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  وكدوة

اؿُـ هلل ايقٟ بٓعُت٘ تتِ ايِاؿات، ٚاي٠٬ِ ٚايو٬ّ ع٢ً ػرل َٔ أنلَ٘ اهلل باٯٜات املعذنات، ٚع٢ً آي٘ ٚأُشاب٘ ايقٜٔ مجعٛا 

ٛٻ ،ايكلإٓ يف ُـٚكِٖ ٚؾُٗٛٙ يف عكٛشلِ .. كباْٝا ٜكتـ٣ ب٘، ٚبعـ يٛٙ إىل ٚاقع سٞ يف ٚاقعِٗ ؾذلنٛا يٓا َجا٫ٚس

، هٛك٠ ايؿذل أسـ َوادـ ممًه١ ايبشلٜٔ، ٚقلأت يف ٠٬ُ ايؿذل يف أسـ أٜاّ ايعٌل ا٭ٚا٥ٌ َٔ فٟ اؿذ١أًُٞ إَاَا ٍ ؾعت إٔؿٴؾكـ 

ى ْٞ إٔ ٖٓاامللات اييت قلأت ؾٝٗا هٛك٠ ايؿذل، سٝح اْكـغ يف فٙ ٦َاتًٚعلت إٔ َقام اٯٜات يف قًيب ٚعكًٞ ٚٚدـاْٞ غرل َا هبل َٔ 

ٓٻتٹٞ :ٚآػلٖا ٚٳايڃؿځذٵلڇ :ع٬ق١ بني أٍٚ ن١ًُ يف ايوٛك٠ ، يكٛي٘ مجاع١اي٠٬ِ يف ايؿذل ٖٛ طلٜكٓا إىل اؾ١ٓ، بٌلط إٔ تهٕٛ  إفٕ ،دٳ

ًٹٞ ؾٹٞ عٹبٳاؿٹٟ :تعاىل ٓٻتٹٞ، قبٌ ص29: ايؿذل ط ؾځاؿٵػٴ ًٹٞ دٳ ، يكٛي٘ ٍ ايلٓا عٔ اهللَٔ قًب حيِٚبٌلط آػل إٔ تهٕٛ  ،ص30: ايؿذل طٚٳاؿٵػٴ

ٝٻ١ڄ :تعاىل ٓٹ َٻلٵ ٝٳ١ڄ  ٓٹ ، ؾأْبت اهلل ب٘ نأْٗا ٜٓبٛع َا٤ يف ُشلا٤ قاس١ً عععبؿٌٔ اهلل  عععإىل آػل ٖقٙ املعاْٞ اييت تؿذلت  ،ص28: ايؿذل ط كٳا

 ايعٌلٖقٙ َٔ ْؿشات فٙ ايؿٝٛٓات ؾكًت يعٌ ٙ ،ٚٚدـاْٞ ا ٚه٬َا ع٢ً عكًٞ ٚقًيببلؿٶٖقٙ املعاْٞ ْٚنيت  ا٭ًذاك  ٚا٭مٖاك ٚايجُاك،

، ٚقُت بإيكا٤ ػاطل٠ بعـ اي٠٬ِ إىل املًِني ؾاْؿتض يٞ َٔ املعاْٞ اؾـٜـ٠ َا ماؿ ُـكٟ ي٘ اٌْلاسا، ٚعٌت َع ايوٛك٠ بعـٖا ايڀٝبات

ٞٻ ؾٝٗا َنٜـا َٔ اـرل،  ،ايكًب تأثلابٚ ،بايعكٌ تـبلا ٞٿٚٚبايٓؿى تػرلا، ؾؿتض اهلل تعاىل عً ٚأبجٗا إىل  ،ٚاملعاْٞ ا٭ؾهاك  ٖقٙؿ أسببت إٔ أق

  .يعًٗا تًك٢ َٔ ا٭دل َا ٜٓؿعٓا ب٘ اهلل يف ايـْٝا ٚاٯػل٠ إػٛاْٞ ٚأػٛاتٞ
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يوت َؿولا يٰٜات ٫ٚ باسجا عٔ ايتؿًِٝٝات، ٚيهين أْين " ٖذٝات يف اٱ٬ُغ ٚايتػٝرلَٔ..هٛك٠ ايهٗـ"يف نتابٞ قـ فنلت نٓت ٚ

ٜٶا، يف إ٬ُغ ايٓؿىٌَػٍٛ باملٓٗذٝات اييت تواعـ  ٜٶا ٚتػٝرل اجملتُع تلبٛ ٚأسب  ْوعـ يف ايـْٝا ٚاٯػل٠،يٓوتشل ايعٓا١ٜ ايلبا١ْٝ ٚ ،ؿعٛ

: يف ايٓكاط ايتاي١ٝ" َٓٗذ١ٝ"إٔ أ٩نـ ٖٓا ع٢ً َع٢ٓ 

١ٜ ايـٍٚ غرل َٓٗرأَا ، ايٓب١ٜٛ ٚايو١ٓ ايهلِٜ ايكلإٓايٛسٞ ايلباْٞ يف َٓٗذ١ٝ ايـٚي١ اٱه١َٝ٬ إٔ تهٕٛ امللدع١ٝ ايعًٝا ٖٞ  .1

 .ايـهتٛك ٚايكإْٛ ؾامللدع١ٝ ايعًٝا ي٬دتٗاؿ ايبٌلٟ يفاٱه١َٝ٬ 

، اؽاف ايكلاك َٓٗذ١ٝ ا٫هتؼاك٠ يلب ا٭كض ٚايوُا٤، ثِ اهتٌاك٠ اـدلا٤ ٚاؿهُا٤ َٓٗذ١ٝ ايكا٥ـ املوًِ ايلباْٞ إٔ ٜعتُـ يف .2

بِد ًَم : )أَا َٓٗذ١ٝ املو٪ٍٚ أٚ ايكا٥ـ ايـنتاتٛك ؾٗٞ َٓڀل ايؿلعٕٛ ؼَم جِٞوَم اىسَّ ٌْ ااِل ظَم ِْٕدُٝن ب أَم ٍَم َٗم  ٙ ب أَمزَم ٍَم ٌْ ااِل   .(9:غاؾل) ( ا أُِزُٝن

 .ايكٝاي ؾاعتُاؿَٓذ١ٝ املقٖب ايعاٖلٟ كؾض ايكٝاي ٚايتعًٌٝ، أَا َٓٗذ١ٝ أنجل املقاٖب  .3

ٖٞ اؿلْ فْٗذ١ٝ املاؿٜني ّأَا ٓلك يف ؿْٝاِٖ، َٔ ١ٜٚ ٱعُاك ايـاك اٯػل٠ َُٗا ٚقع عًِٝٗ تهٕٛ ا٭ٍٚإٔ َٓٗذ١ٝ ايلباْٝني  .4

 .ع٢ً ؾتات ايـْٝا ٚإٕ ػلبت آػلتِٗ

إٔ ٜٛؾل ٚقتا ناؾٝا يِٝاسب أ٫ٚؿٙ ٜٚوتٌعلٕٚ سب٘، ٜٚتعًُٕٛ َٓ٘، ٚقـ ٜلؾض أعُا٫ إٓاؾ١ٝ ينٜاؿ٠  َٓٗذ١ٝ ا٭ب امللبٞ .5

ؾإْ٘ خيلز َٔ عًُ٘ ا٭ًُٞ  َٔ ائلٚكٜات أٚ اؿادٝات، أَا ا٭ب املٍُٛ نُلبٺ َع أ٫ٚؿٙدٛؿٙ ايهُايٝات، سٝح ٜعتدل إٔ ٚ

. ٚاملهاكّ ا٭ػ٬ق١ٝ اؿٓٝـ تلب١ٝ ا٭بٓا٤ ع٢ً ايـٜٔ، ٚإٕ ٓاعت ائلٚكٜات ٚاؿادٝات يف يتٛؾرل ايهُايٝات إىل أعُاٍ ؾلع١ٝ
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أكٜـٙ َٔ طلٜكيت يف اهتٓباط املٓٗذٝات ٚيٝى ايٛقٛف عٓـ ا٭سهاّ ٖقٙ أَج١ً ٫ تؿٝـ اؿِل ٚإٕ ناْت تواعـ ع٢ً ؾِٗ َا 

َٚٔ ٖقا املٓڀًل نإ ايتؿهرل يف ، ؾعٌ أُشاب ايٓيب  اتأهٝا مبإىل ٚاقع يف سٝاتٓا يتؿًِٝٝات، ٫ُٛٚ إىل إٔ مٍٛ ايكلإٓ ايهلِٜ ٚا

: ايتاي١ٝفٙ املٓٗذٝات َع هٛك٠ايؿذل، ٚقـ أؾاض اهلل تعاىل عًٞ ب٘املعا١ٌٜ 

ٓٻتٹٞ.. ٚٳايڃؿځذٵلڇ   ٠٬ُ ايؿذل يف مجاع١ طلٜكٓا إىل كٓا اهلل ٚاؾ١ٓ: املٓٗذ١ٝ ا٭ٚىل .1 ًٹٞ دٳ   .ٚٳاؿٵػٴ

ٌٵلڈ اهتجُاك ايؿلْ ايلبا١ْٝ : املٓٗذ١ٝ ايجا١ْٝ .2 ٍڈ عٳ ٝٳا . ٚٳيځ

ٛٳتٵلڇ ٚسـا١ْٝ اـايل ٚمٚد١ٝ املؼًٛقات : املٓٗذ١ٝ ايجايج١ .3 ٚٳايڃ ٌٻؿڃعڇ  . ٚٳاي

ٜٳوٵلڇ يٌٝ ايعابـٜٔ ٫ ايعابجني : املٓٗذ١ٝ ايلابع١ .4 ٌڇ إڇفٳا  ٝٵ ًډ . ٚٳاي

. يِّقٹٟ سٹذٵلڈ" أؾُٛا ْنٚات ايعٛاطـ بٓعلات ايعكٍٛ: "ْٗذ١ٝ اـاَو١امل .5

. ي٬ًٗى يف ايـْٝا ٚاٯػل٠ هببإ ايڀػٝإ ٚايؿواؿ : ايواؿه١املٓٗذ١ٝ  .6

. ٠٬ُ ايؿذل َٔ أهباب ايِٓل : املٓٗذ١ٝ ايوابع١ .7

.   اهلل تعاىل؟ باهلل ٚعٔنٝـ ْل٢ٓ : املٓٗذ١ٝ ايجا١َٓ .8

. ٠ ا٭ٜتاّ ٚايتعؿـ عٔ املاٍ اؿلاّ نؿاٍ: املٓٗذ١ٝ ايتاهع١ .9

. َيا َلِيَتِهي َقدَِّوُت ِلَحَياِتي ا٫هتعـاؿ قبٌ ّٜٛ املٝعاؿ  : املٓٗذ١ٝ ايعاًل٠ .10
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 .أسهاّ ايتذٜٛـ تجلٟ املعاْٞ: املٓٗذ١ٝ اؿاؿ١ٜ عٌل .11

 .ايعٓا١ٜ ايلبا١ْٝ: املٓٗذ١ٝ ايجا١ْٝ عٌل .12

ٚٳاداڄ خٳ : املٓٗذ١ٝ ايجايج١ عٌل .13 ِٵ أځمٵ  .يځاثٳ١ڄٚٳنڂٓتٴ

 

ٱ٬ُغ ٱ٬ُغ ايٓؿى ٚؿع١ٜٛ  تلب١ٜٛ: ْٛعني َٔ ايٛادباتٚقـ بـا يٞ ععع َٔ تٛؾٝل كبٞ ععع إٔ ٖقٙ ايوٛك٠ ايِػرل٠ تڀايب املوًِ ٚاملو١ًُ ب

 :مخو١ َكاطع َذلابڀ١ ٖٞإىل ا ٙتفُٔٚقـ  ،اجملتُع

ٚاَت٬ى ْا١ُٝ اشل٣ٛ َٔ ػ٬ٍ عكٌ َتٌبع  ،٤ ٚايكٓٛت هللٚادبات تلب١ٜٛ تعبـ١ٜ متت٧ً بٌعا٥ل ٠٬ُ ايؿذل ٚقٝاّ ايًٌٝ ٚايـعا . 1

 .بايٛسٞ ايلباْٞ

 .اْ بعاؿ ٚمثٛؿ ٚؾلعٕٛٚادبات إ٬ُس١ٝ يًؿواؿ ٚايڀػٝإ ا٫دتُاعٞ ٚايوٝاهٞ، نُا دا٤ يف املكڀع اخل .2

 ٫ ٜل٣ٚايلٓا باهلل ٚعٔ اهلل هبشاْ٘، ٟ تجبٝت سكا٥ل اٱميإ بايكٔا٤ ٚايكـك ػرلٙ ًٚلٙ، َٔ ػ٬ٍ ْٛعٚايعٛؿ٠ إىل اؾاْب ايذلبٟٛ  . 3

 .١ٝٓ َل١ٝٓق١ً ايلمم إٖا١ْ بٌ ٜعٍٝ بٓؿى كايف  ايعبـ

ايٓٗٛض بايعٌُ اـرلٟ ا٫دتُاعٞ َٔ ػ٬ٍ عٌُ ؾلؿٟ ٚمجاعٞ َٚ٪هوٞ هعٝا إىل نؿا١ٜ ايؿكلا٤ ٚا٭ٜتاّ ٚاملوانني ٚاهتكلاك  .4

 .ط٦ٝا مبٛت ايػين احملؤَ٪هوٞ ست٢ ٫ ميٛت ايؿكرل َٛتا ب ٚاهتُلاك نؿايتِٗ َٔ ػ٬ٍ اؿض ٚاؿح ع٢ً كعاٜتِٗ بٌهٌ

ٚك٠ ْثِ اهتشٔاك ٖقٙ اٍا٫هتعـاؿ ايـا٥ِ يّٝٛ املعاؿ باهتشٔاك ٖقا ايؿٓا٤ يهٌ َا ع٢ً ا٭كض، ٚايٛقٛف أَاّ اهلل ٚاملجٍٛ أَاّ دِٗٓ  .5
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دل، ٚتكاّٚ ايؿواؿ، ٚتل٢ٓ عٔ اهلل، ٚتلع٢ ا٭ٜتاّ، ٚؼض ايلا٥ع١ َٔ دٓات ايٓعِٝ اييت ٫ تـػًٗا إ٫ ايٓؿٛي املڀ١ٓ٦ُ، اييت تًِٞ ايـ

 .ع٢ً اٱطعاّ ٚتوتعـ يًكا٤ اهلل

ا جيب إٔ ْ٪ٍٚ إيٝ٘، ٚإٔ ّ ٚبني ايٌعا٥ل ايتعبـ١ٜ ٚا٭عُاٍ ايوٝاه١ٝ ٚاٱميا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٙٚايـع١ٜٛ  ٖقا ايتٓٛع يف ايٛادبات ايذلب١ٜٛ

ُٶا ٚهًٛنڄا ٚؿع٠ٛ ٚؾكا شلقا ا ْتػرل ب٘ ملٓٗر ايوـٜـ يف ايكلإٓ اجملٝـ ايقٟ ٫ ٜأتٝ٘ ايباطٌ َٔ بني ٜـٜ٘ ٫ٚ َٔ ػًؿ٘، ٖٚقا ٖٛ ؾٗ

ّٵ ؿم اهلل ؾٝ٘ يٓٓتكٌ َع هٛك٠ ايؿذل َٔ مخٍٛ ايٓؿى عٔ ايكٝاّ، ٚدؿاف ايعني عٔ ايبها٤، ٚقو٠ٛ ايكًب َٔ ايتشـٟ ايقٟ جيب إٔ ْ

اشلًع ع٢ً املاٍ، إىل كق١ ايكًب بايًٌٝ ٚهع١ اؿلن١ بايٓٗاك مٛ اٱ٬ُغ ق١ً اـٛف ٚايلدا٤، ًٚـ٠ ايؿنع َٔ طػٝإ ا٭عـا٤، ٚنجل٠ 

ايوٝاهٞ ٚا٫دتُاعٞ، ٜٚأٟٚ اٱْوإ إىل ؾلاً٘ َٓٗهڄا َٔ ايوعٞ يف ٖقٙ ا٭يٛإ َٔ ؾعٌ اـرل ْٚؿع ايػرل، ؾُٝوض ايٓـا٤ ايلباْٞ عٓ٘ 

ٓٻ١ڂٜٳا أځ :نٌ عٓا٤ عٓـَا ٜوذلدع يف عكً٘ ٚقًب٘ ٚٚدـاْ٘ ٖقا ايٓـا٤ ُٳ٦ٹ ُٴڀڃ ٓٻؿڃىٴ ايڃ ٗٳا اي اكدعٞ إىل كبو كا١ٝٓ َل١ٝٓ ٚاؿػًٞ يف  ٜٻتٴ

 ص.27: ايؿذل ط عباؿٟ ٚاؿػًٞ دٓيت

  

ٚقـ اهتٛثكت ٚاهتٌلت عـؿٶا نبرلٶا َٔ ػرل٠ ايـعا٠ ٚايعًُا٤ يف املٓٗذٝات نًٗا بٌهٌ عاّ، ٚعًُا٤ ايكلا٤ات بٌهٌ ػاْ يف املٓٗذ١ٝ 

تجلٟ املعاْٞ، َِٓٗ ايع١َ٬ ايٌٝؽ ايـنتٛك قُـ َإَٔٛ ناتيب، َوتٌاك ايكلإٓ ايهلِٜ يف ٚماك٠ ايعـٍ  أسهاّ ايتذٜٛـ: اؿاؿ١ٜ عٌل

ٟٻ  ٚاي٦ٌٕٛ اٱه١َٝ٬ يف ممًه١ ايبشلٜٔ، ٚايٌٝؽ قُـ نلِٜ كادض ًٝؽ ايكلا٤ يف ايٌاّ،  ٚقـ أنلَين اؾُٝع  بايـعا٤ ايجلٟ ايٓـ

ٞٻ  َٔ ؾٝٛٓات كبا١ْٝ أ ٔٻ اهلل عً . محـ اهلل تعاىل ؾٗٛ ٚسـٙ ُاسب ايؿٌٔ ٚامل١ٓ مبا َ
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ْٶا َٔ ايدلنات  ،ٚأًَٞ ايهبرل إٔ ػـ ٖقٙ املٓٗذٝات طلٜكٗا إىل إعاؿ٠ ايتؿهرل ٚبٓا٤ ايعكٌ ايلباْٞ ايقٟ جيعٌ َٔ ٖقٙ اٯٜات يٝوت يٛ

 .ٚإمنا تتشٍٛ إىل َٓٗذٝات يف اٱ٬ُغ ٚايتػٝرل يًٓؿى  ٚاجملتُع ٚايٛطٔ ٚا٭١َ ٚايعامل نً٘

٘ٹ عب اهلل ٚكهٛي٘ ٚنتاب٘ ٚامل٪َٓني  -أكدٛ  نُا إٔ ْعٛؿ إىل قلا٠٤ هٛك٠ ايؿذل بٗقٙ املٓٗذٝات اؾـٜـ٠ ٚايٓٗٛض  -كدا٤ ايٛي

 .ٚمع٢ بايعٓا١ٜ ايلبا١ْٝ يف كٓا اهلل ٚاؾ١ٓ عو٢ إٔ تِبػٓا بِبػ١ اهلل ْٚٓاٍ فػلٖا يف ايـْٝا ٚاٯػل٠ ايذلب١ٜٛ ٚايـع١ٜٛ مبڀايبٗا

ٚإٔ جيعٌ َٔ ٖقٙ  َٚٓامٍ ايلباْٝني،  ،املًِشنيَٚهاكّ ايعاًَني، تـبلٜٔ، ْٚعِٝ املؼًِني، ُٚبػ١ تعاىل إٔ ٜهتب يٓا ثٛاب املؿاعٝا اهلل 

. املٓٗذٝات هب٬ٝ شلـا١ٜ قّٛ ناؾلٜٔ، ٌٜٚؿٞ بٗا ُـٚك قّٛ َ٪َٓني

 ...ٚاهلل ٚيٞ ايتٛؾٝل

صالح الدين سلطان .د.أ

 هـ1430رمضان  

َه١ املهل١َ                                                                                   
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 َواِدُخِمي َجهَِّتي.. َواْلَفِجِس   صالة الفجس يف مجاعة طسيكها إىل زضا اهلل واجلهة: املهًجية األوىل

ًٹٞ   :ٚآػل آ١ٜ يف ايوٛك٠ "ايؿذل"ايوٛك ٜبـأ ب غرل عاؿ٠ نجرل َٔ  ٚأٍٚ ن١ًُ ؾٝٗا ع٢ً ،"ايؿذل"اهِ   اػتاك اهلل تعاىل شلقٙ ايوٛك٠ ٚٳاؿٵػٴ

ٓٻتٹٞ  عع، ٚايٓتٝذ١ ايڀبٝع١ٝ يقيو ٖٞ إٔ ٠٬ُ ايؿذل أندل بٛاب١ إىل ؿػٍٛ اؾ١ٓ، ٚإٔ عـّ ٠٬ُ ايؿذل قـ ٜهٕٛ  ص30: ايؿذل ط دٳ

ّٶ ا يف إغ٬م أبٛاب اؾ١ٓ، يهٔ ٖٓاىهببٶ ععع  باهلل ٚايعٝاف ٞٶْ اٱميا١ْٝ إٔ ؿػٍٛ  ٠ي٘ يف ٖقٙ املعاؿي١ ايلبا١ْٝ ٚايٌعرلإغؿا جيٛما ٫ ا قڀع

ًٹٞ ؾٹٞ عٹبٳاؿٹٟ: اؾ١ٓ عدل بٛاب١ ٠٬ُ ايؿذل َلٖٕٛ بكٛي٘ تعاىل يتهٌُ ٖقٙ ايوٛك٠ ايلا٥ع١ ٚايكإْٛ ايلباْٞ إٔ  ، ص29: ايؿذل ط ؾځاؿٵػٴ

. ا٭ٌُ يف ٠٬ُ ايؿذل اييت تـػٌ اؾ١ٓ إٔ تهٕٛ يف مجاع١

ا تـ٫ٕ ع٢ً إٔ ٠٬ُ ايؿذل يف مجاع١ ت٪ؿٟ إىل أندل أَإ ّات ٚكمحات ٠٬ُ ايؿذل يف مجاع١ بٌ إٕ اٯٜتني قبً٘ٚيٝى ٖقا نٌ ْؿض

ٓٻ١ڂ : ٚكٓا اهلل تعاىل يف ايـْٝا ٚاٯػل٠، سٝح ٜكٍٛ هبشاْ٘ ،ٚهعاؿ٠ يف ْؿى اٱْوإ يف ايـْٝاٚاط٦ُٓإ  ُٳ٦ٹ ُٴڀڃ ٓٻؿڃىٴ ايڃ ٗٳا اي ٜٻتٴ   ٜٳا أځ

ٍٳ ٝٻ١ڄاكٵدٹعٹٞ إڇ ٓٹ َٻلٵ ٝٳ١ڄ  ٓٹ ٛٿ، ص28:27: ايؿذل ط ٣ كٳبٿوٹ كٳا غب١ يف أٚ ك ،ت٢ً تدلنا ؾكطعل َٔ ِْْٛ ٚآٜات تٴ ايهلِٜ ٍ ايكلإٓؾإفا أكؿْا إٔ م

يٝٓتكٌ  أٚ ثابتا َٔ ثٛابت اٱميإ يف سٝا٠ نٌ َوًِا إٔ تهٕٛ ٠٬ُ ايؿذل يف مجاع١ دن٤ٶؾٝذب  يهٌ سلف عٌل سوٓات َٔاعؿات

يٓؿى ا٭َاك٠ بايو٤ٛ يٝتـكز بٗا إىل ايٓؿى ايًٛا١َ ٜٚٓتٗٞ إىل ٖقٙ ايٓؿى املڀ١ٓ٦ُ اييت ٜٓاؿٜٗا كبٗا ٖقا ايٓـا٤ ايعًٟٛ بٓؿو٘ َٔ ا

ٓٻ١ڂ : ايننٞ ايٓـٟ، سٝح ٜكٍٛ هبشاْ٘ ُٳ٦ٹ ُٴڀڃ ٓٻؿڃىٴ ايڃ ٗٳا اي ٜٻتٴ ٝٻ١ڄ  ٜٳا أځ ٓٹ َٻلٵ ٝٳ١ڄ  ٓٹ ًٹٞ ؾٹٞ عڇ  اكٵدٹعٹٞ إڇيځ٢ كٳبٿوٹ كٳا ًٹٞ   بٳاؿٹٟؾځاؿٵػٴ ٚٳاؿٵػٴ

ٓٻتٹٞ  :ٜبني ٖقا املع٢ٓٚيعٌ ٖقا اؾـٍٚ . ، ٚتًهِ َٓني١ ايٓبٝني ٚايِـٜكني ٚايٌٗـا٤ ٚايِاؿنيص30:  27: ايؿذل طدٳ
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سٔٛك ايكًب ايٓؿى املڀ١ٓ٦ُ املكلبٕٛ 

اهتشٔاك ايكًب ايٓؿى ايًٛا١َ أُشاب ايُٝني 

قوٛت٘ غؿ١ً ايكًب ٚايٓؿى ا٭َاك٠ بايو٤ٛ أُشاب ايٌُاٍ 

 

ٚاملٓٗذ١ٝ اييت أسب إٔ أ٩نـ عًٝٗا ٖٓا ست٢ ْٓتكٌ َٔ دعٌ ايكلإٓ عٔني، ؾٓؿلم بني آٜات٘ َٚٛٓٛعات٘ ٚؾٛاتض هٛكٙ ٚػٛاتُٝٗا، إٔ 

إىل إٔ ٜهٕٛ  يٓكٌ اٱْوإ َٔ ايٓؿى ا٭َاك٠ بايو٤ٛ ٜواعـ أؾٌٔ ؿٚا٤ٜهٕٛ يـٜٓا ٜكني ٫ حيٌُ أؿ٢ْ ؿكدات ايذلؿؿ إٔ ٠٬ُ ايؿذل ٖٞ 

ٍٳ اهللٹ  أبٞ ٖلٜل٠ځ ايبؼاكٟ بوٓـٙ عٔ ٚفيو ملا كٚاٙ ، ساب ايُٝنئَ أْ ٕٻ كهٛ ـٹنِ إفا ٖٛ $ :قاٍ أ ٕٴ ع٢ً قاؾ١ٝٹ كأيڇ أس ـٴ ايٌٝڀا ٜٳعك

ٌٿ عٴكـ٠ٺ ٜٳٔلبٴ ع٢ً َهإ ن ـٺ،  ّٳ ث٬خ عٴك ٝٳكځغځ ؾقنلٳ اهللځ امًډتٵ عكـ٠څ: ْا ٕڇ اهت ـٵ، ؾإڇ ٌٷ ؾاكقڂ ٌٷ طٜٛ ٓٻأځ ا. عًٝو يٝ مًډتٵ عكـ٠څ، ؾإڇٕ ؾإڇٕ تٛ

ٕٳ ٓٸؿىڇ، ٚإ٫چ أُبضٳ ػبٝحٳ ايٓؿىڇ نو٬ ٝٻبٳ اي ُشٝض ايبؼاكٟ، نتاب ايتٗذـ، باب عكـ ). #ًُډ٢ امًډتٵ عكـ٠څ، ؾأُبض ٌْٝڀاڄ ط

ٌٿ اٱْوإ نإ ػبٝحٶ ، (4/98، 9623ع طلؾ٘ يف 2411اؿـٜح ايٌٝڀإ ع٢ً قاؾ١ٝ ايلأي إفا مل تٌِ،  ٞٶؾإفا مل ِٜ ٕٶا، ٚىا ؿاػً ا ه٬

ٞٶ حيتاز إىل اٱْوإ َٔ تلى ٠٬ُ ايؿذل إىل ٬ُتٗا مجاع١ ف، ٚيف ايعاؿ٠ إفا اْتكٌ ٌْٚڀت ْؿو٘ا، ؾإفا ٢ًُ ايؿذل طابت ػاكد

يهٓ٘ ٫ ًٜبح بعـ  ، يهٔ ايت٬ّٚ ٜٓتٗٞ ب٘ إىل إٔ ٜـؾعٗا إىل املوذـ،!؟ٌٖ ٜقٖب إىل املوذـ أّ ٫فاٖـ٠ يٝعاجل تلؿؿ ايٓؿى نٌ ي١ًٝ 



10 

 

 

 

كاقٝا ثابتا يف سٝات٘ يٌِٝ إىل َوت٣ٛ ا٭َٔ ٚا٭َإ  اعٌل ٠٬ُ ايؿذل يف املوذـ ٚإٔ ٜٓٗض ي٠٬ًِ ؿٕٚ َػايب١ ٚتهٕٛ دن٤ٶسني إٔ ٟ

ٚايٓعِٝ  تعاىل، يلمح١ اهلل ٕ ع٢ً أبٛاب اؾٓإ ٚػعً٘ َ٪٬ٖٖٚٞ أقلب ايڀلا٥ل يٌٓٝ كٓا ايلمحٔ، نُا أْٗا تٛقـ اٱْواٚا٫ط٦ُٓإ، 

َا ٜ٪نـ   ٓٛغ ناٌَ ع٢ً ٖقا املع٢ٓ، سٝح ٚكؿ يف نتاب اهلل عن ٚدٌ ٖٚـٟ كهٛي٘عٌ اٯٜات ٚا٭ساؿٜح ت٪نـ بٛيف دٓات اـًٛؿ، ٍٚ

 :، ٚايـيٌٝ ع٢ً فيو َا ًٜٞيٝوت يػرلٙ يؿذل ػُِٛٝاتإٔ ي٠٬ِ ٚٚقت ا

ِٵ : يكٛي٘ تعاىل ،قلإٓ ايؿذل ٌَٗٛؿ َٔ ٥٬َه١ اهلل  :أ٫ٚ  ٌٻ ـٴيڂٛىٹ اي ِٻ٬ځ٠ځ يٹ ِڇ اي ٕٳ أځقٹ ٕٻ قڂلٵآ ٕٳ ايڃؿځذٵلڇ إڇ ٚٳقڂلٵآ ٌڇ  ٝٵ ًډ يڇ إڇيځ٢ غځوٳلڇ اي

ٗٴٛؿاڄ ٌٵ َٳ ٕٳ  ٍٳ $: قاٍ عٔ أبٞ ٖلٜل٠  ٜٚؿول ٖقا ايّٓ ايكلآْٞ سـٜح ايبؼاكٟ ايقٟ كٚاٙ بوٓـٙ ،  ص78: اٱهلا٤ ط ايڃؿځذٵلڇ نځا زلعتٴ كهٛ

ٙٴ غُىڈ ٚ: ٜكٍٛ اهللٹ  ـٳ ـٹنِ ٚس ُٳ٠٬ اؾځُٝعڇ ٠٬ُځ أس ٌٴ  ٔٴ ٌڇ ٥٬َٚه١ڂ ايٓٗاكڇ يف ٠٬ُٹ ايؿذلڇتٳؿ ٔٳ دٴن٤اڄ، ٚػتُعٴ ٥٬َه١ڂ ايًٝ ثِ # عٌلٜ

َٳٌٗٛؿاڄ: ؾاقلأڂٚا إٕ ٦ًتِ: ٜكٍٛ أبٛ ٖلٜل٠ ٕٳ  ٕٳ ايؿذلڇ نا ٕٻ قلآ ُشٝض ايبؼاكٟ، نتاب ا٭فإ، باب ؾٌٔ ٠٬ُ ايؿذل . ) ص78:  اٱهلا٤ط إ

 (.2/353يف اؾُاع١، 
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، ملا كٚاٙ ايبؼاكٟ كبٓا هبشاْ٘ ٚتعاىل إفا ناْت ًعرل٠ ايِٝاّ َٔ أنجل ايعباؿات اييت حيبٗاٚ  دل،َٔ ايـٜبـأ  ايِٝاّ إٔ : ثاْٝا

ايِّٛ يٞ ٚأْا أدنٟ ب٘ ، ٜـع ًٗٛت٘ ٚأنً٘ ًٚلب٘ َٔ أدًٞ ، ٚايِّٛ د١ٓ $:قاٍ أْ٘:  ك٣ٚ عٔ كبٓا    ايٓيب  إٔ ٖلٜل٠ ٟ أب بوٓـٙ عٔ

ُشٝض ايبؼاكٟ، )#كس١ سني ًٜك٢ كب٘ ، ٚـًٛف ؾِ ايِا٥ِ أطٝب عٓـ اهلل َٔ كٜض املوو ؾلس١ سني ٜؿڀل ، ٚف: ، ٚيًِا٥ِ ؾلستإ 

(. 15/432 نتاب ايتٛسٝـ، باب قٍٛ اهلل تعاىل ٜلٜـٕٚ إٔ،

. ٜٔ َٚـاكى ايعاكؾنيؾإٕ أفإ ايؿذل ٖٛ اٱع٬ٕ عٔ بـ٤ كس١ً ايعبـ إىل كب٘ يف َـاكز ايوايهني َِٚاعـ املتل

ٞٻ عٔ   بوٓـٙ َوًِ ، ٚفيو ملا كٚاٙ ايڀاق١ ٚاؿ١ٜٛٝ ٚطٝب ايٓؿى ٠٬ُ ايؿذل َِـك :ثايجا ٓٻبٹ ٘ٹ اي ًڂؼٴ بٹ ٜٳبٵ ٜٵلٳ٠ځ ،  ٖٴلٳ ـٴ $: أځبٹٞ  ٜٳعٵكٹ

ـٹ ٝٳ١ٹ كٳأڃيڇ أځسٳ ًځ٢ قځاؾٹ ٕٴ عٳ ٝٵڀځا ٌٻ ّٳاي ْٳا ـٺ إڇفٳا  ِٵ ثٳ٬ځخٳ عٴكځ ٛڇ٬ٜڄ نڂ ٝٵ٬ڄ طځ ٝٵوځ يځ ًځ ٔٵلڇبٴ عٳ ٜٳ ـٳ٠ٺ  ٌٿ عٴكڃ ـٳ٠څٜٵكځغځ، ؾځقٳؾځإڇفٳا اهٵتٳ. بٹهڂ ًډتٵ عٴكڃ ْٵشٳ ٚٳإڇفٳا  نځلٳ اهلل، ا

ٓٻأځ ٛٳ ٕڇتٳ ـٳتٳا ٘ٴ عٴكڃ ٓٵ ًډتٵ ع ْٵشٳ ـٴؾځإڇ ، ا ًډتٹ ايڃعٴكځ ْٵشٳ ًډ٢ ا ُٳ ٝٿبٳ فٳا  ٌٹٝڀاڄ طځ ْٳ ُٵبٳضٳ  ٓٻؿڃىڇ ؾځأځ ٕٳ اي ٓٻؿڃىڇ نځوٵ٬ځ ُٵبٳضٳ ػٳبٹٝحٳ اي ُشٝض َوًِ، نتاب ) #ٚٳإڇ٫ډ أځ

ٚيف اؿـٜح ؿ٫ي١ ظاٖل٠ ع٢ً إٔ ايٌٓاط ٚاؿ١ٜٛٝ ٚه١َ٬ ايڀ١ٜٛ ، (6/54سح ع٢ً ٠٬ُ ايٛقت ٚإٕ قًت، ٠٬ُ املواؾلٜٔ ٚقِلٖا، باب 

ٌٿ .  سًٝؿإ يهٌ َٔ تلى ٠٬ُ ايؿذل َٔ اـاكز ٚايهوٌ َٔ ايـاػٌ ٚإٔ اـبح ،ايؿذل ٫ ؽايط عبـا مل ِٜ

: قاٍ  أبٞ ٖلٜل٠ځ  ، يًشـٜح ايقٟ كٚاٙ ايبؼاكٟ بوٓـٙهًِأٚ تولب ايٓؿام يكًب امل ٠٬ُ ايؿذل َعٝاك َٜٛٞ يِـم اٱميإ :كابعا

ٕٳ َا ؾُٝٗا ٭تٳُٖٛا ٚيٛ سٳبٵٛاڄ$: قاٍ ايٓيبټ  ٜٳعًُٛ ٚٳيٛ  ٚٳايعٹٌا٤ٹ،  ٌٳ ع٢ً املٓاؾكني َٔ ايؿځذلڇ  ُٳ٠٬څ أثك ٕٳ . يٝىٳ  َٴلٳ املڂ٪فٿ ٖٳُُتٴ إٔ آ يكـ 

ِٻ آػٴقٳ ّټ ايٓايٳ، ث ٜٳ٪ٴ َٴلٳ كدٴ٬ڄ  ِٻ آ ِٳ، ث ٝٴكٝ ٜٳؼلٴزٴ إىل اي٠٬ِٹ بعـ ؾ َٳٔ ٫  ُشٝض ايبؼاكٟ، نتاب ا٭فإ، باب ؾٌٔ ) #ًٴعٳ٬ڄ َٔ ْاكڈ ؾأڂسلٿمٳ ع٢ً 



12 

 

 

 

ٚيف ٖقا اؿـٜح ؿيٌٝ ع٢ً إٔ غٝاب اٱْوإ عٔ ٬ُتٞ ايؿذل ٚايعٌا٤ يف مجاع١ أندل ؿيٌٝ ع٢ً تولب ، (2/358ايعٌا٤ ع٢ً اؾُاع١، 

َٴٛاڃ نڂوٳايځ٢ : ملع٢ٓ يف قٛي٘ايٓؿام يًكًب، ٚقـ أنـ اهلل تعاىل ٖقا ا ِٻ٬ځ٠ٹ قځا َٴٛاڃ إڇيځ٢ اي ٚٳإڇفٳا قځا ِٵ  ٗٴ ٛٳ ػٳاؿٹعٴ ٖٴ ٚٳ ٘ٳ  ًچ ٕٳ اي ٜٴؼٳاؿٹعٴٛ ٓٳاؾٹكٹنيٳ  ُٴ ٕٻ ايڃ  إڇ

أَا أٌٖ اٱميإ ؾِٗ يف ُؿٛف املوادـ يف ٠٬ُ ايؿذل ٫ ٜدلسْٛٗا إ٫ يعقك ًلعٞ َٔ َلض أٚ هؿل أٚ يبعـ املوذـ  ص142: ايٓوا٤ ط ،

 ؾٝذٛمٚإفا اهتشاٍ ع٢ً املوًِ إٔ ًِٜٞ يف املوذـ ٭ٟ عقك ٌَلٚع  .ٖٛ يف بعض ب٬ؿ ايػلب ٫ٚ ٜٓڀبل ٖقا ع٢ً ب٬ؿْا اٱه١َٝ٬ نُا

أٚ بايتٓاٚب ؾُٝا بِٝٓٗ يف مجاع١  ،عٓـ أسـِٖ إٔ ًِٜٛاإػٛاْ٘ املوًُني ايكلٜبني َٓ٘ ٜتؿل َع  ٚا٭ٚىل إٔ ،إٔ ًِٜٞ مبٔ َع٘ يف بٝت٘

ايػٔب ايٌـٜـ  ْٚتٛق٢ ٖقا  ،ٜٚ٪نـٚا ُـم اٱميإ ٚحيؿعٛا أْؿوِٗ َٔ ايهوٌ ايقٟ ٜـٍ ع٢ً ْؿام ايكًب ،فٙ ايـكداتست٢ ٜٓايٛا ٙ

ِٻ ععٖٚٛ ايلمح١ املٗـا٠  ععست٢ إْ٘  ثِ َٔ كهٍٛ اهلل  تعاىل َٔ اهلل ٌٿإٔ  ٖ . هذـيف امل ايؿذل أًٖ٘ ٌٜعٌ ْاكا يف نٌ بٝت مل ِٜ

": يف كٜاض اؾ١ٓ" ايتًؿنْٜٛٞ بلْاَراٍعُل عبـ ايهايف يف بٝب ايـنتٛك َٚٔ كٚا٥ع َا فنلٙ ًٝؼٓا احل

  َٝنإ ايّٝٛ ايؿذل٠٬ُ.  

 ٬ُٙ اؾُع١ َٝنإ ا٭هبٛع. 

  ُّّٛكَٔإ َٝنإ ايعا . 

  اؿر َٝنإ ايعُلأؿا٤ . 

 .ؾُٔ ؽًـ عٔ ٤ًٞ َٔ فيو اػتٌ إمياْ٘
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 بٔ عبـ اهلل   عٔ دلٜلبوٓـُٖا   َٚوًِ  كٚاٙ ايبؼاكٟٜح ايقٟ يًشـ ،هبشاْ٘ ٠٬ُ ايؿذل ٖٞ اٱفٕ يل١ٜ٩ ايلمحٔ :ػاَوا

ـٳ ايٓيبٿ  :قاٍ ٓٵ ٓٸا عٹ ٕڇ " :ؾكاٍعع   ٜٳعين ايبـكٳ ععع ؾٓعلٳ إىل ايكُل يځ١ًٝڄ  ن ٘ٹ، ؾإ ٕٳ يف كٴ٩ٵٜت َٴٛ ٔٳا ٕٳ ٖقا ايكُلٳ، ٫ تٴ ٕٳ كبٻهِ نُا تلٚ إْهِ هذلٚ

ٌٳ طڂ ًځبٴٛا ع٢ً ٠٬ُٺ قب ٌٳ غڂلٚبٹٗا ؾاؾعٳًٛااهتٳڀعٵتِ إٔ ٫ تٴػٵ ٌٳ ايػٴلٴٚب: ثِ قلأ. "يڂٛعڇ ايٌُىڇ ٚقب ٌٳ طًٛعڇ ايٌُىڇ ٚقب ـٹ كبٿوځ قب  ٚهٳبٿضٵ عُ

(.  2/220ُشٝض ايبؼاكٟ، نتاب َٛاقٝت اي٠٬ِ، باب ؾٌٔ ٠٬ُ ايعِل، )( 93: م)

ٖٚٛ أععِ  ،كمحٔ ٚك١ٜ٩ ٚدٗ٘ هبشاْ٘فًى اٍ ك ُٖا ايتِلٜض ٚاٱفٕ بايـػٍٛ إىلٖقا ايّٓ اؾًٞ إٔ ٠٬ُ ايؿذل ٚايعّٜ٪نـ  

ؾرلاٙ  –َٔ غرل ػوٝـ ٫ٚ تٌبٝ٘  –إٔ ٜهٌـ اهلل تعاىل عٔ ٚدٗ٘ ايهلِٜ  ٫ٚ ٜل٣ أٌٖ اؾ١ٓ ْعُٝا َجً٘ ٫ٚ هعاؿ٠ تكاكب٘ ،ْعِٝ يف اؾ١ٓ

. ايٓعل إىل ٚدٗ٘ ايهلِٜ َٔ ٚتٔلعِٗ يف دٛف ايًٌٝ ٚهذـات ايوشل أ٫ حيلَِٗ اهلل تعاىل ،ٚكغبتِٗ ؾٝ٘ ،ٙعباؿٙ ايقٜٔ طاٍ ًٛقِٗ إيٞ

ٚتٛايت ا٫بت٤٬ات ٫ جيـ اٱْوإ ن١ًُ ميهٔ   ،ٚاهتشهُت ا٭مَات  ،إفا اًتـت ايعًِف ;ايؿذل َبعح ا٭ٌَ يهٌ إْوإ :هاؿها

ٕٻ، َجٌ ن١ًُ ايؿذل إٔ تبعح ا٭ٌَ ا طاٍ ايًٌٝ ٫ بـ َِٗ: "ات املكٗٛكٜٔيف ٖقٙ ايعباك٠ اييت متوض ع٢ً قًٛب املبتًني ْٚؿٛي املعًَٛني ٚأ

. ، ؾتعاقب ايًٌٝ ٚايٓٗاك ٚبنٚؽ ايؿذل ٚطًٛع ايٌُى ُاك كَنا ٫ْهٌاف ايػِ ٚفٖاب ايع١ًُ ٚٚٓٛغ ايل١ٜ٩"َٔ طًٛع ايؿذل
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ٓٻا$ ٜكٍٛ كهٍٛ اهلل   زلعت: قاٍ  عٔ عُاك٠ بٔ ك١ٜٓٚ بوٓـٙ ، ملا كٚاٙ َوًِ ٠٬ُ ايؿذل أندل ٚقا١ٜ َٔ ايٓاك: هابعا ًڃرٳ اي ٜٳ ٔٵ  كٳ يځ

ًډ٢ ُٳ ـٷ  ٗٳا أځسٳ ٌٳ غڂلٴٚبٹ ٚٳقځبٵ ُٵىڇ  ٌٻ ًڂٛعڇ اي ٌٳ طڂ ٚٳا# قځبٵ ٓٹٞ ايڃؿځذٵلٳ  ِٵلٳٜٳعٵ ُشٝض َوًِ، نتاب املوادـ َٚٛآع اي٠٬ِ، باب ؾٌٔ ٬ُتٞ ) .يڃعٳ

 (.5/110ايِبض ٚايعِل ٚاحملاؾع١ عًُٝٗا، 

ب٠٬ِ ايؿذل، إٕ قًٛبا تلػـ َٔ ٍٖٛ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚعقاب  ؾُٔ َٓا جيـ ٖقا ائُإ اٱشلٞ ٚايتأَني ايلباْٞ إٔ حيؿع٘ اهلل َٔ ايٓاك

دِٗٓ ٚه٬هًٗا َٚكاَعٗا ٚمقَٛٗا ٚغوًٝٓٗا ٚٓٝكٗا ٚسلٖا ٚمَٗلٜلٖا ْٚتٵٓٗا، نٌ ٖقا جيعٌ ُاسب اٱميإ ت٪كق٘ ٖقٙ ايٓرلإ 

. ٚؼلن٘ ي٠٬ِ ايؿذل عو٢ إٔ تعُِ٘ إٔ حيلق٘ كبٓا يف ْاك دِٗٓ

قاٍ كهٍٛ : قاٍ عٔ أبٞ َٛه٢ ا٭ًعلٟ ُٖا بوٓـَٚوًِ ، ملا كٚاٙ ايبؼاكٟ كباْٞ يـػٍٛ اؾ٠٬ُ١ٓ ايؿذل أندل ُٓإ : ثآَا

ٌٳ اؾ١ٓځ$ :اهلل  ٔڇ ؿػ (. 2/246ُشٝض ايبؼاكٟ، نتاب َٛاقٝت اي٠٬ِ، باب ؾٌٔ ٠٬ُ ايؿذل، ) #َٔ ًُډ٢ ايبٳلٵؿٳٜ

ٚهًوبًٝٗا ٚطعاَٗا ًٚلابٗا ٥٬َٚهتٗا ٚسٛكٖا ٚٚيـاْٗا  ؾُٔ َٓا ٜعلف عٔ اؾ١ٓ ٚأْٗاكٖا ٚأًذاكٖا ٚأمٖاكٖا ٚمثاكٖا ٚعْٝٛٗا

هًع١ اهلل ايػاي١ٝ،  ععأٟ اؾ١ٓ عع ٚاتواعٗا ٚظًٗا ثِ ٜػؿٌ عٔ أهباب ايٍُٛٛ إيٝٗا ٚطلا٥ل اهتذ٬ب كمح١ اهلل يٓهٕٛ َٔ أًٖٗا،  إْٗا 

ْاٍ ٖقا ايٛعـ ايلباْٞ ع٢ً يوإ سبٝب٘ ْٚبٝ٘ ٠ ايؿذل ٚايعِل يف املوذـ، ئٚؼتاز عل إىل ايتبهرل يف ايٝكع١ ٚايتعذٌٝ إىل ٬ُ

نٕٛ َٔ أٌٖ اؾ١ٓ اييت ُٚؿٗا ايؿذل، طُعا يف ٌْٝ ا٭دل  ٚإٔ ٕٚيعٌ َا نتب٘ ابٔ ايكِٝ يف ُٚـ اؾ١ٓ ٜٗٝر ايٓؿى ي٠٬ِ  .قُـ 

شلِ َٔ قل٠ أعني مل ٜكع ٟ َٚا أػـ ،عـ اهلل شلِ َٔ اٱنلاّ ٚاؿػل شلِ َٔ ايؿٌٔ ٚاٱْعاّأؽًـ عٔ ٖقٙ ايلؾك١ َا ؾًٛ تِٖٛ امل": بكٛي٘

ٌڇ ;٫ٚ ػڀل ع٢ً قًب بٌل ،٫ٚ زلعت٘ أفٕ ،ع٢ً َجًٗا بِل ٚعًِ  ،ٙ ٫ ػرل ي٘ يف سٝات٘ ٖٚٛ َعـٚؿ َٔ هكط املتاعإٔٚ ،أٟ بٔاع١ أٓاع ّيع

