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ـ  ْٚهتتٗؿٜ٘،  ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل، ا٠ُؿ إٕ ٔ  بتلهلل  ْٚعتٛ  يتكٚق  َت
ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ ي٘، ٌَٓ ؾ٬ اهلل ٜٗؿٙ َٔ أعُليٓل، ن٦ٝلت َٚٔ أْؿهٓل  ٖتلؾ
٘  اهلل َت٢ً  ٚقنتٛي٘،  عبؿٙ ٣ُؿاڄ إٔ ٚأيٗؿ اهلل، إ٫ إي٘ ٫ إٔ أيٗؿ ي٘،  عًٝت

 .نجرلاڄ تهًُٝلڄ ِٚنَّ َٚشب٘ آي٘ ٚع٢ً
َٚ َيٚٔتعلٮ:قلٍ  ُس  َأُّيه قا افَّْٚ َُ ؿُ  اتَّ ُُ ؿْ  افَِّذي َربَّ ُُ ََ َِ ـْ  َخ سٍ  ِم ٍْ ََِؼ  َواِحَدةٍ  َٕ ٚ َوَخ َٓ  ِمْْ

ٚ َٓ َّٞ  َزْوَج َم  َوَب ُٓ ثِراً  ِرَجًٚٓ  ِمْْ ٚءً  ـَ ًَ
قا َوِٕ َُ َٚءُفقنَ  افَِّذي اهلل َواتَّ ًَ َْرَحاٚ َ  بِفِ  َت ْٕ  إِنَّ  َوا

ٚنَ  اهلل ؿْ  ـَ ُُ ْٔ َِ ًٚ  َظ  .ص1:ايٓهل٤ط ٖ(1) َرؿٌِٔ
َاٚ َياٚٔٚقلٍ تعلٮ: ـَ  َأُّيه اقا آَمُْاقا افَّاِذي َُ ٚتِافِ  َحاؼَّ  اهلل اتَّ ََ َـّ  َوٓ ُت َّٓ  ََتُاقُت ُُؿْ  إِ ا ْٕ  َوَأ
قنَ  ُّ

ِِ ًْ  ص.102:عُكإ آٍط ٖ(102) ُم
َٚ َيٚٔٚقلٍ تعلٮ: ـَ  َأُّيه قا آَمُْقا افَِّذي َُ اؿْ  ُيْهِِْح  (70)َشِديداً  َؿْقًٓ  َوُؿقُفقا اهلل اتَّ ُُ  َف

ؿْ  ُُ رْ  َأْظَمَف ٍِ ٌْ ؿْ  َوَي ُُ ؿْ  َف ُُ ُٕقَب ـْ  ُذ ْد  َوَرُشقَففُ  اهلل ُيىِعِ  َوَم ََ  ٖ(71)َظيِأمً  َؾاْقزاً  َؾٚزَ  َؾ
 .ص71 - 70:ا٭سمابط

 أَل بعتؿ:  ٚبكنلت٘ ٚقٴت٘ عًٝهِ اهلل ن٬ّأسبيت ٸ اهلل 
ب َٝهتك  ٫ أغؿٞ عًٝهِ أْ٘ نلٕ ًٜػًين نجرلٶا إٔ ايٓلى ٸ سلد١ َلنٻت١ يهتتل  

يًتعكٜـ ٚكٝك١ اٱن٬ّ غرل اٶ١ًٖٛ، ؾ٬ُٜ٭ َٔ اٶهًُ٭ ٫ ٜعكؾٕٛ ايهتجرل  
عٔ اٱن٬ّ ٫ًْػلشلِ بأَٛقِٖ ا٠ٝلت١ٝ، ٚيعؿّ تًكِٝٗ ايعًِ ايًكعٞ ايُتلٸ  
أثٓل٤ َكاسٌ ؾقانتِٗ، ٚنتفا ْتٝذت١ يتٓتًٌٝ اٱعت٬ّ اٶٛدت٘ يتًتٜٛ٘ ايتؿٜٔ        

ٓتؿ نتجرل َتٔ اٶهتًُ٭ ْتٝذت١      اٱن٬َٞ، بٌ ٖٓتلى ايعؿٜتؿ َتٔ ايًتبٗلت ع    
 يتٛادؿِٖ َع أَشلب اٶًٌ ا٭غك٣ َٚع اٶكدؿ٭ َٔ اٶهًُ٭.

ٚاٟؿٜك بليفنكإٔ ٖٓلى اٶ٬ٜ٭ َتٔ غترل اٶهتًُ٭ ايتفٜٔ ٜكٜتؿٕٚ إٔ ٜعكؾتٛا       
ا٠كٝك١ عٔ اٱن٬ّ ٚا٠ٓلق٠ اٱن١َٝ٬ بعتؿ إٔ َٚتًِٗ َعًَٛتلت ًَت١ٖٛ     
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١ٝ، ؾكؿ بًػِٗ عٔ اٶهًُ٭ أِْٗ ٚغرل َشٝش١ عٔ اٱن٬ّ ٚا٠ٓلق٠ اٱن٬َ
يعٛب ُٖذ١ٝ، ٚإٔ اٱن٬ّ اْتًك ٚؿ ايهٝـ ٚايكُع، ٚإٔ اٱن٬ّ ٖٛ ؾٜٔ 
اٱقٖلب، ٚيكؿ دل٤ اٱن٬ّ يكُع سك١ٜ اٶكأ٠...اخل، إٮ نتٌ ٖت٪٤٫ أقتؿّ    

 .!!!هذا هق اإلشال  افذي ؿٚفقا ظْفٖفا ايهتلب 
تأٌَ ٸ ععِٝ ٤ًٛقلت اهلل ٚيكؿ بؿأت ٖفا ايهتلب بتًٓٝط عبلؾ٠ ايتؿهك ٚاي 

 ا٭نبلب ؾٗٞ َٔ أععِ ايه١ْٝٛ ٚايًكع١ٝ، اهلل آٜلت ٸ ايتؿهكيًشح ع٢ً 
٘ٴَعكؾ١ ٣ٚب١ اهلل  ع٢ً تع٭ اييت ِِْؼ  ِف  إِنَّ ٔ:تعلٮ قلٍ، ٚٳتٳعٳليځ٢ نٴبشٳلْٳ  َخ

َمَواِت  ًَّ َْرضِ  اف ْٕ َِّْٔؾِ  َواْخُاِلِف  َوا ٚرِ  اف َٓ يٍٚت  َوافَّْ ُوِل  َٔ ِٕ  َ ْٕ ـَ  (190) فٌَِْٚب ا  افَِّذي
ُرونَ  ـُ ًُقداً  ؿَِٔٚمًٚ  اهلل َيْذ ُرونَ  ُجُْقِِبِؿْ  َوَظَذ  َوُؿ َُّ ٍَ َُ ِِْؼ  ِف  َوَي َمَواِت  َخ ًَّ َْرضِ  اف ْٕ َْٚ َوا  َربَّ

َٝ  َمٚ َْ َِ ََٕؽ  َبٚضاِلً  َهَذا َخ َْٚ ُشٌَْحٚ َِ رِ  َظَذاَب  َؾ َّْٚ  ،190:عُكإ آٍط ٖ(191) اف
 .تعلٮ اهلل ع٢ً ؾيو ي٤ٞ ٸ ْعكت ؾهًُلص 191

 اإللاااااااااه يعصااااااااا  كياااااااااف عجباااااااااا فياااااااااا
 وفاااااااااااااي تحريكاااااااااااااة كااااااااااااا  فاااااااااااااي وهلل

 آيااااااااااااااة لااااااااااااااه شااااااااااااااي  كاااااااااااااا  وفااااااااااااااي
 

::: 
::: 
::: 
 

 الجاحااااااااااااااااااد يجحااااااااااااااااااد  كيااااااااااااااااااف أم
 شااااااااااااااااهد أبااااااااااااااادا   تساااااااااااااااكينة كااااااااااااااا 
 الواحااااااااااااااااااد أناااااااااااااااااه علااااااااااااااااا  تااااااااااااااااادل

 
ٌڈ، لٖك٠ٺ نٌ ٚٸ ٚيذك٠ ْٚعك٠ حمل١ نٌ ؾؿٞ ٔ  آٜت١  ،تٌ نٌ ٚٸ ٚدب  آٜتلت  َت
  ٚؾكتت٘ َتتٔ إ٫ ْعتتتدل، ٫ٚ عًٝٗتتل ٱتتك آٜتت١ َتتٔ ؾهتتِ ْتؿهتتك، ٫ يهٓٓتتل اهلل،
بِاؾِ  إَِػ  َيُْْياُرونَ  َأَؾالٔ:ًتؿهكي اهلل ِ ْٕ ْٔاَػ  ا ْٝ  ـَ ا ََ اَمءِ  َوإَِػ  (17) ُخِِ ًَّ ْٔاَػ  اف  ـَ

 ْٝ ًَ
ٌَٚلِ  َوإَِػ  (18) ُرؾِ ْٔاَػ  اْْلِ ْٝ  ـَ ٌَ َْرضِ  َوإَِػ  (19) ُِٕها ْٕ ْٔاَػ  ا ْٝ  ـَ   ُٖشاىَِح
 .ص20 - 17:ايػلي١ٝط
ُْبٗل؟ ُؿٺ تكْٚٗل، َٔ قؾعٗل؟ بليهٛانب َٔ لٜٻٓٗل؟ اٟبلٍ َٔ يهُل٤ بػرل علؾ

ٚ ِف  َؾْٚمُنقاا٭قٗ َٔ نڀشٗل ٚـيًَّٗل؟ ٚقلٍ:ٔ َٓ ، َٚؿم ص15طاٶًو:  َٖمَْٚـٌِِ
 ايًلعك س٭ قلٍ: 
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 لعاااااااااااااا  آيااااااااااااااات اآلفااااااااااااااا  فااااااااااااااي هلل
 آياتاااااااه مااااااا  الااااااانف  فاااااااي ماااااااا ولعااااااا 

 إذا بأسااااااااااااااارار مشاااااااااااااااحون والكاااااااااااااااون
 الااااااار   ياااااااد تخطَّفتاااااااه للطبيااااااا  قااااااا 
 بعااااااادما وُعاااااااوفي   نجاااااااا للماااااااري   قااااااا
 علاااااااة مااااااا  ال يماااااااوت للصاااااااحي  قااااااا 
 حفاااااااارة   يحااااااااذر وكااااااااان للبصااااااااير قاااااااا 
 الزحااااام بااااي  خ ط ااااا األعماااا  سااااا   باااا 
 باااااااااال معااااااااازوال يعااااااااي  للجناااااااااي  قاااااااا 
 بالبكااااااا  وأجهاااااا  بكاااااا  للوليااااااد قاااااا 
 سااااااااااامَّهُ  ينفااااااااااا  الثعباااااااااااان تااااااااااار  وإذا

 ثعباااااااااان ياااااااااا تعاااااااااي  كياااااااااف واساااااااااأله
 تقااااا رت كيااااف النَّحاااا  بطااااون واسااااأل
اااااااافَّ  اللااااااااب  سااااااااا   باااااااا   كااااااااان الُمص 
 ماااااااااااا  يخاااااااااااارج الحااااااااااااي رأياااااااااااا  وإذا
 ويخفاااااا  األياااااادي تحثُّااااااه للهااااااوا  قاااااا 
اااااااااد   بعاااااااااد يجااااااااافُّ  للنباااااااااات قااااااااا   تعهُّ
 الصاااااااااحرا  فاااااااااي النَّبااااااااا  رأيااااااااا  وإذا
 ناشاااااااااار ا يسااااااااااري الباااااااااادر رأياااااااااا  وإذا

 وهااااااي ياااااادنو الشاااااام  شااااااعا  واسااااااأل
 الااااااذي ماااااا  الثمااااااار ماااااا  للمرياااااار قاااااا 
 الناااااااو  مشاااااااقو  النخااااااا  رأيااااااا  وإذا
 لهيبهاااااااااااا شااااااااااا َّ  الناااااااااااار رأيااااااااااا  وإذا
اااااااامَّ  الجباااااااا  تاااااااار  وإذا ااااااااا األش   منا ح 
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::: 
::: 
::: 
::: 
::: 
::: 
::: 
::: 
::: 
::: 
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::: 
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::: 
::: 
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 هااااااااااااادا    إلياااااااااااااه ماااااااااااااا هاااااااااااااو أقلهاااااااااااااا
 عينااااااااا    تاااااااار  لااااااااو عجاااااااااب عجاااااااا 
 أعياااااااااااااا    لهاااااااااااااا تفساااااااااااااير ا    حاول ااااااااااااا
 ؟أر   ا    بطبِّاااااااااااااه  بيااااااااااااا  ياااااااااااااا مااااااااااااا 

 ؟عافااااااا    ماااااا  الطاااااا  فنااااااون عجاااااازت
 ؟ هااااااااا    صااااااااحي  يااااااااا بالمنايااااااااا ماااااااا 

اااااااو    ؟أهاااااااوا    الاااااااذي ذا مااااااا  بهاااااااا فه 
 ؟خطااااااااا    يقااااااااو  ماااااااا  اصااااااااطدام بااااااااال
 ؟يرعاااااااااااا    الاااااااااااذي ماااااااااااا ومرعااااااااااا  را   

 ؟أبكااااااااا    الااااااااذي مااااااااا الااااااااوال ة لااااااااد 
؟ بالسااااااااموم ذا ماااااااا  فاسااااااااأله ااااااااا    ح ش 

؟ يمااااااأ الساااااامُّ  اوهااااااذ تحياااااا  أو  ف ااااااا  
ا  ؟حاااااااالَّ    مااااااا  للشاااااااهد وقااااااا  شاااااااهد 
 ؟صااااااافَّا    الاااااااذي ماااااااا وفااااااارث  م باااااااي 

ن اياااااااا  ؟أحياااااااا    مااااااا  فاساااااااأله ميااااااا    ح 
 ؟أخفاااااااااا    مااااااااا  الناااااااااس عياااااااااون عاااااااا 

 ؟ر م ااااااااااااا    بالجفااااااااااااا  ماااااااااااا  ورعايااااااااااااة
؟ ماااااااا  فاسااااااااأله وحااااااااد  يربااااااااو  أ ر ب ااااااااا  

اااااااااااااار ا    ماااااااااااااا  فاسااااااااااااااأله أنااااااااااااااوار   ؟أس 
 ؟أ نااااااا    الااااااذي مااااااا شااااااي  كاااااا  أبعااااااد

 ؟غااااااااااذا    الثمااااااااااار  ون  ماااااااااا بااااااااااالمرِّ 
 ؟ناااااااوا    شااااااا َّ  نخااااااا  ياااااااا مااااااا  فاساااااااأله
 ؟أورا    ماااااااااا  النااااااااااار لهياااااااااا  فاسااااااااااأل
اااااام   ااااااحاب ِقم  اااااال ه السَّ  أرسااااااا ؟ ماااااا  فس 
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 بالميااااااااااا  تفجاااااااااار صااااااااااخر ا تاااااااااار  وإذا
 الاااااااازُّالل بالعااااااااذب النهاااااااار رأياااااااا  وإذا
 اأُلجااااااااج باااااااالمل  البحااااااار رأيااااااا  وإذا
  اجيااااااااااا   يغشاااااااااا  اللياااااااااا  رأياااااااااا  وإذا
 ضاااااااااحيا يساااااااافر الصااااااااب  رأياااااااا  وإذا

 بااااااه أخااااااذت  المااااااا العجا اااااا  هااااااذي
 مباااااااااااد  العجا ااااااااااا  كااااااااااا  فاااااااااااي واهلل
 الاااااااذي ماااااااا مهاااااااال ناإلنساااااااا أيهاااااااا ياااااااا

 فإنماااااااااااا القااااااااااادير لماااااااااااوال  فاساااااااااااجد
 مااااااااااثال القياماااااااااة ياااااااااوم فاااااااااي وتكاااااااااون

 

::: 
::: 
::: 
::: 
::: 
::: 
::: 
::: 
::: 
::: 
 

ااااااااف ا    شاااااااا َّ  بالمااااااااا  ماااااااا  فسااااااااله  ؟ص 
اااااااال ه ر جاااااااا  ؟أجاااااااارا    الااااااااذي ماااااااا  فس 

اااااااال ه  غاااااااا   ؟أ غااااااااا    الااااااااذي ماااااااا  فس 
 ؟ جااااااا    حااااااا  لياااااا  يااااااا ماااااا  فاسااااااأله
 ؟اكا  ح  ُضاااا صااااا  صااااب  يااااا ماااا  فاسااااأله
 أذنااااااااااااا    بهااااااااااااا وانفتحاااااااااااا   عينااااااااااااا

 ياااااااااارا    فهااااااااااو لتاااااااااارا  تكاااااااااا  لاااااااااام إن
 ؟أغااااااااااااااارا    جاللاااااااااااااااه جااااااااااااااا  بااااااااااااااااهلل

  نياااااااااااااااا    تنتهاااااااااااااااي يوماااااااااااااااا باااااااااااااااد ال
 (51) يااااادا    قدمتاااااه قاااااد بماااااا تجااااازي

 

ٔ  ايُل٠٭ عبلؾ٠ ٖٚفٙ ،تٛسٝؿ اهلل تعلٮ إٮ ٜكٛؾى َل أععِ َٔ ؾليتؿهك  ايتفٜ
 قب َتٓع  عذٝب ٚٸ اٶػًٛقلت، ٸ ٜٚتؿهكٕٚ ايبٝٓلت، اٯٜلت ٸ ٜتؿهكٕٚ
ٕڈ ؾٝعٛؾٕٚ ٚايهُلٚات، ا٭قٗ ٌٷ ؾٗفا ٜٚك٭، بإٲل  ٜؿتٛت  أ٫ ٜٓبػٞ نبرل علَ
، ٚايًتكع١ٝ  ايهْٛٝت١  اهلل آٜتلت  ٜٚتتؿبك  ايعبؿ ؾٝ٘ ٜتؿهك َل أسهٔ َٚٔ اٶ٪َٔ،

ااقؿِِْغَ  آَيااٌٚت  إَْرضِ  َوِف ٔقتتلٍ تعتتلٮ:  ُّ ِْ
ؿْ  َوِف  فِ ُُ اا ًِ ٍُ ااونَ  َأَؾااال َإٔ ٌِْكُ  ُٖت

 ص.21 ،20:ايفاقٜلتط
◘ ِ ٝؿثت عٔ ق١ُ ايبًك١ٜ، ٚبعجت١ ايكنتٌ ٚيتٗلؾ٠ اُٟٝتع يكنتٍٛ اهلل      ث

ٚهٔ غًك٘ ٖٚؿٜ٘، ٚنفا اٱعذلل ايككآْٞ ؾليككإٓ ٖٛ َعذتم٠ اهلل ا١ليتؿ٠ ٸ   
 أقْ٘، َٚٔ ثِ ؾإٕ اٱن٬ّ ٖٛ ؾٜٔ اهلل ايفٟ اقتٓتلٙ اهلل يًٓلى.

ت أَتٛق  ثِ ٝؿثت عٔ أقنلٕ اٱن٬ّ ا١ُه١ ٚأقنلٕ اٱٲلٕ ايهت١،ثِ عكْت 
إ٫ هلل، ثتِ عكْتت   ٫ ٜهتٕٛ  ا٠هتِ  ٖٚل١َ ٸ ايعكٝؿ٠ َجٌ ايت٤٫ٛ ٚايتدلا٤،   

 بعٕ ا٭غ٬م اٱن١َٝ٬ ٚاٯؾاب اٱن١َٝ٬ بُٛق٠ ًَٛق١ إٕ يل٤ اهلل.
٘ٹ قأٜت أْ٘ َٔ اٶؿٝؿ ايكؾ ع٢ً أنجك ايًبٗلت اٶجلق٠ ْؿ  ثِ بؿٌٓ اهلل تعلٮ َٚٓٿ
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 يدلاٖ٭ يؿسٕ ٖفٙ ايًبٗلت.اٱن٬ّ ٚا٠ٓلق٠ اٱن١َٝ٬ بل٭ؾي١ ٚا
 بٗتل ٚيكؿ ْٚع ٖفا ايهتلب ٸ نع٭ ؾقنلڄ، ٚٲهٔ قنتِ ا١ڀت١ ايتت٢ ٲهتٔ     

ايتعكف ع٢ً سكٝك١ اٱن٬ّ غرل اٶ١ًٖٛ بليڀكٜك١ ايت٢ تعٛؾ عًتِٝٗ بتليٓؿع إٕ   
 يل٤ اهلل ٸ ؾِٜٓٗ ٚؾْٝلِٖ بؿقان١ ث٬ث١ نتب ٳٝعِٗ يًُ٪يـ نُل ًٜٞ.

 
 
 
 
 
 
 
 

ٜؿٛتين إٔ أتكؿّ ٛليِ ايًهك ٭َشلب ايؿٌٓ ايفٜٔ  إغٛتٞ ٸ اهلل ، ٫
أسبِٗ ٸ اهلل تعلٮ، ٚايفٜٔ قؿَٛا يٞ ٜؿ اٶهلعؿ٠ ٸ إعؿاؾ ٖفا ايهتلب عًُڄتل  

ٍڇٚؿٜح  ـْ :♂ ◘ اهللٹ قٳنٴٛ ْ  َم رْ  َل ُُ َس  َيْن ْ  افَّْٚ رْ  َل ُُ  . (1)▬اهللَ َيْن
حملتتؿخ ، اًٌٟٝ أبل ؾاٚؾ ايؿَٝل٘ٞ ٢ٝ٩ سم٠ ، ا ٚأغِ بليفنك يٝػٓل

، ؾًكؿ تعًُت َٓ٘ ايهجرل َٚلليت أتعًِ َٓ٘ ، أنتأٍ اهلل تعتلٮ إٔ    ٘تتتايؿكٝ
ٚا٭ؽ ايؿلْتٌ اٶتؿقى اٶهتلعؿ أٴتؿ ٣ُتٛؾ       ،ٜٓؿع ب٘ اٱن٬ّ ٚاٶهًُ٭

اٟب١ به١ًٝ ايًػ١ ايعكب١ٝ بليكلٖك٠  ع٢ً َكادعت٘ يًهتتلب يػٜٛٶتل ، َٚتؿقى    
ٔ قدب ايتٛاقدٞ ع٢ً قٝلَ٘ ٯكادع١ ايًػ١ ايعكب١ٝ ا٭نتلـ ايؿلٌْ عبؿ احمله

دم٤ َٔ ايهتلب يػٜٛل، ٚا٭ؽ ايعمٜم ٢لٖؿ عبؿ ايك٣ٛ ٢لٖؿ عًت٢ تعلْٚت٘   
اٶجُك ايبٓل٤، ٚنٌ َٔ قتؿّ يتٞ ٜتؿ اٶعلْٚت١ ٸ اعتؿاؾ ٖتفا ايهتتلب ، ٫ٚ        
أنتڀٝع إٔ أنلٸ٤ أَشلب ايؿٌٓ إ٫ إٔ أقٍٛ شلِ دمانِ اهلل غرلا ; يكٍٛ 

                                                 

 . 6541)َشٝض( أغكد٘ )سِ ت ايٓٝل٤ ( َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ ّ.ز  (1)

 الذي قالوا عنه !!! سالماإلقرا ة كتاب هذا هو 
 والذي يحتو  عل  سبعي   رسا أوال  .

لقا   إيمانيا ،  07هيا نؤم  ساعة قب  قيام الساعة والذي يحتو  عل  قرا ة كتاب ثم 
 زا ا يوميا  بالتناوب. 175وكتاب زا  المسلم اليومي م  العلم الشرعي والذي يحتو  عل  
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ـْ ♂: ◘ ايٓيب ْٔفِ  ُصِْعَ  َم ُروٌف  إَِف ًْ َٚل  َم ََ ِٚظِِافِ  َؾ ٍَ ا اهللُ َجاَزا َ :  فِ اْد  َخاْرً ََ َِاغَ  َؾ  ِف  َأْب

 .(1) ▬افثََّْٚءِ 
ٔ  ٸ ٖتفا ايهتتلب   تكُترل  مثت١  نلٕ ٕأسبيت ٸ اهلل، إ ٞ  ؾُت ، ٫ٚ ْؿهت

إْٞ قأٜتت أْت٘   أنتڀٝع إٔ أبكق ـيو إ٫ إٔ أقٍٛ َل قلي٘ ايعُلؾ ا٭َؿٗلْٞ: 
 إ٫ قلٍ ٸ غؿٙ: ٫ ٜهتب أسؿ نتلبل ٸ َٜٛ٘

 لو غير هذا لكان أحس  :::ولو زيد هذا لكان أحس 
 ولو قدم هذا لكان أفض :::ولو تر  هذا لكان أجم 

 ٖٚفا َٔ أععِ ايعتدل، ٖٚتٛ ؾيٝتٌ عًت٢ انتت٤٬ٝ ايتٓكِ عًت٢ ٳًت١         
 .◘ٚؾكٓل اهلل ٚإٜلنِ يڀلعت٘ ٚايعٌُ بهتلب٘ ٚن١ٓ قنٛي٘ اٖت ، ايبًك، 

 د أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ()شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓ

 ـٌُف افراجل ظٍق ربف 

 أمحد ظٌاد ادًُاٚل  

 ها1436ربٔع إول  16 

* * * 

                                                 

 .  6368أغكد٘ )ت( َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ ّ. ز  (صحٔح)( 1)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ ؾ٬ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
 أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع َل قلي٘ أٍٚ قا٥ؿ ؾٓل٤ ُٜعؿ إٮ ايكُك،

ْلؾتف٠  ايؿٓل٤ ايهٛؾٝيت اٶًشؿ، ؾعٓؿَل أَبض سٍٛ ا٭قٗ ْٚعك َتٔ  إْ٘ قا٥ؿ 
كنبت٘ ؾكأ٣ بؿٜع غًل اهلل ٸ ايهُلٚات ٚا٭قٗ، ؾكلٍ: َتلـا أق٣؟! أْتل ٸ   َ

سًِ أّ نٴشٹكٳت عٝٓلٟ، ثتِ ٜكتٍٛ: ٸ ايؿٓتل٤ ٩تٌ ايًٝتٌ بُتٛق٠ َؿلد٦ت١،        
ٚبهكع١ تكڀع ا٭ْؿلى، ٚتع٢ُ ايعٕٝٛ ب٬ تؿقز نُل ٖٛ ا٠لٍ ع٢ً ا٭قٗ، 

ٸ سٝتلتٞ، ٜكتٍٛ:   ٚيٌٝ ايؿٓل٤ ا١لقدٞ َٔ أيؿ ا٭يٝل٤ ايهٛؾا٤ اييت قأٜتٗل 
ٕڈ ٸ ٚنتط   ثِ تعٗك ايًُو ؾذأ٠، ٚتًُع نأْٗل ٤ْٛ َلعك١ َبؿٸؾ٠ غ٬ٍ ثٛا
ايًٌٝ ا٠ليو، ؾ٬ تؿقز ٸ ايؿٓل٤، بٌ ثٛإ ٚأْتت ٸ يٝتٌ َعًتِ ٸ أځسٵًځتو     

 ايعًُلت، ٚثٛإ أغك٣ ٚأْت ٸ ْٗلق نل٘ع ايٓٛق ٖٚلز ٜبؿؾ ايعًُلت. 
ايًٌٝ ٚايٓٗلق، اييت أقهتِ اهلل  ؾٝل شلل َٔ ْع١ُ، ْع١ُ ايًكٚم ٚايػكٚب، ٚ

ااُأْقِسمُااَفَلابٗل ٸ عؿ٠ آٜلت ؾكلٍ:ٔ☾  ااَواْدََغاِرِباااْدََشاِرِقاابَِرب  ا(04)اَلَؼاِدُرونَااإِكَّ

َ ااَأناَطلللَذا َبللل   اااكُّ لللـُْفمْااَخلللْرً ، ص41 - 40طاٶعتتتلقز: ٖ(04)بَِؿْسلللُبيِق َااَكْحللل ُااَوَملللاام 
َهللاإَِذااَوالـََّفللارِاٚقتتلٍ:ٔ ْقلل ِا(ا3)ااَجلَّ ، ص4 - 3طايًتتُو:ٖ (0)اَيْغَشللاَهااإَِذااَوالؾَّ

ٚيو إٔ تتأٌَ َك٠ أغك٣، ٸ قل٥ٌ ٖفٙ ايهًُلت ايًتٝٛعٞ اٶًشتؿ; ؾتليدلغِ    
َٔ بؿٜع َل قأ٣ غ٬ٍ ؾٚقاْ٘ سٍٛ ا٭قٗ إ٫چ أْ٘ مل ٜٳتكڇؾ عًت٢ يهتلْ٘ نت٣ٛ     
ايفټٍٖٛ أَلّ عع١ُ ايهٕٛ، ثِ ايههٛت اٶڀًل عتٔ غتليل ايهتٕٛ َٚبؿعت٘،     

َفَلاَهاِدَياااهللَم اُيْضؾِِ انتشكلق٘ يًعبلؾ٠ ٚسؿٙ ٫ يكٜو ي٘، ؾهبشلٕ اهلل!ٔٚا

اُصْغَقللاِ ِْما ُِ كَسللانَااإِنَّاص186ٔطا٭عتتكاف:  ٖ (481)اَيْعَؿُفللينَاَلللُ اَوَيللَهُرُهْما للل ِاااْْلِ الَِرب 

ارٌااَلَظُؾيمٌاااِْلكَسانَااإِنَّأ، ص6طايعلؾٜلت: ٖ(1)اَلَؽـُيدٌا  .ص34طإبكاِٖٝ: َٖكػَّ
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ٍ ن ،ا٭يتٝل٤ َتٔ سٛيٓتل    ٸإغٛتٞ ٸ اهلل، يٛ تؿهكْل   اٟتم٤  بٗتفا  ٓهتتؿ
ٔ  ؾٝٗتل  ٚنِ ٚا٭قٗ، ايهُلٚات ٸ ايتؿهك َجٌ، ايهجرل ع٢ً ايكًٌٝ ! عتدل  َت
ِ  !أنكاق َٔ ؾٝٗل ٚنِ ٔ  ؾٝٗتل  ٚنت ٔ  َت  ايًتُو  ٸٚايتؿهتك   !اٱعذتلل  َتٛا٘

َتٔ   ا٠ٝت١  يهل٥ٓتلت ا ٚنفا ايتؿهك ٸ ٚاٟبلٍ، ٚا٭قٗ ٚايٓٗلق ٚايًٌٝ ٚايكُك
 َٔ ايػكٗٲهٔ ايتؿهك ؾٝٗل، ٚ ٚأيٝل٤ أيٝل٤ أْؿهٓل،سٛيٓل، ٚأٜٓل ايتؿهك ٸ 

 غليل ٖفٙ ا٭يٝل٤. َعكؾ١ ٖٚٞ ايػل١ٜ، إٮ ٌُْ إٔ ايتؿهك ٖفا
تعلقب ايًٝتٌ ٚايٓٗتلق بُتٛق٠ َعتؿيت١، ٚتؿتلٚت       -أغٞ ٸ اهلل  -تأٌَ  

ٌڈ عٔ َجً٘، ؾ٬ يٌٝ ًٜب٘ ي٬ٝ، ٫ٚ  َٓتف ْٗلق ًٜب٘ ْٗتلقٶا   ايًٌٝ عٔ ايٓٗلق، ٚن
غًل اهلل ا١ًل ٚست٢ قٝلّ ايهلع١، إٕ ـيو َٔ أعذب ٚأبؿع آٜلت اهلل ايؿاي١ 

   ٔ ْقل اآَياتِل ِااَوِمل ْاع٢ً قبٛبٝتت٘ ٚأيٖٛٝتت٘ ٚسهُتت٘ ، ص37طؾُتًت:  َٖوالـََّفلاراالؾَّ
لللللِهياَوُهللللليَأ للللل ْااِخْؾَػللللل ًااَوالـََّفلللللارَااالؾَّْقلللللَ ااَجَعلللللَ ااالَّ َ رَااأَناَأَرادَااد  كَّ  ٖ(16)اُشلللللُؽيراًااَأَرادَااَأوْااَيلللللهَّ

 .ص62طايؿكقلٕ:
إٕ تعلقب ايًٌٝ ٚايٓٗلق ْع١ُ عع١ُٝ; إـ ٖٞ تٓعِ ٚدتٛؾ ا٭سٝتل٤ عًت٢     

ا٭قٗ، َٔ ٱٛ ايٓبلت، ٚتؿتتټضٴ ا٭لٖتلق، ْٚٓتر ايجٿُتلق، ٖٚذتك٠ ايڀٝتٛق       
ٚا٭زللى ٚا٠ًكات، َٚٔ يل٤ ؾًٝتُٛق ي٬ٝ ب٬ ْٗتلق، أٚ ْٗتلقٶا بت٬ يٝتٌ،     

ُُمْااُقلْ ال٠؟ٔنٝـ تهٕٛ ا٠ٝ ْقلَ ااَطَؾلْقُؽمُاااهللاَجَعلَ ااإِناَأَرَأيْل َمل اًااالؾَّ ااْلِؼَقاَمل ِااَيلْيمِااإَِلااََسْ

ُُمْااُقللْ ا(ا14)اَتْسللَؿُعينَااَأَفللَلاابِِضللَقا اَيللْليِقُؽماهللااَغللْرُااإَِلٌااَملل ْا اَطَؾللْقُؽمُاااهللاَجَعللَ ااإِناَأَرَأيْلل

َمللللل اًااالـََّفلللللارَا اَأَفلللللَلااِفقللللل ِااَتْسلللللُؽـُينَاابَِؾْقللللل ٍااَيلللللْليِقُؽمااهللاَغلللللْرُااإَِلٌااَمللللل ْاااْلِؼَقاَمللللل ِااَيلللللْيمِااإَِلااََسْ

لونَا أَل إْٗتل يتٛ نتهٓت سكنت١ ايًتُو       ،ص72 - 71طايكُِ: ٖ(16)ُتْبِِصُ
يػكم ُْـ ا٭قٗ ٸ يٌٝ نكَؿٟ، ٚغكم ُْؿٗل اٯغك ٸ ْٗتلق نتكَؿٟ،   

ت ٚتعڀًت َع ـيو َُلحل َٚٓلؾع، َٚٔ علٍ ٸ اٶٓل٘ل ايكڀب١ٝ بعٕ ايٛق
عكف ْع١ُ تعلقب ايًٝتٌ ٚايٓٗتلق; إـ ٜبكت٢ ايٓٗتلق ٶتؿ٠ نتت١ أيتٗك، ٚايًٝتٌ         

اِملل اَفْضللِؾِ ا،ٔنتتفيو َُُغلليا ْب َُ اِفقللِ اَولِ َُْسللُؽـُيا ْقللَ اَوالـََّفللاَرالِ َُِللِ اَجَعللَ اَلُؽللُماالؾَّ َْ َوِملل ارَّ

 .ص73طايكُِ: ٖ(13)َوَلَعؾَُّؽْماَتْشُؽُرونَا
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إٮ ايهُل٤ َٔ غ٬ٍ َٓعتلق بٳٓٳتلٙ    عًُل٤ ايؿًو ايهؿلق عٓؿَل ْعكقلٍ أسؿ 
 ٕ  نتًتلف : إٕ اٱْهتل١ْٝ يتٔ تٓتٗتٞ َتٔ ا     بٓؿه٘، ؾكأ٣ َل أـًٖ٘ ٸ ٖفا ايهتٛ

ايهٕٛ، ٚئ تعكف َٔ ايهٕٛ إ٫ َكؿاق َل ْعكؾ٘ َٔ ْكڀ١ َل٤ ٸ ٣تٝط   أنكاق
قنَ ععِٝ. ؾٌٗ آَٔ َع ـيو َٚؿٻم؟ ٫، َٚؿم اهللٔ ُّ َِ ًْ ـَ  َطِٚهراً  َي َٔٚةِ  مِّ  اْْلَ

َٔٚافده  ـِ  َوُهؿْ  ْٕ ِخَرةِ  َظ ْٔ ُِقنَ  ُهؿْ  ا  .ص7: ايكّٚط َٖؽٚؾِ
ٓٶتتل: إٕ ْٚتتع ا٭دتتكاّ ايهتتُل١ٜٚ يتتٝو ٢تتكؾ َُتتلؾؾ١     ٚقتتلٍ آغتتك أٜ

ٚعًٛا١ٝ٥، بٌ ٖٞ َْٛٛع١ ٸ ايؿٓل٤ بؿق١َّ ٚإتكلٕ; إـ إٔ ايكُك يٛ اقذلب َٔ 
، َٚل ا٭قٗ ٯكؿاق قبع اٶهلؾ١ اييت تؿًُٓل عٓ٘ ٭غكم َؿټ ايبشك ا٭قٗ نًٗل

َؾاِٚ   ِف  آَيٚتَِْٚ َشُِْرُّيِؿْ ع٬ق١ ايكُك بليبشك؟! اهلل ٜعًُٗل ايفٟ قلٍ َٚؿم:ٔ ْٔ  ا
ؿْ  َوِف  ِٓ ًِ ٍُ َُّك َإٔ َ  َح ٌَغَّ َُ ؿْ  َي فُ  ََلُ َّٕ ؼه  َأ  ص.53طؾًُت:  ٖاْْلَ

ٜكٍٛ أسؿ نبلق عًُل٤ ايؿًو ٖٚٛ ٜٗٛؾٟ: أقٜؿ إٔ أعكف نٝتـ غًتل اهلل   
هلل بتلقع ستلـم يتٝو بًتكٿٜك، اهلل ٫ ًٜعتب      ا ،ايهٕٛ، أقٜؿ إٔ أعكف أؾهلقٙ

ٌٻ اهللٔ اآَيلاِتااهللاُتـِؽلُرونَابليٓكؾ َع ايهٕٛ، تعلٮ اهلل، ٚد لِ اَفلَليَّ
 َٖوُيِريُؽْماآَياتِ

ص ؾهٝـ يٛ إً٘ع ع٢ً َل دل٤ ٸ ايكتكإٓ، يكٯتل نتلٕ َتٔ اٶت٪َٓ٭      81طغلؾك: 
ٔ  ☾سكڄل. ْعِ، اهلل ٫ ًٜعتب َتع ايهتٕٛ،     لَا اَخَؾْؼـَلااَوَملا، ؾٗتٛ ايكل٥تٌ: االسَّ

َُِّخللهَااَأناَأَرْدَكللااَللليْا(ا41)اََلِطبِلل َااَبْقللـَُفَاااَوَمللااَواْْلَْرَضا للْهَكاهُااََلْللياًااكَّ َ َّتَّ ااِملل اَلَّ للُ كَّ اُكـَّللااإِنالَّ

ااَكْؼللِهُ ااَبللْ ا(ا41)َفللاِطِؾ َا   َ َْ اِِمَّللاااْلَيْيللُ ااَوَلُؽللمُااَزاِهللٌ ااُهلليَااَفللِذَذااَفَقْ َمُغلل ُاااْلَباصِلل ِااَطللَذاابِللا

 .ص18 - 16طا٭ْبٝل٤:  ٖ(48)َتِصُػينَا
َعليك اٱغ٠ٛ، َتل ا٭قٗ بليٓهتب١ يًهتٕٛ إ٫ نشبت١ قَتٌ ٸ َتشكا٤        

عع١ُٝ تهرل ٸ َهتلق ستٍٛ ايًتُو ؾٕٚ إٔ ُٜتڀؿّ بٗتل ٬َٜت٭ ايٓذتّٛ،        
ٚايهٛانب اٶٓتًك٠ ٸ ايهٕٛ، ٫ٚ ٜماٍ عًُتل٤ ايؿًتو ٜهتًتؿٕٛ َتٔ غت٬ٍ      

نتٌ ٜتّٛ َتل ٜتؿٌٖ ايعكتٍٛ ٸ ٖتفا ايهتٕٛ        ٜلقبِٗ َٚكاَؿِٖ َٚٓلظرلِٖ 
ايُػرل٠ ٖٚٞ تتأيـ َٔ عًك٠ ٬َٜ٭ ٥ِ قؿ  اجملكاتايؿهٝض، ؾُِٓٗ َٔ قأ٣ 

ٚقؿ تأيَّؿت َتٔ َل٥ت١    ٢كتٓل ؾقب ايتبل١ْ،عِ، يكؿ قأ٣ ْعٴكڇف َٓٗل َل عٴكڇف، 
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ّڈ قڂڀتكٙٴ تهتعٕٛ    ًَٝلق ٥ِ، قؿ عٴكڇف َٓٗل ايًُو، ٚتبؿٚ ٖفٙ اجملُٛع١ نكڂك
١ٝ٥ْٛ، ٚزله٘ ٵه١ آ٫ف ن١ٓ ١ٝ٥ْٛ، َٚع ٖتفا ايبعتؿ ايًلنتع     أيـ ن١ٓ

ؾإٕ ٤ْٛ ايًُو ًُٜٓل ٸ ٠علت، ٚنفيو ْٛق ايكُتك. بتٌ قتؿ قأ٣ ٖٓتلى     
ٜتكٟ، نًتٗل ٸ    ٢تك٠ تهدلٖل بعًكات اٶكات، أس٢ُ َٓٗل َل١٥ ًَٝلق  ٢كات

ٌٷ ٸ َهتلقٙ ا١تلّ ؾٕٚ اَتڀؿاّ، نتٌ ٨تكٟ         ْعلّ ؾقٝل بهكع١ ٖل٥ًت١، نت
ٌَ ٭دٌٔ َؾ  افَِّذي َٚر َ َت ًَ َمء ِف  َج ًَّ َؾ  ُبُروجًٚ  اف ًَ اٚ َوَج َٓ اجاًٚ  ؾِٔ اراً  ِهَ َّ ِْاراً  َوَؿ  ٖمه
ؿُ  َؾاَل ٔ☾ :ٖفا ايفٟ قآٙ، َٚل مل ٜكٙ أنجك، ؾكؿ قلٍ اهلل  ص،61طايؿكقلٕ:  ًِ  بِاَم  أُْؿ
ونَ  ونَ  َٓ  َوَمٚ (38) ُتٌِْكُ  ص.39 - 38طا٠لق١:  ٖ(39)ُتٌِْكُ
ٌ  ،ل ايهتُلٚات ٚا٭قٗ عبجتل  غًت  َل ٚدٌ عم اهللٚ ُٗتل ٠هُت١   غًك بت
َْٚ َوَمٚٔ:تعلٮ اهلل ٜكٍٛبليػ١،  َْ َِ َمءَ  َخ ًَّ َْرَض  اف ْٕ َم  َوَمٚ َوا ُٓ َْْٔ ـه  َذفِاَؽ  َبٚضاِلً  َب  َطا
ـَ  ُروا افَِّذي ٍَ ـَ  َؾَقْيٌؾ  ـَ ِذي َِّ ُروا فِ ٍَ ـَ  ـَ رِ  ِم  .ص27:ّط ٖافَّْٚ

١ غترل اهلل نتبشلْ٘ ٚتعتلٮ    يٛ نلٕ ٸ ايهُلٚات ٚا٭قٗ آشلأغٞ ٸ اهلل، 
ُٻتل ُٜتؿ٘     ٌٻ ْعلَُٗل، ؾتٓمٻٙ اهلل قب ايعكٍ، ٚتكتؿٻى عٳ تؿبك ي٪ُْٚٗل، ٫غت

 .(59) اٟلسؿٕٚ ايهلؾكٕٚ، َٔ ايهفب ٚا٫ؾذلا٤ ٚنٌ ْكِ
ٚنَ  َفقْ َٔٚؿم اهلل تعلٮ س٭ قلٍ:  َم  ـَ ِٓ ٌٜ  ؾِٔ َّٓ  آَِلَ َدَتٚ اهلل إِ ًَ ٍَ ٌَْحٚنَ  َف ًُ  َربِّ اهلل  َؾ

 ًَ قنَ  َظمَّ  ْرشِ اْف ٍُ  َٚؿم ايًلعك س٭ قلٍ:ص، 22طا٭ْبٝل٤:  َٖيِه
 الجاحد يجحد  كيف أم ::: اإلله يعص  كيف عجبا فيا

 شاهد أبدا   تسكينة ك   ::: وفي تحريكة ك  في وهلل
 الواحد أنه عل  تدل ::: آية له شي  ك  وفي

 فٔؽ(شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إ)
 * * *  
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 ٚن٦ٝلت أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ 
ٌٸ ؾ٬ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ يكٜو ٫ ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
ا٠ٛت ا٭لقم ايفٟ ٌُٜ ٘ٛشلل إٮ  ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع أسبيت

نًَٝٛذل ٸ ايهلع١، ٜٚأنٌ َل  40٘ٔ، ٜٚهبض بهكع١  200ث٬ث٭ َذلا ٜٚمٕ 
٘ٔ ٸ ايّٝٛ ايٛاسؿ ؾُٔ ٜهتڀٝع إٔ 8ٸ اٶل١٥ َٔ ٚلْ٘ أٟ سٛايٞ  4إٮ  3ب٭ 

اَطَذااَوَمااِم اَدآبَّأٜٛؾك غفا٤ أسؿ ا٠ٝتلٕ، إْ٘ اهلل ايكل٥ٌ :  ااْلَْرِضاإَِلَّ ُِ ا اٍ 
ِ
اهلل

بٍِ ا)هيد( َُاٍبامُّ اكِ
ُِ ا َهااَوُمْسَُْيَدَطَفااُك ٌّ  ص .6ط ٖٛؾ: ِٖرْزُقَفااَوَيْعَؾُماُمْسََُؼرَّ

ا٭ّ،  تؿقٙ ايفٟ بل٠ًٝب تتػف٣ َػلقٶا تًؿ ايجؿٜٝلت بك١ٝ َجٌ ا٠ٝتلٕٚ 
 سٛت أْج٢ٚ ،ؿځكڃواي بعؿ ايُػلق بتػف١ٜ ٜكّٛ ٫ٚ ايهُو َععِ ٜبٕٝ بُٝٓل
 8ظ1 ٦ٛ ا٭لقم ا٠ٛت ٚيٝؿ ٚلٕ ٜبًؼٚ ،يٗكٶا 16 ٶؿ٠ َػرلٖل ٌُٝ ايعٓدل
ع٢ً ا٠كّ يؿٜؿ٠ ا٭ّ ٚا٠ٛت ،أَتلق نبع١ ٘ٛي٘ ٜٚبًؼ ٫ٚؾت٘ عٓؿ ٘ٔ

 َػلقٖٔ ا٠ٝتلٕ ٚتكْع ٫ٚؾت٘، بعؿا٭قٌ لّ ع٢ًتتع تكعلٙ ؾتعٌ َػرلٖل;
َٶل. 60يٞ ٚعُك ا٠ٛت ا٭لقم سٛا ايجؿٜٝلت نبك١ٝ  عل

إغٛتٞ ٸ اهلل، عذل٥ب ايبشلق ٫ تعؿ ٫ٚ ٢ُٝ ْفنك ؾكط ٸ ٖفا اٶكلّ 
 ـ١ًٜ َٔ ٚكن١ اٶل٤ َٔ ْؿه١ ٜكفف ا٫زللى َٔ ْٛع ٖٛٚ ايڀل٥ك ايهُو
 ٚيه٢ ،نذٓلس٭ تعٌُ اييت ايهبرل٠ ٘لعلْؿ ٲؿ سٝح اشلٛا٤ ؾ٢ ٜٚٓميل ايك٣ٛ
 ٸ ايفٌٜ لعٓؿ١ َٔ ا٫نؿٌ م٤اٟ ؾٝػڀو بهكع١ ـ١ًٜ ايڀٝلق ايهُو ٜٗم ٜڀرل
 ايهُو ٜٚهتػؿّ اشلٛا٤ ٸ  ا٫قتؿلع ع٢ً ايهُو ؾٝهلعؿ ١َٓ ٚ٪كز اٶل٤

ٖفا ايٓٛع َٔ ا٭زللى ٜهتػؿّ أدٓشت٘ ٚ يًڀرلإ نبرل٠ لعلْـ اقبع١ ايڀٝلق
ا٭غڀبٛط،  يًٗكٚب َٔ ا٭عؿا٤ ايفٜٔ ٜڀلقؾْٚ٘ ٸ ايبشلق ٚع٢ً قأنِٗ

 اٶل٤ ؿغٌٜ بعؿٖل ثل١ْٝ 45 َٔ تككب َؿ٠ رلٜڀ ٚ نِ 45 ٘ٛي١ َتٛنط ٜبًؼٚ
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 ،ا٫بٕٝ ايبشك َجٌ ايؿاؾ١٦ ايبشلق ؾ٢ ٜٚعٌٝ ،نهذ٭ا٭ ع٢ً يًشٍُٛ
ؾُٔ ٖٝأ ٖفٙ ا٭زللى يًڀرلإ أٖٞ ايڀبٝع١ أّ اهلل دٌ ٚع٬ ايفٟ قلٍ 

اَهَ ىٔ: اَخْؾَؼُ اُثمَّ
ٍ
اََشْ   ( .70) ص50ط ٘٘: َٖربُّـَااالَِّهياَأْطَطىاُك َّ

اهلل، ٖٓلى أزللى تعٌٝ ٸ اٶٝلٙ اٶل١٠ ٚأزللى تعٌٝ ٸ اٶٝلٙ  أسبيت ٸ 
زله١  ايعفب١ َٚع ـيو ؾٝٛدؿ أزللى تعٌٝ ٸ اٶٝلٙ اٶل١٠ ٚاٶٝل٠ ايعفب١ َجٌ:

اٶٝلٙ  ٸك٢ٓ سٝلتٗل تَُك ٚ ٸ ١ايبشرلات ايًُليٝ ٸعٌٝ ؾٗٞ ت ا٠ًٓلٕ
َٔ بكل٥ٗل ٸ اٶٝلٙ  نٓٛات 10-4ؾذل٠ تٌُ َٔ بعؿ ٚ ،ٚؾ٢ َٝلٙ ايبشك ايعفب١
تتشكى ٚ اٶع١ًُايًٝلٍ  ٸٞكز  آ٫ف ايهًَٝٛذلات سٝح ٠تهتعؿ يًٗذك ايعفب١

بل٤ َٓتكً٘ اٮ ٚك ايهكدلنٛ ٚ تكّٛ اٯ ثِ إٮ احملٝط ا٭ً٘ٓڀٞاٮ دبٌ ٘لقم 
يٗك ؾدلاٜك َٔ  ٸٚتؿكؽ ٖفٙ ا٫زللى ٠ ، بليتًكٝض ٰٚٛت بعؿ ايتًكٝض َبليك

ك ايهكدلنٛ تتٚ ٘تتَٓڀك ٸك تتض ايبشتتَذل ٝت نڀ 400علّ ع٢ً عُل  نٌ
بٜٛٓتٗل ع٢ً ٖفا ايعُل ٚبعؿ  بإيكل٤ْلخ سٝح تكّٛ اٱا٭ً٘ٓڀٞ احملٝط  ٸ

 ،نلع٘ َٔ ْٚع ايبٕٝ 24ٚتؿكو غ٬ٍ  هڀض اٶل٤يـيو تُعؿ ايبٜٛٓلت 
يٗكا ست٢ تٌُ  22قسً٘ تهتػكم  ٸتٝلق ا١ًٝر ايؿاؾ٧ ٖفٙ ايرلقلت  ٩ٌُٚ

ع٢ً احملٝط ٚعٓؿ ٍَٚٛ ايرلقلت اٮ َؿغٌ ايبشك  ٭ٚقبل ايكلقٟـ اٮ ايكَٝ
 ايمدلد١ٝتعكف بلنِ ا٠ًٓلٕ  يؿلؾ١ا٫بٕٝ اٶتٛنط تتشٍٛ اٮ ٜكق٘ ؾٚؾٜ٘ 

اٜلٙ َٓلؾ يًتٝلق يًبشح عٔ ايػفا٤ ٚتٌُ  ٸْٗلق ٚايبشرلات ٚتؿغٌ ا٭
انٔ ايؿ ايكَلؾٟتتشٍٛ يًٕٛ بعؿٖل  نٓٛات 3عُك  ٸنِ  7:5سذلَٗل َٔ أ

، ثِ نٓٛات  10:  4ايبشرلات يؿذلٙ  ٸتهتكك بعؿ ـيو ثِ  اٶل٥ٌ ي٬َؿكاق
اأتتهكق ؾٚق٠ ايتهلثك َٔ دؿٜؿ ؾُٔ ٖؿاٖل يفيو: َع امَّ اَأإَِلٌ

ِ
اااهلل ااهللُاَتَعاَل َطاَّ

ُكينَا    ص .63ط ايٌُٓ : ٖ(13)اُيْْشِ
ٚدعٌ أغٞ ا٠بٝب، تأٌَ َعٞ َك٠ أغك٣ نٝـ َؿ اهلل ايبشلق، ٚغًڀٗل، 

َع ـيو بٝٓ٘ سلدماڄ َٚهلْلڄ ٣ؿٛظتلڄ، ؾت٬ تبػتٞ ٣تٜٛتلت ٚتكڈ عًت٢ ٚتك، ٫ٚ        
 ٔ ااإِنَّاغُتتل٥ِ ٚتتكڈ عًتت٢ آغتتك عٓتتؿَل ًٜتكٝتتلٕ، ُْوِلااََلَيللاٍتااَذلِللَ ااُِ  ٖالـَُّفللىاْل 
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ٸ إٜكإ أْٗلق عٓؿَل تًتكٞ ٯٝلٙ ايبشك تكدع َٝلٖٗل عل٥ؿ٠ إٮ ٢لقٜٗتل  ، ص54ط٘٘:
ا٭َللٕٚ ٨عٌ َٝلٙ احملٝط ا٭ً٘هٞ عفبت١ ٶ٦تلت ايهًٝتٛ    اييت دل٤ت َٓٗل، ْٚٗك 

َذلات َٔ َُتب٘ ؾٝت٘ ؾت٬ ٪تتًط ٯٝتلٙ احملتٝط ا٭ً٘هتٞ، ٚتًتكتٞ َٝتلٙ احملتٝط           
ا٭ً٘هٞ ٯٝلٙ ايبشك ا٭بٕٝ ؾتبك٢ َٝتلٙ ايبشتك ا٭بتٕٝ أنتؿٌ يجكًتٗل ٚيهجتك٠       

ٯٝلٙ ايبشتك  ًَشٗل ٚتعًٛ َٝلٙ احملٝط ١ؿتٗل، ٚنفيو ٫ ٞتًط َٝلٙ ايبشك ا٭نٛؾ 
ا٭بٕٝ عٓؿَل تًتكٞ بٌ تًهٌ ٢كٜ٭ َت٬َك٭ ؾٛم بعٓتُٗل ايتبعٕ، ؾُٝتلٙ    
ا٭نٛؾ ٜكٟ ٸ ا٭ع٢ً ٦تٛ َٝتلٙ ايبشتك ا٭بتٕٝ ٭ْٗتل أغتـ، َٚٝتلٙ ايبشتك         

ايبشك ا٭نتٛؾ، ؾتبتلقى ايتفٟ    ا٭بٕٝ ٜكٟ ٸ ا٭نؿٌ ٭ْٗل أثكٌ ؾتذكٟ ٦ٛ 
للِهياَوُهلليَاقتتلٍٔ اَبْقللـَُفَاااَوَجَعللَ ااُأَجللاٌجااِمْؾللٌ ااَوَهللَهااُفللَراٌتااَطلْهٌبااَهاَهللااْلَبْحللَرْي ِااَمللَرَجااالَّ

ُْجيرااَوِحْجراًااَبْرَزخاًا  ص.53طايؿكقلٕ: ٖ(33)اَّمَّ
٘      َعليك اٱغ٠ٛ،  أمل تكنتب   : نأٍ قدتٌ أستؿ ايهتًـ عتٔ اهلل، قتلٍ يت

ايبشك؟، قلٍ: ب٢ً، قلٍ ؾٌٗ سؿخ يو َتك٠ إٔ ٖلدتت بهتِ ايتكٜض علَتؿ١      
أًَو َٔ اٶ٬س٭ ٚٚنل٥ٌ ايٓذتل٠، قتلٍ: ْعتِ، قتلٍ     قلٍ: ْعِ، قلٍ ٚاْكڀع 

ؾٌٗ غڀك ببليو ٚاْكؿع ٸ ْؿهو بإٔ ٖٓلى َٔ ٜهتڀٝع إٔ ٜٓذٝتو إٕ يتل٤،   
قلٍ: ْعِ، قلٍ ؾفاى ٖٛ اهلل ٫ إي٘ إ٫ ٖٛ ٚنع نٌ ي٤ٞ عًُتلڄ ايتفٟ قتلٍ ٸ    

ِهياُهيَانتلب٘ٔ ُكمْااالَّ ُ ااُيَسر  َُّىاَواْلَبْحرِاااْلَز ااُِ ُُااإَِذااَح اامْاُكـل ابِلِريٍ ااِِبِلماَوَجلَرْي َاااْلُػْؾلِ ااُِ

ااِم ااْدَْيُجااَوَجا ُهمُااَطاِصٌفااِريٌ ااَجا ْْتَااِِبَااَوَفِرُحياْااَصق َب ٍا ُمْااَوَضـُّياْااَمَؽانٍااُك   اُأِحقطَااَأ َّ

ِؾِص َاااهللاَدَطُياْااِِبِمْا ي َااَل ُااُُمْ َُـَااَلِئ ْااال   اِكِري َااِم َااَلـَُؽيَك  ااَهلِههِااِم ْااَأنَجْق اَفَؾاَّا(ا66)الشَّ

ااَيْبُغينَااُهمْااإَِذااَأنَجاُهمْا اابَِغْرِاااْلَْرضِااُِ   َ َْ َااَيااا َاااالـَّاُسااَأُّيُّ َُاعَااَأنُػِسُؽماَطَذااَبْغقُُؽمْااإِكَّ امَّ

َقَاةِا َْ ْكقَااا ُُمْاابَِاااَفـُـَب ُئُؽماَمْرِجُعُؽمْااإَِلقـَااُثمَّااال ُّ  ص23 - 22طْٜٛو: ٖ(63)َتْعَؿُؾينَااُكـ
(59.) 

إغٛتٞ ٸ اهلل، عذل٥ب ايبشك أععِ َٔ إٔ ٩ُٝٗل أستؿ إ٫ اهلل، نًتـ   
عًُل٤ ايبشلق َٔ ايُٓـ ايجلْٞ َٔ ايككٕ ايعًكٜٔ إٔ ٸ ايبشلق أَٛادلڄ علتٝت١  
ؾُٖل٤ َع١ًُ سليه١، إـا أغكز اٶك٤ ٜؿٙ مل ٜهؿ ٜكاٖل ؾع٢ً عُتل نتت٭ َتذلاڄ    
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َعًُلڄ ٸ ايبشلق، ٯع٢ٓ أْٓل ٫ ْهتڀٝع ق٩ٜت١  عٔ نڀض ايبشك ُٜبض نٌ ي٤ٞ 
ا٭يٝل٤ ٸ أعُلم تبعؿ نت٭ َذلاڄ عٔ نڀض ايبشتك، ٚيتفيو لٚؾ اهلل ا٭سٝتل٤    
ايبشك١ٜ اييت تعٌٝ ٸ أعُلم ايبشلق ايًذ١ٝ بٓٛق تٛيؿٙ يٓؿهٗل َٚٔ مل ٨عٌ اهلل 

ـنتك   ي٘ ْٛقاڄ ٸ تًو ايعًُلت ؾُل ي٘ َٔ ْٛق، ْهٞ ٖت٪٤٫ اٶهتًتؿٕٛ إٔ اهلل  
ااَكُظُؾلَاٍتااَأوْاتًو ايعًُلت ٸ قٛي٘ قبٌ إٔ ٪ًكٛا ٚآبل٩ِٖ ٚأدؿاؾِٖٔ اَبْحلرٍااُِ

ا اَأْخَرَجااإَِذااَبْعضٍااَفْيَقااَبْعُضَفااُضُؾَاٌتااَسَحاٌبااَفْيِق ِاام  اَمْيٌجااَفْيِق ِاام  اَمْيٌجااَيْغَشاهُااُّلُّ ي 

َهااَيَؽ ْااَلْااَيَ هُا ْااَوَم اَيَرا
ِٳ  40طايٓٛق: ٖ(04)كُّيرٍااِم اَل ُااَفَاااُكيراًااَل ُاااهللاََيَْع ِاالَّ ص تٴتكٵدٹ

َع٢ٓ ٖفٙ اٯ١ٜ يعلمل َٔ عًُل٤ ايبشلق أؾ٢ٓ عُكٙ ٸ ـيو، ٚظٔ أْ٘ ع٢ً ي٤ٞ 
ٚأْ٘ انتًـ ي٦ٝل، ٚدل٤ ب٤ًٞ ؾٝ٘ إبؿاع، ؾكلٍ ٸ ؾ١ًٖ بعؿ تكٳت١ اٯٜت١: إٕ   

ٜٔ ايبشك ٟٚذ٘ ٖفا يٝو َٔ عٓؿ ٣ُؿ ايفٟ علٍ سٝلت٘ ٸ ايُشكا٤، ٚمل ٜعل
ٚظًُلت٘ ٚأَٛاد٘ ٚيعب٘، إٕ ٖفا َٔ عٓؿ عًِٝ غبرل ثتِ يتٗؿ يتٗلؾ٠ ا٠تل     

ايعًُلت ٸ قعك ايبشلق  َٚـٚؾغٌ ٸ ؾٜٔ اهلل، ْعِ ٫ ٲًو إ٫ ـيو، َٔ 
ًڃوٹ  ن٣ٛ اهلل ايعًِٝ ايبلقٟ، نبشلْ٘ ًَهلڄ ع٢ً ايعكٍ انت٣ٛ ٚس٣ٛ ٳٝع اٶڂ

يعٝتتٕٛ ٚتعُتت٢ ايكًتتٛب عتتٔ آٜتتلت ٚايهتتًڀلٕ، ٫ إيتت٘ إ٫ اهلل نٝتتـ تعُتت٢ ا
ُرونَااهللٔ ااَتَهكَّ َعااهللاَقِؾقًلامَّ امَّ   : ايكل٥ٌ(، َٚؿم 59) ص62طايٌُٓ: َٖأإَِلٌ

 الجاحد يجحد  كيف أم ::: اإلله يعص  كيف عجبا فيا
 شاهد أبدا   تسكينة ك   ::: وفي تحريكة ك  في وهلل

 الواحد أنه عل  تدل ::: آية له شي  ك  وفي
 افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ()شٌحٕٚؽ 

 * * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َتع سكٝكت١ عًُٝت١ ععُٝت١ ٜتشتؿخ عٓٗتل       

ٜكٍٛ اٶٗٓؿى عبتؿ ايتؿا٥ِ ايهشٝتٌ:     قبٌ أيـ ٚأقبعُل١٥ علّ،ايككإٓ ايهكِٜ 
َٓف بؿا١ٜ ايككٕ ايعًكٜٔ بؿأ ايعًُل٤ ٬ٜسعٕٛ إٔ ايكًك٠ ا٭ق١ْٝ َتع ايڀبكت١   

تًٝٗل، يٝهت قڀعت١ ٚاستؿ٠، بتٌ َكهٻت١ُ إٮ أيتٛاع، ٚتؿُتٌ بت٭ ٖتفٙ         اييت 
ٚبتؿأٚا ٜكزلتٕٛ ا١تكا٥ط ا١لَت١      ،ا٭يٛاع يكٛم ٰتؿ ٯ٫ف ايهًٝتَٛذلات 

 بًبه١ ايًكٛم أٚ ايُؿٚع ٚاييت تْٛض ٖفٙ ا٭يٛاع.
ٚيهٔ ايفٟ ٜتجرل ايعذتب أْٗتِ انتًتؿٛا َتؿعلڄ ْتػُلڄ، ؾكتؿ انتًتـ         

أيـ نًٝٛ َذل، ٚأزلتٛٙ سًكت١ ايٓتلق، ٖتفٙ      40ٔ ايعًُل٤ َؿعلڄ ٲتؿ ٭نجك َ
ا٠ًك١ َٛدٛؾ٠ ٸ قلع احملٝط اشللؾ٨ ٰٚتؿ ع٢ً ٍ٘ٛ ايهلسٌ ايػكبتٞ ٭َكٜهتل   

٫نهل ثِ ايٝلبلٕ ٚايؿًٝب٭ ٚأْؿْٚٝهٝل ثِ دمق احملتٝط اشلتلؾٟ آٟٛبٝت١    أَكٚقاڄ ب
عتٔ   ايػكب١ٝ ثِ ْٝٛلًٜٓؿا، ٚٚدؿٚا إٔ ايًٓلط ايميمايتٞ ٸ ٖتفٙ ا٠ًكت١ ٜٓتتر    

   ٕ بلٶ٦ت١ َتٔ    90ٜٚ٪نتؿ ايعًُتل٤ إٔ    ،اَڀؿاّ ا٭يٛاع ا٭قْت١ٝ بعٓتٗل بعت
بتتكان٭ ايعتتلمل ٚل٫لٍ تذلنتتم ٸ ٖتتفٙ ا٠ًكتت١ )سهتتب ٚنليتت١ اٟٝٛيٛدٝتتل      

 ا٭َكٜه١ٝ(.
ٚاهلل تعلٮ ٪دلْل بٗفا ايُؿع َٓف أقبع١ عًك قكْتل َتٔ ايمَتلٕ، قتلٍ اهلل      
لْ عِااَذاِتااَواْْلَْرضِأتعلٮ: ل(ا46)االصَّ ص، 13 - 12طايڀتلقم:   َٖفْصلٌ ااَلَؼلْيٌ اا ُاإِكَّ

ٖفٙ آ١ٜ عع١ُٝ سٝح ٜٴكهِ اهلل تعلٮ بل٭قٗ ٚبعلٖك٠ دٝٛيٛد١ٝ عع١ُٝ ٖٚٞ 
)ايُؿع(، ٖٚفا ؾيٌٝ ٚاْض ع٢ً إٔ نتلب اهلل يٝو به٬ّ بًك ٖٚتٛ ايكتكإٓ   

 ايهكِٜ، بٌ ٖٛ قٍٛ ؾٌُ أْمي٘ ايفٟ ٜعًِ أنكاق ايهُلٚات ا٭قٗ.
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ٙ ا٭قٗ بُٝٓل ٖتٞ ٖلؾ٥ت١ نتلن١ٓ ٚاؾعتت١; َٗتتلؾ      تأٌَ ٖفأغٞ ٸ اهلل، 
َٸك،   ٚؾكاٍ، قكاق ٚـيٍٛ، غليع١، إـا بٗل تٗتم، تتشكى، تجٛق، تتؿذتك، تتؿ
تبتًع، تتُؿع، ل٫لٍ، غٳهٵـ، بكان٭، ٜؿٖل آ١ٜ َٔ آٜلت اهلل، ٚنِ هلل َٔ 
آ١ٜ ٪ٛف اهلل بٗل عبلؾٙ يعَِّٗ ٜكدعٕٛ!، ٖٚٞ َع ـيو دتما٤ ٶتٔ ستلٻ عًٝت٘     

ٓٶتل تتفنرل بتأٖٛاٍ ايؿتمع ا٭نتدل، ٜتّٛ ٜٴبعجتٕٛ ٜٚٴشًتكٕٚ،         ايك ٍٛ. ٖٚٞ أٜ
ٜفنك َلسب عًتّٛ ا٭قٗ ايككآْٝت١ أْت٘ قبتٌ     ، ٚعٓؿٖل ٫ ٜٓؿع َلٍ ٫ٚ بٕٓٛ

سٛايٞ ٵه١ قكٕٚ ْكب ليماٍ سللٍ ايُ٭ عًك ثٛإ ؾكتط، ًٖتو بهتبب٘    
أقبعُل١٥ ٚث٬ثٕٛ أيـ يػِ، ٚقبٌ ث٬ث١ قكٕٚ ْكب ليماٍ َؿٜٓت١ يًتب١ْٛ   
ًځتع       ٖٳ ٸ ايدلتػلٍ يعؿ٠ ثٛإ، ًٖو ؾٝ٘ نتُل١٥ أيتـ، ٚيتعك ايٓتلى بكعتب ٚ
ٚدمع إثك اقٜلز ا٭قٗ ٝت أقؿاَِٗ ع٢ً َهلس١ ٬َٜت٭ ا٭َٝتلٍ، ؾٓعتٛـ    

 بلهلل إٔ ْٴػٵتٳلٍ َٔ ٝتٓل. 
ُُمٔؾإٮ أٚيتٞ ا٭يبتلب    ل اَأَأِمـل اامَّ لَا اُِ اِهلَيااَفلِذَذاااْلَْرَضاابُِؽلمُااََيِْسلَفااَأناالسَّ

ُا اْؿذكت دمٜك٠ نلقانلت ٸ احملٝط اشلٓؿٟ قبٌ قكٕ، ، ص16طاٶًو:  ٖ(41)يرُاَت
ُٹع ا٫ْؿذلق إٮ َهلؾ١ ٵهت١ آ٫ف نًٝتٛ َتذل، ٚنتذًت٘ آ٫ت ايكَتؿ ٸ       ؾهٴ
ايعلمل، ٚٝٛيت َع٘ ٸ ثٛإ دمٜك٠ سذُٗل عًكٕٚ نًٝٛ َذلٶا َكبعٶتل إٮ قڀتع   

تؿعتت أعُتؿ٠ ايتؿغلٕ    ْجكٖل ا٫ْؿذلق ع٢ً َهلس١ ًَٕٝٛ نًٝٛ َذل َكبع، ٚاق
ٚايكٻَلؾ إٮ ٵه١ ٚث٬ث٭ نًٝٛ َذل ٸ ايؿٓل٤، ٚأظًُت ايهُل٤ عًت٢ َهتلس١   
٦َلت ايهًٝٛ َذلات سلدب١ ْٛق ايًُو ٶؿ٠ نٓت٭، ٚاقتؿعت أَٛاز ايبشك إٮ 
ٛٸ ث٬ثتت٭ َتتذلٶا، ؾأغكقتتت نتتت١ ٚث٬ثتت٭ أيتتـ ْهتت١ُ َتتٔ نتتهلٕ دتتلٚا    عًتت

ااَرب َ ااُجـُيدَااَيْعَؾمُااَوَمأٚنَٛڀكٙ ااِهَيااَوَمااُهيَااإَِلَّ  ص،31طاٶؿثك: ٖلِْؾَبَْشِااِذْكَرىاإَِلَّ
هُع ٜٚتك٣ آٜتلت اهلل َتٔ ل٫لٍ ٚبتكان٭ ٚأعلَترل ٚأٚب٦ت١       ؾعذبٶل يٲْهلٕ ٜ

ٕڈ ؾ٬  ٫ٚ ٜتؿبك ٫ٚ ٜٴكتؿٿق اهلل ستل قتؿقٙ بتٌ ٜٴعٝتؿ       ٜتؿهكُٝؿ اٯ٫ف ٸ ثٛا
اااهللاَقلَ ُروااَوَملالٔـيو أسٝلْلڄ إٮ ايڀبٝع١ ٸ ب٬ؾ٠ ٚب١ٖ٬ ٫ َجٝتٌ شلت   اَقلْ ِرهِااَحل َّ

ُُ ُااََجِقعللاًااَواْْلَْرُضا للاَواُتاااْلِؼَقاَملل ِااَيللْيمَااَقْبَضلل للاٌتااَوالسَّ اَطللاَّااَوَتَعللاَلااُسللْبَحاَك ُاابَِقِؿقـِلل ِااَمْطِييَّ
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لُكينَا آٜلت نجرل٠ أٚؾعٗل اهلل ٸ ٖتفٙ ا٭قٗ  ٖٚٓلى  ص،67طايمَك: ٖ (11)ُيْْشِ
اؾ إٲلْلڄ ٜٚكٝٓلڄ بٗفا ا١ليل ايععِٝ، ٚيتهٕٛ ٚنت١ًٝ  ٚنػكٖل يٓل يٓهتًؿٗل ْٚمؾ

ٜكتٍٛ تبتلقى ٚتعتلٮ ٸ ٣هتِ     ، ْك٣ َٔ غ٬شلل قؿق٠ اهلل يٓهٕٛ َتٔ اٶتٛقٓ٭  
اايتتفنك:ٔ ُِ ٖتتفٙ  ،ص23 - 20طايتتفاقٜلت:  ٖ(ا64)الِْؾُؿلليِقـِ َااَآَيللاٌتاااْْلَْرضِااَو

  ٗ ٚٸ ا٭ْؿتو،   آٜلت عع١ُٝ ٩ؿثٓل ؾٝٗل تبلقى ٚتعلٮ عٔ آٜلتت٘ ٸ ٖتفٙ ا٭ق
ؾل٭قٗ اييت غًكٗل اهلل تعلٮ يٓل ٖٝأٖل بُٛق٠ َٓلنب١ يًشٝل٠، ؾًٛ نلْت ايهك٠ 
ا٭ق١ْٝ اييت ْعٌٝ عًٝٗل ٖٚٞ تبعؿ ٚؿٚؾ ١٦َ ٚٵه٭ ًَٕٝٛ نًٝتٛ َتذل عتٔ    
ايًُو، يٛ نلْت أبعؿ بكًٌٝ َٔ ٖفٙ اٶهلؾ١ عتٔ ايًتُو يتذُتؿت ا٠ٝتل٠     

َٔ ايًُو ٫سذلقتت اٶػًٛقتلت    ع٢ً ا٭قٗ، ٚيٛ نلْت أقكب أٜٓلڄ بكًٌٝ
 ع٢ً ٚد٘ ا٭قٗ. 

ؾتتلهلل تبتتلقى ٚتعتتلٮ دعتتٌ ٖتتفٙ ا٭قٗ ٸ َتتؿاقٖل ايُتتشٝض ٚاٶٓلنتتب 
ٚٴْتعت ٸ     يًشٝل٠، ٚايعًُل٤ ايّٝٛ ٜكٛيٕٛ بل٠كف ايٛاستؿ: إٕ ٖتفٙ ا٭قٗ 
 اٶتؿاق ايُشٝض، ٚايكلبٌ يًشٝل٠، ٚي٫ٛ ـيو مل تعٗك ا٠ٝل٠ ع٢ً ظٗكٖل أبؿاڄ. 

ا٭قٗ نلْت بڀ١٦ٝ ٸ ؾٚقاْٗل، َتلـا ستؿخ؟ ٦تٔ ْعًتِ إٔ     يٛ إٔ ٖفٙ ٚ
ؾٚقإ ا٭قٗ سٍٛ ْؿهٗل ٸ َٛاد١ٗ ايًُو ٜٛيؿ ايًٌٝ ٚايٓٗلق، ؾًٛ نلْتت  
ا٭قٗ أبڀأ ٷل عًٝ٘ ايّٝٛ، ٫َتؿ ايًٌٝ ٬ٜٛ٘ڄ، قٯل ٭يٗك أٚ يهٓٛات ٚاَتتؿ  

ٚايٓٗتلق   ايٓٗلق ٬ٜٛ٘ڄ أٜٓلڄ، ٚيهٔ اهلل تبلقى ٚتعلٮ ايفٟ دعتٌ ايًٝتٌ يبلنتلڄ   
نلع١، ٖٚفٙ اٶتؿ٠   24َعليلڄ دعٌ َؿ٠ ؾٚقإ ا٭قٗ سٍٛ ْؿهٗل ٖٛ ٚؿٚؾ 

أٚ  8أٚ  7َٓلنب١ يذلنٝب١ دهِ اٱْهلٕ، ؾلٱْهلٕ ٫ ٜهتڀٝع إٔ ٜٓلّ أنجك َٔ 
نلعلت، ٚيفيو ؾإٕ اهلل تبلقى ٚتعلٮ دعٌ ايًٌٝ، ٚدعٌ ايٓٗلق، َتؿتُٗل   9

ِ اهلل تبتلقى  تٙ ْعُت١ َتٔ ْعت   َٓلنب١ ٠ذِ ٚعُك ٚسكن١ ٖفا اٱْهتلٕ، ٖٚتف  
    ٔ ْكَسلانَاٚتعلٮ ايهتجرل٠ ٚايتيت قتلٍ ؾٝٗتل: ااْْلِ ُْصليَهااإِنَّ ُْ وااكِْعَؿلَ ااهللاََلا  َوإِْناَتُعل ُّ

ارٌااَلَظُؾيمٌا ؾٗفا ٖتٛ ستلٍ اٱْهتلٕ.. ؾا٥ُتلڄ ٜعًتِ ْؿهت٘        ،ص34طإبكاِٖٝ:  َٖكػَّ
 .ٜٚهؿك بٓعِ اهلل تبلقى ٚتعلٮ اييت أْعُٗل عًٝ٘
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إـا ْعكْل إٮ نڀض ايكُك َج٬ڄ، ٬ْسغ أْ٘ ٤ًَٞ بليؿٖٛلت ، إغٛتٞ ٸ اهلل
ايدلنل١ْٝ، ٚبل٠ؿك اييت أسؿثتٗل ايم٫لٍ ٚايٓٝللى اييت ْكبت٘ يتب٬ٜ٭ ايهتٓ٭،   
ؾإـا ْعكْل إٮ ايكُك ْك٣ أْ٘ غرل َهڀض ٚغرل ٷٗؿ ٚغرل َلحل يًشٝل٠ أَت٬ڄ،  

قٗ ٖتٞ ايهٛنتب   إٔ ا٭، ٚؾ٬ ٲهٔ إًْل٤ ٚإعُلق ا٠ٝتل٠ عًت٢ ظٗتك ايكُتك    
ايٛسٝؿ ايفٟ إـا ٚقؿت ع٢ً ظٗكٙ ٫ تًعك بأٟ ا٦ٓل٤ أٚ أٟ غًتٌ، بتٌ تتكاٙ    

اَفلـِْعمَااَفَرْشلـَاَهااَواْْلَْرَضأ َهڀشلڄ ٚٷٗؿاڄ َٚؿكٚيلڄ أَلَو، يفيو قلٍ تعتلٮ: 

اِهلُ ونَا ٔ  ص48طايفاقٜلت:  ٖاْْلَ بِلِ اَكْقلَفاَأَفلَلا، ٚقتٍٛ اهلل تعتلٮ: َيـُْظلُروَناإَِلااْْلِ

اَكْقلللللَفاُرفَِعلللللْ ا)41ؾَِؼلللللْ )ُخا
ِ
لللللَا  َبلللللاِ اَكْقلللللَفاُكِصلللللبَْ ا)48(اَوإَِلاالسَّ (اَوإَِلا41(اَوإَِلااُّْلِ

 .ص20 - 17طايػلي١ٝ: ٖ(64اْْلَْرِضاَكقَْفاُسطَِحْ ا)
اٱغ٠ٛ ا٭عما٤، ٜكٍٛ ايؿنتٛق ٢ٝ٩ احملذك٣ ٸ نتلب آٜلت قكآْٝت١ ٸ ًَتهل٠   

انتًـ إٔ نٌ اجملكات ٸ ًلف ٖلبٌ ٖٛ إنت 1929 علّأِٖ انتًلف ايعًِ إٔ 
ابتعلؾ َهتُك عٔ بعٓٗل بهكعلت ٖل١ً٥ قؿ تٌُ ٸ بعٕ ا٭سٝتلٕ إٮ نهتٛق   

َتل عتؿا    -َٔ نكع١ اي٤ٛٓ ٚنفيو بليٓهب١ يٓل ؾهٌ اجملكات ايت٢ ْكاٖل سٛيٓتل  
ٚيٓتل اٯٕ   ٸ ابتعلؾ َهتُك عٓل، -ا٭ْؿقَٚٝؿا ٚبعٕ اجملكات ا٭غك٣ ايككٜب١ 

إـا نلْت ٚسؿات ايهٕٛ نًتٗل ٸ ابتعتلؾ   ، ٢ٓ ٖفا ا٫نتًلفإٔ ْتهل٤ٍ عٔ َع
َهتُك عٔ بعٓٗل ؾإٕ ـيو ٫ ٜع٢ٓ إ٫ ي٦ٝل ٚاستؿا ٖٚتٛ إٔ ايهتٕٛ ٸ ٰتؿؾ     

ٍ َُتؿاقل يكتٍٛ اهلل ت  سذُٞ أٚ اتهلع َهتتُك   لَا ٔ:عتل لاابَِليْل ٍااَبـَْقـَاَهلااَوالسَّ اَوإِكَّ

 قلٍ:َٚؿم ايًلعك س٭ ص، 47طايفاقٜلت:  َٖدُيِسُعينَا
 الجاحد يجحد  كيف أم ::: اإلله يعص  كيف عجبا فيا 

 شاهد أبدا   تسكينة ك   ::: وفي تحريكة ك  في وهلل
 الواحد أنه عل  تدل ::: آية له شي  ك  وفي

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
 * * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهتٓل  يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ؿ٦ُٙ هلل ا٠ُؿ 
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
ْت٘  أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع ايتؿهك ٸ غًل ٖتفا ايهتل٥ٔ ايععتِٝ إ   

ع٢ً َل دل٤ ٸ ايككإٓ ايهكِٜ ٨تؿ ايهتجرل َتٔ     اٱْهلٕ ٜتأٌَ شُٝٓلؾ اٱْهلٕ،
 ايعذتلب،  ايعذتب  ٝذؿبتٌ نت   اٱْهلٕ غًل عٔ تهًُت اييت ايككآ١ْٝ اٯٜلت
ٔ  ايعذٝتب،  اٶػًٛم ٖفا اٱْهلٕ، ٖفا غًل ٸ تعلٮ اهلل عع١ُ ؾع٬ڄ ٨ٚؿ  َت

ّ  ٖتفٙ ! ايػكٜب؟ ايهل٥ٔ ٖفا ٦ٔ أْٓل! ايؿ٤٬ٓ أٜٗل ٜتُٛق  ايععُٝت١،  ا٭دهتل
ٕ  ايفٜٔ ايبًك ٖ٪٤٫ ايعكٍٛ، ٖفٙ ٔ  ا٭قٗ عًت٢  ٲًتٛ ٌ  إٔ ٜتُتٛق  َت  أَت

 ع٢ً قآٖل يٛ َٓٗل اٱْهلٕ فقٜتك قفق٠ ْڀؿ١ َٔ بٌ! ْڀؿ١؟ َٔ ٖٛ ٳٝعلڄ ٖ٪٤٫
ٚيكؿ دل٤ ٸ ايككإٓ ايهتكِٜ   َٓٗل، اٱْهلٕ يتكمل ٬َبه٘ ع٢ً ٚقعت يٛ ثٛب٘،

ـْ ٔ:َل٤ َٗت٭ قتلٍ تعتلٮ   إٔ اٱْهلٕ غًل َٔ ن٬ي١ َٔ  ٍٜ  ِما ـْ  ُشاالَف  َماٚءٍ  ِما
غٍ  ِٓ  ص.8:ايهذؿ٠ط َٖم
الَّ ٔ:انتشٝل٤ ع٢ً ا٠كٝك١ ٖفٙ ٜفنك أسٝلْلڄ ايككإٓ ست٢ بٌ َّٕاٚ ـَ َْاُٚهؿْ  إِ َْ َِ  َخ
َّٚ قنَ  ِِم ُّ َِ ًْ  ص.39:اٶعلقزط َٖي

ـ ٔٚدل٤ أٜٓل قٍٛ اهلل تعلٮ:  مِّ
ٍٜ َٚن ِمـ ُشاَلَف ًَ ٕ َْٚ اإْلِ َْ َِ ْد َخ ََ ُثاؿَّ  (12)ضِغٍ َوَف

ُِغٍ  ًٜ ِف َؿَراٍر مَّ ٍَ ْى ُٕ َُْٚه  ِْ ًَ َْٚ  {13}َج َْ َِ ًٜ َؾَخ ٌَ َٜ ُمْو ََ َِ ًَ َْٚ اْف َْ َِ ًٜ َؾَخ ََ َِ َٜ َظ ٍَ َْٚ افْهْى َْ َِ ُثؿَّ َخ

ٌَاَٚرَ  ا َُ ًٚ آَخاَر َؾ َِْا ُٚه َخ َٕ ْٖ اًم ُثااؿَّ َإَٔنا َياَٚ  َْلْ
ًِ ٚ اْف َٕ اْق ًَ َُ ًٚ َؾ َٜ ِظَيٚما ٌَ ـُ  هللُادُْْوا اا ًَ  َأْح

َِغَ  ٚفِ ُُقنَ (14)اْْلَ ِّٔ َد َذفَِؽ دََ ًْ ْؿ َب ُُ َّٕ ُثقنَ  (15)ُثؿَّ إِ ًَ ٌْ  ُت
ِٜ ََٔٚم

َِ ْؿ َيْقَ  اْف ُُ َّٕ ْد  {16}ُثؿَّ إِ ََ َوَف

ِِْؼ َؽٚؾِِِغَ  ـِ اْْلَ َّْٚ َظ ـُ ٌَْع َضَرائَِؼ َوَمٚ  ْؿ َش ُُ َْٚ َؾْقَؿ َْ َِ  ص.7 - 5:ا٠رط ٖ(17)َخ
 غًلؿ غًل ايٓلى ؾٝػدلْل بأْ٘ دٌ ٚع٬ قٜب٭ يٓل ق١ُ نبشلْ٘ ٚتعلٮ  ٚاهلل

َٹٔ ْڀؿ١: ٖٞ َين  غًلآؾّ َٔ ٘٭ َأغٛـ َٔ ٳٝع ا٭قٗ.ثِ  بٓٝ٘ َتٓلنً٭ 
ايٓڀؿت١   غًتل ايكدلٍ ٞكز َٔ أ٬َبِٗ، ؾتهتكك َتُه١ٓ ٸ أقسلّ ايٓهل٤.ثِ 
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َٶل أٴك،  َٶل َٓػ١ أٟ: قڀع١ ٠ِ قځؿٵق َل  ؾػًلعًك١ أٟ: ؾ ايعًك١ بعؿ أقبع٭ ٜٛ
ُٵٓ َٶل،  ؾػًلؼ، ٜٴ ُٶل، ثِ  ؾهه٢اٶٓػ١ اي١ًٓٝ ععل غًكڄتل آغتك    أًْتأ ايععلّ ٠

بٓؿؼ ايكٚع ؾٝ٘، ؾتبلقى اهلل، ايفٟ أسهٔ نٌ ي٤ٞ غًك٘.ثِ إْهِ أٜٗل ايبًك 
بعؿ أ٘ٛاق ا٠ٝل٠ ٚاْكٓل٤ ا٭عُلق يځُٝتٕٛ.ثِ إْهِ بعؿ اٶٛت ٚاْكٓتل٤ ايتؿْٝل   

 اٟما٤.تٴبٵعجٕٛ ّٜٛ ايكٝل١َ أسٝل٤ َٔ قبٛقنِ يًشهلب ٚ
: َٔ ْكڀت١ ٚاستؿ٠ َتٔ َتل٤ ايكدتٌ تتشتؿ ببٜٛٓت١ اٶتكأ٠ ٸ         إغٛتٞ ٸ اهلل

٫ ٜهتػؿَٗل بإَهلْلت آٟ٭ ٜمٚؾ ًٜٚٓأ ـيو ا١ًل اٶعكؿ اٶكنب، ٚايكسِ، 
ٕ ٚ ،لٟٓ٭ ي٘ عٝٓلٕؾ، ٸ بڀٔ أَ٘ ٚيهٔ ٜهتػؿَٗل عٓؿ غكٚد٘ يًشٝل٠ ، أـْتل

ل٬َڄ َتٔ ا٭ْتـ إٮ ايك٥ت١    دٗتللاڄ تٓؿهتٝلڄ نت    ٜٚؿإ، ٚقد٬ٕ ، ...ٚيًذٓ٭
تتِ ع١ًُٝ تٓؿو آٟ٭ ٚتػفٜت٘ ٸ س٭ دٗللاڄ ُٖٓٝلڄ َٔ ايبًعّٛ إٮ اٶك٤ٟ، ٚ

ايتفٟ ٲتؿٙ   عٔ ٘كٜل ا٠بٌ ايهتكٟ، اٶتُتٌ بتبڀٔ اٟتٓ٭ َتع أسًتل٤ ا٭ّ       
ايتكسِ،  ظًُتلت ثت٬خ ظًُت١    ٩تؿخ ٸ  نٌ ٖتفا  ليڀعلّ، ٚاشلٛا٤، ٚاٶل٤، ب

َتٔ ايتفٟ ؾعتٌ ٖتفا نًت٘ أٖتٞ ايڀبٝعت١  أّ         ٚظ١ًُ ايبڀٔ، ٚظ١ًُ اٶًت١ُٝ، 
 ٌ ُؾُؼُؽلمْا:ٔايُؿؾ١ ؟!! ٫ ٚقب ايهعب١ ٚيهٔ غًك٘ دٌ ٚع٬ ايكل٥ت ااََيْ ُبُطلينِااُِ

َفاتُِؽْماَخْؾؼًااِم  ااَخْؾٍ ااَبْع ِااُأمَّ ااإَِلَااََلاااْدُْؾُ ااَل ُااَربُُّؽمْااهللُاااَذلُِؽمُااَثَلٍثااُضُؾَاٍتااُِ اُهيَااإَِلَّ

فُااَفَلنَّى هُأ، ٚايكل٥ٌ :ص6ط ايمَك:  ٖ(1)اينَاُتِْصَ َ بِقَ اَيَّسَّ االسَّ ، ص20طعبو:ٖ ُثمَّ
َتًلبٗلٕ ٸ نٌ ا٭يٝل٤، بتٌ إٔ اٱبٗتلّ ٫   َٔ ايبًك اثٓلٕ َٚع ـيو ٫ ٪كز 

َبلَذأ: ٚشلفا ٜكٍٛ اهلل تعتلٮ ٲهٔ إٔ ٜتًلب٘ ؾٝ٘ اثٓلٕ ع٢ً ٚد٘ ا٭قٗ أبؿاڄ، 

َياَبـَا  ،َٚتل٤ ا٭ـٕ َتكاڄ  ، َل٤ ايع٭ َل٠تلڄ  ،ص4طايكٝل١َ: َٖكل ُاَقاِدِريَ اَطَذاَأْناُكَسلي 
َٚل٤ ايؿِ سًٛاڄ؟! ٚيٛ إٔ َل٤ ايؿِ ع٢ً غرل ٖفا ايڀعِ، َتل انتتڀلع اٱْهتلٕ    

 .إٔ ٜتًفـ بًكاب ع٢ً اٱ٬٘م
ٚلٕ ايكًب سٛايٞ ث٬مثل١٥ ٚاثتين عًتك دكاَتلڄ،     أغٞ ا٠بٝب، أتعكف إٔ 

ستٛايٞ نتت١ ٚٵهت٭ ًَٝتٕٛ      ٜٓبٕ ٯعؿٍ نبع٭ ْب١ٓ ٸ ايؿقٝكت١، ٜٚٓتؼ  
ـيتو ٚبتؿٕٚ   هتتڀٝع  َٓتػ١ ٸ ايٛدتٛؾ ت  ، ؾتأٟ  اٱْهلٕسٝل٠  غ٬ٍدليٕٛ 
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 ٜؿغٌٸ نٌ ّٜٛ ٜتٓؿو اٱْهلٕ ٵه١ ٚعًكٜٔ أيـ َك٠، ٚ َٝل١ْ اهلل أندل، 
ٜعتدل ايهبؿ أنتدل  ،  َٚٓٗل نت١ أَتلق ُْٚـ َذل َهعب َٔ ا٭نهذ٭ إٮ ايؿّ

غت٬ٍ أقبعت١    غ٬ٜلٙ ٳٝعٗتل تتذؿؾ ّٚ، كادغؿؾ ايبؿٕ، ٜٚمٕ أيـ ٚٵهُل١٥ 
كاَلڄ ؾٝٗل ًَٕٝٛ ٚسؿ٠ يتُؿ١ٝ ايتؿّ، ٜٚتكؾ   دايه١ًٝ تمٕ َل١٥ ٚٵه٭ ٚأيٗك، 

، أق٣ أْ٘ ٫ تعًٝل إ٫ إٔ تكتٍٛ َتل قليت٘    يذل َٔ ايؿ1800ّ ايّٝٛإٮ ايه١ًٝ ٸ 
ِهيَ اِم اُدوأ:اهلل تعلٮ   اَفَلُروِِناَماَذااَخَؾَ االَّ

ِ
 ص. 11ط يكُلٕ: ٖ كِ ِاَهَهااَخْؾُ ااهلل
 عتتتم اهلل ٍقتتل ، عبجتتلڄ  عتتتم ٚدتتٌ   اهلل ٓتتل ٪ًك إٔأستتبيت ٸ اهلل ، ٣تتلٍ   

ُُؿْ ٔ:ٚدٌ ٌْ
ًِ َم  َأَؾَح َّٕ ؿْ  َأ ـُ َْٚ َْ َِ ًٚ  َخ ٌَث ؿْ  َظ ُُ َّٕ َْْٔٚ َوَأ ًُقنَ  ٓ إَِف اَٚػ  (115) ُتْرَج ًَ َُ  اهلل َؾ

ؼه  ادَُِِْؽ  َّٓ  إَِففَ  ٓ اْْلَ ًَْرشِ  َربه  ُهقَ  إِ َُ  اْف  ص.116 - 115 - :اٶ٪َٕٓٛط ِٖريؿِ اْف
  ا٠هُتت١ ٖتتفٙ ٠هُتت١، غًكتتو بتتٌ عبجتتلڄ، غًكتتو َتتل ٚدتتٌ عتتم اهلل إٕ
ٌ  عتم  اهلل قٍٛ َٔ تعكؾٗل ُٝ  َوَماٚٔ:ٚدت ا َْ َِ َـّ  َخ ا ْٕاَس  اْْلِ ِ ْٕ َّٓ  َوا ٌُاُدونِ  إِ ًْ َٔ

 ٖفِ
 ا٠ٝتل٠  ٖفٙ تعُك إٔ: ٚدٛؾى نبب ٖٚفا غًكو، سه١ُ ٖفٙص 56:ايفاقٜلتط

ؿْ  ِريُد أُ  َمٚٔ:اهلل بعبلؾ٠ ُٓ ـْ  ِمْْ اقنِ  َأنْ  ُأِرياُد  َوَماٚ ِرْزٍ   ِما ُّ
ًِ  ُهاقَ  اهلل إِنَّ  (57) ُيْى

اُ   زَّ ةِ  ُذو افرَّ قَّ َُ  ص.58:ايفاقٜلتط ٖ(58) ادَُِْغُ  اْف
 ٚاْتض،  ٚاٶتٓٗر  َتٛؾك٠،  ٚاٱَهلْتلت  ٣تؿٚؾ،  ٚايعُتك  َهؿتٍٛ،  ايكلم
ٌ تٛ ٚإٔ اٶتٓٗر،  ٖفا ع٢ً تهرل إٔ َأَٛقٷ ٚأْت َهتكِٝ، ٚايڀكٜل  ايهترل  اَت

ٟ  عٔ ا٦كؾت إٕ ؾإْو تٓشكف; أٚ تًتـ ٚأ٫ اٶهتكِٝ، ايڀكٜل ٖفا ع٢ً  ٖتؿ
 ٸ ٚبتٛاقاڄ  ٚؾَتلقاڄ  ايتؿْٝل،  ٸ ٚعتفابلڄ  ؾَتلقاڄ  اٶُترل  نلٕ اهلل، ٘كٜل ٚعٔ اهلل
َّٕٚقلٍ تعلٮ:ٔ، ايٓلق َْٚ إِ َْ َِ ٚنَ  َخ ًَ ْٕ ـْ  اإِل ٍٜ  ِم ٍَ ْى َُِِٔافِ  َأْمَناٍٚج  ُٕ ٌْ َْاٚهُ  َٕ ِْ ًَ ًٔ َؾَج ِّ  ًٚ َشا
َّٕٚ (2) َبِهراً  ٌَِٔؾ  َهَدْيَْٚهُ  إِ ًَّ ٚ اف ٚ َصٚـِراً  إِمَّ اقراً  َوإِمَّ ٍُ َّٕاٚ( 3) ـَ َٕٚ إِ َُاْد ـَ  َأْظ اٚؾِِري َُ ِْ  فِ

ًِراً  َوَأْؽالًٓ  َشالِشال َْبَرارَ  إِنَّ  (4) َوَش ْٕ ُبقنَ  ا ـْ  َيْؼَ ْٖسٍ  ِم ٚنَ  ـَ ٚ ـَ َٓ اُٚؾقراً  ِمَزاُج  ـَ
 ص.5 - 2:اٱْهلٕط ٖ(5)

إْل غًكٓل اٱْهلٕ َٔ ْڀؿ١ ٤تًڀ١  نبشلْ٘ ٚتعلٮ ايبًك١ٜ قل٬٥: ؾٝػل٘ب اهلل
َٔ َل٤ ايكدٌ َٚل٤ اٶكأ٠، ٧تدلٙ بليتهليٝـ ايًكع١ٝ ؾُٝل بعتؿ، ؾذعًٓتلٙ َتٔ    
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إْتل بٝٓٻتل يت٘     أدٌ ـيو ـا زلع ٚـا بُك; يٝهتُع اٯٜتلت، ٜٚتك٣ ايتؿ٥٫ٌ،    
٪َٓٶتل يتلنكٶا، ٚإَتل    ٚعكٻؾٓلٙ ٘كٜل اشلؿ٣ ٚاي٬ٍٓ ٚا١رل ٚايًك; يٝهٕٛ إَل َ

ًٳؿټ بٗل أقدًِٗ، ٚأغت٫٬   نؿٛقٶا دلسؿٶا. إْل أعتؿْل يًهلؾكٜٔ قٝٛؾٶا َٔ سؿٜؿ تٴ
ٌټ بٗل أٜؿِٜٗ إٮ أعٓلقِٗ، ْٚلقٶا ٜٴشكقٕٛ بٗل. إٕ أٖتٌ ايڀلعت١ ٚاٱغت٬ّ     تٴػ

َٹٔ نأى ؾٝٗل ٵك ٷمٚدت١ بأسهتٔ    ايفٜٔ ٜ٪ؾٕٚ سل اهلل، ًٜكبٕٛ ّٜٛ ايكٝل١َ 
 ٛ َل٤ ايهلؾٛق.أْٛاع ايڀٝب، ٖٚ

 ع٢ً ٣لٍ ايعبح ٭ٕ عبجلڄ;تِ غًك َل ِهأْ اهلل، َٔ ا٠كٝك١ ٖفٙ تعًُٛا
 أٚ بٝتو، ٸ دؿاقاڄ بٓٝت يٛ! اٱْهلٕ أٜٗل بو ٥٫ل غرل ايعبح بٌ اهلل،

 ٖفا؟ ملٳ: يو ٚقلٍ ايٓلى، أسؿ نأيو ثِ اغتُلَو، ٣ٝط ٸ ع٬ُڄ َُُت
 ي٦ٝلڄ تعٌُ إٔ عكًٝتو ٸ قؿسلڄ أيٝو قدٛيتو؟ ٸ ْكُلڄ أيٝو عبجلڄ،: ؾكًت
ـْ ٔ، قلٍ تعلٮ:ْعِ سه١ُ؟ بؿٕٚ عبجلڄ ـْ  َأْظَرَض  َوَم ـِْري َظ ًٜ  فَفُ  َؾِ٘نَّ  ِذ ًَِٔن  َم

َٚٔ تٛي٢َّ عٔ ـنكٟ ايفٟ أـنِّكٙ ب٘ ؾإٕ ي٘ ٸ ا٠ٝل٠ أٟ ص 124:٘٘ط َٖوًُْْٚ 
ل ، ٜٚٴٓٝٻ-ٚإٕ ظٗك أْ٘ َٔ أٌٖ ايؿٌٓ ٚايٝهلق  -ا٭ٚٮ َع١ًٝ ْٝٿك١ يلق١ 

 ٚاهلل، قدلٙ عًٝ٘ ٜٚعفٻب ؾٝ٘، ٦ًٚكٙ ّٜٛ ايكٝل١َ أع٢ُ عٔ ايك١ٜ٩ ٚعٔ ا٠ذ١
 أٳٌ ْهض ٚيٛ ،ايؿ٫ٚقات ٬َٜ٭ اَتًو ٚيٛ اٶٛؾ٬ٜت، أسؿخ اَتڀ٢ ٚيٛ

 ايكتب ٚأع٢ً أس٢ً استٌ ٚيٛ ايعُلقات، أقؾع نهٔ ٚيٛ ايمٚدلت،
(، 66) عفابلڄ إ٫ تمٜؿٙ ٫ نًٗل ٖفٙ ؾإٕ اهلل، عٔ بعٝؿٷ ٚقًب٘ ٚاٶٓلَب،

 قلٍ:َٚؿم ايًلعك س٭ 
 الجاحد يجحد  كيف أم ::: اإلله يعص  كيف عجبا فيا 

 شاهد أبدا   تسكينة ك   ::: وفي تحريكة ك  في وهلل
 الواحد أنه عل  تدل ::: آية له شي  ك  وفي

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
 * * * 
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 ٚن٦ٝلت أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ 
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
نتٓكِٜٗ آٜلتٓتل ٸ إٔ   دتل٤ ٸ نتتلب   َل َتع  أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ

اَكأ٠ ٴًت َهك١ٖ، ٚسلٚيت إنتكلط اٟتٓ٭، ٚمل تهتتڀع; إـ قتؿ ثبتت٘ اهلل،      
ؾذعً٘ ٸ قكاق َه٭; ؾأْٻ٢ ٭سؿٺ إٔ ٜهكڀ٘؟. ٚيؿت بعؿ ـيو، ٚنلٕ اٶٛيٛؾ 
َٶتل عًت٢ ٖتفا،         ٚٴيؿت قؾٓت إٔ تتٓتلٍٚ ثتؿٟ أَٗتل، ٚأَتكٻت أٜل أْج٢، ٚٶل 

قبًت إٔ تكْع َٔ َكْع١ أغك٣ غرل أَٗل، عٓؿٖل أغُٓتت  ٚيهٓٗل َع ـيو 
عٝٓلٖل، ٚأعٝؿت إٮ أَٗل َعُٛب١ ايعٝٓ٭، ؾكؾٓت ثؿٜٗل َك٠ أغتكٟ ٖٚتٞ مل   
تكٙ، ؾأدك٣ ايڀبٝب سٛاقٶا َع أَٗل، تتب٭ إٔ ا٭ّ مل تهتٔ قاغبت١ ٸ ا٠ُتٌ،     
ؾشًُت ع٢ً نڂكٵٙ، ٚسلٚيت ا٫عتتؿا٤ عًٝت٘ بإنتكل٘٘، ؾتلْعهو ـيتو عًت٢       

بعؿ ٫ٚؾت٘، ؾهبشلٕ اهلل قب ايعلٶ٭! إْٗل أسلنتٝو ًَٚتلعك ٚأؾعتلٍ    آٟ٭ 
 َواهللٔأَ٘، تٓعهو عًٝ٘ ؾشهب، ٚإ٫ ؾٗٛ ٫ ٜعًِ ي٦ٝٶل بِٓ قٍٛ اهلل تعلٮ:

ؿ ُُ ـ َأْخَرَج ؿْ  ُبُىقنِ  مِّ ُُ ٚتِ َٓ قنَ  َٓ  ُأمَّ ُّ َِ ًْ ًٚ  َت ْٔا اَؾ  َصا ًَ اؿُ  َوَج ُُ عَ  َف ّْ ا ًَّ  َوإَْبَهاٚرَ  اْف
ؿْ فَ  َوإَْؾاَِدةَ  ُُ َِّ ُرونَ  ًَ ُُ  .ص78طايٓشٌ:  َٖتْن

أٟ ٫ تعًُٕٛ ي٦ٝٶل َٔ أَٛق ايؿْٝل، ٫ٚ تعًُٕٛ ي٦ٝٶل ٷل ق٢ٓ بت٘ عًتٝهِ   
َٔ ايهعلؾ٠ ٚايًكل٠ٚ، ٫ٚ تعًُٕٛ َُل٠هِ َٚٓلؾعهِ; ؾٗتِ ٪كدتٕٛ َتٔ    
بڀٕٛ أَٗلتِٗ ٫ ٜعًُٕٛ، ٚبعؿ غتكٚدِٗ ٜتكلقِٗ اهلل ايهٻتُع; ؾل٭َتٛات     

ك; ؾلٶك٥ٝلت ٜعكؾٕٛ ٩ٚهٕٛ، ٜٚكلقِٗ ا٭ؾ٦ؿ٠; ؾبٗل ٜؿقنٕٛ، ٜٚكلقِٗ ايبُ
ٲٝٿمٕٚ، ٌُٚٝ ٖفٙ ا٠ٛاى بأَك اهلل تؿق٨ٝٶل، نًُل ندل لڇٜؿٳ ٸ زلع٘ ٚبُكٙ 

 دٌ ٚع٬.ست٢ ٜبًؼ أيؿٙ يٝتُهٔ بٗل َٔ عبلؾ٠ قب٘ ٚ٘لع١ ٫َٛٙ 
ٕ  إْٗل ؾع٠ٛ  ، ٜٚتتؿبكٕٚ ؾٝٓتؿعتٕٛ، ؾت٬ عٓتؿ ستؿٚؾ ايٓعتك       ٶتٔ ٜتؿهتكٚ

ٸ غًكتت٘ ٜٓعتتكٕٚ، ٚيهتتلٕ ستتلشلِ  ☾ اهلل ؿتتٕٛ، بتتٌ إٮ قتتؿق٠  اٶًتتٗٛؾ ٜك
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َّٓ  إَِففَ  َٓ  اهلل َوُهقَ َٚكلشلِ:ٔ ُد  َففُ  ُهقَ  إِ ّْ ُوَػ  ِف  اْْلَ ْٕ ِخَرةِ  ا ْٔ اؿُ  َوَففُ  َوا ُْ ْٔافِ  اْْلُ  َوإَِف
 ًُ ًٚ  فَِْٔزَداُدواٚاٶكُؿٔ ص،70طايكُِ:  ٖقنَ اُتْرَج عَ  إِيَمٕ  .ص4طايؿتض:  ٖؿْ اإِيَمِنِ  مَّ
َٶل، يكتؿ  ت أٌَ أغٞ ٸ اهلل َؿ٣ َعكؾ١ ايٓلى بلٟٓ٭ قبٌ سٛايٞ ث٬ث٭ عل

نلٕ نل٥ٓٶل سٝٶل ٫ ٜٴعٵًځِ عٓ٘ إ٫ سكنلت٘ اييت ُٜؿقٖل ؾاغٌ بڀٔ أَ٘، َٚع تڀٛق 
ٚنتٌ ـيتو    -ٚنل٥ٌ اٶ٬سع١ ٚاٶًلٖؿ٠، َٚٚٛشلل إٮ بڀٔ اٟهِ اٱْهتلْٞ  

ٛتٞ، عًِ إٔ يًذٓ٭ ْؿهت١ٝ ٫  نليتُٜٛك ٚايتهذٌٝ اي٥ٛٓٞ ٚايُ -بإـٕ اهلل 
َٶل، ؾذلاٙ ٸ سل٫ت اْهُلٍ ٚانت٦تلب َتك٠، ٚستل٫ت     ٜٓؿٌُ ؾٝٗل عٔ أَ٘ ٰل
اًْكاع ٚاْبهلط أغك٣، بٌ ٜبؿٟ ا٫ْمعلز يبعٕ ٤ليؿتلت أَت٘; نليتتؿغ٭    

َٶل. َج٬ڄ  ، علؾلْل اهلل ٚإٜلنِ ٚاٶهًُ٭ عُٛ
لؾ ايتتؿغ٭  ٜڀًب ٘بٝب ٢كب َٔ أّ سلٌَ ٸ يٗكٖل ايهلؾى نلْت تعت

إٔ ٰتٓع عٓ٘ ٶؿ٠ أقبع ٚعًتكٜٔ نتلع١، ٖٚتٛ ٜتتلبع اٟتٓ٭ بتأدٗم٠ ايتُتٜٛك        
اي٥ٛٓٞ، ؾإـا ب٘ نلنٔ ٖلؾ٨، ٚبُٝٓل ٖٛ نفيو، إـ قؿّ شلتل ايڀبٝتب يؿلؾت١;    
يؿلؾ١ نٝذلق٠ علؾلْل اهلل ٚإٜلنِ َٚل إٔ ْٚعتٗل ب٭ أَتلبعٗل، َّٚٻ إيتعلشلل إ٫   

تبعٶل ٫ْتڀكاب قًتب أَت٘. ؾهتبشلٕ َتٔ      ٚأيلق اٶكٝلى إٮ اْڀكاب آٟ٭ 
دعً٘ ٸ ٚنط ظًُلت ث٬خ، ٜتأـ٣ ٷل تتأـ٣ َٓ٘ أَ٘ تبعٶل، ٚإٕ مل تًتعك أَت٘   
ٓٶل قأٚا أْ٘ س٭ تكغب ا٭ّ ٸ ا٠ٌُ، ثِ ٌُٝ، ٜؿٖل تكنٌ إيٝت٘   بفيو. أٜ
بإـٕ اهلل َٛدلتٺ َتٔ ايعٛا٘تـ اٶهجٻؿت١، ٚتػُتكٙ بؿتٕٝ لاغتك َتٔ ايكْتل         

ايًعٛق َبتٗذٶل، ٚنأْ٘ ًٜهكٖل ع٢ً سهٔ يكل٥ٗل ٚقعلٜتٗتل.   ٚا٠ٓلٕ، ؾٝبلؾشلل
ٜٚعدل عٔ اَتٓلْ٘ شلل ٚكنلت يڀٝؿ١ نلسك٠، ٫ سؿ يعفٚبتٗل عًت٢ قًتب أَت٘،    
ؾهبشلٕ اهلل، ٚتبلقى اهلل أسهٔ ا١ليك٭! ٚس٭ ٫ تكغب ا٭ّ ٸ ا٠ٌُ، ثتِ  

ًٶت  ُٿ١ً ايعل٘ؿ١ٝ َع آٟ٭، ؾذلاٙ ٩ٝل َٓهُ ل، ثتِ ٜبتؿأ   ٌُٝ َهك١ٖ، تكڀع اي
ٜتٻذ٘ ٦ٛ اٶًلنه١، ٜٚعدل عٔ ـيو بكن٬ت َتٔ قؿَٝٵت٘ تعتدل عتٔ استذلدت٘      
ٚانتٓهلقٙ، ٚيكٯل ُٜتبض إنتكل٘ل ؾُٝتل بعتؿ، ٚإٕ مل ٜهتكط ؾإْت٘ ٜبتؿٚ َٗٝتأ         

 يًعٓلؾ، ٚايكؾٕ، ٚايعؿٚإ بعؿ ٫ٚؾت٘، ٜٚعٗك ـيو ٸ أٍٚ أٜلّ ٫ٚؾت٘.
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ٔٻ ٜٳبٵبعٕ ا٭ ٘ليعت  ٔٻ    َٗلت ٖفٙ ا٠كل٥ل ؾځهڂ ُٻتل ٜتكٜض أسلنٝهتٗ شجٵٔ ع
ٔٻ أثٓل٤ ا٠ٌُ يٝٓعهو عًت٢ أبٓتل٥ٗٔ، ًٜٓتؿٕ ٜٚهتُعٔ آٜتلت َتٔ        ًَٚلعكٖ
نتلب اهلل، ٚيفا دل٤ ٸ نتلب نٓكِٜٗ آٜلتٓل: إٔ نٝؿ٠ سلٌَ ٸ ؾًَتل نلْتت   
تهجك َٔ قكا٠٤ ايككإٓ ٚزللع٘ قل١ُ٥ ٚعل١ًَ َٚٓڀذع١، ٚايٓتٝذ١ أْت٘ عٓتؿَل   

إٔ ٪تتِ ايكتكإٓ; سؿعڄتل ٚتت٠ٚ٬ ٸ ا١لَهت١ َتٔ        ٚٴيٹؿ آٟ٭ ٰهٔ بؿٌٓ اهلل
عُكٙ، ؾتبلقى اهلل أسهٔ ا١ليك٭! َٛدم ايكٍٛ: إٔ آٟ٭ ايفٟ ٩ٝل ٸ قبتلط  

بليكْل ٚايهه١ٓٝ، ٜهتذٝب بإـٕ قبت٘   اٶُشٛب١َٔ ايعٛا٘ـ  انعٝؿ، َع أَ٘
  ٔ اٚنِ  َجاَزاء َهاْؾ بعؿ ٫ٚؾت٘، َعذلؾڄل بإسهلٕ أَ٘ إيٝ٘ يهتلٕ سليت٘: ًَ ْح َّٓ  اإْلِ  إِ

ٚنُ  ًَ ْح  .(85) ص60طايكٴٔ: ٖ اإْلِ
َٶتل َتٔ ا٭ٜتلّ؟ أْتت تعكؾت٘       أغٞ ا٠بٝب، ايّٓٛ، َل ايّٓٛ؟ ٌٖ تأًَت٘ ٜٛ

ليّٓٛ ؾعُكى ٜفٖب ؾٝ٘، ْكٚق٠ ٫ غ٢ٓ عٓٗل،  ثًحٰٚلقن٘ نٌ ّٜٛ، بٌ إٕ 
ََُقّفَّ  اهللآ١ٜ، بٌ إْ٘ ٚؾل٠ َٚٛت; بِٓ قٍٛ اهلل تعلٮ:ٔ َس  َي ٍُ َٕ ْٕ  َٚمْقِتَا ِحاغَ  ا

ْ  َوافَُِّل ْٝ  َل ُ ٚ ِف  ََت َٓ ُؽ  َمَِْٚم ًِ
ّْ ُٔ َٙ  افَُِّل َؾ ٚ َؿ َٓ ْٔ َِ ُْخَرى َوُيْرِشُؾ  ادَْْقَت  َظ ْٕ  أََجاؾٍ  إَِػ  ا

ك ًّّ ًَ َيٍٚت  َذفَِؽ  ِف  إِنَّ  ُم ْق ٍ  َٔ ََ ُرونَ  فِّ َُّ ٍَ َُ ص،  ٌٖ تأًَت أغٞ ا٠بٝب 42طايمَك: َٖي
ؾع عٓ٘ ايكًِ نٝـ ٜتهكب إيٝت٘  َل ٨كٟ ٱْهلٕ س٭ ٜٓلّ ٜٚٓهًؼ َٔ ٚعٝ٘ ؾرل

ايّٓٛ، ثِ ٜهتٛيٞ عًٝ٘؟ نٝـ ٜأتٝ٘، أٚ نٝـ ٜتأتٞ ٖتٛ إٮ ايٓتّٛ؟، ٸ ايٓتّٛ     
تتعڀٌ ٚظل٥ـ ا٠و إٳل٫، ٜتٛقـ ايبُك أ٫ٚ بإغُلٗ اٟؿٕٛ ستت٢ يتٛ مل   
تػُٕ ايعٝٓلٕ، نُل ٖٞ عٓؿ بعتٕ ايٓتلى، ؾتبكت٢ اٟؿتٕٛ َؿتٛست١، يهتٔ       

ٚا٠لن١ اييت تبك٢ تعُتٌ   َٛت١ َػك٣،ّٛ ايك١ٜ٩ َؿكٛؾ٠، نفيو اٶٛت، ٚايٓ
غ٬ٍ ايّٓٛ ٖٞ ايهُع، ٚقؿ سؿٻؾ ايعًُل٤ ٚايبلسجٕٛ انتتُكاق ايهتُع غت٬ٍ    

ؾُتل أٳتٌ اٱعذتلل ٸ     ،ايّٓٛ ٯكؿاق ايجًج٭ ع٢ً تؿلٚت ب٭ ايٓلى ٸ ايهُع
 ٔ ااْبَْٚنتتتلب اهلل ٜتتّٛ ٜكتتٍٛ: ااِػ  ِف  آَذاِنِااؿْ  َظااَذ  َؾَيَ ْٓ َُ  َٖظااَدداً  ِشااِْغَ  اْف

 .ذُع ب٭ ايّٓٛ ٚايهُع ٸ نٝلم ٚاسؿ، ؾص11طايهٗـ:
ٕٻ أسؿُٖل قٯل   ٚڇقٳٜٵٔ، ٚؾاق بٹػٳًځؿٹى أ ُٳٝٵٔ َتذل أغٞ ٸ اهلل، ٌٖ تأًَت ْل٥
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ٜٓعِ بليك٣٩ ايُل١٠ بٛؾٿٙ أ٫ ٜهتٝكغ ايؿٖك نًت٘ ٷتل ٨تؿ َتٔ يتف٠، ٚاٯغتك       
مل ٜٳٓٳِ، ثِ نل٤يت  ٨لٚقٙ ٸ يكل٤ ٜٴعفٻب بل٭س٬ّ ايًٝڀل١ْٝ اٶمعذ١، بٛؾٿٙ يٛ

ْؿهو، ٌٖ ٜعًِ ٖفا عٔ ٢لٚقٙ، أٚ ـاى عٔ ٖتفا؟ أٚ أْتت تعًتِ َتل ٜتؿٚق      
بفُٖٓٗل، أمل ٜٳؿٴق ًٛؿى ٚأْتت تهتتعكٗ ٖتفا ٸ ـٖٓتو إٔ تٓتكتٌ َتٔ ٖتفٙ        

ٙلْب بعِٓٗ، ٖتفا ٜٴتٓعٻِ،    َؿٛؾلايُٛق٠ َبليك٠ إٮ اٶكلبك، ؾتتػٌٝ اٶٛت٢ 
َرىَفذِ  َذفَِؽ  ِف  إِنَّ ٚـاى ٜٴعفٻبٔ ٚنَ  دَِـ ـْ ٌٛ  َففُ  ـَ ِْ ََك َأوْ  َؿ عَ  َأْف ّْ ًَّ ٌٔد  َوُهاقَ  اف ِٓ  َصا

 (.59ص )37طم: ٖ(37)
ُٶتل،     : ايّٓٛ ٚا٭قم نتلب ٜكٍٛ َلسب  ُٶل ْٗتٕ َتٔ ؾكايت٘ ْل٥ إٔ يػ

ايعُلق٠ َتٔ ا١تلقز، ُٜٚتع ايٓتلى ٸ      نٛقٚغكز َٔ ايٓلؾف٠، ٢ًَٚ ع٢ً 
َػُٕ ايعٝٓ٭  ايهٛق٢ ايًلقع ٩بهٕٛ أْؿلنِٗ غ١ًٝ ٚقٛع٘، ٚظٌ ٲ٢ً عً

ست٢ ؾاق سٍٛ ايعُلق٠، ثتِ عتلؾ إٮ ايٓلؾتف٠ ٚؾغتٌ َٓٗتل يٝعتٛؾ إٮ نتكٜكٙ،        
يكؿ نتلٕ ٜتشتكى ٖٚتٛ     ،ؾٝٛاٌَ َْٛ٘، ٚٶل انتٝكغ مل ٜفنك ي٦ٝٶل ٷل سؿخ ي٘

ُٳتٕ ايعٝتٓ٭ يتٛ نتلٕ ٸ َتش٠ٛ َتل        َٴػ ْل٥ِ بٌ ٲ٢ً ع٢ً اقتؿلعلت يلٖك١ 
 انتڀلع ـيو َٔ ايفٟ قلؾ غڀلٙ؟!

عَ  َأإِفَفٌ ٸ ٖفا يؿ٫ي١ قل٘ع١ ع٢ً ٚسؿا١ْٝ اهلل تعلٮٔإٕ   ٚ َؿِِٔالً اهلل  مَّ  مَّ
ُرونَ  َـّ  قلٍ:َٚؿم ايًلعك إـ (، 59)، ص62طايٌُٓ: َٖتَذ

 الجاحد يجحد  كيف أم ::: اإلله يعص  كيف عجبا فيا 
 شاهد أبدا   تسكينة ك   ::: وفي تحريكة ك  في وهلل

 الواحد نهأ عل  تدل ::: آية له شي  ك  وفي
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

 * * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
ك نځفٵٜٴَل دل٤ ٸ ؾؾلع ايٓشٌ عٔ ٷًهت٘،  أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع

إٔ أيؿ أعؿا٤ ايٓشٌ ٖٛ ايؿتأق، ٜٗتلدِ ا١ًٝت١ ؾٝأنتٌ ايعهتٌ ًٜٚتٛخ أدتٛا٤        
ٖتٛ شلتل نذبتٌ    ا١ًٝ١، ؾُلـا تؿعٌ تًو ايٓش١ً ايُػرل٠ أَلّ ٖفا ايؿتأق ايتفٟ   

ععِٝ، إْٗل تڀًل عًٝت٘ ٢ُٛعت١ َتٔ ايعتل٬َت ؾتًؿغت٘ ستت٢ ٲتٛت، نٝتـ         
ٞكد٘، إٕ بكٞ أؾهؿ ايعهٌ، ٚيٛخ أدٛا٤ ا١ًٝ١، ٚيٛ ادتُع ٦ٌ ايؿْٝل نً٘ 

ٌ ☾ ٱغكاد٘ َل انتڀلع، ؾُلـا ٜؿعٌ، دعٌ اهلل  َتلؾ٠ سلعٝت١ ٜؿكلٖتل     يًٓشت
أيتـ عتلّ، ستت٢ ٜتأتٞ     ٜٚػًـ بٗل ـيو ايؿأق ؾ٬ ٜت٬ٓ ٫ٚ ٜتتػرل ٚيتٛ بكتٞ     

اعَ  َأإَِفافٌ ق ؾٗؿ٣ ٚغًل ؾه٣َٛٔلسب ا١ًٝ١ ؾٝػكد٘، ؾهبشلٕ َٔ قؿٻ  اهلل مَّ
ٚ َؿِِٔالً  ُرونَ  مَّ َـّ  ص.62طايٌُٓ: َٖتَذ
ليٓشٌ َأَٛق بل٭نٌ َٔ نٌ ايجُكات غ٬ؾتلڄ يهتجرل َتٔ ا٠ًتكات ايتيت      ؾ

ٌ إ٫ تعٌٝ ع٢ً ْٛع َع٭ َٔ ايػفا٤، ٚتعذب أْٗل ٫ تأنٌ َٔ ايتبؼ ؾ٬ تأنت 
ٞ ايڀٝبلت ؾٌٗ ٜعتدل بفيو أٌٖ ايػؿ٬ت، لٚؾٖتل اهلل بكك  انتًتعلق ٚدعتٌ    ْت

يعرلات عُب١ٝ ؾقٝك١ ٌُٜ عؿؾٖل إٮ ث٬ث٭ أيؿتلڄ تًتهٌ سلنت١ ايًتِ      لؾُٝٗ
ٚايهُع ٚايًُو، ٚتعٌُ نليهًلف ٸ ظ٬ّ ا١ًٝ١، ؾهبشلٕ َٔ ٖٚبٗتل ـاى  

 .ٚب٘ لٚؾٖل
ٚعٝٓتلٕ أغكٜتلٕ ٸ أعًت٢     يًٓش١ً عٕٝٛ نجرل٠، ٸ سلؾيت ايكأى عٝٓتلٕ،  

ايكأى ٚٝتُٗل ع٭ ثليج١، ٷل دعٌ شلل نع١ أؾل ٸ ايٓعك، ؾليٓش١ً تك٣ أق٢ُ 
ايُٝ٭ ٚأق٢ُ ايًُلٍ ٚايبعٝؿ ٚايككٜب ٸ ٚقت ٚاسؿ، عًُلڄ بتإٔ عْٝٛٗتل ٫   

ؾٝٗتل ايهتشلب َععتِ يتٗٛق      ٜهٕٜٛعٌٝ ٸ أَلنٔ قؿ تتشكى، ٚيفا ؾليٓشٌ 
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َعًّٛ ْكٚق١ٜ ٶعكؾت١ َهتلٕ ا٠كتٍٛ ايتيت      ايه١ٓ َع إٔ ق١ٜ٩ ايًُو نُل ٖٛ
ؾٝٗل غفا٤ ايٓشٌ، ٖٚٓل تهُٔ ا٠ه١ُ ٸ قت٠ٛ ق٩ٜت١ ايٓشتٌ، ؾبإَهلْٗتل ق٩ٜت١      
ايًُو َٔ غ٬ٍ ايهتشب، نتٌ ـيتو يت٬٦ ٲتٛت دٛعتلڄ ٸ سليت١ اغتؿتل٤         
ايًُو غًـ ايػُلّ، نُل ٖٛ ٸ بعٕ ايبًتؿإ، إْٗتل ٠كٝكت١ َفًٖت١، تتؿٍ      

ٚٚسؿا١ْٝ اهلل، ٚنُلٍ تؿبرلٙ ؾتبلقى اهلل أسهتٔ  ع٢ً سه١ُ اهلل، ٚقؿق٠ اهلل، 
 .ا١ليك٭
٘ َٔ ٓٳهُِّٳأَل ؾِ ايٓش١ً ؾُٔ أعلدٝب غًل اهلل ٸ غًك٘، إـ ٖٛ َمٚؾ ٯل ٜٴ 

أؾا٤ ٳٝع ايٛظل٥ـ ا١ٜٛٝ٠ ؾٗٛ ٜكِٓ ًٜٚشو، ٚٲٓؼ ٚٲتِ، ٖٚٛ َع ٖفا 
ك٠، إـ ٩ٛشلل يؿٜؿ ا٠هلن١ٝ ٶل ٖٛ سًٛ ايڀعِ ٘بٝعٝلڄ، ٫ٚ ٜتشكز َٔ اٶٛاؾ اٶ

ؾِّ  َظَذ  َوُهقَ َٔ قلٍ:ٔ إٮ س٠ًٛ بإـٕ قب٘ ايفٟ أشلُ٘ ؾهبشلٕ ءٍ  ـُ  .َٖؿِديرٌ  َرْ
أَل زلع ايٓشٌ ؾتؿقٝل دتؿاڄ، ٜتتأثك بأَتٛات ٚـبتفبلت ٫ تهتتڀٝع إٔ        

تٓكًٗل أـٕ اٱْهلٕ، ؾهبشلٕ َٔ لٚؾٙ بٗل، ٌُٚٝ َتع ـيتو ايٓشًت١ ْتعؿٞ     
ٖٓتلى َتٔ ايٓشتٌ    ٚايجل١ْٝ ايٛاستؿ٠،   ٚلْٗل، ٚبهكع١ أقبعُل١٥ غؿك١ دٓلع ٸ

 أغٛاتٗتل َكيؿات، عٓؿَل ٜؿ َُؿقاڄ يًػفا٤ تؿكل عًٝ٘ َلؾ٠ تكيتؿ إيٝت٘ بكٝت١    
يًكسٝل، ٚعٓؿَل ٜٓٓب ٜٚٓتٗٞ ايكسٝل تؿكل عًٝ٘ اٶكيؿات َٛاؾ َٓؿك٠ َٓت٘،  
ست٢ ٫ ٜٓٝع ايٛقت ٸ ايبشح ؾٝ٘، ثِ تٓتكتٌ إٮ َُتؿق آغتك، َتٔ عًُٗتل      

ٍٜ  ِمـ َوَمٚٔكل٥ٌ:اي ٚأقيؿٖل؟ إْ٘ اهلل اٚ هللِا َظاَذ  إَِّٓ  إَْرضِ  ِف  َدآبَّ َٓ َِاؿُ  ِرْزُؿ ًْ  َوَي
َهٚ رَّ ََ َُ ًْ ٚ ُم َٓ َُْقَدَظ ًْ ؾ   َوُم ٍَُٚب  ِف  ـُ ٌِغٍ  ـِ اٚٚايكل٥ٌٔ ،ص26طٖٛؾ: ٖمه ٍٜ  ِماـ مَّ ا  َدآبَّ

ٚ آِخٌذ  ُهقَ  إَِّٓ  َٓ
َُِٔ اطٍ  َظَذ  َرّبِّ  إِنَّ  بَِِْٚص ٔؿٍ  ِسَ َِ َُ ًْ  .ص56طٖٛؾ: ٖمه

تهتڀٝع ايعل١ًَ غلقز ا١ًٝ١ ايكدٛع إٮ غًٝتٗل ٚايتعكف عًٝٗل َتٔ بت٭   ٚ
عًكات ا٬١ٜل، ب٬ عٓل٤ ٫ٚ تعب، ٚيٛ ابتعؿت عٓٗتل آ٫ف ا٭َٝتلٍ، ٚيتفا    

َؿ ايٓشٌ ٯٓلظرلٙ ؾذل٠ ١ًٜٛ٘، ٜكٍٛ: ٜكٍٛ أسؿ عًُل٤ ا٭سٝل٤ ايهؿلق، ٚقؿ قٳ
ك٠ إٮ لٖتك٠، ثتِ تعتٛؾ ٫ٚ    ٜل عذبلڄ شلل تٓڀًل آ٫ف ا٭َٝلٍ َٔ يذك٠ إٮ مثت 

ٞڀ٧ ٘كٜكٗل، قٯل إٔ شلل ـبفبلت َع ا١ًٝ١، أٚ أْٗتل ُٝتٌ ٫نتًهٝلڄ ٜكبڀٗتل     
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إْل ْتٛقٔ إٔ اهلل أشلُٗتل   ؾبل١ًٝ١، قٯل! قٯل! ثِ ٜكـ سل٥كاڄ بًٝؿاڄ تل٥ٗلڄ، أَل ٦ٔ 
قتتلٍ ـيتتو ٚأٚستت٢ إيٝٗتتل ٚعٓتتؿْل نتتٛق٠ ٸ نتتتلب اهلل تهتت٢ُ نتتٛق٠ ايٓشتتٌ 

ِِذي َأنِ  افَّْْحؾِ  إَِػ  َربهَؽ  كَوَأْوَح ٔتعلٮ: ـَ  اَّتَّ ٌَٚلِ  ِم ًٚ  اْْلِ ُٔقتا ـَ  ُب اَجرِ  َوِما َّاٚ افنَّ  َوِِم
ِرُصقنَ  ًْ ِع  ُثؿَّ  (68) َي ؾِّ  ِمـ ـُ َراِت  ـُ َّ ُُِِل افثَّ ٌَُؾ  َؾْٚشا  ِماـ ََيْاُرُج  ُذُفاالً  َربِّاِؽ  ُشا
اٌب  ُبُىقِنَااٚ َُِِااٌػ  َذَ ْ ُٕاافُ  ُّمه ٚء ؾِٔاافِ  َأْفَقا ٍَ ًٜ  َذفِااَؽ  ِف  إِنَّ  فَِِّْااٚسِ  ِصاا ااْق ٍ  َٔياا ََ  فِّ
ُرونَ  َُّ ٍَ َُ  (.59) ص69 - 68طايٓشٌ: ٖ(69)َي

ٌٻ َٔ ٜؿغٌ ا١ًٝت١ ؾ  ليٓشتٌ  أَل عٔ سٴكٻاى غ١ًٝ ايٓشٌ ايفٜٔ ٜتؿكؿٕٚ ن
َّؿلتٗتل ٸ غًٝتٗتل، بتٌ      َٴػٳ َٔ أيڀـ ا٠ٝٛإ ٚأْكلٙ ٚأْعؿ٘، ٚيفيو ٫ تًكتٞ 

ٚايتكٚا٥ض ايهكٜٗت١، تتأب٢ ايكتفاق٠،      تڀرل ثِ تًكٝٗل بعٝؿاڄ عٓٗل، ٚتتأب٢ ايت٬ٓ  
ٚيفيو إـا قدع ايٓشٌ إٮ ا١ًٝ١ بليع١ًٝ، ؾإٕ سكانتلڄ يًػًٝت١ ٜهتتڀٝعٕٛ إٔ    
ٲٝمٚا نٌ غكٜب ٚؾغٌٝ عًِٝٗ َٔ ايٓشٌ، ؾٝڀكسٛٙ غلقدلڄ أٚ ٜكتًٛٙ، عًُتلڄ  

كـ ع٢ً بلب ا١ًٝت١  سٝح ٜإٔ تعؿاؾ ا١ًٝ١ ٌُٜ إٮ مثلْ٭ أيـ ١ً٦ أٚ أنجك 
ٛٻاب َٓٗل، َٚع٘ أعٛإ نڂجٴك، ٚنٌ ١ً٦ تكٜؿ ايؿغٍٛ ًُٜٗل ايبٛاب ٜٚتؿكؿٖل  بٳ

ؾإٕ ٚدؿ ؾٝٗل قا٥ش١ َٓهك٠، أٚ قأ٣ بٗل قځفٳقاڄ َٓعٗل َٔ ايؿغٍٛ ٚعمشلتل إٮ إٔ  
ٜتتؿغٌ ايٓشتتٌ نًتت٘، ثتتِ ٜكدتتع إٮ اٶُٓٛعتتلت اٶعتتم٫ٚت ؾٝتتتب٭ ٜٚتجبتتت،  

ؿٖل ٜٚتؿكؿٖل َك٠ أغك٣، ؾُٔ ٚدؿٖل ٚقعت عًت٢ يت٤ٞ ٥تو أٚ َت٬ٓ، قت     
ٚقڀعٗل ُْؿ٭ َٚٔ نلْت دٓلٜتٗل غؿٝؿ١، بٗل قا٥ش١ ٚيٝو عًٝٗل قځفٳق، تكنٗل 
غلقز ا١ًٝ١ ست٢ ٜمٍٚ َل بٗل ثِ ٜهتُض شلتل بليتؿغٍٛ، ٖٚتفا ؾأب ٚ٘كٜكت١      

ؾهبشلٕ َٔ أشلُت٘، نتبشلٕ َتٔ أشلُت٘ َعكؾت١      ، ايبٛاب نٌ ّٜٛ ٸ نٌ ع١ًٝ
ٌَْحٚنَ َلسب٘ َٔ غرلٙ،ٔ ةِ  َربِّ  َربَِّؽ  ُش ًِزَّ قنَ  مَّ َظا اْف ٍُ  َظاَذ  َوَشااَل ٌ  (180)َيِها

ُد  (181)ادُْْرَشِِغَ  ّْ ٚدَِغَ  َربِّ  هللِ َواْْلَ ًَ  ص.182 - 180طايُلؾلت:  ٖ(182)اْف
ٌٖ تأًَت أغٞ ا٠بٝتب ايٓشتٌ ٚأسٛايت٘ ٚأعُليت٘ َٚتل ؾٝٗتل َتٔ ايعتدل         
ٚاٯٜلت ايبلٖكات؟ أمل تك أقكاّ سلعٗل ايهؿان١ٝ ٸ ؾقتٗتل ا٠هتلب١ٝ ٚإتكتلٕ    

ٗل ٚإسهلّ َٓعٗل، ايفٟ أؾٌٖ َٚل لاٍ ٜؿٌٖ عًُل٤ ايٓشٌ ٚا٠هتلب،  بٓل٥
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َلٖٞ آ٫ت ا٠هلب ٚاٶكلٜٝو اييت زلشت شلتفا اٶػًتٛم بليَٛتٍٛ إٮ ٖتفا     
ايعٌُ اشلٓؿنٞ ايؿقٝل، ٌٖ ٖفا بٛانڀ١ قكْ٭ انتًعلق ٚايؿه٭ ايفٜٔ ٜؿعٞ 

، عذٝتب  عًُل٤ ا٭سٝل٤ إٔ ايڀبٝعت١ لٚؾتٗتل بُٗتل، نتبشلٕ اهلل، ٚتبتلقى اهلل     
ٚغكٜتتب َٓڀتتل ٖتت٪٤٫ ٜٳتٳهتتتٻكٕٚ ٚقا٤ نًُتتلت دٛؾتتل٤ نليڀبٝعتت١ ٚايتڀتتٛق    
ُټؿؾ١، نًُل ٚقؿٛا أَلّ بؿٜع َٓع اهلل ٚإعذتللٙ ٸ ا١ًل، ؾتأ٢ْ ٜ٪ؾهتٕٛ    ٚاي

ٚ ِِبَٚ َوَجَحُدواٚنبشلٕ َٔ قلٍ:ٔ َٓ ُْ َْ ََ ْٔ َُ ؿْ  َواْش ُٓ ًُ ٍُ ِْمً  َإٔ اّقاً  ُط ُِ ْٔاَػ  َؾإُٚيرْ  َوُظ  ـَ
ٚنَ  ُٜ  ـَ ٌَ

ـَ  َظٚؿِ ِدي ًِ ٍْ  . ص14طايٌُٓ: ٖ ادُْ
ايهٌ ٸ ايٓشٌ ٜعٌُ ٸ ا١ًٝ١ ٭دٌ ايهٌ، ٫ سٝتل٠ يؿتكؾ عٓتؿ ايٓشتٌ      

ـَ  افَِّذي اهلل ُصْْعَ بؿٕٚ ٳلع١، ٚيفيو أـٌٖ ـيو عًُل٤ ايٓشٌٔ ََ ؾَّ  َأْت ءٍ  ـُ  َرْ
فُ  َّٕ ُِقنَ  بَِم  َخٌِرٌ  إِ ًَ ٍْ  .ص88طايٌُٓ:  َٖت
ف تًو ا٭دما٤ ايُلؾ١ٝ َٔ ع٢ً ٚقم ايمٖك ٜٚٓڀًل ايٓشٌ إٮ ايبهلت٭، ؾتأغ 

ٚايٛقؾ، ؾتُُ٘ يتهٕٛ َلؾ٠ ايعهٌ، ثِ تهبو ا٭دما٤ اٶٓعكؿ٠ ع٢ً ٚد٘ 
ايٛقق١ ٚتعكؿٖل ع٢ً قدًٗل ثِ تفٖب يتُٮ بٗل اٶهؿنلت ايؿلقغ١، ثِ ٜكّٛ 

ع٢ً بٝت٘ ؾٝٓؿؼ ؾٝ٘، ثِ ٜڀٛف ع٢ً تًو ايبٝٛت بٝتلڄ  -أٟ ًَهٗل  -ٜعهٛبٗل 
ٔٵ؟! إْ٘  -أٟ ايبٕٝ  - ٝٗلبٝتلڄ ٜٚٓؿؼ ؾ َٳ نًٗل ؾتؿب ؾٝٗل ا٠ٝل٠ بعؿ س٭ بأَك 

ََِؼ  افَِّذيبأَك اهلل تعلٮ ؾتػكز ٬٦ڄ َػلقاڄ، ؾهبشلٕ ايكل٥ٌٔ ى َخ قَّ ًَ  (2)َؾ
رَ  َوافَِّذي َدى َؿدَّ َٓ  قلٍ:َٚؿم ايًلعك س٭ (، 59)ٖ (3)َؾ
 الجاحد يجحد  كيف أم ::: اإلله يعص  كيف عجبا فيا 

 شاهد أبدا   تسكينة ك   ::: وفي تحريكة ك  في وهلل
 الواحد أنه عل  تدل ::: آية له شي  ك  وفي

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
 * * *
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهتٓل  يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ 
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ ،أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
أسؿ ايعًُل٤ ٸ إسؿ٣ ايػلبتلت  َل يلٖؿٙ  أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع

ٵه١ أقؿاّ قڀع١ َٔ ا٭قٗ قؿ ٱل ؾٝٗل أقل قُرل َٔ ْٛع بكٟ َهلس١ ايكڀع١ 
ٸ ث٬ث١، ٜٚذلا٣٤ يًٓلظك إٮ ٖفٙ ايبكع١ َٔ ا٭قٗ إٔ أستؿاڄ ٫ بتؿ إٔ ٜعتتين    
بٗل، ايڀ١ٓٝ ًَكك١، ٚا٭عًلب َهتأ١ًَ ٚايػكٜب أْ٘ يٝو ٖٓتلى َٓتل٘ل أقل   
ـٳ َتٔ ايُٓتٌ تتأتٞ إٮ ٖتفٙ        سٍٛ ـيو اٶهلٕ، ٫ٚسغ ـيو ايعتلمل إٔ ٘ٛا٥ت

ـات ّٜٛ يرلاقتب َتلـا ُٜتٓع    اٶمقع١ ايُػرل٠ ٚتفٖب، ؾلْبڀض ع٢ً ا٭قٗ 
ايٌُٓ، ؾإـا ب٘ ٜؿلدأ إٔ ايٌُٓ ٖٛ َلسب اٶمقع١، ٚإْت٘ اٞتف ايمقاعت١ َٗٓت١     
تًػٌ نٌ ٚقت٘ ؾبعٓ٘ ًٜل ا٭قٗ ٩ٚكخ، ٚايبعٕ ٜمٌٜ ا٭عًلب ايٓلق٠ 
ٜٚٓعـ، ٚ٘لٍ ا٭قل ٚانت٣ٛ ْٚٓر، ٚبتؿأ َٛنتِ ا٠ُتلؾ، ٖٚتفا ٫ لاٍ     

ٛ ٸ ٚقت ا٠ُلؾ ٖٚٛ َتهًكلڄ يذك ٯٓلظرلٙ ٜكاقب، يلٖؿ َؿلڄ َٔ ايٌُٓ ٖٚ
ا٭قل، إٮ إٔ ٌُٜ إٮ ا٠بٛب ؾتٓمع نٌ ٱ١ً سب١ َٔ تًو ا٠بٛب، ثِ تٗتبط  
نكٜعلڄ إٮ ا٭قٗ، ثِ تفٖب بٗل إٮ ٤للٕ ٝت ا٭قٗ يتػمْٗتل ثتِ تعتٛؾ،    
ٚ٘ل٥ؿ١ أغك٣ أعذب َٔ ـيو تتهًل ٢ُٛع١ نبرل٠ َٓٗل أعٛاؾ ا٭قل، ؾتتًكط  

ٖٞ نفيو، إـ ٯذُٛع١ أغك٣ ٝتٗل تتًكت٢ ٖتفا ا٠تب     ا٠ب ٚتًكٞ ب٘ ؾبُٝٓل
 .ٚتفٖب ب٘ إٮ اٶػللٕ 
 ٚايًػل٫ت ٚايعهلنك اٶًه١: أقهلّ أقبع١ ع٢ً ايٌُٓأسبيت ٸ اهلل، 

، اٶًُه١ ٚإؾاق٠ ايبٕٝ، ْٚع ٢ٖٚ ١َُٗ، شلل اٶًه١ٚ ٚايَٛٝؿلت;
 بك١ٝ إٮ أٚاَكٖل ٚتبًٝؼ اٶًُه١، ٚتٓعٝـ اٶًُه١، ٴل١ٜ َُٗتٗل ايَٛٝؿلتٚ

 ٖٞ ايًػل٫تٚ ، ايٌُٓ ٚبٝٛت ايٌُٓ، ٴل١ٜ َُٗتٗل ايعهلنكٚ. ايٌُٓ دٓٛؾ
 عٓؿٙ ايٌُٓ ست٢ ايًػل٫ت ته٢ُ اييت ٖفٙٚ ٛلقد١، ؾا٥ُل ْكاٖل اييت
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 أٚ ٰٝٝم ؾٕٚ بعٓل بعٓٗل ٪ؿّ يػل٫ت يكع١ٝ، لت٤ليؿ ٔشل يٝو يػل٫ت
 اٶًه١،: قبع١ا٭ ايٌُٓ أْٛاع َٔ ْٛع ٸ َل أْ٘ ايعذٝب، ٚعُٓك١ٜ

 عٓؿ إ٫ غرلٖل عٌُ ع٢ً تتعؿ٣ ايًػل٫تٚ ايعهلنك،ٚ ايَٛٝؿلت،ٚ
 ايعهلنك َع ايَٛٝؿلت َع ايًػل٫ت ؾتذتُع أَكا اٶًه١ تُؿق ا٠لد١;

 ٚسؿٖل ب٘ تكّٛ إٔ ايعهلنك تهتڀٝع ٫ غڀك ؾاُٖٗل إـا ٚتكـ ٚايًػل٫ت،
 ؾإْٗل بٝٛتٗل، تٓٗلق َلٚعٓؿ شلل، ا١ڀك َؿا١ُٖ عٓؿ تؿعً٘ ٖفا، بليبك١ٝ ؾتهتٓذؿ
 نلٕ، نُل ايٌُٓ بٝت ٜعٛؾ ؾقل٥ل غ٬ٍ ٚيفيو ايبٝت، ٱقل١َ بهكع١ ٜتُع

َعاأ ؾُٔ ٖؿاٖل شلفا ؟ امَّ اَأإَِلٌ
ِ
ُكيَنا)اهللُاَتَعاَلاااهلل اُيْْشِ  ص .63ط ايٌُٓ: ٖ (13َطاَّ

 ٸ ٚس١ًٝ ؾڀ١ٓ َٔ أعڀٝت َٚل ايٓعٝؿ١، اي١ًُٓ تًو تأٌَ  ،أغٞ ا٠بٝب
 بلٖكات ٚآٜلت عدلاڄ تك٣ عٓ٘، اٯؾ١ ٚؾؾع ٚسؿع٘ ، ٚاؾغلقٙ ايكٛت ٳع
َعاأ: ٚتكٍٛ ٚايهُلٚات ا٭قٗ قب بكؿق٠ تٓڀل امَّ اَأإَِلٌ

ِ
ُرونَااهلل ااَتَهكَّ ط َٖقؾِقًلامَّ

 بٗل ظؿكت ؾإـا أقٛاتٗل، ٘ليب١ أنكابٗل َٔ ٞكز إيٝٗل اْعك ، ص62ايٌُٓ:
 ٚأغك٣ ـاٖب١، بٝٛتٗل إٮ ًُٝٗل ١ؾكق اثٓت٭، ؾكقت٭ع٢ً ْكًٗل ٸ يكعت
 َٔ ٳلعت٭ أٚ نػٝڀ٭ أغك٣ ؾكق١ ٞليط ٫ ، ايكٛت إٮ بٝٛتٗل َٔ غلقد١
 ثكٌ إـا ثِ عذٝب، تٓلنل ٸ أغك٣ ٸ ٚايكادعٕٛ ٘كٜل ٸ ايفاٖبٕٛ ايٓلى،
 بٝٓٗل غًٛا ثِ ٴًٗل، ع٢ً َعٗل ؾتعلْٚت بأغٛاتٗل انتػلثت ي٤ٞ، ٴٌ عًٝٗل
 ي٬٦ ، أقبع١ أٚ اثٓت٭ تههكٙ ثِ َهلنٓٗل إٮ ا٠ب تٓكٌ أدك٠، ٚب٬ ٚبٝٓ٘،
 ٨ـ ست٢ ايًُو إٮ أغكدت٘ ، ايعؿٔ عًٝ٘ غلؾت ٚإـا بًٌ، أَلب٘ إـا ٜٓبت

 َهلنٓٗل أبٛاب ٚع٢ً عًٝٗل، َٜٛلڄ َكقت قؿ ٚيعًو بٝٛتٗل، إٮ تكؾٙ ثِ ،
 ، ؾُٔ ٖؿاٖل شلفا؟ ٚاسؿ٠ سب١ َٓ٘ تك٣ ؾ٬ قكٜب َٔ تعٛؾ ثِ ، َههك سب

َعاأ امَّ اَأإَِلٌ
ِ
ُكيَنا)اهللُاَتَعاَلاااهلل اُيْْشِ  ص .63ط ايٌُٓ: ٖ (13َطاَّ

 إٮ ٜأتٞ ـن١ٝ، بڀكٜك١ ُٜٚڀلؾ ـنٞ، دؿ ـنٞ، ايٌُٓأسبيت ٸ اهلل ، 
 ٚآغك دفعٗل، قكب ايًذك٠ ٝت ٜكابط قهِ قهُ٭، إٮ ؾٝٓكهِ يذك٠
 ع٢ً ايڀٛم ٩هِ ٚبفيو عًٝٗل، تهٕٛ اييت ا٠ًكات ٶٗلٳ١ دفعٗل ٜتهًل
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 ايٌُٓ يبلى ٸ ؾتكع اٶتهًل ايٌُٓ َٔ تٓذٛ اييت ؾتهكط تڀرل، ٫ سًك٠ نٌ
اأقلقٗل؟ شلل ٖٝأ َٔ ٖؿاٖل؟ َٔ قلعؿتٗل، عٓؿ بٗل اٶذلبِ َع امَّ اَأإَِلٌ

ِ
َتَعاَلااهلل

ُكيَنا)اهللُاا اُيْْشِ  ص .63ط ايٌُٓ:ٖ(13َطاَّ

ٌ   ؾقت١  َٔ ،إغٛتٞ ٸ اهلل ٛ  إٔ ٢تُتع ايُٓت ٌ  تبٝت  غكؾت١ : إٮ َكهت١ُ  ايُٓت
ٌ  بٝتٛت ؾ يًٓتٝٛف،  ٚغكؾ١ يًّٓٛ، ٚغكؾ١ ،٤مٕ بتٌ   تكهتُٝل،  َكهت١ُ  ايُٓت

ٚيًٌُٓ َؿاؾٔ ٳلع١ٝ ٜؿؾٔ ؾٝٗل َٛتلٙ نُل ٜؿعٌ اٱْهتلٕ، ؾُتٔ ٖتؿ٣ ايُٓتٌ     
َعاأيفيو ؟  امَّ اَأإَِلٌ

ِ
 ص .61ط ايٌُٓ: ٖ(14َبْ اَأْكَثُرُهْماََلاَيْعَؾُؿيَن)اهلل

 ايتعلٕٚ َعلٖك ُٔؾ ا٭ْل١ْٝ ٚعؿّ ايتعلٕٚ ايٌُٓ َؿلت َٔٚ أسبيت ٸ اهلل،
ٞ ٲًت  ايٌُٓ، أْو ٫ تك٣ ٱ١ً ٢ًٰ ٚسؿٖل ٚيهٔ تك٣ ايٌُٓ عٓؿ ٚا٫دتُلع

  ٌ ٲًتٞ   ٸ ٳلعلت َٔ عًك٠ أٚ عًكٜٔ أٚ ث٬ث٭ أٚ أقبع٭ ..، ؾتذتؿ ايُٓت
ٕ  ٱًت١  َكْتت  إـا، ؾٚاسؿا لغڀڄ َعٶل يٝهٕٛ ٌ  ؾتإ ٕ ٜ ايُٓت  ٴًتٗل،  عًت٢  تعتلٚ

ٌ  عٓتؿَل  ايٌُٓ أغًب،  نُل إٔ ايبٝت َٚعلٟتٗل إٮ بٗل فٖلبٚاي  ٘علَتل  ُٝت
ٌ  عًتكات  تذتؿ ؾ سؿك ايبٝتٛت : ـيو َٔ أعذب بٌ ٢تُع١؟ ًُٝ٘  مل إٕ ايُٓت
ٌ ، ٚبٓل٥٘ ايبٝت سؿك ٸ تتعلٕٚ ايٌُٓ ٦َلت ٜهٔ ٌ  ا٠بتٛب  ْٚكت ٍ   نت  ٖتفا ٜتؿ

اَطلَذاأقتلٍ تعتلٮ:    َتعتلٕٚ،  ٢تُتع  ايٌُٓ ع٢ً إٔ َُّْؼلَيىاَوَلاَوَتَعلاَوُكيا اَوال ْللِز 

ثِْماَواْلُعْ َوانِا اَطَذااْْلِ  ص .2طاٶل٥ؿ٠: َٖتَعاَوُكيا
 أعٓل٥٘ ب٭ ايه١ًُ ٚٚسؿ٠ اٶٛقـ، ٛسؿ٠أغٞ ا٠بٝب، علمل ايٌُٓ ٜتُٝم ب

ٖٓلى ؾُل٥ٌ َٔ  ايدلالٌٜ ؿٞؾ عذٝب، َتعلٕٚ ٢تُع ا٭عؿا٤، أَلّ ٚٛل١َ
 ؾتٗلدِ ٚاسؿ٠ ؾؾع١ ٱ١ً أيـ ث٬ثَِٕٛٓٗ  ٓڀًلٜ غڀك ِٗؾُٖ إـا ايٌُٓ

، أتعكف عًٝٗل ؾتكٓٞ ايهبرل٠ ا٠ٝٛاْلت بعٕ ع٢ً تٗذِ إْٗل ست٢ أعؿا٥ٗل،
 .  ايه١ًُ ٚٚسؿ٠ اٶٛقـ، ٚسؿ٠ ؟َل ايهبب

ٓٶل َٔ عذل٥ب ايٌُٓ إٔ  اجملُٛع١، أدٌ َٔ ٜٓشٞ ايؿكؾ إغٛتٞ ٸ اهلل، أٜ
ٚاد٘  إـا ليٌُٓؾ دٓهٗل; يبين ٚتٓش١ٝ دٓهٗل، يبين ؾؿا٤ ْؿهٗل اي١ًُٓ تكؿّؾ

 ؟ ؿعٌٜ َلـا َػرلا َل٥ٝل عل٥كل
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 نٌ ايٌُٓ; تًلبوٜ إٔ ايڀكم، َٔ ٘كٜك١: اٶل٤ ٖفا يعبٛق ٘كٜكتلٕ ٖٓلى
 ٱ١ً اٶل٤، ٖفا ؾٛم دهكا تعٌُ ست٢ دهكا ؾتهٕٛ أغك٣ ٱ١ً َع تًتبو ٱ١ً

 ؾٛم َٔ ًٰٞ ايٌُٓ بك١ٝ تبؿأ ثِ ايجلْٞ، ايڀكف إٮ تٌُ ست٢ ب١ًُٓ َت١ًُ
 اي١ًُٓ دل٤ت َٔ ايعبٛق ايٌُٓ ٳٝع ٢اْتٗ ؾإـا ايٌُٓ، تٓتٗٞ ست٢ هكاٟ ٖفا
َٔ  ايٌُٓ ٓتٜٗٞ ست٢ َهتُك بلم ٚاٟهك ًَٚت اٯغك، ايڀكف ٸ اييت

 نلٕ إـا، أَل عدلٜٚ ايٌُٓ ٳٝع ٓتٜٗٞ ست٢ ق٠ٛ، اهلل أعڀلٖلؾًكؿ  ،ايعبٛق
 ايٌُٓ، َٔ ٢ُٛع١ تأت٢ عًٝ٘، دهكاايٌُٓ  عٌُٜ إٔ َٔ أندلايعل٥ل اٶل٥ٞ 

 ؾٛم عًٝٗل ٜٚكٟ ، ايٌُٓ بك١ٝ تأت٢ ثِ ٚتتًلبو، ٚبهكع١، بك٠ٛ اٶل٤ ٚتكتشِ
 أدٌ َٔ ا٭ٚٮ اٶك٠ اٶل٤ ْمٍ ايفٟ ايٌُٓ اٖف َٔ نبرل عؿؾ ٜػكم أْ٘ َع اٶل٤
 .ايٌُٓ بك١ٝ إْكلـ
ؾهبشلٕ َٔ ٖؿ٣ ٖفٙ ايهل٥ٓلت يٲٲلٕ ّٜٛ ٌْ بعٕ بين اٱْهلٕ  

ٚنبشلٕ ايكل٥ٌ ٸ ٘ ٳٝعلڄ ٜهبض اهلل ٜٚجين ع٢ً اهلل، ليهٕٛ بهل٥ٓلت، ؾٚاٟلٕ
ٌُِّح عًٝل٥٘ٔ ًَ َمَواُت  َففُ  ُت ًَّ ٌْعُ  اف ًَّ َـّ  َوَمـ َوإَْرُض  اف ِٓ ـ َوإِن ؾِٔ ءٍ  مِّ ٌُِّح  إَِّٓ  َرْ ًَ  ُي
َدهِ  ّْ قنَ  َّٓ  َوَفاُِـ بَِح ُٓ ََ ٍْ ؿْ  َت ُٓ ٌَِٔح ًْ َّٕفُ  َت ٚنَ  إِ قراً  َحِِٔمً  ـَ ٍُ  ص44: ا٫نكا٤ط َٖؽ

 قلٍ:(، َٚؿم ايًلعك س٭ 59)
 الجاحد يجحد  كيف أم ::: اإلله يعص  كيف عجبا فيا 

 شاهد أبدا   تسكينة ك   ::: وفي تحريكة ك  في وهلل
 الواحد أنه عل  تدل ::: آية له شي  ك  وفي

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
 * * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
قُت١  كِٜ ٸ أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ عًت٢ َٛعتؿ َتع َتل دتل٤ ٸ ايكتكإٓ ايهت       

 بٝتؿٙ ايهكٲت١ َتٔ ٘ت٭، ْٚؿتؼ ؾٝت٘       آؾّ  غًتل اهلل دتٌ ٚعت٬   ايبًك١ٜ سٝتح  
ِٜ  َربهاَؽ  َؿاَٚل  إِذْ قلٍ تعلٮ:ٔ َٔ قٚس٘، ا َُ اَلئِ َّ ِْ

 ٖضِاغٍ  ِماـ َبَؼااً  َخاٚفٌِؼ  إِّنِّ  فِ
اهُ  ُثؿَّ ٚقلٍ تعلٮ:ٔ ،ص71طّ: َخ  َشقَّ ٍَ َٕ وِحفِ  ِمـ ؾِٔفِ  َو  ص.9طاٱنكا٤:  ٖره

ؾّ عًٝ٘ ايه٬ّ عَُّ٘ اهلل أزلل٤ ا٭يٝل٤ نًٗل، َٔ ايڀٝتٛق،  ٚبٝلْٶل يؿٌٓ آ
ثِ عكٗ َهُٝلتٗل ع٢ً اٶ٥٬هت١ قتل٬٥ شلتِ: أغدلْٚتٞ      ٚايؿٚاب ٚغرل ـيو،

ٚٵٮ بل٫نتتػ٬ف ٸ       بأزلل٤ ٖ٪٤٫ اٶٛدتٛؾات، إٕ نٓتتِ َتلؾق٭ ٸ أْهتِ أځ
ل عَُّتٓل إٜلٙ. قليت اٶ٥٬ه١: ْٓمٿٖو ٜل قبٻٓل، يٝو يٓل عًِ إ٫ َ،  ا٭قٗ َِٓٗ

قتلٍ اهلل: ٜتل آؾّ    إْو أْت ٚسؿى ايعًِٝ ب٦ًٕٛ غًكو، ا٠هتِٝ ٸ تتؿبرلى.  
أغدلِٖ بأزلل٤ ٖفٙ ا٭يٝل٤ اييت عذٳمٚا عٔ َعكؾتٗل. ؾًُل أغتدلِٖ آؾّ بٗتل،   
قلٍ اهلل ي٥٬ًُهت١: يكتؿ أغتدلتهِ أْتٞ أعًتِ َتل غؿتٞ عتٓهِ ٸ ايهتُلٚات          

يًٓتلى   -أٜٗتل ايكنتٍٛ    -ٚاـنتك   ٚا٭قٗ، ٚأعًِ َل تعٗكْٚ٘ َٚل ٞؿْٛت٘. 
َٶتل يت٘ ٚإظٗتلقٶا     تهكِٜ اهلل ٯؾّ س٭ قلٍ نبشلْ٘ ي٥٬ًُه١: انذؿٚا ٯؾّ إنكا
يؿًٓ٘، ؾأ٘لعٛا ٳٝعٶل إ٫ إبًٝو اَتٓع عٔ ايهذٛؾ تهدلٶا ٚسهؿٶا، ؾُلق َتٔ  

 اٟلسؿٜٔ بلهلل، ايعلَ٭ ٭َكٙ.
َِّؿَ ٖٚفا َُؿاقل يكٍٛ اهلل تعلٮ:ٔ اٚ ءإَْشَم  آَد َ  َوَظ َٓ َِّ ؿْ  ُثاؿَّ  ـُ ُٓ  َظاَذ  َظَرَوا

 ِٜ َُ َٚل  اداََْلئِ ََ َْٖشَمء َإٌُِٔاقِّن  َؾ ٓء بِ ُٗ ُُؿْ  إِن َها ْ ََٕؽ  َؿُٚفقاْ  (31)َصٚدِؿِغَ  ـُ ٌَْحٚ ِْاؿَ  َٓ  ُش  ِظ
ََُْٚ َمٚ إَِّٓ  َفَْٚ ّْ َِّ ََّٕؽ  َظ َٝ  إِ ِِٔؿُ  َإٔ ًَ ُِٔؿُ  اْف ؿ آَد ُ  َياٚ َؿَٚل  (32)اْْلَ ُٓ ئئِ  َإٌِٔاْا َّ َْٖشا ؿْ بِ َِامَّ  ِٓ  َؾ

َُٖهؿْ  ٌَ ؿْ  َإٔ ِٓ ئئِ َّ َْٖش ْ  َؿَٚل  بِ ؿْ  َأُؿؾ َأَل ُُ َِؿُ  إِّنِّ  فَّ َٛ  َأْظ ْٔا اَمَواِت  َؽ ًَّ َِاؿُ  َوإَْرضِ  اف  َماٚ َوَأْظ
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ٌُْدونَ  ُُؿْ  َوَماٚ ُت ْا اقنَ  ـُ ُّ ُُ ُْ َِْْاٚ َوإِذْ  (33)َت ِٜ  ُؿ ا َُ اَلئِ َّ ِْ
اَجُدواْ  َٔد َ  اْشاُجُدواْ  فِ ًَ  إَِّٓ  َؾ

َزَ  َأَبك إِْبَِِٔس  ُْ َُ ٚنَ  َواْش ـَ ـَ  َو ـَ  ِم ٚؾِِري َُ  .ص34 - 31طايبكك٠:  ٖ(34)اْف
ٚقتلٍ اهلل: ٜتل آؾّ   ثِ غًل اهلل تعلٮ ٯؾّ ستٛا٤ َتٔ ْتًع٘ يٝتأْو إيٝٗتل      

انهٔ أْت ٚلٚدو سٛا٤ ا١ٟٓ، ٰٚتعل بجُلقٖل ٰتعٶل ٦ٖٝٓٶل ٚانعٶل ٸ أٟ َهتلٕ  
ٶعُت١ٝ، ؾتُترلا َتٔ    تًل٤إ ؾٝٗل، ٫ٚ تككبل ٖفٙ ايًتذك٠ ستت٢ ٫ تكعتل ٸ ا   

ٕٵ ٚنٛى شلُل ست٢ أنت٬   اٶتذلٚلٜٔ أَك اهلل. ؾأٚقعُٗل ايًٝڀلٕ ٸ ا١ڀ١٦ٝ: بأ
َٔ ايًذك٠، ؾتهبب ٸ إغكادُٗل َٔ ا١ٟٓ ْٚعُٝٗل. ٚقتلٍ اهلل شلتِ: اٖبڀتٛا    

ٓٶتل    ٚيهتِ ٸ   -أٟ آؾّ ٚستٛا٤ ٚايًتٝڀلٕ    -إٮ ا٭قٗ، ٜعلؾٟ بعٓتهِ بع
  ل ؾٝٗل إٮ ٚقت اْتٗل٤ آدليهِ.ا٭قٗ انتككاق ٚإقل١َ، ٚاْتؿلع ٯ

ؿ افَِّذي ُهقَ ٚقلٍ تعلٮ:ٔ ُُ ََ َِ ـ َخ ٍْسٍ  مِّ َؾ  َواِحَدةٍ  َّٕ ًَ ٚ َوَج َٓ ٚ ِمْْ َٓ ـَ  َزْوَج ُُ ًْ َٔ
 فِ

ٚ َٓ ْٔ َْٚص، ٚقلٍ تعلٮ:189ٔطا٭عكاف:  ٖإَِف ِْ ـْ  آَد ُ  َيٚ َوُؿ ُُ َٝ  اْش َٜ  َوَزْوُجَؽ  َإٔ َّْ  اْْلَ
ـُالَ  ٚ َو َٓ ُٞ  َرَؽداً  ِمْْ ْٔ َرَبٚ َوَٓ  َُُم ِصاْ  َح َْ اَجَرةَ  َهااِذهِ  َت َٕاٚ افنَّ ق ُُ َُ ـَ  َؾ  (35)اْفيَّاٚدِِغَ  ِما
َم  ْٔىَٚنُ  َؾََٖزَلَُّ ٚ افنَّ َٓ َم  َظْْ ُٓ َّٚ َؾَْٖخَرَج َٕٚ ِِم ٚ َِْْاٚ ؾِٔفِ  ـَ ؿْ  اْهٌُِىاقاْ  َوُؿ ُُ ًُْوا ًْضٍ  َب ٌَ  َظاُدو   فِا
ؿْ  ُُ ر   إَْرضِ  ِف  َوَف ََ َُ ًْ  ص.36 - 35طايبكك٠:  ٖ(36)ِحغٍ  إَِػ  َوَمَُٚعٌ  ُم
أقهِ ايًٝڀلٕ ٯؾّ ٚستٛا٤ بتلهلل إْت٘ ٷتٔ ُٜٓتض شلُتل ٸ ًَتٛقت٘        يكؿ ٚ

ٔ عًُٝٗل بل٭نٌ َٔ ايًذك٠، ٖٚٛ نلـب ٸ ـيو اَم  َؾَقْشاَقَس ، قلٍ تعتلٮ:  ََلُ
َْٔىٚنُ  ٌِْديَ  افنَّ ُٔ
َم  فِ َم  ُووِريَ  َمٚ ََلُ ُٓ َم  َمٚ َوَؿَٚل  َشْقَءاِتَِم  ِمـ َظْْ ـُ َم رَ  َنَٚ ُُ ـْ  به  َهااِذهِ  َظا
َجَرةِ  َٕٚ َأن إَِّٓ  افنَّ ق ُُ ْغِ  َت َُ َِ َٕٚ َأوْ  َم ق ُُ ـَ  َت ـَ  ِم ٚفِِدي ؾأنٌ آؾّ  ،ص20طا٭عكاف: ٖاْْلَ

ٚسٛا٤ َٔ ايًذك٠ اييت ْٗلُٖل اهلل عٓٗل، ؾلْهًؿت شلُتل عٛقاتُٗتل، ٚنلْتت    
ل; َهتٛق٠ڄ عٔ أعُٝٓٗل، ؾأغفا ٜٓمعلٕ َٔ ٚقم أيذلق ا١ٟٓ ًُٜٚتكلْ٘ عًُٝٗت  

يٝهذلا َل اْهًـ َٔ عٛقاتُٗل، ٚغتليـ آؾّ أَتك قبت٘، ؾػت٣ٛ بل٭نتٌ َتٔ       
 ايًذك٠ اييت ْٗلٙ اهلل عٔ ا٫قذلاب َٓٗل.

اَل قلٍ تعلٮ:ٔ ـَ َٖ ٚ َؾ َٓ ٌََدْت  ِمْْ َم  َؾ َم  ََلُ ٚ َشْقآُتُ ََ ٍِ ٚنِ  َوَض ٍَ َم  ََيِْه ِٓ ْٔ َِ  َوَرِ   ِماـ َظ
 ِٜ َّْ فُ  آَد ُ  َوَظَل  اْْلَ ٌََقى َربَّ  ص.121ط٘٘: َٖؾ
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قلٍ اهلل ٱبًٝو: َل ايفٟ َٓعتو َتٔ ايهتذٛؾ ٶتٔ أنكَتٴت٘ ؾػًكتٴت٘       ٚيكؿ 
ٟٻ؟ أنتهدلت ع٢ً آؾّ، أّ نٓت َٔ اٶتهدلٜٔ ع٢ً قبو؟ ٚٸ اٯ١ٜ إثبتلت   بٝؿ

 َؿ١ ايٝؿٜٔ هلل تبلقى ٚتعلٮ، ع٢ً ايٛد٘ اي٥٬ل ب٘ نبشلْ٘.

ْٶل يكب٘: مل أنذؿ ي٘; ٭ْين أؾٌٓ َٓ٘، سٝح غ  ًكتين َٔ قلٍ إبًٝو َعلق
 .– ٚايٓلق غرل َٔ ايڀ٭ -ْلقڈ، ٚغًكت٘ َٔ ٘٭. 

قلٍ اهلل ي٘: ؾلغكز َٔ ا١ٟٓ ؾإْو َكدّٛ بليكٍٛ، َؿسٛق ًَعتٕٛ، ٚإٕ   
 عًٝو ٘كؾٟ ٚإبعلؾٟ إٮ ّٜٛ ايكٝل١َ.

قلٍ إبًٝو: قبٿ ؾتأغٿك أدًتٞ، ٫ٚ تًٗهتين إٮ ست٭ تٳبعتح ا١ًتل َتٔ         
 قبٛقِٖ.

ٖٚٛ ٜتّٛ ايٓؿػت١    كٜٔ إٮ ّٜٛ ايٛقت اٶعًّٛ،قلٍ اهلل ي٘: ؾإْو َٔ اٶ٪غٻ 
  ا٭ٚٮ عٓؿَل ٰٛت ا٥٬١ل.

ٔٻ بتين آؾّ أٳعت٭،     ٜل قبقلٍ إبًٝو: ؾبعمتو  َٳتٔ   ٚععُتتو ٭ْتً إ٫ 
  أغًُتٳ٘ َِٓٗ يعبلؾتو، ٚعُُتٳ٘ َٔ إ٬ْيٞ، ؾًِ ٜعٌ يٞ عًِٝٗ نب٬ٝ.

و َٚٔ ـقٜتتو  ٭٬َٕ دِٗٓ َٓ قلٍ اهلل: ؾل٠لټ َين، ٫ٚ أقٍٛ إ٫ ا٠ل،
 ٚٷٔ تبعو َٔ بين آؾّ أٳع٭.

ؾأغكد٘ اهلل َٔ ا١ٟٓ، ٚأعڀلٙ ايكؿق٠ ع٢ً ايٛنٛنت١ ٚاٱغتٛا٤، ٚأًَٗت٘    
إٮ ّٜٛ ايكٝل١َ; يٝمؾاؾ إمثل، ؾتععِ عكٛبت٘، ٜٚتٓلعـ عفابت٘، ٚيٝذعًت٘ اهلل   

 ٣هل ٜتُٝم ب٘ ا١بٝح َٔ ايڀٝب.
اَؽ  َماٚ إِْبِِأُس  َياٚ َؿاَٚل ٖٚفا َُؿاقل يكٍٛ اهلل تعلٮ:ٔ ًَ اُجَد  َأن َمَْ ًْ  دَِاٚ َت

 ُٝ َْ َِ ََٔديَّ  َخ َت  بِ َزْ ُْ َُ َٝ  َأ ْ  َأْش ْ ـَ  ـُ ٚفِغَ  ِم ًَ َٕٚ َؿَٚل  (75)اْف ْْفُ  َخْرٌ  َأ َُِْال مِّ َْ َِ  ِماـ َخ
َُفُ  َّٕٚرٍ  َْ َِ ٚ َؾْٚخُرْج  َؿَٚل  (76)ضِغٍ  ِمـ َوَخ َٓ ََّٕؽ  ِمْْ َْٔؽ  َوإِنَّ  (77)َرِجٔؿٌ  َؾِ٘ َِ َُِْال َظ ًْ  َف
ـِ  َيْق ِ  إَِػ  ي َٖٕيِْرِّن  َربِّ  َؿاَٚل  (78)افادِّ ُثاقنَ  َياْق ِ  إَِػ  َؾا ًَ ٌْ َّٕاَؽ  َؿاَٚل  (79)ُي ـَ  َؾِ٘  ِما

ـَ  ِٝ  َياْق ِ  إَِػ  (80)ادَُْْياِري ُِاق ِ  اْفَقْؿا ًْ تِاَؽ  َؿاَٚل  (81)ادَْ ًِزَّ ؿْ  َؾٌِ ُٓ ُْؽاِقَيَّْ ًِااغَ  َٕ  َأْْجَ
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(82)  َّٓ ٌََٚد َ  إِ ؿُ  ِظ ُٓ َِِهغَ  ِمْْ ؼه  َل َؿاٚ (83)ادُْْخ اؼَّ  َؾاْْٚلَ َْماَأَنَّ  (84)َأُؿاقُل  َواْْلَ َٕ 
َّْؿَ  َٓ َـّ ِمَْؽ  َج َؽ  َوِِم ًَ ؿْ  َتٌِ ُٓ ًِغَ  ِمْْ  .ص85 - 75طّ:  ٖ(85)َأْْجَ

ّٴ بليكبٍٛ ٚيكؿ  نًُلتٺ أشلُ٘ اهلل إٜلٖل تٛب١ ٚانتػؿلقٶا، ٖٚٞ بكٍٛ تًك٢ آؾ
َْٚقٛي٘ تعلٮ:ٔ َْٚ ربَّ ّْ َِ َْٚ َط ًَ ٍُ ْٕ ْ  وإِنْ  َأ ٍِ  َل ٌْ َْٚ َفَْٚ رْ َت َـّ  وَتْرمَحْ َٕ ق ُُ ـَ  ِمـ َفَْ ي  ٖاَْلاِٚهِ

َٹٔ عبلؾٙ ايتكسِٝ   ،ؾتلب اهلل عًٝ٘، ٚغؿك ي٘ ـْب٘ إْ٘ تعلٮ ٖٛ ايتٛاب ٶٔ تلب 
قلٍ اهلل شلِ: اٖبڀٛا َٔ ا١ٟٓ ٳٝعٶل، ٚنٝأتٝهِ أْتِ ٚـقٜلتهِ اٶتعلقب١ َل ، بِٗ

ؾُٝل ٜهتكبًْٛ٘ َٔ أَتك  ؾٝ٘ ٖؿاٜتهِ إٮ ا٠ل. ؾُٔ عٌُ بٗل ؾ٬ غٛف عًِٝٗ 
ٚايفٜٔ دشؿٚا ٚنتفبٛا  ، اٯغك٠ ٫ٚ ِٖ ٩مْٕٛ ع٢ً َل ؾلتِٗ َٔ أَٛق ايؿْٝل

بآٜلتٓل اٶت٠ًٛ ٚؾ٥٫ٌ تٛسٝؿْل، أٚي٦و ايفٜٔ ٬ٜلَٕٛ ايٓلق، ِٖ ؾٝٗل غليؿٕٚ، 
 ٫ ٪كدٕٛ َٓٗل.

ََّكٔ:ٖٚفا َُؿاقل يكٍٛ اهلل تعلٮ َِ َُ فِ  ِمـ آَد ُ  َؾ بِّ َِِمٍت  رَّ َُ  ـَ ْٔافِ  َٚب َؾ َِ افُ  َظ َّٕ  إِ
اُب  ُهقَ  َُّقَّ ِحٔؿُ  اف َْٚ (37) افرَّ ِْ ٚ اْهٌُِىقاْ  ُؿ َٓ ٚ َْجًًِٔٚ  ِمْْ ؿ َؾِ٘مَّ ُُ ََّْٔ

ْٖتِ ِّْل َي ـ ُهًدى مِّ َّ  َتٌِعَ  َؾ
ؿْ  َخْقٌف  َؾالَ  ُهَدايَ  ِٓ ْٔ َِ ُٕاقنَ  ُهاؿْ  َوَٓ  َظ ـَ  (38)ََيَْز ارواْ  َوافَّاِذي ٍَ ُبقاْ  ـَ اذَّ ـَ  بِئَيٚتَِْاٚ َو
رِ  َأْصَحُٚب  ُأوَفااَِؽ  ٚ ُهؿْ  افَّْٚ َٓ  .ص39 - 37طايبكك٠:  ٖ(39)َخٚفُِدونَ  ؾِٔ

َٚٓف إٔ أٖبط اهلل آؾّ ٚلٚدت٘ إٮ ا٭قٗ ٚايعؿا٠ٚ قل١ُ٥ ب٭ بين آؾّ َتٔ  
ٚإبًٝو ٚـقٜت٘ ٸ َكاع ؾا٥ِ َع بين آؾّ; ، د١ٗ، ٚب٭ إبًٝو ٚـقٜت٘ َٔ د١ٗ

    ِ ٚإبعتلؾِٖ عُتل    يُؿِٖ عٔ اشلؿ٣، ٚسكَلِْٗ َٔ ا١ترل، ٚتتمٜ٭ ايًتك شلت
 ٜكْٞ اهلل; سكَلڄ ع٢ً يكل٥ِٗ ٸ ايؿْٝل، ٚؾغٛشلِ ايٓلق ٸ اٯغك٠.

