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 فمكدمة املؤل

اُّذ هلل سب ايعاملني ٚأػٗذ إٔ ٫ اي٘ إ٫ اهلل ٚإٔ ُٔدذا  
 عبذ اهلل ٚسطٛي٘ أَا بعذ .

ٔ  َٚدا  إْظإ، نٌ َڀًب ايظعاد٠ أسبيت يف اهلل  ،  أٚ ْظد
 ايتڀاسٔ َٔ ْشاٙ َا نٌ بٌ ايؼكا٤، عٔ ٜبشح أسذاڄ إٔ ْعتكذ

 َددٔ قددذس أنددر ْٚٝددٌ يتشكٝددل ٖددٛ إمنددا ،يف ايددذْٝا ٚايتظددابل
 أخڀ٦دٛا  ايظعاد٠ ٜڀًبٕٛ ممٔ ايهجري إٔ املـٝب١ ٔٚيه ايظعاد٠،
ٟ  ايڀشٜل ّ  ظٓٗدا  إيٝٗدا،  املد٪د ٌ  فكڀعدٛا  املداٍ،  يف قدٛ  َشاسد
ٕ  ٚمجعدٛٙ،  سـدًٛٙ  فًُا ٚسا٤ٙ، ٫ٖجني باسجني أعُاسِٖ  ندا

 ايظعاد٠ إٔ آخشٕٚ ٚظٔ يظعادتِٗ، ٫ يؼكا٥ِٗ طبباڄ املاٍ ٖزا
 إىل عٛاٚط عًٝٗا فششؿٛا ايشتب، ٚاست٬ٍ املٓاؿب، تب٤ٛ يف

ٌ  ىعُداڄ،  يًظعاد٠ ٙذٚا مل ْايٖٛا فًُا َكٝكٗا،  سمبدا  ناْد   بد
ِ  طددبباڄ  ٕ  ٚظٓٗددا  ٚعٓددا٥ِٗ،  يؼددكا٥ٗ  ٚيف ا٭٫ٚد يف آخددشٚ

  ،يؼكا٥ِٗ طبباڄ ٛاناْ ٚايضٚدات  ا٭٫ٚد دا٤ فًُا ايضٚدات،
ٞ  َدا : يٓظأٍ اٱداب١ ٚقبٌ ؟-اٱخ٠ٛ أٜٗا- ايظعاد٠ أٜٔ إراڄ  ٖد

  ايظعاد٠؟



، ونهىصىل ألي عنىاٌ اضغظ عهى  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهزص اضغظ عهى

 ,Page Upنهًاوص عهى انعنىاٌ انًطهىب  فً انفهزص، وتىاسطح األٌسز  انشر

Page Down ذنقم تٍٍ انصفذاخ.  أو عجهح انًاوص 

 

 

4 

 : ٖٞ ادددعٓٗ ٜعر مل ٚيٛ ػخف نٌ عٓذ َعشٚف١ ايظعاد٠
ٕ  ايكًدب،  ساس١ ٔ  اِظدذ  ٚطد١َ٬  ايدٓسع،  ٚاى٦ُٓدا  َد
ٕ  ايزٟ ٖزا .اٯفات ٘  َعداف٢،  دظدذٙ  ٜهدٛ  َڀ٦ُٓد١،  ْٚسظد
طدشٚسٷ داخًد٢    ايظدعاد٠ ٚ . طعٝذاڄ ٜهٕٛ ٖزا فإٕ ٖاد٨ ٚقًب٘

  ٌ َدذد إىد٢ ٜٴلدس٢ عًد٢      ايظدعاد٠ ، ٚ عٓذَا ْكّٛ بعُدٌ ْبٝد
تُجٌ يف طه١ٓٝ ايٓسع ، ت ساس١ ْسظ١ٝٚ ، ايٓسع بٗذ١ ٚأسٚٝٸ١

ٚىُأ١ْٓٝ ايكًدب، ٚاْؼدشاا ايـدذس ، ٚساسد١ ايلدُريٚايباٍ      
املددذفٛب بكدد٠ٛ  –ْتٝذدد١ ٫طددتكا١َ ايظددًٛى ايظدداٖش ٚايبدداىٔ 

ٔٵ ػا٤ ايظعاد٠ٚ  .اٱميإ َٳ  ٖب١ سبا١ْٝ ، َٚٓش١ إى١ٝ ٜٗبٗا اهلل 

ٔٵ عبادٙ دضا٤ٶ ىِ ع٢ً أعُاٍ د١ًًٝ قاَٛا بٗا  بدزٍ  اينأعُاٍ َٹ
  . ػعٛس عُٝلٷ بايشكا ٚايكٓاع١ ، ٖٚٞ عڀا٤ايتلش١ٝ ٚايٚ

 ٚايعٝددادات املظتؼددسٝات إٔ ايعاملٝدد١ اٱسـددا٤ات ت٪نددذٚ
ٞ  ممًد٠٤ٛ  اٯٕ ايغشبٞ ايعامل يف ايعك١ًٝ يٮَشاو املعا١ِ  مبشكد
٘  ٜٓتؼدش  َدشٜن  جملتُع ْتاز َؼانًِٗ ٌ  فٝد ٞ  ايتشًد  ا٫دتُداع
 تشى مما ا٭طش١ٜ، ّٝا٠ا أٚاؿش فٝ٘ ٚتتسهو ٚايذٜين، ٚاملعٟٓٛ
ّ  ٖدذ  بُٝٓا ََُٗٛاڄ، ٜباغش ايسشد ٘  ايسدشد  شعٹؼٵد ٜٴ اٱطد٬  بٜٗٛتد

٘  ، اٱط١َٝ٬ ٘  ٚبإسظاطد ٕ  بزاتد  نُداڄ  أّ عدذدا  ٚيدٝع  نإْظدا



، ونهىصىل ألي عنىاٌ اضغظ عهى  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهزص اضغظ عهى

 ,Page Upنهًاوص عهى انعنىاٌ انًطهىب  فً انفهزص، وتىاسطح األٌسز  انشر

Page Down ذنقم تٍٍ انصفذاخ.  أو عجهح انًاوص 

 

 

5 

ٞ  فداجملتُع  صا٥ذاڄ،  يٮَدشاو  ٚايعد٬ز  ايٛقاٜد١  ٜدٛفش  اٱطد٬َ
 ٚيدٝع  ٚايعك١ًٝ ايٓسظ١ٝ يًـش١ َـذس فاٱط٬ّ ا٫دتُاع١ٝ،

 .ٚايٓسظ١ٝ ايعك١ًٝ اويٮَش َـذساڄ
أطدباب   إٕ ػا٤ اهلل تعداىل مجدع   طأساٍٖٚزا ايهتاب  ٚيف
 ايظعاد٠ اّكٝك١ٝ َع رنش ا٭دي١ ع٢ً ريو .َٚساتٝض 
٫ ٜسٛتين إٔ أتكذّ ٌايف ايؼهشيؼٝخٓا اًٌِٝ احملدذخ  ٚ

فًكذ تعًُ  َٓد٘ ايهدجري َٚاصيد      ٚايسكٝ٘ أبا داٚد ايذَٝاىٞ،
 إٔ ٜٓسدع بد٘ اٱطد٬ّ ٚاملظدًُني      أتعًِ َٓ٘ ، أطأٍ اهلل تعداىل  

ٚنٌ َٔ قذّ يٞ ٜذ املعاْٚد١ ٫ٚ أطدتڀٝع   ٚايؼٝخ ٜاطش املٓري، 
 إٔ أنايف٤ أؿشاب ايسلٌ إ٫ إٔ أقٍٛ ىِ دضانِ اهلل خريٶا .
أطأٍ اهلل تعاىل ايتٛفٝل ٚايظذاد ، إْ٘ ٚيٞ ريو ٚايكدادس عًٝد٘   

 ، ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً ُٔذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿشب٘ ٚطًِ.
 ادتعـالأمحد ظبـد 
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  تيبالكهلذا  ملزاجع واملصادر ثبت ا 

ايظعاد٠ بني ايِٖٛ ٚاّكٝك١ يًؼٝخ ْاؿش بٔ طًُٝإ  -1
 ايعُش.
 اّٝا٠ ايڀٝب١ يعبذ احملظٔ بٔ ع٢ً املڀًل . -2
 ايڀشٜل إىل ايظعاد٠ يعٝذ ايذٜٚٗٝع . -3
 ٫ َضٕ يًذنتٛس عا٥ن ايكشْٞ . -4
 . د املـش٫ٟ َضٕ ٚابتظِ يًشٝا٠ يًؼٝخ ُٔٛ  -5
املسـٌ يف فك٘ ايذعٛٙ ايباسدح يف ايكدشإٓ ٚايظد١ٓ ،      -6

 عًٞ بٔ ْاٜف ايؼشٛد .: ع ٚإعذاد  مج
طعٝذ : َٔ أطباب اّٝا٠ ايظعٝذ َٔ دسٚغ ايؼٝخ  -7

 .بٔ َظسش
 . ايٛطا٥ٌ املسٝذ٠ يًشٝا٠ ايظعٝذ٠ يًؼٝخ ايظعذٟ -8
 اّلاس٠ اٱط١َٝ٬ بني أؿاي١ املاكٞ ٚآَاٍ املظتكبٌ -9

 . عًٞ بٔ ْاٜف ايؼشٛد: ع ٚإعذاد  مج
أمحذ ايرا٤  :دسٚغ ْسظ١ٝ يًٓذاا ٚايتسٛم  يًذنتٛس -10
 .  ا٭َريٟ
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  )جزيدة الوطن الكويتية(اإلسالو أجد معنى السعادة إال يف مل

ttp://www.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=81289 

َٛطٝك٢ ايشاب ايظدابل   قاٍ َڀشب، ٚا٭خٛاتاٱخ٠ٛ  
 شٜهٞ املعشٚف آْزاى باطِ " ْابًٕٝٛ": "إْ٘ سغِ َا سكك٘ َٔا٭َ

ػٗش٠ ٚاطع١، َٚدا دٓداٙ َدٔ أَدٛاٍ خد٬ٍ عًُد٘ يف اّكدٌ        
اّكٝكٝد١ إ٫ َدٔ خد٬ٍ ايدذٜٔ      ايسين، إ٫ أْ٘ مل ٙدذ ايظدعاد٠  

 اٱط٬َٞ. ٚأٚكض ػابٝض ايدزٟ اعتٓدل اٱطد٬ّ قبدٌ تظدع     

اسنت٘ يف طٓٛات ٚأؿبض امس٘ َٛتا ٜاطني ػابٝض يف أعكاب َؼ
قبٌٝ اعتٓاق٘ اٱط٬ّ نإ ٜبشح عدٔ   ٖٛيٓذا" أْ٘ اَ٪متش "َظًُٛ

ايذ١ْٜٛٝ طٛف ًٍدب   ايظعاد٠ اّكٝك١ٝ، إر نإ ٜعتكذ إٔ املتع١
   ّ ٔٸ اهلل عًٝ٘ باىذاٜد١ ٚاعتٓدام اٱطد٬ .   ي٘ ايظعاد٠، إىل إٔ َ

ٚرنش َٛقع "إّ بٞ طٞ" إٕ ػابٝض دعا املظًُني إىل اتبداب تعدايِٝ   
ٜتبع ٖزا ايذٜٔ ايعظدِٝ طٝؼدعش بدايسخش     ٪نذاڄ إٔ َٔدِٜٓٗ، َ

اٱع٬َٝد١ ايديت    ٚا٫سرتاّ ايزاتٞ يٓسظ٘.ٚفُٝا ٜتعًل باًُّد١ 
تعني عًد٢  ٜد ٜتبٓاٖا ايبعن يتؼٜٛ٘ ؿٛس٠ اٱط٬ّ قداٍ َٛتدا: "  

ٜظٗش ايـٛس٠ اّظ١ٓ يذٜٓ٘ َٔ خد٬ٍ طدًٛن٘ أَداّ     املظًِ إٔ
يدزٟ اعتدضٍ   املڀشب، ا اٯخش نٞ ٜـبض َج٬ڄ ٚتز٣". َٚل٢
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 ايغٓا٤ َٓز دخٛي٘ اٱط٬ّ، قا٬٥: "ٜتعني عًٝٓا َٛاد١ٗ اٱع٬ّ

ايغشبدٞ ٕٚاىبد١ عكدٍٛ املددتًكني يف ايدذٍٚ ايغشبٝد١، ٚإظٗدداس      
اٱط٬َٞ" ٖٚزا َا ٜتبٓداٙ ػدابٝض ايدزٟ     ايـٛس٠ اّكٝك١ٝ يًذٜٔ

إىل اٱطد٬ّ   ٜكِٝ يف ايظعٛد١ٜ ٜٚتخزٖا ْكڀ١ اْڀ٬م يًدذع٠ٛ 
ػابٝض خڀب١ يف امل٪متش أَداّ أيدف ػدخف     سٍٛ ايعامل. ٚأيك٢

٫بتعاد عٔ ًَدزات ايدذْٝا   ا املظًِ سجٸِٗ فٝٗا ع٢ً َٔ ايؼباب
 ٔ سبد٘، َٚشَد٘ املعٓد٢ اّكٝكدٞ      احملش١َ، اييت تبعذ اٱْظإ عد

 . يًظعاد٠
* * * 

 اإلسالوسعادة جيف بدخولى 

  (forqan.net-http://www.al ) 

ٞ ا٭َشٜ ايڀايدب ددا٤  اٱخ٠ٛ ايسل٤٬ ،   عًد٢  دٝدف  هد
ٛ  طإ َذ١ٜٓأسذ داَعات  – اِاَع١ َذٜش بأَشٜهدا   فشاْظٝظده
 ْاىدا  ايديت  املادظدتري  دسدد١  عًد٢  ًـٛي٘ ي٦ٓٗٝ٘ دعاٙ ٚقذ  -

ٌ ;  ا٭ٚىل ايؼدشف  ٚدسد١ ايتسٛم دسد١ َع ممتاص بتكذٜش  إٕ بد
ٕ  أْ٘ بظبب أٜلا ناْ  ايت١٦ٓٗ  اي٫ٜٛدات  يف ىايدب  أؿدغش  ندا
،  ايتخـدف  ريدو  يف املادظدتري  دسد١ ٜٓاٍ ا٭َشٜه١ٝ املتشذ٠
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ٕ ،  يًذاَعد١  بايٓظدب١  َظدبٛم  غدري  إٖاص ٖٚزا  إٔ عًٝٗدا  فهدا
 .تاسٛٝا إٖاصا سكل ٭ْ٘ دٝف بايڀايب تسخش

 سسددٌ يف يٝددف با٫ستسدداٍ ٚايٛعددذ ايًكددا٤ اْتٗددا٤ ٚبعددذ
 َهتب َٔ خاسدا دٝف تٛد٘ ايذساطٞ ايعاّ ْٗا١ٜ يف ايتخشز
 عداد٠  غدري  ٚعًد٢  ٚاّضٕ اىِ عًٝ٘ ٫سظ ايزٟ اِاَع١ َذٜش

 بايًٗذدد١ ٜـددٝشٕٛ ايددزٜٔ املٓاطددبات ٖددزٙ َجددٌ يف ايڀدد٬ب
ٟ  ىشٜكد١  ع٢ً (ٜاٖٛٚٚٚ: )ا٭َشٜه١ٝ  ايبكدش  سعدا٠  أٚ ايهداٚبٛ
 .(ٚيشاٜ أ)  قا٥ًني ٜـشخٕٛ أٚ ا٭َشٜهإ

٘  املذٜش فتعذب ٍ  مل ٚيهٓد ٌ  عُدا  ٜظتسظدش  ٚمل ٜظدأ  بدذاخ
 .. دٝف

ٌ  احملدذد  املٛعذ ٚيف  دٝدف  يدب ايڀا سلدش  ايتخدشز  ّسد
٘  َشتذٜا أْاقت٘ بهاٌَ  سٚب َٚشتدذٜا  باملٓاطدبات  اْاؿد١  بذيتد
 ي٘ املخـف َهاْ٘ ٚأخز ايؼٗري٠ ايتخشز قبع١ ٚاكعا ايتخشز

 بعبداسات  َـشٛب١ ايـٛت َهرات عر ٜرتدد مس٘إ ٚمسع، 
ِ  ايشا٥دع  ٱٖداصٙ  اُِٝدع  َٔ عًٝ٘ اْٗاي  اييت ٚايجٓا٤ املذا  ثد
ِ  ايش٥ٝظ١ٝ املٓـ١ ؿعذ  ٚتـدسٝل  ٖتداف  ٚطد   دت٘ػدٗا  يٝتظدً
 ٖددزٙ َجددٌ يف ايهجٝددف اّلددٛس ٚٚطدد  ٚأؿددذقا٥٘ عا٥ًتدد٘
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 ايبهدا٤  يف ا٘دش   ستد٢  ايؼٗاد٠ دٝف تظًِ إٔ َٚا املٓاطبات
ٞ  أْد   :قا٬٥ ٜذاعب٘ اِاَع١ َذٜش فأخز ٔ  فشسدا  تبهد  فدش   َد

ٞ  فأْا ٫: دٝف عًٝ٘ فشد املٛقف بٗزا طعادتو ٔ  أبهد  فدش   َد
 ؟ بين ٜا ملارا: ٘ٚطأي اِاَع١ َذٜش فتعذب تعاطيت

ّ  ٖدزا  يف افشسٶ طعٝذا تهٕٛ إٔ ٙب فأْ   ٖدزٙ  ٚيف ايٝدٛ
 . بايزات ايًشظات
ٕ  بأْين ظٓٓ  يكذ: دٝف فشد  اٱٖداص  بٗدزا  اطدعٝذٶ  طدأنٛ
ٔ  ػ٦ٝا أفعٌ مل بأْين أػعش ٚيهٓين ٌ  َد ٞ  إطدعاد  أدد  فأْدا  ْسظد
 ٫ٚ ايعًُٝدد١ ايذسددد١ ٫ٚ ايؼددٗاد٠ فدد٬ نددبري٠ بتعاطدد١ أػددعش

 املهإ َٔ ٚاْظشب ػٗادت٘ دٝف تٓاٍٚ ثِ ٞأطعذْ ا٫ستساٍ
ٌ  ٜهٌُ مل فٗٛ اُِٝع رٍٖٛ ٚط  نبري٠ بظشع١  ٜبدل  ٚمل اّسد
 ..ٚا٭قشبا٤ ا٭ؿذقا٤ َٔ ايتٗاْٞ يٝتًك٢

ِ  ٜٚظش٠ مي١ٓ ٜكًبٗا ٜذٜ٘ بني ػٗادت٘ ملٓضي٘، دٝف رٖب  ثد
 يف تاسٛٝد١  َهاْد١  أعڀٝدتين  يكدذ ؟ بدو  أفعٌ َارا ٛاىبٗا أخز

ٕ  ٚٚظٝسد١  َٛقاَش َٚشنضا داَعيت ٟ  يف طدتهٛ  ٚاْظداس  اْتظداس
ّ  اٱع٬ّ ٚٚطا٥ٌ ايٓاغ ٞ  طدتشٛ ٘  ملدا  سدٛي ٔ  سككتد  إٖداص  َد
 ..أْؼذٖا اييت ايظعاد٠ تعڀين مل ٚيهٓو
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ٌ  يدٝع  داخًٞ يف طعٝذا أنٕٛ إٔ أسٜذ  ٖدزٙ  يف ػد٤ٞ  ند
 ٙدب  آخش ػ٤ٞ ٖٓاى ٚػٗش٠ ٚأَٛاٍ َٚٓاؿب ػٗادات ايذْٝا
 ..طعذا٤ ْهٕٛ بإٔ ٜؼعشْا إٔ

ٞ  ٜظعذ ػ٦ٝا أسٜذ ٚايشقف ٚاُْش ايٓظا٤ ًًَ  يكذ  ْسظد
 ..ٚقًيب
 ؟..أفعٌ َارا إىٞ ٜا

٘  فدٛم  تعاط١ ٜضداد ٚدٝف ا٭ٜاّ َٚشت  إٔ فكدشس  تعاطدت
ِ  فسهش ّٝات٘ ْٚٗا١ٜ سذا ٜلع ٌ  إٔ ٚددذ  ستد٢  فهدش  ثد  أفلد
ٞ  سٝات٘ بٗا ٜٓٗٞ ىشٜك١ ٞ  إٔ ٖد ٘  ًٜكد ٔ  بٓسظد  اِظدش  فدٛم  َد
 ػدٗرياڄ  أؿدبض  امسا إا٭َشٜه عًٝ٘ ٜڀًل ايزٟ ايؼٗري ايهبري
ٛ  نً٘ ايعامل يف  ١دددد ايزٖبٝ ١دددد ايبٛاب أٚ( Golden Gate) :ٖٚد

 ٜؼداٖذ  َدا  ٚندجريا  أَشٜهٞ سلاسٟ نُعًِ ػإا ٜتأيل ايزٟ
ٔ  اِظدش  ٖزا ٜٚعتر ايلباب غڀاٙ ٚقذ ِ  َد  أَشٜهدا  َعدامل  أٖد
 .ٚايع١ًُٝ ايتك١ٝٓ

 إيٝٗدا  ٜـٌ إٔ ٚقبٌ ايزٖب١ٝ ايبٛاب١ ٗٛ ٛڀٛ دٝف رٖب
 يٝكَٛدٛا  ٚتعداىل  طبشاْ٘ اهلل اختاسِٖ ايزٜٔ َٔ ْسش ٖٓاى نإ

 يف يٝذسطدٛا  رٖبدٛا  املظًُني ػباب َٔ اهلل إىل ايذع٠ٛ بٛادب
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 غشف١ يف ايزٖب١ٝ ايبٛاب١ َذخٌ َٔ قشٜبا ٜظهٕٓٛ ٚناْٛا أَشٜها
ِ  تـٛسٚا نٓٝظ١، َ  ٘  َهاْدا  ٙدذٚا  مل يسكدشٖ  غدري  ٜظدهْٓٛ
 .نٓٝظ١ َ  مبٓافعٗا غشف١

ِ  ٚتعاىل طبشاْ٘ اهلل إىل ٜذعٛا إٔ ٜلاأ ُِٖٗ ٚنإ  ُٖٗد
 ايبؼددش١ٜ ٜٓكددزٚا إٔ ُٖٗددِ ،اهلل دٜددٔ يف ايٓدداغ ٜددذخٌ إٔ

ِ ، ايٓدٛس  إىل ايظًُدات  َٔ ٚٛشدٖٛا  اهلل إىل ٜدذعٛا  إٔ ُٖٗد
 يًُظًِ ىٝبا َٚج٬ َجا٫ ٜهْٛٛا ٚإٔ اّظ١ٓ ٚاملٛعظ١ باّه١ُ
 .اّكٝكٞ

 ٌأطددس ٜكڀٓددٕٛ ٖٚددِ اهلل إىل ٜٚددذعٕٛ ٜذسطددٕٛ ندداْٛا
 ريدو  يف فخشددٛا  ىِ خريا نإ ٚيعً٘ ٚدذٚٙ َا ٖزا ايهٓٝظ١
ّ  إىل يًذخٍٛ ٜذعِْٛٗ ايٓاغ يف يٝتذٛيٛا ايّٝٛ  نداْٛا  اٱطد٬

ٕ  بٓدٛس  َل١٦ٝ ٚدِٖٛٗ ٚناْ  ٞاٱط٬َ ايضٟ ٜشتذٕٚ  اٱميدا
ٔ  ايٓدٛس  ٌَُ دباِٖٗ ناْ  ِ  ٚاثٓدا٤  ايظدذٛد  اثدش  َد  ٍدٛاى
 بٗزا ِٖ إرا ايزٖب١ٝ ايبٛاب١ َذخٌ َٔ َكشب١ ٚع٢ً راى ايَٝٛٞ

٘  فدإرا  دٝف ايڀايب ٖٛ ا٭َشٜهٞ نإ ، املُّٗٛ ا٭َشٜهٞ  بد
ٟ  بٗدزا  أْاطدا  سٝات٘ يف ٜش مل فٗٛ َٓذٖؼا َتعذبا ٜٓظش  ٫ٚ ايدض
ِ  دزبت٘ اييت اِارب١ٝ بتًو ٫ٚ ايٓٛس بزيو ٫ٚ اى١٦ٝ بٗزٙ  ايدٝٗ
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ٍ  َعِٗ يٝتشذخ َِٓٗ فاقرتب ِ  فكدا ٌ : ىد ٔ  ٖد ٔ  َد  إٔ املُهد
 ؟ أطأيهِ
ٔ :  دٝدف  فكاٍ، تسلٌ ْعِ: أسذِٖ فشد ِ  َد  ٚملدارا  أْدت
 ؟!. ايضٟ ٖزا تشتذٕٚ
 إيٝٓا اهلل أسطٌ املظًُني َٔ ٗٔ  :قا٬٥ أسذِٖ عًٝ٘ فشد
 ايٓٛس إىل ايظًُات َٔ ايٓاغ ٚٛشز يٝخشدٓا ◘ ُٔذ ايٓيب

 . اٯخش٠ٚ ايذْٝا يف ايظعاد٠ يًبؼش ٚيٝذًب
  :فِٝٗ ؿاا ست٢( ايظعاد٠) ن١ًُ دٝف مسع إٔ َٚا

 ؟!..ايظعاد٠
 ؟!!. يذٜهِ أدذٖا فٌٗ،  ايظعاد٠ عٔ أًح أْا

 خري نً٘ دٜٔ ايظعاد٠ دٜٔ اٱط٬ّ دٜٓٓا: عًٝ٘ فشدٚا
 فكاٍ ايظعاد٠ ىعِ ٚتتزٚم ٜٗذٜو إٔ اهلل يعٌ َعٓا فاْـشف

 اييت ايظعاد٠ يذٜهِ نإ إٕ ٭عشف َعهِ طأرٖب إْين : ىِ
 نٓ  طأْتشش ًٌٝق قبٌ نٓ  يكذ، اّكٝك١ٝ ايظعاد٠ ٖٚٞ أْؼذ

 مل ٭ْين ّٝاتٞ ْٗا١ٜ ٚأكع اِظش ٖزا فٛم َٔ بٓسظٞ طأسَٞ
 اييت ػٗادتٞ يف ٫ٚ ايؼٗٛات يف ٫ٚ املاٍ يف ٫ ايظعاد٠ أدذ

 . عًٝٗا َـً 
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  يف زفدددٜك إٔ اهلل يعٌ دٜٓٓا ْعًُو َعٓا تعاٍ: ي٘ فكايٛا
 ٚيدزتٗا  ايظدعاد٠  عًد٢  فتتعشف ايعباد٠ ٚيز٠ اٱميإ قًبو

 .قذٜش ػ٤ٞ نٌ ع٢ً فاهلل
ٞ  ايؼباب املظًِ ايؼباب َع دٝف اْـشف  اهلل إىل ايدذاع
ِ  َـ٢ً إىل سٛي  ٚاييت ٜكڀٕٓٛ ناْٛا اييت ايغشف١ ٚٚؿًٛا  ىد
 اٱطدد٬ّ دٝددف عًدد٢ فٝٗاٚعشكددٛا اهلل ٜتعبددذ ٕأ سادأ ٚملددٔ

 ٚعظُد١  اٱط٬ّ ٚٔاطٔ اٱط٬ّ َٚضاٜا اٱط٬ّ ي٘ ٚػشسٛا
 . اٱط٬ّ
ِ  يف دخٌأ ست٢ شاأب ئ ٚاهلل ٔسظ دٜٔ ٖزا: فكاٍ  دٜدٓه
 .ط٬َ٘إ دٝف فأعًٔ

 ميداسغ  دٝدف  فأخز اٱط٬ّ بتعًُٝ٘ ايذعا٠ أٚي٦و ٚبادس
٘  ٚددذ  ًكذ، ف ٞاٱط٬َ ايضٟ ٚاستذ٣ اٱط٬ّ فشا٥ن  كدايت
ٕ  اييت ايظعاد٠ إٔ ٚدذ ّ  يف ٜٓؼدذٖا  ندا  اهلل سدب  ٚيف اٱطد٬
  ع١ٝدا أؿبض بأْ٘ طعٝذا دٝف نإ بٌ، ◘ سطٛي٘ ٚسب تعاىل
ٍ  ٚ أَشٜها يف ٚتعاىل طبشاْ٘ اهلل إىل ٘  أبدذ ، ( دعسدش ) إىل امسد
٘  ٜڀري فشسٶا بظعادت٘ دعسش ناد قذٚ ٔ  ٫عتٓاقد  ٞاٱطد٬َ  ايدذٜ
  يف ايذٜٔ ْؼش طبٌٝ يف ٚدٗذٙ َٚاي٘ ٚسٝات٘ ْسظ٘ أٚقف فكذ
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 . أَشٜها
* * * 

 اإلسالو رائع !! ) موقع صيد الفوائد(

ٖدٛ  هٝد١ : اٱطد٬ّ   ا٭َشٜ تكدٍٛ طداس٠  اٱخ٠ٛ ايهشاّ ، 
ايذٜٔ ايٛسٝذ ايزٟ أسظظ  بؼ٤ٞ َا ٙزبين إيٝ٘ ٱعتٓك٘ بذ٫ 

 دٜا١ْ دسطتٗا ٭ختاس ٚاسذ٠ َٓٗا .. 12َٔ 
أنتب إيٝهِ ٖز ايشطاي١ ٚأْا أبهدٞ سشقد١ عًد٢ عؼدشٜٔ     
عاَا َٔ ايهسش باهلل ..٫ أخسٝهِ أخٛاتٞ، أْ٘ قبدٌ إطد٬َٞ   

هٓٓا ٫ ْشٜذ ٗٔ نٓ  أػعش إٔ ايذٜٔ ػ٤ٞ َِٗ يف سٝاتٓا ، ٚي
ِ ، )ا٭َرينٝني ( إٔ ْعدرتف بأُٖٝتد٘    بدذأت قـديت َدع     ،ْعد

اٱط٬ّ عٓذَا قابً  فتا٠ َظ١ًُ َٔ ايظعٛد١ٜ ، مل ٜضد عُشٖا 
  ،ىًب  َين َظاعذتٗا يف ايًغ١ اٱًٖٝض١ٜ،  عٔ ايعؼشٕٚ عاَا

يف ا٭ػٗش ا٭ٚىل َٔ تذسٜظٞ ىدا  ،ٚقذ ناْ  تتشذثٗا بڀ٬ق١ 
ّ بذٜٓٗا سغِ سيب ايؼذٜذ يعادات املظًُني . مل أظٗش أٟ إٖتُا

ٚ أٍٚ َا يس  ْظشٟ ٖٛ ) ايرتاب  ا٭طدشٟ ( ايدزٟ سٴددشَ     
 َٓ٘ َٓز نإ عُشٟ َٜٛا ٚاسذا !

