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 المقدمة
احلٛمد هلل ويمٗمك، واًمّمالة واًمسالم قمغم اًمٜمبل اعمّمٓمٗمك، وآًمف  

 ؛وبعد، اًمنموما، وأشمباقمف إمم يقم اًمٚم٘ما

وم٢من اًمِمباب ُمرطمٚمة اًم٘مقة واًمٜمِماط واحلٞمقية، يتٛمٞمز ومٞمٝما  -

اًمبدٟمٞمة، وظمّمب اًمٕماـمٗمة، اًمِمخص سماًمتٗمتح اًمذهٜمل، واًم٘مقة 

وأُمال اًمٙمبػمة واًمتٓمٚمٕمات اًمٙمثػمة، واحلرص اًمِمديد قمغم إظمذ 

 ُمـ يمؾ أًمقان احلٞماة سم٠ميمؼم ٟمّمٞمب.

وًمٕمؾَّ ٟمٔمرة وماطمّمة ذم اعمٕماضمؿ اًمٚمٖمقية اعمختٚمٗمة ؾمتبلم  -

، ومٝمل اشمدور طمقل هذه اعمٕماين اعمذيمقرة ؾمٚمٗمً  «َصَبَبَ»ًمؽ أن يمٚمٛمة 

 .«واحلقويةاحلقاةَوافؼوةَوادـعةَ»شمٕمٜمل 

وقمٚمٞمف: وماًمِمباب هبذه اخلّمال وشمٚمؽ اخلّمائص، ىمقة ٓ  

إذا  -ظماصة-شمٕمدهلا ىمقة ذم إظمّماب احلٞماة وٟمٛمقها وازدهارها 

.. .ُأطمسـ اؾمتٖمالًمف وٟمِماـمف ذم مجٞمع اعمجآت ويمؾ اًمتخّمّمات

ذم اعمزارع، واعمّماٟمع، واعمتاضمر، واعم١مؾمسات، ودور اًمٕمٚمؿ، 

 وؾمائر ُمٞماديـ اًمٜمِماط اًمٕمام واخلاص. وؾماطمات اًم٘متال، وجمآت اًمتٕمٛمػم،

وُمـ اعمٕمٚمقم أن اًم٘مقة اًمبدٟمٞمة ُمـ ٟمٕمؿ اهلل شمٕمامم قمغم سمٜمل آدم، يمل ي١مدي اإلٟمسان  -

 واضمبف ويبٚمغ أهداومف، وي١مدي احل٘مقق اعمادية وإدسمٞمة اعمٗمروضة قمٚمٞمف.

ة ظماصة ذم اًمقفمائػ اًم٘مٞمادي-وشمٚمؽ اعمزية  «احلؾقة»وهلذا ٟمرى يمتاب رسمٜما َٟمّقه قمغم هذه  

ـْ  يفَافوطائفَافؼقادية:َؾؿثًلَ -اًمٕماُمة ٟمجد إن اًمٞمٝمقد عما اقمؽمضقا قمغم أن سمٕمث اهلل ومٞمٝمؿ َُم



 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  )ي٘مقدهؿ ويرهيؿ احلؼ 

 [.747 ]اًمب٘مرة: (ڻ ۀ ۀ

ومٙماٟمت ـمبٞمٕمة اًم٘مقم ذم شم٘مدير إؿمخاص سماعمال هتٞمٛمـ قمٚمٞمٝمؿ، وشمٓمؾ ُمـ وراء طمٙمٛمٝمؿ قمغم  -

سماعمٕمادن اًمتل يّماهمقن  اأن اًمرضمال اًمٙمبار يٙمقٟمقن يمبارً  -ضَمؾَّ ؿم٠مٟمف-اهلل إُمقر، وم٠مومٝمٛمٝمؿ 

ُمٜمٝما واعمقاهب اًمتل يرزىمقن هبا، واًم٘مقة اًمٕمٚمٛمٞمة واًمبدٟمٞمة اًمتل دمٕمٚمٝمؿ يستٓمٞمٕمقن اًمٜمٝمْمة سمام 

ہ ہ ھ ھ  )هذه احل٘مائؼ:  اُمقضحً ؾمبحاٟمف وشمٕمامم حيٛمٚمقا ُمـ أقمباء، ىمال 

 .[747:اًمب٘مرة] (ھ ھ ے ے ۓ

ََ َافعؾم:َوفعل  َيف َافبسطة ًمألُمقر،  اُمدريمً  اوم٘مٞمٝمً  أن يٙمقن اًم٘مائد واحلايمؿ طمٙمٞماًم  معـى

 يمؾ رء ُمقضٕمف دون ُمٖمآة أو جماوماة. اواضٕمً 

أن يستٓمٞمع اإلٟمسان أداء ُما قمٚمٞمف، وأن يٜمٓمٚمؼ ذم اًمقضمف اًمذي  ومعـىَافبسطةَيفَاجلسم:َ

 .(1)يبتٖمٞمف دون أن يٖمٚمبف إقمٞماء أو ي٘مػ سمف داء

هذا اًمقصػ × ويمذًمؽ ٟمجد ذم ُمقضع آظمر ُمـ يمتاب اهلل قمغم ًمسان سمٜمت ٟمبل اهلل ؿمٕمٞمب  

أٟمف مجع اًمٙمٗمايات واعمقاهب واعم١مهالت اًمتل ٓسمدَّ ُمٜمٝما ذم يمؾ وفمٞمٗمة،  افذيَؿالَافػؼفاءَؾقه:

﮳ )وم٢من اًمبٜمت ىماًمت ًمقاًمدها:  ﮲   (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 .[76]اًم٘مّمص:

                                                   

( 5/313( حت٘مٞمؼ حمٛمقد حمٛمد ؿمايمر وأمحد حمٛمد ؿمايمر )افؼرآنجامعَافبقانَظنَتلويلَآيَ( )تػسرَافطزي)( اٟمٔمر: 1)

 ُمٍم. -ط. دار اعمٕمارف 
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َهاهـا:َ َهبا:هل اًمٓماىمة اعمادية اعمٕمٞمٜمة قمغم اًمقوماء سمام ُيٓمٚمب،  وافؼوة َيؼصد ىمقة  واألماكة

اًمدياٟمة وزيادة اًمرىماسمة اًمروطمٞمة، وي٘مٔمة اًمْمٛمػم اًمتل دمٕمؾ اإلٟمسان يدرك ُمس١موًمٞمتف، وي١مرىمف 

وم٠مُماٟمتف دمٕمٚمف ي١مدي ُما قمٚمٞمف سمدىمة، وىمدرشمف دمٕمٚمف يٜمٝمض  )ؾفوَأمغَؿوي( (1)ظمقف اًمتٗمريط ومٞمٝما

 إزقماج.سمام قمٚمٞمف دون 

وٕن هذه اًم٘مقة هبذه اعمثاسمة ذم مجٞمع اًمقفمائػ اًم٘مٞمادية واًمٕماُمة، يماٟمت رطمٚمة اًمِمباب ُمـ  

أظمٓمر اعمراطمؾ ذم طمٞماة اًمٜماس، ويمان هلا طمساب ظماص قمٜمد اهلل، عما؟ ٕهنا ُمرطمٚمة اًم٘مقة، وم٢من 

اإلٟمسان يبدأ وسمف ضٕمػ اًمٓمٗمقًمة، ويٜمتٝمل وسمف ضٕمػ اًمِمٞمخقظمة، يبدأ ضٕمٞمًٗما ُمٗمت٘مًرا ًمٚم٘مقة 

 عمادية وإدسمٞمة، ويٜمتٝمل وىمقاه اعمادية ضٕمٞمٗمة وإن يمان واؾمع اًمتجرسمة أو يمثػم اعمٕمرومة.ا

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )ىمال اهلل شمٕمامم:  

 .[54]اًمروم:َ(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

هلذا أومم اإلؾمالم رقماية ظماصة سماًمِمباب، ٟمٚمٛمح هذا ُمـ ظمالل اًمتدىمٞمؼ ذم ُمٕمٜمك ىمقل  

 .[31:افؽفف]َ(ۈ ٴۇۇ ۆ ۆ ۈ  )رسمٜما 

ويمٞمػ زاٟمتف قمٚمٞمف اًمسالم وشمدسمر آيات اًمٙمتاب اًمٕمزيز وهق حيدصمٜما قمـ ؿمباب يقؾمػ  

قمٚمٞمف ، وقمـ ٟمبل اهلل إسمراهٞمؿ طمٙمٞماًم  يًّاويمٞمػ يمان ىمققمٚمٞمف اًمسالم وقمـ ؿمباب ُمقؾمك  اًمٕمٗمة؟!

                                                   

( راضمع )ٟمٔمؿ اًمدرر ذم شمٜماؾمب أيات واًمسقر( ًمإلُمام سمرهان اًمديـ أيب احلسـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر اًمب٘ماقمل 1)

طمٞمان إٟمدًمز أيب /اًم٘ماهرة، واٟمٔمر )اًمبحر اعمحٞمط ذم اًمتٗمسػم( ًمإلُمام -( ط. ُمٙمتبة اسمـ شمٞمٛمٞمة 14/769)

 ( ط. ُمٓمبٕمة اًمسٕمادة سمٛمٍم.7/114)



 

ٿ ٿ )ويمٞمػ أٟمف ٟماوش إصٜمام سمٚمساٟمف، صمؿ سمٞمده، طمتك أضحك طمديث اًمٜماس اًمسالم 

 .[66]إٟمبٞماء:َ(ٹ ٹ ٹ ٹ

َيًّاوجسدَقًّاوكػسَقًّاوصحَقًّا)إيامكقمغم اًمٕمٜماية اًمتاُمة سماًمِمباب اعمسٚمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصيمذًمؽ طمث ٟمبٞمٜما  

اوظؼد اوؾؽرَيًّ ياَمعؼَافشبابَمنَ»: ملسو هيلع هللا ىلص ذم يمثػم ُمـ شمقضمٞمٝماشمف اًمنميٗمة، وُمـ ذًمؽ ىمقًمف (يًّ

ؾعؾقهَبافصومَاشتطاعَمـؽمَافباءةَؾؾقتزوجَؾنكهَأؽضَفؾبرصَوأحصنَفؾػرج،َومنَملَيستطعَ

 .(1)«ؾنكهَفهَوجاء

الَتزولَؿدماَظبٍدَيومَافؼقامةَ»: ملسو هيلع هللا ىلص وم٘مال اظماصًّ  اأن ًمٗمؽمة اًمِمباب طمساسمً  ملسو هيلع هللا ىلصيمذًمؽ سملمَّ  

ظـدَربهَحتىَُيسللَظنَمخس:َظنَظؿرهَؾقامَأؾـاه،َوظنَصبابهَؾقامَأبله،َوظنَمافهَمنَأينَ

 .(7)«وظنَظؾؿهَماذاَظؿلَؾقه؟َ،اـتسبه،َوؾقامَأكػؼه

: ملسو هيلع هللا ىلص ضمزاء اؾمت٘ماُمة اًمِماب قمغم اًمٓمريؼ اًم٘مقيؿ، ـمريؼ )اًمسٜمة اعمحٛمدية( وم٘مال ملسو هيلع هللا ىلصوسملمَّ  

 .(3)«..شبعةَيظؾفمَاهللَيفَطؾهَيومَالَطلَإالَطؾه:َإمامَظادل،َوصابَكشلَيفَظبادةَاهلل»

سماًمٓماىمات اعمادية  هلذا عما يماٟمت ومؽمة اًمِمباب أقمٛمر اًمٗمؽمات وأُمألها سماخلٞمال وأقمتاها 

وإدسمٞمة قمغم اًمسقاء، وهذه اخلقاص اًمتل طمٗمت سمٗمؽمة اًمِمباب ضمٕمٚمت هلذه اًمٗمؽمة وٕصحاهبا 

 ُمٙماٟمة ظماصة.

هبذا اًمزهر اعمتٗمتح ُمـ اًمِمباب  يمان حَيتٗمل دائاًم  ملسو هيلع هللا ىلصجيد أٟمف  ملسو هيلع هللا ىلصواعمت٠مُمؾ ًمسػمة ٟمبٞمٜما حمٛمد  

قا ُمِماقمؾ اًمٜمقر اًمتل أضاء اًمذيـ وهبقا هلل أقمامرهؿ ويمرؾمقا ًمف ىمقاهؿ، وماؾمتٓماقمقا أن يٙمقٟم

                                                   

 (.1461(، وُمسٚمؿ )5663أظمرضمف اًمبخاري ) (1)

 (.7/666(، وىمال: طمديث طمسـ صحٞمح، وصححف إًمباين ذم اًمسٚمسٚمة اًمّمحٞمحة )7417رواه اًمؽمُمذي ) (7)

 (.91(، )1631(، وُمسٚمؿ )1473رواه اًمبخاري ) (3)
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هبا اًمٔمٚمٛمة، يمام اؾمتٓماقمقا أن يٙمقٟمقا ـمالئع اًمٗمجر، اًمذي ـمٚمع قمغم اًمدٟمٞما سمحْمارة اإلؾمالم، 

اوُماد ٞمًّاوم٠مهمٜماها روطم سمٕمد أزُمات روطمٞمة وُمادية ـمحٜمت اًمبنمية وأؾم٘مٓمت ىمدرها، وضمٕمٚمت  يًّ

 مهتٝما ظمسٞمسة وطمريمتٝما يمٚمٞمٚمة.

دأ اإلؾمالم ي١مدي رؾماًمتف شم٠مدية رائٕمة سم ملسو هيلع هللا ىلصومٚمام فمٝمر هذا اًمِمباب اعم١مُمـ طمقل حمٛمد  -

 ضمٚمٞمٚمة، وماٟمتنم اخلػم ذم رسمقع إرض.

َـاكتَخصائصَٟمٗمسف سُمٕمث ذم ايمتامل ؿمباسمف، قمغم ؾمـ إرسمٕملم،  ملسو هيلع هللا ىلصًمٜمبل ا - )وإن

يمؾ ذًمؽ  افشبابَمنَؿوةَبـقانَوشعةَأؾقَورحابةَصدرَوظاضػةَحرةَوإؿبالَظارم(

سم٘مل ذم اًمٙمٞمان اًمٜمبقي طمتك حلؼ سماًمرومٞمؼ إقمغم، وماُمتد اًمِمباب ُمع قمٛمره اًمنميػ ومل 

 يٜمٙمٛمش.

جد ذم أقمامرهؿ ٟمْمارة، ومٝمؿ ؾمٞم ڤؿمباب اًمّمحاسمة اًمٜمافمر إمم ؾمػم يمذًمؽ وم٢منَّ  -

اًمذيـ سمذًمقا اجلٝمقد اعمْمٜمٞمة ذم شم٠مديب اًمباـمؾ، وىمٛمع همروره، ورومع راية احلؼ وإقمالن 

 صمقاسمتف وُمبادئف.

ـْ ىمتٚمقا ذم ُم١مشمة .ٜمام أٟمٔمر إمم سمٕمض اًمرضمال ُمـ اًمّمحاسمة اًمٙمرامطمٞم - )زيدَبنَ.. أشمذيمر َُم

ذم اًمثالصملم  اشم٘مريبً  ايماٟمقا ؿمباسمً  ڤ حارثة،َجعػرَبنَأيبَضافب،َظبدَاهللَبنَرواحة(

يٛمثٚمقن يمؼمياء اإليامن ومؽماهؿ حيت٘مرون اًمٙمٗمر وأهٚمف، ومٙمان  اُمـ أقمامرهؿ، يماٟمقا مجٞمٕمً 

وٓ شمٕمكم  ااًمقاطمد ُمٜمٝمؿ يرى أن اًم٘مقة اًمبدٟمٞمة واًمٓماىمة اعمادية ًمٚمروم ٓ شمساوي ؿمٞمئً 

ظمسٞمسة أطمد، وٓ شمرومع ىمدر ُمبدأ، ًمذا ىماشمٚمقا اًمروم سمٙمؾ اؾمتٕمالء ًمإليامن، واطمت٘مار 

 ًمٚمقصمٜمٞمة.

  ًيبٚمغ صماٟمٞمة قمنم ُمـ قمٛمره ُيقمم اًم٘مٞمادة، ويتقٓها سمجدارة إٟمف  اصٖمػمً  ايمذًمؽ أشمذيمر ؿماسم

 .)أشامةَبنَزيد(



 

  ؿمباب اًمّمحاسمة ممـ سمذًمقا وضحقا ذم سمدر وأطمد وهمػمها ُمـ اًمٖمزوات  اوأشمذيمر أيًْم

واًمرسايا، إهنؿ ؿمباب زاٟمف اإليامن، وزاٟمتف اعمٖماُمرة ذم ؾمبٞمؾ اهلل، واًمرومض اًمتام 

 ًمٕمبقدية اًمٓمقاهمٞمت واًمنمك اعمستبد.

 ،َمنَافـاحقةَافعسؽرية ومٕمٜمدُما أٟمٔمر إمم أئٛمة هذه إُمة  أماَمنَافـاحقةَافعؾؿقة: هذا

طمتك إنَّ قمٛمر سمـ اخلٓماب  ايمان وم٘مٞمٝمً  (َ)ظبدَاهللَبنَظباسومـ  اأرى أهنؿ يماٟمقا ؿمباسمً 

)ظبدَاهللَبنَافزبر،َوظبدَاهللَبنَضمٕمٚمف ذم ُمِمٞمخة إُمة رهمؿ صٖمر ؾمٜمف، يمذًمؽ يمان 

 .(ڤَظؿر،َافعبادفةَاألربعة،َأبوَهريرةظؿرو،َوظبدَاهللَبنَ

  يمذًمؽ وضمدٟما إئٛمة ُمـ سمٕمدهؿ حيٛمٚمقن ٟمْمارة اًمِمباب، طمتك إنَّ طمالوة اًمٕمٚمؿ

قمٜمدهؿ أذهٚمتٝمؿ قمـ طمالوة اعمادة واًمبحث ورائٝما وآؾمتٙمثار ُمٜمٝما، )يماإلُمام 

يمثػم ذم خمتٚمػ اعمجآت ممـ طم٘م٘مقا  (.. وهمػمهؿ.رمحف اهلل ، وأمحدرمحف اهلل اًمِماومٕمل

غم ُمر اًمٕمّمقر ًمألُمة اًمٜمٝمؿ اًمٕمٚمٛمل، واًمٜمٍم اًمٕمسٙمري، واًمت٘مدم اًمريايض، واًمٜمٔمام قم

 آضمتامقمل، ومٙماٟمقا سمحؼ ظمػم ُمثال حيتذى سمف.

سم٢مذن -وعما يمان اًمِمباب هؿ قمدة إُمة وُمست٘مبٚمٝما، ورس هنْمتٝما وشم٘مدُمٝما، وأُمٚمٝما اعمنمق  

 اية سمٚمقهمٝمؿ، ُمرورً ذقمٞمة ختص هذه اًمٗمئة ُمٜمذ سمدا اوضٕمت اًمنميٕمة اًمٖمراء أطمٙماُمً  -ريب

 .(1)«بادراهؼة»سم٠مظمّمب ومؽمات اًمِمباب، واعمٕمروومة ذم قمٍمٟما اًمراهـ 

                                                   

ىمال اسمـ ومارس:  .«رهق»اعمراه٘مة: ُم٠مظمقذة ُمـ و ذم قماعمٜما اعمٕماس. ار ؿمٞمققمً ُمّمٓمٚمح اعمراه٘مة ُمـ اعمّمٓمٚمحات إيمث (1)

 أصالن ُمت٘مارسمان، وم٠مطمدمها: همِمٞمان اًمٌمء اًمٌمء، وأظمر: اًمٕمجٚمة واًمت٠مظمػم. «افراء،َواهلاء،َوافؼاف»

 : همِمٞمف، ىمال ؾمبحاٟمف وشمٕمامم: )وٓ يرهؼ وضمقهٝمؿ ىمؽم وٓ ذًمة(.«رهؼهَاألمر»وم٠مُما إول: وم٘مقهلؿ  -

= 
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__________________________ 

هؼ: اًمٕمجٚمة  واعمراهؼ: اًمٖمالم اًمذي داٟمك احلٚمؿ، وأرهؼ اًم٘مقم اًمّمالة: أظمروها طمتك يدٟمق وىمت اًمّمالة إظمرى، واًمرَّ

 ]]راضمع  .[ واًمرهؼ: قمجٚمة ذم يمذب وقمٞمب13واًمٔمٚمؿ، ىمال ؾمبحاٟمف وشمٕمامم: )ومال خياف سمخسا وٓ ره٘ما( ]اجلـ:

 . ( ط. دار اًمٗمٙمر[[7/451ٓسمـ ومارس: ) «مؼايقسَافؾغة»

ف، اعمحارم وُما ٓ ظمػم ومٞم ار اسمـ ُمٜمٔمقر قمدة ُمٕماين ًمٚمرهؼ، ُمٜمٝما: اًمٙمذب، واخلٗمة، واحلدة، واًمسٗمف، واًمتٝمٛمة، وهمِمٞمً وذيم

 . ( ط. دار صادر[[131-16/178ٓسمـ ُمٜمٔمقر: ) «فسانَافعرب» ]]راضمع واًمٕمجٚمة، واهلالك، واًمٕمٞمش. 

 ًمٚمجقهري: «افصحاح» ]]راضمعؼ اًمٖمالم: إذا ىمارب آطمتالم. وُمٕمٔمؿ هذه اعمٕماين ُمقضمقدة ًمدى اعمراهؼ، وراه

  .[[( ط. دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم4/1564)

 وقمٚمٞمف: وماعمراه٘مة: شمدرج ٟمحق اًمٜمْمج اجلسٛمل واًمٕم٘مكم واًمٜمٗمز وآضمتامقمل.

َوادراهؼةَظذَأكواع:

 ؾمٜمة( وشم٘مال اعمراطمٚمة اإلقمدادية. 14إمم  17اعمراه٘مة اعمبٙمرة ُمـ )

 ؾمٜمة( وشم٘ماسمؾ اعمرطمٚمة اًمثاٟمقية. 17إمم  15ُمـ )اعمراه٘مة اًمقؾمٓمك 

شقؽوفوجقةَادراهقَادسؾمَادعارص،َتلفقفَد/ظبدَ»راضمع ]]ٜمة( وشم٘ماسمؾ اعمرطمٚمة اجلاُمٕمٞمة. ؾم 71إمم  18اعمراه٘مة اعمت٠مظمرة ُمـ )

ط. قمامل  793شم٠مًمٞمػ: طماُمد قمبد اًمسالم زهران ص «ظؾمَكػسَافـؿو»هـ،َوـتاب3141َص.َدارَافوثائق31ََافرمحنَافعقسويَص

 .[[م1999اًمٙمتب، اًم٘ماهرة 

واعمالطمظ: أن اعمٕمٜمك اًمِمائع طمقل اعمراه٘مة ُمٜمذ سمداية هذا اًم٘مرن اعمٞمالدي، ومٞمف يمثػم ُمـ اعمباًمٖمة واخلٓم٠م، إذ يرى سمٕمض * 

تٜمٗمٝما إزُمات اًمٜمٗمسٞمة، اًمٕمٚمامء اًمٖمرسمٞملم: أن اعمراه٘مة هل ومؽمة ُمـ اًم٘مٚمؼ وآضٓمراب، وهل قماصٗمة ؿمديدة، شمٙم

 وشمسقدها اعمٕماٟماة واإلطمباط واًمٍماع واًم٘مٚمؼ، وم٢مهنا ومؽمة ىمٞمٛمة يٛمر هبا يمؾ إٟمسان.

طمتك إنَّ سمٕمْمٝمؿ ؿمبف طمٞماة اعمراهؼ سمحٚمؿ ـمقيؾ ذم ًمٞمؾ ُمٔمٚمؿ، شمتخٚمٚمف أضقاء ؾماـمٕمة ختٓمػ اًمبٍم، أيمثر مما شميضء  -

ح سمذًمؽ قمدد ُمـ قمٚمامء اًمٜمٗمس اًمٖمرسمٞملم يمـ اًمٓمريؼ، ومٞمِمٕمر اعمراهؼ سماًمْمٞماع، صمؿ جيد ٟمٗمسف قمٜمد اًمٜمْمج، و ىمد  سَّ

تربقةَافشبابَادسؾمَفًباءَ» ًمٚمتقؾمع راضمع يمتاب: ]] .عمراه٘مة هل ُمرطمٚمة صمقرة وشمقشمر)ؾمتاٟمٚمكم هقل( واًمذي اقمتؼم ومؽمة ا

ًمـ )ؾمٛمػم  «ادراهؼون» ط. دار اعمجتٛمع ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ويمتاب:  13، ص17، ص3، ًمألؾمتاذ/ظماًمد اًمِمٜمتقت ص«وافدظاة

  .[[ط. ُمٓماسمع اًمؽماث سمٛمٙمة 7مجٞمؾ رايض( ص

شمٜمٗمل أن شمٙمقن اعمراه٘مة سماًمرضورة ُمرطمٚمة  "اًمدراؾمات احلديثٞمة"وهذا اعمٕمٜمك هق اعمٕمٜمك اًمِمائع ذم اًمٗمؽمات اعماضٞمة، سمٞمٜمام 

ُمرطمٚمة قمقاصػ وضٖمقط، سمٞمٜمام هل ُمرطمٚمة ٟمٛمق رسيع، وحتقل ُمـ اًمٓمٗمقًمة إمم اًمرؿمد، وأٟمٙمر قمٚمؿ اًمٜمٗمس احلديث: أنَّ 

= 



 

وشمستٛمر هذه إطمٙمام ُمٕمٝمؿ ًمتٜمٔمؿ طمٞماهتؿ آضمتامقمٞمة واًمسٚمقيمٞمة وإظمالىمٞمة وآىمتّمادية 

 واحلريمٞمة.

ًٓ  وفعلَافغايةَمنَذفك:  شمقفمٞمػ ـماىمات ه١مٓء اًمِمباب شمقفمٞمًٗما صحٞمًحا ًمٜمجٕمؾ ُمٜمٝمؿ رضما

 صاحللم ذم ذواهتؿ، ُمّمٚمحلم ًمٖمػمهؿ، ٟماومٕملم ُٕمتٝمؿ وجمتٛمٕماهتؿ.

واحل٘مٞم٘مة: أن اًمِمباب رهمؿ أهنؿ حمط يمؾ اهتامم ذم اإلؾمالم، إٓ أن اًمقاىمع اًمٕمٛمكم يؼمز ًمٜما 

 ًٓ  ُمة.أواضًحا ٕهؿ ىمٓماع ذم أي  إمها

جمرد يمالم، وأطماديث، وظمٓمب ـمقيٚمة، دون اهتامم ا ٟمرى طمديث اعمسئقًملم قمـ اًمِمباب ًمذ

طم٘مٞم٘مل هبؿ وسمٓماىماهتؿ، ُمتٜماؾملم أن سمٜماء اًمِمباب أهؿ ُمـ سمٜماء اجلسقر وشمٕمبٞمد اًمٓمرق، وأظمٓمر 

يماٟمت اًم٘مقى اًمِمباسمٞمة وماؾمدة أو ُمـ شمِمٞمٞمد اًمٕمامرات اًمِماه٘مة: ٕٟمف ٓ ىمٞمٛمة هلذه إؿمٞماء إذا 

 ُمٜمٝمٙمة.

__________________________ 

اعمراه٘مة ُمرطمٚمة ُمّمحقسمة سمٛمٔماهر ؾمٚمقيمٞمة، شمدل قمغم آٟمحراف أو ؾمقء اًمتقاومؼ، سمؾ يرى أن هذه اعمٔماهر ُما هل إٓ 

 ًمالؾمتزادة: راضمع:  ]] ة وأرسية وشمٕمٚمٞمٛمٞمة وجمتٛمٕمٞمة.طمآت قمارضة، شمّماطمب اًمٜمٛمق اًمرسيع ًمٚمٛمراهؼ سمسبب قمقاُمؾ سمٞمئٞم

دراشةَمؼاركةَيفَمشؽلتَ» ط. ُمٙمتبة اًمٜمٝمْمة اعمٍمية، واٟمٔمر:  196، ص195ص أمحد زيمل صاًمح/: د«ظؾمَافـػسَافسبوي»

َوادراهؼةَةشقؽوفوجق» قمـ:  ، ٟم٘ماًل 189ًمـ )ظمٚمٞمؾ قمقض( ص «ادراهؼغَيفَاددنَوافريف ، 144اجلسامين ص/ًمـ د «افطػوفة

قمبد /ًمألؾمتاذ «افـػسَافتؽويـيَظؾم» سمٖمداد، واٟمٔمر يمتاب:  -ط. ُمٜمِمقرات ُمٙمتبة آوماق قمرسمٞمة، وُمٙمتبة اًمٗمٙمر اًمٕمريب 145ص

َافـؿو» ط. دار اعمجتٛمع، ويمتاب:  196، ص189احلٛمٞمد اهلاؿمٛمل، ص َكػس طماُمد قمبد اًمسالم زهران، /: ًمألؾمتاذ«ظؾم

قمبد /ًمٚمديمتقر «دورَاألٍةَيفَتربقةَأوالدهاَتربقةَإشلمقةَيفَمرحؾةَافبؾوغ» ط. قمامل اًمٙمتب، ورؾماًمة ديمتقراه سمٕمٜمقان:  797ص

ه، 1411اًمرمحـ قمبد اخلاًمؼ طمجر، رؾماًمة ديمتقراه سمجاُمٕمة اإلُمام حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞمة، يمٚمٞمة اًمٕمٚمقم آضمتامقمٞمة، ىمسؿ اًمؽمسمٞمة 

َادراهؼة» ، واٟمٔمر ُم٘مال: 7، ص6ص َمرحؾة َحتديات َمواجفة َيف حمٛمد مجال اًمديـ حمٗمقظ، سماعمجٚمة اًمٕمرسمٞمة /ًمٚمقاء «ادربون

 .[[96ه، ص1468اين ( رسمٞمع صم173سماًمرياض )اًمٕمدد:
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دقمقية، طمٞمث ٟمجد اٟم٘مٓماقًما واضًحا سملم وضمدت ٟمٗمس اإلؿمٙماًمٞمة ذم إوؾماط اًميمذًمؽ 

اًمِمباب، إُمر اًمذي أدى سماًمدقمقة ًمٚمٗمِمؾ ذم اٟمتزاع هذه ومئات أهمٚمب رسملم، وسملم اًمٕمٚمامء واعم

إضمٞمال ُمـ أيدي أقمدائٝمؿ، ًمذا وم٢مٟمٜما سمحاضمة ُماؾمة إمم ُمزيد ُمـ اجلٝمقد اًمدقمقية اعمٕماسة 

قهلؿ، ًمٜمتٛمٙمـ ُمـ عمٕمرومة ُمِمٙمالت اًمِمباب وُما يدور ذم ظمٚمجات ٟمٗمقؾمٝمؿ، وداظمؾ قم٘م

 شمقضمٞمٝمٝمؿ شمقضمٞمًٝما صحٞمًحا.

وإٓ وم٢من همػمٟما ُمـ أقمدائٜما سماًمداظمؾ واخلارج ؾمٞمتٛمٙمٜمقن ُمـ اًمسٞمٓمرة اًمتاُمة قمغم قم٘مقل ؿمباسمٜما 

اًمال أظمالىمل، أو اًمٜمٛمقذج اإلسماطمل  ،اًمٚمٞمؼمازم اًمٖمريب اًمٜمٛمقذجرضقن قمٚمٞمٝمؿ ٗموسمٜماشمٜما، وؾمٞم

 وقمٜمدها ؾمٜمٜمدم ٟمدًُما ؿمديًدا، وٓت ؾماقمة ُمٜمدم!!

ًم٘ماءات ويمٚمامت  -أظمل اًم٘مارئ اًمٙمريؿ-ىمد يمان أصؾ هذا اًمبحث اعمٙمتقب سملم يديؽ هذا و

وًم٘مسؿ  -قماُمة-ىمٚمتٝما سمٚمساين وؾمٓمرهتا سمبٜماين ًمزُمالئل وإظمقاين ذم ُمسجد اجلاُمٕمة، ًمٚمٓمالب 

 ُمٜمذ ؾمٜملم ُمْمت يقم يمٜمت ـماًمًبا ذم اجلاُمٕمة. -ظماصة-اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة 

ٜمٗمز وُمـ طمقزم، ومل خيٓمر زم قمغم سمال، أو ًمٜمت طمريًّما آٟمذاك أن أؾمٓمر هذه اعمٕماين ىمد يمو

ًمٙمـ ذم أصمٜماء اًمسٜمة يسٜمح زم ذم اخلٞمال أن أؾمٓمرها ًمتٙمقن ُمادة ُمٗمردة، وأن أدومع هبا ًمٚمٜمنم، 

اًمتٛمٝمٞمدية ًمٚمامضمستػم ٟمٔمرت إمم واىمع ؿمباب وسمٜمات اجلاُمٕمات، ومقضمدشمف واىمًٕما ُمريًرا ضمًدا، 

 ؾمقًءا يقًُما سمٕمد يقم. طمٞمث شمٖمػمت اجلاُمٕمة شمٖمػًما يمبػًما، وأضحك احلال يزداد

 ، ويمثرت اًمٕمقاُمؾطمٞمث اٟمتنمت إومٙمار اًمْماًمة، واًمٕم٘مائد اًمٗماؾمدة، واًمرؤى اًمٙماؾمدة

قمـ اٟمتِمار آٟمحراومات اًمسٚمقيمٞمة وإظمالىمٞمة سمِمٙمؾ ٓ يّمدىمف اًمٕمدو ىمبؾ  اعمٗمسدة، ومْماًل 

 اًمّمديؼ.

 اًم٘مائؾ: ذيمرهام سما أصاسمٜمل ذوه

َيؿوتَافؼؾبَمنَـؿدٍَ َدثلَهذا

  
 إنَـانَيفَافؼؾبَإشلمَوإيامن 



 

َكبضَافؽتاب:

 -ضمؾ وقمال-ٚمف ]وسمٕمد آؾمتخارة وآؾمتِمارة[ قم٘مدت اًمٜمٞمة واًمٕمزم، واؾمتٕمٜمت سماًمرب يمهلذا 

قمغم مجع ُمادة هذا اًمسٗمر ُمـ دوماشمري اًم٘مديٛمة، وقمٛمدت إمم اًمٙمتب واعمّمادر واعمراضمع اًمتل 

اعم١مًمػ ٕظمدم سمف إظمقاين ُمـ اًمِمباب شمقومرت زم ذم ُمٙمتبتل آٟمذاك، واضمتٝمدت ذم يمتاسمة هذا 

 اعمسٚمؿ )ذم اعمرطمٚمة اجلاُمٕمٞمة وهل اعمرطمٚمة آٟمت٘ماًمٞمة إيمؼم وإظمٓمر ذم طمٞماهتؿ(.

  ًُمٞمسقًرا ًمٚمِمباب ذم أول  ؾمٝماًل  اوطماوًمت ىمدر اؾمتٓماقمتل أن يٙمقن هذا اًمبحث ٟماومٕم

هلؿ ذم درب اؾمت٘ماُمتٝمؿ، قمسك أن يٙمقن سمٛمثاسمة  اـمريؼ صالطمٝمؿ، وأن يٙمقن رومٞم٘مً 

وآؾمت٘ماُمة، وأن يٙمقن  ًمتزامٜمقر اهلادي، واعمرؿمد اًمبّمػم ًمٙمؾ ُمـ ؾمٚمؽ ـمريؼ آاًم

ًمٙمؾ ؿمٞمخ ُمريب  ا، وأن يٙمقن ُمٕمٞمٜمً ًمٙمؾ أٍخ ُمّمٚمح ذم ضماُمٕمتف أو يمٚمٞمتف أو ُمٕمٝمده اٟماومٕمً 

 ُمتخّمص ذم إصالح وشمقضمٞمف وشمرسمٞمة هذه اًمٗمئة اًمِمباسمٞمة.

  ٚمًة سماًمدواء اًمٜماضمع ُمـ يمتاب رسمٜما وؾمٜمة وطمرصُت أيام طمرص قمغم ذيمر إدواء ُُمَذيَّ

ذم إقماٟمة إظمقاين وأظمقايت ممـ ضٚمقا اًمٓمريؼ، أو ؾم٘مٓمقا ذم سمراصمـ  إيمقن ؾمببً  ملسو هيلع هللا ىلصٟمبٞمٜما 

اًمٗمتـ، أو اؾمتقمم اًمِمٞمٓمان قمٚمٞمٝمؿ ذم همٗمٚمٍة ُمـ اًمٖمٗمالت، أو ؾم٘مٓمة ُمـ اًمس٘مٓمات، 

ٙمقن سمٛمثاسمة اًمدؾمتقر )اًمٕمٚمٛمل واًمٕمٛمكم( اعمتقازن ًمٞم)ضريق(َوىمد ؾمٛمٞمت هذا اعمبحث 

وهق ذم ُم٘مدُمة، َ، وُما سمٕمدهاوُما سمٕمدها ًمٚمِماب اعمسٚمؿ اعمٚمتزم ذم أصمٜماء دراؾمتف اجلاُمٕمٞمة

 وإفقكَخطةَافبحث،َوهيَتتضؿنَافعـارصَافتافقة:وصمامٟمٞمة ومّمقل، وظمامتة، 

 :اؾفؿوكاافػصلَاألول:َ*َ

 اًمت٠مصٞمؾ اًمٚمٖمقي، وآصٓمالطمل عمٕمٜمك يمٚمٛمة )اًمِمباب(. ادبحثَاألول:َ-

َافثاين:َ- وأٟمقاع اًمٜمٛمق ًمدى اًمِمباب،  ؟وُمتك شمٜمتٝمل ؟ُمتك شمبدأ ُمرطمٚمة اًمِمباب ادبحث

 وظمّمائص اعمرطمٚمة اًمِمباسمٞمة.
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 ؿمباب اجلاُمٕمات؟! -ظماصة-عماذا احلديث إمم اًمِمباب ادبحثَافثافث:َ-

 أىمسام اًمِمباب. ادبحثَافرابع:َ-

اٟمحراف اًمِمباب، وأؾمباسمف، وريمزت احلديث ذم هذا ظمٓمقرة سمٞمٜمت ومٞمف  اخلامس:ادبحثََ-

اًمٕمٜمٍم قمغم إؾمباب اعمباذة اًمقاىمٕمٞمة، َويُمؼميات اعمِمايمؾ اًمتل شمٜمدرج حتتٝما اًمٙمثػم ُمـ 

 اجلزئٞمات، واًمتل هلا أيمؼم إصمر ذم إومساد ؿمباب اعمسٚمٛملم سماًمٗمٕمؾ، قمغم اًمٜمحق اًمتازم:

 اجلٝمؾ. ادطؾبَاألول:َ-

 وؾمائؾ اًمتٕمٚمٞمؿ. دطؾبَافثاين:اَ-

 وؾمائؾ اإلقمالم. ادطؾبَافثافث:َ-

 اًمٗمجقة اًمٙمبػمة سملم أسماء وإسمٜماء. ادطؾبَافرابع:َ-

صمؿ ذيمرت سمٕمض احلٚمقل اًمٕمٚمٛمٞمة واًمٕمٛمٚمٞمة اعمختٍمة ًمٚم٘مْماء قمغم هذا  ادطؾبَاخلامس:َ-

 آٟمحراف.

َ:بافؽؾقة.َ.وأهًلََ،فؾثاكوية.َ.اوداظًَافػصلَافثاين:َ*َ

- َ سمٞمٜمت ُما جيب قمغم اًمِمباب ومٕمٚمف قمٜمد اٟمتٝمائف ُمـ اعمرطمٚمة اًمثاٟمقية، وفمٝمقر ادبحثَاألول:

 ٟمتٞمجتف اًمدراؾمٞمة قمغم اًمٜمحق اًمتازم:

 سمٞمان ُمٕمٜمك احلٛمد. ادطؾبَاألول:-

 سمٞمان ومْمؾ هذه اًمِمٕمػمة اعمباريمة. ادطؾبَافثاين:َ-

 واًمِمٙمر.ذيمرت سمٕمض أىمقال اًمٕمٚمامء ذم اًمتٗمريؼ سملم احلٛمد  ادطؾبَافثافث:َ-

آؾمتخارة، ٓظمتٞمار اًمٙمٚمٞمة اعمٜماؾمبة اًمتل شمٕملم اًمِماب قمغم أُمر ديٜمف ودٟمٞماه، ادبحثَافثاين:ََ-

 قمغم اًمٜمحق اًمتازم:



 

 سمٞمان ُمٕمٜمك آؾمتخارة. ادطؾبَاألول:َ-

 سمٞمان وم٘مف آؾمتخارة سمٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ. ادطؾبَافثاين:َ-

 سمٞمان وم٘مف آؾمتِمارة. ادطؾبَافثافث:َ-

اضمتٝمدت ُمـ ظمالًمف ذم اإلضماسمة قمغم ؾم١مال )يمٞمػ يٜمجح اًمٓماًمب اعمسٚمؿ ذم ث:َادبحثَافثاف -

اجلاُمٕمٞمة سم٢مذن اهلل  احلٞماةوطمتك آٟمتٝماء ُمـ  اجلاُمٕمٞمة دراؾمتف اجلاُمٕمٞمة؟!( ُمٜمذ سمداية اًمدراؾمة

 شمٕمامم، ومذيمرت أن أهؿ اًمٕمقاُمؾ اعمساقمدة قمغم ذًمؽ:

َاألول:َ- ُمـ إدًمة قمغم أمهٞمة اإلظمالص وطم٘مٞم٘متف،  ااإلظمالص، سمٞمٜمت ومٞمف ؿمٞمئً  ادطؾب

وشمٗمّمٞمالت هاُمة حيتاضمٝما اًمِماب اعمسٚمؿ، صمؿ طمذرشمف ُمـ اًمرياء وهمقائٚمف، وقماىمبة صاطمبف ذم 

 .)ـقفَيتحذَافطافبَادسؾمَباإلخلص؟!(اًمدٟمٞما وأظمرة، وسمٞمٜمت سمٕمد ذًمؽ 

، اتقحَافتػوق(مػ): ذيمرت ومٞمف سمٕمض اًمٕمقاُمؾ اعمساقمدة قمغم اًمتٗمقق وؾمٛمٞمتٝما ادطؾبَافثاين:َ-

 ، وُمـ ذًمؽ:(شمرشمٞمب اًمٞمقم اعمثازم ًمٚمٓماًمب اجلاُمٕمل اعمتٛمٞمز)وذيمرت ًمف 

 اُمع سمٞمان وم٘مف هذه اعمس٠مًمة، صمؿ رؾمٛمت سمرٟماجمً  -اوآؾمتٞم٘ماظ ُمبٙمرً  ااًمٜمقم ُمبٙمرً  افػرعَاألول:َ-

ًمٚمِماب اعمسٚمؿ ومبٞمٜمت ًمف: ُمتك يٜمام؟ ويمٞمػ يٜمام؟ وُما هل اًمسٜمة ذم اًمٜمقم؟ وُماذا يٗمٕمؾ  ٞمًّاواىمٕم

قمٜمد آؾمتٞم٘ماظ ُمـ اًمٜمقم؟ وُماذا جيب أن يٗمٕمؾ قمٜمد دظمقل اخلالء؟ ويمٞمػ يتٓمٝمر ُمـ 

 يمام صمبت ذم صحٞمح اًمسٜمة. ملسو هيلع هللا ىلصاحلدصملم؟ ووصٗمت ًمف اًمقضقء اًمثاسمت قمـ رؾمقًمٜما 

أو اجلقرسملم( وأن هذا إُمر  ،)اعمسح قمغم اخلٗملمُمـ وم٘مف  يسػًما اسمٞمٜمت ومٞمف ؿمٞمئً  افػرعَافثاين:َ-

 ـ.ي اعمساومرلماعمٖمؽمسم ظماصة سمٕمض اًمٓمالب ،حيتاج إًمٞمف اًمٓمالب

سمٞمٜمت ومٞمف )سمٕمض اًمبدع اعمٜمتنمة اعمتٕمٚم٘مة سماًمقضقء( صمؿ اضمتٝمدت ذم طمثف قمغم:  افػرعَافثافث:َ-

أمهٞمة ذًمؽ، وومْمائؾ هذا إُمر، وظمٓمقرة  اطمْمقر صالة اًمٗمجر ذم اعمسجد مجاقمة، ُمبٞمٜمً 

 اًمتٙماؾمؾ قمـ أداء هذه اًمٗمريْمة اًمٕمٔمٞمٛمة.
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َافرابع:َ- ٌمء ُمـ سم ملسو هيلع هللا ىلصسمٞمٜمت ومٞمف )وم٘مف اًمّمالة( ويمٞمػ يّمكم يمام َصغمَّ رؾمقل اهلل  افػرع

آظمتّمار، وُما هل إذيمار اًمّمحٞمحة اًمتل يٜمبٖمل أن ي٘مقهلا ذم أصمٜماء ذهاسمف وإياسمف، وسمٞمٜمت أٟمف 

، وؾمٜمة: اعمٙمث ذم اعمسجد سمٕمد صالة اًمٗمجر طمتك اسٜمة اعمٝمجقرة قمٛمقُمً يستحب أن حيٞمل اًم

 ومْمؾ ذًمؽ ُمـ اًمٙمتاب وصحٞمح اًمسٜمة. اـمٚمقع اًمِمٛمس، ُمبٞمٜمً 

 ظذَافـحوَافتايل:أفمٝمرت ومٞمف إُمر سمؼم اًمقاًمديـ،  دطؾبَافثافث:اَ-

 ومْمؾ سمر اًمقاًمديـ ذم اًمٙمتاب، وصحٞمح اًمسٜمة. افػرعَاألول:َ-

 ُمـ اًمٕم٘مقق ذم هذه إزُمان.اًمتحذير  افػرعَافثاين:َ-

 سمٞمان يمٞمٗمٞمة اًمؼم سماًمقاًمديـ سمٓمري٘مة قمٛمٚمٞمة. افػرعَافثافث:َ-

 وم٘مف اًمتٕماُمؾ ُمع اًمقاًمديـ. افػرعَافرابع:َ-

 ،َظذَافـحوَافتايل:سمٞمٜمت ًمف ُماذا يٗمٕمؾ قمٜمد إرادة اخلروج ُمـ اعمٜمزل ادطؾبَافرابع:َ-

 إفمٝمار ٟمٕمٛمة اًمٚمباس. افػرعَاألول:َ-

 ظمٓمقرة اشمباع اعمقضة اًمٖمرسمٞمة اعمخاًمٗمة ًمٚمنميٕمة اإلؾمالُمٞمة ذم اعمالسمس واعمٔماهر. افػرعَافثاين:َ-

 طمٙمؿ اإلؾمبال، وطمٙمؿ اًمتِمبف سمٖمػم اعمسٚمٛملم ذم اعمٚمبس واًمزي. افػرعَافثافث:َ-

 ، وسمٞمٜمت ًمف اًمسٜمة ذم ًمبس اًمٜمٕمؾ.اسمٞمٜمت ومٞمف طمٙمؿ آٟمتٕمال واىمٗمً  افػرعَافرابع:َ-

 ؾ اًمِماب قمٜمد اًمٕمزم قمغم اخلروج ُمـ اًمبٞمت؟!سمٞمٜمت ومٞمف ُماذا يٗمٕم افػرعَاخلامس:َ-

وؾصؾتَيفَهذهَسمٞمٜمت ومٞمف ًمٚمِماب ُماذا يٗمٕمؾ ذم أصمٜماء ؾمػمه إمم اجلاُمٕمة،  ادطؾبَاخلامس:َ-

 اجلزئقةَظذَافـحوَافتايل:

 سمٞمٜمت ًمٚمِماب يمٞمػ يستثٛمر وىمتف طمتك يّمؾ إمم اجلاُمٕمة؟! افػرعَاألول:َ-

ًمف ومْمؾ اًمذيمر، وسمٕمض أطمٙمام اًمذيمر، وٟمامذج  اأمهٞمة احلرص قمغم اًمذيمر، ُمبٞمٜمً  افػرعَافثاين:َ-

 ُمـ إذيمار. ملسو هيلع هللا ىلصمما صح قمـ رؾمقل اهلل 



 

َ:!!(..َأحؽام.فؾطريق)بعـوان:َافػصلَافثافثَ*َ

-ََ أول طمؼ ُمـ طم٘مقق اًمٓمريؼ )وهق همض اًمبٍم( وومّمٚمت ذم هذه اًمٜم٘مٓمة ادبحثَاألول:

 قمغم اًمٜمحق اًمتازم:

 إدًمة اًمنمقمٞمة ُمـ اًمٙمتاب واًمسٜمة قمغم وضمقب همض اًمبٍم. ادطؾبَاألول:َ-

اًمِمبٝمات اًمتل يٚم٘مٞمٝما اًمِمٞمٓمان قمغم أًمسٜمة سمٕمض اًمِمباب ًمٞمتذرقمقا هبا قمٜمد  ادطؾبَافثاين:َ-

 اًمقىمقع ذم هذه اعمٕمّمٞمة اخلٓمػمة.

 سمٞمٜمت ومٞمف احلٚمقل اًمٕمٛمٚمٞمة هلذه اعمِمٙمٚمة. ادطؾبَافثافث:َ-

-ََ سالم( سماقمتباره ؿمٕمػمة ُمـ أقمٔمؿ ؿمٕمائر اإلؾمالم، قمغم ذيمرت ومٞمف )إًم٘ماء اًمادبحثَافثاين:

 اًمٜمحق اًمتازم:

 .اُمٕمٜمك اًمسالم ًمٖمة، واصٓمالطًم  ادطؾبَاألول:َ-

 طمٙمؿ اًمسالم، وأدًمتف ُمـ اًمٙمتاب واًمسٜمة. ادطؾبَافثاين:َ-

 وم٘مف اًمسالم، ويمٞمٗمٞمتف. ادطؾبَافثافث:َ-

 سمدع اًمسالم، واعمٜمٝمٞمات اخلاصة سمف. ادطؾبَافرابع:َ-

ذيمرت ومٞمف ُمٕمٜمك )احلؼ اًمثاًمث ُمـ طم٘مقق اًمٓمريؼ، وهق يمػ إذى( قمغم افثافث:ََادبحثَ-

 اًمٜمحق اًمتازم:

 ظمٓمقرة إذى قمغم اإلؾمالم واعمسٚمٛملم. ادطؾبَاألول:َ-

 إدًمة قمغم حتريؿ إذى ُمـ اًمٙمتاب واًمسٜمة. ادطؾبَافثاين:َ-

 ظمٓمقرة ُما يٗمٕمٚمف سمٕمض اًمِمباب اعمستٝمؽم ذم اًمِمقارع واًمٓمرىمات اًمٕماُمة. ادطؾبَافثافث:َ-

-ََ سمٞمٜمت ومٞمف احلؼ اًمراسمع ُمـ طم٘مقق اًمٓمريؼ )وهل ُمس٠مًمة إُمر سماعمٕمروف ادبحثَافرابع:

واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر( سمٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ، قمغم اًمٜمحق اًمتازم عما وىمع ُمـ ظمٚمؾ ذم ومٝمؿ يمثػم ُمـ 
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قمٜمد اؿمتداد اًمٗمتـ ذم اعمدارس  -ظماصة-ٕمػمة اعمباريمة إطمٙمام اًمنمقمٞمة اخلاصة هبذه اًمِم

 واجلاُمٕمات:

 .اُمٕمٜمك إُمر سماعمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ًمٖمة، واصٓمالطًم  ادطؾبَاألول:َ-

 طمٙمؿ إُمر سماعمٕمروف. ادطؾبَافثاين:َ-

 عماذا ٟم٠مُمر سماعمٕمروف وٟمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر؟! ادطؾبَافثافث:َ-

 صقر ُمـ اعمٜمايمػم اعمٜمتنمة اًمقاضمب شمٖمٞمػمها. ادطؾبَافرابع:َ-

 يمٞمٗمٞمة إٟمٙمار اعمٜمٙمر سمٓمري٘مة قمٚمٛمٞمة وقمٛمٚمٞمة؟! ادطؾبَاخلامس:َ-

َ:(%344َافــضريقَافدحقح:َو)َافػصلَافرابع:*َ

َذيمرت ومٞمف ُماذا يٗمٕمؾ اًمِماب قمٜمد اىمؽماسمف ُمـ أؾمقار اجلاُمٕمة؟!ادبحثَاألول:ََ-

ٚمت ومٞمف ُما يٛمٙمـ ومٕمٚمفادبحثَافثاين:ََ- قمٜمد دظمقل اجلاُمٕمة، وسماًمتحديد قمٜمد دظمقل ىماقمة  َأصَّ

 اعمحارضات؟!

-ََ ذيمرت ومٞمف أمهٞمة اًمتٗمقق ذم اًمدراؾمة اجلاُمٕمٞمة، وسمٞمٜمت ًمف أيمثر ُمـ قمنمة ادبحثَافثافث:

 ًمٚمِماب اعمٚمتزم. -ظماصة-أؾمباب ًمبٞمان أمهٞمة اًمتٗمقق اًمدراد 

ٚمُت ومٞمف ُما جيب أن يتحغم سمف اًمٓماًمب اعمسٚمؿ ُمادبحثَافرابع:ََ- ـ ؾمامت وصٗمات ًمٙمل وَمّمَّ

يٙمقن ـماًمب قمٚمؿ ٟمجٞمب ُمتٛمٞمز، وىمد ومّمٚمت ذم هذه اًمٜم٘مٓمة، عما أراه ُمـ ومساد أظمالىمل واؾمع 

 إٓ ُمـ رطمؿ ريب. -ظماصة-ُمٜمتنم ذم أوؾماط يمثػم ُمـ ؿمباب اعمسٚمٛملم قماُمة، وـمالب اًمٕمٚمؿ 

ذيمرت سمٕمض احلدود اًمنمقمٞمة، وأداب اعمرقمٞمة اًمتل جيب أن يتحغم هبا ادبحثَاخلامس:ََ-

ِماب اًمدارس ُمع أؾمتاذه ذم اجلاُمٕمة، واضمتٝمدت قمغم إطمٞماء )ظمٚمؼ إدب( ُمع إؾمتاذ اًم

 سمٕمض آصمار اًمسٚمػ طمقل هذا اخلٚمؼ اًمٗماضؾ. اواعمٕمٚمؿ ُمبٞمٜمً 



 

-ََ َافسادس: ًٓ ادبحث ًمتٜمٔمٞمؿ وىمت ـماًمب اًمٕمٚمؿ سمّمقرة  يماُماًل  ؿماُماًل  وضٕمت ومٞمف ضمدو

قمٛمٚمٞمة ـمقال إؾمبقع، طمتك ٓ يٓمٖمك وىمت اًمدراؾمة اًمٜمٔماُمٞمة اًمدٟمٞمقية قمغم اًمدراؾمة اًمنمقمٞمة، 

 صمؿ أضمبت قمغم سمٕمض إؾمئٚمة اهلاُمة قمغم اًمٜمحق اًمتازم:

 ذيمرت ومٞمف يمٞمػ أذايمر؟! ادطؾبَاألول:َ-

 يمٞمػ أٟمٔمؿ وىمتل؟! ادطؾبَافثاين:َ-

عم٘مؽمطمة اًمتل ٟمّمح هبا قمٚمامء اًمنمع، وقمٚمامء اًمٜمٗمس واًمٓمب ًمٚمتٖمٚمب احلٚمقل ا ادطؾبَافثافث:َ-

 .ان واًمرسطمانقمغم اًمٕم٘مبات اًمتل شم٘ماسمؾ اًمٓماًمب ذم أصمٜماء دراؾمتف، وُمذايمراشمف يماإلمهال واًمٜمسٞم

َ:STARTING POINTَكؼطةَبدايةافػصلَاخلامس:َ*َ

 واخلاص.ذيمرت ومٞمف اًمقاىمع اعمزري ًمٚمجاُمٕمات سمٜمققمٞمٝما احلٙمقُمل َادبحثَاألول:َ-

 سمٞمٜمت ومٞمف أمهٞمة آؾمت٘ماُمة قمغم ديـ رب اًمٕماعملم، قمغم اًمٜمحق اًمتازم:ادبحثَافثاين:ََ-

 وآؾمت٘ماُمة. ًمتزاماًمت٠مصٞمؾ اًمٚمٖمقي واًمنمقمل عمٕمٜمك آ ادطؾبَاألول:َ-

 عماذا ٟمٚمتزم سمديـ اهلل؟! ادطؾبَافثاين:َ-

 ؟!ًمتزامُما هل ُمراطمؾ آ ادطؾبَافثافث:َ-

ََيمٞمػ أًمتزم سمديٜمل؟! ادطؾبَافرابع:َ-

 سمٞمٜمت ومٞمف أمهٞمة شمزيمٞمة اًمٜمٗمس اًمبنمية اعمسٚمٛمة قمغم اًمٜمحق اًمتازم:ادبحثَافثافث:ََ-

 عماذا هنتؿ سمجاٟمب اًمؽمسمٞمة؟! ادطؾبَاألول: -

اٟمِٞمَّة؟! ادطؾبَافثاين:َ- سمَّ  عماذا هنتؿ سم٢مطمٞماء اًمرَّ

 سمٞمٜمت ومٞمف ُمٕمامل اعمٜمٝمج اًمؽمسمقي اعمتقازن اًمّمحٞمح. ادطؾبَافثافث:َ-

 ادبحثَافرابع:َذـرتَؾقهَـقفَيريبَاإلكسانَكػسه؟!َوجعؾتفاَيفَحماورَظذَافـحوَافتايل: -
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اًمٗمارق سملم أهؾ اًمسٜمة  ااًمؽمسمٞمة اإليامٟمٞمة قمٜمد أهؾ اًمسٜمة سمتٗمّمٞمؾ يمبػم ُمبٞمٜمً  ادطؾبَاألول: -

 ظذَافـحوَافتايل:ذم شمرسمٞمتٝمؿ ٕشمباقمٝمؿ  -هداهؿ اهلل-وسملم اًمّمقومٞمة 

 ذيمرت أؾمباب إطمٞماء اًمؽمسمٞمة اإليامٟمٞمة. افػرعَاألول: -

ذيمرت قمقاُمؾ إطمٞماء اًمؽمسمٞمة اإليامٟمٞمة قمـ ـمريؼ جماهدة اًمٜمٗمس، دراؾمة أؾمامء  افػرعَافثاين: -

خلقف ُمـ اهلل، اإليمثار ُمـ اًمتٕمبد، اًمٜمٔمر ذم ؾمػم ؾمٚمٗمٜما اهلل وصٗماشمف، يمثرة اًمذيمر، اؾمتِمٕمار ا

 اًمّماًمح.

 ريمزت ومٞمف قمغم اًم٘مرآن ودوره ذم إصالح اًمٜمٗمس اًمبنمية. افػرعَافثافث: -

 ظذَافـحوَافتايل:اًمؽمسمٞمة اًمسٚمقيمٞمة وإظمالىمٞمة قمٜمد أهؾ اًمسٜمة،  ادطؾبَافثاين: -

ُمـ أمهٞمة اًمتحكم سمإظمالق احلٛمٞمدة ُمـ اًمٙمتاب وصحٞمح  اذيمرت ومٞمف ـمرومً  افػرعَاألول: -

 اًمسٜمة.

 ذيمرت ومٞمف قمقاُمؾ شمٜمٛمٞمة اًمؽمسمٞمة اًمسٚمقيمٞمة وإظمالىمٞمة. افػرعَافثاين: -

ُمـ إظمالق احلٛمٞمدة اًمتل جيب قمغم اعمسٚمؿ اعمٚمتزم أن  ايمبػمً  اقمددت ومٞمف قمددً  افػرعَافثافث: -

 يتحغم هبا.

ظذَعمٜمٝمجٞمة، وذيمرت ومٞمف شمٗماصٞمؾ طمقل هذه اجلزئٞمة اهلاُمة، اًمؽمسمٞمة اًمٕمٚمٛمٞمة ا ادطؾبَافثافث: -

 افـحوَافتايل:

 ذيمرت ومٞمف عماذا ٟمٓمٚمب اًمٕمٚمؿ؟! افػرعَاألول: -

ذيمرت ومٞمف ومْمؾ ـمٚمب اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ُمـ اًم٘مرآن وصحٞمح اًمسٜمة، وُمـ آصمار  افػرعَافثاين: -

 ؾمٚمٗمٜما اًمّماًمح.

 وقمقاُمؾ ٟمجاح ذًمؽ. ومّمٚمت ومٞمف يمٞمٗمٞمة حت٘مٞمؼ اًمؽمسمٞمة اًمٕمٛمٚمٞمة، افػرعَافثافث: -



 

 ومّمٚمت ومٞمف أمهٞمة اعمٜمٝمجٞمة ذم ـمٚمب اًمٕمٚمؿ. افػرعَافرابع: -

سمٞمٜمت ومٞمف يمٞمػ يٛمٙمـ ًمٚمِماب دراؾمة اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل؟ ويمٞمػ يٛمٙمـ ًمٚمِماب  افػرعَاخلامس: -

 أن يستٗمٞمد ُمـ اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة؟!

ـْ هق اًمٕمامِل اًمذي ي١مظمذ قمٜمف اًمٕمٚمؿ؟! افػرعَافسادس: -  سمٞمٜمت ومٞمف ًمٚمِماب اعمسٚمؿ َُم

قمرضت ٕؾمامء يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء اعمِمٝمقريـ سمّمحة آقمت٘ماد، وؾمالُمة اعمٜمٝمج  افػرعَافسابع: -

وطمتك قمٍمٟما هذا، ًمٞمسٝمؾ قمغم اًمٓماًمب ُمراضمٕمة يمتب وومتاوى وآصمار ه١مٓء  ملسو هيلع هللا ىلصُمـ ًمدن اًمٜمبل 

 إؿمٞماخ إصمبات.

 ذيمرت ومٞمف آومات اًمٕمٚمؿ اًمتل ىمد شمٚمحؼ سمبٕمض ـمٚمبة اًمٕمٚمؿ. افػرعَافثامن: -

 وصٗمُت ومٞمف يمٞمػ ي٘مرأ ـماًمب اًمٕمٚمؿ اًمٙمتب؟ وعمـ ي٘مرأ؟ :افػرعَافتاشع -

ًٓ  افػرعَافعارش: - يتْمٛمـ اعمراطمؾ اًمتل يبدأ هبا اًمٓماًمب ذم يمؾ ومـ سم٢مذن  ٞمًّاقمٚمٛم وضٕمت ضمدو

 اهلل شمٕمامم.

وسمٞمٜمت ومٞمف قمقاُمؾ اًمبٜماء آضمتامقمل ، رت ومٞمف أمهٞمة اًمؽمسمٞمة آضمتامقمٞمة: ذيمادطؾبَافرابعَ-

 اجلاُمٕمل.اًمسٚمٞمؿ ذم طمٞماة اًمِماب 

َ:سارادَافػصلَافسادس:*َ

 : وذيمرت أمهٞمة اًمؽمسمٞمة اًمٜمٗمسٞمة اًمسٚمٞمٛمة ذم طمٞماة اًمِماب اجلاُمٕمل.األولادطؾبَ -

  : أذت ومٞمف إمم اًمؽمسمٞمة اًمدقمقية اًمسٚمٞمٛمة اعمتزٟمة اًم٘مائٛمة قمغم اًمقضمٝملم.افثاينادطؾبَ -

-ََ َافثافثادبحث َبافشاب َيؾحق َؿد َافذي َاالكتؽاس، َخطورة َؾقه َذـرت َمنَ: َؾسة بعد

َاشتؼامته،َوـقػقةَمواجفةَذفكَظذَافتػصقلَافتايل:

 ُمٕمٜمك آٟمتٙماس وظمٓمقرشمف. ادطؾبَاألول: -
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 ذيمرت أٟمقاع آٟمتٙماس. ادطؾبَافثاين: -

ذيمرت ومٞمف ُمٔماهر اًمتآيمؾ اإليامين، واخلٚمؾ اًمبلم ذم طمٞماة سمٕمض ُمـ يسٛمقن  ادطؾبَافثافث: -

 سماعمٚمتزُملم ُمـ اًمٜماطمٞمة اًمسٚمقيمٞمة.

 اًمٕمٚمٛمل واًمٕمٛمكم. )اخلؾلَيفَاالفتزام(ذيمرت قمالج  طؾبَافرابع:اد -

َ:االفتزاموؾوبقا:َافسابعافػصلَ*َ

َوؾقهَمطؾبان:َ:األولادبحثََ-

ُمـ اًمِمبٝمات اًمتل ىمد يٚم٘مٞمٝما اًمِمٞمٓمان قمغم أًمسٜمة سمٕمض  اذيمرت ومٞمف قمددً  ادطؾبَاألول:َ-

اًمِمباب، ومتثٜمل آطمادهؿ قمـ آًمتزام سمديـ اهلل، وىمٛمت سماًمرد قمٚمٞمٝما ُمـ يمالم اهلل شمٕمامم، وُما 

ذم شمٗمٜمٞمد هذه اًمِمبٝمات،  اوطمديثً  ، وسمٞمٜمت يمالم اًمٕمٚمامء ىمدياًم ملسو هيلع هللا ىلصصح ُمـ يمالم ٟمبٞمٜما اعمّمٓمٗمك 

 .)داذاَالَكؾتزم؟!(ن .. ويمؾ هذا أدرضمتف حتت قمٜمقا.واًمرد قمٚمٞمٝما

ىمٛمت ومٞمف سماًمرد قمغم ؿمبٝمات سمٕمض همالة اًمِمباب ممـ هجروا اًمدراؾمة ذم  ادطؾبَافثاين: -

 يمٚمٞمات اًمٓمب واهلٜمدؾمة وهمػمها سمسبب ؿمبٝمات ومٙمرية ظماـمئة وسماـمٚمة.

َافػصلَافثامن:َضريقَافـجاة*

 اجتفدتَؾقهَظذَافـحوَافتايل:

 .اواصٓمالطًم ُمٕمٜمك يمٚمٛمة اًمدقمقة ًمٖمة  ادطؾبَاألول: -

حُت ومٞمف ومْمؾ اًمدقمقة إمم اهلل. ادطؾبَافثاين: -  وضَّ

 سمٞمٜمت ومٞمف طمٙمؿ اًمدقمقة إمم اهلل. ادطؾبَافثافث:َ-

 ًمقاىمع إُمة. وشمٗمّمٞماًل  ذيمرت شم٠مصٞماًل  ادطؾبَافرابع:َ-



 

:َذـرتَؾقهَأنَافوطقػةَافغافقةَافتيَجيبَظذَـلَصابَمسؾمَيفَاجلامعةَأنَفثافثاَادبحث -

 أمهقةَذفك.َا)افدظوةَإػَاهلل(َمبقـًَيشغؾفاَهيَ

َ:َبقـتَؾقهَداذاَكجتفدَيفَدظوةَافـاسَإػَاهللَتعاػ؟افرابعادبحثَ -

:َأجبتَؾقهَظنَبعضَافشبفاتَافتيَتثـيَافؽثرَمنَافشبابَادؾتزمَظنَاخلامسادبحثََ-

 افتحركَافصحقحَفدينَاهلل؟!َثمَؿؿتَبافردَظؾقفاَبػضلَاهللَتعاػ.

َ:افرجلَاألفف:َافتاشعافػصلَ*َ

ادبحثَاألول:َذـرتَؾقهَذخائرَكجاحَاألخَادؾتزمَيفَاجلامعة،َوافسامتَافتيَتمهلَهذاَ -

 افشابَادستؼقمَفقـرصَدينَاهللَتعاػَداخلَأشوارَاجلامعة،َظنَضريق:

 ًمرسمف وظماًم٘مف. اأن يٙمقن هذا إخ ُمٗمت٘مرً  ادطؾبَاألول: -

 ذا روطماٟمٞمة. ٞمًّاأن يٙمقن إخ رسماٟم ادطؾبَافثاين: -

 وبقـتَمعـىَذفك: )إياكَأريدَوؾقَماَتريد(أن يٙمقن ؿمٕماره ذم دقمقشمف  ادطؾبَافثافث: -

أن اإلظمالص ؾمبٌب ًمالٟمتّمار اًمدقمقي، ومذيمرت أمهٞمة حتكم إخ اًمداقمل إمم  افػرعَاألول:َ-

 ووَحتَأشبابَذفكَمـفا:اهلل سماإلظمالص، 

 ذيمرُت قمالُمات اًمداقمٞمة اعمخٚمص. افغصنَاألول: -

 ذيمرُت ومٞمف أصمر اإلظمالص ذم اًمدقمقة. افغصنَافثاين:َ-

ويمٞمػ أن هذا إُمر ُمـ إُمقر اًمالزُمة ًمألخ  ملسو هيلع هللا ىلصذيمرُت ومٞمف أمهٞمة اشمباع اًمٜمبل  افػرعَافثاين: -

 اعمٚمتزم ذم أصمٜماء دقمقشمف إمم رسمف؟!

قمت قمـ ذًمؽ همّمقٟمً  افػرعَافثافث: -  :اوومرَّ

 .ات ُمٕمٜمك آشمباع ًمٖمة واصٓمالطًم ذيمر افغصنَاألول: -
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 ؟ملسو هيلع هللا ىلصعماذا ٟمتبع اًمٜمبل  افغصنَافثاين: -

 وضحت ومٞمف ظمٓمقرة آسمتداع. افغصنَافثافث: -

ٚمت ومٞمف ٕمهٞمة اعمٜمٝمجٞمة ذم إُمقر اًمدقمقية، وُمدى أصمر ذًمؽ قمغم ٟمجاح  ادطؾبَافرابع: - أصَّ

 ظذَافـحوَافتايل: -اظمّمقًص -وذم اجلاُمٕمة  -اقمٛمقُمً -اًمٕمٛمؾ اًمدقمقي 

 سمٞمٜمت ومٞمف يمٞمػ يٛمٙمـ ًمألخ ضبط احلامس سماًمنمع. افػرعَاألول: -

يٛمتاز سماًمِمٛمقًمٞمة ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ وآقمت٘ماد واًمسٚمقك  اوضحت أن ًمف ُمٜمٝمجً  افػرعَافثاين: -

 واًمدقمقة وإظمالق، وهق ُمٜمٝمج أهؾ اًمسٜمة واجلامقمة.

َافثافث: - َواجلامظة(وضحت ومٞمف ُمٕمٜمك  افػرع َافسـة َأهل َافسؾفو )مصطؾح َ)مصطؾح

 .افصافح(

 أضمبت ُمـ ظمالًمف قمـ إؾمئٚمة اًمتل شمدور ذم إذهان طمقل هذا اعمٜمٝمج. افػرعَافرابع: -

 ذيمرت ومٞمف عماذا ٟمتبع ُمٜمٝمج اًمسٚمػ اًمّماًمح؟! افػرعَاخلامس: -

 ذيمرت ومٞمف ظمّمائص أشمباع ُمٜمٝمج أهؾ اًمسٜمة واجلامقمة. افػرعَافسادس: -

ٜمٝمج اعمبارك اًمِماُمؾ، وأضمبت قمغم قمـ هذا اعم -وهلل احلٛمد-داومٕمت ومٞمف  ادطؾبَاخلامس: -

 اسمٕمٞمدً  اٟماضجً  ٞمًّاقمٚمٛم ااًمِمبٝمات اًمتل شمٙمال هلذا اعمٜمٝمج وحلٛمٚمتف، واضمتٝمدت أن يٙمقن ردي ردًّ 

 قمـ اًمٖمٚمق واجلٗمق، وىمد اًمتزُمت ذم أصمٜماء اًمرد سمإدب اًمذي قمٚمٛمٜما اإلؾمالم إياه.

-وضحت ومٞمف ظمٓمقرة إومٙمار واعمٜماهج اًمقاومدة قمغم ؿمباب اإلؾمالم  ادطؾبَافسادس: -

ذم اجلاُمٕمات قمـ ـمريؼ اًمِمبٙمة اًمٕمٜمٙمبقشمٞمة، اًمتل حتث اًمِمباب وشمدومٕمٝمؿ ًمٚمتٛمرد قمغم  -ظماصة

 إطمٙمام اًمنمقمٞمة.



 

  وٟماىمِمت هؾ اًمقؾمائؾ شمقىمٞمٗمٞمة )افوشائلَافدظوية(شمٙمٚمٛمت ومٞمف قمـ ىمْمٞمة  ادطؾبَافسابع: -

 ًمقؾمائؾ اًمدقمقية اًمٜماومٕمة اًمتل شمّمٚمح ذم دقمقة ؿمباب اجلاُمٕمات؟!أم ٓ؟! وُما هل أهؿ ا

دُتَحديثَحولَ)صػاتَاألخَافداظيَيفَاجلامعة(َـصػةَافتوـلَظذَ - ادبحثَافثاين:َمف 

َوافرؾقَوافؾغَ َاحلؾم َافصدقَواألماكة، َوصػة َإػَاهلل، َيفَافدظوة َاحلؽؿة َصػة َافقؼغ، اهلل،

اجلاكب،َافتجردَهللَتعاػ،َافعدلَواإلكصافَيفَاحلؽمَوصػةَافصز،َوافتواَعَفؾشبابَوفغَ

ظذَ)األصخاص،َاجلامظات،َافؽتب(َوظؾوَاهلؿة،َأمهقةَافؼدوةَوافعؿلَبامَيؼول،َأنَيؽونَذاَ

صمؿ ذيمرت سمٕمض اًمقؾماوس اًمتل ىمد شمٕمرض ًمبٕمض إظمقاٟمٜما اًمِمباب ذم أصمٜماء َظاضػةَحسقة؟

إطمٙمام اًمنمقمٞمة اخلاصة هبذه  ارًض دقمقهتؿ إمم اهلل شمٕمامم، وأضمبت قمٚمٞمٝما سماًمتٗمّمٞمؾ ُمستٕم

 اعمِمايمؾ.

طمٞمث قمرضت ًمبٕمض َ.َاحرصَواحذر(:.)ؿاكون«َدشتورَادؾتزمَاجلامعي»َ:افعارشافػصلَ*َ

 اعمخاًمٗمات اًمتل ىمد شم٘مع ُمـ ؿمباب اجلاُمٕمات.

َاحرصَظذ.َادبحثَاألول:َ-

َاحذرَمن:ادبحثَافثاين:ََ-

  اعمخاًمٗمات اًمٗم٘مٝمٞمة. -ج  اعمخاًمٗمات اًمٗمٙمرية. -ب اعمخاًمٗمات اًمٕم٘مدية. -أ

 خماًمٗمات ُما سمٕمد اجلاُمٕمة.  -هـ اعمخاًمٗمات اخلٚم٘مٞمة واًمسٚمقيمٞمة. -د

َادبحثَافثافث:َادخافػاتَافسؾوـقةَواألخلؿقة.َ-

 ادبحثَافرابع:َبعضَادخافػاتَافتيَيؼعَؾقفاَبعضَأشاتذةَاجلامعات.َ-

مَجَّْٕمُت اًمٗمتاوى اًمٜماومٕمة ًمِمباب اجلاُمٕمة، ُمـ ومتاوى يمبار أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم زُماٟمٜما حتت  :اوأخرًَ

 .(ؾتاوىَصبابقة)قمٜمقان 
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 وبعد:

، ي٘مدم صقرة قمٛمٚمٞمة ًمؽمسمٞمة ؿمباسمٜما اعمسٚمؿ ذم هذه اعمرطمٚمة اًمٕمٛمرية اوم٘مد قمزَّ أن أضمد يمتاسمً  -

 ٞمة اًمٕمٛمٚمٞمة.ذم ذًمؽ إصقل اًمنمقمٞمة واخلؼمة احلٞماشمٞمة اًمقاىمٕم اخلٓمػمة، ُمستٚمٝماًم 

َصبابًَمذا ظمٓمر زم أن أطماول وضع ًمبٜمة ذم هذا اعمنموع اًمٙمبػم سمٖمرض  - )هداية

َ َوصبابَاجلامعاتَ-اظؿومًَ-اإلشلم قمسك أن هيتدي ه١مٓء إمم  (-اخصوًصَ-،

ـْ سمٕمدي.  احلؼ واحل٘مٞم٘مة، وم٠مٟمتٗمع سمذًمؽ وَُم

رضمقت هبذه اعمحاوًمة اعمتقاضٕمة أن شمتقامم حماوٓت اعمّمٚمحلم واعمرسملم ُمـ هٜما  يمذًمؽ -

وهٜماك، إلًم٘ماء اًمْمقء قمغم هذا اعمقضقع اخلٓمػم واإلضماسمة قمغم ُما خيٓمر سمبال ه١مٓء 

 اًمِمباب أو ؾمٜمح ذم ظمٞماهلؿ ىمبؾ ضٞماع اعمزيد ُمـ هذه إضمٞمال اًمتائٝمة.

اًمتقومٞمؼ، وقمزُمت قمغم اًمٕمٛمؾ ذم هذا وىمد اضمتٝمدت ذم آؾمتٕماٟمة سمريب، وؾم٠مًمتف اعمدد و -

اعمبحث سمٕمد اًمتقيمؾ قمٚمٞمف ؾمبحاٟمف وشمٕمامم، رهمؿ ىمٚمة اًمبْماقمة، وىمٍم سماع اًمٙماشمب، 

ذم اعمرطمٚمتلم  اودمرسمتف اعمحدودة، ومجٝمدت ذم مجع ُمادة هذا اًمسٗمر ُمٜمذ يمٜمت ـماًمبً 

اًمثاٟمقية واجلاُمٕمٞمة، وؾمٝمرت ذم شمرشمٞمبف وشمريمٞمبف ُما ؿماء اهلل زم أن أؾمٝمر، طمتك ارشمٗمع 

.. ومٚمٚمف .سمٕمد اًمؽميمٞمب واًمتبقيب اسمٜماؤه، وايمتٛمٚمت ىمقاقمده، ومّمار هٞمٙمٚمف واضحً 

 احلٛمد واعمٜمة.

قمـ قمزوف اًمٙمثػم ُمـ  * وٟمٔمًرا ًمٚمٔمروف آىمتّمادية اًمتل يٛمر هبا ىمٓمرٟما اعمٍمي، ومْماًل 

اًمِمباب قمـ ىمراءة اعمٓمقٓت، وم٘مد أؿمار قمكم اًمٜماذ أن ي٘مسؿ اًمٙمتاب إمم ضمزأيـ ًمتسٝمؾ ىمراءشمف 



 

ؾؽانَهذاَهوَاجلزءَاألولَمنَهذاَادبحث،َظذَ ٚمٞمف، وماؾمتجبت ًمرهمبتف ذم ذًمؽ،ـمالع قموآ

َ"افرجلَاألفف"،َو"قَافـجاةيضر"وافذيَحيويَؾصع:ََافثاينَادؽؿلَفهَاجلزءوظٍدَبنخراجَ

َيفَـتابَمستؼلَبعـوان:َ)افـجاحَافدظوي(َإنَيٌَاهللَذفك.

أن يٜمٗمع هبذا اًمسٗمر ُمـ يمتبف وىمرأه وٟمٔمر ومٞمف، وأن ي١ميت  -ؾمبحاٟمف وسمحٛمده-وإين ٕرضمق ريب 

أيمٚمف يمؾ طملم سم٢مذن رسمف، ومٞمٙمقن زاًدا ًمٚمٛمساومر، ُمذيمًرا ًمٚمٖماومؾ، ُمٕمٚماًم ًمٚمجاهؾ، هداية ًمٚمٛمبتدئ 

وسمٚمٖمة ًمٚمٛم٘متّمد، ظمٗمٞمػ اجلٛمؾ، ؾمٝمؾ اًمتٜماول، ُمٗمٞمًدا ًمٗمئات اًمِمباب اعمختٚمٗمة، وداومًٕما 

 اًمتذايمر سمٞمٜمٝمؿ، طمتك حيٞما اًمٕمٚمؿ ُمـ ضمديد، وشمرؾمخ اعمٕماين اًمؽمسمٞمقية ذم إذهان.ًمٚمٜم٘ماش و

 وىمد طماوًمت أن آيت وًمق سمبٕمض ُما ىمال إول:

َاََتـْلَأمًلَـفــػظـــمنَافتلفقفَؾاحَيفَشبعٍةَحرصواَمؼاصدَافعؼل

َمجٍعَورتبَوأصؾحَياَأخيَاخلؾلَأبدع،َمتام،َبقان،َالختصاركَيف

 قول:أوأختم ف
أهيا اجلٞمؾ اعمسٚمؿ اعمٕمتز سمديٜمف، أطمٞمٞمٙمؿ واًمتحايا ُمٗماشمٞمح اًم٘مٚمقب، وأهديٙمؿ واهلدايا ـمريؼ 

 اًم٘مٚمقب، وٟمٕمؿ اًمقصال سماًمنمع اعمٓمٝمر، واًمٕمٚمؿ، واًمذيمر، واًمٙمتاب، ومٜمٕمؿ احلداء وٟمٕمؿ اعمسػم.

ومام أهدى اعمرء اعمسٚمؿ ٕظمٞمف هدية أومْمؾ ُمـ يمٚمٛمة طمٙمٛمة يزيده اهلل هبا هدى أو يرده هبا قمـ 

 دى.ر
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ومٞما أهيا اًمِماب اًمٜمافمر سمٕملم اًمرضا ذم هذا اًمٙمتاب: هذه سمْماقمة صاطمبٝما اعمزضماة ُمسقىمة إًمٞمؽ، 

وسمٜمات أومٙماره شمزف إًمٞمؽ، وهذا ومٝمٛمف وقم٘مٚمف ُمٕمروض قمٚمٞمؽ، ًمؽ همٜمٛمف وقمغم ُم١مًمٗمف قمزُمف، 

 وًمؽ صمٛمرشمف، وقمٚمٞمف قمائدشمف، وم٢من قمدم ُمٜمؽ محًدا وؿمٙمًرا، ومال يٕمدم ُمٜمؽ ُمٖمٗمرة وقمذًرا.

اًمٔمـ وإن مل يٙمـ ُمـ أهؾ هذا اًمٗمـ، واصٗمح قمام سمف زًمؾ وصحح ُما ـمٖمك سمف وم٠مطمسـ سمجاُمٕمف 

 اًم٘مٚمؿ، وًمؽ ُمـ اهلل قمٔمٞمؿ إضمر، وُمٜمل ضمزيؾ اًمِمٙمر.

اهلل أن شمٙمقن هذه اًمٙمٚمامت ُمـ ظمػم اًمزاد ذم احلٞماة وسمٕمد اعمامت، وُمـ اًمباىمٞمات  ؾمائاًل 

ق قمام ومٞمف ُمـ اًمزٓت ًمٞمقم شمٕمز ومٞمف احلسٜمات، وأن يٕمٗم -اًمّماحلات زم وًمقاًمدي وٕهؾ سمٞمتل 

 واهلٗمقات، وأن يٙمقن يمتاسًما ُمباريًما قمغم ُمر إزُمان واًمسٜمقات.

 وقبل أن أضع القلم!!
وم٢مين أمحد اهلل ؾمبحاٟمف وشمٕمامم اًمذي أقماٟمٜمل قمغم هذا اًمٕمٛمؾ، وأؾم٠مًمف ؾمبحاٟمف وشمٕمامم أن  

ازيـ يت٘مبٚمف ُمٜمل سماًم٘مبقل احلسـ، وأن يٙمتب ًمف اًم٘مبقل، وأن يديؿ ٟمٗمٕمف، وأن جيٕمٚمف ذم ُمق

 احلسٜمات.

 ًٓ  .1)َمْنَالَيشؽرَافـاسَالَيشؽرَاهلل(اًم٘مائؾ:  ملسو هيلع هللا ىلصُمٜمّل ًمٜمبٞمٜما  واُمتثا

ـْ  وم٢مين أمحد اهلل شمٕمامم وأؿمٙمره قمغم ُما أوماء سمف قمكمَّ ُمـ ٟمٕمؿ ٓ شُمٕمّد وٓ حُتَم، وأؿمٙمر يمؾ َُم

ؾ قمكمَّ سمٛمراضمٕمة هذا اعمبحث اعمتقاضع يماًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي  ، -طمٗمٔمف اهلل شمٕمامم-شمٗمْمَّ

                                                   

(، ورواه اًمؽمُمذي: 671(، ورواه )أسمق داود( ذم إدب )363، 795، 758/ 7رواه اإلُمام أمحد ذم ُمسٜمده ) (1)

 ( وىمال أسمق قمٞمسك اًمؽمُمذي: طمديث طمسـ صحٞمح، وطمسٜمف إًمباين رمحف اهلل.1955)



 

 -طمٗمٔمف اهلل-، واًمِمٞمخ حمٛمد رزق ؾماـمقر -طمٗمٔمف اهلل-ٞمخ أيب اعمٜمذر/ قمبد اعمٜمٕمؿ ُمٓماوع واًمِم

واًمِمٞمخ اًمٕمالُمة اًمٜمحقي/ أيب اًمٜمٍم قمكم  -طمٗمٔمف اهلل شمٕمامم-واًمديمتقر/ حمٛمقد قمبد اعمٚمؽ 

أؾمتاذ اًمٚمٖمقيات سمٙمٚمٞمة دار اًمٕمٚمقم ضماُمٕمة -قمكم ُمتقزم، وومْمٞمٚمة اًمِمٞمخ اًمديمتقر/ ومتحل مجٕمة 

 اًم٘ماهرة.

ُمٗماشمٞمح ًمٚمخػم ُمٖماًمٞمؼ  اأسمدً  ٚمٝمؿ دائاًم ٕمأن جيزهيؿ اجلزاء إورم وأن جي -ؾمبحاٟمف-ف أؾم٠مًم 

 ًمٚمنم.

 وكتبه                                                
 احسًن امن يستجري بزبه من عذابه، ويسأله وعًد                                                

 علي قاسم علي                                                  
 ـه1/11/1241                                                

 ،اثم جزى فيه قلم اإلصالح سنني عدًد                                               
 إىل أن قدر ربي أن خيزج إىل النور                                             

 ـه41/2/1221يف                                                
َ
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 الشباب
قمغم  ٤مواًمذي ُُيٛمع أيًْم  شصاب»مجع ُمٗمرده : افنباب 

ذم  ٤مًم٘مٞم٧م ومالٟمً : يَال، وؿم٤ٌمب اًمٌمء أوًمف، شصبان وصببف»

 شَصب  »ًمٕمٛمؾ  اذم أوًمف، وىمد يٙمقن ُمّمدرً : أيؿم٤ٌمب اًمٜمٝم٤مر 

ؿمٌٞمف، وهق ظمالف اًمِمٞم٥م، وي٘م٤مل  ٤ماًمذي يٙمٌقن ُمّمدره أيًْم 

 .(1)شصابة وصبة»وًمٚمٛمرأة  شصاب»ًمٚمرضمؾ 

وؿال افًالمة أمحد بـ ظع ادَري افٍٔقمل دم مادة  

: واجلّعؿم٥مَّ اًمّمٌل يِم٥م ُمـ سم٤مب رضب ؿم٤مسم٦م، : شصبب»

داسم٦م ودواب، وؿم٥مَّ اًمٗمرس، يِم٥م ٟمِمط ورومع : مثؾؿمقاب، 

شمٕمٜمل  شصباب»، وقمٚمٞمف: ومٙمٚمٛم٦م (2)٤مسم٤مًمٙمن وؿمٞمًٌ  ٤مؿم٤ٌمسمً  ٤ميديف مجٞمٕمً 

 ذم أصٚمٝم٤م اًمٚمٖمقي اًمٜمامء واًم٘مقة.

 متك تبدأ مرحِة افنباب ومتك تْتٓل؟: س 

: ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم شمٌدأ ُمرطمٚم٦م اًمِم٤ٌمب سم٤مًمٌٚمقغ، يمام ذم ىمقًمف 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿

: ظـ ثالثة ُرؾع افَِؿ» :ىم٤مل ، وذم احلدي٨م قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م [59: ]افْقر ﴾ڀ ڀ

، وم٤مإلٟم٤ًمن ٓ (3)شظـ افْائؿ حتك يستَٔظ وظـ افهبل حتك ينب، وظـ ادًتقه حتك يًَؾ

                                                   

 ، ط. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.شؿم٥ٌم»( ُم٤مدة 1/484اسمـ ُمٜمٔمقر ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: ) ( راضمع: يمالم1)

( ط. دار 3/177(، وُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس: )1/64( راضمع: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م ذح اًمٙمٌػم: )2)

 قمٞمًك اًم٤ٌميب احلٚمٌل. -إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م

(، وصححف إًم٤ٌمين 2442(، واسمـ ُم٤مضمف: )1423ُمذي: )(، واًمؽم1/4443(، وأسمق داود: )1/116( رواه أمحد: )3)

 ( ط. اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل.1/659( وذم صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم: )297ذم اإلرواء: )
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، ىمد وصٚمف إُمر وسمٚمٖمتف اًمذيمرى، همػم ٤مسم٤مًمٖمً  ًمٚمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م إٓ إذا يم٤من قم٤مىماًل  يٙمقن أهاًل 

 هق آطمتالم ًمٚمذيمر، واحلٞمض ًمألٟمثك.: ؾافبِقغ، (1)ُمٙمره وٓ ُمْمٓمر، وٓ ضم٤مهؾ

إدراك ؾمـ اًمٌٚمقغ، زي٤مدة ٟمٛمق اجلًؿ، ٟمٛمق : ؾّـ ظالماتف دم اإلٕاث: ظالمات طاهرة وفف 

 .(2)اًمثديلم، ٟمزول احلٞمض، إٟم٤ٌمت ؿمٕمر اًمٕم٤مٟم٦م

واٟمِم٘م٤مق أرٟمٞم٦م إذن،  -اًمِم٤مرب واًمٚمحٞم٦م-فمٝمقر ؿمٕمر اًمقضمف : ومـ ظالماتف دم افذـقر 

 وهِمْٚمُظ اًمّمقت، وٟمزول احلٜمجرة.

                                                   

( أؿم٤مر اًم٘مرآن إمم ذًمؽ ومٌلمَّ ؾمـ اًمٓمٗمقًم٦م دون ؾمـ اًمتٛمٞمٞمز، وهمػمه ُمـ اعمراطمؾ اًمٕمٛمري٦م يم٤مًمٌٚمقغ، يمام ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف 1)

يٕمٜمل ًمّمٖمرهؿ ٓ يٗمٝمٛمقن أطمقال »ئمٝمروا قمغم قمقرات اًمٜم٤ًمء( ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل: وشمٕم٤ممم: )أو اًمٓمٗمؾ اًمذيـ مل 

أو  ٤مٓ يٗمٝمؿ ذًمؽ، ومال سم٠مس سمدظمقًمف قمغم اًمٜم٤ًمء، = أُم٤م إن يم٤من ُمراه٘مً  ااًمٜم٤ًمء وقمقراهتـ، وم٢مذا يم٤من اًمٓمٗمؾ صٖمػمً 

ـُ ُمـ اًمدظمقل قمغم  ٤مىمريًٌ  ( ط. مكتبة ٖٛٚ/ٖ« )تفسير ابن كثير»راجع ]. شاًمٜم٤ًمءُمٜمف سمحٞم٨م يٕمرف ذًمؽ ويدريف، ومال ُيٛمّٙم

  مصر[.
تفسير »]راجع  ش.وىمٞمؾ: مل يٕمرومقا اًمٕمقرة ُمـ همػمه٤م ُمـ اًمّمٖمر، وهق ىمقُل جم٤مهد»وذيمر اًمٌٖمقي ذم شمٗمًػم هذه أي٦م: 

 ( ط. دار طيبة[. ٜٔ/ٚ« )البغوم

إهنؿ ٓ يٛمٞمزون سملم قمقرات ىمقل جم٤مهد أفمٝمر، ٕن ُمٕمٜمك أهنؿ مل ئمٝمروا قمغم قمقرات اًمٜم٤ًمء، »وىم٤مل أسمق سمٙمر اجلّم٤مص: 

اًمٜم٤ًمء واًمرضم٤مل، ًمّمٖمرهؿ وىمٚم٦م ُمٕمرومتٝمؿ سمذًمؽ، وىمد أُمر اهلل شمٕم٤ممم اًمٓمٗمؾ اًمذي ىمد قمرف قمقرات اًمٜم٤ًمء 

سم٤مٓؾمتئذان ذم إوىم٤مت اًمثالصم٦م سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: )ًمٞمًت٠مذٟمٙمؿ اًمذيـ ُمٚمٙم٧م أيامٟمٙمؿ واًمذيـ مل يٌٚمٖمقا احلٚمؿ 

راجع ] .شغم قمقرات اًمٜم٤ًمء، واًمذي ٓ ي١مُمر سم٤مٓؾمتئذان أصٖمر ُمـ ذًمؽُمٜمٙمؿ( وأراد سمف اًمذي قمرف ذًمؽ واـمٚمع قم

 ( ط. دار الكتب العلمية[. ٚٚٔ/٘للجصاص: )« أحكاـ القرآف»

: )قمٚمٛمقا أوٓديمؿ اًمّمالة ًمًٌع ؾمٜمقات، وارضسمقهؿ قمٚمٞمٝم٤م وضم٤مء اًمت٘مًٞمؿ ٟمٗمًف ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م يمام ذم ىمقًمف  -

(، كالحاكم في مستدركه: ٚٙٗٙ(، كأحمد: )ٚٔٗحسن صحيح، كركاق أبو داكد: ) ( كقاؿ: حديثٕٖٚركاق الترمذم: )(. قمٜمد قمنم

 (.ٕٓٔ/ٕ( كقاؿ: هذا حديث صحيح على شرط مسلم كلم يخرجاق، كصحيح ابن خزيمة: )ٜٖٛ/ٔ)
اًمٌٚمقغ سم٠مٟمف: ُمرطمٚم٦م اٟمت٘م٤مًمٞم٦م ُمـ ُمرطمٚم٦م اًمٓمٗمقًم٦م إمم ُمرطمٚم٦م اًمٜمْم٩م، وذم هذه اعمرطمٚم٦م حتدث قمدة شمٖمٞمػمات  ( يٕمرف2)

 ًمٚمٗمتٞم٤مت، ُمـ أمهٝم٤م: 

 شمٖمػمات قمْمقي٦م ضمًامٟمٞم٦م. -1

]راجع رسالة: البلوغ كالمراهقة لدل البنات، إعداد: د/فرياؿ، شمٖمٞمػمات ومًٞمقًمقضمٞم٦م وؾمٞمٙمقًمقضمٞم٦م واضمتامقمٞم٦م.  -2

 ط. دار بلنسية بالرياض[. ٛ، ٚ، ٙاذ صكاألستاذ/فرياؿ األست
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أن  اإٔف ظْد حماوفة حتديدٕا درحِة افنباب ٕدرك متامً : ذـر د/ ظّر حمّد افتقمل افنٔباين

ًٔ  اهذا افتحديد ٓ يًدو أن يُقن أمرً   ايٌِب ظِٔف افًْك افذايت، ٕٕف مـ افهًب جًد  اتَريب

ًَ  ازمًْٔ  احتديد بداية هلذه ادرحِة، وحتديد هنايتٓا حتديًد   : ، وذفؽ فألشباب افتافٔةادؿٔ

 ًٓ ـام هق مقجقد دم ـتب ظِؿ -افبؼي إػ مراحؾ خمتٍِة إن تَسٔؿ ّٕق افُائـ : أو

هق دم افقاؿع تَسٔؿ اصىالحل ؾَط، ٕن واؿع احلٔاة ٓ يُّـ أن خيوع فتَسٔؿ  -افٍْس

حمدد خاٍل مـ افتداخؾ، ؾحٔاة اإلٕسان تًتز وحدة متهِة ٓ يُّـ جتزئتٓا إػ ؿىاظات 

ًٓ ومراحؾ مٍْهِة بًوٓا ظـ بًض، وٓ يْتَؾ افىٍؾ مـ ضق ، امباًذ  ر ّٕق إػ آخر إتَا

 بغ ظنٔة وضحاها. ؾٓق ٓ يراهؼ مثاًل 

وفق دؿَْا افْير دم خهائص أية مرحِة مـ مراحؾ افّْق ادهىِح ظِٔٓا  -

فقجدٕاها ظبارة ظـ امتداد واشتّرار خلهائص ادرحِة افسابَة ظِٔٓا، ومتٓٔد 

 خلهائص ادرحِة افالحَة هلا.

دم جمال افّْق  -ٓشٔام- ٓا دم شـ ادراهَة مثاًل ؾُثر مـ افهٍات افتل ِٕحي -

إًٍٓايل وآجتامظل ٕجد أصقهلا ؿد تُقٕت دم مرحِة ما ؿبؾ ادراهَة أو دم مرحِة 

 افىٍقفة بهقرة ظامة.

أن ظِّٔات افّْق : ومـ ادبادئ إشاشٔة افتل تَقم ظِٔٓا دراشة افّْق افبؼي -

حِة مـ افّْق وادرحِة افتل تِٔٓا، إذ ظِّٔات مستّرة، وٓ يقجد حد ؾاصؾ بغ مر

 أن افتَسٔؿ إػ مراحؾ ما هق إٓ ظِّٔة يَهد هبا شٓقفة افدراشة.

ًَ : ثؿ ؿال  ٓختالف أشافٔبٓؿ دم افدراشة،  اخيتِػ افًِامء دم تَسّٔٓؿ دراحؾ افّْق ضب

اختذ أشِقب حتديد خهائص فُؾ شْة مـ شْقات افًّر  (Jesel)جيزال ؾافًامل 

 بافتٍهٔؾ.
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-  ًَ  ادا جيب أن تُقن ظِٔف مراحؾ افتًِٔؿ مًىًٔ  اوهْاك مـ يَسؿ هذه ادرحِة ضب

اخلهائص افًامة فُؾ مرحِة مـ ادراحؾ افتًِّٔٔة، ويٗثر افبًض أخر ظدم افربط 

افبٔقفقجل ـٖشاس  بغ مراحؾ افّْق ومراحؾ افتًِٔؿ، وُيٍوؾ اختاذ افّْق

 فِتَسٔؿ.

ًٍ  اأما افًامل إمريُل )هاؾجٓرشت( ؾَد اختذ اجتاهً  - إلبراز مياهر ـؾ  اخماف

وهل ظِّٔات يرى أهنا ش افًِّٔات آرتَائٔة»مرحِة مـ مراحؾ افّْق، وهق اجتاه 

 تَع دم مْتهػ افىريؼ بغ احلاجة افٍردية وما يتىِبف ادجتّع.

 ًٔ واضحة بغ إؾراد دم بدء أية مرحِة مـ مراحؾ ّٕقهؿ ودم هْاك ؾروق ؾردية : اثإ

هنايتٓا ودم درجة ومًدل ّٕقهؿ داخؾ إضار ـؾ مرحِة مـ ادراحؾ، وظِٔف: ؾافىقر احلََٔل 

 درحِة افنباب وَٕىة بدئٓا وهنايتٓا خيتٍِان مـ ؾرد إػ آخر.

افثَاؾات وادْاخات، وباختالف ـذفؽ ؾ٘ن  ضقَل ؾسِة ادراهَة خيتٍِان باختالف : اثافثً 

 ادستقى آؿتهادي وآجتامظل واحلواري فِّجتّع افذي ئًش ؾٔف افٍرد.

ذهب ؾٗاد افؼبْٔل إػ أن ؾسة : ثؿ ذـر )افتحديد افتَريبل فٍسيت ادراهَة وافنباب( ؾَال

ا وتًىٔٓا هل تِؽ افٍسة مـ افّْق وافتىقر اإلٕساين افتل تتسؿ بسامت خاصة متٔزه: افنباب

 : صقرهتا ادّٔزة، وتَْسؿ هذه افٍسة دم ٕيره إػ أربع مراحؾ، وهل

( شْة، ومتتاز برسظة افّْق 15( إػ )11وهل متتد مـ شـ ): مرحِة ادراهَة -1

افبدين، وطٓقر إظراض اجلْسٔة افثإقية، وما يهحبٓا مـ تٌرات دم إؾراز 

 اهلرمقٕات اجلْسٔة، وباؿل اهلرمقٕات إخرى.

( شْة، 18( إػ )15وهل ادرحِة افتل تنّؾ افسـ مـ ): مرحِة افبِقغ -1

 ويستّر ؾٔٓا افّْق افبدين وفُـ برسظة أؿؾ مـ ادراهَة.
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( شْة مـ 11( إػ )18وهل افتل تنّؾ افٍسة مـ ): مرحِة افنباب ادبُر -3

افًاضٍٔة ن وتتجف ؾٔٓا افتٌرات اافًّر، وافتل يٖخذ ؾٔٓا افّْق افبدين اجتاها ً وطًٍٔٔ 

 ٕحق آشتَرار، ويهؾ ؾٔٓا افّْق افًَع مداه.

( شْة مـ 15( إػ )11وهل ادرحِة افتل متتد مـ ): مرحِة افنباب افبافغ -4

افًّر، وافتل حيَؼ ؾٔٓا افٍرد ؿّة افْوج وافتٖؿِؿ مع احلٔاة وادجتّع، وافْٓج 

 افقاؿًل آجتامظل ادثايل افسِٔؿ.

ؿ د/ شًد جالل ؾسيت اد  : ةرئٔسراهَة وافنباب إػ ثالث ؾسات وؿس 

( مـ شـ Pubescenceوهل افتل تَابؾ ـِّة ): ؾسة ما ؿبؾ احلِؿ -1

 شْة. 13إػ  11

 ( شْة.11( إػ )14مـ ): ؾسة ما بًد احلِؿ -1

 ( شْة.31( إػ شـ )11مـ شـ ): ؾسة افرصد -3

حتديد مرحِة .. إػ .حمّد ظبد ادًْؿ هاصؿ، وإشامظٔؾ صٍقت: وذهب إشتاذان 

افنباب بٖهنا ؾسة افًّر افتل تَع بغ شـ )اخلامسة ظؼ وافثالثغ( وؿد أخذ مٗمتر وزراء 

 14افنباب افًرب بقجٓة ٕير وؾد مجٓقرية مك افًربٔة دم حتديد مرحِة افنباب مـ شـ )

 .(1)شْة( ؾْٕ٘ا ٓ ٍُٕر أن افْوج اجلْز ٓ حيتاج إػ هذا افتحديد افًّري 15شْة إػ 

                                                   

ط.  39إمم ص 31قمٛمر حمٛمد اًمتقُمل اًمِمٞم٤ٌمين، ُمـ ص/( راضمع يمت٤مب: إؾمس اًمٜمٗمًٞم٦م واًمؽمسمقي٦م ًمرقم٤مي٦م اًمِم٤ٌمب، د1)

، 141ؾمٕمد ضمالل، حمٛمد قمالوي، ص/اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب، ويمت٤مب: قمٚمؿ اًمٜمٗمس اًمؽمسمقي: اًمري٤مض، ًمألؾمت٤مذ د

ط. دار اعمٕم٤مرف،  236، ص235ؾمٕمد = ضمالل، ص/ط. دار اعمٕم٤مرف، واٟمٔمر: اعمرضمع ذم قمٚمؿ اًمٜمٗمس: د 143ص

 م.1969وراضمع: شمقصٞم٤مت اعم١ممتر إول ًمقزراء اًمِم٤ٌمب اًمٕمرب، سم٤مًم٘م٤مهرة، ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م 
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 اـذفؽ ذـر د/ ؾٗاد أبق حىب بًد اشتَراء ٕهقص افُتاب وافسْة أن هْاك أظامرً  

 : ثالثة فإلٕسان

أؿهد مهىِح -حٔث ذـر إٔف مـ افقاضح أن احلساشٔة ٕحق ادهىِح  -

دراحؾ  اجًد  اجديًد  جتًِْا ٕتًامؾ مًف بحدة، فذا تًافقا فْرى تَسٔاًم  -)ادراهَة(

افًّر، مـ خالل ادهىِح افَرآين، وشْجد أن هذا آشتْباط يزيؾ افُثر مـ 

 ..(1)احلساشٔة ٕاحٔة ادهىِحات

ڃ ڃ چ چ چ  ﴿/ أبق حىب هذا افتَسٔؿ ظذ ؿقفف:وؿد بْك افدـتقر

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 [.54: ]افروم ﴾ ک ک گ

 : ثالث فّْق اإلٕسان بًد ادٔالد، وهل افتل شامهاؾًذ هذا إشاس هْاك مراحؾ  

 : (2)إظامر افثالثة فإلٕسان

 : شْة( 11 -افوًػ إول )حلية افقٓدة: افًّر إول    

  افىٍقفة. -1

ضقر بِقغ : ادتٖخرة -ج افقشىك. -ب ادبُرة. -: أافبِقغ ادراهَة -1

 افسًل.

                                                   

آُم٤مل ص٤مدق، /وم١ماد أسمق طمٓم٥م، واًمديمتقرة/ٜملم: اًمديمتقر( راضمع: ٟمٛمق اإلٟم٤ًمن ُمـ ُمرطمٚم٦م اجلٜملم إمم ُمرطمٚم٦م اعم1ً)

 م.1992اًم٘م٤مهرة، ط  -سمتٍمف، ُمٙمت٦ٌم إٟمجٚمق 46، ص45ص

ط. دار اًمتقزيع واًمٜمنم  31أيمرم رو٤م ص/رطمٚم٦م ُمـ اًمداظمؾ( ًمـ د - ُمِمٙمالت( راضمع يمت٤مب )ؿم٤ٌمب سمال 2)

 اإلؾمالُمٞم٦م.
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 : شْة( 61-11افَقة ): افًّر افثاين    

 -ب ضقر بِقغ افسًل. -: أ)افرصد ادبُر( افنباب: شْة( 11-41) -1

 ضقر بِقغ افرصد.

 )بِقغ إصد( افُٓقفة.: شْة( 41-61) -1

 : افَز( -61) (افنٔبةافوًػ افثاين ): افًّر افثافث    

      اهِلَرم )أرذل افًّر(. -1       افنٔخقخة. -1

 وؿد ذـر افَرآن افُريؿ هذه إضقار دم أـثر مـ مقضـ.

 : بِقغ افسًل  -1

 :ظـ ضقر بِقغ افسًل، ؿال شبحإف وتًاػ ظـ إشامظٔؾ، وظالؿتف بٖبٔف إبراهٔؿ  

 [.111: ]افهاؾات ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ﴿

ؾقهبْا فف : أي ،﴾ىئ ىئ ىئ ی﴿:ؿال افَرضبل دم تٖويؾ ؿقفف شبحإف وتًاػ 

: فف ظذ أظامفف، وؿال جماهد ادٕٔاه مًًْٔ افٌالم، ؾِام بِغ مًف ادبِغ افذي يسًك مع أبٔف دم أمقر 

  .(1)شصب  وأدرك شًٔف شًل إبراهٔؿ: أي»

 : إيْاس افرصد  -1

، (1)وؿد جاءت ـِّة افرصد دم بٔان حال افٔتٔؿ دم شقرة افْساء مَٔدة ـبداية ظّر افَقة 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿ :ؾَال شبحإف وتًاػ

 [.6: ]افْساء﴾ ۇئ

                                                   

( ط. 8/5543حمٛمد سمـ أمحد إٟمّم٤مري اًم٘مرـمٌل، )أيب قمٌد اهلل /راضمع: اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: ًمإلُم٤مم (1)

 .دار اًمري٤من ًمٚمؽماث
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افَقتغ: ؿقة افبدن وهل بِقغ افُْاح، وؿقة ادًرؾة وهل إيْاس افرصد، ؾِق ؾجّع بغ  

متُـ افٔتٔؿ مـ مافف ؿبؾ حهقل ادًرؾة، وبًد حهقل ؿقة افبدن ٕذهبف دم صٓقاتف وبَل 

ـً  ، ومـ اإلصارات افَرإٓٔة افِىٍٔة هْا ضِب إيْاس افرصد، وافتًرف ظذ ظالماتف (2)اصًِق

افرصد فٔست فف حدود زمْٔة حمددة يهؾ إفٔٓا اجلّٔع دم زمـ ومٗذاتف، وهذا يًْل أن 

 واحد.

 : بِقغ إصد )اـتامل افرصد، وبِقغ شـ إربًغ(  -3

وهل مرحِة ادسٗوفٔات افُزى: ٕهنا ظّر افرشافة وافْبقة، وهل افىقر افثاين مـ ظّر 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ :يَقل شبحإف وتًاػ ، )افَقة(

 .(3)[15: ٕحَاف]ا ﴾ڤ

بّرحِة افُٓقفة: يَقل شبحإف وتًاػ  -واهلل أظِؿ-وفًؾ هذا هق ما ينر إفٔف افَرآن  

]آل   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ): ظـ ظٔسك بـ مريؿ 

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿: ادَهقد دم أية [46ظّران:

، وهل ِشـ افتُِٔػ [ 111: ]ادائدة َِِّػ افُٓقفة ؾٔٓا جمتّع إُصدِّ ـُ بادسٗوفٔات افُزى: ؾَد 

 .(4)افرشؾ بحّؾ افرشافة دم هذا افسـ

مـ احلساشٔة ٕحق ادهىِحات إخرى،  اوظِٔف: ؾاشتخداُم ادهىِح افَرآين أزال ـثرً  

ٌَضِّ افْير ظـ ادهىِح ؾْحـ ًٕٔش مرحِة إٓتَال افُامؾ مـ افىٍقفة إػ افرصد.  وبِ

 : غوهْاك ؾرق بغ ادراهَة وافبِق

__________________________ 

 (.3/1649: اٟمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل: )"اًمرؿمد"( ويمٛمدظمؾ ًمٚمرؿمد: راضمع اظمتالف اًمٕمٚمامء ذم شمٗمًػم 1)

 (.4/71( راضمع: شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل: )2)

 (.9/6414( راضمع: شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل: )3)

 (.4/2364( راضمع: شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل: )4)



34 

 

اـتامل افقطائػ اجلْسٔة ظْده، وذفؽ بّْق افٌدد اجلْسٔة، وؿدرهتا ظذ : ؾافبِقغ يًْل 

 أداء وطٍٔتٓا.

 ؾتنر إػ افتدرج ٕحق افْوج اجلسّل وافًَع وافٍْز وآجتامظل.: أما ادراهَة 

ذفؽ ؾافبِقغ ما هق إٓ جإب واحد مـ جقإب ادراهَة: ـام إٔف مـ افْاحٔة افزمْٔة  وظذ 

 .(1)يسبَٓا، ؾٓق أول دٓئؾ دخقل افىٍؾ مرحِة ادراهَة

وينر ذفؽ إػ حََٔة مّٓة، وهل أن افّْق ٓ يْتَؾ مـ مرحِة إػ أخرى ؾجٖة، وفُْف  

ًَ تدرجيل ومستّر ومتهؾ، ؾادراهؼ ٓ يسك ظامل  بغ ظنٔة وضحاها،  اافىٍقفة ويهبح مراه

 ًٓ  ويتخذ هذا إٓتَال صُؾ ّٕق وتٌر دم جسّف وظَِف ووجدإف. اتدرجئً  وفُْف يْتَؾ إتَا

وجدير بافذـر أن وصقل افٍرد إػ افْوج اجلْز ٓ يًْل بافرضورة إٔف ؿد وصؾ إػ  

 .إاضًج  افٔهبح راصًد  مرحِة افْوج افًَع، وإٕام ظِٔف أن يتًِؿ افُثر وافُثر

وفِّراهَة وادراهؼ ّٕقه ادتٍجر دم ظَِف وؾُره وجسّف وإدراـف وإًٍآتف، مما يُّـ  

ًٔ  اأن ِٕخهف بٖٕف ٕقع مـ افّْق افزـاين، حٔث يّْق اجلسؿ مـ افداخؾ ؾسٔقفقجًٔ   اوهرمقٕ

ًٔ  اوـٔامويً  ًٔ  اوذهْ ًً اوإًٍاف  .(2)اظوقيً  ا، ومـ اخلارج وافداخؾ م

 : ةمفؿ مؾحقضات* 

دم ادجتًّات افرئٍة افزراظٔة واددن افهٌرة ٓحظ افباحثقن أن افٌالم  -1

َؾ إفٔٓام أظامل  15-11أو افٍتاة ما إن يهال إػ شـ افبِقغ ) ـَ شْة( حتك ُتق

دم بٔئة اإلشالم:  اافراصديـ، ؾُٔتسبا صٍات افرصد، ثؿ إن هذا ادثال واضح جًد 

وهق إشالم ظع بـ : ًّٔا دقؿػ دم تاريخ اإلشالم افًئؿوفًؾ  هذا حيّؾ تٍسًرا ظِ

                                                   

ط. دار  14قمٌد اًمرمحـ اًمٕمٞمًقي، ص/اضمع يمت٤مب: ؾمٞمٙمقًمقضمٞم٦م اعمراهؼ اعمًٚمؿ اعمٕم٤مس: ًمألؾمت٤مذ( ر1)

 اًمقصم٤مئؼ/اًمٙمقي٧م.

 ط. دار اًمٌٞم٤من ًمٚمؽممج٦م واًمتقزيع. 15، ص14ٟم٤مس اًمِم٤مومٕمل، ص/( اٟمٔمر يمت٤مب: ومـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمراه٘ملم: ًمألؾمت٤مذ2)
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أيب ضافب وهق دم افًاذة مـ ظّره، وؿٔادة أشامة جٔش ـبر وهق دم افسادشة 

ظؼة، وزواج ظائنة دم افتاشًة، وؾاضّة دم اخلامسة ظؼة، وأشامء بْت ظّٔس دم 

فرشّل باشؿ فِّٓاجريـ، وادتحدث ا اافثإٔة ظؼة، وتزوجٓا جًٍر ؾُان ؿائًد 

ادٓاجريـ أمام مِؽ احلبنة، ـؾ هذا وشْف دم حدود هذه ادرحِة، وهذا صاهٌد أن 

 بِقغ افنباب افرصد هق ٕتاج فِّجتّع افراصد.

ثؿ بسبب افّْق افهْاظل أصبح : زيادة اظتامدية افٍرد، وظدم اشتَالفف -1

 ظذ افٍرد أن يزداد مـ افثَاؾة ادٗهِة فًِّؾ.

َؾ إٌٓامس دم حمٔط افًّؾ، وطٓر افتًِٔؿ   اجلامًل افذي أضال ؾسة افتًِٔؿ أـثر، وَأج 

ؾ   آشتَالل آؿتهادي، مما أدى إػ تٖجٔؾ افزواج وتُقيـ إرسة. -بافتايل-افذي أج 

يُقن افناب  -آشتَالل آؿتهادي، وتُقيـ إرسة-وهذان افًامالن إن وجدا  

 رحِة افرصد.وافٍتاة ؿد دخال ادجال افقاشع د

تٖجٔؾ - تٖجٔؾ آشتَالل آؿتهادي -تٖجٔؾ افًّؾ-ضقل مدة افتًِٔؿ: تٖجٔؾ افرصد

 تٖجٔؾ ادسٗوفٔات إرسية، ـِٓا يٗدي بافستٔب إػ )تٖجٔؾ افرصد(. -افزواج

 : وفذفؽ ٕستىٔع أن ِٕخص أهؿ ميٓريـ مـ مياهر منُالت افنباب دم 

 افبىافة آؿتهادية. -1

 .افبىافة اجلْسٔة -1

 :والخالصة

 : يُّـ تِخٔص بداية ادرحِة دم  

اؿساب صُؾ اجلسؿ ووطائٍف مـ آخر درجات افْوج، واـتساب صُؾ  -1

ؾ افىٍع. هُّ َ  افرجقفة افُامِة، وإتٓاء مرحِة افس 

 ، بؾ وئًش دور افُبر.ااإلحساس بٖٕف مل يًد صٌرً  -1

وإن ـإقا يسددون دم آظساف بف  اظساف أخريـ بٖٕف مل يًد ضٍاًل  -3

 ـرجؾ.
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 : وهناية ادرحِة

 .اتَريبً  15ـذفؽ ؾ٘ن هناية ادرحِة دم شـ  

 يسك افتًِٔؿ بًد اشتُامفف. -1

 يِتحؼ بًّؾ دائؿ. -1

 يتزوج. -3

 يسك ؾسة افىِب، ويبدأ دم حٔاة افراصديـ. -4

 : آستؼرار

 ـِّة واحدة )آشتَرار(.إن خهائص إٓتَال مـ ادراهَة إػ افنباب تتِخص دم  

ؾُان أهؿ ما ئّز مرحِة ادراهَة افتَِب وظدم آشتَرار دم ادٔقل ادْٓٔة، واهلقايات،  

ُِّب ادزاجل، وافتٖثر بافدظاية واإلظالن  وٕقع ادالبس، وأشافٔب افسويح، وافهداؿات، وافتَ

ثبات: وخاصة اشتَرار وآراء أخريـ، يتحقل ـؾ ذفؽ دم هذه ادرحِة إػ آشتَرار واف

 افْير إػ ادْٓة واهلقايات.

 : ومـ إشباب افتل تًقق آشتَرار 

 أن ئًش مع أرستف ضقال افقؿت. -

 مبافٌة افقافديـ دم احلامية. -

ظـ أرستف، مثؾ ما حيدث دم  اواحلؾ دم اشتَالل افٍتك دم هذا افسـ ببًض حٔاتف بًًٔد  

ادًسُرات، واددن اجلامًٔة، وافتجْٔد، وإٓدماج آجتامظل دم افْقادي واجلًّٔات اخلرية: 
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ٕن إؿران وادؼؾغ دم هذه ادجتًّات ٓ يَبِقن مْف ظقدة افتَِب وافتذبذب: ؾٓؿ أؿؾ 

 .(1)آشتَرار مـ أصُال افتدريب ظذ دم هذا ادجال، وهذا يًىل صُاًل  اتساحمً 

  

                                                   

 51، ص54، ص46، ص45أيمرم رو٤م، ص/رطمٚم٦م ُمـ اًمداظمؾ: ًمٚمديمتقر-ُمِمٙمالت( راضمع يمت٤مب: ؿم٤ٌمب سمال 1)

 سمتٍمف.
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 خصائص المرحلة الشبابية
اعمرطمٚم٦م اًمتل ٟمتحدث قمٜمٝم٤م هل ُمرطمٚم٦م اًمِم٤ٌمب، وي٘مع ضمزء يمٌػم ُمٜمٝم٤م ذم ُمرطمٚم٦م اعمراه٘م٦م،  

وهل ُمرطمٚم٦م ُمتٛمٞمزة هل٤م ؾمامهت٤م وظمّم٤مئّمٝم٤م، وهل ُمـ أظمٓمر اعمراطمؾ آٟمت٘م٤مًمٞم٦م ذم طمٞم٤مة 

أظمٓمر اعمراطمؾ اًمتل شمتًؿ ، ًمذا ومٝمل ُمـ يمام أٟمف ًمٞمس رضماًل  اإلٟم٤ًمن، وم٤معمراهؼ ًمٞمس ـمٗماًل 

سم٤مًمتجدد اعمًتٛمر، واًمؽمىمل ذم ُمٕم٤مرج اًمّمٕمقد ٟمحق اًمٜمْم٩م اإلٟم٤ًمين اًمرؿمٞمد، وُمٙمٛمـ اخلٓمر ذم 

هذه اعمرطمٚم٦م هل اًمتٖمػمات اًمٙمثػمة اًمتل شمّمٞم٥م اعمراهؼ، مم٤م ىمد ي١مدي إمم ساقم٤مت ُمتٕمددة 

 داظمٚمٞم٦م وظم٤مرضمٞم٦م.

واحلدي٨م اعمٗمّمؾ قمٜمٝم٤م ىمد  وُمـ صمؿ ومٛمـ اعمٝمؿ اًمتٕمريػ سمخّم٤مئص هذه اعمرطمٚم٦م وؾمامهت٤م، 

يٓمقل، ًمذا ؾمٜمتحدث ه٤مهٜم٤م سم٢مُي٤مز قمـ أهؿ ظمّم٤مئص اعمرطمٚم٦م وؾمامهت٤م، وهذا ٓ يٖمٜمل اعمريب 

 قمـ اًمرضمقع إمم اًمٙمت٥م اعمتخّمّم٦م ًمالؾمتزادة طمقل هذا اعمقوقع.

هٜم٤مك أُمقر يِمؽمك ومٞمٝم٤م ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس وشمًقد ذم أهمٚم٥م اعمجتٛمٕم٤مت، وصمٛم٦م صٗم٤مت ُمرشمٌٓم٦م  

٤ًمن، إٓ أن ذًمؽ ٓ يٕمٜمل أن اعمجتٛمٕم٤مت واًمٜم٤مس ؾمٞمّمٌحقن ٟمًخ٦م سم٤مإلٟم٤ًمن ُمـ طمٞم٨م هق إٟم

واطمدة، ومٚمٞمس ُم٤م يّمدق قمغم أطمدهؿ يّمدق قمغم ؾم٤مئر اًمٜم٤مس، وهذا ًمف صٚم٦م يمٌػمة سمٛمقوقع 

 طمديثٜم٤م.

ًمذا وم٤مًمٕمقاُمؾ اعمختٚمٗم٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت شمؽمك أصمره٤م ذم طمٞم٤مة اعمراه٘ملم، ومٞمختٚمٗمقن ُمـ قمٍم 

يدظمؾ ومٞمٝم٤م اعمراهؼ ُمٞمدان اًمٕمٛمؾ ذم وىم٧م ُمٌٙمر، ويتزوج آظمر، ومٗمل اًمٕمّمقر اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل يم٤من 

وأىمؾ ُمِمٙمالت ُمـ هذا اًمٕمٍم اًمذي شمٓمقل ومٞمف ُمدة  ٤موهق صٖمػم، يم٤من اعمراهؼ أهع ٟمْمجً 

 اًمتٕمٚمٞمؿ وآقمتامد قمغم إهة، ويت٠مظمر اًمزواج وحتٛمؾ اعم١ًموًمٞم٦م.

وم٤معمراهؼ ذم وهؿ خيتٚمٗمقن ُمـ جمتٛمع ٔظمر، وخيتٚمٗمقن ذم اعمجتٛمع اًمقاطمد ُمـ سمٞمئ٦م ٕظمرى: 

اًمريػ واًم٤ٌمدي٦م خيتٚمػ قمـ اعمراهؼ ذم احل٤مرضة، واعمراهؼ ذم اعمجتٛمع اًمّمٜم٤مقمل خيتٚمػ قمٜمف ذم 
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اعمجتٛمع اًمزراقمل، يمام خيتٚمػ ذم اعمجتٛمع اًم٘مٌكم اعمؽماسمط قمٜمف ذم اعمجتٛمع اعمدين اعمٕم٤مس اًمذي 

 شم٘مؾ ومٞمف اًمرواسمط إهي٦م واًم٘مٌٚمٞم٦م.

٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمٞمش صٗم٤مء اإلؾمالم سمخالف همػمه وًمذا وم٤معمراهؼ ذم اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم 

 .)ظِامين(ممـ يٕمٞمش ذم فمؾ اعمجتٛمٕم٤مت اعمٕم٤مسة واًمتل أيمثره٤م 

 : شْة( ـام يع 17حتك شـ ) -خاصة-وتبدو شامت ادراهؼ دم جقإب افّْق 

 : افّْق اجلسّل (ىأ

عم٤م يم٤مٟم٧م اعمراه٘م٦م شمٕمٜمل سمداي٦م دظمقل اًمِم٤مب قم٤ممل اًمرضم٤مل، ودظمقل اًمٗمت٤مة قم٤ممل  -

اًمٜم٤ًمء، ومٛمـ ؾمٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘مف أن يتٝمٞم٠م ضمًٛمف ًمذًمؽ، ومٞمٜمٛمق سمام ي١مهٚمف ًمالٟمت٘م٤مل إمم 

 اعمرطمٚم٦م اجلديدة.

ومٞمٌدأ اعمراهؼ ذم ُمقاضمٝم٦م قمٛمٚمٞم٦م حتقل يم٤مُمٚم٦م ذم وزٟمف، وطمجٛمف، وؿمٙمٚمف، ذم  -

إٟمًج٦م وإضمٝمزة اًمداظمٚمٞم٦م، وإقمْم٤مء اخل٤مرضمٞم٦م... سمٞمٜمام يم٤من اًمٜمٛمق اًمٕمْمقي ذم 

 ٤م، وم٢من اًمٜمٛمق ذم ُمرطمٚم٦م اعمراه٘م٦م ي٠ميت هيٕمً ٤مسمٓمٞمئً  ٤مؾ ُمتدرضًم اعمراطمؾ اًم٤ًمسم٘م٦م ًمٚمٓمٗم

 ، حيس سمف اًمٗمرد سمِمٙمؾ واوح.٤مأطمٞم٤مٟمً  ٤م، وُمٗم٤مضمئً ٤موُمتت٤مسمٕمً 

، وشم٠مظمذ ٤مهيٕمً  اضمديدً  ٤موم٤مهلٞمٙمؾ اًمٕمٔمٛمل شمًتٓمٞمؾ قمٔم٤مُمف، وشم٠مظمذ ؾُمٛمٙمً  -

 .(1)اًمٕمْمالت ذم اًمتٙمقر وآؿمتداد

 : وينّؾ افّْق اجلسّل ميٓريـ

وهق اًمٜمٛمق ذم إضمٝمزة اًمداظمٚمٞم٦م همػم : قجل(افّْق افداخع )افٍسٔقف -1

 اًمٔم٤مهرة ًمٚمٕمٞم٤من، ويِمٛمؾ ذًمؽ سمقضمف ظم٤مص اًمٜمٛمق ذم اًمٖمدد اجلٜمًٞم٦م.

                                                   

 ط. دار اعمًٚمؿ ًمٚمٜمنم سم٤مًمري٤مض. 11قمٌد اًمٕمزيز اًمٜمٖمٞمٛمٌم، ص/( راضمع يمت٤مب: اعمراه٘مقن: د1)
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 : ؾًذ شبٔؾ ادثال 

( ؾمٜم٦م ذم اًمذيمقر 15-14( ؾمٜم٦م ذم اإلٟم٤مث )13-8قمٜمدُم٤م يّمؾ اجلًؿ إمم قمٛمر ُمٕملم ) 

 يٙمقن هق اعمًئقل قمـ سمداي٦م هذه اعمرطمٚم٦م. ٤ميٗمرز اًمدُم٤مغ هرُمقٟمً 

هذا اهلرُمقن إمم اًمٖمدة اًمٜمخ٤مُمٞم٦م ذم اًمدُم٤مغ وهل سمدوره٤م شم٘مقم سم٢مومراز هرُمقٟملم يّمؾ  

 قمغم اجلٜمس يٕمٛمؾ هذان اهلرُمقٟم٤من. اآظمريـ إمم اًمدم، واقمتامدً 

يمؾ هذه اًمتٖمػمات اًمتل حتدث ذم ضمًؿ اًمٗمتك أو اًمٗمت٤مة إٟمام هل ٟمتٞمج٦م ًمٚمرؾم٤مئؾ اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م  

 اًمتل حتدث ذم اجلًؿ.

يتٖمػم اجلًؿ ُمـ اًمِمٙمؾ اًمٓمٗمقزم ًمِمٙمؾ اًمٌٚمقغ، يمذًمؽ وم٢من وٟمتٞمج٦ًم ًمٕمٛمؾ اهلرُمقٟم٤مت  

زي٤مدة اًمقزن قمٜمد اًمِم٤مب ًمٞم٧ًم راضمٕم٦م إمم زي٤مدة أٟمًج٦م اًمٕمْمالت واًمٕمٔم٤مم، وىمد حيدث شمٖمػم 

% ُمـ وزن اجلًؿ، وحتدث أيمؼم زي٤مدة ذم 45ذم اًمِمٙمؾ واًمٜم٥ًم، وىمد متثؾ اًمٕمْمالت 

 ؾمٜم٦م(. 15-12اًمٕمْمالت ذم اًمٗمؽمة ُمـ )

 : خالل ادراهَة افتحقٓت افبٔقفقجٔة

قمٜمد  14-14حتدث ذم هذه اعمرطمٚم٦م ـمٗمرة ذم اًمٜمٛمق وزي٤مدة ذم هقمتف عمدة صمالث ؾمٜمقات ) 

 قمٜمد اًمٌٜملم(. 16-12اإلٟم٤مث( )

 .يزداد اًمٓمقل زي٤مدة هيٕم٦م ويتًع اًمٙمتٗم٤من ويزداد ـمقل اجلذع وـمقل اًم٤ًمىملم 

 .يزداد ٟمٛمق اًمٕمْمالت واًم٘مقة اًمٕمْمٚمٞم٦م سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م 

 .يزداد اًمقزن زي٤مدة هيٕم٦م ٟمتٞمج٦م ًمٜمٛمق اًمٕمْمالت واًمٕمٔم٤مم 

  ًذم هذه اعمرطمٚم٦م. ٤ميتؿ اًمٜمْم٩م اهلٞمٙمكم مت٤مُم 

  شمتْمح اًمٜم٥ًم اجلًٛمٞم٦م اًمٜم٤موج٦م وشمتٕمدل ٟم٥ًم اًمقضمف وشمًت٘مر ُمالُمح وضمف

 اًمراؿمد.
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ؾمٜم٦م وطمتك هن٤مي٦م اعمرطمٚم٦م شمٔمٝمر أرسمع رضوس  17شمٙمتٛمؾ إؾمٜم٤من اًمدائٛم٦م ومٗمل ُم٤م سملم 

 .(1)ظمٚمٗمٞم٦م أظمػمة شمًٛمك رضوس اًمٕم٘مؾ

ويتٛمثؾ ذم ٟمٛمق إسمٕم٤مد اخل٤مرضمٞم٦م : ؾٓق افّْق افًوقي: أما اديٓر افثاين -2

ًمٚمٛمراهؼ، ومٞمزداد ـمقًمف ووزٟمف، وشمٌدو اًمٕمالُم٤مت اًمتل متٞمز اًمِم٤مب قمـ اًمٗمت٤مة، ومٞمخِمـ 

ُمـ ضمًٛمف، وذم اعم٘م٤مسمؾ يؼمز  صقت اًمِم٤مب، ويٌدأ ٟمٛمق اًمِمٕمر ذم ُمقاـمـ ُمٕمٞمٜم٦م

 .(2)اًمثدي٤من ًمدى اًمٗمت٤مة، وشمٌدو ًمدهي٤م ُمٔم٤مهر إٟمقصم٦م

                                                   

 2744( قمٜمدُم٤م يٌٚمغ اعمراهؼ شم١مدي اًم٘مٗمزة اًمنيٕم٦م ذم اًمٜمٛمق اجلًدي إمم شمْمخؿ ه٤مئؾ ذم اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م، وم٤مًمّمٌل حيت٤مج إمم 1)

ًمٚمٜمٛمق اًمٕمٔمٛمل، وصمٛم٦م  اوطمدة طمراري٦م، إن اًمٙم٤مًمًٞمقم ُمٝمؿ ضمدً  2244حتت٤مج إمم  وطمدة طمراري٦م ذم اًمٞمقم، واًمٗمت٤مة

طم٤مضم٦م إمم يمٛمٞم٤مت إو٤مومٞم٦م ُمـ احلديد ًمدقمؿ اًمٙمتٚم٦م اًمٕمْمٚمٞم٦م واعم٘مدار اًمدُمقي قمٜمد اًمّمٌٞم٤من، وًمٚمتٕمقيض قمـ اًمدم 

 اعمٗم٘مقد قمٜمد اًمٌٜم٤مت ذم اًمدورة اًمِمٝمري٦م.

، ومٙمٚمٜم٤م يٕمٚمؿ أن اعمراه٘ملم ذم اشمٙمقن اًمٕم٤مدات اًمٖمذائٞم٦م رديئ٦م ضمدً إن هذا آزدي٤مد ذم اعمتٓمٚم٤ٌمت اًمٖمذائٞم٦م ي٠ميت ذم وىم٧م 

ُمٕمٔمؿ أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل يٛمٞمٚمقن ٓؾمتٝمالك أهمذي٦م همػم صحٞم٦م! إذ يتٜم٤موًمقن اًمٓمٕم٤مم سمنقم٦م، ويٗمْمٚمقن شمٜم٤مول اًمقضم٤ٌمت 

 ًٓ وأصٌح٧م  ُمـ اًمٓمٕم٤مم اعمٖمذي اعمٓمٝمل ذم اعمٜمزل، إن هذه اًمٕم٤مدات ًمق اؾمتٛمرت ًمٗمؽمة ـمقيٚم٦م، اًمنيٕم٦م ذم اعمٓم٤مقمؿ سمد

 اًمٜمٛمط اًمٖمذائل اًمقطمٞمد ًمدى اعمراه٘ملم ؾمت١مدي إمم ُمٗمٕمقل ُم١مٍذ قمغم صحتٝمؿ.

ظمالل اعمراه٘م٦م هل اًمٜم٘مص ذم احلديد وشمِمػم اإلطمّم٤مءات إمم أن ُم٤م ي٘م٤مرب ُمـ  ٤ماًمٖمذائٞم٦م ؿمٞمققمً  ِمٙمالتإن أيمثر اعم -

عمراه٘ملم ٓ حيّمٚمقن قمغم ، وُمٕمٔمؿ اش(إٟمٞمٛمٞم٤م»% ُمـ اعمراه٘ملم يٕم٤مٟمقن ُمـ هذه اعمِمٙمٚم٦م )أىمّمد ُمِمٙمٚم٦م وم٘مر اًمدم 75

واعم٤مهمٜمٞمًٞمقم اًمتل شمدقمؿ قمٛمٚمٞم٦م إيض ( B)ومٞمت٤مُملم  -ظم٤مص٦م-اًمٙمٛمٞم٤مت اًمٙم٤مومٞم٦م ُمـ اًمٙم٤مًمًٞمقم واًمٗمٞمت٤مُملم 

 وآؾمتالب.

  يمذًمؽ وم٢من اًمِم٤مب ذم سمداي٦م سمٚمقهمف يِمٕمر سمتٖمػمات ضمًامٟمٞم٦م شم١مصمر قمغم أؿمٞم٤مء أظمرى يمٗم٘مدان شمقازٟمف احلريمل، وقمدم

أظمرى، وىمد  ٤م، واحل٤ًمؾمٞم٦م اًمِمديدة أطمٞم٤مٟمً ٤مقمر خمتٚمٗم٦م يم٤مخلجؾ واإلطمراج أطمٞم٤مٟمً وٌط ردود إومٕم٤مل، واًمِمٕمقر سمٛمِم٤م

قمغم اعمرسملم آهتامم سم٤مًمؽمسمٞم٦م اجلًدي٦م وأهمراوٝم٤م. راضمع:  ٤مًمذا يم٤من ًمزاُمً  ٤مشم١مصمر اًمٜم٤مطمٞم٦م اجلًٛمٞم٦م قمغم اعمراهؼ ٟمٗمًٞمً 

عربية[، ككتاب: ]سيكولوجية المراهقة لػ  ط. منشورات مكتبة آفاؽ ٔٔٔ]سيكولوجية الطفولة كالمراهقة: د/عبد عيد الجسماني، ص
 ط. دار النهضة العربية[. ٙٓٔ)بيلر كرفيقه(، ص

 ، ( ط. دار التراث[ٜٕٖ-ٕٖٛ/٘]فتح البارم في شرح صحيح اإلماـ البخارم: )( فائدة: قال الحافظ ابـ حجر /يف كتابف: 2)

 اختؾػ الػؼفاء يف تحديد سـ البؾقغ: 

= 



33 

 

ويتٛمٞمز اًمٜمٛمق اجلًٛمل ذم ُمرطمٚم٦م اعمراه٘م٦م سمنقمتف اًمٙمٌػمة، وىمد يٜمِم٠م قمٜمٝم٤م قمدم شمٜم٤مؾمؼ سملم  

أضمزاء اجلًؿ اعمختٚمٗم٦م مم٤م ىمد ي٥ًٌم احلرج ًمف، يمام أن اًمٜمٛمق اجلًٛمل ٓ يًػم ذم شمقازن ُمع ؾم٤مئر 

ـْ طمقًمف ًمـ يٜمت٘مؾ : وم٘مد يًٌؼ اًمٜمٛمق اجلًٛمل اًمٜمٛمق اًمٕم٘مكم أو آضمتامقمل اعمٔم٤مهر، ومٞمٜمتٔمر ُمٜمف َُم

__________________________ 

 الجؿفقر إلك أن حد البؾقغ خؿس طشرة سـة لؾذكر وإكثك، وهذا رأي الشافعل وأحؿد وابـ وهب. فذهب (أ

 وذهب الؿالؽقة إلك أن حد البؾقغ ثؿان طشرة سـة لؾذكر وإكثك. (ب

 وذهب إحـاف إلك أن حد البؾقغ ثؿان طشرة سـة لؾذكر، وسبع طشرة سـة لألكثك. (ج

 لثالثة: والبؾقغ يف الشريعة ُيعرف بلحد هذه ا 

: )رفع الؼؾؿ طـ ثالثة: الصبل حتك يحتؾؿ، وطـ الـائؿ حتك يستقؼظ، وطـ الؿجـقن حتك ملسو هيلع هللا ىلصآحتالم: لؼقلف  -ٔ

(، كراجع أيضنا سنن أبي ٖ٘ٓ/ٜ(، كتكلم عليه الحافظ كعلى َمْن كصله في الفتح )ٖٓٓ/ٜ]الحديث صحيح أخرجه البخارم معلقنا: )يػقؼ( 

( كقاؿ: صحيح ٕٛ٘/ٔ(، كالحاكم: )ٜٚٗٔح ٖٓٙ(، كابن حباف: )موارد صٛ٘ٙ/ٔ(، كابن ماجه: )ٕٖ/ٗ(، كالترمذم: )ٓٙ٘/ٖداكد: )
 [.-رحمهما اهلل-الذهبي  على شرط الشيخين، ككافقه كأقرق

يقم قريظة فؽان مـ أكبت ُقتؾ، ومـ لؿ  ملسو هيلع هللا ىلصضفقر شعر العاكة: طـ ططقة الؼرضل قال: ُطرضـا طؾك رسقل اهلل  -2

( ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٖ(، كالترمذم: )ٔٙ٘/ٗ]الحديث صحيح أخرجه أبو داكد: )ُيـبت ُخؾَِّل سبقؾف، فؽـت مؿـ لؿ ُيـبت َفُخؾَِّل سبقؾل( 

( كصححه شيخنا األلباني في صحيح ٖٚٓٔ/ٗ(، كأحمد في المسند: )ٜٜٙٗ(، كالنسائي: )ٕٔٗ٘كابن ماجه: )ح كقاؿ: حديث حسن صحيح،
( قاؿ الترمذم: كالعمل على هذا عند بعض أهل العلم، فإنهم يركف اإلنبات بلوغنا كإف لم ُيعرؼ احتالمه كال سنه، ٜٗٙٔالترمذم: )ح

 ( ط. دار الفكر[.ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٖكهو قوؿ أحمد كإسحق، راجع سنن الترمذم: )

يف جقش، وأكا  ملسو هيلع هللا ىلص: قال ُطرضت طؾك رسقل اهلل رضل اهلل طـفؿاإذا بؾغ خؿس طشرة سـة: طـ كافع طـ ابـ طؿر  -ٖ

صحيح ]أخرجه ابـ أربع طشرة فؾؿ يؼبؾـل، ثؿ ُطرضت طؾقف مـ قابؾ يف جقش وأكا ابـ خؿس طشرة فؼبؾـل( 

 ([.ٜٓٗٔ/ٖ(، كمسلم: )ٕٙٚ/٘البخارم: )

، وقال 22(، كتاب الجفاد 13رجؿ اإلمام الرتمذي باب )ما جاء يف حد بؾقغ الرجؾ، ومـ ُيػرض لف( )ولفذا ت 

كافع يحدث هبذا الحديث طؿر بـ طبد العزيز، فؼال: )هذا حد ما بقـ الصغقر والؽبقر، ثؿ كتب أن يػرض طؿـ 

]راجع: سنن  يذكر أن كتب أن يحضر(بؾغ الخؿسة طشرة( ويف رواية بؾػظ: )هذا حد ما بقـ الذرية والؿؼاتؾة ولؿ 

 ([.ٚٔٚٔالترمذم: )ح
 (.ٜٕٖ/٘قلت: كفي هذا الحديث فوائد كثيرة راجعها في الفتح ) 
 «.وقد أجؿع العؾؿاء طؾك أن الحقض بؾقغ يف حؼ الـساء»بؾقغ الـساء أيًضا يعرف بالحقض، يؼقل الحافظ:  -2

الحؽؿ بظفقر العاكة إٓ إذا تعذر معرفة آحتالم والسـ، أكف ٓ ُيصار إلك  -واهلل أطؾؿ بالصقاب-قؾت: وأرى  

 كؿا كؼؾ ذلؽ طـ اإلمام الرتمذي واهلل تعالك أطؾؿ.

ط. دار اإليماف  ٙٗ)البياف المأموؿ من علم األصوؿ( للشيخ: عبد الرحمن عبد الخالق، صوراجع هذه الؿسللة يف بحث:  

 باألسكندرية.
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سمٕمد، وىمد حيدث اًمٕمٙمس ومٞمت٠مظمر اًمٜمٛمق اجلًٛمل وُيٕم٤مُمؾ  إمم قم٤ممل اًمرضم٤مل وهق عم٤م يزال ـمٗماًل 

 قمغم أٟمف ـمٗمؾ سمٞمٜمام هق يِمٕمر أٟمف ىمد دم٤موز ذًمؽ.

وطمتك ؾمـ اًمثالصملم، وم٤مًمِم٤ٌمب وٟمٕمقد ومٜم١ميمد أن سمداي٦م اًمِم٤ٌمب هق ُمٜمذ سمٚمقغ اإلٟم٤ًمن  

يتّمؾ سمٛمرطمٚم٦م ُمـ قمٛمر اإلٟم٤ًمن هل احلد إوؾمط سملم اًمٓمٗمقًم٦م اًم٤ًمذضم٦م اًم٘م٤مؾمٞم٦م ذم اًمٗمٙمر 

واعمٝمتٛم٦م سم٤معمحًقؾم٤مت واعم٤مدي٤مت، وسملم اًمِمٞمخقظم٦م سمخّم٤مئّمٝم٤م اًمتل يّمقر سمٕمْمٝم٤م ىمقل اهلل 

.(1)[74: ]اًمٜمحؾ ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿ :شمٕم٤ممم

ؾسة افبِقغ وادراهَة( حيدث افُثر مـ افتٌرات افٍسٔقفقجٔة دم هذه افٍسة )أؿهد * 

ُم٤م خيٓمئ أسم٤مء  اُمثؾ اًمتٕم٥م واًمٙمًؾ واإلره٤مق اًمنيع، ويمثػمً : وافسِقـٔة أثْاء افبِقغ

وإُمٝم٤مت قمٜمدُم٤م يٙمٚمٗمقن آسمـ أو آسمٜم٦م ذم هذه اعمرطمٚم٦م سم٤مًمٙمثػم ُمـ إقم٤ٌمء واعمًئقًمٞم٤مت، 

 اًمتل ٓ ي٘مقى قمٚمٞمٝم٤م.

طمظ هٜم٤م أن اًم٤ٌمًمغ ذم هذه اعمرطمٚم٦م يٙمقن أىمؾَّ ىمدرة قمغم اًم٘مٞم٤مم سمٜمج٤مح سمٙمؾ إقم٤ٌمء وُي٥م أن ٟمال

 واعم١ًموًمٞم٤مت، مم٤م ي١مدي إمم اًمْمٖمط اًمٜمٗمز، وزي٤مدة اًمتقشمر اًمٕمّمٌل، وزي٤مدة آٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م.

وقم٤مدة ُم٤م حتدث اوٓمراسم٤مت هْمٛمٞم٦م سم٥ًٌم اًمتٖمػمات اًمٖمددي٦م واًمتٖمػمات اًمداظمٚمٞم٦م ذم  

 أقمْم٤مء اجلًؿ.

سم٥ًٌم قم٤مدات اًمٓمٕم٤مم همػم اعمٜمتٔمٛم٦م،  )ؾَر افدم(ه اعمرطمٚم٦م طمدوث إٟمٞمٛمٞم٤م ويِمٞمع ذم هذ

قمٜمد اًمٌٜم٤مت  ٤مويٕم٤مين اًم٤ٌمًمغ ُمـ آٓم اًمّمداع وآٓم اًمٔمٝمر واهلزال، وهذه إقمراض أيمثر ؿمٞمققمً 

سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م ذم ومؽمة اًمدورة اًمِمٝمري٦م، ومتر هذه اعمرطمٚم٦م سمًالم إذا يم٤مٟم٧م اًمّمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚم٤ٌمًمغ 

 ضمٞمدة.

                                                   

 ط. دار اًمٕم٤مصٛم٦م. 16ؾمٚمٞمامن سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٕمٞمد، ص/قمقة اًمِم٤ٌمب: ًمٚمِمٞمخ( راضمع يمت٤مب: اعمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقي ذم د1)
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ٟمالطمظ أن اًمتٖمػمات اًمًٚمقيمٞم٦م ٟمحق اًمٌٚمقغ شمٕمتؼم ٟمتٞمج٦م ًمٚمتٖمػمات آضمتامقمٞم٦م وقمٚمٞمٜم٤م أن  

سم٤مًمدرضم٦م إومم، وإن يمٜم٤م ٓ ٟمٜمٙمر أصمر اًمتٖمػمات اًمٖمددي٦م واًمٗمًٞمقًمقضمٞم٦م ذم اًمتقازن اجلًٛمل، 

أي أن طم٤مًم٦م اًم٤ٌمًمغ اعمراهؼ شمٕمتٛمد قمغم درضم٦م شمٗمّٝمؿ اعمحٞمٓملم سمف ٕطمقاًمف ُمع قمدم اًمْمٖمط قمٚمٞمف 

أُم٤م قمـ ُم٘مدار شم٠مصمػم هذه اًمتٖمػمات قمغم اًم٤ٌمًمغ اعمراهؼ، ومٝمل شمٕمتٛمد قمغم درضم٦م سم٠ميمثر مم٤م يٓمٞمؼ، 

.. واإلقمداد اًمٜمٗمز اًمذي طمّمؾ قمٚمٞمف، وم٘مد وضمد أٟمف ذم طم٤مًم٦م شمقومػم .اًمٜمْم٩م وقمغم ُمٕمٚمقُم٤مشمف

وٕذـر مـ اجلقإب ُمٕمٚمقُم٤مت همػم صحٞمح٦م شمتٙمقن ادم٤مه٤مت ظم٤مـمئ٦م ٟمحق اعمراه٘م٦م واًمٌٚمقغ، 

 : افسِبٔة ما يع

 ًمٕمزًم٦م واًمٌٕمد قمـ أظمريـ.اًمرهم٦ٌم ذم ا 

 .قمدم اًمرهم٦ٌم ذم اًمٕمٛمؾ وسمذل أي جمٝمقد أو اًم٘مٞم٤مم سم٠مي ٟمِم٤مط 

 .قمدم اًمتآزر سم٥ًٌم اظمتالف ٟم٥ًم اًمٜمٛمق 

  اعمٚمؾ اًمنيع ُمـ إٟمِمٓم٦م واًمرهم٦ٌم ذم اًمتٖمٞمػم، ويٌدو ذًمؽ ُمـ رومْمف آؿمؽماك

ا مل يّم٤مب اًمالُم٤ٌمٓة، واإلطم٤ًمس سم٤مًمٜمٌذ واًمرومض إذ ٤مذم إٟمِمٓم٦م اعمختٚمٗم٦م، وأطمٞم٤مٟمً 

 ي٘مٌؾ أظمرون ُم٤م ي٘مقم سمف.

  قمدم آؾمت٘مرار اًمٜمٗمز واًمٕمْمقي، طمٞم٨م شمتٖمػم ادم٤مه٤مشمف ُمثٚمام يتٖمػم ضمًٛمف ُمع

 اإلطم٤ًمس سمٛمِم٤مقمر اًمتقشمر واًم٘مٚمؼ.

  اًمرومض واًمٕمٜم٤مد طمٞم٨م يقضمد رومض وُمٕم٤مداة ًمألهة وإصدىم٤مء واعمجتٛمع

 .٤مقمٛمقُمً 

ُمٕمٝمؿ، ويرومض  وًمذًمؽ يٖمٚم٥م قمٚمٞمف احلزن وآهمتامم، ويٕم٤مرض أظمريـ وٓ يتٕم٤مون

رهم٤ٌمهتؿ، وشمٖمٚم٥م قمٚمٞمف اًمٖمػمة ُمـ إظمقشمف ويتّم٤مرع ُمٕمٝمؿ، ويٙمقن يمثػم اجلدل واًمٜم٘م٤مش عمجرد 

اعمٜم٤مىمِم٦م وإصم٤مرة اعمت٤مقم٥م واعمِم٤مهم٦ٌم وم٘مط، وًمٙمـ ٓ شمٚم٨ٌم هذه احل٤مًم٦م أن شمتٖمػم ُمع اًمت٘مدم ذم اًمٕمٛمر 

 ًمٚمٛمرطمٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م.
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 ث أيمؼم ىمدر ُمـ ُم٘م٤موُم٦م اًمًٚمٓم٦م واًمرهم٦ٌم ذم آؾمت٘مالل، وذم هذه اًمٗمؽمة حيد

اًمٍماع واًمٜمزاع سملم إسمٜم٤مء وأسم٤مء وظم٤مص٦م ُمع إم، ويرضمع اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ ًمٙمقن 

 ًٓ سم٤معمراهؼ داظمؾ اعمٜمزل، ويمٚمام وضمد اًم٤ٌمًمغ اعمراهؼ أٟمف ٓ حي٘مؼ  إم هل إيمثر اشمّم٤م

ذم ٟمزاقمف: ازدادت طمدة ُم٘م٤موُمتف وقمٜم٤مده وىمد يٚمج٠م إمم آٟمًح٤مب ويّمدر قمٜمف  اٟمًٍم 

 أٟمقاع خمتٚمٗم٦م ُمـ ؾمقء اًمًٚمقك.

  آٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م اًمِمديدة سم٥ًٌم اًمتقشمر وآوٓمراب اًمٜم٤مشم٩م قمـ اًمٜمٛمق واًمتٖمػمات

اجلًٛمٞم٦م، طمٞم٨م يٙمقن اعمراهؼ ؿمديد احل٤ًمؾمٞم٦م، ُمع زي٤مدة اعمخ٤موف اعمتقمه٦م، مم٤م 

واًمِمؽ ذم يمٗم٤مءشمف اًمِمخّمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م، وئمٝمر اًمِمٕمقر  ي١مدي إمم زي٤مدة اًم٘مٚمؼ

 ومٞمف. ٤مأو ُمرهمقسمً  ٤مسم٤مًمٙمآسم٦م، وىمد يِمٕمر سم٠مٟمف مل يٕمد حمٌقسمً 

  ٟم٘مص اًمث٘م٦م ذم اًمٜمٗمس، طمٞم٨م يِمؽ ذم ىمدراشمف ويمٗم٤مءشمف، ويٌدو أن هذا هق

اًم٥ًٌم ذم اًمٙمثػم ُمـ ؾمٚمقك اًمرومض واًمٕمٜم٤مد، ويٙمقن ُمٗمٝمقم اًمذات همػم ُمًت٘مر مم٤م ىمد 

ذم إظمٓم٤مء اًمتل ي٘مع ومٞمٝم٤م اعمراهؼ، طمٞم٨م يرضمع ذًمؽ إمم رهمٌتف ذم شم٠ميمٞمد  ٤ميٙمقن ؾمًٌٌ 

 ذاشمف.

وىمد يٕمقد اًم٥ًٌم ذم ٟم٘مص اًمث٘م٦م إمم ٟم٘مص اعم٘م٤موُم٦م اجلًٛمٞم٦م واًمتٕم٥م اًمنيع، واًمْمٖمقط  

آضمتامقمٞم٦م اعمتٕمددة، وشمٙمٚمٞمٗمف سم٠ميمثر مم٤م يٓمٞمؼ، وٟم٘مد اًمٙم٤ٌمر ًمٓمري٘متف وأؾمٚمقسمف ذم أداء اًمٕمٛمؾ، 

جلٜمس سم٥ًٌم ٟمٛمق إقمْم٤مء اجلٜمًٞم٦م وٟمٛمق اًمٖمدد اجلٜمًٞم٦م، وىمد يِمٖمؾ ُمٕمٔمؿ وآهتامم سمٛم٤ًمئؾ ا

شمٗمٙمػمه، وحي٤مول احلّمقل قمغم سمٕمض اعمٕمٚمقُم٤مت اجلٜمًٞم٦م سم٠مؾم٤مًمٞم٥م خمتٚمٗم٦م، وىمد يٚمج٠م إمم 

اعمّم٤مدر همػم اًمدىمٞم٘م٦م، وىمد ي١مدي ذًمؽ إمم سمٕمض اعمِمٙمالت اجلٜمًٞم٦م، وظم٤مص٦م مم٤مرؾم٦م اًمٕم٤مدة 

ٙمالت وشم٘مؾ طمدهت٤م ظم٤مص٦م، إذا شمقاومرت فمروف اًمني٦م، وُمع ايمتامل اًمٜمْم٩م شمٜمحٍم اعمِم

 شمرسمقي٦م ضمٞمدة.

وهل ُمـ أومْمؾ وؾم٤مئؾ ىمْم٤مء اًمقىم٧م قمٜمد : اشتٌراق وؿت ادراهؼ دم أحالم افَٔية 

اعمراهؼ ذم ؾمـ اًمٌٚمقغ: طمٞم٨م يٙمقن سمٓمٚمٝم٤م اعمراهؼ ٟمٗمًف، وهل ُمّمدر ُمٝمؿ ًمٚمتٕمٌػم قمـ 
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قمـ  اهذه إطمالم: يمٚمام ازداد سمٕمدً  اٟمٗمٕم٤مٓشمف وإؿم٤ٌمع دواومٕمف، ويمٚمام زاد اٟمدُم٤مج اعمراهؼ اًم٤ٌمًمغ ذم

 اًمقاىمع وٟم٘مص شمٙمٞمُّٗمف آضمتامقمل.

زي٤مدة طمٞم٤مء اعمراهؼ: طمٞم٨م يِمٕمر سم٤مخلجؾ اًمِمديد ُمـ أن يراه أطمد أصمٜم٤مء : احلٔاء افنديد 

، أو أصمٜم٤مء آهمت٤ًمل، وهذا اًمِمٕمقر ي٠ميت ٟمتٞمج٦م ًمٚمتٖمػمات اجلًٛمٞم٦م، وًمٙمـ شمٖمٞمػم ُمالسمًف ُمثاًل 

 .(1)ظمالىمل ومٞمام سمٕمدًمٚمِمٕمقر إ ٤مذًمؽ يٕمتؼم أؾم٤مؾًم 

 : شْة( 11إػ  15ـذفؽ ؾ٘ن افّْق اجلسّل فِّراهؼ يّر بادرحِة افثإٔة )مـ 

 16-15شمٕمد ُمرطمٚم٦م وؾمط سملم اعمراه٘م٦م واًمرؿمد، وشمٌدأ ُمع اًمتٕمٚمٞمؿ اًمث٤مٟمقي سملم ؾمـ ) 

، وإن يم٤من سمٕمض اؾمٜم٦م( إصؾ أٟمف يّمٌح راؿمدً  21ؾمٜم٦م(، وسمقصقل اًمِم٤مب إمم قمٛمر )

اًمدارؾملم يرى أن هن٤مي٦م هذه اعمرطمٚم٦م شمٜمتٝمل سمًـ اخل٤مُم٦ًم واًمٕمنميـ: ٕهن٤م اًمًـ اًمتل حتدث 

قمٜمده٤م حتقٓت ُمٝمٛم٦م ذم طمٞم٤مة اًمٗمرد، طمٞم٨م يتخرج ذم اجل٤مُمٕم٦م، وحي٤مول آًمتح٤مق سم٤مًمٕمٛمؾ، صمؿ 

 .)ادراهَة ادتٖخرة(اًمزواج وشمٙمقيـ إهة سمٕمد ذًمؽ، ويٓمٚمؼ اًمٌٕمض قمغم هذه اعمرطمٚم٦م 

 : مـ مظاهر التغقر يف هذه الؿرحؾة

شمٜمخٗمض هقم٦م اًمٜمٛمق اجلًٛمل مم٤م ي٤ًمقمد قمغم إطمداث اًمتٙم٤مُمؾ سملم خمتٚمػ : افّْق اجلسّل

، وشمقوح اوفم٤مئػ اجلًؿ اًمٕمْمٚمٞم٦م، ويًت٘مر اًمٓمقل واًمقزن طمٞم٨م شمٙمقن اًمزي٤مدة وئٞمٚم٦م ضمدً 

ؾمٜم٦م( قمٜمد اًمٌٜم٤مت، وطمتك قمٛمر  15اًمدراؾم٤مت أن اًمٜمٛمق اجلًٛمل يًػم سم٤موٓمراد طمتك قمٛمر )

ؾمٜم٦م( قمٜمد اًمذيمقر، أي أن اًمٜمٛمق اجلًٛمل ذم هذه اعمرطمٚم٦م يّمؾ إمم ُمرطمٚم٦م اًمث٤ٌمت  17)

 ذم اجلقاٟم٥م اًمًٚمقيمٞم٦م. ٤موآؾمت٘مرار، وٟمالطمظ ذًمؽ أيًْم 

                                                   

ط. دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب سم٤مًم٘م٤مهرة  244وم١ماد اًمٌٝمل اًمًٞمد، ص/( راضمع يمت٤مب: إؾمس اًمٜمٗمًٞم٦م ًمٚمٜمٛمق: ًمألؾمت٤مذ1)

 م.1956

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

42 

 

وشمتزايد اًمٗمروق سملم اجلٜمًلم ذم اًمقزن أيمثر ُمـ اًمٗمروق ذم اًمٓمقل، ٕن اًمقزن يت٠مصمر  

 ٥م اًمٔمروف اًمٌٞمئٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م.سمًٌ ٤مسمٔمروف اًمتٖمذي٦م، وأيًْم 

طمتك يّمؾ إمم اًمٜم٥ًم  ٤موذم هذه اعمرطمٚم٦م خيتٗمل قمدم اًمتٜم٤مؾم٥م سملم أضمزاء اجلًؿ شمدرُيٞمً  

 اًمّمحٞمح٦م، ويّمؾ إمم اًمِمٙمؾ اجلٞمد ًمٚمرضمؾ اًمٜم٤مو٩م أو اعمرأة اًمٜم٤موج٦م.

ل وُمع هن٤مي٦م هذه اعمرطمٚم٦م شمٙمتٛمؾ اخلّم٤مئص اجلٜمًٞم٦م اًمث٤مٟمقي٦م واًمقفم٤مئػ إوًمٞم٦م، ويزو 

 طَم٥م اًمِم٤ٌمب وهمػمه ُمـ أُمراض اجلٚمد، وئمٝمر رضس اًمٕم٘مؾ.

وأهع ُمٕمدٓت اًمٜمٛمق ذم هذه اعمرطمٚم٦م شمٙمقن ذم اًم٘مٚم٥م، طمٞم٨م يّمؾ حلجٛمف اًمٙم٤مُمؾ ذم  

ؾمٜم٦م( سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمإلٟم٤مث، وشمّمؾ ؾمٕم٦م اًمرئتلم قمٜمد  17( سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمذيمقر، وذم ؾمـ )18ؾمـ )

 جٝم٤م قمٜمد اًمذيمقر.، سمٞمٜمام يت٠مظمر ٟمْم٤م( أيًْم 17اإلٟم٤مث إمم ىمٛم٦م اًمٜمْم٩م ذم ؾمـ )

أُم٤م قمـ صح٦م اجلًؿ، وم٢من هذه اعمرطمٚم٦م ُمرطمٚم٦م صحٞم٦م ضمٞمدة وُم٘م٤موُم٦م ًمألُمراض،  

، وشمرضمع ُمٕمٔمؿ اًمقومٞم٤مت إمم احلقادث أيمثر ُمٜمٝم٤م إمم ايمٌػمً  ٤موشمٜمخٗمض ٟم٦ًٌم اًمقومٞم٤مت اٟمخٗم٤مًو 

اعمرض، وىمد يٕم٤مين سمٕمض اًمِم٤ٌمب ُمـ اًمّمداع واوٓمراسم٤مت اجلٝم٤مز اهلْمٛمل، وُمـ شمقهؿ 

 ذم اهلروب ُمـ حتٛمؾ سمٕمض اعم١ًموًمٞم٤مت. رهم٦ٌم ٤ماعمرض أطمٞم٤مٟمً 

ويٙمتٛمؾ اًمتآزر احلريمل، وشمزداد اًم٘مدرة قمغم اًمتحٙمؿ ذم أضمزاء اجلًؿ اعمختٚمٗم٦م،  -

 ويزداد شمٕمٚمؿ اعمٝم٤مرات احلريمٞم٦م اعمٕم٘مدة.

 : الـؿق الجـسل

 ٓ ؿمؽ أن هذه اًمٗمؽمة ُمـ أسمرز أؾم٤ٌمب اًمٜمٛمق اجلٜمز.

 : الخطقة إولك

هت٤م اًمٌداي٦م يم٤مٟم٧م قمٜمد وٛمقر اًمٖمدة   اًمثٞمٛمقصمٞم٦م ىمٌؾ اًمٌٚمقغ سمقىم٧م ىمٚمٞمؾ، ويم٤مٟم٧م ُمـ ُمٝمامَّ

 إي٘م٤مف قمٛمؾ إضمٝمزة اًمتٜم٤مؾمٚمٞم٦م اًمتل ُوًمَِد اإلٟم٤ًمن وهل ُمقضمقدة ومٞمف.
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 : الخطقة الثاكقة

اًمذي يٗمرز ُم٤مدشملم،  Hypothalamusوشمٌدأ ذم اًمدُم٤مغ: سمت٠مصمػم ُم٤م يًٛمك اهلٞمٌقصم٤معمقس  

: أحدمها: ًمتحٗمزاهن٤م قمغم إومراز هرُمقٟملم: ٤ميمٚمت٤ممه٤م شم١مصمران قمغم اًمٖمدة اًمٜمخ٤مُمٞم٦م ذم اًمدُم٤مغ أيًْم 

ُط اًمٖمدة اجلٜمًٞم٦م إٟمثقي٦م  َٔض(هرُمقن أٟمثقي ُيٜمَِمِّ ُط اًمٖمدة : وأخر، )ادِْب هرُمقن َذيَمِري ُيٜمَِمِّ

َٔة(اجلٜمًٞم٦م اًمذيمري٦م   .)اخِلْه

 : الخطقة الثالثة

ذم اًمٕمٛمؾ: وم٤مًمٖمدة اًمذيمري٦م  )ادبٔض واخلهٔة(طمٞم٨م شمٌدأ ه٤مشملم اًمٖمدشملم اجلٜمًٞمتلم  

شمٜمت٩م هرُمقن إؾمؽموضملم  )ادبٔض(شمٜمت٩م هرُمقن إٟمدروضملم، واًمٖمدة إٟمثقي٦م  )اخلهٔة(

 واًمؼموضمٞمًتػمون، سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن يمؾ همدة شمٜمت٩م يمٛمٞم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ هرُمقن اًمٜمقع أظمر.

 : الخطقة الرابعة

ـ هرُمقن إٟمدروضملم يمٛمٞم٤مت يمٌػمة ُم Suprarenal )ؾقق افُِٔة(شمٗمرز اًمٖمدة اًمٙمٔمري٦م  

 ذم اجلٜمًلم.

وُمـ هذا اًمٕمرض اًمًٌط يتٌلم ًمٜم٤م أن هٜم٤مك قمدة طمٚم٘م٤مت ُمتّمٚم٦م ُمـ اًمت٠مصمػم قمغم ُم٘م٤مدير  

اهلرُمقٟم٤مت اجلٜمًٞم٦م ذم يمال اجلٜمًلم، وأن أي اوٓمراب أو قمٓمؾ ذم أي طمٚم٘م٦م ُمـ هذه احلٚم٘م٤مت 

 ىمد شم١مدي إمم اوٓمراب ذم اًمٜمقاطمل اجلٜمًٞم٦م.

 : مفؿة الفرمقكات

هلرُمقٟم٤مت وٌط اًمٖمريزة اجلٜمًٞم٦م يمام ئمـ اًمٌٕمض، وًمٙمـ ُمٝمٛم٦م ًمٞم٧ًم ُمٝمٛم٦م ا -

 : هلاهلرُمقٟم٤مت هق وٌط اًمٕمٛمؾ اجلٜمز ذم قمدة جم٤مٓت، 

 ًٓ  : طالقة الفرمقكات بتحديد الفقية الجـسقة )ذكر وأكثك(: أو
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أو أٟمثك ي٠ميت قمـ ـمريؼ اجلٞمٜم٤مت ذم  ااًمٜمٔمري٦م اًمتل ي١مظمذ هب٤م هٜم٤م أن شم٘مرير يمقن اجلٜمس ذيمرً  

 ٤ماًمٌٞمْم٦م اعمٚم٘مح٦م اًمتل شمتحقل إمم ضمٜملم، وهذه اجلٞمٜم٤مت شم٘مرر هؾ ؾمتٙمقن اًمٖمدة اجلٜمًٞم٦م ُمٌٞمًْم 

 أم ظمّمٞم٦م ذيمري٦م. ٤مأٟمثقيً 

واهلرُمقن إؾم٤مد اًمذي ًمف اًمت٠مصمػم إيمؼم ذم ٟمٛمق هذه اًمٖمدد وادم٤مهٝم٤م ٟمحق ٟمقع ُمٕملم هق  

ومع إمم آدم٤مه اًمذيمري، وإذا ىمؾ دومع إمم آدم٤مه إٟمثقي، اًمذي إذا زاد د )هرمقن إٕدروجغ(

 وإذا اٟمٕمدم ضم٤مء اجلٜملم أٟمثك.

 : طالقة الفرمقكات بتؽقيـ الخصائص الجـسقة الثاكقية لؽؾ مـ الجـسقـ: اثاكقً 

طمٞم٨م إن اهلرُمقٟم٤مت اًمذيمري٦م شم١مدي إمم فمٝمقر اعمٞمزات اخل٤مص٦م سم٤مًمذيمر: ُمـ ٟمٛمق احلٜمجرة،  

 اجلًؿ، وهمزارة اًمِمٕمر. وؿمٙمؾ اًمٕمْمالت، وشمريمٞم٥م

 .(1)ويمذًمؽ اهلرُمقٟم٤مت إٟمثقي٦م شمٕمٓمل إٟمثك ُمٞمزاهت٤م إٟمثقي٦م قمٜمد اًمٌٚمقغ 

 :)الدافع وإداء الجـسل( أثر الفرمقكات طؾك السؾقك الجـسل: اثالثً 

 : ظْد افذـر -1

شم٠مصمػم ُمٝمؿ قمغم اًمداومع وإداء اجلٜمز قمٜمد اًمذيمر: ومتقاومر اهلرُمقن  )إٕدروجغ(هلرُمقن  

يزيد ذم اًمداومع اجلٜمز ًمٙمؾ ُمـ اًمذيمر وإٟمثك، وٟم٘مّمف ي١مدي إمم إٟم٘م٤مص اًمداومع: وذًمؽ 

 ًمت٠مصمػمه قمغم اعمرايمز اجلٜمًٞم٦م ذم اًمدُم٤مغ.

                                                   

[ 55، ص54، ص53، ص52( اكظر ذلؽ بالتػصقؾ يف كتاب: ]شباب بال مشؽالت، تللقػ د/أكرم رضا ص3)

 بتصرف.
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شم٠مصمػم قمغم آهتامم سم٤مُٕمقر  ٤ماًمذي يٗمرز ذم ظمّمٞم٦م اًمذيمر ًمف أيًْم  )هرمقن افتستقشترون(و 

اجلٜمًٞم٦م وآٟمتّم٤مب، وٟم٘مّمف سم٥ًٌم ُمرض أو ضمراطم٦م ي١مدي إمم وم٘مدان هذا آهتامم قمٜمد 

 .(1)اًمذيمر، وهق ٟمٗمس اًمت٠مصمػم اًمذي يًٌٌف آظْمتَِّم٤مء

، أو إقمٓم٤مء أدوي٦م هب٤م )إٕدروجغ(وهذا اًمت٠مصمػم ٟمٗمًف حيدث قمٜمد إقمٓم٤مء أدوي٦م شمْم٤مد قمٛمؾ  

 .سوجغ()إشاهلرُمقن إٟمثقي 

 : ظْد اإلٕاث -2

ط ًمٚمداومع اجلٜمز ذم إطمقال   أصمر إٟمدروضملم ومٞمٝمـ يِمٌف أصمره ذم اًمذيمقر: ومٚمف دور اعُمٜمَِمِّ

ي ذم طم٤مًم٦م ىمٚم٦م اًمداومع اجلٜمز أو وٕمٗمف.  اًمٕم٤مدي٦م، ودور اعم٘مقِّ

ويالطمظ أن إٟمثك اًمتل وم٘مدت اعمّمدر اًمٓمٌٞمٕمل ًمألٟمدروضملم شمٗم٘مد اهتامُمٝم٤م سم٤مجلٜمس، وم٢مذ  

 .٤ميمٕمالج شمٕمقد أؿمد اهتامُمً  )افتستقشترون(و )إٕدروجغ(هرُمقن  ُأقْمٓمَِٞم٧ْم 

وًمٙمـ ي٥ًٌم هذا اًمٕمالج فمٝمقر ظمّم٤مئص اًمذيمقر: يمٜمٛمق اًمِمٕمر، واظمتالف ٟمؼمة  

 اًمّمقت.

 )إشسوجغ وافزوجٔسترون(وًمٞمس هٜم٤مك ُمـ سمره٤من قمغم أن اهلرُمقٟم٤مت إٟمثقي٦م  

Oestrogen, Progesterone  اجلٜمز قمٜمد إٟمثك: طمٞم٨م إن إزاًم٦م هل٤م أي شم٠مصمػم قمغم اًمداومع

ٓ ي١مدي إمم أن شمٗم٘مد إٟمثك اًمداومع  -اًمذي هق اعمّمدر إؾم٤مد هلذيـ اهلرُمقٟملم-اعمٌٞمض 

 .)إٕدروجغ(اجلٜمز، سمٕمٙمس هرُمقن 

 : أثر هرمقن )إكدروجقـ( طؾك السؾقك غقر الجـسل: ارابعً 

                                                   

َف قمـ اًمداومع اجلٜمز ومٞمٜمٛمق ضمًده ويٙمثر حلٛمف.1)  ( آظمتّم٤مء: هق ىمٓمع اخلّمٞمتلم وقمْمق اًمتذيمػم: ًمُِٞمٍْمَ
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اعمتخّمص قمغم اًمرهم٦ٌم اجلٜمًٞم٦م: قك اإلٟم٤ًمين يتج٤موز شم٠مصمػمه ٚمشم٠مصمػم هذا اهلرُمقن قمغم اًمً 

طمٞم٨م يٕمٓمل ىمقة قمْمٚمٞم٦م، ويدومع إمم اًمٜمِم٤مط واًمتٜم٤مومس، وزي٤مدشمف قمٜمد اعمراه٘ملم شم١مدي إمم 

 اًمٕمدواٟمٞم٦م واجلٜمقح، واًمٕمٙمس قمٜمد ىِمٚمَّتِف.

هل٤م أمهٞم٦م ىُمّمقى ذم  -)إٕدروجغ(وظم٤مص٦م -وُمـ هٜم٤م ٟمدرك أن اهلرُمقٟم٤مت  -

 : صمالصم٦م جم٤مٓت

: ؾمقاء سمٜمٛمق إقمْم٤مء ذـر وإٔثك()إقمٓم٤مء اجلًؿ اخل٤مصٞم٦م اجلٜمًٞم٦م  -1

 اجلٜمًٞم٦م، أو سمٔمٝمقر اعمٔم٤مهر اجلٜمًٞم٦م اًمث٤مٟمقي٦م.

 .)افسِقك اجلْز(اًمت٠مصمػم قمغم اًمداومع واًمرهم٦ٌم اجلٜمًٞم٦م  -2

 اًمت٠مصمػم قمغم سمٕمض اًمًٚمقيمٞم٤مت إظمرى همػم اجلٜمًٞم٦م. -3

ذم شمّمٜمٞمع وإومراز احلٞمقاٟم٤مت اعمٜمِقي٦َّم  )اخلهٔتان(وقمٜمد اًمٌٚمقغ شمٌدأ اًمٖمدد اجلٜمًٞم٦م اًمذيمري٦م  

وإظمراضمٝم٤م إمم  )افبقيوات(ذم شمّمٜمٞمع  )ادبٔوان(، وشمٌدأ اًمٖمدد اجلٜمًٞم٦م إٟمثقي٦م )اَدِْل(

قمٜمد قمدم طمدوث احلٛمؾ، وُمع اؾمتٛمرار اًمٜمٛمق ذم  ٤ماًمرطمؿ: طمٞم٨م خترج ُمع دم احلٞمض ؿمٝمريً 

هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت،  ٔة()ؾسٔقفقجُمرطمٚم٦م اعمراه٘م٦م يًتٛمر ٟمٛمق وٟمْم٩م هذه إضمٝمزة، وشمٜمْمٌط 

اًمتل شمٕمتؼم ىمٛم٦م اًمٜمْم٩م هلذا اًمٜمٛمق  )ادراهَة ادتٖخرة(وذًمؽ طمتك هن٤مي٦م ُمرطمٚم٦م سمٚمقغ اًمًٕمل 

 اجلٜمز.

 : السؾقك الجـسل

هؾ ٕتداوى باهلرمقٕات حتك ٕقؿػ هذا افداؾع فديْا حلغ افزواج: حتك ٓ َٕع دم : شٗال 

 احلرام؟!

 : ـ ؿم٘ملم مه٤ميتٙمقن ُم )افسِقك اجلْز(إن : ؾُان اجلقاب 

 اًمداومع اجلٜمز. -1
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 اًمرهم٦ٌم اجلٜمًٞم٦م. -2

ومٓمرة ومٓمر اهلل اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م، وضمٕمٚمف قمٜمد اًمذيمر وإٟمثك وًمٙمـ سمِمٙمؾ : ؾافداؾع اجلْز 

 خمتٚمػ: وم٤محل٤مضم٦م إلؿم٤ٌمع هذا اًمداومع ُمقضمقدة ذم اإلٟم٤ًمن.

 ُمقضمقد داظمؾ اإلٟم٤ًمن وضمزء ُمـ شمٙمقيٜمف. -واًمٕمٙمس-وؿمٕمقر اًمذيمر سم٤مٕٟمثك  

 هذا اًمداومع ذم اإلٟم٤ًمن قمـ احلٞمقاٟم٤مت: ٕٟمف داومع يًتٓمٞمع اإلٟم٤ًمن  وخيتٚمػ

 ًمٚمت٘م٤مًمٞمد واًم٘مٞمؿ اًمتل حتٙمٛمف. ٤ماًمًٞمٓمرة قمٚمٞمف ووٌٓمف شمٌٕمً 

حتدث ذم  )وطٍٔٔة(وُمٝمام يم٤من إُمر وم٢من هٜم٤مك قمٛمٚمٞم٤مت ومًٞمقًمقضمٞم٦م : افرؽبة اجلْسٔة 

لم احللم أن شُمث٤مر أقمْم٤مؤهؿ اجلٜمًٞم٦م سم -قمٜمد ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس-اجلًؿ دمٕمؾ ُمـ اًميوري 

 واحللم.

ّٛمك   ًَ واإلٟم٤ًمن يًتٓمٞمع أن ي٘مٚمؾ أو يزيد ُمـ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت قمـ ـمريؼ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُم٤م ُي

، أو ىمٞم٤مم )افرؽبة اجلْسٔة(اًمذي ي١مصمر ذم اًمِمٝمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م، أو ي١مدي إمم  )احلاؾز اجلْز(سمـ 

 : ةرئٔسوهذا احلاؾز فف ثالثة حمٍزات اًمًٚمقك اجلٜمز، 

ًمٗمرد إمم اًمٜم٤مطمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م، واًمّمقر اخلٞم٤مًمٞم٦م أن يتقضمف ذهـ ا: افتٍُر -1

 اجلٜمًٞم٦م.

 وذًمؽ قمـ ـمريؼ اًمٌٍم، أو اًمًٛمع، أو اًمِمؿ أو اًمٚمٛمس.: اإلثارة احلسٔة -2

 ًمٚمٛمٜم٤مـمؼ وإقمْم٤مء اجلٜمًٞم٦م ذم اجلًد.: اإلثارة ادقضًٔة -3

يث٤مر سمّمقرة  -ذم اًمٖم٤مًم٥م-واًمرضمؾ خيتٚمػ قمـ إٟمثك ذم حتٗمٞمزه اجلٜمز: طمٞم٨م إن اًمرضمؾ  

ًملِم شمٚم٘م٤مئٞم٦م: قم وي٠ميت احل٤مومز إظمػم يمذروة  -اًمتٗمٙمػم واإلصم٤مرة احلًٞم٦م-ـ ـمريؼ احل٤مومزيـ إوَّ

 هلذه اإلصم٤مرة.
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اإلصم٤مرة -أُم٤م إٟمثك ومٝمل شمث٤مر قم٤مدة سمحقاومز ُمقوٕمٞم٦م ومٕمٚمٞم٦م: ومٝمل شمت٠مصمر سم٤محل٤مومز إظمػم  

 .)افتٍُر واإلثارة احلسٔة(أيمثر ُمـ احل٤مومزيـ إوًملم  -اعمقوٕمٞم٦م

وٌط اًمًٚمقك اجلٜمز يتقىمػ قمغم شم٘مٚمٞمؾ أو زي٤مدة ُمٜم٤مومذ هذه اإلصم٤مرة  وقمغم هذا: وم٢من 

 اًمثالصم٦م.

 : الـضج الجـسل

 ما هق آختالف دم افّْق اجلْز دم مرحِة افنباب؟: شٗال 

 إن اًمٜمٛمق اجلٜمز يمٙمؾ ٟمقاطمل اًمٜمٛمق ذم هذه اعمرطمٚم٦م يتجف ٟمحق اًمٜمْم٩م.: دم افبداية َٕقل 

يٙمقن سمتح٘مٞمؼ آشمّم٤مل : ؾاهتامم افذـقراجلٜمًلم:  ويٙمقن هٜم٤مك اظمتالف ذم آهتامم سملم 

 يٜمّم٥م أيمثر قمغم حت٘مٞمؼ آشمّم٤مل آٟمٗمٕم٤مزم.: واهتامم اإلٕاثاجلٜمز، 

 وُمع اًمٜمْم٩م شمٜمدُم٩م ُمِم٤مقمر اًمرهم٦ٌم اجلٜمًٞم٦م، ُمع اٟمٗمٕم٤مل احل٥م واًمت٘مدير واًمرقم٤مي٦م. 

آرشم٤ٌمط سملم اجلٜمًلم ًمٞمٙمقن شمٗمٙمػمهؿ إؾم٤مد هق شمٙمقيـ سمٞم٧م يًتِمٕمرا ومٞمف  ويزداد 

 حت٘مٞمؼ أقمغم طمد ُمـ إُم٤من قمٜمد آؾمتج٤مسم٦م ًمٚمرهم٤ٌمت اجلٜمًٞم٦م أو آٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م.

 : ومـ سؿات الـضج الجـسل يف مرحؾة )بؾقغ السعل(

 اًمتخٗمٞمػ أو آُمتٜم٤مع قمـ آؾمتٛمٜم٤مء. -

 اًمتٕمٚمؼ اًمٕم٤مـمٗمل سم٠مطمد أومراد اجلٜمس أظمر. -

 آٟمِمٖم٤مل سم٤مًمري٤مو٦م واًمؽمومٞمف. -

 سمروُز اهلقاي٦م. -

 اًمتقضمٞمف اخلٚم٘مل واًمديٜمل. -

 اخلقف ُمـ قمقاىم٥م اًمتٍميػ اجلٜمز همػم اًمنمقمل، أو همػم اًمٓمٌٞمٕمل. -
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 اًمًٕمل إمم اًمزواج. -

 أطمالم ضمٜمًٞم٦م. ٤م، وشمّم٤مطمٌف أطمٞم٤مٟمً )افَذف ادْقي أثْاء افْقم(زي٤مدة آطمتالم  -

ًمًٞمٓمرة ذم هذه اعمرطمٚم٦م، واًمقىمقع ذم احل٥م ي٘مٚمؾ إمم اًمٕمدوان اجلٜمز وا اًمذيمقر أيمثر ُمٞماًل  

هذه اعمٞمقل، وًمٙمـ يٕمٞمده قمدم اًم٘مدرة قمغم آرشم٤ٌمط أُمـ سمٛمـ حي٥م، وهذا ي١مدي إمم زي٤مدة 

 اعمٞمؾ ٟمحق اًمتٗمٙمػم ذم اًمزواج، وآؾمت٘مرار اجلٜمز واًمٕم٤مـمٗمل وإهي.

٦ٌَم ًمإلٟم٤مث ذم هذا اًمًـ أيمثر ُمـ اًمذيمقر اًمذيـ هؿ ذم اًم  ًـ ٟمٗمًف، وًمذا يٙمثر وشمٙمثر اخِلْٓم

  اًمٍماع اجلٜمز ذم هذه أوٟم٦م.

 : الصراع الجـسل

 : افكاع اجلْز دم هذه ادرحِة فف مهدران 

 .٤م، أو اعمًتث٤مر ظم٤مرضمٞم  ٤ماًمداومع اجلٜمز اًم٘مقي، ؾمقاء اًمٓمٌٞمٕمل داظمٚمٞم  : إول

 .(1)اًمتل شمْمٌٓمف وىمٞمٛمف إظمالىمٞم٦ماعمجتٛمع  دي٤مٟم٦م: افثاين

                                                   

( إن هٜم٤مك دمرسم٦م واىمٕمٞم٦م ذم هذا اعمج٤مل: طمٞم٨م أـمٚم٘م٧م احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م اًمٕمٜم٤من ًمٚمِمٝمقات، ومل شمْمع أي قم٤مئؼ أُم٤مُمٝم٤م، 1)

 ومامذا يم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م؟!

عمراه٘م٤مت ىمد يّمؾ قمددهؿ إمم اعماليلم ذم أُمريٙم٤م ودول أوروسم٤م، وزادت ٟم٦ًٌم دًم٧م اإلطمّم٤مئٞم٤مت أن أسمٜم٤مء اًمزٟم٤م ُمـ ا

آٟمتح٤مر ذم ىمٓم٤مع اًمِم٤ٌمب ًمدرضم٦م خمٞمٗم٦م هٜم٤مك، سمٞمٜمام ٟمرى ذم احل٘مٞم٘م٦م أن اًمٜمٛمق اجلٜمز ذم اعمراه٘م٦م ٓ ي١مدي سم٤مًميورة 

امٟمٞم٦م احلديث٦م هل اعمًئقًم٦م قمـ إمم أزُم٤مت ذم فمؾ آًمتزام سم٤مإلؾمالم وشمنميٕم٤مشمف اعمحٙمٛم٦م، وًمٙمـ اًمٜمٔمؿ آضمتامقمٞم٦م اًمٕمٚم

 أزُم٤مت اعمراه٘م٦م.

ويمام شم٘مقل )ُم٤مرهمري٧م ُمٞمد(: ذم اعمجتٛمٕم٤مت اًمٌدائٞم٦م ختتٗمل ُمرطمٚم٦م اعمراه٘م٦م ويٜمت٘مؾ اًمٗمرد ُمـ اًمٓمٗمقًم٦م إمم اًمرؿمد  

ُم٤ٌمذة، سمٛمجرد إىم٤مُم٦م طمٗمؾ شم٘مٚمٞمدي ًمف ويٕمٝمد إًمٞمف سمٛمًئقًمٞم٤مت اًمرضم٤مل ومٞم٘مقم سم٤مًمّمٞمد واًمرقمل ويتزوج ويٙمقن 

 ط. دار الوثائق/الكويت[. ٘ٓٔسيكولوجية المراهق المسلم المعاصر، لألستاذ/عبد الرحمن العيسوم، ص]راجع:  "أهة

= 
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ذم اًمٖم٤مًم٥م يٙمقن أىمقى ُمـ اعمّمدر  )افداؾع اجلْز(إن اعمّمدر إول : ؿد يَقل ؿائؾ 

 ، وًمذًمؽ ي٘مع يمثػم ُمـ اًمِم٤ٌمب ذم يم٤مرصم٦م آزدواضمٞم٦م.)ؿٔؿ ادجتّع(اًمث٤مين 

مم٤م ي١مدي إمم أؾم٤ٌمب اًمقىمقع ذم اعمامرؾم٦م اجلٜمًٞم٦م اعمحرُم٦م، وًمذًمؽ أؾم٤ٌمب  -

ُم٤ٌمٓشمف  شمٜمحٍم ذم همٗمٚم٦م اًمِم٤ٌمب قمـ ظمْمقرة اًمْمٞم٤مع آضمتامقمل واًمديٜمل، وٓ

سم٤مًم٘مٞمؿ آضمتامقمٞم٦م وإظمالق اًمديٜمٞم٦م، سمج٤مٟم٥م ـمٖمٞم٤من اإلصم٤مرة طمقًمف، ودقمؿ احلٙمقُم٤مت 

قمـ ٟمٗم٤مق  اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ًمالٟمحالل اخلٚم٘مل هبدف شم٘مقيض اٟمتِم٤مر اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م، ومْماًل 

 ف سمام يتِمدق سمف ُمـ ىمٞمؿ وديـ وأظمالق.اًمتزاُماعمجتٛمع وقمدم 

 : والحؾ

 اًمٖمرائز، وآؾمتٕمالء قمغم اًمِمٝمقات اعمحرُم٦م.شم٘مٚمٞمؾ اعمثػمات، وحم٤مسة حمٗمزات  -

ـْ ي٘مع ذم اعمامرؾم٦م اعمحرُم٦م يًتِمٕمر ًمذة ُم١مىمت٦م، صمؿ يٕم٘مٌٝم٤م اًمِمٕمقر  ظم٤مص٦م وأن َُم

سم٤مإلصمؿ، وشم٠مٟمٞم٥م اًمْمٛمػم، وُمع اعمٜمع واًمْمٌط آضمتامقمل ىمد يرشمٙم٥م اًمقاطمد اجلريٛم٦م 

ذم ؾمٌٞمؾ احلّمقل قمغم هذه اًمٚمذة، ومتٙمثر طمقادث آهمتّم٤مب، وآقمتداء قمغم اعمح٤مرم 

 وهمػمه٤م.

__________________________ 

وقمٚمٞمف: ومٝمذه اعمِمٙمٚم٦م اًمٙمؼمى )أىمّمد ُمِمٙمٚم٦م اًمٜمٛمق اجلٜمز( اًمتل شمتحدث قمٜمٝم٤م يمت٥م اًمؽمسمٞم٦م وقمٚمؿ اًمٜمٗمس ُم٤م هل إٓ  -

٘مد ظمٚمؼ اهلل ذم اإلٟم٤ًمن ـم٤مىم٦م طمٞمقي٦م ًمتٕمٛمؾ ُمِمٙمٚم٦م ُمٗمتٕمٚم٦م، إذ اجل٤مٟم٥م اجلٜمز ذم اإلؾمالم ًمٞمس ُمِمٙمٚم٦م أو ُمٕمْمٚم٦م، وم

ٓ ًمتٙم٧ٌم، وًمٙمـ سم٠مـمٍر ذقمٞم٦م طمالل، وقمٚمٞمف: وم٤مإلؾمالم ي٘مر هذا اجل٤مٟم٥م ُمثٚمف ُمثؾ يمؾ اًمدواومع، صمؿ يرؿمد اإلؾمالم 

أُمره٤م ومٝمق ٓ يٖمٚمؼ جمراه٤م وًمٙمـ يرومٕمٝم٤م ويْمٌط ُمٜمٍمومٝم٤م، سمحٞم٨م يٙمقن إُمر أؿمٌف سم٤مًم٘مٜم٤مـمر اًمتل شم٘م٤مم أُم٤مم اًمتٞم٤مر 

جل٤مهٚمٞم٦م )اًمٕم٤ممل اًمٖمريب( شمٕمؽمف سميورة اًمتٜمٔمٞمؿ واًمْمٌط ًمٙمؾ دواومع اًمٗمٓمرة إٓ اجلٜمس. ًمٚمتقؾمع طمقل )اًمٜمٝمر(، وا

( ط. دار الشركؽ[ ككتاب: ]اإلسالـ كالجنس: ٜٙٔ/ٕ]منهج التربية اإلسالمية: لألستاذ/محمد قطب ) :هذه اعم٠ًمًم٦م راضمع يمت٤مب

، ٖٕالرسالة[ ككتاب: ]اإلسالـ كالمشكلة الجنسية: للدكتور/مصطفى عبد الواحد، ص ط. مؤسسة ٕٙإلى ص ٖٕلألستاذ/فتحي يكن من ص
، ٔ٘ٔط. دار االعتصاـ[ ككتاب: ]األمراض الجنسية عقوبة إلهية: للدكتور/عبد الحميد القضاة، ص ٕٗ، صٔٗ، صٓٗ، صٜٕ، صٕٗص
، ٛٔ، صٚٔنس: للدكتور/عبد اهلل ناصح علواف، صط. دار عالم الكتب للنشر كالتوزيع[ انظر رسالة: ]اإلسالـ كالج ٖ٘ٔ، صٕ٘ٔص
ط. دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالترجمة[ ككتاب: ]العالقات االجتماعية بعد الزكاج: لألستاذ/محمد عبد الهادم ط.  ٜٔص

 مشركع ابن باز الخيرم لمساعدة الشباب على الزكاج بالرياض[.
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 ذم اعمجتٛمع، مم٤م ي١مدي إمم اًمداومع اجلٜمز.واًم٥ًٌم إؾم٤مد هق وٖمط اعمثػمات  -

 : إحلاح افداؾع اجلْز فف شببان -

 ظم٤مرضمل: قمـ ـمريؼ اإلصم٤مرة.: إول

 داظمكم ذايت: سم٤مًمتٗمٙمػم واًمٗمٕمؾ.: افثاين

واعمالطمظ قمغم ومؽمة اعمراه٘م٦م ذم هذه اعمرطمٚم٦م آهتامم اًمِمديد سم٤معمقوققم٤مت اجلٜمًٞم٦م: ومُٞمْٙمثُِر  

ي٤مت اجلٜمًٞم٦م، واعمِم٤مهد اجلٜمًٞم٦م، واًمٜمٙم٧م اجلٜمًٞم٦م، ويزداد اًمِم٤مب اعمراهؼ ُمـ ىمراءة اًمروا

اًمّمقر، اعمح٤مدصم٤مت، اًمٙمت٤مسم٤مت، إومالم، اعمالُم٦ًم، أطمالم : مثؾاًمتٕمرض ًمٚمٛمثػمات اجلٜمًٞم٦م: 

 اًمٞم٘مٔم٦م، ويٙمثر طمدي٨م يمؾ ٟمقع قمـ اًمٜمقع أظمر.

إهن٤م ُمرطمٚم٦م ؾمٞم٤مدة اًمتٗمٙمػم اجلٜمز، واًمًٕمل وراء اجلٜمس أظمر )وًمق ذم  -

 احلرام(.

 : .. فال ُتعد مصائبفا.دما تؼع الؿؿارسةوطـ

 اًمقىمقع ذم يمٌػمة ُمـ أيمؼم اًمٙم٤ٌمئر. -1

 وم٘مداُن اًمٕمٗم٦م ًمٚمذيمقر ُمع اًمٌٙم٤مرة ًمإلٟم٤مث. -2

 اًمِمٕمقر اعمحٌط سم٤مإلصمؿ، اًمذي ىمد ي١مدي إمم اًم٘مٜمقط واًمٌٕمد اًمٙم٤مُمؾ قمـ اهلل. -3

 .اخلقف ُمـ احلٛمؾ أو طمدوصمف ومٕماًل  -4

 اًمٌٙم٤مرة اعمّمٜمقع، أو اإلضمٝم٤مض. يمٖمِم٤مء: اًمٚمجقء إمم وؾم٤مئؾ حمرُم٦م -5

 وٕمػ اًمث٘م٦م اعمت٤ٌمدًم٦م سملم اًمٓمروملم. -6

 .-٤مهم٤مًمًٌ -اًمٗمِمؾ إن اؾمتٛمرت اًمٕمالىم٦م وأظمذت اًمثقب اًمٕمرذم  -7

 اًمٗمْمٞمح٦م آضمتامقمٞم٦م ًمٚمٗمتك واًمٗمت٤مة وٕهشمٞمٝمام. -8
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 ما الػرق بقـ هذه الؿرحؾة والؿرحؾة السابؼة؟!: وهـا يربز تساؤل

 : الجقاب

إمم اًمٖمػمي٦م  Homosexualityآٟمت٘م٤مل ُمـ اجلٜمًٞم٦م اعمثٚمٞم٦م : مِخص افٍرق هق 

Heterosexuality يٜمت٘مؾ آهتامم سم٤مًمٙم٤مُمؾ إمم اجلٜمس أظمر ذم رطمٚم٦م ًمٚمٌح٨م : ؾُام ؿِْا

 : تتّثؾ دمقمٜمف، 

احلدي٨م قمٜمف، آـمالع قمغم طمٞم٤مشمف، ُمع اعمٞمؾ اًمِمديد ُمـ اإلٟم٤مث إمم إسمراز  -

ٞمؾ اًمذيمقر اًمِمديد إمم اًمٜمٔمر إمم اًمٜم٤ًمء ُمٗم٤مشمٜمٝمـ ذم اًمٚم٤ٌمس واحلريم٦م واًمتٍموم٤مت، وُم

 سمرهم٦ٌٍم وؿمٝمقة، ُمع آؾمتٕمراض وطم٥م اًمتقاضمد ذم حمٞمط اجلٜمس أظمر.

ويمذًمؽ اًمٌٜم٤مت: وهبذا شمٜمتنم اًمٕمالىم٤مت اعمتٕمددة، ومٞمٜمت٘مؾ اًمٗمتك ُمـ قمالىم٦م إمم  -

ذم اإلٟم٤مث، وشمٜمتنم اًمٕمالىم٤مت سملم اًمٗمتٞم٤من واًمٗمتٞم٤مت أو ُم٤م  ٤مأظمرى، وي٘مؾ هذا هم٤مًمًٌ 

 .آرتباط()يٓمٚمؼ قمٚمٞمف 

ويّمٌح أُم٤مم اًمٗمتك أو اًمٗمت٤مة ًمتٍميػ اًمِمٝمقة اجلٜمًٞم٦م أطمد ـمري٘ملم: إُم٤م اًمزٟم٤م،  -

 .)احلالل ادباح(آؾمتٕمٗم٤مف واًمزواج : وإما، )احلرام(أو آؾمتٛمٜم٤مء 

 .(1)[33: ]افْقر ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿: ىم٤مل ـ 

اشتىاع مُْؿ افباءة مـ : )يا مًؼ افنباب: ًمالؾمتٕمٗم٤مف، وم٘م٤مل غ ٤موىمد ؾمـ اًمٜمٌل ـمري٘مً  

 .(2)ؾِٔتزوج، ومـ مل يستىع ؾًِٔف بافهقم: ؾٕ٘ف فف وجاء(

                                                   

قمٌد اًمٙمريؿ سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، ط. ُمنموع اسمـ سم٤مز اخلػمي /اج، إقمدادوؾمٞمٚم٦م ًمتٞمًػم اًمزو 44( راضمع: رؾم٤مًم٦م: 1)

 ًمتٞمًػم اًمزواج، اًمري٤مض.

 (.4677( رواه اًمٌخ٤مري: طمدي٨م رىمؿ )2)
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 : آشتًٍاف ٕيام حٔاة، وفٔس جمرد ـِّة ٕرددها ؾْهؾ إفٔٓا بسٓقفة: مِحقطة

 : بؾ إٕف جمّقظة مـ اخلىقات ـافتايل 

 : إدراك الذات -3

ُمٝمٛمتٝمام ذم احلٞم٤مة، ويدريم٤م ـمٌٞمٕم٦م  طمٞم٨م يتٕمرف اًمٗمتك أو اًمٗمت٤مة قمغم هقيتٝمام، ويًتٓمٚمٕم٤م 

گ ڳ ڳ ڳ  ﴿: قمالىمتٝمام سمام طمقهلام، واًمتل شمتٚمخص يمٚمٝم٤م ذم ىمقًمف ـ

 .[77: ]احلج ﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 : الؿستقى إخالقل

 ًمتزامطمٞم٨م يدرك يمؾ ُمٜمٝمام طمدود اًم٘مٞمؿ، وواضم٤ٌمت اعمجتٛمع اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم، وآ 

 سم٤معم١ًموًمٞم٦م اعمِمؽميم٦م ذم اعمجتٛمع، واًمتل هل اًمتٕمريػ اًمّمحٞمح ًمٚمحري٦م.

 : دم احلادثة افتافٔة اويتوح ذفؽ جًٔد  

ائذن يل بافزٕا، ؾٖؿبؾ : يا رشقل اهلل: ؾَال أتك افْبل  اإن ؾتك صابً : )ظـ أيب ُأَماَمَة ؿال 

:  ؾجِس، ؿال اؿريبً ادٕف، ؾدٕا مْف :  مف مف، ؾَال:  افَقم ظِٔف ؾزجروه، ؿال افْبل

: وٓ افْاس حيبقٕف ٕمٓاهتؿ، ؿال : ٓ واهلل جًِْل اهلل ؾداءك، ؿال : أحتبف ٕمؽ؟ ؿال

وٓ افْاس حيبقٕف : شقل اهلل، جًِْل اهلل ؾداءك، ؿال ٓ واهلل يا ر: أؾتحبف ٓبْتؽ؟ ؿال

وٓ افْاس :  ؿالٓ واهلل، جًِْل اهلل ؾداءك، : أؾتحبف ٕختؽ؟، ؿال: فبْاهتؿ، ؿال 

وٓ :  ٓ واهلل، جًِْل اهلل ؾداءك، ؿال: أؾتحبف فًّتؽ؟ ؿال: اهتؿ، ؿال حيبقٕف ٕخق

:  ٓ واهلل، جًِْل اهلل ؾداءك، ؿال: أؾتحبف خلافتؽ؟ ؿال: افْاس حيبقٕف فًامهتؿ، ؿال 
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ضٓر ؿِبف، افِٓؿ اؽٍر ذٕبف، و:  ؾقضع يده ظِٔف، وؿال: وٓ افْاس حيبقٕف خلآهتؿ، ؿال

 .(1)وحهـ ؾرجف، ؾِؿ يُـ بًد ذفؽ افٍتك يِتٍت إػ رء(

 : الدافع الديـل -3

 .[14: ]افًِؼ ﴾ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿:اًمذي يتٚمخص ذم اًمت٘مقى، واعمراىم٦ٌم، وؿمٕم٤مره 

 : ويتضح هذا يف الؿققػ التالل

ٓ يراٟم٤م ُمـ : ؾَال هلاقمـ ٟمٗمًٝم٤م سم٥ًٌم طم٤مضمتٝم٤م ومرآه٤م ظم٤مئٗم٦م،  اُمرأةأن يراود  أقمرايبأراد  

، وم٘م٤مم قمٜمٝم٤م وأقمٓم٤مه٤م )خافؼ افُقاـب(وم٠ميـ ُمٙمقيمٌٝم٤م؟ : ؾَافت ففأطمد إٓ اًمٙمقايم٥م، 

 طم٤مضمتٝم٤م واٟمٍمف.

 إمـ العاصػل يف البقت. -2

 كالخؾقة وآختالط الؿحرم.: مـع الؿثقرات -1

يًتٛمر اًمتٖمػم اًمٙمٛمل واًمٙمٞمٗمل، طمٞم٨م يّمٌح : افّْق افًَع وادًردم (ىج

درة قمغم إٟمج٤مز اعمٝم٤مم اًمٕم٘مٚمٞم٦م سمًٝمقًم٦م وهقم٦م اعمراهؼ ذم ُمرطمٚم٦م اًمٌٚمقغ أيمثر ىم

شمٖمػمات ذم ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمٕمرومٞم٦م اًمّمقري٦م، وهل اعمرطمٚم٦م  ٤مويمٗم٤مءة، وحتدث أيًْم 

 اًمراسمٕم٦م ذم اًمٜمٛمق اًمٕم٘مكم واعمٕمرذم قمٜمد اإلٟم٤ًمن.

ذم هذه اًمٗمؽمة يِمٝمد اعمراهؼ ـمٗمرة ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜمٛمق اًمٕم٘مكم سمحٞم٨م يٛمٙمـ 

ضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اعمروٟم٦م ذم سمٞمئتف وقم٤معمف، ويًتٓمٞمع شمٜم٤مول اعمراهؼ ُمـ اًمتٗمٙمػم سمدر

سم٠مٟمامط اًمًٚمقك،  ٤ماعمٗم٤مهٞمؿ اعمجردة، وشمّمٌح اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمٕمرومٞم٦م أيمثر ارشم٤ٌمـمً 

ويًتخدم اعمراه٘مقن آدم٤مه اًمٗمريض آؾمتٜم٤ٌمـمل، وهؿ سمذًمؽ أىمرب إمم اًمتٗمٙمػم 

                                                   

( وصحح إؾمٜم٤مده اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ذم حت٘مٞمؼ اعمًٜمد ًمإلُم٤مم 21185( رواه أمحد ذم ُمًٜمده: طمدي٨م رىمؿ )1)

(: وهذا ؾمٜمد صحٞمح 1/369خ إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )(، وىم٤مل اًمِمٞم22211( ح )36/545أمحد )

 رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت رضم٤مل اًمّمحٞمح.
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قمغم اًمٕمٚمٛمل وآيمتِم٤مف اًمٕمٚمٛمل، ويّم٤مطم٥م ذًمؽ ٟمٛمق ذم ُمٗمٝمقم اًمزُمـ واًم٘مدرة 

 إدراك اعمًت٘مٌؾ وووع إهداف.

واًم٘مدرة قمغم اًمتٗمٙمػم اعمجرد دمٕمؾ اعمراهؼ ذم ُمقىمػ يًتٓمٞمع ُمٕمف أن يت٤ًمءل قمـ احلٙمٛم٦م  

 ُمـ إظمذ سم٘مْم٤مي٤م، أو سم٠موو٤مع ُمٕمٞمٜم٦م، يم٤من يًٚمؿ هب٤م دون ُمٜم٤مىمِم٦م ذم اعمراطمؾ اًم٤ًمسم٘م٦م.

  ًومؼ ُمع ذم ُم٤ًمقمدشمف قمغم اًمتقا ُمٝماًم  اوشمٚمٕم٥م اًمتٖمػمات اًمٕم٘مٚمٞم٦م واعمٕمرومٞم٦م دور

 اعمٓم٤مًم٥م اًمؽمسمقي٦م واعمٝمٜمٞم٦م اعمٕم٘مدة.

  ،شمٖمػم ذم قمالىمتف : مْٓاويؽمشم٥م قمغم ٟمٛمق اعمراهؼ اعمٕمرذم واًمٕم٘مكم أؿمٞم٤مء يمثػمة

سم٤مٔظمريـ، وذم ؾمامت ؿمخّمٞمتف، وذم ختٓمٞمٓمف عمًت٘مٌٚمف اًمتٕمٚمٞمٛمل واعمٝمٜمل ُمع زي٤مدة 

آهتامم سم٤مُٕمقر اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واًمديٜمٞم٦م، ويمذًمؽ يٜمِمٖمؾ 

اعمراهؼ سم٤مًمتٗمٙمػم ذم ذاشمف ومٞمزداد قمٜمده آؾمتٌٓم٤من واًمت٠مُمؾ اًمذايت، واًمتحٚمٞمؾ اًمذايت، 

ػم سم٘مدرة اعمراهؼ قمغم ومحص أومٙم٤مره وُمِم٤مقمره وؾمامت ؿمخّمٞمتف ويتٛمٞمز هذا اًمتٗمٙم

وُمٔمٝمره، وشم٘مقيٛمٝم٤م وٟم٘مده٤م، ويؽمشم٥م قمغم ذًمؽ زي٤مدة اًمِمٕمقر سم٤مًمذات، مم٤م ُيٕمؾ 

اعمراهؼ يٜمِمٖمؾ سمٜمٗمًف أيمثر مم٤م يٜمجذب إمم أظمريـ أو ُيذهبؿ إًمٞمف، وذم هذه اعمرطمٚم٦م 

ويًػم  )ـاحلرية وؽرها(ًٗمٞم٦م هيتؿ اعمراهؼ سم٤معم٤ًمئؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمجردة ُمثؾ إومٙم٤مر اًمٗمٚم

 ٟمحق آؾمت٘مرار اًمذي حيؾ سم٤معمراهؼ ُمع اًمرؿمد. ٤ماًمٜمٛمق اًمٕم٘مكم شمدرُيٞمً 

 : كذلؽ فؿـ أبرز جقاكب الـؿق يف هذه الؿرحؾة

اـمراد ٟمٛمق اًمذيم٤مء، ذم اًمقىم٧م اًمذي ايمتٛمؾ ومٞمف ٟمٛمق اعمخ اًمٕمْمقي، ويتقىمػ ٟمٛمق  -1

سمٕمد ذًمؽ قم٤مئدة إمم اخلؼمة،  اًمذيم٤مء ذم اعمتقؾمط قمٜمد ؾمـ اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة، وشمّمٌح اًمٗمروق

ومٚمق وضمٝم٧م أؾمئٚم٦م ًمٚمذيم٤مء ٓ شمٕمتٛمد قمغم اخلؼمة عمجٛمققمتلم، إومم ذم اًمٕمنميـ ُمـ 

 .٤ماًمٕمٛمر واًمث٤مٟمٞم٦م ذم اًمثالصملم ومٚمـ دمد ومرىمً 

اًمٜمِم٤مط اًمٕم٘مكم اعم٘متٍم قمغم جم٤مل ُمٕملم، : ويَهد هباسمروز اًم٘مدرات اخل٤مص٦م،  -2

شمتٕمٚمؼ سم٤مًمتٕم٤مُمؾ ُمع إرىم٤مم  اًم٘مدرة اًمري٤موٞم٦م اًمتل: ومـ أبرزهاوهل ُمتٕمددة، 

واعمٕم٤مدٓت، واًم٘مدرة اًمٚمٗمٔمٞم٦م، واًم٘مدرة اًمٚمٖمقي٦م، واًم٘مدرة اعمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مدرة 
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وينّؾ افتٌر دم افَدرات اخلاصة قمغم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعم٤ًموم٤مت وإطمج٤مم وآدم٤مه٤مت، 

 : دم مرحِة ادراهَة ما يٖيت

 ذم اخل٤مُم٦ًم قمنمة. ٤م٤مًمًٌ اشمْم٤مطمٝم٤م ومٝمل وئٞمٚم٦م ذم ُمرطمٚم٦م اًمٓمٗمقًم٦م، وشمتْمح هم -أ

اًمث٤ٌمت اًمٜمًٌل، ومٚمق أضمري ىمٞم٤مس هل٤م ذم اخل٤مُم٦ًم قمنمة، صمؿ ذم اًمث٤مُمٜم٦م  -ب

 قمنمة ًمٙم٤مٟم٧م اًمٜمت٤مئ٩م ُمت٘م٤مرسم٦م.