َٔ أدٌ ـيو  ؾلهلل تعلٮ ٸ أنجك َٔ َْٛع ٸ ايككإٓ َٔ ايًٝڀلٕ قدِٝ 
ْٔىَٚنَ  إِنَّ :ٔٸ  قٛي٘ تعلٮ  ؿْ  افنَّ ُُ ُِذوهُ  َظُدو   َف ََّٕم  َظُدّواً  َؾَّٚتَّ ُٕقا ِحْزَبفُ  َيْدُظق إِ ق ُُ  فَِٔ

ـْ  ًِرِ  َأْصَحِٚب  ِم ًَّ  ، ْهأٍ اهلل تعلٮ إٔ ٨ٓبٓل يكى ايًٝڀلٕ .  ص6طؾل٘ك: ٖاف
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 
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◘ 

 ٚنت٦ٝلت  ْؿهٓلأ يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
 ٔ بعجت١ ا٭ْبٝتل٤ ٚاٶكنتً٭ ٸ     أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع َل دل٤ َت

بٌ أقنٌ إيتِٝٗ   نؿ٣ ٚمل ٜذلنِٗ ٬ُٖڄ مل ٪ًل غًك٘ايككإٓ ايهكِٜ ؾلهلل تعلٮ 
ايكنٌ ايفٜٔ ٜبٕٝٓٛ شلِ عبلؾ٠ قبِٗ، ٜٚٓرلٚا شلِ ؾقٚب ا٠ٝل٠، ًَِٜٖٚٛٛ إٮ 

َْٚ ُثؿَّ قلٍ تعلٮ:ٔنعلؾ٠ ايؿْٝل ٚاٯغك٠،  ِْ َْٚ َأْرَش َِ ا ُرُشا اؾَّ  َتاْسَ ًٜ  َجاٚء َماٚ ـُ ا  ُأمَّ
ٚ ُشااقَُلَ ُبقهُ  رَّ ااذَّ َْااٚ ـَ ًْ ٌَ َْٖت ؿ َؾ ُٓ ًَْواا ًٚ  َب ًْواا َْااُٚهؿْ  َب ِْ ًَ َٞ  َوَج ااداً  َأَحِٚدياا ًْ ٌُ ااْق ٍ  َؾ ََ  َّٓ  فِّ
ِمُْقنَ  ْٗ  ص.44طاٶ٪َٕٓٛ:ٖ (44)ُي

 ٌ ِ  ٘لعتت٘  َبًتكٜٔ أٖتٌ    ٚاهلل تعلٮ ٜكنٌ ايكنت ، ٸ آٟت١  بتليٓعِٝ اٶكتٝ
ِ لٌٖ اٶع٭ َٚٓفقٜٔ ، ؾُتٔ آَتٔ ٚعُتٌ َتل٠ڄل     ٸ ايٓتلق  َٞ بليعفاب ا٭يتٝ

 .ؾلتِٗ َٔ ايؿْٝلَل ٕ ع٢ً ؾأٚي٦و ٫ ٪لؾٕٛ عٓؿ يكل٤ قبِٗ، ٫ٚ ٩مْٛ
ـَ  إَِّٓ  ادُْْرَشِِغَ  ُْٕرِشُؾ  َوَمٚقلٍ تعلٮ:ٔ  ي ِ ٌَؼِّ ـَ  ُم ـْ  َوُمِْذِري َّ ـَ  َؾ ََِح  آَما  َوَأْصا
ؿْ  َخْقٌف  َؾالَ  ِٓ ْٔ َِ ُٕقنَ  ُهؿْ  َوَٓ  َظ  ص.48طا٭ْعلّ: ََٖيَْز

ـِ ٚقلٍ تعلٮ:ٔ ََُدى مَّ َم  اْه َّٕ َُدي َؾِ٘ فِ  َُّيْ ًِ ٍْ َم  َوؾَّ  َوَمـ فَِْ َّٕ ٚ َيِوؾه  َؾِ٘ َٓ ْٔ َِ  َوَٓ  َظ
َّْٚ َوَمٚ ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  بِغَ  ـُ ذِّ ًَ َُّك ُم َٞ  َح ًَ ٌْ  ص. 15:اٱنكا٤ط َٖرُشقًٓ  َٕ

عتلٍ آؾّ َٚتٔ بعتؿٙ ـقٜتت٘ عًتك٠ قتكٕٚ ٖٚتِ عًت٢ ٘لعت١ اهلل،          ٚيكؿ 
ً٘ ٖٚٛ ٚتٛسٝؿٙ، ثِ سٌُ ايًكى، ٚعٴبٹؿ غرل اهلل َع اهلل; ؾبعح اهلل أٍٚ قن

، ٚنٌ قنٌ اهلل تعلٮ ْٛع عًٝ٘ ايه٬ّ ٜؿعٛ ايٓلى إٮ عبلؾ٠ اهلل، ْٚبف ايًكى
 ِ ٸ ا٭َتٌ ٖٚتٛ    ٚاتؿكتٛا ايًتكا٥ع،  ٚ ٸ ا٭لَٓت١ ٚا٭َهٓت١   اغتًؿٛا ؾٝل بٝتٓٗ

َْٚ َوَمٚقلٍ تعلٮ:ٔ ٚعبلؾ٠ اهلل ٚسؿٙ، ايتٛسٝؿايؿع٠ٛ إٮ  ِْ ٌِِْاَؽ  ِمـ َأْرَش  ِماـ َؿ
ُشقلٍ  َّٓ  رَّ ْٔفِ  ُٕقِحل إِ فُ  إَِف َّٕ َّٓ  إَِففَ  َٓ  َأ َٕٚ إِ ٌُُدونِ  َأ  ص.25:ا٭ْبٝل٤ط َٖؾْٚظ
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يه٬ّ ؾؿعل قَٛ٘ إٮ تكى عبلؾ٠ ا٭َٓلّ اي٠٬ُ ٚاعًٝ٘  إٮ إٔ دل٤ إبكاِٖٝ
ٚإؾكاؾ اهلل بليعبلؾ٠، ثِ نلْت ايٓب٠ٛ ٸ ـقٜت٘ َٔ بعؿٙ ٸ إزللعٌٝ ٚإنشلم ثِ 

ٔ     نلْت ٸ ـقٜت١ إنتشلم.   ، ـقٜت١ إنتشلم ٜعكتٛب     َٚتٔ أععتِ ا٭ْبٝتل٤ َت
ٚعٝه٢ عًِٝٗ ايه٬ّ ٚمل ٜهتٔ بعتؿ   ، ٚنًُٝلٕ ، َٚٛن٢ ٚؾاٚؾ ، ٜٚٛنـ 

ٚبعؿ ـيو اْتكًت ايٓب٠ٛ إٮ ؾكع إزللعٌٝ; ؾهتلٕ  ، عٝه٢ ْيب َٔ بين إنكا٥ٌٝ
يٝهٕٛ غلٰلڄ يٮْبٝتل٤ ٚاٶكنتً٭، ٚيتهتٕٛ    ◘ إٔ اَڀؿ٢ اهلل عم ٚدٌ ٣ُؿاڄ 

مٍ إيٝ٘ ٖٚٛ ايككإٓ ٖتٛ قنتلي١ اهلل ا٭غترل٠    قنليت٘ ٖٞ ا١ل١ٰ، ٚنتلب٘ ايفٟ أْ
ٚشلفا دل٤ت قنليت٘ يل١ًَ، نلًَت١، علَت١ يٲْتو ٚاٟتٔ، ايعتكب      ، يًبًك١ٜ

ٔ ٚغرل ايعكب َل١٠ يهٌ لَلٕ َٚهلٕ َْٚ َ  َوَماٚ، قلٍ تعتلٮ: ِْ َّٓ  َأْرَشا ًٜ  إِ ا ٚؾَّ  ـَ
سِ  َِٕذيراً  َبِنراً  فَِِّّْٚ َـّ  َو

َثرَ  َوَفُِ ـْ سِ  َأ ُّ  َٓ  افَّْٚ َِ ًْ ٚيكتؿ نلْتت    ص.28: نتبأ ط ٖقنَ َي
 َؿم ايكنلي١ اٱن١َٝ٬ٶٔ ا٭َٛق ايت٢ ت٪نؿ ◘  يٗلؾ٠ ايككٜب ٚايبعٝؿ حملُؿ

 ا٠ُك: ٫ْفنك ع٢ً نبٌٝ اٶجلٍ 
ٌٴ  ٚٳنځتفٳيٹوځ  ◘شهادة هرقل ملك الروم لرسول اهلل  -1 ًٹتوڂ  ٖٹكٳقڃت ّڇ،  َٳ  ايتكټٚ
ٕٻ ٞٻ ؾځإڇ ُٻل◘  ايٓٻبٹ ٘ٹ نځتٳبٳ يځ ٘ٹ ٜٳؿٵعٴٛٙٴ نٹتٳلبٶل إڇيځٝٵ ٔٵ ٘ځًځبٳ اٱن٬ّ، إڇيځ٢ ؾٹٝ ٕٳ َٳ  ٖٴٓٳتلىځ  نځل
ٔٳ ٕٳ ايڃعٳكٳبٹ، َٹ ٕٳ أځبٴٛ ٚٳنځل ّٳ قځؿٵ نٴؿڃٝٳل ٞ  قځؿٹ ٔٵ  ٘ځل٥ٹؿځت١ٺ  ؾٹت ٌڈ  َٹت ٞ  قڂتكٳٜٵ  إڇيځت٢  تٹذٳتلقٳ٠ٺ  ؾٹت

ّڇ، ًٻل ِٵ اي ٗٴ ٔٵ ٚٳنٳأځيځ ٍڇ عٳ ٛٳا ٞٿ أځسٵ ٍٳ ،◘ ايٓٻبٹ ٕٳ، أځبٳل ؾځهٳأځ َٳكٳ نٴؿڃٝٳل ٕٵ ايڃبٳلقٹ٭ٳ ٚٳأځ  نځفٳبٳ إڇ
ٕٵ ُٳلقٴٚا ٜٴهځفٿبٴٛٙٴ، أځ ِٵ ؾځ ٗڇ ٛٳاؾٹكٹ٭ٳ بٹهٴهڂٛتٹ ٘ٴ َٴ ِٵ ا٭ځغٵبٳلقڇ، ؾٹٞ يځ ٗٴ ٌٵ : نٳأځيځ ٕٳ  ٖٳت ٞ  نځتل  ؾٹت
٘ٹ ٔٵ آبٳل٥ٹ ٍٳ ٫ځ،: ؾځكځليڂٛا َٳًٹوٺ؟ َٹ ٌٵ: قځل ٍٳ ٖٳ ٍٳ  ٖٳتفٳا  قځل ٛٵ ٘ٴ؟  أځسٳتؿٷ  ايڃكځت ًځت  ٫ځ،: ؾځكځتليڂٛا  قځبٵ

ِٵ ٗٴ ٛٳ: ٚٳنٳأځيځ ٖٵ ِٵ؟ؾٹت  ْٳهٳتبٺ  ـٴٚ أځ ِٵ، : ؾځكځتليڂٛا  ٝهڂ ِٵ  ْٳعٳت ٗٴ ٌٵ : ٚٳنٳتأځيځ ِٵ  ٖٳت ٘ٴ  نڂٓٵتتٴ ُٴْٛٳت ٗڇ  تٳتٻ
ٌٳ بٹليڃهځفٹبٹ ٕٵ قځبٵ ٍٳ أځ ٍٳ؟ َٳل ٜٳكڂٛ ٘ٹ دٳكٻبٵٓٳل َٳل ٫ځ،: ؾځكځليڂٛا قځل ٝٵ ًځ ِٵ  نځفٹبٶل، عٳ ٗٴ ٌڇ : ٚٳنٳتأځيځ  ٖٳت

٘ٴ ّٵ ايٓٻلىڇ ْٴعٳؿځل٤ٴ اتٻبٳعٳ ِٵ؟ أځ ٗٴ ٕٻ ؾځفٳنځكٴٚا أځيٵكٳاؾڂ ٓټتعٳؿځ  أځ ِٵ  اتٻبٳعٴتٛٙٴ؟  ل٤ٳاي ٗٴ ٌٵ : ٚٳنٳتأځيځ  ٖٳت
ٕٳ ّٵ ٜٳمڇٜؿٴٚ ٕٳ؟ أځ ُٴٛ ِٵ ؾځفٳنځكٴٚا ٜٳٓٵكڂ ٗٴ ٕٳ، أځْٻ ِٵ ٜٳمڇٜؿٴٚ ٗٴ ٌٵ: ٚٳنٳأځيځ ِٵ أځسٳؿٷ ٜٳكٵدٹعٴ ٖٳ ٗٴ ٓٵ ٔٵ َٹ  عٳ

٘ٹ ٘ٴ نٴػٵڀځ١ڄ ؾٹٜٓٹ ٕٵ بٳعٵؿٳ يځ ٌٳ أځ ٘ٹ؟ ٜٳؿٵغٴ ِٵ ٫ځ،: ؾځكځليڂٛا ؾٹٝ ٗٴ ٌٵ : ٚٳنٳأځيځ ُٴٛٙٴ؟  ٖٳت ًڃتٴ : قځتليڂٛا  قځتلتٳ
ِٵ، ِٵ ْٳعٳ ٗٴ ٔڇ ٚٳنٳأځيځ ِٵ ايڃشٳكٵبٹ عٳ ٗٴ ٘ٴ؟ بٳٝٵٓٳ ٍٴ : ؾځكځليڂٛا ٚٳبٳٝٵٓٳ ٝٵٓٳتل  ٜٴتؿٳا ًځ ٍٴ  َٳتكٻ٠ڄ  عٳ ٘ٹ  ٚٳْٴتؿٳا ٝٵت ًځ  عٳ
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ِٵ أڂغٵكٳ٣، ٗٴ ٌٵ: ٚٳنٳأځيځ ٘ٴ  ؾځفٳنځكٴٚا ٜٳػٵؿٹقٴ؟ ٖٳ ِٵ  ٜٳػٵتؿٹقٴ،  ٫ځ أځْٻت ٗٴ ـٳا : ٚٳنٳتأځيځ ُٳتل ِٵ؟  بٹ َٴكٴنڂ  ٜٳتأڃ
َٴكٴْٳل: ؾځكځليڂٛا ٕٵ ٜٳأڃ ًٵتكڇىځ  ٫ځ ٚٳسٵؿٳٙٴ اهلل بٴؿٳْٳعٵ أځ ٘ٹ  ْٴ ٗٳلْٳتل  يٳتٝٵ٦ٶل،  بٹت ٓٵ ُٻتل  ٚٳٜٳ ٕٳ  عٳ  ٜٳعٵبٴتؿٴ  نځتل
َٴكٴْٳل آبٳل٩ٴْٳل، ُٻ٬ځ٠ٹ ٚٳٜٳأڃ ُٿتؿٵمڇ  بٹلي ُٿتًځ١ٹ  ٚٳايڃعٳؿځتلفٹ  ٚٳاي ٖٳتفٹٙٹ . ٚٳاي ٔٵ  أځنڃجٳتكٴ  ٚٳ ًٵتكڇ  َٹت  عٳ
ٌٳ، ِٻ َٳهٳل٥ٹ ٔٳ ثٴ ِٵ بٳٝٻ ٗٴ ٙٹ ؾٹٞ َٳل يځ ٌڇ ٖٳفٹ ُٳهٳل٥ٹ ٔٳ ايڃ ٍٳ ؾٹي١َّٹ،ا٭ځ َٹ ِٵ: ؾځكځل ٌٵ نٳأځيڃتٴهڂ ٕٳ ٖٳ  ؾٹٞ نځل

٘ٹ ٔٵ آبٳل٥ٹ ِٵ َٳًٹوٺ؟ َٹ ًڃتٴ ًڃتٴ ٫ځ،: ؾځكڂ ٛٵ: قڂ ٕٳ يځ ٘ٹ ؾٹٞ نځل ٔٵ آبٳل٥ٹ ًڃتٴ َٳًٹوٺ َٹ ٌٷ: يځكڂ  ٜٳڀڃًڂبٴ قٳدٴ
ًڃوځ ٘ٹ، َٴ ِٵ أځبٹٝ ٌٵ ٚٳنٳأځيڃتٴهڂ ٍٳ ٖٳ ٍٳ ٖٳفٳا قځل ٛٵ ِٵ ايڃكځ ٘ٴ؟ أځسٳؿٷ ؾٹٝهڂ ًځ ِٵ قځبٵ ًڃتٴ ًڃتٴ ٫ځ،: ؾځكڂ ٛٵ: ؾځكڂ  يځ
ٍٳ ٍٳ ٖٳفٳا قځل ٛٵ ٘ٴ أځسٳؿٷ ايڃكځ ًځ ًڃتٴ قځبٵ ٌٷ: يځكڂ ِٻ قٳدٴ ٍڈ ا٥ٵتٳ ٛٵ ٌٳ بٹكځ ٘ٴ، قٹٝ ًځ ِٵ قځبٵ ٌٵ ٚٳنٳأځيڃتٴهڂ ِٵ  ٖٳ  نڂٓٵتتٴ

٘ٴ ُٴْٛٳ ٗڇ ٌٳ بٹليڃهځفٹبٹ تٳتٻ ٕٵ قځبٵ ٍٳ أځ ٍٳ؟ َٳل ٜٳكڂٛ ِٵ قځل ًڃتٴ ًڃتٴ ٫ځ،: ؾځكڂ ُٵتتٴ  قځتؿٵ : ؾځكڂ ٘ٴ  عٳًٹ ِٵ  أځْٻت  يځت
ٔٵ ِٻ ايٓٻلىڇ عٳًځ٢ ايڃهځفٹبٳ ؿٳعٳيٹٝٳ ٜٳهڂ ٖٳبٴ ثٴ ِٵ  ،اهلل عٳًځ٢ ؾځٝٳهڃفٹبٴ ٜٳفٵ ْٴتعٳؿځل٤ٴ  ٚٳنٳتأځيڃتٴهڂ  أځ
٘ٴ ايٓٻلىڇ ّٵ ٜٳتٵبٳعٴْٛٳ ِٵ؟ أځ ٗٴ ِٵ أځيٵكٳاؾڂ ًڃتٴ ِٵ: ؾځكڂ ٖٴ ِٵ ْٴعٳؿځل٩ٴ ٖٴ ٌڇ، أځتٵبٳلعٴ ٚٳ ٍڇ ؾٹٞ ٜٳعٵٓٹٞ ايكټنٴ ٚٻ  أځ

ِٵ، ٖٹ َٵكڇ ِٻ أځ ٍٳ ثٴ ِٵ : قځل ٌٵ  ٚٳنٳتأځيڃتٴهڂ ٕٳ  ٖٳت ّٵ ٜٳمڇٜتؿٴٚ ٕٳ؟  أځ ُٴتٛ ِٵ،  ٜٳٓٵكڂ ًڃتتٴ ٌٵ  ؾځكڂ ٕٳ،  بٳت  ٜٳمڇٜتؿٴٚ
ٕٴ ٚٳنځفٳيٹوځ ِٻ، سٳتٻ٢ اٱڇٲٳل ِٵ ٜٳتٹ ٌٵ ٚٳنٳأځيڃتٴهڂ ِٵ أځسٳؿٷ ٜٳكٵتٳؿټ ٖٳ ٗٴ ٓٵ ٔٵ َٹ ٘ٹ عٳ ٘ٴ نٴػٵڀځ١ڄ ؾٹٜٓٹ  بٳعٵؿٳ يځ

ٕٵ ٌٳ أځ ٘ٹ؟ ٜٳؿٵغٴ ِٵ ؾٹٝ ًڃتٴ ٕٴ،  ٚٳنځتفٳيٹوځ  ٫ځ،: ؾځكڂ ـٳا اٱڇٲٳتل  ٫ځ ايڃكڂًڂتٛبٳ  ًٳليٳتتٴ١ڂ بٳ غٳليځڀځتتٵ  إڇ
٘ٴ ٖٳفٳا .أځسٳؿٷ ٜٳهٵػٳڀڂ ٔٵ ٚٳ ِڇ َٹ َٳلتٹ أځعٵعځ ُٿؿٵمڇ عٳ٬ځ ٕٻ ٚٳايڃشٳلٿ، اي ٌٳ  ايڃهځفٹبٳ ؾځإڇ ٘ٹت  ٚٳايڃبٳل

ٕٵ بٴؿٻ ٫ځ ـٳ أځ ًٹ َٵكڇ، آغٹكڇ ؾٹٞ ٜٳٓٵهځ ٘ٴ  ؾځٝٳكٵدٹعٳ ا٭ځ ٘ٴ،  عٳٓٵت َٵتشٳلبٴ ُٵتٳٓٹتعٳ  أځ ٘ٴ  ٚٳٜٳ ٔٵ  عٳٓٵت ِٵ  َٳت  يځت
ٌٵ ٘ٹ، ٜٳؿٵغٴ ِٻ قځًٹ٬ٝڄ إڇ٫َّ ٜٳكٴٚزٴ ٫ځ يڃهځفٹبٴٚٳا ؾٹٝ ـٴ ثٴ ًٹ  .ٜٳٓٵهځ

ِٵ ـٳ :ٚٳنٳأځيڃتٴهڂ ِٵ ايڃشٳكٵبٴ نځٝٵ ٘ٴ؟ بٳٝٵٓٳهڂ ِٵ ٚٳبٳٝٵٓٳ ًڃتٴ ٗٳتل : ؾځكڂ ٍٷ، إڇْٻ ٚٳ ٌٴ  ٚٳنځتفٳيٹوځ  ؾٴ  ايكټنٴت
ٕٴ تٴبٵتٳًځ٢ ٗٳل، ايڃعٳلقٹبٳ١ڂ ٚٳتٳهڂٛ ٍٳ يځ ِٵ: قځل ٌٵ ٚٳنٳأځيڃتٴهڂ ِٵ ٜٳػٵؿٹقٴ؟ ٖٳ ًڃتٴ ٌٴ نځفٳيٹوځٚٳ ٫ځ،: ؾځكڂ  ايكټنٴ
ٛٳ تٳػٵؿٹقٴ، ٫ځ ٖٴ ُٳل ٚٳ ٕٳ يٹ ٔٵ عٹٓٵؿٳٙٴ نځل ٘ٹ َٹ ُٹ ًڃ ٌڇ  بٹعٳلؾٳ٠ٹ عٹ ِٵ  اهلل ٚٳنٴتٓٻ١ٹ  ايكټنٴت ٗڇ ٘ٴ  ؾٹتٝ  تٳتلقٳ٠ڄ  أځْٻت

ِٵ ٖٴ ُٴكٴ ٓٵ ِٵ ٚٳتٳلقٳ٠ڄ ٜٳ ٗڇ ًٹٝ ِٵ ٜٳبٵتٳ ٗٴ ٕٳ ٫ځ ٚٳأځْٻ ِٳ - ٜٳػٵؿٹقٴٚ ٕٻ عٳًٹ ٙٹ أځ َٳلتٴ ٖٳفٹ ٌڇ،  عٳ٬ځ ٕٻ ايكټنٴت  ٚٳأځ
َٹٓٹ٭ٳ  ا٭ځْٵبٹٝٳتل٤ٹ  ؾٹٞ اهلل ١ځنٴٓٻ ُٴت٪ٵ ٕٵ ٚٳايڃ ِٵ  أځ ٗٴ ًٹتٝٳ ٓٻتكٻا٤ٹ،  بٹليهٻتكٻا٤ٹ  ٜٳبٵتٳ  ؾٳقٳدٳت١ځ  يٹٝٳٓٳتليڂٛا  ٚٳاي

ًټهڃكڇ ُٻبٵكڇ اي ٍٳ. ٚٳاي ِٵ: قځل ُٻل ٚٳنٳأځيڃتٴهڂ َٴكٴ عٳ ٘ٹ؟ ٜٳأڃ ِٵ بٹ ٘ٴ ؾځفٳنځكٵتٴ ِٵ أځْٻ َٴكٴنڂ ٕٵ ٜٳأڃ  اهلل تٳعٵبٴؿٴٚا أځ
ًٵكڇنڂٛا ٚٳ٫ځ ٘ٹ تٴ ِٵ يٳٝٵ٦ٶل، بٹ َٴكٴنڂ ُٻ٬ځ٠ٹ ٚٳٜٳأڃ ُٿؿٵمڇ بٹلي ُٿتًځ١ٹ،  ٚٳايڃعٳؿځتلفٹ  ٚٳاي ِٵ  ٚٳاي ٗٳتلنڂ ٓٵ  ٚٳٜٳ
ُٻل ٕٳ عٳ ِٵ، ٜٳعٵبٴؿٴ نځل ٙٹ آبٳل٩ٴنڂ ٖٳفٹ ٍّٞ، َٹؿځ١ڂ ٚٳ ِٴ  نڂٓٵتٴ ٚٳقځؿٵ ْٳبٹ ًځت ٕٻ أځعٵ ِٵ  ٜٴبٵعٳتحٴ،  ْٳبٹٝٽتل  أځ  ٚٳيځت



للماوس على العنىان األٌسر  ، وللىصىل ألي عنىان اضغط على الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على 

 تنقل بٍه الصفحات أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downهرس، وبىاسطة المطلىب  فً الف

 

45  

45 

ٔٵ ٘ٴ أځنڂ ِٵ، أځظڂٓټ ٛٳؾٹؾٵتٴ َٹٓٵهڂ ِٴأځغٵ أځْٿٞ ٚٳيځ ٘ٹ، ًڂ ٛٵ٫ځ إڇيځٝٵ ٘ٹ أځْٳل َٳل ٚٳيځ ٔٳ ؾٹٝ ًڃوٹ َٹ ُٴ ٖٳبٵتٴ ايڃ  يځفٳ
٘ٹ، ٕٵ إڇيځٝٵ ٔٵ ٚٳإڇ ٍٴ َٳل ٜٳهڂ ُٵًٹوڂ سٳكِّل تٳكڂٛ ْٹعٳ ؾځهٳٝٳ ٛٵ ٞٻ َٳ َٳ ٔڇ قځؿٳ  .(33) ٖٳلتٳٝٵ
دل٤ ٸ ايكسٝل اٶػتتّٛ إٔ   ◘ شهادة النجايش ملك احلبشة لرسول اهلل -2
يًشب١ً ؾكاقا بؿٜٓ٘ عٓؿَل نأي٘ ًَتو   ٖٚٛ أسؿ َٔ ٖلدك ٘ليب أبٞ بٔ دعؿك

َٶتل  نٓتل  اٶًو أٜٗل: قلٍ◘ ا٠ب١ً ايٓذليٞ عٔ ٣ُؿ  ٌ  قٛ  ْعبتؿ  دلًٖٝت١;  أٖت
 اٟتٛاق،  ْٚهت٤٢  ا٭قستلّ،  ْٚكڀتع  ايؿتٛاسٌ،  ْٚأت٢ اٶٝت١، ْٚأنٌ ا٭َٓلّ
 َٓتل،  قنت٫ٛڄ  إيٝٓتل  اهلل بعتح  ست٢ ـيو ع٢ً ؾهٓل ايٓعٝـ، ايك٣ٛ َٓل ٜٚأنٌ
 َتل  ٧ًٚتع  ْٚعبؿٙ، يٓٛسؿٙ اهلل إٮ ؾؿعلْل ٚعؿلؾ٘، لْت٘ٚأَ َٚؿق٘ ْهب٘ ْعكف
 ا٠تؿٜح،  بُتؿم  ٚأَكْل ٚا٭ٚثلٕ، ا٠ذلق٠ َٔ ؾْٚ٘ َٔ ٚآبل٩ْل ٦ٔ ْعبؿ نٓل

ـ  اٟٛاق، ٚسهٔ ايكسِ، ١ًَٚ ا٭َل١ْ، ٚأؾا٤ ٔ  ٚايهت ّ  عت  ٚايتؿَل٤،  احملتلق
 احملُٓلت،ٚأَكْل ايٝتِٝ،ٚقفف َلٍ ٚأنٌ ايمٚق، ٚقٍٛ ايؿٛاسٌ، عٔ ْٚٗلْل
 ؾعتؿؾ  - ٚايُٝلّ ٚايمنل٠ بلي٠٬ُ ٚأَكْل ي٦ٝٶل، ب٘ ًْكى ٚسؿٙ،٫ اهلل ْعبؿ إٔ

٘  دل٤ْتل  َل ع٢ً ٚاتبعٓلٙ ب٘، ٚآَٓل ؾُؿقٓلٙ، - اٱن٬ّ أَٛق عًٝ٘ ٔ  بت ٔ  َت  ؾٜت
 َتل  ٚأسًًٓل عًٝٓل، سكّ َل ٚسكَٓل ي٦ٝٶل، ب٘ ًْكى ؾًِ ٚسؿٙ، اهلل ؾعبؿْل اهلل،
 ا٭ٚثلٕ عبلؾ٠ إٮ يرلؾْٚل ؾٜٓٓل; عٔ ٚؾتْٓٛل ؾعفبْٛل قَٛٓل، عًٝٓل ؾعؿا يٓل، أسٌ
ٌ  نٓتل  َل ْهتشٌ ٚإٔ تعلٮ، اهلل عبلؾ٠ َٔ ٔ  ْهتتش  قٗكْٚتل  ؾًُتل  ا١بل٥تح،  َت

 ٚاغذلْتلى  بت٬ؾى،  إٮ غكدٓل ؾٜٓٓل ٚب٭ بٝٓٓل ٚسليٛا عًٝٓل، ْٚٝكٛا ٚظًُْٛل
ٍٳ ؾځ .اٶًو أٜٗل عٓؿى ْعًِ أ٫ ٚقدْٛل دٛاقى، ٸ ٚقغبٓل نٛاى، َٔ ع٢ً  كځتل

ٞټا ُٻل يٓٻذٳليٹ ِٵ  يځ ٖٴ ُٻتل  انٵتتٳػٵبٳكٳ ٘ٹ  ٜٴػٵبٹتكٴ  عٳ ِٴ  - ◘أٟ قنتٍٛ اهلل   - بٹت ٖٴ  ٚٳانٵتتٳكڃكٳأځ
ٕٳ ٘ٹ ؾځكځكٳ٩ٴٚا ايڃكڂكٵآ ٝٵ ًځ ٕٻؾكلٍ:: عٳ ٘ٹ دٳل٤ٳ ٚٳايَّفٹٟ ٖٳفٳا إڇ ٘ٹ َٴٛنٳ٢ بٹ ٝٵ ًځ ّٴ عٳ ٔٵ يځٝٳػٵكٴزٴ ايهٻ٬ځ  َٹ
ًٵهځل٠ٺ  .(26) ٚٳاسٹؿٳ٠ٺ َٹ

 ٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ()شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أص
* * * 
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 ◘

 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
بتل٭عكابٞ ايتفٟ   ◘ أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع سًتِ قنتٍٛ اهلل   

ٔٵدفب٘ دفب١ يؿٜؿ٠، أغكز ايبػلقٟ  ٔڇ أځْٳوڇ عٳ ٍٳ ☺ َٳليٹوٺ بٵ ٞ  نڂٓٵتٴ: قځل ًٹت َٵ  أځ
ٞٿ َٳعٳ ٘ٹ◘  ايٓٻبٹ ٞپ بٴكٵؾٷ ٚٳعٳًځٝٵ ٘ٴ ؾځأځؾٵ ايڃشٳليٹٝٳ١ٹ غځًٹٝغڂ ْٳذٵكٳاْٹ ٞپ  قٳنځت ٘ٴ  أځعٵكٳابٹت  دٳفٵبٳت١ڄ  ؾځذٳفٳبٳت

ٞٿ عٳلتٹلڇ َٳؿڃشٳ١ٹ إڇيځ٢ ْٳعځكٵتٴ سٳتٻ٢ يٳؿٹٜؿٳ٠ڄ ٘ٹ أځثٻكٳتٵ قځؿٵ◘  ايٓٻبٹ ٔٵ  ايتكٿؾٳا٤ٹ  سٳليٹٝٳ١ڂ بٹ  َٹت
٘ٹ يٹؿٻ٠ٹ ِٻ دٳفٵبٳتٹ ٍٳ ثٴ ٔٵ يٹٞ َٴكٵ :قځل ٍڇ َٹ ٘ٹ ؾځليڃتٳؿځتٳ ،عٹٓٵؿٳىځ ايَّفٹٟ اهلل َٳل ٓٳتشٹوځ  إڇيځٝٵ  ِٻثٴت  ؾځ
َٳكٳ ٘ٴ أځ  .(1) بٹعٳڀځل٤ٺ يځ

ََّٕؽ ٔ:ٚمل ٫؟! ٚقؿ قلٍ اهلل تعلٮ عٓ٘  ًَذ َوإِ ٍُِؼ  َف ص، 4طايكًتِ:  َٖظئِؿٍ  ُخ
ٍٜ  َؾٌَِم ٚقلٍ تعلٮ:ٔ ـَ  َرمْحَ َٝ  هللِا مِّ ؿْ  فِْ َٝ  َوَفقْ  ََلُ ْ ًٚ  ـُ ِٛ  َؽِِٔظَ  َؾّي ِْ ََ قاْ  اْف وه ٍَ ـْ  َٕٓ  ِم

بتأع٢ً ؾقدتلت   ◘  تعلٮ قنتٛي٘  َك اهللٚيكؿ أ ،ص159طآٍ عُكإ: َٖحْقفَِؽ 
ؿْ  َؾْٚظُػ ٔايتهلَض، ؾكلٍ ي٘ تعلٮ: ُٓ ْح  َظْْ ٍَ ٛه  اهلل إِنَّ  َواْص

ِْغَ  َُيِ ًِ ٚقتلٍ   ٖادُْْح
ٓٶل: ِح ٔأٜ ٍَ َح  َؾْٚص ٍْ َٔؾ  افهَّ ِّ قٴ١ يًعتلٶ٭،  ◘ ٚيكؿ بعح اهلل تعلٮ ْبٝ٘  ٖاْْلَ

َْٚ َ  َوَمٚٔقلٍ تعلٮ: ِْ َّٓ  َأْرَش ًٜ  إِ ٚ َرمْحَ ًَ ِْ  .ص107طا٭ْبٝل٤: ٖدَِغَ فِّ
ٔٵٚٳ ًٳ١ځ عٳ ٗٳل ☼ عٳل٥ٹ ٍٴ  غٴٝٿكٳ َٳل: قځليځتٵ أځْٻ ٔٳ ◘  اهلل قٳنٴتٛ ٔڇ  بٳتٝٵ َٵتكٳٜٵ  أځغٳتفٳ  إڇ٫َّ أځ

ُٳل ٖٴ ِٵ َٳل أځٜٵهٳكٳ ٔٵ يځ ُٶل ٜٳهڂ ٕٵ ،إڇثٵ ٕٳ ؾځإڇ ُٶل نځل ٕٳ ،إڇثٵ ٓٵت  ايٓٻتلىڇ  أځبٵعٳتؿٳ  نځل َٳتل  ،٘ٴتَٹ  ِٳتاْٵتٳكځت  ٚٳ
ٍٴ ٘ٹ◘  اهلل قٳنٴٛ ٕٵ إڇ٫َّ يٹٓٳؿڃهٹ ٗٳوځ أځ َٳ١ڂ تٴٓٵتٳ ِٳ اهلل سٴكٵ ٓٵتٳكٹ ٗٳل هللٹ ؾځٝٳ  .(2) بٹ

َٚع ٖفا ؾإٕ بعٕ ايٓلى ايفٜٔ ٫ ٜعكؾٕٛ سكٝك١ ٖفا ايتؿٜٔ ٜعٓتتٕٛ إٔ   
اٱن٬ّ ٫ ٜعكف ايعؿٛ ٚايُؿض ٚايهُلس١، ٚإٱتل دتل٤ بتليعٓـ ٚايتڀتكف،     

                                                 

 .3149 ايبػلقٟأغكد٘  (صحٔح) (1)

 ٚايًؿغ يًبػلقٟ   2327َٚهًِ  3560أغكد٘ ايبػلقٟ ( صحٔح) (2)
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ُلع ايًتل٥علت  ٭ِْٗ مل ٜتشكٚا ا٠كل٥ل َٔ َُلؾقٖل ا٭١ًَٝ، ٚإٱل انتؿٛا بهت 
ٚا٫ؾذلا٤ات َٔ أقبلب اٱ٠لؾ ٚاٱؾهلؾ ايفٜٔ عبؿٚا ايًٗٛات ْٚٗذٛا َهًو 

 ايًبٗلت ٯل يؿِٜٗ َٔ أْٛاع ٚنل٥ٌ اٱع٬ّ اٶتڀٛق٠.
َع اٶهًُ٭ ؾكتط بتٌ سلًتت أٖتٌ ايهتتلب      ◘ ٚمل تكتُك زللس١ ايٓيب 

عٓت٘   غرلٶا ٚثبتت  -أٟ أٌٖ َُك  -ٚاٶًكن٭ أثٓل٤ ا٠كب ؾكؿ أ٢َٚ بليكبط 
، ٚثبتت  (1)▬ إذا ؾُحُؿ مك ؾٚشُقصقا بٚفٌَط خًرا، ؾ٘ن َلؿ ذمٜ ورمًحٚ♂أْ٘ قلٍ:

ٍڇعٔ  ٍٳ ◘  اهلل قٳنٴٛ ٘ٴ قځتل ؿْ ♂:أځْ ُُ َّٕ َُُحقنَ  إِ ٍْ َُ رُ  َأْرًوٚ َش ـَ ٚ ُيْذ َٓ َراطُ  ؾِٔ َِ َُْقُصقا اْف  َؾْٚش

ٚ َٓ
َْٖهِِ ا بِ ؿْ  َؾِ٘نَّ  َخْرً ًٜ  ََلُ ٚ ِذمَّ ُُؿْ  َؾَِ٘ذا َوَرمِحً َِْغِ  َرَأْي َُُاَِلنِ  َرُج َْ ٍٜ  َمْقِوعِ  ِف  َي  . (2)▬َؾْٚخُرْج  َفٌَِْ

عًت٢ نتبٌٝ    َع غرل اٶهتًُ٭ ◘ ٚؾُٝل ًٜٞ َٛقٷ َٔ زللس١ قنٍٛ اهلل 
 :اٶجلٍ ٫ ا٠ُك

ٔ      ◘ قٴت٘  - 1  َوَماٚبل١ًل عل١َ ٖٚتٛ ايتفٟ قتلٍ اهلل عتم ٚدتٌ عٓت٘:
 َ َْٚ ِْ َّٓ  َأْرَش ًٜ  إِ ٚدَِغَ  َرمْحَ ًَ ِْ

ايكٴت١ اٶٗتؿا٠ إٮ ا١ًتل    ◘ ص، ؾهتلٕ  1ل٤:ٖ طا٭ْبٝفِ
ٔٵؾځ نًِٗ، ٚسح ع٢ً ايعڀـ ع٢ً ايٓلى ٚقٴتِٗ، ٔڇ دٳكڇٜكڇ عٳ ٍٳ  اهلل عٳبٵؿٹ بٵ : قځتل

ٍٳ ٍٴ قځل ـْ  اهلل َيْرَحؿُ  َٓ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ َس  َيْرَحؿُ  َٓ  َم  .(3) ▬افَّْٚ
ٚن١ًُ ايٓلى ٖٓل تًٌُ نتٌ أستؿ َتٔ ايٓتلى، ؾٕٚ اعتبتلق ٟٓهتِٗ أٚ        
ٚٳ ؾِٜٓٗ ٔٵ ٚدل٤ت ايُّٓٛ ٸ بلب ايكٴ١ َڀًك١،  ٔڇ  أځْٳتوڇ  عٳت ٔڇ  ، َٳليٹتوٺ  بٵت عٸت
ٞٿ ٍٳ◘  ايٓٻبٹ ـْ  َمٚ♂:قځل ِِؿٍ  ِم ًْ َؾ  َؽْرًشٚ َؽَرَس  ُم ـَ َٖ ٚنٌ  ِمْْفُ  َؾ ًَ ْٕ ٌٜ  َأوْ  إِ ا َّٓ  َدابَّ اٚنَ  إِ  بِافِ  َفافُ  ـَ

 ٌٜ ، ؾؿٜٔ اٱن٬ّ ؾٜٔ ايهُلس١ ٚايكٴ١ ٜهع ايٓتلى نًتِٗ ٜٚػُتكِٖ    (4)▬َصَدَؿ
 يكٴ١ ٚاٱسهلٕ.بل

ٶػليؿٝ٘ َٔ غرل اٶهًُ٭ ؾكؿ قؿّ ايڀؿٌٝ بٔ ◘ ؾعل٤ قنٍٛ اهلل  - 2
                                                 

 .1374لنِ  َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ ايهًه١ ايُشٝش١ أغكد٘ ا٠( صحٔح) (1)

 .2543أغكد٘ َهًِ ( صحٔح) (2)

 .7376أغكد٘ ايبػلقٟ ( صحٔح) (3)

 .6012أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (4)
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عُكٚ ايؿٚنٞ ٚأَشلب٘ ؾكليٛا: ٜل قنٍٛ اهلل إٕ ؾٚنل قؿ نؿكت ٚأبت ؾلؾع 
إٱل قؾع ٜؿٜ٘ يًؿعل٤ عًٝٗل ◘ ظٓل بإٔ ايٓيب  -اهلل عًٝٗل، ؾكٌٝ: ًٖهت ؾٚى 

ِٝ  َدْوًشٚ اْهدِ :♂◘ ؾكلٍ  - ٭ّ أبٞ ٖكٜك٠ ◘ . ٚؾعل قنٍٛ اهلل (1) ▬ؿْ ِِبِ  َواْئ
ٔٵقبٌ إن٬َٗل ؾكؿ ق٣ٚ َهًِ ٸ َشٝش٘  ٍٳ ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ بٹٞأځ عٳ َٿٞ أځؾٵعٴٛ نڂٓٵتٴ: قځل  أڂ

ٞٳ اٱن٬ّ إڇيځ٢ ٖٹ ًٵكڇنځ١څ ٚٳ ٗٳل َٴ ٛٵتٴ َٶل ؾځؿٳعٳ ٛٵ ُٳعٳتٵٓٹٞ ٜٳ ٍڇ ؾٹٞ ؾځأځنٵ  أځنڃكٳٙٴ َٳل◘  اهلل قٳنٴٛ
ٍٳ ؾځأځتٳٝٵتٴ ًڃتٴ أځبٵهٹٞ ْٳلٚٳأځ◘  اهلل قٳنٴٛ ٍٳ ٜٳل :قڂ َٿٞ أځؾٵعٴٛ نڂٓٵتٴ إڇْٿٞ اهلل قٳنٴٛ  إڇيځ٢ أڂ

ٞٻ ؾځتٳأڃبٳ٢ ،اٱن٬ّ ًځ ٗٳل ،عٳ ٛٵتٴ ّٳ ؾځؿٳعٳ ٛٵ ُٳعٳتٵٓٹٞ ايڃٝٳ ٙٴ َٳل ؾٹٝوځ ؾځأځنٵ ٕٵ اهلل ؾځلؾٵعٴ أځنڃكٳ  أځ
ٟٳ ٗٵؿٹ ّٻ ٜٳ ٍٳ ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ أڂ ٍٴ ؾځكځل  ؾځػٳكٳدٵتٴ ▬ُهَرْيَرةَ  ِّب أَ  ُأ َّ  اْهدِ  افِٓؿَّ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ

ًٹكٶا ٛٳ٠ٹ َٴهٵتٳبٵ ٞٿ بٹؿٳعٵ ُٻل◘  اهلل ْٳبٹ ُٹكٵتٴ دٹ٦ٵتٴ ؾځًځ ـٳا ،ايڃبٳلبٹ إڇيځ٢ ؾځ ٛٳ ؾځإڇ  ،َٴذٳلفٺ ٖٴ
ُٹعٳتٵ َٿٞ ؾځهٳ ـٳ أڂ ًٵ ٞٻ غٳ َٳ ُٹعٵتٴ ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٳل ٜٳل َٳهځلْٳوځ :ؾځكځليځتٵ قځؿٳ ٓٳ١ځ ٚٳنٳ ٓٵػٳ  غٳ

ُٳل٤ٹ ٍٳ ايڃ ٗٳل ٚٳيځبٹهٳتٵ تٵؾځلغڃتٳهٳًځ: قځل ٔٵ ٚٳعٳذٹًځتٵ ،ؾٹقٵعٳ ٖٳل عٳ ُٳلقڇ ِٻ ايڃبٳلبٳ ؾځؿځتٳشٳتٵ ،غٹ  ثٴ
ٗٳؿٴ ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٳل ٜٳل :قځليځتٵ ٕٵ أځيٵ ٘ٳ ٫ځ أځ ٗٳؿٴ اهلل إڇ٫َّ إڇيځ ٕٻ ٚٳأځيٵ ُٻؿٶا أځ ٘ٴ عٳبٵؿٴٙٴ َٴشٳ  ،ٚٳقٳنٴٛيڂ
ٍٳ ٍڇ إڇيځ٢ تٴتؾځكٳدٳعٵ :قځل ٘ٴ◘  اهلل قٳنٴٛ ٔٵ أځبٵهٹٞ لٚٳأځْٳ ؾځأځتٳٝٵتٴ  .(2) ايڃؿځكٳعڇ َٹ

ٜكبٌ ٖؿاٜل ٤ليؿٝ٘ َٔ غرل اٶهًُ٭، ؾكبٌ ٖؿ١ٜ ◘ ٚنلٕ قنٍٛ اهلل  - 3
لٜٓب بٓت ا٠لقخ ايٝٗٛؾ١ٜ اَكأ٠ ن٬ّ بٔ ًَهِ ٸ غٝدل سٝح أٖؿت ي٘ يل٠ 

 .(3)١ًَٜٛ، قؿ ْٚعت ؾٝٗل ايهِ
يًكا٤ ٜعلٌَ ٤ليؿٝ٘ َٔ غرل اٶهًُ٭ ٸ ايبٝع ٚا◘ ٚنلٕ قنٍٛ اهلل  - 4

ٔٵؾځ .ٚا٭غف ٚايعڀل٤ ًٳ١ځ عٳ ٞٳ: قځليځتٵ ☼ عٳل٥ٹ ٛٴؾِّ ٍٴتقٳنٴ تٴ ٘ٴ◘  اهلل ٛ ٖٴْٛٳ١څ ٚٳؾٹقٵعٴ  َٳكٵ
ٍّ عٹٓٵؿٳ ٗٴٛؾٹ ٔٵ َٳلعٶل بٹجٳ٬ځثٹ٭ٳ ٜٳ  .(4) يٳعٹرلڈ َٹ

ٔٵ٤ليؿٝ٘ ٸ ؾٚقِٖ، ؾځ ٜمٚق◘ ٚنلٕ قنٍٛ اهلل  - 5 ٘ٴ ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٍٳ أځْٻ  قځل

                                                 

 .2524أغكد٘  َهًِ ( صحٔح) (1)

 .491أغكد٘ َهًِ  (صحٔح) (2)

 .347َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ ؾك١ ايهرل٠ أغكد٘  ايبػلقٟ ٸ ا٭ؾب  (صحٔح) (3)

 .2916أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (4)
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ٔٴ بٳٝٵٓٳل ُٳهٵذٹؿٹ ؾٹٞ ْٳشٵ ـٵ ايڃ ٍٴ  إڇيځٝٵٓٳتل  غٳكٳزٳ إڇ ٍٳ ◘  اهلل قٳنٴتٛ اقا♂:ؾځكځتل َُ َىِِ ْٕ  ▬َُّيُاقدَ  إَِػ  ا
٘ٴ ؾځػٳكٳدٵٓٳل ِٵ سٳتٻ٢ َٳعٳ ٖٴ ّٳ دٹ٦ٵٓٳل ٍٴ ؾځكځل ِٵ◘  اهلل قٳنٴٛ ٖٴ ٍٳ ؾځٓٳلؾٳا ا َياٚ♂:ؾځكځل َؼَ ًْ  ،َُّيُاقدَ  َم

قا ُّ
قا َأْشِِ ُّ َِ ًْ  .(1) ِڇايڃكځلنٹ أځبٳل ٜٳل بٳَّػٵتٳ قځؿٵ :ؾځكځليڂٛا ▬َت

ٔٵ ٜأَك ب١ًُ ايككٜب ٚإٕ نلٕ غترل َهتًِ، ؾځ  ◘ ٚنلٕ قنٍٛ اهلل  - 6  عٳت
ُٳل٤ٳ َٳتٵ: قځليځتٵ ☼ أځنٵ ٞٻ قځؿٹ ًځ َٿٞ عٳ ٞٳ  أڂ ٖٹت ًٵتكڇنځ١څ  ٚٳ ٞ  َٴ ٗٵتؿٹ  ؾٹت ٍڇ  عٳ  ،◘ اهلل قٳنٴتٛ

ٍٳ ؾځلنٵتٳؿڃتٳٝٵتٴ ًڃتتٴ ◘  اهلل قٳنٴٛ ٞٳ  :قڂ ٖٹت ٌٴ  قٳاغٹبٳت١څ  ٚٳ َٹت ٞ  أځؾځأځ َٿت ٍٳ  أڂ اؿْ ♂:قځتل ًَ  ِصاِع  َٕ

ِؽ   .(2)▬ُأمَّ
َتٔ عتلٍ بت٭ ظٗكاْتٞ اٶهتًُ٭ بعٗتؿ       ◘ قنٍٛ اهلل كؿ ُْٔ يٚ - 7

◘ قنتٍٛ اهلل  ٶتٔ ظًُت٘ ؾكتلٍ    ◘ ٚبكٞ ع٢ً عٗؿٙ إٔ ٩ع٢ ٯشلد١ ايتٓيب  
ـْ أٓ ♂: َِؿَ  َم ِٚهًدا َط ًَ َهفُ  َأوْ  ُم ََ َُ ْٕ فُ  َأوْ  ا ٍَ َِّ ًْٔاٚ ِمْْفُ  َأَخَذ  َأوْ  َضَٚؿُِفِ  َؾْقَ   ـَ اْرِ  َصا ٌَ ِٛ  بِ  ضِٔا

 ٍْ َٕٚ سٍ َٕ َٖ ِٜ  َيْق َ  َحِجُٔجفُ  َؾ ََٔٚم
َِ ٚيؿؾ ايٛعٝؿ ع٢ً َٔ ٖتو سك١َ ؾَتل٥ِٗ   ، (3) ▬اْف

ـْ :♂◘ ؾكلٍ  ََُؾ  َم َٚهًدا َؿ ًَ ْ  ُم َٜ  َيِرْح  َل ِٜ  َرائَِح َّْ ٚ َوإِنَّ  اْْلَ َٓ ـْ  ُتقَجُد  ِرََي َرةِ  ِم ًِ ًِاغَ  َم  َأْرَب

 (. 30)َع غرل اٶهًُ٭ ◘ تًو َٛق َٔ زللس١ ايٓيب  ، (4) ▬َظًٚمٚ
ًَذ ٖٔفا ٖٛ ْيب ايكٴ١ ايهكاز اٶٓرل ايفٟ قلٍ عٓ٘ قب ايعلٶ٭ :  ََّٕؽ َف َوإِ

ٍُِؼ َظئِؿٍ  ـَ أٶ٭ أٜٓل : ل، ٚقلٍ عٓ٘ قب ايعص 4ط ايكًِ : ٖ ُخ ا  مِّ
ٍٜ
 هللَِؾٌَِم َرمْحَ

ـْ َحْقفَِؽ  قْا ِم وه ٍَ َٕٓ ِٛ ِْ ََ ًٚ َؽَِِٔظ اْف َٝ َؾّي ْ ـُ ْؿ َوَفْق  َٝ ََلُ  .ص159ٍ عُكإ :ط آ ٖ فِْ
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 

                                                 

 .1765، َٚهًِ   6944أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (1)

 .1003، َٚهًِ  2620أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (2)

 .2655، َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ ّ.ز  3052أغكد٘ أبٛ ؾاٚؾ  (صحٔح) (3)

 .3166أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (4)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
َتؿعٞ ايٓبت٠ٛ   أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َتع قُت١ َهت١ًُٝ ايهتفاب     

ايفٟ أقاؾ إٔ ٜجبت يًٓلى أْ٘ ٜأتٝ٘ ٚسٞ َٔ ايهُل٤ ؾكتلّ ٜ٪يتـ قكآْتلڄ ؾأثبتت     
، ٚا٠لَتؿات سُتؿا،   ايماقعتلت لقعتل  ٚقتلٍ:  ٚنلٕ ٷتل  أَلّ ايٓلى،  نځفٹبٳ٘

ٚايفاقٜلت قُشل، ٚايڀلسٓتلت ٘شٓتل، ٚا١تلبمات غبتما، ٚايجتلقؾات ثتكؾا،       
ٓٿًتِ ع٢ً أٌٖ ايٛبك، َٚل نبكهِ أٖتٌ   ٚاي٬قُلت يكُل، إٖلي١ ٚزلٓل، يكؿ ؾڂ
اٶؿق، يكؾٝكهِ ؾلَٓعٛٙ، ٚاٶعذل آٚٚٙ، ٚايٓلعٞ ؾٛانٛٚٙ، سٝتح أقاؾ إٔ ٜعتؿ   

يعلؾٜلت ؾهلٕ أْشٛن١ ايٓلى ٚأٜٓل أعؿ نٛق٠ أغك٣ نٛق٠ ع٢ً ٚلٕ نٛق٠ ا
إٕ َٔ تتؿبك  يؿٌٝ، ي٘ غكّ٘ٛ ٌٜ٘ٛ. ا عٔ ايؿٌٝ قلٍ ؾٝٗل: ايؿٌٝ َٚل أؾقاى َل

ٌ عتم ٚدتٌ    اهلل ٸ آٜلت ايككإٓ ايهكِٜ عكف إٔ ٕ  دعت  ٚؾ٫يت١  َعذتم٠  ايكتكآ
 ٚنلْت ٯعذمات، ٜٚ٪ٜؿ إ٫ ٜبعح ْيب َٔ ُلؾ ،◘ٚتأٜؿا يٓب٠ٛ ٣ُؿ  ٚبكٖلْلڄ
اهلل تعلٮ ٜتشؿ٣ َٔ ًٜتهِّو ٸ  ٚ ايهكِٜ، ايككإٓ ٖٞ ا١ليؿ٠◘  ايٓيب م٠َعذ

َُاَدبَُّرونَ  َأَؾاالَ ٔكلٍ تعلٮ:ايككإٓ ٜٚكٍٛ أْ٘ يٝو َٔ عٓؿ اهلل، ؾ اْرآنَ  َي َُ  َوَفاقْ  اْف
ٚنَ  ـْ  ـَ ًٚ  ؾِٔافِ  َفَقَجُدواْ  هللِا َؽْرِ  ِظْدِ  ِم ثِاراً  اْخُاَِلؾا ٚاهلل  ص،82طايٓهتل٤:   ٖ(82)ـَ

ـِ  ُؿاْؾ ٔتشؿ٣ اٱْو ٚأٟ بإٔ ٜأتٛا ٯجًت٘ ؾكتلٍ تعتلٮ:   تعلٮ ٜ ِٝ  َفااِ ا ًَ َّ َُ  اْج
ُْٕس  ِ ْٕ ـه  ا ُْٖتقا َأنْ  َظَذ  َواْْلِ ْثؾِ  َي ِّ ْرآنِ  َهَذا بِ َُ ُْٖتقنَ  ٓ اْف ْثِِافِ  َي ِّ اٚنَ  َوَفاقْ  بِ ؿْ  ـَ ُٓ ُوا ًْ  َب
ًْضٍ  ٌَ

راً  فِ ِٓ ـبت١  ايهؿلق َٔ إثتلق٠ ايًتل٥علت ايهل   أنجك، ؾًُل ص88:اٱنكا٤ط َٖط
قُفاقنَ  َأ ْ ٔقلٍ تعلٮ:ْؿه٘، ◘ بإٔ ايككإٓ َٔ قٍٛ ٣ُؿ  َُ اهُ  َي ُْٖتقاْ  ُؿاْؾ  اْؾاَسَ  َؾا

قَرةٍ  ًُ ْثِِفِ  بِ ـِ  َواْدُظقاْ  مِّ ُُؿ َم ًْ ََُى ـ اْش ُُؿْ  إِن هللِا ُدونِ  مِّ ْ ٖ طٜتْٛو:  (38)َصِٚدؿِغَ  ـُ
 ص. 38
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، ٖفا ِٖٚ نبرل، ٕ ايتشؿٟ ايككآْٞ نلٕ يًعكب ؾكطأٚقؿ ٜتِٖٛ ايبعٕ 
ٚمل ٜأت ؾٜٔ ، قٗ َٚٔ عًٝٗل٭ٜكخ اهلل ا ٢ايعلٶ٭ ست ؾإٕ ايتشؿٟ َٛد٘ إٮ

َٔ ا٭ؾٜلٕ ٯعذم٠ تْٛع ب٭ أٜؿٟ ايٓلى ٜبشح ؾٝٗل أٌٖ نٌ عُتك بٛنتل٥ٌ   
ٕ  ؾهتإٔ ايٓبت٠ٛ   ، ايككإٓ بٗفاايؿٜٔ اٱن٬َٞ َجًُل أت٢  عُكِٖ;  بٗتفا ايكتكآ
 اٶتتأغك٠  قُٛت ايعأٌٖ  ٢عًا٠ذ١  ٚيهٞ ٜكِٝ قبٓل تبلقى ٚتعلٮ، اَتذؿؾ٠ أبؿٶ

يلقات ايه١ْٝٛ َل مل ٱٟٝٛ َٔ ا ايعؿٜؿ َٔ اٯٜلت ايه١ْٝٛ ٚاييت ؾٝ٘ ِشل ٢أبك
٭سؿ َٔ ا١ًل ٸ لَٔ ايٛسٞ ٚـيو ٭ٖؿاف ٚسهِ ٜعًُٗل اهلل  ٜهٔ َعكٚؾل

 .نبشلْ٘ ٚتعلٮ
ٔ  عًٝ٘ دكت َٚل اهلل أٚاَك ٸ ٚيٛ تؿبكْل آٜلت ايككإٓ ْٚعكْل  َت٬ع،  َت

 بتدل أٚ  بليُّٛ أٚ بل٠ر أٚ يمنل٠أٚ بل بلي٠٬ُأٚ  ٚايعكٝؿ٠ بليتٛسٝؿ ؾٗٞ أٚاَك
ٌ  ٸ نتبٌٝ اهلل..  بلٟٗتلؾ إٮ اهلل أٚ  بليتؿع٠ٛ أٚ  ا٭قسلّ أٚب١ًُ ايٛايؿٜٔ  نت

 .ا٭١َ شلفٙ ععُٝلڄ غرلاڄ ًَكٚعٝتٗل ٸ إٔ ٜؿ يٛ تؿهكت ؾٝٗل ٚاَكا٭
ااالةَ  إِنَّ ٔ:عٓٗتتل تعتتلٮ اهلل ٜكتتٍٛ ايُتت٠٬ ٗتتفٙؾ ااك افهَّ َٓ ـِ  َتْْ ْحَنااٚءِ  َظاا ٍَ  اْف
رِ  َُ ٌ  بعتؿ  ٚنتًُٞ َٓهكاڄ تعٌُ إٔ ٞتهتش ٭ْوص 45:ايعٓهبٛتط َٖوادُْْْ  قًٝت

ٚتٓلدٞ قب ايعلٶ٭ ايتفٟ أَتكى بتذٓتب ايؿتٛاسٌ      قًٌٝ قبٌ تًُٞ نٓت أٚ
 ٚاٶٓهكات.
ـْ  ُخْذ ٔ:ايمنل٠ ٸ تعلٮ اهلل ٜٚكٍٛ ؿْ  ِم ًٜ  َأْمَقاَِلِ اُرُهؿْ  َصَدَؿ ِّٓ ِـّ  ُتَى ؿْ َوُتاَز ِٓ ٖٔ 

 َٚتل  ٚلنتٛت؟  تڀٗتكت  أْتو  ايمنل٠ ؾؾعت إـا أْو تؿقٟ ٌٗؾص 103:ايتٛب١ط
 أغكدت ايٓؿو، ع٢ً لْتُكتؾ ،ٚ٘ٗكتٗل ْؿهو لنٝت: أٟ تڀٗكت؟ َع٢ٓ
ٔ  اٶتلٍ،  نتٝؿ  أْت َٚكت قؿَو، ٝت ٖٚٛ اٶلٍ، ٍ   إـا يهت  ٚمل ًٛتت بلٶتل
 .ؿْٝليً اٚعبؿٶ ًُلٍي اڄعبؿ أْت تُرل لنلت٘ ٞكز

َٚ َيٚكٍٛ اهلل عم ٚدٌ عٓ٘:ٖٔٚفا ايُٝلّ ٜ ـَ  َأُّيه َٛ  آَمُْاقاْ  افَّاِذي ُِا ؿُ  ـُ ُُ ْٔ ا َِ  َظ
 ُ َٚٔ َم  افهِّ َٛ  ـَ

ُِ ـَ  َظَذ  ـُ ؿْ  ِمـ افَِّذي ُُ ٌِِْ اؿْ  َؿا ُُ َِّ ًَ اقنَ  َف َُ َُّ ص ؾجُتك٠  183طايبكتك٠:  َٖت
ٍ  عٔ تاَتٓع إـا ايٓؿو ايُٝلّ ايتك٣ٛ ؾإٕ  تعتلٮ  اهلل َكْتل٠  ٸ ُ٘عتل  ا٠ت٬
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 .ا٠كاّ عٔ ي٬َتٓلعْؿه٘  تٓكلؾ إٔ ٚٮؾأ عكلب٘ َٔ ٚغٛؾل
 ايًٝڀلٕ قٗك إٮ ٜ٪ؾٟ ؾليُٝلّ ًَشت دٛاقس٘، بڀٓ٘ دلع إـا اٱْهلٕٚ
 ايؿككا٤ ٚلٍ أسو اٟٛع أمل ـام إـا ايُل٥ِٚ،  اٟٛاقع ٚسؿغ اي٠ًٛٗ ٚنهك
 ٖٚهفا. نلٶعل١ٜٓ ا١دل يٝو إـ، دٛعتِٗ ٜهؿٸ َل ٚأعڀلِٖ ؾكٴِٗ
ِ  نًٛى تٗفٜب ا٠ر ؿَكلَ أععِ َٔأٜٓل ؾإٕ ٚ   ٍٛتٜكت  ا٠تلز،  اٶهتً

ٟه ٔ:اهلل عم ٚدٌ عٓ٘ رٌ  اْْلَ ُٓ ُِقَمٌٚت  َأْص ًْ ـ مَّ َّ َـّ  َؾَرَض  َؾ ِٓ َّٟ  ؾِٔ َٞ  َؾالَ  اْْلَ  َوَٓ  َرَؾ
قَ   ًُ ِّٟ  ِف  ِجَداَل  َوَٓ  ُؾ ُِقاْ  َوَمٚ اْْلَ ًَ ٍْ ـْ  َت فُ  َخْرٍ  ِم ّْ َِ ًْ ُدواْ  اهلل َي ادِ  َخْرَ  َؾِ٘نَّ  َوَتَزوَّ  افازَّ
ََْقى َُّ َُقنِ  اف ٌَِٚب  ُأْوِل  َيٚ َواتَّ  .ص197:ايبكك٠ط ٖإَْف
أْعك ٚتؿبك  ٳعل٤، ايبًك١ٜ ٬َع ٚؾٝ٘ ٚاجملتُع، ايؿكؾ ٬َع ؾٝ٘ ليككإٓؾ

ُْٖمرُ  اهلل إِنَّ أغٞ ايهكِٜ يكٍٛ اهلل تعلٮ:ٔ ْدلِ  َي ًَ ٚنِ  بِْٚف ًَ َُٚء َواإِلْح ْرَبك ِذي َوإِي َُ  اْف
ك َٓ ـِ  َوَيْْ ْحَنٚ َظ ٍَ رِ  ءاْف َُ ِل  َوادُْْ ٌْ ٌَ ؿْ  َواْف ُُ ًُِي ؿْ  َي ُُ َِّ ًَ ُرونَ  َف َـّ  ص.90طايٓشٌ:  َٖتَذ
هلل نبشلْ٘ ٚتعلٮ ٜأَك عبلؾٙ ٸ ٖفا ايككإٓ بليعتؿٍ ٚاٱُْتلف ٸ سكت٘    ؾل

بتٛسٝؿٙ ٚعؿّ اٱيكاى ب٘، ٚٸ سل عبلؾٙ بإعڀل٤ نٌ ـٟ ستل سكت٘، ٜٚتأَك    
  ٘ اٶًتكٚع، ٚإٮ ا١ًتل ٸ    بلٱسهلٕ ٸ سك٘ بعبلؾت٘ ٚأؾا٤ ؾكا٥ٓ٘ عًت٢ ايٛدت

ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾعلٍ، ٜٚأَك بإعڀل٤ ـٟٚ ايككاب١ َل ب٘ ًَتِٗ ٚبكټِٖ، ٢ٜٗٓٚ عٔ 
نٌ َل قځبٴضٳ ق٫ٛ أٚ ع٬ُ ٚعُل ٜٓهكٙ ايًكع ٫ٚ ٜكْلٙ َٔ ايهؿتك ٚاٶعلَتٞ،   

ٜٳعٹعهتِ   -بٗفا ا٭َك ٖٚتفا ايٓٗتٞ    -ٚعٔ ظًِ ايٓلى ٚايتعؿٟ عًِٝٗ، ٚاهلل 
 يهٞ تتفنكٚا أٚاَك اهلل ٚتٓتؿعٛا بٗل.  ٜٚفنِّكنِ ايعٛاقب;

 ٚانتشؿغ ٚبؿيٛا، ؾػلْٛا ايتٛقا٠ ايٝٗٛؾ انتشؿغٚاهلل نبشلْ٘ ٚتعلٮ قؿ 
 اٶهتًُ٭  ٜهتتشؿغ  يتفا ؾتلهلل دتٌ ٚعت٬ مل     ٚبؿيٛا، ؾػلْٛا اٱ٥ٌٝ ايُٓلق٣
َّٕاٚٔؾكتلٍ تعتلٮ:  ، تعٗؿ ٚؿعت٘  ٚيهٓ٘  ايككإٓ؟ ـُ  إِ ْفَْاٚ َْٕحا رَ  َٕزَّ ـْ َّٕا افاذِّ  َفافُ  َٚوإِ
ٚؾُِيقنَ    .ص9طا٠ذك:  ٖ(9)َْلَ
 ايكتكإٓ،  إ٫ سكف َٓ٘ ٜػلؾق ٫ٚ نً٘ ٩ؿغ ا٭قٗ ٸ قط ن٬َلڄ ْعًِ ٫ٚ
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  .ٜٓهلٙ ٫ٚ ايككإٓ ٩ؿغ اٶعلْٞ ٩هٔ ٫ ايفٟ ايُػرل ايڀؿٌ ذل٣ؾ
ٔٵ ٔڇ دٴبٳٝٵكڇ ٚٳعٳ ِڈ بٵ ٍٴ اهللٹ  َٴڀڃعٹ ٍٳ قٳنٴٛ ٍٳ:قځل وا:♂◘ قځل َُ  َهَذا َؾِ٘نَّ  َأْبِؼُ  َضَرُؾافُ  ْرآنَ اْف

َٔدِ  ؿْ  َوَضَرُؾفُ  اهللِ بِ ُُ َْٖيِدي َّ ، بِ َُ قاًَّ َؾ ـْ  بِفِ  ُُ ـْ  ُقا،َِ ُت  ؾُٕ٘ؿ ف قتلٍ  ،(1)▬اَد بَ ه أَ َد ًْ ِقا بَ ِو تَ  وف
ْد ٔتعلٮ: ََ َٕٚ َوَف ْ ْرآنَ  َينَّ َُ رِ  اْف ـْ ْؾ  فِِذِّ َٓ ـِرٍ  ِمـ َؾ دَّ   .ص17طايكُك:  ٖمه

يُؿ ايٓتلى عتٔ   ـب١ ٚايًبٗلت ايهؿلق َٔ إثلق٠ ايًل٥علت ايهل أنجكٚيكؿ 
ؾكتلٍ اهلل   بليٓٗتلق  بليًٝتٌ ٜٚتًتٛٙ  ٜتكاٙ   ا٣ُؿٶ: إٔ عٔ ايككإٓ ؾكليٛاٖفا ايؿٜٔ، 

ُٚث ٔتعلٮ سهل١ٜ عِٓٗ: ٌَ : إٕ ايككإٓ نتفب  ٚقليٛا ص،5طا٭ْبٝل٤:  َٖأْحاَل ٍ  َأْو
ـَ  َوَؿَٚل ٔٚأعلْ٘ عًٝ٘ آغكٕٚ ؾكلٍ تعلٮ عٔ ـيو: ُروا افَِّذي ٍَ َّٓ  َهَذا إِنْ  ـَ  إِْؾاٌؽ  إِ

اهُ  فُ  اْؾَسَ َٕ ْٔفِ  َوَأَظٚ َِ ٚقتليٛا: إْت٘ قُتِ ايهتلبك٭      ص،4طايؿكقلٕ:  ٖآَخُرونَ  َؿْق ٌ  َظ
فِاغَ  َأَشاٚضِرُ  َوَؿاُٚفقا٢ًٰٔ عًٝ٘ َبلسل َٚهل٤ ؾكلٍ اهلل تعلٮ عتٔ ـيتو:   َوَّ ْٕ  ا

ٚ َٓ ٌَ َُ َُ ـْ لَ  ا ِٓ ْٔفِ  َُتَْذ  َؾ َِ َرةً  َظ ُْ ٓٶتل أٚ  إٕ يت٘ دٹ  :قليٛاٚ ص،5طايؿكقلٕ:  ٖ(5)َوَأِصٔالً  ُب
كتلٍ تعتلٮ قؾٶا   ؾ يٝڀلْٶل ٜتٓمٍ عًٝ٘ نُل ٜٓمٍ أٟ ٚايًتٝل٘٭ عًت٢ ايهٗتلٕ،   

ؿْ  َهْؾ ٔ:عًِٝٗ ُُ ٌُِّا َٕ ُل  َماـ َظاَذ  ُأ َٔٚضِغُ  َتَْازَّ ا ُل  (221) افنَّ اؾِّ  َظاَذ  َتَْازَّ اٚ ٍ  ـُ  َأؾَّ
 أٟ إْٗل تٓمٍ عًت٢ ايهتفاب ايؿتلدك    ص،222 - 221طايًعكا٤:  ٖ(222)َأثِٔؿٍ 

ؾهكڄل، ؾهٝـ ٜعًتٕٛ ايكتكإٓ َتٔ    ٫ٚ نفبٶل،  ع٢ً ايكنٍَٛٚل دكٸبتِ  اٶفْب
اهلل كتلٍ  ؾ : إْ٘ يلعك ٚن٬َ٘ يعك◘ قليٛا عٔ ايٓيب ٚنلٕ ٷل تٓمٌٜ ايًٝڀلٕ؟ 
: ◘ ُٜتـ ايًتعكا٤ بتج٬خ َتؿلت يٝهتت ٸ قنتٍٛ اهلل        تعلٮ قؾٶا عًِٝٗ

َراءٔ ًَ ؿُ  َوافنه ُٓ ًُ ٌَُِّ ُٚوونَ  َي ٌَ ْ  (224)اْف ُؿْ  َترَ  َأَل ؾِّ  ِف  َأنَّ قنَ  َوادٍ  ـُ ُّ ُاؿْ  (225)َُّئِ  َوَأنَّ
قُفقنَ  َُ ُِاقنَ  َٓ  َماٚ َي ًَ ٍْ إٮ غترل ـيتو َتٔ     ص226 - 224طايًتعكا٤:   ٖ(226)َي

  ا٫ؾذلا٤ات اييت قؾ اهلل تعلٮ عًٝٗل ٸ ايككإٓ ايهكِٜ . 
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 

                                                 

 .34شش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع 1044َٚايڀدلاْٞ ٸ ايهبرل أغكد٘ (صحٔح) (1)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
ايهت٬ّ  اي٠٬ُ ٚ ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع َٓلظكات إبكاِٖٝ عًٝ٘ أسبيت

قتلٍ   َع ٚايؿٙ ٚقَٛ٘ ًَٚو ايب٬ؾ، أَل ا٠ٛاق ايفٟ ؾاق بٝٓ٘ ٚب٭ أبٝ٘ ٚقَٛ٘،
عهؿتتِ عًت٢   َل ٖفٙ ا٭َٓلّ ايتيت َتٓعتُٖٛل، ثتِ     إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ شلِ:

ٖٚفا قتٍٛ   - اقتؿا٤ بِٗ ٚدؿْل آبل٤ْل علبؿٜٔ شلل، ٦ٚٔ ْعبؿٖل :قليٛا عبلؾتٗل؟
قتلٍ شلتِ إبتكاِٖٝ: يكتؿ      -نٌ َٔ دل٤ ببؿع١ ٬ْٚي١ ٌْٚ عٔ ٘كٜل اشلؿا١ٜ 

٬ٍْ ععتِٝ ؾٗتٞ ٫ تٓتكنِ    نٓتِ أْتِ ٚآبل٩نِ ٸ عبلؾتهِ شلفٙ ا٭َٓلّ ٸ 
قتليٛا: أٖتفا ايكتٍٛ    ٫ٚ تٓؿعهِ، تٓشتْٛٗل ثِ تعبؿْٚٗل أيٝو ٖفا ٖٛ اي٬ٍٓ 

ٚٳدٹؿپ ن٬َو يٓتل نت٬ّ ٫عتبٺ َهتتٗم٨ ٫ ٜتؿقٟ َتل       أّ  ،ايفٟ د٦تٓل ب٘ سل 
قلٍ شلِ إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايُت٠٬ ٚايهت٬ّ: بتٌ قبهتِ ايتفٟ أؾعتٛنِ إٮ        ٜكٍٛ؟

ٔٻ، ٚأْتل َتٔ ايًتلٖؿٜٔ عًت٢      عبلؾت٘ ٖٛ قب ايهُلٚات ٚا٭قٗ ايفٟ غًكٗ
ْد ، ٖٚفا َُؿاقل يكٍٛ اهلل تعلٮ:ٔـيو ََ َْْٔٚ َوَف ٌْاُؾ  ِمـ ُرْصَدهُ  إِْبَراِهٔؿَ  آَت َّْاٚوَ  َؿ  ـُ
َبِٔفِ  َؿَٚل  إِذْ  (51)َظٚدِِغَ  بِف ََُّمثُِٔؾ  َهِذهِ  َمٚ َوَؿْقِمفِ  ِٕ ُُؿْ  افَُِّال اف اٚ َإٔا قنَ  ََلَ ٍُ  (52)َظاٚـِ

َٕٚ َؿُٚفقا َٕٚ َوَجْد اٚ آَبٚء ـَ  ََلَ اْد  َؿاَٚل  (53)َظٚبِاِدي ََ ُُؿْ  َف ْا ُُؿْ  ـُ ؿْ  َإٔا ـُ  َوااَللٍ  ِف  َوآَباُٚؤ
ٌِغٍ   .ص54 - 51طا٭ْبٝل٤:  ٖ(54)مه

ٚيكؿ أقاؾ إبكاِٖٝ عًٝ٘ اي٠٬ُ ٚايه٬ّ إٔ ٜكِٝ ا٠ذ١ ع٢ً عٴبٻلؾ ايهٛانب 
ؾًُل أظًتِ عًت٢   ٚايٓذّٛ ٚايًُو ٚايكُك بأِْٗ ٫ ًُٜشٕٛ إٔ ٜهْٛٛا آشل١، 

ٌٴاي٠٬ُ ٚإبكاِٖٝ عًٝ٘  ْلظك قَٛ٘; يٝجبت شلِ إٔ ؾٜتِٓٗ بل٘تٌ،    ،ايه٬ّ ايًٝ
ايهت٬ّ نٛنبٶتل، ؾكتلٍ    ٠٬ ٚايُت ٚنلْٛا ٜعبؿٕٚ ايٓذتّٛ. قأ٣ إبتكاِٖٝ عًٝت٘    

ٖفا قبٞ، ؾًُتل غتلب ايهٛنتب، قتلٍ: ٫      :َهتؿقدل قَٛ٘ ٱيماَِٗ بليتٛسٝؿ
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ؾًُل قأ٣ إبكاِٖٝ ايكُك ٘ليعٶل قلٍ يكَٛت٘ عًت٢ نتبٌٝ     أسب اٯشل١ اييت تػٝب.
٘      :انتؿقاز ا١ُِ يت٦ٔ مل   :ٖفا قبٞ، ؾًُل غتلب، قتلٍ َؿتكتكا إٮ ٖؿاٜت١ قبت

سٝؿٙ، ٭نتْٛٔ َتٔ ايكتّٛ ايٓتلي٭ عتٔ نتٛا٤       ٜٛؾكين قبٞ إٮ ايُٛاب ٸ تٛ
ؾًُل قأ٣ ايًُو ٘ليع١ قلٍ يكَٛت٘: ٖتفا قبتٞ،     ايهبٌٝ بعبلؾ٠ غرل اهلل تعلٮ.

ٖفا أندل َٔ ايهٛنب ٚايكُك، ؾًُل غلبت، قلٍ يكَٛ٘: إْٞ بك٤ٟ ٷل تًتكنٕٛ  
إْتٞ   ،َٔ عبلؾ٠ ا٭ٚثلٕ ٚايٓذّٛ ٚا٭َٓلّ اييت تعبتؿْٚٗل َتٔ ؾٕٚ اهلل تعتلٮ   

ٚستتؿٙ، ؾٗتتٛ ايتتفٟ غًتتل ايهتتُلٚات   ☾ بتتٛدٗٞ ٸ ايعبتتلؾ٠ هلل  تٛدٻٗتتت
 ٚا٭قٗ، َل٬٥ عٔ ايًكى إٮ ايتٛسٝؿ، َٚل أْل َٔ اٶًكن٭ َع اهلل غرلٙ.

َذفَِؽ ٖٚفا َُؿاقل يكٍٛ اهلل تعلٮ:ٔ ـَ اقَت  إِْبَراِهٔؿَ  ُِٕري َو ُُ َِ اَمَواِت  َم ًَّ  اف
قنَ  َوإَْرضِ  ُُ َٔ

ـَ  َوفِ َِمَّ  (75)ادُْقؿِِْغَ  ِم َـّ  َؾ ْٔفِ  َج َِ ُْٔؾ  َظ َِّ ًٚ  َرَأى اف ٌا ـَ ْق  َهااَذا َؿاَٚل  ـَ
َِمَّ  َرّبِّ  ٛه  ٓ َؿَٚل  َأَؾَؾ  َؾ َِمَّ  (76)أؾِِِغَ  ُأِح رَ  َرَأى َؾ َّ ََ َِامَّ  َرّبِّ  َهااَذا َؿَٚل  َبِٚزؽًٚ  اْف  َؾ
ْ  َفاِـ َؿَٚل  َأَؾَؾ  ِدِّن  لَّ َـّ  َرّبِّ  َُّيْ َٕ ق ـُ ـَ  ٕ اْق ِ  ِما ََ اٚفِّغَ  اْف َِامَّ  (77)افوَّ َس  َرَأى َؾ ّْ ا  افنَّ

 ًٜ َزُ  َهاَذا َرّبِّ  َهاَذا َؿَٚل  َبِٚزَؽ ـْ َِمَّ  َأ ْٝ  َؾ َِ َّٚ َبِريءٌ  إِّنِّ  َؿْق ِ  َيٚ َؿَٚل  َأَؾ قنَ  ِمِّ ـُ  (78)ُتْؼِ
ُٝ  إِّنِّ  اا ْٓ االَ  َوجَّ ِٓ َِّااِذي َوْج ااَمَواِت  َؾَىاارَ  فِ ًَّ ًٚ  َوإَْرَض  اف ْٚ  َوَمااٚ َحٍِْٔاا اا َٕ ـَ  َأ  ِماا

ـِغَ   ص.79 - 75طا٭ْعلّ:  ٖ(79)ادُْْؼِ
إغٛتٞ ٸ اهلل، يكتؿ ستلزٻ إبتكاِٖٝ عًٝت٘ ايُت٠٬ ٚايهت٬ّ ًَتو ايتب٬ؾ         

َٳتٔ     ايُٓكٚؾ س٭ اؾع٢ ا٭ي١ٖٝٛ  ِٳ:  ًڃو ؾتذبٻتك ٚنتأٍ إبتكاٖٝ ٭ٕ اهلل أعڀلٙ اٶڂ
ايه٬ّ: قبٞ ايتفٟ ٩ٝتٞ ا٥٬١تل ؾتشٝتل، ٜٚهتًبٗل      إبكاِٖٝ عًٝ٘ قبټو؟ ؾكلٍ 

: أْل أسٝتٞ ٚأَٝتت،   ايُٓكٚؾ اٶتؿكؾ بلٱسٝل٤ ٚاٱَلت١، قلٍا٠ٝل٠ ؾتُٛت، ؾٗٛ 
 ِ َٳٔ أقؾت انتبكل٤ٙ، ؾكلٍ ي٘ إبتكاٖٝ َٳٔ أقؾتٴ قځتٵًځ٘، ٚأنتبكٞ  عًٝت٘   أٟ أقتٌ 

إٕ اهلل ايفٟ أعبؿٙ ٜأتٞ بليًُو َٔ اٶًكم، ؾٗتٌ تهتتڀٝع    اي٠٬ُ ٚايه٬ّ:
تشٝٻتك ٖتفا ايهتلؾك    تػٝرل ٖفٙ ايهټتٓٻ١ اٱشلٝت١ بتإٔ ٜعًتٗل تتأتٞ َتٔ اٶػتكب; ؾ       

 ٚاْكڀعت سذت٘، يأْ٘ يإٔ ايعلٶ٭ ٫ ٜٗؿِٜٗ اهلل إٮ ا٠ل ٚايُٛاب.
ْ ٖٚفا َُؿاقل يكٍٛ اهلل تعلٮ:ٔ فِ  ِف  إِْبَراِهٔؿَ  َحئجَّ  افَِّذي إَِػ  َترَ  َأَل  آَتٚهُ  َأنْ  ِربِّ
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َِْؽ  اهلل َ  إِْبَراِهٔؿُ  َؿَٚل  إِذْ  ادُْ ُٝ  َُئِْال افَِّذي َرّبِّ ٔ ِّ َٕاٚ َؿاَٚل  َوُي ُٝ  ُأْحِٔاال َأ  َؿاَٚل  َوُأِمٔا
ِْٖت  اهلل َؾِ٘نَّ  إِْبَراِهٔؿُ  سِ  َي ّْ ـَ  بِٚفنَّ ِ   ِم ِْٖت  ادَْْؼِ ـَ  ِِبَٚ َؾ ِرِب  ِم ٌْ َٝ  ادَْ ِٓ ٌُ ارَ  افَّاِذي َؾ ٍَ  ـَ
ْق َ  َُّيِْدي َٓ  َواهلل ََ  ص.258طايبكك٠:  ٖ(258)افيَّٚدِِغَ  اْف
تٛسٝؿ اهلل ٸ ا٫قٗ ٚإؾتتكاؾٙ   كؿ دل٤ ا٭ْبٝل٤ نًِٗ ٶكُؿ ٚاسؿ ٖٚٛٚي 

َْٚ َوَمٚقلٍ تعلٮ:ٔبليعبلؾٙ ٚيهٔ ايٓلى بؿيٛا،  ِْ ٌَِِْؽ  ِمـ َأْرَش ُشاقلٍ  ِماـ َؿ َّٓ  رَّ  إِ
ْٔفِ  ُٕقِحل فُ  إَِف َّٕ َّٓ  إَِففَ  َٓ  َأ َٕٚ إِ ٌُُدونِ  َأ  ص.25طا٭ْبٝل٤:  ٖ(25)َؾْٚظ
ٚأيكى ايُٓتلق٣   يكؿ أيكى ايٝٗٛؾ بلهلل عٓؿَل لعُٛا إٔ عمٜكٶا ابٔ اهلل،ٚ

بلهلل عٓؿَل اؾٻعٛا إٔ اٶهٝض ابٔ اهلل ٖٚفا ايكٍٛ اغتًكٛٙ، ِٖٚ بفيو ًٜلبٕٗٛ 
ٌ   ؾ ،قٍٛ اٶًكن٭ َٔ قبًِٗ قتلٍ تعتلٮ:   ؟! هٝـ ٜعؿيٕٛ عتٔ ا٠تل إٮ ايبل٘ت

ٔ ِٝ قدُ  َوَؿَٚف ُٓ َٔ ـُ  ُظَزْيرٌ  اْف ْٝ  اهللِ اْب أُح  افََّْهاَٚرى َوَؿَٚفا ًِ ـُ  ادَْ ؿَؿاقْ  َذفِاَؽ  اهللِ اْبا  َُلُ
ؿْ  ِٓ ونَ  بَِْٖؾَقاِه ُٗ ـَ  َؿْقَل  ُيَوِٚه ُرواْ  افَِّذي ٍَ ٌْاُؾ  ِماـ ـَ ؿُ  َؿ ُٓ َِ َّٕاك اهلل َؿاَٚت اقنَ  َأ ُُ َؾ ْٗ  ٖ(30)ُي
ًڃلٳ اهلل عٝه٢ َٔ غرل أب ٚيكؿ ،  ص30طايتٛب١:  غًتل اهلل آؾّ َتٔ غترل     نُلغٳ

َتٔ  ؾهتلٕ.  > نتٔ بًتكٶا   > أب ٫ٚ أّ، إـ غًك٘ َٔ تكاب ا٭قٗ، ثِ قلٍ يت٘:  
ك َمَثَؾ  إِنَّ ـيو، قلٍ تعلٮ:ٔأدٌ  ًَ َثؾِ  هللِا ِظَْد  ِظٔ َّ فُ  آَد َ  ـَ ََ َِ  ثِاؿَّ  ُتاَراٍب  ِمـ َخ
قنُ  ـُـ َففُ  َؿَٚل  ُُ َٔ  .ص59طآٍ عُكإ:  ٖ(59) َؾ

      ٚ ٖتفٙ اٶًت١   ؾلٱن٬ّ ٖٛ ؾٜٔ ايؿڀتك٠ ٖٚتٛ ًَت١ إبتكاِٖٝ عًٝت٘ ايهت٬ّ، 
١َ بلٶهتًُ٭ ٸ  عًٝ٘ ايه٬ّ، ٚيكؿ زل٢ اهلل ٖفٙ ا٭ ايهُش١ ٖٞ ١ًَ إبكاِٖٝ

عًتت٢ يتلٖؿٶا  ◘  اڄغتتلَّ ايكنتٌ ٣ُتتؿ ايهتتب ايهتُل١ٜٚ ايهتتلبك١ ٚدعتٌ اهلل    
١ يلٖؿ٠ ع٢ً ا٭َتِ ايهتلبك١   ٭َٚدعٌ اهلل ٖفٙ اقنلي١ قب٘، بًؼ بأْ٘  اٶهًُ٭

َّػتِٗ ب َؾ  َوَمٚٔ: ، قلٍ تعتلٮ ٸ نتلب٘نُل أغدلِٖ اهلل تعلٮ إٔ قنًِٗ قؿ ب ًَ  َج
ؿْ  ُُ ْٔ َِ ـِ  ِف  َظ ي ـْ  افدِّ َٜ  َحَرٍج  ِم َِّ ؿْ  مِّ ُُ ؿُ  ُهقَ  إِْبَراِهٔؿَ  َأبِٔ ـُ اِِّغَ  َشمَّ ًْ ٌْاُؾ  ِماـ ادُْ  َوِف  َؿ
قنَ  َهَذا ُُ َٔ
ُشقُل  فِ ٔداً  افرَّ ِٓ ؿْ  َص ُُ ْٔ َِ ُٕقا َظ ق ُُ َداء َوَت َٓ طا٠تر:   ٖ(78) افَّْاٚسِ  َظَذ  ُص
ـَ  إِنَّ ٔٚيكؿ اغتلق اهلل تعلٮ يًٓلى اٱن٬ّ، ؾكلٍ تعلٮ:،  ص78 ي  هللِا ِظْاَد  افدِّ

 .ص19طآٍ عُكإ:  ٖاإلشال 
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٘ تٚا٫ْكٝتلؾ يت   تٛسٝؿ اهلل تعلٮَٚٔ ٜڀًب ؾٜٓٶل غرل ؾٜٔ اٱن٬ّ ايفٟ ٖٛ 
٣ٚبت٘  ٘تبلٱٲلٕ ب٘ ٚٯتلبعت◘ بليڀلع١، ٚايعبٛؾ١ٜ، ٚيكنٛي٘ ايٓيب ا١لَّ ٣ُؿ 

قتلٍ   ظلٖكٶا ٚبل٘ٓٶل، ؾًتٔ ٜٴكبتٌ َٓت٘ ـيتو، ٖٚتٛ ٸ اٯغتك٠ َتٔ ا١لنتكٜٔ،        
َُاغِ  َوَماـ:ٔتعتلٮ  ٌْ ًٚ  اإلشاال  َؽاْرَ  َي َِاـ ِديْا ٌَاَؾ  َؾ َْ ـَ  أِخاَرةِ  ِف  َوُهاقَ  ِمْْافُ  ُي  ِماا

ـَ  ي ِٚهِ  .ص85طآٍ عُكإ:  ٖ(85)اْْلَ
ٔٵٚٳ ٍٳ☺  ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٍٳ: قځل ٞټ قځل ؾه ♂◘ : ايٓٻبٹ ْىاَرةِ  َظاَذ  ُيقَفُد  َمْقُفقدٍ  ـُ ٍِ  – اْف
ََٖبَقاهُ  -ؾٜٔ اٱن٬ّ  :أٟ إِفِ  َأوْ  َدإِفِ ُُّيَقِّ  َؾ َ إِٚفِ  َأوْ  ُيَْكِّ ًَ جِّ َّ َثاؾِ  ُي َّ ِٜ  ـَ ا َّ ٔ ِٓ ٌَ ُٟ  اْف َُ  ُتْْا

 َٜ َّ ٔ ِٓ ٌَ ٚ َتَرى َهْؾ  اْف َٓ  .(1) ▬ا٭ْـ أٚ ا٭ـٕ َكڀٛع١أٟ  - َجْدَظٚءَ  ؾِٔ
سٝتح  > تَٛتلى نلقيٝتٌ   > ٚؾُٝل ًٜٞ يٗلؾ٠ يًؿًٝهٛف اٱ٥ًٝتمٟ ايًتٗرل   

٪ل٘ب ب٘ قَٛ٘ ايُٓتلق٣، َٚتٔ   ◘  ٸ نتلب٘ )ا٭بڀلٍ( عٔ ايٓيبأ٘لٍ ايٓؿو 
ٖتفا ايعُتك إٔ   ٸ ـيو قٛي٘: يكؿ أَبض َٔ أندل ايعلق ع٢ً أٟ ؾكؾ َتشتؿخ  

ٚٿق.  ُٜػٞ إٮ َل ٜكلٍ َٔ إٔ ؾٜٔ اٱن٬ّ نفب، ٚإٔ ٣ُؿاڄ غؿٸاع َم
ٚإٕ يٓل إٔ ٦لقب َل ًٜلع َٔ َجٌ ٖفٙ ا٭قٛاٍ ايهتػٝؿ١ اٶػذًت١، ؾتإٕ    

َللايت ايهكاز اٶٓرل َؿ٠ اثين عًك قكْلڄ يٓشتٛ  ايكنلي١ اييت أؾاٖل ـيو ايكنٍٛ 
َل٥يت ًَٕٝٛ َٔ ايٓلى، أؾهلٕ أسؿنِ ٜعٔ إٔ ٖتفٙ ايكنتلي١ ايتيت عتلٍ بٗتل      

 َٚلت عًٝٗل ٖفٙ اٶ٬ٜ٭ ايؿل٥ك١ ا٠ُك ٚاٱسُل٤ أنفٚب١څ ٚغؿع١؟! 
َٻ َتل ايكنتلي١ ايتيت أؾاٖتل إ٫     . ٚل أْل ؾ٬ أنتڀٝع إٔ أق٣ ٖفا ايكأٟ أبؿاڄ.أ

 (.15) َٚل نًُت٘ إ٫ قٍٛ َلؾم سل َكاع،
ٝمٟ ًٜٚم: إٕ َُرل أٚقبتل نًتٗل يٲنت٬ّ.ٚإٕ مل ٜهتٔ     ًٚقلٍ اٶ٪قؽ اٱ٥

 (.5ؾٜٓل ٚعكٝؿ٠ ؾهًٛنل َٚٓٗلدل ٚأغ٬قل )
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 
                                                 

 ٚايًؿغ يًبػلقٟ. 2658، َٚهًِ 1358 ايبػلقٟ أغكد٘( صحٔح) (1)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ٠ُؿا
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
عٝه٢ عبؿ اهلل ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع َل دل٤ ٸ ايككإٓ بإٔ  أسبيت ٸ اهلل، 

رْ ٔقلٍ تعلٮ:ٚقنٛي٘،  ـُ َُِٚب  ِف  َواْذ ٌََذْت  إِذِ  َمْرَيؿَ  افُِْ َُ ـْ  إ ٚ ِم َٓ
ًٕٚٚ  َأْهِِ َُ ؿًِّٔٚ  َم  َذْ

َذْت  (16) َ ًٚ  ُدوِنِؿْ  ِمـ َؾَّٚتَّ َْٚ ِحَجٚب ِْ َْٖرَش ٚ َؾ َٓ ْٔ ثََّؾ  ُروَحَْٚ إِفَ َّ ٚ َؾَُ ًٚ  َبَؼاً  ََلَ  (17) َشِقّي
 ْٝ مْحَـبِ  َأُظقذُ  إِّنِّ  َؿَٚف َٝ  إِن ِمَْؽ  ٚفرَّ ْ ًٚ  ـُ ّٔ

َِ ََّٕم  َؿَٚل  (18) َت َٕٚ إِ َٛ  َربِِّؽ  َرُشقُل  َأ ََه
ِٕ 

ًٚ  َفِؽ  ْٝ (19) َزـًِّٔٚ  ُؽاَلم َّٕك َؿَٚف قنُ  َأ ُُ ْ  ُؽاَل ٌ  ِل  َي ِْل َوَل ًْ ًَ ّْ ْ  َبَؼٌ  َي ًّٔٚ  َأ ُ  َوَل ٌِ  َب

َذفِِؽ  َؿَٚل  (20) ٌ  َظَعَّ  ُهقَ  َربهِؽ  َؿَٚل  ـَ َِفُ َوفِ  َهغِّ ًَ ًٜ  َْْج سِ  آَي ًٜ  فَِِّْٚ َّْٚ َوَرمْحَ ٚنَ  مِّ ـَ  َو
ًٚ  َأْمراً  ّٔ ِو َْ ُْفُ  (21) مَّ َِ َّ ٌََذْت  َؾَح َُ ًٚ  بِفِ  َؾٕٚ ٕٚ َُ ًٚ  َم ّٔ ََٖجٚءَهٚ (22)َؿِه  إَِػ  ادََْخُٚض  َؾ
ِٜ  ِجْذعِ  َِ ْٝ  افَّْْخ َُِْل َيٚ َؿَٚف ْٔ ٝه  فَ ُٝ  َهَذا َؿٌَْؾ  ِم ْ ـُ ًٔٚ  َو ًْ َٕ  ًٚ ّٔ

ًِ ْ  ِمـ َٚداَهَٚؾَْ  (23)مَّ
ٚ َٓ
ُِ َّٓ  ََتْ َزِّن  َأ َؾ  َؿدْ  ََتْ ًَ َُِؽ  َربهِؽ  َج ًٚ  ََتْ ّي ِْٔؽ  َوُهزِّي (24)َهِ ِٜ  بِِجْذعِ  إَِف َِ  افَّْْخ

ٚؿِطْ  ًَ َِِْٔؽ  ُت ًٚ  َظ ًٚ  ُرَضٌ ّٔ
ِ ِع  (25)َجْ ُُ ِّب  َؾ ي َواْذَ ًْْٔٚ  َوَؿرِّ ٚ َظ َـّ  َؾِ٘مَّ ـَ  َتَريِ  َأَحداً  اْفٌََؼِ  ِم

قِل  َُ ـِ  َذْرُت َٕ  إِّنِّ  َؾ مْحَ ًٚ  فِِرَّ ـْ  َصْقم َِ ِِّؿَ  َؾ ـَ َْٔق َ  ُأ ًٚ  اْف ّٔ
ًِ ْٝ  (26)إِٕ ََٖت ٚ بِفِ  َؾ َٓ ُِفُ  َؿْقَم ِّ  ََتْ

ْد  َمْرَيؿُ  َيٚ َؿُٚفقا ََ ِٝ  َف ًٚ  ِجاْ ْٔا ًٚ  َص َٝ  َيٚ (27)َؾِرّي ٚنَ  َمٚ َهُٚرونَ  ُأْخ  َشْقءٍ  اْمَرأَ  َأُبق ِ  ـَ
ْٝ  َوَمٚ َٕ ٚ ِؽ  ـَ ًٚ  ُأمه ّٔ

ٌِ ْٔفِ  ْت َؾََٖصٚرَ (28)َب َْٔػ  َؿُٚفقا إَِف ِِّؿُ  ـَ َُ ٚنَ  َمـ ُٕ دِ  ِف  ـَ ْٓ ًٚ  ادَْ ّٔ  َصٌِ

ٌْدُ  إِّنِّ  َؿَٚل  (29) ََُٚب  آَتِّٚنَ  اهلل َظ َِِْل اْفُِ ًَ ًٚ  َوَج ّٔ ٌِ َِِْل(30)َٕ ًَ ٌََٚرـًٚ  َوَج ـَ  ُم  َمٚ َأْي
 ُٝ ْ اَلةِ  َوَأْوَصِّٚن  ـُ ٚةِ  بِٚفهَّ ـَ ُٝ  َمٚ َوافزَّ ًٚ  ُدْم ّٔ ْ  َقافَِدِت بِ  َوَبّراً  (31)َح ِِْْل َوَل ًَ ٌَّٚراً  ََيْ  َج
 ًٚ ّٔ
َِ اَل ُ  (32)َص ًَّ ُٞ  َوَيْق َ  َأُمقُت  َوَيْق َ  ُوفِدته  َيْق َ  َظَعَّ  َواف ًَ ًٚ  ُأْب ّٔ  َذفَِؽ  (33)َح

ك ًَ ـُ  ِظٔ ؼِّ  َؿْقَل  َمْرَيؿَ  اْب ونَ  ؾِٔفِ  افَِّذي اْْلَ َسُ ّْ  ص.34 - 16طَكِٜ  ٖ (34)َي
 ٖفا ايككإٓ غدل َكِٜ إـ تبلعؿت عٔ أًٖٗل، ٚاـنك أٜٗل ايكنٍٛ ٸاٶع٢ٓ: 

َٹٔ ؾٕٚ أًٖتٗل نتذلٶا ٜهتذلٖل     ؾلٞفت شلل َهلْٶل ٷل ًٜٞ ايًكم عِٓٗ. ؾذعًت 
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عِٓٗ ٚعٔ ايٓلى، ؾأقنًٓل إيٝٗل اٶًځو ددلٌٜ، ؾتُجٻٌ شلل ٸ َٛق٠ إْهتلٕ تتلّ   
ًڃل. قليت َكِٜ ي٘: إْٞ أنتذرل بليكٴٔ َٓو إٔ تٓليين به٤ٛ إٕ نٓتت ٷت   ٔ ا١ځ

َٶتل       ٜتكٞ اهلل. قلٍ شلل اٶځًځو: إٱل أْل قنٍٛ قبو بعتجين إيٝتو; ٭ٖتب يتو غ٬
ُٳًځو: نٝـ ٜهٕٛ يٞ غ٬ّ، ٚمل ٲههين بٳ ك ًٳ٘لٖكٶا َٔ ايفْٛب. قليت َكِٜ يً

قلٍ شلل اٶځًځو: ٖهفا ا٭َك نُتل تُتؿ٭ َتٔ أْت٘ مل      !بٓهلعڈ س٬ٍ، ٚمل أىڂ لا١ْٝ
ٞٻ نتٌٗ; ٚيٝهتٕٛ     ٲههو بًك، ٚمل تهْٛٞ بٳػٹٝٽل، ٚ يهٔ قبو قلٍ: ا٭َتك عًت

ٖفا ايػ٬ّ ع١َ٬ يًٓلى تؿٍ ع٢ً قتؿق٠ اهلل تعتلٮ، ٚقٴت١ َٓٻتل بت٘ ٚبٛايؿتت٘       
ٚبليٓلى، ٚنلٕ ٚدٛؾ عٝه٢ ع٢ً ٖفٙ ا٠لي١ قٓل٤ نلبكڄل َكؿٻقٶا، َهتڀٛقٶا ٸ  

َٹٔ  . ؾشًُت َكِٜ بليػ٬ّ بعؿ إٔ ْؿؼ ددلٜتٌ ٸ  ْؿلـٙايًٛع احملؿٛظ، ؾ٬ بؿ 
ُٹٗتل، ؾٛقتع ا٠ُتٌ بهتبب ـيتو،         دٳٝٵ ب قُُٝتٗل، ؾَٛتًت ايٓؿػت١ إٮ قٳسٹ

ًڃتلٴ ا٠ُتٌ إٮ دتفع ايٓػًت١      ٘ځ ؾتبلعؿت ب٘ إٮ َهلٕ بعٝؿ عٔ ايٓلى. ؾأٟأٖل 
ؾكليت: ٜل يٝتين َتټ قبٌ ٖفا ايّٝٛ، ٚنٓتت يت٦ٝٶل ٫ ٜٴعٵتكٳف، ٫ٚ ٜٴتفٵنځك، ٫ٚ     

َٳٔ أْل ٞ   ،ٜٴؿٵقٳ٣  ، قتؿ دعتٌ قبتو ٝتتو     ؾٓلؾاٖل ددلٌٜ أٚ عٝهت٢: أ٫ تٳشمْت
َٹتٔ نتلعت٘.     ٞٳ  ٓٽل دٴٓٹت دٳؿٵٍٚ َل٤. ٚسٳكٿنٞ دفع ايٓػ١ً تٴهٳلقٹطڃ عًٝو ق٘بٶل غځ
ؾهًٞ َٔ ايك٘ب، ٚايكبٞ َٔ اٶل٤ ٚ٘ٝتتيب ْؿهٶتل بتلٶٛيٛؾ، ؾتإٕ قأٜتت َتٔ       
ٚٵدٳبٵتٴ ع٢ً ْؿهتٞ هلل نتهٛتٶل،    ايٓلى أسؿٶا ؾهأيو عٔ أَكى ؾكٛيٞ ي٘: إْٞ أځ

ٔ ايٓتلى. ٚايهتهٛت نتلٕ تعبتؿٶا ٸ يتكعِٗ، ؾٕٚ      ؾًٔ أنًِ ايّٝٛ أستؿٶا َت  
. ؾأتت َكِٜ قَٛٗل ٌُٝ َٛيٛؾٖتل َتٔ اٶهتلٕ ايبعٝتؿ، ؾًُتل      ◘يكٜع١ ٣ُؿ 
ُٶل َؿذل٣. ٜل أغت ايكدٌ  ،قأٖٚل نفيو قليٛا شلل: ٜل َكِٜ يكؿ د٦ت أَكٶا ععٝ

ايُلحل ٖلقٕٚ َل نلٕ أبٛى قدٌ ن٤ٛ ٜأتٞ ايؿٛاسٌ، َٚل نلْت أَو اَتكأ٠  
يبٹػل٤. ؾأيلقت َكِٜ إٮ َٛيٛؾٖل عٝه٢ يٝهأيٛٙ ٜٚهًُتٛٙ، ؾكتليٛا   ن٤ٛ تأتٞ ا

َٳٔ ٫ ٜماٍ ٸ َٗؿٙ ٘ؿ٬ قْٝعٶل؟ قلٍ عٝه٢ ٖٚتٛ   َٓهكٜٔ عًٝٗل: نٝـ ْهًِ 
ٸ َٗؿٙ ٜكْع: إْٞ عبؿ اهلل، ق٢ٓ بإعڀل٥ٞ ايهتلب، ٖٚٛ اٱ٥ٌٝ، ٚدعًتين  

ٚٴدٹتؿٵتٴ، ٚأَٚتلْٞ بل     حمللؾعت١ عًت٢   ْبٝٶل. ٚدعًين ععِٝ ا١رل ٚايٓؿتع سٝجُتل 
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اي٠٬ُ ٚإٜتل٤ ايمنل٠ َل بكٝت سٝٶل. ٚدعًين بتلقٽا بٛايتؿتٞ، ٚمل ٨عًتين َتهتدلٶا     
ٚٴيٹتؿٵتٴ، ٜٚتّٛ      ٞٻ َتٔ اهلل ٜتّٛ  ٫ٚ يكٝٶل، علَٝٶل يكبٞ. ٚايه١َ٬ ٚا٭َلٕ عً

أٜٗل ايكنٍٛ  -أَٛت، ّٜٚٛ أڂبعح سٝٶل ّٜٛ ايكٝل١َ. ـيو ايفٟ قُُٓل عًٝو 
ٍٴ ا٠ل َؿتٳ٘ ٚغدلٳٙ ٖٛ عٝه٢ ا - َٹٔ غرل يو ٫ٚ َك١ٜ، بٌ ٖٛ قٛ بٔ َكِٜ، 

ٚدل٤ قاؾٶا ع٢ً ٤ل١َُ اٶًتكنٕٛ ايتٓيب  ٸ   ايفٟ يو ؾٝ٘ ايٝٗٛؾ ٚايُٓلق٣. 
ُؽلْماَوَملاا ْٔتمٍ قٛيت٘ تعتلٮ     عٓتؿ عبتلؾ٠ ايُٓتلق٣ إٜتلٙ،    ي، عٝه٢ بٔ َكِٜ إِكَّ

اَتْعُبللُ وَناِملل اُدوِناا
ِ
ُُْماََلَللااَواِردُااهلل كتتلٍ ؾ،  ص98ٖ ط ا٭ْبٝتتل٤: ونَاَحَصللُ اَجَفللـََّماَأنلل

لِهيَ أاٶًكنٕٛ: قْٝٓل إٔ تهٕٛ آشلتٓل ٯٓميت١ عٝهت٢، ؾتأْمٍ اهلل قٛيت٘:      االَّ إِنَّ

ُْسـَىاُأْوََلَِ اَطـَْفلااُمْبَعلُ ونَا َْ ـَّااا ًڃك٢ ٸ  ص102ٖ طأ٭ْيب٤: َسَبَؼْ اََلُمام  ، ؾليفٟ ٜٴ
أْعتِ اهلل  هت٢ إ٫ عبتؿ   ُتل عٝ ؾ، ايٓلق َٔ آشل١ اٶًكن٭ َٔ قْٞ بعبلؾتِٗ إٜلٙ

إِْناُهلَيأقتلٍ تعتلٮ:   ; يٝهٕٛ آ١ٜ يبين إنكا٥ٌٝ ع٢ً قؿق٠ اهلل تعلٮعًٝ٘ بليٓب٠ٛ

ِئقَ ) ا َبـِياإَِْسَ اَطْبٌ اَأنَْعْؿـَااَطَؾْقِ اَوَجَعْؾـَاُهاَمَثًلال    ص .59ط ايمغكف:ٖ (31إَِلَّ
ااتعلٮ: ٔ اهلل ايؿيٌٝ ع٢ً إٔ عٝه٢ عًٝ٘ ايه٬ّ مل ًُٜب قٍٛٚ َوَقْيَِلِْماإِكَّ

َُْؾـَاااْدَِسقَ اِطقَسىااْبَ اَمْرَيَماَرُسيَ اا اَق
ِ
ااهلل َُُؾليُهاَوَملااَصلَؾُبيُهاَوَلللِؽ اُشلب َ اََلُلْماَوإِنَّ َوَملااَق

ُؾلللي َُ اَوَملللااَق للل   َبلللاَعاالظَّ ـْلللُ اَملللااََلُلللمابِلللِ اِملللْ اِطْؾلللٍماإَِلَّاات  ام  اِفقلللِ اَلِػلللياَشللل   ْ َؾُػللليا َُ لللِهيَ ااْخ ُهاالَّ

َفَعُ ا431َيِؼقـًا) ًاَحِؽقًاا)ااهللإَِلْقِ اَوَكاَناااهلل(اَب ارَّ  .ص158طايٓهل٤:  ٖ (438َطِزيزا
ٗٶل بت٘ ظٓٽتل َتِٓٗ    اٶع٢ٓ:  َٚل قتًٛا عٝه٢ َٚل ًَبٛٙ، بٌ ًَبٛا قد٬ يبٝ

٘ٴ َٔ ايٝٗٛؾ، َٚٔ أنًُ٘ إيِٝٗ َٔ ايُٓلق٣، نًِٗ  ًځ أْ٘ عٝه٢. َٚٔ اؾٻع٢ قځتٵ
ِٳ يؿِٜٗ إ٫ اتبلع ايعٔ، َٚل قتًٛٙ َتٝكتٓ٭ بتٌ   ٚاقعٕٛ ٸ يو ٚ ًڃ سٳٝٵكٳ٠، ٫ عٹ
ٗٻكٙ َٔ ايتفٜٔ   يلن٭ َتُٖٛ٭. بٌ قؾع اهلل عٝه٢ إيٝ٘ ببؿْ٘ ٚقٚس٘ سٝٽل، ٚ٘

ُٶل ٸ تؿبرلٙ ٚقٓل٥٘.    نؿكٚا. ٚنلٕ اهلل عمٜمٶا ٸ ًَه٘، سهٝ
ٔٵبٓمٍٚ عٝه٢ عًٝ٘ ايه٬ّ آغك ايمَلٕ، ؾځ◘ ٚ٪دلْل قنٍٛ اهلل  ٛٻاىڇ عٳ  ايٓٻ

ٔڇ ٕٳ بٵ ُٵعٳل ٞٿ، ☺ نٳ ٔڇ ايٓٻبٹ ٍٳ◘  عٸ َٞ  إِذْ ♂:..قځل ًَ َٔح  اهلل َب ًِ ـَ  ادَْ َِْْٔزُل ، َمْرَيؿَ  اْب  ِظَْْد  َؾ

َْٔوٚءِ  ادَََْْٚرةِ  ٌَ ؿِلَّ  اْف ُروَدَتْغِ  َبْغَ  ِدَمْنَؼ  َذْ ْٓ ٚ َم ًً ْٔفِ  َواِو ٍَّ ِٜ  َظَذ  ـَ ْغِ  َأْجَِْح َُ َِ َٖ  إَِذا َم َْٖض  َض
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فُ  َوإَِذا، َؿَىرَ  -غؿٓ٘  :أٟ – فُ َرْأَش  ًَ رَ  َرَؾ دَّ ِٗ  ُْجَٚنٌ  ِمْْفُ  ََتَ ُف ْٗ ِه ٚف  َٓ٘ ٜتهلقط :أٟ – ـَ
ٔ  ٫ :أٟ – ََيِؾه  َؾالَ ، - َؿل٥٘ ٸ ايً٪ي٪ ١٦ٖٝ ع٢ً اٶل٤ اٚؾِرٍ  - ٜكتع  ٫ٚ ٲهت َُ  فِ

فِ  ِريَح  ََيُِد  ًِ ٍَ فُ  ،َمَٚت  إَِّٓ  َٕ ًُ ٍَ َٕ ل َو ِٓ َُ ُٞ  َيْْ ْٔ ل َح ِٓ َُ ٌُفُ ، ُؾفُ َضرْ  َيْْ ُِ َْٔى  -ايؿدلٍ  :أٟ – َؾ
َُّك فُ  َح ـَ ٌَِٚب  ُيْدِر فُ  - اٶكؿى بٝت َٔ قكٜب١ بًؿ٠ :أٟ – ُفد   بِ ُِ ُُ َْ َٔ ِْٖت  ُثؿَّ ، َؾ اك َي ًَ  ِظٔ

ـَ  ؿْ  َؿْد  َؿْق ٌ  َمْرَيؿَ  اْب ُٓ َّ ُح ، ِمْْفُ  اهلل َظَه ًَ ّْ َٔ ـْ  َؾ ؿْ  َظا ِٓ ؿْ  ُوُجاقِه ُٓ ُث  ِف  بِاَدَرَجِٚتِؿْ  َوَُيَادِّ

 َّْ ََْْٔم ، ِٜ اْْلَ ٌَ َذفَِؽ  ُهقَ  َؾ ك إَِػ  اهلل َأْوَحك إِذْ  ـَ ًَ ُٝ  َؿْد  إِّنِّ  ِظٔ ٌَاًٚدا َأْخَرْجا  - َياَدانِ  َٓ  ِل  ِظ
ؿْ  ََٕحدٍ  - ٘لق١ ٫ٚ قؿق٠ ٫ أٟ: ََُِٚلِ َِ زْ  بِ ٌَِٚدي َؾَحرِّ ُٞ . افىهقرِ  إَِػ  ِظ ًَ ٌْ ُْٖجقَج  اهلل َوَي  َي

ُْٖجقَج  ـْ  َوُهؿْ  َوَم ؾِّ  ِم ُِقنَ  َحَدٍب  ـُ ًِ ٕ   أٟ: - َيْْ ، - َٔ نٌ َهلٕ َكتؿتع ٜهتكعٛ
ره  ُّ َٔ ؿْ  َؾ ُٓ ُِ

ةِ  َظَذ  َأَوائِ َٜ  ُبَحْرَ يَّ ُبقنَ  َضَزِ َْٔؼَ ٚ َمٚ َؾ َٓ ره ، ؾِٔ ُّ قُفاقنَ  آِخُرُهؿْ  َوَي َُ َٔ اْد  َؾ ََ اٚنَ  َف  ـَ

ِذهِ  ةً  ِِبَ ٌِله  َوَُيَْكُ ! !َمٚءٌ  َمرَّ ك اهلل َٕ ًَ َُّك َوَأْصَحُٚبفُ  ِظٔ اقنَ  َح ُُ  ََٕحاِدِهؿْ  افثَّاْقرِ  ْأُس رَ  َي

ا ـْ  َخْرً ِٜ  ِم ؿْ  ِديَْٚرٍ  ِمَٚئ ـُ َْٔق َ  ََٕحِد ُٛ ، اْف َؽ ٌِله  َؾَرْ ك اهلل َٕ ًَ  اهلل إٮ أٟ: - َوَأْصَحُٚبفُ  ِظٔ
ِشُؾ ، - ؿْ  اهلل َؾُرْ ِٓ ْٔ َِ اَػ  َظ ٌَ ٕ ؾٚؾ  أٟ: - افَّْ ٌ  أْتٛف  ٸ ٜهتٛ ِ  اٱبت  ِف  - ٚايػتٓ

ُْٔهٌُِحقنَ  ِرَؿِِٚبِؿْ  ْقِت  -قت٢ً  أٟ: - َؾْرَشك َؾ َّ سٍ  ـَ ٍْ ٌِاله  َُّيْاٌِطُ  ُثاؿَّ ، َواِحاَدةٍ  َٕ  اهلل َٕ

ك ًَ اؿْ  َماَأهُ  إَِّٓ  ِصاْزٍ  َمْقِواعَ  إَْرضِ  ِف  ََيِاُدونَ  َؾالَ  إَْرضِ  إَِػ  َوَأْصَحُٚبفُ  ِظٔ ُٓ  َزََهُ

ؿْ  ُٓ ُُْْ َٕ ُٛ ، َو َؽ ٌِله  َؾَرْ ك اهلل َٕ ًَ ِشُؾ ، اهلل إَِػ  َوَأْصَحُٚبفُ  ِظٔ ا اهلل َؾُرْ َْٖظَِْٚ   َضْرً ِٝ  ـَ ٌُْخا  اْف
ؿْ  - ا١كانل١ْٝ اٱبٌ أٟ: - ُٓ ُِ

ِّ َُْح ؿْ  َؾ ُٓ َُْىَرُح ُٞ  َؾ ْٔ  .(1) ▬ اهلل َصٚءَ  َح
ٔٵ  ٔٴ عٴبٳلؾٳ٠ځٚٳعٳ َٹتٹ بٵ ُٻل ٍٳ☺  اي ٍٳ: قځل ٍٴ قځل ـْ :♂◘  اهلل قٳنٴٛ ُد  َؿَٚل  َم َٓ  َأنْ  َأْصا

يَؽ  َٓ  َوْحَدهُ  اهلل إَِّٓ  إَِففَ  َٓ  ًدا َوَأنَّ  َففُ  َذِ َّّ ٌُْدهُ  ُُمَ ك َوَأنَّ ، َوَرُشقُففُ  َظ ًَ ٌُْد  ِظٔ ـُ ، اهلل َظ  َواْب

ُُفُ  َأَمُِفِ  َّ
ِِ ـَ َٚهٚ َو ََ َٜ  َوَأنَّ ، ِمْْفُ  َوُروٌح  َمْرَيؿَ  إَِػ  َأْف َّْ رَ  َوَأنَّ ، َحؼ   اْْلَ َِفُ  :َحؼ   افَّْٚ ـْ  اهلل َأْدَخ  ِم

ِٜ  َأْبَقاِب  َأيِّ  َّْ ِٜ  اْْلَ َٔ
 .(2) ▬ٚءَ َص  افثََّمِٕ

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                                 

 .2937 َهًِأغكد٘  (صحٔح) (1)

 .28أغكد٘ َهًِ  (صحٔح) (2)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع سؿٜح ددلٌٜ عًٝ٘ ايهت٬ّ ست٭ قتؿّ    

ايتفٟ  ☺ أبتٞ ـق   سؿٜح َٔع٢ً قنٍٛ اهلل َٚع٘ أَشلب٘ ٸ َٛق٠ أؾَٞ، 
ٕٳ :قٚاٙ ايٓهل٥ٞ ايفٟ قلٍ ؾٝ٘ ٍٴ نځل ٔٳ  ٜٳذٵًٹوٴ◘  هللا قٳنٴٛ ٞٵ  بٳتٝٵ ٗٵكٳاْٳت ٘ٹ  ظځ َٵتشٳلبٹ  أځ

ِٵ ٜٳؿٵقڇٟ ؾځ٬ځ ايڃػٳكڇٜبٴ ؾځٝٳذٹ٤ٞٴ ٗٴ ٛٳ أځٜټ ٍٳ سٳتٻ٢ ٖٴ ًځبٵٓٳل ،ٜٳهٵأځ ٍڇ  إڇيځت٢  ؾځڀځ ٕٵ◘  اهلل قٳنٴتٛ  أځ
ٌٳ ٘ٴ ْٳذٵعٳ ٘ٴ َٳذٵًٹهٶل يځ ـٳا ايڃػٳكڇٜبٴ ٜٳعٵكڇؾڂ ٝٵٓٳل ،أځتٳلٙٴ إڇ ٘ٴ ؾځبٳٓٳ ٔٵ  ؾٴنَّلْٶل يځ ٕٳ  ٘ٹت٭ڈ  َٹت  ٜٳذٵًٹتوٴ  نځتل
٘ٹ ٝٵ ًځ ٍٴ يځذٴًڂٛىٷ ٚٳإڇْٻل ،عٳ ٘ٹ ؾٹٞ◘  اهلل ٚٳقٳنٴٛ ـٵ َٳذٵًٹهٹ ٌٳ إڇ ٌٷ  أځقڃبٳ ٔٴ  قٳدٴت  ايٓٻتلىڇ  أځسٵهٳت
ٗٶل ٘ڃٝٳبٴ ٚٳدٵ ٕٻ قڇ٩ڄل ايٓٻلىڇ ٚٳأځ ٘ٴ  نځأځ ِٵ  ثٹٝٳلبٳت ٗٳل  يځت ُٳهٻت ِٳ  سٳتٻت٢  ؾٳْٳتوٷ  ٜٳ َّ ٞ  نٳت  ٘ځتكٳفٹ  ؾٹت
ٍٳ ،ايڃبٹهٳلطٹ ّٴ :ؾځكځل ُٻؿٴ ٜٳل عٳًځٝٵوځ ايهٻ٬ځ ٘ٹ  ؾځكٳؾٻ َٴشٳ ٝٵت ًځ ّٴ  عٳ  ستؿٜح  ٚأَتل  ،(1)..ايهٻت٬ځ
ُٳل: ؾًؿع٘ايفٟ قٚاٙ َهًِ ☺ بٔ ا١ڀلب  عُك ٔٴ بٳٝٵٓٳ ٍڇ  عٹٓٵتؿٳ  ْٳشٵ ◘  اهلل قٳنٴتٛ
ّڈ ـٳاتٳ ٛٵ ـٵ ،ٜٳ ًځعٳ إڇ ٝٵٓٳل ٘ځ ًځ ٌٷ عٳ ٗڇ يٳؿٹٜؿٴ قٳدٴ ٛٳاؾٹ يٳؿٹٜؿٴ ايجٿٝٳلبٹ بٳٝٳل ًٻعٳكڇ نٳ  ٜٴكٳ٣ ٫ځ ،اي
٘ٹ ٝٵ ًځ ٘ٴ ٚٳ٫ځ هٻؿځكڇاي أځثٳكٴ عٳ ٞٿ  إڇيځ٢ دٳًځوٳ سٳتٻ٢ ،أځسٳؿٷ َٹٓٻل ٜٳعٵكڇؾڂ ٘ٹ  ؾځأځنٵتٓٳؿٳ  ،◘ ايٓٻبٹت  قٴنڃبٳتٳٝٵت
٘ٹ إڇيځ٢ ْٳعٳ ،قٴنڃبٳتٳٝٵ ٚٳ ٘ٹ ٚٳ ٘ٹ عٳًځ٢ نځؿَّٝٵ ٍٳ ،ؾځػٹفٳٜٵ اُد  َيٚ♂:ٚٳقځل َّّ ِّن  ُُمَ ـْ  َأْخاِزْ  ▬اإلشاال  َظا
ٍٳ ٍٴ ؾځكځل َد  َأنْ  اإلشال ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ َٓ َّٓ  إَِفافَ  َٓ  َأنْ  َتْن اًدا َوَأنَّ  اهلل إِ َّّ  اهلل َرُشاقُل  ُُمَ

ٔؿَ  ،◘ َِ اَلةَ  َوُت ِتَ  ،افهَّ ْٗ ٚةَ  َوُت ـَ َّٟ  ،َرَمَوٚنَ  َوَتُهق َ  ،افزَّ َٝ  َوََتُ ْٔ ٌَ َٝ  إِنْ  اْف ًْ ََُى ْٔافِ  اْش  إَِف

ٍٳ ،▬َشٌِٔاًل  ٍٳ ،َٳؿٳقڃتٳ :قځل ٘ٴ  ؾځعٳذٹبٵٓٳل :قځل ٘ٴ  يځت ٘ٴ  ٜٳهٵتأځيڂ ُٳتؿٿقڂ ٍٳ  ،ٚٳٜٴ ِّن َؾا♂:قځتل ْخِزْ
ـْ  َٖ  َظا

ٍٳ ▬اإليمن ـَ  َأنْ ♂:قځل ِم ْٗ ُِفِ  بِٚهلل ُت َُ ٌُُِافِ  ،َوَماَلئِ ـُ َٔاْق ِ  ،َوُرُشاِِفِ  ،َو ِخارِ  َواْف ْٔ ـَ  ،ا ِم ْٗ  َوُتا

َدرِ  ََ هِ  بِْٚف هِ  َخْرِ ٍٳ، ▬َوَذِّ ٍٳ ،َٳؿٳقڃتٳ :قځل ِّن ♂:قځل ْخِزْ
َٖ ـْ  َؾ ٚنِ  َظ ًَ ْح ٍٳ ▬اإْلِ ٌُاَد  َأنْ  :قځل ًْ  َت

ََّٕؽ  اهلل َٖ ْ  َؾِ٘نْ  َراهُ تَ  ـَ ـْ  َل ُُ فُ  َتَراهُ  َت َّٕ ٍٳ، ▬َيَرا َ  َؾِ٘ ِّن  :قځل ْخِزْ
َٖ ـْ  َؾا ِٜ  َظا اَٚظ ًَّ ٍٳ  ▬اف  َماٚ♂:قځتل
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ٚ وُل ُٗ ادًَْ َٓ َِؿَ  َظْْ َْٖظ ـْ  بِ ٚئِؾِ  ِم ًَّ ٍٳ ،▬اف ِّن  :قځل ْخِزْ
َٖ ـْ  َؾ ٚ َظ ٍٳ ،َأَمَٚرِتَ ُٜ  َتِِاَد  َأنْ ♂:قځل ََما ْٕ  ا

ٚ َٓ َُ ٚةَ  َتَرى َوَأنْ  ،َربَّ ٍَ َراةَ  اْْلُ ًُ َٜ  اْف َٚف ًَ اٚءِ  ِرَظاٚءَ  اْف ََُىاَٚوُفقنَ  افنَّ َٔاٚنِ  ِف  َي ٌُْْ ٍٳ  ▬اْف ِٻ  :قځتل  ثٴت
ًٹٝٽل ؾځًځبٹجٵتٴ اْٵڀځًځلٳ ِٻ ،َٳ ٍٳ ثٴ رُ  َيٚ♂:يٹٞ قځل َّ ـْ  َأَتْدِري ُظ ٚئُِؾ  َم ًَّ ًڃتتٴ  ؟اف ٘ٴ  اهلل :قڂ  ٚٳقٳنٴتٛيڂ
ِٴ ًځ ٍٳ، أځعٵ فُ ♂:قځل َّٕ يُؾ  َؾِ٘ ؿْ  ِجْزِ ـُ ؿْ  َأَتٚ ُُ ُّ ِِّ ًَ ؿْ  ُي ُُ  .(1)▬ِديَْ
إغٛتٞ ٸ اهلل، َٔ ٖفا ا٠ؿٜح ٜتب٭ يٓل إٔ أقنلٕ اٱن٬ّ ٵهت١: أٚشلتل    

ايُتًٛات   أٟ:يٗلؾ٠ إٔ ٫ اي٘ إ٫ اهلل ٚإٔ ٣ُؿا قنٍٛ اهلل، ٚإقلَت١ ايُت٠٬   
عٓؿ بًٛؽ ُْلب ايمنل٠، َّٚٛ قَٓلٕ ٚـيو ٶتٔ   :ا١ُو، ٚإٜتل٤ ايمنل٠ أٟ

يكعٞ ٲٓع٘ َٔ ايُٝلّ، ٚستر بٝتت اهلل    قؿق ع٢ً ايُٝلّ ٚمل ٜهٔ عٓؿٙ عفق
ا٠كاّ ٶٔ انتڀلع إٮ ـيو نب٬ٝ، أَل أقنلٕ اٱٲلٕ ؾٗتٞ نتت١ ٖٚتٞ: اٱٲتلٕ     
بلهلل ٥٬َٚهت٘ ٚنتب٘ َجٌ ايتٛقا٠ ٚاٱ٥ٌٝ ٚايككإٓ، ٚقنً٘ ٚايّٝٛ اٯغتك َٚتل   

 ؾٝ٘ َٔ غٝبٝلت ٚايكؿق غرلٙ ٚيكٙ.
ٚيٝو نتٌ َهتًِ َ٪َٓتلڄ    اٱن٬ّ َكس١ً تهبل اٱٲلٕ ؾهٌ َ٪َٔ َهًِ ٚ

ِٝ ٚايؿيٌٝ قٍٛ اهلل تعلٮ:ٔ َْظَراُب  َؿَٚف ْٕ ْ  ُؿؾ آَمَّْٚ ا ِمُْقا لَّ ْٗ َْٚ ُؿقُفقا َوَفُِـ ُت ّْ َِ  َأْشا
يَمنُ  َيْدُخؾِ  َودََّٚ ؿْ  ِف  اإْلِ ُُ ُِقبِ قا َوإِن ُؿ ًُ ؿ َٓ  َوَرُشقَففُ  اهلل ُتىِٔ ُُ ُْ ـْ  َيِِ ؿْ  مِّ ُُ ًٚ  َأْظَمفِ ْٔا  َص
قرٌ ؽَ  اهلل إِنَّ  ِحٔؿٌ  ٍُ قتٍٛ   عٓؿ أٌٖ ايه١ٓ ٚاُٟلع١ ٚاٱٲلٕص، 14طا٠ذكات: ٖرَّ

َٚٔ أِٖ َؿلت اٶت٪َٓ٭   بليًهلٕ ٚاعتكلؾ بلٟٓلٕ ٚعٌُ بلٟٛاقع ٚا٭قنلٕ،
نتتٛق٠ ايبكتتك٠ قتتلٍ ٸ اٶتتتك٭  بٗتتل عبتتلؾٙاهلل تعتتلٮ ٲتتلٕ بليػٝتتب ؾَٛتتـ اٱ

َُاُٚب  َذفَِؽ  (1)الٔتعلٮ: َٛ  َٓ  اْفُِ اغَ  ىُهاًد  ؾِٔافِ  َرْيا َِ َُّ ُّ ِْ ـَ  (2)فِّ ِمُْاقنَ  افَّاِذي ْٗ  ُي
 ِٛ ْٔ ٌَ قنَ  بِْٚف ُّ ٔ

َِ الةَ  َوُي َّٚ افهَّ َُقنَ  َرَزْؿَُْٚهؿْ  َوِِم ٍِ  .ص3:ايبكك٠ط ٖ(3)ُيْ
ا٠ل ٚسٓك اٶتٛت ؾكتلٍ: إْتٞ    ايعبؿ إـا علٜٔ  ًَلٖؿإٮ ٜٚتشٍٛ ايػٝب 

بعتلمل ايػٝتب،    إـ أْ٘ اٯٕ مل ٜعؿ َ٪َٓلڄ، تبت اٯٕ ؾًٝو شلفا اٱْهلٕ تٛب١ أبؿاڄ
بٌ أَبض َ٪َٓلڄ بعلمل ايًٗلؾ٠; ٭ْ٘ ٜك٣ اٶ٥٬ه١ عٝلْلڄ أَلَ٘، إـاڄ: َل ايؿكم بٝٓ٘ 

                                                 

 .9 َهًِأغكد٘  (صحٔح) (1)
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 !؟ٚب٭ ايهؿلق ايفٜٔ ً٘بٛا إٔ ٜكٚا قبِٗ، أٚ ٜكٚا اٶ٥٬ه١
ِْٖت  َيْق َ قلٍ تعلٮ:ٔ ًُْض  َي عُ  ٓ َربَِّؽ  آَيِٚت  َب ٍَ ًًٚ  َيْْ ٍْ ْ  إِيَمُنَٚ َٕ ـْ  َل ُُ ْٝ  َت  ـْ مِ  آَمَْ

ٌُْؾ  ْٝ  َأوْ  َؿ ٌَ ًَ  .ص158طا٭ْعلّ: َٖخْراً  إِيَمِنَٚ ِف  ـَ
عؿّ ق١ٜ٩ ا٭يتٝل٤ عًت٢ سكٝكتٗتل،    ايڀبٝع١ٝ يعؿّ اٱٲلٕ بليػٝب ٚايٓتٝذ١ 

ٜهؿع ٸ ٖتفٙ  ٚ ًٜٗح ٨ٚكٟؾٝعٌٝ اٱْهلٕ ٸ يو ٚسرل٠ ٚيتلت يًكًب، 
ا٠ٝل٠، ٚيهٔ َٔ غترل ٖتؿف، َٚتٔ غترل قاست١، َٚتٔ غترل ا٦ُ٘ٓتلٕ عًت٢          

 ٘تت٬م; ؾهتتبشلٕ اهلل! ٖتتٌ ٜڀ٦ُٓتتٕٛ ٖٚتتِ ٫ ٜ٪َٓتتٕٛ بتتلٯغك٠؟ ٜكتتٍٛ   اٱ
ـْ اهلل تعلٮ:ٔ ـْ  َأْظَرَض  َوَم ـِْري َظ ًٜ  َففُ  َؾِ٘نَّ  ِذ ًَِٔن هُ  َوًُْْٚ  َم َْٕحُؼُ ِٜ  َياْق َ  َو ََٔٚما

َِ  اْف
ك َّ  ص.124:٘٘ط ٖ(124) َأْظ

َٔ ٚيفيو ُٜـ اهلل تعلٮ اٶ٪َٓ٭ بأِْٗ ٜ٪َٕٓٛ ٯل دل٤ ب٘ اهلل ٚقنٛي٘ 
ََّٕم ٔقلٍ تعلٮ:غٝبٝلت  ِمُْقنَ  إِ ْٗ ـَ  ادُْ ْ  ُثؿَّ  َوَرُشقفِفِ  بِٚهللِ  آَمُْقا افَِّذي  َيْرَتُٚبقا َل
ؿْ  َوَجَٚهُدوا َْٖمَقاَِلِ ؿْ  بِ ِٓ ًِ ٍُ ِٚدُؿقنَ  ُهؿُ  ُأْوَفاَِؽ  اهلل َشٌِٔؾِ  ِف  َوَإٔ ٖ (15) افهَّ

ل٤ ٸ نٛق٠ ص، ٖٚٓلى َؿلت نجرل٠ يًُ٪َٓ٭ ْفنك َٓٗل َل د15: ا٠ذكاتط
ََِح  َؿْد اٶ٪َٕٓٛ قلٍ تعلٮ:ٔ ِمُْقنَ  َأْؾ ْٗ ـَ  (1)ادُْ ًُقنَ  َصاَلِتِؿْ  ِف  ُهؿْ  افَِّذي  َخِٚص

ـَ  (2) ـِ  ُهؿْ  َوافَِّذي قِ  َظ ٌْ َِّ ِرُوقنَ  اف ًْ ـَ  (3) ُم ٚةِ  ُهؿْ  َوافَِّذي ـَ ُِقنَ  فِِزَّ ـَ  (4)َؾِٚظ  َوافَِّذي
ؿْ  ُهؿْ  ِٓ ُروِج ٍُ َّٓ  (5) َحٚؾُِيقنَ  فِ ؿْ  َظَذ  إِ ِٓ ْٝ  َمٚ أوْ  َأْزَواِج َُ َِ ُؿْ  َأْيَمُنُؿْ  َم  َؽْرُ  َؾِ٘نَّ

ُِقِمغَ  ـِ  (6)َم َّ ٌَك َؾ َُ ُْٖوَفاَِؽ  َذفَِؽ  َوَراء اْب ُٚدونَ  ُهؿُ  َؾ ًَ ـَ  (7) اْف َِٕٚتِؿْ  ُهؿْ  َوافَِّذي ََمٚ ِٕ 
ِدِهؿْ  ْٓ ـَ  (8) َراُظقنَ  َوَظ َقاِتِؿْ  َظَذ  ُهؿْ  َوافَِّذي َِ  ُهؿُ  ُأْوفَاَِؽ  (9) َُيَٚؾُِيقنَ  َص
ـَ  (10)اْفَقاِرُثقنَ  ْرَدْوَس  َيِرُثقنَ  افَِّذي ٍِ ٚ ُهؿْ  اْف َٓ  - 1طاٶ٪َٕٓٛ: ٖ(11)َخٚفُِدونَ  ؾِٔ

 .ص11
◘ بأْ٘ َٔ آَٔ بلهلل قبٻلڄ ٚبلٱنت٬ّ ؾٜٓتل ٚٯشُتؿ    ◘ ٚأغدلْل قنٍٛ اهلل 

ٔٵْبٝل ٚقن٫ٛڄ، ٚأقلّ أقنلٕ اٱن٬ّ: اي٠٬ُ ٚايمنل٠ أؾغً٘ اهلل ا١ٟٓ، ؾ ٞ  عٳ  أځبٹت
ٞٿ :☺  ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ ٔڇ ايٓٻبٹ ٍٳ◘  عٸ ـْ ♂:قځل ـَ  َم ااَلةَ  َوَأَؿاٚ َ  َوَرُشاقفِفِ  بِاٚهللِ آَما  َوَصاٚ َ  افهَّ

ٚنَ  َرَمَوٚنَ  ٚ ـَ ًَّ فُ  َأنْ  اهلل َظَذ  َح َِ َٜ  ُيْدِخ َّْ ََِس  َأوْ  اهلل َشٌِٔؾِ  ِف  َهَٚجرَ  اْْلَ  افَُِّل َأْرِوفِ  ِف  َج
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ٚ ُوفَِد  َٓ ٍٳ لٜٳ :قځليڂٛا ▬ؾِٔ ٍٳ ؟بٹفٳيٹوځ ايٓٻلىٳ ْٴٓٳبٿ٧ٴ أځؾځ٬ځ اهلل قٳنٴٛ ٕٻ :قځل ٞ  إڇ  َٹل٥ٳت١ځ  ايڃذٳٓٻت١ٹ  ؾٹت
ٖٳل ؾٳقٳدٳ١ٺ ٔٳ اهلل أځعٳؿٻ ٖٹؿٹٜ ُٴذٳل ًڃ ٘ٹ ؾٹٞ يٹ ٌټ ،نٳبٹًٝٹ ٔڇ نڂ ُٳل َٳل ؾٳقٳدٳتٳٝٵ ٗٴ ُٳل بٳٝٵٓٳ ٔٳ نځ ُٳل٤ٹ بٳٝٵ  ايهٻ

ٗڇ ـٳا ،ٚٳا٭ځقٵ ِٴ ؾځإڇ ٚٵىٳايڃؿٹكٵ ؾځهٳًڂٛٙٴ اهلل نٳأځيڃتٴ ٘ٴ ؾٳ ٚٵنٳطڂ ؾځإڇْٻ  ،ايڃذٳٓٻت١ٹ  ٚٳأځعٵًځت٢  ،ايڃذٳٓٻ١ٹ أځ
٘ٴ ٛٵقځ ٍٴ ٚٳؾځ ٔڇ عٳكٵ ُٳ َٹٓٵ ،ايكٻسٵ ٗٳ تٳؿځذٻكٴ ٘ٴتٚٳ  .(1)ايڃذٳٓٻ١ٹ لقٴتأځْٵ

ؾقد١ اٱسهلٕ ٖٚٞ ◘ ٚٸ سؿٜح ددلٌٜ عًٝ٘ ايه٬ّ عكٻف قنٍٛ اهلل 
 َكتبت١  بًؼ ؾكؿ تعلٮ اهلل ٜك٣ ٚنأْ٘ اهلل ؿٳبٳعٳ ُٔٳؾقد١ أع٢ً َٔ ؾقد١ اٱٲلٕ ؾځ

 َٚٔ، اٶك٤ قًب ٸ ٖٞ بٌ ٚايه٬ّ بليؿع٣ٛ ٫تهٕٛ اٶكاقب١ ٖٚفٙ. اٱسهلٕ
ٞ  َتل  ايتٓؿو  ؾُكاقبت١ ، ايُل١٠ ا٭عُلٍ إٮ اهلل ٖؿاٙ نكٙ ٸ اهلل قاقب  إ٫چ ٖت

ـَ ٔ :تعتلٮ  اهلل قلٍ تعلٮ اهلل ٜكْلٙ ٫ َل تكتهب إٔ ٢لٖؿتٗل  جَٚهادوا وافاذي
ؿفَِْٓدَيَّْ  ؾْٔٚ ُٓ ْٚ َِ ٌُ ْغَ  دََعَ  اهلل وإنّ  ُش ًِ  ص 69طايعٓهبٛت: ٖادُح

ٍ  بعتؿ  تعتلٮ  هلل َكاقب١ ٸ ايُشلب١ ايهكاّ اٶجٌ ا٭ع٢ًٚيكؿ ْكب   قنتٛ
ٔٵ ٚقؾ ؾكؿ ،◘ اهلل ٍٳ ☺  أځْٳتوڈ  عٳ ِٵ : قځتل ٕٳ  إڇْٻهڂت ًڂتٛ ُٳ ُٳتل٫ڄ  يځتٳعٵ ٞٳ  أځعٵ ٞ  أځؾٳمټ ٖٹت  ؾٹت

ِٵ ٔٵ أځعٵٝٴٓٹهڂ ًٻعٳكڇ َٹ ٕٵ ،اي ٖٳليځ نڂٓٻل إڇ ٗٵؿٹ عٳًځ٢ ٓٳعٴؿټ ٞٿ عٳ ٔٵ◘  ايٓٻبٹ ُٴٛبٹكځلتٹ َٹ ٍٳ، ايڃ ٛ  قځل  أځبٴت
ًٹهځلتٹ بٹفٳيٹوځ ٜٳعٵٓٹٞ اهلل عٳبٵؿ ٗٵ ُٴ   .(2) ايڃ

ِ  َل ٚب٭ ٚتلبعِٝٗ ايُشلب١ دٌٝ ب٭ ايؿكم ٖٛ ـيهِ ٔ  أعكتبٗ ٍ  َت : أدٝتل
ِ  تتشكى إٔ قبٌ هلل تعلٮ َٚكاقبتِٗ بإغ٬َِٗ تعلٮ اهلل عبؿٚا ؾًكؿ  دتٛاقسٗ
 ٚ٭دتك  ،ايتؿْٝل  ا٠ٝتل٠  ٖتفٙ  ٸ ٚايتهتؿٜؿ  بلشلؿا١ٜ تعلٮ اهلل ؾأنكَِٗ ،يعبلؾ٠بل

ٞ  َتل  اهلل تعتلٮ  ؾُكاقب١، أندل اٯغك٠  ٫ َتل  تكتهتب  إٔ ٠ ايتٓؿو ٢لٖتؿ  إ٫َّ ٖت
 .تعلٮ اهلل ٜكْلٙ

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                                 

 .2790 ٟايبػلقأغكد٘  (صحٔح) (1)

 .6492 ايبػلقٟ أغكد٘ (صحٔح) (2)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...بعؿ٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل  إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع ق١ُ عع١ُٝ تب٭ عع١ُ نًُت١ ايتٛسٝتؿ   

ٔٵؾځ َٳ١ځ عٳ ٔٳ أڂنٳل ٍٳ: ☻  لٳٜٵؿٺ بٵ ٍٴ بٳعٳجٳٓٳلقځل أٟ قبًٝت١ َتٔ    - ايڃشٴكٳقځ١ٹ إڇيځ٢◘  اهلل قٳنٴٛ
ُٳبٻشٵٓٳل -د١ٓٝٗ  ّٳ ؾځ ٛٵ ِٵ ايڃكځ ٖٴ َٵٓٳل ٗٳمٳ ٌٷ أځْٳل ٚٳيځشٹكڃتٴ، ؾځ ٔٵ ٚٳقٳدٴ ُٳلقڇ َٹ ِٵ قٳدٴ٬ڄ ا٭ځْٵ ٗٴ ٓٵ  َٹ
ُٻل ًځ ًٹٝٓٳلٙٴ ؾځ ٍٳ غځ ٘ٳ ٫ځ: قځل ـٻ، اهلل إڇ٫َّ إڇيځ ٟټ ؾځهځ ُٳلقڇ ٘ٴ ا٭ځْٵ َٵشٹٞ ؾځڀځعٳٓٵتٴ ٘ٴ  سٳتٻت٢  بٹكٴ ًڃتٴت ، قځتٳ
ُٻل ًځ َٵٓٳل ؾځ ٞٻ بٳًځؼٳ قځؿٹ ٍٳ ،◘ ايٓٻبٹ ُٜ  َيٚ♂:ؾځكځل َُفُ  ُأَشَٚم ِْ َُ َد  َأَؿ ًْ ًڃ ▬؟اهلل إَِّٓ  إَِففَ  َٓ  َؿَٚل  َمٚ َب : تٴقڂ
ٕٳ ـٶا نځل ٛٿ ُٳل -أٟ َهتذرلا َٔ ايكتٌ  - َٴتٳعٳ ٍٳ ؾځ ٖٳل لٳا ُٳٓٻٝٵتتٴ  سٳتٻ٢ ٜٴهځكٿقٴ ٞ  تٳ ِٵ  أځْٿت  يځت
ٔٵ ُٵتٴ أځنڂ ٌٳ أځنٵًځ ّڇ ـٳيٹوځ قځبٵ ٛٵ  . (1) ايڃٝٳ

ٕ >  اهلل إٓ إفاف ٓ أن صٓٚدة: > ا٭ٚٮ ايه١ًُ ؾأَل ٕ  ٜعتذلف  ؾتأ ٘  اٱْهتل  بًهتلْ
٘  ٚاٶعتين ، ٚدٌ عم اهلل إ٫ شلبٹ َعبٛؾ ٫ بأْ٘ ٚقًب٘  اهلل إ٫ ستل  َعبتٛؾ  ٫ أْت

ٞ  أَل ٚإثبلت، ْؿٞ ع٢ً ًَت١ًُ ا١ًُٟ ٖٚفٙ ٚسؿٙ، ٛ  ايٓؿت ٘  ٫>  ؾٗت  ٚأَتل >  إيت
٘  ايكًب ب٘ آَٔ إٔ بعؿ بليًهلٕ إقكاق ؾٗٛ،  اهلل إ٫>  ؾؿٞ اٱثبلت  َعبتٛؾ  ٫ بأْت

ٞ  ٚستؿٙ  هلل ايعبتلؾ٠  إغ٬ّ ٜتُٓٔ ٖٚفا ٚدٌ عم اهلل إ٫ شلبٹ  لؾ٠ايعبت  ْٚؿت
 .نٛاٙ عُل

ٍ  ٣ُتؿاڄ  إٔ>  يتٗلؾ٠  َعٓت٢  أَل ٛ >  اهلل قنتٛ ٕ  اٱقتكاق  ؾٗت ٕ  بليًهتل  ٚاٱٲتل
ٞ  ايككيٞ اهلل عبؿ بٔ اڄ٣ُؿ بإٔ بليكًب ٍ ◘  اشلتلسل ٌ  عتم  اهلل قنتٛ  إٮ ٚدت
َٚ َيٚ ُؿْؾ ٔ:تعلٮ اهلل قلٍ نُل ٚاٱْو أٟ َٔ ا١ًل ٳٝع ُس  َأُّيه  َرُشاقُل  إِّنِّ  افَّْٚ

                                                 

 .ٚايًؿغ يًبػلقٟ 96ٚ َهًِ  6872أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (1)
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ؿْ  هللِا ُُ ْٔ ُِْؽ  َففُ  افَِّذي ًًٔٚ َْجِ  إَِف َمَواِت  ُم ًَّ ُٝ  َُئِْاال ُهقَ  إَِّٓ  إَِفافَ  ٓ َوإَْرضِ  اف ٔا ِّ  َوُي
الِّ  افٌَِّْالِّ  َوَرُشاقفِفِ  بِٚهلل َؾئِمُْقاْ  ـُ  افَّاِذي إُمِّ ِم ْٗ َِِمتِافِ  بِاٚهلل ُيا ـَ اقهُ  َو ًُ ٌِ اؿْ  َواتَّ ُُ َِّ ًَ  َف
َُُدونَ  ٌَٚٔ:تعلٮ ٚقلٍ ،ص158طا٭عكاف: َٖتْ َل  افَِّذي َر َ َت ْرَؿٚنَ  َٕزَّ ٍُ ٌْاِدهِ  َظَذ  اْف  َظ
قنَ  ُُ َٔ

ٚدَِغَ  فِ ًَ ِْ
ٍ  تُؿم إٔ ايًٗلؾ٠ ٖفٙ َٚكت٢ٓ ص،1طايؿكقلٕ: َِٖٕذيراً  فِ  قنتٛ

٘  َل ٜتٓب ٚإٔ أَك، ؾُٝل أَكٙ ٰتجٌ ٚإٔ أغدل، ؾُٝل◘  اهلل  ٚلدتك،  ْٗت٢  عٓت
 يكنٍٛ إٔ تعتكؿ أ٫ أٜٓلڄ ايًٗلؾ٠ ٖفٙ َٚكت٢ٓ يكع، ٯل إ٫ اهلل تعبؿ ٫ ٚإٔ
ٛ  بٌ ايعبلؾ٠، ٸ سكل أٚ ايهٕٛ، ٚتُكٜـ ايكبٛب١ٝ ٸ سكچلڄ◘  اهلل  عبتؿ ◘  ٖت
 ايٓك أٚ ايٓؿع َٔ ي٦ٝلڄ يػرلٙ ٫ٚ يٓؿه٘ ٲًو ٫ٚ ٜهفب، ٫ ٚقنٍٛ ٜعبؿ، ٫
اؿْ  َأُؿاقُل  َّٓ  ُؿاؾٔ:تعلٮ اهلل قلٍ نُل اهلل يل٤ َل إ٫ ُُ ـُ  ِظْاِدي َف  َوٓ هللِا َخاَزآئِ

َِؿُ  َٛ  َأْظ ْٔ ٌَ ؿْ  َأُؿقُل  َوٓ اْف ُُ ٌَِؽ  إِّنِّ  َف ٌِعُ  إِنْ  َم  ،ص50طا٭ْعتلّ:  ٖإَِلَّ  ُيقَحك َمٚ إَِّٓ  َأتَّ
ؿْ  َأْمُِِؽ  َٓ  إِّنِّ  ُؿْؾ ٔ:تعلٮ اهلل ٚقلٍ ب٘، أَك َل ٜتبع َأَٛق عبؿ ؾٗٛ ُُ اً  َف َٓ  َضّ  َو
ـَ  َُيَِرِّن  َفـ إِّنِّ  ُؿْؾ  (21) َرَصداً  ـْ  َأَحٌد  اهلل ِم ََُحاداً  ُدوِٕافِ  ِمـ َأِجَد  َوَف ِْ  ٖ(22)ُم

ِز  َأْمُِِؽ  َّٓ  ُؿؾٔ:نبشلْ٘ ٚقلٍ ،ص22 - 21طأٟ:  ٍْ ًٚ  فَِْ ًا ٍْ اً  َوَٓ  َٕ  َماٚ إَِّٓ  َضّ
ُٝ  َوَفقْ  اهلل َصٚء ْ َِؿُ  ـُ َٛ  َأْظ ْٔ ٌَ َثْرُت  اْف ُْ َُ ـَ  َْٓش ْرِ  ِم ِْلَ  َوَمٚ اْْلَ ًَّ قءُ  َم ًه ْٚ  إِنْ  اف َٕ  إَِّٓ  َأ
ِذيرٌ  ْق ٍ  رٌ َوَبِن  َٕ ََ ِمُْقنَ  فِّ ْٗ  إ٫ إي٘ ٫ إٔ) يٗلؾ٠ َع٢ٓ ؾٗفا ص،188طا٭عكاف: ُٖي
 .(اهلل قنٍٛ ٣ُؿاڄ ٚإٔ اهلل،

 َٔ ؾْٚ٘ َٔ ٫ٚ◘  اهلل قنٍٛ ٫ ايعبلؾ٠ ٜهتشل ٫ أْ٘ تعًِ اٶع٢ٓ ٚبٗفا
اُِل َصااَلِت  إِنَّ  ُؿاْؾ ٔٚستؿٙ  تعتلٮ  هلل إ٫ يٝهتت  ايعبلؾ٠ ٚإٔ اٶػًٛق٭، ًُ ُٕ  َو

 َٔ اٚدَِغَ  َربِّ  هللِ َوَِمَِٚت  ٚيَ َوَُمْ ًَ ياَؽ  َٓ  (162) اْف ْٚ  ُأِماْرُت  َوبِاَذفَِؽ  َفافُ  َذِ ا َٕ ُل  َوَأ  َأوَّ
غَ  ِّ ِِ ًْ ٘  إٔ◘  قنتٍٛ اهلل  سل ٚإٔ ،ص163 - 162طا٭ْعلّ: ٖ(163)ادُْ  تٓميت
 ٚن٬َ٘ اهلل ًَٛات ٚقنٛي٘، اهلل عبؿ أْ٘ ٖٚٛ إٜلٖل تعلٮ اهلل أْمي٘ اييت اٶٓمي١
ٔ  ؿوتٚايٓت  ايكًب كٜكتٝ: َٓٗل عع١ُٝ مثكات ٚيًًٗلؾت٭ ٖفا، عًٝ٘  ايتكم  َت

 .اٶكنً٭ يػرل ٚا٫تبلع يًُػًٛق٭،
 ٚادتب  أٍٚ عٔتعلٮ  اهلل قٴ٘ ؾ١ًٝٓ ايًٝؼ ٣ُؿ َلحل ايعجُٝ٭ ن٦ٌٚ
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 إيٝ٘ ا١ًل ٜؿع٢ َل أٍٚ ٖٛ ا١ًل ع٢ً ٚادب أٍٚ: بكٛي٘ ؾأدلب، ا١ًل ع٢ً
٘  اهلل قْٞ دبٌ بٔ ٶعلـ◘  ايٓيب بٝٓ٘ ٚقؿ ٘  ست٭  عٓت ٔ  بعجت ٔٵ  ،يًتُٝ ٔڇ  ؾځعٳت  ابٵت

ٕٻ، ☻ عٳبٻلىڈ ـٶا أځ ٍٳ☺  َٴعٳل ٍٴ بٳعٳجٳٓٹٞ: قځل ٍٳؾځ◘  اهلل قٳنٴٛ ََّٕؽ :♂كځل ِْٖت  إِ ـْ  َؿْقًمٚ َت  ِم

َُِٚب  َأْهؾِ  ؿْ ، اْفُِ ُٓ َٚدةِ  إَِػ  َؾْٚدُظ َٓ  َأَضاُٚظقا ُهاؿْ  َؾِ٘نْ ، اهلل َرُشقُل  َوَأّنِّ ، اهلل إَِّٓ  إَِففَ  َٓ  َأنْ  َص

ؿْ ، فَِذفَِؽ  ُٓ ّْ
َْٖظِِ َض  اهلل َأنَّ  َؾ ؿْ  اْؾَسَ ِٓ ْٔ َِ َقاٍت  ََخَْس  َظ َِ ؾِّ  ِف  َص ٍٜ  َياْق ٍ  ـُ ا َِ ْٔ  ُهاؿْ  َؾاِ٘نْ ، َوَف

ؿْ ، فَِذفَِؽ  َأَضُٚظقا ُٓ ّْ
َْٖظِِ َض  اهلل َأنَّ  َؾ ؿْ  اْؾَسَ ِٓ ْٔ َِ ًٜ  َظ َخُذ  َصَدَؿ ْٗ ْـ  ُت ؿْ  ِما ِٓ َٔاٚئِ

ده  َأْؽِْ  ِف  َؾاُسَ

 ِٓ َرائِ ََ اٚ َ  فِاَذفَِؽ  َأَضُٚظقا ُهؿْ  َؾِ٘نْ ، ؿْ ُؾ اَرائِؿَ  َؾِ٘يَّ ـَ ؿْ  َو إٔ تأغتف أؾٓتٌ    :أٟ – َأْماَقاَِلِ
ُِاق ِ  َدْظاَقةَ  َواتَّاِؼ ، -أْعلَِٗ عٓؿ ٳع لنل٠ اٶلٍ  َّٕافُ  ادَْْي َْٔس  َؾِ٘ اٚ َفا َٓ َْْٔ  اهلل َوَباْغَ  َب

   .(1) ▬ِحَجٌٚب 
 ٚ ٜٓڀتل ايًتٗلؾٜٔ   ٚست٢ ٜؿغٌ ايهلؾك ؾٜٔ اٱن٬ّ ٜػتهٌ غهٌ اٱنت٬ّ 

ٚـٖب ا٠ٓؿ١ٝ، ٚايًلؾع١ٝ إٮ انتشبلب ايػهٌ يًهلؾك إـا  ،ايڃشٳٓٳلبٹًځ١ڂٖهفا ـٖب 
ٖٚٛ دٓتب ٚدتب عًٝت٘ ايػهتٌ، ٚإـا ْڀتل       ٚإـا أنًِ، أنًِ ٖٚٛ غرل دٓب 

 (.71اٶكتؿ بليًٗلؾٜٔ َشت تٛبت٘ عٓؿ ا٠ٓؿ١ٝ ٚايًلؾع١ٝ ٚا٠ٓلب١ً )
ٚعتؿّ   ٸ أَكُٖل ُْٚٗٝٗتل  ٚقنٛي٘ بڀلع١ اهلل ٜٚأَك اهلل تعلٮ أٌٖ اٱٲلٕ

َٚ َيٚإبڀلٍ ثٛابِٗ بأعُلٍ ايهؿك ٚاٶعلَٞ قلٍ تعلٮ:ٔ ـَ  َأُّيه اقا آَمُْاقا افَّاِذي ًُ  َأضِٔ
قا اهلل ًُ ُشقَل  َوَأضِٔ َٓ  افرَّ ُِقا َو ٌْىِ ؿْ  ُت ُُ  .ص33ط٣ُؿ: ٖ(33) َأْظَمَف

َٚ َيٚٔ:تعلٮ قلٍٚ ـَ  َأُّيه قاْ  آَمُْقاْ  افَِّذي ًُ قاْ  اهلل َأضِٔ ًُ ُشاقَل  َوَأضِٔ  إَْمارِ  َوُأْوِل  افرَّ
ؿْ  ُُ ُُؿْ  َؾِ٘ن ِمْ ءٍ  ِف  َتََْٚزْظ وهُ  َرْ ُشقلِ  هللِا إَِػ  َؾُرده ُُؿْ  إِن َوافرَّ ْ ِمُْقنَ  ـُ ْٗ َٔاْق ِ  بِاٚهلل ُت  َواْف
ـُ  َخْرٌ  َذفَِؽ  أِخرِ  ًَ ِْٖويالً  َوَأْح  .ص59طايٓهل٤: ٖ(59) َت

َٚ َيٚٚقلٍ تعلٮ:ٔ قاْ  آَمُْقاْ  ـَ افَِّذي َأُّيه ًُ ُُؿْ  َظْْفُ  َتَقفَّْقا َوَٓ  َوَرُشقفَفُ  اهلل َأضِٔ  َوَإٔ
ًُقنَ  َّ ًْ ٔٵأغكز َهًِ ٸ َشٝش٘ ٚ ،ص20:ا٭ْؿلٍط ٖٖ(20) َت   ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ
ٞٿ: ☺  ٔڇ ايٓٻبٹ ٍٳ◘  عٸ ـْ ♂:قځل ْد  َأَضَٚظِْل َم ََ ـْ  ،اهلل َأَضٚعَ  َؾ ِهِْل َوَم ًْ ْد  َي ََ  ،اهلل َظَل  َؾ

                                                 

 ٚايًؿغ ٶهًِ.19، َٚهًِ 1395أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (1)
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َِمرَ  ُيىِعْ  ـْ َومَ  ْٕ ْد  ا ََ ـْ  ،َأَضَٚظِْل َؾ ًْصِ  َوَم َِمرَ  َي ْٕ ْد  ا ََ  .(1)▬َظَهِّٚن  َؾ
 :لٍتقت  ست٭ تٛيٝت٘ ا٬١ؾتت١    غڀبت١  ٸ ايڀلع١ سؿٚؾ☺  بهك أبٛ ْٚٚض

 عًٝهِ يٞ ٘لع١ ؾ٬ ٚقنٛي٘ اهلل عُٝت ؾإـا ٚقنٛي٘، اهلل أ٘عت َل ٘ٝعْٛٞأ
(11.) 

ْٻض عُك    ست٭ عٓؿ تٛيٝ٘ ا٬١ؾت١   ي٘ ب١غڀ أٍٚ ٸ ايڀلع١ سؿٚؾ☺ ٚٚ
 ٘لعت١  ؾت٬  اهلل عُت٢  َٚٔ ٘لعت٘ ٚدبت ؾكؿ اهلل علأ٘ َٔ ايٓلى أٜٗل ٜل: قلٍ
 (.37) عًٝهِ يٞ ٘لع١ ؾ٬ اهلل عُٝت ؾإـا اهلل أ٘عت َل أ٘ٝعْٛٞ ،ي٘

 ٸ ٚايؿتتٛل ٚايؿتت٬ع ايهتتعلؾ٠ ٘لعتت١ اهلل ٚقنتتٛي٘ عًتت٢ اهلل قتتتب يكتتؿو
ـْ ٔايؿاقٜٔ ْد  َففُ َوَرُشق اهلل ُيىِعِ  َوَم ََ  نُتل  ص،71:ا٭ستماب ط َٖظئِمً  َؾْقزاً  َؾٚزَ  َؾ

 ٩ُت٢،  ٫ٚ ٜٴعؿ ٫ َل ٚا٭غك١ٜٚ، ايؿ١ْٜٛٝ ايعكٛبلت َٔ اٶع١ُٝ، ع٢ً بقتٻ
ـْ ٔ:نبشلْ٘ ٜكٍٛ ٜهتك٢ُ، ٫ٚ ٩ؿ ٫ٚ ًْاصِ  َوَما اْد  َوَرُشاقَففُ  اهلل َي ََ  َواؾَّ  َؾ

ًٚ  َوالًٓ  َٔ ٔ:☾ ا٫ي٘  ٜٚكٍٛ ص،36:ا٭سمابط ُٖمٌِْٔ ِْ ـَ  ْحَذرِ َؾ قنَ  افَِّذي ٍُ ـْ  َُيَٚفِ  َظ
ؿْ  َأنْ  َأْمِرهِ  ُٓ ٌَ ٌٜ  ُتِهٔ َُْْ ؿْ  َأوْ  ؾِ ُٓ ٌَ  ص.63:ايٓٛقط َٖأفِٔؿٌ  َظَذاٌب  ُيِهٔ

ٔ  تُتٝب  عكٛبت١ٺ  ٚأععِ ـ  َت  عًت٢  ٚأَتك  قنتٛي٘،  ٚأَتك  اهلل أَتك  غتلي
٘  ايُشٝض، اٱٲلٕ ٚب٭ بٝٓ٘ ٩لٍ إٔ ٚاٶٓهكات، اٶعلَٞ  ايعكٝتؿ٠  ٚبت٭  ٚبٝٓت
ٕ  ٚتًبٝو ايكًب، بمٜؼ ٜٚبت٢ً اٶهتكِٝ، يڀكٜلٚا ايه١ًُٝ،  ٚأعٛاْت٘،  ايًتٝڀل

 إٜتلٙ،  َهتتُك٥لڄ  ـيتو  عًت٢  ٜماٍ ٫ٚ َشٝشلڄ، ٚقبٝش٘ سهٓلڄ عًُ٘ ن٤ٛ ؾرل٣
 - ا١لٰت١  بهت٤ٛ  ٜٚبت٢ً عًٝ٘، ٲٛت ست٢ عٓ٘، َؿاؾعلڄ ؾٝ٘، ٢لؾ٫ڄ ي٘، َتعُبلڄ
٘  ٚأيِٝ غٓب٘، يؿٜؿ َٔ بلهلل عٝلـاځٶ ٍ ، عكلبت َِأ:تعتلٮ  قتل  اهلل َأَزاغَ  َزاُؽاقا مَّ َؾ
ُِقَِبُؿْ  ْق َ  َُّيِْدي ٓ َواهلل ُؿ ََ َِغَ  اْف ِٚش ٍَ  (.53) ص5:ايُـط ٖاْف

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                                 

 ٚايًؿغ يًُهًِ. 1835َٚهًِ  2957ايبػلقٟ أغكد٘  (صحٔح) (1)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ لهللب ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع قس١ً اٱنكا٤ ٚاٶعكاز ايت٢ ؾكٗ ؾٝٗتل  أسبيت ٸ اهلل، 

ٔٵ اي٠٬ُ أغكز َهًِ ٸ َشٝش٘ ٔڇ  أځْٳتوڇ  عٳ ٕٻ☺  َٳليٹتوٺ  بٵت ٍٳ  أځ ◘  اهلل قٳنٴتٛ
ٍٳ ٌٷ َٔ ددلٌٜ عًٝ٘ ايه٬ّ َٚع٘ قنٍٛ اهلل  - َظَرَج  ُثؿَّ .. ♂:قځل ◘ أٟ َعؿ ن
َمءِ  إَِػ  - ًَّ ِٜ  اف ًَ ٚبِ ًَّ ََُح  اف ٍْ َُ يُؾ  َؾْٚش َٔؾ  ِجْزِ َِ ـْ  :َؾ ياُؾ  :َؿاَٚل ؟ َهاَذا َما ـْ  :ؿِٔاَؾ  ِجْزِ  َوَما

َؽ  ًَ ٌد : َؿَٚل  ؟َم َّّ َٞ  َوَؿْد : ؿَِٔؾ  ،◘ ُُمَ ًِ ْٔفِ  ُب َٞ  َؿْد  :َؿَٚل  ؟إَِف ًِ ْٔفِ  ُب َُِح ، إَِف ٍُ َٕاٚ َؾاَِ٘ذا َفَْاٚ َؾ  َأ

ًِْدا◘  بِِْ٘بَراِهٔؿَ  ًْ َرهُ  ُم ْٓ ِٝ  إَِػ  َط ْٔ ٌَ قرِ  اْف ُّ ًْ فُ  ُهقَ  َوإَِذا ،ادَْ ُِ ؾَّ  َيْدُخ ًُقنَ  َيْق ٍ  ـُ ٌْ  َأْفاَػ  َشا

ٍَِؽ  قُدونَ  َٓ  َم ًُ ْٔفِ  َي َٛ  ُثؿَّ  ،إَِف ك ْدَرةِ شِّ  إَِػ  ِّب  َذَه َٓ َُ ٚ َوإَِذا ،ادُْْْ َٓ ائَذانِ  َوَرُؿ ِٜ  ـَ ا َِ َٔ
ٍِ  َوإَِذا ،اْف

ُرَهٚ َّ اَللِ  َث َِ ْٚف َِمَّ  :َؿَٚل  ،ـَ ٚ َؾ َٓ َٔ ـْ  َؽِن ْت  َؽِقَ  َمٚ اهلل َأْمرِ  ِم َ ٌَرَّ ـْ  َأَحٌد  َؾَم  ،َت ِْاِؼ  ِم  اهلل َخ

َُىِٔعُ  ًْ ٚ َأنْ  َي َٓ َُ ًَ ـْ  َيْْ ٚ ِم َٓ
ِ ْ ًْ َْٖوَح  ،ُح َرَض  َأْوَحك َمٚ إَِلَّ  اهلل كَؾ ٍَ غَ  َظَعَّ  َؾ ًِ  ِف  َصااَلةً  ََخْ

ؾِّ  ٍٜ  َيْق ٍ  ـُ َِ ْٔ ُٝ  ،َوَف َٚل  ،◘ ُمقَشك إَِػ  َؾََْزْف ََ ُِاَؽ  َظاَذ  َربهاَؽ  َؾاَرَض  َمٚ :َؾ ُٝ  ؟ُأمَّ ا ِْ  :ُؿ

غَ  ًِ َْٖففُ  َربَِّؽ  إَِػ  اْرِجعْ : َؿَٚل ،َصاَلةً  ََخْ َٔػ  َؾْٚش ٍِ َُّْخ َُقنَ  َٓ  ََُؽ ُأمَّ  َؾِ٘نَّ  اف  َؾاِّ٘نِّ  َذفَِؽ  ُيىِٔ

َِْقُت  َؿْد  ائَِٔؾ  َبِْل َب ُتُؿْ  إِْهَ ُٝ  :َؿَٚل  ،َوَخَزْ ًْ ُٝ  َرّبِّ  إَِػ  َؾَرَج ِْ َُ اْػ  َربِّ  َياٚ :َؾ ٍِّ  َظاَذ  َخ

ُِل ٚ َظِّْل َؾَحطَّ  ،ُأمَّ ًً ُٝ  ،ََخْ ًْ ُٝ  ،ُمقَشك إَِػ  َؾَرَج ِْ َُ ٚ َظِّْل َحطَّ  :َؾ ًً َُاَؽ أُ  إِنَّ  :َؿَٚل  ،ََخْ  مَّ

َُقنَ  َٓ  َْٖففُ  َربَِّؽ  إَِػ  َؾْٚرِجعْ  ،َذفَِؽ  ُيىِٔ َٔػ  َؾْٚش ٍِ َُّْخ َِاؿْ  :َؿاَٚل  ،اف  َرّبِّ  َباْغَ  َأْرِجاعُ  َأَزْل  َؾ

ٌََٚر َ  َٚػ  َت ًَ ْٔفِ  ُمقَشك َوَبْغَ  ،َوَت َِ اَل  َظ ًَّ َُّك ،اف ُد  َيٚ :َؿَٚل  َح َّّ َـّ  ،ُُمَ ُا َقاٍت  ََخْاُس  إِنَّ َِ  َصا

ؾَّ  ٍٜ وَ  َيْق ٍ  ـُ َِ ْٔ ؾِّ  ،َف ُُ قنَ  َؾَذفَِؽ  َظْؼٌ  َصاَلةٍ  فِ ًُ ـْ  ،َصاَلةً  ََخْ ٍٜ  َهؿَّ  َوَم َْ ًَ َِاؿْ  بَِح اٚ َؾ َٓ ِْ َّ ًْ  َي

 ْٝ ٌَ
ُِ ًٜ  َففُ  ـُ َْ ًَ ٚ َؾِ٘نْ  ،َح َٓ َِ

ِّ ْٝ  َظ ٌَ
ُِ ا َففُ  ـُ ـْ  ،َظْؼً ٍٜ  َهؿَّ  َوَم َِّٔا ا ًَ َِاؿْ  بِ اٚ َؾ َٓ ِْ َّ ًْ ْ  َي ْٛ  َل َُا ُْ  ُت

ًْٔاٚ ٚ َؾِ٘نْ  ،َص َٓ َِ
ِّ ُِ  َظ ْٝ ـُ ٌَ  ًٜ َِّٔا ُٝ  :َؿَٚل  ،َواِحَدةً  َش َُّاك َؾََْزْفا ُٝ  َح ْٔا َٓ َُ ْٕ  ،◘ ُمقَشاك إَِػ  ا

ُتفُ  ْخَزْ
َٖ َٚل  َؾ ََ َْٖففُ  َربَِّؽ  إَِػ  اْرِجعْ  :َؾ َٔػ  َؾْٚش ٍِ َُّْخ َٚل  ،اف ََ ُٝ  :◘  اهلل َرُشقُل  َؾ ا ِْ َُ  َؿاْد  :َؾ
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 ُٝ ًْ َُّك َرّبِّ  إَِػ  َرَج ُٝ  َح ْٔ َٔ َُْح  .(1) ▬ِمْْفُ  اْش
أْٗل ععِٝ ؾإْٗل ٵو ٸ ايعؿؾ ٚٵهٕٛ ٸ ا٭دك ٚؾكْتت ٸ  ٚاي٠٬ُ ي

ايهُل٤ يععِ يأْٗل، ؾُٔ أنبلب ايؿ٬ع احمللؾع١ عًٝٗل، ٚيكؿ أغتدل اهلل تعتلٮ   
ََِح  َؿْد ٔأْ٘: ِمُْقنَ  َأْؾ ْٗ ـَ ٔ،ص1طاٶ٪َٓتٕٛ:   ٖ(1)ادُْ َقاِتِؿْ  َظاَذ  ُهاؿْ  َوافَّاِذي َِ  َصا

ااَلةَ  َأؿِؿِ ٔلٮ:ٚقلٍ تعص، 9طاٶ٪َٕٓٛ:  ٖ(9)َُيَٚؾُِيقنَ  سِ  فِاُدُفق ِ  افهَّ ّْ ا  إَِػ  افنَّ
ِؼ  ًَ ْٔؾِ  َؽ َِّ ْجرِ  َوُؿْرآنَ  اف ٍَ ْجرِ  ُؿْرآنَ  إِنَّ  اْف ٍَ ٚنَ  اْف قداً  ـَ ُٓ  .ص78:اٱنكا٤ط َٖمْن

أقِ اي٠٬ُ تل١َ َٔ ٚقتت لٚاٍ ايًتُو عٓتؿ ايعٗترل٠ إٮ ٚقتت      اٶع٢ٓ: 
  ٚ ايعًتل٤، ٚأقتِ   ظ١ًُ ايًٌٝ، ٜٚؿغٌ ٸ ٖفا ٠٬َ ايعٗك ٚايعُتك ٚاٶػتكب 

ٌڇ ايككا٠٤ ؾٝٗل;  ٘ٹ   ايًٌٝ ٚايٓٗلق. ٠٬ُ ايؿذك ٝٓكٖل ٥٬َه١ؾ٠٬َ ايؿذك ٚأځ
َٚ َيٚٔٚقلٍ تعلٮ: ـَ  َأُّيه اَلةِ  ُٕقدِي إَِذا آَمُْقا افَِّذي ِٜ  َيْق ِ  ِمـ فِِهَّ ًَ ُّ ْقا اْْلُ ًَ  إَِػ  َؾْٚش

رِ  ـْ ٌَْٔعَ  َوَذُروا اهلل ِذ ؿْ  اْف ُُ ؿْ  َخْرٌ  َذفِ ُُ ُُؿْ ـُ  إِن فَّ قنَ  ْ ُّ َِ ًْ  .ص99:اُٟع١ط َٖت
ٍٳ ؾًكؿ  ايكنٔ ايجلْٞ َٔ أقنلٕ اٱن٬ّ ٚاي٠٬ُ ٖٞ  ٍٴ  قځتل : ◘  اهلل قٳنٴتٛ

َٚدةِ  : ََخْسٍ  َظَذ  اإلشال  ُبِْلَ ♂ َٓ َّٓ  إَِففَ  َٓ  َأنْ  َص ًدا َوَأنَّ  اهلل إِ َّّ ٌُْدهُ  ُُمَ  َوإَِؿاٚ ِ  ،َوَرُشاقُففُ  َظ

اَلةِ  َُٚءِ  ،افهَّ ٚةِ  َوإِي ـَ ِّٟ  ،افزَّ ِٝ  َوَح ْٔ ٌَ   (2) ▬َرَمَوٚنَ  َوَصْق ِ  ،اْف
ٔٵععِ اي٠٬ُ، ؾځ◘ ٚيكؿ ب٭ يٓل قنٍٛ اهلل  ٍٳ☺  بٴكٳٜٵؿٳ٠ځ عٳ ٍٳ: قځل ٍٴ قځل  قٳنٴٛ

ُد ♂:◘  اهلل ْٓ ًَ ََْْْٔٚ افَِّذي اْف ؿْ  َب ُٓ َْْٔ اَلةُ  َوَب ـْ  افهَّ َّ ٚ َؾ َٓ ـَ ْد  َتَر ََ رَ  َؾ ٍَ  .(3) ▬ـَ
ٔٵ ٚٳ  ٞ عٳ ٍٳ ☺  ٖٴكٳٜٵتكٳ٠ځ  أځبٹت ُٹعٵتٴ  :قځتل ٍٳ  نٳت ٍٴ ◘  اهلل قٳنٴتٛ َل  إِنَّ ♂:ٜٳكڂتٛ  َماٚ َأوَّ

 ُٛ ٌُْد  بِفِ  َُيََٚش ًَ ِٜ  َيْق َ  اْف ََٔٚم
َِ ـْ  اْف ِِفِ  ِم َّ ْٝ  َؾِ٘نْ  ،َصاَلُتفُ  َظ َح ُِ ْد  َص ََ ََِح  َؾ َْٕجاَح  َأْؾ  َوإِنْ  ،َوَأ

َدْت  ًَ ْد  َؾ ََ َََص  َؾِ٘نْ  ،َوَخِنَ  َخَٚب  َؾ َُ ْٕ ـْ  ا ءٌ  َؾِريَوُِفِ  ِم ُْٕيُروا: ☾  به افرَّ  َؿَٚل  ،َرْ  َهْؾ  ا

ٌِْدي ًَ
ـْ  فِ عٍ  ِم َؾ  ،َتَىقه َّّ َُ ُٔ ٚ َؾ َََص  َمٚ ِِبَ َُ ْٕ ـْ  ا ِٜ  ِم ِريَو ٍَ اقنُ  ُثاؿَّ  ،اْف ُُ ِِافِ  َشاٚئِرُ  َي َّ  َظاَذ  َظ

                                                 

 .162أغكد٘ َهًِ  (صحٔح) (1)

 .16 َهًِأغكد٘  (صحٔح) (2)

 .564 َشٝض ايذلغٝبَٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ ،  2621ايذلَفٟ أغكد٘  (صحٔح) (3)
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 .(1) ▬َذفَِؽ 
ٔٵٚٳ ٕٻ☺  ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٍٳ أځ ٍٳ◘  اهلل قٳنٴٛ ُٜ ♂:قځل ا ًَ ُّ اُس َواْْلُ ّْ َقاُت اْْلَ َِ افهَّ

 ًَ ُّ َـّ َمٚ َلْ يٌش افٌُٚئرإَِػ اْْلُ ُٓ َْْٔ َٚراٌت دََّٚ َب ٍَّ ـَ  
ِٜ▬ (2). 