ؾِٗ يف كٚٓات اؾ١ٓ  ،يهبرل املتعاٍٚؾامٚا بايٓعِٝ املكِٝ يف دٛاك ا ،ؾات ٫ٚ ًٜشك٘ اينٚاٍاٯ تعذلٜ٘إٔ ايكّٛ قـ تٛهڀٛا ًَها نبرلا ٫ 
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ٚبأْٛاع ايجُاك  ،ٚباؿٛك ايعني ٜتٓعُٕٛ ،ٚع٢ً ايؿلَ اييت بڀا٥ٓٗا َٔ إهتدلم ٜته٦ٕٛ ،ٚع٢ً أهلتٗا ؼت اؿذاٍ جيًوٕٛ ،ٜتكًبٕٛ

ٚؿِ  ،ػرلٕٚٚؾان١ٗ مما ٜت ،٫ ِٜـعٕٛ عٓٗا ٫ٚ ٜٓنؾٕٛ ،ٜڀٛف عًِٝٗ ٚيـإ كًـٕٚ بأنٛاب ٚأباكٜل ٚنأي َٔ َعني ،ٜتؿهٕٗٛ

َا تٌتٗٝ٘  ٚؾٝٗا ،ٜڀاف عًِٝٗ بِشاف َٔ فٖب ٚأنٛاب ،دنا٤ مبا ناْٛا ٜعًُٕٛ ،ٚسٛك عني نأَجاٍ ايً٪ي٪ املهٕٓٛ ،طرل مما ٌٜتٕٗٛ

ٚنٝـ طاب ايعٍٝ يف ٖقٙ  !؟ٚنٝـ مل ٜوُض مبٗلٖا ػاطبٗا !؟ؾٛاعذبا شلا نٝـ ْاّ طايبٗا .ْتِ ؾٝٗا ػايـٕٚأا٭ْؿى ٚتًق ا٭عني ٚ

ٚنٝـ ُدلت عٓٗا أْؿى  !؟ٚنٝـ قلت ؿْٚٗا أعني املٌتاقني !؟أبهاكٖاٚنٝـ قل يًٌُتام ايكلاك ؿٕٚ َعاْك١  !؟عـ زلاع أػباكٖاايـاك ب

 1". !؟ٚبأٟ ٤ًٞ تعٛٓت عٓٗا ْؿٛي املعلٓني !؟ٚنٝـ ُـؾت عٓٗا قًٛب أنجل ايعاملني !؟املٛقٓني

  

نٝـ ؼاؾغ ع٢ً "نل ايـنتٛك  كاغب ايولداْٞ يف نتٝب٘ املتُٝن ، ٜق٠٬ُ ايؿذل َِـك َٔ َِاؿك ايٓٛك ّٜٛ ايكٝا١َ: تاهعا

إٔ ؾٝٗا ػرلا نجرلا ٚػِا٥ّ ؾلٜـ٠، ادتُعت ؾٝٗا أؾهاكْا ( 2004َّ٪هو١ اقلأ، يًٌٓل  ٚايتٛمٜع ٚايذلمج١، ) 40ْ" ٠٬ُ ايؿذل

َٳعني ٚاسـ  ؽتؿٞ يف ّٜٛ : "قٍٛ ايـنتٛك ايولداْٞبؿٌٔ اهلل تعاىل، يف( ايكلإٓ ٚايو١ٓ)ٚايتشُت ؾٝ٘ َُٖٛٓا ٭ْٓا َعا ْػلف َٔ 

ػلز ٜـٙ مل أظًُات بعٔٗا ؾٛم بعض إفا .ٜٚبعح اـًل يف ظ١ًُ ًـٜـ٠  ،تهٛك ايٌُى ٚتٓهـك ايٓذّٛف.. ايكٝا١َ َِاؿك ايٓٛك ايعاؿ١ٜ

ستٝاز إىل ايٓٛك عٓـ اؾٛام أًـ ا٫ اؾُٝع يف ٜٚهٕٛ..بني اؾُٛع اشلا١ً٥ اطلٜكِٗ، ٜٚورلٚ اٚحيتاز ايٓاي يًٓٛك يهٞ ٜـكنٛ..ٜهـ ٜلاٖا

".  ع٢ً ايِلاط

                                                 
ٔ
. يةدار الكتب العلم. 5: حادي األرواح 
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كٚاٙ ايذلَقٟ ٚأبٛ ؿاٚؿ ٚابٔ يقٟ يف اؿـٜح ا ٫ٚ ٜوعـ ايٓاي يف ٖقٙ ايعًُات اؿايه١ إ٫ أْٛاك ٠٬ُ ايؿذل اييت أػدلْا ب٘ ايٓيب 

ٌٻا٥ٹنيٳ ؾٹٞ ايغڊ$: قاٍ كهٍٛ اهلل : قاٍ  بوٓـ ُشٝض عٔ بلٜـ٠ ا٭هًُٞ  َٙاز ُٳ ٌٿلڇ ايڃ َٳ١ٹبٳ ٝٳا ّٳ ايڃكٹ ٛٵ ٜٳ ّٿ  ٓټٛكڇ ايتٻا ـٹ بٹاي ُٳوٳادٹ هٓٔ ) #يځِ إيځ٢ ايڃ

ٚيف اؿـٜح بٌاك٠ ؾلٜـ٠ يًٌُا٥ني أٟ ايقٜٔ ُاكت (. سـٜح ُشٝض 2/13ايذلَقٟ، نتاب اي٠٬ِ، باب َا دا٤ يف ؾٌٔ ايعٌا٤ ٚايؿذل، 

. ٕٚ أععِ اؾنا٤ ٖٛ ايٓٛك ايتاّ ٚيٝى ْٛكا قـٚؿا ْاقِا٠٬ُ ايؿذل ٚايعٌا٤ يف املوادـ ثابتا َٜٛٝا ٫ ٜٓكڀع إ٫ يعقك ًلعٞ، ؾٝو

ععع ؾإفا نإ اؿـٜح ايقٟ  كٚاٙ َوًِ بوٓـٙ عٔ ايوٝـ٠ عا١ٌ٥   !ْاؾ١ً ايؿذل ػرل َٔ علٳض ايـْٝا نً٘ ؾهٝـ بايؿل١ٜٔ؟ :عاًلا

َٳا فٹ$: ، قاٍعٔ ايٓيب كٓٞ اهلل عٓٗا عع ٚٳ ٝٳا  ْٵ ـټ ٔٳ اي َٹ ٝٵلٷ  ٗٳاكٳنڃعٳتٳا ايڃؿځذٵلڇ ػٳ ٜ٪نـ  ، (6/5ُشٝض َوًِ، نتاب ٠٬ُ املواؾلٜٔ ٚقِلٖا، ) #ٜ

ٖٚٞ قڀعا أع٢ً أدلا، ٚأععِ ثٛابا، ٚأنجل ق١ُٝ َٔ ايٓاؾ١ً، ؾهٌ ُاسب  ػرل َٔ ايـْٝا َٚا ؾٝٗا ؾهٝـ بايؿل٠٬ُ١ٜٔ ايِبض إٔ ه١ٓ 

ٖقا اـرل ايقٟ ٜتذاٚم يف قـكٙ نٌ علٳض ؾهٝـ ٜوٛؽ يٲْوإ إٔ ٜـع . عكٌ ٚقًب ٜقٖب ي٠٬ِ ايؿذل ِٜرل أغ٢ٓ أٌٖ ا٭كض مجٝعا

!. ٖقٙ ايـْٝا، ثِ جيلٟ ًٜٚٗح ٚكا٤ يعاع١ َٔ يعاعاتٗا ٚقڀع١ َٔ أعلآٗا

يٓؿو٘ ٚ٭َت٘ ؾتهٕٛ كنعتا ايؿذل يف سو٘ ٚٚدـاْ٘ ػرلٶا َٔ  إٕ ايعبـ إفا كمم ايبِرل٠ يف ؿٜٓ٘ ٚؿْٝاٙ  ؾإْ٘ هٝشب َا أسب٘ ايٓيب 

يف ًإٔ ايلنعتني عٓـ طًٛع  :قاٍ ايٓيب إٔ : كٚاٙ اٱَاّ َوًِ بوٓـٙ عٔ عا١ٌ٥ عع كٓٞ اهلل عٓٗا عع قايت ايـْٝا َٚا ؾٝٗا، ٜ٪نـ ٖقا َا

ُٹٝعاڄ$ :ايؿذل ٝٳا دٳ ْٵ ـټ ٔٳ اي َٹ ٞٻ  ُٳا أځسٳبټ إڇيځ ٗٴ  (.6/5ُشٝض َوًِ، نتاب اي٠٬ِ، باب اهتشباب كنعيت ه١ٓ ايؿذل ٚاؿح عًُٝٗا، ) #يځ
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ايقٟ نإ ٜبهٞ علق١ نًُا تقنل ٓٝاع ٠٬ُ ايؿذل َل٠  ثاٍ اؿٞ يًِشابٞ اؾًٌٝ أْى بٔ َايو ٚيعًٓا ٖٓا ْوتشٔل ٖقا امل

ٝٶا ست٢ قبٌٝ ايؿذل ؾٓاّ عٓٗا عع نُا ٜؿعٌ نجرل َٔ املوًُني ععع أٚ ٜػط يف ّْٛ عُٝل َٔ أٍٚ ايًٌٝ إىل ٌَلم  ٚاسـ٠، ٚمل ٜهٔ ٫ٖ

ٚظٌ اؿِاك عاَا ِْٚـ ست٢ تٔلعٛا إىل اهلل تعاىل يف ايوٳشل، " تٴوذل"ؿ يف َٛقع١ ايٌُى، بٌ نإ ٜكّٛ بقك٠ٚ هٓاّ اٱه٬ّ ٖٚٛ اؾٗا

ٞٿ، ٚقبٌٝ أفإ ايؿذل ٚؿاكت َعلن١ سا١َٝ ايٛطٝى بني ث٬ثني أيـ َوًِ " تٴوذل"ٚاٖتـٚا إىل اقتشاّ سِٔ  َا١٥ ٚمخوني أيـ ؾاكه

     ْ٘ ؾإ ملبني ايقٟ ؼكل ع٢ً ٜـ ٖقا ايكا٥ـ أْى بٔ َايو  َٚع ٖقا اؾٗاؿ ايععِٝ ٚايِٓل ا. ؾاهتُل ايكتاٍ ست٢ أًلقت ايٌُى

ٕ يٞ ايـْٝا مجٝعا بٗقٙ يكـ ٓاعت َين ٠٬ُ ايؿذل، َا ٚؿؿت أ! َٚا تٴوذل؟: "نإ ٜبهٞ ئٝاع ٠٬ُ ايؿذل ٜٚكٍٛ  -نكا٥ـ كباْٞ-

. (46ْ كاغب ايولداْٞ، . ، ؿ"نٝـ ؼاؾغ ع٢ً ٠٬ُ ايؿذل"نتٝب " )اي٠٬ِ

 .ٍ ٖقا ؾًٝعٌُ ايعإًَٛ ٚيٝهٔ ايكاؿ٠ ايلبإْٝٛ ٚاؾٓٛؿ املؼًِٕٛأقٍٛ عل ملح

ؾًٝى عاؿٜا إٔ ٜهٕٛ َٔ اشلـٟ ايٓبٟٛ إٔ ْكلأ  ، ه١ٓ ايؿذل ت٪نـ َع َڀًع نٌ ْٗاك ُؿا٤ ٚمتٝن عكٝـ٠ ايتٛسٝـ: اؿاؿٟ عٌل

نإ ٜكلأ يف ايلنع١  إٔ كهٍٛ اهلل   كٜل٠أبٞ ٙعٔ بوٓـٙ يف اؿـٜح ايقٟ كٚاٙ َوًِ  يف ه١ٓ ايؿذل نٌ ّٜٛ َا نإ ٜكلأٙ ايٓيب 

ٕٳ :بوٛك٠ا٭ٚىل  ٗٳا ايڃهځاؾٹلٴٚ ٜټ ٜٳا أځ ٌٵ  ـٷ  :ٚيف ايلنع١ ايجا١ْٝ بوٛك٠ قڂ ٘ٴ أځسٳ ًډ ٛٳ اي ٖٴ ٌٵ   (.726 :ْ ، املوٓـ ايِشٝض )  قڂ
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َا ٜعبـٕٚ ٚئ خيٛض َع  إ٫ يِٝشٛ اٱْوإ نٌ ّٜٛ َتٌبعا بايتٛسٝـ اـايّ، َتشـٜا نؿاك ا٭كض مجٝعا ٭ْ٘ ئ ٜعبـ

ٔڇ.. عًٔ يف عن٠ ٚإبا٤ ٚمتٝن َٚٔا٤اـا٥ٔني ٚئ ٜكًـ َع ايتاؾٗني، ٚإمنا هٝبك٢ ٟ ٞٳ ؿٹٜ ٚٳيٹ ِٵ  ٓٴهڂ ِٵ ؿٹٜ إٕ ٖقٙ تلب١ٝ . ص6: ايهاؾلٕٚ ط يځهڂ

ْٗاك  عُٝك١ اؾقٚك، ط١ًٜٛ ايؿلٚع، نجرل٠ ايجُاك، تٓتر َ٪َٓا قٜٛا كاهؼا ٜتشـ٣ مجٝع ايهؿاك، َع بنٚؽ ؾذل نٌ

: أُٖٗا َا ًٜٞ ; مجع ايـنتٛك ايولداْٞ يڀا٥ـ ؾك١ٝٗ ٚتلب١ٜٛ ػا١ُ عٔ ٠٬ُ ايؿذل: ايجاْٞ عٌل

 .٠٬ُ ايؿذل ٚايعِل أٍٚ ايًِٛات اؾذلآا ع٢ً املوًُني .1

 .َلتني" اي٠٬ِ ػرل َٔ ايّٓٛ"يف أفإ ايؿذل مٜاؿ٠ ٖٚٞ  .2

  :ٖٓاى أفناك ػا١ُ بعـ ٠٬ُ ايؿذل .3

  ٟأبٞ فك عبوٓـٙ  َا كٚاٙ ايذلَق ٕ  ٍٳ اهلل ٕٻ كٳهٴٛ ٍٳ أځ ِٳ$: قا ًډ ٜٳتٳهځ ٕٵ  ٌٳ أځ ٘ٹ قځبٵ ٝٵ ًځ ٛٳ يف كڇدٵ ٖٴ ٚٳ ُٳ٬ځ٠ٹ ايؿځذٵلڇ  ٍٳ يف ؿٴبٴلڇ  ٔٵ قا ٙٴ : َٳ ـٳ ٚٳسٵ ٫ځ إي٘ إ٫چ اهلل 

ـٹٜلٷ ٞٵ٤ٺ قځ ًٳ ٌٿ  ًځ٢ نڂ ٛٳ عٳ ٖٴ ٚٳ ُٹٝتٴ  ٜٴ ٚٳ ٜٴشٵٝٞ  ـٴ  ُٵ ٘ٴ ايڃشٳ ٚٳيځ ًڃوڂ  ٘ٴ املڂ ٘ٴ، يځ ًٳلڇٜوځ يځ ٌٵلٳ. ٫ځ  ٝٿ٦ٳاتٺ  عٳ ٌٵلٴ هٳ ٘ٴ عٳ ٓٵ ٞٳ عٳ َٴشٹ ٚٳ ٓٳاتٺ  ٌٵلٴ سٳوٳ ٘ٴ عٳ َٳلٻاتٺ نڂتٹبٳ يځ

ِٵ ٚٳيځ ٕڇ  ٝٵڀځا ٌٻ ٔٳ اي َٹ ٚٳسٴلڇيٳ  ٙٺ  َٳهڃلٴٚ ٌٿ  ٔٵ نڂ َٹ ٘ٴ يف سٹلٵمڈ  ًډ ٘ٵ فٳيٹوځ نڂ َٳ ٛٵ ٜٳ ٕٳ  ٌٵلٴ ؿٳكٳدٳاتٺ ٚنا ٘ٴ عٳ ّڇ إڇ٫چ ٚٳكٴؾٹعٳ يځ ٛٵ ٝٳ ٘ٴ يف فٳيٹوځ اي ـٵكڇنځ ٜٴ ٕٵ  ْٵبٺ أځ ٓٵبٳؼڇ يٹقٳ  ٜٳ

ٌٿلٵىځ باهلل  (.سؤ غلٜب ُشٝض ٚقاٍ ، ،9/435هٓٔ ايذلَقٟ، نتاب ايـعٛات عٔ كهٍٛ اهلل ) #اي

  ايتُُٝٞ عٔ َوًِ بٔ اؿاكخبوٓـٙ  ٚؿأبٛ ؿا أٚكؿنقيو  ٍقاٍ يٞ ايٓيب : قا  :"  عٔ كهٍٛ اهلل  ِٳلٳؾڃتٳ ْٵ ٍٳ إڇفٳا ا ٘ٹ ؾكځا ٝٵ ٘ٴ أځهٳلٻ أځيځ ْٻ أځ

ُٳ٬ځ٠ٹ املځػٵلڇبٹ  ٔٵ  ًڃتٳ فَٹ ْٻوځ إڇفٳا قڂ َٳلٻاتٺ ؾځإڇ ٓٻاكڇ هٳبٵعٳ  ٔٳ اي َٹ ْٹٞ  ِٻ أځدٹنٵ ٗٴ ًډ ٌٵ اي ٝٵتٳ ٰ  ؾځكڂ ًډ ُٳ ٚٳإڇفٳا  ٗٳا،  ٓٵ َٹ ٛٳاكٷ  ًځتٹوځ نڂتٹبٳ يځوځ دٹ ٝٵ َٹتٻ يف يځ يٹوځ ثٴِ 
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ٗٳا أػدلٕ ٓٵ َٹ ٛٳاكٷ  َٹوځ نڂتٹبٳ يځوځ دٹ ٛٵ ٜٳ َٹتٻ ؾٹٞ  ٕٵ  ْٻوځ إڇ ٌٵ نځقيٹوځ ؾځإڇ ِټبٵضٳ ؾځكڂ ٍٴ اهلل ٟ أځبٴاي ٓٳا كٳهٴٛ ٝٵ ٖٳا إڇيځ ٍٳ أځهٳلٻ ٘ٴ قا ْٻ ـٺ عٔ ايڃشٳاكڇخٹ أځ . ٚ هٳعٹٝ

ٓٳا ْٳ ٛٳا ّټ إڇػٵ ْٳؼٴ ٔٴ بٗا   (.سـٜح سؤ، 13/422ٚؿ، نتاب ا٭ؿب، باب َاٜكٍٛ إفا أُبض، هٓٔ أبٞ ؿا). #ْٳشٵ

 .ٜڀٌٝ يف ٠٬ُ ايؿذل َا ٫ ٜڀٌٝ يف غرلٖا َٔ هتني إىل َا١٥ آ١ٜ نإ  .4

ٜٳكلأڂ يف اؾڂُع١ٹ يف ٠٬ُٹ ايؿذلڇ  نإ ايٓيبټ $: قاٍ ٖلٜل٠ عٔ أبٞ هٓـٙ ك٣ٚ ايبؼاكٟ ب ٌٴٚهًِ  ٓٵنڇٜ ٌٵ أځتٳ  ٚ٢ امل تٳ ُشٝض ) #ٖٳ

ٜكلأ يف ؾذل ّٜٛ اؾُع١ هٛك٠ ايوذـ٠  ايٓيب ، ؾكـ نإ (3/33ايبؼاكٟ، نتاب اؾُع١، باب َا ٜكلأ يف ٠٬ُ ايؿذل ّٜٛ اؾُع١، 

   .ٚك٠ اٱْوإ يف ايلنع١ ايجا١ْٝيف ايلنع١ ا٭ٚىل ٚي

 .٫ ٜٛدـ مجع ٫ٚ قِل يف ٠٬ُ ايؿذل ؿٕٚ بك١ٝ ايًِٛات .5

 إٔ كهٍٛ اهلل  عٔ دٓـب بٔ هؿٝإ بوٓـٙ ك٣ٚ َوًِ ٠٬ُ ايؿذل ػعٌ اٱْوإ يف محا١ٜ اهلل تعاىل ٚسؿع٘ ُٚٓاْ٘ ٚعٗـٙ،  .6

َٻ١ٹ اهلل$ :قاٍ ٛٳ ؾٹٞ فٹ ٗٴ ِټبٵضڇ ؾځ ُٳ٬ځ٠ځ اي ًډ٢  ُٳ ٔٵ  ٘ٴ. َٳ ـٵكڇنڃ ٜٴ ٞٵ٤ٺ  ٌٳ ٘ٹ بٹ َٻتٹ ٔٵ فٹ َٹ ٘ٴ  ًڂبٵ ٜٳڀڃ ٔٵ  َٳ ٘ٴ  ْٻ ٞٵ٤ٺ ؾځإڇ ٌٳ ٘ٹ بٹ َٻتٹ ٔٵ فٹ َٹ ِٴ اهلل  ٓٻهڂ ًڂبٳ ٜٳڀڃ ٘ٴ . ؾځ٬ځ  ٜٳهڂبٻ ِٻ  ثٴ

ِٳ ٓٻ ٗٳ ْٳاكڇ دٳ ٘ٹ ؾٹٞ  ٗڇ ٚٳدٵ ًځ٢   .(5/130ُشٝض َوًِ، نتاب املوادـ َٚٛآع اي٠٬ِ، باب ؾٌٔ ٠٬ُ ايعٌا٤ ٚايِبض يف مجاع١، ). #عٳ

٠ ايؿذل نؿاك٠ يِٓـ ايعُل، سٝح تهؿل َا بني ايقْٛب َا بني ايؿذل ٚايعٌا٤ ٖٚٛ ٜكاكب ِْـ ايّٝٛ  ٚفيو اهتٓاؿا إىل ٬ُ .7

ٙٴ $:ٜكٍٛ زلعت كهٍٛ اهلل : َٔ أْ٘ قاٍ عٔ عجُإ بٔ عؿإ  بوٓـٙ  كٚاٙ اٱَاّ َوًِاؿـٜح ايقٟ  ٔٴلٴ ِڈ تٳشٵ ًٹ َٴوٵ َٵلڇ٤٣ٺ  ٔڇ ا َٹ َٳا 
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َٳهڃتٴٛبٳ١څ ٗٳا. ُٳ٬ځ٠څ  ٚٳكٴنڂٛعٳ ٗٳا  ٌٳٛعٳ ٚٳػٴ ٖٳا  ٓٴ٤ٛٳ ٚٴ ٔٴ  ٝٴشٵوٹ ْٴٛبٹ. ؾځ ٔٳ ايقټ َٹ ٗٳا  ًځ ُٳا قځبٵ ْٳتٵ نځؿډاكٳ٠ڄ يٹ ِٵ تٴ٪ٵتٳ نځبٹرلٳ٠څ. إڇ٫ډ نځا ٖٵلٳ ٚٳف. َٳا يځ ـٻ يٹوځ اي

٘ٴ ًډ  (.3/91ُشٝض َوًِ، نتاب ايڀٗاك٠، باب ؾٌٔ اي٤ٛٓٛ ٚاي٠٬ِ عكب٘، ) #نڂ

قاٍ كهٍٛ اهلل : قاٍ ٟعٔ ُؼل ايػاَـبوٓـِٖ  ٙٚابٔ َاز محـأٚأبٛ ؿاٚؿ ٚ ابٔ سبإيؿذل ملا كٚاٙ إٔ ايدلن١ يف ا٭كمام َع ٠٬ُ ا .8

:$ٖٳا َٻيت يف بٴهڂٛكڇ ِٻ بٳاكڇىڃ ٭ڂ ٗٴ ًډ ، 5/88ٌْا٩ٙ، َا ٜوتشب يًُل٤ إٔ ٜهٕٛ إ ُشٝض ابٔ سبإ، باب اـلٚز ٚنٝؿ١ٝ اؾٗاؿ، فنل)#اي

 (.سـٜح ُشٝض

نِ هٝتًك٢ َٔ  :ؾُٔ اهتػًل عًٝ٘ ٤ًٞ َٔ فيو ؾًٝؿنع إىل ٠٬ُ ايؿذل ٚيٝٓعل ٍ ٚاملقانل٠ٖٚقٙ ايدلن١ يف ايٛقت ٚاملا

 .!ايدلنات ٚايلمحات

 كهٍٛ اهلل  عٔ أٚكؿٙ اؾ٬ٍ ايوٝٛط١ٓٞ ايعع١ُٝ يًشـٜح ايقٟ َٟٔ أكاؿ إٔ ٜهتب ي٘ ثٛاب عُل٠ ٚسذ١ نٌ ّٜٛ ؾأَاَ٘ ايؿل .9

ًډ٢$ :أْ٘ قاٍ ُٳ ٔٵ  ُٳاعٳ َٳ ًډ٢ كٳنڃعٳتٳايڃؿځذٵلٳ ؾٹٞ دٳ ُٳ ِٻ  ُٵىٴ ثٴ ٌٻ ًڂعٳ اي ٘ٳ سٳتٻ٢ تٳڀڃ ًډ ٜٳقٵنڂلٴ اي ـٳ  ِٻ قځعٳ ُٵلٳ٠ٺ ٠ٺ ثٴ ٚٳعٴ ٘ٴ نځأځدٵلڇ سٳذٻ١ٺ  ْٳتٵ يځ ٔڇ نځا ٜٵ

َٻ١ٺ َٻ١ٺ تٳا َٻ١ٺ تٳا   (.سـٜح ُشٝض، 7/53، سلف املِٝ، داَع املواْٝـ ٚامللاهٌٝ  )# تٳا
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 .َوَلَياٍه َعِشٍس نيةالسبا املهحوهًجية اضتثىاز : املهًجية الثانية

ا٭قٛاٍ  َعٓاٖا يف أٚكؿ ايڀدلٟ ٚايكلطيب ٚابٔ عڀ١ٝأقوِ اهلل بايًٝايٞ ايعٌل مما ؿٍ ع٢ً ًلؾٗا، أَا عٔ َع٢ٓ ايًٝايٞ ايعٌل ؾكـ 

: ايتاي١ٝ

اٖـ ٚقتاؿ٠ ٖٞ ايًٝايٞ ايعٌل ا٭ٍٚ َٔ فٟ اؿذ١ ٚأهٓـ ٖقا إىل تؿورل ابٔ عباي ٚعبـ اهلل بٔ اينبرل َٚولٚم ٚعهل١َ َٚر .1

ًِ "  :أْ٘ قاٍ ايٓيب  عٔ بٔ عباي ابوٓـٙ عٔ  كٚاٙ ايبؼاكٟيًشـٜح ايقٟ ٚائشاى،  َّب ُو  ِٜ اَٝم ََم ب اْىؼَم ِٓ  اىؼؽسِ  ٍَم ِو  ِٜ َٕمِر ََم َِم اْىؼَم ٍِ وَم    .  " اَمْ مَم

الَم اْىِغَٖمبُد قَمبهَم  َٗم ِٔ   " قَمبىُ٘ا  بِنُس ثَِْمْ ِع طَم ُٝ َم سَم ُعوٌل  َم الَم اْىِغَٖمبُد  ااِلَّ زَم ٍء  َٗم ْٚ ٌْ َٝمْسِعْغ ثِؽَم ِٔ  َميَم بىِ ٍَم ًِ ـؾٞؼ اىج بزٛ  مزبة اىؼٞدِٝ  )  .  " َٗم َّب ِو  ِٜ اَٝم ََم ثبة  َمْمِو اْىؼَم

  (.779 ، رقماىزَّْؽِسٝيِ 

 

ك٣ٚ ايبؼاكٟ ا٭ٚاػل َٔ كَٔإ ملا ٚكؿ َٔ أساؿٜح عـٜـ٠ عٔ ايتُاي ي١ًٝ ايكـك َٔ ايٛتل ا٭ٚاػل َٔ يٝايٞ كَٔإ أْٗا ايعٌل  .2

ـٺٟ أبعٔ بوٓـٙ  ٔٳ ؾځؼٳڀځبٓا ٚقاٍ اعتهؿڃٓا َعٳ ايٓيبٿ $: ٍ أْ٘ قا  هعٝ ُٳبٝش١ځ عٹٌلٜ ٕٳ، ؾؼٳلزٳ  ٌٵلٳ ا٭ٚهطځ َٔ كَٔا إڇْٞ أځكڇٜتٴ : ايعٳ

ـٴ يف َا٤ٺ ٚطني ٌٵل ا٭ٚاػٹلڇ يف ايٛتل، ٚإڇْٞ كٳأٜتٴ أْٞ أهذٴ ُٹوٖٛا يف ايعٳ ْٳوٝتٴٗا ع ؾايتٳ ِٻ أڂْوٝتٴٗا ع أٚ  ـٵكڇ ث ـٳ ، ي١ًٝځ ايكځ ٕٳ اعتهځ ُٳٔ نا ؾ

ٓٻشٌ، . َٳعٞ ؾًرلدع ـٹ اي ٕٳ َٔ دٹلٜ ـٹ، ٚنا ـٴ املوذ ٍٳ هٳك ُٳڀځلٳتٵ ست٢ ها ْٳلٳ٣ يف ايوُا٤ٹ قځنع١، ؾذا٤تٵ هٳشابٳ١څ ؾ ؾلٳدٳعٵٓا، َٚا 

ُٳتٹ اي٠٬ِڂ، ؾلأځٜتٴ كهٍٛ اهلل  ـٴ يف املا٤ٹ ٚايڀٹني، ست٢ كأٜتٴ أثٳلٳ ايڀنيڇ يف دٳبٵٗت٘ ٚأڂقٹٝ ػاكٟ، نتاب ؾٌٔ ي١ًٝ ُشٝض ايب)#ٜٳوٵذٴ

 (.4/786ايكـك، باب ايتُاي ي١ًٝ ايكـك يف ايوبع ا٭ٚاػل، 
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عاًٛكا٤، ٫ٚ ٜٛدـ ؿيٌٝ ّٜٛ  ٚآػلٖااحمللّ  ايكلطيب إٔ أسـ أقٛاٍ ابٔ عباي ٚايڀدلٟ إٔ ايًٝايٞ ايعٌل ٖٞ ايعٌل ا٭ٍٚ َٔفنل  .3

 .ع٢ً ُش١ ٖقا ايكٍٛ

ٌٵلڈإفا أق٣ٛ اٯكا٤ يف َع٢ٓ  ٍڈ عٳ ٝٳا . ٖٞ ايعٌل ا٭ٍٚ َٔ فٟ اؿذ١ أٚ ايعٌل ا٭ٚاػل َٔ كَٔإ ص2: ايؿذل ط ٚٳيځ

ايٓاي بإع٬ْات َهجؿ١ يف نٌ ٚها٥ٌ اٱع٬ّ املل١ٝ٥ ٚاملوُٛع١  ٨يٛ ؾٛز :ايتايٞ إٔ ِْـم اهلل تعاىل بعـ تـبل املجاٍ عع عل ععأكٜـ ٚ

سٝح ؼتاز إىل تكـِٜ ٚكق١ بآػل كاتب  ،ؾٗٛ يف ق١ُ اٱغلا٤أَا ايلاتب  ،غرل قـٚؿ٠ يًعٌُ عٌل يٝاٍ ؾكط اٚاملهتٛب١ إٔ ٖٓاى ؾلْ

سًِت عًٝ٘ أٚ ٜكـك يو كاتب ٜواٟٚ قـكاتو ٚإَهاْاتو ٚؼٌِ يف َكابٌ عٌُ عٌل يٝاٍ ع٢ً كاتب أيـ ًٗل، مبع٢ٓ أْو يٛ 

 ، آ٫ف ؿٜٓاك يف عٌل يٝاٍ ؾكط، ٚإفا نٓت ؼٌِ ع٢ً مخو١ ك ًٗلٜا ؾلاتبو هٝهٕٛ ًَٕٝٛ ؿٜٓاكنٓت ؼٌِ ع٢ً أيـ ؿٜٓا

ؾلاتبو هٝهٕٛ مخو١ ٬َٜني ؿٜٓاك يف عٌل يٝاٍ ؾكط، ٚإفا نٓت َٔ كداٍ ا٭عُاٍ ٚؿػًو نٌ ّٜٛ ًَٕٝٛ ؾوتشٌِ ع٢ً ًَٝاك 

أٚ َٔ بًـى ؿٕٚ تهًـ ايوؿل ايڀٌٜٛ ٫ٚ حيتاز ٖقا ايعٌُ إىل ًٗاؿات ػدل٠ ٫ٚ ٚهاط١ بٌ تٛدـ  ٚايعٌُ َٔ بٝتو يف ٖقٙ ايعٌل،

 .ؾل١ُ يهٌ َتكـّ

ٜتؼًـ ٌٖ ي! ٌٖ هٝتؼًـ َوتجُل َُٗا نإ ؿػً٘؟! ايتكـِٜ شلقا ايعٌُ؟ عٔ ٜتؼًـ ك٥ٝى أٚ َل٩ٚي نبرل أٚ ُػرليك٣ ٌٖ ت

ٌٖ هٝقٖب ا٭ب تاكنا مٚدت٘ ٚأ٫ٚؿٙ ؿٕٚ إٔ حيجِٗ ع٢ً ٖقا ايعٌُ ! عاطٌ مئؼ آ٫ّ ايبڀاي١ ؿٕٚ إٔ ٜٗلع شلقٙ ايؿل١ُ ايج١ُٓٝ؟

ْعِ ٚاهلل ئ ٜتؼًـ أسـ، ٭ْ٘ علٳض ايـْٝا ايقٟ ْلاٙ كأٟ ايعني، منوه٘ بأٜـٜٓا، ْلاٙ بأعٝٓٓا، . !ست٢ ْڀًل ايؿكل ٚاملوه١ٓ ث٬ثا؟
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٠٬ُٚ  ،ٚكنعات ايوشل ،ٚأعُاٍ ايدل ،إىل اهتجُاك عٌل يٝاٍ يف ؾعٌ اـرل مو٘ ظٛاكسٓا، أَا إفا ؿعاْا اهلل هبشاْ٘ أٚ كهٛي٘ 

 ،ٚنجل٠ اٱْؿام يف ايعول ٚايٝول ،يف ايول ٚايعًٔ ،ت يف ايًٌٝ ٚايٓٗاك٫ٚيٛات ٚاجل، ٚنجل٠ ا٭فناك يف اخلًٚٗٛؿ اؾُاعات ،ايؿذل

ٗٵلڈ: قاٍ اهلل تعاىل ؾٝ٘ ،ٚايولا٤ ٚائلا٤، يف ايوع١ ٚائٝل، ٜٚهٕٛ يٓا أدل ًٳ ـٹ  ٔٵ أځيڃ َٿ ٝٵلٷ  ـٵكڇ ػٳ ًځ١ڂ ايڃكځ ٝٵ ٚك٣ٚ ايبؼاكٟ ،  ص3: ايكـك ط يځ

ٌٵل ا٭ٚاػٹلڇ يف ايٛتل$ : بٝب احل عٔ بوٓـٙ عٔ أبٞ هعٝـ اــكٟ  ُٹوٖٛا يف ايعٳ ْٳوٝتٴٗا ع ؾايتٳ ِٻ أڂْوٝتٴٗا ع أٚ  ـٵكڇ ث  إڇْٞ أځكڇٜتٴ ي١ًٝځ ايكځ

 أْى بٔ َايو  إٔ املٓقكٟ أٚكؿ، ٚ(4/786ُشٝض ايبؼاكٟ، نتاب ؾٌٔ ي١ًٝ ايكـك، باب ايتُاي ي١ًٝ ايكـك يف ايوبع ا٭ٚاػل، )#

٘ٵ$ : قاٍ: قاٍ ٌٻ ٕٻ ٖقٳا اي ّٴإ ٜٴشٵلٳ ٚٳ٫ځ  ٘ٴ،  ًډ ٝٵلٳ نڂ ّٳ ايڃؼٳ ـٵ سٴلڇ ٗٳا ؾځكځ َٳ ٔٵ سٴلڇ َٳ ٗٵلڈ  ًٳ ـٹ  ٔٵ أځيڃ َٹ ٝٵلٷ  ًځ١څ ػٳ ٝٵ ٘ٹ يځ ٚٳؾٹٝ ِٵ،  ٔٳلٳنڂ ـٵ سٳ ٖٳا إ٫ډ  كٳ قځ ٝٵلٳ ػٳ

ّٷ يعٌل ٟ اأَا ايًٝاٍ، (سـٜح سؤ: 2/60، ..نتاب ايِّٛ، ايذلغٝب يف ُٝاّ كَٔإ استواباڄ ٚقٝاّ يًٝ٘ ايذلغٝب ٚايذلٖٝب، )#َٳشٵلٴٚ

يف  فك٠ٚ هٓاّ اٱه٬ّ ٖٚٛ اؾٗاؿ أع٢ً َلتب١ َٟٔ ايًٝاٍٖقٙ  ؾايعٌُ يف  .ايوابل فنلٙ َٔ فٟ اؿذ١ ؾًشـٜح ابٔ عباي  ا٭ٚىل

تٞ ايؿذل نٌ عبٌ إٕ كى، ؟ػرل مما طًعت عًٝ٘ ايٌُى ايًٝايٞبإٔ ثٛاب ٖقٙ  ععٖٚٛ ٚعـ اهلل تعاىل  عع هبٌٝ اهلل ؾٌٗ ْ٪َٔ بايػٝب 

ىل ينّٚ ٖقٙ ايڀاعات ٚفاب يف سب اهلل تعاىل ؾـٜل إٔ ٜٛقٔ أْ٘ أغ٢ٓ إعبـا أٚ أ١َ ٚؾكُٗا اهلل تعاىل  إٕ، ٕ ايـْٝا َٚا ؾٝٗاّٜٛ ػرل ّ

يٝؼلز إىل ايـْٝا غٓٝا أبٝا ؾتٝا ٫خي٢ٌ يف  ;ٚاعتُاؿٙ عًٝ٘ ٚاملوه١ٓ بني ٜـٜ٘، ٚأعن اـًل بلنْٛ٘ إىل كب٘ تعاىل ،أٌٖ ا٭كض مجٝعا

. ّاهلل ي١َٛ ٨٫
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أٚ ع٢ً ؾعٌ ػرل  ، ؾإفا دا٤ْا ايٛعـ أٚ ايٛعٝـ َٔ اهلل تعاىل أٚ كهٛي٘ أؿعٛ ْؿوٞ ٚإػٛاْٞ ٚأػٛاتٞ إٔ ٜععُا اٱميإ بايػٝب إْين

ٞٿ ك أٖٛا٤ْا ٚظلٚؾٓا ٚأعلاؾٓا ٚدـاٚيٓا يتـػٌ يف بٛتك١ ا٫َتجاٍ ايهاٌَ يٮَل ايلباْٞ ًل ؾٝذب إٔ ٜٓنٍ َٓا َٓني١ ايٝكني ٚإٔ ْػ

ايٓبٟٛ، ٚإٔ ٜڀلؿ اٱْوإ َٔ عكً٘ ٚٚدـاْ٘ أ١ٜ ٚهاٚي تلدض املعٝاك ا٭كٓٞ ع٢ً ايوُاٟٚ، يٝهٕٛ اٱْؿام يٝى ْكِاْا َٔ ٚاشلـٟ 

ٚإمنا ٖٞ سٝا٠ يف أع٢ً اؾٓات، ٚاؾٗـ يف ايـع٠ٛ يٝوت ػڀلا ٫ ؼُـ  ،اٚإمنا ٖٛ بلن١ ٚمنا٤ ٚمٜاؿ٠، ٚايٌٗاؿ٠ يٝوت َٛتٶ ،املاٍ

ُٴشٹٝڀځ١څ   :ايؿت١ٓ نُا قاٍ تعاىل بٌ ايكعٛؿ عٓ٘ ٖٛ ،عكباٙ ِٳ يځ ٓٻ ٗٳ ٕٻ دٳ ٚٳإڇ ٓٳ١ٹ هٳكځڀڂٛاڃ  ٓٿٞ أځ٫ځ ؾٹٞ ايڃؿٹتٵ ٚٳ٫ځ تٳؿڃتٹ ٍٴ ا٥ٵقٳٕ يِّٞ  ٜٳكڂٛ َٻٔ  ٗٴِ  ٓٵ َٹ ٚٳ

ٔٳ .  ص49: ايتٛب١ ط بٹايڃهځاؾٹلڇٜ

وتعرضوا لنفحات  ،افعلوا الخير دهركم: "قاٍٚأػتِ ٖقٙ ايؿكل٠ مبا أٚكؿٙ اشلٝجُٞ بوٓـٙ عٔ أْى بٔ َايو إٔ ايٓيب ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ 

: رقمللهيثمي،  مجمع الزوائد) "وسلوا هللا أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم ؛فإن هلل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده ؛رحمة هللا

 (.   إسناده رجاله رجال الصحيح غير عيسى بن موسى بن إياس بن البكير وهو ثقة،10/234

 .يٝهٔ َٔ ثٛابتٓا إٔ أععِ اهتجُاك ؿٝاتٓا ٖٛ ايتعلض يلمحات اهلل ٚاهتػ٬ٍ ايؿلْ يف ايتكلب إىل اهللٚ

 .َوالشَّْفِع َواْلَوِتِسوحدانية اخلالل وشوجية املدموقات : املهًجية الثالثة

سٝا٠ َٔ ٜلٜـ إٔ ٜتؼق ايكلإٓ ٖـا١ٜ ٫ ثكاؾ١، إفا أقوِ اهلل تعاىل بايٌؿع ٚايٛتل ٫بـ بإٔ ٜهٕٛ شلقا ايكوِ تكـٜل ٚتؿورل ٚتڀبٝل يف 

. عكٝـ٠ ٫ ؾهلا، هًٛنا ٫ تٓعرلا



25 

 

 

 

ٛٳتٵلڇدًٌ، ٫ ًِٜض ْعاّ ايهٕٛ إ٫ ب٘، ٚأَا تؿورل َع٢ٓ  ٤ٟٕ اهلل ٫ ٜكوِ إ٫ بٍأَا ايتكـٜل ؾٮ ٚٳايڃ ٌٻؿڃعڇ   اهلل ايقٜٔ أقوِ ص3: ايؿذل طٚٳاي

: ، َٓٗا َا ًٜٞكطيب ٚابٔ عڀ١ٝ ٚهٝـ قڀب إٔ ٖٓاى أقٛا٫ عـٜـ٠ يف تؿورل ايٌؿع ٚايٛتلدا٤ يف تؿورل ايڀدلٟ ٚايل ، ؾكـبُٗا تعاىل

ايٌؿع ٠٬ُ ايِبض ٚايٛتل ٠٬ُ املػلب، ٚقٌٝ ايٌؿع ايوٓٔ ايلاتب١ ٚايٛتل ٖٞ كنع١ ايٛتل، ٚقٌٝ ايٌؿع ٖٛ تٓؿٌ ايًٌٝ َج٢ٓ . 1

. َج٢ٓ ٚايٛتل ٖٛ ايلنع١ ا٭ػرل٠

. ّٜٛ علؾ١ايٌؿع ّٜٛ ايٓشل، ٚايٛتل . 2

. ايٌؿع آؿّ ٚسٛا٤، ٚايٛتل ٖٛ اهلل تعاىل. 3

ٔٶا ٚهٛاٙ يٝى نقيو. 4 . ايٌؿع ٖٛ ايعامل، ٚايٛتل ٖٛ اهلل; إفا ٖٛ ايٛاسـ ق

ايٌؿع تٔاؿ ُؿات املؼًٛقني، ٚايٛتل اْؿلاؿ ُؿات اهلل تعاىل، ؾُٔ تٔاؿ ُؿات املؼًٛقني ايهؿل ٚاٱميإ، ايٌكا٠ٚ ٚايوعاؿ٠، . 5

. ٍ، ٚايٓٛك ٚايع١ًُ، ٚايًٌٝ ٚايٓٗاك، ٚاؿل ٚايدلؿ، ٚايٌُى ٚايكُل، ٚايِٝـ ٚايٌتا٤، ٚايوُا٤ ٚا٭كض، ٚاؾٔ ٚاٱْىٚاشلـ٣ ٚاي٬ٔ

. ايٌؿع أبٛاب ٚؿكدات اؾ١ٓ، ٚايٛتل أبٛاب ٚؿكنات ايٓاك. 6

. ايٌؿع ايِؿا ٚاملل٠ٚ، ٚايٛتل ايهعب١. 7

. ايٌؿع َوذـ َه١ ٚاملـ١ٜٓ، ٚايٛتل بٝت املكـي. 8

. ؾلاؿأٚ ايتُتع بايعُل٠ إىل اؿر، ٚايٛتل اٱ ،كإ بني اؿر ٚايعُل٠يٌؿع ايلڇا. 9
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. ايٌؿع ايقنل ٚا٭ْج٢، ٚايٛتل اؾُاؿ. 10

(. 7، 5، 3)أٚ ٚتل ( 6، 4، 2)ايعـؿ إَا ًؿع أٚ ٚتل . 11

. ايٌؿع ا٭ٜاّ ٚايًٝايٞ، ٚايٛتل ّٜٛ ايكٝا١َ ٭ْ٘ ٫ يٌٝ بعـٙ. 12

ٓٶا، ٚايٛتل ٖٛ اهلل ٚ إٔ ايٌؿع ٜتعًل بنٚد١ٝ املؼًٛقاٚيعٌ أكدض ا٭قٛاٍ عٓـٟ ٙ ُٶا َٚع ايٛاسـ ا٭سـ ايؿلؿ ايُِـ، ٚإفا ناْت ت دو

ٞٿ  أبٞ ٖلٜل٠ بوٓـٙ عٔ  َوًِك٣ٚ ايو١ٓ ايٓب١ٜٛ قـ ؾولت ايٛتل بأْ٘ اهلل ؾٗٛ ا٭ٚىل بايكبٍٛ، سٝح  ٓٻبٹ ٔڇ اي ٍٳ عٳ ٘ٹ تٹوٵعٳ١ڄ $: قځا ًچ ٕٻ ي إڇ

ٚٳاسٹـاڄ عع ٚٳتٹوٵعٹنيٳ اهٵُاڄ ٓٻ١ځ عع َٹا٥ٳ١ڄ إڇ٫ډ  ٌٳ ايڃذٳ ٖٳا ؿٳػٳ ِٳا ٔٵ أځسٵ ٜٵلٳ٠ځ. #َٳ ٖٴلٳ ٔٵ أځبٹٞ  ّٷ عٳ ُٻا ٖٳ ٞٿ  ٚٳمٳاؿٳ  ٓٻبٹ ٔڇ اي ٚڇتٵلٷ$، عٳ ٘ٴ  ْٻ ٛڇتٵلٳ. إڇ ُشٝض ). #ٜٴشٹبټ ايڃ

(.  17/5َوًِ، نتاب ايقنل ٚايـعا٤ ٚايتٛب١، باب يف أزلا٤ اهلل تعاىل ٚؾٌٔ َٔ أسِاٖا، 

: يتڀبٝل ؾُٝهٔ إٔ ًٜؼّ يف ايٓكاط ايتاي١ٝأَا ا

ايلهٌ  ا آػل، أٚ أْنيٛا بعضبـع٠ٛ ايٝٗٛؿ ٚايِٓاك٣ ٚاملٌلنني ايقٜٔ دعًٛا َع اهلل إي٘ ايٝكني بٛسـا١ْٝ اـايل ٖقا ًٜنَٓا .1

ا إٔ ْكٍٛ فيو سـاْٝت٘ بٌ أَلٕإٔ ْ٪َٔ ؾكط بٛ َلْاٜأتعاىل مل  أٚ ا٭ًؼاْ أٚ ا٭ًٝا٤ َٓني١ اهلل ايٛاسـ ا٭سـ ٭ٕ اهلل

ـٷ: يًعامل، قاٍ تعاىل ٘ٴ أځسٳ ًډ ٛٳ اي ٖٴ ٌٵ  ٕٳ: ، ٚقاٍ تعاىل ص1: اٱػ٬ْ ط قڂ ٌٵلڇنڂٛ ُٻا تٴ َٿ ٓٹٞ بٳلڇ٤ٟٷ  ْٻ ٚٳإڇ ـٷ  ٚٳاسٹ ٘ٷ  ٛٳ إڇيځع ٖٴ ُٳا  ْٻ ٌٵ إڇ  قڂ