 اشمْم٤مح اًمٗمروق اًمٗمردي٦م. -ج

اشمْم٤مح اًمٗمروق سملم اجلٜمًلم، ومٞمتٛمٞمز اًمرضم٤مل سم٤مًمتٗمقق ذم اًم٘مدرات  -د

وتتٍقق افْساء دم اًمري٤موٞم٦م، واعمٙم٤مٟمٞم٦م، واعمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٦م، واعمٜمٓم٘مٞم٦م آؾمتدًٓمٞم٦م، 

 اًمٚمٖمقي٦م، وإدراك اًمٕمالىم٤مت آضمتامقمٞم٦م.: افَدرات

ُمقىمػ قم٘مكم دم٤مه ُمقوقع ُمٕملم ُيٕمٚمف : وآجتاهشمٙمّقن آدم٤مه٤مت وشمٌٚمقره٤م،  -3

ًٌ  اواطمدً  ٤ميًٚمؽ ؾمٚمقيمً   ٤مذم اعمقاىمػ اعمتِم٤مهب٦م، وُمـ خم٤مـمر آدم٤مه٤مت اؾمتٛمراره٤م هم٤مًم

يتٕم٤مُمؾ ُمع اعمقاىمػ ُمـ ظمالل وصٕمقسم٦م شمٕمديٚمٝم٤م سمٕمد ؾمـ اعمراه٘م٦م، وأن اًمِمخص يٌدأ 

 هذا آدم٤مه، وم٤مًمذي يتٕم٤مرض ُمٕمف ي٘مقم سمت٠مويٚمف سمام يتٗمؼ ُمع هذا آدم٤مه.

أن يتٙمقن ًمدى اًمِم٤مب ُمـ ظمالل ُمقاىمػ قمديدة ادم٤مه ؾمٚمٌل ود : ومـ إمثِة ظذ ذفؽ 

ُمتديٜملم يتًٛمقن سمحًـ اخلٚمؼ واًمٚم٤ٌمىم٦م وم٢مٟمف ؾمٞمٗمن  ٤ماعمتديٜملم، وطملم ي٘م٤مسمؾ سمٕمد ذًمؽ أؿمخ٤مًص 

 .. إًمخ..سم٠من هذه اخلالئؼ ٕضمؾ ُمّم٤مًمح، أو أهن٤م جم٤مُمٚم٦م ذًمؽ

وادَهقد ئمٝمر اًمتٗمٙمػم اعمجرد ًمدى اعمراهؼ، وهذا ُمـ أسمرز اًمتٖمػمات اًمٕم٘مٚمٞم٦م،  -4

اًم٘مدرة قمغم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م دون اًمت٘مٞمد سم٤معمحًقس، وم٤مًمٓمٗمؾ : بافتٍُر ادجرد

ومٝمق يٗمٝمؿ احل٥م قمغم أٟمف ٓ يٗمٝمؿ إٓ اعمحًقس، أو ُم٤م ي٘مرب ًمف سمّمقرة اعمحًقس، 

شمٍموم٤مت واًمده أو واًمدشمف دم٤مهف، أُم٤م اعمراهؼ ومٞمٗمٝمؿ احل٥م قمغم أٟمف أُمر ىمٚمٌل، ويٗمرق سملم 

 طم٘مٞم٘م٦م احل٥م وُمٔم٤مهره.
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 : ومـ مظاهر التغقر يف التػؽقر لدى الؿراهؼ

اًمتٗمٙمػم ذم أُمقر ضمديدة، مل يٙمـ يٗمٙمر ومٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ، وُمـ هٜم٤م يٜمِم٠م اًمتٗمٙمػم  -أ

 واخلٚمؼ.ذم اًمٙمقن واحلٞم٤مة 

 إصم٤مرة أؾمئٚم٦م مل يٙمـ ي٠ًمهل٤م ُمـ ىمٌؾ. -ب

ُمـ إُمقر اًمتل يم٤من يٕمده٤م  ااعم٤ٌمًمٖم٦م ذم حتٚمٞمؾ إُمقر، وىمد يٜم٤مىمش يمثػمً  -ج

 ُمًٚمامت ومٞمام ُم٣م.

اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمٙم٤مئـ واعمٛمٙمـ، ومٝمق يًتٓمٞمع شمّمقر واىمع أومْمؾ ُمـ اًمقاىمع  -د

د يم٤من ي٠مظمذ اًمذي يٕمٞمِمف، ويٜمت٘مد واىمٕمف وشمٍموم٤مت اًمٙم٤ٌمر، أُم٤م ذم ُمرطمٚم٦م اًمٓمٗمقًم٦م وم٘م

 إُمقر قمغم أهن٤م ُمًٚمامت.

 ٤ماؾمتخدام اًمرُمقز ًمٚمتٕمٌػم قمـ رُمقز أظمرى، ومٞمًتٓمٞمع أن يًتخدم ٟمٔم٤مُمً  -ه

ُمـ اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وهلذا ومٝمق يًتٓمٞمع شمٕمٚمؿ اجلؼم، ويٗمٝمؿ اًمتٕمٌػم اعمج٤مزي  ٤مرُمزيً 

 واًمّمقر اًمٌالهمٞم٦م.

 .(1)اًم٘مدرة قمغم اومؽماض اًمٗمروض عمِمٙمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، واظمت٤ٌمره٤م وآظمتٞم٤مر سمٞمٜمٝم٤م -و

تلم، رئٞمًوشم١مدي ىمدرة اعمراهؼ قمغم اًمتٗمٙمػم اعمجرد وٟم٘مص اخلؼمة ًمديف إمم ُمِمٙمٚمتلم  

 احلػمة سملم اًمٌدائؾ.: وافثإٔةاعمث٤مًمٞم٦م ذم اًمتٗمٙمػم، : إوػ

 ، ويٌتٕمد قمـ ـمريؼ اعمح٤موًم٦م واخلٓم٠م.٤مٓ آًمٞمً  ٤ميّمٌح اًمتٕمٚمؿ ُمٜمٓم٘مٞمً  -5

                                                   

( ذم اعمرطمٚم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م يّمٌح اًمِم٤مب أيمثر شمٕمقًدا أو ىمدرة قمغم اؾمتخدام اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمّمقري٦م، يمام شمزداد ىمدرشمف قمغم 1)

 تٗمٙمػم واًمتٗمٙمػم آسمتٙم٤مري.اًمتحّمٞمؾ وشمزداد اًم٘مدرة قمغم آشمّم٤مل اًمٕم٘مكم ُمع أظمريـ، وآؾمت٘مالل ذم اًم
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اًم٘مدرة قمغم اًمتذيمر قمٜمد اعمراهؼ وشم٘مقى طم٤مومٔمتف، وصمٛم٦م ومرق سملم إـمٗم٤مل  شمزداد -6

واعمراه٘ملم ذم احلٗمظ، وم٤مٕـمٗم٤مل يٛمٞمٚمقن إمم اًمتذيمر أزم، سمخالف اعمراه٘ملم ومٝمؿ يٛمٞمٚمقن 

 إمم شمذيمر اعمقوققم٤مت اًمتل طمٗمٔم٧م سمٓمري٘م٦م ُمٜمٓم٘مٞم٦م.

 شمزداد اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م قمغم إدراك ُمٗمٝمقم اًمزُمـ، ومٞمتقىمع اعمًت٘مٌؾ وخيٓمط ًمف. -7

يٜمٛمق آٟمت٤ٌمه ذم ُمداه وُمدشمف وُمًتقاه، ومٞمًتٓمٞمع اعمراهؼ اؾمتٞمٕم٤مب ُمِمٙمالت  -8

 ـمقيٚم٦م ُمٕم٘مدة ذم ؾمٝمقًم٦م وين، ويًتٓمٞمع اًمؽميمٞمز ًمزُمـ أـمقل ُمـ ُمرطمٚم٦م اًمٓمٗمقًم٦م.

 شمزداد اًم٘مدرة قمغم اًمتٕمٛمٞمؿ وومٝمؿ اًمتٕمٛمٞمامت وإومٙم٤مر اًمٕم٤مُم٦م، ومٝمق يٕمٛمؿ ومٝماًم  -9

 ُمـ ظمالل طمدث أو أطمداث متر قمٚمٞمف. ٤مُمٕمٞمٜمً 

اًمتٗمٙمػم اًمًٚمٌل إمم اًمتٗمٙمر اإلُي٤ميب ومٞمٌح٨م قمـ اعم١ًموًمٞم٦م،  خيرج ُمـ -14

، وسم٤مًم٘مٞمٛم٦م طملم يٙمقن اويت٤ًمءل قمـ ٟمٔمرة اًمٜم٤مس ًمف، ويِمٕمر سم٤مهل٤مُمِمٞم٦م طملم يٙمقن ُمٜمٌقذً 

 ًٓ  .ُم١ًمو

ويٛمثؾ اجل٤مٟم٥م اًمٕم٘مكم أيمثر اجلقاٟم٥م اًمتل يٗمت٘مر ُمٕمٔمؿ اعمرسملم اًمٞمقم إمم ُمٕمرومتٝم٤م، وهق  

ُمـ اعمرسملم ٓ شمٕمرف قمـ اعمراه٘م٦م إٓ أهن٤م ُمرطمٚم٦م ـمٞمش وقمٜم٤مد ًمدهيؿ، ومٗمئ٦م يمٌػمة  ٤مأيمثره٤م همٛمقًو 

 وؾمٗمف، وُمرطمٚم٦م شمٔمٝمر ومٞمٝم٤م ُمِمٙمٚم٦م اًمِمٝمقة، وُيٝمٚمقن هذه اجلقاٟم٥م اعمٝمٛم٦م.

وٓؿمؽ أن إدراك هذه اجلقاٟم٥م ًمف أصمره اًمٙمٌػم ذم صٞم٤مهم٦م إهداف واًمؼماُم٩م اًمؽمسمقي٦م،  

 ر واإلىمٜم٤مع.وأصمره قمغم اًمٚمٖم٦م اًمتل يٜمٌٖمل أن شمًقد ذم اًمتٕمٚمٞمؿ، وذم احلقا

وٓ يٜمٌٖمل أن يتّمدى اُمرؤ ًمٚمؽمسمٞم٦م ويتحٛمؾ ُم١ًموًمٞمتٝم٤م وهق ُيٝمؾ صٗم٤مت ُمـ ي٘مقم قمغم  

شمرسمٞمتف وظمّم٤مئّمف، وُمرطمٚم٦م شمٕمٛمٞمؿ اًمتج٤مرب اًمِمخّمٞم٦م، واًمٜمٔمر ًممظمريـ ُمـ ظمالل ُم٤م ُمر 

 .(1)سم٤مًمِمخص ذم ُمرطمٚم٦م اعمراه٘م٦م، واعمح٤موًم٦م واخلٓم٠م، هذه اعمرطمٚم٦م يٜمٌٖمل أن ٟمتج٤موزه٤م

                                                   

ط. دار اًمٗمٙمر  218، ص217وم١ماد اًمٌٝمل اًمًٞمد، ص/( ًمٚمتقؾمع راضمع يمت٤مب: إؾمس اًمٜمٗمًٞم٦م ًمٚمٜمٛمق: ًمألؾمت٤مذ1)

ط. ُمٙمت٦ٌم  151، ص154، ص149اًمٕمريب سم٤مًم٘م٤مهرة، ويمت٤مب: اًمتقضمٞمف اًمؽمسمقي واعمٝمٜمل: ًمـ قمٓمٞم٦م حمٛمقد هٜم٤م، ص

 اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م.
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 : افّْق إًٍٓايل (ىد

)مرحِة يتٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن ُمرطمٚم٦م اعمراه٘م٦م متثؾ أزُم٦م، ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٌٕمض اؾمؿ  

 ، وُيٛمع اًمٕمٚمامء قمغم أن أزُم٦م اعمراه٘م٦م ختتٚمػ ُمـ جمتٛمع إمم آظمر.افوٌقط وافًقاصػ(

إذن، وم٤مٕزُم٦م ًمٞم٧ًم ٕؾم٤ٌمب داظمٚمٞم٦م، وًمٙمـ ٟمتٞمج٦م ٕؾم٤مًمٞم٥م اؾمتج٤مسم٤مت اًمٌٞمئ٦م  -

ف ًمٞمس ُمـ اًميوري أن يٛمر مجٞمع اعمراه٘ملم سمًقء إٟم: وبافتايل يُّـ افَقلًمٚمٛمراهؼ، 

 اًمتقاومؼ وآوٓمراب اًمٜمٗمز.

  وُمـ اًم٤ٌمطمثلم ُمـ ي٘مًؿ أؿمٙم٤مل اعمراه٘م٦م إمم اعمراه٘م٦م اًمتقاوم٘مٞم٦م، واعمراه٘م٦م

آٟمًح٤مسمٞم٦م آٟمٓمقائٞم٦م، واعمراه٘م٦م اًمٕمدواٟمٞم٦م اعمتٛمردة، واعمراه٘م٦م اعمت٘مٚم٦ٌم، وختتٚمػ 

ذم اًمٓمٗمقًم٦م ذم ٟمقع اعمثػمات، وذم أؾم٤مًمٞم٥م اًمتٕمٌػم إٟمامط آٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م ذم اعمراه٘م٦م قمٜمٝم٤م 

قمٜمٝم٤م، ومٌٕمد آؾمت٘مرار اًمٜمٗمز ظمالل ومؽمة اًمٓمٗمقًم٦م حتقل اعمراهؼ إمم ُمرطمٚم٦م شمتًؿ سم٘مقة 

آٟمٗمٕم٤مٓت وشم٘مٚم٥م اعمزاج، واعمٞمؾ إمم اًمتٛمرد، وم٤معمراهؼ يٖمْم٥م سمنقم٦م سم٥ًٌم اًمٜم٘مد 

رم ُمـ سمٕمض أو اًمًخري٦م ُمـ إصدىم٤مء أو اًمقاًمديـ أو اعمٕمٚمٛملم، وطملم حي

آُمتٞم٤مزات اًمتل يٕمتؼمه٤م ُمـ طم٘مف أو طملم يٕم٤مُمؾ يمٓمٗمؾ، وطملم ٓ شمًت٘مٞمؿ ذم ٟمٔمره 

إُمقر، وطملم يٕمجز قمـ ومٕمؾ رء يريده، وطملم يتدظمؾ آظمر ذم ؿمئقٟمف، أو ي٘مٓمع 

 .(1)قمٚمٞمف أومٙم٤مره

 (2)يمذًمؽ ومٝمق قمجقل ُمتٓمرف اًمٕمقاـمػ وم٢مذا أطم٥مَّ أهف وسم٤مًمغ، واًمٕمٙمس. 

 ُم٤م أقمٞمؼ قمـ إؿم٤ٌمع طم٤مضم٤مشمف إمم آؾمت٘مالل،  يمذًمؽ ومٝمق يِمٕمر سم٤مإلطم٤ٌمط إذا

ُم٤م يًتخدم اعمراهؼ اًمٕمٜمػ واًمٕمدوان اًمٍميح، واًمٍماخ واًمٌٙم٤مء قمٜمد  ٤موأطمٞم٤مٟمً 

يتحٙمؿ ومٞمف، وحيؾ حمٚمٝم٤م ُم٤ًمئؾ اًمتٕمٌػم اًمٚمٗمٔمل، وختتٚمػ  ٤ماإلٟم٤مث، وًمٙمٜمف شمدرُيٞمً 

                                                   

 ط. دار اعمًٚمؿ ًمٚمٜمنم سم٤مًمري٤مض. 25، ص24قمٌد اًمٕمزيز اًمٜمٖمٞمٛمٌم، ص/ـ د( راضمع يمت٤مب: اعمراه٘مقن: ًم1)

ط. ٟمنم دار طمراء، ودار اسمـ  53.. فم٤مهرة آٟمحراف وأؾم٤ٌمهب٤م: ًمـ قمٌد اهلل ٟمجٞم٥م ؾم٤ممل، ص.قمـ: اعمراه٘مقن ( ٟم٘ماًل 2)

 طمزم.
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 صقر اًمتٕمٌػم اًمٕمدواين سم٤مظمتالف اعمًتقى آىمتّم٤مدي وآضمتامقمل ًمٚمٛمراهؼ، وشمزول

خم٤موومف اًم٤ًمسم٘م٦م، ويٕم٤مين ُمـ خم٤موف ضمديدة شمرشمٌط سم٤معمقاىمػ آضمتامقمٞم٦م، ويزداد 

 ؿمٕمقره سم٤مخلجؾ وآرشم٤ٌمك سم٥ًٌم ؿمٙمٚمف أو ُمٔمٝمره أو ُمالسمًف.

  يمذًمؽ ومٝمق يٕمتد سمٜمٗمًف، وسمنقم٦م شمٍمومف واٟمٗمٕم٤مًمف، وهق ُمت٘مٚم٥م اعمزاج، ُمتٛمرد

 .(1)قمغم يمؾ رء، وأي رء، ُمؽماظمل ذم واضم٤ٌمشمف

  ًم٘مٚمؼ اعمراهؼ، وظم٤مص٦م سم٥ًٌم اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم  ٤مرئٞمً امتثؾ ُمّمدرً يمام أن آُمتح٤مٟم٤مت

سم٥ًٌم اًمٕمالىم٦م سملم اجلٜمًلم، وصٕمقسم٦م شمٙمقيـ  ٤مشم٘مدير اًمِمٝم٤مدات، وحيدث اًم٘مٚمؼ أيًْم 

صداىم٤مت، وٟم٘مص وؾم٤مئؾ اعمالءُم٦م، وسم٥ًٌم آظمتٞم٤مر اًمتٕمٚمٞمٛمل واعمٝمٜمل، وإزاء سمٕمض 

دم اًم٘مدرة قمغم قم: مثؾاعمقوققم٤مت اًمديٜمٞم٦م واًمّمحٞم٦م، وسمٕمض اعمِمٙمالت اًمِمخّمٞم٦م، 

اًمْمٌط آٟمٗمٕم٤مزم، وهذه آٟمٗمٕم٤مٓت همػم اعمرحي٦م ىمد شمدومع اعمراهؼ إمم اخت٤مذ أؾمٚمقب أو 

قمغم اًمتخٚمص ُمـ ذًمؽ  -٤موًمق ُم١مىمتً -آظمر ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م اًمالشمقاوم٘مٞم٦م اًمتل ىمد شم٤ًمقمده 

اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اعمث٤مًمٞم٦م، واًمٜمِم٤مط اًمزائد، : ومـ هذه إشافٔب افنائًةاًمتقشمر اًمذي يٕم٤مٟمٞمف، 

 .(2)قمزاق ذم اًمت٘مٛمص، وآٟمٕمزال وآٟمزواءواإل

 : كذلؽ مـ أبرز سؿات الـؿق آكػعالل لدى الشاب يف مرحؾة الؿراهؼة

  ،اًمٗمٙمرة اًمتل حيٛمٚمٝم٤م اًمٗمرد قمـ ٟمٗمًف، وم٘مد شمٙمقن : ويَهد بفُمٗمٝمقم اًمذات

ؾمٚمٌٞم٦م، وىمد شمٙمقن إُي٤مسمٞم٦م، وهل شمٜمِم٠م ُمـ ردود أومٕم٤مل أظمريـ دم٤مه اًمِمخص، وهق 

 : ومْٓايٌدأ ذم ُمرطمٚم٦م اًمٓمٗمقًم٦م ًمٙمـ هٜم٤مك شمٖمػمات شمٚمحؼ سمف ذم ُمرطمٚم٦م اعمراه٘م٦م، 

                                                   

 قم٦م واًمٜمنم.ط. اعمٙمت٥م اعمٍمي احلدي٨م ًمٚمٓم٤ٌم 142أمحد قمزت راضمح، ص/( راضمع: أصقل قمٚمؿ اًمٜمٗمس: ًمٚمديمتقر1)

، واٟمٔمر اًمٗمٙمرة ذم يمت٤مب: ظمالص٦م قمٚمؿ 285قمٞمد قمٞمد اجلًامين، ص/( راضمع: ؾمٞمٙمقًمقضمٞم٦م اًمٓمٗمقًم٦م واعمراه٘م٦م: ًمـ د2)

م، واٟمٔمر ُمذيمرات ذم قمٚمؿ اًمٜمٗمس: ًمـ 1954ط. ُمٓم٤مسمع ُمديمقر ُمٍم  54أمحد وم١ماد إهقاين، ص/اًمٜمٗمس: د

قمٌد /اًمٜمٗمًٞم٦م قمٜمد اعمًٚمٛملم: ًمـ د )د،ث(، ويمت٤مب: اًمدراؾم٤مت 42ص-41حمٛمقد قمٌد اعمٕمٓمل سمريم٤مت، ص/د

مج٤مل ُم٤ميض أسمق اًمٕمزائؿ، /ط. ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم، ويمت٤مب: اًم٘مرآن وقمٚمؿ اًمٜمٗمس: ًمـ د 251اًمٙمريؿ اًمٕمِماموي، ص

 ( ط. يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م اًمري٤مض.1/21)
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آؾمت٘مرار واًمتٌٚمقر، طمتك يّمٌح شم٠مصمره سمام ي٘مقًمف أظمرون قمٜمف أو ُم٤م حيدث  -أ

 .٤مًمف وٕمٞمٗمً 

آٟمخٗم٤مض اًمٜمًٌل ذم ُمٗمٝمقم اًمذات ًمدى يمثػم ُمـ اعمراه٘ملم، سم٥ًٌم   -ب

 اًمتٖمػمات اًمتل حيت٤مج إمم اًمتٙمٞمػ ُمٕمٝم٤م، واإلطم٤ٌمـم٤مت اًمتل متر سمف.

اًمتٖمػم اجلذري قمٜمد سمٕمض اعمراه٘ملم، وم٘مد حيّمؾ ًمدى سمٕمْمٝمؿ شمٖمػم  -ج

ضمذري يٜمٕمٙمس قمغم ؾمٚمقيمف ومٞمتحقل ُمـ ـم٤مًم٥م جمد ُم١مدب إمم ُمٝمٛمؾ يمًقل 

 و اًمٕمٙمس.ُمِم٤مهم٥م، أ

ذم قمالج سمٕمض ُمِمٙمالت اعمراه٘ملم، ُمـ ظمالل اًمًٕمل  اويًتٗم٤مد ُمـ ُمٗمٝمقم اًمذات يمثػمً  

 ًمتٖمٞمػمه وشمٕمزيز اًمِمٕمقر اإلُي٤ميب ًمٚمٛمراهؼ دم٤مه ذاشمف.

ذم ًمقم اعمراهؼ وشم٠مٟمٞمٌف واٟمت٘م٤مده حمدود اجلدوى ذم قمالج  اوُمـ هٜم٤م وم٤مإلومراط يمثػمً  

 .اُمِمٙمالشمف، سمؾ رسمام يزيده٤م شمٕم٘مٞمدً 

سم٤مٕٟم٤م، ذًمؽ اًمٙمٞم٤من اعمًت٘مؾ قمـ واًمديف، إرادة وأطم٤مؾمٞمس اًمِمٕمقر  -د

وُمِم٤مقمر، مم٤م يٙمقن ًمف أصمر ذم فمٝمقر آٟمٗمٕم٤مٓت اًمت٤مًمٞم٦م، يمام يْمٖمط قمٚمٞمف سم٠مؾمئٚم٦م ُمٚمح٦م 

 (1)قمـ ُم٤مهٞمتف وُم٤مذا يريد؟

همزارة آٟمٗمٕم٤مل وىمقشمف، وم٤مٟمٗمٕم٤مٓت اعمراهؼ ىمقي٦م وؿمديدة، ومٝمق إذا أطم٥م  -ه

سمٞمده، ويتٍمف شمٍموم٤مت همػم ُمتزٟم٦م،  أو يمره سم٤مًمغ ذم ذًمؽ، وإذا همْم٥م حيٓمؿ ُم٤م

 .(2)ويْمٕمػ حتٙمٛمف ومٞمٝم٤م وم٘مد يْمحؽ ذم ُمقاىمػ ٓ يٚمٞمؼ أن يْمحؽ ومٞمٝم٤م

 اًمتذسمذب آٟمٗمٕم٤مزم وشم٘مٚم٥م اعمراهؼ سملم ؾمٚمقك إـمٗم٤مل وشمٍموم٤مت اًمٙم٤ٌمر. -و

                                                   

، ويمت٤مب: شمرسمٞم٦م اعمراهؼ سملم 31، ص28، ص27قمٌد اًمٕمزيز اًمٜمٖمٞمٛمٌم، ص/( راضمع يمت٤مب: اعمراه٘مقن: ًمٚمديمتقر1)

 ، ط. ُمٙمت٦ٌم اًمتقسم٦م سم٤مًمري٤مض.475ص-469حمٛمد اًمًٞمد اًمزقمٌالوي، ص/اإلؾمالم وقمٚمؿ اًمٜمٗمس: ًمٚمديمتقر

 .146، ص145( راضمع يمت٤مب: رقم٤مي٦م اعمراهؼ: ًمـ يقؾمػ ُمٞمخ٤مئٞمؾ أؾمٕمد، ص2)
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وآقمتداد سم٤مًمٜمٗمس، ًمذا ومٝمق يٛمٚمؽ طم٤ًمؾمٞم٦م ُمٗمرـم٦م ًمٜم٘مد أظمريـ  اًمذاشمٞم٦م -ز

 ، وُمـ صمؿ ي٤ٌمًمغ ذم آهتامم سمٛمٔمٝمره.ًمف، ويٕمت٘مد أن أظمريـ يٜمٔمرون إًمٞمف دائاًم 

شمٌدو فم٤مهرة أطمالم اًمٞم٘مٔم٦م ًمدى اعمراهؼ، ومٞمٜمت٘مؾ ومٞمٝم٤م ُمـ قم٤ممل اًمقاىمع إمم  -ح

 .(1)ٙمٚم٦مٓ متثؾ ُمِم -ُم٤م مل خترج قمـ طمد آقمتدال-قم٤ممل اخلٞم٤مل، وهل 

 : طالمات الـضج آكػعالل

 اسمتداًء ُم٤م هل اًمٕمالُم٤مت اعمٛمٞمزة ًمٚمٜمْم٩م آٟمٗمٕم٤مزم؟ -

ُم٤م هل أهداف هذه اعمرطمٚم٦م ًمٚمقصقل إمم درضم٦م اًمٜمْم٩م : أو بنُؾ أوضح -

 آٟمٗمٕم٤مزم؟

 : إلقؽ الجقاب

جمٛمققم٦م ُمـ اعمالُمح آٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م اًمتل شمٌدأ ذم اًمٔمٝمقر قمغم اًمِم٤ٌمب إذا اؾمتٓم٤مع أن  هٜم٤مك 

 : مثؾيٜمٛمٞمٝم٤م، ومًقف يًتٙمٛمؾ ٟمْمجف آٟمٗمٕم٤مزم: 

ورد اًمٗمٕمؾ ًمٚمٛمقاىمػ، وإدراك وشمٗمًػم إُمقر ُمـ ظمالل ٟمٔمرة  افقاؿًٔة، -1

 همػم ضم٤مٟمح٦م ذم اخلٞم٤مل.

                                                   

 251، ص254ؾمٚمقى قمٌد اًمرمحـ اعمال وآظمرون، ص/.. ٟمٔمرة قمٚمٛمٞم٦م: د.( ًمٚمتقؾمع: اٟمٔمر يمت٤مب: اًمًٚمقك اإلٟم٤ًمين1)

ط.  139قمٌد اًمرمحـ اًمٕمٞمًقي، ص/اًم٘م٤مهرة، ويمت٤مب: اإلؾمالم واًمٕمالج اًمٜمٗمز: ًمـ د -ٙمت٥م اجل٤مُمٕمٞم٦مط. دار اًم

ط. دار اعمٕم٤مرف سمٛمٍم، ويمت٤مب: اًم٘مرآن  42ص-14دار اًمٗمٙمر اجل٤مُمٕمل، واٟمٔمر يمت٤مب: قمٚمؿ اًمٜمٗمس واإلٟم٤ًمن: ص

أمحد /ؼ اعمقت: ًمـ دط. دار اًمنموق، ويمت٤مب: ىمٚم 144إمم ص 66حمٛمد قمثامن ٟمج٤ميت، ُمـ ص/وقمٚمؿ اًمٜمٗمس: ًمـ د

قمٌد /.. ىمقة ًمإلٟم٤ًمن: ًمـ د.ط. قم٤ممل اعمٕمروم٦م سم٤مًمٙمقي٧م، ويمت٤مب: اًمٕمالج اًمٜمٗمز احلدي٨م 27حمٛمد قمٌد اخل٤مًمؼ، ص

.. اًمٌٜم٤مء اًمٜمٗمز .يمت٤مب: ضمقًم٦م ذم ذات اعمًٚمؿ ٤مط. ُمٙمت٦ٌم ُمدسمقزم، واٟمٔمر أيًْم  231-29اًمًت٤مر إسمراهٞمؿ، ص

اًمٙمقي٧م، ويمت٤مب:  -ط. ُمٙمت٦ٌم اًمٌٞم٤من 92إمم ص 84س، ُمـ صًمٚمٛمًٚمؿ اعمٕم٤مس: شم٠مًمٞمػ: ظمٚمٞمٗم٦م قمٌد اهلل اًمتقٟم

ُمرد ؿمٕم٤ٌمن اًمًقيدي، /اًم٘مًؿ اًمث٤مين: شم٠مًمٞمػ: د -همرائز اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م وأُمراوٝم٤م وُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم ُمٕم٤مجلتٝم٤م

 ط. دار اًمّمح٤مسم٦م سمٓمٜمٓم٤م. 424إمم ص 444ُمـ ص
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قمقاُمؾ  واًمتٛمٞمٞمز سمدىم٦م سملم ٟم٦ًٌم يمؾ قم٤مُمؾ ُمـ إدراك ؿّٔة إوفقيات، -2

 احلٞم٤مة، وُمٕمروم٦م اعمٝمؿ وم٤مٕهؿ، وقمدم شم٘مديؿ اًمّمٖم٤مئر ُمـ إُمقر قمغم يمٌػمه٤م.

طمٞم٨م اًمت٤ًمُمح وشم٘مٌؾ شم٠مضمٞمؾ إؿم٤ٌمع سمٕمض  إدراك إهداف بًٔدة اددى: -3

 احل٤مضم٤مت ُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ أهداف أهؿ ذم اعمًت٘مٌؾ.

واعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ اعمٜمٔمؿ، وزي٤مدة اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ ظمالًمف،  تَبؾ ادسٗوفٔة، -4

 ؾ وقاسمٓمف.وحتٛم

طمٞم٨م حتٛمؾ اًمٗمِمؾ، وحتٛمؾ اًمٔمروف همػم اعمقاشمٞم٦م ًمتح٘مٞمؼ  حتّؾ اإلحباط: -5

 اًمٜمج٤مح، وُمقصٚم٦م سمذل اجلٝمد ًمٚمقصقل إمم إهداف.

ومٞمخرج اعمراهؼ ُمـ دائرة ذاشمف إمم آهتامم سم٤مٔظمريـ،  ادنارـة افقجدإٔة: -6

 واًمٌح٨م اجلدي قمـ اهلقي٦م وآٟمتامء آضمتامقمل.

٤م حيدث ُم٤م يًٛمك سم٤مًمْمٌط آٟمٗمٕم٤مزم: طمٞم٨م وهٜم افتدرج دم رد افًٍؾ، -7

سمٙمؾ فمرف قمغم طمدة دون  ٤ماًمتحٙمؿ ذم ؿمدة اعمِم٤مقمر، ويٙمقن اًمًٚمقك آٟمٗمٕم٤مزم ُمتٕمٚم٘مً 

 ظمٚمط سملم اعمقاىمػ.

طمٞم٨م اًم٘مدرة قمغم وٌط اًمًٚمقك  آشتجابات آجتامظٔة، ومراظاة افَٔؿ، -8

٦م أو اًمديٜمٞم٦م أو اًمٗمردي ُمع اعمٕم٤ميػم واًمٔمروف آضمتامقمٞم٦م اعم٘مٌقًم٦م، ؾمقاء اخلُُٚمِ٘مٞمَّ 

 إقمراف.

 : مؾحقضة

اعمٓمٚمقب أن شمدرك أن هذه اًمًامت آٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م اًمثامٟمٞم٦م هل ُم٤م ٟمًٕمك إًمٞمف، ويمؾ ُمٜم٤م ي٘مػ  

قمغم درضم٦م ُمـ درضم٤مهت٤م: وم٘مد يتّمػ واطمد سمثالث أو مخس أو ؾم٧م ُمـ اًمثامٟمٞم٦م، وإذا وصؾ إمم 

 .٤ماًمثامٟمٞم٦م يٙمقن ٟم٤موجً 
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يٙمقن اًمقاطمد ُمٜم٤م ومٞمف يمؾ ؾمٛم٦م ُمـ هذه اًمًامت سمٜم٦ًٌم ُمٕمٞمٜم٦م: ومٛمٜم٤م ُمـ شمٙمقن قمٜمده  وم٘مد 

ٓظمتالف اعمقاىمػ، واحل٤مًم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م، واًمٔمروف آضمتامقمٞم٦م،  ٤م% شمٌٕمً 54%، أو 74%، أو 84

 وقمقاُمؾ اًمٌٞمئ٦م اعمحٞمٓم٦م طمٞم٨م شمٕمٚمق اًمٜم٦ًٌم وشمٜمخٗمض.

 : معققات الـضج آكػعالل

ٓسمد ُمـ إدراك أٟمٜم٤م ًمًٜم٤م آٓت، وًمًٜم٤م مج٤مدات، وًمٙمٜمٜم٤م ُمِم٤مقمر وأطم٤مؾمٞمس،  -

َٕقل مـ خالهلا وقم٘مقل وىمٚمقب، وهذه اًمْمقاسمط اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُم٤م هل إٓ ُمرؿمدات، 

أن هٜم٤مك قمنمات اعمٕمقىم٤مت أُم٤مم هذا  ٤ماؾمَع ًمٚمقصقل إمم اًمٜمْم٩م، وٟمدرك مت٤مُمً : فِناب

 اًمقصقل.

 : مـ هذه الؿعققات

 : اختالط إدوار -3

 ُمِمٙمٚم٦م اًمتداظمؾ سملم اعمراطمؾ اًمٕمٛمري٦م.وهل  
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ؾادراهؼ يَْسؿ وأصؾ اعمِمٙمٚم٦م ًمٞمس اعمراهؼ، وإٟمام اعمِمٙمٚم٦م شمٙمٛمـ ذم اًمذيـ يتٕم٤مُمٚمقن ُمٕمف: 

 ضمزء حيٛمؾ ؾمامت اًمٓمٗمقًم٦م، وضمزء حيٛمؾ ؾمامت اًمراؿمد.: إػ جزأيـ ٍٕسٔغ

وهْا رؿمد، أو هق يًح٥م يمؾ ُمتٕمٚم٘م٤مشمف اًم٤ٌمىمٞم٦م ُمـ ُمرطمٚم٦م اًمٓمٗمقًم٦م ًمٞمدظمؾ ُمرطمٚم٦م اًم 

 : حيدث

 همٛمقض ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙم٤ٌمر ًمف: هؾ يٕم٤مُمٚمقٟمف يمٓمٗمؾ، أم يمرضمؾ؟ -أ

، وهذا همٛمقض ذم ُمٗمٝمقُمف قمـ ذاشمف: هؾ هق يمٌػم أم ُم٤م زال ـمٗماًل  -ب

 اًمٖمٛمقض يٕمؽمض ـمريؼ ٟمْمجف.

 : الصدمات الؿبؽرة -2

ؾ سمٛم١ًموًمٞم٤مت اًمرضمقًم٦م ىمٌؾ ايمتامل   ويٛمٙمـ أن حتدث سم٥ًٌم اًمٜم٘مٓم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م: وم٘مد حُيَٛمَّ

 قمٜمده ومٞمٗمِمؾ، مم٤م ُيٕمٚمف ي٘مػ قمٜمد هذه اعمرطمٚم٦م وٓ يًتٙمٛمؾ ٟمْمجف.ُم١مهالهت٤م 

 : الحرمان الؿبؽر مـ العطػ -1

طمٞم٨م ي٤ًمرع اًمٙم٤ٌمر سم٤مٟمتزاع يمؾ وؾم٤مئؾ اًمٕمٓمػ واًمرقم٤مي٦م اًمتل يم٤من يٕمٓمقٟمف إي٤مه٤م وهق  

، مم٤م ي١مدي إمم اًمِمٕمقر سم٤مخلقف ُمـ اًمٗمِمؾ، وقمدم وضمقد ـمٗمؾ صٖمػم سمحج٦م أٟمف أصٌح رضماًل 

 مم٤م يٕمقق اًمٜمْم٩م آٟمٗمٕم٤مزم.اًمًٜمد واعمٕم٤مون، 

 : كؼص الخربة -2

وهل ٟمتٞمج٦م ًمٙمؾ ُم٤م ؾمٌؼ، مم٤م ي١مدي إمم قمدم وضمقد يمؾ أدوات اًمتدري٥م قمغم ُمقاىمػ  

 احلٞم٤مة، اًمتل هل ذم أؾم٤مؾمٝم٤م وؾمٞمٚم٦م رضوري٦م ًمٚمٜمْم٩م آٟمٗمٕم٤مزم.

 : كؼص التدريب -3

ٓ زًمٜم٤م ٟمدور ذم ٟمٗمس احلٚم٘م٦م: طمٞم٨م إن ٟم٘مص اًمتدري٥م يٕمقق اًمٜمْم٩م، وأؾم٤ٌمب هذا  

ًٌ اًمٜم٘م  .٤مص هل يمؾ ُم٤م ؾمٌؼ شم٘مري
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 : الصراطات الداخؾقة -4

 ، وأيمثره٤م ساقم٤مت اًم٘مٞمؿ ُمع احل٤مضم٤مت.وظم٤مص٦م إذا مل ُيد هل٤م طماًل  

 : حقؾ الدفاع الـػسل -5

وهل أهع وؾمٞمٚم٦م ًمٚمٝمروب اًمٜمٗمز: ًمتٕمقيض ٟم٘مص اخلؼمة، وذًمؽ يٕمقق اًمدظمقل ذم  

 اًمتدري٥م ًمٚمحّمقل قمغم اخلؼمات.

 : العققب الحققية -6

راهؼ أو اعمجتٛمع ومٞمٝم٤م: طمٞم٨م إن سمٕمض اًمٜم٘مص اجلًدي يٕمقق وهذه ٓ دظمؾ ًمٚمٛم 

حيدث ؾمقء شمقاومؼ ٟمٗمز يٕمقق اًمٜمْم٩م سم٥ًٌم اًمٕمجز اجلًدي  ٤ماًمتدري٥م قمغم اًمٜمْم٩م، وأطمٞم٤مٟمً 

 .٤مأيًْم 

ىم٤مدر قمغم ُمقاضمٝم٦م اعمِمٙمالت سمٓمري٘م٦م  -ـمقر اًمِم٤ٌمب-واًمِم٤مب ذم هذا اًمٓمقر  -

ل  قمغم اًمقاًمديـ أو  ايمثػمً أيمثر ُمقوققمٞم٦م، وىم٤مدر قمغم اخت٤مذ اًم٘مرارات دون أن ُيَٕمقِّ

اعمٕمٚمٛملم أو إصدىم٤مء، صمؿ إٟمف ىم٤مدر قمغم اًمدوم٤مع قمـ ىمراراشمف، واًمًٕمل ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م ُم٤م مل 

 شمتقومر ًمف أدًم٦م قمغم ظمٓم٠م هذه اًم٘مرارات.

وُمـ صمؿ وم٢من ُمِمٙمالت اًمِم٤ٌمب ذم قمٛمقُمٝم٤م شمِمٌف ُمِمٙمالت اعمراه٘م٦م، أُم٤م يمٞمٗمٞم٦م ُم٘م٤مسمٚم٦م  

ي٘م٦م ٟم٤موج٦م، ومٝمٜم٤م شمٔمٝمر ظمؼمات اًمؽمسمٞم٦م اًمتل اًمِم٤مب هلذه اعمِمٙمالت، ويمٞمٗمٞم٦م اًمًٕمل حلٚمٝم٤م سمٓمر

 .ايمتًٌٝم٤م ذم اعمراطمؾ اًم٤ًمسم٘م٦م

 : كؿاذج مـ مشؽالت الشباب

اعمِمٙمالت اًمتل شمًقد ذم هذا اًمٓمقر شمتٕمٚمؼ سم٤مجل٤مذسمٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م، واًمتٙمٞمػ  ُمٕمٔمؿ 

آضمتامقمل وإهي، واًمٕمٛمؾ، واًمٜم٘مقد، واًمٜمج٤مح إيم٤مديٛمل، واًمٕمالىم٤مت اجلٜمًٞم٦م، ًمٜم٠مظمذ 

 : ٟمٛمقذضًم٤م ُمـ اًمِم٤ٌمب )اًمِم٤مب اعمٍمي( اًمذي ُمـ ُمِمٙمالشمف

 : مشؽالت صحقة -3
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أيمدت اًمدراؾم٤مت اًمتل أضمري٧م قمغم اًمِم٤ٌمب اعمٍمي أن ًمدهيؿ اًمٙمثػم ُمـ اعمِمٙمالت  وىمد 

اًمّمحٞم٦م قمغم ٟمحق يقطمل سمح٤مضمتٝمؿ إمم اًمؽمسمٞم٦م اًمّمحٞم٦م اًمًٚمٞمٛم٦م: طمٞم٨م يٗمت٘مد هذا اجلٞمؾ أسمًط 

 ُم٤ٌمدئ اًمٖمذاء اًمًٚمٞمؿ، واًمري٤مو٦م اًمّمحٞم٦م، واًمقىم٤مي٦م ُمـ إُمراض.

 : مشؽالت طاصػقة جـسقة -2

ُمـ اجلٜمًلم  -٤مظمّمقًص -واعمٍمي  -٤مقمٛمقُمً -ًمِم٤ٌمب اًمٕمريب وشمقضمد ٟم٦ًٌم قم٤مًمٞم٦م ُمـ ا 

شمزداد ًمدهيؿ اعمِمٙمالت اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م: ومٝمق يريد أن يٕمرف يمٞمػ ُيٕمؾ أومراد اجلٜمس أظمر هيتٛمقن 

قمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمًٚمقك آضمتامقمل اًمّمحٞمح  ٤مسمف، وهم٤مًمٌٞم٦م إومراد ُمـ اجلٜمًلم يقد أن يٕمرف ؿمٞمئً 

٦م سمٕمض اعم٤ًمئؾ اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤مًمزواج واحلٞم٤مة ذم وضمقد اجلٜمس أظمر، يمام إهنؿ يريدون ُمٕمروم

اًمزوضمٞم٦م اعم٘مٌٚم٦م، يمام إهنؿ ذم طم٤مضم٦م إمم ُمٕمٚمقُم٤مت ضمٜمًٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م وًمٙمـ ي٘مػ أُم٤مُمٝمؿ آهت٤مم 

 ٤موديٜمٞمً  اسم٤مًمٕمٞم٥م، واًمٜم٘مد آضمتامقمل ًمتٚمؽ اًمرهم٤ٌمت، وًمق ووٕم٧م ذم إـم٤مره٤م اًمّمحٞمح ظُمُٚمِ٘ملَّ ً

 .(1) ًمٚمٛمجتٛمع. اًمٙم٤من ظمػمً  ٤مواضمتامقمٞمً 

 : مشؽالت دراسقة ومفـقة -1

أُم٤م قمـ ُمِمٙمالت اعمًت٘مٌؾ اًمدراد واعمٝمٜمل ًمٚمِم٤ٌمب وم٘مد أصمٌت٧م اًمدراؾم٤مت اعمٍمي٦م أن  

ٟم٦ًٌم يمٌػمة ُمـ اًمِم٤ٌمب ُمـ اجلٜمًلم يِمٕمرون سم٤مًم٘مٚمؼ إزاء هذا اعمًت٘مٌؾ، وظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م يقاضمف 

  سم٤مٟمتٝم٤مء اًمدراؾم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م.

ِم اًم٘مٌقل سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل واًمٕم٤مزم، واًمذي أصٌح وًمٕمؾ طمدة هذه اعمِمٙمٚم٦م شمرضمُع إمم ٟمٔم٤م 

ُمـ اًمٕم٘م٤مب قمغم وٕمػ اعمًتقى ذم  ٤مُمـ اعم٤ًمسم٘م٦م، سمٞمٜمام ٟمٔم٤مم اًمتقضمٞمف اعمٝمٜمل أصٌح ٟمققمً  ٤مٟمققمً 

قمـ ُمٞمقهلؿ اعمختٚمٗم٦م: أي أهنؿ ذم  ٤ماًمتٕمٚمٞمؿ اًمث٤مٟمقي، وهلذا وم٢من ُمٕمٔمؿ اًمِم٤ٌمب ٓ يدرون ؿمٞمئً 

 طم٤مًم٦م ؿمؽ ُمـ طم٘مٞم٘م٦م هذه اعمٞمقل.

                                                   

د/ُمّمٓمٗمك قمٌد اًمقاطمد، ش ِمٙمٚم٦م اجلٜمًٞم٦ماإلؾمالم واعم»اٟمٔمر اًمٙمالم قمـ اًمؽمسمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م ذم اإلؾمالم ذم يمت٤مب: ( 1)

. 72إمم ص 64ًمألؾمت٤مذ/ومتحل يٙمـ، ُمـ صش اإلؾمالم واجلٜمس»، ط.دار آقمتّم٤مم، ويمت٤مب: 75، ص65ص

 .ط.ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م
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إلقمالم ذم ىمْمٞم٦م اًمٌٓم٤مًم٦م يًتِمٕمر اًمِم٤مب أن ًمٞمس ًمف ُمًت٘مٌؾ، وًمٞمس ًمف دور وُمع وٖمط ا 

 ذم احلٞم٤مة، ومٞمّم٤مب سمٙم٤موم٦م إُمراض اًمٜمٗمًٞم٦م.

 : مشؽؾة الؿققل والفقايات -2

 ُمـ أسمرز اعمِمٙمالت اًمٜم٤مدم٦م قمـ اًمٜمٛمق آٟمٗمٕم٤مزم ًمدى اًمِم٤ٌمب ذم ومؽمة اعمراه٘م٦م. 

 هذه آٟمٗمٕم٤مٓت اًمٜم٤مدم٦م ُمـ شمٚمؽ اعمِمٙمالت : 

 اًمٖمْم٥م. اٟمٗمٕم٤مل -أ

 ُمِم٤مقمر احل٥م. -ب

 طمدة اًمٕمقاـمػ. -ج

ذم اعمرطمٚم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م وُم٤م  -ظم٤مص٦م-وحيدث ٟمٛمق وشمٓمقر ذم اجل٤مٟمٌلم آٟمٗمٕم٤مزم واًمقضمداين  

 سمٕمده٤م.

احلدة آٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ذم اعمرطمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمع شمقاومر  ٤مطمٞم٨م ختػ شمدرُيٞمً  

أٟمامط شمقاوم٘مٞم٦م شمتٜم٤مؾم٥م ُمع اعمٓم٤مًم٥م اجلديدة، ويتٕمرض اًمِم٤ٌمب ذم هذه اعمرطمٚم٦م ًمٚمتقشمر آٟمٗمٕم٤مزم 

سم٥ًٌم اعمِمٙمالت اجلديدة اًمتل يتٕمرض هل٤م، واًمتل يٙمقن اًم٥ًٌم ومٞمٝم٤م هق اًمتٛمرد قمغم اًمٙم٤ٌمر 

 وؾمٚمٓمتٝمؿ.

غم اًمتحٙمؿ ذم آٟمٗمٕم٤مٓت، ويٙمقن اٟمٗمٕم٤مل اًمٖمْم٥م هق آٟمٗمٕم٤مل إيمثر وشمزداد اًم٘مدرة قم 

، أُم٤م ُمِم٤مقمر احل٥م ومٝمل شمتقضمف إمم ؿمخص ُمـ اجلٜمس أظمر ُمع إوٗم٤مء اًمّمٗم٤مت اعمث٤مًمٞم٦م ٤مطمدوصمً 

قمٚمٞمف، وٓ يٕمٜمل ذًمؽ اًمتخكم قمـ اعمِم٤مقمر اًمقضمداٟمٞم٦م اعمقضمٝم٦م ٟمحق مج٤مقم٦م إصدىم٤مء ُمـ ٟمٗمس 

 اجلٜمس.

ىم٤مدر قمغم ُمقاضمٝم٦م اعمِمٙمالت سمٓمري٘م٦م ُمقوققمٞم٦م، وىم٤مدر قمغم واًمِم٤ٌمب ذم هذه اعمرطمٚم٦م  

اخت٤مذ اًم٘مرارات واًمًٕمل ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م ُم٤م مل شمتقومر أدًم٦م قمغم ظمٓم٠م هذه اًم٘مرارات، وُمٕمٔمؿ اعمِمٙمالت 
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= هذه اعمرطمٚم٦م شمرشمٌط سم٤مجل٤مذسمٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م واًمتقاومؼ آضمتامقمل وإهي  اًمتل شمٔمٝمر ذم

 ٦م.واًمتٗمقق واًمٜمج٤مح إيم٤مديٛمل واًمٕمالىم٤مت اجلٜمًٞم

اًمٌٞمئ٦م واجلٜمس، وشمٔمٝمر أمهٞم٦م اجلٜمس هٜم٤م، ٕن هذه : وشمتحدد ُمٞمقل اًمِم٤ٌمب سمٕم٤مُمٚملم مه٤م 

 ٟمٛمط اًمًٚمقك اعمٜم٤مؾم٥م ًمٙمؾ ُمـ اًمذيمقر واإلٟم٤مث. ٤ماًمٗمؽمة هل اًمتل حتدد هن٤مئٞمً 

وشمقضمد ُمٞمقل ُمِمؽميم٦م سملم اجلٜمًلم أمهٝم٤م ُم٤م يتّمؾ سم٤معمٞمقل اًمِمخّمٞم٦م واعمٔمٝمر وآؾمت٘مالل  

 .واعمًت٘مٌؾ

 : ظلافّْق آجتام (ىه

ُمـ أهؿ ُمٓم٤مًم٥م اًمٜمٛمق ذم هذه اعمرطمٚم٦م حت٘مٞمؼ ُمٓم٤مًم٥م اًمتقاومؼ آضمتامقمل واًمتقاومؼ  

اًمٜمٗمز، ويزداد سُمٕمد اعمراهؼ قمـ اًمقاًمديـ، وي٘ميض ُمٕمٔمؿ وىمتف ُمع اًمروم٤مق مم٤م ُيٕمؾ ًمٚمجامقم٦م أصمر 

ًٓ  ايمٌػم قمغم ؾمٚمقيمف وادم٤مه٤مشمف، وطمتك حي٘مؼ اعمراهؼ ُمٙم٤مٟم٦م ذم مج٤مقم٦م، ويّمٌح قمْمقً  يزداد  ُم٘مٌق

شم٠مصمره هبذه اجلامقم٦م، وًمذًمؽ يٚمتزم سم٤مٟٓمْم٤ٌمط اًمًٚمقيمل ُمٕمٝمؿ، وىمد يتخغم قمـ شمٗمقىمف اًمدراد 

 ًٓ  ُمـ اجلامقم٦م إذا شمٕم٤مرض شمٗمقىمف ُمع أهداف اجلامقم٦م، وُمع شم٘مٌٚمٝم٤م ًمف. طمتك ئمؾ ُم٘مٌق

وُمـ أظمٓمر ُمِمٙمالت اعمراهؼ شمٗمْمٞمٚمف عمٕم٤ميػم اجلامقم٦م اًمتل شمتٕم٤مرض ُمع ُمٕم٤ميػم  -

هٜم٤م ىمد حيدث اًمٍماع سملم أسم٤مء وإسمٜم٤مء اعمراه٘ملم، ومٝمق يريد  اًمٙم٤ٌمر واًمقاًمديـ، وُمـ

ًٓ  ٤مأن يٙمقن حمٌقسمً  ُمـ روم٤مىمف، وقم٤مدة ُم٤م خيت٤مر ُمٕمٞم٤مر اجلامقم٦م سم٥ًٌم  ُمـ واًمديف، ُم٘مٌق

 طم٤مضمتف إمم اًمٜمٛمق آضمتامقمل اخل٤مرضمل.

شمٔمٝمر أٟمقاع ُمـ اجلامقم٤مت يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ اًمٕمّم٤مسم٤مت، يمام  ٤موذم اعمراه٘م٦م أيًْم  -

جلامقم٤مت احلٛمٞمٛم٦م، ومٞمخت٤مر اعمراهؼ أو اعمراه٘م٦م أطمد إؿمخ٤مص، ُيٕمٚمف يتؿ شمٙمقيـ ا

ُمقوع هه، وهذا اًمّمديؼ يِمٌع ذم اعمراهؼ اًمٙمثػم ُمـ طم٤مضم٤مشمف آضمتامقمٞم٦م، وي٘ميض 

ُمٕمف ُمٕمٔمؿ اًمقىم٧م، وقم٤مدة ُم٤م يٙمقن هذا اًمّمديؼ ُمـ ٟمٗمس اجلٜمس، وًمديف ٟمٗمس اعمٞمقل 

ُمـ آظمتالوم٤مت اًمتل ىمد شمٜمِم٠م  واًم٘مدرات، وشمٙمقن اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام وصمٞم٘م٦م، وقمغم اًمرهمؿ
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ُمـ قمدة  )افنِة(سمٞمٜمٝمام، وم٢من صٚم٦م اًمّمداىم٦م شمٙمقن أىمقى سمٙمثػم، وىمد شمتٙمقن اجلامقم٦م 

أصدىم٤مء محٞمٛملم، ويؽميمز ٟمِم٤مـمٝم٤م ذم اعمذايمرة اجلامقمٞم٦م أو اًمذه٤مب إمم اًمٜم٤مدي أو اًمًٞمٜمام 

 )افنِة(أو ُمِم٤مهدة اعم٤ٌمري٤مت اًمري٤موٞم٦م أو حم٤مدصم٤مت اًمتٚمٞمٗمقن، واعمراهؼ ي٤ًمير ُمٕم٤ميػم 

، وىمد شمتٙمقن ُمـ قمدة )افنِة(اًمتل يٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م صمؿ شمتٙمقن اجلٛمٝمرة وهل أيمؼم ُمـ 

، وًمٞمس ُمـ اًميوري أن يٙمقن إقمْم٤مء هٜم٤م ُمتج٤مٟمًلم، وىمد يقضمد ومٞمٝم٤م )صِؾ(

 أومراد ُمـ اجلٜمس أظمر، وشمٙمقن ذات أٟمِمٓم٦م اضمتامقمٞم٦م.

ط ؾمقى اًمتًٙمع قمغم وسمٕمض اعمراه٘ملم ذوو اًمٕمالىم٤مت آضمتامقمٞم٦م اًمًٞمئ٦م ًمٞمس هلؿ ُمـ ٟمِم٤م 

ُمـ اًمٕمّم٤مسم٤مت، وي٘مقُمقن سمًٚمقيمٞم٤مت ٓ أظمالىمٞم٦م ذم  ٤مٟمقايص اًمٓمرىم٤مت، ُمٙمقٟملم أٟمقاقمً 

 اعمجتٛمع، وىمد ي٘مقُمقن سمٌٕمض أقمامل اًمٕمٜمػ.

ذم ؾمٚمقك  ٤موحي٤مول اعمراهؼ أن يت٘مٛمص ؿمخّمٞم٦م أطمد اًمٙم٤ٌمر وشم٘مٚمٞمده، ويٌدو ذًمؽ واوحً  

ذم اًمرهم٦ٌم ذم  ٤مًمٙم٤ٌمر، وئمٝمر أيًْم اًمتدظملم اًمذي هق ذم إصؾ قم٤ٌمرة قمـ شم٘مٚمٞمد ًمًٚمقك سمٕمض ا

 ىمٞم٤مدة اًمًٞم٤مرة.

اًمٕمالىم٦م سملم اجلٜمًلم، طمٞم٨م يتحقل اعمراهؼ ُمـ  ٤موُمـ اًمًٚمقيمٞم٤مت آضمتامقمٞم٦م اعمٝمٛم٦م أيًْم  

اًمٜمٗمقر ُمـ اجلٜمس أظمر ذم اعمرطمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، إمم اًمِمٖمػ سمف، وحم٤موًم٦م اؾمؽماق اًمٌٍم واًمًٛمع، 

 هؼ.ويرشمٌط ذًمؽ سم٤مًمٜمٛمق اًمٗمًٞمقًمقضمل اًمذي طمدث ًمٚمٛمرا

وشمٜمِم٠م ُمٞمقل ضمديدة ٟمتٞمج٦م ًمٚمتٖمػمات اجلًٛمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م، وشمٜم٘مًؿ هذه اعمٞمقل إمم صمالصم٦م  

 اعمٞمقل آضمتامقمٞم٦م، واعمٞمقل اًمِمخّمٞم٦م، واعمٞمقل اًمؽمومٞمٝمٞم٦م.: تتّثؾ دمأىم٤ًمم، 

وشمتٛمثؾ ذم ظمدُم٦م اًمٌٞمئ٦م  وترتبط ادٔقل آجتامظٔة بإٕنىة آجتامظٔة افتل يساهؿ ؾٔٓا، 

 أما ادٔقل افنخهٔة ؾتيٓر دم شِقـف افنخيص:ؾمٞم٦م اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م، واعمٞمقل اًمًٞم٤م

ذم ارشمداء أٟمقاع ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اعمالسمس، وذم ـمري٘م٦م شمّمٗمٞمػ اًمِمٕمر، وهذا اًمًٚمقك هيدف إمم  ُمتٛمثاًل 
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سمٛمٕم٤ميػم اجلامقم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م، وهيدف حت٘مٞمؼ  ًمتزامحت٘مٞمؼ ٟمقع ُمـ اًمت٘مٌؾ آضمتامقمل قمـ ـمريؼ آ

 اعمراهؼ ًمذاشمف يمِمخص، وهذا ي١مدي إمم فمٝمقر اعمقو٤مت واًمت٘م٤مًمٞمع سملم ؿم٤ٌمب اعمراه٘ملم.

ويِمٙمق اعمراهؼ قم٤مدة ُمـ اًم٘مٞمقد اًمدراؾمٞم٦م ومٝمق همػم راٍض قمـ أؾم٤مشمذشمف وٓ قمـ اعمقاد  

 اًمدراؾمٞم٦م.

ويٗمْمؾ  ادٔقل افسوحئة ؾٓل حمدودة بسبب ضٌط افًبء افدراد واحلٔايت وافبٔئل، أما 

اعمراهؼ إقمامل اًمري٤موٞم٦م اًمتل شمتٓمٚم٥م سمذل ُم٘مدار يمٌػم ُمـ اًمٓم٤مىم٦م، وشم٘مع اًم٤ًٌمطم٦م قمغم ىمٛم٦م 

 اهلقاي٤مت اًمري٤موٞم٦م، أُم٤م اًمٗمتٞم٤مت ومٞمًتٛمتٕمـ سمٛمِم٤مهدة اًمري٤مو٦م واعم٤ًمسم٘م٤مت اًمٖمٜم٤مئٞم٦م.

 هذه اعمرطمٚم٦م قمـ ذي ىمٌؾ، ويٗمْمؾ اًمِم٤ٌمب اًم٘مراءة طمقل وشم٘مؾ ُمٞمقل اًم٘مراءة ذم 

آظمؽماقم٤مت واًمٕمٚمقم، أُم٤م اًمٌٜم٤مت ومٞمٗمْمٚمـ اًمرواي٤مت واًم٘مّمص اًمروُم٤مٟمًٞم٦م، ويٗمْمؾ يمال 

اجلٜمًلم ىمراءة اعمجالت قمغم ىمراءة اًمٙمت٥م، وحيٌقن اًم٘مّمص اًمٗمٙم٤مهٞم٦م، ويٗمْمؾ اعمراه٘مقن 

-ومالم اًمٙمقُمٞمدي٦م عمٖم٤مُمرات وإ، وأومالم ا-سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٌٜم٤مت-ُمِم٤مهدة إومالم اًمروُم٤مٟمًٞم٦م 

 .سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٌٜملم

وُيٕمدُّ اًمذه٤مب إمم اًمًٞمٜمام واًمٙم٤مومٞمٝم٤مت وص٤مٓت اًمٌٚمٞم٤مردو وأُم٤ميمـ )اًمٌالي اؾمتٞمِمـ( ُمـ  

ن آؾمتامع ًمٚمٛمقؾمٞم٘مك وُمِم٤مهدة قإٟمِمٓم٦م اعمٝمٛم٦م ذم طمٞم٤مة اعمراه٘ملم، يمذًمؽ حي٥م اعمراه٘م

ه٤م اًمالذع ًمٚمٛمراه٘ملم إٓ أهن٤م ٓ شمِمٌع إومالم، وأطمٞم٤مًٟم٤م يِم٤مهدون سمراُم٩م اًمتٚمٞمٗمزيقن رهمؿ ٟم٘مد

ذم أطمالم اًمٞم٘مٔم٦م، وي١مصمر ذًمؽ قمغم شمٙمقيـ ُمٗمٝمقم همػم  ايمٌػمً  ٤مطم٤مضم٤مهتؿ، وي٘ميض اعمراه٘مقن وىمتً 

 واىمٕمل قمـ اًمذات، وُمع ذًمؽ ومٝمق ُمٗمٞمد سمٕمض اًمٌمء ذم طمؾ اًمٍماع اًمٜمٗمز.

 : الخالصة

 : أن أهؿ ُمٔم٤مهر اًمٜمٛمق آضمتامقمل ًمدى اعمراهؼ -

 سم٤معمٔمٝمر اًمِمخيص وآقمتٜم٤مء سمف. آهتامم -1
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حت٘مٞمؼ اًمذات واعمٞمؾ إمم آؾمت٘مالل آضمتامقمل، وآٟمت٘م٤مل ُمـ آقمتامد قمغم  -2

 اًمٖمػم إمم آقمتامد قمغم اًمٜمٗمس.

اعمٞمؾ إمم إصدىم٤مء وآرشم٤ٌمط هبؿ واًمث٘م٦م اًمٙمٌػمة هبؿ، وُمـ هٜم٤م شمٜمِم٠م ًمدى  -3

 : (1)اعمراهؼ فم٤مهرشم٤من

 ٤ميرشمٌط سم٠مطمد أصدىم٤مئف ارشم٤ٌمـمً اًمّمديؼ احلٛمٞمؿ، طمٞم٨م : افياهرة إوػ -أ

 .(2)٤م، ويذه٤ٌمن ؾمقيً ٤م، ومٞمتحدصم٤من ؾمقيً ٤مىمقيً 

جمٛمققم٦م اًمروم٤مق، طمٞم٨م يِمٙمؾ اعمراه٘مقن جمٛمققم٤مت : افياهرة افثإٔة -ب

صداىم٦م، وشمتًؿ هذه اعمجٛمققم٦م سمٛمحدودي٦م قمدده٤م، وؿمدة مت٤مؾمٙمٝم٤م، وىمقة وٖمٓمٝم٤م 

 قمغم أومراده٤م.

 آٟمجذاب ًمٚمِمخّمٞم٤مت اًمالُمٕم٦م وحم٤موًم٦م حم٤ميم٤مهت٤م. -4

زي٤مدة اًمققمل سم٤معم١ًموًمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م، واعمٙم٤مٟم٦م آضمتامقمٞم٦م واًمٓمٌ٘م٦م اًمتل  -5

 يٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م.

ويؿؽــا تقضقح كؾ ما سبؼ، حقث وجد بالبحث العؾؿل الـػسل تطقر واضح لؾسؾقك  

 : آجتؿاطل يف مرحؾة الؿراهؼة كأيت

 : الػتك

                                                   

أؾم٤مُم٦م ؾمٕمد أسمق هيع، /( راضمع هذه اجلزئٞم٦م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم سمح٨م: اًمّمداىم٦م ُمـ ُمٜمٔمقر قمٚمؿ اًمٜمٗمس: شم٠مًمٞمػ: د1)

، 222، ص221، ص216، ص215، ص214، ص78ص ،77، ص76، ص74، ص62، ص58)ص

 اًمّم٤مدرة قمـ اعمجٚمس اًمقـمٜمل ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمٗمٜمقن وأداب سم٤مًمٙمقي٧م. -179( ط. ؾمٚمًٚم٦م )قم٤ممل اعمٕمروم٦م( رىمؿ 224ص

، ويرون أهن٤م ُمـ ُمٔم٤مهر اإلقمج٤مب اعمريض، وي٤ٌمًمٖمقن ذم اًمتٕم٤مُمؾ ٤مؾمٞمئً  ا( يٗمن يمثػم ُمـ اعمرسملم هذه اًمٔم٤مهرة شمٗمًػمً 2)

 ىمد شم١مدي ًمٌمء ُمـ ذًمؽ، ًمٙمٜمٝم٤م ؾمٛم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م ذم هذه اعمرطمٚم٦م، وًمٞم٧ًم سم٤مًميورة َُمَروٞم٦م.ُمٕمٝم٤م، وُمع أهن٤م 
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 ُمرطمٚم٦م اًمت٘مٚمٞمد آضمتامقمل.: شْة )افبِقغ( 15-11مـ شـ  -1

 ُمرطمٚم٦م آقمتزاز سم٤مًمِمخّمٞم٦م.: شْة )ادراهَة(18-15مـ شـ  -2

ُمرطمٚم٦م اًمٜمْم٩م آضمتامقمل: طمٞم٨م : شْة )افنباب( 11-18مـ شـ  -3

 ، مم٤م ي١مدي إمم آشمزان.)افذات آجتامظٔة(، و)اهلقية آجتامظٔة(شمتحدد 

 : الفتاة
ُمرطمٚم٦م : شْة 15-11مـ  -2 ُمرطمٚم٦م اًمٓم٤مقم٦م.: ؿبؾ ادراهَة حتك أوائِٓا -1

 .آوٓمراب

 آشمزان آضمتامقمل.: أواخر ادراهَة -4 ُمرطمٚم٦م شم٘مٚمٞمد اًمٗمتٞم٤من.: شْة 17-15مـ  -3

 : ويلخذ الـؿق آجتؿاطل يف بدايتف أحد شؽؾقـ

 : تآفػ -1

 اخلْمقع جلامقم٦م اًمٜمٔم٤مئر. - اًمث٘م٦م وشم٠ميمٞمد اًمذات. - اعمٞمؾ إمم اجلٜمس أظمر. -

 اشم٤ًمع دائرة اًمتٗم٤مقمؾ آضمتامقمل. - اًمٌّمػمة آضمتامقمٞم٦م. -

 : تْاؾر -2

 اعمٜم٤موم٦ًم. - اًمتٕمّم٥م. - اًمًخري٦م. - اًمتٛمرد. -

 : صِة إصدؿاء

، ويٙمقن آهتامم )افَرٕاء(ذم ُمرطمٚم٦م اًمِم٤ٌمب يٙمقن هٜم٤مك ُمٞمؾ ًمت٘مٚمٞمؾ دائرة إصدىم٤مء  

ِٝمؿ.  سمَِٙمْٞمِػ إصدىم٤مء ٓ سمَِٙمٛمِّ

 ذم هذه اعمرطمٚم٦م ُمّمدر ؾمٕم٤مدة اًمِم٤مب. -سمٛمٕمٜمك آطمؽمام واعمٙم٤مٟم٦م- وافَبقل آجتامظل 

 : دم ثالثة إٔامط -مـ حٔث ؿبقهلؿ آجتامظل-باب ويزز افن 
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 )افْجؿ( ىمٛم٦م اًم٘مٌقل. -1

 )افًادي( اًم٘مٌقل اعمٜمخٗمض. -2

 )ادًْزل( ٓ ىمٌقل. -3

 : وتبدو مياهر افّْق آجتامظل دم صُِغ 

 ُم٤ًميرة اجلامقم٦م. -2 اًمٌح٨م قمـ اًمذات. -1

 : وتُقن افسامت افًامة هلذه ادياهر

 اظمتٞم٤مر اعم٤ٌمدئ واًم٘مٞمؿ واعُمُثؾ. -2  اًمٌح٨م قمـ ٟمٛمقذج حيتذى سمف. -1

 شمٙمقيـ ومٚمًٗم٦م احلٞم٤مة، وشمٜمٌع اًمرهم٦ٌم ذم أظمذ ُمٙم٤مٟم٦م ذم اعمجتٛمع. -3

 اًمتٕم٤مون ُمع اًمزُمالء. -5 ومٝمؿ اعمِمٙمالت اًمٕم٤مُم٦م. -4

 اعمح٤مومٔم٦م قمغم ؾُمٛمٕم٦م اجلامقم٦م. -7 اًمتِم٤مور واطمؽمام أراء. -6

 اطمؽمام اًمقاضم٤ٌمت آضمتامقمٞم٦م. -9 وسمذل اجلٝمد ذم ؾمٌٞمٚمٝم٤م. -8

 اعمٞمؾ إمم ُم٤ًمقمدة أظمريـ ذم ؿمٙمؾ اإليث٤مر واًمتْمحٞم٦م. - 14

 آهتامم سم٤مظمتٞم٤مر إصدىم٤مء. -11

 اعمٞمؾ إمم آٟمْمامم إمم مج٤مقم٤مت خمتٚمٗم٦م: ُمثؾ اًمٜمقادي وإطمزاب. -12

إمم ىمٌقل  اًمرهم٦ٌم ذم ُم٘م٤موُم٦م اًمًٚمٓم٦م، واًمتحرر ُمـ اًمراؿمديـ، واإلٟم٤مث أيمثر ُمٞماًل  -13

 اًمًٚمٓم٦م قمـ اًمذيمقر.

آضمتامقمل، واعمٞمؾ إمم اًمٜم٘مد، واًمرهم٦ٌم ذم اإلصالح، وًمٙمـ دون  يزداد اًمققمل -14

 دراؾم٦م وشم٠مين، وىمد يٚمج٠مون إمم اًمٕمٜمػ واًمتْمحٞم٦م ذم ؾمٌٞمؾ حت٘مٞمؼ ذًمؽ.

ًَْرف(واًمٌٕمض يٚمج٠م إمم إصم٤ٌمت ذاشمف سمٓمري٘م٦م    .)َخافِػ ُت
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 : دم صُؾ افسًل إػ آشتَالل آجتامظل اوتستقي ادرحِة دم هنايتٓا اجتامظًٔ 

 .اًمٕمٛمؾ -2 اًمزاج. -1 

 : مراحؾ افتىبٔع آجتامظل

 شمٕمٚمؿ اًمث٘م٦م، ذم ُم٘م٤مسمؾ قمدم اًمث٘م٦م. -1

 شمٕمٚمؿ اًمذاشمٞم٦م أو آؾمت٘مالًمٞم٦م، ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمِمٕمقر سم٤مًمٕم٤مر. -2

 شمٕمٚمؿ اعم٤ٌمدئ، ُم٘م٤مسمؾ اًمِمٕمقر سم٤مًمذٟم٥م. -3

 شمٕمٚمؿ آضمتٝم٤مد، ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمِمٕمقر سم٤مًمٜم٘مص. -4

 شمٕمٚمؿ اهلقي٦م، ذم ُم٘م٤مسمؾ اوٓمراسم٤مت اهلقي٦م. -5

 شمٕمٚمؿ اًمّمداىم٦م احلٛمٞمٛم٦م، ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمُٕمزًَم٦م. -6

 شمٕمٚمؿ اإلٟمت٤مضمٞم٦م، ذم ُم٘م٤مسمؾ آؾمتٖمراق ذم اًمذات. -7

 شمٕمٚمؿ اًمتٙم٤مُمؾ، ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٞم٠مس. -8

 : افتُٔػ آجتامظل منُالتمـ 

 اًمٜم٤مطمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م يمٕم٘م٦ٌم ًمٚمزواج. -1

 ٓ يًٛمح ًمٚمٗمرد ذم اًمٖم٤مًم٥م آظمتٞم٤مر سمٜمٗمًف، وظم٤مص٦م اًمٗمتٞم٤مت. -2

 .اًمْمٖمط واًمًٚمٓم٦م ُمـ أسم٤مء -3

 شمقىمع أن يًٚمؽ اعمراهؼ ؾمٚمقك اًم٤ٌمًمغ رهمؿ أٟمف مل يٜمْم٩م. -4

 شمْمٞمٞمؼ ومرص آشمّم٤مل آضمتامقمل سملم اعمراه٘ملم واعمراه٘م٤مت. -5

 ارشمٗم٤مع ُمتقؾمط ؾمـ اًمزواج. -6

 : مع افراصديـ نُالتاد
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قمغم اعمراهؼ اًمتل حَتِؾُّ ًمٚمراؿمد،  )ؿائّة ادّْقظات(ُمـ أهؿ أؾم٤ٌمب اًمٍماع ُمع اًمراؿمديـ  

 : مثؾ

 قمدم اًمٌ٘م٤مء ظم٤مرج اعمٜمزل ًمقىم٧م ُمت٠مظمر. -1

 قمدم اًمتدظملم واًمٌٕمد قمـ اعمخدرات. -2

 قمدم اًمذه٤مب ًمٚمًٞمٜمام أو اًمٜمقادي. -3

 .)فٍِتٔات خاصة(اًمتؼمج وقمدم اإلومراط ذم اًمزيٜم٦م  -4

 قمدم آسمتذال ذم اعمالسمس. -5

 شمْمٞمٞمع إوىم٤مت أُم٤مم وؾم٤مئؾ آشمّم٤مل احلديث٦م. -6

اخل٤مص٦م، واًمثقرة ود أسم٤مء اًمذيـ  مم٤م ي١مدي إمم إظمٗم٤مء اًمتٍموم٤مت، وشمٙمقيـ اًمٕمالىم٤مت 

 سم٤محلػمة واًمدهِم٦م، واًمِمٕمقر سم٠من آسمـ همػم جمٝمز ًمتٚمؽ احلري٦م. -ُمـ ضمراء ذًمؽ-يّم٤مسمقن 

 : مـ مياهر افْوج آجتامظل دم هذه ادرحِة

 ّٕق افَٔؿ بسبب افتٍاظؾ مع افبٔئة. -1

 اعمٞمؾ إمم ُمٕمروم٦م اًمٕم٤ممل ُمـ طمقًمف.: افَّٔة افْيرية -أ

هتامم سم٤مؾمتٖمالل ُم٤م هق ٟم٤مومع ُمـ اًمٕم٤ممل اعمحٞمط سمف: آ: افَّٔة آؿتهادية -ب

 يمقؾمٞمٚم٦م ًمٚمحّمقل قمغم اًمثروة وزي٤مدهت٤م.

 اهتامم اًمٗمرد وُمٞمٚمف إمم ُم٤م هق مجٞمؾ وُم٤م هق ُمتقاومؼ.: افَّٔة اجلامفٔة -ج

 اعمٞمؾ إمم همػمه ُمـ اًمٜم٤مس وطمٌٝمؿ، وُمٞمٚمف إمم ُم٤ًمقمدهتؿ.: افَّٔة آجتامظٔة -د

اجلامهػم، وىمْم٤مي٤م وـمٜمف وأُمتف،  ُمِمٙمالتآهتامم سمحؾ : افَّٔة افسٔاشٔة -ه

 ُمع ُمٞمؾ إمم اًم٘مٞم٤مدة واًمتحٙمؿ واًمًٞمٓمرة.

آهتامم سم٘مْم٤مي٤م اًمٖمٞم٥م، وُمٗمردات اإليامن، ُمع حم٤موًم٦م : افَّٔة افدئْة -و

 وصؾ ٟمٗمًف سم٤مهلل.

 .٤موشمرشمٞمًٌ  ٤موختتٚمػ هذه اًم٘مٞمؿ ُمـ ومرد إمم آظمر: ىمقًة ووٕمٗمً  
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وي٤ًمقمد قمٚمٞمف اًمداومع اجلٜمز  ل()افٍىام آجتامظوحيدث ذم هن٤مي٦م اعمرطمٚم٦م ُم٤م يًٛمك سمـ  

ٟمحق أظمر، واًمرهم٦ٌم ذم شمٙمقيـ أهة ومٞمًٕمك إمم آؾمت٘مالل قمـ إهة اًمٙمٌػمة: طمٞم٨م شمٜمتٝمل 

 اعمراه٘م٦م إُم٤م سم٤مٓؾمت٘مالل أو ؾمقء اًمتقاومؼ.

وشمٕمتؼم اعمٝمٜم٦م واًمزواج آظمر ظمٓمقشملم يمٌػمشملم ٟمحق اًمٜمْم٩م: وم٤مًمت٘مدم إمم قم٤ممل اًمٕمٛمؾ ي١مدي  

 : إمم

 اإلهاع سم٤مًمٜمْم٩م. -1

 تقاومؼ ُمع اًمًٚمٓم٦م.اًم -2

 اًمِمٕمقر سم٤معم١ًموًمٞم٦م واعمٙم٤مٟم٦م. -3

 اًمتٓمٌٞمع آضمتامقمل. -4

 : مياهر افْوج آجتامظل

 آقمتزاز سم٤مًمِمخّمٞم٦م. -1

 فمٝمقر آراء ؿمخّمٞم٦م ُمٕمتدًم٦م ُمتقاوم٘م٦م ُمع اًم٘مٞمؿ واًمت٘م٤مًمٞمد. -2

 .)وحدي أو ٍٕز(زي٤مدة آهتامم سم٤مجلامقم٦م، واًمتحٚمؾ ُمـ ومٙمرة  -3

 ُمقوققمٞم٦م.زي٤مدة ومٝمؿ اًمذات وأظمر سمّمقرة أيمثر  -4

 ٟمٛمق اعمٞمؾ إمم اًمزقم٤مُم٦م، واًمزقمٞمؿ اعمقصقف سمّمٗم٤مت اًمِمخص اعمث٤مزم. -5

 سمداي٦م اظمتٞم٤مر اًمٜمٛمقذج أو اًم٘مدوة. -6

 اعمِم٤مريم٦م ذم واضم٤ٌمت اعمجتٛمع يم٤مخلدُم٤مت اًمٕم٤مُم٦م وآضمتامقمٞم٦م. -7

 ذم اعمرطمٚم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م وُم٤م سمٕمده٤م يزداد اًمٜمٛمق آضمتامقمل ًمدى اًمِم٤مب اعمراهؼ. -

 :ملحوظة

دىم٤مء اعم٘مرسملم، وشمتًع دائرة اجلامقم٤مت، ويتجف اهتامم اًمِم٤ٌمب إمم طمٞم٨م شمْمٞمؼ دائرة إص 

ايمتِم٤مف قم٤ممل اجلٜمس، وشمزداد رهم٦ٌم اًمِم٤ٌمب ذم آقمؽماف سمف يمٗمرد، وحم٤موًم٦م آسمتٕم٤مد قمـ 

 اًمذوسم٤من ذم ؿمخّمٞم٦م اجلامقم٦م.
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ويٜمٛمق آؾمتٌّم٤مر آضمتامقمل ًمدى اًمِم٤ٌمب، ويّمٌحقن أيمثر ىمدرة قمغم احلٙمؿ قمغم  

قن اًمتقاومؼ آضمتامقمل سمدرضم٦م أومْمؾ، وسمزي٤مدة اعمِم٤مريم٦م آضمتامقمٞم٦م أظمريـ، وًمذًمؽ حي٘م٘م

   شمزداد اًمٙمٗم٤مءة آضمتامقمٞم٦م، ويٜمت٩م قمـ ذًمؽ زي٤مدة اًمث٘م٦م ذم اًمٜمٗمس.

 : اوأخرً 

 : حقوق املراهق االجتناعية
احلري٦م اعمٜمْمٌٓم٦م سمْمقاسمط اًمنمع وإظمالق وإقمراف اًمّمحٞمح٦م ذم  طمؼ -1

 اظمتٞم٤مر إصدىم٤مء، واًمٜمِم٤مط، واعمالسمس، واهلقاي٤مت، واًمتٕمٌػم قمـ آرائف.

 طمؼ ارشمٙم٤مب سمٕمض إظمٓم٤مء، ُمع ُمراقم٤مة أداب اًمنمقمٞم٦م ذم شم٘مقيٛمٝم٤م. -2

 طمؼ اًمًٕمل ٟمحق آؾمت٘مالل اعمٜمْمٌط. -3

 إهة. قنؿمئطمؼ اًمتٛمتع سمث٘م٦م اًمقاًمديـ، واـمالقمف قمغم  -4

 طمؼ اًمؽمسمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وومؼ إـمر اًمنمقمٞم٦م واخلُٚم٘مٞم٦م. -5

 طمؼ اخلٚمقة واخلّمقصٞم٦م ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م. -6

 طمؼ شمٕمزيز ذاشمف، وٟمٛمق ُمٗمٝمقم ُمقضم٥م ًمٚمذات. -7

َُِل (ىو  : افّْق اخُل

ُمـ -سمداي٤مت ُمرطمٚم٦م اعمراه٘م٦م وظم٤مص٦م قمٜمد دظمقل اعمرطمٚم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م شمتٙمقن ًمدى اًمٗمرد  ُمع 

ُمٗم٤مهٞمؿ حمددة قمـ اًمّمقاب واخلٓم٠م، وقمـ احلؼ واًم٤ٌمـمؾ، وقمـ  -ظمالل اخلؼمات اًم٤ًمسم٘م٦م

 اًمٗمْمٞمٚم٦م واًمرذيٚم٦م.

ويّمٌح أيمثر ىمدرة قمغم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمقاىمػ اعمختٚمٗم٦م ُمـ ظمالل ُمٜمٔمقُم٦م اًم٘مٞمؿ ًمديف، دون  

 خل٤مرج.وٖمط ُمـ ا
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وُمـ أظمٓمر ُم٤م حيدث ذم هذه اعمرطمٚم٦م زي٤مدة اًمت٤ًمُمح ُمع سمٕمض اًمًٚمقيمٞم٤مت همػم  

إظمالىمٞم٦م، سمؾ وإُي٤مد ؿمٌف قم٘مد سملم إومراد قمغم اًمتٜم٤مزل اعمت٤ٌمدل قمـ هذه إظمالق: ًمٚمقصقل 

اًمٖمش ذم آُمتح٤مٟم٤مت، وآظمتالط سملم اجلٜمًلم، : مثال ذفؽإمم إؿم٤ٌمع سمٕمض احل٤مضم٤مت، 

ػ اًمٌٜم٤مت، واًمتٌذل ذم ُمالسمًٝمـ، : مثؾوسمٕمض اعمامرؾم٤مت اًمتل شُمَٕمدُّ ُمـ ىمٌٞمؾ احلرام:  شَمَٙمِمُّ

 قمـ آٟمحراوم٤مت اجلٜمًٞم٦م اخلٓمػمة اًمتل شمٔمٝمر سم٘مقة ذم اعمجتٛمٕم٤مت اًمٓمالسمٞم٦م. ومْماًل 

 : املعايري املزدوجة
ذم سمٕمض إظمالق اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚم٘مٞمؿ اـمالع اًمِم٤ٌمب قمغم ومم٤م يزيد ُمـ هذا اًمت٤ًمُمح اخل٤مـمئ  

ىمّمص اًمٜم٤مضمحلم اًمذيـ وصٚمقا إمم ذًمؽ اًمٜمج٤مح اًمدراد سم٤مًمٖمش واخلداع، ومٞمتخذهؿ اًمٙمثػم 

 ًٓ حيتذى سمف: وظم٤مص٦م ذم أؾمٚمقب اًمتٗمٙمػم وـمري٘م٦م احلٞم٤مة واعمالسمس  ُمـ اًمٗمتٞم٤من واًمٗمتٞم٤مت ُمث٤م

اًمِم٤ٌمب، واًمتل شم١مدي إمم إقم٤مىم٦م اًمٜمٛمق ًمدى  )ادًاير ادزدوجة(وهمػمه٤م، وهذا خيٚمؼ ُمِمٙمٚم٦م 

 إظمالىمل.

إظمرى اعمالزُم٦م هلذا اًمٜمٛمق صم٘م٦م اًمِم٤ٌمب ذم ىمدرشمف قمغم أن حيدد  ِمٙمالتوُمـ اعم -

ُمدى اًمّمقاب واخلٓم٠م ذم أي ومٕمؾ يٗمٕمٚمف، وذًمؽ ُمـ ظمالل طمٙمٛمتف اًمِمخّمٞم٦م سمٖمض 

 اًمٜمٔمر قمـ ىمٞمؿ اعمجتٛمع.

ًمٗمتك أن يرشمٌط سمٗمت٤مة، شمٕمدد ُمٕم٤ميػم اًمًٚمقك: وم٘مد ي٘مٌؾ ا -٤مأيًْم - ِمٙمالتوُمـ اعم -

وًمٙمـ يرومض سمِمدة أن شمرشمٌط أظمتف سمِم٤مب، ويمذًمؽ ٟمٔمرة اًمقاًمديـ هلذا إُمر ٟمٔمرة 

إذا  ٤مازدواضمٞم٦م، وم٘مد يت٤ًمهٚمقن ُمع اًمٗمتك ومٞمف، وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف يٜمٗمجر اًمٌٞم٧م همْمًٌ 

 .(1)ىم٤مُم٧م سمف اًمٗمت٤مة

                                                   

، 78ؾمٕمٞمد قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ، ُمـ ص/( أٟمّمح سم٤مٓـمالع قمغم يمت٤مب: اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسة ذم شمرسمٞم٦م اًمٓمٗمؾ اعمًٚمؿ: ًمٚمِمٞمخ1)

 ط. دار اإليامن سم٤مٕؾمٙمٜمدري٦م. 94إمم ص
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 : ومـ أشباب شِقـٔات افناب اخلاضئة، ظذ افرؽؿ مـ إؿراره بخىئف

 ظمقض اًمتجرسم٦م.اًمرهم٦ٌم ذم  -1

 حم٤موًم٦م ًمٗم٧م إٟمٔم٤مر.: مثؾسم٘م٤مي٤م اعمراه٘م٦م:  -2

 إضم٤ٌمر أظمريـ قمغم آقمؽماف سمِمخّمٞمتف ويمٞم٤مٟمف. -3

 : وفُـ بسبب مًرؾتف دًاير افسِقك، ؾ٘ن إحراؾف افسِقـل يٗدي إػ

 اًمِمٕمقر سم٤مًم٘مٚمؼ. -1

 اًمِمٕمقر سم٤مٓيمتئ٤مب. -2

آٟمتٙم٤مؾم٦م رومض اًمذات واًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ ؿم٠مهن٤م، مم٤م ي١مدي إمم اًم٘مٜمقط، ومتزداد  -3

 إظمالىمٞم٦م.

 : ويتهارع افناب دم هذه ادرحِة مع ثالثة مٍاهٔؿ أخالؿٔة

 : ادٍاهٔؿ إخالؿٔة فِراصديـ -1

واًمتل شمٜمٌع ُمـ أقمراف إهة، وشم٘م٤مًمٞمد اعمجتٛمع، وُمقروصم٤مت ديٜمٞم٦م قمرومٞم٦م همػم ُمٜمْمٌٓم٦م  

 وومؼ أصقل ويمٚمٞم٤مت اًمنميٕم٦م حتتٛمؾ يمٚمٝم٤م اًمّمقاب واخلٓم٠م.

 : ِّٔة فِّجتّعادٍاهٔؿ إخالؿٔة افس -2

اعمًجد، واًمٙمت٤مشمٞم٥م، واًمٗمْم٤مئٞم٤مت، : مثؾواًمتل شمٌثٝم٤م سم٘م٤مي٤م وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمٜمْمٌٓم٦م:  

 ووؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل اهل٤مدوم٦م.

 : مٍاهٔؿ افنباب إخالؿٔة اخلاصة -3

 اًمتل يقًمده٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م قمدم ايمتامل اًمٜمْم٩م، واًمتِم٨ٌم سم٠مؾمقار اًمرؿمد. 

 اًمٍماع وشمقًمد اعمِمٙمالت.وشمٕم٤مرض هذه اعمٗم٤مهٞمؿ ي١مدي إمم  
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وًمٙمـ إذا شمقطمدت هذه اعمٗم٤مهٞمؿ وصؾ اعمراهؼ إمم اًمٜمْم٩م إظمالىمل سمنقم٦م، واؾمتِمٕمر  

 اهلدوء اًمٜمٗمز اعمٓمٚمقب.

َُِل  : (1)مـ أشباب اخلِؾ اخُل

 قمـ أهشمف. اقمٞمش اعمراهؼ سمٕمٞمدً  -1

 اشم٤ًمع ومجقة اًم٘مٞمؿ سملم إضمٞم٤مل. -2

 اًمٙم٤ٌمر سم٤معمٕم٤ميػم إظمالىمٞم٦م: ظم٤مص٦م ذم اًمًٚمقك اجلٜمز. قمدم اهتامم -3

 : مِحقطة

إن شمٕمٚمؿ وٌط اًمداومع اجلٜمز اعمتدومؼ ذم اعمراه٘م٦م يٛمثؾ أيمؼم ُمِمٙمالت اعمراه٘ملم  

إظمالىمٞم٦م، وُي٥م أن حتٙمٛمف اًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمديٜمٞم٦م، واعمٕم٤ميػم آضمتامقمٞم٦م، واًم٘مٞمؿ إظمالىمٞم٦م 

 اإلؾمالُمٞم٦م.

َُِل وشط اجلامظة  : افّْق اخُل

ُم٤م شمتقىمٕمف اجلامقم٦م ويِمٙمؾ ؾمٚمقيمف ذم هذا اإلـم٤مر، وُمٕمٜمك ذًمؽ أن  ٤ميتٕمٚمؿ اعمراهؼ أيًْم  

اعمراهؼ حُيِؾُّ اعم٤ٌمدئ اخلٚم٘مٞم٦م حمؾ اعمٗم٤مهٞمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م، يمام حيؾ اًمْمقاسمط اًمداظمٚمٞم٦م ًمٚمًٚمقك حمؾ 

 اًمْمقاسمط اخل٤مرضمٞم٦م، ومٞمّمٌح هق ُمّمدر اًمْمٌط، وًمٞمس اعمٕمٚمٛمقن أو اًمقاًمدان.

                                                   

ط. ويم٤مًم٦م  167إمم ص 145ظم٤مًمد سمـ طم٤مُمد احل٤مزُمل، ُمـ ص/د ( راضمع: ُم٤ًموئ إظمالق وأصمره٤م قمغم إُم٦م:1)

ه، ويمت٤مب: 1425اعمٓمٌققم٤مت واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سمقزارة اًمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد سم٤مًمًٕمقدي٦م 

ط. وزارة  74إمم ص 62حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمد، ُمـ ص/قمالضمف: ًمٚمِمٞمخ -أؾم٤ٌمسمف -ُمٔم٤مهره -ؾمقء اخلٚمؼ

 رؿم٤مد سم٤مًمًٕمقدي٦م.إوىم٤مف واًمدقمقة واإل
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سم٤مء ذم سمٕمض إظمٓم٤مء قمٜمدُم٤م ٓ هيتٛمقن سمتدري٥م اعمراهؼ قمغم إدراك وي٘مع اعمٕمٚمٛمقن أو أ 

، واعم٤ٌمدئ اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمٕمد ضمقهري٦م ذم وٌط ٤ماًمٕمالىم٦م سملم اعم٤ٌمدئ اخل٤مص٦م اًمتل شمٕمٚمٛمٝم٤م ؾم٤مسم٘مً 

 اًمًٚمقك ذم اعمراه٘م٦م وذم اعمراطمؾ اًمت٤مًمٞم٦م.

ًمت٘مٌؾ اعمٗم٤مهٞمؿ إظمالىمٞم٦م دون أن ي٘متٜمع هب٤م، مم٤م ي١مدي إمم ىمٚمؼ  اوٓ يٙمقن اعمراهؼ ُمًتٕمدً  

 اعمراهؼ واوٓمراسمف.

اعمًٛمقح سمف : ؾّثاًل  -اًمتل ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م-وئمٝمر ذم طمٞم٤مة اعمراهؼ ازدواضمٞم٦م اعمٕم٤ميػم  

ًمٚمذيمقر همػم اعمًٛمقح سمف ًمٚمٌٜم٤مت، وهٜم٤مك يمذب ُم٘مٌقل وآظمر همػم ُم٘مٌقل، وهٜم٤مك اًمٖمش ذم 

، ويمٚمٝم٤م أومٕم٤مل يت٤ًمهؾ ومٞمٝم٤م ٤مقم٤مديً  ٤مٌح آرشم٤ٌمط وُمٖم٤مزًم٦م اجلٜمس أظمر ؿمٞمئً آُمتح٤مٟم٤مت، وأص

 اعمجتٛمع.

وذم هذه اعمرطمٚم٦م شمٔمٝمر ىمقة اًمْمٛمػم وُمِم٤مقمر اًمذٟم٥م، وهل اؾمتج٤مسم٦م اٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م حتدث طملم  

 ٤ميدرك اعمراهؼ أن ؾمٚمقيمف ٓ يٚمتزم سم٤معمٕمٞم٤مر اًم٘مٞمٛمل اًمنمقمل، وحيدث ذم هذه اعمرطمٚم٦م أيًْم 

 اإلطم٤ًمس سم٤مًمٕم٤مر.

ٕمتؼم اعمراه٘م٦م ُمرطمٚم٦م اًمٌح٨م قمـ اًمٙمامل، وًمذًمؽ يْمع اعمراه٘مقن ُمٕم٤ميػم وشم -

أظمالىمٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م يّمٕم٥م اًمقصقل إًمٞمٝم٤م، ويِمٕمر اعمراهؼ سم٤مًمذٟم٥م سم٥ًٌم قمجزه قمـ 

 اًمقصقل إًمٞمٝم٤م.

سم٠مهن٤م ُمرطمٚم٦م ي٘مٔم٦م ديٜمٞم٦م، ويزيد اهتامم اعمراهؼ سم٤مُٕمقر  ٤موشمتٛمٞمز اعمراه٘م٦م أيًْم  -

 ٤مدات سمِمٙمؾ ضمٞمد وضمدي.اًمديٜمٞم٦م، يمام أٟمف ُمٓم٤مًم٥م سمٛمامرؾم٦م اًمٕمٌ

وىمد ئمٝمر اًمِمؽ اًمديٜمل ًمدى سمٕمض اعمراه٘ملم، وهق أؿمد قمٜمد اًمذيمقر ُمٜمف قمٜمد  -

 ًمدى أسمٜم٤مء إه اًمتل هتتؿ سم٠مُمقر اًمديـ. ٤ماإلٟم٤مث، وهق أىمؾ طمدوصمً 
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 : حاجات ادراهؼ

ذم شمّمٜمٞمػ طم٤مضم٤مت اعمراهؼ وشمرشمٞمٌٝم٤م، وضمزء يمٌػم ُمـ  ٤مواؾمٕمً  ٤مخيتٚمػ قمٚمامء اًمٜمٗمس اظمتالومً  

هذا آظمتالف أُمر اصٓمالطمل يتٕمٚمؼ سم٤مًمتّمٜمٞمػ واًمؽمشمٞم٥م، وُمـ أسمًط اًمتّمٜمٞمٗم٤مت، شمّمٜمٞمػ 

 : حٔث صٍْٓا إػاًمٜمٖمٛمٞمٌم، 

 احل٤مضم٦م ًمٚمٕم٤ٌمدة، احل٤مضم٦م ًمألُمـ، احل٤مضم٦م ًمٚم٘مٌقل.: حاجات ٍٕسٔة، وتنّؾ -أ

احل٤مضم٦م ًمٚمزواج، احل٤مضم٦م احل٤مضم٦م ًمٚمروم٘م٦م، : حاجات اجتامظٔة، وتنّؾ -ب

 ًمٚمٕمٛمؾ واعم١ًموًمٞم٦م.

 احل٤مضم٦م ًمالؾمتٓمالع، احل٤مضم٦م ًمٚمٝمقي٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م.: حاجات ثَاؾٔة، وتنّؾ -ج

 وؾمٞم٠ميت شمٜم٤مول احل٤مضم٤مت سمٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ذم اجل٤مٟم٥م اًمٜمٗمز، سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم. 

 : (3)الؿراهؼ والتديـ

ًمدى اًمِم٤مب واًمٗمت٤مة ٟمحق اًمتديـ، إذ اًمتديـ ُمـ ُم١مذات  ٤مىمقيً  ٤مشمِمٝمد هذه اعمرطمٚم٦م ادم٤مهً  

اًمّمح٦م اًمٜمٗمًٞم٦م، طمٞم٨م ي١مدي إمم اًمتقاومؼ اًمِمخيص، ومٞمًٝمؿ ذم حت٘مٞمؼ اًمًٕم٤مدة وإُمـ، ويدومع 

إمم اًمٙمٗم٤مءة اعمٝمٜمٞم٦م، ويتٛمثؾ ذم اًمتٗمٙمػم واًمت٠مُمؾ، وذم آقمتٜم٤مء سمٛمامرؾم٦م اًمِمٕم٤مئر اًمديٜمٞم٦م، وىمد 

                                                   

 ٤م( اعمراه٘م٦م ومؽمة ُمّمحقسم٦م سمٙمثػم ُمـ شم٘مٚم٤ٌمت اعمزاج، وىمد ي١مصمر هذا ذم ُمدى متًؽ اعمراهؼ سم٤مًم٘مٞمؿ اًمديٜمٞم٦م، ومتجده أطمٞم٤مٟمً 1)

آظمر، ورسمام يٙمقن اعمراهؼ وىم٧م ومتقره  ٤مؿمديد اًمتحٛمس ًمٚمديـ، وذم وىم٧م آظمر دمده ىمد ذسمؾ مح٤مؾمف اًمديٜمل طمٞمٜمً

لم ومٞمٜمحرومقن سمف، وىمد يزرقمقن ذم ٟمٗمًف اًمِمٌٝم٤مت واًمِمٙمقك، وم٢مذا يم٤مٟم٧م ومترده ومري٦ًم ًمٌٕمض اعمٚمحديـ اعمْمٚم

إهة راقمٞم٦م عمثؾ هذه اعمقاىمػ، وم٢مهن٤م سمتديٜمٝم٤م شمًتٓمٞمع مح٤مي٦م أسمٜم٤مئٝم٤م ُمـ ُمثؾ هذه آطمتامٓت، وشمًتٓمٞمع أن شم٘مدم 

 اًمؼماهلم اعمْم٤مدة ُمـ أضمؾ شمرؾمٞمخ اإليامن سم٤مهلل وإزاًم٦م اًمِمؽ ُمـ ذهـ اعمراهؼ.

القاهرة، ككتاب: الشباب قضية كرعاية كدكر: لػ  -ط. مكتبة غريب ٙٓٔراهقين: لػ يوسف ميخائيل أسعد، ص]رعاية الم راضمع: 

 عماف[. -ط. مطبعة التاج ٜٚٔ، صٜٙٔخليل الفاعورم، ص
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، ٤مه٤مُمِمٞمً  اذم اعمجتٛمٕم٤مت اًمتل يٕمتؼم اًمديـ ومٞمٝم٤م أُمرً أصمٌت٧م ذًمؽ دراؾم٤مت ٟمٗمًٞم٦م قمديدة، طمتك 

 يم٤معمجتٛمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م اًمٞمقم، ومٙمٞمػ سم٤معمجتٛمٕم٤مت اعمتديٜم٦م؟

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿إهن٤م ومٓمرة اهلل اًمتل ومٓمر اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م،  

 ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

 - 31: ]افروم ﴾ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

31]. 

)أٓ إن ريب : ىم٤مل ذات يقم ذم ظمٓمٌتف اعمج٤مؿمٕمل أن رؾمقل اهلل قمـ قمٞم٤مض سمـ مح٤مر  

حالل، وإين خَِت  اأمرين أن أظُِّؿ ما جِٓتؿ مما ظِّْل يقمل هذا، ـؾ مال ٕحِتف ظبًد 

مت ظِٔٓؿ ما أحِِت  ظبادي حٍْاء ـِٓؿ، وإهنؿ أتتٓؿ افنٔاضغ ؾاجتافتٓؿ ظـ ديْٓؿ، وحر 

  .(1)(ابف شِىإً  هلؿ، وأمرهتؿ أن يؼـقا يب ما مل إٔزل

ذم احلدي٨م أظمر أن اًمٕمقاُمؾ اًمٓم٤مرئ٦م هل اًمتل شمٍمف اعمرء قمـ اشم٤ٌمع اًمديـ،  وسملمَّ  

)ما مـ مقفقد إٓ يقفد ظذ افٍىرة: ؾٖبقاه هيقدإف أو يْكإف أو يّجسإف، ـام تْتج : وم٘م٤مل

اهلل افتل )ؾىرة :  صمؿ ي٘مقل أسمق هريرة افبّٓٔة هبّٔة مجًاء هؾ حتسقن ؾٔٓا مـ جدظاء(

 .(2)ؾىر افْاس ظِٔٓا((

وعم٤م يم٤مٟم٧م هذه اعمرطمٚم٦م هل ُمرطمٚم٦م اًمتٙمٚمٞمػ اًمنمقمل، يم٤من ُمـ طمٙمٛم٦م اهلل أن شمتجف اًمٜمٗمس  

 اًمًقي٦م ومٞمٝم٤م ًمٚمتديـ، وأن ي٘مقى ومٞمٝم٤م هذا اجل٤مٟم٥م.

مـ ادًاين افدئْة بتٖثر هذه افٍىرة افتل  اوإذا ـان افىٍؾ مْذ ًٕقمة أطٍاره يدرك ظددً »

مـ إًٍٓآت، ويثر  اأودظف اهلل إياها، ؾ٘ن هذا اإلدراك هق صًقر ؽر حمدد، ؾٓق يبدي ظددً 

                                                   

 (.2865( رواه ُمًٚمؿ )1)

 (.2658(، وُمًٚمؿ: )1358( رواه اًمٌخ٤مري: )2)
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.. ؾ٘ن ادًاين افدئْة تتوح أـثر ظْد ادراهؼ، بسبب .مجِة مـ إشئِة ظـ اهلل خافؼ افُقن

 -احقايل افسادشة ظؼة تَريبً -راهَة تبِغ أوجٓا ٕوجف افًَع افذي وصؾ إفٔف، ؾال تُاد اد

حتك تُقن مستقيات ادراهؼ اإلدراـٔة ؿد تٍتحت وتسامت، وذـاؤه ؿد بِغ أوجف، ـام 

تتحدد دم هذه ادرحِة اهتاممات ادراهؼ، ويتحرر مـ افنىحات واخلٔال، وئّؾ إػ افَراءة 

ت، وجتاربف دم افبٔت واددرشة ظذ افتجريد وإدراك ادًْقيا اوآضالع، ويهبح ؿادرً 

وادجتّع ؿد تْقظت، ـؾ تِؽ افًقامؾ افًَِٔة وآجتامظٔة تتواؾر دم إجياد وظل ديْل ظْد 

 امؼؿً  .. وادراهؼ ـٌره جيد دم افديـ أماًل .ادراهؼ، خيتِػ ظـ آهتامم افديْل ظْد إضٍال

افٍْز وؿَِف إًٍٓايل، وهذا ـِف يسد ؾراؾف  امـ خقف، وؾُرً  ابًد يٖس ميِؿ، وجيد ؾٔف أمًْ 

 .(1)شايدؾع بادراهؼ إػ ادبافٌة دم افًبادة وافتًّؼ ؾٔٓا أحٔإً 

وآدم٤مه ٟمحق اًمتديـ قمٜمد اعمراهؼ ومرص٦م يٜمٌٖمل آقمتٜم٤مء هب٤م واؾمتثامره٤م آؾمتثامر إُمثؾ  

ِٓا يُّـ أن يًاد ؾٔٓا تنُٔؾ افٍْس ـ»طمتك شمًٝمؿ ذم شمرسمٞم٦م اًمِم٤مب وإصالطمف، وهل ومرص٦م 

ٕي شبب مـ -إن ـإت دم حاجة إػ إظادة افتنُٔؾ، ؾ٘ذا ـإت ؾسة افىٍقفة ؿد أؾِتت 

ؾستتٖٓٔ دم افٍسة افتل ٕحـ بهدد احلديث ظْٓا ؾرصتان هائِتان إلظادة افتنُٔؾ،  -إشباب

 .(2)شافتل حتدث دم مرحِة افبِقغ: هذه افسابَة فِبِقغ، وإخرى: إحدامها

جل٤مٟم٥م، وٟمٜمٔمر ُمـ زاوي٦م أظمرى ذم ؾمامت اعمرطمٚم٦م وظمّم٤مئص اًمٜمٛمق وطملم ٟمٜمٔمر إمم هذا ا 

ٟمدرك طمٙمٛم٦م اًم٤ٌمري ضمؾ وقمال طملم اظمت٤مر هذا اًمًـ ًمٚمتٙمٚمٞمػ: ومِمخّمٞم٦م اعمرء سمٙم٤موم٦م ضمقاٟمٌٝم٤م 

شم٘مقده ٟمحق اًمِمٕمقر سم٠مٟمف دظمؾ قم٤ممل اًمرضم٤مل: وُمـ صمؿ يٕمٞمد اًمٜمٔمر ذم ذاشمف ويت٠مُمؾ طم٤مًمف: ومٞمدرك 

 ٕ.سم٤مًمٕمٌقدي٦م هلل  ًمتزاماًمٖم٤مي٦م ُمـ ظمٚم٘مف، ويًٕمك ًمال

 

                                                   

 .64-59( ص37قمثامن مجٕم٦م وٛمػمي٦م، سمٛمجٚم٦م اًمٌٞم٤من، )اًمٕمدد: /( اٟمٔمر ُم٘م٤مل: اًمِمٕمقر اًمديٜمل قمٜمد اعمراهؼ: ًمألؾمت٤مذ1)

 ( ط. دار اًمنموق.2/242( راضمع يمت٤مب: ُمٜمٝم٩م اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: حمٛمد ىمٓم٥م، )2)
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 : الـضج الديـل

ُمـ أصم٤مم واعمحرُم٤مت  ٤مذم أصمٜم٤مء حم٤موٓت اًمٙمثػم ُمـ اًمِم٤ٌمب ًمالٟمدوم٤مع ٟمحق اًمتديـ هروسمً  

 سملم ؿم٘مل رطمك اًمتِمدد اعمنف، أو اًمتٝم٤مون اًمِمديد. -٤مهم٤مًمًٌ -ي٘مع ُمٕمٔمؿ اًمِم٤ٌمب 

يًٕمك  سملم اًمتِمدد اعمنف واًمتٝم٤مون اًمِمديد، وهق اًمذي (1)واًمٜمْم٩م اًمديٜمل هق اًمقؾمط 

 إًمٞمف اًمِم٤مب ذم هذه اعمرطمٚم٦م: ًمٞمتؿ ًمف اًمدظمقل إمم رؿمد ىمقي اًمٌٜمٞم٤من: اًمداظمكم واخل٤مرضمل.

                                                   

 : اًمتدّيـ وم٘مف ذم ؿمذرات( 1)

 سم٤مظمتٞم٤مر اًمّم٤محل٦م، إقمامل وشمٙمثػم اإليامن، حتّمٞمؾ إمم ُمٜمدوب واًمٕمٌد ؿُمٕم٥م: اًمّم٤محل٦م وإقمامل ؿُمٕم٥م، اإليامن -1

 . اهلل يٚم٘مك طمتك ٟم٘مّمف إيمامل حي٤مول وؾمٞمٔمؾ ُمٜمٝم٤م: اعمٕمًقر ًمدرك اًمٜمٗمس وجم٤مهدة اًمِمٕم٥م ُمـ اعمٞمًقر

 إٟمٙم٤مر دون : ُمرادك قمغم اهلل ُمراد شُم٘مّدم أن قمغم حي٨مُّ  يٜمٗمٞمٝم٤م، وٓ يثػمه٤م ٓ اإلٟم٤ًمن، ٟمقازع يدير اعمُّتزن اًمتديـ -2

 . ظم٤مًم٘مؽ قمغم مترد وٓ ًمٓمٌٞمٕمتؽ

 اًمتزيمٞم٦م ُمـ حم٤مذير، ومٞمف همػمهؿ دون اًمدوام قمغم ُمٚمتزُمقن أهنؿ ُمٕمٞمٜم٦م ومئ٦م ومقصػ اإلؾمالم: ذم ديٜمٞم٦م ـمٌ٘مّٞم٦م ٓ -3

 . همػمه٤م دون اًمِمٕم٥م سمٕمض ذم اًمتديـ وطمٍم اعمٛمٜمققم٦م،

 واطمدة يمتٚم٦م ًمٞمس قمٜمدٟم٤م وم٤مإليامن ظم٤مـمئ٦م: ومٙمرة قمٜمؽ اًمتديـ وصػ ذه٥م ذه٧ٌم إذا فم٤مهرة ؿمٕم٦ٌم هٜم٤مك أن ومٙمرة -4

 . مجٞمٕمف ويٖمٞم٥م مجٞمٕمف حيي

 ُمٞمزان ذم اخلالف ومٞمف يًقغ وم٘مٝمًٞم٤م اخلالف ومٞمف يًقغ وُم٤م اًمنمقمل، سم٤معمٞمزان يٙمقن أن ُي٥م إقمامل وزان أن اًمّّمحٞمح -5

 . قم٤معمٞم٤ًم أو ؿمٕمًٌٞم٤م اًم٤ًمئد ٓ اًمٗم٘مٝمل سم٤معمٞمزان يٙمقن وصم٘مٚمٝم٤م وطمجٛمٝم٤م إقمامل وشمٗم٤موؾ سمٞمٜمٜم٤م، اًمتديـ

 ٓ اعم٘م٤مم سمح٥ًم اًمٚم٤ٌمس أٟمقاع شمٗم٤موت ويٙمقن ُمٜمف، طمرم ُم٤م إٓ سمٚمدشمف أهؾ ًمٌس هم٤مًم٥م يٚمٌس أن ًمٚمٛمرء أطم٥م -6

 اًمنمع ُمٚمٌقؾمف ذم يراقمل واإلٟم٤ًمن ًمًٌٝم٤م، هل٤م واًمٜمزه٦م ًمًٌٝم٤م، هل٤م اًمٕم٤مُم٦م واعمٜم٤مؾم٤ٌمت ًمًٌٝم٤م، هل٤م وم٤معم٤ًمضمد اًمِمخص:

 . اًمِمخيص واًمذوق آضمتامقمل واًمٕمرف واجلًؿ واًمًـ

 ُمـ وُمٕمٝمقد ُمالطمظ وهذا همػمه: ُمـ أيمثر شمديٜمٞم٦م ؿمٕم٥م حتّمٞمؾ قمغم يٕمٞمٜمف اًمٔم٤مهرة اًمُِمٕم٥م قمغم اإلٟم٤ًمن طمٗم٤مظ -7

 أٟمٗمًٝمؿ، قمغم شم٤ًمقمدهؿ شمديٜمٞم٦م أضمقاء ظمٚمؼ قمغم ًممظمريـ ُمٕملم اًمٔم٤مهر اهلدي اٟمتِم٤مر إن صمؿ اًمٜمٗمس، ـمٌٞمٕم٦م

 . وٕمٗم٤مء ويمٚمٜم٤م اًمٖمٚمط: ومٕمؾ اًمْمٕمٞمػ قمغم هتقن واعمج٤مهرة

 دىمٞمؼ، همػم وهذا شمٜم٤مزٓت: سمٕمده وُم٤م أيمٛمؾ اًمٌداي٦م ٟم٘مٓم٦م أن ٟمٗمؽمض احلتٛمل، اًمتدهقر سمٜمٔمري٦م شمديٜمٜم٤م ٟمٕم٤مُمؾ ٟمحـ -8

 . ُمٙمروه إدٟمك ٟمحق واًمتٖمػم حمٛمقد، إومْمؾ ٟمحق اًمتٖمػّم  ًمذاهت٤م: شمذم وٓ ًمذاهت٤م، متدح ٓ حم٤ميدة صٗم٦م وم٤مًمتٖمػّم 

= 
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ذم  ٤مؾمٌٌف إؾم٤مد اًمٜمِم٠مة آضمتامقمٞم٦م: طمٞم٨م ُي٥م شمقضمٞمف اًمِم٤مب ديٜمٞمً : وافتندد افديْل 

 ُمرطمٚم٦م اًمٓمٗمقًم٦م اعمت٠مظمرة واًمٌٚمقغ: ٕٟمف ذم هذه اًمٗمؽمة يٙمقن ذم ُمرطمٚم٦م ؿمؽ وهمٛمقض.

ذم هذه اعمرطمٚم٦م قمـ ـمريؼ اًم٘مدوة اًمٕمٛمٚمٞم٦م، وإدظم٤مًمف اًمِم٤مب ذم سمٞمئ٦م إيامٟمٞم٦م ويٙمقن اًمتقضمٞمف  

 ُمتقازٟم٦م ُمتدرضم٦م رسم٤مٟمٞم٦م.

 : أشؽال آكحراف الديـل

 اًمِمؽ واإلحل٤مد اًمٕم٘مدي أو اًمٗمٙمري أو اًمٜمٗمز. -1

__________________________ 

 ٟمحـ اعمٕملّم: اًمتحديد ٓ اًمٕم٤مم سم٤مًمت٠مـمػم شمتٕم٤مُمؾ واًمٜمّمقص ٟم٘مٓم٦م، ٓ ُمٜمٓم٘م٦م وم٤مًمتديـ ُمتٓم٤مسم٘ملم، ٟمٙمقن أن اهلل ي٠مُمرٟم٤م مل -9

 ُم٤ممل ُم٘مٌقل وهذا اًمِمخّمٞم٦م: وأذواىمٜم٤م آضمتامقمٞم٦م، اًمٜمِم٠مة وفمروف اًمٕمٛمٚمٞم٦م، ودم٤مرسمٜم٤م اًمٜمٗمًٞم٦م، صٗم٤مشمٜم٤م شمديٜمٜم٤م ٟمٚمٌس

 . اًمنميٕم٦م ذم ًمٜم٤م اعمًٛمقح إـم٤مر قمـ خيرج

 ُمع ٓشم٤ًمىمف احلٞم٤مة، وـمٞم٥م اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م يٛمٜمحؽ اًمّمحٞمح وم٤مًمتديـ اًمٚمذة، قمٛمقم وسملم اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م سملم أطمٞم٤مًٟم٤م ٟمخٚمط -14

 واشم٤ٌمع اًمتٗمٚم٧م اظمت٤مر ُمـ قمٚمٞمف هق قمام ؾمٞمزيد اًمتٙمٚمٞمػ ُمِم٘م٦م قمٜمٍم ًمٙمـ ومٞمؽ، اًمٚمقاُم٦م ًمٚمٜمٗمس وشمًٙمٞمٜمف اًمٗمٓمرة

 . طمّم٤مد دار ٓ طمرث دار وم٤مًمدٟمٞم٤م اهلقى:

 ُمـ سم٤معمٙم٤مصمرة صٗمقك قمٙمر ُم٤م وٟمّؼ  اإليمامل، قمغم ضم٤مهد يم٤مُماًل، اًمٕم٘مد شمٗمرط ومال ُمٕمّمٞم٦م قمغم ٟمٗمًؽ همٚمٌتؽ إذا -11

 . ٟمقع أي ُمـ سم٤مًمّم٤محل٤مت سمرضمح٤مٟمف ومّٙمر اًم٘مٞم٤مُم٦م: يقم إقمامل ُمٞمزان هق وم٤معمٝمؿ اًمّم٤محل٦م، إقمامل

 ُمـ ضمزء إُمؿ سملم اعمِمؽميم٦م يم٤مٕظمالىمٞم٤مت اًمٕم٤مُم٦م اًم٘مٞمؿ اًمقطمل: سمٛم٘مٞم٤مس يٙمقن واٟمحراومف اًمتديـ صح٦م ُمٕمٞم٤مر  -12

 . اًمٙمٚمٗم٦م ُمٜمخٗمض إؾمالم ،"اًمٙمٞمقت" اًمتديـ أصح٤مب ومٞمف ي٘مع اًمٖمٚمط هذا يمٚمف، ٓ اًمتديـ

 اًمّمح٦ٌم قمغم احلٗم٤مظ ُمع اًمٕم٤ٌمدات، ُمـ ًمٙمثػم قمٔمٞمؿ ُم٘مّمد ًمٚمٛمًٚمٛملم اًمقٓء ًمٕمٛمقم اعمجتٛمع ذم اعمتزن آٟمدُم٤مج -13

 . حم٤مذيره ًمف اًمٗمٙمري٦م اعمحٛمٞم٤مت ذم وم٤مًمٕمٞمش إيامٟمؽ، يْمٕمػ ُمـ قمـ واًمٌٕمد اًمّم٤محل٦م،

 اًمنمقمٞم٦م اعمّم٤مًمح وأطمقال ُمتٗم٤موشم٦م، وم٤معمٕم٤ميص اًمقطمل: هدي قمغم يٙمقن إظمقاٟمٜم٤م ُمـ شمديٜمف وٕمػ ُمـ ُمع اًمتٕم٤مُمؾ -14

 . سمحًٌٝم٤م طم٤مًم٦م ًمٙمؾ واضمتٝم٤مًدا وم٘مًٝم٤م حتت٤مج واًمٚملم اًمِمدة وُم٘م٤مُم٤مت خمتٚمٗم٦م،

 أو اعم٤ًمئؾ، سمرشم٥م جلٝمٚمؽ إُم٤م ظمٓمر: قمغم أٟمؽ وم٤مقمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م اعمٜمٙمر طمجؿ ُمـ أيمؼم اًمٜمٙمػم شمٕمٔمؿ ٟمٗمًؽ رأي٧م إذا -15

 . ذيمره ُمـ أيمثر ؿمٞمًئ٤م أطم٥م وُمـ ٓرشمٙم٤مسمف، ومٞمؽ رهم٦ٌم اًمتْمخٞمؿ هبذا شمداومع ٕٟمؽ

 ٓزال ُمـ حت٘مر ومال إؿمؼ إمم إين ُمـ يم٤من إن اًمتديـ: ُم٤ًمئؾ ُمـ ُم٠ًمًم٦م ذم -شم٘مٚمٞمًدا أو اضمتٝم٤مًدا- رأيؽ شمٖمػم إذا  -16

 .. احل٤مًملم ذم اهلل سم٢مذن إضمر ًمتح٘مؼ ُمٜمؽ ؾمٚمػ ُم٤م قمغم شمٜمدم ومال إين إمم إؿمؼ ُمـ يم٤من وإن اًم٤ًمسمؼ، رأيؽ قمغم
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ٞم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م واًمٚمٞمؼماًمٞم٦م واًمٞم٤ًمري٦م واًمٜم٤مسي٦م واًم٘مقُمٞم٦م وٕماشم٤ٌمع إومٙم٤مر اًمق -2

 وهمػمه٤م ُمـ إومٙم٤مر اًمقوٕمٞم٦م.وآؿمؽمايمٞم٦م واًمِمٞمققمٞم٦م، 

 اًمت٘مّمػم ذم اًمٕم٤ٌمدات، وإص٤مسمتف سم٤مًمٗمتقر اإليامين. -3

 .(1)آٟمحراف اًمًٚمقيمل، واًمقىمقع ذم اعمٕم٤ميص واًمٙم٤ٌمئر -4

 اًمتٓمرف واًمتِمدد اعمذُمقم. -5

 : التػريغ الديـل

يِمٕمر اًمِم٤مب  ، طمٞم٨ماًمّم٤مدىم٦م زي٤مدة احلامس اًمديٜمل واعمِم٤مقمر اإليامٟمٞم٦مذًمؽ قمـ ـمريؼ و 

سم٠مطم٤مؾمٞمس خمتٚمٗم٦م ًمذا يم٤من ُمـ اًمقاضم٥م قمغم اعمرسملم أن ي٘مقُمقا سم٠مؿمٙم٤مل خمتٚمٗم٦م ًمتٗمريغ هذه 

 : اعمِم٤مقمر سمِمٙمؾ ُمٜمْمٌط قمـ ـمريؼ

طمٞم٨م شم٤ًمقمد قمغم شمٗمريغ ـم٤مىم٦م اًمٕمٓم٤مء، ذم ومٕمؾ اًمٕمٛمؾ : مجاظات افِزِّ  -1

 اخلػمي اًمتٓمققمل وهل ُمالئٛم٦م ًمٚمٗمتٞم٤مت.

 اًمذات، ودمريٌٝم٤م ُمع اجلامهػم.طمٞم٨م اًمتقاضمد وإصم٤ٌمت : ٕناط اجتامظل -2

وهل قمٛمؾ دقمقي إلىم٤مُم٦م دقم٤مئؿ اًمٗمْمٞمٚم٦م ذم : شأهؾ احلسبة»مجاظة  -3

ل قمٜمد اعمراهؼ طم٤مضمتف إمم إُمـ  اعمجتٛمع، وحم٤مرسم٦م اإلسم٤مطمٞم٦م وآٟمحراف، وهذا ُيٜمٛمِّ

 اًمٜمٗمز.

                                                   

وشمتٙمقن ُمٗم٤مهٞمؿ حمددة قمـ اًمّمقاب واخلٓم٠م، وقمـ اخلػم واًمنم، ( ذم اعمرطمٚم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م وُم٤م سمٕمده٤م شمزداد اخلؼمات 1)

واحلؼ واًم٤ٌمـمؾ، واًمٗمْمٞمٚم٦م واًمرذيٚم٦م، وسمذًمؽ يّمٌح اًمِم٤مب أيمثر ىمدرة قمغم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمقاىمػ اجلديدة، إٓ أٟمف ُمـ 

ومٕمف اعمالطمظ أن وؾمـ٤مئؾ اإلقمـالم اعمختٚمٗم٦م شمٕمقق اًمٜمٛمق إظمالىمل ًمٚمِم٤مب اعمراهؼ، وشم١مدي سمف إمم آٟمحراف، وشمد

 ذم ومؽمة اًمدراؾم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م قمغم آٟمخراط ذم ُمٜمٔمقُم٦م أظمالىمٞم٦م ُمؽمدي٦م. -ٓؾمٞمام-ًمٚمحرام، وشم٤ًمقمده  ٤مدومٕمً 
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طمٞم٨م يًتِمٕمر اعمراهؼ ىمٛم٦م رومْمف ًمألوو٤مع اًم٤ًمئدة، ُمع وٕمػ : افٌِق -4

قمـ قمدم وضمقد ىمقة ُم٤ًمٟمدة ًمٚمٛمتديٜملم ذم فمؾ إٟمٔمٛم٦م  ىمدرشمف قمغم اًمتٖمٞمػم، ومْماًل 

 اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمٕمًٙمري٦م آؾمتٌدادي٦م اًم٘مٛمٕمٞم٦م، مم٤م يٕملم قمغم ٟمنم أومٙم٤مر اًمٖمٚمق واًمتِمدد.

وهق ٟمٗمس أؾم٤ٌمب اًمتٓمرف، وًمٙمـ يّم٤مطمٌف ؿمخّمٞم٦م : افتهقف افزائػ -5

 ُمٜمٓمقي٦م شمت٘مقىمع داظمؾ ذاهت٤م.

أو اًمتٗمًٞمؼ دون  ُمع رُمل اًمٜم٤مس سم٤مٓسمتداع أو اًمتٙمٗمػم: افتحرر مـ افبدع -6

 ُمراقم٤مة ًمْمقاسمط اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم ذًمؽ.

ُمثؾ اإلومراط ذم اًمتٗم٤مؤل واًمتِم٤مؤم، واًمتقؾمؾ : افتٍُر افبدظل اخُلَرادم -7

ذم  -ظم٤مص٦م-سم٤معم٘مٌقريـ، وىمراءة إوراد اعمٌتدقم٦م، ويٙمثر هذا ذم حمٞمط اًمٗمتٞم٤مت 

 اًمٌٞمئ٤مت اًمريٗمٞم٦م.

ٕمقق إؾم٤مد سمٞمٜمف وسملم اًمذي يٕمتؼمه اًمِم٤ٌمب اعم: إظالن افداؾع اجلْز -8

اهلل، ومٞمٙمقن ُمـ اًمتٜمٗمٞمس اإلقمالن قمٜمف، اعمج٤مهرة سمف دون طمٞم٤مء، وئمٝمر ذًمؽ ذم ؿمٙمؾ 

: شمٙمقن ٤مُمالسمس اًمٗمتٞم٤مت، أو اًمًٚمقيمٞم٤مت اًمِم٤مذة ًمٚمٗمتٞم٤من، وقمغم اًمٕمٙمس مت٤مُمً 

احل٤ًمؾمٞم٦م اعمرهٗم٦م ٕي خم٤مًمٗم٦م ضمٜمًٞم٦م ذم اعمجتٛمع، واًمٜم٘مد اعمًتٛمر ًمٚمُٕمري، سمؾ وي٠مظمذ 

يذاء إل تفذم حم٤موًم ٤مويتجغم ذًمؽ ؾمٚمقيمٞمً اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر سمٖمػم وقاسمط،  أؾمٚمقب ٤مأطمٞم٤مٟمً 

 اعمتؼمضم٤مت واًم٤ًمومرات.

 : افّْق افٍْز (ىز

اًمٜمٛمق : مثؾُمـ أٟمقاع اًمٜمٛمق اًمتل حتدث ًمٚمِم٤مب اًم٤ٌمًمغ اعمراهؼ،  ٤مؾمٌؼ وأن ذيمرٟم٤م ؿمٞمئً  

اجلًٛمل واجلٜمز وآٟمٗمٕم٤مزم واًمٕم٘مكم وآضمتامقمل وإظمالىمل، ويمٚمٝم٤م ُمٗمردات ًمٚمٜمٛمق اًمٜمٗمز 

ًمدى اًمِم٤مب اعمراهؼ، وسم٘مل أن ٟمذيمر سم٠ممهٞم٦م اًمٜمٛمق اًمٜمٗمز اعمتقازن ذم طمٞم٤مة اًمِم٤مب اًم٤ٌمًمغ، وهذا 
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ذم هذه اًمٕمّمقر وشمٚمؽ إزُم٤من، أزُمٜم٦م اًم٘مٚمؼ  -ظم٤مص٦م-أُمٌر ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من 

 .(1)وآوٓمراب

                                                   

إذا يم٤من اًم٘مرن اًم٤ًمسمع قمنم »( يٓمٚمؼ قمغم قمٍمٟم٤م هذا قمٍم اًم٘مٚمؼ، وهذا ُم٤م ذيمره )ضمٞمٛمس يمقعم٤من( طمٞم٨م ىم٤مل: 1)

اًمٕم٘مؾ، وإذا يم٤من اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم  يقصػ سم٠مٟمف قمٍم اًمتٜمقير، وإذا يم٤من اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنم وصػ سم٠مٟمف قمٍم

 ش.يقصػ سم٠مٟمف قمٍم اًمت٘مدم، وم٢من اًم٘مرن اًمٕمنميـ هق قمٍم اًم٘مٚمؼ

وقمٜمدُم٤م ٟمتحدث قمـ اًمٜمٛمق اًمٜمٗمز ًمٚمِم٤مب، ومالسمد ُمـ اًمتٓمرق ًمٚمحدي٨م قمـ اًمّمح٦م اًمٜمٗمًٞم٦م وهل احل٤مًم٦م اًمتل شمِمػم  

 اخلٚمق ُمـ إُمراض وآوٓمراسم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م واًمتقشمرات اًمزائدة. -إمم: 

 حت٘مٞمؼ اًمتقازن سملم يم٤موم٦م اعمٓم٤مًم٥م. - ُمـ آٟمحراوم٤مت.اخلٚمق  -

 حت٘مٞمؼ اًمذات. - حت٘مٞمؼ اًمتقاومؼ واًمًٚمؿ اًمٜمٗمًٞملم. -

 آقمتدال ذم حتّمٞمؾ طم٤مضم٤مت اجلًؿ واًمٜمٗمس واًمروح. -

 اًمرو٤م قمـ اًمٜمٗمس. - احلّمقل قمغم اًمًٕم٤مدة. - طمًـ اًمتقاومؼ ُمع اًمٜم٤مس. -

 قمـ اًمٜم٤مس.آيمتٗم٤مء سم٤مهلل  - طمًـ اًمتقاومؼ ُمع اعمجتٛمع. - طمًـ اخلٚمؼ. -

 آؾمتٛمت٤مع سمٕمٛمؾ اًمّم٤محل٤مت، واإلىم٤ٌمل قمغم أظمرة. - آضمتٝم٤مد ذم شمٜمٛمٞم٦م اًمٜمٗمس. -

وم٤مًمّمح٦م اًمٜمٗمًٞم٦م هل طم٤مًم٦م ُمـ اًمتٙم٤مُمؾ اعمًتٛمر ُمع اًمٗمرد ذم ٟمٛمق وإؿم٤ٌمع ضمقاٟمٌف، وهل٤م ريم٤مئزه٤م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م،  

 ٦م سمِمٙمؾ ؾمقي.واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، واًمث٘م٤مومٞم٦م، واجلًٛمٞم٦م، واًمروطمٞم٦م، واًمٕم٘مٚمٞم٦م، وآٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م، وآضمتامقمٞم

( ط. ُمٙمت٦ٌم 1/472قمٌد اعمٜمٕمؿ احلٗمٜمل، )/ًمٚمتقؾمع راضمع: )ُمقؾمققم٦م قمٚمؿ اًمٜمٗمس واًمتحٚمٞمؾ اًمٜمٗمز( ًمألؾمت٤مذ 

ط. دار اًم٘مٚمؿ، ويمت٤مب: اعمدظمؾ إمم  47حمٛمد ظم٤مًمد اًمٓمح٤من، ص/ُمدسمقزم، ويمت٤مب: ُم٤ٌمدئ اًمّمح٦م اًمٜمٗمًٞم٦م: ًمألؾمت٤مذ

ط. دار اًم٘مٚمؿ سم٤مًمٙمقي٧م، ويمت٤مب: اًمّمح٦م  114، ص113يمامل إسمراهٞمؿ ُمرد، ص/قمٚمؿ اًمّمح٦م اًمٜمٗمًٞم٦م: ًمألؾمت٤مذ

ط. دار هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، ويمت٤مب: ىمقاٟملم اًمٕم٘مؾ اًم٤ٌمـمـ:  79قمالء اًمديـ اًمٙمٗم٤مذم، ص/اًمٜمٗمًٞم٦م: د

قمٌد اعمٜمٕمؿ /ط. ُم١مؾم٦ًم طمقرس اًمروائٞم٦م، ويمت٤مب: اًمٜمٛمق اًمٜمٗمز: ًمألؾمت٤مذ 64ُمّمٓمٗمك رؿمدي، ص/ًمألؾمت٤مذ

 36، ص35، ص34ؾمٞمد صٌحل، ص/ٟم٤ًمن وصحتف اًمٜمٗمًٞم٦م: دط. ُمٙمت٦ٌم ُمدسمقزم، ويمت٤مب: اإل 45اعمٚمٞمجل، ص

 ط. ُمٙمت٤ٌمت دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل سم٤مًمًٕمقدي٦م.

وًمٚمتقؾمع طمقل ُمٕمروم٦م آظمتالٓت اًمٜمٗمًٞم٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م، وقمالىم٦م اًمتديـ سم٤مًمّمح٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ذم اًمدراؾم٤مت  

: إقمداد: امء اإلشالم وظِامء افٍْسافهحة افٍْسٔة مـ مْيقر إشالمل بغ ظِاًمٖمرسمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م، اٟمٔمر سمح٨م: 

ط. دار اهلدي اًمٜمٌقي سمٛمٍم، ودار اًمٗمْمٞمٚم٦م  15، ص14ص٤مًمح سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ اًمْمٌٞمع، ص/د

= 
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وطـد الـظر إلك الجاكب الـػسل أو الشخصل والذي يؿؽـ أن كتـاولف مـ خالل قضقتقـ 

  :أساسقتقـ

 حتديد اهلقي٦م. -1

 .(1)وٌط آٟمتامء -2

وأفمـ أن ه٤مشملم اًم٘مْمٞمتلم ؾمؽمسمٓم٤من مجٞمع اجلقاٟم٥م اًم٤ًمسم٘م٦م: ًمٞمًٝمؾ قمغم يمؾ ُمٜم٤م أن يتٕمرف  

 قمغم ؿمخّمٞمتف ُمـ اًمداظمؾ ذم رطمٚمتف ُمـ سمٚمقغ اًمًٕمل إمم اًمرؿمد.

 ًٓ  : حتديد اهلقية: أو

احل٤مضم٦م إمم أن يدرك اًمٗمرد ٟمٗمًف قمغم أٟمف ؿمخص ُمتقازن اًمًٚمقك، ُمتٛمٞمز قمـ : ومًْاها 

  أظمريـ.

وفتَريب مًْك احلاجة إػ حتديد اهلقية ٕذـر ثالثة إٔامط فِٓقية مـ خالل ثالث ثَاؾات  

 : خمتٍِة

 

 

 

  

__________________________ 

ط. اًمدار  16إمم ص 12ؾمٕمد يمريؿ اًمٗمتك، ُمـ ص/: إقمداد: أأرسار افسبٔة افٍْسٔةسمح٨م:  ٤مسم٤مًمري٤مض، وراضمع أيًْم 

 اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع.

 125، ص124قمٛمر حمٛمد اًمتقُمل اًمِمٞم٤ٌمين، ص/يمت٤مب: إؾمس اًمٜمٗمًٞم٦م واًمؽمسمقي٦م ًمرقم٤مي٦م اًمِم٤ٌمب شم٠مًمٞمػ د( راضمع 1)

 ط. اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب.
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 : مسارات البحث طـ الفقية

ـمريؼ سمح٨م اإلٟم٤ًمن قمـ اهلقي٦م هٜم٤مك ُم٤ًمرات يًػم ومٞمٝم٤م، ومٛمـ ؾم٤مر ذم اعم٤ًمر  ذم 

 ذم اًمِمخّمٞم٦م. ٟمٗمًٞم٦م وظمٚماًل  ٤ماًمّمحٞمح وضمد هقي٦م ُمٜمْمٌٓم٦م، وإٓ يم٤من اًمٕمٙمس أُمراًو 

 : ومـ هذه الؿسارات 

 : افتَِغ -1

 ٤مويتْمح ؿمٙمٚمف ذم يمثػم اعمٜمٔمامت اًمِم٤ٌمسمٞم٦م وإطمزاب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م: طمٞم٨م شمّم٥م اهلقي٦م صًٌ  

 اًمِمٕم٤مرات، وإٟم٤مؿمٞمد، واعمح٤مرضات، واعمح٤مؾم٦ٌم واعمراىم٦ٌم.ُمـ ظمالل 

وهذا ي١مدي إمم اًمتٌٚمقر اعمٌٙمر ًمٚمٝمقي٦م ىمٌؾ إوان، وهذا ُمٕمقق ًمٚمتٙمقيـ اًمّمحٞمح ًمٚمٝمقي٦م،  

يٜمِمد شم٘مدير أظمريـ واقمؽماومٝمؿ، وي٤ٌمًمغ ذم شم٘مدير اًمًٚمٓم٦م، ويٙمقن أيمثر  ٤ممم٤م يٜمت٩م ُمراه٘مً 

 ًٓ  صٚم٦ٌم ًمٚمتٗمٙمػم. ٤م٤مُمدة، وـمرىمً ضم ٤م، وحيٛمؾ ىمٞم٤مُمً ُم٤ًميرة، وأىمؾ اؾمت٘مال

 : افتدرج -1

اًمذي ي١مدي إمم اًمًٕمل اإلُي٤ميب احلثٞم٨م ٟمحق حتديد اهلقي٦م سم٤مًمتٕم٤مون ُمع اعمٜم٤مخ اعمالئؿ،  

 سم٤مًمذات، ُمع اؾمت٘مالل وإسمداع وشمٗمٙمػم ُمٜمٔمؿ. ٤مىمقيً  اوهذا يٕمٓمل ؿمٕمقرً 

ذم اًمٌٞمئ٤مت اًمتل شم٠مظمذ سم٤مًمؽمسمٞم٦م اهل٤مدئ٦م اعمتدرضم٦م، واًمتل شمٕمتٛمد ذم أؾمٚمقهب٤م  ٤مويٌدو واوحً  

قمغم اًمٜم٘م٤مش واحلقار، وقمدم اًمٗمزع ُمـ آقمؽماض، وإقمامل اًمٕم٘مؾ اعم١مُمـ، واًمٜمٔمر احلر اعمٜمْمٌط 

 .(1)شظالؿة افًَؾ بافَْؾ»سمْمقاسمط اًمنمع ذم ُم٠ًمًم٦م 

 : اخلِط -3

 ح ُمـ ظمٚمط اهلقي٤مت.طمٞم٨م قمدم اًمتحديد ًمٚمٝمقي٦م، واًمٕمٞمش ذم ُم٤ًمر ُمٗمتق 

                                                   

حمٛمد /حت٘مٞمؼ دش درء شمٕم٤مرض اًمٜم٘مؾ ُمع اًمٕم٘مؾ»ُم١مًمًٗم٤م ومًذا سمٕمٜمقان:  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-( أًمػ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 1)

 ومذ ذم سم٤مسمف، وٓ أقمٚمؿ ًمف ٟمٔمػًما.. أٟمّمح سم٘مراءشمف ومٝمق ُم١مًمػ .رؿم٤مد ؾم٤ممل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

444 

 

وٓ ُيدوهن٤م، مم٤م ي١مدي  )افباحثغ ظـ افذات(واعمراه٘مقن ذم هذا اعم٤ًمر يّمٗمقن أٟمٗمًٝمؿ سمـ  

إمم وٕمػ شم٘مدير اًمذات، ويٜمت٩م ُمٜم٤موم٘ملم ذوي ٟمٔم٤مم ظُمُٚم٘مل همػم ُمٙمتٛمؾ، ومٞمقاضمٝمقن صٕمقسم٤مت 

 ذم حتٛمؾ اعم١ًموًمٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م، ويتًٛمقن سم٤مٟٓمدوم٤مقمٞم٦م، وقمدم شمٜمٔمٞمؿ إومٙم٤مر.

 : لؿفـقةالفقية ا

احلّمقل قمغم قمٛمؾ، ُمع شم٘مدير اعمجتٛمع هلذا اًمٕمٛمؾ، سمج٤مٟم٥م إشم٘م٤من اًمٗمرد هلذا : وادراد هبا 

اًمٕمٛمؾ، وذًمؽ يمٚمف ي١مدي إمم شم٘مدير اًمذات: طمٞم٨م إن اهلقي٦م اعمٝمٜمٞم٦م اعمًت٘مرة شم١مدي إمم رؿمد 

 .٤مُمٜمْمٌط، وهق طمٌؾ عمِمٙمٚم٦م آؾمت٘مالل اًمتل حتدصمٜم٤م طمقهل٤م ؾم٤مسم٘مً 

 : الؿفـلويعقق هذا آستؼرار 

 وصػ اًمِم٤ٌمب أهنؿ قمامًم٦م زائدة، ووم٤مئض ظمرُيلم، وضمٞمقش سمٓم٤مًم٦م. -1

يدرك اًمِم٤ٌمب سمٕمد ضمٝمد اًمدراؾم٦م أن ُمٝمٜمتف ٓ ُمٙم٤مٟم٦م هل٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م  -2

اًمت٘مديري٦م، وذًمؽ ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مًمراىمّملم واعمٛمثٚملم واعمٖمٜمٞملم وآؾمتٕمراوٞملم 

 واًمري٤موٞملم.

دمؼم اًمٔمروف اًمِم٤مب أن يٚمتحؼ سمٕمٛمؾ ٓ يرى قمٜمف، مم٤م ىمد ي١مدي إمم  -3

 .)هقية شِبٔة(اًمِمؽ ذم اًمذات، وٟم٘مّم٤من شم٘مديره٤م، أو همٛمقض اهلقي٦م 
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 تحدودىالكووة

 الفشل النجاح

االنتقال السليم 

 نحو الرشد.

الشعور 

باالغتراب 

Alienation. 

 أرراضىاالزتراب

سيادة  االنعزال الرفض

الشعور 

 بالوحدة

فقدان 

 الجذور

عدم 

 إدراك

 نتوجته

 االنتحار التطرف دماناإل االنحراف
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 .هلذا وم٢مٟمٜم٤م ٟمٔمٚمؿ أٟمٗمًٜم٤م قمٜمدُم٤م ٟمتج٤مهؾ هذه اعمٕمقىم٤مت اعمٗمًدة ًمٚمٝمقي٦م 

 .صمؿ ٟمٔمٚمؿ ؿم٤ٌمسمٜم٤م قمٜمدُم٤م ٓ ٟمدرك ُمدى اًمت٠مصمػم اًمرهٞم٥م ًمٚمٗمِمؾ ذم حتديد اهلقي٦م 

 ًٔ  : ضبط إٓتامء: اثإ

اًمٜمٛمق داظمؾ مج٤مقم٦م أو سمٞمئ٦م أو وـمـ، وهذا اًمٜمٛمق يتٓمٚم٥م ُمـ اًمِمخص : ومًْك إٓتامء 

 ُمـ حتٛمؾ اعم١ًموًمٞم٦م. ايمٌػمً  ااعمٜمتٛمل ىمدرً 

ُف   سم٠مٟمف ذًمؽ اًمِمخص اًمذي ي١مدي قمٛمٚمف سم٤مٟمتٔم٤مم، ويْمٓمٚمع  )افنخص ادسٗول(وُيَٕمرَّ

 ُمـ ضم٤مٟم٥م ؿمخص آظمر.٤مت سمٖمػم طم٤مضم٦م إمم رىم٤مسم٦م أو شمقضمٞمف اًمتزاُمسمقاضمٌف، وي١مدي ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ 
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 مـظقمة أكؿاط الشباب

وٟمج٤مح ومؽمة اًمِم٤ٌمب يٌدو ذم سمدء فمٝمقر آرشم٤ٌمط سملم اًمذات واعمجتٛمع، وهن٤ميتٝم٤م اًمًٕمٞمدة  

شمٕمٜمل شمقصؾ اًمٗمرد إمم دور اضمتامقمل يٜم٤مؾمٌف: ًمٞمًتٓمٞمع ُمـ ظمالًمف أن حي٘مؼ ُم٤م ًمديف ُمـ ىمدرات 

 وإُمٙم٤مٟمٞم٤مت ظَمالَّىم٦م.

 

 

 

 

 

 

يُّـ متثِٔٓا وسملم ـمرذم هذيـ اًمٜمققملم ٟمجد ُمٜمٔمقُم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م ُمـ أٟمقاع اًمِم٤ٌمب، 

بافّْقذج أيت
(1)

:  

 

  

، يٛمثؾ يمؾ ُمٜمٝمام ادم٤مهً هذا اًمٜمٛمقذج قم٤ٌمرة قمـ  ـِ يٛمٙمـ أن يتٌٜم٤مه اًمِم٤مب طمٞم٤مل اًمٜمٔم٤مم  ٤مسُمْٕمَدي

 آضمتامقمل اًمذي يٜمتٛمل إًمٞمف ويٕمٞمش ومٞمف.

                                                   

]راجع كتاب: شباب بال مشكالت، وىمٛم٧م سم٢مقم٤مدة صٞم٤مهمتٝم٤م عمٜم٤مؾم٦ٌم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ،  Blocx. 1968( ومٙمرة اعمٜمٔمقُم٦م قمـ 1)

 [.٘ٚٔ، صٗٚٔللدكتور/أكرـ رضا، ص

 وهناكىنورانىمنىالذباب

نًغزًعٓى،اٚسٚدرغٛٛس شجبة

ٔٚسعٗإنٗذنكثكمسجٛم

 يزبػيجبػ.
 

شجبةٚسفضيغزًعّأٔ

 .بُٚسؾتيُّ،أٔاالصٍُٛيع 
 

عدم  اهتمام

 اهتمام

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُد إول  ًْ وطمرص اًمٗمرد قمغم ُمٕم٤ميِم٦م إُمقر واًم٘مْم٤مي٤م  إؾَل، ويّثؾ درجة آهتامم،: افُب

 آضمتامقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم جمتٛمٕمف، وًمف ـمروم٤من قمغم اعمحقر إوم٘مل.

ُد افثاين  ًْ أو اًمرومض ًمٚم٘مٞمؿ اًم٤ًمئدة ذم اعمجتٛمع،  افرأد، ويّثؾ درجة افتَبؾ،: افُب

 وُم٤ًميرشمف ًمٚمٛمٕم٤ميػم اًمًٚمقيمٞم٦م اخل٤مص٦م هبذا اعمجتٛمع، وًمف ـمروم٤من قمغم اعمحقر اًمرأد.

  



444 

 

3 

 : ومٞمٙمقن ؿمٙمؾ اعمٜمٔمقُم٦م هٙمذا

 

 

 

 

 

 جمتٛمٕمٝمؿ. وواوح ُمـ ظمالل اًمرؾمؿ أرسمٕم٦م أٟمامط ُمـ اًمِم٤ٌمب سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمدرضم٦م اًمتٗم٤مقمؾ ُمع

 : الشباب الؿغرتب الؿـسحب

اًمذي يٛمثؾ أىمؾ  (3ادربع )وهؿ اعمتقاضمدون ذم 

 درضم٤مت اًمت٘مٌؾ، وأىمؾ درضم٤مت آهتامم.
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4 

يْمؿ هذا اًمٜمٛمط اًمِم٤ٌمب اًمذيـ يرومْمقن اًم٘مٞمؿ آضمتامقمٞم٦م، واعم١مؾم٤ًمت اًم٘م٤مئٛم٦م ذم 

 جمتٛمٕمٝمؿ.

 .٤مخمتٚمٗمً  ٤مىمٞمٛمٞمً  ٤مويتٌٜمقن ٕٟمٗمًٝمؿ ٟمٔم٤مُمً  

إمم إٟمِم٤مء شمٜمٔمٞمامت دمٛمٕمٝمؿ وشمٕمؼم قمٜمٝمؿ، ويٜم٘مًؿ اًمِم٤ٌمب اعمٖمؽمب إمم وىمد يٕمٛمدون  

 : ومئتلم

اًمتل  Hippies )اهلٔبٔز(وُمثٚمٝمؿ مج٤مقم٤مت  Disaffiliates ؾئة افنباب ادْسحبغ: أوهلا 

فمٝمرت ذم ؾمتٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اعم٤ميض، وهؿ يتخذون ُمقىمػ آٟمًح٤مب دم٤مه اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل 

 اًمذي يٕمٞمِمقن ومٞمف.

، وه١مٓء ي٘م٤موُمقن اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل Delinquents ؾئة افنباب ادْحرؾغ: وافثإٔة 

ُمـ اإلؿم٤ٌمع:  ٤ماًم٘م٤مئؿ وحي٤مرسمقٟمف، ًمٞمس هبدف شمٖمٞمػمه، سمؾ هبدف أن يقومروا ٕٟمٗمًٝمؿ ٟمققمً 

 حيت٤مضمقن إًمٞمف، ويٛمثٚمٝمؿ اًمٌٚمٓمجٞم٦م، واًمذيـ يًتخدُمقن اًمٕمٜمػ ذم اًمتٖمٞمػم.

اإلطم٤ًمس سم٤مًمٖمرسم٦م ًمدى ه١مٓء اًمِم٤ٌمب يتٛمثؾ ذم قمالىم٤مهتؿ سمقاًمدهيؿ:  وُمّمدر -

ظم٤مص٦م ُمع آسم٤مئٝمؿ اًمذيـ يٕم٤مُمٚمقهنؿ سمٗمتقر، ويتٛمريمز اهتامُمٝمؿ طمقل ُمٙم٤مٟم٦م ظم٤مص٦م 

 يًٕمقن إمم حت٘مٞم٘مٝم٤م ٕٟمٗمًٝمؿ، واخلؼمات اًمتل شمٕمزز اإلطم٤ًمس سم٤مٓهمؽماب شمٌدأ دائاًم 

 ذم حمٞمط إهة.

 : الشباب الؿبادئ الؿتػاطؾ

ذيـ حيٛمٚمقن أقمغم درضم٤مت آهتامم، ُمع وهؿ اًم

 .(4ادربع )أقمغم درضم٤مت اًمرومض، ويًٙمٜمقن 
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 : ويوؿ هذا افّْط ؿىاظغ مـ افنباب

اًمِم٤ٌمب اًمذيـ هيتٛمقن سم٠مُمقر جمتٛمٕمٝمؿ، وُم٤م يٕمٞمِمف هذا اعمجتٛمع ُمـ أطمداث : أوهلام 

 وشمٓمقرات.

 اًمِم٤ٌمب اًمذيـ يرومْمقن هذا اعمجتٛمع.: وافثاين 

ؿم٤ٌمب هذا اًمٜمٛمط سم٘مٓم٤مقمٞمف دم٤مه شمٖمٞمػم ُم٤م ٓ يروقن قمٜمف ذم اعمجتٛمع اًمذي يٕمٞمِمقن  ويًٕمك 

 ومٞمف، ويٙمٛمـ آظمتالف سمٞمٜمٝمام ذم اعمٜمحك اعمًتخدم ذم حت٘مٞمؼ هذه اًمٖم٤مي٦م.

يٛمٞمؾ إمم اخت٤مذ ُمٜمحك صمقري ُمتٓمرف  صباب افرؾض ادتىرفومٗمل اًمقىم٧م اًمذي ٟمجد ومٞمف  

ُمـ ظمالل  صباب افرؾض ادًتدلٚمع إًمٞمٝم٤م، يٕمٛمؾ : ًمتح٘مٞمؼ وإطمداث اًمتٖمٞمػمات اًمتل يتٓم٤مأطمٞم٤مٟمً 

 إـمر واعم١مؾم٤ًمت اعمقضمقدة ذم اعمجتٛمع ًمت٘مقيؿ ُم٤م يٕمت٘مد أٟمف ظمٓم٠م.

 

وسمٛمراضمٕم٦م اًمِمٙمؾ اعمرومؼ ٟمجد أن اًم٘مٓم٤مع اعمٕمتدل أىمرب إمم اًمٜمٛمط اعمح٤مومظ  -

، ويمٚمام ىمؾ رومْمف يمٚمام أصٌح ذم هذا اعمرسمع، واًم٘مٓم٤مع اعمتٓمرف أىمرب إمم (1)مربع

 .(3)مربعاًمٜمٛمط اعمٖمؽمب 
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وؿم٤ٌمب هذا اًمٜمٛمط سم٘مٓم٤مقمٞمف يتخذ ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م اًمًٚمٛمٞم٦م وؾمٞمٚم٦م ًمتٖمٞمػم اعمجتٛمع، ويرومض  

ذم ُمًٕم٤مه إمم حت٘مٞمؼ هذه اًمٖم٤مي٦م أقمامل اًمٕمٜمػ واًم٘مٛمع واًم٘مًقة، يمام أٟمف ٓ يتٓمٚمع إمم اًمًٚمٓم٦م 

 : ـؾ ظذ حدة ـأيتف، ويٛمٙمـ احلدي٨م قمـ اًمٜمققملم، يمٝمد

 : صباب افرؾض ادًتدل -أ

يت٠مًمػ ؿم٤ٌمب هذا اًم٘مٓم٤مع ُمـ أوًمئؽ اًمِم٤ٌمب اًمذيـ يًٕمقن إمم آؿمؽماك ذم اًمٜمِم٤مـم٤مت  

ُمنموقم٤مت ظمدُم٦م اًمٌٞمئ٦م، وسمراُم٩م حمق إُمٞم٦م، : مثؾ: اًمتٓمققمٞم٦م يمٚمام وضمدوا إمم ذًمؽ ؾمٌٞماًل 

 همػم ذًمؽ ُمـ ٟمِم٤مـم٤مت مم٤مصمٚم٦م.واًمتٓمقع ًمٚمٕمٛمؾ ذم اعمًتِمٗمٞم٤مت، و

سمٙمؾ ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف ختٗمٞمػ  ٤مسم٤مًمٖمً  ٤موذم اًمقىم٧م اًمذي ٟمجد ومٞمف ؿم٤ٌمب هذا اًم٘مٓم٤مع يٌدي اهتامُمً  

آٓم اإلٟم٤ًمن وُمت٤مقمٌف، وحت٘مٞمؼ آُم٤مل هذا اإلٟم٤ًمن ذم قم٤ممل أومْمؾ، ومٝمؿ ٓ ُيْ٘مِدُُمقن قمغم حتدي 

ؾمٚمٓم٤مت وهٞمئ٤مت اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل اًم٘م٤مئؿ، يمام أهنؿ ٓ يٕمّمقن اًمراؿمديـ اًمذيـ يتٙمٗمٚمقن هبؿ، 

 ويٕمٞمِمقن سمٞمٜمٝمؿ.

همػمه قمغم ٟمٗمًف: ُمـ ظمالل شمٗمْمٞمؾ  وسمٞمٜمام يٕمٛمؾ اًمِم٤ٌمب اعمتٓمقع قمغم ٟمحق ُي١ْمصمُِر ومٞمف 

 ًٓ ُمـ أن يًٕمك إمم شمدقمٞمؿ وشمٕمزيز طمٞم٤مشمف  آٟمخراط ذم ٟمِم٤مـم٤مت شمٕمقد سم٤مًمٜمٗمع قمغم همػمه سمد

 ُمتٕمددة وُمتٜمققم٦م ٓؾمتٙمِم٤مف ذاشمف وشم٘مٞمٞمٛمٝم٤م. ٤ماعمٝمٜمٞم٦م، ومٝمق ُيد ذم هذه إقمامل اًمتٓمققمٞم٦م ومرًص 

س وٓءه عم٤ٌمدئ وُُمُثٍؾ قمٚمٞم٤م ُمٕمٞمٜم٦م شمقضمد ذم   اعمجتٛمع، ومٝمق يتٝمٞم٠م هبذه اًمٓمري٘م٦م وسمٞمٜمام هق ُيَٙمرِّ

 ًمؽميمٞمز وشم٠مُمؾ آظمر يتّمؾ سمذاشمف، ويٜمتٝمل سمف إمم ٟمقع ُمـ اًمقٓء أوؾمع وأقمٛمؼ.

 : خط التؿاس

ويٛمٙمـ اًم٘مقل سمٕمدم وضمقد ظمط ىم٤مـمع يٗمّمؾ ُم٤م سملم ؿم٤ٌمب اًمرومض اعمٕمتدل، واًمِم٤ٌمب  

ُمـ ٟمِم٤مط  اعمتٓمرف: طمٞم٨م يِمؽمك سمٕمض أومراد اًمٜمٛمط إول ومٞمام ي٘مقم سمف أومراد اًمٜمٛمط اًمث٤مين

 ؾمٞم٤مد هبدف آطمتج٤مج وآقمؽماض قمغم سمٕمض ُم٤م ُيري ذم اعمجتٛمع ُمـ أطمداث وىمْم٤مي٤م.
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ويٌدو أن اًم٘م٤مؾمؿ اعمِمؽمك سمٞمٜمٝمام يتٛمثؾ ذم فمروف وأؾم٤مًمٞم٥م ُمـ ظمؼمات ُمتامصمٚم٦م: إذ يتٛمٞمز  

آسم٤مء اًمٗمري٘ملم سم٤مًمتٕم٘مؾ، واًمٜمزقم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وحيرص ه١مٓء أسم٤مء قمغم شمٌّمػم اًمٓمٗمؾ سمامهٞم٦م 

اًمتل يٛمٙمـ أن شمؽمشم٥م قمغم ؾمٚمقيمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمذاشمف، وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألومراد أظمريـ، اًمٜمت٤مئ٩م 

قمغم اًمت٠مصمػم ومٞمام حيدث ًمف، وومٞمام حيدث  اويِمجٕمقٟمف قمغم أن يًتِمٕمر اعم١ًموًمٞم٦م، وأن يٙمقن ىم٤مدرً 

 ًممظمريـ.

إمم ُم٘م٤موُم٦م اًمًٚمٓم٦م  ٤موشمقاىمً  اىم٤مدرً  ٤مإن شمٜمِمئ٦م إـمٗم٤مل ذم ُمثؾ هذه اًمٔمروف ختٚمؼ ُمٜمٝمؿ ؿم٤ٌمٟمً  

تٌدادي٦م واًمزائٗم٦م قمٜمدُم٤م يتؿ إذايمٝمؿ ذم سمٕمض إُمقر قمـ ـمريؼ شمٗمٕمٞمؾ اًمِمقرى، وٓ آؾم

إٓ ُمع آسم٤مء ذوي ُمًتقي٤مت شمٕمٚمٞمؿ ُمرشمٗمٕم٦م، ويتّمٗمقن سمٕمدم اًمتٕمّم٥م، ويتقىمع  ٤ميٙمقن هذا هم٤مًمًٌ 

ه١مٓء اًمِم٤ٌمب أن ي٠ميت ؾمٚمقك إومراد وشمٜمٔمٞمامت اعمجتٛمع وُم١مؾم٤ًمشمف قمغم ٟمحق يتٓم٤مسمؼ ُمع 

 احل٘مٞم٘م٦م واعمٜمٓمؼ.

 : (1)افرؾض ادتىرف صباب -ب

ُيَٛمثُِّؾ اًمًٕمل اعمتقاصؾ ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمٗمرد ًمتٖمٞمػم اعمجتٛمع، وإقم٤مدة شمِمٙمٞمٚمف، وهؿ اًمِم٤ٌمب  

اًمذيـ يتٛمٞمزون سم٤مًمتٗمتح اًمِمديد ًمٚمتٖمٞمػم: ؾمقاء يم٤من ذًمؽ ومٞمام يتّمؾ سم٤مًمٕم٤ممل اعمحٞمط أو سمذواهتؿ، 

ضمٝمدهؿ ذم احل٤مرض، وهؿ يرون أن اعمًت٘مٌؾ ُمٗمتقح، وُمداه همػم حمدود، وسم٤مًمت٤مزم ومٝمؿ يريمزون 

 ًٓ ُمـ اًمتقطمد ُمع أي واطمد ُمـ اًم٘م٤مدة: مم٤م يٕمزز إطم٤ًمؾمٝمؿ  ويتقطمدون ُمع ٟمٗمس ضمٞمٚمٝمؿ سمد

 سمٕمدم آشمّم٤مل، أو آرشم٤ٌمط سم٤مٕضمٞم٤مل وإيديقًمقضمٞم٤مت إظمرى.

                                                   

دٓٓهت٤م اًمٚمٖمقي٦م ( اًم٘م٤مرئ اجلٞمد ًمت٤مريخ ُمّمٓمٚمح٤مت اًمتٓمرف، اًمتٕمّم٥م، اًمتِمدد، ؾمٞمجده٤م ُمّمٓمٚمح٤مت طم٤مدصم٦م هل٤م 1)

ًمٙمؾ ُمًٚمؿ ُمتديـ  اواٟمت٘م٤مدً  ٤موآصٓمالطمٞم٦م، إٓ أن احلداصمٞملم واًمٕمٚمامٟمٞملم ىم٤مُمقا سمتحريػ دًٓمتٝم٤م قمـ قمٛمد اٟمت٘م٤مًص 

حمٛمد /ُمًتٛمًؽ سم٠مصقًمف وصمقاسمتف، وُمـ أراد اًمتقؾمع ومٚمػماضمع يمت٤مب: ُمٕمريم٦م اعمّمٓمٚمح٤مت سملم اًمٖمرب واإلؾمالم: د

، ويمت٤مب اإلره٤مب ٟمٔمرات ًمٖمقي٦م وذقمٞم٦م وىم٤مٟمقٟمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ًم٘م٤مهرةْم٦م ُمٍم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم سم٤مقمامرة ط. دار هن

 )اعمّمٓمح ودواومع اًمتٝمٛم٦م( د/ قمثامن سمـ مجٕم٦م وٛمػمي٦م، ط.يمت٤مب اًمٌٞم٤من.
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وحي٤مول اًمِم٤ٌمب اعمتٓمرف أن يًتققم٥م إؿمٞم٤مء اًمٖمري٦ٌم وحي٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م، ـم٤معم٤م أن هذه  

ّمؾ سمف، وشمٕمٞمش ومٞمف، ويت٘مٌؾ أومراد هذا اًمٜمٛمط ُمِم٤مقمرهؿ إؿمٞم٤مء شمٜمتٛمل إمم طم٤مرضه، وشمت

ًٓ  ٤موسمقاقمثٝمؿ وأوه٤مُمٝمؿ اًمذاشمٞم٦م، وي٘مٞمٛمقن ٟمققمً  ُمـ اًمتح٤ميؾ قمٚمٞمٝم٤م قمـ  ُمـ اًمتٙم٤مُمؾ سمٞمٜمٝمؿ سمد

 ـمريؼ يمٌتٝم٤م، وإٟمٙم٤مره٤م، أو رومْمٝم٤م.

وهؿ يت٘مٌٚمقن وحيؽمُمقن يمؾ أسمٜم٤مء وـمقائػ اًمِمٕم٥م، وحتٔمك ىمٞمٛم٦م اطمؽمام ومردي٦م اًمٗمرد، أو  

٦م سم٤مًمٖم٦م ًمدى ؿم٤ٌمب هذا اًمٜمٛمط، وي٘مّمدون سمذًمؽ طمؼ اًمٗمرد ذم أن يٙمقن قمغم ؿمخّمٞمتف سم٠ممهٞم

اًمٜمحق اًمذي يريد، ويرى أٟمف يتٗمؼ ُمع ُم٤م ًمديف ُمـ اؾمتٕمدادات وىمدرات وإُمٙم٤مٟم٤مت، وأن يٙمقن 

ُمع أظمريـ، وأن يًٝمؿ ذم حت٘مٞمؼ قم٤ممل حيؽمم اإلٟم٤ًمن ومٞمف أظمٞمف اإلٟم٤ًمن ويرقمك  ٤ماًمٗمرد أُمٞمٜمً 

 طم٘مقىمف.

د اًمتل يديـ هب٤م ؿم٤ٌمب هذا اًمٜمٛمط أن ي٘مقم اًمٗمرد سمدور ُم٤م ذم اخت٤مذ وشمتٓمٚم٥م أمهٞم٦م اًمٗمر 

اًم٘مرارات اًمتل ختّمف، وشمٚمؽ اًمتل متس طمٞم٤مشمف، ويتٛمتع احل٥م واًمًالم ًمدهيؿ سم٘مٞمٛم٦م يمؼمى، 

وهؿ يمٖمػمهؿ ُمـ ـمقائػ اًمِم٤ٌمب اعمتٗم٤مقمؾ يٙمرهقن احلرب، وي٘م٤موُمقن اًمٕمٜمػ اًمِمخيص 

 اعمت٤ٌمدل، ويمؾ صقر آؾمتٖمالل واًمًٞمٓمرة.

 .1قمرض ضمٞمد ٕٟمامط اًمِم٤ٌمب آضمتامقمٞم٦م، وًمٙمـ ًمألؾمػ هق ٟم٤مشم٩م ضمٝمد همػمٟم٤م وهذا 

ًمٜم٤م ديـ يْمٌط أومٙم٤مرٟم٤م  -ٟمحـ اعمًٚمٛملم-ًمذا وم٢مٟمٜم٤م ٟمٜمٌف إمم أُمر هم٤مي٦م ذم اخلٓمقرة... أٟمٜم٤م  

وشمّمقراشمٜم٤م وىمقاقمدٟم٤م اعمٜمٝمجٞم٦م، أُم٤م همػمٟم٤م ومٝمؿ يرصدون اًمقاىمع وي١مصٚمقٟمف، ويٌتٙمرون 

 .٤مًمتٝم٤م وُمْمٛمقهن٤م ُم٤م قمٜمدٟم٤م مت٤مُمً اعمّمٓمٚمح٤مت اًمتل ىمد خت٤مًمػ ذم دٓ

قمغم ُمٜمٝم٩م اًمقطمل اعمٕمّمقم )يمت٤مسًم٤م  وًمذًمؽ ٟمحـ ٟمدقمق إمم ىمٞم٤مس يمؾ قمٚمؿ إٟم٤ًمين دمريٌل

 وؾمٜم٦م(: ًمٜمٕمرف اخلٌٞم٨م ُمـ اًمٓمٞم٥م.

                                                   

 .W. Bolcx( اًمٗمٙمرة ُمٜم٘مقًم٦م قمـ قم٤ممل اًمٜمٗمس إُمريٙمل 1)
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 ما هل أشامء إٔامط افنباب دم هذا افتَسٔؿ مـ وجٓة ٕيرـؿ؟: شٗال

 : شُٔقن اجلقاب

 (.3رؿؿ )ُمرسمع آهمؽماب:  -

أن اًمدارس ٕؾم٤ٌمب وؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م 

اهمؽماب ه١مٓء اًمِم٤ٌمب ذم شمٚمؽ اعمجتٛمٕم٤مت 

ُيد أن أهؿ إؾم٤ٌمب ٓهمؽماهبؿ واٟمحراومٝمؿ 

ذم ؿمخّمٝمؿ وم٘مط، سم٘مدر ُم٤م هق  ٤مًمٞمس قمٞمًٌ 

 ٟمٔمرهتؿ إمم جمتٛمع اًمٙم٤ٌمر: طمٞم٨م اهندام يمؾ أٟمقاع اًم٘مٞمؿ قمٜمد ه١مٓء اًمٙم٤ٌمر.

إمم ُمًتقى ضمٕمؾ ه١مٓء  -ذم أواظمر اًم٘مرن اعم٤ميض-ًم٘مد وصؾ اعمجتٛمع اًمٖمريب ذم اٟمحداره  

اًمِم٤ٌمب يًتِمٕمرون شمٚمؽ اًمٖمرسم٦م، واًمرومض اًمت٤مم ًمٚمٛمجتٛمع، ُمع قمدم وضمقد طمد أدٟمك ُمـ 

آهتامم، وم٤مٟم٘مٚمٌقا قمغم اعمجتٛمع ومتردوا قمغم ىمٞمٛمف، وسم٤مًمٓمٌع هؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن ُمقاضمٝم٦م اعمجتٛمع، 

 .(1)وم٤مٟم٘مٚمٌقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ، ومٌدئقا ختري٥م اعمجتٛمع ُمـ داظمٚمٝمؿ وؿمٕمقرهؿ سم٤مًمالُم٤ٌمٓة

وٟمالطمظ أن ؿم٤ٌمب اًمرومض اعمٕمتدل يمٚمام زاد ُمـ شمٓمرومف ذم آهتامم وقمدم اًمرومض، وم٢مٟمف  

 يٜمح٤مز إمم ُمرسمع اًمِم٤ٌمب اعمح٤مومظ.

إمم  ا، ىمٚمٞمؾ اًمرومض، ُمٜمح٤مزً ٤موًمٙمـ إذا شمقاوم٘م٧م قم٘مٞمدة وىمٞمؿ اًمِم٤مب ُمع اعمجتٛمع شمراه ٟمِمٞمٓمً  

ُمتف سمال ٟمِم٤مز، ومٞمٕمٚمق إًمٞمف، واوح اهلقي٦م، يًػم ذم ُمٜمٔمق ٤مىمٞمؿ هذا اعمجتٛمع وُمِم٤مريٕمف، ُمٜمتٛمٞمً 

 آهتامم إمم ىمٛمتف، وي٘مؾ اًمرومض إمم اًمّمٗمر.

 : مـ يٖخذ بٖيديْا؟

                                                   

 ( يمام طمدث ذم صمقرة اًمِم٤ٌمب ذم أوروسم٤م ذم سمداي٦م اًمتًٞمٜمٞم٤مت ذم اًم٘مرن اعم٤ميض.1)
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إُم٤م أن : أؿهدأُم٤م إذا طمدث اٟمحراف ُمـ أطمد آدم٤مهلم،  

خي٤مًمػ اعمجتٛمع ىمٞمؿ وقم٘مٞمدة اًمِم٤مب، وإُم٤م أن خي٤مًمػ اًمِم٤مب ىمٞمؿ 

إقمغم، : اعمرسمع (1ادربع )وقم٘مٞمدة اعمجتٛمع: ومٜمراه يتحقل إُم٤م إمم 

  .ُمرسمع اخلٛمقل واًمًٚمٌٞم٦م صمؿ اًمالُم٤ٌمٓة

 

 

  .(3)مربعوإُم٤م أن يتقضمف سمزاوي٦م طم٤مدة إمم ُمرسمع آهمؽماب 

 

 

أو شمٙمقن قم٘مٞمدة اًمِم٤مب أىمقى، وشمقضمٝمف أؾمٚمؿ، وهٜم٤مك ُمـ 

: طمٞم٨م اًمرومض (4)مربعي٠مظمذ سمٞمده ومٞمٝم٤مضمر إمم ُمرسمع اًمتٗم٤مقمؾ 

 اعمٕمتدل.

  

 

 اعمتٓمرف؟وُم٤مذا قمـ ؿم٤ٌمب اًمرومض : ؾ ؿائؾؿد يَ

 : ؾسُٔقن اجلقاب

 ٟمٗمس اًمدورة، وًمٙمـ شمٌدأ ُمـ ُمرسمع آهمؽماب: طمٞم٨م آٟمًح٤مب أو آٟمحراف. 

وم٤معمٜمًحٌقن ىمد يّمٚمقن إمم ُمًتقى اخلٛمقل، واعمٜمحرومقن ىمد يٌدؤون ذم آهتامم اًمِمديد،  

ومٞمٌدؤون ذم اًمتٖمٞمػم سم٤مًمٕمٜمػ واخلِمقٟم٦م، ومٞمدظمٚمقن ُمرسمع اًمتٗم٤مقمؾ وًمٙمـ ُمـ سم٤مب اًمرومض 

1 

3 

4 
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وىمد ٓ ُيد اًمِم٤مب اعمتٗم٤مقمؾ ُمـ يدًمف قمغم اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٞمؿ اًمقاوح، ومٞمٌدأ ذم هن٩م اعمتٓمرف، 

 ؾمٚمقك اًمرومض: وذًمؽ ُمـ ؿمدة رومْمف.

 : وًمٕمؾ اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٞمؿ اًمقاوح ذم ؾمٜم٦م اًمتٖمٞمػم ذيمر ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ذم قمدة ُمقاوع ُمٜمٝم٤م 

 .[11: ]اًمرقمد ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ  ﴿ -1

 .[148: ]يقؾمػ ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿ -2

 (1).[125: ]اًمٜمحؾ ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ -3

وًمٕمؾ اعم٘مّمقد هق اعمًتقي٤من ُمـ هذه أي٤مت اًمثالث: وم٤معمًتقى إول يدور ذم ومٚمؽ  

 .شباحلُّة وادقظية احلسْة»: ، ويمٚمٛم٦مشظذ بهرة»: ، ويمٚمٛم٦مشيٌروا ما بٍٖٕسٓؿ»: يمٚمٛم٦م

هق اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٞمؿ ًمٚمتٖمٞمػم: يٌدأ ُمـ اًمٜمٗمس، ويٙمقن سمٕمٚمؿ وسمّمػمة، ويٙمقن سم٤محلٙمٛم٦م  ومٝمذا 

واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م، وُمـ هٜم٤م يتٙمقن اإلٟم٤ًمن اًمّم٤مًمح، وم٢مذا شمؿ ذًمؽ وشمقصمؼ يٜمت٘مؾ إمم اإلٟم٤ًمن 

 .شادع إػ شبٔؾ ربؽ»، وشأدظق إػ اهلل»، وشيٌر»: اعمّمٚمح ُمـ ظمالل يمٚمامت

ٕمؾ ًمف وؾمٞمٚم٦م: هل اإلٟم٤ًمن اًمّم٤مًمح اعمٖمػمِّ ًمٜمٗمًف، واًمذي وم٘مدر اهلل ذم شمٖمٞمػم اعمجتٛمع ضم 

 يٙمقن شمٖمٞمػمه قمغم ُمٜمٝم٩م اهلل.

 وهذا اعمٜمٝم٩م ُمٜمٝم٩م قمٚمٛمل: طمٞم٨م ىمٛم٦م آهتامم، ووؾمٓمٞم٦م اًمرومض واًم٘مٌقل. 

                                                   

حمٛمد /: شم٠مًمٞمػ: دافسْـ آجتامظٔة دم افَرآن افُريؿ وظِّٓا دم إمؿ وافدولأراد اًمتقؾمع ومٚمػماضمع يمت٤مب:  ( وُمـ1)

قمٌد اًمٙمريؿ /: شم٠مًمٞمػ: دافسْـ اإلهلٔة دم إمؿ وإؾراد دم افؼيًة اإلشالمٔة أحمزون، ط. دار ـمٞم٦ٌم، ويمت٤مب:

ت٦ٌم اًمّمح٤مسم٦م قمكم اًمّماليب ط. ُمٙم/شم٠مًمٞمػ دش ؿافقشىٔة دم افَرآن افُري»زيدان، ط. ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ويمت٤مب 

د/ حمٛمد هٞمِمقر..وٛمـ ؾمٚمًٚم٦م )رواومد( اإلصدار شْـ افتداول ومآٓت احلوارة ، واٟمٔمر: اإلُم٤مرات –سم٤مًمِم٤مرىم٦م 

 هـ، ط.وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م اًمٙمقي٧م.1434م صٗمر  2413يٜم٤مير  61
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ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿: ودم هذا يَقل

 .(1)[143: ]افبَرة ﴾ڄ ڄ 

  

                                                   

 سمتٍمف. 196، ص195ص، 194أيمرم رو٤م، ص/: دُمِمٙمالت( راضمع يمت٤مب: ؿم٤ٌمب سمال 1)
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 أهمىخصائصىالنموىسيىمرحلةىالمراهقةىخالصة
 

النموى
 الجدمي

النموى
 االجتماري

النموى
 الُخُلقي

النموىالعقليى
 والمعرسي

النموى
 الجندي

النموى
 االنفعالي

النموى
 النفدي)(

 انًُٕانداخهٙ.-
ًَوووووووووووٕا ثعوووووووووووب -

انخبزعٛووووخٔار ووووبػ

انفوووووووووووووسٔ ثوووووووووووووٍٛ

 انغسًٍٛ.
ٚزًٛصثسسعزّ،ٔقد-

 عُّعدورُبسق.ُٚشأ
 

ًٚووسانًُووٕانغُسووٙثًغًٕعووخ-

خطووووٕاد،رجووووٕوعًٛعٓووووبعهووووٗ

رووووأصٛسانٓسيَٕووووبدفووووٙانغسووووى،

 :ّالتيلِاعالقةبـ
رؾدٚوودانٕٓٚووخانغُسووٛخنهفووس -1

 .)ذكرأمأًثى(
ركوووٍٕٚانخصوووبنسانغُسوووٛخ-2

 انضبَٕٚخ.
رأصٛسْبعهٗانسوهٕ انغُسوٙ-3

 .)الدافعّاألداء(
انسوووهٕ  ٛوووسرأصٛسْوووبعهوووٗ-4

 انغُسٙ.
 :السلْكالجٌسيلَجاًباى-
ْٕٔفطوس٘الدافعالجٌسي،-1

 ْسيَٕٙ.)ّظيفي(فسٕٛنٕعٙ
ٔركووووٌٕالرغبةةةةةالجٌسةةةةية،-2

ّأُةةنثًوورصسادخبزعٛووخ،ب بنج وو

 :ُرٍالوؤثرات
انزفكٛس،اإلصبزحانغُسوٛخ،اإلصوبزح

 انًٕضعٛخ.

هةةياةةواتالٌلةةسالجٌسةةيفةةي

 :ُرٍالورحلة
فٛووووووالأٔااليزُووووووب عووووووٍانزخ-

 االسزًُبء.

 االَشغبلثبنسٚبضخٔانزسفّٛ.-

االسووووووزعفب ،ْٔووووووٕانسووووووجٛم-

انصؾٙأيبوضغطانشٕٓحإذانى

 ٚزٛسسانصٔاط.

نالسزعفب يغًٕعخيًبزسبد-

 :ردعًّ،يُٓب
 إ زا انراد.-1
 انًسزٕٖا خالقٙ.-2
 اندافعاندُٚٙ.-3
 ا يٍانعبطفٙفٙانجٛذ.-4

 االخزالطٔيُعانخهٕح.رغُت
 

 اطسا ًَٕانركبء.-

ثوووووووووسٔشانجووووووووودزاد-

 انخبصخ.

ركووووووٌٕاالرغبْووووووبد-

 ٔرجهٕزْب.
 انزعهىانًُطجٙ.-
شٚووووب حانجوووودزحعهووووٗ-

 انزركس.
شٚب حانجبثهٛوخإل زا -

 يفٕٓوانصيٍ.
ًَٕاالَزجبِفوٙيدروّ-

 ٔيسزٕاِ.
شٚووووب حانجوووودزحعهووووٗ-

 انزعًٛى.
 انزفكٛسانًغس .-
االَزجووبليووٍانزفكٛووس-

 انسهجٙإنٗاإلٚغبثٙ.
 

انزغٛوسفووٙيفٓووٕو-
 انراد.

 انشعٕزثب َب.-
 وووصازحاالَفعوووبل-

 ٔقٕرّ.
 انزرثرةاالَفعبنٙ.-
انرارٛووخٔاالعزوودا -

 ثبنُفس.
 أؽالوانٛجظخ.-
 

 :يقعالوراُقفي

اخزال فَٙظسروّ-

 نًُظٕيخانجٛى.
ٚؾدسعُدِيعبٚٛس-

 يص ٔعخ.
ز جووخفووٙخوووٕ -

 انزغبزةانغبي خ.
شوووووووووعٕزثوووووووووبنجهق-

ٔاالكزئبةٚر ٘إنوٗ
 االَؾسا انسهٕكٙ.

خهمُخهُجٙ سوجبة-

 يعُٛخ.
ؽوووووودٔسؽبعووووووبد-

 أخالقٛخيخزهفخ.
 

االْزًووبوثووبنًظٓس-

انشخصوووووووووووووووووووووووووٙ

 ٔاالعزُبءثّ.
رؾجٛوووووووقانوووووووراد-

ٔانًٛووومنالسوووزجالل

 االعزًبعٙ.
انًٛوووومناصوووودقبء-

 ٔاالزرجبطثٓى.
اإلعغووووووووووووووووووووووووبة-

 ثبنصعبيبد.
شٚوووووووب حانوووووووٕعٙ-

ثبنًسوووووووووووووووووووووورٔنٛخ
 االعزًبعٛخ.

انزطجٛوووووووووووووووووووووووووووووع-

االعزًووووووبعًٙٚووووووس

 ثضًبٌيساؽم.
انزكٛووووووووووووووووووووووووووووووال-

االعزًوووبعٕٙٚاعوووّ
انكضٛوووووووووووووسيوووووووووووووٍ

 انًشكالد.
 

قلةةيتاىأاااةةيتاىهتالقتةةاى

 :بالٌوْالٌفسي

 رؾدٚدانٕٓٚخ.-1
 ضجطاالَزًبء.-2
انجؾوشعوٍانٕٓٚوخيسبزاد-

)انزهجٍٛ،انزدزٚظ،انخهط(ُٚزظ

يووووٍبيخزهف وووبكوووميُٓوووبًَط ووو
 انشجبة.

انُغوووبػفوووٙرؾدٚووودانٕٓٚوووخ-

ٚر ٘إنوٗاالَزجوبلانسوهٛىإنوٗ
انسشووود،ٔانفشوووومٚوووور ٘إنووووٗ

 انشعٕزثبال زساة.
يُظٕيخأًَبطانشجبةر وى-

أزثعووووخأًَووووبطؽسووووت زعووووخ

االْزًوووبؤانزججووومأٔانوووسفض

ْٙ: 
 انشجبةانٓب ئ)انخبيم(.-1
 انشجبةانَُِّشط)انًؾبفظ(.-2
انشووووووووووووووجبةانًغزووووووووووووووسة-3

 )انًُسؾتأٔانًُؾس (.
انشجبةانًزفبعم)انضوٕز٘،-4

ًُجب ئ،انَُِّشط(.  انًزؾسز،ان
انشووووووووجبةانًزفبعوووووووومنووووووووّ-

 :ارغبْبٌ
 شجبةانسفضانًعزدل.-أ
 شجبةانسفضانًزطس .-ة
ثصٚوووووب حأَٔجصوووووبٌ زعوووووخ-

وأٔ زعووووخانووووسفضاالْزًووووب

ُٚزجووومانشوووجبةيوووًٍَوووطإنوووٗ

 آخس.
شووجبةانًووُٓظانصووؾٛؼْووى-

انٕسووووطثووووٍٛقًووووخاالْزًووووبو،

 ٔٔسطٛخانسفض.
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ة دم ادراهَة ادبُرة وادتقشىة رئٔسإفُٔؿ هذا اجلدول افذي يبغ افَوايا اف: اختامً 

 : (1)وادتٖخرة

 ادراهَة ادتٖخرة ادتقشىة ادراهَة باـرةادراهَة اد افتٌر

 وُم٤م سمٕمده٤م 24-17 ؾمٜم٦م 16-14ُمـ  ؾمٜم٦م 13-14ُمـ  افًّر بافسْقات

تهْٔػ افْوج 

 SMRاجلْز 
1-2 3-5 5 

 افتٌرات اجلْسٔة
صٗم٤مت ضمٜمًٞم٦م صم٤مٟمقي٦م شمٌدأ سمٜمٛمق 

 هيع همػم ُمتٜم٤مؾم٥م

يٌٚمغ اًمٜمٛمق اًمٓمقزم 

ذروشمف، يتٖمػم ؿمٙمؾ وشمٙمقيـ 

اجلًؿ، ئمٝمر اًمٕمد 

احلٞمض أو واًمرائح٦م، سمدء 

 آطمتالم

 ٟمٛمق أسمٓم٠م

 افتٌرات اجلْسٔة
يتٗمقق آهتامم اجلٜمز قم٤مدة 

 قمغم اًمٗمٕم٤مًمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م

ُيٞمش اًمداومع اجلٜمز 

واًمتجري٥م وإؾمئٚم٦م طمقل 

 اًمتقضمف اجلٜمز

 شمٕمزيز اهلقي٦م اجلٜمًٞم٦م

  ٔ ٔ  مًرؾ  )احلتّٔة(اعمث٤مًمٞم٦م، واًم٘مٓمٕمٞم٦م فمٝمقر اًمتٗمٙمػم اعمجرد، اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمٜمٓم٘مٞم٦م، إظمالىمٞم٤مت  اا وأخالؿ

                                                   

( اعمرطمٚم٦م اعمتقؾمٓم٦م: هل ُمرطمٚم٦م اعمراه٘م٦م اعمٌٙمرة، أُم٤م صٚم٥م ُمرطمٚم٦م اعمراه٘م٦م اعمتقؾمٓم٦م: ومٞمٙمقن ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م، 1)

واعمرطمٚم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م هل ُمرطمٚم٦م اعمراه٘م٦م اعمت٠مظمرة، وهذه اًم٘مًٛم٦م شم٘مريٌٞم٦م وًمٞم٧ًم دىمٞم٘م٦م، إذ إُمر خمتٚمػ سم٤مظمتالف 

اقمد إهمٚمٌٞم٦م يٛمٙمـ أن ٟمّمؾ إمم إهمٚم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜم٤مس، وٓ ؿمؽ أن هذا اًمت٘مًٞمؿ اًمٌٞمئ٤مت وإؿمخ٤مص، ًمٙمـ سم٤مًم٘مق

، راضمع ُم٤م ذيمر قمٜمد ٤مذقمٞم   ٤موأن هذه اعمراطمؾ اقمتؼمه٤م اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ وأٟم٤مط هب٤م أطمٙم٤مُمً  -ٓؾمٞمام-ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من 

ط. يمت٤مب  22قم٤ٌمس حمجقب ذم يمت٤مب: ُمِمٙمالت اًمِم٤ٌمب، احلٚمقل اعمٓمروطم٦م واحلؾ اإلؾمالُمل: ص/يمؾ ُمـ د

-قمٌد اًمٙمريؿ اًمٌٙم٤مر /.. وشمرسمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمٚمٞمٝم٤م: ًمـ د... ُمٕم٤معمٝم٤م.، وراضمع يمت٤مب اعم١ًموًمٞم٦مـه1446إُم٦م رسمٞمع إول 

ط. ُمٙمت٦ٌم )ٟمحق اًم٘مٛم٦م( ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م، وراضمع يمت٤مب: ُمقاضمٝم٦م ُمع اعمراه٘م٦م: د: قمٌد اًمٙمريؿ  54ص -اضمزاه اهلل ظمػمً 

 .-ومرج اهلل يمرب أهٚمٝم٤م-ٜمنم سمًقري٤م ط. ُمٙمت٦ٌم )ٟمحق اًم٘مٛم٦م( ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًم 43سمٙم٤مر، ص
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اؾمتٗم٤ًمري٦م، اًمتٛمحقر  أؾمئٚم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م

 طمقل اًمذات

 مٍٓقم افذات
آٟمِمٖم٤مل سمتٖمػمات اجلًؿ، 

 اًمِمٕمقر سم٤مًمذات

آهتامم سم٤مجل٤مذسمٞم٦م، ازدي٤مد 

 آهتامم سم٤مٔراء اًمذاشمٞم٦م
 شمّمقر صم٤مسم٧م ٟمًًٌٞم٤م قمـ اجلًؿ

 افًائِة
يًٕمك ًمزي٤مدة آؾمت٘مالًمٞم٦م، 

 واًمتٜم٤مىمض اًمقضمداين

اؾمتٛمرار اًمٍماع 

ًمٚمحّمقل قمغم اًم٘مٌقل 

 سم٤مٓؾمت٘مالًمٞم٦م اًمذاشمٞم٦م

اؾمت٘مالل قمٛمكم، وًمٙمـ شمٌ٘مك 

 اًمٕم٤مئٚم٦م اًم٘م٤مقمدة أُمٜم٦م

 إؿران
جمٛمققم٤مت ُمـ ٟمٗمس اجلٜمس، 

 واًمتجٛمع ذم قمّم٤مسم٦م، آٟمًج٤مم

ُمقاقمٞمد، ٟم٘مص أمهٞم٦م 

 جمٛمققم٦م إىمران

صداىم٤مت محٞمٛم٦م، ُمـ اعمٛمٙمـ أظمذ 

 اًمٕمٝمقد

افًالؿة مع 

 ادجتّع

شمتقاومؼ ُمع اعمرطمٚم٦م اعمتقؾمٓم٦م 

 )اإلظدادية(٤م دراؾمٞم  

ي٘مدر ُمدى ُمٝم٤مرشمف 

 وومرصف

شمرك مثاًل: ىمرارات ُمًػمشمف، 

 (1)اًمٕمٛمؾ، اًمٙمٚمٞم٦م

افتٌرات افٍْسٔة 

 (2)افسِقـٔة

مرحِة ادراهَة ادبُرة 

 شْة(: 11-14)

 حتَٔؼ آشتَالفٔة:* 

اًمٍماع ُمـ أضمؾ إصم٤ٌمت -

 اًمذات.

 شم٘مٚم٥م اعمزاج.-

مرحِة ادراهَة افقشىك 

 شْة(: 14-18)

 حتَٔؼ آشتَالفٔة:* 

اًمِمٙمقى ُمـ شمدظمؾ أسم٤مء -

 ًمٜمٞمؾ اؾمت٘مالًمٞمتٝمؿ.

آهتامم سم٤معمٔمٝمر وسمِمٙمؾ -

مرحِة افىٍقفة ادتٖخرة 

 شْة(: 17-11)

 حتَٔؼ آشتَالفٔة:* 

 شمٕمريػ اًمذات.-

 اًمٜمٗمس.اًم٘مدرة قمغم شم٠مضمٞمؾ إؿم٤ٌمع -

اًم٘مدرة قمغم اًمتٕمٌػم قمـ إومٙم٤مر -

                                                   

ط. دار اًمٌٞم٤من ًمٚمؽممج٦م  43، ص42ٟم٤مس اًمِم٤مومٕمل، ص/( راضمع يمت٤مب: ومـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمراه٘ملم: ًمألؾمت٤مذ1)

 واًمتقزيع.

طملم يالطمظ اًمتٖمػمات اًمتل حتدث ذم  وي٘مؾ ٟمقُمف ويٙمثر ؾُمٝم٤مده اًمِمدوُمـ أقمراوٝم٤م أن ُيّم٤مب اعمراهؼ سمح٤مًم٦م ُمـ ( 2)

 .ضمًٛمف قمٛمقًُم٤م
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ٓؾمتخدام  حتًلم اًم٘مدرات-

 اًمٙمالم ًمٚمتٕمٌػم قمـ اًمٜمٗمس.

قمدم اإلٟمّم٤مت ًممسم٤مء، ُمع -

إفمٝم٤مر قمدم آطمؽمام هلؿ ذم 

 سمٕمض إطمٞم٤من.

شم٠مصمػم إصدىم٤مء واًمت٠مصمر -

 سمتٍموم٤مهتؿ وشم٘مٚمٞمدهؿ.

 ٟمِم٤مط ُمٗمرط.

 عمٞمؾ إمم اًمتٍموم٤مت اًمٓمٗمقًمٞم٦م.-

 حتديد أظمٓم٤مء ًممسم٤مء.-

اًمٌح٨م قمـ أؿمخ٤مص آظمريـ -

إلقمٓم٤مء آهتامم واحل٥م هلؿ 

 ٤موم٦م إمم أسم٤مء.سم٤مإلو

 آهتاممات:* 

اًمتٗمٙمػم ذم اعمًت٘مٌؾ احل٤مرض -

 واًم٘مري٥م.

ىمدرة يمٌػمة قمغم اًمٕمٛمؾ -

 واإلٟمت٤مج.

 افتىقر اجلْز:* 

 اخلجؾ.-

 اًمت٤ٌمهل سم٤مًمّمٗم٤مت اًمِمخّمٞم٦م.-

 اعمٞمؾ إمم اخلّمقصٞم٦م.-

صداىم٦م اًمٗمت٤مة ًمٗمت٤مة واًمٗمتك -

 اجلًؿ.

قمدم شم٘مدير أسم٤مء -

واٟمحراف اعمِم٤مقمر سمٕمٞمًدا 

 قمٜمٝمؿ.

اًمًٕمل إمم ظمٚمؼ أصدىم٤مء -

 ضمدد.

اًمتٜم٤مومًٞم٦م وطم٥م اًمًٞمٓمرة -

 قمغم اًمٜمٔمراء.

 ومؽمات ُمـ احلزن.-

اظمت٤ٌمر اًمتج٤مرب اًمداظمٚمٞم٦م -

 ًمتِمٛمؾ يمت٤مسم٦م اعمذيمرات.

 آهتاممات:* 

 اعمٝم٤مرات اًمٕم٘مٚمٞم٦م.-

حتقل سمٕمض اًمٓم٤مىم٤مت -

اجلٜمًٞم٦م واًمٕمدواٟمٞم٦م إمم 

 اهتامُم٤مت إسمداقمٞم٦م.

 افتىقر اجلْز:* 

 جلٜمًٞم٦م.آهتامم سم٤مجل٤مذسمٞم٦م ا-

 شمٖمٞمػم اًمٕمالىم٤مت.-

 ُمِم٤مقمر احل٥م واًمٕم٤مـمٗم٦م.-

 تقجٔف افٍْس:* 

شمٓمقر ومٙمرة اعمث٤مًمٞم٤مت -

 ذم صقرة يمٚمامت.

 روح اًمدقم٤مسم٦م واًمٗمٙم٤مه٦م.-

 اهتامُم٤مت ُمًت٘مرة.-

 اؾمت٘مرار قم٤مـمٗمل سمدرضم٦م أيمؼم.-

اًم٘مدرة قمغم أظمذ ىمرارات -

 ُمًت٘مٚم٦م.

اًم٘مدرة قمغم اًمقصقل إمم احلؾ -

 اًمقؾمط.

 اًمٙمؼمي٤مء ذم اًمٕمٛمؾ.-

 آقمتامد قمغم اًمٜمٗمس.-

 إفمٝم٤مر اهتامم ًممظمريـ.-

 آهتاممات:* 

 قم٤مدات حمددة ذم اًمٕمٛمؾ.-

 ازدي٤مد آهتامم سم٤معمًت٘مٌؾ.-

إومٙم٤مر اخل٤مص٦م سمدور اعمراهؼ ذم -

 احلٞم٤مة.

 افتىقر اجلْز:* 

 قمالىم٤مت قم٤مـمٗمٞم٦م ضم٤مدة.-

 هقي٦م ضمٜمًٞم٦م واوح٦م.-

 اًم٘مدرة قمغم احل٥م اإلُي٤ميب.-

 تقجٔف افٍْس:* 
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)أي صداؿة مـ ٍٕس ًمٗمتك 

 .افْقع(

 سمٕمد اًمٌٜم٤مت قمـ اًمٌٜملم.-

 ٔف افٍْس:تقج* 

 اًم٘مدرة قمغم إومٙم٤مر اعمجردة.-

دمرسم٦م اًمًج٤مئر واًمٙمحقًمٞم٤مت -

 واعمخدرات.

 

 واظمتٞم٤مر اًم٘مدوة.

 فمٝمقر دور اًمْمٛمػم.-

اًم٘مدرة اًمٕم٤مًمٞم٦م قمغم حتديد -

 إهداف ورؾمٛمٝم٤م.

 

 سمٕمد اًمٜمٔمر.-

اًمؽميمٞمز قمغم اًمٙمراُم٦م واطمؽمام -

 اًمذات.

اًم٘مدرة قمغم ووع أهداف حمددة -

 ُمع اشم٤ٌمقمٝم٤م.

ىمٌقل اًمٕم٤مدات احلْم٤مري٦م -

 وآضمتامقمٞم٦م.

 

 

 : افتٌرات افٍْسٔة دم شـ ادراهَة

طملم يالطمظ اًمتٖمػمات  ٝم٤مدهوي٘مؾ ٟمقُمف ويٙمثر ؾُم  يّم٤مب اعمراهؼ سمح٤مًم٦م ُمـ اًمِمد -

 .٤ماًمتل حتدث ذم ضمًٛمف قمٛمقُمً 

اًمْمٞم٤مع واًم٘مٚمؼ ومٝمق مل يٕمد اًمٓمٗمؾ اًمّمٖمػم وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف مل يٙمتٛمؾ  طم٤مًم٦م -

ٟمْمجف ويرومض آقمتامد قمغم واًمديف ويٗمْمؾ أن يٜمٗمّمؾ قمٜمٝمام ذم طملم أٟمف ٓ يٙمقن 

 قمغم آؾمت٘مالًمٞم٦م اًمت٤مُم٦م وآقمتامد قمغم ٟمٗمًف. اىم٤مدرً 

اًمٕمّمٌٞم٦م، ويًتث٤مر سمًٝمقًم٦م ٕىمؾ ؾم٥ٌم ُمـ إؾم٤ٌمب أو يٗم٘مد ؿمٝمٞمتف ًمٚمٓمٕم٤مم  -

   ُمف ويٙمثر ؾمٝم٤مده.وي٘مؾ ٟمق
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ٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمجد ومٞمف ًم ٟم٤مدسمرشمقمٜمد ومٜمحـ : فٍوؾ هذه ادرحِة افًّرية دم افُتاب وافسْة

أصمٜمك اهلل ـ ذم يمت٤مسمف قمغم جمٛمققم٦م ُمـ اًمِم٤ٌمب : ؾّثاًل أُمثٚم٦م يمثػمة ًمِم٤ٌمب ذوي قمزم وإيامن، 

ُي٘متدى سمف جلٛمٞمع اًمِم٤ٌمب ذم  اًمٙم٤مُمؾ واًمتزُمقا سمف، ومٙم٤مٟمقا ىمدوًة ص٤محل٦ًم وُمثاًل  متًٙمقا سم٤مإليامن

 [13: ]افُٓػ ﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿ :قمٜمٝمؿ اهلل مجٞمع اًمٕمّمقر، ىم٤مل

ه١مٓء اًمِم٤ٌمب ممـ قمرومقا سمٚم٘م٥م أهؾ اًمٙمٝمػ شم٤ًمسم٘مقا ذم ـمريؼ اهلداي٦م واإليامن، ومل يٜمخرـمقا 

ذم ؾمٚمؽ اًمٖمقاي٦م واًمْمالل، ومل يٜمٖمٛمًقا ذم رذائؾ اعمجتٛمع، وًمٕمؾ اًمن ذم ذًمؽ هق أهنؿ 

ايمتًٌقا ُمـ ؿم٤ٌمهبؿ ىمقة اًمٕمزم واإلرادة اًمتل دومٕمتٝمؿ إمم اىمتح٤مم اعمخ٤مـمر واًمّمٕم٤مب، ظم٤مص٦م 

 .(1)واقمت٘مدوا أن ذًمؽ هق ـمريؼ اًمّمقابُمٜمذ آُمٜمقا 

ُمـ اًمِم٤ٌمب اًمذيـ آُمٜمقا سمدقمقة اخلٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ وٟمٍموا  ٤ميمذًمؽ ومٚم٘مد يم٤من ٟمٌل اهلل ًمقـمً 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ﴿: هذه اًمدقمقة، وذم ذًمؽ ي٘مقل اهلل

ذم ُم٘متٌؾ قمٛمره، خيؼمه أسمقه  ٤مىمقيً  ٤مومتٞمً  ٤م، وهذا ٟمٌل اهلل إؾمامقمٞمؾ يم٤من ؿم٤مسمً [26: ]اًمٕمٜمٙمٌقت ﴾گ

ًٓ  ٤مـمققمً  ٤مأن ىمدم ٟمٗمًؽ ذسمٞمحً  ُمـ اهلل هلام، وم٢مذا سمف يٕمٚمـ اُمتث٤مًمف وإذقم٤مٟمف  ااظمت٤ٌمرً  ،ُٕمر اهلل واُمتث٤م

ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث  ﴿ :ُٕمر رسمف، ومٞم٘مقل يمام طمٙمك اًم٘مرآن قمغم ًم٤ًمٟمف

إُمر، أن يرومض هذا  ڠ ، وىمد يم٤من ذم إُمٙم٤من إؾمامقمٞمؾ[142: ]اًمّم٤موم٤مت ﴾   يث حج

-ًمٙمٜمف اؾمتٕمغم قمغم ٟمٗمًف، ودومٕمتف ىمقة إيامٟمف سمرسمف إمم اعم٤ٌمدرة سم٤مإلذقم٤من وآؾمتًالم ُٕمره 

: وسمذًمؽ اؾمتحؼ صمٜم٤مء اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف، وختٚمٞمد ذيمره ذم يمؾ إضمٞم٤مل، وم٘م٤مل -ؾمٌح٤مٟمف ضمؾ ؿم٠مٟمف

                                                   

رمحف اهلل وـمٞم٥م -ضم٤مد احلؼ قمكم ضم٤مد احلؼ، ؿمٞمخ إزهر اًمراطمؾ /راضمع يمت٤مب سمحقث وومت٤موى إؾمالُمٞم٦م: ًمٚمِمٞمخ( 1)

 ( ط. إزهر اًمنميػ.4/396) -صمراه

 الشباب لؿاذا؟!
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ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿

 [.55، 54: ]ُمريؿ  ﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

اًمٜمامء واًم٘مقة، : أن اًمت٠مصٞمؾ اًمٚمٖمقي ًمٙمٚمٛم٦م اًمِم٤ٌمب يدل قمغم أُمريـ مه٤موؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م 

وذم اإلؾمالم أُمثٚم٦م يمثػمة ًمٚمِم٤ٌمب اعم١مُمـ اعمخٚمص اًم٘مقي اًمٗمتل، ومٚم٘مد ورد ذم يمت٤مب اهلل أُمثٚم٦م 

شمٌلم سمجالء يمٞمػ أن اًمٕم٘مٞمدة إذا رؾمخ٧م ذم اًم٘مٚمقب وإذه٤من شمٙمقن أىمقى وأصم٧ٌم ُمـ اجل٤ٌمل 

وىم٤مص ت أؾمٚمؿ وهق ؿم٤مب، وطم٤مول أسمقاه رده قمـ ديٜمف سمٙمؾ  اًمراؾمٞم٤مت، ومٝمذا ؾمٕمد سمـ أيب

ذم إسمٕم٤مده قمـ إؾمالُمف،  ذم صده قمـ ـمريؼ اهلدى واًمٜمقر أُماًل  اؿمديدً  اوؾمٞمٚم٦م، واضمتٝمدا اضمتٝم٤مدً 

ومام يم٤من ُمٜمف إٓ اإلسار قمغم اًمتٛمًؽ سمديٜمف وإؾمالُمف، سمؾ مل يتزقمزع إيامٟمف ومل خيتؾ ي٘مٞمٜمف ذم رسمف 

)أٟمف ٟمزًم٧م ذم ؾمٕمد آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، : أسمٞمف ومٕمـ ُمّمٕم٥م سمـ ؾمٕمد قمـ -ضمؾ وقمال-

: ثؿ ؿافت ففطمتك يٙمٗمر سمديٜمف، وٓ شم٠ميمؾ وٓ شمنمب،  اطَمَٚمَٗم٧م أمُّ ؾمٕمٍد أٓ شمٙمٚمٛمف أسمدً : ؿال

طمتك أهمٌم  ٤موَمَٛمَٙمث٧م صمالصمً : ؿالَزقمٛم٧م أن اهلل وص٤مك سمقاًمديؽ، وأٟم٤م أُمؽ وأٟم٤م آُمرك هبذا، 

ـٌ هل٤م ُي٘م٤مُل ًمف  هذه ٕ قمامرة ومً٘م٤مه٤م ومجٕمٚم٧م شمدقمق قمغم ؾمٕمد وم٠مٟمزل اهلل قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اجلٝمد، وم٘م٤مم اسم

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿: أي٦م

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ڌ ڌ ڎ ڎ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 .(1)[(15، 14: ]ًم٘مامن ﴾ ہ ہ

ُمٜمزًم٦م وُمـ اؾمت٘مرأ آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٌمء ُمـ اًمتٛمٝمؾ واًمٌّمػمة ؾمٞمجد أن ًمٚمِم٤ٌمب 

 يمؼمى ٓ شمداٟمٞمٝم٤م ُمٜمزًم٦م ذم آي٤مت اًم٘مرآن، وًمقٓ ظمِمٞم٦م اإلـم٤مًم٦م ًمٗمّمٚم٧م ذم ذًمؽ.

 : طـاية السـة الـبقية بالشباب

                                                   

 (.1748( رواه ُمًٚمؿ، يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، )1)
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ًم٘مد قمٜمٞم٧م اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة سم٤مًمِم٤ٌمب، وىمدُم٧م هلؿ أومْمؾ اعم٘مقُم٤مت، وأرىمك اعم١مهالت، وأىمقم 

، ًمف ؿمخّمٞمتف اعمٛمٞمزة، أهٌؾ  ، ُم١مُمـ، ضمٚمد ىمقيٍّ حلٛمؾ اًمرؾم٤مًم٦م اًمًٌؾ، إلُي٤مد ؿم٤ٌمب ؾَمقيٍّ

وشم٠مدي٦م إُم٤مٟم٦م وىمٞم٤مدة ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة إلٟم٘م٤مذ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمـ طمػمهت٤م، واًمقصقل هب٤م إمم ـمريؼ اًمٜمقر 

 واهلداي٦م واًمرؿم٤مد وإُمـ وآؾمت٘مرار واًمًٕم٤مدة.