 ٜٚتٓض َٔ ٖفا ا٠ؿٜح إٔ احمللؾع١ ع٢ً ايًُٛات ا١ُو ٠٬َٚ اُٟع١

ٔٵٚي٠٬ُ اُٟلع١ َم١ٜ غل١َ بٝٓٗل قنٍٛ اهلل، ؾٜهؿك ايفْٛب ؾٕٚ ايهبل٥ك،   عٳ
ٍٳ☺  ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ ٍٳ: قځل ٍٴ  قځل ٍٜ َتِزياُد َظاَذ َصااَلُة ا♂:◘  اهلل قٳنٴتٛ ُجاِؾ ِف َْجََٚظا فرَّ

 ًٜ ـَ َدَرَج ي ٚ َوِظْؼِ ًً ِف، بِْو
ُِِْٔف، َوَصاَلتِِف ِف ُشقؿِ  .(3) ▬َصاَلتِِف ِف َب

بٝتٛتِٗ،  إٔ ٩كم ع٢ً اٶتػًؿ٭ عٔ ٠٬َ اُٟلعت١  يكؿ ِٖ قنٍٛ اهلل  و
ٔٵؾ ٕٻ: ☺  ٖٴكٳٜٵتتكٳ٠ځ أځبٹتتٞ عٳتت ٍٳ أځ ٛٳاتٹ ٕڇبٳعٵتت ؾٹتتٞ ْٳلنٶتتل ؾځكځتتؿٳ◘  اهلل قٳنٴتتٛ ُٻتتًځ  اي

ٍٳ ٚ، ♂:ؾځكځل َٓ قَن َظْْ ٍُ َِّ ََُخ ِس، ُثؿَّ ُأَخٚفَِػ إَِػ ِرَجٍٚل َي ُٝ َأنَّ آُمَر َرُجاًل ُيَهعِّ بِٚفَّْٚ ّْ ْد ََهَ ََ َف

ُٔقَتُؿْ  ِٛ ُب َى ْؿ، بُِحَزِ  اْْلَ
ِٓ ْٔ َِ ُؿقا َظ َُٔحرِّ  .(4) ▬َؾئُمَر ِِبِْؿ َؾ

ػًـ عٔ ٠٬َ اُٟلع١ َٔ عؿّ قبٍٛ ٠٬َ اٶت◘ يكؿ سفق قنٍٛ اهلل و
ٔٵ٫ يعفق، ؾځإ ٔڇ عٳ ٞٿ: ☻  عٳبٻلىڈ ابٵ ٔڇ ايٓٻبٹ ٍٳ◘  عٸ ْٖتِاِف، ♂:قځل ْؿ َي َِ َع افَِّْداَء َؾ ِّ ـْ َش َم

ـْ ُظْذرٍ  َّٓ ِم نُتكٗ أٚ ْتّٛ أٚ ْهتٝلٕ أٚ    ايًكعٞ ٚايعفق  .(5) ▬-َؾاَل َصاَلَة َفُف، إِ
ٍٳس٭ نُل أْ٘ مل ٜكغِ يٮع٢ُ غٛف.. إخل،  ٍٳ نٳأځ ٕٵ◘  اهلل قٳنٴٛ ِٳ أځ  ٜٴكٳغٿ

٘ٴ ٞٳ يځ ِّ ُٳ ٘ٹ  ؾٹٞ ؾځٝٴ ِٳ  بٳٝٵتٹت ٘ٴ  ؾځتكٳغٻ ُٻتل  ،يځت ًځ ٍٳ  ؾٳعٳتلٙٴ  ٚٳيَّت٢  ؾځ عُ  َهاْؾ ♂:ؾځكځتل َّ ا ًْ  افِّْاَداءَ  َت

اَلةِ  ٍٳ ▬؟بِٚفهَّ ِٵ :قځل ٍٳ ْٳعٳ ْٛ ♂:قځل َِٖج  .(6) ▬َؾ

ٔٵ ؾځنلٕ ايُشلب١ ٜعؿٕٚ اٶتػًـ عٔ ٠٬َ اُٟلع١ َٓلؾكڄل،  ٚيكؿ  عٳبٵتؿٳ  عٳت
ٍٳ☺  َٳهٵعٴٛؾٺ ٔٳبٵ اهلل ٔٵ :قځل ٙٴ َٳ ٕٵ نٳكٻ ًڃكځ٢ أځ ُٶل غځؿٶا اهلل ٜٳ ًٹ ًڃٝٴشٳلؾٹغڃ َٴهٵ  ٖٳ٪ٴ٫ځ٤ٹ عٳًځ٢ ؾځ

                                                 

 .2020 َشٝض اٟلَعَٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ ،  413ايذلَفٟ أغكد٘  (صحٔح) (1)

 .173ٸ ايتعًٝكلت ا٠هلٕ  َٚشش٘ ا٭يبلْٞ 173 ابٔ سبلٕأغكد٘  (صحٔح) (2)

 .649َهًِ  أغكد٘ (صحٔح) (3)

 .651 َهًِأغكد٘  (صحٔح) (4)

 .2118بكقِ  َشٝض اٟلَع َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ  793ابٔ َلد٘  أغكد٘(صحٔح) (5)

 .653 َهًِأغكد٘ (صحٔح) (6)
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ٛٳاتٹ ًځ ُٻ ٔٻ ٜٴٓٳلؾٳ٣ سٳٝٵحٴ اي ٗڇ ٕٻ، بٹ ِٵ يٳكٳعٳ اهلل ؾځإڇ ٔٳ◘  يٹٓٳبٹٝٿهڂ ٗٴؿٳ٣ نٴٓٳ ٔٻ  ايڃ ٗٴت ٔٵ  ٚٳإڇْٻ  َٹت
ٔڇ ٗٴؿٳ٣ نٴٓٳ ٛٵ ،ايڃ ِٵ ٚٳيځ ِٵ أځْٻهڂ َّٝٵتٴ ِٵ ؾٹٞ َٳ ُٳل بٴٝٴٛتٹهڂ ِّٞ نځ ُٳ ـٴ  ٖٳفٳا ٜٴ ِّت ُٴتٳػٳ ٞ  ايڃ ٘ٹ  ؾٹت  بٳٝٵتٹت

ِٵ ِٵ نٴٓٻ١ځ يځتٳكٳنڃتٴ ٛٵ ،ْٳبٹٝٿهڂ ِٵ  ٚٳيځ ِٵ  نٴتٓٻ١ځ  تٳتكٳنڃتٴ ِٵ  ْٳبٹتٝٿهڂ ًڃتٴ ٓٳتًځ َٳتل  ،يځ ٔٵ  ٚٳ ٌڈ  َٹت ٗٻتكٴ  قٳدٴت  ٜٳتٳڀځ
ٔٴ ٗٴٛقٳ ؾځٝٴشٵهٹ ِٻ ايڀُّ ُٹؿٴ ثٴ ٔٵ َٳهٵذٹؿٺ إڇيځ٢ ٜٳعٵ ٙٹ َٹ ُٳهٳتلدٹؿٹ  ٖٳفٹ ٘ٴ  اهلل نځتٳتبٳ  ٫َّإڇ ايڃ ٌٿ  يځت  بٹهڂت
ٛٳ٠ٺ ٖٳل غٳڀڃ ٘ٴ سٳهٳٓٳ١ڄ ٜٳػٵڀڂٛ ٗٳل ٚٳٜٳكٵؾځعٴ ٘ٴ ٚٳٜٳشٴطُّ ؾٳقٳدٳ١ڄ بٹ ٗٳل عٳٓٵ َٳتل  قٳأځٜٵتٴٓٳتل  ٚٳيځكځؿٵ ،نٳٝٿ٦ٳ١ڄ بٹ  ٚٳ
ـٴ َّ ٗٳل ٜٳتٳػٳ ّٴ َٴٓٳلؾٹلٷ إڇ٫َّ عٳٓٵ ٕٳ ٚٳيځكځؿٵ ،ايٓٿؿځلمڇ َٳعٵًڂٛ ٌٴ نځل ٘ٹ  ٜٴت٪ٵتٳ٢  ايكٻدٴ ٗٳتلؾٳ٣  بٹت ٔٳبٳت  ٜٴ  ٝٵ
ٔڇ ٝٵ ًځ ّٳ سٳتٻ٢ ايكٻدٴ ـٿ ؾٹٞ ٜٴكځل ُٻ  .(1)اي

ـ  َعتلٖك  َٔإغٛتٞ ٸ اهلل، إٕ  ٕ  ْتع ٌ : اٱٲتل ٔ  ايتهلنت  ايڀلعتلت  عت
 ٚقؿ ؾٝٗل، قٚع ٫ دٛؾل٤ سكنلت ٖٞ ؾإٱل أؾاٖل ٚإـا ٚإْلعتٗل، ٚايعبلؾات،

اااَلةِ  إَِػ  َؿااُٚمقاْ  َوإَِذأ:بكٛيتت٘ اٶٓتتلؾك٭☾  اهلل َٚتتـ اا َؿااُٚمقاْ  افهَّ ًَ  َٖٚػ ـُ
ٚيكتؿ ستح    ،اُٟعت١  ٠٬َ عٔ ثِ اُٟلع١ ٠٬َ عٔ ٝتأغكؾ ،ص142:ايٓهل٤ط

ع٢ً أؾا٤ ايكدٌ ايهٓٔ ايكٚاتب ٸ ايبٝت ست٢ ٜتأن٢ بت٘ أٖتٌ   ◘ قنٍٛ اهلل 
ٔٵايبٝت، ؾځ ٍٳ☺  ثٳلبٹتٺ بٔ لٳٜٵؿٹ عٳ ٍٳ: قځل ٍٴ قځل ؿْ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ُُ ْٔ ا َِ ًَ االةِ  َؾ  ِف  بِٚفهَّ

ؿْ  ُُ ُٔقتِ ُِْٔفِ  ِف  ادَْْرءِ  َصالةِ  َخْرَ  َؾِ٘نَّ  ،ُب َٜ  إِٓ َب ُُقَب ُْ  .(2) ▬ادَْ
عٔ َٓع ايٓهل٤ اي٠٬ُ ٸ اٶهذؿ ٚيهٔ ٪تكدٔ  ◘ ٚيكؿ ٢ْٗ قنٍٛ اهلل 

ٔٵ غرل َتدلدلت ٫ٚ ٜماٴٔ ايكدلٍ ٬َٚتٗٔ ٸ بٝتٛتٗٔ غترل شلتٔ، ؾ    ٞ  عٳت  أځبٹت
ٕٻ :☺  ٖٴكٳٜٵتتكٳ٠ځ ٍٳ أځ ٍٳ◘  اهلل قٳنٴتتٛ ااقا َٓ ♂:قځتتل ًُ ااِٚجَد  اهلل إَِمااٚءَ  ََتَْْ ًَ ـْ  اهلل َم  َوَفُِاا

ـَ  َْٔخُرْج
َـّ  فِ اَلٌت  َوُه ٍِ  . (3) ▬-أٟ غرل َتدلدلت  - َت

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                                 

 .654 َهًِأغكد٘  (صحٔح) (1)

 .781، َٚهًِ  6113ايبػلقٟ أغكد٘  (صحٔح) (2)

 .2631، َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع 565أغكد٘ أبٛ ؾاٚؾ  (صحٔح) (3)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل ٚقيك َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
ٔ ؾ نعٝؿ بٔ علَك، ايُشلبٞ اًٌٟٝ َعأسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ   عت

ٔ  َعلٜٚت١  با١ڀتل  بٔ عُك عمٍ ٶل :قلٍ عڀ١ٝ بٔ سهلٕ ٞ  ابت ٕ  أبت ٔ  نتؿٝل  عت
٘  ْٓترل٠  قكٌٜ َٔ ٙلق١ٜ َع٘ ؾػكز :قلٍ علَك بٔ نعٝؿ بعح ،ايًلّ  ،ايٛدت
 ؾبعتح  عُك ـيو ؾبًؼ :قلٍ يؿٜؿ٠ سلد١ أَلبت٘ ست٢ ٜهرلا إ٫ يبح ؾُل :قلٍ
ٔ  ٯتل  يٝٓتل إ بعح عُك ٕإ :ؾكلٍ اَكأت٘ ع٢ً بٗل ؾؿغٌ :قلٍ ؾٜٓلق بأيـ إيٝ٘  تتكٜ

 أؾيتو  ٫ أٚ :شلتل  ؾكلٍ، نل٥كٖل ٚاؾغكت ٚ٘علَل َلأؾ ايذلٜت أْو يٛ :ؾكليت
 ُْٚلْٗل قٚٗل َٔ ؾٓأنٌ ؾٝ٘ يٓل ٜتذك َٔ اٶلٍ ٖفا ْعڀٞ ـيو َٔ أؾٌٓ ع٢ً
ٕ  ٚبعرلٜٔ غ٬َ٭ ٚايذل٣ ٚ٘علَل أؾَل ؾليذل٣، إـا ؾٓعِ :قليت ،عًٝ٘  ٲتتلقا

 اٜهترل  إ٫ يبح ؾُل :قلٍ، ا٠لد١ ٚأٌٖ اٶهلن٭ ع٢ً ٚؾكقٗل سٛا٥ذِٗ عًُٝٗل
ٌ  ـيو أتٝت ؾًٛ ٚنفا نفا ْؿؿ قؿ إْ٘ :اَكأت٘ ي٘ قليت ست٢  يٓتل  ؾأغتفت  ايكدت
 ستت٢  عٓٗتل  ؾههت علٚؾت٘ ثِ عٓٗل ؾههت :قلٍ َهلْ٘ يٓل ؾليذلٜت ايكبض َٔ
ٕ  :قلٍ، يٌٝ إٮ يٌٝ َٔ إ٫ بٝت٘ ٜؿغٌ ٚمل آـت٘ ٌ  ٚنتل ٔ  قدت ٌ  َت ٘  أٖت ٔ  بٝتت  ٷت

 :قلٍ ؟بفيو تُؿم قؿ ٚإْ٘ ،آـٜت٘ قؿ إْو تُٓع٭ َل :شلل ؾكلٍ بؿغٛي٘ ٜؿغٌ
 ،قنتًو  ع٢ً :ؾكلٍ َٜٛل عًٝٗل ؾغٌ إْ٘ ثِ :قلٍ، اٶلٍ ـيو ع٢ً لأنؿڄ ؾبهت

ِ  َؿؾت أْٞ أسب َل قكٜب َٓف ؾلققْٛٞ أَشلب يٞ نلٕ إْ٘ ٞ  ٚإٕ ،عتٓٗ  يت
 ٭ْتل٤ت  ايهتُل٤  َٔ اً٘عت آٟلٕ غرلات َٔ ك٠غٝٿ إٔ ٚيٛ ،ؾٝٗل َٚل ايؿْٝل
ٔ  غترل  تههت٢  ٚيُٓٝـ ٚايكُك ايًُو ٚدٗٗل ٤ْٛ ٚيكٗك ،ا٫قٗ ٭ٌٖ  َت
ٔ  شلٔ أؾعو إٔ أسك٣ ْؿهٞ ٸ ؾٮْت .ؾٝٗل َٚل ايؿْٝل ٔ  إٔ َت ٍ  يتو  أؾعٗت  قتل

 (.37) ٚقْٝت ؾهُشت
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ٜتتّٛ  ٚيكؿ سجٓل اهلل تعلٮ ع٢ً ايتعذٌٝ بإغكاز ايمنل٠ اٶؿك١ْٚ قبٌ ٤ٞ٢ 
َٚ َيٚتعلٮ:ٔايكٝل١َ قلٍ  ـَ  َأُّيه قاْ  آَمُْقاْ  افَِّذي َُ ٍِ َّٚ َإٔ ؿَرَزؿْ  ِِم ـُ ـ َْٚ ٌْؾِ  مِّ ِْٖتَ  َأن َؿ  َّٓ  َياْق ٌ  َيا

ٌٜ  َوَٓ  ؾِٔفِ  َبْٔعٌ  َِّ ٌٜ  َوَٓ  ُخ َٚظ ٍَ ٚؾُِرونَ  َص َُ دُِقنَ  ُهؿُ  َواْف  ص.254:ايبكك٠ط ٖافيَّٚ
غت٬ف لب للنل٠ اٶلٍ ٢ٖ سل ايؿككا٤ ٸ اٶلٍ ٚ٪تًـ قُٝتٗأغٞ ا٠بٝب، 
ـ     لؾكُٝتٗ، ْٛع اٶلٍ ٚق١ُٝ اٶلٍ  يًتفٖب ٚايؿٓت١    ٵهت١ ٚعًتكٕٚ يهتٌ أيت

تتك٣ٚ ٯتل٤ اٶڀتك بتؿٕٚ      ا٭قٗ عًك احملُتٍٛ إـا نلْتت   ٗلٚقُٝت ٚايتذلق٠،
ٸ ست٭   ُْٚـ ايعًك إـ نلْت ا٭قٗ تك٣ٚ ٯل٤ ايذلع أٟ ٯذٗٛؾ، ٢ٗٛؾ،

 ٌ ٔ تؿُتًٝٗل  َعكؾت١  ٲهتٔ   ،إٔ لنل٠ اٶلٍ ٸ سلي١ ايػِٓ ٚايبكك ٚاٱبت نتتب   َت
ت ٸ ٖتتفٙ اٯٜتت١ قتتلٍ لنتتل٠ اٶتتلٍ مثلْٝتت١ َُتتلقف ـنتتك  َُٚتتلقف ايؿكتت٘،
َم ٔتعلٮ: َّٕ َدَؿُٚت  إِ َراء افهَّ ََ ٍُ ِْ ٚـِغِ  فِ ًَ ِٚمِِغَ  َوادَْ ًَ ٚ َواْف َٓ ْٔ َِ ِٜ  َظ ا ٍَ فَّ َٗ ُِاقُِبُؿْ  َوادُْ  َوِف  ُؿ
َؿِٚب  ِٚرِمغَ  افرِّ ٌَ ـِ  هللِا َشٌِٔؾِ  َوِف  َواْف ٌِٔؾِ  َواْب ًَّ ًٜ  اف ـَ  َؾِريَو  َٖحُِٔؿٌ  َظِِٔؿٌ  َواهلل هللِا مِّ
 ص.١60:طايتٛب

يًُشتلد٭ ايتفٜٔ  يمنل٠ اٶلٍ مثل١ْٝ َُلقف َٔ ٖفٙ اٯ١ٜ: ؾٗٞ ٚ :اٶع٢ٓ
٫ ٲًهتتٕٛ يتت٦ٝٶل، ٚيًُهتتلن٭ ايتتفٜٔ ٫ ٲًهتتٕٛ نؿتتلٜتِٗ، ٚيًهتتعل٠ ايتتفٜٔ  
٨ُعْٛٗل، ٚيًفٜٔ ت٪يِّؿٕٛ قًٛبِٗ بٗل ٷٔ ٜٴكٵدٳ٢ إن٬َ٘ أٚ ق٠ٛ إٲلْت٘ أٚ ْؿعت٘   

ٶهتًُ٭، ٚتعڀت٢ ٸ عتتل ققتلب     يًُهًُ٭، أٚ تؿؾعٕٛ بٗل يتكٻ أستؿ عتٔ ا   
ا٭ققل٤ ٚاٶهلتب٭، ٚتعڀ٢ يًػلقَ٭ ٱ٬َع ـات ايب٭، ٚٶٔ أثكًځتٵِٗ ايؿٜٕٛ 
ٸ غترل ؾهتلؾ ٫ٚ تبتتفٜك ؾأعهتكٚا، ٚيًػتما٠ ٸ نتتبٌٝ اهلل، ٚيًُهتلؾك ايتتفٟ      

 .اْكڀعت ب٘ ايٓؿك١
، ٲتلٕ  ٱَٔ أغكز لنل٠ اٶلٍ ٘ٝب١ بٗل ايتٓؿو ـام ٘عتِ ا  إغٛتٞ ٸ اهلل، 

ٔڇ اهلل عٳبٵؿٹ ٔٵعٳؾځ ٚڇٜٳ١ځ بٵ ٟٿ َٴعٳل ْٹكڇ ٍٳ☺  ايڃػٳل ٍٳ: قځل ٞټ قځل ـْ  َثاَلٌث ♂:◘  ايٓٻبٹ َـّ  َم ا ُٓ َِ ًَ  َؾ

ْد  ََ ًِؿَ  َؾ ؿَ  َض ًْ يَمنِ  َض ـْ  :اإْلِ ٌََد  َم فُ  ،َوْحَدهُ  اهلل َظ َّٕ َّٓ  إَِففَ  َٓ  َوَأ ٚةَ  َوَأْظَىك ،اهلل إِ ـَ ًٜ  َمٚفِفِ  َز ٌَ ِّٔ  َض

ٚ فُ  ِِبَ ًُ ٍْ ْٔفِ  ةً َراؾَِد  َٕ َِ ؾَّ  َظ َٓ  َظٚ ٍ  ـُ ًْىِل َو َٜ  ُي ِرَما َٓ  -أٟ ايهتبرل٠   - اَْلَ َٜ  َو ا َٕ ِر أٟ  - افدَّ
َٓ  -اٶك١ٜٓ بليؿقٕ  َٜ  َو َٓ  ادَِْريَو طَ  َو َ َٜ  افؼَّ َّ أِ َِّ ـْ ،  اف ـْ  َوَفُِ ؿْ  َوَشطِ  ِم ُُ  َؾاِ٘نَّ  َأْماَقافِ
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ْ  اهلل ؿْ  َل ُُ َْٖف ًْ هُ  َي ْ  َخْرَ ؿْ  َوَل ـُ ُْٖمْر  .(1) ▬هِ بَِؼِّ  َي

َٻل  سؿ َع٭ ؾبعٕ ايُل٠٭ ٪كز عًك اٶههتب ٸ   لًٝو شلؾايُؿقلت أ
 ايعلّ ٚايبعٕ ٪كز َبليؼ غرل ٣تؿؾ٠،  ٸايعلّ ٚايبعٕ ٪كز عًكٟ اٶههب 

ع٢ً نلٍ سلٍ ايُؿقلت تُٓٞ اٶلٍ ٚتبلقن٘ ٸ ايؿْٝل ع٠ٚ٬ ع٢ً اٟما٤ ايهتبرل  
نجرل٠ ْفنك ٚؾٛا٥ؿ َماٜل ٚؾٓل٥ٌ  ٚيٲْؿلم ٸ نبٌٝ اهلل ٚايُؿقلت ٸ اٯغك٠،

 َٓٗل:
ٍ   ٧أْٗل تڀؿ أوًٓ: : ◘  قنتٍٛ اهلل  غٓب اهلل نبشلْ٘ ٚتعلٮ نُتل ٸ قتٛ

َٜ  إِنَّ ♂ ِّ  َصَدَؿ ٍِ  افنِّ َٛ  بُتْى بِّ  َؽَو  .(2) ▬افرَّ
:ًٚ : ◘  قتتلٍ قنتتٍٛ اهللأْٗتتل ٰشتتٛ ا١ڀ٦ٝتت١، ٚتتتفٖب ْلقٖتتل نُتتل   ثٕٚٔاا

♂ ُٜ َدَؿ بُ  َوافهَّ ٍِ َٜ  ُتْى ىَِٔا َم  اْْلَ بُ  ـَ ٍِ رَ  ادَْٚءُ  ُيْى  .(3)▬افَّْٚ
:ًٚ قا♂:◘  قلٍ ايٓيبأْٗل ٚقل١ٜ َٔ ايٓلق  ثٚفث َُ رَ  َؾٚتَّ   .(4) ▬ََتَْرةٍ  بِِنؼِّ  َوَفقْ  ،افَّْٚ
:ًٚ ٕٻ َتٔ  ◘  إٔ اٶتُؿم ٸ ظٌ َؿقت٘ ّٜٛ ايكٝلَت١ ؾكتؿ ـنتك ايتٓيبٻ     رابً أ

ٍٜ َوَرُجا♂ايهبع١ ايفٜٔ ٜعًِٗ اهلل ٸ ظً٘ ّٜٛ ٫ ظٌ إ٫ ظًت٘:  َ  بَِهاَدَؿ ٌؾ َتَهادَّ

ُؼ ِصَمُففُ  ٍِ ُُْٔف َمٚ ُتْْ ِّ َؿ َي َِ ًْ َٓ َت َُّك  َٚهٚ َح ٍَ َْٖخ  .(5) ▬َؾ
:ًٚ  َوَداُووا♂:◘ نُل ٸ قٛيت٘   ،إٔ ٸ ايُؿق١ ؾٚا٤ يٮَكاٗ ايبؿ١ْٝ خٚمً

ؿْ  ـُ ِٜ  َمْرَوٚ َدَؿ  . (6) ▬بِٚفهَّ
ٔٵ  إٔ اهلل ٜؿؾع بليُؿق١ أْٛاعلڄ َٔ ايتب٤٬   :شٚدشٚ ٟٿ  لقڇخٳايڃشٳت ؾځعٳت  ا٭ځيٵتعٳكڇ

ٕٻ☺  ٞٻ أځ ٍٳ◘  ايٓٻبٹ َٔك َأَمرَ  اهلل إِنَّ :♂قځل ـَ  ََيْ ٚ ْب ِريَّ ـَ اسِ  َز ّْ ِِاَمٍت  بَِخ اَؾ  َأنْ  ـَ َّ ًْ اٚ َي  ِِبَ

                                                 

 .3041َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ ّ.ز  ،1582بٛ ؾاٚؾ أأغكد٘  (صحٔح) (1)

 .3759َشٝض اٟلَع َشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ ٚ 1034أغكد٘ ايڀدلاْٞ ٸ ايُػرل  (صحٔح) (2)

 .  1643َشٝض اٟلَع َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ  ، 614ايذلَفٟ أغكد٘  (فٌره صحٔح) (3)

 .1016 َهًِ، 7512ٚايبػلقٟ أغكد٘  (صحٔح) (4)

 ٚايًؿغ ٶهًِ. 1031، َٚهًِ  660ػلقٟايبأغكد٘  (صحٔح) (5)

 .744َشٝض ايذلغٝب سهٓ٘ ا٭يبلْٞ ٸ ،10196ٚأغكد٘  ايڀدلاْٞ (حًـ فٌره) (6)
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ُْٖمرَ  ائَِٔؾ  َبِْل َوَي ُِقا َأنْ  إِْهَ َّ ًْ ٚ َي َٚل  ..ِِبَ ََ سِ  َأَمَرِّن  اهلل إِنَّ  :-ٷل قلي٘  - َؾ ّْ َِِمٍت  بَِخ  ـَ

َّ  َأنْ  َـّ  َؾ َأْظ ؿْ  ِِبِ ـُ ُِقا َأنْ  َوآُمَر َّ ًْ َـّ  َت ؿْ  :ِِبِ ـُ ِٜ  َوآُمُر َدَؿ َثؾِ  َذفَِؽ  َمَثَؾ  َؾِ٘نَّ  ،بِٚفهَّ َّ  َرُجؾٍ  ـَ

هُ  ُدوه  َأَهَ ًَ قا ،اْف َُ َْٖوَث فِ  إَِػ  َيَدهُ  َؾ َِ ُمقهُ  ُظُْ ُبقا َوَؿدَّ َْٔيِ
افُ  فِ ََ اَٚل ،  ُظُْ ََ َٕاٚ :َؾ ؿْ  َأْؾِديافِ  َأ ُُ  ِماْْ

ِِٔؾِ  ََ ثِرِ وَ  بِْٚف َُ َدى اْف ٍَ فُ  َؾ ًَ ٍْ ؿْ  َٕ ُٓ  . (1) ▬ِمْْ

سكٝك١ ايدل بليُؿق١ نُل دل٤ ٸ قٛي٘ تعتلٮ:  إٮ إٔ ايعبؿ إٱل ٌُٜ  :شٚبًٚ 
َُّك اْفِزَّ  َتَُْٚفقاْ  َفـٔ قاْ  َح َُ ٍِ َّٚ ُتْ ٕٳ ِِم  ص.92طآٍ عُكإ:  ٖتٴشٹبټٛ

ؿِغَ ادُْهَّ  إِنَّ ٔ:☾ إٔ اهلل ٜٓلعـ يًُتُؿم أدكٙ نُل ٸ قٛي٘  :ثٚمْٚ   دِّ
َؿِٚت  دِّ ًٚ  َؿْروًٚ  اهلل َوَأْؿَرُوقا َوادُْهَّ اْ ًَ اؿْ  ُيَواَٚظُػ  َح اؿْ  ََلُ اِريؿٌ  َأْجارٌ  َوََلُ  ٖـَ

 ص. 18طا٠ؿٜؿ: 
قتلٍ   ايدلنت١ ٚايُٓتل٤ ٶليت٘ ٸ ايتؿْٝل ٚايجتٛاب ايععتِٝ ٸ اٯغتك٠،       تٚشًٚ:
َثُؾ تعلٮ:ٔ ـَ  مَّ َُقنَ  افَِّذي ٍِ ؿْ  ُيْ َثؾِ  هللِا َشٌِٔؾِ  ِف  َأْمَقاََلُ َّ ٍٜ  ـَ ٌَّ ْٝ  َح َُ ٌَ ٌْعَ  َإٔ  ِف  َشَْٚبَِؾ  َش

ااؾِّ  ٍٜ  ـُ َِ ٌُ ُٜ  ُشااْ َااا ٍٜ  مِّ ٌَّاا  ٖ(261) َظِِاأؿٌ  َواِشااعٌ  َواهلل َيَنااٚءُ  دَِااـ ُيَوااِٚظُػ  َواهلل َح
 ص.261طايبكك٠:

و نٌ ّٜٛ ٛت٬ف اٶُهتو ٚٸ ـيتو ٜكتٍٛ     ًځإٔ اٶٓؿل ٜؿعٛ ي٘ اٶځ :ظٚذا
ـْ  َمٚ♂:◘ ايٓيب  ٌَٚدُ  ُيْهٌُِح  َيْق ٍ  ِم

ًِ َّٓ  ؾِٔفِ  اْف ٚنِ  إِ َُ َِ نِ  َم َٓ اقُل  ،َيِْْز َُ َٔ ٚ َؾ  افِٓاؿَّ  :َأَحاُدَُهَ

ٚ َأْظطِ  ًَ ٍِ ٚ ُمْْ ًٍ َِ قُل  ،َخ َُ َخرُ  َوَي ْٔ ٚ َأْظطِ  افِٓؿَّ  :ا ًُ ًِ ْ ٚ ُِم ًٍ َِ  .(2) ▬َت
إٔ َلسب ايُؿق١ ٜبلقى ي٘ ٸ َلي٘ نُل أغدل ايٓيب عٔ ـيتو  : حٚدي ظؼ

َََص  َمٚ♂بكٛي٘: ٌْ  َمُٚل  َٕ ـْ  دٍ َظ ٍٜ  ِم  .(3) ▬َصَدَؿ
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 

                                                 

 .552َشٝض ايذلغٝب بلْٞ ٸ يَٚشش٘ ا٭ ، 2863ايذلَفٟ أغكد٘  (صحٔح) (1)

 .  1010 َٚهًِ، 1442ايبػلقٟ أغكد٘  (صحٔح) (2)

 .3024َشٝض اٟلَع َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ  ، 2325ايذلَفٟ أغكد٘  (فٌره صحٔح) (3)
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 ٚن٦ٝلت أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل  ٫ إٔ ٚأيٗؿ، ي٘ لؾٟٖ ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
ٸ َل١َ ايبلًٖٞ أ ٞأبايُشلبٞ اًٌٟٝ أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع 

ٍٴ اابٔ سبلٕ ٸ َشٝش٘ ا٠ؿٜح ايفٟ قٚاٙ  ًٳأځ قٳنٴٛ ٍٳ: أځْٵ َٳ١ځ، قځل َٳل ٔٵ أځبٹٞ أڂ  هللٹعٳ
٢َّ ا ٍٳ ا هللڂَٳ ًڃتٴ: ٜٳل قٳنٴٛ ٘ٴ، ؾځكڂ ًٶل، ؾځأځتٳٝٵتٴ ِٳ دٳٝٵ ٚٳنٳَّ ٘ٹ  ٝٵ ًځ يٹٞ  هللځ، اؾٵعٴ اهللٹعٳ

ٍٳ: ٗٳلؾٳ٠ٹ. قځل ًٻ ُٓ ا♂بٹلي فُ فِ ّْ ْؿ َوَؽِّْ ُٓ ّْ ِِّ ـٳيٹوځ  ▬"ؿَّ َش ـٳنځكٳ  ُٵٓٳل، سٳتٻ٢  ٚٳغځٓٹ ُٵٓٳل  ًٹ ٚٵْٳل، ؾځهٳ ؾځػٳمٳ
٘ٴ،  ِٻ أځتٳٝٵتٴ ٍٳ: ثٴ َٳكٻاتٺ. قځل ٍٳ اثٳًځلخٳ  ًڃتٴ: ٜٳل قٳنٴٛ ، إڇْٿٞ أځتٳٝٵتٴوځ تٳتٵكٳ٣ ثٳًځلخٳ هللٹؾځكڂ

ًڃتٳ:ا ٗٳلؾٳ٠ٹ، ؾځكڂ ًٻ ٛٳ يٹٞ بٹلي ٕٵ تٳؿٵعٴ ٗٴَٳكٻاتٺ، أځنٵأځيڂوځ أځ ِٵ"يً ٗٴ ُٵ ٚٳغځٓٿ ِٵ  ٗٴ ُٵ ِّ ُٵٓٳل ، ِٻ نٳ ًٹ ؾځهٳ
ٍٳ ا ُٵٓٳل ٜٳل قٳنٴٛ ٘ٹ ايڃذٳٓٻ١ځهللٹٚٳغځٓٹ ٌٴ بٹ ٌڈ أځؾٵغٴ ُٳ ُٴكٵْٹٞ بٹعٳ ٘ٴ ، ؾځ ّڇ، ؾځإڇْٻ ٛٵ ُٻ ٍٳ: "عٳًځٝٵوځ بٹلي ، ؾځكځل

ِٵ ٗڇ ٍٳ بٹ ـٳا ْٳمٳ ٗٳلقٶا إڇيَّل إڇ ٕٴ ْٳ ٘ٹ ايؿټغٳل َٳ١ځ يځل ٜٴكٳ٣ ؾٹٞ بٳٝٵتٹ َٳل ٕٳ أځبٴٛ أڂ ٍٳ: ؾځهځل ٘ٴ". قځل ٌٳ يځ َٹجٵ  يځل 
ـٷ ٝٵ ْٳ ِٵ  ٖٴ ٘ٴ قځؿٹ اعٵتٳكٳا ٗٳلقٶا، عٳكٳؾڂٛا أځْٻ ٕٳ ْٳ ٚٳا ايؿټغٳل ـٳا قٳأځ ـٷ، ؾځإڇ ٝٵ  .(1) ْٳ

☾ يكؿ ؾكٗ اهلل ، ٚأقنلٕ اٱن٬ّ َٝلّ يٗك قَٓلٕ أسؿ غٞ ا٠بٝب،أ
قنٍٛ اهلل ٸ ايعلّ ايجلْٞ َٔ اشلذك٠، ؾُلّ  َٝلّ قَٓلٕ ع٢ً أ١َ اٱن٬ّ

َِ ٭ؿ اهلل بٗل َٔ نلٕ قبًٓل َٔ اعبٻقَٓلْلت، ٚايُٝلّ عبلؾ٠ قؿٲ١ تٳ ١تهع◘ 
 َيٚٔ٭، اٶٓكلؾٜٔ يًكع اهلل:قلٍ تعلٮ ٤ل٘بلڄ عبلؾٙ اٶ٪َٓ٭، ايهلَع٭ اٶهتذٝب

َٚ ـَ  َأُّيه َٛ  آَمُْقاْ  افَِّذي
ُِ ؿُ  ـُ ُُ ْٔ َِ َٔٚ ُ  َظ َم  افهِّ َٛ  ـَ

ُِ ـَ  َظَذ  ـُ ؿْ  ِمـ افَِّذي ُُ ٌِِْ ؿْ  َؿ ُُ َِّ ًَ  َف
َُقنَ  َُّ ٚمًٚ  (183)َت ُدوَداٍت  َأيَّ ًْ ـ مَّ َّ ٚنَ  َؾ ؿ ـَ ُُ ِريوًٚ  ِمْ رٍ  َظَذ  َأوْ  مَّ ٍَ ةٌ  َش ًِدَّ ـْ  َؾ ٚ ٍ  مِّ  َأيَّ

ـَ  َوَظَذ  َخرَ أُ  فُ  افَِّذي َٕ ق َُ ٌٜ  ُيىِٔ ٚ ُ  ؾِْدَي ًَ ُِغٍ  َض ًْ ـ ِم َّ عَ  َؾ قَ  َخْراً  َتَىقَّ ُٓ  َوَأن فَّفُ  َخْرٌ  َؾ
ؿْ  َخْرٌ  َتُهقُمقاْ  ُُ ُُؿْ  إِن فَّ ْ قنَ  ـُ ُّ َِ ًْ  .ص184 ،183طايبكك٠: ٖ(184) َت

                                                 

َٚتشش٘ ا٭يبتلْٞ ٸ ايتعًٝكتلت ا٠هتلٕ      3425أغكد٘ ابٔ سبلٕ ٸ َتشٝش٘   (صحٔح) (1)
3416. 
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ؾكٗ اهلل عًتٝهِ ايُتٝلّ نُتل ؾكْت٘ عًت٢ ا٭َتِ قتبًهِ;         ؾًكؿ :اٶع٢ٓ
ؾكٗ اهلل عًٝهِ َٝلّ أٜتلّ َعًَٛت١ ايعتؿؾ ٖٚتٞ أٜتلّ      ٚتتكٕٛ قبهِ، يعًهِ 

ٓٶل ًٜتل عًٝت٘ ايُتّٛ، أٚ َهتلؾكٶا ؾًت٘ إٔ       يٗك قَٓلٕ. ؾُٔ نلٕ َٓهِ َكٜ
ٜؿڀك، ٚعًٝ٘ َٝلّ عؿؾ َٔ أٜتلّ أڂغٳتك بكتؿق ايتيت أؾڀتك ؾٝٗتل. ٚعًت٢ ايتفٜٔ         

ٜٕ ايفٟ ٜتهًؿٕٛ ايُٝلّ ًٜٚلټ عًِٝٗ ًَك١ غرل ٣ت١ًُ نليًٝؼ ايهبرل، ٚاٶك
٫ ٜٴكٵدٳ٢ يؿل٩ٙ، ؾؿ١ٜ عٔ نٌ ّٜٛ ٜؿڀكٙ، ٖٚٞ ٘عتلّ َهته٭، ؾُتٔ لاؾ ٸ    
ُټتٌ اٶًتك١ َتٔ       قؿق ايؿؿ١ٜ تدلعٶل َٓ٘ ؾٗٛ غرل ي٘، َٚٝلَهِ غرل يهتِ َتع ٝ

 إعڀل٤ ايؿؿ١ٜ، إٕ نٓتِ تعًُٕٛ ايؿٌٓ ايععِٝ يًُّٛ عٓؿ اهلل تعلٮ.
ٚ  ◘ ٚيهٔ ٭١َ ٣ُؿ  ا١َُٛت١ٝ ؾٗتٛ   ٸ ٖفا ايًٗك اٶمٜؿ َتٔ ايؿٓتٌ 

نجرل٠ مل تتتٛؾك يػرلْتل َتٔ ا٭َتِ، ٶتل ؾٝت٘ َتٔ ايجتٛاب          ؾٓل٥ٌيٗك نكِٜ ؾٝ٘ 
اٟمٌٜ، َٚٓلعؿ١ ا٠هتٓلت، ٚتهؿترل يًػڀلٜتل، ٣ٚتٛ يًهت٦ٝلت، ٚايتؿعل٤       

تعلٮ سهُت٘ َتٔ ؾتكٗ َتٝلّ    اهلل اٶهتذلب ٚايعٌُ اٶكبٍٛ بإـٕ اهلل، ٜٚب٭ 
ؿْ ٔقَٓلٕ ع٢ً أ١َ اٱن٬ّ قٛي٘: ُُ َِّ ًَ اقنَ تَ  َف َُ أْهتِ تٓتليٕٛ بليُتٝلّ     :أٟ َُّٖ

ـيتو بتإٔ   ٚايتك٣ٛ، ٜٚتشكل يهِ بُٝلَهِ قَٓتلٕ تكت٣ٛ اهلل دتٌ ٚعت٬،     
اٶهًِ ٜتعبٸؿ هلل بذلى ايڀعلّ ٚايًكاب، ٚايٓهل٤، ٚتًو َٔ ا٭َٛق احملبب١ إيٝ٘، 

َع َٝتٌ   ،اٶػكٚى سبٸٗل ٸ ْؿه٘، ٜذلنٗل ٘لع١ هلل، ٚعبلؾ٠ڄ ٜتككب بٗل إٮ اهلل
 بٗل شلل، ؾٝشٌُ ا١ٓٛع ٚايڀلع١ يكب ايعلٶ٭.ايٓؿو ٚس

ٓل تايعبلؾات، ؾكؿ يكع اهلل ي يٓل عٳٛٻْٳ ْ٘أَٔ قٴ١ اهلل تعلٮ إغٛتٞ ٸ اهلل، 
قتلٍ   ٲتلٕ، ٱلٜتلؾ٠ ا  ٸ تٓتٛع ايعبتلؾات:   دٌ ٚع٬عبلؾات َتٓٛع١، ٚسهُت٘ 

َْٔزَداُدوأتعلٮ:
ًٚ  فِ عَ  إِيَمٕ  .ص4طايؿتض: ٖإِيَمِنِؿْ  مَّ

ؾُٝتٓع عٔ اٱتٝتلٕ بٓتلقٕ   ٥ِ ٜتعبؿ بليُٝلّ هلل ؾُٝل بٝٓ٘ ٚب٭ اهلل، ايُلٚ
 بهكٙ ٚع٬ْٝت٘. ي٘ ٚعًُ٘اهلل  ٭ْ٘ ع٢ً ٜك٭ َٔ َكاقب١ َٔ ْٛاقٕ ايُٝلّ;

ليُتل٥ِ عٓتؿَل ًٜتتؿ بت٘ ايعُتأ، ٜٚ٪ٶت٘       ؾايٓعِ ٫ تعتكف إ٫ بؿكتؿٖل،   ٚ
َتٸع٘ بٗتفٙ ايتٓعِ   اٟٛع، ؾٝعكف عٓؿ ـيو قؿق ْعِ اهلل، ؾٝمؾاؾ يهكاڄ هلل، ٯل 
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َٹ٘  ؾٝٛانِٝٗ ٜٚتُؿم عًِٝٗ.ؿككا٤، ايٜتفنك ، ٚٸ نٌ عل
 ظـ ادٍىرات:  ؾؤِٜ افنٔخ ُمّد صٚفح افًثّٔغؿٚل 

 َجٌ إبك ايبٓهً٭ ؾٗفٙ ٫ تؿڀتك  غرل اٶػف١ٜ ٚأَل اٱبك: إـؾ وافؼب - 1
ٌُ  َمٚ َدعْ :♂◘ قنٍٛ اهلل ا٭سٛط يٲْهلٕ تكنٗل ٸ ايُٝلّ، يكٍٛ ٚ  َمٚ إَِػ  َؽ َيِري

ٌَُؽ  َٓ   . (1) ▬َيِري
ٖٚٛ َٔ نبل٥ك ايفْٛب يًُل٥ِ ٸ ْٗلق قَٓلٕ، ٚؾٝ٘ ايهؿتلق٠  اْلمع:  - 2

اٶػًع١: عتل ققب١، ؾإٕ مل ٨ؿ ققب١ ؾإْ٘ ُّٜٛ يٗكٜٔ َتتتلبع٭ ؾتإٕ مل ٜهتتڀع    
 ڀعِ نت٭ َههٝٓلڄ. ٜ

ُٝين ؾإْت٘  أٟ إْماٍ اٶين بؿعٌ ايُل٥ِ، َجٌ إٔ ٜكبٸٌ لٚدت٘ ؾت اإلٕزال:  - 3
 . ُٝلَ٘ ٫ ٜبڀٌؾٜؿهؿ ََٛ٘، ٚأَل إـا نلٕ اٱْماٍ بػرل ؾعً٘ َجٌ إٔ ٩تًِ: 

◘ ؾٝؿڀك ا٠لدِ ٚاحملذّٛ ٠ؿٜح قاؾع بٔ غؿٜر إٔ ايتٓيب  اْلجٚمٜ:  - 4
ِٚجؿُ  َأْؾَىرَ ♂قلٍ: ؾأَل غكٚز ايؿّ بلٟكع، أٚ قًع ايٓتكى،   ،(2) ▬َوادَْْحُجق ُ  اْْلَ

 ك ايُل٥ِ. أٚ ايكعلف أٚ ٦ٛٙ ؾ٬ ٜؿڀ
 إـا انتكل٤ ؾكل٤، ؾأَل إٕ غًب٘ ايك٤ٞ بػرل اغتٝلقٙ ؾإْ٘ ٫ ٜؿڀك.افَلء:  - 5
ٚأٜٓلڄ إٔ ، بفيو ٜؿڀك ٫ٚ، ايڀٝب َٔ يل٤ ٯل ٜتڀٝب إٔ يًُل٥ِ ٨ٚٛل 

 ٜؿاٟٚ عٝٓ٘ ٯل يل٤ َٔ قڀٛق، ٫ٚ ٜؿڀك بفيو. 
 غُل٥ِ ععُٝت١، تؿٓتٌ اهلل بٗتل عًٝٓتل،    يًٗك قَٓلٕ أسبيت  ٸ اهلل ، 

 ْفنك َٓٗل:
ٱؾقاى ي١ًٝ ايكؿق ايتت٢ ٖتٞ غترل َتٔ      لڄنببٜهٕٛ إٔ َٝلَ٘ ٚقٝلَ٘  - 1 

أيـ يٗك َٔ ايعبلؾ٠، ٚأٜٓل نببل ٶػؿك٠ ايفْٛب أغتكز ايبػتلقٟ َٚهتًِ ٸ    
ٔٵَشٝشُٝٗل،  ٞٿ :☺  ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٔڇ ايٓٻبٹ ٍٳ◘  عٸ ـْ ♂:قځل َٜ  َؿٚ َ  َم َِ ْٔ ْدرِ  َف ََ اٚ اْف ًٕ  إِيَم

                                                 

 .3377)ٕ( َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ ّ.ز أغكد٘  (صحٔح) (1)

 َٚشش٘ ا٭يبلْٞ. 2361)ؾ( أغكد٘  (صحٔح) (2)
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ٚبً  ًَ
رَ  َٚواْحُِ ٍِ دَّ َ  َمٚ َففُ  ُؽ ََ ـْ  َت ٌِفِ  ِم ْٕ ـْ  ،َذ ًٕٚ َرَمَوٚنَ  َصٚ َ  َوَم ًٚبٚ إِيَم ًَ

رَ  َواْحُِ ٍِ دَّ َ  َمٚ َففُ  ُؽ ََ  َت

ـْ  ٌِفِ  ِم ْٕ ٍٳٚٳ، (1) ▬َذ ـْ ♂:قځل ًٕٚ َرَمَوٚنَ  َؿٚ َ  َم ًٚبٚ إِيَم ًَ
رَ  َواْحُِ ٍِ دَّ َ  َمٚ َففُ  ُؽ ََ ـْ  َت ٌِفِ  ِم ْٕ  .(2) ▬َذ

 ٞٳلغٹٜل بٳ بٛاب ايٓرلإ ٜٚٓلؾٟ َٓلؾٺأٚتػًل ١ ايجُل١ْٝ، تؿتض أبٛاب آٟ - 2
ٔٵ ؾځٚهلل عتكل٤ ٸ ٖفا ايًٗك ايهتكِٜ،   ؾبك،أٜٚل بلغٞ ايًك  ،قبٌأك بٵا١ځ ٞ  عٳت  أځبٹت

ٍٳ☺  ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ ٍٳ : قځل ٍٴ  قځتل اٚنَ  إَِذا:♂◘  اهلل قٳنٴتٛ ُل  ـَ ٍٜ  َأوَّ ا َِ ْٔ ـْ  َف رِ  ِما ْٓ  :َرَمَواٚنَ  َصا

َدْت  ٍِّ َٔٚضِغُ  ُص ِـّ  َمَرَدةُ وَ  افنَّ ْٝ  ،اْْلِ ََ ِِّ رِ  َأْبَقاُب  َوُؽ َِؿْ  افَّْٚ َُْح  َؾ ٍْ ٚ ُي َٓ ْٝ  ،َباٌٚب  ِمْْ َُِّحا  َوُؾ

ِٜ  َأْبَقاُب  َّْ َِؿْ  اْْلَ َِْؼ  َؾ ٌْ ٚ ُي َٓ ْرِ  َبِٚؽلَ  َيٚ ُمَْٚدٍ  َوُيَِْٚدي ،َبٌٚب  ِمْْ ا َباِٚؽلَ  َوَياٚ، َأْؿٌِاْؾ  اْْلَ ِّ  افؼَّ

ٚءُ  هللِوَ  ،َأْؿِكْ  ََ َُ ـْ  ُظ َؾ  َوَذفَؽ  ٚرِ افَّْ  ِم ٍٜ  ـُ َِ ْٔ   (3) ▬َف
َٔ ؾڀك َل٥ُل نلٕ ي٘ َٔ ا٭دك َجٌ أدك ايُتل٥ِ ٫ٚ ٜتٓكِ ـيتو     - 3

ٔٵؾځَٔ أدك ايُل٥ِ،  ٔڇ لٳٜٵؿٹ عٳ ٞٿ غٳليٹؿٺ بٵ ٗٳٓٹ ٍٳ ☺  ايڃذٴ ٍٳ : قځتل ٍٴ  قځتل  :◘  اهلل قٳنٴتٛ
ـْ ♂ ٚنَ  َصٚئًِم  َؾىَّرَ  َم فُ  َؽْرَ  َأْجِرهِ  ِمْثُؾ  َففُ  ـَ َّٕ َُُص  َٓ  َأ ـْ  َيْْ ٚئِؿِ  َأْجرِ  ِم ًْٔاٚ افهَّ  .(4) ▬َص

بتٓلٍٚ ٚدب١ ايهشٛق ٚتعذٌٝ ايؿڀتك ٚإٔ ْؿڀتك   ◘  يكؿ سجٓل قنٍٛ اهللو
 سفقْل َٔ قٍٛ ايمٚق ٚايعٌُ ب٘.ع٢ً ٰكات، ٚأٜٓل 

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                                 

 .760، ٚ)ّ(1802أغكد٘ )ؽ( (صحٔح) (1)

 .759، ٚ)ّ( 37أغكد٘ )ؽ(  (صحٔح) (2)

 .759أغكد٘ )ت( َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ ّ.ز  (صحٔح) (3)

 .1078أغكد٘ )ت ٕ ٙ غمٲ١ سب( َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َت  (صحٔح) (4)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
نعٝؿ بٔ َُٓٛق ٸ نٓٓ٘ بهتٓؿ   َل قٚا٢ًٙ َٛعؿ َع أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع

 أْت٘ قتلٍ:  ☺ عٔ عُك بٔ ا١ڀلب  نُل ٜكٍٛ ايهٝٛ٘ٞ ٸ ايؿق اٶٓجٛق َشٝض
 ؾٝٓعكٚا نٌ َٔ نلٕ ي٘ دٹتؿٻٷ  ،إٔ أبعح قدل٫ڄ إٮ ٖفٙ ا٭َُلق ؿ ُُٖتٴتتتتيك
عًِٝٗ اٟم١ٜ، َل ِٖ ٯهتًُ٭..   ٛاٚمل ٩ر، ؾًٝٓكب -أٟ ٲًو ْؿك١ ا٠ر  -

 .َل ِٖ ٯهًُ٭
ٛٿف، ٜٚكتٍٛ: أستر ايعتلّ،      أَل َٔ نلٕ ٜٟٓٛ ا٠ر، ٚيهٓ٘ ٜ٪غك، ٜٚه

أسر بعؿ ايعلّ، ست٢ دل٤ٙ ا٭دٌ، ٖٚٛ مل ٩ر، ؾًٝو ؾاغت٬ڄ ٸ ٖتفا، ٚإٕ   
ٔٵؾځ ;نلٕ ا٠مّ إٔ ٜعذٌ اٱْهلٕ بل٠ر ٔڇ عٳ ٔٵ  عٳبٻلىڈ ابٵ ٌڇ  عٳت ٓٵت ٚٵ ايڃؿځ ُٳل  أځ ٖٹ  أځسٳتؿٹ

ٔٵ ٍٳ☻  اٯغٳكڇ عٳ ٍٴ  ٍٳقځل: قځل ـْ ♂:◘  اهلل قٳنٴتٛ َّٟ  َأَرادَ  َما ا اْؾ  اْْلَ ًَجَّ َُ َٔ ِْ َّٕافُ ، َؾ  َؿاْد  َؾِ٘

َرُض  ّْ ُٜ  َوَتِوؾه  ،ادَِْريُض  َي ٚفَّ ِرُض  افوَّ ًْ ُٜ  َوَت َٚج  .(1) ▬اْْلَ
ُٵتؿٳ ٖتفا ايبٝتت       ٚقؿ أٚدب اهلل ع٢ً اٶهتڀٝع َٔ ايٓتلى ٸ أٟ َهتلٕ قځ

اهلل غتين عٓت٘ ٚعتٔ    ٚ ،َٚٔ دشؿ ؾك١ٜٓ ا٠ر ؾكؿ نؿتك  ،٭ؾا٤ َٓلنو ا٠ر
٘  ،سذٿ٘ ٚعًُ٘ ًڃكت ٔ ، ٚعٔ نل٥ك غٳ ٟه  افَّْاٚسِ  َظاَذ  َوهللِؾكتلٍ: ِٝ  ِحا ْٔا ٌَ ـِ  اْف  َما

ََُىٚعَ  ْٔفِ  اْش ـْ  َشٌِٔالً  إَِف رَ  َوَم ٍَ ـِ  َؽِْل   اهللَ َؾِ٘نَّ  ـَ ٚدَِغَ  َظ ًَ ص، 97طآٍ عُكإ: ٖ(97)اْف
 ا٠تر ٸ قٛيت٘   أغٞ ا٠بٝب، ٖٓلى بعٕ ا٭ٚاَك ايت٢ أَكْتل اهلل تعتلٮ بٗتل ٸ   

هقاْ ٔتعلٮ: َّٟ  َوَأَِت َرَة هللِ َؾِ٘نْ  اْْلَ ّْ ًُ ُتؿْ  َواْف َْٔنَ  َؾَم  ُأْحِكْ َُ ـَ  اْش اْدِي  ِم اقاْ  َوَٓ  اَْلَ َُ ِِ  ََتْ
ؿْ  ُُ َُّك ُرُؤوَش ُِغَ  َح ٌْ ْديُ  َي فُ  اَْلَ َِّ ـ َُمِ َّ ٚنَ  َؾ ؿ ـَ ُُ ًٚ  ِماْ ِريوا اـ َأًذى بِافِ  َأوْ  مَّ ْأِشافِ  مِّ  رَّ

                                                 

 .6004 َشٝض اٟلَعٚسهٓ٘ ا٭يبلْٞ ٸ  2883ابٔ َلد٘ أغكد٘ ( حًـ) (1)
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 ٌٜ ْدَي ٍِ َٔٚ ٍ  ـمِّ  َؾ ٍٜ  َأوْ  ِص ٍؽ  َأوْ  َصَدَؿ ًُ ُُؿْ  َؾَِ٘ذا ُٕ اـ َأِمْ َّ َُّاعَ  َؾ َ َرةِ  ََت ّْ ًُ ِّٟ  إَِػ  بِاْٚف ا  َؾاَم  اْْلَ
َْٔنَ  َُ ـَ  اْش ْدِي  ِم ـ اَْلَ َّ ْ  َؾ َٔٚ ُ  ََيِْد  لَّ ِٜ  َؾِه ٚ ٍ  َثالَث ِّٟ  ِف  َأيَّ ٍٜ  اْْلَ ًَ ٌْ ُُؿْ  إَِذا َوَش ا ًْ ِْاَؽ  َرَج  تِ
ةٌ  ٌٜ  َظَؼَ َِ ِٚم ْ  ـدَِ  َذفَِؽ  ـَ ـْ  لَّ ُُ فُ  َي ُِ ي َأْه ِجدِ  َحِٚضِ ًْ َرا ِ  ادَْ قاْ  اْْلَ َُ قاْ  اهلل َواتَّ ُّ َِ  َأنَّ  َواْظ
ِٚب  َصِديُد  اهلل ََ ًِ  ص.196طايبكك٠: ٖاْف

ٔڇ غليُ٭ يٛد٘ اهلل تعتلٮ ٚاٶع٢ٓ:  ٝٵ َٻ ؾتإٕ َتٓعهِ    ،أؾټٚا ا٠ر ٚايعُك٠ تل
ٶتكٗ، ؾليٛادتب   عٔ ايفٖلب ٱٰلَُٗل بعؿ اٱستكاّ بُٗتل َتلْع نليعتؿٚ ٚا    

ـٳبٵضٴ َل تٝهك يهِ َٔ اٱبٌ أٚ ايبكك أٚ ايػِٓ تككبٶل إٮ اهلل تعتلٮ; يهتٞ    عًٝهِ 
تٳػٵكٴدٛا َٔ إسكاَهِ ًٚل يعك ايكأى أٚ تكُرلٙ، ٫ٚ ًٝكتٛا ق٩ٚنتهِ إـا   

ست٢ ٜٓشك احملُك ٖؿٜ٘ ٸ اٶْٛع ايفٟ سٴُك ؾٝ٘ ثِ ٩ٌ َتٔ   ،نٓتِ ٣ُكٜٔ
ثِ سًل قأن٘، ٚغرل احملُتك ٫ ٜٓشتك   > ا٠ؿٜب١ٝ >  ٸ◘ إسكاَ٘، نُل ٦ك ايٓيب 

اشلؿٟ إ٫ ٸ ا٠كّ، ايفٟ ٖٛ ٣ً٘ ٸ ّٜٛ ايعٝؿ، ايّٝٛ ايعليتك َٚتل بعتؿٙ َتٔ     
ٓٶل، أٚ ب٘ أـ٣ َٔ قأن٘ ٩تلز َع٘ إٮ ا٠ًل  أٜلّ ايتًكٜل. ؾُٔ نلٕ َٓهِ َكٜ

َٴشٵكڇّ  - ع٢ً نت١  سٳًځل، ٚعًٝ٘ ؾؿ١ٜ: بإٔ ُّٜٛ ث٬ث١ أٜلّ، أٚ ٜتُؿم -ٖٚٛ 
َهلن٭ يهٌ َهه٭ ُْـ َلع َٔ ٘علّ، أٚ ٜفبض يل٠ يؿككا٤ ا٠تكّ. ؾتإـا   
نٓتِ ٸ أَٔ َٚشٻ١: ؾُٔ انتُتع بليعُك٠ إٮ ا٠ر ٚـيو بلنتتبلس١ َتل سٴتكٿّ    
عًٝ٘ بهبب اٱسكاّ بعؿ اْتٗل٤ عُكت٘، ؾعًٝ٘ ـبض َل تٝهك َٔ اشلتؿٟ، ؾُتٔ مل   

ٖٳؿٵٜٶل ٜفٚ٘ ؾعًٝ٘ َٝلّ ث٬ث١ أٜلّ ٸ أيتٗك ا٠تر، ٚنتبع١ إـا ؾتكغتِ َتٔ       ٨ؿ 
ٚقدعتِ إٮ أًٖٝهِ، تًو عًك٠ نل١ًَ ٫ بؿ َٔ َٝلَٗل. ـيتو   ،أعُلٍ ا٠ر

ٟٴ َٚل تكتب عًٝ٘ َٔ ايُٝلّ ٶٔ مل ٜهتٔ أًٖت٘ َتٔ نتلنين أقٗ ا٠تكّ،       اشلځؿٵ
ٚغلؾٛا اهلل تعلٮ ٚسلؾعٛا ع٢ً اَتجلٍ أٚاَكٙ ٚادتٓتلب ْٛاٖٝت٘، ٚاعًُتٛا إٔ    

 .ب ٶٔ غليـ أَكٙاهلل يؿٜؿ ايعكل
َاٚ َيٚٔ:تعلٮ  َٚٓٗٝلت ا٠ر بٝٓٗل اهلل تعلٮ ؾكلٍ ـَ  َأُّيه ِهاقاْ  َٓ  آَمُْاقاْ  افَّاِذي  َُتِ

ئئِرَ  ًَ رَ  َوَٓ  هللِا َص ْٓ َرا َ  افنَّ ْديَ  َوَٓ  اْْلَ ََمئَِد  َوَٓ  اَْلَ غَ  َوٓ اْف َٝ  آمِّ ْٔ ٌَ َرا َ  اْف ٌُقنَ  اْْلَ َُ ٌْ  َي
ـ َؾْوالً  ِؿْ  مِّ ِبِّ ًٚ وَ  رَّ ُُؿْ  َوإَِذا ِرْواَقإ ا ِْ َِ ؿْ  َوَٓ  َؾْٚصاَىُٚدواْ  َح ُُ  َأن َؿاْق ٍ  َصاَْئنُ  ََيْاِرَمَّْ
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ؿْ  ـُ و ـِ  َصده ِجدِ  َظ ًْ َرا ِ  ادَْ َُُدواْ  َأن اْْلَ ًْ ُٕقاْ  َت َٚو ًَ اَقى اْفازِّ  َظَذ  َوَت َْ َُّ ُٕقاْ  َوَٓ  َواف اَٚو ًَ  َت
ْدَوانِ  اإِلْثؿِ  َظَذ  ًُ قاْ  َواْف َُ ِٚب  َصِديُد  اهلل إِنَّ  اهلل َواتَّ ََ ًِ  .ص2طاٶل٥ؿ٠: ٖاْف

ًُّٛا    آَٓٛاٜل أٜٗل ايفٜٔ ٚاٶع٢ٓ:  ، ٫ تتعؿٻٚا ستؿٚؾ اهلل َٚعلٶت٘، ٫ٚ تهتتشٹ
ايكتلٍ ٸ ا٭يٗك ا٠كّ، ٖٚٞ: ـٚ ايكعؿ٠ ٚـٚ ا٠ذ١ ٚاحملتكّ ٚقدتب، ٚنتلٕ    
  ٛ ًِّؿٳ َٓت٘; إـ نتلْ ا ـيو ٸ َؿق اٱن٬ّ، ٫ٚ تهتشٹًُّٛا سك١َ اشلځؿٵٟ، ٫ٚ َل قڂ
ٚٳبٳتك ٸ ايكقتلب ع٬َت١ڄ عًت٢ إٔ       ٜٓعٕٛ ايك٥٬ؿ، ٖٚٞ ْؿل٥ك َٔ َتٛف أٚ 
ًُّٛا قتلٍ قلَؿٟ ايبٝت ا٠تكاّ   ٟٷ ٚإٔ ايكدٌ ٜكٜؿ ا٠ر، ٫ٚ تٳهٵتٳشٹ ٖٳؿٵ ايب١ُٝٗ 
ايفٜٔ ٜبتػٕٛ َٔ ؾٌٓ اهلل َل ًُٜض َعلًِٜٗ ٜٚكْٞ قبِٗ. ٚإـا سًًتِ َتٔ  

ًځٓٻهِ بٴػٵ ُٹ ٌٻ يهِ ايُٝؿ، ٫ٚ ٩ ٕ قّٛ َٔ أدتٌ إٔ َٓعتٛنِ َتٔ    إسكاَهِ س
عًت٢ تتكى ايعتؿٍ     -> ا٠ؿٜبٝت١  > نُل سؿخ عتلّ   -ايٍَٛٛ إٮ اٶهذؿ ا٠كاّ 

عًت٢ ؾٹعٵتٌ ا١ترل، ٚتكت٣ٛ اهلل،      -أٜٗل اٶ٪َٕٓٛ ؾُٝل بٝٓهِ  -ؾِٝٗ. ٚتعلْٚٛا 
٫ٚ تعلْٚٛا ع٢ً َل ؾٝ٘ إثِ َٚع١ُٝ ٜٚلٚل ٠ؿٚؾ اهلل، ٚاستفقٚا ٤ليؿت١ أَتك    

 عكلب.اهلل ؾإْ٘ يؿٜؿ اي
ٖٞ: يٛاٍ، ٚـٚ  -نُل ـنك نجرل َٔ أٌٖ ايعًِ  - لَل١َْٝٛاقٝت  يًشرٚ
ؾٝٗتل   اٶهًِ أؾ٣ـٟ ا٠ذ١، ٖٚٞ اٶؿ٠ ايم١َٝٓ اييت إـا يٗك ٚعًك َٔ  ؿ٠تايكع

 .ايعُك٠ ب١ٝٓ ايتُتع، ثِ سر َٔ ايعلّ ْؿه٘ أَبض َتُتعٶل
ًځٝٵؿځ١ ـٚ: اٶعكٚؾ١ ا١ُه١ ٗٞؾ ٚايعُك٠ شريً ٛاقٝت اٶهل١ْٝأَل اٶ  ٚقكٕ ا٠ڂ

ًځِ اٶٓللٍ ُٵ ًځ  عُتك٠،  أٚ سذٽل أقاؾ ٶٔ ٜلٚلٖل ٨ٛل ؾ٬ عكم ٚـات ٚاٟشؿ١ ٜٚٳ
 ٨تدل  ؾّ ٚعًٝ٘ إسكاَ٘ َض ٜلٚلٖل بعؿ أسكّ ؾإٕ ايكدٛع، ؾعًٝ٘ ٜلٚلٖل ؾإٕ

 .ايٛادب بذلى سٌُ ايفٟ ايٓكِ
 ُتتٔ آؾاب ا٠تتر ٝكٝتتل قتتٍٛ  يًشتتر آؾاب ٚٚادبتتلت ؾإغتتٛتٞ ٸ اهلل، 

ـْ تعتتلٮ:ٔاهلل  اا َّ َـّ  َؾااَرَض  َؾ ِٓ َّٟ  ؾِاأ اا َٞ  َؾااال اْْلَ ااقَ   َوٓ َرَؾاا ًُ   ِف  ِجااَداَل  َوٓ ُؾ
 ِّٟ ٚايكؾتح ٜڀًتل عًت٢ اُٟتلع، ٜٚڀًتل عًت٢        ،ص197طايبكتك٠:  ٖ(197) اْْلَ

ايؿشٌ َٔ ايكٍٛ ٚايؿعٌ، ٚايؿهٛم ٖتٞ اٶعلَتٞ نًتٗل، أَتل اٟتؿاٍ ؾٗتٛ       
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  ت ا٠ر ٚايعُك٠؟يعًٓل ْتهل٤ٍ َل أقنلٕ ٚٚادبلٚ ،اٶػل١َُ بليبلٌ٘

اٱسكاّ بًبو ٬َبو اٱسكاّ َتٔ اٶٝكتلت، ٚايٛقتٛف     ؾٖرـٚن اْلٟ هل:
بعكؾ١ بعؿ ؾذك ّٜٛ ايتلنع َٔ يٗك ـ٣ ا٠ذ١، ٚ٘ٛاف ا٫ؾل١ْ بعتؿ ايعتٛؾ٠   

 َٔ اٶمؾيؿ١ إٮ ٢َٓ ّٜٛ ايعليك، ٚايهعٞ ب٭ ايُؿل ٚاٶك٠ٚ.
غتكٚب سلتو    اٱسكاّ َٔ اٶٝكلت، ٚايٛقٛف بعكؾ١ إٮ وواجٌٚت اْلٟ:

ّٜٛ ايتلنع َٔ يٗك ـ٣ ا٠ذ١، ٚاٶبٝتت بلٶمؾيؿت١ بعتؿ ا١تكٚز َتٔ عكؾت١،       
ٚاٶبٝت يٝلٮ ايتًكٜل ا٠لؾٟ عًك ٚايجلْٞ عًك ٚايجليتح عًتك َتٔ يتٗك ـٟ     

سُتٛات عًت٢ ايعكبت١     7ا٠ذ١ ٯين،ٚقَٞ اُٟلق ٳتك٠ ايعكبت١ ٜتّٛ ايٓشتك )    
لّ ايتًتكٜل ٯ٢ٓ)نتبع   ايهدل٣ ّٜٛ ايعليك َٔ ـ٣ ا٠ذ١( ٚاُٟلق ايتج٬خ أٜت  

سُٛات ع٢ً ايعكب١ ايُػك٣ ثِ ايٛنڀ٢ ثِ ايهدلٟ(،ٚا٠ًل ٚايتكُرل ٜتّٛ  
ايٓشك، ٦ٚك اشلؿ٣ يًُتُتع ٚايكلقٕ، ٚاٶتُتع ايف٣ قلّ بعُتك٠ ثتِ ًٝتٌ َتٔ     
ايعُك٠ ثِ أسكّ َك٠ ثل١ْٝ بل٠ر ّٜٛ ايذل١ٜٚ أ٣ ايجتلَٔ َتٔ يتٗك ـ٣ ا٠ذت١،     

٠ بإسكّ ٚاسؿ، ٚاٶؿتكؾ ايتف٣ ْت٣ٛ ا٠تر     ٚايكلقٕ ٖٛ ايف٣ قكٕ ا٠ر بليعُك
 ؾكط، ثِ ٘ٛاف ايٛؾاع.
اٱستكاّ ٚايڀتٛاف ستٍٛ ايهعبت١ ٚايهتعٞ بت٭ ايُتؿل         وأرـاٚن افًّارة:

 ٚاٶك٠ٚ.
 اٱسكاّ َٔ اٶٝكلت، ٚا٠ًل ٚايتكُرل. وواجٌٚت افًّرة: 

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع قُت١ ـنتكت ٸ نتتلب ايتؿا٤ ٚايتؿٚا٤      أسبيت ٸ اهلل

ٍ عٔ ن٤ٛ غل١ٰ َ٪ـٕ تُٓك يٝتتمٚز اَتكأ٠ ُْتكا١ْٝ،     اشلبؿإ ٣ُؿ ًًٝؼي  قتل
ٌٷ ٯُك نلٕ أْ٘ ٜٚك٣ٚ: عبؿ ا٠ل اٱيبًٝٞ قٴ٘ اهلل ٕ  َهتذؿاڄ  ًٜمّ قد  يتٮـا

ٞٳ ايعبلؾ٠ ْٚٛق ايڀلع١ بٗل٤ ٚعًٝ٘، ٚاي٠٬ُ  ،يٮـإ علؾت٘ ع٢ً اٶٓلق٠ َٜٛلڄ ؾځكٳقٹ
ًَّع يُٓكاْٞ ؾاقٷ اٶٓلق٠ ٝت ٚنلٕ ٔٳ  ،ايتؿاق  َتلسب  اب١ٓ ؾكأ٣، ؾٝٗل ؾل  ؾتلؾڃتٴتٹ
 َٚل؟! يأْو َل: ي٘ ؾكليت ،عًٝٗل ايؿاق ٚؾغٌ، إيٝٗل ْٚمٍ ،ا٭ـإ ؾذلى ،بٗل
. قًتيب  ٯذتلَع  ٚأغتفتٹ  يڂبٸٞ نًبت قؿ: قلٍ؟ ٶلـا: قليت! أقٜؿى: قلٍ؟! تكٜؿ
 ،ُْكا١ْٝ ٚأْل َهًِ أْت :قليت.أتمٚدٴو: قلٍ. أبؿا ب١قٜ إٮ أدٝبو ٫: قليت
ٌٴ  ؾعًتت  إٕ: قليت. تُٓكأ: قلٍ، َٓو ٜمٚدين ٫ ٚأبٞ ُٻتك ، أؾعت ٌ  ؾتٓ  ايكدت

ٞٳ ;ايّٝٛ ـيو أثٓل٤ ٸ نلٕ ؾًُل ايؿاق، ٸ َعِٗ ٚأقلّ ،يٝتمٚدٗل  نتڀضڈ  إٮ قٳقٹ
 .ؾٜٓ٘ ٚؾلت٘ ،بٗل ٜعؿك ؾًِ، ؾُلت ،َٓ٘ ؾهكط ،ايؿاق ٸ نلٕ

ؿغًٛا ٸ ٳٝتع يتكا٥ع   بتإٔ ٜت   ٸ اهلل، يكؿ أَكاهلل عبلؾٙ اٶت٪َٓ٭، إغٛتٞ 
ايًتٝڀلٕ ؾُٝتل   عتؿِٖٚ  تتبعٛا ٘كم ُٜٙٝع أسهلَ٘، ٫ٚ  ٚإٔ ٜعًُٛا اٱن٬ّ
َاٚ َياٚٔقتلٍ تعتلٮ:   عؿٚ ظلٖك ايعتؿا٠ٚ  شلِْ٘ ٭ ،ِ إيٝ٘ َٔ اٶعلَٖٜٞؿعٛ  َأُّيه
ـَ  ُِقاْ  آَمُْقاْ  افَِّذي ِْؿِ  ِف  اْدُخ ًِّ ًٜ  اف ئؾَّ ًُ  َوَٓ  ـَ ٌَُِّ َْٔىٚنِ  َقاِت اُخىُ  قاْ اَت فُ  افنَّ َّٕ اؿْ  إِ ُُ  َظاُدو   َف
ٌِغٌ   .ص208:ايبكك٠ط ٖ(208) مه
ٛف ٚـيو بإٔ ا١سل ٙ لؾٛنفيو بإٔ ٪اهلل دٌ ٚع٬ أَك عبلؾٙ اٶ٪َٓ٭ و

عًت٢   َتع اٶؿاَٚت١  ٜڀلع ؾ٬ ٜٴع٢ُ، ٜٚٴًهځك ؾ٬ ٜهؿتك، ٜٚٴتفنځك ؾت٬ ٜٓهت٢،     
َاٚ َيٚٔقلٍ تعلٮ: ِٗسٝلت إٮ آغك بإن٬َِٗ ايتُهو ـَ  َأُّيه اقاْ  آَمُْاقاْ  افَّاِذي َُ  اهلل اتَّ
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ٚتِفِ  َحؼَّ  ََ َـّ  َوَٓ  ُت ُُؿ إَِّٓ  ََتُقُت قنَ  َوَإٔ ُّ
ِِ ًْ  .ص102طآٍ عُكإ: ٖ(102) مه

َٔ قبٍٛ بعٕ ايهتلب ٚقؾ بعٓ٘ نُل ؾعٌ بٓٛ إنتكا٥ٌٝ َتٔ   ☾ سفقْل ٚ
ٝش١ ٸ ايؿْٝل ّٜٚٛ ايكٝلَت١  ؿٓايٚ ايفٍدما٤ إ٫ ي٘ يٝو قبٌ ٭ٕ َٔ ؾعٌ ـيو 

ِمُْاقنَ ٔقتلٍ تعتلٮ:    ايعفاب ٸ ايٓلق أيؿٜكؾټِٖ اهلل إٮ  ْٗ ُُ ًْضِ  َأَؾ ٌَ َُاِٚب  بِا  اْفُِ
ُرونَ  ٍُ ُْ ًْضٍ  َوَت ٌَ ُؾ  َمـ َجَزاء َؾَم  بِ ًَ ٍْ ؿْ  َذفَِؽ  َي ُُ َٔاٚةِ  ِف  ِخْزيٌ  إَِّٓ  ِمْ َٔٚ اْْلَ ْٕ  َوَياْق َ  افاده
 ِٜ ََٔٚم

َِ َذاِب  َصدِّ أَ  إَِػ  ُيَردهونَ  اْف ًَ ٚؾِؾٍ  اهلل َوَمٚ اْف ٌَ ُِقنَ  َظمَّ  بِ َّ ًْ  .ص85:ايبكك٠ط ٖ(85) َت
 بتذلى  ٜهٕٛ تلق٠ ،ايهؿك إٮ اٱن٬ّ ؾٜٔ عٔ َعليك اٱغ٠ٛ، إٕ ا٫قتؿاؾ

ٌ  َٔ ١ًَ إٮ بليه١ًٝ اٱن٬ّ ٕ  ٚتتلق٠  ،ايهؿتك  ًَت ٕ  بلقتهتلب  ٜهتٛ ٔ  ْتلق  َت
ٗل ستت٢ ٦تفق َتٔ    ، يفا نلٕ َٔ ايٓتكٚقٟ إٔ ْتٓتلٍٚ بعٓت   اٱن٬ّ ْٛاقٕ

ايٛقٛع ؾٝٗل، ٖٚفا ايبلب ليت ؾٝ٘ أقؿاّ ًْٚت ؾٝ٘ أؾٗتلّ، ٖٚتٛ َتٔ أغڀتك     
ا٭بٛاب ٚأععُٗل ٸ ايؿٜٔ ٫ ٜتذتكأ عًٝت٘ إ٫ ْتعٝـ ايتؿٜٔ قًٝتٌ ايتٛقع،       

٩تتلز إٮ انتتٝؿل٤ يتكٚط ٚاْتؿتل٤      -أٟ يػِ ٣تؿؾ بعٝٓت٘    -ؾتهؿرل اٶع٭ 
 ٖتفا ايهتتلب، ٚإٱتل    َٛاْع، ٚتؿٌُٝ ـيو ٸ نتب أغتك٣ َڀٛيت١ ٚيتٝو ٸ   

انتؿٝت ٖٓل بلٱيلق٠ إٮ بعٕ ْٛاقٕ اٱن٬ّ ٚبعٕ َٛق ايكؾ٠ ع٢ً نتبٌٝ  
اٱٳلٍ ٚايعُّٛ، ٚٶٔ ٜكغب ٸ ايتٛنتع ٸ ٖتفا اٶْٛتٛع ؾًرلادتع ايهتتب      
اٶتػ١ُُ ٸ ـيو ٚاهلل أعًِ، ْٚفنك َٔ ْٛاقٕ اٱن٬ّ َٚٛق ايتكؾ٠ عًت٢   

 (:27)نبٌٝ اٱٳلٍ ٚايعُّٛ َل ًٜٞ 
ٌ ، تًاٚػ اهلل ظٌٚدة ف افؼ  - 1  ا٠لدتلت  بڀًتب  اٶتٛت٢  إٮ ايتكتكب  َجت
ٔ  ٚايتفبض ، ٭ْكستِٗ ٚايفبض شلِ ايٓفٚق َٚكف، َِٓٗ  يتؿل٤  يڀًتب  يًذت

رُ  َٓ  اهلل إِنَّ قلٍ تعلٮ:ٔ اٶكٜٕ ٍِ ٌْ رُ  بِفِ  ُيْؼَ َ  َأن َي ٍِ ٌْ  َيَناٚءُ  دَِاـ َذفِاَؽ  ُدونَ  َمٚ َوَي
دِ  بِٚهلل ُيْؼِ ْ  َوَمـ ََ ىاؾْ  َؾ  .ص48طايٓهل٤: ٖ(48)َظئِمً  إِْثمً  َسَ

ٗ  نإْهتلق  ;وجقبف بٚفيورة افديـ مـ ظِؿ مٚ جحد - 2  أٚ ايُت٠٬،  ؾتك
 َٔ إٔ أٟ قٚاعا٭ بتٓلنؼ قلٍ، أٚ َٔ ـيو ٦ٚٛ ا٠ر أٚ ايُّٛ، أٚ ايمنل٠،
ّ  ٸ ايًو ٚنفيو، ايبعح إْهلق ؾٝ٘ ٭ٕ غرلٙ إٮ قٚس٘ تٓتكٌ َلت  ايعتلمل  قتؿ
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 ٜؿ٢ٓ ؾ٬ ايؿٚاّ ع٢ً بلم ايعلمل إٕ، أٚ َٔ قلٍ تعلٮ اهلل ٚدٛؾ أْهك أٚ بكل٥٘ أٚ
 ٦ٚٛ ـيو. يًككإٓ تهفٜب ٖٚٛ سؿٚث٘ عتكؿا ٚيٛ ايكٝل١َ إْهلق ٜهتًمّ ٭ْ٘

 ا١ُك، ٚيكب نليمْل، ;بٚفيورة اإلشال  ف َتريّف ظِؿ مٚ اشُحالل - 3
 أٚ اهلل، نب: لَٚٓٗ ـيو، ٦ٚٛ ايٛايؿٜٔ ٚعكٛم سل بػرل عُؿٶا ايٓؿو ٚقتٌ

 . ـيو ٦ٚٛ اٶ٥٬ه١ أٚ اٱن٬ّ، ؾٜٔ أٚ قنٛي٘،
قتلٍ   ،إْجٚظاٚ ـٍار باف ظّاؾ وفاق ◘ افرشاقل باف جٚء ِمٚ رءٍ  بٌض - 4

ُؿْ  َذفَِؽ تعلٮ:ٔ َٖنَّ ِرُهقا بِ ٌَطَ  اهلل َإَٔزَل  َمٚ ـَ َْٖح ؿْ  َؾ  .ص9ط٣ُؿ: ٖ(9)َأْظَمََلُ
ٌ  أٚ، اهلل أحؾ مٚ َتريؿ فوإمراء  افًِمء ضٚظٜ - 5 ٘  َتل  ًٝٝت  ؾكتؿ ، سكَت
ُذواْ ٔقلٍ تعلٮ:، اهلل ؾٕٚ َٔ أقبلبل اٞفِٖ َ ٌََٚرُهؿْ  اَّتَّ ٌَاَٚنُؿْ  َأْح ًٚ  َوُرْه اـ َأْرَبٚبا  مِّ
َٔح  هللِا ُدونِ  ًِ ـَ  َوادَْ ٌُاُدواْ  إَِّٓ  ُأِمُرواْ  َوَمٚ َمْرَيؿَ  اْب ًْ َٔ

 ُهاقَ  إَِّٓ  إَِفاافَ  َّٓ  َواِحاداً  إَِفاآًٚ  فِ
فُ  َٕ ٌَْحٚ قنَ  مَّ ظَ  ُش ـُ  .ص31طايتٛب١: ُٖيْؼِ
 ايًش٢ بإعؿل٤ ٜهتٗم٨ نليفٟ ،◘ افرشقل بف جٚء ِمٚ بقء آشُٓزاء - 6

 .ـيو غرل أٚ بلٟٗلؾ أٚ اٶٓهك عٔ ٚاي٢ٗٓ بلٶعكٚف بل٭َك أٚ بليهٛاى أٚ
ؿْ  َوَفاِـ:ٔقلٍ تعلٮ ُٓ َُ َْٖف َـّ  َش قُف َُ َٔ َم  َف َّٕ َّْٚ إِ ُٛ  َُٕخقُض  ـُ ًَ ِْ َٕ  َوآَيٚتِافِ  ٚهللبِاأَ  ُؿْؾ  َو

ُُؿْ  َوَرُشقفِفِ  ْ ِزُئقنَ  ـُ ْٓ َُ ًْ  ص.65طايتٛب١: ٖ(65)َت
 يًاًف وإٔاف ◘رشاقل اهلل  اتٌاٚع ظِٔف َيٛ ٓ افْٚس بًض أن اظَُد مـ - 7

 عًُٝٗل َٛن٢ يكٜع١ َٔ ا١كٚز ٓكا١ ٚنع نُل ،ٜ اإلشال ذيً مـ اْلروج
ـْ ٔٚايؿيٌٝ قٍٛ اهلل تعلٮ: ايه٬ّ َُغِ  َوَم ٌْ ـْ  ِديًْٚ اإلشال  َؽْرَ  َي َِ ٌََؾ  َؾ َْ  َوُهقَ  ِمْْفُ  ُي

ِخَرةِ  ِف  ْٔ ـَ  ا ـَ  ِم ي ِٚهِ  .ص85طآٍ عُكإ: ٖ(85)اْْلَ
 نلٕ ؾلٕقلٍ اٱَلّ ايٟٓٛٚ ٸ يكع َهًِ: ، تر  افهالة مع جحقدهٚ - 8
ٕ  ٕأ ٫إ ،اٱن٬ّ ١ًَ َٔ غلقز اٶهًُ٭ ٳلعإب نلؾك ؾٗٛ يٛدٛبٗل َٓهكا  ٜهتٛ
 ،عًٝ٘ اي٠٬ُ ٚدٛب ؾٝٗل ٜبًػ٘ َؿ٠ اٶهًُ٭ ٪ليط ٚمل ،بلٱن٬ّ عٗؿ قكٜب

 ؾكتؿ  ،ايٓلى َٔ نجرل سلٍ ٖٛ نُل ٚدٛبٗل اعتكلؾٙ َع تهلن٬ لتكنٗ نلٕ ٕإٚ



للماوس على العنىان األٌسر  ، وللىصىل ألي عنىان اضغط على الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على 

 تنقل بٍه الصفحات أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downهرس، وبىاسطة المطلىب  فً الف

 

89  

89 

ٔ  ٚاُٟلٖرل اهلل قٴُٗل ٚايًلؾع٢ َليو ؾفٖب ؾٝ٘ ايعًُل٤ اغتًـ ـ  َت  ايهتً
 ا٢ْنتليم  ستؿا  قتًٓتلٙ  ٚا٫ تلب ٕإؾ ٜٚهتتلب ٜؿهل بٌ ٜهؿك ٫ أْ٘ إٮ ٚا١ًـ
ٔ  ٳلع١ ٚـٖب، بليهٝـ ٜكتٌ ٚيهٓ٘ ،احملُٔ ـ  َت ٘  إٮ ايهتً ٛ  ٜهؿتك  أْت  ٖٚت

 .اهلل قٴ٘ سٓبٌ بٔ أٴؿ عٔ ايكٚاٜت٭ سؿ٣إ
 -ؾليُكف أ٣ َل ٜؿكم بت٭ ايتمٚد٭    وافًىػ، افكف ومْف افًحر - 9

ٔ  -أ٣ ا٭عُلٍ اييت ٝبب ايكدٌ ٸ اٶكأ٠ ٚايعهتو   - ٚايعڀـ ٘  ؾُت  أٚ ؾعًت
َِِّمنِ  َوَمٚٔٮ:قلٍ تعل نؿك ب٘ ق٢ْ ًَ ـْ  ُي َُّك َأَحدٍ  ِم اقَٓ  َح َُ اَم  َي َّٕ ـُ  إِ ٌٜ  َْٕحا َُْْا  َؾاالَ  ؾِ
رْ  ٍُ ُْ  ص.102:ايبكك٠ط ٖ(102) َت

ٌ  ،ادًاِّغ ظاذ ومًاٚوُٕٓؿ ادؼاـغ ميٚهرة - 10 ٘  ٚايتؿيٝ  :تعتلٮ  قٛيت
ؿ َوَمااـٔ َُااَقَلَُّ ؿْ  َي ُُ ااْ َّٕاافُ  مِّ ؿْ  َؾِ٘ ُٓ ااْق َ  َُّيْااِدي َٓ  اهلل إِنَّ  ِمااْْ ََ   ٖ(23)افيَّااٚدِِغ اْف

، نُٔ ٜعٌُ عٝٓلڄ يًتذهو ع٢ً اٶهًُ٭ يُلحل ا٭عتؿا٤، قتلٍ   ص23طايتٛب١:
بعٕ أٌٖ ايعًِ إٕ عٌُ دلنٛنل يٝو قْل بليهؿك، ٚيهٔ يؿْٝل ُٜٝبٗل ؾٗٛ 
َكتهب يهبرل٠، ٚإٕ ؾعًٗل سبل يًهؿك ٚبػٓل يٲن٬ّ ٚإظٗلقا يًتعل٥ك ايهؿتك   

 .ع٢ً اٱن٬ّ ؾٗٛ نلؾك
بٝؿ ا٠تلنِ أٚ َتٔ   ؾٜٔ اٱن٬ّ ي٘ عكٛب١ ٸ ايؿْٝل ٖٚٛ ايكتٌ  اٶكتؿ عٔٚ 

تُاُلو ُ ♂:  ◘يكٍٛ ايٓيب  -ٜٓٛب عٓ٘ اٯغك٠ ٜهٕٛ َٔ  ٚٸ، (1) ▬ م    ب دَّل  ِ ين ُه ف ااقا 
ْؿ َظاـ ِديِْاِف ٔيكٍٛ اهلل تعلٮ :  أَشلب اٟشِٝ ٚايعٝلـ بلهلل ُُ َوَماـ َيْرَتاِدْد ِماْ

 ُٖ ٚؾٌِر َؾ ـَ ْٝ َوُهَق  ُّ َٔ ِر َؾ َٔٚ َوأِخَرِة َوُأْوَفااَِؽ َأْصَحُٚب افَّْٚ ْٕ ْؿ ِف افده ْٝ َأْظَمَُلُ ْوَفااَِؽ َحٌَِى

ٚ َخٚفُِدوَن) َٓ  ص .217:ايبكك٠ط  ٖ(217ُهْؿ ؾِٔ
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ( 

* * * 

                                                 

 .3017ايبػلقٟ غكد٘ أ (صحٔح) (1)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْ٘ٚهتعٝٓ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
 نُتل أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع ق١ُ عبؿ اهلل بٔ سفاؾت١ ايهتُٗٞ   

٘  ايُتشلب١  أسؿ ايهُٗٞ سفاؾ١ بٔ اهلل عبؿ تكٳ١ ٸ عهلنك ابٔ ا٠لؾغ ـنك  أْت
ٍ  ًَهِٗ إٮ ب٘ ٚا٩ؾذل، ايكّٚ أنكت٘ ٘  ؾكتل  ٞهٹت ًڃَٴ ٸ كنويٵت أڂ ٚأْتل  كُٻت ٓٳتٳ: يت

 ع٢ً ايعكب ًٰه٘ َل ٚٳٝع ًٰو َل ٳٝع أعڀٝتين يٛ: ي٘ ؾكلٍ ،ابٓيت ٚألٚدو
 أْت: ؾكلٍ، أقتًو اڄإـ: ؾكلٍ، ؾعًت َل ع٭ ٘كؾ١◘  ٣ُؿ ؾٜٔ عٔ أقدع إٔ

ٔ  قكٜبلڄ ؾكَٛٙ ايكَل٠ ٚأَك، ؾًُب ب٘ ؾأَك: قلٍ، ٚـاى ٘  َت ٘  ٜؿٜت ٛ  ٚقدًٝت  ٖٚت
 قٚاٜت١  ٚٸ، بكتؿق  أَك ثِ، ؾأْمٍ ب٘ أَك ثِ، ؾٝأب٢ ايُٓكا١ْٝ ؾٜٔ عًٝ٘ ٜعكٗ
ٛ  ؾتإـا ، ٜٓعك ٖٚٛ ؾأيكلٙ اٶهًُ٭ َٔ بأنرل ٚدل٤، ؾأٴٝت ٦لى َٔ ببكك٠  ٖت
 يًٝكت٢  ايبهك٠ ٸ ؾكؾع، ؾٝٗل ك٢ًڃٜٴ إٔ ب٘ ؾأَك ،ؾأب٢ عًٝ٘ ٚعكٗ، تًٛع ععلّ
 ٚاسؿ٠ ْؿو ٖٞ إٱل ْؿهٞ ٭ٕ بهٝتٴ إٱل: ؾكلٍ، ٚؾعلٙ ؾٝ٘ ؾڀُع ؾبه٢، ؾٝٗل
ٞ  ٜهٕٛ إٔ ؾأسببت، اهلل ٸ ايهلع١ ايكؿق ٖفٙ ٸ ًك٢تٴ ٌ  بعتؿؾ  يت  ٸ يتعك٠  نت

 َٚٓتع  نذٓ٘ أْ٘ ايكٚاٜلت بعٕ ٚٸ. اهلل ٸ ايعفاب ٖفا تعفب ْؿو دهؿٟ
ِ  ُٛك إيٝ٘ أقنٌ ثِ، أٜلَلڄ ٚايًكاب يڀعلّا َٓ٘ ِ  غٓمٜتك  ٠ٚت ٘  ؾًت ِ ، ٜككبت  ثت

ٌ  قتؿ  إْ٘ أَل: ؾكلٍ؟ تأنٌ إٔ َٓعو َل: ؾكلٍ انتؿعلٙ ٞ  ست ٔ ، يت ٔ  مل ٚيهت  أنت
ٍ ، كتو ًٹ٘ڃأڂ ٚأْتل  قأنٞ ؾكبٌ: واٶًٹ ي٘ ؾكلٍ، بٞ توُٿيٳ٭ٹ ٞ  ٚتڀًتل : ؾكتل  َعت

 أنتلق٣  ٳٝع َع٘ لٚأً٘ ؾأً٘ك٘ قأن٘ ؾكبٌ، ْعِ: قلٍ؟ اٶهًُ٭ أنلق٣ ٳٝع
 قأى ٌبٿكځٜٴ إٔ َهًِ نٌ ع٢ً سل: ☺  عُك قلٍ ،قدع ؾًُل، عٓؿٙ اٶهًُ٭

 .اٖت ....☻ قأن٘ ؾكبٌ ؾكلّ، أبؿأ ٚأْل، سفاؾ١ بٔ اهلل عبؿ
اشلٛا٤ ٝهټ٘ ا٭ٜؿٟ ٫ٚ تكاٙ َٔ أغؿلٙ؟ ايٓٻبت ٸ ايُتشكا٤ َتٔ    أغٞ ا٠بٝب،
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َّٰ٘ ٚأنكاٙ؟ ايٓػٌ َٔ يلٻ ْٛاٙ؟ اٟبٌ َتٔ أقنتلٙ؟ ايُتػك     أقٵبٳلٙ؟ ايبؿق َٔ أ
َٔ ؾذٻك َٓ٘ اٶٝلٙ؟ ايٓٗك َٔ أدكاٙ؟ ايبشك َٔ أ٘ػلٙ؟ ايًٌٝ َتٔ ستلى ؾٴدٳتلٙ؟    
ُټبض َٔ أنؿكٙ َٚلؽ ْتشلٙ؟ ايٓتّٛ َتٔ دعًت٘ ٚؾتل٠؟ ٚايٝكعت١ َٓت٘ بعجٶتل          اي
ٚسٝل٠؟!! ايعكٌ َٔ َٓش٘ ٚأعڀلٙ؟ ايٓشٌ َٔ ٖؿاٙ؟ ايڀرل ٸ دٛ ايهُل٤ َتٔ  

 أٚنلقٙ َٔ غتفٻاٙ ٚٱَّتلٙ؟ اٟبتلق َتٔ ٜكُتُ٘؟ اٶعًتّٛ َتٔ        أَهه٘ ٚقعلٙ؟ ٸ
ُٜٓكٙ؟ اٶٓڀَّك َٔ ٨ٝب٘؟ اٶًٗٛف َٔ ٜػٝج٘؟ ايٓلٍ َٔ ٜٗؿٜت٘؟ ا٠ترلإ َتٔ    
ٜكيؿٙ؟ ايعلقٟ َٔ ٜههٛٙ؟ اٟل٥ع َٔ ًٜبع٘؟ ايههرل َٔ ٨تدلٙ؟ ايؿكترل َتٔ    

ٛٻقى؟ َٔ يل زلعو ٚبُكى؟  ٔٵ غًكو؟ َٔ َ َٳ  ٜػٓٝ٘؟ أْت، أْت 
 عج  عجاب لو تر  عيناكا:::   ما في الكون م  آياتهستجي

ا ولي  لواحد إالَّكا:::ربي لك الحمد العظيم لذاتك  حمد 
 ُعالكا أستبي  شي  ك  في فإنني:::ترا  عيني تك  لم إن

نٌ ، َعك١ْايهٕٛ نً٘ بهل٥ٓلت٘ ٜهذؿ هلل ٚ٪ٓع ٜٚفٍ ٚتبك٢ ؾ١٦ َٔ ايٓلى 
ْ تعلٮ:ٔقلٍ  قب ايعلٶ٭،تهذؿ هلل  ا٥٬١ل ُجُد  اهلل َأنَّ  َترَ  َأَل ًْ  ِف  َمـ َففُ  َي
َمَواِت  ًَّ َْرضِ  ِف  َوَمـ اف ْٕ ُس  ا ّْ رُ  َوافنَّ َّ ََ ٌَُٚل  َوافْهُجق ُ  َواْف َجرُ  َواْْلِ َوابه  َوافنَّ  َوافدَّ
ثِرٌ  ـَ ـَ  َو سِ  مِّ ثِرٌ  افَّْٚ ـَ ْٔفِ  َحؼَّ  َو َِ َذاُب  َظ ًَ ـِ  َوَمـ اْف ِر ٍ  ِمـ َففُ  َؾَم  اهلل ُُّيِ ُْ  اهلل إِنَّ  مه
ُؾ  ًَ ٍْ ، ؾهبشلٕ اهلل ُٚٚؿٙ عؿؾ غًك٘ ٚقْل ص18طا٠ر: ٖ(18) َيَنٚءُ  َمٚ َي

◘ ٚٳعٔ عُكٚ بٔ عبه١ قلٍ:قلٍ قنٍٛ اهلل ْؿه٘ ٚل١ْ عكي٘ َٚؿاؾ نًُلت٘، 
ََ َٔ ؾَ  ُس ّْ افَن  ؾه َِ َُ ًْ تَ  ٚمَ :♂  ـْ مِ  ٚنَ ـَ  ٚمَ  َّٓ إِ َ هِ ّدِ َح بِ  اهللَ َح ٌَّ َش  إٓ اهللِ ِؼ ِْ َخ  ـْ مِ  ءٌ َر  كٌ

 (.59)◘ ، َٚؿم قنٍٛ اهلل (1) ▬ َ دَ آَ َبْل  ٚءِ َٔ ٌِ ؽْ أَ وَ  غِ ٚضِ َٔ افنَّ 
 ، وذ  أصٌر .ذ  أـز :  افؼ  ذـٚنإغٛتٞ ٸ اهلل، 

ٖٚٛ إٔ ٨عٌ ايٓؿ يكٜهل هلل ٸ أْتٛاع ايعبتلؾات أٚ بعٓتٗل     :افؼ  إـز
ٜٚهتتع٭ بػترل اهلل   نُٔ ٜفبض يػرل اهلل، ٜٚٓتفق يػترل اهلل، ٜٚتؿعٛ غترل اهلل،     

                                                 

 .5599ٚسهٓ٘ ا٭يبلْٞ ٸ ّ.ز 111َؿش١  6ز  ا١ًٝ٠ ْعِٝ ٸأبٛ غكد٘ أ (حًـ) (1)
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 ٚ٪لف غرل اهلل ٜٚكدٛ ٜٚهتػٝح بػرل اهلل.
َجٌ ا٠ًـ بػرل اهلل، أٚ ٸ ايكٜل٤ ٖٚٛ إٔ ٜعُتٌ ايكدتٌ    صٌر:إؼ  اف 

ايعٌُ َٔ أدٌ ايٓلى ست٢ ٜجٓٛا عًٝ٘ نُٔ ٩هٔ َت٬ت٘ َتٔ أدتٌ ايٓتلى،     
َٚٔ ٜٓؿل ا٭َٛاٍ ٜٚتُؿم ستت٢ ٜكتٍٛ ايٓتلى: أْت٘ َٓؿتل، َٚتتٔ ٨تلٖتتؿ        

 ١ يٝكلٍ: يذلع. بًذلع
ٖٛ اٱٲتلٕ بٛدتٛؾٙ ٚإؾتكاؾٙ بليكبٛبٝت١ ٚا٭يٖٛٝت١       :ٚدٌ عم بلهلل ٚاٱٲلٕ

ٚاٱٲلٕ ُٙٝع أزلل٥٘ َٚؿلت٘، ؾتٛسٝؿ ايكبٛب١ٝ أ٣ اٱٲلٕ بإٔ اهلل ٖٛ ا١تليل  
ايكالم اٶؿبك شلفا ايهٕٛ ٚسؿٙ ٫ يكٜو ي٘، ٚتٛسٝؿ ا٭يٖٛٝت١ ٖتٛ إؾتكاؾ اهلل    

ٚاٱْلب١ ٚا٫نتتػلث١ ٚايكدتل٤ ٚا١تٛف ٚايتفبض..إخل،     تعلٮ بليعبلؾ٠ نليؿعل٤ 
ٚتٛسٝؿ ا٭زلل٤ ٚايُؿلت أٟ اٱٲلٕ بأزلل٥٘ َٚؿلت٘ ايت٢ دل٤ت ٸ ايهتلب 

 ٚ٘كٜك١ أٌٖ ايه١ٓ ٸ تٛسٝؿ أزلل٤ اهلل َٚؿلت٘ ع٢ً ث٬ث١ أٚد٘:ٚايه١ٓ، 
إثبلت َل أثبت٘ اهلل يٓؿه٘ ٸ نتلب٘ أٚ عًت٢ يهتلٕ قنتٛي٘ َتٔ غترل       إول:

ـ ٫ٚ تعڀٌٝ، َٚٔ غرل تهٝٝـ ٫ٚ ٰجٌٝ، ؾلهلل نبشلْ٘ ٚتعتلٮ زلٝتع،   ٝكٜ
ؾليهُع َعًّٛ ٚايهٝـ ٢ٗتٍٛ، ٚنتفا اهلل بُترل، ؾليبُتك َعًتّٛ ٚايهٝتـ       
٢ٍٗٛ، ٖٚهفا يبلقٞ ايُؿلت، ٦ٚٔ ْ٪َٔ بتإٔ نتٌ َتؿلت اهلل ايتٛاقؾ٠ ٸ     

 ايهتلب ٚايه١ٓ سكٝك١ٝ تًٝل ٬ٍٙ اهلل ٫ٚ ٰلثٌ اٶػًٛق٭.
ْؿٞ َل ْؿلٙ اهلل عٔ ْؿه٘ ٸ نتلب٘ أٚ ع٢ً يهلٕ قنٛي٘ َٔ َتؿلت   :افثّٚن

 ايٓكِ، ؾلهلل تعلٮ ْؿ٢ عٔ ْؿه٘ ايعًِ، َٚٔ ثِ ٜجبت ايٓؿ ؾٗٛ ايعؿٍ.
أَل َل مل ٜكؾ ْؿٝ٘ ٫ٚ إثبلت٘ ٷل تٓللع عًٝت٘ ايٓتلى نلٟهتِ ٚا٠ٝتم      افثٚفٞ:

ؾٙ، ٚأَل َعٓلٙ إٕ ٚا١ٟٗ ٦ٚٛٙ ؾٓتٛقـ ٸ يؿع٘، ؾ٬ ٜجبت ٫ٚ ٜٓؿ٢ يعؿّ ٚقٚ
 أقٜؿ ب٘ بلٌ٘ ٜٓمٙ اهلل عٓ٘ قؾٚٙ، ٚإٕ أقٜؿ ب٘ سل ٫ ٲتٓع عٔ اهلل قبًٛٙ.

 تُض ؾ٬ تعلٮ، اهلل تٛسٝؿ َع إ٫ عبلؾ٠ڄ ته٢ُ ٫ بٗل اهلل أَك اييت ايعبلؾ٠ٚ
 ،يتٛسٝتؿ ا ٝكٝك٘ َع إ٫ تعلٮ هلل عبؿ بأْ٘ أسؿ َٜٛـ ٫ٚ ايًكى، َع ايعبلؾ٠
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٘  ٚأيتكى  تعلٮ اهلل عٳبٳؿ ؾُٔ، بليعبلؾ٠ ٚسؿٙ تعلٮ اهلل ٚإؾكاؾ  ؾًتٝو  غځٝٵتكٳٙ  َعت
ّ  تعلٮ، اهلل ؾتٛسٝؿ، هلل عبؿا ّ  هلل ايعبتلؾ٠  ٚإغت٬ ٛ  بت٘،  اٱيتكاى  ٚعتؿ  ٖت

ٕ  ٫ ايعبتلؾ٠  إٔ إٮ إْتلؾ١  اهلل، عٓتؿ  ايعبتلؾ٠  قبٍٛ ٸ ايًكط  إ٫ َكبٛيت١  تهتٛ
ـْ  َذ بَ :ٔتعلٮ قلٍ نُل، ◘ قنٍٛ اهلل ن١ٓ ٚؾل ٚع٢ً يًكعا ٯٛاؾك١ َِؿَ  َم  َأْشا
فُ  َٓ ـٌ  َوُهقَ هللِ  َوْج ًِ فُ  ُُمْ َِ افِ  ِظَْْد  َأْجُرهُ  َؾ َٓ  َربِّ ؿْ  َخاْقٌف  َو ِٓ ْٔ ا َِ َٓ  َظ ُٕاقنَ  ُهاؿْ  َو  ََٖيَْز

 . ص112طايبكك٠:
َِؿَ َٔٚع٢ٓ فُ  َأْش َٓ  .هلل عبلؾت٘ ؾأغًِ ايتٛسٝؿ سكل: أٟ ٖهللِ َوْج
ـٌ  َوُهقَ َٔٚع٢ٓ ًِ  .◘ اهلل يكنٍٛ َٴتٻبع: أٟ، ُُٖمْ

شلل ث٬ث١ أٍَٛ ٢تُع١ ٖٚٞ احملب١ ٚا١ٛف ٚايكدل٤، ؾُتٔ  ☾ عبلؾ٠ اهلل ٚ 
 (.18عبؿ اهلل بل٠ب ٚا١ٛف ٚايكدل٤ ؾٗٛ َ٪َٔ )

ٔ  دتل٤ ايكٚ ١تٛف ؾل٠ب ٯجلبت١ قأى ايڀتل٥ك، ٚا    آٟتلس٭  ٯجلبت١  يًُت٪َ
 ٸ ٩ًتل  ست٢ اٶ٪َٔ قًب ٸ ٚايكدل٤ ا١ٛف َٔ نٌ ٨تُع إٔ ؿتؾ٬ب يًڀل٥ك،
ٗ  ٸ ٚاستؿ  نتٝلم  ٸ ٚايكدل٤ ا١ٛف ب٭ اهلل ٳع يفيو لٕ،اٱٲ زلل٤  َعتك
ُؿْ ٔ:ؾكلٍ اٶ٪َٓ٭، يعبلؾٙ َؿس٘ ُٕقا إِنَّ ٚ ِٚرُظقنَ  ـَ ًَ اِت  ِف  ُي ْرَ َْٚ اْْلَ َٕ ًٚ  َوَيْدُظق  َرَؽٌا
 ًٚ ُٕقا َوَرَهٌ ٚ ـَ ًِغَ  َفَْٚ َو  ص.90:ا٭ْبٝل٤ط َٖخِٚص
ٔٵٚٳ ٕٻ، ☺ أځْٳوڈ عٳ ٞٻ أځ ٌٳ◘  ايٓٻبٹ ٛٳ  يٳلبٍّ ٢عٳًځ ؾٳغٳ ٖٴت ٞ  ٚٳ ٛٵتٹ  ؾٹت ُٳت ٍٳ  ايڃ  :ؾځكځتل
ـٳ ٍٳ ؟تٳذٹؿٴىځ نځٝٵ ٍٳ ٜٳل هللٹٚٳا :قځل ٍٳ  ـٴْٴٛبٹٞ أځغٳلفٴ ٚٳإڇْٿٞ ،اهلل أځقٵدٴٛ ْٿٞإڇٳ اهلل قٳنٴٛ  ؾځكځتل
ٍٴ ٚنِ  َٓ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ًَ

ِّ َُ ِٛ  ِف  ََيْ ِْ ٌْدٍ  َؿ ـِ  َهَذا ِمْثؾِ  ِف  َظ َّٓ  ادَْْقضِ  ُجقَيرْ  َمٚ اهلل َأْظَىٚهُ  إِ

َّٚ َوآَمَْفُ   .(1) ▬ََيَُٚف  ِِم
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 

                                                 

 .3383ٚسهٓ٘ ا٭يبلْٞ ٸ َت  983أغكد٘ ايذلَفٟ ( حًـ) (1)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، ٘يت  ٖتلؾ

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ عًت٢ َٛعتؿ َتع َتلسب ايٓكتب، أغتكز ابتٔ قتٝبت١         

ٔ  سلَّايؿٜٓٛقٟ ٸ عٕٝٛ ا٭غبلق عٔ  ٞٸ  عت ٍ  ا٭َتُع ٛ  ستؿٸثٓل : قتل ٚ  أبت  عُتك
ُٸؿچلق ُٳ١ڂ بٔ عبؿ اٶًو سُٓل ؾ اي ًځ َٳهٵ ايٓلى إٮ  -أٟ سح  -ٓؿب قلٍ: سلَك 
 -، ؾُل ؾغً٘ أسؿ، ست٢ دل٤ قدٌ َتٔ عتكٗ اٟتٌٝ    -أٟ ايٓؿل  -ايٓكب 

ؾههتكٙ،   -أٟ تعلٌَ َع ايبتلب   -ؾؿغً٘ ٚعلجل ايبلب  -أٟ دٌٝ اٶهًُ٭ 
ُٳ١ڂ ع٢ً َلسب ايٓٳكځب ؾُل دل٤ أسؿ. ًځ َٳهٵ   ؾؿتش٘ اهلل عًِٝٗ، ؾٓلؾ٣ 

ٞٻ نلع١ ٜأتٞ. ؾأت٢ قدٌ ؾ  أٟ ا٠تلقى   -كلٍ يًشلدب قلٍ: ؾًٝؿغٌ عً
: انتأـٕ يٞ عًت٢ ا٭َرل.ؾكتلٍ: أْتت َتلسب ايٓكتب؟ قتلٍ: أْتل أغتدلنِ         -

عٓ٘.ؾأت٢ َه١ًُ ؾأغدلٙ ا٠لدب، ؾأـٕ ي٘، ؾكلٍ ي٘: إٕ َلسب ايٓكب ٜأغتف  
ازل٘ ٸ َشٝؿ١ ا١ًٝؿ١، ٫ٚ تتأَكٚا   -أٟ تهتبٛا  -عًٝهِ ث٬ثل: أ٫ تهٛؾٚا 

ه١ًُ: ْعِ ؾُٔ ٖٛ؟ قلٍ ايكدٌ: أْل ٖتٛ  ي٘ ب٤ًٞ، ٫ٚ تهأيٛٙ َٔ ٖٛ؟ قلٍ َ
ُٳ١ڂ ٫ ٢ًُٜ ٠٬َ إ٫ قلٍ: ايًِٗ ادعًٓت٢ َتع َتلسب     ًځ َٳهٵ ثِ اغتؿ٢، ؾهلٕ 

 ايٓكب. 
ع٢ً اٱغت٬ّ ٸ ا٭عُتلٍ، ؾكتلٍ تعتلٮ عًت٢ يهتلٕ       ☾ ٚيكؿ سجٓل اهلل 

ااُِل َصاااَلِت  إِنَّ  ُؿااْؾ ٔ:◘ إبتتكاِٖٝ  ًُ ُٕ َٔااٚيَ  َو ااٚ َوَِمَااِٚت هللِ َربِّ  َوَُمْ ًَ  ٖدَِغَ اْف
َّٓ  ُأِماُروا َوَمٚٚقلٍ تعلٮ:ٔ ،ص162:ا٭ْعلّط ٌُاُدوا إِ ًْ َٔ

ـَ  َفافُ  ُُّمِِِْهاغَ  اهلل فِ ي  افادِّ
ٚء ٍَ قا ُحَْ ُّ ٔ

َِ اَلةَ  َوُي ُتقا افهَّ ْٗ ٚةَ  َوُي ـَ ـُ  َوَذفَِؽ  افزَّ ِٜ  ِدي َّ ِّٔ ََ  ص.5:ايب١ٓٝط ٖاْف
ُٳكٳعٔ ٚ ٔڇ  عٴ ٍٳ ☺  ايڃػٳڀَّتلبٹ  بٵت ُٹعٵتٴ  :قځتل ٍٳ  نٳت ٍٴ ◘  اهلل قٳنٴتٛ اَم ♂:ٜٳكڂتٛ َّٕ  إِ

َْظَمُل  ْٕ َِّٔٚت  ا َم  ،بِٚفِّْ َّٕ ؾِّ  َوإِ ُُ ـْ  ،ََٕقى َمٚ اْمِرئٍ  فِ َّ ْٝ  َؾ َٕ ٚ َٔٚ إَِػ  ِهْجَرُتفُ  ـَ ْٕ ٚ ُد َٓ ٌُ  إَِػ  َأوْ  ،ُيِهٔ
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ٚ اْمَرَأةٍ  َٓ ْجَرُتفُ  ،َيُُِْْح ِٓ ْٔافِ  َهَٚجرَ  َمٚ إَِػ  َؾ ٔٵ ٚ ،(1) ▬إَِف ُٴتٛؾٹ  عٳت ٔڇ  َٳشٵ ٕٻ: ☺  يځبٹٝتؿٺ  بٵت  أځ
ٍٳ ٍٳ◘  اهلل قٳنٴٛ ؿْ  َأَخُٚف  َمٚ َأْخَقَف  إِنَّ ♂:قځل ُُ ْٔ َِ ا ُ  َظ ْ رُ  افؼِّ ٌَ َْصا ْٕ َٳتل  :قځتليڂٛا  ،▬ا  ٚٳ
ًٿكٵىڂ َٵػٳكٴ اي ٍٳ ٜٳل ا٭ځ ٍٳ ؟اهلل قٳنٴٛ َيٚءُ ♂:قځل قُل  افرِّ َُ ؿْ ☾  اهلل َي ِٜ  َيْق َ  ََلُ ََٔٚم

َِ  ُجاِزيَ  إَِذا اْف

ُس  ؿْ  افَّْٚ َْٖظَمَِلِ ٌُقا :بِ ـَ افَّ  إَِػ  اْذَه ُُؿْ  ِذي ْْ َٔٚ ِف  ونَ ؤُ ُتَرا ـُ ْٕ ُيُروا ،افده ْٕ  ِظَْْدُهؿْ  ََتُِدونَ  َهْؾ  َؾٚ

 .(2) ▬َجَزاءً 
َٳ، أغٞ ا٠بٝب ٌ َٔ ٜعٌُ ايڀلعلت يًكٜتل٤ ٚايهتُع١   جٳقلٍ أسؿ ا٠هُل٤: 

قدٌ غكز إٮ ايهٛم َٚٮ نٝه٘ سُل٠، ؾٝكٍٛ ايٓلى: َتل َتٮ نتٝو     ٌڇجٳُٳنځ
َكليت١ ايٓتلى، ٚيتٛ أقاؾ إٔ ًٜتذلٟ يت٦ٝل ٫       ٖفا ايكدٌ! ٫ٚ َٓؿع١ ي٘ نت٣ٛ 

ٜٴعٵڀځ٢ ب٘ ي٦ٝل، نفيو ايفٟ عٌُ ايعٌُ يٹٝٴكا٥ٞ ايٓلى ٫ ثٛاب يت٘ ٸ اٯغتك٠   
ُِقا َمٚ إَِػ  َوَؿِدْمَْٚنُل قلٍ اهلل تعلٮ:ٔ ِّ ـْ  َظ ؾٍ  ِم َّ َْٚهُ  َظ ِْ ًَ ٌَٚء َؾَج ُْثقراً  َه  ٖ(23)مَّ

ػترل ٚدت٘ اهلل أبڀًٓتل ثٛابٗتل     ص، ٜع٢ٓ إٔ ا٭عُلٍ ايتت٢ عًُٖٛتل ي  23طايؿكقلٕ:
 كد٬ٕؾتلي ٚدعًٓلٖل نلشلبل٤ اٶٓجٛق، ٖٚٛ ايػبلق ايفٟ ٜك٣ ٸ يعلع ايًتُو،  

 بت٭  نُتل  ٚبُٝٓٗتل  ٚاسؿ، إَلّ ٚغًـ ٚاسؿ٠، ٠٬َ ًُٜٝلٕ بعُٓٗل، ٙٛاق
 .ٚايهُل٤ ا٭قٗ

 بأَتشلبٗل  ايٓٝت١  ٢تكؾ  تبًؼ ٚنِ اي١ٝٓ، تهدلٙ َػرل عٌُ َٔ نِ اهلل أندل!
ٔٵأغكز ايبػلقٟ ٸ َشٝش٘  ،ٛاٜعًُ مل ٚيٛ ٔڇ أځْٳوڇ عٳ ٕٻ: ☺  َٳليٹوٺ بٵ ٍٳ أځ  قٳنٴٛ
ٔٵ قٳدٳعٳ◘  اهلل ٚٳ٠ٹ َٹ ٔٵ ؾځؿٳْٳل تٳبٴٛىځ غځمٵ ُٳؿٹٜٓٳ١ٹ َٹ ٍٳ ايڃ ِٜ  إِنَّ ♂:ؾځكځل ُتاؿْ  َماٚ َأْؿَقاًمٚ بِٚدَِْديَْ  ِهْ

ًرا ًِ َٓ  َم ُُؿْ  َو ًْ َّٓ  َواِدًيٚ َؿَى ُٕقا إِ اٚ اؿْ  ـَ ُُ ًَ ٍٳ  لٜٳت  :قځتليڂٛا  ▬َم ِٵ  اهلل قٳنٴتٛ ٖٴت ُٳؿٹٜٓٳت١ٹ  ٚٳ  ؟بٹليڃ
ٍٳ ِٜ  َوُهؿْ ♂:قځل ؿْ  بِٚدَِْديَْ ُٓ ًَ ٌَ ْذرُ  َح ًُ  .(3) ▬اْف

َتٔ   ْؿهتو  ٝكّ ؾ٬ ،بٓٝتو ٚتهبل ا١رل تٟٓٛ إٔ ايؿٌٓ ٖٛ ٚاهلل ٖٚفا
ٌ  قًب ٸ ٯل إ٫ اٶٓلؾل ٔع اٶ٪َٔ ٲٝم ٌٖٚ، ايععِٝ ايؿٌٓ ٖفا !! َُٓٗتل؟  نت

                                                 

 .1907، َٚهًِ  ٚايًؿغ يًبػلق1ٟأغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (1)

 .1555َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ ّ.ز  23630أغكد٘ أٴؿ  (صحٔح) (2)
 .4423ايبػلقٟ أغكد٘  (صحٔح) (3)



للماوس على العنىان األٌسر  ىل ألي عنىان اضغط على الزر، وللىص Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على 

 تنقل بٍه الصفحات أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downالمطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة 

 

96  

96 

 (.41)آغكٜٔ بذلن٘ ْٚٚع َلڄ،قٛ ب٘ اهلل قؾع اٱغ٬ّ إْ٘
 :َل ٢ًٜ اٱغ٬ّ ٝكٝلايت٢ تع٭ ع٢ً  ٛنل٥ٌ، َٔ اياٱغ٠ٛ َعليك

ّ ٚ اٱغت٬ّ؟  ٖٛ َل تعكف إٔ :أوًٓ   ٕ  إٔ: اٱغت٬ ٌ  ٜهتٛ  ٫ هلل ايعُت
 انتٛا٤: اٱغ٬ّ ع١َ٬ٚ ا١ًل; ؾٝ٘ تك٣ ٫ٚ سعٛظٗل، ٫ٚ ْؿهو ؾٝ٘ تك٣

 بهجتك٠  ْؿهتو  تعتفب  إٔـيتو   ٢َعٓ ٚيٝو ،ٚايبل٘ٔ ايعلٖك ٸ ايعبؿ أعُلٍ
ِ  ٩كَٕٛ ايٓلى َٔ هِؾ ؾتٓب٘; َٴكٳا٤ٺ، أّ ٤ًِ أْت ٌٖٚ، ايٛنلٚى  أْؿهتٗ

ٍ  َٔ ايهجرل ٜذلنٕٛ .ايكٜل٤ ٸ ْكع إٔ ٢ً٧: ٚذ١ ا٭عُلٍ َٔ  ٚذت١  ا٭عُتل
 .اي١ٝٓ تُشٝضٚايع٬ز  قٜل٤، ايعٌُ ٖفا إٔ

 ًٚ ؿْ  اهلل َؾْوُؾ  َوَفْقٓٔٚؾًٓ٘ ٚقؿقت٘ ٚععُت٘ اهلل َعكؾ١ :ثٕٚٔ ُُ ْٔ َِ ُُافُ  َظ  َوَرمْحَ
ٚ َمٚ ـَ ؿْ  َز ُُ ـْ  ِمْْ َـّ  َأَباداً  َأَحادٍ  ِم ِـّال اهلل َوَفُِا ـْ  ُيَز ٔعٌ  َواهلل َيَناٚءُ  َما ِّ  َٖظِِأؿٌ  َشا
 .٫بليڀبع ! ٚل؟ اهلل عكف َٔ يًػًل ٜٓعك ؾٌٗ ،ص21:ايٓٛقط

 ًٚ ٌ  ٘بعٗتل  ظلٶت١  دل١ًٖ ْٗلٚأ ايٓؿو َعكؾ١ :ثٚفث  ايًتٗٛات،  ٚستب  ايههت
ٔ ؾتتفنك ٜتل    ق،ايعٗٛٚ ٌ ، ٰتٛت  ْتو أ آؾّ ابت  ٚتبعتح  ،ٚستؿى  ايكتدل  ٚتتؿغ

 .بٓؿهو أعًِ ؾأْت ايٓلى ٜػكى ؾ٬!! ؾتٓب٘ ٚسؿى، ٚٝلنب ،ٚسؿى
 أدتكاڄ،  يهٝؿٙ غؿَت٘ ع٢ً ٜهتشل ٫ ٚايعبؿ ٣ٕ، عبؿ أْو اعًِ :رابًًٚ 

 .َٓ٘ تؿٌٓ ؾٗٛ ا٭دك َٔ نٝؿٙ َٔ ٜٓلي٘ ؾُل عبٛؾٜت٘، ٯكت٢ٓ ٪ؿَ٘ ٖٛ إـ
ٚنُ  ُخَِِؼ ْٔعٝـ ٤ًٛم ْتأ :خٚمًًٚ  ًَ ًٚ  اإِلٕ ًٍِٔ  نجكأځؾځ ص،28:ايٓهل٤ط َٖو

٘  ٚأحل بلهلل، ا٫نتعل١ْ َٔ ّ  ٜكلقتو  إٔ بليتؿعل٤  عًٝت ٌ  اٱغت٬  ايعُتٌ،  قبت
 ايكٜل٤، َٚٔ ْؿهو يك َٔ بلهلل ٚانتعف ايعٌُ، ٚبعؿ ايعٌُ ٚأثٓل٤
ٔٵؾځ ٍّ أځبٹٞ عٳ ٌڈ عٳًٹ ٔٵ قٳدٴ ٌڈ  بٳٓٹٞ َٹ ٖٹت ٍٳ  نځل ٛ أځ غٳڀځبٳٓٳتل  :قځتل ٍٳ  ☺ َٴٛنٳت٢  بٴت  :ؾځكځتل
ٍٴ غٳڀځبٳٓٳل ّڈ ـٳاتٳ◘  اهلل قٳنٴٛ ٛٵ ٍٳ ٜٳ َٚ♂:ؾځكځل ُس  َأُّيه قا افَّْٚ َُ ْ َ  َهَذا اتَّ فُ  افؼِّ َّٕ ك َؾِ٘ ٍَ ـْ  َأْخ  ِم

 ِٛ ؾِ  َدبِٔ ّْ ٍٳ ▬افَّْ ٘ٴ ؾځكځل ٔٵ يځ ٕٵ اهلل يٳل٤ٳ َٳ ٍٳ أځ ـٳ :ٜٳكڂٛ ٘ٹ ٚٳنځٝٵ ٛٳ ْٳتٻكٹٝ ٖٴ ٔٵ  أځغٵؿځ٢ ٚٳ  ؾٳبٹٝتبٹ  َٹت
ٌڇ ُٵ ٍٳ لٜٳ ايٓٻ ٍٳ ؟اهلل قٳنٴٛ َّٕٚ افِٓؿَّ  قااُؿقفُ ♂:قځل قذُ  إِ ًُ ـْ  بَِؽ  َٕ ًْٔاٚ بَِؽ  ُْٕؼِ َ  َأنْ  ِم فُ  َص ُّ َِ ًْ َٕ 
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ُر َ  ٍِ ٌْ َُ ًْ َٕ َِؿُ  َٓ  دَِٚ َو ًْ َٕ▬(1) (54.) 
 :اٱغ٬ّ َهأي١ ٸ عًٝٗل ايتٓبٝ٘ ٨ب أَٛقإغٛتٞ ٸ اهلل، ٖٓلى 

 يٲغت٬ّ،  يك٘لڄ ٝوي يهٓ٘ اٱغ٬ّ ع٢ً ع١َ٬ ا٭عُلٍ إغؿل٤ أوًٓ:
 .ٚقٛشلِ ْعكِٖ ُٜٗو ٫ٚ إيٝو، ايٓلى ْعك تكُؿ أ٫ اٶِٗ

:ًٚ ٕ  ايُتل٠٭،  ٢ليهت١  عٓتؿ  يًػترل  ايعبتؿ  ًْتلط  ايكٜتل٤  َٔ يٝو ثٕٚٔ  ؾتإ
ٔ  اشلُت١،  ٚعًٛ ايًٓلط ع٢ً تبعح ٢ليهتِٗ ِ  ٚيتٝو  هلل عًُتو  ؾًتٝه  ٚإٕ شلت

 .ايؿٚاّ ع٢ً ايههٌ اسفق يهٔ، يًعٌُ تًذٝعو ٸ نببلڄ نلْٛا
:ًٚ  بًتك٣  علدٌ ٜهٕٛ قؿ بٌ اٱغ٬ّ، ٜٓلٸ ٫ َٚؿسِٗ ايٓلى ثٓل٤ ثٚفث
ٔٵ اٶ٪َٔ، ٍٳ ☺ ـٳقٍّ أځبٹٞ عٳ ٌٳ: قځل ٍڇ قٹٝ ٌٳ أځقٳأځٜٵتٳ◘  اهلل يٹكٳنٴٛ ٌٴ ايكٻدٴ ُٳ ٌٳ  ٜٳعٵ ُٳت  ايڃعٳ

ٔٵ ُٳؿٴٙٴ ايڃػٳٝٵكڇ َٹ ٘ٹ ايٓٻلىٴ ٚٳٜٳشٵ ٝٵ ًځ ٍٳ عٳ َِْؽ ♂:قځل ى َظِٚجُؾ  تِ ـِ  ُبْؼَ ِم ْٗ ٔ  ،(2) ▬ادُْ  إٜتلى  يهت
 ٜؿك ؾلٶػًِ اٶػًٛق٭، َٔ ايجٓل٤ اْتعلق ست٢ أٚ يًجٓل٤، ً٘بلڄ ايعٌُ ٜهٕٛ إٔ
ٍ  اهلل، بؿٌٓ ايعبؿ ؾٝهك ا٭قٗ ٸ ايكبٍٛ ي٘ ٜٓع اهلل ٚيهٔ ايًٗك٠، َٔ  قتل
 ٜكٜتؿ  ايٓتلى،  ب٭ ْؿه٘ ٜفّ قؿ اٱْهلٕ إٔ ٖٚٞ ؾقٝك١، ْهت١ ٖٚٓل: قدب ابٔ

 .عٓؿِٖ بفيو رلتؿعؾ، َتٛاْع أْ٘ ايٓلى ٜٴكٟ إٔ بفيو
:ًٚ  بٔا ايؿٌٓٝ قلٍ تكى ايعٌُ غٛؾل َٔ ايكٜل٤، اٱغ٬ّ َع٢ٓ يٝو رابً

ٌ  قٜتل٤،  ايٓلى أدٌ َٔ ايعٌُ تكى: عٝلٗ ٔ  ٚايعُت ٌ  َت  يتكى،  ايٓتلى  أدت
 .َُٓٗل ٚإٜلنِ ٜعلؾٝٓل إٔ اهلل ْهأٍ .َُٓٗل اهلل ٜعلؾٝو إٔ ٚاٱغ٬ّ
:ًٚ ٘  ايكِٝ ابٔ ٜكٍٛ خٚمً ّ اٱ ٨تُتع  ٫: اهلل قٴت  ٣ٚبت١  ايكًتب  ٸ غت٬

 .ٚايٓلق اٶل٤ ٨تُع نُل إ٫ ايٓلى، عٓؿ ؾُٝل ٚايڀُع ٚايجٓل٤ اٶؿع
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 

                                                 

 .36َشٝض ايذلغٝب  ا٭يبلْٞ ٚسهٓ٘ 19606أغكد٘ أٴؿ  (ٌرهف حًـ) (1)

 .2642 َهًِأغكد٘  (صحٔح) (2)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ ،أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع ق١ُ ْمٍٚ ددلٌٜ عًٝ٘ ايه٬ّ بليكنلي١ 

ًٳٸ غلق سكا٤. أغكز ايبػلقٟ ٸ َشٝش٘ عٔ ◘ ع٢ً قنٍٛ اهلل  ☼  ١ځعٳل٥ٹ
ٚٵزڇ ٞٿ لٳ ٕٳ: قځليځتٵ◘  ايٓٻبٹ ٍٳ نځل ٚٻ ٘ٹ بٴؿٹ٨ٳ َٳل أځ ٍٴ بٹ ُٻتلؾٹقځ١ڂ  ايكټ٩ٵٜٳتل ◘  اهلل قٳنٴٛ ٞ  اي  ؾٹت
ّڇ ٛٵ ٕٳ ،ايٓٻ ٌٳ دٳل٤ٳتٵ إڇ٫َّ قٴ٩ٵٜٳل ٜٳكٳ٣ ٫ځ ؾځهځل ُټبٵضڇ ؾځًځلڇ َٹجٵ ِٻ ،اي ٘ٹ  سٴبٿتبٳ  ثٴ  ايڃػٳت٬ځ٤ٴ  إڇيځٝٵت
ٕٳ ًڃشٳلٴ ؾځهځل ٘ٹ  تٳشٳٓٻحٴؾځٝٳ ،سٹكٳا٤ٺ بٹػٳلقڇ ٜٳ ٍٳ  .ؾٹٝت ٞٳ  ايتٻعٳبټتؿٴ  ٚٳايتٻشٳٓټتحٴ  :قځتل َّٝٳتليٹ ٚٳاتٹ اي  ـٳ
ٌٳ ايڃعٳؿٳؾٹ ٕٵ قځبٵ ٘ٹ إڇيځ٢ ٜٳكٵدٹعٳ أځ ًٹ ٖٵ ٚٻؾٴ أځ ِٻ  ،يٹتفٳيٹوځ  ٚٳٜٳتٳمٳ ٚٻؾٴ  غٳؿٹ٨ځت١ځ  إڇيځت٢  ٜٳكٵدٹتعٴ  ثٴت  ؾځٝٳتٳتمٳ
ٗٳل ًٹ ُٹجٵ ٘ٴ سٳتٻ٢ ،بٹ ٛٳ ايڃشٳلټ ؾځذٹ٦ٳ ٖٴ ًځتوڂ  ل٤ٳٙٴؾځذٳت  ،سٹتكٳا٤ٺ  غځلقڇ ؾٹٞ ٚٳ ُٳ ٍٳ  ايڃ ، ▬اْؿاَرأْ ♂:ؾځكځتل
ٍٳ ٍٴ ؾځكځل ٚ َمٚ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ َٕ ِٚرئٍ  َأ ََ ٍٳ ،▬بِ ََٖخَذِّن : قځل ىَِّْل َؾ ٌَ َُّك َؾ َِغَ  َح اَد  ِمِّْال َب ْٓ  اْْلُ

ِْل ُثؿَّ  َِ ٍٳ ،▬َأْرَش ًڃتٴ، اْؿَرأْ ♂:ؾځكځل ٚ َمٚ♂:قڂ َٕ ِٚرئٍ  َأ ََ ََٖخَذِّن ، بِ ىَِّْل َؾ ٌَ َٜ  َؾ َٔ
َُّك افثَِّٕٚ  َِاغَ بَ  َح

َد  ِمِّْل ْٓ ِْل ُثؿَّ ، اْْلُ َِ ٍٳ ▬َأْرَش ًڃتٴ، ▬اْؿَرأْ ♂:ؾځكځل ٚ َمٚ♂:قڂ َٕ ِٚرئٍ  َأ ََ ََٖخَذِّن  بِ ىَِّْل َؾ ٌَ َٜ  َؾ  افثَّٚفَِثا

َُّك َِغَ  َح َد  ِمِّْل َب ْٓ ِْل ُثؿَّ  اْْلُ َِ ٍٳ، ▬َأْرَش ََِؼ  افَِّذي َربَِّؽ  بِْٚشؿِ  اْؿَرأْ ٔ:ؾځكځل َِاَؼ  (1)َخ  َخ
ٚنَ  ًَ ٕ ـْ  اإْلِ ٍَِؼ  ِم َر ُ  َوَربهَؽ  اْؿَرأْ  (2)َظ ـْ َ ْٕ َِّؿَ  افَِّذي( 3) ا َِؿِ  َظ ََ َِّؿَ  (4) بِْٚف ٚنَ  َظ ًَ ٕ  اإْلِ

ْ  َمٚ َِؿْ  َل ًْ ٗٳل ؾځكٳدٳعٳ ،ص5 - 1طايعًل:  ٖ(5)َي ٍٴ  بٹ ـٴ ◘  اهلل قٳنٴتٛ ٛٳاؾٹقٴٙٴ  تٳكٵدٴت  ،بٳت
ٌٳ سٳتٻ٢ ٍٳ غٳؿٹ٨ځ١ځ عٳًځ٢ ؾٳغٳ ُِقِّن ♂:ؾځكځل ُِقِّن  َزمِّ َٻًڂٛ ،▬َزمِّ ٖٳبٳ سٳتٻ٢ ٙٴؾځمٳ ٘ٴ ـٳ ٚٵعٴ عٳٓٵ  ،ايكٻ
ٍٳ ُٜ  َأيْ ♂:يٹػٳؿٹ٨ځ١ځ قځل ْد  !ِل  َمٚ ،َخِدََي ََ ُٝ  َف ِزا َظَذ  َخِنٔ ٍْ َهاٚ َٕ ْخَزَ

َٖ اَزَ  َؾ  قځليځتتٵ ، ▬اْْلَ
ًٹكٵ ،نځ٬َّ :غٳؿٹ٨ځ١ڂ ٛٳا  أځبٵ ٛٳا  ،أځبٳتؿٶا  اهلل ٜٴػٵمڇٜتوځ  ٫ځ هللٹؾځت ٌٴ  إڇْٻتوځ  هللٹؾځت ُٹت ِٳ  يځتٳ  ،ايتكٻسٹ

ُٵؿٴمٴ ٌٴ  ،ايڃشٳؿٹٜحٳ ٚٳتٳ ُٹت ٌٻ  ٚٳتٳشٵ ـ  عًت٢ أٟ تٓؿتل   - ايڃهځت  ٚٳتٳهڃهٹتبٴ ، - ايٓتعٝ
ّٳ ُٳعٵؿٴٚ ٘  ٫ َل ايٓلى تعڀٞ - ايڃ ٟ  ،-عٓتؿ غترلى    ٨ؿْٚت ـٳ  ٚٳتٳكڃتكڇ ٓٻتٝٵ أٟ  - اي
ٛٳا٥ٹبٹ عٳًځ٢ ٚٳتٴعٹ٭ٴ، -تهكَ٘  ٘ٹ ؾځلْٵڀځًځكځتٵ ،ايڃشٳلٿ ْٳ ٘ٹ أځتٳتٵ سٳتٻ٢ غٳؿٹ٨ځ١ڂ بٹ ٔٳ ٚٳقٳقځ١ځ بٹ  بٵ

ٛٵؾځ ٛٳ ،ٌڈْٳ ٖٴ ٔٴ ٚٳ ِٿ ابٵ ٗٳل أځغٹٞ غٳؿٹ٨ځ١ځ عٳ ٕٳ ،أځبٹٝ َٵكٳأڄ ٚٳنځل ُٻكٳ ا ٞ  تٳٓٳ ًٹٝٻت١ٹ  ؾٹت ٖٹ ٕٳ  ،ايڃذٳل  ٚٳنځتل
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ٞٻ ايڃهٹتٳلبٳ ٜٳهڃتٴبٴ ٔٵ ٚٳٜٳهڃتٴبٴ ،ايڃعٳكٳبٹ ٌڇ َٹ ٕٵ اهلل يٳتل٤ٳ  َٳتل  بٹليڃعٳكٳبٹٝٻت١ٹ  اٱڇْٵذٹٝ  ،ٜٳهڃتٴتبٳ  أځ
ٕٳ ٞٳ قځؿٵ نځبٹرلٶا يٳٝٵػٶل ٚٳنځل ُٹ ٔٳ ٜٳل :غٳؿٹ٨ځ١ڂ ليځتٵؾځكځ ،عٳ ِٿ ابٵ ُٳعٵ عٳ ٔٵ  انٵ ٔڇ  َٹت  ،أځغٹٝتوځ  ابٵت
ٍٳ ٔٳ ٜٳل ٚٳقٳقځ١ڂ :قځل ـٳا أځغٹٞ ابٵ ٞټ ؾځأځغٵبٳكٳٙٴ ؟تٳكٳ٣ َٳل ٍٳ ،قٳأځ٣ َٳل غٳبٳكٳ◘  ايٓٻبٹ  :ٚٳقٳقځت١ڂ  :ؾځكځل
َٴٛىٴ ٖٳفٳا ٍٳ ايَّفٹٟ -أٟ ددلٌٜ  - ايٓٻل ٗٳل يځٝٵتٳٓٹٞ ،َٴٛنٳ٢ عٳًځ٢ أڂْٵمڇ ٞ  دٳتفٳعٶل  ؾٹٝ  يځٝٵتٳٓٹت
ٕٴ ٍٳ .سٳٝٽل أځنڂٛ ٍٴ قځل ٍٳ ▬؟ُهؿْ  َأَوُُّمِْرِجلَّ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ِٵ :ٚٳقٳقځ١ قځل ِٵ ْٳعٳ ٌٷ ٜٳأڃتٹ يځ  قٳدٴ
ُٳل ٘ٹ دٹ٦ٵتٳ بٹ ٟٳ إڇ٫َّ بٹ ـٹ ٕٵ ،أڂٚ َٴوځ ٜٴؿٵقڇنڃٓٹٞ ٚٳإڇ ٛٵ ُٴكٵىځ سٳٝٽل ٜٳ ُٵكٶا أځْٵ ِٻ  ،َٴت٪ٳلٻقٶا  ْٳ ِٵ  ثٴت  يځت

ًٳبٵ ٕٵ ٚٳقٳقځ١ڂ ٜٳٓٵ ٞٳ أځ ٛٴؾِّ   .(1) تٴ
ٔٵٚٳ ًٳ١ځ عٳ ٍٳ : قځليځتٵ☼  عٳل٥ٹ ٍٴ  قځتل ِٝ ♂:◘  اهلل قٳنٴتٛ ا ََ ُٜ  ُخِِ ا َُ ـْ  اداََْلئِ  ُٕاقرٍ  ِما

ٚنه  َوُخَِِؼ  ـْ  اْْلَ ـْ  َمِٚرٍج  ِم َّٚ آَد ُ  َوُخَِِؼ  َٕٚرٍ  ِم ؿْ  ُوِصَػ  ِِم ُُ  .(2) ▬َف
ٔٵٚٳ ٞٿ: ☺ دٳلبٹكڇ عٳ ٔڇ ايٓٻبٹ ٍٳ◘  عٸ ـْ  َث ُأَحدِّ  َأنْ  ِل  ُأِذنَ ♂:قځل َِ  َظ ـْ  ٍؽ َم ِٜ  ِم َُ  َماَلئِ

ـْ  اهلل ِٜ  ِم َِ ًَْرشِ  مَحَ ِٜ  َبْغَ  َمٚ إِنَّ  ،اْف َّ فِ  إَِػ  ُأُذِٕفِ  َصْح َِ َرةُ  َظٚتِ ًِ ٌْعِ  َم ِٜ  َش  .(3)▬َظٚ ٍ  ِمَٚئ
٦ٔ ٦ب اٶ٥٬ه١ ٳتٝعِٗ ْٚتٛايِٝٗ ٫ٚ ْؿتكم بت٭ ًَتو      ،  إغٛتٞ ٸ اهلل

   ٛ ٕ يٓٗٝت٘ ٚيكتؿ لعتِ    ٚآغك; ٭ِْٗ ٳٝعل عبلؾ هلل تعلٮ عتلًَٕٛ بتأَكٙ ٚتتلقن
ايٝٗٛؾ إٔ ددلٌٜ عؿٚ شلِ ٚإٔ َٝهل٥ٌٝ ٚيٞ شلِ ؾأغدلِٖ قبِٗ بإٔ َٔ عتلؾ٣  

ٚنَ  َمـ ُؿْؾ ٔقلٍ اهلل تعلٮ: ،☾أسؿا َِٓٗ ؾكؿ علؾ٣ اهلل  ياَؾ  َظُدّواً  ـَ ْزِ ِ افُ  ْلِّ َّٕ  َؾِ٘
َففُ  ٌَِؽ  َظَذ  َٕزَّ ِْ ًٚ  هللِا بِِْ٘ذنِ  َؿ ؿ اى ىَوُهاًد  َيَدْيفِ  َبْغَ  دَِّٚ ُمَهدِّ ِمِْغَ  َوُبْؼَ ْٗ ا ُّ ِْ

 ٖ(97) فِ
 .ص97طايبكك٠: 

ددلٌٜ عًٝ٘ ايه٬ّ ع٢ً َٛقت٘ َكت٭: أسؿُٖل ◘ ٚيكؿ قأ٣ قنٍٛ اهلل 
ٸ غلق سكا٤، ٚا٭غكٟ ٸ قس١ً اٱنتكا٤ ٚاٶعتكاز قآٙ بهتتُل١٥ دٓتلع ٜهتؿ      

 .ا٭ؾتل ب٭ اٶًكم ٚاٶػكب

عؿاؾٖل َج٢ٓ ٚثتت٬خ  بإٔ اٶ٥٬ه١ شلِ أدٓش١ ٜتؿلٚتٕٛ ٸ أ☾ ٚأغدلْل اهلل 
                                                 

 .ٚايًؿغ يًبػلقٟ 160َٚهًِ  4953 ايبػلقٟأغكد٘  (صحٔح) (1)

 . 2996 َهًِأغكد٘ ) (صحٔح) (2)

 .854َشٝض اٟلَع َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ  ، 4727أبٛ ؾاٚؾ أغكد٘  (صحٔح) (3)
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ٚقبلع، َِٚٓٗ َٔ ي٘ أنجك َٔ ـيتو نُتل أنتًؿٓل إٔ ددلٜتٌ عًٝت٘ ايهت٬ّ يت٘        
ِٖٚ غًل َتٔ ْتٛق ٚيٝهتٛا نليبًتك ٜتأنًٕٛ ٫ٚ ًٜتكبٕٛ ٫ٚ       ،  نتُل١٥ دٓلع

ٜٓلَٕٛ ٫ٚ ٜتمٚدٕٛ َڀٗكٕٚ َٔ ايًٗٛات َٚٓمٖٕٛ عٔ اٯثلّ ٚا١ڀلٜتل ٫ٚ  
، غرل أِْٗ شلِ ايكتؿق٠ إٔ ٜتًتهًٛا   ٜتُؿٕٛ ب٤ًٞ َٔ ايُؿلت اٶلؾ١ٜ يبين آؾّ

بُٛق ايبًك، ٚاٶ٥٬ه١ تتأـ٣ ٷل ٜتأـ٣ َٓ٘ بٓٛ آؾّ ؾِٗ ٜتأـٕٚ َٔ قا٥ش١ ايجّٛ 
٫ٚ ٲًتٕٛ ٫ٚ  ٚايبٌُ ٚايهكات، ٫ٚ تؿغٌ اٶ٥٬ه١ بٝت ؾٝ٘ نًب أٚ َتٛق٠  

. ٚإٔ اٶًتو اٶٛنتٌ بتليٛسٞ إٮ ايكنتٌ عًتِٝٗ ايُت٠٬       ☾ٜتعبٕٛ َٔ عبلؾ٠ اهلل 
افُ ٖٔٛ ايكٚع ا٭َ٭ ددلٌٜ عًٝ٘ ايه٬ّ، قتلٍ تعتلٮ:   ٚايه٬ّ  َّٕ َُِْزياُؾ  َوإِ  َربِّ  َف
ٚدَِغَ  ًَ وُح  بِفِ  ََٕزَل  (192)اْف َِمغُ  افره ْٕ ٌَِِْؽ  َظَذ  (193) ا قنَ  َؿ ُُ َُ ـَ  فِ ـَ  ِم  (194)ادُِْْذِري
ٚنٍ  ًَ

ٌِغٍ  َظَرِّب   بِِِ  ص.195 - 192طايًعكا٤:  ٖ(195)مه
ٚاٶًو اٶٛنتٌ   ،ڀك أ٣ اٶڀك ٖٛ َٝهل٥ٌٝ عًٝ٘ ايه٬ّ ٚاٶًو اٶٛنٌ بليك 

بليٓؿؼ ٸ ايُٛق، ؾليٓؿػ١ ا٭ٚٮ ْؿػ١ ايُعل يُعل نٌ ا٥٬١ل إ٫ َٔ يل٤ 
 اهلل، ٚايٓؿػ١ ايجل١ْٝ ْؿػ١ ايبعح ٚايًٓٛق .

ٔٵؾځ ٟٿ نٳعٹٝؿٺ أځبٹٞ عٳ ٍٳ ☺ ايڃػٴؿٵقڇ ٍٳ: قځل ٍٴ قځل ْٔاَػ : ◘  اهلل قٳنٴٛ اؿُ  ـَ ًَ ْٕ  َوَؿاْد  َأ

ؿَ افْ  ََ َُ  ُٛ ْرنِ  َصِٚح ََ ْرنَ  اْف ََ َُفُ  َوَحَْك اْف َٓ ٌْ ٌَك َج فُ  َوَأْصا ًَ ّْ َُيِارُ  َشا َمرَ  َأنْ  َيْْ ْٗ َخ  َأنْ  ُيا ٍُ  َياْْ

َخ  ٍُ َْْٔ ٍٳ َؾ ٕٳ قځل ُٴٛ ًٹ ُٴهٵ ـٳ :ايڃ ٍٴ ؾځهځٝٵ ٍٳ ٜٳل ْٳكڂٛ ٍٳ ؟اهلل قٳنٴٛ ٌَُْٚ ُؿقُفقا :قځل ا ًْ اؿَ  اهلل َح ًْ
 َوِٕ

َْٚ اْفَقـُِٔؾ  ِْ َـّ َْٚتَ  اهلل َظَذ  َتَق ِْ َـّ   .(1) َق
 ُؿْؾ ًَٚو اٶٛت ٚأعٛاْ٘ ِٖ اٶٛنًٕٛ بكبٕ ا٭قٚاع قلٍ تعلٮ:ٔ

ـُؿ ٚ ََُقؾَّ َُِؽ  َي َؾ  افَِّذي ادَْْقِت  مَّ ِـّ ؿْ  ُو ُُ ؿْ  إَِػ  ُثؿَّ  بِ ُُ ًُقنَ  َربِّ طايهذؿ٠: ٖ(11) ُتْرَج
 ص.11

 ٚاٶ٥٬هتت١ اٶٛنًتت١ ٚؿتتغ ايعبتتؿ ٸ ا٠ٓتتك ٚايهتتؿك ٚٸ ايٓتتّٛ ٚايٝكعتت١    
  سل٫تت٘ ٩ُٚتٕٛ َتل ُٜتؿق عٓت٘ َتٔ غترل أٚ يتك ٖتِ اٶعكبتلت،           ٚٸ نتٌ

                                                 

 .3569َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض ايذلغٝب  3243كد٘ ايذلَفٟ أغ (صحٔح فٌره) (1)
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ٌٌَٚت  َففُ ٔقلٍ تعلٮ: َِّ ًَ ـ ُم ـْ  َيَدْيفِ  َبْغِ  مِّ فِ  َوِم ٍِ ِْ فُ  َخ َٕ ُيق ٍَ ـْ  ََيْ  ٖ(11) هللِا َأْمارِ  ِما
 .ص11طايكعؿ: 

ٚاٶ٥٬ه١ اٶٛن١ً بإسُل٤ َل ُٜؿق َٔ ايعبتؿ َتٔ غترل ٚيتك ٖتِ ايهتكاّ       
ؿْ  إِنَّ وَ ٔايهلتبٕٛ قلٍ تعلٮ: ُُ ْٔ َِ ٚؾِيِغَ  َظ ًٚ  (10)َْلَ ٚتٌِِغَ  ـَِرام قنَ  (11)ـَ ُّ َِ ًْ  َماٚ َي

ُِقنَ  ًَ ٍْ  ص.12 - 11طا٫ْؿڀلق:  ٖ(12)َت
ُِقَنَٚ َظاْدنٍ  َجَّْاُٚت ٔٚغم١ْ ا١ٟٓ ِٖٚ ٥٬َه١ نكاّ قلٍ تعلٮ: ـْ  َياْدُخ  َوَما

ََِح  ـْ  َص ؿْ  ِم ِٓ ؿْ  آَبٚئِ ِٓ ِٚتِؿْ  َوَأْزَواِج يَّ ُٜ َواداََلئِ  َوُذرِّ ُِقنَ  َُ ؿ َيْدُخ ِٓ ْٔ َِ ـ َظ اؾِّ  مِّ  َٖباٍٚب  ـُ
 ص.23طايكعؿ:
ٚغم١ْ دِٗٓ ٥٬َه١ نكاّ ِٖ ايمبل١ْٝ ٚق٩نل٩ِٖ تهع١ عًك ٚٸ  

رُ  َمٚ َأْدَرا َ  َوَمَٚٔكؿَتِٗ َليو عًٝ٘ ايه٬ّ قلٍ تعلٮ: ََ َِل َٓ  (27)َش ٌْ َٓ  ُت  َو
ٌٜ  (28)َتَذرُ  اَح ٌََِْؼِ  َفقَّ ٚ (29)فِّ َٓ ْٔ َِ َٜ  َظ ًَ ًْ

ص، 30 - 27طاٶؿثك  ٖ(30)َظَؼَ  تِ
َٚدْوأٚقلٍ تعلٮ عٔ ْؿا٤ أٌٖ ايٓلق ٶليو عًٝ٘ ايه٬ّ: َٕ َْضِ  َمٚفُِؽ  َيٚ َو َٔ

َْْٔٚ فِ َِ  َظ
ؿ َؿَٚل  َربهَؽ  ُُ َّٕ ٚـُِثقنَ  إِ ْد ( 77) مَّ ََ ـُؿ َف ؼِّ  ِجْاَْٚ َـّ  بِْْٚلَ

ؿْ  َوفَُِ ـُ َثَر ـْ َِْحؼِّ  َأ
ِٚرُهقنَ  فِ  ـَ

 ص.78 - 77طايمغكف: ٖ(78)
َِاُؽ ٔٚٴ١ً ايعكٍ ّٜٛ ايكٝل١َ مثل١ْٝ َٔ اٶ٥٬ه١ ايععلّ قلٍ تعتلٮ:    َوادَْ
ٚ َظَذ  َٓ

ُؾ  َأْرَجٚئِ ِّ ؿْ  َربَِّؽ  َظْرَش  َوََيْ ُٓ ٌٜ  َيْقَماِذٍ  َؾْقَؿ َٔ
 ص.17طا٠لق١: َٖثَمِٕ

ٖٚٓلى أْٛاع أغك٣ َٔ اٶ٥٬ه١ َجٌ ٥٬َهت١ سٹًځتلڇ ايتفٿنڃكڇ ايهټتٝٳلعڇ ايتفٜٔ      
ٕٳ سٹ ًځلڇ ايفٿنكڇ بأدٓشتِٗ إٮ ايهُل٤ ايؿْٝل، ٥٬َٚه١ َؿٛف ٫ ٜؿتٳتكٕٚ،  ٜٳشٴؿُّٛ

ٚٳقٴنَّعٷ ٚنٴذٻؿٷ ٫ ٜكؾعٕٛ، ٚآغكٕٚ ٫ ْعًُِٗ اهلل ٜعًُِٗ.  ٕٳ،   ٚقڂٝټلّ ٫ ٜكنعٛ
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
◘ نكا٤ ٚاٶعكاز ٚيكل٤ ايتٓيب  أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع قس١ً اٱ

ٔٵ  بل٭ْبٝل٤، ٔڇ أځْٳوڇؾځعٳ ٔٵ َٳليٹوٺ بٵ ٔڇ َٳليٹوٹ عٳ ُٳعٳ١ځ بٵ ٍٳ☻  َٳعٵ ٍٳ : قځل ٞټ  قځتل ◘  ايٓٻبٹت
:♂َْْٚٔ ٚ َب َٕ ِٝ  ِظَْْد  َأ ْٔ ٌَ ئِؿِ  َبْغَ  اْف َيٚنِ  افَّْٚ َْ َٔ رَ  َواْف ـَ ِْال َوَذ ًْ َِْغِ  َباْغَ  َرُجااًل  َي ُج ُٝ  ،افارَّ ُٖتِٔا  َؾ

 ٍٝ ًْ ٍٛ  ـْ مِ  بَِى ًٜ  ُمِِبَ  َذَه َّ ُْ ًٕ  ِح ـْ  َؾُنؼَّ  ،َٚوإِيَم ـِ  َماَرا ِّ  إَِػ  افَّْْحارِ  ِم ٌَْى اَؾ  ُثاؿَّ  ،اْفا ًِ  ُؽ

ـُ  ٌَْى ًٜ  ُمِِبَ  ُثؿَّ  َزْمَز َ  بَِمءِ  اْف َّ ُْ ٚ ِح ًٕ ُٝ  ،َوإِيَم ٍٜ  َوُأتِٔ ََٔض  بَِدابَّ ؾِ  ُدونَ  َأْب ٌْ ٌَ اَمرِ  َوَؾْقَ   اْف  اْْلِ

اُ   ُٝ  ،اْفُزَ َْ َِ َى ْٕ يَؾ  َمعَ  َؾٚ َُّك،  ِجْزِ َْْٔٚ َح َمءَ  َأَت ًَّ َٔٚ اف ْٕ ـْ  :ؿَِٔؾ  افده ياُؾ  :َؿاَٚل  ؟َهاَذا َم  ِجْزِ

ـْ  :ؿَِٔؾ  َؽ  َم ًَ ٌد  :َؿَٚل  ؟َم َّّ ْٔفِ  ُأْرِشَؾ  َوَؿْد  :ؿَِٔؾ ،  ُُمَ ؿْ  :َؿَٚل  ؟إَِف ًَ ًٌٚ :ؿَِٔؾ  .َٕ ؿَ  بِفِ  َمْرَح ًْ
 َوَفِْ

ُٝ  ،َجٚءَ  ادَِْجلءُ  ْٔ ََٖت ًَ  آَد َ  َظَذ  َؾ ُٝ َؾ ّْ ْٔفِ  َِّ َِ َٚل  َظ ََ ًٌٚ :َؾ ـْ  بَِؽ  َمْرَح ـٍ  ِما ٌِال   اْبا َٕ َْْٔاٚ، َو ََٖت  َؾ

َمءَ  ًَّ َٜ  اف َٔ
ـْ  :ؿَِٔؾ  افثَِّٕٚ يُؾ  :َؿَٚل  ؟َهَذا َم ـْ  :ؿَِٔؾ ،  ِجْزِ َؽ  َم ًَ ٌد  :َؿَٚل  ؟َم َّّ  ُأْرِشاَؾ  :ؿَِٔؾ  ُُمَ

ْٔفِ  ؿْ  :َؿَٚل  ؟إَِف ًَ ًٌٚ :ؿَِٔؾ ،  َٕ ؿَ  بِفِ  َمْرَح ًْ
ُٝ  ،َجٚءَ  لءُ ادَْجِ  َوَفِْ ْٔ ََٖت ك َظَذ  َؾ ًَ َٔك ِظٔ َٓ  َوََيْ ٚ ََ  :َؾ

ًٌٚ ـْ  بَِؽ  َمْرَح ٌِل   َأخٍ  ِم َٕ َْْٔٚ ،َو ََٖت َمءَ  َؾ ًَّ َٜ  اف ـْ  :ؿَِٔؾ  افثَّٚفَِث يُؾ  :ؿَِٔؾ  ؟َهَذا َم ـْ  :ؿِٔاَؾ  .ِجْزِ  َما

َؽ  ًَ ٌد : ؿَِٔؾ  ؟َم َّّ ْٔفِ  ُأْرِشَؾ  َوَؿْد  :ؿَِٔؾ  ُُمَ ؿْ  :َؿَٚل  ؟إَِف ًَ ًٌاٚ :ؿَِٔؾ  َٕ ؿَ  بِافِ  َمْرَح ًْ
 ادَِْجالءُ  َوَفاِْ

ُٝ  ،َجٚءَ  ْٔ ََٖت ُٝ ،  ُيقُشَػ  َظَذ  َؾ ّْ َِّ ًَ ْٔفِ  َؾ َِ ًٌاٚ :َؿاَٚل ،  َظ ـْ  بِاَؽ  َمْرَح ٌِال   َأخٍ  ِما َٕ َْْٔاٚ ،َو ََٖت  َؾ

َمءَ  ًَّ َٜ  اف ًَ ابِ ـْ  :ؿَِٔؾ  افرَّ يُؾ  :َؿَٚل  ؟َهَذا َم ـْ  :ؿَِٔؾ  ِجْزِ َؽ  َم ًَ اٌد  :ؿِٔاَؾ  ؟َم َّّ  ْد َوَؿا :ؿِٔاَؾ  ُُمَ

ْٔفِ  ُأْرِشَؾ  ؿْ  :ؿَِٔؾ  ؟إَِف ًَ ًٌٚ :ؿَِٔؾ  .َٕ ؿَ  بِفِ  َمْرَح ًْ
ُٝ  ،َجاٚءَ  ادَِْجالءُ  َوَفِْ ْٔا ََٖت ،  إِْدِرياَس  َظاَذ  َؾ

 ُٝ ّْ َِّ ًَ ْٔفِ  َؾ َِ َٚل ،  َظ ََ ًٌٚ :َؾ ـْ  بَِؽ  َمْرَح ٌِل   َأخٍ  ِم َٕ َْْٔٚ ،َو ََٖت َمءَ  َؾ ًَّ َٜ  اف ًَ ِٚم ـْ  :ؿَِٔؾ  اْْلَ  ؟َهاَذا َم

يُؾ  :َؿَٚل  ـْ  :ؿَِٔؾ  ِجْزِ َؽ  َوَم ًَ ٌد  :ؿَِٔؾ  ؟َم َّّ ْٔافِ  ُأْرِشَؾ  َوَؿْد  :ؿَِٔؾ  ُُمَ اؿْ  :َؿاَٚل  ؟إَِف ًَ  :ؿِٔاَؾ  َٕ

ًٌٚ ؿَ  بِفِ  َمْرَح ًْ
َْْٔٚ ،َجٚءَ  ادَِْجلءُ  َوَفِْ ََٖت ُٝ  َهُٚرونَ  َظَذ  َؾ ّْ َِّ ًَ ْٔفِ  َؾ َِ َٚل ،  َظ ََ ًٌٚ :َؾ ـْ  بَِؽ  َمْرَح  ِم

ٌِل   َأخٍ  َٕ َْْٔٚ ،َو ََٖت ًَّ  َظَذ  َؾ ِٜ  َمءِ اف ِٚدَش ًَّ ـْ  :ؿَِٔؾ  اف ياُؾ :ؿَِٔؾ  ؟َهَذا َم ـْ  :ؿِٔاَؾ  ِجْزِ اَؽ  َما ًَ  ؟َم

ٌد  :ؿَِٔؾ  َّّ ْٔفِ  ُأْرِشَؾ  َوَؿْد  :ؿَِٔؾ  ُُمَ ًٌٚ إَِف ؿَ  بِفِ  َمْرَح ًْ
ُٝ  ،َجاٚءَ  ادَِْجلءُ  َوَفِْ ْٔا ََٖت  ُمقَشاك َظاَذ  َؾ
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 ُٝ ّْ َِّ ًَ ْٔفِ  َؾ َِ َٚل  َظ ََ ًٌٚ :َؾ ـْ  بَِؽ  َمْرَح ٌِل   َأخٍ  ِم َٕ َِمَّ  ،َو ك َجَٚوْزُت  َؾ َُ ٔاَؾ  َب َِ اٚ َ  َماٚ :َؾ َُ  ؟َأْب

اَل ُ  َهَذا َربِّ  َيٚ :َؿَٚل  ٌُ َٞ  افَِّذي اْف ًِ ِدي ُب ًْ َٜ  َيْدُخُؾ  َب َّْ ـْ  اْْلَ ُِفِ  ِم َّٚ َأْؾَوُؾ  ُأمَّ ـْ  َيْدُخُؾ  ِِم  ِما

ُِل َْْٔٚ،  ُأمَّ ََٖت َمءَ  َؾ ًَّ َٜ  اف ًَ ٚبِ ًَّ ـْ  :ؿَِٔؾ  اف يُؾ  ؿَِٔؾ  ؟َهَذا َم ـْ  :َٔؾ ؿِ  ِجْزِ اَؽ  َما ًَ اٌد  ؿِٔاَؾ  َم َّّ  ُُمَ

ْٔفِ  ُأْرِشَؾ  َوَؿْد  :ؿَِٔؾ  ًٌٚ ؟إَِف ؿَ  بِفِ  َمْرَح ًْ
ُٝ ،  َجٚءَ  ادَِْجلءُ  َوَفِْ ْٔ ََٖت ُٝ ،  إِْبَراِهٔؿَ  َظَذ  َؾ ّْ َِّ ا ًَ  َؾ

ْٔفِ  َِ َٚل ،  َظ ََ ًٌٚ :َؾ ـْ  بَِؽ  َمْرَح ـٍ  ِم ٌِل   اْب َٕ  .(1) ▬..َو
ٞٳ إيٝ٘ ٜأتٞ ٚ ٚٵسٹ َكتكقا يتكعل نتلبكل، ٚايكنتٍٛ ٖتٛ      ايٓيب ٖٛ قدٌ سك أڂ

ايفٜٔ ٚعؿؾ ا٭ْبٝل٤ ٚاٶكنًٕٛ قدٌ سك ٜٴٛسٳ٢ إيٝ٘ بًكع دؿٜؿ ٚأَك بتبًٝػ٘، 
ٚا٭ْبٝل٤ ٚاٶكنً٭ ايفٜٔ ـنكٚا ٸ ايككإٓ ـنكٚا ٸ ايككإٓ ٵه١ ٚعًكٕٚ ْبٝل، 

ِٖ آؾّ ْٚٛع ٚإؾقٜو ٚإبكاِٖٝ ٚيٛط ٚإزللعٌٝ ٚإنشلم ٜٚعكٛب ٜٚٛنـ 
ْٛو ٚأٜتٛب َٚتلحل ٖٚتٛؾ َٚتلحل َٚٛنت٢ ٖٚتلقٕٚ       ٚؾاٚؾ ٚنًُٝلٕ ٜٚت 

ٚإيٝلى ٚـٚ ايهؿٌ ٚايٝهتع ٚلنكٜتل ٚعٝهت٢ ٩ٚٝت٢ ٣ُٚتؿ عًتِٝٗ ايُت٠٬        
ٚـنك ٸ ايككإٓ أْبٝل٤ ع٢ً نبٌٝ اٱٳلٍ ٚيٝو ايتؿٌُٝ نل٭نتبلط   ، ٚايه٬ّ

ِٖٚ ا٭ْبٝل٤ ايفٜٔ نلْٛا َٔ قبل٥ٌ بين إنكا٥ٌٝ ا٫ث٢ٓ عًتك َتٔ ٚيتؿ ٜعكتٛب     
ٚـنك ْيب يبين إنكا٥ٌٝ قلٍ عٓ٘ اٶؿهكٕٚ ٖٛ ٜٛيع ابتٔ ْتٕٛ    ،  عًِٝٗ ايه٬ّ

ٖٚٛ غ٬ّ َٛن٢ عًٝ٘ ايه٬ّ ٸ قس١ً ا١ٓتك ٖٚتٛ ايتف٣ نتأي٘ قَٛت٘ ًَهتل       
 حمللقب١ ايعُليٝل بكٝلؾت٘ ؾلغتلق شلِ ٘ليٛت بٛسٞ َٔ قب٘.

ٚا٭ْبٝل٤ ٚاٶكنتً٭ ٜهْٛتٕٛ ـنتٛقا ٚيٝهتٛا إْلثتل; ٭ٕ ا٭ْٛثت١ تكتٓت٢        
 يٝو َٔ َؿ١ ا٭ْبٝل٤ ٚاٶكنتً٭ ٶتل ٜتعتلقٗ َتٔ َتڀًبتلت      ايتهذل، ٚايتهذل

ايؿعت٠ٛ ٚايتبًٝؼ، ِٖٚ ٜتمٚدٕٛ ٜٚتٓلنًٕٛ ٜٚتعكْٕٛ يهتٌ َتل ٜتعتكٗ يت٘     
نل٥ك ايبًك َٔ اٶكٗ ٚاٶٛت ٜٚأنًٕٛ ايڀعلّ ٚٲًتٕٛ ٸ ا٭نتٛام، ْٚعتكتؿ    
بع١ُُ ايكنٌ ايهكاّ ٚنل٥ك ا٭ْبٝل٤ عًِٝٗ اي٠٬ُ ٚايه٬ّ، َٚع٢ٓ ايعُت١ُ  
أِْٗ ٫ ٜذلنٕٛ ٚادبل ٫ٚ ٜؿعًٕٛ ٣كَتل ٫ٚ ٜؿعًتٕٛ َتل ٜتٓتلؾ٢ َتتع ا١ًتتل       

 ايهكٜتِ ْٚعتكؿ بإٔ اهلل س٬ِٖ بل٭غ٬م ايعع١ُٝ.
                                                 

 .3207أغكد٘ ايبػلقٟ ( صحٔح) (1)



للماوس على العنىان األٌسر  ىل ألي عنىان اضغط على الزر، وللىص Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على 

 تنقل بٍه الصفحات أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downالمطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة 

 

104  

104 

ا ،َمً ِِ َُ مُ  ًٚ َٔ ٌِ َٕ  د ُ آَ  ٚنَ ـَ ♂:◘ قلٍ: قلٍ قنٍٛ اهلل ☺ ٚعٔ أبٞ ـق   فُ َْأْ بَ  ٚنَ ـَ

ًٜ ثْ اَل ثَ  ُؾ ُش افرُ  ْٝ َٕٚ ـَ وَ  ،ونٍ ٍرُ ؿُ  ةُ ْؼَ ظَ  قِح ُِٕ  ْغَ بَ وَ  َٜ وََخ  مئ  .  (1) ▬ْؼٍ ظَ  ً
ٍ  ٸ ايكتكإٓ ٵهت١ ٚعًتكٕٚ،   ايتفٜٔ ـنتكٚا   ٚعؿؾ ا٭ْبٝل٤ ٚاٶكنً٭   قتل

َّٕٚٔ:تعلٮ َْْٔٚ إِ َْٔؽ  َأْوَح َم  إَِف َْْٔاٚ ـَ ِّٔاغَ  ُٕاقٍح  إَِػ  َأْوَح اِدهِ  ِماـ َوافٌَِّْ ًْ َْْٔاٚ َب  إَِػ  َوَأْوَح
ااقَب َويَ  َوإِْشااَحَٚ   َوإِْشااَمِظَٔؾ  إِْبااَراِهٔؿَ  َُ ٌَٚطِ  ًْ ااك َوإَْشاا ًَ ااقَب  َوِظٔ َُٕس  َوَأيه  َوُيااق
َْٔمنَ  َوَهُٚرونَ  َِ َْْٔٚ َوُش َْٔؽ  َؿَهْهَُْٚهؿْ  َؿْد  َوُرُشالً  (163)َزُبقراً  َداُوودَ  َوآَت َِ ٌُْؾ  ِمـ َظ  َؿ
ْ  َوُرُشااالً  ؿْ  لَّ ُٓ َُْهْهاا ْٔااَؽ  َٕ َِ َِّااؿَ  َظ ـَ ِِاأمً  ُمقَشااك اهلل َو ُْ ُشااالً  (164)َت اا ره ِ ٌَؼِّ ـَ مه  ي
ـَ  قنَ  فَِاالَّ  َوُمِْذِري ُُ سِ  َي ٌٜ  هللِا َظَذ  فَِِّْٚ اَد  ُحجَّ ًْ ُشاؾِ  َب اٚنَ  افره ـَ  َحُِأمً  َظِزيازاً  اهلل َو

ااٚٔ:ٚقتتلٍ تعتتلٮص، 165 - 163طايٓهتتل٤:  ٖ(165) ِريَّ ـَ َٔااك َوَز ااك َوََيْ ًَ  َوِظٔ
ََٔٚس  ؾ   َوإِْف ـَ  ـُ غَ  مِّ ِْٚلِ عَ  َوإِْشَمِظَٔؾ  (85)افهَّ ًَ َٔ َُٕس َويُ  َواْف االًّ  َوُفقضًٚ  ق ـُ َْٚ َو ِْ ا  ؾوَّ

ٚدَِغَ  َظَذ  ًَ ـْ  (86)اْف ؿْ  َوِم ِٓ اِٚتِؿْ  آَباٚئِ يَّ َْْٔاُٚهؿْ  َوإِْخاَقاِنِؿْ  َوُذرِّ ٌَ َُ  إَِػ  َوَهاَدْيَُْٚهؿْ  َواْج
اطٍ  ٔؿٍ  ِسَ َِ َُ اا ًْ  َوإِْشااَمِظَٔؾ ٔ:ٚقتتلٍ تعتتلٮ ص، 87 - 85طا٭ْعتتلّ:  ٖ(87)مه

ؾِ  َوَذا َوإِْدِريَس  ٍْ ؾ   اْفُِ ـَ  ـُ ـَ  مِّ ٚبِِري  َيٚٔ:ٚقلٍ تعلٮص، 85طا٭ْبٝل٤:  ٖ(85)افهَّ
ٚ ِريَّ ـَ َّٕٚ َز ُ َ  إِ ٌَؼِّ اَل ٍ  ُٕ ٌُ فُ  بِ ُّ َٔك اْش ْ  ََيْ ًَؾ َل ٌُْؾ  ِمـ فَّفُ  َْٕج ًٚ  َؿ ّٔ

ِّ  ،ص7طَتكِٜ:   ٖ(7)َش
ؿْ  َٓ  َؿْق ِ  َوَيٚٔ:ٚقلٍ تعلٮ ُُ ٚؿِل ََيِْرَمَّْ ََ ؿ َأن ِص ُُ ٌَ ْثُؾ  ُيِهٔ  ُٕاقٍح  َؿْق َ  َب َأَصٚ َمٚ مِّ

ؿ ُفاقطٍ  َؿاْق ُ  َوَماٚ َصٚفٍِح  َؿْق َ  َأوْ  ُهقدٍ  َؿْق َ  َأوْ  ُُ اْ ًِٔادٍ  مِّ ٌَ  ص، 89طٖتٛؾ:   ٖ(89)بِ
ااؿْ  َؿااَٚل  إِذْ ٔ:ٚقتتلٍ تعتتلٮ ٌٛ  ََلُ ْٔ ًَ َٓ  ُصاا ااقنَ  َأ َُ َُّ   ص.177طايًتتعكا٤:  ٖ(177)َت
ْد ٔ:ٚقلٍ تعلٮ ََ ٚنَ  فَّ ٚئِِِ  آَيٌٚت  َوإِْخَقتِفِ  ُيقُشَػ  ِف  ـَ ًَّ   ص.7طٜٛنـ:  ٖ(7)غَ فِِّ

ٖٞ ٚاهلل تعلٮ َع ا٭ْبٝل٤ ٚاٶكنً٭ َعذمات  ٚيكؿ أقنٌإغٛتٞ ٸ اهلل، 
 .أَٛق غلقق١ يًعلؾ٠ يٝكِٝ ايؿيٌٝ ايكل٘ع ع٢ً َؿم ْبٛت٘

ٚيكؿ اغتًؿت أنليٝب تًك٢ ايكنلي١ بِٝٓٗ ؾُٓٗل اٶهُٛع َٔ اهلل َٔ ٚقا٤  
ؾٝبًػ٘ إٮ ايكنٍٛ ايبًكٟ، سذلب ب٬ ٚانڀ١، َٚٓٗل َل ٜهُع٘ اٶًو َٔ قب٘ 

                                                 

َتشش٘ ا٭يبتلْٞ   ( ، 1ٚ 178أغكد٘ أبٛ دعؿك ايكلال ٸ ٢ليو ا٭َتلْٞ )م   (صحٔح) (1)
 .2668ٸ ايهًه١ ايُشٝش١ 
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 نُل ٸ أيٛاع ايتٛقا٠.☾ َٚٓٗل َل ٖٛ ٛط اهلل 
ايهتب ايهُل١ٜٚ ُٜؿم بعٓٗل بعٓل ؾهًٗل َتؿك١ ٸ عكٝؿ٠ ايتٛسٝؿ بأْ٘ ٚ 

٫ اي٘ إ٫ اهلل ٚإٔ اٶٛت سل ٚايبعح سل ٚا١ٟٓ سل ٚايٓلق ستل ٚإٔ اٶت٪َٓ٭   
ٚأَل ايًتكا٥ع ؾُػتًؿت١،   ، ايٓلقَآشلِ ١ٟٓ ا١ًؿ ٚإٔ ايهؿلق ٚايعُل٠ َآشلِ إٮ 

ؾًكٜع١ ايٝٗٛؾ غرل يكٜع١ ايُٓتلق٣ غترل يتكٜع١ اٱنت٬ّ ٖٚهتفا، ؾتل٬٠ٍ       
ٚا٠كاّ قؿ ٪تًـ َٔ يكٜع١ ٭غك٣ ؾكؿ ٪ؿـ اهلل تعلٮ ع٢ً ٖت٪٤٫ ًٜٚتؿؾ   
اهلل تعلٮ ع٢ً ٖ٪٤٫، ٚقؿ ٩كّ ع٢ً أ١َ َٔ ا٭َِ نأ١َ بين إنكا٥ٌٝ َتج٬ َتل   

 .نأ١َ اٱن٬ّقؿ ٩ً٘ ع٢ً أ١َ أغك٣ 
ٚيكؿ تعكْت ايهتب ايهلبك١ يًككإٓ يًتشكٜتـ ٚايتبتؿٌٜ ٚدتل٤ ايكتكإٓ      

ْلنػل يهٌ ٖفٙ ايهتب ٚايككإٓ ٖٛ ايهتلب ا١لَّ ٚيٝو بعتؿٙ نتتلب ٜٓهتػ٘    
ٚايهتب ايهتُل١ٜٚ ايتت٢ نتبكت     ، ٫ٚ َػرل ٫ٚ َبؿٍ ي٤ًٞ َٔ يكا٥ع٘ بعؿٙ

ٱ٥ٝتٌ، عًت٢ َٛنت٢،    ايككإٓ ٚايت٢ ـنكت ٸ ايكتكإٓ ايتتٛقا٠، ٚايمبتٛق، ٚا   
ٚؾاٚؾ، ٚعٝه٢ عًِٝٗ ايه٬ّ، ٚنفيو َتشـ إبتكاِٖٝ عًٝت٘ ايهت٬ّ، ٫ٚ     

 ٨ٛل ٭١َ اٶهًُ٭ ايعٌُ بٗفٙ ايًكا٥ع بٌ بًكٜع١ اٱن٬ّ ؾكط.
ٔٵؾځ ٔڇ دٳلبٹكڇ عٳ ٕٻ :☻  اهلل عٳبٵتؿٹ  بٵ ُٳتكٳ  أځ ٔٳ  عٴ ٞٻ  أځتٳت٢ ☺  ايڃػٳڀَّتلبٹ  بٵت ◘  ايٓٻبٹت
٘ٴ بٹهٹتٳلبٺ َٳلبٳ ٔٵ أځ ٌڇ ٕڇبٳعٵ َٹ ٖٵ ٙٴ ايڃهڂتٴبٹ أځ ٞټ ؾځكځكٳأځ ٓٹبٳ◘  ايٓٻبٹ ٍٳ ؾځػٳ اقنَ ♂:ؾځكځل ـُ قِّ َٓ َُ  َأُم

ٚ َٓ ـَ  َيٚ ؾِٔ ىَِّٚب  ْب ِز  َوافَِّذي،  اْْلَ ٍْ َِٔدهِ  َٕ ْد  بِ ََ ؿْ  َف ُُ ُُ ٚ ِجْا َْٔوٚءَ  ِِبَ ًٜ  َب َّٔ
َِ َُٖفقُهؿْ  َٓ  َٕ ا ًْ ـْ  َت  َظا

ءٍ  ؿْ  َرْ ـُ و ُْٔخِزُ ُبقا بَِحؼ   َؾ ذِّ َُ ُُ ٌَٚضِؾٍ  وْ أَ  بِفِ  َؾ ُؿقا بِ َُُهدِّ ِزا َوافَّاِذي ،بِفِ  َؾ ٍْ َٔاِدهِ  َٕ  َأنَّ  َفاقْ  بِ

ٚنَ ◘  ُمقَشك ًّٔٚ ـَ فُ  َمٚ َح ًَ َّٓ  َوِش ِْل َأنْ  إِ ًَ ٌَُِّ  .(1)▬َي
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 

                                                 

 .   1589ٚسهٓ٘ ا٭يبلْٞ ٸ اٱقٚا٤ 15156أغكد٘ أٴؿ  (حًـ فٌره) (1)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٓ٘ٚهتعٝ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع ق١ُ قدٌ َٔ بتين إنتكا٥ٌٝ قٝتٌ: إْت٘     

ٖٚتٛ قانبتل عًت٢ ٴتلقٙ ٩ُٚتٌ ٘علَت٘       َتكٻ  غرل ـيو ٚاهلل أعًِ، عمٜك ٚقٌٝ 
أٚقيليِٝ ايكؿى بعؿ إٔ ٖؿَٗل أعؿا٤ بتين إنتكا٥ٌٝ ٚأَتبشت    ع٢ً  ٚيكاب٘،

 ؟ؾكلٍ: نٝـ ٩ٝتٞ اهلل ٖتفٙ ايككٜت١ بعتؿ َٛتٗتل      ؾٜلقٖل ٣ڀ١ُ غلي١ٝ َٔ أًٖٗل
ايتفٟ يبجتت   ؾأَلت٘ اهلل َل١٥ علّ، ثِ قؾٻ إيٝ٘ قٚس٘، ٚقلٍ ي٘: نِ قؿق ايمَتلٕ  

َٶل أٚ بعٕ ّٜٛ، ؾأغدلٙ بأْ٘ بكٞ َٝتٶل َل١٥ عتلّ، ٚأَتكٙ إٔ    ؟َٝتٶل قلٍ: بكٝت ٜٛ
ٜٓعك إٮ ٘علَ٘ ٚيكاب٘، ٚنٝـ سؿعُٗل اهلل َتٔ ايتػٝټتك ٖتفٙ اٶتؿ٠ ايڀًٜٛت١،      
َٶل َتؿكقت١؟ ٚقتلٍ يت٘:     ٚأَكٙ إٔ ٜٓعك إٮ ٴلقٙ نٝـ أسٝلٙ اهلل بعؿ إٔ نلٕ ععل

ي١ ظلٖك٠ ع٢ً قؿق٠ اهلل ع٢ً ايبعح بعؿ اٶٛت، ٚيٓذعًو آ١ٜ يًٓلى، أٟ: ؾ٫
ٚأَكٙ إٔ ٜٓعك إٮ ايععلّ نٝـ ٜكؾع اهلل بعٓٗل عًت٢ بعتٕ، ُٜٚتٌ بعٓتٗل     

ُٶل، ثِ ٜعٝؿ ؾٝٗل ا٠ٝل٠ ؾًُل اتٓض ي٘ ـيو  ؟ببعٕ، ثِ ٜههٖٛل بعؿ ا٫يت٦لّ ٠
، ٚقؿ ب٭ عٹٝلْٶل اعذلف بعع١ُ اهلل، ٚأْ٘ ع٢ً نٌ ي٤ٞ قؿٜك، َٚلق آ١ٜ يًٓلى

ٚفَِّذي َأوْ ٔاهلل تعلٮ ـيو ٸ قٛي٘: ٍٜ  َظَذ  َمرَّ  ـَ ٌٜ  َوِهلَ  َؿْرَي ٚ َظَذ  َخِٚوَي َٓ  َؿاَٚل  ُظُروِص
َّٕكَ  َد  اهلل َهاَِذهِ  َُئِْال َأ ًْ ََٖمَٚتفُ  َمْقِتَٚ َب َٜ  اهلل َؾ َثفُ  ُثؿَّ  َظٚ ٍ  ِمَا ًَ ؿْ  َؿَٚل  َب َٝ  ـَ ُٝ  َؿَٚل  َفٌِْث  َفٌِْث
 ًٚ ًَْض  َأوْ  َيْقم َٝ  َبؾ َٚل ؿَ  َيْق ٍ  َب َٜ  فٌَِّْث ِٚماَؽ  إَِػ  َؾإُٚيرْ  َظٚ ٍ  ِمَا ًَ ابِاَؽ  َض ْ  َوَذَ اَّْفْ  َل ًَ َُ  َي
َِاَؽ  مِحَِٚر َ  إَِػ  َوإُيرْ  ًَ ًٜ  َوفَِْْج ًَِياٚ ِ  إَِػ  َوإُيارْ  فَِِّّْاٚسِ  آَيا ْٔاَػ  اف  ُثاؿَّ  ُِْٕناُزَهٚ ـَ

ااقَهٚ ًُ ُْ اامً  َٕ َِاامَّ  َْلْ َ  َؾ ٌَااغَّ َِااؿُ  َؿااَٚل  َفاافُ  َت ااؾِّ  َظااَذ  اهلل َأنَّ  َأْظ ءٍ  ـُ  ٖ(259)َؿااِديرٌ  َرْ
 ص.259طايبكك٠:

ٚب٭ اهلل تعلٮ إٔ ايبعح بعؿ اٶٛت ٜهٕٛ حمللنب١ ايٓتلى عًت٢ َتل قتؿَت     
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ؾٝ٘ ٚايؿ عٔ ٚيؿٙ ٫ٚ َٛيٛؾ عٔ أبٝ٘ أٜؿِٜٗ ٸ ايؿْٝل، ٚٸ ّٜٛ ا٠هلب ٫ٜػين 
بل٠ٝتل٠  ى أٜٗتل ايٓتل   ؾ٬ تٓػؿعٛا، ؾٝ٘ يو٫ ايف٣ ل ا٠ٚعؿ اهلل  ، ؾٗفاي٦ٝٶل

 ٫ٚ ٪تؿعٓهِ يتٝل٘٭ اٟتٔ ٚاٱْتو    ٠ غتك ٯا ايؿاق ايؿْٝل ٚلغكؾٗل ؾتٓهٝهِ
َٚ َيٜٚٔٚتٓض ـيو ٸ قٛي٘ تعلٮ: ُس  َأُّيه قا افَّْٚ َُ ؿْ  اتَّ ُُ ًٚ  َواْخَنْقا َربَّ  ََيْاِزي َّٓ  َيْقما

َٓ  َوَفِدهِ  َظـ َوافٌِد  ًٚ  َوافِِدهِ  َظـ َجٚزٍ  ُهقَ  َمْقُفقدٌ  َو ْٔا ؿُ  َؾااَل  َحؼ   اهلل َوْظَد  إِنَّ  َص ُُ َّٕ ارَّ ٌُ  َت
َٔٚةُ  َٔٚ اْْلَ ْٕ َٓ  افده ؿ َو ُُ َّٕ رَّ ٌُ ُرورُ  بِٚهللِ َي ٌَ  .ص33طيكُلٕ: ٖ(33) اْف
ٔٵٚٳ ٕٻ ،☺ ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٍٳ أځ ٕٳ ◘  اهلل قٳنٴٛ َٶتل  نځتل ٛٵ ـٵ يٹًٓٻتلىڇ  بٳتلقڇلٶا  ٜٳ  أځتٳتلٙٴ  إڇ
ٌٷ ًٹٞ قٳدٴ ُٵ ٍٳ ٜٳ ٍٳ ٜٳل :ؾځكځل ٕٴاٱڇ َٳل اهلل قٳنٴٛ ٍٳ ؟ٲٳل يَمنُ ♂:قځل ـَ  َأنْ  اإْلِ ِم ْٗ ُِفِ  بِٚهللِ ُت َُ  َوَماَلئِ

ٌُُِفِ  ـُ ٚئِفِ  َوُرُشِِفِ  َو ََ ـَ  َوفِ ِم ْٗ ِٞ  َوُت ًْ ٌَ ِخرِ  بِْٚف ْٔ  .(1)▬ا
ـَ ٔ:اٶ٪َٓ٭ َٚـ ٸ تعلٮ قلٍٚ ِمُْقنَ  َوافَِّذي ْٗ ِزَل  بَِم  ُي ْٕ ْٔاَؽ  ُأ اِزَل  َوَماٚ إَِف ْٕ  ُأ
ـْ  ٌَِِْؽ  ِم ِخَرةِ  َؿ ْٔ  ص.4:ايبكك٠ط ُٖيقؿُِْقنَ  ُهؿْ  َوبِٚ

 ٚإٔ ،اٶتٛت  بعتؿ  بليبعتح  ا٫عتكلؾ ٖٛ اٯغك بليّٝٛ اٱٲلٕ أغٞ ا٠بٝب،
٘  اهلل أغدل َل بهٌ ٚايتُؿٜل أعُلشلِ، ع٢ً ايٓلى ؾٝ٘ ٩لنب َٜٛلڄ ٖٓلى  ٷتل  بت
ٔ  ٢ُٛعت١  ع٢ً اٯغك بليّٝٛ اٱٲلٕ ًٜتٌُٚ ايّٝٛ ـيو ٸ ٜهٕٛ  ا٠كتل٥ل،  َت
  ًَػُٗل نُل ًٜٞ: ه١ٓ،ٚاي ايهتلب ٸ ٚقؾت
ٔٵؾځ ،افَز ؾُْٜخروج افروح،  - 1 ٔڇ ايڃبٳكٳا٤ٹ عٳ ٍٳ  عٳللڇبٺ بٵ ٍڇ  : قځتل ٍٳ قٳنٴتٛ  اهلل قځتل
ًُِٔذوا♂: ◘  َُ ـْ  بِٚهللِ اْش اْزِ  َظاَذاِب  ِما ََ َتْغِ  اْف أٟ عتٔ ايعبتؿ    - َوَؿاَٚل  َثاَلًثاٚ َأوْ  َمارَّ

ْٖتِٔفِ  -ايُلحل إـا أڂقڃبٹكٳ  ٚنِ  َي َُ َِ ًَ  َم
ُْٔجِِ َُقَٓنِ  ِٕٚفِ َؾ َٔ ـْ : َففُ  َؾ اقُل  ؟َربهاَؽ  َما َُ َٔ َ : َؾ  اهلل َرّبِّ

َُقَٓنِ  َٔ قُل ؟ ِديَُْؽ  َمٚ: َففُ  َؾ َُ َٔ َُقَٓنِ ، اإلشال  ِديِْلَ : َؾ َٔ ُجُؾ  َهَذا َمٚ: َففُ  َؾ َٞ  افَِّذي افرَّ ًِ  ُب

ؿْ  ُُ قُل : َؿَٚل  ؟ؾِٔ َُ َٔ َُقَٓنِ ◘  اهلل َرُشقُل  ُهقَ : َؾ َٔ قُل ؾَ  ؟ُيْدِريَؽ  َوَمٚ :َؾ َُ َُاَٚب  َؿَرْأُت  َٔ  ـِ

ُٝ  اهلل ُٝ  بِفِ  َؾئَمْْ ْؿ َُِْٔٚدي :َؿَٚل  َوَصدَّ ـْ  ُمَْٚدٍ  َؾ َمءِ  ِم ًَّ ٌِْدي َصَدَ   َؿْد  َأنْ  اف َْٖؾِرُصقهُ  َظ ـْ  َؾ  ِم

 ِٜ َّْ َُُحقا اْْلَ ِٜ  إَِػ  َبًٚبٚ َففُ  َواْؾ َّْ قهُ  اْْلَ ًُ ـْ  َوَأْفٌِ ِٜ  ِم َّْ  قڃبٹكٳ ٚقلٍ عٔ ايعبؿ ايهلؾك إـا أڂ -. .اْْلَ
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ْٖتِٔفِ  - ٚنِ  َي َُ َِ ِٕٚفِ  َم ًَ
ُْٔجِِ َُقَٓنِ  َؾ َٔ اقُل  ؟ِديُْاَؽ  َماٚ: َفافُ  َؾ َُ َٔ ، َأْدِري َٓ  َهاٚهْ  َهاٚهْ : َؾ

َُقَٓنِ  َٔ ُجُؾ  َهَذا َمٚ: َؾ َٞ  افَِّذي افرَّ ًِ ؿْ  ُب ُُ قُل ؟ ؾِٔ َُ َٔ َُِْٔٚدي، َأْدِري َٓ  َهٚهْ  َهٚهْ : َؾ ـْ  ُمَْٚدٍ  َؾ  ِم

َمءِ  ًَّ َذَب  َأنْ  اف َْٖؾِرُصقهُ  ـَ ـْ  َؾ رِ  ِم قهُ  افَّْٚ ًُ ـْ  َوَأْفٌِ رِ  ِم َُُحقا، افَّْٚ : َؿاَٚل  افَّْاٚرِ  إَِػ  َبًٚبٚ َففُ  َواْؾ

ْٖتِٔفِ  َٔ ـْ  َؾ َهٚ ِم ٚ َحرِّ َٓ قِم ُّ َُّٔؼ : َؿَٚل ، َوَش ْٔفِ  َوُيَو َِ هُ  َظ َُّك َؿْزُ َُِِاَػ  َح  ُثاؿَّ ، َأْوااَلُظفُ  ؾِٔافِ  ََّتْ

َُّٔض  ََ ك َففُ  ُي َّ ؿُ  َأْظ َُ فُ مَ  َأْب ًَ  ٌٜ ـْ  ِمْرَزبَّ َب  َفقْ  َحِديدٍ  ِم ٌَاٌؾ  ِِبَاٚ ُضِ : َؿاَٚل ، ُتَراًباٚ َفَهاٚرَ  َج

ُبفُ  َْٔيِ ٚ َؾ ًٜ  ِِبَ َب ٚ َضْ َٓ ًُ َّ ًْ ِ   َبْغَ  َمٚ َي ِرِب  ادَْْؼِ ٌْ َِْغِ  إَِّٓ ، َوادَْ ََ َِٔهرُ  افثَّ  ُثاؿَّ  :َؿاَٚل  ُتَراًبٚ َؾ

ٚدُ  ًَ وُح  ؾِٔفِ  ُت  . (1) ▬افره
  عتُٙٝ لتايؿْٝ ا٠ٝل٠ ؾٝٗل تٓتٗٞ اييت ٖٞ ٚايهلع١ ،ٚراتٚوأم افًٚظٜ - 2

 ٚيتٝو  اهلل، إ٫ ٜعًُ٘ ٫ َٚٛعؿٖل أٖٛاشلل، بهٌ ايكٝل١َ ٚتبؿأ أْٚلعٗل،
ٍ  ٚقتٗتل،  َعكؾ١ إٮ نبٌٝ َٔ ٭سؿ ََٕؽ ٔ:تعتلٮ  قتل َُٖفق ا ًْ ـِ  َي ِٜ  َظا اَٚظ ًَّ اٚنَ  اف  َأيَّ

َم  ُؿْؾ  ُمْرَشَٚهٚ َّٕ ٚ إِ َٓ ُّ ِْ اٚ َٓ  َرّبِّ  ِظَْد  ِظ َٓ ٔ ِِّ اٚ َُيَ َٓ
، ص187:ا٭عتكاف ط ُٖهاقَ  إَِّٓ  فَِقْؿُِ

َٓٗل ع٬َلت َػك٣ ٖٚٞ نجرل٠ ، ٚايه١ٓ ايهتلب ٸ شلل ع٬َلت ٚقؾت ٚيهٔ
ٞ ٚقؿ ظٗك أنجكٖل، ٚع٬َتلت نتدل٣    ، ٚٲهتٔ َعكؾتٗتل بتليكدٛع    عًتك٠  ؾٗت

  يهتلب لاؾ اٶهًِ ايَٝٛٞ َٔ ايعًِ ايًكعٞ .
ٔ  لٳٝعٶت  ايٓتلى  إسٝتل٤  ٖٚٛ ،افًٌٞ - 4 ِ  َت اَم ٔ، قتلٍ تعتلٮ:  قبتٛقٖ َّٕ  إِ

 ُٛ َُِجٔ ًْ ـَ  َي ًُقنَ  افَِّذي َّ ًْ ؿُ  َوادَْْقَتك َي ُٓ ُث ًَ ٌْ ْٔفِ  ُثؿَّ  اهلل َي ًُقنَ  إَِف  .ص36طا٭ْعلّ: ُٖيْرَج
ٛٵم ٖٚٛ ،اْلؼ - 5  ٛ  احملًتك،  أقٗ إٮ بعجِٗ بعؿ ايٓلى ن ٕ  ٖٚت  اٶهتل
ُ  َوَياْق َ ٔ:، قلٍ تعلٮبِٝٓٗ ايكٓل٤ يؿٌُ اْتعلقٶا ؾٝ٘ ٜكؿٕٛ ايفٟ ارِّ ًَ ٌَاَٚل  ُٕ  اْْلِ
َُٕٚهؿْ  َباِٚرَزةً  َأْرَض ذاْفا َوَتَرى ا َِاؿْ  َوَحَؼْ اِٚدرْ  َؾ ٌَ ؿْ  ُٕ ُٓ ص 47طايهٗتـ:  َٖأَحاداً  ِماْْ

ٚاـنك شلِ ّٜٛ ْٴمٌٜ اٟبلٍ عٔ أَلنٓٗل، ٚتبُك ا٭قٗ ظلٖك٠، يتٝو  ٚاٶعين: 
غٹكٜٔ ٶٛقـ عًٝٗل َل ٜهذلٖل ٷل نلٕ عًٝٗل َٔ اٶػًٛقلت، ٚٳعٓل ا٭ٚي٭ ٚاٯ

 .ا٠هلب، ؾًِ ْذلى َِٓٗ أسؿٶا
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ٗ  سٝح ،اْلًٚب - 6  ِ  عًت٢  ايٓتلى  ٜٴعتك ِ   قبٗت ّ  ،بعتؿ سًتكٖ  ٚتٴكتل
ـَ  إِنَّ ٔ، قلٍ تعلٮ:أعُلشلِ ع٢ً ٜٚڀًعٕٛ ٚعًِٝٗ، شلِ ا٠ذر ِهقنَ  افَّاِذي  َيِوا
ؿْ  اهلل َشٌِٔؾِ  َظـ قا بَِم  َصِديٌد  َظَذاٌب  ََلُ ًُ ِٚب  َيْق َ  َٕ ًَ

 ص.26طّ: ٖاْْلِ
ٔ  ؾإٕ ا٠ٛٗ ؾأَل ،وافكاط وادٔزان اْلقض - 7  ٘  يتكب  َت ٘  َٓت  ٫ ؾإْت
ٔٵ ، أبؿٶا ٜعُأ ٔڇ اهلل عٳبٵؿٹؾځعٳ ُٵكڈٚ بٵ ٍٳ: ☻  عٳ ٞټ قځل َرةُ  َحْقِض ♂:◘  ايٓٻبٹ ًِ رٍ  َم ْٓ  َصا

َُٔض  َمُٚؤهُ  ـْ  َأْب ـِ  ِم ٌَ َِّ ُٛ  َوِرَُيفُ ، اف َٔ ـْ  َأْض ِؽ  ِم ًْ
ِ ُٕفُ ، ادْ ُُْجق ِ  َوـَِٔزا اَمءِ  ـَ ًَّ ـْ ، اف َب  َما  َذِ

ٚ َٓ ُٖ  َؾالَ  ِمْْ َّ   .(1) ▬َأَبًدا َيْي
  أعُتتلٍ بتت٘ تٴتتٛلٕ اهلل، إ٫ سكٝكتتت٘ ٜعًتتِ ٫ َٝتتمإ ؾٗتتٛ ،ادٔاازان وأمااٚ 

ٍ  إظٗتلقٶا  ايعبلؾ، اـٔ، قتلٍ تعتلٮ:  اهلل يعتؿ َّ ْٝ  َؾ ا َِ َُ ُْٖوَفاِاَؽ  َمَقاِزيُْافُ  َث  ُهاؿُ  َؾ
ُِِحقنَ  ٍْ ـْ  (102)ادُْ ْٝ  َوَم ٍَّ ُٖوْ  َمَقاِزيُْفُ  َخ ـَ  َفاَِؽ َؾ اوا افَّاِذي ؿْ  َخِنُ ُٓ ا ًَ ٍُ اَّْؿَ  ِف  َإٔ َٓ  َج
 ص.103 - 102طاٶ٪َٕٓٛ:  ٖ(103)َخٚفُِدونَ 
٘  ٚاٶتكٚق  دٗتِٓ،  عًت٢  َُٓتٛب  دهتك  ؾٗٛ ،افكاط وأمٚ   ُٟٝتع  عًٝت

ُٶل َ٪َٓٶل نلٕ ؾُٔ ايٓلى،  ٚآغتك  َتل٠ڄل  عُت٬ڄ  غًتط  َٚٔ بهكع١، ٥ل َهتكٝ
ؿْ  َوإِنٔ:تعلٮ قلٍ دِٗٓ، ٸ نكط نلؾكٶا نلٕ َٚٔ ادتٝللٙ، ٸ أبڀأ ن٦ٝٶل ُُ اْ  مِّ
 َّٓ ٚنَ  َواِرُدَهٚ إِ ُْمً  َربَِّؽ  َظَذ  ـَ ًٚ  َح ّٔ ِو َْ ل ُثؿَّ  (71)مَّ َْجِّ ـَ  ُٕ قا افَِّذي ََ َٕاَذرُ  اتَّ  افيَّاٚدِِغَ  وَّ
ٚ َٓ ًٚ  ؾِٔ ّٔ

 .ص72، 71: َكِٜط ٖ(72) ِجثِ
ـَ ٔقتتلٍ اهلل تعتتلٮ عتتٔ آٟتت١: ، وافْااٚر اْلْااٜ - 8 ُِااقاْ  قاْ آَمُْاا َوافَّااِذي ِّ  َوَظ

ِٚت  ِْٚلَ ِٜ  َأْصَحُٚب  ُأوَفااَِؽ  افهَّ َّْ ٚ ُهؿْ  اْْلَ َٓ ص، ٚقلٍ تعلٮ 82طايبكك٠: َٖخٚفُِدونَ  ؾِٔ
ـَ ٔعٔ ايٓلق: ارواْ  َوافَِّذي ٍَ ُبقاْ  ـَ اذَّ ـَ اٚ ُهاؿْ  افَّْاٚرِ  َأْصاَحُٚب  ُأوَفاااَِؽ  بِئَيٚتَِْاٚ َو َٓ  ؾِٔ
 ص.39طايبكك٠: َٖخٚفُِدونَ 

 صٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ()شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أ
* * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ٣ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
عٓتؿ ؾغٛيت٘ إٮ    ☺أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع عُك بٔ ا١ڀتلب  

ٔٵأغكز ايبػلقٟ ٸ َشٝش٘ ب٬ؾ ايًلّ،  ٔڇ اهلل عٳبٵؿٹ عٳ ٕٻ، ☻  عٳبٻلىڈ بٵ ُٳكٳ أځ  عٴ
ٔٳ ّڇ إڇيځ٢ غٳكٳزٳ☺  ايڃػٳڀَّلبٹ بٵ ًٻأڃ ـٳا سٳتٻ٢ اي ٕٳ إڇ ٘ٴ  ،بٹهٳكٵؽٳ نځل َٳت  يځكٹٝٳت  - ا٭ځدٵٓٳتلؾٹ  كٳا٤ٴأڂ
ٔٴ عٴبٳٝٵؿٳ٠ځ أځبٴٛ - آٟؿ أٟ ٘ٴ ايڃذٳكٻاعڇ بٵ َٵشٳلبٴ ٕٻ ؾځأځغٵبٳكٴٚٙٴ ٚٳأځ ٛٳبٳل٤ٳ أځ  -أٟ ايڀلعٕٛ  - ايڃ
ٗڇ ٚٳقځعٳ قځؿٵ ّڇ بٹأځقٵ ًٻأڃ ٍٳ ،اي ٔٴ قځل ٍٳ :عٳبٻلىڈ ابٵ ُٳكٴ ؾځكځل ٔٳ يٹٞ اؾٵعٴ :عٴ ٗٳلدٹكڇٜ ُٴ ٚٻيٹت٭ٳ  ايڃ  ا٭ځ

ِٵ ٖٴ ًٳل ؾځؿٳعٳل ِٵؾځلنٵتٳ ٖٴ ِٵ  قٳ ٖٴ ٕٻ ٚٳأځغٵبٳتكٳ ٛٳبٳتل٤ٳ  أځ ّڇ  ٚٳقځتعٳ  قځتؿٵ  ايڃ ًٻتأڃ ٍٳ  ،ؾځتلغٵتٳًځؿڂٛا  بٹلي  :ؾځكځتل
ِٵ ٗٴ ٓٴ َٵكڈ غٳكٳدٵتٳ قځؿٵ بٳعٵ ٕٵ ْٳكٳ٣ ٚٳ٫ځ ٭ٹٳ ٘ٴ  تٳكٵدٹعٳ أځ ٍٳ  ،عٳٓٵت ِٵ  ٚٳقځتل ٗٴ ٓٴت  بٳكٹٝٻت١ڂ  َٳعٳتوځ  :بٳعٵ
َٵشٳلبٴ ايٓٻلىڇ ٍڇ ٚٳأځ ٕٵ ْٳكٳ٣ ٚٳ٫ځ◘  اهلل قٳنٴٛ ِٵ أځ ٗٴ َٳ ٛٳبٳتل٤ٹ  ٖٳفٳا عٳًځ٢ تٴكڃؿٹ ٍٳ  ،ايڃ  :ؾځكځتل
ِٻ ،- عين ٚاـٖبٛا قَٛٛاأٟ  - عٳٓٿٞ اقٵتٳؿٹعٴٛا ٍٳ ثٴ ُٳلقٳ يٹٞ اؾٵعٴٛا :قځل ِٵ ا٭ځْٵ ٗٴ ٛٵتٴ  ؾځؿٳعٳ

ِٵ ٖٴ ًٳلقٳ ٌٳ ؾځهٳًځهڂٛا ؾځلنٵتٳ ٔٳ نٳبٹٝ ٗٳلدٹكڇٜ ُٴ  ٚٳاغٵتٳًځؿڂٛا - أٟ قليٛا َل قلي٘ اٶٗلدكٜٔ - ايڃ
ِٵ ٗڇ ٍٳ نځلغٵتٹ٬ځؾٹ ِٻ عٳٓٿٞ قٵتٳؿٹعٴٛاا :ؾځكځل ٍٳ ثٴ ٔٵ  يٹٞ اؾٵعٴ :قځل ٕٳ  َٳت ٔٵ  ٖٴٓٳتل  ٖٳتل  نځتل ًٵتٝٳػٳ١ٹ  َٹت  َٳ

ٌڈ ٔٵ - ايهٔ ٸ نبلقِٖأٟ  - قڂكٳٜٵ ٗٳتلدٹكٳ٠ٹ  َٹ ِٵ  ايڃؿځتتٵضڇ  َٴ ٗٴ ٛٵتٴ ِٵ  ،ؾځتؿٳعٳ ـٵ  ؾځًځت  ٜٳػٵتٳًٹت
ِٵ ٗٴ ٓٵ ٘ٹ َٹ ٝٵ ًځ ٕڇ عٳ ٕٵ ْٳكٳ٣ :ؾځكځليڂٛا قٳدٴ٬ځ ٗٴ ٚٳ٫ځ بٹليٓٻلىڇ تٳكٵدٹعٳ أځ َٳ ٛٳبٳتل٤ٹ  ٖٳفٳا عٳًځ٢ ِٵتٴكڃؿٹ  ،ايڃ
ُٳكٴ ؾځٓٳلؾٳ٣ ُٳبٿضٷ إڇْٿٞ ايٓٻلىڇ ؾٹٞ عٴ ٗٵتكڈ  عٳًځ٢ َٴ  -نٓلٜت١ عتٔ ايكدتٛع يًُؿٜٓت١      - ظځ

َٵبٹشٴٛا ٘ٹ ؾځأځ ٝٵ ًځ ٍٳ عٳ ٔٴ عٴبٳٝٵؿٳ٠ځ أځبٴٛ قځل ٔٵ أځؾٹكٳاقٶا: ايڃذٳكٻاعڇ بٵ ٍٳ! ؟اهلل قځؿٳقڇ َٹ ُٳتكٴ  ؾځكځل ٛٵ  :عٴ  يځت
ٗٳل غځٝٵكٴىځ ِٵ  ،- ٭ؾبت٘ أٟ َٓميتو ٸ يٝو ٷٔأٟ  - عٴبٳٝٵؿٳ٠ځ أځبٳل ٜٳل قځليځ ٔٵ  ْٳؿٹتكټ  ْٳعٳت  َٹت
ٛٵ أځقٳأځٜٵتٳ ،اهلل قځؿٳقڇ إڇيځ٢ اهلل قځؿٳقڇ ٕٳ يځ ٌٷ يځوځ نځل ٘ٴ ٚٳاؾٹٜٶل ٖٳبٳڀځتٵ إڇبٹ ٕڇ يځ ٚٳتٳل ُٳل عٴؿٵ ٖٴ  إڇسٵؿٳا

ُٹبٳ١څ ٕٵ أځيځٝٵوٳ ،دٳؿٵبٳ١څ ٚٳا٭ڂغٵكٳ٣ غٳ ُٵبٳ١ځ قٳعٳٝٵتٳ إڇ ٗٳ ايڃػٳ ٕٵ اهلل بٹكځؿٳقڇ لقٳعٳٝٵتٳ  قٳعٳٝٵتتٳ  ٚٳإڇ
ٗٳل ايڃذٳؿٵبٳ١ځ ٍٳ ،اهلل بٹكځؿٳقڇ قٳعٳٝٵتٳ ٔڇ عٳبٵؿٴ ؾځذٳل٤ٳ :قځل ُٳ ٔٴ ايكٻسٵ ٛٵفٺ  بٵ ٕٳ  عٳت ٞ  َٴتٳػٳٝٿبٶتل  ٚٳنځتل  ؾٹت
ٕڇ ٘ٹ بٳعٵتت ٍٳ ،سٳلدٳتٹتت ٕٻ :ؾځكځتتل ُٶتتل ٖٳتتفٳا ؾٹتتٞ عٹٓٵتتؿٹٟ إڇ ًڃ ُٹعٵتٴ، عٹ ٍٳ نٳتت ◘  اهلل قٳنٴتتٛ
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ٍٴ ُُؿْ  إَِذا♂:ٜٳكڂٛ ًْ
ِّ َْٖرضٍ  -أٟ بليڀلعٕٛ  - بِفِ  َش َدُمقا َؾاَل  بِ َْ ْٔفِ  َت َِ ؾ٬ تتؿغًٖٛل   - َظ

َْٖرضٍ  َوَؿعَ  إَِذاوَ  - ُُؿْ  بِ ْٕ ٚ َوَأ ُرُجقا َؾاَل  ِِبَ ٍٳ  ▬ِمْْافُ  ؾِاَراًرا ََّتْ ُٹتؿٳ  :قځتل ُٳتكٴ  اهلل ؾځشٳ أٟ  - عٴ
ٍ  ٠تؿٜح  ايُشلب١ َٔ نجرل ٚادتٗلؾ ادتٗلؾٙ َٛاؾك١ ع٢ً ِٻ  -◘  اهلل قنتٛ  ثٴت

ُٳكٳفٳ  .(1) اْٵ
٫ ٜكبٌ عٌُ ايعبؿ إـا مل ٜ٪َٔ بليكؿق غرلٙ ٚيتكٙ أ٣   ؾلهلل نبشلْ٘ ٚتعلٮ

ٜعًِ إٔ َل سؿخ ي٘ مل ٜهٔ بلٶكتؿٚق أ٫ ٩تؿخ يت٘ َٚتل مل ٩تؿخ يت٘ مل ٜهتٔ        
ٔٵبلٶكؿٚق إٔ ٩ؿخ ي٘، ؾځ ٔڇ دٳلبٹكڇ عٳ ٍٳ ☻  اهلل عٳبٵؿٹ بٵ ٍٳ : قځتل ٍٴ  قځتل : ◘  اهلل قٳنٴتٛ

ـُ  َٓ ♂ ِم ْٗ ٌٌْد  ُي َُّك َظ ـَ يُ  َح ِم اَدرِ  ْٗ ََ هِ  بِْٚف هِ  َخاْرِ َُّاك ،َوَذِّ َِاؿَ  َح ًْ ْ  َأَصاَٚبفُ  َماٚ َأنَّ  َي ـْ  َل ا ُُ  َي

ُْٔخىَِافُ 
َٖهُ  َمٚ َوَأنَّ  ،فِ ْ  َأْخَى ـْ  َل ُُ ٌَفُ  َي ُِٔهٔ

 .(2) ▬فِ
 ومراتٛ اإليمن بٚفَدر أربًٜ:

ٕ  َل ًِٹعٳ ٚأْ٘اٱٲلٕ بعًِ اهلل احملٝط بهٌ ي٤ٞ قبٌ غًك٘  إوػ:   َٚتل  نتل
ؿْ  اهلل َظِِؿَ  َوَفقْ ٔ، قلٍ تعلٮ:ٜهٕٛ نٝـ نلٕ يٛ ٜهٔ مل َٚل نٝهٕٛ ِٓ ا ؾِأ  َخاْرً

ؿْ  ُٓ ًَ َّ َْش ؿْ  َوَفقْ  َٕ ُٓ ًَ َّ ََُقفَّْقا َأْش ِرُوقنَ  َوُهؿْ  َف ًْ  ص.23: ا٭ْؿلٍط ُٖم
 َأَصَٚب  َمٚٔ:تعلٮ ٚقلٍاٱٲلٕ بإٔ اهلل نتب نٌ ي٤ٞ ٸ نتلب،  فثٕٜٚٔ:وا 
ـْ  ٍٜ  ِم ٌَ َْرضِ ا ِف  ُمِهٔ ْٕ  َٓ ؿْ  ِف  َو ُُ ًِ ٍُ ْٕ َّٓ  َأ ٍَُٚب  ِف  إِ ـْ  ـِ ٌْاؾِ  ِم َأَهاٚ َأنْ  َؿ ْزَ  َذفِاَؽ  إِنَّ  َٕ
رٌ  اهلل َظَذ  ًِ  ص.22:ا٠ؿٜؿط َٖي

ٕ  يتل٤  ؾُلاٱٲلٕ ٯ١٦ًٝ اهلل ايٓلؾف٠، ٚقؿقت٘ ايًل١ًَ،  وافثٚفثٜ:  مل َٚتل  نتل
َّٓ  َتَنااُٚءونَ  َوَمااٚٔتعتتلٮ اهلل قتتلٍ، ٜهتتٔ مل ًٜتتأ ااٚدَِغَ  َربه  اهلل َيَنااٚءَ  َأنْ  إِ ًَ  ٖاْف
 ص.29ايتهٜٛكط

٘    وافرابًٜ: ، اٱٲلٕ بإٔ اهلل تعلٮ غليل نٌ ي٤ٞ ٚغتليل سكنلتت٘ ٚنتهٓلت
ؿْ  َواهللٔتعلٮ ٚقلٍ ُُ ََ َِ ُِقنَ  َوَمٚ َخ َّ ًْ  ص.96:ايُلؾلتط َٖت

                                                 

 .ٚايًؿغ يًبػلقٟ  2219، َٚهًِ  5729ايبػلقٟ أغكد٘  (صحٔح) (1)

   .7585 َشٝض اٟلَعَٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ  2144ايذلَفٟ أغكد٘  (صحٔح) (2)
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٘  ْهتب  َتل  أثبت َٔ إْٗل :ايدل عبؿ ابٔ عٓٗل ٜكٍٛ أبٝلت أقبع١ يًًلؾعٞٚ ، إيٝت
 :ْعُلڄ ايكؿق ٸ قٌٝ َل أسهٔ َٚٔ

 يك  لم تشأ لم إن شئ  وما::: أشأ لم وإن كان شئ  ما
  ُّ سِ والمُ  الفت  يجر  العلم وفي:::علم    ما عل  العبا  خلق   

 تُِع  لم وذا أعن    وهذا:::ذل   خ   وهذا منن    ذا عل 
 حس  ومنهم قبي  ومنهم:::سعيد ومنهم شقي فمنهم
 ا٭نبلب ؾعٌ بليكؿق اٱٲلٕ َع ٜتٓلؾ٢ ٫ ٘أْ عًِت إٔ ٜٓبػٞأغٞ ا٠بٝب، 

ٍڇ يكٍٛ، ا٭نبلب ؾعٌ بليكؿق اٱٲلٕ ٰلّ َٔ إٕ بٌ ؾ   :◘  اهلل قٳنٴٛ ُُ ُِقا َؾ َّ اْظ

اٚ َما َٚدِة، َوَأمَّ ًَ ًَّ ِؾ َأْهِؾ اف َّ ًَ
ُ فِ َٔنَّ ُٔ َٚدِة َؾ ًَ ًَّ ـْ َأْهِؾ اف َٚن ِم ـَ ـْ  ٚ َم ٌ دَِٚ ُخَِِؼ َفُف، َأمَّ َٔنَّ ـْ ُم

ٚنَ  َٚوةِ  ـَ ََ ِؾ َأْهِؾ افنَّ َّ ًَ
ُ فِ َٔنَّ ُٔ ِٚء َؾ ََ ـْ َأْهِؾ افنَّ اك ٔ، ُثؿَّ َؿَرَأ: ش ِم ََ ـْ َأْظَىك َواتَّ ٚ َم َٖمَّ َؾ

َْك ًْ َ  بُِْٚل  .(1) ▬[6]افِٔؾ:  َٖوَصدَّ
ٔٵ ست٢ قٝلّ ايهتلع١، ؾځ إغٛتٞ ٸ اهلل، يكؿ قؿق اهلل َكلؾٜك ا٥٬١ل  ٞ  عٳت  أځبٹت

ُٳ١ځ ٍٳ سٳؿڃ ٍٳ: قځل ٔٴ ؾٳ٠ڂعٴبٳل قځل َٹتٹ بٵ ُٻل ٘ٹ☺  اي ٞٻ  ٜٳتل  :٫ٹبٵٓٹ ٔٵ  إڇْٻتوځ ، بٴٓٳت ِٳ  تٳذٹتؿٳ  يځت  ٘ځعٵت
ٕڇ سٳكٹٝكځ١ٹ ِٳ سٳتٻ٢ اٱڇٲٳل ًځ ٕٻ تٳعٵ َٳلبٳوځ َٳل أځ ِٵ أځ ٔٵ يځ َٳل ،يٹٝٴػٵڀٹ٦ٳوځ ٜٳهڂ ِٵ أځغٵڀځأځىځ ٚٳ ٔٵ  يځ  ٜٳهڂت

ُٹٝبٳوځ ُٹعٵتٴ يٹٝٴ ٍٳ .نٳ ٍٴ◘  اهلل قٳنٴٛ َل  إِنَّ ♂:ٜٳكڂٛ ََِؼ  َمٚ َأوَّ َِؿَ  اهلل َخ ََ َٚل  اْف ََ ْٛ  َففُ  َؾ ُُ ـْ  ا

ُٛ  َوَمَٚذا َربِّ : َؿَٚل  ُُ ـْ ْٛ  :َؿَٚل  ؟َأ ُُ ـْ ِٚديرَ  ا ََ ؾِّ  َم ءٍ  ـُ َُّك َرْ ق َ  َح َُ ُٜ  َت َٚظ ًَّ  إِّنِّ  ،ُبَْالَّ  َيٚ .اف

 ُٝ ًْ
ِّ قُل ◘  اهلل َرُشقَل  َش َُ ـْ  :َي َْٔس  َهَذا َؽْرِ  َظَذ  َمَٚت  َم َِ  .(2)▬ِمِّْل َؾ

ٜك ا٥٬١ل قبٌ غًل ايهُلٚات ٚا٭قٗ ُٛهت٭ أيتـ   ٚاهلل قؿ قؿق َكلؾ
ٔڇ اهلل عٳبٵؿٹ ٔٵؾځعٳن١ٓ،  ٚ  بٵ ُٵتكڇ ٔڇ  عٳ ّڇ  بٵت ٍٳ ☻  ايڃعٳتل ُٹعٵتٴ : قځتل ٍٳ  نٳت ◘  اهلل قٳنٴتٛ
ٍٴ َٛ ♂:ٜٳكڂٛ َُ ِٚديرَ  اهلل ـَ ََ اَلئِِؼ  َم ٌَْؾ  اْْلَ َُِؼ  َأنْ  َؿ اَمَواِت  ََيْ ًَّ َْرَض  اف ْٕ اغَ  َوا ًِ ّْ  َأْفاَػ  بَِخ

 ٍٜ   .(3) ▬ادَْٚءِ  َظَذ  َظْرُصفُ وَ  :َؿَٚل  َشَْ
                                                 

 ٚايًؿغ يًبػلقٟ. 2647َٚهًِ  4949ايبػلقٟ  أغكد٘ (صحٔح) (1)

 .  2018 َشٝض اٟلَعَٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ  4700أبٛ ؾاٚؾ أغكد٘  (صحٔح) (2)

 . 2653َهًِ أغكد٘  (صحٔح) (3)
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قٴ٘ اهلل تعلٮ  ٫ ٨دل ا٥٬١ل ع٢ً أعُلشلِ، قلٍ ا٠هٔ ايبُكٟ☾ اهلل و
: يتٛ أدتدل اهلل ا١ًتل عًت٢ ايڀلعت١ ٭نتكط عتِٓٗ        ٖٚٛ َٔ نتلؾات ايتتلبع٭  

ايجٛاب، ٚيٛ أددلِٖ ع٢ً اٶعلَٞ ٭نكط عِٓٗ ايعكلب، ٚيٛ أًُِٖٗ يهتلٕ  
ؾِٝٗ اٶ١٦ًٝ ايت٢ غٝبٗل عِٓٗ ؾإٕ عًُٛا بليڀلعلت; عذما ٸ ايكؿق٠، ٚيهٔ ي٘ 

 نلْت ي٘ اٶ١ٓ عًِٝٗ.
ؾليعبلؾ ٤رلٕٚ ٚيهتِٓٗ ٫ ٜكتؿقٕٚ إ٫ عًت٢ َتل أقتؿقِٖ اهلل عًٝت٘، ٫ٚ       
ًٜل٤ٕٚ إ٫ إٔ ًٜل٤ اهلل، ٫ٚ ٜؿعًٕٛ إ٫ ٙعً٘ إٜلِٖ ؾتلعً٭، ٖٚتفا َُتؿاقل    

ؿْ  إِنَّ يكٍٛ اهلل تعلٮ:ٔ ُُ َٔ ًْ َُّك َشا َٖ  (4)َفَنا اَٚؾ ََاك َأْظَىاك َماـ مَّ َ   (5)َواتَّ  َوَصادَّ
ااَْك ًْ ااهُ  (6)بِْْٚلُ ُ َٔنِّ ُْ ًَ ااى َؾ ُْٔنَ ِْ

ااٚ (7)فِ َْك َبِخااَؾ  َمااـ َوَأمَّ ٌْ َُ َب  (8)َواْشاا ااذَّ ـَ  َو
َْك ًْ هُ  (9)بِْْٚلُ ُ َٔنِّ ُْ ًَ ى َؾ ًُْنَ ِْ

 .ص10 - 4طايًٌٝ  ٖ(10)فِ
ٚايتْٛٝتتض   ٚيعٌ َل دل٤ ٸ نتلب )ايًكٜع١ يٲَلّ ا٭دكٟ( َل ؾٝ٘ ايبٝلٕ

ٍ  ا٠تفا٤  غليتؿ  عٔؾٸ ٖفا ا٭ثك ايُشٝض عٔ ا٠هٔ ايبُكٟ،   غكدتت : قتل
ِ  -أٟ نتلؾك نتؿكا ثتِ عتلؾ      - يٞ غكد١ ٌ  قتؿَت  ثت ٔ  إٕ: ؾكٝت أٟ  - ا٠هت

 - نتعٝؿ  أبل ٜل: ؾكًت، ؾأتٝت٘ ايكؿق ٸ تهًِ قؿ -ايبُكٟ َٔ نلؾات ايتلبع٭ 
 أبتل  ٜتل  ٖتفا  َل: قلٍ؟ يًهُل٤ أّ يٮقٗ لٳًٹغٴ آؾّ ،-أٟ ن١ٝٓ ا٠هٔ ايبُكٟ 

ٗ : قلٍ، أعًُ٘ إٔ أسب إْٞ: ؾكًت ؟-أٟ ن١ٝٓ غليؿ ا٠فا٤  - َٓللٍ ، يتٮق
; َٓٗل ٜأنٌ إٔ َٔ بؿ ي٘ ٜهٔ مل: قلٍ؟ ايًذك٠ َٔ ٜأنٌ ؾًِ اعتُِ ؾًٛ: قًت
 (.35) غًل يٮقٗ ٭ْ٘

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
أغكز َهًِ بهٓؿٙ عم ٚا٭ـٍ، أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع ق١ُ ا٭

ٔڇ دٳلبٹكٳ عٔ ٍٳ: ☻  اهلل عٳبٵؿٹ بٵ ٞٿ َٳعٳ نڂٓٻلقځل ٞ ◘  ايٓٻبٹ ٌٷ  ؾځهځهٳتعٳ  غځتمٳا٠ٺ  ؾٹت ٔٳ  قٳدٴت  َٹت
ٔٳ ٗٳلدٹكڇٜ ُٴ ٔٵ قٳدٴ٬ڄ ايڃ ُٳلقڇ َٹ ٍٳ ا٭ځْٵ ٟټ ؾځكځل ُٳلقڇ ُٳلقڇ ٜٳل :ا٭ځْٵ ٍٳ يځٮځْٵ ٟټ ٚٳقځل ٗٳلدٹكڇ ُٴ  ٜٳل :ايڃ
ٔٳ ٗٳلدٹكڇٜ ُٴ ًڃ ٍٳؾځكځ ،يځ ٍٴ ل ٍٴ َٳل :◘  اهلل قٳنٴٛ ٛٳ٣ بٳل ًٹٝٻ١ٹ ؾٳعٵ ٖٹ ٍٳ  ٜٳتل  :قځتليڂٛا  ؟ايڃذٳل  قٳنٴتٛ

ٌٷ نځهٳعٳ اهلل ٔٵ قٳدٴ ٔٳ َٹ ٗٳلدٹكڇٜ ُٴ ٔٵ قٳدٴ٬ڄ ايڃ ُٳتلقڇ  َٹ ٍٳ  ا٭ځْٵ َاٚ َدُظقَهاٚ♂:ؾځكځتل ٌٜ  َؾِ٘نَّ  ▬ُمَُِْْْا
ٗٳل ُٹعٳ ٔٴ اهلل عٳبٵؿٴ ؾځهٳ ٍّ بٵ ٍٳ أڂبٳ ٖٳل قځؿٵ :ؾځكځل ُٳؿٹٜٓٳ١ٹ إڇيځ٢ قٳدٳعٵٓٳل ٔٵيځ٦ٹ هللٹٚٳا ؾځعٳًڂٛ ٔٻ ايڃ  يځٝٴػٵكڇدٳ
ٗٳل ا٭ځعٳمټ ٓٵ ٍٻ َٹ ـٳ ٍٳ ،ا٭ځ ُٳكٴ قځل ْٵكڇبٴ ؾٳعٵٓٹٞ :عٴ ُٴٓٳتلؾٹلڇ  ٖٳتفٳا  عٴٓٴتلٳ  أځ ٍٳ  ايڃ  َٓ  َدْظافُ :♂ؾځكځتل

ُث  ََُحاادَّ ااًدا َأنَّ  افَّْااُٚس  َي َّّ ُُااُؾ  ُُمَ َْ . ؾتتأْمٍ اهلل تعتتلٮ ٸ ـيتتو   (1)▬َأْصااَحَٚبفُ  َي
قُفقنَ قٛي٘:ٔ َُ َْاٚ َفاِـ َي ًْ َج ِٜ  إَِػ  رَّ َـّ  ادَِْديَْا ُْٔخاِرَج ََظازه  َف ْٕ اٚ ا َٓ ََذلَّ  ِمْْ ْٕ ةُ  هللِوَ  ا ًِازَّ  اْف
ِمِْغَ  َوفَِرُشقفِفِ  ْٗ ُّ ِْ

َـّ  َوفِ
َِغَ  َوَفُِ قنَ  َٓ  ادَُْْٚؾِ ُّ َِ ًْ  ص.8طاٶٓلؾكٕٛ:  ٖ(8)َي

ٞ  بٔ اهلل عبؿ بٔ اهلل عبؿ ٖٚٛ - اٶٓلؾل ٖفا ابٔ ٚنلٕ  َتل٠لڄ  قدت٬ڄ  - أبت
ـ  أبٝ٘، َٔ ؾتدلأ ا٭غٝلق، ايُشلب١ َٔ ٘  ٚٚقت ٌ  اٶؿٜٓت١،  بتلب  عًت٢  يت  ٚانتت

ٍ  يو ٜأـٕ ست٢ ٖلٖٓل َٔ ٜٛل ٫ ٚاهلل  : ي٘ قلٍ أبٞ ابٔ دل٤ ؾًُل نٝؿ٘،  قنتٛ
٘  أـٕ◘  ايٓيب دل٤ ؾًُل ايفيٌٝ، ٚأْت ايعمٜم ؾإْ٘ ،◘ اهلل ٞ  يت  نتبًٝ٘،  ؾػًت

ٞ  قتً٘ أقؾت إٕ اهلل، قنٍٛ ٜل  : أبٞ بٔ اهلل عبؿ بٔ اهلل عبؿ قلٍ قؿ ٚنلٕ  ؾُكْت
وفُاـ بار أباٚ   ٓ♂:◘ ، ؾكلٍ قنتٍٛ اهلل  قأن٘ إيٝو أٴٌ ٚاهلل ؾأْل بفيو،

   .(26) ▬وأحًـ صحٌُف
َاٚ َياٖٚٔٚفا َُؿاقل يكٍٛ اهلل تعلٮ: ـَ  َأُّيه َُِّخاُذواْ  َٓ  آَمُْاقاْ  افَّاِذي ؿْ  َت ـُ  آَباٚء

                                                 

 ٚايًؿغ يًبػلقٟ. 2584، َٚهًِ  4905أغكد٘ ايبػلقٟ ( صحٔح) (1)
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ؿْ  ُُ َٕ َٔٚء َوإِْخَقا
ٌهق َإنِ  َأْوفِ ََُح رَ  اْ اْش ٍْ ُُ ؿ َوَمـ اإِليَمنِ  َظَذ  اْف ََُقَلَُّ ؿْ  َي ُُ ْ ُْٖوَفااِ  مِّ  ُهاؿُ  َؽ اَؾ

 .ص23طايتٛب١:  ٖ(23) افيَّٚدُِقنَ 
ٖفا ٖٛ اي٤٫ٛ ٭ٌٖ اٱٲلٕ ٚايدلا٤ َٔ أٖتٌ ايهؿتك ٚايعُتٝلٕ، ؾتلي٤٫ٛ     
أًَ٘ ا٠ب، ٚايدلا٤ أًَ٘ ايبػٕ، ٚاي٤٫ٛ ٚايتدلا٤ ٲجتٌ َتٛق٠ عًُٝت١ َتٔ      

ايٛاقعٞ يعكٝؿ٠ ايتٛسٝتؿ، ٫ٚ ُٜتض يًُتت٪َٔ ؾٜتٔ إ٫ ٯتٛا٠٫      َٛق ايتڀبٝل 
 أٖتٌ ايتٛسٝؿ، َٚعلؾا٠ أٌٖ اي٬ٍٓ ٚايدلا٤ َِٓٗ.