 ٔ نٓ  ددش ، ٚيهددأػٗ 5إْكڀع  عٓٗا ملذ٠ تضٜذ عٔ ايد 
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أطاعذٖا يف بعن ا٭َٛس ٚق  اٱختباسات . ٚيهٔ ى١ًٝ 
ا عُٝكا يف تًو ايستا٠ ايديت  َذ٠ اْكڀاعٞ عٓٗا نٓ  أفهش تسهري

تشتذٟ دًبابا أطٛدا ٜغڀدٞ طدا٥ش دظدُٗا بدٌ ستد٢ ٚدٗٗدا       
نإ يذٜٗا أختإ ، ٚناْتا تٗتُدإ بدٞ ٚتهشَداْٞ ،    ، اٌُِٝ 

 .ست٢ أْٞ نٓ  أخذٌ بعن ا٭سٝإ َُٓٗا 
ٔٸ ٜكًدٔ ي ذتٞ ددد ف ٚدددد نٝ : ٞددؿذٜكاتٞ يف اِاَع١ ن

 دا٬ٖت أيٝع نزيو؟؟؟..املظًُات 
اد سضْا يعذّ فِٗ ؿذٜكاتٞ َا ٜذٚس سٛيٞ ٚيف ٚنٓ  أصد

داخًٞ ..نٓ  أػدعش إٔ املظدًُني يدذِٜٗ ػد٦ٝا ميٝدضِٖ عدٔ       
، إ٫ أْٓا  فرغؿ دظايات اإلظالم ادضؾؾة ظـ ادسؾؿنياٯخشٜٔ ، 

ٗٔ ا٭َشٜهٝات ْعذدٹب مبظٗش املظًُات ستد٢ ٚيدٛ مل ْظٗدش    
ٖب يف ّٜٛ ٺ َاىش ، ٚقذ نإ ّٜٛ ا٭سذ ، قً  طدأر ، ٚريو 

ٞٸ أدذ اِٛاب !!! ؟يايّٝٛ إىل ايهٓٝظ١   عً
اِٛاب ّكٝك١ اٱي٘ ..ٚ٭ْٞ نٓ  أسٜذ إٔ أبٛا بدأَشٟ  
إىل ايشاٖب١ ٚقذ ناْ  ؿذٜكيت .. دخً  إىل غشف١ فاسغ١ عًل 
، فٝٗا ايـًٝب ٚقً  :أٜٗا ايشب أْا يف ١ٓٔ ٫ ٜعًُٗا إ٫ أْ  

 أْ   ،! و إبٔ ؟دددأٜٗا ايشب ٌٖ يذٜ .. أٜٗا ايشب طاعذْٞ
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 دٜٓا أتبع ؟!! 12أٟ اٍ ،تش٣ دَٛعٞ ٚتذسى سريتٞ 
أسب إٔ أنٕٛ َظ١ًُ .. أستذٟ دًبابا ى٬ٜٛ أطٛداڄ 
ٚأَؼٞ يف ايڀشقات.. أتضٚز َٔ سدٌ عشبٞ ٭عٝؽ نشمي١ 

 !! سش٠
أْ    بهٝ  نجريا ، ست٢ أت  ؿذٜكيت ايشاٖب١ يتكٍٛ :

 . تبهني ع٢ً ٜظٛب ٚنٝف ؿًبٛٙ ؟
مل أمتايو ْسظٞ ٚقذ نٓ   ،يًشظ١ اصددت أملا يف ٖزٙ ا

َتعب١ دذا يذسد١ اٱْٗٝاس..طكڀ  ع٢ً ا٭سو أْتشب.. 
تهًُٞ ٜا  ، ٚقً  :ٚؿشخ  ٚأْا أٚد٘ ٜذٟ إىل ايـًٝب

  أْا سا٥ش٠ ! ٌٖ َا ْعتكذٙ يف ٖزا ايـًٝب ؿشٝض؟ دني
 !َٔ ٖٛ اٱي٘ إٕ نٓ  ٹ ت٪َٓني بإٔ اهلل ثايح ث٬ث١؟ 

ا ايهزب .. أخرٜين اّكٝك١ .. ٫ أطتڀٝع ٌَُ املضٜذ َٔ ٖز
 أٟ دٜٔ ٙب إٔ أتبع ؟؟ ٚملٳ .......

ْعِ عضٜضتٞ يو   ٚقذ ناْ  َزٖٛي١ قا١ً٥ : دنيقاىعتين 
يٞ َجٌ ٖزٙ ا٭ط١ً٦ .. أْا ْسظدٞ طدأي  ْسظدٞ    أاّل إٔ تظ

ٚأَظه  بٝذٟ ٚقاي : ٚيهدٔ  ،  آ٫ف املشات ٖزٙ ا٭ط١ً٦.!
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ا٭ط١ً٦ اييت ًٜكٝٗا  بعذ نٌ ٖزا أَظو اٱٌٖٝ ٚأْظ٢ نٌ ٖزٙ
 ايؼٝڀإ يف أْسظٓا .. 

تشند  املهدإ ،   ! ْظشت إيٝٗا ٚقًد  : ندِ أْد  َدانش٠    
 ٚخشد  ٖا١ُ٥ ٫ أدسٟ أٜٔ أرٖب .

فذأ٠ سأٜ  سدا٫ ٜبذٚا عًِٝٗ أِْٗ َظًُني َٔ يباطدِٗ  
 ... أطدددشع  إيدددِٝٗ ..ٚقًددد  : أسددددٛنِ أسددددٛنِ    

ٞ أٜدٔ أطدتڀٝع إٔ أيتكد     ٚأخزت أبهدٞ بهدا٤ عُٝدل ٚقًد :    
 . بـذٜكات َظًُات؟

قايٛا يٞ بـٛت ًَ٪ٙ آّإ ٚايذف٤ : تعدايٞ َعٓدا ٗدٔ    
 .طٓزٖب إىل ٖٓاى يٓـًٞ 

قٛيٛا يٞ أٜٔ ٖٛ  ،أطتڀٝع ايزٖاب مبسشدٟ فك  ٫ قً  :
 املشنض اٱط٬َٞ ؟

رٖب  إىل ٖٓداى ٚقدذ نٓد  استدذٟ تٓدٛس٠ قـدري٠ فدٛم        
اقٞ دخً  إىل املهإ ٚػعشت باٱط٬ّ ٜظشٟ يف أعُ، ايشنب١

.. ػددعشت باْذددٌ َددٔ ًَبظددٞ بعددذ إٔ سأٜدد  املظددًُات  
سأٜ  ٬َبع ايـ٠٬ َٛكدٛع١ داْبدا ٚقًد  يف    ، َتشذبات 

 ْسظٞ : مل ٫ أكع أسذٖا ع٢ً طاقٞ ..فعً ..
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فظأيتين إسذ٣ املظًُات : أ٬ٖ بدو .. ٖدٌ تدشغبني إٔ    
 . تعشيف ػ٦ٝا عٔ اٱط٬ّ ؟

ّ    ، فكً  : ْعِ  ٔ َد  ،ٚأسدب إٔ تعدشفٝين عًد٢ اٱطد٬
 ! فلًو 

قايدد  : ٜظددشْٞ ريددو ، ٚيهددٔ ٖددٌ قددشأت ٹ ػدد٦ٝا عددٔ  
 اٱط٬ّ؟

 أدب  برتدد : ْعدِ قدشأت ايهدجري ، ٚأْدا َعًُد١ َٓضيٝد١      
 .ٱسذ٣ ايستٝات املظًُات َٔ ايظعٛد١ٜ 

قاي  : سظٓا ٜظشْٞ يٛ تضٚسٜين يف َٓضيٞ ٭عًُدو ػد٦ٝا   
 . عٔ اٱط٬ّ

 ػهشا ػهشا..  ٚقً  :، فشس  ست٢ بهٝ  َٔ ايسشا 
قذ نٓ  ٚقتٗا أَذخ ايًغ١ ايعشب١ٝ ٚيهٔ بـٛس٠ كعٝس١ ٚ

اطدتُشٜ  يف ايدزٖاب إىل َٓدضٍ ٖدزٙ     ثدِ  ٚمجٌ غري َشتب١ ..
املظ١ًُ قشاب١ ايؼٗشٜٔ ، ثِ دا٤ْٞ اْر ا٭يدِٝ بأْٗدا تظدتعذ    

 ايظسش إىل بًذٖا ، فًزا ٖٞ ٫ تظتڀٝع اٱطتُشاس َعٞ ..
ٓد  ٫  ٚدعتٗا ٚأْا أبهدٞ ًشقد١ ..ٚباملٓاطدب١ .. فكدذ ن    

أطتڀٝع ايزٖاب إىل املشنض اٱط٬َٞ دا٥ُا يهٞ ٫ أيسد  ْظدش   
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َٔ ؿذٜكاتٞ أٚ أًٖٞ ..سدع  إىل املٓضٍ ٚطذذت نُا  أسذ
سأٜدد  املظددًُات .. ٚبهٝدد  ٚقًدد  : إىددٞ ابعددح يددٞ َددٔ 
ٜظاعذْٞ .. إىٞ إْٞ أسبب  اٱط٬ّ ٚآَٓ  بد٘ فد٬ َدشَين    

ت .. رات فشؿ١ إٔ أنٕٛ َظ١ًُ ٚيٛ يّٝٛ ٚاسذ قبٌ إٔ أَٛ
  ٞ  ) بدٟٛ فشٜٓدذ(  ّٜٛ ٚفذأ٠ سٕ ٖاتف املٓضٍ ، ٚإرا بد٘ ؿدذٜك
  ٜكٍٛ : يذٜٓا سسٌ ػٛا٤ ايّٝٛ ٌٖ تأتني َعٞ؟ 

َٓز ريو ايّٝٛ مل ..ٚ فكً  : أمت٢ٓ ريو ٚيهٔ ٫ أطتڀٝع
أيتل ب٘ أٚ ست٢ أمسدع ؿدٛت٘ ، ٭ْدٞ مسعد  َدٔ ؿدذٜكيت       

ّ    ) ايبدٟٛ فشٜٓدذ(  املظ١ًُ ايظعٛد١ٜ إٔ  إٕ مل  ٔدشّ يف اٱطد٬
بعذ إٔ أغًك  مساع١ اىاتف رٖب  ٜٚهٔ ٖٓاى عكذ صٚاز ..

إىل غشفيت .. أخشد  سذابا ) ٖذٜد١ َدٔ ايستدا٠ ايظدعٛد١ٜ (     
ٚاستذٜت٘ نُا تسعٌ ٖٞ ْظشت إىل ٚدٗٞ ٚقً  نِ أبذٚا مج١ًٝ 
بٗزا اّذاب.. أسدعت٘ يف ؿٓذٚق٘ ٚمن  بعذٖا َْٛدا عُٝكدا   

شا٤تدٞ يف بعدن   ..ٚرات َش٠ بعذ ػدٗش تكشٜبدا بهٝد  بعدذ ق    
ايهتب عٔ ايذٜٔ اٱط٬َٞ ست٢ من  ع٢ً ا٭سٜهد١ يف غشفد١   

اطتٝكظ  ع٢ً سْني اىاتف ايظاع١ ايجآَد١ َظدا٤اڄ ،   ، املعٝؼ١ 
 طاسا ٌٖ نٓ  ْا١ُ٥ ؟  قاي  يٞ : ٚإرا ٖٞ ؿذٜكيت ايظعٛد١ٜ
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  ْعِ ٚيهٔ ٫ ِٜٗ .. نٝف سايو أْ  ؟؟  قً  :
ٌ ٖٓداى َدا   ٚبهٝ  فذأ٠ ، فكايد  : َابدو طداسا .. ٖد    

 ٜأملو ؟؟ َا ا٭َش؟؟
قً  ىا : إمسعٞ ؿذٜكيت أْا تعب  َٔ اّدري٠ أػدعش إٔ   
ٖٓاى أَش غشٜب ٜظشٟ بذاخًٞ .. ٌٖ َٔ املُهٔ إٔ آتدٞ إىل  

 أػعش إٔ ايّٝٛ ٖٛ َٜٛٞ ا٭خري.. َٓضيو اي١ًًٝ ؟
قاي  يٞ : تزنشٟ ٜا طاسا إٔ بٝيت بٝتو ٚأْا أْ  .. فًزا 

 َشسباڄ بو يف أٟ ٚق .. 
ػعشت ًشاستدٞ تشتسدع ، ٚايـدذاب ٜدضداد ، ٚػدعٛسٟ      
بايلٝل ٜهاد ٜكلٞ عًٞ .ٚيهٔ اٱخت٬ف ٖٓا ٖدٛ أْدٞ ندٌ    
َش٠ أػعش فٝٗا بٗزا ايكدذس َدٔ اٱْٗٝداس أفهدش باٱْتشداس ...      
يهٔ ٖزٙ املش٠ ٖٓاى ػ٤ٞ ٕتًف..!! أػعش أْٞ أسٜذ إٔ أفعٌ 

سنبد  طدٝاستٞ ٚندذت    .. ٖٛ  ايتغدٝري ، ػ٦ٝا أنر َٔ ريو 
ستڀِ بظٝاسات ندجري٠ َدٔ ػدذ٠ اٱنت٦داب ايدزٟ أعاْٝد٘ ..       أ

أػٗش ناًَد١ ..رٖبد     4ٚػشٚد ايزٖٔ ايزٟ طٝڀش عًٞ ملذ٠ 
إىل َٓضٍ ؿذٜكيت ٚفتض يٞ ايباب أخٖٛا ا٭نر قا٬٥ : ايظ٬ّ 

سددت ايظ٬ّ نُا عًُتين ؿذٜكيت املظدافش٠..  ..عًٝهِ طاسا
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ٚيهٔ ٚيهٔ بڀشٜك١ أٚس  إيٝ٘ أْٞ خا٥سد١ َدٔ ػد٤ٞ َدا...    
َشسبدا َشسبدا تسلدًٞ    : قڀع ؿُتٓا.. ؿٛت ؿذٜكيت قا١ً٥ 

دخً  إىل املٓضٍ ٚيف داخًٞ ايهجري .. يف داخًٞ ْداس  .. طاسا
مل تٗذأ َٓز عذ٠ أطابٝع .. بٌ أػٗش .. بدٌ َٓدز خشدد  إىل    
ٖزا ايعامل !!..دًظ  َعٗا ، ٚقذَ  يٞ ايك٠ٛٗ ايعشب١ٝ ايديت  

١ .. ػدشب  ايكٗد٠ٛ   ٖٞ َٔ أمجٌ ا٭ػٝا٤ يف ايلٝاف١ ايظعٛدٜ
.. بعذٖا بٌ َٓز إٔ دخً  إىل ٖزا املٓدضٍ ايدذاف٧ أسظظد     
با٭َددإ ايددزٟ نٓدد  ىًٝدد١ سٝدداتٞ أًددح عٓ٘..َددذث  َددع 
ؿذٜكيت عُا ٜذٚس داخًٞ ٚبعذ سذٜح ىٌٜٛ.. قاَ  فكاي  

 يٞ : ٌٖ أْ  َظتعذ٠ ٭ٕ تهْٛٞ َظ١ًُ ؟؟
 .. قً  : ْعِ .. بٌ أسٜذ ريو اٯٕ

 ..ار َجددٌ ٖددزا ايكددشاس ايهددبري قايدد  : تددأْٞ قبددٌ إُدد 
قً  ىا: أْا أػعش إٔ ٖدزا ايدذٜٔ ٖدٛ ايدذٜٔ ايـدشٝض ، بدٌ       
َٚتأنذ٠ َٔ ريو.. أطشعٞ أخديت ٚقدٛيٞ يدٞ نٝدف أؿدبض      

 ..َظ١ًُ ؟
 فك قاي  ؿذٜكيت : اٯٕ باطتڀاعتو إٔ تهْٛٞ َظ١ًُ، 

 .أػٗذ إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚ أػٗذ إٔ ُٔدذا سطدٍٛ اهلل   : قٛيٞ
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سددت عايٝدا ٚقًديب   ..يكٓٝين إٜاٖا ن١ًُ نًُد١  قً  ىا : سظٓا
أػدٗذ... إٔ...   :ٜضداد ْبل٘ بظشع١ عاي١ٝ ٚدَٛعٞ تُٓٗدش  

 . ٫ إي٘ إ٫ اهلل... ٚ أػٗذ... إٔ... ُٔذا سطٍٛ اهلل 
أْا َظ١ًُ ..  ْظشت إىل ؿذٜكيت ، ٚقً  بـٛت عاٍ :

أْا َظ١ًُ.. أْا َظ١ًُ دذٜذ٠ ..ايّٝٛ ٚيذت َٔ دذٜذ .. 
ٞ َظ١ًُ .. ئ ٜٓادْٚٞ طاسا بعذ ايّٝٛ.. بٌ ايّٝٛ إمس

طٝٓادْٚٞ َظ١ًُ..ٚداعا طاسا ايكذمي١.. ٚداعا يًكًل 
ٚاّري٠..َٔ ايّٝٛ ئ أستاز إىل ايتسهري يف سٌ َتاٖات 

 دُدد١ !ددددًددددايتجًٝح.. َٔ ايّٝٛ أْا يظ  َزْب١ ..أْا َظ
بعذ ريو سدع  إىل املٓضٍ .. ٚ أْا َشتاس١ .. مل أطتڀع 

ّٛ يٝع ٭ْٞ قًك١ أٚ ٔتاس٠ .. بٌ ٭ْٞ فشس١ ..ٚكع  ايٓ
ايبٛؿ١ً ٭عشف إٍاٙ ايكب١ً .. ٚفشػ  طذاد٠ ايـ٠٬ 
ٚؿًٝ  أٍٚ ؿ٠٬ يف اٱط٬ّ ؿ٠٬ ايعؼا٤ ٭ٕ ٚقتٗا مل 

دقٝك١ ٚأْا  30ٛشز بعذ ..يف آخش طذذ٠ ... طذذت ملذ٠ 
أبهٞ فشسا ، ٚدعٛت اهلل إٔ ٜظاعذْٞ ٜٚجبتين ع٢ً ىشٜل 

-7-16.نإ ٖزا ايّٝٛ ّٜٛ تاسٜخ ٫ٚدتٞ... اّل
....ٚإمسٞ َظ١ًُ ٚ بڀاقاتٞ ايؼخـ١ٝ اطتبذي  1999
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....َشست بأٜاّ ؿعب١ نجري٠ ٚقذ سإ شذب١َت بـٛستٞ ٚأْا
ايٛق  ٭ستاا .. ٚأنٕٛ َ٪١َٓ... بعذ عؼشٜٔ عاَا َٔ 
ايلٝاب ٚايتٝ٘ .اتـً  بـذٜكيت املظافش٠ ٚأبًغتٗا ْبأ إط٬َٞ 

أػذ ايسشا ..ٚيهٔ مل تٓت٘ ايكـ١ ..فكذ أت   .. ٚقذ فشس 
ؿعٛب١ إخباس أًٖٞ باْر .. ٚيهين متايه  ْسظٞ ٚنإ ريو 

ٚاستذٜ  سذابٞ ٚدخٌ أبٞ ٚأَٞ ٚأخٞ ، ٚق  أعٝاد امل٬ٝد 
 ايٛسٝذ .

 طاسا .. َاٖزا ؟!!. :ؿشخ أخٞ
عدٝين : ٖدزا ٖدٛ اّذداب .. أْدا       قً  ي٘ ٚايذَٛب متدٮ 

 .١ًُ ٚيٝع طاسا مسٞ َظاَظ١ًُ ايّٝٛ .. 
دٖؼ  أَٞ ٚػشب يٕٛ ٚدٗٗا فكاي  : عضٜضتدٞ ٖدٌ    

 دٓٓ  !؟؟ نٝف تشكني اٱط٬ّ دٜٓا ؟!
قً  ىدا : اٱطد٬ّ دٜدين ، ُٚٔدذ ْبٝدٞ ، ٚاهلل سبدٞ ،       
 ٚايكشإٓ نتابٞ ، ٚخذ١ٙ ٚعا٥ؼ١ قذٚتٞ ، ٚأَشٜها بد٬دٟ ، 

ٕ ٚأْد  أٜلدا أبدٞ    ،  ٚأْ  ٫ صي  أَٞ َاسٟ ٚأْد   ،  ددٛ
٫ ػ٤ٞ دذٜذ ط٣ٛ  ،أْتِ عا٥ًيت  ، َاسى املذيٌ أخٞ اّبٝب

أْددٞ تغددريت ..أؿددبش  َظدد١ًُ ، ٚأْددا اٯٕ أنجددش طددعاد٠  
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ٚاطددتكشاساڄ .. أػددعش أْدددٞ إْظددا١ْ .. أػدددعش أْددٞ سدددش٠     
..ٚاستلٓ  أَٞ ٚأبٞ بك٠ٛ ، ٚقذ ظٗدشت عًدِٝٗ ع٬َدات    

 .ايتأثش 
قاي  أَٞ : ٫ تكًكٞ سبٝبيت ، ٚيهٔ َارا عٔ ٖزا ايدزٟ  

 ذاب.. ؟!تشتذٜٓ٘ اّ
ٚ أسب٘ ٫ٚأطتڀٝع خًعد٘  ، قً  ىا : أَٞ ٖزا ٖٛ يباطٞ 

 ٫ ٫ أطتڀٝع .. ،
قاي  أَٞ : ٚيهٔ َارا طٝكٍٛ ايٓاغ ؟؟ طٝكٛيٛا أٚٙ ئ 

 ْش٣ ػعش طاسا ايزٖيب ايشا٥ع ...
 قًدد  : أَددٞ ٖددزا ٫ ٜٗددِ .. املٗددِ ٖددٛ أْددٞ َظدد١ًُ .
ي١ ادتضت اٱَتشإ ٚمحذت اهلل .. بعذ إٔ رٖبٛا نتبد  سطدا  

َشفك١ بج٬خ ٚسدات بٝلا٤ ...نتب  فٝٗا :أَٞ ، أبٞ ، أخٞ 
أْا أسدبهِ ٫ٚ صيد  ابٓد١ ايعا٥ًد١ .. ٫ٚ صيد  أَشٜهٝد١ ..       
أسدٛنِ اقبًْٛٞ نُظد١ًُ ..ٚباملٓاطدب١ .. أعذبد  باىدذاٜا     

 ٚيهٔ أسٜذ إٔ أخدرنِ بؼد٤ٞ َدا    ايشا٥ع١ اييت اسلشمتٖٛا يٞ
 يكاد١َ ..ٖٚٛ أْٞ ئ أطتڀٝع اٱستساٍ َعهِ ايظ١ٓ ا
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    ٔ  طدأتكبٌ اىدذاٜا ايديت    أعشف إٔ ٖدزا ٜبدذٚا ٔضْدا ٚيهد
 أبٞ ،  وددددطتشلشٖٚا يٞ ..أَٞ تزنشٟ أْٞ ٫ صي  أسب

أخدٞ تدزنش أْدٞ ٫ صيد      ، تزنددش أْٞ ٫ صي  أسبدددو 
ايشطاي١ ايظدابك١ ْكًتٗدا َدٔ َٛكدٛب      .احملب١ : َظ١ًُ. أسبو

عًد٢   ايظعٛد١ٜ نتبت٘ ؿاسب١ ايشطاي١ بٓسظٗا ٚتشمجتٗا ىا ايستا٠
  :ايشاب 

http://akhawat.islamway.com/forum/viewtopic.ph

p?t=2123 

إٔ   ٚاملذٖؽ يف ٖزٙ ايكـ١ إٔ طاس٠ بعذ أسبع١ أٜاّ نتبد 
 أَٗا ٖٞ ا٭خش٣ أعًٓ  إط٬َٗا ٚريو ع٢ً ايشاب  :

http://akhawat.islamway.com/forum/viewtopic.ph

p?t=2200 

* * * 

 ؟ تعزيف السعادة هو  ما

ن١ًُ داَع١ يهٌ َسّٗٛ ٜلدِ   .. ايظعاد٠أخٞ اّبٝب ، 
  ،بايعني ػ٧ َع٣ٛٓ ٫ ٜٴش٣، ٖٚٞ  ايسشا ٚاٱبتٗاز ٚايظشٚس

http://akhawat.islamway.com/forum/viewtopic.php?t=2123
http://akhawat.islamway.com/forum/viewtopic.php?t=2123
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٫ٚ ٜٴكاغ بايهِ ، ٫ َٜٛ٘ اْضا٥ٔ ، ٫ٚ ٜٴؼدرت٣ بايدذٜٓاس أٚ   
٘    اد٠ايظع . ايذ٫ٚس ٖٚدٞ   ،ػ٧ٷ ٜؼعش ب٘ اٱْظدإ بدني دٛاٗد

ايٓسع ، ٚط١َ٬ اِظذ َٔ اٯفات،  ساس١ ايكًب ، ٚاى٦ُٓإ
فٗزا ايدزٟ ٜهدٕٛ دظدذٙ َعداف٢، ْٚسظد٘ َڀ٦ُٓد١ ، ٚقًبد٘        
ٖاد٤ٟ ٜهٕٛ طعٝذٶا، يهٔ ملا اٖتِ ايٓاغ يُع املداٍ ، فدإِْٗ   
سككٛا دض٤ َٔ ايظعاد٠ ، فكذ ٜظاعذ املاٍ يف ع٬ز اِظذ َٔ 

ٜظتڀٝع املاٍ إٔ ٚكل طه١ٓٝ ايدٓسع ، ٫ٚ   ئٯفات، ٚيهٔ ا
 . ساس١ ايكًب ، بٌ نإ املاٍ عزابا يًكًب ٚيًٓسع 

* * * 

 ؟السعادة الوهنية ما هي 

َٹٔ عٗدذ  َٓز صَٔ بعٝذ ٚ،  أسبيت يف اهلل ٌٵ  ٚٵ ق ايبؼش١ٜ ، أځ
ٕٵ ٜبعدح اهلل ايٓٻداغ     ْضٍٚ آدّ عًٝ٘ ايظ٬ّ إڇيځد٢ ا٭سو ٚإىل أځ

ٔٵ ايظٸدعاد٠ َٚادتٗدا، ٚنٝس    فايهدٌ ٜ  ، كٝا١َّٜٛ اي  ٝد١ بشدح عٳد
ٗٳا ٚنجري َِٓٗ كًچٛا ايڀشٜدل، ٖٚدِ ٜٓكبدٕٛ عٓٗدا      ايٛؿٍٛ إڇيځٝٵ

بهٌ ىشٜل  املاٍ ٚسنن خًف ٍُٝع٘يف إقتٓا٤ فُِٓٗ َٔ ظٓٸٗا 
، َِٚٓٗ َٔ ظٓٗا يف إستكا٤ املٓاؿب ايعًٝا فبزٍ َٔ أدٌ ريو 

يؼدٗش٠ ٚبدذأ ٜشطدِ    فٹٞ ا ظٓٗا، َِٚٓٗ َٔ نٌ ْسٝع ٚغاٍ ، 
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َِٚٓٗ َٔ ظٓٸٗا ، اْڀٛ  ايعشٜل١ ٚايشٸفٝع١ يٝـٌ إڇيځ٢ ُٖٚ٘ 
َٳددعٳ      َٳددا صاٍ ٜدت٬ىِ  ٛٸ٠ ٚايظدٝڀش٠ فشنددب ًدشاڄ  َٛددٛد٠ بددايك

َٚدِٓٗ  ، َِٚٓٗ َٔ ظٓٗا يف ايؼٗٛات فشاس ٚكدٌ ،   أَٛاد٘
َٔ ظٓٗا يف إَشأ٠ مج١ًٝ ، ٚطٝاس٠ فاس١ٖ، ٚقـش َؼٝذ ، فتعب 

يف ايٓظدٝإ فدأدَٔ املخدذسات أٚ     َٚدِٓٗ َدٔ ظٓٗدا    ٚػك٢ ،
...ٚنٌ ٖد٪٤٫ ٜبدزيٕٛ ندٌ ْسدٝع      اُْٛس فلٌ ٖٛ اٯخش

ٚيهِٓٗ يف اّكٝك١ ٚؿدًٛا   ٚغاٍ َٔ أدٌ ايٛؿٍٛ يغاٜتِٗ ،
٘  ايعُدش  ْاؿش ايؼٝخ فل١ًٝ يٓا ٜٚشٟٚ،  إىل طشاب  اهلل سسظد

ِ  بدني  ايظدعاد٠ ٔاكشت٘ املاتع١  يفتعاىل  ؿدٛسا   ٚاّكٝكد١  ايدٖٛ
كدشب ا٭َجًد١ ايٛاقعٝد١ يهدٌ     اد٠ اي١ُٖٝٛ َع ٕتًس١ َٔ ايظع

 .  ًٜٞ ْزنش َٓٗا َا َٓٗا
 * * *  

 ؟ األموال والجزواتالسعادة يف مجع  هل 

مجدع  يف بعدن ايٓداغ ٜظدٔ إٔ ايظدعاد٠     إخٛتٞ يف اهلل ، 
 املاٍ ، ٚبٓا٤ ايعكاسات ٚايكـٛس؟ مجعٌٗ ايظعاد٠ يف ف ،املاٍ

عدٔ ريدو   فُِٓٗ َدٔ ٜعدر   نجري َٔ ايٓاغ ٜتِٖٛ ريو، 
 .بًظاْ٘، َِٚٓٗ َٔ ٜعتكذ ريو بكًب٘ ٚإٕ مل ٜـشا بزيو
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ٍڈ طعٝذٶاددديٝع نٚيف اّكٝك١   ش َٔ دددفهجٝ ٌ ؿاسب َا
ايجشٚات ٜعٝؼٕٛ يف ػكا٤ ٚتعاط١ دا٥ُد١ يف  ٚ أؿشاب ا٭َٛاٍ

   ٍ ،  سٝاتِٗ ايذْٝا قبٌ اٯخش٠ ملارا؟ ٭ِْٗ ٜتعبدٕٛ يف:مجدع املدا
 ًكًل ٚاْٛف َٔشكٕٛ ي، ٜٚتع سسظ٘ ٚاطتجُاسٜٙٚتعبٕٛ يف 

 فٛات ٖزا املاٍ ٚصٚاي٘. 
نِ َٔ إْظإ ميًو املًٝاسات ٚيهٓ٘ خا٥ف! قًل! ملارا نٌ 

 ٖزا اْٛف!؟ ٚمل نٌ ٖزا ايكًل!؟
إْ٘ ٛاف ع٢ً ٖزا املاٍ، ٛاف إٔ تأتٞ ٖض٠ طٝاطد١ٝ، أٚ  

 ٜأتٞ يـٛق فٝظشقٕٛ ٖزا املاٍ.