وعم٤م يم٤من ًمٚمِم٤ٌمب هذه إمهٞم٦م وم٘مد ورد ذيمرهؿ ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م 

، وُمـ ذًمؽ طمدي٨م أيب (1)ت٤ٌمرهؿ اًم٘مقة احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمألُم٦مًمٚمدًٓم٦م قمغم رضورة آقمتٜم٤مء هبؿ سم٤مقم

اإلمام افًادل، : )شبًة ييِٓؿ اهلل دم طِف يقم ٓ طؾ إٓ طِف: ىم٤مل ًمٜمٌل هريرة ت قمـ ا

وصاب ٕنٖ دم ظبادة ربف، ورجؾ ؿِبف مًِؼ بادساجد، ورجالن حتابا دم اهلل اجتًّا ظِٔف وتٍرؿا 

ؾَال إين أخاف اهلل، ورجؾ تهدق بهدؿة  ظِٔف، ورجؾ ضِبتف امرأة ذات مْهب ومجال

 .(2)ؾٍاضت ظْٔاه( اؾٖخٍاها حتك ٓ تًِؿ صامفف ما تٍْؼ ئّْف، ورجؾ ذـر اهلل خافًٔ 

يمٜم٧م أُمٌم ُمع قمٌد اهلل سمٛمٜمك : أطمد أصح٤مب قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ت ىم٤مل-وقمـ قمٚم٘مٛم٦م 

زوضمؽ ؿم٤مسم٦م ًمٕمٚمٝم٤م ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ أٓ ٟم: ؾَال فف ظثامنوم٘م٤مم ُمٕمف حيدصمف،  ومٚم٘مٞمف قمثامن 

:  ًمئـ ىمٚم٧م ذًمؽ ومٚم٘مد ىم٤مل ًمٜم٤م رؾمقل اهلل: ؾَال ظبد اهللشمذيمرك سمٕمض ُم٤م ُم٣م ُمـ زُم٤مٟمؽ، 

)يا مًؼ افنباب مـ اشتىاع مُْؿ افباءة ؾِٔتزوج ؾٕ٘ف أؽض فِبك وأحهـ فٍِرج، ومـ مل 

 .(3)يستىع ؾًِٔف بافهقم ؾٕ٘ف فف وجاء(

                                                   

ًمٚمِم٤ٌمب:  ٤مقن طمديثً ( عمٕمروم٦م قمٜم٤مي٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م سمٛمرطمٚم٦م اًمِم٤ٌمب وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ أطمٙم٤مم، ومٚمػماضمع يمت٤مب: أرسمٕم1)

سمدر راؿمد آل دظمٜم٤من اًمدوهي، ط. دار اًمّمٛمٞمٕمل، ويمت٤مب: اخلالص٦م ذم ذح إرسمٕملم اًمِم٤ٌمسمٞم٦م: /ًمٚمِمٞمخ

 قمكم سمـ ٟم٤ميػ اًمِمحقد، وهق ُمٜمِمقر قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م قمغم ُمقىمع )صٞمد اًمٗمقائد(./ًمٚمِمٞمخ

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.2)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.3)
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 .(1)(اؾال هترمقا أبًد إن فُؿ أن تنبقا : )يَال ٕهؾ اجلْة: وىم٤مل 

 .(2))إن ربؽ فًٔجب فِناب فٔس فف صبقة(: ىم٤مل ًمٜمٌل أن ا ٤موقمـ قم٘م٦ٌم ُمرومققمً 

هلل درُّ هذا اًمِم٤مب اًمّم٤مًمح!! ُم٤م أقمٔمؿ ُمٙم٤مٟمتف!! ومٚمق مل يٙمـ ًمف ُمـ صمٜم٤مء إٓ أن يٕمج٥م رسمف  

مٔؾ إػ اهلقى : فُقٕف فٔست فف صبقة، أي اؾٔجزل فف أجرً  ايًيؿ ظْده ؿدرً »ُمٜمف ًمٙمٗمك، 

وهذا ظزيز ٕادر، : بحسـ اظتٔاده فِخر وؿقة ظزيّتف دم افبًد ظـ افؼ، ؿال حجة اإلشالم

 .(3)شؾِذفؽ ُؿِرَن بافتًجب

ٓ تزول ؿدما ابـ آدم يقم افَٔامة ظْد »:  ىم٤مل رؾمقل اهلل: ىم٤مل وقمـ اسمـ ُمًٕمقد      

ظـ ظّره ؾٔام أؾْاه، وظـ صبابف ؾٔام أباله، وظـ مافف مـ أيـ اـتسبف : ربف، حتك يسٖل ظـ مخس

 (4)!؟شوؾٔؿ إٍَٔف، وماذا ظّؾ ؾٔام ظِؿ

رأيت افًّؾ دم  كيا مًؼ افنباب اظِّقا ؾٕ٘»: سمٜم٧م ؾمػميـ طملم ىم٤مًم٧م ٦مطمٗمّم رُّ وهلل دَ 

 .(5)شافنباب هق افَقة، ؾافنّس ٓ متأل افْٓار دم آخره ـام متِٗه دم أوفف

 دًٓم٦م واوح٦م قمغم اهتامم ٟمٌٞمٜم٤م واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م زاظمرة سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمّمح٤مح اًمتل شمدل 

إمم  ، ويمٞمػ ٓ شمٜمٍمف مه٦م رؾمقل اهلل (6)سم٤مًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ ومقق أي أرض وحت٧م أي ؾمامء

                                                   

 (.2837( رواه ُمًٚمؿ: )1)

د إؾمٜم٤مده 2) ( إؾمٜم٤مده ضمٞمد: رواه اًمروي٤مين ذم ُمًٜمده، وأمحد واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم، وأسمق يٕمغم واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م وضمقَّ

 (.6/435اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )

 ( ط. ُمٙمت٦ٌم ُمٍم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم.2/263]ومٞمض اًم٘مدير[ ًمٚمٛمٜم٤موي )( راضمع يمت٤مب: 3)

 [.7299د، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع ]( رواه اًمؽمُمذي قمـ اسمـ ُمًٕمق4)

 ( ط. ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ.1/263ؾمٞمد اًمٕمٗم٤مين )/( راضمع يمت٤مب ]شمرـمٞم٥م إومقاه سمذيمر ُمـ ئمٚمٝمؿ اهلل[ ًمٚمديمتقر5)

هق ظمػم اًمٜم٤مس شمٕمٚمٞماًم وشمرسمٞم٦م، وىمد يم٤من يٕم٤مُمؾ اًمِم٤ٌمب اًم٤ٌمًمٖملم يمام يٕم٤مُمؾ ؾم٤مئر  ( ُمـ اعم٘مرر ؾمٚمًٗم٤م: أن اًمٜمٌل 6)

ي٠مذن  اًمرضم٤مل، ومٗمل اجلٝم٤مد اًمذي يٙمقن ومٞمف اًم٘متؾ وإراىم٦م اًمدُم٤مء )واًمذي ٓ حيتٛمٚمف إؿمداء ُمـ اًمرضم٤مل( يم٤من 
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اًم٘مقيِّ  زره وٟمٍمه مج٤مقم٦م ُمـ اًمِم٤ٌمبآوهق ذم زهرة ؿم٤ٌمسمف، و  ٨َم ٕمِ اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمِم٤ٌمب وىمد سمُ 

  .ومٙم٤مٟمقا احلّمـ اًمقاىمل ًمٚمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م آٟمذاك اًمٗمتلِّ 

 ذاك اجلٞمؾ إول ًمٞمٙمقن ومرـًم٤م ًمألُم٦م، وطم٤مُماًل  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-وُم٤م يم٤من اظمتٞم٤مر اهلل 

ظمػم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد، طمٞم٨م اصٓمٗمك رسمٜم٤ًم حمٛمًدا  ، ومٝمؿًمٚمرؾم٤مًم٦م قمًٌث٤م، سمؾ قمـ طمٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م ُمٜمٝمؿ

، ومقضمد ىمٚمقب أصح٤مسمف سمرؾم٤مًمتف، صمؿ ٟمٔمر ذم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد سمٕمد ىمٚم٥م حمٛمد  ًمٜمٗمًف وم٤مسمتٕمثف

 ة ديٜمف وذقمف، ومٚمٚمف درهؿ أمجٕملم!!ومح٤مظمػم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد، ومجٕمٚمٝمؿ وزراء ٟمٌٞمف، 

آؾمتزادة ومٚمػماضمع دواويـ اًمًٜم٦م،  رهم٥م ذمواحلدي٨م طمقل هذا اعمٕمٜمك ـمقيؾ اًمذيؾ، ومٛمـ 

أيمثر ؿم٤ٌمب اًمّمح٤مسم٦م، ويمٞمػ شمٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ  إطمّم٤مء أؾمامءويمت٥م اًمًػم واًمؽماضمؿ ًمٞم٘مػ قمغم 

ُمـ شمقضمٞمف اًمِم٤ٌمب وآقمتٜم٤مء هبؿ ذم يم٤موم٦م  طم٘مٞم٘م٦م ُمقىمػ ٟمٌٞمٜم٤م ؟! ورؾمقل اهلل 

__________________________ 

طملم خيرج ًمٚمٖمزو  ًمٚمِم٤ٌمب اًمذيـ شم٠مهٚمقا ًمف سم٤معمِم٤مريم٦م ومٞمف ُمع اعمًٚمٛملم ؿم٠مهنؿ ؿم٠من ؾم٤مئر اًمرضم٤مل، وم٘مد يم٤من 

 يتٗم٘مد اجلٞمش ومٛمـ رآه صٖمػًما أقم٤مده، وُمـ يم٤من همػم ذًمؽ أذن ًمف.

قمـ ذًمؽ وم٘م٤مل  ُم٘مٞم٤مؾًم٤م واوًح٤م ذم اًمتٗمريؼ سملم اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم وهق اًمٌٚمقغ، ومٚم٘مد أظمؼم اسمـ قمٛمر  وضمٕمؾ اًمٜمٌل 

م اخلٜمدق وأٟم٤م اسمـ يقم أطمد ذم اًم٘مت٤مل وأٟم٤م اسمـ أرسمع قمنمة ؾمٜم٦م ومٚمؿ ُُيزين، وقمروٜمل يق قمروٜمل رؾمقل اهلل 

 رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. ش. مخس قمنمة ؾمٜم٦م وم٠مضم٤مزين

ؾمٌٕم٦م قمنم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وهؿ أسمٜم٤مء أرسمع قمنمة ؾمٜم٦م: ٕٟمف مل يرهؿ سمٚمٖمقا، صمؿ قمروقا قمٚمٞمف  . وم٘مد ردَّ اًمٜمٌل .وقمٚمٞمف

وأٟم٤م »سم٘مقًمف: وهؿ أسمٜم٤مء مخس قمنمة وم٠مضم٤مزهؿ، واعمراد سم٘مقل اسمـ قمٛمر: وأٟم٤م اسمـ أرسمع قمنمة ؾمٜم٦م: أي ـمٕمٜم٧م ومٞمٝم٤م، و

اسمـ مخس قمنمة ؾمٜم٦م، أي اؾمتٙمٛمٚمتٝم٤م: ٕن همزوة أطمد يم٤مٟم٧م ذم ؿمقال ؾمٜم٦م صمالث، واخلٜمدق يم٤مٟم٧م ذم مج٤مدى ؾمٜم٦م 

ر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وهؿ أسمٜم٤مء أرسمع قمنم ٕٟمف مل ـؾمٌٕم٦م قمِم . ردَّ اًمٜمٌل ... ىم٤مل اًم٘مٛمقزم: ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل.ؾائدة...مخس

 ..وم٠مضم٤مزهؿ، ُمٜمٝمؿ زيد سمـ صم٤مسم٧م، وراومع سمـ ظمدي٩م، واسمـ قمٛمريرهؿ سمٚمٖمقا، صمؿ قمروقا قمٚمٞمف وهؿ أسمٜم٤مء مخس قمنمة 

حمٛمد اًمنمسمٞمٜمل اخلٓمٞم٥م قمغم ُمتـ اعمٜمٝم٤مج ًمإلُم٤مم /ذح اًمِمٞمخش ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج»راضمع 

 قمٞمًك اًم٤ٌميب احلٚمٌل. -( ط. دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م 2/166اًمٜمقوي )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

424 

 

 .(1)ٓت٤ماعمج

                                                   

 .-رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم-مجٕمٜم٤مه ُمـ سمٓمقن يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ  -وقان اهلل قمٚمٞمٝمؿر-( هذا إطمّم٤مء ٕيمثر ؿم٤ٌمب اًمّمح٤مسم٦م 1)

 أشامء صباب افهحابة

  اشؿ افهحايب م

إسمراهٞمؿ سمـ احل٤مرث سمـ  1

 ظم٤مًمد
 وًمد سم٤محلٌِم٦م

إرىمؿ سمـ أيب  2

 إرىمؿ

 83وهق اسمـ  53شمقذم 

 ؾمٜم٦م 24وًمف  وًمد ذم اإلؾمالم وُم٤مت اًمٜمٌل  أؾم٤مُم٦م سمـ زيد 3

 ؾمٜم٦م 84وقمٛمره  66شمقذم ؾمٜم٦م  أؾمامء سمـ طم٤مرصم٦م 4

أؾمٞمد سمـ فمٝمػم سمـ  5

 راومع

 اؾمتّمٖمر يقم أطمد

 ؾمٜملم 14يم٤من قمٛمره قمٜمد اهلجرة  أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 6

أوس سمـ صم٤مسم٧م  7

 إٟمّم٤مري
 اؾمتّمٖمر ذم أطمد

 أؾمٚمؿ وهق همالم ىمٌؾ اهلجرة إي٤مس سمـ ُمٕم٤مذ 8

 أؾمٚمؿ يقم اًمٗمتح وهق همالم يٗمٕمف أيٛمـ سمـ ظمزيؿ 9

 اؾمتّمٖمر ذم سمدر اًمؼماء سمـ قم٤مزب 14

 وهق صٖمػم ُم٤مت اًمٜمٌل  سمن سمـ أرـم٠مة 11

سمنم سمـ ُمٕم٤مذ  12

 إؾمدي

 14وهق اسمـ  صغم ظمٚمػ اًمٜمٌل 

13 

 

سمٙمر سمـ اًمِمداخ 

 اًمٚمٞمثل

 وهق همالم يم٤من ممـ خيدم اًمٜمٌل 

 ؾمٜم٦م 84وًمف  64ُم٤مت ؾمٜم٦م  سمالل سمـ احل٤مرث 14

صم٤مسم٧م سمـ روم٤مقمف  15

 إٟمّم٤مري

 يم٤من يتٞماًم ذم طمجر قمٛمف

= 
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__________________________ 

سمـ اًمْمح٤مك  صم٤مسم٧م 16

 اخلزرضمل

  وًمد ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

صمٕمٚم٦ٌم سمـ أيب ُم٤مًمؽ  17

 اًم٘مرفمل

 يم٤من ممـ مل يٜم٧ٌم ذم سمٜمل ىمرئم٦م

ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل  18

 سمـ رئ٤مب

 اؾمتّمٖمر ذم أطمد

ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل  19

سمـ قمٛمرو سمـ 

 طمرام

 77أو  73أو  74أو  78ُم٤مت 

ضمٕمٗمر سمـ أيب  24

 ـم٤مًم٥م

 يم٤من أؾمـ ُمـ قمكم سمٕمنم

قمٌد اهلل ضمٜمدب سمـ  21

 اًمٌجكم

همالًُم٤م طمزوًرا يم٤من قمغم قمٝمد اًمٜمٌل 

احل٤مرث سمـ طم٤مـم٥م  22

 سمـ احل٤مرث

 وًمد ذم احلٌِم٦م

 اؾمتِمٝمد ذم سمدر وهق همالم طم٤مرصم٦م سمـ هاىم٦م 23

 ؾمٜم٦م 12 قمٛمره قمٜمد ووم٤مة اًمٜمٌل  طمٌٞم٥م سمـ ُمًٚمٛم٦م 24

احلًـ سمـ قمكم سمـ  25

 أيب ـم٤مًم٥م

 وًمد ذم اإلؾمالم 

احلًلم سمـ قمكم سمـ  26

 أيب ـم٤مًم٥م

 وًمد ذم اإلؾمالم

 وًمد ذم اإلؾمالم طمنمج 27

محزة سمـ قمٛمرو  28

 إؾمٚمٛمل

 84أو  71وهق اسمـ  61شمقذم ؾمٜم٦م 

 وُمًح رأؾمف جلده صح٦ٌم، دقم٤م ًمف  طمٜمٔمٚم٦م سمـ طمذيؿ 29

 34اؾمتِمٝمد يقم اًمرضمٞمع وقمٛمره  ظم٤مًمد سمـ اًمٌٙمػم 34

= 
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__________________________ 

 63، وىمٞمؾ 73وقمٛمره  37ُم٤مت ؾمٜم٦م  ظم٤ٌمب سمـ إرت 31

 وهق همالم صٖمػم ًم٘مل اًمٜمٌل  ذؤي٥م سمـ ؿمٕمتؿ 32

 اؾمتّمٖمر يقم سمدر راومع سمـ ظمدي٩م 33

راومع سمـ قمٛمرو سمـ  34

 هالل اعمزين

 وهق وصٞمػ ؾمٛمع ُمـ اًمٜمٌل 

رسمٞمٕم٦م سمـ أيمثؿ سمـ  35

 ؾمخؼمة

 اؾمتِمٝمد سمخٞمؼم وهق اسمـ صمالصملم

روم٤مقم٦م سمـ ىمرفم٦م  36

 اًم٘مرفمل

 يم٤من ممـ مل يٜم٧ٌم ذم سمٜمل ىمرئم٦م

 8ؾمٜم٦م، وىمٞمؾ  12أؾمٚمؿ وًمف  اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام 38

زي٤مد سمـ قمٌد اهلل سمـ  39

 ُم٤مًمؽ

 وومد ُمع ىمقُمف وهق ؿم٤مب

 اؾمتّمٖمر يقم أطمد زيد سمـ أرىمؿ 44

 اؾمتّمٖمر يقم سمدر زيد سمـ صم٤مسم٧م 41

 اؾمتّمٖمر يقم أطمد زيد سمـ ضم٤مري٦م 42

زيد سمـ ظم٤مًمد  43

 اجلٝمٜمل

 85وقمٛمره  68وىمٞمؾ  78ُم٤مت 

اًم٤ًمئ٥م سمـ إىمرع  44

 اًمث٘مٗمل

 رأؾمف وهق همالم ُمًح اًمٜمٌل 

اًم٤ًمئ٥م سمـ قمثامن  45

 سمـ ُمْمٕمقن

 اؾمتِمٝمد ذم اًمٞمامُم٦م وهق اسمـ سمْمع وصمالصملم

 وهق اسمـ ؾمٌع أو ؾم٧م طم٩م ُمع اًمٜمٌل  اًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد 46

 وهق طمدث يٙم٤مد أن يٌٚمغ ىمدم إمم اًمٜمٌل  ؾم٤ممل سمـ طمرُمٚم٦م 47

ؾم٤ممل ُمقمم أيب  48

 طمذيٗم٦م

  سمٚمغ ُمٌٚمغ اًمرضم٤مل ذم قمٝمده 

 اؾمتّمٖمر ذم أطمد ؾمٕمد سمـ سمجػم 49

= 
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__________________________ 

 25ؿمٝمد سمدًرا وهق اسمـ  ؾمٕمد سمـ ظمقًم٦م 54

 يم٤من ُمـ أىمران أٟمس ؾمٕمد اًمدود 51

ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ  52

)أسمق ؾمٕمٞمد 

 اخلدري(

 اؾمتّمٖمر ذم أطمد

 ؾمٜم٦م 17يم٤من قمٛمره طملم أؾمٚمؿ  ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص 53

 ؾمٜم٦م 15ؿمٝمد اًمٗمتح وهق اسمـ  ؾمٕمٞمد سمـ طمري٨م  54

ؾمٕمٞمد سمـ ظم٤مًمد سمـ  55

ؾمٕمٞمد سمـ 

 اًمٕم٤مص

 وًمد سم٤محلٌِم٦م

 وقم٤مش سمْمًٕم٤م وؾمٌٕملم ؾمٜم٦م 52أو  51أو  54ُم٤مت ؾمٜم٦م  ؾمٕمٞمد سمـ زيد 56

ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص  57

سمـ ؾمٕمٞمد سمـ 

 اًمٕم٤مص

 ؾمٜملم 9 قمٛمره يقم ُم٤مت اًمٜمٌل 

 

ؾمٚمٛم٦م سمـ ؾمالُم٦م  58

 سمـ وىمش

 74وهق اسمـ  45ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 ه٤مضمرت أُمف وهق ذم طمجره٤م ؾمٚمٛم٦م سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م 59

ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٛمرو سمـ  64

 إيمقع

 84وقمٛمره  64أو  74ُم٤مت ؾمٜم٦م 

ؾمٚمٛمك سمـ ٟمقومؾ سمـ  61

 ُمٕم٤موي٦م اًمدئكم

 9يم٤من ذم آظمر اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي اسمـ 

 وًمد ذم احلٌِم٦م ؾمٚمٞمط سمـ ؾمٚمٞمط 62

 ذم اًمٖمزو رده اًمٜمٌل  ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب 63

 وهق صٖمػم ىمدم إمم اًمٜمٌل  اًمًٛمٞمدع اًمٙمٜم٤مين 64

 24يم٤من قمٛمره ذم اخلٜمدق  ؾمٜم٤من سمـ أيب ؾمٜم٤من 65

 ؾمٜملم 7أو  8وهق اسمـ  ُم٤مت اًمٜمٌل  ؾمٝمؾ سمـ أيب طمثٛم٦م 66

= 
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__________________________ 

 ؾمٜم٦م 15وقمٛمره  ُم٤مت اًمٜمٌل  ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد 67

ؾمٝمؾ سمـ صخر سمـ  68

 واىمد اًمٚمٞمثل

 وهق همالم ىمدم قمغم اًمٜمٌل 

ؾمٝمؾ سمـ قمٛمرو  69

 إٟمّم٤مري

 يم٤من همالًُم٤م وىم٧م اهلجرة

ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو  74

 إٟمّم٤مري

 يم٤من همالًُم٤م وىم٧م اهلجرة

ؿم٤مومع سمـ اًم٤ًمئ٥م  71

 اعمٓمٚمٌل

 وهق ُمؽمقمرع ًم٘مل اًمٜمٌل 

ؿم٤ٌمث سمـ ظمدي٩م  72

اًمٌٚمقي 

 إٟمّم٤مري

 وًمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘م٦ٌم

 75وهق اسمـ  58ُم٤مت  ؿمداد سمـ أوس 73

 34ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم، ىمتؾ ذم أطمد وهق اسمـ  ؿمامس سمـ قمثامن 74

ؿمٜمدي سمـ قمجالن  75

 )أسمق أُم٤مُم٦م(

 ؾمٜم٦م 33وقمٛمره  ُم٤مت اًمٜمٌل 

صٝمٞم٥م سمـ ؾمٜم٤من  76

 اًمروُمل

 74وهق اسمـ  39أو  38ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم ُم٤مت ؾمٜم٦م 

اًمْمح٤مك سمـ ىمٞمس  77

 اًمٗمٝمري

 وهق همالم ي٤مومع ُم٤مت اًمٜمٌل 

ـمٚمح٦م سمـ اًمؼماء  78

 اًمٌٚمقي

 أؾمٚمؿ وهق همالم

 64وًمف  36ُم٤مت ؾمٜم٦م  ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل 79

ـمٚمٞم٥م سمـ قمٛمػم سمـ  84

 وه٥م

 35وقمٛمره  13ىمتؾ ؾمٜم٦م 

 34اؾمتِمٝمد سمٌدر وقمٛمره  قم٤مىمؾ سمـ اًمٌٙمػم 81

= 
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قم٤مُمر سمـ أيب قم٤مُمر  82

 إؿمٕمري

 يم٤من أصٖمر أهؾ اًمًٗمٞمٜم٦م

قم٤مُمر سمـ واصمٚم٦م )أسمق  83

 اًمٓمٗمٞمؾ(

 آظمر ُمـ ُم٤مت ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

قم٤ٌمد سمـ متٞمؿ  84

 إٟمّم٤مري

 ؾمٜملم 5يم٤من ذم اخلٜمدق اسمـ 

قمٌد اًمرمحـ سمـ  85

 إؾمقد

  وًمد ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

قمٌد اًمرمحـ سمـ  86

 أزهر سمـ قمقف

 يقم طمٜملم وهق حمتٚمؿ رأى اًمٜمٌل 

قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب  87

 ؾمؼمة سمـ يزيد

 ُمع أسمٞمف وهق همالم أشمك اًمٜمٌل 

قمٌد اًمرمحـ سمـ  88

 ؾمٝمؾ سمـ زيد

 يم٤من صٖمػًما ذم ظمٞمؼم

قمٌد اًمرمحـ سمـ  89

قمثامن سمـ 

 ُمٔمٕمقن

 ؾمٜملم أو أيمثر 9 أدرك ُمـ طمٞم٤مة اًمٜمٌل 

قمٌد اًمرمحـ سمـ  94

قمامرة سمـ 

 اًمقًمٞمد

 وًمد ىمٌؾ اهلجرة

قمٌد اًمرمحـ سمـ  91

قمٛمر سمـ 

 اخلٓم٤مب

 وًمد ذم اإلؾمالم 

قمٌد اًم٘مدوس  92

 اإلهائٞمكم

 أؾمٚمؿ قمٜمد ُمقشمف وهق همالم

= 
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قمٌد اهلل سمـ سمن  93

 اعم٤مزين

 144وقمٛمره  96أو ؾمٜم٦م  94وقمٛمره  88ُم٤مت ؾمٜم٦م 

قمٌد اهلل سمـ أيب سمٙمر  94

 اًمّمديؼ

 ذم طمدي٨م اهلجرة: وهق همالم ؿم٤مب ومٓمـ.

قمٌد اهلل سمـ صمٕمٚم٦ٌم  95

 ُصَٕمػمسمـ 

 وهق صٖمػم رأى اًمٜمٌل 

قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر  96

 سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 وًمد ذم اإلؾمالم 

قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث  97

 سمـ ضمزء

 86ُم٤مت ؾمٜم٦م 

قمٌد اهلل سمـ أيب  98

 طمٌٞم٦ٌم

 وهق همالم رأى اًمٜمٌل 

قمٌد اهلل سمـ أيب  99

 طمدرد

 81وقمٛمره  71ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 وًمد سمٕمد أطمد قمٌد اهلل سمـ طمٜمٔمٚم٦م 144

 ؾمٜم٦م 62وقمٛمره  58شمقذم ؾمٜم٦م  اهلل سمـ طمقاًمفقمٌد  141

قمٌد اهلل سمـ ظم٤ٌمب  142

 سمـ إرت

  وًمد ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

قمٌد اهلل سمـ رسمٞمٕم٦م  143

 سمـ احل٤مرث

  أرؾمٚمتف أُمف وهق همالم ذم إصمر اًمٜمٌل 

قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم  144

سمـ قمٌد 

 اعمٓمٚم٥م

 ؾمٜم٦م 34ٟمحق ُمـ  قمٛمره يقم شمقذم اًمٜمٌل 

 قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم 145

 سمـ اًمٕمقام

 أول ُمقًمقد ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم اعمديٜم٦م

= 
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قمٌد اهلل سمـ زُمٕم٦م  146

 سمـ إؾمقد

 ؾمٜملم 5يم٤من ًمف ذم اهلجرة 

قمٌد اهلل سمـ ؾم٤مقمدة  147

 سمـ قم٤مئش

  وًمد ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمد  148

 سمـ ظمٞمثٛم٦م

 ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم وهق رديػ أسمٞمف

قمٌد اهلل سمـ ؾمٝمٞمؾ  149

سمـ قمٛمرو 

 اًمٕم٤مُمري

 38احلٌِم٦م، اؾمتِمٝمد سم٤مًمٞمامُم٦م وقمٛمره ُمـ ُمٝم٤مضمري 

قمٌد اهلل سمـ قم٤مُمر  114

 سمـ رسمٞمٕم٦م

 وًمد ذم اإلؾمالم 

 وًمد ذم اإلؾمالم قمٌد اهلل سمـ اًمٕم٤ٌمس 111

قمٌد اهلل سمـ قمٌد سمـ  112

 هالل

 وهق صٖمػم ذه٥م سمف أسمقه إمم اًمٜمٌل 

قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهلل  113

 سمـ أيب أُمٞم٦م

 ؾمٜملم 8وًمف  ىمٌض اًمٜمٌل 

سمـ قمٌدهنؿ قمٌد اهلل  114

)ذو 

 اًمٌج٤مديـ(

 أؾمٚمؿ يقم أؾمٚمؿ وهق يتٞمؿ ذم طمجر قمٛمف قمٝمد اًمٜمٌل ىمد ىم٤مرب اعم٤مئ٦م

قمٌد اهلل سمـ قمت٦ٌم سمـ  115

 ُمًٕمقد

  وًمد ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

قمٌد اهلل سمـ قمٚم٘مٛم٦م  116

 )أيب أورم(

 وىمد ىم٤مرب اعم٤مئ٦م 88أو  86ُم٤مت ؾمٜم٦م 

قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ  117

 اخلٓم٤مب

 اؾمتّمٖمر ذم أطمد
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قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو  118

 احليُمل

 وًمد ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو  119

 سمـ اًمٕم٤مص

 72وقمٛمره  68أو  69أو  65ُم٤مت ؾمٜم٦م 

قمٌد اهلل سمـ قمٞم٤مش  124

 سمـ أيب رسمٞمٕم٦م

 وًمد ذم احلٌِم٦م

قمٌد اهلل سمـ أيب ًمٞمغم  121

 إٟمّم٤مري

 وهق همالم ي٤مومع شمقذم اًمٜمٌل 

 34ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم ؿمٝمد سمدًرا وهق اسمـ  قمٌد اهلل سمـ خمرُم٦م 122

قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمدة  123

 سمـ طمٙمٛم٦م

 أقمت٘متف وم٤مـمٛم٦م وهق صٖمػم ومؽمسمك قمٜمده٤م

قمٌد اهلل سمـ اعمٓمٚم٥م  124

 سمـ أزهر

 وًمد ذم احلٌِم٦م

 64وهق اسمـ  34ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم ُم٤مت ؾمٜم٦م  قمٌد اهلل سمـ ُمٔمٕمقن 125

 ُمـ أىمران قمٌد اًمرمحـ سمـ أزهر قمٌد اهلل سمـ ُمٙمٛمؾ 126

قمٌد اهلل سمـ هِم٤مم  127

 سمـ زهرة

 ًمٚمٝمجرة 4وًمد ؾمٜم٦م 

قمٌد اهلل سمـ اًمقًمٞمد  128

 سمـ اعمٖمػمة

 وهق همالم دظمؾ قمغم اًمٜمٌل 

قمٌد اهلل سمـ يزيد  129

 إٟمّم٤مري

 ؾمٜم٦م 17ؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمروقان وهق اسمـ 

قمٌٞمد اهلل سمـ  134

اًمٕم٤ٌمس سمـ 

 قمٌد اعمٓمٚم٥م

 يم٤من أصٖمر ُمـ أظمٞمف قمٌد اهلل سمًٜم٦م 

= 
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قمٌٞمد سمـ ؾُمَٚمٞمؿ  131

 إٟمّم٤مري

 إيتقين سم٠مصٖمر اًم٘مقم وم٠ميت سمف ىم٤مل 

قمٌٞمد اهلل سمـ ؿمٞم٦ٌم  132

 سمـ رسمٞمٕم٦م

 ؾمٜملم وزي٤مدة 8 ًمف قمٜمد ووم٤مة اًمٜمٌل 

 اؾمتٕمٛمؾ قمغم ُمٙم٦م وقمٛمره ٟمٞمػ وقمنميـ ؾمٜم٦م قمت٤مب سمـ أؾمٞمد 133

 وهق همالم طمدث ؾمامه اًمٜمٌل  قمت٦ٌم سمـ قمٌد 134

 اؾمتّمٖمر يقم أطمد قَمَراسم٦م سمـ أوس 135

 مل ي٘متؾ ذم سمٜمل ىمرئم٦م قمٓمٞم٦م اًم٘مرفمل 136

قم٘م٦ٌم سمـ قمٛمرو  137

)أسمق ُمًٕمقد 

 اًمٌدري(

 يم٤من ؿم٤مسًم٤م ُمـ أىمران ضم٤مسمر ذم اًمًـ

قمكم سمـ أيب اًمٕم٤مص  138

 سمـ اًمرسمٞمع

 شمقذم وىمد ٟم٤مهز آطمتالم

 أول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اًمّمٌٞم٤من قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 139

قمامرة سمـ محزة سمـ  144

 قمٌد اعمٓمٚم٥م

  وًمد ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

 وًمد ذم احلٌِم٦م أيب ؾمٚمٛم٦مقمٛمر سمـ  141

قمٛمرو سمـ طمري٨م  142

 اًم٘مرر

 وًمد ذم اإلؾمالم 

 أم ىمقُمف وهق صٖمػم قمٛمرو سمـ ؾمٚمِٛمف 143

 قمٜمد اطمتالُمف سم٤ميع اًمٜمٌل  قمٛمػم سمـ طمٌٞم٥م  144

 يم٤من يتٞماًم ذم طمجر اجلالس قمٛمػم سمـ ؾمٕمد  145

قمٛمػم سمـ أيب  146

 وىم٤مص

 ؾمٜم٦م 16اؾمتِمٝمد ذم سمدر وهق اسمـ 

 وهق همالم وومد سمف أسمقه إمم اًمٜمٌل  اًم٘مٕم٘م٤معقمقف سمـ  147

= 
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قمقن سمـ ضمٕمٗمر سمـ  148

 أيب ـم٤مًم٥م

 وًمد ذم احلٌِم٦م

 يم٤من صًٌٞم٤م يرُمل ٟمخؾ إٟمّم٤مر قمْمٞمِّػ سمـ احلرث 149

 ذه٧ٌم سمف أُمف إمم اًمٜمٌل ومٛمًح رأؾمف ومرىمد اًمٕمجكم 154

 يم٤من ؿم٤مسًم٤م ذم طمج٦م اًمقداع اًمٗمْمؾ سمـ قم٤ٌمس 151

ىمثؿ سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ  152

 قمٌد اعمٓمٚم٥م

  وًمد ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

 68وقمٛمره  36شمقذم ؾمٜم٦م  ىمداُم٦م سمـ ُمٔمٕمقن 153

يمثػم سمـ اًم٤ًمئ٥م  154

 اًم٘مرفمل

 مل يٜم٧ٌم ذم سمٜمل ىمرئم٦م

يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٞمؿ  155

 اًم٘مرفمل

 مل يٜم٧ٌم ذم سمٜمل ىمرئم٦م

يمٕم٥م سمـ قمٛمرو  156

 إٟمّم٤مري

 ؾمٜم٦م 24ؿمٝمد سمدًرا وهق اسمـ 

 وٟمحـ ؿم٦ٌٌم ُمت٘م٤مرسمقن ىم٤مل: أشمٞمٜم٤م اًمٜمٌل  ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث 157

ع سمـ ضم٤مري٦م 158  يم٤من طمدصًم٤م ىمد مجع اًم٘مرآن  جمٛمِّ

حمٛمد سمـ أٟمس سمـ  159

 ومْم٤مًم٦م

 وًمد ىمٌؾ اهلجرة سم٠مؾمٌققملم

حمٛمد سمـ اجلد سمـ  164

 ىمٞمس

  وًمد ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ  174

 أيب ـم٤مًم٥م

 وًمد ذم احلٌِم٦م

 وًمد ذم احلٌِم٦م حمٛمد سمـ طم٤مـم٥م 171

حمٛمد سمـ أيب  172

طمذيٗم٦م سمـ 

 قمت٦ٌم

 وًمد ذم احلٌِم٦م

= 
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حمٛمد سمـ صٞمٗمل سمـ  173

 أُمٞم٦م

  وًمد ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

 حمٛمًدا ؾمامه اًمٜمٌل  حمٛمد سمـ وٛمرة 174

حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م سمـ  175

 قمٌٞمد اهلل

  وًمد ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

حمٛمد سمـ قم٤ٌمس سمـ  176

 ٟمْمٚمف

 حمٛمًدا ؾمامه اًمٜمٌل 

حمٛمد سمـ قمٌد اهلل  177

 سمـ ضمحش

 ذم اإلؾمالم ىمٌؾ اهلجرة سمخٛمس وًمد

حمٛمد سمـ قمثامن سمـ  178

 سمنم

  وًمد ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ  179

 اًمٕم٤مص

 وهق صٖمػم صح٥م اًمٜمٌل 

حمٛمد سمـ قمٞم٤مض  184

 اًمزهري

 وهق صٖمػم رومع إمم اًمٜمٌل 

حمٛمد سمـ خمٚمد سمـ  181

ؾمحٞمؿ 

 إٟمّم٤مري

  وًمد ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

حمٛمد سمـ هالل سمـ  182

 اعمٕمغم

 حمٛمًدا ؾمامه اًمٜمٌل 

 ؾمٜملم 5جم٦م وهق اسمـ  قم٘مؾ ُمـ اًمٜمٌل  حمٛمقد سمـ اًمرسمٞمع 183

 يم٤من ىمري٥م اًمًـ ُمـ حمٛمقد سمـ اًمرسمٞمع حمٛمقد سمـ ًمٌٞمد 184

 وهق همالم ًمٕمٛمر أرؾمٚمف اًمٜمٌل  ُمدًم٩م إٟمّم٤مري 185

  يم٤من همالًُم٤م يقم ىمٌض اًمٜمٌل  اعمًتقرد سمـ ؿمداد 186

 56وقمٛمره  34شمقذم ؾمٜم٦م  ُمًٓمح سمـ أصم٤مصم٦م 187
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ُمًٕمقد سمـ رسمٞمٕم٦م  188

 سمـ قمٛمرو

 وىمد ٟمٞمػ قمغم اًمًتلم 34شمقذم ؾمٜم٦م 

 اؾمٛمف وومد وهق صٖمػم وهمػم اًمٜمٌل  ُمًٚمؿ سمـ ظمِمٞمٜم٦م 189

ُمًٚمؿ سمـ ؿمٞم٦ٌم سمـ  194

قمثامن سمـ 

 ـمٚمح٦م

 ضمده صح٤ميب

  وًمد ذم قمٝمد اًمٜمٌل  ُمًٚمٛم٦م سمـ خمٚمِّد 191

 وهق حمتٚمؿ ؾمٛمع ظمٓم٦ٌم اًمٜمٌل  اعمًقر سمـ خمرُم٦م 192

 21ؿمٝمد سمدًرا وهق اسمـ  ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ 193

ُمٕم٤مذ سمـ احل٤مرث  193

 سمـ إرىمؿ

 69وقمٛمره  63ىمتؾ ذم احلرة 

ُمٕم٤مذ سمـ احل٤مرث  194

 سمـ روم٤مقم٦م

 ؿمٝمد سمدًرا وهق همالم

ُمٕم٤مذ سمـ قمٛمرو سمـ  195

 اجلٛمقح

 ؿمٝمد سمدًرا وهق همالم

ُمٕمٌد سمـ ظم٤مًمد  196

 اجلٝمٜمل

 وقمٛمره سمْمع وصمامٟمقن 72ُم٤مت ؾمٜم٦م 

ُمٕمٌد ُمٕمٌد سمـ أيب  197

 اخلزاقمل

 يم٤من همالًُم٤م وىم٧م اهلجرة

 78وقمٛمره  57ُم٤مت ؾمٜم٦م  ُمٕمت٥م سمـ قمقف 198

ُمٕم٘مؾ سمـ ؾمٜم٤من  199

 إؿمجٕمل

 وًمف ٟمٞمػ وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م 63ىمتؾ ؾمٜم٦م 

 يم٤من ومتك ذم همزوة سمدر ُمٕمٛمر سمـ طمٌٞم٥م 244

 ضمده صح٤ميب ُمٕمـ سمـ يزيد 241

 ؿمٝمد سمدًرا وهق همالم وىمتؾ ومٞمٝم٤م ُمٕمقذ سمـ احل٤مرث  242
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  وًمد ذم قمٝمد اًمٜمٌل  سمـ ٟمقومؾ اعمٖمػمة 243

اعم٘مدام سمـ ُمٕمد  244

 يٙمرب

 91وقمٛمره  83وىمٞمؾ  86وىمٞمؾ  87ُم٤مت ؾمٜم٦م 

ُمقؾمك سمـ احل٤مرث  245

 اًم٘مرر

 ُم٤مت سم٤محلٌِم٦م وهق صٖمػم

ُمقًم٦م سمـ يمثٞمػ  246

 اًمٙماليب

 وهق اسمـ قمنميـ ؾمٜم٦م أشمك اًمٜمٌل 

ٟم٤مومع سمـ ؾمٚمٞمامن  247

 اًمٕمٌدي

 وهق صٖمػم رأى اًمٜمٌل 

 يم٤من أيمؼم ُمـ اسمـ اًمزسمػم سمًت٦م أؿمٝمر سمـ سمِمػماًمٜمٕمامن  248

 يم٤من يتٞماًم ذم طمجر ٟمٕمٞمؿ سمـ اًمٜمح٤مم اًمٜمٕمامن سمـ قمدي 249

اهلرُم٤مس سمـ زي٤مد  214

 اًم٤ٌمهكم

 خيٓم٥م وهق صٖمػم أسمٍم اًمٜمٌل 

وسمر سمـ ُمِمٝمر  211

 احلٜمٗمل

 وهق همالم ىمدم إمم اًمٜمٌل 

اًمقًمٞمد سمـ قمامرة سمـ  212

 اًمقًمٞمد

 وًمد ىمٌؾ اهلجرة

وه٥م سمـ قمٌد اهلل  213

اًمًقاين )أسمق 

 ضمحٞمٗم٦م(

 ُمـ أؾمٜم٤من اسمـ قم٤ٌمس يم٤من ُمراهً٘م٤م وىم٧م ووم٤مشمف 

حيٞمك سمـ أؾمٞمد سمـ  214

 طمْمػم

 يم٤من صٖمػًما وأسمقه ي٘مرأ اًم٘مرآن 

يزيد سمـ إؾمقد  215

 اًمٙمٜمدي

 وهق صٖمػم وومد سمف أسمقه قمغم اًمٜمٌل 

يزيد سمـ يمٕم٥م  216

 إٟمّم٤مري

 أسمقه ُمـ اًمِم٤ٌمب

= 
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سمـ  يزيد سمـ ُم٤ًمومع 217

 ـمٚمح٦م

 أىمؾ ُم٤م أدرك ُمـ طمٞم٤مة اًمٜمٌقة ؾم٧م ؾمٜملم وٟمّمًٗم٤م

يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل  218

 سمـ ؾمالم

  وًمد ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

أسمق إسمراهٞمؿ ُمقمم أم  219

 ؾمٚمٛم٦م

 أقمت٘متف أم ؾمٚمٛمف طملم سمٚمغ

 78وقمٛمره  64ُم٤مت ؾمٜم٦م  أسمق أؾمٞمد اًم٤ًمقمدي 224

أسمق سمِمػم  221

 إٟمّم٤مري

 ؿمٝمد أطمًدا وهق همالم

 ضمده صح٤ميب اًمٖمٗم٤مريأسمق سمٍمة  222

أسمق ضمٜمدل سمـ  223

ؾمٝمٞمؾ سمـ 

 قمٛمرو

 38ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم اؾمتِمٝمد ذم اًمٞمامُم٦م وقمٛمره 

أسمق ؾمٕمٞمد سمـ أوس  224

 سمـ اعمٕمغم

 14قمٛمره قمٜمد اهلجرة 

 وهق همالم ؿم٤مب اٟمٓمٚمؼ سمف أهٚمف إمم اًمٜمٌل  أسمق قمٓمٞم٦م اًمٌٙمري 225

أسمق ىمت٤مدة سمـ رسمٕمل  226

 إٟمّم٤مري

 ؾمٜم٦م 72وًمف  54ُم٤مت ؾمٜم٦م 

أسمق ىمداُم٦م سمـ  227

 احل٤مرث

 ذم أطمد 5يم٤من اسمـ 

أسمق ُمرة سمـ قمروة  228

 سمـ ُمًٕمقد

  وًمد ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

 85، وىمٞمؾ 75وًمف  65ُم٤مت ؾمٜم٦م  أسمق واىمد اًمٚمٞمثل 229

 

 مِحقطات: 

 مل أورد ذم هذا اعمٚمحؼ إٓ ُمـ يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ دظمقًمف وٛمـ هذه اعمرطمٚم٦م. -1

= 
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، يتٛمٞمز ومٞمٝم٤م (1)اًم٘مقة واًمٜمِم٤مطاًمتٙمٚمٞمػ ووم٤مًمِم٤ٌمب ُمرطمٚم٦م  :افنباب ٕمهٔة مرحِة -1

اًمٕم٤مـمٗم٦م، وإُمؾ اًمقاؾمع، واحلرص  ٥ِم َّم اًمِمخص سم٤مًمتٗمتح اًمذهٜمل، واًم٘مقة اًمٌدٟمٞم٦م، وظِم 

ٓ هيدأ ًمف سم٤مل طمتك يرى  وم٤مًمِم٤مبُّ  اًمِمديد قمغم إظمذ ُمـ يمؾ أًمقان احلٞم٤مة سم٠ميمؼم ٟمّمٞم٥م،

يم٤من سمٕمٞمًدا قمـ إذا  -ظم٤مص٦م-ؿمٝمقشمف، وحي٘مؼ ـمٛمقطمف، ُمٝمام يم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م، وُمٝمام يمٚمٗمف ُمـ صمٛمـ 

__________________________ 

يقضمد ُمـ اظمتٚمػ ذم صحٌتف، واًمتح٘مٞمؼ ذم ذًمؽ يّمٕم٥م وم٤مقمتٛمدت ذم ذًمؽ ُمـ شمرضمؿ هلؿ احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم  ىمد -2

 اًم٘مًؿ إول ذم اإلص٤مسم٦م، وُم٤مل إمم اقمت٤ٌمر صحٌتٝمؿ، وووٕم٧م قمالُم٦م )*( عمـ أؿم٤مر ًمٚمخالف ذم صحٌتف.

ـْ يم٤من وٛمـ اًم٘مًؿ إول يمام  -3  ؾمٌؼ.اًمذيـ وًمدوا ذم اإلؾمالم مل أدرج ُمٜمٝمؿ إٓ َُم

يمثػم ممـ وردت أؾمامؤهؿ ذم هذا اعمٚمحؼ مل يرد هلؿ ُمقاىمػ ذم أصمٜم٤مء اًمٌح٨م، إُم٤م ٕين مل أضمد ؿمٞمًئ٤م ذم ذًمؽ، أو وضمدت  -4

 ُم٤م مل يّمح، أو ٕن ُم٤م طمٗمظ ُمـ ُمقاىمٗمٝمؿ يم٤من سمٕمد أن دم٤موزوا هذه اعمرطمٚم٦م.

ٞمز اًمّمح٤مسم٦م( ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر ُمـ أراد اًمتٗم٤مصٞمؾ طمقل شمراضمؿ ه١مٓء اًمّمح٥م اًمٙمرام، ومٚمػماضمع )اإلص٤مسم٦م ذم متٞم -5

ويمت٤مب )أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم  -هـ 1415اًمٕمً٘مالين، ت: قم٤مدل قمٌد اعمقضمقد، وقمكم ُمٕمقض ط. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م( ٓسمـ إصمػم، ت: قم٤مدل قمٌد اعمقضمقد، وقمكم ُمٕمقض ط. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

 اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ًمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمزهري ط. دار ص٤مدر.

 هـ.1448اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين، ت: حمٛمد رايض ط. ُمٙمت٦ٌم اًمدار وُمٙمت٦ٌم احلرُملم ط.  ُمٕمروم٦م

 هـ.1414ُمّمٓمٗمك سمـ اًمٕمدوي ط. دار اهلجرة سمّمٜمٕم٤مء /)اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م( ًمٚمِمٞمخ

ٞمع أطمٙم٤مم ( رشم٥م اًمنمع قمغم سمٚمقغ ؾمـ اًمتٙمٚمٞمػ أطمٙم٤مًُم٤م ذقمٞم٦م، طمٞم٨م ومرض اًمنمع اعمحٙمؿ قمغم اًمِم٤مب اعمٙمٚمػ مج1)

 اًمرضم٤مل سمال ومرق، ومم٤م ٟمصَّ اًمنمع ومٞمف قمغم ذًمؽ: 

ًٓ  -أ ُمـ همػمه وم٢مٟمف ٓ يٕمٓمك إي٤مه وهق صٖمػم،  اؾمتح٘م٤مق اًمِم٤مب عم٤مًمف وزوال طمٙمؿ اًمٞمتؿ قمٜمف: وذًمؽ أٟمف طملم يرث ُم٤م

ې ې ې ى ): ومحلم يٌٚمغ ؾمـ اًمتٙمٚمٞمػ، خيتؼم وم٢من يم٤من حيًـ اًمتٍمف ذم اعم٤مل أقمٓمك هذا اعم٤مل، ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[4]الـساء:  (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئى ائ 

 أٟمف ًمق ومٕمؾ ضمريٛم٦م شمقضم٥م احلد يم٤مًمنىم٦م واًم٘متؾ واًمزٟم٤م وٟمحق ذًمؽ، وم٢مٟمف ي٘م٤مم قمٚمٞمف احلد سمخالف اًمّمٖمػم. -ب

ىمٌقل ؿمٝم٤مدشمف ذم احل٘مقق واحلدود وإضمراء إطمٙم٤مم سمٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م، ؿم٠مٟمف ؿم٠من ؾم٤مئر اًمرضم٤مل، وًمق ؿمٝمد سمرؤي٦م هالل  -ضمـ

 م اعمًٚمٛمقن وأومٓمروا.رُمْم٤من أو ؿمقال قمٛمؾ سمِمٝم٤مدشمف، ومّم٤م

ط. ُم١مؾم٦ًم اجلريز  13، 12حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمدويش ص/ًمٚمِمٞمخش ي٤م سمٜمل ًم٘مد أصٌح٧م رضماًل ».. رؾم٤مًم٦م .راضمع

 ًمٚمتقزيع واإلقمالن.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

433 

 

 .اهلل 

ذم إظمّم٤مب احلٞم٤مة سم٤مخلػم واًمِم٤ٌمب هبذه اًمّمٗم٤مت وشمٚمؽ اخلّم٤مئص، ىمقة ٓ شمٕمدهل٤م ىمقة، 

ٟمِم٤مـمف ذم مجٞمع اعمج٤مٓت ويمؾ  ٛمرثتًومٞم اؾمتٖمالًمف ـَ ًِ طْم ، إذا أُ -ٓ ؾمٞمام- وٟمٛمقه٤م وازده٤مره٤م

 ،وؾم٤مطم٤مت اًم٘مت٤مل ،ودور اًمٕمٚمؿ ،واعم١مؾم٤ًمت ،واعمت٤مضمر ،اًمتخّمّم٤مت.. ذم اعمزارع واعمّم٤مٟمع

وؾم٤مئر ُمٞم٤مديـ اًمٜمِم٤مط اًمٕم٤مم، وم٤مًمِم٤ٌمب ُمرطمٚم٦م ُمـ قمٛمر اإلٟم٤ًمن متت٤مز سمقومرة  ،وجم٤مٓت اًمتٕمٛمػم

 وؾمٕم٦م إُمؾ واًمٓمٛمقح. ،وومتقة اجلًؿ ،وىمقة اجلًد ،اًمٜمِم٤مط

 ،واًمٕمٛمؾ ،وذم احلقاس ،ىمقة ذم اًمٌدن] ومٝمل واًم٘مقة ذم هذه اعمرطمٚم٦م هل ذم يمؾ رء* 

ذم هذه  ُمـ ضمٝمدٍ  اًمِم٤ٌمُب ، وسمٛم٘مدار ُم٤م يٌذل لاًمٕمٚمٛماًمتحّمٞمؾ  ذمىمقة أيًْم٤م و ،واًمتٙم٥ًم

 .-شمٕم٤ممم إن ؿم٤مء اهلل-اعمرطمٚم٦م شمٙمقن اًمٜمتٞمج٦م اعمرضمقة ًمٚمٜمٝمقض سم٤معمجتٛمع 

هنْمتٝم٤م وطم٤مُمٚمقا ًمقائٝم٤م، ومٝمؿ  طمْم٤مرة إُمؿ وُه  وم٤مًمِم٤ٌمب هؿ قمامدُ : إمؿ ٕهنؿ ظامدُ  -3

د إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمجتٛمع شمِمد ىمقشمف وشمّمقن وضمقده وشمًػم سمف ًمألُم٤مم ذم ـمريؼ اًمرىمك واًمت٘مدم ٛمُ اًمٕمُ 

ذم جم٤مل وٓ شمًقد إٓ سمٕم٘مقل ؿمٞمقظمٝم٤م وُمٗمٙمرهي٤م وؾمقاقمد أسمٜم٤مئٝم٤م  أُم٦مٌ  واًمٜمٝمقض، ومال شمٜمٝمْض 

اًمِم٤ٌمب ذم يمؾ أُم٦م وضمٞمؾ ُمقوع اًمٗمخر وآقمؽماز، وىمٗمقا ذم اًمّمٗمقف  وؿم٤ٌمهب٤م، ًمذا وم٢منَّ 

روا سم٠مرواطمٝمؿ ـمؿ ذم يمؾ ُمٙم٤من ًمٞمٜمٝمْمقا سمٛمجتٛمٕم٤مهتؿ، ظم٤مإومم ذم يمؾ ُمٞمدان وسمرزت ُمقاهٌٝم

خرضم٧م ٝمدهؿ اؾمتُ ات، وسملم أُمقاج اًمٌح٤مر وذم اًمًٗمـ واًمٖمقاص٤مت، وسمجقمغم ُمتقن اًمٓم٤مئر

 ،اًمتحرر وصٞمح٤مت آؾمت٘مالل يمٜمقز إرض، وىم٤مُم٧م اًمٜمٝمْم٦م، وسمٓمٛمقطمٝمؿ يم٤مٟم٧م طمريم٤مُت 

ضمؾ هذا يمٚمف يم٤مٟمقا ُمقوع قمغم أيدهيؿ اًمٌالد وومتح هلؿ ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد.. َٕ  اهللُ  َح تَ وسم٢مسارهؿ ومَ 

 .(1)اًمٕمزة واًمٗمخ٤مر ذم أممٝمؿ

                                                   

ط/ؾمٚمًٚم٦م  17، صـ16رُمْم٤من قمٌد اعمٓمٚم٥م قمثامن، صـ/( اًمديـ واًمٕمٚمؿ ذم ُمقاضمٝم٦م ُمِمٙمالت اًمِم٤ٌمب ًمألؾمت٤مذ1)

 وزارة إوىم٤مف سم٤مًمتٕم٤مون ُمع اعمجٚمس إقمغم ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م. ( ط.42دراؾم٤مت إؾمالُمٞم٦م اًمٕمدد رىمؿ )
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أن أي ومٙمرة ٓ شمٜمجح إٓ إذا  ٚم٦م اًم٘مقلومُمـ ٟم٤م: ابة مـ ؽرهؿجاشت افنباب أرسعُ  ٕن   -4

ىمقي اإليامن هب٤م، وشمقومر اإلظمالص ٕصح٤مهب٤م، وازدادت مح٤مؾمتٝمؿ هل٤م، ووضمدوا ذم أٟمٗمًٝمؿ 

اؾمتٕمداًدا حيٛمٚمٝمؿ قمغم اًمتْمحٞم٦م واًمٕمٛمؾ قمغم حت٘مٞم٘مٝم٤م، وشمٙم٤مد شمٙمقن هذه إرسمٕم٦م )اإليامن، 

أؾم٤مس اإليامن اًم٘مٚم٥م اًمذيمل،  : ٕنواًمٕمٛمؾ( ُمـ ظمّم٤مئص اًمِم٤ٌمبواإلظمالص، واحلامي٦م، 

وأؾم٤مس اإلظمالص اًمٗم١ماد اًمٜم٘مل، وأؾم٤مس احلامؾم٦م اًمِمٕمقر اًم٘مقي، وأؾم٤مس اًمٕمٛمؾ اًمٕمزم 

اًمٗمتل، وهذه يمٚمٝم٤م ٓ شمٙمقن إٓ ًمٚمِم٤ٌمب، وُمـ هٜم٤م يم٤من اًمِم٤ٌمب ىمدياًم وطمديًث٤م ذم يمؾ أُم٦م قمامد 

 وهذه طم٘مٞم٘م٦م صم٤مسمت٦م.. وم٤مًمِم٤ٌمب٤مُمؾ رايتٝم٤م، هنْمتٝم٤م، وذم يمؾ هنْم٦م ه ىمقهت٤م، وًمٙمؾ دقمقة طم

اًمت٤مريخ وذم مجٞمع إـمقار وذم أي ىمٓمر وقمغم اظمتالف اًمدقمقات هؿ أيمثر اًمٜم٤مس شم٠مصمًرا قمغم ُمدار 

وم٢من دوًم٦م اإلؾمالم إومم ودقمقة اإلؾمالم اًمتل اٟمٌٕمث٧م وأهقمٝمؿ اؾمتح٤مسم٦م، وسم٤مؾمت٘مراء اًمت٤مريخ 

ّم٦ٌم اعمٕمٛمقرة، إٟمام يم٤من قمامده٤م وضمٜمقده٤م اًمٕمُ ذًمؽ أرضم٤مء ٟمقره٤م سمٕمد  ذم اعمجتٛمع اجل٤مهكم وقمؿَّ 

اعم١مُمٜم٦م ُمـ اًمِم٤ٌمب اًمذيـ ضم٤مهدوا سم٠مٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ ذم ؾمٌٞمؾ إرؾم٤مء دقم٤مئؿ شمٚمؽ اًمدوًم٦م، 

قمٜمد اًمٌٕمث٦م، وأسمق سمٙمر  يم٤من قمٛمره أرسمٕملم ؾمٜم٦م اهللِ  وٟمنم رؾم٤مًم٦م اإلؾمالم ًمٚمٕم٤مُمٚملم: ومرؾمقُل 

، وقمغم يم٤من أصٖمر ُمـ ُمٜمٝمام اًمّمديؼ يم٤من أصٖمر ُمـ اًمٜمٌل سمثالث ؾمٜمقات، وقمٛمر يم٤من أصٖمر

اجلٛمٞمع، وهٙمذا يم٤من قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف، وإرىمؿ سمـ أيب إرىمؿ، 

 ؾ، وقمنمات همػمهؿ سمٛمػم، وسمالل سمـ رسم٤مح، وقمامر سمـ ي٤مهوؾمٕمٞمد سمـ زيد، وُمّمٕم٥م سمـ قم

 ُمئ٤مت يمٚمٝمؿ يم٤مٟمقا ؿم٤ٌمسًم٤م..

، اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام ٓ ؿمؽ وٓ ري٥م أٟمٜم٤م سمح٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م ًمتًٚمٞمط اًمْمقء قمغم ؾمػم 

  (1)ذم هذه اعمرطمٚم٦م احلرضم٦م -ظم٤مص٦م-ودراؾم٦م شم٤مرخيٝمؿ وأطمقاهلؿ وُمقاىمٗمٝمؿ 

                                                   

، طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم-ٌد اهلل اًمدويش حمٛمد سمـ قم/ُيٞمٌؽ قمغم هذا اًمت٤ًمؤل اًمِمٞمخ اعمريب داذا شر صباب افهحابة؟( 1)

أُمر ٓ ُي٤مدل جم٤مدل ذم أمهٞمتف  ٓ ؿمؽ أن ىمراءة اعمرء ذم ؾمػم اًمّم٤محللم وقمغم رأؾمٝمؿ أصح٤مب اًمٜمٌل ومٞم٘مقل: 

 ورضورشمف، ًمٙمـ ىمد يت٤ًمءل ُمت٤ًمئؾ: وُم٤م ىمٞمٛم٦م ختّمٞمص اًمٌح٨م ًمٚمحدي٨م إمم اًمِم٤ٌمب دون همػمهؿ؟

= 
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__________________________ 

 وهق شم٤ًمؤل ضمدير سم٠من ُي٤مب قمٚمٞمف إلسمراز اًمٜمت٤مئ٩م اعمؽمشم٦ٌم قمغم ذًمؽ: 

 ًٓ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل أو اجلٝم٤مد  : أن اًمِم٤ٌمب ىمد يرى ٟمٗمًف قمغم طم٤مل ُمـ اًمّمالح واًمت٘مقى واًمٕم٤ٌمدة أو آضمتٝم٤مد ذم ـمٚم٥مأو

أو أي قمٛمؾ آظمر، ويرى أٟمف ىمد وم٤مق أىمراٟمف وأٟمف ىمد ضم٤موز ُم٤م قمٚمٞمف يم٤ٌمر اًمًـ واًمرضم٤مل، وم٘مد يٙمقن  ،ذم ؾمٌٞمؾ اهلل 

 ًمٚمِمٞمٓم٤من ًمٞمقىمع ذم ٟمٗمًف اًمٕمج٥م واًمٌٓمر، وهذا قمٜمقان اهلالك وسمداي٦م اًمْمالل مح٤مٟم٤م اهلل ُمٜمف. ذًمؽ ُمدظماًل 

أطمقاهلؿ يدرك أٟمف ُمٝمام ومٕمؾ ومٝمٜم٤مك ُمـ وم٤مىمف وؾمٌ٘مف ومٞمحت٘مر ٟمٗمًف وقمٛمٚمف ويتٓمٚمع ًمٙمٜمف طملم ي٘مرأ ؾمػم اًم٘مقم ويٓمٚمع قمغم 

 ًمٚمٛمزيد.

ًمـ يٜمجل »ًمـ يٜمجٞمف قمٛمٚمف يمام ىم٤مل:  سمؾ يمٞمػ يٕمج٥م اًمِم٤مب سمٕمٛمؾ ويدل سمف قمغم ُمقٓه ؾمٌح٤مٟمف، وهق يٕمٚمؿ أن اًمٜمٌل 

 سمرمح٦م، وؾمددوا وىم٤مرسمقا واهمدوا أطمًدا ُمٜمٙمؿ قمٛمٚمف، ىم٤مًمقا: وٓ أٟم٧م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: وٓ أٟم٤م إٓ أن يتٖمٛمدين اهلل

 ([.ٕٙٔٛ( كمسلم )ٖٙٗٙ]ركاق البخارم )ش دجل٦م، واًم٘مّمد اًم٘مّمد شمٌٚمٖمقاوروطمقا ورء ُمـ اًم

صم٤مٟمًٞم٤م: أن ىمراءة اًمًػم وإُمثٚم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م هل٤م إصمر اًمٗمٕم٤مل ذم اًمٜمٗمقس، إذ هل ٟمامذج أيمثر رؾمقظًم٤م وشم٠مصمػًما، وًمٞمس أدل قمغم 

ريؿ ًم٘مّمص إٟمٌٞم٤مء وإُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م، وومٞمٝم٤م اًمٜمامذج اًمْم٤مًم٦م ًمٚمحذر ُمٜمٝم٤م، وومٞمٝم٤م ذًمؽ ُمـ يمثرة إيراد اًم٘مرآن اًمٙم

اًمٜمامذج اخلػمة ًمٚمت٠مد هب٤م، يمام ذيمر اًم٘مرآن ىمّم٦م أصح٤مب اًم٘مري٦م إذ ضم٤مءه٤م اعمرؾمٚمقن، وىمّم٦م أصح٤مب اًمٙمٝمػ، 

 وأصح٤مب إظمدود.

٤م،  ويمام ذيمر اًمٜمٌل  ًً وىمّم٦م أصح٤مب اًمٖم٤مر، وىمّم٦م اًمٖمالم ىمّم٦م اًمت٤مئ٥م ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ اًمذي ىمتؾ شمًٕم٦م وشمًٕملم ٟمٗم

 اعم١مُمـ، وهمػمه٤م يمثػم.

صم٤مًمًث٤م: ؾمٞمٓمرت قمغم جمتٛمٕم٤مت اعمًٚمٛملم اًمٜمٔمرة اًمدوٟمٞم٦م ًمٚمِم٤ٌمب واطمت٘م٤مرهؿ، واقمت٤ٌمرهؿ يم٤مٕـمٗم٤مل ٓ وزن هلؿ وٓ ىمٞمٛم٦م، 

، أو وهل ىمْمٞم٦م ًمـ حتت٤مج إمم قمٜم٤مء ٓيمتِم٤مومٝم٤م واًمتٕمرف قمٚمٞمٝم٤م، ومٞمٙمٗمٞمؽ إلدراك ذًمؽ اعمِم٤مريم٦م ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌم اضمتامقمٞم٦م

 زي٤مرة أطمد أسم٤مء ذم ُمٜمزًمف، ًمتدرك ُمـ ذًمؽ يمٞمػ يٜمٔمر اعمجتٛمع إمم اًمِم٤ٌمب ويتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ.

ويٜمٕمٙمس أصمر هذه اًمٜمٔمرة قمغم اًمِم٤ٌمب أٟمٗمًٝمؿ ومٞمْمٕمقن أٟمٗمًٝمؿ طمٞم٨م يٜمٔمر اًمٜم٤مس إًمٞمٝمؿ ويٓمقل أُمد اًمٓمٗمقًم٦م واًمّمٌقة 

 ًمدهيؿ.

ٔمرهتؿ ٕسمٜم٤مئٝمؿ وؾمؽمومع ُمـ شمٓمٚمٕمٝمؿ، وىمراءة ؾمتٖمػم طمتاًم ُمـ ٟم ًمذا وم٢من ىمراءة أسم٤مء ًمًػم ؿم٤ٌمب أصح٤مب اًمٜمٌل 

 إسمٜم٤مء هلذه اًمًػم ؾمتدومٕمٝمؿ إمم دم٤موز هذه اًمٜمٔمرة اًمتل يقاضمٝمٝمؿ هب٤م اعمجتٛمع.

راسمًٕم٤م: ورث اعمجتٛمع اعمًٚمؿ اعمٕم٤مس اًمٞمقم وٛمـ شمريم٦م اهلزيٛم٦م واًمتخٚمػ ُمٗم٤مهٞمؿ شمرسمقي٦م همرسمٞم٦م همري٦ٌم قمٚمٞمف وسمٕمٞمدة قمٜمف، 

 ٍمومقا قمـ اعمراضمٕم٦م واعمٜم٤مىمِم٦م هلذه اعمٗم٤مهٞمؿ.وحتقًم٧م إمم ضمزء ُمـ شمٗمٙمػم اًمٜم٤مس وم٤مٟم

وُمـ ذًمؽ اًمٜمٔمرة ًمٚمٛمراهؼ إذ ٓ يرى قمٚمؿ اًمٜمٗمس اًمٖمريب ذم اعمراهؼ إٓ اًمٓمٞمش واخلٗم٦م، وٓ يٕمرف قمٜمف إٓ آٟمحراف 

 واجلٜمقح طملم ؾمٞمٓمر قمٚمٞمف ُمٗمٝمقم )أزُم٦م اعمراه٘م٦م(، واٟمت٘مٚم٧م هذه اًمٕمدوى إمم اعمًٚمٛملم وورصمقه٤م يمام ورصمقا همػمه٤م.

= 
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__________________________ 

« منهج التربية اإلسالمية»]راجع كتاب  .ٜمٗمس اعمٕم٤مس يٕمٞمد ٟمٔمرشمف ًمٚمٛمراهؼواًمٕمجٞم٥م أٟمف ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف اًمذي سمدأ قمٚمؿ اًم

  ([.ٕٔٗ/ٕلألستاذ/محمد قطب )

 ٓ يزال يمثػم ُمـ أسم٤مء اعمًٚمٛملم يٕمتؼم اسمٜمف ُمٕمذوًرا ذم يمؾ ُم٤م ي٘م٤مرف ويٗمٕمؾ إذ هق ُمراهؼ.

ذيـ يٕمٞمِمقن ذم هذه اعمرطمٚم٦م اًمتل يّمٗمٝم٤م ه١مٓء سم٠مهن٤م ؾمـ اعمراه٘م٦م شمٕمٓمل اًم إن ىمراءة ؾمػم ؿم٤ٌمب أصح٤مب اًمٜمٌل 

اًمدًمٞمؾ اًم٘م٤مـمع أن اجلزء إيمؼم ُمـ ُمِمٙمٚم٦م اعمراه٘ملم ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م إٟمام هق ٟمت٤مج ووع شمرسمقي واضمتامقمل وُم١مصمرات 

 ُمٕم٤مسة أيمثر ُمٜمف ُمرطمٚم٦م ُمالزُم٦م ًمٙمؾ ُمـ قم٤مش هذا اًمًـ.

ٞمٕمتف اخل٤مص٦م، وُمِمٙمالشمف اًمتل ًمٞم٧ًم ًمٖمػمه، ًمٙمـ إُمر ًمٞمس يمام يّمقره وٟمحـ إذ ٟم٘مقل ذًمؽ ٓ ٟمٜمٙمر أن ًمٚمٛمراهؼ ـمٌ

 قمٚمؿ اًمٜمٗمس اعمٕم٤مس، ويمام يًٞمٓمر قمغم ٟمٔمرة اًمٙمثػم ُمـ أسم٤مء اًمٞمقم.

وُم٤م أضمدرٟم٤م أن ٟمٚمتزم إؾمامء اًمنمقمٞم٦م ومٜمٕمتؼمه٤م ُمرطمٚم٦م )اًمٌٚمقغ( أو )اًمتٙمٚمٞمػ اًمنمقمل( وومٞمٝم٤م ُيري قمغم اًمِم٤مب ُم٤م 

 ُيري قمغم ؾم٤مئر اًمرضم٤مل.

 ًً ٤م: ُمـ ظمّم٤مئص اًمِم٤مب ذم هذه اعمرطمٚم٦م )اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ًمالؾمتٝمقاء( ومٞمتٕمٚمؼ اًمِم٤مب سم٤مًمٜمامذج ويٕمج٥م هب٤م، ويًتثٛمر ظم٤مُم

وهذا آؾمتٕمداد اًمِمديد »إقمداء هذه اخلّمٚم٦م ومٞمؼمزون أُم٤مم اًمِم٤ٌمب اًمٕمديد ُمـ اًمٜمامذج اًمتل شمًتٝمقهيؿ وشم٠مههؿ 

خيٚم٘مف ًمٞمٙمقن ُمِمٙمٚم٦م ًمإلٟم٤ًمن وٓ ًمٞمٙمقن ذم ذاشمف ُمّمدر  ًمالؾمتٝمقاء ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م ُمـ اًمٕمٛمر مل خيٚم٘مف اهلل قمًٌث٤م، ومل

ي١مدي ُمٝمٛمتف ذم اًمٌٜم٤مء اًمًٚمٞمؿ ًمٚمٜمٗمس  -يمٙمؾ ُم٤م أودع ذم اًمٗمٓمرة ُمـ اًمٓم٤مىم٤مت وآؾمتٕمدادات-ظمٓمر قمٚمٞمف، وًمٙمٜمف 

٤ًٌم ومٓمرًي٤م ُمٝماًم ًمدهيؿ، وحيٛمٞمش طملم يقضمف اًمتقضمٞمف اًمّم٤مًمح ٝمؿ ًمذا وم٢من اًمٕمٜم٤مي٦م سم٢مسمراز هذه اًمٜمامذج أُم٤مم اًمِم٤مب خيدم ضم٤مٟم

 ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ويقومر هلؿ اًمٌديؾ دون أسمٓم٤مل اًمري٤مو٦م واًمٗمـ وهمػمهؿ.

ؾم٤مدؾًم٤م: ًم٘مد ىم٤مُم٧م اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م اًمٞمقم سم٘مدراهت٤م اعمتقاوٕم٦م سمجٝمد شمرسمقي رائع، وم٠مظمذت سم٠ميدي اًمِم٤ٌمب واٟمتِمٚمتٝمؿ 

 عمزيد.ُمـ سمراصمـ اعم١مصمرات اًمٗم٤مؾمدة، وٓ شمزال سمحٛمد اهلل اًمٞمقم ُم١مؾم٤ًمت اًمدقمقة اًمؽمسمقي٦م شم٘مدم ًمٜم٤م ا

ًمٙمـ ٟم٘مص اخلؼمة، وىمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًمؽمسمقي٦م اعمت٤مطم٦م دمٕمؾ اعم٤ًمطم٦م اعمت٤مطم٦م ًمالضمتٝم٤مد واًمتج٤مرب اًمِمخّمٞم٦م شمتج٤موز ُمداه٤م 

 اًمٗمٕمكم.

وُمـ ذًمؽ: أن يمؾ ُمرب ٓسمد أن شمرشمًؿ ذم ذهٜمف صقرة يتٓمٚمع ًمٚمقصقل سم٤مًمِم٤ٌمب إًمٞمٝم٤م، ومٙمٞمػ يتّمقر اعمريب طمدود هذه 

 اعمًتقى اًمذي يريد اًمقصقل إًمٞمف؟اًمّمقرة؟ أو سمٕم٤ٌمرة أظمرى ُم٤م اهلدف و

إٟمٜم٤م يمثػًما ُم٤م ٟمّمٌح أهى دم٤مرسمٜم٤م وُمداريمٜم٤م اًمِمخّمٞم٦م، ومٞمًتٛمد يمؾ ُمرب ُمـ شم٤مرخيف ودم٤مرسمف اًم٤ًمسم٘م٦م صقرة يتٓمٚمع إًمٞمٝم٤م، 

 ومػمى أٟمف طملم يّمؾ سمٓمالسمف إمم اعمرطمٚم٦م اًمتل وصؾ إًمٞمٝم٤م زيد أو قمٛمرو وم٘مد سمٚمغ اًمٖم٤مي٦م.

 ... اًمخ..وصؾ إًمٞمف ومالن، وأن ُمٜمتٝمك اًمّمؼم واًمتْمحٞم٦م هق ُم٤م سمٚمٖمف ومالنويرى أن اًم٘مدر اعمريض ُمـ اجلدي٦م هق ُم٤م 

= 
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 ن اًمِم٤ٌمب ذم يمؾ أُم٦م هؿ ُمّمدرُ ؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م آٟمًٗم٤م أ: إظداء يسبهقن بافنباب ٕن   -5

وسمٛم٘مدار طمّم٤مٟمتف وقمزُمف واؾمت٘مّم٤مئف قمغم آظمؽماق اعمٕم٤مدي.. سمٛم٘مدار ذًمؽ يٙمقن  ،طمٞمقيتٝم٤م وىمقهت٤م

 تٝمدوم٦مٌ وأن دي٤مر اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ُمً -ٓ ؾمٞمام  -أُمـ إُم٦م وؾمالُمٝم٤م وؾمالُمتٝم٤م سمٕمٞمًدا قمـ إظمٓم٤مر، 

__________________________ 

ي٤ًمهؿ ذم رؾمؿ صقر يتٓمٚمع اعمرسمقن إمم  -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ-إن اؾمتٕمراض هذه اًمٜمامذج ُمـ ؾمػم ؿم٤ٌمب اًمّمح٤مسم٦م 

ٗمز مهٝمؿ آىمؽماب ُمٜمٝم٤م سم٠مٟمٗمًٝمؿ وسمٛمـ ي٘مقُمقن قمغم شمرسمٞمتف وشمقضمٞمٝمف، وإن مل يّمٚمقا سم٤مًميورة إًمٞمٝم٤م وم٢مهن٤م شمٔمؾ حت

 وشمًتثػم قمزائٛمٝمؿ، وذم ذًمؽ شمرسمٞم٦م هلؿ وص٘مؾ عمقاهٌٝمؿ.

 أيـ أٟم٤م ُمـ ه١مٓء؟

ؿمؽ أن يمثػًما ُمـ اًمِم٤ٌمب ؾمقف يت٤ًمءل طملم يٓم٤مًمع هذه اًمٜمامذج، ويٓمٚمع قمغم هذه اًمًػم اًمٕمٓمرة: أيـ أٟم٤م ُمـ ه١مٓء؟  ٓ

ومرأوه وصحٌقه  وأٟمك زم أن أصؾ إمم أطمقاهلؿ وأٟم٤م اعم٘مٍم اعمٗمرط، صمؿ إن ه١مٓء ؿم٤ٌمب اظمت٤مرهؿ اهلل ًمّمح٦ٌم ٟمٌٞمف 

وهق شم٤ًمؤل ضمدير سم٠من  هلؿ؟ أو أن شمٓم٤مًمٌٜم٤م أن ٟمٙمقن ُمثٚمٝمؿ؟ورسم٤مهؿ وؿمٝمدوا اًمتٜمزيؾ ومٝمؾ يٛمٙمـ أن شم٘م٤مرن طم٤مًمٜم٤م سمح٤م

 ٟمجٞم٥م قمٚمٞمف، ومٜم٘مقل: 

 ًٓ : طمٞمٜمام يتٓمٚمع اعمرء عمثؾ هذه اًمٜمامذج ومٝمذا ٓ يٕمٜمل سم٤مًميورة أن يرى ذم ٟمٗمًف أٟمف ىم٤مدر قمغم أن يٙمقن ُمثٚمٝمؿ أو أن أو

 ؽماب ُمـ طم٤مهلؿ وًمق مل يٍم ُمثٚمٝمؿ.يّمؾ إمم ُمٜمزًمتٝمؿ، ًمٙمٜمف ىمد يْمٕمٝمؿ ٟمٛمقذضًم٤م أقمغم ًمف يًٕمك ىمدر اإلُمٙم٤من إمم آىم

صم٤مٟمًٞم٤م: طملم ي٘مرأ اًمِم٤مب ؾمػمهؿ شمتٕمٚمؼ ٟمٗمًف هبؿ، وحيٌٝمؿ، ويٚمٝم٩م سمذيمرهؿ، وهق وإن ىمٍمت ٟمٗمًف قمـ اًمٚمح٤مق هبؿ، وم٢مٟمف 

: اًمرضمؾ حي٥م اًم٘مقم وعم٤م يٚمحؼ هبؿ؟ ىم٤مل: ىم٤مل ىمٞمؾ ًمٚمٜمٌل  اًمذي يرويف أسمق ُمقؾمك  ضمدير سمققمد اًمٜمٌل 

 ش.اعمرء ُمع ُمـ أطم٥م»

دور سم٤مرز ذم جمتٛمٕمٝمؿ ذم يم٤موم٦م اعمٞم٤مديـ، وسمرزوا سم٤مًمرهمؿ ُمـ وضمقدهؿ ُمع  -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ-ًم٘مد يم٤من ٕوًمئؽ  صم٤مًمًث٤م:

وهذا يٕمٜمل  يمام صحٌف ه١مٓء، وشمٚم٘مقا ُمٜمف يمام شمٚم٘مك ُمٜمف ه١مٓء. أُمث٤مهلؿ ُمـ اًمرضم٤مل اًمٙم٤ٌمر اًمذيـ صحٌقا اًمٜمٌل 

أن يٙمقن ًمف دور، وأن يّمؾ عمٜمزًم٦م أقمغم مم٤م يْمٕمٝم٤م ًمٜمٗمًف، وٟمحـ سمٛمٜمٓمؼ سمدهل أن اًمِم٤مب ذم أي جمتٛمع يٛمٙمـ أن يٗمقق أىمراٟمف، و

 ٟمريد ُمـ اًمِم٤ٌمب أن يٙمقٟمقا ذم جمتٛمٕمٝمؿ يمام يم٤من ؿم٤ٌمب اًمّمح٤مسم٦م ذم جمتٛمٕمٝمؿ.

اًمذيـ محٚمقا قمغم يمقاهٚمٝمؿ أقم٤ٌمء اًمدقمقة وهؿ اًمذيـ اؾمتٕمذسمقا ذم ؾمٌٞمٚمٝم٤م أؾمٛمك آي٤مت اًمّمؼم  ه١مٓء اًمِم٤ٌمب هؿ

وهلذا اًمديـ ٚمقا ًمٞمٚمٝمؿ سمٜمٝم٤مرهؿ طمتك طم٘م٘مقا هلذا اإلؾمالم اٟمتِم٤مره ويمٞم٤مٟمف، واًمٕمذاب واًمتْمحٞم٦م، وهؿ اًمذيـ واص

وٓ  ،[[، ط: دار العفانيٕٙٙ/ٔ، د/سيد العفاني، ]«ترطيب األفواق بذكر حديث من يظلهم اهلل»]راجع كتاب  اٟمتّم٤مره ومتٙمٞمٜمف

ٟمزال ذم هذا اًمٕمٍم وُم٤م ؾمٌ٘مف ُمـ دهقر وُم٤م ؾمٞمتٚمقه ُمـ قمّمقر ٟمجٜمك ُم٤م همرؾمف أوًمئؽ إسمرار ُمـ اًمِم٤ٌمب ُمـ 

، ط/دار ٓ٘، صػٜٗ، د/حمزة بن حسين صػ«نظرات في مشكالت الشباب ككيفية معالجتها»]راجع كتاب  .قل اهلل أصح٤مب رؾم

 األندلس الخضراء[.
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ُم٦م وهؿ ٤مل واعم١مصمر ذم طمٞم٤مة آًميب اًمٕمّم٥م اًمٗمٕمَّ  ٤م٤م وظم٤مرضمٞم  داظمٚمٞم   اعمٕم٤مدي٦م ًمإلؾمالم ىُمـ اًم٘مق

 ِم٤ٌمب.اًم

وىمدم اًمٍماع قمغم اًمٌ٘م٤مء، وىمدم ُم٤م سملم احلؼ  ،وًمٞمس هذا سمجديد سمؾ هق ىمديؿ ىمدم اًمت٤مريخ

قمغم أشم٤ٌمع اعمٜمٝم٩م  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  -ره٤م رسمٜم٤م وشمٚمؽ ؾمٜم٦م ىمدري٦م يمقٟمٞم٦م ىمدَّ  واًم٤ٌمـمؾ ُمـ شمٜم٤مزع،

أُمتٜم٤م اعمًٚمٛم٦م شمٕمٞمش اًمٞمقم طم٤مًم٦م ضمزر  احلؼ ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من، واًمٜم٤مفمر سمٕملم اًمٌّمػمة ُيد أن

ؾمٞم٤مد يًتٕمغم ومٞمف إقمداء، ويٕمٚمٜمقن حتدهيؿ وادم٤مهٝمؿ إمم ومرض هٞمٛمٜمتٝمؿ قمغم دي٤مر اعمًٚمٛملم، 

وذم صدارهت٤م اًم٨ٌم اإلقمالُمل واًمٖمزو هلذا اضمتٝمد إقمداء أن شمٙمقن يمؾ إُمٙم٤مٟمٞم٤مت آظمؽماق 

اًمتقاصؾ آضمتامقمل احلديث٦م يمـ وأدوات  شاإلٕسٕت»، واًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦ماًمٕم٤معمٞم٦م اعم٤ٌمذ

يمٚمٝم٤م ُمقضمٝم٦م ًمتٗمريغ اًمِم٤ٌمب ُمـ ـم٤مىم٤مشمف اإليامٟمٞم٦م  ش...افٍٔسبقك، تقيس، وافقاتس، تِٔجرام»

طمتك يّمٌحقا أؿمٞم٤مظم٤م همػم ذوي شم٠مصمػم ذم سمٜم٤مء أُمتٝمؿ، أٓ ومٚمٜمٕمٚمؿ واًمث٘م٤مومٞم٦م واًمٗمٙمري٦م وإظمالىمٞم٦م 

ٟمٞم٦م ٚمام]يم٤مًمٕم وأصح٤مب اًمدقمقات اهلداُم٦ماًمنمىمٞم٦م واًمٖمرسمٞم٦م أن اًمِم٤ٌمب حمط اهتامم مجٞمع اًمٌالد 

، سمؾ إٟمٜم٤م ٟمجد يمثػًما ُمـ وآؿمؽمايمٞم٦م[واًمٜم٤مسي٦م واًم٘مقُمٞم٦م واًمٚمٞمؼماًمٞم٦م واًمِمٞمققمٞم٦م واعم٤مريمًٞم٦م 

شمٕمٛمد إمم  - [واًمتل ٓ شمتقرع قمـ ؾمٚمقك أي ؾمٌٞمؾ يقصٚمٝم٤م إمم ُم٘مّمقده٤م] -اًمٙم٤مومرة  إُمؿ

ووع اخلٓمط اًمدىمٞم٘م٦م اعمحٙمٛم٦م إلوم٤ًمد ؿم٤ٌمسمٜم٤م، وشمٌذل اجلٝمقد اًمٙمٌػمة وإُمقال اًمٓم٤مئٚم٦م 

ر دظمقهل٤م ـىمد يٙمقن ذًمؽ قمـ ـمريؼ اعمخدرات اًمتل شمٞمًسمِمٙمؾ اؾمت٤ٌمىمل،  إلٟمج٤مح شمٚمؽ اخلٓمط

طمتك ُيتٝمدوا ذم حتّمٞمؾ أيمؼم وشمٌٞمٕمٝم٤م سم٠مصمامن زهٞمدة ًمٚمٛمروضملم يمٌػمة  إمم سمالد اعمًٚمٛملم سمٙمٛمٞم٤مت

ر ُمـ اًمرسمح يمٚمام زاد قمدد اعمتٕم٤مـملم هل٤م واعم٘مٌٚملم قمٚمٞمٝم٤م، أو قمـ ـمريؼ ٟمنم اًمٕمٝمر واعمامرؾم٤مت ىمد

ًمٙمل  شإلبداع وافٍـ وافثَاؾة وافٍُرادىَِة فرية احل»سم٤مؾمؿ  اجلٜمًٞم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م اًمٗمجر واإلؾمٗم٤مف

أن ، وشمٙمقن اًمٜمتٞمج٦م احلتٛمٞم٦م اًمديٜمل وإظمالىمل ًمتزامحيٓمٛمقا ذم اًمِم٤ٌمب ـم٤مىم٦م اعم٘م٤موُم٦م وآ

مم٤م ٓ  شمٜمتٝمل هبؿ إُمقر إمم اًمْمٞم٤مع واًمٗمِمؾ واإلطم٤ٌمط واًمتخٚمػ واًمذًم٦م واًمتٌٕمٞم٦م، وهمػم ذًمؽ

 .ٕطمقال ؿم٤ٌمب اعمًٚمٛملم قمغم اظمتالف ـمٌ٘م٤مهتؿ وشمقضمٝم٤مهتؿ يٖمٞم٥م قمـ ذهـ اعمت٠مُمؾ اًمٚمٌٞم٥م

وؿم٤ٌمب  -قم٤مُم٦م  -سم٠مشم٤ٌمقمف  ك اإلؾمالمُ ٜمِ .. ًم٘مد قمُ فًْاية اإلشالم هبؿ أصد إٔقاع افًْاية -6
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اًمِم٤ٌمب يٕمٜمل ُمرطمٚم٦م اًمٕمٓم٤مء وُمرطمٚم٦م  : ٕنأٟمقاع اًمٕمٜم٤مي٦م أؿمدَّ  -ظم٤مص٦م  -اعمًٚمٛملم 

ُمرطمٚم٦م اًمِم٤ٌمب هل اعمرطمٚم٦م اًمتل شمكم  : ٕناإلٟمت٤مج: وُمرطمٚم٦م احلٞمقي٦م ذم قمٛمر اإلٟم٤ًمن

ُمرطمٚم٦م اعمراه٘م٦م، وشم٠ميت سمٕمده٤م ُمرطمٚم٦م اًمٙمٝمقًم٦م، واًمِمٞمخقظم٦م، وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م هلذه 

 ل شمٜمٗمرد هب٤م قمـ همػمه٤م.اعمرطمٚم٦م ُمـ قمٛمر اإلٟم٤ًمن ظمّم٤مئّمٝم٤م وـمٌٞمٕمتٝم٤م اًمت

 

ًمذا ىمدم اإلؾمالم إمم اًمِم٤ٌمب أومْمؾ اعم٘مقُم٤مت وأىمقم  

اًمًٌؾ إلُي٤مد ؿم٤ٌمب ؾمقى، ُم١مُمـ ضمٚمد، أهؾ ًمتحٛمؾ 

 اًمّمٕم٤مب ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.. 

 : (3)ومـ أهؿ تؾؽ الؿؼقمات

طمٞم٨م ـم٤مًم٥م اإلؾمالم أشم٤ٌمقمف سم٤مًمتٕمقد قمغم .. وافرجقفة واخلنقٕة اجلِد ظذ تربٔتٓؿ *

اعمت٘مٚم٥م ذم اًمؽمف واًمٜمٕمٞمؿ قمٜمدُم٤م يٙمؼم يًؽمؾمؾ ذم اًمؽمف واعمٚمذات،  : ٕناًمٕمٞمشظمِمقٟم٦م 

اعمًئقًمٞم٦م، حتٛمؾ ؾمٝمؾ، وٓ يٛمٙمـ أن يريم٥م اًمّمٕم٥م، وىمد هيرب ُمـ ومٞمخت٤مر دائاًم اًمٓمريؼ إ

، ٓ ـمري٦مً  ٦مً ـٜمَ ٞمِّ ًمَ ٟمِم٠مًة سمؾ ىمد يٗمر ذم ُمٕم٤مرك اًمرضم٤مل وذًمؽ ٕٟمف ٟمِم٠م وُيٌـ قمٜمد ًم٘م٤مء إقمداء، 

دائاًم سم٤مًمٕمجز قمـ اًم٘مٞم٤مم  ، وىمد يِمٕمرُ وٓ ُمّم٤مسمرةَ  ومٞمٝم٤م وٓ صؼَم  رضمقًم٦م ومٞمٝم٤م وٓ ظمِمقٟم٦م،

٘مد ومإمم سمذل وضمٝمد وشمْمحٞم٦م ٓ ـم٤مىم٦م ًمف سمف،  ذًمؽ حيت٤مُج  : ٕنسم٤مٕهداف اًمٕمٔم٤مم وُمٕم٤مزم إُمقر

قمغم ف ٓ ـم٤مىم٦م ًمف : ٕٟمًمٚمٗمِمؾ شمٚمق أظمر قمغم اًمٕمٓم٤مء، وىمد يتٕمرْض  اقمت٤مد إظمذ وم٘مط، ومل يتٕمقدْ 

ـُ ال يُ وموب اجل٤مد، ؤًمٕمٛمؾ اًمدا  ؿم٤ٌمهب٤م ُئ ٜمِمِّ اًمتل شمُ  ،وإُم٦مُ سمح٤مٍل ُمـ إطمقال آقمتامد قمٚمٞمف ٛمٙم

 ٓ يّمٚمح ًمِمدائد احلٞم٤مة يٙمقن طم٤مًمف يمام ىم٤مل ٟم٤مقماًم  ٜمِمئ ضمٞماًل قمغم اًمؽمف اًمزائد وقمغم اعمٞمققم٦م شمُ 

 : اًم٘م٤مئؾ

                                                   

٩م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم شمرسمٞم٦م اإلٟم٤ًمن وىم٤مي٦ًم وقمالضًم٤م[، ًمّم٤مطمٌٝم٤م د/سمدير حمٛمد سمدير، ( راضمع رؾم٤مًم٦م ديمتقراه سمٕمٜمقان ]ُمٜمٝم1)

 [، ط/ُمٙمت٦ٌم اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م.1/93]
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 (1)دُمك سمٜم٤مٟمفاحلرير يُ  وعمُس    ظمديف رُح َُي  اًمٜمًٞمؿِ  رُ ُمَ 

واوح اًمرضمقًم٦م، وأن شمٙمقن  طمرص اإلؾمالم أن يٙمقن اًمِم٤مب اعمًٚمؿ رضماًل  * يمذًمؽ

ٕمـ اسمـ ومظمر، سم٤مٔ وشمِمٌف يمؾ ضمٜمسٍ  اًمتخٜم٨م واعمٞمققم٦مَ  اإلؾمالمُ  هَ رِ ويمَ  ،إٟمثك واوح٦م إٟمقصم٦م

فًـ رشقل اهلل ادتنبٓغ مـ افرجال بافْساء، وادتنبٓات مـ افْساء »: ىم٤مل  قم٤ٌمسٍ 

 .(2)شبافرجال

قمغم  ٨مَّ طَم يمام : قمغم اًمتدرب قمغم اًمري٤مو٦م واًمٗمروؾمٞم٦م اإلؾمالم اًمِم٤ٌمب ٨مَّ ٕضمؾ هذا طَم 

ومْمٞمٚم٦م اًمرُمك واعمٜم٤موٚم٦م وآقمتٜم٤مء سمذًمؽ سمٜمٞم٦م اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ويمذًمؽ ؾم٤مئر أٟمقاع شمٕمٚمؿ 

، واعمراد وومً٘م٤م ًمٚمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ،اؾمتٕمامل اًمًالح واعم٤ًمسم٘م٦م سم٤مخلٞمؾ وهمػمه٤م

وري٤مو٦م إقمْم٤مء سمذًمؽ، وُمـ إدًم٦م  ،واًمتحذق ومٞمفسمذًمؽ يمٚمف اًمتٛمرن قمغم اًم٘مت٤مل واًمتدرب 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿: قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم

 .(3)[64: إٟمٗم٤مل] ﴾ې ې 

ٕمـ ومُمـ سم٤مب اإلقمداد اًمذي أُمرٟم٤م سمف،  اًمِم٤ٌمِب  أن اًمري٤مو٦م اًمتل شمت٘مقى هب٤م أضم٤ًممُ  ؽَّ وٓ ؿَم 

ۇ ۆ ۆ  ﴿ »: وهق قمغم اعمٜمؼم ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : ىم٤مل قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر 

 .(4)شافرمك ةافرمك، أٓ إن افَق ةافرمك، أٓ إن افَق ةأٓ إن افَق ﴾ۈ ۈ ٴۇ 

                                                   

 [.1/97( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ]1)

 (.5885( رواه اًمٌخ٤مري، )2)

، شاًمري٤مو٦مأرسمٕملم طمديًث٤م ذم ومْم٤مئؾ »أٟمّمح سم٤مٓـمالع قمغم »( ًمٚمقىمقف قمغم ومْم٤مئؾ اًمري٤مو٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م 3)

 هـ.1426شم٠مًمٞمػ: حمٛمد ظمػم رُمْم٤من يقؾمػ ط. دار ـمٞم٦ٌم 

 [.1917( رواه ُمًٚمؿ ]4)
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ويم٤من ُمـ احلٞمٗم٤مء،  (1)وٛمرتؾم٤مسمؼ سم٤مخلٞمؾ اًمتل أُ  أن رؾمقل اهلل  سمـ قمٛمر اوقمـ 

ويم٤من  ...ريؼشمْمٛمر ُمـ اًمثٜمٞم٦م إمم ُمًجد سمٜمل زُ  اًمتل ٓأُمده٤م صمٜمٞم٦م اًمقداع، وؾم٤مسمؼ سملم اخلٞمؾ، 

 .(2)اسمـ قمٛمر ومٞمٛمـ ؾم٤مسمؼ

وذم احلدي٨م ضمقاز اعم٤ًمسم٘م٦م سملم اخلٞمؾ، وضمقاز شمْمٛمػمه٤م، ومه٤م جمٛمع  :ؒ  اًمٜمقوي ىم٤مل

قمداده٤م ًمذًمؽ إٜمٝم٤م قمغم اجلري ويوري٤موتٝم٤م ومترًمٚمٛمّمٚمح٦م ذم ذًمؽ وشمدري٥م اخلٞمؾ قمٚمٞمٝمام 

 .(3)اا وومر  ًمٞمٜمتٗمع قمٜمد احل٤مضم٦م ذم اًم٘مت٤مل يمر  

ٓ تزافقن أصحاء ما ٕزظتؿ وٕزوتؿ، ٕزظتؿ دم افَسك وٕزوتؿ ظذ طٓقر »: ىم٤مل قمٛمر 

 .(4)شاخلٔؾ

وقمٔمٞمؿ وم٤مئدشمف ضم٤مء اًمتٝمديد عمـ يٗمرط ومٞمف سمؽمك اؾمتٕمامًمف طمتك اًمرُمك ذم اإلؾمالم،  وعمٙم٤مٟم٦م

سمٕمد شمٕمٚمٞم٘مف قمغم ومْمؾ اًمرُمل واحل٨م  ؒ وم٢من اإلُم٤مم اًمٜمقوي يٜم٤ًمه سمٕمد أن قمٚمٛمف، وهلذا 

 : قمٚمٞمف ىم٤مل

 .شإن ٕسٔإف بًد تًِّف مُروه ـراهة صديدة دـ ترـف بال ظذر»

                                                   

( أوٛمرت: وهق أن ي٘مٚمؾ قمٚمٗمٝم٤م ُمدة وشمدظمؾ سمٞمت٤م يمٜمٞمٜم٤م ودُمٚمَؾ ومٞمف ًمتٕمرق وُيَػ قمرىمٝم٤م ومٞمجػَّ حلٛمٝم٤م وشم٘مقى قمغم 1)

عمقدقمقن إًمٞمٝم٤م. ىم٤مًمف اإلُم٤مم اجلري. وصمٜمٞم٦م اًمقداع ومٝمل قمٜمد اعمديٜم٦م ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ: ٕن اخل٤مرج ُمـ اعمديٜم٦م ُمٍم ا

 (.13/14اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ )

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.2)

 (.65، ص63، ص14/ص13( راضمع ذح صحٞمح ُمًٚمؿ )3)

( وقمزاه إمم اًمٕم٘مد اًمٗمريد. ٓسمـ 1/141سمدير حمٛمد سمدير )/ُمٜمٝم٩م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم شمرسمٞم٦م اإلٟم٤ًمن شم٠مًمٞمػ د»( راضمع 4)

 عمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب.( ط. اهلٞمئ٦م ا6/271قمٌد رسمف )
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 .(1)شمـ ظِؿ افرمك ثؿ ترـف ؾِٔس مْا أو ؿد ظل»: ىم٤مل اًمٜمٌل ٕن 

 : (2)أغراض الرياضة

ؾ ٖمٗممل شم٤م وواىمٕمٞمتٝم٤م، وُمـ ُمٔم٤مهر واىمٕمٞمتٝم٤م أهن٤م إن ُمـ ظمّم٤مئص اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ؿمٛمقهل

قمٚمٞمف وهل شمنمع ًمف إطمٙم٤مم، وقمغم هذا إؾم٤مس يم٤من ذم اًمٚمٕم٥م  َؾ ضُمٌِ قمـ ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن وُم٤م 

 إسم٤مطم٦م.. يضواًمؽم

 -أن اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ اًمذي يٕمٚمؿ ُمـ ظمٚمؼ وهق اًمٚمٓمٞمػ اخلٌػم، قمٚمؿ : ذفؽ دم افسبب وفًؾ  

ر وقمغم وضمف أن ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن وُم٤م ضُمٌؾ قمٚمٞمف أٟمف ٓ يتحٛمؾ اجلّد سم٤مؾمتٛمرا -ؾمٌح٤مٟمف 

                                                   

( ط. اعمٓمٌٕم٦م 65صـ -63/صـ13رح اًمٜمقوي )ـ(، راضمع صحٞمح ُمًٚمؿ سمِم3543( رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )1)

]أي ًمٞمس قمغم ؾمػمشمٜم٤م اًمٙم٤مُمٚم٦م وهديٜم٤م اًمّمحٞمح ش: ًمٞمس ُمٜم٤م: »اعمٍمي٦م، وُمٙمتٌتٝم٤م سم٤مًم٘م٤مهرة، وُمٕمٜمك ىمقًمف 

 اًمٙم٤مُمؾ[.

روع ذم اًمٕمٚمؿ واجلٝم٤مد، يٚمزم يم٤مًمنموع ذم احل٩م، يٕمٜمل أن ُم٤م ـسم٠من اًمِموهلذا ُمْم٧م اًمًٜم٦م »ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

رواه ش ُمل صمؿ ٟمًٞمف، ومٚمٞمس ُمٜم٤مُمـ شمٕمٚمؿ اًمر: »طمٗمٔمف ُمـ قمٚمؿ اًمديـ وقمٚمؿ اجلٝم٤مد ًمٞمس ًمف إو٤مقمتف، ًم٘مقل اًمٜمٌل 

 ، [ٚٛٔ/ٕٛ]راجع مجموع الفتاكل ] ُمًٚمؿ

ص ُم٤م ُي٥م قمٚمٞمف ُمـ اإليامن، ويٙمقن ُمـ ومحٞم٨م ٟمٗمك اهلل اإليامن قمـ ؿمخص، ومال يٙمقن إٓ ًمٜم٘م»وىم٤مل أيًْم٤م: 

ُمـ همِمٜم٤م ومٚمٞمس ُمٜم٤م، وُمـ محؾ قمٚمٞمٜم٤م : »اعمٕمرولم ًمٚمققمٞمد، ًمٞمس ُمـ اعمًتح٘ملم ًمٚمققمد اعمٓمٚمؼ، يمام ذم ىمقًمف 

يمٚمف ُمـ هذا اًم٤ٌمب، ٓ ي٘مقًمف إٓ عمـ شمرك ُم٤م أوضم٥م اهلل قمٚمٞمف، أو ومٕمؾ ُم٤م طمرم اهلل ورؾمقًمف، ش اًمًالح ومٚمٞمس ُمٜم٤م

اعمٗمروض قمٚمٞمف ُم٤م يٜمٗمل قمٜمف آؾمؿ ٕضمٚمف، ومال يٙمقن ُمـ اعم١مُمٜملم اعمًتح٘ملم ًمٚمققمد،  ومٞمٙمقن ىمد شمرك ُمـ اإليامن

 ([ ٖٔ، ٚ/ٖٓ]راجع مجموع الفتاكل )ش اًم٤ًمعملم ُمـ اًمققمٞمد

( سمف ٟمٗمٞمف قمـ ديـ اإلؾمالم إٟمام أراد سمف شمرك اشم٤ٌمقمل، إذ ًمٞمس هذا ُمـ أظمالىمٜم٤م ىم٤مل اًمٌٖمقي ذم ذح اًمًٜم٦م: )مل يرد 

قمغم ؾمٜمتل وـمري٘متل ذم ُمٜم٤مصح٦م اإلظمقان، هذا يمام ي٘مقل اًمرضمؾ أٟم٤م ُمٜمؽ، يريد سمف اعمقاوم٘م٦م وأومٕم٤مًمٜم٤م، أو ًمٞمس هق 

]راجع شرح السنة لإلماـ   (ڃ ڃ چ چ چ  ) --إظم٤ٌمًرا قمـ إسمراهٞمؿ  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-واعمت٤مسمٕم٦م، ىم٤مل اهلل 

 [ ط. المكتب اإلسالمي.ٚٙٔ/ٛالبغوم 

 ط. دار اإليامن سم٤مٕؾمٙمٜمدري٦م. 11( راضمع اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ًمألًمٕم٤مب اًمري٤مو٦م ًمٚمِمٞمخ ؾمٕمٞمد قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ صـ2)
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وإذا ُم٤م أراد أن حيٛمؾ ٟمٗمًف قمغم ذًمؽ أص٤مسمف اعمٚمؾ واًمًآُم٦م صمؿ اإلقمٞم٤مء، ورسمام آٟم٘مٓم٤مع اًمدوام، 

يم٤من يتخقل أصح٤مسمف اعمققمٔم٦م ذم  قمـ اجلد اعمٓمٚمقب ُمٜمف، ويدل قمغم ذًمؽ.. أن رؾمقل اهلل 

 .(1)إي٤مم يمراه٦م اًمًآُم٦م قمٚمٞمٝمؿ

راطم٦م اًم٘مٚم٥م ُمٕم٤مجل٦م ًمف ذم  شمرويح اًم٘مٚم٥م إذاًمٚمٕم٥م عم٤م ومٞمف ُمـ إٟمام أسمٞمح : ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم

 .(2)هل٤م ٕن اًم٘مٚمقب إذا أيمره٧م قمٛمٞم٧م، وشمروُيٝم٤م إقم٤مٟم٦م :سمٕمض إوىم٤مت

أن ُم٤م أسم٤مطمتف ُمـ أٟمقاع اًمٚمٕم٥م واًمري٤موٞم٤مت، حي٘مؼ هل٤م سمٕمض ُم٘م٤مصده٤م، وهذا : هْا ويالحظ

٤ًٌم وهلًقا وم٘مط،  وشمٌدُمـ دىمٞمؼ وًمٓم٤مئػ شمنميٕم٤مهت٤م، ومٝمذه إٟمقاع ُمـ اًمٚمٕم٥م  وًمٞمس ذم فم٤مهره٤م ًمٕم

ومٞمٝم٤م همػم هذا اًمٔم٤مهر ُمـ اًمٚمٕم٥م أو اًمٚمٝمق اعم٤ٌمح اعم٘مّمقد سمف شمرويح اًمٜمٗمس، وًمٙمـ قمٜمد اًمت٠مُمؾ 

ومٞمٝم٤م ُيد أهن٤م حت٘مؼ سمٕمًْم٤م ُمـ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م، وسم٤مًمت٤مزم شمٕمتؼم ُمـ اجلدِّ اعمٓمٚمقب ُمـ اعمًٚمؿ 

سمّمقرة اًمٚمٕم٥م واًمٚمٝمق اعم٤ٌمح، وىمد ومٕمٚمف، وًمٞمس ُمـ اًمٚمٕم٥م اعمخػم ًمف شمريمف أو ومٕمٚمف، وإن ضم٤مء 

بآٓت ـادْاضِة، وأما افًِب »: سم٘مقًمف اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤مه ومم اهلل اًمدهٚمقي أؿم٤مر إمم هذا اعمٕمٜمك

 .(3)شا ؾٔف مـ مَهٍد ذظلدوتٖديب افٍْقس، وافًِب بافرماح، ؾِٔس مـ افًِب دم احلََٔة 

 : همرولم ذم آٍن واطمدإلؾمالُمٞم٦م ُمـ أٟمقاع اًمٚمٕم٥م حي٘مؼ اًمنميٕم٦م ا: ومام أسم٤مطمتف

 اًمٜمٗمس.قمـ  شمرويح: إول

                                                   

أي: يتٕمٝمدهؿ. ط اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م ش يتخقل»(، وُمٕمٜمك 163 -1/162( راضمع ومتح اًم٤ٌمري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري )1)

 سم٤مًم٘م٤مهرة.

 هـ.1352تٍمف ط. اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ( سم253 -2/254( إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ.. ٕيب طم٤مُمد اًمٖمزازم )2)

( ط. دار اًمٙمت٥م احلديث٦م سم٤مًم٘م٤مهرة وُمٙمت٦ٌم 2/834ًمٚمِمٞمخ/أمحد ؿم٤مه ومم اهلل اًمدهٚمقي )ش طمج٦م اهلل اًم٤ٌمًمٖم٦م»( راضمع 3)

 اعمثٜمك سمٌٖمداد.
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 .(1)حت٘مٞمؼ سمٕمض ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م، وُمٜمٝم٤م اإلؾمٝم٤مم ذم إقمداد اًم٘مقة ًمٚمٛمًٚمٛملم: واًمث٤مين

هذه اًمري٤مو٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمرف  إن اًمٖمرض ُمـ مجٞمعِ : (2)أسمق سمٙمر اجلزائري ي٘مقل اًمِمٞمخ* 

ذم صدر اإلؾمالم سم٤مًمٗمروؾمٞم٦م هق آؾمتٕم٤مٟم٦م هب٤م قمغم إطم٘م٤مق احلؼ وٟمٍمشمف واًمدوم٤مع قمٜمف، ومل يٙمـ 

اًمٖمرض ُمٜمٝم٤م احلّمقل قمغم اعم٤مل ومجٕمف، وٓ اًمِمٝمرة وطم٥م اًمٔمٝمقر، وٓ ُم٤م يًتتٌع ذًمؽ ُمـ 

اعم٘مّمقد ُمـ يمؾ  امٟماًمٕمٚمق ذم إرض واًمٗم٤ًمد ومٞمٝم٤م، يمام هق طم٤مل أيمثر اًمري٤موٞملم اًمٞمقم، إ

وايمت٤ًمب اًم٘مدرة قمغم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وقمغم هذا  ياًمري٤مو٤مت قمغم اظمتالومٝم٤م هق اًمت٘مق

وا﴿: ُي٥م أن شمٗمٝمؿ اًمري٤مو٦م ذم اإلؾمالم، وإصؾ ذم ُمنموقمٞم٦م اًمري٤مو٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم أ ِعدُّ م   و  ا َل ُ  م 

ُتم   ت ط ع  ة   ِمن   اس  ادٗمـ افَقي خر »: ىم٤مل  فذم اًمّمحٞمح أٟم اًمٜمٌل وُم٤م َصحَّ قمـ  ﴾ُقوَّ

 .شوأحب إػ اهلل مـ ادٗمـ افؤًػ

واًم٘مقة ذم اإلؾمالم شمِمٛمؾ اًمًٞمػ واًمًٜم٤من، واحلج٦م واًمؼمه٤من، وُمـ أضمؾ هذا اًمٖمرض * 

أن  ِم٦م أن يٚمٕمٌقا سم٤محلراب ذم ُمًجده اًمنميػ وأذن ًمزوضمتف قم٤مئِم٦م ًٌمٚمح اًمٜمٌل أذن 

قمٜمد ، وهل يمٜمٞم٦م يٜم٤مدى هب٤م أسمٜم٤مء احلٌِم٦م شدوُٕؿ يا بْل أرؾدة»: شمٜمٔمر إًمٞمٝمؿ وهق ي٘مقل هلؿ

يًؽمين سمردائف وأٟم٤م أٟمٔمر إمم احلٌِم٦م يٚمٕمٌقن  اًمٜمٌل رأي٧م وًم٘مد  اًمٕمرب، وشم٘مقل قم٤مئِم٦م 

ذم اعمًجد طمتك أيمقن أٟم٤م اًمتل أؾم٤مُمف، وم٤مىمدروا ىمدر اجل٤مري٦م احلديث٦م اًمًـ )اًمّمٖمػمة( احلريّم٦م 

 .(3)قمغم اًمٚمٝمق

اًم٘مٞمٛم٦م اجلًدي٦م، اًمؽمسمقي٦م، : اًمٗمقائد واًم٘مٞمؿ ُمٜمٝم٤مهل٤م قمدد ُمـ زد قمغم ذًمؽ أن اًمري٤مو٦م * 

احلريم٦م ُمـ آضمتامقمٞم٦م، اخلٚم٘مٞم٦م، اإلسمداقمٞم٦م، اًمذاشمٞم٦م واًمٕمالضمٞم٦م، يمذًمؽ ومٝمل ُمـ أيمثر أؾم٤ٌمب 

                                                   

ًمٞمػ د/قمٌد اًمٙمريؿ شم٠مش اعمٗمّمؾ ذم أطمٙم٤مم اعمرأة وسمٞم٧م اعمًٚمؿ ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م»( راضمع اًمٙمت٤مب اعم٤مشمع واعمًٛمك سمـ1)

 ش.( ط. ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م99، 98، 4/97زيدان )

 ط. دار اإليامن. 18ؾمٕمٞمد قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ ص/ًمٚمِمٞمخش اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ًمألًمٕم٤مب اًمري٤موٞم٦م»( راضمع يمت٤مب 2)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.3)
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أؾم٤ٌمب طمٗمظ اًمّمح٦م، وم٢مهن٤م شمًخـ إقمْم٤مء، وشمًٞمؾ ومْمالهت٤م، ومال دمتٛمع قمغم ـمقل  أىمقى

إوشم٤مر، وشم١مُمـ مجٞمع  ي٘مقِّ ًمٚمٖمذاء، وشمُ  اًمٌدن قمغم اخلٗم٦م واًمٜمِم٤مط ودمٕمٚمف ىم٤مسماًل  دُ قِّ ٕمَ اًمزُم٤من، وشمُ 

ويم٤من سم٤مىمل ُمٜمٝم٤م ذم وىمتف،  إُمراض اعم٤مدي٦م وأيمثر إُمراض اعمزاضمٞم٦م، إذا اؾمتٕمٛمؾ اًم٘مدر اعمٕمتدل

اهلْمؿ، وُمـ اعمٕمٚمقم أن أي قمْمق  اٟمحدار اًمٖمذاء ويمامل حيّمؾ اًمتدسمػم صقاسم٤م، ووىم٧م اًمري٤مو٦م

اًمري٤مو٦م، سمؾ يمؾ ىمقة ومٝمذا ُمـ ٜمقع اقمت٤مد هذا اًمُمـ  ٤م قمغمتف ىمقي، وظمّمقًص يمثرت ري٤مو

ىمقشمف اعمٗمٙمرة،  ٧ْم يَ قِ ؾمتٙمثر ُمـ اًمٗمٙمر ىمَ ا ـْ ٔمتف، وُمَ طم٤موم ٧ْم قيَ أؾمتٙمثر ُمـ احلٗمظ ىمَ  ـْ ُمَ  ؿم٠مهن٤م، وم٢منّ 

ن ري٤مو٦م اًمًٛمع سمًٛمع إصقات، إ ُمثاًل : ختّمف ُمٜمٝم٤م ُمـ إقمْم٤مء ري٤مو٦مٌ  قمْمقٍ  وًمٙمؾِ 

 أن ري٤مو٦م ومٞمٜمت٘مؾ ُمـ إظمػ إمم إصم٘مؾ، ويمذًمؽ ري٤مو٦م ختّمف ُمٜمٝم٤م ُمثاًل واًمٙمالم سم٤مًمتدرج، 

اًمًٛمع سمًٛمع إصقات، واًمٙمالم سم٤مًمتدرج، ومٞمٜمت٘مؾ ُمـ إظمػ إمم إصم٘مؾ، ويمذًمؽ ري٤مو٦م 

٤م، أُم٤م ٤م ومِمٞمئً اًمٚم٤ًمن ذم اًمٙمالم، ويمذًمؽ ري٤مو٦م اًمٌٍم ويمذًمؽ ري٤مو٦م اعمٌم سم٤مًمتدرج ؿمٞمئً 

 ُمذه٦ٌمٌ  عم٤ًمسم٘م٦م قمغم إىمدام ومري٤مو٦م ًمٚمٌدن يمٚمف، وهلريمقب اخلٞمؾ ورُمل اًمٜمِم٤مب واًمٍماع، وا

  .(1)ًمألُمراض اعمزُمٜم٦م يم٤مجلذام واًم٘مقًمٜم٩م

درضم٦م هلؿ ًٛمل ًمٚمِم٤ٌمب سمام حي٘مؼ واًمٜمٛمق اجلوهتدف اًمري٤مو٦م إمم شمٜمٛمٞم٦م اًمٚمٞم٤مىم٦م اًمٌدٟمٞم٦م، 

قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمتحٛمؾ عمِم٤مق اًمٕمٛمؾ، ويٕمٛمؼ ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمٕم٤مين اًمِمج٤مقم٦م واإلىمدام، ومٞمٙمقٟمقا 

 مح٤مي٦م جمتٛمٕمٝمؿ ُمـ اًمٗم٤ًمد واًمتحٚمؾ وطمٗمٔمٝمؿ ُمـ اًمٖمزو سم٠مٟمقاقمف.ىم٤مدريـ قمغم 

رؾم٤مًمتف  : ٕنـ ُمـ احلٞم٤مةُمتحرك ُمتٛمٙمِّ  ،٤مضٍ ٞمَّ ىمقي ومَ  ؾمٚمٞمؿٍ  إن اإلؾمالم ذم طم٤مضم٦م إمم يمٞم٤منٍ 

سمِمتك صقره٤م  ذم محؾ إُم٤مٟم٦م ةاًم٘مقوذم اًمٌٜم٤مء واًمتٕمٛمػم،  واًمِمدة ،ذم احلؼ هل رؾم٤مًم٦م اًم٘مقة

اًم٘مقة ذم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمٝم٤م، واعمًٚمؿ اعمج٤مهد اًم٘مقي واًم٘مقة ذم اًم٘مٞم٤مم سمٛم٘متْمٞم٤مهت٤م، و، وأؿمٙم٤مهل٤م

                                                   

( ط. ُم١مؾم٦ًم 247، 4/246ذم يمت٤مسمف زاد اعمٕم٤مد ذم هدى ظمػم اًمٕم٤ٌمد ) -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-يمالم اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ  ( راضمع1)

 اًمرؾم٤مًم٦م.
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 .(1)٤ٌمزمي ُٓمـ ٓ زه٤مدة  ياًمدٟمٞم٤م وزيٜمتٝم٤م إٟمام هل زه٤مدة اًم٘مق اًمٜم٤مس ذم ُمت٤مع احلٞم٤مة ُمـ أزهدِ 

 : بالرياضة اإللفاء سقاسة

واإلهل٤مء وإؿمٖم٤مل اًمٜم٤مس قمـ .. .اإلوم٤ًمد ذموشمتْم٤مومر ىمقاهؿ .. .شمتٗمٜمـ ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس واجلـ

ديـ رهبؿ، واإلقمالُمٞمقن سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م هلؿ دور ظمٓمػم ذم هذا اعمج٤مل إلهل٤مء اًمرأي اًمٕم٤مم 

وشمرويْمف، ومٝمؿ يًٚمٙمقن قمدة ُم٤ًمًمؽ ُمٜمٝم٤م ؾمٞم٤مؾم٦م اإلهل٤مء سمٜمٕمٞمؿ اًمدٟمٞم٤م اًمزائؾ، ويمؾ ُمٔم٤مهر 

 اًمؽمف واًمٚمٝم٤مث وراء اعم٤مل.

 أن شمّمٌح هدوًم٤م وهم٤مي٦م ذم ذاهت٤م، ٓ وُمـ أهؿ هذه اًمًٞم٤مؾم٤مت ؾمٞم٤مؾم٦م اإلهل٤مء سم٤مًمري٤مو٦م، إمم

طمدي٨م ًمٚمٜم٤مس إٓ قمٜمٝم٤م، وسمٞمٜمام يٕمرف اًمٜم٤مس دىم٤مئؼ اًمتٗمّمٞمالت قمـ أظم٤ٌمر اًمري٤مو٦م 

قمـ  واًمري٤موٞملم، ٓ يٙم٤مدون يٕمرومقن ؿمٞمًئ٤م قمـ ديٜمٝمؿ، ويٜمخرط يم٤ٌمر اًمًـ واًمٜم٤ًمء ومْماًل 

 اًمِم٤ٌمب اعمراه٘ملم ذم ذًمؽ!!

وقمـ ديـ اهلل، وشمٗمريغ ـم٤مىم٤مهتؿ ذم اًمٚمٝمق وهبذا يتؿ ختدير اًمِم٤ٌمب وصدهؿ قمـ ذيمر اهلل، 

دون ُم٤ٌمٓة أو اهتامم سمام حيدث ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم سمالدهؿ أو قم٤معمٝمؿ  -وهن٤مًرا  واًمٚمٕم٥م ًمٞماًل 

اإلؾمالُمل، وىمد ُيًتخدم اعمِمجٕمقن )إوًمؽماس( ذم إصم٤مرة سمٕمض اًمٗمتـ اًمداظمٚمٞم٦م، وهؿ ٓ 

 يدرون.

أراد اًمقىمقف قمغم هذا ومٚمػماضمع  ويمؾ هذا سمرقم٤مي٦م هيقدي٦م صٝمٞمقٟمٞم٦م قم٤معمٞم٦م وأذٟم٤مهبؿ، وُمـ

 .شبروتقـالت حُامء صٓٔقن»يمت٤مب 

 : تربقتفؿ طؾك التـافس والتسابؼ طؾك الخقر

أي اًمرهم٦ٌم ذم اًمٌمء وآٟمٗمراد سمف، وهق ُمـ اًمٌمء اًمٜمٗمٞمس اجلٞمد ذم ٟمققمف، : اعمٜم٤موم٦ًم

                                                   

 ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم.ش اًمٗمروؾمٞم٦م»(، وراضمع يمت٤مب 1/141( راضمع ُمٜمٝم٩م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم شمرسمٞم٦م اإلٟم٤ًمن )1)
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 .(1)ذم اًمٌمء ُمٜم٤موم٦ًم إذا رهم٧ٌم ومٞمف قمغم وضمف اعم٤ٌمراة ذم اًمٙمرم وٟم٤موم٧ًُم 

: ذم ومٕمؾ اخلػم يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ُي٤مد روح اًمتٜم٤مومس واًمٖمٌٓم٦مإرسمٜم٤م اعم١مُمٜملم قمغم  ٨مَّ وًم٘مد طَم 

قمغم اعم٤ٌمدرة وآؾمتٕمج٤مل إمم مجٞمع  ، وأي٦م شمتْمٛمـ احل٨َم [148: اًمٌ٘مرة] ﴾ڦ ڦ ﴿

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿:ؿم٠مٟمف ؾَّ ، وىم٤مل ضَم (2)اًمٓم٤مقم٤مت سم٤مًمٕمٛمقم

ِف وىم٤مل شمٕم٤ممم، [133: آل قمٛمران] ﴾ پ ڀ ڀ ڀ ڀ لِك   و  ي ت ن اف سِ  ذ  ل   ف 

 ًم٘مد يم٤من اًمٜمٌل  (3)[اًمراهمٌقن ذم اعم٤ٌمدرة إمم ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم: أي]، [26: اعمٓمٗمٗملم] ﴾اْل ُت ن افُِسون  

أن رؾمقل  ٕمـ أيب هريرة وم ،ي٠مُمر سم٤معم٤ٌمدرة إمم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ىمٌؾ طمٚمقل اًمٕمقائؼ واًمٗمتـ

 وأ ،اافرجؾ مٗمْا ويّز ـاؾرً  ا ـَىع افِٔؾ اديِؿ، يهبحبادروا بإظامل ؾتًْ »: ىم٤مل اهلل 

 .(4)شمـ افدٕٔا رَض ًَ يبٔع ديْف بَ  ،اا ويهبح ـاؾرً مٗمًْ  كّسيُ 

قمغم اعم٤ٌمدرة إمم إقمامل اًمّم٤محل٦م ىمٌؾ شمٕمذره٤م وآؿمتٖم٤مل  احلدي٨م حي٨ُم : ؒ ىم٤مل اًمٜمقوي 

 .(5)قمٜمٝم٤م سمام حيدث ُمـ اًمٗمتـ اًمِم٤مهمٚم٦م اعمتٙم٤مصمرة اعمؽمايمٛم٦م يمؽمايمؿ اًمٚمٞمؾ اعمٔمٚمؿ ٓ اعم٘مٛمر

ًٓ » ىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل قم٤مسمس اًمٗمٖم٤مري  ـْ وقمَ   مرةُ إا، شت   بادروا بإظامل خها

                                                   

 ( ط. دار اعمٕم٤مرف.6/4543اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر ) ( اٟمٔمر ًم٤ًمن1)

 ( ط. دار اًمري٤من ًمٚمؽماث.1/547( راضمع شمٗمًػم اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل )2)

( ط. دار إطمٞم٤مء اًمؽماث 34/97ًمٚمٕمالُم٦م إًمقد )ش روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين»( راضمع 3)

حمٛمد /ًمٚمِمٞمخش أوقاء اًمٌٞم٤من»ذم شمتٛمتف قمغم يمت٤مب  -محف اهللر-قمٓمٞم٦م حمٛمد ؾم٤ممل /اًمٕمريب، وهٜم٤م وم٤مئدة: ي٘مقل اًمِمٞمخ

إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل: وذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ٟمٕم٧م ٕول اًمًقرة إذا يم٤من أوًمئؽ يًٕمقن جلٛمع اعم٤مل سم٤مًمتٓمٗمٞمػ ومٚمٝمؿ 

احل٥م  اًمقيؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وإذا يم٤من إسمرار ًمٗمل ٟمٕمٞمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وهذا ذاهبؿ هق حمؾ اعمٜم٤موم٦ًم ٓ ذم اًمتٓمٗمٞمػ ُمـ

 .( ط. دار الفكرٖٙٗ/ٛ. ]راجع أضواء البياف )أو أي ُمٙمٞمؾ أو ُمقزون

 (.1847(، وُمًٚمؿ )31، 13/34( روه اًمٌخ٤مري )4)

 (.2/133( ذح صحٞمح ُمًٚمؿ )5)
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ا يتخذون افَرآن ا بافدم، وٕنقً ، وؿىًٔة افرحؿ، وبٔع احلُؿ، واشتخٍاؾً طْ افسٍٓاء، ـثرة افَؼَ 

 .(1)شظِّٓؿ ما يَدمقٕف إٓ فٌْٔٔٓؿأؾَٓٓؿ وٓ ٖمزامر يَدمقن افرجؾ فٔس ب

افتٗدة دم »: ىم٤مل اًمٜمٌل وٓ أقمٚمٛمف إٓ قمـ  ُمّمٕم٥م سمـ ؾمٕمد قمـ أسمٞمف ىم٤مل إقمٛمش وقمـ

 .(2)شـؾ رء إٓ دم ظّؾ أخرة

 : سباق كحق الجـان

، وًمٕمؾَّ ُمـ أصدق إُمثٚم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ يت٤ًمسم٘مقن إمم ومٕمؾ اخلػمات يم٤من اًمّمح٤مسم٦مُ ًم٘مد 

ًٓ  أُمرٟم٤م رؾمقل اهلل  ُم٤م ىم٤مًمف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب : قمغم ذًمؽ  يقُم٤م أن ٟمتّمدق ومقاومؼ ذًمؽ ُم٤م

ُم٤م : رؾمقل اهلل سمٜمّمػ ُم٤مزم، وم٘م٤مل  ٤م، ومجئ٧ُم ؾمٌ٘متف يقُمً  نْ إاًمٞمقم أؾمٌؼ أسم٤م سمٙمر : قمٜمدي، وم٘مٚم٧م

ُم٤م : وم٘م٤مل ًمف اًمرؾمقل  ،ؾ ُم٤م قمٜمدهسمٙم وأشمك أسمق سمٙمر : أسم٘مٞم٧م ٕهٚمؽ؟ ىمٚم٧م ُمثٚمف، ىم٤مل

 .(3)شارء أبًد ٓ أشابَؽ إػ : ؿِت ،أبَٔت هلؿ اهلل ورشقفف»: أسم٘مٞم٧م ٕهٚمؽ؟ ىم٤مل

زوجغ دم رء مـ إصٔاء دم شبٔؾ  َؼ ٍَ إْٔ  ـْ مَ »: ىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل وقمـ أيب هريرة 

باب افهالة،  ْـ مِ  كَ ظِ ـان مـ أهؾ افهالة دُ  ْـ َّ ؾَ  هذا خرٌ اجلْة يا ظبد اهلل،  مـ أبقاِب  لَ ظِ اهلل، دُ 

 شمـ باب افهدؿة لَ ظِ افهدؿة دُ  ـان مـ أهؾِ  ْـ ، ومَ افريانِ  مـ باِب  لَ ظِ ـان مـ أهؾ افهٔام دُ  ْـ ومَ 

 .(4))ٟمٕمؿ، وأرضمق أن شمٙمقن ُمٜمٝمؿ(: ُمـ شمٚمؽ إسمقاب يمٚمٝم٤م؟ ىم٤مل دقمل أطمدٌ هؾ يُ : وم٘م٤مل أسمق سمٙمر

                                                   

( وأسمق قمٌٞمد اهلل ذم ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن، واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م وصححف إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م 3/494( أظمرضمف أمحد )1)

 (.579سمرىمؿ )

(، وصححف وواوم٘مف 1/64( واحل٤ميمؿ )1/88(، واًمٌٞمٝمٞم٘مل ذم اًمزهد )4814( )5/157( أظمرضمف أسمق داود )2)

 اًمذهٌل.

( وىم٤مل: طمًـ صحٞمح واحل٤ميمؿ 3757( )14/161( واًمؽمُمذي )1678( )2/313( أظمرضمف أسمق داود )3)

 ( وصححف واوم٘مف اًمذهٌل.1/414)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.4)
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 : تربقتفؿ طؾك آستؼامة والجدية

  .(1)اؾمتقىوقمتدل ا: واؾمت٘م٤مم ،٤مًمٌمءسمآقمتدال، وىم٤مم ًمٖم٦م : آؾمت٘م٤مُم٦م

سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م قمغم إواُمر  - ظم٤مص٦م -واًمِم٤ٌمب ُمٜمٝمؿ  - قم٤مُم٦م -قم٤ٌمده   اهللُ  رَ ُمَ وًم٘مد أَ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم اًمنمقمٞم٦م واضمتٜم٤مب اًمٜمقاهل وهذا ُمٓم٤مسمٌؼ 

 ،صمؿ اؾمت٘م٤مُمقا ومٚمؿ حيٞمدوا قمـ اًمتقطمٞمد ،ُمٜمقا سمفآوا اهلل ودُ أي وطمَّ ، [34: ]ومّمٚم٧م ﴾پ

 ٕهن٤م :ٓ إيم٤مسمرإذًمؽ، وآؾمت٘م٤مُم٦م ٓ يٓمٞم٘مٝم٤م  قمغمومقا قُ شمُ  نْ ـم٤مقمتف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إمم أَ واًمتزُمقا 

اهلل شمٕم٤ممم قمغم  ِي دَ اخلروج قمـ اعمٕمٝمقدات وُمٗم٤مرىم٦م اًمرؾمقم واًمٕم٤مدات واًم٘مٞم٤مم سملم يَ  سمٛمث٤مسم٦م

هذا ُمـ ضمقاُمع يمٚمٛمف ، و(3)شؿؾ آمْت باهلل ثؿ اشتَؿ»: اًمٜمٌل هلذا ىم٤مل  ،(2)طم٘مٞم٘م٦م اًمّمدق

يمذًمؽ سمٞمٜم٧م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة أن اًمِم٤مب اًمذي يٜمِم٠م ُمًت٘مٞماًم قمغم قم٤ٌمدة اهلل، يٙمقن ذم ، ملسو هيلع هللا ىلص

وم٘م٤مل  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-ذم يقم شمٙمقن أرض اعمحنم يمٚمٝم٤م ٟم٤مًرا، وًمٞمس ومٞمٝم٤م إٓ فمٚمف  فمؾ اهلل 

 (4)شصاب ٕنٖ دم ظبادة اهلل: شبًة ييِٓؿ اهلل دم طِف يقم ٓ طؾ إٓ طِف، ومْٓا»: 

 ضمٚمٞمٚم٦مٌ  وٟمٕمٛم٦مٌ  قمٔمٞمٛم٦مٌ  ٦مٌ ذم ومؽمة قمٜمٗمقان اًمِم٤ٌمب ُمٜم - وٓ ؾمٞمام - اهللِ قمغم أُمرِ  وم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦مُ 

 .ـاًمِمٌٝم٤مت واًمٗمتَ  ْت رَ ثُ وظم٤مص٦م إذا يمَ 

 : حسـ تصريػ الطاقات

ووضمٝم٧م  ،ضمٞمد إٟمٗم٤مىمٝم٤مأُ وطمًـ شمٍميٗمٝم٤م ه٤مئٚم٦م، ًمق أُ  ن اًمِم٤ٌمب يٛمٚمؽ ـم٤مىم٤مٍت أُمـ اعمٕمٚمقم 

٤م ذم إُي٤مد طمْم٤مرة راؿمدة، وطمٞم٤مة آُمٜم٦م ؾمٕمٞمدة إمم أسمقاب اخلػم وُمٞم٤مديـ اًمّمالح يم٤مٟم٧م ؾمًٌٌ 

ًٌ  ُأؾمٞمئ شمٗمريٖمٝم٤م وشمٍميٗمٝم٤مٚمق وموقمغم اًمٕمٙمس  ،ُمًت٘مرة  ضمقٍ  واهلدم، وإُي٤مدِ  ٤م ذم اًمتدُمػمِ يم٤مٟم٧م ؾمٌ

                                                   

 ( ط. دار اعمٕم٤مرف.5/3782( راضمع ًم٤ًمن اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر )1)

 (.2/9( ىم٤مًمف اًمٜمقوي ذم ذح ُمًٚمؿ )2)

 (.38/62(، )1/65))راضمع حمٛمقع اًمٗمت٤موى(  ( رواه ُمًٚمؿ 3)

 (.1431( )91(، وُمًٚمؿ )1423( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )4)
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واإلٟم٤ًمن جمٌقل قمغم أن همرائزه ٓ شمرى وٓ  يمٚمف ىمٚمؼ وشمقشمر، وضمٝمؾ وختٚمػ ووم٘مر وُمرض،

: ىم٤مل   ِمٌع، وُمـ هٜم٤م ومالسمد ُمـ جم٤مهدهت٤م وشمقضمٞمٝمٝم٤م اًمقضمٝم٦م اًمراؿمدة ومٕمـ اسمـ قم٤ٌمسشم

فق ـان ٓبـ آدم واديان مـ مال، ٓبتٌك ثافًثا وٓ يّأل جقف ابـ »: ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل 

ـْ تاب   .(1)شآدم إٓ افساب، ويتقب اهلل ظذ َم

ُمـ مجٕمف إٓ ُمـ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم، أن أدُمل جمٌقل قمغم طم٥م اعم٤مل، وأٟمف ٓ يِمٌع : واعمٕمٜمك

 .(2)وووم٘مف إلزاًم٦م هذه اجلٌٚم٦م قمـ ٟمٗمًف وىمٚمٞمؾ ُم٤م هؿ

شمّمٚمح ًمٚمخػم، وشمّمٚمح  طمٞمقي٦مٌ  إن هذه اًمٓم٤مىم٤مت اًمتل يٗمرزه٤م اًمٙمٞم٤من اإلٟم٤ًمين، هل ـم٤مىم٤مٌت 

 .(3)تٝم٤م اًمّمحٞمح٦مٝمضمواإلؾمالم وضمٝمٝم٤م وومٚمام ضم٤مء ًمٚمنم شمّمٚمح ًمٚمٌٜم٤مء وشمّمٚمح ًمٚمٝمدم، 

أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اًمٖمراء ٟمجد أن اإلؾمالم أومم قمٜم٤ميتف ورقم٤ميتف سمؽمسمٞم٦م أٟمف سم٤مؾمت٘مراء : واحل٘مٞم٘م٦م

 ا قمغم اًمٌٜم٤مء ٓ اهلدم.ىم٤مدرً ُمتقازًٟم٤م  ُمًٚماًم  اًمِم٤ٌمب ًمٞمخرج ضمٞماًل 

وسمذًمؽ ي٘مل اًمٜمٗمس ُمـ يمثػم ُمـ أٟمقاع اإلٟمحراف، ومٞمٗمرغ ـم٤مىم٦م اًمٙمره ذم يمره اًمِمٞمٓم٤من 

اًمٓمري٘م٦م ٓ يتحقل اًمٙمره إمم وأشم٤ٌمقمف، واًمنم اًمذي يٜمِمئف وأشم٤ٌمقمف قمغم وضمف إرض، وهبذه 

: ـم٤مىم٦م ؾم٤مُم٦م ًمٜمِم٤مط اإلٟم٤ًمن ويمٞم٤مٟمف، ويٗمرغ ـم٤مىم٦م احل٥م ذم طم٥م اهلل واًمٜم٤مس واخلػم سمقضمف قم٤مم

ف إن مل يٗمرغ، وطمقًمف اإلٟم٤ًمن إمم ٟمٗمًف وذاشمف، ومٞمٕمِمؼ ٟمٗمًف ويٕمٌده٤م ويٜمِم٠م احل٥م اًمٗم٤مؾمد ٕٟم

ذم اجلٝم٤مد واًمزرع  وقمغم هذا اًمٜمحق يٗمرغ اًمٓم٤مىم٦م احلٞمقي٦مُمـ اًمٜم٤مس وإومٙم٤مر وإؿمٞم٤مء، 

واًمتٕمٛمػم واإلٟمت٤مج شمٗمريًٖم٤م سمٜم٤مئٞم٤ًم إٟمِم٤مئًٞم٤م، هيدم اًم٤ٌمـمؾ ويزيؾ ُم٤م خيٚمٗمف ُمـ أٟم٘م٤مض، ويٛمأل ومراغ 

اإلٟم٤ًمن سم٤مًمٕم٤ٌمدة واًمذيمر طمتك ٓ يقضمد ذم طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن ومراغ يِمٖمٚمف اًمنم واًمٗم٤ًمد 

 .(4)واًمتٗم٤مه٤مت

  

                                                   

 (.1448( )1116(، وُمًٚمؿ )6436( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )1)

 (.11/261( ومتح اًم٤ٌمري )2)

 (.1/148( ُمٜمٝم٩م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م شمرسمٞم٦م اإلٟم٤ًمن وىم٤مي٦م وقمالضًم٤م )3)

 ( ط. دار اًمنموق.252، 1/251حمٛمد ىمٓم٥م )/ًمألؾمت٤مذ دش ُمٜمٝم٩م اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م»( اٟمٔمر يمت٤مب 4)
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 يٜم٘مًؿ إمم ذم اًمِم٤ٌمب أُمٙمٜمٜم٤م أن ٟمحٙمؿ ُمـ طمٞم٨م اًمٕمٛمقم سم٠من اًمِم٤ٌمب وم٤مطمّم٦مً  إذا ٟمٔمرٟم٤م ٟمٔمرةً 

 : صمالصم٦م أىم٤ًمم

 :الشباب املستقيه: القسه األول

وهق اًمِم٤ٌمب اًمذي ٟمرضمق  ،طمٞم٤مهت٤م وؾمٕم٤مدهت٤م ورُمزُ  ،إُم٦مِ  ُمـ اًمِم٤ٌمب ُمٗمخرةُ  اًم٘مًؿُ  وهذا

اًمٓمريؼ ًمٚم٤ًمًمٙملم، وهق  سمف ويٜمػم ،ُمـ ومْمٚمف أن يّمٚمح سمف ُم٤م ومًد ُمـ أطمقال اعمًٚمٛملم اهلل 

 .اًمِم٤ٌمب اًمذي ؾمٞمٜم٤مل ؾمٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة سم٢مذن اهلل 

  ومٝمق ُم١مُمـ سمديٜمف إيامن  ،ُم١مُمـ سمٙمؾ ُم٤م حتٛمٚمف هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ ُمٕمٜمك ؿم٤ٌمٌب ومٝمق

 ٖمتٌط سمف، يرى اًمٔمٗمر سمف همٜمٞمٛم٦م، واحلرُم٤من ُمٜمف ظمناًٟم٤م.اعم٘متٜمع سمف، واعمح٥م ًمف، واعم

 خمٚمًّم٤م ًمف اًمديـ.  -وطمده ٓ ذيؽ ًمف  - ؿم٤ٌمب يٕمٌد اهلل 

  وؾمٚمقيمف وأظمالىمف وومٙمره ودقمقشمف  ذم ىمقًمف وقمٛمٚمفملسو هيلع هللا ىلص ؿم٤ٌمب يتٌع رؾمقًمف حمٛمًدا

 .ؾم٤مئر أُمقر طمٞم٤مشمف وهنجف

 ٕٟمف يرى ُمـ آي٤مت اهلل  :ؿم٤ٌمب ي١مُمـ سم٤مهلل ظم٤مًم٘مف وظم٤مًمؼ اًمًاموات وإرض

 ًٓ  .-ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم- ًمٚمِمؽ واًمؽمدد ذم وضمقد اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُم٤م ٓ يدع جم٤م

  رؾمقًمف  يمذًمؽ أظمؼم قمٜمٝمؿ ،اهلل أظمؼم قمٜمٝمؿ ذم يمت٤مسمف سمٛمالئٙمتف ٕنَّ ؿم٤ٌمب ي١مُمـ

 .اًمّمحٞمح٦م ذم ؾمٜمتفملسو هيلع هللا ىلص 

  اهلل اًمتل أٟمزهل٤م قمغم رؾمٚمف هداي٦ًم ًمٚمخٚمؼ. ؿم٤ٌمب ي١مُمـ سمٙمت٥ِم 

 ٕٟمف ي١مُمـ سمام ذم اًمّمالة ُمـ  :ؿم٤ٌمب ي٘مٞمؿ اًمّمالة قمغم اًمقضمف إيمٛمؾ سم٘مدر ُم٤م يًتٓمٞمع

 اًمٗمقائد اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م وُم٤م يؽمشم٥م قمغم إو٤مقمتٝم٤م ُمـ قمقاىم٥م وظمٞمٛم٦م ًمألومراد واًمِمٕمقب.

  ًهمػم ٟم٘مص. ـْ ُمِ  ؿم٤ٌمب ي١ميت اًمزيم٤مة إمم ُمًتح٘مٞمٝم٤م يم٤مُمٚم٦م 

  ُف صٞمًٗم٤م أو ؿمت٤مًء ٕٟمف ي١مُمـ ف وًمذاشمِ قمـ ؿمٝمقاشمِ  ؿم٤ٌمب يّمقم ؿمٝمر رُمْم٤من ومٞمٛمتٜمع
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 سم٠من ذًمؽ ذم ُمرو٤مة اهلل.

 ٌ٤مب ي١مدي ومريْم٦م احل٩م إمم سمٞم٧م اهلل احلرام.ؿم 

 .ؿم٤ٌمب ي١مُمـ سم٠مٟمٌٞم٤مئف ورؾمٚمف قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم 

 .ؿم٤ٌمب ي١مُمـ سم٤مًمٞمقم أظمر وسم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه 

 .ؿم٤ٌمب يديـ سم٤مًمٜمّمٞمح٦م هلل وًمٙمت٤مسمف وًمرؾمقًمف وٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿ 

 ٜمٙمرويٜمٝمل قمـ اعم سمٛمٕمروف وي٠مُمر سم٤معمٕمروف ،ؿم٤ٌمب يدقمق إمم اهلل قمغم سمّمػمة 

مـ رأى مُْؿ مًُْرا ؾٌِٔره »:  قمغم اًمٜمحق اًمذي ضم٤مء قمـ رؾمقل اهلل  سمٖمػم ُمٜمٙمر،

 .(1)شبٔده، ؾ٘ن مل يستىع ؾبِسإف، ؾ٘ن مل يستىع ؾبَِبف، وذفؽ أضًػ اإليامن

 ٤مًمّمدق.سم يٕمٞمشؿم٤ٌمب ي٘مقل اًمّمدق و 

  ُِـ »: اًمٜمٌل  ؿم٤ٌمب حي٥م اخلػم ًمٕم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم ٕٟمف ي١مُمـ سم٘مقل  ٓ يٗم

 .(2)شأحدـؿ حتك حيب ٕخٔف ما حيب فٍْسف

  يِمٕمر سم٤معمًئقًمٞم٦م أُم٤مم اهلل وأُم٤مم أُمتف ووـمٜمف ومٞمًٕمك عم٤م ومٞمف ُمّمٚمح٦م اًمديـ  ؿم٤ٌمٌب

اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ]اًمتل ورصمتٝم٤م إضمٞم٤مل ُمـ ٟمٔمؿ احلٙمؿ  وإُم٦م واًمقـمـ سمٕمٞمًدا قمـ إٟم٤مٟمٞم٦م

 .(3)شمدقمل اًمقـمٜمٞم٦م[، واًمتل واًمٚمٞمؼماًمٞم٦م واًمرأؾمامًمٞم٦م وآؿمؽمايمٞم٦م واًمِمٞمققمٞم٦مواًم٘مقُمٞم٦م 

 ُي٤مهد سم٢مظمالص ٓ ري٤مء ومٞمف وٓ ؾمٛمٕم٦م: همػم  ،ؿم٤ٌمب ُي٤مهد هلل وسم٤مهلل وذم اهلل

 .ذم يمؾ وىم٧م وطملم سم٤مهلل ُمٕمج٥م سمٜمٗمًف ُمًتٕمٞمٜم٤ًم

                                                   

 ( رواه ُمًٚمؿ.1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.2)

 ( وإين ٕشمذيمر ىمقل اًمِم٤مقمر ُمٕمروف اًمرص٤مذم: 3)

ـِ  ؾافَقم  ٓ خيدظْؽ هتاُف افَقم بافقضـ  دم افرس ؽر افَقم دم افًِ

َخ٧ْم ذم ؿمٕمقهب٤م اًمٕمّمٌٞم٦م ًمٚم٘مقُمٞم٦م واًمقـمٜمٞم٦م، وقمٚمٛمتٝمؿ يمؾ  وواهلل هذا هق طم٤مل هذه اًمٜمٔمؿ اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمٓم٤مهمقشمٞم٦م، واًمتل رؾمَّ

 ىمٌٞمح، وَرسَم٧ْم إضمٞم٤مل قمغم يمؾ ؾمٞمئ، وإمم اهلل اعمِمتٙمك؟!
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 اجل٤مٟم٥مًملمِّ  ،ُمًت٘مٞمؿ اًمديـ ،ؿم٤ٌمب ذو ظمٚمؼ وديـ ومٝمق ُمٝمذب إظمالق ، 

ًمٙمٜمف طم٤مزم ٓ يْمٞمع  ؿمج٤مع ،صٌقر ،ـمٞم٥م اًم٘مٚم٥م ،يمريؿ اًمٜمٗمس ،رطم٥م اًمّمدر

 ٖمٚم٥م اًمٕم٤مـمٗم٦م قمغم ضم٤مٟم٥م اًمٕم٘مؾ واإلصالح.وٓ يُ  ،اًمٗمرص٦م

  ذم اًمٕمٛمؾِ وضمقدة سمحٙمٛم٦م وصٛم٧م، ُمع إشم٘م٤من  : يٕمٛمُؾ ُمٜمٔمؿٌ  ُمتزنٌ  ؿم٤ٌمٌب،  ٓ

 ًمف وُٕمتف. ُمـ قمٛمره إٓ ؿمٖمٚمٝم٤م سمام هق ٟم٤مومعٌ  يْمٞمع ومرص٦مً 

وإظمالق  واًمٕمّمٞم٤منِ  واًمٗمًقِق  واإلحل٤مدِ  يٜم٤مىمض ديٜمف وأظمالىمف ُمـ اًمٙمٗمرِ  وهق سمٕمٞمد قمامَّ 

 اًم٤ًمومٚم٦م واعمٕم٤مُمٚم٦م اًمًٞمئ٦م.اعمرذوًم٦م 

 .يًدا ُمـ اًمث٤ٌمت واًمًداد واًمتقومٞمؼٟم٠ًمل اهلل ًمف ُمز-هذا اًمٜمقع ُمـ اًمِم٤ٌمب 

 الشباب املنحرف: القسه الثاني
سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٕمزة  ؾم٤مومٚملم، وحيقُل  أُمتف إمم أؾمٗمؾِ  ومٝمق ؿم١مم قمغم ٟمٗمًف وٟمٙم٦ٌم قمغم جمتٛمٕمف، ُيرُّ 

 واًمٙمراُم٦م، ضمرصمقُم٦م وسمٞمئ٦م ىمت٤مًم٦م صٕم٦ٌم اًمٕمالج إٓ أن يِم٤مء اهلل.

 ذم  سمٜمٗمًف، ُمٜمٖمٛمٌس  ذم ؾمٚمقيمف، ُمٖمرورٌ  اًمِم٤ٌمب ُمٜمحرف ذم قم٘مٞمدشمف، ُمتٝمقرٌ  ذاه

 .٤مشمف يمٚمٝم٤مرذائٚمف، ٓ ي٘مٌؾ احلؼ ُمـ همػمه، وٓ يٛمتٜمع قمـ سم٤مـمؾ ذم ٟمٗمًف، أٟم٤مين ذم شمٍموم

  ٘مٚمع قمـ اًم٤ٌمـمؾ.قمٜمٞمد ٓ يٚملم ًمٚمحؼ، وٓ يُ  ؿم٤ٌمٌب 

  اهلل وٓ ُمـ طم٘مقق أدُمٞملم. ٓ ي٤ٌمزم سمام أو٤مع ُمـ طم٘مقِق  ؿم٤ٌمٌب 

  ذم مجٞمع شمٍموم٤مشمف.وذم شمٗمٙمػمه وؾمٚمقيمف  آشمزانِ  ومقوقي وم٤مىمدُ  ؿم٤ٌمٌب 

  ُمـ  ُمٕمج٥م سمرأيف: يم٠مٟمام ُيري احلؼ قمغم ًم٤ًمٟمف: ومٝمق قمٜمد ٟمٗمًف ُمٕمّمقمٌ  ؿم٤ٌمٌب

واًمزًمؾ: ُم٤م دام خم٤مًمًٗم٤م عم٤م  ًمٚمخٓم٠مِ  ومٛمٕمرٌض  ٤م همػمهُ أُمَّ  يم٠مٟمف ي٠مشمٞمف اًمقطمل ُمـ اًمًامء، اًمزًمؾ

 يراه.

 وقمغم ٟمٔمؿ اعمجتٛمع  ،واحلٞم٤مة ،إهةو ،إظمالقو ،ؿم٤ٌمب ُمتٛمرد قمغم اًمديـ

ٓ يٕمرف قمـ اإلؾمالم إٓ اؾمٛمف وقمـ اًمنمع همريب اهلقى، قمريب اًمٜمِم٠مة ومٝمق اعمًٚمؿ، 
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 إٓ رؾمٛمف.

  قمـ اًمت٘م٤مًمٞمد  وسمٕمٞمد يمؾ اًمٌٕمدذم ديٜمف،  اعمًت٘مٞمؿِ  قمـ اًمٍماطِ  ٟم٤ميم٥ٌم  ؿم٤ٌمٌب

، ومٜم٠ًمل اهلل ًمف قمٛمٚمف ومرآه طمًٜم٤ًم ًمف ؾمقءُ  ـَ يِّ ذم ؾمٚمقيمف، ىمد زُ اإلؾمالُمٞم٦م اإلضمتامقمٞم٦م 

 .اهلداي٦م

 املغرورالشباب : القسه الثالث
احلؼ واـمٛم٠من سمف وقم٤مش ذم جمتٛمع  َف رَ قمَ  ،سملم ُمٗمؽمق اًمٓمرق احل٤مئر اعمؽمددُ  وهق اًمِم٤ٌمُب 

 حم٤مومظ إٓ أٟمف اٟمٗمتح٧م قمٚمٞمف أسمقاب اًمنم ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م.

شمِمٙمٞمؽ ذم اًمٕم٘مٞمدة، واٟمحراف ذم اًمًٚمقك، ووم٤ًمد ذم اًمٕمٛمؾ، وظمروج قمـ اعمٕمروف ُمـ 

شمت٘م٤مذومف شمٞم٤مرات اًم٤ٌمـمؾ اعمتٜمققم٦م  ،اعمجتٛمٕمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م اًمت٘م٤مًمٞمدإقمراف إظمالىمٞم٦م و

-اًمٕمديد ُمـ ُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م واًمتٚم٘مل سمٕمد فمٝمقر  -ظم٤مص٦م  - ري٦م وٟمٗمًٞم٦مومٝمق ذم دواُم٦م ومٙم

 . وهمػمه٤م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ احلديث٦م شاإلٕسٕت»اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م اًمِمٌٙم٦م قمغم  -ظم٤مص٦م

وُم٤م هق  ،هق احلؼ؟ ُم٤مٓ يدري  ٤مأُم٤مم هذه اًمتٞم٤مرات طمػماٟمً هذا اًمٜمقع ُمـ اًمِم٤ٌمب وىمػ 

وشم٤مرة أظمرى يًػم وومؼ ُم٤م  ،ُمـ هذه إومٙم٤مر واعم٤ٌمدئ واعم٤ًمًمؽ شمراه ُم١ميًدا عم٤م ُيد اًم٤ٌمـمؾ؟، ومت٤مرةً 

رضمح هذا شم٤مرة وذاك أظمرى طم٥ًم ىمقة يُ  ومٝمق ُمؽمدد ىمٚمؼ ،قمٚمٞمف ؾمٚمٗمف اعم٤ميض وجمتٛمٕمف اعمح٤مومظ يم٤من

 اًمتٞم٤مرات اًمٕم٤مصٗم٦م سمف.

وهذا اًم٘مًؿ يٙمثر ذم ؿم٤ٌمب ٟم٤مًمقا سمٕمًْم٤م ُمـ اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٙمٜمٝمؿ درؾمقا ُمـ اًمٕمٚمقم * 

 إظمرى اًمتل شمٕم٤مرض اًمديـ ذم اًمقاىمع أو ذم فمٜمٝمؿ ومقىمٗمقا طمٞم٤مرى أُم٤مم اًمث٘م٤مومتلم.اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م 

ويٛمٙمٜمٝمؿ اًمتخٚمص ُمـ هذه احلػمة سم٤مًمؽميمٞمز قمغم اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وشمٚم٘مٞمٝم٤م ُمـ ُمٜمٌٕمٝم٤م 

، ُمع (1)قمغم أيدي اًمٕمٚمامء اعمتخّمّملم وُم٤م ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ سمٕمزيز (اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م)إصكم 

                                                   

 .ط. دار اًمٓمروملم.19، صـ18صـًمٚمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م/حمٛمد ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ش ُمـ ُمِمٙمالت اًمِم٤ٌمب»( رؾم٤مًم٦م 1)
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اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م إظمرى، وًمٙمـ سمٕمد شم٠مؾمٞمس اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م آؾمتٗم٤مدة ُمـ يمؾ اًمٕمٚمقم 

 وشمرؾمٞمخٝم٤م ذم اًم٘مٚمقب واًمٕم٘مقل.

ًمٙمثرشمف ذم  شادْحرف»واظمؽمت أن أوضمف يمٚماميت إمم اًمّمٜمػ اًمث٤مين أٓ وهق اًمِم٤ٌمب 

ًٓ سمح٤مضم٦م إمم شمًٚمٞمط اًمْمقء قمٚمٞمٝم٤م،  شطاهرة ـارثٔة»جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م، وٟٓمتِم٤مره سمام يٛمثؾ   ]إقمام

 .(1)[ًمٚمٖم٤مًم٥م واًمٜم٤مدر ٓ طمٙمؿ ًمف ٝمٞم٦م.. احلٙمؿاًمٗم٘مًمٚم٘م٤مقمدة 

 .. ملاذا؟الشباب احنراف

 : اعمت٠مُمؾ ذم واىمع ؿم٤ٌمسمٜم٤م اعمٕم٤مس ُيّم٤مب سمٜمقع ُمـ احلػمة وآوٓمراب، وُيٚمس يت٤ًمءل

  (2)عم٤مذا اٟمحرف أيمثر اًمِم٤ٌمب قمـ اجل٤مدة؟* 

                                                   

 دُمِمؼ. –( ط. دار اًم٘مٚمؿ 1/235ُمّمٓمٗمك أمحد اًمزرىم٤م )/ًمألؾمت٤مذش ذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م»( راضمع 1)

( آٟمحراف هق: ُمٞمؾ اًمٗمرد قمـ ـمريؼ آؾمت٘م٤مُم٦م واًمّمالح، هذا ُمـ طمٞم٨م اًمٕمٛمقم، أُم٤م ُمـ طمٞم٨م يمقٟمٜم٤م ذم جمتٛمع 2)

چ ):ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-اعمًت٘مٞمؿ إمم همػمه ُمـ اًمٓمرق أًي٤م يم٤من ىم٤مل ُمًٚمؿ ومٝمق ضمٜمقح اًمٗمرد قمـ ـمريؼ احلؼ واًمٍماط 

 .[153]إٟمٕم٤مم:  (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 وًمالٟمحراف أؿمٙم٤مل ُمتٕمددة: ًمٕمؾَّ أسمرزه٤م صمالصم٦م أُمقر: 

آٟمحراف اًمٕم٘م٤مئدي: وهق ظمٚمٌؾ ذم قم٘مٞمدة اعمًٚمؿ ي٘مدح ذم صح٦م قم٘مٞمدشمف وؾمالُمتٝم٤م، وضمراء هذا اًمِمٙمؾ ُمـ  -1

ت قمدة ومرق يم٤مخلقارج واًمِمٞمٕم٦م واعمٕمتزًم٦م )اعمدرؾم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م( واعمرضمئ٦م واًمّمٗم٤مشمٞم٦م إؿمٕمري٦م واجلؼمي٦م، آٟمحراف ٟمِم٠م

وُم٤م اٟمِمؼ قمٜمٝم٤م ُمـ ومرق ومرقمٞم٦م يمثػمة ُمٜمٝم٤م اًم٤ٌمىمل ذم اًم٤ًمطم٦م سمٜمٗمس آؾمؿ واًمٙمٞم٤من، وُمٜمٝم٤م اعمٜمدصمر، وُمٜمٝم٤م ُم٤م سم٘مل 

 ومٙمره وقم٘مٞمدشمف وإن شمٖمػم اعمًٛمك واًمِمٙمؾ.

ُمٜمٝمجل وومٙمري: وهق ظمٚمؾ ذم ُمٜمٝم٩م اعمًٚمؿ ضمٜمح سمف قمـ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح وأهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م،  اٟمحراف -2

. ومٝمؿ اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمٜمٌقي٦م ومٝماًم ؾم٘مٞماًم )يم٤مًم٘م٤مئٚملم سمـ قمٚمٛمٜم٦م اًمٜمّمقص .وؾم٥ٌم هذا اًمِمٙمؾ ُمـ آٟمحراف

فمٝمقر ٟم٤مؿمئ٦م ُمـ اًمِم٤ٌمب اًمّمٖمػم اًمنمقمٞم٦م، وأٟمًٜم٦م اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمٜمٌقي٦م، وٟمت٩م قمـ هذا اًمٜمقع ُمـ آٟمحراف 

يتٓم٤موًمقن قمغم قمٚمامء إُم٦م ووم٘مٝم٤مئٝم٤م )سم٤مًم٘مدح واًمتِمٙمٞمؽ(، يمذًمؽ ازداد آٟمحراف قمٜمد ه١مٓء ومٔمٝمر اًمٖمٚمق ذم 

اًمتٌديع واًمتٙمٗمػم واًمتٗمًٞمؼ واًمتْمٚمٞمؾ وذوسم٤من ُمٌدأ اًمت٠مصٞمؾ ذم طمٞم٤مشمٜم٤م ووٞم٤مع إصقل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٜمٝمجٞم٦م ووم٘مف 

 اعم٘م٤مصد..

= 
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 عم٤مذا وىمع أيمثرهؿ ذم اًمتٞمف واًمْمالل؟ ،أيمثرهؿ ـمريؼ احلؼ وؾمٌٞمؾ اًمرؿم٤مد؟ ؾَّ وعم٤مذا َو * 

 عم٤مذا اٟمٖمٛمًقا ذم اًمِمٝمقات واعمٚمذات؟* 

 عم٤مذا اٟمحرومقا قمـ ـمريؼ اًمٓم٤مقم٤مت واًم٘مرسم٤مت؟* 

 قمغم اعمحرُم٤مت؟ وؿمٖمٍػ  وعم٤مذا أىمٌٚمقا سمٜمٝمؿٍ * 

 وعم٤مذا اضمتٝمدوا ذم اًمٔمٗمر سم٤معمٜمٝمٞم٤مت واعمٙمروه٤مت؟* 

 أؾم٠مًمؽ أظمل ؾم١مال اعمح٥م ًمؽ، اعمِمٗمؼ قمٚمٞمؽ.. * 

 أؾم٠مًمؽ..

 عم٤مذا مل شم٘مدر اهلل اًمٕمٔمٞمؿ ىمدره؟* 

وعم٤م ضم٤مهدت واضمتٝمدت وسمذًم٧م اًمٖم٤مزم واًمٜمٗمٞمس ٓ ُمـ أضمؾ إرو٤مء رسمؽ، وًمٙمـ ُمـ * 

 أضمؾ اًمٔمٗمر سمٛمٕمّمٞم٦م ُمـ اعمٕم٤ميص؟

قمٜمف  قمامَّ  أُمرك، وعم٤م مل شمٜمتفِ  سمف ٤م مل شمٓمٕمف ومٞمامدر ًمٜمٌٞمؽ ىمدره؟ عمَّ ٘مَ عم٤م مل شمُ  -أظمل  -أؾم٠مًمؽ * 

 هن٤مك؟

__________________________ 

ظمٚمؾ ذم شمٓمٌٞمؼ اإلؾمالم يمرد ومٕمؾ ـمٌٞمٕمل ًمٗم٤ًمد اًمتّمقر، أو ًمْمٕمػ اإلرادة )يم٤مٓؾمتٝم٤مٟم٦م اٟمحراف ؾمٚمقيمل: وهق  -3

سم٤مًمّمالة، وآؾمتخٗم٤مف سم٤مًمقاضم٤ٌمت واحل٘مقق، واٟمتِم٤مر ومقى احلري٦م وؾمقء إظمالق، وىمتؾ اًمقىم٧م ذم همػم وم٤مئدة، 

 .. وؾمٞم٠ميت ُمٕمٜم٤م هذا سم٤مًمتٗمّمٞمؾ..ارشمٙم٤مب ضمرائؿ اًمزٟم٤م واًمٚمقاط واًمتحرش

 ، ط. دار اًمٓمروملم.17، 16ظم٤مًمد حمٛمد قمٓمٞم٦م ص/شم٠مًمٞمػش راف أؿمٙم٤مًمف، ٟمت٤مئجف، اًمقىم٤مي٦م ُمٜمفآٟمح»راضمع رؾم٤مًم٦م 

عمجٛمققم٦م ُمـ اًم٤ٌمطمثلم، ُمٜمِمقر وٛمـ يمت٤مب: آٟمحراف ش اإلٟمحراف ذم ُمراطمؾ اًمٜمٛمق اعمختٚمٗم٦م»وراضمع أيًْم٤م: سمح٨م 

د اًمٕمزيز، حمٛمد سمـ ؾمٕمقد سمـ قمٌ/ـمٌع قمغم ٟمٗم٘م٦م ص٤مطم٥م اًمًٛمق إُمػم 163، 114، 112صش أؾم٤ٌمسمف وقمالضمف

ط. دار آقمتّم٤مم سم٤مًم٘م٤مهرة  44ًمـ حمٛمد أؾمد صش اإلؾمالم قمغم ُمٗمؽمق اًمٓمرق»ًمٚمتقؾمع اٟمٔمر سمح٨م .ث(/)د

ط. دار اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مين، سمػموت،  274، 273أٟمقر اجلٜمدي ص/ًمألؾمت٤مذش اإلؾمالم واًمدقمقات اهلداُم٦م»ث(، و/)د

 ط. دار آقمتّم٤مم. 273ص -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-أٟمقر اجلٜمدي /ًمألؾمت٤مذش اعم١ماُمرة قمغم اإلؾمالم»وراضمع أيًْم٤م يمت٤مب 
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اًمٖمقاي٦م واًمْمالل واإلوم٤ًمد؟  ذمؽ ٟمعم٤م قم٤موٟم٧م إظمقاٟمؽ وأىمرا -أظمل وطمٌٞمٌل  -أؾم٠مل * 

عم٤م.. وعم٤م.. وشمٙمثر إؾمئٚم٦م وشمٙمثر ُمٕمٝم٤م اًمت٠موه٤مت واًمزومرات، ويٙمثر اًمٌٙم٤مء واًمٜمحٞم٥م قمغم واىمع 

 أيمثر ؿم٤ٌمب اعمًٚمٛملم اًمٞمقم..

احلؼ؟ وعم٤مذا اٟمجرومقا إمم ـمريؼ  عم٤مذا اٟمحرف اًمِم٤ٌمب قمـ: ويٌ٘مك اًم١ًمال ىم٤مئاًم 

 اًم٤ٌمـمؾ؟

 : األلباب ألوليواجلواب 

 : ةـثر أشباًبا افنباب ٕٓحراف أن صؽ ٓ إٔف* 

: وم٘م٤مل  ؒ  ؿمٞمخ إزهر اًم٤ًمسمؼ -ضم٤مد احلؼ  اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ قمكمأيمثره٤م ومْمٞمٚم٦م ذيمر 

 : (1)ُمِمٙمالت اًمِم٤ٌمب شمٜمحٍم ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م

 .(2)اًمديٜمل وؾمقء ومٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م اًمديـ اًمٗمراغ -1

 .واًمثقاسم٧م إظمالىمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتحٚمؾ ُمـ يمؾ اًم٘مٞمؿ -2

، وآؾمتٝمزاء هبؿ ذم اإلقمالم سمٙم٤موم٦م ، واًم٘مدوات واعمثؾ اًمّم٤محللمآؾمتٝم٤مٟم٦م سم٤مٔسم٤مء واعمرسملم -3

ُمـ  -ظم٤مص٦م-مم٤م أدى إمم همٞم٤مب دور اًمٜم٤مصح  شحرية افَْد»أؿمٙم٤مًمف وصقره سمدقمقى 

 .وإىم٤مرباجلػمان 

                                                   

ؿمٞمخ  -شضم٤مد احلؼ قمغم ضم٤مد احلؼ»( راضمع سمحقث وومت٤موى إؾمالُمٞم٦م ذم ىمْم٤مي٤م ُمٕم٤مسة حت٧م إذاف ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ 1)

 ( ط: إزهر اًمنميػ.4/394) -إزهر اًمراطمؾ

هٚمف، آؾمت٘مالًمٞم٦م قمـ ( ًمٕمؾ اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ: هق اخلٚمؾ ذم ُمٜمٝم٩م اًمتٚم٘مل: وُمـ ُمٔم٤مهر ذًمؽ: أظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ همػم أ2)

اًمٕمٚمامء، ازدراء اًمٕمٚمامء واطمت٘م٤مرهؿ، شمتٚمٛمذ إطمداث قمغم يد ـمالب اًمٕمٚمؿ اًمّمٖم٤مر، دقمقى اشم٤ٌمع إئٛم٦م قمغم هدى 

وسمّمػمة شم٘مٚمٞمًدا ٓ اشم٤ٌمقًم٤م، اًمت٘مّمػم ذم ومٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م اخلالف، اًمتِمدد ذم اًمديـ، اًمٕمّمٌٞم٤مت، اًمٗمٚمًٗم٤مت وإومٙم٤مر 

ُمع اًمت٤ًمهؾ ذم ُم٘م٤موُم٦م اًمٌدع، شمرك إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وحم٤مرسم٦م اًمقاومدة، دقم٤موى اًمتجديد اًمتخريٌٞم٦م، 

 .[ط. دار الفضيلة ٗٗإلى ص ٖٖقضايا عقدية معاصرة د/ناصر بن عبد الكريم العقل من ص»]راجع كتاب  يمؾ ُم٤م ًمف قمالىم٦م سم٤مًمديـ.

 أسباب احنراف الشباب
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 .(1)آٟمحراف سمٛمٕمٜمك اًمتديـ إمم اًمتٓمرف دون شمٗمرىم٦م سملم اًمديـ واًمتديـ -4

إومٙم٤مر اًمقاومدة ذم صقر قم٤مدات أو صم٘م٤موم٤مت دون اًم٘مدرة قمغم متٞمٞمز ُم٤م يّمٚمح عمجتٛمٕمٜم٤م وُم٤م  -5

 .اعمًٚمؿ اًمذي ٟمٕمٞمش ومٞمف يتٜم٤مرم ُمع اًمديـ وُمّم٤مًمح اعمجتٛمع

٦م هذه إومٙم٤مر واًمقىمقف قمغم ُمـ ُمقاضمٝمِ  اًمِم٤ٌمَب  ـُ ٙمِّ اًمتل متُ  واعمٕمٚمقُم٤مِت  وآًم٦م اعمٕم٤مرِف  -6

 طم٘مٞم٘م٦م اٟمحراوم٤مهت٤م.

 .اعمٕم٤مس اًمرائدة ذم اعمجتٛمع اتاومت٘م٤مد اًم٘مدو -7

أسم٤مء قمغم  دور ي٘متٍم طمٞم٨م ؾمقء ومٝمؿ اًمقاًمديـ واعمرسمٞملم ًمقاضم٤ٌمت اًمِم٤ٌمب وطم٘مقىمٝمؿ -8

شمقومػم اإليقاء واًمٖمذاء واًمٙم٤ًمء، ويٙمتٗمل اعمرسمقن سم٢مُمالء اًمدروس وذطمٝم٤م دون اًمتح٤مم 

، إُمر اًمذي ي١مدي إمم (2)وـمرق شمٗمٙمػمهؿ اعمٕم٤مسة ٤مًمِم٤ٌمب واًمتٕمرف قمغم ٟمٗمًٞم٤م هتؿسم

 اًمٗمِمؾ ذم اؾمتٞمٕم٤مب ـم٤مىم٦م ه١مٓء اًمِم٤ٌمب وشمٗمريٖمٝم٤م شمٗمريًٖم٤م صحٞمًح٤م.

 واقمت٤ٌمر ذًمؽ اهلدف ،سم٠مي ـمريؼ ممٙمـواًمقصقل إًمٞمٝم٤م  ٞم٦ماحلٞم٤مة اًمرأؾمامًماًمؽميمٞمز قمغم  -9

 قطمٞمد ذم احلٞم٤مة.اًم

 ـاًمِمٕمقر سم٤مًمْمٞم٤مع وقمدم آٟمتامء إمم أُم٦م ذات يمٞم٤من اضمتامقمل ُمؽماسمط، عم٤م يٌدو ًمٚمِم٤ٌمب ُم -14

إٟمٔمٛم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م واًمٚمٞمؼماًمٞم٦م ] -ظم٤مص٦م -ًمٚمٜمٔمؿ احل٤ميمٛم٦م  شمٜم٤مىمض ًمألىمقال وإقمامل

                                                   

ضم٤مد احلؼ قمكم ضم٤مد احلؼ ؿمٞمخ إزهر، /ًمٚمِمٞمخش ٤ماًمتٓمرف اًمديٜمل واًمٕم٤مدة أُمٜمًٞم٤م وؾمٞم٤مؾمًٞم٤م واضمتامقمٞم  »( راضمع سمح٨م 1)

 واًمذي صدر ُمع جمٚم٦م إزهر اًمنميػ.

( ُمـ أسمرز أؾم٤ٌمب اٟمحراف اًمِم٤ٌمب: قمٜمػ أطمد اًمقاًمديـ إُمر اًمذي ىمد يدومٕمف إمم اًمٚمجقء إمم أطمْم٤من اًمٗم٤مؾمديـ، 2)

ًمث٘م٦م اعمٓمٚم٘م٦م وُمـ أؾم٤ٌمب آٟمحراف همٞم٤مب اًمرىم٤مسم٦م ذم اًمٌٞم٧م، وقمدم ُمت٤مسمٕم٦م إسمٜم٤مء ظم٤مرج اًمٌٞم٧م سمدقمقى )إقمٓم٤مء ا

إهي٦م إُمر اًمذي يقًمد  ِمٙمالتُمـ أؾم٤ٌمب آٟمحراف أٓ وهق يمثرة اعم رئٞمسقمـ ؾم٥ٌم  ًمألوٓد( ومْماًل 

 اوٓمراسم٤مت خمتٚمٗم٦م وقم٘مد ٟمٗمًٞم٦م وقم٘مٚمٞم٦م ًمدى إسمٜم٤مء، وإمه٤مل ُم٠ًمًم٦م ُمٞمقل إسمٜم٤مء. ُمـ أسمرز أؾم٤ٌمب وم٤ًمد إسمٜم٤مء.

 ؾمامقمٞمؾ اعم٘مدم، وذًمؽ سم٤مًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م اإلٟمؽمٟم٧م.د/حمٛمد إش حمق إُمٞم٦م اًمؽمسمقي٦م»وأٟمّمح سمٛمراضمٕم٦م ؾمٚمًٚم٦م 
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 .وآؿمؽمايمٞم٦م[واًم٘مقُمٞم٦م واًمٞم٤ًمري٦م 

اًمِم٤ٌمب قمغم قمدم اجلدي٦م ذم اًمتٍموم٤مت،  وشمرسمٞم٦مواحلري٤مت ؾمقء ومٝمؿ احل٘مقق واًمقاضم٤ٌمت  -11

ٚم٘مّمقر ذم اًمتققمٞم٦م ذم ؾمـ ُمٌٙمرة، وُمؾء أوىم٤مت اًمٗمراغ، سم٤مًمٜم٤مومع ُمـ اعمنموقم٤مت ًم ٟمتٞمج٦مً 

 اًمٗمردي٦م واجلامقمٞم٦م.

 دون متٞمٞمز بٖمرصمؿ اًمت٘مٚمٞمد إقمٛمك ًمٚم ،إُمراض آضمتامقمٞم٦م وإمه٤مل ُمقاضمٝمتٝم٤مشمٗمٌم  -12

 .شافتّدن واحلوارة»وأن هذا هق ـمر يؼ  شاحلريات ادىَِة»سمدقمقى 

 .(1)اًمِم٤ٌمب، وسمٕمده قمـ اًمٓمريؼ اًمًقيِّ  ِمٙمالتاًمتل أراه٤م ُم٦ًًٌٌم عم شمٚمؽ هل اًمٕمٜم٤مس

٤ًٌم ًمالظمتّم٤مر، وذًمؽ ٕن  ِمٙمالتوًم٘مد رأي٧م أن ُأريمز احلدي٨م قمغم يمؼمي٤مت اعم - ويمٚمٞم٤مهت٤م ـمٚم

 .. واهلل شم٤ٌمرك(2)أيمثر اعمِمٙمالت إظمرى شمٜمدرج حتتٝم٤م، وسم٘مٞم٦م إزُم٤مت إٟمام هل ومرع قمٜمٝم٤م

                                                   

( وهٜم٤مك أؾم٤ٌمب أظمرى أدت إمم آٟمٗمّم٤مم واإلزدواضمٞم٦م سملم اًمٕم٘مٞمدة اًمديٜمٞم٦م واًمًٚمقك اعمٕم٤مس ًمدى ؿم٤ٌمسمٜم٤م اؾمتٕمروٝم٤م 1)

فم٤مهرة »إسمراهٞمؿ قمكم أمحد حمٛمد ظمٚمٞمؾ ذم رؾم٤مًمتف اًمتل ٟم٤مل هب٤م درضم٦م اًمديمتقراة وهل سمٕمٜمقان /ومْمٞمٚم٦م اًمديمتقر

 255دراؾم٦م ُمٞمداٟمٞم٦م قمغم قمٞمٜم٦م ُمـ ـمٚم٦ٌم اجل٤مُمٕم٤مت اعمٍمي٦م ط. دار اًمًالم ُمـ صش ٗمّم٤مم سملم اًمٕم٘مٞمدة واًمًٚمقكآٟم
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وذيمر ُمـ هذه إؾم٤ٌمب: أؾم٤ٌمسًم٤م صم٘م٤مومٞم٦م وشمٕمٚمٞمٛمٞم٦م، وإقمالُمٞم٦م، وذيمر أؾم٤ٌمسًم٤م أهي٦م، واضمتامقمٞم٦م، وأؾم٤ٌمسًم٤م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م 

 واىمتّم٤مدي٦م، ومٚمؽماضمع هذه إؾم٤ٌمب ٕمهٞمتٝم٤م.

 ( ًمالٟمحراف ٟمت٤مئ٩م ظمٓمػمة ُمٜمٝم٤م: 2)

( اًمٙمثػم ُمـ إزُم٤مت اًمتل أره٘م٧م يم٤مهؾ إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمِمتك أٟمقاع اعمٕمْمالت واعمِمٙمالت واًمٕم٘م٤ٌمت واعمٕم٤مٟم٤مة 1)

اًمالُمتٜم٤مهٞم٦م، وسم٤مًمت٤مزم شمٙمٌدت إُم٦م اعمًٚمٛم٦م اًمٙمثػم ُمـ اخل٤ًمئر ذم ؿمتك اعمج٤مٓت اًمٌنمي٦م واعم٤مًمٞم٦م واعمٜمٝمجٞم٦م واًمديٜمٞم٦م 

 ، وقمغم يم٤موم٦م إصٕمدة.وآضمتامقمٞم٦م

 .إٓ ُمـ رطمؿ اهلل-٦م وهدر ـم٤مىم٤مهتؿ ( وٞم٤مع ؿم٤ٌمب هذه إُم2)

 -اًمِمٞمققمٞم٦م  -اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م  -( إطمٞم٤مء ُم٤ٌمدئ هداُم٦م ذم إُم٦م ورقم٤ميتٝم٤م سمِمٙمؾ رؾمٛمل ذم اًمدول )يمٛم٤ٌمدئ اًمٕمٚمامٟمٞم٦م 3)

يٜمت٩م قمٜمف اٟمتِم٤مر اًمتحٚمؾ  اإلحل٤مدي٦م، إُمر اًمذي -اًمقضمقدي٦م  -آؿمؽمايمٞم٦م  -اًم٘مقُمٞم٦م  -اًمٜم٤مسي٦م  -اًمٞم٤ًمري٦م 

 واًمٗم٤ًمد ُمـ ضمٝم٦م، واًمتٓمرف واًمتٙمٗمػم واًم٘متؾ ُمـ ضمٝم٦م أظمرى.

= 
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 وشمٕم٤ممم أقمٚمؿ وؾمٌٞمٚمف أهدى وأىمقم..

 : وأمهٓا ادنُالت هذه وأوػ

 : افؼيًة وحَائؼ افديـ مَاصد ؾٓؿ وشقء افديْل افٍراغ -1

ؿم٤ٌمسمٜم٤م يٕم٤مين أيمثر أن أُمتٜم٤م شمتٌع أطمقال أيمثر ؿم٤ٌمب  ـْ شمٔمٝمر سمجالء ًمٙمؾ ُمَ ُمـ احل٘م٤مئؼ اجلٚمٞم٦م اًمتل 

طم٤مًم٦م ظمٓمػمة ُمـ اخلقاء اًمديٜمل، طمتك إٟمؽ ىمد شمرى ؿم٤ٌمسًم٤م سم٤مًمًٖم٤م ًمٙمٜمف وًمِمديد إؾمػ ٓ حُيًـ ىمراءة 

سمؾ  ىمٚم٧م إٟمف ٓ حيًـ ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ىمراءًة صحٞمح٦ًم جمقدةً  نْ ٤م إِ رء ُمـ يمت٤مب اهلل، سمؾ ٓ أيمقن ُم٤ٌمًمٖمً 

سمٚمغ إُمر سم٤مًمًقاد إقمٔمؿ ُمـ أسمٜم٤مء إُم٦م أهنؿ ُيٝمٚمقن أؾم٤مؾمٞم٤مت ديٜمٝمؿ وأصقل احلالل واحلرام 

٤م ُمًٚماًم حي٥م ديـ اهلل رات وأٓم إذا وضمدت ؿم٤مسم  ـ، وشمزداد احلًقمـ اجلامًمٞم٤مت وأداب ومْماًل 

ذم ٠مل يًهبذا اًمنمع واًمتٛمًؽ سمتٕم٤مًمٞمؿ هذا اًمديـ، صمؿ شمراه سمٕمد ذًمؽ  ًمتزامويرهم٥م ذم آ ،

٤م، سمؾ ٓ يدرك ومٝمؿ  صحٞمحً ومٝمؿ ديٜمف ومٝماًم  أسمجدي٤مت اإلؾمالم واًمتقطمٞمد، يمذًمؽ ومٝمق ٓ حيًـ

__________________________ 

( شمّمدع طم٘مٞم٘مل ذم وطمدة صػ إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إُمر اًمذي ي١مدي إمم ظم٤ًمئر وم٤مدطم٦م ٟمتٞمج٦م ٟٓمحراف اًمِم٤ٌمب 4)

 وشمٍموم٤مهتؿ اًمٕمِمقائٞم٦م اًمال ُمًئقًم٦م واًمال ُمٜمٓم٘مٞم٦م.

ًٓ ( شم٠مصمر اًمِم٤ٌمب سم٠مصح٤مب اًمٗمٙمر واعمٜم٤مه٩م 5)  سمال وقمل وٓ صم٘م٤موم٦م وٓ ومٝمؿ ؾمٚمٞمؿ. اعمٜمحروم٦م أٟمِم٠م أضمٞم٤م

( شمٗمٌم أُمراض اًم٘مٚمؼ واًمتقشمر وآيمتئ٤مب واًمٙم٧ٌم واعمٚمؾ واًمٕم٘مد اًمٜمٗمًٞم٦م اعمختٚمٗم٦م واخلقف ُمـ اعمًت٘مٌؾ واًمؽمدد 6)

 واحلػمة واًمتٞمف واًمتِمت٧م، وقمدم اًم٘مدرة قمغم اخت٤مذ اًم٘مرار اعمٜم٤مؾم٥م.

ًٓ  ( ضمٕمؾ ؾمٚمقيمٞم٤مت أسمٜم٤مء هذه إُم٦م ردود7)  ُم٘مٚمِّدة ٓ ُمٌدقم٦م. أومٕم٤مل، مم٤م ظمٚمؼ أضمٞم٤م

( وٞم٤مع اًمٙمثػم ُمـ ضمٝمقد إُم٦م وـم٤مىم٤مهت٤م وىمدراهت٤م ذم اًم٘مْم٤مء قمغم آٟمحراف، وًمق أن شمٚمؽ اجلٝمقد اعمتْم٤مومرة وضمٝم٧م 8)

 عم٘م٤موُم٦م أقمداء إُم٦م ُمـ اخل٤مرج ًمٙم٤من أومم.

(، نشر ٔٔ(، كتاب األمة رقم )ٜ، ٛاس محجوب )صللدكتور/عب« مشكالت الشباب الحلوؿ المطركحة كالحل اإلسالمي»]راجع كتاب 
« الشباب المسلم بين تجربة الماضي كآفاؽ المستقبل»هػ، ككتاب ٙٓٗٔجمادل األكلى  -رئاسة المحاكم الشرعية كالشئوف الدينية بقطر 

ور/علي محمد جريشة، ( ط. دار الوفاء، ككتاب: أساليب الغزك الفكرم للعالم اإلسالمي للدكتٖٚللدكتور/عبد الحليم عويس )ص
الثغرات التي يتسلل منها الغزك الفكرم كسبل »( ط. دار االعتصاـ بالقاهرة، كبحث ٙٙ، ٘ٙكاألستاذ/محمد شريف الزيبق )ص

( ط. مكتبة العلوـ كالحكم بالمدينة المنورة.كمقاؿ: ٜٚ( إلى )صٖٖ، تأليف: د/عبد القادر بن محمد عطا صوفي من )ص«تالفيها
، كهي صادرة عن ٛللشيخ/محمد الغزالي، كهو مقاؿ نشرته مجلة األمة في العدد الثاني كالثالثين ص« لحاد أذكىعندما يكوف اإل»

 رئاسة المحاكم الشرعية كالشئوف الدينية في قطر[.
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 قمٚماًم  اُمـ اًمٜم٤مس أوشمق ايمثػمً  : ٕنُمراد رؾمقًمفوُمراد اهلل  ، ومٝمق ٓ يٗمٝمؿُ (1)اءُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اًمٖمرَّ 

اؾمتدًمقا سم٤مًمٜمّمقص قمغم همػم ُمراد اهلل ورؾمقًمف ومٞمحّمؾ  ، ومٙمؿ ُمـ أٟم٤مسٍ وًمٙمـ مل ي١مشمقا ومٝماًم 

٤م وهق طمًػم يرشمد إًمٞمؽ سمٍمك ظم٤مؾمئً و، وُي٤ًمء سمذًمؽ ًمٚمنمع اإلؾمالُمل احلٜمٞمػ سمذًمؽ اًمْمالل

مم٤م ي١مدي إمم همػم ُمالئؿ قمغم واىمع اًمّمحٞمح٦م  اًمنمقمٞم٦مِ  إذا رأي٧م وم٤ًمد شمٜمزيؾ ه١مٓء، ًمٚمٜمّمقصِ 

واطمد وهق  إمم ؾم٥ٌٍم  ويمؾ هذا راضمعٌ  ،واخلٚمؾ ذم أصمٜم٤مء اًمتٓمٌٞمؼ واًمٕمٛمؾ واًمٗم٤ًمد آوٓمراب

  .اجلٝمؾ

الف احلؼ قم٤معًم٤م أو همػم هق قمدم اًمٕمٚمؿ، أو قمدم اشم٤ٌمع اًمٕمٚمؿ، ومٛمـ ىم٤مل ظَم  واجلٝمؾ ىمد يٙمقن

قم٤ممل ومٝمق ضم٤مهؾ.. وؾم٥ٌم ذًمؽ أن اًمٕمٚمؿ احل٘مٞم٘مل اًمراؾمخ ذم اًم٘مٚم٥م يٛمتٜمع أن يّمدر ُمٕمف ُم٤م 

ُمـ همٗمٚم٦م اًم٘مٚم٥م سمٛم٘م٤موُم٦م ُم٤م يٕم٤مروف، وشمٚمؽ  ظمالومف ومالسمدَّ  رَ دَ ومٛمتك َص خي٤مًمٗمف ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ، 

 .شهبذا آقمت٤ٌمر ؿ، ومتّمػم ضمٝماًل اًمٕمٚمِ  ٜم٤مىمض طم٘مٞم٘م٦مَ أطمقال شمُ 

واجلٝمؾ  ،وآٟمدوم٤مع واًمًٗمف واًمٓمٞمش اًمٕمٚمؿ، وهق يقًمد اًمٖمْم٥م ٟم٘مٞمض (2)وقمٚمٞمف وم٤مجلٝمؾ

 .يمام ؾمٞم٠ميت ُمٕمٜم٤م - ٤م.وقمرومً  ذقًم٤م وقم٘ماًل  ٦مسمٛمٕم٤مٟمٞمف يمٚمٝم٤م ُمذُمقُم

                                                   

ىمقاقمد »(، ط. دار اعمٕمروم٦م ويمت٤مب 334، 333، 2/37( ًمٚمتقؾمع ذم هذه اجلزئٞم٦م راضمع اعمقاوم٘م٤مت ًمإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل )1)

( ت: ـمف قمٌد اًمرؤوف ؾمٕمد. ط. ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت 1/8ًمإلُم٤مم اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم )ش م ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤ممإطمٙم٤م

إزهري٦م، ويمت٤مب )ُم٘م٤مصد اعمٙمٚمٗملم( د/قمٛمر ؾمٚمامن إؿم٘مر ط. دار اًمٜمٗم٤مئس، وٟمٔمري٦م اعم٘م٤مصد قمٜمد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل 

ط. اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل، وراضمع أيًْم٤م سمح٨م ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م  34، 33ص أمحد اًمريًقين/شم٠مًمٞمػ

 -ط. دار ـمٞم٦ٌم اخلياء  132إمم ص 88حمٛمد سمٙمر إؾمامقمٞمؾ طمٌٞم٥م ُمـ ص/، ًمٚمديمتقروشمٗمٕمٞماًل  اإلؾمالُمٞم٦م شم٠مصٞماًل 

 ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م.

 ( ط. دار اعمٕم٤مرف.1/713( راضمع ُم٤مدة )ضَمِٝمَؾ( ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب، )2)
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 : (3)الجفؾ أكقاع

قمدم اًمٕمٚمؿ سم٤محلؼ اًمٜم٤مومع، وقمدم اًمٕمٛمؾ سمٛمقضمٌف : أن اجلٝمؾ ٟمققم٤من ؒ اسمـ اًم٘مٞمؿ  رَ يمَ ذَ 

ۓ ۓ  ﴿: وُمٜمف ىمقل ٟمٌل اهلل ُمقؾمك ،وُم٘متْم٤مه، ومٙمالمه٤م ضمٝمؾ ًمٖم٦م وقمروًم٤م وذقًم٤م وطم٘مٞم٘م٦م

﮶  أي ُمـ  ش...أتتخذٕا هزوا»ىم٤مل ًمف ىمقُمف  ، عم٤م[67: اًمٌ٘مرة]﴾  ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

، إُم٤م ٕٟمف مل يٜمتٗمع سمف، ومٜمزل ُمٜمزًم٦م اجلٝمؾ، وإُم٤م قمدم ُمراقم٤مة اًمٕمٚمؿ ضمٝماًل  اعمًتٝمزئلم.. وؾمٛمل

 .(2)شجلٝمٚمف سمًقء ُم٤م دمٜمل قمقاىم٥م ومٕمٚمف

 ..اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وآصم٤مر اًمًٚمػ ذم سمٞم٤من ذم اجلٝمؾ وسمٞم٤من ىمٌح أصمرهوًم٘مد شمٙم٤مصمرت ٟمّمقص  -

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڤڤٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿: ، وىمقًمف شمٕم٤ممم[139، 138: إقمراف]﴾ ڄڄ

﴾ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿: ، وىمقًمف شمٕم٤ممم[29: هقد]

وُمقـمـ  ،[55، 54: اًمٜمٛمؾ]﴾ ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 .يٗمٕمٚمقن ُم٤م يٗمٕمٚمقن ٝمؿ سم٤مجلٝمؾ إذومقصٗم﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿ؿم٤مهد اًمِم٤مهد ذم أي٦م ويمٚمٝم٤م 

 -سم٤مًمٕم٤مىم٦ٌم  أو يم٤من ضمٝماًل  ،-٤مًمػ اًمٓمٌع وم٘مد وىمٕمقا ومٞمام خي -٤م سم٤مًمتحريؿ ُمٓمٚم٘مً  يم٤من ضمٝماًل أوؾمقاء 

وىمٕمقا ذم هذا اعمحرم اًمٕمٔمٞمؿ وم٘مد  كذا مؾمقاء أيم٤من هذا أ -وم٘مد وىمٕمقا ومٞمام خي٤مًمػ اًمنمع 

                                                   

 قمٚمٞمف، وىمٞمؾ اجلٝمؾ هق اقمت٘م٤مد ىمْمٞم٦ماعمح٘م٘ملم ُمـ أهؾ اًمٚمٖم٦م أن اجلٝمؾ اقمت٘م٤مد اًمٌمء قمغم ظمالف ُم٤م هق ( ذيمر سمٕمض 1)

)وراضمع ذم  .رمحؽ اهلل-ٜم٤مم... ومت٠مُمؾ يمالُمٝمؿ خم٤مًمٗم٦م ًمٚمحؼ اًمث٤مسم٧م واًمقاىمع اًمّمحٞمح، وُمثٚمقا ًمذًمؽ سمـ: قم٤ٌمدة إص

 اًمري٤من ًمٚمؽماث(.ط. دار  148حت٘مٞمؼ: إسمراهٞمؿ اإلسمٞم٤مري ص -ذًمؽ: اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين 

 (.474، 1/469( ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم )2)
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 .(1)سم٤مجلٝمؾ، وًمق مل يٙمـ ذم ذم اجلٝمؾ إٓ هذه ًمٙمٗم٧م وؿمٗم٧م

  .[199: ]إقمراف﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم واٟمٔمر إمم -

ريٕم٦م ذم اعم٠مُمقرات ـشمْمٛمٜم٧م ىمقاقمد اًمِمهذه أي٦م صمالث يمٚمامت ذم ىم٤مل اًم٘مرـمٌل * 

واًمرومؼ  ،واًمٕمٗمق قمـ اعمذٟمٌلم ،ومٞمف صٚم٦م اًم٘م٤مـمٕملم َؾ ظَم وم٘مقًمف ]ظمذ اًمٕمٗمق[ دَ  ،واعمٜمٝمٞم٤مت

صٚم٦م  شبافًرف رْ مُ أْ وَ »: سم٤معم١مُمٜملم، وهمػم ذًمؽ ُمـ أظمالق اعمٓمٞمٕملم، ودظمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

: إرطم٤مم وشم٘مقي اهلل ذم احلالل واحلرام، وهمض إسمّم٤مر، وآؾمتٕمداد ًمدار اًم٘مرار.. وذم ىمقًمف

واًمتٜمزه قمـ  ،قمـ أهؾ اًمٔمٚمؿ احلض قمغم اًمتخٚمؼ سم٤مًمٕمٚمؿ، واإلقمراضِ  شظـ اجلاهِغ َض رِ ظْ وأَ »

 .(2)اجلٝمٚم٦م سم٤مٕٟمٌٞم٤مء وُم٤ًمواةِ  ،ُمٜم٤مزقم٦م اًمًٗمٝم٤مء

 قمغم ذم اجلٝمؾ وأهٚمف.. اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م ُم٤م يدُل  ذم اًمًٜم٦مِ  دَ رَ وًم٘مد وَ 

رؾع افًِؿ، ويثبت أن يُ : افساظة مـ أذاطِ  إن  »: رؾمقل اهلل ىم٤مل : ىم٤مل قمـ أٟمس 

 .(3)شوييٓر افزٕا ،اجلٓؾ، ويؼب اخلّر

أي يٜمنم،  شيثبت اجلٓؾ»اعمراد سمرومٕمف ُمقت محٚمت٦م، وىمقًمف  شرؾع افًِؿيُ »: حجر ابـ ؿال* 

 .(4)شيٍنق»أي  شوييٓر افزٕا»اعمراد يمثرة ذًمؽ واٟمتِم٤مره،  شيؼب اخلّر»وىمقًمف 

، وومِمق اجلٝمؾ ُمـ أذاط اًم٤ًمقم٦م، وُمٕمٚمقم أن اًم٤ًمقم٦م اًمٕمٚمؿِ  عَ رومَ  اًمٜمٌلُّ  َؾ ٕمَ ضَم  َػ ٞمَ وم٤مٟمٔمر يمَ 

شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م  ـْ ٓ شم٘مقم قمغم إرض وومٞمٝم٤م ُمـ اخلػم ُمـ أطمد إلظم٤ٌمر اًمٜمٌل أن ذار اخلٚمؼ ُمَ 

                                                   

 ط، ُمٙمت٦ٌم اًمتققمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. 24حمٛمد ؾمٕمٞمد صـ ذم اجلٝمؾ وسمٞم٤من ىمٌح أصمره ٕيب قمٌد اهلليمت٤مب ( 1)

 ط. دار اًمري٤من ًمٚمؽماث. 2783إمم ص 2784ص/4( شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 2)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.3)

( ط. اًمري٤مض 1/236أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين )/احل٤مومظ( اٟمٔمر ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ًمإلُم٤مم 4)

 رمحف اهلل شمٕم٤ممم رمح٦م واؾمٕم٦م. -قمٌد اًم٘م٤مدر ؿمٞم٦ٌم احلٛمد /شم٘مديؿ وحت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ اًمِمٞمخ
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 .. ٤مل أذارٌ ٝمَّ ٤م ًمتٚمًٌف هبؿ، ومٝمؿ ضُم ُمٜم٤مؾمًٌ  -قمٚمٞمٝمؿ وهؿ أطمٞم٤مء، ومٚمذا يم٤من اجلٝمؾ ًم٘مٌحف وؿمٞمٜمف 

ؾمٛمٕم٧م رؾمقل : ىم٤مل ح سم٤مؾمت٘مراء طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص هذا يتُْم  وًمٕمؾَّ 

اهلل ٓ يَبض افًِؿ إتزاظا يْتزظف مـ صدور افْاس وفُـ يَبض افًِؿ  إن  »: ي٘مقل اهلل 

ًٓ ا اختذ افْاس رؤوًش ظادً  َؼ بِ حتك إذا مل يُ  ءبَبض افًِام ئِقا ؾٖؾتقا بٌر ظِؿ ؾوِقا ؾُس  ا جٓا

 .(1)شوأضِقا

اًمٕمٚمؿ ًمٞمس هق حمقه ُمـ صدور  سم٘مٌضِ  أن اعمرادَ  يٌلمُ  وهذا احلدي٨ُم : ؒ ىم٤مل اًمٜمقوي  -

ًٓ ٝمَّ اًمٜم٤مس ضُم  ويتخذُ  ،وًمٙمـ ُمٕمٜم٤مه، أٟمف يٛمقت محٚمتف :طمٗم٤مفمف  حيٙمٛمقن سمجٝم٤مًمتٝمؿ ومٞمْمٚمقن ٤م

 .(2)ؾم٤مءوْمٚمقن.. وومٞمف اًمتحذير ُمـ اخت٤مذ اجلٝم٤مل رؤويُ 

وهق  ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل : ؾمٛمٕم٧م ُمٕم٤موي٦م ظمٓمٞم٤ٌم ي٘مقل: ٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ ىم٤ملوقمـ مُح  -

واهلل يًىل، وفـ تزال هذه إمة  ؿاشؿٌ  اا يٍَٓف دم افديـ، وإٕام إٔاهلل بف خرً  دْ رِ يُ  ـْ مَ »: ي٘مقل

ومٍٓقم »: ، ىم٤مل اسمـ طمجر(3)شؿائّة ظذ أمر اهلل ٓ يرضهؿ مـ خافٍٓؿ حتك يٖيت أمر اهلل

ؾَد  -اإلشالم وما يتهؾ هبا مـ افٍروع أي يتًِؿ ؿقاظد -احلديث أن مـ مل يتٍَف دم افديـ 

 .(4)شحرم اخلر

مل يتٍَف دم  ْـ ومَ » وٕمٞمػ زاد ذم آظمره،وي٦م ُمـ وضمف آظمر رج أسمق يٕمغم طمدي٨م ُمٕم٤موىمد أظم* 

 ريد سمف اخلػم، وذم ذًمؽ سمٞم٤منٌ أن يقصػ سم٠مٟمف ُم٤م أُ  واعمٕمٜمك صحٞمح، ومٞمّمحُّ  ،(5)شاهلل بف افديـ مل يبالِ 

 ش.اًمٕمٚمامء قمغم ؾم٤مئر اًمٜم٤مس، ويٗمْمؾ اًمٗم٘مف ذم اًمديـ قمغم ؾم٤مئر اًمٕمٚمقم ًمٗمْمؾِ  فم٤مهرٌ 

                                                   

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.1)

 (.16/224( ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ )2)

 (.1/247( ومتح اًم٤ٌمري )3)

 ( رواه اًمٌخ٤مري.4)

 ( رواه اًمدراُمل واحل٤ميمؿ وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م.5)
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ُم٤م ذيمره : وأهٚمف وُمـ ذًمؽ اجلٝمؾ اًمّم٤مًمح قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واضمتٜم٤مب وًم٘مد طمثٜم٤م ؾمٚمٗمٜم٤م -

ًتٙمؿ ومتٜم٦م يرسمق ومٞمٝم٤م اًمّمٖمػم، وهيرم ومٞمٝم٤م اًمٙمٌػم، وشمتخذ يمٞمػ أٟمتؿ إذا ًمٌ: ىم٤مل ،اسمـ ُمًٕمقد

 ْت رَ ثُ أُمٜم٤مؤيمؿ، ويمَ  ٧ْم ٚمَّ إذا ىمَ : وُمتك ذًمؽ؟ ىم٤مل: ىمٞمؾ ،هذا ُمٜمٙمر: ٤م ىمٞمؾػمت يقُمً ؾمٜم٦م، وم٢من همُ 

ٛم٧ًم اًمدٟمٞم٤م سمٕمٛمؾ ًمٖمػم اًمديـ، واًمتُ ٗم٘مف ىمراؤيمؿ، وشمُ  ْت رَ ثُ وم٘مٝم٤مؤيمؿ، ويمَ  ٧ْم ٚمَّ أُمراؤيمؿ، وىمَ 

 .(1)شأظمرة....

اًمٙمٗمر ودار  رشمدرون ُم٤م ُمثؾ اجلٝمؾ واًمٕمٚمؿ؟ ُمثؾ دا: ىم٤مل،وقمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م -

أهؾ اإلؾمالم اجلٝم٤مد ضم٤مء أهؾ اًمٙمٗمر وم٠مظمذوا اإلؾمالم، وإن شمرك اًمٜم٤مس  كَ رَ اإلؾمالم، وم٢من شمَ 

 .(2)اًمٕمٚمؿ ص٤مر اًمٜم٤مس ضمٝم٤مٓ

 .(3)اجلٝمؾ ٥ماعمّم٤مئ اعمقاه٥م اًمٕم٘مؾ وذظمػم : ٕمض اًمًٚمػىم٤مل سم -

٤م. يم٤من طمدصمً  ٤م، واًمٕم٤ممل اًمٙمٌػم وإنْ اجل٤مهؾ صٖمػم وإن يم٤من ؿمٞمخً : ىم٤مًمقا ،قمٌد اًمؼم ـاسم وىم٤مل -

 : واؾمتِمٝمدوا سم٘مقل إول

 ٤مقم٤معمً  دُ قًمَ يُ  ءُ رْ اعمَ  َس ٞمْ ٚمَ ومَ  ؿْ ٚمَّ ٕمَ شمَ 

 

 ُؾ ٤مهِ ضم قَ هُ  ـْ ٛمَ يمَ  ٚمؿٍ ق قمِ ظُم أَ  َس ٞمْ ًمَ وَ  

 هُ دَ ٜمْ قمِ  ؿَ ٚمَ ٓ قمِ  مِ قْ اًم٘مَ  ػمَ ٌِ وإنَّ يمَ  

 

 

 ُؾ ح٤مومِ اعمَ  فِ ٞمْ ٚمَ قمَ  ٧ْم ٗمَّ ذا اًمتَ ػٌم إِ ٖمِ َص  

يم٤من يًتٗمتل وهق صٖمػم، وأن ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ وقَمت٤َّمب : واؾمتِمٝمدوا سم٠من قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس 

 ا مه٤م رؾمقُل َّٓ وَ سمـ ُأؾمٞمد يم٤مٟم٤م يٗمتٞم٤من اًمٜم٤مس ومه٤م صٖمػما اًمًـ، وَ ا
ِ
ُمع صٖمر ؾمٜمٝمام.  اًمقٓي٧ِم  هلل

 .(4)وُمثؾ هذا ذم اًمٕمٚمامء يمثػم

                                                   

، وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )ح 96(، واسمـ وو٤مح ذم اًمٌدع واًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ص186( أظمرضمف اًمدارُمل )1)

 ( قمـ ىمت٤مدة قمـ اسمـ ُمًٕمقد.11/359(، وأظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف )37145

 ط. اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. 14ٓسمـ مج٤مقم٦م اًمٙمٜم٤مين صـ( راضمع شمذيمرة اًم٤ًمُمع واعمتٙمٚمؿ 2)

 ( ط. دار اًمتققمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مجلٞمزة.1/35( راضمع اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )3)

 ( ط. دار اسمـ اجلقزي.1/212( راضمع ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ٓسمـ قمٌد اًمؼم )4)
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 .شال ظِؿ ـافسائر بال دفٔؾبافًامؾ »: وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ -

بام جاء  وٓ دفٔؾ إٓ  افسبٔؾ،  ؾ  ٔؾ َض فؾارق افد ـْ مَ »: ويم٤من ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ي٘مقل 

 .(1)..ش.بف افرشقل، ؾافًامؾ ظذ ؽر ظِؿ ما يٍسد أـثر مما يهِح

 عَ مَجَ أَ »: * يمذًمؽ وم٢من اجلٝمؾ ؾم٥ٌم قمٔمٞمؿ وأصؾ أصٞمؾ ًمٚمذٟمقب واعمٕم٤ميص.. ىم٤مل ىمت٤مدة

 ـْ ـؾ مَ  أن   افهحابةُ  عَ مَجَ أَ : بف ؾٓق جٓافة..، وؿال ؽره اهللُ ـؾ ما ُظِلَ  ن  اهلل أَ  رشقلِ  أصحاُب 

 افداءِ  مْبع افؼ دم افًامل، ومحٖةُ  كظل اهلل ؾٓق جاهؾ.. ومـ ادًِقم أن افذٕقب وادًايص ه

ـِ  افِؼ  ظْف، ـان اجلٓؾ هق شبُب  أصِٓا وهل ؾرعٌ  ا ـان اجلُٓؾ ؾٔف، ود   افبالء دم هذا  ومقض

 .(1)مْٓا درـاَت  ؾافقجقد، وفُْف فٔست ضبَة واحدة بؾ هق درـات أشٍ

 : الجفؾ كقطان

 ا اجلُٓؾ ؾٖم  : ضمٝمؾ سمًٞمط وضمٝمؾ ُمريم٥م.. ىم٤مل: اسمـ قمثٞمٛملم اجلٝمؾ إمم اًمِمٞمُخ  ؿَ ًَّ وًم٘مد ىمَ  -

هق إدراك افقء ظذ وجف خيافػ ما هق : ؾٓق ظدم اإلدراك بافُِٔة، واجلٓؾ ادرـب: افبسٔطُ 

دم : ؾَٔقل سٖل متك ـإت ؽزوة بدر؟أن يُ  مثُؾ : ؾَال افبسٔطِ  فِجٓؾِ  افنُٔخ  َؾ ث  ظِٔف.. ومَ 

 .(3)شمـ اهلجرة... ةافسْة افثافث

 .(4) ُيٝمؾ اعمًٚمؿ يمت٤مب رسمف وؾمٜمف ٟمٌٞمف  ن أقمٔمؿ أٟمقاع اجلٝمؾ.. أنإو

                                                   

 ( ط. ُمٙمت٦ٌم اإليامن سم٤معمٜمّمقرة.1/83( ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة )1)

 ط. ُمٙمت٦ٌم اًمتققمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. 136( راضمع يمت٤مب ذم اجلٝمؾ ٕيب قمٌد اهلل أٟمف حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد صـ2)

 ط. دار اًمٌّمػمة. 13اسمـ قمثٞمٛملم صـ/( راضمع إصقل ُمـ قمٚمؿ إصقل اًمِمٞمخ3)

( وهٜم٤مك أٟمقاع أظمرى ُمـ اجلٝمؾ ظمٓمػمة يم٤مجلٝمؾ سمٛمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح، واجلٝمؾ سمٛم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م، واجلٝمؾ سم٤مًمًٜمـ 4)

رسم٤مٟمٞم٦م، واجلٝمؾ سمح٘مٞم٘م٦م اإليامن وقمالىمتف سم٤مٕقمامل، واجلٝمؾ سمٛمراشم٥م اًمٜم٤مس، واجلٝمؾ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، واجلٝمؾ اًم

قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمال اًمٚمقحيؼ /. وىمد اؾمتٕمرض هذه إؾم٤ٌمب اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مجلٝمؾ د.سم٤مًمت٤مريخ، واجلٝمؾ سم٤مًمقاىمع اعمٕم٤مس

= 
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 : الجفؾ بؽتاب اهلل تعالكخطقرة * 

 اًمنميٕم٦م، ويٜمٌقع احلٙمٛم٦م، وٓ ـمريؼ إمم اهلل  هق قمٛمدة اعمٚم٦م، ويمٚمٞم٦مُ  إن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

ف ُمٕمٚمقم ُمـ : ٕٟموٓ ٟمج٤مة ٕطمد سمٖمػمه وهذا يمٚمف ٓ حيت٤مج إمم شم٘مرير واؾمتدٓل قمٚمٞمف ،ؾمقاه

ذم  عَ ٛمَ اًمنميٕم٦م، وـمَ  قمغم يمٚمٞم٤مِت  اإلـمالعَ  امِ ُمـ رَ  مَ زِ ًمَ  سم٤مًميورة، وم٢مذا يم٤من إُمر يمذًمؽ اًمديـ

ٓ اىمتّم٤مًرا قمغم  ٚمٞم٤مزم، ٟمٔمًرا وقمٛماًل اًم رِّ إدراك ُم٘م٤مصده٤م أن يتخذه ؾمٛمػمه وأٟمٞمًف قمغم ُمَ 

آؾمتٗم٤مدة ُمـ هذا اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ٓسمد ُمـ شمٗمٝمٛمف وشمدسمره وشمٕم٘مٚمف ، وطمتك يٛمٙمـ (1)أطمدمه٤م

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿: ُم٤م ٟمدب اهلل إًمٞمف اًمٜم٤مس ذم ىمقًمف شمٕم٤ممموهذا 

وًم٘مد يم٤من قمدم ومٝمؿ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز، واجلٝمؾ ، [82: ]اًمٜم٤ًمء﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ

٤م ذم اٟمحراف أىمقام ُمـ اعمٌتدقم٦م، وم٘مقم سومقا دًٓمتف قمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م إمم ُمٕم٤من أظمرى سمٛم٘م٤مصده ؾمًٌٌ 

ضمٕمٚمقا ًمٚم٘مرآن فم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤ًم  اًمٙمريؿ، وىمقمٌ ُمرضمقطم٦م، واقمتٛمدوا قمغم اًمٕم٘مؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن 

 اقمتٛمدوا قمغم اًمٕم٘مؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وىمقمٌ  قا قمغم قمقام اًمٜم٤مس سمذًمؽ، وىمقمٌ ًُ ٌَّ وًمَ 

 ٌَّ اقمتٛمدوا ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن  ًقا قمغم قمقام اًمٜم٤مس سمذًمؽ، وىمقمٌ ضمٕمٚمقا ًمٚم٘مرآن فم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤ًم وًم

ُم٤م اٟمحرف   إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ اخلقارج، وم٢مٟمفُمـ سملمقمغم اًمرأي اعمجرد وإهقاء واًمٔمٜمقن، 

: سم٘مقًمف اًمٜمٌل ذم اًم٘مديؿ إٓ سم٥ًٌم ضمٝمٚمٝمؿ سم٤مًم٘مرآن وقمدم وم٘مٝمٝمؿ ًمف هلذا وصٗمٝمؿ  اخلقارج

ي٠مظمذون أٟمٗمًٝمؿ سم٘مراءة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ، أي إهنؿ(2)شيَرأون افَرآن ٓ جياوز حْاجرهؿ»

__________________________ 

( ط. ُم١مؾم٦ًم 179إمم ص 83اعمجٚمد إول ُمـ صش )ُمِمٙمٚم٦م اًمٖمٚمق ذم اًمديـ ذم اًمٕمٍم احل٤مرض»ذم يمت٤مسمف اًمٗمذ 

 اًمرؾم٤مًم٦م.