ص19: ا٭ْعاّ ط. 
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ٕ أٚ اٱْوإ أٚ ا٭ًٝا٤ نًٗا، أَا اعتكاؿ إٔ ايهٕٛ نً٘ َبين ع٢ً مٚد١ٝ املؼًٛقات مجٝعا، هٛا٤ يف ايٓبات أٚ اؿٝٛا .2

ٔڇ : اينٚد١ٝ يف ايٓبات ؾًكٛي٘ تعاىل ٝٵ ٓٳ ٔڇ اثٵ ٝٵ ٚٵدٳ ٗٳا مٳ ٌٳ ؾٹٝ ُٳلٳاتٹ دٳعٳ ٌٿ ايجٻ َٹٔ نڂ  : ، ٚأَا يف اؿٝٛإ ؾًكٛي٘ تعاىل ص3: ايلعـ ط ٚٳ

  ٌٵ ٔڇ قڂ ٝٵ ٓٳ ُٳعٵنڇ اثٵ ٔٳ ايڃ َٹ ٚٳ ٔڇ  ٝٵ ٓٳ ٕڇ اثٵ ٔٻأڃ ٔٳ اي َٿ ٚٳازڈ  ٝٳ١ځ أځمٵ ْٹ ُٳا ْٹٞ ثٳ ْٳبٿ٪ٴٚ ٔڇ  ٝٵ ٝٳ ّٴ ا٭ڂْجٳ ٘ٹ أځكٵسٳا ٝٵ ًځ ًځتٵ عٳ ُٳ ًٵتٳ َٻا ا ٔڇ أځ ٝٵ ٝٳ ّڇ ا٭ڂْجٳ ّٳ أځ ٔڇ سٳلٻ ٜٵ آيقٻنځلٳ

ُٳاؿٹقٹنيٳ ِٵ  ِڈ إڇٕ نڂٓتٴ ًڃ ٌٳا٤ٴ ايقټنڂٛكٳ : ، ٚأَا يف اٱْوإ ؾًكٛي٘ تعاىل ص143: ا٭ْعاّ ط بٹعٹ ٜٳ ُٳٔ  ٗٳبٴ يٹ ٜٳ ٚٳ ْٳاثاڄ  ٌٳا٤ٴ إڇ ٜٳ ٔٵ  ُٳ ٗٳبٴ يٹ  ٜٳ

ٕٳ : ، ٚأَا اينٚد١ٝ يف نٌ ٤ًٞ ؾًكٛي٘ تعاىل ص49: يٌٛك٣ اط ِٵ تٳقٳنډلٴٚ ًډهڂ ٔڇ يځعٳ ٝٵ ٚٵدٳ ٓٳا مٳ ًځكڃ ٞٵ٤ٺ ػٳ ًٳ ٌٿ  َٹٔ نڂ . ص49: ايقاكٜات ط ٚٳ

ُش١ ا٭ؿي١ ٖٚقا ٜلهؽ يـ٣ امل٪َٓني عكٝـ٠ ٚسـا١ْٝ اـايل ٚمٚد١ٝ املؼًٛقات، أَا إفا أكؿْا إٔ ْ٪هى با٭ؿي١ ايعك١ًٝ 

 :املؼًٛقات، ؾُٔ ا٭َج١ً ايكڀع١ٝ ع٢ً فيو َا ًٜٞىل مٚد١ٝ ايٓك١ًٝ ع

ُٖا عٔ اٯػل، أٚ ًُٚت هايبا بوايب أٚ ا٫ ميهٔ إٔ مٌِ ع٢ً ايهٗلبا٤ إ٫ بايتُاي بني ايوايب ٚاملٛدب، ؾإٕ عنيت أسـ (أ )

ٜٴشـخ تؿذرلاڄ أٚ أٓلاكاڄ بايػ١، متاَا نُا ٜتٛقع َٔ  إًاع١ اؾٓى املجًٞ أٚ َٛدبا مبٛدب ئ تٓبعح ايهٗلبا٤ بٌ كمبا 

 .ايٌقٚف اؾٓوٞ

٫ ميهٔ إٔ تتذافب املٛاؿ املػٓاطٝو١ٝ املٛدب١ إ٫ إىل دوِ آػل حيٌُ ًش١ٓ هايب١، ؾإفا ٚٓعت املٛدب َع املٛدب أٚ  (ب )

 .ايوايب َع ايوايب ؾٝشـخ ايتٓاؾل بُٝٓٗا
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َتها١ًَ ٫ ًِٜض  َٔ ث٬ث١ أدنا٤ػًكت إفا ناْت ايقك٠ ٖٞ ايًب١ٓ ا٭ٚىل يف َهْٛات أٟ ٤ًٞ يف ٖقٙ اؿٝا٠ ؾإْٗا قـ  (ز )

، بٌش١ٓ هايب١ انٕٛ ؿا٥ُا ٌَشٕٟٛٚ اٱيهذلٕٚ، ٠ٚبٌش١ٓ َٛدب ٜٚهٕٛ ؿا٥ُا ٌَشْٛا بلٚتٕٛاٍ :أسـٖا ؿٕٚ اٯػل

 .بٌش١ٓ َتعاؿي١ انٕٛ ؿا٥ُا ٌَشٕٟٛٚ ايٓٝذلٕٚٚ

ٜا عٝح ٫ ميهٔ إٔ توتُل اؿٝا٠ بـٕٚ يف عامل ايٓبات تعلف ايقنٛك٠ ٚا٭ْٛث١ يف ا٭ًذاك ٚايٓباتات ٚايؿڀلٜات ٚايبهترل (ؿ )

٘ٴ : إفا نإ ٖقا ٖٛ ْاَٛي ايهٕٛ ْٚعاّ اؿٝا٠ ايقٟ عدل عٓ٘ ايكلإٓ، 2ْبات، ٫ٚ ْبات بػرل اينٚدني ايقنل ٚا٭ْج٢ ْٻ  ٚٳأځ

ًځلٳ ٔڇ ػٳ ٝٵ ٚٵدٳ ٕٳ : ، ٚقٛي٘ تعاىل ص45:  ايٓذِط ٚٳايڃأڂْجٳ٢ ايقٻنځلٳ اينٻ ًځلٳ ايډقٹٟ هٴبٵشٳا ٍٵ ػٳ ٚٳازٳا ٗٳا أځمٵ ًډ ُٻا نڂ ٔٵ ايڃأځكٵضٴ تٴٓبٹتٴ َٹ َٹ  ٚٳ

ِٵ ٗڇ ُٻا أځْؿڂوٹ َٹ ٕٳ يځا ٚٳ ُٴٛ ًځ ٚعًٝ٘ جيب ايتوًِٝ بايتواٟٚ يف املكاّ ٚايتهاٌَ يف املٗاّ بني اينٚدني، ٚعـّ إباس١ . ص36:  ٜىط ٜٳعٵ

 .ايٌقٚف اؾٓوٞ، أٚ اهتػٓا٤ دٓى عٔ آػل; ؾٗقا عع قڀعاڄ ععع عهى ايٓاَٛي ايلباْٞ

ست٢ اٱْوإ ٖٚٛ ايٛسٝـ ، ٫ ٜوتػين املؼًٛم عٔ ػايك٘ سٝح ميٓش٘ اـايل أٌُ ايٛدٛؿ ٚقٛاْني ايبكا٤ ٚاؿٝا٠ ٚاملٛت .3

ايقٟ ميًو إكاؿ٠ نا١ًَ ؾإْ٘ ٜـػٌ إىل اؿٝا٠ ٚخيلز َٓٗا بػرل إكاؿت٘ ٫ٚ ٜوتڀٝع إٔ ٜتشهِ يف ؿقات قًب٘ ٫ٚ هلٜإ ؿَ٘ 

َٔ ائعـ إىل ايك٠ٛ ثِ إىل ائعـ، ٚيقا جيب إٔ ٜـٚك اٱْوإ يف ٫ٚ يف سلن١ منٛٙ يف دوُ٘ ٫ٚ يف ؿكدات زلع٘ ٚبِلٙ 

ُٵىٴ  : ؾًو ايتوبٝض ٚايوذٛؿ يلب ٖقا ايٛدٛؿ، يكٛي٘ تعاىل ٌٻ ٚٳاي َٳٔ ؾٹٞ ايڃأځكٵضڇ  ٚٳ ٚٳاتٹ  ُٳا َٳٔ ؾٹٞ ايوٻ ٘ٴ  ـٴ يځ ٜٳوٵذٴ ٘ٳ  ًډ ٕٻ اي ِٵ تٳلٳ أځ أځيځ

                                                 
تسع معان ، ومقالته  http://spanishsord.multiply.com/journal/item/52على موقعه ،  وظمى خليل أبو العطا لألستاذ الدكتور آيات معجزات مه القرآن الكرمي وعامل الىبات مقالة  2

 (http://www.55a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=1753&select_page=23رمي وعامل الىبات، يف القرآن الك للزوجية

http://spanishsord.multiply.com/journal/item/52
http://www.55a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=1753&select_page=23
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ٚٳايڃذٹبٳ ّٴ  ٓټذٴٛ ٚٳاي ُٳلٴ  ّڇٚٳايڃكځ ٘ٴ  ُٳا يځ ٘ٴ ؾځ ًډ ٔڇ اي ٗڇ ٜٴ َٳٔ  ٚٳ ٘ٹ ايڃعٳقٳابٴ  ٝٵ ًځ ٚٳنځجٹرلٷ سٳلٻ عٳ ٓٻايڇ  ٔٳ اي َٿ ٚٳنځجٹرلٷ  ٚٳابټ  ـٻ ٚٳاي ٌٻذٳلٴ  ٚٳاي ٍٴ  ٘ٳ ا ًډ ٕٻ اي ّڈ إڇ َټهڃلڇ  ٕ

ٌٳا٤ٴ ٜٳ َٳا  ٌٴ  ٕ َِرلٙ ايٌكا٤ ، ؾشلٟ باٱْوإ إٔ ًٜتشِ َع ا٭نٛإ يف ايوذٛؿ ٚايعباؿ٠ يًلمحٔ، ٚإ٫ نا ص18: اؿر ط ٜٳؿڃعٳ

ٚايعقاب ٚايقٍ ٚاشلٛإ، ٖقا َع ايٝكني إٔ كب ايعاملني َوتػٔ عٛي٘ ٚطٛي٘ ٚفات٘ ُٚؿات٘ عٔ نٌ كًٛقات٘ ٖٚٛ ايُِـ 

٘ٹ: أسـ َٔ ػًك٘، قاٍ تعاىل إىل ايقٟ حيتاز اـًل مجٝعا إيٝ٘ ٫ٚ حيتاز إىل ٤ًٞ ٫ٚ ًډ ِٴ ايڃؿڂكځلٳا٤ إڇيځ٢ اي ٓٻايٴ أځْتٴ ٗٳا اي ٜټ  ٜٳا أځ

ـٴ ُٹٝ ٞټ ايڃشٳ ٓٹ ٛٳ ايڃػٳ ٖٴ ٘ٴ  ًډ ـٺ  ٚٳاي ـٹٜ ًڃلڈ دٳ ٜٳأڃتٹ بٹؼٳ ٚٳ ِٵ  ٖٹبٵهڂ ٜٴقٵ ٌٳأڃ  ٜٳ ٘ٹ بٹعٳنڇٜنڈ   إڇٕ  ًډ ًځ٢ اي َٳا فٳيٹوځ عٳ . ص17:  15: ؾاطل طٚٳ

ٌٖٚ ٜوتػين اٱْوإ عٔ سلى  إٔ املؼًٛقات ٫ ٜوتػين بعِٔٗ عٔ بعض ؾأععِ املًٛى ٫ ٜوتػين عٔ اؾٓٛؿ ٚا٭عٛإ، .4

ٜوتػين عٔ ايًٌٝ يٝوهٔ  أٚ! ايـٚا٤ ٚايػقا٤؟ أٚ! ٜوتػين عٔ املا٤ ٚاشلٛا٤؟ َٔ ٖقا ايقٟ! ٚعل ْٚٗل؟! ك ٚمثل؟ًٚر !َل؟ٚم

َٔ ٖقا ايقٟ ٚ! ٚأػت٘ ٚأػٝ٘؟ ،ٚمٚد٘ ٚبٓٝ٘ ،َٔ ٖقا ايقٟ ٜوتػين يف ايـْٝا عٔ أَ٘ ٚأبٝ٘ٚ، !؟ٚعٔ ايٓٗاك يٝهوب ؾٝ٘ ،ؾٝ٘

ٌٖ ٚ، !؟ٚإًؿاقِٗ عًٝ٘ ٚايتؿاؾِٗ سٛي٘ يف ا٭ؾلاغ ٚا٭تلاغ ٚايعول ٚايٝول ،ب٘ ٚإسواهِٗ ،ٜوتػين عٔ سب ايٓاي ي٘

ٜٚل٣ ايؿلس١ سٛي٘  ،عٔ سٔٛك ا٭ٌٖ ٚاؾرلإ ٚا٭ُشاب ٚاـ٬ٕ ،ٚطاٍ ًٛقُٗا ،ٜوتػين ايعلٚهإ َُٗا ؾاض سبُٗا

 :ِٜـم ؾٝٓا قٍٛ ايٌاعل ععع علععع إْٓا . !؟تػُل اينَإ ٚاملهإ

ثعط نجعط ٔإٌ نى ٚشعشٔا خذو  دٔ ٔحبظشح انُبط نهُبط يٍ ة

. أٚ بٝٓ٘ ٚبني نٌ فك٠ َٔ ػًل ايلمحٔ ،ٚايدل ٚاي٥ٛاّ بني اٱْوإ ٚأػٝ٘ اٱْوإ ،ٚشلقا دا٤ت ِْْٛ ايكلإٓ تِٓع اؿب ٚايو٬ّ
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٫ٚ أْج٢ عٔ فنل،  ،ؾ٬ ٜوتػين فنل عٔ أْج٢ ،ؾًٛ ُـم اٱْوإ َُٗا كتع يف ايٓعِ ٭ٜكٔ عادت٘ إىل غرلٙ ٚإىل ايهٕٛ َٔ سٛي٘

 ٫ٚ ،أٚ َتعًِ عٔ عامل، ٫ٚ ٜوتػين سانِ عٔ ًعب٘ ،٫ٚ ؾكرل عٔ غين، ٫ٚ ٜوتػين عامل عٔ َتعًِ ،٫ٚ ٜوتػين غين عٔ ؾكرل

ٟٴ ،عٔ سانِ ٜوٛهِٗ بايعـٍ ٚحيٛطِٗ بايؿٌٔ ًعب  .ًُض َعاًِٗ َٚعاؿِٖٜٚٛدِٗٗ ؾُٝا 

  المَِّيِن ِإَذا َيِطِسَو  لين العابديو ال العابثني: املهًجية السابعة

ٜٳوٵلڇ  :٫ ٜوتڀٝع أسـ إٔ ٜٛقؿ٘، ٜكٍٛ اهلل تعاىل ،بأَل اهلل ايًٌٝ ٜولٟ ٌڇ إڇفٳا  ٝٵ ًډ تعين إٔ ايًٌٝ ٜتشلى بأَل اهلل ٫ ٚ،  ص4: ايؿذل ط ٚٳاي

ـٶٍٜوتڀٝع أسـ إٔ ٜٛقؿ٘، يهٓ٘ ٜوتڀٝع إٔ ٜتِلف باٍ ٌڇ نلِٜ باسجني عٔ ن١ًُ ا أٚ عابجا، ٚإفا كادعٓا آٜات ايكلإٓ اٌٍٜ عاب ٝٵ ًډ   ٚٳاي

يف علف ٚعكٝـ٠ امل٪َٓني عٔ ايًٌٝ ايهجرل َٔ املعاْٞ اٱميا١ْٝ ٚايع١ًُٝ، إٔ اهلل بٝـٙ ٚسـٙ اػت٬ف ايًٌٝ ٚايٓٗاك، ٜٚٛجل ايًٌٝ  ؾوٝوتكل 

ؾ٬ ٜوبل ايًٌٝ ايٓٗاك، ٚحيـؿ هبشاْ٘  اتِٗيف ايٓٗاك، ٜٚػٌٞ ايًٌٝ ايٓٗاك، ٜٚكًب ايًٌٝ ٚايٓٗاك، ٜٚوًؽ ايٓٗاك َٔ ايًٌٝ، ٜٚٓعِ كبٓا سلى

 :ٚقتا يًٌٝ إفا هذ٢ أٚ عوعى أٚ أؿبل أٚ هل٣، َٚٔ ا٭ؿي١ ع٢ً فيو َا ًٜٞ

 :إٔ ايًٌٝ أسـ ا٭ؿي١ ع٢ً ٚسـا١ْٝ اـايل هبشاْ٘ ٚتعاىل، سٝح ٜكٍٛ عن ٚدٌ .1

- ٘ٳ ٓٻ ٚٳاي ٌڇ  ٝٵ ًډ ٚٳاػٵتٹ٬ځفٹ اي ٚٳا٭ځكٵضڇ  ٚٳاتٹ  ُٳا ًڃلڇ ايوٻ ٕٻ ؾٹٞ ػٳ ٚٵيٹٞ ا٭يڃبٳابٹإڇ ٜٳاتٺ يِّأڂ  .ص190: آٍ عُلإ ط اكڇ ٯ

- ٌڇ ٝٵ ًډ ًځ٢ اي ٗٳاكٳ عٳ ٓٻ ٛٿكٴ اي ٜٴهځ ٚٳ ٗٳاكڇ  ٓٻ ًځ٢ اي ٌٳ عٳ ٝٵ ًډ ٛٿكٴ اي  . ص5: اينَل ط  ٜٴهځ

-  ٌڇ ٝٵ ًډ ٗٳاكٳ ؾٹٞ اي ٓٻ ٜٴٛيٹرٴ اي ٚٳ ٗٳاكڇ  ٓٻ ٌٳ ؾٹٞ اي ٝٵ ًډ  . ص61: اؿر طٜٴٛيٹرٴ اي



31 

 

 

 

-  ٚٳ ٌٳ  ٝٵ ًډ ٓٳا اي ًڃ ٔڇٚٳدٳعٳ ٝٵ ٜٳتٳ ٗٳاكٳ آ ٓٻ .  ص12: اٱهلا٤ ط اي

إٔ ايًٌٝ ٖٛ َٝـإ ايوبام إىل اهلل يـ٣ ا٭بلاك املتكني املتذلؿٜٔ املؼًِني ايقٜٔ ٜلٜـٕٚ إػؿا٤ اؿوٓات يف طٝات ظًِ ايًٌٝ  .2

هابل بٗا امل٪َٕٓٛ ؾذلق٢ إىل كب ا٭كض ٚايوُاٚات ؼٌُ ْٛك اٱميإ ُٚـم ايتذلؿ ي٘ هبشاْ٘، َٚٔ أْٛاع ايدل ايوا١َٝ اييت ٜت

: بايًٌٝ َا دا٤ يف قٛي٘ تعاىل

- ٜٳشٵقٳكٴ ايڃآػٹلٳ٠ځ ٚٳقځا٥ٹُاڄ  ٌڇ هٳادٹـاڄ  ٝٵ ًډ ْٳا٤ اي ْٹتٷ آ ٛٳ قځا ٖٴ ٔٵ  َٻ  . ص9: اينَل ط  ٜٚلدٛ كمح١ كب٘ أځ

-  ُٴٛؿاڄ َٻشٵ َٳكځاَاڄ  ٜٳبٵعٳجٳوځ كٳبټوځ  ًځ١ڄ يډوځ عٳوٳ٢ أځٕ  ْٳاؾٹ ٘ٹ  ـٵ بٹ ٗٳذٻ ٌڇ ؾځتٳ ٝٵ ًډ ٔٳ اي َٹ  .ص79: اٱهلا٤ ط ٚٳ

-  ٚٳأځؿٵبٳاكٳ ايوټذٴٛؿٹ ٘ٴ  ٌڇ ؾځوٳبٿشٵ ٝٵ ًډ ٔٳ اي َٹ  .ص40: قع ط ٚٳ

-  ٓٳ٢ ٗٳاكڇ يځعٳًډوځ تٳلٵ ٓٻ ٚٳأځطڃلٳافٳ اي ٌڇ ؾځوٳبٿضٵ  ٝٵ ًډ ْٳا٤ اي ٔٵ آ َٹ  .ص130: ط٘ ط ٚٳ

-  ٛڇ٬ٜڄ ٝٵ٬ڄ طځ ٘ٴ يځ ٚٳهٳبٿشٵ ٘ٴ  ـٵ يځ ٌڇ ؾځاهٵذٴ ٝٵ ًډ ٔٳ اي َٹ  ص26: اٱْوإ ط ٚٳ

-  ٌڇا ٝٵ ًډ ٗٴِ بٹاي ٛٳايځ َٵ ٕٳ أځ ٜٴٓؿٹكڂٛ ٔٳ   .ص274: ايبكل٠ ط  يډقٹٜ

-  ٕٳ ـٴٚ ٜٳوٵذٴ ِٵ  ٖٴ ٚٳ ٌڇ  ٝٵ ًډ ْٳا٤ اي ٘ٹ آ ًچ ٜٳاتٹ اي ٕٳ آ ًڂٛ  .ص113: آٍ عُلإ ط ٜٳتٵ

-   ٝٿ٦ٳاتٹ ٔٳ ايوٻع ٖٹبٵ ٜٴقٵ ٓٳاتٹ  ٕٻ ايڃشٳوٳ ٌڇ إڇ ٝٵ ًډ ٔٳ اي َٿ ٚٳمٴيځؿاڄ  ٗٳاكڇ  ٓٻ ٞڇ اي ِٻ٬ځ٠ځ طځلٳؾځ ِڇ اي ٔٳٚٳأځقٹ . ص114: ٖٛؿ ط فٳيٹوځ فٹنڃلٳ٣ يٹًقٻانٹلڇٜ

 :ايًٌٝ ههٔ ٖٚـ٤ٚ ّْٚٛ ٚكاس١ يعباؿ اهلل امل٪َٓني، قاٍ تعاىل .3
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-  ٌٳ هٳهځٓاڄ ٝٵ ًډ ٌٳ اي  . ص96: ا٭ْعاّ ط  ٚٳدٳعٳ

-  ٘ٹ ًٹ ٔٵ َٿٔ ؾځ ٚٳابٵتٹػٳا٩ٴنڂِ  ٗٳاكڇ  ٓٻ ٚٳاي ٌڇ  ٝٵ ًډ َٴهڂِ بٹاي ٓٳا َٳ ٘ٹ  ٜٳاتٹ ٔٵ آ َٹ  . ص23: ايلّٚ ط ٚٳ

-  ٌٵ ٜٳأڃتٹٝوڂ قڂ ٘ٹ  ًډ ٝٵلٴ اي ٘ٷ غځ ٔٵ إڇيځ َٳ َٳ١ٹ  ٝٳا ّڇ ايڃكٹ ٛٵ ٜٳ َٳـاڄ إڇيځ٢  ٗٳاكٳ هٳلٵ ٓٻ ِٴ اي ٝٵهڂ ًځ ٘ٴ عٳ ًډ ٌٳ اي ِٵ إڇٕ دٳعٳ ٜٵتٴ ٕٳأځكٳأځ ِٹلٴٚ ًځا تٴبٵ ٘ٹ أځؾځ ٕٳ ؾٹٝ ٓٴٛ ٌڈ تٳوٵهڂ ٝٵ ًځ  ّ بٹ

 .ص72: ايكِّ ط

 :ايًٌٝ ٖٛ َٝـإ َتع١ ا٭مٚاز املتكني َٔ اؿ٬ٍ ايڀٝب، يكٍٛ تعاىل .4

-  ٔٻ ٗٴ ِٵ يٹبٳايٷ يډ ٚٳأځْتٴ ِٵ  ٔٻ يٹبٳايٷ يډهڂ ٖٴ ِٵ  ْٹوٳآ٥ٹهڂ ّڇ ايلٻؾځحٴ إڇيځ٢  ٝٳا ِٿ ًځ١ځ اي ٝٵ ِٵ يځ ٌٻ يځهڂ  . ص187: ايبكل٠ ط أڂسٹ

-  ٌٳ يٹبٳاهاڄ ٝٵ ًډ ٓٳا اي ًڃ  .ص10: ايٓبأ ط ٚٳدٳعٳ

: ُٚـم قُـ إقباٍ إفا ِٜـ ٖ٪٤٫ املتكني أسباب ايًٌٝ

 

صٕد ال ٚشد  سة ٚب سجبل انهٛم جذٔا  

يٍ نّ عضو ٔجذ  ال ٚقٕو انهٛم إال 

 

أَا يٌٝ ايعابجني أٚ ّْٛ ٚههٔ ٚكاس١ ٚههٔ َٚتع١ باؿ٬ٍ، يٌٝ ايعابـٜٔ قٓٛت ٚتٗذـ ٚتوبٝض ٚهذٛؿ ٚت٠ٚ٬ يًكلإٓ ٚإْؿام يٮَٛاٍ، 

َٴلٴ :، قاٍ تعاىلؾٗٛ يٌٝ املهل يـٜٔ اهلل  ٗٳاكڇ إڇفٵ تٳأڃ ٓٻ ٚٳاي ٌڇ  ٝٵ ًډ َٳهڃلٴ اي ٌٵ  ٘ٹبٳ ًډ ْٻهڃؿڂلٳ بٹاي ٓٳا أځٕ  ْٳ ٚيٌٝ ايعابجني غؿ١ً عٔ ٠٬ُ ايعٌا٤  ،ص33: هبأ ط
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ٚايؿذل ٚهٗل أَاّ ايتًؿام ٚا٭ؾ٬ّ َٚع اٱْذلْت عجا عٔ نٌ ٖابط ٜـْٞ اٱْوإ ؼت َلتب١ اؿٝٛا١ْٝ، يٌٝ ايعابجني هٗلات 

٠ ٚايٓنٚات ايؿاهـ٠، يٌٝ ايعابجني ٜكتاتٕٛ َٔ ؿّٛ محلا٤ ٚمخٛك ٚؾذٛك ٚن٪ٚي َٚعامف ٚأغإ ْٚؿٛي تؿٝض بايٌٗٛات اشلابط

ـٳ٣  : ايٓاي ٚأعلآِٗ بايوؼل١ٜ ٚاي١ُُٝٓ ٚايػٝب١، ٚايهقب ٚايبٗتإ، قاٍ تعاىل ٖٵ ٛٳ أځ ٖٴ ٔٵ  ُٳ ِٴ بٹ ًځ ِٵ أځعٵ ٘ٹ ؾځلٳبټهڂ ًځتٹ ًٳانٹ ًځ٢  ٌٴ عٳ ُٳ ٜٳعٵ ٌپ  نڂ

: يٌٝ ايعابـٜٔ ٚيٌٝ ايعابجني ، ٚيعًٞ يف ٖقا اؾـٍٚ أـّ ايؿلم بني ص84: اٱهلا٤ ط هٳبٹ٬ٝڄ

يٌٝ ايعابجني يٌٝ ايعابـٜٔ 

ٕٳ٠٬ُ املػلب ٚايعٌا٤ ٚايؿذل  ٖٴٛ ِٵ هٳا ٗڇ ًځاتٹ ُٳ ِٵ عٳٔ  ٖٴ ٔٳ   ص5: املاعٕٛ ط ايډقٹٜ

محلا٤ هٗلات قٝاّ ايًٌٝ 

هذـات ٚقٓٛت ٚاهتػؿاك با٭هشاك ٚتٓاٍٚ 

ايوشٛك كدا٤ بلنت٘ 

اعبات يكا٤ات بني ايٌباب ٚايؿتٝات ٚٓشهات َٚـ

ٚإهلاف يف املڀعَٛات ٚاملٌلٚبات ٚايتـػني 

ايتذٍٛ يف ا٭هٛام ٚؾت١ٓ باملٌذلٜات ُـق١ ايول 

هٗل أَاّ ا٭ؾ٬ّ اشلابڀ١ ٚايِٛك ايؿآش١ هٗل يڀًب ايعًِ ٚايهـ يف طًب٘ 

( َٓعت٘ ايّٓٛ بايًٌٝ)بايكلإٓ  تػٍّٔ
ٓٿٞ بايؿوٛم ٚايعـٚإ ٚإثاك٠ ايٌٗٛات ٚإقا١َ  تػ

ك قِات ٚاْتٌاك املا٬٥ت امل٬ُٝت ٚاحلڇاؿؿ٬ت ٚايل
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ٖات اٚايتـٚاؿلٜل ٚاـُٛك ٚاملعامف ٚايڀلب 

ايٓـٚات ٚاحملآلات 
فايى ا٭ْى ٚايوؼل١ٜ ٚايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ ٚايًػٛ 

ٚايلؾح 

ؽڀٝط يؿعٌ اـرل ْٚؿع ايػرل ٚقٔا٤ 

. سٛا٥ر ايٓاي

َهل ايًٌٝ ٚايٓٗاك بتشايـ ايهؿاك ٚايؿذاك يؿت١ٓ فٟٚ 

َٔ ا٭بلاك اشلـ٣ 

قاهب١ يًٓؿى قبٌ ايّٓٛ 
 ٘ٴ َٳ َٳا ٝٳؿڃذٴلٳ أځ ٕٴ يٹ ـٴ ايڃإڇْوٳا ٜٴلڇٜ ٌٵ  ّٴ   بٳ ٛٵ ٜٳ ٕٳ  ٜٻا ٍٴ أځ ٜٳوٵأځ

َٳ١ٹ ٝٳا   ص6:  5: ايكٝا١َ ط ايڃكٹ

ّْٛ ع٢ً لاه١ ٚدٓاب١ ٚغؿ١ً نل ّْٛ ع٢ً طٗاك٠ ٚف

ك ايّٓٛ يف ايًٌٝ باملٛت ٚا٫هتٝكاظ ٜقىِّ

بايبعح ٚايٌٓٛك 

طٍٛ ا٭ٌَ يٝوتعـ يّٝٛ دـٜـ َٔ  ٜوتًكٞ ع٢ً

ايعٌُ 

هٗل ٱ٬ُغ فات ايبني ٚايتكلٜب بني 

ٜٔ ٚا٭كساّ ٚاؾرلإ ٚايٌلنا٤ اينٚز

اؾُاعات ٚايـٍٚ ٚ

هٗل ٱؾواؿ فات ايبني ٚإؾواؿ ايع٬قات بني ا٭مٚاز 

ٚا٭كساّ ٚا٭قاكب ٚاؾُاعات ٚايـٍٚ 
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هٗل ا٭ّ ٱكٓاع ٚيـٖا ٚكعا١ٜ أبٓا٥ٗا، ٚهٗل 

با٤ ٚاملُلٓات يلعا١ٜ َلٓاِٖ ا٭ط

هٗل ا٭ّ أَاّ ا٭ؾ٬ّ ٚاٱْذلْت ٚاملهاملات ايتًٝؿ١ْٝٛ 

ٚتلى ا٭٫ٚؿ يًؼاؿَات أٚ ايؿواؿ أٚ ا٭يعاب ٚايٌاًات 

أؾلاسِٗ يكا٤ات ع٢ً ايكلإٓ ٚايو١ٓ ٚأْاًٝـ 

كاق١ٝ ٫ٚ ٜٛدـ اػت٬ط بني ايلداٍ ٚايٓوا٤ 

ٚاٱهلاف  أؾلاسِٗ تعر بايواؾلات ٚايلقِات ٚا٭غاْٞ

يف ايڀعاّ ٚايٌلاب ٚاػت٬ط بايلداٍ ٚايٓوا٤ 

اؾٍٝ كداٍ هٗل كباط اجملاٖـٜٔ ٚ

ٚايٌلط١ ؿُا١ٜ ايجػٛك ٚسؿغ ا٭َٔ 

ايًِْٛ ٚػاك املؼـكات ٚاملـَٓني اـ١ْٛ ٚاْڀ٬م 

ٚاملؿوـٜٔ ٜلٚعٕٛ اٯَٓني ٌٜٚٝعٕٛ ايقعل ٚاشلًع 

ٜتابعٕٛ ُّٖٛ ا٭١َ يف غن٠ ٚايكـي 

كام ٚأؾػاْوتإ ٚنٌُرل ٚؾًوڀني ٚايع

ٚايٌٌٝإ ٚايَِٛاٍ ٚايوٛؿإ بٌ نٌ ب٬ؿ 

اٱه٬ّ 

هٗلات ملتابع١ املباكٜات ٚاملٛؿ٬ٜت ٚاملوابكات املتعًك١ 

 بايؿٓاْني ٚايؿٓاْات
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  لِِّري ِحِجٍس "جلىوا نصوات العواطف بهظسات العكوهأ: "املهًجية اخلاوطة

ؿ عًُا٥ٓا ٚؿعاتٓا ا٭ػٝاك توتٓـ إىل ٖقا ا٭ٌُ ايلباْٞ يف ٖقٙ ايه١ًُ اييت منل عًٝٗا َلٚك ٜبـٚ يٞ إٔ ٖقٙ املٓٗذ١ٝ اييت أطًكٗا أغ

ِٷ يِّقٹٟ سٹذٵلڈ: ايهلاّ ٌٵ ؾٹٞ فٳيٹوځ قځوٳ ٌٵلڈ  ٚٳايڃؿځذٵلڇ : ، ؾاهلل تعاىل بعـ ايكوِ بايؿذلص5: ايؿذل ط ٖٳ ٍڈ عٳ ٝٳا ٛٳتٵلڇ  ٚٳيځ ٚٳايڃ ٌٻؿڃعڇ  ٌڇ   ٚٳاي ٝٵ ًډ ٚٳاي

. ص4: 1: ايؿذل ط  ٜٳوٵلڇ إڇفٳا

ـٶ -ٟنُا فنل ايكلطيب ٚايڀدل-ٖقا ا٫هتؿٗاّ ٜأتٞ   كت اٯ١ٜ عٔ ايعكٌ عبٻ ، ٚقـ"يقٟ عكٌ إٕ يف ٖقا ايكوِ َهتؿ٢: "ع٢ٓا ملتٛنٝ

ٚأٌُ (: "20/43) ، ٚقاٍ ايكلطيب(402/ 24:تؿورل ايڀدلٟ)إْ٘ يقٚ سذل  :ا شلاقاٖلٶ ،ْٙؿىٳا َايوڄنإ دل، سٝح ٜكاٍ يًلدٌ إفا بأْ٘ احلڇ

دل ٫َتٓاع٘ ٬ُٚبت٘، َٚٓٗا سذل اؿانِ ع٢ً ؾ٬ٕ أٟ َٓع٘ دل، َٚٓٗا زلٞ احلٳدل املٓع، ٜكاٍ ملٔ ًَو ْؿو٘ َٚٓعٗا إْ٘ يقٚ غڇاحلڇ

طا دل إفا نإ قاٖلا يٓؿو٘ ٓابايعلب تكٍٛ إْ٘ يقٚ غڇ": ٚٓبڀ٘ عٔ ايتِلف، ٚزلٝت اؿذل٠ سذل٠ڄ ٫َتٓاع َا ؾٝٗا بٗا، ٚقاٍ ايؿلا٤

: ٚأٚكؿ قٍٛ ايٌاعل" شلا

ُ٘ي ــــــــــٔكٙ ٗ أٌ رزٕة ٔإًَب ــــــ   ٗ يٍ انلزٛبٌ يٍ كبٌ را  ِح  سجَّ جش ٌٚيشجَّ

.  (أٟ نإ فا عكٌ ٚيب) 

ٚاملع٢ٓ ايذلبٟٛ اؾًٞ َٔ ٖقٙ اٯ١ٜ إٔ اهلل تعاىل خياطب أٌٖ ايكلإٓ إٔ ٜهٕٛ عكً٘ املؿعِ ٚاملتٌبع بِْٓٛ ايكلإٓ ٚايو١ٓ نُعاٜرل 

ٚمنافز َج٢ً، يٝهٕٛ ؿٚك ايعكٌ ٖٛ إٔ ًٜنّ اشل٣ٛ ٚايٌٗٛات ٚايٓنٚات اييت ٫ خيًٛ َٓٗا إْوإ، ًٜنَٗا ؾاّ ايتك٣ٛ، ٚحيذل ع٢ً ٖٛاٙ  عًٝا،
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إٔ ٜٓؿًت يف ْكڀ١ ٓعـ جيب إٔ ِٜـم نٌ َٓا كب٘ ؾٝٗا، ؾُٓا َٔ ٫ ٜٔعـ أَاّ بلٜل املاٍ ٚيهٔ تػلٜ٘ ايوًڀ١ ٚايٌٗل٠، َٚٓا َٔ ٫ 

٠ ٫ٚ ايٌٗل٠ ٚيهٔ ٜٓڀٟٛ ع٢ً ٣ٖٛ َٔ ا٫ْؿ٬ت عٓـ ايػٔب ؿٕٚ كاؿع أٚ ٚامع ًٜذِ ْن٠ٚ ايػٔب، َٚٓا َٔ تػًب٘ ٠ًٛٗ تػلٜ٘ ايوًط

اؾٓى ؾتڀؿٛ ع٢ً مجٝع ايلغبات ٚتعًٛ ع٢ً نٌ ا٭ٚيٜٛات ٜٚتذاٚم بٗا نٌ اؿـٚؿ ٚاؿلَات، َٚٓا َٔ ٜنسـ ٚكا٤ نٌ ؿكِٖ ٚؿٜٓاك 

املاٍ، َٚٓا َٔ ٫ ميوو طلف يواْ٘ ٫ٚ حيذب أهلاك غرلٙ ٫ٚ ٜذلؾع عٔ ايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ ٚايهقب  ًٜٚعل ا٭قـاّ يٝشع٢ ٚيٛ بكًٌٝ َٔ

ٚايبٗتإ، َٚٓا َٔ حيذل ع٢ً نٌ ٖقٙ ايٌٗٛات يهٔ ٠ًٛٗ بڀٓ٘ تػًب عكً٘ ؾ٬ ٜهاؿ ٜل٣ طعاَا إ٫ ٜٚوٌٝ يعاب٘ ٚتڀٍٝ ٜـٙ ٚميت٧ً 

ِٵ : ٬ٜت اؾـٜـ٠ ٚايتنٜٔ بامل٬بى ايؿلٜـ٠ ٚايؿت١ٓ بعًُٝات ايتذٌُٝؾُ٘ ٚتٓتؿؽ ؾُ٘، َٚٓا َٔ تػًب٘ ٠ًٛٗ ايتذٌُ ٚاملٛؿ ٗٴ ْٻ َٴلٳ ٚٳٯ

٘ٹ ًچ ًڃلٳ اي ٕٻ ػٳ ٝٿلٴ ٝٴػٳ ًځ تلٚز ؾٝ٘ أندل ٚأػى أْٛاع ايتذاكات ٖٚٞ اؾٓى ٚايو٬غ  20/21َٚٔ ٖقا ايباب ُاك عامل ايكلٕ  ،ص119: ايٓوا٤ ط ؾځ

ع٢ً  –إ٫ َٔ كسِ اهلل  –ٍ ايهدل٣ إٔ تًتِٗ يف غ١ُٔ عني ايـٍٚ ايِػل٣، ٫ٚ سذل ٚاملؼـكات، ؾ٬ سذل ٫ٚ عكٌ ع٢ً ًٗٛات ايـٚ

ٚايلها٥ٌ  ٚاشلٛاتـسانِ إٔ حيٍٛ ًعب٘ بني ؾكرل أٚ نورل أٚ فيٌٝ، ٫ٚ سذل ٫ٚ عكٌ يٓنٚات ايٌباب يف ايؿت١ٓ باٱْذلْت ٚايؿٔا٥ٝات 

ٚايٓٛاؿٟ ٚايتوهع يف ايڀلقات ٚإٕ قعـ ب٘ فيو عٔ ايـكاه١  ُٟٜٓا ٚايكٗاٚاملڀاعِ ٚا٭هٛام ٚؿٚك ايى ٚايتذٍٛ بنياي١ِٝٓ ٚاٱيهذل١ْٝٚ 

دل ٖٓا ٖٛ ايعكٌ ايقٟ حيذب اٱْوإ عٔ ٖقٙ ايوؿاهـ ٚحيًُ٘ ع٢ً املهاكّ يٝهٕٛ عل ٚايعباؿ٠ ٚايتناّ املل٤ٚات ا٫دتُاع١ٝ، إٕ احلڇ

ِٵ $: قاٍ ايٓيب  إٔأٚكؿ اؾ٬ٍ ايوٝٛطٞ نُا  ـٴنڂ ٔٴ أځسٳ َٹ ٜٴ٪ٵ ٘ٹ٫ځ  ُٳا دٹ٦ٵتٴ بٹ ٙٴ تٳبٳعاڄ يٹ ٛٳا ٖٳ ٕٳ  ٜٳهڂٛ ، اٱنُاٍ َٔ داَع املواْٝـ ٚامللاهٌٝ) #سٳتٻ٢ 

إٕ ٖقٙ اٯ١ٜ كغِ قِلٖا يهٔ ؿقتٗا تعين ايهجرل مما ٜٛدب إٔ ْوتشٔل ؿٚا٤ٜٔ َت٬مَني غرل  ،(ٚقاٍ سؤ غلٜب، 8/355اؾاَع ايهبرل، 
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ايـْٝا ٚاٯػل٠، ايـٚا٤ ا٭ٍٚ ٖٛ ايعًِ ايقٟ ٜنٌٜ ايٌبٗات، ٚايـٚا٤ ايجاْٞ ٖٛ  َٓؿًِني يهٌ ْؿى تلٜـ إٔ توعـ ْؿوٗا َٚٔ سٛشلا يف

أسٌٝ عًٝٗا ػ١ٌٝ (   www.salahsoltan.comكادع )اجملاٖـ٠ اييت تعاجل ايٌٗٛات ٚيكـ نتبت يف ٖقا عـؿا َٔ ايهتب ٚاملكا٫ت 

: ايتهلاك، ٚأُٖٗا

: أِٖ ايهتب: أ٫ٚ

 .ايٛها٥ٌ ايع١ًُٝ اـُو١ ٱ٬ُغ قو٠ٛ ايكًٛب .1

 .ايِلاع َع ايٌٝڀإ .2

 .ايِٝاّ ؾاّ ايٌٗٛات ا٭كبع .3

 .ثٛابت اٱميإ بعـ كَٔإ .4

 :أِٖ املكا٫ت: ثاْٝا

 .٫ تهْٛٞ ًه٬ ب٬ َُٕٔٛ .5

 .اؿل ٚاـًل ٚايٓؿى .6

 .َؿاكقات بني ُٝـ ايعابـٜٔ ٚايعابجني .7

 .ايعلب َؿاكقات بني عن٠ ا٭تلاى ٚفي١ .8

http://www.salahsoltan.com/
http://www.salahsoltan.com/
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َٳ١ .9 َٻ١ ُّٖٚٛ أځ  .َؿاكقات بني ُّٖٛ أڅ

 .َؿاكقات بني املع١ٝ ٚايتبع١ٝ .10

ٚايلابط ايقٟ أكاٙ ٖٓا يف ٖقٙ ايوٛك٠ بني ايؿذل ٚقِّ ايڀاغني ٚاملؿوـٜٔ ٚايعاملني إٔ املٝـإ ا٭ٍٚ ايقٟ جيب إٔ ٜٓذض ؾٝ٘ 

ٚايًٝايٞ ايعٌل ٚجيعٌ يًٝ٘ يٌٝ ايعابـٜٔ ٫ ايعابجني ثِ ٜتٗٝأ اٱْوإ ٖٛ إٔ ٜكاّٚ ٖٛاٙ يف ايّٓٛ يٝكّٛ ي٠٬ِ ايؿذل ٚحيٝا ا٭ٜاّ 

يٝهٕٛ أسـ َعاٍٚ إْٗا٤ ايعًِ َٚٛاد١ٗ ايڀػٝإ ٚايكٔا٤ ع٢ً ايؿواؿ يف  عععسوب قـكات٘ ايـاػ١ًٝ ٚإَهاْات٘ اـاكد١ٝ املتاس١ ععع يـٚكٙ 

ٜٚوتعقب نٌ َِاب يف هبٌٝ إٔ ٜبك٢ ع٢ً اؿل ٖقٙ ؼتاز عل إىل عكٌ َؿعِ باٱميإ بايػٝب جيعً٘ حيتٌُ ايِعاب . ا٭كض

. ٚايِٛاب ست٢ ًٜك٢ كب٘ ايٖٛاب ؾُٝٓش٘ ايلٓا ٚاؾ١ٓ َع ايلهٌ ٚا٭ُشاب
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الطادضة  املهًجية 

 .يالك يف الدنيا واآلخسةوالفطاد ضبباى لنالطغياى 

 :ٖا ميهٔ إٔ تٓكوِ أكبع١ أقواّ ع٢ً هلعتٗا ٚقِلٖاعٓـ تـبلٟ املكڀع ايجاْٞ يف هٛك٠ ايؿذل يف اؿـٜح عٔ عاؿ ٚمثٛؿ ٚؾلعٕٛ بـا يٞ إٔ

ٌٳ  : فنل ٚؼـٜـ عـؿ َٔ ا٭َِ ايوابك١ يتشكٝل ايل١ٜ٩ ايٝك١ٝٓٝ ايكًب١ٝ ايعكـ١ٜ، ٚفيو يف قٛي٘ تعاىل :ايكوِ ا٭ٍٚ ـٳ ؾځعٳ ٝٵ ِٵ تٳلٳ نځ أځيځ

ُٳاؿٹ  كٳبټوځ بٹعٳاؿٺ  ّٳ فٳاتٹ ايڃعٹ ٗٳا إڇكٳ ًڂ َٹجٵ ًځلٵ  ٜٴؼٵ ِٵ  ًځاؿٹ  ايډتٹٞ يځ ٛٳاؿٹ  ؾٹٞ ايڃبٹ ِٻؼٵلٳ بٹايڃ ٔٳ دٳابٴٛا اي ُٴٛؿٳ ايډقٹٜ ٚٵتٳاؿٹ ٚٳثٳ ٕٳ فٹٟ ايڃأځ ٛٵ :  6: ايؿذل ط ٚٳؾٹلٵعٳ

. ص10

ًځاؿٹ  : فنل ُؿاتِٗ اؾاَع١ َع تباعـ أمَاِْٗ ٖٚٞ ايڀػٝإ ٚايؿواؿ يف قٛي٘ تعاىل :ايكوِ ايجاْٞ ٛٵا ؾٹٞ ايڃبٹ ٔٳ طځػٳ ٗٳا ؾځأځنڃجٳلٴٚا فٹ  ايډقٹٜ ٜ

ٔٳ ٚن١ًُ  ص 12:  11: ايؿذل ط ايڃؿځوٳاؿٳ ت٪نـ بك٠ٛ إٔ ايڀػٝإ ٚايؿواؿ يٝى َعڀٛؾا ع٢ً ؾلعٕٛ ؾكط بٌ ع٢ً عاؿ ٚمثٛؿ ٚإ٫   ايډقٹٜ

. عڀؿڄا ع٢ً ؾلعٕٛ" بايقٟ"ؾا٤ ايًؿغ 

ٛٵطځ عٳقٳابٺ : اؾنا٤ ٚايعكاب ايلباْٞ :ايكوِ ايجايح ِٵ كٳبټوځ هٳ ٗڇ ٝٵ ًځ ِٳبٻ عٳ  . ؾځ

إٔ ٖٓاى قاْْٛا كباْٝا ٫ ٜكتِل ع٢ً عاؿ ٚمثٛؿ ٚؾلعٕٛ، ٖٚٛ إٔ َٔ ؼككت ؾٝ٘ ُؿات ايڀػٝإ ٚايؿواؿ ؾإٕ هٛط ايعقاب  :هِ ايلابعايل

ِٶا يًُآٞ، ٚإمنا ٜوتعاؿ ٜٚوتشٔل إفا ٚدـت أهباب٘، يكٛي٘ تعاىل ُٳاؿٹ : هٝٓاي٘، ٭ٕ ٖقا يٝى قِ ُٹلٵ ٕٻ كٳبٻوځ يځبٹايڃ ، ٚيف هٛك ايكلإٓ  إڇ
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ػا١ُ اييت تٗتِ بايكِّ َا ٜ٪نـ إٔ ٖٓاى قاْْٛا كباْٝا يهٌ ا٭َِ يف أٟ مَإ أٚ َهإ، ٚيٝى ػاُا با٭َِ ايوابك١، ٜ٪نـ إٔ 