َٚ َيٚٔقلٍ تعلٮ: ـَ  َأُّيه َُِّخاُذواْ  َٓ  آَمُْقاْ  افَِّذي ًٜ  َت ا َٕ اـ بَِىٚ اؿْ  مِّ ُُ ؿْ  َٓ  ُدوِٕ ُُ َٕ ُْٖفق  َيا
 ًٌَٓٚ واْ  َخ ُهؿْ  َمٚ َوده ٌْ  َبَدِت  َؿْد  َظِْ ٌَ ـْ  َوٚءاْف ؿْ  ِم ِٓ ٍِل َوَمٚ َأْؾَقاِه َزُ  ُصُدوُرُهؿْ  َُّتْ ـْ  َؿاْد  َأ
ََّّْٚٔ ؿُ  َب ُُ ُُؿْ  إِن أَيِٚت  َف ْ ُِقنَ  ـُ َِ ًْ  .ص118: آٍ عُكإط َٖت

عًتت٢ بتتإ٬٘عِٗ ايهتتلؾكٜٔ أٚيٝتتل٤ ٚٸ اٯٜتت١ ٝتتفٜك يًُتت٪َٓ٭ َتتٔ اٞتتلـ 
ِ َتٔ  ُٜٗتٝب ِٖٚ ٜؿكسٕٛ ٯل  سلشلِ،، ؾٗ٪٤٫ ٫ ٜٳؿڃتٴكٕٚ عٔ إؾهلؾ أنكاقِٖ

      ّ ٔ  ْكق َٚهتكٚٙ، ٚقتؿ ظٗتكت يتؿ٠ ايتبػٕ ٸ نت٬ ، َٚتل ٞؿتٞ   ايهتلؾكٜ
 أندل ٚأععِ.  يًُ٪َٓ٭َؿٚقِٖ َٔ ايعؿا٠ٚ 

ٔڇٚٳ ٔڇ عٳ ٍٳ ،☻ عٳبٻلىڈ ابٵ ٍٳ: قځل ٍٴ قځل  اإِليَمنِ  ُظَرى َأيه ♂:ـٳقٍّ ٭ځبٹٞ◘  اهلل قٳنٴٛ

ٍٳ▬ َأْوَثُؼ؟ ٘ٴ اهلل: قځل ِٴ، ٚٳقٳنٴٛيڂ ًځ ٍٳ أځعٵ َٚداةُ  ،اهلل ِف  آةُ ادُْقَ ♂:قځل ًَ ٛه  ،اهلل ِف  َوادُْ ا  ِف  َواْْلُ

ٌُْض  ،اهلل ٌُ  .(1)▬اهلل ِف  َواْف
إغٛتٞ ٸ اهلل، يكؿ ٢ْٗ اهلل إٔ ٜتػف اٶ٪َٓتٕٛ ايهتلؾكٜٔ أٚيٝتل٤ َتٔ ؾٕٚ     

َُِّخاذِ  َّٓ ٔاٶ٪َٓ٭ إ٫ إٔ ٜهٕٛ اٶهًِ َكٗٛقا قلٍ تعتلٮ:  ِمُْاقنَ  َي ْٗ ـَ  ادُْ اٚؾِِري َُ  اْف
 َٔ ِمِْغَ  ُدْونِ  ِمـ ٚءَأْوفِ ْٗ ْؾ  َوَمـ ادُْ ًَ ٍْ َْٔس  َذفَِؽ  َي َِ ـَ  َؾ ءٍ  ِف  هللِا ِم قاْ  َأن إَِّٓ  َرْ َُ َُّ ؿْ  َت ُٓ  ِمْْ
ٚةً  ََ ؿُ  ُت ـُ ُر فُ  اهلل َوَُيَذِّ ًَ ٍْ  ص.28: آٍ عُكإط ٖ(28)ادَِْهرُ  هللِا َوإَِػ  َٕ

َتٔ  ؾ٢ٗٓ نبشلْ٘ ٚتعلٮ عٔ اٞلـ ايهلؾكٜٔ أٚيٝتل٤ ٚأَتؿقل٤ ٚأَتشلب    

                                                 

 َتشٝض اٟتلَع  َٚشش٘ ا٭يبتلْٞ ٸ   1153ٞ ٸ اٶعذِ ايهبرل ايڀدلاْأغكد٘  (صحٔح) (1)
 .2539بكقِ 
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ؾٕٚ اٶ٪َٓ٭ ٚأغدل إٔ َٔ ؾعٌ ـيو ؾًٝو َٔ اهلل ٸ ي٤ٞ ٚقتلٍ ابتٔ دكٜتك    
َْٔس ٔايڀدلٟ ٸ قٛي٘ تعلٮ َِ ـَ  َؾ ءٍ  ِف  هللِا ِم أ٣ ؾكؿ بك٨ َٔ اهلل ٚبك٨ اهلل  َٖرْ

اقاْ  َأن إَِّٓ َٔٓ٘ بلقتؿاؾٙ عٔ ؾٜٓ٘ ٚؾغٛي٘ ايهؿك، ٚقٛي٘ تعلٮ َُ َُّ ؿْ  َت ُٓ اٚةً  ِماْْ ََ  ُٖت
٪َٔ َكٗٛقا َعِٗ، ٫ ٜكؿق ع٢ً إظٗلق عؿاٚتِٗ، يتعفٜبِٗ أٟ إ٫ إٔ ٜهٕٛ اٶ

ي٘، ؾٝعٗك شلِ ايكْل بًهتلْ٘، ٚقًبت٘ َڀُت٦ٔ بلٱٲتلٕ بتلهلل، ٷتًت٧ بليعتؿا٠ٚ        
 (.23ٚايبػٓل٤ ٭عؿا٤ اهلل )

َٚ َيٚقلٍ تعلٮ:ٔٚيكؿ ْٗلْل اهلل تعلٮ عٔ َٛا٠٫ أٌٖ ايهؿك  ـَ  َأُّيه  آَمُْاقا افَِّذي
ََُقفَّْقا َٓ  َٛ  مًٚ َؿقْ  َت ؿْ  اهلل َؽِو ِٓ ْٔ َِ اقا َؿْد  َظ ًُ

ـَ  َياِ ِخاَرةِ  ِما ْٔ اَم  ا اٚرُ  َيااَِس  ـَ ٍَّ ُُ ـْ  اْف  ِما
ٌُقرِ  َأْصَحِٚب  َُ َٚ َيٚٔٚقلٍ تعلٮ: ص،13:اٶُتش١ٓط ٖاْف ـَ  َأُّيه َُِّخاُذواْ  َٓ  آَمُْقاْ  افَِّذي  َت
قدَ  ُٓ َٔ َٔٚء َوافََّْهَٚرى اْف

ؿْ  َأْوفِ ُٓ ُو ًْ َٔٚء َب
ًْضٍ  َأْوفِ ؿ َوَمـ َب ََُقَلَُّ ؿْ  َي ُُ ْ فُ  مِّ َّٕ ؿْ  َؾِ٘ ُٓ  اهلل إِنَّ  ِمْْ

ْق َ  َُّيِْدي َٓ  ََ  .ص51طاٶل٥ؿ٠: ٖ(51) افيَّٚدِِغَ  اْف
ٚقلٍ يٝؼ اٶؿهكٜٔ ايڀدلٟ قٴت٘ اهلل تعتلٮ: ٚايُتٛاب ايكتٍٛ ٸ ـيتو      
عٓؿْل إٔ ٜكلٍ: إٔ اهلل تعلٮ ٢ْٗ اٶ٪َٓ٭ ٳٝعتل إٔ ٜتػتفٚا ايٝٗتٛؾ ٚايُٓتلق٣     

ؿل٤ ع٢ً أٌٖ اٱٲلٕ بلهلل ٚقنٛي٘، ٚأغدل أْ٘ َتٔ اٞتفِٖ ُْترلا    أُْلقا ٚسً
ٚسًٝؿل ٚٚيٝل َٔ ؾٕٚ اهلل ٚقنٛي٘ ؾإْ٘ َِٓٗ ٸ ايتشمب ع٢ً اهلل ٚع٢ً قنٛي٘ 

 (.23ٚاٶ٪َٓ٭ ٚإٔ اهلل ٚقنٛي٘ َٓ٘ بك٦ٜلٕ أ.ٖت )
َٚ َيٚٔٚقلٍ تعلٮ:  ـَ  َأُّيه َُِّخُذواْ  َٓ  آَمُْقاْ  افَِّذي ـَ  َت َ  افَِّذي ؿْ  ُذواْ اَّتَّ ُُ ًٚ  ُهُزواً  ِديَْ ٌ ًِ  َوَف
ـَ  ـَ  مِّ ََُٚب  ُأوُتقاْ  افَِّذي ؿْ  ِمـ اْفُِ ُُ ٌِِْ ٚرَ  َؿ ٍَّ ُُ َٔاٚء َواْف

اقاْ  َأْوفِ َُ ُُؿ إِن اهلل َواتَّ ْا ِمِْغَ  ـُ ْٗ ا  مه
 .ص57طاٶل٥ؿ٠: ٖ(57)

ٜٚٓبػٞ إٔ ْعًِ إٔ اٶٛا٠٫ عٓؿ عًُل٤ ا٫َڀ٬ع ي٤ٞ ٚايدل يت٤ٞ آغتك،   
ايهُلس١ ٸ َعل١ًَ بعٕ ايهؿلق، ٚايدل بِٗ ٫ ٜعين اٶٛا٠٫ ؾؿع٠ٛ اٱن٬ّ إٮ 

شلِ، ؾبهُلس١ اٱن٬ّ ٜتعلٌَ اٶهًِ َع ايٓتلى أٳعت٭ عًت٢ أنتلى ايعتؿٍ      
 (.23ٚا٫ستذلاّ اٶتبلؾٍ بؿٕٚ ٣ب١ ايكًب يًهؿلق أٚ َٛؾ٠ َل ِٖ ؾٝ٘ َٔ نؿك)

 اهلل عٳبٵؿٹ ٔٵعٳٜٚٓبػٞ ا٠فق نٌ ا٠فق َٔ ا٫عتؿا٤ ع٢ً ايفَٝ٭ ٚاٶعلٖؿٜٔ ؾځ
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ٔڇا ُٵكڈٚ ب ٔڇ☻  عٳ ٞٿ عٳ ٍٳ◘  ايٓٻبٹ ـْ ♂:قځل ََُؾ  َم ٚ َؿ ًً ٍْ َٚهًدا َٕ ًَ ْ  ُم َٜ  َيِرْح  َل ِٜ  َرائَِح َّْا  َوإِنَّ  اْْلَ

ٚ َٓ ُٔقَجُد  ِرََي ـْ  َف َرةِ  ِم ًِ ًِغَ  َم   .(1) ▬َظًٚمٚ َأْرَب
تعين ايدلا٠٤ َٔ  َٔ ايهلؾكٜٔ، ؾ٬ٖٓلى انتجٓل٤ات ٫ تٓكٕ أٌَ ايدلا٤ ٚ

ايهلؾكٜٔ سذب ؾع٠ٛ اٱن٬ّ عِٓٗ ٚتكنِٗ ٶل ِٖ ؾٝ٘ َتٔ ْت٬ٍ بتٌ ٩تتِ     
اٱن٬ّ ع٢ً أًٖ٘ ؾعت٠ٛ ايٓتلى إٮ ا١ترل ٚـيتو بل٠هُت١ ٚاٶٛععت١ ا٠هت١ٓ        

ِٜ  َربِّاَؽ  َشٌِٔؾِ  إِِػ  اْدعُ ٔٚاٟؿاٍ بلييت ٖٞ أسهٔ قلٍ تعتلٮ:  ا َّ ُْ
ِٜ  بِْْٚلِ  َوادَْْقِظَيا

 ِٜ َْ ًَ ؿ اْْلَ ـُ  ِهلَ  لبِٚفَُِّ  َوَجِٚدَْلُ ًَ َِؿُ  ُهقَ  َربََّؽ  إِنَّ  َأْح ـ َأْظ َّ  َوُهاقَ  َشأٌِِِفِ  َظاـ َوؾَّ  بِ
َِؿُ  ـَ  َأْظ َُِدي ْٓ  .ص125طايٓشٌ: ٖ(125)بِٚدُْ

ٚأنتٌ   -أٟ ايٝٗٛؾٜت١ أٚ ايُٓتكا١ْٝ    -ايمٚاز بليهتلبٝت١   ايًكع ٌٻسٳأځٚيكؿ 
ٛؾ٠ ـبٝش١ ايهتلبٞ ؾٝذٛل ا٭نٌ َٔ ـبٝشتِٗ ٚلٚاز ْهل٥ِٗ، ٫ٚ يتو إٔ اٶت  

 اييت تهٕٛ ٸ قًب ايمٚز يمٚدت٘ ٖٞ َٔ اٶٛؾ٠ ايؿڀك١ٜ اٶهتجٓل٠.

ؿُ  َٓ ٔاٱسهلٕ إيِٝٗ ٚايدل بِٗ قلٍ تعتلٮ: ٚنفا  ـُ اٚ َٓ ـِ  اهلل َيْْ ـَ  َظا ْ  افَّاِذي  َل
ؿْ  ـُ ُِق ٚتِ ََ ـِ  ِف  ُي ي ْ  افدِّ ـُؿ َوَل ـ َُيِْرُجق ؿْ  مِّ ـُ وُهؿْ  َأن ِدَيِٚر اُىقا َتَزه ًِ َْ ؿْ  َوُت ِٓ ْٔ  اهلل إِنَّ  إَِفا

ٛه 
ىِغَ  َُيِ ًِ َْ ٜٚتؿغٌ ٸ ايتدل عٝتلؾ٠ َكْتلِٖ ٚقبتٍٛ       ص،8:اٶُتش١ٓط ٖ(8)ادُْ

 ٖؿاٜلِٖ ٚاٱٖؿا٤ شلِ ٚايؿعل٤ شلِ بلشلؿا١ٜ.
ٔٵ ُٳل٤ٳ ٚٳعٳ َٳتٵ: قځليځتٵ☼  بٳهڃكڈ أځبٹٞ بٹٓٵتٹ أځنٵ ٞٻ قځؿٹ ًځ َٿٞ عٳ ٞٳ  أڂ ٖٹت ًٵتكڇنځ١څ  ٚٳ ٞ  َٴ  ؾٹت

ٗٵؿٹ ٌڈ عٳ ـٵ قڂكٳٜٵ ِٵ إڇ ٖٴ ٖٳؿٳ ٍٳ تٳؿڃتٳٝٵتٴؾځلنٵ عٳل ًڃتٴ◘  اهلل قٳنٴٛ ٍٳ ٜٳل :ؾځكڂ َٳت  اهلل قٳنٴٛ  تٵتقځؿٹ
ٞٻ َٿٞ عٳًځ ٞٳ أڂ ٖٹ ٌٴ قٳاغٹبٳ١څ ٚٳ َٹ َٿٞ أځؾځأځ ٍٳ ؟أڂ ؿْ ♂:قځل ًَ ِؽ  ِصِع  َٕ  .(2) ▬ُأمَّ

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                                 

 .6914ايبػلقٟ أغكد٘ ) (صحٔح) (1)
 ٚايًؿغ ٶهًِ. 1003، َٚهًِ  2620ايبػلقٟ أغكد٘  (صحٔح) (2)
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 ٚن٦ٝلت أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل  ٫ إٔ ٚأيٗؿ، ي٘ ٖلؾٟ ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
ٔٵ أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع ق١ُ أغكدٗل ايبػلقٟ ٸ َشٝش٘  عٳ

ٔڇ ٚٳلٳٜٵؿٹ ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ ٔڇ ٕٻقل٫: إڇ ☻ غٳليٹؿٺ بٵ ٝٵ ًځ ُٳل قٳدٴ ُٳ ٍڇ إڇيځ٢ اغٵتٳ ◘  اهلل قٳنٴٛ
ٍٳ ُٳل ؾځكځل ٖٴ ٕڇ :أځسٳؿٴ ٍٳ ،اهلل بٹهٹتٳلبٹ بٳٝٵٓٳٓٳل اقڃ ٛٳ اٯغٳكٴ ٚٳقځل ٖٴ ُٳل ٚٳ ٗٴ ٗٴ ٌٵ :أځؾڃكځ  ٜٳل أځدٳ

ٍٳ ٕڇ اهلل قٳنٴٛ ـٳ اهلل بٹهٹتٳلبٹ بٳٝٵٓٳٓٳل ؾځلقڃ ٕٵ يٹٞ ٕٵٚٳأڃ ِٳ أځ َّ ٍٳ ،أځتٳهځ َِّؿْ ♂:قځل َُ ٍٳ ▬َت ٕٻ :قځل  إڇ
ٕٳ ابٵٓٹٞ ٍٳ .ٖٳفٳا عٳًځ٢ عٳهٹٝؿڄل نځل ـٴ :َٳليٹوڅ قځل ٘ٹ لٳْٳ٢ ،ا٭ځدٹرلٴ ٚٳايڃعٳهٹٝ َٵكٳأځتٹ  بٹل

ٕٻ ؾځأځغٵبٳكٴْٚٹٞ ِٳ ابٵٓٹٞ عٳًځ٢ أځ ٘ٴ ؾځلؾڃتٳؿٳٜٵتٴ ايكٻدٵ ٓٵ ُٹل٥ٳ١ٹ َٹ ِٻ يٹٞ ٚٳدٳلقڇٜٳ١ٺ يٳل٠ٺ بٹ  نٳأځيڃتٴ ٞإڇْٿ ثٴ
ٌٳ ٖٵ ِڇ أځ ًڃ ٕٻ ؾځأځغٵبٳكٴْٚٹٞ ايڃعٹ ًڃؿٴ ابٵٓٹٞ عٳًځ٢ َٳل أځ ّڈ ٚٳتٳػٵكڇٜبٴ َٹل٥ٳ١ٺ دٳ ُٳل عٳل ِٴ ٚٳإڇْٻ  عٳًځ٢ ايكٻدٵ
٘ٹ َٵكٳأځتٹ ٍٳ ا ٍٴ ؾځكځل ِز  َوافَِّذي َأَمٚ♂◘ : اهلل قٳنٴٛ ٍْ َِٔدهِ  َٕ َْؿِوَغَّ  بِ َم  َٕ ُُ َْْٔ َُِٚب  َب ٚ ،اهلل بُِِ  َأمَّ

َؽ  ُّ َُُؽ  َؽَْ ََِْٔؽ  َؾَرد   َوَجِٚرَي َد  َظ َِ ًٜ  اْبَْفُ  َوَج َبفُ  ِمَٚئ ٌْٔس  َوُأِمرَ  ،َظًٚمٚ َوَؽرَّ َٕ له  ُأ
ِّ َِ َْش ْٕ  َأنْ  ا

ِْٖتَ  َخرِ  اْمَرَأةَ  َي ْٔ ْٝ  َؾِ٘نْ  ا َؾ ٚ اْظَسَ َٓ ْٝ  َرَْجَ َؾ ٚ َؾْٚظَسَ َٓ ٖفا ٖٛ َؿّٗٛ ا٠هِ  ،(1) ▬َؾَرَْجَ
 بهتلب اهلل ٚن١ٓ قنٍٛ اهلل.

َٸٌبٝب، أغٞ ا٠  ِمُْقنَ  َؾاَلَوَربَِّؽ ٔ: اٯ١ٜ ايهكٲ١ ٖفٙ تأ ْٗ َُّكَ  َُٓي  َح
ق َ  ُّ ُِّ ؿْ  َصَجر ؾَِٔم  َُيَ ُٓ َْْٔ ؿْ  ِف  َََٓيُِدواْ  ُثؿَّ  َب ِٓ ًِ ٍُ َّٚ َحَرًجٚ َإٔ َٝ  ِمِّ ْٔ قاْ  َؿَو ُّ ِِّ ًَ  َوُي
ًِِٔم  ًْ ٕٓٛ بٓؿه٘ ايهكٲ١ إٔ ٖ٪٤٫ ٫ ٜ٪َ تعلٮ اهلل أقهِ ؾكؿ ،ص65طايٓهل٤: َٖت

ُٶل ؾُٝل ٚقع بِٝٓٗ َٔ ْماع ٸ سٝلتو، ٜٚتشلنُٛا إٮ  سكٝك١ ست٢ ٨عًٛى سه
نٓتو بعؿ ٷلتو، ثِ ٫ ٨ؿٚا ٸ أْؿهِٗ ْٝكڄل ٷل اْت٢ٗ إيٝ٘ سهُو، 

َٔ ايهتلب ◘ ٜٚٓكلؾٚا َع ـيو اْكٝلؾٶا تلَلڄ، ؾل٠هِ ٯل دل٤ ب٘ قنٍٛ اهلل 
 لٕ َع ايكْل ٚايتهًِٝ.ٚايه١ٓ ٸ نٌ يإٔ َٔ ي٪ٕٚ ا٠ٝل٠ َٔ َُِٝ اٱٲ

                                                 

 ٚايًؿغ يًبػلقٟ.1697، َٚهًِ  6633ايبػلقٟ أغكد٘ ) (صحٔح) (1)
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َزَل أ: قٛي٘ تعلٮ قلٍ اٱَلّ ا٭يبلْٞ قٴ٘ اهلل عٔ  ْٕ ْؿ بَِم َأ ُُ ْ ََيْ ـْ َل  هللُ َوَم

ٚؾُِرونَ  َُ ُٖوَفاَِؽ ُهُؿ اْف َُقنَ ٔص 44طاٶل٥ؿ٠:ٖ َؾ ِٚش ٍَ ُٖوَفاَِؽ ُهُؿ اْف ص 47طاٶل٥ؿ٠: ٖ َؾ
ٜلت َك١٩ بل٠هِ بليهؿك ع٢ً ص ٖفٙ آ45طاٶل٥ؿ٠: َٖفُأوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُِونَ ٔ

َٔ مل ٩هِ ٯل أْمٍ اهلل، قلٍ ابٔ عبلى ٸ تؿهرل )ايهلؾكٕٚ( ٸ ٖفٙ اٯ١ٜ: 
إٕ ايهؿك ْٛعلٕ: نؿك اعتكلؾٟ قًيب، نؿك عًُٞ، ٖٚفا َل  :أٟ  ،كػرادوناكػر

٨ًٗ٘ نجرلٷ َٔ اٶهًُ٭ ايّٝٛ ٚغل١َ َِٓٗ ايًبلب ايٓلي٧، ؾإِْٗ ٜتُٖٕٛٛ 
ِ ٯل أْمٍ اهلل ؾٗٛ َكتؿ عٔ ؾٜٓ٘، ٚيٝو نفيو، بٌ ٨ب إٔ إٔ نٌ َٔ مل ٩ه

ٜٴٓعك إٮ ا٠لنِ ايفٟ ٩هِ بػرل َل أْمٍ اهلل، ؾإٕ نلٕ ٩هِ بػرل َل أْمٍ اهلل 
َهتش٬ڄ ي٘ بكًب٘، َ٪ثكاڄ ي٘ ع٢ً سهِ اهلل ٚسهِ ْبٝ٘، ؾٗفا ٖٛ ايفٟ ٜكتؿ ب٘ 

ل أْمٍ اهلل ٖٛ ايُٛاب عٔ ؾٜٓ٘، أَل إٕ نلٕ ٸ قكاق٠ قًب٘ ٜعتكؿ بإٔ ا٠هِ ٯ
ٖٚٛ ايٛادب، يهٔ ٜكٍٛ: أعلْٓل اهلل ع٢ً ٖ٪٤٫ ايبًك نٝـ يٓل إٔ ٦هِ إ٫ 
بٗفا، ؾٗٛ ٨ؿ يٓؿه٘ عفقاڄ، ٚيٛ أْ٘ عفق غرل َكبٍٛ، إٱل اعتفاقٙ بٗفا ايعفق 
ٜؿٍ ع٢ً أْ٘ ٜ٪َٔ ٚهِ اهلل ٚسهِ قنٛي٘، أْ٘ ٖٛ ايُٛاب، ٚيهٔ ا٦كف 

 نجرلٷ َٔ ايٓلى ايفٜٔ ْعٔ بِٗ غرلاڄ.عٔ ٖفا ا٠هِ، نُل ٜٓشكف 
يعٌ أيٗكٖل ا٭ْع١ُ اٶٓتًك٠ ٸ ايعلمل  َٖٔٓلى ايعؿٜؿ إغٛتٞ ٸ اهلل، 

 ٷجًِٝٗ، غليب أَٛات عتبلقلب ايبًك أسهلّ ٞلـا تعينٖٚٞ  :ايؿٲككا١ٝ٘
 ،ٚا٭ؾعلٍ، ا٭قٛاٍ ع٢ً بأسهلَٗل ١َُٓٝٗ، تعلٮ اهلل يكٜع١ عٔ بؿ١ًٜ يكٜع١

، ٚا١لقد١ٝ، ايؿاغ١ًٝ ايؿٚي١ٝ ٚايع٬قلت، اٱْهلْٞ ايهًٛى ٝعٚٳ، ٚا٭ؾهلق
ٕٵ ًٗلؾ ٌٸ أ ٌٸ َل ٚٝكٸّ، اهلل سكٸّ َل ٝ  ٖٛ ايتًكٜع َُؿق ٜهٕٛٚ ،تعلٮ اهلل أس

، عًٝ٘ ٜهرلٚا إٔ ٨ب ايفٟ ايًكعٴٚ، احملٕ ايعؿٸ ٚهب ا٭غًبٝٸ١ سهِ
 .-نُل ٜتؿكٕٛ عًٝ٘  - !ايهبٌٝ نٛا٤ ٜٗؿِٜٗ ايفٟ ٚايٓٗر
٫ٚ ٨لؾٍ َ٪َٔ ٸ نليًٛق٣ ٸ اٱن٬ّ  ايؿٲكك١ٝ٘ايبعٕ ٜعٔ إٔ ٚ

ٚؾل٥ؿتٗل ٚآثلقٖل ا٠ُٝؿ٠ ٸ تهٜٛٔ ايكأٟ  ١ ايًٛق٣ ٸ اٱن٬ًَّكٚعٝ
 ٚٚانعل. ٞتًـ ايًٛق٣ عٔ ايؿٲككا١ٝ٘ اغت٬ؾل دٖٛكٜليهٔ ٚايككاق، 
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ؾليؿٲككا١ٝ٘ ٞٓع نٌ ي٤ٞ يًُٓلق١ً، ٚٯقا٤ ايٓلى، ؾًٝو ٸ 
١ٝ٘ أَك ٫ ٜكؾ، أٚ قكاق ٫ ٜهتؿقى عًٝ٘، أٚ ٢لٍ ٫ ٞٛٗ ؾٝ٘، ايؿٲككا

ؾل٭غًب١ٝ ايعؿؾ١ٜ تهتڀٝع إٔ تٓكٕ َل قكقت٘ أغًب١ٝ نلبك١، نُل إٔ إقُل٤ 
ايؿٜٔ عٔ ايؿٚي١، ٚإبلس١ ايكـا٥ٌ ا١ًك١ٝ أَٛق َٔ سل نٌ ْل٥ب "بكٶلْٞ " إٔ 

ايفٟ ٩كّ  ك ؾ ا٭َنٌ ي٤ٞ، ٫ٚ ٩ٌ شلل إٔ تكأَل ايًٛق٣ ؾ٬ تٓلقٌ ، ٜككٖل
 قؾٙ ٫ٚ إٔ تكتشِ ؾا٥ك٠ يٝو يًُ٪َٓ٭ غرل٠ ؾٝٗل.

ؾأَٛق ايعكٝؿ٠ ٫ تٓلقًٗل اجملليو ايًٛق١ٜ، نُل دل٤ ٸ نتلب اهلل ٚن١ٓ  
ـَ بِٚٔ:  ◘قنٛي٘  ؾ  آَم ـُ ِمُْقَن  ْٗ ِف َوادُْ ـْ َربِّ ِْٔف ِم ِزَل إَِف ْٕ ُشقُل بَِم ُأ ـَ افرَّ ُِِف  هللِآَم َُ َوَماَلئِ

َْٔؽ وَ  َْٚ َوإَِف ََٕؽ َربَّ َرا ٍْ َْٚ ُؽ ًْ َْٚ َوَأَض ًْ
ِّ ـْ ُرُشِِِف َوَؿُٚفقا َش ُ  َبْغَ َأَحٍد ِم رِّ ٍَ ُٕ  َٓ ٌُُِِف َوُرُشِِِف   ـُ

 ص .285طايبكك٠:  ٖادَِْهرُ 
ايًكٜع١ أَك َلٗ ٫ ٜكؾ ٫ٚ ٜٓلقٌ، ٫ٚ ت٪غف ؾٝ٘ آقا٤ ايٓلى، ٚنفيو 
ـٍ ٫ٚٔ غٝلقاتِٗ: ِم ْٗ ُ

َٚن دِ ـَ َٙ ا َوَمٚ  ٍٜ إَِذا َؿ ِمَْ ْٗ َٓ ُم ُؿ  هللُ َو قَن ََلُ ُُ َوَرُشقُفُف َأْمًرا َأْن َي

ًِْص ا ـْ َي ـْ َأْمِرِهْؿ َوَم ُة ِم َرَ
ًٓ ُمًٌِْٔٚ هللَاْْلِ ْد َوؾَّ َواَل ََ طا٭سماب: َٖوَرُشقَفُف َؾ
 ص.36

 ٛسؿ٠ اُٟلع١ ؾكٗ ٣هِ ٫ ٜهتؿت٢ ؾٝ٘ ا١ل١َ ٫ٚ ايعل١َ;ٚنفيو ؾ
قا أ: تعلٮ قلٍ َُ ـَ آَمُْقا اتَّ ٚ افَِّذي َ قَن  هللََيٚ َأُّيه ُّ

ِِ ًْ ُُْؿ ُم ْٕ َـّ إِٓ َوَأ ٚتِِف َوٓ ََتُقُت ََ َحؼَّ ُت

ٌِْؾ ا (102) قا بَِح ُّ َُِه َٝ ا هللِ َواْظ َّ ًْ
ُروا ِٕ ـُ ُؿقا َواْذ رَّ ٍَ ٚ َوٓ َت ًً ُُْْْؿ  هللَِْجِٔ ـُ ْؿ إِْذ  ُُ ْٔ َِ َظ

َٖفََّػ َبْغَ  ِر َأْظَداًء َؾ ـَ افَّْٚ َرٍة ِم ٍْ ٚ ُح ٍَ ُُْؿ َظَذ َص ْْ ـُ ٚ َو ًٕ ُِِف إِْخَقا َّ ًْ
ِ ُُْؿ بِْ ٌَْح َْٖص ْؿ َؾ ُُ ُِقبِ ُؿ

ُ ا ٌَغِّ َذفَِؽ ُي ـَ  ٚ َٓ ْؿ ِمْْ ـُ َذ ََ ْٕ َٖ ْؿ َتَُُْدونَ  هللَُؾ ُُ َِّ ًَ ْؿ آَيٚتِِف َف ُُ طآٍ عُكإ: ٖ (103) َف
 ( .74)ص  103 - 102

 َٔ آغك ٚد٘ ٖٞٚ، ا٠ك١ٜع٢ٓ تٖٚٞ  ايًٝدلاي١َٝٚٔ ا٭ْع١ُ ايعلٶ١ٝ 
 يتماّا٫ َٔ ٚايتشًٌ ايؿٜٔ ع٢ً ايتُكؾ ٖٛ ايفٟ ايعلّ ٯعٓلٖل ايعًُلْٝٿ١ ٚدٛٙ

، ًٜل٤ َل ٜؿعٌ إٔ ٸ سكاڄ اٱْهلٕ ٜهٕٛ إٔ بٗل ٜكُؿٕٚ ؾُعتٓكٖٛل ٚشلفا، ب٘
 إ٫چ ٖٞ َل ايًٝدلايٝٿ١ ؾإـٕ، ًٜل٤ ٯل ٩ٚهِ، ًٜل٤ َل ٜٚعتكؿ، ًٜل٤ َل ٜٚكٍٛ
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، تعلٮ اهلل يكٜع١ عٔ اٱعكاٗ ٢ًتع ٗلتأقنلْ بٓٝت اييت يًعًُلْٝٿ١ آغك ٚد٘
 ٚتًذٝع، اٶًُش٭ ٣ٚلقب١، نبًٝ٘ عٔ ٚايُؿ، تعلٮ اهلل أْمٍ ٯل ٚايهؿك

 ٚاييت، ايما٥ؿ١ ا٠كٜٿ١ ـقٜع١ ٝت، ايؿهكٜٿ١ ٚاي٫٬ٓت ا٭غ٬قٝٿ١، اٶٓهكات
 ٰلّ َٓلق١ٓ، يفيو ؾإٕ ايًٝدلاي١ٝ ي٘ ٚعبٛؾ١ٜ يًًٝڀلٕ ٘لع١ سكٝكتٗل ٸ ٖٞ

 .ٚيكٜع١ عكٝؿ٠، اٱن٬ّ يؿٜٔ اٶٓلق١ٓ
ٌٸ ٸ ٚايتعؿؾ بل٫غت٬ف اجملتُع ٸ ٜهُض إٔ تعين ايتعؿؾ١ٜٸ س٭ إٔ   ن

 إٔ ايتعؿؾ١ٜ تك٣ٚ، ٚايبلٌ٘ ا٠ل ب٭ غت٬فا٫ ٖفا نلٕ يٛ ست٢، ي٤ٞ
، قعلٜتٗل ٜب، بإ٬٘م ٣ُٛؾ٠ ظلٖك٠ ـات٘ سؿ ٸ ٖٛ نلٕ َُٗل ا٫غت٬ف
 ٜعبؿ َٔ اجملتُع ٸ نلٕ يٛ ٚست٢ ،٘كٜكٗل ٸ ٜكـ َٔ ٣ٚلقب١، ٚتًذٝعٗل

 ٰٚهِٝٓٗ، ؾعٛتِٗ بإظٗلق ايتعؿؾ١ٜ ْعك ٸ شلِ ٜهُض إٔ ؾٝذب، ْؿه٘ إبًٝو
 ٚع٢ً، عتٓلقٗلا ع٢ً ًٜٚذع ٜمٜٓٗل َل نٌ ًْٚك، إيٝٗل ايٓلى ؾع٠ٛ َٔ

، َعتكؿاتِٗ ٩ُٞ ٝلنٞن سمب بتأنٝو شلِ ٜهُض إٔ ٨ب ايهٝلنٞ ايُعٝؿ
 إٔ ايٓلى أَكٸ س٭ إٔ اهلل تعلٮ ٸ ايؿٜٔ اٱن٬َٞ  ،بًٓكٖل شلِ ٜٚهُض
عَ ٔ:تعلٮ قلٍ ٜتؿكقٛا ٫ٚ، عًٝ٘ ٨تُعٛا ٚإٔ اهلل ؾٜٔ ٜكُٝٛا ؿْ  َذَ ُُ ـَ  َف  ِم
ـِ  ي َْْٔٚ َوافَِّذي ُٕقًحٚ بِفِ  َوصَّ  َمٚ افدِّ َْٔؽ  َأْوَح َْْٔٚ َوَمٚ إَِف  َوُمقَشك َراِهٔؿَ إِبْ  بِفِ  َوصَّ

ك ًَ قا َأنْ  َوِظٔ ُّ ـَ  َأؿِٔ ي ُؿقا وٓ افدِّ رَّ ٍَ َُ  اهلل أَك ٚقؿبٌ  ،ص13طايًٛق٣:  ٖ ؾِٔفِ  َت
ُُؿْ ٔقلٍ تعلٮ:، ظٗك إٕ اٶٓهك بإْهلق تعلٮ ْ ٍٜ  َخْرَ  ـُ ْٝ  ُأمَّ سِ  ُأْخِرَج ُْٖمُرونَ  فَِِّْٚ  َت

ًُْروِف  ْقنَ  بِٚدَْ َٓ ـِ  َوَتْْ رِ  َظ َُ ِمُْ  ادُْْ ْٗ ص َٚٔ ٖفا ٜتٓض 110:عُكإ طآٍ ٖبِٚهلل قنَ َوُت
 (. 1( )20) ٚيكٜع١ عكٝؿ٠، اٱن٬ّ يؿٜٔ اٶٓلق١ٓ ٰلّ َٓلق١ٓإٔ ايتعؿؾؾ١ٜ 

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 



للماوس على العنىان األٌسر  ىل ألي عنىان اضغط على الزر، وللىص Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على 

 تنقل بٍه الصفحات أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downالمطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة 

 

122  

122 

 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ـْٚعٛ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
 ن١ًُ بٔ عُكٚ بٔ ٢ٝ٩ أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع ق١ُ ٜكٜٚٗل يٓل

ٍٳ اشلُؿاْٞ ٔڇ اهلل عٳبٵؿٹ بٳلبٹ عٳًځ٢ ْٳذٵًٹوٴ نڂٓٻل: قځل ٌٳ َٳهٵعٴٛؾٺ بٵ ـٳا ، ايڃػٳؿٳا٠ٹ َٳ٬ځ٠ٹ قځبٵ  ؾځتإڇ
ٝٵٓٳل غٳكٳزٳ ًٳ ٘ٴ َٳ ُٳهٵذٹؿٹ إڇيځ٢ َٳعٳ ٍٳ ا٭ځيٵعٳكڇ٣ټ َٴٛنٳ٢ أځبٴٛ ؾځذٳل٤ٳْٳل، ايڃ ِٵ أځغٳكٳزٳ: ؾځكځل  إڇيځٝٵهڂ
ٔڇ عٳبٵؿٹ أځبٴٛ ُٳ ًڃٓٳل بٳعٵؿٴ؟ ايكٻسٵ ُٻل، غٳكٳزٳ سٳتٻ٢ لَٳعٳٓٳ ؾځذٳًځوٳ، ٫ځ: قڂ ُٵٓٳتل  غٳكٳزٳ ؾځًځ ٘ٹ  قڂ  إڇيځٝٵت

ُٹٝعلڄ ٍٳ، دٳ ٘ٴ ؾځكځل ٔڇ عٳبٵؿٹ أځبٳل ٜٳل: َٴٛنٳ٢ أځبٴٛ يځ ُٳ ُٳهٵذٹؿٹ ٸ قٳأځٜٵتٴ إڇْٿ٢ ايكٻسٵ َٵتكاڄ  آْٹؿلڄ ايڃ  أځ
٘ٴ ِٵ، أځْٵهځكٵتٴ ُٵؿٴ أځقٳ ٚٳيځ ٍٳ. غٳٝٵكاڄ إڇ٫َّ هللٹ ٚٳايڃشٳ ُٳل: قځل ٛٳ؟ ؾځ ٍٳ ٖٴ ٕٵ: ؾځكځل ٙٴ ًٵتٳعٹ إڇ  - ؾځهٳتٳكٳا
ٍٳ ُٳهٵذٹؿٹ ٸ قٳأځٜٵتٴ - قځل ٛٵَلڄ ايڃ ٕٳ  دٴًڂٛنتلڄ  سٹًځكلڄ قځ ٓٵتٳعٹتكٴٚ ُٻت٬ځ٠ځ  ٜٳ ٌٿ  ٸ، اي ًڃكځت١ٺ  نڂت  سٳ
ٌٷ ِٵ ٚٳؾٹ٢، قٳدٴ ٗڇ ُٶ٢ أځٜٵؿٹٜ ٍٴ سٳ ٕٳ، َٹل٥ٳ١ڄ نځبٿكٴٚا: ؾځٝٳكڂٛ ٍٴ ، َٹل٥ٳت١ڄ  ؾځٝٴهځبٿكٴٚ ًڂتٛا : ؾځٝٳكڂتٛ ًِّ  ٖٳ
ٕٳ، َٹل٥ٳ١ڄ ًڂٛ ًِّ ٗٳ ٍٴ، ١ڄَٹل٥ٳ ؾځٝٴ ٕٳ  َٹل٥ٳ١ڄ نٳبٿشٴٛا: ٚٳٜٳكڂٛ ٍٳ . َٹل٥ٳت١ڄ  ؾځٝٴهٳتبٿشٴٛ ـٳا : قځتل ُٳتل ًڃتتٳ  ؾځ  قڂ
ِٵ؟ ٗٴ ٍٳ يځ ًڃتٴ َٳل: قځل ِٵ قڂ ٗٴ ٚڇ قٳأڃٜٹوځ اْٵتٹعځلقٳ يٳٝٵ٦لڄ يځ َٵكڇىځ اْٵتٹعځلقٳ أځ ٍٳ. أځ ِٵ أځؾځ٬ځ: قځل ٗٴ َٳكٵتٳ ٕٵ أځ  أځ
ِٵ ٜٳعٴؿټٚا ٗڇ ُٹٓٵتٳ نٳٝٿ٦ٳلتٹ ْٳ ِٵ ٚٳ ٗٴ ٕٵ يځ ٓٹ ٫ځ أځ ٔٵ ٝعٳٜٳ ِٵ َٹ ٗڇ ِٻ. سٳهٳٓٳلتٹ ٓٳ٢ ثٴ ٝٵٓٳل َٳ ٓٳ َٳ ٘ٴ ٚٳ  َٳعٳ
ًڃكځ١ڄ أځتٳ٢ سٳتٻ٢ ٔٵ سٳ ًڃوځ َٹ ـٳ ، ايڃشٹًځلڇ تٹ ٛٳقځت ِٵ  ؾځ ٗڇ ًځتٝٵ ٍٳ  عٳ ِٵ  ايَّتفٹ٣  ٖٳتفٳا  َٳتل : ؾځكځتل  أځقٳانڂت

ٕٳ؟ ُٵٓٳعٴٛ ٔڇ عٳبٵؿٹ أځبٳل ٜٳل: قځليڂٛا تٳ ُٳ ُٶ٢ ايكٻسٵ ٘ٹ ْٳعٴؿټ سٳ ٌٳ ايتٻهڃبٹرلٳ بٹ ًٹٝ ٗٵ . ايتٻهٵتبٹٝضٳ ٚٳ ٚٳايتٻ
ٍٳ ِٵ ؾځعٴؿټٚا: قځل ٔٷ ؾځأځْٳل نٳٝٿ٦ٳلتٹهڂ َٹ ٕٵ ْٳل ٓٹٝعٳ ٫ځ أځ ٔٵ ٜٳ ِٵ َٹ ِٵ ، يٳت٢ٵ٤ٷ  سٳهٳٓٳلتٹهڂ  ٜٳتل  ٚٳٜٵشٳهڂت
َٻ١ځ ُٻؿٺ أڂ ِٵ أځنٵكٳعٳ َٳل َٴشٳ ًځهځتٳهڂ ِٵ َٳشٳلبٳ١ڂ ٖٳ٪ٴ٫ځ٤ٹ، ٖٳ ٕٳ◘  ْٳبٹٝٿهڂ ٛٳاؾٹكٴٚ ٙٹ َٴتٳ ٖٳفٹ ٘ٴ ٚٳ ِٵ ثٹٝٳلبٴ  يځ
ٌٳ ِٵ ٘ٴٚٳآْٹٝٳتٴ تٳبٵ ِٵ ٜٳؿٹٙٹ ٸ ْٳؿڃهٹ٢ ٚٳايَّفٹ٣، تٴهڃهٳكٵ يځ ١ًَّٺ يځعٳًځ٢ إڇْٻهڂ ٖٵتؿٳ٣  ٖٹ٢ٳ َٹ ٔٵ  أځ ًَّت١ٹ  َٹت  َٹ

ُٻؿٺ ٚٵ، َٴشٳ ٔڇ  عٳبٵؿٹ أځبٳل ٜٳل هللٹٚٳا: قځليڂٛا. ْٳ٬ځيځ١ٺ بٳلبٹ َٴؿڃتٳتٹشٹ٢ أځ ُٳ  إڇ٫َّ أځقٳؾٵْٳتل  َٳتل  ايتكٻسٵ
ٍٳ. ايڃػٳٝٵكٳ ِٵ: قځل ٔٵ ٚٳنځ ًڃػٳٝٵ َٴكڇٜؿٺ َٹ ٔٵ كڇيٹ ٘ٴ يځ ُٹٝبٳ ٕٻ، ٜٴ ٍٳ إڇ ٕٻ سٳؿٻثٳٓٳل◘  اهلل قٳنٴٛ ٛٵَلڄ أځ  قځ
ٕٳ٩ٴٜٳكڃكٳ ٕٳ ٚ ٚڇلٴ ٫ځ ايڃكڂكٵآ ِٵ ٜٴذٳل ٗٴ ِٴ، تٳكٳاقٹٝٳ ٌٻ أځؾٵقڇ٣ َٳل اهلل ٚٳاٜٵ ِٵ  يځعٳ ٖٴ ِٵ  أځنڃجٳتكٳ ِٻ . َٹتٓٵهڂ  ثٴت

ٛٳي٢َّ ِٵ تٳ ٗٴ ٍٳ، عٳٓٵ ُٵكٴٚ ؾځكځل ٔٴ عٳ ُٳ١ځ بٵ ًٹ َٻت١ځ  قٳأځٜٵٓٳتل : نٳ ّٳ  ٜٴڀځلعٹٓٴْٛٳتل  ايڃشٹًځتلڇ  أڂٚيځ٦ٹتوځ  عٳل ٛٵ  ٜٳت
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ٕڇ ٚٳا ٗٵكٳ ٛٳاقڇزڇ عٳتَٳ ايٓٻ  .(1) ايڃػٳ
ٔ  ٜٚهتتؿلؾ قلٍ ايع٬َت١ ا٭يبتلْٞ قٴت٘ اهلل تعتلٮ     إغٛتٞ ٸ اهلل،  ٖتفا   َت

 ايبؿع١ عٔ بعٝؿ٠ ايه١ٓ ع٢ً بهْٛٗل ٚإٱل ايعبلؾ٠ بهجك٠ يٝهت ايعدل٠ إٔ ا٠ؿٜح
 ادتٗتلؾ  َٔ غرل ن١ٓ ٸ قتُلؾا: أٜٓل بكٛي٘☺  َهعٛؾ ابٔ ٖفا إٮ أيلق ٚقؿ
 . ايهبرل٠ ايبؿع١ إٮ بكٜؿ ايُػرل٠ ايبؿع١ إٔ: َٚٓٗل، بؿع١ ٸ

ٔٵٚ  ٔڇ اهلل عٳبٵؿٹ عٳ ٕٻ: ☺  َٳهٵعٴٛؾٺ بٵ ٞٻ أځ ٍٳ◘  ايٓٻبٹ َِٔع ♂:قځل ؿْ  َشا ـُ اِدي ُأُماقَر ًْ  َب

ُاقنَ  ِرَجٌٚل  ٍِ َٜ  ُيْى َّْ ًه ُِقنَ  ،اف َّ ًْ ِٜ  َوَي ُرونَ  ،بِْٚفٌِْدَظ خِّ َٗ اَلةَ ا َوُي ـْ  فهَّ اٚ َظا َٓ
ًڃتتٴ ، ▬َمَقاؿُِِٔ  ؾځكڂ

ٍٳ ٜٳل ٕٵ :اهلل قٳنٴٛ ِٵ إڇ ٗٴ ـٳ أځؾٵقٳنڃتٴ ٌٴ نځٝٵ ٍٳ ؟أځؾڃعٳ َُٖفِْل♂:قځل ًْ ـَ  َيٚ َت ٌْدٍ  ُأ ِّ  ْب َْٔػ  َظ ُؾ  ـَ ًَ ٍْ  َٓ  ،َت

 َٜ ـْ  َضَٚظ  .(2)▬اهلل َظَل  دَِ
، ٚأسلؾٜح َْٛتٛع١ ٫ أَتٌ   ْعٝؿ١ أسلؾٜح: أَكٜٔ إٮ ايبؿع َكدع ٚ
ـ  بعٓتٗل  اٶتأغكٜٔ بعٕ َٔ َؿقت تٗلؾاتدشلل، ٚا  ،ايعًُٝت١  يًهت١ٓ  ٤تلي

ٌ  لتشلت  ًٜتٗؿ  ٫ٚ ايًتكع  عًٝٗل ٜؿٍ ٫ ٚغكاؾلت علؾاتٚ ٌ  ٚإٕ عكت  بٗتل  عُت
 أ.ٖت. ؟شلِ يكع١ ٚاٞفٖٚل اٟٗلٍ بعٕ
 وتـيت  ٜعتكف  ٫ٚ عٓ٘ غؿ١ً ٸ ايٓلى أنجك ٜماٍ ٫ دؿا غڀرل ايبؿع١ أَكٚ

 ◘ : قنتٍٛ اهلل  قٍٛ ايبؿع١ غڀٛق٠ ع٢ً ؾي٬ٝ ٚسهبو ايعًِ أٌٖ َٔ ٘ل٥ؿ١ إ٫
َٜ  -أٟ أبعؿ  - رَ احَُج  اهللَ إنَّ ♂ ـُ َذ ظَ  افُقب ِٛ َص  ؾِ   ٍٜ  ٚح  .(3) ▬بدظ

قٴت٘ اهلل   ايدلبٗلقَٟعليك اٱغ٠ٛ، ٜكٍٛ إَلّ أٌٖ ايه١ٓ ٸ عُكٙ اٱَلّ 
ٕ  احملتؿثلت  َػلق َٔ اسفقتعلٮ:   نبتلقا  تُترل  ستت٢  تعتٛؾ  ايبتؿع  َتػلق  ؾتإ
 بفيو ؾلغذل ا٠ل ًٜب٘ َػرلا أٚشلل نلٕ ا٭١َ ٖفٙ ٸ ثتؿٹسأڂ بؿع١ نٌ ٚنفيو

٘  إؿٳٜٴ ٜٓلؾٹ َٚلقت ُتؾععڂ َٓٗل اٶػكز ٜهتڀٝع مل ثِ ؾٝٗل ؾغٌ َٔ  ؾتلْعك  بت
 تؿغٌ ٫ٚ تعذًٔ ؾ٬ غل١َ لَلْو أٌٖ َٔ ن٬َ٘ زلعت َٔ نٌ اهلل قٴو

                                                 

 .2005 ايهًه١ً ايُشٝش١ٸ َشش٘ ا٭يبلْٞ  210أغكد٘ ايؿاقَٞ  (صحٔح) (1)

 .590ايهًه١ ايُشٝش١  َٚشش٘ ا٭يبلْٞ 2865 ابٔ َلد٘ أغكد٘  (صحٔح) (2)

 .1699َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  ايبٝٗكٞ ٸ يعب اٱٲلٕأغكد٘  (صحٔح) (3)
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ٍ  أَتشلب  َٔ أسؿ ؾٝ٘ تهًِ ٌٖ: ٚتٓعك تهأٍ ست٢ ،َٓ٘ ي٤ٞ ٸ ◘  ايكنتٛ
 ٫ٚ يًت٤ٞ  ٜتلٚلٙ  ٫ٚ ب٘ ؾتُهو عِٓٗ أثكا تتأَب ؾإٕ؟ ايعًُل٤ َٔ أسؿ أٚ
 (.68) ايٓلق ٸ ؾتهكط ي٤ٞ عًٝ٘ ٞذل

ٚيكؿ نلٕ اٶهًُٕٛ ٸ َؿق اٱن٬ّ ؾكقت١ ٚاستؿ٠ ٚيهتٔ ستؿثت ايؿت٬      
ٚتؿكم اٶهًُٕٛ ؾأَبشٛا ؾكقل َتؿكق١، ٚيكؿ أغدلْل اهلل تعلٮ بتإٔ قنتٍٛ اهلل   

 ّٜٛ ايكٝلَت١،  بأعُلشلِ ٨ٚللِٜٗ ثِ ٪دلِِٖ إيٝ٘ بك٤ٟ َٔ ٖفٙ ايؿكم ٚسهُٗ
ـَ  إِنَّ قلٍ تعلٮ:ٔ ُؿقاْ  افَِّذي ؿْ  َؾرَّ ُٓ ُٕقاْ  ِديَْ ٚ ـَ ًًَٔٚ  َو َٝ  ِص ًْ ؿْ  فَّ ُٓ ءٍ  ِف  ِمْْ َم  َرْ َّٕ  َأْماُرُهؿْ  إِ

ؿ ُثؿَّ  هللِا إَِػ  ُٓ ٌُِّا ُٕقاْ  بَِم  ُيَْ ٚ ُِقنَ  ـَ ًَ ٍْ  ص.159:ا٭ْعلّط ٖ(159) َي
ٔٵٚٳ ٛٵفٹ عٳ ٔڇ عٳ ٍٳ☺  َٳليٹوٺ بٵ ٍٳ :قځل ٍٴ قځل ِٝ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ َؿ اقدُ  اْؾَسَ ُٓ َٔ  َظاَذ  اْف

ًِغَ  إِْحَدى ٌْ ًٜ  َوَش ِٜ  ِف  َؾَقاِحَدةٌ  ؾِْرَؿ َّْ ًُقنَ  اْْلَ ٌْ ِٝ  ،افَّْاٚرِ  ِف  َوَش َؿا  َظاَذ  افََّْهاَٚرى َواْؾَسَ

َُْغِ  ًِغَ  ثِْْ ٌْ ًٜ  َوَش ًُقنَ  َؾِْ٘حَدى ؾِْرَؿ ٌْ رِ  ِف  َوَش ِٜ  ِف  َوَواِحَدةٌ  افَّْٚ َّْ اُس  َوافَّاِذي ،اْْلَ ٍْ ادٍ  َٕ َّّ  ُُمَ

َِٔدهِ  َـّ  بِ َؿ َسِ ٍْ َُ ُِل َف ًِغَ  َثااَلٍث  َظَذ  ُأمَّ ٌْ ًٜ  َوَشا ِٜ  ِف  َواِحاَدةٌ  ؾِْرَؿا َّْا َُاٚنِ  اْْلَ ًُقنَ  َوثِْْ ٌْ  ِف  َوَشا

رِ  ٌٳ، ▬افَّْٚ ٍٳ ٜٳل قٹٝ ٔٵ اهلل قٳنٴٛ ِٵ َٳ ٍٳتقځ ؟ٖٴ ُٜ ♂:ل َمَظ  .(1) ▬اْْلَ
ععُت ؾتٓتِٗ  ؾكق١ غليؿت أٌٖ ايه١ٓ ٚاُٟلع١،ٍٚ أ١ٛاقز ِٖ ؾؿكق١ ا

 عًت٢  أڂنهتت  ٚيكتؿ ٸ أٚاغك غ٬ؾ١ عجُلٕ ٚأثٓل٤ ايؿت١ٓ ب٭ عًتٞ َٚعلٜٚت١،   
 ٚٚدتٛب  ايهبل٥ك، بلقتهلب ٚايتهؿرل ،☻ ٚعجُلٕ عًٞ نتهؿرل: ْلي١ أؾهلق

 .ؾهؿَّكٚا اٶهًُ٭ ٚانتشًٛا ؾَل٤ِٖ ،اٟل٥ك اٱَلّ ع٢ً ا١كٚز
ايًٝع١ إٮ ٚاْكهُت  ،☺إٔ ايًٝع١ ظٗكٚا ٸ آغك عُك عجُلٕ  ٸ س٭
عًتك١ٜ ٖٚتٞ    ٢ثٓت ٱاٱزللع١ًٝٝ، ٚايمٜؿ١ٜ، ٚا :ا٦ُكت ايّٝٛ ٸ  ؾكم نجرل٠

: إٕ َل ٜؿٍ ع٢ً َفٖبِٗ َٔ آٜلت ايكتكإٓ  َٚٔ أقٛاشلِ، أندلٖل ٚأنجكٖل عؿؾاڄ
ؾلُ٘ت١  قؿ سفؾٗل ايُشلب١ ٚدل٤ ٸ ايهلٸ عٔ أبٞ بُرل ٚإٕ عٓتؿْل ٶُتشـ   

عًٝٗل ايه٬ّ، ٚقٌٝ ؾٝ٘ َجٌ قكآْهِ ٖفا ث٬خ َكات َل ؾٝ٘ َٔ قكآْهِ سكف 
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ٚايدلا٤ َٔ أبٞ بهك ٚعُك ٚعجُلٕ َٚعل١ٜٚ، َٚٔ مل ٜدلأ َٔ أبٞ بهتك   ،ٚاسؿ 
ٚعُك ٚعجُلٕ ؾٗٛ عؿٚ ٚإٕ أسب عًٝٽل، ٚيفيو ٜتعبؿٕٚ اهلل نبشلْ٘ بعؿ نٌ 

 ايُشلب١ ٚبعٕ أَٗلت اٶ٪َٓ٭٠٬َ بًعٔ ا١ًؿل٤ ايج٬ث١ ٚغرلِٖ َٔ ؾ٤٬ٓ 
... (7) . 

يٝهتت   إٕ أعُلٍ ايعبتلؾ ٚقليٛا: بعؿ ظٗٛق ا١ٛاقز ٚؾكق١ ايكؿق١ٜ ظٗكت 
َع١ًَٛ هلل، ٫ٚ َهتٛب١ ٸ ايًٛع احملؿٛظ، ٚإٔ اهلل ٫ ٜعًِ ٯل ُٜتٓع ايٓتلى،   

 .أٚاغك عُك ايُشلب١ ٚيكؿ أؾقنٛا إ٫ إـا ٚقع ـيو
ٖتِ  ٚقنت لَٔ نجرل َتٔ ايتتلبع٭،   أؾبعؿ ـيو ٚثِ ظٗكت ؾكق١ اٶكد١٦ 

تمْٞ ٚتهتكم ٚتًتكب ا١ُتك،    ! ايفٜٔ ٜكٛيٕٛ: إْ٘ ٫ تٓك اٶع١ُٝ َع اٱٲلٕ
 !  ٚتكتٌ َل ؾَت َ٪َٓل، ؾأْت َ٪َٔ نلٌَ اٱٲلٕ ٚإٕ ؾعًت نٌ َع١ُٝ

قليٛا ق٫ٛ ب٭ قٍٛ اٶكد١٦ ٚقٍٛ ا١ٛاقز قليٛا: أَل ؾكم اٶعتمي١ ٚا١ُٟٝٗ 
ٖتفا   و ٯ٪َٔ ٚيٝو بهلؾك، بٌ ٖٛ ٸ َٓمي١ ب٭ َٓميت٭ايفٟ ٜؿعٌ ايهبرل٠ يٝ

 (.34! )ٸ أسهلّ ايؿْٝل، أَل ٸ اٯغك٠، ؾٗٛ ٤ًؿ ٸ ايٓلق
◘ أٜٗل اٱغ٠ٛ ايؿ٤٬ٓ، أمل ٜإٔ يًفٜٔ آَٓٛا إٔ ٜتُهتهٛا بهت١ٓ ا٠بٝتب    
◘ ايُشٝش١ ٜٚعتميٛا نٌ ايؿتكم ايتت٢ تتكؾ ايهت١ٓ، ؾًكتؿ سجٓتل قنتٍٛ اهلل        

ؿْ ♂ٍ:كلؾبليتُهو بليه١ٓ  ُُ ْٔ َِ ًَ اَُِّْل َؾ ًُ ِٜ  بِ اٚءِ  َوُشاَّْ ٍَ َِ اِديِّغَ  اْْلُ ْٓ ـَ  ادَْ اِصاِدي أٟ  - افرَّ
قا -ا١ًؿل٤ ا٭قبع١  ُُ ًَّ َ ٚ ََت قا ِِبَ ٚ َوَظوه َٓ ْٔ َِ ؿْ  بِٚفََّْقاِجذِ  َظ ـُ ٚ ُُمقرِ  َوُُمَْدَثِٚت  َوإِيَّ ْٕ  َؾاِ٘نَّ  ا

ؾَّ  ٍٜ  ـُ ٌٜ  ُُمَْدَث ؾَّ  بِْدَظ ـُ ٍٜ  َو ٌٜ  بِْدَظ  .(1) ▬َواَلَف
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘  يكٜو٫ ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
عتٔ عبتؿ ايتكٴٔ    أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع ٚقع عڀل٤ بٔ ٜهلق: ؾ

بٔ لٜؿ بٔ أنًِ قلٍ: غكز عڀل٤ بٔ ٜهتلق ٚنتًُٝلٕ بتٔ ٜهتلق ستلد٭ َتٔ       ا
ؾتلْڀًل   ،اٶؿ١ٜٓ، َٚعُٗل أَشلب شلِ، ست٢ إـا نتلْٛا بتل٭بٛا٤ ْميتٛا َٓتم٫    

 لب٘ يبعٕ سلدتِٗ ٚبكٞ عڀل٤ بٔ ٜهلق قل٥ُل ٸ اٶٓمٍ ًُٜٞ. نًُٝلٕ ٚأَش
َكأ٠ َٔ ا٭عكاب ٳ١ًٝ ؾًُل قآٖتل عڀتل٤ ظتٔ إٔ شلتل     اقلٍ: ؾؿغًت عًٝ٘  

ٞ      ؟سلد١ ؾأٚدم ٸ ٬َت٘، ثِ قلٍ: أيو سلدت١   ؟قليتت: ْعتِ. قتلٍ: َتل ٖت
ٌ  -أٟ ايتكت يًكدلٍ  - قليت: قِ ؾأَب َين ؾإْٞ قؿ ٚؾقت  -يتٞ   ٫ٚ بعت

٫ ٝتكقٝين ْٚؿهتو   أٟ ابتعتؿٟ عتين    - ؾكلٍ: إيٝتو عتين   -ٚز يٞ أٟ ٫ٚ ل
قلٍ: ؾذعتٌ عڀتل٤ ٜبهتٞ     ،ؾذعًت تكاٚؾٙ عٔ ْؿه٘ ٜٚأب٢ إ٫ َل ٜكٜؿ، بليٓلق

قلٍ: ايتؿ بهل٩ٙ ؾًُل ْعكت اٶكأ٠ إيٝت٘ َٚتل ؾاغًت٘     ،ٜٚكٍٛ: ٩ٚو إيٝو عين
ٜؿٜ٘ تبهٞ.  قلٍ: ؾذعٌ ٜبهٞ ٚاٶكأ٠ ب٭، َٔ ايبهل٤ ٚاٟمع بهت اٶكأ٠ يبهل٥٘

ًُل ْعك إٮ عڀل٤ ٜبهٞ ٚاٶكأ٠ ب٭ ؾؾبُٝٓل ٖٛ نفيو إـ دل٤ نًُٝلٕ َٔ سلدت٘ 
ٜؿٜ٘ تبهٞ ٸ ْلس١ٝ ايبٝت به٢ يبهل٥ُٗل ٫ ٜؿقٟ َل أبهلُٖل ٚدعٌ أَشلبُٗل 
ٜأتٕٛ قد٬ قد٬ نًُل أت٢ قدٌ ؾكآِٖ ٜبهٕٛ دًو ٜبهٞ يبهل٥ِٗ ٫ ٜهأشلِ 

ؾًُتل قأت ا٭عكابٝت١ ـيتو قلَتت      ،ٛتعٔ أَكِٖ ست٢ نجك ايبهل٤ ٚع٬ ايُ
 ؾػكدت. 

ؾًبح نًُٝلٕ بعؿ ـيو ٖٚٛ ٫ ٜهأٍ أغلٙ عٔ ق١ُ ، قلٍ: ؾكلّ ايكّٛ ؾؿغًٛا 
ثِ إُْٗل قؿَل َُك يتبعٕ   :قلٍ ،قلٍ: ٚنلٕ أنٔ َٓ٘ ،اٶكأ٠ إد٫٬ ي٘ ٖٚٝب١

   ٞ  سلدتُٗل ؾًبجل بٗل َل يل٤ اهلل ؾبٝٓل عڀل٤ ـات ي١ًٝ ْل٥ِ إـ انتتٝكغ ٖٚتٛ ٜبهت
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ٞ  ؟لٍ نًُٝلٕ: َلٜبهٝو ٜل أغٞقٚ  ؟قلٍ: ؾليتؿ بهل٩ٙ. قلٍ: َل ٜبهٝو ٜل أغت
 .٫ ٞدل بٗل أسؿا َتل ؾَتت سٝتل    قلٍ: ؟قلٍ: ق٩ٜل قأٜتٗل اي١ًًٝ. قلٍ، َٚل ٖٞ

ٸ ايّٓٛ ؾذ٦ت أْعك إيٝ٘ ؾتُٝٔ ٜٓعتك إيٝت٘ ؾًُتل قأٜتت      ◘ قأٜت ٜٛنـ ايٓيب 
٘ٴهٵسٴ ٞٻ ٓ ؾكًت: بأبٞ أْت ؟ ٗل ايكدٌٸ ايٓلى ؾكلٍ: َل ٜبهٝو أٜ بهٝت ؾٓعك إي

ٚأَٞ ٜل ْيب اهلل، ـنكتو ٚاَكأ٠ ايعمٜم َٚل ابتًٝت ب٘ َٔ أَكٖل َٚل يكٝتت َتٔ   
ايهذٔ ٚؾكق١ ٜعكٛب، ؾبهٝت َٔ ـيو ٚدعًتت أتعذتب َٓت٘. قتلٍ: ؾٗت٬      

ؾعكؾتتت ايتتفٟ أقاؾ ؾبهٝتتت  ؟تعذبتتت َتتٔ َتتلسب اٶتتكأ٠ ايبؿٜٚتت١ بتتل٭بٛا٤ 
ؾكتِ  ؟ نلٕ َٔ سلٍ تًو اٶتكأ٠  قلٍ نًُٝلٕ: أٟ أغٞ َٚل ،ٚانتٝكعت بلنٝل

عًٝ٘ عڀل٤ ايك١ُ ؾُل أغدل بٗل نًُٝلٕ أسؿا ست٢ َلت عڀل٤ ؾشؿخ بٗل بعتؿٙ  
اَكأ٠ َٔ أًٖ٘ قلٍ: َٚل يلع ٖفا ا٠ؿٜح بلٶؿٜٓت١ إ٫ بعتؿ َتٛت نتًُٝلٕ بتٔ      

 . (37)☻ ٜهلق 
ايهبرل٠: نٌ َل ْٗٞ اهلل ٚقنتٛي٘ عٓت٘ ٸ ايهتتلب ٚايهت١ٓ     أسبيت ٸ اهلل ، 

ٖٚٞ نٌ َع١ُٝ ؾٝٗل سؿ ٸ ايؿْٝل، أٚ ٚعٝؿ ٸ  ايهًـ ايُل٠٭، ٚا٭ثك عٔ
اٯغك٠، ٚلاؾ يٝؼ اٱن٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ: أٚ ٚقؾ ؾٝٗل ٚعٝؿ بٓؿٞ اٱٲلٕ، أٚ يعٔ 
أٚ ٦ُٖٛل، ٫ٚ بؿ َٔ ايتهًِٝ بإٔ بعٕ ايهبل٥ك أندل َٔ بعتٕ، أ٫ تتك٣ إٔ   

ًؿ ٸ ايٓلق ٫ٚ ٜػؿك عؿ ايًكى بلهلل َٔ ايهبل٥ك َع إٔ َكتهب٘ ٤ ◘قنٍٛ اهلل 
ُر َمٚ ُدوَن َذفِاَؽ دَِاـ َيَناُٚء ٔاهلل ي٘ أبؿا قلٍ تعلٮ: ٍِ ٌْ َ  بِِف َوَي ُر َأن ُيْؼَ ٍِ ٌْ إِنَّ اهللَ َٓ َي

ًًِٔدا ًٓ َب ْد َوؾَّ َواَل ََ ْ  بِٚهللِ َؾ ٚيكؿ تهؿٌ اهلل  ص 116طايٓهل٤:  ٖ(116) َوَمـ ُيْؼِ
ْقَن إ١ٟٓٔ قلٍ تعتلٮ: تعلٮ ٶٔ ادتٓب ايهبل٥ك، إٔ ٜؿغً٘ ا َٓ ٌَئئَِر َمٚ ُتْْ ـَ ٌُقْا 

َُِْ  ِن ََتْ

اِريًم  ـَ اْدَخاًل  ؿ مه ُُ ِْ اْدِخ ُٕ ْؿ َو ُُ
َِّٔاٚتِ ْؿ َشا ُُ ْر َظاْ ٍِّ َُ ُٕ  ،  ص.31طايٓهتل٤:   ٖ(31) َظُْْف 

ٚيكؿ اغتًـ ايعًُل٤ ؾٝٗل، ؾُِٓٗ َٔ عؿٖل نبع نبل٥ك; انتٓلؾٶا ٠ؿٜح أبٞ 
ٌَْع ♂:☺ٖكٜك٠  ًَّ ٌُقا اف

َُِْ ِٚت ادُ اْج ََ قلٍ ابتٔ عبتلى   ٚ، ▬ -أٟ: اٶًٗهلت – قبِ
، ٚأؾقز اٱَتلّ ا٠تلؾغ ٣ُتؿ    : ٖٞ إٮ ايهبع٭ أقكب َٓٗتل إٮ ايهتبع  ☻

ٚٲهتٔ ايكدتٛع يهتتلب    سلو ايؿٜٔ ايفٖيب ٸ نتلب " ايهبل٥ك " نبع٭ نبرل٠ 
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 )لاؾ اٶهًِ ايَٝٛٞ َٔ ايعًِ ايًكعٞ( ٶعكؾ١ اٶمٜؿ َٔ ٖفٙ ايهبل٥ك.
ؾٝكتتٍٛ ٚتعتتلٮ ٩تتفقْل ٸ ٣هتتِ نتلبتت٘ َتتٔ نبتتل٥ك ايتتفْٛب  ٚاهلل نتتبشلْ٘

َٚفْقاْ  ُؿْؾ نبشلْ٘:ٔ ًَ ؿْ  َحرَّ َ  َمٚ َأْتُؾ  َت ُُ ؿْ  َربه ُُ ْٔ َِ قاْ  َأَّٓ  َظ ـُ ًٚ  بِفِ  ُتْؼِ ْٔا ـِ  َصا  َوبِْٚفَقافِاَدْي
 ًٚ ٕٚ ًَ ُِقاْ  َوَٓ  إِْح ُُ َْ ـُؿ َت ـْ  َأْوََٓد ـُ  إْماَلٍ   مِّ ْح ؿْ  َّٕ ُُ ْرُزُؿ ُٚهؿْ  َٕ َرُبقاْ  َوَٓ  َوإِيَّ َْ َقاِحَش  َت ٍَ  اْف

رَ  َمٚ َٓ ٚ َط َٓ ـَ  َوَمٚ ِمْْ ُِقاْ  َوَٓ  َبَى ُُ َْ َس  َت ٍْ ؼِّ  إَِّٓ  اهلل َحرَّ َ  افَُِّل افَّْ ؿْ  بِْْٚلَ ُُ ؿْ  َذفِ ـُ ٚ  بِفِ  َوصَّ
 ُُ َِّ ًَ ُِقنَ  ؿْ اَف َِ ًْ  ص.151طا٭ْعلّ: َٖت

 أځبٹٞ ٔڇع٩فقْل َٔ نبل٥ك ايفْٛب ٸ أنجك َٔ سؿٜح ؾ◘ ٚنفيو ؾإٕ ايٓيب 
ٔٵ بٳهڃكٳ٠ځ ٘ٹ عٳ ٍٳ☺  أځبٹٝ ٍٳ: قځل ٞټ قځل َٓ ♂:◘  ايٓٻبٹ ؿْ  َأ ُُ ٌُِّا َٕ َزِ  ُأ ـْ َٖ ٌَٚئِرِ  بِ َُ  َباَذ  :َؿُٚفقا َثاَلًثٚ اْف

ا ُ  :َؿَٚل  ،اهلل َرُشقَل  َيٚ ْذَ قُ   بِٚهللِ اإْلِ َُ ـِ  َوُظ ٕٳ ٚٳدٳًځوٳ اْفَقافَِدْي ٍٳ  َٴتٻهٹ٦ٶل ٚٳنځل َٓ  :ؾځكځتل  َأ
ٍٳ ▬ورِ افزه  َوَؿْقُل  ُٳل :قځل ٍٳ ؾځ ٖٳل لٳا ًڃٓٳل سٳتٻ٢ ٜٴهځكٿقٴ ٘ٴ :قڂ  .(1) نٳهځتٳ يځٝٵتٳ
ٔٵٚ ٔڇ: ☺  ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٞٿ عٳ ٍٳ ◘  ايٓٻبٹ ٌُقا♂:قځتل

َُِْ ٌْعَ  اْج ًَّ ِٚت  اف ََ  :قځتليڂٛا  ▬ادُْقبِ
ٍٳ ٜٳل َٳل اهلل قٳنٴٛ ٔٻ ٚٳ ٍٳ ؟ٖٴ ْ ُ ♂:قځل ْحرُ ،  بِٚهللِ افؼِّ ًِّ ُُْؾ ،  َواف ٍْسِ اف َوَؿ  اهلل َحارَّ َ  افَُِّال َّْ

 َّٓ ؼِّ  إِ ُؾ ،  بِْْٚلَ ـْ َبٚ َوَأ ُؾ ،  افرِّ ـْ َُِٔٔؿِ  َمٚلِ  َوَأ ََُّقلِّ ،  اْف ْحِػ  َيْق َ  َواف  ادُْْحَهَِْٚت  َوَؿْذُف ،  افزَّ

ِمَِْٚت  ْٗ ٚؾاَِلِت  ادُْ ٌَ  .(2) ▬اْف
ٔٵ ٔڇ ٚٳعٳ ٕٻ ،☺ َٳهٵعٴٛؾٺ ابٵ َٳلبٳ قٳدٴ٬ڄ أځ ٔڇ أځ َٵكٳأځ٠ٺ َٹ ٞٻ  ؾځتأځتٳ٢  ،ًځت١ڄ قڂبٵ ا ◘  ايٓٻبٹت
ٍٳ ؾځأځغٵبٳكٳٙٴ اَلةَ  َوَأؿِؿِ ٔ:☾  اهلل ؾځأځْٵمٳ ٚرِ  َضَرَفِ  افهَّ َٓ ًٚ  افَّْ ـَ  َوُزَفٍ ْٔؾِ  مِّ َِّ اَِْٚت  إِنَّ  اف ًَ  اْْلَ
ـَ  ٌْ َِّٔاِٚت  ُيْذِه اا ًَّ ٍٳ  ص،114طٖتٛؾ:   ٖاف ٌٴ  ؾځكځتل ٍٳ  ٜٳتل  :ايكٻدٴت ٞ  اهلل قٳنٴتٛ  ؟ٖٳتفٳا  أځيٹت
ٍٳ ٔعِ ♂:قځل ِّ ُِ  ِْلَ ؿْ  لُأمَّ ِٓ ِِّ  .(3) ▬ـُ

ٔٵ ٕٻ ،☺ ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ ٚٳعٳ ٍٳ أځ ٕٳ◘  اهلل قٳنٴٛ ٍٴ نځل َقاُت ♂:ٜٳكڂٛ َِ ا اُس  افهَّ ّْ ، اْْلَ

 ُٜ اا ًَ ّْ ِٜ  إَِػ  َواْْلُ اا ًَ ّْ ااَراٌت  َرَمَوااٚنَ  إَِػ  َوَرَمَوااٚنُ ، اْْلُ ٍِّ َُ َـّ  َمااٚ ُم ُٓ ْٔااَْ َٛ  إَِذا :َب ََُْاا  اْج

                                                 

 .ٚايًؿغ يًبػلقٟ 87، َٚهًِ  2654ايبػلقٟ أغكد٘ ( صحٔح) (1)

 .89َٚهًِ ، 2766ايبػلقٟ أغكد٘ ( صحٔح) (2)

 ايًؿغ يًبػلقٟ.   2763َٚهًِ  526أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (3)
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ٌَٚئِرَ  َُ   .(1)▬اْف
ٔٵ  ُٵكڇٚٚٳعٳ ٔڇ عٳ ٔڇ ٝؿٹنٳعٹ بٵ ّڇ بٵ ٍٳ ايڃعٳل ٕٳ عٹٓٵؿٳ نڂٓٵتٴ :قځل ُٳل ٗٴٛقڈ ؾځؿٳعٳل، ☺ عٴجٵ  بٹڀځ

ٍٳ ُٹعٵتٴ ؾځكځل ٍٳ نٳ ٍٴ◘  اهلل قٳنٴٛ ـَ  َمٚ♂:ٜٳكڂٛ اِِؿٍ  اْمِرئٍ  ِم ًْ اهُ  ُم ُيُ ٌٜ  َصااَلةٌ  ََتْ ُُقَبا ُْ ، َم

ـُ  ًِ ُْٔح ٚ ُوُوقَءَهٚ َؾ َٓ ٚ َوُخُنقَظ َٓ قَظ ـُ ْٝ  إَِّٓ  :َوُر َٕ ٚ َٚرةً  ـَ ٍَّ َِ  دَِٚ ـَ ٌْ َٚؿ ـْ  َٓ ُٕقِب  ِم ْ  َمٚ :افذه  َل

ِت  ْٗ ٌَِرةً  ُي ْهرَ  َوَذفَِؽ  ،ـَ فُ  افدَّ َِّ  .(2)▬ ـُ
ٔڇ  ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٴٛ قلٍ ٷل بليًُِ أيب٘ ي٦ٝل قأٜت َل: قلٍ☻  عبلى ابٔ عٔٚٳ عٸ
ٞٿ َٛ  اهلل إِنَّ ♂:◘  ايٓٻبٹ َُ ـِ  َظَذ  ـَ ـْ  َحيَّفُ  آَد َ  اْب ٚ ِم َٕ اٚ َٜ َُمَٚفَ  َٓ  َذفَِؽ  َأْدَر َ  افزِّ َٕ اْغِ  َؾِز ًَ  اْف

َٕٚ - ا٭دٓبٝلت ٚايٓهل٤ ايعٛقات إٮأي  - افََّْيرُ  اٚنِ  َوِز ًَ ِِّ  ايٓڀتل أي  - ادَْْْىِاُؼ  اف
ُس  - بليؿذٛق ٜتعًل َٚل بليؿشٌ ٍْ َّْاكت َوافَّْ َّ ل َُ ِٓ َُ ٍ  أٟ - َوَتْنا  يُتلسبٗل  تهتٛ
ْرُج  - ٚٝكن٘ ٍَ ُ   -١ ا٠كٝكٝ ايمْل آي١ أٟ - َواْف فُ ـُ  َذفَِؽ  ُيَهدِّ ٘  َتل  بؿعٌ أٟ - َِّ  ٰٓتت
ُبفُ  - ايٓؿو ذِّ َُ  .(3) ▬- َٚكؿَلتٗل ايؿٛاسٌ ىذلب أٟ - َوُي

ٔ ايًتٝؼ ا ؾٓت١ًٝ  َعليك اٱغت٠ٛ، قتلٍ    ٔ  بت ٞ  ٕإ:  دتدلٜ  نبرلٖتل  اٶعلَت
 اييت ٚاٶكؿَلت ن٦ٝلت، تعتدل ايه٦ٝلت ؾُكؿ١َ ،لبٗ ايتٗلٕٚ ٨ٛل ٫ َٚػرلٖل

ٕ  ؾت٬  اٶهتًِ،  بٗل تٗلٕٜٚ إٔ ٨ٛل ٫ٚ ايفْٛب، َٔ تعتدل ايُػل٥ك ٖٞ  ٜتٗتلٚ
ٔٵؾ أيبٗٗل، َٚل ايفْٛب ٖفٙ ٯكؿَلت ٌڇ عٳ ٗٵ ٔڇ نٳ ٍٳ☻  نٳعٵؿٺ بٵ ٍٳ : قځل ٍٴ  قځتل  قٳنٴتٛ

ؿْ ♂:◘  اهلل ـُ ٚ َراِت  إِيَّ ََّ ُٕقِب  َوُُمَ ْق ٍ  افذه ََ َزُفقا ـَ ـِ  ِف  َٕ اقدٍ  َذا َؾَجٚءَ  َوادٍ  َبْى ًُ  َذا َوَجاٚءَ  بِ

قدٍ  ًُ َُّك بِ َْٕوُجقا َح ٌَْزَتُ  َأ َراِت  َوإِنَّ  ؿْ ُخ ََّ ُٕقِب  ُُمَ َُك افذه َخْذ  َم ْٗ اٚ ُي ٚ ِِبَ َٓ ٌُ افُ  َصاِٚح ُْ ِِ  ▬ُتْ
 .ٚاْض اٶجٌ ،(4)

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                                 

 .233أغكد٘ َهًِ   (صحٔح) (1)

 .228أغكد٘ َهًِ  (صحٔح) (2)

 .ٚايًؿغ يًبػلقٟ 2657 َٚهًِ، 6243ايبػلقٟ أغكد٘ ( صحٔح) (3)

 .2686َشٝض اٟلَع َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ  3818أٴؿ أغكد٘ ( صحٔح) (4)
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 ٚنت٦ٝلت  ْؿهٓلأ يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
ٔٵ أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع ق١ُ سل٘ب بٔ أبٞ بًتع١. ؾځ ٍّ  عٳت  عٳًٹت

ٍٳ☺  ٍٴ بٳعٳجٳٓٹٞ: قځل ٟٻ  َٳكٵثٳتؿٺ  بٳلٚٳأځ◘  اهلل قٳنٴٛ ٛڇ ٔٳ  ٚٳايمټبٳٝٵتكٳ  ايڃػٳٓٳت ّڇ  بٵت ٛٻا ُّٓٳتل  ايڃعٳت  ٚٳنڂ
ٍٳ - ا١ٌٝ ْكنب ٳٝعٓلأٟ  - ؾځلقڇىٷ قا♂:قځل َُ َىِِ ْٕ َُّك ا ُْٖتقا َح َٜ  َت أٟ  - َخاٚخٍ  َرْوَوا

ٚ َؾِ٘نَّ ، -َهلٕ ب٭ َه١ ٚاٶؿ١ٜٓ  ـَ  اْمَرَأةً  ِِبَ ـِغَ  ِم ٚ ،ادُْْؼِ َٓ ًَ ٌَُٚب  َم ـْ  ـِ ِٛ  ِم  ـِ ْبا َحٚضِ

َٜ  َأِّب  ًَ َُ ِْ ـِغَ  إَِػ  َب ٖٳل، ▬ادُْْؼِ ٗٳتل  بٳعٹترلڈ  عٳًځ٢ تٳهٹرلٴ ؾځأځؾٵقٳنڃٓٳل ٍٳ  سٳٝٵتحٴ  يځ ٍٴ  قځتل  اهلل قٳنٴتٛ
ًڃٓٳل، ◘ ٖٳل، نٹتٳلبٷ َٳعٳٓٳل َٳل: ؾځكځليځتٵ، ايڃهٹتٳلبٴ: ؾځكڂ ، - بعرلٖتل  ؾأ٧ٓتل أٟ  - ؾځأځْٳػٵٓٳل

ُٳهٵٓٳل ِٵ ؾځليڃتٳ ًځ ًڃٓٳل، نٹتٳلبٶل ْٳكٳ ؾځ ٍٴ  نځتفٳبٳ  َٳل: ؾځكڂ ٔٻ ◘  اهلل قٳنٴتٛ  ٚٵأځٳ ،ايڃهٹتٳتلبٳ  يځتٴػٵتكڇدٹ
ُٻل، يځٓٴذٳكٿؾٳْٻوٹ ًځ ٛٳتٵ ايڃذٹؿٻ قٳأځتٵ ؾځ ٖٵ ٗٳل إڇيځ٢ أځ ٌ  لاقٖلإ َعكؿأٟ  - سٴذٵمٳتٹ  ايتهت١  َجت

ٞٳ، - ٖٹ ٘ٴ بٹهٹهٳل٤ٺ - ٚنڀٗل ع٢ً نهل٤ٖل يلؾ٠أٟ  - َٴشٵتٳذٹمٳ٠څ ٚٳ  ؾځلْٵڀځًځكڃٓٳل ؾځأځغٵكٳدٳتٵ
ٗٳتل  ٍڇ يځتت٢إڇ بٹ ٍٳ ◘  اهلل قٳنٴتتٛ ُٳتتكٴ ؾځكځتل ٍٳ  ٜٳتتل: عٴ ٕٳ قځتتؿٵ ،اهلل قٳنٴتٛ ٘ٴ اهلل غٳتتل  ٚٳقٳنٴتتٛيځ

َٹٓٹ٭ٳ ُٴتت٪ٵ ْٵتتكڇبٳ ؾځتتؿٳعٵٓٹٞ ٚٳايڃ ٘ٴ ؾځٮځ ٍٳ، عٴٓٴكځتت ٞټ ؾځكځتتل َِااَؽ  َمااٚ: ♂◘  ايٓٻبٹتت  َمااٚ َظااَذ  مَحَ

 َٝ ًْ ٍٳ ▬؟َصَْ ٘ٹبٷ قځل ٕٵ بٹٞ َٳل هللٹٚٳا: سٳل ٕٳ ٫ځ أځ َٹٓٶل أځنڂٛ ٘ٹٚٳ بِاهللِ َٴ٪ٵ  أځقٳؾٵتٴ ;◘  قٳنٴٛيٹ
ٕٵ ٕٳ أځ ّڇ عٹٓٵؿٳ يٹٞ ٜٳهڂٛ ٛٵ ٗٳل اهلل ٜٳؿٵؾځعٴ ٜٳؿٷ ايڃكځ ٔٵ  بٹ ٞ  عٳت ًٹت ٖٵ ٞ  أځ َٳتليٹ ٔٵ  أځسٳتؿٷ  ٚٳيځتٝٵوٳ  ،ٚٳ  َٹت

َٵشٳلبٹوځ ٘ٴ إڇ٫َّ أځ ٔٵ ٖٴٓٳلىځ يځ ٘ٹ َٹ ًٹرلٳتٹ ٔٵ عٳ ٘ٹ اهلل ٜٳؿٵؾځعٴ َٳ ٔٵ بٹ ٘ٹ عٳ ًٹ ٖٵ ٘ٹ أځ َٳليٹ ٍٳ ،ٚٳ ٞټ  ؾځكځل  ايٓٻبٹت
قُفقا َٓ وَ  َصَدَ  :♂◘  َُ ا إَِّٓ  َففُ  َت ٍٳ ، ▬َخاْرً ُٳتكٴ  ؾځكځتل ٘ٴ : عٴ ٕٳ  قځتؿٵ  إڇْٻت ٘ٴ  اهلل غٳتل  ٚٳقٳنٴتٛيځ

َٹٓٹ٭ٳ ُٴ٪ٵ ْٵكڇبٳ ؾځؿٳعٵٓٹٞ ،ٚٳايڃ ٘ٴ ؾځٮځ ٍٳ، عٴٓٴكځ َْٔس ♂:ؾځكځل ـْ  َأَف ٍٳ  ▬؟َباْدرٍ  َأْهؾِ  ِم اؾَّ ♂:ؾځكځتل ًَ  َف

َِعَ  اهلل َٚل  ،َبْدرٍ  َأْهؾِ  إَِػ  اضَّ ََ ُِقا َؾ َّ ْد  ،ُُؿْ ِصاْ  َمٚ اْظ ََ ْٝ  َؾ ٌَ ؿُ  َوَج ُُ ُٜ  َف َّْ ْد  َأوْ  ،اْْلَ ََ اْرُت  َؾ ٍَ  َؽ

ؿْ  ُُ َٳعٳتٵ ▬؟َف ُٳكٳ عٳٝٵٓٳل ؾځؿٳ ٍٳ ،عٴ ٘ٴ اهلل :ٚٳقځل ِٴ  ٚٳقٳنٴٛيڂ ًځت َاٚيٚٔقتلٍ تعتلٮ:  . (1) أځعٵ  َأُّيه

                                                 

  .3983أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (1)



للماوس على العنىان األٌسر  ، وللىصىل ألي عنىان اضغط على الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على 

 تنقل بٍه الصفحات أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downهرس، وبىاسطة المطلىب  فً الف

 

131  

131 

ـَ  ُٕقاْ  َٓ  آَمُْقاْ  افَِّذي ق ُشاقَل  اهلل ََّتُ ُٕاقاْ  َوافرَّ ق ؿْ  َوََّتُ ُُ اٚتِ َٕ ُُؿْ  َأَمٚ َِ  َوَإٔا ًْ اقنَ َت ُّ(27)ٖ 
 .ص27طا٭ْؿلٍ: 
ٕ  ٖفا ٸ ٰكټ اٱن١َٝ٬ أَتٓل إٕ ٔڈ  ايمَتل  َت٬سكت١،  ْٚهځبتلت  ١تععُٝت  ٯشٳت

 .أبٓل٥ٗل َٔ ٚتلقات أعؿا٥ٗل، َٔ تلق٠ َتعؿؾ٠، ١ٝلْلت ا٭١َ تعكٸٗي
ٔ  ٚا١ٝل١ْ ٔ  ،اٶٓتلؾك٭  زلتلت  َت ـ  ٚإ٫ َٓتلؾل،  بليٓتكٚق٠  ؾل١تل٥  ؾهٝت

ٔٵؾځ! بليٓؿلم؟ إ٫ غٝلْت٘ نٝٴػؿٞ ٕٻ، ☺ ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٍٳ أځ ٍٳ◘  اهلل قٳنٴٛ  آٜٳت١ڂ  :قځل
ُٴٓٳلؾٹلڇ َث  إَِذا♂:ثٳ٬ځخٷ ايڃ َذَب  َحدَّ ـَ  َوإَِذا ـَ ِ ََِػ  َوَظَد  َوإَِذا َخٚنَ  اْؤَُت  .(1) ▬َأْخ

ٔڇ  اهلل عٳبٵتؿٹ  ٠ؿٜح ;ا١ل٥ٕٓٛ ِٖ ايكٝل١َ ّٜٛ ؾٓٝش١ ايٓلى ٚأيؿ ُٳتكٳ  بٵت  عٴ
ٍٳ☻  ٍٳ قځل ٞٿ:قځل ُٚل: َهاِذِه َؽاْدَرُة ُؾااَلنٍ فِ ♂◘ : ايٓٻبٹ ََ ، ُي ِٜ ََٔٚم

َِ ؾِّ َؽِٚدٍر فَِقاٌء َيْقَ  اْف ُُ ▬ 
ٔٳ ٖفا ،(2) ّ  أَتكٙ  ؿتٓتض ٚمل ٜ ايٓتلىٳ  ب٭ اْؿىٸ ٚإٕ ا١ل٥ ٔ  اهلل عبتلؾ  أَتل  ؾتأٜ

 !ايكٝل١َ؟ ّٜٛ ٜفٖب
ٔٵ ؾځ ا١ٝل١ْ َٔ ٜهتعٝف◘ قنٍٛ اهلل  ٚنلٕ ٞ  عٳت ٍٳ ☺  ٖٴكٳٜٵتكٳ٠ځ  أځبٹت ٕٳ : قځتل  نځتل

ٍٴ ٍٴ◘  اهلل قٳنٴٛ ـْ  بَِؽ  َأُظقذُ  إِّنِّ  افِٓؿَّ ♂:ٜٳكڂٛ قعِ  ِم فُ  :اْْلُ َّٕ اِجٔعُ  بِْاَس  َؾِ٘  َوَأُظاقذُ  ،افوَّ

ـْ  بَِؽ  ِٜ  ِم َٕ َٚٔ
َٚ :اْْلِ ِٝ  َؾِ٘نَّ ًَ ُٜ  بِْا َٕ  .(3) ▬اْفٌَِىٚ

ٔٵؾځ ،ا١ْٛ١ َع ست٢ َف١ََٛ ا١ٝل١ْٚ ٍٳتقځ☺  ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٍٳ ل ٍٴ قځل  اهلل قٳنٴٛ
َمَ  َأدِّ :♂◘  ْٕ َٜ ا َٕ ـْ  إَِػ  ٚ ََْؽ  َم َّ َُ َٓ  ،اْئ ـْ  َو ـْ  ََّتُ ََٕؽ  َم  .(4) ▬َخٚ

 َعليك اٱغ٠ٛ، ١ٝل١ْ ا٭َل١ْ َٛقٷ ٤تًؿ١ ْفنك َٓٗل:
ِ  تٓؿٝتف  ٸ اهلل ٭عتؿا٤  َڀ١ٝ اٶهًِ ٜهٕٛ إٔب :افًَٔدة خٕٜٔٚ - 1  ٤ڀڀتلتٗ
 َب َضَ ٔ :تعلٮ قلٍ عٛقاتٗل ع٢ً شلِ ؾي٬ٝڄ أٚ ٚايعبلؾ يًب٬ؾ ؾَلق َٔ ؾٝٗل َٚل
ـَ  َمَثالً  اهلل ِذي َِّ ُرواْ  ّف ٍَ َُٚ ُفقطٍ  َواْمَرَأَت  ُٕقٍح  اْمَرَأَت  ـَ َٕ ٚ َٝ  ـَ ا ـِ  ََتْ ٌْاَدْي ـْ  َظ َٕاٚ ِما ٌَِٚد  ِظ

                                                 

  .59، َٚهًِ  2682أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (1)
 ٚايًؿغ ٶهًِ.1736، َٚهًِ  6966أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (2)
 .1283ٚسهٓ٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  1547أغكد٘ أبٛ ؾاٚؾ  (حًـ) (3)
 .  240َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  3534أغكد٘ أبٛ ؾاٚؾ  (صحٔح) (4)
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ْغِ  ٚ َصِْٚلَ ََُُٚهَ َٕ َِؿْ  َؾَخٚ َِْْٔٚ َؾ ٌْ َم  ُي ُٓ ـَ  َظْْ ًْٔاٚ اهلل ِم رَ  اْدُخالَ  َوؿَِٔؾ  َص  ٖافداِخِِغَ  َمعَ  افَّْٚ
 ْتٛع  اَتكأ٠  ؾهلْت ايؿلس١ً، ٫ ايؿٜٔ غٝل١ْ ٖٞ ٖٓل ١ٚا١ٝلْص. 10:ايتشكِٜط

ٔ  اٟبلبك٠ أغدلت أسؿ ْٛع َع آَٔ ؾإـا ْٛع، نكٸ ع٢ً تڀًع ّ  َت ٘  ْتٛع  قتٛ  بت
 .ايه٤ٛ ٜعٌُ ٷٔ اٶؿ١ٜٓ أٌٖ ب٘لٚد١ يٛط  أغدلت أسؿٶا يٛط انتٓلف إـاٚ

 .ايت٢ ـنكت بًتع١ أبٞ بٔ سل٘ب نُل ٸ ق١ُ: خٕٜٔٚ اهلل أظداء مقآة - 2
 .اٶهًُ٭ سٝل٠ عٔ تعمٍ بٌ تٴڀځبٸل، ؾ٬: افؼيًٜ خٕٜٔٚ - 3
 قتتلٍ ا٠تتكاّ، ايٓعتتك٠ ا٭عتتكاٗ ٸ ا١ٝلْتت١ َٚتتٔ :إظااراض خٕٔٚااٜ - 4
َِؿُ ٔ:تعلٮ ًْ َٜ  َي ٍِك َوَمٚ إْظُغِ  َخٚئَِْ ُدورُ  َُّتْ  : عبتلى  ابٔ قلٍ ،ص19:غلؾكط ٖافهه

 إيٝٗتل،  ْعتك  غؿًٛا ؾإـا سهٓل٤، اَكأ٠ ٚؾِٝٗ بٝت أٌٖ ع٢ً ٜؿغٌ ايكدٌ ٖفا> 
ٕٻ ؾڀٓٛا ٚإـا ٔ  ٢ْٗٚ ايمْل اهلل سكّ ٚقؿ! بليمْل؟ ؾهٝـ ،> بُكٙ غ ٘  عت  َكلقبتت

٘  ٤ٚليڀ١ ٍ  أنتبلب َرُباقاْ  َوَٓ ٔ:ؾكتل َْ َٕاك َت افُ  افّز َّٕ اٚنَ  إِ ًٜ  ـَ  َٖشأٌِالً  َوَشاٚء َؾِٚحَنا
 .ص32:اٱنكا٤ط

 ًَٚتكب٘،  َڀعُ٘ ٸ ا٬٠ٍ ع٢ً ٩كّ ا٠ل ٚاٶهًِ :افًُٛ خٕٜٔٚ - 5
ٔٵؾځ نفب، ٫ٚ غؿاع ٫ٚ غٌ ؾ٬ ٞ  عٳ ٕٻ، ☺ ٖٴكٳٜٵتكٳ٠ځ  أځبٹت ٍٳ  أځ  َٳتكٻ ◘  اهلل قٳنٴتٛ
ّڈ َٴبٵكٳ٠ٹ عٳًځ٢ ٌٳ ،٘ځعٳل ٗٳتل  ٜٳؿٳٙٴ ؾځأځؾٵغٳ ٘ٴ  ؾځٓٳليځتتٵ  ؾٹٝ َٳتلبٹعٴ ٍٳ  ،بٳًځت٬ڄ  أځ  َياٚ َهاَذا َماٚ♂:ؾځكځتل

 َٛ ٚ ِ  َصِٚح ًَ ٍٳ ▬؟افىَّ ٘ٴ :قځل َٳلبٳتٵ ُٳل٤ٴ أځ ٍٳ  ٜٳتل  ايهٻ ٍٳ  اهلل قٳنٴتٛ َُافُ  َأَؾااَل ♂:قځتل ِْ ًَ  َؾاْقَ   َج

 ِ ٚ ًَ لْ  افىَّ ُس  َيَراهُ  ـَ ـْ  ،افَّْٚ َْٔس  َؽشَّ  َم َِ  .(1) ▬ِمِّْل َؾ
ٌٸ إٔب ادْهٛ: خٕٜٔٚ - 6  إٮ َٓؿعت١  ٟكٸ ؾٝ٘ عٴٝٿٔ ايفٟ َُٓب٘ ايكدٌ ٜهتػ
ٔٵؾځ قكابت٘، أٚ يػُ٘ ٔڇ اهلل عٳبٵؿٹ عٳ ٔٵ بٴكٳٜٵؿٳ٠ځ بٵ ٘ٹ عٳ ٞٿ   ،أځبٹٝ ٔڇ ايٓٻبٹت ٍٳ ◘  عٸت ـْ ♂:قځتل  َما

َْٚهُ  ِْ َّ ًْ َُ ؾٍ  َظَذ  اْش َّ َد  َأَخَذ  َؾَم  ِرْزًؿٚ َؾَرَزْؿَْٚهُ  َظ ًْ قَ  َذفَِؽ  َب ُٓ ُِقٌل  َؾ  .(2) ▬ُؽ
ٕ  ٚيتفا خٕٜٔٚ افرظٜٔ:  - 7 ٔ  نتل  ؾت٬  ٚا٭٫ٚؾ، ايمٚدت١  تٓتٝٝع  ا١ٝلْت١  َت

                                                 

 .102أغكد٘ َهًِ  (صحٔح) (1)
 .6023َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  2943أغكد٘ أبٛ ؾاٚؾ  (صحٔح) (2)
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ِ  ٫ٚ بلٶعكٚف ٜأَكِٖ ٫ٚ ٜ٪ؾبِٗ ٔ  ٜٓٗتلٖ ٔٵ ؾځ ،اٶٓهتك  عت ٌڈ  عٳت ٍٳ  ☺  َٳعٵكٹت قځتل
ٍٴ ـْ  َمٚ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ٌْدٍ  ِم ِظٔفِ  َظ َسْ ًْ ًٜ  اهلل َي َّٔا اقُت  َرِظ ُّ اقُت  َياْق َ  َي ُّ  َؽاٚش   َوُهاقَ  َي

َُِّٔفِ  َّٓ  فَِرِظ ْٔفِ  اهلل َحرَّ َ  إِ َِ َٜ  َظ َّْ  ُْب َٔ أندل - اٶهًُٕٛ أٜٗل - غٌ ٚأٟ، (1) ▬اْْلَ
ٍ  ٸ ايؿٍ ٘  اٶٓتم ٔ  َتلسٶتل  ٚدعًت ٔ  يًكلَتكٜ ٍ  َت  ٚاٶتكاٖك٭  ٚايٓهتل٤  ا٭٘ؿتل
ٚإـا أُٖتٌ ايتمٚز ستل لٚدتت٘ ٚمل      !؟ٕ َل يل٩ٚا َٔ ايكٓٛات ا١لقد١٪تلقٚ

ٜڀعُٗل ٚمل ٜههٗل ٷل انته٢ أٚ أؾ٢ً نتكٖل ؾكتؿ غتلٕ ا٭َلْت١، ٚإٕ أؾًتت      
ايمٚد١ نك لٚدٗل ؾكؿ غلْت ا٭َل١ْ، ٚإٕ ؾغٌ بٝتٗل أستؿ بػترل إـٕ لٚدٗتل    

 ؾكؿ غلْت ا٭َل١ْ.
 ؾكؿ غلٕ اهلل. اهلل ١َٝعُ عٔ دٛاقس٘ ؿغؾُٔ مل ٩ خٕٜٔٚ اْلقارح: - 8
 ؾتتؿع  ٝٓتكٖل،  ايتيت  اجملتليو  سكتٛم  ٝؿغ أ٫ب خٕٜٔٚ أهار افْٚس: - 9
 .أغبلقٖل ًٜٚٓك أنكاقٖل ٜؿًٞ يهلْو
 َأَخاَذ  َوإِذْ ٔقتلٍ تعتلٮ:    ايعًُل٤، عٓل ٸ أَل١ْ ؾليعًِ :ًِؿاف خٕٜٔٚ - 10

ـَ  ِمَٔثَٚ   اهلل ََُٚب  ُأوُتقاْ  افَِّذي َُّّْْٔفُ  اْفُِ ٌَ ُُ سِ فِِ َف فُ  َوَٓ  َّْٚ َٕ ق ُّ ُُ ُْ ٌَُذوهُ  َت اقِرِهؿْ  َوَراء َؾَْ ُٓ  ُط
ْواْ  ًْٚ بِفِ  َواْصَسَ َّ ونَ  َمٚ َؾٌِْاَس  َؿِِٔالً  َث  ص.187:عُكإ آٍط َٖيْنَسُ
 اهلل إِنَّ ٔ:شاموات شاٌع ؾاق  ماـ ِباٚ اهلل وص افُال افقدائاع خٕٜٔٚ - 11
ؿْ  ـُ ُْٖمُر واْ  َأن َي َٕاِٚت  ُتٗده ا إَِػ  إَمٚ َٓ

ٌ  ،ص58:ايٓهتل٤ ط َٖٚأْهِِ  أؾا٤ ـيتو  ٸ ٜٚتؿغ
ـ  نٝـ اهلل قنٍٛ إٮ اْعكٚا، غٝل١ْ بٗل ؾلٶُل١ً٘ ايؿٜٕٛ، ٔ  انتتػً ٘  ابت  عُت

ِ  َتع  عٓتؿٙ،  سؿعٖٛل اييت ايٛؾا٥ع اٶًكن٭ إٮ يٝٴهٳًِ ٘ليب أبٞ بٔ عًٞ  أْٗت
 (.72عٓؿ ٖذكت٘ إٮ اٶؿ١ٜٓ ) أقْ٘ تكى إٮ ٚاْڀكٚٙ آـٚٙ

 ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ( )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن
* * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ ٣ُؿا إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
 -أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع ق٩ٜل يكنٍٛ اهلل ٸ اٶٓلّ ٯنًٞ ايكبتل  

ٔٵأغكدٗل ايبػلقٟ ٚآغكٜٔ  -ْبٝل٤ سل َٚٔ اٶعًّٛ إٔ ق٩ٜل ا٭ ُٴكٳ٠ځ  عٳ ٔڇ ا نٳت  بٵت
ٍٳ☺  دٴٓٵؿٴبٺ ٍٳ: قځل ٞټ قځل ُٝ  :◘  ايٓٻبٹ َٜ  َرَأْي َِ ْٔ َِّ َِْغِ  اف َِّٔٚن  َرُج َٖ  َأَت  َأْرضٍ  إَِػ  ْخَرَجاِّٚن َؾ

 ٍٜ َش دَّ ََ َْٚ ،ُم َْ َِ َى ْٕ َُّك َؾٚ َْْٔٚ َح ـْ  َنَرٍ  َظَذ  َأَت رِ  َوَشطِ  َوَظَذ  َؿٚئِؿٌ  َرُجٌؾ  ؾِٔفِ  َد ٍ  ِم َٓ  َبْغَ  َرُجٌؾ  افَّْ

ٌََؾ  ،ِحَجَٚرةٌ  َيَدْيفِ  َْٖؿ ُجُؾ  َؾ رِ  ِف  افَِّذي افرَّ َٓ ُجاُؾ  َأَرادَ  َؾاَِ٘ذا افَّْ ُجاُؾ  َرَماك ََيْاُرَج  َأنْ  افرَّ  افرَّ

هُ  ؾِٔفِ  ِف  بَِحَجرٍ  ُٞ  َؾَردَّ ْٔ ٚنَ  َح َؾ  ،ـَ ًَ َم  َؾَج َِّ َْٔخُرَج  َجٚءَ  ـُ
ِجعُ  بَِحَجرٍ  ؾِٔفِ  ِف  َرَمك فِ َم  َؾَرْ  ـَ

ٚنَ  ُٝ  ،ـَ ِْ َُ َٚل  ؟َهَذا َمٚ :َؾ ََ َُفُ  افَِّذي :َؾ رِ  ِف  َرَأْي َٓ َبٚ آـُِؾ  افَّْ  .(1) افرِّ
 تتكتمل،  ثٛبتو  ٸ ؾّ ْكڀت١  ٚقعت إـا أْت ؾّ، ٸ ٜهبض ٚاسؿاڄ ٚتُٛقٚا

 ٖفا( ايكبل آنٌ ٖفا: قلٍ ٖفا؟ َٔ ددلٌٜ ٜل: قًت! )ايؿّ ٸ ٜهبض بٛاسؿ نٝـ
 ! أغٞ ٜل ْؿهو ٸ اهلل ؾلتل ايكٝل١َ، ّٜٛ إٮ عفاب٘

 .ْه١٦ٝ ٚقبل ؾٌٓ قبل: كهُ٭بُؿ١ عل١َ ي ايكبل ٜٓكهِأغٞ ا٠ٝبب: 
 أستؿ  ٚتعڀتٝين  آ٫ف عًك٠ أعڀٝو بمٜلؾ٠، ٯلٍ َلٍ َعل١ْٚ: ايؿٌٓ قبل
 ٖفا اٶل١٥ ٸأٚ عًك٠ .. ث٬ث١ أٚ اثٓلٕبمٜلؾ٠ َكؿاقٖل  ،أٚ َبًؼ آغك  أيؿلڄ عًك
 .ايؿٌٓ قبل

: ي٘ ؾتكٍٛ ٖفا اٶلٍ نؿؾ َٚل ا٭دٌ ٚسلٕ إْهلٕ عٓؿ َلٍ يو: ايٓه١٦ٝ قبل
 أٚ اٯٕ نتؿاؾٖل  عًٝتو  ٨تب  آ٫ف عًتك٠  أنأيو، ٫ٚ لؾ أٚ عًٝو َل نؿؾ

 .اٶه٦ٛي١ يًذ١ٗ أيهٛى
 .عٓؿٟ َل: يو ؾٝكٍٛ

                                                 

 .2085ايبػلقٟ أغكد٘  (صحٔح) (1)
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 قبتل  ٖتفا  أيؿتلڄ  عًتك  أسؿ ٚتُرل أٜٓلڄ ن١ٓڄ اٶؿ٠ ؾًتهٔ سهٓلڄ،: ي٘ ٚتكٍٛ
 .ايعٌُ بٗفا تعٌُ ؾ٬ ٚٳلڇؾٵ، ْٳهٿ٧ٵ اٟل١ًٖٝ،
 سلٍ بجُٔ ٜٚهذلدعٗل َ٪دٌ بجُٔ ايهًع١ ٜبٝع إٔ: ٖٚٞ ،ايع١ٓٝ قبل َٚٓ٘

ُتج٬ ٜبٝتع نتعٝؿ إٮ نتٝؿ     ؾ .(66) ايكبل ع٢ً س١ًٝ ٭ْٗل ع١ٓٝ، ازلٗل ٖفٙ، 
نٝلق٠ ُٛه٭ أيؿل ٜهؿؾٖل بعؿ ن١ٓ ثِ ًٜذلٜٗل نتعٝؿ َتك٠ ثلْٝت١ َتٔ نتٝؿ ٸ      

ؿ ث٬ث٭ أيؿل ُٜٚبض ٸ ـَت٘ ٵهٕٛ أيؿتل يهتعٝؿ   ا٠لٍ بج٬ث٭ أيؿل ؾٝكبٕ نٝٳٿ
 ٜهؿؾٖل بعؿ ن١ٓ.
ٔ  ايكبتل أغٞ ا٠بٝب،  ِ  اجملتُتع  تٗتؿؾ  ايتيت  ايب٬ٜتل  أغڀتك  َت قتلٍ  ، اٶهتً

َٚ ٚيَ ٔ:تعلٮ ـَ  َأُّيه قاْ  آَمُْقاْ  افَِّذي َُ الَ  َمٚ َوَذُرواْ  اهلل اتَّ َِ ـَ  َب َباٚ ِما ُُؿ إِن افرِّ ْا ِمِْغَ  ـُ ْٗ ا  مه
  .ص278طايبكك٠:  ٖ(278)

ٜل َٔ آَٓتِ بلهلل ٚاتبعتِ قنٛي٘ غلؾٛا اهلل، ٚاتكنٛا ً٘ب َتل بكتٞ    :اٶع٢ٓ
ل، إٕ نٓتتِ  يهِ َٔ لٜلؾ٠ ع٢ً ق٩ٚى أَٛايهِ اييت نلْت يهِ قبٌ ٝكِٜ ايكبت 

َٚٔ أْٛاع ايكبتل قبتل ايؿٓتٌ ٚقبتل ايعٝٓت١، ؾكبتل        ٣كك٭ إٲلْهِ ق٫ٛ ٚع٬ُ.
ايؿٌٓ ٖٛ بٝع ايٓكٛؾ بليٓكتٛؾ أٚ ايڀعلّ بليڀعلّ َع ايمٜلؾ٠ نإٔ ٜبلع نًٝتٛ ٰتك   
دٝؿ بُٓـ نًٝٛ ٰك قؾ٨، ٚقبل ايع١ٓٝ ٖٛ إٔ ًٜذلٟ احملتلز يٓكٛؾ نًع١ َعٝٓت١  

ٜبٝعٗل ٷٔ ايذلاٖل َٓ٘ بتجُٔ ؾتٛق٣ أقتٌ ؾٝهتٕٛ     بجُٔ َع٭ إٮ أدٌ َع٭ ثِ 
 ايؿكم ٖٛ ؾل٥ؿ٠ اٶبًؼ ايف٣ أغفٙ آد٬ ٖٚفا ايبٝع سكاّ ٜٚكع بل٬٘.

ٔٵؾځ ٔڇ عٳ ُٳكٳ ابٵ ٍٳ☻  عٴ ُٹعٵتٴ: قځل ٍٳ نٳ ٍٴ◘  اهلل قٳنٴٛ ُُؿْ  إَِذا♂:ٜٳكڂٛ ًْ ٌَاَٚي ِٜ  َت ًَِْٔا  بِْٚف

ََٕٚب  َوَأَخْذُتؿْ  رِ  َأْذ ََ ٌَ ُُؿْ  اْف رْ  َوَرِؤ ُُؿُ  -أٟ اًْػًتِ بليمقاعت١   - عِ بِٚفزَّ ـْ اٚدَ  َوَتاَر َٓ  اْْلِ

َِّطَ  ؿْ  اهلل َش ُُ ْٔ َِ ًّٓ  َظ َُّك َيِْْزُظفُ  َٓ  ُذ قا َح ًُ ؿْ  إَِػ  َتْرِج ُُ   .(1)▬ِديِْ
ٔٵايكدٌ ٜأغف اشلؿ١ٜ ٷٔ ٜككْ٘، ؾځ◘ يكؿ ٢ْٗٳ قنٍٛ اهلل و َٳت  أځبٹٞ عٳ َٳ١ځتأڂ  ل
ٔڇ، ☺ ٞٿ عٳ ٍٳ◘  ايٓٻبٹ ـْ ♂:قځل عَ  َم ٍَ َ  َص ٍٜ  ِخٔفِ ِٕ َٚظ ٍَ َْٖهَدى بَِن ًٜ  َففُ  َؾ اٚ َهِديَّ َٓ ْٔ َِ اٚ َظ َٓ َِ ٌِ ََ  َؾ
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ْد  ََ ـْ  َظئًِم  َبًٚبٚ َأَتك َؾ َبٚ َأْبَقاِب  ِم  .(1)▬افرِّ
 ايعْٛت٭  أستؿ  ٸ ايمٜلؾ٠ َع ٙٓه٘ ايكبٟٛ اٶلٍ َبلؾي١ٜٚعؿ َٔ قبل ايؿٌٓ 

ٸ قتٍٛ   ٣كّ ٸ نت١ أَتٓلف َبٝٓت١  ٖٚٛ  َتكلبٓ٭ غرل أٚ اجملًو ٸ َتكلبٓ٭
للِعِر،ا♂:◘ ايتتٓيب  للِعُرابِالشَّ ،اَوالشَّ ابِللالُز  للِ ،اَوالللُزُّ للُ ابِالِػضَّ َهِ ،اَوالِػضَّ َهُ ابِالللهَّ الللهَّ

ََُؾَػلْ اَهلِههِا ،اَيلً اابَِقلٍ ،اَفلِذَذاااْخ
ٍ
ً ابَِسلَيا  ْؾِ ،اِمْثًلابِِؿْثٍ ،اَسلَيا

ِ
ْؾُ ابِاد

ِ
َُّْؿِر،اَواد َُّْؿُرابِال اَوال

ُُْم،اإَِذااَكلاَناَيلً اابَِقل ٍااْلَْصـَاُ ،اَفبِا اَكْقَفاِشلْئ ، ٚيًتبلؾٍ بٗتفٙ  ) أغكد٘ َهًِ( ▬قُعيا
ا٭َٓلف ٨ب اٶهلٚا٠ ٸ ايهٝتٌ أٚ اٶٝتمإ، ٚايتكتلبٕ قبتٌ ايتؿتكم، إ٫ إـا      
بٝعت بلٶلٍ، إ٫ ايفٖب ٚايؿ١ٓ ؾ٬ بؿ َٔ قبٕ ايجُٔ قبٌ ايتؿكم، ٚيٮنـ 

 بعٕ ايٓلى ًٜذلٕٚ ايفٖب بليتكهٝط.
َع عؿّ قبٕ  أٚ ايؿ١ٓ ايفٖب تبٝعأٚ  اسفق َٔ إٔ تًذلٟ ،ايُل٥ؼأغٞ 

، ٚنفا ٫ تٳبٹعٵ ـٖبلځ بفٖب أٚ ؾ١ٓ بؿ١ٓ َتع أغتف   ايجُٔ ٳ١ً ٚاسؿ٠ ٸ اجملًو
  ؾلقم ايجُٔ، ٚيهٔ ادعٌ ـيو ع٢ً بٝعت٭ نٌ َُٓٗل َهتك١ً عٔ ا٭غك٣.

استفقٟ َتٔ إٔ تبٝعتٞ ـٖبتو ايكتؿِٜ بتفٖب دؿٜتؿ         ،ا٭غت ايؿل١ًْ 
ؾعٞ ايؿكم يًُل٥ؼ ؾإٕ نلٕ ٫ بتؿ ؾبٝعتٞ ـٖبتو ايكتؿِٜ أ٫ٚ ثتِ اقبٓتٞ       ٚتؿ

ايجُٔ ٚبعؿ ـيو يو إٔ تًذلٟ َٔ ٖفا ايُتل٥ع أٚ غترلٙ ـٖبتل دؿٜتؿا بهتعك      
ٔٵدؿٜؿ، ؾځ ٍٳ ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٍٳ: قځل ٞټ قځل ـْ ♂◘  ايٓٻبٹ َُْغِ  َبٚعَ  َم ًَ ْٔ ٍٜ  ِف  َب ًَ ْٔ فُ  َب َِ َم  َؾ ُٓ ا ًُ ـَ  َأْو

َبٚ َأوْ   .(2)▬افرِّ
 فِربٚ ُّمٚضر ـثرة ٕذـر مْٓٚ: َعليك اٱغ٠ٛ، 

ٌ  عكٛب١( 1 ٘  ايكبتل  آنت ِ  ؾّ ْٗتك  ٸ ٜهتبض  أْت ٘  ٸ ًٜٚكت ٜتّٛ   بل٠ذتلق٠  ؾٝت
 ايكٝل١َ.
 .اٶٛبكلتايهبع  َٔ ايكبل أنٌ( 2

                                                 

 .6316بكقِ  َشٝض اٟلَع ٚسهٓ٘ ا٭يبلْٞ ٸ 3541أبٛ ؾاٚؾ  أغكد٘ (حًـ) (1)

 .6116بكقِ  َشٝض اٟلَع بلْٞ ٸ يٚسهٓ٘ ا٭ 3461أبٛ ؾاٚؾ  أغكد٘ (حًـ) (2)
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، ٚنٛي٘ هلل عؿٚا ؾُٝرل، ٚقنٛي٘ اهلل ٠كب َلسب٘ ٜعكٗ ايكبل أنٌ( 3
ْ  َؾِ٘نٔ:تعلٮ اهلل قلٍ ُِق لَّ ًَ ٍْ ُٕقاْ  اْ َت َْٖذ ـَ  بَِحْرٍب  َؾ ا ُُؿْ  َوإِن َوَرُشاقفِفِ  هللِا مِّ ٌْا اؿْ  ُت ُُ َِ  َؾ

ؿْ  ُرُؤوُس  ُُ قنَ  َٓ  َأْمَقافِ ُّ
قنَ  َوَٓ  َتْيِِ ُّ َِ  ص.279طايبكك٠: ُٖتْي

ٔٵٚٳ ،ًَعٕٛ عًٝ٘ أعلٕ َٔ ٚنٌ ايكبل آنٌ( 4 ٍٳ☺  دٳلبٹكڈ عٳ ٔٳ :قځل ٍٴ يځعٳ  قٳنٴٛ
ٌٳ◘  اهلل ٘ٴ ايكٿبٳل آنٹ ًځ َٴ٪ٵنٹ ٘ٴٚٳ ٚٳ ٘ٹ نځلتٹبٳ ٖٹؿٳٜٵ ٍٳ  ٚٳيٳل ٔ  .(1) ▬َشَقاءٌ  ُهؿْ :♂ٚٳقځتل ٛ  ٚايًعت  ٖت

 .تعلٮ اهلل قٴ١ َٔ ايڀكؾ
ٔڇ ، ؾځاهلل َكتت  ْٚمٍٚ ايكك٣ ٱ٬ٖى نبب ايكبل ظٗٛق( 5 ٔڇ  عٳت  عٳبٻتلىڈ  ابٵت
ٍٳ، ☻ ٍٳ: قځل ٍٴ قځل رَ  إَِذا♂:◘  اهلل قٳنٴٛ َٓ ٚ َط َٕ َبٚ افزِّ ٍٜ  ِف  َوافرِّ ْد ، َؿْرَي ََ ِهقا َؾ ؿْ بِ  َأَح ِٓ ًِ ٍُ ْٕ َٖ 

ََُٚب   .(2) ▬☾  اهلل ـِ
ٕ  ق١ً إٮ ايكبل َآٍ( 6 ٔڇ ؾځ ،ٚغهتكا ٔڇ  عٳت ٔڇ ، ☺ َٳهٵتعٴٛؾٺ  ابٵت ٞٿ  عٳت ◘  ايٓٻبٹت
ٍٳ َثرَ  َأَحٌد  َمٚ♂:قځل ـْ ـْ  َأ َبٚ ِم َّٓ  افرِّ ٚنَ  إِ ُٜ  ـَ ٌَ

ٍٜ  إَِػ  َأْمِرهِ  َظٚؿِ َِّ  .(3)▬ؿِ
ٍڇ يكتٍٛ  ، لْٝت١  ٚث٬ث٭ نت١ َٔ أيؿ ايكبل( 7  ِرًباٚ ِدْرَهاؿٌ :♂◘  اهلل قٳنٴتٛ

فُ  ُِ ـُ ْٖ ُجُؾ  َي َِؿُ  َوُهقَ  افرَّ ًْ ـْ  َأَصده  َي ٍٜ  ِم َُّ ًٜ  َوَثاَلثِغَ  ِش َٔ ْٕ  .(4) ▬َز
ٔڇ  ،بأَ٘ لْل َٔ نُجٌ ـْبل ايكبل أؾ٢ْ( 9 ٔڇ  ٚٳعٳت ٍٳ ☺  َٳهٵتعٴٛؾٺ  ابٵت ٍٳ : قځتل  قځتل
ٍٴ اأُ  ُؾ ُجاافرَّ  َح ُِ ْْ َيا نْ ؾ أَ ْثاهٚ مِ َنُ يْ أَ  ًٚ ٚبَ بَ  قنَ ًُ ٌْ وَش  ٌٜ الثَ ٚ ثَ بَ فرِّ ا:♂◘  اهلل قٳنٴٛ  نَّ وإِ  فُ مَّ

 ًْ ادُ  ؾِ ُج افرَ  ُض رْ ٚ ظِ بَ ك افرِ بَّ رْ أَ 
 .(5) ▬ؿِ ِِ

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                                 

 .1598 َهًِد٘ أغك (صحٔح) (1)

 .679 َشٝض اٟلَعَٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ  460ايڀدلاْٞ ٸ ايهبرل أغكد٘  (صحٔح) (2)

 .5518 َشٝض اٟلَعَٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ   2279ابٔ َلد٘ أغكد٘  (صحٔح) (3)

 .3375َٚشش٘ ايًٝؼ ا٭يبلْٞ ٸ ّ.ز  21957أٴؿ أغكد٘  (صحٔح) (4)

 .3539 َشٝض اٟلَعَٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ  2259ا٠لنِ ٸ اٶهتؿقى  أغكد٘ (صحٔح) (5)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، ليٓلأعُ ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت
 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ أيٗؿٚ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘

أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع ق١ُ أق٣ٚ بٓت أٜٚو َع نعٝؿ بٔ لٜؿ 
ٔٵؾځ، ٸ َشٝش٘ أغكدٗل َهًِ☺  ّڇ عٳ ًٳل ٔڇ ٖٹ ٚٳ٠ځ بٵ ٔٵ عٴكٵ ٘ٹأځ عٳ ٕٻ، بٹٝ ٚٳ٣ أځ  بٹٓٵتتٳ  أځقٵ
ٚٳٜٵوڈ ٔڇ نٳعٹٝؿٹ عٳًځ٢ اؾٻعٳتٵ أڂ ٘ٴ لٳٜٵؿٺ بٵ ٔٵ يٳٝٵ٦ٶل أځغٳفٳ أځْٻ ٗٳل َٹ ْٹ ٘ٴ أځقٵ ُٳتٵ َٳ ٕٳ إڇيځ٢ ؾځػٳل ٚٳا  َٳكٵ
ٔڇ ِڇ بٵ ٍٳ ايڃشٳهځ ٔٵ آغٴفٴ نڂٓٵتٴ أځْٳل :نٳعٹٝؿٷ ؾځكځل ٗٳل َٹ ْٹ ٟ  بٳعٵتؿٳ  يٳٝٵ٦ٶل أځقٵ ُٹعٵتٴ  ايَّتفٹ ٔٵ  نٳت  َٹت

ٍڇ ٍٳ◘  اهلل قٳنٴٛ َٳل :قځل ُٹعٵتٳ ٚٳ ٔٵ نٳ ٍڇ َٹ ٍٳ ؟◘  اهلل قٳنٴٛ ُٹعٵتٴ :قځل ٍٳ  نٳ  اهلل قٳنٴتٛ
ٍٴ◘  ـْ ♂:ٜٳكڂٛ ا َأَخَذ  َم ـْ  ِصْزً َْرضِ  ِم ْٕ اًم  ا ِْ َؿافُ  ُط ٌْعِ  إَِػ  ُضقِّ ٍٳ ، ▬َأَرِواغَ  َشا ٘ٴ  ؾځكځتل  يځت

ٕٴ ٚٳا ٍٳ ٖٳفٳا بٳعٵؿٳ بٳٝٿٓٳ١ڄ أځنٵأځيڂوځ ٫ځ :َٳكٵ ِٻ :ؾځكځل ٕٵ ايًٗ ـٹبٳ١ڄ نځلْٳتٵ إڇ ِٿ نځل ٖٳل ؾځعٳ ُٳكٳ ٗٳل بٳ ًڃ  ٚٳاقڃتٴ
ٗٳل ؾٹٞ ْٹ ٍٳ أځقٵ ُٳل :قځل ٖٳبٳ سٳتٻ٢ َٳلتٳتٵ ؾځ ٖٳل ـٳ ُٳكٴ ِٻ ،بٳ ٞٳ بٳٝٵٓٳل ثٴ ًٹٞ ٖٹ ُٵ ٗٳل ؾٹٞ تٳ ْٹ ـٵ أځقٵ  إڇ

ُٳلتٳتٵ سٴؿڃكٳ٠ٺ ؾٹٞ ٚٳقځعٳتٵ  .(1) ؾځ
قتلٍ  أغٞ ا٠بٝب، يكؿ ْٗلْل اهلل تعلٮ عٔ أنتٌ أَتٛاٍ ايٓتلى بليبل٘تٌ،     

َٚ َيٚٔ:تعلٮ ـَ  َأُّيه ُِقاْ  َٓ  آَمُْقاْ  افَِّذي ـُ ْٖ ؿْ  َت ُُ ؿْ  َأْمَقاَف ُُ َْْٔ ٌَٚضِؾِ  َب قنَ  َأن إَِّٓ  بِْٚف ُُ اَٚرةً  َت  َِتَ
ؿْ  َتااَراضٍ  َظااـ ُُ ااْ ُِااقاْ  َوَٓ  مِّ ُُ َْ ؿْ  َت ُُ اا ًَ ٍُ ااٚنَ  اهلل إِنَّ  َإٔ ااؿْ  ـَ ُُ  ٖ(29) َرِحاأم بِ

 ص.29طايٓهل٤:
 فٌٚضؾ مْٓٚ:وهْٚ  صقر مًُددة مـ أـؾ أمقال افْٚس بٚ

٘  ستل،  بػرل ايػرل َلٍ ع٢ً نت٤٬ٝا٫ أٟ ،وافنؿٜ افٌهٛ - 1 ِ  ؾؿٝت  ظًت
ٍ  أنٌ َٔ ؾٝ٘ ٶل ٳلعٚاٱ ٚايه١ٓ بليهتلب ٣كّ ٖٚٛ ٚتعؿ، ٚقٗك  ايٓتلى  أَتٛا

ٔٵ، ؾځبليبلٌ٘ ٞٿ  ،☺ ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٔڇ ايٓٻبٹت ٍٳ ◘  عٸ ـَ ♂:قځتل ا ًَ اِٚرَ   اهلل َف ًَّ اُ   اف  َيْنِ

 َٜ َْٔو ٌَ ُُ  اْف َىعُ َؾ ُ   َيُدهُ  َْ ٌَْؾ  َوَيْنِ َىعُ  اْْلَ َْ ُُ ٌٴ:  ▬َيُدهُ  َؾ ُٳ ٍٳ ا٭ځعٵ ٕٴ   قځل ٘ٴ بٳتٝٵ ٕٳ أځْٻ ٚٵ نځلْٴٛا ٜٳكٳ
                                                 

 .1610 َهًِأغكد٘  (صحٔح) (1)
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ِٳ ،-أٟ:غٛل٠ اٶكلتٌ– ا٠ځؿٹٜؿٹ ٖٹ ٛٳ٣ ؾٳقٳا َٳل ٜٳهٵ ٗٳل  ٓٵ َٹ ٘ٴ  ٕٳ أځْٻ ٚٵ ٌٴ نځلْٴٛا ٜٳكٳ  .(1)  ٚٳا٠ځبٵ
ٍڇ    ثبتت  ؿؾك ،مع افَدرة ظذ شداده إُٕٚر افديـ وظد  شداده - 2 ٔڇ قٳنٴتٛ عٸت
٘ٴ◘  اهلل ٍٳ أځْٻ ِْلِّ  َمْىُؾ ♂:قځل ٌَ ِْؿٌ  اْف  غٓٝلڄ نلٕ إـا: ٜعين ايتأغرل،: ٖٛ ٚاٶڀٌ، (2) ▬ُط

 .ظًِ - يًٛؾل٤ تأغرلٙ: ٜعين - ؾُڀً٘ ايٛؾل٤ ع٢ً قلؾقاڄ
ٔٵٚ ٗٳٝٵب عٳ ٍڇ :☺  َٴ ٔڇ قٳنٴٛ ٍٳ◘  اهللٹ عٸ ـَ َدْيًْاٚ، َوُهاَق ♂:قځل َم َرُجاٍؾ َتاَديَّ َأيه

َل اُمْ  َِ ُٚه، َف َُٔف إِيَّ َٓ ُيَقؾِّ ٌع َأْن 
ٔٵٚٳ،  (3) ▬َشِٚرًؿٚ هللَِّ ٔڇ اهلل عٳبٵؿٹ عٳ ُٵكڇٚ بٵ ٔڇ  عٳ ّڇ  بٵت  ايڃعٳتل

ٕٻ☻  ٍٳ أځ ٍٳ◘  اهلل قٳنٴٛ رُ ♂:قځل ٍَ ٌْ ٔدِ  ُي ِٓ ؾه  فِِنَّ ٍٛ  ـُ ْٕ َّٓ  َذ ـَ  إِ ْي  .(4) ▬افدَّ
 َوَمٚٔلٍ تعلٮ: قْٗلْل اهلل تعلٮ ٚقنٛي٘ ايهكِٜ عٔ ايػًٍٛ،  افٌِقل، - 3
ٚنَ  ؾَّ  َأن فٌَِِْل   ـَ ٌُ ْؾ  َوَمـ َي ُِ ٌْ ِْٖت  َي ِٜ  َيْق َ  َؽؾَّ  بَِم  َي ََٔٚم

َِ ؾه  ُتَقّفَّ  ُثؿَّ  اْف سٍ  ـُ ٍْ َٕ ٚ ْٝ  مَّ ٌَ ًَ  ـَ
قنَ  َٓ  َوُهؿْ  ُّ َِ   ص.161طآٍ عُكإ:  ٖ(161) ُيْي

ٕٳ أَشلب٘ بإٔ ٜأغف ي٦ٝٶل َٔ ايػ١ُٝٓ  :اٶع٢ٓ غترل َتل   َٚل نلٕ يٓيبٍّ إٔ ٜٳػٴٛ
اغتُ٘ اهلل ب٘، َٚٔ ٜؿعٌ ـيو ٜأت سل٬َ ي٘ ّٜٛ ايكٝل١َ; ثِ تٴعڀ٢ نٌ ْؿو 

 .دما٤ٳ َل نهبت ؾٕٚ ظًِ
٘  َل سبو ،آحُُٚر - 4 ٘   ايٓتلى  ٩تلدت ِ  يكؾتع مثٓت ِ  ْتكاقا إ عًتٝٗ  بٗت

ٔ ؾځ ،ٚاْڀكاقِٖ ٠لدتِٗ ٚانتػ٫٬ ُٳتك  عت ٍٳ ☺  َٳعٵ ٍٳ : قځتل ٍٴ  قځتل  :◘  اهلل قٳنٴتٛ
ـِ ♂ رَ  َم َُ َُ قَ  اْح ُٓ ٗ٭ بهًُت١ غتل٧٘ ؾًكتؿ قتلٍ تعتلٮ عتٔ       هت. ٫ٚ ْ(5)▬َخٚضِبٌ  َؾ

اٚ َوَهَٚمٚنَ  ؾِْرَظْقنَ  إِنَّ ؾكعٕٛ ٖٚلَتلٕ ٚدٓٛؾُٖل:ٔ ُٕقا َوُجُْقَدَُهَ اٚ  َٖخاٚضِاِغَ  ـَ
 .ص8ايكُِ:ط

ٔٵ، ؾځٚاشلؿ١ٜ ايكي٠ٛ أغف، افرصقة - 5 ٔڇ اهلل عٳبٵؿٹ عٳ ُٵكڈٚ بٵ ٍٳ ☻  عٳ ٍٳ : قځتل  قځتل

                                                 

 .1687، َٚهًِ  6783ايبػلقٟ أغكد٘ ) (صحٔح) (1)

 .  1564، َٚهًِ 2287أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (2)
 .1 2720َٚشش٘ ا٭يبلْٞ  2410أغكد٘ ابٔ َلد٘  (صحٔح حًـ) (3)

 .1886َهًِ أغكد٘  (صحٔح) (4)

 .1605 َهًِكد٘ أغ (صحٔح) (5)
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ٍٴ ُٜ :♂◘  اهلل قٳنٴٛ َْ ًْ اِر  َظَذ  اهلل َف  .(1) ▬َوادُْْرَتِق  افرَّ
 ،ٚ اصْإوا واْلْزيار وادُٔاٜ ـاْٚلّر وافوٚرة ادحرمٜ ادقاد ف افُجٚرة - 6
ٍ  ٜٚتلق٠  ٚتٗكٜبت٘،  ايه٬ع ٜٚلق٠ ا٠ؿٜج١، اٶػؿقات نل٥ك ـيو َٚٔ  ا٭٘ؿتل

ِ  ا٠ُتكا٤  ٚايهٗكات ٚايبػل٤ ٚايٓهل٤ ٌ  ٚايتكق  ٢تٚاٶٛنٝكت  ل٤تٚايػٓت  ٚايتُجٝت
 ٜهتػؿَٗل أْ٘ ٜعًِ ٶٔ اٶبلس١ ا٭يٝل٤ ٚبٝع ؾاب،بلٯ اٶػ١ً يك١٘ٚا٭ بل،تليغ
 (.58) ٚايكلت ا٭ؾغ١ٓ بلٶػؿقات ًٜشل ٚٷل ا٠كاّ، ٸ

عٔ أنتٌ َتلٍ ايٝتتِ بػترل     ◘ ؾًكؿ ْٗلْل قنٍٛ اهلل  أـؾ مٚل افُٔٔؿ، - 7 
ٔٵؾځ ا٠ل، ٞٿ ،☺ ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٔڇ ايٓٻبٹ ٍٳ◘  عٸ َُ ♂:قځل ٌُقااْج

ٌْعَ  ِْ ًَّ ِٚت  اف ََ  :قځتليڂٛا  ادُْقبِ
ٍٳ ٜٳل َٳل :اهلل قٳنٴٛ ٔٻ ٚٳ ْ ُ  :َؿَٚل  ؟ٖٴ ْحرُ  ، بِٚهللِ افؼِّ ًِّ ُُْؾ  ،َواف سِ  َوَؿ ٍْ َّٓ  اهلل َحرَّ َ  افَُِّل افَّْ  إِ

ؼِّ  ُؾ  ،بِْْٚلَ ـْ َبٚ َوَأ ُؾ  ،افرِّ ـْ َُِٔأؿِ  َمٚلِ  َوَأ َُّاَقلِّ  ،اْف ْحاِػ  َياْق َ  َواف  ادُْْحَهاَِْٚت  َوَؿاْذُف  ،افزَّ

ِمَِْٚت  ْٗ ٚؾاَِلِت  ادُْ ٌَ  . (2) ▬اْف
ٔٵ ؾځ .ايػكق بٝع عٔ ايٓٗٞ دل٤ ٚقؿ ،افٌرر بٔع - 8 ٞ  عٳت ٕٻ ،☺ ٖٴكٳٜٵتكٳ٠ځ  أځبٹت  أځ
ٞٻ ٗٳ٢◘  ايٓٻبٹ ٔٵ ْٳ ٞ  دتل٤  ٚقتؿ  ايبل٥ع ي٦ٝل ٫ ٲًه٘، نبٝع،  (3)ايڃػٳكٳقڇ بٳٝٵعڇ عٳ  ايٓٗت
ٔٵ دل٤ َل عٓ٘ ِڇ عٳ ٔڇ سٳهٹٝ ّڈ بٵ ٍٳ سٹمٳا ٍٳ ٜٳل: قځل ٌٴ  ٜٳأڃتٹٝٓٹٞ ،اهلل قٳنٴٛ ٞ  ؾځٝٴكڇٜتؿٴ  ايكٻدٴت  َٹٓٿت
٘ٴ عٹٓٵؿٹٟ يځٝٵوٳ ايڃبٳٝٵعٳ ٘ٴ أځؾځأځبٵتٳلعٴ ٔٵ يځ ٍٳ ؟ايهټٛمڇ َٹ َْٔس  َمٚ َتٌِعْ  َٓ ♂:ؾځكځل  نُتل  ،(4) ▬ِظَْْد َ  َف
ٍ  ٸ ايجُلق بٝع ايػكق بٝع ٸ ٜؿغٌ ٌ  ٚا٠تؿا٥ل  ا٠كتٛ ٚ  إٔ قبت  َت٬سٗل،  ٜبتؿ
 ايكڀتع  ًٜتذلط  إٔ إ٫ ٬َسٗل ٜبؿٚ ست٢ ايجُلق بٝع عٔ◘  ايٓيب ٢ْٗ ٚيفيو

ٍٳٚٳ ايعل١ٖ، ٜٚأَٔ ٜبٝٸٕ ست٢ ايهٓبٌ بٝع عٔ ٢ْٗٚ ،ا٠لٍ ٸ ◘ قنٍٛ اهلل  قځل
ْ  إِنْ ♂: ْرَهٚ َل ِّ َُِحؾه  َؾٌِؿَ  اهلل ُيْث ًْ ؿْ  َي ـُ  .(5) ▬َأِخٔفِ  َمَٚل  َأَحُد

                                                 

 .5114بكقِ  َشٝض اٟلَعَٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ  2313ابٔ َلد٘  أغكد٘ (صحٔح) (1)

 .89، َٚهًِ 2766ايبػلقٟ أغكد٘  (صحٔح) (2)
 .6929ٸ َشٝض اٟلَع  َٚشش٘ ا٭يبلْٞ 3376أبٛ ؾاٚؾ  أغكد٘ (صحٔح) (3)

 .7206 َشٝض اٟلَعَٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ   3503أبٛ ؾاٚؾ أغكد٘  (صحٔح) (4)

 .1555َهًِ أغكد٘  (صحٔح) (5)
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َٚ َيٚٔ:، قلٍ تعلٮايككإٓ بِٓ عٓ٘ اٶ٢ٗٓ اٶٝهك ٖٞ ،ادَٚمرة - 9 ـَ  َأُّيه  افَِّذي
َم  آَمُْقاْ  َّٕ رُ  إِ ّْ ِْٔنُ  اْْلَ ـْ  ِرْجٌس  َوإَْزَٓ ُ  َوإََٕهُٚب  َوادَْ ؾِ  مِّ َّ َْٔىٚنِ  َظ ا ٌُقهُ  افنَّ

َُِْ  َؾاْٚج
ؿْ  ُُ َِّ ًَ ُِِحقنَ  َف ٍْ ٌ ص، 90طاٶل٥ؿ٠: ُٖت  أٚ اٶكتلَك٠  َعٓت٢  ؾٝٗتل  ٜتشكتل  َعلًَت١  ؾهت
 .سكاّ ؾٗٞ اٶكا١ٖٓ

ٕٻ ،☺ ٖٴكٳٜٵتتكٳ٠ځ أځبٹتتٞ ٔٵعٳتتؾځ،  افٌااش – 10 ٍٳ أځ ٍٳ اهللٹ ،◘ اهلل قٳنٴتتٛ ٕٻ قٳنٴتتٛ أځ
ًڄتل   ٘ٴ بٳًځ َٳلبٹعٴ ٗٳل، ؾځٓٳليځتٵ أځ ٌٳ ٜٳؿٳٙٴ ؾٹٝ ّڈ ؾځأځؾٵغٳ ٘ځعٳل َٴبٵكٳ٠ٹ  َٳكٻ عٳًځ٢  ِٳ  َّ ٚٳنٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ٢َّ اهللڂ عٳ َٳ

ٍٳ:  ِٚ ؟  ♂ؾځكځل ًَ َٛ افىَّ ُٳل٤ٴ، ▬َمٚ َهَذا َيٚ َصِٚح ٘ٴ ايهٻ َٳلبٳتٵ ٍٳ أځ ٍٳ:     قځل ٍٳ اهللٹ، قځتل ٜٳتل قٳنٴتٛ
َْٔس ِمِّْل♂ َِ ـْ َؽشَّ َؾ ُس، َم ْل َيَراُه افَّْٚ ـَ   ِٚ ًَ َُُف َؾْقَ  افىَّ ِْ ًَ  .(1)▬َأَؾاَل َج

ٔٵؾځ ،افْجش بٔع - 11 ٕٻ ،☺ ٖٴكٳٜٵتكٳ٠ځ  أځبٹٞ عٳ ٍٳ  أځ ـْ  َنَاك♂:◘  اهلل قٳنٴتٛ  َظا

َِّل َِ َُّ ٌَٚنِ  اف ـْ لؾ١ٜ يًًكا٤ َِٓٗ قبٌ ؾغٍٛ ايهٛم أٌٖ ايب اأٟ ٜهتكبٌ بل٥عٛ - فِِره
ٌَٚدٍ  َحِٚضٌ  َئٌِعَ  َوَأنْ  ،-ايهٛم 

ََٖل  َوَأنْ  ،-أٟ ٫ ٜهٕٛ ي٘ زلهتلقا   - فِ ا ًْ  ادَْاْرَأةُ  َت

ٚ َضاَلَ   َٓ
ـْ  ،ُأْخُِ  ٚإٱتل  يتكا٥ٗل  ٸ ٜكغب ٫ ٖٚٛ جُٔاي ٸ ٜمٜؿأٟ  - افَّْْجشِ  َوَظ
ِٜ  ،- غرلٙ يٝػؿع َي َُّْكِ  ٸ ايًت٫  يٝذتُع أٜلَل بسً ؾٕٚ ا٠ٝٛإ تكىأٟ  - َواف
َُٚ َ  َوَأنْ  ،- اي٫ً بهجك٠ اٶًذلٟ ٚ٪ؿع ايٓكع ًْ ُجُؾ  َي  .(2) ▬َأِخٔفِ  َشْق ِ  َظَذ  افرَّ
٘  ٸ ايؿكٗتل٤  بت٭  غت٬ف  ٫ٚ ،أخٔاف بٔاع ظذ افرجؾ بٔع - 13  بتلع  إـا أْت
ّ  ٖفا ٘ٴًځعٵؾٹ ؾإٕ يكا٥٘ ع٢ً ايذل٣ أٚ أغٝ٘، بٝع ع٢ً ايكدٌ ٕ  ٣تك  آمثتلڄ  ٜٚهتٛ
تهتٕٛ بعتؿ إٰتلّ ايبٝتع      ايبٝع ٖفا سك١َ إٔ ٜؿِٗ إٔ ٜٚٓبػٞح ايهلبل، يًشؿٜ

ٍّ َٔ ايبل٥ع ٚاٶًذلٟ، أَل أثٓل٤ ايبٝع ؾ٬ بأى )  (.2ٚاتؿلم ن
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 
 

                                                 

 102َهًِ أغكد٘  (صحٔح) (1)

 .1515َهًِ أغكد٘  (صحٔح) (2)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٙٚهتػؿك ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع ق١ُ قاٖب عبؿ اهلل نت٭ ن١ٓ ثتِ ؾتٓت٘   

قلٍ ابٔ دكٜك: عٔ عبتؿ اهلل بتٔ َهتعٛؾ ٸ     جرل ٸ تؿهرلٙايًٝڀلٕ، قلٍ ابٔ ن
َثؾِ ٖفٙ ا٫ځ١ٜٔ َّ َْٔىٚنِ  ـَ ٚنِ  َؿَٚل  إِذْ  افنَّ ًَ رْ  فِْْلِٕ ٍُ ـْ َِمَّ  ا رَ  َؾ ٍَ َْؽ  َبِريءٌ  إِّنِّ  َؿَٚل  ـَ  إِّنِّ  مِّ

ٚدَِغَ  َربَّ  اهلل َأَخُٚف  ًَ قلٍ: نلْت اَكأ٠ تكع٢ ايػِٓ ٚنلٕ شلتل  ص، 16طا٠ًك: ٖاْف
ؾٓمٍ ايكاٖب ؾؿذك  :إغ٠ٛ، ٚنلْت تأٟٚ بليًٌٝ إٮ ََٛع١ قاٖب، قلٍأقبع١ 

اقتًٗل ثِ اؾؾٓٗل ؾإْو قدٌ َُؿم ٜهُع  بٗل ؾشًُت، ؾأتلٙ ايًٝڀلٕ ؾكلٍ ي٘:
إٕ  ؾتأت٢ ايًتٝڀلٕ إغٛتٗتل ٸ اٶٓتلّ، ؾكتلٍ شلتِ:       قٛيو، ؾكتًٗل ثِ ؾؾٓٗل قلٍ:

ؾؾٓٗتل ٸ َهتلٕ   ايكاٖب َلسب ايَُٛع١ ؾذك بأغتهِ، ؾًُل أسبًٗل قتًٗل ثِ 
قلٍ قدٌ َِٓٗ: ٚاهلل يكؿ قأٜتت ايبلقست١ ق٩ٜتل َتل      ،نفا ٚنفا، ؾًُل أَبشٛا

ٍ   أؾقٟ أقُٗل عًٝهِ أّ أتكى؟ قليٛا: ٫ ؾكتلٍ   ،ؾكُتٗل  :بٌ قُٗل عًٝٓتل. قتل
غتك: ٚأْتل ٚاهلل يكتؿ قأٜتت ـيتو،      غك: ٚأْل ٚاهلل يكؿ قأٜت ـيو، ؾكلٍ اٯاٯ

ْڀًكٛا ؾلنتتعؿٚا ًَهٗتِ عًت٢ ـيتو     ؾتل  قليٛا: ؾٛاهلل َل ٖتفا إ٫ يًت٤ٞ قتلٍ:   
ايكاٖب، ؾأتٛٙ ؾأْميٛٙ ثِ اْڀًكتٛا بت٘ ؾًكٝت٘ ايًتٝڀلٕ، ؾكتلٍ إْتٞ أْتل ايتفٟ         
أٚقعتو ٸ ٖفا ٚئ ٜٓذٝو َٓ٘ غرلٟ، ؾلنذؿ يٞ نذؿ٠ ٚاسؿ٠ ٚأ٥ٝتو ٷتل   

ٌ  أٚقعتو ؾٝ٘، قلٍ: ٚنتفا   ،ؾهذؿ ي٘، ؾًُل أتٛا ب٘ ًَهِٗ تدلأ َٓ٘ ٚأغف ؾكتت
َٚكلتٌ بٔ سٝلٕ ٦ٛ ـيو، ٚايتٗك عٓتؿ نتجرل    ٚىٚقٟٚ عٔ ابٔ عبلى ٚ٘ل

 ؾلهلل أعًِ. بكَُٝلَٔ ايٓلى إٔ ٖفا ايعلبؿ ٖٛ 
َعليتتك اٱغتت٠ٛ، يكتتؿ ستتفقْل اهلل نتتبشلْ٘ ٚتعتتلٮ َتتٔ ايًتتٝڀلٕ، قتتلٍ  

َْٔىٚنَ  إِنَّ ٔتعلٮ: ؿْ  افنَّ ُُ ِاُذوهُ  َظُدو   َف اَم  َظاُدّواً  َؾَّٚتَّ َّٕ ُٕاقا ِحْزَبافُ  َياْدُظق إِ ق ُُ َٔ
ـْ  فِ  ِما

ًِرِ  َحِٚب َأْص  ًَّ  ص ٚيًًٝڀلٕ ع٢ً بين آؾّ َؿاغٌ َتٓٛع١ ْفنك َٓٗل:6طؾل٘ك: ٖاف
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ؿ أَشلب٘ ايؿكك إـا أْؿكتٛا ٸ نتبٌٝ اهلل ٜٚتأَكِٖ بليؿشًتل٤ قتلٍ      عٹٜٳ - 1
َْٔىٚنُ ٔتعلٮ: ؿُ  افنَّ ـُ ًِاُد ارَ  َي َْ ٍَ ـُؿ اْف ُْٖمُر ْحَناٚء َوَيا ٍَ ـُؿ َواهلل بِْٚف ًِاُد اَرةً  َي ٍِ ٌْ ْْافُ  مَّ  مِّ
 ص. 268طايبكك٠: ٖ(268) َظِِٔؿٌ  َواِشعٌ  َواهلل َوَؾْوالً 
اَم ٔ٪ٛف أٚيٝل٤ٙ َٔ ايكتٌ عٓتؿ اٟٗتلؾ قتلٍ تعتلٮ:     - 2 َّٕ اؿُ  إِ ُُ أْىَٚنُ  َذفِ  افنَّ
ُف  ُٚؾقُهؿْ  َؾالَ  أَْوفَِٔٚءهُ  َُيَقِّ ُُْؿ إِن َوَخُٚؾقنِ  ََّتَ ِمِْغَ  ـُ ْٗ  ص.275طآٍ عُكإ: ٖ(275) مه
ـَ ْٔؿلم ٸ نبٌٝ اهلل. قلٍ تعتلٮ: ٜمٜٔ ٭ٚيٝل٥٘ ايكٜل٤ عٓؿ ا٫ - 3  َوافَّاِذي
َُقنَ  ٍِ ؿْ  ُيْ ِمُْاقنَ  َوَٓ  افَّْاٚسِ  ِرَئااٚء َأْمَقاََلُ ْٗ َْٔق ِ  َوَٓ  بِاٚهلل ُي ـِ  َوَماـ أِخارِ  بِاْٚف ا ُُ  َي
َْٔىٚنُ  ًٚ  َففُ  افنَّ ٚء َؿِريْ ًَ ًٚ  َؾ   .ص16هل٤:طايٓ ٖ(38) ؿِِريْ
ْ ٔتعتلٮ: قلٍ  ،ٜمٜٔ ٭ٚيٝل٥٘ ايتشلنِ بػرل يكع اهلل - 4 ـَ  إَِػ  َتارَ  َأَل  افَّاِذي
قنَ  ُّ ُؿْ  َيْزُظ َْٔؽ  ُإِٔزَل  بَِم  آَمُْقاْ  َأنَّ ٌِِْاَؽ  ِماـ ُإٔاِزَل  َوَماٚ إَِف قاْ  َأن ُيِرياُدونَ  َؿ ُّ ـَ ََُحاٚ   َي

اُرواْ  َأن ُأِمااُرواْ  َوَؿاْد  افىَّاُٚؽقِت  إَِػ  ٍُ ُْ َْٔىٚنُ  َوُيِرياُد  بِاافِ  َي اا ؿْ  َأن افنَّ ُٓ َِّ  َواااَلًٓ  ُيِوا
ًِٔ  ص.60طايٓهل٤: ٖ(60)داً َب

 إِنَّ ًٜٔهو أٚيٝل٤ٙ ٸ ؾٜٔ اٱنت٬ّ يرلؾٖتِ إٮ ايهؿتك قتلٍ تعتلٮ:      - 5
ـَ  وا افَِّذي ـ َأْدَبِٚرِهؿ َظَذ  اْرَتده دِ  مِّ ًْ َ  َمٚ َب ٌَغَّ ؿُ  َت َدى ََلُ َْٔىٚنُ  اَْلُ َل  افنَّ اؿْ  َشاقَّ  َوَأْماَذ  ََلُ
ؿْ   ص.25ط٣ُؿ: ََٖلُ

َُْحَقذَ ٔقلٍ تعلٮ: ،ِ ـنك اهللٜهتشٛـ ع٢ً أٚيٝل٤ٙ يٝٓهٝٗ - 6 ؿُ  اْش ِٓ ْٔ ا َِ  َظ
َْٔىٚنُ  ُٚهؿْ  افنَّ ًَ َٕٖ رَ  َؾ ـْ َْٔىٚنِ  ِحْزُب  ُأْوَفاَِؽ  اهلل ِذ ا َٓ  افنَّ َْٔىٚنِ  ِحاْزَب  إِنَّ  َأ ا  ؿُ اُها افنَّ
ونَ  ِٚهُ  ص. 19طاجمللؾي١: ٖ(19) اْْلَ
١ تلْٞ ايبلً٘ت تا٭َٚبليٛعٛؾ ايهلـب١، ٜعؿ ٚٲين أٚيٝل٤ٙ بڀٍٛ ا٭ٌَ ٚ - 7

ًِاااُدُهؿْ ٔقتتتلٍ تعتتتلٮ: ا١لؾعتتت١ ؿْ  َي ِٓ ِّْااأ َّ ًِاااُدُهؿُ  َوَماااٚ َوُي َْٔىٚنُ  َي ااا   إَِّٓ  افنَّ
 ص. 120طايٓهل٤: ٖ(120) ُؽُروراً 
ٜمٜٔ ٭ٚيٝل٥٘ يكب ا١ُك ٚيعب ايكُلق ٚعبلؾ٠ ا٭َتٓلّ ٚانتتػؿاّ    - 8

ايكؿاع ٸ ا٫نتػلق٠ ٚغرل ـيو َٔ اٯثلّ يٝٛقع ب٭ أٚيٝل٥٘ ايعؿا٠ٚ ٚايبػٓتل٤  
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َاٚ َياُٜٚٔكؾِٗ عٔ اي٠٬ُ. قلٍ تعلٮ:ٚ ـَ  َأُّيه اَم  آَمُْاقاْ  افَّاِذي َّٕ ارُ  إِ ّْ ا اْْلَ ِْٔنُ  َوادَْ
ـْ  ِرْجٌس  َوإَْزَٓ ُ  َوإََٕهُٚب  ؾِ  مِّ َّ َْٔىٚنِ  َظ ٌُقهُ  افنَّ

َُِْ ؿْ  َؾْٚج ُُ َِّ ًَ ُِِحقنَ  َف ٍْ  ٖ(90) ُت
 ص.90طاٶل٥ؿ٠:

 لؾع١ ع٢ً أـنلق ايّٝٛ ٚاي١ًًٝشكل َٔ ايًٝڀلٕ بلحملٲهٔ ايتإغٛتٞ ٸ اهلل، 
 :ْفنك َٔ ـيو َل ًٜٞ 

 ايتتكدِٝ. أعتتٛـ بتتلهلل َتتٔ ايًتتٝڀلٕ  بكتتٍٛ:  ،َؾًْااد ؿااراءة افَاارآن - 1
اْرآنَ  َؿاَرْأَت  َؾَِ٘ذاقلٍ تعلٮ:ٔ َُ ًِْذ  اْف َُ ـَ  بِاٚهلل َؾْٚشا َْٔىٚنِ  ِما ا ِجٔؿِ  افنَّ  ٖ(98) افارَّ

 ص. 98طايٓشٌ:
ٍٳ، وظْد افدخقل إػ افٌٔٝ - 2 ٍٴ قځل ُجاُؾ  َدَخاَؾ  إَِذا♂:◘  اهلل قٳنٴٛ َُافُ  افرَّ ْٔ  َب

رَ  ـَ ِٚمفِ  َوِظَْْد  ،ُدُخقفِفِ  ِظَْْد  اهلل َؾَذ ًَ َْٔىٚنُ  َؿَٚل  َض ا َٝ  َٓ  :افنَّ اؿْ  َمٌِٔا ُُ َٓ  َف  َوإَِذا، َظَناٚءَ  َو

َِؿْ  َدَخَؾ  رْ  َؾ ـُ َْٔىٚنُ  َؿَٚل  ُدُخقفِفِ  ِظَْْد  اهلل َيْذ ُُؿْ  :افنَّ ـْ َٝ  َأْدَر ْ  َوإَِذا ،ادٌَِْٔ رْ  َل ـُ  ِظْْاَد  اهلل َياْذ

ِٚمفِ  ًَ ُُؿْ  :َؿَٚل  َض ـْ َٝ  َأْدَر َنٚءَ  ادٌَِْٔ ًَ  .(1) ▬َواْف
ٔٵ  وظْد اْلروج ماـ افٌٔاٝ، - 3 ٔڇ  أځْٳتوڇ  ؾځعٳت ٕٻ ،☺ َٳليٹتوٺ  بٵت ٞٻ  أځ ◘  ايٓٻبٹت
ٍٳ ُجُؾ  َخَرَج  إَِذا♂:قځل ـْ  افرَّ ُِْٔفِ  ِم َٚل  َب ََ ؿِ : َؾ ًْ ُٝ  اهلل بِ ِْ َـّ ةَ  َوَٓ  َحْقَل  َٓ  اهلل َظَذ  َتَق  إَِّٓ  ُؿاقَّ

ُٚل ؾَ ،  بِٚهللِ ََ َٝ  َفُف:ُ ُٔ ٔ ٍِ َٝ وَ  ـُ َٝ  ُهِدي ََ َٔ ؾَ  ،َوُوؿِٔ ا كِ أَ ؾَ  رَ َخاآَ  ًٕٚٚ ٔىَ َصا ٚنُ ىَ ْٔ افنَّ : فُ َفا قُل َُ

َْٔػ  لَ  ُهِديَ  َؿْد  بَِرُجؾٍ  َفَؽ  ـَ ٍِ ـُ  .(2)▬ َوُوؿِلَ  َو
اف ٲهٔ ؾؾع ايًٝڀلٕ إـا ٚنٛى ٫قذل وظْد اَلؿ ظذ اؿساف ادًٚيص، - 4

اٚٔاٶعلَٞ بل٫نتعلـ٠ بلهلل تعلٮ َٓ٘. قلٍ تعلٮ: ـَ  َيَْزَؽَّْاَؽ  َوإِمَّ َْٔىا ِما  ٚنِ اافنَّ
ًِْذ  َْٕزغٌ  َُ فُ  بِٚهلل َؾْٚش َّٕ ٔعٌ  إِ ِّ  ص.200طا٭عكاف: ٖ(200) َظِِٔؿٌ  َش

،  ؾًٝككأ آ١ٜ ايهكنتٞ ؾإْت٘ ٫ ٜتماٍ عًٝت٘ َتٔ اهلل ستلؾغ        وظْد افْق ، - 5

 .٠ؿٜح أبٞ ٖكٜك٠ ايڀٌٜٛ 

                                                 

 .2018أغكد٘ َهًِ  (صحٔح) (1)

 . 499َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  5095أبٛ ؾاٚؾ قٚاٙ  (صحٔح) (2)
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ٍٳوظْد افٍزع مـ افْق ،  - 6 ٍٴ  قځل ؿْ  َؾاِزعَ  إَِذا♂:◘  اهلل قٳنٴتٛ ـُ  افَّْاْق ِ  ِف  َأَحاُد

ْؾ  َُ َٔ ِْ ِِاَمِت  َأُظقذُ  :َؾ َُ اِٚت  اهلل بِ َُّٚمَّ ـْ  اف ٚبِافِ  َؽَواٌِفِ  ِما ََ ٌَاِٚدهِ  َوَذِّ  َوِظ ـْ  ِظ اَزاِت  َوِما  ََهَ

َٔٚضِغِ  ونِ  َوَأنْ  افنَّ َٚ ََيُْيُ ـْ  َؾِ٘نَّ هُ  َف   .(1) ▬َتُيَّ
ـْ ♂:◘  يكٍٛ ايتٓيبڇ ، وظْد افَٔٚ  مـ افْق  - 7 ْؿ ِما ـُ َظ ُأَراُه َأَحاُد ََ ْٔ َُ إَِذا اْشا

ُْٔنقِمفِ  ُٝ َظَذ َخ َْٔىَٚن َئٌِ َُْْثِْر َثاَلًثٚ، َؾِ٘نَّ افنَّ ًْ َٔ ِْ َٖ َؾ ََُقوَّ  (2) ▬- أْؿ٘ -َمَِْٚمِف َؾ
ٔٵؾځ وظْد افدخقل إػ اْلالء، - 8 ٔڇ أځْٳوڇ عٳ ٍٳ ☺ َٳليٹوٺ بٵ ٕٳ: قځل ٞټ  نځل ◘  ايٓٻبٹت

اَلءَ  َدَخَؾ  إَِذا♂: ـْ  بَِؽ  َأُظقذُ  إِّنِّ  افِٓؿَّ  :َؿَٚل  اْْلَ ِٞ  ِم ٌُ ِٞ  اْْلُ ٌَٚئِ  (3) ▬َواْْلَ
بل٫نتعلـ٠ بلهلل َٔ ايًتٝڀلٕ ايتكدِٝ َتع ايتؿتٌ دٗت١       وظْد افهالة، - 9

 .ي٠٬ُٜؿ اٶكٚق ب٭ أٜؿٜٓل ٸ اايٝهلق، ٚتكى ا٫يتؿلت ٸ اي٠٬ُ، َٚٓع َٔ ٜك
ٍٳ ،وظْد افُثٚؤب - 10 ٍٴ قځل ؿْ  َتَثَٚءَب  إَِذا♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ـُ ََٔواعْ  َأَحُد ِْ  َياَدهُ  َؾ

َْٔىٚنَ  َؾِ٘نَّ  ؾِٔفِ  َظَذ  ََُّثُٚؤِب  َمعَ  َيْدُخُؾ  افنَّ  .(4) ▬اف
ٔٵؾځظْد افهٌٚح وادًٚء،  - 11 ٕٻ، ☺ ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٍٳ  أځ ٍٳ ◘  اهلل قٳنٴتٛ  :قځتل

ـْ ♂ َّٓ  إَِففَ  َٓ  :َؿَٚل  َم يَؽ  َٓ  َوْحَدهُ  اهلل إِ ُِْؽ  َففُ  َففُ  َذِ ُد  َوَففُ  ادُْ ّْ اؾِّ  َظاَذ  َوُهاقَ  اْْلَ ءٍ  ـُ  َرْ

َٜ  َيْق ٍ  ِف  َؿِديرٌ  ةٍ  ِمَٚئ ْٝ  ،َمرَّ َٕ ٚ ـْ  ِحْرًزا َففُ  ـَ َْٔىٚنِ  ِم َُّاك َذفَِؽ  َيْقَمفُ  افنَّ ا َح ِزَ ّْ ْ  ُي ِْٖت  َوَل  َيا

َْٖؾَوَؾ  َأَحٌد  َّٚ بِ َّٓ  بِفِ  َجٚءَ  ِِم َؾ  َأَحٌد  إِ ِّ َثرَ  َظ ـْ ـْ  َأ  .(5)▬َذفَِؽ  ِم
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 
 

 

                                                 

 .701ٚسهٓ٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  3528أغكد٘ ايذلَفٟ ( حًـ) (1)

   .  3259ايبػلقٟ قٚاٙ  (صحٔح) (2)
 .375 ، َٚهًِ  142أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (3)
 .426َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  11889أٴؿ قٚاٙ  (صحٔح) (4)
 .2691، َٚهًِ 3293أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (5)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
ٚٝكٜت٘ ٸ  ☺ أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع ٚقع أبٞ بهتك ايُتؿٜل   

ٔٵأغكز ايبػلقٟ ٸ َشٝش٘ أنٌ ا٬٠ٍ ٜٚٓب ا٠كاّ،  ًٳ١ځ عٳ : قځليځتٵ☼  عٳل٥ٹ
ٕٳ ّٷ بٳهڃكڈ ٭ٹٳبٹٞ نځل ٘ٴ ٜٴػٵكڇزٴ غڂ٬ځ ٕٳ ،ايڃػٳكٳازٳ يځ ٌٴ بٳهڃكڈ أځبٴٛ ٚٳنځل ٔٵ ٜٳأڃنڂ ٘ٹ َٹ  ؾځذٳتل٤ٳ  ،غٳكٳادٹ
َٶل ٛٵ ٞٵ٤ٺ ٜٳ ًٳ ٌٳ بٹ ٘ٴ ؾځأځنځ ٓٵ ٍٳ بٳهڃكڈ أځبٴٛ َٹ ٘ٴ ؾځكځل ّٴ يځ ٍٳ ؟ٖٳفٳا َٳل أځتٳؿٵقڇٟ :ايڃػٴ٬ځ َٳل :بٳهڃكڈ أځبٴٛ ؾځكځل  ٚٳ
ٛٳ ٍٳ ؟ٖٴ ٗٻٓٵتٴ نڂٓٵتٴ :قځل ٕڈٱڇٹ تٳهځ ٞ  ْٵهٳل ًٹٝٻت١ٹ  ؾٹت ٖٹ َٳتل  ،ايڃذٳل ٔٴ  ٚٳ ٗٳلْٳت١ځ  أڂسٵهٹت ٞ  إڇ٫َّ ايڃهٹ  أځْٿت

٘ٴ ٗٳفٳا ،بٹفٳيٹوځ ؾځأځعٵڀځلْٹٞ ،ؾځًځكٹٝٳٓٹٞ ،غٳؿٳعٵتٴ ًڃتٳ ايَّفٹٟ ؾځ ٘ٴ أځنځ ٓٵ ٌٳ ،َٹ  ٜٳتؿٳٙٴ  بٳهڃتكڈ  أځبٴٛ ؾځأځؾٵغٳ
ٌٻ ؾځكځل٤ٳ ٞٵ٤ٺ نڂ ٘ٹ ؾٹٞ يٳ  .(1) بٳڀڃٓٹ
َٓ٭ بأنٌ ا٬٠ٍ ايڀٝب ٚب٭ َتل ستكّ َتٔ    ٚيكؿ أَك اهلل تعلٮ عبلؾٙ اٶ٪ 

َٚ َيٚقلٍ تعلٮ:ٔا٭٘ع١ُ ٚا٭يكب١ ٸ آٜلت ٤تًؿ١،  ـَ  َأُّيه ُماقاْ  َٓ  آَمُْاقاْ  افَّاِذي رِّ  َُتَ
ٌَِٚت  ِّٔ ؿْ  اهلل َأَحؾَّ  َمٚ َض ُُ َُُدواْ  َوَٓ  َف ًْ ٛه  َٓ  اهلل إِنَّ  َت