 ( ط. دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم.3/346( اعمقاوم٘م٤مت ًمٚمِم٤مـمٌل )1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.2)
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 .(1)وإىمرائف وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يتٗم٘مٝمقن ومٞمف، وٓ يٕمرومقن ُم٘م٤مصده

 اًمتٜمزيؾِ  ٔي٤مِت  ؾمقء اًمٗمٝمؿِ  رئٞمسؾمٌٌٝم٤م اًم: اعمٕم٤مسة رضوب ُمـ هذا اجلٝمؾوذم احلٞم٤مة * 

ـْ ومَ  ًٓ  ٛم ٺ ٺ  ﴿: سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذًمؽ ىمقل اًم٘م٤مئؾ سمتحريؿ اًمتٕمٚمٞمؿ، واًمدقمقة إمم إُمٞم٦م اؾمتدٓ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

  .[3: ]اجلٛمٕم٦م﴾  ڦ ڄ ڄ

ُمٞم٦م اًمٔمـ سم٠من إ: إول: اًمتٕمٚمٞمؿ وضمٝم٤من ُمـ اخلٓم٠م وذم آؾمتدٓل هبذه أي٦م قمغم حتريؿ

اعمرادة هٜم٤م أُمٞم٦م احلرف ُمع أن اعمراد ًمٞمس ذًمؽ، وإٟمام هق أن إُم٦م اًمتل أٟمزل اهلل قمٚمٞمٝم٤م هذا 

ڱ ں ں  ﴿: ٞم٦م مل يٜمزل قمٚمٞمٝم٤م يمت٤مب ُمـ اهلل ُمـ ىمٌؾ ذًمؽ، ي٘مقل شمٕم٤مممُمِّ اًمٙمت٤مب يم٤مٟم٧م أُم٦م أُ 

  اًمذيـ ملِ ُمٞملمِّ أهؾ اًمٙمت٤مب وإُ سملم  رَ ٤ميَ ٖمَ ، ومَ [24: آل قمٛمران]﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ 

أن آؾمتدٓل : اًمث٤مين ،(2)وذيمره اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه قمٚمٞمٝمؿ اًمٙمت٤مب يمام ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس  يٜمزْل 

٤مًمالطم٘ملم ُمـ إُم٦م أٟمف سمقمغم أن اعمراد  ،[3: اجلٛمٕم٦م]﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿: سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

اًمٕمٓمػ  : ٕنشأمٔغ» قمٓمػ قمغم شوآخريـ»: ىمقًمفُمٞملم ٓ يّمح، إذ ًمٞمس أُي٥م أن يٙمقٟمقا 

ي٘متيض اعمٖم٤ميرة عم٤م ىمٌٚمف، وقمٚمٞمف وم٢مٟمف ص٤مدق قمغم همػم اًمٕمرب، ومٝمق إُم٤م ُمٕمٓمقف قمغم اًمْمٛمػم 

ًٓ  شوآخريـ»يٙمقن ىمقًمف  نأي ويتٚمق قمغم آظمريـ، وإُم٤م أ شيتِق ظِٔٓؿ»ُمـ ىمقًمف  شظِٔٓؿ»  ُمٗمٕمق

 .(3)احلٙمٛم٦م ُمع آظمريـُمٕمف، واًمت٘مدير يتٚمق قمغم إُمٞملم آي٤مشمٜم٤م ويزيمٞمٝمؿ، ويٕمٚمٛمٝمؿ اًمٙمت٤مب و

أي٦م قمغم حتريؿ اًمتٕمٚمٞمؿ اعمٕم٤مس،  ٚمٛمًتدًملم هبذهًم هذا أٟمف ٓ طمج٦م ـْ شمٌلم ُمِ وقمٚمٞمف.. 

                                                   

اًمٕمالج[ شم٠مًمٞمػ د/قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمال اًمٚمقحيؼ  -أصم٤مر  -]إؾم٤ٌمب ( ُمِمٙمٚم٦م اًمٖمٚمق ذم اًمديـ ذم اًمٕمٍم احل٤مرض 1)

 ( ط. ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.1/72)

 (.18/91ر اضمع يمالم اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمٜمك إُمٞم٦م، واٟمٔمر ُم٤م ذيمره اًم٘مرـمٌل ذم اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ) (2)

 (.212 -28/214اًمتحرير واًمتٜمقير. ًمٚمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر )»( يٜمٔمر ذم شمٗمًػم أي٦م 3)
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اًمٜمٌل  َؾ ٕمَ قمغم اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمؿ، وُم٤م ومَ  عم٤م يدقمق إًمٞمف اإلؾمالم ُمـ احلرص ؿمؽ أن هذا ُمٖم٤ميرٌ ٓو

، طمٞم٨م إٟمف ضمٕمؾ ومداء سمٕمض اعمنميملم اًمذيـ وىمٕمقا ذم إه هق ٤م سمٌٕمٞمدٍ ذم همزوة سمدر ُمٜمَّ  

 ُمـ اعمًٚمٛملم اًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م.قمنمة شمٕمٚمٞمؿ 

ًٓ ظمٓمقرة وهذا همٞمض ُمـ ومٞمض قمـ   اجلٝمؾ سمٙمت٤مب اهلل شمالوة وطمٗمًٔم٤م وومٝماًم واؾمتدٓ

 وشمٓمٌٞمً٘م٤م.

 : الصحقحة الـبقية بالسـة الجفؾ خطقرة: ثاكقًا

قمـ اًمرؾمقل ُمـ ىمقل  رَ دَ هل مجٞمع ُم٤م َص  اًمٜمٌقي٦مُ  اًمًٜم٦مُ ُمـ اعمٕمٚمقم ًمدى يمؾ ُمًٚمؿ سمّمػم أن 

ه اهلل قمٚمٞمف، وهل قمغم ذًمؽ وطمل ُمـ قمٜمد اهلل أو سمٛمٜمزًمتف، ويمؾ ُم٤م يم٤من أو ومٕمؾ أو شم٘مدير وأىمرَّ 

اًمًٜم٦م رضورة ديٜمٞم٦م، وًم٘مد  ، ومحجٞم٦م(1)يٚمزُمٝمؿ اًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه: اًمٕم٤ٌمديمذًمؽ ومٝمق طمج٦م قمغم 

اًمّمحٞمح٦م شمْم٤مومرت اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م قمغم طمجٞم٦م اًمًٜم٦م 

ذم ذًمؽ  ؾمقاءً  ووضمقب اشم٤ٌمقمٝم٤م واًمٕمٛمؾ سمام ضم٤مءت سمف ُمـ أطمٙم٤مم وأظمالق وشمقضمٞمٝم٤مت،

قمغم ذًمؽ إمج٤مع إُم٦م واىمتْم٤مه اًمدًمٞمؾ.. وُمـ ذًمؽ  لَّ يمام دَ  شادتقاتر مـ إحاديث أو أحاد»

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ﴿ :قًمف شمٕم٤مممىم

 [.59: اًمٜم٤ًمء]  ﴾حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث

وإمم رؾمقًمف  ،ردوا ذًمؽ احلٙمؿ إمم يمت٤مب اهلل: أن ُمٕمٜمك )ردوا( أي :وًم٘مد ذيمر اًم٘مرـمٌل* 

ڤ  ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،سم٤مًم١ًمال ذم طمٞم٤مشمف، أو سم٤مًمٜمٔمر ذم ؾمٜمتف سمٕمد ووم٤مشمف.. وُمـ مل يَر هذا اظمتؾ إيامٟمف

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿ :، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم(2) [2: ]اًمٜمقر ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

                                                   

 ط دار اًمقوم٤مء. 341( راضمع طمجٞم٦م اًمًٜم٦م شم٠مًمٞمػ د/قمٌد اًمٖمٜمل قمٌد اخل٤مًمؼ صـ1)

 (.15/261اًم٘مرآن ) ( راضمع اجل٤مُمع ٓطمٙم٤مم2)



433 

 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،[24: إٟمٗم٤مل]  ﴾ۇئوئ

 .[84:]اًمٜم٤ًمء  ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

إي٤مه وم٠مقمٚمٛمٝمؿ أن سمٞمٕمتٝمؿ رؾمقًمف سمٞمٕمتف، ويمذًمؽ أقمٚمٛمٝمؿ أن ـم٤مقمتٝمؿ : ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل

 .[31: آل قمٛمران] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: ، وىم٤مل شمٕم٤ممم(1)ـم٤مقمتف

: ومٙم٤مٟم٧م قمالُم٦م طمٌٝمؿ إي٤مه: قمٜمف أن ىم٤مل -أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م  ذم -اًمالًمٙم٤مئل  وروى

، يمذًمؽ ىمد ورد ذم اًمًٜم٦م اًمٙمثػم واًمٙمثػم ُمـ إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م، (2)اشم٤ٌمقمٝمؿ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

ل كِّ ٓ إِ أَ »: ىم٤ملأن رؾمقل اهلل   ْب رِ يمَ  دِ ٕمَ قمـ اًمٜمٌل ُمـ طمدي٨م اعم٘مدام سمـ ُمَ  حَّ ُمٜمٝم٤م ُم٤م َص 

ؿا ، فَ آنِ رْ ذا الؼُ فَ بِ  ؿْ ؽُ قْ ؾَ طَ : قُل ؼُ يَ  فِ تِ يؽَ رِ ك أَ ؾَ طَ  عانٌ بْ َش  ٌؾ ُج رَ  ُؽ قِش ٓ يُ ، أَ فُ عَ مَ  فُ ؾَ ثْ مِ وَ  آنَ رْ الؼُ  قُت وتِ أُ 

 ؿُ حْ لَ  ؿْ ؽُ لَ  ؾ  حِ ٓ ٓ يَ ، أَ قهُ مُ رِّ حَ فَ  رامٍ َح  ـْ مِ  قفِ فِ  ؿْ دت  َج ما وَ ، وَ قهُ ؾ  حِ لَ فَ  اللٍ َح  ـْ مِ  قفِ فِ  ؿْ دت  َج وَ 

 ؾِ هْ إَ  ؿارِ الحِ 
ِّ
ِ غْ تَ ْس يَ  نْ  أَ ّٓ إِ ، دٍ عاهَ مُ  ةُ طَ ؼْ ٓ لُ ، وَ باعِ السِّ  ـَ مِ  ي كاٍب ذِ  ؾ  ٓ كُ ، وَ ل فا، بُ فا صاحِ ـْ ل طَ ـ

 ، ويف لػظ(1)«راهقِ  ؾِ ثْ ؿِ ؿ بِ فُ بَ ِص غْ يَ  نْ أَ  فُ ؾَ فَ  وهُ رُ ؼْ يُ  ؿْ لَ  نْ نِ ، فَ وهُ رُ ؼْ ن يُ ؿ أَ فِ قْ ؾَ عَ فَ  مٍ قْ ؼَ بِ  َل زَ كَ  ـْ مَ وَ 

  قُل ُس رَ  مَ ر  ٓ ما َح أَ »: الرتمذي
ِ
 .(4)«اهللُ  مَ ر  ؿا َح كَ  اهلل

آظتهام بافُتاب وافسْة ظـ أيب »وأيًْم٤م ُمٜمٝم٤م ُم٤م أورده اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ذم يمت٤مب 

                                                   

 ، ط. ُمٙمت٦ٌم دار اًمؽماث.82( راضمع اًمرؾم٤مًم٦م ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل صـ1)

أيب اًم٘م٤مؾمؿ ه٦ٌم اهلل سمـ احلًـ سمـ /شم٠مًمٞمػ اًمِمٞمخ اإلُم٤ممش ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م»( اٟمٔمر يمت٤مب 2)

واًمًٜم٦م وقمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم احل٨م قمغم اًمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب  حُمٜمّمقر اًمٓمؼمي اًمالًمٙم٤مئل سم٤مب ؾمٞم٤مق ُم٤م روي قمـ اًمٜمٌل 

ط. اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م  164إمم ص 133ُمـ ص/1) يواًمت٤مسمٕملم وُمـ سمٕمدهؿ واخل٤مًمٗملم هلؿ ُمـ قمٚمامء إُم٦م 

 سم٤مًم٘م٤مهرة.

 (.1229 -2643( رواه أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف، وأمحد ذم ُمًٜمده، وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع )3)

 (.163( واعمِمٙم٤مة )2657اجل٤مُمع ) ( رواه اًمؽمُمذي واًمدارُمل وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح4)
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ومـ يٖيب يا رشقل : أبك، ؿافقاـؾ أمتل يدخؾ اجلْة إٓ مـ »ؿال رشقل اهلل : ؿال هريرة 

 .(1)شاهلل؟ ؿال مـ أضاظْل دخؾ اجلْة، ومـ ظهاين ؾَد أبك

مجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم وضمقب اًمرضمقع إمم اًمرؾمقل ٟمٗمًف قمٜمد اًمتٜم٤مزع ذم طمٞم٤مشمف وإمم أوىمد 

ومٛمـ ذًمؽ ُم٤م يمتٌف  ،(2)ٕمدهؿسمْ  ـَ ٛمَ ؾمٜمتف سمٕمد مم٤مشمف، وُم٣م قمغم ذًمؽ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومَ 

                                                   

 ( رواه اًمٌخ٤مري.1)

( ط. ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم )قمالُم٦م ُمـ أراد اهلل سمف ظمػًما ؾمٚمقك هذا اًمٓمريؼ: 1/124( ىم٤مل أضمري ذم يمت٤مب اًمنميٕم٦م )2)

، وؾمٜمـ أصح٤مسمف وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ، وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ذم يمت٤مب اهلل وؾمٜمـ رؾمقل اهلل 

سمٚمد إمم آظمر ُم٤م يم٤من ُمـ اًمٕمٚمامء ُمثؾ: إوزاقمل وؾمٗمٞم٤من اًمثقري وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس وأمحد سمـ طمٜمٌؾ، واًم٘م٤مؾمؿ سمـ يمؾ 

 ؾمالم.

مج٤مل اًمٌٜم٤م وإسمراهٞمؿ قمٞمًك  -ٓ ؾمٞمام- وفِرد ظذ افنبٓات افتل يثرها افَرإٓٔقن ومُْروا افسْة ادًاسون   

اًم٤ٌمب إول واًمذي يِمتٛمؾ قمغم أمهٞم٦م  -ظم٤مص٦م-ل وقمدٟم٤من إسمراهٞمؿ وراضمع إن ؿمئ٧م: آقمتّم٤مم ًمإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌ

إُمر سم٤مٓشم٤ٌمع واًمٜمٝمل »، ط. ُمٙمت٦ٌم اًمتقطمٞمد ت اًمِمٞمخ/ُمِمٝمقر سمـ طمًـ آل ؾمٚمٞمامن، ويمت٤مب 1/26إطمٞم٤مء اًمًٜمـ 

ُم٤م ضم٤مء »ط. دار اسمـ قمٗم٤من، ويمت٤مب  57إمم ص 33ًمٚمح٤مومظ إؾمٞمقـمل ت. ُمِمٝمقر طمًـ ؾمٚمامن صش قمـ آسمتداع

ط. دار اًمٕمٛمٞمٗمل، واٟمٔمر: يمت٤مب  35إمم ص 29و٤مح اًم٘مرـمٌل ت قمٌد اًمؼم ُمـ صًمإلُم٤مم/حمٛمد سمـ وش ذم اًمٌدع

شمّمٜمٞمػ ش وقمٚمٞمف طمقار جلامقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ُمٜمٝمؿ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين اًمروض اًم٤ٌمؾمؿ ذم اًمذب قمـ ؾمٜم٦م أيب اًم٘م٤مؾمؿ »

 . دار قم٤ممل اًمٗمقائد.ط -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-اإلُم٤مم اعمجتٝمد/حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمقزير، شم٘مديؿ اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م/سمٙمر أسمق زيد 

ًمإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ط. اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة واٟمٔمر ش ُمٗمت٤مح اجلٜم٦م ذم آطمتج٤مج سم٤مًمًٜم٦م»واٟمٔمر رؾم٤مًم٦م   

إمم هن٤مي٦م اًمٌح٨م ط. ُمٙمت٦ٌم  51ًمٚمِمٞمخ/ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي ُمـ صش إُم٤مم اعمت٘ملم وأصمر ؾمٜمتف ذم ومٝمؿ اًم٘مرآن»رؾم٤مًم٦م 

دوم٤مع قمـ »اًم٘مًؿ إول  -ظم٤مص٦م-ًمألؾمت٤مذ/حمٛمد سمـ حمٛمد أسمق ؿمٝم٦ٌم ش ٜم٦مدوم٤مع قمـ اًمً»ُمٙم٦م، وراضمع أيًْم٤م يمت٤مب 

، شاًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م ًمٚمديمتقر/ُمّمٓمٗمك اًم٤ًٌمقمل»ط. ُمٙمت٦ٌم اًمًٜم٦م، وراضمع  32إمم ص 11ُمـ صش اًمًٜم٦م

هـ، واٟمٔمر 1411ًمٚمديمتقر/ُمقؾمك ؿم٤مهلم ٓؿملم... هدي٦م جمٚم٦م إزهر ًمِمٝمر ؿمٕم٤ٌمن ش اًمًٜم٦م واًمتنميع»ويمت٤مب 

هـ، 1418ًمٚمديمتقر/أمحد حمٛمقد يمريٛم٦م... هدي٦م جمٚم٦م إزهر ًمِمٝمر رسمٞمع إول ش ٦م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦مسمح٨م اًمًٜم»

وٟم٘مض ًمٗمْمٞمٚم٦م اًمديمتقر/قمٌد  -قمرض وشمٗمٜمٞمد-وراضمع يمت٤مب اًمِمٌٝم٤مت اًمثالصمقن اعمث٤مرة إلٟمٙم٤مر اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م 

، ط. اعمجٚمس 147جلزء إول صاًمٕمٔمٞمؿ اعمٓمٕمٜمل... )اٟمٔمر اًمرد قمغم اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مًمث٦م قمنم: اًمًٜم٦م ًمٞم٧ًم وطمًٞم٤م ذم ا

 م.2414يٜم٤مير  -هـ 1431اًمّم٤مدر ذم ؿمٝمر صٗمر  -ؾمٚمًٚم٦م ىمْم٤مي٤م إؾمالُمٞم٦م  -إقمغم ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م 

= 
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ُم٤م اؾمت٤ٌمن ًمؽ ُمـ يمت٤مب اهلل ومال شم٠ًمل : ىم٤مل ومٞمف: ه ىمْم٤مء اًمٙمقوم٦مَّٓ ام وَ ـَّإمم ذيح ًمَ  قمٛمر 

  .(1)وم٢من مل دمد ذم اًمًٜمـ وم٤مضمتٝمد رأيؽ ،رؾمقًمف ؾمٜم٦مِ  ـْ ٛمِ ًمؽ ذم يمت٤مب اهلل ومَ  ْـ ٌِ تَ ًْ وم٢من مل يَ  ،قمٜمف

يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مىم٦ٌم أن ؾمٚمؽ سمٕمْمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص ومٚمام ضمٝمؾ اًمٜم٤مس اًمّمحٞمح اًمث٤مسم٧م ُمـ ؾمٜم٦م رؾمقًمٜم٤م 

 اًمْمالل وـمرق آٟمحراف واًمٖمٚمق.ؾ ٌؾم

 : بافسْة اجلٓؾ أمثِة

ومٜمخِمك : ٟم٘مؾ وٟمنم إطم٤مدي٨م ُمـ همػم شم٠ميمد ُمـ صح٦م هذه إطم٤مدي٨م اعمروي٦م-أ

 ُمـ أطم٤مديثفقمغم ُمـ روي يمؾ ُم٤م ؾمٛمع ويًٛمع، ومل يٛمٞمز سملم اعمٜم٘مقٓت، ومل يتث٧ٌم 

اًمققمٞمد اعمذيمقر ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح قمـ اعمٖمػمة ِمك قمٚمٞمف أن يٌقء سم٤مإلصمؿ ويًتحؼ خُي 

فٔس ـُذب ظذ أحد،  َع  ا ظَ إن ـذبً »: ي٘مقل اًمٜمٌل ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م  سمـ ؿمٕم٦ٌم 

 اعمٜم٘مقُٓت : ؒ  ٦مىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم، (2)شا ؾِٔتبقأ مًَده مـ افْارمتًًّد  َع  ظَ  َب َذ ـَ  ـْ مَ 

__________________________ 

، واًمِمٌٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمنميـ 67آيمتٗم٤مء سم٤مًم٘مرآن قمـ اًمًٜم٦م ص»واٟمٔمر اًمرد قمغم اًمِمٌٝم٦م اًمراسمٕم٦م واًمٕمنميـ       

ذم اجلزء اًمث٤مين ش 154ًمث٦م واًمثالصمقن: اًمًٜم٦م ًمٞم٧ًم طمج٦م ذم اًمديـ ص، واًمِمٌٝم٦م اًمث٤م142خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م ًمٚم٘مرآن ص»

ومؼماير  -هـ 1431اًمّم٤مدرة ذم رسمٞمع أول  -ؾمٚمًٚم٦م ىمْم٤مي٤م إؾمالُمٞم٦م  -اًمّم٤مدر ُمـ اعمجٚمس إقمغم ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م 

 م2414

ط. دار  45إمم ص 35شم٠مًمٞمػ/صالح اًمديـ ُم٘مٌقل ُمـ صش زواسمع ذم وضمف اًمًٜم٦م ىمدياًم وطمديًث٤م»يمت٤مب  وراضمع      

قم٤ممل اًمٙمت٥م سم٤مًمري٤مض، واٟمٔمر: شم٤مريخ شمدويـ اًمًٜم٦م وؿمٌٝم٤مت اعمًتنمىملم د/طم٤ميمؿ قمٌٞم٤ًمن اعمٓمػمي ط. جمٚمس اًمٜمنم 

 ار اًمٗمٙمر.د/حمٛمد قمج٤مج اخلٓمٞم٥م ط. دش اًمًٜم٦م ىمٌؾ اًمتدويـ»م، وسمح٨م 2443اًمٕمٚمٛمل سم٤مًمٙمقي٧م 

يمام أٟمّمح سمرؾم٤مًم٦م ديمتقراه سمٕمٜمقان: اًم٘مرآٟمٞمقن ذم ُمٍم وُمقىمػ اإلؾمالم ُمٜمٝمؿ شم٠مًمٞمػ د/قمٌد اًمرمحـ حمٛمد        

يقؾمػ، شم٘مديؿ إؾمت٤مذ اًمديمتقر/قمٌد اعمٝمدي قمٌد اًم٘م٤مدر قمٌد اهل٤مدي ط. دار اًمٌٞم٤من ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، وأٟمّمح 

اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م: اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م... إقمداد  -اءات واًمِمٌٝم٤مت اًمرد قمغم اإلومؽم -سم٤مٓـمالع قمغم ُمقؾمققم٦م سمٞم٤من اإلؾمالم 

 جلٜم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ط. ُمٙمت٦ٌم هنْم٦م ُمٍم.

 ( ط. اعمٙمت٦ٌم اًمتقومٞم٘مٞم٦م.1/85ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ )ش إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم»( ٟم٘ماًل قمـ 1)

 (ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.2)
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ُمـ اًمّمدق ويمثػم ُمـ اًمٙمذب، واعمرضمع ذم اًمتٛمٞمٞمز سملم هذا، وذاك إمم  ومٞمٝم٤م اًمٙمثػم

٤مة ذم اًمٗمرق سملم ٟمحق اًمٕمرب وٟمحق همػم حأهؾ قمٚمؿ احلدي٨م، يمام ٟمرضمع إمم اًمٜم

ا، ه١مٓء ىمدرً  يٕمرومقن سمف، واًمٕمٚمامء سم٤محلدي٨م أضمؾُّ  اًمٕمرب..، ومٚمٙمؾ قمٚمؿ رضم٤مٌل 

 .(1)وأيمثرهؿ ديٜم٤م قمالهؿ ُمٜمزًم٦مً أو ،٤مقمٔمٛمٝمؿ صدىمً أو

  . ؿال رشقل اهلل .أن تَقل ؿبؾ

اقمتامد اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ قمغم : ُمـ أقمٔمؿ إؾم٤ٌمب اًمتل أوىمٕم٧م أهؾ اًمٌدع ذم اًمٌدعاقمٚمؿ أن 

واًمتل ٓ ي٘مٌٚمٝم٤م أهؾ صٜم٤مقم٦م احلدي٨م ذم  ،قمغم اًمٜمٌل  إطم٤مدي٨م اًمقاهٞم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمٙمذوسم٦م

 اًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م.

شمث٧ٌم ُمـ صح٦م  ىم٤مل رؾمقل اهلل  شؿبؾ أن تَقل»ًمذا أٟمّمح يمؾ ُمًٚمؿ أن يرومع ؿمٕم٤مر 

.(2)احلدي٨م، وم٢من مل شمٙمـ قم٤معًم٤م ُمتخّمًّم٤م ذم ذًمؽ، وم٘مٚمد أؿمٝمر قمٚمامء هذا اًمٗمـ شمًٚمؿ وشمٖمٜمؿ

سمٕمض أهؾ اًمٌدع ُمـ ؾمقء ومٝمٛمٝمؿ  َك شمِ ًم٘مد أُ : افْبقية افْهقص ؾٓؿ شقء -1

إُم٤م ًمٕمدم ومٝمؿ ُمٕم٤مين أًمٗم٤مفمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمٖم٦م، وإُم٤م ُمـ ضمٝم٦م قمدم ومٝمؿ  ،ًمٚمٜمّمقص

٤م ُمـ أؾم٤ٌمب والل أهؾ اًمٌدع رئٞمًُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم اؾمتٕمامل اًمِم٤مرع، وىمد يم٤من هذا ؾم٤ٌٌم 

)وم٢من قم٤مُم٦م والل أهؾ اًمٌدع يم٤من هلذا اًم٥ًٌم وم٢مهنؿ ص٤مروا حيٛمٚمقن يمالم اهلل 

 .(3)يمذًمؽ( قمقن أٟمف دال قمٚمٞمف، وٓ يٙمقن إُمردَّ ورؾمقًمف قمغم ُم٤م يَ 

                                                   

( ط. ضم٤مُمٕم٦م 35، 7/34) -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-ٞم٦م ( راضمع يمالُمف ذم يمت٤مب ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛم1)

 اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد سم٤معمٛمٚمٙم٦م.

 39ُمـ صش ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م»ذم يمت٤مسمف اًمٗمذ  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -( راضمع ُم٘مدُم٦م اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين 2)

أيب إؾمحؼ /ًمٚمِمٞمخش ٦ماًمٜم٤مومٚم٦م ذم إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واًم٤ٌمـمٚم»ط. ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، واٟمٔمر ُم٘مدُم٦م يمت٤مب  51إمم ص

 ط. دار اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمؽماث. 18إمم ص 12اجلقيٜمل ُمـ ص

 (.7/116( جمٛمقع اًمٗمت٤موى ٓسمـ شمٞمٛمٞمف )3)
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 : لؽؾ داء دواء

ودواؤه٤م ذم  ،اجلٝمؾ سمٙمت٤مب رهب٤م وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٝم٤م  هق اًمٕمْم٤مل رض وم٢من داء إُم٦مٕموسمٕمد هذا اًم

سمف اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واًمٕمٛمؾ هبذا اًمٕمٚمؿ، وًمٞمس اًمٕمٚمؿ اًمذي شمؼمأ سمف إُم٦م ُمـ ؾم٘مٛمٝم٤م وشمِمٗمل 

ُمـ قمٚمٚمٝم٤م هق اًمٕمٚمؿ اًمذي يٕمتٛمد قمغم أىمقال اًمرضم٤مل وقمغم أراء اًم٘مقم، وًمٙمـ اًمٕمٚمؿ احلؼ هق اًمٕمٚمؿ 

شمٕم٤ممم إذ   ؒ وًم٘مد أطمًـ اسمـ اًم٘مٞمؿ  ،اًمذي ي٘مقم أصٚمف قمغم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 : ي٘مقل

 هُ واؤُ دَ وَ  ٌؾ ٤مشمِ ــىم داءٌ  ُؾ ــٝمْ ــاجلَ 

 

ْ ذِم  رانِ ــُمْ أَ    ٘م٤منِ ٗمِ تَّ ُمُ  ٞم٥ِم يمِ  اًمؽمَّ

 ٦مٍ ٜمَّ ؾُم  ـْ ُمِ  وْ أَ  آنِ رْ اًم٘مُ  ـَ ُمِ  ص  ٟمَ  

 

ُ  ذاكَ  ٞم٥ُم ٌِ ـــمَ وَ    ٤ميِن ـسمّ اًمرَّ  اًمٕم٤ممِل

وهق يقضمف سمٕمض اًمٜمّمح ًمٕم٤مُم٦م ؿم٤ٌمب اإلؾمالم،  (1)ؒ اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم أطمًـ وًم٘مد  

إن اًمّمحقة وهلل احلٛمد ؿم٤مُمٚم٦م : ُمـ ىم٤ملاإلؾمالُمٞم٦م  اًمدقمقةاًمْمقاسمط، اًمتل شم٤ًمقمد قمغم ٟمج٤مح 

اإلؾمالُمٞم٦م، يمام يّمؾ إًمٞمٜم٤م ذيمره٤م، وًمٙمـ ُي٥م أن شمٙمقن هذه اًمّمحقة قمغم قم٤مُم٦م ذم مجٞمع اًمٌالد 

ة هقضم٤مء قمغم ذًمؽ يم٤مٟم٧م صحق ٤م إن مل شمٙمـ ىم٤مئٛم٦م: ٕهنُمتلم ُمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف سٍ أؾم٤م

اًمث٤مسمتلم،  ٜمٞم٧م قمغم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف قم٤مصٗم٦م رسمام شمدُمر أيمثر مم٤م شمٕمٛمر، وًمٙمٜمٝم٤م إذا سمُ 

ٝم٤م ٞمُمـ إُمقر اًمتل ُي٥م أن شمرشمٙمز قمٚم ذم إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وهمػمه٤م، صمؿ إنَّ ٤مل ٕمَّ ص٤مر هل٤م أصمره٤م اًمٗمَ 

ومه٤م : ُمـ ُمّمدريـ أؾم٤مؾملم ٓ صم٤مًم٨م هلاماًمّم٤مذم سم٤مًمتٚم٘مل  اًمّمحقة هل اًمٕمٚمؿ سمنميٕم٦م اهلل 

 .اًمّمحٞمح٦م يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف

أن يٙمقن ومٞمٝم٤م  دَّ وم٢مهن٤م ٓسمُ  ومٞمٝم٤م اًمدقمقة وُم٤مدة اًمدقمقة، ويمؾ دقمقة ٓ قمٚمؿ هق أؾم٤مُس ٤مًمٕمٚمؿ وم

اٟمدومٕمقا ىمد قة اًمذيـ قمٜمدهؿ هذه اًمّمحقة ظمُمـ إ اٟمحراف ووالل، ٕضمؾ ذًمؽ ٟمري يمثػمً ا

أن هذا ظمػٌم ٕٟمف إذا مل شمٙمـ هٜم٤مك طمرارة وقم٤مـمٗم٦م ومٚمـ يٙمقن هٜم٤مك  ، وٓ ؿمؽَّ سم٤مًمٕم٤مـمٗم٦م اًمديٜمٞم٦م

                                                   

 ط دار اًمٕم٘مٞمدة ًمٚمؽماث. 24( اٟمٔمر يمت٤مب اًمّمحقة اإلؾمالُمٞم٦م وقاسمط وشمقضمٞمٝم٤مت ًمٚمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم صـ1)
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َـّ  ن ذم قمٚمٛمف ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمذي يًػم قمٚمٞمف اإلٟم٤ًم دَّ اًمٕم٤مـمٗم٦م ٓ شمٙمٗمل وطمده٤م، سمؾ ٓسمُ  إىمدام، ًمٙم

، وٓ يٛمٙمـ أن ٟمٌٚمغ إٓ ُم٤م قمٚمٛمٜم٤مه ُمـ (1)شبٌِقا ظْل وفق آية» ودقمقشمف، وهلذا ىم٤مل اًمٜمٌل 

اًمٓمٞم٦ٌم ذم  ًمٚمحٞم٤مةِ  ، وؾم٥ٌٌم اهللِ عمرو٤مةِ  اًمٕمٚمؿ وم٤مًمٕمٚمؿ ؾم٥ٌٌم أمهٞم٦م ًمٜم٤م وهبذا يتْمح ش ذيٕمتف....

وذم احلٞم٤مة إظمرى، وسم٤مًمٕمٚمؿ شم٘مقم إظمالق وهيذب اًمًٚمقك وهق  اًمدٟمٞم٤م واحلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م

ذم ـمٚمٌف هلل ًمٚمٜمج٤مة ُمـ اًمنمور قمغم اظمتالف أٟمقاقمٝم٤م وأضمٜم٤مؾمٝم٤م عمـ أظمٚمص اًمٜمٞم٦م  ؾم٥ٌٌم 

وشمٓمٌٞم٘مف، وسم٤مًمٕمٚمؿ يٕمٌد اعمًٚمؿ رسمف قمغم سمّمػمة، وسم٤مًمٕمٚمؿ شمتٝمذب إظمالق وشمزول إطم٘م٤مد 

ومٝمق : ذم ًم٤ٌمؾمف وذم مجٞمع ؿمئقٟمف.. وسم٤مجلٛمٚم٦موشمت٠مًمػ اًم٘مٚمقب ومّم٤مطم٥م اًمٕمٚمؿ ىمدوة ذم يمالُمف و

ٓ اًم٘مرب ُمـ رب إاًمٕمٚمؿ اًمنمقمل  -ظم٤مص٦م-وًمق مل يٙمـ ذم اًمٕمٚمؿ  ،(2)ٟمٗمع ؾَّ يٜمام طَم أيم٤مًمٖمٞم٨م 

، ومٙمٞمػ وقمز ٤م وومْماًل سمٕم٤ممل اعمالئٙم٦م وصح٦ٌم اعمأل إقمغم، ًمٙمٗمك سمف ذومً اًمٕم٤معملم، وآًمتح٤مق 

 ؿُم٤م حتّمـ اًمِم٤ٌمب سم٤مًمٕمٚمؿ، وم٢مهنوُمتك ، (3)ُمنموط سمحّمقًمف ،سمف اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ُمٜمقطٌ 

 ؾمٞم٘مدرون قمغم ُمقاضمٝم٦م اًمّمٕم٤مب، وحتٛمؾ اعمِم٤مق.

 الجفؾ بالعؾقم اإلكساكقة والتجريبقة* 

اًمٜم٤مفمر ذم أطمقال اعمًٚمٛملم اًمٞمقم ُيد دٓئؾ يمثػمة قمغم أهنؿ ُمـ أىمؾ أُمؿ إرض ُمٕم٤مٟم٤مة 

ُمٕمٝمام، يمام أن ُم٤م يٜمٗم٘مقٟمف قمغم اًمٕمٚمؿ واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ُمتقاوع إمم طمٍد  ًمٚم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م وشمٕم٤مُماًل 

 ا.سمٕمٞمد إذا ُم٤م ىمقرن ُمع ُم٤م شمٜمٗم٘مف اًمدول اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واًمدول إظمرى إىمؾ ٟمٛمق  

وظمػم ُم٤م يٕمؼم قمـ هذه احل٤مٓت ذيمر سمٕمض اإلطمّم٤مءات وإرىم٤مم اًمتل شمٜمٓمؼ سمِمٙمؾ 

ذم هذا اًمّمدد، وهذه سمٕمض اعمٗمردات  واوح سمحجؿ اعم٠مؾم٤مة اًمتل يٕم٤مين ُمٜمٝم٤م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل

 اًمتل شمّمقر ذًمؽ.

                                                   

 (.3461( رواه اًمٌخ٤مري رىمؿ )1)

 ط دار اًمٕم٤مصٛم٦م. 13قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمًدطم٤من صـ/اًمٕمٚمؿ ًمٚمِمٞمخ( اٟمٔمر يمت٤مب: ُمٕم٤ممل ذم ـمريؼ ـمٚم٥م 2)

 ( ط دار سم٤مإليامن.1/148( ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة ًمإلُم٤مم/اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م )3)
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طم٤مًم٦م إُمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل قم٤مًمٞم٦م ضمًدا، طمٞم٨م شمزيد ٟم٦ًٌم إُمٞم٦م ذم سمٕمض : إمٔة -1

اًمٞمٛمـ اًمِمامزم، وُم٤مزم، وسمقريمٞمٜم٤م وم٤مؾمق(، وهٜم٤مك دول شمؽماوح ٟم٦ًٌم : % )ُمثؾ94اًمدول قمغم 

واعمٖمرب وسمٜمٖمالدش واًمًقدان(، وهٜم٤مك % ُمثؾ )سمٜملم وُمقريت٤مٟمٞم٤م 94% و64إُمٞم٦م ومٞمٝم٤م سملم 

% ُمثؾ )ُم٤مًمٞمزي٤م واًمٌحريـ وأٟمدوٟمٞمًٞم٤م وشمريمٞم٤م 64% و34دول شمؽماوح ٟم٦ًٌم إُمٞم٦م ومٞمٝم٤م سملم 

 .(1)وُمٍم واجلزائر(

%، وذم 1ٓ شمزيد قمغم  -ؾم٤مسمً٘م٤م-وذم ذات اًمقىم٧م ٟم٦ًٌم إُمٞم٦م ذم أُمريٙم٤م وآحت٤مد اًمًقومٞم٤ميت 

%، أُم٤م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل 45%، وُمتقؾمط إُمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اًمث٤مًم٨م يّمؾ إمم ٟمحق 3أوروسم٤م قمغم 

%، إُمر اًمذي ي١ميمد أن أقمغم ٟم٦ًٌم ًمألُمٞم٦م سملم اًم٤ٌمًمٖملم ذم اًمٕم٤ممل هل ذم 58وم٢مٟمف يّمؾ إمم ٟمحق 

 اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل اعمٕم٤مس.

ٞمػ ُمٜم٤مسمع وُمـ ُم١مذات اخلٓمر اًمتل شمدل قمغم قمدم ىمدرة يمثػم ُمـ اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م قمغم دمٗم

قم٤مًُم٤م( ٓ شمتٕمدى  19أقمقام و 5) ـن ٟم٦ًٌم ـمالب اعمدارس سملم ؾمأإُمٞم٦م ذم اًمقىم٧م احل٤مرض 

% ذم دول 75% ُمـ جمٛمقع شمٕمداد اًمًٙم٤من ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، سمٞمٜمام شمتخٓمك هذه اًمٜم٦ًٌم 37

 .(2)% ذم دول اًمٕم٤ممل اًمث٤مًم٨م سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م48اًمِمامل، وشمّمؾ إمم 

إرىم٤مم وشمٚمؽ اًمٜم٥ًم اًمّم٤مدُم٦م، سمؾ اًمٜم٤مفمر إمم اعمْم٤مُملم وٓ شمتقىمػ اًمٙم٤مرصم٦م قمغم جمرد هذه 

واًمدٓٓت ؾمٞمجد وم٤مضمٕم٦م أظمرى شمزيد قمغم إرىم٤مم اًمّمامء اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م، طمٞم٨م إن ـمرق 

 ًٓ ج أضمٞم٤م  اًمتٕمٚمٞمؿ ًمديٜم٤م شم٘مقم قمغم اًمتٚم٘ملم واحلٗمظ واًمتٙمرار، ٓ قمغم اًمتٗمٙمػم واإلسمداع، وهذا ظمرَّ

                                                   

م( ُم٘م٤مل )فم٤مهرة اًمتخٚمػ ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل( 1994( قم٤مم )99(، اًمٕمدد )69( اٟمٔمر )جمٚم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م اًمدوًمٞم٦م: )1)

زهمٚمقل /. شم٠مًمٞمػ د.عمِم٤مط، ويمت٤مب )ىمْمٞم٦م اًمتخٚمػ اًمٕمٚمٛمل واًمت٘مٜمل ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل اعمٕم٤مسقمٌد اعمٜمٕمؿ ا/د

 هـ.1449ط. ؾمٚمًٚم٦م يمت٤مب إُم٦م، ىمٓمر، صٗمر  124، 119اًمٜمج٤مر ص

ط. اعم١مؾم٦ًم اجل٤مُمٕمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم ط.  41، 44هم٤ًمن سمدر اًمديـ ص/( اٟمٔمر )ضمدًمٞم٦م اًمتخٚمػ واًمتٜمٛمٞم٦م( د2)

 هـ.1413
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 .(1)جداتتطمؾ اعمِمٙمالت أو اًمتٙمٞمػ ُمع اعمًذات ُمريم٥م قم٘مكم همػم ُم٤ٌمدر، وٓ ىم٤مدر قمغم 

ٟمتِم٤مر إُمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل إمم قمدم اًمرهم٦ٌم آ يٕمقد : اإلٍٕاق ظذ افبحث افًِّل -2

ذم اًمتٕمٚمٞمؿ ًمدى اًمٜم٤مس، وإٟمام إمم اًمٔمروف اًمًٞمئ٦م اًم٤ًمئدة، ومٙمثػم ُمـ اًمدول ٓ متٚمؽ اًم٘مدرة 

سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ  أو سم٥ًٌم قمدم آهتامم أصاًل  قمغم اإلٟمٗم٤مق اجلٞمد قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ سم٥ًٌم وٕمػ ُمقارده٤م،

وضمٕمٚمف ذم ذيؾ ىم٤مئٛم٦م آهتامُم٤مت، طمٞم٨م شمذه٥م أُمقال ـم٤مئٚم٦م إمم اإلٟمٗم٤مق قمغم اًمتًٚمٞمح 

قمـ اًمٙمثػم ُمـ اًمٔمقاهر آضمتامقمٞم٦م اًمًٞمئ٦م اًمتل شمدومع  اًمٕمًٙمري أو إمم جم٤مٓت أظمرى، ومْماًل 

ة، وقمدم شم٘مدير طم٤مُمكم اًمٗم٘مر واًمٕمقز، ووم٘مدان رب إه: ذم ادم٤مه اجلٝمؾ وشمرك اًمتٕمٚمؿ ُمثؾ

 اًمِمٝم٤مدات اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

وإذا ٟمٔمرٟم٤م ذم ىمقائؿ ُم٤م يٜمٗمؼ قمغم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ومرسمام أصٌٜم٤م سمٜمقٍع ُمـ 

ظمٞم٦ٌم إُمؾ طمٞم٨م إٟمٜم٤م ٟم٠ميت أيًْم٤م ذم ذيؾ اًم٘م٤مئٛم٦م، وهذا ُمع أن يمثػًما ُمـ اًم٤ٌمطمثلم ُم٤م قم٤مدوا يرون 

 -يمام يم٤من ئمـ ؾم٤مسمً٘م٤م- اخلدُم٤متأن ىمٓم٤مقم٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ُمّمٜمٗم٦م ذم ىمٓم٤مقم٤مت 

ام ذم جم٤مل آؾمتثامر اعمرسمح، وسم٤مؾمتٕمراض ٟمت٤مئ٩م دراؾم٤مت قمدد ُمـ يم٤ٌمر آىمتّم٤مديلم أُمث٤مل وإٟم

)ديٜمًقن( و)ؿمقًمتز( قمـ آؾمتثامر ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اشمْمح أن ُم٤م يٜمٗمؼ ُمـ أُمقال قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ يتؿ 

ؾمٜمقات ذم طملم أن شمٕمقيض اًم٘مروض اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمتل شم١مظمذ ُمـ أضمؾ  14أو  9شمٕمقيْمف ظمالل 

ؾمٜم٦م( وذم طملم أن سمرٟم٤مُم٩م اؾمتّمالح أرايض  18 - 12 ومؽمة شمؽماوح سملم )اًمتٜمٛمٞم٦م حتت٤مج إمم

 .(2)ؾمٜم٦م 15 - 12ضمديدة ٓ يًد ٟمٗم٘م٤مشمف ىمٌؾ 

% ُمـ إمج٤مزم ٟم٤مدمٝم٤م 4و 2وشمِمػم سمٕمض اًمدراؾم٤مت إمم أن اًمدول اعمت٘مدُم٦م صٜم٤مقمًٞم٤م شمٜمٗمؼ ُم٤م سملم 

ٞم٦م ٓ يتٕمدى اًم٘مقُمل ذم شمقفمٞمػ اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ُمـ أضمؾ اًمتٜمٛمٞم٦م قمغم طملم أن اًمدول اإلؾمالُم

                                                   

ط. دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ، )وهق  73، 72قمٌد اًمٙمريؿ سمٙم٤مر ص/( راضمع )ٟمحق ومٝمؿ أقمٛمؼ ًمٚمقاىمع اإلؾمالُمل( سم٘مٚمؿ د1)

 اجلزء إول ُمـ ؾمٚمًٚم٦م اعمًٚمٛمقن سملم اًمتحدي واعمقاضمٝم٦م(.

 هـ.1444ط. ضمدة، هت٤مُم٦م  133حمٛمقد ؾمٗمر ص/( راضمع يمت٤مب )إٟمت٤مضمٞم٦م جمتٛمع( شم٠مًمٞمػ د2)
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% قمغم وخ٤مُم٦م اًمدظمقل اًم٘مقُمٞم٦م ذم اًمدول اًمٙمؼمى، ووآًمتٝم٤م ذم 4.3ُم٤م شمٜمٗم٘مف ذم هذا اعمج٤مل 

 اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م.

% ُمـ إمج٤مزم اًمدول 1.6وقمغم هذا وم٢من جمٛمقع إٟمٗم٤مق اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م ٓ يٛمثؾ أيمثر ُمـ 

 .(1)اًمّمٜم٤مقمٞم٦م قمغم قمٛمٚمٞم٤مت اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وشمقفمٞمٗمف ذم شمٓمقير اًمت٘مٜمٞم٦م

وشمِمػم إطمّم٤مءات أظمرى إمم أن جمٛمقع ُم٤م أٟمٗم٘مف اًمٕمرب قمغم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم قم٤مم 

ُمٚمٞمقن دوٓر، وىمد ارشمٗمع هذا اًمرىمؿ سمٕمد قمنم ؾمٜمقات ًمٞمّمٌح قم٤مم  115هـ يم٤من طمقازم 1394

ُمٚمٞمقن دوٓر، وهل زي٤مدة ٓ سم٠مس هب٤م، ًمٙمـ إذا ٟمٔمرٟم٤م إمم ُم٤م شمٜمٗم٘مف  1427هـ ٟمحًقا ُمـ 1444

ٗمرق إؾم٤مد وشمٓمقره ذم اًمٗمؽمة ٟمٗمًٝم٤م، وم٘مد ذيمر أن اًمدول اعمت٘مدُم٦م ٜم٤م اًمًمرأياًمدول اعمت٘مدُم٦م 

 195هـ وم٘مد يم٤من طمجؿ اإلٟمٗم٤مق 1444ُمٚمٞم٤مر دوٓر، أُم٤م ذم  62هـ طمقازم 1394أٟمٗم٘م٧م قم٤مم 

سمزي٤مدة شمٗمقق صمالصم٦م أوٕم٤مف ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف وهذا يٕمٜمل أن اهلقة سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ : ُمٚمٞم٤مر دوٓر، أي

 آظمذة ذم آشم٤ًمع ذم هذا اعمج٤مل.

وىمد أدى وٕمػ اإلٟمٗم٤مق قمغم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اًمٜمٔمري إمم ريمقد طمريم٦م اًمث٘م٤موم٦م وىمٚم٦م أقمداد 

اًمذي ي٘مٓمـ اًمًقاد إقمٔمؿ ُمـ أسمٜم٤مئف ذم آؾمٞم٤م  -اًمٙمت٥م واًمٕمٚمامء اًمٜم٤مذيـ ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل 

هـ يم٤من ُمـ 1393وُمـ ظمالل إطمّم٤مئٞم٦م شم٘مريٌٞم٦م شمٌلم أن أيمثر ُم٤م أٟمت٩م ُمـ يمت٥م قم٤مم  -وأومري٘مٞم٤م 

% وُمع ذًمؽ وم٢من ٟمّمٞمٌٝم٤م 12.5عمت٘مدُم٦م وم٘مد يم٤مٟم٧م ٟم٦ًٌم ؾمٙم٤من أوروسم٤م ًمٚمٕم٤ممل آٟمذاك طمظ اًمدول ا

% ُمـ ؾمٙم٤من 6.5 -ؾم٤مسمً٘م٤م-%، ويم٤مٟم٧م ٟم٦ًٌم آحت٤مد اًمًقومٞم٤ميت 45ُمـ اًمٙمت٥م اعمٜمتج٦م يم٤من 

% ُمـ ؾمٙم٤من اًمٕم٤ممل، 9.7% ُمـ جمٛمقع يمت٥م اًمٕم٤ممل قمغم طملم يم٤مٟم٧م أومري٘مٞم٤م متثؾ 14اًمٕم٤ممل، وأٟمت٩م 

 .(2)وم٘مط 1.7ويم٤من إٟمت٤مضمٝم٤م طمقازم 

                                                   

 .26زهمٚمقل اًمٜمج٤مر ص/واًمت٘مٜمل ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل( د( راضمع يمت٤مب )ىمْمٞم٦م اًمتخٚمػ اًمٕمٚمٛمل 1)

 هـ.1445ط. يمت٤مب إُم٦م، ىمٓمر  76أيمرم اًمٕمٛمري ص/( راضمع يمت٤مب )اًمؽماث واعمٕم٤مسة( شم٠مًمٞمػ د2)
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يمذًمؽ وم٢من اًمزهد ذم ٟمنم اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتخّمّمٞم٦م يم٤من ُمـ أؾم٤ٌمب اًمريمقد اًمٕمٚمٛمل، 

 وًمٕمؾَّ اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ هق قمدم رسمط اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سمح٤مضم٤مت اًمتٜمٛمٞم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ًمٚمٕم٤ممل اإلؾمالُمل.

 : ؿِة أظداد افًِامء وافتَْٔغ دم افًامل اإلشالمل -3

اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وريمقد سمحقث اؾمتٜم٤ٌمت اًمت٘مٜمٞم٦م إن اٟمتِم٤مر إُمٞم٦م ووٕمػ اإلٟمٗم٤مق قمغم 

وٕمػ ٟم٦ًٌم أقمداد اًمٕمٚمامء واًمت٘مٜمٞملم إمم جمٛمقع اًمًٙم٤من : ؾمت١مدي جمتٛمٕم٦م إمم ٟمتٞمج٦م واطمدة هل

ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، طمٞم٨م إن اعم١مؾم٤ًمت اًمتل يٛمٙمـ أن شمْمؿ ه١مٓء ىمٚمٞمٚم٦م، يمام أن طمريم٦م 

أقمداد ُمٜمٝمؿ إمم اًمٌٚمدان اًمّمٜم٤مقمٞم٦م  ًم٧م ذم اًمٌداي٦م، يمام يْم٤مف إمم ذًمؽ هجرةااًمتّمٜمٞمع ًمديٜم٤م ُم٤م ز

 طمٞم٨م ُيدون اعمختؼمات واًمنميم٤مت اًمٙمؼمى اًمتل حتت٤مج إمم سمحقصمٝمؿ.

شمٌٚمغ ٟم٦ًٌم اًمٕمٚمامء واًمت٘مٜمٞملم ذوي اعمًتقى اًمٕم٤مزم إمم جمٛمقع شمٕمداد : ي٘مقل أطمد اًم٤ٌمطمثلم

 اًمًٙم٤من ذم اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م رىماًم ٓ يٙم٤مد يذيمر إذا ىمقرن سمٜمًٌتٝمؿ ذم دول اًمت٘مدم اًمٕمٚمٛمل

 ذم اعمٚمٞمقن يمام ذم ُمٍم. 194ذم اعمٚمٞمقن يمام ذم )سمٜمجالدش( و 21واًمت٘مٜمل إذ شمؽماوح سملم 

ذم اعمٚمٞمقن ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة وأوروسم٤م  4344سمٞمٜمام شمؽماوح ٟمًٌتٝمؿ قمٜمد همػم اعمًٚمٛملم سملم 

وأوروسم٤م اًمنمىمٞم٦م واًمّملم، ويٌٚمغ ُمتقؾمط  -ؾم٤مسمً٘م٤م-ذم آحت٤مد اًمًقومٞم٤ميت  8244اًمٖمرسمٞم٦م، و

 ذم اعمٚمٞمقن. ٦ٌ144م ذم اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م ٟمحًقا ُمـ شمٚمؽ اًمٜمً

وطم٥ًم إطمّم٤مئٞم٦م ًمٜم٦ًٌم اًمٓمالب اعمًجٚملم ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمث٤مٟمقي ٟمجد أن اًمٓمالب اًمذيـ 

ؾمجٚمقا ُمٜمٝمؿ ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اعمٝمٜمل ذم شمراضمع ذم أيمثر اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م وذًمؽ ظمالل اًمٕمنميـ ؾمٜم٦م سملم 

 .(1)وؾمقري٤م وُمٍم وىمٓمر وقمامن وهمػمه٤مهـ قمغم ٟمحق ُم٤م ٟمجده ذم اًمٞمٛمـ 1444 -هـ 1384

وهذه يم٤مرصم٦م ٕن اًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٘مٜمل يٛمثؾ ُمرطمٚم٦م ُمًت٘مٚم٦م ُمـ ُمراطمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم، وهق 

                                                   

( راضمع )اًمتٓمقرات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م ذم اًمقـمـ اًمٕمريب( شم٠مًمٞمػ: إًمٞم٤مس شمقُم٤م، شمرمج٦م: قمٌد اًمقه٤مب إُملم 1)

 ت٘مدم اًمٕمٚمٛمل. ط. ُم١مؾم٦ًم اًمٙمقي٧م ًمٚم 126ص
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: هيدف إمم إقمداد أـمر شم٘مٜمٞم٦م شمٙمقن طمٚم٘م٦م وصؾ سملم اجل٤مُمٕمٞملم واًمٕمامل اعمٝمرة، طمٞم٨م يٙمقن ُمثاًل 

مـ العؿال الؿفرة،  24( مـ التؼـققـ، كؿا تحتاج إلك كحق مـ 2-1مؼابؾ كؾ مفـدس مـ )

كؿا تشقر بعض تؼارير )الققكسؽق( إلك أن طدد الطؾبة الؿسجؾقـ يف التعؾقؿ التؼـل يف كافة 

( يف 364ألػ كسؿة مـ السؽان مؼاركة بـ ) 344صالبًا لؽؾ  26إقطار العربقة ٓ يتجاوز 

 .(3)«( يف سـغافقرا333بريطاكقا و)

كتقجة لالضطراب السقاسل السائد كؿا : اإلسالملهجرة إدمغة العؾؿقة طـ العالؿ  -2

أهنا جاءت كتقجة لؾشعقر بالفزيؿة والػؼر والـؼص وضعػ اإلمؽاكات العؾؿقة، يف مؼابؾ 

الجاذبقة العامة لؾدول الغربقة. بؿا تقفره مـ رفاهقة ومختربات ومحػزات لؾباحثقـ، وقد 

ُشؽؾت لدراسة ضاهرة هجرة أشار )جقرج سقؾتز( أمام لجان الؽقكجرس إمريؽل التل 

الؽػاءات الـادرة إلك أمريؽا إلك خطقرة القضع يف الدول العربقة التل تستـزف ققاها 

البشرية، وتخسر ققاداهتا الػؽرية بشؽؾ مستؿر، فػل استؼراء لبعض الطالب الذيـ 

% مـ 24أجابقا أن كحق  «حؾؿ العقدة ٕوصاهنؿ»يدرسقن يف أمريؽا حقـؿا سللقاطـ 

% مـ الؾبـاكققـ أجابقا بالعزم طؾك البؼاء يف الخارج، 36% مـ إتراك، و22يقـ، والؿصر

%( مـ أصباء بالدهؿ قد تؼدمقا 74أن ) «باكستان»كؿا أكد تؼرير طؾؿل صادر طـ حؽقمة 

 .«السػارة إمريؽقة والربيطاكقةيف بطؾبات ٕداء امتحاكات 

مـ 33751 كحق م1/4/3746 حتك م1/4/3745 كذلؽ هاجر خالل الؿدة مـ

، وأما 13763العؾؿاء والؿفـدسقـ العرب، وخالل الؿدة كػسفا مـ العام التالل هاجر 

 مفاجًرا إلك أمريؽا وحدها. 34272: العام الثالث فؽان كصقبف

قد خسر صػقة أبـائف العؾؿاء، وخسر أيًضا كؾ ما أكػؼف  * هذا يمكد أن العالؿ اإلسالمل

                                                   

 .151حمٛمقد ؾمٗمر ص/( راضمع )إٟمت٤مضمٞم٦م جمتٛمع( د1)
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الؿختؾػة، هذه الخسائر تؼدر بالؿؾقارات مـ الدوٓرات، وتزداد طؾك تعؾقؿفؿ يف الؿراحؾ 

حداث الربقع العربل أالؽارثة أن طـد زيادة الشعقر بآغرتاب يف الػرتة إخقرة بعد 

 .(3)إخقرة

 : «الحديث. .. الؼديؿ.الغزو» *

ًمإلوم٤ًمد اًمذي إٟمام هق ٟمتٞمج٦ٌم طمتٛمٞم٦ٌم  -إٓ ُمـ رطمؿ ريب-إن اٟمحراف ؿم٤ٌمب اعمًٚمٛملم اًمٞمقم 

ٟمخر سم٤مُٕم٦م ذم ؾمٜملم يمثػمة ُمْم٧م، طمٞم٨م ُُمٜمٞم٧م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مٓظمتالف واًمتنمذم 

واًمتٗمرق، طمٞم٨م وم٤مرق سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م، وحتقًمقا قمام يم٤من قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن ذم اًم٘مرون إومم )ذم 

 هم٤مًم٥م أطمقاهلؿ( ُمـ آئتالف واًمقطمدة واًمتٕم٤مود.

ر اعمٞمالدي، وهق سمداي٦م آطمتالل ـِمواؾمتٛمر هذا احل٤مل طمتك سمداي٤مت اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قم

 إضمٜمٌل ًمٌالدٟم٤م اإلؾمالُمٞم٦م.

هذا آطمتالل إضمٜمٌل قمٛمؾ قمغم ختري٥م ودمريػ اًمِمخّمٞم٦م اعمًٚمٛم٦م وهمزوه٤م سمٙم٤موم٦م 

سمٖمٞم٦م شمٗمريؼ اعمًٚمٛملم وقمدم اضمتامع يمٚمٛمتٝمؿ ذم وطمدة إؾمالُمٞم٦م ىمقي٦م ضم٤مُمٕم٦م، ًمٞمٌ٘مك  ،(2)اًمًٌؾ

                                                   

. ط. 99، 98، 91، 53حمٛمد قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ ُمرد ص/( راضمع )هجرة اًمٕمٚمامء ُمـ اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل( شم٠مًمٞمػ د1)

 ُمٓمٌققم٤مت ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م.

ُم٤م هُمزي وـمٚم٥م، وُمٖمزى اًمٙمالم ُم٘مّمده،  -ًمٙمنسم٤م-( شمدور ُم٤مدة )همزا(: همزا اًمٌمء همزًوا، أراده وـمٚمٌف، واًمٖمزوة 2)

 وقمروم٧م ُم٤م ُيٖمزى ُمـ هذا اًمٙمالم: أي ُم٤م يراد ُمٜمف، واًمٖمزو: اًم٘مّمد.

وهبذا شمٜمحٍم ُمٕم٤مين هذه اعم٤مدة: ذم اًمٓمٚم٥م واًم٘مّمد واإلرادة وُمٕمروم٦م ُم٤م يراد، واًمٞمقم مل يٕمد ظم٤مومًٞم٤م ُم٤م يتٕمرض ًمف 

أُمؿ اًمٙمٗمر ُمـ يمؾ طمدب يٜمًٚمقن، وهذا ُمّمداق ىمقًمف اعمًٚمٛمقن ذم سمٚمداهنؿ ُمـ همزو وقمدوان ؿم٤مُمؾ، شمداقم٧م إًمٞمف 

( ٕٛٚ/٘(، كأحمد )ٜٕٚٗركاق أبو داكد ) ...شيقؿمؽ أن شمداقمك قمٚمٞمٙمؿ إُمؿ يمام شمداقمك إيمٚم٦م قمغم ىمّمٕمتٝم٤م: »

 (.ٖٛٔٛكصححه األلباني في صحيح الجامع )

 وىمد أظمذ هذا اًمٖمزو صقًرا ُمتٕمددة يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م ٓ شم٘مؾ ظمٓمًرا قمـ أظمتٝم٤م.

 إمج٤مل أٟمقاع اًمٖمزو اًمذي شمتٕمرض ًمف سمٚمدان اعمًٚمٛملم اًمٞمقم ومٞمام يكم:  ويٛمٙمـ

 اًمٖمزو اًمٕمًٙمري. -1

= 
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 هذا آطمتالل ؾمٞمًدا ًمٙم٤موم٦م هذه اًمدول.

شمؿ اظمؽماق ضمًد إُم٦م  شآشتًامر»ٜم٤مء هذا آطمتالل اًمذي ؾمٛمل زوًرا وهبت٤مًٟم٤م سمـ وذم أصم

 ...ش.٤م٤م وقمًٙمري  ٤م وإقمالُمٞم  ٤م واضمتامقمٞم  ٤م واىمتّم٤مدي  ٤م وؾمٞم٤مؾمٞم  ٤م وصم٘م٤مومٞم  ٤م وومٙمري  قم٘مدي  

احلٞم٤مة اًمديٜمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م، وُم٤م يم٤من  -ٓ ؾمٞمام-وسمدأت شمتدهقر يم٤موم٦م ُمٔم٤مهر احلٞم٤مة وأؿمٙم٤مهل٤م 

ًمٞمحدث إٓ ٟمتٞمج٦م اًمٍماقم٤مت واعم١ماُمرات اًمتل دسمرت هلذه إُم٦م سمٚمٞمؾ سمٖمرض شمْمٞمٞمع ذًمؽ 

 :، وصدق رسمٜم٤م شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إذ ي٘مقل(1) (1)هقي٦م هذه إُم٦م، وسومٝمؿ قمـ ديٜمٝمؿ وضمٝم٤مدهؿ

__________________________ 

 اًمٖمزو اإلسم٤مطمل وإصم٤مرة اًمِمٝمقات. -2

 اًمٖمزو اًمٗمٙمري واًمث٘م٤مذم، وإصم٤مرة اًمِمٌٝم٤مت طمقل اإلؾمالم. -3

ؾمالُمٞم٦م، ويتجغم هذا وًمٕمؾَّ اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م هق إظمٓمر، طمٞم٨م يم٤من وٓ زال هق ؾمٌٞمؾ اًمٙمٗم٤مر ًمؽميمٞمع اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م واإل

رق ـطمروب اجلٞمؾ اًمراسمع إلٟمت٤مج اًمِم»إُمر سم٘مقة ذم هذه أوٟم٦م اخلٓمػمة واًمتل يًتخدم ومٞمٝم٤م أقمداؤٟم٤م ُم٤م ؾمٛمل سمـ 

 ش اإلره٤مب»وذًمؽ سمٕمد احلرب اًمت٘مٚمٞمدي٦م، واحلرب اًم٤ٌمردة، واحلرب قمغم ُم٤م ؾمٛمقه ش إوؾمط اجلديد

٦م اًمتل اختذه٤م اًمٕمدو إلزاًم٦م ُمٔم٤مهر احلٞم٤مة قمٜمد اخلّمؿ، وسومف واعم٘مّمقد سم٤مًمٖمزو اًمٗمٙمري: شمٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ همػم اًمٕمًٙمري

 قمـ اًمتٛمًؽ سمٕم٘مٞمدشمف وديٜمف، وُم٤م يتّمؾ هبام ُمـ أومٙم٤مر وىمٞمؿ وشم٘م٤مًمٞمد وأٟمامط وؾمٚمقك. 

-. ومٛمٜمذ اطمتالل إُم٦م اعمًٚمٛم٦م ٟمجد أن أقمداءٟم٤م طمرصقا قمغم شمذوي٥م صمقاسم٧م أُمتٜم٤م .( هذا أُمر ىمديؿ ضمًدا ىمدم اًمت٤مريخ1)

إُم٦م ٓ شمٙمقن أُم٦م إٓ طملم شمتٝمٞم٠م هل٤م هقي٦م ُمًت٘مٚم٦م، وم٤مهلقي٦م هل اًمراسمط اًمذي يرسمط سملم أومراد  اهلقي٦م: ٕن -ظم٤مص٦م

إُم٦م، وحيدد ؾمٚمقك أومراده٤م، ويٙمٞمػ ردود أومٕم٤مهل٤م دم٤مه إطمداث، وهبذا ٟمْمٛمـ ًمألُم٦م اؾمت٘مالهل٤م، ومتٞمزه٤م، 

 وم٢مهن٤م ؾمتذوب ذم إُمؿ اًم٘مقي٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم.وسم٘م٤مءه٤م، وقمدم سم٘م٤مئٝم٤م ذم إُمؿ إظمرى، وم٢مٟمف ُم٤م مل شمٙمـ ًمألُم٦م هقي٦م ُمًت٘مٚم٦م 

ذم اًمٌٚمدان اعمحتٚم٦م، واضمتٝمدوا قمغم شمِمجٞمع إطمٞم٤مء  -ٓ ؾمٞمام-هلذا طمرص أقمداء إُم٦م قمغم ُمًخ اهلقي٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

اًم٘مقُمٞم٤مت اًمتل قمٗم٤م قمٚمٞمٝم٤م اًمدهر ُمثؾ: اًمٗمرقمقٟمٞم٦م ذم ُمٍم، أؿمقري٦م ذم اًمٕمراق، اًمٗم٤مرؾمٞم٦م ذم إيران، اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞم٦م ذم 

ط. دار  ٜٖٔللدكتور/محمد محمد حسين ص« اإلسالـ كالحضارة الغربية»]راجع  .واًمؼمسمري٦م ذم اعمٖمرب اًمٕمريب وومٚمًٓملم،ؾمقري٤م 

  رسالة للنشر كالتوزيع[.

واضمتٝمد ه١مٓء ذم شمرؾمٞمخ أومٙم٤مر اًمٕمٚمامٟمٞم٦م واًمقـمٜمٞم٦م ًمتح٘مٞمؼ دمزئ٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل يمٛمرطمٚم٦م أومم، واٟمتنمت آٟمذاك ومٙمرة 

ر أطمزاب قم٘م٤مئدي٦م ـ، وسمدأ ذم اًمٔمٝمقر اًمًٕمل ًمٜمِمشُمنموع اخلالوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م»ذم ُمقاضمٝم٦م اًمدقمقة إمم اًم٘مقُمٞم٦م 

 )أيدًمقضمٞم٦م(: يم٤مٕطمزاب آؿمؽمايمٞم٦م واًمٕمٚمامٟمٞم٦م واًمٚمٞمؼماًمٞم٦م واًمٌٕمثٞم٦م )حت٘مٞمً٘م٤م ًم٘م٤مقمدهتؿ اهلدم صمؿ اًمٌٜم٤مء(.
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داومف، وًمتح٘مٞمؼ هذه إهداف شمؿ يمذًمؽ طمرص اعمحتؾ اًم٘مديؿ أٓ خيرج ُمـ سمٚمٍد ُمـ سمالدٟم٤م إٓ سمٕمد أن يت٠ميمد ُمـ حت٘مٞمؼ أه

 ٦م: رئٞمًووع ظمٓمط ـمقيٚم٦م اعمدى شمًتٝمدف حت٘مٞمؼ صمالصم٦م أهداف 

 اهلدف إول: اًمًٞمٓمرة اعم٤ٌمذة سم٤مٓطمتالل.

 سمٕمد اًمؽميمٞمز قمغم إقمداد ٟمخ٦ٌم شم٤مسمٕم٦م هلؿ. -ظم٤مص٦م-اهلدف اًمث٤مين: إقم٤مدة صٞم٤مهم٦م اعمجتٛمع اإلؾمالُمل وومؼ اًمٜمٛمقذج اًمٖمريب 

اًمٜمٔمؿ آضمتامقمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمّم٤مًمح اًمٜمٔمؿ اًمٖمرسمٞم٦م. وؾمٕمك ه١مٓء ًمٚمقصقل إمم حت٘مٞمؼ هذا  اهلدف اًمث٤مًم٨م: حت٘مٞمؼ اٟمٙمامش

 . سمدأوه٤م: .اهلدف اخلٌٞم٨م سم٠مؾم٤مًمٞم٥م صمالصم٦م

  راجع ما ذكرق سمٛمرطمٚم٦م اًمتجٝمٞمز واًمدراؾم٦م واًمتٛمٝمٞمد، وسمدأت ذم سمالدٟم٤م سم٤محلٛمٚم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م، وًمٌٞم٤من ومٔم٤مئع هذه احلٛمٚم٦م(

 ، ط. مطبعة األنوار المحمدية.ٖٙ/ٖالجبرتي في كتابه عجائب اآلثار 

  م، واًمذي ضم٤مء 1882اٟمٓمٚم٘مقا ًمتح٘مٞمؼ ُمرطمٚم٦م )اإلضمٝم٤مز واهلدم واإلزاًم٦م(: ومتثٚمٝم٤م وفمٞمٗم٦م آطمتالل اًمؼميٓم٤مين قم٤مم

التاريخ »وُمـ هٜم٤م يم٤من يمت٤مب  ًمػمؾمؿ ظمريٓم٦م شم٘مًٞمؿ ًمٚمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، وًمٞم١مؾمس أٟمٔمٛم٦م ُمقاًمٞم٦م ٓ قمالىم٦م هل٤م سم٤مإلؾمالم،

 لمؤلفه ألفريد بلنت كالذم راجعه ككافق عليه الشيخ/محمد عبدق ط. مكتبة اآلداب القاهرة.« السرم الحتالؿ مصر

طرف ماذا كان يػعؾ همٓء، وكقػ ساطدهؿ أكاس مـ بـل جؾدتـا، باإلضافة إلك دور الـصارى يف مساطدة       

َد لفا 3661يف طام الؿحتؾقـ، )فعؾك سبقؾ الؿثال(  « كقبار باشا»م تؿ إصدار ٓئحة الؿحاكؿ القصـقة، والتل َمف 

« ماكقري»م بآشرتاك مع الؿحامل الػركسل 3653وزير إسؿاطقؾ الؿسقحل بنكشاء محاكؿ مختؾطة طام 

ة وبذلؽ حؾت الؿحاكؿ القصـقة إجـبقة محؾ الؿحاكؿ الشرطقة، وتدطقًؿا لفذه الؿحاكؿ تؿ إكشاء مدرس

 الؼضاء، ومدرسة الحؼقق، ومدرسة إلسـ..

يوليو  ٖٕفي كتابه الواليات المتحدة كثورة واستؿر إمر حتك فقؿا سؿل بـ )ثقرات التحرير(، يؼقل: جايؾ ماير      

م 3732م، ويف مايق 3732أكف يف مارس » ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب ٗٙـ ترجمة د/عبد الرؤكؼ أحمد عمر صٕٜ٘ٔ

ث السػقر إمريؽل جقػرسقن كافري بتؼرير ممكًدا أن الجقش قادر أن طؾك حسؿ الؿققػ وتشؽقؾ بع

حؽقمة وصـقة تستطقع الؼقى الؿدكقة أن تبدأ معفا محادثات كاجحة، وأطؾـ رسؿًقا أن الؿؾحؼ العسؽري 

 كان طؾك صؾة وثقؼة بالضباط إحرار لقؾة آكؼالب « دافقد إيػاتر»

 أن الضباط إحرار يبغضقن آتجاه الشققطل واإلخقان الؿسؾؿقـ.« ماير»لؼادة الثقرة ذكر  ويف أول تصريح

 بعد تراجع التعؾقؿ الديـل يف مؼابؾ التعؾقؿ العؾؿاين. -خاصة-وبالػعؾ كجح همٓء يف إفساد الثؼافة الؿجتؿعقة 

 يف السقاسة والحؽؿ: فصؾ الديـ طـ الحقاة.

 ء آقتصاد طؾك أسس الؿـػعة والؾذة.يف الـظام آقتصادي: تؿ بـا

م، وافتتحت 3674ويف إخالق والسؾقك: تؿ غزو الحقاة آجتؿاطقة حقث افتتحت السقـؿا إولك بالؼاهرة 

الخؿارات يف كؾ مؽان حتك تغؾغؾت إلك الريػ، وفتحت دور البغاء الؿرخصة مـ الحؽقمة، وتجرأ الـاس 
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دطقى الحرية الشخصقة التل لؿ يػفؿقا مـفا إٓ أن يحؾ الـاس أكػسفؿ طؾك ارتؽاب الؿقبؼات، والجفر بذلؽ ب

 .«مـ كؾ ققد ٓ يتعؾؼ بديـ وٓ دكقا

وٓ شؽ أن الغزو الػؽري هق شؽؾ مـ أشؽال الحروب الخػقِّة ٕطداء اإلسالم، وهذا الـقع مـ الغزو لؿ                

تسؾؿ مـف بؾد مـ بؾدان الؿسؾؿقـ، إٓ أكف يف هذا الزمان أشد وأخطر ٓستخدام الغزاة كافة التؼـقات الحديثة 

عاول هدم لثقابتـا العربقة واإلسالمقة بغرض إذابة لـشر شبفاهتؿ وخدمة أغراضفؿ وأهداففؿ، ولتؽقن م

الشعقب اإلسالمقة وسؾخفا طـ طؼقدهتا وهقيتفا وحضارهتا، لتصبح مسًخا مشقًها تابًعا ذلقاًل لغقرها، يؼقل 

الغزو الػؽري تعبقر دققؼ بارع يصقر خطقرة أثار الػؽرية التل يستفقـ هبا كثقر »الدكتقر/طبد الستار السعقد: 

ـاس، ٕهنا تؿضل بقـفؿ يف صؿت وكعقمة... هذه الحرب ٓ تضع أوزارها حتك ترتك ضحاياها بقـ أسقر مـ ال

 أو قتقؾ أو مسقخ.

 ويؼقل الشقخ الدكتقر/طبد الرحؿـ حسـ حبـؽة الؿقداين:             

هدم اإلسالم يف كػقس  *  كؾـا يعؾؿ أن أطداء اإلسالم والؿسؾؿقـ، حقـؿا طجزوا طـ تحؼقؼ غاياهتؿ الرامقة إلك    

إمة اإلسالمقة، وهدم وحدة هذه إمة، طـ صريؼ الحروب الؿادية الؿسؾحة بلدوات الؼقى الؼتالقة، لجلوا 

إلك خطة هل أكثر مؽًرا ودهاء، وأققى تلثقًرا، وأكػذ إلك أطؿاق الـػقس والؼؾقب، هل ما أسؿقـاه خالل الثؾث 

ذلؽ بعد أن أدرك الؿػؽرون مـ الؿسؾؿقـ خطقرة هذا الغزو، ولؿسقا الؿاضل مـ هذا الؼرن بالغزو الػؽري، و

 كثقًرا مـ آثاره.

* إن الغزو الػؽري الذي يؼقم بف إطداء يف وسائؾفؿ الؿسؾحة بالػؽرة، والحقؾة، والتعؾقؿ، والتؼدم الؿادي    

فئات شتك لفا سؾطان أو التؽـقلقجل، واإلغراءات الـػسقة، وتطبقؼات السؾقك غقر اإلسالمل، وشراء ضؿائر 

تقجقف أو أي تلثقر ما مـ فئات إمة اإلسالمقة، إن الغزو الػؽري هذا معـاه ومضؿقكف وغايتف التضؾقؾ الػؽري 

لؾؿسؾؿقـ، يبث الؿػاهقؿ الػاسدة طـ الديـ والحقاة والقجقد، وطـ آجتؿاع وإخالق والسؾقك، وطـ 

القجدان والضؿقر، وطـ الغاية مـ هذه الحقاة، ووسائؾ اغتـام شروط التؼدم الحضاري ووسائؾف، وطـ الـػس و

 السعادة فقفا، إلك غقر ذلؽ مؿا يؿؽـ أن يفدم شخصقة الػرد الؿسؾؿ وإمة اإلسالمقة.

واطرتاًفا بالقاقع كؼقل: إن كتائب بؾ جققش الغزاة مـ أطداء اإلسالم، والؿسؾؿقـ الذيـ يؿثؾقن أحػاد أطداء              

ن الؼديؿة والؾؼطاء الذيـ التؼطقهؿ مـ داخؾ الشعقب اإلسالمقة واحتضـقهؿ، ثؿ ردوهؿ إلك أهؾقفؿ، الؼرو

بعد أن فصؿقا شخصقاهتؿ، قد استطاطت أن تدخؾ بقـ الؿسؾؿقـ، يف مختؾػ حؼقلفؿ آجتؿاطقة والػؽرية، 

ي سريان الداء، وبالؿخالطة لبث ما تريد بثف مـ أفؽار مضؾؾة لفؿ، بالقسقسة واإليحاءات الػؽرية التل تسر
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الؿؼروكة باإلغراء، والؿحػقفة بالشفقات الؿزيـة لؾـػقس، فؿـ الشفقة والؿتعة الؿزيـة صريؼ سري يعبث 

 بإفؽار ويػسدها.

وحقـ تػسد الػؽرة وتتقلد الؼـاطة الؿـحرفة طـ سبقؾ الحؼ تستثار العاصػة إثارة مالئؿة لفذه الؼـاطة،               

 إلرادة ثؿ تقجف السؾقك الداخؾل والخارجل طؾك وفؼفا.فتخضع ا

وهذا هق غرض جققش الغزاة مـ الغزو الػؽري، أن يؽقن التحقيؾ والتضؾقؾ ذا أثر يف سؾقك الؿسؾؿقـ               

الػردي والجؿاطل إذ يؿقؾ هبؿ طـ الؿـفج الؼقيؿ، ويعدل هبؿ طـ الصراط الؿستؼقؿ، ويدفع هبؿ إلك أودية 

 ؽ والتشتت والضقاع.الؿفال

وذلؽ ٕن معظؿ أطؿال الـاس يف حقاهتؿ إكؿا هل آثار مـ آثار الؿػاهقؿ الؿسقطرة طؾك قؾقهبؿ وطقاصػفؿ،                

فحقـؿا تؽقن هذه الؿػاهقؿ سؾقؿة ققيؿة يؽقن السؾقك يف غالب أحقالف سؾقًؿا ققيًؿا، إٓ يف طاصػة آسرة، أو 

جامحة، أو طادة مستحؽؿة جاكحة. وحقـؿا تؽقن الؿػاهقؿ مـحرفة طـ مـفج الحؼ  شفقة قاسرة، أو رغبة كػسقة

فنن السؾقك يف غالب أحقالف يؽقن مـحرًفا طـ الصراط الؿستؼقؿ، إذ يحؾق لإلكسان طـدئذ أن يـطؾؼ ويتػؾت مـ 

، فقشذ ويـحرف، الضقابط الديـقة والخؾؼقة، والروابط آجتؿاطقة، والؼققد الحادة مـ حرية أهقائف وشفقاتف

 وتؼقده الشقاصقـ والطقاغقت إلك مقاصـ هالكف.

لؼد تـاول البث التضؾقؾل الذي يؼقم بف الغزاة التحقيؾ طـ معظؿ إسس التل تتؽقن مـفا طـاصر الشخصقة                

قمقة، وٓ طرفة، اإلسالمقة الػذة، وطـاصر إمة اإلسالمقة الؽربى ذات القحدة العالؿقة، التل لقس لفا حدود ق

وٓ لغقية، وٓ إقؾقؿقة، وإكؿا لفا حدود فؽرية يدخؾ الحؼ يف إصارها ويخرج الباصؾ طـف، ولفا حدود خؾؼقة 

 وطؾؿقة تضؿ أكقاع الخقر والػضقؾة يف داخؾفا، وتؿـع أكقاع الشر والرذيؾة مـ أن تؼرب مـفا.

ة اإللحادية، وآستعؿارية، والتبشقرية، وآستشراققة، فؽثقرة أما التضؾقالت الػؽرية التل تبثفا إجفز                

ا، وربؿا يؿأل الحديث طـفا مجؿقطة مـ مجؾدات البحث العؾؿل الفادئ، الخالل مـ الثقرات آكػعالقة  جدًّ

 والجؿؾ الخطابقة الجقفاء.

ما يؽقن الغرض مـف الـػقذ إلك أسس العؼائد والتشريعات اإلسالمقة الرباكقة الحؼة،  فؿـ هذه التضؾقالت                  

بغقة اقتالطفا مـ طؼقل وقؾقب وكػقس فريؼ مـ أبـاء الؿسؾؿقـ، وبذلؽ يتؽقن مـفؿ فقؾؼ مرتد طـ اإلسالم، 

 جققش الردة.خارج طـ الؿؾة، معاد لؾؿسؾؿقـ، مفؿتف تحقيؾ إجقال الـاشئة طـ ديـفا، وتجـقدها يف 

ومـ هذه التضؾقالت ما يؽقن الغرض مـف إيجاد فريؼ مـ الؿسؾؿقـ، يتحؾقن باسؿ اإلسالم، ويتعصبقن لف                 

تعصًبا شديًدا، ولؽـ الؿػاهقؿ التل يستؿسؽقن هبا طؾك أهنا جزء مـ اإلسالم مػاهقؿ فاسدة مدسقسة، لقست 
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وٓ إجؿاع وٓ ققاس صحقح، وقد تشفد هذه الؿصادر طؾك مـ اإلسالم يف شلء، فال يشفد لصحتفا كص 

 طؽسفا، ويؿثؾ هذا الػريؼ ققة الصد طـ اإلسالم والتـػقر مـف.

وبالػريؼقـ الؿرتد طـ اإلسالم والؿخطئ يف ففؿف الؿتعصب لخطئف، يجتؿع طؾك إجقال الـاشئة ققتان،                 

ة بـاء الؿجاري التحقيؾقة طـ اإلسالم، وإجراء إجقال الـاشئة ققة مـ خارج الحدود اإلسالمقة، تؼقم بؿفؿ

فقفا، وققة أخرى مـ داخؾ الحدود اإلسالمقة بحسب الظاهر، وهل تؼقم بؿفؿة الصد طـ اإلسالم والتـػقر مـف 

كؿفؿة الؽتؾ الصخرية التل تؼػ يف إهنر طـد مقاصـ التحقيؾ، لتؿـع القـابقع مـ أن تجري يف مجاريفا 

 بقعقة، وبذلؽ يتسـك لبـاة الؿجاري التحقيؾقة أخذ أكرب قدر مـفا إلك مجاريفا الؿصطـعة.الط

ويرافؼ كاًل مـ التضؾقالت إولك والتضؾقالت الثاكقة تضؾقالت تعتؿد طؾك طـصر اإلغراء الؿادي، ومـ                 

يف شئقن الؿدكقة الحديثة رهـ برتك أمثؾة ذلؽ إفؽار الدطائقة التل تقهؿ الؿسؾؿقـ أن التؼدم الؿادي 

آستؿساك بتعالقؿ اإلسالم، وأن اإلسالم طؼبة يف صريؼ التؼدم، ويغابك الذيـ يبثقن هذه التضؾقالت طـ 

الحؼقؼة الـاصعة التل طؾقفا اإلسالم الحؼ، وهل أن اإلسالم يدفع الؿسؾؿقـ بؼقة إلك كؾ تؼدم حضاري ومدين 

ػسقة، والخؾؼقة، وآجتؿاطقة، ويؼدم الذيـ يبثقن التضؾقالت مزاطؿ كثقرة خالقة سؾقؿ مـ أفات الػؽرية، والـ

مـ كؾ سـد واقعل، لدطؿ إفؽار الدطائقة التل يضؾؾقن هبا، طؾك أن البحث الؿتلين الفادئ كػقؾ بلن يؼدم 

 لطالبل الحؼ الحؼقؼة الـاصعة طـ اإلسالم.

 لؾتقسع حقل هذه الؿعاين الخطقرة:    

شبهات »ط. نشر الدار اإلسالمية للنشر كالتوزيع، ككتاب  ٕٔ، ٙللدكتور/محمد مورك ص« المواجهة بين اإلسالـ كالغرب»اجع كتاب ر      
كجهة  -االستشراؽ كالمستشرقوف »ط. المكتب اإلسالمي، ككتاب  ٕٜ، ٜٔلألستاذ د/أنور الجندم ص« التغريب في غزك الفكر اإلسالمي

يناير  -هػ ٗٓٗٔربيع أكؿ  -( ٕٗط. مطبعة رابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة العدد ) ٖٖٔ، ٕٖٔاف صلػ د/عدناف محمد كز« نظر
 ـ.ٜٗٛٔ

 ـ.ٕٓٔٓترجمة )عادؿ زعيتر( ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب  - ٖ٘ٗص« شارؿ لويس مونتسكيو»لػ « ركح الشرائع»كانظر كتاب 
 -ط. دار اإلعالـ العربي  ٙٗ، ٘ٗـ صٕٜٜٔمناظرة بين اإلسالـ كالعلمانية « ة المدنيةمصر بين الدكلة الدينية كالدكل»كانظر كتاب 

 ـ.ٕٜٜٔالقاهرة 
 ط. مكتبة العبيكاف. ٜٓٔإلى ص ٘ٛلألستاذ الدكتور/عبد العزيز بن ناصر الجليل من ص« كلو شاء ربك ما فعلوق»كانظر كتاب 

 ط. دار السالـ. ٖٛإلى ص ٖٔد/مصطفى السباعي من ص« ما عليهماالستشراؽ كالمستشرقوف.. ما لهم ك»كراجع أيضنا رسالة 
 تقرير الحالة الليبرالية في مصر لػ د/طارؽ عثماف ط. المركز العربي للدراسات اإلنسانية.

 ط. دار اآلؿ كالصحب للنشر كالتوزيع. ٘ٗ، ٖٙص« سليماف بن صالح الخراشي»لػ « ثقافة التلبيس»كانظر كتاب 
 ط. مركز التأصيل للدراسات كالبحوث. ٗٔ، ٖٔلػ د/عبد الرحيم بن صمايل السلمي ص« االنفتاح الفكرم»كانظر بحث 

 د/محمد بن صامل السلمي.« كسائل الغزك الفكرم في دراسة التاريخ»( مقاؿ ٕٔ، ٕٓالعدد ) -مجلة البياف »كانظر 
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لغزاة فقفا لبث تضؾقالهتؿ الػؽرية بقـ الؿسؾؿقـ فؽثقرة، مـف أما الحؼقل آجتؿاطقة والػؽرية التل دخؾت كتائب ا

 الحؼقل التالقة: 

الؿدارس والجامعات  -ٓ سقؿا-الؿدارس والؿعاهد والؽؾقات طؾك اختالف مسئقلقاهتا واختصاصاهتا  -3

 إجـبقة. 

 إكدية وقاطات الؿحاضرات وسائر مراكز التقجقف الثؼايف الخاصة أو العامة. -2

 جؿعقات العؾؿقة والثؼافقة وإدبقة والػـقة وإكشطة الرياضقة وكحقها.ال -1

 الؽتب والؿجالت والصحػ والـشرات الدورية الؿدطقمة. -2

، (CNN) إمريؽقة القفقدية مثؾ شبؽة -ٓ سقؿا-وسائؾ اإلطالم الؿختؾػة، السؿعقة، والسؿعقة البصرية  -3

، «كققيقرك تايؿز»، وصحقػة «واشـطـ بقست»، وممسسات صحػقة مثؾ: (CBS) وشبؽة، (ABC) وشبؽة

 « وول سرتيت جقركال»وصحقػة 

 إحزاب والفقئات السقاسقة وآجتؿاطقة. -4

 الؿراكز الصحقة طؾك اختالف مستقياهتا. -5

 الؿعامؾ والؿمسسات التجارية والصـاطقة واإلدارية وغقرها. -6

 ، وما سؿل بـ )مـظؿات الؿجتؿع الؿدين(.إحزاب السقاسقة العؾؿاكقة -7

كذلؽ يستخدمقن بعض الثغرات الؿتعددة لقتسؾؾقا إلك الؿجتؿع الؿسؾؿ كالؿسؾؿقـ الؿؼقؿقـ بقـ أضفر  -34

 الؿسؾؿقـ، وغقر الؿسؾؿقـ الؿؼقؿقـ بقـ الؿسؾؿقـ، والخادمات والؿربقات إجـبقات. 

-الد الؿسؾؿقـ مغؾػة يف شؽؾ مساطدات لؾػؼراء، وققافؾ صبقة إرسال البعقث واإلرسالقات التـصقرية إلك ب -34

 بعد إطالن الؽثقر مـ الدول الحرب طؾك الجؿعقات اإلسالمقة واطتبارها )سبًبا لـشر اإلرهاب(. -خاصة

 آبتعاث. -33

 كشر الؽتب الؿػسدة التل تشغؾ شباب الؿسؾؿقـ طـ ثؼافتفؿ إصؾقة. -32

 فالم الؿاجـة.كشر الؿجالت الخؾقعة وإ -31

تؿجقد الحضارة والثؼافة الغربقة حتك يػتـ الشباب بؿباهجفا، والعؿؾ طؾك تؿجقد وإحقاء الحضارات الؼديؿة  -32

 لتؽقن هقية لألمة بدل اإلسالم.

 إلغاء الؿحاكؿ الشرطقة وكشر الؼقاكقـ القصػقة وآهتؿام بتعؾقؿفا. -33

ش »ؼ صـػ وتشتقت كؾؿتف اتباًطا لؾسقاسة العالؿقة الحديثة اخرتاق الؿجتؿعات الؿسؾؿة ومحاولة تػري -34 َشقِّ

 «. تسد
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وأما التالطب طـ صريؼ الؼبض طؾك مقاصـ الضعػ مـ اإلكسان، وهل أهقاؤه وشفقاتف، وغرائزه، ودوافعف 

ًٓ وألقاًكا وصقًرا مـفا ٓ تؽاد تحصر، وقد ترج ع يف الـػسقة، فحقؾف وحبائؾف كثقرة، والغزاة يستخدمقن أشؽا

 أفرادها إلك إكقاع الرئقسة التالقة: 

 إمقال طؾك اختالف أصـاففا، وتبايـ صرق تحصقؾفا. -3

 الـساء وزيـتفـ وما يتصؾ بشفقات الجـس. -2

 الجاه والسؾطان وسائر أشؽال الحؽؿ ومراتبف. -3

 الؿآكؾ والؿشارب وما يتصؾ بشفقات البطقن. -2

 مـ زيـات. متع السؿع والبصر، وما يتصؾ هبا -3

 السقاحات والرحالت والـزهات والتـؼؾ يف أرجاء إرض. -4

 الؾفق والؾعب والدطة والؿضحؽات والؿسؾقات. -5

ومـ البديفل أن مقؾ الـػقس إلك هذه إكقاع أمر فطري ٓ يحتاج إلك تعؾقؿ أو إقـاع بالحجج والرباهقـ، وٓ يتطؾب 

درجات مقؾ الـػقس إلك كؾ مـفا متػاوتة، كؿا أن أفراد الـاس معاكسة أو مخالػة لفقى أو غريزة طؾك أن 

مختؾػقن يف كسبة مققل كؾ فرد مـفؿ إلك كؾ كقع مـفا، أما ضقابط الحؼ والخقر والػضقؾة فنهنا تحتاج إلك تعؾقؿ 

 وإقـاع، وتربقة طؾك كبح جؿاح شفقات الـػقس، ومخالػة أهقائفا الؿرسؾة.

ـ يف إرض كؿفؿة مطؾؼل الخققل مـ أطـتفا، أو مطؾؼل القحقش الضارية مـ ومـ أجؾ ذلؽ تغدو مفؿة الؿػسدي

أقػاصفا، إذ يرتكقهنا ترتع وتػسد يف الحؼقل الؿختؾػة، والرياض الغـاء حسب أهقائفا، وطؾك مؼدار شراستفا، 

ٕطـة أما مفؿة الؿصؾحقـ فنهنا كؿفؿة سائسل الخققل أو مروضل القحقش الذيـ يؽبحقن جؿاحفا ويعؼدون ا

يف رؤوسفا، ويطقطقهنا، ويؽسرون حدة شراستفا، فقطعؿقهنا ويسؼقهنا بحؽؿة طؾك مؼدار حاجتفا وٓ يدطقهنا 

 تػسد الحؼقل، وتتؾػ الزروع، وتسطق طؾك ذوات الضروع، وتؽسر الشجر، وتبدد الثؿر.

عبث بالعـاصر الرئقسة التل تؿ وهذا ما كان يرهب أطداءهؿ، إلك أن اكتشػقا الخطط الشقطاكقة التل يستطقعقن هبا ال

فقفا تؽقيـ شخصقتفؿ اإلسالمقة الؿقحدة الؼقية يف العالؿ، فعؿدوا إلك ققاطد بـقاهنؿ اإلسالمل يف محاوٓت 

 شتك لـؼضفا قاطدة فؼاطدة.

لقـجؿ  فلرادوا أن يضعقا بدل القحدة الػؽرية طـد الؿسؾؿقـ أشتاًتا وأخالًصا فؽرية متـاقضة أو متضادة، أو متخالػة،

طـ هذه إشتات وإخالط الؿتعارضة الدخقؾة أشؽال الصراع الػؽري بقـ إمة اإلسالمقة، كؿا أرادوا أن 

يتالطبقا بؿـاهج البحث السؾقؿة طـد الؿسؾؿقـ، وهل الؿـاهج التل أرشدهؿ اإلسالم إلقفا، وأن يضعقا لفؿ 

 ؼط وٓ تتعداها إلك الحؼائؼ الؽامـة وراءها.بدلفا مـاهج قصقرة الـظر، تؼػ طـد حدود الظقاهر الؿادية ف
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وأرادوا أن يضعقا بدل القحدة آطتؼادية الؿفقؿـة طؾك قؾقب الؿسؾؿقـ أشتاًتا أخرى، مـ أخالط اطتؼادية فاسدة ٓ 

أساس لفا مـ الحؼ، أو اتجاهات وجقدية إلحادية تعؿؾ طؾك تحقيؾ اإلكسان إلك مخؾقق أكاين متقحش، 

 إلشباع رغباتف إكاكقة الؿتقحشة.يستخدم كؾ ذكائف 

وأرادوا أن يضعقا بدل القحدة السؾقكقة الـظرية والتطبقؼقة التل جعؾت مـ الؿسؾؿقـ كسقًجا رائًعا مؿتًدا طؾك كؾ 

إرض التل يؼطـقهنا، قطًعا مؿزقة بالقة، واهقة الخققط، تتالطب هبا الرياح الؽقكقة ولق لؿ تؽـ طاتقة، وتتؼاذففا 

 مرة وذات الشرق أخرى. ذات الغرب

وأرادوا أن يضعقا بدل القحدة العاصػقة الؿستـدة إلك أساس ديـل متقـ راسخ، والتل كاكت تحركفؿ بؼقة هائؾة 

تحريًؽا واحًدا، أشتاًتا طاصػقة متبايـة متـاقضة، فؿـفا أكاين شخصل، ومـفا إقؾقؿل، ومـفا ققمل، ومـفا مصؾحل 

 إلك آخر ما يدخؾ يف هذه إشتات العاصػقة الؿختؾػة فقؿا بقـفا اختالًفا كثقًرا. مادي، ومـفا صائػل، ومـفا صبؼل،

وبالخطط الؿاكرة الذكقة، وبإطؿال التـػقذية الدائبة، استطاع إطداء الغزاة أن يجـقا مـ ثؿرات إفسادهؿ 

 أثؿة. آجتؿاطل لألمة اإلسالمقة القاحدة، ما حؼؼقا بف قدًرا كبقًرا مـ أهداففؿ الظؾؿة

وفرق طظقؿ بقـ الؿفتؿقـ يف العؿؾ ويف الغاية، فعؿؾ الؿػسديـ هقـ لقـ، ولؽـ كتائجف فساد كثقر، وشر مستطقر، يف 

 حقـ أن طؿؾ الؿصؾحقـ كدح دائؿ، ومشؼات مستؿرة، لؽـ كتائجف بـاء وتعؿقر، وخقر وفقر، وجؿال وزيـة.

 اإلفساد آجتؿاطل: 

لذي تؼقم بف جققش الغزاة اإلفساد آجتؿاطل ويتضؿـ هذا اإلفساد كؾ خطة ترمل ويربز مـ مظاهر الغزو الػؽري ا

إلك حؾ التؿاسؽ، وفؽ الرتابط الجؿاطل بقـ أفراد إمة القاحدة، حتك ٓ تؽقن لفؿ شخصقة مقحدة ققية 

 تصد طـفا مطامع الغزاة.

 إمة طؾك القحدات التالقة:  ومـ أهؿ العـاصر التل تتؿ هبا الشخصقة الجؿاطقة الؿقحدة التؼاء أفراد

 القحدة الػؽرية مع وحدة مـاهج البحث. -3

القحدة آطتؼادية حقل الـػس والؽقن والحقاة وسر القجقد والغاية مـ خؾؼ اإلكسان، مع وحدة الؿصادر  -2

 آطتؼادية.

 القحدة السؾقكقة الـظرية والتطبقؼقة. -1

 قـ إفراد.القحدة العاصػقة كحق إمقر الؿشرتكة ب -2

ولذلؽ كاكت هذه القحدات يف الؿسؾؿقـ بؿثابة الؿؼاتؾ التل يسدد إطداء الغزاة إلقفا سفامفؿ الؿسؿقمة التل 

يعؿؾقن طؾك تػتقتفا، وإحداث التـاقض فقؿا بقـفا، لقـحؾ التؿاسؽ، وتـؼطع إربطة الجامعة بقـ أفراد إمة 

= 



343 

 

__________________________ 

طة الجامعة اكػرط طؼد الجؿاطة القاحدة، وفؼدت ققهتا اإلسالمقة، ومتك اكحؾ التؿاسؽ وتؼطعت إرب

 الجؿاطقة، وغدت كؿـاثر الرمال، ومتك حدث التـاقض والتخالػ وتعارض الؿصالح بقـ أفرادها.

وتالطبت هبؿ إهقاء، اتجفت الؼقى الػردية تتصارع فقؿا بقـفا تصارًطا يضعفا يف صريؼ الػـاء والزوال، ويتقح 

 كؾ مطامعفؿ، وهؿ يف مـلى طـ أن يصقبفؿ شلء مـ الؼرح الذي يحدثف التصارع الداخؾل.ٕطدائفا أن يحؼؼقا 

وقد سبؼ أن مـح اإلسالم الذيـ آمـقا بف صادققـ مخؾصقـ والتزمقا تعالقؿف كؾ القحدات الؿطؾقبة لتؽقيـ إمة 

يف الؼقة أو تزيد طؾقفا، القاحدة، فؽاكقا بذلؽ ققة جؿاطقة كامؾة، ٓ تستطقع ققة جؿاطقة أخرى مساوية لفا 

 بؿؼدار ضعػفا أن تغؾبفؿ يف صراع.

 اإلفساد الخؾؼل والسؾقكل: 

حرص هذا الؿحتؾ الغاشؿ طؾك بث الػقاحش وذيقطفا والعؿؾ طؾك كشر الحرب الجـسقة يف مجتؿعاتـا بغرض 

لشققطل الصادر هدم إخالق يف مجتؿعـا، وهدم إخالق سبب رئقس إلهناك إمة، ويمكد طؾك ذلؽ البقان ا

 طـ ماركس وإكجؾز: )إن الؼقاكقـ والؼقاطد إخالققة وإديان أوهام تدمر حؾؼفا مصالح برجقازية.

واكتشػ الغزاة صريؼقـ لؾقصقل إلك إفساد أخالق الشعقب، والفبقط هبا مـ قؿة الؽؿال اإلكساين إلك حضقض 

 الـؼص والرذيؾة.

 الخؾؼقة.الطريؼ إول: العبث بالؿػاهقؿ والحؼائؼ 

 الطريؼ الثاين: الغؿس بالؿجتؿعات ذات إخالق الػاسدة الؿـحرفة.

وقد ضفر العبث بالؿػاهقؿ والحؼائؼ الخؾؼقة يف حشد الـظرات الػؾسػقة إخالققة الؿـحرفة طـ الشرائع الرباكقة 

 الؿستـدة إلك مبادئ الخقر والشر، والـػع والضر، والؿصالح والؿػاسد.

يعتؿد طؾك تؿجقد الؾذة الػردية، وإباحة كؾ ما يحؼؼفا، مفؿا أضر ذلؽ بجسؿ الػرد أو طؼؾف، أو ومـ كظرياهتؿ ما 

 أضر بالجؿاطة، أو خالػ أوامر اهلل لعباده.

ومـفا الـظريات التل تعتؿد طؾك تؿجقد ققة الجؿاطة، التل تؿثؾفا دولة سقاسقة، فؽؾ ما يػضل إلك دطؿ هذه الؼقة أو 

  إخالق الؽريؿة لدى هذه الـظريات الؿـحرفة.إكؿائفا فنكف ٓ يـايف

التل تدس بقـ الشعقب الؿسؾؿة أن إخالق أمقر اطتبارية تتقاضع طؾقفا الشعقب، إذ تؿؾقفا  ومـفا التضؾقالت

طؾقفا مصالح أو دوافع كػسقة، أو أحقال خاصة اجتؿاطقة أو اقتصادية أو سقاسقة أو غقرها، ولقس لفا أصقل 

تقاضعت طؾقف بعض  فؽرية ثابتة، ويضربقن إمثؾة طؾك ذلؽ مـ تؼالقد بعض الشعقب البدائقة، أو مؿا

الشعقب الؿـحؾة خؾؼًقا، كلن التؼالقد البدائقة أو آكحالل الخؾؼل مـ الصقر الؿعتربة التل يصح أن تقضع يف 

 جداول إخالق الػاضؾة لدى التصـقػ الذي يؼقم بف متتبعق الحؼقؼة بالبحث العؾؿل الؿتجرد الـزيف.
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ًٓ وصاقات كثقرة، هدففا أما الغؿس يف الؿجتؿعات ذات إخالق اإلباحقة  الػاسدة الؿـحرفة فؼد جـد الغزاة لف أطؿا

إفساد الشعقب وإجقال الؿسؾؿة إفساًدا سؾقكًقا لقؽقن ذلؽ وسقؾة لؾتحقيؾ الػؽري، ومـ الؿعروف 

الؿجرب أن آستغراق الطقيؾ يف آكحراف السؾقكل مـ القسائؾ الؿؿفدة لتؼبؾ الؽػر وآكتؼال إلقف، ولق بعد 

 لتدرج يف مراحؾ.ا

أكؿاط  -الؿادية البحتة  -الخؿر  -الـساء  -وأهؿ العـاصر التل تستخدم لإلفساد السؾقكل العـاصر التالقة: الؿال 

العقش التل تعتؿد طؾك الرفاهقة والؿتعة والؾذة وطدم الؿبآة إٓ بؿا يؿتص صاقات الػؽر والجسد مـ متعة، 

 ولذة ولفق ولعب.

قبال طؾك الؿخدرات والخؿقر، والػقاحش والػجقر، والؼؿار والربا بشتك أكقاطف وصقره، ومـ مظاهر ذلؽ: اإل

فضاًل طـ اكتشار ضاهرة آرتباط الؿحرم، والعالقات الجـسقة الؿبؽرة، وكشر إكؿاط إخالققة الغربقة والتل 

 ؿع الؿسؾؿ.استفقت كثقًرا مـ شباب اإلسالم، مؿا أدى إلك اكتشار التحؾؾ إخالقل يف الؿجت

 خطط الغزاة التػصقؾقة يف أطؿال الغزو الػؽري: 

ولتحؼقؼ الػصؾ الؽؾل أو الػصؾ الجزئل فصاًل فؽرًيا وتطبقؼًقا أو فصاًل تطبقؼًقا فؼط تؿفقًدا لؾػصؾ الػؽري، اتخذ 

 الغزاة طدة خطط مـ خطط الفجقم الظالؿة أثؿة.

 مـفا الخطط التالقة: 

 ن الؽريؿ والسـة الؿطفرة، وأحؽام اإلسالم وتشريعاتف.إثارة الشبفات حقل الؼرآ -3

دس إفؽار الػاسدة، وإغراء بعض ضعػاء الـػقس أو ضعػاء العؼقل مـ الؿسؾؿقـ باطتـاقفا، طؾك أهنا مـ  -2

 تعالقؿ اإلسالم ومػاهقؿف، ثؿ محاربة اإلسالم هبا.

 وتشقيف غايات الػتح اإلسالمل.اختالق إكاذيب وآفرتاءات طؾك اإلسالم وتاريخ الؿسؾؿقـ  -1

مؼابؾة بعض أحؽام اإلسالم وأركاكف وتشريعاتف بآستفزاء والسخرية وآزدراء ووصػ الؿستؿسؽقـ هبا  -2

بالرجعقة والتآمر والتعصب والجؿقد، وكحق ذلؽ مـ العبارات التل تضعػ حؿاس الؿتديـقـ لؾتؿسؽ بديـفؿ، 

 ؾؾقـ مـ الديـ.وتػت يف أطضادهؿ وتسققفؿ يف ركب الؿتح

التجارة بالديـ  -التطرف  -الرجعقة  -التخؾػ  -الظالمقة »احتؼار طؾؿاء الديـ اإلسالمل وازدراؤهؿ وكعتفؿ بـ  -3

وآكتؿاء إلك )التـظقؿات الؿحظقرة، والجؿاطات اإلرهابقة(، وإلجاؤهؿ إلك أضقؼ مسالؽ  -واإلرهاب  -

يؼتفؿ، ثؿ تؼديؿ جفؾة مـحرفقـ إلك مراكز الصدارة لقعطقا اكتساب الرزق، لتـػقر الؿسؾؿقـ مـفؿ ومـ صر

 صقرة مشقهة سقئة طـ التطبقؼ اإلسالمل، تقصاًل إلك تشقيف اإلسالم كػسف طـ صريؼفؿ.
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متابعة تركقز الفجقم ضد اإلسالم وتؽريره بنلحاح، أماًل يف حدوث الغػؾة مـ الدطاة الؿسؾؿقـ الذيـ يـشرون  -4

حذرون مـ دسائس الغزاة. وكحـ كعؾؿ ما لؾتؽرار الؿؾح مـ تلثقر خطقر يف كػقس الـاس الؿػاهقؿ اإلسالمقة وي

أططـل »وصدق أحدهؿ حقـ قال: « ما تؽرر تؼرر»ولق كان مضؿقكف كذًبا وباصاًل، إذ الؼاطدة اإلطالمقة أن 

وؿ، تأليف هلبر شيلر، ترجمة: ]للتوسع: راجع )المتالعبوف بالعقإطالًما بال ضؿقر.. أخرج لؽ شعًبا بال وطل أو تػؽقر: 

 «. ـ، ط. المجلس الوطني للثقافة كاآلداب كالفنوف بالكويت([(ٜٜٜٔ، سنة ٖٕٗعبد السالـ رضواف، ط.سلسة عالم المعرفة، عدد 

بث الـظريات وإفؽار والؿبادئ اإللحادية، والـظريات وإفؽار والؿبادئ الؿـاقضة والؿخالػة ٕسس  -7

وشرائعف، وأحؽامف يف مختؾػ الؿجآت آطتؼادية، وإخالققة، والعؿؾقة، مؿا يتعؾؼ  اإلسالم، وتعالقؿف،

 بلحؽام العبادات الؿحضة، أو أحؽام الؿعامالت.

وتربز هذه الـظريات يف الػؾسػة، ويف العؾقم اإلكساكقة، كعؾؿ الـػس وطؾؿ آجتؿاع، وطؾؿ آقتصاد، ويف طؾؿ 

 الؼقاكقـ القضعقة وتعؾقؾ كظرياهتا، إلك غقر ذلؽ. التاريخ وتػسقر ضقاهره، ويف طؾؿ

وتشقيففا وتسؾقط معاول الفدم طؾقفا،  -خصقًصا-وطؼقدة القٓء والرباء  -طؿقًما-التفقيـ مـ طؼائد اإلسالم  -6

 مثؾ: 

التسامح »اإلكؽار طؾك مـ يعؾـ القٓء والرباء بدطقى أن هذا ضد سؿاحة اإلسالم، وأن الجفر هبذا الؿعتؼد ضد  -أ

 «. التعايش السؾؿل مع أخر»و« الديـل

لفدم طؼقدة القٓء والرباء، وجعؾ آكتؿاء لؾقصـ هق الؿعقار لؽؾ مـ « الؼقمقة»و« القصـقة»استخدام معقل  -ب

الديـ هلل والقصـ »هذا القصـ القاحد ولق كان مشرًكا أو زكديًؼا أو فاسًؼا، ورفعقا شعار  يعقش تحت مظؾة

 «. لؾجؿقع

 إطالء ققؿة )الؿقاصـة( بالؿػفقم العؾؿاين الؿعاصر طؾك أسس وققاطد اإلسالم وطؼائده، ومـ ذلؽ:  -جـ

الرابطة )الؼقمقة( محؾ الرابطة الديـقة إطالء القٓء لؾدولة طؾك أي وٓء آخر ولق كان لؾديـ أو لؾشرع، وإحالل 

 كلساس لتجاكس الجؿاطة السقاسقة.

 فصؾ العالقة السقاسقة طـ العالقة الديـقة لتحؼقؼ الؿقاصـة الؿزطقمة. -د

 .والؿطالبة بؼاكقن مقحد لدور العبادة، والعؿؾ طؾك فتح الؽـائس والؿعابد القثـقة يف بالد الؿسؾؿقـ 

 أو يشقر إلك طداوة « أخر»الـظر يف مـاهج التعؾقؿ واإلطالم يف بالدكا الؿسؾؿة، وحذف كؾ ما يثقر  وإطادة

 الؽافر، وحذف كؾ أيات وإحاديث التل تدل طؾك ذلؽ ولق مـ بعقد.

 وفتح الؿجال لؾدطقة لؾتـصقر يف بالد الؿسؾؿقـ، وإصالق يد الؿـظؿات والجؿعقات التـصقرية لتؼقم بؿفامفا يف 

الققت الذي تحارب فقف الجؿعقات اإلسالمقة أو تصادر أمقالفا، وتجػػ مـابعفا، وتقصػ بلهنا مؿقلة 

 لؾتطرف واإلرهاب.
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 الدطقة إلك اإلكساكقة العالؿقة بقـ البشر، وحقار إديان، وثؿرة ذلؽ: التطبقع مع القفقد. -هـ

اكؿ إلك الشريعة(، وحذف كؾ ما لف طالقة بذلؽ محاربة ثقابت اإلسالم ومصادره، وشعائره )كالجفاد، والتح -و

مـ الؿـاهج اإلطالمقة والتعؾقؿقة والثؼافقة، وإثارة الشبفات الؼديؿة الحديثة حقل هذه الثقابت، العؼدية 

 والديـقة.

ب تشقيف التاريخ اإلسالمل وكتب الرتاث، والدطقة إلك كبذ وإهؿال هذه الؽتب الرتاثقة والتاريخقة بزطؿ أهنا كت -ز

تخؾػ الؿسؾؿقـ، واكتشار التطرف واإلرهاب، وأهنا ضد التؼدمقة والتحررية وحؼقق »صػراء، وأهنا السبب يف 

 « اإلكسان، وترسقخ الديؿؼراصقة، بؾ هل ٓ تعرتف بأخر وحؼققف..

طؾل يف مجآت إدب العربل كؿا حدث مـ  -خاصة-الدطقة إلك استخدام الؿـفج العؾؿاين يف البحث والـؼد  -ح

والذي صعـ صراحة يف الشريعة اإلسالمقة، وصف حسقـ يف « اإلسالم وأصقل الحؽؿ»طبد الرازق صاحب كتاب 

وهل تعد صعـًا صريًحا يف الؼرآن والرسقل « الػتـ الؽربى»و« الشعر الجاهؾل»و« إدب الجاهؾل»كتاباتف يف 

الـثر »ألدب الػاضح، وزكل مبارك يف كتابف والذي يعد إحقاًءا ل« حديث إربعاء»واإلسالم، فضاًل طـ كتابف 

 والذي يتضؿـ صعـًا صريًحا يف الؼرآن الؽريؿ.« الػـل يف الؼرن الرابع الفجري

حرية آطتؼاد، والتديـ، والرأي وآجتفاد والتػؽقر، ومحاربة ما  -خاصة-الدطقة إلك فتح باب الحريات  -ط

 بالحريات السقاسقة والجـسقة. ، فضاًل طـ الؿطالبة «ازدراء إديان»يعرف بـ 

الصقيف الؾقربالل »ومحاولة استبدالف بالتقجف « التقجف السؾػل»محاصرة التقجف اإلسالمل ويف الؼؾب مـف  -ي

 .-زطؿقا-« الحداثل الؿعتدل

 إثارة الشبفات حقل الؿرأة الؿسؾؿة وإسرة الؿسؾؿة. -ك

 الشبفات التل يحؾقن هبا الربا والؿؽاسب الؿحرمة. الفجقم طؾك آقتصاد اإلسالمل، والعؿؾ طؾك إثارة -ل

استدراج فريؼ مـ أبـاء الؿسؾؿقـ لجامعاهتؿ، لؿـحفؿ الشفادات العؾقا يف طؾقم الشريعة اإلسالمقة، وطؾقم الؾغة  -7

مقة العربقة، والعؾقم اإلكساكقة، ومحاولة التلثقر فقفؿ وتشقيف صقرة اإلسالم والتاريخ اإلسالمل والعؾقم اإلسال

يف أفؽارهؿ ويف كػقسفؿ، لقؽقكقا جـقًدا مؼـعقـ لفؿ، يحؼؼقا أغراضفؿ داخؾ شعقهبؿ الؿسؾؿة، والقصقل هبؿ 

 إلك مـاصب حساسة تسقغ لفؿ صـاطة الؼرار واتخاذ الالزم لسـ الؼقاكقـ والتشريعات الؿخالػة لإلسالم.

شؽ أن الؿبشريـ فقؿا يتعؾؼ بتخريب  ٓ»م ما يؾل: 3735صبع لـدن طام « الؿشؽؾة الشرققة»جاء يف كتاب 

وتشقيف طؼقدة الؿسؾؿقـ قد فشؾقا تؿاًما: ولؽـ هذه الغاية يؿؽـ القصقل إلقفا مـ خالل الجامعات الغربقة، 

فقجب أن تختار صؾبة مـ ذوي الطبائع الضعقػة والشخصقة الؿؿزقة، والسؾقك الؿـحؾ مـ الشرق، وٓ سقؿا 

الؿـح الدراسقة، وحتك كبقع لفؿ الشفادات بلي ثؿـ، لقؽقكقا الؿبشريـ مـ البالد اإلسالمقة، وتؿـحفؿ 
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الؿجفقلقـ لـا، لتلسقس السؾقك آجتؿاطل والسقاسل الذي كصبق إلقف يف البالد اإلسالمقة. إن اطتؼادي الؼقي 

ًٓ تاًما جـقن الشرقققـ بالدرجات العؾؿقة والشفادات واستعؿال  بلن الجامعات الغربقة يجب أن تستغؾ استغال

 « أمثال همٓء الطؾبة كؿبشريـ ووطاظ ومدرسقـ ٕهدافـا ومآربـا باسؿ هتذيب الؿسؾؿقـ واإلسالم

 «. الؿشؽؾة الشرققة»ويظفر أن الجامعات الغربقة بعامة قد طؿؾت بـصقحة صاحب كتاب 

 إقرار العؾؿاكقة كـظام فؽري لؾدول اإلسالمقة بغرض:  -34

ع، وإتاحة الػرصة لؼقام تربقة ٓ ديـقة، وققام كظام سقاسل ٓ يستفدي بالشريعة، طزل الديـ تؿاًما طـ الؿجتؿ

 وتلسقس آقتصاد طؾك الـظام الربقي.

 إبعاد قطاع أصقؾ مـ الػؽر اإلكساين، وهق جاكب الروح والقحل وطالؿ الغقب، وطزلف طـ الػؽر والحقاة.

 إطالء كؾؿة العؼؾ والؿادية واإللحاد بشؽؾ طام.

 الديؿؼراصقة كـظام لؾحؽؿ وهق القجف السقاسل لؾعؾؿاكقة. اطتؿاد

 الدطقة لؾحريات الؿطؾؼة بال أدكك ققد شرطل أو خؾؼل أو طريف.

التػريغ والؿؾء. وتتؾخص هذه الخطة الخبقثة بثالثة طـاصر، هل أخطر ما طرف الؽقن مـ طقامؾ هدم  -33

 .لؿؼقمات أمة ذات مجد طظقؿ فؽري وكػسل وأخالقل وتاريخل

 العـصر إول: 

* تػريغ أفؽار إجقال الـاشئة وقؾقهبؿ وكػقسفؿ مـ محتقياهتا ذات الجذور العؼؾقة والعاصػقة والقجداكقة 

 ، وٓ يتؿ ذلؽ إٓ طـ صريؼ: «غسؾ الدماغ»وإخالققة واكتزاع كؾ آثار لفا، وهق ما يسؿك بعؿؾقة 

السقطرة طؾك برامج التعؾقؿ يف تؾؽ البالد اإلسالمقة، وتقجقففا القجفة العؾؿاكقة، وفتح الؿجال أمام الؿدارس  -أ

 والجامعات إجـبقة الخاصة.

 السقطرة طؾك اإلطالم، والعؿؾ طؾك كشر الغثاء الػؽري والسؾقكل بشؽؾ مؿـفج مدروس. -ب

 * العـصر الثاين: 

كػقسفؿ بؿخرتطات فؽرية وطاصػقة مزورة مزيػة، تخدم غايات العدو الطامع الغازي، مؾء فراغ طؼقلفؿ وقؾقهبؿ و

 وهتدم كقان إمة الؿقضقطة هدًفا لؾغزو.

 * العـصر الثالث: 

تسخقر صقابقر الجقش الجديد الذي تصطـعف أيدي العدو يف هدم كؾ مؼقم مـ مؼقمات أمتف، ومحاربة كؾ ما يتبؼك 

 ؼ وسؾقك، أو تاريخ ومجد.لفا مـ فؽر وطؼقدة، أو خؾ
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واتخذ الغزاة طدة وسائؾ لتػريغ أفؽار إجقال مـ أبـاء الؿسؾؿقـ، وتػريغ قؾقهبا وكػقسفا، مـ محتقياهتا ذات 

 الجذور العؼؾقة والقجداكقة والعاصػقة وإخالققة.

 فؿـ هذه القسائؾ ما يؾل: 

 القسقؾة إولك: 

 يجعؾ بقـفؿا هقة سحقؼة، واصطـاع الخالف والشؼاق ثؿ العداء بقـ فصؾ العؾقم الديـقة طـ العؾقم إخرى فصاًل 

طؾقم الديـ وطؾقم الدكقا، وبقـ طؾؿاء هذيـ الؼسؿقـ، وتقسقر سبؾ الؿال والؿجد الدكققي لؿتعؾؿل طؾقم 

الدكقا، وحجبفا طـ كظرائفؿ مـ متعؾؿل طؾقم الديـ، ولؿ تؼتصر طؿؾقة الػصؾ هذه طؾك مستقى التعؾقؿ 

ل العالل، ولؽـ الؿؽقدة كاكت شامؾة، هتدف إلك طزل صالب طؾؿ الدكقا طـ الدراسات الؿتعؾؼة التخصص

ًٓ تاًما يف الصقغة والطريؼة والؿضؿقن، وإلك طزل صالب طؾقم الديـ طـ الدراسات الؿتعؾؼة  بعؾقم الديـ طز

ًٓ تاًما أيًضا، لئال تتؽشػ الؿالءمة التامة بقـ إصقل ال صحقحة لؼسؿل طؾقم الديـ وطؾقم بعؾقم الدكقا طز

الدكقا، فقـصر الحؼ مـ كؾ مـفؿا الحؼ مـ صاحبف، ويـػل طـف الدخقؾ الدطل، ولئال تتؽامؾ مـفؿا الؿعرفة طؾك 

 صراط اهلل الؿستؼقؿ، فقحتؾ الؿسؾؿقن الصادققن مجد الدكقا وأخرة.

ولؿـفج بحثف، ولطريؼة تؼصقف لؾحؼائؼ، ومـ صبقعة هذا الػصؾ أن يقلد مع الزمـ تعصب كؾ فريؼ لـقع دراستف 

 وإن كان فقفا كؼص ٓ يليت تؽؿقؾف إٓ بالتعاون والتآزر مع الػريؼ أخر.

وما دامت مقاكب الؿتعؾؿقـ ستتجف لدراسة طؾقم الدكقا وفؼ الصقغة التل وضعت لفا، بؿا تحؿؾف هذه الصقغة 

بعض الؿعارف اإلكساكقة وبعض الـظريات، فنن مـ طداء مدسقس أو سافر ٕصقل الديـ وأحؽامف، وتزيقػ يف 

الـتقجة التل يؼدرها واضعق الخطة هل اكتصار هذه العؾقم، واكتصار ما دس فقفا، فجاء مرافًؼا لفا، وهزيؿة طؾقم 

 الديـ بؽؾ ما فقفا مـ حؼ وخقر ومجد طظقؿ لؾـاس.

الد الؿسؾؿقـ أن يؽقكقا بعقديـ طـ وطؾك أثر هذا الػصؾ الؿصطـع كان طؾك دارسل العؾقم الديـقة يف معظؿ ب

كؾ مجال حققي إٓ مجال الؿساجد وما فقفا مـ طبادات، وبعض القضائػ ذات اإلختصاص الديـل، مع 

 تضققؼ مقارد الرزق فقفا وإلجاء الؼائؿقـ هبا إلك صرق مـ الؽسب تثقر الـؼد الالذع وآزدراء والتـدر.

قن طـفا حجًبا تاًما، حتك يظؾقا معزولقـ طـ معظؿ مجآت أما فقؿا طدا ذلؽ مـ الؿجآت فنهنؿ يحجب

الؿجتؿع، وحتك ٓ يؽقن ٕفؽارهؿ تلثقر يف التقجقف والتخطقط العام لألمة، وحتك ٓ يؽقن لفؿ رقابة طؾك مـ 

 يتقلك ذلؽ مـ غقرهؿ مؿـ ٓ يديـ لإلسالم

 والحجة يف الحجب طدم تقافر آختصاص الالزم.
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لخطة يف حساهبا أيًضا طزل دارسل طؾقم الدكقا يف معظؿ بالد الؿسؾؿقـ طـ دراسة ويف مؼابؾ ذلؽ وضعت ا

طؾقم الديـ، وحقـ يمذن لفؿ بشلء مـ ذلؽ تحت تلثقر ضغط جؿاهقر الؿسؾؿقـ، فنكؿا يمذن لفؿ مـف بالـذر 

ادهتؿ وتركز القسقر، الذي ٓ يؽقن طـدهؿ مؾؽة الؿعرفة بلصقل الديـ وبـظؿف اإلكساكقة التل تؽػؾ لؾـاس سع

الخطة فقؿا تلذن بف طؾك اختقار الؿقضقطات التل لقست مـ أسس العؼقدة وٓ مـ أسس الؿعامؾة، وٓ مـ 

أسس إقامة الؿجتؿع اإلسالمل، وٓ مـ أسس إقامة الحؽؿ اإلسالمل وتحاول اسرتضاء الضغط العام ببعض 

خ اإلسالمل الؿشقه، وبعض صقر مـ مباحث إخالق الؿشرتكة بقـ اإلسالم وغقره وبعض صقر مـ التاري

كشلة بعض العؾقم طـد الؿسؾؿقـ، وبعض مظاهر الحضارة الؿادية التل أكجزها الؿسؾؿقن إبان طصقرهؿ 

 الذهبقة.

ثؿ كػتح لفمٓء الدارسقـ وفؼ هذه الخطة مجآت الحقاة كؾفا، وبؿرور الزمـ يتؿ الػصؾ بقـ الديـ والحقاة، 

رة ٕن تؼتبس لـظام حقاهتا مـ إكظؿة الؿستقردة مـ صادرات أطدائفا، وهل وحقـئذ تجد إمة كػسفا مضط

 أكظؿة قائؿة طؾك أسس ٓ صؾة لفا بالديـ، وٓ تعرتف بشريعة اهلل.

وبذلؽ يحؼؼ الغزاة هدففؿ مـ غزو إفؽار والـػقس والؼؾقب، وهدففؿ مـ غزو سؾقك الؿسؾؿقـ، وهذا 

 تعدو بف طؾك إمة طقادي الؽػر. يؿفد لعؿؾقات آحتالل الؽامؾ، الذي

وقد تتؿ طـد الجؿاهقر الؿخضرمة الؿصالحة الصقرية بقـ طؼقدهتا وسؾقكفا أما طؼقدهتا فاإلسالم كؿا تدطل، 

وأما سؾقكفا فعؾك مـاهج الؽػر كؿا تطبؼ، وهذا ازدواج يف الشخصقة ٓ تثبت طؾقف أمة أكثر مـ جقؾ واحد، إذ 

سؾقك الؿطبؼ، ويختار لف طؼقدة تالئؿف، وطـدئذ يتؿ التحقيؾ الؽامؾ إلك الؽػر، يليت الجقؾ الجديد فقلخذ ال

 وتـسؾخ الشخصقة اإلسالمقة اكسالًخا تاًما، ويتحؼؼ بذلؽ الؿسخ الؿعـقي.

 القسقؾة الثاكقة: 

مـ تسخقر وتشجقع فئات تدخؾ يف الؿػاهقؿ اإلسالمقة أغالقط وأكاذيب وتؾػقؼات ومبتدطات ما أكزل اهلل هبا 

سؾطان، وتعؿؾ طؾك تشقيف حؼائؼ اإلسالم الـاصعة، بغقة صعـ اإلسالم هبا مـ جفة، وإبعاد إجقال الـاشئة طـف 

 مـ جفة أخرى، تذرًطا هبذه التشقيفات الدخقؾة طؾقف والغريبة طـف.

الققت الذي ويؼقم إُجراء والؿـخدطقن بتـػقذ خطة العدو، ويتؾؼقن مـف التعؾقؿات والتقجقفات يف ذلؽ. فػل 

ضقؼ فقف الؿستعؿرون الخـاق طؾك الؿدارس اإلسالمقة والعؾقم الديـقة الصحقحة، وجدكاهؿ يدطؿقن 

ويشجعقن مجؿقطات مـ الجفؾة بالديـ، تؿارس صؼقًسا مـ البدع الؿخرتطة التل لؿ يعرففا الصدر إول مـ 

 الؿسؾؿقـ، والؿؿزوجة بشلء كثقر مـ حظقظ الـػس.

 حقير يف مػاهقؿ الديـ ويف تطبقؼاتف لف آثار سقئة جًدا مـفا أثار التالقة: وهذا الؾقن مـ الت
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__________________________ 

إبعاد هذه الؿجؿقطات طـ دراسة طؾقم الديـ دراسة صحقحة تعدهؿ لتػفؿ غاياتف وأحؽامف التل يلمر هبا، والتل  -3

  البالد.مـفا طزة الؿسؾؿقـ، ووجقب مجاهدة الؽافريـ، والعؿؾ طؾك بسط سؾطان الحؽؿ اإلسالمل يف

امتصاص شحـة الطاقة الديـقة الؽامـة يف كػقس الؿسؾؿقـ، والدافعة لفؿ إلك العؿؾ بقاجبات اإلسالم التل تعترب  -2

العبادات الؿحضة لقًكا روحًقا مـ ألقاهنا ويؽقن امتصاص هذه الطاقة بؿا تقرثف هذه إطؿال الؿجفدة الؿحببة 

كحق ربف بجفد كاف، ثؿ هق يطالب ربف بعدها بلن يحؼؼ لؾؿسؾؿقـ  لؾـػقس مـ الؼـاطة الداخؾقة بؼقام الػرد

الـصر طؾك طدوهؿ، دون أن يشارك هق بعؿؾ فعال مـ شلكف أن يضقػ إلك ققة الؿسؾؿقـ ققة، أو إلك صػقف 

 مؽافحقفؿ جـدًيا طاماًل.

ع بقـ مختؾػ الؿجؿقطات، تحقيؾ الؿسؾؿقـ طـ تعالقؿ اإلسالم إصؾقة، وإضافة أشقاء جديدة إلقف قابؾة لؾتـق -1

ثؿ بعد أن قد يطقل أو يؼصر تصبح هذه الؿحدثات هل إصؾ الديـل طـد هذه الػئات، وتصبح أركان اإلسالم 

 إصؾقة شقًئا ثاكقًيا.

تغققر إجقال الؿثؼػة ثؼافة طصرية طـ اإلسالم، تذرًطا هبذه إخالط الؿبتدطة البعقدة طـ سؿق الشريعة  -2

ل تصؿف بلكف مزيج مؼتبس مـ العبادات القثـقة، وما هل يف الحؼقؼة إٓ أمقر دخقؾة طؾقف، محدثة ما وكؿالفا، والت

 أكزل اهلل هبا مـ سؾطان.

 القسقؾة الثالثة: 

تقلقة ققادات ديـقة تعطل صقرة سقئة طـ اإلسالم يف مػاهقؿفا، أو يف سؾقكفا، وإبعاد كؾ طـصر صالح يدرك حقؾ 

 إلحباط مخططاهتؿ. أطداء اإلسالم، ويؽافح

وهبذه القسقؾة يحاربقن اإلسالم بسالحقـ خطقريـ: سالح يطعـ بف الؿسؾؿقن أكػسفؿ، وسالح آخر يف أيدي 

 طدوهؿ يطعـفؿ بف يف الخػاء، وقد يعؾـف متك واتتف الػرصة.

 القسقؾة الرابعة: 

التضققؼ طؾك صالب العؾقم الديـقة والؿعارف الؿتصؾة هبا )كطالب إزهر، وأصقل الديـ، والجامعة اإلسالمقة( 

وغقرها.. وتزهقدهؿ فقفا، وتقجقف ألقان آضطفاد لؾدطاة إلك اإلسالم مـفؿ، ومحاربة كؾ حركة إصالحقة 

ة وذلؽ بنضعاف ققاها الؿادية، وإثارة تضطؾع بلطباء رسالتفا هقئة مـظؿة أو يؼقدها مصؾح ذو شخصقة ممثر

الشؽقك حقلفا، واإليؼاع بقـفا، وبقـ غقرها مـ الؿمسسات اإلصالحقة، وإدخال طـاصر مدسقسة فقفا، تعؿؾ 

 طؾك تػتقت صاقاهتا وتحقير اتجاهفا السؾقؿ.

 القسقؾة الخامسة: 

= 
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إلضعاف ثؼة الؿسؾؿقـ بؽؿال ديـفؿ  إثارة الشؽقك والشبفات حقل طؼائد اإلسالم، ومبادئف، وكظؿف، وطباداتف،

الذي كان سر مجدهؿ، وإلقـاطفؿ بلن تؼدمفؿ يف مختؾػ مجآت العؾقم التل تخرجفؿ مـ واقع التخؾػ هق 

 برتكفؿ لديـفؿ، ولتعالقؿف، ولـظؿف.

وهـا يستعؿؾقن دسقستفؿ الؿشفقرة، وهل ققاسفؿ العالؿ اإلسالمل طؾك أوروبا، مع مغالطة فاحشة يف طـاصر 

 الؼقاس.

وفساد الؼقاس آت مـ القاقع الؿتبايـ ما بقـ اإلسالم الحؼ الذي لؿ يدخؾ فقف التحريػ والتغققر، وبقـ غقره مـ 

إديان الؿحرفة التل لؿ تبؼ طؾك أصقلفا الصحقحة الرباكقة، فؾؿ تعد صالحة لؾحقاة بسبب التحريػ اإلكساين 

 الذي دخؾ فقفا.

 القسقؾة السادسة: 

آستفزاء والسخرية، وأكقاع التفؽؿ وآزدراء بعؾؿاء الديـ اإلسالمل، وبإحؽام اإلسالمقة، إثارة ألقان 

والعبادات ومؿارسقفا. ولفذا السالح أثره الؼقي لدى ضعػاء الـػقس، الذيـ تقجففؿ الضغقط آجتؿاطقة، إذ 

فزاء الؿستفزئقـ، وسخرية يتخاذلقن أمامفا، ويجبـقن طـ فعؾ الحؼ والخقر وسؾقك سبقؾ الفدى، أمام است

الساخريـ، وهتؽؿ الؿتفؽؿقـ، وما أكثر ما يستعؿؾ دطاة الباصؾ هذا السالح الحؼقر ضد أكصار الحؼ مـ 

 الؿممـقـ.

 وقد اكتشرت يف الؿجتؿعات الؿسؾؿة الؿختؾػة إجفزة الؿلجقرة ٓستخدام هذه القسائؾ.

بؿا يبطؾف ويػـل أثره، وأن يؼقمقا بحركة غزو مضادة طؾك  وواجب أهؾ الرأي والغقرة والعؿؾ أن يؼابؾقا كؾ سالح

مقاقع أطداء اإلسالم الػؽرية والـػسقة والسؾقكقة، حتك يحبطقا كقدهؿ ويـصروا ديـ رهبؿ، ويستعقدوا مؽاهنؿ 

 الؼقادي يف العالؿ.

 القسقؾة السابعة: 

كتؿاء إلك جؿاطات والتخؾػ والتطرف، وآقة والتلخر إلصاق التفؿ بالديـ والؿتديـقـ، بنصالق طبارات ]الرجع

ديـقة محظقرة، طؾك كؾ تؿسؽ بالديـ وفضائؾف وإصالق طبارات التؼدم والتؿدن والتحضر وكحق ذلؽ طؾك كبذ 

 الديـ وفضائؾف.

 * أمثؾة مـ خطط الغزو التػصقؾل لغزو اإلسالم بتػريغف مـ مضامقـف الصحقحة: 

اهقؿ غقر الصحقحة لعـاويـ إسالمقة أو يبثقن هؿ بلكػسفؿ هذه الؿػاهقؿ، بػعؾ كقد مدبر يتصقُد الغزاة بعض الؿػ

ويستلجرون مـ يتبـاها مـ الؿـتسبقـ إلك اإلسالم، فنذا قبؾفا جؿفقر مـ الؿسؾؿقـ غدا اإلسالم يف حدود هذه 

ًٓ يف أفؽار هذه الجؿاهقر بؿػاهقؿ دخقؾة، ومتك است ؼرت هذه الؿػاهقؿ مػرًغا مـ مضامقـف الصحقحة ومشغق
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__________________________ 

الؿػاهقؿ الدخقؾة وتقسعت دائرهتا غدا طـقان اإلسالم لغقر حؼقؼة اإلسالم مـ جفة، واستطاع إطداء الغزاة أن 

 يفاجؿقا اإلسالم بف مـ جفة أخرى.

 ومـ أمثؾة ذلؽ ما يؾل: 

 التحريػ يف مػفقم التقكؾ طؾك اهلل. -أ

 سقء ففؿ معـك الرضا بالؼضاء والؼدر. -ب

مػفقم الجفاد يف سبقؾ اهلل إللغاء مضؿقكف الصحقح مـ واقع الؿسؾؿقـ، وأفؽارهؿ، وقؾقهبؿ، التحريػ يف  -جـ

وطقاصػفؿ، واستخدم لفذا التحريػ فئات ملجقرة أو مخدوطة، مـشؼة طـ اإلسالم أو مـحرفة يف مػاهقؿفا مع 

 طدم خروجفا طـ دائرتف العامة، ومـ الػئات الؿـشؼة البفائقة والؼادياكقة.

محاوٓت تػريغ اإلسالم مـ أحؽام الؿعامالت وسائر شئقن الحقاة السقاسقة وآقتصادية وآجتؿاطقة،  -د

وإحالل الؼقاكقـ الؿدكقة العؾؿاكقة محؾ إحؽام اإلسالمقة وإحالل كظؿ إسرة الغربقة محؾ كظام إسرة 

 لؿ الؿعاصر.اإلسالمل، وادطاء أن الشريعة اإلسالمقة ٓ تصؾح كـظام لؾحؽؿ يف العا

التالطب بإحؽام اإلسالمقة بحقؾة الؿروكة يف الشريعة واستغالل مروكة الشريعة اإلسالمقة يف بعض الػروع  -هـ

 التػصقؾقة لؽسر إصقل الصؾبة مـفا.

 خؾط معـك التؿسؽ الؿحؿقد بالحؼ بؿعـك التعصب الجاهؾل الؿذمقم. -و

والؿػاهقؿ آشرتاكقة الؿخالػة ٕحؽام اإلسالم، والؿػاهقؿ  دس الؿػاهقؿ الؼقمقة الضقؼة غقر اإلسالمقة -ز

الديؿؼراصقة أو الدكتاتقرية يف حدودها التل ٓ تؼبؾ هبا إحؽام اإلسالمقة، وكحق ذلؽ ضؿـ طـقان اإلسالم 

 العام.

الؿائعة  التالطب بؿعاين الـصقص اإلسالمقة، طؾك الطريؼة الباصـقة، الؼديؿة، أو طؾك الطريؼة آجتفادية -ح

الحديثة، التل أخذت تؿؾقفا وتصدرها الؿمسسات آستشراققة والتبشقرية، ومـ ورائفؿا الدوائر آستعؿارية، 

 والؿـظؿات القفقدية الؿاسقكقة.

محاولة صرف الشعقب اإلسالمقة طـ الؾغة العربقة، إلبعادها طـ مػاهقؿ اإلسالم الصحقحة، التل تحتقيفا  -ط

زلة بالؾسان العربل الؿبقـ، ومحاربة الؾغة العربقة وققاطدها وكتابتفا، وتاريخ اإلسالم، الـصقص إصؾقة الؿـ

 بؽؾ القسائؾ التل رأي فقفا الغزاة ما يحؼؼ أهداففؿ.

وبؼقة أدلة  -الؼقاس  -اإلجؿاع  -السـة  -الؼرآن »الطعـ الؿباشر وغقر الؿباشر يف كافة مصادر اإلسالم  -ي

إسالم »كؿا فعؾ « آجتفاد وتجديد الخطاب الديـل»، و«مسايرة الحداثة»ى بدطق« إحؽام ومصادرها

« أكسـة الؼرآن»طـدما صعـقا يف كافة مصادر اإلسالم وادطقا « أحؿد كاجل الخقال»و« طدكان إبراهقؿ»و« البحقري

= 
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__________________________ 

ت العؾؿاء يف بضراوة، وتالطبقا بشروحا« أففام العؾؿاء»وصعـقا يف السـة ورجالفا، والػؼف وأسسف، وهاجؿقا 

كتب الرتاث طؾك صريؼة آستشراقققـ، ولؿ يـطؼ أحدهؿ بؽؾؿة ولؿ يطبؼ مـفجقة الـؼد الحداثل طؾك الرتاث 

 مع تراثـا العربل واإلسالمل.  -كؿا فعؾقا جاهديـ متقتريـ مقتقريـ-الؽـسل أو القفقدي أو حتك البقذي 

 التقارات الؿعادية لإلسالم: 

 ت الؿعادية لإلسالم تربز أمامـا التقارات التالقة: وحقـ كحاول حصر التقارا

 اإللحاد والال ديـقة، والعؾؿاكقة، والؾقربالقة، والقسارية. -3

 الؼقمقات الضقؼة ذات الؿحتقى الؿبايـ لؾعؼقدة اإلسالمقة أو ٕحؽام اإلسالم أو لقحدة إمة اإلسالمقة. -2

 العؾؿقة، والؿاركسقة. الشققطقة، وآشرتاكقات الؿسؿاة بآشرتاكقة -1

الرأسؿالقة الؼائؿة طؾك الحرية الػردية الؿطؾؼة يف مجال آقتصاد والتل تبقح الربا والربح الػاحش والغش  -2

 وآحتؽار وكحق ذلؽ وٓ تمدي الحؼقق التل فرضفا اهلل.

إوثان القهؿقة كالقصـقة،  القثـقات الؿختؾػة الؼديؿة والحديثة، ومـ القثـقات الحديثة طبادة الؿادة وطبادة -3

 والؼقمقة، وبعض الػـقن، الؿـافرة لإلسالم.

 الباصـقة وذيقلفا ومخؾػاهتا. -4

آستعؿار وأجراؤه وطؿالؤه والعامؾقن يف فؾؽف، وإحزاب السقاسقة الؿقصقلة بف، وما يعرف بؿـظؿات  -5

 الؿجتؿع الؿدين، والؿراكز الثؼافقة إجـبقة آستشراققة.

 الصؾقبقة وأجراؤها والعامؾقن يف فؾؽفا، وإحزاب الؿقصقلة هبا. -6

 القفقدية العالؿقة، والصفققكقة، وإحزاب العامؾة يف فؾؽفا أو الؿقصقلة هبا كالؿاسقكقة وكقادي الؾققكز. -7

 ة.كؾ مـظؿة أو ممسسة أو جؿعقة مقصقلة أو مدفقطة أو مستلجرة مـ قبؾ تقار مـ التقارات السابؼ -34

دطؿ الػرق والجؿاطات الفدامة: كالبفائقة والؼادياكقة وإحؿدية والشقعقة والطرق الصقفقة لضرب اإلسالم  -33

 طؼقدة وشريعة، وإشاطة الػرقة العؼدية والػؽرية بقـ الؿسؾؿقـ. 

وحتك هناية  44مـ الؿعؾقمات راجع رسالة يف الطريؼ إلك ثؼافتـا لؾشقخ/أبل ففر محؿقد شاكر مـ ص ]ولؿزيد

د/محؿد محؿد حسقـ « آتجاهات القصـقة يف إدب الؿعاصر»الرسالة ط....... الديـل بالؼاهرة، وكتاب 

إلك  345كرد طؾل مـ ص  تللقػ/محؿد« بقـ الؿدكقة العربقة وإوربقة»( ط. دار الرسالة، وكتاب 3/222)

 ط. الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب. 374ص

= 
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__________________________ 

( ط. مطبعة لجـة 163إلك ص 3/132تللقػ أ/محؿد كرد طؾل )« اإلسالم والحضارة الغربقة»واكظر كتاب 

( ط. 2/214التللقػ والرتجؿة والـشر وراجع أيًضا كتاب تاريخ طجائب أثار يف الرتاجؿ وإخبار لؾجربيت )

 ٕكقار الؿحؿدية.مطبعة ا

الثغرات التل يتسؾؾ مـفا الغزو الػؽري وسبؾ تالفقفا. تللقػ د/طبد الؼادر بـ محؿد ططا صقيف »وراجع كتاب 

 ط. مؽتبة العؾقم والحؽؿ. 34، ص7ص

إطداد إستاذ الدكتقر/طبد الرحؿـ حسقـ حـبؽة « الغزو الػؽري والتقارات الؿعادية لإلسالم»راجع بحث 

سؾسؾة بحقث مؼدمة لؿمتؿر الػؼف اإلسالمل الذي طؼدتف جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد الؿقداين ضؿـ 

الؿجؾس العؾؿل  -ط. إدارة الثؼافة والـشر بالجامعة  335إلك ص 276هـ، مـ 3174اإلسالمقة بالرياض 

(36.) 

ـاين، ومملػاتف ط. دار الؽتاب الؾب 54، ص23لألستاذ الراحؾ/أكقر الجـدي ص« سؼقط العؾؿاكقة»وراجع أيًضا 

 مثؾ: 

 57ط. دار الؽتاب الؾبـاين، كقػ يحطؿ الؿسؾؿقن ققد التبعقة والحصار ص 251ص« اإلسالم والدطقات الفدامة»

 ط. ممسسة الؽتب الثؼافقة.

آستعؿار لـ طبد الرحؿـ حسقـ حبـؽة  -آستشراق  -التبقشر « أجـحة الؿؽر الثالثة وخقافقفا»واكظر كتاب 

 ط. دار الؼؾؿ. 53 ،15الؿقداين ص

لؾدكتقر/طؾل محؿد جريشة، وإستاذ/محؿد شريػ الزيبؼ ط. « أسالقب الغزو الػؽري لؾعالؿ اإلسالمل»واكظر 

 ث( -دار آطتصام، )د 

 25لؾدكتقر/محؿد طؿارة مـ ص« التحالػ غقر الؿؼدس بقـ الؿدفع واإلكجقؾ -طؾؿاكقة الؿدفع اإلكجقؾ »واكظر 

اإلسالم والسقاسة.. الرد طؾك شبفات »ام البخاري لؾـشر والتقزيع، واكظر كتابف أيًضا ط. مؽتبة اإلم 53إلك ص

 ط. مؽتبة الشروق الدولقة. 51إلك ص 37مـ ص« العؾؿاكققـ

ط. ممسسة  13إلك ص 34لألستاذ د/فتحل يؽـ مـ ص« اإلسالم.. فؽرة وحركة واكؼالب»كذلؽ اكظر بحث 

لؾشقخ/طبد الرحؿـ حبـؽة الؿقداين « ؿذاهب الػؽرية الؿعاصرةكقاشػ زيقف يف ال»الرسالة، واكظر بحث 

ط.  34، 33الؿؼدمة ص -خاصة-لؿملػف قاسؿ أمقـ « تحرير الؿرأة»ط. دار الؼؾؿ بدمشؼ، وكتاب  244ص

تللقػ/محؿد صؾعت حرب. ط. مؽتبة « تربقة الؿرأة والحجاب»مؽتبة أداب، واكظر الرد طؾك هذا الؽتاب 

واقعـا »( ط. دار صقبة، وكتاب 64-3/57د/محؿد إسؿاطقؾ الؿؼدم )« ة الحجابطقد»أداب، وكتاب 

 [.263إلك ص 254لألستاذ/محؿد قطب مـ ص« الؿعاصر
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 . [89: ]اًمٜم٤ًمء﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿

 -أظمل اًم٘م٤مرئ-وطمتك ٓ ُيتٝمؿ اًمٙم٤مشم٥م سم٠مٟمف ُمـ اعمٕمتٜم٘ملم ًمـ )ٟمٔمري٦م اعم١ماُمرة( ؾم٠مورد ًمؽ 

ح سمف يم٤ٌمر اًم٘مقم، وُم٤م سمدا ُمـ أومقاه ؾم٤مؾمتٝمؿ )وُم٤م ختٗمل صدورهؿ أيمؼم(، ًمتدرك  ؿمٞمًئ٤م مم٤م َسَّ

وهن٤مًرا، ًها وضمٝم٤مًرا ًمٚم٘مْم٤مء قمغم اإلؾمالم،  يمٞمػ يم٤من ه١مٓء وٓ يزاًمقن خيٓمٓمقن ًمٞماًل 

 واؾمتئّم٤مل ؿم٠مومتف ُمـ اًمقضمقد.

وسمدا هذا ضمٚمًٞم٤م سمٕمد ُم٤م ضم٤مهدت ُم١مؾم٤ًمت اهلٞمٛمٜم٦م آؾمتٕمامري٦م اًمٖمرسمٞم٦م، اًمتل ـم٤مردت اًمديـ 

ذم سمالده٤م، ومهِم٧م دور اًمٙمٜمٞم٦ًم ذم جمتٛمٕم٤مهت٤م ىمد فمٚم٧م وومٞم٦م ًمٚمروح اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ذم  واًمالهقت

ُمقاضمٝمتٝم٤م ُمع اإلؾمالم واعمًٚمٛملم، واؾمتٛمرت ذم اؾمتخدام اًمديـ واًمٙمٜمٞم٦ًم واًمتٜمّمػم ؾمالطًم٤م 

 .(1)ؼمي٤مزم قمغم قم٤ممل اإلؾمالمذم اًمزطمػ اإلُم

 ...ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم

َـّ اهلل قمغم  شفقيس افتاشع» هق ىم٤مئد آظمر احلٛمالت اًمّمٚمٞمٌٞم٦م قمغم سمالد اعمًٚمٛملم، وىمد ُم

اعمًٚمٛملم سم٠مهه، وفمؾَّ ذم إه وىمًت٤م ًمٞمس سم٤مًم٘مٚمٞمؾ، ذم هذا اًمقىم٧م اًمذي أه ومٞمف ظمؼم ؿمٞمًئ٤م ُمـ 

اًمٙمثػم ُمـ أطمقاهلؿ، وشم٠مُمؾ ذم ه ىمقهتؿ، وشمٕمرف قمغم ـم٤ٌمئع اعمًٚمٛملم وأظمالىمٝمؿ، ودرس 

 ؾم٥ٌم قمٔمٛمتٝمؿ وم٠مدرك أٟمف آؾمتٛم٤ًمك سم٤مإلؾمالم.

 : ومٚمام أـمٚمؼ هاطمف وقم٤مد إمم سمالده ىم٤مل

إن افتٌِب ظذ ادسِّغ بافسالح وحده ؽر ممُـ، وأن ظذ أوروبا إذا أرادت افتٌِب »

                                                   

( وهدف همٓء مـ طؾؿـة اإلسالم والؿسؾؿقـ، كسر شقكة الؿؼاومة اإلسالمقة لالحتالل الغربل، وذلؽ طـ صريؼ كشر ما 3)

م إلك روحاكقة فردية معزولة طـ السقاسة وآجتؿاع، وفتح إبقاب والؿقاديـ يعرف باإلسالم الحداثل وتحقيؾ اإلسال

لؾؽـائس لتـصقر الؿسؾؿقـ، مع آستعاكة برؤوس العؾؿاكقة )مؿـ تربقا طؾك أطقـ الغربققـ( وذلؽ إلتؿام طؿؾقة التغريب 

طؾؿاكقة الؿدفع واإلكجقؾ لـ  ]راجع بحث.. ..والتبعقة واإللحاق.. كل يتلبد الـفب آقتصادي والؿسخ الحضاري

 ط. مؽتبة اإلمام البخاري[. 35د/محؿد طؿارة ص
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 ًٓ   .(1)شتَتِع افًَٔدة اإلشالمٔة مـ ؿِقهبؿ، وأن ظذ ادسِّغ أن حتارهبؿ داخؾ ٍٕقشٓؿ أو

ويم٤من آٟمذاك ٓ يِمٖمؾ  شصّقيؾ زويّر»وه٤م هق قمدد آظمر ًمإلؾمالم وأهٚمف ي٘م٤مل ًمف اًم٘مس 

، ه٤م هق يٕمؼم قمـ سمٕمض ُم٤م حيٞمؽ ذم صدره ذم ُم١ممتر اًم٘مدس شرئٔس مجًٔات افتْهر»ُمٜمّم٥م 

ًِد  صباًبا دم ديار ادسِّغ ٓ يًرف»: م ومٞم٘مقل1935قم٤مم  ُٕ افهِة باهلل وٓ يريد  جيب أن 

ا دا أردٕا ٓ  ًَ مًرؾتٓا، وجيب أن ٕخرجف مـ اإلشالم بُؾ شبٔؾ ممُـ، فٔخرج افنباب مىاب

هيتؿ بافًيائؿ وحيب افراحة وافُسؾ، ويسًك فِحهقل ظذ صٓقاتف بٖي أشِقب وتُقن 

  .(2)شهدؾف دم احلٔاة

اهٜم٦م قم٘مدي٦م أو ؾمٞم٤مؾمٞم٦م يٕمٚمٜمٝم٤م سحي٦م سمال ُمقارسم٦م أو ُمد شروبرت ماـس»وهذا اعمٜمٍمِّ 

فـ تتقؿػ جٓقدٕا وشًْٔا دم تْهر ادسِّغ حتك يرتٍع افهِٔب دم شامء مُة، »: ومٞم٘مقل

  .(3)شوُيَام ؿداس إحد دم ادديْة

ومل شمتقىمػ اًمروح اًمّمٚمٞمٌٞم٦م قمـ قمدائٝم٤م ًمإلؾمالم وأهٚمف، ومٌٕمدُم٤م ي٘مرب ُمـ أرسمٕملم قم٤مًُم٤م قمغم 

                                                   

ط.  24تللقػ إستاذ/محؿد محؿقد الصقاف ص« الؿخططات آستعؿارية لؿؽافحة اإلسالم»( راجع كتاب 3)

 دار آطتصام.

ط. مؽتبة السـة،  33، 32، لألستاذ/محؿد قطب ص«الصراع بقـ الػؽر الغربل والػؽر اإلسالمل»( اكظر رسالة 2)

، ط. دار الؼؾؿ، ولؿعرفة الؿزيد طـ تصريحات 253لألستاذ طبد اهلل العؼؾ ص« جذور البالء»واكظر كتاب 

ترجؿة « بروتقكالت حؽؿاء صفققن»أطداء اإلسالم ومخططاهتؿ أكقة والؿستؼبؾقة.. أكصح بؿراجعة كتاب 

لؿملػف: ولقام غاي كار ترجؿة: سعقد « أحجار طؾك رقعة الشطركج»س، وكتاب د/إحسان حؼل ط. دار الـػائ

 ط. دار الـػائس. 23إلك ص 5مؼدمة الؿرتجؿ والؿملػ مـ ص -خاصة-جزائري 

ط. مركز دراسات العالؿ  21لؾدكتقر/محؿد طؿارة ص« اسرتاتقجقة التـصقر يف العالؿ اإلسالمل»( راجع كتاب 1)

كصقحة لؾؿـصريـ يف العالؿ اإلسالمل( ٕبل إسالم أحؿد طبد اهلل  15ع طؾك بحث )اإلسالمل، وأكصح بآصال

، 22ٕبل إسالم أحؿد طبد اهلل ص« خطة لؾتـصقر وكشر اإلكجقؾ 556»ط. التـقير اإلسالمل، وبحث  7، 4ص

 ، ط. التـقير اإلسالمل.24
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 -واًمتل مهِم٧م اًمٜمٍماٟمٞم٦م ويمٜمٞمًتٝم٤م  -ذات اًمتقضمف اًمٕمٚمامين اعمتقطمش-اٟمتّم٤مر اًمثقرة اًمٗمرٟمًٞم٦م 

ٟمجد اًمروح اًمّمٚمٞمٌٞم٦م طمٞم٦م وُمتقىمدة وطم٤مىمدة ذم ُمقاضمٝم٦م اإلؾمالم وطمْم٤مرشمف، ومم٤م ُيذيمر ذم 

 : ذًمؽ

م إذ يم٤من 1834]ويم٤من ؿم٤مهد قمٞم٤من قمٜمد اطمتالل ومرٟم٤ًم ًمٚمجزائر  أن روم٤مقم٦م اًمٓمٝمٓم٤موي

يقُمئٍذ ُم٘مٞماًم )سم٤ٌمريس( ذيمر أن اعمٓمران اًمٗمرٟمز اًمٙمٌػم عم٤م ؾمٛمع سم٠مظمذ اجلزائر، ىم٤مل يقُمٝم٤م ًمٚمٛمٚمؽ 

إٕف حيّد افرب ظذ ـقن ادِة ادسٔحٔة ؿد إتكت ًٕكا ظئاًم ظذ ادِة » شصارل افًاذ»

  (1)شاإلشالمٔة، وما زافت ـذفؽ

٧م ومرٟم٤ًم اًمٕمٚمامٟمٞم٦م سمٛمرور ىمرٍن .. اطمتٗمٚم.ائر اطمتالل ومرٟم٤ًم ًمٚمجزوسمٕمد ىمرٍن ُمـ اًمزُم٤من قمغم

م، ويقُمئذ مل شمٜمس ومرٟم٤ًم اًمروح اًمّمٚمٞمٌٞم٦م اعمٕم٤مدي٦م 1934قمغم اطمتالهل٤م هلذا اًمٌٚمد اعمًٚمؿ وذًمؽ 

. ومخٓم٥م أطمد يم٤ٌمر اًم٤ًمؾم٦م اًمٗمرٟمًٞملم ذم .ًمٚمجزائر اعمًٚمٛم٦م، واحل٤مىمدة قمغم إؾمالم اجلزائريلم

جلزائر ما دامقا يَرؤون افَرآن اإْٕا فـ ْٕتك ظذ »: ُمٝمرضم٤مٟم٤مت هذه آطمتٗم٤مٓت، وم٘م٤مل

  .(2)شويتُِّقن افًربٔة، ؾٔجب أن ٕزيؾ افَرآن مـ وجقدهؿ، وأن َٕتِع افًربٔة مـ أفسْتٓؿ

ٓ تيْقا أن هذه ادٓرجإات مـ أجؾ بِقؽْا مائة شْة دم هذا »: وظمٓم٥م ؾمٞم٤مد آظمر وم٘م٤مل

ؿرون، ومع ذفؽ خرجقا مْف، أٓ ؾِتًِّقا أن مٌزى ؿام افرومان ؿبِْا ؾٔف ثالثة أافقضـ، ؾَِد 

  !!شهذه ادٓرجإات هق تنٔٔع جْازة اإلشالم هبذه افديار

إن ظٓد اهلالل دم » -هبذه اعمٝمرضم٤مٟم٤مت-وىم٤مل أطمد يمرادًم٦م اًمٙمٜمٞم٦ًم اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م 

اجلزائر ؿد َؽَز، وإن ظٓد افهِٔب ؿد بدأ، وإٕف شٔستّر إػ إبد وإن ظِْٔا أن ٕجًؾ اجلزائر 

                                                   

 .36( راجع طؾؿاكقة الؿدفع واإلكجقؾ ص3)

 .37( الؿصدر السابؼ ص 2)
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  .(1)شمًٓدا فدوفة مسٔحٔة مواءة أرجاؤها بْقر مديْة مْبع وحٔٓا اإلٕجٔؾ

ذم ومٝمل شمٓم٤مرد اعمًٞمحٞم٦م ذم سمالده٤م : وهبذا يتْمح ًمٜم٤م أن اًمٕمٚمامٟمٞم٦م إورسمٞم٦م شمٙمٞمؾ سمٛمٙمٞم٤مًملم

اًمقىم٧م اًمذي دمٕمؾ اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ُمٓمٞم٦م عمٓم٤مردة اإلؾمالم إسم٤من اًمزطمػ اإلُمؼمي٤مزم قمغم سمالد 

 .(2)اعمًٚمٛملم

افتحافػ »سمقاؾمٓم٦م  -اًمٗمرقمقٟمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م-وهذا يمٚمف حيدث سمرقم٤مي٦م اًم٘مقة إُمريٙمٞم٦م 

ادسٔحل وافّٔغ افديْل وادحاؾيغ اجلدد وافهٓٔقٕٔة افًادٔة ضد ما شّقه إصقفٔة 

  شواإلرهاب واجلٓاد اإلشالمل

ذم اًمًٜمقات إظمػمة  -ٓ ؾمٞمام-ومل شمتقىمػ ضمٝمقد ه١مٓء عمح٤مرسم٦م اإلؾمالم وهمزو اعمًٚمٛملم 

  شساع احلوارات»سمدقمقى 

طمٞم٨م وضمدٟم٤م اًمٙمثػم ُمـ ُمٗمٙمري اًمٖمرب حيذرون ُمـ ظمٓمر اإلؾمالم، ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل شمٜم٠ٌم 

اًم٘مرن اعم٤ميض سم٠من اإلؾمالم ؾمٞمٙمقن ُمٜمذ مخًٞمٜم٤مت ( arnold Toynbee))أرٟمقًمد شمقيٜمٌل( 

 .(3)شاًم٘مقة اًمٙمؼمى اًمّم٤مقمدة اًمتل ؾمٞمتٕملم قمغم طمْم٤مرشمٜم٤م ُمقاضمٝمتٝم٤م ىمٌؾ هن٤مي٦م اًم٘مرن

رحي٤مت سمٕمض اعمٗمٙمريـ أو اعمرايمز اًمٌحثٞم٦م يمٛم١مؾم٦ًم راٟمد، ـمل يتقىمػ إُمر قمٜمد شمّم

وضمدٟم٤م قمغم اجل٤مٟم٥م احلٙمقُمل اًمرؾمٛمل ًمٌٕمض اًمدول أن اًمٕمداء ًمإلؾمالم سم٤مت  وهمػمه٤م،سمؾ

طم٘مٞم٘م٦م ُم١ميمدة، طمٞم٨م ٟمٓم٘م٧م أًمًٜم٦م أىمٓم٤مب اًمٜمٔم٤مم اًمدوزم هب٤م، وشمرمجتٝم٤م أومٕم٤مهلؿ إمم واىمع 

 حمًقس.

                                                   

 37( الؿصدر السابؼ ص3)

 37( الؿصدر السابؼ ص2)

تللقػ: مايؽؾ أكجؾق ياكقبقتشل، ترجؿة د/طبد « أطداء الحقار، أسباب الال تسامح ومظاهره»( راجع كتاب 1)

 م.2434، ط. الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب، 274إلك ص 261الػتاح حسـ مـ ص
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ح اًمرئٞمس إُمريٙمل إؾمٌؼ ضمقرج 1992ذم إـم٤مر محٚمتف آٟمتخ٤مسمٞم٦م قم٤مم : ومٛمثاًل  م سَّ

إين هْا أمثؾ »: ٞم٘م٦م ؿمٕمقره دم٤مه اإلؾمالم واعمًٚمٛملم، وم٘م٤ملسمقش سمام حيٛمٚمف ذم صدره قمـ طم٘م

  .شأمريُا افتل متثؾ بدورها احلوارة افٔٓقدية ادسٔحٔة افتل تَقم ظامل افٔقم بال مْاؾس

احلرب قمغم  -إسم٤من-إُمريٙمٞم٦م  شٕٔقزويؽ»وذم ؾمٌٞمؾ شم٘مرير ذًمؽ قمٛمٚمًٞم٤م ٟمنمت جمٚم٦م 

ىمد أىمٜمع ٟمٗمًف، وأقمٚمـ  شبقش افهٌر»م أن اًمرئٞمس إُمريٙمل 2443 - 3 - 11اًمٕمراق قمدد 

يمام ذطمف اًم٘مديس أهمًٓملم  شحرب ظادفة، وؾؼ ادٍٓقم ادسٔحل»أن طمرسمف قمغم اًمٕمراق هل 

م[ ذم اًم٘مرن اًمراسمع، ويمام ومّمٚمف يمؾ ُمـ اًم٘مديس شمقُم٤م اإليمقيٜمل، وُم٤مرشمـ ًمقصمر 474 - 354]

اًمتل أـمٚم٘مٝم٤م قمغم اًمٕمراق وأومٖم٤مٟمًت٤من  شٕبش ـِّة إذار»ىمد  -وآظمرون، وأٟمف رأى سمقش 

ُمـ ؾِمٗمر اعمزاُمػم وأٟمف يٌدأ قمٛمٚمف ص٤ٌمح يمؾ يقم  -ويمؾ ىمقى اعمامٟمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  -وإيران 

اًمذي ُم٤مت  شأوزوافد صامزز»ذم يمت٤مب اًم٘مس  شبٔؾ جراهؿ»سمٜم٤مء قمغم شمقصٞم٦م اًم٘مس  -سم٤معمٓم٤مًمٕم٦م 

اًم٘مدس ٟٓمتزاقمٝم٤م ُمـ أيدي م وهق يٕمظ اجلٜمقد اًمؼميٓم٤مٟمٞملم وإؾمؽماًمٞملم سم٤مًمزطمػ قمغم 1917

 اعمًٚمٛملم.

وىم٤ًموؾمتف  شادٗمتر ادًّداين اجلْقيب»ذم ذات اًمٕمدد، دقمؿ  -إُمريٙمٞم٦م-يمام ٟمنمت اعمجٚم٦م 

ًمٖمزو اًمٕمراق، وًمتٜمّمػم اعمًٚمٛملم  شؾرإُِغ جراهام»و شريتنار ٕٓد»ُمـ أُمث٤مل  -اًمًٞم٤مؾمٞملم 

اإلٟمجٞمٚمٞملم ٓ خيٗمقن رهمٌتٝمؿ ذم حتقيؾ  وم٢من ه١مٓء اعمٌنميـ: شٕٔقزويؽ»ومٞمف، وسمٕم٤ٌمرة جمٚم٦م 

 .(1)شاعمًٚمٛملم إمم اعمًٞمحٞملم، طمتك وٓ ؾمٞمام ذم سمٖمداد

-م 2443( ُمـ ؿمٝمر أسمريؾ 6، 5ذم قمددي ) شٕٔقيقرك تايّز»وذم ٟمٗمس اًمًٞم٤مق ٟمنمت 

أن ضمٞمًِم٤م ُمـ اعمٜمٍميـ إُمريٙمٞملم ىمد صح٥م اجلٞمش إُمريٙمل اًمزاطمػ  -إسم٤من همزو اًمٕمراق

 ًمت٘مديام ًمدقمؿ اعم٤مدي واًمروطمل ًمٚمِمٕم٥م اًمٕمراىمل سم٤مؾمؿ يًقع اعمًٞمح. قمغم اًمٕمراق ُمـ اًمٙمقي٧م

                                                   

 م.11/3/2443ذمش ٟمٞمقزويؽ»( راضمع جمٚم٦م 1)
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ـ طمٗمؾ شمٜمّمٞم٥م - شؾرإُِغ جراهام»وُمـ سملم ه١مٓء اعمٌنميـ  ٤م  شبقش»اًمذي دؿمَّ ًً رئٞم

 واًمذي وصػ اإلؾمالم سم٤مًمنم واًمٕمٜمػ واإلره٤مب. -ُٕمريٙم٤م

 اًمذي وصػ سمٜمل اإلؾمالم سم٠مٟمف إره٤ميب ووصمٜمل. شبٔؾ جراهام»وواًمده 

قمـ اًمٕم٘مٞمدة  6/4/2443ذم قمدده٤م اًمّم٤مدر ذم شم٤مريخ  شٕٔقيقرك تايّز»وًم٘مد حتدصم٧م 

 -اًمتل ؿمٜم٧م احلرب قمغم اًمٕمراق -اعمًٞمحٞم٦م اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م اعمقضمٝم٦م ٕريم٤من اإلدارة إُمريٙمٞم٦م 

: اًمّمحٞمٗم٦م إُمريٙمٞم٦م: م وم٘م٤مًم٧م16/9/2441واًمتل أقمٚمٜم٧م احلٛمٚم٦م اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ود اإلؾمالم ذم 

يّمػ ٟمٗمًف سم٠مٟمف قم٤مؿمؼ ًمٚمٓم٘مقس اًمٙمٜمًٞم٦م اعمًٞمحٞم٦م اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م،  شـقفـ باول»إن افسٔد »

٤م سم٢مطمدى يمٜم٤مئس اعمًٞمحٞم٦م اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م سمقٓي٦م  شـقٕدفٔازا ريس»واًمًٞمدة  ًً يم٤من واًمده٤م ىمًٞم

ي١مُمـ سمٜمٗمس اعمٜمٝم٩م اًمتٌِمػمي ًمٚمرئٞمس ضمقرج سمقش، واًم٘م٤مئؿ قمغم ومٙمرة  شديؽ تنْٔل»أٓسم٤مُم٤م و

 ع واإلٟمجٞمؾ.أن اًمٓمرق إمم اؾمتئّم٤مل اإلؾمالم يٌدأ سم٤معمدوم

بقل »ذم طملم شم١مصمر دي٤مٟم٦م  شدوٕافد رامسٍِٔد»وٟمٗمس إُمر يٜمٓمٌؼ قمغم وزير اًمدوم٤مع 

إن شٔاشة »: مم٤م دومع سمٕمض اعمراىمٌلم ًمٚم٘مقل -قمغم شمقضمٞمٝم٤مشمف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م-اًمٞمٝمقدي٦م  شووفٍقتٔز

ا فًِّتَدات افتْهرية،  ًَ اخلارجٔة فإلدارة إمرئُة احلافٔة تتؿ صٔاؽتٓا وافتًبر ظْٓا ضب

  .شوتَسٔؿ افًامل إػ مٗمْغ ووثْٔغ

ح  أطمط صمالث أن : ٟم٤مئ٥م اًمرئٞمس إُمريٙمل إؾمٌؼ/ ضمقرج سمقش شدان ـقيؾ»وسَّ

 اًمٜم٤مزي٦م، واًمِمٞمققمٞم٦م، واحلريم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.: طمريم٤مت ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ هل

]ُم٤ًمقمد وزير اخل٤مرضمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م إؾمٌؼ[  شريتنارد شٍٔس»وقمـ اًمٗمٙمرة ٟمٗمًٝم٤م قمؼم 

 .(1)اإلؾمالم يٛمثؾ هتديًدا يمٌػًما ًمالؾمت٘مرار اًمٕم٤معمل إن: سم٘مقًمف

ًم٘مد أقمٚمـ هذا اًمٖمرب اإلُمؼمي٤مزم احلرب قمغم اإلؾمالم وأُمتف وطمْم٤مرشمف وقم٤معمف، وقمـ هذه 

                                                   

 م.14/4/2443ذم  -قمـ ]صحٞمٗم٦م إؾمٌقع[ اًم٘م٤مهرة  ( ٟم٘ماًل 1)
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م، 1991قمدد يٜم٤مير  -سمٚمٜمدن  شـّزدج»احل٘مٞم٘م٦م يمت٧ٌم جمٚم٦م ]ؿمئقن اًمدوًمٞم٦م[ اًمّم٤مدرة ذم 

حيّؾ حمّؾ افتٓديد افسقؾٔتل وبافْسبة فَد صًر افُثرون باحلاجة إػ اـتناف هتديد »: شم٘مقل

  !!شهلذا افٌرض ؾ٘ن اإلشالم جاهز دم ادتْاول

إن أورسمٞملم يمثػميـ يت٤ًمءًمقن قمامَّ إذا يم٤من ُمـ اعمٛمٙمـ ضمٕمؾ اإلؾمالم ي٘مٌؾ سم٘مقاقمد اعمجتٛمع 

 .(2) (1)اًمٕمٚمامين هبدف اؾمتئّم٤مًمف

                                                   

( هذا هق الفدف الحؼقؼل الؿعؾـ لفمٓء ففؿ ٓ يخافقن مـ أيديقلقجقة معقـة لدى بعض مـ أبـاء اإلسالم، وإكؿا 3)

هق خقف مـ اإلسالم ذاتف، إهنؿ يخالػقن مـ ضفقر اإلسالم مرة ثاكقة مـ خالل أسؾؿة الدولة يف كظؿفا وإيؼاع 

 يف مصر. -خاصة-فرادها، بحقث يؾعب الديـ إكرب يف الؿجتؿع اإلسالمل حقاة أ

]راجع جريدة الؿصري  الدولة أكثر مـ إخقكة« أسؾؿة»طؾك الؿعارضة الؿصرية أن تؼؾؼ مـ «: ستقػـ كقك»يؼقل 

 م[.33/3/2431الققم إربعاء 

وهذا يمكد أن همٓء يعؿؾقن طؿاًل حثقًثا لؾصدِّ طـ اإلسالم بتبـل أفؽار الحضارة الغربقة الحديثة الؼائؿة طؾك 

 «. الؿجتؿع الؿدين»التحررية الؾقربالقة والعؾؿاكقة الصريحة وفصؾ الديـ طـ الدولة، وتؿؽقـ 

قر مصطؾحات خطاهبؿ، وكسؼ جؿؾ وقد حرص همٓء وأذكاهبؿ يف بالدكا طؾك تخدير شعقبـا الؿسؾؿة وتغق -

 أصروحاهتؿ، صؾًبا لتحؼقؼ أهداففؿ.

بشارة الػؾسطقـل(: إن ازدياد استخدام الؿثؼػقـ العرب لؿػفقم  يؼقل أحد طتاة العؾؿاكقة العربقة )طزمل

راجع إلك الحاجة لقضع أيديقلقجقة جديدة بقد خطاب التحديث الػاشؾ يف القصـ العربل « الؿجتؿع الؿدين»

قاجفة الخطاب اإلسالمل، لقس الفدف إذن ففًؿا أفضؾ ٔلقات تطقر الؿجتؿع الؿدين، وإكؿا أداة يف يف م

 مؽافحة الؿد اإلسالمل.

ط. مركز دراسات القحدة العربقة، بقروت  253طزمل بشارة ص ( راجع كتاب ]الؿجتؿع الؿدين، دراسة كؼدية[ لـ2)

 م.3776

ؾؿقةخالصة لقجف الحؼ، ولؿ تؽـ تستفدف تحرير اإلكسان العربل، وإكؿا العؾؿاكقة لقست دطقة ط»وهبذا يتبقـ أن 

كاكت تستفدف إخراجف مـ ذاتقتف وققؿف ومزاجف الـػسل وتركقبف آجتؿاطل كؾف، لتؼذف بف يف أتقن العالؿقة 

 وإمؿقة.

 أن الؿـاداة بالشريعة:  -مثاًل -ويف كؾؿات وجؿؾ محددة، فالـظام العؾؿاين يرى 

 شدد، وتعزيز لؿشاطر السخط لدى إقؾقات والػئات.تعصب وت -3

= 
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اعم٤ٌمذ ًمٚمحٛمٚم٦م اًمٖمرسمٞم٦م إن اإلؾمالم، ُمـ سملم اًمث٘م٤موم٤مت اعمقضمقدة ذم اجلٜمقب، هق اهلدف 

درة قمغم شمقضمٞمف حتدِّ ومٕمكم وطم٘مٞم٘مل اجلديدة، ًمٞمس ًم٥ًٌم ؾمقى أٟمف اًمث٘م٤موم٦م اًمقطمٞمدة اًم٘م٤م

عمجتٛمٕم٤مت يًقده٤م ُمذه٥م اًمال أدري٦م وومتقر اهلٛم٦م واًمال ُم٤ٌمٓه، وهل آوم٤مت ُمـ ؿم٠مهن٤م أن شم١مدي 

 .(1)قمـ هاليمٝم٤م ُمٕمٜمقًي٤م ٤م، ومْماًل إمم هالك شمٚمؽ اعمجتٛمٕم٤مت ُم٤مدي  

م، وطمتك فمٝمقر 2444وىمد اشمْمح٧م هذه احلرب اعمٛمٜمٝم٦م قمغم اإلؾمالم وأهٚمف ُمٜمذ سمداي٦م 

، وىمد أفمٝمرت  ُم٤ميٕمرف سمـ )صمقرات اًمرسمٞمع اًمٕمريب( ذم يمثػم ُمـ سمالد قم٤معمٜم٤م اإلؾمالُمل اًمًٜملِّ

 )وصم٤مئؼ سمٜمام( ُمدى اًمتخٓمٞمط اعمحٙمؿ ٕقمداء اإلؾمالم، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل.

ٓ  -إٓ ُمـ رطمؿ ريب-إُم٦م ذم سمٕمض خمٓمٓم٤مهتؿ ومِم٤ٌمسمٜم٤م واًمقاىمع يِمٝمد سمٜمج٤مح أقمداء 

__________________________ 

 محاربة مػفقم الؿقاصـة، لتجعؾ مـ غقر الؿسؾؿقـ درجة ثاكقة. -2

جعؾ التشريع اإلسالمل ]الذي يحقي غقبقات وأساصقر[، هق بؿثابة إلغاء لحؼقق الػرد يف حريتف الػؽرية  -1

 والثؼافقة.

تغذية مػاهقؿ العـصرية والطائػقة والػئقية طؾك حساب الدولة ومػفقم الؿقاصـة، وهذا يـايف مػفقم التسامح  -2

 اإلسالمل وثؼافتف.

إيجاد أمة إسالمقة واحدة مؿا يؼضل طؾك خصقصقة كؾ دولة، وحؼ الؿقاصـة واكتؿاء »يرتتب طؾك الدطقة إلك  -3

 سقادة الدول.كؾ فرد إلك وصـف، مؿا يمدي إلك اكتفاك 

 احتؽار العؿؾ السقاسل وتغققب الشراكة. -4

وأمام كؾ هذا يرمل همٓء الغربققن أكف ٓ أيديقلقجقة يف الؿستؼبؾ تشؽؾ كًدا أوصرًحا كؼقًضا لأليديقلقجقة الؾقربالقة 

جع كتاب را )فقكقياما( وكتابف )هناية التاريخ( -ٓ سقؿا-الغربقة، وهق صرح بعض مػؽري الغرب الؾقربالققـ 

الديؿؼراصقة الغربقة وهناية »ط. دار الؽتاب الؾبـاين، ومؼال  31، 33، 5لـ أكقر الجـدي ص« سؼقط العؾؿاكقة»

 م.. 32/33/2432جريدة الشعب « حازم محػقظ»لـ « العالؿ

قؿر( م، مؾػ طـ اإلسالم والؿسقحقة لعالؿ اإلجتؿاع )إدوارد مقرت3773( راجع مجؾة ]شئقن دولقة[ طدد يـاير 3)

ذو  -( 233م، وأكصح بآصالع طؾك مؾحؼ مجؾة البقان العدد )2442م، فرباير 2443العدد السـقي: ديسؿرب 

هـ الصادر 3214طـ آكتخابات الرئاسقة إمريؽقة، واكظر التؼرير آسرتاتقجل السادس  -هـ 3227الؼعدة 

 طـ مجؾة البقان.
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ُم٤م يٕمرف ه١مٓء اإلىم٤ٌمل سمٜمٝمٍؿ قمغم  ظم٤مص٦م ذم أُمقر ديٜمف وذقمف، سمؾ يمؾيٕمرف ؿمٞمًئ٤م ذم رء، 

اخلٛمقر واًمٗمجقر واًم٘مامر واًمرسم٤م سمِمتك صقره وأٟمقاقمف، وآٟمٖمامس ذم احلٞم٤مة اعم٤مدي٦م اخل٤مًمّم٦م 

  شاددٕٔة»سمدقمقى 

قمـ هن٩م اإلؾمالم اًم٘مقيؿ، واؾمتٝمقهتؿ اعمٔم٤مهر اخلداقم٦م اًمقاومدة ُمع اًمٖمزاة  وم٤مٟمحرف أيمثرهؿ

 ؽماُمٞم٦م إـمراف.اعماعمحتٚملم ًمٌالدٟم٤م اعمًٚمٛم٦م 

طمتك أوحك أيمثر ؿم٤ٌمسمٜم٤م اًمٕمريب اعمًٚمؿ وٕمٞمػ اًمٕم٘مٞمدة، هزيؾ اًمٕم٤ٌمدة، خمتؾ اًمًٚمقك، 

أيدي  ، سمؾ ص٤مر أًمٕمقسم٦م ذم(1)طمتك أن سمٕمْمٝمؿ ٓ يٕمرف ذم هذه اًمٕمّمقر ومروض إقمٞم٤من

٤مت اًمْم٤مًم٦م واعمذاه٥م اًمٗمٙمري٦م اعمٜمحروم٦م، طمتك ص٤مرت اًمٕمالىم٤مت اجلٜمًٞم٦م ٗمأصح٤مب اًمٗمٚمً

دراشة »واًمٜمزقم٤مت اإلسم٤مطمٞم٦م هدوًم٤م ًمدى يمثػم ُمـ ؿم٤ٌمسمٜم٤م ٟمتٞمج٦ًم ًمدراؾم٤مت شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م ومٚمًٗمٞم٦م يمـ 

ؾِسٍة ؾرويد، وافتل هتدم إخالق وتًع مـ صٖن اجلْس، وُترجع ـؾ ادٔقل وافًالؿات 

ظـ طٓقر دظاة حترير ادرأة ادسِّة مـ ربَة ديْٓا وذع   افٌريزة اجلْسٔة، ؾواًل آجتامظٔة إػ

  .(2)شرهبا

٧م وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمختٚمٗم٦م ٟمٗمس اعمًٚمؽ اًمتدُمػمي هلقي٦م إُم٦م وقم٘مٞمدهت٤م ٙميمذًمؽ وم٘مد ؾمٚم

                                                   

رع إلك كؾ مؽؾػ فال يسؼط ققام البعض بف الؿماخذة طـ الباققـ، ( فرض العقـ: هق ما تقجف فقف الطؾب مـ الشا3)

( 3/77]راجع يف ذلؽ: كزهة الخاصر العاصر. ٓبـ بدران )كالصؾقات الخؿس فنهنا واجبة طؾك كؾ مسؾؿ 

مطبقع مع ]روضة الـاضر وجـة الؿـاضر يف أصقل الػؼف طؾك مذهب اإلمام أحؿد[ تللقػ: مقفؼ الديـ أبل 

معالؿ أصقل الػؼف طـد أهؾ »بـ أحؿد بـ قدامة ط. دار الزاحؿ لؾـشر والتقزيع، واكظر أيًضا:  محؿد طبد اهلل

أصقل »ط. دار ابـ الجقزي، ومذكرة  277تللقػ محؿد بـ حسقـ بـ حسـ الجقزاين ص« السـة والجؿاطة

ر: الؿفذب يف ط. دار القؼقـ، واكظ 12الػؼف لؾشقخ/محؿد إمقـ الشـؼقطل، تحؼقؼ الشقخ/سامل العربل ص

 ( ط. مؽتبة الرشد بالرياض.3/343تللقػ د/طبد الؽريؿ الـؿؾة )« أصقل الػؼف الؿؼارن

شقخ  -تحت إشراف الشقخ/جاد الحؼ طؾك جاد الحؼ « بحقث وفتاوى إسالمقة يف قضايا معاصرة»( راجع 2)

 ( ط. إزهر الشريػ.2/172إزهر الراحؾ 
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وومٙمره٤م اسمتٖم٤مء اًمرسمح اًمقومػم ويمثرة اًمٖمٜمك ُمـ ضم٤مٟم٥م، واشم٤ٌمقًم٤م ٕواُمر اًمًٚمٓم٤مت احل٤ميمٛم٦م ُمـ 

آظمر، إُمر اًمذي دومع ؿم٤ٌمب إُم٦م إمم آٟمحراف، وأدى سم٤مٕه إمم اًمٗم٤ًمد، وأٟمت٩م ضم٤مٟم٥م 

اهنٞم٤مًرا واوًح٤م ذم اًمٗمْم٤مئؾ إظمالىمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م، وٟمنم اًمٗمقى اهلداُم٦م ًمٙمؾ اًمثقاسم٧م 

.(1)اًمٕم٘مدي٦م واعمجتٛمٕمٞم٦م

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿: واًمقاىمع اعمرير يِمٝمد قمغم ٟمج٤مح أقمداء إُم٦م، يمام ىم٤مل اهلل

 .[89اًمٜم٤ًمء: ]﴾ڌ ڌ

ٓ  ومٝمؿ يٜمٗم٘مقن اعمٚمٞم٤مرات واًمٓم٤مىم٤مت وإقمامر ًمٞمٍمومقا إُم٦م قمـ ديٜمٝم٤م، ويٜمتجقا ضمٞماًل 

 يٕمرف اًمّمٚم٦م سم٤مهلل، وٓ هيتؿ سمدي٤مٟمتف، وإٟمام يٕمِمؼ ؾمٗم٤مؾمػ إُمقر.

وومرقًم٤م، ديٜم٤ًم ويمٞم٤مًٟم٤م،  هذه احلرب قمغم اإلؾمالم واعمًٚمٛملم شمًتٝمدف اإلؾمالم وأهٚمف أصاًل 

ًٓ شمراصًم٤م، وشم٤مرخًي٤م، مج وٟمٔم٤مًُم٤م، ومٝمؿ  ٤مقم٤مت وأومراًدا قم٘مٞمدة وُمٌدأ، داًرا ووـمٜم٤ًم، رزىًم٤م وُمت٤مقًم٤م، وُم٤م

يٕمٛمٚمقن ُمٜمذ زُمـ سمٕمٞمد قمغم اؾمتئّم٤مل اإلؾمالم ُمـ ضمذوره ظمقوًم٤م ُمـ اؾمتٞم٘م٤مظ اعم٤مرد اإلؾمالُمل 

 .(2)ُمـ ٟمقُمف

                                                   

معرفة العالج الـاجع الـاجح لؿصقبة تسؾط طدوهؿ طؾك بالدهؿ  ( وطؾقف فنن طؾك الؿسؾؿقـ الصادققـ3)

ومؼدراهتؿ وديـفؿ، وأن يتػطـقا إلك أن مصقبة الؿسؾؿقـ لقست يف العدو الخارجل فحسب، وإكؿا تؽؿـ أيًضا 

ۆئ ۆئ  ﴿ يف تقلقة أكابر الؿـافؼقـ والعؾؿاكققـ مؼالقد إمقر، وهؿ أصؾ كؾ بالء وفتـة إما أصالة أو شراكة

 .[2]الؿـافؼقن: ﴾ۈئ 

( تعجبت كثقًرا مـ خقف إطداء مـ أمتـا الؿسؾؿة رغؿ أكـا أمة مفزومة حضاريًّا، ومع هذا يخافقن مـا، ويريدون 2)

سحؼ ديــا، وهذا طجقب يف مـطؼ الغالبقـ، إذ ٓ يـبغل لألمة الؼاهرة الظافرة مـ الغربققـ وأذكاهبؿ أن يحاربقا 

 مادًيا ومعـقًيا وطؼدًيا.بشراسة الؿغؾقبقـ الؿؼفقريـ 

ففؿت بعد ذلؽ أن كبار مـظري الؼقادات الغربقة يعتؼدون أن طؾقفؿ اكتفاز الػرصة قبؾ إفاقة الؿسؾؿقـ مـ غػقهتؿ، 

، ففؿ يدركقن أكـا يف اوضاع استثـائقة لـ تدوم، وأن ما يػعؾف «اكتفزوا الػرصة»حتك إن أحدهؿ ألػ كتاًبا بعـقان 

= 
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 : سِقـٔةِؾ مـ افَٔؿ افدئْة وإخالق افافتح *

قمغم إظمالق احلٛمٞمدة، وهنك قمـ  حضَّ اعمجتٛمع، وماهتؿ اإلؾمالم سم٢مىم٤مُم٦م دقم٤مئؿ اًمٕمٗم٤مف ذم 

إظمالق اًمرذيٚم٦م، واهتؿ سم٢مهمالق أسمقاب آٟمحراف وآٟمحالل، طمتك أوح٧م ؾمٛم٦م اًمٕمٗم٤مف 

ؾمٛم٦م ُمالزُم٦م ًمٚمٛمجتٛمع اعمًٚمؿ اًمّم٤مًمح وًمٚمٗمرد اعمًٚمؿ اًمّم٤مًمح، وًمٙمـ ُمـ ؾمٜم٦م اهلل اجل٤مري٦م أن 

أوًمئؽ يم٤مٟمقا قمغم اًمٕمٗم٤مف طملم هذه إُم٦م ؾمتًٚمؽ ؾمٌؾ إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م طمذو اًم٘مذة سم٤مًم٘مذة، و

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿: يم٤مٟمقا قمغم احلؼ وقمغم ُمٜمٝم٩م إٟمٌٞم٤مء، ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[59: ]ُمريؿ ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

اًمِم٤ٌمب، وم٘مد شمٌدًم٧م وشمٖمػمت اعمٕم٤ميػم  -ٓ ؾمٞمام-وهذا سمٕمٞمٜمف ُم٤م وىمع ٕىمقاٍم ُمـ هذه إُم٦م 

اًمًٚمقيمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م ًمدى يمثػم ُمـ ؿم٤ٌمسمٜم٤م اًمذيـ يٜمتًٌقن هلذا اًمديـ اًمٕمٔمٞمؿ، طمتك أوحك 

وٓ -ذم سمٕمض اًمٌٚمدان هق اًمًٛم٦م اًمٔم٤مهرة  -ظم٤مص٦م-آٟمحالل إظمالىمل ًمدى يمثػم ُمـ ه١مء 

 .طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل

ًمِمٝمقات اًمٌنمي٦م، اًمتل ضمٌؾ قمٚمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن، ومٝمذه هذا اًمتٗمًخ إظمالىمل اًمٜم٤مشم٩م قمـ ا

اًمِمٝمقات ُمًتٕمرة ذم اًمٜمٗمقس وم٢مذا مل يزُمٝم٤م ديـ يردع اعمرء قمـ احلرام أوؿمؽ أن يٙمقن أؾمػًما 

  .(1)هل٤م

__________________________ 

إن شاء -مؿـفجة لإلسالم والديـ، والعرب والؿسؾؿقـ سقؽقن سبًبا يف إهالكفؿ إلك إبد همٓء مـ إهاكات 

ط. الفقئة  232ترجؿة )طادل زطقرت( ص« روح الشرائع»يف كتابف « شارل مقكتسؽقق»وقد أشار إلك ذلؽ  -اهلل

رة الدامقة، كؿا م، حقث ذكر أن طدم احرتام طادات وطؼائد الشعقب سبب لؾثق2434الؿصرية العامة لؾؽتاب 

 حدث مع فركسا طـد احتالل إيطالقا وطدم احرتام طؼائد اإليطالققـ وطاداهتؿ، حقث صردت فركسا مـ إيطالقا.

( ط. ممسسة 2/334( راجع )مشؽؾة الغؾق يف الديـ يف العصر الحاضر( تللقػ د/طبد الرحؿـ معال الؾقيحؼ )3)

(، ط. 35، 34إليؿان( لؾشقخ سؾقؿان بـ صالح الغصـ )صالرسالة، واكظر رسالة )صؾة إخالق بالعؼقدة وا

 دار العاصؿة.
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 : وهْاك أشباب ـثرة أدت بإمة إػ هذا افتدهقر إخالؿل وافسِقـل مْٓا

)واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ( أن أيمثر جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م مل يرسمقا قمغم اًم٘مٞمؿ  ضًػ افسبٔة إخالؿٔة -1

إظمالىمٞم٦م وأهن٤م ضمزء ُمـ اًمديـ، وهل أواُمر ذقمٞم٦م ٓ ظمٞم٤مر ًمٚمٛم١مُمـ واعم١مُمٜم٦م ذم أظمذه٤م أو 

 رومْمٝم٤م.

وإٟمام رسمقا قمغم اًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًمٞمد، وُمٕمٚمقم أن اًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًمٞمد شمٌغم وشمتٖمػم سمح٥ًم شمٖمػم 

ر هذا قمٜمد اًمٜمٔمر ذم دواومع اعمداومٕملم قمام يًٛمك سمـ )ىمْمٞم٦م إزُم٤من، وشم٘مدم اًمٕمّمقر، وىمد فمٝم

، ومدقمقا إمم إظمراج اًمديـ -زقمٛمقا-اعمرأة( واًمتل يًتٖمٚمقهن٤م يمـ )ٟم٘مٓم٦م وٕمػ( ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م، 

 .(1)شُمـ اًم٘مْمٞم٦م

واًمتل أدت إمم إص٤مسم٦م مجٝمرة ُمـ ؿم٤ٌمب اعمًٚمٛملم : ( افبًثات افىالبٔة إػ افبالد افٌربٔة1)

)صدُم٦م احلْم٤مرة( إذ اٟمت٘مٚمقا ُمـ سمالد شمٕم٤مين اًمتخٚمػ إمم سمالد ُمت٘مدُم٦م، سمام يٛمٙمـ شمًٛمٞمتف سمـ 

وم٠مرادوا إظمذ سمٙمؾ ُم٤م رأوه هٜم٤مك، ويم٤من أول ذًمؽ اًمٕم٤مدات وإظمالق اًمتل ي٤ًمقمد قمغم 

 .(2)أظمذه٤م ٟمزقم٤مت إهقاء واًمِمٞم٤مـملم

وىمد داومع أطمدهؿ )وهق روم٤مقم٦م اًمٓمٝمٓم٤موي( قمـ هذه احلٞم٤مة اًمٖمرسمٞم٦م، وزقمؿ أن اًمرىمص ٟمقع 

إن افرؿص ظْدهؿ مـ افٍْقن، ؾٓق ٕير »: وم٘م٤مل -يمام قمٜمد اًمٗمرٟمًٞملم  -ًمٗمـ واًمث٘م٤موم٦م ُمـ ا

ادهارظة دم مقازٕة إظواء، ودؾع ؿقى بًوٓا إػ بًض، ؾِٔس ـؾ ؿقي يًرف ادهارظة، 

وما ـؾ راؿص يَدر ظذ دؿائؼ حرـات إظواء، ودم ؾرٕسا يتًِؼ بافرؿص ـؾ افْاس، 

أما دم  بخالف افرؿص دم أرض مك، ؾٕ٘ف مـ خهقصٔات افْساء ٕٕف فتٓٔٔج افنٓقات،

                                                   

 ط. ممسسة الؿديـة بجدة. 252، 251( راجع )واقعـا الؿعاصر( لألستاذ/محؿد قطب ص3)

ط. دار اإلرشاد، وكتاب )طقدة  36، 35( اكظر اإلسالم والحضارة الغربقة لألستاذ/محؿد محؿد حسقـ ص2)

 ( ط. دار صقبة.3/23ؿؼدم )الحجاب( د/محؿد إسؿاطقؾ ال
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باريس ؾٕ٘ف ّٕط خمهقص ٓ ينؿ مْف رائحة افَٓر أبًدا، وـؾ إٕسان يًزم امرأة ترؿص مًف، 

  (1)شؾ٘ذا ؾرغ مـ افرؿص ظزمٓا آخر فِرؿهة افثإٔة، وهُذا شقاء ـان يًرؾٓا أم ٓ

طمٞم٨م مل ي٠مظمذ يمثػم ُمـ أسمٜم٤مء هذه إُم٦م قمـ : افتٖثر بافقجف ادْحؾ فِحوارة افٌربٔة -3

اًمٖمرسمٞم٦م إٓ أؾمقأ ُم٤م قمٜمدهؿ طمٞم٨م أىمٌؾ يمثػم ُمٜمٝمؿ قمغم اخلٛمقر واًمٗمجقر واًم٘مامر واًمرسم٤م، اًمٌالد 

صمؿ دبَّ دسمٞم٥م اًمتٝم٤مون ذم شمٓمٌٞمؼ أواُمر اًمديـ ومتٙم٤مؾمؾ أيمثر اًمٜم٤مس قمـ أداء اًمٕم٤ٌمدات واًمٕم٘م٤مئد 

وهمػمه٤م ُمـ أٟمقاع آٟمحالل، ومتٙم٤مؾمؾ اًمٜم٤مس قمـ أداء اًمٕم٤ٌمدات واٟمتنمت ذم اجلق رضوب ُمـ 

عمذاه٥م اهلداُم٦م، وم٤مؾمتامًم٧م ىمٓم٤مقم٤مت ُمـ اًمِم٤ٌمب، وص٤مرت اًمٕمالىم٤مت اجلٜمًٞم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م وا

رح واًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م، وشم٤مسمٕمتٝمؿ قمغم ذًمؽ ـواًمٜمزقم٦م اإلسم٤مطمٞم٦م اًمِمٖمؾ اًمِم٤مهمؾ ًمٚمًٞمٜمام واعمً

اًمٙمثػم ُمـ اعمجالت واًمّمحػ اسمتٖم٤مء وومرة اًمرسمح واًمدظمؾ وم٤مٟمحرف اًمِم٤ٌمب وومًدت رواسمط 

 .(2)٤مرت اًمٗمْم٤مئؾ آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦مإهة صمؿ قمؿَّ اًمًٞمؾ وـمؿَّ وم٤مهن

  

                                                   

( ط. الفقئة الؿصرية 231( راجع كتاب )تخؾقص اإلبريز يف تؾخقص باريز( لؿملػف )رفاطة رافع الطفطاوي( ص )3)

 م.3771العامة لؾؽتاب، سؾسؾة التـقير 

بـ  طالجف(، تللقػ: محؿد –أسبابف  –مظاهره  –( لؾتقسع حقل هذه الجزئقة.. أكصح بؼراءة )بحث سقء الخؾؼ 2)

وزارة الشئقن اإلسالمقة  –( ط. وكالة الؿطبقطات والبحث العؾؿل 53: ص 42إبراهقؿ الحؿد )مـ ص 

 وإوقاف والدطقة واإلرشاد بالسعقدية.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

333 

 

 : حِؾ مـ افَٔؿ وإخالق اإلشالمٔةمياهر افتو

اًمتل ي٘مع ومٞمٝم٤م سمٕمض اًمٜم٤مس يم٤مًمزٟم٤م  (آٟمحراوم٤مت اجلٜمًٞم٦م)ُمـ أسمرز هذه اعمٔم٤مهر ؿمٞمقع ًمٕمؾَّ 

واًمٚمقاط وهل أُمراض ضم٤مهٚمٞم٦م طمرُمٝم٤م اإلؾمالم وطم٤مرهب٤م وىمٌؾ اًمٌدء ذم إيْم٤مطمٝم٤م ٓ  واًمًح٤مق

 سمد ُمـ سمٞم٤من طم٘مٞم٘متٝم٤م اًمنمقمٞم٦م.

هق يمؾ وطء وىمع قمغم همػم ٟمٙم٤مح صحٞمح أو ؿمٌٝم٦م ٟمٙم٤مح أو ُمٚمؽ يٛملم وهذا : وم٤مًمزٟم٤م ُمثاًل  -

 .(1) قمٚمامء اعمًٚمٛملمسملمُمتٗمؼ قمٚمٞمف سم٤مجلٛمٚم٦م 

 .(2)قمٛمؾ قمٛمؾ ىمقم ًمقط: وٓوط أيُمّمدر )ٓط( اًمرضمؾ ًمقاـًم٤م : واًمٚمقاط -

اًمٌٕمد اُمرأة : اًمثقب اًم٤ٌمزم، واًمًحؼ: ومٝمق اًمدق أو دون اًمدق( واًمًحؼ): واًمًح٤مق -

 .(3)[ؾم٤مطم٘م٦م ]ٟمٕم٧م ؾمقء وهق ُم٤ٌمذة دون اإليالج

  -: سمقاقم٨م آٟمحراوم٤مت اجلٜمًٞم٦م ذم قم٤ممل اًمِم٤ٌمب يمثػمة، ُمٜمٝم٤م -

همػم حمدود ُمـ  قمددٍ  عاجلٜمز ُماًمتّمقرات اخل٤مـمئ٦م ًمدى سمٕمض اًمِم٤ٌمب ُمـ أن اًمتٚمذذ  -أ

 اجلٜمس أظمر حي٘مؼ اعمتٕم٦م واًمٚمذة. 

، ومْماًل قمـ اعمثػمات اإلقمالُمٞم٦م ذم يم٤موم٦م اًمّمحػ واعمجالت واًمرواي٤مت إدسمٞم٦م -ب

 .ذم ٟمنم اًمٕمري واًمٗمقاطمش -قمٛمقًُم٤م–وٓ شمٜمس دور اًمًٞمٜمام واعمنح واًمتٚمٗم٤مز اعمٞمدي٤م، 

 : ُمٔم٤مهر اًمتحٚمؾ ُمـ اًم٘مٞمؿ وإظمالق اإلؾمالُمٞم٦م * ُمـ

 .اًمتؼمج واًمًٗمقراٟمتِم٤مر فم٤مهرة  -

                                                   

( ط. مؽتبة الؽؾقات 2/245( راجع )بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد( لؿحؿد بـ أحؿد بـ محؿد بـ رشد )3)

 ( ط. دار الػؽر. 3/153ان( لؾشقخ/محؿد إمقـ الشـؼقطل )إزهرية، واكظر )تػسقر أضقاء البق

 (، ط. دار الؿعرفة، بقروت.234( اكظر )الؿػردات يف غريب الؼرآن( لؾراغب إصػفاين )ص 2)

  ( ط. دار الػؽر.1/222( راجع )الؼامقس الؿحقط( لؾػقروز أبادي )1)
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 .اًم٘مٜمقات اًمٖمٜم٤مئٞم٦م اًمتل شمٕمرض اًمٗمٞمديق يمٚمٞم٥م اًمراىمص -

 .اًمت٠مظمر ذم ؾمـ اًمزواج -

 . اٟمِمٖم٤مل اًمزوضملم قمـ سمٕمْمٝمام اًمٌٕمض -

 اًمؽمسمٞم٦م اًمٗمقوقي٦م واحلري٤مت اعمٓمٚم٘م٦م سمٖمػم ىمٞمد أو ذط. -

دي٦م ًمٚمٗمقى إظمالىمٞم٦م واجلٜمًٞم٦م، وسمًٌٌٝم٤م أصٌح اًمٕم٤ممل اإلٟم٤ًمين هذه سمٕمض إؾم٤ٌمب اعم١م

يٕمٞمش طم٤مًم٦م ُمـ اإلصم٤مرة اجلٜمًٞم٦م اًمٕم٤مرُم٦م اعمٜمذرة سم٤مهلالك  -ظم٤مص٦م-، واإلؾمالُمل -قم٤مُم٦م-

واًمدُم٤مر، ومال يٙم٤مد اإلٟم٤ًمن يٜمٔمر يٛمٞمٜمف أو ؿمامًمف إٓ وُيد شمٚمؽ اإلصم٤مرة اًمتل شمدهمدغ اًمرهم٤ٌمت 

ُيد أن  ٤مر اًمِمٝمقات سمٞمٜمٝمام، وإن اًمٜم٤مفمر ًمٚمِمقارع ُمثاًل اجلٜمًٞم٦م ذم اًمرضمؾ واعمرأة وشمٚمٝم٥م ٟم

اًمرضم٤مل خيتٚمٓمقن سم٤مًمٜم٤ًمء اعمتؼمضم٤مت اظمتالـًم٤م ُمًتٝمؽًما وُيٝمرون سمٌٕمض قم٤ٌمرات اًمٖمزل، 

، وىمد اٟمٓمٚم٘م٧م قمٞمقن اًمِم٤ٌمب شمؽمىم٥م ٟمٔمرة أو طمريم٦م ُمـ (1)واإلهمراء سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م سملم اجلٜمًلم

َـّ أُماًل   ذم حت٘مٞمؼ ُمآرهبؿ اخلٌٞمث٦م. اًمٗمتٞم٤مت اعمتٝمتٙم٤مت طمتك يٚمح٘مقا هب

، وفمٝمرت شآرتباط»واٟمتنمت اًمٕمالىم٤مت اعمحرُم٦م سملم اًمِم٤ٌمب واًمٗمتٞم٤مت سمام يٕمرف سمـ 

، شافٍٔس بقك»، وشاخلاص»، وشافنات»، واًمٙمالم اعمحرم قمغم شإدمان ادقاؿع اإلباحٔة»فم٤مهرة 

 ذم اًمِمقارع واًمٓمرىم٤مت سمِمٙمؾ قمٚمٜمل. شافتحرش اجلْز»قمـ اٟمتِم٤مر فم٤مهرة  ومْماًل 

وىمد زادت آٟمحراوم٤مت اجلٜمًٞم٦م وؿم٤مقم٧م ذم سمٕمض اًمٌالد اعمٜمت٦ًٌم إمم اإلؾمالم طمتك وصؾ 

 إُمر إمم إسم٤مطم٦م اًمزٟم٤م ذم ىمقاٟمٞمٜمٝم٤م، وشمٜمٔمٞمؿ قمٛمٚمٞم٦م اًمٌٖم٤مء، واعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمًامح سمٗمتح دور ًمٚمدقم٤مرة

اعمٜمٔمٛم٦م، إمم ضم٤مٟم٥م اًمؽمظمٞمص سمٗمتح اعمالهل، واعمراىمص، مم٤م يًقق هذه اًمدول وأٟمٔمٛمتٝم٤م إمم 

: وهل شافًادة افرسية»واهل٤موي٦م، سمؾ إنَّ اًمٗمقى اجلٜمًٞم٦م اًمٕم٤مرُم٦م أدت إمم اٟمتِم٤مر فم٤مهرة  اهلالك

اًمٕم٨ٌم ذم إقمْم٤مء اًمتٜم٤مؾمٚمٞم٦م سمٓمري٘م٦م ُمٜمتٔمٛم٦م وُمًتٛمرة سمٖمٞم٦م اؾمتجالب اًمِمٝمقة وآؾمتٛمت٤مع 

                                                   

 ط. الدار السعقدية لؾـشر. 32، 22ٕبل إطؾك الؿقدودي ص« الحجاب»( راجع رسالة 3)
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 -ظم٤مص٦م  -وُمٜمٔمٛم٦م وىمقي٦م  سم٢مظمراضمٝم٤م، يمذًمؽ اٟمتنم اًمِمذوذ اجلٜمز واًمًح٤مق سمّمقٍر ضمديدة

، مم٤م ضمٕمؾ ىمْمٞم٦م اعمثٚمٞم٦م واًمتل هل إيمتٗم٤مء اًمرضمؾ سم٤مًمرضم٤مل، (1) ٜمٙمٌقشمٞم٦م اإلٟمؽمٟم٧م[]قمؼم اًمِمٌٙم٦م اًمٕم

 .(2) واًمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٤ًمء، ُمِمٙمٚم٦م ظمٓمػمة شمٜمذر سم٤مهلالك، واٟمتِم٤مر أُمراض ضمديدة ومت٤ميم٦م ٓ قمالج هل٤م

وأن أُمتٜم٤م اسمتٚمٞم٧م سم٢مقمالم ي٘مقم قمغم  -ظم٤مص٦م  - شإٓحراؾات اجلْسٔة»ويًتٛمر ُمًٚمًؾ 

 -٤م ُمـ اًمِمخّمٞم٦م اعمٕم٤مسة رئٞمًطمتك شمّمٌح ُمٙمقًٟم٤م  شافٍقاحش»وشم٘مٜملم  شافٍجقر»شمًٞمٞمس 

 .(3)شوإٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن

  

                                                   

( راجع كتاب مسئقلقة إب الؿسؾؿ يف تربقة القلد يف مرحؾة الطػقلة لؾدكتقر/طدكان حسـ صالح باحارث 3)

 ط. أصدقاء الؿجتؿع. 223صـ

ط. دار  65، 21قػ د/مصطػك طبد القاحد ص( راجع هذه الؿسللة يف كتاب )اإلسالم والؿشؽؾة الجـسقة( تلل2)

 آطتصام بالؼاهرة.