ايڀػٝإ ٚايؿواؿ ٚايعًِ أهباب قڀع١ٝ ت٪فٹٕ غلاب ايب٬ؿ ٚٓٝاع ايعباؿ، ٚؾُٝا ًٜٞ أهٛم غٝٔا َٔ ؾٝض اٯٜات ايكلآ١ْٝ ايـاي١ ع٢ً 

:  فيو

ٕٳغاؾل َٚاؾٝٗا َٔ ٬ٖى ايؿلعٕٛ ٚقَٛ٘ دا٤ت اٯ١ٜ يف آػل هٛك٠  .1 ٓٳايٹوځ ايڃهځاؾٹلٴٚ ٖٴ ٚٳػٳوٹلٳ  ٙٹ  ًځتٵ ؾٹٞ عٹبٳاؿٹ ـٵ ػٳ ٘ٹ ايډتٹٞ قځ ًډ ٓٻتٳ اي  غاؾلط  هٴ

. ص 85: 

ًٹوځ ايڃكڂلٳ٣  : ٟب اهلل يف آػل هٛك٠ ٖٛؿ ع٢ً َِاكع ايعاملني بٗقا ايكإْٛ ايلبإعلٻ .2 ٗٵ ٝٴ ٕٳ كٳبټوځ يٹ َٳا نځا ٕٳٚٳ ًٹشٴٛ ِٵ َٴ ٗٳا  ًڂ ٖٵ ٚٳأځ ِڈ  ًڃ ٖٛؿ ط بٹعڂ

 . ص117: 

ًځ٢  : يف تٔاعٝـ هٛك٠ اؿر ٜوٛم اهلل ٖقا ايكإْٛ ايلبا٢ْ ا٭بـٟ يف قٛي٘   .3 ٜٳ١څ عٳ ٚڇ ٞٳ ػٳا ٗڇ ُٳ١څ ؾځ ٞٳ ظځايٹ ٖٹ ٚٳ ٖٳا  ٓٳا ًځهڃ ٖٵ ٜٳ١ٺ أځ َٿٔ قځلٵ ٜٿٔ  ؾځهځأځ

ـٺ ٌٹٝ َٻ ِٵلڈ  ٚٳقځ ًځ١ٺ  َټعٳڀډ ٚٳبٹ٦ٵلڈ  ٗٳا  ًٹ  .ص 45:  اؿرط عٴلٴٚ

ـٶفنل اهلل تعاىل يف ايكلإٓ ايهلِٜ إٔ  .4   :ٜتؼًـ عٔ أ١ٜ قل١ٜ، ٚفيو يف قٛي٘  فا ظًُت ٚػدلت يف قإْٛ ٫إا شل٬نٗا يهٌ أ١َ َٛع

ٛٵعٹـاڄ َٻ ٗڇِ  ًٹهٹ ٗٵ ُٳ ٓٳا يٹ ًڃ ٚٳدٳعٳ ُٴٛا  ًځ ُٻا ظځ ِٵ يځ ٖٴ ٓٳا ًځهڃ ٖٵ ًڃوځ ايڃكڂلٳ٣ أځ  .ص 59: ايهٗـ ط ٚٳتٹ
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ُٴٛا  : ؿل با٭ٚيني َٔ ايعاملني هًٝشل باٯػلٜٔ ٭ْ٘ قإْٛ إشلٞ يف قٛي٘  ت بٝإ ًاف إٔ َاٚيف آػل هٛك٠ ايقاكٜا  .5 ًځ ٔٳ ظځ ًډقٹٜ ٕٻ يٹ ؾځإڇ

ٕڇ ًڂٛ ٜٳوٵتٳعٵذٹ ًځا  ِٵ ؾځ ٗڇ ُٵشٳابٹ ْٴٛبٹ أځ ٌٳ فٳ َٿجٵ ْٴٛباڄ   .ص 59: ايقاكٜات طفٳ

ٍٶٖقٙ ِْْٛ قڀع١ٝ ثبٛتٶ ْٗذٝات ٚايكٛاْني اٱشل١ٝ اييت بٌ َٔ امل  ،اٚأثلٶ فٟ ٫ ٜتهلك ؾع٬ڄايكِّ يٝى َٔ املآٞ اٍ ا٠ ع٢ً إٔ ٖقا ٚؿ٫

ُٳاؿٹ : قٛي٘  تتؼًـ يف ساي١ ٚاسـ٠ ٖٚٞ ٫ ُٹلٵ ٕٻ كٳبٻوځ يځبٹايڃ  . إڇ

َٻ١ هٛط عقاب٘، ٚهٝـ اْتكاَ٘، ُٖا ايڀػٝإ ٚايؿواؿ . ٚاٯٜات ع٢ً اػتِاكٖا ايٌـٜـ تٛكؿ هببني ك٥ٝوٝني ٭ٕ ِٜبٻ اهلل ع٢ً أٟ أ

 : ٚايڀػٝإ ٖٛ ػاٚم اؿـٚؿ ٚاؿكٛم ٚايٛادبات، ٚيٛ نإ يف عباؿ٠ ع٢ً سواب أػل٣ أٚ يف سل ع٢ً سواب آػل، ٚيقا قاٍ تعاىل

ـٳ ؾٹٞ يٳ ٖٳ ٚٳدٳا ّڇ اٯػٹلڇ  ٛٵ ٝٳ ٚٳايڃ ٘ٹ  ًچ ٔٳ بٹاي َٳ ٔٵ آ ُٳ ّڇ نځ ـٹ ايڃشٳلٳا ُٳوٵذٹ ُٳاكٳ٠ځ ايڃ ٚٳعٹ ٜٳ١ځ ايڃشٳازٿ  ِٵ هٹكځا ًڃتٴ ٘ٹأځدٳعٳ ًچ ٌڇ اي ّٳ  بٹٝ ٛٵ ـٹٟ ايڃكځ ٗٵ ٜٳ ٘ٴ ٫ځ  ًچ ٚٳاي ٘ٹ  ًچ ـٳ اي ٕٳ عٹٓ ٛٴٚ ٜٳوٵتٳ ٫ځ 

ُٹنيٳ : َٚٓ٘ أٜٔا َا ٚعغ ب٘ عبـ اهلل بٔ املباكى ايؿٌٔٝ بٔ عٝاض . ص19: ايتٛب١ ط ايعډايٹ

رهعت  نعهًَذ أَك فٙ انعجبدح  ٚب عبثذ انحشيٍٛ نٕ أثصشرُب

فُحٕسَب ثذيبئُب رزخعت  يٍ كبٌ ٚخعت خذِ ثذيٕعّ 

فخٕٛنُب ٕٚو انصجٛحخ رزعت  ثبغم  ٌ ٚزعت خٛهّ فٙأٔ كب

ٔانغجبس األغٛت  سْج انغُبثك سٚح انعجٛش نكى َٔحٍ عجٛشَب 

قٕل صحٛح صبدق ال ٚكزة  ٔنقذ أربَب يٍ يقبل َجُٛب 
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أَف ايشٖء ٔدخبٌ َبس رهٓت  غجَّبس خٛم ّللاه فٙ  ال ٚغزٕ٘

رة نٛظ انشٓٛذ ثًٛذ ال ٚك ْزا كزبة ّللاه ُٚطق ثُُٛب 

 

ٕٷ غلاب ايعُلإ: "ٚقـ عكـ ابٔ ػًـٕٚ يف َكـَت٘ ايتاكخي١ٝ ايتش١ًًٝٝ ايلا٥ع١ بابٶا بعٓٛإ ، ؾهٝـ إفا نإ ايڀػٝإ يف "إٔ ايعًِ َ٪فٹ

، !ٚاقعٓا املعاُل َعامل َلنب١، ٚؾٛاسٍ َتعـؿ٠، ٚآ٫ّ عُٝك١ يف ْؿٛي املكٗٛكٜٔ ٚاملعًَٛني َٔ املوتٔعؿني ٚاملػًٛبني ع٢ً أَلِٖ؟

ـٹٟ  :ٜـ إفا ؼٍٛ ايؿواؿ نُا قاٍ ٚى ٜٵ ُٳا نځوٳبٳتٵ أځ ٚٳايڃبٳشٵلڇ بٹ ٗٳلٳ ايڃؿځوٳاؿٴ ؾٹٞ ايڃبٳلٿ  ، ٚيكـ ماؿ ايؿواؿ يف مَآْا إىل !؟ ص41: ايلّٚ ط  ظځ

ؿكات ؾواؿ اؾٛ بأؾ٬ّ عاك١ٜ، َٚوًو٬ت ٖابڀ١، َٚولسٝات َاد١ٓ، ٚأغإ هاقڀ١، ٚسلنات ؾآش١، ٚمخٛك تـٚك ع٢ً املٛا٥ـ، َٚؽ

تٓتٌل يف نٌ لع، ٚتتٛؾل احمللٻَات يف نٌ َهإ، ٌٜٚض اؿ٬ٍ ايڀٝب َٔ ايػقا٤ عٔ فٟٚ ا٭نباؿ اؾا٥ع١، ٚتػًٛ امل٬بى ايٝورل٠ ع٢ً 

ٖقا ايڀػٝإ ٚفاى ايؿواؿ . فٟٚ ا٭دواؿ ايعاك١ٜ، ٜٚؿتكـ ايـٚا٤ عٔ فٟٚ ا٭َلاض املن١َٓ، ٚتتٔا٤ٍ اؿل١ٜ عٔ فٟٚ املل٤ٚات ايٓاؿك٠

ًڄا عٔ سل ٜل بإٔ ٜهٕٛ هببٶا يف إٔ ٜٓنٍ ع٢ً أٌٖ ا٭كض أيٛاْا َٔ ايعقاب ٫ ميهٔ ايٛقا١ٜ َٓ٘ إ٫ بايعٛؿ٠ إىل َٝنإ ايعـٍ يٝهٕٛ بـٜ

ًڄا يًؿواؿ . ايڀػٝإ، ٚعُاك٠ ا٭كض باؿ٬ٍ ايڀٝب يٝهٕٛ بـٜ
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املهًجية الطابعة  

 صالة الفجس وو أضباب الهصس 

ٝٶا يف ايع٬ق١  بني أٚا٥ٌ هٛك٠ ايؿذل، يف اؿـٜح عٔ ٠٬ُ ايؿذل ٚاهتجُاك ايًٝايٞ ايعٌل، ٚايٌؿع ٚايٛتل، ٚايكٓٛت يف ايًٌٝ، يڀاملا ؾهلت ًَ

ثِ اؿـٜح بعـٖا عٔ عاؿ ٚمثٛؿ ٚؾلعٕٛ، ست٢ اٖتـٜت بؿٌٔ اهلل َٚٓت٘ إىل اؿكا٥ل ايتاي١ٝ اييت دعًتين َٛقٓا بإٔ ٠٬ُ ايؿذل يف 

ًڄا ٚفي١ ٚم : ايتاي٣١ٝ ايعاملني، ٜٚبـٚ فيو َٔ ايٌٛاٖـ ْٛتا بني ٜـٟ اهلل ِٜٓعإ ع بؿٌٔ اهلل ع ايِٓل عٌاملوذـ ٚقٝاّ ايًٌٝ تبت

: ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖقا ايتٛايٞ إ٫ ٱًاك٠ ٚآش١ أْٓا نُوًُني جيب إٔ ْوتعـ ملٛاد١ٗ ايعاملني بعٴـ٠ امل٪َٓني ٭ٕ اهلل تعاىل ٜكٍٛ .1

ٔڇ َٹ ُٴ٪ٵ ِٵلٴ ايڃ ْٳ ٓٳا  ٝٵ ًځ ٕٳ سٳكچاڄ عٳ ٔٳٚٳنځا ٜ أِٖ ُؿات ٖ٪٤٫ امل٪َٓني ٠٬ُ ايؿذل ٚقٝاّ ايًٌٝ، ؾٗقا ايتٛايٞ ٜعين إٔ تًهِ ص47: ايلّٚ ط َٔٚ ،

 .ٖٞ َكـَات ايِٓل اييت توتُڀل كمحات اهلل ع٢ً امل٪َٓني، ٚتوتٓنٍ هٛط ايعقاب ع٢ً ايعاملني

ٍٳ دا٤ يف هٓٔ ايٓوا٥ٞ عٔ أْى بٔ َايو  .2 ٘ٹ : قځا ًډ ٍٴ اي ًډ٢ كٳهٴٛ ٛٵ ُٳ ٍٳٜٳ ٚٳقځا ِٵ  ٗڇ ٝٵ ًځ ِٵ ؾځأځغځاكٳ عٳ ٗٴ ٓٵ َٹ ٛٳ قځلڇٜبٷ  ٖٴ ٚٳ ًځىڈ  ِټبٵضڇ بٹػٳ ُٳ٬ځ٠ځ اي ٝٵبٳلٳ  : ّٳ ػٳ

ٔٳا$ ٓٵقٳكڇٜ ُٴ ُٳبٳاغٴ ايڃ ّڈ ؾځوٳا٤ٳ  ٛٵ ٓٳا بٹوٳاسٳ١ٹ قځ ْٳنٳيڃ ْٻا إفٳا  ٝٵٔ إ َٳلٻتٳ ٝٵبٳلٴ  ٘ٴ أځنڃبٳلٴ ػٳلٴبٳتٵ ػٳ ًډ هٓٔ ايٓوا٥ٞ ايِػل٣، نتاب املٛاقٝت، باب ). #ي

 (، سـٜح ُشٝض1/293ٜى يف ايوؿل، ايتػٌ
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ٚٵتٴ َع ايٓيبٿ $: قاٍ عٔ ايٓعُإ بٔ َكلٕ بوٓـٙ ك٣ٚ ايذلَقٟ  .3 ًځعٳتٵ  غځنٳ ُٵىٴ ؾإفا طځ ٌٻ ًڂعٳ اي َٵوٳوځ ست٢ تٳڀڃ ًځعٳ ايؿځذٵلٴ أ ؾهإ إفا طځ

ُٵىٴ  ٌٻ ٍٳ اي َٵوٳوځ ست٢ تٳنٴٚ ٗٳاكٴ أ ٓٻ ـٳ اي ِٳ ْٵتٳ ٌٳ، ؾإفا ا هرل، باب َا دا٤ يف ايواع١ اييت ٜوتشب ؾٝٗا ايكتاٍ، هٓٔ ايذلَقٟ، نتاب اٍ)# قځاتٳ

 (قتاؿ٠ مل ٜـكى ايٓعُإ بٔ َكلٕص ؾٝ٘ ط، سـٜح 5/187

يف  ٜقنل ايـنتٛك ايولداْٞ عـؿا َٔ ايكاؿ٠ املوًُني أِْٗ ناْٛا ٜبـ٩ٕٚ قتاشلِ بعـ ٠٬ُ ايؿذل، ٚفنل َِٓٗ ػايـ بٔ ايٛيٝـ   .4

،  ٜٚٛهـ بٔ تاًؿني يف َٛقع١ اين٫ق١، ٚهٝـ ايـٜٔ قڀن يف َٛقع١ عني دايٛت، ٚمما "تٴوذل"يف ؾتض  نٌ َعاكن٘، ٚأْى بٔ َايو 

َٔ ٖٓا : "اًتٗل إٔ ٬ُغ ايـٜٔ ا٭ٜٛبٞ ػاض َعاكى مل ٜٛؾل ؾٝٗا ؾتؿكـ دٓٛؿٙ ؾٛدـ ػ١ُٝ ٜٓاّ دٓٛؿٖا عٔ ٠٬ُ ايؿذل ؾكاٍ

 .ع٢ً ايًِٝبٝني يف َٛقع١ سڀني، ؾًُا اْتعُٛا يف ُؿٛف املوًُني يف ٠٬ُ ايؿذل دا٤ِٖ ايِٓل "ْٴ٪ت٢

ِٻ علب ايًِٝبٝني فٖب إىل  بعـ إٔ  ْٚعل إىل املًِني ٠٬ُ ايؿذل يف املوذـ ا٭َٟٛ بٌ إٕ نتب ايتاكٜؽ تقنل إٔ ٬ُغ ايـٜٔ ملا ٖ

بعـ هبع ؾغ ايكلإٓ، ٚؾعاؿ إىل ايـع٠ٛ ٚايذلب١ٝ ٚسح ا٭١َ ع٢ً عُاك٠ املوادـ ٚغايِـ ا٭ٍٚ،  ٚامل ٜهٌُؾٛدـ أِْٗ ق١ً  ،أقُٝت اي٠٬ِ

.  سلب ع٢ً ايًِٝبنيبـأ ٜعـ ايعـ٠ يٌ عٓـٖا ،٢ًُٚ يف ايواس١ اـاكد١ٝ ،هٓٛات فٖب إىل املوذـ ْؿو٘ ؾًِ جيـ ي٘ َهاْا

تٛاتل عٔ ايِٗا١ٜٓ املعتـٜٔ أِْٗ حيلُٕٛ إٔ ٜوأيٛا عٔ عـؿ ًَِٞ ايؿذل ٚمما ٜوتأْى ب٘ ع٢ً إٔ ٠٬ُ ايؿذل تلعب أعـا٤ْا َا  .5

ملـٕ ايؿًوڀ١ٝٓٝ، ٚإٔ ًاَرل ك٥ٝى ايٛمكا٤ ا٭هبل يًهٝإ ايِْٗٝٛٞ نإ أٍٚ َٔ دعٌ فيو دن٤ٶا أهاهٝا َٔ ايتكاكٜل يف َوادـ ا

: اييت تلؾع إيٝ٘ َٔ ع٤٬ُ ايهٝإ ايِْٗٝٛٞ، سٝح ٜقنل بٌهٌ ؿٚكٟ عـؿ ًَِٞ ايؿذل يف ايعٛاُِ اٱه١َٝ٬ ايهدل٣،  ٚنإ ٜلؿؿ
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،  ٚشلقا ميت٧ً قًيب أ٬َ بكلب ايِٓل َع مٜاؿ٠ ًَِٞ "م ًاهعا بني ًَِٞ ايؿذل ًَِٚٞ اؾُع٫١ مايت إهلا٥ٌٝ غرل َا ؿاّ ايؿل"

ايؿذل، ٚقـ أعًٓت يف نًُيت اييت أيكٝتٗا يف املورل٠ امل١ًْٝٛٝ يتأٜٝـ املكا١َٚ ايؿًوڀ١ٝٓٝ يف َٛاد١ٗ ايعـٚإ ايِْٗٝٛٞ اييت عكـٖا 

ؾًٝٓتعل : " ّ سٝح ؿعٝت ٱيكا٤ ن١ًُ يف ٖقٙ املورل٠، ٚنإ مما قًت2007٘سنب ايوعاؿ٠ ايذلنٞ يف إهڀٓبٍٛ يف أٍٚ ٜٛيٝٛ

ُٻاك بٝٛت اهلل احملاؾعني ع٢ً ٠٬ُ ايؿذل نُا كأٜت يف َوذـ أبٞ أٜٛب ا٭ِْاكٟ مبـ١ٜٓ  ايِٗا١ٜٓ د٬ٝ دـٜـا َٔ ايٌباب َٔ ع

ٜٔ أيؿا، ٚماؿْٞ هعاؿ٠ ٚأ٬َ إٔ أنجلِٖ َٔ أهڀٓبٍٛ يف ٠٬ُ ايؿذل يف ّٜٛ املورل٠ ْؿوٗا سٝح نإ ًِٜٞ ايؿذل أنجل َٔ ث٬خ

ايٌباب ايقٜٔ أيكٝت ايؿنت بني أٜـِٜٗ ٚأكدًِٗ ٚأعِٝٓٗ ٚأيوٓتِٗ، يهِٓٗ بؿٌٔ اهلل تلنٛا نٌ فيو ٖٚلعٛا إىل املوذـ، ٚعهؿٛا 

 .  ع٢ً ايكلإٓ ٚايوٴ١ٓ مما ٜلد٢ َِٓٗ اـرل ايهجرل بإفٕ اهلل تعاىل

٠ ايؿذل َا أؾاض اهلل ب٘ ع٢ً أٌٖ غن٠ ٚا٭١َ اٱه١َٝ٬ َٔ ٚكا٥ِٗ با٫ْتِاك ع٢ً بين ُٕٗٝٛ اكتباط ايِٓل ب٬َِٚٔ ايٌٛاٖـ ع٢ً  .6

ٖعع، ٚقـ اهتٓؿل اؾٍٝ ايِْٗٝٛٞ ؾٝٗا  نٌ َا ميًو َٔ ه٬غ دٟٛ ٚبلٟ 1430يف ٖقٙ اشلذ١ُ ايٌله١ يف أٍٚ ايعاّ اشلذلٟ 

نٔ اهلل تعاىل دعٌ َٔ ٠٬ُ ايؿذل ٚعُاك٠ املوادـ ٚسؿغ ٚعلٟ، ٚاهتٓؿـ نٌ َا عٓـٙ ع٢ً قّٛ سُٛلٚا َٔ ايعـٚ ٚايِـٜل ٍ

ايكلإٓ ٚاتباع ٖـٟ هٝـ ا٭ْاّ أهبابٶا يٓنٍٚ ايلمحات، ٚظٗٛك املعذنات، ٚنجل٠ ايهلاَات، اييت قًبت ايوشل ع٢ً ايواسل، ٚاملهل ع٢ً 

ـٸٚا فيو نً٘ بإٔ ًُٛا ع٢ً أًٖ٘ ٚايهٝـ ع٢ً ُاسب٘، ٚيقا نإ اهتٗـاف املوادـ َٔ أنجل َا سلْ عًٝ٘ ايعـٚ، يهٔ أٙ ٍ غن٠ ؼ
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أْكاض املوذـ، ٫ٚ تناٍ غن٠ أنجل بكاع ا٭كض اييت متت٧ً ؾٝٗا املوادـ باملًِني يف ايؿذل مبا ٜكاكب ٠٬ُ اؾُع١ ٖٚٛ َٔ أندل 

 .آَاٍ ايِٓل إٕ ًا٤ اهلل 
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املهًجية الثاوهة 

تعاىل؟  ٚعٔ اهلل اهلل نٝـ ْل٢ٓ ب

٘ٴ   :بأْ٘ ٜؿلغ يًعڀا٤ املاؿٟ بٌهٌ ػاْ ٚحينٕ يك١ً ايلمم يف ٜـٙ، ؾٝكٍٛ  اٱْوإ بٌهٌ عاّ ِٜـ كبٓا  ٙٴ كٳبټ ًځا َٳا ابٵتٳ ٕٴ إڇفٳا  َٻا ايڃإڇْوٳا ؾځأځ

ٔڇ َٳ ٍٴ كٳبٿٞ أځنڃلٳ ٝٳكڂٛ ٘ٴ ؾځ ُٳ ْٳعٻ ٚٳ ٘ٴ  َٳ ٕٳ  ؾځأځنڃلٳ ٖٳا ٍٴ كٳبٿٞ أځ ٝٳكڂٛ ٘ٴ ؾځ ٘ٹ كڇمٵقځ ٝٵ ًځ ـٳكٳ عٳ ٙٴ ؾځكځ ًځا َٳا ابٵتٳ َٻا إڇفٳا  ٜعتكـ نجرل َٔ ايٓاي إٔ .  ص16:  15: ايؿذل ط ٕڇٚٳأځ

ؾأَا امل٪َٔ ؾايهلا١َ  : "ايهلا١َ ٚاشلٛإ ععع نُا فنل اٱَاّ ايكلطيب ععع نجل٠ اؿغ يف ايـْٝا ٚقًت٘، ْٚوب ٖقا إىل ايهؿاك ؾكط، ثِ قاٍ

، 15تؿورل ايكلطيب، هٛك٠ ايؿذل، آ١ٜ ")ْٝا محٹـٙ ًٚهلٙعٓـٙ إٔ ٜهلَ٘ اهلل بڀاعت٘ ٚتٛؾٝك٘، امل٪ؿٸٟ إىل سغ اٯػل٠، ٚإٕ ٚهٻع عًٝ٘ يف ايـ

ٖٚقٙ ْكڀ١ ؾاكق١ بني امل٪َٔ ٚغرل امل٪َٔ ايقٟ ٫ ٜل٣ ايهلا١َ إ٫ يف هع١ ا٭كمام ٚا٭َٛاٍ ٚايوٴًڀات ٚايٛادٗات، ٜٚـٚك سٍٛ (. 20/51

ٔڇْؿو٘ ؾإفا ماؿ ي٘ يف ايعڀا٤ ٫ حيُـ كب٘، بٌ ٜكٍٛ  َٳ ٝٿل عًٝ٘ ٜوؼط  إسواها َٓ٘ كٳبٿٞ أځنڃلٳ أْ٘ أٌٖ شلقا ايلمم ٖٚقا املاٍ، ٚإفا َا ٓ

ٔڇ : ع٢ً كب٘ ؾٝكٍٛ َٳ ؾًِ ٜـكى إٔ ا٭َلٜٔ ععع ايوع١ ٚائٝل يف ا٭كمام ععع ُٖا ابت٤٬ يٲْوإ ٌٖ ٌٜهل أٚ ِٜدل يف اؿايتني؟   كٳبٿٞ أځنڃلٳ

ب٘ ٖٛ فٍ ٖٚٛإ، ؾٝعٍٝ هاػڀا ع٢ً كب٘، ٌَتتا يف قًب٘، ممنقا يف  ٚايؿاكم بني َٔ ٜـٚك سٍٛ ْؿو٘ ؾرلاٖا أ٬ٖڄ يهٌ إنلاّ ٚإٔ أٟ َواي

: ْؿو٘ ؾ٬ َٔ نجرل ٌٜبع، ٫ٚ بكًٌٝ ٜكٓع ، نُا قاٍ ايعكاؿ

 ٗؼٞخ ٗدَّ ى٘ ـُغسا  ـغٞس ٝؽزٖٜ اىنجسا

لِغسا  ٗذٗ ػَو ثٔ ٗ به ٝؽزٖٜ ػَالً 

ٗ ٜ رؼت ٍِ ا زقسا  ٗزة اىَبه  ٜ رؼت 
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ربػ ٍْزفسا ٗال ٝس ا ٍٖصًٗ ٗٝؽقٚ اىَسء

 !ؽٞسٗا اىقدزا؟ أً ٌٕز      ٖو ؽبزٗا ٍِ األقدا

 

ٓٳ١ڄ: أَا املٝنإ ايلباْٞ عٓـ أُشاب اٱميإ ؾهٌ عڀا٤ ابت٤٬ نُا قاٍ تعاىل ٝٵلڇ ؾٹتٵ ٚٳايڃؼٳ ٌٻلٿ  ًڂٛنڂِ بٹاي ْٳبٵ  : ، ٚقاٍ تعاىلص35: ا٭ْبٝا٤ ط ٚٳ

ٍٳ َٵ ْټڀڃؿځ١ٺ أځ َٹٔ  ٕٳ  ٓٳا ايڃإڇْوٳا ًځكڃ ْٻا ػٳ ٘ٹإڇ ًٹٝ ْٻبٵتٳ ..  ص2: اٱْوإ طازڈ 

ٌٖ ٜ٪ؿٟ ؾٝ٘ سل اهلل؟ ٚحيؿع٘ مما سلّ اهلل؟ ٜٚٛظؿ٘ ؾُٝا أَل اهلل؟ أٚ بك١ً : ٚأسوب إٔ امل٪َٔ جيب إٔ ٜعٍٝ ٜكٝٓا بأْ٘ َبت٢ً بايعڀا٤

ًڃتٴ بٔ أبٞ ٚقاْ  هعـايلمم ٌٖ ِٜدل ع٢ً قـك اهلل؟ ٚيف اؿايتني ٜوتِشب ايلٓا عٔ اهلل ٚؾكا ملا كٚاٙ ايذلَقٟ بوٓـٙ عٔ  ٜا : قاٍ قڂ

ـټ بٳ٬ځ٤ٶ؟ قاٍ ًٳ ٓٻايڇ أځ ٟټ اي ٍٳ اهلل، أځ ٌٴ$: كهٛ َٵجٳ ٌٴ ؾا٫ َٵجٳ ِٻ ا٫ ٝٳا٤ٴ ثٴ ْٵبٹ ٕٵ : ا٫ ٚٳإڇ ٙٴ،  ـٻ بٳ٬ځ٩ٴ ًٵتٳ ًڃباڄ ا ُٴ ٘ٹ  ٜٹٓ ٕٳ يف ؿٹ ٕٵ نځا ٓٹ٘، ؾځإڇ ٜٹ ًځ٢ سٳوٳبٹ ؿٹ ٌٴ عٳ ًځ٢ ايلٻدٴ ٝٴبٵتٳ ؾځ

ٌڇ ٘ٹ كڇقډ١څ ابٵتٴ ٜٹٓ ٕٳ يف ؿٹ ٘ٹ ػٳڀٹ٦ٝٳ١څنځا ٝٵ ًځ َٳا عٳ ًځ٢ ا٭ځكٵضڇ  ٌٹٞ عٳ ُٵ ٜٳ ٘ٴ  ٜٳتٵلٴنځ ـٹ سٳتٻ٢  ٜٳبٵلٳغٴ ايڃبٳ٬ځ٤ٴ بايڃعٳبٵ ُٳا  ٘ٹ، ؾ ٜٹٓ ـٵكڇ ؿٹ ًځ٢ قځ هٓٔ ايذلَقٟ، نتاب )#ٟٳ عٳ

ِٻبٵلڇ عٳ٢ً ايڃبٳ٬ځ٤اينٖـ،    (.، سـٜح سؤ ُشٝض7/104، بابٴ َا دا٤ٳ يف اي

ٝٻ١ڄك ايوٛك٠ ٚإفا نإ َٛٓٛع ايلٓا قـ دا٤ ُلحيا يف آؾ ٓٹ َٻلٵ ٝٳ١ڄ  ٓٹ ؾكـ دا٤ نٓا١ٜ يف اٯٜتني يف ٚهط ايوٛك يتعدل  ص28: ايؿذل ط كٳا

ٞٳ عٔ عـّ كٓا اٱْوإ عٔ كب٘ ًٚهلٙ ي٘ إفا أنلَ٘ ْٚعُ٘ أٚ قـك عًٝ٘ كمق٘، ٖٚقا ٜوتًنّ إٔ ْكـ ع٢ً َع٢ٓ ايلٓا ٖٚٛ يف ايًػ١َٔ  ٓٹ كٳ

ٓٵٛاْاڄ ٓٵٛاْاڄ ٚكٴ َٳلٵٓا٠ڄ، ؾٗٛ كاضڈ، ٜٳلٵ٢ٓ كڇٓاڄ ٚكٴٓاڄ ٚكڇ باب ايلا٤ ثِ ، يوإ ايعلب ٫بٔ َٓعٛك املِلٟ)ٖٚٛ ٓـ ايوؼط  َٔ قّٛ كٴٓا٠ٺ، ٚ

 (.574 ْ، ائاؿ ٚايٝا٤
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َل٠، ٚتلؿ يف ايو١ٓ نجرلا، ٚميهٓين تِٓٝـ ايلٓا يف ايكلإٓ ٚايو١ٓ ( 73)ٌَٚتكاتٗا " كٓٞ"أَا ايلٓا يف ايكلإٓ ايهلِٜ ؾكـ ٚكؿت َاؿ٠ 

: ، ٚيعٌ اؾـٍٚ ايتايٞ ٜٛٓض فيو ،  ٚايلٓا عٔ اهلل ايلٓا باهلل : ق١ ايعبـ بلب٘، إىل ْٛعنيؾُٝا ٜتعًل بع٬

ايلٓا 

 ايلٓا عٔ اهلل ايلٓا باهلل 

 َت٢ ٜبـأ
يف  جيب إٔ ٜبـأ َع أٍٚ ع٬ق١ ثِ ٜوتُل

ايكبٍٛ ٚايتوًِٝ ايهاٌَ ٭َل اهلل 

يف قٔا٥٘  ٜأتٞ بعـ ايلٓا باهلل

ٚقـكٙ، ػرلٙ ًٚلٙ 

 يٌٝايـ
  كٓٝت باهلل كبا ٚباٱه٬ّ ؿٜٓا ٚمبشُـ)

ٝٶا ٚكه٫ٛ  (ْب

 ٘ٴ فٳيٹوځ ٓٵ ٓٴٛاڃ عٳ ٚٳكٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ ٘ٴ عٳ ًچ ٞٳ اي ٓٹ كٻ

ِٴ ٛٵمٴ ايڃعٳعٹٝ  ص119: املا٥ـ٠ ط ايڃؿځ

 َجاٍ تٛٓٝشٞ

هأٍ ايؿتا٠ إفا تكـّ ًاب ـڀب١ ؾتا٠ ٫ تٴ

بٌ ٌٖ  ػاطبا ثِ مٚدا؟ عٌٖٓ٘ أْت كا١ٝٓ 

 ّ مٚدا؟ػاطبا خأْت كا١ٝٓ ب٘ 

هأٍ إفا تعاٍٜ اينٚدإ مَٓا ٫ تٴ

توأٍ إمنا  ؟ٌٖ أْت كا١ٝٓ ب٘ :اينٚد١

 ٌٖ أْت كا١ٝٓ عٓ٘؟

ع١َ٬ ٚدٛؿٙ 

: ٜـٍ ع٢ً ايلٓا باهلل أَلإ

 .كايؿ١ اشل٣ٛ ايـاػًٞ .1

كايؿ١ ايعلف اـاكدٞ إفا تعاكض َع  .2

 .أَل اهلل عن ٚدٌ

: ٜـٍ ع٢ً ايلٓا عٔ اهلل أَلإ

ىل ايٌهل عٓـ ايٓع١ُ ا٭ٚ .1

ٚاهتُلاك ايٌهل َع طٍٛ 

. ايعڀا٤

ايِدل عٓـ ايِـ١َ ا٭ٚىل َع  .2



51 

 

 

 

 .اهتُلاك ايِدل َع طٍٛ ايب٤٬

 

: تعاىل ايلٓا باهلل: أ٫ٚ

ٝٶا كه٫ٛ، نُا  بٓا٤ ع٢ً َا هبل أهتڀٝع إٔ أقٍٛ إٕ ايلٓا عٔ اهلل ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ إ٫ بعـ ايلٓا باهلل كبا ٚباٱه٬ّ ؿٜٓا ٚمبشُـ  ْب

ٍٵ  :قاٍ  ّٳ ؿٹٜٓاڄ ا ِٴ اٱڇهٵ٬ځ ٓٹٝتٴ يځهڂ ٚٳكٳ ُٳتٹٞ  ْٹعٵ ِٵ  ٝٵهڂ ًځ ُٵتٴ عٳ ُٳ ٚٳأځتٵ ِٵ  ٓٳهڂ ِٵ ؿٹٜ ًڃتٴ يځهڂ ُٳ ّٳ أځنڃ ٛٵ ، ٖٚٛ كٓا ٫ ٜتذنأ ؾٗٛ كٓا ٜتعًل بٌهٌ ص3: املا٥ـ٠ طٜٳ

دٞ ايٌا٥ع، ٚاشل٣ٛ ايـاػًٞ أهاهٞ ظاْب ا٭ي١ٖٝٛ إٔ ٜكبٌ املوًِ َع ايلٓا ايتاّ ٚايتوًِٝ املڀًل بأَل اهلل َُٗا ػايـ ايعلف اـاك

ّٿ :اؾاَض، نُا قاٍ  ِٵ سٳلٳداڄ  ٗڇ ـٴٚاڃ ؾٹٞ أځْؿڂوٹ ٜٳذٹ ِٻ ٫ځ  ِٵ ثٴ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ًٳذٳلٳ بٳ ُٳا  ُٴٛىځ ؾٹٝ ٜٴشٳهِّ ٕٳ سٳتٻ٢ٳ  ٓٴٛ َٹ ٜٴ٪ٵ ٚٳكٳبٿوځ ٫ځ  ُٴٛاڃ ؾځ٬ځ  ِّ ٜٴوٳ ٚٳ ٝٵتٳ  ٔٳ َٻا قځ

ًٹُٝاڄ ِٴ  :، ٚنُا قاٍ ص65: ايٓوا٤ ط تٳوٵ ٕٳ يٹ َٳا نځا ّڇ ٚٳ ٜٳعٵ َٳٔ  ٚٳ ِٵ  ٖٹ َٵلڇ ٔٵ أځ َٹ ٝٳلٳ٠ڂ  ِٴ ايڃؼٹ ٗٴ ٕٳ يځ ٜٳهڂٛ َٵلاڄ أځٕ  ٘ٴ أځ ٚٳكٳهٴٛيڂ ٘ٴ  ًډ ٔٳ٢ اي ٓٳ١ٺ إڇفٳا قځ َٹ َٴ٪ٵ ٚٳيځا  ٔڈ  َٹ ٩ٵ

َټبٹٝٓاڄ ًځا٫ڄ  ٓٳ ٌٻ  ٓٳ ـٵ  ٘ٴ ؾځكځ ٚٳكٳهٴٛيځ ٘ٳ  ًډ ٫ ًه٬  ، ٖٚٞ ايٓكڀ١ اؿازل١ اييت ٜـػٌ بٗا اٱْوإ اٱه٬ّ سكٝك١ َُْٚٔٛا،ص36: ا٭سناب طاي

ٍٴ   :، سٝح قاٍ "املٓاؾكٕٛ"ٚ" ايتٛب١"ٚتنٜٝؿا، ٚتؿاكم ساي١ ايٓؿام اييت ؾٔشٗا اهلل يف هٛك٠  ْٻوځ يځلٳهٴٛ ـٴ إڇ ٗٳ ٌٵ ْٳ ٕٳ قځايڂٛا  ٓٳاؾٹكڂٛ ُٴ إڇفٳا دٳا٤ىځ ايڃ

ٓٳاؾٹكٹنيٳ يځهځافٹ ُٴ ٕٻ ايڃ ـٴ إڇ ٗٳ ٌٵ ٜٳ ٘ٴ  ًډ ٚٳاي ٘ٴ  ْٻوځ يځلٳهٴٛيڂ ِٴ إڇ ًځ ٜٳعٵ ٘ٴ  ًډ ٚٳاي ٘ٹ  ًډ ٕٳاي ػـِٖ ٜلٕٓٛ ب٤ٌٞ  ، ٖٚ٪٤٫ املٓاؾكٕٛ إفا مل ٜلٓٛا باهلل ص1: املٓاؾكٕٛ طبٴٛ

: آػل ٜٛٓش٘ كبٓا يف اٯٜات ايتاي١ٝ

ٌٷ  :، نُا قاٍ ايلٓا بايـْٝا ( 1)  ًٹٝ ٝٳا ؾٹٞ اٯػٹلٳ٠ٹ إڇ٫ډ قځ ْٵ ـټ ٝٳا٠ٹ اي َٳتٳاعٴ ايڃشٳ ُٳا  ٔٳ اٯػٹلٳ٠ٹ ؾځ َٹ ٝٳا  ْٵ ـټ ٝٳا٠ٹ اي ٓٹٝتٴِ بٹايڃشٳ يف تؿورل  ص38: ايتٛب١ ط أځكٳ

ِٵ إڇيځ٢ ا٭ځكٵضڇ : ٚؼًٌٝ أهباب ايتجاقٌ إىل ا٭كض يف اٯ١ٜ ًڃتٴ ٘ٹ اثٻاقځ ًچ ٌڇ اي ِٴ اْؿٹلٴٚاڃ ؾٹٞ هٳبٹٝ ٌٳ يځهڂ ِٵ إڇفٳا قٹٝ َٳا يځهڂ ٓٴٛاڃ  َٳ ٔٳ آ ٗٳا ايډقٹٜ ٜټ : ايتٛب١ ط ٜٳا أځ
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َٳتٳاعٴ   :ايلٓا بايـْٝا، ؾكاٍ ، ثِ ٜؿٔض اهلل ٖ٪٤٫ ايقٜٔ تلنٛا ايلٓا باهلل ٚكنٓٛا إىل ص38 ُٳا  ٔٳ اٯػٹلٳ٠ٹ ؾځ َٹ ٝٳا  ْٵ ـټ ٝٳا٠ٹ اي ٓٹٝتٴِ بٹايڃشٳ أځكٳ

ٌٷ ًٹٝ ٝٳا ؾٹٞ اٯػٹلٳ٠ٹ إڇ٫ډ قځ ْٵ ـټ ٝٳا٠ٹ اي ٕٻ  : ، ٖٚ٪٤٫ ًِٜٕٛ إىل ؿكد١ ايٓؿٛك َٔ يكا٤ اهلل َع ايلٓا ٚا٫ط٦ُٓإ إىل علض ٖقٙ اؿٝا٠.ايڃشٳ إٳ

ٕٳ ٜٳلٵدٴٛ ٔٳ ٫ځ  ٕٳ ايډقٹٜ ًڂٛ ٓٳا غځاؾٹ ٜٳاتٹ ٔٵ آ ِٵ عٳ ٖٴ ٔٳ  ٚٳايډقٹٜ ٗٳا  ْټٛاڃ بٹ ُٳأځ ٚٳاطڃ ٝٳا  ْٵ ـټ ٓٴٛاڃ بٹايڃشٳٝا٠ٹ اي ٚٳكٳ ْٳا  ، ٚتًهِ ساي١ َٔ ايٓؿام اـڀرل  ص7: ْٜٛى ط يٹكځا٤

 (.ايتعًل بػرل اهلل )ايقٟ ٜعِـ عب اهلل ٚايلٓا باهلل ٜٚتشٍٛ إىل تعًل ٌِٜ إىل ؿكد١ اشل٣ٛ امللٜض 

ٓٶا ب٬ تٔش١ٝ ٫ٚ َػلّ، بٌ عڀا٤ َٚػِٓ، ٜٚل٢ٓ ُاسب٘ بإٔ ٜهٕٛ َع قعٛؿ عٔ اؾٗاؿ ِْٚل٠ ٖقا ايـٜٔايلٓا باٍ ( 2)  ، ؾِٗ ٜلٜـٕٚ ؿٜ

َٳعٳ ايڃؼٳايٹؿٹنيٳ :اـٛايـ أٚ اـايؿني ايقٜٔ أقعـِٖ ايعقك أٚ ايٓؿام، نُا قاٍ  ـٴٚاڃ  َٳلٻ٠ٺ ؾځاقڃعٴ ٍٳ  ٚٻ ٓٹٝتٴِ بٹايڃكڂعٴٛؿٹ أځ ِٵ كٳ ْٻهڂ ،  ص83: ب١ ايتٛط إڇ

ٕٳ  :ٚقٛي٘  ُٴٛ ًځ ٜٳعٵ ِٵ ٫ځ  ٗٴ ِٵ ؾځ ٗڇ ًڂٛبٹ ًځ٢ قڂ ٘ٴ عٳ ًچ ٚٳطځبٳعٳ اي ـٹ  ٛٳايٹ َٳعٳ ايڃؼٳ ْٴٛاڃ  ٜٳهڂٛ ٓٴٛاڃ بٹأځٕ  ، ٚأقڀع ٜكٝٓا ٖٓا بإٔ اٱْوإ ايقٟ ٫  ص93: ايتٛب١ ط كٳ

ٜٵتٳ   :دتُاع١ٝ ٚا٭ٖٛا٤ ايقات١ٝ، نُا قاٍ ٫بـ إٔ ٜل٢ٓ ب٤ٌٞ آػل َجٌ ا٭ؿٜإ ا٭ك١ٝٓ ٚا٭علاف ا٫.. ٜل٢ٓ باهلل كبا ٚباٱه٬ّ أځكٳأځ

ٙٴ ٛٳا ٖٳ ٘ٴ  ٗٳ ٔڇ اتٻؼٳقٳ إڇيځ ٖٹِ  : عٔ ايقٜٔ كؾٔٛا كها٫ت ا٭ْبٝا٤ قايٛا ، ٚقاٍ ص43: ايؿلقإ طَٳ ًځ٢ آثٳاكڇ ْٻا عٳ ٚٳإڇ َٻ١ٺ  ًځ٢ أڂ ْٳا عٳ ْٳا آبٳا٤ ـٵ ٚٳدٳ ْٻا  إڇ

ٕٳ ـٴٚ ٖٛ ايِاؿم ا٭َني ٚيهِٓٗ اهتٓهؿٛا  بت نؿاك قلٍٜ كغِ ثكتِٗ إٔ قُـا ، ٖٚٞ ايػٌا٠ٚ اييت سر ص23:اينػلفط َټكڃتٳ

 .ٚاهتهدلٚا إٔ ٜؿاكقٛا ؿٜٔ عبـ املڀًب ٚأقٛاَ٘

ّ ٚإفا د٦ٓا يٓوكط ٖقا ع٢ً ٚاقعٓا ايّٝٛ ؾإٕ ايب٤٬ ايقٟ ْعٌٝ٘ ٜتُجٌ يف أْٓا لـ َٔ بني َٔ ٜٓتوبٕٛ إىل اٱه٬ّ ٜلٕٓٛ باهلل كبا ٜٛ

ٕ أٚ يف بعض ايٌعا٥ل ايتعبـ١ٜ ثِ ٜٓڀًكٕٛ يف اتباع املقاٖب ا٭ك١ٝٓ َٔ ًٝٛع١ٝ ٚاًذلان١ٝ ٚعًُا١ْٝ ٚاؿـاث١ َٚا اؾُع١ أٚ يف كَٔا
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بعـ اؿـاث١ ٚايك١َٝٛ ٚايعِب١ٝ ٚايٌلع١ٝ ايـٚي١ٝ ست٢ يٛ ػايـ نٌ فيو ُلٜض ايكلإٓ ٖٚـٟ كهٛيٓا عًٝ٘ أؾٌٔ اي٠٬ِ ٚايو٬ّ، 

ٕٳ ا :إِٖٚ نُا ُٚـ ايكلإٓ املٓاؾكني بإَع ٜٴلٳآ٩ٴٚ َٴٛاڃ نڂوٳايځ٢  ِٻ٬ځ٠ٹ قځا َٴٛاڃ إڇيځ٢ اي ٚٳإڇفٳا قځا ِٵ  ٗٴ ٛٳ ػٳاؿٹعٴ ٖٴ ٚٳ ٘ٳ  ًچ ٕٳ اي ٜٴؼٳاؿٹعٴٛ ٓٳاؾٹكٹنيٳ  ُٴ ٕٻ ايڃ ٓٻايٳ إڇ ي

ًٹ٬ٝڄ ٘ٳ إڇ٫ډ قځ ًچ ٕٳ اي ٜٳقٵنڂلٴٚ ٖٳع٪ٴ٤٫  ٚٳ٫ځ  ٚٳ٫ځ إڇيځ٢  ٖٳع٪ٴ٤٫  ٔٳ فٳيٹوځ ٫ځ إڇيځ٢  ٝٵ بعض ٖ٪٤٫ ٫ ٜدلغ اي٠٬ِ يف  ص143:  142: ها٤ ائط  َټقٳبٵقٳبٹنيٳ بٳ

ي٘ املوذـ يهٓ٘ خيلز يف ػاكت٘ بإع٬ٕ اؿلب ع٢ً اهلل ٚكهٛي٘ تعاًَڄا بايلبا ٚإُٖايڄا يًننا٠ أػت اي٠٬ِ، ؾتذـ َٔ املؿاكقات َا تٌٝب 

أٚ ٜوتهدل أٚ ٜوتِعب َاؿ٠ ٚاسـ٠ ئ ايل٩ٚي ع٢ً ايلغِ َٔ إٔ ايٓاي ؿكدٛا ع٢ً إٔ ايڀايب ايقٟ ٜتؿٛم يف نٌ املٛاؿ ثِ ٜوتٓهـ 

ٜتؼلز َٔ اؾاَع١، ٚإٔ اجمللّ ايقٟ خيايـ َاؿ٠ ٚاسـ٠ َٔ ايـهتٛك أٚ ايكإْٛ ٜعاقب بأًـ ايعكٛبات ٫ٚ ٌٜؿع ي٘ ايتناَ٘ ببك١ٝ 

ـٺ إٔ ٜل٢ٓ ب٘ كبا ٚإشلا يف املوذـ، ٜٚل٢ٓ بٌلا٥ع أػل٣ يف ّ اي٘ أٚ مٚاد٘ أٚ ع٬قات٘ أٚ ايكٛاْني، ٚهلل املجٌ ا٭ع٢ً ٫ ٜل٢ٓ اهلل َٔ عب

. تِلٜـ ًَهات٘ ٚقـكات٘

ُٶا، ػايكڄا ٚآَلٶا، ٚبٌهٌ ناٌَ مبا ُٶا ٚسان ميهِّٔ  ٚاـ١ُ٬ ٖٓا إٔ أٍٚ ػڀٛات ايع٬ق١ َع اهلل يف ايلٓا، إٔ تهٕٛ كٓا ب٘ كبٶا، ٚإشلڄا َٓع