ـَ ااْفا َُيِ َُِدي ًْ  ،ص87:اٶل٥تؿ٠ ط ُّٖ
ٚأَ  َيٚٚقلٍ تعلٮ:ٔ َ ـَ  ُّيه ُِقاْ  آَمُْقاْ  افَِّذي ٌَِٚت  ِمـ ـُ ِّٔ ؿْ  َماٚ َض ـُ ُرواْ  َرَزْؿَْاٚ ُُ  إِن هللِ َواْصا

ُُؿْ  ْ ٚهُ  ـُ ٌُُدونَ  إِيَّ ًْ  .ص172:ايبكك٠ط َٖت
ْٝ ٔٚقلٍ تعلٮ: َم ؿُ  ُحرِّ ُُ ْٔ َِ ُٜ  َظ َُ ْٔ ؿُ  َواْفدَّ ُ  ادَْ ِْْزيرِ  َوَْلْ ْرِ  ُأِهؾَّ  َوَمٚ اْْلِ ٌَ  بِفِ  اهلل فِ

ُٜ َوادَُْْْخِْ  ُٜ  َوادَْْقُؿقَذةُ  ََ َي دِّ ُٜ  َوادَُْسَ َؾ  َوَمٚ َوافَّْىَِٔح ـَ ٌُعُ  َأ ًَّ ُُؿْ  َمٚ إَِّٓ  اف ْٔ َـّ  َظَذ  ُذبَِح  َوَمٚ َذ
 ِٛ قاْ  َوَأن افْهُه ُّ

ًِ َْ َُ ًْ ؿْ  بَِْٕٚزَٓ ِ  َت ُُ ٌؼ  َذفِ ًْ
َْٔق َ  ؾِ ـَ  َياَِس  اْف ُرواْ  افَِّذي ٍَ ؿْ  ِماـ ـَ ُُ  ِدياِْ

َنْقُهؿْ  َؾالَ  َْٔق َ  اْخَنْقنِ وَ  ََّتْ ُٝ  اْف ِْ َّ ـْ ؿْ  َأ ُُ ؿْ  َف ُُ ُٝ  ِديَْ ّْ َ ؿْ  َوَأَْت ُُ ْٔ َِ ُِل َظ َّ ًْ
ِٕ  ُٝ  َوَرِؤ

ؿُ  ُُ ًٚ  اإلشال  َف ـِ  ِديْ َّ ٍٜ  ِف  اْواُىرَّ  َؾ َها َّ ََُجإٍِٚػ  َؽاْرَ  َُّمْ ْثاؿٍ  ُم ِ اقرٌ  اهلل َؾاِ٘نَّ  إلِّ ٍُ  َؽ
ِحٔؿٌ    .ص3طاٶل٥ؿ٠: ٖ(3)رَّ

                                                 

 .3842أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (1)
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اهلل عًتٝهِ اٶٝتت١، ٖٚتٞ ا٠ٝتٛإ ايتفٟ      ستكٻّ  اٶع٢ٓ: ٜل أٜٗل ايفٜٔ آَٓٛا 
ٚستكٻّ عًتٝهِ ايتؿّ     ،-يتكعٝل  غرل فٚ٘ ـٚل بأٟ  - تؿلقق٘ ا٠ٝل٠ بؿٕٚ ـنل٠

ـٴنٹك عًٝ٘ غرل انِ اهلل عٓؿ ايفبض، ٚاٶٓػٓك١  ايهل٥ٌ اٶڂكام، ٠ِٚ ا١ٓمٜك، َٚل 
ْٴكبت بعُل أٚ سذك ست٢  اييت سٴبٹو ْٳؿځهٴٗل ست٢ َلتت، ٚاٶٛقٛـ٠ ٖٚٞ اييت 
ٛٳت ٸ ب٦تك ؾُلتتت،       ٖٳت َلتت، ٚاٶڂتٳكٳؾٿ١ٜ ٖٚٞ اييت نكڀت َٔ َهتلٕ عتلٍ أٚ 
ْٳكٳبٳتٵٗل أغك٣ بككْٗل ؾُلتت، ٚستكٻّ اهلل عًتٝهِ ايبُٗٝت١     ٚايٓڀٝش١ ٖٚٞ اييت 

نتبشلْ٘ ٷتل    اييت أنًٗل ايهبٴع، نل٭نؿ ٚايُٓك ٚايف٥ب، ٦ٚٛ ـيو. ٚانتتج٢ٓ 
لت٘ قبٌ إٔ ٲٛت ؾٗتٛ ست٬ٍ يهتِ،    سكٻَ٘ َٔ اٶٓػٓك١ َٚل بعؿٖل َل أؾقنتِ ـن

ـٴبٹض يػرل اهلل ع٢ً َل ٜٴُٓب يًعبلؾ٠ َتٔ سذتك أٚ غترلٙ،     ٚسكٻّ اهلل عًٝهِ َل 
ًڃِ َل قڂهٹِ يهِ أٚ  ّ يهتِ  مل ٜكهِ عًِ َلٚسكٻّ اهلل عًٝهِ إٔ تڀًبٛا عٹ  بتل٭ل٫

ٕ اٯ، ٚايكؿاع اييت نلْٛا ٜهتكهُٕٛ بٗل إـا أقاؾٚا أَكٶا قبٌ إٔ ٜكؿَٛا عًٝ٘ أٟ
ُٳتكٵتٴهِ عًتِٝٗ، ؾت٬     ٸ أايهؿلق  أٌَاْكڀع  ٕ تكتؿٚا عٓ٘ إٮ ايًكى بعتؿ إٔ ْ

ؾٜٔ اٱن٬ّ بتشكٝل ايُٓتك  ٖٚٛ ايّٝٛ أنًُت يهِ ؾٜٓهِ ٚ ٞلؾِٖٛ ٚغلؾْٛٞ
ٚإٰلّ ايًكٜع١، ٚأُٰت عًٝهِ ْعُيت بإغكادهِ َٔ ظًُلت اٟل١ًٖٝ إٮ ْتٛق  

 تؿتلققٛٙ. ؾُتٔ اْتڀكٻ ٸ    اٱٲلٕ، ٚقْٝت يهِ اٱن٬ّ ؾٜٓٶتل ؾتليمَٛٙ، ٫ٚ  
  .ؾً٘ تٓلٚي٘، ؾإٕ اهلل غؿٛق قسِٝ َٔ غرل ٣ٖٛ يفيو ٢لع١ إٮ أنٌ اٶٝت١

ٜٚتٓلٍٚ اٶٓڀك َٔ اٶٝت١ ايكؿق ايفٟ ٩ؿغ سٝلت٘ ٜٚكِٝ أٚؾٙ، ٚنفا ٨تٛل  
تٓلٍٚ ا١ُك ٸ سلي١ ا٫ْڀكاق، ٖٚفا َٔ بلب ايٓكٚقات تبتٝض احملعتٛقات،   

ـٟ ٤ًب نٌ نٌ ـٟ ْلب َٔ ايهبلع ٚعٔ أنٌ  ٢ْٗ عٔ أنٌْٚٗٞ قنٍٛ اهلل 
 ٢ْٗ عتٔ أنتٌ ا٬ٟيت١ ٚأيبلْٗتل    ، ٢ْٗ عٔ أنٌ ٠ّٛ ا٠ُك ا٭١ًٖٝ، َٔ ايڀرل

َتٔ اٱبتٌ ٚايبكتك ٚايػتِٓ      -أٟ ايٓذلنتلت   -ٚا٬ٟي١ ٖٞ اييت تأنٌ ايعفق٠ 
ٚايؿدلز ٚا٭ٚل ٚغرلٙ ؾإـا سبهت بعٝؿ٠ عٔ ايعتفق٠ لَٓتل ٚعًؿتت ٘تلٖكا،     

، ٭ٕ ايع١ً ايتػتٝرل ٚقتؿ لايتت، ٚايًشتّٛ اٶهتتٛقؾ٠ َتٔ       ؾڀلب ٠ُٗل سًت
غلقز ايب٬ؾ اٱن١َٝ٬ ًٜذلط ؾٝٗل إٔ تهٕٛ َٔ ايًشّٛ اييت أسًٗل اهلل ٚايتت٢  
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 .-أٟ ـٚت ـٚل يكعٝل  -ـنٝت لنل٠ يكع١ٝ 
ٔٵ أځبٹٞ  ٍٳ: ☺  ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځٚٳعٳ ٍٳقځل ٌٷ نٳأځ ٞٻ قٳدٴ ٍٳ ايٓٻبٹ ٍٳ ٜٳل :ؾځكځل  كٵنځتبٴ ْٳ إڇْٻتل  اهلل قٳنٴٛ

ٌٴ ايڃبٳشٵكٳ ُٹ ٌٳ َٳعٳٓٳل ٚٳْٳشٵ ًٹٝ ٔٵ ايڃكځ ُٳل٤ٹ َٹ ٕٵ ايڃ ْٻأڃْٳل ؾځإڇ ٛٳ ٘ٹ تٳ ًٵٓٳل بٹ ْٻأڂ عٳڀٹ ٛٳ ُٳل٤ٹ أځؾځٓٳتٳ  ؟ايڃبٳشٵكڇ بٹ
ٍٳ ٍٴ ؾځكځل قرُ  ُهقَ ♂:اهلل قٳنٴٛ ُٓ ؾه  َمُٚؤهُ  افىَّ ُُفُ  اْْلِ َُ ْٔ ٧ًِٚ َٔ ٖفا ا٠تؿٜح إٔ   ،(1) ▬َم

 َل٤ ايبشك ٘لٖك َٚٝتت٘ س٬ٍ.
ِ  إ٘لب١عليك اٱغ٠ٛ، إٕ َٔ ؾٓل٥ٌ َ  ،انتتذلب١ ايتؿعل٤   ٚاٶًتكب  اٶڀعت

ٍٳ☺  ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ ٔٵعٳٳؾځ ٍٳ: قځل ٍٴ قځل ٚيَ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ َ ُّيه
ُس  َٖ ٌٛ  اهلل إِنَّ  افَّْٚ ِّٔ ٌَاُؾ  َٓ  َض َْ  َي

 َّٓ ًٌٚ إِ ِّٔ ِمِْغَ  َأَمرَ  اهلل َوإِنَّ  َض ْٗ َٚل ؾَ  ادُْْرَشِِغَ  بِفِ  َأَمرَ  بَِم  ادُْ َاٚ َيٚ:ََٔ ُشاُؾ  َأُّيه ُِاقا افره ـْ  ـُ  ِما
ٌَِٚت  ِّٔ ُِقا افىَّ َّ ٚ َواْظ ُِقنَ  بَِم  إِّنِّ  َصِْٚلً َّ ًْ ٕ ط َٖظِِٔؿٌ  َت ٍٳ  ،ص51: اٶ٪َٓتٛ  َياٚٔ:ٚٳقځتل

َٚ ـَ  َأُّيه ُِقا آَمُْقا افَِّذي ـْ  ـُ ٌَِٚت  ِم ِّٔ ؿْ  َمٚ َض ـُ ارَ  ُثاؿَّ ص 172: ايبكك٠ط َٖرَزْؿَْٚ ـَ ُجاَؾ  َذ  افرَّ

رَ ا ُيىُِٔؾ  ٍَ ًَّ َٞ  ف ًَ ده  َأْؽَزَ  َأْص ُّ َمءِ  إَِػ  َيَدْيفِ  َي ًَّ فُ  َربِّ  َيٚ َربِّ  َيٚ اف ُّ ًَ اُبفُ  َحاَرا ٌ  َوَمْى  َوَمْؼَ

فُ  َحَرا ٌ  ًُ ٌَ ِْ َرا ِ  َوُؽِذيَ  َحَرا ٌ  َوَم َّٕك بِْْٚلَ َٖ ََُجُٚب  َؾ ًْ  .(2) ▬فَِذفِؽ ُي
 ٭نً٘ ا٠كاّ. ٳع أنبلب إدلب١ ايؿعل٤ ٚيهٔ مل ٜٴهٵتٳذٳبٵ ي٘ ايكدٌ ؾٗفا

 ْفنك َٓٗل: لڄععلَ ؾٛا٥ؿ ا٠كاّ ٚتكى ا٬٠ٍ ٝكٟ ٸإٕ ،  أغٞ ا٠بٝب

ٍ  أنٌ - 1 ٌ  ،يًكًتٛب  َت٬ع  ا٠ت٬ ّ  ٚأنت ٔ  ا٠تكا  ًَٗهتلت  أغڀتك  َت
 .ايكًٛب
: ث٬ثت١  ٸ ايٓذتل٠ : اهلل عبؿ بٔ نٌٗ قلٍ ،اشل٬ى َٔ ٥ل٠ ا٬٠ٍ أنٌ - 2
ٍ ، ◘ بتليٓيب  ٚا٫قتتؿا٤  ايؿتكا٥ٕ،  ٚأؾا٤ ا٬٠ٍ، أنٌ ٌ  ُٜتض  ٫ٚ: ٚقتل  أنت

، ايكبتل : غُلٍ نت َٔ ُٜؿٛ ست٢ س٫٬ اٶلٍ ٜهٕٛ ٫ٚ، بليعًِ إ٫ ا٬٠ٍ
 .ٚايًب١ٗ ،ٚاٶهكٚٙ ،ٚايػًٍٛ ،ٚايهشت ،ٚا٠كاّ
 .٘ٝبل إ٫ ٜكبٌ ٫ ٘ٝب اهلل ؾإٕ اٱٲلٕ يف٠ كّسٴ ا٠كاّ أنٌ َٚٔ - 3

                                                 

 .7048ٟلَع ٸ َشٝض ا َٚشش٘ ا٭يبلْٞ 83 أبٛ ؾاٚؾأغكد٘  (صحٔح) (1)

 .1015 َهًِ أغكد٘  (صحٔح) (2)
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ٔٵ، ؾځب٘ أٚٮ ؾليٓلق سكاّ َٔ ْبت َل - 4 ٔڇ نځعٵبٹ عٳ ٍٳ☺  عٴذٵكٳ٠ځ بٵ ٍٳتقځ: قځل  ل
ٍٴ يٹٞ َٛ  ٚي♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ًْ ـَ  ـَ فُ  ُظْجَرةَ  ْب َّٕ ؿٌ  َيْرُبق َٓ  إِ َٝ  َْلْ ٌَ ـْ  َٕ ٍٝ  ِم َّٓ  ُشْح ِٝ  إِ ا َٕ ٚ  ـَ

رُ   .(1) ▬بِفِ  َأْوَػ  افَّْٚ

ٔ  ايٓتلى  تهليب تك٣ أَل، ايعم٠ ٚقب لَلْٓل ٖٛ ٖفا إٔ تك٣ أَل ٌ  َت  أدت
ٌ  أعِٝٓٗ ٝٗلعً تتؿتض اييت ايؿْٝل َػكٜلت ٌُٝٝ ٕ  ؾت٬ ، ْٗتلق  يٝت  بًت٤ٞ  ٜبتليٛ
 .ِٜٗ ٫ سكاّ أٚ س٬ٍ، ٚد٘ أٟ َٔ اٶلٍ ٳع ن٣ٛ
 ٲك ؾُل، أَكِٖ َٔ سرل٠ ٸ ايٓلى َٚلق، ا٭َٛق تعكؿت ـيو أدٌ َٔٚ
ٕ  ٜبٝع ايفٟ ٖفا عٔ ٜهأيو َٔ ٜٚؿ إ٫ ّٜٛ ٟ  أٚ ا١ُتٛق  أٚ ايتؿغل  بٓت٢  ايتف

ِ  ٫ٚ ٜتتٛب  إٔ ٜٚكٜتؿ  اٶػؿقات بتذلق٠ ايبؿا١ٜ َٔ ثكٚت٘  ٸ ُٜتٓع  َتلـا  ٜعًت
 اييت إٔ ٜعًِ اييت ايعلق١ٜ ايٓهل٤ ٬َبو ٜبٝع أٚ نٛاؾرلا ٜعٌُ ايفٟ ٚـاى، َلي٘

 ايهُٝٓلت ٸ ٜعٌُ ايفٟ ٖٚفا، ايًٛاقع ٸ اٶهًُ٭ يبلب بٗل تؿ٬ي نتًبهٗل
 إخل...ٚاٶهلقع
ـ  ٜؿقٕٚ ٫ ِٖٚ يٮ٫ٚؾ تهتُع أْو ٚاٶػذٌ اٶ٪نـ َٚٔ ٕ  نٝت  ٜتأنًٛ

ٔ  شلت٪٤٫  تبشتح  َتك٠  نٌ ٸ ٜٚؿى، سكاّ أْ٘ ٜعًُٕٛ ِٖٚ أبِٝٗ َلٍ َٔ  عت
ٍ  ا١ترل  نبٌ أْؿهِٗ ع٢ً ايٓلى ْٝل ٚقؿ ٤كز ٔ ، ٚا٠ت٬  يتلعت  ٖٓتل  َٚت

ٕ  أَل ،ايًلن١ً ٖفٙ ع٢ً ٖٛ ٷل ٚغرلٖل ٚأسهلَ٘ اٶػتًط اٶلٍ عٔ ايؿتل٣ٚ  نتل
ٍ  ٚقا٤ ٚايًٗح اشل٣ٛ بلتبلع ؾٓٝكتُٛٙ ٚانعل قسبل ايهبٌٝ ٔ  اٶتل ٘  غترل  َت  ٚدت
َٓ ٔ،سً٘ ـه  َأ ُؿ ُأوَفاَِؽ  َيُي قُثقنَ  َأنَّ ًُ ٌْ َْٔق ٍ  (4)مَّ

ق ُ  َيْق َ  (5)َظئِؿٍ  فِ َُ ُس  َي  فَِربِّ  افَّْٚ
ٚدَِغَ  ًَ  (.63ص )6 - 4طاٶڀؿؿ٭: ٖ(6)اْف

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                                 

 .1729ٸ َشٝض ايذلغٝب  َٚشش٘ ا٭يبلْٞ 614ايذلَفٟأغكد٘  (صحٔح) (1)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
ٖتفا ايتتلبع٢    ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع قُت١ نتعٝؿ بتٔ اٶهتٝب    أسبيت ٸ اهلل، 

اًٌٟٝ ٚايت٢ ٚقؾت ٸ نتلب س١ًٝ ا٭ٚيٝل٤ ٚ٘بكلت ا٭َؿٝل٤ ٜكٍٛ: عٔ أبتٞ  
ٚؾاع١ قلٍ: نٓت أدليو نعٝؿ بٔ اٶهٝب ؾؿكؿ٢ْ أٜلَل ؾًُتل د٦تت٘ قتلٍ: أٜتٔ     
نٓت؟ قًت:تٛؾٝت أًٖٞ ؾليتػًت بٗل، ؾكلٍ: أ٫ أغدلتٓل ؾًٗؿْلٖل، قلٍ: ثتِ  

ؾكًت: ٜكٴتو اهلل َٚتٔ ٜتمٚدين    أقؾت إٔ أقّٛ ؾكلٍ: ٌٖ انتشؿثت اَكأ٠؟ 
َٚل أًَو إ٫ ؾقُٖ٭ أٚ ث٬ث١، ؾكلٍ: أْل، ؾكًت: أٚ تؿعتٌ؟ قتلٍ: ْعتِ، ثتِ     

 -ٚلٚدتين عًت٢ ؾقُٖت٭ أٚ قتلٍ: ث٬ثت١      ◘ ٴؿ اهلل تعلٮ ٢ًَٚ ع٢ً ايٓيب 
قلٍ: ؾكُت َٚل أؾقٟ َل أَٓع َٔ ايؿكع ؾُكت إٮ َٓمٮ ٚدعًت أتؿهك ٷٔ 

كب ٚاُْتكؾت إٮ َٓميتٞ ٚانتذلست ٚنٓتت     آغف ٚٷٔ أنتؿٜٔ ؾًُٝت اٶػت 
ٚسؿٟ َل٥ُل ؾكؿَت عًل٥ٞ أؾڀك. نلٕ غبما ٚلٜتل ؾإـا بآت ٜكتكع، ؾكًتت:   
َٔ ٖفا؟ قلٍ:نعٝؿ، قلٍ: ؾتؿهكت ٸ نٌ إْهلٕ ازلت٘ نتعٝؿ إ٫ نتعٝؿ بتٔ     
اٶهٝب، ؾإْ٘ مل ٜك أقبع٭ ن١ٓ إ٫ بت٭ بٝتت٘ ٚاٶهتذؿ، ؾكُتت ؾػكدتت ؾتإـا       

ٞٻ       بهعٝؿ بٔ اٶهٝب ؾعٓت أْ٘  قؿ بؿا ي٘، ؾكًتت: ٜتل أبتل ٣ُتؿ أ٫ أقنتًت إيت
ؾآتٝو؟ قلٍ: ٭ْت أسل إٔ ت٪ت٢، قلٍ: قًت: ؾُل تأَك؟ قلٍ: إْو نٓت قد٬ 
عمبٶل ؾتمٚدت، ؾهكٖت إٔ تبٝت اي١ًًٝ ٚسؿى، ٖٚفٙ اَكأتو ؾإـا ٖٞ قل٥ُت١  
َٔ غًؿ٘ ٸ ٘ٛي٘، ثِ أغفٖل بٝؿٖل ؾؿؾعٗل بليبلب ٚقؾ ايبلب، ؾهكڀت اٶتكأ٠  

ٝل٤، ؾلنتٛثكت ايبلب، ثِ قؿَتٗل إٮ ايكُع١ ايت٢ ؾٝٗل ايمٜت ٚا١بتم،  َٔ ا٠
ؾْٛعتٗل ٸ ظٌ ايهكاز يهٞ ٫ تكاٙ ثِ َعؿت إٮ ايهڀض، ؾكَٝت اٟرلإ، 
ؾذل٤ْٚٞ ؾكليٛا: َليأْو؟ قًت: ٩ٚهِ! لٚدين نعٝؿ بٔ اٶهٝب ايٝتّٛ ٚقتؿ   

ٞٻ غؿ١ً، ؾكليٛا: نعٝؿ ابٔ اٶهٝب لٚدو؟ قًتت: ْعتِ،    ٖٚتل ٖتٞ ٸ   دل٤ عً
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ايؿاق، قلٍ: ؾٓميٛا ِٖ إيٝٗل ٚبًؼ أَٞ ؾذل٤ت، ٚقليت: ٚدٗتٞ َتٔ ٚدٗتو    
سكاّ إٕ َههتٗل قبٌ إٔ أًَشٗل يو ث٬ث١ أٜلّ، قلٍ: ؾأقُت ث٬ثت١ أٜتلّ ثتِ    
ؾغًت بٗل ؾتإـا ٖتٞ َتٔ أدتٌ ايٓتلى، ٚإـا ٖتٞ أسؿتغ ايٓتلى يهتتلب اهلل          

جتت يتٗكا ٫   ٚأعكؾِٗ ٚتل ايتمٚز قتلٍ: ؾُه    ،◘ٚأعًُِٗ به١ٓ قنٍٛ اهلل 
ٜأتٝين نعٝؿ ٫ٚ آتٝ٘، ؾًُتل نتلٕ قتكب ايًتٗك أتٝتت نتعٝؿا ٖٚتٛ ٸ سًكتت٘         
ؾهًُت عًٝ٘ ؾكؾ ع٢ً ايه٬ّ ٚمل ٜهًُين ست٢ تكتٛٗ أٖتٌ اجملًتو، ؾًُتل مل     
ٜبل غرلٟ، قلٍ: َل سلٍ ـيو اٱْهلٕ، قًت: غرلا ٜل أبل ٣ُؿ ع٢ً َتل ٩تب   

لُْتكؾت إٮ َٓميتٞ،   ايُؿٜل ٜٚهكٙ ايعؿٚ، قلٍ: إٕ قابو يت٤ٞ، ؾليعُتل ؾ  
ٞٻ بعًكٜٔ أيـ ؾقِٖ، ٖٚفا َُؿاقل يكٍٛ اهلل تعلٮ: َاٚ َيٚٔؾٛد٘ إي ـَ  َأُّيه  افَّاِذي

ؿْ  ُؿقا آَمُْقا ُُ ًَ ٍُ ؿْ  َإٔ ُُ ُس  َوُؿقُدَهٚ َٕٚراً  َوَأْهِِٔ َجَٚرةُ  افَّْٚ اٚ َواْْلِ َٓ ْٔ َِ ٌٜ  َظ ا َُ  ِؽااَلظٌ  َماَلئِ
ًُْهقنَ  َٓ  ِصَدادٌ  ٍْ  َأَمَرُهؿْ  َمٚ اهلل َي ُِاقنَ َوَي َمُرونَ  َماٚ ًَ ْٗ ، ٚقتٍٛ  ص6طايتشتكِٜ:  ُٖيا
ٍڇ ٍٴ◘  اهلل قٳنٴٛ ؿْ ♂:ٜٳكڂٛ ُُ ِه ُاقٌل  َراعٍ  ـُ ًْ ـْ  َوَم َُِّٔفِ  َظ َماٚ ُ  ،َرِظ اُاقٌل  َوُهاقَ  َراعٍ  َؾٚإْلِ ًْ  َم

ـْ  َُِّٔفِ  َظ ُجُؾ  ،َرِظ ًْ  َوُهقَ  َراعٍ  َأْهِِفِ  ِف  َوافرَّ ـْ  وٌل ُٗ َم َُِّٔافِ  َظ ْٔا ِف  َوادَْاْرَأةُ  ،َرِظ اٚ ِٝ َب َٓ  َزْوِج

 ٌٜ َٔ ًْ  َوِهلَ  َراِظ ٌٜ ُٗ َم ـْ  وَف ٚ َظ َٓ
َُِّٔ  .(1) ▬ َرِظ

 َعليك اٱغ٠ٛ، ؾُٝل ًٜٞ قبو َٔ اشلؿٟ ايٓبٟٛ يٛقل١ٜ ا٭ٌٖ ٚايٓؿو:

ٍڇ  ٜٚؿكم ب٭ ايبٝٓ٭ ٚايبٓلت عٓؿ عًك نٓ٭ بلي٠٬ُ،أَك أًٖ٘ إٔ ٜ - 1  يكتٛ
ؿْ  ُمُروا♂: ◘ ايٓيب ـُ َد َٓ اَلةِ  َأْو ٌْعِ  َْٚءُ َأبْ  َوُهؿْ  بِٚفهَّ ُبقُهؿْ  ،ِشِْغَ  َش اٚ َواْضِ َٓ ْٔ َِ  َوُهاؿْ  َظ

ُؿقا ،َظْؼٍ  َأْبَْٚءُ  ؿْ  َوَؾرِّ ُٓ َْْٔ  .(2) ▬  ادََْوِٚجعِ  ِف  َب
ٔڇ ؾځإٔ ٜٛؾك ٭ٌٖ بٝت٘ ايڀعلّ ايڀٝب ٣تهبل ا٭دتك عٓتؿ اهلل،    - 2 ٔڇ ا عٳت  بٵت
ُٵكڈٚ ٍٳ☻  عٳ ٍٳ: قځل ٍٴ قځل ٍَك:♂◘  اهلل قٳنٴٛ ِّٔعَ  َأنْ  إِْثًم  بِٚدَْْرءِ  ـَ ـْ  ُيَو َُقُت  َم  .(3)▬َي
ٔٵ إٔ ٜٗتِ بتعًِٝ أ٫ٚؾٙ ايككإٓ ايهتكِٜ، ؾځ  - 4 ٞ  عٳت ٔڇ  ،☺ ٖٴكٳٜٵتكٳ٠ځ  أځبٹت  عٳت

                                                 

 .ٚايًؿغ يًبػلقٟ 1829،َٚهًِ  2409أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (1)

 .5868ٚسهٓ٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  495أغكد٘ أبٛ ؾاٚؾ  (حًـ) (2)
 .4481ا٭يبلْٞ ٸ ّ.ز  ٚسهٓ٘ 1692ؾاٚؾ أغكد٘ أغكد٘ أبٛ  (حًـ)  (3)
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ٞٿ ٍٳ◘  ايٓٻبٹ ْرآنُ  ََيِلءُ ♂:قځل َُ ِٜ  َيْق َ  اْف ََٔٚم
َِ قُل  اْف َُ َٔ ِِّفِ  َربِّ  َيٚ :َؾ ٌَُس  َح ِْ ُٔ ِٜ  َتاَٚج  َؾ َراَما َُ  ،اْف

قُل  ُثؿَّ  َُ ٌَُس  هُ ِزدْ  َربِّ  َيٚ :َي ِْ ُٔ َٜ  َؾ َِّ ِٜ  ُح َراَم َُ قُل  ُثؿَّ  اْف َُ َى  َظْْافُ  اْرَض  َربِّ  َيٚ :َي  َظْْافُ  َؾاَرْ

ُٚل  ََ ُٔ ؾِّ  َوُتَزادُ  َواْرَ   اْؿَرأْ  :َففُ  َؾ ُُ ٍٜ  بِ ًٜ  آَي َْ ًَ  .(1) ▬َح
ٔٵ إٔ ٜٗتِ بإٜكلظ أًٖ٘ ي٠٬ُ ايًٌٝ، ؾځ - 5 ٞ  عٳت ٟٿ  نٳتعٹٝؿٺ  أځبٹت ٞ  ايڃػٴتؿٵقڇ  ٚٳأځبٹت
ٍٳ: ٫ځقځل☻  ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ ٍٴ قځل ـِ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ََظَ  َم ْٔ َُ ـَ  اْش ْٔؾِ  ِم َِّ ََظَ  اف َٔٚ اْمَرَأَتفُ  َوَأْي َِّ  َؾَه

َُْغِ  ًَ ـْ ٚ َر ًً ٌَٚ َْجِٔ
ُِ ـْ  ـُ ـَ  ِم اـِِري ثًِرا اهلل افذَّ اـَِراِت  ـَ  .(2) ▬َوافذَّ

ٔٵ  - 6 ٔڇ اهلل عٳبٵؿٹإٔ ٜأَك أًٖ٘ بلقتؿا٤ ا٠ذلب ايًكعٞ، ؾځعٳ ُٳتكٳ  بٵ ، ☻ عٴ
ٕٻ ٍٳ أځ ٍٳ◘  اهلل قٳنٴٛ ٌٜ ♂:قځل ٌََٚر َ  اهلل َحرَّ َ  َؿْد  َثاَلَث َٚػ  َت ًَ ؿُ  َوَت ِٓ ْٔ َِ َٜ  َظ َّْ ـُ  :اْْلَ رِ  ُمْدِم ّْ  ،اْْلَ

ٚ ه  ًَ يهقُث  ،َواْف ره  افَِّذي َوافدَّ
َِ َٞ  َأْهِِفِ  ِف  ُي ٌْ  .(3)▬اْْلُ

ٔٵإٔ ٜٛد٘ أًٖ٘ يهٌ غُلٍ ا١رل، ؾځ - 7  ٔڇ أځْٳوڇ عٳ ٍٳ☺  َٳليٹوٺ بٵ ٍٳ: قځل  قځل
ٍٴ الَّ  إِنَّ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ْرِ  َظَذ  افدَّ ِٚظِِفِ  اْْلَ ٍَ  .(4)▬ـَ
ٔٵؾځإٔ ٜعتين بؿٚاّ ـنك اهلل ٸ بٝت٘،  - 8 ٍٳ☺  َٴٛنٳ٢ أځبٹٞ عٳ ٍٳ: قځل ٍٴ قځل  قٳنٴٛ
رُ  افَِّذي َمَثُؾ ♂:◘  اهلل ـُ فُ  َيْذ رُ  َٓ  َوافَِّذي َربَّ ـُ فُ  َيْذ لِّ  َمَثُؾ  ،َربَّ ِٝ  اْْلَ ِّٔ  .(5)▬َوادَْ

ٍٳإٔ ٩ح أًٖ٘ يككا٠٤ ايككإٓ ٸ ايبٝت،  - 9 ٍٴ قځل ُِقا ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ًَ َٓ ََتْ

َرةِ  ََ ٌَ َرُأ ؾِِٔف ُشقَرُة اْف َْ  افَِّذي ُت
ِٝ
ْٔ ٌَ ـَ اْف ُر ِم

ٍِ َْٔىَٚن َيْْ ٚبَِر، إِنَّ افنَّ ََ ْؿ َم ُُ ُٔقَت   .(6)▬ُب
ٍٳ إٔ ٩ح أ٫ٚؾٙ عًت٢ َت١ً ايتكسِ،     - 10 ٍٴ  قځتل ُٜ ِصا♂:◘  اهلل قٳنٴتٛ َِ

َْظَمرِ  ْٕ َيَٚر َوَيِزْدَن ِف ا ْرَن افدِّ ِّّ ًَ ُؼ ُي ُِ ـُ اْْلُ ًْ ِحِؿ، َوُح  .(7) ▬ افرَّ
ٔٵ إٔ ٩ح أ٫ٚؾٙ ع٢ً َكاؾك١ ايُل٠٭، ؾځ - 11 ٞ  عٳت ٕٻ ،☺ ٖٴكٳٜٵتكٳ٠ځ  أځبٹت  أځ

                                                 

 .8030َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  2915أغكد٘ ايذلَفٟ  (صحٔح) (1)
 .6030َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  1451ابٛ ؾاٚؾ  أغكد٘ (صحٔح) (2)
   .3052َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  6113أغكد٘ أٴؿ  (صحٔح) (3)

 .1605َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  2670فٟ أغكد٘ ايذلَ(صحٔح) (4)
 . 6407أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (5)

 .780أغكد٘ َهًِ  (صحٔح) (6)
 .3767َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  7599أغكد٘ ايبٝٗكٞ ٸ ايًعب (صحٔح) (7)
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ٞٻ ٍٳ◘  ايٓٻبٹ ُجُؾ ♂:قځل ـِ  َظَذ  افرَّ َُْْٔيرْ  َخِِِِٔفِ  ِدي ِْ ؿْ  َؾ ـُ ـْ  َأَحُد  .(1) ▬َُيَٚفُِؾ  َم
إٔ ٜعًِ أًٖ٘ نٝـ ٜهٕٛ ايتُكف عٓؿ َتكٗ أستؿ أؾتكاؾ ا٭نتك٠      - 12
بج٬ث١ أيٝل٤، بليؿعل٤، ثِ بليُؿق١، ثِ بل٭غتف بل٭نتبلب َتع ايتتٝكٔ     ٚـيو 

عًت٢ قب ا٭نتبلب ٚعتؿّ ايتتٝكٔ عًتت٢ ا٭نتبلب ثتِ ٜتفٖب يًڀبٝتب قتتلٍ         
ُٝ  َوإَِذأتعتلٮ:  قَ  َمِرْو ُٓ غِ  َؾ ٍِ ٔٵ ٚٳ،  ص80طايًتعكا٤:  ٖ(80) َيْن ٞ  عٳت َٳت١ځ  أځبٹت َٳل  أڂ
ٕٻ☺  ٍٳ أځ ـُ َو رْ وا مَ اوُ دَ :♂◘  اهلل قٳنٴٛ  .(2)▬ِٜ ؿَ َد َٚفَه ؿ بِ ٚ

أٚ إٔ ٜؿغٌ عًِٝٗ قدٌ  ٣كّ بػرل ٚايهؿك ا٠ًٛ١إٔ ٲٓع ْهل٤ٙ َٔ  - 14
ٔڇٚيٝو َعِٗ ٣كّ، ؾځ ٔڇ عٳ ٍٳ ☻ عٳبٻلىڈ ابٵ ٍٳ: قځل ٞټ  قځل اَرُجلٌ اا♂◘ : ايٓٻبٹت ُؾلَينَّ ََلاََيْ

َةٍا َرمٍاابِاْمَرأ اَمَعاِذياََّمْ ُةاإَِلَّ َ َرٍم،اَوََلاُتَساِفِرااْدَْرأ اَوَمَعَفااُذواََّمْ  . (3)▬إَِلَّ
َتلسب ايتؿٜٔ ٚا١ًتل ٩ٚتفق َتٔ تهًٝتـ       إٔ ٪تلق ا٭ب ٫بٓت٘  - 15

ٍڇ يكٍٛايمٚز ايٓؿكلت ايبلٖع١  ؿْ  إَِذا:♂◘  اهلل قٳنٴٛ ـُ ـْ  َأَتٚ فُ  َتْرَوْقنَ  َم ََ ُِ  َوِديَْفُ  ُخ

ُجقهُ  َّٓ  َؾَزوِّ ُِقا إِ ًَ ٍْ ـْ  َت ُُ ٌٜ  َت َُْْ َْرضِ  ِف  ؾِ ْٕ اٚدٌ  ا ًَ  ابٓت٘   َٜٛتٞ ا٭ب ، ٚ(4)▬َظاِريٌض  َوَؾ
بإٔ ٜتمٚز ـات ايؿٜٔ ؾإٕ مل ٜهتڀع ؾعًٝ٘ بليُتٝلّ ؾإْت٘ ؾأب ايُتل٠٭ ٖٚتٛ     
ٚقل١ٜ َٔ اٶعلَٞ نإٔ ٜعٛؾٙ َٝلّ َٜٛٞ ا٫ثٓ٭ ٚا١ُٝو ٚث٬ث١ أٜلّ َٔ نتٌ  

ٔٵؾځيٗك،  ٞٿ  :☺  ٠ځٖٴكٳٜٵكٳ أځبٹٞ عٳ ٔڇ ايٓٻبٹت ٍٳ ◘  عٸ ُح ♂:قځتل َُ َْرَباعٍ  ادَْاْرَأةُ  ُتاْْ اٚ :ِٕ ، دََِِٚلَ

ٚ َٓ ٌِ ًَ ٚ، َوِْلَ َِٚلَ ٚ ،َوَْجَ َٓ
رْ  َوفِِديِْ ٍَ ـِ  بَِذاِت  َؾْٚط ي ْٝ  افدِّ  .(5) ▬َيَدا َ  َتِرَب

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                                 

 .3545َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  4833أغكد٘ أبٛ ؾاٚؾ  (صحٔح) (1)

 .3358ٚسهٓ٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع )أبٛ ايًٝؼ ٸ ايجٛاب( كد٘ أغ (حًـ) (2)
 .1341أغكد٘ َهًِ  (صحٔح) (3)

 .270َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  1967أغكد٘ ابٔ َلد٘  (حًـ) (4)
 .1466، َٚهًِ 5090ايبػلقٟ )أغكد٘  (صحٔح) (5)
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◘

 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
إٮ  َتٔ َهت١   غكز٭ س◘ قنٍٛ اهلل  أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع

َٚع٘ َت٫ٛٙ لٜتؿ بتٔ سلقثت١، ؾًُتل       ٚـٖلبل،ايڀل٥ـ، َليٝٶل ع٢ً قؿَٝ٘ د١٦ٝ 
ث٬ث١ إغ٠ٛ َتٔ ق٩نتل٤ ثكٝتـ، ٖٚتِ عبتؿ ٜليٝتٌ       تٛد٘ إٮ إٮ ايڀل٥ـ  ٢اْتٗ

َٚهعٛؾ ٚسبٝب أبٓل٤ عُكٚ بٔ عُرل ايجكؿٞ، ؾذًو إيِٝٗ ٚؾعتلِٖ إٮ اهلل،  
ُٵكٴط ثٝلب ايهعبت١  ٖٛ   : ٚإٮ ُْك٠ اٱن٬ّ، ؾكلٍ أسؿِٖ إٕ  -  أٟ ٲمقٗتل   -ٜٳ

ٚٳدٳؿٳ اهلل أسؿٶا غرلى، ٚقلٍ ايجليح  : ٚقلٍ اٯغك ، نلٕ اهلل أقنًو ٚاهلل ٫   : أَل 
أنًُو أبؿٶا، إٕ نٓت قن٫ٛڄ ٭ْت أععِ غڀتكٶا َتٔ إٔ أقؾ عًٝتو ايهت٬ّ،     

◘ ؾكتلّ عتِٓٗ قنتٍٛ اهلل      . إٔ أنًُتو  ٞٚي٦ٔ نٓت تهفب ع٢ً اهلل َل ٜٓبػ
بت٭ أٖتٌ   ◘ ٚأقتلّ قنتٍٛ اهلل    ،▬  إذ ؾًُِؿ مٚ ؾًُِؿ ؾاٚـُّقا ظْال ♂ : لٍ شلِٚق

اغتكز    : ايڀل٥ـ عًك٠ أٜلّ، ٫ ٜؿع أسؿٶا َٔ أيكاؾِٗ إ٫ دل٤ٙ ٚنًُ٘، ؾكليٛا
ٚأغكٚا ب٘ نؿٗل٤ِٖ، ؾًُل أقاؾ ا١كٚز تبعت٘ نتؿٗل٩ِٖ ٚعبٝتؿِٖ      . َٔ ب٬ؾْل

٘ځٝٵٔ    ٜهبْٛ٘ ُٜٚٝشٕٛ ب٘، ست٢ ادتُع عًٝت٘ ايٓتلى، ؾ   ُٳل أٟ  -ٛقؿتٛا يت٘ نٹت
ٚدعًٛا ٜكَْٛ٘ بل٠ذلق٠، ٚبهًُلت َتٔ ايهتؿ٘، ٚقٳتٛا عكاقٝبت٘،      - َؿ٭

ٚنلٕ لٜتؿ بتٔ سلقثت١ ٜكٝت٘ بٓؿهت٘ ستت٢ أَتلب٘          . ست٢ اغتٓب ْع٬ٙ بليؿَل٤
يٹذٳلز ٸ قأن٘، ٚمل ٜمٍ ب٘ ايهؿٗل٤ نفيو ست٢ أٟأٚٙ إٮ سل٥ط يعتب١ ٚيتٝب١  

ٔٵ  ٔ ايڀل٥ـ، ؾًُل ايتذتأ إيٝت٘ قدعتٛا عٓت٘،     ابين قبٝع١ ع٢ً ث٬ث١ أَٝلٍ َ ٚٳعٳت
ًٳ١ځ ٚٵزڇ☼  عٳل٥ٹ ٞٿ لٳ ٞٿ قځليتٵ: قڂًتٴ◘  ايٓٻبٹ ٌٵ :◘  يٹًٓٻبٹ ّٷ  عٳًځٝٵتوځ  أځتٳت٢  ٖٳ ٛٵ ٕٳ  ٜٳت  نځتل
ٔٵ أځيٳؿٻ ّڇ َٹ ٛٵ ٍٳ ؟أڂسٴؿٺ ٜٳ ْد ♂:قځل ََ ُٝ  َف ٔ َِ ـْ  َف ُٝ  َمٚ َؿْقِمِؽ  ِم ٔ َِ ٚنَ  ،َف ـَ ُٝ  َمٚ َأَصدَّ  َو ٔ َِ ؿْ  َف ُٓ  ِمْْ

ِٜ   َ َيقْ  ٌَ ََ ًَ ُٝ  إِذْ  اْف ِز  َظَرْو ٍْ ـِ  َظَذ  َٕ ٌْدِ  اْب ـِ  َيٚفِٔاَؾ  َظ ٌْادِ  ْبا ااَللٍ  َظ َِاؿْ  ـُ ٌِْْال َؾ  َماٚ إَِػ  َُيِ
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ُٝ  ،َأَرْدُت  َْ َِ َى ْٕ ٚ َؾٚ َٕ ق ٌ  َوَأ ُّ ْٓ ال َظاَذ  َم ِٓ َِاؿْ  ،َوْج ْؼ  َؾ ٍِ َُ َّٓ  َأْشا اٚ إِ َٕ اْرنِ  َوَأ ََ ِٛ  بِ ٚفِا ًَ ، افثَّ

 ُٝ ًْ َٕ  َؾَِ٘ذا َرْأِد  َؾَرَؾ ٍٜ  َٚأ َحَٚب ًَ ُِْْل َؿْد  بِ َِّ ٚ َؾَِ٘ذا َؾََْيْرُت  ،َأَط َٓ يُؾ  ؾِٔ َٚل ، َؾََْٚداِّن  ِجْزِ ََ  إِنَّ  :َؾ

عَ  َؿْد  اهلل ِّ وا َوَمٚ َفَؽ  َؿْقِمَؽ  َؿْقَل  َش َْٔؽ  َرده َِ َٞ  َوَؿْد  ،َظ ًَ َْٔؽ  َب ََِؽ  إَِف ٌَٚلِ  َم ُْٖمَرهُ  اْْلِ َُ  بَِم  فِ

 َٝ ؿْ  ِصْا ِٓ َُِؽ  َؾََْٚداِّن  ،ؾِٔ ٌَٚلِ ا َم َِّؿَ  ْْلِ ًَ ُد  َيٚ :َؿَٚل  ُثؿَّ  َظَعَّ  َؾ َّّ َٚل ،  ُُمَ ََ َٝ  ؾَِٔم  َذفَِؽ  َؾ  ،ِصاْا

َٝ  إِنْ  ؿْ  ُأْضٌَِؼ  َأنْ  ِصْا ِٓ ْٔ َِ ٌَْغِ  َظ َْخَن ْٕ َٚل  ا ََ ـْ  اهلل َُيْاِرَج  َأنْ  َأْرُجاق َباْؾ : ◘  افٌَِّْاله  َؾ  ِما

ـْ  َأْصاَلِِبِؿْ  ٌُُد  َم ًْ ًٚ َص  فِ بِ  ُيْؼِ ُ  َٓ  َوْحَدهُ  اهلل َي  (.26) (1) ▬ٔا
ايتفٟ قؾتٕ إ ٜٓتتكِ َتٔ قَٛت٘،      ◘ أغٞ ا٠بٝب، ٖفا ٖٛ قنٍٛ اهلل 

ؾًكؿ دبً٘ اهلل عم ٚدٌ ع٢ً نكِٜ ا٬١ٍ، ؾهلٕ قبٌ ايٓب٠ٛ أققت٢ قَٛت٘، بتٌ    
أقق٢ ايبًك١ٜ ٸ لنل٤ ْؿه٘، ٚن١َ٬ ؾڀكت٘، ٚسهٔ غًك٘، ًْأ ٜتُٝلڄ يكٜؿلڄ، 

 دت٘ ٤ًُلڄ شلل.ٚيب ؾكرلاڄ عؿٝؿلڄ، ثِ تمٚز ٣بلڄ يمٚ
نلٕ ٜٴعكفٴ بليتماّ ايُؿم، ٚا٭َل١ْ، ٚعًٛ اٯؾاب; ؾبفيو نلٕ ي٘ اٶكتلّ  

 ا٭قؾع قبٌ ايٓب٠ٛ; ست٢ يكبٛٙ بل٭َ٭، ست٢ أتلٙ ايٛسٞ َٔ قب ايعلٶ٭ 
ؾٗفا َتٔ أععتِ اٶ٦ٝٗتلت     :أَٝل ٫ ٜككأ ٫ٚ ٜهتب◘ بٌ ٚنلٕ قنٍٛ اهلل 

 ٚايؿ٥٫ٌ ع٢ً َؿم ْبٛت٘. 
أنكّ ا١ًل أغ٬قل، ٚقؿ غل٘ب٘ قب٘ تبلقى ٚتعلٮ بكٛي٘ ◘ يب ٚيكؿ نلٕ ايٓ

ََّٕؽ ي٘:ٔ ًَذ َوإِ ٍُِؼ  َف ص، ٚيكؿ أؾبت٘ قبت٘، ؾأسهتٔ تأؾٜبت٘،     4طايكًِ: َٖظئِؿٍ  ُخ
٘ځٝٿبل ؾهلٕ غًك٘ ايككإٓ ايهكِٜ، ٜتأؾب ب٘، ٜٚ٪ؾب ايٓلى ب٘،  ٚنلٕ ٫ ٜكؾ إ٫ 

٘، ٚنتلٕ ٫ ٜتكؾ   ٫ٚ ٜٓشو إ٫ َبتهُل، ٚنلٕ ن٬َ٘ ٜؿُٗت٘ نتٌ َتٔ زلعت    
٫ٚ اي٫ً ٫ٚ ايٛنلؾ٠. ٚنلٕ نجرل يعك ايًش١ٝ ؾكؿ نلٕ   -أٟ ايعڀك – ايڀٹٝب

 -أٟ دًؿ  -ٜڀًل ٠ٝت٘ ٩ٚـ يلقب٘، ٚنلْت ٚنلؾت٘ اييت ٜٓلّ عًٝٗل َٔ أؾّ 
سًٖٛل يٝـ. ٚنلٕ ٸ سلد١ أًٖ٘ ٜكتِ اٶٓتمٍ ٚ٪تٝط ثٛبت٘ ٚ٪ُتـ ْعًت٘،       

أًٖ٘ ٫ ٨ؿٕٚ عًل٤، ٚنتلٕ أنجتك غبتمِٖ    ٚنتلٕ ٜبٝت ايًٝليٞ اٶتتلي١ٝ ٘لٜٚل ٚ

                                                 

 1795، َٚهًِ 3231ايبػلقٟ أغكد٘  (صحٔح) (1)
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ٕ  بتل١رل  ايٓلى دٛؾغبم ايًعرل، ٚنلٕ ٫ ٜهأي٘ أځسٳؿٷ إ٫ أعڀلٙ ؾكؿ نلٕ أ  ٚنتل
 .قَٓلٕ ٸ ٜهٕٛ َل أدٛؾ

ٚنلٕ أبػٕ ا١ًل إيٝ٘ ايهفب، ٚنلٕ إـا اً٘ع ع٢ً أستؿ َتٔ أٖتٌ بٝتت٘     
يهتٔ  نفب نفب١ مل ٜمٍ َعكْل عٓ٘ ست٢ ٩ؿخ تٛب١، ٚنلٕ ٫ ٜػٓب يٓؿه٘ ٚ

 . ☾ٜػٓب إـا اْتٗهت ٣لقّ اهلل 
ٚنلٕ  ، ٚنلٕ ٨ٝب ؾع٠ٛ أٟ أسؿ، ٜٚكبٌ اشلؿ١ٜ ٚيٛ قځًَّت، ٜٚهلؾ٧ عًٝٗل
ٚنتلٕ  ، ٜعٛؾ اٶك٢ْ، ًٜٚٗؿ آٟل٥م، ٚٲًٞ ٚسؿٙ ب٭ أعؿا٥ت٘ بت٬ ستلقى   

أيؿ ايٓلى تٛاْعل، ٚنلٕ ًٜبو َل ٚدؿ، ؾُك٠ سلًت١، َٚتك٠ دبت١ َتٛف،     
ب َل أَهٓ٘، َك٠ ؾكنلڄ، َٚك٠ بعرلاڄ، َٚك٠ بػ١ً ؾُل ٚدؿ َٔ اٶبلع يبو، ٜٚكن

 يٗبل٤، َٚك٠ ٴلقاڄ، أٚ ٲًٞ قاد٬ڄ سلؾٝلڄ.
ٚنلٕ ٨ليو ايؿككا٤، ٜٚ٪انتٌ اٶهتلن٭، ٚنتلٕ ٫ ٩تكتك َهتهٝٓلڄ يؿكتكٙ       
ٚلَلْت٘، ٫ٚ ٜٗلب ًَهلڄ ٶًه٘، ٜؿعٛ ٖفا ٖٚفا إٮ اهلل ؾعتل٤ َهتتٜٛلڄ، ٚنتلٕ    

ًكف ٸ ايدل شلِ، ٌُٜٚ ـٟٚ تأيـ أٌٖ ايٜهكّ أٌٖ ايؿٌٓ ٸ أغ٬قِٗ، ٜٚ
، َٚل نلٕ ٜأتٝ٘ أسؿ إ٫ قلّ َع٘ ٸ سلدت٘، ٚمل ٜهٔ ؾعَّتلڄ، ٫ٚ غًٝعتلڄ،   ايكسِ

 ٫ٚ َػلبلڄ ٸ ا٭نٛام، َٚل نلٕ ٨مٟ ايه١٦ٝ بليه١٦ٝ، ٚيهٔ ٜعؿٛ ُٜٚؿض.
ٚنلٕ ٜبؿأ َٔ يكٝ٘ بليه٬ّ، ٚنلٕ ٫ ٨ؿٛ ع٢ً أسؿ، ٜكبٌ َعفق٠ اٶعتتفق  

مع ٫ٚ ٜكٍٛ إ٫ سكلڄ، ٜٓشو َٔ غرل قٗك١ٗ، ٚمل ٜهٔ ٜعكف ٢ًهت٘  إيٝ٘، ٲ
َٔ ٢ًو أَشلب٘; ٭ْ٘ نلٕ ٨ًو سٝح اْت٢ٗ ب٘ اجملًتو، ٚنتلٕ ٜهتكّ َتٔ     
ٜؿغٌ عًٝ٘ ست٢ قٯل بهط ثٛب٘ ٶٔ يٝو بٝٓ٘ ٚبٝٓ٘ قكابت١ ٨ًهت٘ عًٝت٘، ٚنتلٕ     
ٜعڀٞ َٔ دًو إيٝ٘ ُْٝب٘ َٔ ٚدٗ٘، ٚزلع٘، ٚسؿٜجت٘، ٚيڀٝتـ ٣لنتٓ٘،    
ٚتٛدٝٗ٘، ٚنلٕ أبعتؿ ايٓتلى غٓتبلڄ، ٚأنتكعِٗ قْتلڄ، ٚنتلٕ أقأف ايٓتلى        

ايٝهك، ٜٚهكٙ ايعهك، ٫ٚ ًٜلؾ٘ أسؿاڄ ٯل ٜهكٙ، َٚٔ قآٙ  بليٓلى، ٚنلٕ ٩تب
ٚنلٕ ٜتؿل٤ٍ ٫ٚ ٜتًتل٤ّ ٩ٚتب ا٫نتِ    بؿ١ٜٗ ٖلب٘، َٚٔ غليڀ٘ َعكؾ١ أسب٘، 
، ذي بًُّْاف تاُؿ افهاْٚلٚتاْلّد هلل افا٠هٔ، ٚنلٕ إـا أتلٙ ا٭َك ٜٳهٴكټٙٴ قلٍ: 
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، ٚنلٕ ٩ب ايتٝلَٔ َل انتڀلع ٸ اْلّد هلل ظذ ـؾ حٚلٚإـا أتلٙ أَك ٜهكٙ قلٍ: 
 ٘ٗٛقٙ ٚتٓعً٘ ٚتكدً٘ ٚٸ يأْ٘ نً٘.

ٚنلٕ إـا أت٢ بلب قّٛ مل ٜهتكبٌ ايبلب َٔ تًكل٤ ٚدٗ٘، ٚيهٔ َتٔ قنٓت٘   
 افًال  ظُِٔؿ، افًال  ظُِٔؿ. ا٭ٲٔ أٚ ا٭ٜهك، ٜٚكٍٛ: 

 وهاديٝ وأؿْٔٝ أضًّٝؾإـا ؾكؽ قلٍ:  بًؿ اهللٕ إـا قكب ٘علّ قلٍ: ٚنل

ٚإـا يكب ًٜكب ع٢ً ث٬خ َكات ٚنلٕ ، أظىٔٝ مٚ ظذ اْلّد ؾِؽ وأحٔٔٝ
 ٫ ًٜكب َٔ ؾِ ايهكل٤ ٚنلٕ ٫ ٜتٓؿو ٸ اٱْل٤.

ٚإـا  افِٓؿ إّن أظاقذ باؽ ماـ اْلٌاٞ واْلٌٚئاٞٚنلٕ إـا ؾغٌ ا٤٬١ قلٍ: 
 . ؽٍرإؽغكز قلٍ: 

ٚنلٕ ٫ٜؿع َٝلّ أٜلّ ايبٕٝ ايجليح عًك ٚايكابع عًتك ٚا١تلَو عًتك    
َٔ نٌ يٗك ٸ نؿك ٫ٚ سٓك، ٚنلٕ ٜهجك َٔ َٝلّ َٜٛٞ ا٫ثٓ٭ ٚا١ُٝو، 

 ذهٛ افيّٖ وابُِٝ افًرو  وثٌٝ إجر إن صٚء اهلل.ٚنلٕ إـا أؾڀك قلٍ: 

غرلٖل،  ٚنلٕ ٨تٗؿ ٸ ايعبلؾ٠ ٸ ايعًك ا٭ٚاغك َٔ قَٓلٕ َل ٨٫تٗؿ ٸ
أؾىار ظْادـؿ افهاٚئّقن وأـاؾ ضًاٚمُؿ إبارار ٚنلٕ إـا أؾڀك عٓؿ قّٛ قلٍ: 

 ؿاٌُِؿ ـاٚن ماـ وإنٚنلٕ ٜكٍٛ قبٌ َٛت٘ ُٛه١ أٜلّ: وتْزفٝ ظُِٔؿ ادالئُٜ. 

 إّن مًاٚجد افٌَاقر تُخذوا ؾال أٓ مًٚجد وصْٚلٔٓؿ إٌٔٔٚئٓؿ ؿٌقر يُخذون ـٕٚقا

 وماٚ افهاالة :بٓؿه٘ ٜػكغك ٖٚٛ◘  اهلل قنٍٛ ١َٝٚ، ٚنلْت ذفؽ ظـ أنٚـؿ

ؾٗت٬ عًُٓتل بٗتفا اشلتؿٟ     ، ، أٟ ٜكُؿ اي١َٝٛ بلي٠٬ُ ٚايٓهل٤أيمُٕؿ مُِٝ
ست٢ ٜٓبتِٗ اهلل دٌ ٚع٬ ْبلتل سهٓل ٨ُٚعٓتل  ،  ايٓبٟٛ اٶبلقى ٚعًُٓلٙ أ٫ٚؾْل

ُٓ ٔبِٗ ٸ َهتكك قٴت٘ ، قلٍ تعلٮ :  ُُ يَّ ْؿ ُذرِّ ُٓ ُْ ًَ ٌَ ـَ آَمُْقا َواتَّ َْاٚ َوافَِّذي َْ ؿ بِِ٘يَمٍن َأْْلَ

ٍء  ـ َرْ ؿ مِّ ِٓ
ِِ َّ ـْ َظ َُُْْٚهؿ مِّ ْؿ َوَمٚ َأَف ُٓ َُ يَّ   ص .21ط ايڀٛق :  ِِٖبِْؿ ُذرِّ

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
عٓتؿَل نتأٍ أځبٳتل    ☺أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع عُك بتٔ ا١ڀتلب   

 ☺عٓتؿَل انتتأـٕ عًت٢ عُتك    يكدٛع٘ إٔ ٜأتٞ بليب١ٓٝ، ☼ َٛن٢ ا٭يعك٣ 
ٔٵأغكز ايبػلقٟ أٜٓل ث٬خ َكات ٚمل ٜأـٕ ي٘ ،  ٟٿ  نٳتعٹٝؿٺ  أځبٹٞ عٳ ☺  ايڃػٴتؿٵقڇ

ٍٳ ٔٵ َٳذٵًٹوڈ ؾٹٞ نڂٓٵتٴ: قځل ُٳلقڇ َٳذٳليٹوڇ َٹ ـٵ ا٭ځْٵ ٛ  دٳتل٤ٳ  إڇ ٘ٴ  َٴٛنٳت٢  أځبٴت  َٳتفٵعٴٛقٷ  نځأځْٻت
ٍٳ ـٳْٵتٴ :ؾځكځل ُٳكٳ عٳًځ٢ انٵتٳأڃ ِٵ ثٳ٬ځثٶل عٴ ًځ ٕٵ ؾځ ـٳ ٍٳ ؾځكٳدٳعٵتٴ يٹٞ ٜٴ٪ٵ ًڃتتٴ  ؟َٳٓٳعٳتوځ  َٳتل  :ؾځكځل  قڂ

ـٳْٵتٴ ِٵ ثٳ٬ځثٶل انٵتٳأڃ ًځ ٕٵ ؾځ ـٳ ٍٳ ؾځكٳدٳعٵتٴ يٹٞ ٜٴ٪ٵ ٍٴ ٚٳقځل َْٖذنَ  إَِذا♂◘  اهلل قٳنٴٛ َُ ؿْ  اْش ـُ  َأَحاُد

َِؿْ  َثاَلًثٚ َذنْ  َؾ ْٗ ِجعْ  َففُ  ُي َِْرْ ٍٳ▬ َؾ ٔٻ هللٹٚٳا :ؾځكځل ُٳ ٘ٹ يځتٴكٹٝ ٝٵ ًځ َٹٓٵهڂ بٹبٳٝٿٓٳ١ٺ عٳ ٘ٴ  أځسٳؿٷ ِٵأځ ُٹعٳ ٔٵ  نٳت  َٹت
ٞٿ ٍٳ◘  ايٓٻبٹ ٞټ ؾځكځل ٔٴ أڂبٳ ّٴ ٫ځ هللٹٚٳا :نځعٵبٺ بٵ َٵػٳكٴ إڇ٫َّ َٳعٳوځ ٜٳكڂٛ ّڇ أځ ٛٵ َٵتػٳكٳ  ؾځهڂٓٵتٴ ايڃكځ  أځ
ّڇ ٛٵ ُٵتٴ ايڃكځ ٘ٴ ؾځكڂ ُٳكٳ ؾځأځغٵبٳكٵتٴ َٳعٳ ٕٻ عٴ ٞٻ أځ ٍٳ◘  ايٓٻبٹ ٍٳ، ـٳيٹوځ قځل ُٳكٴ ؾځكځل ٞٳ: ☺  عٴ  أځغٳؿٹ
ٞٻ ٖٳفٳا ًځ ٔٵ عٳ َٵكڇ َٹ ٍڇ أځ ٗٳلْٹٞ◘  اهلل قٳنٴٛ ُٻؿڃلٴ أځيڃ ٛٳامڇ اي ٞ  بٹل٭ځنٵ  إڇيځت٢  ايڃػٴتكٴٚزٳ  ٜٳعٵٓٹت
 .(1) ٠تٹذٳلقاي

 ا٫نت٦فإ يعؿ٠ أغكاٗ َٓٗل: ☾ َعليك اٱغ٠ٛ، يكؿ يكع اهلل 
 ٜكع ايبُك ع٢ً ايعٛقات ؾاغٌ ايبٝٛت.  يتذٓب إٔ – 1
 ب ايبٝتت إٔ ٜعكؾٗتل  ًع ع٢ً ا٭نكاق اييت ٫ ٩ب أَتشل ست٢ ٫ ٜڀَّ - 2
 .أسؿ

 تذٓب ن٤ٛ ايعٔ ٸ ايؿاغٌ ؾليؿغٍٛ غؿ١ٝ ٜؿٍ ع٢ً ايًك.ي - 3
اتؿل ٳٗتٛق ايؿكٗتل٤ عًت٢ أْت٘ ٫بتؿ قبتٌ ايتؿغٍٛ َتٔ ا٫نتت٦فإ          ٚيكؿ 

ٚايه٬ّ َعتل غترل أُْٗتل يٝهتل ٯكتبت١ ٚاستؿ٠ ؾل٫نتت٦فإ ٚادتب، ٚايهت٬ّ          
                                                 

 ٚايًؿغ يًبػلقٟ.   2153، َٚهًِ 6245٘ ايبػلقٟ أغكد (صحٔح) (1)
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 َهتشب.
ٔٵٸ َشٝش٘ ٚأغكز ايبػلقٟ  ٌڇ عٳ ٗٵ ٔڇ نٳ ٍٳ☺  ؿٺنٳعٵ بٵ ًځعٳ: قځل َّ٘ ٌٷ ا ٔٵ قٳدٴ  َٹ

ٞٿ سٴذٳكڇ ؾٹٞ دٴشٵكڈ َٳعٳ◘  ايٓٻبٹ ٞٿ ٚٳ ٘ٹ ٜٳشٴوُّ َٹؿٵقٶ٣◘  ايٓٻبٹ ٘ٴ بٹ ٍٳ قٳأڃنٳ َِاؿُ  َفقْ ♂:ؾځكځل  َأْظ

ََّٕؽ  ُٝ  َتُْْيرُ  َأ ْْ ًَ َِْْٔؽ  ِف  بِفِ  َفَى َم  َظ َّٕ ًَِؾ  إِ ْشُِْاَذانُ  ُج ِٓ ـْ  ا ٌََكِ  َأْجؾِ  ِم  . (1) ▬اْف
ٕ  سذكت٘ ْلؾف٠ َٔ ٜٓعك قد٬ڄ ٚايه٬ّ اي٠٬ُ عًٝ٘ يٓيبا ؾعٓؿَل قأ٣  ٚنتل

 يڀعٓتت  تٓعتك  ٚأْت قأٜتو يٛ َل َعٓلٙ:◘ قنٍٛ اهلل  ي٘ ؾكلٍ سلؾ٠، آي١ بٝؿٙ
ٔ  ا٫نت٦فإ دعٌ إٱل يو، ؾ١ٜ ٫ٚ عٝٓو ٸ بٗل ٌ  َت ٌ  ؾتإـا  ايبُتك،  أدت  ؾغت

 ،ايٓتلى  عٛقات ع٢ً بُكى ٜكع ٫ ست٢ ا٫نت٦فإ؟ دعٌ مل ،ـٕإ ؾ٬ ايبُك
 تؿم ثِ ايٓلى ن٬ّ ٚتتهُع تٓعك إٔ ق١ُٝ َل اٱـٕ، ق١ُٝ ؾُل ايبُك ؾغٌ ؾإـا

ٌ  َٔ ا٫نت٦فإ دعٌ إٱل! ايبلب؟  ايٓتلى،  عتٛقات  إٮ بُتكى  ٜهتبل  أ٫ أدت
ٛ  أٟ - يتو  ؾٜت١  ٫ٚ عٝٓتو  ٸ بٗتل  يڀعٓت قأٜتو يٛ: َل َعٓلٙ قلٍ ٚيفيو  يت
٘  ؾ١ٜ ؾ٬ ٖبتؾف عٝٓ٘ ٸ ؾڀعٓت٘ إـْو بػرل بٝتو ٸ ٜٓعك قد٬ڄ قأٜت  إٱتل  - يت
 .ا٭ٌَ ٖٛ ٖفا ايبُك، أدٌ َٔ ا٫نت٦فإ دعٌ
 أٚ سكٜكلڄ قأٜت أٚ ٚانتػلث١، اٟلق بٝت ٸ َكاغلڄ زلعت أْو ٖب يهٔ 
ٔ  غتكٚز  ٖٚتفا  اؾغٌ، ٚيهٔ ٖفا، ٸ ٜهع ٫ ؾل٫نت٦فإ ْلق، ي٤ٞ أٟ  عت

 (.55) يًٓكٚق٠ ا٭ٌَ
ـ  ٢تُتع  إقلَت١  إٮ ٜٗؿف اٱن٬ّ إَٕعليك اٱغ٠ٛ،  ٘  تٗتلز  ٫ ْعٝت  ؾٝت

 ا٫نت٦فإ اهلل دعٌٚ احملك١َ، ا٭َٛق ٖفٙ ؾٝ٘ تهتجلق ٫ٚ ٠ع١ نٌ ٸ ايًٗٛات
ٕ  ٚيتفيو  ايعٛقات، إٮ ايٓعك عؿّ أدٌ َٔ اسذلالٜلڄ ٚأَكاڄ استٝل٘ٝلڄ إدكا٤ٶ  ؾتإ

٘  تًكتل٤  َٔ ايبلب ٜهتكبٌ مل قّٛ بلب دل٤ إـا نلٕ◘  قنٍٛ اهلل ٔ  ٚدٗت  ٚيهت
ٛ  ٚست٢ نتٛق عًٝٗل ٜهٔ مل ايؿٚق ٭ٕ ٚـيو كا٭ٜه أٚ ا٭ٲٔ قنٓ٘ َٔ ٕ  يت  نتل
ٔ  يت٤ٞ  ع٢ً ايٓعك ٜكع قؿ ؾذأ٠ ؾتض إـا ايبلب ؾإٕ أبٛاب شلل ٌ  عتٛقات  َت  أٖت

                                                 

 .6241أغكد٘ ايبػلقٟ ( صحٔح) (1)
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 يت٤ٞ  عًت٢  ايٓعتك  ٜكع مل ؾتض إـا ايفٟ ايبلب ٘كف َٔ ٜهٕٛ ٚيفيو ايبٝت،
ٔ  اسذلالٟ إدكا٤ ؾٗٛ،  َبليك٠ ايبلب ٜٛاد٘ ٫ٚ ٌ  َت ّ  أدت  ايبُتك  ٚقتٛع  عتؿ
 .ا٠كاّ ع٢ً

٘  ٸ اهلل عًُٓتل  ٚقتؿ  ايبٝٛت، ؾاغٌ ست٢ ٜهٕٛ ا٫نت٦فإنُل إٔ   إٔ نتلبت
ٔ  ٫بتؿ  ٚإٱتل  َؿا١ُٖ ا٭بٜٛٔ ّْٛ غكؾ١ ٜؿاُٖٕٛ ٥عًِٗ بأ٫ أ٫ٚؾْل ْ٪ؾب  َت

اؿْ  َظاْقَراٍت  َثاالُث ٔايعٛق٠ نًـ ؾٝٗل ٜػًب اييت ا٭ٚقلت ٸ ا٫نت٦فإ ُُ  َٖف
 غكؾتٗتل  ٸ ٚا٭غتت  تٗتل سذك ٸ ا٭ّ ايبٝتٛت،  ٸ احمللقّ ٚست٢ ،ص58:ايٓٛقط

 اٶؿتكؾ  ا٭ؾب ٸ ايبػلقٟ أغكز ؾكؿ ايؿغٍٛ، قبٌ عًٝٗٔ ا٫نت٦فإ َٔ ٫بؿ
ٕ  بًتؼ  إـا عُتك  ابٔ نلٕ :ْلؾع عٔ ِ  ٚيتؿٙ  بعت ٘  مل ا٠ًت ٘  ٜؿغًت ٕ  إ٫ عًٝت  بتإـ
(64). 

َٚ َيٚقلٍ تعلٮ:ٔ ـَ  َأُّيه ؿُ  آَمُْقا افَِّذي ُُ ِْٖذٕ َُ ًْ َٔ
ـَ  فِ ْٝ  افَِّذي َُ َِ اؿْ  َم ُُ ُٕ ـَ  َأْيَم ْ  َوافَّاِذي  َل

قا ٌُ ُِ ٌْ ُِؿَ  َي ؿْ  اْْلُ ُُ اٍت  َثاَلَث  ِمْ ٌْؾِ  ِمـ َمرَّ ْجرِ  َصاَلةِ  َؿ ٍَ ًُقنَ  َوِحغَ  اْف ؿ َتَو ُُ ََٔٚب
ـَ  ثِ ا  مِّ

َرةِ  ِٓ دِ  َوِمـ افيَّ ًْ ًَِنٚء َصاَلةِ  َب اؿْ  َظاْقَراٍت  َثاَلُث  اْف ُُ َْٔس  فَّ ؿْ  َفا ُُ ْٔ ا َِ َٓ  َظ ؿْ  َو ِٓ ْٔ ا َِ  َظ
َـّ  ُجٌَْٚح  َدُه ًْ ؿ اُؾقنَ َضقَّ  َب ُُ ْٔ َِ ؿْ  َظ ُُ ُو ًْ ًْضٍ  َظَذ  َب َذفَِؽ  َب ُ  ـَ ٌَاغِّ اؿُ  اهلل ُي ُُ َياِٚت  َف ْٔ  ا
َِغَ  َوإَِذا (58)َحُِٔؿٌ  َظِِٔؿٌ  َواهلل ُٚل  َب ٍَ َْض ْٕ ؿُ  ا ُُ ُِاؿَ  ِماْ ُٕقا اْْلُ ِْٖذ َُ ا ًْ َٔ ِْ اَم  َؾ َْٖذنَ  ـَ َُ  اْشا
ـَ  ؿْ  ِمـ افَِّذي ِٓ ٌِِْ َذفَِؽ  َؿ ُ  ـَ ٌَغِّ ؿْ  اهلل ُي ُُ طايٓتٛق:   ٖ(59)ٔؿٌ اَحُِا ؿٌ اَظِِٔا َواهلل آَيٚتِفِ  َف
 ص.59 - 58

َٴكٚا عبٝؿنِ ٚإَل٤نِ، ٚا٭٘ؿلٍ ا٭ستكاق ؾٕٚ  آَٓٛا ٜل أٜٗل ايفٜٔ اٶع٢ٓ: 
نٔ ا٫ست٬ّ إٔ ٜهتأـْٛا عٓؿ ايؿغٍٛ عًٝهِ ٸ أٚقلت عٛقاتهِ ايج٬ث١: َتٔ  
قبٌ ٠٬َ ايؿذك; ٭ْ٘ ٚقت ا١كٚز َتٔ ثٝتلب ايٓتّٛ ٚيتبو ثٝتلب ايٝكعت١،       

ٚقت غًع ايجٝلب يًكًٝٛي١ ٸ ايعٗرل٠، َٚٔ بعؿ ٠٬َ ايعًتل٤; ٭ْت٘ ٚقتت    ٚ
يًّٓٛ، ٖٚفٙ ا٭ٚقلت ايج٬ث١ عٛقات يهِ، ٜكٌ ؾٝٗل ايتهذل، أَل ؾُٝتل نتٛاٖل   
ؾ٬ سكز إـا ؾغًٛا بػرل إـٕ; ٠لدتِٗ ٸ ايؿغٍٛ عًتٝهِ، ٘ٛاؾتٕٛ عًتٝهِ    

ِ آٜلتت٘ ٚأسهلَت٘   يًػؿ١َ، ٚنُتل بتٝٻٔ اهلل يهتِ أسهتلّ ا٫نتت٦فإ ٜبتٝٿٔ يهت       



للماوس على العنىان األٌسر  ، وللىصىل ألي عنىان اضغط على الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على 

 تنقل بٍه الصفحات أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downهرس، وبىاسطة المطلىب  فً الف

 

161  

161 

ٚسذذتت٘ ٚيتتكا٥ع ؾٜٓتت٘. ٚاهلل عًتتِٝ ٯتتل ُٜتتًض غًكتت٘، سهتتِٝ ٸ تتتؿبرلٙ    
أَٛقِٖ.ٚإـا بًؼ ا٭٘ؿلٍ َٓهِ نٔ ا٫ست٬ّ ٚايتهًٝـ بل٭سهتلّ ايًتكع١ٝ،   
ؾعًِٝٗ إٔ ٜهتأـْٛا إـا أقاؾٚا ايؿغٍٛ ٸ نٌ ا٭ٚقتلت نُتل ٜهتتأـٕ ايهبتلق،     

 تعلٮ يهِ آٜلت٘. ٚاهلل عًِٝ ٯتل ُٜتًض   ٚنُل ٜبٝٿٔ اهلل آؾاب ا٫نت٦فإ ٜبٝٿٔ اهلل
 عبلؾٙ، سهِٝ ٸ تًكٜع٘.

 إغٛتٞ ٸ اهلل، ي٬نت٦فإ آؾاب ْفنك َٓٗل:
 إٔ ٜكٍٛ اٶهتأـٕ ازل٘ إـا ن٦ٌ عٔ ازل٘ ٫ٚ ٜكٍٛ: أْل. -1
2-    ٌ قتلٍ تعتلٮ:    ؟إٔ ٜهًِ قبٌ ا٫نت٦فإ ؾٝكٍٛ: ايهت٬ّ عًتٝهِ أأؾغت
ُُؿ َؾَِ٘ذأ ِْ ًٚ  َدَخ ُٔقت قا ُب ُّ ِِّ ًَ ؿْ  َظَذ  َؾ ُُ ًِ ٍُ ًٜ  َإٔ َّٔ

ـْ  ََتِ ًٜ  اهلل ِظْدِ  مِّ ـَ ٌََٚر ًٜ  ُم ٌَا ِّٔ اَذفَِؽ  َض  ـَ
 ُ ٌَغِّ ؿُ  اهلل ُي ُُ َيِٚت  َف ْٔ ؿْ  ا ُُ َِّ ًَ ُِقن َف َِ ًْ  ص.61طايٓٛق:  ٖ(61)َت

أ٫ ٜهتكبٌ بلب َٔ ٜهتأـْ٘ ٚيهٔ ٜتٓش٢ ٲٝٓل أٚ ٜهتلقا ستت٢ ٫ تكتع     -3
ٔٵعٝٓلٙ ع٢ً أسؿ ايعٛقات، ؾځ ٍٴٜٳكڂ☺  دٳلبٹكڇ عٳ ٞٻ أځتٳٝٵتٴ، ٛ ٔڈ ؾٹٞ◘  ايٓٻبٹ ٕٳ  ؾٳٜٵ  نځتل

ٍٳ ايڃبٳلبٳ ؾځؿٳقځكڃتٴ أځبٹٞ عٳًځ٢ ـْ  :ؾځكځل ًڃتٴ ؟َذا َم ٍٳ أځْٳل :ؾځكڂ َٕٚ♂:ؾځكځل ٚ َأ َٕ ٘ٴ▬ َأ ٗٳل نځأځْٻ ٖٳ . (1) نځكڇ
ؾ٬ٗ ؾكٗٓل آؾاب ا٫نت٦فإ ايًكعٞ ٚعًُٓل بٗل ٚعًُٓلٙ أ٫ٚؾْل ست٢ ٜٓبتِٗ اهلل 

 دٌ ٚع٬ ْبلتل سهٓل.
 ٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ()ش

* * * 

                                                 

 .6250أغكد٘ ايبػلقٟ ( صحٔح) (1)
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◘

 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع ق١ُ اٱَتلّ َليتو بتٔ أْتو َتع أَترل       
اٶ٪َٓ٭ أبٞ دعؿك اٶُٓتٛق قتلٍ ايكلْتٞ عٝتلٗ ٸ نتتلب )تكتٝتب اٶتؿاقى        

َليو ٸ َهذؿ  ٚتككٜب اٶهليو(: ْلظك أَرل اٶ٪َٓ٭ أبٛ دعؿك اٶُٓٛق اٱَلّ
ؾكؾع أبٛ دعؿك َٛت٘، ؾكلٍ ي٘ َليو: ٜل أَرل اٶ٪َٓ٭ ٫ تكؾع َٛتو ◘ ايٓيب 

َااٚ َيااٚٔٸ اٶهتتذؿ، إٕ اهلل تعتتلٮ أؾب قَٛتتل ؾكتتلٍ ـَ  َأُّيه ااقا َٓ  آَمُْااقا افَّااِذي ًُ  َتْرَؾ
ؿْ  ُُ َٓ  افٌَِّْلِّ  َصْقِت  َؾْقَ   َأْصَقاَت ُروا َو َٓ ْقلِ  َففُ  ََتْ ََ ارِ  بِاْٚف ْٓ َج ًْ  ـَ ؿْ َب ُُ ًْضٍ  ِوا ٌَ  َأن فِا

ٌَطَ  ؿْ  ََتْ ُُ ُُؿْ  َأْظَمُف ُرونَ  َٓ  َوَإٔ ًُ  إِنَّ ٔ:َٚؿع قَٛل ؾكلٍ ص،2: ا٠ذكاتط ٖ(2) َتْن
ـَ  قنَ  افَِّذي ٌُوه ـَ  ُأْوَفاَِؽ  اهلل َرُشقلِ  ِظَْد  َأْصَقاَتُؿْ  َي ـَ  افَِّذي ََُح ُِقَِبُؿْ  اهلل اْم اَقى ُؿ َْ َُّ  فِِ
ؿ َرةٌ  ََلُ ٍِ ٌْ ـَ  إِنَّ ٔ، ٚـّ قَٛتل ؾكتلٍ:  ص3: ا٠ذتكات ط ٖ(3) ٔؿٌ َظيِ  َوَأْجرٌ  مَّ  افَّاِذي

َٕااَؽ  ُجااَراِت  َوَراء ِمااـ ُيَُْٚدو َثااُرُهؿْ  اْْلُ ـْ ُِااقنَ  َٓ  َأ َِ ًْ ٚإٕ  ص4: ا٠ذتتكاتط ٖ(4)َي
 سكَت٘ َٝتل نشكَت٘ سٝل، ؾلنتهلٕ أبٛ دعؿك اٶُٓٛق.

َٚ َيٚقلٍ تعلٮ:ٔٚ ـَ  َأُّيه ُمقا َٓ  آَمُْقا افَِّذي دِّ ََ قا َوَرُشقفِفِ  اهلل َيَدِي  َبْغَ  ُت َُ  اهلل َواتَّ
ٔعٌ  اهلل إِنَّ  ِّ َٚ َيٚ (1)َظِِٔؿٌ  َش ـَ  َأُّيه قا َٓ  آَمُْقا افَِّذي ًُ ؿْ  َتْرَؾ ُُ  افٌَِّْلِّ  َصْقِت  َؾْقَ   َأْصَقاَت
 َٓ ااُروا َو َٓ ْقلِ  َفاافُ  ََتْ ََ اارِ  بِااْٚف ْٓ َج ؿْ  ـَ ُُ ِواا ًْ ًْضٍ  َب ٌَ ٌَطَ  َأن فِاا اا ااؿْ  ََتْ ُُ ُُؿْ  َأْظَمُف  َٓ  َوَإٔاا

ُرونَ  ًُ  .ص2 - 1: ا٠ذكاتط ٖ(2)َتْن
◘ عٔ ايتكؿّ ب٭ ٜؿٜ٘  ٚقؿ ٢ْٗ اهلل تعلٮ ٸ ٖفٙ اٯٜلت عٔ ث٬ث١ أَٛق:

عٔ ٚ عٔ قؾع ايُٛت ٚٓكت٘،ٚ ٯل ٫ ٜأـٕ ب٘ َٔ ايه٬ّ ٚاٯقا٤ ٚا٭سهلّ،
 اٟؿل٤ ٸ ٤ل٘بت٘ ٣ٚلٚقت٘.

٘    ◘ نُل أَك بتععُٝ٘  بتت٘،  ٚتٛقرلٙ ٚغؿتٕ ايُتٛت ٚٓتكت٘ ٚعٓتؿ ٤ل
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سٝل نشكَت٘ َٝتتل، ٚن٬َت٘   ◘ ٚايتماّ تٛدٝٗلت٘ ٚأٚاَكٙ، ٚٯل إٔ سك١َ ايٓيب 
اٶهُٛع َٓ٘ َبليك٠ نه٬َ٘ اٶكٟٚ عٓت٘ بعتؿ َٛتت٘ ٸ ايكؾعت١ ٚاٱيتماّ، ؾكتؿ       

 ٗٳعتكڇ ٚدب ع٢ً نٌ َٔ ٜهُع سؿٜج٘ ٚنٓت٘ ٖٚؿٜ٘ أ٫ ٜكؾع َٛت٘ عًٝ٘ أٚ ٜٴ
عٓؿ ت٠ٚ٬ نٓت٘ ؾيٌٝ عًت٢  أٚ ◘ عٓ٘; ٭ٕ قؾع ايُٛت ٚاٟٗك ب٘ ٸ سٓكت٘ 

 إِنَّ ٔق١ً ا٫ستًلّ ٚتكى ا٫سذلاّ، ثِ عكب نبشلْ٘ ع٢ً ٖفا ايتٛدٝ٘ بكٛيت٘: 
ـَ  قنَ  افَِّذي ٌُوه ـَ  ُأْوَفاَِؽ  اهلل َرُشقلِ  ِظَْد  َأْصَقاَتُؿْ  َي ـَ  افَِّذي ََُح ُِقَِبُؿْ  اهلل اْم ََْقى ُؿ َُّ  فِِ
ؿ َرةٌ  ََلُ ٍِ ٌْ  ص.3: تا٠ذكاط ٖ(3) َظئِؿٌ  َوَأْجرٌ  مَّ

ٜٚهتٓبط ايؿكٗل٤ بليكٝلى َٔ ٖفا ايتٛدٝ٘ ايككآْٞ ٚدٛب اسذلاّ ايٛايؿٜٔ 
ٚايعًُل٤ ٚـٟٚ ايهلبك١ ٸ ايؿع٠ٛ ٚاٟٗلؾ ٚنبلق ايهتٔ، ٚايكؾتل بٗتِ ٚعتؿّ     
قؾع ايُٛت ب٭ أٜؿِٜٗ، ٚا٫نتشٝل٤ ٚٓكتِٗ، ٷل ت٪نؿٙ ُْتّٛ نتجرل٠ ٫   

 (.69) ٜتهع اجمللٍ شلل سليٝل
ٔ  ٖ٪٤٫ أسؿتعلٮ  اهلل قٴ٘ ايكِٝ ابٔ ْلظك لعٓؿَإغٛتٞ ٸ اهلل،  ٘  ٷت  ٜأتٝت

ٛ  أقأٜت: ي٘ ؾكلٍ نفا، قلٍ ؾ٬ْلڄ ٭ٕ ؾرلؾٙ ايُشٝض ا٠ؿٜح ٍ  إٔ يت  اهلل قنتٛ
ٞپ◘   بتأَكٙ  تتأٰك  أنٓت نفا، تؿعًٛا ٫ٚ نفا اؾعًٛا: ٚقلٍ بأَكڈ ٪ل٘بٓل اٯٕ س
٘  َتل  ٪ليـ ا٭َك ٖفا أٚ ؾ٬ٕ، قٍٛ ع٢ً ا٭َك ٖفا ٗٴكڇعٵأځ: تكٍٛ أٚ◘   قليت
ٕ  ؾتإـا  ايؿكم؟ ؾُل: قلٍ ٚؾٛقاڄ، تٛاڄ ٚأبلؾق أَتجٌ بٌ: قلٍ ايٓلى؟ َٔ ؾ٬ٕ  نتل
 بتؿ  ؾ٬ ،◘ سٝلت٘ ٸ نأَكٙ ٚؾلت٘ بعؿ ٚأَكٙ ؾهٓت٘ ا٭ع٢ً بليكؾٝل ٠ل قؿ◘ 
٘  َتع  ايتتأؾب  نلٕ نُل نٓت٘ َع بليتأؾب◘  اهلل قنٍٛ َع ايتأؾب َٔ  يػُت
٘  ٜكؾتع  ٫ٚ ٚقنتٛي٘،  اهلل ٟٜتؿ  بت٭  أسؿ ٜكؿّ بأ٫ سٝلت٘، ٸ◘   ؾتٛم  َتٛت

٘  بعؿ َع٘ ٜتأؾب إٔ ٨ب ؾهفيو ،◘ اهلل قنٍٛ َٛت  ٜكؾتع  بتأ٫ ◘  ٚؾلتت
 ٖت.ا◘  نٓت٘ ؾٛم قأٜلڄ

ٚيكؿ أغدلْل اهلل دٌ ٚع٬ ٯل نلٕ َٔ ايٝٗٛؾ َٔ ن٤ٛ أؾب َع قنتٍٛ اهلل  
َٚ َيٚٔٚسفقْل َٔ إٔ ٦فٚ سفِٖٚ ؾكلٍ:◘  ـَ  َأُّيه َُ  َٓ  آَمُْاقاْ  افَِّذي  َراِظَْاٚ قُفاقاْ َت

َٕٚ َوُؿقُفقاْ  قا إُيْر ًُ َّ ـَ  َواْش ٚؾِِري َُ  .ص104طايبكك٠:  ٖ(104)َأفِٔؿٌ  َظَذاٌب  َوفِِ
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قاعٓل، أٟ: قاعٓل زلعو، ؾلؾِٗ ◘ ؾًكؿ نلٕ ايٝٗٛؾ ٜكٛيٕٛ يكنٍٛ اهلل 
ؾٓٗت٢  ٜكُؿٕٚ نبٻ٘ ْٚهتبت٘ إٮ ايكعْٛت١،   ٚعٓل ٚأؾُٗٓل; ًٜٕٛٚ أيهٓتِٗ بٗل، 

٫ ٩فٚا سفٚ ايٝٗتٛؾ، ٚستفق اهلل تعتلٮ اٶت٪َٓ٭ َتٔ إٜتفا٤       اٶ٪َٓ٭ بأ☾ اهلل 
َاٚ َياٚٔقنٍٛ اهلل، نُل آـ٣ بٓٛ إنكا٥ٌٝ َٛنٞ عًٝ٘ ايهت٬ّ ؾكتلٍ تعتلٮ:     َأُّيه

ـَ  ُٕقا َٓ  آَمُْقا افَِّذي ق ُُ ـَ  َت ٚفَِّذي َأهُ  ُمقَشاك آَذْوا ـَ َّاٚ اهلل َؾاَزَّ اٚنَ  َؿاُٚفقا ِِم ـَ  اهلل ِظْاَد  َو
ٝفٜك يًُ٪َٓ٭ إٔ ٜبتتؿعٛا ٸ   ٙ اٯ١ٜٚٸ ٖف ص،69ماب: طا٭س ٖ(69)َوِجًٔٓٚ 

 ايؿٜٔ، أٚ ًٜكعٛا َل مل ٜأـٕ ب٘ اهلل.
َّٕاٚ:ٔيتمّٚ ا٭ؾب َعت٘ قتلٍ تعتلٮ    ◘ َٚٔ ع٬َتلت ٣بت١ قنتٍٛ اهلل      إِ

 َ َْٚ ِْ اً  َصِٚهداً  َأْرَش ٌَؼِّ َٕاِذيراً  َوُم ِمُْاقا (8) َو ْٗ ُُ
ُروهُ  َوَرُشاقفِفِ  بِاٚهللِ فِ ازِّ ًَ ُروهُ َوُتاقَ  َوُت  ؿِّ

ٌُِّحقهُ  ًَ اَرةً  َوُت ُْ ٚايتعمٜتك  ☾ ؾليتهتبٝض هلل   ص،9 - 8طايؿتتض:   ٖ(9) َوَأِصأالً  ُب
ٟٷ إـا قلٍ قنٍٛ اهلل  ٫ٚ ْتهًِ عٓ٘  ،◘ ٚايتٛقرل يكنٍٛ اهلل ؾ٬ ٜهٕٛ يٞ قأ

إ٫ بتععِٝ قنٍٛ اهلل ٯل ٥٬ِٜ، َٚٔ أؾٌٓ ايجٓل٤ عًٝ٘ نجك٠ اي٠٬ُ عًٝ٘، ٚإـا 
ؾٜج٘ قنٍٛ اهلل ؾًٓعڀٗل سهٔ اٱَػل٤ ٚا٫نتُلع، َٚٔ زلعٓل َٔ ٩ؿخ بأسل

ع٬َلت تٛقرل قنٍٛ اهلل تٛقرل ألٚاد٘ أَٗلت اٶ٪َٓ٭ َٚشلبت٘ ايهكاّ ٚأٌٖ 
سهٔ ا٭ؾب َع ايعًُل٤ ؾليعًُل٤ ٖتِ ٚقثت١    ٚنفابٝت٘ قْٛإ اهلل عًِٝٗ ٳٝعل 

ٞ عتٔ  ا٭ْبٝل٤، ؾ ٍڇ  ☺  ايتؿٻقٵؾٳا٤ٹ  أځبٹت ٔڇ قٳنٴتٛ ٍٳ ◘  اهلل عٸت ُٜ إِ ♂:قځتل اَمَء َوَرَثا َِ ًُ نَّ اف

ـْ َأَخاَذ بِافِ  ا َّ َؿ، َؾ ِْ
ًِ ُثقا اف َم َورَّ َّٕ ٚ إِ َٓ ِدْرََهً ُثقا ِديًَْٚرا َو ََٔٚء َلْ ُيَقرِّ ٌِ ْٕ َِٔٚء، إِنَّ إَ ٌِ ْٕ َأَخاَذ  إَ

  .(1)بَِحظ  َواؾِرٍ 
ٔ أغتٞ ا٠بٝتب،    ِ ◘  ايتتٓيب َتع  ا٭ؾب َت ٘  ايتهتًٝ ، ٭َتتكٙ ْكٝتلؾ ٚا٫ يت

ٟ  بت٭  ٜٴكؿّ ٫ٚ، َعلقْت٘ ٚعؿّ، بليكبٍٛ ٝ٘ٚتًكچ، غدلٙ ٚتُؿٜل ٍ  ٜتؿ  قنتٛ
٘  ؾتٛم  ا٭َتٛات  كؾعتٴ ٫ ٚنفيو، نٴٓت٘ ْهؼ ؿٻعٜٞٴ ٫ٚ، ي٦ٝلڄ◘  اهلل  َتٛت
٘  ٚبعؿ، ايعٌُ ٠بٛط نبب ـيو ٭ٕ◘   ؾتٛم  ا٭َتٛات  تكؾتع  ٫◘  ٚؾلتت

 .قدلٙ عٓؿ ٫ٚ ٨قڂك إـا سؿٜج٘
                                                 

 .6297 َشٝض اٟلَعَٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ  2682ايذلَفٟ أغكد٘  (صحٔح) (1)
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ٚـيتو  ◘  ٨تب ا٠تفق َتٔ ا٫نتتٗما٤ بهت١ٓ قنتٍٛ اهلل      أغٞ ايهكِٜ ، 
بل٫نتٗما٤ ٯٔ عٌُ بليه١ٓ نُٔ أقغ٢ ٠ٝت٘ ٚقِ يلقب٘ َٚٔ قُتك ثٛبت٘ إٮ   
أعًتت٢ ايهعتتب٭ َٚتتٔ ٫لّ ايعًُتتل٤ ايعتتلًَ٭ ٭ٕ ـيتتو ٜؿٓتتٞ يًهؿتتك، قتتلٍ 

ؿْ  َوَفاِـٔتعلٮ: ُٓ َُ َْٖف َـّ  َش قُف َُ َٔ َم  َف َّٕ َّْٚ إِ ُٛ  َُٕخقُض  ـُ ًَ ِْ َٕ  َوَرُشاقفِفِ  َوآَيٚتِافِ  بِٚهللأَ  ُؿْؾ  َو
ُُؿْ ـُ  ِزُئقنَ  ْ ْٓ َُ ًْ َُِذُرواْ  َٓ ( 65)َت ًْ ْرُتؿ َؿْد  َت ٍَ َد  ـَ ًْ ؿْ  َب ُُ  .ص66 - 65طايتٛب١:  ٖإِيَمِٕ

أٚ َٔ ا٫نتٗما٤ بتل٭غٛات اي٬تتٞ ٜكتتؿٜٔ ا٠ذتلب ايًتكعٞ ٚاي٬تتٞ       
٩لؾعٔ ع٢ً سٹًځل ايتفنك ٚايعًتِ ٸ اٶهتلدؿ، ؾتإٕ ٖتفا َتٔ اٟٗتٌ بليتؿٜٔ         

لٍ ا٭دلْتب أَتك ٚادتب، ؾٍ عًت٢ ٚدٛبت٘      ؾلستذلب اٶكأ٠ اٶه١ًُ عٔ ايكد
ٔٵأغكز ايبػلقٟ ٸ اٶعًكلت  ،◘ٚن١ٓ ْبٝٓل ٣ُؿ ☾ نتلب اهلل  ٚٳ٠ځ عٳ ٔٵ  عٴكٵ  عٳت
ًٳتت١ځ ِٴ :قځليځتتتٵ☼  عٳل٥ٹ ٗٳتتلدٹكٳاتٹ ْٹهٳتتل٤ٳ اهلل ٜٳتتكٵسٳ ُٴ ٍٳ ايڃ ُٻتتل ا٭ڂٚ ٍٳ يځ : اهلل أځْٵتتمٳ

ـَ ٔ ْب َْٔيِ َـّ  َوْف ِرِه ُّ َـّ  َظَذ  بُِخ ُٔقِِبِ ٔٳ، ص31طايٓٛق:  ُٖج ٔٻ يٳكَّكڃ ٗٴ ٘ځ  ٳعأٟ  - َٴكٴٚ
ٕٳ - اٶ٠٤٬أٟ  َكط ُٳكٵ ٗٳل ؾځلغٵتٳ  ٚاٟٝٛب. ايكأى غڀل٤ ٖٚٛ ٵلق ٳع كُٴٚا١ڂ ،بٹ
٘  ٜعٗتك  َتل  ٚاٶتكاؾ  ايتكأى  ْلسٝت١  َٔ ايجٛب يل ٖٚٛ دٝب ٳع ، ايُتؿق  َٓت

 عٔ ايكدلٍ. ٚايُؿٚق ٚا٭عٓلم ايك٩ٚى ٜهذلٕٚاٶكُٛؾ 
ِ  تٗتمأ  ٫ تؾأْت  بليًشٝت١،  تٗمأٚنفيو ٫  ٟ  بليًتػ ٌ  أً٘كٗتل،  ايتف  بت

ٔ  تٗتمأ  ٚعٓتؿَل  ،◘ ايتٓيب  ن١ٓ ٖفٙ ٭ٕ بٗل; أَك ايفٟ◘  بليٓيب تهتٗم٨  َت
 بليفٟ تهتٗم٨ ٚيهٔ بليكدٌ، تهتٗم٨ ٫ ؾأْت ايه١ٓ، ٚاتبع ثٛب٘ قُك قدٌ
 ٫ٚ بليتتؿعل٠، ٫ٚ بتتلٶ٪ـْ٭، ٫ٚ بل٭٥ُتت١، تهتتتٗم٨ ٫ٚ ايهتت١ٓ، بٗتتفٙ أَتتكٙ

ٕ  ٕإ ست٢ اهلل، ؾٜٔ ؾٝ٘ ي٤ٞ بأٟ ٫ٚ، بليعًُل٤ ِ  ايٓتلى  بعت  ْهتت،  عٓتؿٖ
 شلتل  اٚتح  ًٓهتت ي ٫ ا٭١ُ٥، أٚ ا٭سلؾٜح، أٚ اٯٜلت، بعٕ ع٢ً بٗل ٜأتٕٛ
 (.66) ايهػك١ٜ ٫ٚ ا٫نتٗما٤ ٜكبٌ ٫ٚ سل، اهلل ؾٜٔ ٭ٕ آغك; َهلٕ عٔ

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
ٔ  وَليت  تٛب١ق١ُ أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع  ٍ   ؾٜٓتلق  بت  سٝتح قتل

 ثِ ،ا١ُك يكب ع٢ً َُٓٗهل ٚنٓت يك٘ٝل نٓت: تٛبت٘ نبب عٔ ن٦ٌ عٓؿَل
 بٗل ؾًػؿت بٓتل يٞ ؾٛيؿت َٛقع أسهٔ َين ٚٚقعت ْؿٝه١ دلق١ٜ ايذلٜت إْين
ٍ  ٚأيؿتٗتل  ٚأيؿتتين  سبل قًيب ٸ الؾاؾت ا٭قٗ ع٢ً ؾبت ؾًُل  إـا ؾهٓتت  :قتل

ٞ  َٔ ٖٚكقت٘ عًٝ٘ ٚدلـبتين إيٞ دل٤ت ٜؿٟ ب٭ اٶههك ْٚعت  َّ ؾًُتل  ،ثتٛب
ٔ  ايُٓـ ي١ًٝ نلْت ؾًُل ،سمْٗل ؾأنُؿْٞ َلتت نٓتلٕ شلل ٕ  َت  ٚنلْتت  يتعبل
 ٜك٣ ؾُٝل ؾكأٜت، اٯغك٠ عًل٤ ؾٝٗل أٌَ ٚمل ،ا١ُك َٔ مث٬ بت اُٟع١ ي١ًٝ

 ا٥٬١تل  ٚسًتك  ايكبتٛق  ٚبعجكت ،ايُٛق ٸ ْٚؿؼ قلَت قؿ ايكٝل١َ نإٔ ايٓل٥ِ
 أنٛؾ ٜهٕٛ َل أععِ بتٓ٭ أْل ؾإـا ؾليتؿت ٚقا٥ٞ َٔ سهل ؾهُعت ،َعِٗ ٚأْل
 ؾُتكقت  َكعٛبتل  ؾمعل ٖلقبل ٜؿٜ٘ ب٭ ؾُكقت ،٦ٟٛ َهكعل ؾلٙ ؾتض قؿ ألقم
ّ  ؾتكؾ  عًٝ٘ ؾهًُت ،ايكا٥ش١ ٘ٝب ايجٛب ْكٞ بًٝؼ ٘كٜكٞ ٸ  :ؾكًتت  ايهت٬
ٍ  ايًتٝؼ  ؾبهت٢  ،اهلل أدتلقى  ايتتٓ٭  ٖفا َٔ أدكْٞ ايًٝؼ أٜٗل ٞ  ٚقتل  أْتل  :يت

ٌ  ،ٚأنتكع  َتك  ٚيهٔ عًٝ٘ أقؿق َٚل َين أق٣ٛ فاٖٚ ْعٝـ  ٜتتٝض  إٔ اهلل ؾًعت
ٔ  يكف ع٢ً ؾُعؿت ٚدٗٞ ع٢ً ٖلقبل ؾٛيٝت ،َٓ٘ ٜٓذٝو َل يو  يتكف  َت

ٔ  ؾٝٗل أٖٟٛ ٚنؿت ٖٛشلل إٮ ؾٓعكت ايٓرلإ ٘بكلت ع٢ً ؾأيكؾت ،ايكٝل١َ  َت
ٔ  ؾًهتت  اقدتع  َتل٥ض  بٞ ؾُلع ،ايتٓ٭ ؾمع ٘  إٮ ؾلُ٘أْٓتت  أًٖتٗل  َت  :قٛيت

 ٜرلْٞ إٔ نأيتو يٝؼ ٜل :ؾكًت ايًٝؼ ؾأتٝت ،ً٘يب ٸ ايتٓ٭ قدعٚ ٚقدعت
 ٖتفا  إٮ نتك  ٚيهٔ ،ْعٝـ أْل :ٚقلٍ ايًٝؼ ؾبه٢ ،تؿعٌ ؾًِ ايتٓ٭ ٖفا َٔ

 ؾٓعتكت  :قلٍ ؾهتُٓكى ٚؾٜع١ ؾٝ٘ يو نلٕ ؾإٕ اٶهًُ٭ ٚؾا٥ع ؾٝ٘ ؾإٕ ،اٟبٌ
 ٚن٠ٛ غ١غٛ نٌ ع٢ً َعًك١ ٚنتٛق ٤ك١َ ن٣ٛ ٚؾٝ٘ ؾ١ٓ َٔ َهتؿٜك دبٌ إٮ
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ٌ  ع٢ً بليؿق َهٛنب١ بليٝٛاقٝت َؿ١ًُ ا٭ٴك ايفٖب َٔ َُكاعلٕ  َُتكاع  نت
 ست٢ ٚقا٥ٞ َٔ ٚايتٓ٭ ٖلقبل إيٝ٘ ٚيٝت اٟبٌ إٮ ْعكت ؾًُل ،ا٠كٜك َٔ نذل
ٕ  َتلع  َٓ٘ قكبت إـا أٟ  - اٶُتلقٜع  ٚاؾتشتٛا  ايهتتٛق  اقؾعتٛا  اٶ٥٬هت١  بعت

 ايهتتٛق  ؾإـا عؿٚٙ َٔ ٜرلٙ ١ٚؾٜع ؾٝهِ ايبل٥و شلفا ؾًعٌ ٚأيكؾٛا -ا٭بٛاب 
ٞٻ ؾأيكف ؾتشت قؿ ٚاٶُلقٜع قؾعت قؿ  بٛدتٛٙ  أ٘ؿلٍ اٶػكَلت تًو َٔ عً

ٍ  بعٕ ؾُلع ،أَكٟ ٸ ؾتشرلت َين ايتٓ٭ ٚقكب ،نل٭قُلق ِ  ا٭٘ؿتل  ٩ٚهت
 ايتيت  بتلبٓيت  أْل ٚإـا ؾٛز بعؿ ؾٛدل ؾأيكؾٛا ،عؿٚٙ َٓ٘ قكب ؾكؿ نًهِ أيكؾٛا
 ٸ ٚثبت ثِ ،ٚاهلل أبٞ :ٚقليت بهت قأتين ًُلؾ ،َعِٗ عًٞ أيكؾت قؿ َلتت
ٟ  إٮ ايًُلٍ ٜؿٖل ؾُؿت ٜؿٟ ب٭ َجًت ست٢ ،ايهِٗ ك١َٝنځ ْٛق َٔ نؿ١  ٜتؿ

ِ  ٖلقبتل  ؾتٛٮ  ايتتٓ٭  إٮ ايُٝٓت٢  ٜؿٖل َٚؿت بٗل ؾتعًكت ،اي٢ُٓٝ  أدًهتتين  ثت
ْ ٔ:أبتت  ٜتل  ٚقليت ،٠ٝيت إٮ اي٢ُٓٝ بٝؿٖل ْٚكبت سذكٟ ٸ ٚقعؿت  َياْٖنِ  أََل

 َِّ ـَ فِ ُِقُِبُؿْ  ََّتَْنعَ  أَن آَمُْقا ِذي رِ  ُؿ ـْ  بٓٝت١  ٜتل  :ٚقًت ،ؾبهٝت ،ص16طا٠ؿٜؿ: اهللٖ فِِذ
ٔ  ؾتأغدلٜين  :قًتت  َٓهِ ب٘ أعكف ٦ٔ أبت ٜل :ؾكليت ايككإٓ تعكؾٕٛ ٚأْتِ  عت
 ٸ ٜػكقو إٔ ؾأقاؾ قٜٛت٘ ايه٤ٛ عًُو ـيو :قليت ًٜٗهين إٔ أقاؾ ايفٟ ايتٓ٭
 أبت ٜل :قليت ٘كٜكٞ ٸ ب٘ َكقت ايفٟ يًٝؼا عٔ ؾأغدلٜين :قًت ،دِٗٓ ْلق

 ٜتل  :قًتت  ،ايهت٤ٛ  بعًُتو  ٘لقت١  ي٘ ٜهٔ مل ست٢ أْعؿت٘ ايُلحل عًُو ـيو
٘  أنتهٓل  قؿ اٶهًُ٭ أ٘ؿلٍ ٦ٔ :قليت اٟبٌ ٖفا ٸ تُٓعٕٛ َٚل ،ب١ٝٓ  إٮ ؾٝت
 ؾمعتل  ؾلْتبٗت :َليو قلٍ ،يهِ ؾًٓؿع عًٝٓل تكؿَٕٛ ْٓتعكنِ ايهلع١ تكّٛ إٔ

ٕ  ٖٚتفا ☾  اهلل إٮ ٚتبت ،اٯ١ْٝ ٚنهكت اٶههك تؾأقق ٚأَبشت  نتبب  نتل
 (.49) تٛبيت

ٚ يكؿ أْمٍ اهلل تعلٮ قكآْلڄ ٜت٢ً إٮ ّٜٛ ايكٝل١َ يًشح ع٢ً ايتٛب١ َٓٗل قٍٛ 
َٚ َيٚٔاهلل تعلٮ: ـَ  َأُّيه ًٜ  اهلل إَِػ  ُتقُبقا آَمُْقا افَِّذي ك َُّٕهقحًٚ  َتْقَب ًَ اؿْ  َظ ُُ ارَ  َأن َربه ٍِّ َُ  ُي

ؿْ  ُُ ؿْ  َظْ ُُ َِّٔاٚتِ ؿْ  َش ُُ َِ ٍت  َوُيْدِخ ٚ ِمـ ََتِْري َجَّْٚ َٓ
ُِ َْنَٚرُ  ََتْ ْٕ  ص.8:ايتشكِٜط ٖا

ٌَِٚديَ  َيٚ ُؿْؾ ٚقٍٛ اهلل تعلٮ:ٔ ـَ  ِظ ُؾقا افَِّذي ؿْ  َظَذ  َأْهَ ِٓ ا ًِ ٍُ َُْىاقا َٓ  َإٔ َْ  ِماـ َت
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 ِٜ مْحَ رُ  اهلل إِنَّ  اهلل رَّ ٍِ ٌْ ُٕقَب  َي فُ  َْجًًِٔٚ  افذه َّٕ ٌَ  ُهقَ  إِ قرُ اْف ِحٔؿُ  ٍُ  .ص53:ايمَكط ٖافرَّ
يتٛب١ أٚ اسك١َ َل ٜكع ؾٝ٘، ٚيهٓ٘ ٜ٪دٌ إغٛتٞ ٸ اهلل، قؿ ٜعكف ايبعٕ 

ٜهٛف ؾٝٗل، ؾُِٓٗ َٔ ٜ٪غكٖل إٮ َل بعؿ ايمٚاز، أٚ ايتػتكز، َٚتِٓٗ َتٔ    
  ٌ ٖٚتفا غڀتأ   ، ٜ٪دًٗل قٜجُل تتكؿّ ب٘ ايهٔ، إٮ غرل ـيو َٔ ؾٚاعتٞ ايتأدٝت

ع٢ً ايؿٛق َل مل ٜكِ ◘ يؿٛق، ؾأٚاَك اهلل ٚقنٛي٘ ليتٛب١ ٚادب١ ع٢ً اؾ ععِٝ،
 ـْب ٨ب إٔ ٜهتػؿك َٓ٘.ٖل ؾيٌٝ ع٢ً دٛال تأغرلٖل بٌ تأغرل

ٜكغب ٸ ايتٛب١، ٚيهٓت٘ ٫ ٜبتلؾق إيٝٗتل، ٤لؾت١ إٔ ٜعتلٚؾ       ايًبلب ٚبعٕ
٫ٚ  ٜػؿٌ عٔ ايتٛب١ ٷل ٫ ٜعًُ٘ َٔ ـْٛبت٘، ايٓلى  ٚبعٕ ايفْب َك٠ أغك٣،

١ عل١َ ٷل ٜعًِ َٔ ـْٛب٘ ٚٷل ٫ ٜعًِ َٔ ـْٛب٘، ؾتإٕ َتل   َٔ ٖفا إ٫ تٛب ٜٞٓذ
 . ٫ ٜعًُ٘ ايعبؿ َٔ ـْٛب٘ أنجك ٷل ٜعًُ٘

بعتٕ ايٓتلى    ٚعٝتب  ايٓلى ٝؿث٘ ْؿه٘ بليتٛب١، ٚيهٓ٘ ٪٢ً ٶتم  ٚبعٕ
 غتٛف قب ايٓتلى؟،   ؾلؾع، إـ نٝـ ٜٴكځؿّ غٛف ايٓلى عًت٢  أٖفا غڀ، ٚي٘

ٚنٝشًك إٮ قبت٘ ؾتكؾاڄ،    ٚسٝؿاڄ، أْـ إٮ ـيو إٔ اٱْهلٕ نٝفٖب إٮ قدلٙ
 .ؾُلـا نٝٓؿع٘ ؾ٬ٕ أٚ ؾ٬ٕ ٷٔ ٜجبڀْٛ٘؟

، ايتٛب١; ٤لؾ١ نكٛط اٶٓميت١ ٚـٖتلب اٟتلٙ ٚايًتٗك٠    ٜذلى ايٓلى  بعٕٚ
ثتِ   ٫ قٜب إٔ ـيو ْكِ ٸ ؾٜل١ْ اٱْهلٕ، ٚيذلعت٘، َٚك٤ٚتت٘، ٚعكًت٘،  ٚ

ؿع٘ إـا ٖٛ قتؿّ  إٕ ايًٗك٠ ٚاٟلٙ عكٗ لا٥ٌ، ٜٚٓتٗٞ بٓٗل١ٜ اٱْهلٕ; ٚئ ٜٓ
ثِ إْ٘ إـا تكى ي٦ٝلڄ هلل عْٛت٘ اهلل غترلاڄ   ، ع٢ً قب٘ إ٫ َل قؿّ َٔ َلحل عًُ٘

ٛٻٗ ب٘ إٔ ٜتأْو بتلهلل، ٚإٔ    َٓ٘، ٚايعٛٗ َٔ اهلل أْٛاع ٤تًؿ١، ٚأدٌ َل ٜٴعٳ
ُٚ٘أ١ْٓٝ ايكًب بفنكٙ، ٚٷل ٜعْٛ٘ اهلل إٔ ٜكلق٘ أَشلبلڄ أبكاقاڄ ☾ ٜكلم ٣بت٘ 

ايٓلى  ٚبعٕ ٨ؿٙ عٓؿ أَشلب٘ ايهلبك٭، ١ ٚايؿل٥ؿ٠ َل ٨٫ؿ عٓؿِٖ َٔ اٶتع
ِٳيٹٚٳ كٳدٹٜهكف ٸ اٶعلَٞ، ؾإـا لٴٜٚتُلؾ٣ ٸ ايفْٛب َٔ  ع٢ً ـيو قلٍ: إٕ  ٝ

ا ايُتٓٝع نتؿ٘، ٚدٗتٌ،    ٕ ٖفٳ٫ قٜب أځٚ اهلل غؿٛق قسِٝ، نُل قلٍ أسؿِٖ،
َتع عؿتٛٙ   ☾ ٚغكٚق، ؾكٴ١ اهلل قكٜب َٔ احملهٓ٭ ٫ َٔ اٶه٦ٝ٭، ثِ إٕ اهلل 
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 يؿٜؿ ايعكلب ٫ٚ ٜكؾ بأن٘ عٔ ايكّٛ اجملكَ٭. 
ٌِّبْ قلٍ تعلٮ:ٔ ٌَِٚدي َٕ َٕٚ َأّنِّ  ِظ قرُ  َأ ٍُ ٌَ ِحٔؿُ  اْف َذاُب  ُهقَ  َظَذاِّب  َوَأنَّ  (49) افرَّ ًَ  اْف

سهٔ ايعٔ ٜٓؿع َٔ تلب، ْٚؿّ ٚأقًع، ٚ ،ص50 - 49ا٠ذكط ٖ(50) إَفِٔؿَ 
عُكٙ بتل١رل ٚايڀلعت١، ثتِ سٳهٻتٔ ايعتٔ       ٚانتكبٌ بك١ٝ ايه١٦ٝ بل٠ه١ٓ،ٚبؿٍ 

  ٚاهلل اٶهتعلٕ.، ٚا٭ٍٚ غكٚق بعؿٖل; ؾٗفا ٖٛ سهٔ ايعٔ،
ؾُل ٖفا ايفٟ ِٖ ؾٝ٘ َٔ ايٓعِٝ إ٫ انتؿقاز، ٚإُٖتلٍ، ٚإَت٤٬ َتٔ اهلل    

 اهلل إِنَّ ♂:◘ قنتٍٛ اهلل  قتلٍ   ست٢ إـا أغفِٖ أغفِٖ أغف عمٜتم َكتتؿق،  ☾ 
ِع  ّْ ُٔ َُّك فِِيَِّٚلِ  َف ْ  َأَخَذهُ  َذاإِ  َح ُْفُ  َل ِِ ٍْ ٍٳ ▬ُي ِٻ :قځل َذفَِؽ ♂ٔ:قځكٳأځ ثٴ ـَ  َأَخاَذ  إَِذا َربَِّؽ  َأْخُذ  َو
ََُرى ٌٜ  َوِهلَ  اْف َٝ  إَِذا، (1)ص 102:ٖتٛؾ ط َٖصِديٌد  َأفِٔؿٌ  َأْخَذهُ  إِنَّ  َطٚدَِ ًْىِال اهلل َرَأْيا  ُي

ٌَْد  ًَ ـْ  اْف َٔٚ ِم ْٕ ِٚصٔفِ  َظَذ  افده ًَ ٛه  َمٚ َم
َم  َُيِ َّٕ ِٻ  اْشاُِْدَراٌج  ُهقَ  َؾِ٘ َِامَّ :ٔتٳت٬ځ  ثٴت اقاْ  َؾ ًُ  َماٚ َٕ

ُرواْ  ِـّ َُْحَْٚ بِفِ  ُذ ؿْ  َؾ ِٓ ْٔ َِ ؾِّ  َأْبَقاَب  َظ ءٍ  ـُ َُّك َرْ َُٕٚهؿ ُأوُتقاْ  بَِم  َؾِرُحقاْ  إَِذا َح ًٜ  َأَخاْذ َُا ٌْ  َب
قنَ  ُهؿ َؾَِ٘ذا ًُ

ٌِِْ  .   (2) ▬ ص44:ا٭ْعلّط ٖمه
، ؾًكٯل أؾقنت٘ ا٭دتٌ ٖٚتٛ مل ٜتٓكٕ     ٮتعل ؾع٢ً ايعبؿ إٔ ٜتٛب إٮ اهلل  
نُل عًٝ٘ إٔ ٩هٔ ظٓ٘ بكب٘ دٌ ٚع٬ ٚإٔ ٜهتشٓك أْ٘ إـا أقبتٌ عًت٢    ،تٛبت٘
قتلٍ  قتلٍ  ☺ ؾعٔ أبٞ ٖكٜك٠  قبٌ اهلل عًٝ٘، ٚأْ٘ تعلٮ عٓؿ ظٔ عبؿٙ ب٘،أاهلل 
َٕٚ :☾   ؿٚل اهلل♂:◘ ايٓيب  ِـّ  ِظَْْد  َأ ٌِْدي َط َٕٚ ،ِّب  َظ فُ  َوَأ ًَ ُرِّن َيْذ  ِحغَ  َم ٕٻ، (3) ▬ـُ  ثِ إ

ٚايفٟ ٜعت٭   ع٢ً ايتل٥ب إـا علؾ إٮ ايفْب إٔ ٨ؿؾ ايتٛب١ َك٠ أغك٣ ٖٚهفا،
 (.60)ع٢ً عؿّ ايعٛؾ٠ يًفْب تػرل ايُشب١ ٚايب١٦ٝ

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                                 

 .2583، َٚهًِ  4686أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (1)

 .413ايهًه١ ايُشٝش١ َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ  17311أٴؿ  (صحٔح) (2)

 .2675 َهًِأغكد٘  (صحٔح) (3)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ؿ٦ُٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
ٔڇ لٳٜٵؿٹأسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع  ُٵكڇٚ بٵ ٔڇ عٳ ٌڈ  بٵ ٔٵ ؾځ ،ْٴؿځٝٵت  اهلل عٳبٵتؿٹ  عٳت

ٔڇا ُٳكٳ بٵ ٕٻ ☻ عٴ ٞٻ أځ ٞٳ◘  ايٓٻبٹ ٔٳ لٳٜٵؿٳ يځكٹ ُٵكڇٚ بٵ ٔڇ عٳ ٌڈ بٵ ٌڇ ْٴؿځٝٵ ًڃتؿٳعڈ  بٹأځنٵؿځ  ٚاؾأٟ  - بٳ
ٌٳ - َه١ إٮ ايتٓعِٝ ٘كٜل ٸ ٕٵ قځبٵ ٍٳ أځ ٞٿ  عٳًځ٢ ٜٳٓٵمڇ ٞٴ ◘  ايٓٻبٹت ٛٳسٵ َٳتٵ  ايڃت  إڇيځت٢  ؾځكڂتؿٿ

ٞٿ ٌ  َتل  ٚأنجتك  اٶهلؾك ٜٙتػف ٘علّ :أٟ – نٴؿڃكٳ٠څ◘  ايٓٻبٹ  َهتتؿٜك  دًتؿ  ٸ ٩ُت
ّ  ؾٝ٘ ْٜٛع َل ع٢ً نؿك٠ يؿغ ٜڀًل أَبض ٚيفيو ٘  أٚ ايڀعتل ٕٵ ؾځتأځبٳ٢  - عًٝت  أځ
ٌٳ ٗٳل ٜٳأڃنڂ ٓٵ ِٻ َٹ ٍٳ ثٴ ٌٴ يځهٵتٴ إڇْٿٞ :لٳٜٵؿٷ قځل ُٻل آنڂ ٕٳ َٹ ِٵ  عٳًځ٢ تٳفٵبٳشٴٛ ُٳتلبٹهڂ  ٳتع  :أٟ – أځْٵ
ٍ  نلْت سذلق٠ ٖٞ ٚقٌٝ☾  اهلل ؾٕٚ َٔ ٚععِ ُْب َل نٌ ٖٚٛ ُْب  ستٛ
ٌٴ ٚٳ٫ځ - يٮَٓلّ عًٝٗل ٜفٕٚٛ ايهعب١ ِٴ  ـٴنٹكٳ َٳل إڇ٫َّ آنڂ ٘ٹ  اهلل انٵت ٝٵت ًځ ٕٻ ،عٳ  لٳٜٵتؿٳ  ٚٳأځ

ٔٳ ُٵكڈٚ بٵ ٕٳ عٳ ٌڈ عٳًځ٢ ٜٳعٹٝبٴ نځل ِٵ قڂكٳٜٵ ٗٴ ٍٴ ـٳبٳل٥ٹشٳ ًٻل٠ڂ :ٚٳٜٳكڂٛ ٗٳل اي ٍٳ ،اهلل غٳًځكځ ٗٳتل  ٚٳأځْٵمٳ  يځ
ٔٵ ُٳل٤ٹ َٹ ُٳل٤ٳ ايهٻ ٗٳل تٳٚٳأځْٵبٳ ايڃ ٔٵ يځ ٗڇ َٹ ِٻ ا٭ځقٵ ٗٳل ثٴ ِڇ غځٝٵكڇ عٳًځ٢ تٳفٵبٳشٴْٛٳ  إڇْٵهځتلقٶا  اهلل انٵ

َٶتل  - ـيو ؾعٌ عًِٝٗ َٓهكا أٟ - يٹفٳيٹوځ ٘ٴ  ٚٳإڇعٵعځل  - غليكٗتل  تعتلٮ  هلل أٟ - يځت
َٚ َيٖٚٚفا َُؿاقل يكٍٛ اهلل:ٔ، (1) ـَ  َأُّيه ُِقاْ  آَمُْقاْ  افَِّذي ٌَِٚت  ِمـ ـُ ِّٔ ـُ  َمٚ َض  ؿْ َرَزْؿَْاٚ

ُرواْ  ُُ ُُؿْ  إِن هللِ َواْص ْ ٚهُ  ـُ ٌُُدونَ  إِيَّ ًْ  .ص172طايبكك٠: ٖ(172)َت
ٍ  عك٠ٚ بٔ ًٖلّ ٔعٔ ايًهك، ؾعْفنك ٖٓل ٱٛـدل بكاقلڄ ٚ ٞ  غتكز : قتل  أبت

 اهلل عبتؿ  أبتل  ٜل: ايٛيٝؿ ي٘ ؾكلٍ ا٭ن١ً قدً٘ ٸ ؾٛقعت اٶًو عبؿ بٔ ايٛيٝؿ إٮ
 .ٚدٗ٘ ٓٛقت ؾُل يُل٥ِ ٚإْ٘ ؾكڀعت: قلٍ. قڀعٗل يو أق٣
ٔ  ُعنٴت  ؾُتل  ؾكتًت٘ ؾاب١ ؾكؾهت٘ اَڀبً٘ ٚيؿٙ أندل ٚؾغٌ: قلٍ  ٞ  َت  ٸ أبت
ِ : ؾكلٍ اٶؿ١ٜٓ قؿّ ست٢ ي٤ٞ، ـيو ٘  ايًتٗ ٕ  إْت ٞ  نتل ٕ  يت  ؾأغتفت  أقبعت١  بٓتٛ

                                                 

 .3614أغكد٘ )ؽ(  (صحٔح) (1)
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 ٚاستؿاڄ  ؾأغتفت  أقبعت١  أ٘كاف يٞ ٚنلٕ، ا٠ُؿ ؾًو ث٬ث١ يٞ ٚأبكٝت ٚاسؿاڄ
ٔ  أبكٝتت  كؿؾً أغفت ي٦ٔ اهلل ٚاِٜ ا٠ُؿ، ؾًو ث٬ث١ يٞ ٚأبكٝت  ابتًٝتت  ٚيت٦
 .(37) تتعلؾٝ ٘لٶل

ٍ  ٚيٓتفنك ايٓعِ، ٖفٙ ْٓهك ٚأ٫ عًٝٓل، اهلل ْعِ ع٢ً ْتعكف إٔ ٨بٚ  ستل
ٔ  اٶًتكن٭  ٍ  ايتفٜ ِ  اهلل قتل ِرُؾاقنَ :ٔؾتٝٗ ًْ َٜ  َي ا َّ ًْ

َثااُرُهؿُ  ُيُُِْروَنَاٚ ُثاؿَّ  اهلل ِٕ ـْ  َوَأ
ٚؾُِرونَ  َُ  .ص83:ايٓشٌٖ طاْف

ؿ ؾكلٍ، ٜل أَرل اٶ٪َٓ٭ ثبت اهلل عًٝو ٩ٚه٢ إٔ أعكابٝل ؾغٌ ع٢ً ايكيٝ 
ايٓعِ ايت٢ أْت ؾٝٗل بإؾا١َ يهكٖل، ٚسكل يو ايٓعِ ايت٢ تكدٖٛل ٚهٔ ايعٔ 

 ب٘ ٚؾٚاّ ٘لعت٘، ٚعكؾو ايٓعِ ايت٢ أْت ؾٝٗل ٫ٚ تعكؾٗل إ٫ يتًهكٖل.
قلٍ دعؿك بٔ ٣ُؿ يهؿٝلٕ  قلٍ: -إَلّ ؾاق اشلذك٠  - ْوأٚعٔ َليو بٔ  

نجك َتٔ  إٔ إـا أْعِ اهلل عًٝو بٓع١ُ ؾأسببت بكل٤ٖل ٚؾٚاَٗل ؾت ٜل نؿٝل ايجٛقٟ:
نَ  َوإِذْ ٔقلٍ ٸ نتلب٘:☾ ا٠ُؿ ٚايًهك عًٝٗل ؾإٕ اهلل  َٖذَّ اؿْ  َتا ُُ ْرُتؿْ  َفااِـ َربه َُ  َصا

ؿْ  ُُ َّٕ نجك َٔ ا٫نتػؿلق ؾتإٕ  أٚإـا انتبڀأت ايكلم ؾ ص،7:إبكاِٖٝط ٖ(7) َِٕزيَد
ٍِ ٔاهلل تعلٮ قلٍ ٸ نتلب٘: ٌْ َُ ؿْ  ُروااْش ُُ فُ  َربَّ َّٕ اٚنَ  إِ اٚراً  ـَ ٍَّ اَمء ُيْرِشاؾِ  (10) َؽ ًَّ  اف

ؿ ُُ ْٔ َِ اْدَراراً  َظ ؿْ  (11) مِّ ـُ اِدْد ّْ َْٖمَقالٍ  َوُي ًَاؾ َوَبِْاغَ  بِا اؿْ  َوََيْ ُُ  ٖ(12) َجَّْاٍٚت  فَّ
نجك َتٔ قتٍٛ ٫   أٜل نؿٝلٕ إـا سمبو أَك َٔ نتًڀلٕ أٚ غترلٙ ؾت    ص،12:طْٛع

 .لع ايؿكز ٚنٓم َٔ نٓٛل ا١ٟٓسٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ بلهلل ؾإْٗل َؿت
ٍ  ستت٢  اهلل; ٘لعت١  ٸ ٖلتهػرلٳٜهٕٛ ب ايٓٿعٳِ يٴهڃكٚ ِ  ٜٓتل  ٚاٶهت١ًُ  اٶهتً
 ايًتتهك ٖتتٛ ايجٓتتل٤ عًتت٢ اٶتتٓعِ ٯتتل أ٫ٚى َتتٔ َعتتكٚف ٚـيتتو  ، ٚاهلل قْتتل

 بليكًب ٚايًهلٕ ٚاٟٛاقع، ؾًهك ايكًتب بلنتًتعلق ايٓعُت١ ٚأْٗتل َتٔ عٓتؿ       
ااؿ َوَمااٚاهلل قتتلٍ تعتتلٮ:ٔ ُُ ااـ بِ ٍٜ  مِّ اا َّ ًْ ـَ  ِّٕ اا ِّ ؿُ  إَِذا ُثااؿَّ  اهلل َؾ ُُ اا ًَّ اا َم ه ْٔاافِ  افيه   َؾَِ٘ف

َُٖرونَ  ٚايتشتؿخ بٓعُت٘   ☾ ٚيهك ايًهتلٕ ُٚتؿ اهلل    ص،53:ايٓشٌط ٖ(53) ََتْ
 ٔ ااٚنُتتل قتتلٍ تعتتلٮ: ِٜ  َوَأمَّ اا َّ ًْ

ِ ْث  َربِّااَؽ  بِْ  ص،11:طايٓتتش٢ ٖ(11) َؾَحاادِّ
ٔ نُل ☾ ٚيهكاٟٛاقع بلنتعُلٍ ايٓع١ُ ٸ ٘لع١ اهلل  ُِاقاقلٍ اهلل تعتلٮ: َّ  اْظ
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راً  َداُوودَ  آَل  ُْ ـْ  َوَؿٌِِٔؾ  ُص ٌَِٚديَ  مِّ قرُ  ِظ ُُ  .ص13:نبأط ٖ(13)افنَّ
 ٚؾِٗ اٶًو، َٔ عًٝ٘ اهلل ْعِ قأ٣ ٶل ٚايه٬ّ اي٠٬ُ عًٝ٘ نًُٝلٕ ٖفاٚ
٘  يهك ًُٜٗ٘ إٔ نبشلْ٘ قب٘ نأٍ ايٌُٓ أ١َ َع اي١ًُٓ ٚسٛاق ايڀرل، يػ١  ْعُتت

ٍ  عًٝ٘; ؿَ ٔ:☾  اهلل قتل ًَّ ٌَ َُ ـْ  َوِٚحًُٚ  َؾ اٚ ِم رَ  َأنْ  َأْوِزْظِْال َربِّ  َوَؿاَٚل  َؿْقَِلَ ُُ  َأْصا
ََُؽ  َّ ًْ

َٝ  افَُِّل ِٕ ا ّْ ًَ ْٕ اَؾ  َوَأنْ  َوافِاَديَّ  َوَظاَذ  َظاَعَّ  َأ َّ ًٚ  َأْظ ِِْْال َتْرَواٚهُ  َصاِْٚل  َوَأْدِخ
َُِؽ  ٌَِٚد َ  ِف  بَِرمْحَ غَ  ِظ ِْٚلِ  .ص19:ايٌُٓط ٖافهَّ

ٔ  ايٛيؿ ؾعل٤ ٔععم ٚدٌ  اهلل ٚقلٍ ٘  ايبتلق  اٶت٪َ َُّاكٔ:بٛايؿٜت َِاغَ  إَِذا َح  َب
هُ  َِغَ  َأُصدَّ ًِغَ  َوَب ًٜ  َأْرَب رَ  َأنْ  َأْوِزْظِْل َربِّ  َؿَٚل  َشَْ ُُ َُاَؽ  َأْصا َّ ًْ

َٝ  افَُِّال ِٕ ا ّْ ًَ ْٕ  َظاَعَّ  َأ
َؾ  َوَأنْ  َوافَِديَّ  َوَظَذ  َّ ًٚ  َأْظ ُِل ِف  ِل  َوَأْصِِْح  َتْرَوٚهُ  َصِْٚل يَّ ُٝ  ّنِّ إِ  ُذرِّ ٌْا ْٔاَؽ  ُت  َوإِّنِّ  إَِف
ـَ  غَ  ِم ِّ ِِ ًْ   ص.15: ا٭سكلفط ٖادُْ

 بٗتفا  َت٠٬  نٌ ؾبك ٸ ٜؿعٛ إٔ☺  دبٌ بٔ َعلـ◘ قنٍٛ اهلل  ٚأقيؿ
ِر َ  َظَذ  َأِظِّْل افِٓؿَّ ♂:ايؿعل٤ ـْ ِر َ  ِذ ُْ ـِ  َوُص ًْ ٌََٚدتَِؽ  َوُح  . (1)▬ِظ

ٯتلٍ، ٚاهلل نتبشلْ٘   َعليك اٱغ٠ٛ، ايٓعِ ايت٢ ٖٚبٗل اهلل يعبلؾٙ ٫ تكتؿق  
ٚتعلٮ نٛف ٜهأيٓل ٳٝعل عٔ ٖفٙ ايٓعِ ّٜٛ ايكٝل١َ، ٚيهٔ َٔ نكّ اهلل تعتلٮ  
إٔ ايتشؿخ بليٓع١ُ يهك ٚيهك ايٓع١ُ َٔ دتٓو ايٓعُت١ نتإٔ ٩ؿتغ ايكدتٌ      
بُكٙ عٔ ا٠كاّ ٜٚهتعًُ٘ ٸ ايتؿهك ٸ غًل ايهُلٚات ٚا٭قٗ، ٚنفا يهك 

ٔڇؾځ َٔ أنؿٍ إيٝو َعكٚؾل، ٕڇايٓټعٵ عٳ ٔڇ ُٳل ًٹرلڈ بٵ ٍٳ☻  بٳ ٍٳ: قځل ٞټ  قځل  عٳًځت٢ ◘  ايٓٻبٹت
ٓٵبٳكڇ ُٹ ـْ ♂:ايڃ ْ  َم رْ  َل ُُ ِِٔاَؾ  َيْنا ََ ْ  اْف رْ  َل ُُ ثِارَ  َيْنا َُ ـْ  اْف ْ  َوَما رْ  َل ُُ ْ  افَّْاَٚس  َيْنا رْ  َل ُُ  اهلل َيْنا

ُث  ََُّحده ِٜ  اف َّ ًْ
ِ رٌ  اهلل بِْ ُْ ٚ ُص َٓ ـُ رٌ  َوَتْر ٍْ ُٜ  ـُ َمَظ ٌٜ  َواْْلَ ٍُ  َرمْحَ ُٜ َواْف  .(2)▬َظَذاٌب  ْرَؿ

ٕ  اٱسهلٕ ٯكلب١ًٚيهك ايٓعِ  ٔ ، بتلٶعكٚف  ٚاٶعتكٚف ، بلٱسهتل  مل ؾُت
ٚيهك ايٓع١ُ ٜهٕٛ بليجٓل٤ ع٢ً اٶتٓعِ ٜٚهتٕٛ   ، ا١ليل ًٜهك مل اٶػًٛم ًٜهك

                                                 

 .7969َشٝض اٟلَع َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ  1522أبٛ ؾاٚؾ أغكد٘  (صحٔح) (1)
 . 976 ٸ َشٝض ايذلغٝبا٭يبلْٞ َٚشش٘  18449أٴؿ أغكد٘  (صحٔح حًـ) (2)
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بليكًب بل٫َتٓلٕ يُلسب ايٓع١ُ ٚايتشتؿخ بليًهتلٕ عتٔ ايٓعُت١ ٚانتتعُلٍ      
اٚوَ ٔقتلٍ تعتلٮ:   ،☾اٟٛاقع ٸ ٘لعت١ اهلل   ِٜ  َأمَّ ا َّ ًْ

ِ ْث  َربِّاَؽ  بِْ  ٖ(11) َؾَحادِّ
 .ص11:ايٓش٢ط

ٔٵٚٳ ٍٳ☺  أځْٳوڈ عٳ ٍٳ: قځل ٍٴ قځل اَد اهللَ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ِّ ٌٍْد، َؾَح َؿ اهللُ َظَذ َظ ًَ ْٕ َمٚ َأ

 ْٝ ا َّ ، َوإِْن َظُي
ِٜ
َّ ًْ َِْؽ افِّْ

ـْ تِ ُد َأْؾَوُؾ ِم ّْ َٚن َذفَِؽ اْْلَ ـَ  َّٓ ٚ إِ َٓ ْٔ َِ ٔٵ ، ٚ (1) ▬َظ  ؿٹعٳبٵت  عٳت
ٔڇ اهلل ُٵكڈٚ بٵ ٍٳ☻  عٳ ٍٳ :قځل ٍٴ قځل َّٛ  اهلل إِنَّ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ

ُِفِ  َأَثرَ  َيَرى َأنْ  َُيِ َّ ًْ
 َظاَذ  ِٕ

ٌِْدهِ  ٔٵٚٳ، (2) ▬َظ ٍٳ☺  ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٍٳ : قځل ٍٴ  قځتل ٛٵ ؿْ  َرَأى إَِذا♂:◘  اهللٹ قٳنٴت ـُ  َأَحاد

ََُع  ٌْ َٚل  ُم ََ ُد : َؾ ّْ َّ  َظَٚؾِّٚن  افَِّذي هللِ اْْلَ َُاَل َ  ِِٚم ِْل بِفِ  اْب َِ َْٔؽ  َوَؾوَّ َِ ثِرٍ  َوَظَذ  َظ ـْ  ـَ ٌَاِٚدهِ  ِم  ِظ

ِؤال ٍْ ٚنَ ، َت رَ  ـَ َُ َِْؽ  َص ٜ تِ َّ ًْ  .(3)▬ افِّْ
 يًًهك ث٬خ ؾٛا٥ؿ ٖٚٞ:ا٫غ٠ٛ ايؿ٤٬ٓ، 

 .ايؿاقٜٔ ٸ أنعؿى عٓو اهلل ٞقْ ؾإـا ،إحد افقاحد روٚ - 1
 .َٓ٘ بؿ ؾ٬ ايتككٜك ن٪اٍ أَل (،ٔخافُقب شٗال) أخرة ف افًٗال ـٍٚيٜ - 2

َـّ  ُثؿَّ :ٔتعلٮ قلٍ َُٖف ًْ ُُ ـِ  َيْقَماِذٍ  َف ًِٔؿِ  َظ : ايعًُل٤ بعٕ قلٍص 8:ايتهلثكٖ طافَّْ
ِ  ٚنؿتك  ٚا٭َتٛاٍ،  ايتؿٚق  أغتف  ٯٔ ؾهٝـ ايبلقؾ، اٶل٤ عٔ يتهأئ ٚاهلل  بتٓع
 .اهلل؟

ِ إ ٩هٕٓٛ ٷٔ شلِ ٢عٳؿٵٜٴ ايًلنكٜٔ ؾإٕ ،بخر فؽ كظَ ْد يُ  - 3  ظٗتك  ٸ يتٝٗ
 .(57) ٚا٬١ٕ اٱغ٠ٛ ؾعل٤ ايعبؿ ٜهتهب ٚٷل ايػٝب،

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                                 

 .5562 شٝض اٟلَع٘ ا٭يبلْٞ ٸ ََٚشش 7794ايڀدلاْٞ ٸ ايهبرل  أغكد٘ (صحٔح) (1)
 .1887َشٝض اٟلَع ا٭يبلْٞ ٸ  ٚسهٓ٘ 2819ايذلَفٟ أغكد٘  (حًـ) (2)

 .555 َشٝض اٟلَعٚسهٓ٘ ا٭يبلْٞ ٸ  4129ايبٝٗكٞ ٸ يعب اٱٲلٕ أغكد٘  (حًـ) (3)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ ؾ٬ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع أٜٚو بٔ علَك، ٖٚٛ َٔ اٶػٓتكَ٭،  

 .◘آَٔ بكنٍٛ اهلل ٸ عُكٙ ٚمل ًٜلٳ قنٍٛ اهلل 
ٔٵأغكز َهًِ ٸ َشٝش٘   ٍٳ ☺  دٳتلبٹكڈ  ٔڇبٵت  أڂنٳتٝٵكڇ  عٳ ٕٳ : قځتل ُٳتكٴ  نځتل ٔٴ  عٴ  بٵت

ـٳا☺  ايڃػٳڀَّلبٹ ٘ٹ أځتٳ٢ إڇ ٝٵ ًځ َٵؿٳاؾٴ عٳ ٌڇ أځ ٖٵ ٔڇ أځ ُٳ أٟ : دٓٛؾ اٶهًُ٭ َٔ ايتُٝٔ   – ايڃٝٳ
ِٵ - ٗٴ ِٵ :نٳأځيځ ٚٳٜٵوٴ أځؾٹٝهڂ ٔٴ أڂ َٹكڈ بٵ ٚٳٜٵوڈ عٳًځ٢ أځتٳ٢ سٳتٻ٢ ؟عٳل ٍٳ، أڂ ٚٳٜٵوٴ أځْٵتٳ: ؾځكځل ٔٴ أڂ  بٵ

َٹكڈ ٍٳ ؟عٳل ٍٳ ِٵْٳعٳ: قځل ٔٵ: قځل ِٻ ؟َٴكٳاؾٺ َٹ ٔٵ ثٴ ٕڈ َٹ ٍٳ؟ قځكٳ ِٵ: قځل ٍٳ، ْٳعٳ ٕٳ: قځل ّٷ  بٹوځ ؾځهځل  بٳتكٳ
٘ٴ ؾځبٳكٳأڃتٳ ٓٵ ْٹعٳ إڇ٫َّ َٹ ٛٵ ِڈ َٳ ٖٳ ٍٳ ؟ؾٹقٵ ِٵ: قځل ٍٳ، ْٳعٳ ٍٳ  ؟ٚٳايٹتؿٳ٠څ  يځتوځ : قځل ِٵ : قځتل ٍٳ ، ْٳعٳت : قځتل
ُٹعٵتٴ ٍٳ نٳ ٍٴ◘  اهلل قٳنٴٛ ِْٖت ♂:ٜٳكڂٛ ؿْ  َي ُُ ْٔ َِ ـُ  ُأَوْيُس  َظ ـِ  َأْهؾِ  َأْمَدادِ  َمعَ  ،ِٚمرٍ ظَ  ْب َّ َٔ  ،اْفا

ـْ  ـْ  ُثؿَّ  ،ُمَرادٍ  ِم ٚنَ  ،َؿَرنٍ  ِم أَ  َبَرٌص  بِفِ  ـَ  ،َبار   ِِبَٚ ُهقَ  َوافَِدةٌ  َففُ  ،ِدْرَهؿٍ  َمْقِوعَ  إَِّٓ  ،ِمْْفُ  َؾَزَ

ؿَ  َفقْ  ًَ هُ  اهلل َظَذ  َأْؿ َٝ  َؾِ٘نِ  ،ََٕبرَّ ًْ ََُى رَ  َأنْ  اْشا ٍِ ٌْ َُ ا ًْ اْؾ  َفاَؽ  َي ًَ ٞ  ؾځلنٵتتٳػٵؿٹكٵ ، ▬َؾْٚؾ ، يٹت
٘ٴ ؾځلنٵتٳػٵؿځكٳ ٍٳ، يځ ٘ٴ ؾځكځل ُٳكٴ يځ ٔٳ: عٴ ٍٳ ؟تٴكڇٜؿٴ أځٜٵ ٍٳ ، ايڃهڂٛؾځ١ځ :قځل  إڇيځت٢  يځتوځ  أځنڃتٴتبٴ  أځ٫ځ: قځتل
ٗٳل ًٹ َٹ ٍٳ؟ عٳل ٕٴ: قځل ٞٻ أځسٳبټ ايٓٻلىڇ غځبٵكٳا٤ٹ ؾٹٞ أځنڂٛ  .(1) إڇيځ
٘  ٸبدل ايٛايؿٜٔ  ًكؿ أَكْل اهلل تعلٮؾ ٌُاُدؤ:قٛيت قاْ  َوَٓ  اهلل اْ َواْظ ـُ ا  بِافِ  ُتْؼِ
 ًٚ ْٔا ـِ  َص ًٚ  َوبِْٚفَقافَِدْي ٕٚ ًَ ْرَبك َوبِِذي إِْح َُ  ايٓتلى  أٚٮ ٭ٕ ص،36طايٓهتل٤:  ٖ(36) اْف
ٕ  ايٓلى ٚأقكب أقلقبو، ِٖ ٚعڀؿو بدلٿى  ٸ ايهتبب  ؾُٗتل  ٚايتؿاٙ،  يٲْهتل

ٕ  َتعتؿؾ٠،  َٛاْتع  ٸ إيُٝٗل بلٱسهلٕ اهلل أَك ٚيفيو ٚدٛؾٙ;  سكُٗتل  ٚقتك
 قتكبِٗ،  سهب عًٞ ا٭قلقب ـيو بعؿ ثِ ايككإٓ، َٔ َٛا٘ٔ ٸ نبشلْ٘ ك٘ٚ

ٔٵؾځ ،سك٘ ععِ قكب َٔ ؾهٌ ٞٿ ٘ځلقڇمڈ عٳ ُٴشٳلقڇبٹ ٍٳ ايڃ َٵٓٳل: قځل ُٳؿٹٜٓٳ١ځ قځؿٹ ـٳا ايڃ ٍٴ ؾځإڇ  قٳنٴٛ
                                                 

 .2542أغكد٘ َهًِ  (صحٔح) (1)
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ِٷ◘  اهلل ٓٵبٳكڇ عٳًځ٢ قځل٥ٹ ُٹ ٛٳ ايٓٻلىٳ ٜٳػٵڀڂبٴ ايڃ ٖٴ ٍٴ ٚٳ ًْىِل َيُد ♂:ٜٳكڂٛ َٔٚ ادُْ ِْ ًُ ـْ  َواْبَدأْ  ،اْف َّ  بِ

قُل  ًُ َؽ  ،َت ََُؽ  َوَأَبٚ َ  ُأمَّ َٕٚ َ  ُثؿَّ  َوَأَخٚ َ  َوُأْخ َٕٚ َ  َأْد  . (1)▬َأْد
ٍ  نلٕ أغٞ ا٠بٝب،   ٚأَٚتًِٗ،  ٚأعؿٗتِ،  ايٓتلى،  أقم◘  اهلل قنتٛ

ََّٕؽ ٔ:ؾكلٍ ايككإٓ، ٸ َٓلقب٘ ٚـنك، غٴًڂكځ٘ اهلل ـنك ٚيفيو ٚأسًُِٗ; َذ  َوإِ ًَ  َف
ٍُِؼ  ٍٜ  َؾٌَِم ٔ:ي٘ ٚقلٍص 4:ايكًِط َٖظئِؿٍ  ُخ ـَ  َرمْحَ َٝ  اهلل ِم ؿْ  فِْْ َٝ  َوَفاقْ  ََلُ ْْا ًٚ  ـُ  َؾّيا
ِٛ  َؽِِٔظَ  ِْ ََ قا اْف وه ٍَ ْٕ ـْ  َٓ  ص.159:عُكإ آٍط َٖحْقفَِؽ  ِم
 ايتتلقٜؼ،  َتكٿ  عًت٢  اٶجٌ ب٘ ْكب ععُٝلڄ، َبًػلڄ ايكسِ ١ًَ ٸ بًؼ كؿًؾ
 َٔ ؾأغكدٛٙ ،- لقب٘ٚأق عُ٘ أبٓل٤ - ككابت٘ي◘  َٓ٘ بأٌَٚ ايؿْٝل زلعت ؾُل
 اٶٝؿإ، ٸ ْٚلليٛٙ اٶعلقى، ٸ سلقبٛٙ ٚآـٚٙ، ٚنبٛٙ ٚيتُٛٙ ٚ٘لقؾٚٙ، َه١

 ؾًُتل  ؾعٌ؟ َلـا اْتُك ؾًُل ْؿٙ، ٚاقتُلؾ١ٜ ٚإع١َٝ٬ عههك١ٜ ٚكب ٚقلَٛا
  .ِٗٚنل٣ ِٗعٓ عؿل اْتُك
ٔڇؾځ ٔڇ  عٳ ٕٻ ،☺ َٳهٵتعٴٛؾٺ  ابٵت ٍٳ  قٳدٴت٬ڄ  أځ ٞٻ  نٳتأځ ٟټ◘  ايٓٻبٹت ٍڇ ا٭ځعٵ أځ ٌٴ  ُٳتل ٓٳت ؟ أځؾڃ
ٍٳ اَلةُ ♂:قځل ٚ افهَّ َٓ

ـِ  َوبِره  ،فَِقْؿُِ ٚدُ  ُثؿَّ  ،اْفَقافَِدْي َٓ  .(2) ▬اهلل َشٌِٔؾِ  ِف  اْْلِ
اْؾ ٔ:تعتلٮ  قلٍٚ َٓ ُُؿْ  َؾ ْٔ ا ًَ ُُؿْ  إِنْ  َظ ْٔ اُدوا َأنْ  َتاَقفَّ ًِ ٍْ َْرضِ  ِف  ُت ْٕ ا ا ًُ ىِّ ََ  قااَوُت

ؿْ  ُُ ٍ ٚ ص،٣:22ُؿط َٖأْرَحَٚم ـَ افَّا ُأوَفاِاَؽ ٔ:تعتلٮ  قتل ؿُ  ِذي ُٓ اَْ ًَ ؿْ  اهلل َف ُٓ َّّ ََٖصا  َؾ
ك َّ  (.63) ص٣:23ُؿط َٖأْبَهَٚرُهؿْ  َوَأْظ
 ٚأَتبشت  ايبٝٛت، ٸ ٚاْتًكت اجملتُعلت، ٸ ٚدؿت َأنل٠ ايعكٛمٳ إٕ
ٔ  اٯبتل٤  غرلْتل  ٚقأ٣ قأٜٓتل  اٯبل٤، ع٢ً اٶًه٬ت أندل ٔ  ٸ ٘عٓتٛا  ايتفٜ  ايهت

 ايعلٶ١ ايفق١ٜ شلفٙ عٕٜٛٚتٛد ٜٚتٓكعٕٛ ٜتبلنٕٛ ِٖٚ ايًٝػٛغ١، ٚأَلبتِٗ
، ٜٚهؿٞ إٔ ْعًِ إٔ عكٛم ايٛايؿٜٔ ٚقڀتع ايتكسِ َتٔ ايتفْٛب ايتت٢      ايعلت١ٝ

 .ٜعذٌ اهلل يُلسبٗل ايعكٛب١ ٸ ايؿْٝل قبٌ اٯغك٠

                                                 

 .8067اٟلَع  َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض 2532أغكد٘ ايٓهل٥ٞ  (صحٔح) (1)

 .7534ايبػلقٟ أغكد٘ ( صحٔح) (2)
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ٔٵأغكز أٴؿ ٸ َهٓؿٙ ٚأبٛ ؾاٚؾ ٸ نٓٓ٘ ٚغرلُٖل  ٍٳ ☺  بٳهڃتكٳ٠ځ  أځبٹٞ عٳ  قځتل
ٍٳ ٍٴ قځل ـْ  َمٚ♂◘ : اهلل قٳنٴٛ ٍٛ  ِم ْٕ اَؾ  َأنْ  رُ َأْجَد  َذ ًَجِّ اَٚػ  اهلل ُي ًَ َٜ  فَِهاِٚحٌِفِ  َت قَبا َُ ًُ  ِف  اْف

َٚٔ ْٕ ِخرُ  َمٚ َمعَ  افده ِخَرةِ  ِف  َففُ  َيدَّ ْٔ ِل  ِمْثُؾ  ا ٌْ ٌَ ِٜ  اْف ًَ ِحؿِ  َوَؿىِٔ  .(1)▬افرَّ
ٌ  ٚسٓتلٕ؟  عڀـ َٔ ٌٖٚ اهلل؟ إٮ اٱن٬ّ يبلب ٜل عٛؾ٠ َٔ ؾٌٗ   ٖٚت
 ا٭َٗلت؟ٚ اٯبل٤ َع ٛؾ٠َٚ بك َٔ ٌٖٚ دٓلع؟ غؿٕ َٔ

ٔٵٚٳ ٍٳ☺  ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٌٷ دٳل٤ٳ: قځل ٍڇ إڇيځ٢ قٳدٴ ٍٳ◘  اهلل قٳنٴٛ ٍٳ  ٜٳتل  :ؾځكځل  قٳنٴتٛ
ٔٵ اهلل ٔڇ ايٓٻلىڇ أځسٳلټ َٳ ٍٳ ؟َٳشٳلبٳتٹٞ بٹشٴهٵ َؽ ♂:قځل ٍٳ ▬ُأمه ِٻ: قځل ٔٵ ثٴ ٍٳ ؟َٳ َؽ  ُثؿَّ ♂:قځل  ▬ُأمه
ٍٳ ِٻ :قځل ٔٵ ثٴ ٍٳ ؟َٳ َؽ  ُثؿَّ ♂:قځل ٍٳ ▬ُأمه ِٻ: قځل ٔٵ ثٴ ٍٳ؟ َٳ  ث٬ثت١  شلتل  ؾل٭ّ، (2) ▬َأُبق َ  ُثؿَّ ♂:قځل
 ٚأؾؾتأت،  ٚأ٠ؿت ٚغهًت، ٚأقْعت ٚٴًت، تعبت اييت ؾٗٞ ا٠ل، أقبلع
 ٫ يكب١ اٶٛقٚؾ ا٠ٛٗ َٔ اهلل ٚنكلِٖ اٟما٤، غرل ٚأَٗلتٓل آبل٤ْل اهلل ؾذم٣
 (.63) أبؿاڄ بعؿٖل ٕ٪ٜعُ

ٔٵٚٳ ٔڇ اهلل عٳبٵؿٹ عٳ ُٵكڈٚ بٵ ٍٳ☻  عٳ ٍٳ:قځل ٞټ قځل َْٔس ♂:◘  ايٓٻبٹ ٚؾِبِ  اْفَقاِصُؾ  َف َُ  - بِٚدُْ
ـِ  - ٯجٌ ي٘ َكلب١ً ١ًَ َٔ قؿّ َل ع٢ً ي٘ َهلؾأ٠ غرلٙ ٌُٜ ايفٟ إٕأٟ   َوَفُِا

ْٝ  إَِذا افَِّذي اْفَقاِصُؾ  ًَ
فُ  ُؿىِ ٚ َرمِحُ َٓ َِ   .(3)▬- بلي١ًُ  قلبً٘ غرلٙ قل٘ع٘ إـاأٟ  - َوَص
 (:19ة ٕذـر مْٓٚ )ؾقائد ظديد افقافديـ زمًٚذ اإلخقة، ف

 ايػتلق،  أَتشلب  ق١ُ تفنكٕٚ ٚأْتِ ايؿعل٤، إدلب١ أنبلب َٔ ٖٛ :أوًٓ 
 عًت٢  ٚقتؿَُٗل  عًُٝٗل، ٜهع٢ نبرلإ يٝػلٕ أبٛإ ي٘ نلٕ أسؿِٖ إٔ ٚنٝـ
ٌ  ؾًكبل ٚايؿاٙ انتٝكغ ست٢ ايًٌٝ، ١ًٝ٘ قؿَٝ٘ عٓؿ ٜتٓلغٕٛ ِٖٚ أ٫ٚؾٙ،  قبت
 .فاٖ بهبب ايُػك٠ َٔ ي٦ٝلڄ اهلل ؾؿكز أ٫ٚؾٙ،
 ًٚ ا٠ؿٜح ايفٟ أغكدت٘   ـيو ع٢ً ٚايؿيٌٝ ايهبل٥ك، ٜهؿك ايٛايؿٜٔ بك :ثٕٚٔ

ٔڇايذلَفٟ بهٓؿ َشٝض  ٔڇ عٳ ُٳكٳ ابٵ ٕٻ ،☻ عٴ ٞٻ  أځتٳت٢  قٳدٴت٬ڄ  أځ ٍٳ ◘  ايٓٻبٹت  ٜٳتل  :ؾځكځتل
                                                 

 .5704، َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع 4902أبٛ ؾاٚؾ أغكد٘ ( صحٔح) (1)

 .2548 َٚهًِ، 5971ايبػلقٟ أغكد٘ ( صحٔح) (2)

 .5991 ايبػلقٟأغكد٘ (صحٔح) (3)



للماوس على العنىان األٌسر  ، وللىصىل ألي عنىان اضغط على الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على 

 تنقل بٍه الصفحات أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downهرس، وبىاسطة المطلىب  فً الف

 

177  

177 

ٍٳ َٳبٵتٴ إڇْٿٞ اهلل قٳنٴٛ ُٶل ـٳْٵبٶل أځ ٌٵ عٳعٹٝ ٗٳ ٛٵبٳ١څ يٹٞ ؾځ ٍٳ؟ تٳ ـْ  َفَؽ  َهْؾ ♂:قځل ٍٳقځ ▬؟ُأ    ِم  ٫ځ :ل
ٍٳ ـْ  َفَؽ  َهْؾ ♂:قځل ٍٜ  ِم ٍٳ ▬؟َخَٚف ِٵ :قځل ٍٳ ْٳعٳ َهٚ♂:قځل  .(1) ▬َؾِزَّ

 ًٚ ٔ  بك :ثٚفث ٛ  أٚيتٝو  ايتكلم،  ٚلٜتلؾ٠  ايدلنت١  نتبب  ايٛايتؿٜ ٔ  ٖت  َت١ً  َت
ٔٵ ! ايكسِ؟ ٔڇ أځْٳوڇؾځعٳ ٕٻ ،☺ َٳليٹوٺ بٵ ٍٳ أځ ٍٳ◘  اهلل قٳنٴٛ ـْ ♂:قځل َّٛ  َم طَ  َأنْ  َأَح ًَ ٌْ  ُي

َٖ  ،ْزؿِفِ رِ  ِف  َففُ  -أٟ ٜٛنع  - ًَ -أٟ ٸ بك١ٝ عُتكٙ   - َأَثِرهِ  ِف  -أٟ ٜ٪غك  - َففُ  َوُيْْ
َِٔهْؾ  ، ِْ فُ  َؾ  .(2)▬   -أٟ ؾًٝدل بأقلقب٘  - َرمِحَ

 ك٠تٚنجت  ٚلٜلؾت٘ ايكلم تٛنٝع ٸ نبب ايكسِ ١ًَ إٔ ع٢ً ٜؿٍ ل٠ؿٜحؾ
ٔ ، ا٭دٌ ٍٚ٘ٛ ايعُك ٸ ٚلٜلؾ٠، ٚأبٛاب٘ ا١رل ٘كم ّ  أٚنتؿ  َٚت  َت١ً  ٚأيتم
ٔ  بك ايكسِ ٍ ، ٘تٚلٜلؾتت  ايتكلم  يبهتط  نتبب  ؾدلُٖتل ، ايٛايتؿٜ  كتايعُت  ٚ٘تٛ
 .ا٭دٌ ٚقُك، اٶع١ًٝ ْٚٝل ايكلم يك١ً نبب ٚعكٛقُٗل، ؿاؾٙتٚاَت

 .ٖٚهفا أ٫ٚؾٙ، عك٘ عكُٗل; َٚٔ أبٓل٩ٙ، بكٙ ٚأَ٘; أبلٙ بك َٔ :رابًًٚ 
ؾًكؿ  ،ايٛايؿٜٔ نػط ٸ اهلل ٚنػط ايٛايؿٜٔ، قْل ٸ اهلل قْل :خٚمًًٚ 

أبلٱسهلٕ يًٛايؿٜٔ سلٍ ندلُٖل ؾكلٍ نتبشلْ٘: ☾  أَك اهلل َٙ  َأَّٓ  َربهاَؽ  َوَؿ
ٌُُدواْ  ًْ ٚهُ  إَِّٓ  َت ـِ  إِيَّ ًٚ  َوبِْٚفَقافَِدْي ٕٚ ًَ ٚ إِْح َـّ  إِمَّ ٌَ ُِ ٌْ ٚ اْفَُِزَ  ِظَْد َ  َي اٚ َأوْ  َأَحُدَُهَ  َؾاالَ  ـاَِلَُهَ
َُؾ َم  َت ٚ َوَٓ  ُأف   َلَُّ ْرَُهَ َٓ َم  َوُؿؾ َتْْ ِريمً  ْقًٓ ؿَ  َلَُّ  .ص23طاٱنكا٤: ٖـَ

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                                 

 .2504َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض ايذلغٝب  1904أغكد٘ ايذلَفٟ  (صحٔح) (1)

  .2557، َٚهًِ 5986ايبػلقٟ أغكد٘ )(صحٔح) (2)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع أقٚع َل ـنك ٸ اٱٜجلق، ٖٚٞ ق١ُ إٜجلق 

ؾًكتؿ أغتكز ايبػتلقٟ     ،☻نعؿ بٔ ايكبٝع ا٭ُْلقٟ يعبؿ ايكٴٔ بٔ عٛف 
ٔٵ ٘ٴ☺  أځْٳوڈ عٳ ٍٳ أځْٻ ّٳ: قځل ٝٵٓٳل قځؿٹ ًځ ٔڇ ؿٴعٳبٵ عٳ ُٳ ٔٴ  ايكٻسٵ ٛٵفٺ  بٵت ٔ َتٔ   - عٳت ، -اٶٗتلدكٜ

ٍٴ ٚٳآغٳ٢ ٘ٴ◘  اهلل قٳنٴٛ ٔٳ بٳٝٵٓٳ ٔڇ  نٳتعٵؿٹ  ٚٳبٳٝٵ ٕٳ  ،-َتٔ ا٭ُْتلق    - ايكٻبٹٝتعڇ  بٵت  نځتجٹرلٳ  ٚٳنځتل
ٍڇ ُٳل ٍٳ ،ايڃ ُٳتٵ قځؿٵ :نٳعٵؿٷ ؾځكځل ُٳلقٴ عٳًٹ ٔٵ أځْٿٞ ا٭ځْٵ ٖٳل َٹ ِٴ َٳل٫ڄ أځنڃجٳكڇ ٞ  نٳأځقڃهٹ ٞ  َٳتليٹ  بٳٝٵٓٹت
ٔڇ وځٚٳبٳٝٵٓٳ ٕڇ ٚٳيٹٞ ،يٳڀڃكٳٜٵ َٵكٳأځتٳل ُٳل ؾځلْٵعڂكٵ ا ٗٴ ٗٳتل  إڇيځٝٵوځ أځعٵذٳبٳ ِّكڂ ٘ځ ـٳا سٳتٻت٢  ،ؾځأڂ ًَّتتٵ  إڇ  سٳ

ٗٳل ٚٻدٵتٳ ٍٳ تٳمٳ ٔڇ عٳبٵؿٴ ؾځكځل ُٳ ٖٵًٹوځ ؾٹٞ يځوځ اهلل بٳلقٳىځ :ايكٻسٵ ِٵ ،أځ ًځ َٳ٦ٹتفٺ  ٜٳكٵدٹتعٵ  ؾځ ٛٵ  سٳتٻت٢  ٜٳ
ٌٳ ٓٳ ٔٵ يٳٝٵ٦ٶل أځؾڃ ٔڈ َٹ ُٵ ِٵ ٚٳأځقٹطٺ نٳ ًځ ًڃبٳتحٵ  ؾځ ٍٳ  دٳتل٤ٳ  سٳتٻت٢  ،ٜٳهٹترلٶا  إڇ٫َّ ٜٳ ◘  اهلل قٳنٴتٛ
٘ٹ ْٳكٷ ٚٳعٳًځٝٵ ٔٵ ٚٳ ٍٳ َٴؿڃكٳ٠ٺ َٹ ٘ٴ  ؾځكځل ٍٴ  يځت َٔؿْ ♂:◘  اهلل قٳنٴتٛ ا ْٓ أٟ :َتل ٖتفا َٚتل     -؟َم
ٍٳ ▬ -أَكى ٚٻدٵتٴ :قځل َٵكٳأځ٠ڄ تٳمٳ ٔٵ ا ُٳلقڇ َٹ ٍٳ ا٭ځْٵ َٝ  َمٚ♂:ؾځكځل َْ ٚ ُش َٓ ْٔ ٍٳ ▬إَِف ٕٳ :قځل ٛٳا٠ٺ  ٚٳلٵ  ْٳت
ٔٵ ٖٳبٺ َٹ ٚٵ ـٳ ٛٳا٠ڄ أځ ٔٵ ْٳ ٖٳبٺ َٹ ٍٳ ـٳ ِٵ :ؾځكځل ٚٵيٹ ٛٵ أځ ًٳتل٠ٺ  ٚٳيځ ُٜٚتؿم ٖتفٙ ا٭غت٠ٛ    ،  (1) بٹ

ـَ ٔ:قٍٛ اهلل تعلٮ ُؤوا َوافَِّذي ٌَقَّ ارَ  َت ؿْ  ِمـ واإليمن افدَّ ِٓ ٌِِْ ٌهقنَ  َؿ
ـْ  َُيِ ؿْ  َهَٚجرَ  َم ِٓ ْٔ  إَِف

 َٓ ًٜ  ُصُدوِرِهؿْ  ِف  ََيُِدونَ  َو َّٚ َحَٚج ثُِرونَ َويُ  ُأوُتقا ِمِّ ؿْ  َظاَذ  ْٗ ِٓ ا ًِ ٍُ اٚنَ  َوَفاقْ  َإٔ  ِِبِاؿْ  ـَ
 ٌٜ فِ  ُصحَّ  ُيقَ   َوَمـ َخَهَٚص ًِ ٍْ ُْٖوَفاَِؽ  َٕ ُِِحقنَ  ُهؿُ  َؾ ٍْ  .ص9:ا٠ًكط ٖادُْ

اَم ٔٚا٭غ٠ٛ ْٛعلٕ: أغ٠ٛ ايٓهب ٚايؿّ، ٚأغ٠ٛ ايعكٝؿ٠، قتلٍ تعتلٮ:   َّٕ  إِ
ِمُْقنَ  ْٗ  ص.10طا٠ذكات: ٖ(10) إِْخَقةٌ  ادُْ

 ٌ يتعُٝل ا٭غ٠ٛ ٸ اهلل ْفنك َٓٗل:ٖٚٓلى عؿ٠ ٚنل٥
 ٩ب٘ ٸ اهلل. ٘إٔ ٪دل أغلٙ أْ - 1

                                                 

 . 2049ايبػلقٟ أغكد٘  (صحٔح) (1)
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 َٚهلقع١ ا٭ؽ ٯُلؾش١ أغٝ٘.، ٬٘ق١ ايٛد٘ عٓؿ يكل٤ أغٝ٘ اٶهًِ - 2
 إٔ ٜؿعٛ اهلل ٭غٝ٘ بعٗك ايػٝب. - 4
ًَلقن١ ا٭ؽ إغٛاْ٘ ٸ ا٭سمإ ٚا٭ؾكاع ؾٝكـ ٙٛاق أغلٙ يٝٛانتٝ٘   - 5

 ٸ ا٭ؾكاع.ٸ ا٭سمإ ٚي٦ٓٗٝ٘ 
  .(1)▬قاٚبُ وا ََتَ ٚدُ َتَ :♂◘ يكٍٛ قنٍٛ اهلل اشلؿ١ٜ نبٌٝ يًُشب١  - 6
ٔٵإؾًل٤ ايه٬ّ نبٌٝ يًُشب١، ؾځ - 7 ٍٳ ☺  ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٍٳ : قځتل ٍٴ  قځتل  قٳنٴتٛ
ُِقنَ  َٓ ♂:◘  اهلل َٜ  َتْدُخ َّْ َُّك اْْلَ ِمُْقا َح ْٗ َٓ  ُت ِمُْقا َو ْٗ َُّك ُت اٚبهقا َح َٓ  ،ََتَ اؿْ أَ  َأَو ُُ  َظاَذ  ُدفه

ءٍ  قهُ  إَِذا َرْ ُّ ُُ ِْ ًَ ُُؿْ  َؾ ٌْ َٚب اَل َ  َأْؾُنقا ََتَ ًَّ ؿْ  اف ُُ َْْٔ  .(2) ▬َب
ٔٵايمٖؿ ؾُٝل عٓؿ أغٝ٘ اٶهًِ، ؾځ - 8 ٌڇ عٳ ٗٵ ٔڇ نٳ ٟٿ نٳعٵؿٺ بٵ ٍٳ☺  ايهٻلعٹؿٹ : قځل
ٞٻ أځتٳ٢ ٌٷ◘  ايٓٻبٹ ٍٳ قٳدٴ ٍٳ ٜٳل :ؾځكځل ٌڈ عٳًځ٢ ؾٴيَّٓٹٞ اهلل قٳنٴٛ ُٳ ـٳا عٳ ٘ٴ أځْٳل إڇ ًڃتٴ ُٹ  اهلل أځسٳبٻٓٹٞ عٳ

ٍٳ ؟ايٓٻلىٴ ٚٳأځسٳبٻٓٹٞ ٍٴ ؾځكځل َٔٚ ِف  اْزَهْد ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ْٕ ٌَّاَؽ  افاده
 ِف  ؾِأَم  َواْزَهاْد  اهلل َُيِ

سِ  َأْيِدي ٌهق َ  افَّْٚ
 .(3) ▬َُيِ

إٔ ٜدل قهِ أغٝ٘ إـا أقهِ ٘لٶل أَهٔ ـيو إٕ نلٕ َل ٜكٜؿٙ يٝو ؾٝت٘   - 9
  و ؾٝ٘ تٳعٳؿٍّ ٜدل قهُ٘ ٜٚؿعٌ َل أقهِ عًٝ٘.سك١َ يكع١ٝ ٚيٝ

ٔٵ ًٜؿع ٜٚتٛنط ٭غٝ٘ ٘لٶل إٔ ٖفٙ ايًؿلع١ ٫ تٓك بآغك، - 10  أځبٹٞ ؾځعٳ
ٍٳ☺  َٴٛنٳ٢ ٕٳ: قځل ٍٴ نځل ـٳا◘  اهلل قٳنٴٛ ٌٴ  دٳتل٤ٳٙٴ  إڇ ٚٵ ايهٻتل٥ٹ ًٹبٳتتٵ  أځ ٘ٹ  ٘ڂ  سٳلدٳت١څ  إڇيځٝٵت
ٍٳ قا♂:قځل ًُ ٍَ َجُروا اْص ْٗ َِْض  ُت ٚنِ  َظَذ  اهلل َوَي ًَ

ِّٔفِ  فِ ٌِ  . (4) ▬َصٚءَ  َمٚ◘  َٕ
اٱَتت٬ع بتت٭ إغٛاْتت٘ اٶتػلَتتُ٭ ٚستتت٢ يتتٛ انتتتًمّ ا٭َتتك إٮ  - 11

ايهفب، ؾًٝو ايهفاب ايفٟ ُٜتًض ـات ايتب٭ بت٭ اٶتػلَتُ٭ ؾتلٶ٪َٕٓٛ      
َم قلٍ تعلٮ:ٔاغ٠ٛ  َّٕ ِمُْقنَ  إِ ْٗ َْٖصُِِحقا إِْخَقةٌ  ادُْ ؿْ  َبْغَ  َؾ ُُ َُ  َأَخَقْي ُُ  هللا قااَواتَّ َِّ ًَ  ؿْ اَف

                                                 

 .3004 َشٝض اٟلَعٚسهٓ٘ ا٭يبلْٞ ٸ  6148أبٛ ٜع٢ً أغكد٘  (حًـ) (1)

 .54أغكد٘ َهًِ  (صحٔح) (2)

 . 922َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  4102ابٔ َلد٘  أغكد٘ (صحٔح) (3)

 . 1432 ايبػلقٟأغكد٘  (صحٔح) (4)
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 (.22) ص10طا٠ذكات: ٖ(10) ُتْرمَحُقنَ 
 َٓٗل: اهلل ٸ ٮغ٠َٛعليك اٱغ٠ٛ، ٖٓلى سكٛم َتعؿؾ٠ ي

ٔٵ، اهلل ف وافٌٌض اهلل ف اْلٛ: إول اْلؼ َٳ١ځ أځبٹٞ ؾځعٳ َٳل ٔٵ: ☺  أڂ   عٳ
ٍڇ ٘ٴ◘  اهلل قٳنٴٛ ٍٳ أځْٻ ـْ ♂:قځل َّٛ  َم اَض هللِ  َأَحا ٌَ ادِ هللِ  َوَمَْاعَ  هللِ َوَأْظَىاكهللِ  َوَأْب ََ  َؾ

َؾ  َّ ُْ َُ يَمنَ  اْش  .(1) ▬اإْلِ
ٔٵ  حًداً  وٓ ؽالً  ٕخٔف إخ َيّؾ ٓ: افثٕٚك اْلؼ ٔڇ  أځْٳوڇؾځعٳ  :☺  َٳليٹتوٺ  بٵت

ٕٻ ٍٳ أځ ٍٳ◘  اهلل قٳنٴٛ ٌََٚؽُوقا َٓ ♂:قځل َٓ  ،َت َٚشُدوا َو َٓ  ،ََتَ ُٕقا ،َتَداَبُروا َو ق ـُ ٌَاٚدَ  َو  اهلل ِظ

ٚ ًٕ َٓ  ،إِْخَقا ِِؿٍ  ََيِؾه  َو ًْ ُ
ِٜ  َؾْقَ   َأَخٚهُ  َُّيُْجرَ  َأنْ  دِ ٚ ٍ  َثاَلَث  .(2) ▬َأيَّ

ٔٵؾځٳ، وافٍْس افَِٛ ضٓٚرة: افثٚفٞ ْلؼا  ٞ  عٳ ٍٳ ☺  َٴٛنٳت٢  أځبٹت  ٜٳتل  قځتليڂٛا : قځتل
ٍٳ ٟټ اهلل قٳنٴٛ ٌٴ اٱن٬ّ أځ ٓٳ ٍٳ ؟أځؾڃ ـْ  :قځل قنَ  َشِِؿَ  َم ُّ

ِِ ًْ ـْ  ادُْ ِٕٚفِ  ِم ًَ
  (3) ▬َوَيِدهِ  فِ

 إٮ ٚازلتع ، اشُىٚظُؽ ؿدر ظذ افدٕٔٚ حقائٟ ؿوٚء ظذ اإلظٕٜٚ: فرابعا اْلؼ
ٔڇ  َٔ سؿٜح: ايٓب٠ٛ أْٛاق َٓ٘ تتٮ٭ ايف٣ ا٠ؿٜح ٖفا ُٳتكٳ  ابٵت ٕٻ☻  عٴ  قٳدٴت٬  أځ
ٞٿ  إڇيځ٢ دٳل٤ٳ ٍٳ  ،◘ ايٓٻبٹت ٍٳ  ٜٳتل : ؾځكځتل ٟټ، اهلل قٳنٴتٛ ٟټ اهلل؟ إڇيځت٢  أځسٳتبټ  ايٓٻتلىڇ  أځ  ٚٳأځ

ٍڇ ُٳل ٍٳ اهلل؟ إڇيځ٢ أځسٳبټ ا٭ځعٵ ٍٴ ؾځكځل ٛه ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ سِ  َأَح َٚػ  اهلل إَِػ  افَّْٚ ًَ ؿْ  َت ُٓ ًُ ٍَ ْٕ  َأ

سِ  ٛه ، فَِِّْٚ َٚػ  اهلل إَِػ  إَْظَملِ  َوَأَح ًَ ورٌ  َت ُِفُ  ُهُ ِِؿٍ  َظَذ  ُتْدِخ ًْ ِنُػ  َأوْ ، ُم َُ ًٜ  َظْْفُ  َت ْرَب ، ـُ

َِْض  َأوْ  ٍٜ  ِف  َأخِ  َمعَ  َأْمِقَ  َوَٕنْ ، ُجقًظٚ َظْْفُ  َتْىُردُ  َأوْ ، َدْيًْٚ َظْْفُ  َت ٛه  َحَٚج ـْ  إَِلَّ  َأَح  َأنْ  ِم

ََُُِػ  ِجدِ  َهَذا ِف  َأْظ ًْ ِْل ادَْ ًْ ِجَد  َي ًْ ِٜ  َم ًرا ادَِْديَْ ْٓ ـَ ، َص ٌَفُ  ـَػَّ  َوَم ، َظْقَرَتفُ  اهلل َشَسَ  َؽَو

ـْ  َيؿَ  َوَم َْٔيفُ  ـَ َٔفُ  َأنْ  َصٚءَ  َوَفقْ  َؽ ِو ّْ ٌَافُ  اهلل أَ مَ  َأْمَوٚهُ  ُي ِْ ِٜ  َياْق َ  َرَجاٚءً  َؿ ََٔٚما
َِ ـْ ، اْف  َوَما

ٍٜ  ِف  َأِخٔفِ  َمعَ  َمَنك َُّك َحَٚج َٖ  َح َّٔ َٓ َُ َٝ  َففُ  َي ٌَ  .(4) ▬إَْؿَدا ِ  َتُزوُل  َيْق َ  َؿَدَمفُ  اهلل َأْث
ٔٵ، وأمٕٜٚ بهد  افْهٔحٜ بذل: اْلٚمس اْلؼ ٕٻ ،☺ ايؿاق٣ ِٰٝ ؾځعٳ ٞٻ أځ  ايٓٻبٹ

                                                 

 . 5965، َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع 4681أغكد٘ أبٛ ؾاٚؾ  (صحٔح حًـ) (1)
 .2559، َٚهًِ 6065أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (2)
 .42، َٚهًِ 10أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (3)

 .176ٚسهٓ٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  13646أغكد٘  ايڀدلاْٞ ٸ ايهبرل  (حًـ) (4)
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ٍٳ ي :قځل ُٜ  ـُ افدِّ ًڃٓٳل .▬افَِّْهَٔح ٔٵ :قڂ ُٳ ٍٳ ؟يٹ َُٚبِفِ هللِ ♂:قځل ِٜ  َوفَِرُشاقفِفِ  َوفُِِ ا َّّ
َئِ ِٕ غَ  َو ِّ اِِ ًْ  ادُْ

ؿْ  ِٓ ُِ  .(1) ▬َوَظٚمَّ
 ُْتض  َٚٔ يلْ٘، ؾكؿ ايٓلى ب٭ أغلٙ ُْض َٔ: قٴ٘ اهلل  ايًلؾع٢ قلٍ 
ٍٳ ٚايف٣، ٚلاْ٘ نذلٙ ؾكؿ ٚبٝٓ٘ بٝٓ٘ ؾُٝل أغلٙ ٘  ايُٓتٝش١  ي٘ بٴفٹ ٔ  إٔ عًٝت  ٩هت
ٞٻ أٖؿ٣ َٔ اهلل قسِ: قلٍ َٔ اهلل ٚقسِ ،ايٓلَض بأغٝ٘ ايعٔ  .عٝٛبٞ إي

ٔٵ، افُْٚس: افًٚدس اْلؼ ٍٳ☺  أځْٳوڈ ؾځٳعٳ ٍٳ : قځل ٍٴ  قځتل ا♂:◘  اهلل قٳنٴتٛ ُْٕكْ  ا

ُِقًمٚ َأوْ  َطٚدًِٚ َأَخٚ َ  ٍٳ ٜٳل :قځليڂٛا ▬َمْي ُٴتكٴٙٴ  ٖٳتفٳا  اهلل قٳنٴٛ ٓٵ َٶتل  ْٳ ـٳ  َٳعڃًڂٛ ُٴتكٴ  ؾځهځٝٵت ٓٵ  ٙٴْٳ
ُٶل ٍٳ ؟ظځليٹ ُْٖخُذ ♂:قځل  .(2) ▬ -أٟ : ٰٓع٘ عٔ ايعًِ -َيَدْيفِ  َؾْقَ   َت

ٕ  إٕ ا٭ستٛاٍ،  نٌ ٸ أغلى ُٓكؾَٝٛٝو قنٍٛ اهلل إٔ ت  غتف  ظلٶتلڄ  نتل
 ؾبكًبتو،  عذمت ٚإٕ به١ًُ، ٚيٛ لُْكٙ،ؾ َعًَٛلڄ نلٕ ٚإٕ ايعًِ، عٔ بٝؿٙ
 .اٱٲلٕ أْعـ ٖٚفا

: ٠كتٛم ا أععِ َٔ ٖٚفا، زٓتف فف ٍروتٌ أخٔؽ ظٔٛ تًس أن: افًٚبع اْلؼ
ًځهلڄ يٝو ؾل٭ؽ ٔٵ عًٝ٘ ؾلنذل ا٭ؽ لٍ ؾإٕ َكن٬ڄ، ْبٝلڄ ٫ٚ َككبلڄ، َٳ ٞ  ، ؾځٳعٳت  أځبٹت
ٞٿ بٳكٵلٳ٠ځ ُٹ ًځ ٍٳ☺  ا٭ځنٵ ٍٳ: قځل ٍٴ قځل َؼَ  َيٚ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ًْ ـْ  َم ـَ  َم ِٕٚفِ  آَم ًَ

ْ  بِِِ  َيْدُخؾِ  َوَل

يَمنُ  ٌَفُ  اإْلِ ِْ َُٚ َٓ  ،َؿ ٌْ غَ  ُبقاَت ِّ ِِ ًْ َٓ  ،ادُْ قا َو ًُ ٌَُِّ فُ  َظْقَراِتِؿْ  َت َّٕ ـِ  َؾِ٘ ٌَعَ  َم ٌَُِّاعِ  َظْقَراِتِؿْ  اتَّ  اهلل َي

ـْ  ،َظْقَرَتفُ  ٌَُِّعِ  َوَم َوْحفُ  َظْقَرَتفُ  اهلل َي ٍْ ُِْٔفِ  ِف  َي  (.22) (3) ▬َب
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 

                                                 

 .55َهًِ  أغكد٘ (صحٔح) (1)
 .2444أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (2)

 .7984َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  4880أغكد٘ أبٛ ؾاٚؾ  (صحٔح) (3)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
عٔ ☺ ق١ُ ًٞـ نعب بٔ َليو أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع 

غم٠ٚ تبٛى أغكدٗل ايبػلقٟ َٚهًِ ٸ َشٝشُٝٗل ٖٚفا ًَػُٗل: قلٍ نعب 
ٍٴ ٚٳغځمٳا :☺ بٔ َليو  ًڃوځ◘  اهلل قٳنٴٛ ٚٳ٠ځ تٹ ُٳلقٴ ٘ځلبٳتٹ سٹ٭ٳ ايڃػٳمٵ ٍٴ ايجٿ  - ٚٳايع٬ِّځ

ٗٻمٳ - ايجُلق ْٓذتأٟ  ٍٴ ٚٳتٳذٳ ٕٳ◘  اهلل قٳنٴٛ ُٴٛ ًٹ ُٴهٵ ٘ٴ ٚٳايڃ أٟ  - ؿٹكڃتٴؾځڀځ َٳعٳ
ٞٵ أځغڃؿٴٚ - ٚيكعت أغفت ٗٻمٳ يٹهځ ِٵ أځتٳذٳ ٗٴ ِٵ ؾځأځقٵدٹعٴ َٳعٳ ٕڇ ٚٳيځ ِٵ ..يٳٝٵ٦ٶل أځقڃ ٍٵ ؾځًځ  ٜٳمٳ

ٚٴ ٚٳتٳؿځلقٳطځ أځنٵكٳعٴٛا سٳتٻ٢ بٹٞ ُٵتٴ ايڃػٳمٵ ُٳ ٖٳ ٕٵ ٚٳ ٌٳ أځ ِٵ أځقٵتٳشٹ ٗٴ ًڃتٴ ٚٳيځٝٵتٳٓٹٞ ،ؾځأڂؾٵقڇنځ  ،ؾځعٳ
ِٵ ًځ ٘ٴ بٳًځػٳٓٹٞ ُٻلؾځًځ .... ـٳيٹوځ، يٹٞ ٜٴكځؿٻقٵ ؾځ ٘ٳ -◘ أٟ : قنٍٛ اهلل  – أځْٻ ٛٳدٻ  قځلؾٹ٬ڄ تٳ
ٓٳكٳْٹٞ -أٟ قادعل إٮ اٶؿ١ٜٓ  - ُٿٞ سٳ ٘ځؿٹكڃتٴ ٖٳ ٍٴ ايڃهځفٹبٳ أځتٳفٳنَّكٴ ٚٳ ـٳا ٚٳأځقڂٛ ُٳل  بٹ

ٔٵ أځغٵكٴزٴ ٘ٹ َٹ َٵبٳضٳ .؟غځؿٶا نٳػٳڀٹ ٍٴ ٚٳأځ َٶل◘  اهلل قٳنٴٛ ُٻل ..قځلؾٹ ًځ ٌٳ ؾځ ٙٴ ـٳيٹوځ ؾځعٳ  دٳل٤ٳ
ٕٳ َّؿڂٛ ُٴػٳ ٕٳ ؾځڀځؿٹكڂٛا -أٟ ايفٜٔ ًٞؿٛا عٔ قنٍٛ اهلل ٸ غم٠ٚ تبٛى  - ايڃ  ٜٳعٵتٳفٹقٴٚ

٘ٹ ٕٳ إڇيځٝٵ ٘ٴ ٚٳٜٳشٵًٹؿڂٛ ٓٵعٳ١ڄ ٚٳنځلْٴٛا يځ ُٳلْٹ٭ٳ بٹ ٌٳ ،قٳدٴ٬ڄ ٚٳثٳ ِٵ ؾځكځبٹ ٗٴ ٓٵ ٍٴ َٹ ◘  اهلل قٳنٴٛ
ِٵ ٗٴ ِٵ ،عٳ٬ځْٹٝٳتٳ ٗٴ ِٵ ٚٳانٵتٳػٵؿځكٳ ،ٚٳبٳلٜٳعٳ ٗٴ ٌٳ ،يځ ٚٳنځ ِٵنٳكٳ ٚٳ ٖٴ ٘ٴ ،اهلل إڇيځ٢ ا٥ٹكٳ ُٻل ،ؾځذٹ٦ٵتٴ ًځ  ؾځ
ُٵتٴ َّ ٘ٹ نٳ ٝٵ ًځ ِٳ عٳ ِٳ تٳبٳهٻ ٓٳبٹ تٳبٳهټ ُٴػٵ ِٻ ايڃ ٍٳ ثٴ َٚل ♂:قځل ًَ ًٹٞ ؾځذٹ٦ٵتٴ ،▬َت َٵ  دٳًځهٵتٴ سٳتٻ٢ أځ

ٔٳ ٘ٹ بٳٝٵ ٍٳ ،ٜٳؿٳٜٵ َؽ  َمٚ♂:يٹٞ ؾځكځل ٍَ َِّ ْ  َخ ـْ  َأَل ُُ َٝ  َؿدِ  َت ًْ َُ َر َ  اْب ْٓ ًڃتٴ ▬؟َط  ٞإڇْٿ ،بٳًځ٢ :ؾځكڂ
ٛٵ هللٹٚٳا ٔٵ غځٝٵكڇىځ عٹٓٵؿٳ دٳًځهٵتٴ يځ ٌڇ َٹ ٖٵ ٕٵ يځكٳأځٜٵتٴ ايؿټْٵٝٳل أځ ٔٵ نٳأځغٵكٴزٴ أځ ٘ٹ َٹ  ،بٹعٴفٵقڈ نٳػٳڀٹ