 لؾشقخ/طبد اهلل بـ طبد الرحؿـ القهقبل ط. مركز تؽقيـ.« التربج الؿسقس»( لؾتقسع راجع كتاب 1)
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 الحصاد الؿر  

وسم٥ًٌم ُم٤م يٕم٤مٟمٞمف اًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ اعمٕم٤مس ُمـ ُمِمٙمٚم٦م آٟمحالل إظمالىمل ًمٙمثػم ُمـ 

هق : ذم ذًمؽ جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م اعمٕم٤مسة، يٜمِم٠م ًمديف ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمٍماع اًمٜمٗمز واجلٜمز، واًم٥ًٌم

اًمتٜم٤مىمض سملم اعم٤ٌمدئ واًم٘مٞمؿ اًمديٜمٞم٦م وسملم ُم٤م يراه اًمِم٤مب ذم اعمجتٛمٕم٤مت ُمـ اسمتذال ًمٚمجٜمس ذم 

اًمٌٞم٧م واًمِم٤مرع ووؾم٤مئؾ اإلقمالم )ذم إهم٤مين وإومالم واإلٟمؽمٟم٧م( وهٜم٤م ي٘مع ذم ساع طم٤مد 

 .(1)سملم اعم٤ٌمدئ اًمتل يًٛمٕمٝم٤م وسملم اعمامرؾم٤مت آضمتامقمٞم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م

٤ًٌم-مم٤م يقًمد ًمديف  ؾمٚمقيًم٤م ؿم٤مًذا ظم٤مرضًم٤م قمـ اعم٠مًمقف واعمٕمت٤مد سم٥ًٌم قمدم اًم٘مدرة قمغم  -هم٤مًم

 .(2)إؿم٤ٌمع احل٤مضم٤مت اًمٕمْمقي٦م )يم٤محل٤مضم٦م إمم اًمزواج واًمٕمٗم٤مف(

م( ومٙمِمٗم٧م 2441م، 2444وًم٘مد أضمري٧م دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م قمغم اًمِم٤ٌمب اعمٍمي سملم قم٤مُمل )

ورهمؿ ُم٤م يٌدو ُمـ  % ُمـ قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م شمٕم٤مين ُمـ ُمِمٙمالت ضمٜمًٞم٦م،328شمٚمؽ اًمدراؾم٦م قمـ أن 

آٟمخٗم٤مض اًمٔم٤مهري ًمدرضم٦م اعمٕم٤مٟم٤مة إٓ أن ُمـ اًمقاوح أن هٜم٤مك ُمـ يِمٌع همرائزه سمٓمرق 

 . (3)حمرُم٦م، أو ُمـ يٛمٜمٕمف طمٞم٤مؤه ُمـ إسمداء ُمٕم٤مٟم٤مشمف ُمـ هذا إُمر

 

 

                                                   

 . كشر مؽتبة وهبة بالؼاهرة.47، 46لؾدكتقر/سقد طبد الحؿقد مرسل ص« الشخصقة السقية»( اكظر كتاب 3)

لـ د/محؿد طقدة محؿد ود/كؿال إبراهقؿ مقسك « الصحة الـػسقة يف ضقء طؾؿ الـػس واإلسالم»( اكظر كتاب 2)

 الؽقيت. -ط. دار العؾؿ  53ص

ط. مؽتبة الحرية  356، 355مالمح آتصال وآكػصال لـد/طؾل لقؾة ص«: الشباب والؿجتؿع»( اكظر كتاب 1)

 الحديثة لؾـشر.
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 .(1) أُم٤مم )اًمٗمقى إظمالىمٞم٦م( طم٦مً ُمٗمتق تص٤مر ُمـ اعمجتٛمٕم٤مت إن يمثػًما: اخلالص٦م

                                                   

  ذه الؿشؽالت:الحؾقل العؾؿقة لف* ( 3)

-خطقرة مثؾ هذه آكحرافات الجـسقة طؾك الػرد والؿجتؿع، وأثر ذلؽ طؾقؽ  -أخل الشاب  -* بعد أن تبقـ لؽ 

وطؾك أسرتؽ وطؾك إخقاكؽ ورفاقؽ، كان لزاًما أن كؼدم كقًطا مـ أكقاع الحؾقل العؾؿقة والعؿؾقة  -أخل الشاب

 والتل أسلل اهلل أن يـػع هبا كؾ مـ قرأها: 

: الحؾقل العؾؿقة:  ًٓ  أو

ـْ تعبد: -3   تعرف طؾك طظؿة َم

ٕن اإلكسان إذا أدرك طظؿة اإللف الذي يعبده، فنكف وَٓشؽ  يزداد حبف لف وتعظقؿف إياه، وأكف إذا استؼر  يف الـػقس 

لتعظقؿ ربف السقية أكف ما مـ مصـقع إٓ ولف صاكع، وما مـ مقجقد إٓ ولف مقجد، فنن ذلؽ كؾف يدطق الؿرء 

وحبف إياه، فنذا كظرت مثاًل إلك السؿاء الجؿقؾة ذات الربوج والـجقم الؿضقئة الالمعة، وإلك إرض الؿزهرة 

والؿاء، وإذا كظرت إلك الؽقاكب والـجقم تجد ما يدطق إلك التعجب والتلمؾ، فؽؾ شلء يسقر يف مداره دون 

 (گ گ ڳ ڳ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ) أدكك اختالط، قال تعالك:

، قال البقفؼل: يعـل اكظروا إلك أيات القاضحات والدٓٓت الـقِّرات، وهذا ٕكؽ إذا تلمؾت [343]يقكس: 

هـقفف هذا العالؿ بصرك واطتربهتا بػؽرك، وجدتف كالبقت الؿبـك الؿعد فقف جؿقع ما يحتاج إلقف ساكـف مـ آلٍة 

رُض مبسقصٌة كالبساط والـجقم مت ِؼدة كالؿصابقح، والجقاهر وطتاد، فالسؿاُء مرفقُطُة كالسؼػ الؿرفقع، وإ

مخزوكة كالذخائر، والزروع والـبات مفقلة لؾؿطاطؿ والؿالبس والؿآرب، وصـقف الحققان مسخرة لؾؿراكب 

مستعؿؾة يف الؿرافؼ، واإلكسان كالؿؾؽ الذي يعقش يف هذه الحقاة، ويف هذا دٓلة واضحة طؾك أن العالؿ 

راجع االعتقاد على مذهب أهل السنة ] .ر وتؼدير وكظام وأن لف صاكًعا حؽقًؿا تام الؼدرة بالغ الحؽؿةمخؾقق بتدبق

. تصحيح كنشر أحمد محمد موسى الناشر: حديث أكاديمي، نشاط آباد فيصل آباد، ٚكالجماعة لإلماـ الحافظ أبي بكر البيهقي صػ

 ، [باكستاف

فبعد الـظر يف الؽقن ويف مخؾققاتف وبعد آستؿتاع هبذا الؽقن الجؿقؾ، والتلمؾ يف طجقب صـع اهلل، وٓ َشؽ  

بعد تعرفؽ طؾك هذه الـعؿ وطؾك طظؿة وجالل وكؿال الؿـعؿ، فنكؽ قد ُتـُحس  بالحقاء مـ اهلل تعالك لؿا يراه 

رؤك طؾقف باإلتقان بالؿحرمات وآكرتاث بالؿؽروهات اهلل مـؽ مـ التؼصقر يف حؼف سبحاكف، ولؿا يعؾؿف مـ تج

 يف أوقات الخؾقات...  -وغقرها يف كثقر مـ إوقات خاصة 

 أٓ فاقدر لربؽ قدره، وَخْػ مـ بطش ربؽ بعد حؾؿف طؾقؽ وسرته لؽ..

أدرى  : إذا استؼر لديؽ أن خالؼ الشلء-خاصة-فنذا طؾؿت قدر ربؽ ومدى طظؿتف.. فلوصقؽ بالػرار إلقف  -2

= 
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__________________________ 

بخؾؼف، أطؾُؿ بؿا يصؾحفؿ وبؿا يػسدهؿ، أطؾؿ بؿقاصـ الؼقة والضعػ لديفؿ، فنكف يؾزمؽ أن تسلل هذا الخالؼ 

آٟمزٓق ذم ُمٜمٕمٓمػ اًمِمٝمقات، يمذا يٚمزُمؽ أن شمتقؾمؾ إًمٞمف وأن شمًتٖمٞم٨م سمف وطمده.. أن  ُمـ -أن حيٗمٔمؽ سمحٗمٔمف  -

ن ُيٕمٚمؽ قمًٌدا ًمف وطمده وأن ُيٜمٌؽ قمٌقدي٦م اًمِمٝمقات، وأن وأش اًمٕمٌقدي٦م هلل وطمده»يٛمتـ قمٚمٞمؽ سمٛمٜمتف اًمٕمٔمٞمٛم٦م أٓ وهل 

 وهذا ٓ يتح٘مؼ إٓ سم٤مًمٗمرار إمم اهلل وطمده.. -ظم٤مص٦م آٟمحراوم٤مت اجلٜمًٞم٦م  -حيٗمٔمؽ ُمـ ؾم٤مئر آٟمحراوم٤مت 

راجع تفسير ]. ، ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م ذم شمٗمًػمه[54]اًمذاري٤مت: ﴾ حتىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ىم٤مل ريب ضمؾَّ ؿم٠مٟمف: ﴿

]المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز[ للقاضي/أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي[، تحقيق كتعليق: السيد عبد 

 . [القاهرة، كدار الفكر العربي -( ط. دار الكتاب اإلسالمي ٖٚ/صٗٔالعاؿ السيد إبراهيم )

أي أُمر سم٤مًمدظمقل ذم اإليامن، وضمٕمؾ إُمر سمذًمؽ سمٚمٗمظ اًمٗمرار ًمٞمٜمٌف قمغم أن ش ومٗمروا إمم اهلل»وىمد ٟمٌف اهلل إمم ُمثؾ هذا سم٘مقًمف 

سملم اًمتحذير وآؾمتدقم٤مء، ويٜمٔمر إمم هذا ش ومٗمروا»وراء اًمٜم٤مس قم٘م٤مسًم٤م وقمذاسًم٤م وأُمًرا، طم٘مف أن يٗمر ُمٜمف، ومجٛمٕم٧م ًمٗمٔم٦م 

 .  مل يٛمتٜمع ُمـ اهللاعمٕمٜمك ذم ىمقًمف ]ٓ جمأل ُمٜمؽ إٓ إًمٞمؽ[، ىم٤مل احلًلم سمـ اًمٗمْمؾ: ُمـ ومرَّ إمم همػم اهلل

وًم٘مد ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ُمٜمزًم٦م اًمٗمرار طم٘مٞم٘م٦م اًمٗمرار ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م وهق اهلرب ُمـ رء، إمم رء وهق ٟمققم٤من ومرار 

وومرار إؿم٘مٞم٤مء اًمٗمرار ُمٜمف ٓ إًمٞمف، وأُم٤م اًمٗمرار ُمٜمف إًمٞمف  ،اًمًٕمداء وومرار إؿم٘مٞم٤مء: ومٗمرار اًمًٕمداء اًمٗمرار إمم اهلل 

 .[ٜٙٗ/ٔ]مدارج السالكين .ومٗمرار أوًمٞم٤مئف

راجع تفسير ]البغوم[ ]معالم التنزيل[ ] .﴾ أي ومروا ُمٜمف إًمٞمف واقمٛمٚمقا سمٓم٤مقمتفىئ يئ جب ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ 

 [.الرياض -( ط. دار طيبة ٜٖٚ/ٚلإلماـ/محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوم )

 * ومٞم٤م ُمـ أُمر سم٤مًمٗمرار إمم ُمقٓه ومل ُي٥م!

 وي٤م ُمـ ٟمقدي قمٚمٞمف سم٤مًمتقسم٦م ومل يٜم٥م، ؾمتٜمدم طملم ٓ يٜمٗمع اًمٜمدم وشمٙمٌل اًمدم طملَم شَمِزُل اًم٘مدم، وٓ شمٜمٗمع ؾم٤مقم٦م ُمٜمدٍم.

َ قمغم اعمحرُم٤مت: وؾَمَدَر ذم اًمٖمٗمالت! أٓ شمًتٕمد ىمٌؾ اعمامت؟، أٓ شمتزود ىمٌؾ اًمٗمقات؟  َ ذم اًمقاضم٤ٌمت وَأسَّ ـْ ىَمٍمَّ وي٤م َُم

]الفرار إلى اهلل للشيخ محمد شوماف ؟ اشمف؟ أو ًمؽ اطمتامل ًمتجرع اًمٗمقت وطمناشمفأم ًمؽ اطمتٞم٤مل ذم دومع اعمقت وؾمٙمر

 ط دار ابن عفاف[. ٜالرملي صػ

 ذيمر ٟمٗمًؽ دوًُم٤م سمآوم٤مت وقمقاىم٥م آٟمحراوم٤مت اجلٜمًٞم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة:  -3

 ؾٍل أخرة: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: أهن٤م دمٚم٥م اإلصمؿ واًمٕم٘م٤مب: طمٞم٨م ىمرن اهلل اًمزٟم٤م سم٤مًمنمك وىمتؾ اًمٜمٗمس يمام ذم  -أ

 [. 68]اًمٗمرىم٤من:  ﴾ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

قم٘م٤مب اًمزٟم٤مة دًمٞمؾ قمغم ؿمٜم٤مقم٦م هذا اًمٗمٕمؾ: ومٕم٘م٤مب اًمزٟم٤مة ُمـ همػم اعمحّمٜملم اجلٚمد دون رأوم٦م أو ؿمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ، ىم٤مل  -ب

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  شمٕم٤ممم: ﴿

 [.2]اًمٜمقر:  ﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

= 
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، اًمٌٙمر سم٤مًمٌٙمر ضمٚمد ُم٤مئ٦م وٟمٗمل ؾمٜم٦م، واًمثٞم٥م سم٤مًمثٞم٥م ضمٚمد ظمذوا قمٜمل، ظمذوا قمٜمل، ىمد ضمٕمؾ اهلل هلـ ؾمٌٞماًل : »وىم٤مل 

 ([.ٜٓٙٔ/ٕٔ(، رقم )ٖٙٔٔ/ٖ]ركاق مسلم ) .شُم٤مئ٦م واًمرضمؿ

.  -اًمٖم٤مُمدي٦م وُم٤مقمز  وأُم٤م إذا يم٤من ُمتزوضًم٤م أو ؾمٌؼ وأن شمزوج ومحده اًمرضمؿ ؾمقاء اًمزاين أو اًمزاٟمٞم٦م، وم٘مد رضمؿ 

.([ٜ٘ٙٔ/ٕٕ(، رقم )ٕٕٖٔ-ٕٖٔٔ/ٖ]ركاق مسلم )

ُمـ وضمدمتقه يٕمٛمؾ قمٛمؾ ىمقم ًمقط وم٤مىمتٚمقا : »يمذًمؽ اًمٚمقـمل يًت٠مصؾ ُمـ اعمجتٛمع )اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل سمف(، ىم٤مل 

(، ٙ٘ٗٔلترمذم )(، كإٙٗٗ]ركاق أبو داكد ) .شٛم٦م وم٤مىمتٚمقه واىمتٚمقا اًمٌٝمٞمٛم٦ماًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل سمف، وُمـ وضمدمتقه وىمع قمغم هبٞم

 . ([ٜٚٗٔ-ٚٚٔٔ(، كصحيح سنن الترمذم )ٕٕٚ٘(، )ٜٛ٘ٙ(، كصححه األلباني في صحيح الجامع )ٕٔٙ٘كابن ماجه )

٤م، وىمٞمؾ: يرضمؿ: حُيرق سم٤مًمٜم٤مر، وىمٞمؾ: يرُمك ُمـ أقموصٍة احلد فِقضل ًً ]انظر )سبل السالـ( لإلماـ/محمد إسماعيل  .غم سمٜم٤مء ُمٜمٙم

 .(، ط. دار الجيل[ٕ٘ٛٔ - ٕٗٛٔ/ٗاألمير الصنعاني )

اًمٗمقاطمش دمٚم٥م اخلزي، وشمقضم٥م اًمٗم٘مر، وشم٘مٍم اًمٕمٛمر، وشمٙمًق ص٤مطمٌٝم٤م ؾمقاد اًمقضمف، يمذًمؽ وم٢مٟمف يقرث اعم٘م٧م  -ضمـ

سملم اًمٜم٤مس، ويِمت٧م اًم٘مٚم٥م ويٛمروف إن مل يٛمتف، وُيٚم٥م اهلؿ واحلزن واخلقف، وًمذًمؽ ذع ومٞمف اًم٘متؾ قمغم أؿمٜمع 

]راجع )الداء كالدكاء( لإلماـ ابن  .ة واحلٞم٤مء وإظمالق اًمٗم٤موٚم٦مًمٖمػماًمقضمقه وأومِمحٝم٤م وم٠مصٕمٌٝم٤م، يمذًمؽ وم٢مٟمف يذه٥م سم٤م

ط. دار التراث بالمدينة المنورة، كانظر )دليل األنفس بين القرآف الكريم كالعلم الحديث( لألستاذ/توفيق  ٕٙٛالقيم الجوزية ص
 .ط. دار السالـ للطباعة كالنشر بالقاهرة[ ٓٔٗمحمد عز الدين ص

ـم٤مًم٥م اًمٚمذات ُمـ همػم طمؾ ُمتِمٌف سم٤مًمٌٝم٤مئؿ، واًمٕم٤مىمؾ ٓ »ْمٞمٕم٦م ًمألظمالق: ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ طمزم: أن اًمٗمقاطمش ُم -د

يٖمتٌط سمّمٗم٦م يٗمقىمف ومٞمٝم٤م ؾمٌع أو هبٞمٛم٦م أو مج٤مد، وإٟمام يٖمتٌط سمت٘مدُمف ذم اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمتل أسم٤مٟمف اهلل شمٕم٤ممم هب٤م قمـ اًم٤ًٌمع 

جع )األخالؽ كالسير في مداكاة النفوس لإلماـ/ابن حزـ ]را .شز اًمذي يِم٤مرك ومٞمف اعمالئٙم٦مواًمٌٝم٤مئؿ واجلامدات، وهل اًمتٛمٞمٞم

 .ـ[ٜ٘ٛٔبتصرؼ ط. دار الكتب العلمية  ٜٔ، ٛٔص

 وم٢مذا و٤مقم٧م إظمالق هٚمؽ اإلٟم٤ًمن ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمرة.

 دم افدٕٔا: 

اعمريرة ٟمحراوم٤مت اجلٜمًٞم٦م ظمٓمر قمغم ىمقة إُم٦م اًمٕمًٙمري٦م طمٞم٨م شمْمٕمػ اجلًؿ وشمٜمٝمٙمف، ودًمٞمؾ ذًمؽ: دمرسم٦م ومرٟم٤ًم آ -أ

طمٞم٨م أدى آٟمحراف اجلٜمز ذم اجلٞمش اًمٗمرٟمز إمم اوٛمحالل ىمقاهؿ اجلًدي٦م، وشمدرضمٝم٤م إمم اًمْمٕمػ يقًُم٤م ومٞمقًُم٤م، 

ومٛمٜمذ أوائؾ اًم٘مرن اًمٕمنميـ وطمٙم٤مم اجلٞمش اًمٗمرٟمز يت٤ًمهٚمقن ذم ذوط ُمًتقى اًم٘مقة اًمٌدٟمٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦م ذم اعمتٓمققم٦م 

احلٙمقُم٦م إمم أن شمٕمٗمٞمٝمؿ ُمـ اًمٕمٛمؾ، وشمٌٕمثٝمؿ إمم اعمًتِمٗمٞم٤مت  ًمٚمجٜمد اًمٗمرٟمز، وم٘مد يم٤من قمدد اجلٜمقد اًمذيـ اوٓمرت

ذم اًمًٜمتلم إوًملم ُمـ ؾمٜملم احلرب إومم إلص٤مسمتٝمؿ سمٛمرض اًمزهري مخ٦ًم وؾمٌٕملم أًمًٗم٤م، واسمتكم هبذا اعمرض ذم آن 

 عودية، جدة[.ط. الدار الس ٕٓٔ، ٔٓٔ]راجع رسالة الحجاب ألبي األعلى المودكدم ص. ( ضمٜمدًي٤م ذم صمٙمٜم٦م ُمتقؾمٓم٦م242واطمد )

فمٝمقر إُمراض واٟمتِم٤مره٤م ذم اجلًؿ سم٥ًٌم )آٟمحراوم٤مت اجلٜمًٞم٦م(: يمٛمرض اًمزهري، )واًمًٞمالن(،  -ب

]انظر: )مشكالت الشباب الجنسية كالعاطفية تحت ضوء الشريعة اإلسالمية( لألستاذ/عبد  .ٜمقًمقُم٤م إرسمٞم٦م(، و)اإليدز(و)اجلزاي

ط. دار الشركؽ[. ٜٗٔ، ٛٗٔالرحمن كاصل ص

= 
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اضمتٜم٥م اًمٗمتـ وأؾم٤ٌمهب٤م: إنَّ ومتـ اًمِمٝمقاِت ظمٓمػمٌة ًمٙمثرة أؿمٙم٤مهل٤م وشمٕمدد صقره٤م، ُمـ أضمِؾ ذًمؽ يم٤من ُمـ اًميوري -4 

احلٔمر ُمٜمٝم٤م واًمٗمرار ُمـ ذوره٤م سمؾ ص٤مر ُمـ احلتٛمل عمـ أراد ًمٜمٗمًف اًمٜمج٤مة ُمٜمٝم٤م أن يًٕمك ضم٤مهًدا ٓخت٤مذ إؾم٤ٌمب 

 اًمقاىمٞم٦م ُمٜمٝم٤م، واًمٗمرار ُمـ همقائٚمٝم٤م.

ففركا إلى ]» .اًمتقسم٦م ُمٜمٝم٤م سمٕمد اًمتٚمقث هب٤ميٕمٜمل: دومٕمٝم٤م ىمٌؾ وىمققمٝم٤م واًمًالُم٦م ُمٜمٝم٤م سمٕمد وىمققمٝم٤م و * واًمٗمرار ُمـ اًمٗمتـ

 .ط دار طيبة[ ٖٔٓللشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل صػ« اهلل

واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٗمتـ وأؾم٤ٌمهب٤م ٓ يٛمٚمٙمف  * أظمل اًمِم٤مب ي٤م ُمـ شمٕمٞمش ذم أضمقاء اًمٗمتـ.. اقمٚمؿ أن اًمث٤ٌمَت قمغم احلؼ واًمٕمّمٛمف

ؾمقى رسمؽ وم٤مؾم٠مًمف اًمتثٌٞم٧م، وأيمثر ُمـ اًمتيع واًمدقم٤مء ذم أوىم٤مت اإلضم٤مسم٦م وأُم٤ميمٜمٝم٤م ومٝمذا سم٤مٌب قمٔمٞمؿ ُمـ أسمقاب 

ىم٤مل طمدصمٜم٤م زيد اسمـ صم٤مسم٧م قمـ  اًمتقومٞمؼ، وُمٜم٤مرة ُمْمٞمئ٦ٍم ُمـ ُمٜم٤مرات اًمٜمج٤مة ُمـ اًمٗمتـ، ومٕمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

. سم٤مهلل ُمـ اًمٗمتـ ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ! ىمٚمٜم٤م ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمٗمتـ ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ شمٕمقذوا»ىم٤مل:  رؾمقل اهلل 

(، كقاؿ المباركفورم في تخريج السنن، كأصله عند اإلماـ مسلم في الفتن انظر صحيح مسلم ٖ٘/٘ٔ]أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )

  .([ٕٚٙٛحديث رقم )

اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ »يم٤من يٕمٚمٛمٝمؿ هذا اًمدقم٤مء يمام يٕمٚمٛمٝمؿ اًمًقرة ُمـ اًم٘مرآن  أن رؾمقل اهلل  وقمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس 

. شسمؽ ُمـ قمذاب ضمٝمٜمؿ، وُمـ قمذاب اًم٘مؼم، وأقمقذ سمؽ ُمـ ومتٜم٦م اعمًٞمح اًمدضم٤مل وأقمقذ سمؽ ُمـ ومتٜم٦م اعمحٞم٤م واعمامت

 ([.ٜٔٓٚ]ركاق البخارم ) ش.قم٤مئذ سم٤مهلل ُمـ ذور اًمٗمتـ»قمـ اًمٜمٌل ىم٤مل:  ، وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ [ُمتٗمؼ قمٚمٞمف]

 يمٞمػ ٟم٘ميض قمغم اًمزٟم٤م واًمٚمقاط واًمًح٤مق قمٛمٚمٞم ٤م؟!

إذا يمٜم٧م ذم اجل٤مُمٕم٦م أن دمتٜم٥م أؾم٤ٌمب اًمٗمتـ ومٚم٘مد ذيمر اسمـ اجلقزي قمـ سمٕمض أؿمٞم٤مخ  -ٓ ؾمٞمام  -قمٚمٞمؽ أظمل اًمِم٤مب 

ـْ أقمٓمك أؾم٤ٌمب اًمٗمتٜم٦م ُمـ ٟمٗمًف، مل يٜم٩ُم أظمًرا وًمق يم٤من ضم٤مهًدا ط. دار  ٕٓٔصػ]ذـ الهول البن الجوزم . اًمِم٤مم أهنؿ ىم٤مًمقا: َُم

  .اليقين[

َر ُمٜمٝم٤م رؾمقل اهلل ومٛمثاًل   شُم٤م شمريم٧م ومتٜم٦م سمٕمدي أرض قمغم اًمرضم٤مل ُمـ اًمٜم٤ًمء»سم٘مقًمف:  : ومتٜم٦م اًمٜم٤ًمء ومتٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م طَمذَّ

ـْ ذًمؽ: أْن ُيتٝمد ذم همض سمٍمه قمـ [متفق عليه] ـْ اسمُتغم سمٗمتٜم٦م اًمٜم٤ًمء ومٚمٞمجتٝمد ذم اضمتٜم٤مب اًمٗمتـ وأؾم٤ٌمهب٤م، وُِم ، وَمَٛم

٤ًمء طمتك ٓ يً٘مط ذم طم٤ٌمئٚمٝمـ، وٓ ُيّم٤مب سمًٝم٤مم إسمٚمٞمس اًمٚمٕملم، وُمـ ذًمؽ أيًْم٤م: شمرُك اًمٜمٔمر إمم إضمٜمٌٞم٤مت ُمـ اًمٜم

]راجع ]حكم اإلسالـ في كسائل اإلعالـ[ للشيخ/عبد اهلل  .آٟمؽمٟم٧مصقرهـ ؾمقاء يم٤من ذم اًمتٚمٗم٤مز أو اًمٙمٛمٌٞمقشمر أو قمؼم ؿمٌٙم٦م 

 .ط. دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع[ ٜٗ، ٛٗ، ٓٔ، ٜ، ٛناصح علواف ص

وأٓ ي٘مرأ اًمرواي٤مت اجلٜمًٞم٦م أو اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م اعمثػمة، وأن هيجر ىمراءة اًم٘مّمص اًمروُم٤مٟمًٞم٦م وىمّمص احل٥م واًمٕمِمؼ  

قران اًمِمٝمقة، واًمتحرز ُمـ ُمِم٤مهدة )اعمًٚمًالت(، وسمراُم٩م )ؾمت٤مر واجلٜمس اًمتل شم١مدي إمم إصم٤مرة اًمٖمرائز وصم

(، LBC) ]راجع فتول الشيخ/عبد الرحمن بن ناصر البراؾ عن حكم متابعة برنامج )ستار أكاديمي( على قناة أيم٤مديٛمل( وهمػمه.

ي التحذير من برنامج )ستار أكاديمي( كالقنوات التي تعرض )الفيديو كليب(، كانظر )بياف اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء( ف
 .كما شابهه من البرامج، كهو منشور على الشبكة العنكبوتية اإلنترنت[

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وُمـ ذًمؽ أيًْم٤م: اطمذر ومتٜم٦م اهل٤مشمػ اعمحٛمقل وحم٤مدصم٦م اًمٗمتٞم٤مت ًمٖمػم طم٤مضم٦م مم٤م ُير إمم آومتت٤من سم٤مًمٜم٤ًمء واًمقىمقع ذم احلرام 

ًٓ  ومٞمٕم٘م٥م ذًمؽ ظمراب ذم اًمٌٞمقت، ووم٤ًمد ذم إقمراض، ]راجع  ه٤مشمٗمٞم ٤م. ومٙمؿ ُمـ هتٍؽ ًمألقمراض يم٤مٟم٧م سمدايتف اشمّم٤م

  .الرياض[ -]أدب الهاتف[ للعالمة/بكر أبو زيد ط. دار العاصمة 

يمذًمؽ ومتحٗمظ ُمـ آظمتالط سم٤مًمٜم٤ًمء ذم اعمج٤مُمع اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م واخلٚمقة هبـ ؾمقاء يم٤من ذًمؽ ذم اجل٤مُمٕم٤مت أو 

اًمدروس، اًمِمقاـمئ واعمٜمتزه٤مت مم٤م ي١مدي إمم اٟمتِم٤مر اًمٕمالىم٤مت  اعمًتِمٗمٞم٤مت أو احلدائؼ أو إؾمقاق، أو أُم٤ميمـ

]أنصح بقراءة رسالة )االختالط.. تحرير.. كتقرير.. كتعقيب( للشيخ/عبد العزيز  اعمحرُم٦م قمغم يم٤موم٦م أؿمٙم٤مهل٤م وصقره٤م.

 .الطريفي ط. دار طيبة الخضراء بالرياض[

تؼمج واًمًٗمقر وإسمداء اًمزيٜم٦م، واًمٖمزل اعمٕمٚمـ سملم يمذًمؽ وم٤مطمذر اًمًػم ذم ـمرٍق شمٙمثر ومٞمٝم٤م دمٛمٕم٤مت اًمٜم٤ًمء طمٞم٨م اًم

اعمراه٘ملم، وىمد ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أٟمف ٓ ُيقز ارشمٞم٤مُد إُم٤ميمـ اًمتل ُيِم٤مهُد ومٞمٝم٤م اعمٜمٙمر وٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مره إٓ 

 . ([ٜٖٕ/ٕٛ]مجموع الفتاكل ) ًميورة ذقمٞم٦م

، وىمد سمٞمٜم٧م ومْم٤مئؾ همض اًمٌٍم اؾمتٓمٕم٧م إمم ذًمؽ ؾمٌٞماًل ُم٤م  -وُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد قمٚمٞمؽ سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل، وهمض اًمٌٍم 

 يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 واضمتٝمد ذم حت٘مٞمؼ اًمٕمٗم٦م سم٤مًمّمدم، ومم٤مرؾم٦م اًمري٤مو٦م، وآطمؽماز ُمـ هتؽ ؾمؽم اًمٜم٤ًمء.

 ٙٔ، ٘ٔناصح علواف صد/عبد اهلل « اإلسالـ كالجنس»]راجع رسالة . احلرص قمغم اًمزواج احلالل، وإظمذ سم٠مؾم٤ٌمسمف اعمت٤مطم٦م واعم٤ٌمطم٦م

لألستاذ/عادؿ عبد المنعم أبو العباس. « ط. دار السالـ للطباعة كالنشر كالترجمة/كانظر كتاب )الزكاج كالعالقات الجنسية في اإلسالـ
ير ط. دار الكوثر للكتب اإلسالمية، كرسالة )تحذ ٕٔٚ، ٕٓٚكانظر في هذا: كتاب )صور من الطغياف المعاصر( د/سعيد عبد العظيم ص

كالة األمور من المغاالة في المهور( تأليف/محمد بن موسى البيضاني، تقديم الشيخ/مقبل بن هادم الوادعي ط. مكتبة التوعية 
 .اإلسالمية إلحياء التراث اإلسالمي[

 وطمتك ٟم٘ميض قمغم اًمٚمقاط واًمِمذوذ اجلٜمز: 

  :وم٢مٟمٜم٤م ٓسمدَّ وأن ٟمجتٜم٥َم هذه اًمٗمتٜم٦م وأؾم٤ٌمهب٤م وهل

 اعمٞمققم٦م، واًمتخٜم٨م اًمذي اسمتغم سمف سمٕمض اًمِم٤ٌمب يمٛمـ يٓمٞمؾ ؿمٕمره إمم ُمٜمٙمٌٞمف شمِمًٌٝم٤م سم٤مًمٜم٤ًمء. -1 

2-  ًٓ ـْ يٚمٌس سمٜمٓم٤م  ؾم٤مىمًٓم٤م أو وٞمً٘م٤م أو ؿمٗم٤موًم٤م واصًٗم٤م ًمٌدٟمف. َُم

ـْ يتٙمن ويتاميؾ ذم ُمِمٞمتف، ويٚمٌس اًمذه٥م واحلرير وي٠ميمؾ اًمٕمٚمؽ يم٤مًمٜم٤ًمء. -3  َُم

 ...ٌقه٦م، أو اعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اعمِمٌقه٦مُمـ ي٘مقم سم٤مًمؽمدد قمغم إُم٤ميمـ اعمِم -4

-ُمـ يٙمثر ُمـ اًمًٗمر إمم سمالد اًمٙمٗم٤مر، اًمتل شمتٌٜمك ُمثؾ هذه آٟمحراوم٤مت اًمتل ٓ ي٘مٌٚمٝم٤م إٟم٤ًمن ُمٝمام يم٤مٟم٧م دي٤مٟمتف،  -5

ذم اًمٌالد اًمتل اؾمتٓم٤مع ومٞمٝم٤م اعمثٚمٞمقن شم٠مؾمٞمس مجٕمٞم٤مٍت رؾمٛمٞم٦م حتٛمك زواج اًمِمقاذ، وشمٜمٔمؿ قمٛمٚمٝمؿ اًم٘مٌٞمح،  -ظم٤مص٦م

 ٟمِم٤مط هذه اجلٛمٕمٞم٤مت قمغم اًم٤ٌمًمٖملم وم٘مط سمؾ أصٌح إشمٞم٤مُن اًمّمٖم٤مر ذم أُمريٙم٤م ُمٕمرووًم٤م وُمٍمطًم٤م سمف، وًمف وٓ ي٘متٍْم 

أًمػ ـمٗمؾ ذم أهمراض  24444، سمؾ وذم ٟمٞمقيقرك يًتٖمؾ أيمثر ُمـ -ذيٓم٦َم اًمؽمايض سملم اًمٓمروملم  -مجٕمٞم٤مٌت ظم٤مص٦م 

  )مقاؿ أندية الشواذ تهدد المجتمع([ ٖصػ، ٙٗٔ]انظر صحيفة المسلموف عدد  ضمٜمًٞم٦م سمقاؾمٓم٦م ذيم٤مت اًمدقم٤مرة اعمٜمٔمٛم٦م

= 
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ومـ طجقب اكحرافات همٓء أن تجرأ أحدهؿ وصؾب تدريس مـاهج الشذوذ الجـسل يف الؿدارس لؾطالب 

كلسؾقب جديد لؾحقاة، واجرتأ بعضفؿ ممخًرا فطالبقا بقضع مقاد يف الدستقر تؽػؾ لفؿ حرية التؿتع الجـسل، 

 . وقضاء القصر بالطريؼة التل تسعدهؿ

]راجع كتاب )األمراض  * هذه سمٕمض إؾم٤ٌمب اًمتل شم٤ًمقمد ه١مٓء اًمِم٤مذيلم قمغم اىمؽماف ومٕمٚمتٝمؿ أصمٛم٦م ُمـ همػم رادٍع.

]راجع ، الرياض[ -ط. دار عالم الكتب للنشر كالتوزيع  ٚٛإلى ص ٜٖالجنسية عقوبة إلهية( تأليف د/عبد الحميد القضاة من ص
 .ط دار المنارة الجديدة[ ٜ٘، ٚٗصػ زألستاذ محمد على الباكتاب األمراض الجنسية أسبابها كعالجها ل

ـْ فإلٕسان شقى اإلشالم!!! يراد ُمثؾ هذه آطمّم٤مئٞم٤مت قمـ اعمجتٛمع اًمٖمريب ٓ يٕمٜمل أن اعمِمٙمالت ٓ ختص إإن  َم

اعمجتٛمع اعمًٚمؿ، وم٢من اًمٕم٤ممل اًمٞمقم ُيَٕمدُّ ىمري٦م واطمدة ًمٕمٛمؼ اًمّمالت واعمّم٤مًمح اعمِمؽميم٦م، وؾمٝمقًم٦م اعمقاصالت 

وآشمّم٤مٓت سم٠مٟمقاقمٝم٤م مم٤م يٜمذر سم٤مطمتامل اٟمتِم٤مر ُمثؾ هذه اجلرائؿ اًمِمٜمٞمٕم٦م سملم أوؾم٤مط اعمًٚمٛملم سمّمقرة يمٌػمة، وٓ 

 يٕمٜمل ذًمؽ ظمٚمق سمٕمض اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ هذه اًمٗم٤مطمِم٦م اعمٛم٘مقشم٦م واًمتل شمٔمٝمر ذم يمؾ جمتٛمع ُمع ومروق ذم اًمٜم٦ًٌم.

ـْ ٓ شمٜم٧ٌم ًمف حلٞم٦ٍم وهق ذو ؿمٙمؾ مجٞمؾ( وجم٤مًمًتٝمؿ ورسمام ىم٤مم * ًم٘مد اسمُتغم سمٕمُض اعمًٚمٛملم سم٤معمٞمؾ إمم اعمُرد: )وإُم رد هق َُم

سم٤مًم٤ًمًم٥م »سمٕمض اعمٜمحروملم ضمٜمًٞم ٤م سمٕمٛمؾ هذه اًمٗمٕمٚم٦م اًم٘مٌٞمح٦م ُمع أطمد ه١مٓء إذا حت٘مؼ ُم٤م هق ُمٕمروف قمٜمدهؿ 

 ش.واعمقضم٥م

 احلِقل افقاؿًٔة هلذه ادنُِة: 

ٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م ًمٚمتقىمل هب٤م ُمـ هذه اًمٗمٕمٚم٦م اًم٘مٌٞمح٦م وُمـ هل ىم٤مقمدشمٜم٤م اًمتل شمش ؾمد اًمذرائع»إن ىم٤مقمدة اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمٛم٦م 

 ذًمؽ: شمرسمٞم٦م اًمقًمد اعمًٚمؿ قمغم اًمرضمقًم٦م واًمِمج٤مقم٦م وقمغم ُمٕم٤مين اًمٗمْمٞمٚم٦م واًمٓمٝمر.

شمرسمٞم٦م إضمٞم٤مل اًمّم٤مقمدة قمغم آطمتٗم٤مظ سم٠مظمالىمٝم٤م اإلؾمالُمٞم٦م وؾمٛمتٝم٤م اإلؾمالُمل سمٕمٞمًدا قمـ اًمتِمٌف سم٤مًمٜم٤ًمء أو شم٘مٚمٞمد  -1

 ذم أطمقاهلؿ وطمٞم٤مهتؿ اخل٤مص٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع. اًمٖمرسمٞملم ذم ًم٤ٌمؾمٝمؿ أو حم٤ميم٤مهتؿ

ٓ ؾمٞمام  -اًمت٠ميمد ُمـ قمدم وضمقد ظمٚمقة سملم اًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض، وأَّٓ يٓمٚمَع أطمد ُمٜمٝمؿ قمغم قمقرة إظمقاٟمف  -2

 ش.اجلٞمؿ»ذم اًمٜمقادي وُمرايمز اًمِم٤ٌمب وُمرايمز  -

جم٤مًم٦ًم اعمردان ويٜمٝمقن قمـ طمْمقره إمم طمٚم٘مٝمؿ اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ جم٤مًم٦ًم اعمردان.. وهلذا يم٤من سمٕمض اًمًٚمػ حيذرون ُمـ  -3

 ظمِمٞم٦م اًمٗمتٜم٦م سمف، وىمد َٟمصَّ اسمـ ىمداُمف ذم اعمٖمٜمل قمغم: أن إُمرد واًمذي خُي٤مف اًمٗمتٜم٦م سم٤مًمٜمٔمر إًمٞمف مل َُيُْز شمٕمٛمد اًمٜمٔمر إًمٞمف.

 . ط دار الكتاب العربي بيركت[.ٖٙٗ/ٚ]راجع المغنى البن قدامة 

من المعلوـ أنه ما أنزؿ اهلل من داٍء إال كأنزؿ ] همػمه٤م ٟمٗمًف قمغم ـمٌٞم٥م ُمًٚمؿ أُملم صم٘م٦م. ٓ ُم٤مٟمع ُمـ قمرض اعمٌتغم سم٤معمثٚمٞم٦م أو -4

أف الشرع المحكم أمر باألخذ باألسباب الشرعية كالكونية لعالج مثل هذق  -كال شك-اهلل له دكاء، علمه من علمه، كجهله من جهله، 
 .التي تحدث تأثيرنا كبيرنا على أكلئك المنحرفيناألمراض كتلك االنحرافات، فمن األساليب الشرعية الدينية 

(، كسورة ٘ٚٔ-ٓٙٔ( كسورة )الشعراء( آية )ٖ٘-ٕٛأسلوب ضرب األمثاؿ )كقصة قوـ لوط( الوارد ذكرها في سورة العنكبوت آية )
للذم  حكحوارق  (، كحوارق المقنعٖٗ-ٖٕآية ) -خاصة-(، كأسلوب القصة التي تشرح العفاؼ كما في قصة يوسف ٖٛ-ٓٛ)هود( آية )

(، كاألمر ٖٓٚ( كصححه األلباني في السلسلة الصحيحة )ٕٚ٘، ٕٙ٘/٘جاء يستأذنه في الزنا.. كما في الحديث الذم ركاق أحمد )

 مع الفضل بن عباس.  بالمعركؼ كالنهي عن المنكر كما فعل

= 
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مم٤م أدى إمم سف اًمِم٤ٌمب قمـ اًمزواج، واٟمتِم٤مر دور اًمٚمٝمق واعمجقن اًمتل ي٘مّمده٤م ُمردة 

__________________________ 

)اللواط  -خاصة-ديدة في عالج هذق األمراض كال مانع من االستفادة من العلم التجريبي الحديث كطرقه كأساليبه التخصصية الج
 كالسحاؽ( لكن بشرطين: 

 ( أف يقوـ بهذا األمر طبيب مسلم ثقة ديِّن.ٔ)
( أف يستخدـ كسائل كأساليب مشركعة كمباحة أثناء عالجه كأنصح بمراجعة بعض األبحاث المعنية على العالج: )شفاء الحب( للدكتور ٕ)

رنامج حياة، )مع الحذر من فكر الكاتب كبعض أساليب عالجه التي قد تصطدـ بالشريعة ط. ب ٜٚٔإلى ص ٜٛأكسم كصفي من ص
اإلسالمية، ك)برنامج المقبلين على الزكاج.. دكرة )حصانة العالقة الحميمية( للدكتور/عمرك أبو خليل ط. مركز االستشارات العائلية 

م د/ياسر عبد القوم، كهو منشور على الشبكة العنكبوتية باألسكندرية، ككتاب )عودة للحياة( لألستاذ/محمد دركيش، تقدي
 [.اإلنترنت(

وأظمػًما: وم٢مٟمف يٚمزم أسم٤مء آضمتٝم٤مد حلامي٦م أوٓدهؿ ُمـ اًمِم٤مذيـ سمٓمرٍق أظمرى ُمٜمٝم٤م: أٓ يًٛمح ًمألوٓد أن يْمٓمجٕمقا 

ذم اعمْم٤مضمع طمتك سمجقار سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض، وأٓ يٚمتحٗمقا سمٚمح٤مٍف واطمد، سمؾ ُي٥م، قمغم أسم٤مء أن يٗمرىمقا سملم أسمٜم٤مئٝمؿ 

 [.ط. دار طيبة الخضراء ٕٙ، ٕ٘راجع رسالة )معاناة شاب( للشيخ/فهد العمارم ص] ًمق يم٤من ه١مٓء إظمقة ُمـ اًمٜم٥ًم.

يمام شمديـ شمدان: وم٢من ُمـ احلٚمقل اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًمتل شمدومع ه١مٓء اعمٜمحروملم ًمٚمٌٕمد قمامَّ هؿ ومٞمف ُمـ اًمٖمقاي٦م واًمْمالل شمذيمػمهؿ  -4

: يٜمت٩م قمـ اخلٌٞمث٦م وإوسمئ٦م اًمٗمت٤ميم٦م واًمتل شمٜمت٩م قمـ ارشمٙم٤مب ُمثؾ هذه اجلرائؿ ومٛمثاًل دوًُم٤م سمخٓمقرة هذه إُمراض 

ارشمٙم٤مب هذه اًمٗمقاطمش ُمْم٤مر  ضمًٞمٛم٦ٌم يمثػمة أىمٚمٝم٤م آسمتالء سمٛمرض ٟم٘مص اعمٜم٤مقمف )اإليدز( ذًمؽ اعمرض اًمٗمت٤َّمك اًمذي مل 

ضمف، واٟمتِم٤مر اًمزهري أو ُمرض اًمًٞمالن إمم َُيِْد ًمف اًمٕم٤مملُ دواًءا ٟم٤مضمًح٤م رهمؿ اًمًٕمل احلثٞم٨م واعمح٤موٓت اًمٙمثػمة ًمٕمال

همػم ذًمؽ ُمـ إُمراض اخلٌٞمث٦م، يمذًمؽ وم٢من اًمقاطمد ُمـ ه١مٓء )اًمزٟم٤مة أو اًمٚمقـمٞملم( ًمق أدرك )أن اجلزاء ُمـ ضمٜمس 

اًمٕمٛمؾ، إذ أٟمف وٓ ؿمؽ يمٚمام ارشمٙم٥م احلرام ُمع اًمٜم٤ًمء ويمٚمام ومٕمؾ أومٕم٤مل اًمٕم٤مسمثلم، ،أن هذا ىمد يرد ًمف ذم زوضمف أو اسمٜمتف أو 

 ئف أو أهشمف، عم٤م دمرأ قمغم ُمثؾ هذه إومٕم٤مل.أسمٜم٤م

أظمل -ومٞم٤م قمٌد اهلل: إن اهلل شمٕم٤ممم ىم٣م وٓ رادَّ ًم٘مْم٤مءه، وطَمَٙمَؿ وٓ رادَّ حلٙمٛمف أٟمف يمام شمديـ شمدان... وم٤محلذر احلذر 

 ُمـ ومتـ واًمِمٝمقات، واهلل اهلل ذم ـم٤مقم٦م رب إرض واًمًاموات... -اًمِم٤مب

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمدور احلٙمقُمل: 

قَمَف وم٢مٟمف ُي٥م قمغم  اًمٜمٔم٤مم احل٤ميمؿ ؾمد اًمًٌؾ واًمثٖمرات اًمتل شُمًٝمؾ هذه اًمٗمٕمٚم٦م، واؾمتت٤مسم٦م أصح٤مهب٤م صمؿ إىم٤مُم٦م احلد اًمذي َذَ

اهلل قمغم ُمرشمٙمٌل هذه اًمٗمٕمٚم٦م اًمِمٜمٞمٕم٦م ]يم٘متؾ اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل سمف دون اًمٜمٔمر إن يم٤من حمّمٜم٤ًم )ُمتزوضًم٤م( أو همػم حمّمـ 

أنصح شبابنا المخركع ] يؾ ُمٕم٤مين اًمرضمقًمف ُمـ اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل سمف.ٕن هذه اًمٗمٕمٚم٦م شُمٗمًد وم٤ًمًدا يمٌػًما ذم إرض، وشمز

الجرائم »د/محمد حسين الذهبي ط. مكتبة كهبة، ككتاب « أثر الحدكد الشرعية على استقرار المجتمع»بكالـ العلمانيين بمراجعة كتاب 
نظاـ التحريم كالعقاب في »، ككتاب ٜٗص -هػ ٜٖٗٔتأليف/توفيق علي كهبة.. هدية مجلة األزهر « كالعقوبات في الشريعة اإلسالمية

ط. مؤسسة  ٛٛإلى ص ٙٚتأليف المستشار/علي علي منصور من ص« الدية -القصاص  -اإلسالـ مقارننا بالقوانين الوضعية )الحدكد 
بكر بن عبد اهلل أبو الحدكد كالتغريرات عند ابن القيم )تأليف الشيخ العالمة »الزهراء لإليماف كالخير بالمدينة المنورة، ككتاب 

تأليف د/محمد بن عبد اهلل الحريرم ط. ماسة اإلماـ محمد « السجن كموجباته في الشريعة اإلسالمية»ط. دار العاصمة، ككتاب « زيد
ط. المعارؼ  ٖٗتأليف الغزالي خليل عيد ص« الحدكد الشرعية كأثرها في تحقيق األمن كاالستقرار للمجتمع»بن سعود، كانظر كتاب 

إلى  ٓٚتأليف/عيسى بن عوافي بن عبد الواحد من ص« تقرير المثوبة ببياف أحكاـ تنفيذ العقوبة»نظر رسالة دكتوراق بعنواف كا
 (.. توزيع دار ابن الجوزمٜٚص
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 اإلٟمس واًمتل شمٕمٛمؾ قمٛمٚمٝم٤م ذم شمقهلم رسم٤مط احلٞم٤مة واًمٕمٗم٦م ذم اًمٜم٤مس.

يمذًمؽ وم٢من اٟمتِم٤مر اعمِم٤مهد اعمثػمة شمٗم٘مد اإلٟم٤ًمن زُم٤مُمف، ويٗمًؼ قمـ أُمر رسمف، ويٓمٛمح إمم 

 احلرام.

إسمقاب اعمٖمٚم٘م٦م، وشمقىمظ اًمٗمتـ اًمٜم٤مئٛم٦م، ويٜمٍمف  وذم فمؾ اعمًٙمرات واعمخدرات شمٗمتح

 اًمٜم٤مس إمم أًمقان اًمٜمزوات ومتتٝمدم إه، وشم٘مقض اًمٌٞمقت.

 : افٍجقة افقاشًة بغ أباء وإبْاء: ٕحرافآمـ أشباب  -4

اعمٕمٚمقم سمداه٦م أن اإلٟم٤ًمن إذا اٟمت٘مؾ ُمـ ـمقٍر إمم ـمقٍر وم٢مٟمف ختتٚمػ ىمقاه، وىمدراشمف،  ُمـ

 وُمداريمف، وقمٚمقُمف، ودم٤مرسمف، وقمقاـمٗمف.

وشمٕمد ومؽمة اًمِم٤ٌمب أُمٞمز أـمقار طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن، ويٕمد اًمِم٤ٌمب أهؿ ذائح اعمجتٛمع، ٕهنؿ 

سمٕمد -ٟمج٤مح ظمٓمٓمٝم٤م ىم٤مئؿ وإن ؿم٤مريمقا ذم احل٤مرض إٓ أهنؿ سمٜم٤مة اعمًت٘مٌؾ، سمؾ إن سمٜم٤مء إُم٦م و

 قمغم ؾمقاقمد اًمِم٤ٌمب اًم٘مقي٦م وأذه٤مهنؿ اًمٗمتٞم٦م. -ومْمؾ اهلل

وم٤مًمِم٤ٌمب ذم اعمجتٛمع يٕمؼم قمـ شمٚمؽ اًمٗمئ٦م اًمتل شمتًؿ سم٠مقمغم درضم٦م ُمـ اًمٜمِم٤مط واحلٞمقي٦م، 

وذًمؽ ُمـ طمٞم٨م ظمّم٤مئّمٝم٤م اعمتٗمردة، همػم أن اًمِم٤ٌمب قم٤مدة ٓ يدرك أن اًمقؾمط آضمتامقمل 

ًٓ اعمحٞمط سمف ًمٞمس ٟمت٤مج ٟمِم٤مط ومح٥ًم سم ُمـ أن  ؾ هق ٟمت٤مج ٕٟمِمٓم٦م ىم٤مُم٧م هب٤م أضمٞم٤مل ؾم٤مسم٘م٦م، وسمد

 يٌدأ اًمِم٤ٌمب ُمـ طمٞم٨م اٟمتٝمك أظمرون يريد أن يٌدأ سمداي٦م ىمقي٦م وضمديدة.

وىمد شمٙمقن هذه اًمٔم٤مهرة هل اعم١ًموًم٦م قمـ اًمٍماقم٤مت واًمتٜم٤مىمْم٤مت سملم إؾم٤مًمٞم٥م اًمت٘مٚمٞمدي٦م 

 ًمٚمحٞم٤مة، وإؾم٤مًمٞم٥م اجلديدة اًمتل يًٕمك اًمِم٤ٌمب إمم شمقيمٞمده٤م.

 : مرحِة افنباب وافكاع افٍْز

ُمرطمٚم٦م اًمِم٤ٌمب هل ُمرطمٚم٦م إزُم٤مت واًمٍماع اًمٜمٗمز، وىمد أؿم٤مر سمٕمض اعمختّملم ذم قمٚمؿ 
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 : (1)اًمٜمٗمس إمم أًمقان اًمٍماع اًمتل يٛمر هب٤م اًمِم٤ٌمب، ُمٜمٝم٤م

واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ هق اًمتٜم٤مىمض سملم اعم٤ٌمدئ واًم٘مٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م، وسملم ُم٤م : ساع اجلْس( 1)

اعمجتٛمٕم٤مت ُمـ اسمتذال ًمٚمجٜمس ذم إهم٤مين وإومالم واًمقؾم٤مئؾ إظمرى ومٞم٘مع ذم يراه اًمِم٤مب ذم 

 ساٍع سملم اعم٤ٌمدئ اًمتل آُمـ هب٤م وسملم اعمامرؾم٤مت آضمتامقمٞم٦م ذم هذا اعمج٤مل.

ؾم٥ٌم آزدواضمٞم٦م ذم اعمٕم٤ميػم اًمتل يالىمٞمٝم٤م اًمِم٤مب ذم جمتٛمٕمف، إُمر اًمذي : ساع افَٔؿ( 2)

 .ىمد يٗميض إمم اًمرهم٦ٌم ذم آٟمت٘م٤مم

 : (1)( ساع إجٔال3)

إن اًمٗمجقة سملم أسم٤مء وإسمٜم٤مء أو ُم٤م يًٛمقٟمف ذم ًمٖم٦م اًمّمحػ )ساع إضمٞم٤مل( وي٘مّمدون 

ـم٤ٌمع اًمٌنم  سمذًمؽ )ضمٞمؾ اًمِمٞمقخ وضمٞمؾ اًمِم٤ٌمب( أُمٌر ُمِم٤مهد ُمٚمحقظ، وهذا أُمر شم٘متْمٞمف

وأؾم٤مًمٞم٥م شمرسمٞمتٝمؿ، ومجٞمؾ اًمِمٞمقخ ٓ يتٙمٚمٛمقن إٓ ذم اعمثؾ اًمٕمٚمٞم٤م وإظمالق اًمرومٞمٕم٦م، وٓ 

يريدون ُمـ اًمِم٤مب أسمًدا أن يٗمٙمر ذم اًمٚمٕم٥م واًمراطم٦م ويريدوٟمف ُمٚمًٙم٤م يٛمٌم قمغم إرض، 

واًمِم٤ٌمب يٜمٔمرون إمم هذا اجلٞمؾ ُمـ اًمِمٞمقخ قمغم أهنؿ ضمٞمٌؾ ىمد دم٤موزه اًمزُمـ ومٚمؿ شَمُٕمد 

٤مهتؿ ص٤محل٦م عم٤ًميرة هذا اًمٕمٍم، وأومم هبؿ أن يٜم٘مٛمٕمقا ذم سمٞمقهتؿ، وأن يٙمٗمقا قمـ شمقضمٞمٝم

شمقضمٞمٝم٤مهتؿ، وىمد شمزداد اًمٗمجقات سملم اًمِم٤ٌمب وسملم اًمٙم٤ٌمر ٕؾم٤ٌمب يمثػمة شم١مدي ًمتٗمٙمؽ 

                                                   

ط. دار اعمٕمروم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م  34، 29حمٛمد قمكم حمٛمد ص/ًمٚمديمتقرش اًمِم٤ٌمب اًمٕمريب واًمتٖمٞمػم آضمتامقمل»( اٟمٔمر سمح٨م 1)

 إؾمٙمٜمدري٦م.

( وُمـ أؾم٤ٌمب هذا اًمٍماع: اًمٗمراغ اعمٕمٜمقي ًمدى أيمثر اًمِم٤ٌمب اعمقروث قمـ آسم٤مئف اًمذيـ وىمٕمقا ومري٦ًم ًمٚم٘مٚمؼ، وم٘م٤مُم٧م 2)

. اٟمٔمر يمت٤مب اهلالل .اعم٤مدة قمٜمدهؿ حمؾ اجلقاٟم٥م اًمروطمٞم٦م ومقىمع سمذًمؽ مترد اًمِم٤ٌمب اعم١مدي إمم اًمثقرة أو آٟمتح٤مر

. .ح٨م اًمِم٤ٌمب اإلؾمالُمل ذم طم٤مرضه وُمًت٘مٌٚمف، وسم89أمحد ومراج ص/م. ًمألؾمت٤مذ1971( ٟمقومٛمؼم 254قمدد )

ٟمدوة وٛمـ ٟمدوات ُم١ممتر اإلقمالم اإلؾمالُمل واًمٕمالىم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م قم٤مم  617طم٤مُمد قمٌد اًمٕمزيز اًمٗم٘مل ص/ًمٚمديمتقر

 هـ.1396



333 

 

 : إهة ُمٜمٝم٤م

اٟمحالل إهة حت٧م شم٠مصمػم اًمرطمٞمؾ اإلرادي ٕطمد اًمزوضملم قمـ ـمريؼ آٟمٗمّم٤مل أو * 

ٟمِمٖم٤مل سم٤مًمٕمٛمؾ ًمٞمٌ٘مك ٤من ىمد يًتخدم أطمد اًمزوضملم طمج٦م آذم سمٕمض إطمٞماًمٓمالق أو اهلجر و

 سمٕمٞمًدا قمـ اعمٜمزل، وسم٤مًمت٤مزم قمـ ذيٙمف ٕـمقل ومؽمة ممٙمٜم٦م.

اًمتٖمػمات اًمٌٞمئٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م ًمٙمؾ ُمـ إسمقيـ مم٤م ىمد ي١مدي إمم ساع دائر سملم أسم٤مء * 

وومٞمٝم٤م يٕمٞمش إومراد حت٧م  شارؽةأرسة افَقؿًة افٍ»وأسمٜم٤مئٝمؿ، سمؾ ىمد يّمؾ إُمر إمم ُم٤م يٕمرف سمـ 

ؾم٘مػ واطمد، وشمٙمقن قمالىمتٝمؿ ذم احلد إدٟمك، ويمذًمؽ اشمّم٤مٓهتؿ سمٌٕمْمٝمؿ، ويٗمِمٚمقن ذم 

 سمت٤ٌمدل اًمٕمقاـمػ. ًمتزامُمـ طمٞم٨م آ -قمالىم٤مهتؿ ُمًٕم٤م وظم٤مص٦م 

يمذًمؽ يٛمٙمـ أن شمٜمحؾ إهة سم٥ًٌم أطمداث ظم٤مرضمٞم٦م وذًمؽ ُمثؾ اًمٖمٞم٤مب آوٓمراري * 

اًمًجـ، أو سم٤مٟمِمٖم٤مل أطمد إسمقيـ أو يمالمه٤م ذم اًمٕمٛمؾ اعم١مىم٧م أو دظمقل أطمد إسمقيـ 

 اًمدٟمٞمقي.

يمثرة اخلالوم٤مت اًمزوضمٞم٦م ُمـ أيمثر أٟمامط شمٗمٙمؽ إهة، مم٤م ىمد يدومع اًمِم٤مب إمم اًمِمؽ * 

 .(1)واًمقطمدة، ومٞمٙمقن قمرو٦م ًمألُمراض اًمٜمٗمًٞم٦م، وومرٟمًٞم٦م ٕهؾ اًمًقء

 : ة احلََٔٔة دم إرسة ؾًذ شبٔؾ ادثال* ؽٔاب افَدو

قمٜمدُم٤م يٜمّمح اًمقاًمد اسمٜمف : ومٛمثاًل  شآضىراب وافتْاؿض».. حيدث ُمرألخم٤مًمٗم٦م أُمر ًم قمٜمد

سم٤مُٓمتٜم٤مع قمـ ومٕمٍؾ ُم٤م سم٤مقمت٤ٌمر أٟمف ُمـ اعمحرُم٤مت ذقًم٤م، صمؿ يرى آسمـ واًمده وىمد وىمع ذم ٟمٗمس 

هذا اًمٗمٕمؾ اعمحرم وم٢من هذا ؾمٞمقرث ًمدى هذا آسمـ ٟمققًم٤م ُمـ آوٓمراب واحلػمة واًمتٜم٤مىمض، 

خذ بَقيل، وٓ تٖخذ »وًم٤ًمن طم٤مًمف ي٘مقل  ،شأن ٟمٓمٚمؼ قمٚمٞمف ازدواضمٞم٦م اعمٕم٤ميػمأو ُم٤م يٛمٙمـ 

، ومٞمٜمت٩م قمـ هذا اًمٗمجقة سملم اًمِم٤ٌمب واًمٙم٤ٌمر مم٤م ي١مدي إمم شمٗمٙمؽ اعمجتٛمع، ومٞمٜمٔمر يمؾ  شبًٍع

                                                   

 ط. ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من. 23إمم ص 16( راضمع )اًمتقشمر إهي وضمٜمقح إسمٜم٤مء( ًمـ )حيٞمك سمـ حمٛمد اخلؼماين ُمـ ص1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

332 

 

ٟمٔمرة آزدراء وآطمت٘م٤مر وشمزداد سمٞمٜمٝمام طمدة آظمتالف ذم  سمٕمْمٝمؿُمـ اًمِم٤ٌمب واًمٙم٤ٌمر إمم 

ٕومٕم٤مل، واحلٙمؿ قمغم إُمقر وشمٗمًػم إؿمٞم٤مء، وهذا ُمـ أيمؼم إظمٓم٤مر وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر، وردود ا

  .(1)اًمتل حُتدق سم٤معمجتٛمٕم٤مت

                                                   

اعمِمٙمٚم٦م ٟم٘مؽمح أن حي٤مول يمؾ ُمـ اًمِم٤ٌمب واًمٙم٤ٌمر شمذوي٥م هذه اًمٗمجقات، وأن ي٘متٜمع اجلٛمٞمع سم٠مٟمف ٓ  ( ًمٕمالج هذه1)

 ٟمج٤مة هلذه إُم٦م، وٓ ومالح وٓ مت٤مؾمؽ هلذا اعمجتٛمع إٓ سمتح٘مٞمؼ أيت: 

وذًمؽ ًمقضمقد أن يٙمقن أسم٤مء ىمدوة ٕسمٜم٤مئٝمؿ: إذ أن اًم٘مدوة ُمـ أهؿ وؾم٤مئؾ اًمؽمسمٞم٦م إن مل شمٙمـ أمهٝم٤م قمغم اإلـمالق،  -1

ومٝمؿ أيمثر  شمٚمؽ اًمٖمريزة اًمٗمٓمري٦م اعمٚمح٦م ذم يمٞم٤من اإلٟم٤ًمن واًمتل شمدومٕمف ٟمحق اًمت٘مٚمٞمد واعمح٤ميم٤مة، ظم٤مص٦م إـمٗم٤مل اًمّمٖم٤مر

شم٠مصمًرا سم٤مًم٘مدوة وئمٝمر ذًمؽ ذم شم٘مٚمٞمدهؿ ًمٙمؾ ُم٤م يٗمٕمٚمف اًمٙم٤ٌمر قمٛمقًُم٤م، وُم٤م يٗمٕمٚمف اًمقاًمديـ ظمّمقًص٤م، وٓ ؿَمؽَّ أن هذا 

ٔسم٤مئٝمؿ، وًمٞمس ٟم٤مسمًٕم٤م قمـ ظمقٍف أو ظمِمٞم٦م، سمؾ هق ُمٞمٌؾ طم٘مٞم٘مل ىمد اُمتٚمؽ واؾمتٝمقى اًمت٘مٚمٞمد دًمٞمٌؾ قمغم طم٥م إوٓد 

اًمِم٤ٌمب ُمٜمٝمؿ، سمؾ حي٥م أن يٕمٚمؿ  -ظم٤مص٦م-ىمٚمقب إسمٜم٤مء ٟمحق آسم٤مئٝمؿ، وًمٜمٕمٚمؿ أن اًمتٚم٘ملم اًم٤ًمًم٥م ٓ يثٛمر ُمع إسمٜم٤مء 

٦م اًمتل شمٙمقن سمٛمث٤مسم٦م شمرمج٦م اجلٛمٞمع أٟمف ُمٝمام اؾمتٕمٛمؾ أسم٤مء مجٞمع أٟمقاع وؾم٤مئؾ اًمؽمسمٞم٦م وم٢من مل شمقضمد اًم٘مدوة اًمّم٤محل

انظر كتاب منهج التربية اإلسالمية لألستاذ/محمد ] .اًمؽمسمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م ًمٚمٛمٕم٤مين اعمجردة ومال ىمٞمٛم٦م ٕي وؾمٞمٚم٦ٍم أظمرى ُمـ وؾم٤مئؾ

راجع ]أصوؿ التربية اإلسالمية في البيت كالمدرسة كالمجتمع[ لألستاذ عبد الرحمن ، ك[( ط دار الشركؽٕٕٔ/ٕ(، )ٓٛٔ/ٔقطب )
ط. دار الفكر، كانظر الدكر التربوم للوالدين في تنشئة الفتاة المسلمة في مرحلة المراهقة  ٕٛ٘، صٕٚ٘، صٕٖٕ، صػٖٕٔكم صػالنحال

ـ، )تربية األكالد في اإلسالـ( للدكتور/عبد اهلل ٕٛٓٓط. كتاب البياف  ٖٕٖ، ٕٕٖ، ٕٖٔتأليف: حناف عطية الجهني )الجزء الثاني ص
ط.  ٚ٘، ٙ٘ر السالـ، كانظر إلى )أخطاء شائعة في التعامل مع المراهقين( لألستاذ/عادؿ فتحي عبد اهلل ص( ط. دإٙٔ/ٔناصح علواف )

 ٖٙإلى ص ٜٕللدكتور/عبد الكريم بكار من ص« معالمها كتربية الناشئة عليها -دار اإليماف باألسكندرية، كانظر رسالة المسؤكلية 
ط. دار  ٙٚ، ٘ٚ)أخطاء شائعة في تربية البنات( لألستاذ/عادؿ فتحي عبد اهلل صط. )نحو القمة للطباعة كالنشر، كانظر رسالة 

 .[اإليماف باألسكندرية

 ٕداء ظاجؾ إػ أباء وادربغ: 

إن اًمٜم٤مفمر ذم أوو٤مع اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ُيد أن قم٘مٞمدشمٜم٤م وأظمالىمٜم٤م وىمٞمٛمٜم٤م شمٙم٤مد شمٙمقن ذم ضم٤مٟم٥م، وطمٞم٤مشمٜم٤م اًمٕم٤مُم٦م  * 

آضمتامقمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم ضم٤مٟم٥م آظمر، يم٠مهنام ٟم٘مٞمْم٤من ٓ يٚمت٘مٞم٤من، ومٙمٞمػ يٜمِم٠م ُمع هذا 

طمٞم٤مة إُم٦م؟! ظم٤مص٦م إذا ؾمٛمٕمقا ُمـ اعمرسملم واعم١مدسملم اًمقوع أـمٗم٤مٌل ص٤محلقن وهؿ يرون ويِم٤مهدون اعمتٜم٤مىمْم٤مت ذم 

ؿمٞمًئ٤م، ورأوا ُمٜمٝمؿ ٟم٘مٞمْمف، وقمٚمٞمف وم٢مٟمف ؾمٞمحدث سمداظمٚمٝمؿ ساع سم٤مًمغ اخلٓمقرة، يٜمتٝمل إمم أهنؿ ًمـ يٗمٕمٚمقا إٓ ُم٤م 

 شمنمسمتف ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ صقر ؾمٚمٌٞم٦م يمردة ومٕمٍؾ ـمٌٞمٕمل ٕٟمامط اًمًٚمقك اعمت٤ٌميٜم٦م اًمتل شم٘مع ُمـ اعمرسملم.

 اًمٙم٤ٌمر:  وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمٙمؿ أهي٤م

ًمٞمٙمـ أول إصالطمؽ ًمقًمدي »* أن دمتٝمدوا ذم إصالح أٟمٗمًٙمؿ، ومٝمذا قمٛمرو سمـ قمت٦ٌم يٜمٌف ُمٕمٚمؿ وًمده هلذا إُمر ومٞم٘مقل: 

راجع ].شٜمٕم٧م، واًم٘مٌٞمح قمٜمدهؿ ُم٤م شمريم٧مإصالطمؽ ًمٜمٗمًؽ، وم٢من قمٞمقهنؿ ُمٕم٘مقدة سمٕمٞمٜمٞمؽ، وم٤محلًـ قمٜمدهؿ ُم٤م ص

  .[ٛٙ، نقلنا عن كتاب مسئولية األب المسلم تأليف د/عدناف با حارث صػٕ٘ٔ)تأديب الناشئين بأدب الدنيا كالدين( البن عبد ربه صػ

= 
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__________________________ 

* يمذًمؽ قمغم اًمٙم٤ٌمر أن يزحيقا اًمٞم٠مس اجل٤مؾمؿ قمغم ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ صالح اًمِم٤ٌمب وم٢مٟمف ٓ ي٘مع ذم يمقن اهلل إٓ ُم٤م اراده اهلل، 

 واهلل قمغم يمؾ رء ىمدير، ومٙمؿ ُمـ و٤مل هداه اهلل ومٙم٤من ُمِمٕمؾ هدايف وداقمٞم٦م إصالح. 

يمذًمؽ قمغم اًمٙم٤ٌمر أن يِمٕمروا سمٕمٔمؿ اعمًئقًمٞم٦م اعمٚم٘م٤مة قمغم قمقاشم٘مٝمؿ ٟمحق ؿم٤ٌمهبؿ، وأن يٙمقٟمقا رمح٤مء هبؿ، دقم٤مة هلؿ ٓ أن * 

أنصح اآلباء كالمعلمين كالمشتغلين بأمر تربية األجياؿ بمطالعة كتاب نماء.. كهو منهج بناء ]. ا يم٤مجلالديـ واعمح٤مرسملم هلؿيٙمقٟمق

 [.إعداد مؤسسة المربي -عة إلى ما بعد الجامعة الشخصية اإلسالمية من الرضا

ذم سمداي٦م اعمراه٘م٦م، إذ أٟمف ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل ذم  -ظم٤مص٦م-( قمغم أسم٤مء واًمٙم٤ٌمر شمٗمٝمؿ اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م واًمًٞمٙمقًمقضمٞم٦م ًمٚمِم٤ٌمب 4)

ت ُمراطمؾ اعمراه٘م٦م أن حيدث شمٖمػمات ضمًامٟمٞم٦م وقم٘مٚمٞم٦م واٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م واضمتامقمٞم٦م، يّم٤مطم٥م هذه اًمتٖمػمات اجلًامٟمٞم٦م شمٖمػما

ؾمٚمقيمٞم٦م شمدومع أصح٤مهب٤م إمم اًم٘مٚمؼ واًمًخط وقمدم اًمرى، وم٤مًمِم٤ٌمب راومض ًمٙمؾ اًم٘مٞمؿ واًمت٘م٤مًمٞمد وإوو٤مع 

اًم٘م٤مئٛم٦م، دمٕمٚمف وم٤مىمًدا ًمألُمؾ ذم ىمدرشمف قمغم اإلصالح واإلشمٞم٤من سم٤مجلديد، وأٟمف يٚمزم ًمتح٘مٞمؼ ذًمؽ اؾمتخدام أؾم٤مًمٞم٥م 

 خمتٚمٗم٦م همػم شم٘مٚمٞمدي٦م، ومالسمد ُمـ ُمراقم٤مة أيت: 

اًمتٕمٚمؿ واًمتث٘مٞمػ إهة ذم طمٞم٤مة اعمراهؼ سمِمٙمؾ قمٚمٛمل طم٘مٞم٘مل ٓ شم٘مٚمٞمدي، وهذا يتٓمٚم٥م آضمتٝم٤مد ذم ( إدراك أمهٞم٦م 1)

ط. مؤسسة الكتب  ٛٔٗانظر كتاب )تربية المراهق بين علم النفس كاإلسالـ، لألستاذ/محمد السيد الزعبالكم ص] .ُمـ اًمقاًمديـ

 [.الثقافية
ِم٤ٌمب، وُمـ ذًمؽ: شمٕمقيد اعمراهؼ قمغم آؾمت٘مالل وحتٛمؾ اعم١ًموًمٞم٦م ذم ( ومٝمؿ اًمدور اًمؽمسمقي ًممسم٤مء واًمٙم٤ٌمر دم٤مه اًم2)

وأن اًمِم٤مب يًٕمك ًمٙمل يٙمقن إسمقان ُمقوع صم٘متف، ومال يٜمتٔمر ُمـ أسمقيف أن ُيٕماله ُمقوع  -ظم٤مص٦م-طمدود ُمٕم٘مقًم٦م 

 ؿمؽ وري٦ٌم.

احلقار واعمٜم٤مىمِم٦م ُمع اًمِم٤ٌمب، قمٜمد ـمرح أراء ذم اعمج٤مًمس، وقمٜمد شم٘مقيؿ إطمداث وإومٙم٤مر  ( اؾمتخدام3)

 .ًٓمتزام سمْمقاسمط وآداب احلقاروإؿمخ٤مص، ُمع ا

اًمتث٧ٌم، اًمٌح٨م قمـ أصؾ اعمِمٙمٚم٦م وحمؾ اخلالف، طمًـ »( قمٜمد طمدوث اظمتالف أو ُمِمٙمٚم٦م ومالسمد ُمـ ُمراقم٤مة 4)

اهلدوء ووٌط اًمٜمٗمس واًم٘مدرة قمغم اطمتقاء إزُم٦م، اعمقازٟم٦م سملم اإلُي٤مسمٞم٤مت  اًمتقضمٞمف وي٠ميت سمٕمد اعمٙم٤مؿمٗم٦م واعمّم٤مرطم٦م،

واًمًٚمٌٞم٤مت، واعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد اًمقاىمٕم٦م قمغم اًمِم٤مب، خم٤مـم٦ٌم اًمِم٤مب سمٚمٖم٦ٍم يٗمٝمٛمٝم٤م ُمع اظمتٞم٤مر اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م 

« المشكالت المربي كحل»راجع كتاب ] .دير واخلقف قمٚمٞمف سمِمٙمؾ ُمتقازنًمٚمتقضمٞمف واًمٜمّمح، وإؿمٕم٤مره سم٤معمح٦ٌم واًمت٘م

  [.ط. كنوز إشبيليا ٚٓٔإلى ص ٜٚلألستاذ/عبد الرحمن بن خلف العبود من ص
( ٓسمد ُمـ ومٝمؿ أؾم٤ٌمب ُم٤م يًٛمك سمـ )ُمِمٙمٚم٦م اًمٍماع سملم أسم٤مء وإسمٜم٤مء(، وُمـ أسمرزه٤م: يمثرة اًمٚمقم وإفمٝم٤مر اًمٕمٞمقب أو 5)

ل اًمزائد، واًمؽمسمٞم٦م قمغم إٟم٤مٟمٞم٦م واًمًٞمٓمرة، اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمتدًمٞمؾ، أو اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمْمٖمط واًمًٞمٓمرة، أو اًمٜمٌذ واإلمه٤م

)البناء النفسي للمسلم « جولة في ذات المسلم»راجع كتاب ] .ؾمقء اؾمتخدام اًمٚمٝمق واًمؽمومٞمفاًمت٠مرضمح سملم اًمِمدة واًمٚملم، 

 «تربية المراهق في رحاب اإلسالـ»ط. مكتبة البياف ككتاب  ٘ٛإلى ص ٜٚالمعاصر( تأليف/خليفة عبد اهلل التونسي من ص
ط. دار المعالي، ككتاب النمو الطفولة إلى المراهقة.  ٓٚٔإلى ص ٓٙٔخولة دركيش من ص -تأليف/محمد حامد الناصر 

ط. دار األرقم  ٕٚط. نشر تهامة بجدة، ككتاب المسئولية. د/محمد أمين المصرم ص ٙٚٗإلى ص ٗٚٗتأليف/د/فاركؽ عبد السالـ من ص
[.الكويت -

= 
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__________________________ 

٦م اًمؽمسمقي٦م وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م: يم٠مؾمٚمقب ؾمٞم٤مؾم٦م إؾمٚمقب اًمقاطمد، أو ؾمٞم٤مؾم٦م ؾم٠مرسمٞمف يمام رسم٤مين أيب، ( ٓسمد ُمـ احلذر ُمـ إُمٞم6)

 أو ؾمٞم٤مؾم٦م اًمالُم٤ٌمٓة واًمّمٖمر.

  .واعمٕمرووم٦م سمـ )ساع إضمٞم٤مل(اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسة  -إن ؿم٤مء اهلل-وهبذا شمزول 

وشمتحقل اًمٕمالىم٦م سملم إضمٞم٤مل إمم قمالىم٦م اطمتقاء إضمٞم٤مل اجلديدة ذم فمؾ حتدي٤مت اًمداظمؾ واخل٤مرج،  -سم٢مذن اهلل-ويتؿ 

ط.  ٖٚتأليف/يوسف أسعد ص« رعاية المراهقين»راجع كتاب ].ش يٜمتٝمل إٓ سمْمٞم٤مع اًمٓمروملمساع ٓ»شمٗم٤مقمؾ، ٓ إمم قمالىم٦م 

 -ط. كزارة األكقاؼ  ٚٚإلى ص ٖٗرؤية إسالمية( تأليف د/سعيد إسماعيل علي من ص-مكتبة الغريب، ككتاب )التربية الوالدية
راجع كتاب ، [ـٕٙٓٓيوليو  -هػ ٕٚٗٔ(، الصادر في جمادل اآلخرة ٕٖٔسلسلة دراسات إسالمية العدد ) -مجلس األعلى للشئوف اإلسالمية ال

ط. دار السالـ، ككتاب )أبناء الملزمين.. توريث  ٖٔأهم القواعد في تربية األبناء( للدكتور/عبد الكريم بكار ص -)القواعد العشر 
ط. الدار العالمية للنشر كالتوزيع، ككتاب )دليل  ٖٙإلى ص ٖٔتهوم كأبناء تأبى لألستاذ/عبد الرحمن ضاحي من ص االلتزاـ.. آباء

  [.ط. دار السالـ ٕٗٓإلى ص ٕٔٓالتربية األسرية( د/عبد الكريم بكار من ص

ِم٤مب ]رزىمٜمل اهلل وإي٤مك أظمل اًم -ظمّمقًص٤م: اقمٚمؿ -واًمقاًمديـ  -قمٛمقًُم٤م  -إدب ُمع اًمٙم٤ٌمر وقمغم اًمِم٤ٌمب أن يٚمزُمقا  -2

٥ٌََّم إًمٞمٜم٤م وًمؽ ُم٤ًمًمٙمف، وزيـ ًمٜم٤م وًمؽ ومْم٤مئٚمف[ أن إدب ظمٚمؼ يمريؿ،  ؾ ًمٜم٤م وًمؽ ـمرائ٘مف وطَم طمًـ إدب، وؾَمٝمَّ

ـْ يم٤من ُمـ أهؾ اخلػم واًمت٘مقى.  وُمٜم٦م قمٔمٛمك ٓ ُيٕمٓم٤مه٤م إٓ َُم

 يمام ذيمر اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ هق: قمٚمُؿ إصالح اًمٚم٤ًمن واخلٓم٤مب، وصٞم٤مٟمتف قمـ اخلٓم٠م واخلٚمؾ. * وم٤مٕدب

، ٖٙٚتهذيب مدارج السالكين( لألستاذ/عبد المنعم صالح الغريب ))راجع ].دب هق اؾمتٕمامل اخلٚمؼ اجلٛمٞمؾوىم٤مل ذم ُمقـمـ آظمر: إ

  [.( ط. اإلمارات العربية المتحدةٖٚٚ

 -دب ُمـ يمثرة اهتامم اًمٕمٚمامء وإظمٞم٤مر سمف، وطمثٝمؿ قمغم شمٕمٚمٛمف وؾمٚمقك ـمري٘مف ومٚم٘مد ذيمر اًمثقري وًمٞمس أدلَّ قمغم أمهٞم٦م إ

ـْ مل يت٠مدب ًمٚمقىم٧م، ومقىمتف ُم٘م٧م» -رمحف اهلل  ، وىم٤مل اسمـ شإدب يًؽم ىمٌح اًمٜم٥ًم»، وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٔمامء شأن َُم

ط  ٕٛٛراجع كتاب لباب اآلداب. لألمير أسامة بن منقذ صػ] .شقج ُمٜم٤م إمم يمثػٍم ُمـ اًمٕمٚمؿٟمحـ إمم يمثػم ُمـ إدب أطم»اعم٤ٌمرك: 

 [.المكتبة السلفية

* وُمراشم٥م إدب شمتٗم٤موت سمح٥ًم اعمت٠مدب ُمٕمف: إذ ًمٞم٧ًم شمٚمؽ اعمراشم٥م قمغم درضم٦ٍم واطمدٍة ُمع مجٞمع اًمٜم٤مس ومٚمٞمس إدب 

ؾ ُمع اًمٜم٤مس أدب ُمع اهلل يم٤مٕدب ُمع أٟمٌٞم٤مئف، وًمٞمس إدُب ُمع إٟمٌٞم٤مء يم٤مٕدب ُمع ؾم٤مئر اًمٜم٤مس، وًمٞمس ًمٚمتٕم٤مُم

واطمد  واطمد سمؾ ًمٕمٚمامئٝمؿ ويم٤ٌمرهؿ أدب ظم٤مص، وًمٞمس إدب ُمع اًمٕمٚمامء يم٤مٕدب ُمع أسم٤مء، ومالسمد وأن ُيٕم٤مُمَؾ يمؾُّ 

: ُمـ اعمٕمٚمقم إؾمالُمًٞم٤م أن اًمٕمالىم٦م سملم إسمٜم٤مء وأسم٤مء قمالىم٦م وـمٞمدة، وم٤مًمؼم أىمرب اًم٘مرسم٤مت سمٕمد سمام يٚمٞمؼ سمف، ومٛمثاًل 

هذه  أيمؼم اًمٙم٤ٌمئر طمتك ًمق يم٤من أطمد إسمقيـ ُمنميًم٤م، وم٤مًمٓم٤مقم٦م واضم٦ٌم ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م،اًمتقطمٞمد، سمٞمٜمام يٕمتؼم اًمٕم٘مقق ُمـ 

هل اًمٕمالىم٦م سملم إضمٞم٤مل ذم اإلؾمالم، قمالىم٦م ودودة يمريٛم٦م، ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ صم٘م٦م واـمٛمئٜم٤من، هلذا يم٤من ُمـ إدب ُمع اًمقاًمد 

ف ىمٗم٤مك  : أٓ خت٤مـمٌف سم٤مؾمٛمف جمرًدا، وٓ شمرومع صقشمؽ ذم أصمٜم٤مء ُمٜم٤مىمِمتف، أو شمٕمرض قمٜمفُمثاًل  أصمٜم٤مء خم٤مـمٌتف إي٤مك، وٓ شُمقًمِّ

إذا هق ٟم٤مداك، وٓ شمتْمجْر ُمٜمف وٓ ُمـ يمالُمف، واضمتٝمد ذم ـم٤مقمتف هق وأُمؽ هم٤مي٦م آضمتٝم٤مد، وم٢من هذا ُمـ اًمؼم وسمر 

ٌَّٚم٧َم رضمٚمٞمٝم  . ذم اعمٕمروف-ام وم٤مؾمٛمع هلام وأـمع اًمقاًمديـ ًمف ُمـ إضمر اًمٕمٔمٞمؿ، واًمثقاب اجلزيؾ ُم٤م ًمق قمٚمٛمتف ًمَ٘م

= 
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 .. افٍراغ.. ادسِّغ صباب إحراف دم ادّٓة إشباب ومـ -5

ُمِمٙمٚم٦م ُمـ  -ظم٤مص٦م-واًمِم٤ٌمب  -قم٤مُم٦م  -طمٞم٨م يٕمد اًمٗمراغ ووومرة اًمقىم٧م ًمدى اًمٜم٤مس 

اًمتل يٕم٤مٟمقن ُمٜمٝم٤م، وم٢من يمثػًما ُمـ ُمٔم٤مهر آٟمحراوم٤مت اًمًٚمقيمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م  ِمٙمالتيمؼمي٤مت اعم

٤م يم٤من، يقىمع  يم٤من اًمٗمراُغ ُمـ أهؿ إؾم٤ٌمب اًمداومٕم٦م إًمٞمٝم٤م، إذ أنَّ وومرَة اًمقىم٧ِم دون قمٛمٍؾ أي 

ص٤مطمٌف ذم أه اًمقؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م وإومٙم٤مر واهلقاضمس اًمٜمٗمًٞم٦م اخلٓمػمة، ومٞمٌدي ًمف ُمـ 

  يدة واًمٙمثػمة ُم٤م ٓ ُيٛمٙمـ حتّمٞمٚمف أصمٜم٤مء آٟمِمٖم٤مل سمٕمٛمٍؾ ُم٤م.اًمتّمقرات وإومٙم٤مر اجلد

وُمِمٙمٚم٦م اًمٗمراغ ًمدى يمثػم ُمـ اًمِم٤ٌمب اًمٞمقم شم٘مقد ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م إمم اًمٗمراغ اًمروطمل،  -

__________________________ 

سم٤مطمؽمام اًمٕمٚمامء، وإضمالل اًمٙمؼماء وإظمذ سمتج٤مرب ه١مٓء اًمِمٞمقخ وآؾمتٗم٤مدة  -ؿم٤ٌمب اإلؾمالم-قاٟمٜم٤م يمذًمؽ أٟمّمح إظم

ُمٜمٝمؿ هم٤مي٦م آؾمتٗم٤مدة، يمذًمؽ أن حيٛمٚمقا ًمٙم٤ٌمرهؿ ُمِم٤مقمر اإليمرام واًمتقىمػم واطمؽمام أراء وىمٌقل اًمتقضمٞمف وإِْن 

  .ف ه١مٓءاحلٞم٤مة ُم٤م مل ُيدريم ظم٤مًمٗمقهؿ اًمرأي: ٕهنؿ أدريمقا ُمـ اًمتج٤مرب وواىمع

واعمًٚمٛمقن ي١مُمٜمقن سم٤مًمت٘م٤مء إضمٞم٤مل وشمٙم٤مُمٚمٝم٤م وٓ ي١مُمٜمقن سمٍماقمٝم٤م، ومٝمؿ يٗمرىمقن سملم ومروٞم٦م شم٘مديؿ اًمتجرسم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ُمـ 

 أهؾ ضمٞمؾ ؾم٤مسمؼ إمم ضمٞمؾ ضمديد، وسملم ُم٤م يقصػ سم٠مٟمف وص٤مي٦م قمغم إضمٞم٤مل اجلديدة.

 ذًمؽ أٟمف ُمـ طمؼ إضمٞم٤مل اجلديدة قمغم إضمٞم٤مل اًم٤ًمسم٘م٦م.

اًمتجرسم٦م أو آًمتزام سم٢مو٤مءة اًمٓمريؼ أُم٤مم اًمٜم٤مؿمئ٦م، طمتك شمًتٓمٞمع أن متتٚمؽ إرادهت٤م، وشمٚمتٗم٧م إمم ُم٤م ذم اًمٓمريؼ ُمـ  أُم٤مٟم٦م

 قم٘م٤ٌمت.

أُم٤م اجلٞمؾ اجلديد: ومٛمـ طم٘مف أن ي٘مٌؾ اًمتجرسم٦م اًم٘مديٛم٦م أو يٜم٘مده٤م وًمٙمـ ٓسمد أن يٌٜمك قمغم ٟمٗمس إؾم٤مس وإذا أراد أن 

وع واجلزئٞم٤مت، أُم٤م ضمقهر اًمٌٜم٤مء، ومٝمق ُمٚمتزم سمف، ٕٟمف ًمٞمس ُمػماصًم٤م قمـ أسم٤مء ُيدد أو يٖمػم، ومال يٙمقن ذًمؽ إٓ ذم اًمٗمر

 ومح٥ًم، سمؾ ٕٟمف ىم٤مئؿ قمغم دقم٤مُم٦م ُمٜمٝم٩م أصٞمؾ ُمتٛمٞمز رسم٤مين همػم ووٕمل وٓ سمنمي.

انظر ] .ا فم٤مهرة اًمٍماع سملم إضمٞم٤ملوم٤محلٞم٤مة اإلؾمالُمٞم٦م شمٕمرف فم٤مهرة آظمتالف سملم إضمٞم٤مل، ًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمٕمرف أسمدً »وقمٚمٞمف 

بيركت، كأنصح كل شاب باالطالع على  -، ط. المكتب اإلسالمي ٕٛٗ، ٕٚٗإطار إسالمي للفكر المعاصر. لألستاذ/أنور الجندم ص بحث:
القاعدة اإلسالمية في التربية ألف ]، [تأليف/لس جبلين ط. مكتبة جرير« كيف تتمتع بالثقة كالقوة في التعامل مع الناس»كتاب 

الثانية: في إعطاء األبناء قدرة  األكلى: تتمثل في إعطاء األبناء قدرة على الحركة نحو المستقبل. تقوـ على ركيزتين متوازيتين:
 [.على الثبات، داخل قيم الدين كاألخالؽ

ط ٚٔراجع ]مشكالت الشباب[ للشيخ ابن عثيمين صػ] .ل اعمجتٛمع ؾمٕم٤مدشمف سم٢مذن اهللوم٢مذا اًمت٘م٧ْم طمٙمٛم٦ُم اًمٙم٤ٌمِر سم٘مقِة اًمِم٤ٌمِب ٟم٤م

ط النور بالقاهرة  ٕ٘ٔفين، كراجع أيضنا: كتاب صراع بين الفكرة اإلسالمية كالفكرة الغربية ألبي الحسن الندكم صػمكتبة الطر
( ط. دار اإليماف باألسكندرية، ٘ٗ،ٗٗشمعة إلضاءة دركبكم( للدكتور/عبد الكريم بكار )ص ٓ٘ـ، كأنصح كل شاب بمطالعة كتاب )ٜٚٚٔ

 [.ـٜٜٗٔ( ط.دار الوفاء للطباعة كالنشر ٘ٔٗ: ٓٔٗي عبد الحليم محمود )من صككتاب )تربية الناشئ المسلم( د/عل
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وظمقاء اًم٘مٚم٥م ُمـ يمامل اإليامن اًمذي يِمٕمر سم٤مٕٟمس وآـمٛمئٜم٤من، وهل ُمِمٙمٚم٦م ٟم٤مدم٦م قمـ زيػ 

اٟمٕمدام اهلدف : وم٢من ٟمِمقء هذه اعمِمٙمٚم٦م يرضمع إمماحلْم٤مرة اجل٤مهٚمٞم٦م اعمٜمحروم٦م، أو سمٕم٤ٌمرة أظمرى 

إذ إن اًمٗمراغ اًمٗمٙمري ٟم٤مؿمئ قمـ اٟمٕمدام اًمتّمقر اًمّمحٞمح : ذم هذه احلٞم٤مة، وهذه هل احل٘مٞم٘م٦م

هلذه احلٞم٤مة، وقمدُم ُمٕمروم٦ِم ؾم٥ٌِم وضمقدٟم٤م ومٞمٝم٤م، وُمٝمٛمتٜم٤م اعمقيمٚم٦م إًمٞمٜم٤م ذم هذا اًمقضمقد، وُمّمػمٟم٤م 

ًمٚمٙمقن، وُمـ هذا اإلسمداع اًمٕمجٞم٥م اًمدىمٞمؼ  وُمّمػم اًمٙمقن، واًمٖم٤مي٦م ُمـ هذا اًمتٜمٔمٞمؿ اًمرائع

 واًمٙم٤مئٜم٤مت، وًم٘مد أيمدت سمٕمُض اًمدراؾم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م ذم هذا 
ِ
اعمحٙمؿ ًمإلٟم٤ًمن وًم٤ًمئر إطمٞم٤مء

اعمج٤مل قمغم أٟمف يمٚمام ىَمٚم٧َّْم اًم٘مٞمُؿ اًمّمحٞمح٦م قمٜمد اًمِم٤ٌمب ويَمُثَر وىم٧ُم ومراهمٝمؿ يمٚمام ٟم٘مّم٧م 

ل أوىم٤مت اًمٗمراغ، زادت ومرص آهتامُم٤مت قمٜمدهؿ، ويمٚمام وٕمٗم٧م اعمٝم٤مرات اًمالزُم٦م ٓؾمتٖمال

سملم  -ظم٤مص٦م-اًمٞم٠مس واعمٚمؾ وآهمؽماب واإلسم٤مطمٞم٦م وإٟم٤مٟمٞم٦م واًمٕمٜمػ واجلريٛم٦م، واإلدُم٤من 

 .(1)اًمِم٤ٌمب

  

                                                   

 [.574( راضمع يمت٤مب ]ُمًئقًمٞم٦م إب اعمًٚمؿ صـ1)
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 [ةرّ الؿُ  الـتقجة فؽاكت]

ًمدى اًمِم٤ٌمب اعمراهؼ ؾمٜمجد اًمٙمثػم ُمـ  -ٓ ؾمٞمام  -إذا شمتٌٕمٜم٤م أصم٤مر اًمًٞمئ٦م واًمًٚمٌٞم٦م ًمٚمٗمراغ 

 : إرضار واعمٗم٤مؾمد اًمٜم٤ممج٦م قمٜمف ُمٜمٝم٤م

اًمِمٕمقر سم٤مًمْمٞم٤مع، وقمدم آٟمتامء إمم أُم٦م ذات يمٞم٤من اضمتامقمل ُمؽماسمط.. مم٤م ي١مدي إمم  -1

 ظمٚمخٚم٦م اعمجتٛمٕم٤مت اعمًٚمٛم٦م وإوم٤ًمده٤م.

 اًمِمٕمقر سم٤مًمٖمرسم٦م واًمقطمدة، طمتك ذم إهة اًمتل يٕمٞمش ُمٕمٝم٤م. -2

م سمٛمٕمروم٦م احل٘مقق واًمقاضم٤ٌمت، مم٤م يدومٕمف إمم قمدم اجلدي٦م ذم اًمتٍموم٤مت وٕمػ آهتام -3

 ومؽماه ُمْمٞمًٕم٤م ًمٚمّمٚمقات، هم٤موماًل  شإٔف حر»طمتك إٟمؽ شمراه يٓمٚمؼ ًمٜمٗمًف وًمِمٝمقاشمف اًمٕمٜم٤من سمحج٦م 

قمـ اًمتًٌٞمح واًمذيمر، وشمراه ُمٗمرـًم٤م ذم شمٕمٚمؿ يمت٤مب اهلل، ه٤مضمًرا ىمراءشمف، شمراه شمٗم٤مًه٤م ؾم٤مىمًٓم٤م ٓ َهؿَّ 

ذاشمف وؿمٝمقاشمف، ويمثػٌم ُمـ ه١مٓء إذا ٟمٔمرت إمم طمٞم٤مشمف قمٚمٛم٧م يمٞمػ ي٘ميض ًمف ؾمقى إرو٤مء ُمٚم

 يقُمف ذم اًمًٗم٤مه٦م واًمتٗم٤مه٦م؟!

٥ًٌم اًمٗمراغ وطم٤مًم٦م اًمْمٞم٤مع سمآوٓمراب اًمٗمٙمري واًمًٚمقيمل وإظمالىمل واعمٕمرذم  -4

 اًمتل شمّم٤مطم٥م اًمِمخص اًمٗم٤مرغ.

 ..افؤاع أهؾ حٔاة هذه -

خم٤مًمًٗم٤م سمذًمؽ  يٜم٤مم هن٤مًرا، ويّمحق ًمٞماًل  هذا ٟمٛمقذج ُمـ ٟمامذج اًمْمٞم٤مع ومٝمق ؿم٤مب ُمًتٝمؽم

ـْ يّمحق قمًٍما، و يًتٞم٘مظ  ىمدأقمراف اًمٜم٤مس وطمٞم٤مهتؿ اًمّمحٞمح٦م وشم٘م٤مًمٞمدهؿ اًمٜم٤مومٕم٦م، ومٛمٜمٝمؿ َُم

ُمـ ٟمقُمف ُمٖمرسًم٤م، أو ىمٌٞمؾ اعمٖمرب سمٚمحٔم٤مت ٓ ًمٞمتدارك ُم٤م وم٤مشمف ُمـ صٚمقات، وٓ ًمٞمًتٖمٗمر رسمف 

ُمٜمثقًرا، وًمٙمـ ًمٞمتٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم، وينمب اًمنماب، صمؿ شمراه  ٤مءً قمغم شمْمٞمٞمع إقمامر وإوىم٤مت هٌ

 ًٓ عمِم٤مهدة ُم٤م يٕمرض سمجٝم٤مز اًمتٚمٗم٤مز، وم٢من مل ُيد سمٖمٞمتف )ُمـ أومالم أو ُمًٚمًالت أو  يٜمٓمٚمؼ ُمٝمرو

ُم٤ٌمري٤مت أو همٜم٤مء ُم٤مضمـ(، شمراه ي٘ميض وىم٧م ومراهمف ذم ُمت٤مسمٕم٦م ُمقاىمع اًمتقاصؾ آضمتامقمل أو 

تًٚمٞم٦م وإو٤مقم٦م اًمقىم٧م، وهذه اعمٕم٤ميم٤ًمت آشمّم٤مل سم٠مي رىمؿ شم٘مع قمٚمٞمف يداه سمٖمرض اًم
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اًمرضم٤مل ويم٤ٌمر اًمًـ، ٘م٦م ي٤مْمواعمِم٤مهم٤ٌمت ٓ شم٘متٍم قمغم اًمٗمتٞم٤مت ومح٥ًم، سمؾ ىمد يٛمتد إُمر عم

يٕمٙمػ قمغم ه٤مشمٗمف اعمحٛمقل سم٤مًم٤ًمقم٤مت ًمتحديد اعمقاقمٞمد اًمٖمراُمٞم٦م، واعم٘م٤مسمالت  سمؾ شمراه

شمراه يريم٥م ؾمٞم٤مرشمف و ،اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م، وم٢مذا طم٤من وىم٧م ٟمزوًمف ُمـ سمٞمتف شمراه يٚمٌس أومخر اًمثٞم٤مب

اًمٗم٤مره٦م، ًمٞمٚمت٘مل سم٠مىمراٟمف وأصح٤مسمف ذم اًمٜمقادي أو اًمٙم٤مومٞمٝم٤مت، وسمٕمد ضمٚمقؾمف ُمع روم٤مىمف شم٤مرة 

ينمب اًمًج٤مئر ويٚمٕم٥م اًمٙمقشمِمٞمٜم٦م واًمٓمقًم٦م وهمػم ذًمؽ، شمراه يتٜم٤مومس وأصح٤مسمف ذم اإلٟمٓمالق 

هق  سمًٞم٤مراهتؿ سمِمٙمؾ ضمٜمقين عمالطم٘م٦م ومت٤مٍة ُمـ اًمٗمتٞم٤مت اًمٗم٤مؾم٘م٤مت اًمداقمرات، أو شمراه يٜمٓمٚمؼ

 -سمٕمٞمًدا قمـ أقملم اًمٜم٤مس ًمٞمتٕم٤مـمقا اعمخدرات سمٙم٤موم٦م أٟمقاقمٝم٤م وأؿمٙم٤مهل٤م )يم٤مًم٤ٌمٟمجق  شصِتف»و

احلِمٞمش وأي طمٌقب خمدرة(، أو شمراه ينع هق وأُمث٤مًمف إمم حمالت اًمرىمص  -اهلػمويـ 

ُمع  ، ويٕم٨ٌم سمٜمٗمًفُمع اًمراىمّملم طمٞم٨م شمراه يرىمص شافْقادي افِِٔٔة»اعمٕمرووم٦م قمٜمدهؿ سم٤مؾمؿ 

م اهلل  ٞمنمبوم، اًمٕم٤مسمثلم َم اهلل شـاخلّقر»ُم٤م طَمرَّ وهق سمذًمؽ  شـِحؿ اخلْزير»، وي٠ميمؾ ُم٤م طَمرَّ

ي٘متُؾ وىمتف وزهرة قمٛمره ومٞمام ٓ يٜمٗمع ذم اًمديـ أو : ، وإن ؿمئ٧م وَمُ٘مْؾ شافرجقفة واحلرية»يزقمؿ 

اًمدٟمٞم٤م أو أظمرة، صمؿ يٜمٓمٚمؼ إمم سمٞمتف وىمد ص٤مرت اًمِمٛمس ذم يمٌد اًمًامء، ومٞمٕمقد إمم سمٞمتف ًمٞمتٜم٤مول 

ٓ يٙمتٗمل سمام ىمتٚمف ُمـ وىم٧م ذم أصمٜم٤مء اًمٚمٞمؾ، ومؽماه إذا قم٤مد إمم سمٞمتف ص٤ٌمطًم٤م  ىمداإلومٓم٤مر، وـمٕم٤مم 

ُيٚمس اًم٤ًمقم٤مت اًمٓمقال يِم٤مهد إومالم، واعمًٚمًالت قمؼم أضمٝمزة اًم٨ٌم اعم٤ٌمذ أو ُيٚمس 

يٜم٤مم يمام شمٜم٤مم صمؿ طمتك يٖمٚمٌف اًمٜمقم،  أو همػم ذًمؽ شتقيس»اًم٤ًمقم٤مت اًمٓمقال قمغم اًمٗمٞمس سمقك، أو 

ٞمّمحق ُمـ ٟمقُمف ًمٞمٕمٞمد اًمٙمرة ويٗمٕمؾ يمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤م آٟمًٗم٤م دون وازٍع ُمـ ديـ أو رادع ُمـ إٟمٕم٤مم ًم

ظمٚمؼ، سمحج٦م ]أٟمف يًكم ٟمٗمًف، ويٕمٛمؾ قمغم ؿمٖمؾ وىم٧م ومراهمف سمام حي٘مؼ ًمف اًمًٕم٤مدة احلًٞم٦م[ 

 .-زقمؿ

ـْ هذا حافف؟   وافسٗال افذي أوجٓف إػ َم

 أشمريض سمٛمثؾ هذه احلٞم٤مة واًمتل شمِمٌف طمٞم٤مة إٟمٕم٤مم؟ 

ـْ وم  : ، ًمٜم٤م أن ٟم٠ًمًمؽٕمٛمر ذم اًمتٗم٤مه٤متاًمَوٞمََّع وىمتف و ٞم٤م َُم

 أشمرى سمٛمثؾ هذه احلٞم٤مة..؟! -
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 !ذه اًمٓمري٘م٦م؟ هبأشمرى أن يٗمٜمل قمٛمرك وأٟم٧م  -

هٙمذا ذم  ؾمئٛم٧م هذه احلٞم٤مة وُمٚمٚم٧م شمْمٞمٞمع وىمتؽ وقمٛمرك -أظمل اًمِم٤مب  -ٓ ؿَمؽَّ أٟمؽ 

ًمٜمٛمأل أوىم٤مشمٜم٤م وٟم٘ميض قمغم هذا اًمٗمراغ.. اًم٘م٤مشمؾ اًمذي  -أظمل اًمِم٤مب  -اًمتٗم٤مه٤مت، ومٝمٞم٤م سمٜم٤م 

  .(1)هحتٞم٤م

                                                   

 ( وهٜم٤م ىمد شم٠ًمًمٜمل.. يمٞمػ أؾمتٛمتع سمحٞم٤ميت، وأىميض قمغم وىم٧م ومراهمل؟!1)

 وإًمٞمؽ اجلقاب سمحقل اعمٚمؽ اًمقه٤مب: 

 افتسِح بسالح اإليامن ادَرون بافًّؾ افهافح:  -1

إن اعم١مُمٜملم سم٤مهلل إيامًٟم٤م ص٤مدىًم٤م يٜمٓمٚم٘مقن ذم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اعمّمٚمح ًمٚم٘مٚمقب وإظمالق ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة،  -أظمل اًمِم٤مب 

 ًٓ ذم زُم٤من اًمٗمتـ وأوىم٤مت اًمٗمراغ  -ٓ ؾمٞمام  -ديٜمٞم٦م يتٕم٤مُمٚمقن هب٤م ُمع يمؾ ُم٤م َيِرُد قمٚمٞمٝمؿ  وًمٕمؾ اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ أن أصق

 طمٞم٨م ٓ رىمٞم٥م ؾمقى اهلل. 

سم٤مًمتًٚمح اًمٙم٤مُمؾ سم٤مإليامن، ومٝمذا هق اًمزاد اًمذي يٕمٞمٜمؽ قمغم جم٤مهدة ٟمٗمًؽ ذم أصمٜم٤مء أوىم٤مت  -أظمل اًمِم٤مب  -هلذا أوصٞمؽ 

 .[(ٜٕٙ٘ركاق مسلم )] ومراهمؽ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  وًمتٕمٚمؿ أن اجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ، يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿

 .[97]اًمٜمحؾ: ﴾  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 مًرؾة حََٔة افدٕٔا:  -1

ـَ يٕمٚمُؿ أن اًمدٟمٞم٤م وم٤مٟمٞم٦ٌم، وُمت٤مقمٝم٤م ىمٚمٞمؾ، وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ًمذة ومٝمل ُمٙمدرة، ومٝمل ٓ شمّمٗمق ٕطمٍد إْن  -اًمِم٤مب أظمل  إنَّ اعم١مُم

اًمدٟمٞم٤م ؾمجـ »قمـ هذا سم٘مقًمف:  ، وإْن أقمٓم٧م يًػًما ُمٜمٕم٧م يمثػًما، وًم٘مد أظمؼم اًمٜمٌل أسمٙم٧م ـمقياًل  وحٙم٧م ىمٚمٞماًل 

  [.ط. دار البياف ٜ٘ٔصػراجع الفوائد البن القيم ] شاعم١مُمـ وضمٜم٦م اًمٙم٤مومر

ومٞمٜمٌٖمل قمغم ؿم٤ٌمب اعمًٚمٛملم أن يٕمٚمٛمقا طم٘مٞم٘م٦م اًمدٟمٞم٤م، وأن يٜمٔمروا سمٕملم اًمٌّمػمة إمم قم٤مىمٌتٝم٤م، وًمٞمٕمٚمؿ اًمِم٤ٌمب أن 

مهقم اًمدٟمٞم٤م شُمِمت٧م اًمٜمٗمس وشمٗمرق ؿمٛمٚمٝم٤م، وم٢مذا ضَمَٕمؾ اًمٕمٌُد أظمرة مهف ومٚمؿ ُيٌدْد وىمتف سمٗمٕمؾ احلرام، ومل ي٘متْؾ وىمتف 

المسند  (، كأبو يعلى فيٕٖ٘أخرجه الترمذم )]:  رمحف اهلل -اهلُل ًمف ؿمٛمٚمف وىمقي٧م قمزيٛمتف، ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  سم٤مشم٤ٌمقمف هلقاه، مَجَعَ 

  [.(، بإسناد صحيحٕٗ٘/ٕ)

َؾ اهلل قمٜمف ؾمٌح٤مٟمف طمقائجف يمٚمٝم٤م، ومحؾ قمٜمف يمؾ ُم٤م أمهف، » ٛمَّ إذا أصٌح اًمٕمٌُد وأُمًك وًمٞمًف مهف إٓ اهلل وطمده، حَتَ

َغ ىمٚمٌف عمحٌتف،  وًم٤ًمٟمف ًمذيمره، وضمقارطمف ًمٓم٤مقمتف، وإن أصٌح وأُمًك واًمدٟمٞم٤م مهف مَحََّٚمُف اهلُل مهقُمٝم٤م وهمٛمقُمٝم٤م ووَمرَّ

وأٟمٙم٤مده٤م، َوَويَمَٚمُف إمم ٟمٗمًف، وَمَِمَٖمَؾ ىمٚمٌف قمـ حمٌتف سمٛمح٦ٌم اخلٚمؼ، وًم٤ًمٟمف قمـ ذيمره سمذيمرهؿ، وضمقارطمف قمـ ـم٤مقمتف 

= 
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ـْ  أقمرض قمـ قمٌقدي٦م اهلل وـم٤مقمتف وحمٌتف  سمخدُمتٝمؿ وأؿمٖم٤مهلؿ، ومٝمق يٙمدُح يمدح اًمقطمقش ذم ظمدُم٦م همػمه، ومٙمؾ َُم

 ش.ُيٌتغم سمٕمٌقدي٦م اعمخٚمقق وحمٌتف وظمدُمتف

 افقؿت هق احلٔاة:  -3

اًمقىم٧م ذم طمٞم٤مة اعمًٚمؿ هق يمؾُّ رء، هق رأس ُم٤مًمف احل٘مٞم٘مل اًمذي حيت٤مضمف ًمدٟمٞم٤مه وأظمرشمف، ومٝمق أصمٛمـ ُم٤م يٛمٚمؽ قمغم اإلـمالق: 

ؾ إقمامل اًمٜم٤مومٕم٦م اًمّم٤محل٦م اًمتل حيت٤مضمٝم٤م اإلٟم٤ًمن ذم اًمدٟمٞم٤م ٕن اًمقىم٧م هق اًمققم٤مُء ًمٙمِؾ قمٛمٍؾ ي٘مقم سمف اإلٟم٤ًمن، ومٙم

ـُ واًمقىم٧م ُم٤م يم٤من هٜم٤مك إلي٘م٤مِع اًمٕمٛمِؾ واإلٟمت٤مِج، وًمقٓ اًمز وأظمرة شمٗمت٘مُر إمم اًمقىم٧م، ذًمؽ اًمققم٤مُء اًمذي يٙمقن حماًل  ُم

 ٟمت٤مج.إقمٛمؾ، أو 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمتك إن إؾمئٚم٦م  ُم٤مم اهلل ٕضمؾ هذا ضم٤مءت اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م شم١ميمد ىمٞمٛم٦م اًمقىم٧م، وشم٘مرر ُمًئقًمٞم٦م اإلٟم٤ًمن قمٜمف أ

٤من، وهٙمذا ي٠ًمل اإلٟم٤ًمن قمـ رئٞمًإرسمٕم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل شمقضمف إمم اعمٙمٚمػ يقم احل٤ًمب خيص اًمقىم٧م ُمٜمٝم٤م ؾم١مآن 

قمٛمره قم٤مُم٦م، وقمـ ؿم٤ٌمسمف ظم٤مص٦م، واًمِم٤ٌمب ضمزء ُمـ اًمٕمٛمر وًمٙمـ ًمف ىمٞمٛم٦م ُمتٛمٞمزة سم٤مقمت٤ٌمر ؾمـ احلٞمقي٦م اًمداوم٘م٦م واًمٕمزيٛم٦م 

 ٚم٦م اًم٘مقة سملم وٕمٗملم.اعم٤موٞم٦م، وُمرطم

 وذم هذا قمدد ُمـ إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م ُمٜمٝم٤م: 

ٓ شمزول ىمدُم٤م قمٌد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمتك ي٠ًمل قمـ قمٛمره ومٞمام أومٜم٤مه، وقمـ : »ىم٤مل: ىم٤مل  طمدي٨م أيب سمرزة إؾمٚمٛمل 

(، ٛٗٔ/ٗأخرجه أبو نعيم في الحلية )] .شأٟمٗم٘مف، وقمـ ضمًٛمف ومٞمام أسمالهقمٚمٛمف ومٞمام ومٕمؾ، وقمـ ُم٤مًمف ُمـ أيـ ايمتًٌف وومٞمام 

( موصولنا من طريق أخرل ٖٙٓ/ٗ، كأحمد في الزهد، كالبيهقي في شعب اإليماف، كالحاكم )ٓٚٔ، ٓٔٔكالخطيب في اقتضاء العلم العمل ص
 [.(ٜٛٛٙعن ابن عباس رفعه كإسنادق صحيح، كصححه الحاكم ككافقه الذهبي، كصححه األلباني في صحيح الجامع )

٤م ىمٌؾ مخس: ؿم٤ٌمسمؽ ىمٌؾ هرُمؽ، »ًمرضمؾ وهق يٕمٔمف:  ٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن إزدي ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وقمـ قم ًً اهمتٜمؿ مخ

( ح ٖٖٕ/ٔٔأخرجه البخارم )] ش.وصحتؽ ىمٌؾ ؾم٘مٛمؽ، وهمٜم٤مك ىمٌؾ وم٘مرك، وومراهمؽ ىمٌؾ ؿمٖمٚمؽ، وطمٞم٤مشمؽ ىمٌؾ ُمقشمؽ

(ٕٙٗٔ).] 

راجع البغوم في ] .شػم ُمـ اًمٜم٤مس: اًمّمح٦م واًمٗمراغيمثٟمٕمٛمت٤من ُمٖمٌقن ومٞمٝمام : »ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل     وقمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 [.( ط. المكتب اإلسالميٕٕ٘/ٗٔشرح السنة )
 ومٞم٘مقل:  -رمحف اهلل-وهذه ٟمّمٞمح٦م طمًٜم٦م ُمـ اإلُم٤مم احلًـ اًمٌٍمي 

-اف منهج السنة النبوية في تربية اإلنس»انظر رسالة دكتوراق بعنواف ] شأؿمح قمغم قمٛمره ُمٜمف قمغم درمهفأدريم٧م أىمقاًُم٤م أطمدهؿ »

 .[( ط. مكتبة الدعوة اإلسالمية بالمنصورةٔٔٔ/ٔ) -رحمه اهلل-تأليف/بدير محمد بدير « -كقاية كعالجنا

وم٤مًمقىم٧م هق احلٞم٤مة، وهق رأس ُم٤مل اعمًٚمؿ وٓ يٜمٌٖمل أن يٜمٗم٘مف اعمًٚمؿ ذم همػم ـم٤مقم٦م، طمتك ٓ يٖمٌـ ومٞمف، ٕٟمف إن و٤مع رأس 

اغ وؿمٖمؾ اًمقىم٧م سمٙمؾ ُم٤م هق ٟم٤مومع وُمثٛمر يٕمقد قمغم اعمرء وقمغم ُم٤مًمف سمال رسمح، قم٤مد سم٤مخلنان اعمٌلم، ومٞمج٥م ُمؾء اًمٗمر

راجع ]الجواب الكافي لمن سأؿ عن الدكاء الشافي ] أهٚمف وجمتٛمٕمف واإلٟم٤ًمن مجٕم٤مء سم٤مخلػم ذم اًمديـ واًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

 [.ط دار الندكة الجديدة ٗٛٔكالمعركؼ بػ )الداء كالدكاء([ البن القيم صػ

اإلٟم٤ًمن هق قمٛمره ذم احل٘مٞم٘م٦م، وهق ُم٤مده طمٞم٤مشمف إسمدي٦م ذم اًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ، وهق يٛمر أهع ُمـ إن وىم٧م  -أظمل اًمِم٤مب  -ومٞم٤م 
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اًمًح٤مب ومٛمـ يم٤من وىمتف هلل وسم٤مهلل ومٝمق قمغم احل٘مٞم٘م٦م طمٞم٤مشمف وقمٛمره، وهمػم ذًمؽ ًمٞمس حمًقسًم٤م ُمـ طمٞم٤مشمف وإْن قم٤مش ومٞمف قم٤مش 

  ومٛمقُت هذا ظمػٌم ًمف ُمـ طمٞم٤مشمف. قمٞمش اًمٌٝم٤مئؿ، وم٢مذا ىَمَٓمَع وىمتف ذَم اًمٖمٗمٚم٦م واًمًٝمق وإُم٤مين اًم٤ٌمـمٚم٦م

ومٕمٚمٞمؽ أن شمًتثٛمر وىمتؽ ظمػم اؾمتثامر ذم: اإلشمٞم٤من سم٤مًمٓم٤مقم٤مت ]ُمـ ىمراءة ًمٚم٘مرآن، وآهتامم سم٘مراءة إذيم٤مر، وإىم٤مُم٦ِم 

 اًمّمٚمقات وأدائٝم٤م سمخِمقٍع وشمدسمر، ويمثرة اًمّمٞم٤مم واعمث٤مسمرة قمغم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ[.

ٜم٤مومٕم٦م ذم أُمقر ديٜمؽ ودٟمٞم٤مك، وقمٚمٞمؽ سمٛمامرؾم٦م ضم٤مٟم٥م ُمـ يمذًمؽ قمٚمٞمؽ أن: شمًتثٛمر وىمتؽ وقمٛمرك ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمقم اًم

اًمري٤مو٦م اًمٌدٟمٞم٦م اعمٜمٔمٛم٦م اعم٤ٌمطم٦م وٓ شمٖمٗمؾ قمـ شمٕمٚمؿ طمروم٦م أو صٜمٕم٦م أو أي قمٛمؾ شمٙمٗمل سمف ٟمٗمًؽ وشمريض سمف رسمؽ 

 وشمًٕمد سمف أهٚمؽ وُمـ طمقًمؽ...

 اعمٝمؿ أن شمًتثٛمر وىمتؽ ظمػم اؾمتثامر قمغم ُمثؾ هذا اعمٜمقال.

عم٤مل، وم٢من يمٜم٧م شمًتٓمٞمع أن حت٤مومظ قمغم ُم٤مًمؽ وشمٜمٛمٞمف وشمًتثٛمره، وم٢من وٞم٤مع اًمقىم٧م ىم٤مشمؾ وشمذيمر دوًُم٤م أن وىمتؽ أهمغم ُمـ ا

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. -وىم٤مـمع وإٟمٗم٤مس ٓ شمٕمقد.. وًمٕمؾَّ ىمْمٞم٦م أمهٞم٦م شمٜمٔمٞمؿ اًمقىم٧م ؾمت٠ميت ُمٕمٜم٤م ذم ُمٌح٨م ىمري٥م 

 إي٤مك واًمت٘مٚمٞمد إقمٛمك:  -4

َـّ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف سم٤مًم ٕمديد ُمـ اعمقاه٥م واًمٙمثػم ُمـ اًمٜمٕمؿ، وًمٙمٜمٝم٤م وًمألؾمػ اًمِمديد شمّمػم إنَّ يمثػًما ُمـ ؿم٤ٌمب اعمًٚمٛملم َُم

ـٍ وُمآٍس وذًمؽ ٟمتٞمج٦م: ًمقومرة اًمقىم٧م  ذم إضم٤مزات، واًمتل شمٓمقل ومٞمٝم٤م أوىم٤مت  -ٓ ؾمٞمام-ُمٕمف وقمٚمٞمف إمم ٟم٘مٍؿ وحم

ُي٘مٚمُد هذا اًمْم٤مَل  اًمٗمراغ، ومٜمرى اًمٙمثػَم ُمـ ه١مٓء يَٕمْٛمُد إمم اؾمتٖمالل وىمتف ذم شم٘مٚمٞمد اًمٗم٤مؾمديـ وحم٤ميم٤مة اًمٗم٤مؾم٘ملم، ومؽماه

ذم ـمري٘م٦م يمالُمف، وحي٤ميمل هذا اًمٗم٤مؾمُؼ اعمخٜم٨م ذم ـمري٘م٦م ُمِمٞمتف، وشمراه ي٘مٚمد ومالًٟم٤م ُمـ اعمٛمثٚملم اًمٗم٤مؾم٘ملم ذم ـمري٘م٦م 

ـْ ي٘مٚمدون همػمهؿ ويت٤مسمٕمقهنؿ ذم يمؾ رء طمتك ومٞمام ييهؿ ديٜمٞم ٤م  َ ُمالسمًف وشمّمٗمٞمٗمف ًمِمٕمره، طمتك إٟمؽ ًمتٕمج٥م مِم

٤م وٟمٗمًٞم ٤م، ومؽمى ىمد اؾمتٖمؾ وومرة  -ٓ ؾمٞمام سمٕمض اًمِم٤ٌمب ذم اجل٤مُمٕم٤مت  -اًمٙمثػم ُمـ ه١مٓء اًمِم٤ٌمب  وصحٞم ٤م وضمًدي 

َب اعمًٙمرات وشمٕم٤مـمل اعمخدرات )وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سمرب إرض  اًمقىم٧م ًمديف ذم اًمٔمٗمر سم٤مُمرأة داقمرة أو َذِ

 واًمًٛمقات(.

ن: وًمٕمؾ هذا ُم٘مرر سمجالء ذم ٕضمؾ هذا رأي٧م ًمزاًُم٤م أن أسملم ظمٓمر اًمتِمٌف سم٠مهؾ اًمٙمٗمران، وأهؾ اًمٗمًقق واًمٕمّمٞم٤م

ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م عمـ اؾمت٘مرأه٤م ووم٘مٝمٝم٤م ووقمك قمٚمٚمٝم٤م وطمٙمٛمٝم٤م، وًم٘مد أًمػ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل 

َ ومٞمف   -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -شمٕم٤ممم ُم١مًمًٗم٤م ُم٤مشمًٕم٤م وهق يمت٤مسمف )اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ خم٤مًمٗم٦م أصح٤مب اجلحٞمؿ(، وًم٘مد سَملمَّ

َر ُمـ اًمتِمٌف سم٠مهؾ اًمٙمٗمر واًمٗمًقق يم٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمظمٓمر اًمت٘مٚمٞمد ٕهؾ اًم ٚمحديـ ٙمٗمر واًمٗمًؼ، يمام طَمذَّ

راجع كتاب )الفراغ كأزمة التدين عند الشباب المعاصر.. الداء كالدكاء( تأليف د/عبد العظيم المطعني ] .واًمٕمٚمامٟمٞملم..... إًمخ

 [.ـٜٛٚٔط. دار األنصار بالقاهرة ط.  ٕٚ٘، ٕٙ٘ص

ؾمٛمقا هدى رؾمقل اهلل وم٤مشم٘مقا اهلل ؿمٌ وهدى أصح٤مسمف، وم٢من هدهيؿ ظمػم هدى وـمري٘متٝمؿ أيمٛمؾ  ٤مب اعمًٚمٛملم، وشَمرَّ

 ـمري٘م٦ٍم.
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 ًٓ ، وًمٞمس يمؾ ىمديؿ يٙمقن * وإي٤ميمؿ وهذه اًمت٘م٤مًمٞمد اًمٗم٤مؾمدة اًمتل ٓ ظمػم ومٞمٝم٤م: ومٚمٞمس يمؾ ضمديد أو طمدي٨م يٙمقن ُم٘مٌق

ُمرومقًو٤م، وإٟمام اًمٕمدل واًم٘مًط اًمذي يٜمٌٖمل أن شمًػموا قمٚمٞمف ىمٌقل احلؼ ُمـ أي أطمٍد يم٤مئٜم٤ًم ُمـ يم٤من، ذيٓم٦م أٓ 

يّمٓمدم سمثقاسم٧م ديٜمٜم٤م، وطم٘م٤مئؼ ذقمٜم٤م، وإٟمٜم٤م ًمٜم٠مؾمػ يمؾَّ إؾمِػ أن ي٠مظمذ أىمقاٌم ُمـ هذه إُم٦م سمٙمؾ ُم٤م ورد إًمٞمٝمؿ 

همػم أن يت٠مٟمقا ومٞمٝم٤م ويٜمٔمروا إًمٞمٝم٤م سمٜمٔمر اًمنمع واًمٕم٘مؾ: ويت٠مُمٚمقا ؾم٤مئٚملم ُمـ قم٤مداٍت أو شم٘م٤مًمٞمد أو ؿمٕم٤مرات ُمـ 

 أٟمٗمًٝمؿ سمحؼ وصدق: هؾ ُم٤م يٗمٕمٚمقٟمف خي٤مًمػ ذيٕم٦م اهلل أم ٓ؟

ـْ يم٤من  * وم٢من يم٤مٟم٧م خت٤مًمػ ذيٕم٦م اهلل رومْمقه٤م واضمتٜمٌقه٤م يمام يرومض اجلًؿ اًمًٚمٞمؿ ضمرصمقُم٦م اعمرض، صمؿ ٟمّمحقا َُم

َر هبؿ ومٜم٘مٚمقه٤م إمم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م سمدون شم٠مُمؾ أو ٟمٔمٍر إمم ُمآٓت هذه إومٙم٤مر اًمذيـ هُمرِّ  -ظم٤مص٦م-يمذًمؽ ُمـ إظمقاهنؿ 

واًمًٚمقيمٞم٤مت اخل٤مـمئ٦م، وًمٕمؾَّ هذا هق اًمقاضم٥م قمغم يمؾ ؿم٤مب ُم١مُمـ دم٤مه إظمقاٟمف اعم٘مٚمديـ ًمٙمؾ ُم٤م هق همريب، طمتك 

ت٘م٤مًمٞمد اًمقاردة إًمٞمٜم٤م يٜمِم٠م ؿم٤ٌمب ىمقيَّ اًمِمخّمٞم٦م، ٟم٤مومَذ اًمٕمزيٛم٦ِم، سمّمػم اًمتٗمٙمػم، ص٤محل٤ًم ُمّمٚمًح٤م، أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م هذه اًم

ٓ خت٤مًمػ اًمنميٕم٦م ومٚمٜمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م سمٜمٔمر اًمٕم٘مؾ، يمذًمؽ ومٚمٜمٜمٔمر إمم ٟمتٞمجتٝم٤م ذم احل٤مرض أو اعمًت٘مٌؾ اًم٘مري٥م واًمٌٕمٞمد: ٕٟمف 

ىمد ٓ يٙمقن هل٤م شم٠مصمػم ُمٚمٛمقس ذم احل٤مرض ًمٙمـ هل٤م شم٠مصمػٌم ُمرشم٘م٥ٌم ذم اعمًت٘مٌؾ، وُمتك هٟم٤م هبذا آدم٤مه وقمغم هذا اخلط 

 ٛمٕمٜمك ذًمؽ إٟمٜم٤م ؾمٜمًػم قمغم سمّمػمة وذم ادم٤مه ؾمٚمٞمؿ، وسمف ٟمّمؾ إمم اًمتقومٞمؼ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.اًمٗمٙمري اعمتقازن وم

 قمغم أن شمتِمٌف سم٤مًمّم٤محللم، وأن شم٘مٚمد اًمٗم٤محللم، وًم٘مد ىم٤مًمقا ىمدياًم  -أظمل اًمِم٤مب  -وم٤مطمرص 

 إنَّ اًمتِمٌف سم٤مًمٙمرام ومالُح  *** إْن مل شمٙمقٟمقا ُمثٚمٝمؿ ومتِمٌٝمقا

لفضيلة « الوالء كالبراء في اإلسالـ»الكتاب كالسنة على تحريم التشبه بأهل الكفر كالعصياف فليراجع كتاب كمن أراد مراجعة األدلة من ] 
حقيقة الوالء »للشيخ/محماس بن عبد اهلل ط. دار اليقين، ككتاب « المواالة كالمعاداة»د/محمد بن سعيد القحطاني ط. دار الصفوة، ككتاب 

 [.بيركت -لمؤلفه/سيد سعيد عبد الغني ط. دار ابن حزـ « اعةكالبراء في معتقد أهل السنة كالجم

اقمٚمؿ أن اًمٗمراغ ُمِمٙمٚم٦م: ًمٞمس هل٤م طمؾ سم٤مقمت٤ٌمر، وهل٤م طمٚمقل سم٤مقمت٤ٌمرات أظمرى، ًمٞمس هل٤م طمؾ ُم٤م دُمٜم٤م ٓ ٟمٗمٙمر ذم إُي٤مد  -5

إمم ُمٜمٗمذ مل ٟمتٝم٤مون طمؾ هل٤م، أو ٟمٗمٙمر سمال شمٜمٗمٞمذ، وهل٤م طمٚمقل إذا أوًمٞمٜم٤مه٤م أمهٞم٦م سمحثٜم٤م قمـ شمٚمؽ احلٚمقل، صمؿ إذا شمقصٚمٜم٤م 

 : حلٔم٦م ذم شمٜمٗمٞمذه، وومٞمام يكم إؾمٝم٤مم ُمتقاوع ًميوب ُمـ احلٚمقل أصمٌتٝم٤م هٜم٤م طم٥ًم شمّمقري هل٤م، ومٛمثاًل 
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 : تهقري فىالب اجلامًات

 : أن ـمالب اجل٤مُمٕم٤مت يٜم٘مًٛمقن إمم

 

 

 ضالب افُِٔات افْيرية  ضالب افُِٔات افًِّٔة

وإلوم٤مدة ه١مٓء ٟمٜمّمح سمٕمٛمؾ 

روقم٤مت طمٙمقُمٞم٦م ىمقُمٞم٦م ـُمِم

شمًتثٛمر ومٞمٝم٤م ـم٤مىم٤مهتؿ حت٧م إذاف 

آشتهالح »أؾم٤مشمذهتؿ ذم 

افزراظل، إٕناء افىرق وافُباري، 

وافتدريب ظذ إظامل افتخههٔة 

هذه  شاهلْدشٔة وافىبٔة واإلٕتاجٔة

سمٕمض اعمنموقم٤مت اًمتل يٛمٙمـ أن 

متتص ـم٤مىم٤مت ـمالب يمٚمٞم٤مت 

يم٤مهلٜمدؾم٦م واًمزراقم٦م واًمٕمٚمقم، 

، ُمع احلرص واًمٓم٥م واًمّمٞمدًم٦م

قمغم شمقضمٞمف ه١مٓء ًمٚمزي٤مرة وُمـ 

اًمٕمٚمقم اًمتخّمّمٞم٦م قمـ ـمريؼ 

اًمدراؾم٤مت إيم٤مديٛمٞم٦م 

 واًمٙمقرؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

وه١مٓء يٛمٙمـ هلؿ أن يٌحثقا قمـ  

قمٛمؾ ذم ومؽمة اًمّمٞمػ، ُمع احلرص 

قمغم اًمؽميض ومم٤مرؾم٦م اًمري٤مو٤مت 

اعمختٚمٗم٦م، يمام يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة هبؿ ذم 

ُمنموقم٤مت حمق إُمٞم٦م، وُمنموع 

س ًمت٘مقي٦م ـمالب اعمراطمؾ اًمدرو

اإلسمتدائٞم٦م واإلقمدادي٦م، وىمد يٛمتص 

هذا اعمنموع ضمزًءا يمٌػًما ُمـ ـمالب 

يمٚمٞم٤مت أداب واحل٘مقق واًمتج٤مرة 

..، يمام يٛمٙمـ .وُمٕمٝمد ظمدُم٦م اضمتامقمٞم٦م

إىم٤مُم٦م ُمٕمًٙمرات صٞمٗمٞم٦م )سمام ٓ خي٤مًمػ 

اًمنمع احلٜمٞمػ( ٓؾمتخراج ـم٤مىم٦م 

اًمِم٤ٌمب ذم اعم٤ٌمح اعمت٤مح، ُمع احلرص 

٥م اًمؽمسمقي٦م وإظمالىمٞم٦م قمغم اجلقاٟم

 أصمٜم٤مء اًمؽمومٞمف.

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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(1)  

                                                   

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمِم٤ٌمب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م: يٛمٙمـ شمقضمٞمف ـم٤مىم٤مهتؿ ًمٚمري٤مو٦م واًمتٜمٛمٞم٦م اًمذاشمٞم٦م، وحم٤موًم٦م أظمذ )يمقرؾم٤مت( ىمٌؾ (1)

قمامل سمدٟمٞم٦م، وأقمامل اخلػم، وطمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وهمػمه٤م، ُمع احلرص آًمتح٤مق سم٤مجل٤مُمٕم٦م، وآؾمتٗم٤مدة سم٘مقهتؿ ذم أ

ط.  ٕ٘ٗراجع الضياء الالمع من الخطب الجوامع. للعالمة/محمد بن صالح العثيمين صػ] .اعم٤ٌمطم٦مش هقاي٤مهتؿ»وش ُمٝم٤مراهتؿ»قمغم شمٜمٛمٞم٦م 

 [.دار الفالح بالمملكة العربية السعودية

 اضمتٜم٥م ُم٤م ييك:  -6

اًمٗمراغ قمٜمد اًمِم٤ٌمب ُمٜمح٦م وحمٜم٦م، ٟمٕمٛم٦م وٟم٘مٛم٦م، واًمٙمثػم ُمـ ؿم٤ٌمب اعمًٚمٛملم ٓ ي٘متٚمقا أوىم٤مهتؿ ذم اًمتٗم٤مه٤مت ذيمرت آٟمٗم٤م أن 

، وًمٙمٜمٝمؿ يدُمرون ىمقهتؿ وصحتٝمؿ، وي٘متٚمقن أٟمٗمًٝمؿ قمـ ـمريؼ شمٕم٤مـمل -ويمٗمك هب٤م سمٚمٞم٦م-واًمؽمه٤مت ومح٥ًم 

 اعمخدرات سمِمتك صقره٤م ويم٤موم٦م أٟمقاقمٝم٤م.

سمٞمتف إمم اًمِم٤مرع طمٞم٨م ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس، ومٞمجتذسمف أهؾ اًمْمالل وآٟمحالل روم٘م٤مء  أ( سمداي٦م اخلٓمر: قمٜمدُم٤م خيرج اًمِم٤مُب ُمـ

، وشمرى اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ يقؾمقس إًمٞمف ؿمٞمٓم٤من ُم٤مرد، ومٞم٘مقل ًمف: ُم٤م اعم٤مٟمع أن اًمًقء، ًمنمب اعمًٙمرات واعمخدرات ُمثاًل 

 شمتٕم٤مـمك اعمخدرات؟

ؽ اعمرح واًمنور، إهن٤م ؾمت٤ًمقمدك قمغم اذهب٤م وًمق قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتجرسم٦م!، اذهب٤م وم٢مهن٤م ؾمتٕمٛمؾ قمغم إؾمٕم٤مدك وؾمتجٚم٥م ًم

ومهقم احلٞم٤مة يمثػمة وسم٤مًمٗمٕمؾ  -ٓ ؾمٞمام-شمٜم٤مد اهلٛمقم وؾمُتخٗمػ قمٜمؽ اعمِمٙمالت، وؾمتدومٕمؽ ًمٚمتٕم٤مزم قمغم أطمزاٟمؽ 

يًتجٞم٥م هذا اعمًٙملم اعمخدوع ًمقؾم٤موس أهؾ اًمٗم٤ًمد ومٞمتٕم٤مـمل سمٕمض اعمخدرات يم٤مًم٤ٌمٟمجق واحلِمٞمش وهمػمه٤م، يمؾ 

اًمتجري٥م وطم٥م آؾمتٓمالع ًمٕمٚمَّف يّمؾ إمم سمٖمٞمتف وُمرُم٤مه ُمـ إؾمٕم٤مد طم٘مٞم٘مل ًمٜمٗمًف هذا يٗمٕمٚمف هذا اًمِم٤مب قمغم ؾمٌٞمؾ 

أو سمٛمّمٓمٚمح اًمٕمٍم ًمدى اًمِم٤ٌمب اًمٞمقم ًمٕمٚمف ]يٕمٞمش طمٞم٤مشمف[، ومام إْن يٗمٕمؾ ذًمؽ طمتك يّمٌح أؾمػًما هلذه اعمخدرات 

 وشمٙمقن اًمٜمتٞمج٦م اعمٕمرووم٦م ًمٜم٤م مجٞمًٕم٤م...

ٝمؿ ذم احلٞم٤مة، وشمدومع هبؿ إمم قمدم اًمث٘م٦م سم٤مًمٜمٗمس، واًمٕمزًم٦م قمـ أٓ وهل: وٞم٤مع ىمقة اًمِم٤ٌمب واًمتل شم١مدي طمتاًم إمم ومِمٚم

 اعمجتٛمع مم٤م ي١مدي إمم إطمداث ظمٚمؾ يمٌػم ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ.

ب( صمؿ يٌدأ اًمِم٤مب ذم اًمتدرج ُمـ اًمتٕم٤مـمل إمم اإلدُم٤من، ومؽماه يت٘مٚم٥م ًمٞماًل وهن٤مًرا ذم ذب ُمثؾ هذه اًمًٛمقم اعمخدرة، 

مما ] .وٓ يتحٛمؾ أقم٤ٌمء اعمًئقًمٞم٦م ي٘مقى قمغم اًم٘مٞم٤مم سم٠مي قمٛمؾ ُمـ إقمامل، طمتك يّمػم يم٤مجلث٦م اهل٤مُمدة، وسم٤مًمت٤مزم ٓ

العوامل من أهم فوجد أف  -يؤكد ما ذكرناق آنفا أنه قد ُأجريت إحدل الدراسات حوؿ أسباب انتشار المخدرات انتشارنا مفزعنا في مصر 
اكله تطبيع العالقات بينهما، مما ُيسهل على مركجي المخدرات في انتشار المخدرات: )إجراء سياسة االنفتاح مع الكياف الصهيوني، كمح

من اليهود إدخاؿ كميات كبيرة إلى مصر، كقد يحدث هذا تحت سمع كبصر بعض المسئولين بال نكير حقيقي...( راجع مجلة الشرؽ 
 [.ٛٔ( صػٙٙاألكسط عدد )

٤مومٞم٦م واًمٗمٙمري٦م وشم٘مع إُم٦م ذم ؿم٤ٌمك اًمتٌٕمٞم٦م ضمـ( وُمـ صمؿ شمًٝمؾ ؾمٞمٓمرُة إقمداء قمغم ُم٘مدرات إُم٦م آىمتّم٤مدي٦م واًمث٘م

هل١مٓء اعمجرُملم، وحيدث ُم٤م يّمٌق إًمٞمف ه١مٓء ُمـ اًم٘مْم٤مء قمغم ىمقة هذه إُم٦م اعمتٛمثٚم٦م ذم ؿم٤ٌمهب٤م سمٕمد ضمٝمد ضمٝمٞمد، 

= 
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 : واجلامًات اددارس دم افتًِٔؿ مْاهج -6

 أن ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ُمـ اعم٤ٌمدئ إؾم٤مؾمٞم٦م ذم اإلؾمالم : ُمـ ٟم٤مومٚم٦م اًم٘مقل

طمٞم٨م يم٤مٟم٧م أوائؾ أي٤مت اًمتل ٟمزًم٧م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمدقمقة إمم شمٕمٚمؿ اًم٘مراءة اًمتل هل 

واُمتٜم٤مًٟم٤م قمغم  ،[1] اًمٕمٚمؼ: ﴾ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿ -ؾمٌح٤مٟمف-ُمٗمت٤مح ُمـ ُمٗم٤مشمٞمح اًمٕمٚمؿ، ىم٤مل 

ک ک ک ک گ  ژ ژ ڑ ڑ ﴿اًمٌنم سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ اًمٙمت٤مسم٦م اًمتل هل ُمـ ـمرق طمٗمظ اًمٕمٚمؿ، 

 .[5-4 :]ؾمقرة اًمٕمٚمؼ ﴾ گ

ؿمٝمد شم٤مريخ اعمًٚمٛملم ُمٜمذ ومجر اإلؾمالم هنْم٦م ومٙمري٦م قمٚمٛمٞم٦م واؾمٕم٦م، وأًمٗم٧م ذم شم٤مريخ  وىمد

 اعمًٚمٛملم ُم١مًمٗم٤مت يم٤من هل٤م شم٠مصمػم ذم شم٤مريخ اًمٌنمي٦م يمٚمٝم٤م.

واختذ اعمًٚمٛمقن اعمًجد ُمـ اًمٌدء داًرا ًمٚمتٕمٚمٞمؿ، صمؿ أوضمدت اًمٙمت٤مشمٞم٥م ًمتٙمقن ُمٙم٤مًٟم٤م ًمتٕمٚمٞمؿ 

ريؿ، صمؿ أٟمِمئ٧م اعمدارس اعمًت٘مٚم٦م اًمتل أوىمػ اًمٜم٤مؿمئ٦م اًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م وحتٗمٞمٔمٝمؿ اًم٘مرآن اًمٙم

قمٚمٞمٝم٤م اعمقهون أوىم٤موًم٤م شم٤ًمقمد قمغم اؾمتٛمرار اًمتدريس ومٞمٝم٤م، ومل شمٙمـ شمٚمؽ اعمدارس ىم٤مسة قمغم 

 اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م سمؾ يم٤مٟم٧م شمدرس إدب واًمت٤مريخ واًمؽماضمؿ واحل٤ًمب واًمٗمٚمؽ واًمٓم٥م.

ُمؿ إمم أقمغم اًم٘مٛمؿ، وسمْمٕمٗمف واًمتٕمٚمٞمؿ ُمـ أظمٓمر إُمقر ذم طمٞم٤مة إُمؿ، ومًٌٌٌف شمرشمٗمُع إ

شمٜمحدر إمم اًم٘مٞمٕم٤من واهل٤موي٦م، سمؾ ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقن اًمتٕمٚمٞمؿ وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمرىمل واًمت٘مدم 

ٌَّـَر اًمٗمٞمٚمًقف  واًمٜمٝمْم٦م، وُمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقن وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمت٠مظمر واًمتخٚمػ، وىمد قَم

ـ احلل، ثؿ يُقهنا إن افتًِٔؿ هق احلامض افذي يذيب صخهٔة افُائ»: اعمًٚمؿ قمـ هذا وم٘م٤مل

ـام يناء، إن هذا احلامض هق أصد ؿقًة وتٖثًرا مـ أي مادة ـٔاموية، وهق افذي يستىٔع أن 

 .(1)شصاخًما إػ ـقمة مـ افساب حيقل جباًل 

__________________________ 

٤م وصم٘م٤مومٞم ٤م وديٜمٞم ٤م ٤م وُمٕمٜمقي   .إلوٕم٤مومٝمؿ وإوم٤ًمدهؿ صحٞم ٤م وضمًدي 

 

، ط. دار 146واًمٗمٙمرة اًمٖمرسمٞم٦م، ًمٚمِمٞمخ/أيب احلًـ اًمٜمدوي، صـ( اٟمٔمر يمت٤مب اًمٍماع سملم اًمٗمٙمرة اإلؾمالُمٞم٦م 1)

 اًمّمحقة.
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 التعؾقؿ يف وأثرها العؼائد

العؾقم التل تدرس : ٓ شؽ أن التعؾقؿ مرتبٌط بعؼائد إمؿ وأفؽارها وتصقراهتا، فؿثاًل 

طـد الغربققـ تؽقن مصطبغًة بعؼقدة كتاهبا، فالعؾقم التل تدرس يف الديار التل تحؽؿفا 

وهق أحد  «جقفرن»الشققطقة تتبايـ وتختؾػ مع الؿـاهج التل تدرس يف بالد اإلسالم، يؼقل 

ؾؿ العالؿل، إن العؾؿ الروسل لقس قسًؿا مـ أقسام الع»: كبار رجال الرتبقة يف الديار الروسقة

إكف قسؿ مـػصؾ بذاتف، يختؾػ طـ سائر إقسام كؾ آختالف، فنكف سؿُة العؾؿ السقفقتل 

إساسل أكف قائٌؿ طؾك فؾسػٍة واضحٍة متؿقزة، وأن التحؼقؼات العؾؿقَة يف حاجٍة إلك أساس، 

َمفا   «ـقـلق»و «إكجؾز»و «ماركس»وأن أساس طؾقمـا الطبقعقة الػؾسػة الؿادية التل َقد 

يف العؾؿ الطبقعل العالؿل،  -ويف أيديـا هذه الػؾسػة  -، إكـا كريد أن كخقض «ستالقـ»و

وكصارع جؿقع التصقرات إجـبقة التل تـاهض فؾسػتـا الشققطقة والؿاركسقة بؽؾ حزم 

 .(3)وققة

إذن ذم قم٤ممل اًمٖمرب ٓ يقضمد شمٕمٚمٞمؿ ٓ ي٘مقم قمغم أؾم٤مس ٟمٔمري٦م احلٞم٤مة اًمتل ي١مُمٜمقن هب٤م، يمام 

اًمٗمٚمًٗم٦م اعم٤مدي٦م، قمغم أؾمس ، وذم روؾمٞم٤م ٟمرى أن اًمتٕمٚمٞمؿ يم٤من وٓ زال ي٘مقم ششٔزد ٕـ»ي٘مقل 

يّمٌٖمقن شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ سم٠مؾمس صم٘م٤مومتٝمؿ وأصقل  -وهؿ أهؾ والل وإوم٤ًمد  -وم٢مذا يم٤من ه١مٓء 

أن ٟم٠مظمذ اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م صمؿ  -ٟمحـ اعمًٚمٛملم  -ُمٕمت٘مداهتؿ، ومٛمـ سم٤مب أومم واضم٥ٌم قمٚمٞمٜم٤م 

٤ًٌم أو حتٞمًزا  ٟم٘مٞمٛمٝم٤م وومؼ اإلؾمالم، أقمٜمك قمغم أصقل اإلؾمالم وقم٘مٞمدة اإلؾمالم، وًمٞمس هذا شمٕمّم

سمؾ إن اًم٤ٌمطم٨م اعمٜمّمػ ُيد أن اإلؾمالم أيمرم أُم٦م اإلؾمالم سم٤مًمرؾم٤مًم٦م اخل٤ممت٦م اًمتل طمقت ُمـ 

ٟم٤ًمن وٟمج٤مطمف ذم اًمٜمّمح واإلرؿم٤مد وشمٌٞملم إُمقر ُم٤م يِمٙمؾ يمؾ اخلٓمقط اًمٕمريْم٦م ًمّمالح اإل

 ...يمؾ ٟمقاطمل احلٞم٤مة

                                                   

 ، ط. دار اًمٜمٗم٤مئس.15( راضمع رؾم٤مًم٦م أؾمٚمٛم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ذم دي٤مر اعمًٚمٛملم، د/قمٛمر ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر صـ1)
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شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ُمـ اًمتٗمًػم  (1)وٟمحـ إذ ٟمٜم٤مدي سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ اإلؾمالُمل ومال ٟم٘مّمد سمف

واحلدي٨م واًمٗم٘مف وهمػمه٤م ُمـ قمٚمقم إصقل وأٓت اًمتل شمدرس ذم اعمٕم٤مهد واًمٙمٚمٞم٤مت اًمتل 

ل شمدرس ذم اعمدارس شمٕمٜمك سمدراؾم٦م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وإٟمام ُمرادٟم٤م صٌغ مجٞمع اًمٕمٚمقم اًمت

واجل٤مُمٕم٤مت ذم دي٤مر اإلؾمالم سم٤مإلؾمالم، سمحٞم٨م ي٘مقم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم خمتٚمػ ومروقمف قمغم أصقل 

 اإلؾمالم، وشمّمٓمٌغ اًمٕمٚمقم سمروح اإلؾمالم وشمقضمٝم٤مشمف، صمؿ يٙمقن اإلؾمالم و٤مسمًٓم٤م ًمٚمٕمٚمقم يمٚمٝم٤م.

س إن قمٚمقم اًمري٤موٞم٤مت وقمٚمقم اًمٓمٌٞمٕم٦م قمٚمقم حمْم٦م، ًمٞمس ًمٚمٕم٘م٤مئد دظمٌؾ ومٞمٝم٤م، ومٚمٞم: ىمد ي٘م٤مل

هٜم٤مك قمٚمُؿ ـم٥ٍم رود، وآظمر ومرٟمز، وصم٤مًم٨م أُمريٙمل، وهذا صحٞمٌح ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م، وظمٓم٠م ُمـ 

ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى، صحٞمح إذا ٟمٔمرٟم٤م إمم أن اًمذيـ أًمٗمقا هذه اًمٕمٚمقم صٌٖمقه٤م سم٤مًمّمٌٖم٦م اًمتل 

اًمتل يم٤مٟم٧م شمًٞمٓمر قمغم  اًمٕمٚمقم اًمتل أًمٗمٝم٤م اًمٞمقٟم٤من ُصٌٖم٧م سم٤مًمٕم٘مٞمدة اًمنميمٞم٦م: يٕمت٘مدوهن٤م، ومٛمثاًل 

قم٘مقهلؿ، وىمد يم٤من أومالـمقن يٕمت٘مد أن هٜم٤مك أهلف هل٤م ؿم٠من ذم شمدسمػم أُمقر اًمٙمقن، وهل ىمقى 

ُمتقؾمٓم٦م سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق، ويم٤من يٕمت٘مد أن اًمنم إٟمام ي٠ميت ُمـ هذه أهل٦م اعمتقؾمٓم٦م، وأن إهلف 

٤مل ٓ يّمدر ُمٜمف إٓ اخلػم، وقمٜمدُم٤م صٕمد أطمد اًمرواد اًمِمٞمققمٞملم  اًمذي يم٤من يًٛمٞمف سم٤مًمٕم٘مؾ اًمَٗمٕمَّ

صٕمدت إمم أقمغم ومل أضمد اهلل، هلذا ٟمرى أن يمؾ اًمٕمٚمقم اعمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٗمٚمًٗم٦م : إمم اًمٗمْم٤مء، ىم٤مل

اًمِمٞمققمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م حت٤مول ذم ُمٜمٓمٚم٘م٤مهت٤م وٟمت٤مئجٝم٤م أن شم١ميمد قمغم اًمٜمٔمري٦م اًمٙمٗمري٦م اًمتل شمٜمٙمر اخل٤مًمؼ 

                                                   

 ( ىم٤مل اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم: اًمٕمٚمقم ىمًامن: 1)

٤م اًمٜمٗمقس، وهتذب هب٤م إظمالق، وشمّمٚمح هب٤م اًمٕم٘م٤مئد، وشمٙمقن إقمامل هب٤م ص٤محل٦م ُمثٛمرة إول: قمٚمقم اًمديـ اًمتل شمزيمك هب

 ًمٚمخػم، وهذه هل اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م اعمٌٜمٞم٦م قمغم اًمقطمٞملم، ويٚمحؼ هب٤م ُم٤م هق ُمٙمٛمؾ هل٤م يمٕمٚمقم اًمٚمٖم٦م.

 ٤م اعمٜم٤مومع اًمدٟمٞمقي٦م وم٘مط.اًمث٤مين: قمٚمقم اًمدٟمٞم٤م اًمتل ٓ ي٘مّمد هب٤م هتذي٥م إظمالق، وإصالح اًمٕم٘م٤مئد وإقمامل، وإٟمام ي٘مّمد هب

 وم٤مًم٘مًؿ إول هل قمٚمقم اًمًٞم٤مدة اًمتل شمتٕمٚمؼ هب٤م ٟمّمقص ُمدح اًمٕمٚمؿ واًمثٜم٤مء قمغم اًمٕمٚمامء.

وأُم٤م اًمٕمٚمقم اًمٌنمي٦م: ومٝمل قمٚمقم اخلدُم٦م، ٕهن٤م شمدور طمقل حت٘مٞمؼ اًمروم٤مهٞم٦م ًمٌدن اإلٟم٤ًمن وقمٞمِمف اعم٤مدي، وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

وسمٜمٞم٧م قمغم اإليامن واًمديـ ص٤مرت قمٚمقًُم٤م دٟمٞمقي٦م ديٜمٞم٦م  ختتٚمػ سم٤مظمتالف ُم٘م٤مصد اعمتٕمٚمؿ، وم٢من ىمّمد هب٤م اخلػم،

 ط. ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف. 145، 144اٟمٔمر: اًمٗمت٤موى اًمًٕمدي٦م ص حمٛمقدة.
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هق اًمتٕمٚمٞمُؿ : ٞمؿ اإلؾمالُملوأظمرة، وشمٙمذب سم٤مًمرؾمؾ وشمتٜمٙمر ًمٚمٙمت٥م، إذن وم٢من ُمرادٟم٤م سم٤مًمتٕمٚم

، اعمقاومؼ ًمإلؾمالم ذم ٟمٔمرشمف ًمٚمحٞم٤مة واًمتل شمدقمقه إمم آؾمتٗم٤مدة (1)اًمذي ي٘مقم قمغم قم٘مٞمدة اإلؾمالم

َر ًمف  .(2)ُمـ اًمٙمقن اًمذي ؾُمخِّ

  

                                                   

 .19، 18، 15، 11قمٛمر ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر، صـ/( راضمع رؾم٤مًم٦م )أؾمٚمٛم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ذم دي٤مر اعمًٚمٛملم( ًمٚمديمتقر1)

 14، صـ12، صـ11ُمل، ًمٚمِمٞمخ /أيب إقمغم اعمقدودي، صـ( راضمع رؾم٤مًم٦م دور اًمٓمٚم٦ٌم ذم سمٜم٤مء ُمًت٘مٌؾ اًمٕم٤ممل اإلؾمال2)

 .-سمتٍمف  -ط.آحت٤مد اًمٕم٤معمل ًمٚمٜمٔمامت اًمٓمالسمٞم٦م 
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 التعؾقؿ بقـ إمس والققم

سم٤مإلؾمالم وُمٜمْمٌٓم٦ًم سم٢مـم٤مره  يم٤مٟم٧م اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف قمؼم اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ُمّمٓمٌٖم٦مً 

وٟمٔم٤مُمف اًمٙمغم، ومل ُيـحْس اعمًٚمٛمقن سمٗمجقة سملم اًمٕمٚمؿ واًمديـ شمقضم٥م ُمّم٤محل٦م واطمد ُمٜمٝمام 

هؿ إـم٤ٌمء واعمٝمٜمدؾمقن وقمٚمامء  -وُمٕم٤مداة أظمر، ومٙم٤من قمٚمامء اًمنميٕم٦م ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من 

قم اًمتل أسم٤مح اًمِم٤مرع أو اهلٞمئ٦م، وىمد شَمَٕمٛمَؼ اًمٕمٚمامُء اعمًٚمٛمقن ذم خمتٚمػ اًمٕمّمقر ذم مجٞمع اًمٕمٚم

٥ٌََّم أو أوضم٥م شمٕمٚمٛمٝم٤م واًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م وصٌٖمقه٤م سم٤مًمّمٌٖم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وىمد أظمذ اًمٕمٚمامء آٟمذاك  طَم

سمٙمؾ ُم٤ٌمح وُمت٤مح ًمدهيؿ، سمؾ طمرصقا قمغم آضمتٝم٤مد اعمٜمْمٌط ًمتحديد اعمٜم٤مه٩م وإؾم٤مًمٞم٥م 

ؿمئ٦م، وإقمدادهؿ اًمؽمسمقي٦م اًمتل حت٘مؼ هم٤مي٦م اًمنميٕم٦م ذم طمٞم٤مة سمٜمل اًمٌنم، وشم٤ًمقمد قمغم شمٙمقيـ اًمٜم٤م

ًمٚمٕمٞمش ذم طمٞم٤مة يمريٛم٦م آُمٜم٦م وُمٜمتج٦م، وًم٘مد أص٤مب ه١مٓء اًمٕمٚمامء ذم سمٕمض اضمتٝم٤مداهتؿ وضم٤مٟمٌٝمؿ 

 اًمّمقاب ذم أؿمٞم٤مء ًمٙمـ طمًٌٝمؿ أهنؿ ىمدُمقا ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا ذم هذا اًمقىم٧م.

ُم٤م ًم٨ٌم إُمر أن شمٖمػم وص٤مر اعمًٚمٛمقن إمم شم٠مظمر وختٚمػ ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م،  وًمٙمـ

.. صمؿ ضم٤مءت اًمٓم٤مُم٦م اًمٙمؼمى قمٜمدُم٤م همزا اًمٙمٗم٤مر دي٤مرٟم٤م، .واًمٌنمي٦م، وذًمؽ ٕؾم٤ٌمب يمثػمة

واطمتٚمقا سمالد اعمًٚمٛملم، وقم٤مصمقا ومٞمٝم٤م اًمٗم٤ًمد، ويم٤من ُمـ أظمٓمر ُم٤م أٟمزًمقه سمٜم٤م اطمتالل ُمـ ـمراز 

طمٞم٨م أٟمزًمقا سم٤معمًٚمٛملم اًمٙمثػم ُمـ اهلزائؿ ُمـ ـمراز  شو افٍُريبافٌز»ظم٤مص، ذًمٙمؿ اعمًٛمك 

 ظم٤مص هق أؿمد وأٟمٙمك ُمـ طمرهبؿ اعمًٚمح٦م؟!

طمٞم٨م ىم٤مُمقا سم٢مرؾم٤مل ضمٞمقش ُمـ اإلرؾم٤مًمٞم٤مت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واًمتٜمّمػمي٦م إمم سمالد اعمًٚمٛملم، 

وظمّمّم٧م اعمٞمزاٟمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م ًمت٘مديؿ اعمٕمقٟم٤مت اًمٗمٜمٞم٦م واعم٤مدي٦م ًمٌٜم٤مء اعمدارس واًمٙمٚمٞم٤مت، ورؾمؿ 

وصدم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس سمحْم٤مرة  شآبتًاث افًِّل»قمـ اٟمتِم٤مر  ٓمط اًمدراؾمٞم٦م، ومْماًل اخل

اًمٖمرب سمام يٛمٙمـ شمًٛمٞمتف سمـ )اًمّمدُم٦م احلْم٤مري٦م( طمٞم٨م ه٤مهلؿ اًمت٘مدم اًمٖمريب وأوًمٕمقا سمف، ومٚمؿ 

 ...يٗمرىمقا سملم و٤مره وٟم٤مومٕمف

ٙمري٦ًم ظمٌٞمث٦ًم واضمتٝمد اًمٖمزاة ذم اؾمتخدام اًمتٕمٚمٞمؿ ًمتح٘مٞمؼ ُمآرهبؿ اخلٌٞمث٦م، وم٠موىمدوه٤م ُمٕمريم٦ًم وم
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ُم٤ميمرًة، وٟم٤مًرا ُمقىمدة، وؾمٞمقوًم٤م ظمٗمٞم٦م قمغم ىمٚمقب اعمًٚمٛملم سم٤مؾمتٕمامره٤م قم٘مٞمدة وومٙمًرا وُمٜمٝم٩م 

٤ًٌم ذم أظمالىمف وُم٘مقُم٤مشمف، ُمتٜم٤مومًرا ُمع ديـ اإلؾمالم احلؼ،  طمٞم٤مة، ًمٞمّمٌح اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل همري

إمم  شافًادٔةاددارس آشتًامرية إجْبٔة »، وشجِب ٕيام افتًِٔؿ افٌريب»ويم٤من أٟمٙمك وؾم٤مئٚمف 

 .(1)قم٤مُم٦ِم سمالِد اًمٕم٤مملِ اإلؾمالُمل

هق أن  شافٍرٕجة»اًمًٌٞمؾ احل٘مٞم٘مل ًمٚمحٙمؿ قمغم ُمدى اًمتٖمري٥م أو : ي٘مقل اعمًتنمق )ضم٥م(

ٟمتٌلم إمم أي طمد ُيري اًمتٕمٚمٞمؿ قمغم إؾمٚمقب اًمٖمريب، وقمغم اعم٤ٌمدئ اًمٖمرسمٞم٦م، وقمغم اًمتٗمٙمػم 

هذا هق اًمًٌٞمؾ اًمقطمٞمد وٓ ؾمٌٞمؾ همػمه، وىمد رأيٜم٤م اعمراطمؾ اًمتل ُمر هب٤م ـمٌع اًمتٕمٚمٞمؿ  -اًمٖمريب 

سم٤مًمٓم٤مسمع اًمٖمريب ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، وُمدى شم٠مصمػمه قمغم شمٗمٙمػم اًمزقمامء اعمدٟمٞملم، وىمٚمٞمؾ ُمـ 

 .(2)اًمزقمامء اًمديٜمٞملم

مج٤مقم٦م شمٙمقن )ُي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٜمِمئ : -إسم٤من اؾمتٕمامر سمريٓم٤مٟمٞم٤م ًمٚمٝمٜمد  -وي٘مقل اًمٚمقرد ُمٞمٙم٤مزم 

شمرمج٤مًٟم٤م سمٞمٜمٜم٤م وسملم اعماليلم ُمـ رقمٞمتٜم٤م، وؾمتٙمقن هذه اجلامقم٦م هٜمدي٦م اًمٚمقن واًمدم، وإٟمجٚمٞمزي٦م ذم 

 .(3)اًمذوق واًمرأي واًمٚمٖم٦م واًمتٗمٙمػم(

وًم٘مد يم٤من ُمـ أهداومٝمؿ أهنؿ يم٤مٟمقا إذا ووٕمقا ؾمٞم٤مؾم٦ًم شمٕمٚمٞمٛمٞم٦ًم ًمٌٚمٍد ختْمع ًمًٚمٓم٤من دوًمتٝمؿ 

اعمقاد اًمتل ي٘مرروهن٤م ذم هذه اًمًٞم٤مؾم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م شمرسمٞم٦م اعمتًٚمٓم٦م اعمحتٚم٦م، وم٢مهنؿ ُيٕمٚمقن ُمـ أول 

 واًمٓم٤مقم٦ِم، ويٜمًٚمُخ قمـ وٓئف ًمديٜمف أو ًم٘مقُمف ويٜمّمٝمر سم٤مًمتدرج 
ِ
ـُ هلؿ وًم٘مقُمٝمْؿ سم٤مًمقٓء ضمٞمؾ يدي

ذم ىمقُمٞم٦م وديـ اًمِمٕم٥م اًمٖم٤مًم٥م اعمحتؾ، ويت٘مٛمُص سم٤مًمتدري٩م يمؾ أوضُمْؾ ُمٗم٤مهٞمؿ هذا اًمِمٕم٥م 

                                                   

( راضمع يمت٤مب اعمدارس اًمٕم٤معمٞم٦م إضمٜمٌٞم٦م وآؾمتٕمامري٦م شم٤مرخيٝم٤م وخم٤مـمره٤م، ًمٗمْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م/سمٙمر أسمق زيد، 1)

 ، ط. دار اًمٕم٤مصٛم٦م.6صـ

(، ط. دار اًمرؾم٤مًم٦م 217-2/216حمٛمد حمٛمد طمًلم )/عم١مًمٗمف دش إدب اعمٕم٤مسآدم٤مه٤مت اًمقـمٜمٞم٦م ذم »( راضمع 2)

 ًمٚمٜمنم واًمتقزيع. 

 ط. اعمخت٤مر اإلؾمالُمل. 29أيب احلًـ اًمٜمدوي ص/ًمٚمِمٞمخش ٟمحق اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م احلرة»( راضمع يمت٤مب 3)
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قمل، طمتك ٓ ُيد ذم ٟمٗمًف طمرضًم٤م ُمـ أن يٙمقن ُمًخًرا اعمحتؾ، وأٟمقاع ؾمٚمقيمف اًمٗمردي وآضمتام

ُمٜمٝمقب اًمذات وإرض واًمثروات واًمٙمراُم٦م، هلذا اًمِمٕم٥م اًمٖم٤مًم٥م اعمحتؾ ُمٝمام  ٓ  ُمًتذأو 

 ـم٤مل آطمتالل..

طمددت اًمًٞم٤مؾم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ذم ُمٍم اًمّم٤مدرة سم٘مرار جمٚمس : ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم

 : م أهداوًم٤م ُمٜمٝم٤م1972اًمقزراء قم٤مم 

اًمتٜمِمئ٦م قمغم اًمقـمٜمٞم٦م، واًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وشم٠مهٞمٚمف ًمٚمحٞم٤مة ذم اعمجتٛمع : اعمرطمٚم٦م آسمتدائٞم٦م ذم

 اًمديٛم٘مراـمل آؿمؽمايمل.

وقمٛمدت سمٕمض احلٙمقُم٤مت إمم ىمقة اًم٘مرار اًمًٞم٤مد ذم شمٖمٞمػم اًمتٕمٚمٞمؿ وإهن٤مء دور اًمتٕمٚمٞمؿ 

 .(1)اًمنمقمل يمام هق احل٤مل ذم شمريمٞم٤م

اخلٓمط اًمدراؾمٞم٦م اعمقوققم٦م ًمٙمثػم ُمـ اًمٌالد اعمالطمظ ذم : أُم٤م قمـ اخلٓم٦م اًمدراؾمٞم٦م

اإلؾمالُمٞم٦م قمدم ُمراقم٤مة ذًمؽ إُم٤م سمٜم٘مص اًمتٕمٚمٞمؿ اًمنمقمل، أو سم٤مًمتٕم٤مرض سملم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م 

 وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم، وهذه مجٚم٦م ُمـ اًمِمقاهد..

اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م وطمّم٦م اًمؽمسمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م ٓ شمزيد قمـ طمّم٦م واطمدة ذم إؾمٌقع، وهل هبذا 

قؾمٞم٘مك أو اًمؽمسمٞم٦م اًمري٤موٞم٦م أو اًمؽمسمٞم٦م اًمٗمٜمٞم٦م، ويزيد قمغم ذًمؽ أهن٤م ُم٤مدة شمت٤ًموى ُمع طمّم٦م اعم

                                                   

 ٦م أرسمٕم٦م: رئٞمًأن أريم٤من اًمتٕمٚمٞمؿ اًم -أظمل اًم٘م٤مرئ-( اقمٚمؿ 1)

 وهل اعمِمتٛمٚم٦م قمغم أهداف اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٙمؼمى، وإؾمس اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م. اًمًٞم٤مؾم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م (  أ ) 

 اخلٓم٦م اًمدراؾمٞم٦م، وي٘مّمد ُمٜمٝم٤م: حتديد اعمقاد اًمدراؾمٞم٦م وحتديد قمدد ؾم٤مقم٤مت اًمدراؾم٦م ًمٙمؾ ُم٤مدة. )ب( 

 اًمٙمت٤مب: اعمٕمتٛمد ذم ذح هذه اعم٤مدة. ( ـ)ضم

 اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واعمٜمٝم٤مج واًمٙمت٤مب.اعمٕمٚمؿ: وهق اًمِم٤مرح ًمٚمٛمٕمٚمقُم٦م ًمٚمٓمالب، ويًػم وومؼ اًمًٞم٤مؾم٦م  (  د )

اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مم ذم »ط. دار اًم٘مٚمؿ، ويمت٤مب  11، 14قمٌد اًمرمحـ طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين ص/ًمٚمِمٞمخش همزو ذم اًمّمٛمٞمؿ»راضمع يمت٤مب 

 اًم٘م٤مهرة. -ط. قم٤ممل اًمٙمت٥م  196حمٛمد ُمٜمػم ُمقؾمك ص/عم١مًمٗمفش اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م
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إو٤مومٞم٦م ٓ شمْم٤مف ًمٚمٛمجٛمقع وهمػم ذات أصمر ذم ٟمج٤مح اًمٓم٤مًم٥م ورؾمقسمف، أو ذم ُمٕمدٓشمف 

 .(1)اًمٜمٝم٤مئٞم٦م

وقمٚمٞمف ومّم٤مرت ُم٠ًمًم٦م شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وأُمقر اًمديـ ُم٠ًمًم٦م ؿمخّمٞم٦م ُمٜمقـم٦م سمجٝمد ُمـ 

 اًم٘مٚم٦م يقًُم٤م سمٕمد يقم وذًمؽ ٟٓمٕمدام أؾم٤ٌمسمف ُمـ رهم٦ٌم أسم٤مء ُمـ يريده٤م، وهذا ىمٚمٞمؾ وآظمذ ذم

 ضمٝم٦م، وقمدم شمقومر اعمٕمٚمٛملم اعمتٛمٞمزيـ ُمـ ضمٝم٦م أظمرى.

وإن وضمدُمٕمٚمؿ ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ومٝمق يدرس اًمديـ سمٓمري٘م٦م قمٚمامٟمٞم٦م شمٗمّمؾ اًمديـ قمـ اًمٕمٚمؿ 

شمٙمرس ذم اعمقاد اًمتل  سمٕمضقمـ وضمقد شمٜم٤مىمْم٤مت سملم ُم٤مدة اًمديـ و واحلٞم٤مة اعمٕم٤مسة، ومْماًل 

 ذم قمٚمؿ اًمٜمٗمس. شؾرويد»قم٘مؾ اًمٓمالب ٟمٔمري٤مت دارون ويمالُمف قمـ ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن، وٟمٔمري٤مت 

افًْاية بُؾ افُتب افدراشٔة مـ حٔث »ومٛمـ اًمٌلمِّ اًمقاوح ًمٜم٤م : أُم٤م قمـ اًمٙمت٤مب اعمدرس

افنُؾ وجقدة افىباظة إٓ ـتب افسبٔة اإلشالمٔة، وبسبب ذفؽ تْكف ٍٕقس افىالب إػ 

افُتب إخرى افتل مْٔت باإلمهال وافتَهر وظدم دم افُتب افًكية ادًتْك هبا وتزهد 

 افًْاية.

و أدبٔة أو فٌات ؾ٘ن دم ـثر أ ٔةافدراشٔة شقاء ـإت ـتًبا ظِّ أما ظـ حمتقيات افُتب

وجقدة  -بًد ما ُيسّك بـ )تىقير افتًِٔؿ  -خاصة-مْٓا ما يتًارض مع افديـ وإخالق 

  .(2)شافتًِٔؿ

يمت٤مب )اعم١ماُمرة قمغم إظمالق ذم يمت٥م اًمٚمٖم٤مت إضمٜمٌٞم٦م( ًمألؾمت٤مذ/ قم٤مدل  اقوىمد سملمَّ ُم١مًمٗم

                                                   

ٟمٌٞمؾ قمزام /حمٛمد قمٌد اًمرمحـ ـمٌؾ، أ/ًمـ أش اإلؾمالُمٞم٦م اعم١ماُمرة قمغم ُمٜم٤مه٩م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م»( راضمع يمت٤مب 1)

 ط. دار اًمقوم٤مء. 55ص

ط. دار  56، 25مج٤مل قمٌد اهل٤مدي أ. قمكم أمحد ًمٌـ ص/ًمٚمديمتقرش اًمتٓمقير سملم احل٘مٞم٘م٦م واًمتْمٚمٞمؾ»( اٟمٔمر يمت٤مب 2)

 اًمقوم٤مء. 
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، طمٞم٨م سمٞمَّٜم٤م ؿمٞمًئ٤م ُمـ ؿمٞمًئ٤م ُمـ ذًمؽاعمرزوىمل، وإؾمت٤مذ/ إؾمالم ه٤مؿمؿ وآظمريـ ط. دار اًمقوم٤مء 

يم٤محلض قمغم اًمٕمري وآظمتالط، واًمٕمِمؼ اعمحرم، : اًمٗم٤ًمد اًمتٕمٚمٞمٛمل ذم ضم٤مٟم٥م إظمالق ُمثؾ

 واًمذه٤مب إمم اًمًٞمٜمام، واًمٕمٛمؾ قمغم إوٕم٤مف احلس اإلؾمالُمل واًمقـمـ.

قمدًدا ُمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت ذم ُمٜم٤مه٩م  شادٗامرة ظذ افتاريخ اإلشالمل»يمت٤مب  ص٤مطم٥مسملمَّ يمام 

إطمٞم٤مء اًمٜمزقم٤مت اًم٘مقُمٞم٦م  -يمـ )إهمٗم٤مل اهلدف اًمؽمسمقي ُمـ دراؾم٦م اًمت٤مريخ : ُم٤مدة اًمت٤مريخ

إهدار اجل٤مٟم٥م اًمروطمل وإهمٗم٤مل دوره ذم احلْم٤مرات، واقمت٤ٌمر اًمديـ ُمـ اظمؽماع  -واًمٕمٜمٍمي٦م 

 اًمٕم٘مؾ اًمٌنمي.

وم٘مد شمؿَّ إه٤مٟم٦م ُمٝمٜم٦م اعمٕمٚمؿ أؿمد اإله٤مٟم٦م، وص٤مر هدف أيمثر ه١مٓء هق : وأُم٤م قمـ اعمٕمٚمؿ

ٙم٤مومئ٤مت اًمرسمحٞم٦م وم٘مط، وسم٤مًمٜم٦ًٌم عمقاد اًمديـ وم٢مٟمف ي٘مقم قمغم شمدريًٝم٤م أٟم٤مس همػم ُمتخّمّملم، اعم

 .(1)ٓ يٛمٚمٙمقن أدوات قمٚمٛمٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ًمنمح هذه اعمقاد

وم٢من )اعمٕمٚمؿ( ىمد يٜمٗمذ )اعمٜمٝم٩م اعمًتؽم( اًمذي ىمد يدُمر جمٛمققم٦م اعمٕمت٘مدات واًم٘مٞمؿ  يمذًمؽ

واًمٕم٤مدات همػم اعمٙمتقسم٦م اًمتل ىمد يتؿ شمنيٌٝم٤م إمم اًمٓمالب قمـ ـمريؼ شمٍموم٤مت ؾمٚمقيمٞم٦م ُمْمٓمرسم٦م 

 .(2)ًمٚمٛمٕمٚمؿ واًمذي يٗمؽمض أن يٙمقن ىمدوة

٤ٌّمد اًمّمٚمٞم٥م وهمػمهؿ ُمـ اًمٙم٤مومريـ اعم حتٚملم ذم إوم٤ًمد وسم٤مًمٗمٕمؾ ٟمجح أقمداء اهلل ُمـ قُم

ضمٝم٦م ٓ يرشمْمٞمٝم٤م اإلؾمالم، وظمٚمٓمقه سم٤مًمٜمٔمري٦م اًمٖمرسمٞم٦م اًمتل ٝمقه وِ اًمتٕمٚمٞمؿ، ومحرومقا ُم٤ًمره ووضمَّ 

قمـ  -ىمٓمٕم٧م اًمّمٚم٦م سم٤مهلل وسمدٟمٞمف اعمٜمزل، وومّمٚمقا اًمٕمٚمؿ اًمديٜمل، ذم يمثػٍم ُمـ سمالد اعمًٚمٛملم 

ون ظمٓمقرة ا -قمٚمقم احلٞم٤مة اًمتٕمٚمٞمؿ اعمدين و ًمتٕمٚمٞمؿ وم٤مختذوا وهٙمذا أدرك اعمًتٕمٛمرون واعمٜمٍمِّ

ُمٜمف أؾمٚمقسًم٤م إلوم٤ًمد إومراد وإُمؿ وُمًخٝمؿ ُمـ ديٜمٝمؿ وقم٘مٞمدهتؿ، وـمٌٕمٝمؿ سم٤مًمٓم٤مسمع اًمٖمريب، 

                                                   

صالح اًمديـ حمٛمد /وأحمٛمد ظمٗم٤مضم٦م، /طمًـ ضمقدة، وأ/ًمألؾمت٤مذش اعم١ماُمرة قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ واعمٕمٚمؿ»( اٟمٔمر يمت٤مب 1)

 وهمػمهؿ ط. دار اًمتقزيع ًمٚمٜمنم.

 دُمِمؼ. -ط. دار اًم٘مٚمؿ  348قمٌد اًمٙمريؿ سمٙم٤مر ص/( راضمع ]طمقل اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ[ ًمٚمديمتقر2)
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أن اعمٍميَّ اًمذي ظَمَْمَع ًمٚمت٠مصمػِم اًمٖمريب، وم٢مٟمف وإْن يم٤من حيٛمُؾ آؾمؿ  شـرومر»يمام ي٘مقل اًمٚمقرد 

 شم٘مؾ قمـ اًمٗمجقة اإلؾمالُمل ًمٙمٜمف ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمٚمحد ُمرشم٤مب، واًمٗمجقة سمٞمٜمف وسملم قم٤ممل أزهري ٓ

 .(1)سملم قم٤ممل أزهري وسملم أوريب

                                                   

 .114( راضمع يمت٤مب اًمٍماع سملم اًمٗمٙمرة اإلؾمالُمٞم٦م واًمٗمٙمرة اًمٖمرسمٞم٦م، صـ1)

اعمحتٚملم ذم إوم٤ًمد اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم يمثػم ُمـ اًمٌالد اًمتل  وًمِمديد إؾمػ َٟمَجَح يمثػٌم ُمـ اًمٖمزاه

 اطمتٚمقه٤م: 

ومٗمل اجلزائر: طم٤مول اعمحتؾ اًمٗمرٟمز اًم٘مْم٤مء قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ اإلؾمالُمل وومرض اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٗمرٟمز اًمّمٚمٞمٌل جلٕمؾ اجلزائر  -1

 ضمزًءا ُمـ ومرٟم٤ًم وإسمٕم٤مد اعمجتٛمع اجلزائري قمـ يمؾ ُم٤م هق إؾمالُمل.

ٛمٚمٙم٦م اعمٖمرسمٞم٦م: اختذ اعمحتؾ اًمٗمرٟمز اًمؽمشمٞم٤ٌمت اًمالزُم٦م جلٕمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اعمٛمٙمٚم٦م اعمٖمرسمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وذم اعم -2

 شمٕمٚمٞماًم قمٚمامٟمًٞم٤م هيدف إمم شمرسمٞم٦م اًمقٓء اًمٙم٤مُمؾ ًمٚمٛمحتؾ، ويْمٕمػ وٓء أسمٜم٤مء اًمِمٕم٥م اعمٖمريب ًمديٜمف وىمقُمف...

ُمدرؾم٦م، ويم٤من اًمؽميمٞمز ومٞمٝم٤م قمغم إقمداد ش درن هًتٜمٙمر»اعمٜمٍمَّ  م اٟمِم٠م1781ذم ؿمٌف اًم٘م٤مرة اهلٜمدي٦م وسم٤ميمًت٤من: ذم قم٤مم  -3

ضمٞمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم خيدُمقن ذم دور احلٙمقُم٦م ويتقًمقن اًم٘مْم٤مء، واظمت٤مرت هذه اعمدرؾم٦م ذم اًمٌداي٦م اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م 

م ومتح٧م ومٞمٝم٤م أُم٤ميمـ ًمتدريس اًمٚمٖم٦م 1854اًمت٘مٚمٞمدي٦م، ويم٤مٟم٧م ومؽمة اًمدراؾم٦م ومٞمٝم٤م عمدة ؾمٌع ؾمٜمقات، وذم قم٤مم 

 ٟمجٚمٞمزي٦م ًمتحؾ حمؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًمٚمٖم٤مت اعمحٚمٞم٦م.آ

وسمدأ ُمـ اًمٜمّمػ اًمث٤مين ًمٚم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم ىم٤مم اعمحتؾ آٟمٙمٚمٞمزي سم٤مًمتخٓمٞمط اعمريمز ًمٚم٘مْم٤مء قمغم شم٠مصمػم قمٚمامء اعمًٚمٛملم 

 وُمرايمز ٟمٗمقذهؿ، ًمٞمتٛمٙمٜمقا سمٕمد ذًمؽ ُمـ ٟمنم دي٤مٟمتٝمؿ اًمٜمٍماٟمٞم٦م.

 ػم إضمٞم٤مل، وشمٜمِمئ٦م هذه إضمٞم٤مل شمٜمِمئ٦م قمٚمامٟمٞم٦م ُمٕم٤مدي٦م ًمإلؾمالم.وهبذا يتْمح أن هدف اًم٘مقم يم٤من وٓ زال هق شمٜمّم

٤ًٌم إلهمالق اعمدارس 1882وذم ُمٍم: اختذ آطمالل اًمؼميٓم٤مين ؾمٜم٦م -4 م ُمـ ُمديقٟمٞم٦م قمٍم اخلديقي إؾمامقمٞمؾ ؾمٌ

وُمٜم٤مهْم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ اًمقـمٜمل، وطمٍم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم أوٞمؼ ٟمٓم٤مق، صمؿ صٌٖمف سم٤مًمّمٌٖم٦م آٟمٙمٚمٞمزي٦م طمتك ص٤مرت اًمٚمٖم٦م 

ٞمزي٦م هل ًمٖم٦م اًمتدريس، ُمتج٤مهٚم٦م اعمقاد اًم٘مقُمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م واعمقاد اًمنمقمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م ويمؾ ُم٤م ًمف صٚم٦م سم٤مإلؾمالم ُمـ آٟمٙمٚم

ىمري٥م أو سمٕمٞمد، واىمتٍمت أهداف اًمتٕمٚمٞمؿ قمغم ختري٩م ُمقـمٗملم ًمٚمقفم٤مئػ احلٙمقُمٞم٦م اًمدٟمٞم٤م، أُم٤م اًمقفم٤مئػ اًم٘مٞم٤مدي٦م 

 عمدارس إضمٜمٌٞم٦م.وم٘مد ىمٍمت قمغم اعمًتٕمٛمريـ وأذٟم٤مهبؿ ممـ شمٚم٘مقا اًمتٕمٚمٞمؿ ذم ا

وذم اًمًقدان: اختذ اعمحتؾ اًمؼميٓم٤مين ذم اًمًقدان ُم٤م اختذه اعمحتؾ ذم ُمٍم وهمػمه٤م ذم ُمٞمدان اًمتٕمٚمٞمؿ، ويم٤مٟم٧م طمٙمقُم٦م  -5

اًمٖمزاة ص٤مرُم٦م ذم يم٧ٌم أٟمِمٓم٦م اعمٕم٤مهد اًمديٜمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م إمم احلد اًمذي شَمؿَّ ومٞمف ؿمٜمؼ اصمٜملم قمغم ُمِمٝمد ُمـ اجلٛمٝمقر، 

= 
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هلذا ىم٤مم اعمٜمٍمون وُمـ طمذا طمذوهؿ ُمـ اًمٕمٚمامٟمٞملم واعمًتٖمرسملم سم٢موم٤ًمد اًمتٕمٚمٞمؿ قمغم اًمٜمحق 

 : اًمت٤مزم

وم٠مٟمِم٠موا هلؿ : إٟمِم٤مء اعمدارس وضم٤مُمٕم٤مت أضمٜمٌٞم٦م ذم أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل -1

ٓهقر سم٤مهلٜمد، وذم اًم٘م٤مهرة، ُمدارس ذم اؾمت٤مٟمٌقل قم٤مصٛم٦م اخلالوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وذم 

وًمٌٜم٤من، طمتك يم٤من هلؿ ذم ؾمقري٤م وطمده٤م ُم٤مئ٦م وأرسمع وؾمٌٕمقن ُمدرؾم٦م ُمٜمتنمة ذم 

 .(1)اعمدن واًم٘مرى

اعمدارس اًمداظمٚمٞم٦م  -ٓ ؾمٞمام  -آهتامُم سمٛمدارس اًمٌٜم٤مت سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م  -2

ًمٚمٌٜم٤مت، ويم٤من هدومٝمؿ ُمـ ذًمؽ إوم٤ًمد هذه اعمرأة ٕٟمف سمٗم٤ًمده٤م يٗمًد اجلٞمؾ، ويتحقل 

اعمجتٛمع اعمًٚمؿ إمم يمقُم٦م ُمـ اًمٌنم جمردة ُمـ اًم٘مٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م إصٞمٚم٦م، وًمٕمؾَّ هذا 

 قمٜمد اؾمت٘مراء اًمٙمثػم ُمـ اًمٕم٘م
ٍ
٤مئد اًمْم٤مًم٦م وإومٙم٤مر اعمٜمحروم٦م واًمتل شُمٚم٘مـ يتْمح سمجالء

حترير ادرأة مـ ربَة ديْٓا وظرؾٓا »ًمٚمٗمتٞم٤مت ذم يمثػم ُمـ هذه اعمدارس يمٗمٙمرة 

، يمذًمؽ ومٝمؿ يٕمٚمٛمقن اًمٜم٤مؿمئ٦م أن اإلؾمالم هق جمرُد ـم٘مقس وؿمٕم٤مئر شم١مدي شوجمتًّٓا

__________________________ 

أظمر ُمـ أوؾمط اًمًقدان، ويم٤مٟم٧م اًمتٝمٛم٦م اعمقضمٝم٦م هل إقمامل اهلداُم٦م اعمٜم٤موئ٦م أطمدمه٤م ُمـ ؿمامل اًمًقدان، و

 ًمٚمحٙمؿ.

م، وأظمذ هذا اعمحتؾ يقضمف ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ومٞمٝم٤م وومؼ إهداف اًمتل 1925وذم ؾمقري٤م: اطمتؾ اًمٗمرٟمًٞمقن ؾمقري٤م ؾمٜم٦م  -6

قم٤مـمٗم٦م، وشمٖمذى اًمقٓء ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ و شمرُمك إمم ؾمٚمخ أسمٜم٤مء اعمًٚمٛملم ُمـ ديٜمٝمؿ قم٘مٞمدة وؾمٚمقيًم٤م، وشمٖمرهيؿ ومٙمًرا وقمٛماًل 

 ًمٚمدوًم٦م اعمحتٚم٦م واًمِمٕم٥م اًمٗمرٟمز.

يمذًمؽ قَمِٛمٚمقا ضم٤مهديـ قمغم إطمالل أومٙم٤مر اًم٘مقُمٞم٦م واعمذاه٥م اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة اعمٜم٤مىمْم٦م ًمٚمنمع واًمديـ حمؾ اًمٕم٘م٤مئد 

كالنفسي كالخلقي ]راجع: غزك في الصميم، دراسة كاعية للغزك الفكرم واعمٗم٤مهٞمؿ وإظمالق واًمٜمٔمؿ اًمنمقمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

: ٖٓكالسلوكي في مجاالت التعليم المنهجي كالتثقيف العاـ، كنظرة عامة للتعليم في العالم، لألستاذ/عبد الرحمن حنبكة الميداني، صػ
 ، ط. دار القلم.ٖٗ

ط. دار  14( راضمع رؾم٤مًم٦م ]ىم٤مدة اًمٖمرب ي٘مقًمقن: دُمروا اإلؾمالم وأسمٞمدوا أهٚمف[ ًمألؾمت٤مذ/قمٌد اًمقدود يقؾمػ، صـ1)

 اًمًالم.
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 ووم٘مط وٓ دظمؾ ًمف سمحٞم٤مة اعمجتٛمٕم٤مت، صمؿ فمٝمر هذا سمجالء قمٜمدُم٤م شمؿَّ شمٖمٞمػم ًم٤ٌمس

ٚمؽمضمٞمؾ، طمٞم٨م أصم٧ٌم اًمت٤مريخ أن هذا اًمتٖمٞمػم ذم ًمسمداي٦م يم٤مٟم٧م  شادريقل»اًمٓم٤مًم٤ٌمت 

اعمح٤موـ اًمدراؾمٞم٦م اعمحتِمٛم٦م هق سمداي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ًمٚم٤ٌمس اًمنمقمل، وسمداي٦م اًمتحقل إمم 

اًمتؼمج سمٚم٤ٌمس ىمّمػم يٙمِمػ قمـ اًم٤ًمىملم ُمع ؾمؽممه٤م سم٤مًمنماب، صمؿ إمم يمِمٗمٝمام، صمؿ إمم 

وهٙمذا ذم إيمامم، طمتك شمتحٓمؿ  شافُرؾتة»سمٓم٦م اًمٕمٜمؼ اٞمد رٚمت سمت٘مٖمػم اعمًٚماماًمتِمٌف سم

٤مت، ويٙمثر اخلٚمط، ويّمٕم٥م اًمْمٌط، ويتؿ.. ُم٤م ٜموقاسمط اًمٚم٤ٌمس اًمنمقمل قمٜمد اًمٌ

يرُمقن إًمٞمف ُمـ اًمًٗمقر واحلًقر، وشمٖمػم احلذاء اًمٜم٤ًمئل إمم طمذاء ري٤ميض، متٝمٞمًدا 

ـٍ أو ظمٚمؼ، وهٙمذا يًتٛمر اًمتٖمٞمػم  ًمٌداي٦م اًمٕمٛمؾ اًمري٤ميض ًمٚمٌٜم٤مت دون وقاسمط ُمـ دي

إمم اًمتِمٌف سم٤مًمٙم٤مومرات يمام طمّمؾ ذم ُمٍم  ودومٕمٝمـ شترجٔؾ افبْات»اهل٤مدف إمم 

 .(1)عمدارس اًمٌٜم٤مت

* يمام اهتٛمقا سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م سم٤محلْم٤مٟم٤مت وروو٤مت إـمٗم٤مل واقمتؼموا دظمقل اًمٓمٗمؾ ذم 

 ُمدارؾمٝمؿ صٞمًدا صمٛمٞمٜم٤ًم ٓ ُي٘مدُر سمامٍل ٟمٔمًرا عم٤م ذم إـمٗم٤مل اًمّمٖم٤مر ُمـ ىم٤مسمٚمٞم٦م اًمتِمٙمٞمؾ سم٤مًمِمٙمؾ

، وٓسمدَّ ُمـ اًمتٜمٌٞمِف هٜم٤م قمغم أن دقم٤مة اإلسم٤مطمٞم٦م هلؿ سمداي٤مت شمٌدو ظمٗمٞمٗم٦م، وهل (2)اًمذي يريدوٟمف

                                                   

 ، ط. دار اًمٕم٤مصٛم٦م.112ًمٚمٕمالُم٦م /سمٙمر قمٌد اهلل أسمق زيد، صـش طمراؾم٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م»( راضمع رؾم٤مًم٦م 1)

د/ؾمٕمد ش اطمذروا إؾم٤مًمٞم٥م اجلديدة ذم ُمقاضمٝم٦م اإلؾمالم»( أٟمّمح يمؾ ؿم٤مب همٞمقر قمغم ديٜمف سم٤مٓـمالع قمغم يمت٤مب 2)

، وُمـ أُمثٚم٦م هذه اعمدارس واًمٙمٚمٞم٤مت اخلٓمػمة ذم ، ط. دار اًمت٘مقى سمٌٚمٞمس115، صـ114اًمديـ ؾمٕمد ص٤مًمح صـ

م وأحل٘م٧م سم٤مًمٙمٜمٞم٦ًم إرصمقذيمًٞم٦م ذم سمقٓق 1828ُمٍمُمدرؾم٦م إُمريٙم٤من وهل ُمدرؾم٦م اسمتدائٞم٦م أٟمِمئ٧م ذم قم٤مم 

م أٟمِمئ٧م ُمدرؾم٦م أظمرى ذم اعمقؾمٙمل سم٤مًم٘م٤مهرة، ويم٤مٟم٧م شمدرس ومٞمٝم٤م اًمٚمٖم٤مت: اًمٕمرسمٞم٦م 1829ُمٍم، وذم قم٤مم 

ٕم٧م اعمدارس اعمختٚمٗم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمإلرؾم٤مًمٞم٤مت يمـ )اعمدارس اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م، وُمدارس واًمٗمرٟمًٞم٦م، واإليٓم٤مًمٞم٦م صمؿ شمت٤مسم

ُمدارس اًمٗمرير، ُمدارس (اًمٙمٜمٞم٦ًم اإلٟمجٚمٞمزي٦م، واعمدارس إعم٤مٟمٞم٦م، يمذًمؽ ومٝمٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ هذه اعمدارس يمـ

٤مًمٗمج٤مًم٦م، يمٚمٞم٦م اًمراه٤ٌمت، ُمدارس إؾم٘مٗمٞم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م سمناى اًم٘م٦ٌم، ُمدرؾم٦م إزسمٙمٞم٦م ًمٚمٌٜم٤مت، ُمدار اًمٗمرٟمًٞمٙم٤من سم

اًمتج٤مرة سم٤مًمٕمٓم٤مريـ سم٤مٕؾمٙمٜمدري٦م، اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م، يمٚمٞم٦م اًمٌٜم٤مت إُمريٙمٞم٦م سمِم٤مرع رُمًٞمس، يمٚمٞم٦م اًمٌٜم٤مت 

= 
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ووع ًمٜم٦ٌم آظمتالط وشم٠مؾمٞمًٝم٤م، طمٞم٨م يٌدؤون هب٤م ُمـ ري٤مض : حتٛمؾ ُمٙم٤ميد قمٔمٛمك ُمٜمٝم٤م

إـمٗم٤مل، ًمٞم٠مًمػ إـمٗم٤مل ُم٠ًمًم٦م آظمتالط سم٤مجلٜمس أظمر، وًمٞمِمٌقا قمغم ذًمؽ، وم٤مًمدقمقة إمم 

ري٤مض إـمٗم٤مل، ويمذًمؽ اًمّمٗمقف إومم ُمـ اًمدراؾم٦م آسمتدائٞم٦م دقمقة ظمٌٞمث٦م آظمتالط ذم 

 هَيُْدُف أصح٤مهب٤م إمم ُمراُمل ظمٌٞمث٦م.

ومل يٙمتِػ أقمداء اإلؾمالم سمتقضمٞمف اًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ شمقضمٞمًٝم٤م يم٤مُماًل قمـ ـمريؼ اعمدارس  -

٤مُمٕم٤مِت واجل٤مُمٕم٤مت إضمٜمٌٞم٦م، وإٟمام طم٤موًمقا أن يتدظمٚمقا ذم ُمٜم٤مه٩ِم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اعمدارِس واجل

 : اًمقـمٜمٞم٦م ومقوٕمقا هل٤م ُمٜمٝم٤مضًم٤م حي٘مؼ هلؿ إقمراض اًمت٤مًمٞم٦م

 ًٓ  إظمراج اًم٘مرآن واًمًٜم٦م وشم٤مريخ اإلؾمالم ُمـ اًمؼماُم٩م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م.: أو

ختري٩م أضمٞم٤مل ُمْمٓمرسم٦م ديٜمٞم ٤م وقم٘مٚمٞم ٤م وٟمٗمًٞم ٤م، ًمٙمل شمٔمؾ قم٘مقهلؿ وىمٚمقهبؿ ُمرشمٌٓم٦م : صم٤مٟمًٞم٤م

تابًة خاضًة ذفِٔة »سم٤مًمٖمرب أيمثر ُمـ ارشم٤ٌمـمٝم٤م سم٤مإلؾمالم، وسم٤مًمت٤مزم شمٔمؾ هذه إضمٞم٤مل 

 .شفٌِرب

 دمٝمٞمُؾ أسمٜم٤مء اإلؾمالم سمٚمٖمتٝمؿ اًمٕمرسمٞم٦م وشمراصمٝمؿ اًم٘مديؿ.: صم٤مًمًث٤م

__________________________ 

شم٤مريخ وٟمٔم٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم »إُمريٙمٞم٦م سم٠مؾمٞمقط، يمٚمٞم٦م اًمٌٜم٤مت إُمريٙمٞم٦م سم٤مٕىمٍم وًمٚمتقؾمع يٛمٙمٜمؽ ُمراضمٕم٦م يمت٤مب 

  .عمٍمي٦مط. ُمٙمت٦ٌم إٟمجٚمق ا 91، 94صش مجٝمقري٦م ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م

شمّمدى هل٤م  -أىمّمد ومتح اعمدارس إضمٜمٌٞم٦م آؾمتٕمامري٦م ذم سمالدٟم٤م اعمًٚمٛم٦م  -وعم٤م طمٚم٧َّم هذه اًمٜم٤مزًم٦م سمٌالد اإلؾمالم 

قمدد همٗمػم ُمـ اعمّمٚمحلم اًمٖمٞمقريلم ُمـ اًمٕمٚمامء وهمػمهؿ ذم ؿمتك أىمٓم٤مر اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، وأقمٚمٜمقا ُمقىمٗمٝمؿ اإلؾمالُمل 

٤مإلؾمالم قم٘مٞمدة وُمٜمٝمًج٤م وًمٖم٦م وشم٤مرخًي٤م، ووصٗمقه٤م سم٠مهن٤م ُمٕم٤مىمؾ ًمٚمخٞم٤مٟم٦م اًمٍميح ُمـ شمٚمؽ اعمدارس اعم٘مٓمققم٦م اًمّمٚم٦م سم

واإلوالل ًمٚمٛمًٚمٛملم، وأهن٤م سمحؼ اًمٌٞم٧م اعمٔمٚمؿ، وأهن٤م اخلٜمجر اعمًٛمقم اًمذي ـُمٕمـ سمف اعمًٚمٛمقن وم٠مص٤مب ُمٜمٝمؿ 

الل واًمٜمحؾ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم: سم٠مٟمف ٓ ُيقز ٕهؾ اإلؾمالم متٙملم أهؾ اًمٙمٗمر واًمْم -ُم٘م٤مشمؾ ُمتٕمددة، وأومتك اًمٕمٚمامء 

اًم٤ٌمـمٚم٦م ُمـ هيقد وٟمّم٤مرى وجمقس وُمالطمدة وهمػمهؿ ُمـ اًمدقمقة إمم سم٤مـمٚمٝمؿ واإلذن هلؿ سمٗمتح اعمٙم٤مشم٥م أو 

اعمدارس، ُمـ ذًمؽ أيًْم٤م: اعم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م قمغم يم٤موم٦م اعمًتقي٤مت اسمتداًءا ُمـ ري٤مض إـمٗم٤مل وطمتك اجل٤مُمٕم٦م، وٓ 

 [.ٙٚ]راجع بحث المدارس العالمية، د/بكر أبو زيد، صػُيقز ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يدظمٚمقا أسمٜم٤مئٝمؿ ُمثؾ هذه اعمدارس، 
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٤م وذهٜمٞم ٤م قمـ شم٤مرخيٝم٤م وُم٤موٞمٝم٤م، وم٤مىمدة اًمث٘م٦م سمٜمٗمًٝم٤م شمٜمِمئ٦م أضمٞم٤مٍل ُمٗمّمقًم٦م روطمٞم  : راسمًٕم٤م

 ورؾم٤مًمتٝم٤م ومال شمٗمٙمر ذم إقم٤مدة اعم٤ميض اعمنمق ًمإلؾمالم.

ويمؾ هذا يتؿ قمـ ـمريؼ وؾم٤مئؾ اإلهمراء احلديث٦م، واًمتل شمتٌٕمٝم٤م سمٕمض هذه اعمدارس 

ف أهنؿ هيدومقن إمم شمث٘مٞمػ : آؾمتٕمامري٦م ومٛمثاًل  شمراهؿ يِمٞمٕمقن قمـ ـمريؼ اإلقمالم اًمٕمٛمٞمؾ اعمقضمَّ

إوٓد، وإيم٤ًمهبؿ ُمٝم٤مرات قمٚمٛمٞم٦م واضمتامقمٞم٦م شمتٜم٤مؾم٥م ُمع اًمٕمٍم احلدي٨م، وهذا ٓ يٛمٙمـ إٓ 

سم٤مًٓمتح٤مق سم٤معمدارس إضمٜمٌٞم٦م، أو اًمًٗمر واًمٌٕمث٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٞمتدرب إوٓد قمغم اًمٕمٚمقم 

ًٓ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وًمٞمتٕمٚمٛمقا يم٤موم٦م   ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ اعمتخٚمػ ذم سمالدٟم٤م اإلؾمالُمٞم٦م. اًمتٓمقرات احلديث٦م سمد

وإًمٞمؽ اخلٓمقط اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ووٕمٝم٤م أقمداء اإلؾمالم ًميب ُمٜم٤مه٩م اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اًمٕم٤ممل 

 : (1)اإلؾمالُمل

 إٟمِم٤مء ُمدارس وضم٤مُمٕم٤مت ُمدٟمٞم٦م شمدرس قمٚمقم اًمدٟمٞم٤م وم٘مط، وٓ صٚم٦م هل٤م سم٤مًمديـ. -1

اًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م هل ًمٖم٦م اًمتدريس ًم٤ًمئر اًمٕمٚمقم يم٤مًمري٤موٞم٤مت واًمت٤مريخ  ضمٕمؾ -2

واجلٖمراومٞم٤م واًمرؾمؿ، وسمذًمؽ ُوٞمَِّؼ قمغم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م حم٤موًملم سمذًمؽ اًم٘مْم٤مء 

 .(2)قمٚمٞمٝم٤م

ضمٕمؾ اًمديـ ُم٤مدة صم٤مٟمقي٦م ًمٞمس هل٤م أمهٞم٦م يمامدة اًمرؾمؿ أو إؿمٖم٤مل أو طمتك  -3

أت سمٕمض اًمٌالد قمغم  اعمقؾمٞم٘مك واًمرىمص اًمٌٚمدي ذم ُمٕم٤مهد اًم٤ٌمًمٞم٦م، سمؾ شَمـَجرَّ

طمذف اعمٜم٤مه٩م اًمديٜمٞم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م وووع ُمقاد ُمِمؽميم٦م يدرؾمٝم٤م اعمًٚمٛمقن ُمع 

                                                   

 ، ط. دار اًمّمحقة سم٤مًم٘م٤مهرة.27( اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ُم٘مدُم٤مت اًمٕمٚمقم واعمٜم٤مه٩م، أ/أٟمقر اجلٜمدي، صـ1)

ؾ ذًمؽ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اًمديمتقر2) ُمٜم٤مه٩م »ذم اًمٗمّمؾ إول.. ُمٌح٨م ش اًمٚمٖم٦م اًم٤ٌمؾمٚم٦م»ومتحل مجٕم٦م ذم يمت٤مسمف /( وىمد أصَّ

ًمألؾمت٤مذ ش حمٜم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م»ر، وراضمع رؾم٤مًم٦م ـط. ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝم٤مر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمِم 89، صـ84سمٞم٦م صـشمٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمر

ط. هدي٦م جمٚم٦م إزهر اعمج٤مٟمٞم٦م ًمِمٝمر صٗمر  54: صـ32ُمـ صـ -رمحف اهلل -اًمديمتقر/إسمراهٞمؿ قمغم أسمق ظمِم٥م 

 هـ.1434ؾمٜم٦م
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سمحج٦م حت٘مٞمؼ اًمتٙم٤موم١م سملم اًمٗمرص  شإخالق»همػمهؿ حت٧م ُمًٛمك ُم٤مدة 

 ًمٚمٓمالب، وشمٗمٕمٞمؾ ىم٤مٟمقن اعمقاـمٜم٦م اًمٕمٚمامين.

ًمديـ طمتك إٟمف حم٤موًم٦م حترير يمت٥م اعمٓم٤مًمٕم٦م واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ يمؾ ُم٤م ًمف ُم٤ًمس سم٤م -4

شَمؿَّ إًمٖم٤مء اًمٙمثػم ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م ُمـ اًمٙمت٥م 

اًمتل حت٨م قمغم اجلٝم٤مد، وشمدقمق ًمٚمقٓء واًمؼماء، وشمٙمٗمػم  -ٓ ؾمٞمام  -اًمدراؾمٞم٦م 

، وووع سمٕمض ٟمّمقص ُمـ اإلٟمجٞمؾ ًمالؾمتِمٝم٤مد هب٤م ُمع شاًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى..

ٕضمٞم٤مل قمغم صم٘م٤موم٦م اعمقاـمٜم٦م، وشمٙمريس اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمٜمٌقي٦م سمحج٦م شمرسمٞم٦م ا

 .-زقمٛمقا-ٗمٞمػ ُمٜم٤مسمع اًمتٓمرف واإلره٤مب ُمٗم٤مهٞمؿ ُمِمؽميم٦م سملم إدي٤من، ودم

اًمؽميمٞمز قمغم إطمٞم٤مء اًمٜمٕمرات اًم٘مقُمٞم٦م واًمِمٕمقر اًمقـمٜمل، وشمٜمحٞم٦م ومتزيؼ اًمِمٕمقر  -5

 اإلؾمالُمل، وإسمراز ذًمؽ قمغم أٟمف شمٕمّم٥م وختٚمٌػ ورضمٕمٞم٦م وفمالُمٞم٦م.

اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، ُمع  -ظم٤مص٦م-ووع شم٤مريخ ُمِمقه ًمإلؾمالم يدرؾمف اًمٓمالب  -6

 اًمتقؾمع اًمقاوِح ذم دراؾم٦ِم شم٤مريخ اًمٗمراقمٜم٦م وشم٤مريخ اًمٗمالؾمٗم٦م.

آٟمٗمّم٤مم اعمتٕمٛمد ًمٚمدٓئؾ اًمنمقمٞم٦م واًمدٓئؾ اًمٙمقٟمٞم٦م ذم اعمٜم٤مه٩م اًمدراؾمٞم٦م،  -7

 ...وم٤مق وإٟمٗمسوهبذا شمٙمقن اعمٜم٤مه٩م ؿمٌف ظم٤مًمٞم٦م ُمـ آؾمتدٓل سمآي٤مت اهلل ذم أ

وٞم٤مع : اًمٕمٛمؾ احلثٞم٨م قمغم شمقؾمٞمع اًمٗمجقة سملم اًمٓم٤مًم٥م وأؾمت٤مذه، ومٞمٜمت٩م قمـ ذًمؽ -7

 .ًممظمر اًم٘مدوة ًمٚمٓم٤مًم٥م، سمؾ وٟمٌذ يمؾ ُمٜمٝمام

اُم٦م  -8 يم٤مإلحل٤مد واإلسم٤مطمٞم٦م وإٟمٙم٤مر  -قمـ ىمّمد  -اًمؽموي٩م ًمٌٕمض إومٙم٤مر اهلدَّ

إدي٤من، أو رؾم٤مًم٦م اًمرؾمؾ، يمذًمؽ اًمًٕمل احلثٞم٨م ًمٗمرض اًمٜمزقم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمتل 

هتدم ُمٗمٝمقم طم٤ميمٛمٞم٦م اإلؾمالم ذم جم٤مل آىمتّم٤مد واًمًٞم٤مؾم٦م وآضمتامع واًمؽمسمٞم٦م، 

ُمع اًمؽميمٞمز قمغم ُمٗم٤مهٞمؿ اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م وآؿمؽمايمٞم٦م واًمٞم٤ًمري٦م واًمِمٞمققمٞم٦م واًم٘مقُمٞم٦م 

ذم سمٜم٤مء  -ظم٤مص٦م-ٞمٕمٝم٤م إمم اًمٗمّمؾ اًمقاوح سملم اًمديـ واحلٞم٤مة واًمتل شمدقمق مج
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 .(1)اعمجتٛمٕم٤مت

اًمٕمٛمؾ اجل٤مد قمغم شمٜمٗمػم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ُمـ اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م وأصح٤مهب٤م، ي٘مقل  -9

)وُمع أن اًمقطمدة اإلؾمالُمٞم٦م ىمد اٟمتٝم٧م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م : اعمًتنمق ضم٥م

اعمدارس وُمع أن اًمرؾمٛمٞم٦م وُمع أن اًمث٘م٤موم٤مت اًم٘مقُمٞم٦م ىمد أظمذت ُمٙم٤مهن٤م ذم 

اًمٗمقارق آضمتامقمٞم٦م ىمد أصٌح٧م أيمثر ووقطًم٤م، وُمع أن اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م 

ىمد أصٌح٧م حمّمقرة ذم قمدٍد ىمٚمٞمٍؾ حمدود، وُمع ذًمؽ يمٚمف وم٤معمٕم٤مهد اًمديٜمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م 

ٓ شمزال ىم٤مئٛم٦م، وٓ يزال طمٗم٤مظ اًم٘مرآن ودارؾمقه يمام يم٤مٟمقا مل يٜم٘مص قمددهؿ، ومل 

 .(2)ششم٠مصمػمه٤م قمغم شمٗمٙمػم اعمًٚمٛملميْمٕمػ ؾمحر آي٤مت اًم٘مرآن و

اًمٙمالم اًم٤ًمسمؼ وٞمؼ اعمًتنمىملم سم٤معمٕم٤مهد اًمديٜمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ًمذا يم٤من أول ُم٤م ُمـ ومم٤م ئمٝمر 

)طم٤مول : ؾمٕمقا إًمٞمف إُم٤مشم٦م دور احلقارض اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمٙمؼمى ذم اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م، ومٗمل ُمٍم ُمثاًل 

ُمٜم٤مه٩م إزهر إٓ أٟمف ظمٌم ُمٕم٤مرو٦م حمٛمد قمكم ذم أول إُمر أن يدظمؾ اًمٕمٚمقم احلديث٦م وٛمـ 

إزهريلم وم٘م٤مم قمغم اًمٗمقر سم٢مٟمِم٤مء ٟمٔم٤مُمف اًمتٕمٚمٞمٛمل احلدي٨م وهٙمذا اٟم٘مًؿ اًمتٕمٚمٞمؿ ذم ُمٍم إمم 

 ٟمٔم٤مم ديٜمل وٟمٔم٤مم ُمدين طمدي٨م.

إن اًمتٕمٚمٞمؿ : وًمٙمـ هذه اًمثٜم٤مئٞم٦م مل شمؽمؾمخ إٓ ذم قمٝمقد آطمتالل، ي٘مقل اًمٚمقرد يمروُمر

يم٤من ذم ىمٌْم٦م اجل٤مُمٕم٦م إزهري٦م اًمِمديدة اًمتٛمًؽ  اًمقـمٜمل قمٜمدُم٤م ىمدم اإلٟمجٚمٞمز إمم ُمٍم

                                                   

ط. دار اًمٗمتح  115د/ؾمٗمر احلقازم صـش اًمٕمٚمامٟمٞم٦م» . راضمع يمت٤مب.( عمٕمروم٦م ظمٓمقرة ُمٜم٤مه٩م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م واًمٚمٞمؼماًمٞم٦م وهمػمه٤م1)

طم٘مٞم٘م٦م اًمٞمؼماًمٞم٦م »ر، ويمت٤مب ـط. دار اًمقـمـ ًمٚمٜمِم 15ريػ صــًمٚمِمٞمخ/حمٛمد ؿم٤ميمر اًمِمش اًمٕمٚمامٟمٞم٦م»اإلؾمالُمل، 

شم٠مًمٞمػ ش.. اإلؾمالم واًمٞمؼماًمٞم٦م.. ُمقاضمٝم٦م سحي٦م»د/قمٌد اًمرطمٞمؿ اًمًٚمٛمل، ويمت٤مب ش وُمقىمػ اإلؾمالم ُمٜمٝم٤م..