. يو تابعا يًٗـٟ ايلباْٞاٱْوإ َٔ كايؿ١ ٚؼـٟ بٌ تػٝرل اشل٣ٛ ايـاػًٞ أٚ ايعلف اـاكدٞ يٝهٕٛ نٌ ف

: تعاىل ايلٓا عٔ اهلل: ثاْٝا

: هبل إٔ فنلْا إٔ ايلٓا عٔ اهلل ٜتًؼّ يف أَلٜٔ

. ايٌهل عٓـ ايٓع١ُ ا٭ٚىل ٚاهتُلاك ايٌهل َع طٍٛ ايعڀا٤ (أ )
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 .ايِدل عٓـ ايِـ١َ ا٭ٚىل َع اهتُلاك ايِدل َع طٍٛ ايب٤٬ (ب )

ًٴهڃلاڄ  :ٚؽ ايٓع١ُ، ٚاػ٘ إىل ايٌهل ايكٛيٞ ٚايعًُٞ يكٛي٘ ؾإفا َا كمم ايعبـ هلع١ ايٌهل هلل تعاىل َع أٍٚ بن ٚٴٚؿٳ  ٍٳ ؿٳا ًڂٛا آ ُٳ : هبأ ط  اعٵ

ؾايٌهل ايكٛيٞ فنلٷ بايًوإ، ٚاَتٓإ إىل ايلمحٔ، ٚايٌهل ايعًُٞ عڀا٤ ؾٝاض َٔ ٖقٙ ايٓع١ُ ــ١َ بين اٱْوإ بٌ ٜؿٝض ع٢ً  ص13

ا أؾاض اهلل ب٘ عًٝ٘ َٔ أكمام ايعًِ، أٚ اٱؿاك٠ أٚ أكباغ ايتذاك٠، أٚ نجل٠ ا٭٫ٚؿ ٚٚؾل٠ ايٓبات ٚاؿٝٛإ ؾٝهٕٛ َجا٫ يعُاك٠ ا٭كض َِ

أَا . ا٭ُـقا٤ ٚا٭سباب، نٌ ٖقا ٜٛظـ ملا ٜلٓٞ كبٓا هبشاْ٘ ٚتعاىل; ؾٝؼًـ اهلل عًٝ٘ باملنٜـ ٜٚٔاعـ ي٘ ا٭دل يف ايـْٝا ٚاٯػل٠

ٔٳ :املبت٢ً يف أٟ داْب َٔ سٝات٘ نُا قاٍ  ٔٳٚٳيځ ِٻابٹلڇٜ ٌٿلڇ اي ٚٳبٳ ُٳلٳاتٹ  ٚٳايجٻ ٚٳا٭ْؿڂىڇ  ٍڇ  ٛٳا َٳ ٔٳ ا٭ځ َٿ ّڈ  ْٳكڃ ٚٳ ٚٳايڃذٴٛعڇ  ٔٳ ايڃؼٳٛفٵ  َٿ ٞٵ٤ٺ  ٌٳ ِٵ بٹ ْٻهڂ ٛٳ ًڂ  بٵ

ٍٳ  :ؾٝتشٍٛ ايب٤٬ إىل َِـك َٔ ايبٌاك٠ إىل ٖ٪٤٫ ايِابلٜٔ ايقٜٔ ٜٛقٕٓٛ سكا مبع٢ٓ قٛي٘  ص155: ايبكل٠ ط ْٻعا إڇ ٚٳإڇ ٘ٹ  ًچ ْٻا يٹ ٘ٹ إڇ ٜٵ

ٕٳ . ، ؾايهٕٛ ي٘، ٚاملًو بكبٔت٘، ٚاـرل بٝـٜ٘ ص156: ايبكل٠ طكٳادٹعٛ

: َٚٔ ا٭َج١ً اؿ١ٝ يف تاكخيٓا اٱه٬َٞ ٚٚاقعٓا اؿايٞ َا ٜـٍ ع٢ً ايلٓا عٔ اهلل يف ايولا٤ ٚائلا٤ َا ًٜٞ

ٌڇ : ؾكاٍ بكـّٚ أبٜٛ٘ ٚأػٛت٘ باؿك إىل ًهل اهلل  ملا أْعِ اهلل تعاىل ع٢ً هٝـْا ٜٛهـ  .1 ٚڇٜ َٹٔ تٳأڃ ٓٹٞ  ُٵتٳ ًډ ٚٳعٳ ًڃوٹ  ُٴ ٔٳ ايڃ َٹ ٓٹٞ  ٝٵتٳ ـٵ آتٳ كٳبٿ قځ

ٓٹٞ بٹ ٚٳأځيڃشٹكڃ ًٹُاڄ  َٴوٵ ٓٹٞ  ٛٳؾډ ٚٳاٯػٹلٳ٠ٹ تٳ ٝٳا  ْٴ ـټ ٝٿٞ ؾٹٞ اي ٚٳيٹ ٚٳا٭ځكٵضڇ أځْتٳ  ٚٳاتٹ  ُٳا ِٻايٹشٹنيٳا٭ځسٳاؿٹٜحٹ ؾځاطٹلٳ ايوٻ ٖٚقا َٔ ايٌهل . ص101: ٜٛهـ ط اي

 .ايؿٝاض ق٫ٛ ٚع٬ُ
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ٌٵهڂلٴ  : ملا كأ٣ هٝـْا هًُٝإ علَ بًكٝى بني ٜـٜ٘ نإ أٍٚ َا قاٍ .2 ٜٳ ُٳا  ْٻ ًٳهځلٳ ؾځإڇ َٳٔ  ٚٳ ّٵ أځنڃؿڂلٴ  ًٵهڂلٴ أځ ْٹٞ أځأځ ٛٳ ًڂ ٝٳبٵ ٌڇ كٳبٿٞ يٹ ٔٵ َٹٔ ؾځ ٖٳقٳا 

ِٷ ٞپ نځلڇٜ ٓٹ ٕٻ كٳبٿٞ غځ َٳٔ نځؿځلٳ ؾځإڇ ٚٳ ٘ٹ  ٓٳؿڃوٹ  ص40: ايٌُٓ ط يٹ

ٙٴ : عٓ٘ ب٤٬ ايٌـٜـ يف دوـٙ ٚأًٖ٘ ٚٚيـٙ َٚاي٘ ٚسلات١ أعـا٥٘، َٚع ٖقا قاٍ اهلل عدل اهلل عٔ َٛقـ هٝـْا أٜٛب َٔ اٍ .3 ْٳا ـٵ ٚٳدٳ ْٻا  إڇ

ٚٻابٷ ٘ٴ أځ ْٻ ـٴ إڇ ِٳ ايڃعٳبٵ ْٹعٵ  .ص44: ُع ط ُٳابٹلاڄ 

 فٖبت إىل َـ١ٜٓ تٛكْتٛ  عع نٓـا عع ٱيكا٤ بعض احملآلات ٚايـٚكات، ٚيف ْٗا١ٜ كسًيت هأيت عٔ فٟٚ ايب٤٬ يف اؾاي١ٝ املو١ًُ، ؾقٴنل  .4

يٞ إٔ هٝـ٠ ناْت أنجل ايٓوا٤ ٌْاطا يف املوذـ ٚعٓا١ٜ بٓوا٤ اؾاي١ٝ ٚأ٫ٚؿِٖ، ٚظًت اثٓيت عٌل٠ ه١ٓ مل تلمم بأ٫ٚؿ; َٚع 

ٜٵٔ َل٠ ٚسـ٠؟: "ٚأّ، ٚؿػًت عًٝٗا اَلأ٠ املوتٌؿ٢ تنٚكٖا بعـ اي٫ٛؿ٠ ؾكايت ؿٕٚ تو١ُٝايـعا٤ كمقت بت ، ؾأُٝبت ا٭ّ !"كمقت ٚيـ

بايع٢ُ يف اؿاٍ، ؾڀًځبتٴ ا٫تِاٍ بنٚدٗا، ٚاٱفٕ بنٜاكتِٗ َٚٛاهاتِٗ ٚايـعا٤ شلِ يف َِابِٗ، ٚملا دا٤ اينٚز بنٚدت٘ يف غلؾ١ 

تعاىل، ٚثٛاب ايِابلٜٔ ع٢ً ب٥٬٘ ٚايلآني بكٔا٥٘، ؾإفا بٗا تـٌٖين ٚتـٍٖ اؾُٝع; ٚتعًُٓا ؿكهٶا ا٫هتكباٍ بـأت أفنِّلٖا باهلل 

ٝٶا يف متاّ ايلٓا عٔ اهلل  ، أٟ أْٗا تٓعل إىل ايعڀا٤ بٛيـٜٔ "ٜا ؿنتٛك أْا نإ عٓـٟ عٝٓني ٚكبٓا أعڀاْٞ أكبع١: "سٝح قايت كاق

 .ٓا٤ بكٔا٤ كبٗا، ؾعـت بأععِ ؿكي يف ايلٓا عٔ اهلل تعاىل عٓـ ًـ٠ ايب٤٬بأكبع١ عٕٝٛ، ٫ٚ تٓڀٟٛ ع٢ً ؾكـٖا عٝٓٝٗا ك

ٓٻ١ڂ : أقٍٛ ٖقٙ اٯٜات َع َا ٚكؿ يف آػل هٛك٠ ايؿذل ُٳ٦ٹ ُٴڀڃ ٓٻؿڃىٴ ايڃ ٗٳا اي ٜٻتٴ ٝٻ١ڄ  ٜٳا أځ ٓٹ َٻلٵ ٝٳ١ڄ  ٓٹ ، ْلٜـ  ص28،  27: ايؿذل ط  اكٵدٹعٹٞ إڇيځ٢ كٳبٿوٹ كٳا

ٝٻ١ڄ: هلل يٓٓاٍ ٖقٙ املٓني١إٔ ْتعًِ نٝـ ْل٢ٓ عٔ ا ٓٹ َٻلٵ ٝٳ١ڄ  ٓٹ عُل عبـ ايهايف يف بلْاَر ععع يف كٜاض اؾ١ٓ . ؿ.ًٝؼٓا أ َا فنلٙٚيعٌ . كٳا
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، ٚايعڀا٤ َٔ ، ثِ كؿٙ إىل أَ٘ َع أدل ٚغ١َُٝٓٔ سٔٔ أَ٘ َٛه٢  اهلل نُا َٓع سوإ إاملٓع َٔ اهلل ": عٔ ابٔ عڀا٤ ايوهٓـكٟ ععع

 ".ىى عن٠ ْؿىبؿَا ٜعڀٝو حيلَو ٜٚوٌعٔف ،املؼًٛم سلَإ

: ، قاٍ ابٔ ايكِٝ ععع كمح٘ اهلل ععع ىل َٔ اٱْوإ إٔ حيؤ ايلٓا ٚايتؿٜٛض ٚايتٛنٌ ٚا٫عتُاؿ ع٢ً اهلل ٚسـٙ يٝٓاٍ أععِ ايلٓاٚٵٚا٭ځ

ٌٻأَ "  ٌٻ ،عتُـ ع٢ً ْؿو٘ ن ٌٻاَٚٔ  ،َٚٔ اعتُـ ع٢ً َاي٘ ق ٍٻ عتُـ ع٢ً غرلٙاَٚٔ  ،عتُـ ع٢ً عكً٘ ٓ ٌٻ ،ف  َٚٔ اعتُـ ع٢ً اهلل ؾ٬ ن

ٌٻ ٌٻ ٫ٚ َ ٌٻ ٫ٚ ق ٓ ٫ٚ" .
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املهًجية التاضعة 

والتعفف عو املاه احلسام  كفالة األيتام 

بٓا اٯٜات َٔ تكلٜل َٓٗذ١ٝ ايلٓا عٔ اهلل إىل َٓٗذ١ٝ أػل٣ ٖٞ ايتعاٌَ َع املاٍ بتكلٜع ًـٜـ عٓـَا حيبى عٔ ا٭ٜتاّ  تٓتكٌ

ِٽ٭ْ٘ حيب املاٍ سبٽ ،املٻ اٱْوإ املاٍ َٔ أقلب ايٓاي إيٝ٘ ؾٝأنٌ ايذلاخ أن٬ڄٚاملوانني ٜٚوتذُع  ّ ايقٟ ٜعٍٝ ٍا ، ٖٚٓا خيلز املىا د

ا مبٌاعل ايهلا١ٖٝ شلقا ايٌلٙ ع٢ً املاٍ ايقٟ حيٍٛ اٱْوإ َٔ هٝـ يًهٕٛ ٚػًٝؿ١ ٚبايٓؿى تػرلٶ اا ٚبايكًب تأثلٶَع ايكلإٓ بايعكٌ تـبلٶ

٫ٚؼلى ايكلاب١ ٌَاعلٙ نٞ ٜعڀٞ  ،إىل عبـ فيٌٝ نورل ؿ٤ْٞ أَاّ بلٜل املاٍ ؾ٬ ؼلم ا٭نباؿ اؾا٥ع١ قًب٘ ؾٝٓؿل هلل يف املاٍ

 .ائعؿا٤ سكٛقِٗ

ـٶإٕ يف تٔاعٝـ ٖقٙ ايى : ع٢ً أَلٜٔ ؾُٝا ٜتعًل باملاٍ اٚك٠ اؾ١ًًٝ تأنٝ

 .يٝتِٝ ٚاملوهنيعٔ أنٌ ايذلاخ  أنًڄا ملډا أٚ ايبؼٌ أٚ ايتكِرل يف إنلاّ ا ؽ١ًٝ .1

ٌٿ فٟ سل سك٘ ٚسح ايٓاي ٚسِٔٗ ع٢ً نؿاي١ ا٭ٜتاّ ٚاملوانني ؼ١ًٝ .2 . بإعڀا٤ ن

َاؿٜا حيض ع٢ً طعاّ املوهني ٍبٌ  ،ٖٚٓا ٜٓٗض املوًِ ايقٟ غرلت٘ آٜات ايكلإٓ ٫ يٝعڀٞ ايؿكرل ٚايٝتِٝ ٚايكلٜب سكِٗ يف املاٍ ؾكط

ٕٳ  َ٪هوٟٞ إىل عٌُ ٚحيٍٛ عًُ٘ ايؿلؿٚإنلاّ ايٝتِٝ َعٜٓٛا َٚاؿٜا،  ٓټٛ ٭ٕ ، ابعضٶ ّأٟ مجاعات حيض بعٔ٘ص 18: ايؿذل ط تٳشٳا
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َٔ ػ٬ٍ عٌُ مجاعٞ ٜوع٢ ، ؾ٬ ٜػين ايعڀا٤ عٔ اؿضععع َوًُني ٚغرل َوًُني  ععع ايػايب إٔ غٓٝا هؼٝا ئ ٜػين ؾكلا٤ ٚأٜتاّ ايعامل

 .ٱْٗا٤ ايؿكل ٚاملوه١ٓ َا ٚهعِٗ اؾٗـ

إنلاّ ايٝتِٝ  ْٞ ؾٝ٘ أؿ٢ْ ًو إٔ آٜات ٖقٙ ايوٛك٠ َع غرلٖا َٔ ايِْٓٛ تٛدب ع٢ً اٱْوإ إٔ مياكي ع١ًُٝٚاؿل  ايقٟ ٫ خياجل

: نٛادب ًلعٞ ٜٓذٝ٘ َٔ ايٓاك، ٜـٍ ع٢ً فيو قٛي٘ تعاىلع٢ً طعاّ املوهني َاؿٜا اؿض ٚ َعٜٓٛا،

1.  ِٳ ٝٳتٹٝ ٕٳ ايڃ َٴٛ ًډا بٳٌ يډا تٴهڃلڇ ايهؿاي١ َع سٝح حيتاز إىل املؼايڀ١ ٚاملٛاؿؿ٠  ;َاؿٟ َٚعٟٓٛ أْ٘ يٝتِٝاّ اؾا٭ٌُ يف إنل،  ص17: ايؿذل ط نځ

ايـنتٛك  ٚمما ٜ٪نـ فيو يف ا٭عاخ املعاُل٠ َا فنلٙ. اؿٓإ ٚاؿب ٚاي٥ٛاّظٌ ؾكرلا إىل ٜا باٱكخ ؾوٞؾإٕ نإ غٔ، املاؿ١ٜ

٠ ػِِت عٓابل يٝتا٢َ اؿلب َٔ ا٭طؿاٍ، ٚيٛسغ يف يف اؿلب ايعامل١ٝ ايجاْٞ" :"دًٛؿْا ٚايًُى"َٝول٠ طاٖل يف َكاٍ بعٓٛإ 

سٝٓٗا إٔ عٓدلا َٓٗا نإ أطؿاي٘ أنجل ٖـ٤ٚا ٚهه١ٓٝ، ٚأقٌ ْوب١ ٚؾٝات َٔ غرلٙ، ٚناْٛا طٝعني أنجل ملُلٓاتِٗ، ٜوتُعٕٛ 

ملافا أطؿاٍ  :٣ ْؿو٘يه٬َٗٔ ٜٚٓؿقٕٚ أٚاَلٖٔ ٚطًباتٗٔ، ٚناْت نٌ ٖقٙ امل٬سعات ؿاؾعا قٜٛا ٭سـ ا٭طبا٤ يڀلغ ه٪اٍ َِٗ عٌ

 ٖقا ايعٓدل بايقات ٜتِؿٕٛ بٗقٙ ايِؿات؟

ٚبـأ ٜكاكٕ بني ٖقا ايعٓدل ٚغرلٙ ؾٛدـ إٔ طعاّ ايعٓابل نًٗا َتٌاب٘، ٚايعٓا١ٜ ايڀب١ٝ ؾٝٗا َتٌاب١ٗ، ٚمل ميٝن فيو ايعٓدل عٔ غرلٙ 

ٚهِٗ ٚؼتِٔٓٗ، ٚناْت املؿادأ٠ ايهدل٣ إٔ إ٫ أَل ٚاسـ ؾكط إٔ اَلأ٠ عذٛما توهٔ بايكلب َِٓٗ تنٚكِٖ نٌ ّٜٛ متوض ع٢ً ك٩

ٜٚكٍٛ ايعًُا٤ إٕ يف  .....ْوب١ ايٛؾٝات ٚامللض ٚنقيو ايتؼًـ ايعكًٞ عٓـ ايقٜٔ سلَٛا َٔ ايًُى أع٢ً ممٔ ناْٛا ًُٜوٕٛ
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إٔ املا٤ ٚاشلٛا٤  اؾًـ َا ٜعاؿٍ مخو١ ٬َٜني ػ١ًٝ عِب١ٝ، ؼتاز إىل ملوٗا يًُشاؾع١ ع٢ً سٜٝٛتٗا ٚسٝاتٗا، ٚإفا نٓا َتؿكني ع٢ً

ٚايػقا٤ عٓاُل ١َُٗ دـا ٫هتُلاك نٌ َٓا، ؾإْٓا عاد١ أٜٔا إىل ملى دًٛؿْا ست٢ ماؾغ ع٢ً سٝاتٓا، ؾهجرلٕٚ ِٖ ايقٜٔ 

ٌٜعلٕٚ إٔ ٦ًٝا َا قـ َات ؾِٝٗ سني ٜؿكـٕٚ ملى دًٛؿِٖ، ٫ٚ أعتكـ إٔ سلْ املِڀؿ٢ عًٝ٘ اي٠٬ِ ٚايو٬ّ ع٢ً ملى كأي ايٝتِٝ 

 ٚأطعِ ايٝتِٝ كأي اَوض) :إٔ كد٬ ًها إىل ايٓيب ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ قو٠ٛ قًب٘; ؾكاٍ: ؾكـ كٟٚ عٔ أبٞ ٖلٜل٠ نإ عابجا،

، ٚفيو يوبب ٚدٝ٘ إٔ ايًُى كهاي١ َتعـؿ٠ املعاْٞ ؾؿٝٗا (كداي٘ كداٍ ايِشٝض3/316: يذلٖٝب يًُٓقكٟ، كقِايذلغٝب ٚا)( املوهني

 ."ٚايـعِ ٚايتٌذٝعاؿب ٚاملٌاكن١ ٚايلمح١ ٚايڀُأ١ْٓٝ 

 

2.  ُٹوٵهٹنيڇ ّڇ ايڃ ًځ٢ طځعٳا ٕٳ عٳ ٓټٛ عٔ اؿض ع٢ً اٱطعاّ املاؿٟ يًذٛع٢ َٔ ٖقٙ اٯ١ٜ بٌهٌ َباًل تتشـخ   ص18 :ايؿذل ط  ٚٳيځا تٳشٳا

 .ايؿكلا٤ ٚاملوانني، ٚف٤ٞ اٯٜات بعـٖا تتشـخ عٔ دِٗٓ ٚايعقاب ٚايٛثام ؾٝٗا ٜ٪نـ إٔ ٖقا اؿض ٚادب ًلعٞ قڀعٞ

3.  ٔڇأځ ـٿٜ ٜٴهځقٿبٴ بٹاي ٜٵتٳ ايډقٹٟ  ِٳ  كٳأځ ٝٳتٹٝ ـٴعټ ايڃ ٜٳ ُٹوٵهٹنيڇ  ؾځقٳيٹوځ ايډقٹٟ  ّڇ ايڃ ًځ٢ طځعٳا ٜٳشٴضټ عٳ ِّنيٳ  ٚٳيځا  ِٳ ُٴ ًڃ ٌٷ يِّ ٜٵ ٛٳ ِٵ   ؾځ ٗڇ ًځاتٹ ُٳ ِٵ عٳٔ  ٖٴ ٔٳ  ايډقٹٜ

ٕٳ ٖٴٛ ٕٳ  هٳا ٜٴلٳا٩ٴٚ ِٵ  ٖٴ ٔٳ  ٕٳ  ايډقٹٜ ُٳاعٴٛ ٕٳ ايڃ ٓٳعٴٛ ُٵ ٜٳ ، ٖٚٞ قڀع١ٝ ايـ٫ي١ ٚايجبٛت ع٢ً إٔ عـّ اؿض ع٢ً طعاّ املوهني ص7 :1:املاعٕٛط ٚٳ

 .َ٪ؿ إىل ايعقاب ٚايٌٜٛ ٚايعٝاف باهلل

٘ٵ  :اٯٜات َٔ قٛي٘  .4 ِٵ أڂٚتٳ نٹتٳابٹٝ ٓٹٞ يځ ٝٵتٳ ٜٳا يځ ٍٴ  ٝٳكڂٛ ٘ٹ ؾځ ُٳايٹ ٌٹ ٘ٴ بٹ ٞٳ نٹتٳابٳ ٔٵ أڂٚتٹ َٳ َٻا  ٘ٵ  ٚٳأځ َٳا سٹوٳابٹٝ ِٵ أځؿٵكڇ  ٘ٳ  ٚٳيځ ٝٵتٳ ٝٳ١ځٜٳا يځ ٓٹ ْٳتٹ ايڃكځا   ا نځا

٘ٵ َٳايٹٝ ٓٿٞ  ٓٳ٢ عٳ ٘ٵ  َٳا أځغڃ ْٹٝ ًڃڀځا ٓٿٞ هٴ ًځوځ عٳ ٙٴ  ٖٳ ًڊٛ ٙٴ ؾځػٴ ٙٴ  ػٴقٴٚ ًڊٛ ُٳ ِٳ  ِٻ ايڃذٳشٹٝ ٙٴ  ثٴ ًڂهڂٛ ٕٳ فٹكٳاعاڄ ؾځاهٵ ٗٳا هٳبٵعٴٛ ًځ١ٺ فٳكٵعٴ ًڃوٹ ِٻ ؾٹٞ هٹ ٘ٴ   ثٴ ْٻ إڇ
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ِڇ ٘ٹ ايڃعٳعٹٝ ًډ ٔٴ بٹاي َٹ ٜٴ٪ٵ ٕٳ يځا  ٟٳ  نځا ُٹوٵهٹنيڇٚٳيځا  ّڇ ايڃ ًځ٢ طځعٳا ِٷ   سٴضټ عٳ ُٹٝ ٓٳا سٳ ٖٴ ٖٳا ّٳ  ٛٵ ٝٳ ٘ٴ ايڃ ٝٵىٳ يځ ًځ ًٹنيڈ  ؾځ ٔٵ غٹوٵ َٹ ّٷ إڇيډا  ٘ٴ إڇيډا  ٚٳيځا طځعٳا ًڂ ٜٳأڃنڂ يځا 

ٕٳ  ، عـّ اٱميإ باهلل: أٚشلُا: ، ٖٚٞ أٜٔا َٔ ايكڀعٝات ايٛآشات إٔ هبب ٖقا ايعقاب نً٘ أَلإ ص37: 25:اؿاق١ط ايڃؼٳاطٹ٪ٴٚ

 .ٚعـّ اؿض ع٢ً طعاّ املوهني: ٚثاُْٝٗا

٫ٚ أدـ سلدٶا َٔ ايكٍٛ إٕ ؿ٫٫ت ٖقٙ اٯٜات ت٪نـ ع٢ً ٚدٛب إٌْا٤ مجعٝات ايدل ٚنؿاي١ ا٭ٜتاّ ٚكعا١ٜ ايؿكلا٤ ٚاحملتادني ٚع٬ز 

عڀا٩ٙ إ٫ إٔ يف ايعڀا٤  املل٢ٓ ٚاين٢َٓ ٚاؾلس٢ ٚأبٓا٤ ا٭هل٣ ٚاملوذْٛني ٚايٌٗـا٤ ٚدٛبٶا ٚنؿاي١ ٫ تتعًل بٌؼّ َُٗا نإ

: ايؿلؿٟ هًبٝتني نبرلتني

 .عـّ ايهؿا١ٜ ٚايتػڀ١ٝ ؿادات نٌ ايؿكلا٤ ٚا٭ٜتاّ ٚاملوانني َوًُني ٚغرل َوًُني .1

ٌٷ يف بًـٙ ٜهؿٌ عـؿٶا نبرلٶا َٔ ايؿكلا٤ ٚاحملتادني ؾإٕ َٛت ٖ٪٤٫ ا٭ًؼاْ أٚ  .2 عـّ ا٫هتُلاك ؾإفا نإ ًؼّ أٚ أًؼاْ ن

ٚت ايبڀ٤ٞ ملٔ ٚكا٤ِٖ َٔ ايؿكلا٤، إفا قوُت تلن١ ٖ٪٤٫ ايهلَا٤ ؾإْٗا قـ ت٪ٍٚ إىل ٚكث١ ؾِٝٗ َٔ ٜٓؿل َٔ بعِٔٗ ٜ٪ؿٟ إىل امل

ِٵبٹشٹنيٳ  :سِت٘ احملـٚؿ٠، َِٚٓٗ َٔ ؼـخ ايكلإٓ عٓ٘ بكٛي٘  َٴ ٗٳا  ٓٻ َٴ ِٵلڇ ٝٳ ُٴٛا يځ ٕٳ  إڇفٵ أځقڃوٳ ٓٴٛ ٜٳوٵتٳجٵ ، ٚقٛي٘ ص18:  17: ايكًِ ط ٚٳيځا 

ِٵبٹشٹنيٳفٳ : تعاىل َٴ ٓٳاؿٳٚا  َٹنيٳ  تٳ ُٳاكڇ ِٵ  ِٵ إڇٕ نڂٓتٴ ًځ٢ سٳلٵثٹهڂ ـٴٚا عٳ ٕڇ اغڃ ٕٳ فٳ  أځ ٜٳتٳؼٳاؾځتٴٛ ِٵ  ٖٴ ٚٳ ًځكڂٛا  ٝٵهڂِ  اْڀځ ًځ ّٳ عٳ ٛٵ ٝٳ ٗٳا ايڃ ٓٻ ًځ ـٵػٴ ٜٳ أځٕ يډا 

ٖقا ايعڀا٤، ٫ٚ ميهٔ ًلعا ٫ٚ  ، ٖٚٞ ق١ِ ت٪نـ إ ٬ُغ ا٭ب ٚبقي٘ ٫ ٜعين إٔ أ٫ٚؿٙ هٝتوُلٕٚ بعـٙ يف ص24: 21:ايكًِط  َٿوٵهٹنيٷ

علؾا إٔ تتعًل ا٭دواؿ ايعاك١ٜ ٚا٭نباؿ اؾا٥ع١ ٚا٭بـإ ايع١ًًٝ عٝا٠ ًؼّ أٚ َٛت٘ بٌ جيب إٔ ٜتعًل بعٌُ َ٪هوٞ َوتُل ؿا٥ِ 
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ّٻ : حيؿغ شل٪٤٫ سكِٗ يف َاٍ ا٭١َ أٚ يف َاٍ ا٭غٓٝا٤، نُا قاٍ تعاىل ِٵ سٳلپ  ٗڇ ٛٳايٹ َٵ ٔٳ ؾٹٞ أځ ّٷٚٳايډقٹٜ ًڂٛ ّڇ  عٵ ُٳشٵلٴٚ ٚٳايڃ ٌڇ   يًِّوٻا٥ٹ

ايننا٠، ٚقٛي٘ تعاىل ص25، 24:املعاكزط ٖٛٚ : ّڇ ُٳشٵلٴٚ ٚٳايڃ ٌڇ  ِٵ سٳلپ يًِّوٻا٥ٹ ٗڇ ٛٳايٹ َٵ ـٷ إ٫  ص19: ايقاكٜات ط ٚٳؾٹٞ أځ ٖٚٛ سل َؿتٛغ ٫ ٜٛقؿ٘ س

 :أَلإ

 .إٔ ٜبك٢ يـ٣ ايػين َا ٜهؿٝ٘ َٚٔ تًنَ٘ ْؿكت٘ . أ

از إىل ؿكد١ ايهؿاف ٚايهؿا١ٜ، ٚا٭ٌُ ايٌلعٞ أ٫ ٜوتُتع غين عـ ايلغـ ست٢ ٌِٜ نٌ ؾكرل أٚ ٜتِٝ أٚ إٔ ٌِٜ ايؿكرل ٚاحملت . ب

َوهني أٚ قتاز إىل سـ ايهؿا١ٜ نشل أٌُٝ أنـت عًٝ٘ ِْْٛ ايكلإٓ ٚايو١ٓ َٚٔ اهذلاب أٚ تٌهو يف ُش١ فيو ؾإْين 

ٝٶا عِٓٗ ٚأ٫ ٜهتٛٚا بهٓٛمِٖ اييت سبوٖٛا عٔ ايؿكلا٤ أهٛم ٖقٙ ا٭ؿي١ بني ٜـٟ ٖ٪٤٫ ايقٜٔ ٜلٜـٕٚ إٔ ًٜكٛا اهلل  كآ

ِڈ   :ٚاملوانني، نُا قاٍ  ٖٴِ بٹعٳقٳابٺ أځيٹٝ ٌٿلٵ ٘ٹ ؾځبٳ ًچ ٌڇ اي ٗٳا ؾٹٞ هٳبٹٝ ْٳ ٜٴٓؿٹكڂٛ ٚٳ٫ځ  ٔٻ١ځ  ٚٳايڃؿٹ ٖٳبٳ  ٕٳ ايقٻ ٓٹنٴٚ ٜٳهڃ ٔٳ  ٗٳا ؾٹٞ  ٚٳايډقٹٜ ٝٵ ًځ ُٳ٢ عٳ ٜٴشٵ ّٳ  ٛٵ ٜٳ

٘ٳ ٛٳ٣ بٹ ِٳ ؾځتٴهڃ ٓٻ ٗٳ ٕٳْٳاكڇ دٳ ٓٹنٴٚ ِٵ تٳهڃ َٳا نڂٓتٴ ِٵ ؾځقٴٚقڂٛاڃ  ِٵ ٭ځْؿڂوٹهڂ ٓٳنٵتٴ َٳا نځ ٖٳعقٳا  ِٵ  ٖٴ ٗٴٛكٴ ٚٳظڂ ِٵ  ٗٴ ٚٳدٴٓٛبٴ ِٵ  ٗٴ ٖٴ   .ص35: 34:ايتٛب١ط ا دٹبٳا

: أَا ا٭ؿي١ ع٢ً ٚدٛب بقٍ ايؿٌٔ يهٌ قتاز ٌُٚ إىل ؿكد١ ايؿكل ٚاؾٛع ٚاملوه١ٓ ؾأُٖٗا َا ًٜٞ

ايكلإٓ املهٞ ٚ  يفَٛٓعا َٔ ايننا٠ ( 33)َٛٓعا، َٓٗا ( 133)ايٌض ٚ ايبؼٌ يف ايكلإٓ ايهلِٜ  ٚكؿ ا٭َل باٱْؿام ٚ اؿح عًٝ٘ ٚ فّ .1

يهؿا١ٜ اؿادات ايعا١َ ٚ اـا١ُ، ٚ ٖٛ ٚمٕ ثكٌٝ ( َٔ ايننا٠ أٚ غرلٖا)املـْٞ، ٚ َا١٥ َل٠ عٔ اٱْؿام بٌهٌ عاّ مبا ٜٛدب بقٍ املاٍ 

 .ؾ٢ اؿح ع٢ً اٱْؿام
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َِاكف اٱْؿام، بُٝٓا  يفَٛٓعا ( 21) يف ايكلإٓ ايهلِٜ ٖٛ نؿا١ٜ احملتادني سٝح ٚكؿ اؿح ع٢ً فيو إٔ أندل فاٍ يٲْؿام يف .2

، ٖٚقا ٜعين إٔ نؿا١ٜ ايؿكلا٤ ٚاحملتادني توبل عـؿٶا اٱْؿام يًذٗاؿ مما َٛٓعا 14 يفٚكؿ اؿح ع٢ً اٱْؿام يًذٗاؿ ؾ٢ هبٌٝ اهلل 

 .هلؾٛا يف ايٓؿكات ايعوهل١ٜ ًُٜٚٗٛا ايٓؿكات ا٫دتُاع١ٜٝٛدب ع٢ً ايـٍٚ ٚاؿهَٛات ٚا٭غٓٝا٤ أ٫ ٟ

قـَت أنجل َٔ ث٬ثني ؿي٬ٝ َٔ ايكلإٓ ٚ ( 221-180ْ )،(ائلا٥ب)يف ؿكاهيت عٔ هًڀ١ ٚيٞ ا٭َل ؾ٢ ؾلض ايٛظا٥ـ املاي١ٝ   .3

، ٚقـ أًُٚتين ٚ يػرلِٖ ايو١ٓ ع٢ً إٔ ايٛادب يف املاٍ ٜتذاٚم ايننا٠ إىل سكٛم أػل٣ تهؿٞ يهؿا١ٜ مجٝع اؿادات يًُوًُني

 . يـكد١ ايٝكني بإٔ َا جيب يف املاٍ يٝى ؾكط ايننا٠ ٚإمنا ايٛادب َا ٌُٜٛ نٌ ؾكلا٤ ايعامل إىل ا٫هتػٓا٤ ٚا٫نتؿا٤

ٜٴناٍ"ٚ َٔ ٖقٙ ايكٛاعـ  أٟ قتاز ع٢ً ٚد٘ ا٭كض، َوًِ أٚ غرل َوًِ،ايكٛاعـ ايٌلع١ٝ تٛدب إغاث١   .4 ٜٴتشٌُ ائلك "ٚ " ائلك 

َا ٫ ٜتِ ايٛادب "ٚ " اؿاد١ تٓنٍ َٓني١ ائلٚك٠ عا١َ ناْت أٚ ػا١ُ"ٚ " ائلك ا٭ًـ ٜناٍ با٭ػـ" ٚ " ٭دٌ ائلك ايعاّ اـاْ

ايٌلٜهإ ؾ٢ عني َاٍ أٚ "ٚ " اػت٬ٍ ائلٚكٟ خيٌ باؿادٞ ٚايتشوٝين"ٚ " اؿادٞ ٚ ايتشوٝين ػاؿّ ئًلٚكٟ"ٚ " إ٫ ب٘ ؾٗٛ ٚادب

،ٖقٙ ايكٛاعـ ايٌلع١ٝ اييت فنلٖا "  إىل ؿؾع َٔل٠ أٚ إبكا٤ َٓؿع١ أڂددل أسـُٖا ع٢ً َٛاؾك١ اٯػلَٓؿع١ إفا ناْا قتادني

 ايوٝٛطٞ أٚ ابٔ لِٝ يف ا٭ًباٙ ٚ ايٓعا٥ل ، أٚ ايٌاطيب يف املٛاؾكات أٚ ابٔ كدب يف ايكٛاعـ ايؿك١ٝٗ، تٛدب هلع١ اٱغاث١ ٱػٛآْا 

ٚع اؿاؿ  ٚامللض ايكاهٞ ٚايدلؿ ايكاكْ ٚاؿل اي٬ٖب، َُٗا ناْت ؿٜاْاتِٗ أٚ دٓوٝاتِٗ يف اٱْوا١ْٝ ايقٜٔ ٜعإْٛ َٔ آ٫ّ اجل

ٚٳأځهٹرلاڄ   :يكٛي٘  ٜٳتٹُٝاڄ  ٚٳ َٹوٵهٹٝٓاڄ  ٘ٹ  ًځ٢ سٴبٿ ّٳ عٳ ٕٳ ايڀډعٳا ُٴٛ ٜٴڀڃعٹ ًٴهڂٛكاڄ ٚٳ ٚٳيځا  ِٵ دٳنٳا٤  َٹٓهڂ ـٴ  ْٴلڇٜ ٘ٹ يځا  ًډ ٘ٹ اي ٛٳدٵ ِٵ يٹ ُٴهڂ ْٴڀڃعٹ ُٳا  ْٻ  .ص8،9:إاٱْىط إڇ
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ٚ قـ سه٢ ايكلطيب  ،ٜتؿل عًُا٤ ا٭١َ يف مجٝع املقاٖب ايؿك١ٝٗ قاطب١ قـميا ٚ سـٜجا ع٢ً ٚدٛب بقٍ ايؿٌٔ يهٌ َٔڀل ٚ قتاز .5

َلادع١ فيو يف املقٖب اؿٓؿٞ يـ٣ ايولػوٞ يف املبوٛط  باسحاتؿام عًُا٤ ا٭١َ ع٢ً فيو ، ٜٚوتڀٝع أٟ ( 1/225) يف تؿورلٙ 

، ٚيـ٣ ايبادٞ يف املٓتكٞ (171)، ٚ يف املقٖب املايهٞ يف املٛطأ ملايو ْ (6/188) اهاْٞ يف بـا٥ع ايِٓا٥عأٚ يـ٣ ايو( 24-29)

، ٚ يف املقٖب ايٌاؾعٞ يـٟ اؾٜٛين يف ايػٝاثٞ ؾٌِ (1/97)، ٚيـ٣ ايٌاطيب يف املٛاؾكات (2/34)، ٚيف ايكٛاعـ ٫بٔ َهٞ (6/39)

ٚ ايٌرلامٟ يف ( 9/32)، ٚايٟٓٛٚ يف اجملُٛع ْ (183) ٟ يف ا٭سهاّ ايوًڀا١ْٝ ْ ٚ املاٚكؿ، (342-337) املٌلؾني ع٢ً ائٝاع ؾكلات 

ٚيف املقٖب  ، (11/343( )8/602) ، ٚ املػين ٫بٔ قـا١َ ( 220) ، ٚيف املقٖب اؿٓبًٞ يف ا٭سهاّ ايوًڀا١ْٝ يًؿلا٤ (4/308)َػين احملتاز 

، ٚ ايعذٝب إٔ ٖٓاى عباكات ُلحي١ (2/554) مٜـ١ٜ يف ًلغ ا٭مٖاك ٫بٔ امللتٔٞ ٚ يـ٣ َقٖب اٍ، (6/158)ايعاٖلٟ عٓـ ابٔ سنّ  

ّٳ ٕ سلَِٗ َٔ سكِٗ يف بقٍ ايؿٌٔ ٚ إقا١َ ايعـٍ يهجرل َٔ ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤ إٔ َٔ سل اؾٛع٢ ٚاملل٢ٓ ٚ فٟٚ اؿادات إٔ ٜكاتًٛا 

ؾأٟ : أٜٔا قاٍٚ .إٔ ٜأػق املا٤ سٝح ٚدـٙ ٚإٔ ٜكاتٌ عًٝ٘عًٝ٘  َٔ عڀٍ ؾؼاف املٛت ؾؿلضٷ" :َٚٔ فيو َا قاي٘ ابٔ سنّ ،يف ايبقٍ

ٚبني َا َٓعٛٙ َٔ ايكتاٍ، عٔ ْؿو٘ ؾُٝا ٜـؾع ب٘ عٓٗا ، ؾلم بني َا أباسٛا ي٘ َٔ ايكتاٍ ع٢ً َا ٜـؾع ب٘ عٔ ْؿو٘ املٛت َٔ ايعڀٍ

 .(6/159: احمل٢ً) ."ٚيًكٝاي ٖٚقا ػ٬ف يٲمجاع ٚيًكلإٓ ٚيًوٓٔ. اؾٛع ٚايعلٟاملٛت َٔ 

عٔ  2006ّبلٌٜ إ١ُ أٍٚ ٙ قٓا٠ اؾنٜل٠ يف سًك١ ػاتبحايقٟ  "ايٌلٜع١ ٚاؿٝا٠"ٚ قـ أًاك إىل ٖقا ًٝؼٓا ايكلٓاٟٚ يف بلْاَر   

 .عسكٛم اؾٝا
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ٚكؿت عباكات ُلحي١ يهجرل َٔ ؾكٗا٤ ا٭١َ تٛدب ع٢ً آساؿ ا٭١َ إٔ ٜكَٛٛا بٛادبِٗ مٛ فٟٚ اؿادات َٔ إػٛاِْٗ ٚيٛ ماؿ فيو  .6

 :ا٠ َٚٔ فيوعٔ اينى

ٜلسِ َٔ ٫ : قاٍ  إٔ ايٓيب ععع كٓٞ اهلل عُٓٗا ععع فنل ابٔ سنّ تعًٝكا ع٢ً اؿـٜح ايقٟ كٚاٙ ايبؼاكٟ بوٓـٙ عٔ عبـاهلل بٔ عُل  ( أ)

ٜٴلسِ ٚقاٍ  .( 157/ 6احمل٢ً ) ؾُا كمح٘ ب٬ ًو ٙ املوًِ أػاٙ دا٥عا علٜاْا ؾًِ ٜػح ٣ٚكأ ٠ٺؾٌٔ ٣َٚٔ نإ عٌ: قاٍ " ٫ 

٭ٕ ؾلٓا ; ملوًِ أٚ يقَٞ، أٚ ؿِ ػٓنٜل ٖٚٛ جيـ طعاَا ؾٝ٘ ؾٌٔ، عٔ ُاسب٘،  حيٌ ملوًِ آڀل إٔ ٜأنٌ َٝت٫ٚ١: أٜٔا

ع٢ً ُاسب ايڀعاّ إطعاّ اؾا٥ع ؾإفا نإ فيو نقيو ؾًٝى مبٔڀل إىل املٝت١، ٫ٚ إىل ؿِ اـٓنٜل، ٚي٘ إٔ ٜكاتٌ، عٔ 

ؾإٕ بػت إسـاُٖا }: قاٍ تعاىل، ٖٚٛ طا٥ؿ١ باغ١ٝ، ٭ْ٘ َٓع سكا; ؾإىل يع١ٓ اهلل ٚإٕ قڂتٌ املاْع، ؾإٕ قڂتٌ ؾع٢ً قاتً٘ ايكٛؿ، فيو

ٚبٗقا قاتٌ ; َٚاْع اؿل باؽ ع٢ً أػٝ٘ ايقٟ ي٘ اؿل، (9:اؿذلات) {ع٢ً ا٭ػل٣ ؾكاتًٛا اييت تبػٞ ست٢ تؿ٤ٞ إىل أَل اهلل

 (. 6/159: حمل٢ًا) ".ٚباهلل تعاىل ايتٛؾٝل ،أبٛ بهل ايِـٜل كٓٞ اهلل عٓ٘ َاْع ايننا٠

يٛ مل أدـ يًٓاي َٔ املاٍ َا ٜوعِٗ إ٫ إٔ أؿػٌ : أْ٘ قاٍ عٔ عُل بٔ اـڀاب (  316/ 3) فنل ابٔ هعـ يف ايڀبكات ايهدلٟ  ( ب)

ع٢ً أٌٖ نٌ بٝت عـتِٗ ؾٝكازلِْٛٗ أِْاف بڀِْٛٗ ست٢ ٜأتٞ اهلل باؿٝا ؾعًت، ٭ٕ ايٓاي ئ ًٜٗهٛا ع٢ً أِْاف 

 .بڀِْٛٗ
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ٍٶ إٔ عُل بٔ اـڀاب (  183) ا٭سهاّ ايوًڀا١ْٝ  فنل املاٚكؿٟ يف (أ ) ا ٭ْ٘ طًب َِٓٗ ؾٌٔ املا٤ ؾًِ أغلّ قَٛا ؿ١ٜ كدٌ َات عڀ

 .ٜعڀٛٙ ست٢ ًٖو

إٕ اهلل عن ٚدٌ ؾلض : قٛي٘ عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب ( 6/158)، ٚابٔ سنّ يف احملًٞ (15823)أٚكؿ اشلٓـٟ يف نٓن ايعُاٍ كقِ  (ب )

 .َا ٜوعِٗ ؾإٕ َٓعِٖٛ ست٢ جيٛعٛا أٚ جيٗـٚا ساهبِٗ اهلل سوابا ًـٜـا ٚعقبِٗ عقابا ْهلا يًؿكلا٤ يف َاٍ ا٭غٓٝا٤ قـك

ٝٸاثٞ  (ز ) إفا : إفا ًٖو ؾكرل ٚاسـ ٚا٭غٓٝا٤ ٜعًُٕٛ ب٘ أمثٛا مجٝعا، ٜٚكٍٛ يف َٛٓع آػل( : 339:ف)ٜكٍٛ اؾٜٛين يف نتاب١ ايػ

 ..َٔ عٓـ آػلِٖ، ٚنإ اهلل طًٝبِٗ ٚسوٝبِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ ًٖو ؾكرل ٚاسـ بني ظٗلاْٞ أغٓٝا٤ عًُٛا عادت٘ أمثٛا مجٝعا

َا أعًٓ٘ ايعن بٔ عبـ ايو٬ّ أْ٘ إفا طلم (  13/215) ٚابٔ نجرل يف ايبـا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  ،(72/7) أٚكؿ ابٔ تػلٟ يف ايٓذّٛ ايناٖل٠  (ؿ )

ىل ٚدٛب بٝع اؿٛا٥ّ ايقٖب١ٝ ٚاٯ٫ت ٚدام أػق نٌ َا ٜعني ع٢ً دٗاؿِٖ ٚأًاك إ ،ايعـٚ ب٬ؿ اٱه٬ّ ٚدب ع٢ً ايعامل قتاشلِ

 .ايؿاػل٠ يـ٣ ا٭َلا٤ ست٢ ٜكَٛٛا عاد١ املوًُني يف اؾٗاؿ

ٖٓاى اتؿام أٜٔا بني ايعًُا٤ املعاُلٜٔ ع٢ً ٚدٛب بقٍ املاٍ يًُشتادني هٛا٤ َٔ ايننا٠ أٚ َا ؾٛم ايننا٠ َِٓٗ ايٌٝؽ ايبٗٞ  (ٙ )

، (2/278)عبـ ايو٬ّ ايعباؿٟ يف نتاب املًه١ٝ يف ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬ ْ. ، ٚؿ(193)اـٛيٞ يف نتاب ايجل٠ٚ يف ظٌ اٱه٬ّ 

. ، ٚؿ(259)يف نتاب٘ املًه١ٝ ايؿلؿ١ٜ يف ايٓعاّ ا٫قتِاؿٟ اٱه٬َٞ ْ  عع كمح٘ اهلل تعاىلعع ٚأهتافٟ ايـنتٛك قُـ ايبًتادٞ 

 يٌٝؽ ايكلٓاٟٚ يف ؾك٘ ايننا٠، ٚأهتافْا ا(112)ٜٛهـ إبلاِٖٝ ٜٛهـ يف نتاب ايٓؿكات ايعا١َ يف اٱه٬ّ ْ 
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: ٖقٙ ٖٞ ا٭ؿي١ اييت ت٪نـ عٓـٟ ع٢ً أَلٜٔ