ُٵتٴ يځكځؿٵ هللٹٚٳا ٚٳيځهٹٓٿٞ دٳؿٳ٫ڄ أڂعٵڀٹٝتٴ ٚٳيځكځؿٵ ٔٵ عٳًٹ ّٳ سٳؿٻثٵتٴوځ يځ٦ٹ ٛٵ  نځفٹبٺ سٳؿٹٜحٳ ايڃٝٳ
ْٳ٢ ٘ٹ تٳكٵ ٔٻ عٳٓٿٞ بٹ ٕٵ اهلل يځٝٴٛيٹهځ ٞٻ ٜٴهٵػٹڀځوځ أځ ًځ ٔٵ ،عٳ  َٹؿٵمڈ سٳؿٹٜحٳ سٳؿٻثٵتٴوځ ٚٳيځ٦ٹ
ٞٻ تٳذٹؿٴ ًځ ٘ٹ عٳ ٘ٹ ٭ځٳقٵدٴٛ إڇْٿٞ ؾٹٝ ٛٳ ؾٹٝ ٕٳ َٳل هللٹٚٳا ٫ځ ،اهلل عٳؿڃ ٔٵ يٹٞ نځل  َٳل هللٹٚٳا ،عٴفٵقڈ َٹ
ٛٳ٣ قځطُّ نڂٓٵتٴ ٍٳ ،عٳٓٵوځ تٳػٳَّؿڃتٴ سٹ٭ٳ َٹٓٿٞ أځٜٵهٳكٳ ٚٳ٫ځ أځقڃ ٍٴ ؾځكځل ٚأَ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ  مَّ
ْد  َهَذا ََ ؿْ  َصَدَ   َؾ َُ َُّك َؾ ِضَ  َح َْ ٛٳا ...▬ؾَِٔؽ  اهلل َي قبًٝت٘  :أٟ – ٜٴ٪ٳْٿبٴْٛٹٞ لٳايڂٛا َٳل هللٹؾځ
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ٕٵ أځقٳؾٵتٴ سٳتٻ٢ - ِٻ ،ْٳؿڃهٹٞ ؾځأڂنځفٿبٳ أځقٵدٹعٳ أځ ًڃتٴ ثٴ ِٵ قڂ ٗٴ ٌٵ يځ ٞٳ ٖٳ  ؟أځسٳؿٷ َٳعٹٞ ٖٳفٳا يځكٹ
ِٵ :قځليڂٛا ٔٴ َٴكٳاقٳ٠ڂ..ْٳعٳ ٟټ ايكٻبٹٝعڇ بٵ ُٵكڇ ٍٴ ،ايڃعٳ ٖٹ٬ځ ٔٴ ٚٳ َٳٝٻ١ځ بٵ ٞټ أڂ ٛٳاقٹؿٹ  يٹٞ ؾځفٳنځكٴٚا ايڃ

ٔڇ ٝٵ ًځ ٔڇ قٳدٴ ٗڇؿٳا قځؿٵ َٳليٹشٳٝٵ ُٳل بٳؿٵقٶا يٳ ٗڇ ٛٳ٠څ ؾٹٝ ٓٳٝٵتٴ ،أڂنٵ ُٳ ُٳل سٹ٭ٳ ؾځ ٖٴ ٗٳ٢ يٹٞ ـٳنځكٴٚ  ٚٳْٳ
ٍٴ ُٹ٭ٳ◘  اهلل قٳنٴٛ ُٴهٵًٹ ٔٵ ايڃ َٹٓٳل عٳ ٗٳل نځ٬ځ ٔٵ ايجٻ٬ځثٳ١ڂ أځٜټ ٔڇ َٹ ٔٵ بٳٝٵ ـٳ َٳ َّ ٘ٴ تٳػٳ  ،عٳٓٵ
ٗٴ ْٳؿڃهٹٞ ؾٹٞ تٳٓٳهَّكٳتٵ سٳتٻ٢ ،يځٓٳل ٚٳتٳػٳٝٻكٴٚا ايٓٻلىٴ ؾځلدٵتٳٓٳبٳٓٳل ُٳل ا٭ځقٵ ٞٳ ؾځ  ايَّتٹٞ ٖٹ
ٍٳ..أځعٵكڇفٴ ًٹٞ أځْٳل ؾځبٳٝٵٓٳل :قځل َٵ ُٳؿٹٜٓٳ١ٹ بٹهٴٛمڇ أځ ـٳا ايڃ ٞپ إڇ ٔٵ -ؾ٬ع  :أٟ – ْٳبٳڀٹ  أځْٵبٳلطٹ َٹ
ٌڇ ٖٵ ًٻ أځ ّڇاي ٔٵ أڃ ُٻ ّٳ َٹ ّڇ قځؿٹ ٘ٴ بٹليڀَّعٳل ُٳؿٹٜٓٳ١ٹ ٜٳبٹٝعٴ ٍٴ بٹليڃ ٔٵ :ٜٳكڂٛ ٍټ َٳ ٔڇ نځعٵبٹ عٳًځ٢ ٜٳؿٴ  بٵ
ٕٳ ايٓٻلىٴ ؾځڀځؿٹلٳ ،َٳليٹوٺ ًٹرلٴٚ ٘ٴ ٜٴ ـٳا سٳتٻ٢ يځ ٞٻ ؾٳؾځعٳ دٳل٤ٳْٹٞ إڇ  -غڀلبل  :أٟ – نٹتٳلبٶل إڇيځ
ٔٵ ٕٳ َٳًٹوٹ َٹ ـٳا ،غځهٻل ٘ٹ ؾځإڇ َٻل :ؾٹٝ ٘ٴؾځ ،بٳعٵؿٴ أځ ٕٻ بٳًځػٳٓٹٞ قځؿٵ إڇْٻ ِٵ دٳؿځلىځ قځؿٵ َٳلسٹبٳوځ أځ  ٚٳيځ

ًڃوځ ٕڈ بٹؿٳاقڇ اهلل ٜٳذٵعٳ ٛٳا ٓٵٝٳعٳ١ٺ ٚٳ٫ځ ٖٳ ٛٳانٹوځ بٹٓٳل ؾځليڃشٳلٵ َٳ ًڃتٴ ْٴ ُٻل ؾځكڂ ٗٳل يځ ٖٳفٳا :قځكٳأڃتٴ  ٚٳ
ٓٶل ٔٵ أځٜٵ ُٵتٴ ،ايڃبٳ٬ځ٤ٹ َٹ ُٻ ٗٳل ؾځتٳٝٳ ٘ٴ ايتٻٓټٛقٳ بٹ ٗٳل ؾځهٳذٳكٵتٴ ؿت بٗل ايؿكٕ قُ :أٟ – بٹ

ـٳا سٳتٻ٢ -ب٘  ؾأيعًت٘ ٓٳتٵ إڇ ٕٳ َٳ ًځ١ڄ أځقٵبٳعٴٛ ٔٵ يځٝٵ ُٵهٹ٭ٳ َٹ ـٳا ايڃػٳ ٍٴ إڇ ٍڇ قٳنٴٛ  اهلل قٳنٴٛ
ٍٳ ٜٳأڃتٹٝٓٹٞ◘  ٕٻ :ؾځكځل ٍٳ إڇ َٴكٴىځ◘  اهلل قٳنٴٛ ٕٵ ٜٳأڃ ٍٳ أځ َٵكٳأځتٳوځ تٳعٵتٳمڇ  ـٳيٹوځ بٳعٵؿٳ ؾځًځبٹجٵتٴ ..ا
ًٵكٳ ٍڈ عٳ ُٳًځتٵ سٳتٻ٢ يځٝٳل ٕٳ ليځٓٳ نځ ُٵهٴٛ ًځ١ڄ غٳ ٔٵ يځٝٵ ٗٳ٢ سٹ٭ٳ َٹ ٍٴ ْٳ ٔٵ◘  اهلل قٳنٴٛ  عٳ
َٹٓٳل ُٻل ،نځ٬ځ ًځ َّٝٵتٴ ؾځ ُٵهٹ٭ٳ َٴبٵضٳ ايڃؿځذٵكڇ َٳ٬ځ٠ځ َٳ ًځ١ڄ غٳ ٗٵكڇ عٳًځ٢ ٚٳأځْٳل يځٝٵ ٔٵ بٳٝٵتٺ ظځ  َٹ
ٍڇ عٳًځ٢ دٳليٹوٷ أځْٳل ؾځبٳٝٵٓٳل بٴٝٴٛتٹٓٳل ٞٻ ْٳلقځتٵ قځؿٵ اهلل ـٳنځكٳ ايَّتٹٞ ايڃشٳل ًځ ْٳلقځتٵ ْٳؿڃهٹٞ عٳ  ٚٳ
ٞٻ ًځ ٗٴ عٳ ُٳل ا٭ځقٵ ُٹعٵتٴ قٳسٴبٳتٵ بٹ ٛٵتٳ نٳ ٔٳ نځعٵبٴ ٜٳل ..َٳلقڇؽڈ َٳ ًٹكٵ ،َٳليٹوٺ بٵ  ..أځبٵ
ٍٳ ٘ٹ عٳًځ٢ اهلل ٚٳأځْٵمٳ ََدٔ:◘  قٳنٴٛيٹ ِلِّ  َظَذ  اهلل تََّٚب  َف ـَ  افٌَّْ ِٚجِري َٓ  َوإََٕهٚرِ  َوادُْ
ـَ  قهُ  افَِّذي ًُ ٌَ ِٜ  ِف  اتَّ ْنَ  َشَٚظ ًُ دِ  ِمـ ةِ اْف ًْ ٚدَ  َمٚ َب ُِقُب  َيِزيغُ  ـَ ؿْ  َؾِريٍؼ  ُؿ ُٓ ْْ  َتَٚب  ُثؿَّ  مِّ
ؿْ  ِٓ ْٔ َِ َّٕفُ  َظ ِحٔؿٌ  َرُؤوٌف  ِِبِؿْ  إِ ِٜ  َوَظَذ  (117) رَّ ـَ  افثَّاَلَث قاْ  افَِّذي ٍُ ِِّ َُّك ُخ ْٝ  إَِذا َح  َوَٚؿ
ؿُ  ِٓ ْٔ َِ ْٝ  بَِم  إَْرُض  َظ ٌَ ْٝ  َرُح ؿْ  َوَوَٚؿ ِٓ ْٔ َِ ؿْ  َظ ُٓ ًُ ٍُ َٖ  َّٓ  َأن ْهقاْ َوطَ  َإٔ َج ِْ ـَ  َم  إَِّٓ  اهلل ِم
ْٔفِ  ؿْ  َتَٚب  ُثؿَّ  إَِف ِٓ ْٔ َِ ُُقُبقاْ  َظ َٔ

اُب  ُهقَ  اهلل إِنَّ  فِ َُّقَّ ِحٔؿُ  اف َٚ َيٚ (118)افرَّ ـَ  َأُّيه  آَمُْقاْ  افَِّذي
قاْ  َُ ُٕقاْ  اهلل اتَّ ق ـُ ٚدِؿِغَ  َمعَ  َو   ص.119 - 117طايتٛب١: ٖ(119) افهَّ

ٕ  إٔبت  ايٓٝت١  ٸ ايُتؿم  :ًٌُٜت  ايُؿمأغٞ ا٠بٝب،  ، هلل غليُت١  تهتٛ
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ٍ  ٸ ٚايُتؿم  ا٭قٛاٍ ٸ ايُؿمٚ ٍ  ،ا٭عُتل ّ  يتٝؼ  قتل ٔ  اٱنت٬ : تُٝٝت١  ابت
 .ْٚعلَٗل ايه٦ٝلت أنلى ٚايهفب، ٚٳلعٗل ا٠هٓلت أنلى ٚايُؿم
 ُتتؿم ٸ ا٭عُتتلٍ ٖٚتتٛ إٔ ُٜتتؿم ايعبتتؿ أقٛايتت٘ بأعُليتت٘ ٚأؾعليتت٘   ٚاي

َٚ َيٚٔ:قلٍ تعلٮ ـَ  َأُّيه َ  َمُْقاآَ  افَِّذي قُفقنَ  ِل َُ ُِقنَ  َٓ  َمٚ َت ًَ ٍْ ُزَ  (2)َت ًٚ  ـَ ُ َْ  َأن اهلل ِظْاَد  َم
قُفقا َُ ُِقنَ  َٓ  َمٚ َت ًَ ٍْ  .ص3طايُـ: ٖ(3)َت

ٜؿ ايكدٌ ٩ؿخ ا٠ؿٜح ايهفب يٝٓشو اٯغكٜٔ ؾتػؿٚ ٸ اٯؾلم  ؾكؿ
ٔٵؾځٚتٓتًك، ٚيكؿ سفق قنٍٛ اهلل َٔ ـيو،  ٗٵمڇ عٳ ٔڇ بٳ ِڈ بٵ ٍٳ سٳهٹٝ ٞ  ثٳٓٹٞسٳؿٻ :قځل  أځبٹت

ٔٵ ٘ٹ عٳ ٍٳ أځبٹٝ ُٹعٵتٴ: قځل ٍٳ نٳ ٍٴ◘  اهلل قٳنٴٛ َِِّذي َوْيٌؾ ♂:ٜٳكڂٛ ُث  فِ ِذُب  َُيَدِّ ُْ َٔ ُْٔوِحَؽ  َؾ
 فِ

ْق َ  بِفِ  ََ  .(1) ▬َففُ  َوْيٌؾ  َففُ  َوْيٌؾ  اْف
 وفِهد  ؾوٚئؾ ـثرة، مْٓٚ:

ٔڇ اٹ ،يًڀُأ١ْٓٝ نبب أْ٘ :أوًٓ  ٔڇؾځعٳ ٔڇ يڃشٳهٳ ٍّ بٵ ٍٳ:  ☻  عٳًٹ ٍٳ قځتل  سٳؿٹعڃتتٴ  :قځتل
ٔٵ ٍڇ َٹ ٌُاَؽ  َمٚ َدعْ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ٌُاَؽ  َٓ  َماٚ إَِػ  َيِري اْدَ   َؾاِ٘نَّ  ،َيِري ٌٜ  افهِّ َِْْٖٕٔا َّ  َوإِنَّ  ُض

ِذَب  َُ ٌٜ  اْف ٌَ   .(2) ▬ِري
 ًٚ ٔٵؾ ،ٚاٶٓلؾل اٶ٪َٔ ب٭ ايؿلقم ٖٛ :ثٕٚٔ ٞٿ  ،☺ ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٔڇ ايٓٻبٹت ◘  عٸ

ٍٳ ُٜ ♂:قځل َث  إَِذا:ٌث َثاَل  ادَُْْٚؾِِؼ  آَي َذَب  َحدَّ ََِػ  َوَظَد  َوإَِذا ،ـَ ـَ  َوإَِذا ،َأْخ ِ  .(3)▬َخٚنَ  اْؤَُت

  ًٚ اعُ  َيْق ُ  َهَذا اهلل َؿَٚل ٔ:تعلٮ قلٍ ،ايُؿم إ٫ ايكٝل١َ ّٜٛ ٜٓؿع ٫ :ثٚفث ٍَ  َيْ
ِٚدؿِغَ  ؿْ  افهَّ ُٓ ؿْ  ِصْدُؿ ٌت  ََلُ ٚ ِمـ ََتِْري َجَّْٚ َٓ

ُِ ـَ  إَْنَٚرُ  ََتْ ٚ َخٚفِِدي َٓ ِضَ  داً ابَ أَ  ؾِٔ  اهلل رَّ
ؿْ  ُٓ ْقزُ  َذفَِؽ  َظْْفُ  َوَرُوقاْ  َظْْ ٍَ ئِؿُ  اْف ًَ  .ص119:اٶل٥ؿ٠ط ٖاْف

 تَٛتًٗل  ايُتؿم  ٝكٟ ع٢ً ايٓؿو ٢لٖؿ٠ٚ ،بك نٌ أٌَ ايُؿم :رابًًٚ 
ٔٵ، ؾځايُؿٜك١ٝ َكتب١ إٮ ٔڇ  اهلل عٳبٵؿٹ عٳ ٞٿ   ،☺ َٳهٵتعٴٛؾٺ  بٵت ٔڇ ايٓٻبٹت ٍٳ ◘  عٸت  إِنَّ ♂:قځتل

                                                 

   .7136 َشٝض اٟلَعا٭يبلْٞ ٸ  ٚسهٓ٘ 4990أبٛ ؾاٚؾ أغكد٘  (حًـ) (1)

 .3378 َشٝض اٟلَعَٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ 2518أبٛ ؾاٚؾ أغكد٘  (صحٔح) (2)

 .59، َٚهًِ 33ايبػلقٟ٘ أغكد (صحٔح) (3)



للماوس على العنىان األٌسر  ، وللىصىل ألي عنىان اضغط على الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على 

 تنقل بٍه الصفحات أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downهرس، وبىاسطة المطلىب  فً الف

 

185  

185 

ْدَ   ِٜ  إَِػ  َُّيِْدي اْفِزَّ  َوإِنَّ  ،اْفِزِّ  إَِػ  يَُّيْدِ  افهِّ َّْ ُجاَؾ  َوإِنَّ  ،اْْلَ َْٔهاُدُ   افرَّ َُّاك َف اقنَ  َح ُُ  َي

ٚ ًَ ي ِذَب  َوإِنَّ  ،ِصدِّ َُ ُجقرِ  إَِػ  َُّيِْدي اْف ٍُ ُجقرَ  َوإِنَّ  ،اْف ٍُ ُجاَؾ  َوإِنَّ  ،افَّْاٚرِ  إَِػ  َُّيْاِدي اْف  افرَّ

ِذُب  ُْ َٔ َُّك َف َٛ  َح َُ ُْ اًبٚ هللا ِظَْْد  ُي ذَّ  .(1) ▬ـَ
 اهلل نأٍ َُٔعليك اٱغ٠ٛ، ٖٓلى بعٕ ا٭َٛق ايت٢ ٨ب ا٫يلق٠ إيٝٗل: ؾ

٘  عًت٢  َتلت  ٚإٕ ايًٗؿا٤ َٓللٍ اهلل بًػ٘ بُؿم ايًٗلؾ٠  ٸ ايُتؿم ، ٚؾكايت
ٔٵؾځ ،يًدلن١ نبب ٚايًكا٤ ايبٝع ٞٿ ،☺ نٳعٹٝؿٺ أځبٹٞ عٳ ٔڇ ايٓٻبٹ ٍٳ ،◘ عٸ َُِّٚجرُ ♂:قځل  اف

ُدوُ   َ  افهَّ ْٕ ِّٔغَ  َمعَ  ِمغُ ا َِغَ  افٌَِّْ ي دِّ َداء َوافهِّ َٓ  .(2) ▬َوافنه
٘  أْتكاقٙ ي٘  ايهفبٚ   ٣لقبت١  ايهتفب ◘  ايتٓيب ٚيكتؿ ستلقب   ، ٚعٛاقبت

ٍڇ ا  َٳل:قځليځتٵ☼  عل١ً٥ ؾعٔ يؿٜؿ٠، ٕٳ إڇيځ٢ قٳنٴتٛ ٕٳ غٴًڂلٷ أځبٵػٳ  هللڂَٳت٢َّ ا  هللٹنځل
ٚٳيځكځؿٵ نځ ٔٳ ايڃهځفٹبٹ،  َٹ ِٳ  َّ ٚٳنٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ٍٴ ؾٹتٞ     عٳ ُٳتل تٳتمٳا ٙٴ ايڃهځفٵبٳت١ځ ؾځ ٌٴ ٜٳهڃفٹبٴ عٹٓٵؿٳ ٕٳ ايكٻدٴ ل

ٛٵبٳ١ڄ ٗٳل تٳ ٓٵ َٹ ٘ٴ قځؿٵ أځسٵؿٳخٳ  ِٳ أځْٻ ًځ ٘ٹ، سٳتٻ٢ ٜٳعٵ  .(3)ْٳؿڃهٹ
ِ  إٔ يتو  ٫ ا٭غبلق، ٚ٪تًكٕٛ اٱيلعلت، ٜكٚدٕٛ ايفٜٔ ؾٗ٪٤٫  عتفابٗ

 (.64) ٚأغم٣ ٚأْه٢ أٶلڄ أيؿ ايكٝل١َ ّٜٛ ٚعفابِٗ أيِٝ، ايدللؽ ٸ
ٔٵ ؾځٚايهفب دل٥م ٸ ث٬ث١ أَتٛق،   ُٳل٤ٳ  عٳت ٍٳ : قځليځتتٵ ☼  ٜٳمڇٜتؿٳ  بٹٓٵتتٹ  أځنٵت  قځتل

ٍٴ ِذُب  ََيِؾه  َٓ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ َُ َّٓ  اْف ُث  :َثااَلٍث  ِف  إِ ُجاُؾ  َُيَادِّ ٚ اْمَرَأَتافُ  افرَّ َٓ َٔ ِوا  ،فُِرْ

ِذُب  َُ ْرِب  ِف  َواْف ِذُب  ،اْْلَ َُ ُْٔهَِِح  َواْف
سِ  َبْغَ  فِ  .(4) ▬افَّْٚ

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                                 

 .2607 ، َٚهًِ 6094ايبػلقٟ أغكد٘  (صحٔح) (1)

 .1782 ايهًه١ ايُشٝش١ا٭يبلْٞ ٸ  ٚسهٓ٘ 1209ايذلَفٟ أغكد٘  (صحٔح حًـ) (2)

 .2941َشٝض ايذلغٝب َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ  5736ابٔ سبلٕ أغكد٘  (صحٔح) (3)

 .7723 شٝض اٟلَعَٚسهٓ٘ ا٭يبلْٞ ٸ  1939ايذلَفٟ أغكد٘  (حًـ) (4)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ٘ي ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
 ،☺أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع بٓت بل٥ع١ اي٫ً َع عُك ا١ڀلب 

ٜهترل ٸ نتهو اٶؿٜٓت١ ٜكاقتب     ☺ ؾؿٞ دٛف ايًٌٝ، ٚبُٝٓل عُتك ا١ڀتلب   
أسٛاٍ ايٓلى، أَلب٘ إعٝل٤، ؾلتهأ ع٢ً دلْب دؿاق، ؾإـا بلَكأ٠ تكٍٛ ٫بٓتٗل: 

اي٫ً ؾأَمدٝ٘ بلٶتل٤ قليتت شلتل: ٜتل أَتلٙ أَتل عًُتت إٔ أَترل          ٜلبٓٝتلٙ قَٛٞ إٮ
٢ْٗ عتٔ ـيتو؟ قليتت ا٭ّ: ٜلبٓٝتتلٙ قتَٛٞ إٮ      ☺ اٶ٪َٓ٭ عُك بٔ ا١ڀلب 

 اي٫ً ؾلَمدٝ٘ بلٶل٤ ؾإٕ عُك ٫ ٜكاْل. 
 ٜلأَلٙ، إٕ نلٕ عُك ٫ ٜكاْل، ؾإٕ قب عُك ٜكاْل. : قليت ايؿتل٠

كلٍ يػ٬َ٘ أنًِ ايفٟ ٜهرل َع٘: ٜل بٗفٙ ايؿتل٠ ايتك١ٝ، ؾ☺ أعذب عُك 
أنًِ، عًِ ايبلب ٚاعكف اٶْٛع، ثِ َٓتٝل ٸ نترلُٖل، ٚٸ ايُتبلع قتلٍ     

: ٜل أنًِ إَ إٮ اٶْٛع ؾلْعك ايكل١ً٥، َٚٔ اٶكٍٛ شلل، ٌٖٚ شلُل ☺ عُك 
 قدٌ؟ 

إٔ ايؿتل٠ بهك مل تتمٚز، ٖٚفٙ أَٗل، ٚيتٝو شلُتل   ☺ علؾ أنًِ ٪دل عُك 
٫ؾٙ ٚقِ عًِٝٗ ا٭َك ثِ قلٍ: ٌٖ ؾتٝهِ َتٔ ٩تتلز إٮ    قدٌ. ؾؿعل عُك أٚ

اَكأ٠ ؾألٚد٘؟ ٚيٛ نلٕ بتأبٝهِ قت٠ٛ إٮ ايٓهتل٤ َلنتبك٘ َتٓهِ أستؿ إٮ ٖتفٙ        
ايؿتل٠. ؾكلٍ عبؿ اهلل: ٮ لٚد١. ٚقلٍ عبؿ ايكٴٔ: ٮ لٚد١، ٚقلٍ علَِ: ٜتل  

إٮ ايؿتتل٠، ٚلٚدٗتل َتٔ علَتِ     ☺ أبٞ ٫ لٚد١ يٞ ؾمٚد٢ٓ. ؾبعح عُتك  
يعلَِ بٓتل، ؾهلْت أَل يعُك بٔ عبؿ ايعمٜم قٴ٘ اهلل أعؿٍ بين َتكٚإ   ؾٛيؿت

  (.40ٚغلَو ا١ًؿل٤ ايكايؿٜٔ )

َٚ َيٖٚٔٚفا َُؿاقڄل يكٍٛ اهلل تعلٮ :  ـَ  َأُّيه قا آَمُْقا افَِّذي َُ  َؿاْقًٓ  َوُؿقُفقا اهلل اتَّ
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 ص.70طا٭سماب: ٖ(70) َشِديداً 
َٚ َيٚٔ:ٜٚأَك اهلل تعلٮ عبلؾٙ بتكٛاٙ ؾٝكٍٛ ـَ  َأُّيه قاْ  آَمُْقاْ  افَِّذي َُ ٚتِفِ  َحؼَّ  اهلل اتَّ ََ  ُت

َـّ  َوَٓ  ُُؿ إَِّٓ  ََتُقُت قنَ  َوَإٔ ُّ
ِِ ًْ  .ص102:عُكإ آٍط ٖ(102)مه

ٚأٜٓتتل ؾتتإٕ اهلل تعتتلٮ ٜتتأَك عبتتلؾٙ اٶتت٪َٓ٭ بتكتت٣ٛ اهلل ٚإٔ ٜتككبتتٛا إيٝتت٘ 
  ٛ قتلٍ  لٚا بلٟٓت١،  بليڀلعلت ٚا٭عُلٍ ايُل١٠ ٚاٟٗلؾ ٸ نبٌٝ اهلل ستت٢ ٜؿت

َٚ َيٚٔتعلٮ: ـَ  َأُّيه قاْ  آَمُْقاْ  افَِّذي َُ اقاْ  اهلل اتَّ ٌُ َُ َٜ  إَِفٔافِ  َواْب َِ  َشأٌِِِفِ  ِف  َوَجِٚهاُدواْ  اْفَقِشأ
ؿْ  ُُ َِّ ًَ ُِِحقنَ  َف ٍْ  ص.35طاٶل٥ؿ٠: ٖ(35) ُت

 : إغٛتٞ ٸ اهلل، ٖٚٓلى أيٝل٤ تع٭ ع٢ً تك٣ٛ اهلل ْفنك َٓٗل
 . ايتك٣ٛ أنبلب أععِ َٔ ٚدٌ عم اهلل ٣ب١ - 1
ٌ  عتم  اهلل ا٬٘ع ٜهتًعك ٕأٚ اٶكاقب١ ع٢ً ْؿه٘ ايعبؿ ٜؿقب إٔ - 2  ٚدت
 َوُهاقَ ٔ :تعلٮ اهلل قلٍ .ايڀلع١ ٸ ٨ٚتٗؿ اٶع١ُٝ َٔ ـيو عٓؿ ؾٝهتش٢ عًٝ٘
ؿْ  ُُ ًَ ـَ  َم ُُؿْ  َمٚ َأْي ْ ُِقنَ  بَِم  َواهلل ـُ َّ ًْ  .ص4: ا٠ؿٜؿط َٖبِهرٌ  َت
 غتك٠ ٚاٯ ايؿْٝل ٸ ؾًٝو ٫ّٚاٯ اٶؿلنؿ َٔ ٠كاّا نبٌٝ ٸ َل َعكؾ١ - 3
 .ٚاٶعل٢َ ايفْٛب ٚنبب٘ إ٫ ٚؾا٤ يكؾُل َٔ 
 قٴ٘ اٶكؿن٢ َؿًض ابٔ ايع١َ٬ قلٍ ،َُٚل٥ؿٙ ايًٝڀلٕ َهل٥ؿ َعكؾ١ - 4
ٕ ، ايهؿك عكب١، عكبلت نبع ٸ يًُ٪َٓ٭ ٜكـ ايًٝڀلٕ إٔ اعًِ: اهلل ِ  ؾتإ  نتً
 ؾإٕ، ايُػل٥ك ؾعٌ عكب١ ٸ ثِ، ايهبل٥ك ؾعٌ ١عكب ٸ ثِ، ايبؿع١ عكب١ ؾؿ٢ َٓ٘
ٕ  ،ايڀلعتلت  عٔ بٗل ؾًٝػً٘ اٶبٝشلت ؾعٌ عكب١ ؾؿ٢ َٓ٘ نًِ ٘  ؾتإ ٘  غًبت  يتػً

ٍ  عٔ اٶؿٓٛي١ بل٭عُلٍ ٕ ، ايؿلْت١ً  ا٭عُتل ِ  ؾتإ ٔ  نتً ٘   ـيتو  َت  نتًط عًٝت
 (.16) ا٭ـ٣ بأْٛاع ايؿذك٠ ا٭عؿا٤

 َؿلت اٶتك٭: َعليك اٱغ٠ٛ، َٚٔ
ٜٚكُٝتٕٛ ايُت٠٬، ٜٚٓؿكتٕٛ ٷتل آتتلِٖ اهلل،       ،فٌٔاٛبٚ يٗمْاقن أنؿ - 1

َُاُٚب  َذفِاَؽ :ٔتعلٮ اهلل قلٍ ٜٚ٪َٕٓٛ بليهتب اٶٓمي١، ٜٚ٪َٕٓٛ بلٯغك٠،  َٓ  اْفُِ
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 َٛ اغَ  ُهاًدى ؾِٔافِ  َرْي َِ َُّ ُّ ِْ ـَ ( 2) فِّ ِمُْاقنَ  افَّاِذي ْٗ ِٛ  ُي ْٔا ٌَ اقنَ  بِْٚف ُّ ٔ
َِ االةَ  َوُي َّاٚ افهَّ  َوِِم

َُقنَ  َرَزْؿَُْٚهؿْ  ٍِ ـَ ( 3) ُيْ ِمُْقنَ  وافَِّذي ْٗ َْٔؽ  ُإِٔزَل  بَِم  ُي ٌَِِْؽ  ِمـ ُإِٔزَل  َوَمٚ إَِف  َوبِِٚٔخَرةِ  َؿ
 .ص4 - 2: ايبكك٠ط ُٖيقؿُِْقنَ  ُهؿْ 

قاْ  َوَأن:ٔتعلٮ قلٍ نُل ،ويهٍحقن يًٍقن أنؿ - 2 ٍُ ًْ اَقى َأْؿاَرُب  َت َْ َُّ ٖ فِِ
 .ص237: ايبكك٠ط

ِ  ،افهاد  يُحارون أنؿ - 3 ِ  لْتلڄ إٲ ايٓتلى  أَتؿم  ؾٗت  أقتٛا٫ڄ  ٚأَتؿقٗ
ٍ ، اٶكنتً٭  َتؿقٛا  ايفٜٔ ِٖٚ ٚأعُل٫ڄ اْدِ   َجاٚء َوافَّاِذئ:تعتلٮ  قتل  بِٚفهِّ
  َ َُقنَ  ُهؿُ  ُأْوَفاَِؽ  بِفِ  َوَصدَّ َُّ  .ص33: ايمَكطٖ ادُْ
يِّؿْ  َوَمـ َذفَِؽ ٔ:تعلٮ اهلل قلٍ، اهلل صًٚئر يًيّقن أنؿ - 4 ًَ ا ُي ًَ  اهلل ٚئِرَ اَص
َٚ َْ  ِمـ َؾِ٘نَّ ُِقِب  َقىَت َُ  ٠٢ٖٚ يعرل ٳع ايًعل٥ك :ايكك٘ب٢ قلٍص، 32:ا٠رط ٖاْف
 .عًِأٚ ب٘ أيعك أَك ؾٝ٘ تعلٮ هلل ٤ٞي نٌ

ٍ  ،ترـاٜ ظذ حدأ بٌض َيِّٓؿ وٓ فب وَيُّقن افًدل يُحرون نؿأ - 5  قتل
ؿْ  َوَٓ :ٔتعلٮ اهلل ُُ ِدُفقاْ  َأَّٓ  َظَذ  َؿْق ٍ  َصَْئنُ  ََيِْرَمَّْ ًْ اَقى َأْؿاَرُب  ُهاقَ  اْظِدُفقاْ  َت َْ َُّ  فِِ

قاْ  َُ ُِقن بَِم  َخٌِرٌ  اهلل إِنَّ  اهلل َواتَّ َّ ًْ  .ص8: اٶل٥ؿ٠طٖ َت
 إوفاغ شٔد وصحٚبٜ وادرشِغ إٌٕٔٚء مـ افهٚدؿغ شٌٔؾ يًٌُقن أنؿ - 6

َاٚ َياٚ:ٔتعتلٮ  اهلل قلٍ ،◘ خريـوأ ـَ  َأُّيه اقاْ  آَمُْاقاْ  افَّاِذي َُ ُٕاقاْ  اهلل اتَّ ق ـُ  َماعَ  َو
 (.16)ص 119: ايتٛب١ط ِٖٚدؿِغَ افهَّ 

 إغٛتٞ ٸ اهلل، يكؿ ـنك اهلل تعلٮ ٸ نتلب٘ مثلقاڄ ٤تًؿ١ يًتك٣ٛ ْفنك َٓٗل:
ـْ  َبَذ ٔقلٍ تعلٮ: ،تًٚػ اهلل ُمٌٜ -1 ا َأْوَّف  َم ْٓ ًَ ََاك ِدهِ ابِ ٛه  اهلل َؾاِ٘نَّ  َواتَّ  َُيِا
َِغَ  َُّ  ص.76:عُكإ آٍط ٖادُْ
ـَ  َماعَ  اهلل إِنَّ ٔقتلٍ تعتلٮ:   ،ئادهوتٖ وٕكه اهلل فًقن شٌٛ -2 اْقا افَّاِذي ََ  اتَّ
ـَ  ُْقنَ  ُهؿْ  َوافَِّذي ًِ  ص.128:ايٓشٌط ُُٖمْ
ـِ ٔقلٍ تعلٮ: ،وأخرة افدٕٔٚ ف وأمٕٚف اْلٚئػ حهـ -3 َّ ََك َؾ ََِح  اتَّ  َوَأْص
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ؿْ  َخْقٌف  َؾال ِٓ ْٔ َِ ُٕقنَ  ُهؿْ  َوٓ َظ  ص.35:٭عكافط ََٖيَْز
قتلٍ   ،يياه ومٚ يًٍْف مٚ بغ ؾّٔٔز بهرتف وتَقي افْقر افَِٛ ف تًٌٞ -4 
َٚ َيٚٔتعلٮ: ـَ  َأُّيه قا إِنْ  آَمُْقا افَِّذي َُ َُّ ْؾ  اهلل َت ًَ ؿْ  ََيْ ُُ ًٚ  َف رْ  ُؾْرَؿٕٚ ٍِّ َُ ؿْ  َوُي ُُ ؿْ  َظْْ ُُ َِّٔاٚتِ  َشا
رْ  ٍِ ٌْ ؿْ  َوَي ُُ ْوؾِ  ُذو َواهلل َف ٍَ ئِؿِ  اْف ًَ  ص.29:٭ْؿلٍط ٖاْف
ـَ  إِنَّ ٔقلٍ تعلٮ: ،فنٔىٚنا فٌٌِٜ ؿقة افًٌد تًىل -5 اْقا افَِّذي ََ ؿْ  إَِذا اتَّ ُٓ ا ًَّ  َم
ـَ  َضٚئٌِػ  َْٔىٚنِ  ِم ُروا افنَّ َـّ ونَ  ُهؿْ  َؾَِ٘ذا َتَذ ٌِْكُ  ص.201:٭عكافط ُٖم
اَرى َأْهَؾ  َأنَّ  َوَفقْ ٔقلٍ تعلٮ: ،اْلرات مـ مزيد وؾُح افرز  تقشٔع -6 َُ  اْف
ْقا آَمُْقا ََ َُْحَْٚ َواتَّ ٍَ ِٓ  َف ْٔ َِ ٍٚت  ؿْ َظ ـَ ـَ  َبَر َمءِ  ِم ًَّ َْرضِ  اف ْٕ ـْ  َوا ُبقا َوَفُِ اذَّ َُٕٚهؿْ  ـَ ََٖخاْذ  َؾ
ُٕقا بَِم  ٚ ٌُقنَ  ـَ

ًِ ُْ  ص.96:٭عكافط َٖي
ـْ ٔقتلٍ تعتلٮ:   ،إماقر وتًٔر افُرب تٍريٟ -7 َُّاِؼ  َوَما اْؾ  اهلل َي ًَ  َفافُ  ََيْ
 ص.2: ايڀ٬مط َُّٖمَْرجًٚ 
ِْاَؽ ٔقلٍ تعتلٮ:  ،وأخرة افدٕٔٚ ف فَُِّغ افًٚؿٌٜ أن -8 ارُ  تِ ِخاَرةُ  افادَّ ْٔ  ا

ااٚ َٓ ُِ ًَ ْج ـَ  َٕ َِّااِذي ُِااّقاً  ُيِريااُدونَ  ٓ فِ َْرضِ  ِف  ُظ ْٕ ااٚداً  َوٓ ا ًَ ُٜ  َؾ ٌَاا
ٚؿِ ًَ ااغَ  َواْف َِ َُّ ُّ ِْ

 ٖفِ
 ص.83:ايكُِط

ُِقا َمٚوَ ٔقلٍ تعلٮ: ،اهلل إػ ضريَف ف افًٌد بف يُزود مٚ أؾوؾ أنٚ -9 ًَ ٍْ ـْ  َت  ِم
افُ  َخْرٍ  ّْ َِ ًْ ُدوا اهلل َي ادِ  َخاْرَ  َؾاِ٘نَّ  َوَتاَزوَّ اَقى افازَّ َْ َُّ اقنِ  اف َُ ٌَاِٚب  ُأوِل  َياٚ َواتَّ َْف ْٕ  ٖا
 .ص197:ايبكك٠ط

قتتلٍ  ،ادَُااغ ظالؿااٚت إٓ افَٔٚمااٜ يااق  تُْٓاال إخااالء ظالؿااٚت ـااؾ -10
ءُ ٔتعلٮ: َِخالَّ ْٕ ؿْ  َيْقَماِذٍ  ا ُٓ ُو ًْ ًْضٍ  َب ٌَ

َّٓ  َظُدو   فِ َِغَ  إِ َُّ  ص.67:كفايمغط ٖادُْ
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
>  ا٭نتلـ اٱن٬َٞ ايؿاع١ٝ ٜكٜٚٗل أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع ق١ُ 

 بليكتلٖك٠،  ايهبرل٠ ايؿٓلؾم إسؿ٣ ٸ ٜعٌُ َؿٜل يٞ نلٕ >: ؾٝكٍٛ غليؿ عُكٚ
ٛ  ٚبُٝٓتل  ،٣كَلت ؾٝٗل ٜكتهب ٠ؿ٬ت ٜعؿ إٔ َٗٓت٘ َٗلّ ُْٔ َٔ ٚنلٕ  ٖت
 َتٛيٞ ٣ُؿ بليًٝؼ ؾإـا أَلَ٘ ْعك ا٠ؿ٬ت، ٖفٙ ٱسؿ٣ بلٶڀًٛب قل١ُ٥ ٜعؿ

 ٚيتعك  ُْرلٙ ؾتٝكغ اٶڀعِ، ٸ أَلَ٘ ايڀعلّ ٜتٓلٍٚتعلٮ  اهلل قٴ٘ ايًعكاٟٚ
٘  ٚـٖتب  بٝؿٙ َل تكى إٔ إ٫ َٓ٘ نلٕ ؾُل ،َٴشكٻَلڄ ٜأتٞ أْ٘ ٌ  ٜهتأي٘،  إيٝت  َتل  ٖت

ٍ ،> سكاّ إْ٘: > ي٘ ؾكلٍ ؟سكاّ أّ س٬ٍ بٛظٝؿيت أؾعً٘ ٘  ؾكتل >  أؾعتٌ؟  ؾُتلـا >  :يت
 قٛتٓتل؟  نٓذؿ أٜٔ ؾُٔ ،اڄٚأ٫ٚؾ لٚد١ يٞ إٕ>  ايًلب ؾكؾ ،> تكنٗلا: > ي٘ ؾكلٍ

َُِّؼ  َوَمـٔإْ٘ ٜلبين: > اًٌٟٝ ايًٝؼ عًٝ٘ ؾكؾ ،> ًَؾ اهلل َي  َوَيْرُزْؿافُ ( 2) َُّمَْرجًٚ  فَّفُ  ََيْ
ـْ  ُٞ  ِم ْٔ ُٛ  َٓ  َح

ًِ َُ  أدؿ ست٢ بٛظٝؿيت أظٌ إـٕ: > ي٘ قلٍص، 3 - 2:طايڀ٬م ََٖيْ
ٟ  ايًتٝؼ  ؾكؾ ،> أتكنٗل ثِ غرلٖل ّ قٴت٘ اهلل تعتلٮ    ايًتعكاٚ ٘  بتين  ٜتل : > ٚتم  إْت
 ٨عٌ إٔ تكٜؿٙ ؾهٝـ ...(ـيو بعؿ) ٤كدلڄ ي٘ ٨عٌ( أ٫ٚڄ) اهلل ٜتل َٔ:ٜكٍٛ
 .> تتك٘؟ مل ٚأْت ٤كدلڄ يو

 عًٝتت٘ ٚايتٛنتتٌ نتتتكلي١ا٫ نتلبتت١ إٮ اهلل ٖتتؿاٙ ستتت٢ ٜؿهتتك ايًتتلب ؾعتتٌ
ٞ  ايتيت  ايؿٓتلؾم  نًه١ً ٯؿٜك إـا نتلبتٗل ٜتِ إٔ قبٌ ٚيهٓ٘ نبشلْ٘،  إيٝٗتل  ٜٓتُت

 أٜٓتلڄ  ٚأْتل  ايًتلب  ؾتكؾ  ب٤ًٞ، أغدلى إٔ أقٜؿ: > ٜٚكٍٛ ب٘ ٜتٌُ ايؿٓؿم ٖفا
 أْتل  يو نأقٍٛ: > ي٘ قلٍ اٶؿٜك ٚيهٔ - ا٫نتكلي١ ٜعين - ب٤ًٞ أغدلى إٔ أقٜؿ
 ؾُتل  شلتل،  اغذلتتو  ٚقتؿ  اٶٓتٛق٠  بلٶؿٜٓت١  ؾكعٓتل  ٶؿٜك يلغك٠ ٚظٝؿ١ يؿٜٓل: أ٫ٚڄ

 !!! >.قأٜو؟
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ّ  ٥٘ت بلْتُل ٚاؾتػك اهلل ع٢ً تٛنٌ ٶهًِ أغك٣ ٚاقع١ٝ ق١ُ ٖٚفٙ   يٲنت٬
ٕ  ايفٟ>  ا١ل٘ك اهلل عبؿ>  ايؿنتٛق ٜكٍٛ :َكاؾٙ ع٢ً اهلل َكاؾ بتؿٌٓٝ ٚاعتم  نتل
ٟ  بًلب يتكٝتا: > ايؿنتٛقاٙ يؿقان١ ٥ًذلاإ ٸ ٜعٌٝ ٌ  إ٥ًٝتم  دٓتٛب  ٸ ٜعتٝ
ٍ ، ٚظٝؿ١ ع٢ً عجك أنلبٝع بج٬ث١ إن٬َ٘ ٚبعؿ سؿٜجلڄ، أنًِ ٚقؿ يٓؿٕ،  ؾشتلٚ
ِ  قؿ ْ٘إ :ٜكٍٛ إٔ َٔ ٩فقٚٙ إٔ اٶهًُ٭ ايًبلب َٔ غرلٙ  ٜتفٖب  ست٭  أنتً

 ؾرلتتؿ  ْؿهٝلڄ ؾٝتأثك قبٛي٘، عؿّ ٸ نببلڄ ـيو ٫ٜهٕٛ ست٢ ايًػ١ُٝ، يًُكلب١ً
ٌ  بايًل ٖفا إٔ إ٫ ؾٜٓ٘، عٔ ٘  عًت٢  تٛنت  ٭َتشلب  ؾتفنك  ٪ًتِٗ،  ٚمل قبت

: > بؿػتك  أٜٓلڄ شلِ ٚقلٍ ،> عُك>  َبضأؾ، > قٚؾ>  ازل٘ ٚنلٕ أنًِ قؿ أْ٘ ايعٌُ
ِ  نلٕ ؾُل ي٠٬ًُ، ٚقتلڄ يٞ تتٝض ٚظٝؿ١ ٚأقٜؿ ٚازلٞ ؾٜين غرلت يكؿ  إ٫ َتٓٗ
٘  قليٛا عٓؿَل أعذب ا٭َك ٚنلٕ!!! ايٛظٝؿ١ تًو ٸ قبًٛٙ إٔ  ٸ ْكٜتؿ  إْٓتل : > يت
 ععُٝت١  قتؿق٠  عٓؿى ٚأْت ايككاقات اٞلـ ع٢ً ايكؿق٠ عٓؿٙ قد٬ڄ ايٛظٝؿ١ ٖفٙ
َعليتك  (.20)!!! نتبرل  إ٥لل ٖٚفا ٚؾٜٓو ازلو غرلت ؾكؿ اٞلـٖل، ٸ دؿاڄ

، ٜبًػٖٛتل ايٝك٭ َٓمي١ ٩بٗل اهلل تبلقى ٚتعلٮ، ٜٚكٜتؿ َتٔ عبتلؾٙ إٔ    اٱغ٠ٛ، 
َذفَِؽ ٔ:☾ ٚشلفا ٜكٍٛ اهلل  قَت  ٔؿَ إِْبَراهِ  ُِٕري ـَ ُُ َِ َمَواِت  َم ًَّ َْرضِ  اف ْٕ قنَ  َوا ُُ َٔ

 َوفِ
ـَ  ٘     ،ص75طا٭ْعلّ: ٖادُْقؿِِْغَ  ِم اهلل  ؾإبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ نتلٕ َ٪َٓتلڄ بتؿيٌٝ أْت

َبِٔفِ  إِْبَراِهٔؿُ  َؿَٚل  َوإِذْ :ٔاٯ١ٜ اييت قبًتٗل قلٍ ٸ  تعلٮ َُِّخُذ  آَزرَ  ِٕ ًٚ  َأَت ًٜ  َأْصَْٚم  إِّنِّ  آَِلَ
ص، يهتٔ اهلل أقاؾ إٔ ٜمٜتؿٙ إٲلْتلڄ    74طا٭ْعتلّ:  ُٖمٌِاغٍ  َواللٍ  ِف  ْقَمَؽ َوؿَ  َأَرا َ 

ععُت٢، ؾذعتٌ اهلل    ١ٖٚٞ ؾقدت١ عًٝتل َٚكتبت   ، بٗفا، ٚإٔ ٨عً٘ َٔ اٶٛقٓ٭
نبشلْ٘ ٚنت١ًٝ ـيتو إٔ ٜكٜت٘ ًَهتٛت ايهتُلٚات ٚا٭قٗ، ؾبعتؿ إٔ أٜكتٔ        

    ِ ، ٚقؾتع اهلل  ٚانتٝكٔ ب٘، دمّ دمَلڄ قل٘علڄ إٔ قَٛ٘ عًت٢ ْت٬ي١ ٚتتدلأ َتٓٗ
تبلقى ٚتعلٮ سذت٘ عًِٝٗ، ٚؾسٕ يبٗلتِٗ، ٚأٜكٔ إٔ ا٭َتٔ ٚا٫ٖتتؿا٤ ٫   

 ٜهٕٛ إ٫ يًُ٪َٓ٭، ٫ٚ سغَّ ؾُٝٗل ٭سؿ َٔ اٶًكن٭.
  ّ  َأِرِّن  َربِّ  إِْباَراِهٔؿُ  َؿاَٚل  َوإِذْ ٔ:ٖٚفا ًٜلب٘ أٜٓلڄ قٍٛ ا١ًٌٝ عًٝت٘ ايهت٬

َْٔػ  ِٔل ـَ ْ  َؿَٚل  ادَْْقَتك َُتْ ْٗ  َأَوَل ـْ ُت ـْ  َبَذ  َؿَٚل  ِم َـّ  َوَفُِ
اِ َّ َْٔى

ٌِِْل فِ  ص،260طايبكتك٠:  َٖؿ
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ايتٝك٭  ، ٚيعًٓل ْتهل٤ٍ: نِ نتلٕ َكتؿاق   ٦ُ٘ٓل٫ٕؾٗٞ أٜٓلڄ لٜلؾ٠ ٸ ايٝك٭ ٚا
إبتكاِٖٝ عًٝت٘ ايُت٠٬     َتك أڂيكتؿ  ٌ إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايهت٬ّ،  ايفٟ نلٕ عٓؿ ا١ًٝ

هلل ٜبًػو إٔ تتفبض ابٓتو،   بفبض ابٓ٘، بٌ ٚمل ٜأَكٙ ددلٌٜ بكٛي٘: إٕ اٚايه٬ّ 
  ٔ ٢تكؾ   ،ص102طايُتلؾلت  َٖأْذَبُحاَؽ  َأّنِّ  ادََْْاٚ ِ  ِف  َأَرى إِّنِّ ٚيهٔ دتل٤ أَتكٙ:

يعًٗل َٔ ايًٝڀلٕ أٚ نفا، أٚ أْلّ اي١ًًٝ ؾإٕ تهكقت ؾعًتت،   :ق٩ٜل، ؾًِ ٜكٌ
    ٔ ِٝ  َياٚٚيهٔ ايٝك٭ دعً٘ ٲتجتٌ، ٚدعتٌ ابٓت٘ نتفيو اْؾ  َأَبا ًَ َمرُ  َماٚ اْؾ ْٗ  ُٖتا

ؾكؿ سٌُ ايٝك٭ عٓؿ ا٭ب، ٚنفيو سُتٌ ايتٝك٭ عٓتؿ     ،ص102:طايُلؾلت
٘ تبلقى ٚتعلٮ ٩ٚب إٔ ٜهٕٛ أْبٝل٩ٙ تا٫بٔ، ٖٚفٙ ٖٞ ايؿقد١ اييت ٜكٜؿٖل ايً

 (.56) ٚأٚيٝل٩ٙ عًٝٗل
ٸ ☾ َتشلبت٘ ايهتكاّ نٝؿٝت١ ايتٛنتٌ عًت٢ اهلل      ◘ ٚيكؿ عٳَِّ قنٍٛ اهلل 

ٛ  ايڀكٜتل،  ع٢ً ٝؿي٘ي ًَكنلڄ ٜهتأدك اشلذك٠ ّٜٛ ؾؿٞنل٥ك ا٭َٛق،   نتٝؿ  ٖٚت
 .٫! ايڀكٜل؟ ع٢ً نٝؿيين قبٞ َعٞ :◘  ايٓيب ٜكٌ مل ٶلـا اٶتٛنً٭،
 ٩ٌُٚ ايڀكٜل، ع٢ً يٝؿي٘ ًَكنلڄ ؾٝهتأدك بل٭نبلب،◘  ايٓيب ٜأغف بٌ
 .ٚايماؾ ايكاس١ً
ٕ  ؾقعت٭،  بت٭ ◘  ايٓيب ٩لقب أسؿ ّٜٛ ٚٸ ٘  ٜتؿغك  ٚنتل ٘  يكَٛت  ٚ٭ًٖت
 ْأغتتف إٔ ا٠كٝكتتٞ ايتٛنتتٌ ٖتتٛ ٖتتفا، تتتٛنً٭اٶ نتتٝؿ ٖٚتتٛ بٝتتت٘ ٸ ايكتتٛت

 ٚا٠تتكخ بتتليكٟ ايتتمقع ْتعلٖتتؿ ٚإٔ ا٭قٗ، ٸ ا٠تتب ْبتتفق إٔ بل٭نتتبلب،
 ٚستؿٖل  ا٭نبلب ٭ٕ بل٭نبلب، ٫ بلهلل ـيو بعؿ قًٛبٓل تتعًل ٚإٔ ٚايتٓك١ٝ،

ٌ  ا٭نتبلب  َهتبب  بأَك إ٫ ٰٓع ٫ٚ تكلم ٫ٚ تٓؿع، ٫ٚ تٓك ٫  د٬يت٘،  دت
ْؾ ٔ:ؾكلٍ ْبٝ٘ ب٘ اهلل أَك ايفٟ ايتٛنٌ ٖٛ ٖٚفا َـّ لِّ  َظَذ  َوَتَق قُت  ٓ افَِّذي اْْلَ ُّ  َي

ٌِّْح  ااِدهِ  َوَشاا ّْ َٝ  َؾااَِ٘ذأص58:ايؿكقتتلٕط ٖبَِح ااْؾ  َظَزْماا َـّ ََُق  آٍط ٖاهلل َظااَذ  َؾ
ٛه  اهلل إِنَّ ٔص159:عُكإ

ِِغَ اْاف َُيِ ِـّ ََُق  (.62)ص 159:عُكإ آٍط ُّٖ
ٔٵٚٳ  ٔڇ أځْٳوڇ عٳ ٕٻ ،☺ َٳليٹوٺ بٵ ٞٻ أځ ٍٳ◘  ايٓٻبٹ ُجاُؾ  َخاَرَج  إَِذا♂:قځل ـْ  افرَّ ُِْٔافِ  ِما  َب

َٚل  ََ ؿِ  :َؾ ًْ ُٝ  اهلل بِ ِْ َـّ َٓ  َحْقَل  َٓ  اهلل َظَذ  َتَق ةَ  َو َّٓ  ُؿقَّ ُٚل  :َؿَٚل  بِٚهللِ إِ ََ َٝ  :ِحَْٔاِاذٍ  ُي  ُهاِدي
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 َٝ ٔ ٍِ ـُ َٝ  َو ك َوُوؿِٔ ََُْحَّ َُ َٔٚضِغُ  َففُ  َؾ قُل  ،افنَّ َُ َٔ َْٔىٚ َففُ  َؾ َْٔػ  :آَخرُ  نٌ َص  َؿاْد  بَِرُجاؾٍ  َفاَؽ  ـَ

لَ  ُهِديَ  ٍِ ـُ  .(1) ▬؟!َوُوؿِلَ  َو
ٔٵ  ٍٴ☺  أځْٳوڈٚٳعٳ ٍٳ: ٜٳكڂٛ ٌٷ قځل ٍٳ ٜٳل قٳدٴ ٗٳل اهلل قٳنٴٛ  -أٟ أقبط ايٓلقت١   - أځعٵكٹًڂ
ٌٴ ٛٳنَّ ٚٵ ٚٳأځتٳ ٗٳل أځ ًٹكڂ ٘ڃ ٌٴ -أٟ أتكنٗل سك٠  - أڂ ٛٳنَّ ٍٳ ؟ٚٳأځتٳ ٚ♂:قځل َٓ ِْ

َِ ْؾ  اْظ َـّ  .(2)▬َوَتَق
 نٝـ ايُشلب١ أ٫ٚؾ َٔ ايػًُلٕ تعًِٝ ع٢ً ٩كّ◘  ايكنٍٛ نلٕكؿ ٚي
ٔ  َتك٠  ـات ٚقا٤ٙ ٜكنتب  نلٕ ؾكؿ ايتٛنٌ، سل اهلل ع٢ً ٜتٛنًٕٛ  عبتلى،  ابت

َؽ  إِّنِّ  ُؽاَل ُ  َيٚ♂:ي٘ ؾكلٍ ُّ ِِّ َِِمٍت  ُأَظ ظْ  ـَ ٍَ ْيَؽ  :اهلل اْح ٍَ ظْ  ،ََيْ ٍَ َٚهاَؽ  ََتِْدهُ  :اهلل اْح  ،َُتَ

َٝ  إَِذا َْٖف َٖ  َش َٝ  َوإَِذا اهلل ْل َؾْٚش ْْ ًَ َُ ـْ  اْش ًِ َُ َِؿْ ،  بِٚهللِ َؾْٚش َٜ  َأنَّ  َواْظ ْٝ  َفقْ  إُمَّ ا ًَ َّ َُ  َظاَذ  اْج

ًُق َ  َأنْ  ٍَ ءٍ  َيْْ ْ  ،بَِقْ ًُق َ  َل ٍَ ءٍ  إَِّٓ  َيْْ ٌَفُ  َؿْد  بَِقْ َُ قا َوَفقْ ، َفَؽ  اهلل ـَ ًُ َّ َُ و َ  َأنْ  َظَذ  اْج  َيُيه

ءٍ  ْ  ،بَِقْ و َ  َل ءٍ  إَِّٓ  َيُيه ٌَفُ  َؿْد  بَِقْ َُ َْٔؽ  اهلل ـَ َِ ْٝ  ،َظ ًَ
ْٝ  ،إَْؿاَل ُ  ُرؾِ ٍَّ اُحُػ  َوَج افهه

(3) 
٘  إٔ ٜٓبػٞ يفا ،سؿٜح َٔ أععُ٘ ؾُل  بكٓتل٤  ايكْتل  ٜعًِ نٌ ٚاسؿ أٌٖ بٝتت
 ًتكع ٜ إٔ أُٖٝت١  َع تعلٮ، ع٢ً اهلل ايتٛنٌ ٚسهٔ ٚاٱقؿاّ ٚايًذلع١ ،اهلل
 أٟ بليكًب، اهلل ع٢ً ايتٛنٌ َع لٟٛاقعب بل٭نبلب ا٭غف ٜعين ايتٛنٌ إٔ شلِ

ٔ  أنبلب ٖٓلى ٜهٔ مل ؾإـا اهلل; بأَك إ٫ ٜتِ ئ ايػل١ٜ ٝكٝل إٔ َٔ ايتٝكٔ  ٲهت
 ايػلٜت١،  تًتو  يتشكٝتل  تعلٮ ي٘ ٚايؿعل٤ ايتٓكع ٜٓبػٞ ٖٚٓل هلل، ؾل٭َك اٞلـٖل

 .غرل اهلل ب٘ ٜأتٞ َل نٌ ٚإٔ سهُت٘ ٸ ايجك١ َع
 أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ()شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد   

* * * 

                                                 

 .499َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع 5095أغكد٘ أبٛ ؾاٚؾ  (صحٔح) (1)

 .1068َشٝض اٟلَع  ٚسهٓ٘ ا٭يبلْٞ 2517ايذلَفٟ أغكد٘  (حًـ) (2)

 .7957َشٝض اٟلَع َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ  2516ايذلَفٟ أغكد٘  ،(صحٔح) (3)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...نٛي٘، أَل بعؿ٣ُؿا عبؿٙ ٚق إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
أٌٖ زلكقٓؿ ٶل ٌَٚ غدل تٛيٝت١ عُتك   أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع 

بٔ عبؿ ايعمٜم ا٬١ؾ١ إٮ نهلٕ َل ٚقا٤ ايٓٗك، ادتُتع أٖتٌ زلكقٓتؿ ٚقتليٛا     
يهًُٝلٕ بٔ أبٞ ايهكٸٟ: إٕ قتٝب١ غؿق بٓل، ٚظًُٓل ٚأغف ب٬ؾْل، ٚقؿ أظٗك اهلل 

َٓل ٚؾؿ إٮ أَرل اٶت٪َٓ٭، ًٜتهٛ ظ٬َتٓتل،     ايعؿٍ ٚاٱُْلف، ؾأـٕ يٓل ؾًٝؿؿ
ؾإٕ نلٕ يٓل سل أعڀٝٓلٙ، ؾإٕ بٓل إٮ ـيو سلد١. ؾأـٕ شلِ نتًُٝلٕ، ؾٛدٗتٛا   
َِٓٗ قَٛلڄ ؾكؿَٛا ع٢ً عُك، ؾهتب شلِ عُك إٮ نًُٝلٕ ابٔ ايهكٟ: إٕ أٖتٌ  
ٞٻ ظًُلڄ أَلبِٗ، ٚٝل٬َڄ َٔ قتٝبت١ عًتِٝٗ أغتكدِٗ َتٔ      زلكقٓؿ قؿ يهٛا إي

ؾإـا أتلى نتلبٞ ؾأدًو شلِ ايكلْٞ ؾًٝٓعك ٸ أَكِٖ، ؾإٕ ق٢ٓ شلِ  أقِْٗ،
إٮ َعههكِٖ نُل نتلْٛا ٚنٓتتِ قبتٌ إٔ ظٗتك      -اٶهًُ٭ ايػما٠  -ؾأغكدِٗ 

ُٳٝٵعٳ بٔ سلْك ايكلْٞ ؾك٢ٓ إٔ ٪كز عتكب   عًِٝٗ قتٝب١، ؾأدًو نًُٝلٕ دٴ
ٚ   زلكقٓؿ إٮ َعههكِٖ ٜٚٓلبفِٖٚ ع٢ً نتٛا٤   ظؿتكاڄ   ؾٝهتٕٛ َتًشلڄ دؿٜتؿاڄ أ

ُټػؿ : بتٌ ْكْت٢ ٯتل    -أٟ قّٛ ٜههٕٓٛ ب٬ؾ َلٚقا٤ ايٓٗك  - ع٠ٛٓ، ؾكلٍ أٌٖ اي
نلٕ ٫ٚ ٥ؿٿؾ سكبلڄ، ٚتكاْٛا بفيو، ؾكلٍ أٌٖ ايكأٟ: قؿ غليڀٓل ٖ٪٤٫ ايكتّٛ  
ٚأقُٓل َعِٗ، ٚأَْٓٛل ٚأَٓٸلِٖ، ؾإٕ سهِ يٓتل عتؿٵْل إٮ ا٠تكب ٫ٚ ْتؿقٟ ٶتٔ      

بٓل عؿا٠ٚ ٸ اٶٓللع١، ؾذلنٛا ا٭َك ع٢ً َل نلٕ ٜهٕٛ ايعؿك، ٚإٕ مل ٜهٔ يٓل ادتً
 (.12ٚقْٛا ٚمل ٜٓللعٛا )

َعليك اٱغ٠ٛ، ٌٖ ٖٓلى ؾٚي١ ٸ ايككٕ ا٠تلؾٟ ٚايعًتكٜٔ ٝتين قأنتٗل     
 ٖهفا يًعؿٍ نٞ ٜأغف ٢كاٙ ٚيًشل نٞ ٜعٛؾ إٮ أَشلب٘؟ 

ٚأٟ ستتلنِ ٸ تتتلقٜؼ ايًتتعٛب ايتتيت مل تعتتكف اهلل، انتتتذلب، ٖهتتفا، 
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ًَٛ٭ ايفٜٔ نًبت سكٛقِٗ، نٗفٙ ا٫نتذلب١ ايهتكٜع١ ا٠لزلت١   يٓؿا٤ات اٶع
 (.41َٔ عُك ابٔ عبؿ ايعمٜم؟ ؾٗفا َجٌ قؾٝع َٔ عؿٍ عُك )

َٚ َيُٜٚٚؿم ـيو قٍٛ اهلل تعلٮ:ٔ ـَ  َأُّيه ُٕقاْ  آَمُْقاْ  افَِّذي ق اِمغَ  ـُ ا َؿاقَّ ًْ
َِ  طِ ابِْٚف

َداء َٓ ؿْ  َظَذ  َوَفقْ  هللِ ُص ُُ ًِ ٍُ ـِ اْفَقافَِد  َأوِ  َإٔ  .ص135:يٓهل٤طا َٖوإَْؿَربِغَ  ْي
ؾٝٛدب اهلل تعتلٮ ٸ ٖتفا ايٓتؿا٤ اٱشلتٞ ايعتؿٍ ٸ ايكٓتل٤، ٚايًتٗلؾ٠،        
ٚايكٍٛ، ٚايعٌُ، ٚا٫عتكلؾ، ؾع٢ً َٔ ق٢ٓ ب٭ اثٓ٭ إٔ ٜعتؿٍ ٸ سهُت٘،   
ٚإٔ َٔ يٗؿ إٔ ٜعؿٍ ٸ يٗلؾت٘، ٚإٔ َتٔ قتلٍ ٤تدلا أٚ آَتكا، إٔ ٜعتؿٍ ٸ      

ٍ  ٘بتل  ٚقتؿ ايعؿٍ قلَت ايهُلٚات ٚا٭قٗ، قٛي٘ ٚٸ أَكٙ، إـ ع٢ً   قنتٛ
ٍ  ست٢ ٜهتتب، اٯ١ٜ ٖفٙ َُٕٓٛ◘  اهلل  اٶتكأ٠  نتلٕ ا٠تلٍ َتع    نُتل ، ايعتؿ

ؾعتٔ  ، عًٝٗتل  ا٠تؿ  تٓؿٝف◘  اهلل قنٍٛ ٚقكق، نكقت اييت ايككي١ٝ اٶػم١َٝٚ
ٕٻ :☼ عل١ً٥  ًٶل أځ ِٵ قڂكٳٜٵ ٗٴ ُٻ ٖٳ ٕٴ أځ ُٳكٵأځ٠ٹ يٳأڃ َٹٝٻ١ٹ ايڃ ُٳػٵمٴٚ ٍٳ نٳكٳقځتٵ، ايَّتٹٞ ايڃ ٔٵ: ؾځكځل َٳ  ٚٳ
ِٴ ِّ ٗٳل ٜٴهځ ٍٳ ؾٹٝ ٔٵ: ؾځكځليڂٛا◘  اهللٹ قٳنٴٛ َٳ ٘ٹ ٜٳذٵتٳكڇ٣ ٚٳ ٝٵ ًځ َٳ١ڂ  إڇ٫َّ عٳ ٔٴ  أڂنٳتل  سٹتبټ  لٳٜٵتؿٺ،  بٵت
ٍڇ ٘ٴ◘  اهللٹ قٳنٴٛ ُٳ َّ َٳ١ڂ ؾځهځ ٍٳ ،☺ أڂنٳل ٍٴ  ؾځكځل عُ ♂:◘  اهللٹ قٳنٴتٛ ٍَ ـْ  َحاد   ِف  َأَتْنا  ِما

،َؾْٚخ  َؿٚ َ  ُثؿَّ  اهللِ ُحُدودِ  َٛ َم : َؿَٚل  ُثؿَّ  ََُى َّٕ ََِؽ  إِ ـَ  َأْه ؿْ  افَّاِذي ُُ َِ ٌْ ُاؿْ  َؿا ُٕقا َأنَّ اٚ َ   إَِذا ـَ  َهَ

ؿُ  ِٓ يُػ  ؾِٔ ِ قُه، افؼَّ ـُ َ   َوإَِذا َتَر ؿُ  َهَ ِٓ ًُِٔػ  ؾِٔ ْٔفِ  َأَؿُٚمقا افوَّ َِ : َظ ادَّ  َأنَّ  َفاقْ  اهللِ َواْياؿُ  اْْلَ

 َٜ َّ
َٜ  َؾٚضِ دٍ  اْبَْ َّّ ، ُُمَ ْٝ َؿ ًْ  َهَ َى ََ  .(1) ▬َيَدَهٚ ُٝ َف

 ٚاٱُْلف ا٠ل ايتماّ تعين نكٲ١ غًك١ٝ َؿ١ ايعؿٍاٱغ٠ٛ ايؿ٤٬ٓ، إٕ 
 إِنَّ ٔ:تعلٮ قلٍ ٚايعؿٚإ ٚايبػٞ ايعًِ عٔ ٚايبعؿ، ا٠ٝل٠ أَٛق َٔ أَك نٌ ٸ
ُْٖمرُ  اهلل ْدلِ  َي ًَ ٚنِ  بِْٚف ًَ ْح ؿْ  اهلل إِنَّ ٔ:تعلٮ ٚقلٍ ،َٖواإْلِ ـُ ُْٖمُر وا َأنْ  َي ده َٗ َ  ُت ْٕ َٕاِٚت ا  َمٚ
ٚ إَِػ  َٓ

ُُؿْ  َوإَِذا َأْهِِ ّْ َُ اقا َأنْ  افَّْاٚسِ  َبْغَ  َح ُّ ُُ اْدلِ  ََتْ ًَ  ا٠تؿٜح  ٸ ٚقؾ ٚقتؿ  ٖبِْٚف
ِدُل ♂◘ : قٛي٘ ايًكٜـ ًْ ٌٜ  اْثَْْغِ  َبْغَ  َت  ايٛقتٛع  عٔ بلٶهًِ ٜكبأ ٚاٱن٬ّ ،▬َصَدَؿ

ٔ  َڀتكٚؾ  ؾليعتلمل ، ايعًِ أيٛإ َٔ يٕٛ أٟ ٸ  اهلل ؿأٚعت  ٚيكتؿ ، اهلل قٴت١  َت

                                                 

 .1688 َٚهًِ، 3475ايبػلقٟ أغكد٘  (صحٔح) (1)



للماوس على العنىان األٌسر  ىل ألي عنىان اضغط على الزر، وللىص Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على 

 تنقل بٍه الصفحات أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downالمطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة 

 

196  

196 

َٓ ٔ :تعتتلٮ قتتلٍ. ايعكٛبتتلت بأيتتؿ ايعتتلٶ٭ ٚتعتتلٮ نتتبشلْ٘ ُٜ  َأ َْاا ًْ  َظااَذ  اهلل َف
َٓ ٔ:تعلٮ ٚقلٍ ٖافيَّٚدِِغَ  َـّ  َو ٌَ ًَ ُؾ  َظمَّ  َؽٚؾاًِل  اهلل ََتْ َّ ًْ اَم  افيَّٚدُِقنَ  َي َّٕ ُرُهؿْ  إِ خِّ َٗ  ُيا
َْٔق ٍ 
َْبَهٚرُ  ؾِٔفِ  َتْنَخُص  فِ ْٕ ٔ  ٢ُٛعت١  ايًتكٜؿ١  ١ايٓبٜٛ ١تايهٓ تُٓٓت نُل ٖا  َت

 :َٓٗل ،ايعًِ ّٴكٿشٳٚتٴ ايعؿٍ تكك اييت ا٭سلؾٜح
ٔٵ ٔڇ اهلل عٳبٵؿٹ عٳ ُٵكڇٚ بٵ ٔڇ عٳ ّڇ بٵ ٕٻ ،☻ ايڃعٳل ٍٳ أځ اىَِغ :♂◘  اهلل قٳنٴٛ ًِ َْ إِنَّ ادُْ

َُاٚ َيَدْيا ِْ ، َوـِ ـِ َظزَّ َوَجاؾَّ مْحَ ِغ افرَّ
ِّ ـْ َي ُٕقٍر، َظ ـْ  ـَ ِظَْْد اهللِ َظَذ َمَْٚبَِر ِم اٌغ، افَّاِذي

ِّ ِف َي

ْؿ َوَمٚ َوُفقا ِٓ ْؿ َوَأْهِِٔ ِٓ ِّ ُْ ِدُفقَن ِف ُح ًْ  .(1) ▬َي
 َٚل ٚأًِٖٝٗ سهُِٗ ٸ ٜعؿيٕٛ ايفٜٔ: ◘  قنٍٛ اهلل قٍٛ: ايٟٓٛٚ قلٍ

ٕٻ ؾُعٓلٙ ٛايَّٚٳ  أٚ إَتلق٠  أٚ غ٬ؾت١  َٔ تكًؿٙ ؾُٝل ٍؿٳعٳ ٶٔ ٖٛ إٱل ايؿٌٓ ٖفا أ
 >. أعًِ ٚاهلل ـيو ٦ٚٛ ..ٜتِٝ ع٢ً ْعك أٚ سهب١ أٚ قٓل٤
ٔٵٚ ٞٿ ،☺ ـٳقٍّ أځبٹٞ عٳ ٔڇ ايٓٻبٹ ُٳتل ◘  عٸ ٚٳ٣ ؾٹٝ ٔٵ  قٳ ٘ٴ  ٚٳتٳعٳتليځ٢  تٳبٳتلقٳىځ  اهلل عٳت  أځْٻت
ٍٳ ٌَِٚدي َيٚ♂:قځل ُٝ  إِّنِّ  ِظ ْم ِْؿَ  َحرَّ ِز  َظَذ  افيه ٍْ ُُفُ  ،َٕ ِْ ًَ ؿْ  َوَج ُُ َْْٔ ًمٚ َب  .(2)▬َتَيٚدَُقا َؾاَل  ُُمَرَّ

ٔٵٚٳ ٕٻ☺  ٠ځٳٖٴكٳٜٵكٳ أځبٹٞ عٳ ٍٳ أځ ٛٵ ٍٳ◘  اهللٹ قٳنٴ ٜ♂:قځل ًَ ٌْ ؿُ  َش ُٓ ِه
َٚػ  اهللُ ُييِ ًَ ِِّافِ  ِفْ  َت  طِ

ََٔٚمٜ َيْق َ 
َِ َّٓ  طِؾَّ  َٓ  َيْق َ  اْف فُ  إِ ِه  . (3) ▬..َظِٚدٌل  إَِمٚ ٌ  طِ

ٟ  أْ٘ ايعلؾٍ ب٘ ؾهك َل ٚأسهٔ: > سذك ابٔ قلٍ  بْٛتع  اهلل أَتك  ٜتبتع  ايتف
 >. تؿكٜط ٫ٚ إؾكاط غرل َٔ َْٛع٘ ٸ ي٤ٞ ٌتن

ٍ  ٜٓڀكب ٫ٚ ايؿٍٚ تمٍٚ َٚلٚيًعًِ عٛاقب ٚغ١ُٝ،   بهتبب  إ٫ ا٠تل
َِْؽ ٔ:ٚاٟٛق ٚايتعهـ ايعًِ ََُرى َوتِ َُْٚهؿْ  اْف ُْ َِ قا دََّٚ َأْه ُّ َِ َْاٚ َط ِْ ًَ اؿْ  َوَج ِٓ ُِِِ ْٓ َ

 دِ
 .ص59:ايهٗـط َٖمْقِظداً 

َٚ َيٚٔقلٍ اهلل تعلٮ:: ايهؿلق َع ست٢ ٚاٱُْلف ايعؿٍ: اهلل عبلؾ ـَ  َأُّيه  افَِّذي

                                                 

 .1827َهًِ أغكد٘  (صحٔح) (1)

 .2577 َهًِأغكد٘  (صحٔح) (2)

 .1423ايبػلقٟ أغكد٘  (صحٔح) (3)
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ُٕقاْ  آَمُْقاْ  ق اِمغَ  ـُ َداء هللِ َؿقَّ َٓ طِ  ُص ًْ
َِ ؿْ  َوَٓ  بِْٚف ُُ اِدفُقاْ  َأَّٓ  َظاَذ  َؿاْق ٍ  َصاَْئنُ  ََيِْرَمَّْ ًْ  َت

ََْقى أَْؿَرُب  ُهقَ  اْظِدفُقاْ  َُّ َُقاْ  فِِ ُِقنَ  بَِم  َخٌِرٌ  اهلل إِنَّ  اهلل َواتَّ َّ ًْ  .ص8طاٶل٥ؿ٠: َٖت
َّٓ  َظَذ ٔايهؿلق بػٕ ٩ًُٓهِ ٫: أٟ ِدُفقا َأ ًْ ََْقى َأْؿَرُب  ُهقَ  اْظِدُفقا َت َُّ  ٖفِِ

ـ  ايهؿتلق،  َع نلٕ إـا ٖفاص 8:اٶل٥ؿ٠ط ٕ  إـا ؾهٝت ٔ  اٶهتًُ٭  َتع  نتل ٌ  َت  أٖت
 ؟! ايه١ٓ أٌٖ َٔ اٶهًُ٭ َع نلٕ إـا نٝـ بٌ! ايبؿع؟

 ٚيًعؿٍ مثلق نجرل٠ ْفنك َٓٗل:
 َتك٠ڂ  أ١َٝ بين بعٕ غما٥ٔ ٸ ٚٴدؿ ٚيكؿ إرزا ، ف فِزـٜ شٌٛ ٕفإ - 1
 .ايعؿٍ أٜلّ ٜٓبت نلٕ ٖفا :عًٝٗل َهتٛبٷ ايتُك ٣ْٛ أَجلٍ سٓڀ١
ُىقاْ ٔ:تعلٮ اهلل قلٍ وتًٚػ، شٌحٕٚف اهلل ُمٌٜ إػ مقصؾ ٕفإ - 2 ًِ  اهلل إِنَّ  َوَأْؿ
ٛه 
ىِغَ  َُيِ ًِ َْ  .ايعؿٍ أٌٖ ٩ٚب عؿٍ نبشلْ٘ ؾٗٛ ،ص9:ا٠ذكاتط ٖادُْ

 ايًتكى  إٔ نُتل  ايعتؿٍ،  أععِ ايتٛسٝؿ ٭ٕ ٚـيو ،افُقحٔد ؿريـ ٕفإ - 3
َد ٔ:تعلٮ قلٍ ايعًِ، أععِ ِٓ فُ  اهلل َص َّٕ ُٜ  ُهاقَ  إَِّٓ  افف ٓ َأ ا َُ ِْاؿِ  َوُأْوُفاقاْ  َواداََْلئِ ًِ  اْف
طِ  َؿٚئَِمً  ًْ

َِ ِزيزُ  ُهقَ  إَِّٓ  افف َٓ  بِْٚف ًَ ُِٔؿُ  اْف  ص.18:عُكإ آٍط ٖاْْلَ
ٍ  ،هٚاشاَُرار وّه  افدول فَٔٚ  شٌٛ إٔف - 4 ٔ  قتل ٌ : > تُٝٝت١  ابت  اهلل إٕ: قٝت

ِ  ٫ٚ نتلؾك٠،  نلْت ٚإٕ ايعلؾي١ ايؿٚي١ ِتٜكٝ  َهت١ًُ،  نلْتت  ٚإٕ ايعلٶت١  ٜكتٝ
 (.52)>  ٚاٱن٬ّ ايعًِ َع تؿّٚ ٫ٚ ٚايهؿك، ايعؿٍ َع تؿّٚ ايؿْٝل: ٜٚكلٍ

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
ّ  ٸ ًَكق١ َٛق٠َع  َٛعؿْلأسبيت ٸ اهلل،   عًت٢ سؿتغ  ◘  ايتٓيب  ستك

 دتل٤ٙ  سٝتح  ا٠ؿٜبٝت١،  ٸ عُكٚ بٔ نٌٗٝ ٜؿلٚٗ نلٕ سُٝٓل ٚـيو ايعٗٛؾ،
ٗ  أبتٛٙ  ٚنلٕ َه١، ًَكنٞ َٔ ؾك ٚقؿ ا٭غ٬ٍ، ٸ ٜكنـ نٌٗٝ ابٔ  ٜتؿتلٚ
 َهتُتتكغٶل دتتل٤ اٱنتت٬ّؾغًتتٛا  ٷتتٔ ا٫بتتٔ ٖتتفا ٚنتتلٕ ،◘ ايكنتتٍٛ َتتع

 ٚأغف إيٝ٘ قلّ ابٓ٘ نٌٗٝ قأ٣ ؾًُل، ًكن٭اٶ أٜؿٟ َٔ اْؿًت ٚقؿ بلٶهًُ٭،
ٔ  ؾكغٓتل  أٟ ٚبٝٓو، بٝين ايك١ٝٓ ٟت يكؿ ٣ُؿ ٜل: ٚقلٍ بت٬بٝب٘،  اٶٓلقًت١  َت

 َعًتك  ٜل: دٓؿٍ أبٛ ؾكلٍ َؿقت،: ◘  اهلل قنٍٛ ؾكلٍ ٖفا، ٜأتٝو إٔ قبٌ
ٔ  ؾًِ! ؾٜين؟ ٸ ٜؿتْٓٛٞ اٶًكن٭ إٮ ؾقٳأڂأځ اٶهًُ٭ ٘  ٜػت  ٚقؾٙ يت٦ٝٶل،  ـيتو  عٓت

ٍ ◘  اهلل نٍٛق ٞ  ٚقتل ٍ  ٭بت ّ  ٚبت٭  بٝٓٓتل  عكتؿْل  قتؿ  إْتل : دٓتؿ  َتًشٶل  ايكتٛ
 إلا٤◘  ايٓيب إٔ غرل بِٗ، ْػؿق ٫ ٚإْل عٗؿٶا، ٚأعڀْٛل ـيو ع٢ً ٚأعڀٝٓلِٖ

ٞ  َٓٗتل  ٤كدٶل ٨ؿ إٔ ٚب٭ بٝٓ٘ ايًُض َعلٖؿ٠ بٓٛؾ سليت اييت اٶأنل٠ ٖفٙ  ٭بت
ٔ ٚ ي٘ ايؿكز بككب ٚبًكٙ دٓؿٍ أبل ُ٘إٔ اٶهًِ، دٓؿٍ ٘  عًت٢  ٶت ٔ  يتلنًت  َت

ٕ  ٚاستهب اَدل دٓؿٍ، أبل ٜل: ٜٛانٝ٘ ٖٚٛ ي٘ ٚقلٍ، اٶهًُ٭ ٌ  اهلل ؾتإ  دلعت
ٕ  يكتؿ ، ٤ٚكدٶتل  ؾكدٶتل  اٶهتٓتعؿ٭  َٔ َعو ٚٶٔ يو ٞ  ؾقى نتل ٍ  أبت  دٓتؿ

 ٥لسٶتل  ٚاٶهًُٕٛ◘  ايكنٍٛ ؾٝ٘ أثبت بليعٗؿ ايٛؾل٤ شلفا ٚقٖٝبٶل قلنٝٶل اَتشلْٶل
ُٶل ِ  ٶٓعتك  َتدلٚا  ٚقتؿ  لعكِٖ،ًَ ٚسبو عٛا٘ؿِٗ نبت ٸ ععٝ ٞ  أغتٝٗ  أبت
ٕ  عٓؿَل اٶًٗؿ ـيو َٔ ٚتأثكٚا دٓؿٍ ٘  أبتٛٙ  نتل ٔ  ٨تفبت  ٚايتؿَل٤  ت٬بٝبت٘،  َت
ٔ  إٔ ستت٢  إ٬َِٜٗ ٸ لاؾ ٷل، َٓ٘ تٓمف ِ  ايهتجرلٜ ٕ  أغتفٚا  َتٓٗ  ٯتكاق٠  ٜبهتٛ
٘  ٖٚٛ اٶًكى أبٝ٘ إٮ ٜٓعكٕٚ ِٖٚ ايعكٝؿ٠، ٸ أغِٝٗ ع٢ً َِٓٗ إيؿلقڄل  ٜهتشب
 .(32) َه١ ٸ ايكٖٝب نذٓ٘ إٮ أغك٣ َك٠ ب٘ يٝعٛؾ اًٟـ ايٛثين بؿعلظ١
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َٚٛق٠ أغك٣ ًَكؾ١ ع٢ً ايٛؾل٤ بليعٗٛؾ ؾُٝتل ستؿخ بت٫ٝ سفٜؿت١ ابتٔ      
ٞ  إ٫ بتؿقٶا  ًْتٗؿ  إٔ َٓعٓتل  َل: سفٜؿ١ قلٍٚأبٝ٘ ٚنؿلق قكٌٜ، ☺ ايُٝلٕ   أْت
ٌ  نؿتلق  ؾأغتفْل  ،◘ اهلل قنٍٛ ْكٜؿ أقبًٓل ٚأبٞ ِ : ؾكتليٛا  قتكٜ ٕ  إْهت  تكٜتؿٚ
ٕ  َٚٝجلق٘ اهلل عٗؿ عًٝٓل ؾأغفٚا اٶؿ١ٜٓ، ْكٜؿ إٱل ْكٜؿٙ َل: ؾكًٓل ،٣ُؿٶا  يتُترل
 ي٘ ؾفنكْل◘  اهلل قنٍٛ أتٝٓل دلٚلْلِٖ ٶل ،◘ ٣ُؿ َع تكلتًٛا ٫ٚ اٶؿ١ٜٓ إٮ
ِ  قًٓل َٚل قليٛا َل ٍ  تتك٣؟  ؾُٝتل  شلت ِ  اهلل ْهتتع٭ : قتل ٞ  عًتٝٗ  بعٗتؿِٖ،  ْٚؿت

 .(32) َه١ بؿقٶا ًْٗؿ إٔ َٓعٓل ايفٟ ؾفاى اٶؿ١ٜٓ، إٮ ؾلْڀًكٓل
عًٝ٘ ايُت٠٬   إزللعٌٝ ع٢ً بٗفا أث٢ٓ ٚع٬ دٌ اهلل إٕ: ايتؿهرل أ١ُ٥ قلٍ
٘  ٚٚعؿٙ عٗؿٙ ٸ َٚؿم إ٫ قب٘ ب٘ علٖؿ عٗؿ َٔ َل ٭ْ٘ ;ٚايه٬ّ ٌ  يكبت  دت
 دتل٤  َتل  إـا َلبكاڄ ٨ؿٙ إٔ عًٝ٘ اي٠٬ُ ٚايه٬ّ ا١ًٌٝ ٚعؿ ايفٟ ؾٗٛ ٚع٬،
ِٝ  َياٚ َؿَٚل :ٔعٓ٘ ٚدٌ عم اهلل قلٍ نُل ،بليفبض اهلل أَك ؾٝ٘ يٝٓؿف اْؾ  َأَبا ًَ  َماٚ اْؾ
َمرُ  ْٗ َُِجُدِّن  ُت ـَ  اهلل َصٚءَ  إِنْ  َش ـَ  ِم ٚبِِري ٘  ع٢ً ٚايؿيٌٝ ،ص102:ايُلؾلتٖ طافهَّ  أْت
َِمَّ :ٔٚع٬ دٌ قب٘ قٍٛ بٛعؿٙ ٚؾ٢ َم  َؾ َِ فُ  َأْش َِّ َِْجٌِغِ  َوَت  ،ص103:ايُلؾلتٖ طفِ
فُ :ٔبكٛي٘ عًٝ٘ اهلل أث٢ٓ يفا ٚدٌ، عم هلل ٚٚعؿٙ بعٗؿٙ ؾٛؾ٢ قب٘ علٖؿ َّٕ ٚنَ  إِ  ـَ
 ص.54:َكِٜٖ طاْفَقْظدِ  َصِٚدَ  

ٔٴ َل ا٭َل١ْڂ ،َعليك اٱغ٠ٛ ُٳ ٘  ٜٴ٪تٳ ٔٵ  عًٝت ٍڈ  َٹت ٌڈ  أٚ قتٛ ٔ  ،عت٭ڈ  أٚ ؾعت  ؾُت
ٔٵ ا٥تُٓٳوځ، ؾكؿ بٹهٹكٍّ سؿٻثٳوځ َٚ  ٌ ٘  ا٫٘ت٬ع  ٜٴشٹتبټ  ٫ځ َٳتل  عٓتؿٳى  ؾعٳت  ؾكتؿ  عًٝت
ٗٵؿٴ ا٥تُٓو، ؾكؿ يٹشٹؿڃعٹ٘ َليٹ٘ َٔ ي٦ٝلڄ نَُّوځ َٚٔ ،ا٥تُٓو ّٴ  َتل  ٚايڃعٳ ٘  ًٜتتم  بت
ٕٴ  . ايٓلى ب٭ٳ اٟلق١ٜٹ ٚايعٗٛؾٹ هلل نليٓفقڇ يػرلٙٹ اٱڇْهل
 بهٌ ؾليٛؾل٤ أسؿ أٟ َع أٚ◘  قنٛي٘ َع أٚ☾  اهلل َع عٗؿا نلٕ نٛا٤ٚ
 ،ٚايٓؿتلم  ايهتفب  يٛالّ َٔ َٓٗل أٟ إغ٬ف إٔ نُل ،ايُؿم يٛالّ َٔ ـيو
ٌ  ٫ ؾاَتت  َتل  ايًتكٚط،  ٖفٙ نلْت أٜلڄ بليًكٚط ٤ايٛؾل ٨ٚب  ٫ٚ سكاَتلڄ  ٝت
ْؿ ؾَِٔم ُأِحؾَّ ♂:◘  قنٍٛ اهلل ٜكٍٛ ٚيفيو س٫٬ڄ، ٝكّ ِٓ وضِ قَن ِظَْْد ُذُ ُّ

ِِ ًْ  -ادُْ
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َٶل أٚ سكّ س٫٬ لؾ٬ ٨ٛ :أٟ ٘ڄل أسٌ سكا  ٌٝ ٫ اييت ايًكٚط أَل ،(1) ▬ -يك
 نتٛا٤  ايًتكٚط،  ٖتفٙ  نلْتت  أٜتلڄ  بٗل ؾل٤ايٛ ٨ب ؾإْ٘ س٫٬ڄ; ٝكّ ٫ٚ سكاَلڄ
ٔ  اثتٓ٭  أٟ ب٭ أٚ ا٭درلٜٔ، ب٭ أٚ ايمٚد٭، ب٭ نلْت  اهلل ٭ٕ ايٓتلى;  َت
َٚ َيٚٔ:قلٍ تعلٮ ـَ  َأُّيه قدِ  َأْوُؾقا آَمُْقا افَِّذي َُ ًُ  اهلل بعٗتؿ  ليٛؾتل٤ ؾص، 1:اٶل٥ؿ٠ط ٖبِْٚف
ٞ  نُتل  بليعبلؾ٠، ٚإؾكاؾٙ تٛسٝؿٙ ٜكتٓٞ☾  ِ  ٜكتٓت  ٚستؿٙ  يتكع٘  إٮ ايتشتلن

اهلل تعتتلٮ ايعٗتتؿ عًتت٢ بتتين آؾّ أ٫ ٜعبتتؿٚا  ٚيكتتؿ أغتتف بليڀتتلغٛت، ٚايهؿتتك
ْ قلٍ تعلٮ:ٔايًٝڀلٕ،  ْد  َأَل َٓ ؿْ  َأْظ ُُ ْٔ ٌُُدوا َّٓ  َأن آَد َ  َبِْل َيٚ إَِف ًْ َْٔىٚنَ  َت فُ  افنَّ َّٕ ؿْ  إِ ُُ  َف

ٌِغٌ  َظُدو    ص.60:ٜوط ٖ(60) مه
٘  ٤إسٝل ٜكتٓٞ◘  قنٍٛ اهلل بعٗؿ ايٛؾل٤ ٕإ ِ  عٓٗتل  ٚايتفب  نتٓت  ٚتكتؿٜ
 أغٌ ؾُٔ اهلل، قنٍٛ ٣ُؿا إٔ يٗلؾ٠ َكت٢ٓ ٖٚفا أسؿ، نٌ قٍٛ ع٢ً قٛي٘
 ايٓتلى  بعٗتؿ  ايٛؾتل٤  ٚأَل ،ايًٗلؾ٠ ٖفٙ ٸ نلـب ؾٗٛ اٶكت٢ٓ ـيو َٔ ب٤ًٞ
٘  بٌ ايهفب أْٛاع أيؿ َٔ ؾٝ٘ ٚايػؿقغًـ ايٛعؿ  ايًكع دعٌ ؾكؿ ٔ  دعًت  َت

ٍٳ قلٍ نُل اٶٓلؾك٭ ٚآٜلت ايٓؿلم أقنلٕ ـْ  َأْرَبعٌ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ َـّ  َم ا اٚنَ  ؾِٔافِ  ـُ  ـَ

ٚ ًَ ـْ  ،َخٚفًِهٚ ُمَْٚؾِ ْٝ  َوَم َٕ ٚ ٌٜ  ؾِٔفِ  ـَ َِ َـّ  َخْه ُٓ ْٝ  ِماْْ ا َٕ ٚ ٌٜ  ؾِٔافِ  ـَ َِ ـْ  َخْها اِٚ   ِما ٍَ َُّاك افِّْ  َح

ٚ َٓ ـَ  إَِذا :َيَدَظ ِ َث  َوإَِذا َخٚنَ  اْؤَُت َذَب  َحدَّ  .(2) ▬َؾَجرَ  َخَٚصؿَ  َوإَِذا ،َؽَدرَ  َظَٚهَد  َوإَِذا ،ـَ
ٔٵٚٳ ٕٻ ،☺ ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٍٳ أځ ٍٳ◘  اهلل قٳنٴٛ عُ  َٓ ♂:قځل ِّ َُ ياَمنُ  ََيْ ارُ  اإْلِ ٍْ ُُ  ِف  َواْف

 ِٛ ِْ َٓ  ،اْمِرئٍ  َؿ عُ  َو ِّ َُ ْدُ   ََيْ ِذُب  افهِّ َُ ٚ َواْف ًً َٓ ،َْجِٔ عُ  َو ِّ َُ ُٜ  ََتْ َٕ َٚٔ
ُٜ  اْْلِ ا َٕ ََمٚ ْٕ  ▬ٚاًَْجًِٔا َوا

ٔڇٚٳ،  (3) ٔڇ عٳ ٍٳ ،☻ لىڈعٳبٻ ابٵ ٍٳ: قځل ٍٴ قځل ٍس، ََخٌْس ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ّْ  َيٚ: َؿُٚفقا بَِخ

ٍس؟ ََخٌْس  َوَمٚ اهلل َرُشقَل  ّْ َََض  َمٚ:َؿَٚل  بَِخ َد  َؿْق ٌ  َٕ ْٓ ًَ ِِّطَ  إِٓ اْف ؿْ  ُشا ِٓ ْٔ ا َِ ُهْؿ، َظ  َظاُدوه

قا َوَمٚ ُّ َُ ْرِ  َح ٌَ َزَل  َمٚ بِ ْٕ ؿُ  َؾَنٚ إِٓ اهلل َأ ِٓ ُر، ؾِٔ َْ ٍَ َٓ  َوٓ اْف ؿُ  َرْت َط ِٓ ُٜ  ؾِٔ ِٚحَن ٍَ  َؾَناٚ إِٓ اْف

                                                 

ٞ  4404ايڀدلاْٞ ٸ اٶعذِ ايهبرل أغكد٘  (صحٔح) (1) ٸ َتشٝض اٟتلَع    َٚشش٘ ا٭يبتلْ
6715. 

 ٚايًؿغ يًبػلقٟ . 58، َٚهًِ 34ايبػلقٟ أغكد٘  (صحٔح) (2)

 .1050ٸ ايهًه١ ايُشٝش١  ا٭يبلْٞ ٚسهٓ٘  8593أٴؿ أغكد٘  (حًـ) (3)
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ؿُ  ِٓ قا َوٓ ادَْْقُت، ؾِٔ ٍُ ٍَّ ََٔٚل  ض ُْ
ِ قا إِٓ ادْ ًُ

ٌََٚت  ُمِْ َِْغ، َوُأِخُذوا افَّْ ًِّ قا َوٓ بِٚف ًُ اٚةَ  َمَْ ـَ  افزَّ

ؿُ  ُحٌَِس  إِٓ ُٓ ْىرُ  َظْْ ََ  .(1) ▬اْف
ٔ ١ ٚا١لقدٝ ايؿاغ١ًٝ بليعٗٛؾ ايٛؾل٤ٚ ِ  َت  ١ٜٚايٓتكٚق  اي٬لَت١  ا١ُتل٥

قتتلٍ  ٚا٫نتتتككاق، ايهتت٬ّ ٚٝكٝتتل ا٭َتتٔ ٱقتتكاق اٱنتت١َٝ٬، يًؿٚيتت١
دِ  َوَأْوُؾقاْ ٔتعلٮ: ْٓ ًَ َُُواقاْ  َوَٓ  َظَٚهدتهؿْ  إَِذا اهلل بِ اَد  إَْياَمنَ  َتْ ًْ  َوَؿاْد  ِدَهٚاَتْقـِٔا َب
ُُؿُ  ِْ ًَ ؿْ  اهلل َج ُُ ْٔ َِ ٔالً  َظ ٍِ َِؿُ  اهلل إِنَّ  ـَ ًْ ُِقنَ  َمٚ َي ًَ ٍْ  .ص91:ايٓشٌط ٖ(91)َت

دِ  َوَأْوُؾقاْ ٔ:تعلٮ قلٍ ٤ليؿت٘، ٜٛل ٫ سٝل٠ َٚٓٗر ؾكٗ ٖٚفا ْٓ ًَ  إِنَّ  بِْٚف
َد  ْٓ ًَ ٚنَ  اْف وًٓ  ـَ ُٗ ًْ  ايؿٜلق أ٦ل٤ نٌ ٸ ايه٬ّ يًٓك ٚـيو ،ص34: اٱنكا٤ط َٖم

اَل َ  َأْؾُنقا♂:◘  قنٍٛ اهلل  يكٍٛٚ اٱن١َٝ٬، ًَّ ؿْ  اف ُُ َْْٔ  ٸ ؾكم ٫ٚ ،(2)▬َب
ـٹ َهًِ ب٭ ـيو  ا١لقد١ٝ ايع٬قلت ٚٸ اٱن١َٝ٬، ايؿٚي١ قعلٜل َٔ َٿٞٚ

 ع٢ً ٜٴعتؿ٣ أٚ اهلل سكَلت تٴٓٵتٗو مل َل ايه٬ّ، إٮ تؿعٛ اٱن١َٝ٬ ؾليؿٚي١
ؿُ  َٓ ٔتعلٮ قلٍ اٶهًُ٭، أقٗ ـُ ٚ َٓ ـِ  اهلل َيْْ ـَ  َظ ْ  افَِّذي ؿْ  َل ـُ ُِق ٚتِ ََ ـِ  ِف  ُي ي ْ  افدِّ  َوَل

ـُؿ ـ َُيِْرُجق ـُ  مِّ وُهؿْ  َأن ؿْ ِدَيِٚر ىُقا َتَزه ًِ َْ ؿْ  َوُت ِٓ ْٔ ٛه  اهلل إِنَّ  إَِف
ىِغَ  َُيِ ًِ َْ ََّٕم  (8) ادُْ  إِ

ؿُ  ـُ ٚ َٓ ـِ  اهلل َيْْ ـَ  َظ ؿْ  افَِّذي ـُ ُِق ـِ  ِف  َؿَٚت ي ـُؿ افدِّ ـ َوَأْخَرُجق ؿْ  مِّ ـُ  َظَذ  َوَطَٚهُروا ِدَيِٚر
ؿْ  ُُ ؿْ  َوَمـ َتَقفَّْقُهؿْ  َأن إِْخَراِج ََُقَلَُّ ُٖوْ  َي  - 8: اٶُتش١ٓط ٖ(9)افيَّٚدُِقنَ  ُهؿُ  َفاَِؽ َؾ

 (.20) ص9
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 

                                                 

بتكقِ   َشٝض اٟلَعٚسهٓ٘ ا٭يبلْٞ ٸ 10992ايڀدلاْٞ ٸ اٶعذِ ايهبرل أغكد٘  (حًـ) (1)
3240. 

 .54َهًِ  (صحٔح) (2)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ٬ؾ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
َع ع١ٓٝٝ ابٔ ☺ ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع سًِ عُك بٔ ا١ڀلب أسبيت ٸ اهلل، 

ٔٵسُٔ، ؾځ ٔڇ اهلل عٳبٵؿٹ عٳ ٍٳ☻  عٳبٻلىڈ بٵ ّٳ: قځل ٝٵٓٳ١ڂ قځؿٹ ٔٴ عٴٝٳ ٔڇ بٵ ُٵ ٔڇ سٹ ٍٳ سٴفٳٜٵؿځ١ځ بٵ  ؾځٓٳمٳ
ٔڇ عٳًځ٢ ٘ٹ ابٵ ٔڇ ايڃشٴكٿ أځغٹٝ ٕٳ قځٝٵوڈ بٵ ٔٵ ٚٳنځل ٔٳ ايٓٻؿځكڇ َٹ ِٵ ايَّفٹٜ ٗڇ ُٳكٴ ٜٴؿٵْٹٝ ٕٳ ،عٴ  - ايڃكڂكٻا٤ٴ ٚٳنځل

َٵشٳلبٳ -أٟ ايعًُل٤ ٚايعبلؾ  ُٳكٳ َٳذٳليٹوڇ أځ ٘ٹ عٴ ٚٳقٳتٹ ًٳل َٴ ٗٴ٫ٛڄ ٚٳ ٚٵ نځلْٴٛا نڂ  ،يٴتبٻلْٶل  أځ
ٍٳ ٝٵٓٳ١ڂ ؾځكځل ٔڇ عٴٝٳ ٘ٹ ٫ٹبٵ ٔٳا ٜٳل :أځغٹٝ ٌٵ أځغٹٞ بٵ ٘ٷ يځوځ ٖٳ َٹترلڇ  ٖٳتفٳا  عٹٓٵؿٳ ٚٳدٵ ٕٵ  ا٭ځ ـٹ ٞ  ؾځلنٵتتٳأڃ  يٹت
ٍٳ ؟عٳًځٝٵ٘ ٕٴ :قځل ـٹ ٘ٹ يځوځ نٳأځنٵتٳأڃ ٍٳ .عٳًځٝٵ ٔٴ قځل ٕٳ ☻ : عٳبٻلىڈ ابٵ ـٳ ٝٵٓٳ١ځ ايڃشٴكټ ؾځلنٵتٳأڃ ٕٳ يٹعٴٝٳ ـٹ  ؾځأځ
٘ٴ ُٳكٴ يځ ُٻل ،عٴ ًځ ٌٳ ؾځ ٘ٹ ؾٳغٳ ٝٵ ًځ ٍٳ عٳ ٞٵ :قځل ٔٳ ٜٳل ٖٹ ٛٳا ايڃػٳڀَّلبٹ بٵ ٍٳ  تٴعٵڀٹٝٓٳتل  َٳل هللٹؾځ  ٚٳ٫ځ ايڃذٳتمٵ

ِٴ ٍڇ بٳٝٵٓٳٓٳل تٳشٵهڂ ٓٹبٳ ،بٹليڃعٳؿٵ ُٳكٴ ؾځػٳ ِٻ سٳتٻ٢ عٴ ٕٵ ٖٳ ٘ٹ ٜٴٛقٹعٳ أځ ٍٳ بٹ ٘ٴ ؾځكځل َٹترلٳ  ٜٳتل  :ايڃشٴتكټ  يځ  أځ
َٹٓٹ٭ٳ ُٴ٪ٵ ٕٻ ايڃ ٍٳ تٳعٳليځ٢ اهلل إڇ ٘ٹ  قځل قَ  ُخْذ ٔ◘ يٹٓٳبٹٝٿت ٍْ ًَ ْرِف  َوْأُمرْ  اْف ًُ ـْ  َوَأْظاِرْض  بِاْٚف  َظا
ِٚهِِغَ  ٕٻص، 199طا٭عكاف: ٖاْْلَ ٔٵ ٖٳفٳا ٚٳإڇ ٖٹًٹ٭ٳ  َٹ ٖٳتل  َٳتل  هللٹٚٳا ايڃذٳتل ٚٳلٳ ُٳتكٴ  دٳل  عٴ

ٖٳل سٹ٭ٳ ٘ٹ تٳ٬ځ ٝٵ ًځ ٕٳ عٳ  .(1) اهلل نٹتٳلبٹ عٹٓٵؿٳ ٚٳقَّلؾڄل ٚٳنځل
 ٚايؿذتتلق ايعُتتل٠ َتتٔ اڄنتتجرل إغتتٛتٞ ٸ اهلل، عًتتٝهِ ٚهتتٔ ا١ًتتل ؾتتإٕ

 تتكم  قًٛبِٗ ٨عٌ َل ٚايتلبع٭ ايُشلب١ غًل سهٔ َٔ ٜكٕٚ نلْت  ٚايؿهلم
 .ٚايؿذٛق ايؿهل َٔ عًٝ٘ نلْٛا َل ٜٚذلنٕٛ ٚتً٭

 ٸ ا١ٟٓ، ؾقدت٘ ٜٚكؾعدٌ ٚع٬  اهلل إٮ ايعبؿ ٜككب ا١ًل سهٔنُل إٔ 
 .ا٭غ٬م َهلقّٜؿعٛ إٮ ◘  ايٓيب نلٕ ٚيكؿ

ْد قلٍ تعلٮ:ٔ ََ َـّ  َف َٞ  إِذْ  ادُِْٗمِْغَ  َظَذ  اهلل َم ًَ ؿْ ؾِٔ َب ـْ  َرُشقًٓ  ِٓ ؿْ  مِّ ِٓ ًِ ٍُ ُِق َإٔ ُْ  َي
ؿْ  ِٓ ْٔ َِ ؿْ  آَيٚتِفِ  َظ ِٓ ٔ ِـّ ؿُ  َوُيَز ُٓ ُّ ِِّ ًَ ََُٚب  َوُي َٜ  اْفُِ َّ ُْ

ُٕقاْ  َوإِن َواْْلِ ٚ ٌُْؾ  ِمـ ـَ ٍِل َؿ  َوااللٍ  َف
                                                 

 .4642ايبػلقٟ أغكد٘  (صحٔح) (1)
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ٌِغٍ   ص.164طآٍ عُكإ: ٖ(164) مه
ؾليعبلؾات َٔ َكلَؿٖل سهٔ ا١ًل ؾُج٬ اي٠٬ُ مثكتٗل ٜٓب ايؿشًتل٤  

هك، ٚايُؿقلت مثكتٗل تمن١ٝ ايٓؿو َٔ قـا٥ٌ ا٭غ٬م، ٚايُٝلّ مثكتت٘  ٚاٶٓ
ايتك٣ٛ ٖٚٛ اٱتٝلٕ بل٭ٚاَك ٜٚٓب ايٓٛا٢ٖ ٚنتٌ ا٭ٚاَتك ٚايٓتٛاٖٞ َؿٓت١ٝ     
٠هٔ ا١ًتل ٚا٠تر مثكتت٘ سهتٔ ا١ًتل ٚـيتو بتذٓتب ايكؾتح ٚايؿهتٛم          

 ٚايعُٝلٕ.
ُتً٭  ؾ٬ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ايتؿٜٔ ٸ اٶهتذؿ ؾكتط ُٜت٢ً ايكدتٌ َتع اٶ      

ٚغلقز اٶهتذؿ ٜتهتدل ًٜٚعتٔ ٜٚت٪ـ٣ ٜٚهتػك ٜٚٓتكب ٫ٚ ٜعڀت٢ ايٓتلى         
 سكٛقِٗ ٚ٪ًـ اٶٛاعٝؿ ٜٚهفب ؾٗفا نً٘ َٔ َهل٨ٚ ا٭غ٬م.

 أْ٘ نبب ٸ َٔ أععُٗل َعليك اٱغ٠ٛ، ٖٓلى ؾٓل٥ٌ نجرل٠ ٠هٔ ا١ًل،
ٍ  ايعتلٶ٭،  قب عًِٝٗ أْعِ ايفٜٔ َع ايُل٠٭ ٚدٛاق ايٓبٝ٭ َكاؾك١  اهلل ْهتأ

 ،☺ ايؿٻقٵؾٳا٤ٹ أځبٹٞ ٔٵعٳ، ؾځايكاٴ٭ أقسِ ٖٚٛ ٚقٴت٘ ٘ٯٓٿ ا١ٟٓ ٜبًػٓل إٔ يععِٝا
ٕٻ ٞٻ أځ ٍٳ◘  ايٓٻبٹ ءٌ  َمٚ♂:قځل ُؾ  َرْ ََ ـِ  ِمَٔزانِ  ِف  َأْث ِم ْٗ ِٜ  َيْق َ  ادُْ ََٔٚم

َِ ـْ  اْف ٍُِؼ  ِم ـٍ  ُخ ا ًَ  َوإِنَّ  ،َح

ٌُِض  اهلل
ٌْ ُٔ ِٚحَش  َف ٍَ ٌَِذيءَ  اْف  .(1) ▬اْف
ٔٵٚٳ ًٳ١ځعٳ عٳ ٕٻ ل٥ٹ ٞٻ أځ ٍٳ◘  ايٓٻبٹ ِف َدَرَجِٚت، َؿٚئِِؿ ♂:قځل َِ ُِ ـِ ُخ ًْ ُْٔدِرُ  بُِح ُجَؾ َف إِنَّ افرَّ

ٚرِ  َٓ ِْٔؾ َصٚئِِؿ افَّْ َِّ  .(2) ▬اف
ٔٵٚٳ ٕٻ ،☺ دٳلبٹكڈ عٳ ٍٳ أځ ٍٳ◘  اهلل قٳنٴٛ ْؿ ِمِّْال ♂:قځل ُُ ْؿ إَِلَّ َوَأْؿاَربِ ُُ ٌِّ ـْ َأَح إِنَّ ِم

َٚٔ
َِ ٚ َيْقَ  اف ًً

اٚ َياْقَ  َمِِْ ًً
ْؿ ِمِّْال َمِِْ ـُ اَد ًَ ْؿ إَِلَّ َوَأْب ُُ َوا ٌَ ْؿ َأْخاَلًؿٚ، َوإِنَّ َأْب ُُ  َأَحِٚشَْ

ِٜ َم

اقنَ  َُ ِٓ ْٔ ٍَ َُ ُؿقَن َوادُ ََُنادِّ  افثَّْرَثُٚروَن َوادُ
ِٜ ََٔٚم

َِ ٍٳ ا   ،  ▬اف ُٵٓٳتل   هللٹقځتليڂٛا: ٜٳتل قٳنٴتٛ ًٹ ، قځتؿٵ عٳ
ُٳل ا ٕٳ ؾځ ًٳؿٿقڂٛ ٚٳاٶڂتٳ ٕٳ  ٍٳايجٻكٵثٳلقٴٚ ٕٳ؟ قځل ٗڇكڂٛ ونَ ♂: ٶڂتٳؿځٝٵ ُ ازِّ َُ َُ

ٟ  ق٣ٚ. ٚ(3) ▬ ادُ  ايذلَتف
ٔٵ ٔڇ اهلل عٳبٵؿٹ عٳ ُٴبٳلقٳىٹ بٵ ٘ٴ، ايڃ ـٳ أځْٻ َٳ ٔٳ ٚٳ ٍٳ ايڃػٴًڂلڇ سٴهٵ ٛٳ :ؾځكځل ٘ٹ بٳهٵطڂ ٖٴ ٛٳدٵ ٍٴ ايڃ  ٚٳبٳفٵ

                                                 

 .  5632 َشٝض اٟلَعٸ  ا٭يبلَْٞٚشش٘ 2002ايذلَفٟ أغكد٘  (صحٔح) (1)

   .1620َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  199ا٠لنِ ٸ اٶهتؿقى  أغكد٘ ( صحٔح) (2)

   .2201ٸ َشٝض اٟلَع  َٚشش٘ ا٭يبلْٞ 2018 ايذلَفٟأغكد٘  (حًـ) (3)
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ُٳعٵكٴٚفٹ ـټ ايڃ ـٳ٣ ٚٳنځ  .ا٭ځ
ٔٵٚٳ ٍٳ☺  ـٳقٍّ أځبٹٞ عٳ ٍٳ: قځل ٞٳ قځل ٞټ يٹ َرنَّ  َٓ ♂:◘  ايٓٻبٹ

َِ
ـْ  ََتْ ُروِف  ِم ًْ ًْٔاٚ ادَْ  َوَفاقْ  َص

ََك َأنْ  ِْ ٍِْؼ  بَِقْجفٍ  َأَخٚ َ  َت  .(1)▬ َض
 ًٜٚب يو، اٜ٘ َٔ ٚع٢ً ،قلبًو َٔ ع٢ً ايهكٚق تؿغٌ ايٛد٘ ڀ٬ق١ؾ
ٔ  َٓتو  ايُتؿق  اًْكاع تٛدب بٌ ايكًب، اًْكاع ٚتٛدب ٚاحملب١، اٶٛؾ٠  ٚٷت

ٕ  عبٛنتلڄ  نٓتت  إـا يهٔ ،ٜؿ ٚدكب ،ٜكلبًو ٕ  ايٓتلى  ؾتإ  ٫ٚ، َٓتو  ٜٓؿتكٚ
ـٻ   َعو، بليتشؿخ ٫ٚ إيٝو، بلًٟٛى ًٜٓكسٕٛ نُل إٔ َهلعؿ٠ ايٓلى ٚنت

ٔ  عًٝٗتل  ٜتؿٚق  ايتيت  ايج٬ثت١  ا٭ٍَٛ ٖفٙا٭ـ٣ عِٓٗ َٔ سهٔ ا١ًل.   سهت
 .ا١ًل َعل١ًَ ٸ ا١ًل
 ٚأسل بأغ٬قو ايٓلى أسل ٚإٕ أ٫ د٬ي٘، دٌ اهلل َٔ َٓش١ ا٭غ٬مٚ
ثِ  ٚايؿاى ا٠هٔ ا١ًل ي٘ تعٗك َٚٔ ٚإسهلْو ٚبكى لْوٚسٓ بعڀؿو ايٓلى

اأ:أٖتتٌ بٝتتتو  َٙ ٌُااُدواْ  َأَّٓ  َربهااَؽ  َوَؿ ًْ ااٚهُ  إَِّٓ  َت ـِ  إِيَّ ًٚ  َوبِْٚفَقافِااَدْي اإٚ ًَ  ٖإِْح
 .ص23:اٱنكا٤ط

ٔٵٚٳ ًٳ١ځ عٳ ٍٳ: قځليځتٵ☼  عٳل٥ٹ ٍٴ قځل ؿْ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ـُ ؿْ  َخْرُ ـُ َْهِِافِ  َخاْرُ اٚ ِٕ َٕ  َوَأ

ـُ  َْهِع  ؿْ َخْرُ ِٕ▬(2). 
 ٖٓلى ٚنل٥ٌ َؿٝؿ٠ يتشه٭ ا١ًل ْفنك َٓٗل:إغٛتٞ ٸ اهلل، 

ٔ  ا١ًتل  ٕ٭ ـيتو  ٸ نتجرلاڄ  تٓؿتع  ؾلجمللٖؿ٠، ادجٚهدة - 1 ٔ  ْتٛع  ا٠هت  َت
ـَ ٔ، قلٍ تعلٮ:بلجمللٖؿ٠ اٶك٤ عًٝ٘ ٩ٌُ اشلؿا١ٜ ؿْ  ؾَِْٔاٚ َجَٚهُدوا َوافَِّذي ُٓ اِدَيَّْ ْٓ  َفَْ
َْٚ َِ ٌُ ِْغَ  دََعَ  اهللَ وإنَّ  ُش ًِ  .ص69:ايعٓهبٛتط ٖادُْح
 ـ١َُٝ، أغ٬قلڄ اقتهبت إـا ايٓؿو بٓكؿ ٚـيو ،وُمٚشٌُٓٚ افٍْس مراؿٌٜ - 2
ًٹٗل ُٵ  ايجتٛاب  ٯبتؿأ  أغفٖل َع أغك٣، َك٠ ا٭غ٬م تًو إٮ تعٛؾ أ٫ ع٢ً ٚسٳ

                                                 

 . 2626 َهًِأغكد٘ ( صحٔح) (1)

 3314 َشٝض اٟلَعبلْٞ ٸ يَٚشش٘ ا٭ 3895ايذلَفٟ أغكد٘  (صحٔح) (2)
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ُٻكٳتٵ تٛاْت إـا ايعكلب ٯبؿأ ٚأغفٖل أسهٓت، إـا  .ٚقځ
 ا٭يتٝل٤،  مثتكات  َعكؾت١  ؾإٕ ،اْلِؼ حًـ ظذ تٌٜادس أثٚر ف افٍُُر - 3

 .ؾعًٗل إٮ ايؿٚاعٞ أندل َٔ عٛاقبٗل سهٔ ٚانتشٓلق
ٌ  ٚـيو، اْلِؼ شقء ظقاؿٛ ف افْير - 4 ٘  َتل  بتأَت ٔ  ا١ًتل  نت٤ٛ  ٨ًبت  َت
 .ا١ًل قًٛب ٸ ٚايبػ١ٓ ٚايٓؿا١َ، ٚا٠هك٠ اٶ٬لّ، ٚاشلِ ايؿا٥ِ، ا٭نـ
 :ا٫نتتؿتلع  ؾعتل٤  ٸ ٜكٍٛ ايٓيب نلٕ شلفاٚ ععِٝ بلب ؾليؿعل٤، افدظٚء - 5

ُٓ ا ـِ  هِدّنا ؿفِ ًَ َّٔآٚ ظْل واسف، إٔٝ إّٓ  ٕحًِْٓٚ َُّيدي ٓ، إخالِ   ٕح  ٓ شا

َّٔآٚ يكف  .إٔٝ إّٓ  ش
 ؾليُتدل ; اْلًاـ اْلِاؼ ظِٔٓاٚ يَاق  افُل إخالؿٜٔ إشس مـ افهز - 6
 ٚايكؾل، ٚا٭ْل٠، ،ٚا٠ًِ ا٭ـ٣، ٚنـ ايػٝغ، ٚنعِ ا٫ستُلٍ، ع٢ً ٩ٌُ
 .ٚايعذ١ً ايڀٌٝ ٚتكى
ُِّػ  - 7 ُٛ افًٌقس وافَُىٔٛوافىالؿٜ ْؼ افٌِ  تُ  .، وَُتّْ
ٔ  َت٬ع  عٔ ا٭ثرل ابٔ قلٍواْلِؿ،  وافٌُٚؾؾ افٌُٚض - 8 ٞ  ايتؿٜ  :ا٭ٜتٛب
ٔٳ سًُٝلڄ نلٕ  عٔ ايتػلؾٌ نجرل ٜهكٙ، َل ع٢ً َبٛقاڄ َتٛاْعلڄ، ا٭غ٬م، سه

 .عًٝ٘ ٜتػرل ٫ٚ ٜٴعًُ٘ ٫ٚ َلٜهكٙ، ِٖأسؿ َٔ ٜهُع أَشلب٘، ـْٛب
اقَ  ُخْذ ٔقلٍ تعلٮ: وافًٍق وافهٍح، اْلٚهِغ ظـ اإلظراض - 9 ٍْ ًَ  َوْأُمارْ  اْف
ْرِف  ًُ ـْ  َوَأْظِرْض  بِْٚف ِٚهِِغَ  َظ  ص.199: ا٭عكافط ٖاْْلَ
10 -  ُٛ  عٓؿ ا٭دك استهبٚ ،افَِٛ ف تَُد ْجرة افٌوٛ ٕن :افٌوٛ َتّْ

 (.4) ايؿل١ًْ ا٭غ٬م انتهلب ع٢ً ٜع٭ َل أععِ َٔ ا٭َك ؾٗفا اهلل
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
 دل٤قا٥ع١ يًهًـ ايُلحل، سٝح ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع ق١ُ أسبيت ٸ اهلل، 

 ايتفْٛب،  أتتكى  ٚإٔ بٛأتت  إٔ أقٜؿ َلّإ ٜل: ؾكلٍ أؾِٖ، بٔ بكاِٖٝإ ٮإ قدٌ
 .اهلل أعُٞ ؾ٬ تعُُين أيٝل٤ ع٢ً ؾيين يٝٗل،إ أعٛؾ بٞ ـاإٚ

٘ أ ع٢ً تعُ٘ ؾ٬ اهلل تعُٞ إٔ أقؾت ٕإ: أؾِٖ بٔ بكاِٖٝإ ي٘ ؾكلٍ ! قْت
 ٜتل  نٝـ: ايكدٌ ؾكلٍ!! أقْ٘ غلقز: بكاِٖٝإ قلٍ أعُٝ٘؟ ؾأٜٔ: ايكدٌ ؾكلٍ

ٕ  إٔ ٞتهتتش  أَل: بكاِٖٝإ ؾكلٍ هلل؟ نًٗل ٚا٭قٗ َلّإ  هلل نًتٗل  ا٭قٗ تهتٛ
 أقْ٘؟ ع٢ً ٚتعُٝ٘
ٔ  تأنٌ ؾ٬ ٘ٝتعُ إٔ أقؾت ٕإٚ: بكاِٖٝإ قلٍ ثِ ٘  َت ٍ ! قلقت ٌ  قتل : ايكدت
  تعُٝ٘؟ ثِ قلق٘ َٔ تأنٌ ٕأ تهتشٞ أَل: بكاِٖٝإ ؾكلٍ أسٝل؟ ؾهٝـ
 !ؾٝ٘ ٜكاى ٫ َهلٕ ٸ ؾلعُ٘ اهلل تعُٞ إٔ ٫إ أبٝت ٕإؾ: بكاِٖٝإ قلٍ ثِ

ٞ  أَتل : بكاِٖٝإ ؾكلٍ نٓل؟ أُٜٓل َعٓل ٖٚٛ ـيو ٚنٝـ: ايكدٌ ؾكلٍ  تهتتش
 َٓو؟ قكٜب َعو ٖٚٛ تعُٝ٘ إٔ

 يٝأغف اٶٛت ًَو دل٤ى ؾلٕ اهلل، تعُٞ إٔ ٫إ أبٝت ٕإؾ: بكاِٖٝإ قلٍ ثِ
 ؟!ـيو ٲًو َٚٔ: ايكدٌ ؾكلٍ!! أتٛب ست٢ أْعكْٞ: ي٘ ؾكٌ قٚسو

 عًت٢  ٚأْتت  قٚسو ٜٚأغف اٶٛت ًَو ٜأتٞ إٔ تهتشٞ أَل: بكاِٖٝإ ؾكلٍ
 لبلْٝت١  دل٤تتو  اـإؾ اهلل، تعُٞ إٔ إٔ ٫إ أبٝت ٕإؾ: بكاِٖٝإ قلٍ ثِ اٶع١ُٝ؟
 ـيو ٚنٝـ: ايكدٌ ؾكلٍ .َعهِ ـٖبأ ئ: شلِ ؾكٌ ايٓلق ٮإ ٜأغفْٚو دِٗٓ

 ؟!َلّإ ٜل
 (.48) ؟!!ٖفا نٌ بعؿ اهلل َٔ تهتشٞ َلأ :بكاِٖٝإ ؾكلٍ 
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ٌ  ٚب٭ ب٘ ٜتُتع َٔ ب٭ ٩ٍٛ ْبٌٝ غًل ٝل٤أغٞ ا٠بٝب، ا٠  احملكَتلت  ؾعت
ٔٵؾځ، اٶٓهكات تٝلٕإٚ ِڈ عٳ ٔٵ نٳليٹ ٘ٹ عٳ ُٹعٳ : أځبٹٝ ٞټ  نٳت ٞ  أځغٳتلٙٴ  ٜٳعٹتغڂ  قٳدٴت٬ڄ ◘  ايٓٻبٹت  ؾٹت

ٍٳ ايڃشٳٝٳل٤ٹ َٔٚءُ ♂:ؾځكځل ـْ  اْْلَ يَمنِ  ِم  .(1) ▬اإْلِ
 ٔٳٚبتٝٻ  ا٠ٝل٤ بؿ١ًٝٓ ايتشًٞ ع٢ً اٶهًُ٭ اٱن١َٝ٬ ايًكٜع١ سجت ٚيكؿ 
ٔٵ ؾځ اٱن٬ّ ب٘ ٜتُٝم َل أبكل ٖٛ ايًكٜـ ا١ًل ٖفا إٔ◘  ايٓيب ٍٳ  أځْٳتوڈ  عٳت : قځتل
ٍٳ ٍٴ قځل ؾِّ  إِنَّ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ُُ ـٍ  فِ ٚ ِدي ًَ ُِ ُُِؼ  ،ُخ َٔٚءُ  اإلشال  َوُخ  .(2) ▬اْْلَ

 إٮ ٚقتلؾٙ  قبتٝض  نٌ عٔ َؿٙ، اٶهًِ ْؿو ٸ ا٠ٝل٤ غًل انتشهِ ٚإـا 
ٔ  ا١ًتل  ٖتفا  ْعـ إـا أَل، ٛرل إ٫ ٜأتٞ ٫ ٚا٠ٝل٤، ٘ٝب سهٔ أَك نٌ  ؾًت
٘  إ٫ ٣ً٘ ٩ٌ ٌ  ٚايٛقلست١  ايهتؿ ٕ اٱ ٨ٚتؿ ، ٚايؿشت ٘  ْهتل ّ  ْؿهت  أبتٛاب  أَتل

 .إيٝٗل ؾٝٓميل ٚاٶٓهك ايه٤ٛ َٔ َؿتٛس١
ٕ  إٔ نتجرلا  َٓ٘ ا٭سهٔ ؾإٕ، سهٓل ايٓلى َٔ ا٠ٝل٤ نلٕ ٚإـا  ا٠ٝتل٤  ٜهتٛ

ٔٵ، ؾا٥ُل علَٞاٶ َٔ اٱْهلٕ ٲٓع ٭ْ٘ تعلٮ اهلل َٔ ٔڇ اهلل عٳبٵؿٹ عٳ ٍٳ َٳهٵعٴٛؾٺ بٵ : قځل
ٍٳ ٍٴ قځل ُٔقا:♂◘  اهلل قٳنٴٛ َُْح ـْ  اْش َٔٚءِ اْاف َحؼَّ  هللا ِم َْاٚ :َؿَٚل  ،َح ِْ اٚ اهلل َرُشاقَل  َياٚ ُؿ َّٕ  إِ

َُْحِٔل ًْ ُد  َٕ ّْ َْٔس  :َؿَٚل  ،هللِ َواْْلَ َـّ  َذا َ  َف
َٔٚءَ  َوَفُِ ْشُِْح

ِٓ ـْ  ا َٔاٚءِ  َحاؼَّ  اهلل ِم اظَ  َأنْ  اْْلَ ٍَ  ََتْ

ْأَس  ـَ  ،َوَظك َوَمٚ افرَّ ٌَْى رْ  ،َحَقى َوَمٚ َواْف ـُ َُْذ ـْ  ،َذ َواْفٌِ  ادَْْقَت  َوْف ِخاَرةَ  َأَرادَ  َوَما ْٔ  َتاَر َ  ا

 َٜ َْٕٔٚ ِزيَْ ـْ  ،افده َّ َؾ  َؾ ًَ ْد  َذفَِؽ  َؾ ََ ـْ  اْشَُْحَٔٚ َؾ َٔٚءِ  َحؼَّ  اهلل ِم  (.48) (3) ▬اْْلَ
ٟ  ؾ١ًٝٓ ٜكٍٛ  ٔ  ٖهتفا :  ايؿنتٛق عبؿ ايععتِٝ بتؿٚ  إٔ◘ قنتٍٛ اهلل   بتٝٸ

 ٚإٔ ،٠تؿٜح ايتيت ـنتكت ٸ ا   ا٭َٛق ٖفٙ ٯذُٛع تهٕٛ اهلل َٔ ا٠ٝل٤ سكٝك١
 .َٓٗل تكى َل قؿق ع٢ً سٝل٩ٙ ْكِ ي٦ٝل َٓٗل تكى َٔ

٘  ٜٓع ؾ٬ ايًكى، عٔ ليتٓمٙب ٬ُ٢ ايكأى سؿغ: ا٭َٛق ٖفٙ ٚأٍٚ  قأنت
 ايتكأى  ؾشؿتغ : تؿُت٬ٝ ٚ تهتدلا،  اهلل عبتلؾ  ع٢ً ٜكؾع٘ ٫ٚ نلدؿا، اهلل يػرل

                                                 

 .  36َٚهًِ  24أغكد٘ ايبػلقٟ ( صحٔح) (1)

 .2149ٚسهٓ٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  4181أغكد٘ ابٔ َلد٘  (حًـ) (2)

 .2638َشٝض ايذلغٝب  ٚسهٓ٘ ا٭يبلْٞ 2458ايذلَفٟأغكد٘  (فٌره حًـ) (3)
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. ـٕٚا٭ ٚايعت٭  ٚايًهتلٕ،  نليؿِ ا٠ٛاى َٔ ٚعلٙ َٚل قأن٘ ٩ؿغ إٔ: َعٓلٙ
ٍ  ٲٓع ا٠كاّ ٚأنٌ يب١ٗ، ؾٝ٘ َٚل ا٠كاّ أنٌ بلدتٓلب ٜهٕٛايؿِ  ؾشؿع٘  قبتٛ
ّ  عٔ ؾإَهلن٘ ايًهلٕ ٚأَل ،ايؿعل٤  ايهتفب، ؾبتذٓبت٘   ٚادتب،  ٚايًتك  ا٠تكا

ٌ  عًِ، بػرل اهلل ع٢ً ايكٍٛ ٜهٕٛ ٚب٘ ايمٚق، ٚيٗلؾ٠ ٚاي١ُُٝٓ، ايػٝب١،ٚ  ٚنت
 أَل إيٝ٘، ايٓعك ي٘ ٨ٛل ٫ ٶل ٓعكاي عٔ ؾبشؿعٗل ايع٭ ٚأَل، اٶٛبكلت َٔ ـيو
 إٮ ا٫نتتُلع  ٚبتذلى  ٚايؿذٛق، ا١ٓل إٮ ا٫نتُلع بذلى ٜهٕٛ ؾشؿعٗل: ا٭ـٕ

ّ  َل نٌ إٮ ا٫نتُلع ٚبذلى ٚاٶعللف، ايكٝٓلت ٕ  إيٝت٘،  ا٫نتتُلع  اهلل ستك  ؾتإ
٘  يًُٓهتك  اٱْهلٕ انتُع ؾإـا زلع٘، أٚ قآٙ إـا اٶٓهك بتػٝرل ٤ل٘ب اٶهًِ  أيؿت
 .َٓهكا ٜٓهك ٫ٚ َعكٚؾل ٜعكف ٫ ٢ست قًب٘،

٘  ٨ٛل ٫ َٔ ْعك عٔ سؿع٘ ايكأى سؿغ ٸ ٜٚؿغٌ  ٚأَتل  إيٝت٘،  ايٓعتك  يت
 .يب١ٗ ؾٝ٘ َٚل سكاّ ؾٝ٘ ٜؿغٌؾ٬  ايؿِ، سؿغ

ٔ  ستٛاٙ  َل ٚأَل ٘  ؾتلٶكاؾ  ايتبڀ ٘  اهلل أَتك  قتؿ  ايؿتكز  ٚسؿتغ  ايؿتكز،  بت  بت
ِمِْغَ  ُؿؾٔ:ؾكلٍ ْٗ ُّ ِْ قا فِّ ٌُوه ـْ  َي ُيقا َأْبَهِٚرِهؿْ  ِم ٍَ ؿْ  َوََيْ ُٓ ـَك َذفَِؽ  ُؾُروَج ؿْ  َأْز  إِنَّ  ََلُ
ًُقنَ  بَِم  َخٌِرٌ  اهلل ِمَِْٚت  َوُؿؾ( 30) َيْهَْ ْٗ ُّ ِْ ـَ  فِّ ٌُْوْوا ـْ  َي َـّ  ِما ـَ  َأْبَهاِٚرِه ْيا ٍَ  َوََيْ

َـّ  ُٓ َٓ  ُؾُروَج ـَ  َو ٌِْدي َـّ  ُي ُٓ َُ َّٓ  ِزيَْ رَ  َمٚ إِ َٓ ٚ َط َٓ  ص.31 - 30:ايٓٛقط ِٖمْْ
ٍ  ا٭٘بتل٤  إٮ ايتفٖلب  ٸ اٶ٪َٓتلت  تهلٌٖ بايكً ٩مٕ ٚٷل ٘  ايكدتل  ٭تؿت

ٔ  ٚٶهتٗل  إيٝٗتل  ٚايٓعك اٶػًع١ ايعٛق٠ ع٢ً ايهًـ َٔ ٰٚهِٝٓٗ ا٭نبلب،  َت
ٔ  اٶهتًُلت،  َعًك اهلل ؾلتك٭. ْكٚق٠ غرل ٔ  ؾتكٚدهٔ،  ٚاسؿعت  إٔ ٚاعًُت

 !.اٯغك قؾع أسؿُٖل قؾع إـا قكْل٤، ٚاٱٲلٕ ا٠ٝل٤
ٔ  ا٫نتتشٝل٤  سكٝك١ َٚٔ ٔ  ٭ٕ اٶتٛت،  ـنتك : ايتكب  َت َآيت٘   إٔ ـنتك  َت

٘  ايعلدًت١،  ايًفات َٔ ؾلت٘ َل عًٝ٘ ٖلٕ ،يًُٛت ٚايؿٓل٤ ّ  َتل  ٚأُٖت ٔ  ًٜتم  َت
 َٚتؿع  ايتؿْٝل،  لٜٓت١  تتكى  بٓعُٝٗتل  ايؿتٛل  أٟ اٯغك٠ أقاؾ َٚٔ اٯد١ً، ً٘ب

ٚؾِيِغَ ٔ:ؾكلٍ ؾكٚدِٗ ا٠لؾع٭ ؿْ  َواْْلَ ُٓ ٚؾَِيِٚت  ُؾُروَج ـَ  َواْْلَ اـِِري ثِراً  اهلل َوافذَّ  ـَ
اـَِراِت  ؿ اهلل َأَظدَّ  َوافذَّ َرةً  ََلُ ٍِ ٌْ  .ص35:ا٭سمابط َٖظئِمً  َوَأْجراً  مَّ
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 عًُتل٤  ٜعكٸؾ٘ ؾل١ذٌ، ٚا٠ٝل٤ ا١ذٌ ب٭ نبرل ؾكم ٖٓلىإغٛتٞ ٸ اهلل، 
ٍ  َٛقتـ،  ْتٝذ١ اقتبلى: بأْ٘ ايٓؿو ِ  نهت٪ا  ايڀليتب  ؾتذتؿ .. يًڀليتب  اٶعًت
.. غٛف عٔ د٫، عٔ ْلتر ؾل١ذٌ ،بْٛٛع قأٜ٘ عكٗ ٜهتڀٝع ٫ٚ ٪ذٌ

٘  ك٣ٜت .. ْعٝؿ١ يػ١ُٝ ا١ذٛي١ ؾليًػ١ُٝ  بت٘،  ٜڀليتب  ٫ٚ َٗٓتَٛل  سكت
 يػُت١ٝ  قٜٛت١،  يػ١ُٝ عٔ ْلتر ا٠ٝل٤ ٕإؾ.. ٰلَل ـيو عهو ا٠ٝل٤ ٚيهٔ

 (.48) ايكبل٥ض تؿعٌ إٔ تهتعًٞ.. نكٲ١ ؾٗٞ قُٝتٗل تهتًعك
ٔٵؾځ ٍٳ☺  ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٍٳ: قځل ٍٴ قځل ياَمنُ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ًُقنَ  بِْواعٌ  اإْلِ ٌْ  َأوْ  َوَشا

ُهقنَ  بِْوعٌ  ًٜ  َوِش ٌَ ًْ ٚ ،ُص َٓ ُِ َْٖؾَو َّٓ  إَِففَ  َٓ  َؿْقُل  َؾ ََٕٚهٚ ،اهلل إِ ُٜ  َوَأْد ََذى إَِمَٚض ْٕ ـْ  ا  ،افىَِّرياِؼ  َظ

َٔٚءُ  ٌٜ  َواْْلَ ٌَ ًْ ـْ  ُص يَمنِ  ِم  .(1) ▬اإْلِ
، َ٪َٓتل  َتلق  ؾٝ٘ ُعتٜ َٔ يعب١ ٚنت٭ بٓع َٔ ٜتهٕٛ ٲلٕاٱ ٕأ أٟ

 .ؾكط ا٠ٝل٤ ـنك ٚيهٓ٘ ايًعب ٖفٙ ٜفنك مل◘  ايٓيب إٔ ٬ْسغٚ
 يًبٓتع  بٝتؿى  نتٝأغف  ا٠ٝتل٤  إٔ عًت٢  َتك١٩  يؿ٫ي١ ْٗلا !!!اهلل نبشلٕ

 (.48) ايًعب بك١ٝ َعو آْبڀت سٝٝل نٓت ٕإؾ، يعب١ ٚايهت٭
ٔٵٚٳ ٔڇ عٳ ُٳكٳ ابٵ ٍٳ☻  عٴ ٍٳ :قځل ٍٴ قځل اْجَ  رٕاٚءُ ؿُ  واإليمن ٔٚءُ اْلَ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ًً ٔٚ 

  (2) ▬ٴرأَخ  عَ ؾِ رُ  َِٚهَ دِ َح أَ  عَ ؾِ رُ  ا٘ذَ ؾَ 
 َهْٛتلت  َٔ أنلنٞ دم٤ ا٠ٝل٤!!! إْٗل ؾ٫ي١ َك١٩ ع٢ً إٔ اهلل نبشلٕ

 ، نُل أْ٘ قكٜٔ يٲٲلٕ إـا قؾع أسؿُٖل قؾع اٯغك.ٲلٕاٱ
 ()شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ

* * * 

                                                 

 .ٚايًؿغ ٶهًِ 35 َهًِ، 9ٚ ايبػلقٟأغكد٘  (صحٔح) (1)

 .1603 عَشٝض اٟلََٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ  58ا٠لنِ ٸ اٶهتؿقى أغكد٘  (صحٔح) (2)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
نلمل بٔ عبؿ اهلل بتٔ عُتك،    ايعلبؿ بيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع لٖؿأس

 نتلمل  ؾٛدتؿ  ٝڀتٛف، ي ا٠كّ ؾغٌٜفنك إٔ أَرل اٶ٪َٓ٭ نًُٝلٕ بٔ عبؿ اٶًو 
 علبؿ لاٖؿٷ ٖٚٛ - بٝؿٙ ٚسفا٩ٙ بليبٝت ٜڀٛف ا١ڀلب بٔ عُك بٔ اهلل عبؿ بٔا

ُٻٓٻل: عٓ٘ ٜكٛيٕٛ  بلٶٛنتب  نًُٝلٕ ؾُك - قُٖلڄؾ عًك بج٬ث١ ؾٛدؿْلٖل عًٝ٘ َل ثٳ
 عتلمل  ٭ْ٘ ٜؿٙ يٝٴكځبٿٌ َٓ٘ ٚاقذلب تٛقـ نلٶلڄ قأ٣ ؾًُل ٚا٭َكا٤، ايٛلقا٤ َٚع٘
ٞٻ  أيځتوځ ! نتلمل  ٜل: نًُٝلٕ ي٘ ؾكلٍ ؾهشبٗل، ا٭١َ، ٍ  سلدت١؟  إيت  ٜتل : نتلمل  قتل
ٞٻ أتعكٗ اهلل؟ َٔ تهتشٞ أَل! نًُٝلٕ  ؾًُتل  ؾذلنت٘،  اهلل؟ بٝت ٸ اٶهل٥ٌ عً
ٞٻ أيځوځ: قلٍ ايه٪اٍ، عًٝ٘ عكٗ غكز  َٔ أّ ايؿْٝل سٛا٥ر َٔ: قلٍ سلد١؟ إي
 اهلل، إ٫ ٲًهٗتل  ؾت٬  اٯغتك٠  أَتل  ايتؿْٝل،  سٛا٥ر َٔ بٌ: قلٍ اٯغك٠؟ سٛا٥ر
ٟ  َٔ ايؿْٝل سٛا٥ر نأيت َل ٖٛ، إ٫ إي٘ ٫ ايفٟ ٚاهلل: قلٍ ٛ  ٲًهٗتل  ايتف  ٖٚت
 .(57) َٓو؟ أنأشلل ؾهٝـ اهلل،

ٍٳ ٞټ ٚٳقځل ًٹ ٔٴ عٳ ٌ ٸ َعًكلت َشٝض ايبػتلقٟ نًُت١    ٘ځليٹبٺ أځبٹٞ بٵ  ٯتل٤  تٴهٳتذٻ
ٌٿ  َٴكڃبٹًځت١ڄ  اٯغٹتكٳ٠ڂ  ٚٳاقٵتٳشٳًځتٵ َٴؿٵبٹكٳ٠ڄ ايؿټْٵٝٳل اقٵتٳشٳًځتٵ: ايفٖب ُٳتل  ٚٳاسٹتؿٳ٠ٺ  ٚٳيٹهڂت ٗٴ ٓٵ  َٹ
ٕٳ ٔٵ ؾځهڂْٛٴٛا بٳٓٴٛ ٔٵ تٳهڂْٛٴٛا ٚٳ٫ځ ،اٯغٹكٳ٠ٹ أځبٵٓٳل٤ٹ َٹ ٕٻ ،ايؿټْٵٝٳل أځبٵٓٳل٤ٹ َٹ ّٳ ؾځإڇ ٛٵ ٌٷ  ايڃٝٳ ُٳت  ٚٳ٫ځ عٳ

ٌٷ ٚٳ٫ځ سٹهٳلبٷ ٚٳغځؿٶا ،سٹهٳلبٳ ُٳ  .عٳ
َُٚعُ  ُؿْؾ ٖٔٚفا َُؿاقل يكٍٛ اهلل تعلٮ: َٔٚ َم ْٕ ـِ  َخاْرٌ  َوأِخاَرةُ  َؿِِٔاٌؾ  افادَّ  دَِّا

ََك  ص.77طايٓهل٤: ٖاتَّ
ٓٶتل   اهلل قٴ٘ أٴؿ اٱَلّ ـنكأغٞ ا٠بٝب،  ٘  ٸتعلٮ أٜ ٍ  ايمٖتؿ  نتلبت : قتل

 :أْٛاع ث١ث٬ ع٢ً ايمٖؿ
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 .ايعٛاّ لٖؿ ٖٚٛ: ا٠كاّ تكى :إول
 .ا١ٛاّ لٖؿ ٖٚٛ: ا٬٠ٍ َٔ ايؿٍٓٛ تكى :افثّٚن
 .تعلٮ بلهلل ايعلقؾ٭ اهلل أٚيٝل٤ لٖؿ ٖٚٛ: اهلل عٔ ٜٴًػٌ َل تكى :افثٚفٞ
ٔ  ٜؿتكع  ٫ ايماٖتؿ : أٜٓلڄ ٚقلٍ ـ  ٫ٚ ٯٛدتٛؾ  ايتؿْٝل  َت  عًت٢  َٓٗتل  ٜأنت

 ايتأنـ ٜهٕٛ ؾقد١ أٟ ٚإٮ بلٶلٍ؟ يؿكعا ٜهٕٛ ؾقد١ أٟ إٮ يهٔ ، ٚؿكٛؾَ
ٞ  بلٶلٍ نكٚقٙ ايٓلى ؾبعٕ ؾكؿٙ؟ ع٢ً ٟ  ٘بٝعت  ٸ ايتيت  ايؿڀتك٠  سهتب  عتلؾ

ٕ  بههتب٘،  ٚايهكٚق اٶلٍ سب ع٢ً ٢بٛي١ ؾليٓؿو ،يٓؿوا  ـٖتب  إـا ؾلٱْهتل
 َتلق  ايًتٗك  آغك ٸ ؾًو ؾإـا ايكاتب، قبٕ ٸ َهكٚقاڄ ٜهٕٛ ايكاتب ٜكبٕ
ٛ  ْٚع أٟ إٮ يهٔ ٘بٝعٞ، ايػِ َٔ ْٛع ؾٝ٘ ٕ  ٖت ٘  بلٶتلٍ؟  َهتكٚقاڄ  ٜهتٛ  نأْت
ٍ  أنٌ اٶٛت ع٢ً أقبٌ ٶل ايبػٌٝ ـيو ؾعٌ نُل أن٬ڄ، ٜأنً٘ إٔ ٜكٜؿ  ستت٢  اٶتل
 .٘بٝعٞ غرل ٖفا غرلٙ، ب٘ ٜٓتؿع ٫

ـ  َٚع٘ لاٖؿاڄ ايكدٌ أٜهٕٛ: تعلٮ  اهلل قٴ٘ أٴؿ يٲَلّ ٚقٌٝ  ؾٜٓتلق؟  أيت
 غرل قًب٘ إٔ: ٯع٢ٓ ْكُت، إـا ٩مٕ ٫ٚ لاؾت إـا ٜؿكع أ٫ يكٜڀ١ ْعِ،: قلٍ

ـ  ٢ًَ نأْ٘ ًٜعك ٫ لاؾت ؾإـا بلٶلٍ، َتعًل ِ  ْكُتت  ٚإـا ،قنعت١  أيت  ٜػتت
 .ايؿٜٔ َٔ أِٖ اٶلٍ عٓؿٙ َلق ٚإ٫ اٶعلَٞ، ٸ ٚقع نأْ٘

  ٫؟ أّ لاٖؿ أْ٘ ٜعكف نٝـ ٜلق٠، عٓؿٙ يػِ: ؾُج٬
ٔ  ٜٚتتأغك  ت،َتًٛا  ٜٚ٪غك اهلل، ٘لع١ عٔ تًػً٘ ايتذلق٠ إٔ قأ٣ إـا  عت

 ؾْٜٝٛتلڄ،  إْهتلْلڄ  َٚتلق  اهلل، ٸ ٚاٱغت٠ٛ  ٚا٠ًل ايعًِ ؾقٚى ٚعٔ اٶهلدؿ،
 ؾٗٛ يٝو بماٖؿ.

 ٸ ٠ٛتٚاٱغت  اٶهذؿ، عٔ ٫ٚ ايعبلؾ٠، عٔ تكڀع٘ مل ايتذلق٠ إٔ قأ٣ إـاٚ
 ؾكترل  دتل٤ٙ  ٚنًُتل  ٜٚتُتؿم،  ٚايُتؿقلت  ايمنل٠ ٜٚعڀٞ ايعًِ، ٚسًل اهلل،

 ؾٗٛ لاٖؿ. ،..اخلاٶهلدؿ ٓل٤ٚيب يًُذلٖؿٜٔ ٜٚعڀٞ أعڀلٙ،
 قلٍ نُل َؿكٛؾ، ع٢ً َٓٗل ٜأنـ ٫ٚ ٯٛدٛؾ، ايؿْٝل َٔ ٜؿكع أ٫ ليمٖؿؾ
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ْٔالٔ:تعلٮ َُ
َْٖشْقا فِ ؿْ  َمٚ َظَذ  َت ُُ َرُحقا َوٓ َؾَٚت ٍْ ؿْ  بَِم  َت ـُ  إٔ: أٟص 23:ا٠ؿٜؿط ٖآَتٚ

ـْ  َأَصاَٚب  َمٚٔ:احملؿٛظ ايًٛع ٸ اٶُل٥ب نٌ نتب ٚدٌ عم اهلل ٍٜ مُ  ِما ٌَ  ِف  ِهأ
َْرضِ  ْٕ ؿْ  ِف  َوٓ ا ُُ ااا ًِ ٍُ ْٕ َّٓ  َأ َُااااٍٚب  ِف  إِ ـْ  ـِ ٌْااااؾِ  ِمااا َأَهاااٚ َأنْ  َؿ ْزَ   َذفِااااَؽ  إِنَّ  َٕ
اارٌ  اهلل َظااَذ  ًِ ْٔال( 22) َي اا َُ

َْٖشااْقا فِ ؿْ  َمااٚ َظااَذ  َت ُُ َرُحااقا َوٓ َؾااَٚت ٍْ ؿْ  بِااَم  َت ـُ   ٖآَتااٚ
ٛ  َتل  ٶلـا؟ ا٭قٗ، ٸ ٧ًكٗل إٔ قبٌ َٔ: أٟص 23 - 22:ا٠ؿٜؿط  ايهتبب  ٖت

 ٩تؿخ  إٔ قبٌ اهلل عٓؿ َهتٛب ٖفا بإٔ َٚٛقٓلڄ َ٪َٓلڄ نٓت يٛ ٭ْو ٚا٠ه١ُ؟
 ؾٝ٘ تٓمٍ ؾ٬ ؾكؿت٘ ٚيٛ ي٤ٞ، نٌ ٖٛ نأْ٘ ؾكسلڄ، ب٘ تڀرل ٫ دل٤ى نٛا٤ يو،

 اْت٢ٗ َٚكٓٞ، َٚكؿق َهتٛب أَك ٖٚٛ ي٤ٞ، نٌ يٝو ٭ْ٘ ايٝأى، غُكات
٘  تؿكع ؾ٬ ٚدٌ، عم اهلل قٓلٙ قؿ ي٤ٞ ايهتلب، ٸ ايفٟ ٚقٓٞ  ٷتل  أنجتك  بت
 (.64) يكعلڄ ًُٜض ٷل أنجك يؿكؿٙ تػتِ ٫ٚ يكعلڄ، ٨ب
، َٚتٔ أقٚع أسلؾٜتح   دتؿاڄ  نتجرل٠  ايمٖتؿ  ٚؾٌٓ ايؿْٝل ـّ ٸ ا٭سلؾٜحٚ

ٔٵ ايمٖؿ ا٠تؿٜح ايتفٟ أغكدت٘ ايبػتلقٟ ٚغترلٙ       ٔڇ  اهلل عٳبٵتؿٹ  عٳت ُٳتكٳ  بٵت  ☻  عٴ
ٍٳ ٍٴ أځغٳفٳ: قځل ُٳٓٵهٹبٹٞ◘  اهلل قٳنٴٛ اَٚل ؾَ ♂:بٹ ـْ  ََ ا َٔٚ ِف  ـُ ْٕ َّٕاَؽ  افاده َٖ ٌٛ  ـَ  َظاٚبِرُ  َأوْ  َؽِريا

ٕٳ ، ▬َشٌِٔؾٍ  ٔٴ  ٚٳنځتل ُٳتكٳ  بٵت ٍٴ ☻  عٴ ـٳا :ٜٳكڂتٛ َٵهٳتٝٵتٳ  إڇ ُٻتبٳلعٳ  تٳٓٵتٳعٹتكٵ  ؾځت٬ځ  أځ ـٳا،  اي  ٚٳإڇ
َٵبٳشٵتٳ ُٳهٳتل٤ٳ  تٳٓٵتٳعٹتكٵ  ؾځ٬ځ أځ ٔٵ  ٚٳغٴتفٵ ،  ايڃ ْٹتوځ  َٹتشٻتٹوځ  َٹت ُٳكٳ ٔٵ ،  يٹ َٹت  سٳٝٳلتٹتوځ  ٚٳ
ٛٵتٹوځ ُٳ  .(1)يٹ
ٔٵٚٳ  َٳهعٴٛؾٺ اهلل عٳبٵؿٹ عٳ ٔٵ  ٍٳ☺  بٹ ّٳ: قځل ٍٴ ْٳل ُٹترلڈ  عٳًځت٢ ◘  اهلل قٳنٴٛ ّٳ  سٳ  ؾځكځتل
٘ٹ ؾٹٞ أځثٻكٳ ٚٳقځؿٵ ًڃٓٳل دٳٓٵبٹ ٍٳ ٜٳل ؾځكڂ ٛٵ :اهلل قٳنٴٛ ٘ځل٤ٶ يځوځ اتٻػٳفٵْٳل يځ  ؟ -أٟ غڀل٤  - ٚڇ

ٍٳ َٔٚ َوَمٚ ِل  َمٚ♂:ؾځكځل ْٕ َٕٚ َمٚ! ؟فِِده َٔٚ ِف  َأ ْٕ ٍٛ  َّٓ إِ  افده َراـِ ََُيؾَّ  ـَ َٝ  اْش ا  ُثاؿَّ  َصاَجَرةٍ  ََتْ

ٚ َراَح  َٓ ـَ  .(2)▬َوَتَر
ٔٵٚ ٌڇ عٳ ٗٵ ٔڇ نٳ ٟٿ  نٳعٵؿٺ بٵ ٍٳتقځت ☺  ايهٻتلعٹؿٹ ٞٻ  أځتٳت٢ : ل ٌٷ ◘  ايٓٻبٹت ٍٳتؾځكځت  قٳدٴت   :ل

ٍٳ ٜٳل ٌڈ عٳًځ٢ ؾٴيَّٓٹٞ ،اهلل قٳنٴٛ ُٳ ـٳا عٳ ٘ٴ أځْٳل إڇ ًڃتٴ ُٹ ٞ  اهلل أځسٳبٻٓٹٞ عٳ ٍٳ  ؟ايٓٻتلىٴ  ٚٳأځسٳبٻٓٹت  ؾځكځتل
                                                 

 .6416ايبػلقٟ أغكد٘  (صحٔح) (1)

 .5668َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  2377ايذلَفٟ أغكد٘ ( فٌره صحٔح) (2)
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ٍٴ َٔٚ ِف  اْزَهْد ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ْٕ ٌََّؽ  افده
سِ  َأْيِدي ِف  ؾَِٔم  َواْزَهْد  اهلل َُيِ ٌهق َ  افَّْٚ

 .(1)▬َُيِ
 :أقهلّ ايمٖؿَعليك اٱغ٠ٛ، 

 .ع٭ ؾكٗ ٖٚٛ ،ا٠كاّ ٸ لٖؿ :إول 
 أ٠كتت  قٜٛتت  ؾإٕ ايًب١ٗ، َكاتب ٚهب ٖٚٛ ايًبٗلت، ٸ لٖؿ :افثّٚن
 .أٚٮ ؾٝٗل ٚايمٖؿ ،َهتشبلڄ تكنٗل نلٕ ْعؿت ٚإٕ دب،ايٛا بليكهِ

 اٱْهلٕ عٔ ايما٥ؿ٠ ا٭يٝل٤ اٶبلسلت، ٸ ٜعين: ايؿٍٓٛ ٸ ايمٖؿ :افثٚفٞ
 .ايهُليٝلتٚ ايذلؾٝٗٝلت: أٟ

ٔٵ. ايه٬ّ َٔ ٜعين ٫ ؾُٝل لٖؿ :افرابع ٍٳ☺  ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٍٳ:قځل ٍٴ  قځل  قٳنٴتٛ
ـْ ♂:◘  اهلل ـِ  ِم ًْ فُ  ادَْْرءِ  إِْشاَل ِ  ُح ـُ ِْٔفِ  َٓ  َمٚ َتْر ًْ  .(2)▬َي

 تفٖب؟ نٛف أٜٔ ٚإٮ د٦ت؟ أٜٔ َٔايمٖؿ ٸ ايتڀؿٌ، ؾٝكٍٛ  :اْلٚمس
ٔٵؾځ؟ َٚٔ َٚٔ قًٌٝ؟ قبٌ تهًِ نٓت َٚٔ َعو؟ نلٕ َٚٔ ُٴػٹرلٳ٠ٹ عٳ ٔڇ ايڃ  يٴعٵبٳ١ځ بٵ
ٍٳ☺  ٍٳ: قځل ٞټ  قځل ؿْ  َحرَّ َ  اهلل إِنَّ ♂:◘  ايٓٻبٹت ُُ ْٔ َِ اقَ   :َظ َُ ُ  ُظ ْٕ اِٚت ا َٓ ٌََْاِٚت  َوَوْأدَ  ،مَّ  ،اْف

ِرهَ  َوَهِٚت  َوَمَْعَ  ـَ ؿْ  َو ُُ ْثَرةَ  ،َوَؿَٚل  ؿَِٔؾ  :َف ـَ الِ  َو َٗ ًه َٜ وَ  ،اف  .(3)▬ادَْٚلِ  إَِوَٚظ
 ٙ.ٜمٖؿ بٌ ٚايجٓل٤، اٶؿع ٜڀًب ٬ؾ ٚايجٓل٤، اٶؿع ٸ ايمٖؿ :افًٚدس
 .َج٬ڄ اٶًكن٭ قتلٍ ٚٸ اٶعكن١ ٸ بليٓؿو ايمٖؿ: افًٚبع

 .(64) ايمٖؿ إغؿل٤: ٚأُٖٗل أؾًٓٗل ٖٚٛ :فثٚمـا
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٘  ٟٖتلؾ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع ق١ُ قدٌ َٔ بين إنتكا٥ٌٝ قتتٌ تهتع١    

ٔٵٚتهتتع٭ ْؿهتتل ٚأقاؾ إٔ ٜتتتٛب، أغتتكز َهتتًِ ٸ َتتشٝش٘   نٳتتعٹٝؿٺ أځبٹتتٞ عٳتت
ٟٿ ٕٻ ☺ ايڃػٴؿٵقڇ ٞٻ أځ ٍٳ◘ اهلل ْٳبٹ ـْ  ٚنَ ـَ ♂:قځل َّ ٚنَ  ؾِٔ ؿْ  ـَ ُُ َِ ٌْ ََُؾ  َرُجٌؾ  َؿ ًٜ  َؿ ًَ ًْ

ًِغَ  تِ ًْ
 َوتِ

ٚ ًً ٍْ ََٖل  َٕ ًَ ـْ  َؾ َِؿِ  َظ َْرضِ  َأْهؾِ  َأْظ ْٕ ٍٛ  َظَذ  َؾُدلَّ  ،ا ََٖتاٚهُ  ،َراِها اَٚل  َؾ ََ َّٕافُ  :َؾ َُاَؾ  إِ ًٜ  َؿ ًَ ا ًْ
 تِ

ًِغَ  ًْ
ٚ َوتِ ًً ٍْ ْؾ  َٕ َٓ ـْ  َففُ  َؾ ٍٜ  ِم َٚل  َتْقَب ََ فُ  َٓ  :َؾ َِ َُ ََ َّّ  َؾ َُ ًٜ  بِفِ  َؾ َؾ ََٖل  ُثؿَّ  ،ِمَٚئ ـْ  َش َِؿِ  َظ  َأْهاؾِ  َأْظ

َْرضِ  ْٕ َٚل  َظِٚلٍ  َرُجؾٍ  َظَذ  َؾُدلَّ  ،ا ََ فُ  :َؾ َّٕ ََُؾ  إِ َٜ  َؿ سٍ  ِمَٚئ ٍْ ْؾ  ،َٕ َٓ ـْ  َففُ  َؾ ٍٜ  ِم اَٚل  َتْقَب ََ اؿْ  :َؾ ًَ َٕ، 

ـْ  َْْٔفُ  ََيُقُل  َوَم َُّْقبَ  َوَبْغَ  َب َىِِْؼ  ،ِٜ ااف ْٕ َذا َأْرضِ  إَِػ  ا َذ  ـَ ـَ اٚ َؾِ٘نَّ  اَو ًَٕٚشاٚ ِِبَ ٌُاُدونَ  ُأ ًْ  اهلل َي

ٌُْد  ؿْ  اهلل َؾْٚظ ُٓ ًَ َٓ  ،َم َٚ ،َأْرِوَؽ  إَِػ  َتْرِجعْ  َو ََِؼ  ،َشْقءٍ  َأْرُض  َؾِ٘نَّ َى ْٕ َُّاك َؾٚ  ََٕهاَػ  إَِذا َح

ْٝ  ،ادَْْقُت  َأَتٚهُ  افىَِّريَؼ  َّ ََُه ُٜ  ؾِٔفِ  َؾْٚخ َُ ِٜ  َماَلئِ مْحَ ُٜ  افرَّ َُ َذاِب  َوَماَلئِ ًَ ْٝ  ،اْف َٚف ََ ُٜ  :َؾ َُ  َماَلئِ

 ِٜ مْحَ ًٌٚ َجٚءَ  افرَّ
ٌاًِل  َتٚئِ َْ ٌِفِ  ُم ِْ ََ ْٝ  ،اهلل إَِػ  بِ ُٜ  :َوَؿَٚف َُ َذاِب  َماَلئِ ًَ فُ  اْف َّٕ ْ  إِ ْؾ  َل َّ ًْ ا َي  ،َؿاطه  َخْرً

ََٖتُٚهؿْ  ٌَِؽ  َؾ ُِقهُ  ،آَدِمل   ُصقَرةِ  ِف  َم ًَ ؿْ  َؾَج ُٓ َْْٔ َٚل  ،َب ََ قا :َؾ ًُ ٔ
َْرَوا َباْغَ  َماٚ ؿِ ْٕ  َؾاَِ٘ػ  ،ْغِ ا

َم  ِٓ ُِ ٚنَ  َأيَّ َٕك ـَ قَ  ،َأْد ُٓ ُٚشقهُ  َففُ  َؾ ََ َٕك َؾَقَجُدوهُ  َؾ َْرضِ  إَِػ  َأْد ْٕ ُْفُ  َأَرادَ  افَُِّل ا ٌََو ََ ُٜ  َؾ ا َُ  َماَلئِ

 ِٜ مْحَ ََُٚدةُ  َؿَٚل  افرَّ َٚل  َؿ ََ ـُ اْاف َؾ ًَ فُ  َفَْٚ ُذـِرَ  َح َّٕ َٖى ادَْْقُت  َأَتٚهُ  دََّٚ َأ َٔ ٖفٙ ،  (1) ▬بَِهْدِرهِ  َٕ
ايك١ُ ٜتٓض يٓل ؾٌٓ ايعًُل٤ ع٢ً ايعٴبٻلؾ، ؾليعلبؿ قلٍ شلفا ايكدٌ ايتف٣ قتتٌ   
تهعل ٚتهع٭ ْؿهل: يٝو يو تٛب١ ؾآٜه٘ َٔ قٴ١ اهلل دٌ ٚع٬، ٚايعتلمل قتلٍ   

شلتفا ايكلتتٌ،    ي٘: َٚٔ ٩ٍٛ بٝٓو ٚب٭ ايتٛب١؟ ؾهلٕ نببل ٸ َػؿتك٠ ايتفْٛب   
َُِقي َهاْؾ  ُؿاْؾ ٔ  ٖٚفا َُؿاقل يكٍٛ اهلل تعلٮ: ا ًْ ـَ  َي اقنَ  افَّاِذي ُّ َِ ًْ ـَ  َي  َٓ  َوافَّاِذي

قنَ  ُّ َِ ًْ َم  َي َّٕ رُ  إِ َـّ ََُذ ٌَِٚب  ُأْوُفقا َي َْف ْٕ   .ص9طايمَك: ٖ(9) ا

                                                 

 .2766 َهًِأغكد٘  (صحٔح) (1)
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ٔ  جرلَعليك اٱغت٠ٛ، نت   ٕ  ٷت ٕ ، ايهبتل٥ك  ٜكتهبتٛ ِ  عًت٢  ٜٚهتكؾٛ  أْؿهتٗ
ٕ  ٫، سكٛقِٗ ٚٛهِٗ ايعبلؾ بعًِ ٜتهلًٖٕٛ أٚ، بلٶعلَٞ ٗ  إٔ ٜعًُتٛ  ِؾعًت

 ؾٝتهلًٖٕٛ، اٯغك٠ ٚٸ ايؿْٝل ٸ ايه١٦ٝ ايعٛاقب ٜؿقنٕٛ ٫ٚ، ايهبل٥ك َٔ ٖفا
ٔ  اٶٓهك ٖفا ٸ ٚقؾ َل عًُٛا ٚيٛ، ؾعً٘ ٸ  ٶتل ، ايًتؿٜؿ  ٚايعتفاب  ايٛعٝتؿ  َت

ٍٳ يفيو ،عًٝ٘ أَكٚا أٚ اقتهبٛٙ ٍٴ قځل ُٛ ♂: ◘ اهلل قٳنٴٛ َِ ِْؿِ  َض ًِ ٌٜ  اْف  َظاَذ  َؾِريَوا

ؾِّ  ِِؿٍ  ـُ ًْ ِ  نٌ ًٌُٜ ٖٚفا،  (1)▬ُم ـ  عًت ٘  ٜتٛقت ّ  عًٝت  تتكى  أٚ بليٛادتب  ايكٝتل
ٔ  ـيتو  عًت٢  لاؾ َتل  أَل، َهًـ َهًِ نٌ ع٢ً ع٭ ؾكٗ ؾتعًُ٘، احملكّ  َت
 بٗل قلّ إـا نؿل١ٜ ؾكٗ تعًُٗلؾ، ا٭١َ ٝتلدٗل اييت ايؿ١ْٜٛٝ أٚ ايًكع١ٝ ايعًّٛ

 . ايبعٕ نكط عٔ ايبلق٭
ُٶتتل بتتليعًِ ا٫يتتتػلٍ إٔ◘  قنتتٍٛ اهلل بتت٭ٚ  ُٶتتلٚتعً تعً  َتتٔ أؾٓتتٌ ٝ

ٍ ، َلسبٗل ع٢ً ْؿعٗل ٜكتُك اييت ايعبلؾات بٓٛاؾٌ ا٫يتػلٍ ََِؽ ♂:ؾكتل ـْ َشا َما

ََِؽ ا ًم َشا ِْ ُٛ ؾِِٔف ِظ ُِ ٚ َيْى ًَ ََُواُع  هللَُضِري َٜ َف ا َُ ، َوإِنَّ اداََْلئِ
ِٜ َّْا ـْ ُضاُرِ  اْْلَ اٚ ِما ًَ بِاِف َضِري

ا ًَ ِْاِؿ، َوإِنَّ اْف
ًِ ِٛ اْف ٚ ِرًوٚ فَِىٚفِ َٓ َُ ـْ ِف َأْجَِْح َقاِت، َوَما َّ ا ًَّ ـْ ِف اف ُر َفاُف َما

ٍِ ٌْ َُ ا ًْ َٔ ِٚلَ َف

 َٜ ا َِ ْٔ اِر َف َّ ََ ْواِؾ اْف ٍَ ـَ ٚبِاِد،  ًَ ِٚلِ َظَذ اْف ًَ َُُٚن ِف َجْقِف ادَِْٚء، َوإِنَّ َؾْوَؾ اْف ٔ
َْرِض، َواْْلِ ْٕ ا

 َٔ ٌِ ْٕ َ ْٕ ُٜ ا َمَء َوَرَث َِ ًُ ، َوإِنَّ اْف ِٛ
َقاـِ َُ ٌَْدِر َظَذ َشٚئِِر اْف ُثاقا ِديَْاًٚرا، اْف ََٔٚء َلْ ُيَقرِّ ٌِ ْٕ َ ْٕ ِٚء، َوإِنَّ ا

ـْ َأَخَذُه َأَخَذ بَِحظ  َواؾِرٍ  َّ َؿ، َؾ ِْ
ًِ ُثقا اْف ٚ َورَّ َٓ ِدْرََهً  .(2)▬َو

ٔ  ٚيٝهتٛا  يًؿت٣ٛ ٚاٶتُؿقٜٔ، اٶًٓ٭ ا٭١ُ٥ َٔ ا٠فق ٚدٛب ثٕٚٔٚ:  َت
َُٖفقأ :ؾكلٍ ايفنك أٌٖ به٪اٍ تعلٮ اهلل أَكْل ٚشلفا، أًٖٗل رِ  َأْهَؾ  َؾْٚش ـْ  إِنْ  افاذِّ
ُُؿْ  ْْ قنَ  َٓ  ـُ ُّ َِ ًْ  .ص7: ا٭ْبٝل٤ط َٖت

ٕ  ايعًُتل٤  ِٖ ايفنك ٚأٌٖ ٔ ، ايكانتػٛ ِ  يتٗؿت  ايتفٜ ِ  ا٭َت١  شلت  بتليعً
 ؾًٝهتٛا ، ل٤تايعًُ َٛا٥ؿ ع٢ً ٚاٶتڀؿًٕٛ، ايعًِ أؾعٝل٤ أَل، ايؿٜٔ ٸ ٚاٱَل١َ

َٶل، قأِٜٗ عٔ ُٜٚؿق ٜهتؿتٛا ٭ٕ أ٬ٖڄ  ٰتو  ايتيت  ايعلَت١  ٭َتٛق ا ٸ ٚغُٛ
                                                 

 .72َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض ايذلغٝب  224أغكد٘ ابٔ َلد٘  (صحٔح) (1)
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 .ا٭١َ َُلحل
ٌ ٖٓلى أنبلب َتعؿؾ٠ ،  إغٛتٞ ٸ اهلل ايعتلمل ايبُترل عًت٢ ايعلبتؿ      يتؿٓتٝ
 اٟلٌٖ، ْفنك َٓٗل:

ُٶل ي٘ ٣ب١ڄ ٚأنجك، وحَقؿف  ☾  بٚهلل أظرف افًٚل أن - 1  ٚقدل٤، ٟٓلب٘ ٚتععٝ
٘  نلٕ أعكف بلهلل نلٕ ؾُٔ، عكلب٘ َٔ ٚغٛؾڄل، يجٛاب٘ ٍ  فاٚشلت ، أغتٛف  َٓت  قتل
َم ٔ:نبشلْ٘ قبٓل َّٕ ـْ  اهلل ََيَْنك إِ ٌَِٚدهِ  ِم َمءُ  ِظ َِ ًُ  .ص28: ؾل٘كط ٖاْف

 ٩ُٚٝ٘، وافوالل إٓحراف مـ اهلل بُقؾٔؼ صٚحٌف يًهؿ افْٚؾع افًِؿ أن - 2
 يت٤ٞ  ٸ ٜكتع  قتؿ  ؾإْ٘، اٟلٌٖ ايعلبؿ ٬ٛف، ٚاحملؿثلت ايبؿع ٸ ايٛقٛع َٔ
٘  بهتبب  اٶػليؿتلت  ٖفٙ َٔ ٕ  مل ٯتل  اهلل إٮ ٜتكتكب  لٚقٯت ، دًٗت ٘  ٜتأـ ، اهلل بت

 .َٓعٶل ٩هٕٓٛ أِْٗ ٩هبٕٛ ِٖٚ، تعلٮ بلهلل ًٜٚكنٕٛ
٘ ، يًهتليه٭  ايڀكٜل ٜٚٓرل، اْلؼ إػ ُّيدي ٕقر افًِؿ أن - 3   بت٭  ٜٴُٝٻتم  ٚبت
☾  قبٓتل  أَكْتل  ٚشلتفا ، ٚايًتك  ٚا١ترل ، ٚاٶؿهتؿ٠  ٚاٶُتًش١ ، ٚايهؿتك  اٱٲلٕ

 .ا٭١َ تِٗ اييت ا٭َٛق ٸ ٭ايكبلْٝ ايعًُل٤ إٮ بليكدٛع
 غرلٙ إٮ َتعؿٺ ؾٓؿع٘ ايعلمل ٬ٛف، ظّؾ افًٚبد ًٍٕف ؿٚس ظذ ًٍٕف أن - 4

(3.) 
ٌ  َعليك اٱغ٠ٛ، إٕ تلق٪ٓل ٤ًَٞ بليُٓتلـز اٶًتكؾ١   ِ  ايذلبٝت١  ٭ٖت  ٚاشلُت

ٟ  نتعٝؿ  بٔ نؿٝلٕ ؾٗفا، ايعلي١ٝ ٘  ايجتٛق ٍ  تعتلٮ  اهلل قٴت  أَتٞ،  ؾعتتين : ٜكتٛ
ٟ  إٕ! بتين  ٜتل : ؾكليت ايعًِ، ع٢ً سكّٚ ١ُٖ ـات ٚنلْت  ُٟتع  ُٖت١  يتؿ
 أَتك  نتأنؿٝو  ٚيهتين  ايكدلٍ، ٢ليو أغ٢ً إٔ أنتڀٝع ٫ اَكأ٠ ٚإْٞ ايعًِ،
 َتل  ؾتبٝع َػمٍ ـات اٶكأ٠ تًو ؾهلْت ايعًِ، أَك أْت ٚتهؿٝين ٯػميٞ، ايؿْٝل
٘  ٜتتمٚؾ  اييت ا٭َٛاٍ عًٝ٘ ٚتػؿم ٚيؿٖل، ع٢ً ب٘ ٚتٓؿل ايُٛف، َٔ غميت٘  بت

 ٸ ؾليتذلنل  ايعًتِ،  يڀًتب  ايتؿكؽ بٗل ٜٚهتڀٝع ايهتب، بٗل ٨ُٚع نؿلقٙ،٭
ِ  يڀًب تؿكؽ ٚايكدٌ ٚتبٝع٘، ايُٛف تػمٍ ؾلٶكأ٠: ا٭دك  أَتبض  ستت٢  ايعًت
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 َٔ أ١ُ٥ اٶهًُ٭. إَلَلڄ
ٌ  ٚنٓتت  أَتٞ،  ؾعتين: ٜكٍٛتعلٮ  اهلل قٴ٘ أْو بٔ َليو ٚنفيو  أيتتػ

 إْٗل! بين ٜل: ؾكليت َػرل، ٖٚٛ يٛقتا ـيو ٸ ايػٓل٤ بتعًِ أٟ ايعٛؾ، بٓكب
ٔ  َك٠ ٚأعڀتين أبٕٝ، ثٛبلڄ ٚنهتين بعُل١َ، ؾعُُتين يو، تًُض ٫ سكؾ١  َت

ٞٻ تكدع ؾ٬ اٶهذؿ إٮ اـٖب: ٚقليت ايؿقاِٖ، ٕ  ست٢ إي  .ا٠ًكت١  قأى تهتٛ
ٟ  ،َليو اٱَلّ يٝؼ ايكٴٔ عبؿ أبٞ بٔ قبٝع١ ٖٚٛ ؾكٚؽ بٔ قبٝع١ ٖٚفا  ايتف
 أقبعتلڄ  ؾُهتح  ايػتم٠ٚ  ٸ غكز أبلٙ ؾإٕ أَ٘، إ٫ قبلٙ َل، كأٟاي قبٝع١ بت ايتٗك

 َٔ ٚقؿٌ قدع ؾًُل ٴ٬ڄ، ٚيؿٙ تكى ٚقؿ ايػمٚات، َٔ غم٠ٚ ٸ ن١ٓ ٚعًكٜٔ
ٟ  ٚيؿٙ أْ٘ عكف ست٢ عكاى ٸ ؾؿغ٬ قدٌ، ؾلنتكبً٘ بٝت٘ إٮ دل٤ غمٚت٘  ايتف
ٍ  ،َٓتلؾو  ؾٕٚ ـاى إـ اٶؿ١ٜٓ علمل ٖٛ ٚإـا ٴ٬ڄ، تكن٘ ٘  ؾهتأ ٔ  اَكأتت ٍ  عت  اٶتل
 .اٶؿ١ٜٓ علمل أَبض ست٢ ٚيؿى ع٢ً أْؿكت٘: قليت عٓؿٖل، تكن٘ ايفٟ

٘  عًت٢  ٩كّ أبٛٙ ٚنلٕ ـنٝلڄ نلٕ ايكلْٞ ٜٛنـ أبٛ ٖٚفا ٕ  تعًُٝت  بعت
ٞ  سًكت١  عًت٢  ٲتك  ؾهلٕ َلؾٜلڄ، نهبل ٚقا٥٘ َٔ ٜٓلٍ إٔ ٜكٜؿ ايؿ١ْٜٛٝ، اٶٗٔ  أبت
ٛ  ؾتكآٙ  إيٝت٘،  ؾٝذًو اٶٓلظك٠، ؾتعذب٘ ايؿك٘ ٸ ٜٓلظك ؾٝهُع٘ سٓٝؿ١  سٓٝؿت١  أبت

ٍ  بفنل٥٘، ؾأعذب ؾلَتشٓ٘، ب٘، ؾأعذب ٞٸ  ادًتو : ؾكتل ٌ  ستت٢  إيت  عتين  ُٝت
ٟٻ ايفٟ ايعًِ ٖفا بعٕ  أبٝتو  سلدت١  َٚل: ؾكلٍ ـيو، ٲٓعين أبٞ إٕ: ؾكلٍ يؿ

  ؾهتتلٕ ـيتتو، أنؿٝتتو أْتتل: سٓٝؿتت١ أبتتٛ ؾكتتلٍ َتتل٫ڄ، ٜكٜتتؿ: قتتلٍ إيٝتتو،
 ستت٢  ٜتعًِ، ٢ًه٘ ٸ ٖٛ ٨ًٚه٘ يٗك، نٌ ٭بٝ٘ ٜكؿَ٘ َل٫ڄ ٜعڀٝ٘ سٓٝؿ١ أبٛ

ـ   ٜكٛيتتٕٛ ايٓتتلى أَتتبض   َتتٔ ا٭َتتٌ ٘بتتل َتتٛق٠ :عتتٔ أبتتٞ ٜٛنتت
 .(61) سٓٝؿ١ أبٞ

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل كٚقي َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
بٔ ؾاٚؾ عًُٝٗتل ايهت٬ّ    أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع ق١ُ يهًُٝلٕ

ٕ  :لٍقت  َٓب٘ بٔ ٖٚب عٔٸ )س١ًٝ ا٭ٚيٝل٤(، ؾ ٕ  نتل ٔ  يهتًُٝل  ُتل عًٝٗ ؾاٚؾ بت
٘  ،قتٛاقٜك  أعت٬ٙ  بٝتت  يـأ ايه٬ّ  ؾُتك  َٜٛتل  ايتكٜض  ؾكنتب  ،سؿٜتؿ  ٚأنتؿً
 ًَهل ؾاٚؾ آٍ أٚتٞ يكؿ :ؾكلٍ -أٟ ايؿ٬ع  - ا٠كاخ يٝ٘إ ؾٓعك ٩كخ ،ٚكاخ
٘  نًُٝلٕ أـٕ ٸ ؾأيكت٘ ن٬َ٘ ايكٜض ؾشًُت ،ععُٝل ّ  عًٝت ٍ  ايهت٬ ٍ  :قتل  ؾٓتم
 ٫ َتل  تت٢ُٓ ي٬٦ ايٝو ًَٝت ٚإٱل قٛيو زلعت إْٞ :ٚقلٍ ا٠كاخ أت٢ ست٢
 ؾكلٍ ،ؾاٚؾ آٍ أٚتٞ ٷل غرل َٓو تعلٮ اهلل ٜتكبًٗل ٚاسؿ٠ يتهبٝش١ ،عًٝ٘ تكؿق

 (.24) ُٖٞ أـٖبت نُل ُٖو اهلل أـٖب :ا٠كاخ
عٓتؿ ايُتبلع ٚاٶهتل٤، ٚأؾبتلق      بفنكٙ نجرلا بهك٠ ٚعًتٝل ☾ يكؿ أَكْل اهلل 

َااٚ َيااٚقتتلٍ تعتتلٮ:ٔ اقٗ ٚا٭نتتبلبايُتتًٛات اٶؿكْٚتتلت، ٚعٓتتؿ ايعتتٛ   َأُّيه
ـَ  ااُروا آَمُْااقا افَّااِذي ـُ ااراً  اهلل اْذ ـْ ثِااراً  ِذ ٌُِّحقهُ  (41) ـَ ااَرةً  َوَشاا ُْ  ٖ(42)َوَأِصاأالً  ُب

 ص.42 - 41طا٭سماب: 
ٔ  نْٛتٛا ، ٚأ٬َٝڄ بهك٠ ٚنبشٛٙ نجرلٶا ـنكٶا اهلل اـنكٚاإغٛتٞ ٸ اهلل،   َت

َٶ اهلل ٜفنكٕٚ ايفٜٔ ا٭يبلب أٚيٞ  ايفٜٔ َٔ نْٛٛا، دٓٛبِٗ ٚع٢ً ٚقعٛؾٶا لقٝل
، ايهكٚب ٚتٓؿكز ايكًٛب تڀ٦ُٔ اهلل بفنك أ٫ اهلل بفنك قًٛبِٗ ٚتڀ٦ُٔ آَٓٛا
 تعتلٮ  اهلل أَتك  ٚيتفيو ، ايؿمع َٛا٘ٔ ٸ ايكًب ٜٚجبت ايُٓك ٩ٌُ اهلل بفنك
َاٚٔ:ؾكلٍ ا٠كب ٸ ا٭عؿا٤ َكلب١ً عٓؿ بفنكٙ ـَ  َيَٚأُّيه ُُؿْ  إَِذا آَمُْاقا افَّاِذي ٔا َِ ًٜ  َف  ؾَِاا
ُُقا ٌُ ُروا َؾْٚث ـُ ثًِرا اهلل َواْذ ؿْ  ـَ ُُ َِّ ًَ ُِِحقنَ  َف ٍْ ٸ  تعلٮ اهلل ٜكٍٛٚص، 45طا٭ْؿلٍ:  ُٖت

ُروِّن ٔ:ايكتتكإٓ ايهتتكِٜ ـُ ؿْ  َؾااْٚذ ـُ ااْر ـُ ُروا َأْذ ُُ َٓ  ِل  َواْصاا ااُرونِ  َو ٍُ ُْ طايبكتتك٠:  َٖت
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 ص.152
َٕٚ♂:عٓ٘◘  ايٓيب قٚاٙ ايفٟ ايكؿنٞ ا٠ؿٜح ٸ تعلٮاهلل  ٜكٍٛٚ ِـّ  ِظَْْد  َأ  َط

ٌِْدي َٕٚ، ِّب  َظ فُ  َوَأ ًَ َرِّن  إَِذا َم ـَ َرِّن  َؾِ٘نْ ، َذ ـَ فِ  ِف  َذ ًِ ٍْ ْرُتفُ  َٕ ـَ ِز  ِف  َذ ٍْ َرِّن  َوإِنْ ، َٕ ـَ  َمْلٍ  ِف  َذ

ْرُتفُ  ـَ ؿْ  َخاْرٍ  َمْلٍ  ِف  َذ ُٓ ٍ ، (1) ▬ِماْْ ٌََؼ ♂:◘  ايتٓيب  ٚقتل ُدونَ  َشا ارِّ ٍَ  َوَماٚ: َؿاُٚفقا ▬ادُْ

ُدونَ ادُْ  اارِّ اـُِرونَ ♂:َؿااَٚل ؟ اهلل َرُشااقَل  َيااٚ ٍَ ثِااًرا اهلل افااذَّ اـَِراُت  ـَ   ٚقتتلٍ ،(2)▬ َوافااذَّ
رُ  افَِّذي َمَثُؾ ♂:◘  ايٓيب ـُ فُ  َيْذ رُ  َٓ  َوافَِّذي َربَّ ـُ فُ  َيْذ لِّ  َمَثُؾ  َربَّ ِٝ  اْْلَ ِّٔ  .(3)▬ َوادَْ

ٌَُْاقنَ  ُٚل ادَْأ:ؾإٱل بٕٓٛ ٫ٚ َلٍ اهلل ـنك عٔ ًٜػًٓوأغٞ اٶهًِ، ٫   َواْف
 ُٜ َٔٚةِ  ِزيَْ َٔٚ اْْلَ ْٕ َٔاُٚت  افاده

ٌَٚؿِ ُٚت  َواْف اِْٚلَ  َٖأَمااًل  َوَخاْرٌ  َثَقاًباٚ َربِّاَؽ  ِظْْاَد  َخاْرٌ  افهَّ
ٌ  ايُتل٠لت  ٚايبلقٝلتص، 46طايهٗـ: ٌ  نت ٍ  قأنتٗل  ٚعًت٢  َتلحل  عُت  قتٛ
 .بلهلل إ٫ ق٠ٛ ٫ٚ سٍٛ ٫ٚ أندل ٚاهلل اهلل إ٫ إي٘ ٫ٚ هلل ٚا٠ُؿ اهلل نبشلٕ
 أبٞ ؾعٔ، ٚغهلق٠ غكّ ـنكٙ عٔ ايػؿ١ً ٚإٕ ،ٚقبض غ١ُٝٓ تعلٮ اهلل نكـٹٚ
ََِس  َمٚ♂:قلٍ أْ٘◘  ايٓيب عٔ عٓ٘ اهلل قْٞ ٖكٜك٠ اٚ َؿاْق ٌ  َج ًً

ْ  َمِِْ ُروا َل ـُ  اهلل َياْذ

ْ  ،ؾِٔفِ  ِهقا َوَل ؿْ  َظَذ  ُيَه ِٓ ِّٔ ٌِ ٚنَ  إَِّٓ  َٕ ؿْ  ـَ ِٓ ْٔ َِ  َصاٚءَ  َؾِ٘نْ ; - ٚا٠كَلٕ ايٓكِأٟ  - تَِرةً  َظ

َِبُؿْ  رَ  َصٚءَ  َوإِنْ  َظذَّ ٍَ ؿْ  َؽ  .(4)▬ ََلُ
 وفِذـر ؾقائد ـثرة ٕذـر مْٓٚ مٚ يع:

ٔڈٹ دٳلبٹكڇٺ ؾعٔ ،افنٔىٚن ويىرد افرمحـ يرض اهلل ِذـر - 1 ٍٴ☻  اهلل عٳبٵؿٹ بٵ  ٜٳكڂٛ
٘ٴ ُٹعٳ: إڇْٻ ٞٻ نٳ ٍٴ◘  ايٓٻبٹ َُاُف، َؾاَذ ♂:ٜٳكڂٛ ْٔ ُجُؾ َب َر اهللَ ِظْْاَد ُدُخقفِاِف َوِظْْاَد إَِذا َدَخَؾ افرَّ ـَ

ِر اهللَ ِظْْاَد  ـُ اْؿ َياْذ َِ َٓ َظَناَٚء، َوإَِذا َدَخاَؾ، َؾ اْؿ، َو ُُ َٝ َف َٓ َمٌِٔ َْٔىُٚن:  ِٚمِف، َؿَٚل افنَّ ًَ َض

ِٚماِف، َؿاَٚل: ًَ ِر اهللَ ِظْْاَد َض ـُ ، َوإَِذا َلْ َيْذ َٝ ُُُؿ ادٌَِْٔ ـْ َْٔىُٚن: َأْدَر ُُُؿ  ُدُخقفِِف، َؿَٚل افنَّ ا ـْ َأْدَر

                                                 

 .ػلقٟٚايًؿغ يًب 2675، َٚهًِ 7405أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (1)

  .2676أغكد٘ َهًِ  (صحٔح) (2)

 .6407أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (3)

 .  1512َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض ايذلغٝب  3380ايذلَفٟ أغكد٘  (صحٔح فٌره) (4)
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َنَٚء  ًَ َٝ َواْف   .(1) ▬ادٌَِْٔ

ـر - 2 ٔٵؾيرؾع مٔزان افًٌد يق  افَٔٚمٜ،  افذِّ ٟٿ َٳليٹوٺ أځبٹٞ عٳ ٍٳ☺  ا٭ځيٵعٳكڇ : قځل
ٍٳ ٍٴ قځل قرُ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ُٓ يَمنِ  َصْىرُ  افىه ُد ، اإْلِ ّْ ٌَْحٚنَ ، ادَِْٔزانَ  ََتَْأُ  هللِ َواْْلَ  ،اهلل َوُشا

ُد  ّْ َمَواِت  َبْغَ  َمٚ ََتَْأُ  َأوْ  ََتَْمَنِ  هللِ َواْْلَ ًَّ َْرضِ  اف ْٕ  .(2) ▬َوا
ٔٵٚ ٍٳ☺  ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٍٳ:قځل ُد ♂:◘  ايٓيب قځل ّْ ٌَْحَٚن اهللِ، َواْْلَ َْن َأُؿقَل ُش ، هللَِٕ

ْٔفِ  َِ ْٝ َظ ًَ َِ َّٚ َض ٛه إَِلَّ ِِم ، َأَح َزُ ـْ َّٓ اهللُ، َواهللُ َأ
َٓ إَِفَف إِ ُس  َو ّْ  .(3) ▬افنَّ
 .افنُٚت وَيّع إوؿٚت َيٍظ اهلل ذـر - 3

ر - 4 ـْ  إْتل : تكٍٛ ُٝب١ؾعٓؿ اٶ ،افندائد ظذ ويًغ افٍقائد أظيؿ َيِٛ اهلل ِذ
 .ايؿٛا٥ؿ أععِ يو ُٜٚع ايًؿا٥ؿ ع٢ً تعٝٓو ٖفٙ! قادعٕٛ إيٝ٘ ٚإْل هلل

ـر - 5 ٌ  َل ،اْلهٚل أذفو إظمل أشٓؾ افذِّ  عًت٢  تٚأْت ! ايتفنك  أنتٗ
 .بتقً ٚٓٛق ؾلـنك اهلل ٚاٶًُٞ; اٶٓؿل ايُل٥ِ تهبل إٔ ٲهٔ ؾكايو
 َٚل افقشٚوس، تٖتٔؽ ؾال مُغ اْلؼ مـ وحٌؾ حهـ اهلل ذـر ظذ افدوا  - 6
ٗ  ظٗكت ٔ  إ٫ اٶهتًتؿٝلت  ٚؾتشتت  ايٓؿهت١ٝ  ا٭َتكا ٔ  ـنتك  قًت١  َت  ايتفانكٜ

 ع ٚاٶهل٤.ٚأـنلق ايُبل ايككإٓ ٚقكا٠٤ ٚاي٠٬ُ، اي٤ْٛٛ عٔ ٚإعكاِْٗ
ـر ظذ افًُقد - 7  قلٍ تعتلٮ:آضّاْٚن وافقؿٚر،  افقجف يًُق افذِّ
ـَ ٔ ـه  آَمُْقاْ  افَِّذي

اِ َّ ُِقُِبُؿ َوَتْى رِ  ُؿ ـْ رِ  َأَٓ  اهلل بِاِذ ـْ ـه  اهلل بِاِذ
ااِ َّ ُِاقُب  َتْى َُ  ٖاْف

 ص.28طايكعؿ:
ٌ  دل٤ َٚٔ ع٬َلت اٱٲلٕ نجك٠ ـنك اهلل تعلٮ، ٔ  إٮ قدت ٟ  ا٠هت  ايبُتك

ِ ! بل٫نتتػؿلق  عًٝتو : قلٍ ؾػهكت، تلدكت إْٞ: ي٘ ؾكلٍ ،تعلٮ اهلل قٴ٘  ثت
٘  ؾكلٍ يٞ، ٜٛيؿ ٫ عكِٝ إْٞ: ي٘ ؾكلٍ آغك، دل٤ٙ ِ ! بل٫نتتػؿلق  عًٝتو : يت  ثت

                                                 

 .2018َهًِ أغكد٘ ( صحٔح) (1)

 .223 َهًِأغكد٘ ( صحٔح) (2)

 .2695َهًِ  أغكد٘ ( صحٔح) (3)
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 ا٭قٗ، ٚأدتؿبت  ٚقشڀت اٶڀك عٓٗل ٚقـ قؿ ب٬ؾْل إٕ: ؾكلٍ ثليح، دل٤ٙ
 يت٢، أَكاْلڄ إيٝو يهٛا: نعٝؿ أبل ٜل: قدٌ ي٘ ؾكلٍ! بل٫نتػؿلق عًٝهِ: قلٍ

ُٝ ٔ:ٜكٍٛ تعلٮ اهلل إٕ: قلٍ! ٚاسؿاڄ ؾٚا٤ٶ شلِ ٚـنكت ِْ َُ ُروا َؾ ٍِ ٌْ َُ ؿْ  اْش ُُ افُ  َربَّ َّٕ  إِ
ٚنَ  ٚراً  ـَ ٍَّ َمءَ  ُيْرِشؾِ  (10) َؽ ًَّ ؿْ  اف ُُ ْٔ ا َِ ؿْ ( 11) ِماْدَراراً  َظ ـُ اِدْد ّْ َْٖمَقالٍ  َوُي  َوَبِْاغَ  بِا

ًَؾ ؿْ  َوََيْ ُُ ٍت  فَّ ًَؾ َجَّْٚ اؿْ  َوََيْ ُُ ٔٵ  .ص12 - 10:ْتٛع ٖ ط(12)َأْنَاٚراً  فَّ  لٳٜٵتؿٺ  ٚعٳت
ٛٵيځ٢ ٞٿ َٳ ٍٳ◘  ايٓٻبٹ ٍٳ ،قځل ٞټ قځل ـْ ♂:◘  ايٓٻبٹ رُ  :َؿَٚل  َم ٍِ ٌْ َُ يِأؿَ  اهلل َأْش ًَ  إَِفافَ  َٓ  افَّاِذي اْف

 َّٓ لَّ  ُهقَ  إِ ٔهق َ  اْْلَ ََ ْٔفِ  َوَأُتقُب  اْف رَ  إَِف ٍِ ٚنَ  َوإِنْ  َففُ  ُؽ ـْ  َؾرَّ  ـَ ْحِػ  ِم  .(1) ▬افزَّ
ٔڇ أځْٳوڈؾځعٔ ؾ٬ٓڄ ععُٝلڄ ◘ نفيو ؾإٕ ي٠٬ًُ ع٢ً قنٍٛ اهلل و  َٳليٹتوٺ  بٵ
ٍٳ☺  ٍٳ: قځل ٍٴ قځل ـْ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ْٔافِ  اهلل َصاذَّ  َواِحَدةً  َصاَلةً  َظَعَّ  َصذَّ  َم َِ ا َظ  َظْؼَ

َقاٍت  َِ ْٝ  ،َص ْٝ  ،َخىَِٔاٍٚت  َظْؼُ  َظْْفُ  َوُحىَّ ا ًَ
ا َفافُ  َوُرؾِ ٚأؾٓتٌ   .(2) ▬َدَرَجاٍٚت  َظْؼُ

ٖٞ اي٠٬ُ اٱبكا١ُٖٝٝ ٸ ايتًٗؿ ا٭غترل،  ◘ َٝػ١ ي٠٬ًُ ع٢ً قنٍٛ اهلل 
عكتب اٯـإ، ٚأٍٚ ايتؿعل٤ ٚأٚنتڀ٘    ◘ ٜٚهتشب اي٠٬ُ ع٢ً قنتٍٛ اهلل  

ٚعٓؿ  ،◘ قنٍٛ اهللٚآغكٙ، ٚٸ ٠٬َ آٟلل٠ بعؿ ايتهبرل٠ ايجل١ْٝ، ٚعٓؿ ـنك
ٚعٓؿ ايكٝلّ َٔ اجملًتو،  ايؿغٍٛ ٚا١كٚز َٔ اٶهذؿ، ّٜٚٛ اُٟع١ ٚيًٝتٗل، 

ٚٸ غڀب١ ايٓهلع، ٚٸ غڀب١ اُٟع١ ٚايعٝتؿٜٔ ٚا٫نتهتكل٤، ٚعٓتؿ ايهتكب     
 ٚاشلِ، ٚعٓؿ غتِ ايه٬ّ...