ًمألؾمت٤مذ ش رقملـاًمٗمٙمر ا ًمٚمٞمؼمازم حت٧م اعمجٝمر اًمِم»٤مض، يمام أٟمّمح سم٤مإلـمالع قمغم يمت٤مب د/قمالء سمٙمر ط. ُمٙمت٦ٌم ومٞم

د/قمالء سمٙمر.. ش ُمذاه٥م ومٙمري٦م ذم اعمٞمزان»حمٛمد اًمّم٤موي ط. دار سمالل سمـ رسم٤مح، ودار اسمـ طمزم، ويمت٤مب /اًمديمتقر

 ٜمدوة سم٤مًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل.شم٠مًمٞمػ د/ُمٕمٌد اجلٝمٜمل ط. دار اًمش ُمقؾمققم٦م اعمذاه٥م وإدي٤من اعمٕم٤مسة»ط. دار اًمٕم٘مٞمدة، 

 (.2/224حمٛمد حمٛمد طمًلم )/. د.( راضمع: آدم٤مه٤مت اًمقـمٜمٞم٦م ذم إدب اعمٕم٤مس2)
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سم٤مًمديـ، واًمتل يم٤مٟم٧م أؾم٤مًمٞمٌٝم٤م اجل٤موم٦م اًم٘مديٛم٦م شم٘مػ أُم٤مم أي إصالح شمٕمٚمٞمٛمل ويم٤من اًمٓمٚم٦ٌم اًمذيـ 

يتخرضمقن ذم هذه اجل٤مُمٕم٦م حيٛمٚمقن ُمٕمٝمؿ ىمدًرا قمٔمٞماًم ُمـ اًمتٕمّم٥م اًمديٜمل، وٓ يّمٞمٌقن إٓ 

أُمٙمـ شمٓمقير إزهر قمـ ـمريؼ طمريم٦م شمٜمٌثؼ ُمـ ُمـ ُمروٟم٦م اًمتٗمٙمػم واًمت٘مدير، ومٚمق  ىمدًرا وئٞماًل 

، وًمٙمـ إذا سمدا أن ُمثؾ هذا إُمر همػم ُمتٞمن حت٘مٞم٘مف إمم إُم٤ممداظمٚمف ًمٙم٤مٟم٧م ظمٓمقة ضمٚمٞمٚم٦م 

ومحٞمٜمئذ يّمٌح إُمؾ حمّمقًرا ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمال ديٜمل اًمذي يٜم٤مومس إزهر طمتك يت٤مح ًمف آٟمتِم٤مر 

إُم٤م أن يٓمقر ٟمٗمًف، وإُم٤م أن يٛمقت : يـواًمٜمج٤مح وقمٜمدئٍذ ؾمقف ُيد إزهر ٟمٗمًف أُم٤مم أطمد أُمر

 .(1)شوخيتٗمل

وسم٤مًمٗمٕمؾ قمٛمد ه١مٓء اعمجرُمقن إمم إهن٤مء دور اعم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وم٠ممهٚمقه٤م 

وطم٤مرسمقه٤م، وراطمقا يٌٜمقن اعمدارس اعمدٟمٞم٦م )اًمٕمٚمامٟمٞم٦م( وضمٕمٚمقا ُمٕم٤ميػم ًمتقفمٞمػ ظمرُيل 

 اعمدارس ٓ شمٜمٓمٌؼ إٓ قمغم ظمرُيل ُمدارؾمٝمؿ وضم٤مُمٕم٤مهتؿ.

دير سم٤مًمذيمر أن هذا اعمٜمٝم٩م اعمقوقع ًمتدُمػم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم سمالدٟم٤م ُمٓم٤مسمؼ مت٤مُم٤م ًمٚمخٓم٦م وضم

ؾمٜم٘مقم -ُمٕم٤مذ اًمتٚمٛمقديلم  -]أٟمٜم٤م : اًمٞمٝمقدي٦م، وم٘مد ورد ذم سمروشمقيمالت طمٙمامء صٝمٞمقن

 ًٓ ُمـ اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٤مت، وسمدراؾم٦ِم اًمت٤مريِخ اًم٘مديِؿ اًمذي يِمٛمؾ قمغم ُُمُثِؾ ؾمٞمئ٦م  سمدراؾم٦م اعمًت٘مٌؾ سمد

أيمثر ُمـ اؿمتامًمف قمغم ُُمُثٍؾ طمًٜم٦م، وؾمٜمٓمٛمس ذم ذايمرة اإلٟم٤ًمن اًمٞمٝمقدي٦م اًمٕمّمقر اعم٤موٞم٦م اًمتل 

ىمد شمٙمقن ؿم١مًُم٤م قمٚمٞمٜم٤م، وٓ ٟمؽمك احل٘م٤مئؼ اًمتل ؾمتٔمٝمر أظمٓم٤مء احلٙمقُم٤مت ذم أًمقان 

 .(3)((2)وم٤موح٦م[

                                                   

ش ُمِمٙمٚم٦م اًمٕمٚمق ذم اًمديـ ذم اًمٕمٍم احل٤مرض»قمـ يمت٤مب  ٟم٘ماًل  15صش اًمٖم٤مرة قمغم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل»( اٟمٔمر رؾم٤مًم٦م 1)

 (.1/414قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمال اًمٚمقحيؼ )/شم٠مًمٞمػ

 .98سمروشمقيمالت طمٙمامء صٝمٞمقن( ص( راضمع )2)

 ( طمٚمقل ُم٘مؽمطم٦م ًمٚمٜمٝمقض سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ: 3)

إٟمٜم٤م يمثػًما ُم٤م ٟمًٛمع ُمـ يم٤ٌمر اعمًئقًملم أمهٞم٦م شمٓمقير اًمتٕمٚمٞمؿ وُمدى ظمٓمقرة هذا إُمر، وهذا واهلل ُم٤م ٟمريده وُم٤م ٟمّمٌق إًمٞمف، 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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__________________________ 

ـْ يٙمقن هذا اًمتٓمقير؟  وًمٙمـ أي شمٓمقير ي٘مّمدون؟!، ويمٞمػ يٙمقن هذا اًمتٓمقير؟، وقمغم يد َُم

وٟمحـ ٟمرى أن اًمتٕمٚمٞمؿ ذم دي٤مر اعمًٚمٛملم أصم٧ٌم ومِمٚمف وسمجدارة ذم اؾمتخراج أضمٞم٤مل ُمٗمٙمرة، وقم٘مقل وـم٤مىم٤مت  -ٓ ؾمٞمام  -

ُمدسمرة، سمؾ إن ضمقدة اًمتٕمٚمٞمؿ ذم أيمثر اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ص٤مر آظمر آهتامُم٤مت، هلذا وم٢من اعمتٕملم إضمراؤه ًمٚمٜمٝمقض سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ 

 ذم سمالدٟم٤م أُم٤مم هذا اًمتقضمف هق ُم٤م ي٠ميت: 

ـْ وٓه اهلل أُمًرا ُمـ أُمقر اعمًٚمٛملم ومٜم٘مقل...ٟمّم -1  ٞمح٦م عمَ

يمٌػمة، ومٚمٞمس اعم٘مّمقد سم٤مًمقٓي٦م سمًط اًمًٚمٓم٦م وٟمٞمؾ اعمرشم٦ٌم، وإٟمام اعم٘مّمقد هب٤م حتٛمؾ ُم١ًموًمٞم٦م  -قمٚمٞمٙمؿ  -أ( إن اعمًئقًمٞم٦م 

٤م، ومٞمح٥م قمغم اًمقٓة واعمًئقًملم  قمٔمٞمٛم٦م شمؽميمز قمغم إىم٤مُم٦م احلؼ سملم اخلٚمؼ سمٜمٍم ديـ اهلل، وإصالح اًمٕم٤ٌمد ديٜمٞم ٤م ودٟمٞمقي 

 صٖم٤مًرا أو يم٤ٌمًرا إظمالص اًمٜمٞم٦م هلل.

ؾمٌح٤مٟمف -ذم مجٞمع أُمقرهؿ قمغم ُم٤م مَحَّٚمَٝمْؿ ُمـ هذه إُم٤مٟم٦م، وقمٚمٞمٝمؿ أن يٓمٌ٘مقا أطمٙم٤مُمف  -ؾمٌح٤مٟمف-ب( آؾمتٕم٤مٟم٦م سمف 

امع، ]راجع كتاب الضياء الالمع من الخطب الجو .اًمنميػ واًمقوٞمع واًم٘مري٥م واًمٌٕمٞمدسمح٥ًم اؾمتٓم٤مقمتٝمؿ قمغم  -وسمحٛمده

 ، ط. مؤسسة الراجحي الخيرية[.ٜ٘ٙللشيخ/ابن عثيمين، صػ

ضمـ( ُمـ اًمالزم واعمتٕملم قمغم ُمـ سمًط اهلل يده إصدار إواُمر احل٤مؾمٛم٦م سم٢مقم٤مدة صٞم٤مهم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ذم يمؾ اعمراطمؾ اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م 

 وومؼ ذع اهلل شمٕم٤ممم، وشمًٌٕم٤م عم٤م أىمره اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ ضَمؾَّ ؿم٠مٟمف.

ٚمقا أن شمٙمقن إؾمس اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م اًمتٕمٚمٞمؿ ُمتقاوم٘م٦م وذع اهلل شمٕم٤ممم، وُمـ هذه د( ُي٥م قمغم اعمًئقًملم أن يٕمٛم

 إؾمس: 

1-  ًٓ ٤م وسم٤مإلؾمالم ديٜم ٤م، وسمٛمحٛمد ٟمٌٞم ٤م ورؾمق  .شمٕمٛمٞمؼ اإليامن سم٤مهلل رسم 

 -شمٕم٤ممم  - اًمٕمٛمُؾ قمغم شمٕمٛمٞمؼ اًمتّمقر اإلؾمالُمل اًمٙم٤مُمؾ ًمٚمٙمقن واإلٟم٤ًمن واحلٞم٤مة وأن يمؾ هذا ظم٤موع عم٤م ؾَمٜم٦َُّم اهلل -2

 ًمٞم٘مقم يمؾ خمٚمقق سمقفمٞمٗمتف دون اوٓمراب أو ظمٚمؾ.

آىمتّم٤مدي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م »أن اًمرؾم٤مًم٦م اعمحٛمدي٦م هل اعمٜمٝم٩م إىمقم هلذه احلٞم٤مة ًمٙم٤موم٦م أؿمٙم٤مهل٤م  -3

 ش.واًمٗمٙمري٦م...

 ٝم٤م دار احل٤ًمب ذم أظمرة.يمذًمؽ يٜمٌٖمل شمقضمٞمف اعمتٕمٚمٛملم إمم أن احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ُمرطمٚم٦م إٟمت٤مج وقمٛمؾ.. صمؿ يٕم٘مٌ -4

هــ( ووع قم٘مقسم٤مٍت ص٤مرُم٦ٍم ٓ ُي٤مُمؾ ومٞمٝم٤م أطمد وٓ يامري ومٞمٝم٤م خمٚمقق، إذا ظمرج أطمٌد قمـ ـمقر اإلؾمالم احلٜمٞمػ ذم أصمٜم٤مء 

قمٛمٚمف ذم جم٤مل اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتدريس واًمتقضمٞمف.. إًمخ، ُمع اًمت٠ميمٞمد قمغم أن ينمف قمغم ووع اعمٜم٤مه٩م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م مج٤مقم٦م ُمـ 

ذم اعم٤ًمئؾ اخل٤مص٦م سم٤مًمنميٕم٦م، ورقم٤مي٦م  -ٓ ؾمٞمام  -ُمع اًمرضمقع إمم يم٤ٌمر أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمديـ اخلؼماء واعمتخّمّملم 

اإلؾمالم احلؼ قم٘مٞمدة وأطمٙم٤مًُم٤م وأظمالىًم٤م وآداسًم٤م، واًمت٠ميمٞمد قمغم أٟمف ٓ  (اًمٓمالب واًمٕمٜم٤مي٦م سمتٕمٚمٞمؿ إوٓد )ذيمقًرا وإٟم٤مصًم٤م

ؾمالم سمٖمػمه ُمـ اًمٕم٘م٤مئد واعمذاه٥م وأراء اًم٤ٌمـمٚم٦م ُيقز شمٗمريغ سمراُم٩م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ ُمـ ذًمؽ، وٓ ُمزامح٦م ديـ اإل

 ذم اعمراطمؾ اًمت٠مؾمٞمًٞم٦م ًمٚمٓم٤مًم٥م اًمّمٖمػم... -قمغم إىمؾ-ش آٟمٗمت٤مح اعمٓمٚمؼ قمغم أظمر»، وشطمري٦م اًمٗمٙمر»سمحج٦م 

= 
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__________________________ 

و( يمذًمؽ وم٢مٟمف ُي٥م قمغم وٓة إُمقر ؾمقاء يم٤مٟمقا طمٙم٤مًُم٤م أو أوًمٞم٤مء ًمألسمٜم٤مء أن خيْمٕمقا ًمٙمالم قمٚمامء اعمًٚمٛملم اًمذيـ أومتقا 

سمتحريؿ ومتح اعمدارس إضمٜمٌٞم٦م ذات إيديقًمقضمٞم٤مت اًمٕم٘مدي٦م اًمٗم٤مؾمدة وإومٙم٤مر اًمْم٤مًم٦م، واًمتل شمٗمًد قم٘مقل وىمٚمقب 

، -رمحف اهلل -ٕمٚمؿ ذم زُم٤مٟمٜم٤م وُمٜمٝمؿ: ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ: حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م أسمٜم٤مئٜم٤م اعمًٚمٛملم وًم٘مد أومتك سمذًمؽ يم٤ٌمر أهؾ اًم

ؿمٞمخ إزهر اًمراطمؾ، وومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ:  -وومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ: حمٛمد أمحد اًمٖمٛمراوي، وومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ: حمٛمد اخلي طمًلم 

رمحف  -ًٕمدي واًمِمٞمخ: قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًم ،-رمحف اهلل  -حمٛمد رؿمٞمد رو٤م، واًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ: قمٌد اهلل سمـ محٞمد 

، واًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م سمرئ٤مؾم٦م ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اًمراطمؾ اًمِمٞمخ: -اهلل 

للشيخ العالمة الراحل/بكر « األجنبية، االستعمارية، تاريخها كمخاطرها»]راجع بحث المدارس العالمية  رمحف اهلل شمٕم٤ممم. -اسمـ سم٤مز 

 ... بتصرؼ يسير ط. دار العاصمة للطباعة كالنشر، بالرياض[.ٜٔٔ :ٙٚأبو زيد، صػ

 اًمتٕمريػ سمٛمح٤مؾمـ اإلؾمالم ًمٚم٘مْم٤مء قمغم إومٙم٤مر اهلداُم٦م:  -2

إن يمثػًما ُمـ ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس يم٤معمٚمحديـ واًمٕمٚمامٟمٞملم واًمٚمٞمؼماًمٞملم واًمِمٞمققمٞملم واإلسم٤مطمٞملم، يِمقهقن صقرة ُمٕم٤ممل هذا 

اعمرطمٚم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م، ومٝمؿ يرؾمٛمقن  -ظم٤مص٦م  -ًمدراؾمٞم٦م ذم يم٤موم٦م اعمراطمؾ اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ذم اًمٙمت٥م ا -ٓ ؾمٞمام  -اًمديـ احلٜمٞمػ 

أسمِمع صقرة وأؿمده٤م شمٜمٗمػًما قمٜمف، يّمقرون ًمٜم٤م هذا اًمديـ قمغم أٟمف طمٌس ًمٚمٓم٤مىم٤مت ويم٧ٌم ًمٚمحري٤مت، وطمجر قمغم اًمٕم٘مقل 

ر ه١مٓ ء ًمٚمِم٤ٌمب ديٜمٝمؿ طمتك ٓ وإومٙم٤مر، وشمْمٞمٞمؼ قمغم اًمٕم٤ٌمد، وأٟمف ُم٤مٟمع ُمـ اًمت٘مدم واًمروم٤مهٞم٦م.. إًمخ، هٙمذا ُيّمقِّ

يٜمٗمروا قمٜمف، وٓ يتٛمًٙمقا سمف، وًمٙمـ اًمٕم٤مىمؾ إذا ٟمٔمر إمم اًمديـ سمٕمٚمؿ وقمدل وضمده سمريًئ٤م ُمـ يمؾ هذه اًمّمٗم٤مت ومٝمق ديـ 

َٕم٦َم واًمًٝمقًم٦م واًمت٘مدم واًمًٕم٤مدة، إٟمف ديـ هيذب إظمالق، وُيّمُٚمح اًم٘مٚمقب،  ًَّ احلري٦م احل٘م٦م واعمٕمتدًم٦م، ٟمجده ديـ اًم

ُم إطمقال، إ ٟمف ديـ يـحرر أشم٤ٌمقمف ُمـ قمٌقدي٦م اًمٜمٗمس واهلقى وقمٌقدي٦م اًمدٟمٞم٤م واعمخٚمقىملم، وي٠مُمرهؿ سمٕمٌقدي٦م رب وُيَ٘مقِّ

ِـّ واإلٟمٕم٤مم )وطمده ٓ ذيؽ ًمف(، ًمذا ومٝمق ُمٗمخرٌة قمٔمٞمٛم٦م ٕهٚمف ومٝمق ي٠مُمر سمٙمؾ ظمٚمؼ ٟم٤مومع وم٤موؾ، ويٜمٝمك  اًمٕم٤معملم ذى اعم

 قمـ يمؾ شم٠مظمر ي١مدي إمم اًمنم...قمـ يمؾ ظمٚمؼ ووٞمع ؾم٤مومؾ، ي٠مُمر سمٙمؾ شم٘مدم إمم ُم٤م ومٞمف اخلػم، ويٜمٝمك 

ـٌ وي٠مُمر أشم٤ٌمقمف سم٤مًمتقطمد وٟمٌذ اًمٗمرىم٦م وآظمتالف، وم٤مًمقطمدة اًمديٜمٞم٦م هل اًمقطمدة اًمٜم٤مومٕم٦م واًمتل دمٛمع أومراده٤م ًمٚمدوم٤مع قمـ  دي

 قم٘مٞمدهتؿ وديٜمٝمؿ، ٕن اإلذاك ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمديـ هق أقمٔمؿ ُم٘مقُم٤مت اًمقطمدة.

٤مء يمؾ ذي طمؼ طم٘مف، ومٚمٚمٜمٗمس طمؼ ُي٥م أن شُمٕمٓم٤مه، وًمألهؾ طمٌؼ ُي٥م سمذًمف * وذم ُم٘م٤مم اعمٕم٤مُمٚم٦م سملم اخلٚمؼ ي٠مُمر اإلؾمالم سم٢مقمٓم

هلؿ، وًمألصح٤مب طمٌؼ ُي٥م أٓ حيرُمقه، وعمـ شمٕم٤مُمٚمف طمؼ ُي٥م أن شُمٕم٤مُمٚمف سمف يم٤مًمّمدق ذم اًمٌٞم٤من واًمقوم٤مء وهمػم شمٚمؽ 

 ٙمقُم٤مت.اًمّمٗم٤مت احلٛمٞمدة، وم٤مإلؾمالم طمً٘م٤م هق اًمديـ احلؼ اًمٙمٗمٞمؾ سمًٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ًمألومراد واًمِمٕمقب واحل

أٟمف ٓ يٛمٙمـ ٕطمٍد ُمـ اًمٌنم »وذم هذا رٌد قمغم اعمِمٙمٙملم ذم اإلؾمالم، اًمراومْملم ًمٚمتح٤ميمؿ إًمٞمف ذم قم٤معمٜم٤م اعمٕم٤مس.. سمدقمقى 

فم٤مهره اًمرمحف، وسم٤مـمٜمف وهذا اًمٙمالم ش أن يدقمك أن ُمٕمف احل٘مٞم٘م٦م اعمٓمٚم٘م٦مأو أن ديٜمف هق احلؼ اعمٓمٚمؼ ذم هذه احلٞم٤مة

للشيخ العالمة الراحل/عبد الرحمن « الدرة المختصرة في محاسن الدين اإلسالمي»على رسالة  كأنصح كل شاب باإلطالع] .اًمٕمذاب

 .[للشيخ/عبد العزيز السلماف ط. دار البياف بالمملكة العربية السعودية« محاسن الدين اإلسالمي»السعدم ط. أنصار السنة، كرسالة 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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__________________________ 

 اًمتقطمد أُم٤مم هجامت إقمداء اًمٗمٙمري٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م:  -3

ًمٚمٕم٤معملم سمِمػًما وٟمذيًرا، وُمـ هٜم٤م وم٢من اإلؾمالم ٓ ي٘مٌؾ ٕهٚمف أن ملسو هيلع هللا ىلص ٘مد ضم٤مء اإلؾمالم يمدقمقة قم٤معمٞم٦م، وضم٤مء حمٛمد * ًم

، أو يٜمدجمقا ذم أي وطمدة أظمرى ]يم٤مًمقطمدة إوروسمٞم٦م، أو وطمدة احلْم٤مرة، أو وطمدة شاًمٕمقعم٦م»يٜمّمٝمروا ذم سمقشم٘م٦م 

أساليب الغزك »]أنصح باالطالع على كتاب ًمٌٕمد اًمث٘م٤مذم اًمتخريٌل[.اًمٕم٤ممل احلر، أو اًمٕم٤ممل اًمِمٞمققمل أو اشمٗم٤مىمٞم٦م اجل٤مت ذات ا

االنفتاح الفكرم.. حقيقته »للمستشار/علي جريشة، كأ/محمد شريف الزيبق ط. دار االعتصاـ، كرسالة « الفكرم للعالم اإلسالمي
د/سلطاف « فضاءات الحرية...»للدكتور/عبد الرحيم بن صمايل السلمي ط. مركز تأصيل للدراسات كالبحوث، كبحث « كضوابطه

 العميرم ط. المركز العربي للدراسات اإلنسانية[.

ـٍ ٟمقاضمف حتدي٤مت أقمدائٜم٤م وهمزوهؿ اًمٗمٙمري واًمث٘م٤مذم ًمٜم٤م، ومالسمد أن يتقطمد اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ُمرة أظمرى، يمام  وُمـ هٜم٤م وٟمح

َد أهؾ اإلؾمالم ىمدياًم قمٜمدُم٤م ه٤مضمؿ اًمّمٚمٞمٌٞمقن سمالدهؿ، وم٤مؾمتج٤مسم٧م إُم٦م إمم  ٟمداء شمقطمٞمد اجلٌٝم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شَمَقطمَّ

عم٘م٤موُم٦م احلٛمالت اًمّمٚمٞمٌٞم٦م، ويم٤مٟم٧م هذه اًم٘مقة اعمًتٛمدة ُمّمدًرا ًمُتخٚمص اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ُمـ اًمّمٚمٞمٌٞملم واًمتت٤مر 

، ط. دار ٗٔ، ٕٔ]راجع كتاب الوحدة اإلسالمية، ضركرتها كالوسائل العلمية لتحقيقها، أ/أنور الجندم، صػ واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م مجٞمًٕم٤م.

 الصحوة[.

إنَّ وطمدة إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واضم٥م ديٜمل، وقمغم يمؾ ُمًٚمؿ أن ُي٤مهد ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م وطمٗمٔمٝم٤م سم٤مإلظم٤مء واإلطم٤ًمن واًمتٕم٤مون،  *

وًمـ يتؿ ذًمؽ إٓ قمـ ـمريؼ: شمٓمٌٞمؼ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واًمتل هل اعمدظمؾ احل٘مٞم٘مل إلقم٤مدة إُم٦م إمم طمٔمػمة 

احلدود اعمّمٓمٜمٕم٦م اًمتل ووٕمٝم٤م اعمحتٚمقن اًمٖمزاة ًمتٕمرىمؾ اإلؾمالم، وحت٘مٞمؼ اًمقطمدة اجل٤مُمٕم٦م سملم أسمٜم٤مء إُم٦م سمٕمٞمًدا قمـ 

 وطمدة إُم٦م اعمًٚمٛم٦م.

 ًمٜمّمؾ إمم شم٘مقيؿ اًمٓمالب:  -ظمّمقًص٤م  -وًمٚمٛمٕمٚمؿ  -قمٛمقًُم٤م-إقم٤مدة اًمدور اًمٗمٕم٤مل ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م،  -4

وشمًٓمٞمح صقرشمف إن مم٤م ضَمدَّ ومٞمف أقمداؤٟم٤م هتٛمٞمش دور اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت، واًمٕمٛمؾ احلثٞم٨م قمغم آؾمتٝمزاء سم٤معمٕمٚمؿ  -

أُم٤مم ـمالسمف، وًمٕمؾَّ هذا يتْمح قمٜمد شم٠مُمؾ إضم٤مسم٦م ـم٤مًم٥م ه٤مرب ُمـ ُمدرؾمتف عم٤م ومٕمٚم٧م ذًمؽ؟ وم٘م٤مل: ُمٚمٚم٧ُم اجلٚمقس هب٤م 

 ومٝمل قمٜمدي يم٤مًمًجـ ؾمقاًء سمًقاء.

ًمٚم٘مْم٤مء قمغم ُمثُؾ هذه اًمٙمٚمامت شم١ميُمد أٟمف قمٚمٞمٜم٤م إقم٤مدة اًمّمٚم٦م واًمراسمٓم٦م سملم اعمتٕمٚمؿ وأُم٤ميمـ اًمتٕمٚمٞمؿ اعمتٛمثٚم٦م ذم اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت 

]حتى نعيد الدكر الفعاؿ للمؤسسات التعليمية في بالدنا فالبد من كضع  .ًمذي درج قمٚمٞمف يمثػم ُمـ اًمٓمالباًمٗمقى واًمتًٞم٥م وا

أسس كرؤل كخطط علمية تربوية قيمية إستراتيجية كاضحة لتحقيق ما نصبوا إليه من نمو كريادة لهذق المؤسسات، كفي هذا أنصح 
« المؤسسات بين المركزية كالالمركزية»، كرسالة «اإلنترنت»لألستاذ/محمد أكرـ العدلوني على « مؤسسيالعمل ال»بمراجعة بحث 

ـ، كمقاؿ )العمل المؤسسي.. معناق كمقومات نجاحه(، لألستاذ/عبد ٕٛٓٓلألستاذ/عصاـ محمد خضر ط. دار الصفوة للنشر كالتوزيع 
 ـ، كرسالة )التنشئة كالتعليم كالتكوين العلمي كالسلوكي للباحثٜٜٜٔنوفمبر  -( ٖٗٔالعدد ) -البياف-الحكيم بن محمد بالؿ مجلة 

 هػ[.ٕٙٗٔط. هدية مجلة األزهر المجانية لشهر جمادل اآلخرة  ٕ٘إلى ص ٘ٔكاألستاذ الجامعي.. تأليف د/إبراهيم جميل بدراف من ص

 ًمٜمُِٕمْد ًمٚمٛمٕمٚمؿ يمراُمتف اعمًٚمقسم٦م:  -5

ف اعمٝمـ، وًمٕمؾَّ اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ أهن٤م: شمٌٜمك اإلٟم٤ًمن وشمٜمِمئ إضمٞم٤مل، وذوم٧م * إن ُمٝمٜم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ هل ُمـ أرىمك وأذ

ُمٝمٜم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ: ٕهن٤م شمٕمٛمؾ قمغم شمٙمقيـ اًمٕم٘مقل، وشمرسمٞم٦م إومراد، وم٤معمٕمٚمؿ هق طم٤مُمل اًمثٖمقر، وص٤مٟمع اًمٕم٘مقل، وهق سم٤مين 

ـْ أطمْم٤مِن أسمقيف وضِمَئ سمف همريًرا، اْٟمُتزِ  اإلٟم٤ًمن، وسم٤مقم٨م اهلٛم٦م واًمٜمٝمْم٦م، وإن اًمٕمج٥م ٓ يٜم٘ميض قمٜمدُم٤م ٟمرى ـمٗماًل  َع ُِم

= 
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__________________________ 

إمم اعمدرؾم٦ِم، وؾمٚمَّٛمُف أهٚمف إمم اعمٕمٚمؿ، وهق ٓ يٕمرف يمٞمػ ُيٛمًؽ سم٤مًم٘مٚمؿ؟!، وٓ يت٘مـ اًمٜمٓمؼ، ًمتٌدأ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمِم٤مىم٦م 

اًمتل ُيًٝمٚمٝم٤م اعمٕمٚمؿ سمّمؼمه ودأسمف وظمؼمشمف، ومٞمتحقل هذا اًمٓمٗمؾ سمٕمد ومؽمة وضمٞمزة إمم ىم٤مرئ، ويم٤مشم٥م، ويًتٛمر قمٓم٤مء 

٘مقم سمتٖمذي٦م قم٘مٚمف سم٠مٟمقاع اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف، طمتك يِم٥م ويٙمؼم، وشمًتٛمر قمٛمٚمٞم٦م شمٕمٚمٞمٛمف ذم أدراج اعمٕمٚمؿ ًمف، طمٞم٨م ي

اجل٤مُمٕم٦م، وأقمغم ُمٜمٝم٤م، صمؿ يٓمرق أسمقاب اعمًت٘مٌؾ، ومٙم٤من ُمٜمٝمؿ اًمٓمٌٞم٥م وُمٜمٝمؿ اًمداقمٞم٦م، وُمٜمٝمؿ اعمٝمٜمدس، وُمٜمٝمؿ... 

َل قمجٛم٦م اًمٓمالب إمم ومّم٤مطم تاب كاجبات المعلم التعليمية كالتربوية ]راجع ك .٦مواًمٗمْمؾ سمٕمد اهلل يٕمقد ًمٚمٛمٕمٚمؿ اًمذي طَمقَّ

بتصرؼ ط. دار البياف الحديثة، كراجع أيضنا كتاب  ٕ٘، صػٛٔ، صػ٘ٔكالدعوية كاالجتماعية.. لألستاذ/مازف محمد الشاميص صػ

 .ط. دار الخريجي للنشر كالتوزيع، الطبعة الثالثة[ ٕٔٓلألستاذ/مصطفى محمد متولي ص« المدرسة كالمجتمع»

اعمًٚمؿ اًمٙمػء هيدي إضمٞم٤مل احل٤مًمٞم٦م واعم٘مٌٚم٦م إمم ـمريؼ اخلػم واًمّمالح، ويث٧ٌم ومٞمٝم٤م اعم٤ٌمدئ اًمديٜمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م  وم٤معمٕمٚمؿ

وآضمتامقمٞم٦م واًمقـمٜمٞم٦م، ويٜمنم سمٞمٜمٝم٤م اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م، ويًٝمؿ سمٜمّمٞم٥م واومر ذم ٟمج٤مح اخلٓمط اإلٟمامئٞم٦م ذم جمتٛمٕمف، 

 م.ويدومع سم٠مُمتف ًمٚمٜمٝمقض إمم أؾمٛمك درضم٤مت احلْم٤مرة واًمت٘مد

يّمكم قمٚمٞمف وُمالئٙمتف اًمٙمرام اًمذيـ ٓ يٕمّمقن اهلل ُم٤م أُمرهؿ ويٗمٕمٚمقن  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-وقمٚمٞمف ومٛمٜمزًم٦م اعمٕمٚمؿ قم٤مًمٞم٦م، وم٤مهلل 

 شُم٤م ي١مُمرون، وطمتك ؾم٤مئر أهؾ اًمًامء وأهؾ إرض، وهذا أُمر يدريمف اجلٛمٞمع

سمف اعمٕمٚمؿ ُمـ ؾمامت وُم٤م حيٛمٚمف ُمـ  ؿمخّمٞم٦م اعمٕمٚمؿ وإؾمت٤مذ اجل٤مُمٕمل: أوضمز سمٕمض اعم٤ًمئؾ اعمٝمٛم٦م اًمتل يٜمٌٖمل أن يتحغم

 صم٘م٤موم٦م، سم٤مإلو٤موم٦م إمم اعمٝمامت واعم١ًموًمٞم٤مت اعمٚم٘م٤مة قمغم قم٤مشم٘مف.

رُمًزا ي٘متدى سمف ذم اًمتٕمٚمٞمؿ واهلداي٦م واًمتزيمٞم٦م، ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من  يمـ ىمدوة ًمٓمالسمؽ، ُم٘متدًي٤م سمٜمٌٞمؽ ذم ذًمؽ )طمٞم٨م يم٤من  -1

 ...ٜمع سم٤مًمٕمٚمؿ اًمذي يمت٧ٌم. ومام أص.سمـ قمٞمٞمٜم٦م: )إذا يم٤من هن٤مري هن٤مر ؾمٗمٞمف، وًمٞمكم ًمٞمؾ ضم٤مهؾ

: ومال يّمح أن شم٘متٍم ُمٝمٛم٦م اعمٕمٚمؿ اعمٜمقـم٦م سمف قمغم شم٘مديؿ سمٕمض اعمٕم٤مرف وسمٕمض اًمتقضمٞم٤مت، وإٟمام شمتٕمداه٤م اعمٕمٚمؿ ُمربٍّ  -2

 إمم شمٕمٚمٞمؿ أؾم٤مًمٞم٥م احلٞم٤مة وشمرسمٞمتف وومؼ اإلؾمالم، وم٠مٟم٧م يم٤مًمقاًمد ًمٚمٓم٤مًم٥م مت٤مًُم٤م سمتامم.

د اعمٕمروم٦م: يمت٥م إئٛم٦م واًمٕمٚمامء  -3 اًم٤ًمًمٗملم شمِمٙمؾ اجلذور اًمٕمٛمٞم٘م٦م ًمقضمقدٟم٤م اًمث٘م٤مذم واحلْم٤مري، وًمٙمـ شمٓمقر اعمٕمٚمؿ جمدِّ

اًمٚمٖم٦م واظمتالف اًمذائ٘م٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م ًمدى إضمٞم٤مل اجلديدة ُيٕمؾ آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمٙمت٥م واخلؼمات اًمؽماصمٞم٦م حمدودة، وهٜم٤م 

 ائ٘م٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م اجلديدة.شمؼمز سمراقم٦م اعمٕمٚمؿ اًمٙمػء ذم إقم٤مدة صٞم٤مهم٦م اًمٚمٖم٦م اًمتل يًتخدُمقهن٤م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ طمتك شمالئؿ اًمذ

ذم فمؾ شمٗمجر اعمٕمٚمقُم٤مت اعمدهش واعمت٤ًمرع، وإٓ ومًٞمٕمٞمش اعمٕمٚمؿ قمغم ه٤مُمش  -ظم٤مص٦م-ٓ سمديؾ قمـ اًمتٕمٚمؿ اًمدائؿ  -4

 احلٞم٤مة.

اضمتٝمد قمغم شمٜمٛمٞم٦م ٟمٗمًؽ سمِمٙمؾ ؿمٛمقزم ُمتقازن، وٓ شمًتج٥م ًمْمٖمقط اًمٌٞمئ٤مت اًمٜم٤مُمٞم٦م اعمتخٚمٗم٦م اًمتل شمْمع اًم٘مٞمقد  -5

قمـ آؾمتٛمراري٦م ذم شمٜمٛمٞم٦م ذاشمؽ ًمتح٘مٞمؼ ٟمٛمقذج ُمتٗمرد، يٜمِمد اًمٙمامل، ويتج٤موز اًمٕم٘م٤ٌمت اعمختٚمٗم٦م أُم٤مُمؽ، ًمتٕمقىمؽ 

أٟمف ًمٞمس ذم اإلُمٙم٤من »اًمتل أُم٤مُمف، واطمذر آؾمتًالم ًمٚمقاىمع احلٞم٤ميت أو اًمٕمٛمكم اًمذي يٗمرض قمٚمٞمؽ ٟمٔمريتٝمؿ اًمٗم٤مؿمٚم٦م 

 ش أسمدع مم٤م يم٤من

= 
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ووؾم٤مئٚمف وـمرىمف وأدواشمف، واؾمتٓمٚمع آراء اًمٓمالب ايمن اًمرشم٤مسم٦م أصمٜم٤مء ذطمؽ: وىمؿ سمتجديد يمؾ ُم٤م يتّمؾ سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ  -6

 قمـ ذًمؽ، وأضمري ُمٕمٝمؿ طمقارات سم٠مؾمٚمقب ًمٓمٞمػ ه٤مدئ، وشمقدد إًمٞمٝمؿ، وؿمجٕمٝمؿ، وطمٗمزهؿ.

إن ًمٚمٛمٕمٚمٛملم اٟمامـًم٤م: ومٛمٜمٝمؿ اعمٕمٚمؿ اعمٝمٛمؾ اًمذي يٛمثؾ قمًٌئ٤م قمغم اعمٝمٜم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م، وُمٜمٝمؿ: اعمٕمٚمؿ اعمًتٌد وهق اًمذي  -7

ٟم٦م اًمذهٜمٞم٦م، ويٖمٚم٥م قمٚمٞمف ـم٤مسمع احلرومٞم٦م واًمتٛمًؽ سم٤مًم٘مقاٟملم وإٟمٔمٛم٦م دون أن ي٠مظمذ يٗمت٘مر ًمٚمروح اًمري٤موٞم٦م واعمرو

سمٕملم آقمت٤ٌمر اًمٔمروف اًمتل يٛمر هب٤م سمٕمض اًمٓمالب، اعمٝمؿ قمٜمده هق إهن٤مء اعمٜمٝم٩م اًمدراد وم٘مط، ووٌط اًمٗمّمؾ 

 اًمدراد.

ذا اعمٕمٚمؿ هق اًم٤ًمئد ذم ُمدارؾمٜم٤م وُمٜمٝمؿ: اعمٕمٚمؿ اًمٗمقوقي: وهق قمٙمس اعمٕمٚمؿ اعمًتٌد، وُمٜمٝمؿ: اعمٕمٚمؿ اًمٕم٤مدي: وٟمٛمط ه

وم٤معمٕمٚمؿ اًمٕم٤مدي حيرص قمغم شمٓمٌٞمؼ اًمٜمٔمؿ واًم٘م٤مٟمقن، وإهن٤مء اعمٜم٤مه٩م ًمٙمـ ُمع ذًمؽ يتٞمح ًمٚمٓمالب ٟمققًم٤م ُمـ اعمِم٤مريم٦م، 

 يمام يتٞمح ومرص٦م حمدودة ًمٓمرح إؾمئٚم٦م، يمذًمؽ وم٢من شمٜمٛمٞمتف ًمٜمٗمًف وئٞمٚم٦م ضمًدا.

الُم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م واًمّمح٦م اًمٜمٗمًٞم٦م اًمًقي٦م، اًمّمؼم، ٓسمد ُمـ اًمتحكم سمٌٕمض اًمّمٗم٤مت: اًمذيم٤مء وطمًـ اًمٗمٝمؿ، اًمً -8

 اًمتقاوع، اًمتقازن، حت٘مٞمؼ إهداف.

ٓ ي١مظمذ اًمٕمٚمؿ ُمـ أرسمٕم٦م، وي١مظمذ ممـ ؾمقى ذًمؽ: ٓ ي١مظمذ ُمـ ؾمٗمٞمف ُمٕمٚمـ سم٤مًمًٗمف، وٓ ُمـ »يم٤من أئٛم٦م اًمًٚمػ ي٘مقًمقن: 

ثيمذاب، وٓ ُمـ ص٤مطم٥م هقى يدقمق اًمٜم٤مس إمم هقاه، وٓ ُمـ ؿمٞمخ ًمف ومْمؾ وقم٤ٌمدة إذا يم٤من ٓ  ش. يٕمرف ُم٤م حيدِّ

ط. دار الحرمين،  ٖٛإلى ص ٔٙ]راجع ]أصوؿ التربية كالتعليم كما رسمها القرآف الكريم[ د/أحمد بن أحمد شرشاؿ الجزائرم من ص
، ط. دار الثقافة للجميع، ٛٚص إلى ٖٚككتاب ]مفاتيح التربية البناءة[ تأليف: ركنالد موريس، ترجمة: عبد اللطيف الخياط من ص

ط. دار القلم، دمشق، ككتاب ]بناء األجياؿ[  ٗٚٔإلى ص ٕٙٔككتاب ]حوؿ التربية كالتعليم[ بقلم د/عبد الكريم بكار من صدمشق، 
[ ٜٛٔإلى ص ٗ٘ٔط. كتاب البياف، ككتاب ]أصوؿ التربية اإلسالمية[ د/أمين أبو الكم من ص ٕٗٔإلى ص ٓٔٔد/عبد الكريم بكار من ص

ط. مؤسسة اقرأ للنشر  ٖٚإلى ص ٔٔيف ربى المسلموف أبناءهم؟ لألستاذ/محمد شعباف أيوب من صالرياض، ]ك -ط. دار ابن الجوزم 
 ٕٓٙإلى ص ٔ٘ٔكالتوزيع كالترجمة، ككتاب ]المربي الناجح.. أسس الرعاية اإليمانية كالتربوية[ تأليف د/خالد سعد النجار، من ص

  ط. دار الكوثر[.

-واعمجتٛمع اعمدرد سمّمٗم٦م  -قم٤مُم٦م-وسمٕمد أن ىمدُمٜم٤م هبذه اعم٘مدُم٦م قمـ ومْمؾ اعمٕمٚمؿ ودوره احل٘مٞم٘مل ذم اعمجتٛمع اعمحكم سمّمٗم٦م 

سم٤مقمت٤ٌمر أٟمف طمجر اًمزاوي٦م ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمؽمسمقي٦م واعم١ًمول قمـ أصمٛمـ صمروة يٛمٚمٙمٝم٤م اعمجتٛمع.. ومالسمد وأن ٟمٕمٞمد ًمٚمٛمٕمٚمؿ  -ظم٤مص٦م

ة ًمف شمتٜم٤مؾم٥م وُمٝمٜمتف ذم إقمداد إضمٞم٤مل واًمٕم٘مقل، وأٓ ٟمحجر قمٚمٞمف قمـ ـمريؼ يمراُمتف.. قمـ ـمريؼ شمقومػم طمٞم٤مة يمريٛم٦م رهمدَ 

ىمقاٟملم ؾم٤مذضم٦م شُمٗمًد أيمثر مم٤م شمّمٚمح، وأن ٟمٕمٓمٞمف طمؼ شم٘مقيؿ اًمٓم٤مًم٥م سم٤مًمٓمرق اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمذًمؽ ُمـ همػم إيمراٍه ًمف وُمـ همػم إُي٤مد 

 وٖمقط قمٚمٞمف.

 يمذًمؽ وم٢مٟمك أوضمف ٟمّمٞمحتل إمم يمؾ ُمـ اعمٕمٚمؿ واعمتٕمٚمؿ وم٠مىمقل: 

 قمدة واضم٤ٌمت: ش وأؾم٤مشمذة اجل٤مُمٕم٤مت»اعمٕمٚمٛملم  إن قمغم -

: افقاجب افتًِّٔل:  - ًٓ  أو

* قمـ ـمريؼ صٞم٤مهم٦م قم٘مؾ اًمٓمالب وزرع اًمٓمٛمقح وقمٚمق اهلٛم٦م ومٞمٝمؿ، وهمرس اًمرهم٦ٌم ذم اًمٓم٤مًم٥م واًمٓم٤مًم٦ٌم حل٥م اًمٕمٚمؿ 

واًمتحّمٞمؾ: ٕٟمف سمذًمؽ يٙمقن ىمد صٜمع قم٤معم٤ًم يٜمٗمع ٟمٗمًف ووـمٜمف وأُمتف، وُمـ اعمٝم٤مم إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمٕمٚمؿ: أن حي٤مول إىمٜم٤مع 

= 
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هلؿ وعمًت٘مٌٚمٝمؿ، وم٢من ٟمجح اعمٕمٚمؿ أن يٕمٛمؼ هذا إُمر ـمالسمف سم٠من اًمتٕمٚمؿ رء أيمثر ُمـ هذا وأقمٛمؼ، وأٟمف أُمر طمٞمقى 

 ًمدهيؿ وم٢مٟمف ؾمقف يقًمد ومٞمٝمؿ اًمرهم٦ٌم ذم آؾمتزادة ُمـ اًمٕمٚمؿ، واإلىم٤ٌمل قمغم ـمٚمٌف وحتّمٞمٚمف سمداومع داظمكم. 

حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم اعمٕمٚمٛملم واعمٕمٚمامت ومٞم٘مقل: قمغم اعمدرس واضم٤ٌمت يمٌػمة ذم /يٜمّمح اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اًمراطمؾ

ب اًمذيـ ضمٕمٚمف اهلل راقمًٞم٤م قمٚمٞمٝمؿ، ومٝمق ُم١ًمول قمٜمٝمؿ أُم٤مم اهلل، صمؿ أُم٤مم أوًمٞم٤مئٝمؿ، صمؿ أُم٤مم طمٙمقُم٤مهتؿ صمؿ شمقضمٞمف اًمٓمال

 أُم٤مم ُمقاـمٜمٞمٝمؿ.

 سمؾ ذم اًمؽمسمٞم٦م واًمتقضمٞمف أيًْم٤م. -ًمٞمس ذم إيّم٤مل اًمٕمٚمؿ هلؿ ومح٥ًم -وُم١ًمول قمٜمٝمؿ 

ضمتامقمٞم٦م أم ري٤موٞم٦م أم همػم ذًمؽ، مم٤م يًٜمد ومٕمغم اعمدرس: أن يٕمتٜمل سمام يقيمؾ إًمٞمف ُمـ ُم٤مدة قمٚمٛمٞم٦م، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ذقمٞم٦م أم ا

 إًمٞمف مم٤م ىمرر.

 سمؽمسمٞم٦م اًمٓمالب وشمقضمٞمٝمٝمؿ سمٛم٘م٤مًمف وطم٤مًمف. -هم٤مي٦م آقمتٜم٤مء-وقمٚمٞمف أيًْم٤م: أن يٕمتٜمل 

 واًمذي ي٘مقل: إٟمف ُمـ طملم أن يدظمؾ إمم طملم أن خيرج ٓسمد أن يٙمقن ضم٤مُمًدا قمغم اعم٘مرر، ذم ُم٘م٤مًمتف ٟمٔمر.

ًٓ يمؾ إٟم٤ًمن طمريص ٟم٤مصح ٓسمد أن ُيد   ًمٚمتقضمٞمف سم٤محل٤مل واًمًٛم٧م أو اعم٘م٤مل. جم٤م

٤ًٌم ًم٘مراسمتف، وٓ همٜمًٞم٤م ًمٖمٜم٤مه، وٓ وم٘مػًما ًمٗم٘مره، وإٟمام  يمذًمؽ ومٕمغم اعمدرس أن يرقمك إُم٤مٟم٦م ذم اًمٕمدل سملم اًمٓمالب ومال حي٤ميب ىمري

 يٙمقن اًمٓمالب قمٜمده قمغم طمد ؾمقاء.

يٙمـ يمذًمؽ وم٢مٟمف ًمـ يتٛمٙمـ ُمـ ذطمٝم٤م اًمنمح اًمقاذم وقمٚمٞمف أيًْم٤م: أن يٙمقن ه٤مواًم عم٤مدشمف اًمتل ي٘مقم سمتدريًٝم٤م ٕٟمف إذا مل 

 اًمذي شمؼمأ سمف اًمذُم٦م.

واًمٕمج٥م: أن سمٕمض إؾم٤مشمذة إذا يم٤من ٓ يٕمرف ضمقاب اًم١ًمال اًمذي ورد إًمٞمف يٜمٝمر اًمٓم٤مًم٥م ويقسمخف وهذا ٓ ؿمؽ همٚمط، 

ٟمٌح٨م ومٞمف ٓ شمٕمرف اجلقاب، وم٘مؾ ًمف: ي٤م سمٜمل، هذا حيت٤مج إمم ُمراضمٕم٦م، وؾمقف ٟمراضمٕمف، و -أهي٤م اعمدرس-إذا يمٜم٧م 

 ُمع إظمقاٟمٜم٤م إؾم٤مشمذة، وشم٠ميت سم٤مجلقاب همًدا.

يمذًمؽ قمغم اعمدرس: طملم يٚم٘مك درؾمف اًمث٤مين سمٕمد اًمدرس اًم٤ًمسمؼ أن يرسمط سمٞمٜمٝمام وًمق قمـ ـمريؼ اًم١ًمال ومٞمام ُم٣م وؾمٌؼ، 

 وُيٕمؾ هٜم٤مك ضم٤مئزة ًمٚمٛمتٗمقىملم، وي٘مقم سمتٙمٛمٞمؾ اعمٜم٤مه٩م واعم٘مررات اًمدراؾمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٓمالب.

بتصرؼ ط. دار  ٕٕ، ٕٔ، ٕٓ، ٜٔص -رحمه اهلل-للشيخ/ابن عثيمين « هات للمعلمين كالمعلمات كالطالب كالطالباتتوجي»]راجع رسالة 
 األندلس الخضراء للنشر كالتوزيع[.

وقمغم إؾمت٤مذ اجل٤مُمٕمل واعمٕمٚمؿ أيًْم٤م: اًمٕمٛمؾ اجل٤مد قمغم شمٜمٛمٞم٦م آدم٤مه٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م وإظمالىمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م 

زي ًمدى اًمٓمالب ًمٞمحدث اًمتقازن واًمتٙم٤مُمؾ ًمٕمٜم٤مس ؿمخّمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م، وهذا ًمـ يتؿ إٓ واًمروطمٞم٦م سمِمٙمؾ ُمتقا

.. مم٤م ي١مدي إمم .سمٕمٛمٚمٞم٤مت ُمتقاصٚم٦م هتدف إمم شمٕمريػ اًمٓمالب سم٤مًمٗم٤مرق سملم اًمّمقاب واخلٓم٠م، واحلالل واحلرام

 ص٘مؾ اًمِمخّمٞم٦م.

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

333 

 

__________________________ 

اًمً٘مٞمٛم٦م اًمتل شمّمد ص٤مطمٌٝم٤م قمـ يمذًمؽ قمغم إؾمت٤مذ أن حيرر قم٘مؾ ـمالسمف ُمـ إهمالل، واًمٕم٤مدات اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٕم٘مٞمٛم٦م 

اًمتٗمٙمػم اًمّمحٞمح، وشم١مدي إمم )ىمقًم٦ٌم( قم٘مٚمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م، وحتدد آوم٤مق ومٙمره، يمام حتدد ـمٌٞمٕم٦م اُمتّم٤مصف ًمٚمٛمٕم٤مرف، 

ًرا سملم إضمٞم٤مل وشمراصمٝم٤م اًمٕمٚمٛمل، صمؿ قمـ ـوـمٌٞمٕم٦م حتٚمٞمٚمٝم٤م وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م، وٓ يٛمٙمـ هذا إٓ وم٢من يٙمقن اعمٕمٚمؿ ضمً

داومٝمؿ، وإصم٤مرة اًمٗمْمقل اًمٕمٚمٛمل ًمدهيؿ، وإقم٤مٟمتٝمؿ ًمتتْمح إومٙم٤مر ًمدهيؿ، وهبذا يْمع ـمريؼ ُم٤ًمقمدهتؿ قمغم حتديد أه

 اًمٓمالب قمغم ـمريؼ اًمتٗمقق اًمدراد وآضمتامقمل اعمتقازن اًمّمحٞمح.

يمذًمؽ قمغم إؾمت٤مذ آضمتٝم٤مد ذم شمٓمقير أؾم٤مًمٞم٥م اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتدريس: ٕن اًمتٕمٚمٞمؿ قمٛمؾ ُُمرٍض وجمز وممتع إذا ُم٤مرؾمٜم٤مه 

 قمٛمؾ ؿم٤مق وُمزقم٩م وحمٌط ًمٚمٛمٕمٚمؿ واعمتٕمٚمؿ إذا ُم٤مرؾمٜم٤مه سمٓمرٍق ظم٤مـمئ٦م. سمٓمري٘م٦م صحٞمح٦م، وهق

ومال إومراط وٓ شمٗمريط، وٓ سم٠مس سم٤مؾمتخدام ـمرق احلٗمظ واًمتٚم٘ملم  -ومٕمٚمٞمؽ أهي٤م إؾمت٤مذ )سم٤مًمتقؾمط ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜم٤مؿمئ٦م 

٥م اًمٕمٚمقم ُمع اؾمتٕمامل ُمٝم٤مرات اًمٗمٝمؿ واًمٗم٘مف واحلرص قمغم اجلٛمع سمٞمٜمٝمام، وٓ ُم٤مٟمع ُمـ رضب إُمثٚم٦م ًمت٘مري

وشمٞمًػمه٤م، طمتك يٙمقن اًمتٕمٚمٞمؿ شمٓمٌٞم٘مًٞم٤م وأيمثر اًمتّم٤مىًم٤م سم٤مًمقاىمع وطم٘م٤مئؼ إؿمٞم٤مء، وٓ ُم٤مٟمع ُمـ اًمتٕمقد قمغم شمٙمٚمٞمػ 

اًمٓمالب سم٤مٕسمح٤مث اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمقًو٤م قمـ آظمت٤ٌمرات اًم٘م٤مؾمٞم٦م ًمتتٙمقن ؿمخّمٞم٦م اًم٤ٌمطم٨م اًمّمٖمػم( ذم اًمٓم٤مًم٥م، 

ٞمٕمٞم٦م ُمتٛمٞمزة ًمٚمٛمجديـ اعمجتٝمديـ، واًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ، وشمٚمخٞمص اًمٙمت٥م، وهتذي٥م اًمٙمت٥م اًمٙمٌػمة، ُمع قمٛمؾ ضمقائز شمِمج

 وم٢مؿم٤مقم٦م روح اًمدقم٤مسم٦م واعمزاح ُمٕمٝمؿ وُمع زُمالئٝمؿ ًمتخٗمٞمػ اًمْمٖمقط قمٚمٞمٝمؿ، وشمِمٕمرهؿ سم٤محل٥م وإُم٤من.

وم٤مٕصؾ أن يٛمتٚمؽ اعمٕمٚمؿ اًم٘مدرة اعمٝمٜمٞم٦م اًمتل متٙمٜمف ُمـ شم٘مديؿ اقمقضم٤مج اًمٓمالب ومحٚمٝمؿ قمغم اًم٘مٞم٤مم سمقاضم٤ٌمهتؿ دون 

اًميب واًمتٝمديد واًمًخري٦م واًمتٜم٤مسمز سم٤مًٕم٘م٤مب شمؽمك ذم »و اًمتٝمديد سمٕم٘مقسم٦م ضمًدي٦م ىم٤مؾمٞم٦م: ٕن اًمٚمجقء إمم اًميب أ

قم٘مؾ اًمٓم٤مًم٥م وٟمٗمًف آصم٤مًرا ؾمٞمئ٦م، ودمٕمؾ إٟمت٤مضمٞمتف شمٜمخٗمض، ًمذا ومال يٚمج٠م اعمٕمٚمؿ إمم اًمٕم٘م٤مب اًمٌدين إٓ ُمْمٓمًرا، 

سملم اعمٕمٚمؿ واًمٓم٤مًم٥م، ويٛمٙمـ قمٛمؾ  وإومْمؾ ضمٕمؾ ذًمؽ ًمٚمٛمدير أو اًمقيمٞمؾ طمتك ٓ هتدم اًمٕمالىم٦م إدسمٞم٦م واًم٘مٚمٌٞم٦م

اؾمتدقم٤مء وزم أُمره إذا يم٤من ذم ، يـ ُمـ اًمٓمالب، وطمرُم٤مٟمف ُمٜمٝم٤مضمقائز شمِمجٞمٕمٞم٦م ًمٚمٛمتٛمٞمز قمٛمؾقم٘مقسم٤مت أظمرى ُمثؾ: 

، ككتابه ]حوؿ التربية كالتعليم[ من ٓٙٔإلى ص ٘ٗٔ]انظر كتاب ]بناء األجياؿ[ د/عبد الكريم بكار من ص ُمراطمؾ شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م صٖمػمة(.

 بتصرؼ[.  ٜٙٔإلى ص ٕٙٔص
وأظمتؿ سمٜمّمٞمحتل إمم أؾم٤مشمذة اجل٤مُمٕم٤مت: إذا يم٤من ُمـ اعمٕمٚمقم أن اجل٤مُمٕم٤مت شمٕمدُّ رُمًزا ُمـ رُمقز اًمًٞم٤مدة اًمقـمٜمٞم٦م، 

  ُمـ قمٜم٤مس شمٙمقيـ اًمدول، ًمذا يم٤من ُمـ اًمقاضم٥م قمغم أؾم٤مشمذهت٤م ُم٤م يكم: وقمٜمًٍما ُمٝمام  

شم٘م٤مًمٞمد وىمقاقمد وىمقاٟملم قمٚمٛمٞم٦م حتٙمؿ اًمدراؾم٤مت إيم٤مديٛمٞم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م ُمثؾ: إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واًمدىم٦م ذم  إرؾم٤مء* 

اًمٜم٘مؾ، وآقمؽماف سم٤مًمٗمْمؾ ٕهٚمف، واعمقىمػ اعمقوققمل ُمـ إظم٤ٌمر اعمٜم٘مقًم٦م، وآٟمٗمت٤مح قمغم اجلديد، وشم٘مٌؾ اًمٜم٘مد 

 اًمٌٜم٤مء، واًمتِمجٞمع قمٚمٞمف، واًمتٗمٙمػم اعمٜمٓم٘مل.

 ٛمٚمٞمؽ اًمٓم٤مًم٥م أدوات اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٕمروم٦م واًمٕمٚمؿ.اًمٕمٛمؾ اًمدؤوب ًمت* 

= 
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شمٙمقيـ اًمرضمؾ اًمقاقمل سمٛمتٓمٚم٤ٌمت واىمٕم٦م، ورضورة اًمتٕم٤ميش ذم فمؾ قم٤ممل ُمتٖمػم ُمع احلٗم٤مظ قمغم صمقاسمتٜم٤م اًمٕم٘مدي٦م * 

 واًمت٤مرخيٞم٦م واًمٚمٖمقي٦م.

واًمٌٕمد قمـ ذم أىم٤ًمم اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م، وآهتامم سم٤مٕسمح٤مث اًمٜم٤مومٕم٦م أن،  -ظم٤مص٦م-إصمراء اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل * 

 اًمٗمرقمٞم٤مت واًمٜمٔمري٤مت اًمتل قمٗمك قمٚمٞمٝم٤م اًمزُمـ.

اعمِم٤مريم٦م ذم اخلدُم٦م اعمجتٛمٕمٞم٦م قمـ ـمريؼ شم٘مديؿ آؾمتِم٤مرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٝمٞمئ٤مت واحلٙمقُم٤مت واعم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م * 

 (حوؿ التربية كالتعليم) :]راجع كتاب .واخل٤مص٦م، وقم٘مد دورات قمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٛمقفمٗملم، وإىم٤مُم٦م ٟمدوات وُم١ممترات ًمٚمتققمٞم٦م

، كانظر ]آفاؽ تربوية متجددة المعلوموف بناة ثقافة.. رسائل إلى الذين يتحاسركف على ٖٕ٘إلى ص ٜٕٕد الكريم بكار من صد/عب
 -ط. مكتبة األسرة  ٖٓٔإلى ص ٜٚاتخاذ التدريس مهنة[ تأليف: باكلو فريرم، ترجمة د/حامد عمار، د/عبد الراضي إبراهيم من ص

إلى  ٓٔٔتأليف د/محمد بن عبد اهلل الدكيش من ص« المدرس كمهارات التوجيه»ة الفكر( ككتاب ـ )سلسلٕ٘ٓٓمشركع القراءة للجميع 
رسالة  ط. مؤسسة ٖٛإلى ص ٖٚسنوات معلمنا( بقلم د/محمد الدكيش من ص ٓٔط. دار مدار الوطن للنشر كالتوزيع، كرسالة ) ٕٓٔص

 ـ[.ٜٕٓٓ -هػ ٖٓٗٔالبياف 

قاضمدهؿ اًمٕمْمقي أو اجلًٛمل ذم اًم٘م٤مقم٤مت اًمدراؾمٞم٦م، ٓ يٕمٜمل أن يمذًمؽ ًمٞمٕمٚمؿ اعمٕمٚمؿ أن طمْمقر اًمٓمالب وشم

أذه٤مهنؿ طم٤مرضة ُمٕمف، وٓ أن قم٘مقهلؿ شمت٤مسمع ُم٤م ي٘مقل، يمذًمؽ ٓ يٕمٜمل ذًمؽ أهنؿ ُم٘متٜمٕمقن سمام ُي٘مدُمف هلؿ ُمـ قمٚمؿ، أو 

تف وأن أيمثر اًمٓمالب يٗمٙمرون سمِمٙمؾ حمٌط، ومٝمق خيِمك أن يٗمِمؾ ذم دراؾم -ٓ ؾمٞمام  -سمام يِمػُم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ىمراءات 

ؾ ُمـ  اًمٜمٔمري٦م ومٞمزدريف أهٚمف وىمقُمف، صمؿ هق يت٤ًمئؾ ذم ٟمٗمًف: إذا أمتٛم٧م اًمدراؾم٦م وم٠ميـ ؾم٠مقمٛمؾ؟، وُم٤مذا ؾم٠ُمطمّمِّ

إُمقال؟، وُم٤م ضمدوى دراؾمتل يمؾ هذه إقمقام ٕصٌح سمٕمد ذًمؽ ذم صٗمقف اًم٘م٤مقمديـ اًمٌٓم٤َّمًملم؟! هلذا شمراه ي٘مقل 

 ٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ ٕهٚمف؟! ذم ٟمٗمًف: عم٤مذا ٓ أسمح٨م قمـ قمٛمؾ يمريؿ ُمٜمذ أن، وأشمرك اًمٕم

 -يمؾ هذه إُمقر شمْمٕمػ اًمداومٕمٞم٦م إمم اًمتٕمٚمؿ قمٜمد اًمٓم٤مًم٥م، وشم٘مٚمؾ احلقاومز اًمتل شمِمجٕمف قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، ومٕمٚمٞمؽ 

أن شمٖمرس ذم ٟمٗمقس اعمتٕمٚمٛملم أمهٞم٦م ُم٤م شم٘مقًمف هلؿ، قمـ ـمريؼ احلقار اهل٤مدئ اًمرصلم، ورسمط اًمتٕمٚمٞمؿ  -أظمل اًمٕمٚمؿ 

]راجع رسالة  .اًمٗمٕم٤مًمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م ُمع اًمٓمالب ومٝمِؿ اًمّم٤محللم، وقمـ ـمريؼسم٤مًمقاىمع اعمٕم٤مس، وشمذيمػمهؿ سمًػِم أؾمال

 [.ط. مكتبة الشركؽ ٜٗلألستاذ الدكتور/محمد الدسوقي ص« أستاذ الجامعة كنهضة األمة»

 ثإٔٓا: افقاجب افسبقي: 

ذم اًمت٠ميمٞمد قمغم اًم٘مٞمؿ إظمالىمٞم٦م واًمؽمسمقي٦م ذم اعمجتٛمع، طمٞم٨م ي٘مدم ظمدُم٤مت إرؿم٤مدي٦م ُمقضمٝم٦م ذم  ُمٝمام  يٚمٕم٥م اعمٕمٚمؿ دوًرا 

اًم٘مٞمؿ اًمديٜمٞم٦م واًمًٚمقيمٞم٦م وهل مجٞمٕمٝم٤م ُمٓم٤مًم٥م شمرسمقي٦م وأظمالىمٞم٦م ُمٜمذ أىمدم اًمٕمّمقر ذم شمٜمِمئ٦م اًمٓم٤مًم٥م، وم٤محل٤مضم٦م إمم 

يمٞم٤مت قمٍم اعمٕمٚمقُم٤مت واًمتٖمػمات اًم٘مٞمؿ إظمالىمٞم٦م أصٌح٧م أيمثر إحل٤مطًم٤م ذم فمؾ اًمٍماع اعمًتٛمر سملم ومٙمر وؾمٚمق

آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م وسملم اعمٜمٝم٩م اًمؽمسمقي اًمًٚمقيمل اًمديٜمل وإظمالىمل واًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًمٞمد ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م 

 أظمرى.

ويٚمٕم٥م اعمٕمٚمؿ سمج٤مٟم٥م إهة وُم١مؾم٤ًمت اعمجتٛمع إظمرى اًمدور إيمؼم ذم حت٘مٞمؼ هذا اهلدف إظمالىمل، قمغم أن 

ٞمؿ ذم هذا اجل٤مٟم٥م سم٤مٕومٕم٤مل ٓ سم٤مٕىمقال، ويٙمٗمل ُمٕمروم٦م ُمدى اعمخ٤مـمر اًمتل شمٜمًخ ُمـ ُمٕمٚمٍؿ يٙمقن اًمتٕمٚمؿ واًمتٕمٚم

= 
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ي١مدي وفمٞمٗم٦م دون آًمتزام سم٘مٞمؿ ديٜمٞم٦م وأظمالىمٞم٦م واضمتامقمٞم٦م، وُمـ هذه اعمخ٤مـمر دمرد اًمتٚمٛمٞمذ أو اًمٓم٤مًم٥م ُمـ اًم٘مٞمؿ 

إعدادق كمكانته « المعلم»راجع كتاب ] .عمتٜم٤مىمْم٤مت واًمتِمقيش واًمؽمددوشمِمٙمٞمؾ ؾمٚمقيمف ذم صقر اعمٜمٗمٕم٦م وآطمتامٓت وا

لألستاذ/محمد أحمد سعفاف، « دراسات تربوية كنفسية» -اإلرشاد النفسي  -كأدكارق في التربية العامة كالتربية الخاصة 
 الزقازيق، كانظر رسالة )احتياطات حتى ال ينحرؼ األبناء( لألستاذ/عادؿ -ط. مكتبة الجامعة  ٖٕٛكاألستاذ/سعيد طه محمود ص

 ط. دار اإليماف، األسكندرية[. ٖٛ، ٖٚفتحي عبد اهلل ص

وٕن اعمٕمٚمؿ أوؾمع قمٚماًم وم٢من واضمٌف أن ي١مصمر هبذا اًمٕمٚمؿ ذم ؾمٚمقك اعمتٕمٚمؿ وطمٞم٤مشمف: ٕن اًمٕمٚمؿ اًمذي ٓ ي١مصمر ذم ص٤مطمٌف وٓ 

٤ًٌم ٕٟمف ؾمٞمتحقل إمم جمرد رء ُمـ  اعمٕم٤مرف اًمتل ذم ؿمخّمف ؾمٞمجٕمٚمف أسمٕمد ُم٤م يٙمقن قمـ اًمؽمسمٞم٦م، وسم٤مًمت٤مزم ومًٞم١مصمر ؾمٚم

ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت  يٙمتًٌٝم٤م اإلٟم٤ًمن ويٗم٘مده٤م سمٓمقل اًمقىم٧م، ًمذًمؽ يم٤من ًمزاًُم٤م قمغم اعمٕمٚمؿ أن يٙمقن ُمرسمًٞم٤م ٓ أن يٙمقن ٟم٤مىماًل 

ومح٥ًم، وُمٕمٜمك أن يٙمقن ُمرسمًٞم٤م: أي أن يٛمٚمؽ زاًدا ُمـ اخلؼمة واًمٕمٚمؿ متٙمٜمف ُمـ ٟم٘مؾ أسمٜم٤مء إُم٦م ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل 

اًمؽمسمٞم٦م إظمالىمٞم٦م،  -وظم٤مص٦م  -ٕمٔمؿ أُمر اًمؽمسمٞم٦م قمٜمد اًمٜمشء ورضورهت٤م أطمًـ ٕضمؾ هذا قمٚمٞمف أن يٙمقن ُمدريًم٤م ًم

وم٤معمٕمٚمؿ يتقمم شمقضمٞمف شمٚمٛمٞمذه، وشمزيمٞمتف وشمٓمٝمػمه، واًمًٛمق سمف، واٟمتزاع ُم٤م هق ُمرهمقب قمٜمف، ودقمؿ ُم٤م هق ُمرهمقب ومٞمف، 

سمحٙمؿ ؾمٜمف  وإطمداث اًمتٖمٞمػم اًمالزم قمغم وقء ذًمؽ، يمذًمؽ ومٛمـ اًمقاضم٥م أن يٙمقن اعمٕمٚمؿ يم٤مًمقاًمد ًمٓمالسمف، وم٤معمٕمٚمؿ

وظمؼمشمف وشم٠مهٞمٚمف ومٝمق ذم ُمقىمع اًمقاًمد سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٓمالسمف، ومٝمق اًمذي ي٘مقم سمؽمسمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م ورقم٤ميتف وشم٘مقيؿ ؾمٚمقيمف 

وهتذي٥م أظمالىمف، واعمريب هق اًمذي ي١مدب اًمٜمشء ويرسمٞمٝمؿ قمغم إظمالق اًمٗم٤موٚم٦م واًمٕم٤مدات احلٛمٞمدة، ومٝمق سمٛمث٤مسم٦م 

٤ًٌم قمغم طم٤ًمب آظمر، وقمغم ه أن يٙمقن  ذا اعمٌدأ شُمٌٜمل اًمؽمسمٞم٦ُم احلديث٦ُم اًمٞمقم، يمذًمؽ ًمزاًُم٤ماعم١مدب اًمذي ٓ حي٤ميب ـم٤مًم

 ٛٔالدعوية االجتماعية لألستاذ/مازف محمد الشاميص من صػ -التربوية  -]راجع رسالة كاجبات المعلم التعليمية  .رومٞمً٘م٤م طمٚمٞمام ُمٕمٝمؿ

 [.ٙٗإلى ص ٜٖ، كمن صػٕ٘إلى ص

يث٦م ذم اعمج٤مل اًمتٜمٛمقي اًمؽمسمقي ًمتٜمٛمٞم٦م ىمدرات اًمتٗمٙمػم اإلسمداقمل يمذًمؽ ومٕمغم اعمٕمٚمؿ اؾمتخدام إؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلد

٤ًٌم ذم ذًمؽ: اًمٕمّمػ اًمذهٜمل ودم٤مهؾ اعمٕمٚمؿ ًم٘مدرات اًم دراسة في  -]راجع كتاب )سيكولوجية اإلبداع(  .ٓمالبًمٓمالسمف جمتٜم

المعلم كدكرق في تنمية الفكر ط. دار النهضة الحديثة، ككتاب ) ٜٗ، ٖٜتنمية السمات اإلبداعية. لألستاذ/عبد الرحمن العيسوم ص
ط. دار الصميعي للنشر كالتوزيع، كراجع رسالة )ظل الربوة تربية األستاذ  ٖٗٔ، ٕٗٔاإلبداعي، تأليف د/أحمد بن سالم باهماـ ص

دئ المبا»ط. دار المجتمع للنشر كالتوزيع، جدة، كأنصح بمراجعة بحث:  ٜٕ، ٕٛ، ٕٚلتلميذق تأليف د/عبد اهلل بن أحمد قادرم ص
تأليف د/هدل بنت دليجاف الدليجاف )بمجلة الشريعة كالدراسات اإلسالمية( العدد « األخالقية للمعلم الجامعي في ضوء الكتاب كالسنة

 ([.ٕ٘ٗ: صٕٓٗـ )من صٕٕٔٓمارس سنة -هػٖٖٗٔربيع اآلخر سنة-(ٛٛ)

 ثافثٓا: افقاجب افدظقي: 

ٚمؿ ذم اعمدرؾم٦م أن يٙمقن أيمؼم داقمٞم٦م ًمٚمٓمالب، سمحٙمؿ اًمتّم٤مىمف اًمدقمقة إمم اهلل ُمٞم٤مديٜمٝم٤م واؾمٕم٦م ورطم٦ٌم.. ومٞمٛمٙمـ ًمٚمٛمٕم

 ًٓ ، هلذا وم٢من قمغم اعمٕمٚمؿ أن يٕمٚمؿ ويٗمٝمؿ هذه اًمٖم٤مي٦م وقمٛماًل  هبؿ ؾم٤مقم٤مت ـمقيٚم٦م، ومٝمق أيمؼم داٍع إمم اًمٕم٘مٞمدة واًمتقطمٞمد ىمق

يٜم٘مذوا وشمٚمؽ اًمرؾم٤مًم٦م.. وُمـ ذًمؽ: أن يٕمٚمؿ ـمالسمف اًمٖم٤مي٦م ُمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ يمل حيقزوا ؾمٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، و

، ويمذًمؽ ومٝمق يذيمرهؿ دوًُم٤م أهنؿ ُم٤م ظمٚم٘مقا إٓ ًمٞمخرضمقا -ضمؾ ؿم٠مٟمف  -أٟمٗمًٝمؿ وأهٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مر، وؾمخط اخل٤مًمؼ 

اًمٜم٤مس ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر، وُمـ ضمقر إدي٤من إمم قمدل اإلؾمالم وُمـ وٞمؼ اًمدٟمٞم٤م إمم ؾمٕم٦م اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، 

قمغم ظمٚمؼ اعمًٚمؿ اًمقاقمل اًمٌّمػم سمح٘م٤مئؼ ديٜمف، اعمدرك  ومٞمٕمٚمٛمٝمؿ أن ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ هم٤مي٦م حمددة وهدوًم٤م واوًح٤م وًمٞمحرص

= 
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قمغم شم٘مدُمف وازده٤مره،  ٕطمٙم٤مُمف وىمٞمٛمف ًمٞمٙمقن ُم١مُمٜم٤ًم ىمقًي٤م، ىم٤مدًرا قمغم اعمِم٤مريم٦م اإلُي٤مسمٞم٦م اًمٗمٕم٤مًم٦م ذم اعمجتٛمع، قم٤مُماًل 

 حُي٥ٌم يمذًمؽ ومٚمٞمجتٝمد اعمٕمٚمؿ هم٤مي٦م آضمتٝم٤مد ذم شمقفمٞمػ ظمؼمشمف اًمؽمسمقي٦م ًمٚمدقمقة إمم اهلل سم٠مؾمٚمقب ؾمٝمؾ هلمِّ ًملمِّ 

اعمدقمقيـ ذم هذه اًمدقمقة، صمؿ قمغم اعمٕمٚمؿ أن ي٨ٌم ذم ـمالسمف روح اًمدقمقة إمم اهلل: ٕن أُم٦ًم أو مج٤مقم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م روح 

اًمدقمقة إمم اهلل.. ومٝمل أُم٦ٌم ٓ حت٤مومظ قمغم وضمقده٤م، وٓ قمغم ُم٤ٌمدئٝم٤م وقم٘مٞمدهت٤م، وأن ُمقىمػ اعمداومع ُمقىمػ اًمْمٕمٞمػ 

ـْ ٓ يٙمقن داقمًٞم٤م ض ًمٚمخٓمر، وأن َُم يٙمقن هدوًم٤م ًمدقمقة أظمرى، وىمد صم٧ٌم سم٤مًمتجرسم٦م أن ظمػم وؾمٞمٚم٦م ًمإليامن سم٤معمٌدأ  اعمٕمرَّ

]راجع كتاب ]نحو التربية اإلسالمية الحرة[ ألبي  .ذم ؾمٌٞمٚمٝم٤م، هق اًمدقمقة إًمٞمٝم٤مواًمث٤ٌمت قمٚمٞمف، وُمت٤مٟم٦م اًمٕم٘مٞمدة وآؾمتامشم٦م 

ط مؤسسة الرسالة، ككتاب ]كيف تكوف معلمنا ناجحنا للتربية اإلسالمية[ لألستاذ/رزؽ عبد الكريم عامر ٕٓصػ ٜٔالحسن الندكم صػ
 ٖ٘اهلل الدكيش من ص بورسعيد )د. ت( كانظر رسالة ]التربية الجادة ضركرة[ للشيخ/محمد بن عبد -، ط. كلية التربية ٕٖ، ٖٔص

 ط. دار الصفوة، القاهرة[. ٗٗإلى ص

يمذًمؽ ومٛمـ اًمقاضم٥م اًمدقمقي قمغم اعمٕمٚمؿ اعمًٚمؿ: احلرص قمغم اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم واًمٌٕمد قمـ اًمتجريح ذم اًمٓمالب وهمػمهؿ، 

 وسمدأ اًمدرس سم٤مًمًٌٛمٚم٦م، وشمذيمػم اًمٓمالب سمآداب اعمجٚمس، ُمع شمذيمػمهؿ سم٠مُمثٚم٦م ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م. 

٤مئد اًمٓمالب ُمـ اًمٌدع واًمنميمٞم٤مت واًمْمالٓت واخلراوم٤مت اًمّمقومٞم٦م، واحلروز واًمتامئؿ، واًمٙمٝم٤مٟم٦م * احلٗم٤مظ قمغم قم٘م

وىمراءة اًمٗمٜمج٤من واًمٙمػ وطمٔمؽ هذا إؾمٌقع، وحتذير اًمٓمالب ُمـ اًمٌدع يمـ )آطمتٗم٤مل سم٤معمقاًمد، واعمِم٤مريم٦م ذم 

 جم٤مًمس سمدقمٞم٦م(...

وحتذيرهؿ ُمـ رواي٤مت وأؿمٕم٤مر احلداصمٞملم واًمٕمٚمامٟمٞملم  ُمع حتذير اًمٓمالب ُمـ إظمٓم٤مء اًمٕم٘م٤مئدي٦م ذم )سمردة( اًمٌقصػمي،

 اعمٜم٤مهْم٦م ًمٚمديـ.

: قمٚمؿ ـمالسمؽ قم٘مٞمدهتؿ اًمّمحٞمح٦م، وآًمتزام سم٤مًمقطمٞملم يمت٤مسًم٤م وؾمٜم٦م رؾمقًمف يا مًِؿ افٌِة افًربٔة وافسبٔة اإلشالمٔة

 وقمٚمٛمٝمؿ اًمتجقيد واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م، واًمدروس واًمٕمؼم ُمـ اًمًػمة. ،

ؾ هلؿ دراؾم٦م اًمٜمحق واًمٍمف سمٛمختٚمػ إؾم٤مًمٞم٥م. ٥ٌِّم إًمٞمٝمؿ ًمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وأن شمًٝمِّ  اضمتٝمد أن حَت

طمذرهؿ ُمـ إدسم٤مء اعمٜمحروملم، ودقم٤مة اًمٕم٤مُمٞم٦م اعمٜم٤مهْملم ًمٚمٖم٦م اًمٕمرب ُمثؾ )أمحد ًمٓمٗمل اًمًٞمد، وؾمالُم٦م ُمقؾمك، 

إهم٤مين ٕيب ومرج »يمت٥م إدب يمـ.. وسملمِّ هلؿ ظمٓمقرة آقمتامد ذم اًمت٤مريخ قمغم .وًمقيس قمقض، وـمف طمًلم،

اًمٕم٘مد اًمٗمريد( ٓسمـ ويمت٤مب )أًمػ ًمٞمٚم٦م وًمٞمٚم٦م( و)يمٚمٞمٚم٦م ودُمٜم٦م(، ورؾم٤مئؾ )إظمقان اًمّمٗم٤م(، و)ش إصٗمٝم٤مين اًمِمٞمٕمل

 ]راجع كتاب: )كتب حذر منها العلماء يجب الحذر منها( تأليف/أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف، ط. دار الصميعي[. .قمٌد رسمف

درس اًمت٤مريخ ُمـ ُمٜمٔمقر إؾمالُمل قم٘م٤مئدي، وٓ شمٙمتٗمل سمند شم٤مريخ إومراد وإه واعمجتٛمٕم٤مت  اريخ:يا مًِؿ افت

ش ُمٜمٝم٩م يمت٤مسم٦م اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل»واًمدول وإُمؿ، سمؾ سملمِّ هلؿ ؾمٜمـ اهلل اًمٙمقٟمٞم٦م اًمتل ٓ شمتٌدل وٓ شمتٖمػم، وقمٚمٛمٝمؿ 

وم٧م  اًمت٤مريخ إُمقي واًمٕم٤ٌمد واًمٕمثامين، وٟمنمت سمٕمٞمًدا قمـ اًمٜمزقم٤مت اًم٘مقُمٞم٦م واًمِمٞمققمٞم٦م واًمٚمٞمؼماًمٞم٦م اًمتل طمرَّ

  إؾم٤مـمػم واإلهائٞمٚمٞم٤مت اًمٙم٤مذسم٦م.

سملم ًمٓمالسمؽ أن اهلل ظمٚمؼ اًمٙمقن سمٜمٔم٤مم دىمٞمؼ حمٙمؿ، وسملم طمٙمؿ اهلل اًم٤ٌمًمٖم٦م ذم ٟم٦ًٌم اعم٤مء  :وافٍٔزياء يا مًِؿ إحٔاء

= 
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ج٤مت زراقمٞم٦م وصمروة واًمٞم٤مسمس وسمٕمد اًمِمٛمس قمـ إرض وسمٕمد اًم٘مٛمر قمـ إرض، وُم٤م يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ ُمٜمت

 زراقمٞم٦م.

٤ًٌم ذم إحل٤مد اًمٙمثػميـ، سمؾ قمٚمؼ ىمش دارون»وطمذر ـمالسمؽ ُمـ ٟمٔمري٦م  ؾمٌح٤مٟمف -ٚمقب اًمٓمالب سمرهبؿ اًمتل يم٤مٟم٧م ؾمٌ

 .وشمٕم٤ممم

قمٚمِّؿ اًمٓمالب ُم٤م واومؼ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وإي٤مك وٟمٔمري٦م ومرويد، ووًمٞمؿ ضمٞمٛمس،  يا مًِؿ ظِؿ افٍْس وظِؿ آجتامع:

ب إًمٞمٝمؿ اهلدي اًمٜمٌقي ًمٕمالج اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م.ودور يم٤ميؿ، وضمقن ؾم٤مرشمر   وهمػمهؿ ُمـ اًمٞمٝمقد، وىمرِّ

سملمِّ ًمٓمالسمؽ اهلدف ُمـ دراؾم٦م اًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م، وقمٚمٛمٝمؿ أن ُمـ شمٕمٚمؿ ًمٖم٦م ىمقم أُمـ  يا مًِؿ افٌِة اإلٕجِٔزية:

 أن يتٕمٚمؿ اًمني٤مٟمٞم٦م ًمًد طم٤مضم٦م اعمًٚمٛملم. أُمر زيد سمـ طم٤مرصم٦م  ُمٙمرهؿ، وأن اًمرؾمقل 

قمٚمِّؿ ـمالسمؽ أن اًمري٤مو٦م وؾمٞمٚم٦م ٓ هم٤مي٦م، ومٝمل وؾمٞمٚم٦م إلُي٤مد اًمِم٤مب اعمًٚمؿ اًم٘مقي اًمذي  بٔة افرياضٔة:يا أشتاذ افس

٥ٌِّْم إًمٞمٝمؿ اًمري٤مو٦م اًمٜم٤مومٕم٦م -ؾمٌح٤مٟمف-يٜمتٍم قمغم ٟمٗمًف وقمغم ؿمٞمٓم٤مٟمف وىمرٟم٤مء اًمًقء ًمٞمًتٕمد جلٝم٤مد أقمداء اهلل  ، وطم

 ًمٗمريؼ ُمـ اًمٗمرق اًمٙمروي٦م. سمٕمٞمًدا قمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م وإفمٝم٤مر اًمٕمقرات واًمتٕمّم٥م اجل٤مهكم

دمٜم٥م رؾمؿ ذوات إرواح ًمثٌقت حتريؿ ذًمؽ سم٤مٕدًم٦م اًمنمقمٞم٦م، وإي٤ميمؿ وىمٍم اًمٗمـ قمغم  يا أشتاذ افسبٔة افٍْٔة:

 اًمرىمص واًمٕمري واًمٗمحش واًمتّمقير اًمٕم٤مري.

 ويل ٕهٔحة أخرة دم هذا افباب: 

اضمتٜم٤مسًم٤م ًمالظمتالط اعمحرم، ودرًءا ًمٚمٛمٗم٤مؾمد اًمتل اًم٤ٌمًمٖم٤مت ُمٜمٝمـ  -ظم٤مص٦م  -إصؾ أن شم٘مقم اًمٜم٤ًمء قمغم شمٕمٚمٞمؿ اًمٗمتٞم٤مت 

، وًمٙمـ إذا دقم٧م اًميورة ًمذًمؽ.. ومٝمؾ ُيقز ًمٚمرضمؾ أن شومالٟم٦م»قمغم اًمٓم٤مًم٦ٌم ش ومالن»يم٤مقمتداء إؾمت٤مذ »ٟمًٛمع قمٜمٝم٤م 

يٜمٔمر إمم اعمرأة إضمٜمٌٞم٦م قمٜمف قمٜمد شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م؟ واجلقاب: اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم طمٙمؿ ٟمٔمر اًمرضمؾ إمم اعمرأة إضمٜمٌٞم٦م قمٜمد 

ٞمٛمٝم٤م قمغم ُمذهٌلم: اعمذه٥م إول: يرى اًمِم٤مومٕمٞم٦م ضمقاز ٟمٔمر اًمرضمؾ إمم اعمرأة إضمٜمٌٞم٦م قمٜمف قمٜمد شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م، ؾمقاء شمٕمٚم

٤ًٌم، أو ُمٜمدوسًم٤م إًمٞمف، أو ُم٤م حتت٤مج إًمٞمف ُمـ اًمّمٜم٤مئع، إٓ أهنؿ اقمتؼموا اجلقاز ٟمٔمره إًمٞمٝم٤م طمٞمٜمئذ  أيم٤من يٕمٚمٛمٝم٤م قمٚماًم واضم

  افؼوط افتافٔة:

 .ٚمقم أووضمدت، ومل يٛمٙمٜمٝم٤م ذًمؽسمتٕمٚمٞمؿ اعمرأة هذه اًمٕمأن ٓ شمقضمد اُمرأة شم٘مقم  -1

 أن ٓ يقضمد حمرم أو زوج ص٤مًمح ًمتٕمٚمٞمٛمٝم٤م ذًمؽ. -2

 أن يتٕمذر شمٕمٚمٞمؿ اًمرضمؾ إضمٜمٌل هلذه اعمرأة ُمـ وراء طمج٤مب. -3

 أن يقضمد ُم٤م يٛمٜمع اخلٚمقة ُمٕمٝم٤م يمٛمحرم اعمرأة ؾمقاء يم٤من أسمٞمٝم٤م أو أظمٞمٝم٤م أو اُمرأة يم٠مُمٝم٤م أو أظمتٝم٤م، أو يم٤من ُمٕمٝم٤م -4

زوضمتف، أو اُمرأة صم٘م٦م أظمرى أو أيمثر، وظمٚمقشمف سم٤مُمرأشملم أضمٜمٌٞمتلم قمٜمف ذم طم٤مل ُم٤م إذا يم٤مٟم٤م ُمع اعمرأة إطمدى حم٤مرُمٝم٤م ُمـ 

ـْ ضمقزا ذًمؽ.  اًمٜم٤ًمء، أو يم٤من ُمٕمٝم٤م اُمرأة صم٘م٦م أضمٜمٌٞم٦م قمٜمٝمام سمٜم٤مًء قمغم اًمراضمح ذم اعمذه٥م عم

= 



333 

 

__________________________ 

 يٙمقن ٟمٔمره إًمٞمٝم٤م سم٘مدر احل٤مضم٦م ومال حيؾ ًمف أن ُي٤موز ذم ٟمٔمره إًمٞمٝم٤م. أن -5

 أن ٓ يٙمقن ٟمٔمره إًمٞمٝم٤م سمِمٝمقة. -6

 يرى اعم٤مًمٙمٞم٦م أٟمف ٓ ُيقز اًمٜمٔمر إمم اعمرأة إضمٜمٌٞم٦م قمٜمف قمٜمد شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م ؾمقاًء يم٤من يٕمٚمٛمٝم٤م اًمٕمٚمؿ أو همػمه. ادذهب افثاين:

 ضمٜمٌٞم٦م قمٜمف ومٛم٘مت٣م هذا أٟمف يٙمره ٟمٔمره إًمٞمٝم٤م، وًمق يم٤من يٕمٚمٛمٝم٤م.وروى قمـ أمحد يمراه٦م ٟمٔمر اًمرضمؾ إمم وضمف اًمِم٤مسم٦م إ

]راجع: بحث  .ِم٤مومٕمٞم٦مأٟمف ُيقز اًمٜمٔمر إمم اعمرأة ُمـ أضمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ، وًمٙمـ سم٤مًمنموط اًمتل اقمتؼمه٤م اًم -واهلل أقمٚمؿ  -واًمراضمح 

لتوزيع..فهو بحث فقهي حديثي نافع ، ط. دار ماجد عسيرم للنشر كاٛٔٔفقه النظر: ألخينا في اهلل /مصطفى أك الغيط عبد الحي، صػ
 جدنا في بابه[.

ط. دار القاسم،  ٖٚإلى ص ٕٕ]راجع رسالة )أمانة التعليم.. رسائل إلى المديرية كالمعلمة كالمراقبة( لألخت/أـ عبد الرحمن من ص 
ط. رئاسة إدارات  ٚٗإلى ص ٕٗمن ص كرسالة )إلى المدرسين كالمدرسات( لألستاذ/عبد الواحد بن عبد اهلل بن عبد المحسن المهيدب

ط. دار  ٖٔإلى ص ٕٔالبحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد، كرسالة إلى معلمة لألستاذ/عبد اهلل بن عبد الرحمن العيادة من ص
)األصوؿ ط. دار النشر اإلسالمية ككتاب  ٚٙإلى ص ٔ٘الوطن للنشر، ككتاب )مبادئ تدريس العلوـ الدينية( د/محمد عيسى من ص

دمشق، ككتاب  -ط. دار قتيبة  ٔٙإلى ص ٖٛالتربوية في تعليم العلوـ اإلسالمية كمواد اللغة العربية( لألستاذ/عدناف سبيعي من ص
 )التقييم الذاتي لمعلم التربية اإلسالمية( بقلم د/أمين أبو الكم ط. دار ابن الجوزم السعودية[.

  * وأخًرا وفٔس آخًرا: أؿقل ٕخل ادًِؿ:

أظمل اعمٕمٚمؿ: أٟم٧م شم٘مقم سم٠مطمد وفم٤مئػ إٟمٌٞم٤مء، وم٤مهلل اهلل ذم اًمّمدق وإُم٤مٟم٦م واإلظمالص، وم٢مٟمف ُمتك قمٚمؿ اهلل ُمٜمؽ ذًمؽ،  -

 سم٤مرك ذم قمٚمٛمؽ، وو٤مقمػ ُمثقسمتؽ، وـَمٞم٥ََّم همرؾمؽ.

 ،﴾ژڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿، وشم٠مُمؾ صمٜم٤مء اهلل قمغم اخلي سم٘مقًمف شاًمرمح٦م ىمٌؾ اًمٕمٚمؿ»ارومع ؿمٕم٤مر  -

 شمٔمٗمر. -ٜمّمح واحلزمُمع اًم-وم٤ٌمًمرمح٦م 

شمذيمر دوًُم٤م: أٟمؽ يمٜم٧م يقًُم٤م ُمـ اًمدهر ذم ٟمٗمس ُم٘مٕمد شمالُمٞمذك، ومام يمٜم٧م حتٌف ُمـ مجٞمؾ شمٍموم٤مت أؾمت٤مذك وم٤مومٕمٚمف، وُم٤م  -

 يمٜم٧م شمٙمرهف ُمـ ذًمؽ وم٤مضمتٜمٌف.

، وم٠موصٞمؽ وصٞم٦م حم٥م أن متأل ىمٚمٌؽ شُم٤م رأي٧م ُمٕمٚماًم أطمًـ ُمٜمف»وم٘م٤مل:  اًمٜمٌل  وصػ ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ  -

  وقمٞمٜمٞمؽ وأذٟمؽ سم٤مٓـمالع دوًُم٤م قمغم ؾمػمشمف اًمٕمٓمرة ىمراءة وؾمامقًم٤م وشمذيمػًما ًمتٜمتٗمع هبديف ذم شمٕمٚمٞمؿ أصح٤مسمف 

ٞم٦م أن شمٙمقن ذيًٙم٤م أظمل اعمٕمٚمؿ: شمذيمر أٟمف ًمق مل يتخرج قمغم يديؽ إٓ ـم٤مًم٥م واطمد يٜمٗمع اهلل سمف إُم٦م ًمٙمٗمك، وًمتحًـ اًمٜم -

٤ًٌم ُم٤ٌمًذا ومٞمف.  ًمف ذم يمؾ ٟمٗمع ُيريف اهلل قمغم يديف، ٕٟمؽ ىمد شمٙمقن ؾمٌ

شمًٞمٓمر قمغم طمس اًمٙمثػميـ ُمـ اعمٕمٚمٛملم اعمًٚمٛملم ذم  -شمٕم٤ممم-يم٤مٟم٧م ومٙمرة آطمت٤ًمب وـمٚم٥م اعمثقسم٦م ُمـ اهلل ]

ىمٌقل ظمدُم٤مهتؿ، وأظم٤ٌمرهؿ ذم اعم٤ميض، طمتك إهنؿ يم٤مٟمقا ٓ يٙمٚمٗمقن ـمالهبؿ سمٌمء ُمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م، ويم٤مٟمقا يرومْمقن 

..، وىم٤مل .: أٟم٧م شمًٛمع ُمٜملذًمؽ يمثػمة، ُمٜمٝم٤م: أن اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ رومض ىمٌقل اًمدواء ُمـ أطمد ـمالسمف ىم٤مئاًل 

)ضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد(: َُمرَّ سمٜم٤م محزة اًمزي٤مت، وم٤مؾمتً٘مك اعم٤مء وىمٕمد، ودظمٚم٧م اًمٌٞم٧م ومٚمام أردت أن أٟم٤موًمف اعم٤مء ٟمٔمر 

، وىم٤مل: أٟم٧م هق؟ ىمٚم٧م ُه، وأسمك أن ينمب وىم٤مم وُم٣م.إزمَّ  : ٟمٕمؿ ىم٤مل: أًمٞمس حتيٟم٤م ذم اًم٘مراءة؟ ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ُردَّ

إن هذه اًمّمقر اًمتل شمرؾمؿ أقمغم درضم٤مت اًمتٕمٗمػ شمدل سمقوقح قمغم ؾمٛمق ٟمٔمرهتؿ ًمٚمتٕمٚمٞمؿ، وقمغم طمرصٝمؿ قمغم ٟم٘م٤مئف  -

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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__________________________ 

واًمٗمٝمؿ واإلظمالص واًمت٘مقى؟!  ُمـ اًمِمقائ٥م اعم٤مدي٦م، يمام شمٌلم ًمؽ عم٤مذا ىم٤مُم٧م احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م قمغم أؾمس اًمٕمٚمؿ،

 ط. كتاب البياف[. ٖٛٔ، ٖٚٔللدكتور/عبد الكريم بكار ص« بناء األجياؿ»]انظر 

ـمالسمؽ ي٘متًٌقن ُمـ ؾمٛمتؽ وأظمالىمؽ أيمثر ُمـ يمالُمؽ، وٓ ٟمزال ٟمتذيمر أؾم٤مشمذة ومْمالء، سم٘مٞم٧م آصم٤مر أظمالىمٝمؿ أيمثر  -

 ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مهتؿ.

وم٘م٤مل: ، [14]اًمْمحك:  ﴾ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم  -رمحف اهلل-قمٚمَّؼ اًمٕمالُم٦م )قمٌد اًمرمحـ اًمًٕمدي(  -

 واعمٕمٚمؿ ُم٠مُمقر سمحًـ اخلٚمؼ ُمع اعمتٕمٚمؿ وُم٤ٌمذشمف سم٤مإليمرام واًمتحٜمـ إًمٞمف، ومٗمل ذًمؽ ُمٕمقٟم٦م ًمف قمغم ُم٘مّمده.

 القصيم[.-أصدقاء المجتمع ، ط.دارٜ٘ٓٔ]انظر: )تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالـ المناف(، تأليف/عبد الرحمن بن ناصر السعدم، ص

 أظمل اعمٕمٚمؿ: اضمتٝمد ذم شمرسمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م وذًمؽ قمـ ـمريؼ:  -

 شمٖمٞمػم اًم٘مٜم٤مقم٤مت )ويِمٛمؾ ذًمؽ شمرسمٞمتف قمغم اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م، واعم٤ٌمدئ اًمًٚمٞمٛم٦م، واًم٘مٞمؿ، واًمٓمٛمقطم٤مت، وومٝمؿ احلٞم٤مة.  -أ

 شمٖمٞمػم آهتامُم٤مت )ًمٞمًتثٛمر قمٛمره ذم اًمٜم٤مومع(. -ب

 ..(.اعمٝم٤مرات )اًمري٤موٞم٦م، اًمٗمٜمٞم٦م، اًمٕم٘مٚمٞم٦م، آضمتامقمٞم٦م شمٜمٛمٞم٦م -ضمـ

 ومٝمؿ ىمقاقمد اًمٕمالىم٤مت. -د

 شمٖمٞمػم اًم٘مدوات.  -ـه

 وم٘مط.ش رقم٤مي٦م»* هذه هل اًمؽمسمٞم٦م، وهمػمه٤م يًٛمك 

ٟمحـ مجٞمًٕم٤م قم٤مسمرون ذم هذه احلٞم٤مة، وًمـ يٌ٘مك إٓ ُم٤م قمٛمٚمٜم٤م، إن ظمػًما ومخػم، وإن ًذا ومنم، وًمٜمتذيمر أن ـمالسمٜم٤م أُم٤مٟم٦م، 

 ومؽمى يمٞمػ ؾمٜمجٞم٥م رسمٜم٤م إذا ؾم٠مًمٜم٤م قمٜمٝم٤م؟! -سملم يدي اهلل-قمٜمٝم٤م  وؾمٜم٠ًُمل

..قمٚمٞمؽ سم٤مًمدقم٤مء، واًمتيع ًمرسمؽ أن يٕمٞمٜمؽ قمغم أداء هذه إُم٤مٟم٦م سم٢مشم٘م٤من، وأن يقوم٘مؽ ًمٚمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ وأظمػًما

 اًمّم٤مًمح، وأن ي٘مر قمٞمٜمٞمؽ سمّمالح ذريتؽ وـمالسمؽ.

ط. رابطة العالم  ٜٖإلى ص ٕ٘]ننصح بمراجعة رسائل )الموظف المسلم كمسؤكلياته( للشيخ/عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني( من ص
اإلسالمي بمكة المكرمة، ك)كيف يؤدم الموظف األمانة؟ للشيخ/عبد المحسن بن العباد البدر ط. الدار الحديثة بمصر، كرسالة إلى كل 

 للشيخ/سعيد عبد العظيم ط. دار اإليماف باألسكندرية[. عامل كموظف يؤمن باهلل

-، واعمرطمٚم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م -قمٛمقًُم٤م-* هذه ٟمّمٞمح٦ٌم ُمقضمزٌة إمم يمؾ أؾمت٤مذ يتّمدر ًمتٕمٚمٞمؿ اًمِم٤ٌمب ذم اعمراطمؾ اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م 

 ...-ظمّمقًص٤م

وإطمٞم٤مء اًمديـ، * أُم٤م ٟمّمٞمحتل ًمٚمٛمتٕمٚمؿ: أن يٜمقي سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ )رو٤م اهلل(، واًمدار أظمرة، وإزاًم٦م اجلٝمؾ قمـ ٟمٗمًف، 

وإسم٘م٤مء اإلؾمالم صحٞمًح٤م وم٢من سم٘م٤مء اإلؾمالم سمِمٙمؾ صحٞمح ٓ يٙمقن إٓ سم٤مًمٕمٚمؿ، وٓ يّمحُّ اًمزهُد واًمت٘مقى ُمع 

 اجلٝمؾ. 

* يمذًمؽ يٜمقي سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ: اًمِمٙمر اجلزيؾ قمغم ٟمٕمٛمتل ؾمالُم٦م اًمٕم٘مؾ وصح٦م اًمٌدن، وٓ يٜمقي سمف إىم٤ٌمل اًمٜم٤مس قمٚمٞمف أو 

ؾ هذا ؾمٞم٠ميت سمٌمء ُمـ اًمتقؾمع ذم صمٜم٤مي٤م  اؾمتجالب طمٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م ]يمٜمٞمؾ ُمٜمّم٥م، أو احلّمقل قمغم وفمٞمٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م[، وًمٕمَّ

 ضمؾ ضمالًمف. -سم٢مذن اهلل  -اًمٌح٨م 

= 
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__________________________ 

أن اعمتٕمٚمؿ ٓ يٜم٤مل اًمٕمٚمؿ. وٓ يٜمتٗمع  -أظمل اًمِم٤مب اعمتٕمٚمؿ  -: اقمٚمؿ صمؿ قمـ ؾمٚمقك اًمٓم٤مًم٥م ُمع ُمٕمٚمٛمف وم٠مٟمّمح ىم٤مئاًل 

: أٓ ُيٛمٌم وُمـ شمقىمػم اعمٕمٚمؿشمٕمٔمٞمؿ اًمٕمٚمؿ شمٕمٔمٞمؿ اعمٕمٚمؿ، سمف إٓ سمتٕمٔمٞمؿ اًمٕمٚمؿ وأهٚمف وشمٕمٔمٞمؿ إؾمت٤مذ وشمقىمػمه، وُمـ 

أُم٤مُمف، وٓ ُُيٚمس ُمٙم٤مٟمف، ٓ يٌتدُئ سم٤مًمٙمالِم قمٜمده إٓ سم٠مذٟمف، وٓ ُيٙمثر اًمٙمالم قمٜمده وٓ ُي٠ًمل ؿمٞمًئ٤م قمٜمد ُمالًمتف، 

ـْ -أظمل  -واحل٤مصؾ: أٟمف يٓمٚم٥م رو٤مه وُيتٜم٥م ؾمخٓمف، ويٛمتثؾ أُمره ُمـ همػم ُمٕمّمٞم٦م هلل شمٕم٤ممم، واقمٚمؿ  شم٠مذى أن َُم

]تعليم المتعلم طريق التعلم لإلماـ برهاف الدين الزرنوجي  ُمٜمف أؾمت٤مذه وم٢مٟمف حُيرُم سمريم٦ُم اًمٕمٚمِؿ، وٓ يٜمتٗمُع سم٤مًمٕمٚمؿ إٓ ىمٚمٞمال.

ط. ابن كثير دمشق ]بتصرؼ يسير[، كانظر )فوائد في آداب المعلمين كالمتعلمين( تأليف الشيخ/عبد الرحمن بن  ٖٛ، ٖٚ، صػٖٙصػ
 ط. دار المدائن العلمية، بالقاهرة[. ٚ، ٙناصر السعدم ص

همٞمٌض ُمـ ومٞمٍض ومٞمام ُي٥م ومٕمٚمف ُمع اعمٕمٚمؿ ظمالوًم٤م عم٤م ُيٗمٕمؾ ذم هذه إزُمٜم٦م اًمٖم٤مسمرة ُمـ اٟمت٘م٤مص حلؼ اعمٕمٚمؿ، وازدراء  وهذا -

واطمت٘م٤مر ًمف، واًمًخري٦م ُمٜمف، وىمد يّمؾ إُمر ذم سمٕمض إطمٞم٤مًن إمم ؾمٌف وؿمتٛمف ورضسمف وًمٓمٛمف.. وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم 

٤ًٌم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مممُمقؾمًٕم٤م قمغم طمؼ اعمٕمٚم « قواعد في التعامل مع العلماء»نصح كل شاب مسلم باالطالع على كتاب ]كأ .ؿ ىمري

 للشيخ/محمد إسماعيل المقّدـ[.« اإلعالـ بحرمة أهل العلم كاإلسالـ»للشيخ عبد الرحمن اللويحق، ككتاب 

 ًمٚمٛمٕمٚمؿ طم٘مقق يمام أن قمٚمٞمف واضم٤ٌمت:  -6

ٝمؿ يٓمٚمٌقن ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػم واًمٙمثػم، ويؽمشم٥م قمغم ك، ومـُمـ اًمقاوح أن اًمٜم٤مس يٕمقًمقن قمغم اعمدارس أيمثر ُمـ أي وىم٧م ُمْم

هذا زي٤مدة اعمٝمامت اإلو٤مومٞم٦م اًمتل ؾمٞم٘مقم هب٤م اعمٕمٚمؿ، يمام أن هٜم٤مك ُمـ وضمف آظمر ؿمٕمقًرا قم٤مًُم٤م ًمدى اعمٕمٚمٛملم وم٢مهنؿ ٓ 

يٜم٤مًمقن طم٘مقىمٝمؿ اعم٤مدي٦م اًمتل يًتح٘مقهن٤م، وٓ يٚم٘مقن آطمؽمام واًمدقمؿ اًمذي ي١مُمٚمقٟمف، وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ٟمجد اهت٤مًُم٤م 

 ىمٌؾ أسم٤مء وإُمٝم٤مت ًمٚمٛمدرؾملم سم٠مهنؿ ٓ يراقمقن أسمٜم٤مءهؿ، ومّم٤مرت آهت٤مُم٤مت ُمت٤ٌمدًم٦م سملم اًمٓمروملم. ُمـ

، ومٝمٜم٤مك اٟمخٗم٤مض ذم اًمدظمؾ وًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م: أن هٜم٤مك ومجقة طم٘مٞم٘مٞم٦م سملم اعمٛمٙمـ واعمٓمٚمقب، واًمقاضم٥م واحل٤مصؾ ومٕماًل 

 م سمقفمٞمٗمتف ورؾم٤مًمتف اًم٤ًمُمٞم٦م.اخل٤مص سم٤معمٕمٚمؿ ذم أيمثر اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م، وهذا يٛمٜمع اعمٕمٚمؿ ُمـ اًم٘مٞم٤م

يمذًمؽ وم٢من احلٙمقُم٤مت ٓ شمًٕمك حلؾ هذه اعمِمٙمٚم٦م اخلٓمػمة، سمؾ سمٕمْمٝم٤م دمٕمؾ ىمٓم٤مع اًمتٕمٚمٞمؿ يمـ )ىمٓم٤مع اخلدُم٤مت( همػم 

٤م ىمقي   ًً  ٤م وأطمٞم٤مًٟم٤م سمدياًل اعمٜمتج٦م، مم٤م دومع اعمٕمٚمؿ إمم )إقمٓم٤مء اًمدروس اخلّمقصٞم٦م واًمتل ص٤مرت ذم يمثػم ُمـ اًمٌٚمدان ُمٜم٤موم

، وهلذا شمٙمثر إؾمئٚم٦م قمـ ًمتحًلم دظمٚمف ر إمم ضمقار قمٛمٚمف ذم اًمتدريسآظم قمـ اعمدرؾم٦م(، أو أن يٕمٛمؾ اعمدرس قمٛماًل 

]كثرت األسئلة عن حكم الشريعة اإلسالمية في الدركس الخصوصية  .طمٙمؿ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم طمٙمؿ اًمدروس اخلّمقصٞم٦م

 جود ما يمنع منه شرعنا، لكن بشركط نجملها فيما يلي: فكاف الجواب: األصل في مثل هذا العمل اإلباحة لعدـ ك
 أال يكوف ذلك من رجٍل المرأة أك العكس مع حصوؿ خلوة محرمة، أك فتنة متوقعة. -ٔ
 أال يكوف المدرس محابينا لمن يدرس لهم على حساب بقية زمالئهم الذين لم يفعلوا ذلك. -ٕ
 تشارط عليه هو كجهة العمل الذم يعمل فيه، ألف المسلمين على شركطهم...أال يكوف في ذلك إخالؿ بعمله األصلي كال بما  -ٖ

 ( على موقع إسالـ كيب على النت.٘ٛٓٛٔ(، كالفتول )ٖٗٚٙٔ]راجع الفتول )
 كأفتت كزارة األكقاؼ المصرية بأف الدركس الخصوصية بوضعها الحالي تؤدم إلى كوارث منها: 

مما قد يؤدم  كذلك لعدـ إعانتهم على دفع المصاريف الخاصة بالمدارس كالدركس الخصوصية، المساعدة على عدـ تعليم األكالد مطلقنا،
لضياع العلم، فضلنا عن انتشار انتهاؾ الحرمات كاالنحراؼ الخلقي في كثير من الدركس، كترل كزارة األكقاؼ البديل في عمل فصوؿ 

 تقوية في المدارس كالمساجد كالجمعيات الخيرية..
القطاع الديني، اإلدارة  -الصادرة عن كزارة األكقاؼ المصرية « الدركس الخصوصية كموقف اإلسالـ منها -الدين كالحياة » )انظر نشرة

 العامة لبحوث الدعوة([.

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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__________________________ 

 ًٓ ُمـ شمقومػم يم٤موم٦م اًمًٌؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمت٤مطم٦م واعم٤ٌمطم٦م ًمالرشم٘م٤مء سمٛمًتقاه، وٓ يٙمقن  أُم٤م قمـ طم٘مقق إؾمت٤مذ اجل٤مُمٕمل: ومالسمد أو

قمـ ـمريؼ ُمريمز ُمتخّمص سمٙمؾ ضم٤مُمٕم٦م يٕمٜمل سمت٘مديؿ اعمٝم٤مرات واعمٕمٚمقُم٤مت واخلؼمات ذات اًمّمٚم٦م سمٛمٝمٜم٦م ذًمؽ إٓ 

اًمتدريس ًمٙمؾ ُمـ يٜمت٥ًم إمم اًمتدريس سم٤مجل٤مُمٕم٤مت، وقمٛمؾ ُمٕم٤ميػم ًمٚمجقدة شم٤ًمقمد إؾمت٤مذ اجل٤مُمٕمل قمغم اًمرىمل 

 واًمت٘مدم وومؼ آظمر ُمٜمٔمٛم٦م وُمٕمرووم٦م داظمؾ اًمٜمٔم٤مم اجل٤مُمٕمل.

 إؾم٤مشمذة اًمزائريـ سملم اجل٤مُمٕم٤مت ُمـ أضمؾ اٟمت٘م٤مل اخلؼمات سمٞمٜمٝم٤م.يمام أٟمّمح سمتٜمِمٞمط شم٤ٌمدل  -

ًمألؾمت٤مذ اجل٤مُمٕمل سمٕمٛمؾ أسمح٤مث قمٚمٛمٞم٦م حمٙمٛم٦م، واإلذاف قمٚمٞمٝم٤م ُمـ جلٜم٦م قمٚمٛمٞم٦م ختّمّمٞم٦م يمٌػمة، وشمذًمٞمؾ  اًمًامح -

 اًمّمٕم٤مب اخل٤مص٦م سم٤مًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، وُمٙم٤مومئ٦م إؾمت٤مذ اجل٤مُمٕمل قمغم أسمح٤مصمف اعمتٛمٞمزة اًمتل شمثري اًم٤ًمطم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

قمغم إؾمت٤مذ اجل٤مُمٕمل اًمٕمٛمؾ قمغم اؾمؽمداد هقيتف وصم٘م٤مومتف وًمٖمتف، وأن يؼمهـ قمغم أمهٞم٦م ذًمؽ ُمـ ظمالل أدسمٞم٤مشمف  يٜمٌٖمل -

 .ء قمغم طم٘مقق اًمت٠مًمٞمػ واعم١مًمػوأسمح٤مصمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م إيم٤مديٛمٞم٦م، ُمع احلذر ُمـ اًمنىم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م، وآقمتدا

للدكتور/مازف المبارؾ « العربية في التعليم العالي كالبحث العلمي اللغة»راجع كتاب « تعريب العلوـ الدراسية»]لمعرفة أهمية 
 [.ٕٚٗ، ٕٙٗط. دار الرسالة، بيركت، ككتاب )حوؿ التربية كالتعليم( د/عبد الكريم بكار ص ٜ٘، ٓ٘ص

ًمؽ ضم٤مئز ومالسمد ُمـ سمٞم٤من أن آىمت٤ٌمس ُمـ يمالم اًمٕمٚمامء واًم٤ٌمطمثلم اًم٤ًمسم٘ملم، ُمع قمزو اًم٘مقل ًم٘م٤مئٚمف، واؾمؿ يمت٤مسمف، وشمقصمٞمؼ ذ

ذقًم٤م، أُم٤م اًمٜم٘مؾ اًمٙم٤مُمؾ وأظمذ اعمجٝمقد يمٚمف، أو ضمٚمف وٟمًٌتف إمم اًمٜمٗمس، ومٝمذه هىم٦م حمرُم٦م سمال ظمالف، وُم٤م يؽمشم٥م 

 قمٚمٞمٝم٤م حمرم وسم٤مـمؾ ذقًم٤م.

 .ؿ وإؾمت٤مذ ىمٌؾ ومقات إوانأٟمف ٓ سمد ُمـ ووع طمٚمقل قمٚمٛمٞم٦م أيمٞمدة وهيٕم٦م ًمٙمؾ ُمِمٙمالت اعمٕمٚم -واهلل أقمٚمؿ-وأرى 

د/عبد « الوقف في مجاؿ التعليم كالثقافة»مجاؿ الوقف اإلسالمي لدعم الحركة التعليمية في بالدنا، راجع بحث  ]يمكن االستفادة من
 .([ٜٓط. كزارة األكقاؼ سلسلة )قضايا إسالمية رقم  ٚٛإلى ص ٔٚالفتاح مصطفى غنيمة. القسم الثاني من ص

: إنَّ مم٤م ُي٥م اًمتًٚمٞمؿ سمف أن ضمٞمؾ يمؾ أُم٦م هق وارث ٔظمرةاًمتخٚمص ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٘مٞمؿ اًمذي ٓ وم٤مئدة ُمٜمف ذم اًمدٟمٞم٤م وا -7

ُذ ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م، وأٟمف يتؿ شمِمٙمٞمٚمف ذم حم٤موـ اًمؽمسمٞم٦م وُمٕم٤مهد اًمتٕمٚمٞمؿ ُمـ ظمالل اعمٜم٤مه٩م اًمدراؾمٞم٦م اعمّم٤مهم٦م  أهداومٝم٤م وُمٜمٗمِّ

قمغم  سمحٜمٙم٦م ًمتح٘مٞمؼ شمقضمٝم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م ًمٕم٘مقل وٟمٗمقس اًمٜم٤مؿمئ٦م، وإذا ٟمٔمرٟم٤م إمم أيمثر ُمٜم٤مهجٜم٤م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م دمده٤م شمٕمتٛمد

ـمرٍق ىمديٛم٦م ُمتخٚمٗم٦م، طمٞم٨م ُُيؼم اًمٓم٤مًم٥م قمغم دراؾم٦م ُم٘مررات سمٕمٞمٜمٝم٤م، شمٚمؽ اعم٘مررات ٓ شمًٛمـ وٓ شمٖمٜمل ُمـ ضمقع، 

سمؾ شمّمٞم٥م اًمٜم٤مؿمئ٦م سمٜمقع ُمـ أٟمقاع اًمالُم٤ٌمٓة، واًمٙمراهٞم٦م، وشم٘متؾ روح آسمتٙم٤مر وشمْمٞمع أقمامر اًمٓمالب ه٤ٌمًء، سمؾ 

 -)سم٤مًمالُم٤ٌمٓة(، ومال شمراه ُمٝمتاًم سمنمح اًمدروس ًمٚمٓمالب،  وقمغم اعمٕمٚمٛملم.. طمتك إن يمثػًما ُمـ اعمٕمٚمٛملم ىمد يّم٤مسمقا

ذم اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت احلٙمقُمٞم٦م، ويمرد ومٕمؾ ـمٌٞمٕمل شمرى اًمٓم٤مًم٥م ُمٕمرًو٤م قمـ اًمتٕمٚمٞمؿ، زاهًدا ذم اجلد  -ظم٤مص٦م 

كيف يمكننا االرتقاء بالتعليم الشرعي، كالتعليم الجامعي، كالتعليم المهني، ككيفية النهوض بالبحث العلمي،  ]لمعرفة واًمتحّمٞمؾ..(

كالخركج من أزمة التعليم كاستشراؼ المستقبل العلمي األكاديمي الصحيح. أنصح من سويداء قلبي مراجعة كتاب )حوؿ التربية كالتعليم( 
 هلل خير الجزاء. ط. دار القلم، دمشق[.جزاق ا -للدكتور/عبد الكريم بكار 
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 طدوك اطرف

ؾمتٕمرف يمٞمػ يٜمِم٠م  -ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل  -قمٜمد قم٘مد ُم٘م٤مرٟم٦م سمًٞمٓم٦ٍم سمٞمٜمٜم٤م وسملم أقمدائٜم٤م ُمـ اًمٞمٝمقد 

 أسمٜم٤مؤٟم٤م؟، ويمٞمػ يٜمِم٠م ؿم٤ٌمهبؿ؟

 -1: إهنؿ ُيرسمقن أسمٜم٤مئٝمؿ قمغم ُمٜمٓمٚم٘م٤مٍت اقمت٘م٤مدي٦م هيقدي٦م ظم٤مًمّم٦م.. وذم ُم٘مدُم٦م هذه اعمٜمٓمٚم٘م٤مت

٤م، يم٤من ذم اعم٤ميض اًمٌٕمٞمد يٕمٞمش ذم وـمٜمف )أر ٤ًٌم هيقدي  ًدا، صمؿ شمِمت٧م أن هٜم٤مك ؿمٕم ض إهائٞمؾ( ُمقطمَّ

 سمٗمٕمؾ آطمتالل إضمٜمٌل هلذا اًمقـمـ. 

وظمالل ؾمٜمقات اًمدي٤مؾمٌقرا )اًمِمت٤مت( يم٤من اًمِمٕم٥م اًمٞمٝمقدي حيٚمؿ سم٤مًمٕمقدة إمم وـمٜمف،  -2

 وقمٙم٧ًم أؾم٤مـمػمه اًمديٜمٞم٦م وُمقروصم٤مشمف اًمث٘م٤مومٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م هذا احلٚمؿ. 

 اًمٜمِم٤مط إمم اًمٕمقدة إمم اًمقـمـ يم٤من )اًم٘مقيؿ -3
ِ
اًمٕمرب ٓ يزاًمقن : زد إهمٞم٤مر( أي وُمع سمدء

 ي٘مٞمٛمقن ذم هذه اًمٌالد، يًٞمٓمرون قمٚمٞمٝم٤م وحيتٚمقهن٤م، ويٕمٞمثقن ومٞمٝم٤م اًمٗم٤ًمد. 

ـَ اعمٜمتٔمَر ُم٠مهقٌل سم٤مٕهمٞم٤مر، ومثٛم٦م طم٤مضم٦م رضورٌي٦م ًمٚم٘مٞم٤مم سمٕمدة اىمتح٤مُم٤مت  -4 أؾمٓمقرُة أن اًمقـم

دراؾم٦م، وشمٕم٩مُّ اىمتح٤مم إرض، واىمتح٤مم اًمٕمٛمؾ واإلٟمت٤مج، اىمتح٤مم اًم: ذم وىم٧م واطمد، أسمرزه٤م

اًمٙمت٥م اعمدرؾمٞم٦م اإلهائٞمٚمٞم٦م وظم٤مص٦م يمت٥م اًمدي٤مٟم٦م واًمؽماث واًمت٤مريخ واًمٚمٖم٦م وإدب، سم٤مًمٜمّمقص 

أؾمٓمقرُة اًمتنميِد اًمّمٝمٞمقين، وهل ُمـ اًمٜمّمقص : اًمتل شُمٕمؼم قمـ ذًمؽ وًمٕمؾَّ ظمػم ُمث٤مل قمغم ذًمؽ

د اًمٞمٝمقدي ذم اعمدرؾمٞم٦م اإلهائٞمٚمٞم٦م اًمتل شمدرس ًمٚمٜم٤مؿمئ٦ِم اًمٞمٝمقد، وشمتحدث قمـ اؾمتٛمراري٦م اًمقضمق

ومٚمًٓملم وهتدف إمم هتٛمٞمش اًمقضمقد اإلؾمالُمل واًمٕمريب وـمٛمًف حلد اإلًمٖم٤مء، وهذه إؾمٓمقرُة 

َزْت ذم ُم٘مدُم٦م 1975ضم٤مءت ذم يمت٤مب أصدرشمف وزارة اعمٕم٤مرف واًمث٘م٤موم٦م اإلهائٞمٚمٞم٦م قم٤مم  م، وىمد َريمَّ

ن قمغم أرض اًمٙمت٤مب قمغم ُم٤م ُيًٛمك سم٤محلؼ اًمٞمٝمقدي اعمٓمٚمؼ ًمِمٕم٥م إهائٞمؾ ذم اًمٕمقدة وآؾمتٞمٓم٤م

أسم٤مئف وأضمداده.. وهذا اًمٙمت٤مب ي٘مع ذم صمالث جمٚمدات يم٤ٌمر وحيتقي قمغم اًمٙمثػم ُمـ اًم٘مّم٤مئد 
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 ... (1)واًم٘مّمص وإظم٤ٌمر

  يدرس؟ كقػ القفقدي التاريخ

اًمٜم٤مفمر إمم اخلٓم٤مب اًمؽمسمقي اًمّمٝمٞمقين اخل٤مص سم٤مًمت٤مريخ اًمٞمٝمقدي وطمؼ اًمٕمقدة وُمٚمٙمٞم٦م 

 اًم٘مٜم٤مقم٤مت اًمٕم٘م٤مئدي٦م واًمٗمٙمري٦م ذم قم٘مقل وىمٚمقبرؾمٞمخ مجٚم٦م ُمـ إرض ٟمجد أٟمف يرُمك إمم شم

شمِمٙمؾ ردوًدا قمغم اًمت٤ًمؤٓت اًمتل ىمد شُمث٤مر طمقل رضورة هتجػم شمٚمؽ اًم٘مٜم٤مقم٤مت  ،اًمٜم٤مؿمئ٦م اًمٞمٝمقد

ُمـ ومٚمًٓملم )وهق اعمٕمروف أن سمًٞم٤مؾم٦م اإلسمٕم٤مد( وهذه أسمرز اًمٖم٤مي٤مت اًمتل واًمٕمرب اعمًٚمٛملم 

 : يريدون شمرسمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمٚمٞمٝم٤م

وصمٞمؼ سملم اًمٜم٤مؿمئ٦م اًمٞمٝمقد، وسملم ُم٤م يًٛمك أرض إهائٞمؾ قمغم ٟمحق إُي٤مد ارشم٤ٌمط  -1 

 ُيٌٕمد قمـ أذه٤مهنؿ ارشم٤ٌمط أي ؿمٕم٥م آظمر هبذه إرض.

اًمٜم٤مؿمئ٦م قمغم آقمت٘م٤مد اجل٤مزم سم٠من قمقدة آسم٤مئٝمؿ إظمػمة إمم وـمٜمٝمؿ هل قمقدة  شمرسمٞم٦م -2

ُمؼمرة سم٤مدقم٤مئٝمؿ أن اًمِمٕم٥م اًمٞمٝمقدي هق وطمده اًمذي يٛمٚمُؽ اًمٌالد ُمٜمذ ىمديؿ 

 اًمزُم٤من. 

ُيرسمك اًمٜم٤مؿمئ٦م قمغم أهنؿ ُمٔمٚمقُمقن وأن اًمٕمرب سمراسمرة وم٤مؿمٞمقن : * وذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ

ال يًؽمد إٓ سم٤مًم٘مقة ]هذا ذم طمد وفمٚمٛم٦م حمتٚمقن، ٕضمؾ ذًمؽ ُم٤م أظمذ سم٤مًم٘مقة وم

 زقمٛمٝمؿ[.

شمّمٜمٞمُػ اًمٕمريب سم٠مٟمف قمٜمٍم همري٥م قمـ اًمٌالد، دظمٞمؾ قمغم رؾم٤مًمتٝم٤م وشمٓمٚمٕم٤مهت٤م،  -3

ـْ  ومٝمق يٕمٞمش أن ومقق شمراهب٤م ويًتٖمؾ ظمػماهت٤م، وٓسمد أن ٟمح٤مرسمف يمام طم٤مرسمٜم٤م َُم

 ؾمٌ٘مف ُمـ اًمٖمزاة وإضم٤مٟم٥م اًمذيـ اؾمتقًمقا قمغم اًمٌالد ذم اًمٕمٝمقد اًمٖم٤مسمرة وهنٌقا

 صمرواشمف...

ز ٞمٗمحت* هذه سمٕمض اًم٘مراءات ذم ُمٜم٤مه٩م أقمدائٜم٤م واًمٖمرض ُمـ شم٘مديٛمٝم٤م إمم إخ اًم٘م٤مرئ هل 

                                                   

قم٤مسمد شمقومٞمؼ /اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ )قمرض وشم٘مديؿ( سمٛمٞمزان اإلؾمالم( شم٠مًمٞمػ د -. اٟمٔمر يمت٤مب )اًمؽمسمٞم٦م ذم اًمتقراة .( ًمٚمتقؾمع1)

 ط. ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت. 149إمم ص 145(، وُمـ ص84إمم ص 69اهل٤مؾمٛمل ُمـ )ص
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يمؾ هذا  قن٤مًمٜمٗمس، وحتريؽ اًمْمٛمػم اًمٜم٤مقمس، وم٢مذا يم٤من أهؾ اًم٤ٌمـمؾ يٗمٕمٚماًمٖمػمة سماهلٛم٦م، وإصم٤مرة 

 ذم ؾمٌٞمؾ اؾمتٛمراري٦م سم٤مـمٚمٝمؿ وشمقريثف ًمألضمٞم٤مل ُمـ سمٕمدهؿ، وم٠ميـ أٟمتؿ ي٤م أصح٤مب احلؼ؟ 

يم٤مٟم٧م اعمٜم٤مه٩م اًمدراؾمٞم٦م ىمد ٟم٤مًمتٝم٤م أيٍد قم٤مسمث٦م خمرسم٦م ُمدُمرة ؾمٚمختٝم٤م ُمـ أدق ظمّم٤مئّمٝم٤م  وإذا

وهل احلٗم٤مظ قمغم هقي٦م إُم٦م، وم٠ميـ دوريمؿ ذم َصدِّ هذه اهلجٛم٦م اًمنمؾم٦م قمـ ُمٜم٤مه٩م اًمتٕمٚمٞمؿ ذم 

 ؟!(1)سمالدٟم٤م

 : بٖٕقاظٓا اإلظالم وشائؾ -6

اًمٜم٤مس سمجٛمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمتقضمٞمف اًمتل شمِمٙمؾ ؿمخّمٞم٦م يمؾ ومرد ُمـ أومراد إُم٦م، وًم٘مد  يت٠مصمر

ؿمٝمد اًمٕم٤ممل ىمدياًم وؾم٤مئؾ ًمٚمتقضمٞمف سمدائٞم٦م همػم ُمٕم٘مدة حمدودة إصمر ُمـ ضمٝم٦م اعمٙم٤من واًمزُم٤من 

 واعمقوقع.

وأُم٤م ذم اًمٕمّمقر اعمت٠مظمرة وم٘مد اؾمتحدصم٧م وؾم٤مئؾ ًمٚمتقضمٞمف واًمت٠مصمػم ذات ظمٓمر وأصمر ٓ ي٘م٤مرن 

ؾ اًم٤ًمسم٘م٦م، ومٚمئـ يم٤مٟم٧م اًمقؾم٤مئؾ اًم٘مديٛم٦م ظم٤مص٦م سم٠مهة أو طمل أو ىمري٦م صٖمػمة، وم٢من سم٤مًمقؾم٤مئ

سمثقرة إقمالُمٞم٦م  -ومٞمام متٞمز سمف-وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمٞمقم شم١مصمر ذم اًمٕم٤ممل يمٚمف إذ متٞمز اًمٕمٍم اًمذي ٟمٕمٞمِمف 

ؿم٤مُمٚم٦م طمٞم٨م أوحك اًمٕم٤ممل )ىمري٦م واطمدة( يرى اعم٘مٞمؿ سم٠مرض ُم٤م يٗمٕمٚمف اعم٘مٞمؿ سم٠مرض أظمرى شمٌٕمد 

 ُمٞم٤مل.آٓف إ

وًمئـ يم٤مٟم٧م اًمقؾم٤مئؾ اًم٘مديٛم٦م ىم٤مسة قمغم اًمتقضمٞمف اًمٚمٗمٔمل اعم٤ٌمذ، وم٢من وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمٞمقم 

ـ واًمّمقرة اعمٚمقٟم٦م واخلط اعمٜمٛمؼ. ًَّ  شم١مصمر سم٤مًمّمقت واحلرف واًمّمقرة، سمؾ سم٤مًمّمقت اعمح

وًمئـ يم٤من إٟم٤ًمن إُمس يًتٓمٞمع ُمٜم٤مىمِم٦م اعمقضمف ًمف واعم١مصمر ومٞمف وم٢من إُمر خيتٚمػ اًمٞمقم، إذ متٞمز 

ًمٓمرح اإلقمالُمل سم٠مٟمف ـمرح يقضمف ُمـ ظمالًمف اعمرء عم٤م يريده اًم٘م٤مئٛمقن قمغم اإلقمالم دون ظمٞم٤مر أو ا

ُمٕم٤مرو٦م، وإذا يم٤من هٜم٤مك ًمقن ُمـ اعمٕم٤مرو٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م وم٢مهن٤م هقم٤من ُم٤م شمٜمٝم٤مر وشمتالؿمك ويرى اعمرء 

                                                   

، 9، 7، 6ئٞمؾ ًمألـمٗم٤مل واًمٜم٤مؿمئ٦م. ًمألؾمت٤مذ/قمٌد اعمٜمٕمؿ إسمراهٞمؿ صـ( راضمع رؾم٤مًم٦م ُمٜمٓمٚم٘م٤مت ُمٜم٤مه٩م اًمتٕمٚمٞمؿ ذم إها1)

 ط. دار اًمٌٜم٤مء ًمٚمتقزيع. 26، 25، 11

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

334 

 

 ويت٤مسمع سم٥ًٌم يمثرة اإلُم٤ًمس.

ًمٞم٧ًم ذم طمد ذاهت٤م ُمٗمًدة واًمقؾم٤مئؾ اإلقمالُمٞم٦م وإن يم٤مٟم٧م ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م )وؾم٤مئؾ حم٤ميدة( أي 

أو ُمّمٚمح٦م وإٟمام هل سمح٥ًم ُم٤م يٕمرض ومٞمٝم٤م، إٓ أن اؾمتٕمراض قمٛمؾ شمٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ ؿم٤مهد قمغم 

 أن اعم٤مدة اعمٕمروو٦م شمٕمد ُمٜمٗمًذا ًمٚمٖمزو اًمٗمٙمري اعمدُمر ًمديـ إُم٦م وىمٞمٛمٝم٤م وأظمالىمٝم٤م.

اًمٙمٌػم وٓ خيٗمك قمغم أطمٍد ُم٤م ًمإلقمالم سم٠مؿمٙم٤مًمف وأؾم٤مًمٞمٌف ووؾم٤مئٚمف وصقره اعمختٚمٗم٦م ُمـ إصمر 

قمغم اًمِمٕمقب وصم٘م٤مومتٝم٤م وشمّمقراهت٤م وشمقضمٝم٤مهت٤م، وًم٘مد ازداد اإلقمالم وشمٜم٤مُمل ٟمٛمًقا ُمٓمرًدا ُمع شمٓمقر 

 اعمجتٛمٕم٤مت اًمٌنمي٦م وٟمٛمقه٤م وازدي٤مد طم٤مضمتٝم٤م ًمٚمٛمٕمروم٦م قمغم خمتٚمػ ُمًتقي٤مهت٤م وسمٙم٤موم٦م أؿمٙم٤مهل٤م.

وٓ ؿمؽ أن صمقرة آشمّم٤مٓت اًمٕم٤معمٞم٦م أُمر ُمٚمحقظ سمحٞم٨م ص٤مر اًمٙمقن ويم٠مٟمف ىمري٦ًم صٖمػمًة 

، وٕضمؾ ذًمؽ وم٘مد طَمَرَص٧ْم اًمدول ذات اًم٘مقة اًمٕمًٙمري٦م شبافًقدة»سمام يًٛمك ذم قمٍمٟم٤م 

واًمًٞمٓمرة اًمًٞم٤مؾم٦م وهمػمه٤م قمغم اؾمتٖمالل هذا اجل٤مٟم٥م سمام خيدم ُمّم٤محلٝم٤م وحي٘مؼ ـمٛمقطم٤مهت٤م، 

 .(1)ٛمقس اًمٞمقموهذا هق اًمِم٤مهد واعمٚم

ودمدر اإلؿم٤مرة إمم أن اًمٞمٝمقد عم٤م وىمٗمقا قمغم أمهٞم٦م اإلقمالم وشم٠مصمػمه ذم طمٞم٤مة اًمِمٕمقب هٌقا 

م، قمـ 2441ًمالؾمتئث٤مر سمف وشمٍميٗمف وومً٘م٤م عم٤م يريدون، وًم٘مد يَمَِمَٗم٧ْم شمداقمٞم٤مت أطمداث ؾمٌتٛمؼم 

ىمٓم٤مقم٤مت هذه احل٘مٞم٘م٦م سمجالء وووقح، ومٚم٘مد ىم٤مُم٧م احلريم٦م اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م اًمٕمٜمٍمي٦م اعمًٞمٓمرة قمغم 

٦م ُمـ اعم١مؾم٤ًمت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، وُمرايمز صٜمع اًم٘مرار اًمًٞم٤مد، واعمرايمز اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٌحثٞم٦م رئٞمً

قمـ اعم١مؾم٤ًمت اًمٕمًٙمري٦م واعم٤مًمٞم٦م، ىم٤مُم٧م هذه احلريم٦م وهمػمه٤م ذم شمٕمٛمٞمؼ اًمٙمراهٞم٦م  ومْماًل 

 .(2)ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم ًمدى اًمٕم٤ممل اًمٖمريب وٓ ؾمٞمام ُصٜم٤َّمع اًم٘مرار ومٞمف

                                                   

ط.  7( راضمع رؾم٤مًم٦م اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م وآصمره٤م اًمٕم٘مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م وإُمٜمٞم٦م ًمٚمِمٞمخ/ظم٤مًمد قمٌد اًمرمحـ اًمِم٤ميع صـ1)

 أصدىم٤مء اعمجتٛمع.

 ط. اعمجٚمس إقمغم ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م. 44ؾمٌتٛمؼم صـ11اث ( اإلقمالم واًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م وشمداقمٞم٤مت أطمد2)
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ومٗمل جم٤مل ويم٤مٓت  -ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل  -سمؾ وص٤مر اإلقمالم اًمٕم٤معمل ًمٕم٦ٌم ذم أيدي اًمٞمٝمقد  -

هل  شاشقصٔتدبرس»وويم٤مًم٦م  شافٔٓقدي»هل ضمقًمٞمقس رويؽم  شرويسز»ٟمجد أن ويم٤مًم٦م : إٟم٤ٌمء

م ُمـ ىمٌؾ صحػ وجم٤مٓت أُمريٙمٞم٦م شم٘مع ُمٕمٔمٛمٝم٤م حت٧م ؾمٞمٓمرة 1944ذيم٦م شم٠مؾم٧ًم قم٤مم 

 اًمٞمٝمقد.

ؿمؽمى ُمٚمٞمقٟمػم هيقدي ويدقمك ]روسمرت ُمػمدوخ[ قمدًدا ُمـ ا: وذم جم٤مل اًمّمح٤موم٦م -

، وجمٚم٦م شافهْداي افتايّز»، وشافتايّز»صحٞمٗم٦م : اًمّمحػ واعمجالت اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ُمـ أُمث٤مل

 شأودفػ اوش»اؿمؽمى اًمٞمٝمقد : ، وذم أُمريٙم٤مششتل جمازيـ»، وشٕٔقز اوف ذا ورفد»و شافهـ»

، واًمٞمٝمقد ؾمٞمٓمروا قمغم 1896وذًمؽ قم٤مم  شٕٔقيقرك تايّز»أؿمٝمر صحٞمٗم٦م أُمريٙمٞم٦م وهل 

صحٞمٗم٦م يقُمٞم٦م وجمٚم٦م أؾمٌققمٞم٦م، أو ؿمٝمري٦م أو  224صحػ أظمرى ؾمٞمٓمرة يم٤مُمٚم٦م وهك أيمثر ُمـ 

 .(1)%144دوري٦م، مجٞمٕمٝم٤م هيقدي٦م 

وذم ؿمٌٙم٤مت اًمتٚمٗمزة اًمٕم٤معمٞم٦م اًمِمٝمػمة وىمٕم٧م يمثػم ُمـ اًمِمٌٙم٤مت اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م حت٧م ؾمٞمٓمرة 

وم٤مٕومم رئٞمًٝم٤م  (A.B.C- B.S- N.B.S)اًمٞمٝمقد، وُمـ أؿمٝمره٤م اًمِمٌٙم٤مت اًمثالث اعمًامة 

، واًمث٤مًمث٦م شوئِام بٔع»، واًمث٤مٟمٞم٦م رئٞمًٝم٤م وُم٤مًمٙمٝم٤م هيقدي شفٔقٕارد جقٕسقن»هيقدي يدقمك 

 .(2)شافٍرد شٍِرمان»يرأؾمٝم٤م اًمٞمٝمقدي 

يم٤من اًمٞمٝمقد هؿ أصح٤مب اًمًٞمٓمرة احل٘مٞم٘م٦م قمغم وؾم٤مئؾ اإلقمالم ومٝمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م،  * وم٢مذا

أصح٤مب اًمًٞمٓمرة قمغم اعمجتٛمع واًمدوًم٦م ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة، سمؾ أصح٤مب اًمًٞمٓمرة قمغم اًمٕم٤ممل 

 يمٚمف، يٜمنمون ُم٤م يريدون، ويقضمٝمقن اًمٕم٘مقل طمًٌام يقدون.

ا خىًرا ظـ ضريؼ افٍـ ٓ ريب أن هْاك زح»ي٘مقل إؾمت٤مذ اًمراطمؾ/ أٟمقر اجلٜمدي  ًٍ

                                                   

 .116( اٟمٔمر سمروشمقيمقٓت طمٙمامء صٝمٞمقن، اًمؼموشمقيمقل اًمث٤مين قمنم ص1)

( راضمع رؾم٤مًم٦م اًمٜمٗمقذ اًمٞمٝمقدي ذم إضمٝمزة اإلقمالُمٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت اًمدوًمٞم٦م ط. ًمٚمِمٞمخ/ظم٤مًمد قمٌد اًمرمحـ اًمِم٤ميع 2)

 دار أصدىم٤مء اعمجتٛمع. 35صـ
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تَقم افهحاؾة بافدور إـز مْف، ؾ٘ن ـؾ ادٍاهٔؿ حٔث ِب ادجتّع اإلشالمل ؿوافَهة إػ 

ادسّقمة وافوافة تَدم دم شٓقفة ويرس وبساضة ظـ ضريؼ هذه إجٓزة، وتستقظب ظَقل 

 . (1)ششالمافنباب افٌض، وادرأة دم افبٔت، وتثر روًحا جديدة خمافٍة متاًما فروح اإل

وًمذًمؽ ؾمٕمك إقمداء ٓؾمتخدام هذه اًمقؾم٤مئؾ ًمتٙمقن ُمٜم٤مومذ ًمٚمٖمزو اًمٗمٙمري ًمألُم٦م 

 اعمًٚمٛم٦م.

سمٕمد  -ظم٤مص٦م-ومٗمل يمثػم ُمـ سمالد اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل اٟمتنمت ُمٔم٤مهر هدم اًمديـ وإظمالق 

 اٟمتِم٤مر قمدة أؿمٞم٤مء ُمٜمٝم٤م.

اًمتٖمٞمػم اًمديٜمل واًمٗمٙمري .. )واًمتل يم٤من هل٤م إصمر اًمٙمٌػم ذم .اًمٗمرق اًمًٞمٜمامئٞم٦م واعمنطمٞم٦م

وآضمتامقمل، وم٤ًممه٧م شمٚمؽ اًمٗمرق سمٛمِم٤مهده٤م ذم ظمٚمخٚم٦م اًم٘مٞمؿ وإظمالق ذم اعمجتٛمع وهذا ُم٤م 

طم٧م سمف )روز اًمٞمقؾمػ( ذم ُمذيمراهت٤م . طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ىمد ـمٚم٧ٌم إقم٤مٟم٦م عمنطمٝم٤م ُمـ احلٙمقُم٦م، .سَّ

ؼميٓم٤مين ذم ويم٤مٟم٧م ُمٍم آٟمذاك ظم٤موٕم٦م ًمٚمٜمٗمقذ اًمؼميٓم٤مين اعم٤ٌمذ، ومٜمّمحٝم٤م اعمٜمدوب اًم٤ًمُمل اًم

رطمٞم٤مهت٤م هٜم٤مك، وم٢من ومٕمٚم٧م ذًمؽ ٟم٤مًم٧م اإلقم٤مٟم٦م ذم ـُمٍم أن شمذه٥م إمم اًمريػ، وشمٕمرض ُمً

 .(2)احل٤مل

قمـ  ؾم٤ممه٧م اًمّمح٤موم٦م ذم ؿمٞمقع طم٤مًم٦م اًمتِمت٧م واًمٗمقى اًمٗمٙمري٦م، ومْماًل : اًمّمح٤موم٦م

إؿم٤مقمتٝم٤م ًمٚمٗمقاطمش وآٟمحالل وذًمؽ سمؽميمٞمزه٤م قمغم ُمقوققم٤مت اعمرأة وٟمقادي اًمرىمص 

 .(3)٤ًمسم٘م٤مت ُمٚمٙم٤مت مج٤مل اًمٕم٤ممل ويمثرة اًمّمقر اعمثػمة ًمٚمٖمرائزواعمنح واًمًٞمٜمام وُم

                                                   

 ط. دار آقمتّم٤مم. 122، 121أٟمقر اجلٜمدي ص/)اًمّمح٤موم٦م وإىمالم اعمًٛمقُم٦م( ًمألؾمت٤مذ( راضمع يمت٤مب 1)

 .292، 291حمٛمد ىمٓم٥م ص/( راضمع يمت٤مب )واىمٕمٜم٤م اعمٕم٤مس( ًمألؾمت٤مذ2)

. شمتحدث قمـ اًمٌٖم٤مء وقمـ يمقٟمف )رضورة اضمتامقمٞم٦م( ذم اًمٕم٤ممل ... اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م اعمًٞمحٞم٦م اعم٤مروٟمٞم٦م.٦م اعمٍمي٦موم( فمٚم٧م اًمّمح٤م3)

)قمنمات اًمًٜملم(، ويم٤من اًم٘مّمد هتٞمئ٦م إذه٤من ًمٚمٞمقم اًمذي يراد ومٞمف ٟمنم اًمٌٖم٤مء ذم اعمجتٛمع اإلؾمالُمل اعمتحي ًمـ 

.. ُمٜمٝم٤م ُم٤م يمتٌف .اعمٍمي، وضمٕمٚمف ضمزًءا ُمـ يمٞم٤من اعمجتٛمع حترؾمف اًمدوًم٦م سم٘مقاٟمٞمٜمٝم٤م وشمًٝمر قمٚمٞمف، وؿمقاهد ذًمؽ يمثػمة

= 
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ويمؾ هذه إؿمٞم٤مء ُمٝمدت إُمقر أُم٤مم وؾم٤مئؾ اإلقمالم احلديث٦م، واًمتل أوح٧م هل 

إظمرى ذم أهمٚمٌٝم٤م وؾم٤مئؾ هدم، وحتقًم٧م إمم أسمقاق ًمالدم٤مه٤مت اعمح٤مرسم٦م ًمديـ إُم٦م، ومٝمذه 

 ٞم٦م.صحٞمٗم٦م ُم٤مريمًٞم٦م، وأظمرى ؿمٞمققمٞم٦م، وصم٤مًمث٦م صحٞمٗم٦م ًمٞمؼماًم

يمذًمؽ وم٢من اًمٙمثػم ُمـ إقمالُمٜم٤م ص٤مر ُمريمًزا قمغم اًمؽموي٩م ًمٙمؾ أؾم٤ٌمب اإلهمراء ًمٚمرائل أو 

اًم٘م٤مرئ وإصم٤مرة همرائزه ودقمقشمف إمم اإلسم٤مطمٞم٦م، وٟمنم يمؾ ُم٤م يتّمؾ سم٤مٕهقاء واًمٚمذات وص٤مر 

 .(1)اًم٤ًٌمق حمٛمقًُم٤م ذم دم٤مرة رظمٞمّم٦م شمًتٝمدف اؾمتدرار اعمقارد سمٌٞمع هذه اًمًٛمقم

 . (2)شأظىْل إظالًما بال ضّر أظىؽ صًبًا بال وظل أو تٍُر»: طملم ىم٤مل أطمدهؿوصدق 

__________________________ 

أن شم٠مظمذ صدي٘مٝم٤م ذم يده٤م، وشمذه٥م إمم أسمٞمٝم٤م،  : )إٟمٜمل أـم٤مًم٥م يمؾ ومت٤مةإطم٤ًمن قمٌد اًم٘مدوس ذم إطمدى ُم٘م٤مٓشمف ىم٤مئاًل 

وشم٘مقل ًمف: هذا صدي٘مل(، ويمت٥م أٟمٞمس ُمٜمّمقر ذم ُم٘م٤مل ًمف ذم ضمريدة )أظم٤ٌمر اًمٞمقم(: أٟمف ىمد زار إطمدى اجل٤مُمٕم٤مت 

إعم٤مٟمٞم٦م، ورأى هٜم٤مك إوٓد واًمٌٜم٤مت أزواضًم٤م أزواضًم٤م ُمًتٚم٘ملم قمغم احلِم٤مئش ذم ومٜم٤مء اجل٤مُمٕم٦م، ىم٤مل: وم٘مٚم٧م ذم 

 (.ٕٗٗ)راجع كاقعنا المعاصر صذًمؽ اعمٜمٔمر ذم ضم٤مُمٕم٦م أؾمٞمقط ًمٙمل شمراه قمٞمقن أهؾ اًمّمٕمٞمد،  ٟمٗمز: ُمتك أرى

 .124. ص.( اًمّمح٤موم٦م وإىمالم اعمًٛمقُم٦م1)

، شم٠مًمٞمػ/هٚمؼم ؿمٞمٚمر، شمرمج٦م: قمٌد اًمًالم روقان، ط.ؾمٚمًٚم٦م قم٤ممل اعمٕمروم٦م، شاعمتالقمٌقن سم٤مًمٕم٘مقل»( ًمٚمتقؾمع راضمع: 2)

 اًمقـمٜمل ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمٗمٜمقن وأداب سم٤مًمٙمقي٧م. م، ط.اعمجٚمس1999( ؾمٜم٦م 243قمدد)
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 اإلطالم بخطر أجفزة اإلطالم

ؾمٌؼ آٟمًٗم٤م أن ذيمرٟم٤م أنَّ وؾم٤مئؾ اإلقمالم وأضمٝمزهت٤م اعمتٜمققم٦م شمِمٖمؾ طمٞمًزا يمٌػًما ذم طمٞم٤مة  -

اإلٟم٤ًمن، ومال يٙم٤مد خيٚمق ُمٜمٝم٤م سمٞم٧م أو ُم٘مٝمك أو ُمتجر أو ٟم٤مدي أو ضم٤مُمٕم٦م وذًمؽ عم٤م اؿمتٛمٚم٧م 

قمٚمٞمف هذه إضمٝمزة ُمـ شم٘مٜمٞم٦م ُمتٓمقرة، وضم٤مذسمٞم٦م وم٤مئ٘م٦م إٓ أن هذه اًمقؾم٤مئؾ شمتٗم٤موت ذم طمدة 

ذ متثؾ إومالم اًمًٞمٜمامئٞم٦م واًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م أظمٓمر إدوات اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمؽمسمقي٦م ٕهن٤م دمًد اًمت٠مصمػم، إ

أومٙم٤مًرا طمٞم٦م شمٕمٞمش أُم٤مم اعمِم٤مهد وًمذًمؽ وم٢من شم٠مصمػمه٤م ٓ ي٘متٍم قمغم إومٙم٤مر اًمٜمٔمري٦م سمؾ يٜمٓمٌع 

٤مز سمّمقرة ىمقي٦م قمغم اًمًٚمقك واعمٔمٝمر ٕهن٤م شمٌدو ًمٚمرائل طم٘مٞم٘م٦م ُمٕم٤مؿم٦م وواىمًٕم٤م ُمٜمٔمقًرا، وُيَٕمدُّ ضمٝم

اًمتٚمٞمٗمزيقن ُمـ أيمثر هذه اًمقؾم٤مئؾ اٟمتِم٤مًرا، وشم٠مصمػًما ذم اًمٜم٤مس ومٚم٘مد شمٕمٚم٘م٧م ىمٚمقب اًمٙم٤ٌمر سمف ىمٌؾ 

اًمّمٖم٤مر، ومٝمق ُمـ أىمقى وأىمرب وؾم٤مئؾ آشمّم٤مل اًمِمخيص وأيمثره٤م وم٤مقمٚمٞم٦م طمٞم٨م يًتٖمرق 

طم٤مؾمتل اًمًٛمع واًمٌٍم، ويِمد اعمِم٤مهد إًمٞمف سمحٞم٨م ٓ يًٛمح ًمف سمٛمزاوًم٦م أي ٟمِم٤مط آظمر أصمٜم٤مء 

ًمّمقرة اًمقاىمٕمٞم٦م احلٞمقي٦م، اعمّمحقسم٦م سم٤معم١مصمرات اًمّمقشمٞم٦م، شمّمٚمف سمآوم٤مق اًمٕم٤ممل ُمِم٤مهدشمف، وم٤م

اخل٤مرضمل وهق ُمتٙمٌئ قمغم أريٙمتف أو وهق راىمد قمغم ومراؿمف ًمذًمؽ يًت٠مصمر اًمرائل )اًمتٚمٗم٤مز( 

سمٜمّمٞم٥م واومر ُمـ أوىم٤مت اًمٜم٤مس، وُمـ صَمؿَّ وم٢من شم٠مصمػمه يتج٤موز إومٙم٤مر اًمٜمٔمري٦م إمم اًمًٚمقك 

٤مٟمٞم٦م، وإٟمِمٓم٦م آضمتامقمٞم٦م واحلٙمؿ قمغم اعمثؾ وإؿمخ٤مص وحتديد احلٞم٤ميت، واًمٕمالىم٤مت اإلٟمً

 .(1)اعمقاىمػ، وصٞم٤مهم٦م اًم٘مٞمؿ صٞم٤مهم٦م ضمديدة، طمتك ص٤مر اًمٜم٤مس سمحؼ قمغم ديـ شمٚمٞمٗمزيقٟم٤مهتؿ

  :برامج التؾػزيقن وما تحؿؾف لـا* 

سمراُم٩م ختص اًمِم٤ٌمب واًمٙم٤ٌمر، وأظمرى ختص إـمٗم٤مل : شمٜم٘مًؿ سمراُم٩م اًمتٚمٗم٤مز إمم ٟمققملم

٤ًٌم، وذًمؽ ُمـ  اًمّمٖم٤مر، وٟمٔمًرا عمِم٤مريم٦م إـمٗم٤مل ًمٚمٙم٤ٌمر ذم ُمِم٤مهدة مجٞمع سمراجمٝمؿ اخل٤مص٦م شم٘مري

اء اًمٗمقى اًمتل شمٕمٞمِمٝم٤م إهة اعمًٚمٛم٦م، ومالسمد ُمـ اؾمتٕمراض واىمع سمراُم٩م اًمٙم٤ٌمر، وأصمره٤م  ضَمرَّ

                                                   

 . دار اًمّمٗمقة.8، 7صـ -طمٗمٔمف اهلل  -( آضمٝم٤مز قمغم اًمتٚمٗم٤مز د/حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اعم٘مدم 1)
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فتل تستدظل إتباه إضٍال هل افزامج ادًدة أن افزامج ا»قمغم اعمِم٤مهد، وظم٤مص٦م وىمد ًمقطمظ 

 .(1)شفُِبار

 : واقع برامج الؽبار

حتتؾ اًمؼماُم٩م اعمٕمدة ًمٚمٙم٤ٌمر واًم٤ٌمًمٖملم اعم٤ًمطم٦م اًمٙمؼمى ذم اًمتٚمٞمٗمزيقن، طمٞم٨م شمتْمٛمـ 

اعمًٚمًالت واعمنطمٞم٤مت واعم٤ًمسم٘م٤مت، واًمٜمنمة اإلظم٤ٌمري٦م، وسمٕمض اًمؼماُم٩م اًمري٤موٞم٦م، وهمػمه٤م 

 ّمٌغمل شم -ُمـ اًمٗم٘مرات احلقاري٦م، وًمٙمـ اعمالطمظ أن أيمثر هذه اًمؼماُم٩م إن مل شمٙمـ يمٚمٝم٤م 

ومٞمٝم٤م أداب اًمنمقمٞم٦م، واطمؽمام صمقاسم٧م اإلؾمالم، سمؾ قمغم  شمراعَ ، ومل ٞم٦مؾمالُم٦م اإليٕم٘مد٤مًمّمٌٖم٦م اًمسم

اًمتٜمٗمػم ُمـ ُمع ، ه٤مدُم٦م ًمثقاسمتف اًمٕم٤مُم٦م اإلؾمالمٕصقل اًمٕمٙمس أوح٧م ُمٕمٔمؿ اًمؼماُم٩م ُمٖم٤ميرة 

واًمدقم٤مة إًمٞمف، واًمتٜمٗمػم قمٜمف، سمام يٕمرف سمـ )اإلؾمالُمقومقسمٞم٤م( إٓ أن اًمتديـ  ةوشمِمقيف صقر اًمديـ

قمالم شمدور طمقل اًم٘مّمص واًمرواي٤مت واعمنطمٞم٤مت، واًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت أهمٚم٥م ظمٓمط وؾم٤مئؾ اإل

ٓ يزيد ظذ »واًمؼماُم٩م احلقاري٦م اعمِمجٕم٦م ًمالٟمحالل اًمٗمٙمري واخلٚم٘مل، وم٠ميمثر اعمٕمروف قمٜمدهؿ، 

ذظْة افًالؿات ؽر ادؼوظة بغ رجؾ وامرأة، أو بغ صباب وؾتاة، ـام أن مياهر احلب 

، وافَاظدة إشاشٔة افتل تدور ظِٔٓا رئٔسُر افوافٌرام وافًنؼ بغ اجلْسغ هل ادحق

 أحداث ادسِسالت، وادرسحٔات وافُثر مـ احلقارات افتٍِزيقٕٔة.

بافٍٔديق »ـام يتوّـ افْيام افٔقمل فِزامج ادًروضة مَاضع مقشَٔٔة وؽْائٔة تسّك 

رام، ي٘مقم سم٠مدائٝم٤م رضم٤مل، أو ٟم٤ًمء، وهل شمتْمٛمـ يمثػًما ُمـ قم٤ٌمرات اًمٗمحش، واًمٖم شـِٔب

واًمتحريض قمغم ومٕمؾ اًمٗم٤مطمِم٦م، إمم ضم٤مٟم٥م شمؼمج اعمٖمٜمٞم٤مت، وفمٝمقرهـ ذم يم٤مُمؾ زيٜمتٝمـ، 

ومت٤ميٚمٝمـ، وشمٙمنهـ، مم٤م يثػم اًمٙم٤مُمـ واًم٤ًميمـ قمٜمد اعمِم٤مهديـ واًمٙم٤مرصم٦م أن سمٕمض إٟمٔمٛم٦م 

اًمٕمٚمامٟمٞم٦م احل٤ميمٛم٦م ؾمٛمح٧م سمٗمتح ىمٜمقات ًمٚمرىمص اعم٤ٌمذ يمام طمدث ذم ُمٍم وهمػمه٤م، وإمم اهلل 

                                                   

 ط. دار اًمدقمقة. 21( اًمتٚمٗمزيقن سملم اهلدم واًمٌٜم٤مء ًمألؾمت٤مذ د/حمٛمد يم٤مُمؾ قمٌد اًمّمٛمد صـ1)
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  .(1)اعمِمتٙمك

ومٛمحٚمٝم٤م اعمرشم٦ٌم إظمػمة ُمـ اهتامُم٤مت اعمًئقًملم، طمٞم٨م ٓ شمتٕمدى : أما افزامج افدئْة* 

أوؿات »ُم٤ًمطمتٝم٤م واطمًدا سم٤معم٤مئ٦م، إمم ضم٤مٟم٥م أن أوىم٤مت سمثٝم٤م همػمُمٜم٤مؾم٦ٌم، أوسمٚمٖم٦م أهؾ اإلقمالم 

ـْ هيرف سمام ٓ يٕمرف، وُمـ يقضمف اًمٜم٤مس إمم اًمْمالل قمـ ـمريؼ متٞمٞمع شمٔتة ، ويًتْم٤مف ومٞمٝم٤م َُم

ًمديٜمٞم٦م واًمٗمت٤موى اًمنمقمٞم٦م، هبدف شمًٓمٞمح اعمٕمٚمقُم٤مت اًمديٜمٞم٦م ًمدى اعمِم٤مهديـ، أُم٤م اًم٘مْم٤مي٤م ا

ىم٦م وأيمثر ُمقوققم٤مهت٤م شمدور طمقل  اعمح٤مرضات أو اًمٜمدوات ومٝمل ىمٚمٞمٚم٦م وهمػم ُمريمزة، وهمػم ُمِمقِّ

أُمقر شم٤مومٝم٦م ٓ هتؿ اًمٜم٤مس ذم ديٜمٝمؿ، وٓ ذم دٟمٞم٤مهؿ..، أو أُمقر ُمقضمٝم٦م ُمـ ىمٌؾ إٟمٔمٛم٦م احل٤ميمٛم٦م 

 . شظِامء افديـتسٔٔس »ُمـ سم٤مب 

أُم٤م اًمؼماُم٩م إضمٜمٌٞم٦م اعمًتقردة، واًمتل شمًتخدم اًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م، ومٛمٕمٔمٛمٝم٤م ُمًتقرد ُمـ  -

% ُمـ جمٛمقع 81.62أُمريٙم٤م، طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ٟم٦ًٌم اًمؼماُم٩م إُمريٙمٞم٦م اعمًتقردة عمٜمٓم٘م٦م اخلٚمٞم٩م 

 .(2)اًمؼماُم٩م إضمٜمٌٞم٦م اعمًتقردة ُمـ اًمدول إضمٜمٌٞم٦م إظمرى

وم٢منَّ اًمٜمّمٞم٥م إيمؼم واعم٤ًمطم٦م اإلقمالُمٞم٦م إوؾمع سم٤مًمٜم٦ًٌم  (3)إـمٗم٤مل* وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمؼماُم٩م 

ًمؼماُم٩م إـمٗم٤مل ختص اًمّمقَر اعمتحريم٦َم طمٞم٨م شمٕمرض سمّمقرة ُمًتٛمرة ذم أوىم٤مت ُمٜمتٔمٛم٦م أصمٜم٤مء 

                                                   

 ( ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اخلٓمػمة هلذه اًم٘مٜمقات وشمٚمؽ اًمؼماُم٩م: 1)

* ٟمزع اًمَٖمػَمة واًمِمٝم٤مُم٦م ُمـ اًمرضم٤مل، طمتك إٟمؽ ىمد شمرى اًمرضمؾ ي٤ًمقمد اسمٜمتف قمغم اًمتجقل اعمٗمًد ذم اًمِمقارع واًمٓمرىم٤مت 

سمدقمقى اًمت٤ٌمهل سمٛمح٤مؾمـ اسمٜمتف واًمٗمخر سمجامهل٤م، وُم٤م يم٤من هذا أن حيدث إٓ يقم أن اؾمت٘مر ذم ىمٚمقب وقم٘مقل ه١مٓء 

 ًمؽ هق اًمتخٚمػ واًمرضمٕمٞم٦م واًمتِمدد اعمذُمقم.اًمرضم٤مل أن هذه هل احلري٦م وشمٚمؽ هل اعمدٟمٞم٦م، وأن ود ذ

ومم٤م اضمتٝمد اإلقمالم ذم شم٠مصٞمٚمف قمٜمد قمٛمقم اًمٜم٤مس: حم٤موًم٦م شمِمقي٦م صقرة اإلؾمالم واعمًٚمٛملم اعمٚمتزُملم سمتٕم٤مًمٞمؿ اًمديـ، 

 .إًمخ..وشمّمقير اعمًٚمؿ اعمٚمتزم سمديٜمف سم٠مٟمف ُمتزُم٧م رضمٕمل ُمتخٚمػ إره٤ميب إظمقاين ضم٤مهؾ سم٤مًمقاىمع

قمـ  ، ٟم٘ماًل 9( صـ66دور اًمتٚمٞمٗمزيقن اخلٚمٞمجل ذم شمقازن اًمث٘م٤موم٦م واًمؽمومٞمف واًمتقضمٞمف قمدد)ُم٘م٤مل »( راضمع جمٚم٦م اًمؽمسمٞم٦م 2)

 [.486]ُمًئقًمٞم٦م إب اعمًٚمؿ صـ

 .494( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ صـ3)
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اًم٨ٌم اًمٞمقُمل، وإنَّ ُمٕمٔمؿ هذه إومالم ُمـ إٟمت٤مج أضمٜمٌل، وشمدور ُمٕمٔمؿ أطمداث رواي٤مهت٤م طمقل 

ومت٤مرًة يٙمقُن سملم اًم٘مٓمِط واًمٗمئران، وأظمرى سملم اعمريم٤ٌمت  قمٜمٍم اًمٍماع واحلرب، أو اًم٘مت٤مل

اًمٗمْم٤مئٞم٦م، إو٤موم٦م إمم أن أومالم اًمٗمْم٤مء وإومالم اخلٞم٤مًمٞم٦م سمام حتقي٦م ُمـ اًمٍماع واًمٕمٜمػ وم٢مهن٤م 

ويم٠منَّ  حتٛمؾ قم٘مٞمدة وصمٜمٞم٦م، إذ شمٕمرض هذه اًم٘مّمص واًمرواي٤مت أٟمقاع اًمٍماع سمٕمٞمًدا قمـ اهلل 

مم وُمِمٞمئتف، إمم ضم٤مٟم٥م شمريمٞمزه٤م قمغم ىمْمٞم٦م وضمقد أقمداء اًمٙمقن ًمٞمس حمٙمقًُم٤م سم٘مدرة اهلل شمٕم٤م

ومهٞملم ذم هذا اًمٙمقن هيددون اًمٌنم، وهذا خي٤مًمُػ قم٘مٞمدة اعمًٚمٛملم اًمتل أظمؼم هب٤م اًم٘مرآن ُمـ 

وضمقد اعمالئٙم٦م واإلٟمس واجلـ، اًمِم٤مهد أن هذا اًمٜمقع ُمـ اخلراوم٦م ُيٗمًُد ُمٜمٝم٩م اًمتٗمٙمػم قمٜمد 

ـ اًمٕمٚمؿ اًمّمحٞمح، وسمٕمض هذه إومالم شمدور اًمٓمٗمؾ، ويٓمٌٕمف سمٓم٤مسمع ظمٞم٤مزم ضم٤مُمح سمٕمٞمًدا قم

ىمّمّمٝم٤م طمقل احل٥م واًمٖمرام يمام هق احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمًٚمًالت ًمٚمٙم٤ٌمر، طمٞم٨م شمدور أطمداث 

سمٕمض هذه إومالم قمغم همراُمٞم٤مٍت سملم ذيمٍر وأٟمثك ُمـ اًمٌنم، أو احلٞمقاٟم٤مِت أو احلنماِت.. مم٤م 

ـِ اًم ٕمالىم٤مِت واًمٖمراِم ُمع اًم٘مري٤ٌمت ُمـ ي٤ًمقمد قمغم حتريِؽ اًمِمٝمقة ًمِٚمٓمٗمؾ، وًمٗم٧ِم ٟمٔمِرِه ًمتٙمقي

 اإلٟم٤مث.

 وىمد ذيمرت اًمدراؾم٤مت وإسمح٤مث أن سمٕمض اًمٓمالب قمٜمدُم٤م يتخرج ُمـ اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م 

٤ًٌم أُم٤مم أضمٝمزة اًمتٚمٗمزيقن ىمراسم٦م ) ( أًمػ ؾم٤مقم٦م، سمٞمٜمام يٙمقن ىمد 15444يٙمقن ىمد أُم٣م شم٘مري

قمغم أىمَم  ( قمنمة آٓف وصمامٟمامئ٦م ؾم٤مقم٦م14844أُم٣م ذم طمجرات اًمدراؾم٦م أيمثر ُمـ )

 .(1)شم٘مدير

اًم٘مٞمؿ آضمتامقمٞم٦م اعم٘مدُم٦م واًمرىم٤مسم٦م ذم ُمٍم ًمٚمديمتقر/ ؾمٛمػم قمالم : وذم دراؾم٦م قمٜمقاهن٤م

% ُمـ أومراد قمٞمٜم٦م اًمٌح٨م يِم٤مهدون ]اًمتٚمٗم٤مز[ ويٗمْمٚمقٟمف قمغم وؾم٤مئؾ 99.6أفمٝمرت اًمٜمت٤مئ٩م أن 

 اإلقمالم إظمرى اعمٓمٌققم٦م واعمًٛمققم٦م واعمرئٞم٦م.

                                                   

قمـ يمت٤مب )ُمِمٙمٚم٦م اًمٖمٚمق ذم اًمديـ  ٟم٘ماًل  13محقد اًمٌدر ص/دش احل٤مضم٦م إمم شمٜمًٞمؼ وشمٙم٤مُمؾ إقمالُمل»( راضمع ُمٌح٨م 1)

 (.595، 2/594اًمٕمالج( شم٠مًمٞمػ أ. قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمال اًمٚمقحيؼ ) -أصم٤مر  -ذم اًمٕمٍم احل٤مرض إؾم٤ٌمب 
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راُم٤م اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م ًمٚمديمتقر/ حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٚمٞمؿ )اًمد: يمام أيمدت دراؾم٦م أظمرى قمٜمقاهن٤م

% ُمـ اًمِم٤ٌمب يِم٤مهدون )اًمتٚمٗم٤مز( وأن اًمذيـ يِم٤مهدون اعمًٚمًالت واًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت 92.17شمٌلم 

% ُمـ اًمِم٤ٌمب اجل٤مُمٕمل أوم٤مدوا أهنؿ 64%، يمام سمٞمٜم٧م هذه اًمدراؾم٦م أيًْم٤م أن 91.67ُمٜمٝمؿ سمٚمٖمقا 

 ت واًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت.أو ضمزئًٞم٤م هبذه اعمًٚمًال يت٠مصمرون شم٠مصمًرا يم٤مُماًل 

وىمد ص٤مرت اعمًٚمًالت واعمنطمٞم٤مت اهلزًمٞم٦م وطمقارات )اًمتقك ؿمق(، واًمؼماُم٩م اًمٖمٜم٤مئٞم٦م 

واهلزًمٞم٦م شم٘مقم قمغم إهدار اًم٘مٞمؿ اعمجتٛمٕمٞم٦م وآؾمتخٗم٤مف سم٤مًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وسم٤مًمت٤مزم شمٚمٝمٞم٦م 

٤مس اًمٜم٤مس قمـ واىمع طمٞم٤مهتؿ قمـ ـمريؼ اًمٗمٙم٤مه٦م اعمٗمتٕمٚم٦م، وهل ذم جمٛمققمٝم٤م حم٤موٓت خلداع اًمٜم

 ؾمقاء قمـ واىمٕمٝمؿ أو ظمداقمٝمؿ قمـ اعمٗم٤مهٞمؿ إصٚمٞم٦م.

يداومع دوم٤مقًم٤م طم٤مًرا وضم٤مًدا قمـ اًمريم٤مئز  شاإلذاظة وافتٍِزيقن»سمؾ إن سمٕمض اعمًئقًملم ذم 

اعمًٛمقُم٦م اًمْم٤مرة اًمتل أىم٤مُمٝم٤م اًمٜمٗمقذ إضمٜمٌل وآطمتالل ذم خمتٚمػ سمالد اًمٕم٤ممل، وذم ُم٘مدُمتٝم٤م 

اًمدوم٤مع قمام يٕمرض ذم ضمٝم٤مز اًمتٚمٗمزيقن ؾمقاء اًم٘مٜمقات اًمرؾمٛمٞم٦م أو اخل٤مص٦م ُمـ )ومـ وهمٜم٤مء 

 ومتثٞمؾ ورىمص(.

ُمدارس ًمتٕمٚمٞمؿ  -ظمّمقًص٤م-ٗمزيقن ، واًمتٚم-قمٛمقًُم٤م-طمتك أوح٧م وؾم٤مئؾ اإلقمالم 

 اًم٘م٤ٌمئح اًمٗمٙمري٦م، واًمرذائؾ اًمًٚمقيمٞم٦م.

 : فتـة البث الؿباشر

، وُمـ سمٕمد ذًمؽ ومتٜم٦م شافٍٔديق»صمؿ وَمَتَح ؿمٞم٤مـملُم اإلٟمس سم٤مب ومتٜم٦م اًمتٚمٗم٤مز، وشمقأُمف اًمنمير 

 ، واًمذي ُُيٛمُع اًمٕم٘مالء قمغم أن شم٠مصمػمه سم٤مًمغ اًمير: ٕٟمفشافستاليت»صمؿ  شافدش»اًم٨ٌم اعم٤ٌمذ ومـ

إذا  -ٓ ؾمٞمام  -، (1)ُيٕمؾ ىمٜمقات اًمتٚمٗم٤مز ذم يمؾ سمالد اًمٕم٤ممل قمٜمد أـمراف أص٤مسمع اإلٟم٤ًمن اًمٕم٤مدي

يم٤من هذا اجلٝم٤مُز ذم سمٞم٧ٍم ُمٜمحٍؾ ًمٞمس ومٞمف أدٟمك رىم٤مسم٦م، وٓ شُمٜمت٘مل ُمٜمف اًمؼماُم٩م اًمؽمسمقي٦م اهل٤مدوم٦م، 

                                                   

 .9( راضمع آضمٝم٤مز قمغم اًمتٚمٗم٤مز صـ1)
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هتدم ومٗمل ُمثؾ هذه احل٤مًم٦م يٛمٙمـ أن شمٕمرض ومٞمف ُمقاد إقمالُمٞم٦م ُمٜمحروم٦م )يم٠مومالم اجلٜمس اًمتل 

إظمالق وأداب، وأومالم اًمرقم٥م وأىمؾ ُم٤م شمًٌٌف اعمٞمؾ إمم اًمٕمٜمػ واًمٕمدواٟمٞم٦م( وًم٘مد أفمٝمرت 

إطمّم٤مئٞم٦م وٛمـ رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ضم٤مُمٕمٞم٦م سمٕمًْم٤م ُمـ اًمًٚمٌٞم٤مت اعمٜمٕمٙم٦ًم قمغم إهة سم٥ًٌم 

% حيرص قمغم ُمِم٤مهدة اًم٘مٜمقات اًمتل 85: ُمت٤مسمٕمتٝم٤م ًمٚم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م وضم٤مء وٛمـ ذًمؽ

 .شافرؿص وافىرب»اًم٘مٜمقات اًمٖمٜم٤مئٞم٦م، وىمٜمقات  -ظم٤مص٦م  - شمٕمرض اعمٜم٤مفمر اإلسم٤مطمٞم٦م

 % ىمٚم٧م ًمدهيؿ اًمرهم٦ٌم ذم شم٠مدي٦م اًمٗمرائض اًمديٜمٞم٦م.53

 اًمدراد. ؿ% ومؽم حتّمٞمٚمٝم32

آرتباط »قمالىم٤مت حمرُم٦م سمام يٕمرف سمـ % يتٓمٚمٕمـ ًمٚمزواج وًمق يم٤من قمرومًٞم٤م، وإىم٤مُم٦م42

 ، و)اًمتحرر ُمـ اًم٘مٞمقد وإظمالق وإقمراف اًم٤ًمئدة(.شافًاضٍل

 .(1)% شمٕمروقا ًمإلص٤مسم٦م سم٠مُمراض ضمًامٟمٞم٦م ٟمتٞمج٦م مم٤مرؾم٦م قم٤مدات ظم٤مـمئ٦م يم٤مًمٕم٤مدة اًمني٦م22

وىمد ىم٤مم أطمد إؾم٤مشمذة اعمتخّمّملم ذم اإلقمالم سمتحٚمٞمؾ ُمْمٛمقن أطمد قمنم ومٞمٚماًم قمرو٧م 

دىمٞم٘م٦م( وىمد شمٌلم  35ؾم٤مقم٦م و 18م سمٚمٖم٧م ُمدة قمروٝم٤م مجٞمًٕم٤م )1992م، 1991ظمالل قم٤مُمل 

ُمـ ظمالل ذًمؽ اًمتحٚمٞمؾ أن هذه إومالم شمٕمرض ومٞمام شمٕمرض حلٛمٚم٦م ُمـ إقمامل وإٟمِمٓم٦م 

 : (2)اعمحرُم٦م ذم اإلؾمالم، ويٛمٙمـ أن يتٌلم ذًمؽ ُمـ اجلدول أيت

 افْسبة ادئقية ظدد مرات تُراره افْناط أو افًّؾ

 7.1 6 اًمرىمص

 7.1 6 دم٤مرة اعمخدرات

                                                   

 .12( راضمع اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م وآصم٤مره٤م اًمٕم٘مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م وإُمٜمٞم٦م صـ1)

 .164، 163حمٛمد يقؾمػ قمٌده ص/ًمـ دش اًمٗمٞمديق أوقاء قمغم أومالم»( راضمع سمح٨م 2)
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 5.9 5 هىم٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م

 ًٓ  8.3 7 (اًمرؿمقة )شم٘مديٛمٝم٤م أو ىمٌق

 9.2 8 شمٕم٤مـمل اعمخدرات

 3.2 3 ومٕمؾ وم٤موح ٓ يّمؾ ًمٚمزٟم٤م

 16.6 14 ارشمٙم٤مب اًمزٟم٤م

 4.7 4 ذب اخلٛمر

يمتامن اًمِمٝم٤مدة واًمتًؽم وتزوير اًم

 قمغم ضمريٛم٦م اًمتجًس
1 1.1 

 9.2 8 اًم٘متؾ أو آهمتٞم٤مل

 1.1 1 اًمٜمّم٥م وآطمتٞم٤مل

 3.2 3 اٟمتٝم٤مك طمرُم٦م اًم٘مٌقر

 1.1 1 اًمتج٤مرة ذم أقمْم٤مء اعمقشمك

ٟم٘مؾ قمدوى اعمرض اًم٘م٤مشمؾ 

 ًممظمريـ
1 1.1 

 1.1 1 اًمنموع ذم اًم٘متؾ

 2.3 2 إدارة ُمٙم٤من ًمٚمٝمق اعمحرم )يم٤ٌمريف(

 1.1 1 اًمدضمؾ واًمِمٕمقذة

 1.1 1 هتري٥م ُمـ اجلامرك

 144 84 اعمجٛمقع

 : طؾك جؿؾة مـ الدٓٓت ن يدل هذا الؿجؿقعويؿؽـ أ

 32مسللة إثارة الغرائز والشفقات لفا كصقب وافر، إذ تصؾ مشاهد جريؿة )الزكا(  -3
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 %34.4مرة بـسبة 

% مـ مجؿقع 7.2. حقث تليت كسبة مشاهد الؼتؾ .طرض جرائؿ الؼتؾ بالتػاصقؾ -2

 إطؿال غقر الؿشروطة، وهذا الؼتؾ قتؾ غقر مشروع.

 %7.2تعاصل الؿخدرات وتليت بـسبة  -1

 %6.1قر مشروطة مع الؿقضػقـ لتسفقؾ الخدمات بـسبة أطؿال غ -2

الحث طؾك شرب الخؿقر، والتزوير، وكتؿان الشفادة، وقد بؾغت الـسبة يف كؾ مـفا  -3

2.5% 

%، وأن هذه الؿشاهد أدت 25.74% إلك 25.54مشاهد الخؾقة وآختالط ما بقـ  -4

 %.44.11% وأن كسبة التربج وصؾت إلك 14إلك أن كسبة طالقات الحب والغرام بؾغت 

% بقـؿا 23.21أضفرت الدراسة أن كسبة الؿقضقطات ذات إثر السؾبل بؾغت  -5

 .(3)%23.35بؾغت الثاكقة 

 : اإلكرتكت ما لف وما طؾقف

ـُ اإلكس يف شغؾ الـاس  طـ قضايا  -خاصة  -والشباب  -طامة -* ثؿ اَجَتَفد شقاصق

واقعفؿ وأمتفؿ، طـ صريؼ الشبؽة العـؽبقتقة اإلكرتكت، والتل مألت الدكقا وشغؾت الـاس، 

، وما مـ زمان إٓ وتجد «اإلكرتكت»فؿا مـ مؽان أن إٓ وضفرت فقف الشبؽة العـؽبقتقة 

الـاس مؼبؾة طؾك أجفزة الؽؿبققتر لتصػح الؿقاقع اإللؽرتوكقة، والجؾقس ]لؾشات، 

 خاصة إصػال والشباب. -والػقس بقك، وتقتقر[ يف أي وقت مـ لقٍؾ أو هنار 

                                                   

قمـ )ُمِمٙمٚم٦م اًمٖمٚمق ذم  ، ٟم٘ماًل 292ًمـ )ُم٤ًمقمد سمـ قمٌد اهلل اعمحٞم٤م( صش اًم٘مٞمؿ ذم اعمًٚمًالت اًمتٚمٗم٤مزي٦م»( راضمع سمح٨م 1)

 (.2/642قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمال اًمٚمقحيؼ )/اًمديـ( ًمٚمِمٞمخ
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أن اإلكرتكت لف الؽثقر مـ الػقائد والؿـافع العظقؿة، كذلؽ فنن : ومـ كافؾة الؼقل

الـاجؿة طـ استخدامف دون ققد أو كظام، إخالققة والسؾقكقة مـ الؿضار  عديدال إلكرتكتل

حقث إن الشبؽة العالؿقة اإلكرتكت هل بؿثابة : ضرار العؼديةومـ هذه آضرار الخطقرة إ

حقث : باب مػتقح يؾجف كؾ مـ صرق الباب وأراد الدخقل دون ققد أو شرط8 ٕجؾ ذلؽ

بسبب السققلة الػؽرية والؿعرفقة والتل قد  اإللؽرتوكقة العـت الؽثقرجد الؿتصػح لؾؿقاقع ي

فؽؾ مـ أراد أن يـشر شقًئا كافًعا هادًفا مـضبًطا حسبؿا ورد يف  ،تصؾ إلك حد التضاد والتبايـ

ـْ أراد كشر شلء  شريعتـا اإلسالمقة يجد الؿجال أمامف مػتقًحا لـشر هذه إفؽار، وكؾ َم

ـْ حذا  يخالػ الشرع الحـقػ، تؼؾقًدا لؾؽافريـ أو الؿؾحديـ أو الشققطقـ أو الؾقربالققـ وَم

 ننلباب مػتقًحا طؾك مصراطقف دون رققب أو حسقب، كذلؽ فحذوهؿ، وَلػ  لػفؿ سقجد ا

مـ الؿعؾقم سؾًػا إن كثقًرا مـ الـاشئة : سؾقكقةالخالققة وإؿضار العديد مـ اللإلكرتكت 

يؿؽثقن أمام شبؽة اإلكرتكت الساطات الطقال، ويـػؼقن الؽثقر مـ إمقال وإوقات 

 .«اإلكرتكت»وإطؿار أمام مقاقع التقاصؾ آجتؿاطل طؾك 

وهـا تظفُر أطراٌض مختؾػة يف سؾقك همٓء الـاشئة كردة فعؾ لؿا يروكف طؾك الـت، 

ا  )والسؾقك مرآة الػؽر(، وطؾقف يرتجؿ همٓء ما يروكف ترجؿة طؿؾقة إن خقًرا فخقر، وإْن شرًّ

يجد واقًعا يبعث طؾك إسك والحزن، يجد  «الؿستعؿؾقـ لإلكرتكت»فشر، والؿتابع ٕكثر 

باًبا َضق َع طؿره يف تػاهاٍت ٓ تعقد طؾقف إٓ بالضرر البالغ، ويجد أن أكثر همٓء قد امتـع ش

ا يجُب طؾقف فعؾف يف وقت الشباب الذي هق زهرة العؿر، فرتاه مضقعا لؾصؾقات، وقراءة  َطؿ 

ًصا يف إوقات وإطؿار، بؾ وتراه سباًبا، شّتامً  ا لّعاًكا، الؼرآن وحػظف، مضقًعا لؾطاطات، مػرِّ

بذئ الؾسان، وترى الؽثقر مـ همٓء يؼبؾقن طؾك اإلكرتكت بؽؾ حرص وشدة باحثقـ طـ 

الصقر الجـسقة، وإفالم الخؾقعة، كؿا تراهؿ يجتفدون غاية آجتفاد يف مشاهدة إغاين 

طـ تضققع  وإفالم الراقصة، والتل تظفر فقفا الـساء طاريات تؿاما أو شبف طاريات، فضاًل 

 -خاصة-ٕوقات يف متابعة الؿباريات وحقارات )التقك شق(، والؼـقات اإلخبارية ا
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 السقاسقة.

 : والشات الشباب

ك شبؽة اإلكرتكت * وما أمر الطريؼة الحقارية التل يستخدمفا كثقٌر مـ الشباب طؾ

، «الشات»لؾتعارف مـا ببعقد وهذه الطريؼة الحديثة هل الؿقسقمة والؿعروفة طالؿقًّا باسؿ 

لقتعارفقا طؾك بعضفؿ البعض، ثؿ  «الشات»حقث ترى الؽثقر مـ همٓء يدخؾقن طؾك 

والػقس بقك،  «الشات»تتقالك الشتائؿ وإلػاظ البذيئة، وإققال السقئة، وقد يستغؾ 

وتقتقر يف تحديد مقاطقد لؼاءات محرمة بقـ الشباب والػتقات، كؿا يستغؾ يف إثارة الغرائز 

ـْ يدخؾقن طؾك هذه الشبؽة.الؽامـة طـ  د طؿقم َم

 : اإلدمان احذر

ـْ أدمـقا الجؾقس أمام شبؽات التقاصؾ اإلجتؿاطل الؿالحظ أن *   -خاصة-كثقًرا مِؿ 

حقث تراهؿ  قد أصقبقا بؿرض )التقحد( و)الالمبآة( ..(.الػقس بقك، القاتس آب، تقيرت

لفؿ يف طؿؾ، وٓ ققة لفؿ طؾك تحصقؾ طؾؿ أو مال، والؿتابع الجقد لقاقع شباب  ٓهؿة

الؿسؾؿقـ يجد أن أكثر الشباب قد يؿؽث أمام جفاز اإلكرتكت ما يؼارب مـ العشريـ ساطة 

متصؾة، ٓ يبالل بضقاع وقتف أو جفده أو صحتف، يف حقـ أكف لق ُكؾِّػ بعؿؾ مـ إطؿال 

فنن أكثر همٓء  -ٓ يؼقى طؾك أدائف بنتؼان، كذلؽ  اه ضعقًػا متؽاساًل الديـقة أو الدكققية تر

أمام هذا الجفاز، وقد يؼع القاحد مـفؿ يف هجر أباء وإمفات  يـامقن هناًرا ويسفرون لقاًل 

ـْ يتعامؾقن مع  بسبب ذلؽ، بؾ لؼد أثبتت بعض إبحاث العؾؿقة.. أن كسبَة السرقة فِقَؿ

% مـ جؿؾة الؿستعؿؾقـ لفذه الشبؽة، حقث يسرق كثقر مـ 26.5ك جفاز اإلكرتكت تصؾ إل

إبـاء آبائفؿ وأمفاهتؿ، وبعضفؿ يظؾ مديـا لؿالؽ الؿؽان )والؿشفقر باسؿ السقرب( 
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 .(3)والذي تستعؿؾ فقف شبؽة اإلكرتكت

حسابات البـقك طـ صريؼ الـت، وكثر العؿؾ طـ  «اخرتاق»* كذلؽ اكتشر ما ُيعرف بـ

صريؼ الشبؽة العـؽبقتقة يف التسقيؼ الشبؽك، والتسقيؼ الفرمل، وإكا هلل وإكا إلقف 

 !!(2)راجعقن

                                                   

 .494( ُمًتٗم٤مد ُمـ يمت٤مب )ُمًئقًمٞم٦م إب اعمًٚمؿ( صـ1)

أٟمف مل شَمُٕمْد وفم٤مئػ وؾم٤مئؾ اإلقمالم وآشمّم٤مل احلديث٦م شم٘متٍم قمغم ٟم٘مؾ إطمداث واًمقىم٤مئع وشمٗمًػمه٤م ُمـ  ( ُمـ اعم٘مرر2)

وضمٝم٦م ٟمٔمره٤م، سمؾ أصٌح هل٤م دور ذم صٜمع هذه إطمداث وصٞم٤مهم٦م اًم٘مرارات وشمقضمٞمف اًمرأي اًمٕم٤مم وشمٜمٛمٞمط ؾمٚمقيمف 

سملم أهؿ ُمرشمٙمزات اًم٘مدرة قمغم اًمًٞمٓمرة  وأومٙم٤مره، يمام أصٌح٧م اًم٘مدرة قمغم اؾمت٘م٤ٌمل اعمٕمٚمقُم٤مت وٟمنمه٤م وشمداوهل٤م ُمـ

قمغم ؾم٤مئر إقمامل آىمتّم٤مدي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م، وأوحك اإلقمالم اًمٞمقم ىم٤مدًرا سمٗمْمؾ اًمتٓمقر اهل٤مئؾ 

ًمت٘مٜمٞم٤مشمف، قمغم اعم٤ًممه٦م ذم سمٜم٤مء اإلٟم٤ًمن أو هدُمف، وقمغم شمرؾمٞمخ اًم٘مٞمؿ أو ختريٌٝم٤م، يمام أٟمف أصٌح ىم٤مدًرا قمغم شمٕمزيز 

 ؿ وآطمؽمام سملم اًمِمٕمقب، سم٘مدر ُم٤م هق ىم٤مدر يمذًمؽ قمغم أن يِمقه أظمريـ ويْمٗمل اًمتٕمتٞمؿ قمغم ىمْم٤مي٤مهؿ.اًمتٗم٤مه

م، مل يٕمرف احلدي٨م قمـ واىمع صقرة اإلؾمالم 2411ومٕمغم اعمًتقى اًمٕم٤معمل: وُمٜمذ أطمداث احل٤مدي قمنم ُمـ ؾمٌتٛمؼم 

إن اعمتتٌع ًمتداقمٞم٤مت شمٚمؽ إطمداث ٓ واعمًٚمٛملم ذم اًمٖمرب ُمـ آهتامم واًمٌح٨م واعمدارؾم٦م ُم٤م يٕمرومف أن، طمٞم٨م 

يٛمٚمؽ إٓ أن يًتٖمرب ًمٗمٔم٤مقم٦م اًمّمقرة اًمتل شمٙمقٟم٧م ذم اإلقمالم اًمٖمريب قمـ اإلؾمالم واعمًٚمٛملم، طمٞم٨م وضمد ذم 

اًمّمقرة اعمّمٓمٜمٕم٦م قمـ اإلؾمالم ُم٤مدة ظمّم٦ٌم ًمٜم٩ًم صقر ٟمٛمٓمٞم٦م ُمقهمٚم٦م ذم آزدراء وآؾمتخٗم٤مف سمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم 

 د وؾمٚمقيمٞم٤مت سمٕمض اعمًٚمٛملم ُمـ ضمٝم٦م أظمرى.وُم٤ٌمدئف ُمـ ضمٝم٦م، وقم٤مدات وشم٘م٤مًمٞم

وإذا يم٤مٟم٧م فم٤مهرة صٜمع صقرة ُمًٞمئ٦م ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم ذم اًمٖمرب ذات ضمذور شم٤مرخيٞم٦م وومٙمري٦م اُمتدت إمم ىمرون 

قمديدة اسمتداًء ُمـ اعمرطمٚم٦م اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ظمالل اًم٘مرون اًمقؾمٓمك وُمروًرا سم٤معمرطمٚم٦م آؾمتنماىمٞم٦م، وم٢مٟمف يٛمٙمـ اًم٘مقل إن هذه 

ىمد اؾمت٠مصمرت هب٤م ذم اًمًٜمقات إظمػمة وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمٖمرسمٞم٦م، طمٞم٨م أُم٧ًم فم٤مهرة شمِمقيف صقرة اًمٔم٤مهرة اًمًٚمٌٞم٦م 

 اإلؾمالم واحلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم فم٤مهرة طم٘مٞم٘مٞم٦م، وًمٞم٧ًم ُمتقمه٦م أو ُم٤ٌمًمًٖم٤م ومٞمٝم٤م.

طمٞم٨م اؾمتٓم٤مقم٧م إضمٝمزة اإلقمالُمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م واًم٘مٜمقات اإلقمالُمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م أن شمٜم٘مؾ صقر اًمتِمقيف واًمتٛمٞمٞمع ُمـ 

راىمٞم٦م إمم أن شمٙمقن زاًدا ُمثػًما شم٘مت٤مت ُمٜمف وؾم٤مئؾ اإلقمالم ذم يمؾ ُمٙم٤من، وهمدت ـسمٓمقن اًمٙمت٥م واًمدراؾم٤مت آؾمتِم

 ش.ٟمخٌقي٦م»سمٕمد أن يم٤مٟم٧م ش مج٤مهػمي٦م»شمٚمؽ اًمّمقر 

= 
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ؾم٤مهؿ اعمٗمٙمرون إورسمٞمقن اًمديٜمٞمقن وهمػمهؿ ُمـ ظمالل اعمقىمػ إورويب اًمت٤مرخيل ُمـ »سم٤مؾمؿ ظمٗم٤مضمك /ي٘مقل د

اإلؾمالم إمم ضمٕمٚمف ديٜم٤ًم يمرهًي٤م سمٖمٞمًْم٤م ًمدى اًمٕم٤مُم٦م ًمٙمل حتتٗمظ أوروسم٤م سم٤مسمتٕم٤مده٤م قمـ اًمقىمقع حت٧م ؾمٞمٓمرة اًم٘مقة 

 إظمالىمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م أهة ًمٚمديـ اإلؾمالُمل.

ـ اإلؾمالم ذم اًمٖمرب مل شمٙمـ سم٥ًٌم ضمٝمؾ أوروسم٤م سمف، ًمٙمٜمٝم٤م ذم اًمقاىمع ٟمتٞمج٦م ُمٕمروم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م قمٚمٞمف وم٢من اًمّمقرة اعمِمقه٦م قم

سم٤مإلؾمالم همٚمٗم٧م سم٤محل٘مد واخلقف ُمـ شمٜم٤مد شم٠مصمػم هذا اًمديـ قمغم أوروسم٤م ٟمٗمًٝم٤م وقمغم اًمٕم٤ممل أمجع، ًمذا وم٢مهنؿ يٕمٛمٚمقن 

 صقرة سمِمٕم٦م وًمٞم٧ًم إُي٤مسمٞم٦م. قمغم ؿمٞمٓمٜم٦م صقرة اإلؾمالم، وأفمـ أن اًمّمقرة اًمٜمٛمٓمٞم٦م قمـ سمٜمل اإلؾمالم وديٜمف هل

٦م ذم اًمٕم٤ممل اًمٖمريب هت٤مضمؿ اإلؾمالم سمِمٙمؾ ُمتقاصؾ وُمٜمٔمؿ ـمقال إقمقام إظمػمة، إهنؿ: رُمقز رئٞمًوهٜم٤مك أرسمع ومئ٤مت 

قمدٍد ُمـ اًمٙمٜم٤مئس إوروسمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م اًمٙمؼمى، واًم٘م٤مدة اًمًٞم٤مؾمٞمقن ذم اًمٙمثػم ُمـ دول أوروسم٤م اًمٖمرسمٞم٦م وأُمريٙم٤م 

 إقمالم إًمٙمؽموين(، وأظمػًما اًمرُمقز -يمت٥م  -ؾمٞمٜمام  -شمٚمٗم٤مز  -ئؾ اإلقمالم اًمٖمرسمٞم٦م )صح٤موم٦م اًمِمامًمٞم٦م، واًمٕمديد ُمـ وؾم٤م

د/باسم خفاجى « لماذا يكرهونه؟ األصوؿ الفكرية لعالقة الغرب بنبي اإلسالـ؟»]للتوسع راجع كتاب  .اًمٗمٙمري٦م ًمٚمتٞم٤مرات اًمٕمٚمامٟمٞم٦م

كتاب "الغرب كالعالم اإلسالمي" أبحاث ندكة الجمعية المصرية  ، انظر( ط. منتدل البياف بلندف[ٚٚط. كتاب البياف رقم ) ٚ٘ص
 .ٜٕٓٓللدراسات التاريخية بالتعاكف مع المجلس األعلى للثقافة، تحرير عبادة كحيلة ط.المجلس األعلى للثقافة 

طمٞم٨م أوحك طمدي٨م ه١مٓء وهمػمهؿ قمـ اإلؾمالم سمِمٙمؾ وضم٦ٌم دؾمٛم٦م ذم خمتٚمػ وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمٖمريب، واًمتل سمرقم٧م 

 إًمّم٤مق هتٛم٦م اًمٕمٜمػ واإلره٤مب سمف وسم٠مشم٤ٌمقمف، مم٤م وم٤مىمؿ ُمـ طمدة آهتامم واعم٤ٌمًمٖم٦م واعمت٤مسمٕم٦م ًمٙمؾ ُم٤م يرشمٌط سم٤مًمٕم٤ممل ذم

اإلؾمالُمل اًمذي أُمًك ُمٜمٌع اخلقف واًمري٦ٌم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٖمرسمٞملم، وٓ ؿمؽ ذم أن اإلقمالم اًمٖمريب، سمام يٛمتٚمٙمف ُمـ 

ن ُيٕمؾ اًمِم٠من اإلؾمالُمل وٛمـ اهتامُم٤مت اإلٟم٤ًمن اًمٖمريب، إُمٙم٤مٟم٤مت ضم٤ٌمرة وىمقة اجلذب واًمت٠مصمػم، ىمد اؾمتٓم٤مع أ

اًمذي أصٌح ذم أوٟم٦م إظمػمة يٜمٔمر إمم اعمًٚمؿ ذم اًمدي٤مر اًمٖمرسمٞم٦م ٟمٔمرة طمذر وارشمٞم٤مب وظمقف، ًمذًمؽ سم٤مشم٧م اًمّمقر 

ًٞمئ٦م اًمّمقر اعم»اًمٙم٤مريٙم٤مشمػمي٦م اًمٕمٜمٍمي٦م واًمٚم٘مٓم٤مت اإلقمالُمٞم٦م أيمثر اًمّمقر اٟمتِم٤مًرا وذيققًم٤م، ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: ٟمذيمر 

واًمتل ٟمنمت صقًرا ُمًٞمئ٦م ًمٚمرؾمقل ذم ش شمِم٤مرزم إيٌدو»اًمتل ٟمنمهت٤م صحٞمٗم٦م دٟمامريمٞم٦م، صمؿ صحٞمٗم٦م ش ًمٚمرؾمقل

رؾمقم ُمًٞمئ٦م »، وشمٌٕمٝم٤م شآقمتداء قمغم ُم٘مره٤م»م ذم أقم٘م٤مب طم٤مدصم٦م 2415م، صمؿ أقم٤مدت ٟمنمه٤م ُمرة أظمرى ذم 2445

 ش.ًمٚمرؾمقل ذم صحػ أعم٤مٟمٞم٦م وسمريٓم٤مٟمٞم٦م وسمٚمجٞمٙمٞم٦م

ٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ٓ دمد همْم٤مو٦م ذم هن٩م خمتٚمػ اًمًٌؾ ًمٕمرض اإلؾمالم وحتٚمٞمٚمف وشمّمقيره سمِمٙمؾ ُيٕمٚمف وأُم٧ًم أًم٦م اإلقمالُم

وومؼ ـمري٘متٝم٤م، ًمٚم٘مراء واعمِم٤مهديـ اًمٖمرسمٞملم، ومتٙمقٟم٧م ُمـ ضمراء ذًمؽ صقر ُمِمقه٦م قمـ ديٜمٜم٤م، وم٠مصٌحٜم٤م ش ُمٕمرووًم٤م»

ٚمٛملم، وشمٕمٛمؾ قمغم شمِمقيف ٟم٘مرأ وٟمًٛمع أوص٤موًم٤م ومٔمٞمٕم٦م وهتاًم ُمٙمذوسم٦م وأراضمٞمػ خمتٚمٗم٦م شمقضمف ود اإلؾمالم واعمً

ش اإلؾمالُمقومقسمٞم٤م»سمام قمرف سمـ ش خمٞمػ»اًمّمقرة وشمزيٞمػ احل٘م٤مئؼ مم٤م أدى إمم إىمٜم٤مع اإلٟم٤ًمن اًمٖمريب سم٠من اإلؾمالم ديـ 

أن: اعمّمٓمٚمح إيمثر ش ومقسمٞم٤م»، ذم ُم٤مدة 1979ـمٌٕم٦م سمػموت ش قمٚمؿ اًمٜمٗمس»أؾمٕمد زروق ذم ُمقؾمققم٦م /طمٞم٨م ذيمر د

ِم٤مر اإلؾمالم وٟمٗمقذ ىمقشمف اًمديٜمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م واًمٌنمي٦م داظمؾ اعمجتٛمٕم٤مت شمٕمٌػًما قمـ قم٘مدة اخلقف واهلٚمع ُمـ اٟمت

= 
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__________________________ 

اًمٖمرسمٞم٦م، طمٞم٨م شمدل هذه اًمٚمٗمٔم٦م قمغم اخلقف اعمريض واًمره٦ٌم واخلقف اًمال ؿمٕمقري مم٤م شمؿَّ شمرؾمٞمٌف وإؿم٤مقمتف قمـ هذا 

 اًمٌمء.

ؾمتٕمامري، واخلقف ُمـ ويٛمٙمـ إمج٤مل أؾم٤ٌمب شمٗم٤مىمؿ اخلقف ُمـ اإلؾمالم ذم اجلٝمؾ وؾمقء اًمٗمٝمؿ هلذا اًمديـ، واإلرث آ

راجع ] .اإلؾمالم وهمزو اًمٌالد اًمٖمرسمٞم٦م، وىمد شمّمدى هلذه اًمٔم٤مهرة سمٕمض اعمٜمّمٗملماًم٤ًمؾم٦م واحلٙم٤مم ممـ متدد واٟمتِم٤مر 

 :M.Boisard: I’humanisme de - 38 1992 P1’ Islam. Paris Francois Burgat: على سبيل المثاؿ

L’Islam 1998 au Magreb - ed Karthala. 124 P. 

 .[ٖٗٔص ككتاب جوف سيو زيتو، التهديد اإلسالمي خرافة أـ حقيقة. طبعة القاهرة

سمّمقرة ُمتّم٤مقمدة قم٤مًُم٤م سمٕمد  أُم٤م قمغم اعمًتقى اإلىمٚمٞمٛمل واعمحكم: ٟمرى أن اإلقمالم اًمٗمْم٤مئل اًمرؾمٛمل واخل٤مص يتْمخٛمف

قم٤مم، واًم١ًمال اجلدير سم٤معمٜم٤مىمِم٦م: ُم٤م اًمرؾم٤مًم٦م اإلقمالُمٞم٦م اًمتل حتٛمٚمٝم٤م هذه اًمٗمْم٤مئٞم٤مت؟، وُم٤م اًمرصٞمد اًمٗمٙمري واًمث٘م٤مذم 

اًمذي شمًٕمك ًمٜمنمه؟، ٓ ٟمج٤مذم احل٘مٞم٘م٦م إذا ضمزُمٜم٤م أن أهمٚم٥م شمٚمؽ اًم٘مٜمقات حتٛمؾ رؾم٤مًم٦م وٞم٘م٦م ٓ شمتج٤موز اًمٖمٜم٤مء 

الىمٞم٦م، واًمٗمجقر اًمٗمٙمري اعمٕم٤مدي ًمٚمديـ، ًمٙمـ اجلديد ذم هذا اًمٗمْم٤مء اًمٗمٙمري واًمرىمص وإؿم٤مقم٦م اًمرذيٚم٦م إظم

اٟمٓمالق ومْم٤مئٞم٤مت ُمتخّمّم٦م ذم أًمقان ضمديدة ُمـ اإلوم٤ًمد واًمتحريػ ُمٜمٝم٤م: ومْم٤مئٞم٤مت شمٜمّمػمي٦م ُمٍمي٦م وقمرسمٞم٦م، 

وىمٜمقات اًمتل شمتديـ هب٤م وراطم٧م دمٝمر سمٕمدائٝم٤م اًمٕم٘مدي، ش اًمت٘مٞم٦م»وومْم٤مئٞم٤مت ؿمٞمٕمٞم٦م ارشمٗمع صقهت٤م اًمٓم٤مئٗمل، وم٠مؾم٘مٓم٧م 

اًمًحر واًمِمٕمقزة، واًم٘مٜمقات احلقاري٦م اًمتل يدقمٛمٝم٤م أو يٛمٚمٙمٝم٤م يم٤ٌمر رضم٤مل إقمامل اًمٗم٤مؾمديـ وهدومٝم٤م يمن اعمنموع 

اًمذي ش اًمٗمٙمر اًمٕمٍماين اعمت٠مُمرك»أو إن ؿمئ٧م شمًٛمٞمف ش اإلؾمالم اًمقاؾمٓمل»اإلؾمالُمل اًمًٜمل، وىمٜمقات ُم٤م ؾمٛمقه 

 يًٕمك عمًخ اهلقي٦م.

٤ًٌم ؿم٤مىًم٤م، إُمر اًمذي ىمد يْمٓمر ًمٌٕمض اًمٚمجقء إمم أين اًمٓمرق، وسم٤مًمت٤مزم أصٌح أُمر اًمت٘ميص واًمقصقل  إمم صح٦م اخلؼم صٕم

اًمتل ٟمٔمـ أهن٤م ؾمتٜمٝمل اعمِمٙمٚم٦م وشمٕمٓمٞمٜم٤م صح٦م اخلؼم، ٟم٤مدًرا ُم٤م دمد أومٙم٤مًرا سمٜم٤مءة سمؾ قمغم اًمٕمٙمس دمد إرضم٤موًم٤م ويمذسًم٤م 

 ًٓ  ُمـ إؿم٤مقم٤مت وأظم٤ٌمر ُمٗمؼميم٦م.ودم٤مرة ذم اًمٙمالم، إٟمف أُمر ي١مدي سمٜم٤م إمم اهلالك ورواج اًمٗمتـ، عم٤م ومٞمف  ووال

واًمقاىمع أن يمثػًما ُمـ هذه اًمٗمْم٤مئٞم٤مت ذات اًمتقضمٝم٤مت اًمٕمٚمامٟمٞم٦م أصٌح٧م حتٍم ومٙمر اعمِم٤مهد حت٧م هدف ُمؾء قم٘مٚمف 

 ًٓ طمتك يداروا  سم٤مٕيم٤مذي٥م وآؾمتخٗم٤مف سمٕم٘مٚمف، وشمِمٕمر ويم٠مٟمؽ شمرى وؿم٤مًة ُمٗمقهلم سمٙمالم حمٗمقظ يٌدو ًمؽ ُمٕمًق

وأن إومٙم٤مر اًمٌٜم٤مءة ويمؾ رء يتٕمٚمؼ سم٤مإلُي٤مسمٞم٦م  -ظم٤مص٦م-ي يٜمذر سم٤مخلٓمر قمٞمقهبؿ وأظمٓم٤مءهؿ قمغم طم٤ًمسمٜم٤م، إُمر اًمذ

 أصٌح ذم ظمؼم يم٤من.

وأن ُيتٝمد ذم حتٛمؾ اعم١ًموًمٞم٦م سمحًـ اظمتٞم٤مر اعمّمدر اإلقمالُمل ش اًميار»ًمذا ٟمذيمر أظمل اًم٘م٤مرئ أن ي٘م٤مـمع هذه اًم٘مٜمقات 

 اًمنميػ اًمذي يًت٘مل ُمٜمف ُمٕمٚمقُم٤مشمف.

. ذم فمؾ هذه اًمٖمٞم٤مه٥م اعمٔمٚمٛم٦م، ًمزاًُم٤م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمًٕمك ؾمٕمًٞم٤م طمثٞمًث٤م إلُي٤مد سمدائؾ .ُملوٟم٘مقل أيًْم٤م ًمٚمٕم٤مُمٚملم ذم احل٘مؾ اإلؾمال

ُمـ شمٚمؽ إقمالُمٞم٦م ىمقي٦م شمًػم وومؼ خمٓمط ورواي٦م إقمالُمٞم٦م واوح٦م ٟم٤موج٦م قمٍمي٦م ًمتقاضمف ذًمؽ اًمريم٤مم اعمتٝم٤مًمؽ 

= 
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ظمٓمقرة أضمٝمزة اإلقمالم اًمٖمرسمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م ًمؽ قمغم ُم٤م شم٘مدم ُمـ سمٞم٤مٟم٤مت وإطمّم٤مءات شمٌلم  سمٜم٤مءً 

اٟمتنمت إوو٤مع اًمِم٤مذة أٟمف ىمد  –ظم٤مص٦م  -وُمدى أصمره٤م اًم٤ٌمًمغ قمغم اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م وقمغم اًمٜم٤مؿمئ٦م 

واعمزري٦م، واًمتل شمٌٜمك رقم٤ميتٝم٤م وٟمنمه٤م اإلقمالُمٞمقن اًمٕمٚمامٟمٞمقن ودقم٤مة اعمدٟمٞم٦م اعمزقمقُم٦م واًمث٘م٤موم٦م 

 .(1)اًمتٖمريٌٞم٦م، وومٞمام يكم ٟمًتٕمرض هذه اعمْم٤مر

ُمٖم٤ميرة ُمٕمٔمؿ اعمٜم٤مه٩م واًمؼماُم٩م اإلقمالُمٞم٦م ذم اإلقمالم اًمرؾمٛمل أو اخل٤مص ًمروح اإلؾمالم  -1

 .شصقش تسد»وقم٘مٞمدشمف، وشمِمقيف طم٘م٤مئ٘مف، واشم٤ٌمع ؾمٞم٤مؾم٦م 

إصم٤مرة اًمِمٝمقة اجلٜمًٞم٦م قمٜمد ُمِم٤مهدي وُمت٤مسمٕمل اًمؼماُم٩م اإلقمالُمٞم٦م ٓ ؾمٞمام ذم إومالم  -2

 واعمِم٤مهد اًمٖمٜم٤مئٞم٦م.اًمًٞمٜمامئٞم٦م واعمًٚمًالت اًمتٚمٞمٗمزيقٟمٞم٦م واإلقمالٟم٤مت، 

اًمؽمسمٞم٦م اًمتل شم٘مدُمٝم٤م إهة اًمّم٤محل٦م واعمدرؾم٦م  -إٓ ُمـ رطمؿ ريب  - إوم٤ًمد أضمٝمزة اإلقمالم -3

اجل٤مدة ًمألـمٗم٤مل، وذًمؽ ٕن ًمٚم٘مدوات اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م ٟمٗمس اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م واًمت٠مصمػم إيمؼم ذم ٟم٘مؾ 

 اًمًٚمقك اعمٜمحرف وأٟمامـمف.