 .ٚدٛب نؿا١ٜ ايؿكلا٤ ٚاحملتادني عڀا٤ َٔ منا٠ املاٍ أٚ َٔ أًُ٘ إفا مل تهؿِٗ (1

إٔ ٜكّٛ املوًِ بٛادب أندل َٔ ايعڀا٤ ٖٚٛ اؿض ٚاؿح ع٢ً طعاّ ٚنؿاي١ ايؿكلا٤ ٚاحملتادني َٔ ػ٬ٍ عٌُ َ٪هوٞ ُٜٔٔ  (2

ًډتِٗ ٚسادتِٗيًؿكل . ا٤ اهتُلاك ٚاهتكلاك هـ ػٴ

: أَا ائلٚك٠ ايٛاقع١ٝ اييت تٛدب اؿض ٚاؿح ع٢ً إنلاّ ايٝتِٝ ٚإطعاّ املوهني ؾُٓٗا َا ًٜٞ

يف ايِؿش١ ا٭ٚىل إٔ َكلك ا٭َِ املتشـ٠ املعين باؿل يف ايػقا٤ ( 7/4/2009ّاملٛاؾل  11/4/1430)دا٤ ع٢ً ُؿش١ قٓا٠ اؾنٜل٠  (1

أنجل َٔ ًَٝاك إٔ "ّ 6/4/2009قـ أعًٔ يف ادتُاع اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ يٮَِ املتشـ٠ يف ْٜٝٛٛكى ّٜٛ " أٚيٝؿل ؿٟ ًاتل "ٚاـبرل 

أْ٘ نٌ هت ثٛإ ميٛت طؿٌ يف ايعامل بوبب ْكّ  ، ٚإْوإ يف ايعامل ٜعإْٛ َٔ اؾٛع املنَٔ، ٚإٔ عـؿ اؾٝاع يف تناٜـ َوتُل

عٔ اؾٛع ٖٞ ايتٍُٗٝ ٚايؿكل ٚاؿلَإ َٔ اَت٬ى ا٭كآٞ، ٚعـّ تٛاؾل  املو٦ٛي١ٌَ ايل٥ٝو١ٝ ايعٛا"ٚفنل ايتكلٜل إٔ ". ايػقا٤

عٌُ نلِٜ، إٓاؾ١ إىل أهباب ب١ٜٛٝٓ شلا ع٬ق١ بٓعاّ ػاك٠ عاملٞ فشـ ٜؿٔٞ إىل اهتجُاك ٖنٌٜ يف ايكڀاع اينكاعٞ ػ٬ٍ 

 ".3ايعكٛؿ ايج٬ث١ املا١ٝٓ ع٢ً املوتٜٛني ايـٚيٞ ٚايٛطين

.  ٜـ إٔ َٔ ا٭هباب ايل٥ٝو١ٝ ٖٞ ٖقٙ املًٝاكات هٛا٤ املوًٛب١ أٚ املٓٗٛب١ أٚ املػتِب١ َٔ سكٛم ٖ٪٤٫ ايؿكلا٤ٚأض

                                                 
3 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/63DB4B3C-124D-478C-94D5-B0A9A25A61FD.htm 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/63DB4B3C-124D-478C-94D5-B0A9A25A61FD.htm
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 "4اؿكا٥ل ايِعب١ عٔ ايؿكل"ٖٓاى تكاكٜل َق١ًٖ سٍٛ ْوب١ ايؿكل يف ايعامل َٓٗا َا ٌْل يف َكاي١ بعٓٛإ  2008ّيف  (2

-   .ًَٕٝٛ 963عـؿ ايقٜٔ ٜعٌٕٝٛ يف فاع١ َوتُل٠ يف ايعامل  

-  أيـ طؿٌ تكلٜبا 300عـؿ ايٛؾٝات َٔ ا٭طؿاٍ َٜٛٝا بوبب ايؿكل  

-  .ًَٝاك 1ظ1يف ايعامل  عـؿ ايقٜٔ ٫ جيـٕٚ َا٤ٶ ْعٝؿڄا 

. ًَٕٝٛ طؿٌ 8ظ1ًَٕٝٛ، َِٓٗ  5عـؿ ايٛؾٝات هٜٓٛا بوبب املٝاٙ املًٛث١ -

َعـٍ ؿػً٘ ( ٚاسـ٠ َٔ نٌ أكبع١ يف ايعامل)ايٓا١َٝ  ًَٝاك ًؼّ يف ايـٍٚ 4ظ1ّ ٖٓاى سٛايٞ 2008سوب اٱسِا٤ات ا٭ػرل٠ يعاّ  (3

 .5ؿ٫ٚك يف ايّٝٛ 25ظ1أقٌ َٔ 

ٜتِٝ، يف نٌ  5،760ًَٕٝٛ ٜتِٝ يف ايعامل، نٌ ّٜٛ ٖٓاى سٛايٞ  210-143سوب اٱسِا٥ٝات اؿـٜج١ يًْٝٛٝوٝـ ٖٓاى سٛايٞ  (4

 . 6ِٜ يف أؾلٜكٝا َٔ ٓشاٜا اٱٜـمثا١ْٝ ٖٓاى ٜت 15ٜتِٝ يف أؾلٜكٝا ٚسـٖا، ٚنٌ  400ظ102ظ2عاّ ٖٓاى سٛايٞ 

                                                 
4 http://www.worldvision.ca/GetInvolved/Youth-Action-Zone/Pages/hard-facts-on-poverty.aspx 
5 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPA/0,,contentMDK:20153855~menuPK:435040~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:430367,00.html 

6
 UNICEF’s Childhood Under Threat: the State of the World’s Children, 2005 ; www.unicef.org/uniteforchildren/ 

 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPA/0,,contentMDK:20153855~menuPK:435040~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:430367,00.html
http://www.unicef,org/uniteforchildren/


68 

 

 

 

إٔ ٖٓاى ( 13-12ّ، 10/4/2009ْ-4/  1430كبٝع اٯػل  12-9ايِاؿك َٔ  1846يف ايعـؿ كقِ )ٌْلت ف١ً اجملتُع ايهٜٛت١ٝ  (5

 8ٙ ٓشاٜا ا٫ست٬ٍ ا٭َلٜهٞ ٚايعٓـ ايـاػًٞ ٚا٫غتٝاٍ املقٖيب قـ ػًډـ ٚكا٤: "مخو١ َٓعُات ؿٚي١ٝ َٚٓٗا ايْٝٛٝوٝـ فنلت إٔ

ّ، ٚأؾاؿت ايتكاكٜل إٔ عـؿ ا٭ٜتاّ مخو١ ٬َٜني ٚهبعُا١٥ أيـ طؿٌ، ٚعـؿ ٬َ2007ٜني َٔ ايٝتا٢َ ٚاملٌلؿٜٔ ٚا٭كاٌَ ست٢ ه١ٓ 

ؿ٫ٚكٶا  50ٜتؤًُ كاتب اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ايبايؼ ( أك١ًَ ؾكط 000ظ83)ا٭كاٌَ ث٬ث١ ٬َٜني أك١ًَ، ٫ٚ تتهؿٌ اؿه١َٛ إ٫ بععع 

ٜٶا، ٚيكـ أؾاؿت ايتكاكٜل إٔ نجرلا َٔ ٖ٪٤٫ ا٭كاٌَ َتو٫ٛت يف ايٌٛاكع، ٚإٔ نجرلٶا َٔ  12عـٍ ًٗلٜا، أٟ مب ؿ٫ٚكٶا يهٌ طؿٌ ًٗل

". ٕ ب٬ َأ٣ٚ، ٜبشجٕٛ يف ايكُا١َ عٔ نول٠ اـبنٖٚ٪٤٫ ا٭طؿاٍ ا٭ٜتاّ ٌَلؿ

ع٢ً طعاّ املوهني ست٢ ْهٕٛ أ٫ٚ آؿَٝني َٔ ٖقٙ ا٭ؿي١ ايٌلع١ٝ ٚايٛاقع١ٝ أْتٗٞ إىل ٚدٛب تأهٝى مجعٝات ٦ٖٝٚات ؼض 

ٚيعًٓا إٕ قُٓا . ْوتٌعل آ٫ّ فٟٚ املوػب١ َٔ ايؿكلا٤ ٚا٭ٜتاّ ٚاحملتادني ْٚٓذٛ َٔ ايعقاب ا٭يِٝ ٚايٛثام ايٌـٜـ يف قعل دِٗٓ

ٓٻ١ڂ: بٗقا ايٛادب ٜٓاؿ٣ عًٝٓا ّٜٛ ايكٝا١َ ُٳ٦ٹ ُٴڀڃ ٓٻؿڃىٴ ايڃ ٗٳا اي ٜٻتٴ ٓٻتٹٞ ....ٜٳا أځ .   دٳ
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املهًجية العاشسة 

 َيا َلِيَتِهي َقدَِّوُت ِلَحَياِتي االضتعداد قبن يوم املعاد 

: ؽتِ ايوٛك٠ بٗقا املٌٗـ املنؿٚز بني ايذلٜٚع َٔ عقاب اهلل ٚايذلغٝب يف كٓا اهلل ٚاؾ١ٓ، عٓـَا ٜل٣ املوًِ بكًب َؿعِ باٱميإ

ا، ٚدا٤ أَل كبٓا ٚاملًو ُؿڋا ُؿڋا، ٚد٧ ظِٗٓ يف ٚد٘ اـًل، س٦ٓٝق نٝـ إٔ نٌ ٖقا اؿڀاّ ع٢ً ٚد٘ ا٭كض قـ ؿنڋ٘ اهلل ؿىڋ

ٝٳاتٹٞ : ؽلز اؿولات ٚتٌتـ ا٭ْات ٚتعٛؿ ايقنلٜات، ٜٚٗتـ أُشاب ايؿوٛم ٚاين٫ت ٚاشلؿٛات َٵتٴ يٹشٳ ـٻ ٓٹٞ قځ ٝٵتٳ  ص24: ايؿذل ط ٜٳا يځ

ٙ ٥٬َه١ اهلل إىل ْاك دِٗٓ ؿعٽا، عټتًكا٤ ٚدٗ٘ إ٫ ْاك دِٗٓ تـ جيـؾٝٓـّ ٫ٚت سني َٓـّ، ٜٚبشح عٔ اـ٬ْ ٫ٚ سني َٓاْ، ؾ٬ 

ٚٚهط . ٚؽڀؿ٘ ن٬بٝب دِٗٓ ػڀؿڄا، ٌٜٚعل إٔ نٌ َا اهتُتع ب٘ يف اؿٝا٠ ايؿا١ْٝ قـ فٖب عٓـ أٍٚ ؿع١ عقاب َٔ عقاب دِٗٓ

ُٶا ٜٶا َؿع أقبٌ : بايلمح١ ٚايٌؿك١ ٚايٛؿ ٚاؿٓإ ٜٓاؿٜ٘ ٖقا املٌٗـ ايلٖٝب ايقٟ ٜأػق مبذاَع ايكًٛب ٜعٛؿ اٱْوإ يٝذـ ْـا٤ٶ عًٛ

٫ٚ ؽـ إْو َٔ اٯَٓني; هأبـٍ ايو٦ٝات إىل سوٓات، ٚأكؾع يو ايـكدات، ٚأههٓو أع٢ً اؾٓات، بٗقٙ ايهًُات اييت متوض ع٢ً 

ٓٻ١ڂ : قًٛب امل٪َٓني ٚامل٪َٓات ُٳ٦ٹ ُٴڀڃ ٓٻؿڃىٴ ايڃ ٗٳا اي ٜٻتٴ ٝٻ١ڄاكٵدٹعٹٞ إڇيځ٢ كٳبٿوٹ كٳاضڇ  ٜٳا أځ ٓٹ َٻلٵ ًٹٞ ؾٹٞ عٹبٳاؿٹٟ  ٜٳ١ڄ  ٓٻتٹٞ  ؾځاؿٵػٴ ًٹٞ دٳ   ٚٳاؿٵػٴ

، ؾٝؼلز املوًِ أٚ املو١ًُ أُشاب ايعكٍٛ ايقن١ٝ، ٚايكًٛب ايٓك١ٝ، ٚاٱكاؿ٠ ايؿت١ٝ ٜبشجٕٛ أٜٔ ايڀلٜل إىل دٓات  ص27:30:ايؿذلط

ٌٵلڈ  ٚٳايڃؿځذٵلڇ : اـًٛؿ، ؾٝذـٕٚ أٍٚ ايوٛك٠ تٓاؿِٜٗ ٍڈ عٳ ٝٳا ٌٻؿڃعڇ  ٚٳيځ ٛٳتٵلڇ ٚٳاي ٜٳوٵلڇ  ٚٳايڃ ٌڇ إڇفٳا  ٝٵ ًډ ٌٷ طلٜك٘   ص4: 1:ايؿذلط  ٚٳاي يٝبـأ ن

َٔ ٠٬ُ ايؿذل ٚقٝاّ ايًٌٝ ٚاَت٬ى ْا١ُٝ اشل٣ٛ َٚكا١َٚ ايعًِ ٚايڀػٝإ ٚايٍُٛٛ إىل ايلٓا باهلل ٚعٔ اهلل، يف ايكبض ٚايبوط، 
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، ٚاملواكع١ إىل ايبقٍ ٚاٱْؿام ٚسض ايٓاي عًٝ٘، يٝتشٍٛ ؾعٌ اـرل ْٚؿع ايػرل ٚايوع١ ٚايك١ً، ٚايتذلؿ َٔ ٠ًٛٗ اَت٬ى املاٍ اؿلاّ

. َٔ َباؿكات ؾلؿ١ٜ إىل َ٪هوات ادتُاع١ٝ، ٜٚهٕٛ ٖقا ػرل اهتعـاؿ يّٝٛ املعاؿ

: َٚٔ ايٛها٥ٌ ايع١ًُٝ اييت تعني ع٢ً ا٫هتعـاؿ يّٝٛ املعاؿ َا ًٜٞ

هاطت٘، ٚايكدل ٚظًُت٘، ٚه٪اٍ املًهني ٚؿقت٘، ٚاؿٌل ًٚـت٘، ٚايٌٓل ٚسرلت٘، فنل املٛت ٚههلات٘، ٚؾذأت٘ ٚتبعات٘، ٚايهؿٔ ٚب .1

ٔٻٚايعلض ٖٚٝبت٘ ٚاٍ ّ ٚهعرلٖا، ٚسلٖا ٚشلٝبٗا ٚمقَٛٗا ٚغوًٝٓٗا ٚه٬هًٗا َٚكاَعٗا ٚهلاؿقٗا ٚقٝشٗا ُلاط ٚؿقت٘، ٚدٗ

باكؿٶا ًلابٗا، ٚاهع١ ممتـ٠ أطلاؾٗا، هاَك١ ُٚـٜـٖا ٚهٛاؿٖا ٚظًُتٗا ٚسولتٗا ْٚـَٗا، ثِ ْقنل اؾٓات ٚاقذلابٗا، طٝب١ڄ ٚ

ٝٻ١ مثاكٖا، طل١ٜ ١ًٝٗ طعاَٗا، ٚؾرل٠ َٓع١ُ ؾلاًٗا، مج١ًٝ كا٥ع١ سٛكٖا، هؼ١ٝ ْـ١ٜ تلسابٗا، َٓرل٠  عاي١ٝ َكاَٗا، ؿا١ْٝ كػ

 .١٦ٝٓٚ أْٛاكٖا، ْك١ٝ طاٖل٠ فايوٗا

ايٝا َٔ ايِـأ ايقٟ ٜعذلٜ٘ َع ؾنت ٖقٙ اؿٝا٠، نُا دا٤ تجبٝت ايٛكؿ ايكلآْٞ ايَٝٛٞ يًشؿاظ ع٢ً ايكًب ًؿاؾا ْكٝا ُاؾٝا ؾ .2

ٕٻ ٙ$:  الىيبِّ يف اؿـٜح ايقٟ أٚكؿٙ اؾ٬ٍ ايوٝٛطٞ عٔ ابٔ عُل ععع كٓٞ اهلل عُٓٗا ععع عٔ ـٴ إڇفٳا إڇ ـٹٜ ـٳأڂ ايڃشٳ ِٵ ٜٳ ُٳا  ـٳأڂ نځ ِٵ ًڂٛبٳ تٳ ٙٹ ايڃكڂ فٹ

ٌٳ ُٳا٤ٴ، قٹٝ ٘ٴ ايڃ ُٳابٳ ٍٳ: أځ ٖٳا ؟ قځا َٳا دٳ٬ځ٩ٴ ٚٳ٠ڂ اىځ: ٚٳ ٚٳتٹ٬ځ ٛٵتٹ،  ُٳ ٕڇثٵلٳ٠ڂ فٹنڃلڇ ايڃ ، اٱنُاٍ َٔ اؾاَع ايهبرل، داَع املواْٝـ ٚامللاهٌٝ) #يڃكڂلٵآ

،ٜٚوتشؤ ممٔ ٚدـ يف قًب٘ غؿ١ً أٚ قو٠ٛ إٔ ٜعٍٝ بعكً٘ ٚقًب٘ ععع يف ٚكؿٙ ايَٝٛٞ ععع َع اٯٜات اييت تتعًل باملٛت ٚايبعح (3/179

 .عقاب دِٗٓ ٚٚؾل٠ ْعِٝ اؾ١ٓ يرلمٻ قًب٘ ٜٚعٛؿ إىل ؾڀلت٘ ْٚكا٥٘ ٚايٌٓٛك ٚأٖٛاٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ًٚـ٠ 
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َٳايٹوٺ تقنڊل اؿـٜح ايقٟ كٚاٙ َوًِ بوٓـٙ  .3 ٔڇ  ْٳىڇ بٵ ٔٵ أځ ٍٳعٳ ٘ٹ : ، قځا ًچ ٍٴ اي ٍٳ كٳهٴٛ ٙٹ سٴؿډتٹ$: قځا ُٳهځاكڇ ٓٻ١ڂ بٹايڃ ٓٻاكٴ . ايڃذٳ ٚٳسٴؿډتٹ اي

ٛٳاتٹ ٗٳ ٌٻ ٛٿٟ اٱْوإ ع٢ً عنا٥ِ اـرل َٚكا(17/138ْعُٝٗا، ُشٝض َوًِ، نتاب اؾ١ٓ ُٚؿ١ )#بٹاي ١َ اشل٣ٛ ٚاي٠ٌٛٗ اينا٥ـ٠ ٚ، يتك

 .عُا أسٌ اهلل 

، يعًٗا تٓنع ايٓؿٛي َٔ ايلقام أٚ ايلقا٥ل ٚأ٫ عٍٝ إ٫ عٍٝ اٯػل٠ ٚاـٛف ٚايلدا٤امللادع١ ايـا١ُ٥ بني اؿني ٚاٯػل ٭ساؿٜح  .4

 .هلل ايلنٕٛ إىل علض ايـْٝا ٚا٫هتعـاؿ يًكا٤ ا

ٔٳ   :ؿٚاّ ايتؿهل يف أسٛاٍ ايتػرل اييت تعذلٟ نٌ ٤ًٞ يف ٖقا ايهٕٛ، نُا قاٍ  .5 َٹ ٙٴ  ٓٳا ُٳا٤ أځْنٳيڃ ٝٳا نځ ْٵ ـټ ٝٳا٠ٹ اي ٌٳ ايڃشٳ َٻجٳ ٗٴِ  ٓٵلڇبٵ يځ ٚٳا

٘ٴ عٳ ًډ ٕٳ اي ٚٳنځا ٜٳاغٴ  ٙٴ ايلٿ ٌٹُٝاڄ تٳقٵكٴٚ ٖٳ ُٵبٳضٳ  ْٳبٳاتٴ ايڃأځكٵضڇ ؾځأځ ٘ٹ  ًځطځ بٹ ُٳا٤ٹ ؾځاػٵتٳ ـٹكاڄايوٻ َټكڃتٳ ٞٵ٤ٺ  ًٳ ٌٿ  ، ؾهٌ ْٗاك ٜعكب٘ يٌٝ،  ص45:ايهٗـط يځ٢ نڂ

ٚنٌ ُش١ تعكبٗا أَلاض، ٚنٌ ًباب ٜعكب٘ ًٝب، ٚنٌ ٚكق١ ػٔلا٤ تلتـ ُؿلا٤ ثِ تقبٌ إىل ا٫ْتٗا٤، ٚنٌ كٟ ٜعكب٘ 

ٕڈ  :عڀٍ، ٚنٌ ًبع ٜعكب٘ دٛع، ٚنٌ سٝا٠ ٜعكبٗا َٛت، نُا قاٍ  ٗٳا ؾځا ٝٵ ًځ ٔٵ عٳ َٳ ٌټ  ٍڇ ٚٳ  نڂ ًځا ٘ٴ كٳبٿوځ فٴٚ ايڃذٳ ٚٳدٵ ٜٳبٵكځ٢ 

ّڇ  . ص27:  26: ايلمحٔ ط ٚٳايڃإڇنڃلٳا

، ؾا٭دواؿ تب٢ً ٜٚأنًٗا ايـٚؿ إ٫ ايٌٗٝـ، ؾًتهٔ اين١ٜٓ ايؿا١ْٝ إىل ايك١ُٝ ايباق١ٝإٔ لتٗـ يف ؼٌٜٛ نٌ َا منًو َٔ  .6

ٝٶا ؾاعًڄا يف سٝاتٓا، ٚيٝى يٓا َٔ َايٓا إ٫ َا أنًٓا ؾأؾٓٝٓا، أٚ يبوٓا ؾأبًٝٓا، أٚ تِـقٓا ؾأبكٝٓا، ٚآؾ١ ايعًِ  ايٌٗاؿ٠ َڀًبٶا س

ُٶا َتذـؿٶا عدل اينَإ ٚاملهإ ٜبك٢ أثلٙ ٜٚععِ ػرلٙ بعـ ٚؾا٠ اٱْوإ، ٚ تتشٍٛ  ٌٷ ٚؿع٠ٛ إىل اهلل ُاك عً ايذلى، ؾإٕ تبع ايعًِ عُ



72 

 

 

 

ًڂٛاڃ  :ايـٚك ٚايكِٛك َٔ ايعُاك٠ إىل اـلاب إ٫ إٔ تهٕٛ نُا قاٍ  ًځ١ڄ ٚٳادٵعٳ ِٵ قٹبٵ ٝٴٛتٳهڂ ،  ٜػٌاٖا ا٭ٌٖ ٚا٭قاكب ص87: ْٜٛى طبٴ

ٚيف . ٚا٭ُشاب، جيتُعٕٛ ع٢ً أفناك ٚقلإٓ ٚتعًِ ٚؿع٠ٛ ٚبل ٚتٛاٌُ ابتػا٤ ٚد٘ اهلل، ٚهتبك٢ ايـٚك ًاٖـ٠ يٲْوإ ّٜٛ ايكٝا١َ

ٗٳا  :ا٭هؿاك ٚايتذٛاٍ يف ا٭كض ؾٓا٤ يٮعُاك إ٫ إٔ تهٕٛ نُا قاٍ اهلل  ًځ ٕٳ ٚٳدٳعٳ ٜٳلٵدٹعٴٛ ِٵ  ٗٴ ًډ ٘ٹ يځعٳ ٝٳ١ڄ ؾٹٞ عٳكٹبٹ ُٳ١ڄ بٳاقٹ ًٹ : اينػلف ط نځ

 نٌ لع، يتهٕٛ ٖقٙ ، ؾٝذلى يف نٌ َهإ ب١ُِ َٔ اـرل يف نٌ أكض، ٚبو١ُ َٔ ايؿلس١ يف نٌ ٚد٘، ْٚو١ُ َٔ ايٓٛك يف ص28

ٍ باق١ٝ عٓـ اهلل بكـك َا أهلعت بٓا إىل بٝٛت ي٘ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚ تؿ٢ٓ هٝاكاتٓا َٚلانبٓا أٚ تؿٓٝٓا يهٓٗا تغ تٌٗـ ُـقات داك١ٜڄ

 اهلل، ٖٚلعت بٓا إىل لـ٠ عباؿ اهلل، ٚمحًتٓا إىل ١ًُ ا٭كساّ، ٚايدل با٭قاكب ٚا٭ٌٖ ٚاؾرلإ، ٚغـْٚا بٗا إىل سًل ايعًِ ٚايقنل،

 .َٚواْـ٠ املٌاكٜع اـرل١ٜ يف أٟ َهإ

ٝٶا ؿٕٚ ساد١ إىل أؿ٢ْ ًلغ قٛ .7 يٞ ؾًٝذاٖـ ْؿو٘ يف محًٗا ع٢ً ٖقٙ ايكِٝ ا٭ػ٬ق١ٝ اييت دا٤ت يف اؿـٜح َٔ أكاؿ اهتعـاؿٶا عًُ

آُٓٛا يٞ هتا َٔ أْؿوهِ ;  : "قاٍ ايٓيب  إٔ عباؿ٠ بٔ ايِاَت  يكٟٛ ايقٟ كٚاٙ اٱَاّ أمحـ بوٓـٙ عٔايٓبٟٛ ايٌذٞ ايٓـٟ ا

" ْتِ ، ٚاسؿعٛا ؾلٚدهِ ، ٚغٔٛا أبِاكنِ ٚنؿٛا أٜـٜهِاُـقٛا إفا سـثتِ ، ٚأٚؾٛا إفا ٚعـمت ، ٚأؿٚا إفا ا٥تِ: أُٓٔ يهِ اؾ١ٓ 

 (. 5/21695َوٓـ أمحـ،  )

مث١ أساؿٜح أػل٣ ٚإٕ نإ هٓـٖا ٓعٝؿڄا ٭ْٗا َله١ً يهٔ َا دا٤ يف املنت مما تٌٗـ ي٘ ِْْٛ ُشٝش١ ُلحي١ يف ٚدٛب أٚ  .8

بتؼلٜر اؿاؾغ ايعلاقٞ، " إسٝا٤ عًّٛ ايـٜٔ" اهتشباب ا٭ػق ٚايعٌُ بٗا، َٚٔ فيو َا أٚكؿٙ اٱَاّ ايػنايٞ سذ١ اٱه٬ّ يف
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أ٫ أْب٦و ٜا  ،هؿل طلٜل ايكٝا١َبؾهٝـ  : قاٍ، ْعِ : أكؿت هؿلا أعـؿت ي٘ عـ٠ ؟ قاٍ  إفا: "قاٍ ٭بٞ فك  ، إٔ ايٓيب (1/466ْ )

كنعتني يف ظ١ًُ ايًٌٝ  ٍٿْٳٚ ك،ُِ َٜٛا ًـٜـ اؿل يّٝٛ ايٌٓٛ: قاٍ ،ب٢ً بأبٞ أْت ٚأَٞ :مبا ٜٓؿعو فيو ايّٝٛ ؟ قاٍ أبا فك 

ٌٖ يف . "أٚ ن١ًُ ًل توهت عٓٗا ،أٚ ن١ًُ سل تكٛشلا ،ٚتِـم بِـق١ ع٢ً َوهني، ٠ يععا٥ِ ا٭َٛكزٻغٳ ٚسرٸ، يٛس١ٌ ايكبٛك

َجٌ ٖقٙ ا٭ساؿٜح َٔ ػؿا٤ ٜكعـ ايعكٌ ٚايكًب ٚاؾوِ عٔ ايٓٗٛض با٫هتعـاؿ بٗقٙ ايٛادبات ٚاملٓـٚبات ايذلب١ٜٛ ايع١ًُٝ؟ 

ْٳػٴقٻ ايورل إيٝ٘ مٔ  .عل يف ساد١ إٔ ِْـم اهلل، ٚإٔ 

ٍٳاملٓقكٟ عٔ  تقنل ؿا٥ُا ٖقا اؿـٜح ايقٟ أٚكؿٙإٔ ٕ .9 ُٳا قا ٗٴ ٓٵ ٘ٴ عٳ ًچ ٞٳ اي ٓٹ ٔڇ عٳبٻاي كٳ ٔڇ ابٵ ٘ٹ : اؿانِ بوٓـ ُشٝض عٳ ًچ ٍٴ اي ٍٳ كٳهٴٛ  قا

٘ٴ ٜٳعٹعڂ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ٌڈ  ُٵىڈ$: يٹلٳدٴ ٌٳ ػٳ ُٵواڄ قځبٵ ِٵ ػٳ ٓٹ ٌٳ  ًٳبٳابٳوځ: اغڃتٳ ٚٳؾځلٳاغځوځ قځبٵ ٌٳ ؾځكڃلڇىځ،  ٓٳاىځ قځبٵ ٚٳغٹ ُٹوځ،  ٌٳ هٳكځ ُٹشٻتٳوځ قځبٵ ٚٳ َٹوځ،  ٖٳلٳ ٌٳ  قځبٵ

ٛٵتٹوځ َٳ ٌٳ  ٝٳاتٳوځ قځبٵ ٚٳسٳ ًٹوځ،  ايذلغٝب ٚايذلٖٝب، يًُٓقكٟ، نتاب ايتٛب١ ٚاينٖـ، باب ايذلغٝب يف فنل املٛت ٚقِل ا٭ٌَ )#ًٳػٵ

، ٖٚٛ حيٝٞ يف ايكًب اـٛف َٔ ايؿكـ، إٔ ٜؿكـ س١ٜٛٝ (ُشٝض ع٢ً ًلطُٗا: ٍكٚاٙ اؿانِ ٚقا ، 4/125ٚاملباؿك٠ بايعٌُ، 

ايٌباب ٚايِش١ ٚايعاؾ١ٝ ٚاملاٍ ٚايؿلاؽ بٌ اؿٝا٠ نًٗا قبٌ إٔ ٜكـّ ٯػلت٘ َا ٜبك٢ ٫ ٜؿ٢ٓ، ٜٚنؿاؿ ٫ٚ ٜٓكّ، ٜٚتٔاعـ ٫ٚ 

 ..ٜذلادع، ٭ْٗا ايتذاك٠ َع اهلل، ٖٚٞ أبـا ئ تبٛك

ـٴْوځ  : إْ٘ ايلٓا َٓش١ اهلل ايها١ًَ.. إْٗا اؾ١ٓ هًع١ اهلل ايػاي١ٝ! ك تٓاؿٜٓا ؾٌٗ َٔ فٝب؟إٕ ػٛاتِٝ هٛك٠ ايؿر َٹٔ يډ ٓٳا  ٓٳا آتٹ كٳبٻ

ًٳـاڄ ْٳا كٳ َٵلڇ ٔٵ أځ َٹ ٓٳا  ٝٿ٧ٵ يځ ٖٳ ٚٳ ُٳ١ڄ  . ، ٚآُعٓا ع٢ً عٝٓو ست٢ ْهٕٛ أ٬ٖ يلٓاى ٚاؾ١ٓ ص10: ايهٗـ ط كٳسٵ
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 .يتذٜٛـ تجلٟ املعاْٞأسهاّ ا: اؿاؿ١ٜ عٌلاملٓٗذ١ٝ 

ٖٓاى َعإ تكؿن إىل فٖين عٓـَا أقلأ ايكلإٓ َذلمنڄا بلٚع١ أسهاّ ايتذٜٛـ ٚهٝاقات٘، ٚػعًين أًعل إٔ ٖٓاى ثلا٤ٶ َع نٌ سلف أٚ 

 ْػِ أٚ قًك١ً أٚ َـ، بٌ إٕ ايؿتش١ ٚايهول٠ أسٝاْا أك٣ ؾٝٗا بعض املعاْٞ اؾـٜـ٠ ٚ ٖقٙ ا٫هتٓباطات قـ تهٕٛ ُشٝش١ أٚ غرل

. ُشٝش١ يهين أكدٛ اعتباكٖا إٕ ٚاؾكت ايؿڀل٠ ايِشٝش١ ٚاؿى ايًػٟٛ ايلاقٞ، ٚايٛعٞ بلهاي١ ايكلإٓ ايهلِٜ

: َٔ ٖقٙ املعاْٞ اييت ميهٔ اهتٓباطٗا َٔ سلٚف ٚنًُات ٚهٝام اٯٜات َا ًٜٞ

ـٷ ٭ٕ ٚقت٘ قـٚؿ، بٌ ٖٛ أقِل ا٭ٚقات، يهٔ ن١ًُ  ٚٳايڃؿځذٵلڇن١ًُ  ( 1)  ٝٳايٝى ؾٝٗا َ ؾٝٗا َـ ٭ْٗا فُٛع١ يٝاٍ، ٍڈٚٳيځ

أطٍٛ َٔ ٚقت املػلب  ٚايًٌٝ أطٍٛ طبعا َٔ ٚقت ايؿذل ٚيعٌ أطٍٛ ا٭ٚقات ٖٛ ايعٌا٤ ؾُع املـ توتڀٝع إٔ تـكى إٔ ٚقتٗا

ُٳا٤ٹاييت يٝى ؾٝٗا َـ يهٔ   ا٭ځكٵضڇ ٕ خيًٛإ َٔ املـ، ٖٚٛ ٌٜب٘ أٜٔا ن١ًُ ٚايؿذل ايًقٟ ُٳا ٚ٤ ايوٻ ؿٚؿ ؾُٝٗا ّ  ايڃ

 .ا٭كض، ٚايوُا٤ أطٍٛ ٚأعلض ٚأندل َٔ ا٭كض مبا ٫ ٜكاكٕ 4/5٭ٕ سذِ املا٤ 

ٚٴٍ ؿ دا٤ت نٌ ايهًُات َهوٛك٠ ؿٕٚ ٍـَّيل ( 2)  ٌٵلڈ،  ٚٳايڃؿځذٵلڇ: قبٌ ْٗا١ٜ نٌ سلف، يف أٚاػل اٯٜات ا٭ أَا .  سٹذٵلڈ،  ٜٳوٵلڇ،  عٳ

ُٳاؿٹ،  بٹعٳاؿٺ َهوٛك٠ أٜٔا  عٓـَا ؿػٌ ع٢ً ا٭َِ ايڀاغ١ٝ، ؾلغِ إٔ مجٝع ايهًُات دا٤ت ًځاؿٹ،  ايڃعٹ ٛٳاؿٹ،  ايڃبٹ ٚٵتٳاؿٹ،  بٹايڃ ،  ايڃؿځوٳاؿٳ،  ايڃأځ

ُٳاؿٹ،  عٳقٳابٺ ُٹلٵ ؾكـ دا٤ املـ ايعاكض يًوهٕٛ يف نٌ ن١ًُ يٝـٍ ع٢ً ساي١ ا٫ْؿ٬ت ٚا٫هتهباك ؾهإ اؾنا٤ َٔ دٓى يځبٹايڃ

ُٳاؿٹ   ٚ عٳقٳابٺايعٌُ  ُٹلٵ  .ض يًوهٕٛ باٱٓاؾ١ إىل تؿؼِٝ ايلا٤ ٚايِاؿ يٝـٍ ع٢ً ًـ٠ ايعقاب ٚقٛت٘ ٖٚٛيَ٘ـ عاك  يځبٹايڃ
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ِٳنًُتا  ( 3)  ٝٳتٹٝ ُٹوٵهٹنيڇ   ٚايڃ ثِ سلف املِٝ يف ايٝتِٝ، " َـ بايٝا٤"دا٤تا ٚسٝـتني يف ايوٛك٠ تٓتٗٞ بايهول٠ ايڀ١ًٜٛ   ايڃ

 إىل ساي١ ايب٪ي ٚاْهواك ايٓؿى بوبب ايٝتِ أٚ ايؿكل ٚايٕٓٛ يف املوهني ُٖٚا َٔ اؿلٚف اي١ًٓٝ ٫ ايًِب١، ٖٚقا قـ ٌٜرل

 .ٚاؿاد١

ُٸاڄ  أځنڃ٬ڄ ايؿتشتإ يف آػل نًُيت  ( 4)  نجرل َٔ ايبٌل  يف اؿب املؿلط يًُاٍ، ؾعبٻلت عٓ٘  ٜـٍ ع٢ً اْؿتاغ اي٠ٌٛٗ يـ٣ يډ

ُٸا َتإ اٯ١ٜ بايؿتشتني ٚيٝوت ؾتش١ ٚاسـ٠ َع أيـ املـ مما ٜـٍ أْ٘ سب ٫ سـٚؿ ي٘، ٚايهٌ ُٸا   ٚ يډ َع ايػ١ٓ ٜـٍ   دٳ

ايـاٍ ٚايهاف  ؿٴنډتٹ ايڃأځكٵضٴ ؿٳنچاڄ ؿٳنچاڄ ع٢ً ساي١ اي٠ٌٛٓ ٚا٫هذلٚاغ بٗقا اؿب ٚاؾٓٛغ يف مجع املاٍ، يهٔ عٓـَا تأتٞ إىل 

ف ايهاف ث٬خ َلات، ٚتهلاك سلؾإ اْؿذاكٜإ  ٜٛسٝإ إٔ ٖٓاى آڀلابٶا ٚطلقڄا عٓٝؿڄا حيهٝ٘ سلؾا ايـاٍ ٚايهاف، ٚتٌـٜـ سل

 . ايـاٍ ٜٛسٞ علنات غرل قـٚؿ٠ ػٗن ع٢ً نٌ ُٛك اهتكلاك ٖقٙ ا٭كض

ُٳؿچاڄٜٚتٔض ايؿلم دًٝا عٓـَا ْأتٞ إىل اٯ١ٜ بعـٖا يف ن١ًُ املؿتٛس١ أٜٔا ٚاملهلك٠ ٚاهتعُاٍ ايِاؿ َع ايؿا٤ ؾٗٞ  ُٳؿچاڄ 

 . ٥٫ه١ اهلل سلٚف نًٗا َُٗٛه١، ؾؿٞ ٖـ٤ٚ ٜتِ ٖقا ايٓعاّ بني ّ

ًځوڂ ٖٓاى ؾاكم بني  ( 5)  ُٳ ٚٳايڃ ِٳ   ٚ ٚٳدٳا٤ كٳبټوځ  ٓٻ ٗٳ َٳ٦ٹقٺ بٹذٳ ٛٵ ٜٳ ٚ بٝـٙ َكايٝـ نٌ  ٭ٕ ايبٓا٤ يًؿاعٌ ٜعٛؿ إىل اهلل   ٚٳدٹ٤ٞٳ 

٤ ، أَا دِٗٓ ؾ٬ متًو سلن١ فات١ٝ، ٚأنجل َٔ ٖقا دا٤ًٞ، ٚامل٥٬ه١ تتشلى بأَلٙ ؾِاكت اٱكاؿ٠ نا١ًَ بٝـ كب ايعن٠ 
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فٚ ايڀٍٛ ٫ إي٘ إ٫ ٖٛ إيٝ٘ املِرل،  باملـ ايٛادب يًذِٝ جمل٤ٞ ا٭يـ بعـٖا ٚبعـٙ ُٖن ٜـٍ ع٢ً ايلؾع١ ٚايعع١ُ ٚايك٠ٛ ٚأْ٘ 

 .أَا دِٗٓ ؾكـ د٤ٞ بٗا بايهول ايقٟ ٜـٍ ع٢ً َٗا١ْ َٔ  هتًكاٙ َٔ ايعِا٠ 

ٓٻ١ڂ  :يف قٛي٘  تهلاك ايػ١ٓ َلتني بايٕٓٛ يف ٌَٗـ مل ٜتهلك يف ايوٛك٠ نًٗا دا٤ ؾكط ( 6)  ُٳ٦ٹ ُٴڀڃ ٓٻؿڃىٴ ايڃ ٗٳا اي ٜٻتٴ  ص27: ايؿذل طٜٳا أځ

. بلٓاٙ عٓٗا ٖٚٛ ٜٛسٞ بوع١ ايلاس١، ٚمتاّ ايوعاؿ٠، ٚق١ُ اي٠ٌٛٓ بٓع١ُ اهلل 
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 .ايعٓا١ٜ ايلبا١ْٝ: عٌل املٓٗذ١ٝ ايجا١ْٝ

ايلباْٝني ٖٚ٪٤٫ تٓنٍ عًِٝٗ ٖقٙ ايعٓا١ٜ بلؿٶا إفا ناْت ٖٓاى عٓا١ٜ باـًل أمجعني، ؾعٓـٟ ٜكني كاهؽ إٔ ٖٓاى عٓا١ٜ ػا١ُ ب

ٓٶا ٜٚولٶا ٚتهلميٶا إفا قاَٛا بٛادبني َٶا ٚكمح١ڄ ْٚٛكٶا ٚعنٶا ٚمتهٝ :  ٚه٬

٘ٴ  :ايٛادب ايذلبٟٛ َٚٝـاْ٘ إ٬ُغ ايٓؿى يتشٌُ ُبػ١ اهلل، نُا قاٍ : أ٫ٚ ٔٴ يځ ْٳشٵ ٚٳ ُٹبٵػٳ١ڄ  ٘ٹ  ًچ ٔٳ اي َٹ ٔٴ  ٔٵ أځسٵوٳ َٳ ٚٳ ٘ٹ  ًچ  ُٹبٵػٳ١ځ اي

ٕٳ . بتشٌٜٛ نٌ آ١ٜ إىل َع٢ٓ تلبٟٛ عًُٞ جيب إٔ تتػرل ايٓؿى إيٝ٘ ص138: ايبكل٠ ط عٳابٹـٚ

َٳٔ  :ايٛادب ايـعٟٛ َٚٝـاْ٘ إ٬ُغ ا٭هل٠ ٚاجملتُع ٚايٛطٔ ٚا٭١َ ٚايعامل نً٘ ٚؾل َٓٗر ايكلإٓ ايهلِٜ، نُا قاٍ : ثاْٝا ٚٳ  أځ

ٕٴ ٘ٴ  ٓٳا يځ ًڃ ٚٳدٳعٳ ٙٴ  ٓٳا ٝٵ ٝٳ ٝٵتاڄ ؾځأځسٵ َٳ ٕٳ  ٓٻايڇنځا ٘ٹ ؾٹٞ اي ٌٹٞ بٹ ُٵ ٜٳ .  ص122: ا٭ْعاّ ط ٚكاڄ 

ٝٶا يٓا ٚملٔ سٛيٓا، نُا قاٍ  ٗٳا  :ؾإفا سـخ ٖقإ ا٭َلإ، ٚدعًٓا َٔ نٌ آ١ٜ ؿكهٴٶا عًُ ٛٵيځ ٔٵ سٳ َٳ ٚٳ ّٻ ايڃكڂلٳ٣  ،  ص7: ايٌٛك٣ ط يِّتٴٓقٹكٳ أڂ

. ؾإْٓا ع٢ً ٜكني إٔ ايعٓا١ٜ ايلبا١ْٝ هٛف تتٓنٍ عًٝٓا

ِٻًت يف تأٌُٝ ٖقٙ املٓٗذ١ٝ يف نتابٞٚإفا نٓتٴ م يف املٓٗذ١ٝ ايلابع١ عٌل، "َٓٗذٝات يف اٱ٬ُغ ٚايتػٝرل.. هٛك٠ ايهٗـ: "ؿ ؾ

ٚتڀبٝكٗا ع٢ً نٌ آٜات هٛك٠ ايهٗـ، ؾإْين ٖٓا أعٝـ تڀبٝل ٖقٙ املٓٗذ١ٝ ع٢ً هٛك٠ ايؿذل آ١ٜ آ١ٜ، نُا ٖٛ َٛٓض يف اؾـٍٚ 

: ايتايٞ
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 ا١ٜ ايلبا١ْٝايعٔ: عٌل املٓٗذ١ٝ ايجا١ْٝ

انعُبٚخ انشثبَٛخ  انذسط انذعٕ٘ انذسط انزشثٕ٘ اٜٚخ

 

 

 

 اْنلَْجش َٔ    (1) 

رضجٞذ ـالح اى غس  ٜ اىَعغد ىيسعبه  

 (.اىصٗعخ ٗاألن به)ٗعَبػخ  ٜ اىجٞذ 

 

رسغٞت مو ٍِ ؽ٘ىْب  ٜ ـالح اى غس  

ٗرؼبٕدٌٕ ثبٝقبظٌٖ ظ٘اء ثبىزيٞ ُ٘ أٗ 

ظٌٖ اىَسٗز ػيٌٖٞ إلػبّزٌٖ ػيٚ أّف

ٗاىفساع ٍغ اىؽٞطبُ اىرٛ ٝج٘ه  ٜ 

أُذُ اإلّعبُ مٜ ٝجؼدٓ ػِ زؽَخ زثٔ 

. اىَْبُ

 

اْى َمْغسِ أٗه اىع٘زح  َّْزِٜٗآ سٕب َٗم  َِ  عَم

ـيٚ اى غس أدزمزٔ اىؼْبٝخ اىسثبّٞخ ىزد ئ 

 .اىغْخ

 قبه: قَمبهَم  ظَسحَم أٗزد اىغاله اىعٞ٘نٜ أُ  

 ُّٜ َ٘م »:اىَّْجِ ُ ٰٚ اْى َمْغسَم  َٖم يَّ َـم  ِْ ِ   ٍَم ِخ َّللاَّ ٍَّ  ِٜ ِذ

 ِٔ زِ ٍَّ ِْ ِذ ٍِ ٍء  ْٜ ُ ثِؽَم ٌْ َّللاَّ َُّن عبٍغ )«  َمالَم َٝمْطيُجَْم

  ٖ٘/7اىَعبّٞد ٗاىَساظٞو  ؽسف اىٌَٞ  

 (.ـؾٞؼ

ِّٜ زٗٙ ٍعيٌ ثعْدٓ   ِِ اىَّْجِ خَم ػَم بئِؽَم ِْ ػَم   ػَم

ب »: قَمبهَم  ٍَم َٗم َّْٞمب  َِم اىدُّ ٍِ ْٞسٌل  زَمب اْى َمْغِس  َم ْمؼَم زَم

ة ـالح ـؾٞؼ ٍعيٌ  مزب)« َِٖٞمب

اىَعب سِٝ  ثبة اظزؾجبة زمؼزٜ اى غس 

 (.٘/ٙٗاىؾش ػيٖٞب  

  َُم قُْسآ َُّ  اْى َمْغسِ  َٗم َُم  اِ َُم  اْى َمْغسِ  قُْسآ ب  مَم

ْؽُٖ٘داً   [78:اإلظساء]ٍَم

ِّٜ   زٗٙ اىزسٍرٛ ثعْدٓ ػِ   َِ حَم األْظيَم ْٝدَم ثُسَم

 ِّٜ َِم  ِٜ اىظُّيٌَم »: قَمبهَم  ػِ اىَّْجِ بئِٞ ؽَّ ََم ِس اْى ثَمؽِّ

ب عَم ََم خِ اىَٚم اْى ٍَم ًَم اْىقَِٞمب ْ٘ ًِّ َٝم ِز اىزَّب ظِْ )«ِعِد ثِبىُّْ٘

اىزسٍرٛ  مزبة اىفالح  ثبة ٍب عبء  ٜ 

قَمبهَم أثُ٘   ٖٔ/ٕ مو اىؼؽبء ٗاى غس  

ِسٝتٌل : ػٞعَمٚ ِدٝشٌل غَم ا ؽَم رَم ٰٕ( ِٔ ْع َ٘م ا اْى ِْ َٕمرَم ٍِ )

قُ٘فٌل اىَٚم ) ْ٘ ٍَم َٗم ْعَْمدٌل  ٍُ ِؾٞؼٌل  َـم َ٘م  ْس ُ٘عٌل  ُٕ ٍَم

 ُٛ  ٌْ ىَم َٗم   ِّٜ بِة اىَّْجِ ؾَم ـْ ِّٜ أ  (.ْظَْمْد اىَٚم اىَّْجِ

رعغو اىَالئنخ أظَبءّب  ٜ ظغو اىق٘اٍِٞ هلل  

. 