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                                 

 .1622ٸ َشٝض ايذلغٝب  شش٘ ا٭يبلَْٞٚ 3577ايذلَفٟ أغكد٘ ( صحٔح) (1)

 .6359َشٝض اٟلَع َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ  1297ايٓهل٥ٞ أغكد٘ ( صحٔح) (2)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْهتػؿكٙٚ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع ق١ُ ـنكٖتل ابتٔ نتجرل ٸ تؿهترلٙ ـنتك      

سه٢ عٓ٘ أبٛ بهك ٣ُتؿ بتٔ ؾاٚؾ ايتؿٜٓٛقٟ اٶعتكٚف بليتؿقٞ       قد٬ڄؾٝٗل: إٔ 
ع٢ً بػتٌ يتٞ    -أٴٌ ايٓلى بل٭دك٠  -ايُٛٸ قلٍ ٖفا ايكدٌ: نٓت أنلقٟ 

ؾكنب َعٞ ـات َتك٠ قدتٌ ؾُكقْتل عًت٢ بعتٕ       َٔ ؾًَل إٮ بًؿ ايمبؿاْٞ،
أٟ انًو ٖفٙ ايڀكٜل  - ايڀكٜل ع٢ً ٘كٜل غرل َهًٛن١ ؾكلٍ يٞ: غف ٸ ٖفٙ

أقكب، ؾكًت: ٫ غدل٠ يٞ ؾٝٗتل، ؾكتلٍ: بتٌ ٖتٞ أقتكب، ؾهتًهٓلٖل        ؾإْٗل -
ؾلْتٗٝٓل إٮ َهلٕ ٚعك ٚٚاؾ عُٝل ٚؾٝ٘ قت٢ً نجرل٠ ؾكلٍ يٞ: أَهو قأى ايبػٌ 
ست٢ أْمٍ، ؾٓمٍ ٚتًُك ٚٳع عًٝ٘ ثٝلب٘ ٚنٌ نهٝٓلڄ َع٘ ٚقُتؿْٞ، ؾؿتكقت   

ٍ ٖتٛ يتٞ:   َٔ ب٭ ٜؿٜ٘ ٚتبعين، ؾٓليؿت٘ اهلل ٚقًت: غف ايبػٌ ٯل عًٝت٘، ؾكتل  
ٚإٱل أقٜؿ قتًو، ؾػٛؾت٘ اهلل ٚايعكٛب١ ؾًِ ٜكبٌ، ؾلنتهًُت ب٭ ٜؿٜ٘ ٚقًت: 
ٞٻ  إٕ قأٜت إٔ تذلنين ست٢ أًَٞ قنعت٭ ؾكلٍ: عذٌ، ؾكُت أًَٞ ؾأقتر عً
ايككإٓ ؾًِ ٩ٓكْٞ َٓ٘ سكف ٚاسؿ، ؾبكٝت ٚاقؿتلڄ َتتشرلاڄ ٖٚتٛ ٜكتٍٛ: ٖٝت٘      

     ٔ اـأَ اؾكؽ، ؾتأدك٣ اهلل عًت٢ يهتلْٞ قٛيت٘ تعتلٮ: ُٛ  مَّ  َدَظاٚهُ  إَِذا ادُْْواَىرَّ  َُئِا
ِنُػ  ُْ قءَ  َوَي ًه ؾإـا أْل بؿلقى قؿ أقبٌ َٔ ؾِ ايتٛاؾٟ ٚبٝتؿٙ   ص، 62طايٌُٓ: ٖاف

 سكب١ ؾك٢َ بٗل ايكدٌ ؾُتل أغڀتأت ؾت٪اؾٙ ؾػتك َتكٜعلڄ، ؾتعًكتت بليؿتلقى       
ٚقًت: بلهلل َٔ أْت؟ ؾكلٍ: أْل قنٍٛ ايفٟ ٨ٝب اٶٓڀك إـا ؾعتلٙ ٜٚهًتـ   

٫ٚ عذتب ؾُتٔ تٛنتٌ     .ؾأغفت ايبػٌ ٚا٠ٌُ ٚقدعت نتلٶلڄ  قلٍ: ،ايه٤ٛ
عًتت٢ اهلل َٚتتٔ ايتذتتأ إٮ اهلل أدتتلب ؾعتتل٤ٙ ٚسؿعتت٘ ٚيتتٛ نلؾتتت٘ ايهتتُلٚات  

 ٚا٭قٗ ٟعٌ اهلل ي٘ َٔ ـيو ؾكدل ٤ٚكدل.
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ئ ًٜٗتو َعت٘   ٚن٬ع ععِٝ غؿٌ عٓ٘ اٶ٪َٕٓٛ، ايؿعل٤ َعليك اٱغ٠ٛ، 
َٖفَ  َوإَِذاقلٍ تعلٮ:ٔأسؿ بإـٕ اهلل،  ٌَِٚدي َؽ َش ٌٛ  َؾاِّ٘نِّ  َظِّْل ِظ ُٛ  َؿِريا  َدْظاَقةَ  ُأِجٔا

اعِ  ٌُقاْ  َدَظٚنِ  إَِذا افدَّ َُِجٔ ًْ َٔ ِْ ِمُْاقاْ  ِل  َؾ ْٗ ُٔ اؿْ  ِّب  َوْف ُٓ َِّ ًَ طايبكتك٠:   ٖ(186)َيْرُصاُدونَ  َف
ٍ  أعكابٝٶتل ٸ تؿهرل ٖفٙ اٯٜت١: إٕ  قٴ٘ اهلل تعلٮ قلٍ ابٔ نجرل  ، ص186  ٜتل : قتل
ؾٓميتت   ،◘ ايتٓيب  ؾهتهت  ؾٓٓلؾٜت٘؟  بعٝتؿ  أّ ؾٓٓلدٝ٘ قبٓل أقكٜب اهلل، قنٍٛ
٘  أْ٘: عڀل٤ عٔ دٴكٳٜر ابٔ ٚقلٍ اٯ١ٜ، اؿُ  َوَؿاَٚل ٔ:ْميتت  ٶتل  بًػت ُُ  اْدُظاقِّن  َربه

 ْٛ َُِج ااؿْ  َأْشاا ُُ  ْتتؿعٛ؟ نتتلع١ أٟ ْعًتتِ يتتٛ: ايٓتتلى قتتلٍ ص،60: غتتلؾكط َٖف
ََٖفَؽ  َوإَِذأ:ؾٓميت ٌَِٚدي َش ٌٛ  َؾِّ٘نِّ  َظِّْل ِظ ُٛ  َؿِري اعِ  ْظاَقةَ دَ  ُأِجٔا  َٖدَظاٚنِ  إَِذا افادَّ
ٔٵٚ ص،186طايبكك٠: ٍٳ☺  َٴٛنٳ٢ أځبٹٞ عٳ ٍڇ  َٳتعٳ  نڂٓٻتل : قځل ٞ ◘  اهلل قٳنٴتٛ  غځتمٳا٠ٺ  ؾٹت
ًڃٓٳل ُٵعٳؿٴ ٫ځ ؾځذٳعٳ ٘  َل ع٢ً ًٜكف َكتؿعل َْٛعلأٟ  - يٳكٳؾڄل ْٳ ٛ  ٚٳ٫ځ - سٛيت ًڂت  ْٳعٵ
ٗٵبٹطڂ ٚٳ٫ځ يٳكٳؾڄل ٛٳاتٳٓٳ قٳؾځعٵٓٳل إڇ٫َّ ٚٳاؾٺ ؾٹٞ ْٳ َٵ ٍٳ بٹليتٻهڃبٹرلڇ لأځ ٍٴ  َٹٓٻل ؾځؿٳْٳل :قځل ◘  اهلل قٳنٴتٛ
ٍٳ ٚ َيٚ♂:ؾځكځل َ ُس  َأُّيه قاأ افَّْٚ ًُ ؿْ  َظَذ  ْرَب ُُ ًِ ٍُ ْٕ ؿْ  َأ ُُ َّٕ َٓ  َأَصؿَّ  َتْدُظقنَ  َٓ  َؾِ٘ ًٌٚ َو

َم  َؽٚئِ َّٕ  َتْدُظقنَ  إِ

ٚ ًً ٔ
ِّ  .(1) ▬ َبِهًرا َش

 :  وفِدظٚء ؾوٚئؾ ْجٜ ٕذـر مْٓٚ

ٍٳ☺  ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ ٔٵؾځع، اهلل ؽوٛ ؾعفد شٌٛ افدظٚء - 1 ٍٳ: قځل ٍٴ قځل  اهلل قٳنٴٛ
ُف ♂:◘  َّٕ ـْ إِ ْ  َم َْٖل  َل ًْ ْٛ  اهلل َي َو ٌْ ْٔفِ  َي َِ  .(2) ▬َظ
ًٳ١ځ، ٕزوفف بًد افٌالء فرؾع شٌٛ افدظٚء - 2  ٔٵ عٳل٥ٹ ٍٳ: تٵقځليځ ☼ عٳ ٍٴ قځل  قٳنٴٛ
َظٚءُ ♂:◘  اهلل ـْ َؿَدٍر، َوافده ِْل َحَذٌر ِم ٌْ ٌَاَلَء  َٓ ُي َّاٚ َلْ َيْْاِزْل، َوإِنَّ اْفا َٕاَزَل، َوِِم  َّٚ ُع ِِم ٍَ َيْْ

 ِٜ ََٔٚم
َِ ََُِِجِٚن إَِػ َيْقِ  اْف ًْ َٔ َظُٚء َؾ ُٚه افده ََّ َِ َُ َٔ َِْْٔزُل َؾ  .(3) ▬َف

 ٚيكبٍٛ ايؿعل٤ عؿ٠ يكٚط ْفنك َٓٗل:
ـَ  َففُ  ُُّمِِِْهغَ  اهلل َؾْٚدُظقأقلٍ تعلٮ:اإلخالص  - 1 ي ِرهَ  َوَفقْ  افدِّ ٚؾُِرونَ  ـَ َُ  اْف

                                                 

 .2992ايبػلقٟ  أغكد٘  (صحٔح) (1)

 .2418ٸ َشٝض اٟلَع  ا٭يبلْٞ َٚشش٘ 3373 ايذلَفٟأغكد٘  (صحٔح) (2)

 .7739َشٝض اٟلَع  ٸ َٚشش٘ ا٭يبلْٞ 1813ا٠لنِ ٸ اٶهتؿقى أغكد٘  (حًـ) (3)
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  ص.14طغلؾك: ٖٖ(14)
ٔٵ ؾ، َتري اْلالل ف ادىًؿ وادؼب وادٌِس - 2 ٞ  عٳت ٍٳ ☺  ٖٴكٳٜٵتكٳ٠ځ  أځبٹت : قځتل
ٍٳ ٍٴ قځل َٚ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ُس  َأُّيه ٌٛ  اهلل إِنَّ  افَّْٚ ِّٔ ٌَُؾ  َٓ  َض َْ َّٓ  َي ًٌٚ إِ ِّٔ ِمِْغَ  َأَمرَ  اهلل َوإِنَّ  ،َض ْٗ  ادُْ

ٍٳ ادُْْرَشِِغَ  فِ بِ  َأَمرَ  بَِم  َٚ َيٚٔ:ؾځكځل ُشُؾ  َأُّيه ُِقا افره ـْ  ـُ ٌَِٚت  ِم ِّٔ ُِقا افىَّ َّ ٚ َواْظ  بَِم  إِّنِّ  َصِْٚلً
ُِقنَ  َّ ًْ ٍٳ َٖظِِٔؿٌ  َت َٚ َيٚٔ:ٚٳقځل ـَ  َأُّيه ُِقا آَمُْقا افَِّذي ـْ  ـُ ٌَِٚت  ِم ِّٔ ؿْ  َمٚ َض ـُ  ُثاؿَّ  َٖرَزْؿَْاٚ

رَ  ـَ ُجَؾ  َذ رَ  ُيىُِٔؾ  افرَّ ٍَ ًَّ َٞ أَ  اف ًَ ده  َأْؽَزَ  ْص ُّ َمءِ  إَِػ  َيَدْيفِ  َي ًَّ افُ  ،َربِّ  َياٚ َربِّ  َياٚ اف ُّ ًَ  َوَمْى

ُبفُ  ،َحَرا ٌ  فُ  ،َحَرا ٌ  َوَمْؼَ ًُ ٌَ ِْ َرا ِ  َوُؽِذيَ  َحَرا ٌ  َوَم َّٕك بِْْٚلَ َٖ ََُجُٚب  َؾ ًْ  .(1) ▬فَِذفَِؽ  ُي
، ؾهتجرل َتٔ ايٓتلى ٜتٛقتع إٔ اهلل نتٛف ٜهتتذٝب       ظد  آشًُجٚل - 3

ٔٵؾځؿعل٤ ٸ ايتٛ ٚايًشع١، اي ٞٿ: ☺  ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٔڇ ايٓٻبٹ ٘ٴ◘  عٸ ٍٳ أځْٻ  َيَزاُل  َٓ ♂:قځل

ََُجُٚب  ًْ ٌْدِ  ُي ًَ ِْ
ْ  َمٚ فِ ِٜ  َأوْ  بِِْ٘ثؿٍ  َيْدعُ  َل ًَ ْ  َمٚ َرِحؿٍ  َؿىِٔ ِجْؾ  َل ًْ َُ ًْ ٌٳ ▬َي ٍٳ ٜٳل :قٹٝ  َٳتل  اهلل قٳنٴٛ
ٍٴ ٍٳ ؟ا٫ٹنٵتٹعٵذٳل قُل ♂:قځل َُ َِؿْ  َدَظْقُت  َوَؿْد  َظْقُت دَ  َؿْد  :َي ُٛ  َأرَ  َؾ َُِجٔ ا ًْ ا :ِل  َي َُْحِنُ ًْ َٔ  َؾ

َظٚءَ  َوَيَدعُ  َذفَِؽ  ِظَْْد   .(2) ▬افده
ٔڇ عٴبٳلؾٳ٠ٹؾځعٔ  افدظٚء بٚدٌٚح، - 4  َٹتٹ بٵ ُٻل ٍٳ☺  اي ٍٴ قځل  َماٚ♂ :◘  اهلل قٳنٴٛ

َْرضِ  َظَذ  ْٕ ِِؿٌ  ا ًْ َّٓ  بَِدْظَقةٍ  اهلل َيْدُظق ُم َٚهٚ اهلل آَتٚهُ  إِ َف  َأوْ  إِيَّ ـْ  َظْْفُ  َسَ قءِ  ِم ًه ٚ اف َٓ َِ  ،ِمْث

ْ  َمٚ ِٜ  َأوْ  بِِْ٘ثؿٍ  َيْدعُ  َل ًَ ٍٳ ▬َرِحؿٍ  َؿىِٔ ٌٷ ؾځكځل ٔٵ قٳدٴ ّڇ َٹ ٛٵ ـٶا :ايڃكځ َثرُ  اهلل♂:َؿَٚل  ،ْٴهڃجٹكٴ إڇ ـْ  .(3)▬َأ
ٔٵؾځ .اإلـثٚر مـ دظٚء اهلل تًٚػ ف افرخٚء - 5  ٞ  عٳ ٍٳ ☺  ٖٴكٳٜٵتكٳ٠ځ  أځبٹت ٍٳ : قځتل  قځتل
ٍٴ ـْ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ هُ  َم َٛ  َأنْ  َهَّ َُِجٔ ًْ َدائِدِ  ِظَْْد  َففُ  اهلل َي ْرِب  افنَّ َُ ثِرْ  َواْف ُْ ُٔ ِْ َظٚءَ  َؾ  افده

َخٚءِ  ِف   .(4) ▬افرَّ
 إغٛتٞ ٸ اهلل، يًؿعل٤ آؾاب ْفنك َٓٗل:  
َْشَمءُ  هللِوَ ٔقلٍ تعلٮ:، اْلًْك بٖشمئف اهلل دظٚء - 1 ْٕ َْك ا ًْ  ِِبَاٚ هُ َؾاْٚدُظق اْْلُ

                                                 

 .1015 َهًِأغكد٘  (صحٔح) (1)

 .2735 َهًِأغكد٘  (صحٔح) (2)

 . 5637ٸ َشٝض اٟلَع  َٚشش٘ ا٭يبلْٞ 3573 ايذلَفٟأغكد٘  (سهٔ) (3)

 .6290 َشٝض اٟلَعٚسهٓ٘ ا٭يبلْٞ ٸ  3382ايذلَفٟ أغكد٘  (حًـ) (4)
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ـَ  َوَذُروا ِِْحُدونَ  افَِّذي  ص.180:ا٭عكافط َٖأْشَمئِفِ  ِف  ُي
ٔٵؾځ وافًز  ف ادًٖفٜ، افدظٚء ف اإلْلٚح - 2 ٍٳ☺  أځْٳوڈ عٳ ٍٳ: قځل ٍٴ قځل  اهلل قٳنٴٛ
ؿْ  َدَظٚ إَِذا♂:◘  ـُ ِز ْ  َأَحُد ًْ َٔ ِْ َٜ  َؾ ََٖف ًْ َٓ  ،ادَْ َـّ  َو قَف َُ َٝ  إِنْ  افِٓؿَّ  :َي َْٖظىِ  ِصاْا َّٕافُ  ِْلَؾا  َٓ  َؾِ٘

ِرهَ  ُْ َُ ًْ  .(1)▬َففُ  ُم
ؿْ  اْدُظقأ:اهلل تعلٮ قلٍ: افدظٚء ف افًُدي ظد  - 3 ُُ ظًٚ  َربَّ ًٜ  َتَيه َٔ ٍْ فُ  َوُخ َّٕ  إِ

ٛه  ٓ
ـَ  َُيِ َُِدي ًْ ٟ ٚ ،ص55:ا٭عكافط ٖادُْ ـ  يت٤ٞ  ايتعتؿ ٌ  ايًتكع  ٪تلي  إٔ :َجت
إٔ ٜكلقت٘ اهلل ايٛيتؿ ٖٚتٛ    ٜتؿعٛ اهلل  ، أٚ  ا٭ْبٝل٤ َٔ ْبٝلڄ ٜهٕٛ إٔ ايعبؿ ٜؿعٛ

 يٝو ٯتمٚز .
ٛٵفٹ ، ٚايكتؿق  ي١ًَٝجٌ ايؿعل٤ ٸ  ،افٍٚوِٜ إوؿٚت تقخل - 4  ٌڇ  دٳت  ايًٝت
ٍڇ  عٹٓتؿٳ ٚ ،ٚاٱقلَت١  ا٭ـإ بت٭ ٚ، اٶهتٛب١ٹ اي٠٬ُٹ ؾٴبٵكٳٚ، اٯغٹك ، ايػٝتحٹ  ْٴتمٴٚ

ّڇ َٔ نلع١ٚ ُٵعٳ١ ٜٛ ٟڂ ّ  َتل٤ٹ  يٴتكب  عٓتؿ ٚ ،ا  ٚعٓتؿ  ،ايُتلؾق١ٹ  ايٓٝٿت١ٹ  َتع  لَتم
ٗټؿ  ٸ ايتٓيب  ع٢ً ٚاي٠٬ُ اهلل ع٢ً ايجٓل٤ بعؿ ايؿټعل٤ٹٚ ،ايهذٛؾٹ  ،ا٭غترل  ايتًت

ّ  ؾٴعل٤ٹ ،عٳكٳؾځ١ ٸ عٳكٳؾځ١ځ ّٜٛ ؿٴعل٤ٹٚاي ٔ  عًت٢  اٶعًتٛ ٘ٴ  َت ، اٶهتلؾٹك  ؾعتل٤ٹ ٚ، ظًُت
ِڇ ؾٴعل٤ٹٚ  .اٶڂٓڀكٿ ؾعل٤ٹٚ، ؾٹڀڃكڇٙٹ عٹٓٵؿٳٚ ٜٴؿڃڀٹكٳ ستٻ٢ ايُل٥

  .ايكٓٛت ؾعل٤ ٸ َل ٜؿعٌ ايبعٕٜٚٓب ، وافُُِػ افًجع تر  - 5
 سٳهٳٓٳ١ڄ ايؿټْٵٝٳل ؾٹٞ آتٹٓٳل قٳبٻٓٳل: اٟٛاَع ا٭ؾع١ٝ َٚٔ :إدظٜٔ بجقامع افدظٚء - 6
ِ  ٚايعلؾ١ٝ، ايعؿٛ نأيوأ إْٞ ايًِٗ ايٓٻلقڇ، عٳفٳابٳ ٚٳقٹٓٳل سٳهٳٓٳ١ڄ اٯغٹكٳ٠ٹ ٚٳؾٹٞ  ايًتٗ
 .ٚايػ٢ٓ ٚايعؿلف ٚايتك٢ اشلؿ٣ أنأيو إْٞ

ٔ  عتم  ٜكٍٛوظد  رؾع افهقت،  افدظٚء ف اراإله - 7  :ايتفنك  ٸ ٌتقل٥ت  َت
رْ ٔ ـُ َؽ  ِف  َربََّؽ  َواْذ ًِ ٍْ ظًٚ  َٕ ًٜ  َتَيه ٍَ  (.57)ص 205:ا٭عكافط َٖوِخٔ

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                                 

 ًبػلقٟ.ٚايًؿغ ي 2678، َٚهًِ 6338ايبػلقٟ أغكد٘  (صحٔح) (1)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْهتعٝٓ٘ٚ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
ايًٝؼ ايعم بتٔ عبتؿ ايهت٬ّ ٚنتًڀلٕ     أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع 

زلعت ايًٝؼ اٱَلّ ٜكٍٛ: زلعت يٝػٓل ايبتلدٞ   قلٍ ايتلز ايهبهٞ:َُك، 
ؾًتلٖؿ   ٜكٍٛ: ً٘ع يٝػٓل عم ايؿٜٔ َك٠ إٮ ايهًڀلٕ ٸ ّٜٛ عٝتؿ إٮ ايكًعت١.  

ايعهلنك َُڀؿ٭ ب٭ ٜؿٜ٘، ٢ًٚو اٶًُه١، َٚل ايهًڀلٕ ؾٝ٘ ٜتّٛ ايعٝتؿ َتٔ    
اٶُتك١ٜ،  ا٭ب١ٗ، ٚقؿ غكز ع٢ً قَٛ٘ ٸ لٜٓتت٘ عًت٢ عتلؾ٠ نت٬٘٭ ايتؿٜلق      

يتؿت ايًتٝؼ إٮ ايهتًڀلٕ   لؾ ٚأغفت ا٭َكا٤ تكبٌ ا٭قٗ ب٭ ٜؿٟ ايهًڀلٕ،
قلٍ يو: أمل أب٨ٛ يو ًَو َُك ثتِ   اسذتو عٓؿ اهلل إـ ْٚلؾاٙ، ٜل أٜٛب، َل
ٌٖ دك٣ ٖتفا؟ ؾكتلٍ: ْعتِ، ا٠لْت١ ايؿ٬ْٝت١ ٜبتلع ؾٝٗتل         :تبٝض ا١ُٛق؟ ؾكلٍ

نلٕ ٜٓلؾٜ٘  -ع١ُ ٖفٙ اٶًُه١ ا١ُٛق، ٚغرلٖل َٔ اٶٓهكات، ٚأْت تتكًب ٸ ْ
ؾكلٍ: ٜلنٝؿ٣ ٖفا أْل َل عًُت٘، ٖتفا َتٔ    -بأع٢ً َٛت٘، ٚايعهلنك ٚاقؿٕٛ 

َّٕٚ َؿُٚفقا َبْؾ ٔلَلٕ أبٞ، ؾكلٍ أْت َٔ ايفٜٔ ٜكٛيٕٛ َٕٚ إِ َٕٚ َوَجْد ٍٜ  َظَذ  آَبٚء َّٕٚ ُأمَّ  َوإِ
َُُدونَ  آَثِٚرِهؿ َظَذ  ْٓ بإبڀتلٍ تًتو   ؾكنتِ ايهتًڀلٕ    ،ص22طايمغكف:  ٖ(22) مه

 .(39)ا٠ل١ْ 
ٚقؿ ب٭ اهلل تعلٮ ععِ ا٭َك بلٶعكٚف ٚايٓٗٞ عٔ اٶٓهك ٸ َٛا٘ٔ نتجرل٠  

ـَ لٍ تعلٮ:ٔؾك ٸ نتلب٘، ًِ ـَ  ُف اُروا افَِّذي ٍَ ائِٔاَؾ  َبِْال ِماـ ـَ اٚنِ  َظاَذ  إِْهَ ًَ
 َداودَ  فِ

ك ًَ ـِ  َوِظٔ ُٕقا َظَهْقا بَِم  َذفَِؽ  َمْرَيؿَ  اْب ٚ ـَ َُاُدونَ  َو ًْ ُٕقاْ ( 78) َي اٚ ََُْاَٚهْقنَ  َٓ  ـَ  َظاـ َي
رٍ  َُ ْ ُِقهُ  مه ًَ ُٕقاْ  َمٚ َفٌِْاَس  َؾ ٚ ُِقنَ  ـَ ًَ ٍْ  ص.79 - 78طاٶل٥ؿ٠  ٖ(79)َي
ٔٵٚٳ ُٿتؿٿٜلڇ  بٳهڃتكڈ  أځبٹٞ عٳ ٘ٴ ☺  اي ٍٳ  أځْٻت ٗٳتل : قځتل ِٵ  ايٓٻتلىٴ  أځٜټ ٕٳ٩ٴتٳكڃتكٳ  إڇْٻهڂت ٙٹ  ٚ  ٖٳتفٹ
َٚ َيٚٔاٯٜٳ١ځ ـَ  َأُّيه ؿْ  آَمُْقا افَِّذي ُُ ْٔ َِ ؿْ  َظ ُُ ًَ ٍُ ْٕ ؿْ  َٓ  َأ ـُ ا ـْ  َيُيه ُُؿْ  إَِذا َواؾَّ  َما َُاَدْي  ٖاْه
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ُٹعٵتٴ ٚٳإڇْٿٞ ،ص105طاٶل٥ؿ٠: ٍٳ نٳ ٍٴ◘  اهلل قٳنٴٛ  ؿاافيَّٚفِا َرَأْوا إَِذا افَّْاَٚس  إِنَّ ♂:ٜٳكڂٛ

َِؿْ  ُْٖخُذوا  ََؾ ؿْ  َأنْ  َأْوَصَؽ  َيَدْيفِ  َظَذ  َي ُٓ َّّ ًُ ٍٚب  اهلل َي ََ ًِ  .(1) ▬ِمْْفُ  بِ
َٚ ٚيَ ٔ:َع٢ٓ ٚ ـَ  َأُّيه ؿْ  آَمُْقا افَِّذي ُُ ْٔ َِ ؿْ  َظ ُُ ًَ ٍُ ْٕ ص أٟ: إـا 105طاٶل٥ؿ٠: َٖأ

 ٓٔأَكَّ بلٶعكٚف، ْٚٗٝتِ عٔ اٶٓهك، ؾ٬ ٜأتٝهِ ْكق إـا ٚقع ايعفاب
ؿْ  ـُ ـْ  َيُيه ُُؿْ  إَِذا َوؾَّ  َم ََُدْي  .أٟ: بعؿ إٔ تأَكٚا ٚتٓٗٛا، ص105طاٶل٥ؿ٠: ٖاْه

ْٝ  َوإِذَ ٖٔٚفا َُؿاقل يكٍٛ اهلل تعلٮ: ٌٜ  َؿَٚف ا ؿْ  ُأمَّ ُٓ اْْ َ  مِّ ًُِياقنَ  ِل ًٚ  َت  اهلل َؿْقما
ؿْ  ُٓ ُُ

ِِ ْٓ ُِبُؿْ  َأوْ  ُم ذِّ ًَ ًٚ  ُم ِذَرةً  َؿُٚفقاْ  َصِديداً  َظَذاب ًْ ؿْ  إَِػ  َم ُُ اؿْ  َربِّ ُٓ َِّ ًَ اقنَ  َوَف َُ َُّ ( 164) َي
َِمَّ  قاْ  َؾ ًُ ُرواْ  َمٚ َٕ ِـّ َْْٔٚ بِفِ  ُذ ـَ  َإَٔج اْقنَ  افَِّذي َٓ ـِ  َيْْ ا َظا ًه َٕٚ قءِ اف ـَ  َوَأَخاْذ اقاْ  افَّاِذي ُّ َِ  َط

َذاٍب  ًَ ُٕقاْ  بَِم  َبأِسٍ  بِ ٚ َُقنَ  ـَ ًُ ٍْ  ص 165 - 164ا٭عكافط ٖ(165)َي
 -ٚاـنتك  ٖٚلتلٕ اٯٜتلٕ ْميتل ٸ ٳلعت٭ َٔ بين إنكا٥ٌٝ ٜكٍٛ اهلل تعتلٮ:  

ُٟلعت١ أغتك٣    -أٟ َٔ بتين إنتكا٥ٌٝ    -إـ قليت ٳلع١ َِٓٗ  -أٜٗل ايكنٍٛ 
ِٳ تععتٕٛ     نلْت تعغ اٶعتؿٜٔ ٸ ّٜٛ ايهبت، ٚتٓٗلِٖ عٔ َع١ُٝ اهلل ؾٝت٘: يٹت

َٶل اهلل ًَٗهِٗ ٸ ايؿْٝل ٯعُٝتِٗ إٜلٙ أٚ َعفبِٗ عفابل يتؿٜؿٶا ٸ اٯغتك٠؟    قٛ
ٛٵِْٗ عٔ َع١ُٝ اهلل: ْٳعٹعِٗ ْٚٓٗلِٖ يٹٓٴعٵفٳق ؾِٝٗ، ْٚ٪ؾٟ  ٗٳ قلٍ ايفٜٔ نلْٛا ٜٓ

عتٔ اٶٓهتك، ٚقدتل٤ إٔ ٜتكتٛا اهلل،      ؾكٗ اهلل عًٝٓل ٸ ا٭َك بلٶعكٚف ٚايٓٗٞ
ؾًُتل   ِٜٗ عًت٢ َتل ستكٻّ عًتِٝٗ.    ؾٝػلؾٛٙ، ٜٚتٛبٛا َٔ َعُٝتِٗ قبِٗ ٚتعتفٿ 

ـٴنِّكت ب٘، ٚانتُكت عًت٢ غٝٿٗتل    تكنت ايڀل٥ؿ١ اييت اعتؿت ٸ ّٜٛ ايهبت َل 
ٚٳعٳعځتٵٗل بت٘ ايڀل٥ؿت١ ايٛاععت١، أ٥ت٢ اهلل ايتفٜٔ       ٚاعتؿا٥ٗل ؾٝ٘، ٚمل تهتذب ٶل 

ٚٵا ٸ ّٜٛ ايهتبت بعتفاب أيتِٝ يتؿٜؿ;      ٜٕٓٗٛ عٔ َعُٝت٘، ٚأغف ايفٜٔ اعتؿٳ
 بهبب ٤ليؿتِٗ أَك اهلل ٚغكٚدِٗ عٔ ٘لعت٘.

ُُؿْ ٔ:تعلٮ قلٍٚ ْ ٍٜ  َخْرَ  ـُ ْٝ  ُأمَّ سِ  ُأْخِرَج ُْٖمُرونَ  فَِِّْٚ ُروِف  َت ًْ ْقنَ  بِٚدَْ َٓ ـِ  َوَتْْ  َظ
رِ  َُ ِمُْقنَ  ادُْْ ْٗ : َعٓٝ٭ ؾلؾتأ ايهكٲ١ ١ٜٯا ؾٗفٙ ،ص110:عُكإ آٍط ٖبِٚهلل َوُت

                                                 

 . 1973َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  2168ايذلَفٟ  (صحٔح) (1)
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 بٛظٝؿ١ يكٝلَٗل ا١رل١ٜ ٖفٙ سللت أْٗل :ٚايجلْٞ ،-أ١َ اٱن٬ّ  غرل١ٜ ٍٚا٭
 اهلل ٚقنٌ◘  اهلل قنٍٛ ٚظٝؿ١ ٖٚٞ اٶٓهك، عٔ ٚايٓٗٞ بلٶعكٚف ا٭َك
 اهلل اٮ ايؿع٠ٛ اٶٓهك عٔ ٚايٓٗٞ بلٶعكٚف ا٭َك ٸ ٜؿغٌ َل ٚأٍٚ ٳٝعلڄ،
 َؿلت َٔ دعٌ ايهكِٜ ايككإٓ إٕ بٌ، بأْٛاع٘ ًكىاي َٔ ٚايدلا٠٤ ٚسؿٙ
 عٔ ُٜؿٕٚ ايفٜٔ اٶٓلؾك٭ ٬ٛف ،ا٭َك بلٶعكٚف ٚايٓٗٞ عٔ اٶٓهك اٶ٪َٓ٭
َُقنَ ٔ:تعلٮ قلٍٚ غرلٙ، ٮإ ٜٚؿعٕٛ اهلل نبٌٝ ُٚت  ادَُْْٚؾِ ََ ؿ َوادَُْْٚؾِ ُٓ ُو ًْ ـ َب  مِّ
ًْضٍ  ُْٖمُرونَ  َب رِ  َي َُ ْقنَ  بِٚدُْْ َٓ ـِ  َوَيْْ ُروِف  َظ ًْ  بعؿ قلٍ ثِ ص،67 :ايتٛب١ط ٖادَْ
ِمُْقنَ  ٔ:ـيو ْٗ ِمَُْٚت  َوادُْ ْٗ ؿْ  َوادُْ ُٓ ُو ًْ َٔٚء َب

ًْضٍ  َأْوفِ ُروِف  َيُْٖمُرونَ  َب ًْ ْقنَ  بِٚدَْ َٓ  َوَيْْ
ـِ  رِ  َظ َُ : ايهكٲ١ اٯ١ٜ ٖفٙ تؿهرل ٸقٴ٘ اهلل  كك٘يبص، قلٍ اي71:ايتٛب١ط ٖادُْْ

 ٚاٶٓلؾك٭، اٶ٪َٓ٭ ب٭ ققللؾ اٶٓهك عٔ ٚايٓٗٞ ٚفبلٶعك ا٭َك تعلٮ اهلل ؾذعٌ
 اٶٓهك، عٔ ٚايٓٗٞ بلٶعكٚف ا٭َك اٶ٪َٓ٭ أَٚلف أغِ إٔ ع٢ً ؾؿٍ

 (.28) اٱن٬ّ إٮ ايؿع٠ٛ ٚقأنٗل
ٔٵٚأغكز ايذلَفٟ  ٔڇ سٴفٳٜٵؿځ١ځ عٳ ٕڇ بٵ ُٳل ٞٿ ،☺ ايڃٝٳ ٔڇ ايٓٻبٹ ٍٳ ◘  عٸ  َوافَّاِذي♂:قځتل

ِز  ٍْ َِٔدهِ  َٕ ُْٖمرُ  بِ َُ ُروِف  نَّ َف ًْ ُقنَّ  ،بِٚدَْ َٓ َُْْ ـْ  َوَف رِ  َظ َُ َـّ  َأوْ  ،ادُْْْ َُ ُٔقِص َٞ  َأنْ  اهلل َف ا ًَ ٌْ ؿْ  َي ُُ ْٔ ا َِ  َظ

ًٚبٚ ََ فُ  ُثؿَّ  ِمْْفُ  ِظ َٕ ََُجُٚب  َؾاَل  َتْدُظق ًْ ؿ ُي ُُ ٔٵٚٳ، (1) ▬َف ٔڇ ٘ځلقڇمڇ عٳ ٗٳلبٺ بٵ ٍٳ يٹ ٍٳ قځل ٛ  قځل  أځبٴت
ُٹعٵتٴ: ☺  نٳعٹٝؿٺ ٍٳ نٳ ٍٳ◘  اهلل قٳنٴٛ َِٔدِه، َؾِْ٘ن ♂:قځل ُه بِ ْ رِّ ٌَ ُٔ ِْ ًرا َؾ َُ ْؿ ُمْْ ُُ ـْ َرَأى ِمْْ َم

يَمنِ  ُػ اإْلِ ًَ ٌِِف، َوَذفَِؽ َأْو ِْ ََ َُىِْع َؾٌِ ًْ ِِٕٚف، َؾِْ٘ن َلْ َي ًَ
َُىِْع َؾٌِِِ ًْ  .(2)▬ َلْ َي

ُتٔ قأ٣ َتٓهِ   ؾ اٶػتًؿ١، َٓلف ايٓلىَع أا٠ؿٜح  ٚ٪تًـ تڀبٝل ٖفا
ؾتإٕ مل   ًڀ١ ايتٓؿٝفٜت١، يًكٓتل٠ ٚا٭َتكا٤،   ٖتٌ ايهت  َٓهكاڄ ؾًٝػرلٙ بٝؿٙ، ٖفا ٭

ٖفا ٚؾُٔ مل ٜهتڀع ؾبكًب٘ ، ٖفا يًؿعل٠ ٚيًعًُل٤ ًٚ٘ب١ ايعًِٜٚهتڀع ؾبًهلْ٘ 
يًفٟ ٫ ٲًهٕٛ سذ١ ٚبٝلْلڄ ٫ٚ نتٝؿلڄ ٫ٚ نتٓلْلڄ، ؾٗتِ: يٝهتٛا َتٔ ايعًُتل٤       

 .ل٠، ٫ٚ َٔ ا٭َكا٤ ٚايكٓل٠، ؾع٢ً ٖ٪٤٫ إٔ ٜٓهكٚا بكًٛبِٗتٚايؿع
                                                 

 . 7070ٸ َشٝض اٟلَع  ٚسهٓ٘ ا٭يبلْٞ 2169 ايذلَفٟأغكد٘  (حًـ) (1)
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 تٛاؾك عؿ٠ أَٛق َٓٗل: بلٶعكٚف ٚايٓٗٞ عٔ اٶٓهك ًٜمّ يٮَك ا٠بٝب، أغٞ
 ايعًِ بليهتلب ٚايه١ٓ. :إول
ٌُٝٝ اٶًُش١ َٔ ا٭َك ٚ، ا٠ه١ُ ٸ ا٭َك ٚا٠ه١ُ ٸ ايٓٗٞ :افثّٚن

ـا عًُت إٔ ، ؾإٚاٶًُش١ َٔ ايٓٗٞ، ٫ٚ تهٕٛ اٶًُش١ أقٌ بٌ تهٕٛ أععِ
إـا اشلؿ٣، ًُٜٚض سلشلِ ؾًو إٔ تأَكِٖ، أَل  ٖ٪٤٫ ٜعٛؾٕٚ َٔ اي٬ٓي١ إٮ

 .يكاڄ ؾلٶًُش١ أ٫ تأَك ٫ٚ ت٢ٗٓٚ عًُت إٔ ٖ٪٤٫ نٛف ٜمؾاؾٕٚ ٬ْي١ 
ى بلٶعكٚف ْٚٗٝو كڇَٵؾُج٬ڄ عٓؿ أځٵ ايتؿقز ٸ اٶأَٛقات ٚاٶٓٗٝلت، :افثٚفٞ

ِٝ عٔ اٶٓهك تبؿأ أ٫ٚڄ بليعكٝؿ٠، ٚبليؿكا٥ٕ، ٫ ُٜض إٔ ْأتٞ إٮ ٢تُع ٫ ٜكت 
 .ايًُٛات، ؾٓؿعٛٙ إٮ تكب١ٝ ايًش٢

ٜكتٍٛ  أ٫ ٪ليـ اٯَك بتلٶعكٚف ٚايٓتلٖٞ عتٔ اٶٓهتك قٛيت٘ ؾعًت٘        :افرابع
ٚٳتٳعٳليځ٢ عٔ يعٝب ٘ٴ  ؿْ  َأنْ  ُأِريُد  َوَمٚٔعًٝ٘ ايه٬ّ: نٴبشٳلْٳ ُُ ٍَ ؿْ  َمٚ إَِػ  ُأَخٚفِ ـُ  َأْنَاٚ

َّٓ  ُأِريُد  إِنْ  َظْْفُ  ِْصالَح  إِ ْٕ ُٝ  َمٚ ا ًْ ََُى َِل َمٚوَ  اْش َّٓ  َتْقؾِٔ ْٔافِ  بِٚهللِ إِ َِ ُٝ  َظ ا ِْ َـّ ْٔافِ  َتَق  َوإَِف
 ُٛ عًِ إٔ ٖفا ٩تلز إٮ يت٤ٞ َتٔ ايتؿُتٌٝ: ٖٚتٞ     ٝٴيهٔ يٹ ص،88طٖٛؾ: ُٖإِٔٔ

ق١ٝٓ أْ٘ ٫ ًٜمَو إٔ تؿعٌ ايٓٛاؾٌ اييت تكٛشلل، ًٜٚمَتو إٔ تؿعتٌ ايؿتكا٥ٕ    
يًٓلى إٔ ٜؿعًتٗل ٳٝعتلڄ    اييت تكٛشلل يًٓلى، ؾ٬ ًٜمّ ايؿاع١ٝ ايٓٛاؾٌ اييت ٜكٛشلل

٭ْ٘ قؿ ٫ ٜهتڀٝع، َجٌ إٔ تأَك ايٓلى بليُؿق١ قؿ ٫ ٜهٕٛ عٓؿى عًل٤ ي١ًٝ، 
عٔ ؾعٛتِٗ إٮ ايُؿق١، أَل ايؿكا٥ٕ ؾ٬، ٖٚفا ٫ ٲٓعو  ؟ؾُٔ أٜٔ تتُؿم

ُْٖمُرونَ ٔقلٍ تعلٮ: َس  َأَت ْقنَ  بِْٚفِزِّ  افَّْٚ ًَ ؿْ  َوَتْْ ُُ ًَ ٍُ ْٕ ُُؿْ  َأ ا ْٕ ُِاقنَ  َوَأ ُْ َُاَٚب  َت  َأَؾاال اْفُِ
ُِقنَ  َِ ًْ  (.57) ص44طايبكك٠: َٖت

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ...٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
ايًٝؼ عبؿ ا٠ُٝؿ اٟما٥كٟ قٴت٘  ق١ُ أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع 

اهلل نُل ٚقؾ ٸ )تلقٜؼ اٟما٥ك(: إٔ اٶٓؿٚب ايؿكْهٞ أٜلّ ا٫نتعُلق نلٕ ٜكٍٛ 
َعلمل اٱن٬ّ، ٚانتؿع٢ ايًٝؼ عبؿ ا٠ُٝتؿ ٚقتلٍ   بهٌ َكاس١: د٦ٓل يڀُو 

ي٘: إَل إٔ تكًع عٔ تًك٭ ت٬َٝفى ٖتفٙ ا٭ؾهتلق، ٚإ٫ أقنتًت آٟتٛؾ يكؿتٌ      
إْتو يتٔ تهتتڀٝع    : اٶهذؿ ٚإٵلؾ أَٛاتهِ اٶٓهك٠، ؾكلٍ ايًٝؼ بجبلت اٶ٪َٔ

 ؾلنتًلط غٓبل ٚأقغ٢ ٚألبؿ ٚقلٍ: نٝـ؟!
ٚإٕ نٓت ٸ ادتُلع عًُت ، ٭قلٍ: إٕ نٓت ٸ سؿٌ عكى عًُت احملتؿً

ٚإٕ قنبتتت قڀتتلقا عًُتتت ، اجملتتتُع٭، ٚإٕ قنبتتت نتتٝلق٠ عًُتتت ايتتكانب٭
ٚإٕ قتًتُتْٛٞ أشلبتتِ   ، ٚإٕ ؾغًتت ايهتذٔ أقيتؿت اٶهتذْٛ٭    ، اٶهلؾكٜٔ

ؾتٛاهلل  ، ٚغرل يهِ، ثِ غرل يهِ أ٫ تتعكْٛا يٮ١َ ٸ ؾٜٓٗل، ًَلعك اٶهًُ٭
 .٫ ْكلتًهِ إ٫ شلفا ايؿٜٔ ٫ ْكلتًهِ إ٫ بٗفا ايؿٜٔ، ٚٚاهلل

  ايهتتكِٜ قنتتٛيٓل ٖتتٛ تعتتلٮ، اهلل إٮ ا٭ٍٚ ايتتؿاعٞ أغتتٞ ا٠بٝتتب، 
َٚ َيٚٔ:تعتلٮ  قلٍ ،◘ ٣ُؿ َّٕٚ افٌَِّْله  َأُّيه َْٚ َ  إِ ِْ ااً  َصِٚهداً  َأْرَش ٌَؼِّ َٕاِذيراً  َوُم  (45) َو
 ًٚ اجًٚ  بِِْ٘ذِٕفِ  اهلل إَِػ  َوَداِظٔ ِْراً  َوِهَ  (.6)ص 46 - 45 ا٭سمابط ٖ(46)مه

 ا٭َتت١ ٭ٕ ،َٚهتت١ًُ َهتتًِ نتتٌ ٖتتٛ اهلل ٮإ بليتتؿع٠ٛ اٶهًتتـ نُتتل إٔ
ٕ  ـنتكاڄ ، اٱنت١َٝ٬  ا٭َت١  َٔ علقٌ بليؼ ؾهٌ َِٓٗ، تتهٕٛ اٱن١َٝ٬  أٚ نتل

ِ  نُل أٚ ٚؾكط، ايعًُل٤ ٖفا ا٭َك ٪ِ ؾ٬ أْج٢، بعٓتِٗ أٚ بعتٕ    ٜهتُٝٗ
ٕ ٪ ٚإٱل اُٟٝع، ع٢ً ٚادب ٭ْ٘ يؿٜٔ،ايٓلى قدلٍ ا ٘  بتبًٝتؼ  تُتٛ  تؿلَتًٝ

ِ  يهتع١  ْعتكاڄ  َٚعلْٝ٘ ٚأسهلَ٘ ٘  عًُٗت ِ  بت ٘  َٚعتكؾتٗ  ا٭َتك  ٜٚمٜتؿ . ٙم٥ٝلتت
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ٚايؿيٌٝ  ،َٚه١ًُ َهًِ نٌ ٖٛ تعلٮ اهلل إٮ بليؿع٠ٛ اٶهًـ إٔ ٖٚٛ ْٚٛسلڄ
اْٚ  َبِهاَرةٍ  َظاَذ  اهلل إَِػ  َأْدُظق َشٌِِٔع  َهاِذهِ  ُؿْؾ ٔ:د٬ي٘ دٌ قبٓل قٍٛع٢ً ـيو  َٕ  َأ

ـِ  ًَِْل َوَم ٌَ ْٚ  َوَمٚ اهلل َوُشٌَْحٚنَ  اتَّ َٕ ـَ  َأ اـِغَ  ِما ـ ط ٖ(108)ادُْْؼِ  ؾأتبتلع  ص،108:ٜٛنت
ٕ  نُل ٜٚك٭، عًِ أٟ بُرل٠ ع٢ً اهلل اٮ ٜؿعٕٛ ب٘، اٶ٪َٕٓٛ◘  ايكنٍٛ  نتل
، ؾليعًِ يكط َٔ يكٚط ايتؿع٠ٛ  ٜٚك٭ بُرل٠ ع٢ً اهلل إٮ ٜؿعٛ◘  قنٛشلِ
ٛ  ٚإٱتل  ٜتبعٕ ٫ٚ ٜتذمأ ٫ سؿاڄٚا ي٦ٝلڄ يٝو ايعًِ ٚيهٔإٮ اهلل،  ٘  ٖت  بڀبٝعتت

 َٚعٓت٢  ،بليجل١ْٝ دلٌٖ بل٭ٚٮ علمل ؾٗٛ أغك٣ ٚدٌٗ َهأي١ عًِ ؾُٔ، ٜتذمأ
 ٚدتٛب  يكط ؾٝ٘ ٜتٛؾك ٚبليتليٞ ا٭ٚٮ، بلٶهأي١ ايعًُل٤ ٳ١ً َٔ عؿٜ إٔ ـيو

 أٚ ي٦ٝلڄ دٌٗ َٔ ٕأ ايؿكٗل٤، ب٭ غ٬ف ٫ٚ ،دٌٗ َل ؾٕٚ عًِ َل اٮ ايؿع٠ٛ
 . (10) ٘تايٝ ٜؿعٛ ٫ أْ٘ سهُ٘ دٌٗ

ٸ نتٓت١ اٶًتكؾ١،    ◘ٚيًؿع٠ٛ إٮ اهلل ؾٓتل٥ٌ ععُٝت١ بٝٓٗتل قنتٍٛ اهلل     
ٍٳؾ ـْ ♂:كځل ٚنَ  ُهًدى إَِػ  َدَظٚ َم ـْ  َففُ  ـَ َْجرِ  ِم ْٕ ـْ  ُأُجقرِ  ِمْثُؾ  ا فُ  َم ًَ َُُص  َٓ  َتٌِ ـْ  َذفِاَؽ  َياْْ  ِما

ًْٔاٚ ُأُجقِرِهؿْ  ـْ  ،َص ٍٜ  إَِػ  َدَظٚ َوَم ٚنَ  َواَلَف ْٔفِ  ـَ َِ ـْ  َظ ْثؿِ  ِم ـْ  آَثٚ ِ  ِمْثُؾ  اإْلِ افُ  َم ًَ َُُص  َٓ  َتٌِ  َياْْ

ـْ  َذفَِؽ  ؿْ  ِم ِٓ ًْٔاٚ آَثِٚم ٍٳ(1) ▬َص ّٳ ، ٚقځل ٛٵ ٞٿ غٳٝٵبٳكٳ ٜٳ ٔڇ يٹعٳًٹ ٞ  بٵ اْذ »♂: ☺ ٘ځليٹتبٺ  أځبٹت ٍُ ْٕ ا

ْؿ إَِػ اإِلْشاَلِ ، وَ  ُٓ ْؿ، ُثؿَّ اْدُظ ِٓ
َٚحُِ ًَ َُّك َتِْْزَل بِ ْؿ، َظَذ ِرْشَِِؽ َح ِٓ ْٔ َِ ُٛ َظ ُهْؿ بَِم ََيِ َأْخِزْ

َْن َُّيِْدَي ا هللَِؾَقا ؿِ  هللَُٕ ًَ ُر افَّْ قَن َفَؽ مُحْ ُُ ـْ َأْن َي  .(2) ▬بَِؽ َرُجاًل َخْرٌ َفَؽ ِم
َعليك اٱغ٠ٛ، ٜٓبػٞ ع٢ً ايؿعل٠ ايبؿ٤ بذلنٝؼ أَٛق ايعكٝؿ٠ عٓؿ ايٓتلى  

ٔٵؾځ تأنٝل به١ٓ ا٠بٝب، ٔڇ عٳ ٕٻ ،☻ عٳبٻلىڈ ابٵ ٞٻ أځ ـٶا  بٳعٳتحٳ ◘  ايٓٻبٹ  إڇيځت٢ ☺  َٴعٳتل
ٔڇ ُٳ ٍٳ ايڃٝٳ َّٓ ا♂:ؾځكځل َٚدِة َأْن َٓ إَِفَف إِ َٓ ْؿ إَِػ َص ُٓ ، َؾاِْ٘ن ُهاْؿ َأَضاُٚظقا هللِ، َوَأّنِّ َرُشقُل اهللُاْدُظ

ْؿ َأنَّ ا ُٓ ّْ
َْٖظِِ ـُ  هللَفَِذفَِؽ، َؾ َقاٍت ِف  َِ ْؿ ََخَْس َص ِٓ ْٔ َِ َض َظ ، َؾِْ٘ن ُهاْؿ َؿِد اْؾَسَ ٍٜ َِ ْٔ ؾِّ َيْقٍ  َوَف

ْؿ َأنَّ ا ُٓ ّْ
َْٖظِِ ْؿ  هللََأَضُٚظقا فَِذفَِؽ، َؾ ِٓ َٔٚئِ

ِ ـْ َأْؽْ َخُذ ِم ْٗ ْؿ ُت
ًٜ ِف َأْمَقاَِلِ ْؿ َصَدَؿ ِٓ ْٔ َِ َض َظ اْؾَسَ

                                                 

  .2674 َهًِأغكد٘  (صحٔح) (1)

 .3009أغكد٘ ايبػلقٟ ( صحٔح) (2)
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ؿْ  ِٓ َرائِ ََ  .(1) ▬َوُتَرده َظَذ ُؾ
 ْفنك َٓٗل:نجرل٠ يًؿع٠ٛ إٮ اهلل آؾاب ٚ 
 .☾ ؾتهٕٛ ؾعٛتِٗ َٔ أدٌ َكْل٠ اهلل  ع٠ٛ،اٱغ٬ّ ٸ ايؿ - 1
 ًٜمّ ايؿاع١ٝ إٔ ٜؿعٛ ع٢ً بُرل٠ بليعًِ ايٓلؾع َٔ ايهتلب ٚايه١ٓ.  - 2
 َكُك، ٚإٔ ايٓلى َكُكٕٚ.٫ ٜعذب بعًُ٘ بٌ ٜعًِ أْ٘  - 3
٨ب ع٢ً ايؿاع١ٝ أ٫ ٜٕٗٛ ع٢ً ايٓتلى اٶعلَتٞ، بتٌ ٪تٛؾِٗ َتٔ       - 4

 ب٭ ا١ٛف ٚايكدل٤. ايٛاسؿ ا٭سؿ، ؾٝهٕٛ ٸ ؾعٛت٘ ٚنڀلڄ
 ◘ايتٓيب  بٌ ٜؿعٌ نُل ؾعٌ  عؿّ اشلذّٛ ع٢ً ا٭يػلّ بأزلل٥ِٗ: - 5

 ، ؾٝعكف اٶػڀأ غڀأٙ بؿٕٚ ايتًٗرل ب٘مٚ بٚل أؿقا  يًٍِقن ـذا وـذاٜٚكٍٛ: 
ؾٗتتفٙ نتت١ٓ اهلل ٸ عتتؿّ اٱسبتتلط َتتٔ نجتتك٠ ايؿهتتلؾ ٚاٶؿهتتؿٜٔ،    - 6
ـْ ٔغًك٘ ِٜ  ََتَِد  َوَف َّْ ًُ

ٌِْديالً  اهلل فِ  ص.62طا٭سماب: َٖت
بتٌ ؾا٥ُتل ٜتأنتؿ َتٔ َتش١      عؿّ ا٫نتؿ٫ٍ بل٭سلؾٜتح اٶْٛتٛع١    - 7

 أقٛاي٘. 
يت٭   ◘ قنتٍٛ اهلل ع٢ً ايؿاع١ٝ إٔ ٜهٕٛ يٝٿٓل ٸ ا١ڀلب، ؾكؿ نلٕ  - 8

 ايه٬ّ بًٍٛ ايٛد٘ َتٛاْعلڄ ٣ببلڄ إٮ ايهبرل ٚايُػرل. 
يعل١َ ٸ قك١ٜ أٚ لٶٛعع١ ان٠ يًًُُش١،  ع٢ً ايؿاع١ٝ إٔ ٜعًٔ ايؿعٛ - 9

بًؿ٠ أٚ ٸ َؿ١ٜٓ، ٚيهٓ٘ إـا أت٢ ُٜٓض يػُلڄ بعٝٓت٘ ؾعًٝت٘ إٔ ٜهتك ايتؿع٠ٛ،     
 ؾٝأغفٙ ع٢ً سؿ٠، ٜٚتًڀـ ي٘ ٸ ايعبلق٠. 

 .٤ل٘ب١ ايٓلى ع٢ً قؿق عكٛشلِ ٜٚٓمٍ ايٓلى َٓللشلِ - 10
ؾٝذتب   َك٠ بلشلؿ١ٜ َٚك٠ بليمٜلق٠،َع ايٓلى ع٢ً ايؿاعٞ إٔ ٜتآيـ  - 11

 ٚأؾكاسِٗ.إٔ ًٜلقى ايٓلى أسماِْٗ ٚؿاع١ٝ ادتُلعٝلڄ، ٜهٕٛ اي إٔ

                                                 

 .19 ِ ، َٚه1395ًايبػلقٟ أغكد٘  (صحٔح) (1)
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ُْٖمُرونَ ٔأ٫ ٪ليـ عًُ٘ قٛي٘ قلٍ تعلٮ: - 12 ا بِاْٚفِزِّ  افَّْاَٚس  َأَتا ًَ  ْقنَ اَوَتْ

ؿْ  ُُ ًَ ٍُ ُُؿْ  َإٔ ُِقنَ  َوَإٔ ُْ ََُٚب  َت ُِقنَ  َأَؾالَ  اْفُِ َِ ًْ   .ص44طايبكك٠: َٖت
 (.57)إٔ ٜتكًٌ َٔ ايؿْٝل ٜٚهتعؿ يًُٛت  - 13
ٱغ٠ٛ ايؿعل٠، ُْٝشيت يهِ إٔ تٛدٗٛا ايًبلب سؿٜجٞ ايعٗتؿ بتل٫يتماّ   ا
ٝعڀ٢ ٖفا ايًلب اٱٲلٕ ٚاشلتؿ٣ عًت٢ دكعتلت; ستت٢ ٜهتتكِٝ عًت٢       بكؾل ؾ

َع َتٔ سٛيت٘،    ٜعلجل ا٭َٛق ٚه١ُٚبل٭نلنٝلت َع٘ ٖؿ٣ اهلل تعلٮ، ؾٝبؿأ 
٘بل َٔ احملبت١  ٚبليٓهب١ يًع٬ق١ بليٛايؿٜٔ تكؿّ شلُل ا١رل ٚا٠ل ٚاشلؿ٣، ع٢ً 

ؿكقٛا بت٭  يْٓكٌ أنكْل ٢ٚتُعٓل إٮ ؾقد١ علي١ٝ َٔ ايعًِ;  ٚيٛ أْٓل انتڀعٓل إٔ
 (.67) ايبؿع١ ٚب٭ ايه١ٓ

ٚيعٌ َٔ اٶؿٝؿ ٸ أَك ايؿع٠ٛ إٮ اهلل تعلٮ ايتشكى إٮ َتٔ تكٜتؿ ؾعٛتت٘،    
ٚـيتتو بعُتتٌ لٜتتلقات يتت٘، ٚقتتؿ تهتتٕٛ ٖتتفٙ ايمٜتتلقات ٸ اٶٓتتللٍ، أٚ ٸ    

ٔٵ  إخل، ٚيًمٜلق٠ ٸ اهلل تعلٮ ؾٓل٥ٌ عع١ُٝ ْفنك َٓٗتل،  ا٭نٛام...  ٞ عٳت  أځبٹت
ٍٳ☺  ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ ٍٳ: قځل ٍٴ قځل ـْ َظَٚد َمِريًوٚ َأْو َزاَر َأًخٚ َفاُف ِف ا♂:◘  اهلل قٳنٴٛ اَٚداُه  هللَِم َٕ

 ًٓ ِٜ َمِْْز ـَ اَْلَّْ ْأَت ِم ٌَقَّ َٝ َوَضَٚب َِمَْنَٚ  َوَت ٌْ
ؿٝؿ أٜٓتل ٸ أَتك   َٚٔ اٶ ،(1)▬ُمٍَْٚد َأْن ضِ

ايؿع٠ٛ انتتػؿاّ اشلؿٜت١ ؾكتؿ تٗؿٜت٘ نتٛانل أٚ قڀعت١ سًت٣ٛ، أٚ عڀتكاڄ، أٚ         
تعڀكٙ...اخل، ٜٚٓبػٞ إٔ ٞتًـ ٘كٜكت١ ايتؿع٠ٛ تبعتل يجكلؾت١ اٶتؿعٛ، ٚعٓتؿ       

َكؿاق ٣بتٓل هلل تعلٮ بلتبلعٓل ٚايؿع٠ٛ إٮ اهلل ْبؿأ بليتشؿخ عٔ ْعِ اهلل تعلٮ، 
ُُؿْ  إِن ْؾ ؿُ ٔتعلٮ: ٘يكنٍٛ اهلل يكٛي ْ ٌهقنَ  ـُ

قِّن  اهلل َُتِ ًُ ٌِ ؿُ  َؾٚتَّ ُُ ٌْ ٌِ رْ  اهلل َُيْ ٍِ ٌْ ؿْ  َوَي ُُ  َف
ؿْ  ُُ ُٕقَب قرٌ  َواهلل ُذ ٍُ ِحٔؿٌ  َؽ ص، ثِ تكغٝب اٶؿعٛ إٮ اهلل يًبتفٍ  31طآٍ عُٛإ: ٖرَّ

 يؿٜٔ اهلل تعلٮ ٌُٚ ِٖ ايؿٜٔ بتعًِ ايعًِ ايًكعٞ ٚايعٌُ ب٘ ٚايؿع٠ٛ إيٝ٘. 
 ّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ()شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبح

* * * 

                                                 

 .6387ٚسهٓ٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  2008أغكد٘ ايذلَفٟ  (حًـ) (1)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..ٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ٣ُؿا عبؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع ق١ُ أيٗك اٶعتٛق٭ ٸ تتلقٜؼ اٱنت٬ّ    

 ٸ اٶعٛق٭ أيٗك َٔ ٶعٛم (ايجكلت) نتلب ٸ اهلل قٴ٘ سبلٕ ابٔ اٱَلّ قٚاٖل
ٞ  ق٬ب١ أبٛ ايعًِ ايهبرل اٱَلّ ٖٚٛ اٶهًُ٭ تلقٜؼ ٔ  اهلل عبتؿ  اٟكَت  ،ٜمٜتؿ  بت
ٟ  ،☺ َليتو  بٔ أْو عٔ ايكٚا٠ َٔ ٚنلٕ ٔ  اهلل عبتؿ  ايكُت١  ٖتفٙ  ٜٚتكٚ  بت
ٌ ٸ  ٦َٜٛتف  قبل٘ٓتل  ٚنلٕ ،َكابڀل ايبشك نلسٌ اٮ غكدت :قلٍ ،٣ُؿ  عتكٜ
 ؾٝٗتل  غُٝت١ ١ ايبڀٝشت  ٚؾت٢  ١ببڀٝش أْل ؾإـا ايهلسٌ إٮ اْتٗٝت ؾًُل :قلٍ َُك
ٔ  ي٘ َٚل ٚبُكٙ زلع٘ ٚثكٌ ٚقد٬ٙ ٜؿاٙ ـٖب قؿ قدٌ ٘  دلقست١  َت  إ٫ تٓؿعت
٘  أنلؾ٤٢ ٴؿا أٴؿى إٔ أٚلع٢ٓ ايًِٗ :ٜكٍٛ ٖٚٛ يهلْ٘  ايتيت  ْعُتتو  يتهك  بت
ٍ  ،تؿ٬ٝٓ غًكت ٷٔ نجرل ع٢ً ٚؾًٓتين ٞٻعً بٗل أْعُت ٞ  قتل ٍ  :ا٭ٚلاعت  قتل
ّ  ٖفا ي٘ أ٢ْ ٚ٭نأيٓ٘ ايكدٌ ٖفا ٯت٭ ٚاهلل :قًت اهلل عبؿ  ؾأتٝتت  ..؟ايهت٬

ٍ  ٚأْت زلعتو :ؾكًت عًٝ٘ ؾهًُت ايكدٌ ِ  :تكتٛ  أٴتؿى  إٔ أٚلعٓت٢  ايًتٗ
 غًكت ٔٷ نجرل ع٢ً ٚؾًٓتين ع٢ًٻ بٗل أْعُت اييت ْعُتو يهك ب٘ ٧أنلؾ ؿاٴ

ٌ  ١ؾٓتًٝ  ٚأٟ ؟عًٝٗتل  ُٝؿٙ عًٝو اهلل ْعِ َٔ ْع١ُ أٟؾ ،تؿ٬ٝٓ  بٗتل  تؿٓت
ٌ  يٛ ٚاهلل قبٞ َٓع َل تك٣ َٚل :قلٍ ؟عًٝٗل تًهكٙ عًٝو ٞٻ  ايهتُل٤  أقنت  عًت
َٻ اٟبلٍ ٚأَك ،ؾأسكقت٢ٓ ْلقا  ا٭قٗ ٚأَتك  ،كقتٓت٢ ؾػ ايبشتلق  ٚأَتك  ،كت٢ٓؾؿ

 عبتؿ  ٜل ٚيهٔ ،ٖفا يهلْٞ َٔ ٞٻعً أْعِ ٶل يهكا إ٫ يكب٢ الؾؾت َل ،ؾبًعت٢ٓ
 أقتؿق  يهتت  أْتل  ،أْتل  سليت١  أٟ ع٢ً تكاْٞ قؿ ،سلد١ إيٝو يٞ ،أتٝتين إـ اهلل

ٞ  يٞ بين َعٞ نلٕ ٚيكؿ ،ْؿع ٫ٚ ْك ع٢ً يٓؿه٢ ٞ  ٚقتت  ٸ ٜتعلٖتؿْ  َت٬ت
٘  ٚيكتؿ  ،نكلْٞ ڀًتع ٚإـا ،أ٘عُين دعت ٚإـا، ؾْٝٛٝين  ث٬ثت١  َٓتف  ؾكؿتت

ٕ  غًتل  سلدت١  ٸ غًتل  ًَٞ َل ٚاهلل :ؾكًت ،اهلل قٴو يٞ ؾتشهه٘ أٜلّ  نتل
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ّ  ً٘تب  ٸ ؾُٓٝت ،َجًو سلد١ ٸ ٲًٞ ٷٔ أدكا اهلل عٓؿ أععِ  ؾُتل  ايػت٬
٘  قتؿ  بليػ٬ّ أْل ؾإـا ،ايكٌَ َٔ نجبلٕ ب٭ َكت ست٢ بعٝؿ غرل َٓٝت  اؾذلنت
 ـنتك  قًتيب  عًت٢  غڀك إـ ٦ٛٙ َكبٌ أْل ؾبُٝٓل .،.ؾلنذلدعت ٠ُ٘ ٚأنٌ نبع
٘  ؾًُتل  ،◘ ايتٓيب  أٜٛب ٘  نتًُت  أتٝتت ّ  ٞٻعًت  ؾتكؾ  عًٝت ٍ  ايهت٬  أيهتت : ؾكتل

ّ  أْت :ؾكًت ؟سلديت ٸ ؾعًت َل :قلٍ ب٢ً: قًت ؟بُلسيب  أّ اهلل عًت٢  أنتك
 قتؿ  أيتٝو  قب٘ ب٘ َٓع َل عًُت ٌٖ: قًت .ايٓيب أٜٛب بٌ :قلٍ ؟ايٓيب أٜٛب
ٍ  ؟ٚدتؿٙ  ؾهٝـ :قًت .ب٢ً :قلٍ ؟ٚٚيؿٙ ٘ٚآي ٯلي٘ ابت٬ٙ  َتلبكا  ٚدتؿٙ  :قتل
ٍ  ؟ٚأسبل٥٘ أقكبل٥٘ َٔ أٚسٌ ست٢ ـيو َٓ٘ ٜكٗ مل :قًت .سلَؿا يلنكا : قتل
ِ : قًتت  .سلَتؿا  يتلنكا  َلبكا ٚدؿٙ :قلٍ ؟قب٘ ٚدؿٙ ؾهٝـ :قًت .ْعِ  ؾًت

ٍ  ؟عًُتت  ٌٖ ايڀكٜل ٶلق عكْل َرلٙ ست٢ بفيو َٓ٘ ٜكٗ ِ  :قتل  :قًتت  ْعت
٘  قًتت  .اهلل قٴتو  أٚدم ،سلَؿا يلنكا َلبكا :قلٍ ؟قب٘ ٚدؿٙ ؾهٝـ  إٕ :يت
٘  ٚقؿ ايكٌَ نجبلٕ ب٭ ٚدؿت٘ ً٘ب٘ ٸ أقنًتين ايفٟ ايػ٬ّ ٌ  نتبع  اؾذلنت  ؾأنت
ٍ  ،ايُدل ٚأشلُو ا٭دك يو اهلل ؾأععِ ٠ُ٘ ٟ  هلل ا٠ُتؿ  :اٶبتًت٢  ؾكتل  مل ايتف
ِ  ،بليٓلق ؾٝعفب٘ ٜعُٝ٘ غًكل ـقٜيت َٔ ٪ًل  لتؾُت  يتٗك١  ٚيتٗل  انتذلدع  ثت
 أنًت٘ تكنت٘ إٕ ،ٖفا َجٌ قدٌ َُٝبيت ععُت قادعٕٛ ايٝ٘ ْلإٚ هلل ْلإ :ؾكًت
 بًت١ًُ  -أٟ غڀٝت٘  - ٘ٴٝتٴذٻهٳؾځ ،ْؿع ٫ٚ ْك ع٢ً أقؿق مل قعؿت ٚإٕ ،ايهبلع
أٟ ؾغتٌ   - ع٢ًٻ تٗذِ إـ قلعؿ أْل ؾبُٝٓل ،بلنٝل قأن٘ عٓؿ ٚقعؿت عًٝ٘ نلْت
ٞٻ   ؾكُُتت  ؟قُتتو  َٚتل  ،سليتو  َتل  اهلل عبؿ ٜل :ؾكليٛا ،قدلٍ أقبع١ -عً
 ؾهًتؿت  ْعكؾ٘ إٔ ؾعه٢ ٚدٗ٘ عٔ يٓل انًـ :يٞ ؾكليٛا ٚقُت٘ قُيت عًِٝٗ
٘  ٠َك عٝٓٝ٘ ٜكبًٕٛ عًٝ٘ ايكّٛ ؾلْهب ٚدٗ٘ عٔ ٕ  أغتك٣  ٜٚؿٜت  عت٭  :ٜٚكٛيتٛ
 :ؾكًت ْٝلّ ٚايٓلى نلدؿا تٳٓٵنڂ َل ٘لٍ دهِٚ ،اهلل ٣لقّ عٔ غٓت َل ٘لٍ
 نلٕ يكؿ عبلى بٔا َلسب اٟكَٞ ١ق٬ب أبٛ فاٖ :ؾكليٛا ؟اهلل ٜكٴهِ ٖفا َٔ

٘  َٚتًٝٓل  ،َعٓل نلْت بأثٛاب ٚنؿٓلٙ ؾػهًٓلٙ ،◘ ٚيًٓيب هلل ا٠ب يؿٜؿ  عًٝت
 ْٚعت ايًٌٝ ع٢ًٻ دٔ إٔ ؾًُل ،قبل٢٘ ٮإ ٚاُْكؾت ايكّٛ ؾلُْكف ،ٚؾؾٓلٙ
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 سًٌ َٔ سًتلٕ ٚعًٝ٘ ،ا١ٟٓ قٜلٗ َٔ ق١ْٚ ٸ ايٓل٥ِ ٜك٣ ؾُٝل ؾكأٜت٘ قأنٞ
ؿْ  َشااال ٌ ٔايتتٛسٞ ٜتًتتٛ ٖتتٛٚ آٟتت١ ُُ ْٔ اا َِ ُتؿْ  بِااَم  َظ ؿَ  َصااَزْ ًْ

ٌَااك َؾااِْ َْ ارِ  ُظ  ٖافاادَّ
 إٕ :قلٍ ؟ٖفا يو ٢أْٻ :قًت .ب٢ً :قلٍ ؟بُلسيب أيهت :ؾكًت ص،24:ايكعؿط
 اهلل غًت١ٝ  َتع  ايكغل٤ عٓؿ ٚايًهك ،ايب٤٬ عٓؿ بليُدل إ٫ تٓلٍ ٫ ؾقدلت هلل
  ٚايع١ْٝ٬ ايهك ٸ☾ 

٘  ٸ ٜمٜتؿ  يًفٖب، نليٓلق يًُ٪َٔ ٤٬ا٫بتَعليك اٱغ٠ٛ،   َٚت٬بت٘،  ْكل٥ت
ٚقؿ أَك اهلل تعلٮ عبلؾٙ اٶ٪َٓ٭ بليتهًض بهت٬ع ايُتدل ٚايُت٠٬ عٓتؿ ْتمٍٚ      

َٚ َيٚٔايب٬ٜل ٚاٶُل٥ب قلٍ تعتلٮ:  ـَ  َأُّيه ًُِْٔقاْ  آَمُْقاْ  افَِّذي َُ اْزِ  اْش ااَلةِ  بِٚفهَّ  إِنَّ  َوافهَّ
ـَ  َمعَ  اهلل ٚبِِري  .ص153:طايبكك٠ ٖافهَّ

ٔٵٚٳ ٔڇ نٳعٵؿٹ عٳ ّڈ أځبٹٞ بٵ ٍٳ☺  ٚٳقَّل ًڃتٴ: قځل ٍٳ  ٜٳل :قڂ ٟټ اهلل قٳنٴتٛ  أځيٳتؿټ  ايٓٻتلىڇ  أځ
ٍٳ ؟بٳ٬ځ٤ٶ اَٚن ِف ♂:قځل ـَ ِٛ ِديِِْف، َؾاِْ٘ن  ًَ ٌُْد َظَذ َح ًَ ََُذ اْف ٌْ َْمَثُؾ، ُي ْٕ َْمَثُؾ َؾٚ ْٕ َُٔٚء، ُثؿَّ ا ٌِ ْٕ َ ْٕ ا

َُدَّ َباَلُؤهُ  ًٌٚ، اْص ِْ ٌَاَلُء ِديِِْف ُص ُح اْفا  ِديِِْف، َؾَم َيْزَ
ِٛ ًَ ُُِعَ َظَذ َح ، اْب ٌٜ َٚن ِف ِديِِْف ِرؿَّ ـَ ، َوإِْن 

 ٍٜ ـْ َخىَِٔا ِْٔف ِم َِ َْرِض، َوَمٚ َظ ْٕ ِق َظَذ ا ّْ ُف َي ـَ َُّك َيْسُ ٌِْد، َح ًَ   .(1) ▬بِْٚف
كْل ايكًب بكٓتل٤ اهلل، ٚستبو ايًهتلٕ    ٜهٕٛ بايُدل عٓؿ ْمٍٚ ايب٤٬ ٚ
ٍڇيكتتٍٛ  ػٓتتب اهلل ٚتكٝٝتتؿ اٟتتٛاقع عُتتل ٜػٓتتب اهلل،عُتتل ٜ ◘  اهلل قٳنٴتتٛ
ٍٴ ـْ  َمٚ♂:ٜٳكڂٛ ِِؿٍ  ِم ًْ ٌُفُ  ُم ٌٜ  ُتِهٔ ٌَ قُل  ُمِهٔ َُ َٔ َّٕٚٔاهلل َأَمَرهُ  َمٚ َؾ َّٕٚ هللِ إِ ْٔفِ  َوإِ اقنَ  إَِف ًُ  َٖراِج
ٌَُِل ِف  ْأُجْرِّن  افِٓؿَّ  ا ِل  َوَأْخِِْػ  ُمِهٔ ٚ َخْرً َٓ َّٓ  ِمْْ ََِػ  إِ ا َففُ  اهلل َأْخ  .(2) ▬َخْرً

☾ عٓتتؿ اهلل  يتت٘ َٓميتت١ ععُٝتت١ ايٓتتلى أـ٣ عًتت٢ ايُتتدلأغتتٞ ا٠بٝتتب، 
 غَُٛل عٓؿ ا٭َك بلٶعكٚف ٚايٓٗٞ عٔ اٶٓهك ٚايؿع٠ٛ إٮ اهلل، قلٍ تعلٮ: 

ٌڇ ٔٵتعٳؾځ ٗٵ ٔڇ نٳ ـٺ بٵ ٔٵ َٴعٳل ٘ٹ عٳ ٕٻ ،☺ أځبٹٝ ٍٳ أځ ٍٳ◘  اهلل قٳنٴٛ ـْ ♂:قځل َيؿَ  َم ًْٔيٚ ـَ  َؽ

َذهُ  َأنْ  َظَذ  ِدرٌ َؿٚ َوُهقَ  ٍِ اَلئِِؼ  وسِ ؤُ رُ  َظَذ ☾  اهلل َدَظٚهُ  ُيْْ ِٜ  َيْق َ  اْْلَ ََٔٚم
َِ َُّاك اْف هُ  َح َ  اهلل َُيَارِّ

                                                 

 992 َشٝض اٟلَعَٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ  4023ابٔ َلد١ أغكد٘  (صحٔح) (1)

 .918َهًِ  أغكد٘  (صحٔح) (2)
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ـْ  قرِ  ِم ًِغِ  اْْلُ  . (1) ▬َصٚءَ  َمٚ اْف
 ٖٚٓلى أنبلب َع١ٓٝ ع٢ً ايُدل نجرل٠ ْفنك َٓٗل:

اَم قلٍ تعلٮ:ٔ افَٔغ بحًـ اْلزاء، - 1 َّٕ ا ُياَقّفَّ  إِ اْرِ  َأْجاَرُهؿ ٚبُِرونَ افهَّ ٌَ  بِ
ٍٚب  ًَ  ص. 10طايمَك:  ٖ(10)ِح
ْد ٔقلٍ تعلٮ: افُٖد بٖهؾ ادهٚئٛ، - 2 ََ ََُّْٚ َوَف ـَ  َؾ ؿْ  ِمـ افَِّذي ِٓ ٌِِْ َـّ  َؿ َّ َِ ًْ َٔ َِ  َؾ
ـَ  اهلل َـّ  َصَدُؿقا افَِّذي َّ َِ ًْ َٔ ِٚذبِغَ  َوَف َُ  ص. 2طايعٓهبٛت: ٖ(3)اْف

ٔ افَٔغ بٚفٍرج،  - 3 ْنِ  َمعَ  نَّ َؾِ٘ قلٍ تعتلٮ: ًُ ا اْف ًْ ا َماعَ  إِنَّ  (5) راً اُي ًْ ًُ  رِ ااْف
 ص.6طايًكع: ٖ(6)ُيْناً 

 ِمااـ َأَصااَٚب  َمااٚقتتلٍ تعتتلٮ:ٔافَٔااغ بااٖن اْلاازع ٓ ياارد ادهاأٌٜ،  - 4
 ٍٜ ٌَ ِهااأ َْرضِ  ِف  مه ْٕ َٓ  ا ؿْ  ِف  َو ُُ ااا ًِ ٍُ َّٓ  َإٔ َُاااٍٚب  ِف  إِ اااـ ـِ ٌْاااؾِ  مِّ َأَهاااٚ َأن َؿ ْزَ  إِنَّ  َّٕ

رٌ َظَذ  َذفَِؽ  ًِ  ص.22طا٠ؿٜؿ:  ٖ(22)اهلل َي
ٔ  ِهااٚبريـ،بًّٔااٜ اهلل فافَٔااغ  - 5 واْ قتتلٍ تعتتلٮ:  َمااعَ  اهلل إِنَّ  َواْصااِزُ

ـَ  ٚبِِري   ص.46طا٭ْؿلٍ:  ٖ(46)افهَّ
ٔ  افَٔغ بٖن افهز ظذ افٌالء يرؾع افدرجٚت،  - 6 ؿْ قتلٍ تعتلٮ:  ُُ َّٕ اَق ُِ ٌْ  َوَفَْ
ءٍ  ـَ  بَِقْ ا اقْف  مِّ اقعِ  اْْلَ َٕ  َواْْلُ ـَ  َْاصٍ َو ا اسِ  إََماَقالِ  مِّ ٍُ اَراِت  َوإٕ َّ ا َوافثَّ ِ  َوَبؼِّ

ـَ  ٚبِِري  ص. 125طايبكك٠:  ٖ(155) افهَّ
 كتؾٝعٗت  ،اْٚوأؾًٚفا أؿقافْاُٚاز افَٔغ بٖن اهلل تًٚػ يٌاُع افًٌاٚد حُاك َي - 7

ؿْ ، قلٍ تعلٮ:ٔايُلؾم َٔ ايهلـب ُُ َّٕ اَق ُِ ٌْ َُّاك َوَفَْ َِاؿَ  َح ًْ ـَ  َٕ ُُ  ادَُْجِٚهاِدي  ؿْ ِماْ
ـَ  ٚبِِري ُِقَ  َوافهَّ ٌْ َٕ ؿْ  َو ـُ ٌََٚر   .ص31ٖ ط٣ُؿ: (31) َأْخ

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                                 

 .2753َشٝض ايذلغٝبسهٓ٘ ا٭يبلْٞ ٸ  4777أبٛ ؾاٚؾ أغكد٘  (حًـ فٌره) (1)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸؾ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع قُت١ غًتٛع أبتٞ بهتك ايُتؿٜل عٓتؿ       

ٍٳقكا٤ت٘ يًككإٓ أٚقؾٖل ابٔ ًٖلّ ٸ )ايهرل٠ ايٓب١ٜٛ(  ٔٴ  قځل ٞ : إنٵتشٳلمٳ  ابٵت  سٳتؿٸثٳٓٹ
ٟٸاي ٖٵكڇ ٔٵ، مٸ ٚٳ٠ځ عٳ ٔڇ عٴكٵ ٔٵ ايمٸبٳٝٵكڇ بٵ ًٳ١ځ عٳ ٍٳ :قځليځتٵ☼  عٳل٥ٹ ٔٴ ؾځكځل ٔٳ :ايؿٸغڂٓٸ١ٹ ابٵ  أځبٳل ٜٳل أځٜٵ

ٍٳ؟ بٳهڃكڈ َٹٞ أځغٵكٳدٳٓٹٞ :قځل ٛٵ ٚٵْٹٞ قځ ـٳ ْٳٝٸكڂٛا، ٚٳآ ٞٸ ٚٳ ًځ ٍٳ عٳ ِٳ :قځل ٛٳاځ؟ ٚٳيٹ ٔٴ إْٸو هللٹؾځ  يځتٳمڇٜ
ًٹرلٳ٠ځ ٛٳا٥ٹبٹ عٳًځ٢ ٚٳتٴعٹ٭ٴ ايڃعٳ ٌٴ ،ايٓٸ ُٳعٵتكٴٚفٳ  ٚٳتٳؿڃعٳ ّٳ  ٚٳتٴهڃهٹتبٴ  ،ايڃ ُٳعٵتؿٴٚ  اقٵدٹتعٵ  ،ايڃ
ٛٳاقڇٟ ؾٹٞ ؾځأځْٵتٳ ٘ٴ ؾځكٳدٳعٳ. دٹ ـٳا سٳتٸ٢ َٳعٳ ٌٳ إ ّٳ ، َٳهچ١ځ ؾٳغٳ ٔٴ  قځتل ٍٳ  ايؿٸغڂٓٸت١ٹ  ابٵت  ٜٳتل  :ؾځكځتل
ًٳكٳ ٌڈ َٳعٵ ٔٳ أځدٳكٵت قځؿٵ إْٸٞ، قڂكٳٜٵ ٔٸ ؾځ٬ځ، قڂشٳلؾځ١ځ أځبٹٞ ابٵ ْٳ ٘ٴ  ٜٳعٵكڇ . ػٳٝٵتكڇ بٹ إ٫َّ أځسٳتؿٷ  يځت
٘ٴ ؾځهځؿچٛا :قځليځتٵ ٕٳ :قځليځتٵ عٳٓٵ ُٳتضڈ  بٳٓٹٞ ؾٹٞ ؾٳاقڇٙٹ بٳلبٹ عٹٓٵؿٳ َٳهٵذٹؿٷ بٳهڃكڈ ٭ځبٹٞ ٚٳنځل ، دٴ
ٕٳ ُٳًچٞ ؾځهځل ٘ٹ ٜٴ ٕٳ ؾٹٝ ـٳا، قٳقٹٝكڄل قٳدٴ٬ڄ ٚٳنځل ٕٳ قځكٳأځ إ ـٴ :قځليځتٵ. انٵتٳبٵهځ٢ ايڃكڂكٵآ ٘ٹ  ؾځٝٳكٹ ٝٵت ًځ  عٳ

ٕٴ ُٸبٵٝٳل ٕٳ ل٤ٴٚٳايٓٸهٳ ٚٳايڃعٳبٹٝؿٴ اي ُٳل ٜٳعٵذٳبٴٛ ٕٳ يٹ ٚٵ ٔٵ ٜٳكٳ ٘ٹ َٹ ٝٵ٦ٳتٹ ًٳ٢ :قځليځتٵ. ٖٳ ُٳ ٍٷ ؾځ ٔٵ قڇدٳل  َٹ
ٌڈ ٔڇ إيځ٢ قڂكٳٜٵ ٘ٴ ؾځكځليڂٛا ايؿٸغڂٓٸ١ٹ ابٵ ٔٳ ٜٳل: يځ ِٵ إْٸو ايؿٸغڂٓٸ١ٹ بٵ ٌٳ  ٖٳفٳا تٴذٹكٵ يځ ـٹٜٳٓٳتل  ايكٸدٴت  يٹٝٴ٪ٵ

٘ٴ ٌٷ إْٸ ـٳا قٳدٴ ٘ٵ دٳل٤ٳ َٳل ٚٳقځكٳأځ َٳًچ٢ إ ُٸؿٷ بٳ ٘ٴ  ٚٳنځلْٳتٵ، ٜٳبٵهٹٞٚٳ ٜٳكڇمٸ َٴشٳ ٝٵ٦ٳت١څ  يځت ٛٷ  ٖٳ  ٚٳْٳشٵت
ٔٴ ٛٸفٴ ؾځٓٳشٵ ْٳعٳؿځتٹٓٳل ٚٳْٹهٳل٥ٹٓٳل َٹبٵٝٳلْٹٓٳل عٳًځ٢ ْٳتٳػٳ ٕٵ ٚٳ ِٵ أځ ٗٴ ٘ٹ  ٜٳؿڃتٹٓٳ ٙٴ  ،ؾځأڃتٹت ُٴتكٵ ٕٵ ؾځ ٌٳ  أځ  ٜٳتؿٵغٴ
٘ٴ ُٵٓٳعٵ بٳٝٵتٳ ًڃٝٳ ٘ٹ ؾځ ًٳ٢ :قځليځتٵ. يٳل٤ٳ َٳل ؾٹٝ ُٳ ٔٴ ؾځ ٘ٹ ايؿٸغڂٓٸ١ٹ ابٵ ٍٳ إيځٝٵ ٘ٴ ؾځكځل إْٞ مل  بٳهڃك أځبٳل لٜٳ :يځ

ٟ  َٳهځلْٳتو أدكى يت٪ـٟ قَٛو، إِْٗ قؿ نكٖٛا  ٘ٹ  أځْٵتتٳ  ايچتفٹ ٚٵا  ؾٹٝت ـٸ  بٹتفٳيٹوځ  ٚٳتٳتأځ
ٌٵ، َٹٓٵو َٵٓٳعٵ، بٳٝٵتٳو ؾځلؾٵغٴ ٘ٹ ؾځل ٍٳ أځسٵبٳبٵتٳ َٳل ؾٹٝ ٚٳ :قځل ٛٳاقٳى عٳًځٝٵو أځقٴؾٸ أځ ْٳت٢  دٹ  ٚٳأځقٵ
ٛٳاقڇ ٍٳ؟ هللٹا بٹذٹ ٞٸ ؾځلقٵؾٴؾٵ :قځل ًځ ٛٳاقڇٟ عٳ ٍٳ ،دٹ ٘ٴ قځؿٵ :قځل ّٳ  :قځليځتتٵ  عٳًځٝٵو قٳؾٳؾٵتٴ ٔٴ  ؾځكځتل  ابٵت
ٍٳ ايؿٸغڂٓٸ١ٹ ًٳكٳ ٜٳل :ؾځكځل ٌڈ َٳعٵ ٕٸ، قڂكٳٜٵ ٔٳ إ ٞٸ قٳؾٸ قځؿٵ قڂشٳلؾځ١ځ أځبٹٞ ابٵ ًځ ٟ  عٳ ٛٳاقڇ ِٵ  دٹت ًٳتأڃْٴهڂ  ؾځ

ِٵ ُٳلسٹبٹهڂ  (.31) بٹ
ٕ  ؾكتؿ ، ٚغًٛع بتؿبك ايككإٓ قكا٠٤ ع٢ً اسكّ! ٠بٝبا ا٭ؽ أٜٗل ؾٝل  نتل
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ُل ٔقلٍ اهلل تعلٮ: ،☾ اهلل به٬ّ ٜتأثكٕٚ اهلل ِٗقٴ ايهًـ َْزِّ ُٕ ـَ  َو ا ِما َُ  ْرآنِ ااْف
ٍَ  ُهقَ  َمٚ ٌٜ  ٚءاِص ِمِْغَ  َوَرمْحَ ْٗ ُّ ِْ ٚراً  َإَّٓ  افيَّٚدِِغَ  ُد اَيِزي َوَٓ  فِّ ًَ  .ص82طاٱنكا٤: َٖخ

ٞ  ٚايٛيٞ اٶهًِ ٸ ًٜذلط ٫ٚ ٕ  ٩ؿتغ  إٔ ٚاٶتكت ٕ  نًت٘،  ايكتكآ ٕ  ؾتإ  بعت
ٌ  ٚٚيٞ قبلْٞ، يهٓ٘ ق١ًًٝ ٛقاڄن ٩ؿغ ايٓلى ِ  ،☾ بتلهلل  َتُت  ٩ؿتغ  ٚبعٓتٗ
ٌ  َتع  ؾ١ًٝٓ ا٠ؿغ: ؾلٶكُٛؾ - ـيو َٔ بلهلل ْعٛـ - ؾلنل ٖٚٛ ايهجرل  ايعُت
ٛ  ٩ؿتغ،  َتل  ؾترلؾؾ  ايهتجرل  ٩ؿغ مل َٚٔ ايككإٓ، ٖفا ع٢ً ايٓؿو ٚتكب١ٝ  مل ٚيت
ُد  اهلل (1) َأَحٌد  اهلل ُهقَ  ُؿْؾ ٔ:إ٫ ايّٝٛ ٸ ٜكؾؾ َّ ْ  (2)افهَّ ْ  َيِِْد  َل ْ  (3)ُيقَفاْد  َوَل  َوَل
ـ ُُ قاً  فَّفُ  َي ٍُ  .َعلْٝٗل ٜٚتؿبك ،ايهٛق أععِ َٔ ؾإْٗل يهؿ٢، ٖ(4)َأَحٌد  ـُ

 ٜكتؿتع  ستت٢  ايڀًٜٛت١  ايهتلعلت  ايؿلٝت١  نتٛق٠  ٜتتؿبك  ت١ُٝٝ ابٔ نلٕؾًكؿ 
 ٸ بٝتتو،  ٸ بتلهلل  ؾا٥ُلڄ تتٌُ إٔ ايعذلب، ايعذب ٖٛ ٖٚفا ايٓٗلق، ٜٚتعلٮ
 (.57) ؾٝ٘ تعٌٝ َهلٕ أٟ ٸ هتبو،َ ٸ نٛقو،
ٔٵ ُٳكٳ ٚٳعٳ ٍٳ:☺  عٴ َٳل قځل ٕٻ أځ ِٵ إڇ ٍٳ  قځؿٵ◘  ْٳبٹٝٻهڂ اَذا َيْرَؾاعُ  اهلل إِنَّ ♂:قځتل َُاِٚب  ِِبَ  اْفُِ

ـَ  بِفِ  َوَيَوعُ  َأْؿَقاًمٚ  .(1) ▬آَخِري
ٔٵ ، ا٠هٓلت َٔ ايككإٓ يكلق٨ ٯل◘  ايٓيب ٚأغدل ٔڇ  اهلل عٳبٵؿٹؾځعٳ  َٳهٵتعٴٛؾٺ  بٵت

ٍٳ☺  ٍٳ: قځل ٍٴ قځل ـْ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ـْ  َحْرًؾاٚ َؿاَرأَ  َما َُاِٚب  ِما َِافُ  اهلل ـِ ٌٜ  بِافِ  َؾ اَْ ًَ ، َح

 ُٜ َْ ًَ ْؼِ  َواْْلَ ًَ ٚ بِ ـْ  ،َحاْرٌف  ال َأُؿاقُل  َٓ  ،َأْمَثَِٚلَ َٓ ٌ  َحاْرٌف  َأفِاٌػ  َوَفُِا  َوِمأؿٌ  َحاْرٌف  َو

ٔٵٚٳ ، (2) ▬َحْرٌف  ًٳ١ځ عٳ ٕٻ ،☼ عٳل٥ٹ ٞٻ أځ ٍٳ◘  ايٓٻبٹ ْرآنِ  ِٚهرُ ادَا♂:قځل َُ َرةِ  َماعَ  بِاٚف ٍَ ا ًَّ  اف

َرِة، افَُِرا ِ  َرأُ  َوافِذي افَزَ َْ ْرآنَ  َي َُ َُعُ  اف ًْ َُ ْٔفِ  َوُهقَ  ؾِٔفِ  َوَي َِ  .(3) ▬َأْجَرانِ  َففُ  َصٚ    َظ
 ٘تب ٛتٜٚعً يكلق٥٘ ؾًٝؿع ايككإٓ، يكلق٨ ايؿٓل٥ٌ ٖفٙ تتذ٢ً ايكٝل١َ ّٜٚٛ

 .قكا٤ت٘ قؿق ع٢ً ا١ٟٓ َكاتب ٸ
َٳ١ ٞبٹأځ ٔٵعٳٚٳ َٳل ٞٿ أڂ ًٹ ٖٹ ٍٳ☺  ايڃبٳل ُٹعٵتٴ: قځل ٍٳ  نٳ ٍٴ ◘  اهلل قٳنٴتٛ  اْؿاَرؤوا♂:ٜٳكڂتٛ

                                                 

 .817ِ أغكد٘ َهً (صحٔح) (1)

 .6469َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  2910أغكد٘ ايذلَفٟ  (صحٔح) (2)

 .   798أغكد٘ َهًِ   (صحٔح) (3)
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ْرآَن، َُ فُ  اف َّٕ ِْٖت  َؾِ٘ ِٜ  َيْق َ  َي ََٔٚم
َِ ٚ اف ًً ٔ

ٍِ  .(1) ▬َْٕصَحٚبِفِ  َص
ٔٵٚٳ ٔڇا عٳ ُٵكڈٚ بٵ ٞٿ، ☻  عٳ ٔڇ ايٓٻبٹ ٍٳ ◘  عٸ اُٚل ♂:قځتل ََ ِٛ  ُي اْرآنِ  فَِهاِٚح َُ  اْؿاَرأْ  :اْف

ْؾ َورَ  َواْرَتِؼ  َم  تِّ َٝ  ـَ ْْ ُؾ  ـُ َٔٚ ِف  ُتَرتِّ ْٕ ََُؽ  َؾِ٘نَّ  افده ٍٜ  آِخرِ  ِظَْْد  َمِْْزَف َرأُ  آَي َْ ٚ َت  .(2)▬ِِبَ
ٔ  سلٍ عذٝب َٔ ٚإٕ ِ  َٓتل،  ايهتجرلٜ  قبٗتِ،  نتتلب  تت٠ٚ٬  ٸ تكُترلٖ
 .ٚأدكٙ بؿًٓ٘ عًُِٗ َع ب٘، ٚايعٌُ ٚتؿبكٙ
ُٳلٕ اٶ٪َٓ٭ أَرل قلٍ ٔ  يتبعت  ٶتل  قًٛبٓل ٘ٗكت يٛ :☺  عٴجٵ ّ  َت  اهلل نت٬

 :ا٭َٛق ٖفٙ ٬َسع١ يًُهًِ ٜٓبػٞ ٖفا ٚع٢ً ،☾
ٔڈ، بتؿبټكڈ ايككإٓ قكا٠٤ :أوًٓ  َُاٌٚب ٔ:تعلٮ قلٍ ٰٚعټ ْٔاَؽ  َإَٔزْفَْاٚهُ  ـِ ٌَاَٚر ٌ  إَِف  ُم
بَُّروا َٔدَّ رَ  آَيٚتِفِ  فِّ َـّ ََُذ َٔ

ٌَِٚب  ُأوُفقا َوفِ َْف ْٕ  .ص29: ّط ٖا
ٚ  ٫: > ☺  َهعٛؾ بٔ اهلل عبؿ قلٍ  نٗتفٿ  تٗتفټٚٙ  ٫ٚ ايكَتٌ،  نٓجتك  ٙتٓجتك
ٔ  ٫ٚ ايكًتٛب،  ب٘ ٚسكنٛا عذل٥ب٘، عٓؿ قؿٛا ايًعك، ِ  ٜهت ِ  ٖت  آغتك  أستؿن
 >. ايهٛق٠
ًٚٔ ٔٵ ،ا٠ؿغ َكادع١ :ثٕٚ ٞٿ، َٴٛنٳ٢ أځبٹٞ عٳ ٔڇ ايٓٻبٹ ٍٳ◘  عٸ َٚهاُدوا♂:قځل ًَ  َهاَذا َت

ْرآنَ  َُ ُس  َؾَقافَِّذي اْف ٍْ دٍ  َٕ َّّ َِٔدهِ  ُُمَ قَ  بِ ٍَ  َأَصده  ََلُ ًَُٚت ـْ  ِه بِؾِ  ِم ٚ ِف  اإْلِ َٓ
ِِ َُ  .(3)▬ ُظ

ٔٵ: ايككإٓ ت٠ٚ٬ عٓؿ ا١ًٛع :ثٚفًثٚ  ٔڇ اهلل عٳبٵؿٹ عٳ ٍٳ☺  َٳهٵعٴٛؾٺ بٵ ٍٳ: قځل  يٹٞ قځل
ٞټ ٞٻ اقڃكٳأڃ :◘  ايٓٻبٹ ًځ ًڃتٴ ،عٳ ٍٳ ٜٳل قڂ ٍٳ ٚٳعٳًځٝٵوځ عٳًځٝٵوځ آقڃكٳأڂ :اهلل قٳنٴٛ ٍٳ ؟أڂْٵمڇ  َؾِّ٘نِّ ♂:قځل

ٛه  فُ َأْش  َأنْ  ُأِح ًَ ـْ  َّ ي ِم ٘ٹ ؾځكځكٳأڃتٴ ،▬َؽْرِ ٝٵ ًځ ْٔاَػ ٔبٳًځػٵتٴ سٳتٻ٢ ايٓٿهٳل٤ٹ نٴٛقٳ٠ځ عٳ َُ  إَِذا َؾ
ـْ  ِجْاَْٚ اؾِّ  ِم ٍٜ  ـُ ا ٔدٍ  ُأمَّ ِٓ ءِ  َظاَذ  بِاَؽ  َوِجْاَْاٚ بَِنا َٓ ُٗ ًٔدا َها ِٓ  ،ص41: ايٓهتل٤ ط َٖصا
ٍٳ ْؽ ♂:قځل ًِ ـٳا ▬َأْم ٕڇ عٳٝٵٓٳلٙٴ ؾځإڇ  .(4) تٳفٵقڇؾځل

ٚ ًً ٍ  إٓ،ايكك ٖذك عؿّ :راب ُشاقُل  َوَؿاَٚل ٔ:تعتلٮ  قتل  َؿاْقِمل إِنَّ  َربِّ  َياٚ افرَّ
                                                 

 .804 أغكد٘ َهًِ (صحٔح) (1)
 .2134ٚسهٓ٘ ا٭يبلْٞ ٸ اٶًهل٠  2914أغكد٘ ايذلَفٟ ( حًـ) (2)

 .791أغكد٘ َهًِ  (صحٔح) (3)
 ٚايًؿغ يًبػلقٟ. 800، َٚهًِ 4583أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (4)
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ُذوا َ ْرآنَ  َهَذا اَّتَّ َُ ُجقًرا اْف ْٓ ٌ  ٚاشلذتك  ،ص30: ايؿكقلٕط َٖم  ايتت٠ٚ٬،  ٖٳذٵتكٳ  ًٜتُ
 ؾ٬بؿ ،-تعلٮ  اهلل قٴ٘ - ايكِٝ ابٔ قلٍ نُل إيٝ٘; ٚايتشلنِ ٚايعٌُ، ٚايتؿبټكٳ

ٔ  اٶهًِ ٜهٕٛ ست٢ ٚع٬ُڄ، ت٠ٚ٬ڄ،ٚ سؿعڄل، -☾  - اهلل به٬ّ ايعٓل١ٜ َٔ  َت
 .ٚغلَت٘ اهلل، أٌٖ ِٖ ايفٜٔ ايككإٓ، أٌٖ

ٍ  ٫تتؿَع  ايتيت  ايعت٭  ٚقشتط ، ايكًب قه٠ٛ َٔ ٞاٶًتهأغٞ   قتكا٠٤  ستل
ْ :ٔنبشلْ٘ قبٓلأـنكى بكٍٛ ، ايككإٓ ْٖنِ  َأَل ـَ  َي ِذي َِّ َنعَ  َأنْ  آَمُْقا فِ ُِقُِبُؿْ  ََّتْ رِ  ُؿ ـْ  فِاِذ
َزَل  َوَمٚ اهلل ـَ  َٕ ؼِّ  ِم ُٕقا َوٓ اْْلَ ق ُُ ـَ  َي ٚفَِّذي ََُٚب  ُأوُتقا ـَ ـْ  اْفُِ ٌْاُؾ  ِما ؿُ  َؾَىاَٚل  َؿ ِٓ ْٔ ا َِ  َظ

ََمُد  ْٕ ْٝ  ا ًَ ََ ُِقُِبُؿْ  َؾ ثِرٌ  ُؿ ـَ ؿْ  َو ُٓ َُقنَ  ِمْْ  ص.16:ا٠ؿٜؿط َٖؾِٚش
 ايكتكا٠٤  سلٍ ايكًب ٚسٓٛق، ايتؿبك أنبلب َٔ ايككا٠٤ َع ايتؿلعٌ ٚيعٌ

ٍ : ـيتو  َتٛق  َٚٔ،  ـ  ايهت٪ا ٔ ، َٛاْتعٗل  ٸ ٚايتهتبٝض  ٚايتعتٛ  َتٛق  َٚت
ّ  اٶعتين  ٚأْتو ، َبليك٠ يو ا١ڀلب تٛد٘ تتُٛق إٔ: ايتؿلعٌ ٔ  ،بتليه٬  َٚت
 قٛيت٘ ◘  ايتٓيب  نتكق  نُتل ، ايكًب ع٢ً ٚإَكاقٖل، اٯ١ٜ تهكاق: ايتؿلعٌ َٛق
ِْبُؿْ  إِنْ :ٔتعلٮ ذِّ ًَ ُؿْ  ُت ٌَُٚد َ  َؾِ٘نَّ ارْ  َوإِنْ  ِظ ٍِ ٌْ اؿْ  َت َّٕاَؽ  ََلُ َٝ  َؾِ٘ ا ْٕ ًَ  َأ ُِأؿُ  ِزيازُ اْف ٖ اْْلَ

 .ص118:اٶل٥ؿ٠ط
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ ٗ ، يت  ٫ إٔ ؿٚأيت

 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع َٛقـ ععِٝ يُشلبٞ دًٌٝ ٖٚٛ عبتلؾ  

ٔٵ  -أغكز اٱَلّ أٴتؿ ٸ َهتٓؿٙ   ابٔ بًك،  ٔڇ  دٳتلبٹكڇ  عٳت ٍٳ ☻  اهلل عٳبٵتؿٹ  بٵت : قځتل
ٍڇ َٳعٳ غٳكٳدٵٓٳل ٚٳ٠ٹ ؾٹٞ◘  اهلل قٳنٴٛ َٹٝبٳتٵ ايكٿقځلعڇ ـٳاتٹ غځمٵ َٵكٳأځ٠څ ؾځأڂ ٔٵ ا ًٵتكڇنٹ٭ٳ  َٹ ُٴ  ،ايڃ
ُٻل ًځ ُٳكٳفٳ ؾځ ٍٴ اْٵ ٗٳل ٚٳدٳل٤ٳ قځلؾٹ٬ڄ◘  اهلل قٳنٴٛ ٚٵدٴ ٕٳ لٳ ـٳ غځل٥ٹبٶل ٚٳنځل ٕٵ ؾځشٳًځ ٞٳ ٫ځ أځ ٗڇ ٓٵتٳ  ٜٳ
ٗٵكڇٜلٳ سٳتٻ٢ َٶل ٜٴ َٵشٳلبٹ ؾٹٞ ؾٳ ُٻؿٺ أځ ٞٿ أځثٳكٳ ٜٳتٵبٳعٴ ؾځػٳكٳزٳ ،◘ َٴشٳ ٍٳؾځ◘  ايٓٻبٹ ٞټ  ٓٳمٳ  ايٓٻبٹت
ٍٳ َٳٓٵمڇ٫ڄ◘  ـْ ♂:ؾځكځل َٕٚ َرُجٌؾ  َم ُٗ َِ ُْ ََُْٚ -أٟ ٩ؿعٓل ٩ٚكنٓل  - َي َِ ْٔ  ؾځلْٵتٳتؿٳبٳ  ▬َهاِذهِ  َف
ٌٷ ٔٵ قٳدٴ ٔٳ َٹ ٗٳلدٹكڇٜ ُٴ ٔٵ  -عُلق بٔ ٜلنتك   - ايڃ ُٳتلقڇ  َٹت  -ٚعبتلؾ ابتٔ بًتك     - ا٭ځْٵ
ٔٴ :ؾځكځل٫ځ ٍٳ ٜٳل ْٳشٵ ٍٳ اهلل قٳنٴٛ ُٕقا♂:قځل ق ُُ ؿِ  َؾ ٍَ ِٛ  بِ ًْ ا ٍٳ  ▬افنِّ  إڇيځت٢  ْٳمٳيڂتٛا  ٚٳنځتلْٴٛا  :قځتل
ٔٵ يٹعٵبٺ ٛٳاؾٹٟ َٹ ُٻتل  ،ايڃ ًځ ٕڇ  غٳتكٳزٳ  ؾځ ِڇ  إڇيځت٢  ايتكٻدٴ٬ځ ًٿتعٵبٹ  ؾځت ٍٳ  اي ٟټ  :قځتل ُٳتلقڇ  ا٭ځْٵ

ٟٿ ٗٳلدٹكڇ ُٴ ًڃ ٟټ :يٹ ٌڇ أځ َّٝٵ ٕٵ إڇيځٝٵوځ أځسٳبټ اي ٘ٴ أځ ٘ٴ أځنڃؿٹٝٳهځ ٚٻيځ ٚٵ أځ ٙٴ  أځ ٍٳ  آغٹتكٳ ٞ  قځتل ٘ٴ  انڃؿٹٓٹت ٚٻيځت  ،أځ
ْٵڀځذٳعٳ ٟټ ؾځل ٗٳلدٹكڇ ُٴ ّٳ -عُلق بٔ ٜلنك  - ايڃ ّٳ ؾځٓٳل ٟټ ٚٳقځل ُٳلقڇ عبلؾ بتٔ بًتك    - ا٭ځْٵ

- ِّٞ ُٳ ٌٴ ٚٳأځتٳ٢ ،ٜٴ ُٻل ايكٻدٴ ًځ ِٳ قٳأځ٣ ؾځ ٌڇ يٳػٵ ٘ٴ عٳكٳفٳ ايكٻدٴ أٟ سكانت١   - قٳبٹ٦ٝٳ١ڂ أځْٻ
ّڇ - ٛٵ َٳلٙٴ ايڃكځ ِڈ ؾځكٳ ٗٵ ٘ٴ بٹهٳ ْٳعٳ ٛٳ ٘ٹ ؾځ ٘ٴ ؾٹٝ ٘ٴ ؾځٓٳمٳعٳ ْٳعٳ ٛٳ ُٶل ٚٳثٳبٳتٳ ؾځ ِٻ ،قځل٥ٹ َٳلٙٴ ثٴ ِڈ قٳ ٗٵ  آغٳكٳ بٹهٳ

٘ٴ ْٳعٳ ٛٳ ٘ٹ ؾځ ٘ٴ ؾٹٝ ٘ٴ ؾځٓٳمٳعٳ ْٳعٳ ٛٳ ُٶل ٚٳثٳبٳتٳ ؾځ ِٻ ،قځل٥ٹ ٘ٴ  عٳلؾٳ ثٴ ٘ٴ  بٹجٳليٹتحٺ  يځت ْٳتعٳ ٛٳ ٘ٹ  ؾځ ٘ٴ  ؾٹٝت  ؾځٓٳمٳعٳت
٘ٴ ْٳعٳ ٛٳ ِٻ ،ؾځ ِٻ ٚٳنٳذٳؿٳ قٳنځعٳ ثٴ ٖٳبٻ ثٴ ٘ٴ أځ ٍٳ َٳلسٹبٳ ُٻل ٛٳثٳبٳؾځ أڂٚتٹٝتٳ ؾځكځؿٵ ادٵًٹوٵ :ؾځكځل ًځ  ؾځ
ُٳل ٖٴ ٌٴ قٳآ ٕٵ عٳكٳفٳ ايكٻدٴ ٘ٹ ْٳفٳقٴٚا قځؿٵ أځ ٗٳكٳبٳ بٹ ُٻل، ؾځ ًځ ٟټ قٳأځ٣ ؾځ ٗٳلدٹكڇ ُٴ ٟٿ َٳل ايڃ ُٳلقڇ  بٹل٭ځْٵ
ٔٵ َٳل٤ٹ َٹ ٍٳ ايؿٿ ٕٳ :قځل ٖٵبٳبٵتٳٓٹٞ أځ٫ځ اهلل نٴبٵشٳل ٍٳ -أٟ أٜكعتين  - أځ ٞ  نڂٓٵتتٴ  :قځل  نٴتٛقٳ٠ٺ  ؾٹت

ٖٳل ِٵ أځقڃكٳ٩ٴ ًځ ٗٳل ٕٵأځ أڂسٹبٻ ؾځ ٖٳل سٳتٻ٢ أځقڃڀځعٳ ُٻتل  -أٟ أْتٗٞ َٔ قكا٤تٗل  - أڂْٵؿٹفٳ ًځ  تٳتلبٳعٳ  ؾځ
ٞٳ َٵ ِٴ  -أٟ أٜكعتو  - ؾځأڂقڇٜتٴوځ قٳنځعٵتٴ ايكٻ ٛٵ٫ځ  اهلل ٚٳاٜٵت ٕٵ يځت ْٳتٝٿعٳ  أځ ٞ  ثٳػٵتكٶا  أڂ َٳكٳْٹت  أځ
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ٍٴ ٘ٹ◘  اهلل قٳنٴٛ ٕٵ ٌٳتقځبٵ ْٳؿڃهٹٞ عٳتيځكځڀځ بٹشٹؿڃعٹ ٗٳل أځ ٚٵ أځقڃڀځعٳ  .(1) ٖٳلأڂْٵؿٹفٳ أځ
عتٔ ٖ٪٤٫ ايفٜٔ ٖتِ ٸ ☾ ٖفا ٖٛ سلٍ ايُشلب١ ايهكاّ، ٚيكؿ أث٢ٓ اهلل 

ََِح  َؿْد ٬َٔتِٗ غليعتٕٛ قلٍ تعتلٮ: ِمُْقنَ  َأْؾ ْٗ ـَ  (1) ادُْ  َصااَلِتِؿْ  ِف  ُهاؿْ  افَِّذي
ًُقنَ   تتٛؾك  ؾإـا قٚسٗل، ٚا١ًٛع دهؿ لي٠٬ُؾص، 2، 1طاٶ٪َٕٓٛ: ٖ(2)َخِٚص
 ؾت٬  ايتكٚع  ٚغكدتت  اٟهؿ ٚدؿ إـا أَل اي٠٬ُ، ل٠سٝ بكٝت ٚايكٚع اٟهؿ
 .يًذهؿ ق١ُٝ
ٌ  ؾإـا ،ايّٝٛ ٘ٛاٍ ًَػٍٛ ؾا٥ُلڄ أيػلي٘، تٓتٗٞ ٫ ايٓلى ؾبعٕ   ٸ ؾغت
 عٓتؿٙ  يتٝو  ؾكَت١  ٭ْٗل ٶلـا؟ ًَٚلنً٘، ٚنٝلقت٘ عُلقت٘ ٸ ٜؿهك بؿأ اي٠٬ُ
 ست٢ تٚا١ڀكا ٚا٭ؾهلق ايٛنلٚى قًب٘ ٸ يٝكفف ايًٝڀلٕ ؾٝأتٝ٘ ٜؿهك، ٚقت
 أٟ بعتؿ  يًُُتً٭  َهتذؿ  أٟ ٸغتبتلقٶا  ا أدكٜتت  يٛ أْو بؿقد١ َٓٗل، ٪كز
 إ٫ ٜتٓذض  ٫ ؾإْ٘ اي٠٬ُ؟ ٸ اٱَلّ قكأ َلـا: شلِ ٚقًت اٟٗك ٠٬َ َٔ ٠٬َ
 .ايكًٌٝ

 ايُت٠٬  شلتفٙ  نبرلاڄ اٖتُلَلڄ ٜٛيٕٛ اهلل قٴِٗ ايهًـ نلَٕعليك اٱغ٠ٛ، 
 ٸ ايٓلىٚ( : ايٛابٌ ايُٝب )  تعلٮ ٸقلٍ ابٔ ايكِٝ قٴ٘ اهلل، ؾٝٗل ٚيًػًٛع
 :ٵه١ َكاتب ع٢ً اي٠٬ُ

٘  ايعتلمل  َكتبت١  :أحدهٚ ٛ ، اٶؿتكط  يٓؿهت ٟ  ٖٚت ِ  ايتف ٔ  اْتتك  ْٚت٥ٛٗل  َت
 .َعلقب ، ٖٚفاٚأقنلْٗل ٚسؿٚؾٖل َٚٛاقٝتٗل

، ْٚٚت٥ٛٗل  ايعتلٖك٠  ٚأقنلْٗتل  ٚستؿٚؾٖل  َٛاقٝتٗل ع٢ً ٩لؾغ َٔ :افثّٚن 
 .ٖٚفا ٣لنب ،ٚا٭ؾهلق ايٛنلٚى َع ـٖب يهٓ٘

 ايٛنتلٚى  ؾؾع ٸ ْؿه٘ ٚدلٖؿ ٚأقنلْٗل سؿٚؾٖل ع٢ً سلؾغ َٔ :افثٚفٞ
ٍ  ؾٗٛ، ٚا٭ؾهلق ٘  ٜهتكم  يت٬٦  عتؿٚٙ  ٯذٗتلؾ٠  ًَتػٛ ٛ ، َت٬ت  َت٠٬  ٸ ؾٗت
 .عٓ٘ َهؿچك، ٖٚفا ٚدٗلؾ

                                                 

 ٚسهٓ٘ ايًٝؼ يعٝب ا٭قْ٪ٚط. 14745أغكد٘ )سِ(  (حًـ) (1)
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 ٚنتلٕ ، ٚسؿٚؾٖل ٚأقنلْٗل سكٛقٗل أنٌُ اي٠٬ُ إٮ قلّ إـا َٔ :افرابع
 .، ٖٚفا َجلبٚإٰلَٗل ٚإنُلشلل ٜٓبػٞ نُل إقلَتٗل إٮ َُكٚف نً٘ ُٖ٘

ٟ  بت٭  ْٚٚع٘ قًب٘ أغف قلّ اي٠٬ُ إٮ قلّ إـا َٔ :اْلٚمس ٘  ٜتؿ  ،☾ قبت
 (.66، ٖٚفا َككب َٔ قب٘ )ب٘ ايع٭ قكٜك☾  بكب٘ ًَػٍٛ ٬َت٘ ٸ ٖٚفا

ٔٵ أنٛأ ايٓلى نكق١ ايتفٟ ٜهتكم ٸ َت٬ت٘، ؾځ    ، اٱغ٠ٛ ايؿ٤٬ٓ ٞ  عٳت  أځبٹت
ٔٵ قځتٳلؾٳ٠ځ ٘ٹ عٳ ٍٳقځ أځبٹٝ ٍٳ: ل ٍٴ قځل ٛٳأڂ ◘  اهلل قٳنٴٛ ٟ  نٳتكڇقځ١ڄ  ايٓٻتلىڇ  أځنٵت ٔٵ  ٜٳهٵتكڇمٴ  ايَّتفٹ  َٹت

٘ٹ ٍٳ ٜٳل :قځليڂٛا َٳ٬ځتٹ ـٳ اهلل قٳنٴٛ ٔٵ ٜٳهٵكڇمٴ ٚٳنځٝٵ ٘ٹ َٹ ٍٳ ؟َٳ٬ځتٹ اٚ ُيُِؿه  َٓ ♂:قځل َٓ قَظ ـُ َٓ  ُر  َو

ٔؿُ  َٓ  :َؿَٚل  َأوْ  ُشُجقَدَهٚ َِ ٌَفُ  ُي ِْ قعِ  ِف  ُص ـُ ُجقدِ  افره ًه  .(1) ▬َواف
ٔٵ ٍ َل ٜكؾع َٔ ٖفٙ ا٭َت١ ا١ًتٛع ٸ ايُت٠٬، ؾځ   ٚأٚ ٔ  يٳتؿٻاؾٹ  عٳت ٚٵىڈ بت  أځ

ٕٸ ،☺ ٍٳ أځ ٍٳ ،◘ اهلل قٳنٴٛ ُل ♂:قځل ـَ  ُيْرَؾعُ  َمٚ َأوَّ سِ  ِم ُنقعُ  افَّْٚ   .(2) ▬اْْلُ
ٔٵ  ٔڇ عٴبٳلؾٳ٠ځٚٳٳعٳ َٹتٹ بٵ ُٻل ٍٳ:☺  اي ُٹعٵتٴ قځل ٍٳ  نٳ ٍٴ ◘  اهلل قٳنٴتٛ  ََخْاُس ♂:ٜٳكڂتٛ

َقاٍت  َِ َـّ اْؾَسَ  َص ُٓ َٚػ  اهلل َو ًَ ـْ  َت ـَ  َم ًَ َـّ  َأْح َـّ  ُوُوقَءُه ُه َـّ  َوَصالَّ ِٓ
َـّ  َوَأَتؿَّ  فَِقْؿُِ ُٓ قَظ ـُ  ُر

َـّ  ُٓ ٚنَ  َوُخُنقَظ ٌد  اهلل َظَذ  َففُ  ـَ ْٓ رَ  َأنْ  َظ ٍِ ٌْ ـْ  َففُ  َي ْ  َوَم ْؾ  َل ًَ ٍْ َْٔس  َي َِ اٌد  اهلل َظاَذ  َففُ  َؾ ْٓ  إِنْ  َظ

رَ  َصٚءَ  ٍَ َبفُ ظَ  َصٚءَ  َوإِنْ  َففُ  َؽ  .(3) ▬ذَّ
ٔٵؾځٸ اي٠٬ُ ٖٚٓلى ؾكم ٸ أدكُٖل، ٸ ايُـ  َعل ٚايكد٬ٕ ٜهْٛلٕ   عٳ

ُٻلقڇ ٔڇ عٳ ٍٳ☺  ٜٳلنٹكڈ بٵ ُٹعٵتٴ: قځل ٍٴ◘  ايٓيبٻ نٳ ُجَؾ  إِنَّ ♂:ٜٳكڂٛ ُف  افرَّ ََْْٔكِ َٛ  َوَمٚ َف
ُِ  ـُ

َّٓ  َففُ  ٚ َصاَلتِفِ  ُظْؼُ  إِ َٓ ًُ ًْ ٚ ُت َٓ ُْ ّْ ٚ ُث َٓ ًُ ٌْ ٚ ُش َٓ ًُ  ُشْدُش َُٚخْ َٓ ٚ َٓ ًُ ٚ ُرْب َٓ ُث ُِ ٚ ُث َٓ ٍُ  .(4) ▬ِْٕه
 أغٞ ا٠بٝب، َٔ ا٭نبلب اييت تهلعؿى ع٢ً ا١ًٛع ٸ اي٠٬ُ:

 ى َل ٸ ٜؿى ٯذكؾ زللعو يٰـإ ٚتتٛد٘ يًُهذؿ.إٔ تذل - 1
                                                 

 .986َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ ّ.ز  22642أغكد٘ أٴؿ  (صحٔح) (1)
َٚشش٘ ا٭يبتلْٞ ٸ َتشٝض اٟتلَع     7183أغكد٘ ايڀدلاْٞ ٸ اٶعذِ ايهبرل  (صحٔح) (2)

2576. 

 .3242ٸ ّ.ز  َٚشش٘ ا٭يبلْٞ 425أغكد٘ أبٛ ؾاٚؾ ( صحٔح) (3)

 .1626ٚسهٓ٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  796أغكد٘ أبٛ ؾاٚؾ  (حًـ) (4)
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 إٔ ٝلؾغ ع٢ً ايهٓٔ ايكٚاتب. - 2
إٔ ٝلٍٚ إٔ تًُٞ ٠٬َ َٛؾع ٚتتتؿبك َتل تكٛيت٘ ٸ ايُت٠٬، ؾتإـا       - 3

ًٝڀلٕ إٔ ٜأغفى بعٝؿا ؾلنتػؿكاهلل ٚتعتٛـ َتٔ ايًتٝڀلٕ ٚاتؿتٌ عتٔ      سلٍٚ اي
 ٜهلقى إٕ نٓت ت٢ًُ ٯؿكؾى.

إٔ تهتشٓك عع١ُ اهلل تعلٮ عٓؿ ٬َتو، ٫ٚتًؿت ٲٝٓل ٜٚهلقا ٫ٚ  - 4
تٓعك إٮ ايهُل٤ بٌ ادعٌ بُكى ٸ ٬َُى ٚتؿبك ٸ اٯٜتلت ايتت٢ تككأٖتل أٚ    

اْرآنُ  ئَ رِ اؿُ  َوإَِذاقلٍ تعلٮ:ٔايت٢ تهُعٗل،  َُ قاْ  اْف ًُ
ِّ َُ ُُقاْ  َفافُ  َؾْٚشا اؿْ  َوَإِٔها ُُ َِّ ًَ  َف

 .ص204طا٭عكاف: ُٖتْرمَحُقنَ 
 قٍٛ: أقٛاٍ ث٬ث١ ع٢ً يًُأَّٛ ايؿل١ٝ قكا٠٤ سهِ ٸ ايعًِ أٌٖ اغتًـٚ 
٘  ؾإٕ َأََٛلڄ أٚ نلٕ إَلَلڄ ايؿل١ٝ قكا٠٤ تكى َٔ ٕأ: ٖٚٛ ايًلؾعٞ يٲَلّ  َت٬ت
ّ  عًت٢  ٜب ايؿل١ٝ إٔ: ٖٚٛ َٚليو أٴؿ لّيٲَ ايجلْٞ ٚايكٍٛ،بل١ً٘  ٸ اٶتأَٛ
ّ  قتكا٠٤  ٭ٕ اٟٗك١ٜ; ايككا٠٤ ٸ عٓ٘ ٚتهكط ايهك١ٜ، ايككا٠٤  يت٘،  قتكا٠٤  اٱَتل
 ايكٍٛ، ٚقٴ٘ اهلل تعلٮ ت١ُٝٝ ابٔيٝؼ اٱن٬ّ  ٚقدش٘ أٴؿ اٱَلّ قٍٛ ٖٚفا
 قٴت١  سٓٝؿ١ أبٞ اٱَلّ قٍٛ ٖٚٛ عًٝٗل، ؾيٌٝ ٫ اييت ا٭قٛاٍ َٔ ٖٚٛ: ايجليح

 .( 66) اٟٗك١ٜ ٫ٚ ايهك١ٜ ٸ ٫ ٜككأ; ٫ اٶأَّٛ إٕ: قلٍ ،تعلٮ اهلل
ٚأځؾٿ ا٭قنلٕ بل٦ُ٘ٓلٕ ٚغًتٛع ٫ٚ تهتلبل اٱَتلّ ٸ ايكنتٛع ٫ٚ ٸ      - 5

 ايهذٛؾ ٸ ًَٛات اُٟلع١.
ٌٿ َلبؿا يو َٔ ايهٓٔ ٚا٭ؾٌٓ إٔ ٝلؾغ  - 6 ٍّ ثِ َ ٚاغتِ ٬َتو بتأ

ٔٵؾځ، ٓمٍ ع٢ً ايهٓٔ ٸ اٶ ٔڇ لٳٜٵؿٹ عٳ ٕٻ ،☺ ثٳلبٹتٺ بٵ ٍٳ أځ ٍٳ◘  اهلل قٳنٴٛ  َصاَلةُ ♂:قځل

ُِْٔفِ  ِف  ادَْْرءِ  ـْ  َأْؾَوُؾ  َب ِجِدي ِف  َصاَلتِفِ  ِم ًْ َّٓ  َهَذا َم َٜ  إِ ُُقَب ُْ  (. 64) (1) ▬ادَْ
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 
                                                 

 .1300َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ اٶًهل٠   1044أغكد٘ أبٛ ؾاٚؾ  (صحٔح) (1)
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06

 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
لّ َهًِ ٸ َتشٝش٘  أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع ق١ُ أغكدٗل اٱَ

ٔٵ يٓؿه٘،☺ عٔ ٣لنب١ سٓع١ً  ٟٿ  سٳٓٵعځًځت١ځ  ؾځٳعٳ ٕٳ ☺  ا٭ڂنٳتٝٿؿٹ ٔٵ  ٚٳنځتل  نڂتٻتلبٹ  َٹت
ٍڇ ٍٳ◘  اهلل قٳنٴٛ ٍٳ بٳهڃكڈ أځبٴٛ يځكٹٝٳٓٹٞ: قځل ـٳ :ؾځكځل ٍٳ ؟سٳٓٵعځًځ١ڂ ٜٳل أځْٵتٳ نځٝٵ ًڃتٴ قځل  ْٳتلؾځلٳ : قڂ
ٍٳ، سٳٓٵعځًځ١ڂ ٕٳ: قځل ٍٴ  َٳل اهلل نٴبٵشٳل ًڃتتٴ : ٍٳقځتل ؟ تٳكڂتٛ ٕٴ : قڂ ٍڇ  عٹٓٵتؿٳ  ْٳهڂتٛ ◘  اهلل قٳنٴتٛ
ٟٴ نځأځْٻل سٳتٻ٢ ٚٳايڃذٳٓٻ١ٹ بٹليٓٻلقڇ ٜٴفٳنِّكٴْٳل ٔڈ قٳأڃ ـٳا عٳٝٵ ٔٵ  غٳكٳدٵٓٳتل  ؾځإڇ ٍڇ  عٹٓٵتؿٹ  َٹت ◘  اهلل قٳنٴتٛ
ٚٳازٳ عٳلؾځهٵٓٳل ٚٵ٫ځؾٳ ا٭ځلٵ ٓٻٝٵعٳلتٹ ٚٳا٭ځ ٍٳ ،نځجٹرلٶا ؾځٓٳهٹٝٓٳل ٚٳاي ٛٳاهللٹ: بٳهڃكڈ أځبٴٛ قځل ًڃكځ٢ إڇْٻل ؾځ  يځٓٳ
ٌٳ ًڃٓٳل سٳتٻ٢ بٳهڃكڈ ٚٳأځبٴٛ أځْٳل ؾځلْٵڀځًځكڃتٴ، ٖٳفٳا َٹجٵ ٍڇ  عٳًځ٢ ؾٳغٳ ًڃتتٴ ◘  اهلل قٳنٴتٛ  ْٳتلؾځلٳ : قڂ

ٍٳ ٜٳل سٳٓٵعځًځ١ڂ ٍٳ، اهلل قٳنٴٛ ٍٴ ؾځكځل ًڃتتٴ  ▬؟َذا َ  َوَماٚ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ٍٳ  ٜٳتل : قڂ  اهلل قٳنٴتٛ
ٕٴ ٟٴ نځأځْٻل سٳتٻ٢ ،ايڃذٳٓٻ١ٹٚٳ بٹليٓٻلقڇ تٴفٳنِّكٴْٳل عٹٓٵؿٳىځ ْٳهڂٛ ٔڈ قٳأڃ ـٳا ،عٳٝٵ ٔٵ غٳكٳدٵٓٳل ؾځإڇ  عٹٓٵتؿٹىځ  َٹ
ٚٳازٳ عٳلؾځهٵٓٳل ٚٵ٫ځؾٳ ا٭ځلٵ ٓٻٝٵعٳلتٹ ٚٳا٭ځ ٍٳ نځجٹرلٶا ْٳهٹٝٓٳل ٚٳاي ٍٴ ؾځكځل  َوافَِّذي♂:◘  اهلل قٳنٴٛ

ِز  ٍْ َِٔدهِ  َٕ ُٕقنَ  َمٚ َظَذ  َتُدوُمقنَ  َفقْ  إِنْ  بِ ق ُُ رِ اف َوِف  ِظِْْدي َت ـْ ؿْ  ذِّ ُُ ُْ ُٜ  َفَهَٚؾَح َُ  َظاَذ  اداََْلئِ

ؿْ  ُُ ؿْ  َوِف  ُؾُرِص ُُ ـْ  ،ُضُرؿِ ُٜ  َيٚ َوَفُِ َِ ًٜ  َحَْْي ًٜ  َشَٚظ اٍت  َثاَلَث  َوَشَٚظ  .(1)▬َمرَّ
َٚ َيٖٚٚفا َُؿاقل يكٍٛ اهلل تعلٮ:ٔ ـَ  َأُّيه قا آَمُْقا افَِّذي َُ َُُْيارْ  اهلل اتَّ اٌس  َوْف ٍْ َٕ 

ٚ ْٝ  مَّ َم دٍ  َؿدَّ ٌَ قاَوا فِ َُ ُِقنَ  بَِم  َخٌِرٌ  اهلل إِنَّ  اهلل تَّ َّ ًْ  ص.17طا٠ًك  َٖت
ٔ  َٓٗتل  بتؿق  عُتل  نتبتٗل لؾش َٜٛتلڄ  بٓؿهتو  غًتٛت  ٌٖ أغٞ ا٠بٝب،   َت

ٌ  سهتٓلتو؟  تعؿ نُل ن٦ٝلتو تعؿ إٔ َٜٛلڄ سلٚيت ٌٖٚ ٚا٭ؾعلٍ؟ ا٭قٛاٍ  بت
 ٛبلڄًَ َٓٗل نجرلاڄ إٔ ٚدؿت ؾإٕ! بفنكٖل؟ تؿتػك اييت ٘لعلتو َٜٛلڄ تأًَت ٌٖ

ـ  ايتٓؿو  ٚسعٛظ ٚايهُع١ بليكٜل٤  ٚ٘كٜكتو  ا٠تلٍ،  ٖتفٙ  عًت٢  تُتدل  ؾهٝت
                                                 

 .2750أغكد٘ َهًِ  (صحٔح) (1)
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 لٍتبل٭ثكت  ٌت٣ُت  ٚأْتت  اهلل عًت٢  ايكؿّٚ ٚنٝـ! ٚا٭غڀلق؟ بلٶهلق٠ ٣ؿٛف
  ٚا٭ٚلاق؟

ـَ ٣ٚٔلنب١ ايٓؿو ١َُٗ ٸ ٜؿٜؿ اٱٲلٕ ٜكٍٛ دٌ ٚعت٬:   اٚ افَّاِذي َ َياٚ َأُّيه

قا ا َُ َُُْيْر َٕ  هللَآَمُْقا اتَّ قا اَوْف َُ ٍد َواتَّ ٌَ ْٝ فِ َم ٚ َؿدَّ ٌس مَّ ُِقَن  هللَإِنَّ ا هللٍَْ َّ ًْ  ٖ(18)َخٌٌِر بَِم َت
سلنبٛا أْؿههِ قبٌ إٔ ٝلنتبٛا "   ☺ ا١ڀلب بٔ عُكٚقلٍ  ص ، 18ط ا٠ًك :

٘     ايبُتكٟ قٴت٘ اهلل    ٜٚكٍٛ ا٠هٔ  ،  ٫ تًكت٢ اٶت٪َٔ إ٫ ٖٚتٛ ٩لنتب ْؿهت
ٌ  ٜهٕٛ ٫: > ؾٝكٍٛ يًتك٣ٛ َٝماْل ب١احمللن َٗكإ بٔ َُٕٝٛ ٜٚعتدلٚ  تكٝتل  ايكدت

 (.14)>  يًكٜه٘ ايًكٜو َٔ ٣لنب١ أيؿ يٓؿه٘ ٜهٕٛ ست٢
إٔ ٜكـ ايعبؿ عٓؿ أٍٚ ُٖت٘ ٚإقاؾتت٘،   ب٣ٚلنب١ ايٓؿو تهٕٛ قبٌ ايعٌُ 

قٴت٘  ايبُتكٟ  ٫ٚ ٜبلؾق بليعٌُ ست٢ ٜتب٭ ي٘ قدشلْ٘ ع٢ً تكن٘. قلٍ ا٠هٔ 
ٚقـ عٓؿ ُٖ٘، ؾإٕ نلٕ هلل ٢َٓ، ٚإٕ نلٕ يػترلٙ   قسِ اهلل عبؿاڄ>  تعلٮ: اهلل

 .> تأغك
 :ث٬ث١ أْٛاعبعؿ ايعٌُ إغٛتٞ ٸ اهلل، ٣لنب١ ايٓؿو 

عٌُ أؾاٙ ٌٖ قُك ؾٝ٘؟ ؾ٬ بؿ َٔ نتٌ عُتٌ   ٣لنب١ ايٓؿو ع٢ً  أحدهٚ:
 إٔ ٜهٕٛ غليُل هلل تعلٮ َٚٛاؾكل شلؿٟ قنٍٛ اهلل، ٚإٔ ٩هٔ ٸ أؾا٥٘.

 ع٢ً نٌ عٌُ نلٕ تكن٘ غرلاڄ َٔ ؾعً٘.إٔ ٩لنب ْؿه٘  افثّٚن:

إٔ ٩لنب ْؿه٘ ع٢ً أَك َبلع أٚ َعتلؾ مل ؾعً٘؟ ٌٖٚ أقاؾ بت٘ اهلل   افثٚفٞ:
ٚايؿاق اٯغك٠؟ ؾٝهٕٛ قاٚلڄ، أٚ أقاؾ ب٘ ايؿْٝل ٚعلدًٗل؟ ؾٝػهتك ـيتو ايتكبض    

 (.19) ٜٚؿٛت٘ ايعؿك ب٘
 :نليتليٞ تهٕٛ ايٓؿو ٣لنب١ إٔ تعلٮ اهلل قٴ٘ ايكِٝ ابٔ اٱَلّ ـنكٚيكؿ 
 .تؿاقن٘ ْكُلڄ ؾٝٗل قأ٣ ؾإـا بليؿكا٥ٕ، ايبؿ٤ :أوًٓ 
 ًٚ  بليتٛبتت١ تؿاقنتت٘ يتت٦ٝلڄ َٓٗتتل اقتهتتب أْتت٘ عتتكف ؾتتإـا اٶٓتتلٖٞ، ثتتِ :ثٕٚٔاا

 .اٶلس١ٝ ٚا٠هٓلت ٚا٫نتػؿلق
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 ًٚ  .اهلل ع٢ً ٚاٱقبلٍ بليفنك ـيو ٜٚتؿاقى ايػؿ١ً ع٢ً ايٓؿو ٣لنب١ :ثٚفث
ٞ  ايًهتلٕ،  نت٬ّ ٚ اٟتٛاقع،  كنتلت س عًت٢  ايتٓؿو  ٣لنب١ :رابًًٚ   ًَٚت
 بٗتفا؟  ؾتاأق َتلـا  ا٭ـْ٭، ٚزللع ايعٝٓ٭، ْٚعك ايٝؿٜٔ، ٚبڀٌ ايكدً٭،

 (.19) ؾعًت٘ ٚد٘ أٟ ٚع٢ً ؾعًت٘؟ ٚٶٔ
 :َٓٗل ٳ١ ؾٛا٥ؿ ايٓؿو حمللنب١َعليك اٱغ٠ٛ، 

٘  عٝب ع٢ً ٜڀًع مل َٚٔ ايٓؿو، عٝٛب ع٢ً ٬٘عا٫ - 1 ٘  مل ْؿهت  ٲهٓت
 .إلايت٘
 .اٱَهلٕ لَٔ ٸ ؾلت َل ٚتؿاقى ٚايٓؿّ يتٛب١ا - 2
ٕ  تعلٮ اهلل سل َعكؾ١ - 3 ٌ  ؾتإ ٛ  ايتٓؿو  ٣لنتب١  أَت  عًت٢  ٣لنتبتٗل  ٖت
 .تعلٮ اهلل سل ٸ تؿكٜڀٗل
 .ٚتعلٮ تبلقى قب٘ ٜؿٟ ب٭ ٚليت٘ ايعبؿ اْههلق - 4
٘  ٸ بعبتلؾٙ  ٚقٴت٘ ٚعؿٛٙ ٚتعلٮ نبشلْ٘ اهلل نكّ َعكؾ١ - 5 ٌ  مل أْت  ٜعذت

 .ٚاٶػليؿلت اٶعلَٞ َٔ عًٝ٘ ِٖ َل عَ عكٛبتِٗ
 .ايعٌُ ٚق١ٜ٩ ايعذب َٔ ٚايتػًِ عًٝٗل، ٚاٱلقا٤ ايٓؿو َكت - 6
 .بعؿ ؾُٝل احمللنب١ عًٝ٘ يتهٌٗ ايعُٝلٕ ٚتكى ايڀلع١ ٸ ا٫دتٗلؾ - 7
قؾ ا٠كٛم إٮ أًٖٗل، ٚسهٔ ا١ًل، ٖٚفٙ َٔ أععِ مثكات ٣لنب١  - 8
 (.19) ايٓؿو
 ْهلٕ ع٢ً ٣لنب١ ْؿه٘ َٓٗل:تع٭ اٱ أَٛقٖٓلى ٚ
ؿاڄ، تع َٔ ـيو غت اَعكؾت٘ أْ٘ نًُل ادتٗؿ ٸ ٣لنب١ ْؿه٘ ايّٝٛ انذل - 1

 ٚنًُل أًُٖٗل ايّٝٛ ايتؿ عًٝ٘ ا٠هلب غؿاڄ.
َشب١ ا٭غٝلق ايفٜٔ ٩لنبٕٛ أْؿهِٗ ٜٚڀًعْٛ٘ ع٢ً عٝٛب ْؿهت٘،   - 2

 ٚتكى َشب١ َٔ عؿاِٖ.



للماوس على العنىان األٌسر  ، وللىصىل ألي عنىان اضغط على الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على 

 تنقل بٍه الصفحات أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downهرس، وبىاسطة المطلىب  فً الف

 

249  

249 

ٛت٢ ايتفٜٔ ٫ ٜهتتڀٝعٕٛ ٣لنتب١    لٜلق٠ ايكبٛق ٚايتأٌَ ٸ أستٛاٍ اٶت   - 3
 قى َل ؾلتِٗ.اأْؿهِٗ أٚ تؿ

 سٓٛق ٢ليو ايعًِ ٚايٛعغ ٚايتفنرل ؾإْٗل تؿعٛ إٮ ٣لنب١ ايٓؿو. - 4
 قٝلّ ايًٌٝ ٚقكا٠٤ ايككإٓ ٚايتككب إٮ اهلل تعلٮ بأْٛاع ايڀلعلت. - 5
 ايبعؿ عٔ أَلنٔ ايًٗٛ ٚايػؿ١ً ؾإْٗل تٓهٞ اٱْهلٕ ٣لنب١ ْؿه٘. - 6
 ـنك اهلل تعلٮ ٚؾعل٩ٙ بإٔ ٨عً٘ َٔ أٌٖ احمللنب١ ٚاٶكاقب١. - 7
 (.19) ن٤ٛ ايعٔ بليٓؿو - 8

 تكنتت٘؟  َٝلّ نِ بٗل؟ تٗلْٚت ٳع١ نِ أْعتٗل؟ ٠٬َ نِ أغٞ ا٠بٝب،
ِ  ؾٛت٘؟ سر نِ  بٗل؟ ًٛت لنل٠ نِ ِ   عٓت٘؟  تهلنتًت  َعتكٚف  نت  َٓهتك  نت

ِ   بٗتل؟  تهًُتت  ؾلسًت١  نًُت١  نِ  أَبتٗل؟ ٣ك١َ ْعك٠ نِ  عًٝ٘؟ نهت  نت
ـ  عًت٢  قهٛت نِ تكُْٗل؟ ٚمل ٚايؿٜو أغٓبت ِ  تكٴت٘؟  ٚمل ْتعٝ ٔ  نت  َت
 .(19)َلي٘؟ أٚ أغفت  ظًُت٘ ايٓلى
ٔٵٚٳ ٕٻ، ☺ ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٍٳ أځ ٍٳ◘  اهلل قٳنٴٛ ِِاُس  َمٚ َأَتْدُرونَ ♂:قځل ٍْ : َؿاُٚفقا ؟ادُْ

ُِِس  ٍْ ـْ  ؾَِْٔٚ ادُْ َٓ  َففُ  ِدْرَهؿَ  َٓ  َم َُٚعَ  َو َٚل  َم ََ ِِاَس  إِنَّ  :َؾ ٍْ ـْ  ادُْ ُِال ِما ِْٖت  ُأمَّ ِٜ  َياْق َ  َيا ََٔٚما
َِ  اْف

َٔٚ ٍ  ،بَِهاَلةٍ  ٚةٍ  ،َوِص ـَ ِْٖت  ،َوَز َُؿَ  َؿْد  َوَي َؾ  ،َهَذا َوَؿَذَف  ،َهَذا َص ـَ َؽ  ،َهَذا َمَٚل  َوَأ ٍَ  َد َ  َوَش

َب  ،َهَذا َىك ،َهَذا َوَضَ ًْ ُٔ ـْ  َهَذا َؾ َْٚتِ  ِم ًَ ـْ  َوَهَذا ،فِ َح َْٚتِفِ  ِم ًَ ْٝ  َؾاِ٘نْ  َح َٔا
ِ اَُْٚتفُ  َؾْ ًَ  َح

ٌَْؾ  َٙ  َأنْ  َؿ َْ ْٔفِ  َمٚ ُي َِ ـْ  ُأِخَذ  َظ ْٝ  َخَىَٚيُٚهؿْ  ِم ْٔفِ  َؾُىِرَح َِ رِ  ِف  ُضِرَح  ُثؿَّ  َظ  .(1)▬افَّْٚ
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 
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◘

 لتتٚن٦ٝ أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل  ٫ إٔ ٚأيٗؿ، ي٘ ٖلؾٟ ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ
 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘

يعتؿٟ بتٔ   ◘ ٛعؿ َتع َٛعتٛؾات قنتٍٛ اهلل    أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َ
ٔٵأغكز ايبػلقٟ ٸ َشٝش٘ بهٓؿٙ  .☺سلَّ  ٟٿ عٳ ٔڇ  عٳؿٹ ِڈ  بٵت ٍٳ ☺  سٳتلتٹ : قځتل
ٞٿ عٹٓٵؿٳ أځْٳل بٳٝٵٓٳل ـٵ◘  ايٓٻبٹ ٌٷ أځتٳلٙٴ إڇ ًٳهځل قٳدٴ ٘ٹ ؾځ ِٻ ،-أٟ ايؿكك  - ايڃؿځلقځ١ځ إڇيځٝٵ  آغٳتكٴ  أځتٳلٙٴ ثٴ

ًٳهځل ٘ٹ ؾځ ٌڇ قځڀڃعٳ إڇيځٝٵ ٍٳ ايهٻبٹٝ َٝ  َهْؾ  َظِديه  َيٚ♂:ؾځكځل َرةَ  َرَأْي أٟ بًؿ ٢لٚق٠ يًهٛؾ١  - اْْلِ
ًڃتٴ▬ ؟- ِٵ :قڂ ٖٳل يځ ٗٳل أڂْٵبٹ٦ٵتٴ ٚٳقځؿٵ أځقٳ ٍٳ عٳٓٵ ْٝ  َؾِ٘نْ ♂:قځل َٔٚةٌ  بَِؽ  َضَٚف َـّ  َح َي َٜ  َفاَسَ ًَِْٔا  - افيَّ

ـْ  َتْرََتُِؾ  -أٟ اٶكأ٠ اٶهلؾك٠ ٯؿكؾٖل  َرةِ  ِم َُّك اْْلِ ِٜ بِ  َتُىقَف  َح ٌَ ًْ َُ اُٚف  َٓ  ْٚف  َأَحاًدا ََّتَ

 َّٓ ًڃتٴ ▬اهلل إِ ُٳل قڂ ٔٳ بٳٝٵٓٹٞ ؾٹٝ ٔٳ :ْٳؿڃهٹٞ ٚٳبٳٝٵ ٔٳ ٘ځٝٿ٧ڈ -أٟ قڀلع ايڀكم  - ؾٴعٻلقٴ ؾځأځٜٵ  ايَّفٹٜ
ـْ !!♂-أٟ أيعًٛا ؾٝٗل ْلق ايؿت١ٓ  - ايڃبٹ٬ځؾٳ نٳعٻكٴٚا قځؿٵ ْٝ  َوَفاِ َٔٚةٌ  بَِؽ  َضَٚف َـّ  َح ََُح ٍْ ُُ  َف

ُْقزُ  ى ـُ ًڃتٴ ▬ـِْنَ ٔڇ نٹهٵكٳ٣ :قڂ َٴمٳ بٵ ٍٳ ؟ٖٴكٵ ى♂:قځل ـِ  ـِْنَ ـْ ، ُهْرُمزَ  ْب ْٝ  َوَفاِ  بِاَؽ  َضَٚفا

َٔٚةٌ  َـّ  َح َي ُجَؾ  َفَسَ فِ  ِمْؾءَ  َُيِْرُج  افرَّ ٍِّ ـْ  ـَ ٍٛ  ِم ٍٜ  َأوْ  َذَه ُٛ  ؾِوَّ ُِ ـْ  َيْى ُِافُ  َم ٌَ َْ  ََيِاُد  َؾااَل  ِمْْافُ  َي

فُ  َأَحًدا ُِ ٌَ َْ َغَّ ، ِمْْفُ  َي ََ ِْ َٔ ؿْ  اهلل َوَف ـُ ٚهُ  َيْق َ  َأَحُد ََ ِْ َْٔس  َي َْْٔافُ  َوَف َْْٔافُ  َب ِجؿُ  َتْرُْجَاٚنٌ  َوَب  َفافُ  ُياَسْ

َـّ  قَف َُ َٔ َِ ْ  :َففُ  َؾ ْٞ  َأَل ًَ َْٔؽ  َأْب ًٓ  إَِف َؽ  َرُشق ٌَ ِِّ ٌَ ُٔ اقُل  ؟َؾ َُ َٔ اقُل  َباَذ  :َؾ َُ َٔ ْ  :َؾ ًٓ  ُأْظىِاَؽ  َأَل  َماٚ

َْٔؽ  َوُأْؾِوْؾ  َِ قُل  ؟َظ َُ َٔ َُْْٔيرُ  َبَذ  :َؾ ـْ  َؾ ِْٔفِ  َظ ِّ َّٓ  َيَرى َؾاَل  َي َّْؿَ  إِ َٓ ـْ  َوَيُْْيارُ  ،َج اِٚرهِ  َظا ًَ  َي

َّٓ  َيَرى َؾاَل  َّْؿَ  إِ َٓ ٍٳ ▬َج ٟپ قځل ُٹعٵتٴ :عٳؿٹ ٞٻ نٳ ٍٴ◘  ايٓٻبٹ قا:♂ٜٳكڂٛ َُ رَ  اتَّ ِٜ  َوَفقْ  افَّْٚ ََّ  ََتَْرةٍ  بِِن

ـْ  َّ ْ  َؾ َٜ  ََيِْد  َل ََّ ٍٜ  ََتَْرةٍ  ِص َّ
ِِ َُ ٍٜ  َؾٌِ ٌَ ِّٔ ٍٳ ▬َض ٟپ قځل ٌٴ ايعَّعٹٝٓٳ١ځ ؾځكٳأځٜٵتٴ :عٳؿٹ ٔٵ  تٳكٵتٳشٹ  ايڃشٹترلٳ٠ٹ  َٹت

ٔٵ  ٚٳنڂٓٵتٴ ،اهلل إڇ٫َّ تٳػٳلفٴ ٫ځ بٹليڃهځعٵبٳ١ٹ تٳڀڂٛفٳ سٳتٻ٢ ُٳ ٔڇ  نٹهٵتكٳ٣  نڂٓٴتٛلٳ  اؾڃتٳتتٳضٳ  ؾٹتٝ  بٵت
َٴمٳ ٔٵ ،ٖٴكٵ ِٵ ٘ځليځتٵ ٚٳيځ٦ٹ ٕٻ سٳٝٳل٠څ بٹهڂ ٚٴ ٍٳ َٳل يځتٳكٳ ٞټ قځل ِڇ  أځبٴٛ ايٓٻبٹ ٌٵ٤ٳ  ٜٴػٵتكڇزٴ  ◘ ايڃكځلنٹت  َٹت
٘ٹ  .(1) نځؿِّ
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اٚنَ ٖٔفا اٱي٘ ايععِٝ ٜبًكنِ ٸ نتلبت٘ ؾٝكتٍٛ:  َعليك اٱغ٠ٛ،  ـَ ًٚ  َو ا َّ  َح
َْْٚٔ َِ ِمِْغَ  َْٕكُ  َظ ْٗ ص، ٖهفا بٗفٙ ايُٝلغ١ ايعذٝب١ اٶعذم٠!! ٚاهلل 47طايكّٚ: ٖادُْ

 يٛ تٓمٍ َٔ آٜلت ايبًك٣ غرلٖل يهؿت!!
ُك اٶ٪َٓ٭، ٨ٚعً٘ سكلڄ عًٝ٘ نتبشلْ٘،  ٖفا اٱي٘ ايكلؾق اٶكتؿق ٜتعٗؿ بٓ 

يٝو ٖفا ُْكاڄ ٸ اٯغك٠ ؾكط بؿغٍٛ ا١ٟٓ، ٚيهٓ٘ ُْك ٸ ايؿْٝل نفيو، قلٍ 
َّٕٚٔنبشلْ٘: َْٚ َفَُْْكُ  إِ َِ ـَ  ُرُش َٔٚةِ  ِف  آَمُْقا َوافَِّذي َٔٚ اْْلَ ْٕ اق ُ  َوَيْق َ  افده َُ ٚدُ  َي َٓ َْصا ْٕ  ٖا
قٜٔ، ٸ ا٠ٝتل٠ ايتؿْٝل ٜٚتّٛ ٜكتّٛ     ص، ٖهتفا ايٛعتؿ: ُْتك ٸ ايتؿا    51طغلؾك: 

ا٭يٗلؾ، إٕ نلٕ ٖٓلى َ٪َٓتٕٛ، ؾ٬بتؿ شلتِ َتٔ ُْتك، ٖهتفا ٚعتؿ، ٖٚتٛ         
ـَ  اهلل َوَظَد ٔنبشلْ٘ ٫ ٪ًـ اٶٝعلؾ، ٚانتُعٛا إٮ قٛي٘ تعلٮ ؿْ  آَمُْقا افَِّذي ُُ  ِماْ

ُِقا ِّ ِٚت  َوَظ اِْٚلَ ؿ افهَّ ُٓ َّْ ٍَ
َُْخِِ ا ًْ َٔ َْرضِ  ِف  َف ْٕ اَم  ا ََِػ  ـَ َُْخ ـَ  اْشا ؿْ  ِماـ افَّاِذي ِٓ ٌِِْ  َؿا

َـّ  َْ ُِّ َّ ُٔ ؿْ  َوَف ؿُ  ََلُ ُٓ َٙ  افَِّذي ِديَْ ؿْ  اْرَت ؿ ََلُ ُٓ َفَّْ ٌَدِّ ُٔ ـ َوَف دِ  مِّ ًْ ؿْ  َب ِٓ ًٚ  َخْقؾِ َِْٕل َأْمْ ٌُُدو ًْ  َٓ  َي
قنَ  ـُ ًٚ  ِّب  ُيْؼِ ْٔا رَ  َوَمـ َص ٍَ َد  ـَ ًْ ُْٖوَفاِاَؽ  َذفَِؽ  َب َُقنَ  ُهاؿُ  َؾ ِٚشا ٍَ ٖ طايٓتٛق:  (55) اْف

  ص.55
ؾتتإـا تتتٛؾك اٱٲتتلٕ ٚايعُتتٌ ايُتتلحل ٚايعبتتلؾ٠ ا١ليُتت١ ؾٕٚ ايًتتكى بتت٘  
نبشلْ٘، نلٕ ا٫نتػ٬ف ٸ ا٭قٗ، ٚنلٕ ايتُه٭ يًؿٜٔ ٚنلٕ ا٭َتٔ بعتؿ   

 ا١ٛف.
أمل تهتتُعٛا إٮ قتتٍٛ قنتتٛيهِ  ◘ :أٜٗتتل اٶهتتًُٕٛ اٶعتتتمٕٚ بكنتتٛشلِ  

ٍٳ☺ ٸ ا٠ؿٜح ايفٟ قٚاٙ ثٛبلٕ ◘ ٚسبٝبهِ ٣ُؿ  ٍٳ : قځل ٍٴقٳنٴت  قځتل ◘  اهلل ٛ
اٚ َماٚ  ♂: َٓ ُُ ِْ ُغ ُم ُِ ٌْ َٔ ُِل َشا ِٚرَِبَٚ، َوإِنَّ ُأمَّ ٌَ ٚ َوَم َٓ ُٝ َمَنِٚرَؿ َْرَض، َؾَرَأْي ْٕ إِنَّ اهللَ َزَوى ِل ا

َر  مَْحَ ْٕ ـِ ا َْْزْي َُ ُٝ اْف ٚ، َوُأْظىِٔ َٓ ََٔض  -نٓتٛل ايتكّٚ    :أٟ - ُزِوَي ِل ِمْْ  :أٟ – َوإَْبا
َٖفْ  -نٓٛل ؾلقى  َِِّط ، َوإِّنِّ َش ا ًَ َٓ ُي ، َوَأْن 

ٍٜ ا  َظٚمَّ
ٍٜ اَْ ًَ اٚ بِ َٓ َُ

ِِ َٓ ُُّيْ ُِال َأْن  ُمَّ
ِٕ ُٝ َرّبِّ 

اُد إِّنِّ إَِذا  َّّ ْؿ، َوإِنَّ َرّبِّ َؿاَٚل: َياٚ ُُمَ ُٓ َُ َْٔوا ٌََُِٔح َب ًْ َٔ ْؿ، َؾ ِٓ
ًِ ٍُ ْٕ ـْ ِشَقى َأ ا ِم ْؿ َظُدوًّ ِٓ ْٔ َِ َظ

، َوإِّنِّ َأظْ  َٓ ُيَرده ُف  َّٕ ُٝ َؿَوًٚء َؾِ٘ ْٔ َٓ َؿَو ، َوَأْن  ٍٜ ا  َظٚمَّ
ٍٜ اَْ ًَ اْؿ بِ ُٓ َُ

َٓ ُأْهِِ َُِؽ َأْن  ُمَّ
ِٕ َُُؽ  ْٔ َى

ـْ  ْؿ َما ِٓ ْٔ ا َِ اَع َظ َّ َُ ْؿ، َوَفاِق اْج ُٓ َُ َْٔوا ٌَُُِٔح َب ًْ ْؿ، َي ِٓ
ًِ ٍُ ْٕ ـْ ِشَقى َأ ا ِم ْؿ َظُدوًّ ِٓ ْٔ َِ َِِّط َظ ُأَش
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َْٖؿَىِٚرَهٚ  ـْ َبْغَ َأْؿَىِٚرَهٚ  -بِ اقنَ  -َأْو َؿَٚل َم ُُ َُّك َي اٌِل  َح ًْ ًواٚ، َوَي ًْ ْؿ ُُّيِِْاُؽ َب ُٓ ُوا ًْ َب

ًوٚ ًْ ْؿ َب ُٓ ُو ًْ ايؿتكم اٱنت١َٝ٬   ليكتلٍ عٓٝتـ بت٭   ؾٖٚفا ًَلٖؿ ٸ عُكْل  – َب
 . (1)▬ - اٶػتًؿ١

ْعِ ٜل إغٛاْٞ، نٝبًؼ ًَو اٶهًُ٭ ًَلقم ا٭قٗ َٚػلقبٗل، بهتٌ َتل   
ٕڈ، أمل تهُعٛا إيٞ قٍٛ َكيؿنِ ٚقؿٚتهِ ٣ُ ٖٚٛ ◘ ؿ ًُٝ٘ ايه١ًُ َٔ َعل

ِٴ ٜكٍٛ ٸ ا٠ؿٜح ايفٟ قٚاٙ  ٟ  ٰتٝ ٍ ☺  ايتؿٻاق ٍٳ  زلعتتٴ : قتل ◘  اهلل قنتٛ
ُٝ َمَدرٍ  ♂:ٜكٍٛ ْٔ َْرِض َب ْٕ ََك َظَذ ا ٌْ َٓ َوَبٍر   -أٟ: بٝٛت اٶؿٕ  –َٓ َي أٟ: بٝٛت  –َو

ُف ا -ايبلؾ١ٜ  َِ َّٓ َأْدَخ ًِزِّ َظِزيٍز َأْو بُِذلِّ َذفِٔؾٍ  هللُإِ ْشاَلَ  بِ  .(2)▬اإْلِ
َل ٜٓڀل عٔ اشل٣ٛ، إٕ ٖٛ إ٫ ٚسٞ ٜٛس٢، بٌ ازلع ٚتأٌَ إٮ َتل قٚاٙ  

ٔٵ  ٌڈ ٞأځبٹاٱَلّ أٴؿ َٚشش٘ ا٭يبلْٞ عٳ ٍٳ قځبٹٝ ٔڇ اهلل عٳبٵؿٹ عٹٓٵؿٳ نڂٓٻل: قځل ُٵكڇٚ بٵ ٔڇا عٳ  بٵ
ّڇ ٌٳ☻ ايڃعٳل ٟټ :ٚٳنٴ٦ٹ ٔڇ أځ ُٳؿٹٜٓٳتٳٝٵ ٚٻ٫ڄ تٴؿڃتٳضٴ ايڃ ٚٵ ايڃكڂهٵڀځٓٵڀٹٝٓٹٝٻ١ڂ أځ َٹ أځ  عٳبٵتؿٴ  ؾځتؿٳعٳل  ؟ٝٻ١ڂقٴٚ

ُٴٓٵؿٴٚمڈ اهلل ٘ٴ بٹ ٍٳ سٳًځلٷ يځ ٘ٴ ؾځأځغٵكٳزٳ :قځل ٓٵ ٍٳ ،نٹتٳلبٶل َٹ ٍٳ  :قځل ُٳتل  :اهلل عٳبٵتؿٴ  ؾځكځتل ٔٴ  بٳٝٵٓٳ  ْٳشٵت
ٍٳ ٛٵ ٍڇ سٳ ـٵ ْٳهڃتٴبٴ◘  اهلل قٳنٴٛ ٌٳ إڇ ٍٴ  نٴ٦ٹ ٟټ◘  اهلل قٳنٴتٛ ٔڇ  أځ ُٳتؿٹٜٓٳتٳٝٵ ٚٻ٫ڄ تٴؿڃتتٳضٴ  ايڃ  ،أځ

ٚٵ قڂهٵڀځٓٵڀٹٝٓٹٝٻ١ڂ َٹٝٻت١ڂ قٴ أځ ٍٳ  ؟ٚ ٍٴ  ؾځكځتل ُٜ ♂◘ : اهلل قٳنٴتٛ َُُح  ِهَرْؿاَؾ  َمِديَْا ا ٍْ ًٓ  ُت ِْال َأوَّ ًْ  َي

 َٜ َّٔ
ِ َىْْىِْٔ ًْ  .(3)▬ُؿ

ٚايكهڀٓڀ١ٝٓٝ ٖٞ عل١َُ ايؿٚي١ ايكَٚل١ْٝ ايًكق١ٝ آْفاى ٖٚتٞ إنتتلْبٍٛ   
اٯٕ، ٚق١َٝٚ ٖٞ قَٚل، ٚنلْتت علَت١ُ ايؿٚيت١ ايكَٚلْٝت١ ايػكبٝت١، ٚنلْتتل       

ايعلمل، ٜٚؿِٗ َٔ ا٠ؿٜح إٔ ايُشلب١ نتلْٛا ٜعًُتٕٛ َٓت٘     َعلقٌ ايُٓكا١ْٝ ٸ
إٔ ٖلت٭ اٶؿٜٓت٭ نتؿتشلٕ، يهٔ ٜهتأيٕٛ أٟ اٶتؿٜٓت٭ تؿتتض أ٫ٚڄ ؾبًتك     ◘ 

قنٍٛ اهلل بؿتض ايكهڀٓڀ١ٝٓٝ أ٫ٚڄ، ٚقؿ نلٕ ٚٝككت ايبًلق٠ ايٓب١ٜٛ بعؿ أنجتك  
١، ع٢ً ٜؿ ٖذكٜ 857ٳلؾ٣ ا٭ٚٮ ن١ٓ  20َٔ مثلٱل١٥ ن١ٓ!!.. ٚبليٓبط ٸ 
                                                 

 .2889أغكد٘ َهًِ  (صحٔح) (1)
 .3َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ ايهًه١ ايُشٝش١  6699أغكد٘ ابٔ سبلٕ َشٝش٘ ( صحٔح) (2)
 .4َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ ايهًه١ ايُشٝش١  6645أغكد٘ أٴؿ ( صحٔح) (3)
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ايؿت٢ ايعجُلْٞ اجمللٖؿ ٣ُتؿ ايؿتلتض قٴت٘ اهلل، ٚنتتشؿخ ايبًتلق٠ ايجلْٝت١ ٫       
  ٣لي١، ٚنٝؿغٌ اٱن٬ّ قَٚل عل١َُ إٜڀليٝل إٕ يل٤ اهلل تعلٮ. 

بٌ ٖٚٓلى ايهجرل َٔ اٶبًكات ايككآ١ْٝ ٚاٶبًكات ايٓب١ٜٛ ٫ ٜتهع اٶكلّ ٖٓل 
نتلب )ٖٝل ْ٪َٔ نتلع١ قبتٌ قٝتلّ     يفنكٖل، َٚٔ أقاؾ ايتٛنع ٸ ـيو ؾًرلادع

ٍ  ايبًتلق٠ ايهلع١ يٓؿو اٶ٪يـ(، َٚٔ ايبًلقات ايٓب١ٜٛ  ّ  أعتؿا٤  بكتتل  اٱنت٬
ٔٵؾځ عًِٝٗ، اٶهًُ٭ ٚاْتُلق ٞ  عٳ ٕٻ، ☺ ٖٴكٳٜٵتكٳ٠ځ  أځبٹت ٍٳ  أځ ٍٳ ◘  اهلل قٳنٴتٛ  َٓ ♂:قځتل
ق ُ  َُ ُٜ  َت َٚظ ًَّ َُّك اف ٚتَِؾ  َح ََ قنَ  ُي ُّ

ِِ ًْ قدَ  ادُْ ُٓ َٔ ُٓ  اْف ُِ ُُ َْ َٔ قنَ  ؿْ َؾ ُّ
ِِ ًْ َُّك ،ادُْ ٌَُِابَ  َح اقِديه  ََيْ ُٓ َٔ  اْف

ـْ  َجرِ  َوَراءِ  ِم َجرِ  اْْلَ قُل  َوافنَّ َُ َٔ َجرُ  َؾ َجرُ  َأوْ  اْْلَ ِِؿُ  َيٚ :افنَّ ًْ ٌْاَد  َيٚ ُم  َُّيُاقِدي   َهاَذا اهلل َظ

ل ٍِ ِْ َٚل  َخ ًَ َُ فُ  َؾ ِْ ُُ َّٓ  ،َؾْٚؿ ْرَؿَد  إِ ٌَ فُ  اْف َّٕ ـْ  َؾِ٘ قدِ  َصَجرِ  ِم ُٓ َٔ  .(1)▬اْف
 ٭ٕ ;٣لي١ ٫ َتشكل اهلل ٚٚعؿ ٜؿّٚ، ئ ا٭قٗ ٸ ايٝٗٛؾٟ ؾل٫نتع٤٬

 اٶهتًُ٭  بت٭ ◘  ايتٓيب  بٗتل  ٜبًتك  اييت ايؿل١ًَ ٚاٶعكن١ ،ٚعؿٙ ٪ًـ ٫ اهلل
ٞ  ْٚعِٗ إٮ ايٝٗٛؾ ٚنٝعٛؾ ،اهلل بإـٕ ٚاقع١ ٚايٝٗٛؾ ٟ  ايڀبٝعت ٘  ايتف  اهلل نتبت
 ا٫ْتؿسلق  أنتبلب  ؾِٝٗ تتٛؾك ؾكؿ اهلل َٔ ٚغٓب ٚاٶهه١ٓ ايفي١ َٔ عًِٝٗ
، ٚٶمٜؿ َٔ ايُٓك أنبلب ؾٝٗل ٜتٛؾك إٔ ّٜٛ ٚعؿٙ يٮ١َ اهلل ٚنٝٓذم ،ٚاشلمٲ١

٭ٴتؿ عبتؿ    اٶبًكات ٲهٔ ايكدٛع يهتلب )ٖٝل ْ٪َٔ نلع١ قبٌ قٝتلّ ايهتلع١  
 . (اٶتعلٍ 

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                                 

 . 2922أغكد٘ َهًِ ( صحٔح) (1)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
ٔ ايٓٓك، ٖفا ايُشلبٞ اًٌٟٝ، أسبيت ٸ اهلل، ٦ٔ ع٢ً َٛعؿ َع أْو ب

ٔٵٸ غم٠ٚ أسؿ، ؾځ ٍٳ☺  أځْٳوڈ عٳ ُٿٞ غځلبٳ: قځل ٔٴ أځْٳوٴ عٳ ٓٵتكڇ  بٵ ٔٵ ☺  ايٓٻ ٍڇ  عٳت  قٹتٳتل
ٍٳ بٳؿٵقڈ ٍٳ  ٜٳل: ؾځكځل ٔٵ  غٹبٵتتٴ  ،اهلل قٳنٴتٛ ٍڇ عٳت ٚٻ ٍڈ  أځ ًڃتتٳ  قٹتٳتل ًٵتكڇنٹ٭ٳ  قځلتٳ ُٴ ٔٵ  ،ايڃ  اهلل يځت٦ٹ

ٗٳؿٳْٹٞ ٍٳ أځيٵ ًٵكڇنٹ٭ٳ قٹتٳل ُٴ ٔٻيځٝٳكٳ ايڃ َٵتٓٳعٴ  َٳل اهلل ٜٳ ُٻتل ، أځ ًځ ٕٳ  ؾځ ّٴ  نځتل ٛٵ ـٳ  أڂسٴتؿٺ  ٜٳت ًٳت  ٚٳاْٵهځ
ٕٳ ُٴٛ ًٹ ُٴهٵ ٍٳ، ايڃ ِٻ: قځل ُٻل إڇيځٝٵوځ أځعٵتٳفٹقٴ إڇْٿٞ ايًٗ ٘ٴ ٜٳعٵٓٹٞ ٖٳ٪ٴ٫ځ٤ٹ َٳٓٳعٳ َٹ َٵشٳلبٳ  ٚٳأځبٵتكٳأڂ ، أځ

ُٻل إڇيځٝٵوځ ًٵكڇنٹ٭ٳ ٜٳعٵٓٹٞ ٖٳ٪ٴ٫ځ٤ٹ َٳٓٳعٳ َٹ ُٴ ِٻ، ايڃ ّٳ ثٴ ٘ٴؾځل تٳكځؿٻ ًځ ٔٴ نٳعٵؿٴ نٵتٳكڃبٳ ـٺ بٵ ٍٳ، َٴعٳل  :ؾځكځل
ٔٳ نٳعٵؿٴ ٜٳل ـٺ بٵ ٓٵكڇ ٚٳقٳبٿ ايڃذٳٓٻ١ځ َٴعٳل ٗٳل أځدٹؿٴ إڇْٿٞ، ايٓٻ ٔٵ قڇ٩ځ ٕڇ َٹ ٍٳ، أڂسٴؿٺ ؾٴٚ  :نٳتعٵؿٷ  قځل
ُٳل ٍٳ ٜٳل انٵتٳڀځعٵتٴ ؾځ ٍٳ، َٳٓٳعٳ َٳل اهلل قٳنٴٛ ٛٳدٳؿٵْٳل :أځْٳوٷ قځل ٘ٹ ؾځ ٓٵعٶل بٹ ُٳلْٹ٭ٳ بٹ  بٳ١ڄْٳكٵ ٚٳثٳ

ـٹ ٚٵ بٹليهٻٝٵ َٵضڈ ٘ځعٵٓٳ١ڄ أځ ٚٵ بٹكٴ َٵٝٳ١ڄ أځ ِڈ قٳ ٗٵ ٚٳدٳؿٵْٳلٙٴ بٹهٳ ٌٳ قځؿٵ ٚٳ ٌٳ ٚٳقځؿٵ، قڂتٹ ٘ٹ َٳجٻ ٕٳ بٹ ًٵكڇنڂٛ ُٴ  ايڃ
ُٳل ٘ٴ ؾځ ٘ٴ إڇ٫َّ أځسٳؿٷ عٳكٳؾځ ٘ٹ أڂغٵتٴ ٍٳ ،بٹبٳٓٳلْٹ ٚٵ ْٴكٳ٣ نڂٓٻل أځْٳوٷ قځل ٔټ أځ ٕٻ ْٳعڂ ٙٹ أځ ٘ٹ ْٳمٳيځتٵ اٯٜٳ١ځ ٖٳفٹ  ؾٹٝ
٘ٹ ٚٳؾٹٞ ٖٹ ـَ ٔ:أځيٵبٳل ِمِْغَ  ِم ْٗ ْٔافِ  اهلل َظَٚهاُدوا َمٚ َصَدُؿقا ِرَجٌٚل  ادُْ َِ طا٭ستماب:   َٖظ
 .(1) إٮ آغكٖل ص23

َٔ أدٌ ا١ُٝ٠ أٚ َٔ أدٌ ايًذلع١ إٱل ٜهٕٛ َٔ  ٫ ٜهٕٛ وجهاد الكفار
أدٌ إٔ تهٕٛ ن١ًُ ٫ اي٘ إ٫ اهلل ٖتٞ ايعًٝتل، ٚإـا نتأٍ اٶت٪َٔ اهلل ايًتٗلؾ٠      

ٔٵ ؾځ، ٘ اهلل َٓللٍ ايًٗؿا٤ ٚإٕ َلت ع٢ً ؾكاي٘بًػبُؿم  ٞ  عٳت ☺  َٴٛنٳت٢  أځبٹت
ٍٳ ٌٷ دٳل٤ٳ: قځل ٞٿ إڇيځ٢ قٳدٴ ٍٳ◘  ايٓٻبٹ ٌٴ :ؾځكځل ٌٴ ايكٻدٴ ِڇ ٜٴكځلتٹ ُٳػٵٓٳ ًڃ ٌٴ يٹ ٌٴ ٚٳايكٻدٴ  يٹًفٿنڃكڇ ٜٴكځلتٹ

ٌٴ ٌٴ ٚٳايكٻدٴ ٘ٴ يٹٝٴكٳ٣ ٜٴكځلتٹ ٔٵ َٳهځلْٴ ُٳ ٌڇ ؾٹٞ ؾځ ٍٳ ؟اهلل نٳبٹٝ ـْ ♂:قځل قنَ  َتَؾ َؿٚ َم ُُ َُ ُٜ  فِ ا َّ
ِِ  اهلل ـَ
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َٔٚ ِهلَ  ِْ ًُ قَ  اْف ُٓ  .(1) ▬اهلل َشٌِٔؾِ  ِف  َؾ
ٚيًذٗلؾ ٸ نبٌٝ اهلل تعلٮ ؾٓل٥ٌ ٫ ٜتهع اٶكتلّ يفنكٖتتل ْهتؿتٞ بٗتتفا     

  ٞ ٔٵ أبٳٹت ☺  ٖٴكٳٜٵتكٳ٠ځ  ا٠ؿٜح ايفٟ أغكد٘ ايبػلقٟ َٚهًِ ٸ َشٝشُٝٗل، عٳت
ٍٳ ٌٳ: قځل ٞٿ قٹٝ ٍٴ َٳل: ◘  يٹًٓٻبٹ ٗٳلؾٳايڃ ٜٳعٵؿٹ ٌڇ ؾٹٞ ذٹ ٍٳ ؟☾  اهلل نٳبٹٝ َٕفُ  َٓ ♂:قځل ق ًُ َُىِٔ ًْ ، ▬َت
ٍٳ ٘ٹ ؾځأځعٳلؾٴٚا: قځل ٝٵ ًځ ٔڇ عٳ ٚٵ َٳكٻتٳٝٵ ٌټ ثٳ٬ځثٶل أځ ٍٴ  ـٳيٹتوځ  نڂ َٕفُ  َٓ ♂:ٜٳكڂتٛ ق ًُ َُىِٔ ا ًْ ٍٳ  ▬َت ٞ  ٚٳقځتل  ؾٹت

َثؾِ  اهلل َشٌِٔؾِ  ِف  ادَُْجِٚهدِ  َمَثُؾ ♂:ايجٻليٹجٳ١ٹ َّ ٚئِؿِ  ـَ ٚئِؿِ  افهَّ ََ ََ  اْف ِٝ اْف اُسُ  َٓ  اهلل بِئَياِٚت  ِٕٚا ٍْ  َي

ـْ  َٔٚ ٍ  ِم َُّك َصاَلةٍ  َوَٓ ، ِص َٚػ  اهلل َشٌِٔؾِ  ِف  ادَُْجِٚهُد  َيْرِجعَ  َح ًَ  .(2) ▬َت
َل مل ٨لٖؿ ْؿه٘ أ٫ٚ يتؿعٌ َل أَكٖل اهلل ب٘ ٚتذلى َل ْٗلٖل اهلل عٓ٘، ٚ

ؾ عؿٚٙ ٩ٚلقبٗل ٸ اهلل، مل ٲهٓ٘ دٗلؾ عؿٚٙ ٸ ا١لقز، ؾهٝـ ٲهٓ٘ دٗل
اٟٗلؾ ي٘ أقبع ٚ ،ٚا٫ْتُلق عًٝ٘، ٚعؿٚٙ ايفٟ ب٭ دٓبٝ٘ غليب ي٘ ٚقلٖك ي٘

َكاتب: دٗلؾ ايٓؿو، ٚايًٝڀلٕ، ٚايهؿلق ٚاٶٓلؾك٭، ٚأَشلب ايعًِ، ايبؿع 
 .ٚاٶٓهكات

ا:أوًَلاجفاداالـػسال اأربعامرات اوهيا

، ٗلؾٖل ع٢ً ايعٌُ ب٘ ايعًِ ايًكعٞ ، ٚدٗلؾٖل ع٢ً تعًِ ٚـيو ٙ
دٗلؾٖل ع٢ً  ٚدٗلؾٖل ع٢ً ايؿع٠ٛ إيٝ٘ ببُرل٠، ٚتعًُٝ٘ َٔ ٫ ٜعًُ٘، ٚ

  :تعلٮ ٘ ٖٚفا َُؿاقڄل يكٛيايُدل ع٢ً ًَلم ايؿع٠ٛ إٮ اهلل، ٚأـ٣ ا١ًل، 
ْكِ ٔ ًَ ل ُخْنٍ  (1)َواْف ٍِ َٚن َف ًَ ْٕ ِٚت  (2)إِنَّ اإْلِ ِْٚلَ ُِقا افهَّ

ِّ ـَ آَمُْقا َوَظ َّٓ افَِّذي إِ

ْزِ َوَتَقاَصْقا بِٚ ؼِّ َوَتَقاَصْقا بِٚفهَّ   .ص 3-1ط ايعُك :  ٖ(3)ْْلَ
ا:جفاداالشقطاناول امرتبُان ثاكقًاا

دٗلؾٙ ع٢ً ؾؾع َل ًٜكٞ إٮ ايعبؿ َٔ ايًبٗلت ٚايًهٛى ايكلؾس١ ٸ 
ٗلؾٙ ع٢ً ؾؾع َل ًٜكٞ إيٝ٘ َٔ ايًٗٛات ٚاٱقاؾات ايؿلنؿ٠، ، ٚداٱٲلٕ

                                                 

 ٚايًؿغ يًبػلقٟ. 1904َٚهًِ ، 123ايبػلقٟ أغكد٘  (صحٔح) (1)
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ًٜ ٔقلٍ تعلٮ: ، ايُدل ؾلٟٗلؾ ا٭ٍٚ بعؿ ايٝك٭، ٚايجلْٞ بعؿ َّّ
ْؿ َأئِ ُٓ َْٚ ِمْْ ِْ ًَ َوَج

ُٕقا بِئَيٚتَِْٚ ُيقؿُِْقَن  ٚ ـَ وا َو  َصَزُ
ٚ دََّٚ َٕ َْٖمِر  . ص 24ط ايهذؿ٠ :  ٖ(24)َُّيُْدوَن بِ

ا :جفاداالؽػاراوادـافؼ اول اأربعامرات  ثالًثاا

ٗلؾ ٚدٗلؾ ايهؿلق أغِ بليٝؿ، ٚد،  بليٝؿ، ٚبلٶلٍ، ٚبليًهلٕ، ٚبليكًب
 .اٶٓلؾك٭ أغِ بليًهلٕ

ا:اول اثلثامرات اجفاداأصحاباالب عاوادـؽراترابًعاا

ؾإٕ عذم ، ؾإٕ عذم اْتكٌ إٮ ايًهلٕ، بليٝؿ إـا قؿق اجمللٖؿ ع٢ً ـيو
ٔٵٚٳ ،دلٖؿ بليكًب ٔڇ ٘ځلقڇمڇ عٳ ٗٳلبٺ بٵ ٍٳ يٹ ٍٳ قځل ُٹعٵتٴ: ☺  نٳعٹٝؿٺ أځبٴٛ قځل ٍٳ نٳ  قٳنٴٛ

ٍٳ◘  اهلل ـْ ♂:قځل ًرا َرَأى َم َُ هُ  ُمْْ ْ ٌَرِّ ُٔ ِْ َِٔدهِ  َؾ ْ  َؾِ٘نْ  ،بِ َُىِعْ  َل ًْ ِٕٚفِ  َي ًَ
ْ  َؾِ٘نْ  ،َؾٌِِِ َُىِعْ  َل ًْ  َي

ٌِفِ  ِْ ََ ُػ  َوَذفَِؽ  ،َؾٌِ ًَ يَمنِ  َأْو ؾٗفٙ ث٬ث١ عًك َكتب١ َٔ اٟٗلؾ ٚأنٌُ .(1)▬ اإْلِ
ايٓلى عٓؿ اهلل َٔ نٌُ َكاتب اٟٗلؾ نًٗل، ٚا١ًل َتؿلٚتٕٛ ٸ َٓللشلِ عٓؿ 

هلل تؿلٚتِٗ ٸ َكاتب اٟٗلؾ، ٚشلفا نلٕ أنٌُ ا١ًل ٚأنكَِٗ ع٢ً اهلل ٣ُؿ ا
  ،  غلَّ أْبٝل٥٘ ٚقنً٘; ؾإْ٘ نؿٌ َكاتب اٟٗلؾ ٚدلٖؿ ٸ اهلل سل دٗلؾٙ 

 َل ًٜٞ :ايهؿلق َٚٔ أٖؿاف دٗلؾ  
إع٤٬ ن١ًُ اهلل، ٚتبًٝؼ ؾٜٓ٘، ٚؾع٠ٛ ايٓلى إيٝ٘، ٚإغكادِٗ َٔ  - 1

ـُ ٔ قلٍ تعلٮ:  ايعًُلت إٮ ايٓٛق، ي قَن افدِّ ُُ ٌٜ َوَي َُْْ
قَن ؾِ ُُ َُّك َٓ َت ُِقُهْؿ َح  هللَِوَؿٚتِ

قْا َؾاَل ُظْدَواَن إَِّٓ َظَذ افيَّٚدِِغَ  َٓ َُ  .ص193ط ايبكك٠ :ٖ (193) َؾِِ٘ن إ
ُِقَن ِف َشٌِِٔؾ أُْك اٶعًَٛ٭، قلٍ تعلٮ:  - 2 ٚتِ ََ ْؿ َٓ ُت ُُ  هللَِوَمٚ فَ

 ًْ ـْ َهاِذِه َوادُْ َْٚ َأْخِرْجَْٚ ِم قُفقَن َربَّ َُ ـَ َي ٚء َواْفِقْفَداِن افَِّذي ًَ َجِٚل َوافِّْ ـَ افرِّ َغ ِم
ٍِ
ًَ َُْو

َِٕهرًا  ًَؾ فََّْٚ ِمـ فَُّدَٕؽ  ًٚ َواْج ّٔ
ًَؾ فََّْٚ ِمـ فَُّدَٕؽ َوفِ ٚ َواْج َٓ ُِ  افيَِّٚلِ َأْه

ِٜ ْرَي ََ ط  ٖ(75)اْف
 .ص75ايٓهل٤:
ٔ سؿغ اٱن٬ّ، ٚٴل١ٜ عكٝؿ٠ ايتٛسٝؿ، قلٍ تعلٮ: قؾ ايعؿٚإ، ٚ - 3
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قْا ا َُ ْؿ َواتَّ ُُ ْٔ َِ ََُدى َظ ْثِؾ َمٚ اْظ
ِّ ِْٔف بِ َِ َُُدوْا َظ ْؿ َؾْٚظ ُُ ْٔ َِ ََُدى َظ ـِ اْظ َّ قْا َأنَّ ا هللََؾ ُّ َِ  هللَ َواْظ

َغ  َِ َُّ  .ص194ط ايبكك٠: ٖ(194)َمَع ادُْ
 قٛت٭ ععُٝت٭.٫ٚ ٲهٔ إٔ ٜهٕٛ اٟٗلؾ قٜٛل إ٫ بإعؿاؾ 

َْْٔٚ ٔق٠ٛ اٱٲلٕ ٚايعٌُ ايُلحل، نُل قلٍ عم ٚدٌ:  - 1 َِ ٚ َظ ًَّ َٚن َح ـَ َو

ِمِْغَ  ْٗ وا ٔ  ، ٚقٛي٘:ص 47ط ايكّٚ :ٖ  (47)َْٕكُ ادُْ ـَ آَمُْقا إِْن َتُْْكُ َٚ افَِّذي َيَٚأُّيه

ْؿ  هللَا ُُ ْٝ َأْؿَداَم ٌِّ ْؿ َوُيَث ـُ رُ  (7) َيُْْكْ ٍَ ـَ ـَ  ؿْ َوافَِّذي ْؿ َوَأَوؾَّ َأْظَمََلُ ٚ ََلُ ًً ًْ َُ ط  ٖ (8)وا َؾ
ؾليكٝلّ ُٙٝع ايٛادبلت ٚا٫بتعلؾ عٔ ٳٝع احملكَلت َٔ أععِ ،  ص8-٣7ُؿ : 

 أنبلب ايُٓك ٚايتُه٭.
سهب ايعكٚف ٚا٭سٛاٍ ٜٚتٓلٍٚ نٌ ٚن١ًٝ  إعؿاؾ ايعؿ٠ يًذٗلؾ  – 2

واْ ٔ ، قلٍ اهلل  تعلٮ: ٜهتڀٝعٗل اٶهًُٕٛ ٍة َوِمـ  َوَأِظده ـ ُؿقَّ ُُؿ مِّ ًْ ََُى ٚ اْش ؿ مَّ ََلُ

ِْٔؾ ُتْرِهٌُقَن بِِف َظْدوَّ ا َبِٚط اْْلَ ؿْ  هللِرِّ ـُ  . ص60ط ا٭ْؿلٍ: ٖ َوَظُدوَّ
َُُدوا إِنَّ ٔ كٛي٘ تعلٮ: ب ٜٓبػٞ إٔ ًٜتمّ اجمللٖؿٕٚ ٸ نبٌٝ اهلل تعلٮٚ ًْ َٓ َت َو

ـَ  هللَا َُِدي ًْ ٛه ادُْ
اٶج١ً ٚايػًٍٛ،  ٚـيو بتذٓب،  ص190كك٠:ط ايبٖ (190)َٓ َُيِ

ٚقتٌ ايٓهل٤، ٚايُبٝلٕ، ٚايًٝٛؽ ايفٜٔ ٫ قأٟ شلِ ٫ٚ قتلٍ، ٚايكٖبلٕ، 
ٚاٶك٢ْ، ٚايعُٞ، ٚأَشلب ايُٛاَع; يهٔ َٔ قلتٌ َٔ ٖ٪٤٫ أٚ انتعلٕ 

ٜؿغٌ ٸ ـيو قتٌ ا٠ٝٛإ يػرل ًَُش١، ٚٝكٜل ، ٚايهؿلق بكأٜ٘ قتٌ
ايجُلق، ٚاٶٝلٙ، ٚتًٜٛح اٯبلق، ٖٚؿّ ايبٝٛت، ا٭يذلق، ٚإؾهلؾ ايمقٚع ٚ

إـا نلٕ ب٭ اٶهًُ٭ ٚايهؿلق عٗؿ أٚ أَلٕ ؾ٬ ٨ٛل يًُهًُ٭ ايػؿق ست٢ ٚ
ٜٓكٓٞ ا٭َؿ، ؾإٕ غلف اٶهًُٕٛ َٔ أعؿا٥ِٗ غٝل١ْ، بإٔ ظٗك َٔ قكا٥ٔ 
أسٛاشلِ َل ٜؿٍ ع٢ً غٝلْتِٗ َٔ غرل تُكٜض َِٓٗ بل١ٝل١ْ، ؾش٦ٓٝف ٪دلِٖ 

 .(45) ٕ أْ٘ ٫ عٗؿ بٝٓٓل ٚبٝٓهِ اٶهًُٛ
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
إٕ تلقٜؼ اٱن٬ّ يلٖؿ ع٢ً إٔ اٶهًُ٭ مل ٜهكٖٛا أستؿا  أسبيت ٸ اهلل،  

ٸ أٟ ؾذل٠ َٔ ؾذلات ايتلقٜؼ ع٢ً تكى ؾٜٓ٘، ؾًتِ ٜعتكف ٸ تتلقٜؼ اٶهتًُ٭     
ايٝٗٛؾ ٚايُٓلق٣ أٚ غرلِٖ أٚ أِْٗ أددلٚا أسؿا َٔ  ايڀٌٜٛ أِْٗ ْٝكٛا ع٢ً

أٟ ٘ل٥ؿ١ َٔ ايڀٛا٥ـ ايٝٗٛؾٜت١ أٚ ايُٓتكا١ْٝ عًت٢ اعتٓتلم اٱنت٬ّ، ٜكتٍٛ       
مل ْهُع عٔ أ١ٜ ٣لٚي١ َؿبك٠ ٱقغلّ غرل اٶهًُ٭ ع٢ً قبتٍٛ  >  تَٛلى آقْٛيؿ:

 >. اٱن٬ّ أٚ عٔ أٟ اْڀٗلؾ َٓعِ قُؿ َٓ٘ انت٦ُلٍ ايؿٜٔ اٶهٝشٞ
ٚيتٗؿ َتٛقا َتٔ    ◘ لٕ عٗؿ ا١ًؿل٤ ايكايؿٜٔ اَتؿاؾا يعٗؿ ايتٓيب  يكؿ ن

زللس١ اٱن٬ّ ٸ َعل١ًَ غترل اٶهتًُ٭ َتٔ إعتلْتِٗ بلٶتلٍ أٚ ايتٓؿو عٓتؿ        
ا٠لد١، َٚٔ نؿلي١ ايعلدم َِٓٗ عٔ ايعٌُ أٚ نبرل ايهٔ، ٚغرل ـيو. ٖٚتفا  

ٖتٌ  ٸ َتؿق اٱنت٬ّ ٸ َعتلًَتِٗ ٭    ☽ٖٛ َل نلق عًٝ٘ ا١ًؿل٤ ايكايؿٕٚ 
ٸ  ☽ايف١َ، ٚأنٛم ٖٓل بعٕ ايًٛاٖؿ ٚا٭َج١ً اييت تب٭ زللس١ ايُتشلب١  

 َعل١ًَ غرل اٶهًُ٭.
دل٤ ٸ اٶٛنٛع١ ٸ زللس١ اٱن٬ّ أْ٘ ٸ غ٬ؾ١ أبٞ بهك ايُتؿٜل   - 1 
 -نتب غليؿ بٔ ايٛيٝؿ ق٢ْ اهلل عٓ٘ ٸ عكؿ ايف١َ ٭ٌٖ ا٠رل٠ بتليعكام  ☺ 

شلِ أٲل يٝؼ ْعـ عٔ ايعُتٌ، أٚ أَتلبت٘   ٚدعًت >  :-ٚنلْٛا َٔ ايُٓلق٣ 
آؾ١ َٔ اٯؾلت أٚ نلٕ غٓٝل ؾلؾتكك َٚتلق أٖتٌ ؾٜٓت٘ ٜتُتؿقٕٛ عًٝت٘ ٘كستت       

  >. دمٜت٘ ٚعٌٝ َٔ بٝت َلٍ اٶهًُ٭ ٖٛ ٚعٝلي٘
ٚنتُكٕٚ ع٢ً >  َٜٛٞ اٍٟٝٛ اٱن١َٝ٬ بكٛي٘:☺ ٚنلٕ أبٛ بهك  - 2

 ؾتؿعِٖٛ ٫ٚ تٗتؿَٛا   قتّٛ ٸ ايُتٛاَع قٖبلْتل ٜمعُتٕٛ أْٗتِ تكٖبتٛا ٸ اهلل      
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 (.44)>  َٛاَعِٗ
ٍٳ: ☺ ٚأ٢َٚ عُك  - 3 ٘ٹ ا١ًٝؿ١ َٔ بعؿٙ ؾكځل َٹتٝ َٻت  ٚٳأڂٚ َٻت  اهلل ١ٹتبٹفٹ ـٹ  ١ٹتٚٳ
٘ٹ ٕٵ◘  قٳنٴٛيٹ ِٵ ٜٴٛؾځ٢ أځ ٗٴ ِٵ يځ ٖٹ ٗٵؿٹ ٕٵ بٹعٳ ٌٳ ٚٳأځ ٔٵ ٜٴكځلتٳ ِٵ  َٹ ٗڇت ٕٵ ٚٳقٳا٥ٹ َّؿڂتٛا  ٫ځ ٚٳأځ ٛٵمٳ  ٜٴهځ  ؾځت
ِٵ ٗڇ  .(1) ٘ځلقځتٹ
أْت٘ ٶتل قتؿّ    ☺ س١ ٸ اٶعل١ًَ َل قٟٚ عتٔ عُتك   َٚٔ َٛق ايهُل - 4

اٟلب١ٝ َٔ أقٗ ايًلّ انتعلق ثٛبل َٔ ُْتكاْٞ ؾًبهت٘ ستت٢ غتل٘ٛا قُُٝت٘      
ٚغهًٛٙ ٚتْٛأ َٔ دك٠ ُْكا١ْٝ. َٚٓع ي٘ أٌٖ ايهتلب ٘علَل ؾؿعٛٙ ؾكتلٍ:  
أٜٔ ٖٛ؟ قليٛا: ٸ ايهٓٝه١، ؾهكٙ ؾغٛشلل ٚقلٍ يعًتٞ قْت٢ اهلل عٓت٘: اـٖتب     

ٞپ ق٢ْ اهلل عٓ٘ بلٶهًُ٭ ؾؿغًٛا ؾأنًٛا ٚدعٌ عًٞ قْت٢  بليٓلى ؾفٖب عً
 (.8اهلل عٓ٘ ٜٓعك إٮ ايُٛق ٚقلٍ: َل ع٢ً أَرل اٶ٪َٓ٭ يٛ ؾغٌ ؾأنٌ )

٢ًَٚ نًُلٕ ٚأبٛ ايؿقؾا٤ ٸ بٝتت ُْتكا١ْٝ ؾكتلٍ شلتل أبتٛ ايتؿقؾا٤        - 5
ق٢ْ اهلل عٓ٘: ٌٖ ٸ بٝتو َهلٕ ٘لٖك ؾًُٓٞ ؾٝ٘؟ ؾكليت: ٘ٗكا قًٛبهُل ثِ 

 (.8: غفٖل َٔ غرل ؾكٝ٘ )☺ ًٝل أٜٔ أسببتُل، ؾكلٍ ي٘ نًُلٕ َ
ٚدل٤ ٸ َؿ١ ايُؿ٠ٛ إٔ عُك بعح عُرلا عل٬َ ع٢ً ٴِ ؾُهتح   - 6

س٫ٛ ٫ ٜأتٝ٘ غدلٙ ٚمل ٜبعح ي٘ ي٦ٝل يبٝت َلٍ اٶهًُ٭، ؾكتلٍ عُتك يهلتبت٘:    
ٚأقبٌ ٯل انتب إٮ عُرل ؾٛاهلل َل أقاٙ إ٫ قؿ غلْٓل، إـا دل٤ى نتلبٞ ٖفا ؾأقبٌ 

ٶل ًَٚ٘ نتلب  -دبٝت َٔ ٸ٤ اٶهًُ٭ س٭ تٓعك ٸ نتلبٞ ٖفا. ؾأغف عُرل 
 -أٟ عُلٙ  -دكاب٘ ؾْٛع ؾٝ٘ لاؾٙ ٚقُعت٘ ٚعًل إؾاٚت٘ ٚأغف عٓمت٘  -عُك 

ثِ أقبٌ ٲًٞ َٔ ٴِ ست٢ قؿّ اٶؿ١ٜٓ ؾكؿّ ٚقؿ يشب يْٛت٘ ٚاغتدل ٚدٗت٘    
َٓ٭ ٚقٴ١ اهلل. قلٍ عُك: َتل  ؾؿغٌ ع٢ً عُك ؾكلٍ: ايه٬ّ عًٝو ٜل أَرل اٶ٪

يأْو؟ قلٍ: َل تكاْٞ َشٝض ايبؿٕ ظلٖك ايؿّ، َعٞ ايؿْٝل أدكٖتل بككْٚٗتل؟   
قلٍ عُك: َٚل َعو؟ ٚظٔ عُك أْ٘ دل٤ٙ ٯلٍ. قلٍ: َعٞ دكابتٞ أدعتٌ ؾٝت٘    

                                                 

 .1392أغكد٘ ايبػلقٟ ( صحٔح) (1)
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لاؾٟ، ٚقُعيت آنٌ ؾٝٗتل ٚأغهتٌ ؾٝٗتل قأنتٞ ٚثٝتلبٞ ٚإؾاٚتتٞ أٴتٌ ؾٝٗتل         
أتٛنأ عًٝٗل ٚأدلٖؿ بٗل عؿٚا  -ُلتٞ أٟ ع -٥ْٛٚٞ ٚيكابٞ، َٚعٞ عٓمتٞ 

إٕ عكٗ يٞ، ؾٛاهلل َل ايؿْٝل إ٫ تبع ٶتلعٞ. ٚنأي٘ عُك عٔ نترلت٘ ٸ قَٛت٘   
 ٚعٔ ايؿ٤ٞ ؾأغدلٙ، ؾشُؿ ؾعً٘ ؾِٝٗ ثِ قلٍ:دؿؾٚا يعُرل عٗؿا.