ذم مجٞمع ُم٤م يٕمرض ذم أضمٝمزة اإلقمالم شم٘مري٤ًٌم سم٨م اًمٖمٜم٤مء اخلٚمٞمع اعم٤مضمـ، واعمقؾمٞم٘مك اعمحرُم٦م  -4

، شاددن ادتَدمة»وُم٤ًميرة  شإٍٓتاح ظذ افًامل ادًاس»و شافسويح ظـ افٍْس»سمحج٦م 

 وإٟمٜم٤م ذم زُمـ احلري٤مت يمؾ هذا أدى إمم اٟمتِم٤مر فم٤مهرة آٟمحالل اخلٚم٘مل.

٘متؾ واًمًٓمق إقمٓم٤مء إـمٗم٤مل صقرة ظم٤مـمئ٦م قمـ طمٞم٤مة اًم٤ٌمًمٖملم، وشمًٝمٞمؾ شمٜمٗمٞمذ قمٛمٚمٞم٤مت اًم -5

__________________________ 

ط. دار اليسر، كما  ٖٔإلى ص ٜٕد/محمد يسرم من ص« الفضائيات اإلسالمية رؤية نقدية»]راجع كتاب  .اًمٗمْم٤مئٞم٤مت اًمرظمٞمّم٦م

ربيع  ٕٚٗالعدد  -ننصح بقراءة مقاؿ: كسائل الدعوة كالتأثير على الجماهير للشيخ/إبراهيم بن عبد العزيز الخميس بمجلة البياف 
  [.ٗٔ، ٖٔ، ٕٔـ صٕٛٓٓهػ، مارس ٜٕٗٔاألكؿ 

وم٘مد اٟمتنمت أضمٝمزة اًمٙمٛمٌٞمقشمر ذم يمؾ ُمٙم٤من، ( يم٤من هذا ذم سمداي٦م فمٝمقر اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م ذم سمالدٟم٤م اعمٍمي٦م، أُم٤م أن 1)

٤ًٌم إمم أيمثر اًمٌٞمقت اعمٍمي٦م، ويمثرت اًمنميم٤مت اعمتخّمّم٦م ذم هذا اعمج٤مل.  وشمٓمقرت صٜم٤مقمتف َوَوصؾ شم٘مري
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 وآهمتّم٤مب واًمتحرش اجلٜمز.

شمّمقير اعمٚمتزُملم سم٤مًمديـ سم٠مهنؿ ]ُمتخٚمٗمقن ورضمٕمٞمقن وضم٤مهٚمقن سم٤مًمقاىمع[، وشمِمقيف صقرة  -6

، وقمٛمالء ًمألضمٝمزة شظِامء شِىة»رُمقز إُم٦م وقمٚمامئٝم٤م ودقم٤مهت٤م ووصٗمٝمؿ سم٠مهنؿ 

اًمت٘مٚمٞمدي٦م اعمٕمتٛمدة آؾمتخؼماشمٞم٦م، ٓ يٗمٝمٛمقن ذم احلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، يًتخدُمقن إؾم٤مًمٞم٥م 

 قمغم اًمٕم٤مـمٗم٦م ٓ اًمٕم٘مؾ.

ظمٚمق ُمٕمٔمؿ وؾم٤مئؾ اإلقمالم ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمؽمسمقي٦م اًمٜم٤مومٕم٦م، واومت٘م٤مد ُمٕم٤ميػم احلٞم٤مدي٦م  -7

 اإلقمالُمٞم٦م، ذم يمثػم ُمـ اإلقمالم اعم٘مروء واعمًٛمقع واعمرئل.

ٞم٦م، شم٠مصمر أيمثر اًمٜم٤مؿمئ٦م واًمِم٤ٌمب سمام يًٛمٕمقٟمف ُمـ قم٤ٌمرات ويمٚمامت ٟم٤مسمٞم٦م وؿمت٤مئؿ، وًمٖم٦م قم٤مُم -8

وقم٤ٌمرات ؾمقىمٞم٦م قمـ ـمريؼ اعمًٚمًالت واًمؼماُم٩م احلقاري٦م طمٞم٨م شمراهؿ ي٘مٚمدون ىم٤مئٚمٝم٤م 

 وحي٤ميمقن وم٤مقمٚمٝم٤م دون إدراٍك عمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وآصم٤مره٤م.

شمزيد أضمٝمزة اإلقمالم ُمـ اًمٜمزقم٦م اًمًٚمٌٞم٦م قمٜمد اعمِم٤مهد، إذ يت٘مٌؾ ُم٤م يٕمرو٦م هذا اجلٝم٤مز دون  -9

 أن يٙمقن ًمف أدٟمك ٟمِم٤مط يذيمر دم٤مه ُم٤م يِم٤مهده ويًٛمٕمف.

سمٕمض أضمٝمزة اإلقمالم اًمتل شمٕمتٛمد قمغم اإلصم٤مرة ٓ اإلٟم٤مرة ؾم٧ٌٌم اًمٙمثػم ُمـ إرضار  -14

شمِمجٞمع إوٓد قمغم مم٤مرؾم٦م اًمزٟم٤م، وشمٕم٤مـمل اعمخدرات، : اجلًٞمٛم٦م، واعمٗم٤مؾمد اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمٜمٝم٤م

سمؾ ىمد وصؾ إُمر إمم طمد شم٘مٚمٞمد إـمٗم٤مل اًمّمٖم٤مر ًمٌٕمض ُم٤م يِم٤مهدوٟمف ُمـ ظمالل أضمٝمزة 

 اٟمؽمٟم٧م(. -دش  -اإلقمالم.. )شمٚمٞمٗمزيقن 

ٟمنم اإلقمالم ًمٌٕمض اعمقاد اإلقمالُمٞم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م أومٙم٤مًرا أو آراء خم٤مًمٗم٦م عمٗم٤مهٞمؿ اًمديـ  -11

اإلؾمالُمل، طمٞم٨م شُمًتٖمؾ سمٕمض اعمًٚمًالت وإومالم ذم ٟمنم وسم٨م هذه إومٙم٤مر وشمروُيٝم٤م 

ف قمغم  سم٤مؾمؿ )طمري٦م اًمٗمٙمر واإلسمداع اًمٗمٜمل(، وُمـ هذه إومٙم٤مر اًمتل حيرص اإلقمالم اعمقضمَّ

إرؾم٤مئٝم٤م ىمْمٞم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م وهل ومّمؾ اًمديـ قمـ طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن، واًمدقمقة إمم اًمتآظمل سملم 

افرؿك »اعمًٚمٛملم واًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد، واًمدقمقة إمم اًمٗمقاطمش اًمٗمٙمري٦م واخلٚم٘مٞم٦م سم٤مؾمؿ 
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 .شوافتّدن واحلداثة

ين أيمثر وؾم٤مئؾ اإلقمالم ٓ ختدم إٓ إقمداء، وذم هذا ي٘مقل اًمٞمٝمقد ذم اًمؼموشمقيمقل اًمث٤م -12

وإدب وافهحاؾة ؿقتان تًِّٔٔتان ـبرتان وشتهبح حُقمتْا مافُة دًيؿ »: قمنم

افهحػ وادجالت، وإذا شّحْا بيٓقر ظؼ جمالت مستَِة، ؾٔجب أن يُقن فْا 

ثالثقن صحٍٔة مَابِٓا، وفـ ٕجًؾ افْاس ينُقن دم شٔىرتْا ظذ هذه افهحػ، وفذا 

بًًوا دم إؾُار وآجتاهات فْحهؾ ظذ ؾسْجًِٓا مـ افْقع افذي يْاؿض بًوف 

ثَتٓؿ، وفْجتذب خهقمْا افذيـ ٓ يتىرق إفٔٓؿ افنؽ دم ؿراءهتا، ؾًَٔقن دم افؼِك 

 .شافذي ٕهبْاه هلؿ، ويٍَدون ـؾ ؿقة ظذ اإلرضار بْا

وىمد أقمرب ىم٤مدة اًمٞمٝمقد قمـ اُمتاليمٝمؿ اًمٗمٕمكم ًمٜم٤مصٞم٦م اًمّمح٤موم٦م ذم اًمٕم٤ممل، وقمـ اؾمتخداُمٝمؿ 

إن افهحاؾة افتل دم أيدي »: ومج٤مء ذم اًمؼموشمقيمقل اًمث٤مين: وٝمؿ وحت٘مٞمؼ ُم٘م٤مصدهؿهل٤م ذم أهمرا

احلُقمات افَائّة هل افَقة افًئّة افتل حيهؾ هبا ظذ تقجٔف افْاس، ؾافهحاؾة تبغ 

ا بغ افٌقؽاء ًٕ .. .ادىافب احلٔقية فِجّٓقر، وتًِـ صُاوى افناـغ، وتقفد افوجر أحٔا

ـٔػ تستًّؾ هذه افَقة بافىريَة افهحٔحة، ؾسَىت دم أيديْا، ؽر أن احلُقمات مل تًرف 

ومـ خالل افهحاؾة أحرزٕا ٍٕقًذا، وبَْٔا ٕحـ وراء افستار، وبٍوؾ افهحاؾة ـّدشْا 

ٍْا افتوحٔة بُثٍر مـ جْسْا، وفُـ ـؾ   ِ افذهب، وفق أن ذفؽ ـٍِْا أهناًرا مـ افدماء، ؾَد ـ

 .(1)شافٔٓقد أمام اهلل توحٔة مـ جإبْا تًادل آًٓؾا مـ ؽر

ًمٞمؾ هن٤مر  ه ُمـ وٛمػم اًمٗمرد اعمًٚمؿ، ويٕمٛمٚمقنإن ه١مٓء هي٤ممجقن اًمديـ، ويٓم٤مًمٌقن سمٛمحق

إلوم٤ًمد قم٘مقل اًمٜم٤مس وأظمالىمٝمؿ، وخيٓمٓمقن ًمٙمل يٜمٖمٛمس اعمًٚمؿ ذم اًمٚمٝمق واًمٚمٕم٥م واًمِمٝمقات 

 واًمِمٌٝم٤مت وذًمؽ قمـ ـمريؼ اإلقمالم سمٙم٤موم٦م أؿمٙم٤مًمف وصقره.

                                                   

 ط. دار اًم٘مٚمؿ. 333، 332قمٌد اًمرمحـ طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين ص/ًمألؾمت٤مذش ُمٙم٤مئد هيقدي٦م»( راضمع يمت٤مب 1)
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شمقطمدت ىمقى اًمنم ُمـ هيقد، وٟمّم٤مرى،  شادجتّع ادسِؿإؾساد »وذم ؾمٌٞمؾ هذه اًمٖم٤مي٦م 

وُم٤مؾمقٟمٞم٦م، وؿمٞمققمٞم٦م، وصٚمٞمٌٞم٦م، وقمٚمامٟمٞم٦م، وًمٞمؼماًمٞم٦م، ومّم٤مرت هذه اًم٘مقى )قمغم ُم٤م سمٞمٜمٝم٤م ُمـ 

اظمتالوم٤مت( ُمتْم٤مومرة ُمتٗم٤ممه٦م ُمتٕم٤موٟم٦م، وىمد وصؾ ه١مٓء إمم حت٘مٞمؼ اًمٙمثػم ُمـ أهداومٝمؿ اخلٌٞمث٦م 

ُمـ ضمٚمدشمٜم٤م، ويتٙمٚمٛمقن سم٠مًمًٜمتٜم٤م، ويٜمتًٌقن إمم وهم٤ميتٝمؿ اًمدٟمٞمئ٦م، طمتك رأيٜم٤م ؿم٤ٌمسًم٤م وؿم٤مسم٤مت 

إؾمالُمٜم٤م، ىمد اٟمٓمٚم٘مقا وراء اًمٖمرائز واًمِمٝمقات، واٟمزًم٘مقا ذم ُمزاًمؼ اًمتحٚمؾ واعمٞمققم٦م واًمت٘مٚمٞمد 

. وأصٌحقا ذم طم٤مًم٦م يرصمك هل٤م ٓ هؿَّ هلؿ وٓ هم٤مي٦م ؾمقى اًمت٘مٚم٥م ذم مح٠مة اًمرذيٚم٦م .إقمٛمك

اإلٟمؽمٟم٧م، أو ُمنطمٞم٦م وم٤مضمرة، أو متثٞمٚمٞم٦م واًمٗم٤مطمِم٦م، وآٟمٍماف إمم ُمِم٤مهدة ومٞمٚمؿ داقمر قمغم 

ُم٤مضمٜم٦م، أو ارشمٞم٤مد ص٤مًم٦م يذسمحقن قمغم أقمت٤مهب٤م ُمٕم٤مين اًمٜمخقة واًمرضمقًم٦م واًمنمف، وهٙمذا 

 (1) يٗمٕمٚمقن..

                                                   

 :اإلقمالُمٞم٦م اًمقؾم٤مئؾ إلصالح اًمٕمٛمٚمٞم٦م احلٚمقل (1)

 : وظريب إشالمل إظالم فهْع اإلشالمٔة، فِبالد ـبر تُتؾ مـ ٓبد -1

: وٟم٘مقل ٟمٜمٌف ٟمحـ وه٤م أقمدائٝمؿ، وخمٓمٓم٤مت ُمٙم٤مئد عمقاضمٝم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سملم اًمقطمدة أمهٞم٦م قمغم ٟمٌٝم٧م أن ؾمٌؼ

ـٌ  طمْم٤مرهت٤م، ضمقاٟم٥م ُمـ قمٔمٞمؿ وضم٤مٟم٥م شم٘مدُمٝم٤م، أؾمس ُمـ أؾم٤مٌس  هق أُم٦م أي ذم قمداداإل إن  ُمـ ىمقي وقمامد ريملم وريم

 قمـ وديٜمٝم٤م، وصم٘م٤مومتٝم٤م هقيتٝم٤م قمغم حت٤مومظ أن اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد قمغم طمتاًم  يم٤من هلذا إُم٦م، هلذه وآزده٤مر اًمت٘مدم أقمٛمدة

 وإؾمالُمٜم٤م، يتقاومؼ إقمالمٍ  ًمقوعِ  قمٛمٚمٞم٦م يمٞمٗمٞم٦م قمـ ًمٚمٌح٨م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ذم اإلقمالم ووزراء اًم٘مرار صٜم٤مع اضمتامع ـمريؼ

ـَ  اإلؾمالم، قمٔمٛم٦م يمٚمف ًمٚمٕم٤ممل شمٌلم صٜم٤مقمٞم٦م وأىمامر ىمٜمقاٍت  ًم٨ٌم آضمتٝم٤مد ويمذا  ُمزاقمؿِ  قمغم ًمٚمرد احلٜمٞمػ اًمديـ هذا وحم٤مؾم

 دُم٤مء ؾمٗمؽ ذم وراهمٌقن ووم٤مؿمٞمقن وُمٕم٘مدون ُمتخٚمٗمقن أشم٤ٌمقمف وأن إره٤مب، ديـ اإلؾمالم سم٠من] اعمٖمرولم سمٕمض

 [.أظمريـ

 يمٚمٛم٦م؟ ًمٜم٤م شمٙمقن ُمتك

 آىمتّم٤مد أن ي٘مٞمٜم٤ًم وًمُٞمٕمٚمؿ ؾمٚمٌٞم٦م، ٟمٔمري٦م ٓ ومٕمٚمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦مٍ  سمحٚمقلٍ  آضمتامقم٤مت هذه سمٕمد اعمجتٛمٕمقن خيرج أن اعمٝمؿ

 سم٤مٓضمتٝم٤مد إٓ ٕقمدائٝم٤م اعمخزي٦م اًمتٌٕمٞم٦م ُمـ حترر أن إُم٦م شمًتٓمٞمع ومٚمـ احلر، اإلقمالم ي١مؾمس أن يًتٓمٞمع اًمذي هق اًم٘مقي

 اًم٘مقي آىمتّم٤مد شم٠مؾمٞمس ُمـ ُمراده٤م إُم٦م إمم وصٚم٧م وم٢مذا اإلؾمالُمٞم٦م، اًمتنميٕم٤مت وومؼ وؾمٚمٞمؿ ىمقي اىمتّم٤مد شم٠مؾمٞمس ذم

 شمٙمقن وًمـ يمٚمٛم٦م، ًمٜم٤م شمٙمقن ومٚمـ.. اعمًٚمؿ اإلقمالم قمٜمٝم٤م ؾمُٞمٕمؼم واًمتل وصم٘م٤مومتٝم٤م يمٚمٛمتٝم٤م ؾمٞمحؽمم يمٚمف اًمٕم٤ممل وم٢من احلر،
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ـْ  اهلل ورطمؿ.. احلر اإلؾمالُمل سم٤مٓىمتّم٤مد إٓ ىمٞمٛم٦م، ًمٙمٚمٛمتٜم٤م  ُمـ اًمٚم٘مٛم٦م شمٙمقن طمتك اًمرأس ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م شمٙمقن ٓ: ]ىم٤مل َُم

 [.اًمٗم٠مس

 : هلؿ ادراد مـ إمة صباب حتذير -1

 ُمـ وؾمٞمٚم٦مٍ  سم٠مي اعمًٚمٛملم، ؿم٤ٌمب إلوم٤ًمد وهن٤مًرا ًمٞماًل  وضمٝمقدهؿ ـم٤مىم٤مهتؿ يٌذًمقن إُم٦م أقمداء ؾمٌؼ أن سمٞمَّٜم٤م أن

 أضمؾ وُمـ رضمقًمتف، و ودي٤مٟمتف هلقيتف وم٤مىمًدا خمٜمًث٤م، اًمِم٤ٌمب هذا خيرج أن قمٜمدهؿ اعمٝمؿ اًمًٌؾ، ُمـ ؾمٌٞمؾٍ  وسم٠مي اًمقؾم٤مئؾ،

 اعمًٚمٛملم؟ ؿم٤ٌمب إوم٤ًمد إمم اًمًٌٞمؾ يمٞمػ يٗمٙمرون سم٤مشمقا اًمٖم٤مي٦م هذه

 ُمّمدًرا ًمف سم٤مًمٜم٦ًٌم شمٙمقن طمتك اعمختٚمٗم٦م، اإلقمالم سمقؾم٤مئؾ اًمِم٤مب رسمط هل وأٟمجحٝم٤م اًمقؾم٤مئؾِ  أهع أن ومقضمدوا

 يمٞمػ يقضمقهن٤م سم٠ميدهيؿ ًمٕم٦ٌم اًمِم٤ٌمب قم٘مقل ص٤مرت اإلقمالم، قمـ اعمًئقًملم هؿ يم٤مٟمقا وعم٤م اًمتٚم٘مل، ُمّم٤مدر ُمـ أؾم٤مؾمٞم ٤م

 !ؿم٤مءوا؟

 وسومٝمؿ اعمًٚمؿ اًمِم٤ٌمب قم٘مقل شمدُمػم هتدف واًمتل اعمقضمٝم٦م اإلقمالُمٞم٦م اًمٖم٤مرات ُمـ -إظمقاين اًمِم٤ٌمب-ومٚمٜمحذر 

 اًمتحٚمؾ قمقاُمؾ وزرع سمٞمٜمٝمؿ، واإلحل٤مد اًمٙمٗمر وإؿم٤مقم٦م وطمدهتؿ، قمغم واًم٘مْم٤مء رؾمقهلؿ، اشم٤ٌمع ذم وشمزهٞمدهؿ ديٜمٝمؿ قمـ

 اعمًٚمٛمقن ي٘مع وسمذًمؽ وذًم٦ٍم، وٕمٍػ  ُمقاـمـ إمم ومٞمٝمؿ واًمٕمزة اًم٘مقة ُمقاـمـ حتقيُؾ  يمٚمف ذًمؽ وومقق صٗمقومٝمؿ، ذم واًمٗم٤ًمد

 .ُم٘مدراهتؿ قمغم واًمًٞمٓمرة صمرواهتؿ، ذم واًمتحٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ، اًمٖمٚم٦ٌم هلؿ وشمٙمقن قمدوهؿ أٟمٞم٤مب سملم ومري٦ًم

  ٕهٔحة مـ صٔخ إزهر* 

 ؿمٞمخ إزهر اًم٤ًمسمؼ اًمِمٞمخ/ ضم٤مد احلؼ قمكم ضم٤مد احلؼ اًم٘م٤مئٛملم قمغم أُمر اإلقمالم ذم سمالدٟم٤م ومٞم٘مقل: يٜمّمح

)ٓسمد ًمقؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمتٜمققم٦م أن شم٤ٌمذ طمق اًرا ضم٤مًدا ُمثٛمًرا سملم يم٤موم٦م اًمتٞم٤مرات وذم يم٤موم٦م اًم٘مْم٤مي٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م 

ل يٛمثٚمٝم٤م اًمتٓمرف واًمٕمٜمػ واإلره٤مب، سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ وآضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واًمديٜمٞم٦م، ُمًٌٍما سم٤معمخ٤مـمر احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمت

 اًمثقب اًمذي يرشمديف، وهؾ هق حمكم أو واومد أو ُمقومد.

وأن شمٙمػَّ وؾم٤مئؾ اإلقمالم قمـ إؿم٤مقم٦م اًمٗمرىم٦م واًمتٜم٤مسمز سم٤مًٕم٘م٤مب وإطم٘م٤مد، وم٢من اًمِم٤ٌمب همض اًم٘مٚم٥م واإله٤مب 

  (.يت٠مصمر سمام ي٘مرأ ويًٛمع ُمـ شم٘م٤مذف سم٤مًمتٝمؿ واًمٓمٕمـ ذم اًمذُمؿ

٤م، وأن شمٙمقن اًمٙمٚمٛم٦م ٤م وؾمٞم٤مؾمٞم  ٤م واضمتامقمٞم  ٤م وصم٘م٤مومٞم  ٙمػ وؾم٤مئؾ اإلقمالم قمـ شم٘مديؿ ُم٤م يي سم٤معمجتٛمع ديٜمٞم  ٓسمد وأن شم

ُمثٛمرة ٓ ُمدُمرة، ومال حيؼ ًمقؾمٞمٚم٦م إقمالُمٞم٦م أن شمٓمٕمـ اعمجتٛمع ذم ديٜمف، أو أن شم٘مقم سمتجريح اعمجتٛمع، وٟمنم اًمٗمقاطمش ُم٤م 

التطرؼ الديني كأبعادق أمنينا »]انظر رسالة  (احل٘م٤مئؼ وشمزيٞمػ اًمت٤مريخ فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ، وازدراء اعمتديٜملم واًمٕمٚمامء، وىمٚم٥م

، ط. كهو ملحق لمجلة األزهر، ضمن بحوث مؤتمر الساعة األمنية تحت ٕٓلفضيلة الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق ص «كسياسينا كاجتماعينا
 القاهرة[. -أكاديمية الشرطة  -المجهر 
 : افْاؾع افبديؾ إفٔؽ -3

 ضم٤مهؾ أمحؼ وصٜمػ ،-ضمؾ ضمالًمف-قم٤مىمؾ ُمتٌع عمقٓه  ُم١مُمـ صٜمػ: صٜمٗم٤من اًمٜم٤مس أن ُيد احلٞم٤مة إمم اًمٜم٤مفمر إن

= 
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 ..هلقاه ُمتٌع

م ىمد اهلل أن اقمٚمؿ أو يمذا، شمٗمٕمؾ وٓ.. اهلل اشمؼ: ًمف ىمٞمؾ إذا ومٝمق.. إول اًمّمٜمػ وم٠مُم٤م  سمٚم٤ًمن ي٘مقل شم٘مرسمف، ومال يمذا طَمرَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقًمف  ويمالم اهلل ًمٙمالم وأـمٕم٧م ؾمٛمٕم٧م: وُم٘م٤مًمف طم٤مًمف

 ُمتٌعٌ  هلقاه، ُمٜم٘م٤مدٌ  ومٝمق ذًمؽ إمم سم٤مإلو٤موم٦م ُيٝمؾ، عم٤م قمدوٌ  قمٜمٞمدٌ  ضم٤مهؾ، أمحٌؼ  صٜمٌػ  ومٝمق.. اًمث٤مين ًمٚمّمٜمػ ظمالوًم٤م* 

٧ْم  أو سم٘مقل، ذيمرشمف إنْ  ومٝمذا.. وُمٚمذاشمف ًمٜمزواشمف  ٓ )هذا: ًمؽ وي٘مقل قمٚمٞمف، اعمٖمٌمِّ  َٟمَٔمر إًمٞمؽ يٜمٔمر شمراه ٟمّمٞمح٦م ًمف وضَمٝمَّ

، واًمٕم٘مُؾ  يتقاومُؼ   .إًمخ(.. اًمٌدائؾ إمم أطمت٤مج أٟم٤م أو شم٘مقل، سمام أؤُمـ ٓ أٟم٤م أو اًمٕمٍميُّ

 ـمٌٞمٕم٦م ذم إصؾ أن ٓؿمؽ: - وسمحٛمده ؾمٌح٤مٟمف - سمف ُمًتٕمٞمٜم٤ًم وم٠مىمقل ٟمّمٞمحتل هلؿ أوضمف.. وأُمث٤مهلؿ ومٝم١مٓء

 اؾمتٕمٛمٚم٧م وإذا وٟمٗمٕم٧م، أوم٤مدت اخلػم ذم اإلقمالم وؾم٤مئؾ اؾمُتٕمٛمٚم٧م وم٢مذا طمديـ، ذو حم٤ميد ؾمالح أٟمف ووؾم٤مئٚمف اإلقمالم

 هذه ُمـ يمثػًما أن سمٕمد صمقرات اًمرسمٞمع اًمٕمريب ي١ميمد -ظم٤مص٦م- ٟمٕمٞمِمف اًمذي احل٤مزم واًمقاىمع وأومًدت، أرضت اًمنم ذم

ًٓ  وشمًتٖمُؾ  شُمًتٕمٛمؾ اًمقؾم٤مئؾ  .ُمٜمٝم٤م اًمٞمًػم اجل٤مٟم٥م ذم إٓ واًم٤ٌمـمِؾ، اًمنم حل٤ًمِب  يم٤مُماًل  اؾمتٖمال

 شمٕم٤مًمٞمؿ ٟمنم ذم وًمقاؾمتٕمٛمؾ وصٖمػمهؿ، يمٌػمهؿ مجٞمًٕم٤م اًمٜم٤مس ٕوم٤مد واحلؼ اخلػم ًمٜمنم اؾمُتٕمٛمؾ ًمق اًمتٚمٗم٤مز: ومٛمثاًل  -

 واخلٚم٘مٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أداب سمٕمض وإسمراز وأسمٓم٤مًمف، اعمًٚمٛملم ًمت٤مريخ اعمنمىم٦م اجلقاٟم٥م وٟمنم اًمّمحٞمح٦م، اإلؾمالم

ف ومٚمق ظمػًما، ًمٙم٤من..[ واًمٖمػمة واًمتْمحٞم٦م، واًمّمؼم، واًمّمدق يم٤مُٕم٤مٟم٦م،]  اعمختٚمٗم٦م سم٠مٟمقاقمف اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ذم اإلقمالم وضمَّ

 إظمرى اًمؽمسمقي٦م اعم١مؾم٤ًمت ُمٕمف شمٕم٤موٟم٧ْم  صمؿ وُيًٛمع ُيٕمرض، ومٞمام اإلؾمالم سمٛمٜمٝم٩م آًمتزام ٟمحق اًمتٚمٗمزيقن رأؾمٝم٤م وقمغم

 اإلقمالم فمؾَّ  إن أُم٤م واطمد، ضمٞمؾ وًمـ يزيد إُمر قمغم ىمّمػم زُمـ ذم اًمدٟمٞم٤م وضمف ًمتٖمػم واعمدرؾم٦م واعمًجد، يم٤مٕهة

 إىمّم٤مء هق اًمقاىمٕمل احلؾ وم٢من هذا إُمقر ُمـ دء إمم أؾمقأ، ٕضمؾ ومتًتٛمر وأومٙم٤مرهؿ وىمٚمقهبؿ اًمٜم٤مس قم٘مقل قمغم ُمًٚمًٓم٤م

  ًمٕمٚمتلم: طمٞم٤مشمٜم٤م، ُمـش  ُمٜمف اًمٗم٤مؾمد

 وهمٗمر مجٞمًٕم٤م اهلل رمحٝمؿ - وسمٜمقا واإلوم٤ًمد اًمٗمتـ أضمٝمزة اىمتٜم٤مء سمحرُم٦م أومتقا زُم٤مٟمٜم٤م ذم اعمٕمتؼميـ اًمٕمٚمؿ أهؾ أن أوهلام:

 اًمؼماُم٩م قمرض ذم اًمتحٙمؿ إُمٙم٤مٟمٞم٦م واؾمتح٤مًم٦م اعمحرُم٤مت، إمم سم٤مًمٜمٔمر اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٙمثػمة اًمنمقمٞم٦م إدًم٦م قمغم ومت٤مواهؿ - هلؿ

 سمحرُم٦م اعمٗمتلم ه١مٓء وُمـ.. إضمٝمزة هذه سم٥ًٌم واًمِمٝمقات اًمِمٌٝم٤مت ومتـ اٟمتِم٤مر قمـ ومْماًل  ُمٜمٝم٤م، اًمْم٤مرة دون اًمٜم٤مومٕم٦م

 ًمٚمٌحقث اًمٕم٤مُم٦م واإلدارة قمثٞمٛملم، اسمـ/اًمِمٞمخ وومْمٞمٚم٦م سم٤مز، اسمـ/اًمِمٞمخ ؾمامطم٦م اًمٗم٤ًمد اإلقمالُمٞم٦م احل٤مًمٞم٦م، أضمٝمزة اىمتٜم٤مء

ؿمٞمخ إزهر اًمراطمؾ، ود/  -اًمًٕمقدي٦م، واًمِمٞمخ/ حمٛمقد ؿمٚمتقت  اًمٕمرسمٞم٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م واإلرؿم٤مد واًمدقمقة وآومت٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م

لشيخ عبد العزيز بن باز لمجموع الفتاكل  ]راجع ؿمٞمخ إزهر اًم٤ًمسمؼ، د/ قمٌد اهلل ٟم٤مصح قمٚمقان -حمٛمد ؾمٞمد ـمٜمٓم٤موي 

 اإلسالمية  مجلة البحوث، كط. مكتبة اإليماف ٕٕأسئلة مهمة للشيخ محمد بن صالح العثيمين صػ، كراجع اء المجتمعأصدقدار ( ط. ٕٜٔ/ٜٔٔ/ٔ)
 .ٙٚ( صػٛٔالبحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد عدد ) ةإلدار

ٜمٙم٤مر إزهر وىمد يمت٥م اًمِمٞمخ/ حمٛمقد ؿمٚمتقت ظمٓم٤مسًم٤م إمم ٟم٤مئ٥م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ٟمنم ذم جمٚم٦م إزهر ضم٤مء ومٞمف: اؾمت

عمِم٤مهد قمرو٧م ذم ومٞمٚمؿ اؾمٛمف )واإؾمالُم٤مه( طمٞم٨م هيقي اعمّمٚمقن إمم اًمًجقد سمٕمد اًمتٙمٌػم )شمٙمٌػمة اإلطمرام( دون 

= 
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 -]انظر مجلة األزهر  ىمراءة أو ريمقع، ومْماًل قمـ ُمِم٤مهد قمرو٧م ًمإلُم٤مم اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم وهق حيي طمٗماًل راىمًّم٤م

 هػ[.ٖٔٛٔعدد ]جمادل اآلخرة 

ؾمٞمد ـمٜمٓم٤موي أن ُمِم٤مهدة اًمؼماُم٩م وإومالم اًمتل يٕمروٝم٤م اًمتٚمٗمزيقن ظمالل ؿمٝمر رُمْم٤من طمرام ذقًم٤م، أومتك د/ حمٛمد و

حكم »هػ.كراجع رسالة: ٖٔٗٔ/ٜ/ٔٔ( ٜٜٔٓ]جريدة الرياض عدد )وًمٞمس هل٤م قمالىم٦م سم٤مًمّمقم ٓطمتقائٝم٤م قمغم اسمتذال يٜمٝمل اهلل قمٜمف

 ط. دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع. ٕٔإلى ص ٗٔصللدكتور/ عبد اهلل ناصح علواف من  «اإلسالـ في كسائل اإلعالـ

أٟمف ٓ سم٠مس سم٤مٟٓمتٗم٤مع سم٠مي وؾمٞمٚم٦م إقمالُمٞم٦م  .. هق.وم٤مئدة: واخلالص٦م: أن طمٙمؿ اإلؾمالم ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمختٚمٗم٦م

ُم٤ٌمطم٦م سمنموط ُمٜمٝم٤م: أٓ شمتْمٛمـ ُمْمٛمقًٟم٤م إحل٤مدًي٤م أو قمٚمامٟمًٞم٤م، أو ًمٞمؼماًمًٞم٤م، أو همػمه٤م ُمـ اعمذاه٥م اًمقوٞمٕم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ذم 

 يمثػم ُمـ أصقهل٤م ًمإلؾمالم.

 يمذًمؽ أٓ شمٙمقن هذه اًمقؾمٞمٚم٦م اإلقمالُمٞم٦م داقمٞم٦م إمم حتٚمؾ ووٞمع، أو إسم٤مطمٞم٦م وم٤مضمرة.

٤ًٌم ُمٜم٤مىمًْم٤م ًمإلؾمالم يمـ )اًمِمٞمققمٞم٦م(، أو هٞمئ٦م شمٜمّمػمي٦م.يمذًمؽ أ  ٓ ختدم ُمذه

 يمذًمؽ أٓ شمثػم ؿمٌٝم٤مت طمقل ٟمٔم٤مم اإلؾمالم، وصمقاسم٧م اعمٚم٦م.

 وأٓ شمِمقه طمْم٤مرة اإلؾمالم، وشم٤مريخ اعمًٚمٛملم.

 [.يمذًمؽ أٓ متس قمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء، وؿمخّمٞم٤مت اًمّمح٤مسم٦م وإئٛم٦م واًمًٚمػ اًمّم٤مًمح

ًٔا  المْا دم هذه إيام.هق واؿع أـثر إظ هذا ٕن: ثإ

 اإلقمالم هذا ُمثؾ أؿم٤مهد سمؾ شم٘مقل: أن وإي٤مك ووم٘مؽ اهلل ًمف، ُم٤م قمغم شمث٧ٌم أن وم٢من اقمت٘مدت ُم٤م ؾمٌؼ وم٠مٟمّمحؽ

ـْ  أيمثر أنَّ  إذ اًمِمٞمٓم٤من طم٤ٌمئؾ ُمـ ومٝمذا ديٜمل، قمغم وأطم٤مومظ  صمؿ إُمر، سمداي٦م ذم وقمٝمدهؿ سمٙمٚمٛمتٝمؿ اًمتزُمقا سم٘مقًمؽ، ىم٤مل َُم

ٌَٝمؿ  اًمّمدور ُمٜمٝمـ شمٙمِمٗم٧م وىمد إومالم، ذم اًمٜم٤ًمء يرى ص٤مر أطمدهؿ إن طمتك أهقاؤهؿ، وهمٚمٌتٝمؿ ؿمٞمٓم٤مهنؿ، هَمَٚم

 ..اًم٘مٚم٥م ذم اإليامن أن واعمٝمؿ صقر جمرد هذه: ي٘مقل ذًمؽ سمٕمد شمراه صمؿ اًمٜمٝمقد، ُمٜمٝمـ وشمٕمرت

 تبٔح افرضورات أن» وًمٜمٕمٚمؿ اًميورة، قمٜمد -شمٕم٤ممم  -سم٤مؾمتخداُمف ومٞمام أسم٤مطمف اهلل  وم٠موصٞمؽ - اإلٟمؽمٟم٧م - قمـ أُم٤م

 وذوضف، ذفؽ بوقابط وفُـ اإلٕسٕت باشتخدام بٖس ؾال ،[إصقل ظِامء ذفؽ ؿرر ـام] بَدرها وتَدر ادحيقرات

 .وأثام بادًايص ؾٔبقء احلرام، دم  ادستخدم يَع ٓ حتك

دُّ  ؾٓق افُّبٔقتر، جٓاز ؾٓق( افدش افٍٔديق - افتٍِاز) ظـ افبديؾ وأما ًَ  وافتل افْاؾًة، افتَدمٔة إجٓزة مـ ُي

افٌراء،  افؼيًة بٖحُام وافتزامف ادستخدم، ديإة إػ ـِف ذفؽ ومرد.. ؾٔٓا ُيًرض ؾٔام يتحُؿ أن ؾرد ـؾ يستىٔع

« المتهم األكؿ.. التلفزيوف»راجع رسالة ] احلرام مـ جمتًّاتْا يىٓر أن أشٖل واهلل ومراؿبتف هلل تًاػ دم افرس وافًِـ

، كننصح للتوسع بمراجعة رسالة دكتوراق بعنواف " برامج القنوات اإلمارات[ -بالشارقة  . ط. مكتبة الصحابة٘ٗ، صػٗٗصػ للشيخ/كحيد بالي
الفضائية اإلسالمية كضوابطها الشرعية" د/ سامي بن خالد الحمود، ط.مكتبة الرشد، ككتاب األحكاـ الفقهية لإلعالـ اإللكتركني د/ ياسر 

 كتاب االعتداء اإللكتركني د/ عبد العزيز الشبل، ط.كنوز إشبيلية.  الفقي، ط.دار اليسر، ك
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 نصائح

مو إن شمتنب إكٌوء قمـ فمفقر اًمـتقجي اًمـفوئقي ًمطالب اًمثوكقيي 

 اًمعومي وإزهريي إٓ ودمد أكف يًقد اوطراب وىمؾؼ سموًمغ ذم اًمٌققت.

وشمغؾى احلػمة واًمػزع قمغم إومئدة، ويصوب اًمطوًمى سمحوًمي مـ 

 .اهلؾع اًمـػز

هبذه افـصوئح اخلوصي بـ )فقؾي  -أخل افطوفى-أكصحؽ فذا 

 افـتقجي(.

: اؾمتعـ سموهلل قمغم كػًؽ ومـ طمقًمؽ. ًٓ  أو

 صموكًقو: قمش ًمقؾتؽ سمشؽؾ قمودي ىمدر آؾمتطوقمي.

 صموًمًثو: ىمٌؾ اًمـقم: شمقول وىمؿ ًمؾصالة )يمون اًمـٌل إذا طمزسمف أمر ومزع إمم اًمصالة(.

 وضموة ًمرسمؽ.راسمًعو: أيمثر مـ اًمدقموء واًمتيع واعمـ

و: كؿ وٓ شمًفر، وشمؽؾػ ذًمؽ. ًً  ظموم

 ؾمودؾًمو: ىمؿ مٌؽًرا ًمصالة اًمػجر، وأىمؿ اًمصالة ذم اعمًجد مجوقمي.

وموؾمتعـ سموهلل،  «اإلكسكً»ؾموسمًعو: إذا قمؾؿً سمظفقر اًمـتقجي قمغم اًمشٌؽي اًمعـؽٌقشمقي 

واسمحٌ قمـفو، وىمٌؾ فمفقرهو وأصمـوء اًمٌحٌ قمـفو، وسمعد فمفقرهو وملكصحؽ سمدوام اًمذيمر 

 اًمدقموء واحلؿد.و

صمومـًو: إذا فمفرت اًمـتقجي وموؾمجد ؾمجدة ؿمؽر، وارض سمؼضوء اهلل وىمدره، وامحده قمغم 

اًمعؾقؿ سمام  -ؾمٌحوكف-يمؾ طمول، وإيوك واًمتًخط أو إؾموءة اًمظـ سمرسمؽ وظموًمؼؽ ومفق 

 يصؾحؽ.

 شموؾمًعو: اطمذر احلًد أو احلؼد أو اًمتشػل أو آكتؼوص مـ إظمقاكؽ وروموىمؽ.

أن كتقجي اًمثوكقيي اًمعومي ًمقًً هنويي اًمعومل، ومآٓهتو ًمقًً إمم اجلـي  قموًذا: يمـ قمغم يؼلم
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 أو اًمـور.

 اعمفؿ أن شمقومؼ ذم اظمتقوراشمؽ ًمؾؽؾقي )اًمتل شمتقاومؼ مع أهداومؽ ومققًمؽ وىمدراشمؽ(

 وإهؿ: أن شمـجح ذم طمقوشمؽ اجلومعقي.

 وإظمطر: أن شمقومؼ ذم طمقوشمؽ اًمدكقو، ًمتؽقن اًمدكقو مزرقمي ًممظمرة.

 

 ا: رشوفي ظوجؾي مـ اهلل فؽؾ ضالب ادرحؾي افثوكقيي.وأخرً 

 

 ًمؽؾ ـموًمى يمون اًمتػقق أهؿ آموًمف ذم احلقوة.* 

ًمؽؾ مـ اقمتؼد أن حتصقؾ جمؿقع معلم هق ؾمٌقؾ اًمـجوة، وأن مو ؾمقى ذًمؽ هق * 

 اًمػشؾ وهنويي احلقوة.

جمؿققمي مـ اًمغشوؿملم، وأهنؿ قمـ زمالئف أهنؿ ٓ زال يردد  طموىمدإمم يمؾ ـموًمى * 

 وصؾقا إمم مو وصؾقا إًمقف سموًمقؾموـمي واًمرؿمووي.

أىمقل ًمؽ: يمالمؽ هذا يعؼم قمـ طموًمي مـ وعػ اإليامن، وىمؾي اًمقؼلم، واحلؼد اًمعـقػ * 

 اعمصحقب سموًمغؾ واًمضغقـي ويمراهقي اخلػم ًمؾـوس.

عموذا ٓ شمممـ سمؼضوء اهلل وىمدره )ظمػمه وذه( سمعد أظمذك سمؽؾ إؾمٌوب اًمنمقمقي * 

 واًمؽقكقي اعمؿؽـي؟

 عموذا شمًتؽثر ومضؾ اهلل قمغم زمقؾؽ، وعمو شمعتؼم أن شمػقىمف قمؾقؽ حمض صدومي؟!* 

وعموذا شمػؽمض أن شمػقىمف قمؾقؽ ذم اعمجؿقع اًمؽكم أصاًل يعـل أكف ظمػم مـؽ ذم يمؾ * 

 رء؟!

مـ زاويي أظمرى عموذا ٓ شمـظر سمـػس اعمـطؼ ًمـػًؽ قمـدمو شمتػقق قمغم أظمريـ، وعمو * 

 طمؼؽ سمعض هذه إوصوف؟!شمؽود متقت همقًظو ًمق ىمقؾ ذم 
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ًٓ حمرضًمو: عمو ٓ شمشعر سمـػس احلؿقي وآؾمتثورة قمـدمو دمد مـ *  صمؿ دقمـل أؾملًمؽ ؾمما

 ؟!-يماًم ويمقًػو  -شمػقق قمؾقؽ ذم ديـؽ شمػقىًمو طمؼقؼًقو يػقق هذا سمؿرات 

عموذا ٓ شمػفؿ أن هذه اًمـتقجي مشفد مرطمكم ذم طمقوة يمؾ مـو، وأهنو ًمقًً اعمطوف، وأن * 

 قفو ًمقس هنوئًقو وٓ دًمقاًل قمغم اًمػالح إسمدي؟اًمـجوح وم

 عمو ٓ شمدرك أن هذه أىمدار ىمدرهو اهلل قمغم اجلؿقع مـ ىمٌؾ ظمؾؼفؿ ذم سمطقن أمفوهتؿ؟!* 

عمو ٓ شمػفؿ أن اخلػم يمؾ اخلػم هق مو ىمضوه اهلل ًمؽ وًمزمالئؽ، سمنمط اًمروو مـؽ * 

 واًمشؽر مـفؿ؟!

ًخط؟، وعمو شمتعومؾ مع كجوطموت اًمـوس عموذا شمتعومؾ مع أىمدار اهلل سمـػًقي اعمت* 

 وإكجوزاهتؿ سمـػًقي احلوىمد؟!

عمو شمًقئ اًمظـ سمرسمؽ وحتًـ اًمظـ سمـػًؽ، وشمؼقل متٌجًحو متًخًطو: أكو أؾمتحؼ أيمثر * 

 -مـ ذًمؽ، وًمؼد فمؾؿً ذم اًمتؼققؿ أو رصد اًمدرضموت )وىمد يؽقن هذا صحقًحو( 

 ع اًمػالين؟!وًمؽـؽ شمقىمـ أكؽ مل شمٌذل مـ اجلفد مو شمًتحؼ سمف اعمجؿق

 -يو أخل افؽريؿ-

 ىمدرك ىمد طمصؾً قمؾقف، وًمعؾَّ طمؽؿي شمؼدير اهلل هلذا اًمؼدر شمتضح ًمؽ ومقام سمعد، وقمغم يمؾ  

، وأسمنم -إن يمون ًمديؽ ضمديي-إن يموكً ًمؽ مظؾؿي متقؼـي، ومطريؼ اًمتظؾؿ مـ اًمثوكقيي مػتقح 

 طمؼؽ، صمؿ ومؼد طمصؾ سمف أكوس قمغم طمؼقىمفؿ، وموؾمؾؽ هذا اًمًٌقؾ وظمذ سملؾمٌوب اًمقصقل إمم

ـْ هق دوكؽ، وامحد اهلل  سمعد ذًمؽ ارض سمـصقٌؽ، وٓ شمـظر إمم مـ هق ومقىمؽ، سمؾ اكظر إمم َم

 شمعومم.

 -وأخًرا:-

يو أهيو اًمػرح اًمػخقر سمدرضموشمؽ .. إيوك واًمعجى اعمفؾؽ، واًمػخر اعممدي ًمؾؽؼم 

ٻ ٻ ﴿ )اًمتًخط قمغم أظمٌور اهلل(  واًمغرور، واطمذر أن يؽقن ًمًون طموًمؽ أو مؼوًمؽ
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 .[78]اًمؼصص: ﴾ٻ پٻ 

 ويو أهيو اًمشويمل اًمٌويمل اعمتًخط قمغم اهلل.

يو أهيو اعمؽتئى، ويو مـ شمػؽر ذم آكتحور واًمتخؾص مـ طمقوشمؽ، )رهمؿ أن هذا مـ أيمؼم 

 اًمؽٌوئر، وأومظع اًمػظوئع(.

 يو مـ شمظـ سموهلل فمـ اًمًقء سمًٌى جمؿققمؽ ذم دراؾمي مًتفؾؽي ًمؾعؿر سمال وموئدة.

 أىمقل ًمؽ أسمنم

 ً طمًقو ذم دار احلقوة اًمدكقو، وملقمد، وأشمؼـ، وارض، وؾمتؽقن قموىمٌتؽ إمم ظمػم.ومنكؽ ٓ زًم

يٌؼك و هيًعو وشمذيمر: يو دائؿ اًمشؽقى أن يمؾ هذه إمقر زوسمعي ذم ومـجون، ؾمتذهى

 قمؾقؽ إن اومؽميً أو يمذسمً أو طمتك طمًدت أطمٍد مـ زمالئؽ. ، واإلصمؿ، واًمعوراًمقزر

شمعش أسمد اًمدهر ؾمعقًدا، وشمذيمر ضمقًدا ومضؾ اهلل وموؾمتعـ سموهلل، وارَض سمف، وارَض سملىمداره 

 قمؾقؽ فموهًرا وسموـمـًو.

 .-ظمصقًصو-، وكعؿي احلقوة سموإلؾمالم -قمؿقًمو-ومومحد اهلل قمغم كعؿف 

 وىمؾ: اًمؾفؿ ينر زم أمري ذم اعمراطمؾ اًمؼودمي مـ طمقويت.

 )ؿبؾ اختقور افؽؾقي... موذا تػعؾ(؟ 

 .. اهلل ذم أظمل

 لكًوم طمقوشمؽ، مراطمؾ مـ ضمديدة رطمؾيمو متؼدمي، ؾؿقيقم مرطمؾي قمغم ؼٌؾم أكً هو *

 وآؾمتشورة احلؽؿي مـ اعمزيد إمم حيتوج يمام اًمتلين، مـ يمثػم إمم حيتوج قمًػم اظمتقور قمغم مؼٌٌؾ 

 أضمؾ مـ ًمؽؾرقتؽ، ظمتقورك ا قمغم ؾمُتٌـك اعمًتؼٌؾ ذم واًمعؿؾقي اًمعؾؿقي طمقوشمؽ وأن -  ظموصي -

 واًمتل واًمػالح، واًمؼميمي اخلػم ومػوشمقح اًمـجوح هارأ سمتذيمر - اهلل ذم أظمل - أوصقؽ ذًمؽ

 ًمتخدم ومقفو شمدرس أن حتى اًمتل ًمؾؽؾقي اًمدىمقؼ آظمتقور قمغم شمعومم اهلل شمقومقؼ سمعد شمعقـؽ

 .وقمشػمشمؽ أهؾؽ وشمًعد أمتؽ، وًمتـػع ديـؽ،
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 مفاتيح النجاح

 : افـجوح كعؿي ظذ تعوػ اهلل محد -1

ف اًمعٌد حيؿد أن أمجؾ ومام  إذا - ؾمقام وٓ - وشمعومم ؾمٌحوكف هبو قمؾقف يؿتـ كعؿي يمؾ قمغم رسمَّ

ًٌّو رهبؿ حيٌقن اًمذيـ اخلُؾَّص اعمممـلم مـ يمون پ پ  ﴿: اًمتـزيؾ حمؽؿ ذم شمعومم ىمول. مجًّو طم

 وىمول ،[111: اإلهاء] ﴾ڻ ۀ ۀ ﴿: شمعومم وىمول ،[2: اًمػوحتي] ﴾ پ پ ڀ

 وىمول ،[11: يقكس] ﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿: شمعومم

 ،[43: إقمراف] ﴾ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿: شمعومم

 احلؿد: ىمول قمطس إذا اًمعوـمس ومنن ؿمويمر: يمؾ  يمؾؿي ومفل يمذًمؽ  مممـ، يمؾ يمؾؿي هلل وموحلؿد

 هلل، احلؿد ؾؾقؼؾ أحدـؿ ظطس إذا»: ىمول أكفط اًمـٌل  قمـ  هريرة أيب طمديٌ ذم يمام هلل،

 ويصؾح اهلل هيديؽؿ: ؾؾقؼؾ اهلل يرمحؽ: فف ؿول ؾنذا اهلل، يرمحؽ: صوحبف أو أخقه فف وفقؼؾ

 اخلدري ؾمعقد أيب طمديٌ ذم يمام حيٌفو: رؤيو رأى إذا اًمشخص يؼقهلو احلؿد ويمؾؿي ،(1)«بوفؽؿ

 ظؾقفو اهلل ؾؾقحؿد اهلل مـ هل ؾنكام حيبفو رؤيو أحدـؿ رأى إذا»: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصاًمـٌل  ؾمؿع أكف 

ث  - إطمقال يمؾ ذم - شمعومم - اهلل محد اؾمتحٌوب قمغم يدل وممو سمؾ ،(2)احلديٌ ..«هبو وفُقحدِّ

 إن» :ط اهلل رؾمقل ىمول: ىمول  موًمؽ سمـ أكس طمديٌ واًمنماب اًمطعوم ذم قمـد -ظموصي

هذه  ،(3)«ظؾقفو ؾقحؿد افؼبي ويؼب ظؾقفو، ؾقحؿده إـؾي يلـؾ افعبد ظـ فرىض اهلل

ؾمٌحوكف  اخلوًمؼ بًمؾرر  احلؿد كعؿي أقمظؿ ومام.. أطمقاًمف ؾموئر ذم اإلكًون يؼقهلو اًمؽؾؿي اعمٌوريمي

                                                           
 (.7/125) اًمٌخوري رواه( 1)

 (.4/1772) ومًؾؿ ،(3/171)اًمٌخوري رواه( 2)

 (.273) مًؾؿ( 3)
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 .وشمعومم!!

ـْ  در وهلل  :ىمول َم

 ُد ؿْ احلَ  َؽ فَ  ِل قْ ؿَ  امءِ عْ افـ   ؿِ ظَ ظْ أَ  ـْ مِ وَ  *** يٍ ؿَ عْ كَ  ؾِّ ـُ  َذ ظَ  بِّ رَ  يو ُد ؿْ احَل  َؽ فَ 

 !احلؿد؟ معـك مو

 اًمشؽر أي: «هلل احلؿد» ومعـك: -شمعومم اهلل رمحف - اًمطؼمي ضمرير اسمـ اإلموم ىمول -

 أكعؿ وسمام ظمؾؼف، مـ سَمَرأَ  مو يمؾ ودون دوكف، مـ ُيعٌد مو ؾموئر دون -صمـوؤه ضَمؾَّ  - هلل ظموًمًصو

 ًمطوقمتف، أٓت شمصحقح ذم أطمد، سمعدهو حيقط وٓ اًمعدد، حُيصقفو ٓ اًمتل اًمـرعؿ مـ قمٌوده قمغم

 وهمذاهؿ اًمرزق، مـ دكقوهؿ ذم هلؿ سمًط مو مع ومرائضف، ٕداء اعمؽؾَّػلم أضمًوم ضمقارح ومتؽلم

 مـ إًمقف، ودقموهؿ قمؾقف كٌففؿ مو ومع قمؾقف، ذًمؽ مـفؿ اؾمتحؼوق همػم مـ ش،اًمعق كعقؿ مـ

ًٓ  يمؾف ذًمؽ قمغم احلؿد ومؾرسمـو. اعمؼقؿ اًمـعقؿ ذم اعمؼوم دار ذم اخلؾقد دوام إمم اعممديي إؾمٌوب  أو

 .(1)وآظمًرا

 اًمػضؾ سملم اًمدائرة وسملومعوًمف اًمؽامل، سمصػوت اهلل قمغم اًمثـوء هق: هلل احلؿد إن وىمقؾ -

 .(2)اًمقضمقه سمجؿقع اًمؽومؾ احلؿد ومؾؾف ًمعدل،وا

 سمؾ وومؼط: اًمثـوء معـوه ًمقس احلؿد أن: شمعومم اهلل رمحف - قمثقؿلم اسمـ اًمشقخ وأووف -

 أيب سمحديٌ اًمشقخ اؾمتدل صمؿ ،(3)واًمتعظقؿ اعمحٌي مع سموًمؽامل اعمحؿقد وصػ هق: احلؿد

 .(4)...«كصػغ ظبدي وبغ بقـل افصالة ؿسؿً»: قمز وضمؾ اهلل ىمول :ىمول:  هريرة

                                                           
 اعمعورف دار. ط(. 1/135) اإلموم/ حمؿد سمـ ضمرير اًمطؼمي سمتػًػم اعمًؿك اًمؼرآن، شملويؾ قمـ اًمٌقون راضمع: ضمومع( 1)

 .سمؿٍم

 .اًمـفك أومم مؽتٌي. ط ،(39) اًمًعدي كوس سمـ اًمرمحـ قمٌد/ًمؾشقخ اًمؼرآن، شمػًػم ذم اًمرمحـ اًمؽريؿ شمقًػم( 2)

 .سمتٍمف. اًمػالح دار. ط 68صـ ،67صـ -شمعومم اهلل رمحف - قمثقؿلم اسمـ/ًمؾشقخ اًمًػوريـقي، اًمعؼقدة حذ( 3)

 .مًؾؿ رواه( 4)
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 افرحقؿ، افرمحـ: ؿول ؾنذا ظبدي، محدين: ؿول هلل، احلؿد ؿول ؾنذا»: ىمقًمف اًمدًٓمي ووضمف -

َق  ...«ظبدي ظع   أثـك: ؿول  .واًمثـوء احلؿد سملم وَمَػرَّ

 احلؿد سملن واقمؾؿ وؿمؽره، رسمؽ محد مـ ومليمثر ومضؾف: ومدى احلؿد، معـك قمؾؿً ومنذا

 ..فامصوطمٌ قمؾقفو ُيغٌط كعؿتون واًمشؽر

 !واًمشؽر؟ احلؿد سملم ومورق هـوك هؾ :اًمشوب أظمل - ذهـؽ قمغم ؾممال يطرأ وهـو* 

 قمغم صمـوء واًمشؽر إطمًون، ؾموسمؼي همػم مـ اعمؿدوح قمغم صمـوء وموحلؿد.. كعؿ: * واجلقاب

 اًمشؽر ويؽقن ىمدمـو، مو قمغم( سموًمؼقل) احلؿد ويؽقن اإلطمًون، مـ وأقمطك أومم سمام اعمشؽقر

 .(1)اًمشؽر مـ أقمؿ احلؿد يؽقن ذًمؽ وقمغم ريمون،وإ واًمؾًون سموجلـون

 احلؿد أن: شمعومم اهلل رمحف - شمقؿقي اسمـ اإلؾمالم ؿمقخ قمـ كؼاًل  اهلودي، قمٌد اسمـ وذيمر -

 قمغم إٓ يؽقن ٓ واًمشؽر اًمصػوت، مجقع قمغم يؽقن ومنن قمؾقفو، يؼع اًمتل أؾمٌوسمف ضمفي مـ أقمؿ  

 واحلؿد واًمؼقل، سموًمػعؾ سموٓقمتؼود نيؽق ومنكف يؼع، سمف مو ضمفي مـ أقمؿ واًمشؽر اإلطمًون،

 .(2)سموٓقمتؼود أو سموًمؼقل أو سموًمػعؾ يؽقن

 وسموٕظمص أداب، مـظقمي قمغم شمعؾقؼف ذم اًمًػوريـل/اًمشقخ ىمول اًمؼقل هذا وسمـحق -

 ..اًمـوفمؿ ىمقل قمغم شمعؾقؼف ذم

ًُ  مو اإليمرام ذي سمحؿدك دِ  سمغػم شمرى يمام يمثػًما             اسمتدى ُدم  (1)،(3)حَتد 

                                                           
اهلدى  مؽتٌي. ط(1/39) اًمعدوي سمـ مصطػك/اهلل قمٌد أيب ًمؾشقخ اًمتـزيؾ )شمػًػم ؾمقرة اًمٌؼرة(، ًمتلويؾ اًمتًفقؾ( 1)

 .سمؿقً همؿر

 دار. ط ،112صـ اهلودي، قمٌد سمـ أمحد سمـ حمؿد/اهلل قمٌد ٕيب شمقؿقي، اسمـ الماإلؾم ؿمقخ مـوىمى ذم اًمدريي اًمعؼقد( 2)

 .واًمـنم ًمؾطٌوقمي احلديثقي اًمػوروق

 -سمؿؽي احلؽقمي مؽتٌي. ط ،(1/18) اًمًػوريـل حمؿد/ًمؾشقخ أداب، مـظقمي ذح إًمٌوب همذاء: راضمع( 3)

 .اهلل ذومفو
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 اًمتػقق كعؿي - وظموصي كعؿف، قمغم شمعومم اهلل محد سمدوام - اًمشوب أظمل - وملوصقَؽ  -

 - اعمـعؿ سمشؽر إَّٓ  يؽقن ٓ اًمـعؿ دوام أن - اًمؽريؿ إخ أهيو - وًمتعؾؿ واًمًداد، واًمتؿقز

 .وشمعومم ؾمٌحوكف

 رأم ظذ تعقـؽ افتل افدراشي اختقور دم افصقاب يؾفؿؽ أن إفقف وترضع ربؽ إػ اجلل -2

 وإظمالص اهلل، إمم اًمتقضمف سمصدق إَّٓ  - أقمؾؿ شمعومم واهلل - يؽقن ٓ وهذا ،ودكقوك ديـؽ

 اهلل إمم اًمؾجقء ذم اًمصدق قمالموت وأضمؾ وأرومع أؾمؿك مـ وًمعؾَّ  -ؾمٌحوكف - إًمقف اًمتؼرب

 .(2)«آشتخورة صالة»

 صالة االستخارة

 ويمقػ اًمصالة؟، هذه غمشُمص وعموذا آؾمتخورة؟، سمصالة اعمؼصقد ومو: ىموئؾ يؼقل ىمد* 

 هذه صمؿرات هل ومو اًمصؾقات؟، يمٌؼقي هل أم هبو ظموص ومؼف هلو وهؾ اًمصالة؟، هذه شممدي

 اًمصالة؟ هذه سمعد ؿمقًئو اعمًؾؿ يػعؾ وهؾ اًمصالة؟

 :شمعومم سموهلل ومًتعقـً  أىمقل.. إؾمئؾي هذه يمؾ ـقم وًمإلضموسمي

 وهق اًمٌمء، ذم ػِمةاخلَ  ـمؾى: شمعـل اًمؾغي ذم آؾمتخورة أن - اًمشوب أظمل - اقمؾؿ* 

_________________________ 
 ًمؼقل احلؽؿ، مـ اًمعرب سمؾغوت اعمعرومي أهؾ سملم متوكع ٓ أكف :اًمطؼمي ضمرير سمـ حمؿد. ضمعػر أسمق ذيمر وىمد هذا( 1)

ـَ  ومؼد سموًمصحي، ،«صؽًرا هلل احلؿد»: اًمؼوئؾ ٌَـَقـّ  ذم سمف ُيـطؼ ىمد هلل احلؿد أن - صحقًحو مجقعفؿ قمـد ذًمؽ يمون إذا - شَمـ

 هلل حلؿدا» ُيؼول أن ضموز عمو يمذًمؽ، يؽـ مل ًمق ذًمؽ ٕن احلؿد: مقوع يقوع ىمد اًمشؽر وأن اًمشؽر، مقوع

رَ ..«هلل احلؿد» اًمؼوئؾ ىمقل مـ ومقًتخرج ،«صؽًرا  أن ظمطل يمون احلؿد، سمؿعـك يؽـ مل ًمق اًمشؽر ٕن أؿمُؽُر:: مَصدَّ

ر  مو واعمػنيـ اًمعؾامء مـ يمثػم كؼد وًمؽـ ،(138صـ/1) اًمتػًػم راضمعش ًمػظف وهمػم معـوه همػمُ  احلؿد مـ ُيَصدَّ

 ممًمًػو شمقؿقي اسمـ اإلؾمالم ؿمقخ صـػ طمقٌ شمقؿقي، اسمـ اإلؾمالم ؿمقخ -ظموصي شمعومم، اهلل رمحف - اًمطؼمي إًمقف ذهى

اًمػتووى،  جمؿقع ذم اًمـؼطي هذه طمقل اإلؾمالم ؿمقخ يمالم راضمع «وافشؽر احلؿد» سملم اًمدىمقؼ اًمتػريؼ ذم ظموًصو

ـْ أراد اًمتقؾمع ذم هذه اعمًلًمي  .ومؾػماضمعف َم

 .سموعمـصقرة اإليامن مؽتٌي. ط ،43صـ سمققمل سمـ حمؿد/ًمؾشقخ مفجقرة، صؾقات: سمحٌ راضمع( 2)
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 .ًمؽ ظمػم هق مو أقمطوك أي: ًمؽ اهلل وظَمورَ  ًمؽ، ََيِرْ  اهلل اؾمتخر: ُيؼول مـف، اؾمتػعول

 .(1)ومقف اخلػمة زم واضمعؾ إمريـ، أصؾح زم اظمؽم: أي زم، ظِمرْ  اًمؾفؿ: آؾمتخورة دقموء * ومـف

 همػم مـ ريمعتلم صالة قمؼى اعمًؾؿ سمف يدقمق خمصقص دقموء: هل «رشًظو» وآؾمتخورة

 .اًمطريؼلم أىمقم إمم سمقده ويلظمذ اًمـجديـ، ظمػم إمم ًمقفديف اهلل اعمًتخػم ومقف يًتؾفؿ اًمػريضي،

وىمد أمجع اًمعؾامء : منموقمي آؾمتخورة أن - عمراوقف وإيوك اهلل وومؼـل -وموقمؾؿ - يمذًمؽ

إصمٌوهتو مـفو طمديٌ ضموسمر، وطمديٌ اسمـ مًعقد قمـد  ذم وردت أطموديٌ قمغم منموقمقتفو ًمعدة

ين واسمـ طمٌون واحلويمؿ، وطمديٌ أيب ؾمعقد وأيب هريرة أظمرضمفام سمـ طمٌون ذم صحقحف، اًمطؼما

وطمديٌ اسمـ قمؿر واسمـ قمٌوس طمديٌ واطمد أظمرضمف اًمطؼماين وًمقس ذم رء مـ هذه 

اـتؿ اخلطبي وتقضل » «أيب أيقب»إطموديٌ ذيمر اًمصالة ؾمقى طمديٌ ضموسمر، إٓ أن ًمػظ 

 ومال ًمتؼقد سمريمعتلم ظموص سمحديٌ ضموسمر وقمؾقفومو «ؾلحسـ افقضقء، ثؿ صؾ مو ـتى اهلل فؽ

 أهؾ مـ أطمد يؼؾ ومل اعمًتحٌي، اًمًــ مـ ؾمـي وهل منموقمقتفو، ذم اًمعؾؿ أهؾ سملم ظمالف

 ..(2)أقمؾؿ واهلل سمقضمقهبو، اًمعؾؿ

 !دوذا؟ آشتخورة صالة

 ٓ اًمعٌد إذ.. وخوفؼف بربف افعبد إيامن صدق ظذ افظوهرة افدٓئؾ مـ آشتخورة ٕن -1

 ًمف سملن ضموزًمو إيامًكو مممـ وهق إٓ إمقر مـ ًمف يعرض ومقام رسمف اؾمتخورة إمم ػزعي

وًمو موًمًؽو رسًمو  ويمؾ كؼص، يمؾ قمـ مــزًهو اًمؽامل، سمصػوت َمترصًػو اًمؽقن، ذم متٍمر

 .وظموًمؼف ًمرسمف اًمعٌد اؾمتخورة أصمـوء ذم وووقح سمجالء يظفر هذا

                                                           
 إصمػم، ٓسمـ وإصمر[ احلديٌ همريى ذم ]اًمـفويي أيًضو وراضمع طمقون، أيب دار. ط ،(14/281) اًمٌوري ومتح راضمع( 1)

 .اجلقزي اسمـ دار. ط ،291صـ

ومفق طمديٌ سموـمؾ ٓ أصؾ ًمف .. أظمرضمف اسمـ اًمًـل  «إذا مهؿً بلمر ؾوشتخر ربؽ ؾقف شبع مرات»( أمو طمديٌ 2)

 (.1/21( وؾمـده واٍه، واكظر اعمقزان )613)
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 يمامًمف سمصػوت واإلىمرار ؾمٌحوكف، - اهلل سمقضمقد اإلىمرار شمتضؿـ وموٓؾمتخورة يمذًمؽ -

 سمف، وآؾمتعوكي إًمقف، إمر وشمػقيض سمرسمقسمقتف، واإلىمرار واإلرادة، واًمؼدرة اًمعؾؿ يمامل: مثؾ

 اًمعٌد واقمؽماف سمف، إٓ واًمؼقة احلقل مـ واًمتؼمى كػًف قمفدة مـ واخلروج قمؾقف، واًمتقيمؾ

 ووموـمره وًمقرف سمقد يمؾف ذًمؽ وأن هلو، وإرادشمف قمؾقفو وىمدرشمف كػًف سمؿصؾحف قمؾؿف قمـ سمعجزه

 .(1)احلؼ وإهلف

 قمؾؿٍ  مـ أوشمك مفام اإلكًون أن افزيي فرب فؾعبقديي حتؼقؼ ؾقفو ؾوٓشتخورة ـذفؽ -2

 همـك ٓ حلظٍي، يمؾ ذم رسمف إمم حمتوضًمو يظؾ وـموىمي وذيموء وظمؼمة وومتقة وطمؽؿي وقمؼؾ

 .قملم ـمروميِ  قمـف ًمف

 اًمعٌودة هذه وشمعومم ؾمٌحوكف هلؿ عَ َذَ  طمقٌ سمعٌوده شمعومم اهلل رمحي شمتجغم هـو ومـ

 واًمقد سموًمؼؾى - ؾمٌحوكف - ًمف واًمتقضمف شمعومم، هلل اًمتذًمؾ إمم اًمعٌد شمدومع واًمتل اًمعظقؿي،

 - وشمعومم شمٌورك - هلل اًمعٌقدييِ  ىمؿيَ  مُتثؾ اًمصالة هذه ومننَّ .. أدق سمؿعـك أو واًمرضموء، واًمؾًون

 .يمؾف ويمقوكف وأطموؾمقًف ارطمفسمجق - وشمعومم ؾمٌحوكف - ًمًقده اًمعٌد ومقفو يتجف طمقٌ

 اًمعٌدَ  ٕن أؾمامؤه: وشمؼدؾمً ىمدرشمف ضمؾًَّ - اعمعٌقد هللِ  قمظقؿيٌ  قمٌقدييٌ  طمؼقؼتف ذم وهذا

 .ضمالًمف ضَمؾَّ  - هلل وظمضقعٍ  وشمذًمؾ وإكوسميٍ  وقمقدةٍ  إىمٌولٍ  طمولِ  ذم يؽقن

 وٓ ومقفو يمذب ٓ اًمتل وومطرشمف طمؼقؼتف قمغم اعمًتخػم اًمعٌد طمول شُمظفر وموٓؾمتخورة يمذًمؽ

 إمقر، سمعقاىمى اًمتوم واجلفؾ اًمتوم واًمعجز اًمتوم اًمػؼر طموًمي وهل: أٓ شمؽؾػ، وٓ ريوء

 إرض ذم ُيعٌد مو سمؽؾ اًمؽػر إمم وشمدومعف ومقٓه، ًمرسمف اًمعٌد اطمتقوج مدى شُمظفر ومفل يمذًمؽ

 .(2) ..شسمنم أو طمجر مـ اهلل دون مـ

                                                           
 .اًمرؾموًمي ممؾمًي. ط ،(444، 2/443) اًمؼقؿ، ٓسمـ اعمعود، زاد( 1)

ـْ ( 2)  اًمـٌقة، مـفوج مؽتٌي. ط ،59صـ يوؾملم، اًمٌدر ؿمفوب/ ًمألؾمتوذ اعمفجقرة، اًمًــ هذه حيقك راضمع رؾموًمي َم

 .اجلقزي اسمـ دار وشمقزيع
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 وافؼدر: بوفؼضوء افعبد إيامن ُتعؿؼ آشتخورة -3

 ضمؾَّ  - اهلل أراده مو إَّٓ  اًمؽقن هذا ذم يؼع ٓ أكف ويؼقـًو إيامًكو اًمعٌدَ  شمزيدُ  ةوموٓؾمتخور

ؾ ضمالًمف،  قمغم اإلكًون ُيؼدم مو يمثػًما إكف طمقٌ طمقوشمـو، ذم مشوهًدا واىمًعو كراه إمر هذا وًمعَّ

 ذم وووع اًمقؾموئؾ، يموومي إلكجوطمف واختذ سموًمًغو، ختطقًطو ًمف ظمطط وىمد إمقر، مـ أمر ومعؾ

 ..شمؼديراشمف قمـف شمغـ ومل اًمطريؼ، أظمطل ىمد أكف سمعد ومقام ًمف يتٌلم صمؿ اًمتؼديرات، مجقع ًوسمفطم

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿: اًمتؽميؾ حمؽؿ ذم رسمـو يؼقل هذا وذم

 [.68: اًمؼصص] ﴾ ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

 ذًمؽ ذم ًمف ًمقس وأكف وآظمتقور، سموخلؾؼ اعمـػردُ  أكف شمعومم َُيؼم: اهلل رمحف - يمثػم اسمـ يؼقل

 ومرضمعفو سمقده وذهو ظمػمهو يمؾفو وموٕمقر يؽـ، مل يشل مل ومو يمون ؿموء ومام.. معؼى وٓ مـوزع

 .(1)شإًمقف

 افرديي، فؾسبؾ جموكبي ؾػقفو ـذفؽ مفجقرة، كبقيي فسـي إحقوء ؾقفو آشتخورة ٕن -4

 :اجلوهؾقي افؼـقوت ظـ وافبعد

 أطمدهؿ هؿَّ  إذا ًمؾؿًؾؿلم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾَمـَّفو اًمتل اهلدى ؾمــ مـ ؾمـي وموٓؾمتخورة

 همػم مـ ريمعتلم ومقصغم -وقمال ضمؾَّ  - رسمف إمم اعمًؾؿ يتقضمف سملن وذًمؽ إمقر، مـ سملمر

 صحوسمتف يعؾؿف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يمون اًمذي اًمعظقؿ اًمدقموء هبذا قمز وضمؾ اهلل يدقمق صمؿ اًمػريضي،

 رؾمقل يمون: ىمول ڤ اهلل قمٌد سمـ ضموسمر طمديٌ ذم ضموء يمام اًمؼرآن مـ اًمًقرة يعؾؿفؿ يمام

 ؾؾرـع (2)بوٕمر أحدـؿ هؿ   إذا»: يؼقل اًمؼرآن، مـ اًمًقرة يعؾؿـو يمام آؾمتخورة يعؾؿـو اهلل

                                                           
 .مٍم مؽتٌي. ظ ،3/411 يمثػم، ٓسمـ اًمعظقؿ، اًمؼرآن شمػًػم( 1)

 يًخُػ  أمر ومرب ومقف، آؾمتخورة ومـؽمك ًمصغره أمرٌ  حُيتؼر ومال واحلؼػم، إمقر مـ اًمعظقؿ يتـوول اًمعؿقم هذا( 2)

 .قمظقؿ ضر قمـف اإلضمحوم أو قمؾقف اإلىمدام ذم يؽقن سمشلكف
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 بؼدرتؽ، واشتؼدرك بعؾؿؽ أشتخرك إين افؾفؿ: فقؼؾ ثؿ افػريضي، ؽر مـ رـعتغ

 افغققب، ظال م أكً أظؾؿ، وٓ وتعؾؿ أؿدر، وٓ تؼدر ؾنكؽ افعظقؿ، ؾضؾؽ مـ وأشلفؽ

 - أمري وظوؿبي ومعويش ديـل دم ل خرٌ  ،[حوجتف ويسؿل] إمر هذا أن  تعؾؿ ــً إن ؿافؾف

 هذا أن تعؾؿ ــً وإن ؾقف، ل بورك ثؿ ل، ويّّسه ل، ؾوؿدره - وآجؾف أمرى ظوجؾ: ؿول أو

 ظـل، ؾورصؾف - وآجؾف أمرى ظوجؾ: ؿول أو - أمري وظوؿبي ومعويش ديـل دم ل رٌش  إمر

 .(1)«بف رِضـل ثؿَ  ـون حقٌ اخلر ِل   واْؿُدرْ  ظـف، وارصؾـل

 قمـ هموسمً واًمتل اعمفجقرة اًمًــ مـ وهمػمهو صورت اًمًـي هذه ومنن ..إشػ وفشديد

 .واؾمتؼصوئفو ًمندهو اعمؼوم يتًع ٓ ،(2)قمدة ٕؾمٌوب اعمًؾؿلم مـ يمثػم

يي، ًمؾٌدع جموكٌي ومقفو آؾمتخورة صالةَ  ومننَّ  يمذًمؽ*   أيوم ذم تنمةمـ يموكً اًمتل اًمردر

 .آؾمتخورة صالة أسمطؾتفو اًمتل اًمٌدع هذه ومـ.. اجلوهؾقي

 ظمرج ومنذا اًمطػم، قمغم يعتؿدون اجلوهؾقي ذم يموكقا أهنؿ اًمتطػم وأصؾ «..افطرة» افتطر( أ

 سمف شمشوءم يًوره ـمور رآه وإن واؾمتؿر، سمف شمقؿـ يؿقـف ـمور اًمطػم رأى ومنن ٕمر أطمدهؿ

 .(3)ورضمع

 ٕن اًمنمك: مـ كقعٌ  اًمطػمة أن اإلؾمالم كٌل وسملمَّ  اخلراوموت، هذه وأسمطؾ اإلؾمالم ومجوء

 اهلل رؾمقل ىمول هلذا ًضا، قمـفؿ يدومع أو كػًعو هلؿ ضمؾى اًمتطػم أن يعتؼدون يموكقا أصحوهبو

 .(4)«رشك افطرة رشك، افطرة رشك، افطرة» :ط

                                                           
 (.739 ،6382 ،1166 ،1162) صحقحف ذم اًمٌخوري أظمرضمف( 1)

 (،41إمم ص 11/مـ ص1) «آظتصوم» اعموشمع اًمػذ يمتوسمف ذم - اهلل رمحف - اًمشوـمٌل موماإل إؾمٌوب هذه سملمَّ (  2)

ؾمؾامن، ط.مؽتٌي اًمتقطمقد، واكظر مؼدمي يمتوب )حتذير اعمًؾؿلم مـ آسمتداع  آل طمًـ مشفقر/اًمشقخ حتؼقؼ

 .واًمٌدع ذم اًمديـ( ًمؾشقخ/أمحد سمـ طمجر آل سمق ـمومل، ط.دار اًمقوموء

 (.13/126) اًمٌوري ومتح( 3)

 (.429) اًمصحقحي ذم إًمٌوين وصححف ،(3538) موضمي واسمـ ،(1614) واًمؽممذي ،(13911) داود أسمق رواه( 4)
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 سمقاؾمطي نمواًم اخلػم مـ ًمإلكًون ىُمًؿ مو معرومي ـمؾى وهق: بوٕزٓم آشتؼسوم( ب

 اًمؼداح هذه أضمآل إمقر مـ سملمرٍ  ُهؿَّ  إذا اجلوهؾقي ذم مـفؿ اًمقاطمد ويمون اًمؼداح، ضب

 .(1)قمؾقف ُيؼدم ومقام واًمصقاب اخلػم وضمف ًمف ُيظفر ضهبو أن مـف اقمتؼوًدا

ًَ  وىمد ٌَ  ومهو سمؽر، وأيب ملسو هيلع هللا ىلصاًمـٌل  ـمؾى ذم ظمرج عمو موًمؽ سمـ هاىمي أن اًمصحقح ذم صَم

 إزٓم مـفو ؾوشتخرجً ــوكتل، إػ يدى ؾلهقيً ؾؼؿً»..... : ىمول ياعمديـ إمم مفوضمران

ُهؿْ : هبو ؾوشتؼسؿً  .(2) ...«أـره افذي ؾخرج ٓ؟، أم َأََضّ

 !بوٕزٓم؟ افعرب اشتؼسؿ دوذا

 هلؿ كظوم ٓ ؿمتك، وىمٌوئؾ ؿمتك، أديون: أمرهؿ مـ طمػمةٍ  ذم اجلوهؾقي ذم اًمعرب يمون

 شمرؾمؿفو، اًمتل احلدود قمـد يؼػقن أو إًمقفو يرضمعقن مقطمدة طمؽقمي وٓ قمؾقف، جيتؿعقن

 طمول ويمذًمؽ طمقـًو، إمـ ضمـوح قمؾقفؿ وشمًٌط طمقـًو ومتغتوهلؿ ومقفو يضطرسمقن اًمتل واًمصحراء

ٌرحفؿ اًمتل واًمغورات احلرب أؿمٌوح مـ شمصوطمٌفؿ يموكً اًمتل اًمػزع قفؿ شُمص ًُ  وشُمػوضمئفؿ ومت

 اعمدىمع سموًمٌمس شمصقٌفؿ اًمتل اعمعقشقي ؿطموًمتف ويمذًمؽ ،.هنور مـ ؾموقمي أو ًمقؾ مـ ؾموقميٍ  ذم

 اًمتل وآهمتقول اًمؼتؾ طمقادث ويمثرة آىمتصوديي، احلقوة ٓوطراب أطمقوًكو، اًمؼوشمؾ واجلقع

 ..ومقفو طمؽؿ إصدار قمؾقفؿ يتعذر

 واحلػمة، اًمؽمدد مـ ىموئاًم  ممتًدا فماًل  قمؾقفؿ وأًمؼك أمرهؿ مـ طمػمةٍ  ذم ضَمَعَؾُفؿْ  أوًمئؽ يمؾ  

 إًمقفؿ دمؾى فمـقهو ؿمتك وؾموئؾ إمم ومؾجئقا اًمؼوشمؾي، احلػمة هذه قمـفؿ ُيذهُى  ومم هلؿ ٓسمدَّ  ومؽون

 اًمعريب أن طمتك.. سموٕزٓم آؾمتؼًوم اًمقؾموئؾ هذه ومـ ،(3)واًمطؿلكقـي اًمراطمي مـ ؿمقًئو

                                                           
 .اعمختور مؽتٌي. ط ،11صـ محدان، أمحد: عممًمػف آؾمتخورة، أطمؽوم ذم رواه اًمٌشورة( 1)

 (.3916) اًمٌخوري رواه( 2)

 هورون، اًمًالم قمٌد/ًمؾشقخ اضمتامقمل إصالح إمم دقمقة أدسمقي قياضمتامقم شمورَيقي دراؾمي وإزٓم، اكظر رؾموًمي اعمقن( 3)

 .اًمًـي مؽتٌي. ط ،62صـ
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 إمم يضطر يمون اًمزواج قمغم قمزم أو اًمتجورة، اسمتغك إذا أو اًمًػر، أراد إذا يمون اًمؼديؿ

 ىمطًعو اًمشؽ قمـف وًمقؼطع ومقف، قمزيؿتف وعػً يام اًمعزيؿي ىمقة ًمقجتؾى (1)سموٕزٓم آؾمتؼًوم

 .يموماًل  ظمضققًمو ًمف َيضع أن شمعقد اًمذي احلوؾمؿ، احلؽؿ سمذًمؽ

: ؾمٌحوكف ومؼول اًمعؿؾ، هذا قمـ اعمممـلم احلؽقؿُ  اًمشورعُ  هَنَك.. اإلؾمالم ضموء ومؾام

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 [.3: اعموئدة] ﴾ ڦ ڦڤ ڤ ڦ 

ًٓ  آؾمتخورة صالة هلؿ ذع أن قمؾقفؿ ومـتف ومضؾف ويمامل سمعٌوده، اهلل رمحي مـ صمؿ  مـ سمد

 ؾمقى ؿمقًئو اًمعٌد شمؽؾػ ٓ اًمصالة وهذه ضموهؾقتفؿ، ذم اًمعرب اقمتودهو اًمتل اًمنميمقي إومعول

 يمٌػمهو ػمهو،وطمؼ ضمؾقؾفو أمقره، مجقع ذم يًتخػمه وظموًمؼف، رسمف يدى سملم يؼضقفو دىموئؼ سمضع

 .إضمؾ ـمول مفام اًمـػع قمظقؿي اًمعؿؾ يًػمة ومفك وصغػمهو،

 ومالح أؾمٌوب مـ ؾمٌى ومفل :أخرة ؿبؾ افدكقو دم ضريؼؽ فؽ تضئ آشتخورة ٕن -5

 ؿموء مـ إٓ - يقومؼ وٓ وموقمؾفو، - إطمقال مجقع ذم - َيقى ٓ أظمرة، ىمٌؾ اًمدكقو ذم اًمعٌد

 .وأظمراك دكقوك ذم وشمػؾح شمـجح سموًمـقاضمذ قمؾقفو ضَّ وقمُ  هبو وَمُخذْ  جمتـٌفو، - اهلل

 قصْ حقَقَْ

 اًمتخطقطوِت  أن ًمؽ وشُمٌلمُ  آؾمتخورة، أمهقي مدى ًمؽ شمظفر ًمؽ طمؼقؼقيٌ  ىمصيٌ  * وهذه

                                                           
 ريب، أمرين: أطمدهو قمغم ُيؽتى صمالصمي، سملىمداح أطمدهؿ يليت أن هق: اجلوهؾقي ذم اًمعرب قمـد سموٕزٓم وآؾمتؼًوم( 1)

 وطمريمفو، اًمؼداح أضمول أمًرا أراد ومنذا اعمـح، ويًؿح رء قمؾقف يؽتى مل( همػؾ: )واًمثوًمٌ ريب، هنوكك: أظمر وقمغم

 قمؾقف، اإلىمدام قمـ وأقمرض اًمػعؾ شمرك اًمـفك ؾمفؿ ـمؾع وإن طموضمتف، ىمضوء ذم معـك إمر ؾمفؿ ومخرج أضموهلو ومنذا

 .أظمرى إمرمرة أقمود اًمػورغ اًمًفؿ ـمؾع وإن
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 ..اًمؼميي رب اؾمتخورة قمـ شُمغـل ٓ اًمٌنميي

 ًعربّ عظْ

 وقمغم معياجلو دظمقل قمغم قمزم ىمد هق هو صمؿ اًمثوكقيي، اعمرطمؾي دراؾمي أشمؿَّ  ؿموب ىمصي هذه

ضموء  شمؼريًٌو اًمدراد اًمعوم سمدايي مـ أؾموسمقع صمالصمي ميض وسمعد ،«افطى ـؾقي» اخلصقص وضمف

 ىمد اًمًٌقؾ يمون اًمراسمع إؾمٌقع هنويي وذم قمدة، ٕؾمٌوب اًمؽؾقي هبذه اًمدراؾمي يمرهً: يؼقل

سمك، سمؾغ  وأكو ًاًمٌق إمم ذهًٌ صمؿ اًمؽؾقي، هذه ذم اًمٌؼوء أطمتؿؾ َأقُمدْ  ومؾؿ َكَػد ىمد واًمصؼم اًمز 

 .أسمؽل

 !!وؾجلة

رَ   طمدث سمام وملظمؼمشمف اًمثوكقيي، اعمرطمؾي ذم معل يموكقا ممـ زمالئل أطمدُ  قَمغَمَّ  يتصؾ أن اهلل ىَمدَّ

 هؾ: ىموئاًل  ومـصحـل اًمطى سمؽؾقي اًمدراؾمي شمريمل مـ صدري ظمؾجوت ذم يدور ومو زم

 اإلكًون إن: ىمول ٓ،: ومؼؾً اًمؽؾقي؟ هذه ذم اًمدراؾمي قمغم إىمدامؽ ىمٌؾ قمز وضمؾ اهلل اؾمتخرت

 قمـف ًمف همـك ٓ حلظي يمؾ ذم وظموًمؼف رسمف إمم حمتوضًمو يظؾ وطمؽؿي وومفؿ قمؼؾٍ  مـ أوشمك مفام

 صمؿ سموًمًغو، ختطقًطو ًمف ظَمطَّطَ  وىمد إمقر مـ أمر ومعؾ قمغم اإلكًونُ  ُيؼدمُ  مو ويمثػًما قملم، ـمرومي

 شمؼديراشمف، ؾموئر ـقم قمـف شمغـ ومل طمًوسموشمف مجقع وظموكتف اًمطريؼ أظمطل ىمد أكف سمعد ومقام ًمف يتٌلمُ 

 واحلؿد اًمؽؾقي، هبذه اًمدراؾمي إليمامل صدري اهللُ  وَمنَمَح  وموؾمتخرُت  اهلل، أؾمتخػم إًذا: ًمف ومؼؾً

 .(1)دراؾمتل ذم اعمتؿقزيـ اًمػوئؼلم مـ وست اهلل وومؼً هلل

 !آشتخورة؟ ؿبؾ ػعؾت موذا

 اًمذي إمر ذم اخلػم معرومي ذم وؾمعؽ شمٌذل أن قمز وضمؾ اهلل شمًتخػم أن ىمٌؾ قمؾقؽ

 وؾموئؾ مـ ذًمؽ وهمػم واًمػضالء، اًمعؾامء واؾمتشورة وآؾمتؼصوء، سموًمٌحٌ وذًمؽ هيؿؽ،

                                                           
 .سموًمريوض اًمًالم دار ،11صـ اعمًـد، حمؿد/ًمؾشقخ أقمامًمؽ؟ ذم شمـجح يمقػ( 1)
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 اهلل ومنن اًمًامء، ذم وٓ إرض ذم رء ُيعجزه ٓ اًمذي اهلل إمم ومتقضمف قَمَجَزت ومنن اًمتحري،

َى  قمز وضمؾ  قمؾقؽ وأوضمى اًمنم، مـ واخلػم اًمطقى، مـ اخلٌقٌ سمف متقز قمؼاًل  ومقؽ َريمَّ

 أن قمؾقؽ وسَمِؼَك  قمؾقؽ، مو أديً ومؼد ومعؾً وَمنِنْ  ودكقوك، ديـؽ ذم يـػعؽ مو هتقئي ذم اؾمتعامًمف

 .(1)أمول وسمؾقغ اعمطوًمى حتؼقؼ ذم قمز وضمؾ سمؿقٓك شمًتعلم

 !آشتخورة؟ صالة تمدى ـقػ

 هلو يعلم مل ملسو هيلع هللا ىلصاًمـٌل  ٕن ؿموء وىمً أي ذم اًمعٌد يمدهيو ،(3)اًمػريضي همػم مـ (2)ريمعتون هل

 اًمؾقؾ، مـ إظمػم يموًمثؾٌ) اإلضموسمي أوىموت يؼتـص أن سموعمًتخػم حيًـ أكف إٓ ،(4)حمدًدا وىمًتو

                                                           
 .اعمـور دار. ط ،1/287 إؾمامقمقؾ، سمؽر حمؿد/شملًمقػ د ًمقاوح،ا اًمػؼف اكظر( 1)

 أو أرسمًعو اًمعٌد يصؾقفو أن ينمع وٓ ريمعتون، آؾمتخورة وصالة: اهلل رمحف- زيد أسمق سمؽر اًمعالمي اًمشقخ ىمول( 2)

أن  واقمؾؿ: «ظذ» ىمؾً اًمعوصؿي، دار. ط ،487صـ اًمدقموء، شمصحقح: يمتوب راضمع منموع، همػم هذا ومؽؾ ريمعتلم

 صالة ذم اًمريمعتلم قمغم اًمزيودة ضمقاز قمغم اًمداًمي إطموديٌ ًـي ذم آؾمتخورة ريمعتون مـ همػم اًمػريضي، وأناًم

 .ظمالوًمو ًمؾشقيموين..ط رؾمقل اهلل  قمـ شمثًٌ ٓ آؾمتخورة

ط. مؽتٌي اًمؼدس ىمول اًمعؾامء: شمًتحى آؾمتخورة سموًمصالة واًمدقموء اعمذيمقر،  113( ىمول اًمـقوي ذم إذيمور ص3)

اًمصالة ريمعتلم مـ اًمـوومؾي، واًمظوهر: أهنو حتصؾ سمريمعتلم مـ اًمًــ اًمرواشمى، وشمٌعقي اعمًجد وهمػمهو مـ وشمؽقن 

 اًمـقاومؾ، وًمؽـ كؼؾ اًمشقيموين، أن اهلؿ سموٕمر يـٌغل أن يًٌؼ اًمصالة.

ًمف سمعد وىمول اًمؼراذم: وإن يمون مهف سموٕمر ىمٌؾ اًمنموع ذم اًمراشمٌي وكحقهو، صمؿ صغم مـ همػم كقي آؾمتخورة وسمدا 

 اًمصالة اإلشمقون سمدقموء آؾمتخورة وموًمظوهر طمصقل ذًمؽ.

 ومقف، اهلل اؾمتخورة يريد أمر ومعؾ قمغم اًمعرم وهق أٓ ؾمٌٍى  قمغم ومعؾفو قمؾَّؼ سمؾ اًمصالة، هلذه وىمًتوط اًمـٌل  يعلم مل( 4)

 ًمراضمحوا اًمـفك، وىمً آؾمتخورة صالة ذم اًمعؾؿ أهؾ سملم اخلالف صمًٌ وىمد اًمصالة، ضموزت اًمًٌى وضمد ومؿتك

 وىمً همػم ذم اًمػريضي همػم مـ ريمعتلم شمصغم آؾمتخورة أن مـ: شمعومم اهلل رمحف - قمثقؿلم اسمـ اًمعالمي ذيمره مو

 إذا أمو اًمـفك، وىمً ذم وًمق اًمعٌد يًتخػم أن سملس ومال اًمـفك وىمً ظمروج ىمٌؾ ومقاشمف َُيشك اًمذي إمر ذم إٓ اًمـفك

 شمرشمػع طمتك اًمػجر سمعد ويمذًمؽ اًمعٍم سمعد ُيصغم ومال ـفك،اًم وىمً ذم يًتخػم أن جيقز ومال واؾمًعو إمر يمون

 اًمصوحللم، ريوض ذح راضمع. يػقت أمر ذم إٓ اًمشؿس شمزول طمتك زواهلو قمـد ويمذًمؽ رمح مؼدار اًمشؿس

 .احلديٌ دار. ط ،41 ،3/39
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 سمؼراءة يتؼقد وٓ اًمؼرآن، مـ شمقن ومو اًمؽتوب سمػوحتي صالشمف ذم ويؼرأ ،(واإلىمومي إذان وسملم

 .ط اًمـٌل  قمـ صمًٌ سمام يدقمق صمؿ ،(1)اؾمتحٌوسًمو وٓ إجيوسًمو ٓ اًمؼرآن مـ خمصقص رء

 !دظوء؟ آشتخورة هؾ

اًمـٌل  ٕن اًمدقموء: مـ أظمص   أهنو إٓ دقموءً  شمتضؿـ يموكً وإن آؾمتخورة أن: واجلقاب

 اًمدقموء مطؾؼ قمغم شمزيد هل صمؿ مـ اًمؼرآن، اًمًقرة يعؾؿفؿ يمام أصحوسمف يعؾؿفو يمون ملسو هيلع هللا ىلص

 مو آؾمتخورة ًمؼٌقل ُيشؽمط أكف إٓ اًمشورع، طمدده ظموًصو دقموء هلو أن يمام ريمعتلم، سمصالة

 ..اعمقاكع واكتػوء اًمنموط شمقومر مـ اًمدقموء لًمؼٌق ُيشؽمط

 إًمقف اًمتقضمف وصدق قمؾؿف، وؾمعف ىمدرشمف وسمؽامل سمف واإليامن سموهلل، اًمثؼي: افؼوط هذه ومـ

 اًمؼؾى وشمعؾؼ  -وشمعومم ؾمٌحوكف- سمف اًمثؼي وعػ مـ ذًمؽ: ود واعمقاكع سمف، واًمقؼلم واًمتقيمؾ

 اًمنموط هذه متً ومنذا احلرام: أيمؾو واًمذكقب، اعمعويص قمغم واإلسار همػمه، ودقموء سمغػمه،

 .(2)يمؾفو أمقره ذم اخلػم ًمف واظمتور دقموءه، اهلل َُيقْى  مل رسمف، اًمعٌد مع وصدق اعمقاكع، واكتػً

                                                           
أكف ينمع : مـ -رمحف اهلل شمعومم-، وهذا هق اًمراضمح ظمالوًمو عمو ذيمره اًمـقوي 487صـ اًمدقموء، شمصحقح: راضمع( 1)

، وقمؾؾ ذًمؽ «ؿؾ هق اهلل أحد»وذم اًمثوكقي:  «ؿؾ يو أهيو افؽوؾرون»ًمؾؿصكم أن يؼرأ ذم اًمريمعي إومم سمعد اًمػوحتي: 

سمؼقًمف: كوؾمى اإلشمقون هبام ذم صالة يراد مـفو إظمالص اًمرهمٌي وصدق اًمتعقيض وإفمفور اًمعجز، وٓ دًمقؾ قمغم 

 .ذًمؽ

 .29صـ ًـد،اعم حمؿد/ ًمؾشقخ أقمامًمؽ؟ ذم شمـجح يمقػ( 2)

أن إدقمقي واًمتعقذات واًمرىمك سمؿـزًمي اًمًالح، واًمًالح سمضورسمف ٓ سمحده ومؼط،  -رمحؽ اهلل-وموئدة مفؿي: اقمؾؿ 

ومؿتك يمون اًمًالح ؾمالطًمو شموًمو، واًمًوقمد ؾموقمًدا ىمقًيو، واعمحؾ ىموسماًل واعموكع مػؼقًدا، طمصؾً سمف اًمـؽويي ذم اًمعدد، 

ًمتلصمػم، ومنذا يمون اًمدقموء ذم كػًف همػم صوًمح، أو اًمداقمل مل جيؿع سملم ىمؾٌف ومتك ختؾػ واطمد مـ هذه اًمثالصمي ختؾػ ا

 وًمًوكف ذم اًمدقموء، أو يمون صمؿَّ موكع مـ اإلضموسمي، مل حيصؾ إصمر.

واًمدقموء ؾمٌى ذقمل ًمتحؼقؼ اعمطؾقب، وموٕؾمٌوب ىمدريي يموٕيمؾ ؾمٌى ًمؾشٌع، واًمنمب ؾمٌى ًمؾري، واجلامع 

ؾف يـػع سمنذن اهلل شمعومم، وموًمتعؾؼ سموٕؾمٌوب ذك ذم اًمتقطمقد، واإلقمراض ؾمٌى ًمؾقًمد، وموًمدقموء ؾمٌى عمطؾقسمف، ويم

هق اًمذي يؼذف ذم ىمؾى اًمعٌد اهلؿي ًمؾدقموء، وهق اًمذي  -ؾمٌحوكف-قمـ إؾمٌوب ىمدح ذم اًمنمع سموًمؽؾقي، وموهلل 

= 
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 راومًعو ،(2)اًمؼٌؾي يًتؼٌؾ أن ،(1)اًمصالة مـ اًمػراغ سمعد ًمؾؿًتخػم ُيػضُؾ : اًمدقموء هذا صػي

_________________________ 
ًٌو ًمتحؼقؼ اخلػم اًمذي ىمدره، وموهلل هق اًمذي وومؼ اًمعٌد ًمؾعؿؾ، صمؿ أصموب قمؾقف، وهق ا ًمذي وومؼف جيعؾ اًمدقموء ؾمٌ

 ًمؾدقموء، صمؿ أضموسمف.

ىمول مطرف سمـ قمٌد اهلل: كظرت ذم هذا إمر ومقضمدت مٌدأه مـ اهلل ومتومف قمغم اهلل، ووضمدت مالك ذًمؽ اًمدقموء، 

وموًمدقموء ؾمٌى يدومع اًمٌالء، ومنذا يمون أىمقى مـف دومعف، وإن يمون ؾمٌى اًمٌالء أىمقى مل يدومعف، ًمؽـ َُيػػف وموًمدقموء 

 كوومع ذم يمؾ طمول.

أظمذ سمجؿقع ـمرق اًمـجوح واًمتقومقؼ، ومنن اهلل يعؾؿ اخلػم، ومنمو أن ينمح صدر اإلكًون ويقن ًمف وموٓؾمتخورة 

 إؾمٌوب أو يعنهو ويٍمومف قمـ ذًمؽ.

ًمػضقؾي  «صالة آشتخورة»مؼول  -سموب اًمًـي  -هـ 1418رضمى  -اًمعدد اًمًوسمع  -]راضمع .. جمؾي اًمتقطمقد 

 أكصور اًمًـي. ط. 19، 18اًمشقخ اًمراطمؾ/ حمؿد صػقت كقر اًمديـ ص

 مـ ومؿـفؿ اًمعؾؿ، أهؾ سملم ظمالوًمو اًمصالة مـ آؾمتخورة دقموء مقىمع مًلًمي ذم أن -احلٌقى أظمل - اقمؾؿ: اسمتداءً ( 1)

: ومؼول( 23/177) اًمػتووى جمؿقع ذم يمام شمقؿقي اسمـ اإلؾمالم يمشقخ اًمًالم، ىمٌؾ اًمدقموء إومضؾ أن إمم ذهى

 ـون دظوئف أـثرملسو هيلع هللا ىلص افـبل  ؾنن أؾضؾ افسالم ؿبؾ وافدظوء وبعده، افسالم ؿبؾ آشتخورة صالة دم افدظوء جيقز»

 .«أظؾؿ واهلل أحسـ وهذا» صالتف مـ يـكف مل افسالم ؿبؾ وادصذ افسالم، ؿبؾ

 اًمصالة أذيمور مـ اًمػراغ سمعد يؽقن آؾمتخورة دقموء أن ،(7/251) اًمػتح ذم طمجر اسمـ يموحلوومظ يرى مـ ومـفؿ* 

 آؾمتخورة دقموء أن - أقمؾؿ واهلل - احلديٌ ًمػظ مـ واًمظوهر اًمًالم، وسمعد اًمػراغ عدسم اعمًتخػم ومقؼقًمف ودقموئفو

 ؽر مـ رـعتغ ؾؾرـع» - ذيمره ؾمٌؼ اًمذي - آؾمتخورة طمديٌ ذمط  ًمؼقًمف اًمصالة مـ اًمػراغ سمعد يؽقن إكام

 افػراغ ظؼى افدظوء وؿقع: أي افؾغي، أهؾ يؼقل ـام - افساخل مع افستقى تػقد ثؿ»و ،...«فقؼؾ ثؿ افػريضي،

 .486صـ اًمدقموء، شمصحقح راضمع ،شإرسمعي إئؿي ومـفؿ اًمعؾؿ أهؾ مجفقر ىمقل وهق «افصالة مـ متوًمو

 إٓ اًمتشفد قمؼى أو اًمًجقد ذم سمف ُيدقمك أكف: ىمول عمـ صحقح مًتـد يقضمد ٓ أكف: اًمؼقل هذا يؼقى وممو  

 مصطػك/ ًمؾشقخ اًمـًوء أطمؽوم ضمومع: راضمع دقموء، مقاـمـ اًمتشفد سمعد ومو اًمًجقد، أن شمػقد اًمتل اًمعؿقموت

 .قمػون اسمـ دار.  ط ،(3/219) اهلل، طمػظف - اًمعدوي سمـ

 ذًمؽ وأن اًمدقموء، وىمً اًمؼٌؾي اؾمتؼٌول منموقمقي قمغم شمدل وهل يمثػمة، اًمدقموء قمـد اًمؼٌؾي اؾمتؼٌول ذم وإطموديٌ( 2)

 همػم وهق دقمو ىمدط اًمـٌل  أن صمًٌ ىمد ٕكف دقموء:اًم ذم واضمًٌو وٓ ٓزًمو ًمقس ذًمؽ أن إٓ ًمؾداقمل، وأيمؿؾ أومضؾ

 سمـ دار. ط ،2/199 اًمٌدر، اعمحًـ قمٌد سمـ اًمرازق قمٌد/ًمؾشقخ وإذيمور، إدقمقي ومؼف: راضمع اًمؼٌؾي، مًتؼٌؾ

 .قمػون
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ـُ  يمذًمؽ يديف ًُ  أهؾف هق سمام -شمعومم - اهلل قمغم واًمثـوء دسموحلؿ دقموءه يٌدأ أن سموعمًتخػم حَيْ

 إين افؾفؿ»: اًمًوسمؼ سموًمدقموء يدقمق صمؿ ،(1)ط اًمـٌل  قمغم سموًمصالة ُيثـل صمؿ ؾمٌحوكف،

 يمؾامت معوين شمدسمر قمغم احلرص يمومؾ طمريًصو يؽقن أن سموعمًتخػم وجيدر ،(2) .......«أشتخرك

 سموإلضموسمي، مقىمـًو اًمؼؾى، طموض نيؽق أن اعمًتخػم ومعغم يمذًمؽ ،(3)سمؾًوكف يؼقهلو اًمتل اًمدقموء

 .(4)اًمدقموء إضموسمي مقاكع مـ هذا ٕن طمضقره وقمدم اًمؼؾى همػؾي قمـ سمعقًدا

 :ودظوئفو آشتخورة بصالة ادتعؾؼي إحؽوم مـ ضرًؾو وإفقؽ

 ذم - شمعومم - اهلل يًتخػم أن ًمؾؿًؾؿ ينمع أكف - عمراوقف وإيوك اهلل وومؼـل - اقمؾؿ -1

 : أمران سموًميورة ذًمؽ مـ يًتثـك أكف إٓ واعمفؿي اعمٌوطمي أمقره

                                                           
 أحدـؿ صذ إذا» ط:اًمـٌل  ىمقل هق سموٓؾمتحٌوب اًمؼوئؾلم دًمقؾ وًمعؾَّ  ،151صـ إذيمور، ذم اًمـقوي اإلموم أوموده( 1)

 ،(1481) داود أسمق رواه واحلديٌش ؿموء سمام سمعد يدعُ  صمؿ ،ط اًمـٌل  قمغم ًمقصؾ صمؿ ،«ظؾقف وافثـوء اهلل بتحؿقد قبدأؾؾ

 مـ هذا أن إٓ - اهلل رمحف - إًمٌوين اًمشقخ إؾمـوده وطمًـ  قمٌقد سمـ ومضوًمي طمديٌ مـ ،(3477) واًمؽممذي

 اًمدقموء، شمصحقح ذم زيد أسمق سمؽر ًمعالميا رضمحف اًمذي هق وهذا.. مًتحى وٓ سمقاضمى وًمقس اًمدقموء، آداب

 .487صـ

 (.7391) ،(6382) ،(1166) ،(1162) صحقحف ذم اًمٌخوري أظمرضمف( 2)

 ىمقًمف اعمٌورك، اًمدقموء هذا يمؾامت سمعض عمعوين هيع ذح وإًمقؽ.. يمؾامشمف معوين ومفؿ اًمدقموء هذا شمدسمر قمغم يعلم وممو( 3)

 ذفؽ ظذ ل جتعؾ أن مـؽ أضؾى: واشتؼدرك بعؾؿؽ، ومستعقـً  أو ظومل، أكؽ بسبى أي: اشتخرك إين» ط:

 هذا تعؾؿ ــً إِنْ  وتعوػ، تبورك مـف ومـي ؾضؾف وكعؿف اهلل ظطوء أن إػ إصورة وذفؽ: ؾضؾؽ مـ وأشلفؽ ؿدرة،

 بوشتحضوره آـتػوء وحيتؿؾ يريده، افذي بوٕمر افـطؼ افسقوق مـ وافظوهر بعقـف، إمر هذا يسؿل أي: إمر

 ؿؾبف يبؼك ٓ حتك وذفؽ: ظـف ارصؾـل ل، مؼدوًرا اجعؾف أي: ل ؾوؿدره ودكقوي، حقويت: معويش افدظوء، ظـد بؼؾبف

 راضمع. «افؼضوء إػ افـػس شؽقن هق وافرضو راضًقو بف اجعؾـل أي: بف رضـل ثؿ بف، متعؾًؼو ظـف إمر رصف بعد

 .ىمرـمٌي ممؾمًي. ط ،17صـ أمحد، ؾمقد أمحد/ًمؾشقخ اعمًوومر، زاد: يمتوب

 .احلديٌ دار. ط ،1/32 اًمًوًمؽلم، مدارج ذم اًمؼقؿ اسمـ يمالم راضمع( 4)
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 اعمحرموت يمذًمؽ ،(1)اًمػعؾ مطؾقسمي ٕهنو ومعؾفو ذم اؾمتخورة ومال واعمًتحٌوت اًمقاضمٌوت( أ

 .(2)اًمؽمك مطؾقسمي ٕهنو شمريمفو ذم اؾمتخورة ٓ واعمؽروهوت

 هلو شمنمع ٓ وكحقهو واًمنمب يموٕيمؾ سموؾمتؿرار شمتؽرر اًمتل آقمتقوديي إمقر( ب

 .(3)اًمير أمـ اعمًؾؿ هبو اًمتزم مـ اًمتل اًمنمقمقي آداهبو هلو إمقر هذه ومثؾ رة،آؾمتخو

 قمؾقفو يؽمشمى أن يؽثر سمحقٌ قمودة اعمفؿي إمقر ذم هق إكام آؾمتخورة ومؿقوقع * إذن

 ذًمؽ ظمػم ؾممال مـ واعمًوء اًمصٌوح أدقمقي ومقف ومقؽػل ذًمؽ قمدا مو أمو وىمع، هلو مضور أو مـوومع

 .(4)ذمهو مـ وآؾمتعوذة واًمؾقؾي، اًمققم

 اًمطورئي اخلقاـمر ذم ُيًتخورُ  وٓ اًمػعؾ، وإرادة اًمعزم سمدايي قمـد آؾمتخورة شُمنمعُ  -2

 .احلديٌ فموهر هق يمام صوطمٌفو، سمول قمغم ختطر اًمتل

 يعؾؿ ٓ ٕكف يؽمدد: مل أم شمردد ؾمقاء يمؾفو أمقره ذم رسمف يًتخػم أن ًمؾؿًؾؿ ينمع -3

 .(5)اخلٌػم ؾقؿاًمع اهلل إٓ إمقر قمقاىمى

                                                           
 شمنمع يمذًمؽ أطمدمهو، ًمتعقلم آؾمتخورة شُمنمع ومحقـئذ أطمدمهو، يؽمضمح ومل واضمٌون قمؾقف شمزاطمؿ إذا ًمؽـ( 1)

 هؾ تخػميً أكف سمؿعـك اًمؽماظمل، قمغم حيى أكف يرى مـ قمـد يموحلٍ، مقؾمع وىمتفو اًمتل اًمقاضمٌوت ذم آؾمتخورة

 اًمرضمؾ أراد: ومؿثاًل  وشمعوروفو، شمقاردهو، قمـد اعمًتحٌوت ذم آؾمتخورة شمنمع يمذًمؽ يؾقف؟ اًمذي أو اًمعوم هذا حيٍ

 أن طمقـئذ ًمف ومقجقز سمؾده، وأهؾ ديـف خلدمي اًمنمقمل اًمعؾؿ ًمتعؾؿ آظمر عمؽون يذهى أن ًمف وسمدا سمعؿرة، يتطقع أن

 (.3/218 ـًوءاًم أطمؽوم ضمومع)اكظر  أقمؾؿ شمعومم واهلل يًتخػم،

 .ٓ؟ أم رمضون ؿمفر يصقم هؾ أم يليمؾ؟ ٓ أم اًمرسمو يليمؾ هؾ أو ٓ؟ أم اًمظفر يصكم هؾ إكًون يًتخػم ومال( 2)

 .21صـ ًمؾشقخ/ حمؿد اعمًـد، أقمامًمؽ؟ ذم شمـجح يمقػ( 3)

 اعمؽتٌي. ط ،(2/163) اجلقالين، اهلل ومضؾ/اًمعالمي ًمؾشقخ اعمػرد[، إدب شمقوقح ذم اًمصؿد اهلل ]ومضؾ: راضمع( 4)

 .اًمًؾػقي

 أمومف ومقجد اًمزواج، يريد يمون إذا ذًمؽ: مثول يًتخػم؟ يمقػ.. سمدائؾف شمعددت أمًرا اإلكًون أراد إذا: ؾممال وهـو( 5)

 يػعؾ؟ ومامذا ًمف زوضمي شمؽقن اًمتل اعمرأة ذم يريدهو اًمتل اًمصػوت ومقفو امرأة مـ أيمثر

= 



  

336 

 

 أن إٓ ومقف، آؾمتخورة ىمٌؾ سمعقـف أمرٍ  إمم اعمقؾ قمـ اًمتجرد سموؿمؽماط اًمعؾامء سمعض ىمول -4

 ملسو هيلع هللا ىلصاًمـٌل  ٕن زائد: أمر اؿمؽماـمف وأن ذًمؽ يشؽمط ٓ أكف - أقمؾؿ واهلل - اًمصحقح

ـو يشؽمـمف مل  قمـف اًمـٌل ؾمؽً عمو ذـًمو ذًمؽ يمون وًمق آؾمتخورة، أمتف قَمؾَّؿَ  ًمـَؿَّ

ٌَقَّ   إصقًمقلم قمـد معؾقمٌ  هق يمام - احلوضمي وىمً قمـ اًمٌقون شملظمػمُ  جيقزُ  ٓ ٕكف ـف:وًم

 آؾمتخورة، سمعد صدره يـنمح اعمًتخػم أن فمـقا اًمنمط هذا اؿمؽمـمقا واًمذيـ

 اًمصدر واكنماح آؾمتخورة، ىمٌؾ اًمـػسِ  مقؾِ  سملم واخلؾطَ  اًمؾٌَس  حيصؾ أن ومخشقا

 .(1)آؾمتخورة سمعد

ًَ  عمو وذًمؽ اخلػم، فموهره يمون وإنْ  إمر ذم ؾمتخورةآ شُمنمعُ  يمذًمؽ -5 ٌَ  اعمممـلم أم أن صَم

 .خلطٌتفو طاًمـٌل  أرؾمؾ قمـدمو رهبو اؾمتخورت ىمد زيـى

اقمؾؿ أكف ًمقس ذم شمؽرار آؾمتخورة طمديٌ يصح، وإن يمون إصقل ضمقاز ذًمؽ  -6

يب دقمو صمالصًمو، حلديٌ أ ،يمون إذا دقموط ًمعؿقم إمر سموٓؾمتخورة، وٕن اًمـٌل 

، (2)«يستجوب ٕحدـؿ مو مل يعجؾ، يؼقل: ؿد دظقت ؾؾؿ يستجى ل»هريرة: 

 ذًمؽ اؾمتحٌوب اعمًتخػم يعتؼد أٓ قمغم اًمقاطمد ًمألمر آؾمتخورة شمؽرار وقمؾقف جيقز

 .ؾمـقتف أو

 أطمد يصكم أن جيقز وٓ ذاشمف، اًمػرد مـ إٓ شمصح وٓ آؾمتخورة صالة شمـعؼد ٓ -7

_________________________ 
 اًمدقموء وٕن ،«بوٕمر أحدـؿ َهؿ   إذا»: ىمولط  ٕكف متعددة سمدائؾ سملمٍ  اًمؽمدد طموًمي ذم آؾمتخورة شمؽقن ٓ: واجلقاب

 أمًرا مـفو َيتور أن ومعؾقف آؾمتخورة، وأراد متعددة، سمدائؾ ومقف أمرٍ  ذم مؽمدًدا اعمًؾؿ يمون ومنذا هذا، قمغم يدل مجقعف

 بغقي» يمتوب راضمع قمـف، سومف وإٓ ًمف، اهلل يّنه ظمػًما يمون ومنذا ومقف، يؿه آؾمتخورة سمعد صمؿ قمؾقف، ويًتخػم

 .اهلجرة دار. ط ،115صـ سموزمقل، قمؿر سمـ حمؿد/د اًمػووؾ ًمؾشقخ ،«افتطقع صالة دم ادتطقع

، وإومضؾ: أن ينمع اعمًتخػم ذم اؾمتخورشمف وهق ظموزم اًمذهـ همػم 28صـ آؾمتخورة، أطمؽوم ذم اًمٌشورة راضمع( 1)

 .ةقموزٍم قمغم أمر معلم طمتك ٓ يشقش مقؾف قمغم ؾمؾقيمف سمعد آؾمتخور

 (.2735(، ومًؾؿ )6341رواه اًمٌخوري ) (2)
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 هبو خموـمى إكًون يمؾ أن ذم صحقح احلديٌ ًمػظ ٕن همػمه: قمـ آؾمتخورة صالة

 .كػًف مـ

ـْ  قمغم اًمصالة شمعذرت إذا -8  ومنكف «ذفؽ ؽر أو كػسوء أو احلوئض ـودرأة» آؾمتخورة أراد َم

 إذا يمذًمؽ ،(1)-اهلل رمحف - اًمـقوي ىمول يمام ومؼط، سموًمدقموء يًتخػم احلوٓت هذه مثؾ ذم

 مل ومنن ورىمي، مـ يؼرأه أن سملس ومال رة،آؾمتخو دقموء طمػظ يًتطقع ٓ اعمًتخػم يمون

 ﴾ہ ہ ہ ھ  ﴿: يؼقل شمعومم واهلل اعمعـك، يمدي ًمػظ سملىمرب دقمو يًتطع

 .(2)«اشتطعتؿ مو مـف ؾلتقا بقء أمرتؽؿ إذا» :طاًمـٌل  ويؼقل ،[16: اًمتغوسمـ]

 ًمف يـٌغل سمؾ اًمديـ، أمقر ذم -ؾمقام ٓ - طمػظف ؾمقء أو جلفؾف اًمعٌد يتعذر أن يـٌغل وٓ

 اًمقاردة، اًمصقغي هذه طمػظ قمغم يؼدر مل إذا ًمؽـ اًمصقغي، هذه طمػظ قمغم حيرص وأن جيتفد أن

 .اعمعـل شممدى سملًمػوظ يدقمق أن ًمف ضموز ،(3)يمتوب مـ يؼرأهو أن يؿؽـف ومل

رمحف اهلل -هؾ شمصكم آؾمتخورة ذم أوىموت اًمـفل؟! ذهى ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي  -9

وىموت اًمـفل مـ سموب ؾمد اًمذرائع ًمئال يتشٌف إمم أن اًمـفل قمـ اًمصالة ذم أ -شمعومم

سموعمنميملم ومقػيض إمم اًمنمك ومو يمون مـفًقو قمـف ًمًد اًمذريعي ٓ ٕكف مػًدة ذم 

كػًف، ومنكف ينمع إذا يمون ومقف مصؾحي راضمحي وٓ شمػقت اعمصؾحي ًمغػم مػًدة 

راضمحي، سمؾ هل ذريعي إمم مػًدة، ومنذا شمعذرت اعمصؾحي إٓ سمذريعي ذقمً 

و إذا مل يؽـ هـوك مصؾحي وهق اًمتطقع اعمطؾؼ، ومنكف ًمقس ذم اعمـع مػًدة وايمتػك هب

وٓ شمػقيً مصؾحي إلمؽون ومعؾف ذم ؾموئر إوىموت )طمتك ىمول(: وذوات إؾمٌوب 

                                                           
 .اًمؼدس مؽتٌي. ط ،111 ،111صـ ًمؾـقوي، إذيمور راضمع( 1)

 .قمؾقف متػؼ( 2)

ـْ  وكـصح( 3)  سمـ مصطػك/ اهلل قمٌد أيب ًمؾشقخ «إذـور صحقح مـ خمتور ؿبس» يمتوب مـ اًمدقموء يؼرأ أن طموًمف هذا َم

 إذيمور اًمصحقحي. اًمعدوي، ط. مؽتٌي مؽي، أو مـ أي يمتوب مـ يمتى
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يمؾفو شمػقت إذا أظمرت قمـ وىمً اًمـفل، مثؾ: ؾمجقد اًمتالوة، وحتقي اعمًجد، 

ل، ويمذًمؽ صالة وصالة اًمؽًقف، ومثؾ اًمصالة قمؼى اًمطفورة، يمام ذم طمديٌ سمال

 .(1)شآؾمتخورة إذا يمون اًمذي يًتخػم ًمف يػقت إذا أظمرت اًمصالة

ضموزت اًمصالة  -إن أظمرت قمـ وىمً اًمـفل-ومنذا يموكً آؾمتخورة ؾمقػقت وىمتفو 

 ًمذًمؽ واهلل أقمؾؿ سموًمصقاب...

 كؼؾف مو - أقمؾؿ واهلل - واًمراضمح.. ظمالف ومػقف آؾمتخورة، سمعد اًمعٌد يػعؾف مو أمو -11

 أًمػف مو أمو ،(2)اشمػؼ مو يػعؾ: يؼقل طمقٌ اًمًالم قمٌد سمـ اًمعز قمـ طمجر سمـا احلوومظ

 اًمؽقشمشقـي، أو اًمًٌحي او اًمػـجون أو اًمؽػ أو اًمـؿـوؾمقي آؾمتخورة مـ اًمـوس

 واًمضالٓت، اعمـؽرات مـ وهق وذقمف، - شمعومم - اهلل ديـ ذم ًمف أصؾ ٓ هذا ومؽؾ

 .(3)واًمًؿقات إرض رب إٓ اًمغقى يعؾؿ ٓ ومنكف

                                                           
 (.216إمم ص 211/ مـ ص23راضمع جمؿقع اًمػتووى ) (1)

 ومعؾف ذم اخلػمة يموكً ومنن ومقف، اعمًتخور إمر ذم آؾمتخورة سمعد اعمًتخػم يؿيض أن: ًمف اشمػؼ مو سمػعؾ واعمؼصقد( 2)

 .وسمقـف سمقـف طمقؾ شمريمف ذم اخلػم يمون وإن قمؾقف، أقملم

ًمؾشقخ/ حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد قمٌد اًمًالم ظمي  «تعؾؼي بوٕذـور وافصؾقاتافســ وادبتدظوت اد»( اكظر يمتوب 3)

 ط. دار اًمريون ًمؾؽماث. 116اًمشؼػمي احلقامدي ص

وموئدة: سمعض اًمـوس ىمد يًتػتح ويًتطؾع اًمغقى مـ اعمصحػ أو اًمرمؾ أو اًمؼرقمي وهذا ٓ جيقز حلرمتف، ىمول 

ٕزٓم، ٕكف ًمقس ٕطمٍد أن يتعرض ًمؾغقى ويطؾٌف، ٕن اهلل اًمطرـمقر وأسمق احلًـ اعمغريب واسمـ اًمعريب: هق مـ ا

ٓ أن يطؾى هبو قمؾؿ همقٍى  -أىمقل: واًمرؤيو إكام سمؼل مـفو اعمٌنمات  -إٓ ذم اًمرؤيو ط ىمد رومعف سمعد كٌقف  -شمعومم-

يريد سمحشػف، وىمول اًمؼشػمي ذم اًمًــ واعمٌتدقموت: وًمؼد أقمروقا ويو ًمألؾمػ قمـ هذا اًمعؾؿ اًمؾطقػ اًمًفؾ 

[ وؾمامه اهلل 3]اعموئدة:  {وأن شمًتؼًؿقا سموٕزٓم ذًمؽؿ ومًؼ}ًمًاموي ذم آؾمتخورة سمام ؾمامه اهلل ومًًؼو ذم ىمقًمف: ا

ومًًؼو، ٕكف شمعرض ًمدقمقى قمؾؿ اًمغقى وضب مـ اًمؽفوكي، ومؽماهؿ يًتخػمون قمـد ضاب اًمقدع واًمرموًملم 

، وشمورة شمراهؿ يًتخػمون سموًمًجي «زل ظذ حمؿدمـ أتك ظراًؾو ؾصدؿف ؾؼد ـػر بام أك»ط اًمذيـ ىمول ومقفؿ اًمرؾمقل 

هيقؿقن قمؾقفو، صمؿ يعدون ىموئؾلم: اهلل، حمؿد، قمكم، أسمق ضمفؾ ومًٌحون اهلل، مو أؾمخػ قمؼقهلؿ!، ومو أؿمد محؼفؿ 

 وضمفؾفؿ إذ يًتٌدًمقن اًمذي هق أدكك سموًمذي هق ظمػم.

= 
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 نتَجْ االستخارّ
ومنن أدى اًمعٌد آؾمتخورة ومنكف يـٌغل ًمف أن َيكم كػًف مـ اعمقؾ واهلقى مو اؾمتطوع إمم 

ذًمؽ ؾمٌقاًل، يمذًمؽ يـٌغل قمغم اًمعٌد سمعد آؾمتخورة أن يتقيمؾ قمغم رسمف ومقٓه، وأمو قمـ 

 كتقجي آؾمتخورة: 

 .إمر هذا ًمف يقن أن وإمو ومقف، اهلل اؾمتخور اًمذي إمر اعمًتخػم قمـ ُيٍمف أن ومنمو

َ  * ومنذا ـْ  اًمتقًػم، كعؿي قمغم - شمعومم - اهلل ومومحد أمرك ًمؽ اهلل َينَّ ًِ  هذه ؿمؽرَ  وَأطْم

 .شمعومم اهلل ذم صمؼيٍ  سمؽؾِ  إمر هذا ومعؾ ذم وامض قمـؽ، شمزول ٓ طمتك اًمـعؿي

ـْ  سمؾ شمضجر، وٓ حتزن ومال.. إظمرى يموكً إذا أمو ًر  اهلل سمؼضوء وارَض  سمرسمؽ، فمـؽ طَم

 .(1)قمز وضمؾ اهلل اظمتوره ومقام اخلػم يمؾ اخلػم أن وأيؼـ وىمدره،

_________________________ 
ا أمهفؿ أمر مـ أمقر افدكقو أرسظقا إػ ومـ افبدع اشتخورة افتبققً ؾساهؿ إذ»ويؼقل اًمًوقمويت ذم سمؾقغ إموين: 

ـْ يتقشؿقن ؾقف افصالح، أو مـ حيػظ افؼرآن، أو يدظل ظؾؿ افغقى، ويسلفقكف ظؿؾ آشتخورة، وخيزهؿ  َم

 بوفـتقجي دم ادستؼبؾ رمًجو بوفغقى، وٓ يرصدهؿ إػ آشتخورة افؼظقي ..

ًمؾشقخ اًمراطمؾ: حمؿد صػقت  «صالة آشتخورة»ل مؼو -هـ 1418رجى  -افعدد افسوبع  -)راجع جمؾي افتقحقد 

 ط. أكصور اًمًـي اعمحؿديي. 23ص -رمحف اهلل-كقر اًمديـ 

ـْ مل يشؽمـمف وهق إوومؼ 1) ( مـ أهؾ اًمعؾؿ مـ اقمتؼم اكنماح اًمصدر وضمعؾف مـ قمالموت ىمٌقل آؾمتخورة أو مـفؿ َم

ورد ذم طمديٌ أكس إٓ أكس إذا مهؿً سملمٍر  ًمعدم صمٌقت هذا اًمؼقد )اكنماح اًمصدر( ذم احلديٌ اًمصحقح، وإكام

ىمول اًمـقوي ذم إذيمور: إؾمـوده ش وموؾمتخر رسمؽ ومقف ؾمٌع مرات، صمؿ اكظر إمم اًمذي يًٌؼ إمم ىمؾٌؽ، ومنن اخلػم ومقف

همريى، وومقف مـ ٓ أقمرومفؿ، وكؼؾ اًمعقـل ذم اًمعؿدة قمـ ؿمقخف زيـ اًمديـ ىمقًمف: سمعضفؿ معروف سموًمضعػ 

ـْ يتفؿ سموًمقوع، وموحلديٌ ؾموىمط ٓ طمجي ومقف، وقمؾقف وموٕطموديٌ اًمصحقحي ضموءت شمطؾى أن  اًمشديد، سمؾ ومقف َم

يؼدر اهلل ًمف اخلػم طمقٌ يمون، وأن يقن اهلل اعمؼودير ًمتحؼؼ اخلػم، وذًمؽ يعـل: أن يًؾؽ اًمعٌد يمؾ ؾمٌقؾ كحق 

اًمـػس يؿقؾفو حتؼقؼ هدومف، وَيشك أن يؽقن شمعؾقؼفو قمغم راطمي اًمـػس شمعؾؼ سمام ًمؾشقطون ومقف هدف وأصمر: ٕن 

 إذا سمدأ اًمعٌد آؾمتخورة واهلقى متغؾى قمؾقف. -ظموصي-اًمشقطون ويغقهيو 

يمذًمؽ ومؾقعؾؿ اًمعٌد أن آؾمتخورة ًمقًً ـمؾى معرومي ًمعؾؿ اًمغقى اًمذي ؾمؽمه اهلل، إكام هل ـمؾى شمقًػم اعمؼدور 

مـ أسمقاب اًمشقطون، أمو راطمي اًمـػس ورؤيو اًمـقم ومفل شمعؾؼ سملمر همقى يمشػ ًمؾعٌد، وذًمؽ  -ؾمٌحوكف-مـ قمـده 

= 
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 وكعؿي اعمـع، صقرة ذم يمون وإنْ  قمطوء، اعمممـ ًمعٌده - شمعومم - اهلل ىمضوءَ  أن وموقمؾؿ يمذًمؽ

 ٓ وفمؾؿف اًمعٌد جلفؾ وًمؽـ سمؾقي، صقرة ذم يمون وإن قموومقي وسمالؤه اعمحـي، صقرة ذم يمون وإن

 اعمعرومي مـ ُرزق وًمق ًمطٌعف مالئاًم  ويمون اًمعوضمؾ، ذم سمف اًمتذ مو إٓ وومقيواًمع واًمـعؿي اًمعطوء َيُعدْ 

 سموًمػؼر وشمؾذذ سموًمعوومقي، ًمذشمف مـ أيمثر سموًمٌالء وشمؾذذ رمحي، واًمٌالء كعؿي اعمـع ًَمَعدَّ  واومًرا طمًظو

 .(1)اًمؽثرة طمول مـ ؿمؽًرا أقمظؿ اًمؼؾي طمول ذم ويمون سموًمغـك، ًمذشمف مـ أيمثر

 شاب قصْ

 ومعزم وملطمٌفو، ومتوةً  رأى ؿموٍب  ىمصيُ  ومفذه: احلؼقؼي هذه سمجالء يٌلم مو اًمدكقو أمثؾيِ  ذم وًمعَّؾ

 اًمػتوة، هذه أظمقه رومض خلطٌتفو يتؼدم أن أراد ومؾام قمز وضمؾ اهلل وموؾمتخور مـفو، اًمزواج قمغم

 سموءت وًمؽـ أظموه، يؼـع أن اًمشوب هذا طموول أظمرى، أهة مـ ومتوة قمـ يٌحٌ أن مـف وـمؾى

 أيوم وسمعد أظمرى، ومتوة مـ وشمزوج وآؾمتًالم، اًمروو مـ سُمًدا جيد ؿومؾ سموًمػشؾ، حمووٓشمف

 .(2)شًمف اخلػمة قملم ًمف أظمقف رومض ومؽون إومم، شمقومقً معدودة

 !!!األمٌر مقادٍز بَدي الذِ اهلل فسبخان
 ٓ يمثػمٌ  ظمػمٌ  إمًويمفو ذم وًمف أوصوومفو، مـ ًمقصٍػ  اعمرأةَ  يؽرهُ  اًمدكقو أهؾ مـ اًمعٌد إنَّ 

 يمام وموإلكًونُ  يعرومف، ٓ يمثػم ٌذ  إمًويمفو ذم وًمف أوصوومفو، مـ ًمقصٍػ  اعمرأةَ  وحيُى  يعرومف،

 وطمٌف مقؾف ويـػعف ييه مو قمغم اعمعقور جُيعؾ أن يـٌغل ومال ضمفقل، فمؾقم ظموًمؼف سمف وصػف

 .قمز وضمؾ اهلل اظمتوره مو ذًمؽ قمغم اعمعقور سمؾ وسمغضف، وكػرشمف

  !!اهلل ظبد ؾقو

_________________________ 
وآؾمتخورة ضموءت إفمفوًرا ًمؾعٌقديي، ومـ متومفو: شمًؾقؿ اًمعٌد سملن قمؾؿ اًمغقى هلل، وهذا هق اًمذي أوىمع سمعض 

 اًمـوس ذم اًمضالل واًمٌدع.

 (.216 ،2/215) اًمًوًمؽلم، مدارج( 1)

 .7صـ! أقمامًمؽ؟ ذم شمـجح يمقػ( 2)
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 ًمقعوومقؽ، إٓ اسمتالك وٓ ًمقعطقؽ، إٓ  َمـََعَؽ  مو ومنكف سمؽ، ؾيػع مو مجقع ذم اهلل قمـ ارَض 

 قملم ـمرومي قمـف اًمروو شمػورق أن ومنيوك ًمقحققؽ، إٓ أموشمؽ وٓ ًمقشػقؽ، إٓ أمروؽ وٓ

 .(1)قمقـف مـ ومتًؼط

 صالة قمغم اإلىمدام قمـ ُيثـقك ممـ واجلـ اإلكس ؿمقوـملم - احلٌقى أظمل - وموطمذر يمذًمؽ

 .اًمعـؽٌقت سمقً ـم هل أوهك سمحجٍ آؾمتخورة

 !آشتخورة؟ بعد وموذا

 :(2)اًمراضمح واًمعؼؾ اًمـوصح، اًمرأي ذي اؾمتشورةُ  وسمعدهو آؾمتخورة ىمٌؾ ًمؾؿًؾؿ ُينمع

 ومؼول ،(3)شمليقده مـ سمف ووقمد إرؿموده مـ سمف شمؽػؾ مو مع كٌقف سموعمشقرة أمر - شمعومم - اهلل ٕن

مو أمر اهلل كبقف »: -هللرمحف ا-، ىمول احلًـ [159: قمؿران آل] ﴾ڤ ڦ ڦ  ﴿: شمعومم

بودشوورة حلوجي مـف إػ رأهيؿ وإكام أراد أن يعؾؿفؿ مو دم ادشقرة مـ افػضؾ وفتؼتدي بف أمتف 

  (4)«مـ بعده

ط أكف ىمول: مو رأيً أطمًدا أيمثر مشقرة ٕصحوسمف مـ رؾمقل اهلل  وقمـ أيب هريرة 

 . (5)ٕصحوسمف

                                                           
 (.2/216) اًمًوًمؽلم، مدارج (1)

واًمقاو واًمراء أصالن مطرودان( إول مـفام: إسمداء رء وإفمفوره وقمروف، وأظمر أظمذ  ( اًمشقرى ًمغي: )اًمشلم2)

 رء.

 (.3/226اكظر معجؿ مؼويقس اًمؾغي ٓسمـ ومورس )

 واًمشقرى ذم آصطالح: اؾمتخراج اًمرأي سمؿراضمعي اًمٌعض إمم اًمٌعض.

 ، مودة )ؿمقر([.271]اكظر اعمػردات. ًمؾراهمى إصػفوين ص

 .شمقزيع ذيمي اًمؼماق ًمؾتجورة واًمتقزيع سموٕردن. ط 21 ،21صـ اًمعؿر ؾمؾقامن كوس/د تشورة،آؾم ومؼف: راضمع( 3)

 (.4/251( اكظر شمػًػم اًمؼرـمٌل )4)

 ( سمنؾمـود طمًـ.1714( رواه اًمؽممذي )5)
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: (2)دره هلل - اًمؼقؿ اسمـ ىمول (1)«ممتـادستشور م»ط أكف ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  وقمـف 

 دم وثبً ادخؾقق، واشتشور اخلوفؼ، اشتخور مـ كدم مو»: يؼقل شمقؿقي اسمـ اإلؾمالم ؿمقخ ويمون

 .(3)«أمره

ٕن قمؼقل اًمـوس وظمؼماهتؿ ختتؾػ، وٓ يؿؽـ ًمقزم إمر اإلعموم  وادشوورة َضورة:

قاص إمي مـ يـػم اًمطريؼ، سمجؿقع ضمقاكى احلقوة، ومقؽقن ًمف مـ أهؾ احلؾ واًمعؼد ظم

ويقوح اًمرأي اًمرؿمقد، وًمق ذهٌـو كتتٌع ضمقاكى مقوقع اًمشقرى ٓؾمتؾزم ذًمؽ إـموًمي خترج 

 .«ادشوورة»قمـ اعمراد، وًمؽـل أقمرض مجؾي مـ ومقائد 

اًمػوئدة إومم: اًمشقرى ىمرسمي وـموقمي، وًمقس أمر ذقمل إٓ وراءه مـ اعمصوًمح اًمعوضمؾي 

 .(4)هرة مو ٓ ُيؼدر ىمدرهوأضمؾي واحلؽؿ اخلػقي اًمظو

قاـمر اخلؾؼ، وإزاًمي عمو يصػم ذم اًمؼؾقب قمـد وىمقع خل ضمؼًمااًمػوئدة اًمثوكقي: إن ذم اًمشقرى 

احلقادث، وذًمؽ أن وزم إمر إذا مجع أهؾ اًمرأي واًمػضؾ وؿموورهؿ ذم طمودصمي مـ احلقادث 

 قمرومقا مـ ذًمؽ إيمرامف ًمؾـوس، ومقذهى همقظ اًمؼؾقب.

ؾمودات اًمعرب إذا مل يشوورهو ذم إمر ؿَمؼَّ قمؾقفؿ، وملمر اهلل ىمول سمعض اًمًؾػ: )يموكً 

كٌقف أن يشوورهؿ ذم إمر، ومنن ذًمؽ أقمطػ هلؿ قمؾقف، وأذهى ٕوغوصمفؿ، وأـمقى 

 .(5)شًمـػقؾمفؿ، ومنذا ؿموورهؿ قمرومقا إيمرامف هلؿ

                                                           
 (، واحلديٌ طمًـ.3745(، واسمـ موضمف )2822(، واًمؽممذي )5128( رواه أسمق داود )1)

 ، ط. دار اًمصحوسمي. 183صـ -رمحف اهلل شمعومم -ؼقؿ اجلقزيي ( اًمقاسمؾ اًمصقى، ًمإلموم اسمـ اًم2)

 (.387-28/386اكظر جمؿقع اًمػتووى )( 3)

( . 213-1/212( اكظر: شمقًػم اًمؽريؿ اًمرمحـ ذم شمػًػم اًمؽالم اعمـون ًمؾشقخ/ قمٌد اًمرمحـ سمـ كوس اًمًعدي )4)

 اعمطٌعي اًمًؾػقي ومؽتٌتفو سموًمرووي.

(، ط. اًمرؾموًمي، واكظر ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي ت اًمعالمي/ أمحد 4/251( ًمؾؼرـمٌل )( اكظر )اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن5)

 ( ط. دار اعمعورف.7/343حمؿد ؿمويمر )
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اًمػوئدة اًمثوًمثي: اًمشقرى ـمريؼ ًمتآًمػ اعمجتؿع وشمراسمطف، ومعـدمو يرضمع اًمراقمل إمم أهؾ 

افشقرى أفػي »واًمعؼد ٕظمذ رأهيؿ شمتقًمد اًمثؼي وشمتآًمػ اًمؼؾقب، ىمول اسمـ اًمعريب:  احلؾ

 .(1)«فؾجامظي ومسبور فؾعؼقل وشبى إػ افصقاب، ومو تشوور ؿقم إٓ هدوا

وأن  -ظموصي-اًمػوئدة اًمراسمعي: اًمشقرى ـمريؼ ًمالؾمتػودة مـ أراء واخلؼمات 

مو حيتوضمف اًمـوس اًمققم، وموًمشقرى اًمتخصصوت ىمد يمثرت، وٓ يؿؽـ ًمٌنم أن يؾؿ سمجؿقع 

 .(2)تـتٍ رأًيو رؿمقًداومؿ ومقف ظمؼمات وقمؾقم وآراء مجفرة مـ اًمعؼالء ضو شمـقً دمعؾ ًمألمي قمؼاًل مجع

اًمػوئدة اخلومًي: اًمشقرى شمؼيض قمغم اًمػرديي واًمديؽتوشمقريي وإكو وآردمول ودمـى 

 -ؾمٌحوكف-ًمؾؼرآن جيد أن اهلل  اًمػرد واعمجتؿع آصمور اعمقاىمػ واًمؼرارات اًمػرديي.... اًمؼورئ

ضمعؾ اختوذ ىمرار يتعؾؼ سمصٌل روقع ٓ يؿؾؽف ومرد واطمد، وإن يمون أىمرب اًمـوس إًمقف وهق 

ۆئ ۆئ )واًمده أو واًمدشمف، وضمعؾ رومع اجلـوح منموـًمو سموًمتشوور واًمؽمايض سملم اًمقاًمديـ، 

. ومنذا يمون هذا مو يتعؾؼ سمصٌل [233]اًمٌؼرة:  (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

 ام يتعؾؼ سمشئقن إمي وأطمقاهلو، أجيقز أن يـػرد سمف أي ومرٍد مـ اعمًؾؿلم؟روقع، ومؽقػ سم

 وأظمػًما: اًمشقرى همـؿفو ًمؽ وهمرمفو قمؾقؽ:

ومـ ؾقائد ادشقرة: أن ادشوور إذا مل يـجح دم أمره، ظؾؿ أن امتـوع »ىمول اسمـ اجلقزي: 

 .(3)«افـجوح حمض ؿدر ؾؾؿ يؾؿ كػسف

ـْ صوور افرجول صورـفؿ دم »قائف وىمد ىمقؾ: ومـ همـؿ آؾمتشورة كضقج اًمرأي واؾمت َم

                                                           
 (، ط. دار اًمريون ًمؾؽماث.4/1668( اكظر: )أطمؽوم اًمؼرآن( ًمؾؼرـمٌل )1)

مؽتٌي اعمـور  ط. 35( اكظر رؾموًمي )اًمشقرى وىمضويو آضمتفود اجلامقمل( ًمألؾمتوذ اًمديمتقر/ حمؿد أسمق ومورس ص2)

 اًمزرىموء.

( اكظر )زاد اعمًػم ذم قمؾؿ اًمتػًػم( ًمإلموم احلوومظ مجول اًمديـ أسمق اًمػرج قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمؿد اجلقزي 3)

 (، ط. دار اًمؽتوب اًمعريب.488/ 1ت)قمٌد اًمرزاق اعمفدي( )
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ي ىموئؾلم: هؾ رأيتؿ شموضمًرا يتقح ًمؾـوس اعمشوريمي  «ظؼقهلؿ وهلذا يتًوءل أصحوب إومفوم اًمًقير

 ذم موًمف دون مؼوسمؾ، سمؾ هؾ ؾمؿعتؿ سمذًمؽ ذم طموض إزمون أو هموسمرهو؟!

 سمريب ورسمؽؿ ًمق طمدث هذا موذا شمتقىمعقن؟

 اجلقاب: سمدهل ومعروف

 ام أهمغم وأصمؿـ اعمشوريمي ذم اعمول أو اعمعؼقل؟!إذن أهي

ٓ أفمـ أن اإلضموسمي حتتوج إمم ضمفٍد أو شمػؽػم، وإذا يمون إمر يمذًمؽ، ومنن إدكك 

مًتحقؾ، وإقمغم ممؽـ اًمًٌقؾ، مع أن اًمعؼؾ يليت سموعمول، واعمول ٓ يليت سموًمعؼؾ، وظمػم اًمعؼقل 

 وكقرهو، ومفذب فموهرهو وسموـمـفو.قمؼقل اًمصوحللم واًمعؾامء، ومنن اًمعؾؿ زيـي اًمعؼقل 

ـْ صوور افعؾامء صورـفؿ دم »وقمؾقف  ؾؿـ صوور افعؼالء صورـفؿ دم ظؼقهلؿ، وَم

 .(1)«ظؾؿفؿ

ـْ  أهؾفو مـ هلو ارشمود اعمشوورة قمغم -اًمشوب اعمًؾؿ- قَمَزمَ  ومنذا  ظمصول  ومقف ايمتؿؾً َم

 : مخس

ًٌو - اًمرؤيي شمصح اًمتجورب سمؽثرة ومنكف ؾموًمػي، دمرسمي مع يمومؾ قمؼؾ -1  .هموًم

 .كجوح يمؾ وسموب صالح يمؾ قمامد ذًمؽ ومنن وشمؼك، ديـ ذا يؽقن أن -2

 اعمحًقد، همػم احلوزم إٓ شمشوور ٓ: )احلؽامء سمعض ىمول ودوًدا، كوصًحو يؽقن أن -3

 (.احلؼقد همػم واًمؾٌقى

ـْ  اًمػؽر ؾمؾقؿ يؽقن أن -4 ـْ  ومنن ؿموهمؾ، وهمؿٍ  ىموـمع، هؿر  ِم  ؿمقائى ومؽره قمورض َم

 .ظموـمر ًمف يًتؼقؿ وٓ رأى ًمف ؿُ ُيؾَ  ٓ اهلجقم

 إهمراض ومنن يًوقمده، هقًى  وٓ يتوسمعف، همرٌض  اعمًتشور إمر ذم ًمف يؽقن ٓ أن -5

                                                           
 يمي اًمؼماق ًمؾتجورة واًمتقزيع.سموٕردن ط. شمقزيع ذ 71، 69( اكظر ومؼف آؾمتشورة. د/ كوس سمـ ؾمؾقامن اًمعؿر ص1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

345 

 

 .هـ. أ. صود واهلقى ضموذسمي

 اًمقاقمديـ، اًمعؾؿ وـمالب اًمرسموكقلم، اًمعؾؿ أهؾ هؿ اخلصول هذه ومقفؿ شمؽتؿؾ مـ وأيمثر

 .اًمصودىملم وآظمتصوص واعمعرومي اخلؼمة وأهؾ

 وقمؾؿ أن ًمالؾمتشورة آداسًمو جيى أن شمراقمك مـ اعمًتشػم واعمشػم مـفو: يمذًمؽ وم

  ًمصوطمٌف.اماطمؽمام يمؾ واطمد مـفام ًممظمر وقمدم شمًػقف أي واطمد مـف -1

 ؿؾ اًمصقرة اًمذهـقي.تاإلكصوت مـ يمال اًمطروملم قمـد احلقار ًمتؽ -2

 قمغم اعمًتشػم اظمتقور اًمقىمً اعمـوؾمى ًمعرض مقوققمف. -3

 .(1)ـ قمرض رأيف، واًمتدرج ذم احلديٌقمغم اعمًتشور طمً -4

 مـ ظموـمر ىمد أكف واقمؾؿ اهلدايي، قملم ومنهنو آؾمتشورة قمغم -احلٌقى إخ أهيو - وموطمرص

 ..أظمريـ دمورب مـ يًتػد ومل سمرأيف اؾمتٌد

  

                                                           
 .139( اعمصدر اًمًوسمؼ، ص1)
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 بعد نتَجْ الثانٌٍْ العامْ

 يعرومقن مققهلؿ رضموٌل  ,إمي اًمعظقؿي يٌـقفو رضمول قمظامءأن : ؽريؿك أظمل اًمذيمرأ

وىمدراهتؿ، ويٌـقن مشوريع طمقوهتؿ وومؼ ذًمؽ، وهذا يٌدأ مـ اظمتقور اًمتخصص اًمعؾؿل ذم 

 اجلومعي.

سمؿتوسمعي هذا اعمقىمع اعمجوين، واًمذي ؾمقًوقمدك قمغم معرومي وحتديد اعمققل  ؽًمذا أكصح

 واًمؼدرات واًمتخصصوت اعمـوؾمٌي ًمؽ.

www.shabab21.com 

 طمقٌ حيتقي اعمقىمع قمغم ظمدموت قمدديي ومـ أمهفو:

 مؼويقس ًمؾتعرف قمغم مققل اًمطوًمى وىمدراشمف واًمتخصصوت اًمتل شمـوؾمٌف.

http://shabab21.com/know-yourself 

 ختصص ودسمؾقم يؿؽـؽ ًمالًمتحوق هبو. 335مقؾمققمي ًمنمح أيمثر مـ 

http:shabab21.com/encyclopedia/bachelor 

 دورة جموكقي يمومؾي شملظمذك ظمطقة سمخطقة ٓختوذ ىمرار اًمتخصص.

http://elearning.shabab21.com 

 أو قمؿؾ أو ًمدراؾمي اًمٌؾدان مـ سمؾد إمم شمًوومر أن ىمٌؾ اًمؽريؿ اًمشوب أظمل أكصحَؽ  يمام

 أكصحؽ ومتوة، خلطٌي اًمتؼدم أو ىمٌؾ ؾمقورة، ذاء قمغم اإلىمدام أو ىمٌؾ ؾمػر ًمًقوطمي طمالل،

 (..ورؿمدك صالطمؽ ومقف عمو يقومؼؽ واهلل.. )سمقـي فموهرة سمريمتفام ومنن وآؾمتشورة سموٓؾمتخورة

 .هـ. أ

 اًمؽؾقوت مـ سمؽؾقي شمؾتحؼ أن ًمؽ ويؼدر أمرك، ًمؽ ويقن صدرك اهلل ينمح أن سمعد صمؿ

 ..سمصدق كػًؽ شمًلل أن أظمل ومعؾقؽ ًمؾدراؾمي،

 كَف أجنح يف اجلامعْ؟

 وذًمؽ شمًؽـ، ٓ وضمقارح يصؿً، ٓ وًمًونٌ  حُيد، ٓ ومؽر هلؿ اجلومعي ذم اًمشٌوب إن

 قمـ ويًؿق سموًمعظوئؿ، يشتغؾ ممـ - اًمشوب ظملأ - ومؾتؽـ وطمققيتفؿ، وىمقهتؿ ًمطٌقعتفؿ
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 مقومًؼو كوضمًحو شمؽقن يمل هبؿتؽ شمًؿق أن ذًمؽ ومـ ومػقد، كوومع سمؽؾ أوىموشمؽ ومتأل اًمصغوئر،

 إمم حمٌٌي يمؾامت «افتؿقز - افتػقق - افـجوح» يمؾامت أن ومعؾقم اًمـظريي واًمعؿؾقي، دراؾمتؽ ذم

 ذم اًمـجوح ؾمٌؾ حتؼقؼ قمغم - باًمشو أظمل - ومؾتحرص اًمذيمقي، واًمعؼقل اًمًقيي اًمـػقس

ـْ  يمذًمؽ اجلومعقي، اًمدراؾمي  ًمـػًؽ واطمرص أن شمؽقن كوومًعو رسمؽ، مرووة قمغم طمريًصو يُم

 .أىمراكؽ وزمالئؽ مـ ًمغػمك ىمدوة وٕهشمؽ

 ًبدأ العام الدراسُ

 إمم اجلديد اًمدراد اًمعوم أيوم مـ ًمؽ يقم أول ذم سمدأت اًمدراؾمي اجلومعقي واكطؾؼً

 ومل خَتْؼُمه مل ضمديد جمتؿع وموجلومعي طمقوشمؽ، مراطمؾ مـ ضمديدة مرطمؾي قمغم ٌؾشُمؼ وأكً اجلومعي،

 وادموهوٍت  متػووشمي، وأومؽورٍ  وقمؼقلٍ  خمتؾػٍي، ـمٌؼوٍت  سملم جيؿع اجلومعل اعمجتؿع هذا شمعرومف،

 اجلومعقي؟ اًمدراؾمي سمدء ذم يقم أول ذم ؾمتػعؾ موذا شُمرى ومقو متٌويـي،

 * ًٓ  أول ومؿـذ.. اخلالص ـمريؼ ومنكف.. اإلخالص بتحؼقؼ.. ظؾقؽ يشء ـؾ وؿبؾ: أو

 اإلظمالص حتؼقؼ قمغم ضموهًدا شمعؿؾ وأن ٓسمد اجلومعقي اًمدراؾمي ذم ـمريؼؽ شمٌدأ أن وىمٌؾ وهؾي

  ..اًمـقي وإصالح

 أمهقي اإلخالص:

ٌَّ اًمشورع احلؽقؿ يمؾ مًؾؿ قمغم ٕمهقي اإلظمالص هلل ذم يمؾ قمؿؾ مـ إ قمامل، طم

 د ذم حتًلم كقتف.اؾمتحضوره دوًمو، واجلد وآضمتفو

 .(1)إكف صمؾٌ اًمعؾؿ «إكام إظامل بوفـقوت»ذم اًمتعؾقؼ قمغم طمديٌ  -رمحف اهلل-ىمول اًمشوومعل 

ر اًمٌخوري  إكام »يمتوسمف اًمصحقح سمحديٌ  -رمحف اهلل شمعومم-وٕمهقي اًمـقي ذم اًمعؿؾ .. صدَّ

وم اخلطبي صدر افبخوري ـتوبف افصحقح، وأؿومف مؼ»، ىمول اسمـ رضمى: وسمف «إظامل بوفـقوت

                                                           
 ( ط. دار اًمؽتى اًمعؾؿقي.589( طمديٌ )1/263( أظمرضمف اًمٌقفؼل ذم يمتوسمف )معرومي اًمًــ وأصمور( )1)
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 .(1)«فف: إصورة إػ أن ـؾ ظؿٍؾ ٓ يراد بف وجف اهلل ؾفق بوضؾ ٓ ثؿرة فف دم افدكقو وٓ دم أخرة

 وشمعددت أىمقال اًمًؾػ ذم سمقون أمهقي اًمـقي، وقمظؿ أضمرهو..

 .(2)«كقي ادممـ خر مـ ظؿؾف»ىمول:  قمـ ؾمفؾ سمـ ؾمعد اًمًوقمدي 

 .«نهنو أبؾغ مـ افعؿؾتعؾؿقا افـقي ؾ»وقمـ حيقك سمـ أيب يمثػم ىمول: 

رب ظؿؾ صغر تعظؿف افـقي، ورب ظؿؾ ـبر تصغره »وقمـ قمٌد اهلل سمـ اعمٌورك أكف ىمول: 

 .(3)«افـقي

إكام يريد اهلل ظز وجؾ مـؽ كقتؽ وإرادتؽ وإخالصؽ، »وقمـ اًمػضقؾ سمـ قمقوض ىمول: 

 .(4)«وـون يؼول: ٓ يزال افعبد بخر مو ؿول ؿول هلل، وإذا ظؿؾ ظؿؾ هلل

يمون اإلظمالص واؾمتحضور اًمـقي هبذه اخلطقرة، اضمتفد اًمًؾػ اًمصوًمح ذم شمصحقح هلذا 

ًمتصحح هلؿ أقمامهلؿ، ومو اضمتفدوا ذم رء اضمتفودهؿ  «اإلخالص»كقوهتؿ، واؾمتحضور معوين 

 .«مو ظوجلً صقًئو أصد ظع مـ كقتل»ذم ذًمؽ، ىمول: ؾمػقون اًمثقري 

ف، ؾنين تعؾؿتف دم اثـغ تعؾؿقا صحي افعؿؾ مـ شؼؿ»وقمـ يقؾمػ سمـ أؾمٌوط ىمول: 

 .(5)«وظؼيـ شـي

 شمعريػ مو وًمؽـ اإلظمالص، حتؼقؼ أمهقي مدى قمؾؿً ًمؼد كعؿ: شمؼقل ىمد* 

 !اإلظمالص؟

                                                           
( 59-1/56( راضمع )ضمومع اًمعؾقم واحلؽؿ ذم ذح مخًلم طمديًثو مـ ضمقامع اًمؽؾؿ ًمإلموم/ اسمـ رضمى احلـٌكم )1)

 ط. دار اًمًالم.

( رضموًمف مقصمقىمقن إٓ 1/61) «جمؿع افزوائد»(، وىمول اهلقثؿل ذم 6/228( أظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )2)

 طموشمؿ سمـ قمٌود سمـ ديـور اخلرر.

 ط. دار اًمؽتى اًمعؾؿقي.195، 189( راضمع ]اًمزهد[ ًمـإلموم قمٌد اهلل سمـ اعمٌورك ص3)

 ( ط. دار اًمؽتى اًمعؾؿقي.11487( أصمر )8/98فوين )( طمؾقي إوًمقوء وـمٌؼوت إصػقوء ٕيب كعقؿ إصػ4)

 (.12159( أصمر )8/267( اعمصدر اًمًوسمؼ )5)
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 مودة مـ ملظمقذ وهق َيؾص أظمؾص، مصدر: هق اًمؾغي ذم اإلظمالص إن: واجلقاب

 .صعوك صػو مو قمـدهؿ إًمقان مـ وموخلوًمص وهتذيٌف، اًمٌمء شمـؼقي قمغم اًمداًمي( َص  َل  خ)

 إذ متؼورسمي، طمؼقؼتفو ذم يموكً وإن ًمإلظمالص، اًمعؾامء شمعريػوت يمثرت ومؼد: واصطالطًمو

 :ومؿثاًل  ؾمقاه، دون سموًمعٌودة اهلل ىمصد قمغم يدور أيمثرهو أن

 .(1)«اهلل دون ظام   افتعريَ  هق أكف»: قمـ اإلظمالص إصػفوين اًمراهمى يؼقل* 

 افطوظي ادؽؾػ يػعؾ أن»: هق اإلظمالص أن - اهلل رمحف - اًمًالم قمٌد سمـ اًمعز   وَذيَمرَ * 

 .(2)«دكققي َُضٍ  دَؾعَ  وٓ ديـل، كػع جؾى وٓ تقؿًرا وٓ افـوس، مـ تعظقاًم  يريده ٓ وحده هلل

 فق يبول ٓ افذي هق.. ادحوشبل احلورث ـؼقل اإلخالص وحد  »: شمقؿقي اسمـ وىمول* 

 ظذ افـوس يطؾع أن حيى وٓ اهلل، مع ؿؾبف صالح أجؾ مـ افـوس ؿؾقب دم فف ؿدر ـؾ خرج

 .(3)«ظؿؾف مـ افذر مثوؿقؾ

 ظدو وٓ ؾقؽتبف، مؾؽ يعؾؿف ٓ مو هق أكف»: اإلظمالص قمـ: اًمؼقؿ اسمـ اإلموم ويؼقل* 

 .(4)«ؾقبطؾف صوحبف بف يعجى وٓ ؾقػسده،

 وإظمالط اًمشقائى مـ - شمعومم - اهلل إمم اعمتقضمف اًمؼصد ختؾقص إمم هيدف وموإلظمالص -

 .(5)اًمعٌودات مجقع ذم ؾمقاه دون قمز وضمؾ هلل اًمؼصد يتصػك سمحقٌ وَيوًمطف، يزامحف ًمذيا واًمػًود

                                                           
 154صـ إصػفوين ًمؾراهمى اًمؽريؿ اًمؼرآن ويمتوب مػردات طمجوزي، مطٌعي. ط ،(2/42) اًمػوحللم دًمقؾ راضمع( 1)

 .اًمتقومقؼقي اعمؽتٌي. ط

 .إزهريي اًمؽؾقوت مؽتٌي. ط ،(1/146) إكوم مصوًمح ذم إطمؽوم ىمقاقمد( 2)

اإلظمالص ًمؾديمتقر/  طمديٌ سمذيمر إكػوس شمعطػم قمـ كؼاًل  شمقؿقي، ٓسمـ «بوفـقوت إظامل إكام» طمديٌ ذح راضمع( 3)

 .88صـ ؾمقد طمًلم اًمعػوين،

 .اًمؽماث دار مؽتٌي. ط 45ًمإلموم اسمـ اًمؼقؿ اجلقزيي صـ اًمػقائد( 4)

. ط ،361صـ إؿمؼر، ؾمؾقامن قمؿر/د ًمؾشقخ ،«افـقوت دم افعبودات»و اًمعوعملم أ ًمرب سمف ُيتعٌد ومقام اعمؽؾػلم مؼوصد( 5)

 .سموًمؽقيً اًمػالح مؽتٌي
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 مو اًمعؿؾ يامزج أٓ: هق اإلظمالص أن: اًمشوب أظمل - اًمًوسمؼي اًمتعوريػ وظمالصي* 

 واهلرب مدطمفؿ ـمؾى أو اخلؾؼ، ىمؾقب ذم اًمتزيـ )يمطؾى اًمـػس إرادات ؿمقائى مـ يشقسمف

 اًمعؾؾ مـ ذًمؽ همػم أو وحمٌتفؿ، ظمدمتفؿ أو أمقاهلؿ ؾىـم أو شمعظقؿفؿ، ـمؾى أو ذمفؿ، مـ

 .(1)يمون( مو يموئـًو سمعؿؾف، اهلل ؾمقى مو إرادة هق متػرىموهتو قمؼد واًمتل

 افـقي وإخالص»: يؼقل طمقٌ اإلموم ىمقل ذم اًمعؾؿ ًمطالب اإلظمالص أمهقيُ  وشمتضُح * 

  ..«يصؾ مل ذفؽ خالف ؾعؾ ومـ بف، ُيستبدل ٓ أصٌؾ  وادعورف افعؾقم ضؾى دم تعوػ هلل

 اًمقوكعي صمامره ومدى اإلظمالص أمهقي قمغم مدًماًل  اهلل رمحف اًمؼقؿ اسمـ اإلموم * ويؼقل

 ًمؽامل اًمطوهر واًمؼؾى: ]ومقؼقل قمؾقف آصمورهو شمظفر طمقٌ اًمعؾؿ، ًمطوًمى - وظموصي - اعمٌوريمي

 اًمؼرآن، مـ يشٌع ومال أسمقاسًمو، ًمف شمعومم اهلل يػتح واخلٌوئٌ، إدران مـ وختؾصف وكقره، طمقوشمف

 ومنكف شمعومم، اهلل يطفره مل اًمذي اًمؼؾى سمخالف سملدويتف، إٓ يتداوى وٓ سمحؼوئؼف، إٓ يتغذى وٓ

 .(2)[شمـوؾمٌف اًمتل إهمذيي مـ يتغذى

ًٌو يؽقن أن - مًؾؿ يمؾ - اهلل رمحف - شمقؿقي اسمـ اإلؾمالم ؿمقخ يقص يمذًمؽ*   ًمؾعؾؿ ـموًم

 اًمدكقو ذم اًمعٌد هذا قمغم وأصمره وكتقجتف ذًمؽ: أمهقي مدى وسملم اإلظمالص، حتؼقؼ ضورة مع

 ؾقف يؽؿؾ وجف ظذ اإلكسون يػعؾف ؿد افعؿؾ أو افعؾؿ مـ افقاحد وافـقع»: ومقؼقل.. وأظمرة

 .(3)«افبطوؿي حديٌ دم ـام افذكقب ـبوئر بف اهلل ؾقغػر وظبقديتف إخالصف

ًَ  يمذًمؽ ,ىمد شمؼقل: كعؿ... ًمؼد قمؾؿً مدى أمهقي اإلظمالص ٌَ اًمـٌل  يؾمـ صحقح ذم صَم

 قمؾاًم  اًمعؾؿ هذا يمون ؾمقاًءا اًمعؾؿ ـمؾى أصمـوء ذم - وظموصي اإلظمالص أمهقي قمغم ُيدًمؾ موط 

ـْ »: ىمول أكفط  اهلل رؾمقل قمـ صحَّ  ومؾؼد دمريٌقًّو إكًوكقًّو، قمؾاًم  أو ديـًقو  بف فقبوهل افعؾؿ َضَؾَى  َم

                                                           
 (.2/91) افسوفؽغ مدارج» راضمع.. شمعومم اهلل دون مو يمؾ قمـ اًمتؼمى هق أو( 1)

 .افثؼوؾقي ادؽتبي. ط ،(1/45) افؼقؿ ٓبـ افشقطون، مصوئد مـ افؾفػون إؽوثي( 2)

 .بوفؼوهرة تقؿقي ابـ مؽتبي. ط( 6/218) قييافـب افسـي مـفوج راجع( 3)
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 .(1)«ورافـ دم ؾفق إفقف افـوس وجقه فقكف أو افسػفوء، بف يامري أو افعؾامء،

 بدظقهتؿ بضعقػفو: إمي هذه اهلل  يـك إكام»: ىمول أكفط  اًمـٌل قمـ صَح  يمذًمؽ -

 .(2)«وإخالصفؿ وصالهتؿ

 َؾعرؾفو، ؾع رؾف بف ؾلتك اشتشفد رجؾ ؾقف افؼقومي يقم ؼهيُ  افـوس أول إن» :ط وىمول

 فقؼول ؿوتؾً وفؽـؽ ـذبً،: ؿول اشتشفدت، حتك ؾقؽ ؿوتؾً: ؿول ؾقفو؟ ظؿؾً ؾام: ؿول

: ؿول ؟ظؾاًم  تعؾؿ ورجٌؾ  افـور، دم أفؼك حتك وجفف ظذ ؾسحى بف أمر ثؿ ؿقؾ، ؾؼد جريء،

 ظومل، فقؼول افعؾؿ تعؾؿً وفؽـَؽ  ـذبً،: ؿول افؼرآن، ؾقؽ وؿرأت وظؾؿتف افعؾؿ تعؾؿً

 .(3)«افـور دم أفؼك حتك وجفف ظذ ؾسحى بف أمر ثؿ ؿقؾ، ؾؼد ؿورئ، فقؼول افؼرآن وؿرأت

 أن - ظمصقًصو - اًمعؾؿ وـموًمى -قمؿقًمو- اعمًؾؿ قمغم جيى أكف شمقوح دًميإ ومفذه* 

ـَ  ًر  هق أراده، اًمذي وإمر ىمصده، اًمذي اًمعؿؾ هذا أن ويتصقر ـمقيتف، ويصؾح كقتف، حُي

دُ  يمتٌف، هبو وأكزل رؾمؾف، هبو وسمعٌ ًمعٌوده، - ؾمٌحوكف - اهلل ذقمفو اًمتل اًمنميعي  كػًف وجُيرر

 ًمقًً اًمتل اإلرادات مـ يؽدره سمام َيؾطف أو اًمدكقو، مؼوصد ـم سمؿؼصد ذًمؽ يشقب أن قمـ

 رئوؾمي إمم اًمٌؾقغ أو اًمنمف، مـ كقع إمم سمف يصؾ أو اعمول، مـ سمٌمء اًمظػر سمف يريد يمؿـ مـف،

 .(4)سمف حيصؾف ضموه أو اًمدكقو، رئوؾموت مـ

 * هلذا يمون مـ اًمقاضمى قمغم ـموًمى اًمعؾؿ آقمتـوء سمتصحقح كقايوهؿ ىمٌؾ اإلىمٌول قمغم

 قمغم واًمتػقق اًمظفقر يمحى أظمرى ٕهمراض ؾمؾاًم  اًمعؾؿ ـمؾى ـمؾى اًمعؾؿ، وقمدم ضَمْعؾ

                                                           
 (.6158) اجلومع صحقح دم إفبوين وصححف ،(253) افســ مؼدمي دم موجي ابـ أخرجف( 1)

، وصححف اًمشقخ إًمٌوين ذم «اإلخالص» فػظ ذـر دون وؽره افبخوري ظـ وهق (،3178افـسوئل ) رواه( 2)

 .(1/24( واًمتعؾقؼ اًمرهمقى )2/443اًمًؾًؾي اًمصحقحي )

 (.1915) مًؾؿ رواه( 3)

 .اًمصحوسمي مؽتٌي. ط ،31صـ ًمؾشقيموين، إرب[ ومـتفك اًمطؾى ]أدب راضمع( 4)
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 أو إًمقف، اًمـوس وضمقه سف أو حمؿدة ـمؾى أو اًمشفرة واًمًؿعي أو طمى شمعظقؿ أو إىمران،

 وأذهًٌ أومًدهتو اًمـقي ؿموسمً إذا اًمـقايو وأمثوهلو هذه ومحًى ومنن اًمقفموئػ مـ وفمقػي ـمؾى

 قمؾقؽ يتعلم سمؾ ،(1)اهلل ًمغػم اإلرادة ؿمقائى مـ كقتؽ حتؿل أن قمؾقؽ يتعلم وهلذا اًمعؾؿ، سمريمي

ـْ  شمؽقن وأن وًمقضمفف، - شمعومم - هلل حتصقؾؽ يؽقن أن - اًمعؾؿ ـموًمى أظمل -  صمقاب يرضمق مِمَ

 .(2)أيمتوومفؿ سمف وشمريمى أقمـوىمفؿ ومقق سمف ًمتعؾق وٓ اًمـوس، أقملم ذم سمف ًمؽمشمػع ٓ شمعومم اهلل

 !اإلخالص؟ كحؼؼ دوذا: أن وافسمال

ؾ شمعومم، اهلل مـ مـيٌ  اإلظمالص إن: واجلقاب  وسموب اًمصودىملم، ىمؾقب قمققن هبو ُيؽحر

 وطمػظف يمـػف ذم وشمؽـ اهلل رمحي إمم شمصؾ مـف - اًمشوب أظمل - ومودظمؾ مػتقح، اإلظمالص

 ذم اًمـػقس اعمعـك ًمتدرك اعمخؾصلم، ريوض ذم شمرشمع ادظمؾف ويمػويتف، ورزىمف وأضمره وؾمؽمه

 اًمؼؾى طمقوة سمدون اًمٌدنِ  ومحقوةُ  ذاهتو، حلقوشمؽ ومؼدانٌ  اًمغوزم اًمٌمء هذا ػؼدانُ وم وإٓ طمقوشمؽ،

 .(3)اًمٌفوئؿ طمقوة ضمـس مـ

 - اًمًالم قمؾقفؿ - اًمرؾمؾ دقمقةِ  ومػتوُح  اًمديـ، طمؼقؼيُ  هق - يمذًمؽ -واإلظمالص -

 وؿوظدة إصقل أصؾ وؿوظدتف افديـ، أصؾ هق هلل واإلخالُص »: اهلل رمحف - شمقؿقي اسمـ ىمول

ٱ ٻ ٻ  ﴿ ،﴾ٱ ٻ ٻ ﴿ واإلخالص افؽوؾرون شقريت دم ديـاف

 وهق اإلرادي، افعؿع فؾتقحقد متضؿـي ؾفل ﴾ٱ ٻ ٻ ﴿ ؾلمو ،﴾ٻ

 فؾتقحقد ؾؿتضؿـي ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ شقرة وأمو واإلرادة، بوفؼصد هلل افديـ إخالص

 وأهؾ اجلفؿقي، افتعطقؾ أهؾ مـ أحٌد  يقجد ؾال بؤخر، مرتبطٌ  افـقظغ وـال افعؾؿل، افؼقل

                                                           
 (.6،7) ىمرـمٌي ممؾمًي. ط 7صـ ،6صـ زيد أسمق سمؽر/د اًمعالمي ًمؾشقخ اًمعؾؿ( ـموًمى )طمؾقي اكظر( 1)

 .ًمتؼقىا دار. ط ،35صـ يعؼقب طمًلم سمـ حمؿد/ًمؾشقخ اًمعؾؿ(، ـموًمى يمتوب )مـطؾؼوت اكظر( 2)

 .اًمؼموج دار. ط ،14صـ اًمعػوين، ؾمقد/د عممًمػف وضمومعف اإلظمالص[، طمديٌ مـ إكػوس ]شمعطػم راضمع( 3)
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 .(1)«افعؿع افؼك مـ كقع وؾقف إٓ ادشبفي افتؿثقؾ

ـُ  هق اإلظمالص ومنن يمذًمؽ  إوًملم سمف سُمعٌ اًمذي وهق ؾمقاه، اهلل يؼٌؾ ٓ اًمذي اًمدي

 ظمالصي هق وهذا اإليامن، أهؾ أئؿي قمؾقف واشمػؼ اًمؽتى مجقع سمف وَأكَزَل  اًمرؾمؾ، مـ وأظمريـ

 .(2)رطموه قمؾقف رشمدو اًمذي اًمؼرآن ىمطى وهق اًمـٌقيي، اًمدقمقة

 ؾمٌقؾ وقمغم.. مقوع همػم ذم سمذًمؽ أمروا إكام وأظمريـ إوًملم أن ؾمٌحوكف أظمؼم وىمد -

 ،[5: اًمٌقـي] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ﴿: شمعومم يؼقل احلٍم، ٓ اعمثول

 ﴾يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس ﴿: ؾمٌحوكف وىمول

 ،[2: اعمؾؽ] ﴾ٿ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ :شمعومم وىمول ،[111: اًمؽفػ]

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿وىمول شمعومم:  . (3)«وأصقبف أخؾصف» أي: قمقوض سمـ اًمػضقؾ ىمول

: -ؾمٌحوكف-وىمول [ 12-11:]اًمزمر ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

وهمػم ذًمؽ مـ  [2:]اًمزمر ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿

 أيوت اًمتل شمدل قمغم اقمتٌور اًمـقي، وأهنو أؾموس اًمعؿؾ وىموقمدشمف وذـمف اعمصحح ًمف.

 صدرجات اإلخال
 :درضموت صمالث قمغم وهق: اعمـوزل صوطمى ىمول* 

 قمغم اًمِعقض ـمؾى مـ واخلالص اًمعؿؾ، قمـ اًمعؿؾ رؤيي إظمراج: إومم اًمدرضمي -

 .سموًمعؿؾ اًمروو قمـ واًمـزول اًمعؿؾ،

 وـمؾى ومالطمظتف، رؤيتف،: آوموت صمالث قمؿؾف ذم ًمؾعومؾِ  عرُض يَ : اًمؼقؿ اسمـ وىمول* 

 ش.إًمقف وؾمؽقكف سمف ورووه قمؾقف اًمعقض

 ٓ سموهلل وأكف ًمف وشمقومقؼف وومضؾف قمؾقف اهلل عمـي مشوهدشمف: قمؿؾف رؤيي مـ َُيؾص وًمذيوم* 

                                                           
 (.55، 54/)11 اًمػتووى، جمؿقع( 1)

 (.11/51) اًمًوسمؼ، اعمصدر( 2)

 .( ط. دار ـمقٌي8/176( اكظر شمػًػم اًمٌغقي )معومل اًمتـزيؾ( ًمإلموم/ أيب حمؿد احلًلم سمـ مًعقد اًمٌغقي )3)
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 .سمـػًف

 قمؾقف، اعمحؿقدُ  وهق وكعؿتف وإطمًوكف ومـتف اهللِ  ومضؾِ  جمردُ  ومفق اًمعٌد ذم ظمػم ومؽؾ* 

 سمؾ وىمقشمف، وإدرايمف وسمٍمه ؾمؿعف مـ اخلؾؼقي ًمصػوشمف يمرؤيتف احلؼقؼي ذم ٕقمامًمف اًمعٌد ومرؤيي

  جمردُ  وموًمؽُؾ  ذًمؽ، وكحق أقمضوئف وؾمالمي تفصح مـ
ِ
 .وومضؾف وكعؿتف اهلل قمطوء

 .كػسف ومعرؾي ربف، معرؾي أؾي، هذه مـ افعبد خُيؾُِّص  ؾوفذي

 يًتحؼ ٓ واًمعٌد حمض، قمٌد سملكف قمؾؿف: افعؾؿ ظـ افعقض ضؾى مـ خيؾصف وافذي* 

 إضمر مـ ؾمقدهِ  مـ يـوًمف ومام قمٌقديتف، عمجرد َيدمف هق إذ أضمرة، وٓ قِمقًوو ًمًقده ظمدمتف قمغم

 أو احلر   يًتحؼفو إكام إضمر إذ معوووي، ٓ قمؾقف وإكعومٌ  إًمقف، وإطمًون مـف شمػضؾ واًمثقاب

 ..ومال كػًف قمٌد أمو اًمغػم قمٌد

 : أمران إفقف وشؽقكف بعؿؾف رضوه مـ خيؾصف وافذي -

 .ناًمشقطو وكصقى اًمـػس طمظ مـ ومقف وشمؼصػمه وآوموشمف قمققسمف مطوًمعيُ : أحدمهو

 اًمظوهرة وآداهبو اًمعٌقديي طمؼقِق  مـ - ضمالًمف ضَمؾَّ  - اًمرب   يًتحؼ   سمام قمؾؿف: افثوين

 .ًمرسمف هبو يريض وأن طمًؼو يقومقفو أن مـ واىمؾ وأقمجزَّ  أوعػ اًمعٌد وأن وذوـمفو، واًمٌوـمـي

 مـ سموٓطمتامء اجلفد وشمقومػمِ  اعمجفقد، سمذًمؽ مع اًمعؿؾ مـ يموخلجؾ: افثوكقي افدرجي -

 .اجلقد قملم مـ اًمتقومقؼ كقر ذم اًمعؿؾ ؤييور اًمشفقد،

 : أمقر ثالث وهذه: افؼقؿ ابـ ؿول* 

 سمذل مع ًمف صوحلًو اًمعؿؾ ذًمؽ َيِردْ  مل إذ اهلل مـ طمقوئف ؿمدةُ  وهق: قمؿؾف مـ ظمجؾف -1

 .ومقف جمفقد

 قمـ حمتؿًقو اًمعؿؾ شمصحقِح  ذم اًمطوىمي سمجفد يليت أي: اًمشفقد صمؿ سموطمتامئف اجلفد شمقومػم -2

 .وسمؽ مـؽ ؿمفقده

 أن اًمـقر ذًمؽ وقء ذم ومؽمى اًمعٌد، سمصػمة سمف اهلل يـقر اًمذي اًمتقومقؼ سمـقر حتؿل أن -3

 .مـؽ وٓ سمؽ ٓ ضمقده قملم مـ قمؿؾؽ

 وشمًػم اًمعؾؿ، سمًػم يًػم شمدقمف اًمعؿؾ، مـ سموخلالصِ  اًمعؿؾِ  إظمالُص : اًمثوًمثي اًمدرضمي -

 .اًمرؾمؿ ِرق مـ طمًرا ًمؾحؽؿ مشوهًدا أكً

َ ومَ  وىمد: اًمؼقؿ اسمـ ىمول*   سمؼقًمف «افعؿؾ مـ بوخلالص افعؿؾ بنخالص» مراده اًمشقُخ  نَّ

 .«فؾحؽؿ مشوهًدا أكً وتسرُ  افعؾؿ شر يسر تدظف»
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 شمًػم سمف، مممتًو ًمف، مقاومًؼو ًمؾعؾؿ شموسمًعو قمؿؾؽ دمعُؾ  أكؽ: اهلل رمحف - يمالمف ومعـك -

ًٓ  سمحريمتف، وشمتحرك سمقىمقومف، وشمؼػ يًػمه  احلؽؿ إمم كوفمًرا مقارده، مـ مرشمقًيو مـوزًمف، كوز

ًٌو وشمريًمو ومعاًل  سمف، متؼقًدا إمري اًمديـل  قمؾقف واًمعؼوب اًمثقاب شمرشمى إمم كوفمًرا وهرسًمو، وـمؾ

ًٌو ًٌو، ؾمٌ  وؾمػمُ  ﴾ى ى ائ ائ ەئ  ﴿: مشفد اًمعؾؿ ؾمػم يًػم اًمعؿؾ شمرك أمو ويمً

 .﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ﴿ مشفد ًمؾحؽؿ مشوهًدا صوطمٌف

 قمٌقديي حتً اًمدظمقل قمدم إًمقفو يشػمون اًمتل وحلرييوم: «افرشؿ ِرق مـ حًرا» ىمقًمف وأمو -

 ومؽؾف اهلل، ؾمقى مو سموًمرؾمؿ ومرادهؿ وطمده، احلؼ قمٌقديي رق حتً واًمدظمقل واًمـػس، اخلؾؼ

 .(1)رؾمقم

 الشاب أخُ
  يمقػقيِ  ذم اًمـظر إمم يؼقدُ  اإلظمالص طمؼقؼي قمغم اًمتعرف * إنَّ 

ِ
: يمؿقتف ذم ٓ اًمعؿِؾ، أداء

 وضمقد مع اًمصغػم ٕن اًمؽٌػم: واًمعؿؾ اًمصغػم اًمعؿؾ سملم يػرىمقن ٓ اعمخؾصلم كجدُ  هـو ومـ

 يمٌػًما اًمعؿؾ يؽقن ىمد ومنكف :«ادخوفػي وبؿػفقم» اجلٌول، قمظؿي وقمظقاًم  يمٌػًما يصٌح اإلظمالص

 ىمول اعمـثقر، يموهلٌوء اًمعلم شمراه شمؽود ٓ حمتؼًرا صغػًما يعقد اإلظمالص ومؼد مع وًمؽـف ضمًدا،

 [.23: اًمػرىمون] ﴾چ چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿: شمعومم
 

 (الرياء)ل النم دبيب

 

 دبقى افـؿؾ )افريوء( – افشوب أخل - احذر كعؿ

 سمف يؼصد ومفق صوطمٌفو، ومقحؿدون اًمـوس، رؤيي ًمؼصد اًمعٌودة إفمفور :هق وافريوء* 

: شمقؿقي اسمـ ىمول اًمريوء، ىمريـ ومفق اًمُعجى وأمو يرائقف، ومقؿـ أواًمرهٌي واًمرهمٌي واعمدح اًمتعظقؿ

                                                           
 .سموظمتصور ،(2/71:73) اًمًوًمؽلم مدارج( 1)
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 .(1)«بوفـػس اإلرشاك بوب مـ وافُعجى بوخلؾؼ، اإلرشاك بوب مـ افريوء»

 مـف ظمؾً إذا ٕهنو وإومعول: إىمقال ًمى اإلظمالص ومنكف - اًمشوب أظمل - وموًمزم* 

 مػًد ًمألىمقال، مضقرع ومنكف واًمريوء وإيوك ،(2)ًمؾـور إٓ يصؾح ٓ واًمؼنم ًُمّى، سمال ىمنًما يموكً

 .ًمألقمامر خمربر  ًمألقمامل،

 اًمريوء ومهو: وصػلم مـ ؾمالمتف اإلظمالص وطمؼقؼيُ : اعمؽل ـموًمى أسمق يؼقل اهذ ٕضمؾ -

 قمؾقـو اًمـعؿي متوم سمذًمؽ ومؽون اًمؾٌـ، مـ اخلوًمص شمعومم اهلل وصػ يمام ظموًمًصو ًمقؽقن واهلقى،

 دم أو ومرث مـ اًمقصػلم أطمد وضمد ومؾق ،[66: اًمـحؾ] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿: ومؼول

 يؼصد أن قمؾؿ ـموًمى يمؾ قمغم وموًمقاضمى ؿموهبو إذا اهلل مع معومؾتـو يمذًمؽ ظموًمًصو، يؽـ مل

، وٓ ضموًهو، سمذًمؽ يٌتغك ٓ وكصحف، شمعؾؿف ذم هلل خمؾًصو يؽقن وأن اهلل، وضمف سمتعؾؿف ًٓ  وٓ مو

ًٌو،  اًمـوس مراءاة وٓ مـص

 هلل شمؽقن أن إقمامل متـع وطمظقظ وأهمراض قمؾؾٍ  مـ اًمـػقس ذم يمؿ اهلل، إٓ إًمف ومال -

 هلل، ظموًمصٍ  همػم وهق اًمٌتف، سمنم يراه ٓ طمقٌ اًمعؿؾ ًمقعؿؾ اًمعٌد وإن ،إًمقف شمصؾ وأن ظموًمصي،

 إٓ هذا يؿقز وٓ اهلل، ًمقضمف ظموًمص وهق كطوىًمو، قمؾقف اؾمتدارت ىمد واًمعققن اًمعؿؾ ويعؿؾ

 .(3)شوقمؾؾفو سملدوائفو اًمعوعمقن اًمؼؾقب وأـمٌوء اًمٌصوئر أهؾ

 اًمثـوء أطمى ومؿـ شمعومم، ًمف ظموًمًصو يؽـ مل مو قمؿؾ ُيؼٌؾ وٓ قمؿؾ، يمؾ أصؾ هل وموًمـقي

                                                           
 (.11/277) اًمػتووى جمؿقع( 1)

 .ًمؾـنم اًمقـمـ دار. ط ،14صـ اًمؾطقػ، اًمعٌد سمـ حمؿد سمـ اًمعزيز قمٌد/ًمؾشقخ إصغر، واًمنمك اإلظمالص( 2)

 (.1/437) اًمًوًمؽلم مدارج( 3)
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 .(1)اًمريوء طمػر ذم ًمقفقى ومؼد ارشمؼك ذم اًمشفرة، واًمطؿع اخلػقي، واًمشفقة واعمدح،

 !!شمتعى ٓ ًمؾؿرائل ىمؾ: اًمًؾػ سمعض ىمول

 :ومذيمًرا كوصًحو - اهلل رمحف - اًمؼقؿ اسمـ * وىمول

 جيتؿع ـام إٓ افـوس، ظـد ؾقام وافطؿع وافثـوء اددح وحمبي افؼؾى دم اإلخالص جيتؿع ٓ»

واًمذي هق  اهلقى وىمول أيًضو: وٓ جيتؿع اإلظمالص أسمًدا مع  ،(2)«واحلقت وافضى وافـور، ادوء

 .(3)شمـو شمعومم اهلل يؼٌؾفو ومل اًمعٌودة ظموًمصي شمؽـ مل اًمـػس ومنذا طمصؾً ًمؾـػس أهقاء ؿمفقة مـ

 خطز الزٍاء
دى، اهلقى مًوًمؽ سمصوطمٌف يًؾُؽ  اًمريوءَ  أن ؿمؽ ٓ *   مـ يتغذى صوطمٌف عُؾ وجي واًمرَّ

 إظمالص ًمعدم وذًمؽ وؾموطمتف، احلؼ قمـ سمعقًدا وشملظمذه ومرامقف مؼوصده شمـوؾمُى  يمثػمةٍ  أهمذيي

 اًمريوء ومنن يمذًمؽ أظمرة، ذم واخلنان اًمدكقو ذم اخلذٓن اعمرائل قموىمٌي يموكً هذا ٕضمؾ ىمؾٌف،

 أكو»: رسمف قمـ يرويف ومقام - ىمقًمفط اًمـٌل  قمـ َوَردَ  يمام اًمنمك، ؿُمعِى  مـ اإلظمالص وقمدم

، وموطمذر أن (4)«ورشـف ترـتف ؽري معل ؾقف أرشك ظؿاًل  ظؿؾ مـ افؼك، ظـ افؼـوء أؽـك

 .(5)يػًد اًمريوء ىمؾٌؽ، أو أن يطرأ قمغم قمؿؾؽ ومقضقعف وحيٌطف

                                                           
افـقي »، ط. دار اًمـػوئس، وسمحٌ 41، 41شملًمقػ د/ قمؿر ؾمؾقامن إؿمؼر ص «اإلخالص»( أكصح سمؿراضمعي سمحٌ 1)

اإلخالص وأثره دم »، ط. مؽتٌي وهٌي، اًمؼوهرة، وسمحٌ 81، 74، 69د/ يقؾمػ اًمؼروووي ص «واإلخالص

 ط. دار كقر اإلؾمالم اعمـصقرة. 43، 15، 13، 11، 9شملًمقػ د/ سمدير حمؿد سمدير ص «افدظقة

 .211صـ اًمؼقؿ ٓسمـ اًمػقائد( 2)

 (.92 ،2/91) اًمًوًمؽلم مدارج( 3)

 (.2985) مًؾؿ رواه( 4)

 ( وموئدة: أطمقال اًمـقي ذم اًمعؿؾ:5)

ًٓ مـ ضموكى، وأهاًل  -أ أن يؽقن اًمعؿؾ ظموًمًصو هلل: شمقاومرت ومقف ذوط آقمتٌور، وقمـد ذًمؽ يؽقن اًمعؿؾ مؼٌق

 أن يثوب اعمرء قمؾقف مـ ضموكٍى آظمر.

= 
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 عالج الزٍاء

 واًمدواء اًمعالج مـ أكقاعٌ  اإلظمالص، يضود ممو وهمػمه اًمريوء وًمداء دواًء، داء ًمؽؾ * إنَّ 

 : ىمول يؼقل طمقٌ - اهلل رمحف - اًمؼقؿ اسمـ يَمَرهُ ذَ  مو مـفو

 ًمًقده ظمدمتف قمغم يًتحؼ ٓ واًمعٌدُ  حمض، قمٌدٌ  سملكف يؼقـًو قمؾاًم  اعمؽؾػ يعؾؿ أن -1

 إضمر مـ ؾمقده مـ يـوًمف ومام قمٌقديتف، سمؿؼته َيدمف هق إذ أضمره، وٓ قمقًوو

 .معوووي ٓ إًمقف وإطمًون مـف شمػضؾ واًمثقاب

 ٓ اهلل مشقئي قمؿؾف أوضمى إكام وأكف سمـػًف، ٓ سموهلل وأكف وومضؾف، قمؾقف اهلل عمـي مشوهدشمف -2

 .ومـتف اهلل ومضؾ جمرد ومفق ظمػمٍ  ومؽُؾ  هق، مشقئتف

 قمؿؾ وَمَؼؾَّ  اًمشقطون، وكصقى اًمـػس طمظ مـ ومقف ومو وشمؼصػمه، وآوموشمف قمققسمف مطوًمعيُ  -3

_________________________ 
 .أن يؽقن ريوء حمًضو: ومفذا سموـمؾ، وهق ٓ يصدر إٓ مـ يموومر أو مـوومؼ -ب

 دظمقل اًمريوء ذم اًمعؿؾ: وهق قمغم أطمقال: -ضمــ

احلوًمي إومم: أن يؽقن اًمريوء ذم أصؾ اًمعؿؾ وهق اًمٌوقمٌ قمؾقف واًمداومع إًمقف، وهـو: يٌطؾ اًمعؿؾ وحيٌط، ويدل 

 «أكو أؽـك افؼـوء ظـ افؼك مـ ظؿؾ ظؿاًل أرشك ؾقف معل ؽري ترـتف ورشـف»ىمول اهلل شمعومم:  ط:قمؾقف ىمقًمف 

 (.2985)رواه مًؾؿ 

افريوء بلوصوف افعبودة ٓ »وهذا مو يًؿك سمـ  «افريوء»احلوًمي اًمثوكقي: أن يؽقن أصؾ اًمعؿؾ هلل صمؿ ـمرأ قمؾقف كقي 

 يمام ذيمر ذًمؽ اسمـ رضمى احلـٌكم ذم ضمومع اًمعؾقم واحلؽؿ.- «بلصقهلو

اؾمؽمؾمؾ مع ظموـمر وهـو جيى اًمتػصقؾ: ومنذا يمون اًمريوء ظموـمًرا يؿؽـ دومعف، ومال ييه ذًمؽ سمال ظمالف، أمو إن 

اًمريوء، ومفؾ حيٌط قمؿؾف؟، أم جيوزي قمغم أصؾ كقتف وٓ ييه ذًمؽ اًمريوء؟، هـو وىمع اخلالف، واًمصحقح: أمو إذا 

يمون اًمريوء ذم وصػ اًمعٌودة ٓ ذم أصؾفو، ويموكً اًمعٌودة ممو يرشمٌط آظمرهو سملوهلو، )يموًمصالة، واًمصقوم، واحلٍ(، 

 هق إصؾ ىُمٌؾ، ومو يمون ًمغػمه ُردَّ وؾمؼط.ومنن قمؿؾف ٓ يٌطؾ، وممو يمون ومقف هلل و

أمو إن يمون اًمريوء ذم وصػ اًمعٌودة، ويموكً هذه اًمعٌودة مو ٓ ارشمٌوط ومقفو، يمؼراءة اًمؼرآن، وإكػوق اعمول، وكنم 

اًمعؾؿ، ومنن اًمعؿؾ ذم هذا اجلزء اًمذي ومقف اًمريوء يؽقن ؾموىمًطو وشمـؼطع اًمـقي هبذا اًمريوء اًمطورئ وهق إمر اًمذي 

 يمثػم مـ إئؿي يموحلًـ اًمٌٍمي، واإلموم أمحد واًمطؼمي واًمعز سمـ قمٌد اًمًالم.ذيمره 

 ط. دار اًمـػوئس[. 118، 117]راضمع رؾموًمي اإلظمالص، د/ قمؿر ؾمؾقامن إؿمؼر ص
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 .(1)طمظ ومقف وًمؾـػس ىَمؾَّ  وإنْ  كصقى ومقف وًمؾشقطون إٓ إقمامل مـ

 .اًمتقومقؼ مـ اعمرائل وطمرمون وإظمالصفِ  اًمؼؾِى  إصالِح  مـ: سمف اهلل أمر سمام اًمـػس شمذيمػم -4

 .اًمريوء قمغم مـطقٍ  وهق ىمؾٌف قمغم ـمؾع  إذا شمعومم اهلل مؼً ظمقف -5

 .اًمعغم وصػوشمف احلًـك اهلل سملؾمامء واًمتعٌد اًمتقطمقد، سمتحؼقؼ وذًمؽ: شمعومم اهلل شمعظقؿ حتؼقؼ -6

 اًمن، وصدىمي اًمؾقؾ، يمؼقوم: اًمنيي واعمٌوًمغي ذم إظمػوئفو اتاًمعٌود مـ اإليمثور -7

 ظمٌقئي ًمؾرضمؾ يؽقن أن يًتحٌقن يموكقا: اخلُريٌل ىمول اهلل، ظمشقي مـ ظموًمًقو واًمٌؽوء

 .همػمهو وٓ زوضمتف سمف شمعؾؿ ٓ صوًمح قمؿؾ مـ

 أن قمغم اضمتؿعقا ًمق اًمـوس أن اًمعٌد ومقعؾؿ وأظمرة، اًمدكقو ذم اًمريوء قموىمٌي ذم اًمـظر -8

: اًمؼوئؾ اًمػوروق قمؿر قمـ اهلُل وَرِىَّ  ًمف، اهلل يمتٌف ىمد سمٌمء إٓ يـػعقه مل سمٌمء يـػعقه

ـْ » ـْ  افـوس، وبغ بقـف مو اهلل ـػوه كػسف، ظذ وفق احلؼ دم كقتف خؾصً َؾَؿ  بام تزيو وَم

ـُ  يمون عمو: اًمؼقؿ اسمـ ىمول ،«اهلل صوكف ؾقف فقس  ومنكف اعمخؾص، ود ومقف ًمقس سمام اعمتزي

 وهذا ىمصده، سمـؼقض اهلل قمومؾف وسموًمتوزم سمخالومف، اًمٌوـمـ ذم وهق أمًرا ًمؾـوس رُ ُيظف

 .(2)وىمصًدا ذقًمو صموسمً

 اإلظمالص حتؼقؼ وحمووًمي اًمـػس جموهدة مع آكًػو، اعمذيمقرة إدويي هذه قمغم اًمصؼم -9

 ؾمػقون يؼقل أؾمقة: اًمصوًمح ؾمؾػؽ ذم وًمؽ وإطمقال، وإقمامل إىمقال يمؾ ذم

 يشء أظز» احلسـ بـ يقشػ ويؼقل ،(3)كقتل مـ ظذ أصد صقًئو ظوجلً مو»: اًمثقري

 فقن ظذ يـبً ؾؽلكف ؿؾبل، ظـ افريوء إشؼوط دم أجتفد وـؿ اإلخالص، افدكقو دم

                                                           
 (.2/112) اًمًوًمؽلم مدارج( 1)

 (.3/181) اعمقىمعلم إقمالم( 2)

 (.2/96) مدارج اًمًوًمؽلم( 3)
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 .(1)«آخر

 اًمعؾؿ، هبذا اكتػعقا اًمـوس أن وددت: ىمول أكف - اهلل رمحف - اًمشوومعل اإلموم قمـ وَصحَّ 

َى  ومو ًِ  .(2)رء مـف إممَّ  ُك

 ومؾام اًمؼرآن، ومفؿ أوشمقً ىمد يمـً: ىمول أكف - اهلل رمحف - قمققـي سمـ ؾمػقون اعمحدث وىمول -

 .(3)اعمًوحمي اهلل كًلل ؾمؾٌتف، اعمـصقر ضمعػر أيب مـ اًمٍمة ىمٌؾً

 .(4)«مرائقغ جيعؾـو ٓ أن اهلل أشلل»: ومؼول ًمف، يدقمقن اًمـوس أن.. أمحد اإلموم وسمؾغ -

 مومسؤال 

 يعوًمٍ طمتك وىمصده كقتف قمغم ؾمؾطون أصاًل  ًمإلكًون وهؾ: قلومقؼ ؾموئؾ يًلل ىمد وهـو* 

 اًمريوء؟ ؿمقائى مـ يشقهبو ممو اًمـقي هذه

 موٓ ضمـس مـ ًمقًً ظمطقرهتو قمغم اإلظمالص ىمضقي أن كعؾؿ أن حيى اسمتداء: واجلقاب

 قمؾامء قمـد معؾقم هق ويمام آؾمتطوقمي، طمقز ذم داظمؾ هق سمام إٓ يلمر وٓ اهلل يؽؾػ ٓ إذ يطوق،

 إمم كقتف اًمعٌد سمتقضمقف اًمتؽؾقػ يؽقن ىمد وًمؽـ ،«ومؼدور بؿعؾقم إٓ تؽؾقػ ٓ أكف» صقلإ

: ذًمؽ إمم شممدي اًمتل إؾمٌوِب  سمويمتًوِب  ؾمقاه: دون - وشمعومم شمٌورك - اهلل وىمصد اإلظمالص

 ذم ويـظر صػوشمف، قمغم ويتعرف كعؿف، وقمظقؿ صـعف سمديع ذم ويتلمؾ اهلل، قمغم يتعرف سملن

                                                           
 أدب دم افـضقد افدر» وراضمع ،81ًمإلموم اسمـ مجوقمي صـ )واعمتعؾؿ اًمعومل أدب ذم واعمتؽؾؿ اًمًومع شمذيمرة(: اكظر( 1)

 اًمتققمقي مؽتٌي. ط 118صـ شملًمقػ/ حمؿد سمـ حمؿد اًمغزي اًمعومري اًمشوومعل، حتؼقؼ: كشلت يمامل «وادستػقد ادػقد

 .اإلؾمالمقي

 -( ط. دار اًمػؽر 9/119هلل إصػفوين )( اكظر طمؾقي إوًمقوء وـمٌؼوت إصػقوء. ًمؾحوومظ/ أيب كعقؿ أمحد سمـ قمٌد ا2)

 اعمؽتٌي اًمًؾػقي.