 إرٕ، ٖٛ ٜعٝؽ يف ػكا٤، خٛف، قًل، ِٖ، غِ، بٌ إْ٘
٫ ٜٓاّ ايًٌٝ، ٖٚزا أَش ٓشب، َؼاٖذ، تشْٚ٘ بدأعٝٓهِ، بدٌ   

 قذ ٜهٕٛ املاٍ طبب ٬ٖن٘ ٚممات٘!!
بٌ نِ َٔ غدين  ، بظبب ٍاست٘ ٌٳتٹأٚ قڂ فٳڀٹنِ َٔ غين خٴ

ؼدٞ ىًٝكدا، ٫ ميؼدٞ    مئَ يزات٘ بظبب أَٛاي٘، ٍذٙ ٫  ّٳشڇسٴ
سشا، ٫ ٜظافش نُا ٜشٜذ، ٫ ٜٓاّ نُا ٜشٜذ، ندٌ ٖدزا بظدبب    

 اي٘!!أَٛ
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ثِ نِ َٔ إْظإ ؿاسب َاٍ صاٍ َايد٘، ٚصايد  ثشٚاتد٘    
 بظددبب أٚ بددفخش فعدداؾ بكٝدد١ سٝاتدد٘ يف تعاطدد١ ٚػددكا٤.      

تًدو ايستدا٠ ايْٝٛاْٝد١، ابٓد١      قـد١ نشطدتٝٓا أْٚاطدٝع   ٚإيٝهِ 
املايٞ املؼٗٛس "أْٚاطٝع" ريو ايزٟ ميًو املًٝداسات،   املًٝاسدٜش

 ميًو اِضس، ميًو ا٭طاىٌٝ.
بٖٛا، ٚقبٌ ريو َاتد  أَٗدا، ٚبُٝٓٗدا    ٖزٙ ايستا٠ َات أ

-َات أخٖٛا، ٚبكٝ  ٖٞ ايٛسٜج١ ايٛسٝذ٠  َع صٚدد١ أبٝٗدا   
 ىزٙ ايجشٚات ايڀا١ً٥.

 نِ ٚسث ؟ -أٜٗا ايكاس٨ ايهشِٜ  -أتذسٟ 
ٍ يكذ ٚسث  َٔ أبٝٗا َا ٜضٜذ ع٢ً   مخظ١ آ٫ف ًَٕٝٛ سٜدا

!!! فتا٠ متًو أطدڀ٫ٛ ًشٜدا كدخُا!! متًدو ددضسا      طعٛدٟ 
 متًو ػشنات ىريإ!!نا١ًَ!!! 

أخٞ ايهشِٜ: اَدشأ٠ متًدو أنجدش َدٔ مخظد١ آ٫ف ًَٝدٕٛ       
ندجري   َكاٜٝعسٜاٍ، بكـٛسٖا ٚطسٓٗا، ٚىا٥شاتٗا، أيٝظ  يف 

 َٔ ايٓاغ أطعذ اَشأ٠ يف ايعامل؟
 ٌٖ ٖزٙ املشأ٠ طعٝذ٠؟ٚيهٔ 
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إيٝهِ قـتٗا ايعذٝب١، أَا أَٗا: فكدذ َاتد  بعدذ سٝدا٠     ٚ
٘، دددد بعذَا طكڀ  ب٘ ىا٥شتَأطا١ٜٚ، ٚأَا أخٖٛا: فكذ ًٖو 

 اييت نإ ًٜعب بٗا.
ٚأَا أبٖٛا: فكدذ اختًدف َدع صٚدتد٘ اِذٜدذ٠ ايديت ٖدٞ        
"دانًني نٓذٟ" صٚد١ ايش٥ٝع ا٭َشٜهٞ ايظدابل "نٓدذٟ"، تًدو    
ايضٚد١ اييت تضٚدٗا مب٬ٜني ايذ٫ٚسات، ٜبشدح عدٔ ايؼدٗش٠    
فكدد ، يٝكدداٍ: إْدد٘ تددضٚز بضٚددد١ ايددش٥ٝع ا٭َشٜهددٞ "دددٕٛ  

 ريدددو فكدددذ عددداؾ َعٗدددا يف ػدددكا٤ دا٥دددِ. نٓدددذٟ".َٚع 
تـٛس إٔ َٔ بٓٛد عكذ ايضٚاز: أ٫ تٓداّ َعد٘ يف فدشاؾ، ٚأ٫    
ٜظٝڀش عًٝٗا، ٚإٔ ٜٓسل عًٝٗا امل٬ٜني سظب سغبتٗا َٚع ريو 

 فكذ اختًس  َع٘، ٚعٓذَا َات، اختًس  َع ابٓت٘.
يف سٝا٠ أبٝٗدا  بشددٌ أَشٜهدٞ،     ٚيكذ تضٚد  ٖزٙ ايستا٠

 .-أٚ ىًكت٘  -ىًكٗا  ٚعاؾ َعٗا ػٗٛسا، ثِ
َعٗدا  ٚبعذ ٚفا٠ أبٝٗا تضٚد  بشدٌ آخش ْٜٛاْٞ، ٚعاؾ 

 .-أٚ ىًكت٘  -ػٗٛسا ثِ ىًكٗا 
ٔ ددٕٛ َددأتعًُ، اد٠ددثِ اْتظشت ى٬ٜٛ تبشح عٔ ايظع

 تضٚد ؟
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يًُش٠ ايجايج١، "أغ٢ٓ أَشأ٠ يف ايعدامل عًد٢ اٱىد٬م"، يكدذ     
تًتكدٞ   تضٚد  ػٝٛعٝا سٚطٝا، ٜا يًعذب!! قُد١ ايشأمسايٝد١  

 َع ق١ُ ايؼٝٛع١ٝ!!!
:  -بؼدهٌ خداق    -ٚعٓذَا طأىا ايٓاغ، ٚايـشسٕٝٛ 

 أْ  متجًني ايشأمساي١ٝ فهٝف تتضٚدني بؼٝٛعٞ؟
عٓذٖا قاي : أًدح عدٔ ايظدعاد٠!!! ْعدِ، يكدذ قايد :       

 أًح عٔ ايظعاد٠.
ٚبعذ ايضٚاز رٖب  َع٘ إىل سٚطٝا، ٚمبا إٔ ايٓظداّ ٖٓداى   

، فكدذ  ١تني، ٫ٚ ٜظدُض ٌادَد  ٫ ٜظُض باَت٬ى أنجش َٔ غشف
 -فذا٤ٖا ايـشسٕٝٛ  -بٌ يف غشفتٝٗا  -دًظ  ُذّ يف بٝتٗا 

 فظأيٖٛا: نٝف ٜهٕٛ ٖزا؟ -ِٖٚ ٜتابعْٛٗا يف نٌ َهإ 
 قاي : أًح عٔ ايظعاد٠.

 .-بٌ ىًكت٘  -ٚعاػ  َع٘ ط١ٓ، ثِ ىًكٗا 
 سس١ً يف فشْظا، ٚطأىا ايـشسٕٝٛ:  ُ ٝأڅقثِ بعذ ريو 

َشأ٠؟ قاي : ْعِ. أْا أغ٢ٓ اَدشأ٠ ٚيهدين   ٌٖ أْ  أغ٢ٓ ا
 أػك٢ اَشأ٠!!!
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 تضٚد  بشدٌ فشْظٞ. ٚآخريٶا
٫سظٛا أْٗدا تضٚدد  َدٔ أسبدع دٍٚ ٚيدٝع َدٔ دٚيد١        

 ٚاسذ٠ يعًٗا ٍشب سظٗا.
أقٍٛ: تضٚد  بغين فشْظٞ )أسذ سداٍ ايـدٓاع١( ٚبعدذ   

 .-بددٌ ىًكتدد٘   -فددرت٠ ٜظددري٠ أٖبدد  بٓتددا، ثددِ ىًكٗددا      
ٖٳ ثِ عاػ  بك١ٝ سٝاتٗا ، َٚٓز ػٗٛس ٚددذٖٚا  ِٵيف تعاط١، ٚ

يف ا٭سدٓتني، ٫ ٜعًُٕٛ ٌٖ َات  َٝت١ ىبٝع١ٝ،  َ٘ٝت١ يف ػايٝ
أّ أْٗا قتً ، ست٢ إٕ ايڀبٝدب ا٭سدٓتدٝين قدذ أَدش بتؼدشٜض      

 دجتٗا، ثِ دفٓ  يف دضٜش٠ أبٝٗا!!
 اْظدددش إىل ٖدددزٙ املدددشأ٠ ٖدددٌ أغٓددد٢ عٓٗدددا َاىدددا؟      

َما َأْغـَك َظـِّـل :م ظتكٍٛ ا: ف٬، ٚأَا يف اٯخش٠، فأَا يف ايذْٝ

ــْف  ــْؾَطاكِقْف 82َمالِق ــل ُش ــَؽ َظـِّ  . ص29-28ط اّاقدد١ : ه  (82( َهَؾ
إرٕ، املاٍ ٚسذٙ ٫ ًٙب ايظدعاد٠، ٫ٚ ٜٛفشٖدا، فُدٔ أندر     

 ايجشا٤. ايظعاد٠ يف املاٍأٖٚاّ ايظعاد٠ 
* * * 
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 ؟ السعادة يف الشوزة هل

يف ايؼدٗش٠،   ايظعاد٠ بعن ايٓاغ ٜظٔ إٔأسبيت يف اهلل ، 
 فٌٗ ايظعاد٠ سكڄا يف ايؼٗش٠ ؟ ! نايشٜاك١، ٚايسٔ؟

 ٚخـٛؿٶاطعاد٠،  ٚيٝظ أقٍٛ: ٫; ٭ٕ ايؼٗش٠ ػكا٤ 
ايزٟ ٜتكٞ ، ٚاّل إٔ مل تشتب  بتك٣ٛ اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل إرا 

٫ ٜشٜذ ايؼٗش٠; ٭ٕ ايؼٗش٠ إرا استبڀ   اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل
إرا صاي  عٔ ؿاسبٗا بغري طبب أؿٌٝ فإْٗا تضٍٚ طشٜعا، ٚ

 عاؾ يف ػكا٤، ٚتعاط١.
قذ ٜتِٖٛ نجري َٔ ايٓاغ إٔ ايظعاد٠ َٛدٛد٠ عٓذ ؿٓسني 

ٚطٛف ْرٖٔ ع٢ً إٔ  َٔ ايٓاغ ِٖ أٌٖ ايشٜاك١ ٚأٌٖ ايسٔ
 ا٭َش يٝع نزيو .

 : أٍل الرياضة -1
فُٔ َعظدهش إىل  ،  َعظُِٗ ٜعٝؽ ايؼكا٤ يف أٜاَ٘ ٚيٝايٝ٘

هاد ٜظتكش َع أًٖ٘ إ٫ قًد٬ٝ.  َعظهش َٚٔ طسش إىل طسش ف٬ ٜ
ٜٚلددڀش أغًددبِٗ إىل ايتسددشٜ  مبظددتكبًِٗ ايذساطددٞ ٚعددذّ     

 َٛاؿًت٘. بظبب ا٫ْؼغاٍ ايهاٌَ بايشٜاك١.
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أكف إىل ريو: اكڀشابِٗ عٓذ نٌ َباسا٠. ٚنفبتِٗ عٓدذ  
 نٌ ٖضمي١.

 ثِ إٕ اٱؿابات تتكارفِٗ َٔ نٌ داْب.
ٖبدٛ   نُا إٔ اْٛف َٔ سأٟ اُِاٖري ْٚظشتٗا عٓذ أٟ 

 يف املظت٣ٛ ٙعًِٗ ٜعٝؼٕٛ ػكا٤ َتٛاؿ٬.
ثِ َارا بعذ ريو؟ إٕ ايٓداغ طدشعإ َدا ٜٓظدِْٛٗ بعدذ      

 ا٫عتضاٍ فٝضدادٕٚ أملا ٚسضْا.
ٔ دددد ١ ٚإٕ ظدددد إرٕ فًٝظ  ايظدعاد٠ عٓدذ أٖدٌ ايشٜاك   

 ايهجريٕٚ أْٗا عٓذِٖ.
 : أٍل الفً -2

فؼدٌ أطدشٟ،   ،  إٕ سٝاتِٗ أطدٛأ سٝدا٠ ٜعٝؼدٗا ايبؼدش!    
 اٗددد٬ٍ، اْعدددذاّ سٝدددا٤، َدددٛت فلددد١ًٝ.     ٕدددذسات،

 ٚأقـددذ بأٖددٌ ايسددٔ: أٖددٌ ايغٓددا٤ ٚايڀددشب، ٚايتُجٝددٌ.    
٫ٚ أقٍٛ ٖزا َٔ عٓذٟ، بٌ ٖٛ َٔ َزنشاتِٗ اييت تعدر بٗدا   

 املُج١ًٞ ْزنش أسذ ا٭َج١ً املؼٗٛس٠ ٖٚايـشف ؿباا َظا٤. 
هدِ سككد  َدٔ    ، فايت٢ يكب  مبًهد١ اٱغدشا٤    َْٛشٚ َاسيني

   َدع ٖدزا إْتشدشت ، ٚنتبد    ٚيٝ٘ قشْا٥ٗدا  ايؼٗش٠ َا مل تـٌ إ
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ٟ  اجملذ، اسزسٟ: بٛؿ١ٝ َسادٖا دٓظٗا يبٓات ٌ  اسدزس ٔ  ند  َد
 فأْا ريو َٚع ايٛدٛد، يف اَشأ٠ أػٗش إْٞ با٭كٛا٤، ٛذعو
 – اّٝدا٠  يف اّكٝكٝد١  املدشأ٠  طدعاد٠  إٕ ايٛددٛد  يف اَشأ٠ أتعع

 .-تكـذ اّٝا٠ ايڀبٝع١ٝ ايبعٝذ٠ عٔ ا٭كٛا٤ ٚايؼٗش٠ 
* * * 

 ؟ الشواداتاحلصول على  السعادة يف هل

 ٌ أع٢ً ددددديف ْٝاد٠ دددايظعسمبا ناْ  اٱخ٠ٛ ايسل٤٬ ، 
اد٠ ايدذنتٛساٙ  دددساًَڄا يؼٗإ "ددايؼٗادات، يف إٔ ٜـبض اٱْظ

 ٫. -بهٌ ثك١  -يهين أقٍٛ يهِ  ، !!
إٔ ايظعاد٠ يٝظد   ٖٔ ٚإيٝهِ ٖزٙ ايكـ١ ايٛاقع١ٝ اييت تر

 ْؼدددشتٗا ًٓددد١ ايُٝاَددد١.  ايكـددد١  يف ايؼدددٗادات ٖٚدددزٙ 
ىبٝبدد١ تـددشخ، تكددٍٛ: خددزٚا ػددٗاداتٞ ٚأعڀددْٛٞ صٚدددا!!! 
اْظشٚا نٝف تكٍٛ ٖزٙ ايڀبٝب١، تـٛسٚا، دنتدٛس٠ يف ايڀدب،   

اَشأ٠  ىاملا أْٗاٚسمبا ناْ  يف ْظش نجري َٔ ايٓاغ "طعٝذ٠ دذا"، 
 ٚاطتڀاع  إٔ تهٕٛ دنتٛس٠، بٌ ٚيف ايڀب أٜلا.
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أعًد٢ ايعًدّٛ،    -َدٔ ايٓداغ   يف ْظش ندجري   -٭ٕ ايڀب 
ٚػٗادات٘ أفلٌ ايؼٗادات، ٖٚزٙ ْظش٠ خاى١٦، إمنا ٖزٙ ْظش٠ 

يف ايڀدب، فإْد٘    ايهجري َٔ ايٓاغ، إٔ اٱْظإ إرا نإ "دنتٛسا"
 ٜعٝؽ يف ق١ُ ايظعاد٠.

ايظابع١ َٔ ؿباا ندٌ  ايظاع١  إقشأٚا َا تكٛي٘ ٖزٙ املشأ٠،
خًدف   ّٜٛ، ٚق  ٜظتسضْٞ، ٜظتُڀش أدَعدٞ، ملدارا؟ أسندب   

ايظا٥ل َتٛد١ٗ ؿٛب عٝادتٞ بٌ َذفين، بدٌ صْدضاْيت"، تعدر    
عٔ عٝادتٗا اييت ىاملا نافش  ستد٢ تـدٌ إيٝٗدا، تعدر عٓٗدا      
"باملذفٔ" تعر عٓٗا "بايضْضا١ْ"، ثِ تكٍٛ: "ٚعٓذَا أؿٌ َجٛاٟ" بذٍ 
إٔ تكددٍٛ: أؿددٌ إىل َهددتيب، َٚكددش طددعادتٞ، تكددٍٛ: أؿددٌ 

 َجٛاٟ.
بأىساىٔ ٜٓتظشْين، ٜٚٓظشٕ  ٜٚتٛاؿٌ اّذٜح "أدذ ايٓظا٤

إىل َعڀسٞ ا٭بٝن، ٚنأْ٘ بشد٠ سشٜدش فاسطد١ٝ، ٖدزا يف ْظدش     
 ايٓاغ، ٖٚٛ يف ْظشٟ يباغ سذاد يٞ!!!

أدخٌ عٝادتٞ، أتكًذ مساعيت ٚنأْٗا سبٌ َؼٓك١ ًٜتدف  ف
سٍٛ عٓكٞ، ايعكذ ايجايح ٜظتعذ اٯٕ ٱنُداٍ ايتسافد٘ سدٍٛ    
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ؼا٩ّ ٜٓتابين عًد٢  ص، ٚايتَٔ عُشٖا عٓكٞ طأٟ: بًغ  ايج٬ثني
 املظتكبٌ.

طأخريا تـشخ ٚتكٍٛ:ص خزٚا ػٗاداتٞ َٚعداىسٞ، ٚندٌ   
َشادعٞ، ٚدايب ايظعاد٠ ايضا٥س١ طتعدين املداٍص، ٚأمسعدْٛٞ    

 . ن١ًُ "َاَا".ايتٛقٝع: دنتٛس٠ غ. ب. غ. ايشٜاو
* * * 

 ؟  إرتكاء املناصب العلياالسعادة يف  هل 

 ِ أؿشابدداد٠ ٖدددديعٌ أؿشاب ايظعَعاػش اٱخ٠ٛ ، 
  املٓاؿب ايعاي١ٝ املشَٛق١ َٔ قاد٠ ٚٚصسا٤ ٚغريِٖ؟ 

 غري أْٞ أقٍٛ يهِ: ٫.
ٖٳ يف ايذْٝا، ٚإٕ مل ٜكِ ؿاسبٗا ًكٗا فٗٞ  ِٵ٭ٕ املظ٦ٛي١ٝ 

ـداسب املٓـدب ٚايظدًڀإ ٫    ، فسظش٠ ْٚذا١َ ٜدّٛ ايكٝاَد١  
ٜساسق٘ اىِ خٛفا َٔ صٚاي٘، ٍذٙ ٜؼك٢ يًُشافظ١ عًٝد٘، ٚإرا  

 عاؾ بك١ٝ عُشٙ تعٝظا. -٫ٚبذ إٔ ٜضٍٚ  - صاٍ َٓـب٘
ٚاملٓـب قذ ٜهٕٛ طببا يف ٬ٖى ؿاسب٘، ٚيزيو ٜعدٝؽ  

 يف خٛف ٚقًل دا٥ُني.
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ايشدٌ ايزٟ أقاّ سس٬ يٝعٝدذ فٝد٘    ػاٙ إٜشإٚإيٝهِ قـ١ 
رنش٣ َشٚس أيسني ٚمخظُا١٥ ط١ٓ ع٢ً قٝاّ ايذٚيد١ ايساسطد١ٝ،   

امل ايعشبٞ بعدذ  ٚأساد إٔ ٜبظ  ْسٛرٙ ع٢ً اًْٝر، ثِ ع٢ً ايع
ريدو ايشددٌ ايدزٟ ندإ ٜتغٓد٢       ، ريو، يًٝتكٞ َدع ايٝٗدٛد  

 ٜٚتكًب نايڀاٚٚغ، نٝف ناْ  ْٗاٜت٘.
يكذ تؼشد!! ىشد!! مل ٙذ بًذا ٜأٜٚد٘، ستد٢ أَشٜهدا ايديت     

 نإ أرٍ عٌُٝ ىا.
ٚظٌ ع٢ً ٖزٙ اّاٍ ست٢ َات ػشٜذا ىشٜدذا يف َـدش،   

 بعذ إٔ أْٗه٘ اىِ، ٚفتو ب٘ ايظشىإ.
٫دٙ ٚأًٖ٘ ٚساػٝت٘ فكذ أؿبشٛا أػتاتا َتسدشقني يف  أَا أٚ

 عذ٠ قاسات!!!
* * * 

 ؟ اإلدمانيف السعادة   هل

ٕ يف اّكٝك١ أسبيت يف اهلل ،  ٛ : اٱدَدا  َ٪قد ،  ابتٗداز  ٖد
 َٚؼه٬ت٘، ايٛاقع ْظٝإ ٔاٚي١ أٚ ٚايٖٛٔ، ايتخٌٝ َٔ ْٚٛب
٘  ايشدٌ ق٠ٛ ٜٚٗذد ٚعستٗا، املشأ٠ مجاٍ ٜٗذد خڀش إْ٘  ٚػدٗاَت
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 ٚا٭ْجدد٢، ايددزنش بددني فددشم ٖٓدداى ٜعددذ مل ٚغريتدد٘، ٚػددُٝت٘
 .اُِٝع ٜٗذد دا٤ٶ أؿبض فاٱدَإ
 ايتًساص، َؼاٖذ٠ ع٢ً ناٱدَإ: َأيٛف١ بـٛس٠ٺ أسٝاْاڄ ٜبذأ

 املٛاقدع  َؼداٖذ٠  أٚ غريٖدا،  أٚ ايدٛسم،  يعب أٚ ا٭ف٬ّ، أٚ
ٔ  ايهُبٝدٛتش،  عدر  ا٭يعداب  بعن أٚ اٱيهرت١ْٝٚ،  مثد١  ٚيهد

 ٚاملخدذسات،  اُْدٛس  أٚ َج٬ڄ، ايتذخني نإدَإ: أخش٣ ؿٛس
ٕ  غريٖدا،  أٚ اىًٛطد١،  عكاقري أٚ املٗذ١٥، ايعكاقري أٚ  يف ٚندا

 ست٢ رنٛسٟ َشو ٚأْ٘ بايشداٍ، خاق ٖزا إٔ ٜظٔ املاكٞ
 ٜسدشم  ٫ٚ َعداڄ،  بآِظني ًٜعب ا٭َش ٖزا َجٌ إٔ انتؼاف متٻ
  رنش ٚأ ٚنبري، َشاٖل أٚ ٚداٌٖ، َجكف أٚ ٚفكري، غين بني

 .ٚأْج٢
َٚٔ ايكـف ايٛاقع١ٝ يف تعاطد١ ٖد٪٤٫ ايدزٜٔ ظٓدٛا إٔ     

ٍ  رات اِاَعد١  يف ىايب١ايظعاد٠ يف اٱدَإ ، ٖزٙ   فتدإ،  مجدا
 يف صٚدٗا أٚقع  ست٢ ٚاستاي  تضٚد  ثِ اٱدَإ، أفظذٖا

 ىدد٬ب عًدد٢ املخددذسات يتٛصٜددع ػددبه١ ٚػدده٬ اٱدَددإ،
ٗ  عًُٝٗدا  ايكدبن  ٜتِ إٔ قبٌ اِاَع١، ٔ  ُاٚإٜدذاع ِ  ايظدذ  ثد
 .ايٓسظ١ٝ املـش١
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 ٍٝدذ  ٚثكافد١،  مجاٍ رات ايڀريإ يف عا١ًَڄ ناْ  أخش٣ٚ
 ٚىًكد   سايتٗدا،  ٚتدذٖٛست  اٱدَإ يف ٚقع  يغات، أسبع
 إٔ قبٌ بغا٤ يؼبه١ َذٜشاڄ بٌ علٛاڄ ٚتـبض يتتذسز صٚدٗا َٔ
 .ا٭َٔ أدٗض٠ أٜذٟ يف تكع

* * * 

 ؟ اهلدف يف حتكيل السعادة   هل

 ،ٖزا َعًّٛ ٖذف َٔ يًشٝا٠ بذ ٫ خٛات ،اٱخ٠ٛ ٚا٭
 ػخفٔ ددقذ ٛتًف ٖزا اىذف َ اىذف؟ ٖٛ ٖزا َاٚيهٔ 
 .ٯخش 
 فإرا طأي  عاػل َا ٖذفو ؟  

، اّشق١ َٔ ٜذاٟٚ ٚاعتٓامٷ ايسشق١، َٔ ٜؼسٞ يكا٤ٷ: قاٍ
 ايڀشٜل.  فإرا ٚؿٌ إىل َا ٜتُٓاٙ ٚدذ أْ٘ قذ كٌ

 ٚإرا طأي  عامل َا ٖذفو ؟  
، فإرا ٚؿٌ ايذقٝك١ املعاْٞ ٚاطتٓبا  اّكٝك١، اىإدس: قاٍ

 يظعاد٠ يٝظ  فك  يف أَٓٝت٘ .اإىل غاٜت٘ ، ٚدذ إٔ 
 ٚإرا طأي  إَشأ٠ تشٜذ إٔ تتضٚز ، َا ٖذفو ؟
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 .مجا٫ڄ عٝين ٚميٮ د٫٬ڄ، قًيب ميٮ صٚزٷ: قاي  
ٚإرا تضٚد  َٔ سدٌ قذ تتشدٍٛ سٝاتٗدا ِشدِٝ ْتٝذد١     

 ٬ْفات صٚد١ٝ َظتُش٠ .
 ؟َا ٖذفو  غٓٝاڄ ٜهٕٛ إٔ ٜشٜذرا طأي  َٔ إٚ
ٞ أنٕٛ غٓٝدا ف : فٝكٍٛ   ٔ  ٝلدش ٌ  َد ٍ  أدد  بـدشت٘،  املدا

 فدإرا  أؿدذقا٥٘،  َدع  ص٥٬َ٘ َع أقاسب٘ َع ايؼخـ١ٝ ٚبع٬قات٘
 اّٝا٠، يز٠ فكذ قذ ْسظ٘ ٚدذ اىذف ٚسكل ٜشٜذ َا إىل ٚؿٌ
  ٔدددع ٜتهًِ إٔ ٖٛ ايٛسٝذ٠ َتعت٘ ٚؿاست بايب٪غ، ٚػعش
 .ٚإٖاصٙ تاسٛ٘، ٚعٔ املاٍ، مجع يف املاك١ٝ عبكشٜت٘

  ٜتعشو ٫ٚ ،يًظٗٛس ٚايؼٗش٠ ٜظع٢ ايزٟ ٚنزيو ٖزا
ٞ  با٥ظداڄ،  ػدكٝاڄ  ٜعٝؽ َا نجرياڄ يٓكذِٖ،  ايظٗدٛس  ٚسا٤ ٚايظدع
ٕ  سمبا ٚايؼٗش٠ ٔ  ٜهدٛ ٌ  يف ايعكبدات  أندر  َد  إرا ايظدعاد٠  طدبٝ
 َددع طددعٝذاڄ تعددٝؽ إٔ ٖٚددٞ ايسڀشٜدد١ ايغشا٥ددض َددع تعاسكدد 
 . ٚدرياْو أىسايو،ٚ صٚدتو،

َدٔ  ٖدزٙ ا٭َجًد١   ٖزٙ بعن ا٭َجًد١ ايظدشٜع١ َٚدا أنجدش     
ٍ  تعاىل ايظابكني ٚاي٬سكني، ٍشٟ فِٝٗ ط١ٓ اهلل   ايديت ٫ تتبدذ

 ٫ٚ تتغري.
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ايظدعاد٠ ايُٖٛٝد١ ايديت ٜتـدٛس     ؿٛس َٔ ؿدٛس  إرٕ ٖزٙ 
 .طعاد٠ سكٝك١ٝايٓاغ أْٗا 

هجري َٔ ايٓاغ ٜبذٚ ٭ٍٚ ١ًٖٚ أْٗدِ طدعذا٤، ٖٚدِ يف    ف
 ايٛاقدددع ٜتذشعدددٕٛ غـدددف ايؼدددكا٤ ٚايبددد٪غ ٚاّظدددش٠.
َٚٔ أٚكض ا٭َج١ً ع٢ً ايظعاد٠ اي١ُٖٝٛ، َدا تعٝؼد٘ أٚسبدا،    
ٌٚاؿ١ ايذٍٚ اٱطهٓذْاف١ٝ، فٗٞ أغ٢ٓ ايدذٍٚ، طدٛا٤ عًد٢    
َظت٣ٛ ايذٚي١، أٚ ع٢ً َظت٣ٛ دخٌ ايسشد، َٚع ريو فٗدٞ  

 متجٌ أع٢ً ْظب ا٫ْتشاس.
سٝح دخٌ ايسشد، فذٚي١ ايظٜٛذ َج٬ ٖٞ أغ٢ٓ دٚي١ َٔ 

 ٚيهٓٗا أع٢ً دٚي١ يف ْظب ا٫ْتشاس!!
بُٝٓا ٖذ ايذٍٚ اٱطد١َٝ٬ َدع إٔ أنجشٖدا فكدري٠ تظدذٌ      

تكشٜبٶدا عًد٢    ؿغري٠ دذٶا يف اٱْتشاس تهاد تهٕٛ َٓعذَد١  ْظب١
 َظت٣ٛ ايعامل .