قلٍ عُرل: إٕ ـيو ي٤ٞ ٫ أعًُ٘ يو ٫ٚ ٭سؿ بعؿى، ٚاهلل َتل نتًُت   
غماى اهلل، ؾٗفا َل عكْتين ي٘ ٜل عُك، ٚإٕ بٌ مل أنًِ، يكؿ قًت يُٓكاْٞ: أ
 (.37أيك٢ أٜلَٞ ّٜٛ غًؿت َعو )

ٚيكؿ ععِ ع٢ً عُرل قٛي٘ يكدٌ َٔ غترل اٶهتًُ٭: أغتماى اهلل، ٖٚتٛ      
ؾعل٤، َٚل ـنك غڀأ اقذلؾ٘ ٸ ٫ٜٚت٘ ع٢ً ٴتِ أععتِ َتٔ ٖتفا، ٚٸ ـيتو      

بًتك َتٔ ايٓت٬ٍ    ؾيٌٝ ع٢ً إٔ ٖفا ايؿٜٔ َل دل٤ إ٫ بليكٴ١ ٚاشلؿا١ٜ ٚإْكلـ اي
إٮ اشلؿ٣ َٚٔ ظًُلت ايهؿك إٮ ْٛق ايڀلع١، ٫ٚ عذب ؾُتٔ َؿقنت١ ايٓبت٠ٛ    
ٞكز ٖفا ايُتشلبٞ ٚغترلٙ، ٷتٔ ٫ ٜت٪ـٕٚ ايٓتلى بتٌ ٜػُتكِْٚٗ بعڀؿٗتِ         
ٚقٴتِٗ ٚزللستِٗ ٚإسهلِْٗ، ٚيفا قلٍ عٓ٘ عُك: ٚؾؾت إٔ يٞ قد٬ َجتٌ  

 (.37عُرل بٔ نعؿ أنتع٭ ب٘ ع٢ً أعُلٍ اٶهًُ٭ )
ُٵكڈٚ  هللٹنڂٓٵتٴ عٹٓٵؿٳ عٳبٵؿٹ اٚعٔ ٢لٖؿ قلٍ:  - 7 ٔڇ عٳ ٘ٴ ٜٳهٵًڂؼٴ يٳل٠ڄ  ☻بٵ َٴ ًځل ٚٳغڂ

ٟټ    ٗٴتٛؾٹ ّڇ: ايڃٝٳ ٛٵ ٔٳ ايڃكځت َٹ ٌٷ  ٍٳ قٳدٴ ٟٿ ؾځكځل ٗٴٛؾٹ ـٳا ؾځكٳغڃتٳ ؾځلبٵؿٳأڃ بٹذٳلقڇْٳل ايڃٝٳ ّٴ إڇ ٍٳ: ٜٳل غڂًځل ؾځكځل
َٵًځشٳوځ ا ٞٻهللڂأځ ُٹعٵتٴ ايٓٻبٹ ٍٳ: إڇْٿٞ نٳ ٢َٜٛ بلٟلق ست٢ غًتٝٓل أٚ قٴ٩ڇٜٓتل    ◘ ؟ قځل
 . (1) أْ٘ نٳٝٴٛقڇٸثٴ٘

نتتب إٮ عتؿٟ بتٔ    تعتلٮ  ٚٸ غ٬ؾ١ عُك بٔ عبؿ ايعمٜتم قٴت٘ اهلل    - 8
أق٘تأ٠: ٚاْعك َٔ قبًو َٔ أٌٖ ايف١َ قؿ ندلت نٓ٘ ْٚتعؿت قٛتت٘ ٚٚيتت    

 (.6عٓ٘ اٶهلنب ؾأدك عًٝ٘ َٔ بٝت َلٍ اٶهًُ٭ َل ًُٜش٘ )

                                                 

َٚتتشش٘ ا٭يبتتلْٞ ٸ َتتشٝض ا٭ؾب اٶؿتتكؾ    128أغكدتت٘ ا٭ؾب اٶؿتتكؾ   (صااحٔح) (1)
128 95. 
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َٔ ُْلق٣ ايًلّ ٸ َؿق اٱن٬ّ سٝح نتب ايُٓلق٣  ٖٚفٙ يٗلؾ٠ - 9
ٜل َعًتك  >  ٖت إٮ أبٞ عبٝؿ٠ بٔ اٟكاع ق٢ْ اهلل عٓ٘ ٜكٛيٕٛ:13ٸ ايًلّ ن١ٓ 

اٶهًُ٭ أْتِ أسب إيٝٓل َٔ ايكّٚ ٚإٕ نلْٛا ع٢ً ؾٜٓٓل أْتِ أٚؾ٢ يٓل ٚأقأف بٓل 
 (.43)>  ٚأنـ عٔ ظًُٓل ٚأسهٔ ١ٜ٫ٚ عًٝٓل

 (.30َعل١ًَ غرل اٶهًُ٭ عدل تلقٜؼ اٱن٬ّ ) ٚانتُك ٖفا ايٓٗر ٸ
ٖٚفٙ ن١ًُ بلبل اٱنهٓؿق١ٜ ٚبڀكٜكى ايهكال٠ اٶكقه١ٝ ايبلبل يتٓٛؾ٠   - 10

: أقٜؿ إٔ أـنك إٔ اٱن٬ّ ٸ دتٖٛكٙ   ايجليح أَلّ ايك٥ٝو ٣ُؿ أْٛق ايهلؾات
ٚقٚس٘ ٚٸ أنلن٘ ٜعلٌَ غرل اٶهًُ٭ َعل١ًَ ٘ٝبت١، ْتفنك َتٔ ٖتفا اٶٝجتلم      

فٟ أعڀٞ يُٓلق٣ ٥كإ،..ٚاي١َٝٛ اييت قتؿَٗل ا١ًٝؿت١ اٱَتلّ عُتك بتٔ      اي
ا١ڀلب قبٌ َٛت٘،.. ٚاٶٝجلم ايفٟ أعڀتلٙ غليتؿ بتٔ ايٛيٝتؿ ٭ٖتٌ ؾًَتل،       
ٚاٶٝجلم ايفٟ أعڀتلٙ عُتكٚ بتٔ ايعتلّ ٭قبتلط َُتك ٚأـنتك أٜٓتل ايعبتلق٠          

ٚأـنك ا٠ؿٜح ، اشُقصقا بٚفٌَط خرا ؾ٘ن فْٚ ؾٔٓؿ ًٌٕٚ ورمحٚاٱن١َٝ٬ ا١ًُٟٝ 
مـ آذى ذمٔٚ ؾِٔس مْٚ، افًٓد فُؿ وٕبْٚئُؿ ظٓدًا أباديٚ ٓ يٍْاذ يُاقٓه ايًكٜـ 

. ٚأـنك أٜٓل زللس١ اٱن٬ّ ـيو ايًكع اٌُٟٝ ايفٟ ٜكٍٛ: ول إمر ويرظٚه
ٚإٕ أتلى أٌٖ ايف١َ ؾلسهِ بِٝٓٗ ٯل ٜتؿٜٕٓٛ، ٖٚهتفا أعڀت٢ اٱنت٬ّ سكٜت١      

ل ٸ زللست١ اٱنت٬ّ ٸ عٗتٛؾٙ َٚٛاثٝكت٘     ايؿٜٔ يػترل اٶهتًُ٭. أـنتك أٜٓت    
يًُهٝشٝ٭ ٸ نٓل٥هِٗ َٚٛاَعِٗ.. ٚأ٬َنِٗ ٚأقٚاسِٗ ٚنٌ ي٤ٞ، أـنك 
إٔ عُكٚ بٔ ايعلّ عٓؿَل أت٢ َُك نلٕ بڀكٜكى َُك ايبلبل بٓٝلَ٭ ايبڀكٜتكى  
ايجلَٔ ٚايج٬ثٕٛ َعم٫ٚڄ َٓؿٝٶل، ٚنلٕ ٤تًؿل َع إغٛاْ٘ اٶهٝشٝ٭ اٶػتًؿ٭ عٓ٘ 

ٲلٕ ث٬ث١ عًك علَل مل ٨ًو ع٢ً نكنٝ٘، ؾًُل أتت٢ عُتكٚ بتٔ ايعتلّ     ٸ اٱ
أَٓ٘ ع٢ً ْؿه٘ ٚع٢ً نٓل٥ه٘، ٚايهٓل٥و ايت٢ أغفٖل َٓ٘ ايكّٚ أقدعٗتل إيٝت٘،   

 بٌ نلعؿٙ أٜٓل ٸ بٓل٤ نٓٝه١ ٸ اٱنهٓؿق١ٜ.
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
ٍ أسبيت ٸ اهلل،   ٖٚتفا ا٫تٗتلّ    ٣ُتؿ ايهتٝؿ عبتؿ ايتكالم:    ا٭نتتلـ   ٜكتٛ

ؾكؿ استذلّ اٱنت٬ّ سكٜت١ ا٫عتكتلؾ، ٚقلتتٌ َتٔ أدًتٗل،         ٤ٟاٱن٬ّ َٓ٘ بك
ٚدعٌ ا٭نلى ٸ ا٫عتكلؾ إٔ ٜهٕٛ بل٫غتٝلق ا٠تك ا١تليٞ َتٔ نتٌ إنتكاٙ،      
ُّْٚٛ ايهتلب ٚايه١ٓ ٚٚاقع اٶهًُ٭ قؿٲل ٚسؿٜجل ٜ٪نؿ ع٢ً إٔ اٱنت٬ّ  

ؼه  َوُؿؾِ ٔؿا ع٢ً تػٝرل عكٝؿت٘، اْعك إٮ قٍٛ اهلل تعلٮ٫ ٨دل أس اؿْ  ِمـ اْْلَ ُُ بِّ  رَّ
ـ َّ ِمـ َصٚء َؾ ْٗ ُٔ ِْ رْ  َصٚء َوَمـ َؾ ٍُ ُْ َٔ ِْ َراهَ  َٓ ٔٚقٛي٘ تعلٮ: ص29ايهٗـ:ط َٖؾ ـْ  ِف  إِ
ـِ  ي َ  َؿد افدِّ ٌَغَّ ْصُد  تَّ ـَ  افره الِّ  ِما ٌَ َا َياٚ ُؿاْؾ ٔٚقٛيت٘ تعتلٮ   ص256ايبكتك٠: ط ٖاْف  َٚأُّيه

ٚؾُِرونَ  َُ ٌُُد  َٓ  (1) اْف ٌُُدونَ  َمٚ َأْظ ًْ َٓ  (2) َت ُُؿْ  َو ٌُُد  َمٚ َظٚبُِدونَ  َإٔ َٓ  (3) َأْظ َٕٚ َو  َظٚبٌِد  َأ
ٚ َٓ  (4) َظٌَدتهؿْ  مَّ ؿْ  (5) َأْظٌُُد  َمٚ َظٚبُِدونَ  َإُُٔؿْ  َو ُُ ؿْ  َف ُُ ـِ  َوِلَ  دِيُْ : ايهلؾكٕٚط ٖ(6)دِي
> ٜتت ؾقانت١ َتؿقت َت٪غكا بعٓتٛإ:      ٚٶلـا ْفٖب بعٝؿا، ؾكؿ أدكص، 6 - 1

٭سؿ اٶُٓؿ٭، ٖٚٛ ايبلسح > اْتًلق اٱن٬ّ ٚؿ ايهٝـ ب٭ ا٠كٝك١ ٚا٫ؾذلا٤ 
أثبت ؾٝٗل بكا٠٤ اٱن٬ّ َٔ تُٗت١  > ْبٌٝ يٛقل ببل٣ٚ > ايُٓكاْٞ اٶُكٟ ايؿنتٛق 

ٖٚؿؾت ايؿقانت١ إٮ عكتؿ َكلقْت١ بت٭ ٖتفا ا٫ْتڀٗلؾ        ًْك اٱن٬ّ بليك٠ٛ،
فٟ ٚقع ع٢ً اٶهٝشٝ٭ ا٭قثٛـنو َٔ قبتٌ ايؿٚيت١ ايكَٚلْٝت١ َٚتٔ     ايؿٜين اي

ٚسكٜت١  اٶهٝشٝ٭ ايهلثٛيٝو ٚب٭ ايفٟ سككتت٘ ايؿٚيت١ اٱنت١َٝ٬ ٸ َُتك،     
نت١  ايؿ١ٜٝٓ اييت أقكٖل اٱن٬ّ يػترل اٶهتًُ٭ ٚتتكنِٗ أستكاقاڄ ٸ ٷلق     ايعكٝؿ٠

يعل٥كِٖ ايؿ١ٜٝٓ ؾاغٌ نٓل٥هِٗ، ٚتڀبٝل يكا٥ع ًَتِٗ ٸ ا٭سٛاٍ ايًػ١ُٝ، 
 ٔ ااَراهَ  َٓ َُتتؿاقل يكٛيتت٘ تعتتلٮ ـْ ـِ  ِف  إِ ي َ  َؿااد افاادِّ ٌَااغَّ ْصااُد  تَّ ـَ  افره االِّ  ِماا ٌَ  ٖاْف

، ٚٝكٝل ايعؿاي١ ٚاٶهلٚا٠ ٸ ا٠كٛم ٚايٛادبلت بت٭ اٶهتًُ٭   ص256ايبكك٠:ط
شلتِ َتل يٓتل    > نت١َٝ٬ إعُتل٫ يًكلعتؿ٠ اٱنت١َٝ٬     ٚغرل اٶهًُ٭ ٸ ايؿٚيت١ اٱ 

http://www.burhanukum.com/article1055.html
http://www.burhanukum.com/article1055.html
http://www.burhanukum.com/article1055.html
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، ٖٚفا ٜجبت إٔ اٱن٬ّ مل ٜٓتًك بليهٝـ ٚايك٠ٛ ٭ْ٘ َّ ٞٝرل >ٚعًِٝٗ َل عًٝٓل 
ْتكٜب١   غرل اٶهًُ٭ ب٭ قبٍٛ اٱن٬ّ أٚ ايبكل٤ ع٢ً ؾٜتِٓٗ َتع ؾؾتع اٟمٜت١    
٘ ؾٗتٛ  ايؿؾلع عِٓٗ ٚٴلٜتِٗ ٰٚتعِٗ بل١ؿَلت، ؾُٔ اغتتلق ايبكتل٤ عًت٢ ؾٜٓت    

سك.. ٚقؿ نلٕ ٸ قؿق٠ ايؿٚي١ اٱن١َٝ٬ إٔ ٜدل اٶهٝشٝ٭ عًت٢ ايتؿغٍٛ ٸ   
اٱن٬ّ بكٛتٗل، أٚ إٔ تكٓٞ عًِٝٗ بليكتتٌ إـا مل ٜتؿغًٛا ٸ اٱنت٬ّ قٗتكاڄ،     
ٚيهٔ ايؿٚي١ اٱن١َٝ٬ مل تؿعٌ ـيو تٓؿٝتفا يتعتليِٝ اٱنت٬ّ َٚبلؾ٥ت٘، ؾتأٜٔ      

 ؾع٣ٛ اْتًلق اٱن٬ّ بليهٝـ؟

اييت ؾكْت ع٢ً غرل اٶهًُ٭ ٸ ايؿٚي١ اٱن١َٝ٬ ٯٛدتب   اٟم١ٜإٔ  نُل
عكٛؾ ا٭َلٕ اييت ٚقعت َعِٗ، إٱل ٖٞ ْكٜب١ ؾؾلع عتِٓٗ ٸ َكلبتٌ ٴتلٜتِٗ    

ٔ أٟ اعتتؿا٤ غتلقدٞ، ٱعؿتل٥ِٗ َتٔ ا٫يتذلاى ٸ اٟتٌٝ       ٚايؿؾلع عِٓٗ َت 
 .اٱن٬َٞ ست٢ ٫ ٜؿغًٛا سكبلڄ ٜؿاؾعٕٛ ؾٝٗل عٔ ؾٜٔ ٫ ٜ٪َٕٓٛ ب٘

اٟم١ٜ نلْت ْعرل ايتُتع بل١ؿَلت ايعل١َ اييت تكؿَٗل ايؿٚي١ يًُٛا٘ٓ٭ ٚ 
َهًُ٭ ٚغرل َهتًُ٭، ٚايتيت ٜٓؿتل عًٝٗتل َتٔ أَتٛاٍ ايمنتل٠ ايتيت ٜتؿؾعٗل          

بُؿتٗل قنٓلڄ َٔ أقنلٕ اٱن٬ّ، ٖٚفٙ اٟم١ٜ ٫ ٰجٌ إ٫ قؿقا ٬ٝ٦ْ  اٶهًُٕٛ
َتٛاْعلڄ يٛ قٛقْت بليٓكا٥ب ايبلٖع١ ايتيت نلْتت تؿكْتٗل ايؿٚيت١ ايكَٚلْٝت١      

# َتٔ  70ع٢ً اٶهٝشٝ٭ ٸ َُك، ٫ٚ ٜعؿ٢ َٓٗل أسؿ، ٸ س٭ إٔ أنجك َتٔ  
لٕ ٜعؿت٢ َتٔ   ا٭قبلط ا٭قثٛـنو نلْٛا ٜعؿٕٛ َٔ ؾؾتع ٖتفٙ اٟمٜت١; ؾكتؿ نت     

 .ؾؾعٗل: ايكُك ٚايٓهل٤ ٚايًٝٛؽ ٚايعذم٠ ٚأَشلب ا٭َكاٗ ٚايكٖبلٕ

يًؿنتٛق عبؿ اهلل  ٚدل٤ ٸ نتلب )زللس١ اٱن٬ّ ٸ َعل١ًَ غرل اٶهًُ٭(
غُّٛ اٱن٬ّ بٗك عكٛشلِ ٚأغف بأيبتلبِٗ َتل قأٚا َتٔ زللست١     إٔ  ايًشٝلٕ،

بت ْؿٛى ايهتجرلٜٔ إيٝت٘   ٖفا ايؿٜٔ ٚتٝهرلٙ َٚل قأٚا َٔ نًٛى أًٖ٘، ؾلنتذل
ٚإٮ أًٖ٘ ٚإٕ مل ٜ٪َٓٛا ب٘، ؾؿٕٚ ايتلقٜؼ يٗلؾاتِٗ ي٘ ٚ٭ًٖت٘ ٚهتٔ اٶعلًَت١    

  -ٚايهُلس١ ايعع١ُٝ، ْٚفنك َٔ ـيو َل ًٜٞ: 
ايعكب مل ٜؿكْٛا ع٢ً >  تكٍٛ اٶهتًكق١ ا٭ٶل١ْٝ لٜػكٜؿ ْٖٛه٘: - 1

http://www.burhanukum.com/article123.html
http://www.burhanukum.com/article123.html
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ت١ٝ ٚايٝٗٛؾ ايفٜٔ ايًعٛب اٶػًٛب١ ايؿغٍٛ ٸ اٱن٬ّ ؾلٶهٝشٕٝٛ ٚايمقاؾي
٫قٛا قبٌ اٱن٬ّ أبًع أَج١ً يًتعُب ايؿٜين ٚأؾععٗل زلض شلِ ٳٝعل ؾٕٚ 
أٟ عل٥ل ٲٓعِٗ ٯُلقن١ يعل٥ك ؾِٜٓٗ ٚتكى اٶهًُٕٛ شلِ بٝٛت عبلؾتِٗ 

ٚأؾٜكتِٗ ٚنٗٓتِٗ ٚأسبلقِٖ ؾٕٚ إٔ ٲهِٖٛ بأؾ٢ْ أـ٣، أٚ يٝو ٖفا َٓت٢ٗ 
ا٤ بعؿ ا٫ْڀٗلؾ ايبٝمْڀٞ ايُلقؽ ايتهلَض؟ َٚٔ ـا ايفٟ مل ٜتٓؿو ايُعؿ

ٚبعؿ ؾعل٥ع اٱنبلٕ ٚاْڀٗلؾ ايٝٗٛؾ. إٕ ايهلؾ٠ ٚا٠هلّ اٶهًُ٭ اٟؿؾ مل 
ٜمدٛا أْؿهِٗ ٸ ي٦ٕٛ تًو ايًعٛب ايؿاغ١ًٝ. ؾبڀكٜكى بٝت اٶكؿى ٜهتب 
ٸ ايككٕ ايتلنع ٱغٝ٘ بڀكٜكى ايكهڀٓڀ١ٝٓٝ عٔ ايعكب: إِْٗ ٲتللٕٚ بليعؿٍ 

 (.36)>  ت١ ِٖٚ ٫ ٜهتػؿَٕٛ َعٓل أٟ عٓـ٫ٚ ٜعًُْٛٓل أيب
ٜكتتٍٛ غٛنتتتلف يٛبتتٕٛ: ؾتتل٠ل إٔ ا٭َتتِ مل تعتتكف ؾتتلٝ٭ قاٴتت٭  - 2

(. ٜٚتشتؿخ عتٔ َتٛق    21َتهل٣٭ َجٌ ايعكب ٫ٚ ؾٜٓل زلشل َجٌ ؾِٜٓٗ )
َٔ َعل١ًَ اٶهًُ٭ يػرل اٶهًُ٭ ؾٝكٍٛ: ٚنلٕ عكب أنبلْٝل غت٬ٍ تهتل٣ِٗ   

اٶجلي١ٝ ؾرلٴٕٛ ايٓعؿل٤ ٜٚكؾكٕٛ بلٶػًٛب٭ ٜٚكؿٕٛ ايععِٝ ٜتُؿٕٛ بليؿكٚن١ٝ 
عٓؿ يكِٚ٘ٗ َٚل إٮ ـيو َٔ ا٬١ٍ ايتيت اقتبهتتٗل ا٭َتِ ايُٓتكا١ْٝ بأٚقبتل      

 (.21َِٓٗ َ٪غكا )
ايؿكْهت١ٝ قتلٍ:   >  قٜؿٞ بتلقٶٓترل >  ٜٚكٍٛ ٖٓكٟ ؾٟ يلَبٕٛ َؿٜك ١ً٢ - 3

يؿتٔ ٚايُتٓلع١   ؾٓشٔ َتؿٜٕٓٛ يًُهتًُ٭ بهتٌ ٣لَتؿ سٓتلقتٓل ٸ ايعًتِ ٚا      
َؿعٕٛٚ، ٭ٕ ْعذلف بأِْٗ نلْٛا َجلٍ ايهُلٍ ايبًكٟ ٸ ايٛقت ايفٟ نٓل ؾٝ٘ 

 (.38َجلٍ اشلُذ١ٝ )
إٕ تهلَض َٚعل١ًَ اٶهًُ٭ ايڀٝبت١ ٭ٖتٌ   >  ٜٚكٍٛ اٶهتًكم ؾٚلٟ: - 4

ايف١َ أؾ٣ إٮ إقبلشلِ ع٢ً اٱن٬ّ ٚأِْٗ قأٚا ؾٝ٘ ايٝهك ٚايبهل١٘ ٷل مل ٜتأيؿٛٙ  
 (.13)>  ِ ايهلبك١ٸ ؾٜلْلتٗ
إٕ ايُٓلق٣ نلْٛا أسهٔ سل٫ ٝت سهِ >  ٜٚكٍٛ اٶهتًكم بلقتٛيؿ: - 5

اٶهًُ٭ إـ إٔ اٶهًُ٭ اتبعٛا ٸ َعل٬َتِٗ ايؿ١ٜٝٓ ٚا٫قتُتلؾ١ٜ ٭ٖتٌ ايفَت١    
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 (.13)>  َبؿأ ايكعل١ٜ ٚايتهلٌٖ
يكتتؿ نتتلٕ أٖتتٌ ايفَتت١ اٶهتتٝشٕٝٛ   >  ٜٚكتتٍٛ اٶهتًتتكم ؾٜٛقاْتتت:  - 6

ٕٛ ٚايٝٗٛؾ ٚايُلب٦ٕٛ ٜهتُتعٕٛ ٸ عٗؿ ا٬١ؾ١ ا٭١َٜٛ بؿقد١ َٔ ٚايمقاؾيتٝ
 (.46)>  ايتهلَض ٫ ٥ؿ شلل ْعرلا ٸ ايب٬ؾ اٶهٝش١ٝ ٸ ٖفٙ ا٭ٜلّ

ٜٚكٍٛ بٍٛ ؾٓؿيٞ ٖٚٛ عٓٛ نلبل ٸ ايهت٥ٛكى ا٭َكٜهتٞ: عًت٢     - 7
اٶهًُ٭ اٱع٬ٕ دٗكا عٔ ٖٜٛتِٗ اٱن١َٝ٬ ٚايبشح عٔ ٚنل٥ٌ ٰهِٓٗ َٔ 

كٗ سكٝك١ ؾِٜٓٗ ع٢ً غرل اٶهًُ٭.. ٫ٚ ٨ؿق بِٗ اْتعتلق ستؿٚخ ألَت١    ع
نٞ ٜعًُٛا اٯغكٜٔ ٚكٝك١ ؾِٜٓٗ.. ٫ بتؿ يًُهتًُ٭ إٔ ٨تلٖكٚا بإنت٬َِٗ     
٢لٖك٠ ٜهٕٛ نًٛنِٗ ا٠هتٔ َعٗتل ٚإ٥تللاتِٗ اجملؿٜت١ نتب٬ٝ يًتعتكف عًت٢        

 (.50اٱن٬ّ )
ٱن٬ّ نتببل ٸ إنت٬ّ   ٜكٍٛ إؾٚاق غليٞ ايؿٖيب: يكؿ نلْت زللس١ ا - 8

ايًلعك ا٭َكٜهٞ قْٚليؿ قنٌٜٛ ؾكلٍ بعؿ إٔ أيٗك إنت٬َ٘: يكتؿ قاعتين سكتل     
تًو ايهُلس١ اييت ٜعلٌَ بٗل اٱن٬ّ ٤ليؿٝت٘ زللست١ ٸ ايهتًِ ٚزللست١ ٸ     

 ا٠كب، ٚاٟلْب اٱْهلْٞ ٸ اٱن٬ّ ٚاْض ٸ نٌ َٚلٜلٙ.
١ اٱن٬ّ أٚ عُٝتت  إٕ عع١ُ ٖفا ايؿٜٔ ٫ ٞؿ٢ إ٫ ع٢ً َٔ دٌٗ سكٝك

بُرلت٘ عٓ٘ أٚ نلٕ ب٘ يٛث١ َٔ ٣ٖٛ أٚ سكؿ َكٝت، ٚإ٫ ؾإٕ زللس١ اٱن٬ّ 
ٸ اٶعل١ًَ ٚتٝهرلٙ ٸ نٌ أَٛقٙ، ظلٖك بأؾ٢ْ تأٌَ ٶٔ ً٘ب ا٠تل ٚنتع٢ إٮ   

 (. 30بًٛغ٘، ٚاهلل غليب ع٢ً أَكٙ ٚيهٔ أنجك ايٓلى ٫ ٜعًُٕٛ )
  إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ()شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ

* * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ؿٚأيٗ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
دل٤ت  اٱن١َٝ٬ ايؿتٛع أسبيت ٸ اهلل، دل٤ ٸ اٶٛنٛع١ ايعكب١ٝ ايعلٶ١ٝ إٔ

ٍ  ٘كٜل عٔ أٚ ٚايكؿ٠ٚ ايؿع٠ٛ ٘كٜل عٔ اٱن٬ّ ًٓكي ٔ  ايكتتل  ٚأبت٢  َتؿٻ  ٶت
ُٶل  ايؿٜلق تًو ؾغٛي٘ تكتٓٞ اٱن٬ّ ؾڀبٝع١. ايعؿا٠ٚ ٚأظٗك ٔ  نتً  ٘كٜتل  عت
 َع ٚايتعلٌٜ اٱن٬ّ ايب٬ؾ تًو أَشلب قؾٕ ؾإـا ،ا٠ه١ٓ ٚايكؿ٠ٚ ايؿع٠ٛ
 ٸ ايؿتتٛع  ٖتفٙ  تهجؿت ٚيكؿ. بؿتشٗل اٶهًُ٭ ا١ًٝؿ١ أَك اٱن٬َٞ; ايٓعلّ
 . اٱن٬ّ َؿق عُك

 نتٛا٤  غَُٛٗل، عؿٚإ َٔ ايؿع٠ٛ ٴل١ٜ ايؿتٛسلت ٖفٙ أٖؿاف َٔ نلٕ
 . ايكّٚٚ نليؿكى غلقدٗل، َٔ أّ ْؿهٗل، اٟمٜك٠ عكب َٔ أنلْٛا

ٓٶل ايؿتٛسلت تًو تٛغٻت ٔ  ايًعٛب ًِٞٝ أٜ ٔ  ايعتلٶ٭  ٘ػلتٗتل  َت  َٚت
ٟ  ا٠تل  عًت٢  ٚقٓت. ايه١٦ٝ ٚا٫دتُلع١ٝ ايؿ١ٜٝٓ أْٚلعٗل ٕ  ايتف ٘  نتل  ٜمعُت
ِ  إٔ َٔ ٭ْؿهِٗ ٚايك٩نل٤ اٶًٛى ٞ  ًَت٦ٝتٗ ِ  ا١ٓتٛع  ٚإٔ اهلل ًَت١٦ٝ  ٖت  شلت
 عتلَك  بٔ قبعٞ ايكلؾن١ٝ َعكن١ ٸ ايؿكى قل٥ؿ قنتِ نأٍ ؾعٓؿَل. هلل غٓٛع
ٍ  ايعتكام،  إٮ اٶهتًُ٭  ٢ت٤ٞ  نتبب  عٔ إيٝ٘ ٚقلّ أبٞ بٔ نعؿ َبعٛخ  قتل
 اهلل، عبتلؾ٠  إٮ ايعبلؾ عبلؾ٠ َٔ يل٤ َٔ يٓػكز بعجٓل ٖٚٛ بٓل، دل٤ اهلل¸: قبعٞ
ٕ  دتٛق  َٚٔ نعتٗل، إٮ ايؿْٝل ْٝل َٚٔ ٍ  إٮ ا٭ؾٜتل ٌ  اٱنت٬ّ،  عتؿ  ؾأقنت

 َٚٔ ٚأقْ٘، ٚتكنٓلٙ عٓ٘، ٚقدعٓل َٓ٘ قبًٓل قبً٘ ؾُٔ غًك٘، إٮ بؿٜٓ٘ قنٛي٘
 .·ايعؿك أٚ ا١ٟٓ، إٮ ْٴؿٓٞ ست٢ قلتًٓلٙ أب٢

٘  ؾتكؾٸ  اٶهًُ٭، لعِٝ ٖٛ نلٕ إٕ قنتِ نأي٘ ٚعٓؿَل  ٔ  ٫،¸: بكٛيت  ٚيهت
ِ  ٨ترل  بعتٕ،  َٔ بعِٓٗ ايٛاسؿ، نلٟهؿ اٶهًُ٭ ِ  عًت٢  أؾْتلٖ  ،·أع٬ٖت
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 .ن٬َ٘ َٔ قنتِ ٚتعذب
 اٶٓتڀٗؿ٠،  ايًتعٛب  إٮ ايتشكقٜت١  َٴجٴًځٗل ٌتٓك إٔ اٱن١َٝ٬ ا٭١َ أقاؾت

 ٚعًت٢  ا١ڀتلب  بٔ يعُك ايٓلى عل١َ َٔ ٚاسؿ قٍٛ ٸ ًُْشٗل اييت اٶجٌ تًو
 ٖفا َجٌ ٚقٌٝ ،·بهٝٛؾٓل يكََّٛٓلٙ اعٛدلدٶل ؾٝو قأٜٓل يٛ ٚاهلل¸ ايٓلى، َٔ َٮ
 قأ٣ ست٭  ٚـيتو  ،·ْڀٝتع  ٫ٚ ْهتُع  ٫: يعُك آغك ٚقلٍ. قبٌ َٔ بهك ٭بٞ
ٕ  عٔ عُك ٜذلؾع ٚمل ايؿٚي١، َلٍ َٔ أْ٘ ظٔ بٌ َُؿقٙ، ٜعًِ مل بٶلثٛ عًٝ٘  بٝتل

ٕ  عُتك  أَك ٶل ايكّٚ سهلّ َجٌ اٶهًُ٭ سهلّ نلٕ ٚيٛ. ايجلْٞ ثٛب٘ َُؿق  بتأ
ِٸ ُٵكٚ َُك ع٢ً ٚايٝ٘ ٚيؿ َٔ َُكٟ قبڀٞ ابٔ ٜكت  َٔ َٮ ٚٸ ايعلّ بٔ عٳ
ُٵكٶ ٜٓكب إٔ اٶعًّٛ ايكبڀٞ ايػ٬ّ َٔ ًٚ٘ب ايٓلى،  ٭ٕ َتًعت٘،  عًت٢  اعٳ

ِ  ع٢ً ٜكأ ابٓ٘ ُٵتكٶا  ٚغل٘تب  ٚايتؿٙ،  ٶهلْت١  ايعًت  َتت٢ ¸: غليتؿ٠  بهًُتلت  ع
ٕ . ·أستكاقٶا؟  أَٗلتِٗ ٚيؿتِٗ ٚقؿ ايٓلى انتعبؿَّ ّ  ٚنتل ٕ  ايتكٚ ٌ  ٜهتَٛٛ  أٖت

 .ايؿٚي١ ق٥ٝو إٮ يهلٜت٘ قؾع ع٢ً أسؿ ٜتذكأ ٫ٚ ايعفاب، ن٤ٛ َُك
 إٮ ايتتؿع٠ٛ) لبتت٘نت ٸ آقْٛيتتؿ تَٛتتلى ٖٚتتٛ اٶهتًتتكق٭ أستتؿ ٜٚعتتذلف

ّ  اعتٓكتت  ايُٓتكا١ْٝ  ايكبل٥ٌ بإٔ: (اٱن٬ّ ٔ  اٱنت٬  ستك٠،  ٚإقاؾ٠ اغتٝتلق  عت
 اٶهتًُ٭  َعًتك  ٜل¸: شلِ ٜكٛيٕٛ ايعكب اٶهًُ٭ إٮ نتبٛا ايُٓلق٣ إٔ ٜٚفنك
ِ  ؾٜٓٓتل،  عًت٢  نلْٛا ٚإٕ ايكّٚ، َٔ إيٝٓل أسب أْتِ ـ  بٓتل  أقأف أْتت ٔ  ٚآْت  عت

 .·عًٝٓل ١ٜ٫ٚ ٚأسهٔ ظًُٓل
 ا٠تل  ٯبتلؾ٨  تكٝتؿت  أغ٬قٝت١  سكٚبٶتل  اٱنت١َٝ٬  ايؿتٛستلت  لْتت ن يكؿ
 عبتؿ  بٔ عُك ٸ ـيو َٔ ي٤ٞ ٰٚجٌ. ٚاحمللقب٭ اٶػًٛب٭ َع ٚايكٴ١ ٚايعؿاي١
ٞٳ س٭ ؾإْ٘ ايعمٜم ٘  ؾكؾعتٛا  زلكقٓؿ أٌٖ َٔ قّٛ عًٝ٘ ٚؾؿ ا٬١ؾ١، ٚٴيِّ  إٔ إيٝت
 إٮ عُتك  ؾهتتب  ستل،  بػترل  اٶهتًُ٭  ٚأنهٓٗل َؿٜٓتِٗ ؾغٌ َهًِ بٔ قتٝب١
ُٿب بإٔ علًَ٘ ٕ  ـنكٚا، ؾُٝل ٜٓعك قلْٝٶل شلِ ٜٓ  اٶهتًُ٭،  بتإغكاز  قٓت٢  ؾتإ

ُٻب أغكدٛا،  اٶهًُ٭، بإغكاز ؾشهِ قلْٝٶل، ايبلدٞ سلْك بٔ ٳٝع شلِ ؾٓ
 ا٠كب ٶبلؾ٨ ٚؾكڄل ٜٚٓلبفِٖ ـيو، بعؿ اٱن٬َٞ اٌٟٝ قل٥ؿ ٜٓفقِٖ إٔ ع٢ً
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 بت٭  يٲقلَت١  اٶهًُ٭ ٚأقكٚا ا٠كب، نكٖٛا زلكقٓؿ أٌٖ ٚيهٔ. اٱن٬ّ ٸ
 .أظٗكِٖ
ٍ  ،غًبٖٛتل  ايتيت  ا٭َِ يكٗك نًڀلِْٗ ايؿلٕٝٛ ٜهتػٌ ٚمل  اٶهتًتكم  ٜكتٛ

ِ  ٣ُتؿ  أتبلع إٕ¸: قٚبٓهٕٛ ِ  ٚستؿٖ ٔ  ٖت  ا٭دلْتب  َعلًَت١  بت٭  ٳعتٛا  ايتفٜ
 اْتًك إٔ ا٠ه١ٓ اٶعل١ًَ ٖفٙ أثك َٔ ٚنلٕ ؾِٜٓٗ، يًٓك ٣بتِٗ ٚب٭ بل٠ه٢ٓ،
ِ  بت٭  ايؿتلٝ٭  قدلي٘ قؿق ٚع٬ هكع١،ب اٱن٬ّ  ٖتفٙ  ٚأؾت اٶػًٛبت١،  ا٭َت
ٌ  ا٦هلق إٮ اٶعل١ًَ ٔ  ايُٓتكا١ْٝ  ظت ٞ  عت ٍ . ·إؾكٜكٝتل  سلتلي  إٕ¸: ؾٚابتك  ٜٚكتٛ
ٔ  ا٭ْتؿيو  ٸ ايٝٗتٛؾ  علًَٛا ايعكب  ايُٓتلق٣  ٘تكؾ  ٚعٓتؿَل . َعلًَت١  أسهت
ُٶل، شلِ ؾؿبكٚا ايٝٗٛؾ، إبكل٤ ٜڀٝكٛا مل ا٭ْؿيو َٔ ايعكب ٛ  تٗ  عًتك٠  اٚأسكقت
ٟ  ايبڀكٜكى ٚاعذلف نٓٛات، عًك َؿ٣ ٸ ٜٗٛؾٟ آ٫ف  إبًتٜٛلف  ايٓهتڀٛق
 ايُٓتكا١ْٝ،  ايعكٝتؿ٠  ٜٗتلٳٛا  مل ايعكب بإٔ آقؾيرل، أنكـ نُٕٝٛ إٮ ايجليح
 ايهٓتتل٥و ٜٚهتتلعؿٕٚ قٹؿٿٜهتتِٝٗ، ٜٚهكَتتٕٛ ؾٜتتِٓٗ، عًتت٢ ٜعڀؿتتٕٛ ٚأْٗتتِ
 .·ٚا٭ؾٜك٠
ٓٶتتل اٱنتت١َٝ٬ ايؿتٛستتلت نلْتتت نُتتل  ايتتؿٜٔ ًْتتك إٮ تٗتتؿف سكٚبٶتتل أٜ
ّڈ، َٓڀًل َٚٔ بل٠ه٢ٓ، اٱن٬َٞ  َتل  بؿ٫يت١  ٚـيتو  اٶلؾٜلت، عٔ بعٝؿٶا نل

 ا٭َلْلت ٚأؾا٤ ايػ١ُٝٓ عٓؿ ايتٸعؿچـ قٓلٜل َٔ اٱن٬َٞ ايؿتض أسؿاخ ٸ ٚقع
ٟ  ايتتلقٜؼ  ٜعذم َل هلل ٚاٱغ٬ّ ٔ  ايبًتك  تتلقٜؼ  ٸ دتل٤ . ْعتل٥كٙ  إبتكال  عت

 قدٌ أقبٌ ايػٓل٥ِ، ٚٳعٛا ايؿكى عل١َُ ٥ٔاٶؿا اٶهًُٕٛ ٖبط ٶل أْ٘ ايڀدلٟ
ٌ  قأٜٓل َل: َع٘ ايفٜٔ ؾكلٍ. ايػٓل٥ِ سُك عٔ اٶه٪ٍٚ إٮ ؾؿؾع٘ َع٘، ٚڂلڈ  َجت
: ؾكلٍ ي٦ٝٶل، َٓ٘ أغف قؿ نلٕ إٕ ؾهأيٛٙ ٫ٜٚكلقب٘، عٓؿْل َل ٜعؿي٘ َل قط، ٖفا
 فٜٴعتك  ٫ ستت٢  ازلت٘،  عٔ ٜؿُض إٔ ٚقؾٕ ب٘، أتٝتهِ َل اهلل ي٫ٛ ٚاهلل أَل

ُٵؿ ٚيٝو ٚثٛاب٘، اهلل ٴؿ ٜكٜؿ ٭ْ٘ ؾٝٴشُؿ،  قدت٬ڄ  ٚقا٤ٙ ٚأقنتًٛا . ايٓلى سٳ
ًڃه١ڄ  .عٓ٘ اهلل قْٞ قٝو عبؿ بٔ علَك ٖٛ ؾإـا أَشلب٘، َٔ ؾعكؾ٘ يٝعكؾ٘، غٹ

٘  ٸ ٜك ؾًِ ايًلّ ؾتض قٛاؾ أبكل عبٝؿ٠ أبٞ ع٢ً ّٜٛ ـات عُك ٚؾغٌ  َٓميت
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٘  بليٝت١،  َتل٤  ١ٚقكبت  ٚإْتل٤ ( َٛف أٚ يعك َٔ سًلٜل) يبٳؿٶا إ٫ َٶتل،  ٚنتأي  ٘عل
ٍ  عُتك  ؾبه٢ نڂهٳٝٵكات، َػرل٠ بلًٟڃؿ ًَٓأ٠ ن١ً َٔ ي٘ ؾأغكز  غرلتٓتل ¸: ٚقتل
 ٜعتكف  ايمٖتؿ  ٸ عُتك  نرل٠ ع٢ً ٜكـ ٚايفٟ. ·عبٝؿ٠ أبل ٜل غرلى نًٓل ايؿْٝل
 إٔ أقنً٘ َٔ ٚنأٍ ؾٜٓلق، أقبعُل١٥ عُك إيٝ٘ ٚأقنٌ. عبٝؿ٠ ٭بٞ عبلقت٘ ؾ٫ي١
ٌ  احملتتلد٭،  ع٢ً نًٗل ٚلعٗل بأْ٘ ا١دل ؾذل٤ٙ ٗل،ب ٜؿعٌ َل ع٢ً ٜكـ  ٚأقنت
 لٚدتتت٘ أعڀتتلٙ َٓٗتتل، ايكًٝتتٌ إ٫ ؾٛلٻعٗتتل ،☺ دبتتٌ، بتتٔ َعتتلـ إٮ َجًتتٗل
 ُٜٓع َٔ اٱن٬ّ ٸ دعٌ ايفٟ هلل ا٠ُؿ¸: بٗفا أغدل ٶل عُك ؾكلٍ. ٠لدتٗل

 .·ٖفا
ٍ  عًت٢  ي٘ يٝتعكؾٛا قدلي٘ بعٕ َُك سلنِ اٶكٛقو أقنٌ ٚعٓؿَل  أستٛا

٘  يٝكٛيٛا علؾٚا بلبًٕٝٛ، سُٔ ٩لَك ايفٟ اٱن٬َٞ اٌٟٝ َٶتل  قأٜٓتل ¸: يت  قٛ
 ٭سؿ يٝو ...ايكٿؾڃع١ َٔ إيِٝٗ أسب ٚايتٛاْع ا٠ٝل٠، َٔ إيِٝٗ أسب اٶٛت
ِ ،  ُْٗت١  ٫ٚ قغبت١  ايؿْٝل ٸ َِٓٗ ِ  ايتذلاب،  عًت٢  دًٛنتٗ  نٛاستؿ  ٚأَرلٖت
 . ايعبؿ َٔ ؾِٝٗ ايهٝؿ ٫ٚ َػرلِٖ، َٔ نبرلِٖ ٜٴعكف َل َِٓٗ،

ٔ  اٶُٓتؿ٭  بعٕ ٚا٭سٛاٍ اٶٛاقـ ٖفٙ َجٌ بٗكت ٌ  اٶهتًتكق٭،  َت  بت
ُٸتتبِٝٗ بعتتٕ ٜكتتٍٛ  ٸ ايعتتكب) نتلبتت٘ ٸ نتتتلًْٞ ٖٚتتٛ اٱنتت٬ّ، يػتترل َتع
ٕٻ¸: (أنبلْٝل  ًْك ٸ ايكغب١ َٔ قٟٛ عُٓك ٜ٪دٿذ٘ نلٕ يًؿتٛع ايعكب ُٝو إ
ٕ  لْٛانت  ايعكب إٔ َٔ قٚبٓهٕٛ يٗلؾ٠ قبٌ َٔ ـنكْل ٚقؿ. ·ايؿٜٔ ًٵتك  ٩بتٛ  ْٳ
 (.70).ؾِٜٓٗ

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
 قتؿ  اٱن٬ّ إٕ: > ٖلٚ َلقٟ قٚل اٱ٥ًٝم١ٜ ايُشؿ١ٝ تكٍٛأسبيت ٸ اهلل،  
 َٔ ايٓلى ٜعٔ َل عهو ٚع٢ً َكأ٠،لٚن نإْهل١ْ، سكٛقٗل ٚأعڀلٖل اٶكأ٠ نكّ
 إٔ َتج٬ڄ  تهتتڀٝع  ٫ ايػكبٝت١  ؾتلٶكأ٠ .. سكٛقٗتل  ٢ًع سًُت ايػكب١ٝ اٶكأ٠ إٔ

 عًت٢  ٚادبتلڄ  أَتبض  ؾكؿ. اٶه١ًُ اٶكأ٠ َجٌ ٚسكٛقٗل ايهل١ًَ إْهلْٝتٗل ٰلقى
 سل ؾًٗل اٶه١ًُ اٶكأ٠ أَل. ايعٌٝ يههب بٝتٗل غلقز تعٌُ إٔ ايػكب ٸ اٶكأ٠

. نتك٠ ا٭ أؾتكاؾ  ٚيبك١ٝ شلل ايكٛت بههب ايكدٌ ٜكّٛ إٔ سكٗل َٚٔ ا٫غتٝلق،
 إٔ ايكدٌ ع٢ً إٔ ٖٓل اٶكُٛؾ نلٕ ايٓهل٤ ع٢ً ايكٛا١َ يًكدلٍ اهلل دعٌ ؾش٭
ِ  ؾٚق شلتل  اٱن٬ّ ٸ ؾلٶكأ٠. عل٥ًت٘ ٚقٛت قٛت٘ يٝههب ٜعٌُ َتٔ   ٚأنتدل  أٖت
ّ  أعڀت٢  ؾكتؿ  ـيتو  َٚتع  ا٭بٓتل٤،  ٚتكب١ٝ اٱ٥لب ٖٚٛ ايٛظٝؿ١، ٢كؾ  اٱنت٬

 .ـيو ظكٚؾٗل اقتٓت ٚإـا ـيو، ٸ ٖٞ قغبت إـا ايعٌُ ٸ لتا٠ يًُكأ٠
ٌ  أبتلع  ست٭  اٶتكأ٠  ظًِ اٱن٬ّ إٔ ع٢ً ايبعٕ ُٜٚك  ٜتتمٚز  إٔ يًكدت

ٌ  ٜبٝض س٭ ، ؾلٱن٬ّٯًُشتٗل إْكاق ٖفا ٚٸ عًٝٗل،  ؾإٱتل  ايتعتؿؾ;  يًكدت
ٞ  ٭َك ًٜكع٘ ٖٚٛ ايٓٛابط، َٔ ١ًُٙ ٜهٝذ٘ ٛ  ًَُتٛى،  ٚاقعت  سلدت١  ٖٚت
 اٱ٥تلب،  عًت٢  قؿقتٗل يعؿّ ٚأ ٶكْٗل لٚدت٘ بػرل ايمٚاز إٮ ا٭لٚاز بعٕ
 يٝتمٚز ا٭ٚٮ ٬٘م َٔ أٚٮ بأغك٣ ايمٚز ؾتمٚز ا٭نبلب، َٔ ـيو يػرل أٚ

 اٶًتكٚع  ؾليتعؿؾ ايمٚد١ٝ، ْڀلم غلقز احملك١َ ايع٬ق١ َٔ أٜٓلڄ ٚأٚٮ بػرلٖل،
 اٱْهتل١ْٝ  اجملتُعتلت  ٨تلع ايفٟ اٶًكٚع غرل ايعًٝكلت تعؿؾ أَلّ ايبلب ٜػًل
 شلتل  غٓتل٤  ٫ ايبًك١ٜ إٕ، ايعًٝكلت بتعؿؾ ٚانتبؿيت٘ ايمٚدلت، ؾتعؿ ٰٓع اييت
 (.20) ٚايڀٗك ايعؿ١ سٝل٠ ٢ٝٝ إٔ يل٤ت إـا ايمٚدلت تعؿؾ عٔ
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ٌ  أبتلع ايفٟ  اٱن٬ّنُل إٔ : دل٤ ٸ )١ً٢ ايبٝلٕ( اٟم٤ ايجلَٔ   إٔ يًكدت
 ٚقؿ. ايمٚدلت ب٭ ايعؿٍ تٛؾك ايذلط، ْه٠ٛ أقبع إٮ ٚاسؿ٠ َٔ بأنجك ٜتمٚز
 عتؿ٠  إٮ ًْترل  ـيتو  ع٢ً ٚيًكؾ. يًُكأ٠ إٖل١ْ ـيو ٸ إٔ اٱن٬ّ أعؿا٤ لعِ
 :ٖٞ أَٛق

 اي٤ًٞ إبلس١ ب٭ ٚؾكمٷ، عًٝ٘ ٩ح أٚ ب٘ ٜأَك ٚمل ايتعؿؾ أبلع اٱن٬ّ - 1
 ٌُٝ اييت ا٫دتُلع١ٝ اٶًلنٌ َٔ يهجرل س٬ڄ ايتعؿؾ أبلع ؾلٱن٬ّ، ب٘ ٚا٭َك

 .ٚٝكٲ٘ ايتعؿؾ َٓع دكٻا٤ َٔ
ٔ . ٚاٶعلًَت١  اٱْؿتلم  ٸ ايمٚدتلت  بت٭  ايعؿٍ اٱن٬ّ ايذلاط - 2  ؾُت
ٕ  لٚدلت٘ ب٭ ٜعؿٍ ٚمل ٚاسؿ٠ َٔ بأنجك ٜتمٚز ٘  ٸ آمثتلڄ  نتل ٘  عًُت ٍ . نًت  ٜكتٛ
ؿ َضَٚب  َمٚ َؾُُِٕٚحقأ:تعلٮ ُُ ـَ  َف ٚءِ  مِّ ًَ ُُؿْ  َؾا٘نْ  وُرَباٚعَ  وُثاالَث  َمْثَْك افِّْ ا ٍْ  َأَّٓ  ِخ
ِدُفقا ًْ ٔٵٚٳ، ص3: ٓهل٤ايط َٖؾَقاِحَدةً  َت ٍٳ ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٍٳ: قځل ٍٴ قځل ـْ :♂◘  اهلل قٳنٴٛ  َم

 ْٝ َٕ ٚ ُٔؾ  اْمَرَأَتٚنِ  َففُ  ـَ ِّ ٚ َمعَ  َي ُْخَرى َظَذ  إِْحَداَُهَ ْٕ ِٜ  َيْق َ  َجٚءَ  ا ََٔٚم
َِ ْٔفِ  َوَأَحُد  اْف ََّ  ▬َشٚؿِطٌ  ِص

(1). 
ٌٷ ؾليتعؿؾ، عكُٝلڄ ايمٚد١ تهٕٛ عٓؿَل - 3 ٟ  لٚدٗتل  َع ٶًهًتٗل س  ايتف

 غرلٷ َع٘ بكل٥ٗل َع بأغك٣ لٚدٗل لٚاز إٔ ٫ٚيو، ا٭٫ٚؾ بإ٥لب ٜكغب قؿ
 .بأغك٣ ٜٚتمٚز ٜڀًكٗل إٔ َٔ شلل

ّ  ع٢ً قلؾق٠ غرل أٚ َك١ٜٓ ايمٚد١ تهٕٛ عٓؿَل - 4  ٜتلٙ  بٛادبلتٗتل  ايكٝتل
٘  بكل٥ٗتل  َتع  بتأغك٣  لٚدٗل لٚاز ؾإٕ، غرلٙ أٚ دهُٞ ٶكٗ إَل لٚدٗل  َعت
 .ا٠لي١ ٖفٙ ع٢ً ٖٞٚ ؾكاقٗل َٔ شلل غرل

 ٠تكٚبٺ ، ايكدلٍ ْهب١ َٔ أنجك َل ٢تُعڈ ٸ ايٓهل٤ ْهب١ تهٕٛ عٓؿَل - 5
 اجملتُع ـيو ٶًه١ً سٌ ٜٛدؿ ٫ ؾإْ٘، ا٭نبلب َٔ يػرلٖل أٚ ايكدلٍ ٘شٓت
 . ايتعؿؾ ن٣ٛ ٚايؿ٬ ايؿهلؾ بكاثٔ َٔ ٚسؿع٘

                                                 

 .6515َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  1969غكد٘ ابٔ َلد٘ أ (صحٔح) (1)
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 عٓتؿ  َعكٚؾلڄ ادتُلعٝلڄ ْعلَلڄ نلٕ ٚايتعؿؾ دل٤ قؿ اٱن٬ّ ؾإٕ ٚأغرلاڄ - 6
٘ ، َعت٭  يعتؿؾ  ٝؿٜتؿ  بؿٕٚ ٚنلٕ، ا٭غك٣ ا٭َِ َٔ ٚغرلِٖ ايعكب  ؾذعًت
 .٠ٔٗكٛق سؿعلڄ بٝٓٗٔ ايعؿٍ ٚايذلط لٚدلت أقبع ع٢ً ٜمٜؿ ٫ اٱن٬ّ

 ؾهكٟ ع٢ً ٜكؾ َل نجرلٶا: بٝماْت أْٞ ايعلٶ١ٝ ايمع١ُٝ تكٍَٛعليك اٱغ٠ٛ، 
 َٔ أنجك اٶكأ٠ سكٛم ٩ُٞ ن٬ّؾلٱ، غرلٙ َٔ سك١ٜ أنجك اٱن٬ّ ٸ اٶكأ٠ إٔ

ِ ، ايمٚدلت تعؿؾ ٝعك اييت ا٭غك٣ ا٭ؾٜلٕ ّ  ٚتعتليٝ  يًُتكأ٠  بليٓهتب١  اٱنت٬
 َٓتف  إ٫ إْهًذلا ٸ اٶًه١ٝ سل اٶكأ٠ تٌٓ مل ؾبُٝٓل، ٠كٜتٗل ٚأُْٔ، عؿاي١ أنجك

 ايًشعت١  َٓتف  ا٠تل  ٖتفا  شلتل  أثبتت  قؿ اٱن٬ّ إٔ ٥ؿ ؾإْٓل، ؾكط ن١ٓ عًكٜٔ
 َتتٔ ٢تتكؾات ايٓهتتل٤ ٜعتتتدل اٱنتت٬ّ إٕ: ٜكتتلٍ إٔ ا٫ؾتتذلا٤ َتتٔ إٕٚ، ا٭ٚٮ
ٍ  بكهتڀلى  ا٭َٛق لٚلْٻ َت٢: أٜٓل ٚتكٍٛ.ايكٚع ِ  ايعتؿ  إٔ يٓتل  ظٗتك  اٶهتتكٝ
ٟ  ٩ُٚٞ ٩ؿغ ايفٟ اٱن٬َٞ ايمٚدلت تعؿؾ ٛ  ٜٚػتف  أقدتض  ايٓهتل٤  ٜٚههت
ٞ  ايبػل٤ َٔ ٚلْل ٟ  ايػكبت ٕ  ٜهتُض  ايتف ٌ  ٜتػتف  بتأ ٕ  اَتكأ٠  ايكدت  إيتبلع  حملت
 .أٚ٘لقٙ َٓٗل ق٢ٓ َت٢ ايًلقع إٮ بٗل ٜكفف ثِ، ات٘يٗٛ

قلٍ ا٭نتلـ نعٝؿ أٜتٛب   اٱغ٠ٛ ايؿ٤٬ٓ، ُّٛٛ تعؿؾ لٚدلت ايٓيب،
 عًت٢  دلقٜت١  نت١ٓ  ايمٚدتلت  تعؿؾ نلٕٸ نتلب٘ )لٚدلت ايٓيب( ؾُٝل ٤تُكٙ: 

ٕ ايبًك١ٜ اٶهرل٠ َتؿاؾا ّ  ، يفا ؾتإ ٌ  ايتعتؿؾ  يتكع  اٱنت٬ ٘  ٚدعت  ٓتٛابط اي يت
 .ًكٚطايٚ

 ايكٛاْ٭ تًكٜع ٚنل٥ٌ َٔ ٚن١ًٝ◘ يكنٍٛ اهلل  بليٓهب١ ايتعؿؾكؿ نلٕ ٚي
، بٝت٘ ٸ ٚنهْٛ٘ ايكنٍٛ سكن١ تب٭ اٶ٪َٓ٭ أَٗلت عٔ أسلؾٜح غكدتؾًكؿ 

ٍ  قُت١  تب٭ اييت ا٭سلؾٜح ٚقٜٚت ٔ  ٚتتب٭ ، ايٓهتل٤  بت٭  ٚايكهتط  ايعتؿ  سهت
ْرنَ ٔ، قلٍ تعلٮ:دلْبٗٔ ٚقعل١ٜ َعليكتٗٔ ـُ َُْذ  َمٚ َواْذ َـّ  ِف  ُي ُُ

ُٔقتِ ـْ  ُب  آَياِٚت  ِما
ِٜ  اهلل َّ ُْ

ٚنَ  اهلل إِنَّ  َواْْلِ ًٚ  ـَ  ص.34:ا٭سمابط ٖ(34) َخٌِراً  َفىٍِٔ
ٕ ، يًك٠ٛ لتايمٚد ٖ٪٤٫ ببعٕ تمٚز◘  ايٓيبٚ  انتتُلي١  ٖت٪٤٫  ٚبتبع

 بلٱْؿتلم  أَكٖتل  ع٢ً يٝكّٛ ٖ٪٤٫ ٚببعٕ ايًكٚق، بعٕ َٔ ٚتٛقٝل يًكًٛب
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ٔ  ٚايعذتل٥م  ا٭قاٌَ سؿغ ٸ اٶ٪َٓ٭ ب٭ ق١ٜدل ن١ٓ ٚيٝهٕٛ اٶعلٍ ٚإؾاق٠  َت
 نُل، ايٓلى ب٭ اٟلق١ٜ ايبؿع أٚ شلؿّ سهِ يتجبٝت ٚببعٓٗل ٚايٓٝع١، اٶهه١ٓ

ِ ☺  سلقثت١  بٔ يمٜؿ لٚد١ نلْت ٚقؿ، ☼ دشٌ بٓت بمٜٓب تمٚد٘ ٸ  ثت
ٛ  لٚد١ ٚنلْت، ايتبين ٦ٛ ع٢ً ٣ُؿ بٔ لٜؿ ٜؿعٞ نلٕ ٚقؿ لٜؿ ً٘كٗل  اٶتؿع

ٌ ، ا٭ب بٗل ٜتمٚز ٫ ايًُيب ا٫بٔ نمٚد١ عٓؿِٖ بٓلا ّ  ؾأبڀت ، ـيتو  اٱنت٬
ٍ ، ☼ ٛؿ٨ت١  تتمٚز  َتل  أٍٚ تمٚز٬ْٚسغ أْ٘   بٓتعل  َكتُتكا  َعٗتل  ٚعتل

 لٚدٗل عٓٗل تٛٸ ٚقؿ☼  لَع١ بٓت بهٛؾ٠ تمٚز ٚؾلتٗل ٚبعؿ ن١ٓ، ٚعًكٜٔ
 قدعت ٚيٛ، َٗلدك٠ َ٪١َٓ☼  نٛؾ٠ ٚنلْت، ا٠ب١ً ٖذك٠ َٔ ايكدٛع بعؿ
ٔ  غرلٖتل  ؾتٓتٛا  نُتل  يؿتٖٓٛل نؿلق ٦َٜٛف ِٖٚ أًٖٗل إٮ  ٚاٶ٪َٓتلت  اٶت٪َٓ٭  َت

 .ايهؿك ع٢ً ٚاٱنكاٙ ٚايكتٌ بليمدك
ٞ  ْكٝلؾا٫ َٔ ٪ًٛ ٫ ايمٚدلت تعؿؾ إٕ: ؾُٔ قلٍ  ٔ ، ايًت٠ٛٗ  يتؿاع  ؾتأٜ
 ايؿتتل٠ قبتٌ   ٚبليعذٛل، ايبهكقبٌ  بليجٝب ٢بٓ ؾإْ٘ ؟،ايؿاعٞ ٖٚفا ْكٝلؾا٫ ٖفا

 ٚنٓٗل دشٌ بٓت بمٜٓب ٚب٢ٓ، َه١ٓ ٖٚٞ لَع١ بٓت بهٛؾ٠ ب٢ٓ ؾكؿ، ايًلب١
، بلٱْتلؾ١ إٮ  سبٝبت١  ٚأّ عل٥ًت١  ٯجٌ تمٚز بعؿَل ا١ُه٭ ع٢ً ٜككب ٦َٜٛف
 ايڀت٬م  ٖٚٛ اٌُٟٝ ٚايهكاع ايتُتٝع ب٭ ْهل٤ٙ◘ قنٍٛ اهلل  ؾًكؿ غرل ـيو
ٔ  إٕ ايتؿْٝل  ٸ ايمٖتؿ  ٚب٭ ٚلٜٓتٗل، ايؿْٝل ٜكؾٕ نٔ إٕ ٕ  نت ٘  اهلل ٜتكؾ  ٚقنتٛي
 َلب ايٓهل٤ ُٙلٍ َػكّ قدٌ سلٍ ع٢ً ٜٓڀبل ٫ اٶع٢ٓ ؾٗفا، اٯغك٠ ؿاقٚاي
ٍ  عًت٢  ٜعذلْتٛا  مل ٚاٶٓلؾك٭ ٚاٶًكن٭ ايهؿلقنُل إٔ  َٚلشلٔ، إٮ  اهلل قنتٛ
ِ  َٔ ايكغِ ع٢ً لٚدلت٘ بتعؿؾ◘  ٕ  نتلْٛا  أْٗت ٘  ٜذلبُتٛ ّ ، ايتؿٚا٥ك  بت  ٚعتؿ

 .ا٭١َ عٓٗل َٓعت ٤تُلت ي٘◘  بأْ٘ َعكؾتِٗ إٮ ٜعٛؾ ستذلدِٗا
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ ٘إي
ٍ  َكب١ٝ دعًٗل بإٔ اٶكأ٠ اٱن٬ّ نكّ يكؿ أسبيت ٸ اهلل ،   ٚقبتط ، يٮدٝتل

 ٩ٚؿغ، ا٭يكاق َٔ يٝشؿعٗل ا٠ذلب عًٝٗل ٚؾكٗ، ب٬ُسٗل اجملتُع ٬َع
ٌ ، ٚد٭ايتم  بت٭  ٚايكٴت١  اٶتٛؾ٠  ٜٴبكٞ ٚا٠ذلب، نؿٛقٖل َٔ اجملتُع  ؾليكدت
ٟ  ٚقٯتل ، بُٝٓٗل ايع٬ق١ ته٤ٛ لٚدت٘ َٔ أٳٌ اَكأ٠ ٜك٣ عٓؿَل  إٮ ـيتو  ٜت٪ؾ
 . ايهكِٜ ايككإٓ ٸ ا٠ذلب ـنك ٚقؾ ٚقؿ، ايؿكام
َٚٔ:تعلٮ اهلل قلٍ َْزَواِجَؽ  ُؿْؾ  افٌَِّْله  َيَٚأُّيه اٚءِ  َوَبَْٚتِاَؽ  ِٕ ًَ

ِمِْغَ  َوِٕ ْٗ  ُياْدِٕغَ  ادُْا
َـّ  ِٓ ْٔ َِ ـْ  َظ َـّ َجاَل  ِم ِٓ َٕك َذفَِؽ  بٌِِٔ ـَ  َأنْ  َأْد َرْؾ ًْ ـَ  َؾاَل  ُي َذْي ْٗ  .ص59 :ا٭سمابط ُٖي

يمكن تعويد الفتاة عىل  ررتىلداا احلجىلاو رويىلدا : ٚا٭غٛات  َعليك اٱغ٠ٛ

بلقتؿا٤ ا٠ذلب ايًكعٞ عٓتؿ ايبًتٛؽ    رويدا منذ السابعة من عمرها ولكن تلتزم
نتٓٗل ٵهت١ عًتك علَتل     أ٣ ْمٍٚ ؾّ ا٠ٕٝ أٚ غكٚز يعك ايعل١ْ أٚ ٍَٚٛ 

أِٜٗ أٍٚ، َٚٔ يكٚط ا٠ذلب إٔ ٜهٕٛ نلتكا يًذهِ ٫ٜٚعٗك َتٔ اٟهتِ   
ٚإٕ نلٕ بعتٕ ايعًُتل٤ قتؿ قغتِ ٸ      -ي٦ٝل إ٫ َلٝتلد٘ يًتُهٔ َٔ اٶهرل 

ٚع٢ً نٌ سلٍ ؾٝذب إٔ ٜهٕٛ يبو اٶتكأ٠ ؾٓؿلْتل    -نًـ ايٛد٘ ٚايٝؿٜٔ 
نتذل لٜٓت١ اٶتكأ٠ ايعتلٖك٠     غرل يؿلف ٚيٝو بم١ٜٓ ٭ٕ ا٠ذلب اشلؿف َٓ٘ ٖتٛ  

 ٚايبل١ٓ٘، ٜٚٓبػٞ يًُكأ٠ أ٫ ٞكز َتعڀك٠ ٚتًمّ بٝتٗل إ٫ يًٓكٚق٠.
َـّ  ِف  َوَؿْرنَ ٔٚقلٍ تعلٮ: ُُ

ُٔقتِ َٓ  ُب ـَ  َو ْج َج  َتاَزَّ ِٜ  َتاَزه َّٔا
ِٚهِِ ُوَػ  اْْلَ ْٕ ـَ  ا ا ّْ

 َوَأؿِ

اَلةَ  ٚةَ  َوآتِغَ  افهَّ ـَ ـَ  افزَّ ًْ
َّٕ  َوَرُشقَففُ  اهلل َوَأضِ َٛ  اهلل ُيِرياُد  َم إِ ُٔاْذِه

ا فِ ُُ ْجَس  ؿُ اَظْ  افارِّ
ِٝ  َأْهَؾ  ْٔ ٌَ ؿْ  اْف ـُ َر ِّٓ راً  َوُيَى ِٓ ٜٚٓبػتٞ عًتٝٗٔ عتؿّ يتبو      ،ص33طا٭ستماب:  َٖتْى

 ا٭سف١ٜ ـات ايهعب ايف٣ ُٜؿق َٓ٘ َٛت عٓؿ ايهرل.
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تهذل عٛقتٗتل  َٚأَٛق٠ بهذل عٛقتٗل عٔ نٌ أسؿ; إ٫ عٔ لٚدٗل،  ٚاٶكأ٠
٫ ٨تٛل يًُتكأ٠ إٔ تًتبو ايكُترل َتٔ      ٖٚل عٔ ايكدلٍ; عٔ ايٓهل٤ نُل تهذل

ايجٝلب أَلّ أ٫ٚؾٖل ٣ٚلقَٗل، ٫ٚ تهًـ عٓؿِٖ إ٫ َل دكت ايعتلؾ٠ بهًتؿ٘   
 ٘ ٫ ٨تٛل  ، ٚعٔ ايٓهل٤; نليٛد٘ ٚايٝؿٜٔ ٚايكؿَ٭; ٷل تؿعٛ ا٠لد١ إٮ نًتؿ

ٔٵ ٚٳ ِ.يًُكأ٠ إٔ تٓعك يعٛق٠ اٶكأ٠ ٚيٛ نلْت ابٓتٗل إـا بًػت ابٓتٗل نٔ ا٠ًت   عٳت
ٟٿ نٳعٹٝؿٺ أځبٹٞ ٕٻ ،ايڃػٴؿٵقڇ ٍٳ أځ ٍٳ◘  اهلل قٳنٴٛ ُجلِ ،ا ♂:قځل ُجلُ اإَِلاَطلْيَرِةاالرَّ اَيـُْظلُراالرَّ َلَ

اَثللْيٍباَواِحللٍ اَوَلَاُتْػَِّللا ُِ ُجللِ ا ُجللُ اإَِلاالرَّ َِة،اَوَلَاُيْػَِّللاالرَّ للْرأ ُةاإَِلاَطللْيَرِةااْدَ َ للْرأ َوَلَااْدَ

ُةاإَِلاادَْا َ ِح ِااْدَْرأ االثَّْيِبااْلَيا ُِ ِةا َ  .(1)▬ْرأ
ٚيكؿ ثبت ٸ ايه١ٓ ايُتشٝش١ إٔ َتٔ أَتٓلف ايٓتلق ايٓهتل٤ ايهلنتٝلت        

ٔٵايعلقٜلت، ؾځ ٍٳ☺  ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٍٳ: قځل ٍٴ قځل ٚنِ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ٍَ ـْ  ِصْْ رِ  َأْهؾِ  ِم  افَّْٚ

 ْ ٚ َل ؿْ  َؿْق ٌ  ،َأَرَُهَ ُٓ ًَ َٔٚطٌ  َم َٕاِٚب  ِشا َْٖذ ا ـَ ََ ٌَ اُبقنَ  رِ اْف اٚءٌ  ،افَّْاَٚس  ِِبَاٚ َيْيِ ًَ
ٌَٔٚت  َوِٕ ِٚشا  ـَ

ٌ  ٦ٚتٛٙ  ُٟلشلتل  إظٗلقا بعٓ٘ ٚتهًـ بؿْٗل بعٕ تهذل :أٟ – َظِٚرَيٌٚت   :ٚقٝت
ٔ أٟ  - ُِمِأاَلٌت  - بؿْٗل يٕٛ ُٜـ ققٝكل ثٛبل تًبو َعٓلٙ ٔ  ٜعًُت ٌ  غرلٖت  اٶٝت
 -١ ايبػلٜتل ٖٚٞ ًَٝ َتبػذلات ٲً٭ أٟ - َمٚئاَِلٌت  - ٭نتلؾٗٔ ٷ٬ٝت :ٚقٌٝ

َـّ  ُٓ ِٜ  ُرُءوُش َّ
ِ َْٖشْ ِٝ  ـَ ٌُْخ ِٜ  اْف َِ ـَ  َٓ  ادَْٚئِ ِْ َٜ  َيْدُخ َّْ َٓ  اْْلَ ٚ ََيِْدنَ  َو َٓ ٚ َوإِنَّ  ،ِرََي َٓ ُٔقَجاُد  ِرََي  َف

ـْ  َرةِ  ِم ًِ َذا َم َذا ـَ ـَ    .(2)▬َو
ْفنك َٓٗل ع٢ً نبٌٝ اٶجلٍ ؾتدلز اٶكأ٠ ي٘ َؿلنؿ نجرل٠ ع٢ً ايؿكؾ ٚاجملتُع 

مٚاٍ ا٠ٝتل٤ عتٔ   ٚبت لٚاٍ ا٠ٝل٤ عتٔ اٶتكأ٠   إسؿاخ ايؿت١ٓ، َٚل٢ًٜ: ٫ ا٠ُك 
اؾتتلٕ ايكدلٍ بٗل ٫نُٝل إـا نلْتت ٳًٝت١ ٚسُتٌ َٓٗتل     ، ٚإٲلْٗلٜٓكِ اٶكأ٠ 

ٍ ٚ ْشو َٚؿاعب١، ، ْٚتٝلع ا٭َتٔ ٚا٭َتلٕ بهتبب     اغت٬ط ايٓهل٤ بليكدتل
دلدلت بأ٣ اْؿؾلع ايًبلب يًشٍُٛ ع٢ً يٗٛاتِٗ احملك١َ َع ٖ٪٤٫ ايٓهل٤ اٶت

ٚن١ًٝ ؾكؿ ٜؿؾعٕٛ ٫غتُلبِٗ ٚقتًِٗ ٚقتٌ َتٔ ٜتعتكٗ شلتِ، ٚغٓتب اهلل     
                                                 

 .338أغكد٘ َهًِ   (صحٔح) (1)
 .2128أغكد٘ َهًِ  (صحٔح) (2)
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 تعلٮ ع٢ً ايعبلؾ ٚاقتؿلع ُْك٠ اهلل عِٓٗ.
٫ ٨ٛل يًُكأ٠ إٔ تٓعتك إٮ ايكدتلٍ ا٭دلْتب ستت٢ ٚيتٛ      إغٛتٞ ٸ اهلل، 

 نلْت َٛقا شلِ أٚ َٔ غ٬ٍ أؾ٬ّ ايؿٝؿٜٛ أٚ ايتًؿلل ؾ٬ ٨ٛل ايٓعك إيِٝٗ.
ٛل يًُكأ٠ إٔ تؿغٌ عًٝٗل َٔ يٝو َٔ ٣لقَٗل نٛا٤ نلٕ َٔ أقلقب ٫ٚ ٨

ايمٚز أٚ َٔ أقلقبٗل أٚ أسؿا آغكا ٘لٶل ٫ ٜٛدؿ َعٗل أسؿ ٣لقَٗل َٔ ايكدلٍ 
 ٚمل تهتؿعڇ ايٓكٚق٠ إؾغلي٘.

ٖفٙ َشؿ١ٝ أَكٜه١ٝ تؿع٢  ٣ُؿ ايهٝؿ عبؿٙ عبؿ ايكالم:ٜٚكٍٛ ا٭نتلـ  
ٓت ٸ ايكلٖك٠ عتؿ٠ أنتلبٝع، ثتِ عتلؾت إٮ     )ًٖٝهٝلٕ نتلْهدلٟ( بعؿ إٔ أَ

ِٷ، َٚٔ ا١ًٝتل بٗتفا اجملتُتع إٔ    > ب٬ؾٖل، تكٍٛ:  ٌٷ ٚنًٝ إٕ اجملتُع ايعكبٞ نلَ
ٙٹ اييت تٴكځٝٿتؿٴ ايؿتتل٠ ٚايًتلب ٸ ستؿٚؾ اٶعكتٍٛ، ٖٚتفا اجملتُتع         ٜتُهو بتكليٝؿٹ

كٝٝتؿ  ٪تًـ عٔ اجملتُع ا٭ٚقٚبٞ ٚا٭َكٜهٞ، ؾعٓؿنِ أغ٬مٷ َٛقٚثت١څ ٝتتٿِ ت  
اٶكأ٠، ٚتٴشتٿِ اسذلاّ ا٭ب ٚا٭ّ، ٚتٴشٳتٿِ أنجك َٔ ـيو عؿّ اٱبلس١ٝ ايػكب١ٝ; 
اييت تٗؿّ ايّٝٛ اجملتُع ٚا٭نك٠ ٸ أٚقٚبل ٚأَكٜهل... آَعٛا ا٫غت٬ط ٚقٝٸؿٚا 
سك١ٜ ايؿتل٠، بٌ اقدعٛا إٮ عُك ا٠ذلب، ؾٗفا غرلٷ يهِ َٔ إبلس١ٝ ٚاْڀ٬م 

ٌٿ    ٢ٕٚٛ أٚقٚبل ٚأَكٜهل، ي كؿ أَبض اجملتُع ا٭َكٜهٞ ٢تُعلڄ َعكتؿاڄ ٦ًَٝتلڄ بهت
َٛق اٱبلس١ٝ ٚا٬١ع١.. ٚإٕ ْتشلٜل ا٫غتت٬ط ٚا٠كٜت١ ٲًت٪ٕٚ ايهتذٕٛ      
ٚا٭قَؿ١ ٚايبلقات ٚايبٝٛت ايهك١ٜ، إٕ ا٠ك١ٜ اييت أعڀٝٓلٖل يؿتٝلتٓتل ٚأبٓل٥ٓتل   
، ايُػلق قؿ دعًت َِٓٗ عُلبلت أستؿاخ ٚعُتلبلت يًُػتؿاقت ٚايكقٝتل    

ـټ بت٤٬ٶ    > ٍ ايهلتب١ڂ )آقْٕٛ(: تكٛ ّٳ غترلٷ ٚأغت ٭ٕ ًٜتػٌ بٓلتٓل ٸ ايبٝٛت غٛاؾ
َٔ ايتػلشلٔ بلٶعلٌَ، سٝحٴ تُبضٴ اٶكأ٠ ًَٛث١ڄ بأؾقإ تفٖب بكْٚل سٝلتٗل إٮ 

 >.ا٭بؿ، أ٫ يٝت ب٬ؾْل نب٬ؾ اٶهًُ٭ ؾٝٗل ا١ًُ٠ ٚايعؿلف ٚايڀٗلق٠ 
ك ٚإقتتؿا٤ ا٠ذتلب ايًتكعٞ ٸ    ٚيكؿ أَك اهلل تعلٮ اٶ٪َٓلت بػتٕ ايبُت  

ِمَْاِٚت  َوُؿؾٔقلٍ تعلٮ:نٛق٠ ايٓٛق،  ْٗ ُّ ِْ ـَ  فِّ ٌُْوْوا ـْ  َي َـّ  ِما ـَ  َأْبَهاِٚرِه ْيا ٍَ  َوََيْ
َـّ  ُٓ َٓ  ُؾُروَج ـَ  َو ٌِْدي َـّ  ُي ُٓ َُ َّٓ  ِزيَْ رَ  َمٚ إِ َٓ ٚ َط َٓ ـَ  ِمْْ ْب َْٔيِ َـّ  َوْف ِرِه ُّ َـّ  َظَذ  بُِخ ُٔقِِبِ َٓ  ُج  َو
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ـَ  ٌْاِدي َُ  ُي َـّ ِزيَْاا ُٓ  َّٓ َـّ  إِ ِٓ
ااقَفُِ ًُ ٌُ

َـّ  َأوْ  فِ ِٓ
َـّ  آَبااٚء َأوْ  آَبااٚئِ ِٓ

ااقَفُِ ًُ َـّ  َأوْ  ُب ِٓ
 َأْبَْااٚء َأوْ  َأْبَْااٚئِ

َـّ  ِٓ
قَفُِ ًُ َـّ  َأوْ  ُب َـّ  َبِْل َأوْ  إِْخَقاِنِ َـّ  َبِْل َأوْ  إِْخَقاِنِ َـّ  َأوْ  َأَخَقاِتِ ِٓ

ٚئِ ًَ
ْٝ  َماٚ َأوْ  ِٕ ا َُ َِ  َم

َـّ  َُّٚ َأوِ  َأْيَمُنُ ًِغَ اف ِٜ  ُأْوِل  َؽْرِ  بِ ْرَب ـَ  اإْلِ َجٚلِ  ِم اؾِ  َأوِ  افرِّ ٍْ ـَ  افىِّ ْ  افَّاِذي اُروا َل َٓ  َظاَذ  َيْي
ٚء َظْقَراِت  ًَ َٓ  افِّْ ـَ  َو ْب َـّ  َيْيِ ِٓ

َْٖرُجِِ َِؿَ  بِ ًْ ُٔ
غَ  َمٚ فِ ٍِ َـّ  ِماـ َُيْ ِٓ

إَِػ اهلل  َوُتقُباقا ِزيَْاُِ

َٚ َْجًًِٔٚ  ِمُْقنَ  َأُّيه ْٗ ُُ  ادُْ َِّ ًَ ُِِحقنَ  ؿْ َف ٍْ   .ص31طايٓٛق: ٖ(31)ُت
ٌټ شلتٔ   ؾلهلل تعلٮ ٜأَكاٶ٪َٓلت إٔ :اٶع٢ٓ ُٻل ٫ ٩ ٜػٓٓٔ َٔ أبُلقٖٔ ع

ُٻل سٳكٻّ اهلل، ٫ٚ ٜٴعٗكٕ لٜٓتتٗٔ يًكدتلٍ،    َٔ ايعٛقات، ٩ٚؿعٔ ؾكٚدٗٔ ع
بٌ ٨تٗؿٕ ٸ إغؿل٥ٗل إ٫ ايجٝلب ايعلٖك٠ اييت دكت ايعلؾ٠ بًڂبٵهٗل، إـا مل ٜهتٔ  

ـيتو َتل ٜتتؿعٛ إٮ ايؿتٓت١ بٗتتل، ٚيتًٝك٭ بأغڀٝت١ ق٩ٚنتتٗٔ عًت٢ ؾتشتتلت       ٸ 
ٕٳ ايمٜٓت١ ا١ؿٝت١ إ٫     ٗڇتكٵ َؿٚقٖٔ َػڀٝلت ٚدٖٛٗٔ; يٝهٌُ نذلٖٔ، ٫ٚ ٜٴعڃ
٭لٚادٗٔ; إـ ٜكٕٚ َٓٗٔ َل ٫ ٜك٣ غرلٖتِ. ٚبعٓتٗل، نليٛدت٘، ٚايعٓتل،     

كب ٫ٚ ٜٓت  يٮَتٓلف اٶتفنٛق٠ ٸ اٯٜت١،     ٚايٝؿٜٔ، ٚايهلعؿٜٔ ٜبلع ق٩ٜت٘
ُٹعٵٔ َٛت َل غؿتٞ َتٔ لٜٓتتٗٔ نل١ًػتلٍ      ايٓهل٤ عٓؿ نٳٝٵكٖٔ بأقدًٗٔ يٝٴهٵ

إٮ ٘لعت١ اهلل ؾُٝتل أَتكنِ بت٘ َتٔ ٖتفٙ        -أٜٗتل اٶ٪َٓتٕٛ    -٦ٚٛٙ، ٚاقدعٛا 
ايُؿلت ا١ًُٟٝ ٚا٭غ٬م ا٠ُٝؿ٠، ٚاتكنٛا َل نلٕ عًٝت٘ أٖتٌ اٟلًٖٝت١ َتٔ     

 ؿْٝل ٚاٯغك٠.ا٭غ٬م ٚايُؿلت ايكـ١ًٜ; قدل٤ إٔ تؿٛلٚا ٛرلٟ اي
ؾٗ٪٤٫ ٫ سكز أَل ايعذل٥م َٔ ايٓهل٤ اي٥٬ٞ ٫ ٜڀُعٔ ٸ ايكدلٍ يًمٚاز 

  ٔ ٔ ا٠ذتتلب  ٚيڂبٵهتتٗٔ، عًتتٝٗٔ إٔ ٜٓتتعٔ بعتتٕ ثٝتتلبٗ  قتتلٍ أسهتتٔ شلتت
َقاِظُد ٔتعلٮ: ََ ـَ  َواْف اٚء ِم ًَ ِت  افِّْ ًٚ  َيْرُجاقنَ  َٓ  افاالَّ ٚحا َُ َْٔس  ِٕ ا َِ َـّ  َؾ ِٓ ْٔ ا َِ   ُجَْاٌٚح  َظ
ـَ  َأن ًْ َٔااٚ َيَوا

َـّ ثِ َجااٍٚت  َؽااْرَ  َِبُ ََُزِّ ٍٜ  ُم ـَ  َوَأن بِِزيَْاا ٍْ ٍِ ًْ َُ اا ًْ َـّ  َخااْرٌ  َي اا ٔعٌ  َواهلل َلَُّ ِّ  َشاا
 ص.60طايٓٛق: ٖ(60)َظِِٔؿٌ 

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
ٔ اهلل بت  عبتؿ  يًتؿنتٛق  (ٚنٝؿ ا٭عؿا٤أسبيت ٸ اهلل، دل٤ ٸ نتلب )اٶكأ٠  

عؿّ اٶهلٚا٠ َٔ أنجك ايًبٗلت اييت ٜكؾؾٖل اٶهتًكقٕٛ سٍٛ إٔ  :ٚنٝٸٌ ايًٝؼ
 :لؾ٨ ـٟ بؿ٤ أقٍٛب٭ ايكدٌ ٚاٶكأ٠ ٚب

إٕ ً٘ب اٶهلٚا٠ ٜتٓلؾ٢ َع ؾڀك٠ اهلل ايتيت ؾڀتك آٟهت٭ عًٝٗتل، إٕ      أوٓ:
آٟو ايٛاسؿ قد٬ڄ أٚ اَكأ٠ ٫ ٲهٔ إٔ ٜڀًب أسؿٷ اٶهلٚا٠ ب٭ أؾكاؾٙ نلؾت١،  

ٕٻ ا٠ٝل٠ نًٗل تؿهؿ يٛ أقٜؿ َجٌ ٖفٙ اٶهلٚا٠، بٌ إٕ ٖفٙ ا٠ٝل٠ قل١ُ٥ ع٢ً ب ٌ إ
ايتُٝم ٚايتبلٜٔ ؾإـا نلٕ ٫ ٲهٔ اٶهلٚا٠ ب٭ دٓو ايكدلٍ ؾهٝتـ بت٭ دتٓو    

  !ايكدلٍ ٚايٓهل٤؟
إْٓل ٙلْب قؾٓٓل ٶبؿأ اٶهتلٚا٠ اٶڀًتل، ْعتكتؿ إٔ ٖٓتلى قتؿقاڄ َتٔ        ثٕٚٔٚ:

ٍٷ ٚيتٝو        اٶهلٚا٠ ب٭ ايكدٌ ٚاٶتكأ٠  ، ٚايتفٟ ٜٓبػتٞ إٔ ٜڀًتل عًٝت٘ بأْت٘ عٳتؿٵ
  .ٯهلٚا٠
ؾلٶكأ٠ تهلٟٚ ايكدٌ ٸ أٌَ ايتهًٝـ بل٭سهلّ ايًتكع١ٝ َتع بعتٕ     - أ

 .ا٫غت٬ف ٸ بعٕ ا٭سهلّ ايتؿ١ًُٝٝ
كتلب ايتؿْٟٝٛ ٚا٭غتكٟٚ ٸ    ٚاٶكأ٠ڂ تهلٟٚ ايكدٌ ٸ ايجٛاب ٚايع -ب  

ِمُْااقنَ اًُٟتت١، قتتلٍ تعتتلٮ:ٔ ْٗ ِمَْااُٚت  َوادُْ ْٗ ؿْ  َوادُْ ُٓ ُواا ًْ َٔااٚءُ  َب
ااضٍ  َأْوفِ ًْ ُْٖمُرونَ  َب  َياا

ُروِف  ًْ ْقنَ  بِٚدَْ َٓ ـِ  َوَيْْ ارِ  َظا َُ اقنَ  ادُْْْ ُّ ٔ
َِ االةَ  َوُي ُتاقنَ  افهَّ ْٗ اٚةَ  َوُي ـَ اقنَ  افزَّ ًُ  اهلل َوُيىِٔ

ؿُ َشَرْ  ُأوَفاَِؽ  َوَرُشقَففُ  ُٓ  ص.71ايتٛب١:ط َٖحُِٔؿٌ  َظِزيزٌ  اهلل إِنَّ  اهلل مَحُ
ٚاٶتكأ٠  ، ٚاٶكأ٠ تهلٟٚ ايكدٌ ٸ ا٭غف ٚكٗل، ٚزللع ايكلْتٞ شلتل   -ز 

 .نليكدٌ ٸ ًٰهٗل ٶلشلل، ٚتُكټؾڂٗل ؾٝ٘

http://www.burhanukum.com/article1759.html
http://www.burhanukum.com/article1759.html
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  .تكٜؿ ٫ ٖٚٞ نليكدٌ ٸ سك١ٜ اغتٝلق ايمٚز، ؾ٬ تهكٙ ع٢ً َل -ؾ 

٩تؿغ ايكدٌ بكٴدٴٛيت٘، َٚٔ أدٌ ٖتفا سٴتكٿّ   إٕ ٷل ٲٝم اٱن٬ّ أْ٘  ثٚفثٚ:
عًٝ٘ ايفٖب ٚا٠كٜك، ٚإٔ تبك٢ اٶكأ٠ ٣تؿع١ بأْٛثتٗل، َٚٔ أدتٌ ـيتو سٴتكٿّ    

ٍٴ أَلَِٗ، ٚغًٝلٕ ُٜعلتِٗ   .عًٝٗل ا٫غت٬ط بليكدلٍ، ٚايتٻبٳفټ

إٕ اٶهلٚا٠ اٶمع١َٛ اييت ٜتًؿم بٗل ٖ٪٤٫ ا٭ؾلنٕٛ مل ٜٔ اٶكأ٠ َٔ  رابًٚ:
 ؾيٌٝ ع٢ً ٖفا. مايٓٝلع ٚا١هكإ، ٚٚاقعِٗ أَؿ ٥ٗل إ٫ٚقا

ت٪نؿ آغك اٱسُل٥ٝلت عٔ أسٛاٍ اٶكأ٠ ٸ ايعلمل ايػكبٞ أْٗل تعٌٝ أتعو  
ؾذلات سٝلتٗل اٶع١ٜٛٓ ع٢ً قغِ ايبٗكد١ احملٝڀ١ ٚٝل٠ اٶكأ٠ ايػكبٝت١ ايتيت ٜعتكتؿ    

ٟ سككت٘  بعٕ ايٓلى أْٗل ْليت سكٜتٗل، ٚاٶكُٛؾ َٔ ـيو ٖتٛ ايٓذتلع ايتف   
ايكدٌ ٸ ؾؾعٗتل إٮ َٗتلٟٚ ٷلقنت١ اٟتٓو َعت٘ َتٔ ؾٕٚ عكتؿ لٚاز ٜتتٛز         

 ًَلعكٖل ببٓل٤ أنك٠ ؾل١ًْ.
عُتٌ اٱنت٬ّ عًت٢ َتٝل١ْ اٶتكأ٠ ٚٴلٜتٗتل ٸ ٳٝتع        إغٛتٞ ٸ اهلل، يكؿ 

ٕٳ اهلل سكَّٗتتل ٚكچتت٘،         أسٛاشلتتل ٚأْٚتتلعٗل، ؾٗتتٞ إٕ نلْتتت أَتتلڄ: ؾكتتؿ قتتك
َٙ ٔؾكلٍ: َّٓ  َربهَؽ  َوَؿ ٌُُدواتَ  َأ ًْ  َّٓ ٚهُ  إِ ـِ  إِيَّ إٚٚ َوبِْٚفَقافِاَدْي ًَ ص، 23اٱنتكا٤: ط ٖإِْح

     ٍ أستلٻ  ◘  ٚأٟ تهكِٜ أععِ َٔ إٔ ٜٴكڃتكڇٕ اهلل سكٗتل ٚكت٘، ٚدعًتٗل ايكنتٛ
ٔٵايٓلى ٚهٔ ايُشب١ ٚإنؿا٤ اٶعكٚف،  ٍٳ☺  ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ ٚٳعٳ ٌٷ  دٳتل٤ٳ : قځل  قٳدٴت

ٍڇ إڇيځ٢ ٍٳ◘  اهلل قٳنٴٛ ٍٳ  ٜٳتل : ؾځكځل ٔٵ  اهلل قٳنٴتٛ ٔڇ  ايٓٻتلىڇ  أځسٳتلټ  َٳت ٞ  بٹشٴهٵت ؟ َٳتشٳلبٳتٹ
ٍٳ َؽ ♂:قځل ٍٳ، ▬ُأمه ِٻ: قځل ٔٵ ثٴ ٍٳ؟ َٳ َؽ  ُثؿَّ ♂:قځل ٍٳ، ▬ُأمه ِٻ: قځل ٔٵ ثٴ ٍٳ ؟ َٳ اَؽ  ُثاؿَّ ♂:قځتل ، ▬ُأمه
ٍٳ ِٻ: قځل ٔٵ ثٴ ٍٳ ؟َٳ  . (1) ▬َأُبق َ  ُثؿَّ ♂:قځل

ٔٵ ؾځ مل ٜتع٭ اٟٗتلؾ،  َل دٗلؾ ايتڀٛعٚاٱسهلٕ إيُٝٗل َكؿّ ع٢ً    عٳبٵتؿٹ  عٳت
ٔڇ اهلل ُٵكڈٚ بٵ ٍٳ☻  عٳ ٌٷ دٳل٤ٳ قځل ٍڇ إڇيځ٢ قٳدٴ ٍٳ◘  اهلل قٳنٴٛ  عٳًځت٢  أڂبٳلٜٹعٴوځ دٹ٦ٵتٴ :ؾځكځل

                                                 

 ٚايًؿغ يًبػلقٟ. 2548ٚ َهًِ  5971أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (1)
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ٗڇذٵكٳ٠ٹ ٟٻ ٚٳتٳكٳنڃتٴ ايڃ ٛٳ ٕڇ أځبٳ ٍٳ ٜٳبٵهٹٝٳل َم  اْرِجعْ ♂:ؾځكځل ِٓ ْٔ َِ َم  َظ ُٓ ُْ َْٖوِح َم  َؾ َم  ـَ ُٓ َُ ْٔ َُ  .(1)▬َأْب
غٝٗتل ٸ اٶعلًَت١ ايكسُٝت١، ٚايعڀتـ     ٖٚٞ إٕ نلْت بٓتلڄ: ؾشكٗل نشل أ 

ٟٿ; ٝكٝكلڄ ٶبؿأ ايعؿاي١، قتلٍ تعتلٮ   ُْٖمرُ  اهلل إِنَّ :ٔا٭بٛ اْدلِ  َيا ًَ اٚنِ  بِْٚف ًَ ْح
ِ ْٕ  َٖوا

ٍٴ اشلؿ٣ ص، 90ايٓشٌ:ط ، ٜٴعؿٸ َٔ نبل٥ك ايفْٛب تًو ايٝؿ ايتيت  ◘ٖٚلٖٛ قنٛ
ٔٵؾځ ٰتؿ يًڀؿ١ً ايدل١٦ٜ ؾتٛاقٜٗل ٸ ايذلاب، ُٵكڇٚ عٳ ٔڇ  عٳ ٌٳيٴت  بٵت ٔٵ  كٳسٵبٹٝ  اهلل عٳبٵتؿٹ  عٳت

ٍٳ ًڃتتتٴ: قځتتل ٍٳ ٜٳتتل :قڂ ٟټ اهلل قٳنٴتتٛ ِٴ ايتتفٻْٵبٹ أځ ٍٳ ؟أځعٵعځتت ااَؾ  َأنْ ♂:قځتتل ًَ ا هللِ ََتْ  َوُهااقَ  ِٕاادًّ

َؽ  ََ َِ ٍٳ▬َخ ًڃتٴ :قځل ِٻ :ؾځكڂ ٟپ ثٴ ٍٳ ؟أځ َُُؾ  َأنْ ♂:قځل َْ َٜ  َوَفاَد َ  َت اَؾ  َأنْ  َُّمََٚؾا ـُ ْٖ اَؽ  َي ًَ ٍٳ  ▬َم  :قځتل
ًڃتٴ ِٻ :قڂ ٟپ ثٴ ٍٳقځ ؟أځ َٜ  ُتَزاِّنَ  َأنْ ♂:ل َِ ٍٳ▬ َجِٚر َ  َحِِٔ ٍٳ :قځل ُٵؿٹٜلٳ تٳعٳليځ٢ اهلل ٚٳأځْٵمٳ ٍڇ  تٳ ٛٵ  قځت
ٞٿ ـَ ٔ◘ ايٓٻبٹ ٚ اهلل َمعَ  َيْدُظقنَ  َٓ  َوافَِّذي َٓ  آَخرَ  إََِلً ُِقنَ  َو ُُ َْ َس  َي ٍْ  اهلل َحارَّ َ  افَُِّال افَّْ
 َّٓ ؼِّ  إِ َٓ  بِْْٚلَ ُٕقنَ  َو ٔٵؾځٸ اٱسهلٕ إيٝٗٔ، ◘ ٜٚكغِّب ايٓيب ، (2) َٖيْز ٔڇ أځْٳوڇ عٳ  بٵ

ٍٳ َٳليٹوٺ ٍٳ: قځل ٍٴ قځل ـْ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ َُْغِ  َظَٚل  َم َُّك َجِٚرَي ٚ َح ٌَ ُِ ٌْ ِٜ  َيْق َ  َجٚءَ  َت ََٔٚم
َِ اٚ اْف َٕ  َأ

فُ  َوَوؿَّ  َوُهقَ  ًَ يًمٚد١ ع٢ً لٚدٗل سكٛمٷ ٩ُٝٗل ايًكع، ٜٚٓؿتفٖل  ٚ، (3)▬ َأَصٚبِ
تًو ا٠كٛم َٛنٛي١ڄ إٮ ُْرل ايتمٚز ؾشهتب   ، ٚيٝهت دكايكٓل٤ عٓؿ ايتٻًل

 ٖفا قًٌٝ َٔ نجرل:ٚيٝو اٶكلّ َكلّ بهڀٗل، ٚإٱل 
قتتلٍ ، َتتٔ لٚدٗتتل يًُتتكأ٠اهلل ٖٚتتٛ عڀٝٻتت١څ ٣ٓتت١څ ؾكْتتٗل   ادٓاار، - 1
ٚءَ  َوآُتقا:ٔتعلٮ ًَ َـّ  افِّْ ًٜ  َصُدَؿِٚتِ َِ ـَ  َؾِ٘نْ  ِْٕح ٌْ

ؿْ  ضِ ُُ ـْ  َف ءٍ  َظ ًٚ  ِمْْافُ  َرْ ًا ٍْ ُِاقهُ  َٕ ُُ  َؾ
 ًٚ  ص.4ايٓهل٤:ط َٖمِرياٚ َهِْٔا
َـّ  َففُ  ادَْْقُفقدِ  َوَظَذ ٔ،فٍَْٜ ظِٔٓٚ بٚدًروفا - 2 ُٓ َـّ  ِرْزُؿ َقُتُ ًْ

ُروِف  َوـِ ًْ  ٖبِٚدَْ
 ص.233ايبكك٠:ط

َـّ قتتلٍ تعتتلٮ:ٔ ادًاُـ وادِااٌس، - 3 ـْ  َأْشاُُِْقُه ُٞ  ِماا ْٔاا ُُؿْ  َح ْْ َُ ـْ  َشاا  ِماا
ؿْ  ـُ  : اٶلؾ١ٜ شلل سكٛمٷ َع١ٜٛٓڅ َٓٗل ٚٙلْب ٖفٙ ا٠كٛم ،ص6ايڀ٬م:ط ُٖوْجِد

                                                 

 .2481َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض ايذلغٝب  2528أغكد٘ أبٛ ؾاٚؾ  (صحٔح) (1)

 2403َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َت  2310ٛ ؾاٚؾ أغكد٘ أب( صحٔح) (2)

 .2631أغكد٘ َهًِ  (صحٔح) (3)
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ٗٳل ع٢ً َل ٫ تكٜؿ،  حريٜ اخُٔٚر افزوج، - 1 ٖٳ ٔٵؾًٝو ٭بٝٗل إٔ ٜٴهڃك ٞ  عٳ  أځبٹت
ٞٿ، ☺ ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ ٔڇ ايٓٻبٹ ٍٳ◘  عٸ ُح  َٓ ♂:قځل َُ رُ  ُتْْ ُْ َُّاك اْفٌِ َْٖذنَ  َح َُ ا ًْ َٓ  ُت ُٛ  َو ِّٔا َُّاك افثَّ  َح

َْٖمرَ  َُ ًْ ٌٳ، ▬ُت ٍٳ ٜٳل قٹٝ ـٳنځ اهلل قٳنٴٛ ٗٳل ٝٵ ـٵْٴ ٍٳ؟ إڇ ْٝ  إَِذا♂:قځل َُ َُ  .(1)▬َش
َاٚ َياٚ:ٔقلٍ تعتلٮ َيٛ ظذ زوجٓٚ أن يًِّٓٚ أصقل ديْٓٚ، و - 2 ـَ  َأُّيه  افَّاِذي
ؿْ  ُؿقا آَمُْقا ُُ ًَ ٍُ ْٕ ؿْ  َأ ُُ ُس  َوُؿقُدَهٚ َٕٚراً  َوَأْهِِٔ َجَٚرةُ  افَّْٚ  .ص6ايتشكِٜ:ط ،َٖواْْلِ
، ؾت٬  رة، وافٍْاقس افؼاهٜأن يٌٚر ظِٔٓٚ ويهقنٚ ماـ افًٔاقن افؼاي - 3

ٜٛقؾٖل ًَلقع ايؿهلؾ، ٫ٚ ٜػ٢ً بٗل ؾٴٚق ايًٗٛ ٚا٬١ع١، ٫ٚ ٜٓمع سذلبٗتل  
 ٚذ١ اٶؿ١ْٝ ٚايتڀٛق.

ٕٴ غڀ٦ٗتل، أٚ ٜٴٓٵهتٝ٘      ادًٚذة بٚدًروف واإلحًاٚن،  - 4 ؾت٬ ٜٳهٵتتؿمټٙ بعت
ٕٴ إنل٤تٗل َـّ :ٔبع وُه ُروِف  َوَظِٚذُ ًْ َـّ  َؾِ٘نْ  بِٚدَْ قُه ُّ ُُ ِرْه ك ـَ ًَ ًَ َرُهقا َأنْ  َؾ ُْ ًٚ  َت ْٔا  َص

َؾ  ًَ ثِراً  َخْراً  ؾِٔفِ  اهلل َوََيْ ٔٵص ؾځ19ايٓهل٤:ٖ طـَ ٍٳ☺  ٖٴكٳٜٵكٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٍٳ: قځل ٍٴ  قځل  قٳنٴتٛ
َر ْ  َٓ :♂◘  اهلل ٍْ ـٌ  َي ِم ْٗ ًٜ  ُم ِمَْ ْٗ ِرهَ  إِنْ  ُم ٚ ـَ َٓ ٚ ِمْْ ًَ ُِ ٚ َرِضَ  ُخ َٓ  .(2) ▬آَخر ِمْْ

٫ٚ لٚد١: ؾٗٞ َٔ عُّٛ اٶهًُ٭، ٜٴبٵفٍ شلل  ٖٚٞ إٕ مل تهٔ أَلڄ ٫ٚ بٓتلڄ 
 َٔ اٶعكٚف ٚاٱسهلٕ َل ٜٴبفٍ يهٌ َ٪َٔ، ٚشلل ع٢ً اٶهًُ٭ َٔ ا٠كٛم َل

 ٨ب يًكدلٍ.
ٖفٙ حمل١ نكٜع١ عٔ َٛق َٔ إنكاّ اٱن٬ّ يًُكأ٠، ٫ ٲهٔ إٔ تٛدتؿ ٸ  

٬ؾ ٚا إٮ بت ٩أٟ ٢تُع َٔ اجملتُعلت بؿٕٚ اٱنت٬ّ، بتٌ ا٭عتؿا٤ ايتفٜٔ دتل     
ٔٷ أنتكّ اٶتكأ٠ځ نُتل أنكَٗتل اٱنت٬ّ، ٫ٚ         اٶهًُ٭ قؿ أقكټٚا بأْ٘ ٫ ٜٛدتؿٴ ؾٜت

 .يكٜع١څ أعمٻت اٶكأ٠ ٚأعڀتٗل نلٌَ سكٛقٗل نُل ؾعٌ اٱن٬ّ

 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                                 

 .6968أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (1)

 .1469أغكد٘ َهًِ   (صحٔح) (2)
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 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
ؾهتُض  اؾع٢ بعٕ اٶهتًكق٭ إٔ اٱنت٬ّ ظًتِ اٶتكأ٠،     أسبيت ٸ اهلل، 

يًكدٌ إٔ ٜٓكب اَكأت٘، ٚظًِ اٶكأ٠ بتعكٜٓٗل يًڀ٬م، ٚمل ٜهلٚ ب٭ ايكدٌ 
 ٚاٶكأ٠ ٸ اٶرلاخ، ٚدعٌ يٗلؾ٠ ايكدٌ بًٗلؾ٠ اَكأت٭.

٘  ايتمٚز  ْكب غل١َ ايٓكب َهأي١أسبيت ٸ ايًٗؼ ، ُّٛٛ   يمٚدتت
َجُٚل ٔ:تعلٮ قلٍ ٚيكٚ٘ٗل بٓٛابڀٗل ايًكٜع١ بٗل دل٤ت ٚقؿ اُمقنَ  افرِّ  َظاَذ  َؿقَّ

ٚءِ  ًَ َؾ  بَِم  افِّْ ؿْ  اهلل َؾوَّ ُٓ َو ًْ ًْاضٍ  َظاَذ  َب اقا َوبِاَم  َب َُ ٍَ ْٕ ـْ  َأ ؿْ  ِما ُٚت  َأْماَقاَِلِ اِْٚلَ  َؾٚفهَّ
َُااٌٚت  ِٛ  َحٚؾَِيااٌٚت  َؿِٕٚ ْٔاا ٌَ ِْ

ااظَ  بِااَم  فِ ٍِ ااُٚؾقنَ  َوافااالِت  اهلل َح َـّ  ََّتَ َـّ  ُُٕنااقَزُه ُيااقُه
ًِ  َؾ

َـّ  ُبق ادََْوِٚجعِ  ِف  َواْهُجُروُه َـّ َواْضِ ؿْ  َؾِ٘نْ  ُه ُُ َْ ًْ قا َؾال َأَض ٌُ ٌْ َـّ  َت ِٓ ْٔ َِ  اهلل إِنَّ  َشأٌِالً  َظ
ٚنَ  ًٚ  ـَ ّٔ

ٌِراً  َظِِ  ص.34:ايٓهل٤ط ٖـَ
، ي٘ ٚقؾٓٗل، لٚدٗل ٘لع١ عٔ اٶكأ٠ غكٚز ٖٛيًًٓٛل ٚاٶع٢ٓ ايًكعٞ  

 اهلل ب٭ يكؿٚ، ايؿكاٍ ٸ ٚقؾٓ٘ ،عًٝ٘ بليه٬ّ ٚاقتؿلعٗل، ي٘ بػٓٗل ٚإظٗلق
 .سل ٚد٘ بػرل اٶكأ٠ ًْٛل َع ايتعلٌَ ٘كم ٮٚتعل تبلقى

ٕ  ٚايًتؿك١  ٚايً٭ ايكؾل َع٢ٓ ٩ٌُ ؾليٛعغ، ايٛعغ: إوػ ادرتٌٜ  ٚا٠ٓتل
 ايًٓتٛل  أنتبلب  َعكؾت١ ، ٚا٭َتٛق  بعٛاقتب  ٚايتتفنرل  اٶتٛؾ٠  ٚإظٗلق ٚايُٓض
 شلل سًٍٛ إ٨لؾ ٣ٚلٚي١

 ، ا٭ٚٮ تٓؿع مل س٭ تهٕٛ اٶكتب١ ٖٚفٙ، اٶٓذع ٸ اشلذك: افثٕٜٚٔ ادرتٌٜ
 .َٓذعٗل ٸ ظٗكٙ ٜٚٛيٝٗل لٚدت٘ ٳلع تكى إٮ ايمٚز ًٜذأ ا٠٭ ٖفا ٸ

ٔ  إـا إ٫َّ إيٝٗتل  ًٜذتأ  ٫ اٶكتب١ ٖٚفٙ، اٶدلعغرل  ايٓكب :افثٚفثٜ ادرتٌٜ  تتٝك
ٕ  ، ٚايٓتكب  إيٝ٘ ًٜذأ ؾ٬ٚإ٫ ، لٚدت٘ َع ؾل٥ؿتٗل َٔ ايمٚز  تأؾٜتب يً ٜهتٛ
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 ٜههتك  ٚأ٫، دهتؿٖل  ٸ علٖت١  ٜتذلى  ٫ إٔ ع٢ٓٯ، لَدلس ٜهٕٛ ٫ٚ، ْتكلّي٬
ٔ  ؾليكُتؿ ؟! َٓ٘ ايؿل٥ؿ٠ َل ٚإ٫; ٜ٪مل ٚإٔ ،ؾَل ٜهٌٝ ٫ٚ، ععُل  ايٓتكب  َت
 نهتك  أٚ دكستل  أٚ عل١ٖ أسؿخ ٚإـا .لأٶڄ أسؿخ إـا إ٫ ٜهٕٛ ٫ٚ ايتكِٜٛ ٖٛ

ٔٵٚٳ :ايٛد٘ ٜتذٓب إٔ ؾعًٝ٘ لٚدت٘ ايكدٌ ْكب إـاٚ ،ـيو ؾ١ٜ ؾعًٝ٘ ععُل  عٳ
ِڇ ٔڇ سٳهٹٝ ٚڇٜٳ١ځ بٵ ٟٿ َٴعٳل ًٳٝٵكڇ ٔٵ ايڃكڂ ٘ٹ عٳ ٍٳ أځبٹٝ ًڃتٴ: قځل ٍٳ  ٜٳتل : قڂ ٚٵدٳت١ٹ  سٳتلټ  َٳتل  اهلل قٳنٴتٛ  لٳ
٘ٹ أځسٳؿٹْٳل ٝٵ ًځ ٍٳ ؟عٳ ٚ َأنْ ♂:قځل َٓ َّ

ًِ َٝ  إَِذا ُتْى ّْ
ًِ َقَهٚ، َض ًُ ُْ َٝ  إَِذا َوَت ْٔ ًَ َُ ـْ َٝ  َأوْ  ا ٌْ ًَ َُ ـْ  َوٓ، ا

ْب  ٌِّْح  َوٓ، اْفَقْجفَ  َتْيِ ََ ِٝ  ِف  إِٓ ُجرْ َتْ  َوٓ، ُت ْٔ ٌَ   (1) ▬اْف
تبؿأ َكس١ً  ٚايًٓٛل ايًكلم ع٢ً اٶكأ٠ أَكتؾإـا  ادرحِٜ افرابًٜ :

ُُؿْ  َوإِنْ ٔ:تعلٮ قلٍاٱ٬َع  ٍْ َٚ   ِخ ََ َم  ِص ِٓ ِ ْْٔ ُثقا َب ًَ مً  َؾْٚب َُ ـْ  َح مً  َأْهِِفِ  ِم َُ ـْ  َوَح  ِم
ٚ َٓ
ِؼ  إِْصالحًٚ  ُيِريَدا إِنْ  َأْهِِ ُٓ  اهلل ُيَقؾِّ َْْٔ ٚنَ  اهلل إِنَّ  َم َب   ص35:ايٓهل٤طَٖخٌِراً  َظِِٔمً  ـَ

ٕ  ٭علقً ا٠هُلٕ ٜهٕٛ إٔ ٫ٚبؿ  نت٬  عًت٢  ٜتؿ  ٚشلُتل ، بل٠هُت١  ٜتُتؿل
ٌ  ٸ ايهتلبك١  احملتل٫ٚت  نٌ ؾًًت ٚإـا، اي٬ُع ؾُٝٗل ٜٚتٛنِ. ايڀكؾ٭  ست
 افىَّالُ  ٔ:تعلٮ قلٍتأتٞ َكس١ً ايڀ٬م،  ـيو ع٢ًاٶكأ٠  أَكت ٚقؿ اٶًه١ً

َتااٚنِ مَ  ااٚ ٌ  رَّ ًَ ااُروٍف  َؾِْ٘م ًْ َّ اايٌح  َأوْ  بِ ااٚنٍ  َتْنِ ًَ ااؿْ  ََيِااؾه  َوٓ بِِْ٘ح ُُ ُْٖخااُذوا َأنْ  َف َّااٚ َت  ِِم
َـّ  قُه ُّ ُُ ْٔ ًٚ  آَت ْٔا َٔم  َأٓ ََيََٚؾٚ َأنْ  إِٓ َص َِ ُُؿْ  َؾِ٘نْ  اهلل ُحُدودَ  ُي ٍْ َٔم  َأٓ ِخ َِ  َؾاال اهلل ُحُدودَ  ُي

َم  ُجََْٚح  ِٓ ْٔ َِ ََُدْت  ؾَِٔم  َظ َِْؽ  بِفِ  اْؾ َُاُدوَهٚ َؾاال اهلل ُحُدودُ  تِ ًْ ـْ  َت ادَّ  َوَما ًَ َُ  اهلل ُحاُدودَ  َي
ُٖوَفاَِؽ   ص.229:ايبكك٠ط ٖافيَّٚدُِقنَ  ُهؿُ  َؾ

ٔٵ ايبػلقٟ ٚق٣ٚ ٔڇ عٳ ٕٻ: عٳبٻلىڈ ابٵ َٵكٳأځ٠ځ أځ ٔڇ  ثٳلبٹتٹ ا ٞٻ  أځتٳتتٵ  قځتٝٵوڈ  بٵت ◘  ايٓٻبٹت
ٍٳ ٜٳل: ؾځكځليځتٵ ٔٴ ثٳلبٹتٴ اهلل قٳنٴٛ ٘ٹ أځعٵتٹبٴ َٳل وڈقځٝٵ بٵ ٝٵ ًځ ٔڈ  ٚٳ٫ غٴًڂلڈ ؾٹٞ عٳ ٞ ; ؾٹٜت  ٚٳيځهٹٓٿت
ٙٴ ٍٳ اٱن٬ّ ؾٹٞ ايڃهڂؿڃكٳ أځنڃكٳ ٍٴ ؾځكځل ـَ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ ي ْٔافِ  َأَتُردِّ َِ َُافُ  َظ ََ : قځليځتتٵ ▬ ؟َحِدي
ِٵ ٍٳ،ْٳعٳ ٍٴ قځل ٌَْؾ ♂:◘  اهلل قٳنٴٛ َٜ  اْؿ ََ ِدي ٚ اْْلَ َٓ َْ ِِّ ًٜ  َوَض ََ  ٖت.ا  (2) ▬َتْىِِٔ

ٔ  اٱن٬ّ أعؿا٤ اٞف ـيو َع: ١ً٢ٚ ايبٝلٕ(ٚدل٤ ٸ ) ّ  إبلست١  َت  اٱنت٬
                                                 

 .1929َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض ايذلغٝب  2142أغكد٘ أبٛ ؾاٚؾ  (صحٔح) (1)

 .5273أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (2)
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 ٸ ٚنتببلڄ  اٶكأ٠ يهكا١َ إٖل١ْ ـيو ٸ إٔ ٚلعُٛا ،عًٝ٘ يًتٗذِ َٓڀًكلڄ يًڀ٬م
 :أَٛق عؿ٠ إٮ ًْرل ـيو ع٢ً ٚيًكؾ. ا٭٫ٚؾ تًكؾ
إـا مل تٓذض ايڀكم ايهلبك١ ٸ سٌ اٶًلنٌ ايمٚد١ٝ ؾإٕ ايڀت٬م ٖتٛ    – 1

َؿٚ وإنٔ  قلٍ تعلٮا٠ٌ ا٭غرل رَّ ٍَ َُ ـِ  َي ٌْ الًّ  اهلل ُي ـ ـُ ُِفِ  مِّ ًَ  ص.30: ايٓهل٤ط َٖش
ٌ  اٱن٬ّ تكى ـيو َٚع  ايڀت٬م  ؾًتكع ; يًتتؿهرل  ؾكَت١  ٚاٶتكأ٠  يًكدت
٘  ٜكادع إٔ ايكدٌ يٝهتڀٝع ايكدعٞ ٘  ؾٝت ٕ  اَكأتت  إـا دؿٜتؿ  عكتؿ  أٚ َٗتك  بتؿٚ
اهلل يًُتكأ٠ ٸ  أيٝو ٖتفا َتٔ ايتهتكِٜ ايتفٟ دعًت٘       ،عؿتٗل ٸ ٫لايت نلْت

٘  ٜهكَٗتل  مل ٯل ٚأنكَٗل، اٶكأ٠ َهل١ْ ؾكؾع اٱن٬ّ دل٤ ؾًكؿاٱن٬ّ.  ٔ  بت  ؾٜت
 .إخل..ٚايٓؿك١ اٱقخ ٸ اٶهًٛب١ سكٛقٗل شلل أثبت سٝح ،نٛاٙ
 إٔ يٓتل ٚ ايهت١ًُٝ  ايؿڀك٠ بفيو ٚاؾل إٱل ايڀ٬م أبلع سُٝٓل اٱن٬ّ - 2
ّ  ٚأ ٷٓتٛع  ايڀ٬م إٔ يٛ ا٠لٍ تهٕٛ نٝـ ْتُٛق ٔ  بت٭  ا٠ٝتل٠  إٕ، ٣تك  ٖتفٜ

 . ٜڀلم ٫ دشُٝلڄ نتهٕٛ ايمٚد٭
ٌ  ا٭٫ٚؾ ٚدتٛؾ  َع ايڀ٬م ٜكع سُٝٓل - 3 ّ  نؿت  ايهكٲت١  ا٠ٝتل٠  اٱنت٬
ٌ ، ا٭ب عًت٢  ايٓؿكت١  ٚأٚدتب  - ا٭بٜٛٔ أسؿ قعل١ٜ ٸ - يٮ٫ٚؾ  أٚدتب  بت
 ٜكتتٍٛ. ٚيتتؿٖل إقْتتلع عًتت٢ ستتت٢ أدتتكاڄ ا٭ّ إعڀتتل٤ ا٭ب عًتت٢ اٱنتت٬ّ

َـّ َأْش ٔ:تعلٮ ـْ  ُُِْقُه ُٞ  ِما ْٔا ُُؿ َح ْ َُ اـ َشا ؿْ  مِّ ـُ َٓ  ُوْجاِد َـّ  َو وُه قا ُتَواٚره َُ ِّٔ َُُوا
 فِ

َـّ  ِٓ ْٔ َِ َـّ  َوإِن َظ ِت  ـُ َٓ قا مَحْؾٍ  ُأو َُ ٍِ َٕٖ َـّ  َؾ ِٓ ْٔ َِ َُّك َظ ـَ  َح ًْ َـّ  َيَو ُٓ َِ ـَ  َؾِ٘نْ  مَحْ ًْ ؿْ  َأْرَو ُُ  َف
َـّ  َـّ  َؾئُتقُه ؿ َوْأََتُِروا ُأُجقَرُه ُُ َْْٔ رُ  َب ًْ َّ ُتؿْ  َوإِن وٍف بِ َٚهْ ًَ ِواعُ  َت ُسْ ًَ  ُٖأْخاَرى َفافُ  َؾ

 ص.6: ايڀ٬مط
 ٌُٝ ٫ ؾلٶكأ٠ ; اٶكأ٠ َرلاخ تُٓٝـ َهأي١َعليك اٱغ٠ٛ، ُّٛٛ 

 ايفٟ ٚايهبب ايؿقد١ ٸ َتهلٜٚ٭ نلْل إـا إ٫ ايكدٌ ُْٝب ُْـ ع٢ً
 ٕٜٛه، ٚا٭غت ا٭ؽٚنفيو  ٚايبٓت ا٫بَٔجٌ  اٶٝت إٮ َُٓٗل نٌ ب٘ ٜتٌُ
ؿُ :ٔايهكِٜ ايككإٓ ٸ دل٤. اٶكأ٠ ُْٝب ْعـ ٖٓل ايكدٌ ُْٝب ُُ  اهلل ُيقِصٔ

ؿْ  ِف  ـُ رِ  َأْوِٓد ـَ َْٔغ  َحظِّ  ِمثُْؾ  فِِذَّ  تكع ايكدٌ إٔ ٚسهُت٘، ص11: ايٓهل٤ط ٖإَُٕث
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 تًو َع ٰلَلڄ َتًُٝلڄ ـيو ؾهلٕ، ايبٓلت ؾٝٗل ٯل ا٭نك٠ إعلي١ نلًٖ٘ ع٢ً
 .ايكدٌ علتل ع٢ً اٶٓلط اٶليٞ ٚايعب٤ اٶه٪ٚي١ٝ

ايًٗلؾ٠ ايتيت تجبتت ا٠كتٛم     دعٌ اٱن٬ّاٱغ٠ٛ ا٭عما٤، ُّٛٛ إٔ 
يتتٗلؾ٠ قدًتت٭ عتتؿي٭ أٚ قدتتٌ ٚاَتتكأت٭، ٚـيتتو ٸ قٛيتت٘ تعتتلٮ ٸ آٜتت١     

ُدواْ ايؿٜٔ:ٔ ِٓ َُْن ـِ  َواْش َٔدْي ِٓ ؿْ  مـ َص ُُ َجٚفِ ْ  َؾِ٘ن رِّ َٕٚ لَّ ق ُُ َِْغِ  َي  َواْمَرَأَتٚنِ  َؾَرُجٌؾ  َرُج
َـّ ـَ  َتْرَوْقنَ  ِِم َداء ِم َٓ ٚ َتِوؾَّ  َأن افنه رَ  ْإْحَداَُهَ ِـّ َُُذ ٚ َؾ ايبكتك٠:  ط ٖإُْخاَرى إِْحَداَُهَ

ٸ اٶعل٬َت اٶليٝت١ بت٭    ٗلؾ٠ اٶكأ٠ي : ايؿنتٛق َُڀؿ٢ ايهبلع٢ ، قلٍ ص282
ٝكّ  ٫ ؾٗٛ علؾ٠ يًمَٚٗل بٝتٗل ٸ ايػليب ، ٚيفيوايٓلى ٫ ٜكع إ٫ ْلؾقاڄ، 
ـا دتل٤ت تًتٗؿ   إٰك ب٘ علبك٠ ٫ تًكٞ ي٘ بل٫ڄ، ؾت بٌ  ع٢ً تفنكٙ س٭ ًَلٖؿت٘

ب٘ نلٕ أَلّ ايكلْٞ استُلٍ ْهٝلْٗل أٚ غڀأٖل ُٖٚٚٗتل، ؾتلـا يتٗؿت اَتكأ٠     
ٕ   جٌ َل تًٗؿ ب٘ لاٍ استُلٍ ايٓهٝلٕ ٚا١ڀأ، أغك٣ ٯ ايًتكٜع١   َٚتع ٖتفا ؾتإ

قبًت يٗلؾتٗل ٚسؿٖل ؾُٝل ٫ ٜڀًع عًٝ٘ غرلٖل، أٚ َل تڀًع عًٝ٘ ؾٕٚ ايكدلٍ 
غليبلڄ، ؾكؿ قتكقٚا إٔ يتٗلؾتٗل ٚستؿٖل تكبتٌ ٸ إثبتلت ايت٫ٛؾ٠، ٚٸ ايجٝٛبت١        

٫ ٜتٛٮ تٛيٝؿ ايٓهل٤ ٚايبهلق٠، ٚٸ ايعٝٛب آٟه١ٝ يؿ٣ اٶكأ٠ ٖٚفا س٭ نلٕ 
 أ.ٖت. ٚتڀبٝبٗٔ ٚا٬٘٫ع ع٢ً عٝٛبٗٔ آٟه١ٝ إ٫ ايٓهل٤ ٸ ايعُٛق اٶل١ْٝ

ّ  ٸ اٶتكأ٠  ْٚع عٔ هفٚب١اٶ اٶماعِ إلا٤ ٜهؿٞٚأغرلا  ٌ أْت إٔ اٱنت٬  َت
٘  ٸ بتٛالاق  َلقنٌٝ ايؿكْهٞ يًُؿهك اٶُٓؿ١ ايًٗلؾ٠ ّ  إْهتل١ْٝ >  نتلبت  >:  اٱنت٬

 (.20) اٶكأ٠ سكٛم ٴ٢ سل١َٝ أْٗل ٣ُؿ ٚتعليِٝ يككآ١ْٝا ايتعليِٝ أثبتت> 
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 

http://www.burhanukum.com/article155.html
http://www.burhanukum.com/article1156.html


للماوس على العنىان األٌسر  ىل ألي عنىان اضغط على الزر، وللىص Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على 

 تنقل بٍه الصفحات أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downالمطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة 

 

286  

286 

 ٚنت٦ٝلت  أْؿهٓل يكٚق َٔ بلهلل ْٚعٛـ ْٚهتػؿكٙ ْٚهتعٝٓ٘ ٦ُؿٙ هلل ا٠ُؿ
ٌٸ اهلل ٜٗؿٙ َٔ، أعُليٓل ٟ  ؾ٬ ًٌٜٓ َٚٔ، ي٘ ؾ٬ َٓ ٘  ٖتلؾ  ٫ إٔ ٚأيتٗؿ ، يت

 ..٣ُؿا عبؿٙ ٚقنٛي٘، أَل بعؿ إٔ ٚأيٗؿ ي٘ ٫ يكٜو ٚسؿٙ اهلل إ٫ إي٘
أسبيت ٸ اهلل، دل٤ ٸ نتلب )زللس١ اٱن٬ّ ٸ َعلًَت١ غترل اٶهتًُ٭(     

إٔ إقل١َ ا٠تؿٚؾ ايًتكع١ٝ ٫ تٓؿتؿ إ٫ بٓڀتلم ْتٝل       يًؿنتٛق سهُت بٔ بًك
ؾ، ؾكؿ ٜعٔ بعٕ ايٓلى إٔ إقل١َ ا٠ؿٚؾ ٸ اٱنت٬ّ نإقلَت١ ايُت٠٬ ٸ    ٣ؿٚ

نجكتٗل، ٚا٠ل إٔ أسهلّ ايًكٜع١ اٱن١َٝ٬ تعؿ بلٶ٦لت يهٔ عؿؾ ا٠ؿٚؾ ايتيت  
تكلّ ٖٞ نبع١: ا٠كاب١ قڀتع ايڀكٜتل، ٚايتكؾ٠، ٚايبػتٞ، ٚايمْتل، ٚايكتفف،       

بعتؿ َكاستٌ   ٚايهكق١، ٚيتكب ا١ُتك، ٚإـا ْؿتفت ؾإْت٘ ٫ ٲهتٔ ـيتو إ٫       
ٚيكٚط ٚـيتو بعتؿ ايتأنتؿ َتٔ ٚقتٛع اٟكٲت١ ٚإقلَت١ ا٠ذت١ عًت٢ اٟتلْٞ           
نل٫عذلاف أٚ ايًٗلؾ٠ عًٝ٘، ٚقتؿ ُٜتٌ عتؿؾِٖ إٮ أقبعت١ يتٗٛؾ ٸ دكٲت١       
ايمْل، ًٜٚذلط ؾِٝٗ ايعؿايت١ ٚعتؿّ ايتُٗت١ ٷتل ٜتؿٍ عًت٢ ايتشتكٟ ٚايتجبتت         

 ٣.ٚا٫ستٝلط بٗفا ايعؿؾ ايفٟ اْؿكؾ عٔ بك١ٝ اٟكا٥ِ ا٭غك
ٚا٠ه١ُ ٸ ـيو إٔ اهلل تعلٮ ٩ب ايهذل، نُل إٔ دكٲ١ ايمْل ٫ تكتع إ٫   

 َٔ اثٓ٭ ؾهإٔ نٌ يلٖؿٜٔ ًٜٗؿإ ع٢ً أسؿُٖل.
ؾع٢ً نبٌٝ اٶجلٍ ع٢ً ق١ً تٓؿٝف ا٠ؿ شلفٙ اٟكٲ١ ؾإْ٘ َٓف إٔ ْمٍ سؿ ايمْل 

ٚنفيو مل  مل ْهُع ٸ تلقٜؼ أ١َ اٱن٬ّ إٔ أڂقِٝ سؿ ايمْل بتٛاؾك أقبع١ يٗٛؾ،
ٝؿ اَكأ٠ ست٢ يٛ ٰت عًٝٗل ايًٗلؾ٠ نُل ٸ اٶ٬ع١ٓ إـا مل تكك بٗفٙ اٟكٲ١ ؾكؿ 

ٔٵمل ٜكِ ا٠ؿ ع٢ً اٶكأ٠ ٸ ق١ُ اٶ٬ع١ٓ ٚـيو: ؾځ◘ ثبت إٔ ايٓيب  ٔڇ عٳ  عٳبٻلىڈ ابٵ
ٕٻ ٍٳ أځ ٔٳ ٖٹ٬ځ َٳٝٻ١ځ بٵ ٘ٴ قځفٳفٳ أڂ َٵكٳأځتٳ ٞٿ عٹٓٵؿٳ ا ًٳكڇٜوٹ◘  ايٓٻبٹ ٔڇ بٹ ُٳل٤ٳنٳ ابٵ ٍٳ شٵ ٞټ ؾځكځل ◘  ايٓٻبٹ
:♂ َٜ َِّْٔ ٌَ ِر َ  ِف  َحد   َأوْ  اْف ْٓ ٍٳ ▬َط ٍٳ ٜٳل :ؾځكځل ـٳا اهلل قٳنٴٛ ٘ٹ  عٳًځ٢ أځسٳؿٴْٳل قٳأځ٣ إڇ َٵكٳأځتٹت  قٳدٴت٬ڄ  ا

ُٹوٴ ٜٳٓٵڀځًٹلٴ ًڃتٳ ٌٳ ،ايڃبٳٝٿٓٳ١ځ ٜٳ ٞټ ؾځذٳعٳ ٍٴ◘  ايٓٻبٹ َٜ ♂:ٜٳكڂٛ َِّْٔ ٌَ َّٓ  اْف اِر َ  ِف  َحد   َوإِ ْٓ ٍٳ ؾځ، ▬َط  كځتل
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ٍٷ ُٳلؾٹمٷ إڇْٿٞ بٹليڃشٳلٿ بٳعٳجٳوځ ٚٳايَّفٹٟ :ٖٹ٬ځ ٔٻ يځ ًځٝٴٓٵمڇيځ ٗٵكڇٟ ٜٴبٳكٿ٨ٴ َٳل اهلل ؾځ ٔٵ ظځ  ،ايڃشٳتؿٿ  َٹ
ٍٳ ٌٴ ؾځٓٳمٳ ٍٳ دٹبٵكڇٜ ٘ٹ ٚٳأځْٵمٳ ٝٵ ًځ َّٓ  ٔ:عٳ َداء إِ َٓ اْؿ ُصا اـ َلَُّ ُُ اْؿ َوَلْ َي ُٓ ـَ َيْرُماقَن َأْزَواَج َوافَِّذي

َٚدةُ  َٓ ْؿ َؾَن ُٓ ًُ ٍُ َٚداٍت بِاٚ َإٔ َٓ اِٚدؿَِغ  هللَِأَحِدِهْؿ َأْرَبُع َصا ـَ افهَّ اُف دَِا َّٕ  ص ، 6ط ايٓتٛق: ٖإِ
ُٳكٳفٳ ٞټ ؾځلْٵ ٌٳ◘  ايٓٻبٹ ٗٳل ؾځأځقٵنٳ ٍٷ  ؾځذٳل٤ٳ إڇيځٝٵ ٗڇؿٳ  ٖٹت٬ځ ًٳت ٞټ  ؾځ ٍٴ ◘  ٚٳايٓٻبٹت  اهلل إِنَّ ♂:ٜٳكڂتٛ

َِؿُ  ًْ َم  َأنَّ  َي ـُ ِٚذٌب  َأَحَد ْؾ  ـَ َٓ َم  َؾ ُُ ٌٛ  ِمْْ
ِٻ  ▬َتٚئِ َٳتتٵ  ثٴت ٗڇؿٳتٵ  قځل ًٳت ُٻتل  ؾځ ًځ  عٹٓٵتؿٳ  نځلْٳتتٵ  ؾځ

َٹهٳ١ٹ ٖٳل ايڃػٳل ٗٳل ٚٳقځليڂٛا ٚٳقَّؿڂٛ ٍٳ َٴٛدٹبٳ١څ إڇْٻ ٔٴ قځل ُٳتتٵ  ؾځتٳًځهَّتأځتٵ  :عٳبٻتلىڈ  ابٵ  سٳتٻت٢  ٚٳْٳهځ
ٗٳل ظځٓٳٓٻل ِٻ تٳكٵدٹعٴ أځْٻ ٓٳضٴ ٫ځ :قځليځتٵ ثٴ َٹٞ أځؾڃ ٛٵ ّڇ نٳل٥ٹكٳ قځ ٛٵ ٓٳتٵ ايڃٝٳ ُٳ ٍٳ ،ؾځ ٞټ ايٓٻ ؾځكځل ◘  بٹت
وَهٚ♂: َحَؾ  بِفِ  َجَٚءْت  َؾِ٘نْ  َأْبِكُ ـْ َْْْٔغِ  َأ ًَ َُْغِ  َشٚبِغَ  اْف َٔ َْف ْٕ َٟ  ا َٚؿْغِ  َخَدفَّ ًَّ قَ  اف ُٓ يِؽ  َؾ  فَِؼِ

ـِ  ٘ٹ ؾځذٳل٤ٳتٵ ▬َشْحَمءَ  اْب ٍٳ نځفٳيٹوځ بٹ ٞټ ؾځكځل ٛٵ٫ځ :◘  ايٓٻبٹ ٓٳت٢  َٳتل  يځ ٔٵ  َٳ  اهلل نٹتٳتلبٹ  َٹت
ٕٳ ٗٳل يٹٞ يځهځل ٕٷ ٚٳيځ  .(1) يٳأڃ
إْ٘ تهلَض اٱن٬ّ ْٚيب اٱن٬ّ، ٚست٢ يٛ ثبتت دكٲ١ ايمْل بتل٫عذلاف   

ٚأقِٝ سؿ ايكدِ ؾإٕ ٖفا ايماْٞ ايفٟ ٜكدِ يٛ ً٘ب َِٓٗ ايتٛقـ عٔ ـيتو  
ٱؾ٤٫ َل عٓؿٙ َل ٜؿؾع عٓ٘ ؾٝٓبػٞ إٔ ٜٛقـ ايكدِ ٜٚٴهُع َٓ٘ ٌٖ َتل ٜكٛيت٘   

 ٜعتؿ ب٘ أّ ٫؟
 ٚدؿ َوٸ ا٠ذلق٠ َٚوٸ اٶٛت ؾكتلٍ  ٚقؿ َض إٔ َلعم بٔ َليو ؾكٸ س٭

ُُقَب ا:♂◘ قنٍٛ اهلل  َٔ ُُقَب، َؾ ُف َأْن َي َِّ ًَ قُه َف ُّ ُُ ـْ ْٔفِ  هللَُهالَّ َتَر َِ  .(2) ▬ ؟َظ
أَل اٶكأ٠ ايتيت تمْتٞ ٖٚتٞ سلَتٌ ؾإْت٘ إٕ ثبتت ـيتو َٚٚتٌ ا٭َتك إٮ          

ؿتٌ  ايهًڀلٕ ؾإْ٘ ٫ ٜكلّ عًٝٗل ا٠ؿ إ٫ بعؿ إٔ تٓتع ٚيٝتؿٖل ٚتكْتع٘ أٚ ٜته   
غرلٖل إقْلع٘ ؾإْ٘ سٝٓفاى ٜكلّ عًٝٗل ا٠ؿ ؾٝهٕٛ شلل تٛب١ ٚ٘ٗتلق٠، ٚا٭َتٌ   
قبٌ ا٠ؿ ايهذل عًٝ٘، ٚـيو عٓؿ يكب ا١ُك أٚ عٓؿَل ٜتك٣ ايمْت٢ ؾليكلعتؿ٠    

ـْ ♂:◘ سؿٜح قنٍٛ اهلل  ِِؿَ  َأَخٚهُ  َشَسَ  َم ًْ َٔٚا ِف  ادُْ ْٕ هُ  فده ِٜ  اهلل َشَسَ َٔٚما
َِ  (3) ▬َياق َّ اف

                                                 

 .4747أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (1)

 .7042َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع  4419أغكد٘ أبٛ ؾاٚؾ  (صحٔح) (2)

 .6287َٚشش٘ ا٭يبلْٞ ٸ َشٝض اٟلَع 16596أغكد٘ أٴؿ  (صحٔح) (3)
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 ٠ ـق٠ٚ ايهُلس١.ٖٚفٙ ايكلعؿ
ٚإقل١َ ا٠ؿٚؾ ٫ بؿ إٔ تهٕٛ َكٝٸؿ٠ بليكٓل٤ ٚايهًڀلٕ ؾتإـا َٚتٌ أَتتكٙ    
إٮ ايهًڀلٕ ؾإْ٘ ٜٓعك ٸ إثبلت اٟكٲ١: ؾإـا نلٕ ا٠لنِ مل تتٛاؾك يؿٜ٘ اٱثبلتلت 

 ؾإْ٘ ٫ ٜكِٝ ا٠ؿ بٌ ٜؿقأ ا٠ؿ بليًبٗلت نُل ٸ ق١ُ اٶ٬ع١ٓ اٶتكؿ١َ.
أٚ اعتذلاف  يمْل ؾإْ٘ ٫ ٜهؿٞ إ٫ بأقبع١ يتٗٛؾ،  أَل َٔ يٗؿ ع٢ً أسؿ بل 

ؾإٕ يٗؿ أقٌ َٔ ـيو ؾإْ٘ ٜكلّ عًتِٝٗ  ايًػِ ع٢ً ْؿه٘ بليمْل أقبع١ َكات 
ٔٴ َٳلعٹمٴ دٳل٤ٳسؿ ايكفف، ؾؿٞ قٚا١ٜ َهًِ قلٍ:  ٞٿ إڇيځ٢ َٳليٹوٺ بٵ ٍٳ ◘  ايٓٻبٹ  ٜٳتل  ؾځكځتل

ٍٳ ٗٿكٵْٹٞ :اهلل قٳنٴٛ ٍٳ ٘ځ ْٔافِ َوَْيََؽ اْرِجْع َؾْٚش  :ؾځكځل ْٛ إَِف ْر اهلل َوُت
ٍِ ٌْ ٍٳ  َُ  غځٝٵتكٳ  ؾځكٳدٳتعٳ  :قځتل

ِٻ بٳعٹٝؿٺ ٍٳ دٳل٤ٳ ثٴ ٍٳ ٜٳل :ؾځكځل ٗٿكٵْٹٞ اهلل قٳنٴٛ ٍٳ  ٘ځ ٍٴ  ؾځكځتل َوَْيَاَؽ اْرِجاْع  :◘  اهلل قٳنٴتٛ

ْٔفِ  ْٛ إَِف ْر اهلل َوُت
ٍِ ٌْ َُ ٍٳ َؾْٚش ِٻ بٳعٹٝؿٺ غځٝٵكٳ ؾځكٳدٳعٳ :قځل ٍٳ دٳل٤ٳ ثٴ ٍٳ  ٜٳل :ؾځكځل ٞ  اهلل قٳنٴتٛ ٗٿكٵْٹت  ٘ځ
ٍٳ ٞټ ؾځكځل ٌٳ :◘  ايٓٻبٹ ـٳا سٳتٻت٢  ـٳيٹوځ َٹجٵ ٍٳ  ايكٻابٹعٳت١ڂ  نځلْٳتتٵ  إڇ ٘ٴ  قځتل ٍٴ  يځت ؾِأَؿ  :اهلل قٳنٴتٛ

ُرَ ؟ ِّٓ ٍٳ ُأَض ٔٵ :ؾځكځل  .(1) ..ايمٿْٳ٢ َٹ
ٜٚهتؿلؾ َٔ ا٠ؿٜح أْ٘ ٫ ٲهٔ إقل١َ ا٠ؿ إ٫ بعؿ ا٫عذلاف أقبتع َتكات   

ٓٶتل      تعلؾٍ أقبع١ يٗٛؾ، ٚإٔ اٱَلّ ٜت أنؿ َٔ نت١َ٬ عكتٌ اٶعتذلف، ٚؾٝت٘ أٜ
 ايهُلس١ بكٛي٘: اقدع ؾلنتػؿك اهلل ٚتب إيٝ٘.

ٚبعؿ ـيو ْك٣ زللس١ اٱن٬ّ ٸ ؾؾع ايؿع٣ٛ ٚسل ايؿؾلع عٔ ايٓؿو، 
ؾؾع >  ؾًًُؿع٢ عًٝ٘ إٔ ٜؿاؾع عٔ ْؿه٘، َٚٔ ٖفا اٶؿّٗٛ عكف بعٕ ايؿكٗل٤

ُٶل    بأْ٘ ؾع٣ٛ َٔ قبٌ اٶؿع٢ عًٝ٘ أٚ ٷٔ >  ايؿع٣ٛ ٜٓتُب اٶتؿع٢ عًٝت٘ غُت
 عٓ٘ ٜكُؿ بٗل ؾؾع ا١َُٛ١ عٓ٘ أٚ إبڀلٍ ؾع٣ٛ اٶؿعٞ.

ٚقؿ قاع٢ اٱن٬ّ عؿّ إقل١َ ا٠ؿٚؾ ٸ سل٫ت ايٓكٚق٠ ٸ سلي١ اٱنكاٙ 
ٚاٟٛع ٚايؿكك، ؾلٶهكٙ ع٢ً ايمْل ٫ ٜكلّ عًٝ٘ ا٠ؿ، ٚنتفيو ستؿ ايهتكق١ ٸ    

 ٢ْ اهلل عٓ٘.اجمللع١ نعلّ ايكَلؾ٠ ٸ لَٔ عُك بٔ ا١ڀلب ق

                                                 

 .1695أغكد٘ َهًِ  (صحٔح) (1)
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ٌ  ٚقؿ ؾقى ايؿنتٛق ٖٚب١ ايمسًٝٞ ستل٫ت ايٓتكٚق٠ ٖٚتٞ:     إٮ ٚتَٛت
ٞ  سليت١  عًتك٠  أقبع ٌ  أٚ اٟتٛع )  ايػتفا٤  ْتكٚق٠ :  ٖٚت  ، ٚايتؿٚا٤ (  ايعڀت

 ، ٚايهؿك ، ايب٣ًٛ ٚعُّٛ ا٠كز أٚ ٚايعهك ، ٚاٌٟٗ ، ٚايٓهٝلٕ ، ٚاٱنكاٙ
ٕ      ايڀبٝعٞ ٚايٓكِ ، ٚاٶكٗ ٜكاعتٞ ٖتفٙ    ، ٖٚتفا َتٔ ععُت١ ٖتفا ايتؿٜٔ أ

ا٠ل٫ت َٚل ؾٝٗل َٔ ايهُلس١ ٚايعؿٛ ٚايتٛنٝع عًت٢ ايٓتلى ٚعتؿّ ايتٓتٝٝل     
 (.29)ٚايتًؿٜؿ 

 ايًتكع  ْٗلٜتٗتل  ٚٸ نًتٗل  ايًتكا٥ع  دتل٤ت ٚقلٍ ايًٝؼ نعٝؿ بٔ َهتؿك:  
 ،ايٓؿو ،اٶلٍ ،ايعكٌ ،ايؿٜٔ: ايعبلؾ يُلحل ا١ُو ايهًٝلت ٚؿغ اٱن٬َٞ
َل مَ ♂:اٶكتؿ بكتٌ ايؿٜٔ ؾشؿغ، ايعكٗ ُِقهُ  ِديَْفُ  ـْ َبدَّ ُُ  ايعكٌ اهلل سؿغٚ ،(1)▬َؾْٚؿ
ٌ  ا٭ْؿتو  اهلل ٚسؿتغ  ايهلقم، ٜؿ بكڀع اٶلٍ اهلل ٚسؿغ ا١ُٛق، بتشكِٜ  بكتت
ٕ  إٕ دًؿٙ أٚ ايماْٞ بكدِ ا٭عكاٗ اهلل سؿغٚ ايكلتٌ، ٌ  بهتكاڄ،  نتل  ٖتفٙ  نت
 أؾٜلٕ عتيٓل ا٭سهلّ شلفٙ اٱن١َٝ٬ ٚايًكٜع١ ايًكا٥ع تكِٝٝ ي٫ٛ اهلل، أٚاَك
 ٖفٙ ْلعت ٚإـا ٚعكٛشلِ، ايعبلؾ أْؿو ْٚلعت ٚأعكاِْٗ، ٚأَٛاشلِ ايعبلؾ

ٔ  ؾُتل  ايػتلب،  يتكٜع١  بٗتل٥ِ،  سٝل٠ ا٠ٝل٠ تُبض سٝل٠؟ ٜبك٢ ٌٖ ايهًٝلت  َت
٘  اهلل ٢ْٗ أٚ ب٘ اهلل أځَك ي٤ٞ ٘  إ٫ عٓت ٕ  ٜعكؾٗتل  َُتًش١،  ٚؾٝت  ٫ ٚقتؿ  اٱْهتل

ِمِْغَ  ُؿْؾ ٔ:ٚتعلٮ تبلقى هللا قٍٛ تهُع أ٫ ٚايتأٌَ، بليتؿبك يهٔ ٜعكؾٗل، ْٗ ُّ ِْ
 فِ

قا ٌُوه ـْ  َي ُيقا َأْبَهِٚرِهؿْ  ِم ٍَ ؿْ  َوََيْ ُٓ ـَك َذفَِؽ  ُؾُروَج ؿْ  َأْز  (. 66) ص30:ايٓٛقط ََٖلُ
 )شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد  أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُر  وأتقب إفٔؽ(

* * * 

                                                 

 .3017أغكد٘ ايبػلقٟ  (صحٔح) (1)
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 ايٓذل٠ ٘ٛم ؾاق: ايٓليك ،ايبػلقٟ إزللعٌٝ، حملُؿ ايبػلقٟ َشٝض -1
 ا٭ٚٮ،: ايڀبع١ (ايبلقٞ عبؿ ؾ٪اؾ ٣ُؿ تكقِٝ بإْلؾ١ ايهًڀل١ْٝ عٔ َُٛق٠)

 .9: ا٭دما٤ عؿؾ، ٖت1422
 عبؿ ؾ٪اؾ ٣ُؿ: احملكل، ايٓٝهلبٛقٟ ا٠ذلز بٔ ، ٶهًَِشٝض َهًِ -2
 .5: ا٭دما٤ ؾعؿ برلٚت – ايعكبٞ ايذلاخ إسٝل٤ ؾاق: ايٓليك ايبلقٞ
 عبؿ ايؿٜٔ ٣ٝٞ ٣ُؿ: احملكل، ايهٿٳذٹهٵتلْٞ ؾاٚؾ ٭بٞ، نٓٔ أبٞ ؾاٚؾ -3
 . 4: ا٭دما٤ عؿؾ، برلٚت – َٝؿا ايعُك١ٜ، اٶهتب١: ايٓليك، ا٠ُٝؿ
 ٣ُؿ أٴؿ:ٚتعًٝل ٝكٝل،ايذلَفٟ عٝه٢ بٔ ُؿحمل، ايذلَفٟ نٓٔ -4
 عٛٗ عڀ٠ٛ إبكاِٖٝٚ، (3 دت) ايبلقٞ عبؿ ؾ٪اؾ ٣ُٚؿ (2 ،1 دت) يلنك

 ا٠ًيب ايبلبٞ َُڀؿ٢َهتب١ : ايٓليك (5 ،4 دت) ايًكٜـ ا٭لٖك ٸ اٶؿقى
 . أدما٤ 5: ا٭دما٤ عؿؾ ايجل١ْٝ،: ايڀبع١، ُكٯ

ٔ ٭ٴتؿ   ،يًٓهل٥ٞ ايُػك٣ ايهٓٔ -5 ٞ  يتعٝب  بت  عبتؿ : ٝكٝتل ، ايٓهتل٥
ٛ  ايؿتلع : ايڀبعت١ ، سًتب  – اٱنت١َٝ٬  اٶڀبٛعتلت  َهتتب : ايٓليتك ، غتؿ٠  أبت

 .8: ا٭دما٤ عؿؾ جل١ْٝ،اي
 ؾت٪اؾ  ٣ُتؿ : ٝكٝل، ايكمٜٚين َلد٘ بٔ اهلل عبؿ ٭بٞ ،َلد٘ ابٔ نٓٔ -6
ٌ  -ايعكب١ٝ ايهتب إسٝل٤ ؾاق: ايٓليك، ايبلقٞ عبؿ ٞ  عٝهت٢  ؾُٝت ، ا٠ًتيب  ايبتلب
 .2: ا٭دما٤ عؿؾ

ّ  َهٓؿ -7 ٔ  أٴتؿ  اٱَتل ٌ  بت : ايٓليتك ، ا٭قْت٪ٚط  يتعٝب : احملكتل ، سٓبت
 . ا٭ٚٮ :ايڀبع١ ايكنلي١ َ٪نه١
 عبتؿ  َُڀؿ٢: ٝكٝل ايٓٝهلبٛقٟ ًشلنِي، ايُشٝش٭ ع٢ً اٶهتؿقى -8
 ؿؾعت  ا٭ٚٮ،: ايڀبعت١ ، بترلٚت  – ايعًُٝت١  ايهتتب  ؾاق: ايٓليتك ، عڀتل  ايكلؾق

 .4: ا٭دما٤
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 يتتعٝب: سككتت٘ ايتُُٝتتٞ، سبتتلٕ بتتٔ ، حملُتتؿسبتتلٕ ابتتٔ َتتشٝض -9
: ا٭دتما٤  عتؿؾ  ،ا٭ٚٮ: ايڀبع١، برلٚت ايكنلي١، َ٪نه١: ايٓليك، ا٭قْ٪ٚط

 ( .ؾٗلقى ٢ًٚؿ دم٤ 17) 18
ٔ  ٴؿٟ: احملكل ،ايڀدلاْٞ ايكلنِ٭بٞ ،ايهبرل اٶعذِ -10  اجملٝتؿ  عبتؿ  بت
 عتتؿؾ، ايجلْٝتت١: ايڀبعتت١،ايكلٖك٠ –تُٝٝتت١ ابتتٔ َهتبتت١: ايًٓتتك ؾاق، ايهتتًؿٞ
 . 25:ا٭دما٤
ٔ  ٘تلقم : حملكل، اايڀدلاْٞ ايكلنِ، ٭بٞ ا٭ٚنط اٶعذِ -11 ٗ  بت  عتٛ

، ايكلٖك٠ – ا٠كَ٭ ؾاق: ايٓليك، ا٠هٝين إبكاِٖٝ بٔ احملهٔ عبؿ، ُؿ٣ بٔ اهلل
 .10: ا٭دما٤ عؿؾ

 ٣ُتٛؾ  يتهٛق  ٣ُتؿ : احملكل ايڀدلاْٞ ايكلنِ، ٭بٞ ايُػرل اٶعذِ -12
: ايڀبعت١ ، عُلٕ، برلٚت -عُلق ؾاق، اٱن٬َٞ اٶهتب: ايٓليك، أَكٜك ا٠لز

 . 2: ا٭دما٤ عؿؾ ا٭ٚٮ،
 اٶعتكٚف  ايعتهٞ بهك ، ٭بٞايمغلق ايبشك بلنِ اٶًٓٛق قايبما َهٓؿ -13
 -ٚا٠هِ ايعًّٛ َهتب١: ايٓليكٚغرلٙ،  اهلل، لٜٔ ايكٴٔ ٣ؿٛظ: احملكل، بليبماق
 .18: ا٭دما٤ عؿؾ ا٭ٚٮ،: ايڀبع١، اٶٓٛق٠ اٶؿ١ٜٓ

ٌ  ُتؿ ،حملاٶؿكؾ ا٭ؾب -14  عبتتؿ ؾت٪اؾ  ٣ُتؿ : احملكتل  ايبػتلقٟ،  إزللعٝت
 عتتؿؾ ايجليجتت١،: يڀبعتت١، ابتترلٚت – اٱنتت١َٝ٬ ايبًتتل٥ك ؾاق: ايٓليتتك،  ايبتتلقٞ
 . 1. : ا٭دما٤
ٞ ا٭َتؿٝل٤  ٚ٘بكلت ا٭ٚيٝل٤ س١ًٝ-15 ِ  ، ٭بت ٕ  ْعتٝ ٞ  َٗتكا ، ا٭َتبٗلْ
  10:ا٭دما٤ عؿؾ، 1974ّ -ٖت1394 َُك، ٣لؾع١ ٙٛاق -ايهعلؾ٠: ايٓليك

ُتتؿ ْلَتتك ايتتؿٜٔ ، حملَتتشٝض ْٚتتعٝـ اٟتتلَع ايُتتػرل ٚلٜلؾتتت٘ -16
 .1عؿؾ ا٭دما٤: ، ايٓليك: اٶهتب اٱن٬َٞ،  لْٞا٭يب

ايٓليك: اٶهتب ، ُؿ بٔ عبؿ اهلل ا١ڀٝب ايتدلٜمٟحمل ًَهل٠ اٶُلبٝض -17
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، ٝكٝل: ٝكٝل ٣ُؿ ْلَك ايؿٜٔ ا٭يبلْٞ ايڀبع١: ايجليج١،، برلٚت –اٱن٬َٞ 
 . 3عؿؾ ا٭دما٤: 

ايٓليتك:  ، لُْٞؿ ْلَتك ايتؿٜٔ ا٭يبت   ، حملَشٝض ايذلغٝب ٚايذلٖٝب -18
 . 3عؿؾ ا٭دما٤: ، ايڀبع١: ا١لَه١، ايكٜلٗ –َهتب١ اٶعلقف 

ٞ  حمل يهًهت١ً ايُتشٝش١  ا -19 ايٓليتك: َهتبتت١  ، ُتتؿ ْلَتك ايتؿٜٔ ا٭يبتتلْ
 . 7عؿؾ ا٭دما٤: ، ايكٜلٗ –اٶعلقف 
ٞ ، حملَشٝض ايهرل٠ ايٓب١ٜٛ -20 ايٓليتك: اٶهتبت١   ، ُؿ ْلَك ايؿٜٔ ا٭يبتلْ
 . 1عؿؾ ا٭دما٤: ، ايڀبع١: ا٭ٚٮ، قؾٕا٭ –عُلٕ  -اٱن١َٝ٬
ُؿ ْلَتك ايتؿٜٔ   ، ٫بٔ أبٞ ايعم ا٠ٓؿٞ، حمليكع ايعكٝؿ٠ ايڀشل١ٜٚ -21
 . 1ايڀبع١: ايجل١ْٝ،عؿؾ ا٭دما٤: ، ايٓليك: اٶهتب اٱن٬َٞ برلٚت، ا٭يبلْٞ
22-   ّ ُتؿ ْلَتك ايتؿٜٔ    ، حملغل١ٜ اٶكاّ ٸ ٞكٜر أسلؾٜح ا٠ت٬ٍ ٚا٠تكا
 1عؿؾ ا٭دتما٤:  ، ايڀبع١: ايجليج١، برلٚت بك: اٶهتب اٱن٬َٝايٓلي ا٭يبلْٞ

ُتؿ ْلَتك ايتؿٜٔ    ، حمل٤تُك إقٚا٤ ايػًٌٝ ٸ ٞكٜر أسلؾٜح َٓلق ايهبٌٝ -23
:  عتؿؾ ا٭دتما٤  ،ايڀبع١: ايجل١ْٝ، برلٚت –ايٓليك: اٶهتب اٱن٬َٞ، ا٭يبلْٞ

   .دم٤ ٚاسؿ
ٔ  ْلَتك  ؿ، حملُت ؾاٚؾ أبٞ َشٝض -24 ٞ  ايتؿٜ  َ٪نهت١ : ايٓليتك ، ا٭يبتلْ
 . ا٭ٚٮ: ايڀبع١، أدما٤ 7 :ا٭دما٤ عؿؾ، ايهٜٛت، ٚايتٛلٜع يًًٓك غكاى
ٔ  ْلَتك  ٣ُتؿ ، ٝكٝتل  ايبػلقٟ يٲَلّ ،اٶؿكؾ ا٭ؾب َشٝض -25  ايتؿٜ
: ا٭دما٤ عؿؾ، ايكابع١: ايڀبع١، ٚايتٛلٜع يًًٓك ايُؿٜل ؾاق: ايٓليك، ا٭يبلْٞ

 دم٤ ٚاسؿ .
 :هذا هو اإلسالم الذي قالوا عنهتاب نو  األحا ي  المدرجة في ك

مل ٜؿقز ٸ ٖفا ايهتلب إ٫ ا٭سلؾٜح ايُتشٝش١ يتفاتٗل، أٚ يػرلٖتل، أٚ    
ا٠ه١ٓ يفاتٗل، أٚ يػرلٖل، ٚنفا ا٠هٔ ايُشٝض، َُٚؿق ا٭سلؾٜح اٶؿقد١ 
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ٸ ٖفا ايهتلب: َشٝشل ايبػلقٟ َٚهًِ، أٚ ٷل َشش٘ أٚسهٓ٘ ايعلمل اًٌٟٝ 
ا٭يبلْٞ َٔ ايهٓٔ ٚاٶهلْٝؿ ٚاٶعلدِ.. إخل، ٚأؾقدتت  ٣ُؿ بٔ ْلَك ايؿٜٔ 

اٚءَ َع٢ٓ َؿكؾات ا٠ؿٜح ؾاغٌ ٬َ ا٠ؿٜح بعؿ نًُت١)أٟ( َجتلٍ ـيتو:     ٍَ  ُحَْ

ؿْ  ُٓ َِّ )بتليًٕٛ ا٭ٴتك( ٚبٝٓتت أقتٛاٍ      -أٟ: َٛسؿٜٔ ٫ ًٜكنٕٛ بلهلل يت٦ٝل  -ـُ
 ، أٚ ددلٌٜ عًٝ٘ ايه٬ّ، بليهُٝو بت٭ ع٬َتت٭ تُٓتِٝ ٛتط    ◘ايكنٍٛ 

ـْ ُيِردِ  ♂، َجلٍ:س لوت ـِ  َم ي ُف ِف افدِّ ْٓ َِّ ٍَ ا ُي ، ٚأسٝلْل أؾقز بعٕ ن٬َٞ ▬اهللُ بِِف َخْرً
 يٲٜٓلع ٚايبٝلٕ ٸ ا٠ؿٜح بليًٕٛ ا٭ٴك. 
* * * 
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َٔ أدٌ اٱ٨لل انتػؿَت أققلَل يتًرل يًُُتؿق اٶٓكتٍٛ َٓت٘ ايهت٬ّ ٖٚتفٙ      
أرؿٚ  ادراجع وادهٚدر ادخٍُِٜ ادًُخدمٜ ف افُُاٚب، ١ ٸ دتؿٍٚ:  ا٭ققلّ َؿْٚ

سٝح ْٜٛع ققِ اٶُؿق ٸ آغك ايه٬ّ اٶٓكٍٛ َٓ٘، عًُل بأْ٘ َّ إغتُلق نتٌ  
َل ٖٛ يٝو ٚؿٜح أٚ آ١ٜ ٫َٛٚ يًؿل٥ؿ٠ بأقُك ايڀكم إٕ يل٤ اهلل تعلٮ، َجلٍ 

َٔ ؾقٚى ايًٝؼ ع٢ً ( ٖفا ٜعين إٔ ٖفا ايِٓ َٓكٍٛ بلٶع٢ٓ 59يًتْٛٝض: )
 عبؿ ا١ليل ايككْٞ.
ٖت بعؿ قٍٛ أسؿ ا٭١ُ٥ أٚ ايعًُل٤ أَجلٍ يتٝؼ اٱنت٬ّ ابتٔ    اٚأسٝلْل أنتػؿّ 

ت١ُٝٝ أٚ اٱَلّ ابٔ ايكِٝ.. إخل، ٖٚفا ًٜترل إٮ إْتٗتل٤ نت٬ّ ٖتفا اٱَتلّ أٚ      
ايعلمل أٚ ايًٝؼ َٚل بعؿٙ ٖٛ َٔ ن٬َٞ إـا مل ٜفنك غ٬ف ـيتو بتإؾقاز ققتِ    

 كادع.أسؿ اٶ
 أرؿٚ  ادراجع وادهٚدر ادخٍُِٜ ادًُخدمٜ ف افُُٚب:

 افرؿؿ ادهدر
 1 ؿدوري شِىٚن زبرف 2001 أيِقل مـ ظؼ اْلٚدي وأحداث اإلشال 

 2  .ؿُهٚد اإلشالمل بجٚمًٜ أ  افَرىالأبحٚث ادَٗتر افًٚدل افثٚفٞ ف
 3 قزان.فِدـُقر افٍ وافًدوان افًْػ مقاجٜٓ ف افؼظل افًِؿ أثر

 إباراهٔؿ باـ ُمّدفِنٔخ  افًًٔدة إخال  اـًُٚب ف ادٍٔدة إشٌٚب

 اْلّد

4 

 5 اإلشال  ذيًٜ افزمٚن وادُٚن فأشُٚذ ظٌد اهلل ٕٚصح ظِقان 
 6 أصقل افدظقة فِدـُقر ظٌد افُريؿ زيدان

 7 أصقل مذهٛ افنًٜٔ اإلثْك ظؼيٜ فِدـُقر افٍَٚري
 8 إؽٚثٜ افٍِٓٚن ٓبـ افَٔؿ

 9 أمٜ اإلشال  فـ َتقت فِدـُقر راؽٛ افنجّٚن
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 10 إمقال ّٕب ظٌٔد افَٚشؿ بـ شال 
 11 افٌدايٜ وافْٓٚيٜ ٓبـ ـثر

 12 تٚريخ افىزي
 13 تٚريخ أهؾ افذمٜ ف افًرا 

 14 افسبٜٔ افذاتٜٔ مـ افُُٚب وافًْٜ فِدـُقر هٚصؿ ظذ إهدل
 15 شُٚذ ُمّد إبراهٔؿ اْلّدتًريػ ؽر ادًِّغ بٚإلشال  فأ

 16 افَُقى افدرة ادٍَقدة وافٌٚيٜ ادْنقدة فِدـُقر أمحد ؾريد
 17 اَلٌدان ُمّد افنٔخ وافدواء افداء تذيٛ

 18 تذيٛ تًٓٔؾ افًَٔدة اإلشالمٜٔ أ.د ظٌد اهلل ظٌد افًزيز اْلزيـ 
 19 اْلٚمع ف افرشٚئؾ افدظقيٜ ْجع وترتٔٛ ظذ بـ ٕٚيػ افنحقذ

 20 ، ظذ ٕٚيػ افنحقذادًٌَُؾ وآمٚل ادٚض أصٚفٜ بغ اإلشالمٜٔ اْلوٚرة
 21 حوٚرة افًرب ؽقشُٚف فقبقن

 22 ُمّد حًٚنفِنٔخ اْلَق  اإلشالمٜٔ 
 23 ُمّد حًٚنفِنٔخ  حََٜٔ افُقحٔد

 24 حِٜٔ إوفٔٚء فأصٌّٓٚن
 25 افدظقة إػ اإلشال  تقمٚس آرٕقفد

 26 ٌٚرـٍٚروريافرحٔؼ ادخُق  فِّ
 27 زاد ادًِؿ افٔقمل مـ افًِؿ افؼظل 
 28 زوجٚت افٌْل فِنٔخ شًٔد أيقب

 29 شمحٜ اإلشال  ف مًٚمِٜ ؽر ادًِّغ فِدـُقر حُّٝ بـ بؼ
 30 شمحٜ اإلشال  ف مًٚمِٜ ؽر ادًِّغ فِدـُقر ظٌد اهلل افِحٔٚن

 31 افًرة افٌْقيٜ ٓبـ هنٚ 
 32 فِهالّب افًرة افٌْقيٜ



للماوس على العنىان األٌسر  ىل ألي عنىان اضغط على الزر، وللىص Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على 

 تنقل بٍه الصفحات أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downالمطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة 

 

296  

296 

 33 ذح افًَٔدة افىحٚويٜ ّٕب افًز اْلٍْل
 34 ذح افًَٔدة افقاشىٜٔ فًِثّٔغ

 35 افؼيًٜ فمجري
 36 صّس اإلشال  تًىع ظـ ؿرب زيٌريد هقُٕف

 37 صٍٜ افهٍقة ٓبـ اْلقزي
 38 صقر مـ حٔٚة افُٚبًغ فِدـُقر ظٌد افرمحـ افٌٚصٚ

 39 صٌٜٓ ؿٚض ٓبـ ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ
 40 افىٌَٚت افُزى ٓبـ شًد

 41 فهالّبفِدـُقر اظّر بـ ظٌد افًزيز 
 42 افًْػ ود ادرأة فأشُٚذ حًٚ  افديـ افىرؾٚوي

 43 ؾُح افٌالد فٌِالذري
 44 ؾُقح افنٚ  فِقاؿدي

 45 اْلُّٜ ف افدظقة إػ اهلل تًٚػ فًًٔد بـ ظذ بـ وهػ افَحىّٚن
 46 ؿهٜ اْلوٚرة ول ديقرإٝ

 47 افٌُٚئر فْلمٚ  افذهٌل
 48 ـُٚب إخال  ف اإلشال 

 49 ـُٚب افُقابغ فْلمٚ  ادَدد 
 50 ٓ شُقت بًد افٔق  بقل ؾْدل
 51 661مِٜ ادجُّع افُقئُٜ افًدد 
 52 مّقع افٍُٚوى ٓبـ تّٜٔٔ

 53 مـ دروس افدـُقر ظٌد افرمحـ افًديس
 54 افدويش إبراهٔؿمـ دروس افنٔخ 

 55 مـ دروس افنٔخ أّب إشحٚ  اْلقيْل
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 56 مـ دروس افنٔخ شٍر اْلقيع
 57 مـ دروس افنٔخ ظٚئض افَرّن

 58  افثٌُٔل افٌٚري ظٌدمـ دروس افنٔخ 
 59 مـ دروس افنٔخ ظذ ظٌد اْلٚفؼ افَرّن
 60 مـ دروس افنٔخ ُمّد إبراهٔؿ اْلّد 

 61 افنَْٔىل افددو اْلًـ ُمّدمـ دروس افنٔخ 
 62 مـ دروس افنٔخ ُمّد حًٚن 

 63 مـ دروس افنٔخ ُمّد حًغ يًَقب
 64 مـ دروس افنٔخ ُمّد صٚفح ادْجد

 65 مـ دروس افنٔخ ٌٕٔؾ افًقض
 66 مـ دروس شًٔد بـ مًٍر

 67 مـ دروس شٍر ظٌد افرمحـ اْلقال
 68 مـ مْٚشؽ اْلٟ وافًّرة فأفٌّٚن
 69 ٜ ف افَرآن وافًْٜ، فًع بـ ٕٚيػ مقشقظٜ افٌحقث وادَٚٓت افًِّٔ

 70 ادقشقظٜ افًربٜٔ افًٚدٜٔ
 71 ادقشقظٜ افٍَٜٓٔ افُقئُٜ 

 72 مقشقظٜ خىٛ ادْز ف مقؿع صٌُٜ ادْر
 73 ٓبـ افَٔؿ افهٔٛ افقابؾ

 74 مْٟٓ ادِؽ ظٌد افًزيز فًٌد اهلل بـ ظٌد ادحًـ افسـل

 
* * * 



للماوس على العنىان األٌسر  ىل ألي عنىان اضغط على الزر، وللىص Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على 

 تنقل بٍه الصفحات أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downالمطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة 

 

298  

298 

 هـذا هـو اإلسـالم

 

 الفهـرس



للماوس على العنىان األٌسر  ، وللىصىل ألي عنىان اضغط على الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على 

 تنقل بٍه الصفحات أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downهرس، وبىاسطة المطلىب  فً الف

 

299  

299 

 



للماوس على العنىان األٌسر  ىل ألي عنىان اضغط على الزر، وللىص Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على 

 تنقل بٍه الصفحات أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downالمطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة 

 

300  

300 

. َكؿ١َ اٶ٪يـ . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
. ؾع٠ٛ يًتؿهك ٸ غًل ايهُٛات ٚا٭قٗ ٚآ١ٜ ايًٌٝ ٚايٓٗلق  -1 . 10 
. ؾع٠ٛ يًتؿهك ٸ عذل٥ب ايبشلق -2 . . . . . . . . . . 14 
. ؾع٠ٛ يًتؿهك ٸ ٖفا ايهٕٛ ايععِٝ  -3 . . . . . . . . 18 
. ؾع٠ٛ يًتؿهك ٸ غًل اٱْهلٕ  -4 . . . . . . . . . . 22 
. ؾع٠ٛ يًتؿهك ٸ ايٓؿو ايبًك١ٜ -5 . . . . . . . . . . 26 
. ؾع٠ٛ يًتؿهك ٸ علمل ايٓشٌ -6 . . . . . . . . . . . 30 
. مل ايٌُٓؾع٠ٛ يًتؿهك ٸ عل -7 . . . . . . . . . . . 34 
. ق١ُ غًل ايبًك١ٜ -8 . . . . . . . . . . . . . . 38 
. ◘ بعج١ ايكنٌ ٚا٭ْبٝل٤ يًػًل ٚيٗلؾ٠ ايٓلى حملُؿ   -9 . . . 42 

. ٚزللست٘ َع ايٓلى ◘ سهٔ غًل قنٍٛ اهلل   - 10 . . . . 46 
. ايككإٓ ايهكِٜ َعذم٠ غليؿ٠ َٚتذؿؾ٠ ع٢ً َك ايعُٛق  -11 . . 50 
ٔٳ عٹٓؿٳ اهللٹ اٱن٬ّ  -12 ٕٻ ايؿٿٜ .إڇ . . . . . . . . . . . 54 
. قٍٛ اٱن٬ّ ٸ اٶهٝض عًٝ٘ اي٠٬ُ  ٚايه٬ّ  -13 . . . . . 58 
 62 . ٲلٕ ايهت١ ٚؾقد١ اٱسهلٕأقنلٕ اٱن٬ّ ا١ُه١ ٚأقنلٕ اٱ  -14
. ايكنٔ ا٭ٍٚ َٔ أقنلٕ اٱن٬ّ - 15 . . . . . . . . . 66 

. يٗلؾ٠ إٔ ٫ اي٘ إ٫ اهلل ٚإٔ ٣ُؿا قنٍٛ اهلل . . . . . . . 66 
. ايكنٔ ايجلْٞ َٔ أقنلٕ اٱن٬ّ إقل١َ اي٠٬ُ -16 . . . . . 70 
. ايكنٔ ايجليح َٔ أقنلٕ اٱن٬ّ إٜتل٤ ايمنل٠  -17 . . . . . 74 
. ايكنٔ ايكابع َٔ أقنلٕ اٱن٬ّ َّٛ قَٓلٕ - 18 . . . . . 78 
. ايكنٔ ا١لَو َٔ أقنلٕ اٱن٬ّ سر ايبٝت  - 19 . . . . . 82 

. إيٝ٘ نب٬ٝ َٔ إنتڀلع . . . . . . . . . . . . . . 82 
. ايتُهو بًكٜع١ اٱن٬ّ ٚا٠فق َٔ ا٫قتؿاؾ -20 . . . . . 86 



للماوس على العنىان األٌسر  ، وللىصىل ألي عنىان اضغط على الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على 

 تنقل بٍه الصفحات أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downهرس، وبىاسطة المطلىب  فً الف

 

301  

301 

. تٛسٝؿ اهلل تعلٮ  - 21 . . . . . . . . . . . . . 90 
. إغ٬ّ ايعٌُ هلل تعلٮ  - 22 . . . . . . . . . . . 94 
. اٱٲلٕ بلٶ٥٬ه١  - 23 . . . . . . . . . . . . . 98 
. ١اٱٲلٕ بل٭ْبٝل٤ ٚايكنٌ ٚايهتب ايهُلٜٚ  - 24 . . . . 102 
. اٱٲلٕ بليّٝٛ اٯغك  - 25 . . . . . . . . . . . 106 
. اٱٲلٕ بليكؿق غرلٙ ٚيكٙ  -26 . . . . . . . . . . 110 
. اي٤٫ٛ ٚايدلا٤  -27 . . . . . . . . . . . . . 114 
. إٕ ا٠هِ إ٫ هلل تعلٮ  - 28 . . . . . . . . . . . 118 
. ايتُهو بليه١ٓ ٚا٠فق َٔ ايبؿع  -29 . . . . . . . 122 
. ٜٓب نبل٥ك ايفْٛب  - 30 . . . . . . . . . . . 126 
. ادتٓلب َٛق ا١ٝل١ْ اٶػتًؿ١  -31 . . . . . . . . . 130 
. ايكب١ٜٛ ٜٓب ٳٝع اٶعل٬َت  -32 . . . . . . . . . 134 
. عؿّ أنٌ أَٛاٍ ايٓلى بليبلٌ٘  - 33 . . . . . . . . 138 
. عؿّ تتبع غڀٛات ايًٝڀلٕ  -34 . . . . . . . . . 142 
. ٝكٟ ا٬٠ٍ ٸ اٶڀعِ ٚاٶًكب ٚاٶًبو  -35 . . . . . 146 
. ٚقل١ٜ ايٓؿو ٚا٭ٌٖ َٔ ايٓلق  - 36 . . . . . . . . 150 
. ◘ ٖؿٟ  قنٍٛ اهلل   - 37 . . . . . . . . . . 154 
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