رْعٌ اىؼجٞس اىفب ٜ ْٝؼػ اىغعد ٗاىؼقو  

 .ٗاى٘عداُ

  نََٛبلٍل َعْششٍل َٔ   (2)   ظْبد  يٞيخ اىقدز  ٞس ٍِ أىف ٍمبػ خ اىؼ  االظزؼداد ىالػزنبف  ٜ اىيٞبىٜ اىؼؽس
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األٗا س ٍِ زٍمبُ ريًَعب ىيٞيخ اىقدز  أٗ 

  األٗائو ىرٛ اىؾغخ رؼسًلب ىسؽَبد َّللا

ٗاىؾد األدّٚ االػزنبف  ٜ اى٘رس ٍِ اىؼؽس 

األٗا س  ٗاػزنبف ًٝ٘ ػس خ ٍغ اىفٞبً 

ىغٞس اىؾبط  ٗأٍب اىؾغبط  ٞ سغُ٘ قي٘ثٌٖ 

هلل ٗٝؼزن ُ٘ ٗٝط٘ ُ٘  ٜ ثٞذ َّللا اىؾساً 

 .ٗٝجزٖيُ٘ ثبىدػبء ًٝ٘ ػس خ

عرة أُظسّب ٗأـدقبئْب اىَزسددِٝ  ٜ  

اىزؼسق ىسؽَبد َّللا  ٜ ٕرٓ اىيٞبىٜ 

ػؽس ثجٞبُ  ميٖب ٗؽبعخ ػجبد َّللا اه

اىٚ رؼسٝك أّ عٌٖ ىسؽَبرٖب 

ٗ ٞسارٖب ٗاـطؾبثٌٖ ٍؼْب اىٚ ثٞ٘د 

. َّللا

 

 .ؼٖس

  " ًِ َّب ُو  ِٜ اَٝم ََم ب اْىؼَم ِو  اىؼؽسِ  ٍَم ََم َِم اْىؼَم ٍِ وَم  اَمْ مَم

 ِٓ الَم اْىِغَٖمبُد قَمبهَم   .  "  ِٜ َٕمِر َٗم الَم َٗم   " قَمبىُ٘ا 

 ِٔ بىِ ٍَم َٗم  ِٔ بِنُس ثَِْمْ ِع طَم ُٝ َم سَم ُعوٌل  َم اْىِغَٖمبُد  ااِلَّ زَم

ءٍ  ْٚ ٌْ َٝمْسِعْغ ثِؽَم ـؾٞؼ اىج بزٛ  )  .  " َميَم

ًِ مزبة اىؼٞدِٝ   َّب ِو  ِٜ اَٝم ََم ثبة  َمْمِو اْىؼَم

 (. 779، رقم اىزَّْؽِسٝيِ 

 

 

 ْرش َٕ اْن َٔ ْلعِح  انشَّ َٔ (3) 

قجو  رضجٞذ ـالح اىؽ غ ٗاى٘رس قجو اىًْ٘ أٗ 

 .اى غس  ٜ ّٖبٝخ اىزٖغد

 .اىٞقِٞ ث٘ؽداّٞخ اى بىي ٗشٗعٞخ اىَ ي٘قبد 

ؽش األٗالد ٗاألٕو ػيٚ ػدً رسك ـالح  

 .اىؽ غ ٗاى٘رس

رؤمٞد ٗؽداّٞخ اى بىي ٗاظزغْبئٔ ػِ  

اى يي  ٗشٗعٞخ اىَ ي٘قبد ٍٗعٞط 

ؽبعزٌٖ ىجؼك ذمًسا ٗأّضٚ  ظبىجًب ٍٗ٘عجًب  

اىٞخ ٍٗقبٍٗخ اى سدٝخ ٗاألّبّٞخ ٗاالّؼص

 .ٗاىؽرٗذ اىغْعٜ

ْ٘ : ٗؽداّٞخ اى بىي رؾ ع ىينُ٘ ّظبٍٔ  َُم  ىَم ب  مَم

ب ََم ِٖ ُ  ااِلَّ  آىَِٖمخٌل   ِٞ رَمب َّللاَّ دَم َُم  ىَم َمعَم ب ِ   َمُعْجؾَم ةِّ  َّللاَّ ْسغِ  زَم  اْىؼَم

ب ََّ َُم  ػَم . [ٕٕ:األّجٞبء]َٝمِف ُ٘

رؤرٜ ٍغ اىؾٞبح اىصٗعٞخ اىسائقخ اىَ٘دح  

 .ٗاىسؽَخ ٗاىزْبظو ٗاىزْبظي ٗاىزؼبُٗ

 

 

  ْٛمِح إِحَرا َْٚغشِح انهَّ َٔ  (4) 

 

اظزضَبز اىيٞو  ٜ نٞت اى ي٘ح ٍغ َّللا  ٜ اىقٞبً  

ٗاىزٖغد ٗقساءح اىقسآُ ٗـدقخ اىعس 

ٗاـالػ ذاد اىجِٞ ٍٗدازظخ اىؼيٌ ٗؽساظخ 

اىضغ٘ز ٗاىسثبن  ٜ ظجٞو َّللا  ٗاىًْ٘ ػيٚ 

 .ٗل٘ء ٗذمس َّللا

اىدػ٘ح اى سدٝخ ٗاىغَبػٞخ إلػبدح اظزضَبز  

. ُ ثؾي ىٞو اىؼبثدِٝ ال اىؼبثضِٞاىيٞو ىٞن٘

زؽيخ ٍغ األـدقبء ىصٝبزح اىقجخ اىعَبٗٝخ  

ٗزإٝخ االمزؽب بد اى ينٞخ اىداىخ ػيٚ مَبه 

ٗرَبً اىقدزح اإلىٖٞخ ٗأى٘اُ اىغَبه 

. اىسثبّٞخ

 

َِم : أُ ْٝبه اىؼجد اىصى ٚ اىٚ َّللا  ٍِ ْٞوِ  َٗم دْ  اىيَّ َمغَّ   َمزَٖم

 ِٔ عَمٚ ىَّلَم  َّمب ِيَمخً  ثِ ثُّلَم  صَملَم َٝمْجغَم  أَُم ػَم قَمبٍبً  زَم  ٍَم

٘داً  َُ ْؾ ٍَّ[79:اإلظساء] .

َِم أٗزد اىٖٞضَٜ أ  عبءَم : ظؼٍد قبهَم  ُ ظِٖو ث

 ِّٜ ائُِٞو اِىٚ اىْج ب »:  قبهَم  ِعْجسَم ٍَم ٝب ٍؾَُد ِػْػ 

 ٌّٛ ْغِص ٍَم ب ِؼْئذَم  ًّبَّّلَم  ٍَم ْو  ََم ِّٞذٌل  ٗاْػ ٍَم ِؼْئذَم   ِبَّّلَم 

ٍُ َمبِز ُ  ِْ ِؼْئذَم  ًّبَّّلَم  ٍَم ِٔ  ٗأَمْؽجِْت  َُّ ثِ ٌْ أَم ُٓ  ٗاْػيَم

 ِِ ُٓ اْظزِْغَْمبُإُٓ ػَم ِْٞو  ِٗػصُّ ًُ اىيَّ ِِ قَِٞمب ٍِ ْئ َُ فَم اى ؼَمسَم

  مزبة اىفالح  ثبة ٍغَغ اىصٗائد)«اىَّْبضِ 

(. ٕٕ٘/ٕـالح اىيٞو 

اىدػبء  ٜ اىعؾس ٍظْخ اعبثخ اىدػ٘اد ٗر سٝظ  

. األشٍبد

ِِ ػجبٍض   قبهىَب زٗآ اىزسٍرٛ ثعْدٓ ػِ   : اث

ْؼُذ زظ٘هَم َّللا َِ ب »: ٝق٘ه  ظَم ََم ُٖ عُّ ُِ ال رََم َْْٞمب ػَم

ٌِل ثَمبرَمْذ : اىَّْبزُ  ْٞ ػَم َٗم ْؽَٞمِخ َّللا   ِْ  َم ٍِ ْذ  ٌِل ثَمنَم ْٞ ػَم

ظِْ اىزسٍرٛ  مزبة )« رَمؾُسُض  ٜ ظجِٞو َّللا
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 مبئو اىغٖبد  ثبة ٍب عبء  ٜ  مو اىؾسض  ٜ 

ٌِل غسٝت   ٕٙٔ/٘ظجٞو َّللا    (.ؽدٝشٌل ؽع

 

 

 

 نِحَك قََغىٌي نِحزِح٘  ِح
 
  ْجشٍل َْْم فِٙح َر

 (5) 

اىزدزة ٗاىزدزط ػيٚ ٍغبٕدح اىْ ط ٗمجؼ  

اىٖ٘ٙ ػِ نسٝي اىؼقو اىَزؽجغ ثبى٘ؽٜ 

 .اىسثبّٜ ٗاىٖدٛ اىْج٘ٛ

اىزؤمٞد ػيٚ ٍؼْٚ أُ اىؼيٌ ٝصٝو  

اىؽجٖبد  أٍب اىَغبٕدح  زؼبىظ 

اىؽٖ٘اد  ٗاىؼقو ٕ٘ ٗػبء اىؼيٌ 

 .ٗشٍبً اىَغبٕدح

َُّ  أثٜ ٕسٝسحَم زٗٙ اىج بزٛ ثعْدٓ ػِ   أ

ػخ  اَّب »: قبه َّللا  زظ٘هَم  ىٞط اىؽدُٝد ثبىّفسَم

ٔ ػْدَم اىغمت ـؾٞؼ ). «اىؽدُٝد اىرٛ َٝيُل ّ عَم

اىج بزٛ  مزبة األدة  ثبة اىؾرز ٍِ اىغمت  

ٕٔ/ٔٗ8 .)

  َِم اىَِّرٝ بَٕمُدٗا َٗم ٌْ   َِْٞمب عَم ُ َّٖ ِْٖدَْٝم َم َمب ىَْم َُّ  ُظجُيَْم اِ َم  َٗم غَم  َّللاَّ ََم  ىَم

َِم  ْؾِعِْٞ َُ . [9ٙ:اىؼْنج٘د] اْى

أٗ ٍْغ ػجد ٕ٘آ ػِ ؼٜء ؽسٍٔ َّللا ٍب ؽغس  

 .اال ّبىٔ  ٜ اىؾاله أٗ ػ٘لٔ َّللا ث ٞس ٍْٔ

 

  َْٛف فََعَم َسثُّبَك ثِحَعبدٍل   أَنَْى رََش َك

 (6) 

ٗربزٝخ   ٝغت أُ ّدزض قفؿ األٗىِٞ 

اىعبثقِٞ ثؼْبٝخ  بئقخ ٗدزاٝخ ٗصٞقخ ؽزٚ 

 .مؤّْب ّسإٌ ثؼق٘ىْب ٗأػْْٞب

اؽٞبء ردزٝط قفؿ األّجٞبء  ٜ  

اىجٞ٘د ٗاىَعبعد ٗاىَدازض 

ٗاإلذاػبد ٗاى مبئٞبد  ٗرجعٞطٖب 

 .ٗرؽ٘ٝقٖب اىٚ ػجبد َّللا

  َُْم  ىَمقَمد ب ٌْ   ِٜ مَم ِٖ ِف حٌل  قَمفَم ىِٜ ِػْجسَم ْٗ ُ  األَمْىجَمبةِ  ألِّ

. [ٔٔٔ:ٝ٘ظف]

 .أُ ُٝجفسّب َّللا ث طبٝب اىعبثقِٞ  ْزغْجٖب 

 

بدِح إ ًَ    (7)َسَو َرادِح اْنعِح

ىصٕد  ٜ ؽَو اىْ ط ػيٚ ثعبنخ اىؼٞػ ٗا 

ش سف اىؾٞبح ٗػدً اال ز بز ثٖب ٗاىزطبٗه 

 .ػيٚ ػجبد َّللا

ررمٞس ذٗٛ اىدص٘ز ٗاىؼَبزاد  

ٗاىقف٘ز ثؤّٖب اىٚ شٗاه ٕٗالك ٍب 

 .ىٌ ّؾ ظٖب ثطبػخ َّللا

اىدػ٘ح اىٚ رؾ٘ٝو اىصْٝخ اى بّٞخ  ٜ اىدّٞب  

اىٚ اىقَٞخ اىجبقٞخ  ٜ اٟ سح  أٗزد اىغاله 

ُّٜ  قبه :قَمبهَم اىعٞ٘نٜ أُ أٗض ثِ  ٘ىٜ  اىَّْجِ

 :« جَّسَم ِْ رَمنَم ٍَم َٗم   ُ ُٔ َّللاَّ ِ زَم َمؼَم غَم هلِلَّ الَم َ٘م ِْ رَم ٍَم
 ُ ُٔ َّللاَّ ؼَم لَم عبٍغ اىَعبّٞد ٗاىَساظٞو  )«َٗم

 ..(.  7٘ٔ/7اإلمَبه ٍِ اىغبٍغ اىنجٞس  

 

 

َٓب فِٙح اْنجِحََلد ْثهُي  انَّزِٙح نَْى ُٚيْخهَْق يِح

 (8) 

ٍِ اىؾمبزح ثبألٍط  ااىٞقِٞ أُ ْٕبك أى٘اُ 

ىجؼٞد ىٌ رزنسز  ٜ ٗاقؼْب زغٌ اىزقدً ا

اىزنْ٘ى٘عٜ ٗاىؾمبزٛ  ؤٕينٌٖ َّللا 

. ثرّ٘ثٌٖ

 .ػدً االّجٖبز ثبالمزؽب بد اىؼفسٝخ 

ر ٘ٝف ذٗٛ  اىؾمبزح ٗاىزقدً ٍِ  

ردٍٞس َّللا ىٌٖ اذا أػسل٘ا ػْٔ 

. ٗرسم٘ا ّٖغٔ

 

 ب ٍَم ِ ثُِنٌ َٗم خٍ  ٍِّ ََم َِم  ِّّْؼ َِ   [ٖ٘:اىْؾو] َّللّاِ   َم

ظٞقٔ ثقدزرٔ  ٗإالمٔ  بى يي ٍْٔ  ٗرِ

 .ثقٖسٓ ٗثٞدٓ

 

 ْخَش ا انصَّ ٍَ َجبثُٕي ٚ َٕد انَّزِح ًُي ثَ َٔ
ادِح  َٕ    (9)ثِحبْن

دزاظخ ع٘اّت اىْج٘ؽ  ٜ مو أٍخ ٗمٞف  

رؼبٍي٘ا ٍغ ِّؼٌ َّللا ىيزرمس ٗاىزدثس 

 .ٗاالػزجبز

دػ٘ح ذٗٛ األثْٞخ اىم َخ ٗاىجٞ٘ربد  

اى  َخ اىٚ ررمس ٍب ؽو ثقً٘ صَ٘د 

 .رؼبىٚثبػسالٌٖ ػِ َّللا 

ٝؼطٜ َّللا اىق٘ح ىإلّعبُ أُ ْٝؾذ  ٜ  

اىف س ىؼئ أُ ٝعزضَسٕب  ٜ  ؼو اى ٞس 

ّٗ غ اىغٞس  بُ  ؼو غٞس ذىل إٔينٔ َّللا 

 .ٗدٍس مو أثْٞزٌٖ

 رَبدِح ْٔ ٌَ رِح٘ اأْلَ ْٕ فِحْشَع َٔ  (10) 
رغت دزاظخ اىظبٕسح اى سػّ٘ٞخ  ٜ اٟٝبد  

اىقسآّٞخ ٗأٗلبػْب اىؾبىٞخ ٗزثه اىَبلٜ 

ررمٞس  ساػْخ ٕرا اىصٍبُ ٗأػ٘اٌّٖ  

ٍِٗ ٝعؼُ٘ اىٚ اظزسلبئٌٖ ٗاىزقسة 

 

مو ػي٘  ٜ األزق اىٚ  ْبء ٗمو ػي٘  ٜ  
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. ثبىؾبلس

ا ٝغت أُ ْٝؤٙ اىَعيٌ ثْ عٔ أُ ٝنُ٘ ٗردً  

ٗػًّ٘ب ّٗفًٞسا ألٛ  سػُ٘ ٍَٖب مبُ ثسٝي 

. ذٕجٔ ٗؽدح ظٞ ٔ   بهلل أػيٚ ٗأعو

 ".ىنو  سػُ٘ ٍ٘ظٚ: "اىٞقِٞ ثؤُ 

اىٌٖٞ ثَفٞس  سػُ٘ ٍفس ىؼيٌٖ 

 ىَِم :  ٞق٘ىُ٘ ٝزرمسُٗ أٗ ٝ ؽُ٘ َّللا

كَم  يَٚم ُّّْئصِسَم ب ػَم بءَّمب ٍَم َِم  عَم َمبدِ  ٍِ ِّْ  اْىجَٞم

اىَِّرٛ َّمب َٗم ب  َمبْقكِ   َمطَمسَم ذَم  ٍَم ب قَمبقٍ  أَّم ََم  اَِّّ

َٞمبحَم  َٕمِرِٓ  رَمْقِمٜ َّْٞمب اْىؾَم  .[7ٕ:نٔ] اىدُّ

 .اىعَبء اىٚ ثقبء

 ا فِٙح اْنجِحََلدِح ْٕ ٍَ غََغ ٚ    (11)انَّزِح

ٍساعؼخ اىز٘اشُ  ٜ ؽٞبح اإلّعبُ   ال ٝطغٚ  

اىغبّت اىسٗؽٜ ػيٚ اىؼقيٜ أٗ اىغعدٛ ػيٚ 

ثقٞخ اىغ٘اّت  ٗال ٝطغٚ اىؼَو ػيٚ ؽي 

األظسح  أٗ رطغٚ األظسح ػيٚ ؽي األٍخ  ٗال 

ٝطغٚ غْٜ ػيٚ  قٞس  أٗ  قٞس ػيٚ غْٜ  ٗال 

ؽبمٌ ػيٚ ٍؾنً٘ أٗ ٍؾنً٘ ػيٚ ؽبمٌ  ٗال 

. ٝطغٚ عٞو ػيٚ آ س

دزاظخ ؼ فٞبد األّجٞبء ٗاىفؾبثخ ٗاىقبدح  

اىَعيَِٞ اىرِٝ ؽقق٘ا اىز٘اشُ  ٜ ؽٞبرٌٖ 

 .ٗاالقزداء ثٌٖ

اإلمضبز ٍِ اىؾدٝش ػِ اىز٘اشُ  ٜ ؽٞبح  

. اىَعيٌ

دػ٘ح اىٚ اىز٘اشُ ٍغ ذمس األٍضيخ  

اىَز٘اشّخ ٍِ ربزٝ ْب اإلظالٍٜ ٗٗاقؼْب 

. اىَؼبـس

ٝؾزبط عَٞغ اىدػبح اىٚ ٍساعؼخ أّ عٌٖ  

 .ٛ قمٞخ اىز٘اشُف

ٍِ ػْبٝخ َّللا رؼبىٚ أُ ػْٞٔ ال رْبً ػِ  

اىطغبح ٗاىَ عدِٝ ثو ٝعزدزعُ٘ اىٚ اىؼراة 

 .اىَِٖٞ

 ََٓب اْنلََغبد ٔا فِٛح    (12)فَ َْكثَشُي

 ٜ اىقسآُ اىنسٌٝ  "  عد"ٍساعؼخ ٍبدح  

ٍٗساعؼخ اىْ ط ٍٗغبٕدرٖب اُ مبّذ رؾَو 

ـ خ ٍِ ـ بد اىَ عدِٝ ؽزٚ رزٌ اىز يٞخ 

 .اٍيخ ػِ مو أظجبة اى عبداىل

ال ؽسط ػيٚ اىداػٞخ أُ ٝرمس  

اىَ عدِٝ ٗع٘اّت  عبدٌٕ ٍز ًرا ٍْٖظ 

اىقسآُ  ٜ اىزؼ ف ػِ اىيغخ اىسدٝئخ  

ٗاىزس غ ػِ اإلظ بف  ٗاىزسمٞص ػيٚ 

 .ذمس ٗع٘ٓ اى عبد ٗعَ٘ع اىَ عدِٝ

ٍِ زؽَخ َّللا ثبىؼجبد أُ ٝقعٌ ظٖ٘ز  

 .اىَ عدِٝ  ٗٝجبزك عٖ٘د اىَفيؾِٞ

 

 َغ ْٕ ِٓحْى َسثُّبَك َع ْٛ فََصتَّ َعهَ

   (13)َعَزاةٍل 

قيت اىَئٍِ ثِٞ عْبؽٜ نبئس  سقًب ٗ ٘ ًب  

أُ ٝنُ٘ ؽبٍالً ـ خ ٍِ ـ بد اىطغٞبُ 

 .ٗاى عبد  ْٞصه ػيٞٔ ظ٘ن ػراة

 

ر ٘ٝف قٍْ٘ب ٗػؽٞسرْب ٗاىؼبىٌ ٍِ  

ؽ٘ىْب ٍِ ػبقجخ اىطغٞبُ ٗاى عبد أُ 

 .ٝفت ػيٌٖٞ اىؼراة

ؼ بء ٗزؽَخ  قٖس ٗإالك اىظبىَِٞ 

 .ىيَعزمؼ ِٞ

 

 ْشَصبدِح ًِح ٌَّ َسثََّك نَجِحبْن    (14)إِح

ٍالؽظخ اىق٘اِّٞ اىسثبّٞخ اىزٜ رئمد أُ ٍب  

ؽدس ىألٌٍ اىعبثقخ ٝد و رؾذ دائسح 

اىق٘اِّٞ اىسثبّٞخ  ٜ إالك اىطغبح ٗقطغ 

داثس اىظبىَِٞ  ثَب ٝؼَي اىٞقِٞ ثؤُ َّللا 

 .ّبـس اىَئٍِْٞ ٍٗ صٛ اىظبىَِٞ

ّبض ثٖرٓ اىق٘اِّٞ اىسثبّٞخ  ٜ ررمٞس اه 

إالك اىظبىَِٞ ٗذمس األٍضيخ ػيٚ 

ٍعز٘ٙ اى سد ٗاألظسح ٗاىَغزَغ 

قبزُٗ  ٗاألثْبء : ٍضو)ٗاىدٗىخ 

اىج الء  ٜ ظ٘زح اىقيٌ  ٍَٗينخ ظجؤ 

 (.ٗػبد ٗصَ٘د ٗ سػُ٘

ٍَٖب اظزؤظد اىظبىَُ٘  سثْب اىقٖبز ىٌٖ  

ثبىَسـبد ٗاىٞقِٞ ثٔ أؽد أظجبة اىق٘ح ىدٙ 

 .إٍِْٞاىٌ

 ٌُي إِحَرا َيب اْثزَََلُِي َسثُّبُّي ََْغب ب اْْلِح فَ َيَّ

لُي َسثِّٙ  ُّي فََٛقُٕي ًَ ََعَّ َٔ فَ َْكَشَيُّي 

ٍِح     (15)أَْكَشَي

ررمٞس اىْ ط ثؤُ مو ػطبء  ٞٔ اثزالء  

ٌَّمْجيُُ٘م ْٞسِ  ثِبىؽَّسِّ  َٗم اْى َم َْْٞمب  ِْزَْمخً  َٗم اِىَم  َٗم

َُم  ُؼ٘ . [ٖ٘:األّجٞبء] رُْسعَم

ز ٗاىرمس ٗاىؾَد ق٘الً اإلمضبز ٍِ اىؽل 

. ٗػَالً 

 .رع ٞس اىِْؼٌ  ٜ زلب اىَْؼٌ ظجؾبّٔ 

ررمٞس اىْبض اىقسٝت ٗاىجؼٞد  اىَئٍِ  

ٗاىنب س ثنَبه اىِْؼٌ ٗرَبً اىَِْ ٍِ 

َّللا ػيٚ ػجبدٓ ٗرسغٞجٌٖ  ٜ اىرمس 

ٗاىؽنس ٗاىؾَد  ٗرسٕٞجٌٖ ٍِ ػبقجخ 

م س اىِْؼٌ ٗرفسٝ ٖب  َٞب ٝغمت 

 .اىَْؼٌ ظجؾبّٔ

 

  ْاِذ َُم  َٗم ٌْ  رَمؤَمذَّ ثُُّن ٌْ  ىَمئِِ زَم ْسرُ نَم ٌْ  ؼَم َُّّن ىَمئِِ ألَمِشٝدَم  َٗم

 ٌْ َُّ  مَم َمْسرُ اثِٜ اِ رَم ِدٝدٌل  ػَم  .[7:اثسإٌٞ] ىَمؽَم
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 ِّح ْٛ ب إِحَرا َيب اْثزَََلُِي فَقََذَس َعهَ أَيَّ َٔ
ٍِح  َْبََ لُي َسثِّٙ أَ    (16)سِحْصقَُّي فََٛقُٕي

ق اىدّٞب ىٞط  ٞٔ اٍزٖبُ   سَم ررمس أُ قيخ ػَم

ا االٍزٖبُ ثَؼفٞخ اى بىي ىإلّعبُ ٗاٌّ

. ٗم س اىْؼٌ

ٍَمِ:ررمس ق٘ىٔ رؼبىٚ  ِِ  َٗم ِٖ ُٝ  ُ ب َّللاَّ ََم ُ   َم ِ ىَٔم ٍِ 

 ًٍ ْنِس ٍُّ  َُّ َم  اِ وُ  َّللاَّ ب َٝمْ ؼَم بءُ  ٍَم  .[8ٔ:اىؾظ]َٝمؽَم

ررمٞس اىْبض ثبىفجس اىغَٞو ٗاىقج٘ه  

 .اىؾعِ ٗاإلَٝبُ ثبىقدز  ٞسٓ ٗؼسٓ

اذا شز  اىؼجد اى ٌٖ  ٜ اىَْغ ػبد اىَْغ ػِٞ  

. اىؼطبء

 ٜ قيخ األزشا  ىجؼك اىْبض ػفَخ ٍِ  

اى زِ  ٗرٖٞئخ ىض٘اة اىَؾِ  ٗاػداد ىسعبه 

اإلـالػ ٗاىزغٞٞس ٗرَؾٞؿ ىيَئٍِْٞ 

ٗرؼ٘ٝد ػيٚ اىفجس ػعٚ أُ ٝد و اىؼجد أٗ 

خ اىغْخ ثغٞس ؽعبة ٍَم  .األَم

 َى ٌَ اْنَٛزِٛح ٕ  َكَلَّ ثَْم اَل رُيْكشِحيُي

 (17) 

ً اىؾسؾ ػيٚ أُ رنُ٘ م بىخ األٝزب 

ٍ بىطخ ىٌٖ ٗريجٞخ اؽزٞبعبرٌٖ عصًءا ٍِ 

 .ؽٞبح اإلّعبُ ـبؽت اىعٞس اىٚ اىسؽَِ

ررمٞس مو ٍِ ؽ٘ىْب ثؤُ م بىخ األٝزبً  

ٗامساٌٍٖ ٕ٘ أقسة نسٝي اىٚ زلب 

 ٜ  َّللا ٗاىغْخ ٍٗسا قخ اىؾجٞت 

 .اى سدٗض األػيٚ ٍِ اىغْخ

ٍْٖو زٗٙ أث٘ دٗاد ثعْدٓ ػِ   : أَمثِٜ ػِ ظَم

" ّٜ ُّ اىّْج ِِ »: اهَم   أَم ْٞ َٖمبرَم ٌِ مَم ب ُِو اْىَٞمزِٞ مَم َٗم َمب  أَّم

ْظطَمٚ  ُ٘ ِٔ اْى ْٞ جِؼَم ـْ َِم أَم ْٞ َُم ثَم قَمسَم َٗم ِّْخ    ٜ اْىغَم

ًَم  اىّزٜ رَميِٜ اإلْثَٖمب ظِْ أثٜ داٗد  مزبة ) «َٗم

 (. ٓٙ/ٗٔاألدة  ثبة  ٜ ٍِ لٌ اىٞزٌٞ  

امساً األٝزبً ٝعزْصه ظؼخ األزشا  ػيٚ  

 .األٗالد ٗاألؽ بد

 ٌَ ٕ اَل رََحبظُّب ٗ  غََعبوِح  َٔ َعهَ

ٍِح  ْغكِحٛ ًِح    (18)اْن

ٝغت اىعؼٜ ثنو ق٘ح ىؾش ٗؽك األغْٞبء  

ػيٚ م بىخ اى قساء اذ ال ٝن ٜ ٍغسد 

 .اىؼطبء

رؾ٘ٝو اىؼَو اى ٞسٛ ٍِ اىؼطبء  

اى سدٛ اىٚ اىغطبء اىَئظعٜ ؽزٚ 

رؾفو اىن بٝخ ٗاالظزَساز  ٜ م بىخ 

ٗزػبٝخ اى قساء ٗاىَعبمِٞ ٗذٗٛ 

 .االؽزٞبعبد اى بـخ

داه ػيٚ اى ٞس م بػئ ٗ ٜ اىؾع ػيٚ اه 

اإلنؼبً ٍمبػ خ اىؾعْبد ٗرن ٞس اىعٞئبد 

 .ٗز غ اىدزعبد

ب ًها ٌَ انزُّبَشاَس أَْكَلا نَ هُٕي رَ ْكُي َٔ 

 (19) 

اىز٘زع ػِ اىقيٞو ٗاىنضٞس  اىْقٞس ٗاىقطَٞس   

.  ٜ أمو ٗاظزؾاله أٛ قدز ٍِ اىَٞساس

اىَجبدزح اىٚ ر٘شٝغ اىزسمخ  ٘ز اّزٖبء  

  ٗاىزصاً اىؼده ٗثره اى مو  ٜ اىؼصاء

اىز٘شٝغ  ٗاىزعبٍؼ  ٜ اىز بزط ٗاىزفبىؼ 

ػْد ر٘شٝغ اىزسمخ  ٗز غ اىؾسط ػِ أؽد 

اى٘زصخ ثبىَطبىجخ ثؾقٔ  ٞؼطٚ اىؾي قجو أُ 

 .ٝؾَس ٗعٖٔ  ٜ نيجٔ

أُ ُٝرمس اىدػبح إٔو اىَٞذ  ٜ اىَجبدزح  

اىٚ اّ بذ اى٘ـبٝب ٗر٘شٝغ اىزسمخ 

ٍغ اىنيَخ ٗاظزسلبء عَٞغ اى٘زصخ ٗط

ٗأُ رؼي٘ قَٞخ اىؼده ػيٚ ٕ٘ٙ ؽت 

اىَبه ٗاىسغجخ  ٜ االظزؾ٘اذ  ٗأُ 

رؼي٘ قَٞخ ثره اى مو ٗاالزرقبء اىٚ 

اإلؽعبُ ٗـيخ ذٗٛ األزؽبً ػيٚ 

 .ٕ٘ٙ األّبّٞخ ٗاألصسح

ظؼخ اىقيت  ٕٗدٗء اىْ ط  ٗشٝبدح اىجسمخ   

ٍغ اىزصاً اىؼده  ٗثره اى مو  ٜ ر٘شٝغ 

 .اىزسمخ ٗرقعٌٞ اىَٞساس

ب ًها جهاب َج بَل حُي ًَ ٌَ اْن جُّٕب رُيحِح َٔ 

 (20) 

ٍغبٕدح اىْ ط ىٞنُ٘ ؽت َّللا رؼبىٚ  

ٗزظ٘ىٔ ٗاىغٖبد ثبىْ ط ٗاىَبه ٗاإلؽعبُ 

اىٚ اى قساء ٗاألٝزبً ٗاإلٕداء اىٚ األـدقبء 

ٗاألقبزة ٗاىغٞساُ ٗاألزؽبً أؽت اىْٞب 

 .ٍِ ؽطبً اىدّٞب عَٞؼب 

رسغٞت اىْبض  ٜ ؽت َّللا ٗزظ٘ىٔ  

ب ٗاىَئً ًٍ ِّٞ ؽزٚ ٝنُ٘ اىَبه  بد

ىٖرا اىؾت اىنجٞس  ٜ  ؼو اى ٞس ّٗ غ 

اىغٞس ىٞج ٚ اإلّعبُ ػبثًدا هلل ٍْ قًب 

 .اىَبه  َٞب ٝسلٜ َّللا رؼبىٚ

َُّ  ػِ أَمثٜ ُٕسٝسحَم زٗٙ اىج بزٛ ثعْدٓ   أ

 َّٜ ًٍ ُٝفجُؼ اىِؼجبُد  ٞٔ »: قبه اىْج ٘ٝ ِ ٍِ ٍب 

ُِ  ٞقُ٘ه أؽُدَٕب ِصال ُِ َْٝم يَمنب ٍَم ٌَّ أػِه : ااِلَّ  اىيَّٖ

سُ  يَم ب  َٗٝمقُ٘ه اٟ َم ْ ِقبً  َم َِعنبً : ٍُ ٍُ ٌَّ أػِه  اىيّٖ

ـؾٞؼ اىج بزٛ  مزبة اىصمبح  ثبة )«ريَم بً 

(. 8٘/ٗ  .. ؤٍب ٍِ أػطٚ  ق٘ىٔ 

 َّْجَُٖمب ُٞغَم ظَم ُ  ُْٝئرِٜ اىَِّرٛ  اأْلَمْرقَٚم َٗم بىَٔم مَّٚ ٍَم  َٝمزَمصَم
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 ب ٍَم دٍ  َٗم ُٓ  أِلَمؽَم ِ ِػْدَم خٍ  ٍِ ََم ٙ ِّّْؼ  ااِلَّ   رُْغصَم

بء ِٔ  اْثزِغَم ْع ِٔ  َٗم ثِّ فَم   اأْلَمْػيَٚم زَم ْ٘ ىَمعَم ٚ َٗم   َٝمْسلَم

. [ٕٔ-7ٔ:اىيٞو]

أـُ٘ ػسلٜ ثَبىٜ ال أدّعٔ 

ال ثبزك َّللا ثؼد اىؼسق  ٜ اىَبه 

اىَبه اُ أٗدٙ أؽزبه  ؤعَؼٔ 

 ٗىعذ ىيؼسق اُ أٗدٙ ثَؾزبه

 

 

 

 ب َكَلَّ إِحَرا دُيكَّذِح اأْلَْسضُي َدكها

ب   (21) َدكها

 ٜ اىقسآُ اىنسٌٝ " األزق"ٟٝبد ػِ عَغ ا 

ظ٘اء مبّذ ًّفب ـسًٝؾب أٗ لًَٞسا ظبًٕسا أٗ 

ٍعززًسا  ٗدزاظخ ٕرٓ اٟٝبد ىَؼس خ األزق 

ربزٝخ  ثدء األزق اىٚ ػَبزرٖب  صٌ دمٖب 

ٗشىصاىٖب ٗرجدٝيٖب ىٞؼٞػ ػيٖٞب ٍ٘قًْب ثؤّٖب اىٚ 

شٗاه ٗرجقٚ ؼبٕدح ىإلّعبُ أٗ ػيٞٔ ؽٞش رؤرٜ 

ؽدس ثنو أ جبزٕب أٛ ٍب عسٙ ًٝ٘ اىقٞبٍخ دُ 

. ػيٖٞب

أال ّدع أزًلب ّْصه اىٖٞب اال ذمسّب َّللا ػيٖٞب  

.  ٖٞب ٗـيْٞب ػيٚ اىْجٜ 

ٍؼبٝؽخ إٔ٘اه ًٝ٘ اىقٞبٍخ ىزؼظٌٞ اى ٘ف ٍِ  

 .اىغيٞو ٗاالظزؼداد ىًٞ٘ اىسؽٞو

ررمٞس اىْبض ثؾقٞقخ األزق  يقًب ٗػَبزح  

ِْ  ُموُّ : ٗاّزٖبًء ٗأُ مو ٍب ػيٖٞب ؽطبً  ٍَم

َْٖٞمب يَم ٍُ  ػَم َٝمْجقَٚم   َمب ْعُٔ  َٗم ثِّلَم  َٗم هِ  ُذٗ زَم الَم  اْىغَم

 ًِ ا ْمسَم اإْلِ  .[ٕٙ,7ٕ:اىسؽَِ] َٗم

ٕرٓ األزق ىٞعذ عَبًدا ال ٝؾط  ثو رجنٜ  

ى سا  اىفبىؾِٞ ػيٖٞب  ثؼد أُ ٍْؾزٌٖ ٍِ 

ثسمبرٖب  ٗاذا ػف٘ا َّللا ػيٖٞب ال رسٝؾٌٖ  ٜ 

ً اىؾٞبح ٗال رجنٜ ػيٌٖٞ ػْد اى٘ بح   ٗرْدُك ثٔ

  ًٝ٘ اىقٞبٍخ ٗرؽٖد ػيٌٖٞ ػْد اىؼسق ٗاىؾعبة

األَمْزُق ): : ىق٘ىٔ رؼبىٚ َٗم بُء  ََم ٌُ اىعَّ ِٖ ْٞ يَم ب ثَمنَمْذ ػَم ََم  َم

َِم  ْْظَمِسٝ ٍُ بُّ٘ا  ب مَم ٍَم  (.9ٕ:اىد بُ( )َٗم

هَكُي َصلهاب َصلهاب ًَ اْن َٔ َجبَء َسثُّبَك  َٔ 

 (22) 

ررمس عاله اىَ٘قف ًٝ٘ اىقٞبٍخ ػْدٍب ٝؤرٜ  

ِٝ أٍبٍٔ ْٝزظسُٗ زثْب ٍٗالئنزٔ ٍفطف

. ػجبد َّللا ىٞؾبظجٌٖ ػيٚ ٍب قدٍ٘ا

 .اىؾٞبء ٍِ ىقبء َّللا رؼبىٚ 

دػ٘ح اىْبض اىٚ ٍؼبٝؽخ ٕرا اىَؽٖد  

اىغيٞو ػْدٍب ٝؤرٜ زثْب ٍٗؼٔ ٍالئنزٔ 

 ٜ ّظبً دقٞي ىٞقبثو اىَؾعِ ثبىغْبُ  

ٗاىَ طئ ثبىغ ساُ  ٗاىَغسً 

 .ثبىْٞساُ

ٍِ أػظٌ اىْؼٌ ػيٚ اىَؾجِٞ هلل أُ ٝسٗا  

 .زثٌٖ ًٝ٘ اىقٞبٍخ مَب ٝسُٗ اىقَس

 َيئِحزٍل ْٕ َََُّٓى َٚ َيئِحزٍل ثِحَج ْٕ َٙء َٚ جِح َٔ
ٗ  نَُّي  أَََّ َٔ ٌُي  ََْغب َٚزََزكَّشُي اْْلِح

  ٖ ْكَش    (23)انزِّ

ميَب قعٚ اىقيت اؽزغْب اىٚ ريْٞٞٔ ثغَغ آٝبد  

اىؼراة ٗؽس عٌْٖ  ٗشقٍٖ٘ب  ٗغعيْٖٞب  

ٗؽٞبرٖب  ٗػقبزثٖب  ٗظالظيٖب  ٍٗقبٍؼٖب  

اٟٝبد رالٗح  ٕٞجٖب  ٗشٍٖسٝسٕب  صٌ ّقسأٗه

ثف٘د  بؼغ  ٗقيت  بلغ  ٗػقو 

ؽبلس   عٞؼ٘د ذىل ػيٚ اىقيت ثبىسقخ 

. ٗاىؽ ب ٞخ

 يْنِ ٍضو ػَس ثِ ػجد اىؼصٝص مبُ ٝسقي قيجٔ  

ثآٝخ ٗاؽدح ٝسددٕب ن٘اه اىيٞو  ٜ قٞبٍٔ  

َٜم  قُوْ : ٕٜٗ ق٘ىٔ رؼبىٚ بفُ  اِِّّ ُْ  أَم َم ْٞذُ  اِ فَم  ػَم

ثِّٜ ا زَم رَم ًٍ  ةَم ػَم ْ٘ ٌٍ  َٝم ِظٞ   ؽزٚ [٘ٔ:األّؼبً] ػَم

ررمٞس ٍِ ؽ٘ىْب ثآٝبد اىؼراة ٗؼدح ؽس  

. عٌْٖ

ءح ـ بد اىغْخ ٗاىْبز  ٜ مزبة قسا 

. اىَْزقٚ ٍِ اىزسغٞت ٗاىزسٕٞت

ازظبه زظبئو ػيٚ اىزيٞ ُ٘ ٗاىجسٝد  

اإلىنزسّٜٗ ررمس أـدقبءّب ٗأؽجبثْب 

ثٖ٘ه ًٝ٘ اىقٞبٍخ ٗؼدح اىؼراة 

 .ٗٗظبئو اى٘قبٝخ ٍِ ظ ه َّللا ٗػراثٔ

ػراة عٌْٖ ٕ٘ ػده َّللا ىسدع اىظبىَِٞ  

 .ٗؼ بء ىفدٗز قً٘ ٍئٍِْٞ
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ٝسٗٙ أّٔ مبُ ٝجنٜ ؽزٚ رجنٜ شٗعزٔ 

. اؼ بقًب ػيٞٔ ٍِ ؼدح اىجنبء

اىزدزٝت ػيٚ اى ي٘ح ٍغ َّللا رؼبىٚ ٍسح  ٜ  

ئِرٍ : اإلظج٘ع ػْ٘اّٖب ٍَم ْ٘ مَّسُ  َٝم ُُ  َٝمزَمرَم ب ّعَم  اإْلِ
َّٚ أَّم ُ  َٗم ٙ ىَٔم ْمسَم    ٞرمس [ٖٕ:اى غس] اىرِّ

ُِ  ٝؼسفاإلّعبُ ٍب  ػٌ زثٔ ػيٞٔ ٍٗدٙ ٍِ 

رقفٞس اىؼجد ٗغ يزٔ ٗعسأرٔ ػيٚ َّللا رؼبىٚ  

صٌ ّيؾي اىزرمس ثبىؽنس ٗاىز٘ثخ ٗاالظزغ بز 

ٍٗغبٕدح اىْ ط ىزسقٚ ٍِ ؼ٘ائت اىٖ٘ٙ 

اىزٜ رؾ٘ه ثِٞ اإلّعبُ ٗزثٔ ٗرقؼدٓ ػِ 

 .اىَٖخ  ٜ  دٍخ دْٝٔ ٗٗنْٔ ٗأٍزٔ ٗػبىَٔ

ْيذُي نِحَحَٛبرِٙحَٚقُٕي ْٛزَُِٙح قَذَّ  لُي َٚب نَ

 (24) 

رؤمٞد االظزؼداد ىيداز اٟ سح  ٖٜ اىؾٞبح  

األثدٝخ ثؤُ ٝعز ٞد اإلّعبُ ٍِ ؼجبثٔ قجو 

ٕسٍٔ  ٍِٗ غْبٓ قجو   قسٓ  ٍِٗ ـؾزٔ 

قجو ٍسلٔ  ٍِٗ ؽٞبرٔ قجو ٍ٘رٔ  ٗذىل 

اىفالح ػيٚ  :ثزضجٞذ أػَبه اإلَٝبُ ٍضو

ىرمس  ٗاىفٞبً  ٗقزٖب  ٗقساءح اىقسآُ  ٗا

ٗاىفدقخ  ٗاىؾظ  ٗـيخ األزؽبً  ٗزػبٝخ 

اى قساء ٗاألٝزبً  ٗاألٍس ثبىَؼسٗف ٗاىْٖٜ 

 .ػِ اىَْنس  ٗعٖبد أػداء اإلظالً

ى ذ ّظس اىْبض دائَب أُ اىؾٞبح اىدّٞب  

شْٝخ  بّٞخ ٗأُ اٟ سح ٕٜ اىقَٞخ 

سَمق  اىجبقٞخ  ٗأُ اىرمبء  ٜ اظزضَبز ػَم

 .اىدّٞب ىي ٘ش  ٜ اٟ سح

 

ررمٞس َّللا رؼبىٚ ىْب ثَؽبٕد ًٝ٘ اىقٞبٍخ  

ٍِ ػراة اٟ سح  –اُ ردثسّبٓ  –ٝؼفَْب 

 .اُ ؼبء َّللا

 

 َيئِحزٍل اَل ُٚيَعزِّةُي َعَزاثَُّي أََحذٌي ْٕ  فََٛ

 (25) 

اػبدح ررمس ؼدح اىؼراة ٗىٖٞت عٌْٖ ٗعَغ  

اٟٝبد ٗاألؽبدٝش اىزٜ ر٘لؼ أظجبة 

 .د ٘ه اىْبز ؽزٚ ٝزغْجٖب اإلّعبُ

أُ ثالء اىدّٞب مئ ال ٝعبٗٛ اىزرمٞس ة 

ىؾظخ ػراة ٗاؽدح   يْفجس ػيٚ 

اىطبػبد ٗػِ اىَؾسٍبد ٗقج٘ه 

 .االثزالءاد

ٍِ ػده َّللا رؼبىٚ أُ ٍِ  عي ػِ أٍس  

زثٔ  ٗنغٚ ٗرغجس ػيٚ  يقٔ أُ ٝؼرثٔ 

 .ػيٚ األؼٖبد

 

 ثَبقَُّي أََحذٌي َٔ ثِحقُي  اَل ُٕٚي َٔ  (26) 

ٛ قساءح مزبة اىنجبئس ىيٖٞضَٜ  ٗاىؽغبػخ ف 

االّزفبف ٍِ اىْ ط  ٗاى ساز اىٚ َّللا  

ٗاىز٘ثخ ٍِ اىنجبئس ثدالً ٍِ أُ ر٘صقٔ ظٞئبرٔ 

 .ٗصبقًب غيٞظًب  ٜ قؼس عٌْٖ

 

رنساز ٗاظزَساز ررمٞس اىْبض ثؼراة   

ٗٗصب  اىْبز ىؼيٌٖ أُ ٝؼ٘دٗا اىٚ 

 .اى٘اؽد اىغ بز

ٍِ اىؼده أُ ٍِ مجَّيزٔ ظٞئبرٔ أُ ٝ٘صي  ٜ  

 .ّبز عٌْٖ

 

 َّخُي َٚب أََّٚذُي ئُِح ًَ ْط ًُي  َْب انَُّْلظُي اْن

 (27) 

اإلـغبء ثقيت اىَؾت اىٚ ّداء اىَيل  

ئَِّْخُ : ظجؾبّٔ ََم ْط َُ َّزَُٖمب اىَّْْ ُط اْى  َٝمب أَٝم

ٗاظزفؾبة ٕرا اىْداء  ٜ اىزدزط ٍِ 

اىْ ط األٍبزح ثبىع٘ء اىٚ اىْ ط اىي٘اٍخ 

 .ٍْٖٗب اىٚ اىَطَئْخ

ر٘عٞٔ اىْبض اىٚ امزؽبف أّ عٌٖ أٛ  

ًَّ : ع ٕٜاألّ٘ا اٍخ أً أ َّ٘ ازح أً ى

 ٍطَئْخ؟

اذا اعزٖد اىؼجد  ٜ ٍغبٕدح ّ عٔ ٗاّزقو ثٖب  

ٍِ اىْ ط األٍبزح اىٚ اىي٘اٍخ  ٞ٘ؼل أُ 

 .ٝفو اىٚ اىْ ط اىَطَئْخ

 

 َٛخا ٗ  َسثِّكِح َساظِح ٙ إِحنَ عِح اْسجِح

َّٛخا     (28)َيْشظِح

ريجٞخ ّداء َّللا رؼبىٚ ثؾعِ اىسع٘ع ٗاىز٘ثخ  

اى ساز اىٞٔ ٗؽعِ  ٗاألٗثخ اىٞٔ ٗظسػخ

االػزَبد ػيٞٔ ىٞفو اىٚ اىسلب ثبهلل ٗػِ 

اض ثمسٗزح اىسع٘ع اىٚ ررمٞس اىِ 

مالً َّللا رؼبىٚ ٕٗدٛ زظ٘ه َّللا ـيٚ  

َّللا ػيٞٔ ٗظيٌ  ٜ مو ٍب د  ٗعو  ٜ 

اىٚ ٍِ رؼ٘د اىسع٘ع اىٚ َّللا ثبالؽزنبً  

ؼسػٔ ٗاىز٘ثخ اىدائَخ ٍِ اىرّ٘ة 

ٗاىَؼبـٜ ٗاىرمس ٗاىؽنس ػْد اىجالء 
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َّللا ٗاشاىخ مو اىًَٖ٘ اىزٜ رؼطو ػِ ـد  

. اى٘ـبه اىٚ اىؾٜ اىقًٞ٘

 ٜ اىقيت ٗاىؽ٘  اىٞٔ ىَب  رصمٞخ ؽت َّللا  

ِذ  ٍِ ب ِِ اىفَّ حَم ْث ِْ ُػجَمبدَم   زٗآ ٍعيٌ ثعْدٓ ػَم

 َّٜ َُّ َّمجِ تَّ هِ »: َّللّاِ قَمبهَم  أَم ِْ أَمؽَم تَّ ٍَم قَمبءَم َّللّاِ  أَمؽَم