١ دددد ٖٚهزا ْدش٣ َدٔ خد٬ٍ ايٛاقدع إٔ ايظدعاد٠ اّكٝكٝ     
ايؼددٗادات، ٫ٚ يف يٝظدد  يف املدداٍ ٫ٚ يف ايؼددٗش٠، ٫ٚ يف  

٫ٚ َا ٫ٚ يف اٱدَإ ، ٫ٚ َكٝل اىذف ايذْٟٝٛ  املٓاؿب، 
 ُا ٖٞ ايظعاد٠ اّكٝك١ٝ؟!ف، إرٕ أػب٘ ريو َٔ سڀاّ ايذْٝا
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* * * 

 ؟ السعداءمن هه السعادة احلكيكية وما هي 

ايشاسد١   يفاّكٝكٝد١  ايظدعاد٠  يف اّكٝكد١  إخٛتٞ يف اهلل ، 
ٚايظدعاد٠  ، دٌ ٚعد٬ ايكشب َٔ اهلل ايٓسظ١ٝ ٚاييت ٫ تتِ ا٫ ب

فددشاا َٚـددا٥ب اّٝددا٠ أأٜلددا يف املكددذس٠ عًدد٢ ايتعاَددٌ َددع 
ٕ اجملتُدع ايغشبدٞ   أبهسا٠٤. ٚست٢ تتلض ؿٛس٠ ايظعاد٠ ْكٍٛ 

يٝع طعٝذاڄ َع نٌ َا ميًه٘ َٔ َظت٣ٛ َادٟ َشتسع ٚسشٜات 
ٚعدذّ  ، ايٓسظدٞ   ايكًدل ٚ، ايتدٛتش  ٚ، ٚايغدِ  ، فداىِ  نجري٠ 
ٚتأْٝب ايلدُري  ، ٚاْٛف ايهفب١ اّضٕ ٚٚ،  ًٌٚامل،  ايشكا 
َدٔ ا٭َدشاو    ٚايٛطٛاغ ايكٗدش٣  ، ٚايتؼت  ، ٚاّري٠ ، 

باس١ٝ آِظ١ٝ ٫ٚ املداٍ ٫ٚ  ايش٥ٝظ١ٝ يًشلاس٠ ايغشب١ٝ. ف٬ اٱ
اّكٝك١ إٔ ، ٚيف ا ا٫طتك٬ٍ ٫ٚ غري ريو دعٌ ايغشب طعٝذٶ

، ػد٘ َٚعدادٙ   ٖٛ غا١ٜ طعاد٠ ايعبذ يف َعا ،َشاهلل َتجاٍ ٭اٱ
َدش سبد٘ تبداسى    اْسع َٔ اَتجاٍ أٚأخشت٘ آفًٝع يًعبذ يف دْٝاٙ ٚ

٫ باَتجداٍ  إخدش٠  َٚا طدعذ َدٔ طدعذ يف ايدذْٝا ٚاٯ    ، ٚتعاىل 
ٚاَدشٙ ،  ٫ بتلدٝٝع أ إَٚا ػدك٢ يف ايدذْٝا ٚا٫خدش٠    ، أَٚشاٙ 

ْظإ املد٪َٔ بداهلل ٚايشاكدٞ عدٔ أعُايد٘      ايظعٝذ ارٕ ٖٛ اٱف
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فدامل٪َٔ طدعٝذ   ، اّٝا٠ بهسا٠٤ عايٝد١  ٚايكادس ع٢ً ايتعاٌَ َع 
ْ٘ قشٜب َٔ اهلل ايكادس ايعضٜض اِباس املتهر ايدشمحٔ  أْ٘ ٜؼعش ٭

ٕ ا ندبريا ٭ ْظإ اى٦ُٓاْا ْسظٝٶايشسِٝ. ٖٚزا ايكشب ٜعڀٞ اٱ
ٕ ُٚٝد٘  أْظإ ٜٓظذِ َع فڀشتد٘ ٜٚؼدعش إٔ اهلل قدادسع٢ً    اٱ

 ٜٚعڀٝ٘ ٜٚٓـشٙ.
أقٛايدد٘  عددٕٔ ساكددٝا ْظدداطدد٬ّ ٙعددٌ اٱيتضاّ باٱاٱفدد 

ٚيكدذ ٚعدذ   ، ٫ اْدري إٜسعٌ  ٚأ٫٫ ٜكٍٛ أٚأفعاي٘ فٗٛ ٚاٍٚ 
ّڄا رنشٶا ندإ أّ أْجد٢   اهلل عض ٚدٌ ٖٚدٛ   ،َٳٔ عٌُ ع٬ُ ؿا

 ،يف ايذْٝا سٝا٠ طدعٝذ٠ َڀ٦ُٓد١   إٔ ٚٝٝٝ٘ ،َ٪َٔ باهلل ٚسطٛي٘
يف اٯخش٠ ثٛاب٘ بأسظدٔ َدا عُدٌ     ٚٙضٜ٘ ،ٚيٛ نإ قًٌٝ املاٍ

ـ َذَكـٍر مايذيٌٝ قٍٛ اهلل تعاىل : ، ٚيف ايذْٝا ـْ َظِؿَؾ َصاِِلًا مِّ َم

ـِ  ـٌ َفَؾـُْحقَِقـَُّف َحَقاًة َضقَِّبًة َوَلـَْجِزَيـَُّفْؿ َأْجَرُهؿ بَِلْحَس َأْو ُأكَثك َوُهَق ُمْمِم

 . ص97ط ايٓشٌ : ه َما َكاُكقْا َيْعَؿُؾقنَ 
 ٬دٌ ٚعد دددد فامل٪َٔ ٜعٝؽ يف د١ٓ سكٝك١ٝ بإمياْد٘ بداهلل د  

ٚسكاٙ عٔ قلا٥٘ فٗٛ ٜغُشٙ ػعٛس فٝاو بٓعِ اهلل تعاىل عًٝ٘ 
 ٘ َُٚٗددا أؿدداب٘ َددٔ ايبأطددا٤   يف نددٌ ٚقدد  َُٗددا سددذخ يدد

 ٚايلشا٤.



، ونهىصىل ألي عنىاٌ اضغظ عهى  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهزص اضغظ عهى

 ,Page Upنهًاوص عهى انعنىاٌ انًطهىب  فً انفهزص، وتىاسطح األٌسز  انشر

Page Down ذنقم تٍٍ انصفذاخ.  أو عجهح انًاوص 

 

 

46 

ٔٵٚٳ ٗٳٝٵبٺ عٳ ٍٳ  ؿٴ ٍٳ : قځدا ٍٴ  قځدا َٵشڇ  عٳذٳبٶدا  ♂ : ◘ اهللٹ سٳطٴدٛ  يٹدأځ
ٔڇ، َٹ ُٴ٪ٵ ٕٻ ايڃ ٙٴ إڇ َٵشٳ ٘ٴ أځ َّ ًڃ إڇيَّا يٹأځسٳذٺ رٳاىځ ٚٳيځٝٵعٳ خٳٝٵشٷ، نڂ ٔڇ،يٹ َٹ ٕٵ ُٴ٪ٵ  إڇ
٘ٴ ٕٳ ػٳهځشٳ، طٳشٻا٤ٴ أځؿٳابٳتٵ ٘ٴ، خٳٝٵشٶا فځهځا ٕٵ يځ ٘ٴ ٚٳإڇ  ؿٳدبٳشٳ  كٳشٻا٤ٴ، أځؿٳابٳتٵ
ٕٳ ٘ٴ خٳٝٵشٶا فځهځا  .(1) ▬ يځ

ٚئ تهٕٛ إ٫ ، فامل٪َٔ ٜعًِ ٜكٝٓا إٔ د١ٓ ايذْٝا ٫ تهٕٛ 
ٚايشكا عٓ٘ طبشاْ٘ ٚتعداىل ،  ، يف ظٌ اٱميإ باهلل دٌ ٚع٬ 

ا٭ّ بٛيذٖا ، فاهلل ٕ اهلل تعاىل أسسِ ب٘ َٔ سمح١ ٖٚٛ ٜعًِ أ، 
فًُدارا   –ساػدا ٚند٬    -تعاىل ٫ ٜسعٌ ػ٦ٝا ع٢ً ٚد٘ ايعبح 

ٜعرتو املظًِ ع٢ً قلدا٤ اهلل ٚقدذسٙ ؟ ٚملدارا ٚدشّ  املظدًِ      
ْسظ٘ َٔ دخٍٛ د١ٓ ايشكا ايت٢ َا دخًدٗا أسدذ يف ايدذْٝا إ٫    

 ش٠ .دطعذ يف ايذاسٜٔ يف ايذْٝا ٚاٯخ
* * * 

 السعادة معلطيف وار ح

 أٜٔ تٳظهڂٓني ؟ : قٌٝ يًظعاد٠
 . ف٢ قًٛب ايشاكني : قاي 

                                                 

  .2999َظًِ أخشد٘ ( ؿشٝض) (1)
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ِٳ تتغزٜٔ ؟ : قٌٝ  فبٹ
 . َٔ ق٠ٛ إمياِْٗ : قاي 
ِٳ تذَٚني : قٌٝ  ؟ فبٹ
 . ًڂظٔ تذبريِٖ : قاي 
ِٳ تٴظتٳذٵًبني ؟ : قٌٝ   فبٹ
 . ايٓسع إٔ ئ ٜـٝبٗا إ٫ځٸ َا نځتٳبٳ اهلل ىا إٔ تعًِ : قاي 
 فبِ تشسًني ؟ : قٌٝ
ايظدُاس١ ،   بايڀُع بعذ ايكٓاع١ ، ٚباّشق بعدذ  : قاي 
ِٳٸ   ) َٔ أقٛاٍ ايذنتٛس بعذ ايظشٚس ، ٚبايؼوځٸ بعذ ايٝكني ٚباى

 . (  َـڀس٢ ايظباعٞ
* * * 

 ؟ الزوحغذاء اجلسد وما هو غذاء 

طدبشاْ٘ ٚتعداىل سب    اهللإٔ   -أخٞ ايهدشِٜ   - ٌٖ تعًِ
   َٔ عٓـشٜٔ أطاطٝني آدًّل خايظُٛات ٚا٭سو َٚا فٝٗٔ 

 . ٚسٚا دظذ
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ٕ إ َشتبڀد اٚايعٓـدش  بد٘، ٚ يهٌ عٓـش غدزا٩ٙ اْداق   
   ٕ ٟ    ببعلُٗا ايدبعن ٭ُْٗدا ٜهْٛدا ،  بدزيو ايعٓـدش ايبؼدش

ْٚسدخ فٝد٘    -َٔ تشاب  -فُعًّٛ إٔ اهلل تعاىل خًل آدّ بٝذٜ٘ 
 َٔ سٚس٘ .
ٟ  ٖدزا  ٖٛ اِظذ ٘  ايدز ّ  نًٓدا،  ْعشفد  عًٝٗدا  َشنبد١  عظدا
 مسعدٞ،  دٗداص : ٚأدٗدض٠  ّدِ،  ٚعًٝٗا ب،ٚأعـا عل٬ت
 ٚدٗداص  ٖلدُٞ،  ٚدٗداص  تٓسظدٞ،  ٚدٗداص  بـدشٟ،  ٚدٗاص
ٚاهلل  ايٓداغ،  عشفٗدا  ٖدزٙ  ا٭دٗدض٠  تٓاطًٞ، ٚدٗاص دَٟٛ،

 اهلل، نتاب يف ٜأت ًِتعاىل ٫ ميٝض بني ػخف ٚآخش باِظذ ف
 قددذس عًدد٢ ايٓدداغ عًدد٢ ايجٓددا٤ ◘ اهلل سطددٍٛ طدد١ٓ يف ٫ٚ

ٕٻ ♂ أْ٘ قاٍ : ◘ٍ اهلل عٔ سطٛٚيكذ ثب   أدظاَِٗ،  يځا اهللځ إڇ
ٓٵظڂدشٴ  ِٵ  إڇيځدد٢ ٜٳ ٛٳسڇنڂ ِٵ، ؿٴد ٛٳايٹهڂ َٵدد ٔٵ  ٚٳأځ ٓٵظڂددشٴ ٚٳيځهٹد ِٵ إڇيځد٢  ٜٳ  قڂًڂددٛبٹهڂ

ِٵ ُٳددايٹهڂ  أٚ أبددٝن نددبري، أٚ ؿددغري دظددُو أدددٌ، (2)▬ ٚٳأځعٵ
٘  يدٝع  ٖدزا  كدعٝف،  أٚ مسدني  عشٜن، أٚ ىٌٜٛ أطٛد،  يد
 يْٛ  ٟايز أْ  ٫ٚ دظُو، سنب  ايزٟ يظ  ٭ْو ق١ُٝ;

ٟ ف بتڀًٜٛ٘، قُ  أْ  ٫ٚ دظُو، ٛ  سنبدو  ايدز م  اهلل ٖد
                                                 

  .2564َظًِ أخشد٘ ( ؿشٝض) (2)
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َْرَحـاِم َكْقـَػ َيَءـا ُ  ْٕ ُرُكْؿ ِي ا ٕ  آٍط ه ُهَق الَِّذي ُيَصـقِّ  ٫ص 6:عُدشا
  . اِظذ ٖٛ ٖزا أْتِ، تؼا٤ٕٚ نٝسُا

 طدد٣ٛ اٱْظددإ َددٔ ٜعشفددٕٛ ٫ اٯٕ ايٓدداغٚنددجري َددٔ 
 اِظدذ،  ًد٢ ع سٝاتٓدا  يف ٚا٭ُٖٝد١  ايرتنٝض فإٕ ٚىزا دظذٙ،
 ًٜعدب  ٍدذٙ  ؿشٝشٶا غري دا٥عٶدا  ٜهٕٛ عٓذَا ايشكٝع فايڀسٌ
 َا ٚيهٔ ايبٝ ، دٓبات اير١٦ٜ كشهات٘ ٚمتٮ ٚسدًٝ٘، بٝذٜ٘
 إىل ايلدشهات  تًدو  تٓكًدب  ستد٢  َأخزاڄ اِٛب َٓ٘ ٜأخز إٕ

٘  تٓسدع  فد٬  ٚبها٤، ؿٝشاتٺ  قدشب  ٫ٚ املٗدذٿ٥ني،  تٗذ٥د١  َعد
ٔ  ٜٚؼدشب  ثذٜٗا، أَ٘ تٴًكُ٘ إٔ ٚمبذشد املڂكشٻبني،  سًٝبٗدا;  َد
 نإ َا إىل ٜٚعٛد ّظات إ٫ ٖٞ َٚا ايبها٤، عٔ فٛساڄ ٜتٛقف
  أساد َا فٝشذد ٜٓكـ٘، َٚا ٚتاد٘ َا ٜعشف ايڀسٌ فٗزا عًٝ٘،

 .اىذف ٜٚـٝب
٘  تشُٞ ػذٜذاڄ عڀؼاڄ إْظإ ٜعڀؽ ٚعٓذَا  ايؼدستإ،  َٓد

 شبٚػد  املا٤ ٚدذ َا إرا ست٢ ايه٬ّ، ٫ٚ اّشاى ٜظتڀٝع ف٬
ٍ  ٖٚٓا ساي٘، َٚظٸٔ ٚايٓؼا ، ا١ّٜٛٝ فٝ٘ دبٸ  َٓ٘ ٘  ْكدٛ : يد
 .اىذف أؿب  يكذ
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 يف فتذدذٙ  َدا،  يظدببٺ  ايظدٗش  داُٖ٘ ٚقذ إ٫ أسذ َٔ َا
 ّ  ٚكددعف عٝٓدداٙ، ٚامحدشت  ٚدٗدد٘، ػٳددشٴب قدذ  ايتددايٞ ايٝدٛ

 ٚددذت  اطدتٝكظ  فإرا ٜٓاّ، ست٢ اّاٍ ٖزا ع٢ً فٗٛ دظُ٘،
ٕ  إٔ بعذ ٘دظُ ٚمتاطو َٴشٝٸاٙ، عً  قذ ايشاس١  َٓٗداساڄ،  ندا
 .اىذف أؿب  يكذ: ي٘ ْكٍٛ ٖٚٓا

َٔ َادت٘ أٟ َٔ ايدرتاب ايدزٟ خًدل َٓد٘      غزا٩ٙ فاِظذ
...، ٚايَّٓٛجٌ : ايڀعاّ ، ٚايؼشاب ، ٚاىٛا٤ ، ٚايشاس١ ، 

 طدكٛٙ، إقٌٝ  اِظذ عڀؽ ٚإرا أىعُٛٙ،قٌٝ  اِظذ دابفإرا 
  اِظذ رتاس ٚإرا ػت١ٜٛ، ٬َبع أدف٦ٛٙ;قٌٝ  اِظذ بشد ٚإرا
 .ؿٝس١ٝ ٬َٚبع َٚشاٚا، َهٝسات،: بشدٚٙقٌٝ 

ٕ  أْد   ٌٖٚ اِظذ، سٝا٠ اٯٕ ايٓاغ عٓذ اّٝا٠ إراڄ  إْظدا
 َٔ اتدداّٝٛاْ فسٞ دظذ قل١ٝ ايكل١ٝ إٔ يٛ !فك ؟ يظذى

 .دظذاڄ َٓو أنر ٖٛ 
 اِظدذ،  ىزا احملشن١ ايڀاق١ ٖٞ ايشٚا إٕ: ايعًُا٤ ٜكٍٛٚ

  ٚشنٗا؟ ايزٟ َٔ ،تبـش ٚايعني ٜتششى، اِظذف
ٌ ،  ايدشٚا  ؿعذت إرا ايشٚا،  ايعدني  ايعدني؟  تبـدش  ٖد
 .ىا احملشن١ ايشٚا رٖب  يهٔ ػ٤ٞ، ٜزٖب مل َٛدٛد٠
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 ا٭رٕ إٔ َدع  تظُع، ٫ ايشٚا خشد  فإرا تظُع ا٭رٕ
 فد٬  مسع٘ يف فتـٝض تأتٞ َٛدٛد، ايظُعٞ ٚاِٗاص َٛدٛد٠
 .َٛدٛداڄ يٝع ٚشنٗا ايزٟ ملارا؟ ٜظُعو،
 ◘ ايدٓيب  طدأيٛا  عٓدذَا  ْعًُٗا، ٫ ايشٚا؟ ٖٞ َا سظٓاڄ

وُح : م ي٘ تعاىل اهلل قاٍ ايشٚا عٔ وِح ُقِؾ الرُّ ـِ الرُّ َوَيْسَللقَكَؽ َظ

َّٓ َقؾِقالً  ـَ اْلِعْؾِؿ إِ ـْ َأْمِر َرِّبِّ َوَما ُأوتِقُتْؿ ِم  ٖٚزٙ،  ص85:اٱطشا٤طه  ِم
 ػ٦ٝاڄ عٓٗا ِْعً ٫ٚ بعًُٗا، اهلل اطتأثش اييت ا٭ػٝا٤ َٔ ايشٚا
 َدات  إرا ٚأْٗدا  تـدعذ  ٚأْٗدا  ُشز، بأْٗا ؿساتٗا، بعن إ٫

 .سٚس٘ ؿعذت اٱْظإ
 ٔ ، ٚغدِ  ، ٖدِ   : فُٔ أطكاّ ٖزٙ ايشٚا نذس ايٓسع َد

ٚخٛف ، ٚتأْٝب كدُري   ٚتٛتش ، ٚقًل ،، ٚسضٕ ، ٚكٝل 
ٚٚطدٛاغ  ، ٚؿدذ١َ عـدب١ٝ   ، ٚنفب١ ، ٚتؼت  ، ، ٚسري٠ 
ٌ  َجٌ ًبايك ع٢ً ٜهٕٛ أسٝاْاڄ....ف قٗشٟ ٔ  اِبد ّ  َد  اىُدٛ

ٍ  ٚصفشات، تأٖٚات إ٫ تظُع ف٬ ، ٚايلٝل ٚايغُّٛ،  ٚداٚ
 .ا٭ثكاٍ ٖزٙ ٜٴخشز إٔ اٱْظإ ٖزا بٗا

 ايهس١ًٝ ايٛطا٥ٌ بٛكعقذ إعت٢ٓ  اٱط٬ّيف اّكٝك١ فإٕ ٚ
 تعداىل  اهلل رندش  إىل امل٪َٔ فٓذب ايشٚس١ٝ ايـش١ عًٞ باّساظ
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ٌ  ايزٟ ا٭د٢ْ اّذ عًٝ٘ أٚدب نُا،  ساٍ نٌ ع٢ً ٘  ٜهسد  يد
ٔ  ايسشا٥ن بؼشب ٚريو ايشٚا غزا٤ ّ ،  ايـد٠٬  َد ،  ٚايـدٝا

٘  فدتض  ثِ ٚاّر،  ٚايضنا٠ ٌ  ريدو  بعدذ  ٚاطدعا  بابدا  يد  بايٓٛافد
ٕ  تدشب   ايعبدادات  ٖدزٙ .  ايكشبدات  أْدٛاب  ٚمجٝع ٘  اٱْظدا  بشبد
ٕ  يويدز  ايذْٝا َٛدات دشفت٘ نًُا إيٝ٘ ٚتعٝذٙ ٍ  ندا  اهلل سطدٛ
ًځا٠ٹٚٳدٴعٹًځ ٵ قڂ ♂ : ٜكٍٛ◘  ـٻ  : ٜكٍٛ ٚنإ (3) ▬ شٻ٠ڂ عٳٝٵٓٹٞ فٹٞ اي
ٗٳا ♂ ٍٴ أځسڇسٵٓٳا بٹ ًځا ًځا٠ځ ٜٳا بٹ ـٻ ِڇ اي ٔ  اٱط٬ّ ٢ْٗ ٚقذ ،  (4) ▬أځقٹ  عد

ٔ  فٓٗد٢  ٚكدعسٗا  ايدشٚا  طكِ إىل ت٪دٟ اييت ا٭َٛس  اتبداب  عد
ٞ  ٭ْٗدا  ; املًدزات  يف ٚا٫ُْٗداى  ٚايؼدبٗات ،  ا٭ٖدٛا٤   تعُد
٘  ايكًب ٔ  غداف٬  ٍٚعًد ٍ  يدزيو  اهلل رندش  عد  يف تعداىل  اهلل قدا
َْكَعاِم َبْؾ ُهـْؿ : م ايهساس ٚؿف ْٕ َّٓ َكا ط هَأَضـؾُّ َشـبِقالً إِْن ُهْؿ إِ

ــقَن م:  تعدداىل ٚقدداٍ ص ،44ايسشقددإ :  ــُروا َيَتَؿتَُّع ـَ َكَػ ــِذي َوالَّ

ؿْ  َْكَعاُم َوالـَّاُر َمْثًقى ََلُ ْٕ  .  ص12ط ُٔذ :هَوَيْلُكُؾقَن َكََم َتْلُكُؾ ا
* * * 

                                                 

  ٚؿشش٘ ا٭يباْٞ يف املؼها٠ . 3940يٓظا٥ٞ يف طٓٓ٘ اأخشد٘ ( ؿشٝض) (3)
  ٚؿشش٘ ا٭يباْٞ يف املؼها٠ . 4985أبٛ داٚد يف طٓٓ٘ أخشد٘ ( ؿشٝض) (4)



، ونهىصىل ألي عنىاٌ اضغظ عهى  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهزص اضغظ عهى

 ,Page Upنهًاوص عهى انعنىاٌ انًطهىب  فً انفهزص، وتىاسطح األٌسز  انشر

Page Down ذنقم تٍٍ انصفذاخ.  أو عجهح انًاوص 

 

 

53 

 ؟ اإلسالو بني متطلبات اجلسد والزوحكيف يواسن 

ٕ  دٜٔ اٱط٬ّ ،أسبيت يف اهلل  ايدشٚا  َتڀًبدات  بدني  ٜدٛاص
ٌ أ مبا ايتُتع اٱْظإ ع٢ً شٿّشٳٜٴ ٫ٚ اِظذ، َٚتڀًبات يد٘   سد

 ٜعًُِٗ املظًُني ع٢ً ايكشإٓ يف اهلل أْضٍ ٖهزا ايذْٝا، َتع َٔ
ٔ  ايبذٕ ٚب٘ َا إٔ ٘  َد ٘  سظٛظد ٔ ٜ ممدا  َٚتاعد ٘  لدُ ٘  يد  إقاَتد

 يف ا٫طدتُشاس  عًد٢  ٚٱعاْتٗدا  ايشٚا ْذ١َ إ٫ يٝع ٚؿشت٘
 َڀٝدد١ ايبددذٕ ٭ٕ اٯخددش٠; ٚايددذاس اهلل إىل ٚطددسشٖا طددريٖا
 عًد٢  ٜعٝٓٗدا  َدا  ٚإعڀا٤ٖدا  املڀٝد١  ٖزٙ ٱنشاّ بذ ف٬ ايشٚا،
 .بظ٬ّ اٯخش٠ يًذاس ٚايبًٛغ ٚايظسش ايشٚا بٗزٙ ايظري
ٍ  ٚايتبتٌ ايشٖبا١ْٝ إىل ٜذعٛ ٫ اٱط٬ّٚ  ايٓداغ،  ٚاعتدضا

طأيٛا عدٔ  ْسش  إٔ ث٬ث١أْ٘ عٓذَا بًغ٘ أمل ٜجب  عٔ سطٍٛ اهلل 
نأِْٗ تكايٖٛا ، فكايٛا : ٚأٜدٔ ٗدٔ   بٗا عبادت٘ ، فًُا أخرٚا 

ٍٳ  ٚقدذ غسدش اهلل يد٘ َدا تكدذّ َٚدا تدأخش ،         ◘ َٔ ايٓيب   قځدا
ِٵ ٖٴ َٻا: أځسٳذٴ ٌٳ أڂؿٳًِّٞ فځإڇْٿٞ أځْٳا أځ َّٝٵ ٍٳ، أځبٳذٶا اي ّٴ  أځْٳدا : آخٳدشٴ  ٚٳقځا  أځؿٴدٛ
ٖٵشٳ ٍٳ، أڂفڃڀٹشٴ ٚٳ٫ځ ايذٻ ٍٴ  أځْٳا: آخٳشٴ ٚٳقځا ٚٻزٴ  فځد٬ځ ،  ايٓٿظٳدا٤ٳ  أځعٵتٳدضڇ  أځتٳدضٳ
ٍٴ فځذٳا٤ٳ، أځبٳذٶا ِٵ ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ٗڇ ٍٳ إڇيځٝٵ ِٴ ♂:فځكځا ٔٳ أځْٵتٴ ِٵ ايَّزٹٜ ًڃتٴ  نځدزٳا  قڂ

َٳا ٚٳنځزٳا، ٘ٹ أځ َّ ِٵ إڇْٿٞ ٚٳاي ٘ٹيٹ يځأځخٵؼٳانڂ ِٵ َّ ٘ٴ، ٚٳأځتٵكځانڂ ٞ  يځ ّٴ  يځهٹٓٿد  أځؿٴدٛ
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ًِّٞ ٚٳأڂفڃڀٹشٴ، ٚٻزٴ ٚٳأځسٵقڂذٴ، ٚٳأڂؿٳ ٔٵ ايٓٿظٳا٤ٳ، ٚٳأځتٳضٳ ُٳ ٔٵ سٳغٹبٳ فځ  طٴٓٻتٹٞ عٳ
  . (5)▬ َٹٓٿٞ فځًځٝٵعٳ

أقدش مبدا قايد٘ طدًُإ      ٘أْ ◘ٚنزيو فًكذ ثب  عٔ ايٓيب 
ٕٻ ♂ايساسطٞ يـاسب٘ أبٞ ايدذسدا٤ ٜٓـدش٘ :    ًځٝٵدوځ  يٹشٳبٿدوځ  إڇ  عٳ

ًٹوځ سٳكًّا، عٳًځٝٵوځ ٚٳيٹٓٳسڃظٹوځ سٳكًّا، ٖٵ ٌٻ  فځأځعٵ ٹ سٳكًّا، عٳًځٝٵوځ ٚٳيٹأځ  نڂد
٘ٴ، سٳلٍّ رٹٟ ٍٳ،  ▬ سٳكَّ ٞټ فځكځا ٕٴ:♂ ◘ ايٓٻبٹ ُٳا ًڃ  . (6)▬ؿٳذٳمٳ طٳ

َّبدات  بني ٜٛاصٕ دٜٔيزيو فايذٜٔ اٱط٬َٞ   ايدشٚا  َتٳڀځ
َّبات ٌ  ْدب دا عًد٢  داْباڄ ٜٴڀغٞ ف٬ اِظذ، َٚتٳڀځ ّ  بد  اٱطد٬

َم ِزيـََة م: ٜكٍٛ اهلل تعاىل،  ٚآخش٠ سٝا٠ دٜٔ ـْ َحرَّ الَّتِك  اهللُِقْؾ َم

ـَ الــّرْزِق   ٜٚكددٍٛ ،ص32:ا٭عددشافطه َأْخــَرَ  لِِعَبــاِدِه َواْلطَّقَِّبــاِت ِمــ
ـَ  اهللَُواْبَتِغ فِقََم  اَتاَك م: طبشاْ٘ اَر آِْخَرَة َوَٓ َتـَس َكِصقَبَؽ ِم الدَّ

ـَ الدُّ   .ص77:ايكـفط هإَِلْقَؽ  اهللُْكَقا َوَأْحِسـ َكََم َأْحَس
 ٚيهٔ َٚادت٘، سغبات٘ ٚيًذظذ ٚىًباتٹٗا أػٛاقځٗا فًًشٚا

                                                 

  .5063ايبخاسٟ أخشد٘ ( ؿشٝض) (5)

  .1968ايبخاسٟ أخشد٘ ( ؿشٝض) (6)
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ٍ  يدزيو  اٯخش٠، ع٢ً ٜعًٛ َكاّ يًذْٝا ٙعٌ ٫ اٱط٬ّ  : قدا
اَر آِْخَرةَ  اهللَُواْبَتِغ فِقََم  اَتاَك م إٔ اٯخدش٠ ٖدٞ    ٜؼدعش  مما هالدَّ

ٌ  فُٝدا  أَا ًٛب،ٚاملڀايغا١ٜ  ٍ  بايدذْٝا  ٜتـد َوَٓ َتــَس م: فكدا

ْكَقا ـَ الدُّ ّ  ٔذٚد بأْ٘ ٜؼعش ايٓـٝب ٚيسظ،  هَكِصقَبَؽ ِم  َٚعًدٛ
ُٽا َٚكذس ٔ  ايٓـدٝب  ٖٚدزا  ٚصَاْاڄ، َٚكذاساڄ ٚنٝساڄ ن  ايدذْٝا  َد
ّٷ ٍ  قاٍ نُا ٔاي١، ٫ َذسن٘ يٲْظإ ٬َص ٗٳدا   ♂:  اهلل سطدٛ أځٜټ

ُٴدٛتٳ     اهللځايٓٻاغٴ اتٻكڂٛا  ٔٵ تٳ ٕٻ ْٳسڃظٶدا يځد ًڂٛا فٹٞ ايڀًَّځبٹ، فځإڇ ُٹ ٚٳأځدٵ
ٗٳا، فځاتٻكڂٛا  ٕٵ أځبٵڀځأځ عٳٓٵ ٚٳإڇ ٗٳا  ٞٳ سڇصٵقځ ٛٵفٹ ًڂدٛا فٹدٞ    اهللځسٳتٻ٢ تٳظٵتٳ ُٹ ٚٳأځدٵ

ّٳ َٳا سٳشٴ ٚٳدٳعٴٛا  ٌٻ  َٳا سٳ  .  (7)▬ ايڀًَّځبٹ، خٴزٴٚا 
اَهـا َقْد َأْفَؾَح َمـ زَ م: ايؼُع طٛس٠ يفتعاىل  ٜٚكٍٛ اهلل كَّ

اَها(2  ٔ  أفًدض  قدذ ص 10 ،9:ايؼُعطه(01  َوَقْد َخاَب َمـ َدشَّ  َد
ٔ  أفًدض : أٟ صناٖا، ٘  ىٗدش  َد ٔ  ْسظد ٔ  ْٚكاٖدا  ايدزْٛب  َد  َد
 ٚايعُددٌ ايٓددافع بددايعًِ اٖدداًَّٚعٳ اهلل بڀاعدد١ اٖدداقَّٚسٳ ايعٝددٛب
ٔ  ابٳخٳد  أٟ اٖا،دطٻ َٔ خاب ٚقذ ايـاحل، ٘  ٢سځد أخٵ َد  ْسظد
 باملذاَٚد١  يًخدري  اطدتعذاٖا  تٚأَدا  املعاؿٞ ابٌضَ يف ايهشمي١
ٍ  نإ ٚيكذ. ايسذٛس ٚفعٌ ايؼٝڀإ ىشم اتباب ع٢ً  اهلل سطدٛ

                                                 

  .ٚؿشش٘ ا٭يباْٞ يف ؿشٝض اِاَع 2144ابٔ َاد٘ أخشد٘ ( ؿشٝض) (7)
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َٳدا   ♂ :◘ ايكا٥ٌ فٗٛ بٗا، ٚأعًُِٗ بايذْٝا اهلل خًڃل أفك٘ ◘
ِٻ  ٌٻ تٳشٵ ٳ ػٳذٳشٳ٠ٺ ثٴ َٳا أځْٳا فٹٞ ايذټْٵٝٳا إڇيَّا نځشٳانٹبٺ اطٵتٳظځ ٚٳيٹًذټْٵٝٳا،  يٹٞ 

ٗٳا ٚٳتٳشٳنځ  .  (8)▬ سٳااٳ 
* * * 

 ؟ السز يف سعادة هذا العامل الفكريما هو 

 ا دددٕ ؿاسب َـٓع ْـشاْٞ نًُأٚه٢ يف اهلل ،  إخٛتٞ
طدأي٘   ،َبتظِ ٚطعٝذ  بظٝ عاٌَ أطٟٝٛ دخٌ َـٓع٘ ٚدذ 

 ْا ؿاسب املـٓعأْا َٔ أْ  فكري َع بايظعاد٠ ٚ ٚأَش٠ ملارا 

 سع بايتعاط١ ٚ ايلٝل ؟أٚ
 ْاأ١ إٕ ددداٍ بذٖؼدفك ،ِ ٭ْٞ َظً ،داب٘ بهٌ بظاى١ أ

 . ْعِ: قاٍ  ! ؟ َجًو أطًُ  أنٕٛ طعٝذا 
    ٕ ْڀدل   فأخزٙ إىل َشنض إطد٬َٞ ٱعد٬ٕ إطد٬َ٘ َٚدا أ

 ! بايؼٗادتني ست٢ أدٗؽ بايبها٤ 
 طأيٛٙ بعذٖا َا أبهاى؟

                                                 

  .ٚؿشش٘ ا٭يباْٞ يف ؿشٝض اِاَع 3709أمحذ خشد٘ أ( ؿشٝض) (8)
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سظظد   أَا إٕ ْڀك  بايؼٗاد٠ ست٢  قاٍ ىِ طبشإ اهلل
 .. بظعاد٠ َا ػعشت َجًٗا َٔ قبٌ مت٧ً ف٪ادٟ

ندإ   ، ٚملدا ٫ !!!، ٚقدذ  ايظعاد٠ اّكٝكٝد١   ٖٞ ْعِ تًو
نً٘ ٚ ٖٛ يف غا١ٜ أايٓٗش ٚ ٜ سذِٖ ٜغُع اْبض ايٝابع يف َا٤أ

جلالـدوكا  لق ظؾؿ ادؾقك ما كحـ فقف مـ شعادة: ايظعاد٠ ٚ ٜكٍٛ 

  . ظؾقفا بالسققف
يكذ ْؼش س٥ٝع َشٜدش إسدذ٣ اجملد٬ت َكٝكڄدا ؿدشسٝا يف      

ْ٘ : " أٌٖ ا١ِٓ يٝظدٛا طدعذا٤ " ٜكـدذ    َكايني َٓز طٓٛات عٓٛا
ٜٔ ٜعٝؼددٕٛ يف َظددت٣ٛ زبأٖددٌ آِدد١ ٖددِ طددهإ ايظددٜٛذ ايدد

فايذٚي١ تٓسدل ثًدح ايلدشا٥ب ايديت     ، إقتـاد٣ ٜؼب٘ ا٭س٬ّ 
فع ذٜذفعٗا ايؼعب ايظدٜٛذٟ يف ايتأَٝٓدات اٱدتُاعٝد١ ، ٚتد    

# َٓٗا يف َظاعذات ْكذٜد١ ، فسدٞ ايظدٜٛذ أعظدِ     80ايذٚي١ 
ْٝد١ ايؼد٦ٕٛ اٱدتُاعٝد١ ، ثدِ َٝضاْٝد١ ٚصاس٠      َٝضا١ْٝ ٖدٞ َٝضا 

َٚع ٖزٙ ايلدُاْات فكدذ رندش ايـدشسٞ إٔ ايٓداغ      ، ايرتب١ٝ 
ٕٚٝٛ يف ايظٜٛذ سٝا٠ قًك١ ، نًدٗا كدٝل ٚتدٛتش ، ٚػده٣ٛ     
ٚطخ  ، ٚترّ ٜٚأغ ، ْٚتٝذ١ يزيو ٜٗشب ايٓاغ َٔ ٖدزٙ  
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اّٝا٠ ايؼك١ٝ ايٓهذ٠ عدٔ ىشٜدل اٱْتشداس ، ايدزٟ ًٜذدأ إيٝد٘       
 ٔ ايٓاغ ، ًُـا مما ٜعاْْٛ٘ َٔ عزاب ْسظٞ أيِٝ .َا٭يٛف 

 ا٤ددددش ٚسا٤ ٖزا ايؼكدٚإْت٢ٗ ناتب ٖزا املكاٍ إىل إٔ ايظ
 ٜشدع إىل أَش ٚاسذ ٖٚٛ فكذإ اٱميإ . 

باِظذ ٚغزا٥٘ َٚتع٘ اٖتُٛا  ٖ٪٤٫ٚايظبب ٜهُٔ يف إٔ  
، ٍٚاًٖٛا غزا٤ ا٭سٚاا ، يف سدني إٔ املظدًِ عٓدذَا     ايضا١ً٥
و ملـٝب١ أٚ دا٥ش١ ٍتاا َاي٘ ٜـر ٭ْ٘ ٜ٪َٔ بايكلدا٤  ٜتعش

ٚٳإڇْٻدا  ♂ٜكٍٛ: ، ٚ فٗزا مما ٜٕٗٛ عًٝ٘ املـا٥ب ٚايكذس ، ٘ٹ  َّ إڇْٻا يٹ
ٚٳأځخٵًٹفٵ يٹدٞ خٳٝٵدشٶا    ـٹٝبٳتٹٞ،  َٴ ِٻ أڃدٴشٵْٹٞ فٹٞ  ٗٴ ٕٳ، ايً ٘ٹ سٳادٹعٴٛ إڇيځٝٵ

ٗٳا ٓٵ َٹ ٘ٴ خٳٝٵشٶا  ٗٳا، فٝٳخٵًځفٳ اهللڂ يځ ٓٵ  ◘عٛد ْيب ايشمحد١  ٖٚزا َٛ ▬ َٹ
 فٝكٍٛفٗٛ ٜعًِ إٔ ْضٍٚ املـا٥ب َهسشات يًزْٛب ٚاملعاؿٞ 

ٍٴ يځا ♂:◘سطٍٛ اهلل  ًځا٤ٴ ٜٳضٳا ٔڇ ايڃبٳ َٹ ُٴ٪ٵ َٹٓٳ١ٹ، بٹايڃ ُٴ٪ٵ ٙٹ فٹٞ ٚٳايڃ  دٳظٳذٹ
٘ٹ ًٹ ٖٵ ٘ٹ، ٚٳأځ َٳايٹ  .(9)▬ خڀ١٦ٝ عًٝ٘ َٚا اهلل ًٜك٢ سٳتٻ٢ ٚٳ

٘ ستد٢  فايهٌ ٜشٜذ إٔ ًٜك٢ اهلل تعاىل ٚيدٝع عًٝد٘ خڀ٦ٝد   
فٝٗا َا أعذت يًـابشٜٔ ٜسٛص ي١ٓ عشكٗا ايظُٛات ٚا٭سو 
 ًب بؼش .دش ع٢ً قدد٫ عني سأت ٚ٭رٕ مسع  ٫ٚ خڀ

                                                 

 ٚؿشش٘ ا٭يباْٞ . 494ايبخاسٟ يف ا٭دب املسشد شد٘ خأ( ؿشٝض) (9)
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* * * 

 ؟ سعادتك فى داخلكهل تعله أن 

طعادتو ف٢ داخًدو فًُدارا تبشدح     -أخ اّبٝب –ْعِ 
 ٘ددو بايًددو ف٢ إمياْددظعادت؟ فادىًبٗ  ٚتظافش ف٢ عٓٗا بعٝذاڄ
ا٭خٝاس ٚايتعاٜؽ َع ندٌ سدشف    عادتو ف٢ ؿٴشب١طٚتعاىل، 

 َٔ سشٚف نتاب ايعضٜض ايغساس، ٚفد٢ ايتٻًدزر بدزنش ايٛاسدذ    

طعادتو ف٢ إدخداٍ ايبظد١ُ ٚايسشسد١ عًد٢ ايٝتدِٝ      ٚ ،ايكٗاس 
 .ٚاحملضٕٚ ٚاملظهني ٚاملشٜن ٚاملڂبت٢ً

طعادتو ف٢ ايضٖذ ف٢ ايذْٝا ٚايتڀًع يٓعِٝ ا١ِٓ ايت٢ فٝٗا 
ٕٷ٫ عنيٷ سأت، ٚاَ  . مسع  ، ٫ٚ خڀش ع٢ً قًب بؼش ٫ أر

* * * 

 ؟ السعادة يف الداريناإلسالو يضنن كيف 

 دا٤ اٱطد٬ّ بٓظداّ ػداٌَ فٛكدع      كذيإخٛتٞ يف اهلل ، 
  ١ٜٛددد٘ ايذْٝددد٘ سٝاتدددِ َا ٜشتب يدٱْظإ َٔ ايكٛاعذ ٚايٓظ

ٚبزيو كُٔ يٲْظإ َا ٚكدل يد٘ مجٝدع َـداّ٘      ٚا٭خش١ٜٚ
اٱط٬ّ يًشساظ ع٢ً املـداحل   خش١ٜٚ ، فكذ دا٤ايذ١ْٜٛٝ ٚا٭
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 ٍ ٚايٓظدٌ   ايعًٝا ٚاملتُج١ً يف اّساظ ع٢ً: ايٓسع ٚايعكٌ ٚاملدا
 : ٬َٞ تؼٌُ َشسًتنيددٛس اٱطدداد٠ يف املٓظدددٚايذٜٔ فايظع

: فكذ ػدشب اٱطد٬ّ َدٔ ا٭سهداّ     الدكققية  السعادة -0  
 ٘ إ٫  ،ٜد١ ايذْٝٛ ٚٚكض َٔ ايلٛاب  َا ٜهسٌ يٲْظإ طدعادت
اٯخدش٠، ٚإٔ   أْ٘ ٜ٪نذ بإٔ اّٝا٠ ايذْٝا يٝظ  طٟٛ طبٌٝ إىل

اّٝا٠ اّكٝك١ٝ اييت ٙب إٔ ٜظع٢ ىا اٱْظإ ٖٞ سٝا٠ اٯخش٠ 
فٝكٍٛ اهلل تعاىل يف ايكشإٓ ايهشِٜ ٖٚٛ ايشطاي١ اييت أْضي  ع٢ً 

ــ َذَكـٍر َأْو ُأكَثـك م :  ◘ْيب اٱط٬ّ ُٔذ  ـْ َظِؿَؾ َصـاِِلًا مِّ َم

ـِ َمـا وَ  ـٌ َفَؾـُْحقَِقـَُّف َحَقاًة َضقَِّبـًة َوَلـَْجـِزَيـَُّفْؿ َأْجـَرُهؿ بَِلْحَسـ ُهَق ُمْمِم

َبَع ُهـَداَي ، ٚقاٍ تعاىل : م ص97ط ايٓشٌ :ه َكاُكقْا َيْعَؿُؾقنَ  ـِ اتَّ َفَؿ

َٓ َيْءَؼك  ـْ 081َفاَل َيِضؾُّ َو َأْظَرَض َظـ ِذْكِري َفنِنَّ َلُف َمِعقَءًة  ( َوَم

ْكَقا م ٚقاٍ تعاىل:   ،ص   124 – 123:ى٘  طهـؽاً َض  ُقـْؾ َمَتـاُ  الـدَّ

َؼك َوَٓ ُتْظَؾُؿقَن َفتِقالً  ـِ اتَّ  . ص77:ا٤دايٓظط هَقؾِقٌؾ َوأخرة َخْرٌ دَِّ
 ١ ددداد٠ ايذا٥ُددددد: ٖٚزٙ ٖٞ ايظع السعادة إخروية -8
 قاٍ اهلل  سٝات٘ ايذْٝا ٖٚٞ َشتب١ ع٢ً ؿ٬ا املش٤ يف ،اْايذ٠

ـَؾَؿ َمـا تعاىل: م َؽُة َطادِِل َأكُػِسِفْؿ َفَلْلَؼُقْا السَّ
اُهُؿ اْدَالئِ ـَ َتَتَقفَّ الَِّذي

 ص28ط ايٓشٌ :ه َظؾِقٌؿ بََِم ُكـُتْؿ َتْعَؿُؾقنَ  اهللَُكـَّا َكْعَؿُؾ ِمـ ُشقٍ  َبَذ إِنَّ 
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كْ : م ٚقاٍ تعاىل،  ـَ َأْحَســُقْا ِي َهـِذِه الـدُّ ِذي َقا َحَســٌَة َوَلـَداُر لِّؾَّ

اّٝدا٠ ايدذْٝا   ، ٚ ص30ط ايٓشدٌ : هأخرة َخـْرٌ َوَلــِْعَؿ َداُر اْدُتَِّؼـنيَ 
ْكَقا َقؾِقـٌؾ ، قاٍ تعاىل : م يٝظ  د١ٓ يف ا٭سو ُقـْؾ َمَتـاُ  الـدَّ

َؼك َوَٓ ُتْظَؾُؿقَن َفتِقالً  ـِ اتَّ     .ص77ط ايٓظا٤ : ه َوأخرة َخْرٌ دَِّ
املكـذ َٔ خًل اٱْظإ ٚسدزسٙ َدٔ   ط٬ّ يكذ سذد اٱٚ

إٔ ٜٓؼغٌ بڀًب ايشصم عٔ املكـذ ايزٟ خًك٘ َٔ أدً٘ فكداٍ  
َّٓ لَِقْعُبـُدوِن  متعاىل : كـَس إِ َـّ َواإْلِ ( َمـا ُأِريـُد 65َوَما َخَؾْؼُت اجْلِ

ْزٍق َوَما ُأِريُد َأن ُيْطِعُؿـقِن   ـ رِّ اُق  اهللَ( إِنَّ 65ِمـُْفؿ مِّ زَّ ُذو ُهـَق الـرَّ

ِة اْدَتِـنيُ  ، ٖٚدزا ٫ ٜعٓد٢ إٔ    ص 58-56ت : ايدزاسٜا ط ه (62  اْلُؼقَّ
،  ٚفك تعاىل  اٱْظإ ٜرتى ايعٌُ يف ايذْٝا ٜٚٓؼغٌ بعباد٠ اهلل

٫ بٌ أَش اهلل تعاىل ايٓاغ إٔ ٜظعٛا يف ا٭سو يف ىًب ايشصم 
ـمبعذ أدا٤ ايـ٠٬ ، قاٍ تعاىل :  ـاَلُة َفاكَتِ ُ وا َفنَِذا ُقِضَقِت الصَّ

َْرِض َواْبَتُغقا ِمـ َفْضِؾ  ْٕ ُؽْؿ ُتْػؾُِحقنَ  اهللََواْذُكُروا  اهللِِي ا  َكثِرًا لََّعؾَّ

َْرَض م، ٚقاٍ تعاىل :  ص10ط اُِعد١ :  ه ْٕ ُهَق الَِّذي َجَعَؾ َلُؽـُؿ ا

ْزقِِف َوإَِلْقِف الـُُّءقرُ  ًدو :  ط امل ه َذُلقًٓ َفاْمُءقا ِي َمـَاكِبَِفا َوُكُؾقا ِمـ رِّ

خدري   َٚكٝدل ٖدٛ إعُاسٖدا   ٛظٝس١ اٱْظإ يف ا٭سو ف،  ص15
 ا٭عُداس ايبؼش١ٜ َٚـاّٗا اييت استبڀ  بدا٭سو إ٫ إٔ ٖدزا   
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   ٘ ندجري َدٔ ايـدعاب ٜٚتڀًدب َدٔ       َٚـدٌٝ املـداحل تهتٓسد
ٕ ، اٱْظإ بزٍ اِٗذ ٌَُٚ املؼدام يف طدبٌٝ ريدو      نُدا أ

، ظإ ٜٚتُٓاٖا اّٝا٠ يٝظ  َزي١ً ط١ًٗ دا٥ُا نُا ٜشٜذٖا اٱْ
َٚدٔ  ، عظش َٚٔ ؿش١ إىل َدشو   بٌ ٖٞ َتكًب١ َٔ ٜظش إىل

دا٥ُد١ ٜتُدشغ    ابدت٤٬ات ٖٚزٙ ، فكش إىل غ٢ٓ أٚ عهع ريو 
اٱْظإ يف َعٝؼت٘ فٝشكل عٔ ىشٜكٗدا املعداْٞ ايظدا١َٝ     عًٝٗا
اٱساد٠ ٚايعضّ ٚايتٛنٌ ٚايؼذاع١  ش بٗا َٔ ايـر ٚق٠َٛٹاييت أڂ

 ريدو ٖٚدزٙ َدٔ أقد٣ٛ أطدباب     ٚايبزٍ ٚسظٔ اًْل ٚغدري  

ٍ  ايڀُأ١ْٓٝ ٚايظعاد٠ ٚايشكا قاٍ اهلل تعاىل : م ُؽْؿ بَِمْ َوَلـَْبُؾَقكَّ

ـ  ِ ـَ إََمَقاِل َوإكُػِس َوالثََّؿَراِت َوَب ِّ قِ  َوَكْؼٍص مِّ قْف َواجْلُ ـَ اْْلَ مِّ

ـَ   ابِِري ِصقَبٌة َقاُلقْا إِ 066الصَّ ـَ إَِذا َأَصاَبْتُفؿ مُّ ـا إَِلْقـِف ( الَِّذي ا هللِِّ َوإِكَّ كَّ

ٌة َوُأوَلـئَِؽ 065َراِجعقَن  ِْؿ َوَرمْحَ ِّبِّ ـ رَّ ( ُأوَلـئَِؽ َظَؾْقِفْؿ َصَؾَقاٌت مِّ

 ه(065ُدوَن ــُهُؿ اْدُْفتَ 
 .ص  157-٠155 : ايبكشط

  * * *  
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 ؟  السعادةومفاتيح   أسباب ما هي 

ٚاٍ شٚسٙ ٚصددد١ ايكًب ٚطددإٕ ساساٱخ٠ٛ ٚا٭خٛات ، 
 ا٠ دٌ اّٝددد٘ َـددٛ املڀًب يهٌ َٓا ٚبدد٘ ٖددَُٖٛ٘ ٚغَُٛ

ايظعٝذ٠ ، ٜٚتِ ايظشٚس ٚا٫بتٗاز ، ٜٚتشكل ٖزا ا٭َش مبعشف١ 
ايظعاد٠ ٚايت٢ تٓكظِ إىل ث٬ث١ أقظاّ : أطباب دٜٓٝد١ ،  أطباب 

٫ٚ ميهٔ إٔ ٍتُدع ٖدزٙ   ، ٚأطباب ىبٝع١ٝ ، ٚأطباب ع١ًُٝ 
ٌٖ اٱميإ فك  ٚيٝع أسدذ غريٖدِ    ا٭طباب ايج٬ث١ إ٫ عٓذ أ

ْكَقا م:  ٚقذ بني اهلل تعاىل ريو فكاٍ،  ـ َكاَن ُيِريُد َثـَقاَب الـدُّ مَّ

ْكَقا َوأِخَرِة َوَكاَن  اهللَِفِعـَد  ط ايٓظدا٤ :   ه َشِؿقعًا َبِصراً  اهللَُثَقاُب الدُّ

 .ص 134
يف ثدٛاب ايدذْٝا    -أٜٗا ايٓاغ -َٔ ٜشغب َٓهِ  املع٢ٓ : 

 ،فعٓذ اهلل ٚسذٙ ثٛاب ايدذْٝا ٚاٯخدش٠   ،و عٔ اٯخش٠شڇعٵٜٚٴ
فٗدٛ ايدزٟ    ،فًٝڀًب َدٔ اهلل ٚسدذٙ خدريٟ ايدذْٝا ٚاٯخدش٠     

بـدريٶا بأعُداىِ    ،ميًهُٗا. ٚندإ اهلل مسٝعٶدا ٭قدٛاٍ عبدادٙ    
 أطدباب فًٓكدف َعدا عًد٢     . ٚطٝذاصِٜٗ ع٢ً ريو ،ْٚٝاتِٗ

 . ايظعاد٠ يعٌ اهلل إٔ ٜٛفكٓا يٮخز بٗا إْ٘ دٛاد نشِٜ
 :  ، والعنل الصاحلجل وعال اإلمياٌ باهلل -1
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تعاىل بني اٱميإ ٚايعٌُ ايـداحل   اهلل قشٕ يكذ أسبيت يف اهلل ،
َّٓ : م قاٍ تعاىل  ايكشإٓ نٌ يف ـَ  إِ اِت  َوَظِؿُؾقا آَمـُقا الَِّذي اِِلَ  الصَّ

َّٓ م ، ٚقاٍ أٜلٶا يف َٛكع آخدش :  ص227:ايؼعشا٤ه ط ـْ  إِ  َمـ

ـَ  ، ٚيف َٛكدع آخدش قداٍ ددٌ     ص 37:طبأه طَصاِِلاً  َوَظِؿَؾ  آَم

ـَ  إِنَّ م ٚع٬ : اِت  َوَظِؿُؾقا آَمـُقا الَِّذي ـاِِلَ ص 277:ايبكدش٠ ه ط الصَّ
 املظداسٜٔ،  يف طشت إرا إ٫ ا١ِٓ إىل تـٌ إٔ ميهٔ ٫ أْ٘ املِٗ
ٕ  يهٔ ،ايـاحل ايعٌُ يف ٚخڀ٠ٛ اٱميإ يف خڀ٠ٛ ٕ  إميدا  بدذٚ
ٌ  ٫ٚ َ٪َٔ إْ٘: كٍٜٛ ايزٟٚ ٚادعا٤، نزب ؿاحل عٌُ  ٜعُد
 بشٖاْاڄ ٚإمياْ٘ دعٛاٙ ؿذم ع٢ً أقاّ َا َذبڈ، ٖزا ؿاّاڄ ع٬ُڄ

ٌ  اهلل، َعـ١ٝ عٔ ٚبعذٙ هلل ٚىاعت٘ اْكٝادٙ َٔ ٚدي٬ٝڄ،  ٚعُد
َٵٓٳا : م قداٍ تعداىل   اهلل ٜكبً٘ ٫ إميإ بغري ؿاحل  َٳدا  إڇيځد٢  ٚٳقځدذٹ
ًڂٛا ُٹ ٔٵ عٳ ٌڈ َٹ ُٳ ًڃٓٳاٙٴ عٳ ٓٵجٴٛ ٖٳبٳا٤ٶ فځذٳعٳ  بدذ  ٬فد ص 23:ايسشقإطه  ساڄَٳ
 .ايـاحل بايعٌُ اٱميإ اقرتإ َٔ
 اّدل  َٚعشفد١  ٚتٛسٝذٙ، َٚعشفت٘ باهلل اٱميإ إٕ! اٱخ٠ٛ أٜٗا

ّ  ايعٌُ، ٚإخ٬ق ٌ  ايظد١ٓ،  ٚيدضٚ  ٚاملذاَٚد١  اّد٬ٍ،  ٚأند
 ا٫طدتغساس ٚ ٚايتٛب١ اّظ١ٓ، ايظ١٦ٝ ٚإتباب ٚايتٛط ، ٚايكـذ

 ٚكٛاب  َٚٓاسات، ع٥٬ِ أٚي٦و نٌ اْڀ١٦ٝ; ع٢ً ٚايبها٤ ،
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 ٜعدشف  ٚمل اهلل عدشف  فُٔ ايـاحل، ايعٌُ يتشكٝل َٚتڀًبات
ٔ  ٜٓتسدع،  مل اهلل ٜعشف ٚمل اّل عشف َٚٔ ٜٓتسع، مل اّل  َٚد
 عدشف  َٚٔ ٜٓتسع، مل ايعٌُ ًٛف ٚمل اّل ٚعشف اهلل عشف
 ٜٓتسع، مل ايظ١ٓ ع٢ً ٜهٔ ٚمل ايعٌُ ٚأخًف اّل ٚعشف اهلل
ّ  ٚٙتٓدب  ا٬ٍّ ٜأنٌ ٚمل ريو ي٘ مت ٚإٕ  عًد٢  ٚأندب  اّدشا

 . ٜٓتسع مل ايزْٛب

ـٶا هلل تعاىل  ٘إميإ امل٪َٔ ٜذفعٚ ملشاعا٠ إٔ ٜهٕٛ عًُ٘ خاي
، فاٱْظإ ايزٟ ٜ٪َٔ باهلل تعاىل ◘َٚٛافكا ىذٟ سطٍٛ اهلل 

ا َدٔ مجٝدع ايؼدٛا٥ب ،    ٚسذٙ ٫ ػشٜو ي٘ إمياْا ندا٬َ ؿدافٝٶ  
ا َترَا َٔ ٜهٕٛ قًكڄٜهٕٛ َڀ٦ُٔ ايكًب ٖاد٨ ايٓسع ، ٫ٚ 

اّٝا٠ بٌ ٜهٕٛ ساكٝا مبا قذس اهلل ي٘ ػانشا يًخري ؿابشا عًد٢  
 ايب٤٬ . 