 ُٓ ِسَٓم َّللّاُ . َّللّاُ ىِقَمبءَم ِسَٓم ىِقَمبءَم َّللّاِ  مَم ِْ مَم ٍَم َٗم

 ُٓ ـؾٞؼ ٍعيٌ  مزبة اىرمس ٗاىدػبء )«ىِقَمبءَم

ٗاىز٘ثخ ٗاالظزغ بز  ثبة ٍِ أؽت ىقبء َّللا 

 (.7ٓ/9ٓٔأؽت ىقبئٔ ٍِٗ مسٓ  

ىٚ اىسع٘ع رنساز اىز٘ثخ ٕٜ  ٞس دىٞو ع 

 .اىٚ َّللا رؼبىٚ

. ؽٞبح اىَعيٌ أٗ اىَعيَخ

 ررمٞس اىْبض ثَؼْٚ اىسلب ثبهلل زثًب 

ب  صٌ اىسلب ًَ ػِ َّللا  ٗاىٖب ؽبم

ثبظزَساز اىفجس ٗاىؽنس ػيٚ اىعيت 

 .ٗاىؼطبء

ٗاىؼطبء ٕرا ٝئدٛ اىٚ ؽف٘ه اىسلب 

 .ثبىقيت ٗرؽجغ اىْ ط ثؾت َّللا رؼبىٚ

 

 

 

٘جَبدِح هِٙح فِٙح عِح    (29)فَبْدخُي

: اىفجس اىغَٞو ٍغ أـؾبة اإلَٝبُ 

 ْجِس ـْ ا غَم  َّمْ عَملَم  َٗم َِم  ٍَم َُم  اىَِّرٝ ٌُ َٝمْدُػ٘ ثَّٖ احِ  زَم دَم  ثِبْىغَم

 ِّٜ ِؽ اْىؼَم َُم  َٗم ُ  ُِٝسُٝدٗ ْعَٖٔم الَم  َٗم َْْٞمبكَم  رَمْؼدُ  َٗم ٌْ  ػَم ُْْٖ  ػَم

َٞمبحِ  ِشَْٝمخَم  رُِسٝدُ  َّْٞمب اْىؾَم    ٌٖ [8ٕ:اىنٖف]اىدُّ

اىقً٘ ال ٝؽقٚ ثٌٖ عيٞعٌٖ  ىٞنّ٘٘ا ظ ِ 

. اىْغبح ثِٞ ٝدٛ َّللا رؼبىٚ

االثزؼبد ػِ مو أظجبة اى سقخ ٗاال زالف  

ُ ػِ اىد ٘ه  ٜ ؽزٚ ال ٝفس ْب اىؽٞطب

 .ػجبد َّللا

ؽش اىَعيَِٞ ػيٚ أُ ْٕبك  ط٘اد  

 َمبْدُ يِٜ  ِٜ أزثؼخ ىي٘ـ٘ه اىٚ 

: ِػجَمبِدٛ

 .االىزقبء  ٜ ـالح اى غس .ٔ

 .االّزقبء ثف ٘ح األـدقبء .ٕ

االزرقبء ػيٚ ثسّبٍظ رسث٘ٛ  .ٖ

 .ٝصمٜ اإلَٝبُ ٗاأل ال 

 .االّزؽبز ثدػ٘ح َّللا ثِٞ ػجبد َّللا .ٗ

اىٞٔ إٔو اىٖدٙ اذا أؽت َّللا ػجًدا ؽجت  

ٗاىزقٚ ٗاىؼ بف ٗاىغْٚ   ٞزؼيي قيجٔ 

. ثبأل ٞبز األثساز ٍِ ػجبد َّللا

 

 

هِٙح َجَُّزِٙح اْدخُي َٔ  (30) 

ررمٞس اىْ ط ثؤُ اىطسٝي اىٚ اىغْخ َٝس ػجس   

ث٘اثخ ـالح اى غس  ٜ عَبػخ ٗقٞبً اىيٞو 

ٗاٍزالك ّبـٞخ اىٖ٘ٙ ٍٗقبٍٗخ اىطغٞبُ 

 ٗػِ َّللا ٗاى عبد  ٜ األزق ٗاىسلب ثبهلل

ٗامساً اىٞزٌٞ ٗانؼبً اىَعنِٞ ٗاىؾك ػيٞٔ 

ٗاىزؼ ف ػِ أمو اىزساس ٗاالظزؼداد ىيداز 

 .اٟ سح

اىزرمٞس اىدائٌ ىيْبض ث٘اعجبد ظ٘زح  

اى غس اىزٜ ر زؼ اىطسٝي اىٚ د ٘ه 

 .اىغْخ ثؼد زؽَخ َّللا ػص ٗعو

  ْاء َٕمو صَم ُِ  عَم ب ْؽعَم ُُ  ااِلَّ  اإْلِ ب ْؽعَم  اإْلِ

أؽعِ اىٚ ّ عٔ    َِ [ٓٙ:اىسؽَِ]

ٍٗغزَؼٔ  ٜ اىدّٞب قبثئ زثٔ ثبإلؽعبُ 

ٗاىؼ ٘ ٗاىغ ساُ ٗظنْٚ اىغْبُ ٍغ اىْجِٞٞ 

 .ٗاىفدٝقِٞ ٗاىؽٖداء ٗاىفبىؾِٞ
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ًځاثٳ١ڄ : عٌل املٓٗذ١ٝ ايجايج١ ٚٳاداڄ ثٳ ِٵ أځمٵ . ٚٳنڂٓتٴ

ًځاثٳ١ڄٚٳنڂٔ: َٓق طلست يف نتابٞ ايٛها٥ٌ ايع١ًُٝ اـُو١ ٱ٬ُغ قو٠ٛ ايكًٛب، َٓٗذ١ٝ ٚٳاداڄ ثٳ ِٵ أځمٵ بـأ ٜٓكـغ  ص7: ايٛاقع١ ط تٴ

ٛٳ نُا قاٍ  ٛٳ ٖ ًځاثٳ١ڄ :يف عكًٞ نًُا ٚقؿت عٓـ أ١ٜ آ١ٜ َٔ ايكلإٓ ايهلِٜ إٔ َٛقـ ايٓاي َٓٗا ٖ ٚٳاداڄ ثٳ ِٵ أځمٵ ، ؾأُشاب  ٚٳنڂٓتٴ

ٝٿعٕٛ ايٛادبات، ٚأُشاب ايُٝني ٜبتعـٕٚ عٔ احمللَات ٜٚكَٕٛٛ بايٛادبات، أَا ايوابكٕٛ املكلبٕٛ  ايٌُاٍ ٜلتهبٕٛ احمللَات، ٜٚٔ

ؾِٗ ايوابكٕٛ إىل اـرلات بإفٕ اهلل، ٜتذاٚمٕٚ احمللَات ٜٚبتعـٕٚ عٔ ايٌبٗات، ٜٚكُٕٝٛ ايؿلا٥ض ٚاملٓـٚبات، ٜٚوعٕٛ إىل املعايٞ 

ٝٻٓت َٛقـ أُشاب  ٚاملهلَات، ٜٚتڀًعٕٛ ؿا٥ُا إىل ايؿلؿٚي ا٭ع٢ً َٔ اؾٓات، ٚقـ قوُتٴ هٛك٠ ايؿذل إىل مخى َٛٓٛعات ٚب

: ٚيف اؾـٍٚ ايتايٞ تٛٓٝض شلقٙ املؿاكقات. ايٌُاٍ ٚايُٝني ٚاملكلبني َٔ ٖقٙ اٯٜات
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ةًا : عشر المنهجية الثالثة ثَو اجاًا ثَو َو ننُك ْم  َو ْم َو   َو ُك

 السابق ن المقرب ن  صحاب اليمين  صحاب الشمال اآلية

 (1 )  َولََيالٍل َعْشرٍل * َواْلَفْجِر *

ْفعِ  َواللَّشْيِل إَِذا َيْسِر *َواْلَوْتِر  َوالشَّش

 َهْل ِفي َذلَِ  َقَسمٌم لِّلِذ  ِحْجرٍل * 

(1-5) 

 ،صلون الفجر و  الصبح   ُي  

والعقل    ،وليلهم ليل العابثين

. يحجر على الهوى في شيء

وليلهم  ،صلون الفجر حاضًرا ُي  

يحرصون على  ،ليل العابدين

ويلزمون  ،الشفع والوتر

شرع فيقومون أهواءهم لجام ال

. بالفرائض الشرعية

صلون الفجر جماعة في المسجد، يقومون الليل  ُي  

ول ويترقبون الفرر الربانية في الليالي العشر األُي 

من ذ  الحجة أو األخيرة من رمضان، وانقاد 

الطبع والهوى إلى الشرع والعقل، فصاروا من 

. أهل الفضل وليس فقط من أهل الفرض

 (2 )  َفَعَل َربَُّ  أَلَْم َتَر َكْيَف

الَّشِتي لَْم *إَِرَم َذاِت اْلِعَماِد *ِبَعادٍل 

وَد *يُيْخلَْق ِمْثلُيَها ِفي اْلِباَلِد  َوَثمُي

ْخَر ِباْلَواِد  الَّشِذيَن َجابُيوا الصَّش

الَّشِذيَن *َوِفْرَعْوَن ِذ  اأْلَْوَتاِد *

وا ِفيَها *َطَغْوا ِفي اْلِباَلِد  َفأَْكَثرُي

ْيِهْم َربَُّ  َفَصبَّش َعلَ * اْلَفَساَد 

إِنَّش َربَّشَ  * َسْوَط َعَذابٍل 

 (6-14 )لَِباْلِمْرَصادِ 

 

  يعتبرون بما مضى من  

هال  السابقين مثل قوم عاد 

وثمود وفرعون المتجبرين، بل 

يحملون خصائصهم في 

الطغيان في البالد واإلكثار من 

. الفساد

يتتبعون قصر السابقين  

ويعتبرون بما كان من هالكهم 

ظلمهم وطغيانهم بسبب 

فيبادرون إلى  ،وفسادهم

مراجعة أنفسهم حتى   يحملوا 

ا من خصائصهم بل شييً 

يقاومون المفسدين الطغاة في 

األرض ويستلهمون من هللا أن 

يصب عليهم سوط عذاب وأن 

. يكون لهم بالمرصاد

يعتبرون بقصر األولين ويبادرون إلى تحري  من 

 .والمفسدين حولهم ليقاوموا الظالمين والطغاة 

 (3 )  ا اإْلِنَسانُي إَِذا َما اْبَتاَلهُي َربُّهُي َفأَمَّش

َمهُي َفَيقُيولُي َربِّلي  َفأَْكَرَمهُي َوَنعَّش

ا إَِذا َما اْبَتاَلهُي َفَقَدَر *أَْكَرَمِن  َوأَمَّش

 َعلَْيِه ِرْزَقهُي َفَيقُيولُي َربِّلي أََهاَننِ 

(15-16 )

َما أُيوِتيتُيهُي  :النعمة قال العبد إذا رزق  إِنَّش

، [ 78: القصر ]َعلَى ِعْلمٍل ِعنِد  

 ْفراً َوأََحلُّوْا َقْوَمهُيْم ِ كُي لُيوْا ِنْعَمَة هللاه َبدَّش

، وإذا [ 28: إبراهيم ] َداَر اْلَبَوارِ 

، ضيق عليه سخط على قدر هللا 

.   ويرى ذل  إهانة من هللا

يرضون عن هللا فيحمدونه في  

السراء والضراء، ويوقنون بأن 

ق وقلته فضل وحكمة سعة الرز

من ربهم فيحسنون التسليم 

والرضا عن ربهم، فهم دائما 

يشكرون عند النعمة األولى 

ويستمرون في الشكر مع طول 

العطاء، ويصبرون عند 

الصدمة األولى ويستمرون في 

. الصبر مع طول البالء

نهم إقد أحسنوا التفويض الكامل هلل عز وجل حتى  

برون على السراء، يشكرون هللا على الضراء وير

عطينا صبرنا، نحن قوم إذا أُي : "كما قال اإلمام البلخي

، وشكرهم في الِنعم قولي وعملي "لينا شكرناوإذا ابتُي 

قتدى بهم في في بذل الفرض والفضل، وفي البالء  ُي 

. تمام الرضا عن ربهم

 (4 )  َوَ  *َكالَّش َبل  َّش تُيْكِرمُيوَن اْلَيِتيَم

وَن َعلَى َطَعامِ  اْلِمْسِكيِن  َتَحاضُّ

ا * َراَث أَْكاًل لَّشمهً لُيوَن التُّ َوَتأْكُي

ا* بهًا َجمهً  َوتُيِحبُّوَن اْلَماَل حُي

(17-20) 

أصحاب الشمال يأكلون حق  

اليتيم والمسكين و  يحضون 

الناس على كفالة المحتاجين 

وهمهم األكبر جمع المال من 

حرام أو حالل وظلم األقارب 

 .بأكل حقهم في الميراث

ون اليتيم بأداء الفرض من يكرم 

الزكاة والمخالطة ويحضون 

غيرهم على بذل المال 

للمساكين ويوزعون الميراث 

على المستحقين بالعدل 

والقسطاس المستقيم وحبهم 

للمال   يدفعهم إلى تجاوز 

 .الحالل الطيب

 –مع غناهم -يستشعرون مع األيتام والمساكين  

ؤ ء ليكونوا كأنهم هم الفقراء المحتاجون إلى بر ه

طريقهم إلى رضا هللا والجنة، فيضاعفون العطاء 

ويكثرون المخالطة ويذلُّون أنفسهم لهؤ ء المحتاجين 

ويبادرون إلى إنشاء مؤسسات خيرية تقوم لسنوات 

عديدة بسد حاجة األيتام والفقراء والمساكين، كما 

أنهم عند توزيع الميراث يحرصون على إعطاء 

ين الذين   يرثون، ويبذلون ذو  القربى والمسا 
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من هذا المال صدقات جارية لمن ورثوهم ويبذلون 

 .المال كالريح المرسلة

 (5 )  ا ا َدكهً ِت اأْلَْرضُي َدكهً كَّش َكالَّش إَِذا دُي

َوَجاء َربَُّ  َواْلَملَ ُي َصفهًا َصفهًا *

َم َيْوَمِئذٍل *  َوِجيَء َيْوَمِئذٍل ِبَجَهنَّش

رُي اإْلِنَسانُي َوأَنَّش  ْكَرى َيَتَذكَّش ى لَهُي الذِّل

ْمتُي لَِحَياِتي *  َيقُيولُي َيا لَْيَتِني َقدَّش

بُي َعَذاَبهُي أََحدٌم *  * َفَيْوَمِئذٍل  َّش يُيَعذِّل

تُيَها * َوَ  يُيوِثقُي َوَثاَقهُي أََحدٌم  َيا أَيَّش

ْطَمِئنَّشةُي  اْرِجِعي إِلَى * النَّشْفسُي اْلمُي

ْرِضيَّشةً  لِي * َربِّلِ  َراِضَيًة مَّش َفاْدخُي

لِي َجنَّشِتي* اِد  ِفي ِعبَ   َواْدخُي

(21-30 )

قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة،  

  يخافون عذاب هللا ويستعدون 

ليوم الحساب، و  يرتعدون ليوم 

د  األرض دًكا، ويأتي ربنا تُي 

والمالئكة صًفا صًفا، فيؤتى بهم 

 على حافة جهنم فيندمون 

َيقُيولُي َيا لَْيَتِني   :ويستصرخون

ْمتُي لَِحيَ  ، وهؤ ء يشتد اِتيَقدَّش

حكم عليهم عليهم العذاب و ُي 

بُيْعداً لِّلْلَقْوِم   :ننادوْ و ُي  ،الوثاق

الِِمينَ  ، [ 44: هود ] الظَّش

ومكانهم عند هللا هو ما ذكره في 

َماِل َما  :قوله  َوأَْصَحابُي الشِّل

َماِل  ِفي َسمُيومٍل ( 41)أَْصَحابُي الشِّل

ن َيْحمُيومٍل ( 42)َوَحِميمٍل   َوِظلٍّل مِّل

 َباِردٍل َوَ  َكِريمٍل ( 43)
( 44) َّش

ْتَرِفيَن  هُيْم َكانُيوا َقْبَل َذلَِ  مُي ( 45)إِنَّش

وَن َعلَى اْلِحنِث  َوَكانُيوا يُيِصرُّ

َوَكانُيوا َيقُيولُيوَن أَِئَذا ( 46)اْلَعِظيِم 

ا  ا تُيَراباً َوِعَظاماً أَِئنَّش نَّش ِمْتَنا َوكُي

وثُيوَن  َنا ( 47)لََمْبعُي أََو آَباؤُي

لِيَن ( 48)لُيوَن اأْلَوَّش  قُيْل إِنَّش اأْلَوَّش

وَن إِلَى ( 49)َواْْلِخِريَن  لََمْجمُيوعُي

ومٍل 
ْعلُي ْم ( 50)ِميَقاِت َيْومٍل مَّش كُي ثُيمَّش إِنَّش

بُيوَن  َكذِّل الُّوَن اْلمُي َها الضَّش ( 51)أَيُّ

ن َزقُّومٍل  وَن ِمن َشَجرٍل مِّل
( 52)َْلِكلُي

وَن  وَن ِمْنَها اْلبُيطُي ( 53)َفَمالِؤُي

( 54)وَن َعلَْيِه ِمَن اْلَحِميِم َفَشاِربُي 

َهَذا ( 55)َفَشاِربُيوَن شُيْرَب اْلِهيِم 

ينِ  لُيهُيْم َيْوَم الدِّل  41: الواقعة ] نُيزُي

 :56 ]

يخشون عذاب هللا ويستعدون  

قدر وسعهم للقاء هللا، لكنهم 

ا وآخر صالحً  يخلطون عمالً 

سيًئا ثم يتوبون ويعودون 

رضوا إلى ربهم، فإذا عُي 

عنهم هللا  ىللحساب عف

وتاب عليهم وأدخلهم في 

  :جنة قال عنها 

َوأَْصَحابُي اْلَيِميِن َما أَْصَحابُي 

فِي ِسْدرٍل ( 27)اْلَيِميِن 

ودٍل  ْخضُي َوَطْلحٍل ( 28)مَّش

ودٍل  نضُي ودٍل ( 29)مَّش ْمدُي َوِظلٍّل مَّش

ْسكُيوبٍل ( 30) ( 31)َوَماء مَّش

 َّش ( 32)َوَفاِكَهةٍل َكثِيَرةٍل 

وَعةٍل َوَ  َممْ  ( 33)نُيوَعةٍل َمْقطُي

ْرفُيوَعةٍل  شٍل مَّش ا ( 34)َوفُيرُي إِنَّش

نَّش إِنَشاء  ( 35)أَنَشأَْناهُي

نَّش أَْبَكاراً  باً ( 36)َفَجَعْلَناهُي رُي عُي

 27: الواقعة ]( 37)أَْتَراباً 

 :37]. 

ويطمئنون إلى رحمة  ،يرتعدون خوًفا من ربهم 

فيحلقون في مدار السالكين بجناحي  ،ربهم

والعمل، وينادْون يوم  الخوف والرجاء، واألمل

القيامة أرق نداءٍل يمسح على قلوبهم ويخفف 

معاناتهم ويرفع درجاتهم في أعلى عليين من 

ةُي : الجنة ْطَمئِنَّش تُيَها النَّشْفسُي اْلمُي اْرِجِعي ( 27)َيا أَيَّش

ًة  ْرِضيَّش  .إِلَى َربِّلِ  َراِضَيًة مَّش

ابِقُيوَن  :ما ذكره  مقامهم عند هللا   َوالسَّش

بُيوَن ( 10)ابِقُيوَن السَّش  َقرَّش فِي ( 11)أُيْولَئَِ  اْلمُي

ِعيِم  اِت النَّش لِيَن ( 12)َجنَّش َن اأْلَوَّش َوَقلِيلٌم ( 13)ثُيلَّشةٌم مِّل

َن اْْلِخِريَن  وَنةٍل ( 14)مِّل ْوضُي رٍل مَّش رُي ( 15)َعلَى سُي

َتَقابِلِيَن  ِكئِيَن َعلَْيَها مُي تَّش وفُي َعلَْيِهْم ( 16)مُي َيطُي

و َخلَّشدُي بِأَْكَوابٍل َوأََباِريَق َوَكأْسٍل ( 17)َن ِوْلَدانٌم مُّ

ِعينٍل  ن مَّش وَن َعْنَها َوَ  يُينِزفُيوَن ( 18)مِّل عُي َ  يُيَصدَّش

وَن ( 19) ا َيَتَخيَّشرُي مَّش َولَْحِم َطْيرٍل ( 20)َوَفاِكَهةٍل مِّل

ا َيْشَتهُيوَن  مَّش ورٌم ِعينٌم ( 21)مِّل َكأَْمَثاِل ( 22)َوحُي

  بَِما َكانُيوا َيْعَملُيونَ  َجَزاء( 23)اللُّْؤلُيِؤ اْلَمْكنُيوِن 

 .[24:  10: الواقعة ]
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  اخلالصة

ٓٻتٹٞٚآػلٖا   ٚٳايڃؿځذٵلڇٖٓاى ع٬ق١ بني أٍٚ ن١ًُ يف ايوٛك٠  .1 ت٪هى ملٓٗر تلبٟٛ إٔ ٠٬ُ اؾُاع١ يف املوذـ ٖٞ ايڀلٜل ، دٳ

َٚٓٗا إىل ايٓؿى املڀ١ٓ٦ُ، ٭ٕ ي٠٬ِ ايؿذل  إىل كٓا اهلل ٚاؾ١ٓ، َٔ ػ٬ٍ ا٫ْتكاٍ َٔ ايٓؿى ا٭َاك٠ بايو٤ٛ إىل ايًٛا١َ

اك ُـم اٱميإ ٜب ايٓؿى ٌْٚاطٗا، َٚعٞإٔ امل٥٬ه١ تٌٗـ ايكلإٓ ؾٝ٘، ٖٚٛ أٍٚ ٚقت ايِٝاّ، َِٚـك طٹ: ػُِٛٝات عـٜـ٠ َٓٗا

ايب٤٬، ْٚاؾ١ً ايؿذل  فٕ يل١ٜ٩ ايلمحٔ، َِٚـك ايٓٛك ايتاّ ّٜٛ ايكٝا١َ، َٚبعح ا٭ٌَ يهٌ َٔ اًتـت عًٝ٘ ظ١ًُْٚؿٞ ايٓؿام، ٚاٱ

أًٖٗا، نُا إٔ ي٠٬ِ  ؾٝٗا نٌ ُباغ ػـؿ ُؿا٤ ايعكٝـ٠ ٚمتٝن" اٱػ٬ْ"ٚ" ايهاؾلٕٚ"ػرل َٔ ايـْٝا َٚا ؾٝٗا، ٚقلا٠٤ هٛك٠ 

 .يڀا٥ـ ؾك١ٝٗ ٚتلب١ٜٛ متٝنٖا عٔ بك١ٝ ايًِٛات عـ٠ايؿذل 

يٞ ايعٌل هٛا٤ ناْت ا٭ػرل٠ َٔ كَٔإ أٚ ا٭ٚىل َٔ فٟ ٜـؾع َٓڀل اٱميإ إىل أع٢ً ؿكدات اهتجُاك املٓض ايلبا١ْٝ َجٌ ايًٝا .2

اؿذ١، بٌلط أ٫ ٜكٌ فيو عٔ اْؿعايٓا ٚػاٚبٓا َع اٱع٬ْات املػل١ٜ بايتؼؿٝٔات أٚ ؾلْ ايعٌُ فات ايـػٌ املاؿٟ ايعايٞ 

 .دـا ٭ٕ ثٛاب اهلل ػرل ملٔ آَٔ ٚعٌُ ُاؿا

، ٚي٦ٔ اػتًـ "ٚسـا١ْٝ اـايل ٚمٚد١ٝ املؼًٛقات: "ٖذ١ٝ عكٝـتٓا اٱه١َٝ٬إفا أقوِ اهلل تعاىل بايٌؿع ٚايٛتل ؾقيو تأنٝـ ملٔ .3

ٕ ايلادض َٓٗا ٜ٪نـ ٓلٚك٠ ايٝكني ٚؿع٠ٛ ايٝٗٛؿ ٚايِٓاك٣ ًؿع ٚايٛتل، ؾإاملؿولٕٚ إىل أنجل َٔ اثين عٌل ٚدٗا يتؿورل اٍ

اؿٝٛإ أٚ اٱْوإ بٌ نٌ ٤ًٞ ست٢ ايهٗلبا٤  ٚاملٌلنني إىل ا٫عتكاؿ بٛسـا١ْٝ اهلل ثِ مٚد١ٝ املؼًٛقات، هٛا٤ يف ايٓبات أٚ
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ٚاملػٓاطٝو١ٝ َٚهْٛات ايقك٠، ٚإٔ ٖقا املؼًٛم ٫ ٜوتػين عٔ ػايك٘ أ٫ٚڄ، ٫ٚ ٜوتڀٝع إٔ ٜٓؿلؿ باؿٝا٠ ؿٕٚ اينٚز اٯػل ثاْٝا 

إْواْا أٚ سٝٛاْا أٚ ْباتا أٚ  ٚبايهٕٛ سٛي٘ أػرلا، هٛا٤ نإ سانُا أٚ قهَٛا، غٓٝا أٚ ؾكرلا، ُشٝشا أٚ هكُٝا، عاملا أٚ َتعًُا،

 .مجاؿا

 ٜولٟ ايًٌٝ بأَل اهلل تعاىل، ٚايعباؿ ٜعٌٕٝٛ ؾٝ٘ بني يٌٝ ايعابـٜٔ أٚ ايعابجني، ؾإفا كدعٓا إىل اهلل تعاىل ؾٝذب إٔ ٜهٕٛ يًٝٓا يٌٝ .4

ْٗاك يف ايًٌٝ، ٚدعٌ ايًٌٝ ايعابـٜٔ، ؾٝتشٍٛ ايًٌٝ إىل أسـ ا٭ؿي١ ع٢ً ٚسـا١ْٝ اـايل ايقٟ ٜهٛك ايًٌٝ ع٢ً ايٓٗاك، ٜٚٛجل اٍ

ٚايٓٗاك آٜتني، ٚتتشٍٛ ٖقٙ ايعكٝـ٠ إىل عٌُ َتذـؿ يف هبام إىل اهلل بني ا٭بلاك، ٜكٕٔٛ ايًٌٝ بني ايكٓٛت ٚايوذٛؿ ٚايتٗذـ 

ٚايّٓٛ  ٚايتوبٝض ٚايـعا٤ ٚت٠ٚ٬ ايكلإٓ ٚاي٠٬ِ ٚاٱْؿام ٚايتعًِ، ست٢ إفا أدٗـتِٗ ايعباؿ٠ اْتكًٛا إىل عباؿ٠ أػل٣ ٖٚٞ ايوهٔ

ٚا٫هذلٚاغ أٚ املتع١ يف اؿ٬ٍ بني ا٭مٚاز، َتذاٚمٜٔ يٌٝ ايعابجني ايقٜٔ ميهلٕٚ بايًٌٝ َا ٜؿوـ ايٓٗاك، ٜٚػؿًٕٛ عٔ فنل اهلل، 

 .ٜٚكٕٔٛ يًِٝٗ َع اؿؿ٬ت ٚايػٓا٤ ٚا٭ؾ٬ّ ٚايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ ٚإؾواؿ فات ايبني

إىل أ١ُٖٝ ٖقا ايكوِ َٚا بعـٙ، ٚاؿٹذل ٖٛ ايًذاّ ايقٟ ٜٔبط ْنٚات ٜكوِ اهلل تعاىل يف أٍٚ ايوٛك٠ نٞ ٜٓتب٘ نٌ فٚ عكٌ  .5

ايعٛاطـ بٓعلات ايعكٍٛ، ٖٚقا ٜ٪نـ إٔ ايٓؿى عاد١ ؿا٥ُا إىل عًِ ٜعاجل ايٌبٗات، ٚفاٖـ٠ تعاجل ايٌٗٛات; يٓعاجل ٖقا 

ٝٿُا ع٢ً ًٗٛات ا٫ْؿ٬ت يٮٖٛا٤ ٚايٓنٚات هٛا٤ ناْت ٠ًٛٗ ايبڀٔ أٚ اؾٓى أٚ ايػٔب أٚ ايه٬ّ مما ٜٛ دب إٔ لعٌ ايعكٌ ق

 .ايٓؿى، َٛدٗا مٛ ايتناّ َٓٗر ايكلإٓ ٚايو١ٓ عو٢ إٔ ْوعـ يف ايـْٝا ٚإٔ ْهٕٛ يف اٯػل٠ َٔ أٌٖ اؾ١ٓ
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ٕٻ  ايڀػٝإ ٚايؿواؿ، ؾاهتشكا اشل٬ى ٚايعقاب، ٚدا٤ ايتعكٝب : إٔ عاؿٶا ٚمثٛؿ ٚؾلعٕٛ اًذلنٛا يف ػاُٝتني ُٖا فنل اهلل  .6 إڇ

ُٳاؿٹكٳ ُٹلٵ ايڀػٝإ ٚايؿواؿ هببإ ي٬ًٗى يف "، يٝ٪نـ َع ِْْٛ أػل٣ يف ايكلإٓ ايهلِٜ ع٢ً َٓٗذ١ٝ إٔ  ص14: ايؿذل ط بٻوځ يځبٹايڃ

 .، ؾ٬ ٜتؼًـ عٔ أ١ٜ أ١َ  يف أٟ َهإ أٚ مَإ"ايـْٝا ٚا٫ػل٠

٠٬ُ ايؿذل : "ًل جيعًٓا ْٛقٔ يف َٓٗذ١ٜٝبـٚ يٞ إٔ اؿـٜح عٔ قّٛ عاؿ ٚمثٛؿ ٬ٖٚنِٗ بعـ اؿـٜح عٔ ايؿذل ٚايًٝايٞ ايع .7

ُٚشابت٘  ، ؾٗٞ ؼكل دن٤ٶا َٔ ػِا٥ّ اٱميإ اييت ٫ ٜتشكل ايِٓل بػرلٙ، ٚقـ نإ َٔ ٖـٟ ايٓيب "َٔ أهباب ايِٓل

يٞ ايهلاّ إٔ ٜبـ٩ٚا ايػنٚ بعـ ٠٬ُ ايؿذل، ٫ٚ ٜناٍ ايِٗا١ٜٓ ٜ٪نـٕٚ إٔ أَٔ إهلا٥ٌٝ َلتبط بايؿذ٠ٛ اشلا١ً٥ بني عـؿ َّ

 . ايؿذل ٚاؾُع١

ٚٓشت اٯٜات َٓٗذ١ٝ ايتعاٌَ َع ا٫بت٤٬ بوع١ ايلمم أٚ قًت٘، ست٢ ٌِْ إىل ْؿى َڀ١ٓ٦ُ كا١ٝٓ َل١ٝٓ، ٫ٚ ٜتشكل فيو إ٫  .8

بايلٓا باهلل كبٻا أ٫ٚ، ثِ ايلٓا عٔ اهلل يف قٔا٥٘ ٚقـكٙ، ػرلٙ ًٚلٙ، ٖٚٛ ٜعين ايٌهل عٓـ ايٓع١ُ ا٭ٚىل ٚاهتُلاك ايٌهل َع طٍٛ 

ايعڀا٤، ٚايِدل عٓـ ايِـ١َ ا٭ٚىل ٚاهتُلاك ايِدل َع طٍٛ ايب٤٬، ؾإفا مل حيكل اٱْوإ فيو كٓٞ بايـْٝا ٚبايكعٛؿ عٔ 

 .ايٛادبات، ٜٚٓتكٌ َٔ هؼط يف ايـْٝا ع٢ً ْؿو٘ ٚسٝات٘ إىل غٔب اهلل ٚعقاب٘ يف اٯػل٠
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أنٌ ايذلاخ أن٬ ملډا، ٚعـّ إنلاّ ايٝتِٝ ٚإطعاّ املوهني، : ثًٌٜنّ يف املاٍ ايتؼ١ًٝ عٔ مجع٘ َٔ اؿلاّ ، أٚ َٓع٘ َٔ ايٛادبات ّ .9

ٕٳ ثِ ايتش١ًٝ بإعڀا٤ نٌ فٟ سل سك٘ يف املاٍ ٚسض ايٓاي ع٢ً اٱطعاّ ٚنؿاي١ ا٭ٜتاّ، ٚايتأنٝـ ع٢ً  ٓټٛ يف ايوٛك٠   تٳشٳا

تتِ نؿا١ٜ ٚنؿاي١ ؾكلا٤ ٚأٜتاّ ا٭١َ  ٚغرلٖا مما ٜٛدب ؼٌٜٛ أعُاٍ ايدل َٔ املباؿكات ايؿلؿ١ٜ إىل امل٪هوات اـرل١ٜ ست٢

ٚايعامل بٌهٌ َوتُل َوتكل، ٚت٪نـ ا٭ؿي١ ايٌلع١ٝ ٚاٱسِا٤ات ايٛاقع١ٝ ع٢ً إٔ نؿاي١ ا٭ٜتاّ ٚايؿكلا٤ بٌهٌ َ٪هوٞ َٔ 

 . ايؿلا٥ض ايٌلع١ٝ ٚائلٚكات ايٛاقع١ٝ

عاؿ، قبٌ إٔ تـى ا٭كض ؿنڄا، ٜٚأتٞ أَل كبٓا ٚاملًو ؼح ايوٛك٠ بهٌ ق٠ٛ أٟ َوًِ أٚ َو١ًُ ع٢ً ا٫هتعـاؿ يًكا٤ اهلل قبٌ ّٜٛ امل .10

ُؿڄا ُؿڄا، ٜٚ٪ت٢ ظِٗٓ ٜٚعًٛ ايٓـّ، ٌٜٚتـ ايعقاب ٚايٛثام، ؾإفا هأٍ أٜٔ املؼلز؟ دا٤ٙ ايٓـا٤ يف كمح١ َٔ اهلل إٔ ٜلدع اٱْوإ 

ي١ٝ َٔ ػ٬ٍ ايكلإٓ ٚايو١ٓ ٜوتعـ بٗا إىل كب٘، ٚإٔ ٜـػٌ َع ايِاؿني َٔ عباؿٙ يٝهٕٛ أ٬ٖ مللٓات٘ ٚدٓات٘، ؾٝعٛؿ بٛادبات عِ

 .يّٝٛ ايٌٓٛك

ًٜنّ َٔ هٝام ايوٛك٠ نًٗا ٓلٚك٠ اؾُع بني ٠٬ُ ايؿذل ٚقٝاّ ايًٌٝ، َٚكا١َٚ ايؿواؿ ٚايڀػٝإ، ثِ ايعٛؿ٠ إىل تجبٝت اٱميإ  .11

٫هتعـاؿ يّٝٛ املعاؿ أ٬َ إٔ ْٓاٍ بايكٔا٤ ٚايكـك ٚايلٓا عٔ اهلل، ثِ اـلٚز ٱطعاّ ايڀعاّ ٚنؿاي١ ا٭ٜتاّ ؾلؿٜا ٚمجاعٝا، ثِ ا

 .كٓا اهلل ٚاؾ١ٓ
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َٔ ا٭١ُٖٝ مبهإ ؼٌٜٛ ايذلمن بآٜات ايكلإٓ ،  ٚا٫يتناّ بأسهاّ ايتذٜٛـ إىل َعإ ثل١ٜ ٚأؾهاك  ْـ١ٜ، َجٌ املـ ٚايكًك١ً ٚايػ١ٓ  .12

يهٌ سلف ٚن١ًُ ٖٛ َٔ ا٫ػتٝاك  ايعُٝل ٚاػتٝاك اؿلٚف، ٚايؿلٚم بني املـ بايؿتش١ ٚايهول٠، مبا ٜ٪نـ إٔ اػتٝاك اهلل تعاىل 

 .ايـقٝل ايقٟ ٜوتشل سٔٛك ايكًب ٚثلا٤ ايعكٌ َع ايتػين بآٜات ايكلإٓ ايهلِٜ

ٖٓاى ٜكني كاهؽ إٔ نٌ آ١ٜ َٔ آٜات ايكلإٓ عا١َ ٚهٛك٠ ايؿذل ػا١ُ ت٪نـ ع٢ً ؿكي  أٚ ؿكٚي تلب١ٜٛ ٱ٬ُغ ايٓؿى  ٚأػل٣  .13

ؾإٕ ايعٓا١ٜ اٱشل١ٝ تبوط كؿا٤ٖا ع٢ً ُاسب اٱميإ " ايـكٚي ايذلب١ٜٛ ٚايـع١ٜٛ"عاْكا ؿع١ٜٛ ٱ٬ُغ اجملتُع، ؾإفا انت٬ُ ٚت

ٚقـ قـَت ايوٛك٠ َٔ ايلٚا٥ع ايذلب١ٜٛ يف تجبٝت ٠٬ُ .  ايقٟ جيُع بني ايتِـٜل بايكًب ٚاؾٓإ ٚايعٌُ باؾٛاكغ ٚا٭بـإ

ايٌؿع ٚايٛتل، ٚقٝاّ ايًٌٝ ٚفاٖـ٠ ايٓؿى بًذاّ ايعكٌ،   ايؿذل ٚا٫دتٗاؿ يف ايعباؿ٠ يف ايًٝايٞ ايعٌل ٚا٫ٖتُاّ ب٬ِتٞ

ٚا٫عتباك بكِّ ايػابلٜٔ، َٚكا١َٚ ايڀػا٠ ٚايعاملني ٚاملؿوـٜٔ ست٢ ٫ ٜٓنٍ عًٝٓا هٛط ايعقاب، َٚٔ ايـكٚي ايذلب١ٜٛ أٜٔا  

ملاٍ سبٶا ٜـؾع إىل أنٌ ايذلاخ اؿلاّ،  متاّ ايلٓا باهلل ٚعٔ اهلل تعاىل، ٚإنلاّ ايٝتِٝ  ٚاؿض ع٢ً طعاّ املوهني، ٚاؿـ َٔ سب ا

ٚا٫كتعاَ َٔ ٍٖٛ ّٜٛ ايكٝا١َ َع َا ؾٝ٘ َٔ ؿىِّ ا٭كض، ٚف٤ٞ امل٥٬ه١، ٚبلٚم دِٗٓ، ٚنجل٠ ايٓـّ، ًٚـ٠ ايٛثام ٚايعقاب، ٫ٚ 

ـٶا يـػٍٛ د١ٓ ا ٓٶا إ٫ يف ايلٓا عٔ اهلل، ٚايتعًل بايِاؿني َٔ عباؿ اهلل متٗٝ  .هللجيـ اٱْوإ ٬َفٶا آَ

ُٻ١ مٛ ايتناّ ايـكٚي ايـع١ٜٛ بذلغٝب نٌ َٔ سٛيٓا     .14 -٫ ٜهؿٞ إٔ ٜكّٛ اٱْوإ بٗقٙ ايـكٚي ايذلب١ٜٛ بٌ جيب إٔ ٜوع٢ بٗ

يف نٌ َع٢ٓ تلبٟٛ ادتٗـ يف تڀبٝك٘،  ٚفام س٬ٚت٘; يٝأػق بٝـ َٔ سٛي٘  -َٔ أقاكب ٚأكساّ، ٚأُـقا٤ ٚػ٬ٕ، ٚعٌرل٠ ٚدرلإ 
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١ْٝ يف ايتعبـ ٚايتٓوو، َٚكا١َٚ ايڀػٝإ،  ٚايلٓا عٔ ايلمحٔ،  ٚإنلاّ املوانني ٚا٭ٜتاّ،  ٚا٫هتعـاؿ إىل ٖقٙ ايِبػ١ اٱميا

 .يًكا٤ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ

ٖٓاى ٜكني كاهؽ إٔ ايتناّ ٖقٙ ايـكٚي ايذلب١ٜٛ يف إ٬ُغ ايٓؿى، ٚايـع١ٜٛ يف إ٬ُغ اجملتُع،  ٖقا ٜٓنٍ ايعٓا١ٜ ايلبا١ْٝ يٝهٕٛ  .15

تك١ ايلمح١ ٚايلعا١ٜ، ْٚنٍٚ اشلـا١ٜ، ٚمتاّ اؿُا١ٜ،  ٚمجاٍ ايلٓا،  ٚهع١ ايكًب،  ٚمٜاؿ٠ ايدلن١،  ٚا٭َإ َٔ اٱْوإ يف بٛ

 .ايعقاب، ٚا٫ط٦ُٓإ يف أنٓاف كب ا٭كباب

َٴعلضڈ عٔ فنل اهلل َٔ أٌٖ ايٌُاٍ،  أٚ ًَتنّ  بايؿلض َٔ أٌٖ ايُٝني،  َٚتوابل إ .16 ىل ٜٓكوِ ايٓاي أَاّ آٜات ايلمحٔ إىل 

ايؿٌٔ َٔ املكلبني، ؾأُشاب ايٌُاٍ زلتِٗ ّْٛ عٔ ٠٬ُ ايؿذل،  ٚيًِٝٗ يٌٝ ايعابجني، ِٖٚ ًلنا٤ يف ايعًِ ٚايڀػٝإ َع 

املؿوـٜٔ، ٜٚوؼڀٕٛ ع٢ً اهلل يف قٔا٥٘ ٚقـكٙ ٜٚأنًٕٛ ايذلاخ ٚحيلَٕٛ ايؿكرل ٚايٝتِٝ َٔ سل اهلل يف أَٛاشلِ،  ِٖٚ غاؾًٕٛ عٔ 

أَا أُشاب ايُٝني ؾًِٕٝٛ ايؿذل،  ٜٚكإَٚٛ املؿوـٜٔ يف ا٭كض، ٚحيُـٕٚ يف ايولا٤ ٚائلا٤، ا٫هتعـاؿ يّٝٛ  املعاؿ، 

ٜٚوتعـٕٚ يّٝٛ اؿواب َع َا خيًڀٕٛ َٔ عٌُ ُاحل ٚه٤ٞ ثِ ٜتٛبٕٛ ٜٚعٛؿٕٚ إىل اهلل، أَا املكلبٕٛ ؾِٗ ع٢ً ٠٬ُ ايؿذل يف 

ّ ٚايڀػٝإ َباؿكٕٚ ، ٚيف ائلا٤ ًانلٕٚ،  ٚيف ايولا٤ ُابلٕٚ،  املوادـ ؿا٥ُٕٛ، َٚع ٖذع١ ايًٌٝ قا٥ُٕٛ،  ٚيف َكا١َٚ ايعٌ

 .َٚٔ ٍٖٛ ّٜٛ ايكٝا١َ ٜلتعـٕٚ، ٚيف كمح١ اهلل كاغبٕٛ، ِٖٚ ايلإٓٛ امللٕٓٝٛ املڀ٦ُٕٓٛ
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   احملتوى

. املكـ١َ

ًٹٞ .. ٚٳايڃؿځذٵلڇ  ٠٬ُ ايؿذل يف مجاع١ طلٜكٓا إىل كٓا اهلل ٚاؾ١ٓ : املٓٗذ١ٝ ا٭ٚىل .1 ٓٻتٹٞٚٳاؿٵػٴ   .دٳ

ٌٵلڈ اهتجُاك ايؿلْ ايلبا١ْٝ : املٓٗذ١ٝ ايجا١ْٝ .2 ٍڈ عٳ ٝٳا . ٚٳيځ

ٛٳتٵلڇ ٚسـا١ْٝ اـايل ٚمٚد١ٝ املؼًٛقات : املٓٗذ١ٝ ايجايج١ .3 ٚٳايڃ ٌٻؿڃعڇ  . ٚٳاي

ٜٳوٵلڇ يٌٝ ايعابـٜٔ ٫ ايعابجني : املٓٗذ١ٝ ايلابع١ .4 ٌڇ إڇفٳا  ٝٵ ًډ . ٚٳاي

. يِّقٹٟ سٹذٵلڈ" ايعٛاطـ بٓعلات ايعكٍٛأؾُٛا ْنٚات : "املٓٗذ١ٝ اـاَو١ .5

. شل٬ى يف ايـْٝا ٚاٯػل٠ ٍهببإ ايڀػٝإ ٚايؿواؿ : اؿه١ايىاملٓٗذ١ٝ  .6

. ٠٬ُ ايؿذل َٔ أهباب ايِٓل : املٓٗذ١ٝ ايوابع١ .7

. عٔ اهلل تعاىل؟ باهلل ٚنٝـ ْل٢ٓ : املٓٗذ١ٝ ايجا١َٓ .8

. كاّ نؿاي١ ا٭ٜتاّ ٚايتعؿـ عٔ املاٍ احل: املٓٗذ١ٝ ايتاهع١ .9

. َيا َلِيَتِهي َقدَِّوُت ِلَحَياِتي بٌ ّٜٛ املٝعاؿ  ا٫هتعـاؿ م: املٓٗذ١ٝ ايعاًل٠ .10

 .أسهاّ ايتذٜٛـ تجلٟ املعاْٞ: اؿاؿ١ٜ عٌلاملٓٗذ١ٝ  .11
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 .ايعٓا١ٜ ايلبا١ْٝ: عٌل املٓٗذ١ٝ ايجا١ْٝ .12

ًځاثٳ١ڄ : عٌل املٓٗذ١ٝ ايجايج١ .13 ٚٳاداڄ ثٳ ِٵ أځمٵ  .ٚٳنڂٓتٴ

 .اـ١ُ٬

 احملت٣ٛ
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  :ملة الغالفك

تبـأ اييت هٛك٠ ايؿذل يف  َٓٗذٝات اٱ٬ُغ ٚايتػٝرل ٫هتٓباطٚإمنا عح سجٝح عُٝل  ،ٖقا ايهتاب يٝى تؿورلا يًكلإٓ

ٓٻتٹٖٞٞ بعع تٚتٔ ٚٳايڃؿځذٵلڇ بعع  :  ،  نُا ًٜٞ دٳ

ٓٻتٹٞ.. ٚٳايڃؿځذٵلڇ  ٠٬ُ ايؿذل يف مجاع١ طلٜكٓا إىل كٓا اهلل ٚاؾ١ٓ : املٓٗذ١ٝ ا٭ٚىل .1 ًٹٞ دٳ   .ٚٳاؿٵػٴ

ٌٵلڈ اهتجُاك ايؿلْ ايلبا١ْٝ : املٓٗذ١ٝ ايجا١ْٝ .2 ٍڈ عٳ ٝٳا . ٚٳيځ

ٛٳتٵلڇ ٚسـا١ْٝ اـايل ٚمٚد١ٝ املؼًٛقات : املٓٗذ١ٝ ايجايج١ .3 ٚٳايڃ ٌٻؿڃعڇ  . ٚٳاي

ٜٳوٵلڇ يٌٝ ايعابـٜٔ ٫ ايعابجني : املٓٗذ١ٝ ايلابع١ .4 ٌڇ إڇفٳا  ٝٵ ًډ . ٚٳاي

. يِّقٹٟ سٹذٵلڈ" َٛا ْنٚات ايعٛاطـ بٓعلات ايعكٍٛأجل: "املٓٗذ١ٝ اـاَو١ .5

. ي٬ًٗى يف ايـْٝا ٚاٯػل٠ هببإ ايڀػٝإ ٚايؿواؿ : ايواؿه١املٓٗذ١ٝ  .6

. ٠٬ُ ايؿذل َٔ أهباب ايِٓل : املٓٗذ١ٝ ايوابع١ .7

.  عٔ اهلل تعاىل؟ باهلل ٚنٝـ ْل٢ٓ : املٓٗذ١ٝ ايجا١َٓ .8

. عٔ املاٍ اؿلاّ نؿاي١ ا٭ٜتاّ ٚايتعؿـ : املٓٗذ١ٝ ايتاهع١ .9

. َيا َلِيَتِهي َقدَِّوُت ِلَحَياِتي ا٫هتعـاؿ قبٌ ّٜٛ املٝعاؿ  : املٓٗذ١ٝ ايعاًل٠ .10
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 .أسهاّ ايتذٜٛـ تجلٟ املعاْٞ: املٓٗذ١ٝ اؿاؿ١ٜ عٌل .11

 .ايعٓا١ٜ ايلبا١ْٝ: املٓٗذ١ٝ ايجا١ْٝ عٌل .12

ًځاثٳ١ڄ : املٓٗذ١ٝ ايجايج١ عٌل .13 ٚٳاداڄ ثٳ ِٵ أځمٵ  .ٚٳنڂٓتٴ

بلم ايـكاه١ ٓلٚك٠ اؾُع بني ٠٬ُ ايؿذل ٚقٝاّ ايًٌٝ، َٚكا١َٚ ايؿواؿ ٚايڀػٝإ، ثِ ايعٛؿ٠ إىل تجبٝت اٱميإ بايكٔا٤ ٚايكـك ٖٚهقا ت

 .ٚايلٓا عٔ اهلل، ثِ اـلٚز ٱطعاّ ايڀعاّ ٚنؿاي١ ا٭ٜتاّ ؾلؿٜا ٚمجاعٝا، ثِ ا٫هتعـاؿ يّٝٛ املعاؿ

 

 

 

 

 