ِ    اٱميإ ٜدذفع ؿداسب٘   ٚأٜلٶا فإٕ  أْد٘   يًـدر ٭ْد٘ ٜعًد
تهٕٛ طببٶا يتسعٌٝ نجري َٔ َبت٢ً يف سٝات٘ ٚإٔ ٖزٙ ا٫بت٤٬ات 

 ،ٚايتٛندٌ عًٝد٘   ، ٚايجكد١ بداهلل   ، ايـر ايعبادات ايعظ١ُٝ ن
، ٚيكدذ بدني اهلل    ٚايشددا٤ َدٔ اهلل   ٚاْدٛف  ، ٚا٫طتغاث١ ب٘ 
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٘  عٖٓزا املتعاىل يف نتاب٘  ََ الـَّـاُس َأن م:٢ فكداٍ طدبشاْ َأَحِسـ

َٓ ُيْػَتـُقَن   ُكقا َأن َيُؼقُلقا آَمـَّا َوُهْؿ   .ص 2ط ايعٓهبٛت  ه(8ُيْسَ
ٜتًكددٕٛ ْعددِ اهلل تعدداىل بايؼددهش ٚايعشفددإ ،   فددامل٪َٕٓٛ
يكٍٛ سطٍٛ اٌُِٝ ٔ ٚايؼذا٥ذ ٚاملـا٥ب بايـر ٜٚتًكٕٛ احمل

َٵشڇ عٳذٳبٶا ♂ :◘اهلل  ٔڇ، يٹأځ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٻ ايڃ ٙٴ إڇ َٵشٳ ٘ٴ أځ َّ  رٳاىځ ٚٳيځٝٵعٳ خٳٝٵشٷ، نڂ
ٔڇ، إڇيَّا يٹأځسٳذٺ َٹ ُٴ٪ٵ ًڃ ٕٵ يٹ ٘ٴ إڇ ٕٳ ػٳهځشٳ، طٳشٻا٤ٴ أځؿٳابٳتٵ ٘ٴ، خٳٝٵشٶا فځهځا ٕٵ يځ  ٚٳإڇ
٘ٴ ٕٳفځ ؿٳبٳشٳ كٳشٻا٤ٴ، أځؿٳابٳتٵ ٘ٴ خٳٝٵشٶا هځا  .(10) ▬ يځ

ٚنٌ ٖزا َؼاٖذ بايتذشب١، فدامل٪َٔ إرا ابتًدٞ مبدشو أٚ    
فكش، أٚ ٗٛٙ َٔ ا٭عشاو ايديت ندٌ أسدذ عشكد١ ىدا، فإْد٘       
بإمياْ٘ ٚمبا عٓذٙ َٔ ايكٓاع١ ٚايشك٢ مبا قظِ اهلل ي٘ ٜهٕٛ قشٜش 

س ي٘، ٜٓظش إىل َٔ ٖٛ دْٚ٘، ڀًب بكًب٘ أَشاڄ مل ٜكذٻ٬ٜ فايعني، 
ٜٓظش إىل َٔ ٖٛ فٛق٘، ٚسمبا صادت بٗذت٘ ٚطشٚسٙ ٚساست٘ ٫ٚ 

إرا مل ٜهدٔ عًد٢    مجٝدع املڀايدب ايذْٜٝٛد١   ٍُع عٓذٙ ع٢ً َٔ 
 ٜ٪ت ايكٓاع١. ٚمل ْسع َظت٣ٛ اٱميإ

ْظدش إىل  أ ♂٭بٞ رس: ◘سطٍٛ اهلل فًكذ قاٍ ؟ !! ٚملا ٫ 
 َٔ ٖٛ َتو ٫ٚ تٓظش إىل َا ٖٛ فٛقو فإْ٘ أدذس إٔ ٫ 

                                                 

  .2999َظًِ أخشد٘ ( ؿشٝض) (10)
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 .(11) ▬ اهلل عٓذى ْع١ُتضدسٟ 
ٍٴ  يځدا  ♂:أْ٘ قاٍ ◘ طٍٛ اهللس ٚثب  أٜلٶا عٔ ًځدا٤ٴ  ٜٳدضٳا  ايڃبٳ

ٔڇ َٹ ُٴ٪ٵ َٹٓٳ١ٹ، بٹايڃ ُٴ٪ٵ ٙٹ فٹٞ ٚٳايڃ ٘ٹ دٳظٳذٹ ًٹ ٖٵ ٘ٹ، ٚٳأځ َٳايٹ  اهلل ًٜكد٢  سٳتٻد٢  ٚٳ
 .(12)▬ خڀ١٦ٝ عًٝ٘ َٚا

يف سني إٔ غري امل٪َٔ ٜتًك٢ اْري بأػدشڈ ٚبڀدشڈ ٚىغٝدإ.    
نُا تتًكاٖدا ايبٗدا٥ِ يؼدع ًٖٚدع،      فتٓششف أخ٬ق٘ ٜٚتًكاٖا

َؼت  َٔ دٗات قًب٘ َٚع ريو فإْ٘ غري َظرتٜض ايكًب، بٌ 
عذٜذ٠، َؼت  َٔ د١ٗ خٛف٘ َٔ صٚاٍ ٔبٛبات٘، َٚدٔ نجدش٠   
املعاسكات ايٓاػ١٦ عٓٗا غايباڄ، َٚٔ د١ٗ إٔ ايٓسٛغ ٫ تكدف  
عٓذ سذ بٌ ٫ تضاٍ َتؼٛق١ ٭َٛس أخش٣، قذ َـدٌ ٚقدذ ٫   

  ع٢ً ايسشو ٚايتكذٜش فٗٛ أٜلاڄ قًل َٔ َـٌ، ٚإٕ سـً
ٜٚتًكدد٢ املهدداسٙ بكًددل ٚدددضب ٚخددٛف  ، اِٗددات املددزنٛس٠ 

ٚكذش، ف٬ تظأٍ عٔ َا ٚذخ يد٘ َدٔ ػدكا٤ اّٝدا٠، َٚدٔ      
ا٭َشاو ايسهش١ٜ ٚايعـب١ٝ، َٚٔ اْٛف ايزٟ قدذ ٜـدٌ بد٘    

٫ٚ ؿر عٓذٙ ٜظدًٝ٘   ،٭ْ٘ ٫ ٜشدٛ ثٛاباڄ; إىل أطٛأ اّا٫ت 
                                                 

 ٚؿشش٘ ا٭يباْٞ يف ايرتغٝب. 361ابٔ سبإ أخشد٘ ( ؿشٝض) (11)
 ٚؿشش٘ ا٭يباْٞ . 494ايبخاسٟ يف ا٭دب املسشد أخشد٘ ( ؿشٝض) (12)
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إرا ابتًٞ بؼ٤ٞ َٔ ايسكش، أٚ فكذ بعن  ٚنزيو ٜٕٚٗٛ عًٝ٘،
 املڀايب ايذ١ْٜٛٝ، ٍذٙ يف غا١ٜ ايتعاط١ ٚايؼكا٤.

املخداٚف تدٛتشت أعـداب٘، ٚتؼدت       تعشو يبعنإرا ٚ
اْٛف ٚايشعب، ٚادتُع عًٝ٘ اْٛف بداخً٘ اَت٤ًٞ أفهاسٙ ٚ

 قدذ ٚتداز   اْاسدٞ، ٚايكًل ايباىين ، ٖٚزا ايٓٛب َٔ ايٓداغ 
ٚإ٫ اييت َتاز إىل متدشٜٔ ندجري    ع٬ز ايڀبٝع١ٝأطباب اييبعن 

اْٗاست قٛاِٖ ٚتٛتشت أعـابِٗ، ٚريو يسكذ اٱميدإ ايدزٟ   
 .ع٢ً ايـر ًُِٗٚ

ٚيكذ ٚعذ اهلل تعاىل َٔ مجع بني اٱميإ ٚايعٌُ ايـاحل، 
باّٝا٠ ايڀٝب١ يف ٖزٙ ايذاس، ٚباِضا٤ اّظٔ يف ٖزٙ ايدذاس ٚيف  

ــ َذَكـٍر َأْو اىل: مداس ايكشاسأٟ ا١ِٓ، قاٍ تع ـْ َظِؿَؾ َصاِِلًا مِّ َم

ـِ َما  ـٌ َفَؾـُْحقَِقـَُّف َحَقاًة َضقَِّبًة َوَلـَْجِزَيـَُّفْؿ َأْجَرُهؿ بَِلْحَس ُأكَثك َوُهَق ُمْمِم

 . ص 97ط ايٓشٌ: ه َكاُكقْا َيْعَؿُؾقنَ 
إٕ خلٛب امل٪َٔ هلل تعاىل ٜكٛدٙ إىل ايشاسد١ ايٓسظد١ٝ   نُا 

َع٢ٓ ٚغا١ٜ ٜظع٢ يتشكٝكٗا قداٍ تعداىل:م    ٝشع بإٔ يًشٝا٠ف
ـُ َوُهْؿ ُمْفَتُدونَ  َْم ْٕ ُؿ ا َؽ ََلُ

ـَ آَمـُقا َوََلْ َيْؾبُِسقا إِيََمََنُْؿ بُِظْؾٍؿ ُأوَلئِ  الَِّذي
 .ص 82ط ا٭ْعاّ : ه
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* * * 
 الكدر خريه وشره:باإلمياٌ  -2

ٌٻ إٕإخٛتٞ يف اهلل ،    َكذٻس، ٕٛدايه ٖزا يف ٙشٟ ػ٤ٞ ن
ٕ  ٙشٟ ػ٤ٞ ٖٓاى يٝع ٘  تكدذٜشاهلل  بدذٚ  ٚتعداىل;  طدبشاْ

ُٳ فاهلل ٘  فٝ٘، ٚذٴخ بٛق  ت٘ٚٚقَّ ٚنتب٘ سٙٚقذٻ ٘عًٹ ٘  فإْد  طدبشاْ
ٕٻ♂ :ي٘ قاٍ ايكًِ خًل َا أٍٚ ٚتعاىل ٍٳ إڇ ٚٻ ٘ٴ خٳًځلٳ َٳا أځ َّ ِٳ، اي ًځ   ايكځ
ٍٳ ٍٳ انڃتٴبٵ،: فځكځا ٍٳ أځنڃتٴبٴ؟ َٳا: فځكځا ٕٳ َٳا ايكځذٳسٳ انڃتٴبٹ: قځا َٳدا  نځا  ٚٳ
ٛٳ ٔٷ ٖٴ ٌٻ احملسٛظ ايًٛا يف فهتب، (13) ▬ ا٭ځبٳذٹ إڇيځ٢ نځا٥ٹ  ػ٤ٞ; ن
ٔ  َكدذٸسٷ  ٖٚٛ إ٫َّ ٙشٟ ػ٤ٞ َٔ فُا ٘  اهلل َد ،  ٚتعداىل  طدبشاْ

ّ  ٫ بٛقد   َٚ٪قچ ٷ ٘  ٜتكدذٸ ٘  ٜتدأخٸش  ٫ٚ عًٝد  يف َٚهتدٛب  عًٝد
 .احملسٛظ ايًٛا

يف ريو سدني قداٍ :    املاط١ٝيكذ ٚكع اهلل تعاىل ايكاعذ٠ ٚ
َّٓ ِي كَِتـاٍب مَ م َٓ ِي َأكُػِسـُؽْؿ إِ َْرِض َو ْٕ ِصـقَبٍة ِي ا ا َأَصاَب ِمـ مُّ

َأَها إِنَّ َذلَِؽ َظَذ  ْزَ ـ َقْبِؾ َأن كَّ   ص22ط اّذٜذ : ه (88 َيِسٌر  اهللِمِّ

                                                 

 ٚؿشش٘ ا٭يباْٞ قٞ ؿشٝض اِاَع. 2155ايرتَزٟ أخشد٘ ( ؿشٝض) (13)
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ٛٵ   ♂..:فكاٍاٜلٶا ريو  ◘ٜٚٛكض سطٍٛ اهلل  ٕٳ  ٚٳيځ  نځدا
ٌٴ يځوځ ٖٳبٶا، أڂسٴذٺ َٹجٵ ٚٵ رٳ ٌٴ أ ٌڇ َٹجٵ ٖٳبٶا أڂسٴذٺ دٳبٳ ٘ٴ  رٳ ٞ  تٴٓٵسٹكڂد ٌڇ  فٹد  طٳدبٹٝ
٘ٹ، َّ ٘ٴ َٳا اي ًځ ٔٳ ستٻ٢ َٹٓٵوځ قځبٹ َٹ ٘ٹ، بٹايڃكځذٳسڇ تٴ٪ٵ ِّ ِٳ نڂ ًځ ٕٻ فځتٳعٵ  أځؿٳابٳوځ َٳا أ
ِٵ ٔٵ يځ َٳا يٹٝٴخٵڀٹ٦ٳوځ، ٜٳهڂ ِٵ أځخٵڀځأځىځ ٚٳ ٔٵ يځ ـٹدٝبٳوځ،  ٜٳهڂ ٕٵ ٚٳأځْٻدوځ  يٹٝٴ  إڇ
ًڃ ٳ ٖٳزٳا غٝٵشڇ عٳًځ٢ َٴ ٻ ٖزٙ ايـس١ َدٔ أٖدِ   ،  (14)▬  ايٓٻاسٳ دٳخٳ

ؿسات ايظعذا٤، إر ٫ ميهٔ إٔ َـٌ ايظعاد٠ إ٫ ملدٔ ٜد٪َٔ   
، ٚايشكدا  بايكدذس خدريٙ ٚػدشٙ   باهلل، َٚٔ اٱميإ باهلل اٱميإ 

بكظُ٘، ٭ٕ اٱْظإ يف ٖزٙ اّٝا٠ ٫ بدذ إٔ ٜٓتابد٘ ػد٤ٞ َدٔ     
 ، ًٖو.خريٙ ٚػشٙايكذسباىُّٛ ٚاملـا٥ب، فإٕ مل ٜ٪َٔ 

، ٚأثدشٙ يف  بايكدذس خدريٙ ٚػدشٙ   ٓلشب َدج٬ يٲميدإ   ٚي 
عش٠ٚ بدٔ ايدضبري سمحد٘ اهلل  أسادٚا إٔ ٜكڀعدٛا      طعاد٠ اٱْظإ:

( فكايٛا ي٘: ٫بذ إٔ ْظدكٝو  غشغش١ٜٓايسدً٘، ٭ٕ فٝٗا اٯن١ً )
مخشا، يهٞ ْظتڀٝع إٔ ْكڀع سدًو بذٕٚ إٔ َع بف٫ّ ايكڀع 

املغًدٞ يٝكدف   خاؿ١ أِْٗ بعذ ايكڀع طٝلعْٛٗا يف ايضٜد    -
 فُارا نإ َٛقس٘؟ -ايذّ 

 ٛا: دايدديكذ سفن ٚقاٍ: ٫، أٜغسٌ قًيب عٔ رنش اهلل!! فك
                                                 

 ٚؿشش٘ ا٭يباْٞ .    77ابٔ َاد٘ أخشد٘ ( ؿشٝض) (14)
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إرٕ َارا ْسعٌ؟ قاٍ: طأديهِ إىل ىشٜك١ أخش٣، إرا قُد  إىل  
ٜتعًل باهلل،  -س٦ٓٝز  -ايـ٠٬، فافعًٛا َا تؼا٩ٕٚ، ٭ٕ قًب٘ 

 ف٬ ٚع مبا ٜسعٌ ب٘.
دً٘ َدٔ فدٛم ايشنبد١،    ٚفع٬ عٓذَا نر َـًٝا، قڀعٛا س

ٚمل ٜتششى، ٚيهٔ عٓذَا ٚكعٛا سدً٘ يف ايضٜ  املغًٞ طدك   
َغؼٝا عًٝ٘، ٚيف ايًٌٝ أفام. فإرا بايٓاغ ٜكٛيٕٛ يد٘: أسظدٔ   

 اهلل عضا٤ى يف سدًو، ٚأسظٔ اهلل عضا٤ى يف ابٓو.
قاٍ؟ قاٍ بهٌ تظًِٝ  اًكذ َات ابٓ٘ يف ٖزٙ ا٭ثٓا٤، فُارف

، ٜددا سب إٕ نٓدد  ابتًٝدد  فكددذ : "اُّددذ هلل ٚإميددإ بايكلددا٤
 عافٝددد ، ٚإٕ نٓددد  أخدددزت فكدددذ أعڀٝددد  ٚأبكٝددد ".   
ٖزا ٖٛ اٱميإ ايـادم بايكلدا٤ ٚايكدذس، ٚيهدٔ أٜدٔ أَجداٍ      

َّٓ ، مٖ٪٤٫ ايتكا٠ اْاكعني هلل، املظًُني ملؼ٦ٝت٘ اَها إِ َوَما ُيَؾؼَّ

َّٓ ُذو َحـظ  َظظِـقؿٍ  اَها إِ وا َوَما ُيَؾؼَّ ـَ َصَزُ  ص35: فـدً  طه (16 الَِّذي
يف بٝددإ ٚدددٛب ا٭خددز با٭طددباب    ◘سطددٍٛ اهلل ٚقدداٍ 

ٚا٫طتعا١ْ باهلل ٚعذّ اّضٕ ع٢ً ًُف ايٓتدا٥ر املشغٛبد١ ٭ٕ   
ٓٵسځعٴدوځ،  َٳدا  عٳًځد٢  اسٵدشڇقٵ  ♂ نٌ ػ٤ٞ قذ قذسٙ اهلل تعداىل :   ٜٳ

ٔٵ ٕٵ تٳعٵذٳضٵ، ٚٳيځا بٹاهللٹ ٚٳاطٵتٳعٹ ٞٵ٤ٷ، أځؿٳابٳوځ ٚٳإڇ ًځا ػٳ ٌٵ فځ ٛٵ تٳكڂ  ٞأځْٿد  يځ
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ًڃ ٴ ٕٳ فځعٳ ٔٵ ٚٳنځزٳا، نځزٳا نځا ٌٵ ٚٳيځهٹ َٳا اهللٹ قځذٳسٴ قڂ ٌٳ، ػٳا٤ٳ ٚٳ ٕٻ  فځعٳ  فځدإڇ
ٛٵ ٌٳ تٳسڃتٳضٴ يځ ُٳ ٕڇ عٳ  .(15) ▬ ايؼٻٝٵڀځا

* * * 
 : تعاىلالتىكل على اهلل  -3 

  قذَ٘ ٚٚىأت ايذْٝا ٖزٙ يف طاس َٔ نٌ،  َعاػش اٱخ٠ٛ
  عًٝ٘  ٜتٛنٌ َٔ ىلإ ٚٚتاز ٜٚٓـشٙ، ٜعٝٓ٘ َٔ إىل ٚتاز ايجش٣

 .إيٝ٘ بكًب٘ ٜٚٓـشف
 املٓافع دًب يف عًٝ٘ ٚا٫عتُاد اهلل ع٢ً ايتٛنٌ نإ ٚىزا
 ا٭عددذا٤، عًدد٢ ٚايٓـددش ا٭سصام، ٚسـددٍٛ امللدداس، ٚدفددع
 ٚأٚدددب املُٗددات أٖددِ َددٔ ريددو ٚغددري املشكدد٢ ٚػددسا٤

ٔ  امل٪َٓني، ؿسات َٔ ٖٚٛ ايٛادبات،  اٱميدإ،  ػدشٚ   َٚد
 ٚطدهٝٓتٗا  ايدٓسع  ٚىُأ١ْٓٝ ْؼاى٘،ٚ ايكًب ق٠ٛ أطباب َٚٔ

 .ٚساستٗا
٫ٚ ٜ٪ددٌ  هٌ َ٪َٔ إٔ ٜأخز با٭طباب املؼدشٚع١ ،  يفٝٓبغٞ 

عٌُ ايّٝٛ إىل ايغذ ٚإٔ ٚظِ ا٭عُداٍ ٫ٚ ٜ٪دًدٗا ستد٢ ٫    

                                                 

 .   2664َظًِ أخشد٘ ( ؿشٝض) (15)
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ٚإٔ ٜظتؼدري  ٜؼعش بايٓذّ فُٝدا بعدذ ٚتهجدش عًٝد٘ املؼداغٌ ،      
ْؿ َوَأْمـُرهُ يكدٍٛ اهلل تعداىل : م  أؿشاب٘ إرا أقذّ ع٢ً أَدش َدا   

، ٜٚظتخٝري سب٘ طبشاْ٘ ٚتعاىل  ص38ط ايؼدٛس٣ :  ه  ُصقَرى َبْقـَُفؿْ 
فٝـد٢ً سنعدتني   َٔ دعا٤ اٱطدتخاس٠   ◘مبا عًُٓا سطٍٛ اهلل 

ِٻ إڇرٳا ♂ َٔ غري ايسشٜل١ ثِ ٜكٍٛ : ِٵ ٖٳ َٵشڇ، أځسٳذٴنڂ ًڃٝٳشٵنځعٵ بٹا٭ځ  فځ
ٔڇ ٔٵ سٳنڃعٳتٳٝٵ ِٻ  ايسځشڇٜلٳ١ٹ، غځٝٵشڇ َٹ ٌٵ  ثٴد ٗٴد : يٹٝٳكڂد َّ ٞ  ِٻاي  أځطٵدتٳخٹريٴىځ  إڇْٿد
ُٹوځ ًڃ ٔٵ ٚٳأځطٵأځيڂوځ بٹكڂذٵسٳتٹوځ، ٚٳأځطٵتٳكڃذٹسٴىځ بٹعٹ ِڇ،  فځلٵدًٹوځ  َٹ  ايعٳظٹدٝ
ِٴ أځقڃذٹسٴ، ٚٳ٫ځ تٳكڃذٹسٴ فځإڇْٻوځ ًځ ِٴ، ٚٳ٫ځ ٚٳتٳعٵ ًځ ّٴ ٚٳأځْٵ ٳ أځعٵ َّا  ايغٴٝٴٛبٹ، عٳ
ِٻ ٗٴ َّ ٕٵ اي ِٴ نڂٓٵ ٳ إڇ ًځ ٕٻ تٳعٵ َٵشٳ ٖٳزٳا أځ ٞ  دٹٜٓٹٞ فٹٞ يٹٞ خٳٝٵشٷ ا٭ځ َٳعٳاػٹد  ٚٳ
َٵشڇٟ ٚٳعٳاقٹبٳ١ٹ ٙٴ أځ ٙٴ يٹٞ فځاقڃذٴسٵ ِٻ يٹٞ، ٚٳٜٳظٿشٵ ٞ  بٳداسڇىڃ  ثٴ ٘ٹ،  يٹد ٕٵ فٹٝد  ٚٳإڇ
ِٴ نڂٓٵ ٳ ًځ ٕٻ تٳعٵ َٵشٳ ٖٳزٳا أځ ٞ  يٹٞ ػٳشپ ا٭ځ ٞ  فٹد ٞ  دٹٜٓٹد َٳعٳاػٹد  ٚٳعٳاقٹبٳد١ٹ  ٚٳ
َٵشڇٟ ٘ٴ أځ ٘ٴ، ٚٳاؿٵشڇفڃٓٹٞ عٳٓٿٞ فځاؿٵشڇفڃ ْځ يٹٞ ٚٳاقڃذٴسٵ عٳٓٵ ٕٳ، سٳٝٵحٴ ٝٵشٳا   نځا
ِٻ ٍٳ"  أځسٵكٹٓٹٞ ثٴ ُٿٞ: قځا ٘ٴ ٚٳٜٴظٳ    .(16)  ▬ سٳادٳتٳ

 ٍ  اهللَِوَظـَذ م :تعداىل   ثِ بعذ ريو ٜتٛنٌ ع٢ً اهلل ، قدا

ـْمِمـنِيَ  ُؾـقْا إِن ُكــُتؿ مُّ ٘  ص23:املا٥دذ٠ طه  َفَتَقكَّ َفــنَِذا م:ىلاتعد  ٚقٛيد

ْؾ َظَذ   . ص159:عُشإ آٍط هاهللَِظَزْمَت َفَتَقكَّ
                                                 

 .   6382ايبخاسٟ أخشد٘ ( ؿشٝض) (16)
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فايتٛنٌ عٌ اهلل َٔ أعظِ ايع٬ددات ٭َدشاو ايكًدب     
: فُتد٢ اعتُدذ ايكًدب     ايعـب١ٝ، بٌ ٚأٜلاڄ يٮَشاو ايبذْٝد١ 

عًدد٢ اهلل، ٚتٛنددٌ عًٝدد٘، ٚمل ٜظتظددًِ يٮٖٚدداّ ٫ٚ ًَهتدد٘  
اْٝا٫ت ايظ١٦ٝ، ٚٚثل باهلل ٚىُدع يف فلدً٘، اْدذفع  عٓد٘     

  ّ ايبذْٝد١   بزيو اىُّٛ ٚايغُّٛ، ٚصاي  عٓ٘ نجري َدٔ ا٭طدكا
ٚايكًب١ٝ، ٚسـٌ يًكًب َٔ ايك٠ٛ ٚا٫ْؼشاا ٚايظشٚس َدا ٫  
ميهٔ ايتعبري عٓ٘، فهِ ٦ًَ  املظتؼسٝات َٔ َشك٢ ا٭ٖٚداّ  

املتٛنٌ ع٢ً اهلل قٟٛ ايكًب ٫ تد٪ثش  أَا ٚاْٝا٫ت ايساطذ٠، 
فٝ٘ ا٭ٖٚاّ، ٫ٚ تضعذ٘ اّٛادخ يعًُ٘ إٔ ريو َدٔ كدعف   

 سكٝكد١ يد٘، ٜٚعًدِ َدع     ايٓسع، َٚٔ اْٛس ٚاْٛف ايزٟ ٫
ٌ ملٔ تٛنٌ عًٝ٘ بايهسا١ٜ ايتا١َفكاٍ عض َٔ ريو إٔ اهلل قذ تهس

ْؾ َظـَذ قاٍ : م ، أٟ  ص3ط ايڀد٬م :  ه َفُفـَق َحْسـُبفُ  اهللَِوَمـ َيَتَقكَّ
فٝجل باهلل ٜٚڀ٦ُٔ يٛعذٙ، فٝضٍٚ ُٖ٘ ٚقًك٘، ٜٚتبذٍ  نافٝ٘ ، 

 عظشٙ ٜظشاڄ، ٚخٛف٘ أَٓاڄ.
* * * 

 اهلل تعاىل : شكر ىعه  -4
 ٔ ددِ مبا أ٫ٚى َدايؼهش ٖٛ ايجٓا٤ ع٢ً املٓع، أسبيت يف اهلل
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ٚيكدذ سجٓدا اهلل    َعشٚف ٚريو بايكًدب ٚايًظدإ ٚاِدٛاسا،   
َأِن تعاىل ع٢ً ػهشٙ ٚػدهش ايٛايدذٜٔ فكداٍ ددٌ ٚعد٬ :  م     

، ٚندزيو فًكدذ     ص4ط يكُدإ :   هاْصُؽْر ِِل َولَِقالَِدْيَؽ إَِِلَّ اْدَِصـرُ 
ٔٵ  ♂ع٢ً ػهش َٔ قذّ إيٝٓا َعشٚفا فكاٍ ◘ سطٍٛ اهلل  سجٓا َٳ

ِٵ ٜٳؼٵهڂشٵ ايٓٻاغٳ ِٵ ٜٳؼٵهڂشٵ  ; يځ  اَتجاٍ يف ٜڀع٘ مل ٭ْ٘، (17)▬  اهللځيځ
ِ  إٜـاٍ يف ٚطا٥  ِٖ ايزٜٔ ايٓاغ بؼهش أَشٙ ٘  اهلل ْعد ، عًٝد

ٔ  مل ٜڀع٘ مل فُٔ،  اهلل تعاىل بڀاع١ ٜتِ إمنا ٚايؼهش  َ٪دٜدا  ٜهد
َٚدٔ   ، أسذ أطباب اّب ٚاي٥ٛاّ بني ايٓاغ فايؼهش،  ػهشٙ

: تكدٍٛ  فأفلٌ َا تكٛي٘ ملٔ أطذٍ إيٝو َعشٚفا إٔ تدذعٛ يد٘   
ٞ  ،جزاك اهلل خًرا  ٔ  ٜٚهسد ِ  ػدشفاڄ  ايؼدانشٜ ٌ  أْٗد   ايضٜداد٠  أٖد
ُؽْؿ َوَلـئِـ :ميكٍٛ اهلل تعاىل ُؽْؿ َلئِـ َصـَؽْرُتْؿ َِٕزيـَدكَّ َن َربُّ َوإِْذ َتَلذَّ

 ايديت  ا٭ػٝا٤ َٔٚ  ، ص7ط إبدشاِٖٝ :  ه(5اِِّب َلَءِديٌد َكَػْرُتْؿ إِنَّ َظَذ 
 سطدٍٛ اهلل   قاٍ دْٚو، ٖٛ َٔ إىل تٓظش أْو ايؼهش إىل ت٪دٟ
ٔٵ إڇيځ٢ اْٵظڂشٴٚا ♂◘ ٌٳ َٳ ِٵ، أځطٵسځ ٓٵهڂ ٔٵ  إڇيځد٢  تٳٓٵظڂشٴٚا ٚٳيځا َٹ ٛٳ  َٳد  ٖٴد

ِٵ، ٛٵقځهڂ ٛٳ فځ ٗٴ ٕٵ أځدٵذٳسٴ فځ ُٳ١ځ تٳضٵدٳسٴٚا يځا أځ فإٕ ايعبذ   ، (18) ▬ اهللٹ ْٹعٵ

                                                 

 ٚؿشش٘ ا٭يباْٞ يف املؼها٠ . 1955ايرتَزٟ أخشد٘ ( ؿشٝض) (17)
 . 2963 َظًِ  شد٘خأ (ؿشٝض) (18)
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إرا تزنش َٔ ٖٛ دْٚ٘ يف ايذْٝا ٚسأ٣ ْسظ٘ ٜسٛم مجعاڄ نجرياڄ َٔ 
اًْل يف ايعاف١ٝ ٚتٛابعٗا، ٚيف ايشصم ٚتٛابع٘ َُٗا بًغد  بد٘   
اّاٍ، فٝضٍٚ قًك٘ ُٖٚ٘ ٚغُ٘، ٜٚضداد طشٚسٙ ٚاغتباى٘ بٓعِ 
اهلل اييت فام فٝٗا غريٙ ممٔ ٖٛ دْٚ٘ فٝٗدا، ٚنًُدا ىداٍ تأَدٌ     

هلل ايظاٖش٠ ٚايباى١ٓ، ايذ١ٜٝٓ ٚايذْٜٝٛد١، سأ٣ سبد٘   ايعبذ بٓعِ ا
قذ أعڀاٙ خرياڄ ٚدفع عٓ٘ ػدشٚساڄ َتعدذد٠، ٫ٚ ػدو إٔ ٖدزا     

 ٜذفع اىُّٛ ٚايغُّٛ، ٜٚٛدب ايسشا ٚايظشٚس.
* * * 

 ، وتالوة الكرآٌ ذكر اهلل  مً  اإلكثار  -5
ْؼددشاا ايـددذس  اأعظددِ أطددباب  َددٔ يف اهلل ،  إخددٛتٞ

فإٕ يدزيو   ، َٚٔ ت٠ٚ٬ ايكشإٓ  رنش اهللٚىُأْٝٓت٘ اٱنجاس َٔ 
  ٘  تأثرياڄ عذٝباڄ يف اْؼشاا ايـذس ٚىُأْٝٓت٘، ٚصٚاٍ ُٖد٘ ٚغُد

ُـّ اْلُؼُؾـقُب   اهللَِأٓ بِِذْكِر اهلل تعاىل : مٚايذيٌٝ قٍٛ 
 (82َتْطَؿـئِ

يكدٍٛ  ايؼعٛس مبع١ٝ اهلل تعداىل دا٥ُدا   نزيو ٚ ، ص28ط ايشعذ: ه 
، يزيو ددا٤  ص19ط ا٭ْساٍ : ه َع اْدُْمِمـنِيَ مَ  اهللََوَأنَّ م تعاىل :اهلل 

ايؼشب ي١ًُ َٔ ا٭رنداس تدشب  املد٪َٔ بداهلل تعداىل َدع ٍدذد        
ا٭سٛاٍ صَاْا َٚهاْا عٓدذ سدذٚخ َشغدٛب أٚ اْدٛف َدٔ      
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تعداىل املد٪َٓني بدزنشٙ، ٚٚعدذ عًٝد٘      اهلل أَش ٚيكذ  ،َشٖٛب 
ٔٵ رندشٙ  َٳ قداٍ   ،أفلٌ اِضا٤، ٖٚٛ ايجٓا٤ يف املٮ ا٭ع٢ً ع٢ً 

أثش عظِٝ  فًًزنش،  ص152ط ايبكدش٠ : ه َفاْذُكُروِِن َأْذُكْرُكؿْ متعاىل :
يف سـٍٛ ٖزا املڀًٛب ْاؿٝت٘، ٚملا ٜشدٛٙ ايعبذ َدٔ ثٛابد٘   

 ٚأدشٙ.
عٓدذ ايـدباا    بزنشٙ نجريا بهش٠ ٚعؼدٝا ♣ ٚيكذ أَشْا اهلل 

ٚاملظددا٤، ٚأدبدداس ايـددًٛات املسشٚكددات، ٚعٓددذ ايعددٛاسو  
َٳٓٴدٛا ارٵنڂدشٴٚا اهلل رٹنڃدشاڄ     مقاٍ تعاىل: ٚا٭طباب ٔٳ آ ٗٳا ايَّدزٹٜ ٜٳا أځٜټ
ٚٳأځؿٹ٬ٝڄ)41نځجٹرياڄ ) ٚٳطٳبٿشٴٛٙٴ بٴهڃشٳ٠ڄ   .ص42 - 41طا٭سضاب:  ه(42( 
ٕ ٚعدٔ تد٠ٚ٬    ،أَا َٔ أعشو عٔ رنش اهلل  فًدِ   ،ايكدشآ

يد٘ ػدٝڀاْٶا يف    ٙعٌ اهلل تعداىل  ،ٚمل ٜٗتذ بٗذاٜت٘ ،ٜٳخٳفٵ عكاب٘
فٗدٛ يد٘    ،ي٘ عًد٢ إعشاكد٘ عدٔ رندش اهلل    ايذْٝا ٜغٜٛ٘; دضا٤ 

قاٍ تعاىل :  ٜٚبعج٘ ع٢ً اّشاّ ،٬َصّ َٚـاسب ميٓع٘ ا٬ٍّ
ـٌ م ـِ ُكَؼقِّْض َلُف َصْقَطاكًا َفُفَق َلُف َقـِري مْحَ ـْ ِذْكِر الرَّ ـْ َيْعُش َظ ط ه َوَم
ٚإٕ  -َعٝؼ١ ػاق١  ايذْٝافإٕ ي٘ يف اّٝا٠  ٚنزيو .ص36يضخشف:ا

، ٜٚٴلٝٻل قرٙ عًٝ٘ ٜٚعزٻب -سلٌ ٚايٝظاسظٗش أْ٘ َٔ أٌٖ اي
ٜدّٛ ايكٝاَد١ أعُد٢ عدٔ ايش٩ٜد١ ٚعدٔ        ٚٚؼشٙ اهلل تعاىلفٝ٘، 
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ـْ ِذْكِري َفـنِنَّ َلـُف َمِعقَءـًة ، قاٍ تعاىل : م اّذ١ ـْ َأْظَرَض َظ َوَم

ُه َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َأْظَؿك  . ص124ى٘:ط ه َضـْؽًا َوَكْحُ ُ
* * * 

 الدعاء : كثرة  -6
ط٬ا عظِٝ غسٌ عٓ٘ امل٪َٕٓٛ، ئ ،  ٚا٭خٛاتخ٠ٛ اٱ

ًٜٗددو َعدد٘ أسددذ بددإرٕ اهلل، إْدد٘ ايددذعا٤، ا٫يتذددا٤ إىل سب  
ِ  ٚقدع  فدإرا  ،ا٭سو ٚايظُا٤  ايدذعا٤  فبداب  بداملش٤،  ٚأملٸ اىد

ِ  َغًل، غري َستٛا ٌ  عدض  ٚايهدشٜ ٘  ىڂدشم  إٕ ٚدد ٌ  بابد  ٚطٴد٦
ٌَ َوإَِذا َشَلَلَؽ ِظَباِدي َظـِّ قاٍ تعاىل:م ٚأداب أعڀ٢ ل َفـنِِنِّ َقِريـ

ُفـْؿ  اِ  إَِذا َدَظـاِن َفْؾَقْسـَتِجقُبقْا ِِل َوْلُقْمِمـُـقْا ِِّب َلَعؾَّ َُ َدْظَقَة الـدَّ ُأِجق

  .ص186طايبكش٠:  ه (025  َيْرُصُدونَ 
 ولؾدظا  فضائؾ مجة كذكر مـفا : 

ٞ  ٔٵفځعد ، اهلل غضـَ لدفع شبَ الدظا  - 0 ☺  ٖٴشٳٜٵدشٳ٠ځ  أځبٹد
ٍٳ ٍٳ: قځا ٔٵ♂:◘  ايٓيبټ قځا ِٵ َٳ ٍٵ يځ   (19) ▬ عٳًٝٵ٘ اهلل غځلٹبٳ ;اهلل ٜٳظٵأځ

ٔٵفځ، كزولف بعد البال  لرفع شبَ الدظا  - 8   ٔڇ عٳ ُٳشٳ ابٵ ☻  عٴ

                                                 

 ٚسظٓ٘ ا٭يباْٞ يف ايـشٝش١.   658ايبخاسٟ يف ا٭دب أخشد٘ ( سظٔ) (19)



، ونهىصىل ألي عنىاٌ اضغظ عهى  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهزص اضغظ عهى

 ,Page Upنهًاوص عهى انعنىاٌ انًطهىب  فً انفهزص، وتىاسطح األٌسز  انشر

Page Down ذنقم تٍٍ انصفذاخ.  أو عجهح انًاوص 

 

 

79 

ٍٳ ٍٳ: قځا ٍٴ قځا ٔٵ سٳزٳسٷ ٜٴغٵٓٹٞ يځا ♂:◘  اهلل سٳطٴٛ  ٚٳايدذټعٳا٤ٴ  قځدذٳسڈ،  َٹ
ٓٵسځعٴ ُٻا ٜٳ ٍٳ، َٹ ُٻا ْٳضٳ َٹ ِٵ ٚٳ ٍٵ، يځ ٓٵضڇ ٕٻ ٜٳ ًځ ٚٳإڇ ٍٴ ا٤ٳايڃبٳ ٓٵضڇ ٙٴ يځٝٳ ًځكَّا  ايذټعٳا٤ٴ فځٝٳتٳ

ٕڇ ّڇ إڇيځ٢ فځٝٳعٵتٳًٹذٳا ٛٵ َٳ١ٹ ٜٳ  .(20) ▬ ايڃكٹٝٳا
اٱخد٬ق ، َدشٟ    ولؼبقل الدظا  ظدة رشوط كذكر مـفا:

عذّ ا٫طتعذاٍ، فهدجري   ا٬ٍّ يف املڀعِ ٚاملؼشب ٚاملًبع،
َددٔ ايٓدداغ ٜتٛقددع إٔ اهلل طددٛف ٜظددتذٝب ايددذعا٤ يف ايتددٛ   

ايدذعا٤   ٚندزيو ايدذعا٤ ،    ٜرتىا مل ٜظتذب ي٘ فإر ٚايًشظ١،
  .اٱنجاس َٔ دعا٤ اهلل تعاىل يف ايشخا٤ٚباملباا، 
ِٸ إرٖاب يف ا٭دع١ٝ أعظِ َٔٚ ِ  اى ٕ  ٚايغد  بعدذٙ  ٚاٱتٝدا
ٟ  املؼدٗٛس  ايعظِٝ ايذعا٤:  بايسشز  اهلل ؿد٢ً  ايدٓيب  سدحٸ  ايدز
ٌٸ ٚطًِ عًٝ٘ ٘  إٔ مسع٘ َٔ ن ٘  ٜتعًچُد ٗٳ ♂ : ٚٚسظد ٞ ايًد  ِٻ إڇْٿد

ُٴوځ  ٞٻ سٴهڃ َٳاوڈ فٹ َٳتٹوځ ْٳاؿٹٝٳتٹٞ بٹٝٳذٹىځ  ٔٴ أځ ٚٳابٵ ٔٴ عٳبٵذٹىځ  ٚٳابٵ عٳبٵذٴىځ 
ٚٵ  ٘ٹ ْٳسڃظٳوځ أځ ُٻٝٵ ٳ بٹ ٛٳ يځوځ طٳ ٖٴ ِڈ  ٌٿ اطٵ ٞٻ قځلٳا٩ٴىځ أځطٵأځيڂوځ بٹهڂ ٍٷ فٹ عٳذٵ

ٚڇ اطٵتٳأڃثٳشٵتٳ ٘ٴ فٹٞ نٹتٳابٹوځ أځ ٚٵ أځْٵضٳيڃتٳ ًڃكٹوځ أځ ٔٵ خٳ َٹ ٘ٴ أځسٳذاڄ  ُٵتٳ َّ ٘ٹ فٹٞ  عٳ بٹ
ٚٳْٴدٛسٳ ؿٳدذٵسڇٟ    ًڃبٹٞ  ٕٳ سٳبٹٝعٳ قځ ٌٳ ايڃكڂشٵآ ٕٵ تٳذٵعٳ ِڇ ايڃغٳٝٵبٹ عٹٓٵذٳىځ أځ ًڃ عٹ

                                                 

 ٚسظٓ٘ ا٭يباْٞ يف املؼها٠ . 1813اّانِ يف املظتذسى أخشد٘ ( سظٔ) (20)
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ُٿٞ ٖٳ ٖٳابٳ  ٚٳرٳ  ايٓب١ٜٛ ايظٓٸ١ يف ٚسد ٚقذ،   (21) ▬ ٚٳدٹ٤٬ٳ سٴضٵْٹٞ 
ِٻ  ♂ : َٓٗدا  ٚايهدشب  ٚاىِ ايغِ بؼإٔ أخش٣ أدع١ٝ ٗٴد َّ ٞ  اي  إڇْٿد
ٔٳ  بٹدوځ  أځعٴٛرٴ ِٿ  َٹد ّځدضٳ  اىځد ٌڇ،  ٚٳايعٳذٵدضڇ  ٕڇ،ٚٳا ٌڇ  ٚٳايهځظٳد  ٚٳايبٴخٵد

ٔڇ، ِڂبٵ ٔڇ، ٚٳكٳًځعڇ ٚٳا ًځبٳ١ٹ ايذٻٜٵ ٍڇ ٚٳغځ (22) ▬ ايشٿدٳا
  . 

ِٻ ♂ :اِاَع١◘ َٚٔ أدع١ٝ سطٍٛ اهلل    ٗٴ ٞ  أځؿٵدًٹضٵ  ايً  يٹد
ٛٳ ايَّزٹٟ دٹٜٓٹٞ ُٳ١ڂ ٖٴ ـٵ َٵشڇٟ، عٹ ٞ  ٚٳأځؿٵًٹضٵ أځ ٟٳ  يٹد ٞ  دٴْٵٝٳدا ٗٳدا  ايَّتٹد  فٹٝ

ٗٳا ايَّتٹٞ آخٹشٳتٹٞ يٹٞ ٚٳأځؿٵًٹضٵ َٳعٳاػٹٞ، ٌڇ َٳعٳادٹٟ، فٹٝ  ايڃشٳٝٳا٠ځ ٚٳادٵعٳ
ٌٿ فٹٞ يٹٞ صڇٜٳادٳ٠ڄ ٌڇ خٳٝٵشڈ، نڂ ٛٵتٳ ٚٳادٵعٳ ُٳ ٔٵ يٹٞ سٳاسٳ١ڄ ايڃ ٌٿ َٹ   ▬ ػٳشٍّ نڂ

(23)
ِٻ ♂ ٚنإ ٜكٍٛ أٜلٶا : ،  ٗٴ َّ ُٳتٳوځ اي ًځا أځسٵدٴٛ، سٳسٵ ٞ  فځ ًڃٓٹد  تٳهٹ
ٔڈ، ىځشٵفځ١ځ ْٳسڃظٹٞ إڇيځ٢ ًٹ عٳٝٵ ٘ٴ، ػٳأڃْٹٞ يٹٞ ضٵٚٳأځؿٵ َّ ٘ٳ يځا نڂ  ،أځْٵ ٳ إڇيَّا إڇيځ

ٍ ▬ (24)
   . 
فإرا ىر ايعبذ بٗزٙ ا٭دع١ٝ ايٓب١ٜٛ املباسن١ اييت فٝ٘ ؿ٬ا  

 َظتكبً٘ ايذٜين ٚايدذْٟٝٛ بكًدب ساكدش، ْٚٝد١ ؿدادق١، َدع      

                                                 

 ٚؿشش٘ ا٭يباْٞ يف ايـشٝش١.   4318أمحذ أخشد٘ ( ؿشٝض) (21)
 .   2893ايبخاسٟ أخشد٘ ( سظٔ) (22)
 .2720َظًِ أخشد٘ ( ؿشٝض) (23)
 ٚسظٓ٘ ا٭يباْٞ يف ؿشٝض اِاَع . 5090أبٛ داٚد أخشد٘ ( سظٔ) (24)
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ادتٗادٙ فُٝا ٚكل ريو، سكل اهلل ي٘ َا دعداٙ ٚسدداٙ ٚعُدٌ    
 ي٘، ٚاْكًب ُٖ٘ فشساڄ ٚطشٚساڄ.
 * * *  

  : حسً اخللل -7 
إٕ اٱْظإ ندا٥ٔ ادتُداعٞ ٫ بدذ يد٘ َدٔ      ، أسبيت يف اهلل

دٓظدد٘ ، فدد٬ ميهٓدد٘ ا٫طددتغٓا٤ عددِٓٗ    َددع بددين ا٫خددت٬  
ٚا٫طتك٬ٍ بٓسظ٘ يف مجٝع أَٛسٙ فإرا نإ ا٫خت٬  بٗدِ ٫صّ  

َٚعًددّٛ إٔ ايٓدداغ ٛتًسددٕٛ يف خـا٥ـددِٗ اًْكٝدد١  ،ىبعددا 
َِٓٗ َا ٜهذس ؿسٛ املش٤ ًٚٙدب يد٘   ٚايعك١ًٝ ف٬ بذ إٔ ٚذخ 

اىددِ ٚاّددضٕ ، فددإٕ مل ٜددذفع ريددو باْـدداٍ ايساكدد١ً نددإ  
َدٔ أنرأطدباب كدٓو     -٫ٚ َسش ي٘ َٓد٘   -ادتُاع٘ بايٓاغ 

، فُدٔ ا٭طدباب ايديت تضٜدٌ اىدِ      ايعٝؽ ٚدًب اىِ ٚايغدِ  
ٚايغِ ٚايكًل، اٱسظإ إىل اًْدل بدايكٍٛ ٚايسعدٌ، ٜٚتُٝدض     

ظدٔ إىل اًْدل فدإٕ ٖدزا ٜهدٕٛ ْابعٶدا عدٔ        امل٪َٔ بأْد٘ إرا أس 
 إخ٬ق ٚاستظاب ا٭دش عٓذ اهلل تعاىل ، ٜٚذفع عٓ٘ املهاسٙ 

 بإخ٬ؿ٘ ٚاستظاب٘ .
ٚقذٚتٓا يف ريدو  يزيو اٖتِ اٱط٬ّ بايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚ
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م : ◘كاٍ اهلل تعاىل يف ٚؿف ايشطٍٛ ف ، خري اًْل أمجعني
َؽ َلَعذ ُخُؾٍؼ َظظِقؿٍ  ٍة م، ٚقاٍ أٜلٶا :  ص4ًدِ :  ط ايكه َوإِكَّ َفبََِم َرمْحَ

ـَ  ـْ َحْقلِـَؽ  اهللِِم قا ِمـ ْكَػضُّ َٓ  َِ ْؿ َوَلْق ُكـَْت َفظًّا َغؾِقَظ اْلَؼْؾ لِـَْت ََلُ

َْمرِ  ْٕ ْؿ َوَصاِوْرُهْؿ ِي ا  ص159ط آٍ عُدشإ :  ه َفاْظُػ َظـُْفْؿ َواْشَتْغِػْر ََلُ
،  ٛ يدٛا يًٓداغ سظدٓا ٭ٕ    ٚيكذ سح اهلل تعاىل امل٪َٓني بدإٔ ٜك

:  ايؼٝڀإ ٜشٜذ إٔ ٜٛقع بٝدِٓٗ فٗدٛ عدذٚ َدبني ، قداٍ تعداىل      

ْقَطاَن َيـَزُغ َبْقـَُفْؿ إِنَّ م ـُ إِنَّ الءَّ َوُقؾ لِِّعَباِدي َيُؼقُلقْا الَّتِل ِهَل َأْحَس

بِقـاً  ْقَطاَن َكاَن لإِِلْكَساِن َظُدّوًا مُّ  . ص 53ط اٱطشا٤: ه الءَّ
  أَتد٘ عًد٢ سظدٔ اًْدل ،    ◘  سح سطٍٛ اهللٚنزيو  
َٳد١ٹ    ♂:فكاٍ ّٳ ايڃكٹٝٳا ٛٵ َٳذٵًٹظٶدا ٜٳد َٹٓٿٞ  ِٵ  ٚٳأځقڃشٳبٹهڂ ٞٻ  ِٵ إڇيځ ٔٵ أځسٳبٿهڂ َٹ ٕٻ  إڇ

ًځاقڄددا ِٵ أځخٵ ٔٵ ايرتَددزٟ س٣ٚٚ ،(25) ▬ أځسٳاطٹددٓٳهڂ ٔڇ اهلل عٳبٵددذٹ عٳدد  بٵدد
ُٴبٳاسٳىٹ ٘ٴ، ايڃ ٔٳ ٚٳؿٳفٳ أځْٻ بٛؿدف ىٝدب ٚإٕ ناْد      ايڃخٴًڂدلڇ  سٴظٵ
ٍٳٚيهٓٗا ٌَُ َعاْٞ فاك١ً ١ٜ كعٝس١ ٖزٙ ايشٚا ٛٳ :فځكځا  بٳظٵ ڂ ٖٴ
٘ٹ ٛٳدٵ ٍٴ،  ايڃ ُٳعٵشٴٚفٹ ٚٳبٳزٵ  .ا٭ځرٳ٣ ٚٳنځفټ،  ايڃ
ٔ  عًد٢  ايظشٚس تذخٌ ايٛد٘ ڀ٬ق١ف  ًٍٚدب  ،قابًدو  َد
ٔ  ،ٍذ ٚدشب ايكًب، اْؼشاا ٚتٛدب ٚاحملب١، املٛد٠  إرا يهد

                                                 

 ٚؿشش٘ ا٭يباْٞ يف ؿشٝض اِاَع . 2018أخشد٘ ايرتَزٟ ( ؿشٝض) (25)
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 ٛغباًِ ٜٓؼشسٕٛ ٫ٚ، َٓو ٜٓسشٕٚ ايٓاغ فإٕ عبٛطاڄ نٓ 
نُدا إٔ َظداعذ٠ ايٓداغ ٚندفٻ      َعدو،  بايتشذخ ٫ٚ إيٝو،

 ٜدذٚس  اييت ايج٬ث١ ا٭ؿٍٛ ٖزٙا٭ر٣ عِٓٗ َٔ سظٔ اًْل. 
 .اًْل َعا١ًَ يف اًْل سظٔ عًٝٗا
 ٚسٓاْدو  بعڀسدو  ايٓداغ  ٚأسدل  بأخ٬قو ايٓاغ أسلٚ
ثدِ أٖدٌ    ٚايدذاى  اّظٔ اًْل ي٘ تظٗش َٚٔ ٚإسظاْو ٚبشى
ٍٳ بٝتدو  ٍٴ  قځددا ٘ٹ  ♂:◘  اهلل سٳطٴدٛ ًٹدد ٖٵ ِٵ يٹأځ ِٵ خٳٝٵدشٴنڂ ٚٳأځْٳددا ، خٳٝٵددشٴنڂ

ًٹٞ ٖٵ ِٵ يٹأځ  .(26) ▬خٳٝٵشٴنڂ
ٓتظش ايهُداٍ يف ؿدسات املخًدٛقني ،    تأ٫  عًٝوٜٚٓبغٞ 

 َٚكتلد٢ ٚتكابدٌ ايٓداغ بٛدد٘ ىًدل ،      ٜظرتٜض قًبدو ست٢ 
ُٶا أخٝو ٔاطٔ تظتشلش إٔ ايعؼش٠ ٚسظٔ ٚاحملب١ ا٭خ٠ٛ  دا٥
 داْب ع٢ً اىًع  أٚ َعو َش٠ أخڀأ َا إرا ي٘ فتؼسع أَاَو
ٔ  ٫ٚ فٝ٘، ْكف ٔ  سأت إرا ايديت  نداملشأ٠  تهد  ػد٦ٝٶا  صٚدٗدا  َد
 ِ ددٖٚزا ايظبب دعًٗ ق ، خريٶا َٓو سأٜ  َا: قاي  تهشٖ٘

  أنجش أٌٖ ايٓاس نُا أخر بزيو ايـادم املـذٚم .

                                                 

 ٚؿشش٘ ا٭يباْٞ يف ؿشٝض اِاَع . 3895أخشد٘ ايرتَزٟ ( ؿشٝض) (26)
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٘  ا٭عدشاب  بعدن  عٔ ا٭ؿُعٞ ٚسه٢ ٍ  أْد  تٓداغڇ : قدا
ِ  يدو  ٜذٴّ اٱخٛإ َظا٨ٚ ٌ اي ٚستد٢ ،  ٚدٖد ٘  َدع  شدد  أًٖد
أًٖ٘ ًْڂلڈ  ٜبغن ٚأ٫ ٚاحملب١ املٛد٠ فٝ٘ فُٝا ٜظع٢ إٔ ي٘ ٜٓبغٞ
٘  ٜٓظش ايشدٌ فإٕ ايبغلا٤، سـً  ٚإرا ،فِٝٗ  حملاطٔ صٚدتد

 ايدٓيب  قاٍ نُا٫ٚ ٜٓظش ملعاٜبٗا ست٢ تذّٚ ا٭يس١ ٚاحملب١ بُٝٓٗا 
ٗٳا خٴًڂكاڄ سٳكٹ♂: ٓٵ َٹ ٙٳ  ٕٵ نځشڇ َٹٓٳ١ڄ إڇ َٴ٪ٵ ٔٷ  َٹ َٴ٪ٵ ٗٳدا آخٳدشٳ  ٫ ٜٳسڃشٳىڃ  ٓٵ َٹ  ▬ ٞٳ 
(27). 

* * * 
 اإلعتدال يف العطاء وعدو اىتظار الثياء  -8

ٚاملٓدع ،  ا٫عتذاٍ ٚايٛطدڀ١ٝ يف ايعڀدا٤   إخٛتٞ يف اهلل ، 
ٖدزٙ َدٔ أطدباب    ف٬ إفشا  ٫ٚ تسدشٜ  ،  ، غن يبٚاٚاّب 

عذّ اّضٕ يف املظتكبٌ ، ٚيكذ سجٓا اهلل تعاىل ع٢ً ريو ا٭َدش  
َعـْؾ َيـَدَك مٌٝ اهلل فكاٍ تعاىل : يف داْب اٱْسام يف طب َوَٓ ََتْ

ُْسـقراً   ه َمْغُؾقَلًة إََِل ُظـُِؼَؽ َوَٓ َتْبُسْطَفا ُكؾَّ اْلَبْسِط َفَتْؼُعَد َمُؾقمًا َّمَّ
٫ متظددو ٜددذى عددٔ اٱْسددام يف طددبٌٝ  ، أٟ ٚ ص29ط اٱطددشا٤ : 

اْري، َلٝٿكڄا ع٢ً ْسظو ٚأًٖو ٚاحملتدادني، ٫ٚ تظدشف يف   
                                                 

 .  1469أخشد٘ َظًِ ( ؿشٝض) (27)
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َٶدا ًَٜٛدو     دددد ٞ فددم، فتعڀادداٱْس ٛم ىاقتدو، فتكعدذ ًَٛ
َٶا ع٢ً تبزٜشى ٚكٝاب َايه ٜٛ٪ٜدذ ريدو   ايٓاغ ٜٚزَْٛو، ْاد

ٛٵْٶا سٳبٹٝبٳوځ أځسٵبٹبٵ ♂ ◘ :ٍ سطٍٛ اهلل ٛقأٜلٶا   عٳظٳد٢  َٳا;  ٖٳ
ٕٵ ٕٳ أځ َٶا بٳغٹٝلٳوځ ٜٳهڂٛ ٛٵ ٚٳأځبٵغٹنٵ َٳا ٜٳ ٛٵْٶا بٳغٹٝلٳوځ ،   عٳظٳ٢ َٳا ;  ٖٳ
ٕٵ ٕٳ أځ َٶا بٹٝبٳوځسٳ ٜٳهڂٛ ٛٵ   .(28) ▬ َٳا ٜٳ

 ٕٛ دداىل إٔ ٜهدَٚٔ ػشٚ  قبٍٛ عٌُ املش٤ عٓذ اهلل تع 
ـٶا هلل تعاىل ، َٚٛافكا ىذٟ سطٍٛ اهلل  ، يزيو ٜٓبغٞ ◘ خاي

ثٓا٤ ٫ٚ ُٔذ٠ َٔ أسدذ َدٔ    يًُش٤ إٔ ٜعٌُ ايعٌُ ٫ٚ ٜٓتظش
اًْل ، فإرا أسظٓ  إىل َٔ ي٘ سل عًٝو ، أٚ َدٔ يدٝع يد٘    

 .٭دش عٓذ اهلل تعاىل سل، فاستظب ا
ٚيكذ أث٢ٓ اهلل تعاىل ع٢ً ا٭بشاس ايزٜٔ ٜڀعُدٕٛ ايڀعداّ    

يًٝتا٢َ ٚاملظدانني ٚا٭طداس٣ َشكدا٠ هلل تعداىل ٫ٚ ٜٓتظدشٕٚ      
ََم ُكْطِعُؿُؽـْؿ لَِقْجـِف مَِٓٗ اِضا٤ ٫ٚ احملُذ٠ فكاٍ طبشاْ٘ :  إِكَّ

َٓ ُصُؽقراً  َٓ ُكِريُد ِمـُؽْؿ َجَزا  َو  . ص9ظإ :ط اٱْهاهللِ 
* * * 

                                                 

 ٭يباْٞ يف ؿشٝض اِاَع .ٚؿشش٘ ا 1997أخشد٘ ايرتَزٟ ( ؿشٝض) (28)
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 : مصاحبة األخًار والرفكة الصاحلة -9
ٌ  ا٭خٝداس  َـداسب١ ،  ٚا٭خٛاتٱخ٠ٛ ا  ا٭خد٬م  ٚأٖد

ٞ  َا أعظِ َٔ: ايساك١ً ّ  عًد٢  ٜشبد  ٚعًد٢  ا٭خد٬م،  َهداس
ٔ  مبشاندا٠  َٛيدع  فاملش٤; ايٓسع يف سطٛخٗا  ػدذٜذٴ  سٛيد٘،  َد
 َٔ ايسلا٥ٌ طا٥ش تؼب٘ ايؼشٜس١ ٚايـذاق١، ٜـاسب٘ مبٔ ايتأثش
ٌ  يف ىٝبداڄ  مثدشاڄ  ٚإٜتا٩ٖا ايٓسع، يف سطٛخٴٗا سٝح ; سدني  ند
 .طخا٤ٶ ايبخٌٝ َٚٔ ػذاع١، اِبإ َٔ تٛدذ فٗٞ

; خڀدش  يف ٛدٛو  إٔ إىل ايـدذاق١ٹ  ق٠ٛ تذفع٘ قذ فاِبإ
 .ْهب١ َٔ ؿذٜك٘ يٝشُٞ

ٍ  إٔ إىل ايـدذاق١  قد٠ٛ  تذفع٘ قذ ٚايبخٌٝ ٔ  داْبداڄ  ٜبدز  َد
 .ػذ٠ َٔ ؿذٜك٘ ٱْكار; َاي٘

ٌټ ٫ املتٝٓدد١ فايـددذاق١  أخ٬قٗددا ٖددزب  إ٫ ْسددع يف َڂدد
 .ايز١َُٝ
ٛ دد٘، فٗدد٫ٚ ٜظتڀٝع أسذ إٔ ٜٓهش أثش ايكشٜٔ ع٢ً قشٜٓ 

َؼٗٛد، ٚٓشب، ٚٚاكض َدٔ خد٬ٍ ايٛاقدع، َٚدٔ خد٬ٍ      
ٞٿ ، ٚيكذ ثب  عٔ  ايتاسٜخ ٍٳ أْد٘   ◘ ايٓٻبٹد ٌٴ ايڃذٳًٹدٝعڇ   ♂:قځدا َٳجٳد

ُٹظٵدوٹ  ٌڇ ايڃ َٹ ٛٵ٤ٹ نځشٳا ٚٳايظٻ ـٻايٹضڇ،  ٌٴ    اي َٹد ٚٳْٳدافٹخڇ ايڃهٹدريڇ، فځشٳا  ،
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٘ٴ  ٓٵ َٹ ٕٵ تٳذٹذٳ  َٻا أځ ٚٳإڇ ٘ٴ ،  ٓٵ َٹ ٕٵ تٳبٵتٳابٳ  َٻا أځ ٚٳإڇ ٕٵ ٜٴشٵزٹٜٳوځ ،  َٻا أځ ُٹظٵوٹ إڇ ايڃ
ٕٵ تٳذٹدذٳ    َٻدا أځ ٚٳإڇ ٕٵ ٜٴشٵشڇمٳ ثٹٝٳابٳوځ ،  َٻا أځ ٚٳْٳافٹخٴ ايڃهٹريڇ إڇ ٚڄا ىځٝٿبٳ١ڄ،  سڇ

ٚڄا خٳبٹٝجٳ١ڄ  . (29)▬سڇ
* * * 

 ر األمل:قص -11 
ش ددد ش٠ رنددد بهج ◘ يكذ سجٓا سطدٍٛ اهلل  ،  أسبيت يف اهلل
قـدري  يعاقدٌ  ا، ف أكثروا مـ ذكـر هـاذم الؾـذاتاملٛت فكاٍ : 

٫ٚ   ،فرت٠ بكا٥٘ يف ايذْٝا قـدري٠ املٛت قشٜب ٚ ٜعًِ إٔا٭ٌَ 
فشت٢ ٜعدٝؽ  ٜعًِ َت٢ طُٝٛت فكذ ٜباغت٘ املٛت يف أٟ ّظ١ 

يف بداىِ   ايغ يف تكـدريٖا ٜبد فد٬ ٜٓبغدٞ يد٘ إٔ    سٝا٠ ؿدشٝش١  
ايتسهري يف َظتكبٌ بٝذ اهلل تعاىل َٚارا ٜسعٌ يٛ سدذخ ندزا ،   

بدٌ ٜٓبغدٞ   ٚا٫طرتطاٍ َع ا٭نذاس ، ،   ... ٚيٛ سذخ نزا
ٜؼض ًٝات٘ إٔ ٜزٖب نجري َٓٗا ْٗباڄ يًدُّٗٛ ٚا٭ندذاس،   ي٘ إٔ 

٘  قـدش  َٔ ٭ٕ يًضٖذ طبب ا٭ٌَ كـشف يف ايدذْٝا،  صٖدذ  أًَد
 .قًب٘ ٚتٓٛسٚغُ٘  ُٖ٘ قٌْٝا َٚٔ صٖذ يف ايذ

                                                 

 ٚايًسظ ملظًِ . 2628، َٚظًِ  5534أخشد٘ ايبخاسٟ ( ؿشٝض) (29)
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ٚأْدد  تعًددِ أْددو  -أخددٞ يف اهلل  –ًُددارا اىددِ ٚايغددِ ف
فاػغٌ ْسظو مبا ٜٓسعو فدذاّٚ عًد٢    ؟! طتساسم ايذْٝا قشٜبا 

ايتٛب١ ٚا٫طتغساس ٚٔاطب١ ايٓسع فٗزا ٖٛ ايباقٞ ٚاملذخش يدو  
َوَيـْقَم م: تعاىل اهلل قٍٛ ا٭ٌَ قـش يف ٜٚهسٞ يف داس ايكشاس ،

ـَ الـََّفـاِر َيَتَعـاَرُفقَن َبْقــَُفؿْ ََيُْ ُ  َّٓ َشـاَظًة ِمـ ط  هُهْؿ َكَلْن ََلْ َيْؾَبُثقا إِ
َّٓ َظِءقًَّة َأْو م: تعاىل ٚقٛي٘،  ص45ْٜٛع ُْؿ َيْقَم َيَرْوََنَا ََلْ َيْؾَبُثقا إِ َكَلَنَّ

 .ص46:ايٓاصعاتط ه ُضَحاَها
ٔڇ  أځْٳدعٷ ايزٟ سٚاٙ ◘ ّذٜح سطٍٛ اهلل ٚاْظش   ايٹدوٺ َٳ بٵد

ٍٳ ٍٳ: قځا ٍٴ قځا ٘ٴ  ♂  :◘  اهللٹ سٳطٴٛ ُٻد ٖٳ ٔٵ نځاْٳ ٵ اٯخش٠  ٌٳ  ، َٳ دٳعٳد
٘ٹ  اهللڂ ًڃبٹ ٙٴ فٹٞ قځ ُٳ١څ ، غٹٓٳا ٞٳ سٳاغٹ ٖٹ ٚٳ ٘ٴ ايذټْٵٝٳا  ٚٳأځتٳتٵ ٘ٴ  ًځ ُٵ ٘ٴ ػٳ ُٳعٳ يځ ، ٚٳدٳ

ٌٳ  ٘ٴ دٳعٳ ُٻ ٖٳ ٔٵ نځاْٳ ٵ ايذټْٵٝٳا  َٳ ٘ٹ  اهللڂٚٳ ٝٵ ٝٵٓٳ ٔٳ عٳ ٙٴ بٳٝٵ ٘ٹ ٚٳفځشٻمٳ ، فځكڃشٳ ٝٵ ًځ عٳ
٘ٴ  ًځ ُٵ ٘ٴ، ػٳ َٳا قڂذٿسٳ يځ ٔٵ ايذټْٵٝٳا إڇيَّا  َٹ ٘ٹ  ِٵ ٜٳأڃتٹ  .(30) ▬ ٚٳيځ
 :  أسذُٖا:  َعٓٝإ اّذٜح ٖزا سٞف 
 . عٓٗا ٚاٱعشاو ايذْٝا يف ايضٖذ يف ايرتغٝب -1
 . عًٝٗا ٚاٱقباٍ اٯخش٠ يف ايشغب١ -2 

                                                 

 .ٚؿشش٘ ا٭يباْٞ يف اِاَع 2465أخشد٘ ايرتَزٟ ( ؿشٝض) (30)
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 ٚأَظد٢  ايعبدذ  أؿبض إرا: اهلل سمح٘ ايكِٝ ابٔاٱَاّ  قاٍٚ
ُٸٌ ٚسذٙ اهلل إ٫ ُٖ٘ ٚيٝع  نًٗا، سٛا٥ذ٘ طبشاْ٘ عٓ٘ اهلل َ
ٌٸ عٓ٘ ٚمحٌ ُٸد٘،  َا ن ٘  ٚفدشٸغ  أٖ ٘  حملبتد٘،  قًبد  يدزنشٙ،  ٚيظداْ

٘  ٚايدذْٝا  ٚأَظ٢ أؿبض ٚإٕ يڀاعت٘، ٚدٛاسس٘ ٘  ُٖد  اهلل محچًد
٘  فؼغٌ ْسظ٘، إىل ٚٚنځًځ٘ ٚأْهادٖا ٚغَُٛٗا َُٖٛٗا ٔ  قًبد  عد
٘  بزنشِٖ، رنشٙ عٔ ٚيظاْ٘ اًْل، مبشب١ ٔبت٘ ٔ  ٚدٛاسسد  عد
 خذ١َ يف ايٛسٛؾ نذا ٜهذا فٗٛ ٚأػغاىِ، ٌذَتِٗ ىاعت٘
ٌٸ.. غريٙ ٘  اهلل عبٛد١ٜ عٔ أعشو َٔ فه ٘  ٚىاعتد ٞٳ  ٚٔبتد  بٴًٹد

 أ.ٖد . ٚخذَت٘ ٚٔبت٘ املخًٛم بعبٛد١ٜ
ِٿ اٯخدش٠ إصداد ُٖد٘       ٖٳد ِٻ ايدذْٝا عًد٢  ٖٳ ٖٚهزا َٔ قذّ 

 .  ايذْٝا وًَ ٚإٕ فكري فٗٛ ،ٚغُ٘ ٚتعب قًب٘ ٚبذْ٘ 
 يتظدٜٛف ٚا ايڀاع١ عٔ ًهظٌإٔ ىٍٛ ا٭ٌَ َذعا٠ ي نُا
ٕ  ايذْٝا يف ٚايشغب١ بايتٛب١ ٌ  يٰخدش٠  ٚايٓظدٝا  بتدأخري  ٚايتظداٖ
فٝا أخٞ اّٝا٠ قـري٠، فد٬   . ايكًب يف ٚايكظ٠ٛ ايذٜٕٛ قلا٤

 تضدٖا قـشا ٚٔكا باىُّٛ ٚا٭نذاس.
* * * 
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    وداًعا لألمزاض النفسية

 : إلكتئابلتعاىل إٌ شاء اهلل ًعا عالًجا ىاف -1
بٗدا  َٔ ا٭َٛس ايت٢ ٜعاجل ا٫ْظإ اٱخ٠ٛ ٚا٭خٛات ،  

ـَ ميكٍٛ اهلل تعاىل :  ٠ٚ٬ ايكشإٓتٱنت٦اب :اْسظ٘ َٔ  ُل ِم َوُكـَزِّ

ٌة لِّْؾُؿْمِمـنِيَ  ، ٚت٠ٚ٬ ٖزٙ  ص82:اٱطشا٤طه اْلُؼْرآِن َما ُهَق ِصَػا  َوَرمْحَ
ْوِح َوَٓ تَ م:بتذبشاٯٜات  ْوِح  اهللِْقَلُشقْا ِمـ رَّ ُف َٓ َيْقَلُس ِمـ رَّ  اهللِإِكَّ

٘ٴ ،  ص87:  ٜٛطف طه  إَِّٓ اْلَؼْقُم اْلَؽافُِرون قـؾ يـا : متعداىل  ٚٳقٛيد

ـِة اهلل إنَّ اهللَ  ـْ َرمْحَ فقا ظذ أكػِسِفْؿ ٓ َتؼـَُطـقا مـ ـَ أْْسَ ِظباِدَي الذي

ُف هَق الغػق ٚرندش   ، ص53: ايضَدش  طهُر الرحقؿيْغِػُر الذكقَب مجقًعا إكَّ
ُـّ اْلُؼُؾقُب  اهللَِأَٓ بِِذْكِر يكٍٛ اهلل تعاىل : ماهلل تعاىل ، 

ط ه َتْطَؿئِ
، ٚايـ٠٬ اْاػع١ يكٍٛ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝد٘  ص 28ايشعذ :
 . .(31)▬ ٜا ب٬ٍ ! أقِ ايـ٠٬ أسسٓا بٗا♂:  ِٚطً

  * * * 
 : للَه والغه واحلزٌ والكرب  تعاىلإٌ شاء اهلل عالًجا ىافًعا  -2
 ْسظ٘ بٗا َٔ ا٭َٛس ايت٢ ٜعاجل ا٫ْظإ أسبيت يف اهلل ،  

                                                 

ٚؿددشش٘ ا٭يبدداْٞ  10/287أخشددد٘ اْڀٝددب يف ايتدداسٜخ ( ؿددشٝض) (31)
 ايظًظ١ ايـشٝش١ .
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ٍ  ◘ ايجك١ مبٛعٛد سطٍٛ اهلل :ٚاّضٕ  ايهشبَٔ   : سٝدح قدا
ـٵشٴ♂ ـٻبٵشڇ،  ايٓٻ َٳعٳ ايعٴظٵشڇ ٜٴظشاڄاَٳعٳ ايهځشٵبٹ، ٚ ايسځشٳزٴَٚٳعٳ اي " ٕٻ 
عٓذ ايهدشب   ايغُّٛ اىُّٛ ٚٚاٱنجاس َٔ أدع١ٝ إصاي١ ،  (32)▬

ٗٴ ♂ : َٚجٌ : َجٌ َع سلٛس ايكًب ٚايؼذ٠ ِٻ إڇْٿٞ عٳبٵدذٴىځ،  ايً
ُٴدوځ،   ٞٻ سٴهڃ َٳاوڈ فٹ َٳتٹوځ ْٳاؿٹٝٳتٹٞ بٹٝٳذٹىځ،  ٔٴ أځ ٚٳابٵ ٔٴ عٳبٵذٹىځ،  ٚٳابٵ
٘ٹ       ُٻٝٵ ٳ بٹد ٛٳ يځدوځ; طٳد ٖٴد ِڈ  ٌٿ اطٵد ٞٻ قځلٳا٩ٴىځ، أځطٵأځيڂوځ بٹهڂ ٍٷ فٹ عٳذٵ

ُٵتٳ َّ ٚٵ عٳ ٚٵ ْٳسڃظٳوځ، أځ ٘ٴ فٹٞ نٹتٳابٹوځ، أځ ٚٵ أځْٵضٳيڃتٳ ًڃكٹوځ، أځ ٔٵ خٳ َٹ ٘ٴ أځسٳذٶا 
ًڃبٹٞ  ٕٳ سٳبٹٝعٳ قځ ٌٳ ايڃكڂشٵآ ٕٵ تٳذٵعٳ ِڇ ايڃغٳٝٵبٹ عٹٓٵذٳىځ; أځ ًڃ ٘ٹ فٹٞ عٹ اطٵتٳأڃثٳشٵتٳ بٹ

ُٿٞ ٖٳ ٖٳابٳ  ٚٳرٳ ٚٳدٹ٬ځ٤ٳ سٴضٵْٹٞ  ٚٳْٴٛسٳ ؿٳذٵسڇٟ،   ٚندزيو:   (33)▬، 
ٔٳ  َٹد ِٻ إڇْٿٞ أځعٴٛرٴ بٹوځ  ٗٴ ٌڇ،      ايً ٚٳايهځظٳد ٚٳايعٳذٵدضڇ  ٕڇ،  ّځدضٳ ٚٳا ِٿ  اىځد

ٍڇ ًځبٳ١ٹ ايشٿدٳا ٚٳغځ ٔڇ،  ٚٳكٳًځعڇ ايذٻٜٵ ٔڇ،  ِڂبٵ ٚٳا ٌڇ   .    (34)▬ٚٳايبٴخٵ
* * * 

 : لكلل واخلىفلإٌ شاء اهلل تعاىل عالًجا ىافًعا  -3
 ٘ دْسظبٗا َٔ ا٭َٛس ايت٢ ٜعاجل ا٫ْظإ إخٛتٞ يف اهلل ،   

                                                 

 ؿشش٘ ا٭يباْٞ.ٚ 10/287أخشد٘ اْڀٝب يف ايتاسٜخ ( ؿشٝض) (32)
 ٚؿشش٘ ا٭يباْٞ يف ايـشٝش١.   4318أمحذ أخشد٘ ( ؿشٝض) (33)
 .   2893ايبخاسٟ  أخشد٘ ( ؿشٝض) (34)
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ٕ  اهللبٝٓد٘ ٚبدني    ايـد١ً  تكٜٛد١   :َٔ ايكًدل ٚاْدٛف    تعداىل ٭
ٕ  ٚايجبات ايڀُأ١ْٓٝ ايكًب يف ٜؼٝع باهلل اٱميإ ٞ  ٚا٫تدضا  ٜٚكد
يكٍٛ اهلل تعداىل   ٚا٫كڀشاب ٚاْٛف ايكًل عٛاٌَ َٔ املظًِ

ْكَقا َوِي  اهللُُيَثبِّـُت م : َقـاِة الــدُّ ـَ آَمـُــقْا بِـاْلَؼْقِل الثَّابـِـِت ِي اِْلَ الَّـِذي

َفَؿــ َتبِـَع قٛيد٘ تعداىل : م   ٚأٜلٶدا  ،  ص27: شاِٖٝبد ط اه  أِخَرةِ 

َزُكقنَ  ٘  ، ص 38ط ايبكش٠ :ه  ُهَداَي َفاَل َخْقٌف َظَؾْقِفْؿ َوَٓ ُهْؿ ََيْ  ٚقٛيد
ؽِقـََة ِي ُقُؾقِب اْدُْمِمـنَِي لَِقْزَداُدوا إِيََمًكا م :  تعاىل ُهَق الَِّذي َأكَزَل السَّ

َع إِيََمَِنِْؿ وهللِ جـقُد ا ه  لسَمواِت و إرِض و كاَن اهلل ظؾقًَم حؽقًَم مَّ
َٔ ايب٬ٜدا ٚاملـداٜب قدذ تهدٕٛ      انجريٶٚيٝعًِ إٔ ،  ص4: ايستض ط

َوَظَسك َأن َتْؽَرُهـقْا م:تعاىل كٍٛ اهللخريا يًُش٤ ٖٚٛ ٫ ٜعًِ ي

بُّقْا َصْقًئا َوُهَق رَشٌّ لَُّؽْؿ وَ 
َيْعَؾـُؿ  اهللَُصْقًئا َوُهَق َخْرٌ لَُّؽْؿ َوَظَسك َأن ُُتِ

ــــقنَ  ــــُتْؿ َٓ َتْعَؾُؿ  كٛيدددد٘ي ٚأٜلٶددددا،  ص 216: ايبكددددش٠ط ه  َوَأك
ط ه  تؽَرُهقا صقًئا وجيعَؾ اهللُ فقِف خـًرا كثـًرا أنْ  وظسك م:تعاىل
 إصايد١  يف عُٝدل  دٚسيد٘  يف ايـد٠٬   يظذٛدنُا إٔ ا ص19: ايٓظا٤
٘  ٜؼعش سٝح املظًِ، ْسع َٔ ايكًل ٔ  بسدٝن  فٝد  ايظده١ٓٝ  َد

،  ى٦ُٓإ ٖٚدٞ ٜٓدادٞ سب ا٭سو ٚايظدُٛات   ٚايشاس١ ٚاٱ
 . نزيو ايّٓٛ َسٝذ دذا ّا٫ت ايكًل ٚاْٛفنزيو فٚ
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* * * 
 :لجزع واهللع لإٌ شاء اهلل تعاىل عالًجا ىافًعا  -4

ْسظ٘ بٗا َٔ ا٭َٛس ايت٢ ٜعاجل ا٫ْظإ  َعاػش اٱخ٠ٛ ، 
ْسظد٘ عًد٢    ٔٳايدشابض َدٔ ٚىَّد   إٔ ٜعًدِ إٔ   اِضب ٚاىًدع َٔ 

ـَ ِي اْلَبْلَشـا  ع٢ً ايب٤٬ ، يكٍٛ اهلل تعاىل : مايـر  ابِِري َوالصَّ

ـَ َصَدُققا َوُأوَلئَِؽ ُهُؿ اْدُتَُّؼقنَ  َؽ الَِّذي
ا  َوِحنَي اْلَبْلِس ُأوَلئِ َّ ه  والَّضَّ

ٕٻ  ♂ :◘ سطٍٛ اهلل كٍٛيٚ،  ص177: بكش٠ط اي ٔڇ إڇ َٹ ُٴ٪ٵ َٵشڇ ايڃ عٳذٳبٶا يٹأځ
ٚٳ ٘ٴ خٳٝٵشٷ  َّ ٙٴ نڂ َٵشٳ ٘ٴ طٳدشٻا٤ٴ    أځ ٕٵ أځؿٳدابٳتٵ ٔڇ إڇ َٹ ُٴد٪ٵ ًڃ يځٝٵعٳ رٳاىځ يٹأځسٳذٺ إڇيَّا يٹ

٘ٴ   ٕٳ خٳٝٵدشٶا يځد ٘ٴ كٳشٻا٤ٴ ؿٳبٳشٳ فځهځا ٕٵ أځؿٳابٳتٵ ٚٳإڇ ٘ٴ  ٕٳ خٳٝٵشٶا يځ  ▬ ػٳهځشٳ فځهځا
(35)

 يٝعًِ نٌ َٔ أؿاب٘ اِضب ٚاىًع عٓدذ ْدضٍٚ املـدا٥ب    و، 
ٕٻ: ِځددضٳبٳ أ  ػددٝڀاْ٘، ٜٚٳظددشټ سبدد٘، ٜٚٴغلددب ،عددذٚٙ ٜٴؼددُ  ا

ِ  ْسظد٘،  ٜٚٴلدعف  أدشٙ، ٜٚٴشب  ٕٻ ٜٚعًد ٘  َدا  أ  ايـدرٴ  ٜٴعكبد
ـٴٌ نإ َا أكعافٴ ٚاملظشٻ٠ ايَّز٠ َٔ ٚا٫ستظاب ٚ  ٘  ببكدا٤  يد

 ايدز٣  اُّدذ  بٝ ٴ ريو َٔ ٜٚهسٝ٘ عًٝ٘، بك٢ يٛ ب٘ أڂؿٝبٳ َا
كا هلل وإكا إ ♂ :بكٍٛ ٚاطرتداع٘ يشب٘ محذٙ ع٢ً آِٻ١ ف٢ ي٘ ٜٴب٢ٓ

 .▬ الؾفؿ أجرِن ي مصقبتل وأخؾػـل خرا مـفا إلقف راجعقن ،
                                                 

  .2999َظًِ أخشد٘ ( ؿشٝض) (35)
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* * * 
 : إٌ شاء اهلل تعاىلعيد اليىو   لفزععالًجا ىافًعا ل -5

َٔ ا٭َٛس ايتد٢ ٜتغًدب ا٫ْظدإ بٗدا     ا٭خ٠ٛ ايسل٤٬ ، 
فٝتٛكدأ املـداب بدا٭سم    ◘ ظ١ٓ اّبٝدب  ا٭خز بع٢ً ا٭سم 

عٔ ٜٚـشف تسهريٙ ٚك٤ٛٙ يًـ٠٬ ، ثِ ٜٓاّ ع٢ً ػك٘ ا٭مئ 
َدع  يف ايذْٝا ، ٜٚؼغٌ ْسظ٘ بزنش اهلل مبا ٜستض اهلل عًٝد٘  ايسهش
ُٳاتٹ أځعٴٛرٴ ♂ : ايتذبش ًٹ ٘ٹ بٹهځ َّ َٻاتٹ اي ٔٵ ايتٻا ٘ٹ َٹ ٘ٹ غځلٳبٹ  ٚٳػٳشٿ ٚٳعٹكځابٹ
ٙٹ، ٔٵ عٹبٳادٹ َٹ ُٳضٳاتٹ ٚٳ ٕٵ ايؼٻٝٳاىٹنيڇ ٖٳ ٕڇ  ٚٳأځ ٗٳا ٜٳشٵلٴشٴٚ ٔٵ فځإڇْٻ ٙٴ يځ  تٳلٴشٻ

▬(36)
خـٛؿٶدا آٜد١   بتدذبش  ايكدشإٓ  ا ٚسدظ َدٔ   َ ت٠ٚ٬ ٠ٚنجش ،

ايزنش ، ٜٚٓـض يف َجٌ ٖزٙ اّدا٫ت   ٚاٱنجاس َٔايهشطٞ ، 
أ٫ ٜؼشب َؼدشٚبات َٓبٗد١ ندايك٠ٛٗ ٚايؼداٟ ، ٫ٚ ٜٓداّ يف      

 ًٝٛي١ ٚيٝهتسٞ بايّٓٛ يًٝڄا.ايٓٗاس إ٫ ايكًٌٝ ٚق  ايك
* * * 

 إٌ شاء اهلل تعاىل الكَري ر  الىوىا مل اىافًع اعالًج

                                                 

ٚغريٙ ٚسظٓ٘ ا٭يباْٞ يف ؿشٝض  3528ايرتَزٟ أخشد٘ ( سظٔ يغريٙ) (36)

  .ايرتغٝب  
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 َٔ ا٭َٛس ايت٢ ٜعاجل ا٫ْظإ بٗا ْسظ٘ ٠ ا٭عضا٤ ، اٱخٛ
 ٖددزا إىل ايؼددخف ًٜتسدد  ٫أَددٔ ايٛطددٛاغ ايكٗددشٟ ٖددٛ  

٘  بداهلل  ٜٚظدتعٝز ، ٜذفع ٖدزٙ ايٛطداٚغ    ٚإٔ ايٛطاٚغ ،  َٓد
،  بتذبش تعاىل اهللبزنش ٚفهشٙ ْسظ٘ ٜٚٴؼغٌ،  ٜظاسٙ عٔ ٜٚٓسح
 َع ٚا٫دتُاب ا٭قاسب بضٜاس٠ ايهظٌ عٓ٘ ٜٚٓسن ٜتششى ٚإٔ

ّ  ٚؿد١ً  اٱخٛإ ٍ  ، ا٭سسدا  يتٓؼدٝ   ايبداسد  باملدا٤  ٚا٫غتظدا
ٔ  ايذ١َٜٛ ايذٚس٠ إٕ أَهدٔ ريدو    ٚايظدسش  ايشٜاكد١ٝ  ٚايتُداسٜ
٘  ٚد٘ يف با٫بتظاّ ايتسا٩ٍ سٚا ٚإػاع١  بكلدا٤  ٚايشكدا  أخٝد

 . ٚقذسٙ اهلل
* * * 
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