 .اًمرؾموًمي ممؾمًي. ط( 11/211) ًمؾذهٌل اًمـٌالء أقمالم ؾمػم راضمع( 3)

 -شمعومم اهلل طمػظف - اًمعوسمديـ زيـ حمؿد/ اعمػضول ٕظمقـو «افـؿؾ دبقى» يمتوب سمؿراضمعي مًؾؿ ؿموٍب  يمؾ أكصح( 4)

 .رضمى اسمـ دار. ط

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

361 

 

 ذم اًمطوقموت مـ قمؾقف شمعقد اًمتل اًمػقائد ذم ويـظر اًمعويص، قمؼقسمي وقمظقؿ ئع،اًمطو صمقاب قمظقؿ

 يمون وإذا خمؾصي، صودىمي اهلل سمطوقمي اًمعؿؾ إمم اًمـػس شمـٌعٌ ذًمؽ ومعـد وأظمرة، اًمدكقو

 اًمـقي: اؾمتحضور قمؾقف ؾمفؾ ورضموئف وظمقومف اهلل سمحى ىمؾٌف وامتأل اًمديـ أمر اًمعٌد قمغم اًمغوًمى

 أمر قمؾقف يصعى ومنكف دائاًم  اًمدكقو إمم ىمؾٌف يؿقؾ اًمذي وأمو سموؾمتؿرار، ػماخل إمم موئؾ ىمؾٌف ٕن

 .(1)اإلظمالص حتؼقؼ

 ؾنذا»: طمقٌ يؼقل - شمعومم اهلل رمحف - اًمؼقؿ اسمـ اإلموم مـ ىمقؿي هموًمقي كصقحي وإًمقؽ* 

ًٓ  افطؿع ظذ ؾلؿبؾ اإلخالص بطؾى كػسؽ حدثتؽ  فؾـوس، بسؽغ حى افبذل ؾوذبحف أو

 .«اإلخالص ظؾقؽ ؾوجتـبف يسفؾ وافثـوء دحاد ظذ وأؿبؾ

ؾ اًمذي ومو: ىمؾً ومنذا -  واعمدح؟ اًمثـوء ذم واًمزهد اًمطؿع، ذسمح ُيًفر

 اهلل وسمقد إٓ ومقف يطؿع رء مـ ًمقس أكف يؼقـًو قمؾؿؽ قمؾقؽ ومقًفؾف اًمطؿع ذسمح أمو: ىمؾً

 وأمو اهلل، مـ وـمؾٌفوم ؾمقاه، ؿمقًئو مـفو اًمعٌد يمشمك وٓ همػمه، يؿؾؽفو اًمتل ٓ وذم ظمزائـف وطمده

 ذمف ويي ويزيـ، مدطمف يـػع أطمد ًمقس أكف قمؾؿؽ قمؾقؽ ومقًفؾف واعمدح، اًمثـوء ذم اًمزهد

ـْ  مدح ذم وموزهد وطمده، اهلل إٓ ويشلم ـْ  ذم وذم مدطمف، يزيـَؽ  ٓ َم  وارهمى ذمف، يشقـؽ ٓ َم

ـْ  مدح ذم  واًمقؼلم، سموًمصؼم إٓ ذًمؽ قمغم ُيؼدر وًمـ ذمف، ذم اًمشلم ويمؾ مدطمف، ذم اًمذيـ يمؾ َم

 .(2)مريمى همػم اًمٌحر ذم اًمًػر أراد يمؿـ يمـً واًمقؼلم اًمصؼم ومؼدت ومؿتك

 يموكً ؾمقاء يمؾفو ًمؾعؾقم ـمؾٌؽ هلل ذم كقتؽ أظمؾص: اًمتقومقؼ ذم اًمراهمى اًمشوب أهيو ومقو* 

 شمؽًى سمتقضمفؽ، اهلل وضمف واىمصد اًمريوء مـ ىمؾٌؽ وـمفر قمؾقًمو ذقمقي أو دمريٌقي إكًوكقي،

 .إقمامر ووقوع واًمدمور وموخلًور وإٓ ٔظمرة،وا اًمدكقو ظمػمى

                                                           
ط. مؽتٌي  41صـ يتعٌد سمف ًمرب اًمعوعملم )أو اًمـقوت ذم اًمعٌودات( د/ قمؿر ؾمؾقامن إؿمؼر،اعمؽػؾلم ومقام  مؼوصد( 1)

 .اًمؽقيً -اًمػالح 

 .211صـ اًمؼقؿ ٓسمـ اًمػقائد راضمع( 2)
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 .سمطوقمتف إٓ ُيـول ٓ اهلل قمـد ومو اهلل، مـ اًمتقومقؼ شمطؾى ومنكؽ: واكتٌف* 

 نصَخْ غالَْ

 مـ ويمؾ ًمؾعؾؿ، ـموًمى يمؾ.. ضمؼميـ اًمرمحـ قمٌد سمـ اهلل قمٌد: اًمشقخ كصح وًمؼد 

ـ أن أيموديؿقي مـفجقي دراؾمي يدرس ًر  طمضقره قمـد يؼصد سملن وذًمؽ كقتف، حُي

 واعمٌوهوة اًمريوء ىمصده يؽقن وٓ اعمعؾقموت، مـ واًمتزود آؾمتػودة ًمؾؿحوضات

 اًمعؿؾ حتٌط اًمـقي هذه ومنن اًمـوس، قمـد اًمتؿدح أو أظمريـ، قمغم كػًف إفمفور أو

 .(1)شاًمعؾؿ سمريمي وشمذهى

 ؾمؿي اًمتػقق إذ دراؾمتؽ، ذم اًمتػقق قمغم - احلٌقى أظمل - وموطمرص ويمذًمؽ 

 .خؾصاعم اعمؾتزم اعمًؾؿ

 ومـؿ أقمامًمؽ مـ اكتفقً إذا: بؽراد وآشتقؼوظ بؽراد افـقم مـ ظقامؾ افـجوح: :ثوكًقو

ـْ  ومنكف مٌؽًرا،  اهلل رؾمقل أن   أرزة أيب ومعـ ،ط  اهلل رؾمقل ؾمـي أصوب ومؼد مٌؽًرا كوم َم

: اًمعؾامء ىمول:   اًمـقوي ىمول ،(2)«بعده واحلديٌ افعشوء ؿبؾ افـقم يؽره ـون»: ملسو هيلع هللا ىلص

 أو اًمـقم، ذم سموٓؾمتغراق وىمتفو ًمػقاِت  يعروفو أكفُ : اًمعشوء أي - ىمٌؾفو اًمـقمِ  اهيِ يمر وؾمٌُى 

 مجوقمي، صالهتو قمـ ومقـومقا ذًمؽ ذم اًمـوس يتًوهؾ وًمئاّل  إومضؾ، أو اعمختور وىمتفو ًمػقاِت 

 أو اًمؾقؾ ىمقوم قمـ اًمـقم همؾٌي مـف وَيوف اًمًفر، إمم يمدي أكف: سمعدهو احلديٌ يمراهي وؾمٌى

 اًمًفر وٕن إومضؾ، أو اعمختور وىمتفو ذم أو اجلوئز وىمتفو ذم اًمصٌح صالة قمـ أو ،ومقف اًمذيمر

 .اًمدكقو ومصوًمح اًمديـ طمؼقق مـ يتقضمى قمغم اًمعٌد قمامَّ  اًمـفور ذم ًمؾؽًؾ ؾمٌى اًمؾقؾ ذم

 ومقفو، مصؾحي ٓ اًمتل إمقر ذم يمون مو هق اًمعشوء سمعد احلديٌ مـ واعمؽروهُ : اًمعؾامء ىمول

 اًمصوحللم، وطمؽويوت اًمعؾؿ، يمؿدارؾمي] وذًمؽ ومقف، يمراهي ومال وظمػمٌ  يٌ مصؾح ومقف مو أمو

 واحلوضمي، ًمؾؿالـمػي وأوٓده أهؾف اًمرضمؾ وحمودصمي ًمؾتلكقس، واًمعروس  اًمضقػ، وحمودصمي

 واًمشػوقمي اًمـوس سملم اإلصالح ذم واحلديٌ أكػًفؿ، أو متوقمفؿ سمحػظ اعمًوومريـ وحمودصمي

                                                           
 .سموًمريوض ـمقٌي دار مطٌعي. ط ،45صـ اهلل، رمحف - ضمؼميـ اسمـ/ًمؾشقخ اًمعؾؿ، كطؾى يمقػ( 1)

 .قمؾقف متػؼ( 2)
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 ومؽؾ ذًمؽ، وكحق مصؾحي إمم واإلرؿمود اعمـؽر، قمـ واًمـفل سموعمعروف وإمر ظمػم، ذم إًمقفؿ

 .(1)[ومقف يمراهي ٓ هذا

 الهٌم يف اهلل رسٌل هدى
 :كقمؽ دمملسو هيلع هللا ىلص  رشقفؽ هدى ؾوتبع مضجعؽ أتقً إذا* 

 .(2)مرات صمالث «وادعقذتغ اإلخالص» واىمرأ ومقفام، اكػٌ صمؿ يمػقَؽ  امجع( 1

 .(3) (33) أيمؼم اهلل ،(33) هلل احلؿد( 33) اهلل ؾمٌحون: وىمؾ( 2

 قموزب سمـ اًمؼماء طمديٌ ذمط  كٌقـو قمـ صمًٌ يمام وىمؾ إيؿـ، ؿمؼؽ قمغم كؿ صمؿ( 3

 افؾفؿ»: ىمول صمؿ إيؿـ ؿمؼف قمغم كوم ومراؿمف إمم أوى إذاط  اهلل رؾمقل يمون: ىمول ڤ

 إفقؽ، طفري وأجللت إفقؽ، أمري وؾقضً إفقؽ، وجفل ووجفً إفقؽ، كػيس أشؾؿً

 وبـبقؽ أكزفً افذي بؽتوبؽ آمـً إفقؽ، إٓ مـؽ جكمـ وٓ مؾجل ٓ إفقؽ، ورهبيً  رؽبيً 

 .(4)«أرشؾً افذي

يمون إذا أوى إمم ومراؿمف ىمول: ط ( يمذًمؽ ىمؾ مو رواه أكس سمـ موًمؽ أن رؾمقل اهلل 4

  (5)«احلؿد هلل افذي أضعؿـو وشؼوكو وـػوكو، وآواكو، ؾؽؿ ممـ ٓ ـودم وٓ مموي»

د أن يـوم ووع يده حتً رأؾمف صمؿ يمون إذا أراط أن اًمـٌل  ڤوقمـ طمذيػي سمـ اًمقامن 

 . (6)«افؾفؿ ؿـل ظذابؽ يقم جتؿع ظبودك»ىمول: 

 وضقءك ؾتقضل مضجعؽ أتقً إذا»: (7)زمط  اهلل رؾمقل ىمول: ىمول قمـ اًمؼماء سمـ قموزب

 مو آخر واجعؾفـ» وومقف كحقه، وذيمر .«…وؿؾ إيؿـ صؼؽ ظذ اضطجع ثؿ فؾصالة،

                                                           
 .احلديٌ دار. ط( 3/158) اًمـقوي سمنمح مًؾؿ صحقح( 1)

 .(5117رواه اًمٌخوري )( 2)

 (.2727( ومًؾؿ )5362( رواه اًمٌخوري )3)

 (.2711(، ومًؾؿ )6313اًمٌخوري ) رواه( 4)

 (.2715( رواه مًؾؿ )5)

(، وصححف 3877(، واسمـ موضمي )5545( وىمول طمديٌ طمًـ صحقح، ورواه أسمق داود )3398( رواه اًمؽممذي )6)

 (.11/119اًمػتح ) احلوومظ اسمـ طمجر ذم

 (.2711) 8/77) ومًؾؿ ،247، (1/71) اًمٌخوري رواه( 7)



  

364 

 

 .(1)«تؼقل

                                                           
 :اًمعطور ـموومر/د يؼقل(.. إيؿـ اًمشؼ قمغم آوطجوع ؾمـي. )اًمًـياعمٌوريمي هذه أقمظؿ مو: ىمؾً) (1)

 ـم اًمصدر متـع اًمعظقؿي اًمظفر يمتؾي صمؼؾ ٕن اًمتـػس ذم سمضقؼ مدة سمعد يشعر سمطـف قمغم يـومُ  طملم اإلكًون * إن

 وإمم اًمرىمقٌي اًمػؼرات ذم اوطراري اكثـوء إمم شممدي اًمقصػقي هذه أن يمام واًمزومػم اًمشفقؼ قمـ واًمتؼؾص اًمتؿدد

 ..اًمنيي اًمعودة ممورؾمي إمم يدومع ممو سموًمػراش اًمتـوؾمقؾي إقمضوء اطمتؽوك

 ..واًمدموغ اًمؼؾى شمتعى اًمـومجي اًمتـػًقي إزمي أن يمام

 إمم كًٌي سمطقهنؿ قمغم يـومقن قمـدمو أوعوف صمالصمي إمم اعمػوضمئ إـمػول مقت كًٌي ارشمػوع اؾمؽمازم سموطمٌ ٓطمظ وىمد

 اعمقت كًٌي ارشمػوع شمميمد مشوهبي سمريطوكقي دراؾمي( اًمتويؿ) جمؾي كنمت يمام اجلؾـٌلم، أطمد قمغم يـومقن اًمذيـ إـمػول

 ..سمطقهنؿ قمغم يـومقن اًمذيـ إـمػول قمـد اعمػوضمئ

: ىمول  هريرة أسمق رواه ومقاموذًمؽ  اخلػم اًمـوس عؾؿمُ  قمـ هنك مو مع احلديثي ؾموتاًمدرا هذه شمقاومؼ طمًؼو اعمعجز ومـ -

وأسمق داود  أمحد رواهش ورؾمقًمف اهلل يٌغضفو وجعي هذه إن: ومؼول سمطـف قمغم مضطجًعو رضماًل ط رؾمقل اهلل  رأى

 .2771 اجلومع صحقح ذم ( وهق5141)

 اًمًػكم، اًمػؽ ٓؾمؽمظموء اًمظفر قمغم آؾمتؾؼوء قمـد يـػتح ػؿاًم ٕن اًمػؿقي اًمتـػس يًٌى ومنكف اًمظفر قمغم اًمـقم * أمو

 اعمفقلة اًمدمقيي أوقمقتف وًمغزارة اًمداظمؾ، اهلقاء ًمتـؼقي وخموط عمو هبو مـ ؿمعػمات ًمؾتـػس اعمفقلة هل إكػ ًمؽـ

 يمام ،اًمشتوء ذم واًمزيموم اًمؼمد سمـزٓت اإلصوسمي ًمؽثرة صوطمٌف ضيعرّ  اًمػؿ مـ وموًمتـػس.. وهؽذا.. اهلقاء ًمتًخلم

 اًمضخومي أو اًمتصـع، ومرط مـ يمومـي طموٓت يثػم أكف يمام اجلػوذم، اًمتفوهبو إمم يمدي صمؿ ومـ ،اًمؾثي ضمػوء يًٌى

 .اًمؾثقيي

 اًمغطقط ومقؽثر اًمتـػس جمرى ويعقؼون اخلقشقم ومرضمون يعوروون واًمؾفوة احلـؽ ذاع ومنن.. أيًضو اًمقوع هذا وذم

 ..واًمشخػم

 شمضغط أهنو يمام اًمؽرهيي، اًمػؿ رائحي ضموكى إمم اقمتقوديي همػم سمقضوء سمطٌؼي مغطك ًمًوكفو ومؿف مـ اعمتـػس يًتقؼظ * يمام

 مًتؼقاًم  ًمقس ٕكف اًمػؼري ًمؾعؿقد مـوؾمٌي همػم اًمقوعقي وهذه يمذًمؽ، مزقمجي ومتؽقن اإلكوث قمـد مو دوهنو قمغم

 .ـمقيؾي ًمػؽمة دهواقمتو إذا اًمرأس شمػؾطح إمم إـمػول قمـد شممدي يمام وىمطـل رىمٌل اكثـوءيـ قمغم حيقى وإمو

 أيمؼم هل واًمتل اًمقؿـك، اًمرئي وغطِ  حتً يؼعُ  طمقـئذ اًمؼؾى ٕن أيًضو مؼٌقل همػم ومفق.. إين اًمشؼ قمغم اًمـقم أمو

 ومتزيد قمؾقف اعمؿتؾئي اعمعدة شمضغط يمام اعمًؾؿلم، قمـد وظموصي كشوـمف ذم ويؼؾؾ وفمقػتف ذم يمصمر ممو اًمقنى مـ

 اجلوكى قمغم مقضمقد وهق سملرسمطي معؾًؼو سمؾ صموسمًتو يؽقن ٓ إطمشوء ؼؾأصم هق اًمذي واًمؽٌد اًمؼؾى قمغم اًمضغط

 .إومراهمفو يمظمر ممو اعمعدة وقمغم اًمؼؾى قمغم ومقضغط إيؿـ

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

365 

 

 ذًمؽ ذم متًٌعو ـمفورة وقمغم مٌؽًرا، شمـوم سملن كقمؽ، قمـد كقتؽ شمصحقح ذم اضمتفد صمؿ* 

 اًمؾقؾ ًمؼقوم آؾمتعداد ، واطمرص أن شمـقى(1)كٌقؽ، وأوصقؽ أٓ شمـوم إٓ ووصقتؽ مؽتقسمي

 شمؼقم أن ًمؽ ُيؼدر ومل صودىًمو اًمؾقؾ ىمقوم كقيً ومنذا ،..مجوقمي اعمًجد ذم اًمػجر صالة وإدراك

 افؾقؾ مـ يصع يؼقم أن يـقي وهق ؾراصف تكأ مـ»: ىمولط  اهلل رؾمقل ومنن وملسمنم، كقمؽ مـ

_________________________ 
 سملم شمؽماوح ومؽمةٍ  ذم يتؿُ  إمعوء إمم اعمعدة مـ اًمطعوم مرور أن( وًمقشمًقف هموًمتلم) أضمراهو اًمتل اًمتجورب أصمًٌ ومؼد

 ضموكى قمغم يمون إذا ؾموقموت 8 -5 ذم إٓ ذًمؽ يتؿ وٓ إيؿـ، اجلوكى غمقم اًمـوئؿ يمون إذا ؾموقمي 4.5 - 2.5

 .إين

 محاًل  أظمػ اًمؼؾى ومقؽقن  اًمقؿـك مـ أصغرُ  اًمقنى اًمرئيَ  ٕنَّ  اًمصحقُح  اًمقوعُ  هق إيؿـ اًمشؼ قمغم وموًمـقمُ  إذن

 مـ سمداظمؾفو مو إلومراغ ؾأؾمف رأيـو يمام وهذا راطمتفو سمؽؾ ومقىمعفو ضموصمؿي واعمعدة مؾصؼي ٓ مًتؼرة اًمؽٌد ويؽقن

 ..هضؿف سمعد ـمعوم

 دون اًمقنى اًمرئقيي اًمؼصٌوت وفمقػي شمًفؾ اًمتل اًمطٌقي اإلضمراءات أروع مـ إيؿـ اجلوكى قمغم اًمـقم يعتؼم يمام

 عمػرزاهتو ـمرطمفو يًفؾ ممو ىمؾقاًل  موئؾي إهنو طمقٌ إقمغم إمم آرشمػوع ذم شمـدرج اًمقؿـك اًمرئي ىمصٌوت ٕن اًمقؿـك

 إقمغم إمم اعمػرزات ـمرح معف يصعى ممو قمؿقديي ومنهنو اًمقنى اًمرئي ىمصٌوت أمو اًمؼصٌقي هدابإ سمقاؾمطي

 اًمٌؾغؿ ـمرح يمثرة أقمراوفو مـ واًمذي ومقف اًمؼصٌوت شمقؾمع إمم ممديي اًمًػغم اًمػص ذم اعمػرزات شمؾؽ ومتؽمايمؿ

 أطمدث مـ وإن اًمؽؾقي اًمداءو اًمرئي سمخُراج يموإلصوسمي وظمقؿي كتوئٍ إمم ممدًيو يؽمىمك ىمد اًمعرض هذا صٌوطًمو،

 اًمرسمقعون( 756) اًمعدد اًمـٌقي اهلدي جمؾي ]راضمع.. إيؿـ اًمشؼ قمغم اًمـقم وهق اعمرى همٓء قمالضموت

وذًمؽ قمـد طمديثف قمغم ومقائد  -رمحف اهلل-[، وأكصح سمؿراضمعي يمالم اسمـ اًمؼقؿ 48م ص2115 أسمريؾ هـ،1426

ود ذم هدي ظمػم اًمعٌود(، حتؼقؼ اًمشقخ/ؿمعقى إركوؤوط )زاد اعمعاًمـقم قمغم اًمشؼ إيؿـ، وذًمؽ ذم يمتوسمف 

  ، ط. ممؾمًي اًمرؾموًمي(.158، 1/157واًمشقخ/قمٌد اًمؼودر إركوؤوط )

 - ظمصقًصو - اجلومعوت وؿمٌوب مجقًعو، اًمشٌوب ومقوًمقً.. اًمًـي اشمٌوع سمريمي إمم اإلؾمالم ؿمٌوب يو.. وموكظروا

 . ...«هتتدوا تطقعقه وإن»: ؾمٌحوكف - اهلل ىمول ؿ،طمقوهت أمقر يمؾ ذمط  اًمرؾمقل هدي شمطٌقؼ إمم ُيًورقمقن

وأكصح كػز وأظمل اًمؼورئ اًمؽريؿ أن كؼتدي سمعؾامئـو اًمؽرام إـمفور إسمرار، ممـ يمتٌقا وصويوهؿ ىمٌؾ مموهتؿ، ( 1)

 ومؽوكً كعؿ اًمقصويو، ومعغم ؾمٌقؾ اعمثول يؿؽـؽ مطوًمعي كؿقذج ًمقصويو اًمعؾامء، يمام ذم: )اًمقصقي( ًمإلموم أيب حمؿد

 اًمؼوهرة. -اعمقومؼ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ ىمدامي، حتؼقؼ: أم قمٌد اهلل سمـً حمروس اًمعًكم ط. دار شمقًػم اًمًـي 
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 .(1)«ربف مـ ظؾقف صدؿيً  كقمف وـون كقى، مو فف ـتى افصبح، حتك ظقـوه ؾغؾبتف

 وإن شمـوم، أن ىمٌؾ وأوشمر اًمؾقؾ، ىمقوم وَمَصؾر  اًمػجر، ىمٌَؾ  شمًتقؼظَ  أن شمطؿعُ  ٓ يمـً وإن *

 .اًمقوقء ًمؽ يًتحى وًمؽـ شمـوم أن سملس ومال اًمؾقؾ أول مـ أضمـًٌ

 فُ فَ وَ  ُؽ ؾْ ادُ  فُ ، فَ فُ فَ  يَؽ  رَشِ َٓ  هُ َد ْح وَ   اهللُٓ  إِ  فَ فَ  إِ َٓ »ذا شمؼؾًٌ قمغم ومراؿمؽ سموًمؾقؾ ومؼؾ: ومن

ـُ َذ ظَ  قَ هُ وَ  ُد ؿْ احَل   َٓ وَ  َل قْ  َح َٓ ، وَ َزُ ـْ أَ  اهللُ وَ   اهللُ ٓ  إِ  فَ فَ  إِ َٓ وَ  اهللِ  ونَ َح بْ ُش وَ  هللِ  ُد ؿْ ، احَل يرٌ دِ ؿَ  ءٍ يَشْ  ؾِّ  

 نْ نِ ومَ ، َؽ ًمَ  وُب جَ تَ ًْ يُ  فُ كَّ نِ ومَ  - َؽ قْ ؾَ قمَ  َح تَ  ومَ اَم سمِ  - ُع اهللَ ادْ  وِ ، أَ «ِل  رْ ػِ اؽْ  ؿ  فُ افؾ  »، صمؿ ىمؾ: «وهللِ بِ ٓ  إِ  ةَ ق  ؿُ 

 يمام َصحَّ ذًمؽ قمـ رؾمقل اهلل. ,(2)َؽ شمُ اَل َص  ًْ ؾَ ٌِ ىمُ  ًَ قْ ؾَّ َص وَ  َت لْ وَّ قَ تَ ومَ  ًَ ؿْ ىمُ 

 ط وإذا رأيً طمؾؿ أو أوغوث أطمالم وموؾمتـ سمًـي كٌقؽ 

 .(3))صمالصًمو( -وكػٌ قمـ يًورك وم

 .(4)واؾمتعذ سموهلل مـ اًمشقطون ومـ ذ مو رأيً

 .(5)وٓ حتدث أطمًدا سمام رأيً

 .(6)وحتقل قمـ ضمـٌؽ اًمذي يمـً قمؾقف

 .(7)أو ىمؿ وصؾر إن أردت ذًمؽ

ومفل )مـ قموضمؾ سمنمى اعمممـ(، وأظمؼم هبو  -أمو إذا رأيً رؤيو صوحلي ومومحد اهلل شمعومم 

                                                           
 ،(611) واًمؽمهقى اًمؽمهمقى صحقح واكظر واًمـًوئل، ،(1/311) احلويمؿ ،(1172) ظمزيؿي اسمـ صحقح( 1)

 (.1187) داود أيب وصحقح

 ة سمـ اًمصومً.( مـ طمديٌ قمٌود1126( رواه اًمٌخوري )2)

 (.2261( عمو صمًٌ قمـد اإلموم مًؾؿ ذم طمديٌ )3)

 (.2262(عمو صمًٌ قمـد اإلموم مًؾؿ )4)

 (.2263(عمو صمًٌ قمـد اإلموم مًؾؿ )5)

 (.2261(عمو صمًٌ قمـد اإلموم مًؾؿ )6)

 (.2263( رواه مًؾؿ )7)
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ـْ حتى.  َم

 .(1)و قمغم رؤيي أو طمؾؿ(ين أكصحؽ أٓ شمٌـل طمؽاًم ذقمقًّ )همػم أ

 .(2)«احلؿد هلل افذي أحقوكو بعد مع أموتـو وإفقف افـشقر»ومؼؾ:  ؾنذا اشتقؼظً مـ كقمؽ

 أن ؾقـبغل( ادرحوض) اخلالء فدخقل حوجي بؽ وـوكً كقمؽ، مـ اشتقؼظً ؾنذا* 

 : أيت تراظل

 آؾمتتور واًمٌعد قمـ أقملم اًمـوس. -1

 .هلل اؾمؿٌ  ومقف ؿمقًئو معؽ شمًتصحى أٓ -2

 .. (3)واخلٌوئٌ اخلٌٌ مـ سمؽ أقمقذ إين اًمؾفؿ اهلل، سمًؿ اًمدظمقل ىمٌؾ شمؼقل أن -3

اًمدظمقل، مع قمدم اؾمتؼٌول اًمؼٌؾي أو اؾمتدسمورهو قمـد  ذم اًمقنى رضمؾؽ شمؼدم أن -4

 .اًمؼعقد ًمؼضوء احلوضمي

 واًمـقادي واعمدن عمدارسا ذم اًمشٌوب سمعض يػعؾ يمام احلوضمي ىمضوء طمول شمتؽؾؿ أٓ -5

ًمًوكؽ، وٓ سملس سموًمؽالم حلوضمي يمنرؿمود أطمد،  دون سمؼؾٌؽ اهلل ومومحد قمطًً ومنن اجلومعقي،

 .أو ـمؾى موء ومنكف يٌوح ًمؾيورة.

 .اًمؼعقد شُمطْؾ  أٓ -6

، مع مراقموة أٓ شمًتـجل (4)سموًمقؿـك اعموء صى ويؽقن اًمقنى، سمقدك شمًتـجك أن -7

                                                           
تضوومي أكوس همػم متخصصلم ( اكتنمت فموهرة شمػًػم إطمالم سمشؽؾ مريض، وشمؼقم سمعض اًمؼـقات اًمػضوئقي سموؾم1)

ـْ أراد اًمتقؾمع  ًمتػًػم إطمالم سمغػم قمؾؿ أو درايي، أٓ ومؾقعؾؿ اجلؿقع أن شمػًػم إطمالم ًمف أدواشمف وذوـمف، وَم

ـمٌعي مؽتٌي احلرملم سموًمؼوهرة، واًمؼقاقمد احلًـك ذم شملويؾ  -ظموصي-ٓسمـ ؾمػميـ  «تػسر إحالم»ومؾػماضمع 

 / أمحد ومريد.، دهمويي اًمًؼقو ذم شمعٌػم اًمرؤيومجع/ قمٌد اهلل اًمًدطمون، و -اًمرؤى 

 (.2711(، ومًؾؿ )11/113( رواه اًمٌخوري )2)

 (.375(، ومًؾؿ )142( اًمٌخوري )3)

 ( إصؾ أكف جيزئ آؾمتـجوء سملطمد ؿمقئلم:4)

= 
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قـؽ، وأن شمغًؾ يديؽ سموًمصوسمقن، واكضح ومرضمؽ وهاويؾؽ سمقؿقـؽ، وأٓ متس اًمػرج سمقؿ

 .(1)شسموعموء سمعد اًمٌقل ًمدرء اًمقؾمقاس

 .(2)«ؽػراكؽ»اخلروج، وأن شمؼقل:  ذم اًمقؿـك اًمرضمؾ شمؼدم أن -8

 ؾفذه آؽتسول وأردت ُجـًبو )أي خرج مـؽ ادـل وفق بوٓحتالم(، أصبحً إذا أمو* 

 :ط اهلل رؾمقل قمـ ياًمصحقح إطموديٌ ذم ضموءت يمام افغسؾ صػي

 .سموًمغًؾ ومرضمؽ قمـ إذى َأْذِهْى  -1

 .سمؾًوكؽ شمتؾػظ وٓ سمؼؾٌؽ، احلدث رومع اكقِ   -2

هبام، صمؿ اهمًؾ ومرضمؽ سموًمصوسمقن صمؿ اهمًؾ  قمؾؼ يؽقن ىمد مو إلزاًمي يديؽ اهمًؾ صمؿ -3

 .يديؽ مرة أظمرى سمعد همًؾ اًمػرج سموًمصوسمقن وكحقه

 (.ؾلماًمرضم همًؾ شملظمػم وجيقز) ًمؾصالة ووقءك شمقول -4

 مـ إيؿـ ؿمؼؽ صمؿ رأؾمؽ صمالث مرات طمتك يٌؾغ أصقل اًمشعر، قمغم اعموء ومضِ أ -5

 ذم همًؾتفو شمؽـ مل إن رضمؾقؽ اهمًؾ صمؿ يمذًمؽ، إين ؿمؼؽ صمؿ أؾمػؾف، إمم أقماله

 .اًمغًؾ ىمٌؾ اًمقوقء

_________________________ 
 احلجورة وكحقهو مـ يمؾ ضمومد مزيؾ ًمؾـجوؾمي. -1

 وهق إومضؾ. -آؾمتـجوء سموعموء  -2

ٓ ُيًتـجك مـ ظمروج اًمريح وٓ يؾزم آؾمتـجوء ىمٌؾ اًمقوقء ىمول اسمـ ىمدامي: ٓ كعؾؿ ذم  أكف -أظمل اًمؽريؿ-واقمؾؿ 

 هذا ظمالوًمو. 

 ( ط. هجر.1/216راضمع: )اعمغـل( ًمإلموم اسمـ ىمدامي )

ـْ اسمتكم سمؿرض ؾمؾس اًمٌقل وكحقه ومنكف يًتـجل ًمؽؾ صالة، صمؿ ٓ ييه مو كزل مـف مو مل يدظمؾ وىمً اًمصالة 1) ( َم

 ا أصح ىمقزم اًمعؾامء.إظمرى، وهذ

 (. واحلديٌ طمًـ ًمغػمه.6/155( وأمحد )31(، وأسمق داود )7( أظمرضمف اًمؽممذي )2)

وموئدة: اضمتـى ىمضوء احلوضمي ذم ـمرق اًمـوس ومًتظؾفؿ، واضمتـى اًمتٌقل ذم مؽون آهمتًول )يموًمٌوكقق مثاًل(، واضمتـى 

 اًمتٌقل ذم اعموء اًمذي ٓ جيري.
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 أومض اعموء قمغم ؾموئر ضمًدك سمودًئو سمشؼؽ إيؿـ صمؿ إين. -6

 أصمـوء حتدث مل مو شمصكم، أن ًمؽ وحيؼ (1)ٕصغروا إيمؼم احلدث قمـؽ يرشمػع وهبذا -

 شمتقول أن وقمؾقؽ صحقح، وهمًؾؽ ووقءك، سمطؾ اًمغًؾ أصمـوء أطمدصمً ومنن اًمغًؾ،

 .(2)شًمؾصالة

ًْ  اًمذي اًمـحق قمغم صػتف ومفذه ،افقضقء أردت إذا أمو*   قمـ إطموديٌ سمف َصحَّ

 :ط رؾمقًمؽ

 سمًؿ: ىمؾ صمؿ ،(3)ًمًوكؽ وهب حترك وٓ ىمؾٌؽ، ًمرومع احلدث إصغر ذم اًمـقي اؾمتحي -1

 .اهلل

                                                           
 -أو مذايمػمك-ـل هق اًمذي مـف اًمغًؾ، وأمو اًمقدي واعمذي ومؼول: اهمًؾ ذيمرك : اعمڤ( ىمول قمٌد اهلل سمـ قمٌوس 1)

 (.1/115)إؾمـوده صحقح راضمع اًمٌقفؼل ش وشمقول ووقءك ًمؾصالة

اعمـػم، وراضمع رؾموًمي  اًمؽتوب دار. ط ،16صـ سمدوي، اًمعظقؿ قمٌد/شملًمقػ د واًمؾقؾي، اًمققم قمؿؾ سمركومٍ راضمع( 2)

 .ط. مؽتٌي دار اهلدى اًمـٌقي 15ٕيب قمٌد اهلل/ حمؿد اًمعػقػل ص «ـوبياإلصوبي دم صػي ؽسؾ افـبل مـ اجل»

 ( وًمؽ أن شمًتحي قمدًدا مـ اًمـقايو ىمٌؾ اًمقوقء واًمطفورة ومـ ذًمؽ:3)

 أن شمقصػ سموإليامن ومال حيوومظ قمغم اًمقوقء إٓ مممـ.

 أن شمٌعٌ يقم اًمؼقومي سمـقر ذم وضمفؽ وأـمراومؽ مـ آصمور اًمقوقء.

 سمآصمور اًمقوقء.ط أن يتعرف قمؾقؽ اًمـٌل 

 أن شمًؼط ذكقسمؽ مع ىمطرات اعموء ًمتخرج كؼًقو مـ اًمذكقب يمفقئي يقم وًمدشمؽ أمؽ.

 أن شمدظمؾ اجلـي سمؿحوومظتؽ قمغم اًمطفورة.

 أن شمػتح أسمقاب اجلـي اًمثامكقي إذا شمقولت.

 أن يرومع اهلل درضموشمؽ ذم اجلـي سمنؾمٌوهمؽ ًمؾقوقء رهمؿ اعمؽوره.

 ة.أن يؽقن اًمقوقء مػتوطًمو ًمؾخشقع ذم اًمصال

 أن يدقمق ًمؽ اعمؾؽ ـمقال اًمؾقؾ إذا كؿً قمغم ـمفورة.

أيمتقسمر  -اًمطٌعي اًمًوسمعي  -ط. مؽتٌي اإلموم اًمذهٌل سموًمؽقيً  15، 14راضمع )كقايو( إقمداد/ ـمالل وموظمر ص

 م.2114
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 أكف واقمؾؿ إفمػور، حتً مو وشمعوهد إصوسمع، سملم وظمؾؾ مرات، صمالث يمػقؽ اهمًؾ -2

 شمزيؾف، طمتك( اعموكؽػم)سمـ اعمعروف اًمطالء أفمػورهو قمغم يمون إذا اعمرأة ووقء يصح ٓ

 وموقمؾؿ. اًمٌنمة إمم اعموء وصقل يؿـع موكع هـوك يمون إذا اًمقوقء يصح ٓ يمذًمؽ

 .إظمقاكؽ وزمالئؽ وقمؾرؿف ذًمؽ

 صمالث] ظمذ اعموء سمقؿقـؽ وموضمعؾف ذم ومؿؽ وأكػؽ مـ همرومي واطمدة ومتؿضؿْض  -3

 هق - آؾمتـثور ك )صمالث مرات( وأموقًورصمؿ اؾمتـثر سم ،[مرات صمالث] واؾمتـشؼ ،[مرات

 .اًمقنى سموًمقد ويؽقن - سموٓؾمتـشوق ًمألكػ اًمداظمؾ اعموء إظمراُج 

، اًمؾحقي أؾمػؾ إمم اًمشعر مـًٌ مـ - صمالصًمو وضمفؽ يمؾف اهمًؾ -4 ًٓ  سملم مو وقمرًوو ـمق

 .إذكلم ؿمحؿتل

 صمالث مو ومقق اعمرومؼلم إمم إصوسمع رؤوس اًمقؿـك صمؿ اًمقنى مـ يديؽ اهمًؾ -5

 .سموًمقؿـك مٌتدًئو مرات،

 اًمرأس مؼّدم قمغم اعمٌؾقًمتلم يديؽ شمضع أن واًمًـي اًل،ٌُمؼويمؾف مدسمًرا  رأؾمؽ امًْح  -6

 .واطمدة فموهرهو وسموـمـفو مرة أذكقؽ امًح صمؿ شمردَّمهو، صمؿ اًمؼػو، إمم هبام شمرضمع صمؿ

 سموًمرضمؾ مٌتدًئو( مرات صمالث) اًمؽعٌلم إمم إصوسمع رؤوس مـ رضمؾقؽ اهمًؾ -7

 .اًمقؿـك، مع ختؾقؾ أصوسمع اًمؼدملم

و يمـً إن -8 ًً  اًمرظمصي أن واقمؾؿ قمؾقفام، ومومًْح  ـمفورة قمغم ضمقرسملم أو ظمػلم ٓسم

 صمالصمي وًمؾؿًوومر ،[يـزقمفام أو ، ضمـوسمي شُمصٌف مل مو] وًمقؾي يقًمو قمؾقفام يؿًَح  أن ًمؾؿؼقؿ

 .(1)احلدث سمعد ومقفو متًح مرةٍ  أول مـ اعمدة اسمتداء أن واقمؾؿ سمؾقوًمقفـ، أيومٍ 

                                                           
عؾؿ ذم ( شمؼرر أن مدة اعمًح ًمؾؿؼقؿ يقم وًمقؾي، وًمؾؿًوومر صمالصمي أيوم سمؾقوًمقفـ، ومؿتك يٌدأ طمًوب هذه اعمدة؟ ٕهؾ اًم1)

 هذا أىمقال:

= 
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 أن وأصفد فف رشيؽ ٓ وحده اهلل، إٓ إفف ٓ أن أصفد» :ومؼؾ ووقءك مـ ومرهمً ومنذا -9

 ،(2)ادتطفريـ مـ واجعؾـل قابغافت مـ اجعؾـل افؾفؿ ،(1)ورشقفف ظبده حمؿًدا

 .(3)«إفقؽ وأتقب أشتغػرك أكً، إٓ إفف ٓ أن أصفد وبحؿدك، افؾفؿ شبحوكؽ

 مـ اًمؽثػم هبو يدقمق اًمتل اًمدقمقات هذه مـ رءط  اهلل رؾمقل قمـ يصح مل أكف واقمؾؿ* 

 ؾفؿاف بقؿقـل، ـتويب أظطـل افؾفؿ وجفل، بقِّض افؾفؿ»: يمؼقهلؿ اًمقوقء، أقمضوء قمغم اًمـوس

 افقضقء رشوط مـ فقس أكف ؾوظؾؿ ـذفؽ ،..ذفؽ وكحق افـور ظذ وبؼى صعري حرم

 بؽ يؽـ مل وإن واشتـٍ، ؾوؿضفو بقل أو ؽوئطٍ  مـ حوجيٍ  بؽ ـوكً ؾنن ؿبؾف، آشتـجوء

 ..(4)«حوجي بؽ وفقسً اخلالء، دخقل كػسؽ ُتؾزم وٓ ؾتقضل، حوجي

 سمقلٍ  مـ - واًمدسمر اًمؼٌؾ - اًمًٌقؾلم مـ ظمرج ممو جيى إكام آؾمتـجوء أن وموقمؾؿ يمذًمؽ -

_________________________ 
إول: يٌدأ أول طمدث سمعد اًمؾٌس، وهق ىمقل ؾمػقون اًمثقري واًمشوومعل وأيب طمـقػي وأصحوسمف، وفموهر مذهى 

 احلـوسمؾي.

 اًمثوين: يٌدأ مـ وىمً اًمؾٌس، وهق ىمقل احلًـ اًمٌٍمي.

عٌل اًمثوًمٌ: أكف يؿًح مخس صؾقات )أو مخس قمنمة صالة ًمؾؿًوومر( ٓ يؿًح أيمثر مـ ذًمؽ، وهق مذهى اًمش

 وإؾمحوق وأيب صمقر وهمػمهؿ.

اًمراسمع: يٌدأ مـ طملم أول مًح سمعد احلدث: وهق ىمقل )أمحد سمـ طمـٌؾ( وإوزاقمل واظمتوره اًمـقوي واسمـ اعمـذر 

 .«يؿسح ادسوؾر ويؿسح ادؼقؿ» ط:واسمـ قمثقؿلم، وهق اًمراضمح ًمظوهر ىمقل اًمـٌل 

 ًمعدول قمـ هذا اًمظوهر سمغػم سمرهون.وٓ يؿؽـ أن يصدق قمؾقف أكف موؾمح إٓ سمػعؾ اعمًح، وٓ جيقز ا

اًمًجًتوين، حتؼقؼ  ( ط. دار اًمؽماث، ويمتوب )مًوئؾ أمحد سمـ طمـٌؾ( ٕيب داود2/95راضمع )اعمحغم( ٓسمـ طمزم )

، ط.مؽتٌي اسمـ شمقؿقي اًمؼوهرة، وشمقًػم مًوئؾ اًمػؼف ذح اًمروض اعمرسمع شملًمقػ  17أيب معوز ـمورق قمقض اهلل، ص 

 .، ط.مؽتٌي اًمرؿمد كوذون146/ 1ؿد اًمـؿؾي د/ قمٌد اًمؽريؿ سمـ قمكم سمـ حم

 (  234( أصؾ احلديٌ رواه مًؾؿ )1)

: 1/77(، واكظر إمم شمعؾقؼ اًمشقخ/أمحد ؿمويمر قمغم اًمؽممذي )55ومؼد رواهو اًمؽممذي ) «افؾفؿ اجعؾـل..»( زيودة 2)

 (. 1/135( وصححفو إًمٌوين ذم اإلرواء )83

 (.1/564يمؿ )( واحلو9919رواه اًمـًوئل ذم اًمؽؼمى ) (3)

افؽؾامت »ظمطل مـ أظمطوء اًمطفورة( شملًمقػ اًمشقخ/ وطمقد قمٌد اًمًالم سموزم وؿـ يمتوب  99( أكصح سموٓـمالع قمغم )4)

 رجى.  ط. دار اسمـ 151إمم ص 67مـ ص« افـوؾعي دم إخطوء افشوئعي
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 .آؾمتـجوء يقضمى ٓ ومنكف اًمريح ظمروج وأمو ذًمؽ، همػم أو مذي، أو دم، أو هموئط أو

 أصمـوء حتدث مل مو شمصكم، أن ًمؽ وحيؼ وإصغر، إيمؼم احلدصمون قمـؽ يرشمػع وهبذا -

 سمعد ولشمتق أن وقمؾقؽ صحقح، وهُمًؾؽ ووقءُك، سمطؾ اًمغًؾ أصمـوء أطمدصمً ومنن اًمُغًؾ،

 .ًمؾصالة اًمُغًؾ

 احلذر.. احلذر
 طمقٌ اًمطفورة سموب ذم - ظموصي - اًمشقوـملم، وؾمووس مـ - اًمشوب أظمل - وأطمذرك -

 همًؾ اًمقؾمقاس هذا مظوهر ومـ اًمطفورة، ذم اًمشؽ سمقؾمقاس يصوب ىمد اًمـوس مـ يمثػًما إن

 تمرا اًمقوقء وإقمودة اعموء، ذم واإلهاف مرات، صمالث مـ أيمثر اًمقوقء ذم إقمضوء

 صالشمف ذم ًمإلكًون اًمشقطون يقؾمقس وىمد اًمطفورة، يمامل مـ اًمتقؼـ قمدم سمحجي ومرات

 ..اكُتؼض ىمد ووقءه أن ومققمهف

 وأن اهلقاضمس، وشمؾؽ ًمقؾمووس ا هلذه يؾتػً أٓ احلوًمي هذه ذم اعمًؾؿ قمغم واًمقاضمى* 

قؾ إًمقف أكف اًمرضمؾ اًمذي َيط ومؼد ؿمؽك إمم رؾمقل اهلل  ..مثؾف سمقؼـ إٓ يزول ٓ اًمقؼلم أن يعؾؿ

 جيد أو صقًتو يسؿع حتك افصالة مـ خيرج ٓ يـػتؾ أي ٓ» جيد اًمٌمء ذم اًمصالة، ومؼول:

 .(1)«رحًيو

ال وم ،أوشمرت صمؿ ،اًمريمعوت مـ ًمؽ اهلل ؿموء مو صؾقًو ًمؽ، وصػً يمام شمطفرت ومنذا -

ـْ ومقفـ، وًمؽ احلؿد  شمـس دقموء اًمتفجد: اًمؾفؿ ًمؽ احلؿد أكً ىمققم اًمًؿقات وإرض وَم

كً مؾؽ اًمًؿقات وإرض ومـ ومقفـ، وًمؽ احلؿد أكً كقر اًمًؿقات وإرض ومـ أ

ومقفـ، وًمؽ احلؿد أكً مؾؽ اًمًؿقات وإرض ومـ ومقفـ، وًمؽ احلؿد أكً احلؼ، 

                                                           
 افقشقاس جظال» يمتوب سمؼراءة «افقشووس» سمؿرض اسمتغم مـ وأكصح (،361(، ومًؾؿ )137اًمٌخوري ) رواه( 1)

. قمٌد اًمغػور ط هاح ومماد/ًمؾشقخ« افقشقشي» ويمتوب اًمضقوء، دار. ط ؾمؾقؿ اعمـعؿ قمٌد قمؿرو/ًمؾشقخ «افؼفري

 .اًمػضقؾي دار
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ط ووقمدك طمؼ، وًمؼوؤك طمؼ، وىمقًمؽ طمؼ، واجلـي طمؼ، واًمـور طمؼ، واًمـٌققن طمؼ، وحمؿد 

ؾقؽ شمقيمؾً، وإًمقؽ أكًٌ، وسمؽ طمؼ، واًمًوقمي طمؼ، اًمؾفؿ ًمؽ أؾمؾؿً، وسمؽ آمـً، وقم

ظموصؿً، وإًمقؽ طمويمؿً، وموهمػر زم مو ىمدمً ومو أظمرت، ومو أهرت ومو أقمؾـً، أكً 

 ؾمؿعً ومنذا اًمػجر، ـمؾقع طمتك اهلل واؾمتغػر وموضمؾس (1)شاعمؼدم وأكً اعممظمر، ٓ إًمف إٓ أكً

 هذه بِّ ر افؾفؿ»: ىمؾ صمؿ حمؿد قمغم صؾر  صمؿ يؼقل، مو مثؾ ومؼؾ اًمػجر ًمصالة يمذن اعممذن

 افذي حمؿقًدا مؼوًمو وابعثف وافػضقؾي، افقشقؾي حمؿًدا آِت  افؼوئؿي، وافصالة افتومي افدظقة

 .(2)«وظدتف

 .(3)واإلىمومي أذان سملم سموخلػم وأهؾؽ وًمؾؿًؾؿلم ًمـػًؽ اًمدقموء شَمـََس  وٓ

 اًمػجر ًمصالة أن إذ اًمػجر، صالة اعمًؾؿلم مع شمشفد أن - اًمشوب أظمل - اضمتفد صمؿ* 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿: شمعومم ىمول ضمزياًل، وصمقاسًمو قمظقاًم  ومضاًل 

                                                           
 ( رواه اًمٌخوري ومًؾؿ.1)

 (.1/152) اًمٌخوري رواه( 2)

 وٓ تـس اشتحضور هذه افـقايو..( 3)

 ظـد اخلروج إػ افصالة يؿؽـؽ أن تـقي:

 سمؽؾ ظمطقة قمنم طمًـوت، وأن يرومعؽ اهلل درضموت، ويؿحق قمـؽ ظمطقئوت.أن يؽتى اهلل ًمؽ 

 أن يؽتى اهلل ًمؽ سمؽؾ ظمطقة صدىمي.

 أن شمـقي أكؽ ذم صالة مو دمً ظمورضًمو إمم اًمصالة.

 وهق ظمػم مـ ُيؽرم زائره. -ؾمٌحوكف-أن شمـقي أكؽ ذم زيورة اًمؽريؿ 

ًٓ ووقوومي ذم اجلـي.  أن يعد اهلل ًمؽ كز

 ام يتٌشٌش أهؾ اًمغوئى سمغوئٌفؿ.وأن يتٌشٌش اهلل ًمؽ يم

 أن حتصؾ أضمر احلوج اعمحرم.

إن ظوش رزق وـػك وظوش بخر، وإن  -أن تؽقن ضومـًو ظذ اهلل، ؾؿـ خرج إػ ادسجد ؾفق ضومـ ظذ اهلل 

 موت بخر وأدخؾف اهلل اجلـي.
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 شمطقل اًمصٌح وصالة اًمصٌح، صالة: واعمراد اًمػجر، ىمرأن وأشمؿ: أي ،[78: اإلهاء] ﴾ چ

 ومالئؽي اًمؾقؾ مالئؽي اعمالئؽي، شمشفده أي ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿ اًمؼراءة، ومقفو

 اشتطعتؿ ؾنن رؤيتف، دم تضومقن ٓ هذا ترون ـام ربؽؿ شسون إكؽؿ أمو» :ط وىمول ،(1)اًمـفور

ژ ژ ﴿: ىمول صمؿ ،(2)«ؾوؾعؾقا ؽروهبو وؿبؾ افشؿس ضؾقع ؿبؾ صالة ظذ تغؾبقا ٓ أن

: ادـوؾؼغ ظذ صالةٍ  أثؼَؾ  إن  » :ط وىمول ،[13: ـمف] ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 وهذا»: اًمـقوي ىمول ،(3)«حبًقا وفق ٕتقمهو ؾقفام مو يعؾؿقن وفق افػجر، وصالة افعشوء صالة

 قمؾقفو ًمؾؿقافمى ؿمفودة وومقف ،(4)«مجوظي افصالتغ هوتغ حضقر ظذ افعظقؿ احلٌ دم احلديٌ

 كصػ ؿوم ؾؽلكام مجوظي دم افعشوء صذ مـ» :طاهلل  رؾمقل وىمول. (5)اإليامن أهؾ مـ سملكف

 .(6)«ـؾف افؾقؾ ؿوم ؾؽلكام مجوظي دم افصبح صذ ومـ افؾقؾ،

 ىمقومُ  يمون وإنْ  اًمؾقؾ، ىمقوم مـ أومم مجوقمي ذم جرواًمػ اًمعشوء صاليت أن اجلزم * وكًتطقع

درُ  مو اًمؾقؾ مـ يؼقم أن ومعؾقف مجوقمي ذم اًمػجر صالة اعمرء قمغم ؾمقضقع اًمؾقؾ  ؾمقؼقم أكف معف ُيؼر

 رمضون مـ يقًمو  قُمؿر مرَّ  ومؾؼدَ  اًمظـ، همؾٌي ذًمؽ ذم وإصؾ اًمػجر ًمصالة - اهلل سمنذن -

 صالة َصِفَد  مو: ؿول كوئؿ،: ؿوفً ،- ابـفو - شؾقامن؟ ـأي»: ىمول: اهلل قمٌقد سمـً اًمشػوء قمغم

 صالة صفقد: ظؿر ؾؼول ؾـوم، برأشف ؾرضب جوء، ثؿ افؾقؾي بوفـوس ؿوم ٓ: ؿوفً افصبح؟

                                                           
 ادعورف. دار. ط( 17/525) افطزي تػسر راجع( 1)

 .ظؾقف متػؼ( 2)

 (.657) برؿؿ حديٌ ؿريى بؾػظ افبخوري وظـد ،(452 ،1/451) مسؾؿ رواه( 3)

 (.4/185) مسؾؿ رشح( 4)

 .بودـصقرة اإليامن مؽتبي. ط ،14صـ ؿوشؿ جمدي/افشقخ تلفقػ افػجر[، فشفقد افعؼ ]افػضوئؾ راجع( 5)

 (.656) مسؾؿ رواه( 6)
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 .(1)«افصبح حتك فقؾي ؿقوم مـ إػ   أحى   افصبح

 وجتتؿع جزًءا، وظؼيـ بخؿس وحده أحدـؿ صالة اجلؿقع صالة تػضؾ» :ط وىمول

ٍَ  فـ» :ط وىمول ،«افػجر صالة دم افـفور ومالئؽي قؾافؾ مالئؽي
 ضؾقع ؿبؾ صذ أحٌد  افـور َيؾِ

 [.واًمعٍم اًمصٌح] يعـك ،(2)«ؽروهبو وؿبؾ افشؿس

 

 الفجر؟ تصلى كيف

 .ؾمخطف وقمظقؿ قمؼوسمف، أًمقؿ مـ واحلذر وظمشقتف ومراىمٌتف اهلل سمتؼقىقمؾقؽ  -1

ه مو شَمَصَقرَ  -2 ـِ  اًمثقاِب  مـ اًمعظقؿي اًمصالة هذه قمغم واعمحوومظلم ًمؾؿتؼلم اهلل أقمدَّ  احلً

 .احلؿقدة واًمعوىمٌي

. .اًمػجر ًمصالة يقىمظؽ أنأو ضمػماكؽ  أصدىموئؽ أو أىمورسمؽ أطمد مـ شمطؾى أن -3

إليؼوظ اًمـوس ًمصالة  «صحقـل صؽًرا»)وأن شمتعووكقا مجقًعو ذم قمؿؾ محؾي دقمقيي سمعـقان 

 اًمػجر. 

 ومال سمعقدةً  شمؽقن ٓ سمحقٌ مـوؾمٌيٍ  ووميٍ مً قمغم شمؽقنُ  سمحقٌ اعمـٌفي، اًمًوقمي اؾمتعؿؾ -4

 .ومتغؾؼفو ىمريٌيً  شمؽقنُ  وٓ شمًؿعفو،

 .ًمؾصالة ًمؾؼقوم اًمصودىمي واًمـقي اهلؿي كػًؽ ذم شمقضمد أن -5

ؾ اًمزائدَ  اًمشٌعَ  ٕنَّ  ضمًدا: ؿمٌعونٌ  وأكً شمـوم أٓ -6 ًر  .اًمؼقوم قمـ ُيؽ

 

                                                           
 افسؽقى صحقح دم إفبوين وصححف فف، وافؾػظ( 368 ،1/367) صقبي أيب وابـ ،(1/131) موفؽ رواه( 1)

 (.421) وافسهقى

 .ظؾقف متػؼ( 2)
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 بشريات

 رمحي مـ أن وموقمؾؿ إدرايمفو ًمؽ َدرْ ُيؼَّ  ومؾؿ اًمػجر، ًمصالة آؾمتقؼوظ سملؾمٌوب أظمذت ومنذا* 

رَ  صمؿ مجوقمي، اًمػجر صالة قمغم اعمحوومظي قمودشمف يموكً مـ أن.. وقمطوئف ومضؾف وضمزيؾ شمعومم اهلل  شَمَعذَّ

 يؽقن أن ذيطي اجلامقمي سموًمـقي صمقاب ًمف يُمتى: مـػرًدا ومصغم إقمذار مـ ًمعذرٍ  مو يقًمو ذًمؽ قمؾقف

 اًمشديد واخلقف اًمٌعقد، واًمًػر واعمرض، م،يموًمـق] مؼٌقل ذقمل ًمعذر اًمػجر صالة ىمد شمرك

 مؼقاًم  يعؿؾ، ـون مو مثؾ فف ـتى شوؾر، أو افعبد َمَرَض  إذا» :ط ًمؼقًمف[ سمطش أو ىمتؾٍ  مـ

ـْ  يمذًمؽ ،(1)«صحقًحو  ومقضمد اعمًجد، إمم ومذهى اًمقوقء، ًمتجقيد ومتلظمر ًمؾصالة شمقول َم

 ثؿ افقضقء، ؾلحسـ تقضل ـْ مَ » :ط ىمقًمف ذًمؽ قمغم يدل كقى، مو أضمر ومؾف اكتفً ىمد اجلامقمي

 أجرهؿ مـ ذفؽ يـؼص ٓ وحرضهو، صالهو مـ أجر اهلل أظطوه صؾقا، ؿد افـوس ؾقجد راح،

 .(2)«صقًئو

َ  مو ومنذا  اعمًجد ىموصًدا سمقتؽ مـ خترج أن وملوصقؽ اًمػجر صالة أداء أؾمٌوب ًمؽ اهلل َينَّ

 وٓ ،(3)وإضطمي اًمؼٌقر مـ ظموًمًقو اعمًجد يؽقن أن وإومضؾ وإومم اًمًــ، ومقف شمؼوم اًمذي

 إٓ ؿقة وٓ حقل وٓ اهلل، ظذ تقـؾً اهلل بسؿ»: ظمروضمؽ مـ سمقتؽ قمـد شمؼقل أن شَمـَْس 

 واجعؾ كقًرا، فسوين ودم كقًرا، ؿؾبل دم اجعؾ افؾفؿ»: اعمًجد إمم ؾمػمك أصمـوء ذم ىمؾ صمؿ (4)«بوهلل

                                                           
 (.2996) افبخوري رواه( 1)

 اجلومع صحقح دم إفبوين وصححف مرؾقًظو، هريرة أيب حديٌ مـ واحلوـؿ وافـسوئل داود وأبق أمحد أخرج( 2)

(6163.) 

ؾقف وأؾود،  أجود ؾؼد - اهلل رمحف - بوينإف/فؾشقخ مسوجد، افؼبقر اختوذ مـ افسوجد حتذير ـتوب: ذفؽ دم راجع( 3)

ومتووى قمؾامء إزهر  -ظموصي-ط. دار اًمقن  «ادـور ادـقػ مـ ؾتووى ظؾامء إزهر افؼيػ»واكظر ـتوب 

 .اًمنميػ طمقل اعمقاًمد واًمؼٌقر وإضطمي

 (.3/151) اًمؽممذي صحقح ذم إًمٌوين وصححف ،(5/419) واًمؽممذي ،4/325 داود أسمق رواه( 4)
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 افؾفؿ كقرا، حتتل ـوم كقرا، ؾقؿل مـ واجعؾ كقرا، أمومل مـ واجعؾ كقرا، خؾػل مـ

مـ تطفر دم بقتف ثؿ »ط ، ويًتحى ًمؽ اًمتطفر ىمٌؾ اخلروج إمم اعمًجد ًمؼقًمف (1)«كقرا أظطـل

مشك إػ بقً مـ بققت اهلل فقؼيض ؾريضي مـ ؾرائض اهلل، ـوكً خطقاتف إحدامهو: حتط 

  .(2)«خطقئي وإخرى ترؾع درجي

 شُمنع وٓ اعمًجد، إمم مشقؽ وءأصمـ ذم واًمقىمور سموًمًؽقـي اًمتحكم قمغم وموطمرص * يمذًمؽ

: يؼقلط  اهلل رؾمقل ؾمؿعً: ىمول  هريرة أيب ومعـ اإلىمومي، ؾمؿعً وإِنْ  طمتك اخلطك

 ؾام بوفسؽقـي، وظؾقؽؿ متشقن، وأكتؿ وأتقهو تسعقن، وأكتؿ تلتقهو ؾال افصالة، أؿقؿً إذا»

 .(3)«ؾلمتقا ؾوتؽؿ ومو ؾصؾقا أدرـتؿ

بسؿ اهلل، افؾفؿ صؾ »وادظمؾ اعمًجد سمقؿقـؽ ىموئاًل: وسمودر سموًمقصقل إمم اعمًجد مٌؽًرا، 

 . (5)«افؾفؿ اؾتح ل أبقاب رمحتؽ» (4)«ظذ حمؿد

 كاجلبال حسهات

 إيؼوظ: مثؾ أضمرك ًمقعظؿ اًمـقايو مـ قمدًدا شمًتحي أن أوصقؽ اعمًجد إمم ـمريؼؽ ذم* 

 .(6)اًمػجر صالة إلدراك وضمػماكؽ أهؾؽ

                                                           
 .(763(، )531) ومًؾؿ ،(6316) اًمٌخوري رواه( 1)

 .(666رواه مًؾؿ )( 2)

 .قمؾقف متػؼ( 3)

( وًمف ؿمقاهد، واكظر صحقح اًمؽؾؿ اًمطقى ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي 88( أظمرضمف اسمـ اًمًـل ذم قمؿؾ اًمققم واًمؾقؾي )4)

 ط. اعمؽتى اإلؾمالمل. 63)حتؼقؼ( اًمشقخ/ إًمٌوين ص

 (.713( رواه مًؾؿ )5)

 مو -ظمصقًصو-وجلػماكف  -قمؿقًمو-ًمؾؿًؾؿلم  اعمًؾؿ حيى أن اًمؽومؾ اإليامن مظوهر مـ أن اقمؾؿ.. اًمشوب ظملأ( 6)

 مو اعمًؾؿ اجلور ومقًتحؼ اإلؾمالم، أظمقة شمؼتضقف مو وراء طمًؼو يؼتيض اجلقار أن شمـَس  ومال وقمؾقف.. ًمـػًف حيٌف

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ اًمؽريؿ يمتوسمف ذم ًمؽ اهلل وصقي ومفذه سموعمجوورة وزيودة مًؾؿ، يمؾ يًتحؼف

= 
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_________________________ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 ﴾ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

 [.36: اًمـًوء]

ـْ  ومليؼظ اًمػجر، صالة إمم دقمقهتؿ شَمـَْس  وٓ احلٌقى، إخ أهيو - إًمقفؿ وأطمًـ ضمػماكؽ ومتعوهد  مـ اؾمتطعً َم

 .. اعمًجد ذم معؽ اًمػجر صالة ًمقشفدوا ضمػماكؽ

 :افػجر فصالة جراكؽ فدظقة افعؿع احآؿس هذا وإفقؽ

 :قمؾقفو وايمتى.. ومقفو شمًؽـ اًمتل اًمعامرة مدظمؾ ذم يمؼمى ٓئحي ايمتى: إول آىمؽماح

 آشمصول مـ ًمـتؿؽـ هوشمػؽ ورىمؿ اؾمؿؽ شمؽتى أن إٓ قمؾقؽ ومام وطمدك، اًمػجر ًمصالة شمؼقم أن شمًتطقع ٓ يمـً إذا* 

 .اًمػجر ًمصالة إليؼوفمؽ سمؽ

ـْ  ًمتقىمظ اًمقؼظون وُيًؿع اًمـوئؿ يقىمظ ظمػقًػو ـمرىًمو سموب يمؾ ضمرس شمطرق أن :اًمثوين آىمؽماح  ضمػماكؽ مـ اؾمتطعً َم

 .اًمػجر ًمصالة

ـْ  ًمؾـوس، ومو أكً، ًمؽ مو: ًمؽ ومتؼقل شملشمقؽ ىمد اًمتل اًمشقطوكقي اًمقؾمووس وإيوك  !!ومًقؼقم ًمؾصالة يؼقم أن أراد َم

 : وضمقه قمدة مـ: واجلقاب

ًٌو ؿمقًئو أو كػاًل  ًمقس قمؾقؽ، متعلم أمر جلػماكؽ دقمقشمؽ أن اقمؾؿ( 1  .. مًتح

 ويمون اإليامن، سمروح مشٌعي يموكً كػقؾمفؿ ٕن ؾمػمهؿ: ذم وٓ اًمًؾػ، طمقوة ذم معرووًمو يؽـ مل شمزقمؿف اًمذي هذا( 2

 ومـ طمؼ، ذي يمؾ سمحؼقق اًمؼقوم إمم ويًورقمقن اخلػم، ذم يتـوومًقن اعمًؾؿقن ومقف يعقش اًمذي اجلق هق اإلؾمالم

 .ش-ؾمٌحوكف وشمعومم-وشمذيمػمه سموهلل  كصقحتف: طمؼقىمف ومـ طمؼ اجلور، هق أقمظؿفوو احلؼقق هذه

 سمؾ ومووؾ، ظمؾؼ شمعلم قمغم وٓ يمريؿ معـك قمغم شمًوقمد ٓ اعمودة قمغم ىمومً اًمتل احلضورة وشمؾؽ اًمعؾامكقي، اعمدكقي وًمؽـ* 

 اًمعقاـمػ مـ ظموًمًقو ؿ ًمفُرؾم اًمذي اًمدور ًمقمدي ؿمعقر، سمدون اًمصامء احلقوة ومؾؽ ذم يدور آًمي اإلكًون ضمعؾً مـ

 ..اًمًومقي اإلكًوكقي واعمعوين اًمـٌقؾي،

 ..ش.ىمؾقهبؿ سموهلل اعمعرومي أكقار وأووءت كػقؾمفؿ، اًمديـ مٌودئ همزت اًمذيـ إٓ اعمًخ ذًمؽ مـ يػؾً ومل

صمؿ  - زقمؿقا - واًمتؼدم اعمدكقي يدقمقن اًمذيـ همٓء مـ شمؽـ وٓ سملوامره، وىمومقا رهبؿ قمرومقا اًمذيـ احلؼ أهؾ مـ ومؽـ

 .هؿ يـؽصقن قمغم أقمؼوهبؿ ذم يمؾ مو َيص ديـفؿ

 دقمقشمؽ سمؼميمي اًمصالة هذه قمغم ًمؾؿحوومظي اهلل هيديف صمؿ اًمصالة، آداء قمـ متؽوؾمؾ رضمٌؾ  ضمػماكؽ مـ يقضمد ىمد أكف( 3

 ..ًمف

 .شمعومم - اهلل إمم دقمقهتؿ أضمر شمعدم ومؾـ اًمصالة، قمغم ضمػماكؽ حيوومظ مل ومنن ؿمقًئو، ختن ًمـ أكؽ( 4

= 
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 وأن شمؽقن ذم ذمي اهلل.

 ًمقؾي حتصقؾ أضمر ىمقوم

 أن شمؽقن مـ أهؾ اًمٌشورة سموًمـقر اًمتوم يقم اًمؼقومي.

 أن شمدظمؾ اجلـي سمصالة اًمؼمديـ.

 أن شمٌتعد قمـ صػوت اعمـوومؼلم.

  .اعمًؾؿلم ؾمقاد شمؽثػمو اجلامقمي، مع اعمًجد ذم اإلطمرام شمؽٌػمة إدراك *

  .اًمصوحللم اهلل سمعٌود آًمتؼوء* 

صقؾ أضمر اًمذهوب إمم اعمًجد، مـ رسمؽ حتأن شمرضمق  :اًمـقايو اًمصوحليمـ يمذًمؽ * 

  .اًمصالة سمعد اًمصالة اكتظور صمقاب قمغم احلصقل ذم واًمرهمٌي

  .واإليمثور مـ اًمذيمر اعمطؾؼ إذيمور اعمقفمػي، ىمراءة قمغم احلرص* 

  .اعمًجد أهؾ أطمقل شمػؼد* 

  سموعمًجد. عؾؿاًم جمؾس صمقاب قمغم احلصقل رضموء* 

  وىمد همػر اهلل ًمؾعٌد. دجًاعم مـ اًمرضمقع* 

 سموعمعروف إمر سمقاضمى اًمؼقوم قمغم واحلرص اعمحتوضملم، وشمعؾقؿ اًمًوئؾلم، رؿمودإ* 

  .ذًمؽ يؼتيض مو وضمد إِنْ  احلًـي، واعمققمظي سموحلؽؿي اعمـؽر قمـ واًمـفل

  رسمؽ. شمؾؼك طمتك طمقوشمف ـمقؾي اجلامقمي قمغم اعمحوومظي* 

 ًمديـا معـك هل إذا اجلامقمي صالة سمشفقد ورؾمقًمف اهلل أوامر امتثول شمـقي * يمذًمؽ

 ،ط  ورؾمقًمف اهلل قمظؿف عمو شمعظقاًم  - ؾمٌحوكف - اهلل سمققت قمامرة شمـقي يمذًمؽ اإلؾمالم، وؿمعور

 ذم يؽقن آكذاك اًمعٌد وأن - ظموصي - واجلـ، اإلكس ؿمقوـملم مـ سموهلل آقمتصوم شمـقي يمذًمؽ

_________________________ 
 ظؼؾً، أكً إن ومذـًرا معقـًو - اهلل بعد - شتجد إكؽ حقٌ».. اًمػجر صالة قمغم ًمؾؿحوومظي.. ًمؽ شمثٌقًتو هذا ذم أن( 5

 . «افػجر صالة ظـ يقًمو ظقـوك ؽؾبتؽ أو ثؼؾً، أو
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 .اهلل ذمي

 اهلل فمؾ ذم شمؽقن طمتك اعمـوومؼلم اًمضوًملم ؾمٌقؾ وخموًمػي سموًمصوحللم، اًمتشٌف شمـقي * يمذًمؽ

 .قمؾقف ومالئؽتف اهلل صالة وًمتـول اًمؼقومي، يقم - ؾمٌحوكف -

 ىمؾقب سملم واًمتلًمقػ آؾمتؼومي،: وهل اإلؾمالم مؼوصد أقمظؿ حتؼقؼ شمـقي يمذًمؽ

 .سمقـفؿ واعمًوواة مقدهتؿ وطمػظ اعمممـلم،

 اعمًؾؿلم، قمز وإفمفور اًمـػس، ووٌط اًمـظوم شمعقد اجلامقمي قمغم سموعمحوومظي شمـقي * يمذًمؽ

ـْ طمذا طمذوهؿ مـ اعمٌغضلم ٕي ؿمعور إؾمالمل ًمؽػورا وإهموفمي  .واعمـوومؼلم واًمعؾامكقلم وَم

 .(1)كأضمر ومقتضوقمػ ظموًمصي صوحلي أظمرى سمـقايو قمؾقؽ اهلل * وىمد يػتح

شمرديد أذان ًها ظمؾػ اعممذن، صمؿ  ًمؽ ُيًتحُى  أكف وموقمؾؿ اعمًجد إمم دظمؾً * ومنذا

افؾفؿ رب هذه افدظقة افتومي »اعممذن، صمؿ ىمؾ: اًمصالة قمغم اًمـٌل وؾممال اًمقؾمقؾي ًمف سمعد ومراغ 

، ويًتحى (2)«وافصالة افؼوئؿي آت حمؿًدا افقشقؾي وافػضقؾي، وابعثف مؼوًمو حمؿقًدا افذي وظدتف

 ًٓ  مـ اكتفقً ومنذا ،(3)ريمعتلم شمصكم ًمؽ أن ىصمؿ يًتح ،ط كٌقؽ ًمًـي ًمؽ اًمتًقك امتثو

                                                           
 اًمًالم قمٌد وطمقد/ًمؾشقخ «ادتػؼف بدايي رشح» يمتوب ومؼدمي احلوج، ٓسمـ «اددخؾ» يمتوب ذًمؽ ذم ًمؾتقؾمع راضمع( 1)

. ط. 16صـ ،9صـ افـبقيي افسرة ترتقى دم افبفقي اخلالصي» يمتوسمف واكظر قمؿر، اسمـ دار. ط 13صـ ،8صـ مـ سموزم

 .رجى ابـ دار

 ،9صـ ،6صـ اًمؼحطوين مًعد: سمؼؾؿ اجلامقمي، صالة ومقائد مـ وموئدة أرسمعقن «افػالح ظذ حل» رشوفي اكظر ـذفؽ

 .يًػم )د. ت( سمتٍمف ،19صـ ،14صـ ،12صـ

 (.614ي )( رواه اًمٌخور2)

  «هؾ يؿؽـ أن تتعدد افـقوت افؼظقي فؾعؿؾ افقاحد؟»( 3)

 ذم اًمصقر أشمقي: -قمغم اًمراضمح-واجلقاب: شمعدد اًمـقوت جيقز 

ذم طموٓت اًمطوقموت اعمطؾؼي مطؾًؼو، طمقٌ اضمتؿعً مع ـموقموت مطؾؼي مثؾفو، أو ـموقمي مؼقدة )ومرض/ يمػورة/  -أ

 ىمضوء/ كذر/ كػؾ(.

 ، واهلل شمعومم أقمؾؿ. -)آؾمتخورة مثاًل(-ن ديؿقمي أو شمقؾمع ذم طموٓت شمعدد اًمـػؾ دو -ب

= 
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 اإليمثور ًمؽ يًتحى يمام اًمدقموء، ـم اإليمثور ًمؽ ومقًتحى اإلىمومي شمـتظر وضمؾًً صالشمؽ

 شمؼوم طمتك.. إذيمور مـ ذًمؽ وكحق واًمتؽٌػم، واًمتحؿقد واًمتفؾقؾ سموًمتًٌقح اهلل ذيمر مـ

 اًمؼؾى، وطمضقر اخلشقع مع ويمامهلو سمتاممفو أدائفو قمغم وموطمرص اًمصالة، أىمؿقً ومنذا اًمصالة،

ًَ  مو سمؽؾ وموًمتزم يمذًمؽ  .ط  صالشمف صػي ذم صَمٌَ

 

_________________________ 
وهـوك مًلًمي أظمرى: وهل أمهقي اًمتػريؼ سملم شمؽؾػ اجلؿع سملم اًمـقوت ذم اًمعٌودات ذم صقرة اًمعٌودة اًمقاطمدة، وسملم 

 ـمؾى إضمر اعمتعدد ذم صقرة اًمعٌودة اًمقاطمدة.

 شمعدد إضمر ذم اًمطوقمي اًمقاطمدة. أمو شمعدد اًمـقوت ذم اًمصقرة اًمقاطمدة ومؼد ذيمرت طمؽؿف، أمو

مـ تطفر دم بقتف ثؿ مشك إػ بقً مـ بققت اهلل، فقؼيض ؾريضي مـ ؾرائض اهلل، ـوكً خطقاتف »ومؿؿؽـ حلديٌ: 

 (.1521رواه مًؾؿ ) «إحداهو حتط خطقئي، وإخرى ترؾع درجي

أهؾ افؽتوب آمـ بـبقف وأدرك  ثالثي يمتقن أجقرهؿ مرتغ: رجؾ مـ»ىمول: ط وطمديٌ أيب مقؾمك إؿمعري أن اًمـٌل 

 ؾآمـ بف واتبعف وصدؿف، ؾؾف أجران.ملسو هيلع هللا ىلص افـبل 

وظبد ممؾقك أدى حؼ اهلل وحؼ شقده، ؾؾف أجران، ورجؾ ـوكً فف أمي ؾغذاهو ؾلحسـ ؽذاءهو، ثؿ أدهبو ؾلحسـ أدهبو، 

 (.241رواه مًؾؿ ) «ثؿ أظتؼفو وتزوجفو، ؾؾف أجران

، 375/ 1ي وأصمرهو ذم إطمؽوم اًمنمقمقي[ شملًمقػ د/ صوًمح سمـ هموكؿ اًمًدٓن )]ًمؾتقؾمع ذم هذه اعمًلًمي .. راضمع ]اًمـق

شملًمقػ د/ أمحد  «افـقي دراشي أصقفقي ؾؼفقي»، وسمحٌ 2111( ط. دار قمومل اًمؽتى ًمؾطٌوقمي واًمـنم واًمتقزيع 376

قمقي اعمـصقرة، ومؽتٌي اًمتق -ط. دار ـموسمي ًمؾدراؾموت واًمـنم  113، 112، 111، 112قمٌد اًمرمحـ اًمـؼقى ص

 اإلؾمالمقي إلطمقوء اًمؽماث اإلؾمالمل. سموجلقزة.

 وشمتؿقاًم ًمؾػوئدة:

ظذ يشء مـ افـقاؾؾ أصد مـف ملسو هيلع هللا ىلص مل يؽـ افـبل »ىموًمً:  ڤاقمؾؿ أن ؾمـي اًمػجر مـ آيمد اًمًــ اًمراشمٌي ومعـ قموئشي 

 (.1191(، ومًؾؿ )1193رواه اًمٌخوري ) «تعوهًدا ظذ رـعتل افػجر

 (725رواه مًؾؿ ) «عتو افػجر خر مـ افدكقو ومو ؾقفورـ»ىمول: ط أن اًمـٌل  ڤوقمـ قموئشي 

 ش.هل واًمقشمر ؾمػًرا وٓ طمًياط (: وًمذا مل يدقمفو اًمـٌل 1/315ىمول اسمـ اًمؼقؿ ذم زاد اعمعود )

وًمتامم اًمػوئدة: ومنن اًمًــ اًمراشمٌي قمغم اًمـحق اًمتوزم: ريمعتون ىمٌؾ اًمػجر، وريمعتون أو أرسمع ىمٌؾ اًمظفر، وريمعتون سمعده، 

 سمعد اعمغرب، وريمعتون سمعد اًمعشوء.وريمعتون 
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 صفة الصالة الصحيحة

 : (1)* مؾحقطي

 وردت يمام ملسو هيلع هللا ىلص صالتف صػي هل وهذه ،(2)«أصع رأيتؿقين ـام صؾقا»: ىمولط اًمـٌل  إذ

 :(3)كؼوط ذم أؾمقىمفو اًمثوسمتي اًمصحقحي إطموديٌ ذم قمـف

 .هبو شمـطؼ وٓ ىمؾٌؽ، ذم اًمـقي اؾمتحي -1

ا أذكقؽ، ومروع إمم أو مـؽٌقؽ إمم يديؽ ارومع -2 ً  ؿـكاًمق يدك وع صمؿ ،«أـز اهلل» مؽؼمر

 .وآًمتػوت وإيوك ؾمجقدك، مقوع إمم سمٌٍمك وارمِ  صدرك، ومقق اًمقنى قمغم

 وبحؿدك افؾفؿ شبحوكؽ» ومـفو إطموديٌ ذم اًمقاردة آؾمتػتوح أدقمقي أطمد اىمرأ صمؿ -3

 وبغ بقـل بوظد افؾفؿ»: أيًضو ومـفو ،(4)«ؽرك إفف وٓ جدك وتعوػ اشؿؽ، تبورك

 افثقب يـؼك ـام خطويوي مـ كؼـل افؾفؿ غرب،واد ادؼق بغ بوظدت ـام خطويوي

 .(5)«وافزد وافثؾٍ بودوء خطويوي مـ اؽسؾـل افؾفؿ افدكس، مـ إبقض

                                                           
 ومؿثاًل: قمـد اًمؼقوم ًمؾصالة ومنكؽ شمـقي:  (1)

 أن يتؼٌؾ اهلل أقمامًمؽ يمؾفو، ٕن هذا متقىمػ قمغم اًمصالة. -

 أن شمـقي أن اًمصالة أومضؾ إقمامل. -

 أن شمـقي أن شمؽقن اًمصالة كقًرا ًمؽ ذم اًمدكقو وذم اًمؼؼم قمغم اًمٍماط. -

ًٌو عمغػرة ذكقسم -  ؽ.أن شمؽقن ؾمٌ

 أن يرومع اهلل درضموشمؽ. -

 أن شمـفوك قمـ اًمػحشوء واعمـؽر.  -

 أن شمـوضمل اهلل شمعومم.  -

 (.631( رواه اًمٌخوري )2)

 .اهلل رمحف - إًمٌوين/ًمؾشقخ ،ط اًمـٌل  صالة صػي: راضمع ًمالؾمتػودة( 3)

 .(341(، واكظر إرواء اًمغؾقؾ )2/132(، واًمـًوئل )243(، واًمؽممذي )776أظمرضمف أسمق داود )( 4)

 .قمؾقف متػؼ( 5)
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 (.اهًّ ) اًمًٌؿؾي واىمرأ اًمرضمقؿ اًمشقطون مـ سموهلل اؾمتعذ صمؿ -4

 مـ ومرهمً ومنذا شمؾقفو، اًمتل قمـ آييٍ  يمؾِ  ومصُؾ  ُيًتحُى  أكف واقمؾؿ اًمػوحتي، اىمرأ صمؿ -5

 .«آمغ» ؾومؼ اًمػوحتي

 ودمقز واًمثوكقي، إومم اًمريمعتلم وذم اًمػوحتي، سمعد اًمؼرآن مـ ًمؽ شمقن مو اىمرأ صمؿ -6

 .أطمقوًكو واًمراسمعي اًمثوًمثي سمعد اًمؼراءة

 .«أـز اهلل»: ىموئاًل  ًمؾريمقع ويمؼمر  أذكقؽ ومروع إمم أو مـؽٌقؽ طمذو يديؽ ارومع صمؿ -7

( شُمـؽًفو وٓ رأؾمؽ شمرومع وٓ) أؾمؽر مع مًتقًيو مًتؼقاًم، فمفرك وموضمعْؾ  ريمعً ومنذا -8

ْق  يمػقؽ، سمٌوـمـ ريمٌتقؽ وامًؽ  ،(1)«افعظقؿ ريب شبحون» وىمؾ أصوسمعؽ، سملم ووَمرر

 رب ؿدوس شبقح»: ىموئاًل  زدت ؿمئً وإِنْ  مرات، صمالث اًمتًٌقح أىمؾ أن واقمؾؿ

 .(2)«وافروح ادالئؽي

 ومروع إمم أو ؽٌقؽ،مـ طمذو يديؽ راومًعو «محده دـ اهلل شؿع»: ىموئاًل  فمفرك ارومع صمؿ -9

 ـثًرا محًدا» زدت ؿمئً وإنْ  ،«احلؿد وفؽ ربـو»: ومؼؾ ىموئاًم  اقمتدًمً ومنن أذكقؽ،

و ضقًبو ـً  .(3)«ؾقف مبور

ْ  صمؿ -11  اًمؼؾٌي، كحق واضمعؾفو ريمٌقتؽ، ىمٌؾ يديؽ واوًعو «أـز اهلل» ًمؾًجقِد ىموئاًل: يَمؼمر

 قمغم مرومؼقؽ شمًٌطْ  وٓ سمجـٌقؽ، ذراقمقؽ شمؾصْؼ  وٓ أصوسمعؽ، سملم شُمَػرق وٓ

ـْ  إرض،  وأـمراف مـصقسمتلم ىمدمقؽ وُوؿَّ  إرض، مـ وأكػؽ ضمٌفتؽ وَمؽر

 وإكػ - اجلبفي»: ؾمٌعي اًمًجقد أقمضوء قمدد يؽقن وسمذًمؽ اًمؼٌؾي، كحق أصوسمعفام

                                                           
 (.888(، واسمـ موضمي )2263( واًمـًوئل )871(، وأسمق داود )262( رواه اًمؽممذي )1)

 .(487مًؾؿ ) رواه( 2)

 (.2/237( أظمرضمف اًمٌخوري )3)
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 صمالث ،(1)«إظذ ريب شبحون» ىمؾ صمؿ «وافؼدمون وافرـبتون وافؽػون، - مـفو جزء

 وأيمثر ،(2)«ورسه وظالكقتف وآخره، وأوفف وجؾف، دؿف ـؾف ذكبل ل اؽػر افؾفؿ» مرات،

ًَ  يمام اإلضموسمي إمم أىمرب ومنكف اًمًجقد: ذم اًمدقموء مـ  مـ وأيمثر ،(3)ط كٌقـو قمـ صَمٌَ

 ظمؾؼف، ًمؾذي وضمفل ؾمجد أؾمؾؿً، وًمؽ آمـً، وسمؽ ؾمجدت ًمؽ اًمؾفؿ: ىمقًمؽ

 .(4)اخلؾؼلم أطمًـ اهلل شمٌورك وسمٍمه، ؾمؿعف وؿمؼَّ  وصقره،

ًٌو اًمقنى، رضمؾؽ مػؽمؿًمو واضمؾس مؽؼًما رأؾمؽ ارومع صمؿ -11  اًمقؿـك، رضمؾؽ كوص

 واهدين، واجزين وارمحـل ل اؽػر افؾفؿ» ىمؾ صمؿ اًمؼٌؾي، كحق أصوسمعؽ واضمعؾ

 .(6)«ل رب اؽػر ل، اؽػر رب» أو ،(5)«وارزؿـل وظوؾـل

 .يموٕومم اًمثوكقي اًمًجدة واؾمجد «أـز اهلل» يَمؼمر  صمؿ -12

و اقمتدل صمؿ ،«أـز اهلل» ؽًرامٌ رأؾمؽ ارومع صمؿ -13 ًً  هل ىمقومؽ ىمٌؾ ظمػقػي ضمؾًي ضموًم

 .إومم اًمريمعي شمـتفل وسمذًمؽ خمصقص ذيمر هلو وًمقس ،[آؾمؽماطمي ضمؾًي]

 كوصًٌو اًمقنى، مػؽمؿًمو ضمؾًً اًمثوكقي، مـ ومرهمً ومنذا يموٕومم، اًمثوكقي صؾر  صمؿ -14

 ومخدك قمغم ىاًمقن يديؽ واسمًط اًمؼٌؾي، كحق أصوسمعفو واضمعؾ اًمقؿـك، رضمؾؽ

                                                           
 .(773/16(، وأمحد ذم مًـده )887( واسمـ موضمف )869أظمرضمف أسمق داود )( 1)

 ( .483) مًؾؿ رواه( 2)

 (.479) ( عمو أظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف3)

 (.771) مًؾؿ رواه( 4)

 اسمـ صحقح ذم إًمٌوين وصححف اًمًــ، وأصحوب موضمي واسمـ ،(285 ،284)واًمؽممذي ،(851) داود أسمق رواه( 5)

 (.889) موضمي

، واكظر اإلرواء (1169) اًمـًوئل صحقح ذم إًمٌوين وصححف ،(897) موضمي واسمـ ،(1145) اًمـًوئل رواه( 6)

(335). 
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 واًمقؾمطك سموإلهبوم حمؾًؼو وموىمٌضفو، اًمقؿـك وأمو اًمؼٌؾي، كحق إصوسمع ممدودة اًمقنى

ط  قمؾقف اًمصالة ومنن ،ط اًمـٌل  قمغم وَصؾر  اًمتشفد اىمرأ صمؿ هبو، شمشػم اًمًٌوسمي راومًعو

 وافصؾقات هلل، افتحقوت» اًمتشفد صقغي ذم ضموء مو وأصح مًتحٌي، اًمتشفد هذا ذم

 اهلل ظبود وظذ ظؾقـو افسالم وبرـوتف، اهلل ورمحي افـبل أهيو ظؾقؽ افسالم افطقبوت،

، ثؿ ختر مـ (1)ورشقفف ظبده حمؿًدا أن وأصفد اهلل إٓ إفف ٓ أن أصفد افصوحلغ،

 .(2)-ظز وجؾ-افدظوء أظجبف إفقؽ وادُع ربف ربؽ 

فؾفؿ صؾ ظذ ا»أمو دم افتشفد إخر ؾنكؽ تؼقل افصقغي افػوئتي، وتؽؿؾفو ؿوئاًل:  -15

حمؿد وظذ آل حمؿد، ـام صؾقً ظذ إبراهقؿ وظذ آل إبراهقؿ إكؽ محقد جمقد، افؾفؿ 

بورك ظذ حمؿد وظذ آل حمؿد ـام بورـً ظذ إبراهقؿ وظذ آل إبراهقؿ إكؽ محقد 

 ومـ جفـؿ ظذاب مـ بؽ أظقذ إين افؾفؿ»: شمعقذ سموهلل مـ أرسمع، وىمؾ صمؿ «جمقد

 .(3)«افدجول ادسقح ؾتـي رش ومـ وادامت، حقواد ؾتـي ومـ افؼز، ظذاب

افؾفؿ إين طؾؿً كػيس طؾاًم ـثًرا، »وىمد صمًٌ أدقمقي أظمرى سملم اًمتشفد واًمتًؾقؿ مـفو: 

وٓ يغػر افذكقب إٓ أكً ؾوؽػر ل مغػرة مـ ظـدك وارمحـل إكؽ أكً افغػقر 

 .(4)«افرحقؿ

                                                           
 سمـ اهلل قمٌد/اهلل ذم أظمقـو سمحٌ راضمع اعمتؼدم، مًعقد اسمـ شمشفد أصحفو قمدة، روايوت اًمتشفد غيصق ذم ورد وىمد( 1)

 .ظمػًما اهلل ومجزاه روايي، يمؾ طمؽؿ وسملم اًمروايوت هذه ـمرق مجع ومؼد - شمعومم اهلل طمػظف - ضمؼم حمؿد

 (.416(، ومًؾؿ )6357( رواه اًمٌخوري )2)

 .ًمف ًمؾػظوا( 588) ومًؾؿ ،(3/192) اًمٌخوري رواه( 3)

 (.2715(، ومًؾؿ )2/265( رواه اًمٌخوري )4)
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 افسالم»: ىموئاًل  يؿقـؽ قمـ ؾمؾؿً - ومؼط ريمعتلم أي - صمـوئقي اًمصالة يموكً ومنن -16

 .«ـذفؽ يسورك وظـ اهلل، ورمحي ظؾقؽؿ

 ؿمئً سمام ودقمقت - اًمتشفد ىمرأت إذا ومنكؽ رسموقمقي، أو صمالصمقي اًمصالة يموكً إنْ  أمو -17

ؼًما، ضمؾقؾمؽ مـ ىمؿً - ـُ  إرض، قمغم سمقدك معتؿًدا مؽر  رومع اعمقوع هذا ذم وُيً

 صـعً يمام اًمريمعتلم أو اًمريمعي ذم شمصـعو إذكلم، ومروع إمم أو اعمـؽٌلم طمذو اًمقديـ

 .إوًمقلم ذم

 ومخذك شمؾصؼ أن )واًمتقرك متقريًمو، ضمؾًً إظمػمة، اًمريمعي ذم ضمؾًً ومنذا -18

 اًمقؿـك، وشمـصى اًمقؿـك(، ومخدك حتً مـ اًمقنى ىمدمؽ وخترج سموٕرض، إين

 .شُمًؾؿ صمؿ وشمدقمق اًمتشفد، شمؼرأ صمؿ

 :أيت ًمؽ ىيًتح أكف وموقمؾؿ اًمصالة مـ ومرهمً ومنذا -19

 ًٓ  :افصالة مـ آكتفوء ظؼى ؾتؼقل وإدظقي، إذـور هبذه تليت أن فؽ يستحى: أو

 .«اهلل اشتغػر اهلل، اشتغػر اهلل، اشتغػر»: يمقػقتف ،(صمالصًمو) اهلل اؾمتغػر -

 .(1)واإليمرام اجلالل ذا يو شمٌوريمً اًمًالم ومـؽ اًمًالم أكً اًمؾفؿ -

 .(2)قمٌودشمؽ ًـوطم وؿمؽرك ذيمرك قمغم أقمـل اًمؾفؿ -

 ٓ اًمؾفؿ ىمدير، رء يمؾ قمغم وهق احلؿد وًمف اعمؾؽ ًمف ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إًمف ٓ -

                                                           
 (.591مًؾؿ ) رواه( 1)

 ( سمًـٍد صحقح.3/53( واًمـًوئل )1518( أظمرضمف أسمق داود )2)
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 اًمدكقو ذم احلظ هق واجلد) (1)اجلد مـؽ اجلد ذا يؿـع وٓ مـعً عمو معطل وٓ أقمطقً عمو موكع

 ومضؾؽ قفيـج سمؾ مـفو، طمظف يـجقف ٓ واعمعـك اًمًؾطون، أو اًمعظؿي أو اًمقًمد أو سموعمول

 (.ورمحتؽ

 إًمف ٓ ىمدير، رء يمؾ قمغم وهق احلؿد، وًمف اعمؾؽ ًمف ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إًمف ٓ -

 ًمف خمؾصلم اهلل إٓ إًمف ٓ احلًـ، اًمثـوء وًمف اًمػضؾ، وًمف اًمـعؿي ًمف إيوه، إٓ كعٌد وٓ اهلل إٓ

 .(2)اًمؽوومرون يمره وًمق اًمديـ

 ﴾...ھ ھ ھ ھ ے ےڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿: اًمؽرد آيي ىمراءة -

ڇ ڇ  ﴿و ،﴾ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿ ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿ ىمراءة مع ،(3)أيي

 .)صمالصًمو( سمعد صاليت اًمػجر واعمغرب ﴾ڍ ڍ 

  ،(وصمالصملم صمالصمي) واًمتؽٌػم ،(وصمالصملم صمالصمي) واًمتحؿقد ،(وصمالصملم صمالصمي) اًمتًٌقح -

 وهق ويؿقً، حيقل حلؿد،ا وفف ادؾؽ فف فف، رشيؽ ٓ وحده اهلل، إٓ إفف ٓ»: اعموئي متوم ودمعؾ

 .(5()4)«ؿدير يشء ـؾ ظذ

                                                           

 (.414) ومًؾؿ (،1/255) رواه اًمٌخوري( 1)

 (.594) مًؾؿ رواه( 2)

 (.33( رواه اسمـ اًمًـل سمًـٍد طمًـ )3)

 .31صـ: 19صـ - سمدوي سمـ اًمعظقؿ قمٌد/شملًمقػ د «يوافؾقؾ افققم ظؿؾ بركومٍ» سمحٌ راضمع( 4)

 (.597) مًؾؿ رواه( 5)
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افؾفؿ إين أظقذ بؽ مـ »سمعض إدقمقي سمعد اًمصالة مـفو: ط يمذًمؽ َصحَّ قمـ رؾمقل اهلل 

اجلبـ وأظقذ بؽ أن أرد إػ أرذل افعؿر، وأظقذ بؽ مـ ؾتـي افدكقو وأظقذ بؽ مـ ظذاب 

  (1)«افؼز

 . (2)«رب ؿـل ظذابؽ يقم تبعٌ ظبودك» :طوىمقًمف 

 افشؿس تطؾع حتك افػجر صالة بعد ادسجد دم اجلؾقس فؽ يستحى ؾنكف ـذفؽ: ثوكًقو

 مـ يمثػمٍ  ذم هموئٌي ؾمـي وهذه ،ط  اهلل رؾمقل قمـ مًؾؿ اإلموم ذًمؽ روى حسـًو، ضؾقًظو

 ًمؽ ومقؽقن أظمرون، سمؽ يؼتدي أن قمًك وطمدك، يمـً ًمق طمتك قمؾقفو وموطمرص اعمًوضمد،

 :ط اهلل رؾمقل ىمول ومؾؼد اًمؼرآن، ىمراءة صمؿ اًمصٌوح، يمورسملذ سموٓكشغول وقمؾقؽ أضمقرهؿ، مثؾ

 فف ـون رـعتغ، صذ ثؿ افشؿس تطؾع حتك تعوػ اهلل يذـر ؿعد ثؿ مجوظي دم افغداة صذ مـ»

 .(4)(3)«تومي تومي تومي وظؿرة حجي ـلجر

  

                                                           

 (.2822( اًمٌخوري )1)

 (.719( مًؾؿ )2)

 صحقح ذم - اهلل رمحف - إًمٌوين اًمشقخ وطمًـف ،(711ح) اًمًـي ذح ذم واًمٌغقي ،(586ح) اًمؽممذي رواه( 3)

 (.467 ،446)ح( 1/261) واًمؽمهقى اًمؽمهمقى

 .31: صـ19صـ -شملًمقػ د/قمٌد اًمعظقؿ سمـ سمدوي  «ظؿؾ افققم وافؾقؾي بركومٍ»( راضمع سمحٌ 4)
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 اهلل إىل لمسري أًقات

 شمعومم اهلل إمم ًمؾًػم أوىموشًمو شمؽقن أوىموشًمو هـوك إن: شمعومم اهلل رمحف - رضمى اسمـ احلوومظ يؼقل

 ىمقًمف ذم يمام إوىموت هذه شمعومم اهلل ذيمر وىمد وآظمره، اًمـفور وأول اًمؾقؾ، آظمر وهل: سموًمطوقموت

ژ ژ ڑ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿: شمعومم

 [.41 ،39: ق] ﴾ڑ ک ک

 هذيـ مـ يمؾ ذم جيتؿع وآظمره، اًمـفور أول ومهو: وىمتون مـفو اًمثالصمي إوىموت ومفذه* 

 ذيمر ومفق اًمتطقع قمؿؾ وأمو اجلـي، دظمؾ قمؾقفام طموومظ مـ اًمؾذان اًمؼمدان ومهو: ؿؾ،قم اًمقىمتلم

 وىمد اًمشؿس، شمغرب طمتك اًمعٍم صالة وسمعد اًمشؿس، شمطؾع طمتك اًمصٌح، صالة سمعد اهلل

 .(1)يمثػمة كصقص ذًمؽ ومضؾ ذم وردت

 أو سموًمـقم شمضققعف مـ وحيذركو اًمٌؽقر، وىمً ذم اًمتشؿػم أمهقي قمـ اًمؼقؿ اسمـ وحيدصمـو* 

 وؿً ؾنكف افشؿس، وضؾقع افصبح صالة بغ افـقم: افسؾػ ظـد ادؽروه ومـ»: ومقؼقل همػمه

 مل فقؾفؿ ضقل شوروا فق حتك ظظؿك مزيي افسوفؽغ ظـد افقؿً ذفؽ دم وفؾسر ؽـقؿي،

 كزول ووؿً ومػتوحف، افـفور أول ؾنكف افشؿس، تطؾع حتك افقؿً ذفؽ دم بوفرؿقد يسؿحقا

 ظذ مجقعف حؽؿ ويـسحى افـفور، يـشل ومـف افزـي، وحؾقل ؿ،افؼس وحصقل إرزاق،

 .(2) ..«ادضطر ــقم كقمفو يؽقن أن ؾقـبغل احلصي، تؾؽ حؽؿ

  

                                                           
 .اإلؾمالمقي اًمٌشوئر دار. ط ،65صـ اهلل، رمحف - احلـٌكم رضمى ٓسمـ اًمدجلي، ؾمػمة ذم راضمع يمتوب اعمحجي( 1)

 .248صـ اًمًوًمؽلم، مدارج هتذيى( 2)
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 بَتى يف املسمم سمٌك

 إن ومنكؽ أهؾؽ، قمغم ؾمؾؿ صمؿ اهلل، سمًؿ: دخقفؽ ظـد ؾؼؾ بقتؽ إػ رجعً ؾنذا: ثوفًثو

 .(1)سمقتؽ مـ ًمؾشقطون مطردة يمون ذًمؽ ومعؾً

 (2)..هبام اًمؼم مـ هذا ومنن: ظؾقفام افّسور وإدخول افقافديـ ضوظي دم بوٓجتفود قؽأوص ثؿ

 ـموقمي قمغم وموطمرص يمذًمؽ ،[8: اًمعـؽٌقت]﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿: شمعومم ىمول

ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿: يؼقل شمعومم اهلل إذ -ظموصي- وإم ،-قمومي- اًمقاًمديـ

                                                           

 ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ﴿: ( وذًمؽ ًمعؿقم ىمقًمف شمعومم1)

يو بـل إذا دخؾً ظذ أهؾؽ، ؾسؾِّؿ يؽـ برـي ظؾقؽ، » ط:ىمول: ىمول زم رؾمقل اهلل  وقمـ أكس [ 61]اًمـقر: 

( وىمول: طمديٌ طمًـ صحقح. وًمؾتقؾمع .. راضمع ]إدب اًمضوئع .. 2698رواه اًمؽممذي ) «وظذ أهؾ بقتؽ

ر اًمعوعمقي ط. اًمدا 21، 21ًمؾديمتقر/ حمؿد إؾمامقمقؾ اعمؼدم صش سمحٌ ضمومع ذم أطمؽوم وآداب آؾمتئذان

 ، ودار ـمقٌي اخلياء سموًمًعقديي.سموإلؾمؽـدريي

 سموؾمتحضور سمعض اًمـقايو اًمطقٌي .. مثؾ: -أظمل اًمؽريؿ-( وأكصحؽ 2)

 * أن شمؼمَّ واًمديؽ قمؿاًل سمقصقي اهلل شمعومم ًمؽ.

 * أن شمؼم واًمديؽ سموقمتٌور أن هذه ىمرسمي مـ أىمرب اًمؼرسموت هلل شمعومم.

 حًـ اًمصحٌي.* أن شمؼم واًمديؽ ٕهنام أومم اًمـوس سم

 * أن شمـقي أن شمرد إًمقفام ؿمقًئو مـ ومضؾفام ومجقؾفام.

 * أن شمـقي سمؼمك أن سمرمهو ضمفود.

 * أن اجلـي حتً أرضمؾفام.

 * أن يٌورك اهلل ًمؽ ذم رزىمؽ وقمؿرك.

 * أن يؽػر اهلل قمـؽ اًمذكقب واخلطويو.

 * أن يًتجقى اهلل دقموءمهو ًمؽ.

 * أن يًتجقى اهلل دقموءك.

 ؽ.* أن يرى اهلل قمـ

 * أن شمـجق مـ اًمعؼقق ٕكف مـ اًمؽٌوئر.
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: ًمؼامن] ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

14.] 

 وضمعؾـوهو إًمقف قمفدكو: أي ﴾ڃ ڃ ﴿: صمراه هللا ـمقى - اًمًعدي * ىمول

 ٓ؟ أم طمػظفو وهؾ هبو، اًمؼقوم قمـ ؾمـًلًمف قمـده، وصقي

 طمؼقىمل، وأداء سمعٌقديتل سموًمؼقوم ﴾ڍ ڍ  ﴿: ًمف وىمؾـو ﴾ ڃ ﴿: ومقصقـوه

 هلام واًمتقاوع اجلؿقؾ واًمػعؾ اًمؾطقػ واًمؽالم اًمؾلم سموًمؼقل إًمقفام سموإلطمًون ﴾ڌ﴿

 سموًمؼقل، وضمف يمؾ مـ إًمقفام اإلؾموءة واضمتـوب سمؿموكتفام، ومواًمؼق وإضمالهلام، وإيمرامهو،

 إمم اإلكًون أهيو اؾمؽمضمع: أي ﴾ڌ ڎ ﴿ أن وأظمؼمكوه اًمقصقي هبذه ومقصقـوه، واًمػعؾ،

ـْ  وك، َم  اجلزيؾ؟ اًمثقاب ومقثقٌؽ هبو ىمؿً هؾ ومقًلًمؽ احلؼقق، هبذه ويَمؾَّػؽ َوصَّ

: ومؼول إم ذم اًمقاًمديـ ًمؼم قضمىاعم اًمًٌى ذيمر صمؿ اًمقسمقؾ، اًمعؼوب ومقعوىمٌؽ وقعتفو ومنن

 طملم مـ اعمشؼي شمالىمك شمزال ومال مشؼي، قمغم مشؼي أي ،﴾ ڃ چ چ چ چ ﴿

 ذًمؽ اًمقٓدة، وضمع صمؿ احلول، وشمغػم واًمثؼؾ واًمضعػ واعمرض اًمقؾمؿ طمقٌ كطػي يؽقن

 .(1)شهـ.أ..اًمشديد اًمقضمع

 أطمى   اًمعؿؾ أيَّ ط اًمـٌل  ؾملًمً: ىمول  مًعقد سمـ اهلل قمٌد اًمرمحـ قمٌد أيب وقمـ -

 أي؟ صمؿ: ىمؾً ،«افقافديـ بر»: ىمول أي؟ صمؿ: ىمؾً ،«وؿتفو ظذ افصالة»: ىمول شمعومم؟ اهلل إمم

 .(2)«اهلل شبقؾ دم اجلفود»: ىمول

ـْ  أكَػ، َرِؽؿَ  ثؿ أكُػ، َرِؽؿَ  ثؿ أكُػ، ؿَ َرؽِ »: ىمولط اًمـٌل  قمـ  هريرة أيب وقمـ -  َم

                                                           
 .سموًمؼوهرة اإلؾمالمقي اعمؽتٌي. ط ،664صـ اًمًعدي، شمقًػم اًمؽريؿ اًمرمحـ اًمشقخ شمػًػم: راضمع( 1)

 .قمؾقف متػؼ( 2)
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 .(1)«اجلـي دخؾيُ  ؾؾؿ ـالمهو أو أحدمهو افؽز ظـد أبقيف أدرك

 شمؼممهو أن اًمعؿؾ هبذا كقتؽ وًمتؽـ وفقافديؽ، فؽ اإلؾطور ضعوم إظداد دم اجتفد ثؿ* 

 ذم ط اًمـٌل  هبدىَّ  ًمالًمتزام دقمقهتام -أيًضو - كقتؽ وًمتؽـ قمؾقفام، اًمنور شمدظمؾ وأن

ًَ  مو: ذفؽ ومـ: اًمطعوم ٌَ  ىمول: ىمول  ؾمؾؿي أيب سمـ قمؿر طمديٌ ذم يمامط اًمـٌل  قمـ صَم

 اًمـٌل قمـ ،ڤ قمٌوس اسمـ وطمديٌ ،(2)«يؾقؽ ممو وـؾ بقؿقـؽ وـؾ اهلل َشؿ»..  :ط رؾمقل

 .(3)«وشطف مـ تلـؾقا وٓ» كوطمقتف مـ« حوؾتقف مـ ؾؽؾقا افطعوم وشط تـزل افزـي»: ىمولط 

 مـ يشء ـؾ ظـد أحدـؿ حيرض افشقطون إن»: ىمولط  اهلل رؾمقل أن:  ضموسمر وقمـ

 مـ هبو ـون مو ؾؾُقؿط ؾؾقلخذهو أحدـؿ مـ فؼؿي طًشؼ ؾنذا ضعومف ظـد حيرضه حتك صلكف

 ضعومف أي دم يدري ٓ ؾنكف أصوبعف ؾؾقؾعؼ َؾَرغَ  ؾنذا فؾشقطون يدظفو وٓ فقلـؾفو ثؿ أذى،

 هريرة أيب طمديٌ ذم يمام اًمطعوم قمغم إيدي شمؽثػم اًمًـي مـ أن ًمتخؼمهؿ صمؿ ،(4)«افزـي تؽقن

 (5)«إربعي ـودم افثالثي وضعوم افثالثي ـودم ثـغآ ضعوم» :طاهلل  رؾمقل ىمول: ىمول. 

ًٓ  اًمطعوم يؽقن أن قمغم - اًمشوب أظمل - * واطمرص  وموطمرص يمذًمؽ ومقف، ؿمٌفي ٓ طمال

 قمغم واطمرص اعمًوضمد، إمم اًمذهوب قمـد - ؾمقام ٓ -[ اًمؽرات واًمٌصؾ اًمثقم] اضمتـوب قمغم

 مع اًمطعوم قمغم اهلجؿ موقمد اًمطعوم، سمدايي ذم اًمتًؿقي وقمغم وسمعده، اًمطعوم ىمٌؾ يديؽ همًؾ

                                                           
 (.2551) مًؾؿ رواه( 1)

 .قمؾقف متػؼ( 2)

 وىمول صحقح، طمًـ يٌطمد اًمؽممذي وىمول ،(3277) موضمي واسمـ ،(1815) واًمؽممذي ،(3772) داود أسمق رواه( 3)

صحقح، ]راضمع ؾمــ اًمؽممذي[ ًمإلموم احلوومظ حمؿد سمـ قمقًك  صحقح ؾمــ اًمؽممذي: إؾمـوده ذم إًمٌوين

اًمؽممذي، طمؽؿ قمغم أطموديثف اًمعالمي اعمحدث/حمؿد كوس اًمديـ إًمٌوين، اقمتـك سمف أسمق قمٌقدة مشفقر سمـ طمًـ آل 

 .ؾمؾامن، ط. مؽتٌي اعمعورف ًمؾـنم واًمتقزيع

 (.2133) مًؾؿ رواه( 4)

 .قمؾقف متػؼ( 5)
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ـْ : ]ىمقؾ وىمد واًمشٌع، وإيوك ًمؽ، ظمػًما هذا ذم ومنن ضمقًدا، مضغف قمغم احلرص  دظمؾ ؿمٌع َم

 اخلؾؼ، ظذ افشػؼي وُحرم احلؽؿي، حػظ ظؾقف وتعذر ادـوجوة، حالوة ؾؼد»: آوموت ؾمً قمؾقف

 [.«كقمف وـثر ؿؾبف، وؿسو صفقاتف وزادت افعبودة، ظـ وثؼؾ

ـْ »: يؼقل إذ زيد سمـ اطمداًمق قمٌد اهلل ويرطمؿ ـْ  ديـف، ظذ ؿقى بطـف ظذ ؿقى َم  ؿقى وَم

 .(1) ...«افصوحلي إخالق ظذ ؿقى بطـف ظذ

 !!لك نصَخْ
ـْ »: يؼقل طمقٌ ىمدامي، اسمـ اإلموم سمـصقحي ومخذ اًمٌطـ ؿمفقة طمدة شمؽن وطمتك  تعقد َم

 افتقشط حد إػ يؼػ أن إػ افزمون، مـ يسًرا مطعؿف مـ يؼؾؾ أن فف ؾقـبغل افشبع اشتدامي

 ويؽقن افعبودات، مـ يؿـع ٓ مو تـوول: ؾوٕوػ أواشطفو، إمقر وخر إفقف، أرشكو افذي

 اهلؿي، وجتتؿع افبدن، يصح وحقـئذٍ  صبع، وٓ بجقع ادتـوول حيس ؾال افؼقة، فبؼوء شبًبو

ـْ  افػؽر، ويصػق  .(2)..«افذهـ وبالدة افـقم، ـثرة أورثف إـؾ دم زاد وَم

 هذه قمغم شمعومم اهلل حتؿد أن ًمؽ ُيًـ ومنكف - اهلل سمػضؾ - اإلومطور ـمعوم شمـوول سمعد صمؿ -

 ضقًبو ـثًرا محًدا هلل احلؿد»: ىمول موئدشمف رومع إذا يمونط اًمـٌل  أن أمومي أيب حلديٌ اًمـعؿ،

و ـً  .(3)«ربـو ظـف مستغـل وٓ مقدع وٓ مؽػك ؽر ؾقف مبور

 ومنكف« ؿقة وٓ مـل حقل ؽر مـ ورزؿـقف افطعوم هذا أضعؿـل افذي هلل احلؿد» ومؾقؼؾ أو

 وأؿـقً وأؽـقً وأشؼقً أضعؿً افؾفؿ»: ومؾقؼؾ أو ،(4)ذكٌف مـ شمؼدم مو ًمف همػر ذًمؽ ىمول مـ

                                                           
 .شمقؿقي اسمـ مؽتٌي. ط (،2/211) اًمعػوين، ؾمقد/شملًمقػ د اًمؾقؾ(، رهٌون( يمتوب راضمع( 1)

 .اإلؾمالمل اعمؽتى. ، ط178، 177صـ اًمؼوصديـ( ًمإلموم اسمـ ىمدامي اعمؼدد، مـفوج )خمتٍم اكظر( 2)

 (.5458) اًمٌخوري رواه( 3)

وومقف ؾمفؾ سمـ معوذ، إٓ  (،3285) موضمي واسمـ ،(3458) واًمؽممذي ،(4123) داود (، وأسمق3/439رواه أمحد )( 4)

 ريوض وإركوؤوط يمام ذم حتؼقؼف قمغم إذيمور، أموزم ذم طمجر اسمـ احلوومظ أن احلديٌ ًمف ـمرق أظمرى، ًمذا طمًـف

= 
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 .(1)«أظطقً مو ظذ احلؿد ؾؾؽ وأحققً وهديً

ط  رؾمقًمـو ومعؾ هذا أن وأظمؼممهو ًمؽ، اًمدقموء مـفام وموـمؾى :بقتؽ تغودر أن ؿبؾ ثؿ* 

اًمـٌل  ىمول: اعمًؾؿلم وأسمـوء ٕسمـوئف يدقمقط اًمـٌل  يمون ومؾؼد همػمهؿ، ومع وأطمػوده أسمـوئف مع

 .(2)«ؾلحبف أحبف إين افؾفؿ»: ڤ قمكم سمـ احلًـ ؿملن ذمط 

 يلظمذه يمون أكفط اًمـٌل  قمـ ڤ زيد سمـ أؾمومي طمديٌ مـ اًمٌخوري وأظمرج* 

 .(3)«ؾلحبفام أحبفام إين افؾفؿ»: ويؼقل واحلًـ

 ومتؽقن قمؾقؽ يدقمق ىمد يمالمهو أو أطمدمهو ومنن واًمديؽ شمغصى أن - أظمل - * واطمذر

.. ؿَمل: ًمٌعػمه: ىمول رضماًل  أن ضموسمر طمديٌ ومػل مرًة، وصمؿرةً  وظمقؿيً  قموىمٌيً  اًمدقموء هذا كتقجي

ـْ » :ط اهلل رؾمقل ومؼول اهلل، ًمعـؽ  ظـف اكزل»: ىمول اهلل، رؾمقل يو أكو: ىمول ،«بعره؟ افالظـ َم

 ظذ تدظقا وٓ أوٓدـؿ، ظذ تدظقا وٓ أكػسؽؿ، ظذ تدظقا ٓ.. بؿؾعقن تصحبـو ؾال

 .(4)فؽؿ ؾقستجقى ظطوًءا ؾقفو ُيسلل شوظي اهلل مـ تقاؾؼقا ٓ أمقافؽؿ،

 تقاؾؼ ؾؼد ظؾقؽ، ٓ فؽ يدظقان أن اجتفد بؾ افقافديـ إؽضوب مـ احلذر.. ؾوحلذر

 .(5) افعوؿبي ؾتجـك أحدمهو أو دظقهتام ؾتستجوب افدظوء، ؾقف يستجوب وؿتًو دظقهتام

_________________________ 
. ط ،(148) رىمؿ اًمطقى اًمؽؾؿ صحقح ذم إًمٌوين وطمًـف ط. ممؾمًي اًمرؾموًمي، (735)احلديٌ  اًمصوحللم

 .إكصور ًيممؾم

( سموظمتالف يًػم ذم 6/118(، وأسمق كعقؿ ذم طمؾقي إوًمقوء )7514(، )8/127واحلديٌ أظمرضمف اًمطؼماين )( 1)

 اًمطقى اًمؽؾؿ صحقح ذم (، وإًمٌوين5/225اًمروايي، وىمد طمًـف احلوومظ اسمـ طمجر ذم اًمػتقطموت اًمرسموكقي )

(149.) 

 .قمؾقف متػؼ( 2)

 (.3747) اًمٌخوري( 3)

 (.3119) مًؾؿ( 4)

مـ قمؼقق اًمقاًمديـ أو إهمضوهبام، واقمؾؿ أن قمؼقق اًمقاًمديـ يعـل ؿمؼ قمصو اًمطوقمي هلام،  -أظمل اعمًؾؿ–اطمذر  (5)

 وىمطقعتفام، وًمف مظوهر ظمطػمة، مـفو: 

= 
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_________________________ 
 إسمؽوؤمهو وإطمزاهنام ؾمقاء سموًمؼقل أو سموًمػعؾ، أو سموًمتًٌى ذم ذًمؽ.  -1

 هنرمهو وزضمرمهو وًمق سمرومع اًمصقت قمؾقفام. -2

 ًمتضجر مـ أوامرمهو. اًمتلومػ وا -3

 اًمعٌقس وشمؼطقى اجلٌلم أمومفام.  -4

 اًمـظر إًمقفام سمحـؼ أو ازدراء واطمتؼور.  -5

 أمرمهو سملوامر.  -6

 اكتؼود اًمطعوم اًمذي يؼدموكف ًمؽ. -7

 شمرك مًوقمدهتام ذم أقمامل اعمـزل أو همػمهو.  -8

 اإلؿموطمي سموًمقضمف قمـفام إذا حتدصمو.  -9

 ىمؾي آقمتداد سمرأهيام.  -11

 شمرك آؾمتئذان طمول اًمدظمقل قمؾقفام. -11

 إصمورة اعمشؽالت أمومفام. -12

 ذم اًمقاًمديـ قمـد اًمـوس واًمؼدح هلام، وذيمر معويٌفام. -13

 مزاوًمي اعمـؽرات أموم اًمقاًمديـ )يمنمب اًمًجوئر، واؾمتامع آٓت اًمؾفق سمحيهتام، أو اًمـقم قمـ اًمصالة اعمؽتقسمي(. -14

سموىمؽماف إقمامل اًمًقئي، وإومعول اًمدكقئي اًمتل ختؾ سموًمنمف، وخترم اعمروءة، ورسمام شمشقيف ؾمؿعي اًمقاًمديـ )وذًمؽ  -15

 ىمودت إمم اًمًجـ واًمػضقحي(.

ًٓ صمؿ ٓ يًددهو(.  -16  إيؼوقمفام ذم احلرج )يمؿـ يًتديـ أمقا

 اًمًفر ـمقياًل ظمورج اعمـزل.  -17

 اإلصمؼول قمؾقفام سمؽثرة اًمطؾٌوت.  -18

 وقمي اًمقاًمديـ. شمؼديؿ ـموقمي اًمزوضمي قمغم ـم -19

 اًمتخكم قمـفام وىمً احلوضمي أو اًمؽؼم.  -21

 اًمتؼمؤ مـفام، واحلقوء مـ ذيمرمهو وكًٌتف إًمقفام.  -21

 اًمتعدي قمؾقفام سموًميب.  -22

 إيداقمفؿ دور اًمعجزة واعمًـلم.  -23

 هجرمهو، وشمرك سمرمهو، وشمرك كصحفام إذا يموكو متؾًٌلم سمٌعض اعمعويص.  -24

 قفام. اًمٌخؾ واًمتؼتػم قمؾ -25

 اعمـي وشمعداد إيودي قمغم اًمقاًمديـ.  -26

= 
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 .دراؾمتؽ ذم ًمتتػقق وأشمؼـفو قمؾقؽ، اعمؼررة دروؾمؽ ذايمر ادـزل(، مغودرة )وؿبؾ

 ؾال ويمؾقتؽ، ضمومعتؽ إمم ًمؾــزول ًمتًتعد شمؾٌس أن وأردت مذاـرتؽ: مـ اكتفقً ؾنذا

 اهلل رؾمقل ىمول: ىمول  هريرة أيب ومعـ :مالبسؽ ارتداء أثـوء رشقفؽ هبدى آشتـون َتـَْس 

 أسمقًضو، صمقسًمو شمؾٌس أن ًمؽ ويًتحى ،(1)شسمليامكؽؿ وموسمدأوا شمقولشمؿ وإذا تؿًمًٌ إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص

 اًمذهى واضمتـى ًمؾـظر، اعمؾػتي اًمشفرة مالسمس أو اخلوًمصي، احلريريي اعمالسمس ًمٌس واضمتـى

 يمذًمؽ«اكسقول» اًمشٌوب ُيًؿقفو واًمتل «إشقرة أو خومتًو ـون شقاء» وأكقاقمف أؿمؽوًمف سمؽؾ

 يمذًمؽ اًمـفك، أؿمد قمـف مـفٌل  ًمؽذ ومؽُؾ  ...«احلظوطوت» أو ،«افذهبقي افسالشؾ» ًمٌس وموطمذر

 ىمؾٌؽ قمغم طمػوفًمو.. مـف واعمتقاوع اًمرظمقص قمغم وآىمتصور اًمؾٌوس ذم سموًمتقاوع وملكصحؽ

_________________________ 
 اًمنىمي مـ اًمقاًمديـ.  -27

 إكلم وإفمفور اًمتقضمع أمومفام.  -28

 متـل زواهلام، أو ىمتؾفام واًمتخؾص مـفام.  -29

، ط. دار اًمقراق، و)سمر اًمقاًمديـ( 166ًمؾتقؾمع راضمع ذًمؽ ذم: )أظمالىمـو آضمتامقمقي( ًمألؾمتوذ/مصطػك اًمًٌوقمل ص

، ط. دار ـمقٌي، و)اًمًؾقك آضمتامقمل ذم اإلؾمالم( ًمؾشقخ/طمًـ أيقب 143ذ/قمٌد اًمرؤوف احلـووي صًمألؾمتو

، ط. دار اًمًالم ًمؾطٌوقمي واًمـنم، و)ىمرة اًمعقـلم ذم ومضوئؾ سمر اًمقاًمديـ( ًمألؾمتوذ/كظوم حمؿد 258، 257ص

طموم( ًمؾشقخ/إسمراهقؿ ، ط. دار اًمـػوئس، و)اإلقمالم ومقام ورد ذم سمر اًمقاًمديـ وصؾي إر54، 53يعؼقيب ص

، ط. ممؾمًي اجلريز سموًمريوض، و)اًمتؽوومؾ آضمتامقمل ذم اًمؽمسمقي اإلؾمالمقي( 41إمم ص 35احلوزمل مـ ص

 مصطػك/ًمؾشقخ إسمـوء( شمرسمقي ، ط. مطوسمع اًمػرزدق، و )ومؼف115طمتك ص 98د/حمؿد سمـ أمحد اًمصوًمح ص

يـ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ وإطموديٌ اًمصحقحي( يمثػم، واكظر رؾموًمي: )سمر اًمقاًمد اسمـ دار. ط ،46 ،45صـ اًمعدوي

 إردن. -قمامن-ط. اعمؽتٌي اإلؾمالمقي 55، 54ًمؾؿمًمػ/ كظوم ؾمؽٌفو صـ

 

 وصححف( 147) طمٌون اسمـ وصححف ىمريى، سمؾػظ( 1766) واًمؽممذي صحقح، سمًـد( 4141) داود أسمق رواه( 1)

 (.787) اجلومع وصحقح( 411) اعمشؽوة ذم إًمٌوين
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  .(1)اجلومعي ذم اًمػؼراء وروموىمؽ إظمقاكؽ ٕطمقال ومراقموة اًمؽؼم، مـ

 :ثقبؽ فبسً ؾنذا

 ٕقمراِف  خموًمٌػ  أو ًمؾؿقوي، غويرٌ م هذا أن سمحجيِ  اًمثقوِب  مـ رء إؾمٌول وموطمذر *

 صمالث اًمًوق مـ اإلزار ـمرُف  إًمقف يـزل ومقام اعمًتحى اًمؼدرِ  طمدِ  ذم إذ صمًٌ وشمؼوًمقدهؿ، اًمـوس

 .ط اًمـٌل  قمـ ؾمــ

 قمثامن طمديٌ ذم يمام إزاره ذمط  هديف مـ صموسمً وذًمؽ اًمًوىملم، أكصوف إمم: إوُل  احلُد 

 قمؿر اسمـ طمديٌ ذم يمام وصموسمً ،(2)«شوؿقف صوفأك إػملسو هيلع هللا ىلص افـبل  إزرة ـوكً»: ىمول  قمػون سمـ

                                                           
ا مع اؾمتحٌوب أن ُيرى أصمر كعؿي اهلل قمز وضمؾ قمغم اًمرضمؾ، ومعـ أيب إطمقص اجلشؿل قمـ أسمقف ىمول: ( وٓ يتـورم هذ1)

، ىمول: ىمؾً: مـ يمٍؾ ىمد شوقمكمَّ أـمامر، ىمول: هؾ ًمؽ مـ مول؟ ىمول: ىمؾً كعؿ، ىمول: مـ أير اعمول؟ط رآين اًمـٌل 

هؾ تـتٍ إبؾؽ واؾقي آذاهنو؟، » ملسو هيلع هللا ىلص:ؿ ؿول افـبل ؾؾُرَ كعؿي اهلل وـرامتف ظؾقؽ، ث»آشموين اهلل مـ اًمشوه واإلسمؾ، ىمول: 

ؾؾعؾؽ تلخذ مقشوك، ؾتؼطع أذن بعضفو، وتؼقل: هذه »ؿول: وهؾ تـتٍ إٓ ـذفؽ، ومل يؽـ أشؾؿ يقمئٍذ، ؿول: 

ٌم؟، ؿول: كعؿ، ؿول: ؾال تػعؾ، ؾنن ـؾ مو آتوك اهلل حؾ، وإن مقشك اهلل  ُشُجٌر، وتشؼ أذن أخرى، ؾتؼقل: هذه رُصً

ُد اهلل أصّد، ؿول: يو حمؿد أرأيً إن مررت برجؾ ؾؾؿ يؼربـل، ومل يضػـل، ثؿ مر  يب بعد ذفؽ أؿريف، أم أحد، وشوظ

( واًمؽممذي 8/196(، واًمـًوئل )4163(، وأسمق داود خمتًٍما )473/ 3رواه أمحد ) ..«أجزيف؟، ؿول: بؾ أؿره 

 (.3118 (، وإؾمـوده صحقح يمام ذيمر إركوؤوط ذم ذح اًمًـي ًمؾٌغقي )ح2117)

ىمول اًمٌغقي: وذم هذا احلديٌ حتًلم اًمثقوب سموًمتـظقػ، واًمتجديد قمـد اإلمؽون مـ همػم أن يٌوًمغ ذم اًمـعومي واًمدىمي، 

 يمون يـفك قمـ اإلروموه.ط ومظوهرة اعمؾٌس قمغم اعمؾٌس يمام هل قمودة اًمعجؿ، وىمد روى أن اًمـٌل 

 .[ ط. اعمؽتى اإلؾمالمل49/ ص12]راضمع ذح اًمًـي ًمإلموم اًمٌغقي 

وعقػ، واكظر: )اًمشامئؾ  وهق «افزبدي ظبقدة بـ مقشك» وومقف(، 114) رىمؿ اعمحؿديي اًمشامئؾ ذم اًمؽممذي رواه( 2)

، ط. دار 55اعمحؿديي( ًمإلموم أيب قمقًك حمؿد سمـ ؾمقرة اًمؽممذي، شمعؾقؼ وإذاف )قمزت قُمٌقد اًمدقموس(ص

إزرة ادممـ إػ أكصوف شوؿقف، » يؼقل:  طسمػموت، ىمول: ؾمؿعً رؾمقل اهلل -احلديٌ ًمؾطٌوقمي واًمـنم واًمتقزيع

، وٓ يـظر اهلل يقم -وؿول ذفؽ ثالث مرات-ٓ جـوح ظؾقف ؾقام بقـف وبغ افؽعبغ، مو أشػؾ مـ ذفؽ ؾػل افـور

(، 3573(، واسمـ موضمف )9715(، واًمـًوئل ذم اًمؽؼمى )4193، رواه أسمق داود )«افؼقومي إػ َمـ َجر  إزاره بطًرا

(، وًمف ؿموهد مـ طمديٌ 52، 44، 31، 4، 3/5(، ورواه أمحد )145، 144ف اسمـ طمٌون )إؾمـوده صحقح، صحح

= 
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 .(1)«شوؿقف كصػ إػ ادممـ إزرة»: ىمولط اًمـٌل  أن

 سمؼؾقؾ اًمًوىملم أكصوف مـ أقمغم احلدُ  وهذا اًمًوىملم، قمضؾي إمم: افثوين احلد

 فموهر وهذا سمؼؾقؾ، اًمًوق كصػ يعؾق ووؾمطفو همؾقظ، حلؿ معفو قمصٌي يمؾ(: واًمعضؾي)

 إػ ثؿ شوؿقف، ظضؾي إػ ادممـ إزرةُ » :ط اهلل رؾمقل ىمول: لىمو هريرة أيب طمديٌ ذم يمام

 .(2)«افـور ؾفق ذفؽ مـ أشػؾ ـون ؾام افؽعبغ، إػ ثؿ شوؿقف، كصػ

ًَ  اعمقوع وهذا اًمؽعٌلم، إمم اًمًوىملم كصػ حتً مو مقوعف: افثوفٌ احلد ٌَ  اًمًــ ذم صَم

: ىمول أسمقف قمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ اًمعالء حلديٌ يمراهي، سمال اعمًؾؿقن ضمقازه قمغم وأمَجَعَ  ضمقازه،

 إزرة» :ط اهلل رؾمقل ىمول: ؾمؼطً اخلٌػم قمغم ىمول اعمممـ، إزرةِ  قمـ اخلدرّي  ؾمعقدٍ  أسمو ؾملًمً

 اًمتقؾمعي مـ وهذا ،(3) ..«افؽعبغ وبغ بقـف ؾقام جـوح ٓ أو َحَرَج  وٓ افسوق كصػ إػ ادممـ

 .واطمد ضمـس مـ اًمعٌودات وشمـقع إمي هلذه

  أو طمؾيٍ  أو صمقٍب  أو إزارٍ  مـ ُيؾٌس مو يمؾِ  مـ اًمؽعٌلم قمـ كزل مو حيرم صمؿ
ٍ
 قمٌوءةٍ  أو يمًوء

 أن شمعومم اهلل رمحف قمثقؿلم اسمـ اًمشقخ َذيَمرَ  وًمؼد اًمرضمول، يؾًٌف ممو ذًمؽ همػم إمم هاويؾ، أو

َّٓ  شمؼصػمه، ومقجى سموإلزارِ  يؾحُؼ  اًمٌـطول َض  وإ  .(4)اًمًـي ذم اًمثوسمً اًمشديد ًمؾققمقد ٓسمًف شمعرَّ

ـْ جَز إزاره »ىمول: ط أيب هريرة أن رؾمقل اهلل  حلديٌ ٓ يـظر اهلل يقم افؼقومي إٓ َم

 . (5)«بطًرا

 :اإلشبول حتريؿ ظؾي -

_________________________ 
هدايي اًمرواة إمم ختريٍ أطموديٌ  ذم وصححف إًمٌوين (،2/229(، واًمـًوئل )2/287أيب هريرة، أظمرضمف أمحد )

 (.4259) اعمصوسمقح واعمشؽوة

 (.2186) مًؾؿ( 1)

 .صحقح ( سمنؾمـود2/299واًمـًوئل ) (،2/287، )(64، 5/63) مًـده ذم أمحد رواه( 2)

، (3537) موضمي واسمـ (،1631، ح )(915، 2/914) اعمقـمل ذم موًمؽ وأظمرضمف ،(4193) داود رواه أسمق( 3)

 .( سمنؾمـود صحقح9714واًمـًوئل ذم اًمؽؼمى )

 ( ط. ممؾمًي اًمشقخ/ حمؿد سمـ5723( اًمًمال رىمؿ )167/ ص11اًمزيـي واعمرأة ) يمتوب اًمدرب قمغم كقر ومتووى( 4)

 .هـ1434صوًمح اًمعثقؿلم اخلػميي 

 (.5451( رواه اًمٌخوري )5)
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 .اًمـفل ارشمؽوب -2  .اًمًـي خموًمػي -1

 هق»: ًمف وىمول اإلزار سمرومع أظمقف اسمـ  قمؿر َأَمرَ  وهلذا اعمول، وقوع وهذا اإلهاف -3

 ..«فربؽ وأتؼك فثقبؽ أبؼك

 اًمعجى اًمـػس ذم يقرث سموًمدِيـ مٌي  وقوعٌ  وهذا واًمتٌخؽم، واخلقالء، خقؾياعم -4

 قمغم ؾمٌحوكف اهلل كعؿي وكًقون واًمٌطر، وإذ، واًمزهق، واًمؽؼم، واًمػخر، واًمؽمومع،

حئ  ﴿: شمعومم ىمول ًمف، اًمـوس ومؼً ًمؾؿًٌؾ اهلل مؼً مقضمٌوت مـ هذا ويمؾ قمٌده،

 [.8 1: ًمؼامن] ﴾ مئ ىئ يئ جب حب خب مب

 فبس - افثقوب مـ افضقِؼ  فبُس » ذًمؽ ومـ وؿمؽؾفـ ًمٌوؾمفـ ذم سموًمـًوء اًمتشٌف -5

 ....«افذهى وافتختؿ بوفذهى وشالشؾ -ادالبس افضقؼي وافشػوؾي وافؼصرة 

 .اًمؼدم مقاـمـ ومًح واًمؼذر ًمؾـجوؾمي اعمؾٌقس شمعريض -6

 امسم اإلكًون هذا ىمؾى يتشٌع طمقٌ ظمقالء، صمقسمف اعمًٌؾ كػس قمغم اإلؾمٌول شملصمػم ًمشدة -7

 ٓ اهلل ومنن] اًمقوقء، سمنقمودةِ  اعمًٌؾط اًمـٌل  َأَمرَ  هلذا فموهرًة، مـووموةً  اًمعٌقديي يـوذم

 .اًمصالة صحي مع اإلصمؿ قمغم احلديٌ ذًمؽ اًمػؼفوء ومحؾ ،(1)[مًٌؾ صالة يؼٌؾ

 ـوخلسػ» اإلصمؿ ُيؽًٌف إذ وأظمرة، اًمدكقو ذم اًمشديد ًمؾققمقد كػًف اعمًٌؾ ُيعرض -8

مسبؾ ؾعـ أيب هريرة  إػ اهلل يـظر وٓ بؾ ادسبؾغ، حيى ٓ هللا ؾنن ـذفؽ بودسبؾ،

  (2)«ٓ يـظر اهلل يقم افؼقومي إػ مـ َجر  إزاره بطًرا»ؿول: ملسو هيلع هللا ىلص أن رشقل اهلل  ..

 .إًمخ

 وهق اعمًؾؿلم، سمنمجوع وهذا اًمرضمول، طمؼ ذم مطؾًؼو اإلؾمٌول قمـ اًمـفك َوَردَ  اًمقضمقه هلذه

ٌم، ومفق اخلقالء ًمغػم يمون ومنن ًمؾخقالء، يمون إِنْ  يمٌػمة  واهلل - اًمعؾامء ىمقزم أصح ذم مذمقم حمرَّ

                                                           
 اعمديـي أهؾ مـ رضمؾ ضمعػر أسمق ؾمـده وذم: اعمـذري ىمول ،(4186) ،(638) داود أسمق رواه وعقػ، احلديٌ وهذا( 1)

 اودد أسمق أظمرج وإكام ،(96) داود أيب ووعقػ ،(761) اعمشؽوة ختريٍ ذم كظر وومقف: إًمٌوين وىمول اؾمؿف، يعرف ٓ

 دم اهلل مـ ؾؾقس خقالء، صالتف دم إزاره أشبؾ مـ»: يؼقلط اًمـٌل  أن مًعقد اسمـ طمديٌ صحقح مـ آظمر طمديًثو

 .«حرام وٓ حؾٍ 

 ( متػؼ قمؾقف.2)
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 .، وإومم شمريمف )ورومع اإلزار ومو ذم طمؽؿف ومقق اًمؽعٌلم( سمال ظمالف(1)وأقمؾؿ أقمغم شمعومم

 : حوٓت ثالث إصؾ هذا مـ ويستثـك

ـْ  -1  أو ،همضٍى  طمولِ  أو ومزٍع، أو اؾمتعجوٍل، أو كًقونٍ  مـ ًمعورضٍ  اإلؾمٌول يؼصد مل َم

 . سمؽر أيب إزار اؾمؽمظموء ىمصي ذم يمام سمرومعف، ًمف شمعوهد مع اؾمؽمظموء

ـْ َجر  ثقبف خقالء مل يـظر اهلل إفقف يقم »ىمول: ط أن اًمـٌل  ڤقمـ قمٌد اهلل سمـ قمؿر  َم

افؼقومي، ؾؼول أبق بؽر يو رشقل اهلل: إن إزاري يسسخل إٓ أن أتعوهده، ؾؼول رشقل 

 . (2)«ءإكؽ فسً ممـ يػعؾف خقال :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ـْ : سمؼدرهو مؼدرةٌ  وهل ًمؾيورة -2  .وكحقه ومقفام عمرض ىمدمقف قمغم إزاره أؾمٌؾ يمَؿ

َص  ومؼد: اًمـًوء اؾمتثـوء -3  ومهو اًمؼدملم ًمًؽم اؾمتحٌوسًمو صمقوهبـ سمنرظموء هلـط  اًمـٌل َرظمَّ

                                                           
هذا افتؼققد ممـ جر ثقبف خقالء خيصص ظؿقم ادسبؾ إزاره، ويدل ظذ »( ىمول اًمـقوي ذم ذطمف قمغم صحقح مًؾؿ: 1)

ـْ  ه خقالء، وؿد رخص افـبل  أن ادراد بوفقظقد َم دم ذفؽ ٕيب بؽر افصديؼ، وؿول فف: فسً مـفؿ إذ ـون ملسو هيلع هللا ىلص جر 

 جره فغر اخلقالء.

، وموعمراد هبو: مو يمون ًمؾخقالء، ٕكف مطؾؼ ومقضمى محؾف قمغم «أمو إحوديٌ ادطؾؼي: )بلن مو حتً افؽعبغ ؾفق دم افـور

 .-واهلل شمعومم أقمؾؿ-اعمؼقد 

مو مسَّ إرض مـفو ظمقالء ومال ؿمؽ ذم  «رشح افسمذي»ذم  -ؿمقخـو-ومتح اًمٌوري: ىمول  وىمول احلوومظ اسمـ طمجر ذم

حتريؿف، ىمول: وًمق ىمقؾ سمتحريؿ مو زاد قمغم اعمعتود مل يؽـ سمعقًدا، وًمؽـ طمدث ًمؾـوس اصطالح سمتطقيؾفو، وصور 

يؿف، ومو يمون قمغم ًمؽؾ كقع مـ اًمـوس ؿمعور يعرومقن سمف، ومفام يمون مـ ذًمؽ قمغم ؾمٌقؾ اخلقالء ومال ؿمؽ ذم حتر

 ـمريؼ اًمعودة ومال حتريؿ ومقف مو مل يصؾ إمم ضمر اًمذيؾ اعمؿـقع.

صمؿ ىمول: وذم هذه إطموديٌ أن إؾمٌول اإلزار ظمقالء يمٌػمة، وأن إؾمٌوهلو ًمغػم اخلقالء ومظوهر إطموديٌ حتريؿف أيًضو، وىمد 

وه، وهؽذا كص  افشوؾعل ظذ افػرق اإلشبول حتً افؽعبغ فؾخقالء حمرم، وإن ـون فغرهو ؾفق مؽر»ىمول اًمـقوي: 

بغ اجلر فؾخقالء، وفغر اخلقالء، وادستحى أن يؽقن اإلزار إػ كصػ افسوؿغ، واجلوئز بال ـراهي مو حتتف إػ 

 افؽعبغ، ومو كزل ظـ افؽعبغ ممـقع مـع حتريؿ إن ـون فؾخقالء وإٓ ؾؿـع تـزيف.

 (138/ 22(، وراجع جمؿقع افػتووى )2/281) واكظر ـالم اإلموم أبق حوتؿ دم صحقح ابـ حبون

( ط. دار افؼبؾي فؾثؼوؾي 246/ 6وراجع ]تقضقح إحؽوم مـ بؾقغ ادرام( فؾشقخ/ ظبد اهلل بـ ظبد افرمحـ افبسوم )

قمغم )مؾتؼك أهؾ احلديٌ( قمغم اًمشٌؽي  «حؽؿ اإلشبول بغر خقالء»اإلشالمقي، وأكصح بؿراجعي بحٌ 

 اًمعـؽٌقشمقي اإلكؽمكً. 

 (.2185(، )44(، ومًؾؿ )3665( رواه اًمٌخوري )2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

431 

 

 .(1)إمجوع حمؾ وهذا ضمقاًزا ذراقًمو، ومػمظملم شمـؽشػون يموكتو ومنن اًمـًوء، قمقرة مـ

 شمشدد، هذا: اًمؼوئؾلم واعمثٌطلم اعمخذًملم إمم شمؾتػً وٓ كٌقؽ، ؾمـي اهلل[ ]رمحؽ وموًمزم

 اًمًـي واكنم سمؽ، ًمؾؿًتفزئلم وزًكو شمؼؿ وٓ اًمظوهر ومال شمًؿع هلؿ، وًمقس اًمٌوـمـ اعمفؿ

 .هبو واقمؿؾ

َـّ  وإذا  احلؿد فؽ افؾفؿ»: وًمتؼْؾ  شمعومم اهلل ومؾتحؿد ضمديدة سمثقوٍب  قمؾقؽ قمز وضمؾ اهلل َم

 ،(2)«فف صـع مو ورش رشه مـ بؽ وأظقذ فف، ُصـع مو وخر خره مـ أشلفؽ ـسقتـقف، أكً

 شمػصقؾ صػي أو معلم، سمؾقن: اعمعتود قمـ سمتؿقز اًمشفرة وحتصؾ] اًمشفرة ًمٌوس قمـ واسمتعد

 ومعؾ مـ وُيؼصد اعمعتود، قمـ مـخػض أو مرشمػع أو اًمؾٌس، ذم هقئي أو ًمف، ًمشؽؾٍ  أو ًمؾثقب،

 وُيًؼط سمصوطمٌف يزري ممو اًمشفرة وًمٌوس[ واًمزهد اًمتقاوع إفمفور أو واًمؽمومع، آرشمػوع ذًمؽ

 .مروءشمف

 التقمَد احذرًا
واًمـصورى واًمعؾامكقلم  سموًمقفقد شمتشٌف أٓ - اعمًؾؿ اًمشوب أظمل - وموطمرص يمذًمؽ

 اًمذي اًمتؽريؿ صمقب قمـؽ ظمؾعً ومؼد زيؽ ذم هبؿ شمشٌفً إذا ومنكؽ واإلسموطمقلم واًمػوؾمديـ،

ـْ  اًمؼقمَ  أن - احلٌقى أظمل - يشفدُ  واًمقاىمع كػًؽ، إٓ -  آكذاك - شمؾقمـ ومال رسمؽ، أًمًٌؽ  ِم

 ذًمؽ ذم أن فموكلم واعمنميملم، اإلومركٍ مالسمس وًمًٌقا واًمـصورى، سموًمقفقد شمشٌفقا طمقًمـو

 .مفـقي وشمٌعقي ووعًػو ذًمي إٓ زادوا ومام واًمتؼدم اًمعزة

، أو ومال شمؽمومع قمغم زمالئؽ سمؿالسمًؽ ومتؾٌس طمريًرا أو مالسمس شمشٌف مالسمس اعمخـثلم

 .(3)شمؾٌس ؾمالؾمؾ أو أؾموور ذهٌقي شمشًٌفو سموعمؿثؾلم واعمغـقلم واًمًوىمطلم

ممو ومشو هذه إيوم ذم يمثػم مـ  -أظمل اًمشوب اًمًوًمؽ إمم اهلل شمعومم-يمذًمؽ وملطمذرك 

                                                           
 -شمعومم اهلل رمحف - زيد أسمق اهلل قمٌد سمـ سمؽر/د اًمعالمي ًمشقخـو اًمشفرة، وًمٌوس اإلؾمٌول وحتريؿ وإزرة اًمثقب طمد( 1)

 .يًػم سمتٍمف - اًمعوصؿي دار. ط ،24 ،23 ،21 ،21 ،6صـ

 وأمحد ،(271) رىمؿ اًمًـل واسمـ ،(5/461) حقحص طمًـ طمديٌ وىمول: واًمؽممذي ،(4/319) داود أسمق رواه( 2)

 (.1767) رىمؿ اًمؽممذي ؾمــ صحقح ذم يمام صحقح وهق( 51 ،3/31)

( 3166( مـ طمديٌ )48إمم ص 36/ مـ ص12ًمؾتقؾمع اكظر ذح اًمًـي ًمإلموم احلًلم سمـ مًعقد اًمٌغقي ) (3)

ٌوس واًمزيـي مـ اًمًـي اعمطفرة، ( حتؼقؼ: ؿمعقى إركوؤوط ط. اعمؽتى اإلؾمالمل، واىمرأ سمحٌ: اًمؾ3415إمم )

 ، ط. دار احلديٌ، وهق يمتوب كوومع وضمومع ذم سموسمف.617ًمؾشقخ/ حمؿد قمٌد احلؽقؿ اًمؼويض، ص
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ىمطوقموت ؿمٌوب اعمرطمؾتلم اًمثوكقيي واجلومعقي ذم اًمشقارع واًمطرىموت واعمـتديوت اًمعومي 

اًمؼصػمة،  واًمتل شمظفر اًمعقرات اًمتل هنك  «افشقرتوت»س واخلوصي، طمقٌ اكتنمت فموهرة ًمٌ

قمـ رؤيتفو، سمؾ أمر سمحػظفو وقمدم اًمـظر إًمقفو سمدون طموضمي ذقمقي داقمقي إمم  -ؾمٌحوكف-اهلل 

 اًمـظر.

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )ىمول شمعومم: 

 (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ*  ڑ ک

 [.31-29]اًمـقر: 

  (1)«قرة افرجؾ وٓ ادرأة إػ ظقرة ادرأةٓ يـظر افرجؾ إػ ظ» :طوىمد ىمول 

 .(2)وىمد أمجع أهؾ اًمعؾؿ: قمغم وضمقب ؾمؽم اًمعقرة قمـ أقملم اًمـوس

ه اهلل ورؾمقًمف، وىمقل أيمثر اًمػؼفوء وهل مـ اًمنة إمم اًمريمٌي،  وموؾمؽم قمقرشمؽ ـمًٌؼو عمو طَمدَّ

 أكف يمون يًؽم ذًمؽ.ط ٕن هموًمى أطمقال اًمـٌل 

 -خوصي-اويؾ افضقؼي افتل تشػ أو تصػ بؼتؽ افّس»أو  «افشقرتوت»وإيوك وًمٌس 

 . (3)دم افشقارع وادـتديوت افعومي وافصوٓت افريوضقي

 - خصقًصو- مـفـ واجلومعقوت، ظؿقًمو، - ادسؾامت أخقاتـو مـ ـثرٍ  فبس ظـ أمو

ث  صػوف ضقؼ فبوس ؾفق ادرظقي، وأداب افؼظقي فؾحدود جمووزتف ظـ حرج وٓ ؾحد 

 افقاجى مـ ـون هلذا افدائؿي، وآشتثورة اجلـيس اهلقس اكتشور ظذ ويسوظد افعقرات، جيسؿ

 وشس افؼظل، حجوهبـ ظذ بوحلرص افعػقػوت ادسؾامت أخقاتـو كصقحي افؼظل

 .(4)ملسو هيلع هللا ىلص ورشقفف أمران ـام أجسودهـ

                                                           
 (.1/641( رواه مًؾؿ )1)

 69ًمإلموم حمؿد سمـ أمحد سمـ ضمزي اًمغركوـمل ص «ؿقاكغ إحؽوم افؼظقي ومسوئؾ افػروع افػؼفقي»( راضمع يمتوب 2)

 .ط. دار اًمعؾؿ ًمؾؿاليلم

شملًمقػ/ مصطػك أسمق اًمغقط قمٌد  «ؾؼف افـظر»، كؼاًل قمـ يمتوب 519( راضمع أطمؽوم اًمعقرة ذم اًمػؼف اإلؾمالمل ص3)

 ط. دار موضمد اًمعًػمي. 297احلل ص

 ختص أطمؽوم قمغم شمـٌقفوت: سمؼراءة وذًمؽ ذقمقي، أطمؽوم مـ َيصفو مو يمؾ سمؿعرومي مًؾؿي أظمً يمؾ وأكصح( 4)

 أحؽوم جومع» ويمتوب ؾمومل، يمامل/موًمؽ ٕيب «فؾـسوء افسـي ؾؼف» ويمتوب اًمػقزان، صوًمح ًمؾديمتقر اعمممـوت

 .اعمؼدم إؾمامقمقؾ حمؿد/ًمؾديمتقر «احلجوب ظقدة» مقؾمققمي اًمعدوي، مصطػك/ًمؾشقخ «افـسوء
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وفؼد تـقظً افدٓئؾ مـ آيوت افؼرآن افؽريؿ دم شقريت افـقر وإحزاب ظذ ؾرضقي 

 .(1)ًضو ممـًدا ظوًمو جلؿقع كسوء ادممـغاحلجوب ؾر

[، 33]إحزاب:  (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)ؿول اهلل تعوػ: 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ): -شبحوكف-وؿول 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ): -شبحوكف-وؿول  [،53]إحزاب:  (ائ

]إحزاب:  (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

ؾضاًل [ 31افـقر: ] (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)، وؿول شبحوكف: [59

 ظـ إدفي افـبقيي افدافي ظذ وجقب احلجوب افؼظل فؾؿرأة ادسؾؿي، ومـ ذفؽ: 

َمـ َجر  ثقبف خقالء مل يـظر اهلل » :ملسو هيلع هللا ىلصؿول: ؿول رشقل اهلل  ڤحديٌ ظبد اهلل بـ ظؿر 

  «إفقف يقم افؼقومي

إذن »ًمً: ، ومؼو«يرخغ صًزا»ؾؽقػ يصـع افـسوء بذيقهلـ؟، ؿول: »ومؼوًمً أم ؾمؾؿي: 

 .(2)«يرخغ ذراًظو ٓ يزدن ظؾقف»، ىمول: «تـؽشػ أؿدامفـ

عمو أمر سمنظمراج اًمـًوء إمم مصغم اًمعقد ومؼؾً: يو ط أن اًمـٌل  ڤوطمديٌ أم قمطقي 

 .(3)«فتؾبسفو أختفو مـ جؾبوهبو» :طرؾمقل اهلل، إطمداكو ٓ يؽقن هلو ضمؾٌوب؟ ومؼول اًمـٌل 

عمتقارث سملم كًوء اعمممـلم قمغم ًمزومفـ وىمد ضمرى اإلمجوع اًمعؿكم سموًمعؿؾ اعمًتؿر ا

اًمٌققت ومال َيرضمـ إٓ ًميورة أو طموضمي، وقمغم قمدم ظمروضمفـ أموم اًمرضمول إٓ متحجٌوت، 

 وهمػم ؾموومرات وٓ طموهات قمـ رء مـ أسمداهنـ وٓ متؼمضموت سمزيـي.

ومفذا اإلمجوقمون متقارصمون معؾقمون مـ صدر اإلؾمالم وقمصقر اًمصحوسمي واًمتوسمعلم هلؿ 

سمـ قمٌد اًمؼم، واإلموم اًمـقوي، وؿمقخ ا، طمؽك ذًمؽ مجع مـ إئؿي مـفؿ: احلوومظ سمنطمًون

 .-رمحفؿ اهلل شمعومم-اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي، وهمػمهؿ 

                                                           
 15، 14( راضمع رؾموًمي )احلجوب ذم اًمنمع واًمػطرة سملم اًمدًمقؾ واًمؼقل اًمدظمقؾ( ًمؾشقخ/ قمٌد اًمعزيز اًمطريػل ص1)

 .ط. دار اعمـفوج

 . 1864ذم اًمصحقحي  إًمٌوين، وصححف 5336واًمـًوئل  ،2/263 أمحدو، 373/ 2رواه اسمـ موضمي  ( 2)

 .متػؼ قمؾقف( 3)
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صقر ًمؾحجوب اًمنمقمل، واحلجوب اعمتؼمج اعمـتنم أن  -أظمل اًمؼورئ اًمؽريؿ-إًمقؽ و

 سملم سمـوت اعمًؾؿلم. 
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 عند خروجك ماذا تفعل؟
 أن اًمٌٞم٧م ُمٖم٤مدرة قمغم قمزُمؽ قمٜمد - اهلل ذم أظمل - شمٜمَس  ٓ صمؿ

ـْْ» : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل  قمٗم٤من سمـ قمثامن ومٕمـ شمتقو٠م، َْم

ْمـْخترجْحتكْجسدهْمـْخطويوهْخرجًْافقضقءْؾلحسـْتقضل

 .(1)«أطػورهْحتً

 هذا ووقئل ُمثؾ يتقو٠مملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل رأي٧م: ىم٤مل أٟمف وقمٜمف

ـْْ»: ىم٤مل صمؿ ْصالتفْوـوكًْذكبف،ْمـْتؼدمْموْففْؽػرْهؽذاْتقضلَْم

 .(2)«كوؾؾيْادسجدْإػْومشقف

ْظذْأدفؽؿْأٓ»: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل أن  هريرة أيب وقمـ* 

 اهلل، رؾمقل ي٤م سمغم: ىم٤مًمقا «افدرجوتْبفْويرؾعْاخلطويوْبفْاهللْيؿحقْمو

ْافصالةْبعدْافصالة،ْواكتظورْادسوجد،ْإػْاخلطوْوـثرةْادؽوره،ْظذْافقضقءْإشبوغ»: ىم٤مل

ـْْ»: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أن وقمٜمف ،(3)«افربوطْؾذفؽؿْافربوطْؾذفؽؿ ْبقًْإػْمهْثؿْبقتفْدمْتطفرَْم

ْترؾعْوإخرىْخطقئيْحتطْإحداهوْخطقاتفْـوكًْاهللْؾرائضْمـْؾريضيْفقؼيضْاهللْبققتْمـ

 .(4)«درجي

 اجل٤مُمٕم٦م إمم اًمذه٤مب ىمٌؾ - اًمقوقء سمٕمد أي - ريمٕمتلم سمٞمتؽ ذم شمّمكم أن اؾمتٓمٕم٧م وإنْ  -

ْحدثـلْباللْيو»: اًمٖمداة صالة قمٜمد ًمٌاللملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل  هريرة أيب ومٕمـ: وم٤مومٕمؾ

 ُم٤م: سمالل ىم٤مل «اجلـيْدمْيديْبغْكعؾقؽْخشػْشؿعًْؾنينْاإلشالم،ْدمْظؿؾتفْظؿؾْبلرجك

                                                            
 (.245) ُمًٚمؿ رواه( 1)

 .زي٤مدة: أي وٟم٤مومٚم٦م( 245) ُمًٚمؿ رواه( 2)

 (.251) ُمًٚمؿ رواه( 3)

 (.666) ُمًٚمؿ رواه( 4)
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 ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م ذم شم٤مًُم٤م ـمٝمقًرا أشمٓمٝمر ٓ أين ُمـ ُمٜمٗمٕم٦مً  قمٜمدي أرضمك اإلؾمالم ذم قمٛماًل  قمٛمٚم٧م

 ، وذم طمدي٨م قمثامن سمـ قمٗم٤من (1)شأصكم أن اهلل يمت٥م ُم٤م اًمٓمٝمقر سمذًمؽ صٚمٞم٧م إٓ هن٤مر وٓ

ثؿْؿومْؾصذْرـعتغْْٓحيدثْؾقفامْمـْتقضلْمثؾْوضقئلْهذاْ» : ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 . (2)«كػسفْؽػرْففْموْتؼدمْمـْذكبف

 .(3)إذ ٓ حي٤مومظ قمغم اًمقوقء إٓ ُم١مُمـ ووقئؽوطم٤مومظ قمغم 

ْدمْتصػقػْصعرك:ملسو هيلع هللا ىلصْوأوصقؽْبوتبوعْهديْرشقلْاهللْ

اسمتداًء: اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م جمٌقًم٦م قمغم طم٥م اجلامل واعمٔمٝمر احلًـ وأٟمقاع اًمزيٜم٦م، وم٤معمرء حي٥م 

ـْ طمقًمف مجٞمٚم٦م وُم٘مٌقًم٦م، ٓ يًتٜمٙمره٤م اًمٜم٤مس أو يٜمٗمرون ُمٜمٝم٤م، أن شمٌدو  صقرشمف ذم أقملم َُم

وم٤مجلامل ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمنميٗم٦م اًمتل شمًٕمك هل٤م اًمٌنمي٦م ُمـ ىمديؿ اًمزُم٤من وًمذًمؽ صٜمٗمٝم٤م احلٙمامء 

 ؾم٤مسمً٘م٤م وٛمـ صٗم٤مت اًمٗمْمٞمٚم٦م واًمٙمامل.

ٝم٤م، وًمٙمٜمٝمؿ ( شمتٜم٤مول اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ، واًمٜم٤مس يتٗم٤موشمقن ذم حتّمٞمٚماجلاملوهذه اًمّمٗم٦م )

يٙم٤مدون يتٗم٘مقن قمغم اؾمتح٤ًمن اجلامل اًمٔم٤مهر اعمِم٤مهد ٕٟمف إىمرب إمم طمقاس اإلٟم٤ًمن، 

 ويدريمف اًم٘مري٥م واًمٌٕمٞمد دون همقٍص ذم ؿمخّمٞم٦م ص٤مطمٌف، أو همقٍر ذم جم٤مهٚمف.

ْافرأس() أطمد اًمّمٗم٤مت اًمٔم٤مهرة ذم ضمًؿ اإلٟم٤ًمن واعمالزم ًمٖم٤مًم٥م اًمٜم٤مس إٓ  وصعر

اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ ممـ مل يٜمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ هبذه اًمزيٜم٦م، ومٜمجد اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ىمدياًم وطمديًث٤م يٗمتخرون 

 ويتامدطمقن سمف ويٓمٚمٌقٟمف ذم همػمهؿ.

اًمت٠مذي واًمِمٕمر ُمـ إؿمٞم٤مء احلًٜم٦م اًمتل يًتٛمٚمحٝم٤م اًمٜم٤مس وُينن هب٤م، وزواًمف ُمـ أؾم٤ٌمب 

                                                            
 (.2458) وُمًٚمؿ ،(1149) اًمٌخ٤مري( 1)

 (.226(، وُمًٚمؿ )6433( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )2)

ْإْٓمممـ»( وأصٚمف ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 3) (، 282، 277، 276رواه أمحد ) «ْٓحيوؾظْظذْافقضقء

(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 64(، واسمـ طم٤ٌمن )1/131(، واحل٤ميمؿ )278، 277(، واسمـ ُم٤مضمف )1/168واًمدارُمل )

 (.192صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م )
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 .(1)واًمت٘مذر يمام ذم طمدي٨م إقمٛمك وإقمرج وإىمرع

ًٓ أرسمٕم٦م ًمٚمٕمٚمامء.أهي٤م أومْمؾ  . شمرك اًمِمٕمر، أم طمٚم٘مف؟! اعمتتٌع ًمٌٓمقن اًمٙمت٥م ؾمٞمجد أىمقا

 .(2)ىمقل يرى أصح٤مسمف أن اخت٤مذ اًمِمٕمر ؾمٜم٦م واحلٚمؼ ُمٙمروه

 .(3)وىمقل آظمر يرى أن شمرك اًمِمٕمر أومْمؾ واحلٚمؼ ضم٤مئز

 شمرك اًمِمٕمر أو طمٚم٘مف يتٌع قم٤مدة أهؾ اًمٌٚمد. وىمقل صم٤مًم٨م: يرى أصح٤مسمف أن

 .(4)وهق ىمقل ؿم٤مذ -وىمقل راسمع: أن احلٚمؼ أومْمؾ ُمـ اخت٤مذ اًمِمٕمر وشمريمف 

ٟمٔمًرا جلٛمٕمف سملم يم٤موم٦م إدًم٦م اًمقاردة  -هق اًم٘مقل اًمث٤مين  -واهلل أقمٚمؿ-واًم٘مقل اًمراضمح 

صٗم٤مشمف ومٞمٝم٤م، وًمٙمـ هلذا اًمؽمضمٞمح ذوط ووقاسمط، وم٢مرؾم٤مل اًمِمٕمر أومْمؾ ُمـ طمٚم٘مف ٕٟمف ُمـ 

، (5).. ٓ طمٚم٘مف.اًمتل داوم قمٚمٞمٝم٤م يمام َُمرَّ ُمٕمٜم٤م، واًمٕم٤مدة شمدظمؾ ذم هٞمئتف وـمقًمف وشم٘مّمػمهملسو هيلع هللا ىلص 

وم٤مٕصؾ هق اإلسم٘م٤مء قمغم اًمِمٕمر، أم طمٚمؼ اًمِمٕمر وم٢مٟمف يٜمت٘مؾ سملم قمدة أطمٙم٤مم ذيمره٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ 

  «وحؾؼْافرأسْأربعيْأؿسوم:ْرشظلْورشـلْوبدظلْورخصي»طمٞم٨م ىم٤مل: 

 واًمٕمٛمرة.وم٤مًمنمقمل: احلٚمؼ ذم احل٩م 

 واًمنميمل: طمٚمؼ اًمرأس ًمٚمِمٞمقخ )يمٛمـ حيٚم٘مقن رؤوس اعمريديـ ًمٚمِمٞمخ اًمّمقذم(

جيٕمٚمقٟمف ذـًم٤م ذم اًمٗم٘مر  طمٞم٨م واًمٗم٘مراء،سمٕمض ُمـ اعمٚمتحلم وأُم٤م احلٚمؼ اًمٌدقمل ومٝمق: طمٚمؼ 

وزًي٤م يتٛمٞمزون سمف قمـ أهؾ اًمِمٕمقر ُمـ اجلٜمد واًمٗم٘مٝم٤مء واًم٘مْم٤مة وهمػمهؿ، وىمد َصحَّ قمـ اًمٜمٌل 

وُمـ طمٚمؼ اًمٌدقم٦م، احلٚمؼ قمٜمد اعمّم٤مئ٥م سمٛمقت  «شقامهؿْافتحؾقؼ»ذم اخلقارج أٟمف ىم٤مل:  ،ملسو هيلع هللا ىلص

                                                            
 (.6/578( راضمع اًمٌخ٤مري )اًمٗمتح 1)

ط. دار اًمٙمت٥م  121ص (، واجل٤مُمع عم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ًمٚمخالل1/65( راضمع اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م )2)

 (.7/256(، وقم٤مروف إطمقذي )1/174اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وزاد اعمٕم٤مد )

 (.1/125(، ٟمٞمؾ إوـم٤مر )6/74( اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمٌد اًمؼم )3)

 (.1/256( آؾمت٘م٤مُم٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )4)

ط. دار  29، 28. أطمٙم٤مم وومقائد ُمتٜمققم٦م قمـ ؿمٕمر اًمرأس سم٘مٚمؿ/ ؾمٚمٞمامن سمـ ص٤مًمح اخلرار ص.( ؿمٕمر اًمرأس5)

 ًم٘م٤مؾمؿ.ا
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سمرئ ُمـ احل٤مًم٘م٦م واًمّم٤مًم٘م٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًم٘مري٥م وٟمحقه، أُم٤م اعمرأة ومٞمحرم قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ )ٕن رؾمقل اهلل 

 واًمِم٤مُم٦م...

 .(1)وأُم٤م طمٚمؼ احل٤مضم٦م واًمرظمّم٦م ومٝمذا ٓ سم٠مس سمف

ًٓ وم٤مطمًِم٤م، أو يم٤من أٟمف يًتح٥م ًمؽ شم٘مّمػم ؿمٕمرك إ -أظمل اًمِم٤مب-واقمٚمؿ  ذا ـم٤مل ـمق

ًٓ شمٙمقن سمف ُمّمدًرا ًمٚمٗمتٜم٦م ؾمقاء ًمٚمرضم٤مل أو اًمٜم٤ًمء، وإذا أردت إسم٘م٤مء ؿمٕمرك ُمع  يٙمًقك مج٤م

آقمتٜم٤مء سمف ومال سم٠مس قمٚمٞمؽ ذيٓم٦م قمدم خم٤مًمٗم٦م اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م، ُمع إيمرام اًمِمٕمر وآقمتٜم٤مء 

 سمف وشمرضمٞمٚمف وشمنحيف ُمـ همػم إهاف.

ْأوْاد»واطمذر  يمّمٌغ اًمِمٕمر سم٠مًمقان  -هذه إي٤مم-حلٚمؼ اًمِمٕمر  «ؽروهياهلقئوتْادحرمي

 همري٦ٌم

ويمـ )إـم٤مًم٦م اًمِمٕمر( سمِمٙمؾ يتج٤موز ومٞمف ص٤مطمٌف اًمِمٙمؾ اعمٕم٘مقل واعم٘مٌقل )يمام يٗمٕمؾ سمٕمض 

 اًمِم٤ٌمب اًمٞمقم اىمتداء سمٛمـ يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ )اًمٜمخ٦ٌم اًمٕمٚمامٟمٞم٦م واًمٚمٞمؼماًمٞم٦م واًمِمٞمققمٞم٦م واعم٤مريمًٞم٦م(.

 قن إؾمقد، وٟمتػ احلقاضم٥م.واطمذر ًمٌس اًم٤ٌمرويم٦م أو صٌغ اًمِمٕمر سم٤مًمٚم

يمذًمؽ وم٤مطمذر اًم٘مزع )وهق طمٚمؼ سمٕمض اًمرأس وشمرك أظمر( وصقرشمف )يمحٚمؼ ىمّم٦م 

 .(2)]يم٤مسمقري٤م[، وإًمٞمؽ سمٕمض صقره اعمحرُم٦م

 

 

 

ْ:ذفؽْدمملسو هيلع هللا ىلصْافـبلْْهدىْؾوتبعْكعؾقؽْفتؾبسْأتقًْإذاْثؿ:ْشودًشو

ْافقؿـكْوفتؽـْبوفشامل،ْؾؾقبدأْكزعْوإذاْبوفقؿـكْؾؾقبدأْأحدـؿْاكتعؾْإذا»: ي٘مقل طمٞم٨م 

                                                            
 (.2/749( أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م )1)

 (.4/118( راضمع ومتقى حتريؿ اًم٘مزع ذم ومت٤موى اسمـ قمثٞمٛملم )2)
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 .(1)«تـزعْوآخرمهوْتـعؾْأوهلام

ْبوهللْإْٓؿقةْوْٓحقلْْٓاهلل،ْظذْتقـؾًْاهللْبسؿ»: وم٘مؾ ُمٜمزًمؽ ُمـ ظمرضم٧م وم٢مذا

ْ»: طمٞمٜمئذ ًمؽ ُي٘م٤مل وم٢مٟمف ،(2)«تعوػ ًَ ػق ْْـُ ًَ ْْووؿق ًَ ْؾقؼقلْافشقطون،ْظـؽْوتـحكْوهدي

ػكُْهدىْؿدْبرجؾْفؽْـقػ:ْآخرْفشقطونٍْْافشقطون ـُ  .!«وُوؿك؟ْو

ذ أن شَمٜمَْس  ومال يمذًمؽ َقذك أن أو ٟمٗمًؽ، شُمَٕمقِّ  ىمٌؾ - اًمّم٤ٌمح ذم - واًمديؽ أطمد ُيٕمِّ

واًمًحرة  احل٤مؾمدون ومٞمف اٟمتنم اًمذي هذا زُم٤مٟمٜم٤م ذم - ظم٤مص٦م - اجل٤مُمٕم٦م إمم ظمروضمؽ

ذُ  يم٤من اًمٜمٌل إذ واعم٤ميمرون، واعمِمٕمقذون واًمدضم٤مًمقن ْأبوـامْإن»: وي٘مقل واحلًلم احلًـ ُيَٕمقِّ

ْومـْوهومي،ْصقطونْـؾْمـْافتوميْاهللْبؽؾامتْأظقذ:ْويؼقلْوإشحوقْإشامظقؾْهبوْيعقذْـون

 .(3)«ٓميْظغْـؾ

ذَ  أن ًمؽ ُيًـ يمذًمؽ  شمتٗمؾ صمؿ ،«وافـوسْوافػؾؼْاإلخالص» اعمٕمقذات سم٘مراءة ٟمٗمًؽ شُمَٕمقِّ

 هب٤م واًمتل ،ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٜم٤م ؾمٜم٦م هل يمام[.. صمالصًم٤م] ذًمؽ شمٗمٕمؾ قمٞمٜمٞمؽ، سملم هبام ومتًح يديؽ، ذم

 .(4)ذ ذى يمؾ ِذ  ُمـ - اًمِم٤مب أظمل - اهلل حيٗمٔمؽ

                                                            
 (.2197) ُمًٚمؿ ،(5856) اًمٌخ٤مري رواه( 1)

 صحٞمحف ذم طم٤ٌمن اسمـ ورواه صحٞمح، طمًـ طمدي٨م: وىم٤مل( 3422) واًمؽمُمذي ،(5195) داود أسمق رواه طمدي٨م( 2)

 (.5195) داود أيب صحٞمح ،(44) اًمٓمٞم٥م اًمٙمٚمؿ صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وصححف ،(2371)

 .(3371اًمٌخ٤مري ) رواه( 3)

ضمؼميـ  سمـ اهلل قمٌد/اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ شم٘مديؿ اجلريز، ظم٤مًمد/ًمٚمديمتقر «وأهؾؽْكػسؽْارق» يمت٤مب سم٘مراءة وأٟمّمحؽ (4)

 .شمقزيع ُم١مؾم٦ًم اجلريز ًمٚمتقزيع -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-

رمحف اهلل -ًمٞمدومع هب٤م ذ احل٤مؾمد واًمٕم٤مئـ واًم٤ًمطمر سم٢مذن اهلل: ىم٤مل  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-وهذه ٟمّمٞمح٦م ذيمره٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 : -شمٕم٤ممم

 ( اًمتٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذ ه١مٓء واًمتحّمـ سمف ؾمٌح٤مٟمف واًمٚمجقء إًمٞمف.1)

 ( حت٘مٞمؼ شم٘مقى اهلل سمٗمٕمؾ أواُمره واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف.2)

 ( اًمتحكم سم٤مًمّمؼم قمغم اًمٕمدو احل٤مؾمد، إذ ٓ حيٞمؼ اعمٙمر اًمزء إٓ سم٠مهٚمف.3)

 ًمتقيمؾ قمغم اهلل شمٕم٤ممم ُمع إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب اًمنمقمٞم٦م.( ا4)

= 
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 ..ْموذاْتػعؾ؟.دمْضريؼؽْفؾجومعي

 شمٙم٥ًم أن شمًتٓمٞمع اجل٤مُمٕم٦م إمم ـمري٘مؽ ذم وم٢مٟمؽ وم٤مئدة، همػم ُمـ وىمًت٤م شمْمٞمع أٓ.. أٟمّمحؽ

 :وىمؾ شمٕم٤ممم اهلل وم٤مذيمر ضم٤مُمٕمتؽ ُم٘مر إمم حتٛمٚمؽ داسم٦م ؾمؽميم٥م يمٜم٧م إذا: ومٛمثاًل  احلًٜم٤مت، آٓف

 ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌْڇ ڇ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿

ْافؾفؿْترىض،ْموْافعؿؾْومـْوافتؼقىْافزْهذاْشػركوْدمْكسلفؽْإكوْافؾفؿ» ،[14 ،13: اًمزظمرف]

ْافؾفؿْإهؾ،ْدمْواخلؾقػيْافسػرْدمْافصوحُىْْأكًْافؾفؿْبعده،ْظـوْوأضقْهذاْشػركوْظؾقـوْهقن

 يمٜم٧م إذا أُم٤م ،(1)«وإهؾْادولْدمْادـؼؾىْوشقءْادـظرْوـآبيْافسػرْوظثوءْمـْبؽْأظقذْإين

 إمم ؾمػمك واضمٕمؾ اًمتٗم٤مه٤مت، ذم وىمتؽ شمْمٞمع ومال اجل٤مُمٕم٦م، إمم شمّمؾ طمتك ىمدُمٞمؽ قمغم ؾمتًػم

 أم ىمدُمٞمؽ، قمغم شمًػم أيمٜم٧م ذًمؽ ذم ]ؾمقاءً  طمًٜم٤مشمؽ، ُمقازيـ ذم شمٙمقن سمحٞم٨م قم٤ٌمدة ضم٤مُمٕمتؽ

 اًمٚمٌٞم٥م وم٢منَّ  ضمٝمدك، وشمٌٕمثر وىمتؽ شمْمٞمعْ  ؾمٞم٤مرة أو أي ٟمقٍع ُمـ اعمقاصالت[ ومال ؾمؽميم٥م يمٜم٧م

ـْ  َؾ  اهلل ُمـ سم٤مٕضمرِ  وم٤مز َُم  .وُمقٓه ؾمٞمده قمٜمد اعمثقسم٦م وطَمّمَّ

 !!فؾعجىْيو

 يم٥ًم قمغم طمريًّم٤م يٙمقن دٟمٞم٤مٟم٤م أهؾ ُمـ اًمقاطمد يٙمقن يمٞمػ: - اًمِم٤مب أظمل - * أرأي٧م

____________________________ 
 ( شمٗمريغ اًم٘مٚم٥م ُمـ آؿمتٖم٤مل سم٤محل٤مؾمد واًمٗمٙمر ومٞمف.5)

ـ سمف.6) ـْ حتّمَّ  ( اإلىم٤ٌمل قمغم اهلل واإلظمالص ًمف، وهذا طمّمـ طمّملم ٓ ظمقف قمغم َُم

 ( دمريد اًمتقسم٦م إمم اهلل ُمـ اًمذٟمقب.7)

 ( اًمتّمدق واإلطم٤ًمن ُم٤م أُمٙمـ.8)

 د واًم٤ٌمهمل واعم١مذي سم٤مإلطم٤ًمن إًمٞمف.( إـمٗم٤مء ٟم٤مر احل٤مؾم9)

 ( دمريد اًمتقطمٞمد هلل، وأن اًمْم٤مر اًمٜم٤مومع هق اهلل وطمده.11)

 (.246-238/ 2اٟمٔمر يمت٤مب سمدائع اًمٗمقائد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )

 (.1342) ُمًٚمؿ رواه( 1)
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 واًمٓم٤مىم٤مت اجلٝمقد ؾم٤مئر يقفمػ شمراه سمؾ اًمٜم٤مضمح٦م، اعمنموقم٤مت وشم٠مؾمٞمس اًمراسمح٦م اًمّمٗم٘م٤مت

 أدقمقك أٟم٤م وه٤م ممٙمـ وىم٧م أىمؾ ذم اًمٙمٌػمة واًمِمٝمرة اًمٓم٤مئٚم٦م إُمقال ذًمؽ وراء ُمـ ًمٞمٙم٥ًم

 وأٓف أٓف قمٚمٞمؽ ُيدر اؾمتثامري، ُمنموع إلىم٤مُم٦م ...«وزمقعْوصديؼلْوحبقبلْأخل»

 واًمثقاب ًمألضمر هم٤مٟماًم  واًمٕم٘م٤ٌمت، اًمٕمثرات ُمـ ؾم٤معًم٤م.. ضم٤مُمٕمتؽ إمم شمّمؾ طمتك احلًٜم٤مت ُمـ

 [.شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن]
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ْْآشتثامرييْادشوريع

ْافغوفقيْافدؿوئؼْظذْفؾحػوظ

 

 :ذيمره أيت سمٗمٕمؾ ومٕمٚمٞمؽ احلٌٞم٥م، أظمل - وىمتؽ شمًتثٛمر وطمتك

    .اًمٓمريؼ شمٕمٚمؿ ىمقاٟملم -

  .اًمٓمريؼ ذم اًمنمقمٞم٦م اًم٘مقاٟملم شمٓمٌٞمؼ -

 ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ذم يمام احلٙمٞمؿ، اًمِم٤مرع سَمٞمَّٜمٝم٤م طم٘مقىًم٤م اعمًٚمؿ ومٞمف يًػم اًمذي ًمٚمٓمريؼ إن طمٞم٨م

 هل إٟمام سمد، ًمٜم٤م ُم٤م: وم٘م٤مًمقا ،«افطرؿوتْدمْواجلؾقسْإيوـؿ»ْ:ْملسو هيلع هللا ىلصْاهللْرشقلْؿول»: ىم٤مل  اخلدري

 طمؼ وُم٤م: ىم٤مًمقا ،«حؼفوْافطريؼْؾلظطقاْاجلؾقسْإْٓابقتؿْؾنن»: وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م، ٟمتحدث جم٤مًمًٜم٤م

ْْافبك،ْؽض»: ىم٤مل اًمٓمريؼ؟  .(1)«ادـؽرْظـْوهنكٌْْبودعروفْوأمرُْْافسالم،ْوردْ ْإذى،ْوـػ 

 :(2)إبصورْبغضْافـورْاتؼقاْ-1

 شمٙمقن طمتك اًمٓمريؼ سمآداب آًمتزام ذم آضمتٝم٤مد هم٤مي٦م دمتٝمد أن - اًمِم٤مب أظمل - قمٚمٞمؽ* 

 ..اعم٤مرة ُمـ ًمٖمػمك ىمدوة

 !!وتذـر

 وسمآداب - قم٤مُم٦م - اًمنمقمٞم٦م سم٤مٔداب سم٤مًٓمتزام اعم١مُمٜملم قم٤ٌمده أُمر احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أن* 

ْاهللْحّرمْظاّمْْافبكْؽض» هب٤م سم٤مإلشمٞم٤من قم٤ٌمده اهلل َأَُمرَ  اًمتل أداب مجٚم٦م وُمـ ظم٤مص٦م، اًمٓمريؼ

 .«ورشقفف

  ومتٜم٦َم أنَّ  اعمٕمٚمقم وُمـ
ِ
ْصفقةْأؿصد» اًمِمٝمقة هذه ٕن وأومتٙمٝم٤م: اًمٗمتـ أٟمقاع أؿمدِّ  ُمـ اًمٜم٤ًمء

 إزُم٤من هذه ذم اًم٘مقيِّ  اًمٗمتكِّ  اًمِم٤ٌمب قمٜمد - ظم٤مص٦م - اًمِمٝمقات أىمقى ُمـ شمٕمد «افـسوءْحى

                                                            
 (.2121) وُمًٚمؿ ،(6229 ،2465) اًمٌخ٤مري رواه( 1)

 46، 45اًمزسمٞمدي، ص إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ ًمٚمِمٞمخ/طمٚمٛمل اًمٓمريؼ، سمآداب اًمّمديؼ شمذيمػم: سمح٨م سمٛمراضمٕم٦م ٟمٜمّمح( 2)

 .سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦ماإليامن  دار. ط
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 اعمًٚمٛملم ؿمقارع ذم ٟمرى وم٠مصٌحٜم٤م وشمقاًمدت، اًمٗمتـ ومٞمف شمٙم٤مصمرت زُم٤منٍ  ذم وأٟمٜم٤م - وظم٤مص٦م -

 ..إُمقر وقمٔم٤مئؿ واًمٗمجقر، واخلالقم٦م واًمًٗمقر، اًمتؼمج

 إصم٤مرة قمـ سمٕمٞمًدا اعمًٚمؿ اعمجتٛمع طمٗمظ قمغم اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م طمرص٧م هذا ٕضمؾ

 اعمجتٛمع يّمٌح ٓ وطمتك اعمجتٛمع، ذم ؾم٤مئًدا اًمٓم٤مهر اإلؾمالُمل اجلق ئمؾ ًمٙمل اًمِمٝمقات،

 ـمرًي٤م، حلاًم  ي٠ميمٚمقهن٤م ضمٞمٗم٦م، قمغم يتّم٤مرقمقن أو يمٚم٦ٌم، قمغم ي٘متتٚمقن اًمٙمالب يمٛمجتٛمٕم٤مت

 ..(1)اًمٖمرسمٞملم قمٜمد احل٤مل هق يمام ٟمخرة، قمٔم٤مًُم٤م ويؽميمقهن٤م

 أٟمقاع أسمدع اًمٗمتٜم٦م هذه قم٤مجل٤م أهنام ؾمٞمجد اًمٜمٌقي٦م، واًمًٜم٦م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ٔي٤مت واعمتتٌع

ُم٤م اًمٕمالضم٤مت،  واعمرأة اًمرضمؾ سملم اًمٕمالىم٦م وٌط وأطمٙمام اًمت٘مقيؿ، أطمًـ اًمٜم٤ًمء ؿمٝمقة وىَمقَّ

 .إطمٙم٤مم أومْمؾ

: واًمٕمٗم٤مف اًمٓمٝمر قمغم وشمرسمٞمتف اعمًٚمؿ شمٜمِمئ٦م قمغم احلرص يمؾ حيرص اإلؾمالمَ  ٕن وذًمؽَّ 

 ُمنمط يًتٕمٛمؾ أن ىمٌؾ سم٤محلٛمٞم٦م ويٕم٤مًم٩م سم٤مًمدواء، يٕم٤مًم٩م أن ىمٌؾ سم٤مًمٖمذاء يٕم٤مًم٩م دوًُم٤م وم٤مإلؾمالم

                                                            
 اإلؾمالم شمرمج٤من إدارة. ط ،63صـ «اإلشالملْافػؼفْدمْافزكوْمـْافقاؿقيْافتدابر» اعم٤مشمع يمت٤مسمف ذم إهلك، ومْمؾ/ د ي٘مقل( 1)

 ُمثٌط يمؾ إمم اًمِم٤ٌمب قمٜمد شمٗم٣م اعمدٟمٞم٦م ومحٞم٤مة: «ديقراكًْولْيؼقل:ْافغربْدمْافشبوبْأحقالْظـ».. سم٤ٌميمًت٤من

 أهنؿ طمتك أداءه٤م، يًٝمؾ ؾمٌٞمؾ ويمؾ اجلٜمًٞم٦م اًمّمٚم٦م قمغم سم٤مقم٨ٍم  يمؾ اًمٜم٤مس إمم ومٞمف شم٘مدم اًمذي اًمقىم٧م ذم اًمزواج قمـ

ـْ  َُمَٗمرَّ  وٓ يزيد، ُم٤م أو اًمثالصملم ؾمـ طمتك ًمٚمِم٤ٌمب سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمزواج ي١مظمرون  شمْمٕمػ وأن اًمثقرة ذم اجلًؿ ي٠مظمذ أن ُِم

 وخيتٗمك اعمجتٛمٕم٤مت هذه ذم ًمٚمًخري٦م ُمقوًٕم٤م اًمٕمٗم٦مُ  وشمّمٌُح  اًم٘مديؿ، اًمزُمـ ذم يم٤مٟم٧م قَمامَّ  اًمٜمٗمس وٌط قمغم اًم٘مقة

، اجلامل قمغم يْمٗمك يم٤من اًمذي احلٞم٤مء ًٓ  آٟمٖمامس ذم سمح٘مٝمـ اًمٜم٤ًمء وشمٓم٤مًم٥م ظمٓم٤مي٤مهؿ، سمتٕمدد اًمرضم٤مل ويٗم٤مظمر مج٤م

 ُم٠مًمقوًم٤م، أُمًرا اًمزواج ىمٌؾ سم٤مًمٗمتٞم٤مت اًمِم٤ٌمب اشمّم٤مل ويّمٌح اًمرضم٤مل، ُمع اعم٤ًمواة ىمدم قمغم حمدودة همػم ُمٖم٤مُمرات ذم

 .هـ.أشاًمٌقًمٞمس سمرىم٤مسم٦م ٓ ه٤موي٤مت سمٛمٜم٤موم٦ًم اًمِمقارع قمـ اًمٌٖم٤مي٤م وختتٗمل

ْمبؽرةْشـْدمْبققهتؿْتركْوافشوبوتْافشبونْهمٓءْوبوشتطوظي»: سم٘مقًمف اًمٔم٤مهرة هذه اٟمتِم٤مر إمم ٟمٞمٙمقل/د أؿم٤مر يمام* 

ْدراشتفؿْيتوبعقنْوافذيـْافعوئع،ْافبقًْمـْظـدهؿْأحىْافشؼؼْوهذهْاإلجيورْصؼؼْمـْصؼيْأصدؿوئفؿْومؼوشؿي

ْمـْوصورْاجلومعي،ْوضوفبوتْضالبْبغْرائجيْادحرميْاجلـسقيْافصالتْترىْفذفؽْزواجفؿ،ْيمخرونْاجلومعقي

 إُمراض يمت٤مب قمـ ٟم٘ماًل  «معفْافزكوْفتعوضلْوجقزةْددةْافشبوبْأحدْاشتئجورْافراؿقيْافطبؼيْؾتوةْظذْافسفؾ

 .اًمرؾم٤مًم٦م ُم١مؾم٦ًم. ط ،93 ،92صـ اًمٓمقيؾ، صٌحل ٟمٌٞمؾ/شم٠مًمٞمػ د اجلٜمًٞم٦م،
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 يٛمٙمـ اًمتل اعمٜم٤مسمع يمؾ وجيٗمػ إسمقاب، يمؾ وُيٖمٚمؼ اًمذرائع يمؾ يًد ومٝمق هذا ٕضمؾ اجلراح،

 قمغم اإلؾمالم حيرص يمذًمؽ سم٤معمرأة، يٗمتتـ أو اًمٗم٤مطمِم٦م ذم ومٞم٘مع اعمًٚمؿ قمغم اًمنم ُمٜمٝم٤م يدظمؾ أن

ًٓ  وسمٜم٤مء شمِمٞمٞمد ُمّمدر اجلٜمس يٙمقن أن مَ  هذا ٕضمؾ وؿم٘م٤مء، هدم ُمّمدر يّمػم أن ُمـ سمد  طَمرَّ

 سمٖمضِ  اعم١مُمٜملم قم٤ٌمده أُمر اهلل: أن ذًمؽ وُمـ إًمٞمف اعمقصٚم٦م اًمٓمرِق  يمؾ وؾمدّ  اًمزٟم٤م، اًمنمع

مَ  يمام إضمٜمٌٞم٤مت، اًمٜم٤ًمء قمـ إسمّم٤مر  ٕن وُمّم٤مومحتٝمـ: قمٚمٞمٝمـ واًمدظمقل هبـ اخلٚمقة طَمرَّ

 صالح ومٞمف سمام أقمٚمؿُ  واًمٜمٗمقس اًم٘مٚمقب سم٢مصالح وأُمرُ  سمّمٜمٕمتف، أدرى اًمّمٜمٕم٦م ص٤مطم٥م

 اعمًٚمؿُ  اًمَتَزمَ  وم٢مذا إًمٞمٝمام، اعمقصٚم٦م سم٤مًمٓمرق ظمٌػمٌ  اعمٖمٗمرة وأهُؾ  اًمت٘مقى وأهُؾ  واًم٘مٚمقب، اًمٜمٗمقس

قَمفُ  سمام ـٍ  ذم ومٝمق طمدوده قمٜمد َوَوىَمَػ  قمز وضمؾ اهللُ َذَ ـْ  أُملٍم، وُمٜمزلٍ  طمّملٍم، طمّم  ذم هت٤مون وَُم

 .اًمنم قمٚمٞمف وَدظَمَؾ  احلّمقن، شمٚمؽ هت٤موْت  ،اهلل طمدودِ 
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ْدوذا؟..ْافبكْؽض

ْمعْافـسوء،ْظـْبكهْؾقغضْكػسفْمـوْافقاحدْيتعىْودوذا: ؿم٤ٌمسمٜم٤م ُمـ ؿم٤مب ي٘مقل ىمد

،ْويشتفغْذفؽ؟!ْأـثرْبلنْافعؾؿ ـّ   افـسوءْحيبقنْافـوطريـْإفقف

 : واجلقاب

 البصر بغض َأَمرَ  اهلل ألن الحرام عن أبصارنا نغض ( إنـا1)

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿: اًمؽمشمٞمؾ حمٙمؿ ذم ؾمٌح٤مٟمف وم٘م٤مل

 سم٤مإلرؿم٤مد ؾمٌح٤مٟمف ومٌدأ ،[31: اًمٜمقر] ﴾ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 سمريدُ  وهق اًمنمور، ُمـ يمثػم إمم سم٤مٌب  اًمٜمٔمر وم٢منَّ   ِاًمنم سم٤مب ؾَمدِّ  ُمـ ذًمؽ ذم عم٤م اًمٌٍم، همض إمم

ْداظقيٌْْؾوفـظر»: أي٦م هذه شمٗمًػم ذم - شمٕم٤ممم اهلل رمحف - شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وي٘مقل اًمٗمجقر، ورائدُ  اًمزٟم٤م

 َأَُمرَ  ومٚمٝمذا ،«افؼؾىْإػْمسؿقمٌْْشفؿٌْْافـظرُْ:ْ»افسؾػْبعضْؿولْهذإْجؾْافؼؾقب،ْؾسودْإػ

)شذًمؽ إمم سمقاقم٨م هل اًمتل إسمّم٤مر سمٕمض َأَُمَر  يمام اًمٗمروِج  سمحٗمظِ  شمٕم٤ممم اهلل
1
). 

 اًمدائؿ وآٟمٗمٕم٤مل اعمًتٛمرة، آؾمتث٤مرة قمٛمٚمٞم٦م قمٜمف يٜمت٩م اًمٌٍم إـمالق أن اعمٕمٚمقم وُمـ

 .يرشمقي وٓ يٜمٓمٗمئ ٓ ؿمٝمقاين ؾمٕم٤مر إمم سم٤مإلٟم٤ًمن يٜمتٝمل واًمذي

ـّْ ْرْدوًمو:ْتذ

 

 

                                                            
 .سم٤مًمٙمقي٧م اإلؾمالُمٞم٦م اعمٜم٤مر ُمٙمت٦ٌم. ط ،123صـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالمِ  ًمِمٞمِخ  اًمٜمقرِ  ؾمقرةِ  شمٗمًػمُ ( 1)

+  المثيرة الحركة+  الخائنة النظرة

 العاري الجسم+  المتبرجة الزينة

 وارتكاب المجتمع في الدائم الهياج

 الفواحش أفظع
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 وأُمر ظمّمقًص٤م، - واًمزٟم٤م - قمٛمقًُم٤م - اًمٗمقاطمش قمـ احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع هنك هذا ٕضمؾ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ﴿: ؾمٌح٤مٟمف وم٘م٤مل وُم٘مدُم٤مهت٤م اًمٗمقاطمش هذه أؾم٤ٌمب سم٤مضمتٜم٤مب

 .[32: اإلهاء] ﴾ ک ک گ گ

 اًمٜمٝم٤مي٦مِ  ذم يقصؾ أن يٛمٙمـ سم٤مب يمؾ إيّم٤مد قمغم ي١ميمد دىمٞمٌؼ  شمٕمٌػمٌ  ﴾ژ ژ ڑ  ﴿

 أو وم٤مضمرة، عم٦ًمً  أو ُمتٓمٗمٚم٦م، ٟمٔمرةً  ذًمؽ أيم٤من ؾمقاء.. اعمًٚمؿ اعمجتٛمع ذم اًمٗم٤مطمِم٦مِ  إؿم٤مقم٦مِ  إمم

 سم٘مٚمقب ومٞمٕمّمػ روطمف ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ومٞمف يٜمٗمخ ضمٜمًًٞم٤م ومٞمٚماًم  أو قم٤مهرة، أهمٜمٞم٦م أو ُمتٙمنة، ًمٗمٔم٦م

 .(1)اًمً٘مقط إمم ويدومٕمٝمؿ اًمِم٤ٌمب

ْظـْافـفلْمـْأبؾغُْْافزكوْؿربونِْْظـْافـَفلْإنّْ»: ىم٤مل طمٞم٨م اًمًٕمدي شمٕمٌػم اًمِمٞمخ أمجؾ وُم٤م

ْاحلؿكْحقلْحومْمـ)ْؾننْودواظقف،ْمؼدموتفْمجقعْظـْافـفلْيشؿؾْذفؽْٕنْؾعؾف:ْجمرد

 .(2)«ؾقفْيؼعْأنْيقصؽ

 افبكْبغضْافـبقييْافسـيْأمرتْؾؾؼدْ(ْـذفؽ2)

 اًمٗمتـ، أٟمقاع أقمٔمؿ هل اًمٜم٤ًمء، ومتٜم٦م ٕن اًمٜم٤ًمء - ظم٤مص٦م - اًمٜم٤مس، قمقرات شمتٌع ٥مودمٜم  

ْْمو» : ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل وأومتٙمٝم٤م، ًُ )«افـسوءْمـْافرجولْظذْأرضْؾتـيْبعديْترـ
3
 شمٗمٕمُؾ  اًمٜمٔمرة ٕن :(

 يمٚمف حترىمف مل إنْ  احلٓم٥م، ذم اًمنمارة ٛمٜمزًم٦مسم وهل ضمرطمتٝم٤م، شم٘متٚمٝم٤م مل إنْ  اًمرُمٞم٦م ذم اًمًِٝمؿ ومٕمَؾ 

 .سمٕمْمف أطمرىم٧م

ْظع،ْيو»: ومٞم٘مقل -اًمٌٍم همض أىمّمد - اًمرومٞمع إدب هبذا أصح٤مسمف ي١مدب ملسو هيلع هللا ىلص  يم٤من: هلذا

                                                            
 واصؾ، اًمرمحـ قمٌد/ًمألؾمت٤مذ اإلؾمالُمٞم٦م، اًمنميٕم٦م أوقاء حت٧م واًمٕم٤مـمٗمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م اًمِم٤ٌمب ُمِمٙمالت راضمع( 1)

 .سم٤مًم٘م٤مهرة وه٦ٌم ُمٙمت٦ٌم. ط ،65صـ

 (76ص/3) )شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من( شم٠مًمٞمػ اًمٕمالُم٦م/ قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمدي شمٗمًػم( 2)

 .م.1995سمػموت  -ط. ُمٙمت٦ٌم ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، سم٤مٓؿمؽماك ُمع دار اًمٗمٙمر 

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 3)
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ْْإوػ،ْفؽْؾننّْْبوفـظرة،ْافـظرةَُْْتتبعْْْٓ ًْ  .(1)«أخرةْفؽْوفقس

 .(2)«بككْارصف» : ملسو هيلع هللا ىلص ًمف وم٘م٤مل اًمٗمج٠مة ٟمٔمر قمـ رؾمقًمٜم٤م اهلل قمٌد سمـ ضمَرَيرُ  ؾَم٠َمَل  وعم٤م سمؾ

 طمدي٨م ذم يمام شمٕم٤ممم، سم٤مهلل قمٞم٤مًذا اًمزٟم٤م ىمٌٞمؾ ُمـ اعمحرُم٦مَ  اًمٜمٔمرةَ  جيٕمُؾ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ رؾمقُل  وهذا

َتَىْْاهللْإنّْ» : ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل:  ىم٤مل هريرة أيب ْؾزكوْحموفي،ْْٓذفؽْمدركْافزكوْمـْحظفْآدمْابـْظذْـَ

 .(3)«يؽذبفْأوْذفؽُْيصدقْوافػرجْوتشتفل،ْمتـلْوافـػسْافـطؼ،ْافؾسونْوزكوْافـظر،ْافعغ

: ومٞم٘مقل اًمٓمرىم٤مت ًمٖمػم طم٤مضم٦م أو رضورة ذم اجلٚمقس قمـ يٜمٝمكملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل هذا سمؾ

، ًمٜم٤م ُم٤م: ىم٤مًمقا «افطرؿوتْدمْواجلؾقسْإيوـؿ»  اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م، ٟمتحدث جم٤مًمًٜم٤م هل إٟمام سُمد 

ْؽض»: ىم٤مل اًمٓمريؼ؟ طمؼ وُم٤م: ىم٤مًمقا «حؼفوْافطريؼْؾلظطقاْادجوفسْإْٓأبقتؿْؾنذا» : ملسو هيلع هللا ىلص

 .(4)«ادـؽرْظـْوافـفكْبودعروفْوأمرْافسالم،ْوردْإذى،ْوـػْافبك،

 اعمتًٙمٕملم ومٞمجد إزُم٤من، هذه ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م إمم اًمٖمٞم٥م وراء ُمـ يٜمٔمرملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل ويم٠من

 اًمرائح٤مت ُمِم٤مقمر جيرطمقن وهؿ اعم٘م٤مهل واًمالهلم ذم اًمٜمقادي قمغم واجل٤مًمًلم اًمٜمقايص، قمغم

 ..اًمٜمداء هذا إًمٞمٝمؿ ومٞمقضمف اًمٌذيئ٦م ويمٚمامهتؿ اجلريئ٦م سمٕمٞمقهنؿ واًمٖم٤مدي٤مت

 (ْكغضْأبصوركو..ْفـػقزْبوفػقائدْوادـوؾع3)

 وُمـ ،واعمٜم٤مومع اًمٗمقائد ًمف ُمـعم٤م ذًمؽ و ،ىم٤مٟمقن ُمـ ىمقاٟملم اًمٓمريؼ ذم اإلؾمالمهمض اًمٌٍم 

ْوافداءْادحبغ،ْروضي» يمت٤مسمٞمف ذم - اهلل رمحف - اجلقزي٦م اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤ممُ  َذيَمرهُ  ُم٤م ذًمؽ

                                                            
( 5/351) وأمحد( 2/298) واًمدراُمل همري٥م، طمًـ طمدي٨م وىم٤مل( 2927) واًمؽمُمذي ،(2148) داود أسمق( 1)

 .داود أيب صحٞمح ذم آًم٤ٌمين وصححف

 (.2159) ُمًٚمؿ( 2)

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 3)

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 4)
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ْافبكْؽضْؾقائدْمـْإنّْ»: ي٘مقل طمٞم٨م «وافدواء ْوامتثوٌلْْ-ْتعوػْ-ْاهللْٕمرْاشتسالمٌْْأكف:

ـَْْْشِعَدْْموْأكفْإذْمـػعي،ْمـْأجؾفوْوموْؾوئدة،ْمـْأظظؿفوْموْوواهللْ،ملسو هيلع هللا ىلصْرشقففِْٕمر ْإَْٓشِعَدَْْم

ـَْْْصِؼكّْْوموْأوامره،ْبومتثول ْ..«أوامرهْبتضققعْإَْٓصِؼكَّْْم

٤م اًم٘مٚم٥م يقرث أٟمف وُمٜمٝم٤م - ًً  اهلل قمـ ويٌٕمده اًم٘مٚم٥م ُيِمت٧ُم  وإـمالىمف قمٚمٞمف، ومجٕمف سم٤مهلل، أٟم

 .قمز وضمؾ

 اًم٘مٚم٥م، واـمٛمئٜم٤من اًمّمدر، اٟمنماح إمم ي١مدي مم٤م وؿمج٤مقم٦م، صم٤ٌمشًم٤م اًم٘مٚم٥م يقرث أٟمف وُمٜمٝم٤م -

 .اًمٗم١ماد وصم٤ٌمت

 أقمٔمؿ سم٤مًمٓم٤مقم٦م اًمنور ٕن وهوًرا: وًمذة واٟمنماطًم٤م ومرطمًف، اًم٘مٚم٥م يقرث أٟمف وُمٜمٝم٤م -

 .وحيزٟمف اًم٘مٚم٥م يْمٕمػ اًمٌٍم إـمالق سمٞمٜمام سم٤معمٕمّمٞم٦م، اًمنور ُمـ

 وم٢مذا واجلقارح، واًمقضمف اًمٕملم ذم ذًمؽ وئمٝمر وإذاىًم٤م ٟمقًرا اًم٘مٚم٥م ُيٙم٥ًُم  أٟمف وُمٜمٝم٤م -

 .ضم٤مٟم٥م يمؾ ُمـ اخلػمات وومقد قمٚمٞمف أىمٌٚم٧م اًم٘مٚم٥م اؾمتٜم٤مر

ُؾ  وأسمقاسمف، اًمٕمٚمؿ ـمرق ًمف يٗمتح أٟمف وُمٜمٝم٤م - ٝمِّ ًَ هُ  اًم٘مٚم٥م اؾمتٜم٤مر وم٢مذا.. أؾم٤ٌمسمف قمٚمٞمف وُي  ُٟمَقرَّ

 وم٢مذا اعمٕمٚمقُم٤مت، صقر ومٞمف وشمٓمٌع إؿمٞم٤مء طم٘م٤مئؼ ومٞمف شمٔمٝمر طمتك سم٤مًمٕمٚمؿ شمٕم٤ممم اهلل

 .اًمٕمٚمؿ سم٤مب قمٚمٞمف واٟمًد ٟمٗمًف، قمٚمٞمف وشمٙمدرت ىمٚمٌف أفمٚمؿ سمٍمه اًمٕمٌدُ  َأـَمَٚمَؼ 

ـْ  أٟمف إذ.. احلنة أمل ُمـ اًم٘مٚم٥م خيٚمص أٟمف وُمٜمٝم٤م -  وًمٕمؾَّ .. طمنشمف داُم٧م سمٍمه أـمٚمؼ َُم

ـْ  إنَّ  طمٞم٨م.. ُمِم٤مهد واىمعٌ  هذا  وٓ إًمٞمٝمـ سم٤مًمٜمٔمر ىمٚمٌف يِمٖمؾ اًمٜم٤ًمء إمم سمٍمه أـمٚمؼ َُم

 .واًمًٞمئ٤مت وأصم٤مم واحلنات، سم٤مٔٓم ومػمضمع همٚمٞمٚمف، يروى هذا همػم ؿمٞمًئ٤م يٜم٤مل

 وىمد اهلقى، واشم٤ٌمع اًمٖمٗمٚم٦م ذم يقىمع وإـمالىمف واًمٕم٤ٌمدة، ًمٚمتٗمٙمر اًم٘مٚم٥م ُيٗمرغ أٟمف وُمٜمٝم٤م -

ْشمٕم٤ممم ىم٤مل ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   ﴿:

 .[28: اًمٙمٝمػ]ْ﴾ڦ

 .اًمٕم٘مؾ وي٘مقى ومراؾم٦م اًمٕمٌد ويقرث اًمٌّمػمة، ٟمقر إـمالَق  ي٥ًٌُم  اًمٌٍِم  همَض  أنَّ  وُمٜمٝم٤م -
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ـْْ»ْ:اًمٙمرُم٤مين ؿمج٤مع اسمـ ؿم٤مه ي٘مقل ْادراؿبي،ْبدوامْوبوضـفْافسـي،ْبنتبوعْطوهرهَْظّؿرََْْم

ّػْْادحورم،ْظـْبكهْوَؽّضْ ـَ  .«ؾراشيْففْخُتطئْملْاحلاللْواظتودْافشفقاتْظـْكػسفْو

 واهلقى اًمِمٝمقة أهت وُمتك اًمِمٝمقة، أه ذم اًمقىمقع ُمـ أُم٤من اًمٌٍم همض أن وُمٜمٝم٤م -

 ذم شمزرع وم٢مهن٤م واًمٜمٔمرة إي٤ميمؿ: ]ىمٞمؾ هلذا اًمٕمذاب ؾمقء وؾم٤مُمف قمدوه، ُمٜمف متٙمـ اًم٘مٚم٥م

 [.سمٍمك همْمْم٧م ُم٤م ومرضمؽ يزٟمك ٓ: ]وىمٞمؾ ،[ومتٜم٦م هب٤م ويمٗمك ؿمٝمقة اًم٘مٚم٥م

 اًمداء هق وهذا «واحلىْافعشؼْشؽرة» ذم اًمقىمقع ُمـ أُم٤من  اًمٌٍم همض أنَّ  وُمٜمٝم٤م -

 .إي٤مم هذه اعمًٚمٛملم ؿم٤ٌمب أيمثر ُمٜمف يِمٙمق اًمذي اًمٕمْم٤مل

 كعؿيْ(ْافـظر4)

 ي٘مقل ضمالًمف، ضمؾَّ  اعمٜمٕمؿ ؿمٙمر ىمٌٞمؾ ُمـ.. احلرام قمـ همْمف يم٤من هذه ٕضمؾ ٟمٕمٛم٦م، اًمٌٍم

 ..﴾ڦ ڦ ڄ  ﴿: شمٕم٤ممم

 اًمٜم٘مؿ سمف وحَتؾ   اًمٜمٕمؿ، يزيؾ اًمٌٍم إـمالق أن يمام اًمٜمٕمؿ، سم٤مب اًمٕمٌد قمغم يٗمتح اًمٌٍم ومٖمض

٤ًٌم هق يٙمقن طمتك قمٚمٞمف هب٤م أٟمٕمؿ ٟمٕمٛم٦م اًمٕمٌد قمـ ومامزاًم٧م  سمٛمٕمّمٞمتف، اهلل ـم٤مقم٦م ومٞمٖمػم ذًمؽ، ذم ؾمٌ

َ  وم٢مذا ؾمخٓمف، سم٠مؾم٤ٌمب رو٤مه وأؾم٤ٌمب سمٙمٗمره، وؿمٙمره ووم٤مىًم٤م، وهلذا ىمٞمؾ:  اءً ضمز قمٚمٞمف، هُمؼِمَ  هَمؼمَّ

ـْ قمَم اهلل وفمـ أٟمف ٓ يٕم٤مىم٥م ومٝمق خمذول أو جمٜمقن  .َُم

 (ْافـظرةْشفؿْمسؿقم5)

 إن طمٞم٨م إًمٞمف، اعمٜمٔمقر هم٤مب وإن يًتٛمر أصمره٤م: ُمًٛمقم ؾمٝمؿ اًمٜمٔمرة ٕن.. اًمٌٍم ٟمٖمض

 اًمًٝمؿ ؿم٠من ؿم٠مهن٤م هقى، ومتٜم٧ٌم ؿمٝمقة وشمٌذر مًه٤م، ومتقرث ومٙمًرا شمِمٖمؾ اعمحرُم٦م اًمٜمٔمرة هذه

 .اإلص٤مسم٦م ُمقوع ُمـ اًمًٝمؿ ٟمزع وإن اجلًؿ، قمغم ُمٜمف ينى ئمؾ اًمًؿ وم٢منَّ  اعمًٛمقم،

 (ْحتػظْؿؾبؽ6)

 ُمٗمتقٌح  واًم٤ٌمب إٓ اًمٌٞم٧َم  ًمُص  يدظمؾ وٓ سم٤مسمف، واًمٕملم سمٞم٧م اًم٘مٚم٥م ٕنَّ  ..اًمٌٍم همض
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 وم٤مطمذر ظمراب، ذم ظمراسًم٤م اًم٘مٚم٥م وشمرك اًمت٘مقى، وضمقهر اإليامن طمٚمٞم٦م هق اًمٚمص دظمؾ وم٢مذا

َـّ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  ؾُمِئَؾ  عم٤م وهلذا ًمٞمتًٚمؾ، واطمدة حلٔم٦م شمٙمٗمٞمف احلريم٦م، ظمٗمٞمػ وم٢مٟمف اًمٚمص هذا  ٟمٔمرِ  قَم

ـٍ  طمراؾم٦مَ  قمٚمٞمف وَوعْ  اًم٤ٌمب إهمالق أطمٙمؿ أي.. (1)«بككْارصف»: ىم٤مل اًمٗمج٠مة  ُمـ ُمِمددة أُم

٤ًٌم ومػمضمع إسمٚمٞمس ىمٚم٥م إمم اًمٞم٠مُس  يدب   قمٜمده٤م واطمدة، حلٔم٦م وًمق شمٗمْمحف وٓ اعمراىم٦ٌم، ضمٜمقد  ظم٤مئ

ْوافؼؾىْادـظقر،ْصقرةْافؼؾِىْْدمْيـؼُشْْافبكْوإضالق»: اًم٘مٞمؿ اسمـ ي٘مقل ؾم٤معًم٤م، ويؽميمؽ

 .(2)«إصـومْبؿزامحيْيرىضْْٓوادعبقدْـعبي،

ْ(ْمدخؾْمـْمداخؾْافشقطون7)ْ

 ٓ ضم٤مرطمتف اًمٌٍم وم٢من.. اًمِمٞمٓم٤من ُمداظمؾ أوؾمع ُمـ اًمٌٍم إـمالق ٕن أسمّم٤مرٟم٤م ٟمٖمض

ٌَْؼ  مل اُمتأل ُمتك وم٢مٟمف اًمٌٓمـ، سمخالف مُتأل  قمـ شَمْٗمؽُمْ  مل شمريم٧م ومٚمق اًمٕملم وأُم٤م إرادة، اًمٓمٕم٤مم ذم ًمف َي

َـّ  اإليامن، ضمٜمد ًمٞمج٤مورَ  اًم٘مٚم٥َم  اًمِمٞمٓم٤من ضمٜمدُ  يدظمُؾ  وسم٤مًمٜمٔمرة أسمًدا، اًمٜمٔمرِ   ُمٚمح٤مٌح  اًمِمٞمٓم٤من ًمٙم

 ٟمًٚمف حيتؾ أن إمم سم٠مظمرى اًمٜمٔمرة يٚم٘مؿ.. ويٗمًد ويٕمقى يؽمسمص ومٞمٔمؾ اًمنمايم٦م، ي٘مٌُؾ  ٓ ـمامعُ 

 .«افـظرة» يًتحؼ عمـ اًمِمٙمر ي٘مدم صمؿ اًمٜمٍم، راي٦م أرضم٤مئف قمغم ويرومع يمٚمف، اًم٘مٚم٥م

 الـساء شباك يف نؼع ال حتى.. أبصارنا ( نغض8)

 ُمـ ظمرضم٧م إذا وم٢مهن٤م وأومتٙمٝم٤م، اًمِمٞمٓم٤من أؾمٚمح٦م أىمقى هل اعمرأة أن اعمٕمٚمقم وُمـ إٟمف طمٞم٨م

اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤ًمء  ومٞمٝم٤م خترج واًمتل أزُم٤مٟمٜم٤م، ذم - ظم٤مص٦م - ،(3)اًمِمٞمٓم٤من اؾمتنمومٝم٤م سمٞمتٝم٤م

 ظم٤موٕم٦م ُمتٕمٓمرةً  ُمتٓمٞم٦ٌمً  خترج وم٢مهن٤م يمذًمؽ اعمالسمس، ىمٌؾ احلٞم٤مء ُمـ ُمتجردات اًمٕم٤مري٤مت

                                                            
 (.2159) ُمًٚمؿ رواه( 1)

 .54صـ اًم٘مٞمؿ، ٓسمـ اًمٗمقائد راضمع( 2)

 اًمٖمٚمٞمؾ إرواء ذم إًم٤ٌمين وصححف همري٥م، طمًـ طمدي٨م: ىم٤مل( 1173) اًمؽمُمذي رواه اًمذي: احلدي٨م ذم صم٧ٌم يمام( 3)

 (.273) رىمؿ



 

422 

 

 إٓ - أظمرى أطمٞم٤مًٟم٤م - ُم٘م٤مهل٤م وًم٤ًمن أطمٞم٤مًٟم٤م طم٤مهل٤م ًم٤ًمن ؾمٌٞمؾ سمٙمؾ إًمٞمٝم٤م اًمِم٤ٌمب شمدقمق سم٤مًم٘مقل،

 !!ريب رطمؿ َُمـ

 ..جديد من العػة ( إلى9)

ٿ ٹ ٹ  ﴿: ي٘مقل شمٕم٤ممم واهلل.. اًمٕمٗمف ُمـ اًمٌٍم همض ٕن.. أسمّم٤مرٟم٤م ٟمٖمض

 آؾمتٕمٗم٤مف ومْمؾ قمغم داًم٦م وأي٦م ،[33: اًمٜمقر] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 هَمَْمفُ  ٕن اؾمتٕمٗم٤مٌف: اًمٌٍِم  همَض  أنَّ  ؿَمؽَّ  وٓ ،..قمٚمٞمٝم٤م حي٤مومظ أو اًمٕمٗم٦م إمم يقصؾ ُم٤م وهق

 .واًمٕمٗم٦م اًمٗمرج طمٗمظ إمم وؾمٞمٚم٦مٌ 

ْفذةْفؽـفوْافقضر،ْؿضوءْفذةْمـْأظظؿُْْفذةًْْفؾعػيْإنّْ»: ىم٤مل طملم اًم٘مٞمؿ اسمـ صدق وًم٘مد

 .(1)«ذفؽْمـْؾبوفضدْافقضرْؿضوءْأموْافؾذة،ْتعؼبفوْثؿْافـػس،ْحبسْأملُْْيتؼدمفو

 

 ندروا بل قؾوا يوسف أشباه ألن  (11)

 

 واعمجالت اجلرائد وصٗمح٤مت اًمتٚمٗم٤مز ؿم٤مؿم٤مت ُمـ أـمٚمٚمـ اًمٕملم احلقر وقمدوات

٧ْم  اًمٕمزيز اُمرأة وأظمقات ،اإلٟمؽمٟم٧م ؿمٌٙم٦م وقمغم  ُم٤م يِمٌف طمّم٤مر ذم اعمديٜم٦م ـمرىم٤مت هبـ قَمجَّ

 ُمٜمٝمـ واطمدة يمؾ وأسمرزت ،[23: يقؾمػ] ﴾پ پ  ﴿ ىمٌؾ ُمـ أظمتٝمـ ومٕمٚمتف

: يقؾمػ] ﴾ڀ ڀ ﴿ ًمٚمِم٤ٌمب ي٘مقل طم٤مهل٤م وًم٤ًمن زيٜمتٝم٤م، ُمـ اؾمتؽم ُم٤م ويمِمٗم٧م ُمٗم٤مشمٜمٝم٤م،

23.] 

 عدوك تساعد ( ال11)

                                                            
 .اجل٤مُمٕم٦م ُمٙمت٦ٌم اًمّمٗم٤م، دار. ط ،344صـ اجلقزي٦م، اًم٘مٞمؿ اسمـ ًمإلُم٤مم اعمِمت٤مىملم[ وٟمزه٦م اعمحٌلم ]روو٦م راضمع( 1)
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 : إقمداء وأهداف عمخٓمٓم٤مت شمٜمٗمٞمذ اًمٌٍم إـمالق ذم ٕن اًمٌٍم ٟمٖمض

 واًمّمٚمٞمٌٞم٦م، اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م سم٤معمخٓمٓم٤مت ُمًتٝمدوم٦مٌ  اإلؾمالُمٞم٦م إُم٦م أن ًمٚمجٛمٞمع اعمٕمٚمقم ومٛمـ* 

 .اعمرأة ؾمالح اإلؾمالم أُم٦م شمدُمػم ذم ه١مٓء أؾمٚمح٦م أقمٔمؿ وُمـ

 يٗمٕمٚمف مم٤م أيمثر اعمحٛمدي٦م إُم٦م حتٓمٞمؿ ذم يٗمٕمالن وهم٤مٟمٞم٦مٌ  يم٠مٌس : ]اًمٙمٗمر أئٛم٦م سمٕمض ىم٤مل يمام

 [.واًمِمٝمقات اعم٤مدة طم٥م ذم وم٠مهمرىمقه٤م ُمدومع، أًمػ

اًمٕمٚمامٟمٞم٦م  احلٙمقُم٤مت ويمذا وسمديٜمٝمؿ، قمز وضمؾ سمرهبؿ اعمًٚمٛملم ضمٝمُؾ  ذًمؽ قمغم وؾم٤مقمدهؿ

 حت٤مول اًمتل اعمًٚمٛم٦م، اًمِمٕمقب هب٤م اسمتٚمٞم٧م اًمتل واًمِمٞمققمٞم٦م واًمٚمٞمؼماًمٞم٦م آؿمؽمايمٞم٦م واًم٘مقُمٞم٦م

 ذًمؽ يتٌع وُم٤م واًمٗمجقر، واًمتؼمج واًمًٗمقر اإلسم٤مطمٞم٦م ُمـ سمتٞم٤مرات اإلؾمالُمٞم٦م اًمّمحقة ُم٘م٤موُم٦م

 ،«واخلوصيْافعوميْاحلريوت» ؿمٕم٤مر حت٧م هذا يمؾ وحيدث حمرم، آصمٛم٦م وارشم٤ٌمط قمالىم٤مت ُمـ

 .«احلرييْاجلـسقيْأوْاحلرييْاجلسديي»، و«ادراهؼْوافشوبْادرأةْحؼقق»و

 اإلحل٤مد شم٨ٌم اًمتل اًمّمٜم٤مقمٞم٦م إىمامر اًمٗمْم٤مء إمم يٓمٚمؼ اًمٙم٤مومر اًمٖمرب أن اًمٖمري٥م واًمٕمجٞم٥م

 اًمذي اعم٤ٌمذ، اًم٨ٌم هذا شمًت٘مٌؾ اًمتل إـم٤ٌمق ذاء إمم يت٤ًمسم٘مقن واعمًٚمٛمقن واإلسم٤مطمٞم٦م،

 .اإلؾمالم ُمـ اًم٤ٌمىمٞم٦م اًمٌ٘مٞم٦م قمغم وي٘م٣م اًمٖمػمة، وي٘متؾ احلٞم٤مء، خيدش

 ٟم٦ًٌم ازدي٤مد قمغم ي٤ًمقمد احلرام إمم اًمٌٍم إـمالق إذن 

 اإلص٤مسم٦م وسم٤مًمت٤مزم اخل٤ٌمئ٨م، ُمٕمدل واٟمتِم٤مر واًمٗمقاطمش اًمِمٝمقات

قمغم إٟمٗم٤مذ خمٓمٓم٤مت أقمدائٜم٤م سم٠مين  ي٤ًمقمد مم٤م واًمْمٕمػ، سم٤مًمقهـ

ًٓ ُمـ اؾمتخدام إؾمٚمح٦م  وإصم٤مرة اجلٞمقش ودمٞمٞمش اًمٓمرق سمد

 !ذًمؽ؟ أدريمٜم٤م ومٝمالَّ .. احلٙمقُم٤مت

 :احلرامْإػْافبكْإضالقْكتوئٍ

 !ويالت؟ ُمـ اًم٘مٚم٥م قمغم ضمٜمك . يمؿ.إـمالق اًمٌٍم: اهلل ؾمٌح٤من

 ؟..ُمّم٤مئ٥م ُمـ ص٤مطمٌف قمغم ضمٜمك ويمؿ -

؟ وإطمزان اهلٛمقم ُمـ ضمٚم٧ٌم ٟمٔمرةٍ  ُمـ يمؿ - ًٓ  !أصم٘م٤م
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 واًمتٗمري٩م وومقزه، ؾمٕم٤مدشمف ومٞمٝم٤م أن حي٥ًم ويم٤من ص٤مطمٌٝم٤م، ىمٚم٥م أهت ٟمٔمرةٍ  ُمـ ويمؿ -

 !!ٟمٗمًف ذم قمـ اًمٙم٧ٌم اًمذي

 ذم أن زقمٛمف ُمـ اًمرهمؿ قمغم يًٕمد سمٛمٕمّمٞم٦م ومل سمٛمراده، يٜمٕمؿ مل اعمٖمٌقن اعمًٙملم هذا: وًمٙمـ

 ..اًمرضمقًم٦م وإصم٤ٌمت واًمٗمالح اًمًٕم٤مدة ذًمؽ

 

 

ْ

ْ

ْ

ْ

  .قمٛمٚمف ضمٜمس ُمـ - اًمٌٍم ُمٓمٚمؼ - ضمزاء يم٤من.. افػرديْادستقىْؾعذ

 ٟمٗمًف، يْمٌط ُم٤م سم٘مدر وم٤مإلٟم٤ًمن: احلٞمقان ُمًتقى إلى يـحط البصر ُمٓمٚمؼ إن طمٞم٨م

 سم٤مإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يتّمػ ُم٤م سم٘مدر وحتّمٞمٚمف، احلؼ إمم ًمٚمقصقل سم٤مًمٓمريؼ آًمتزام ذم أقمّم٤مسمف ويٛمًؽ

 إمم هيٌط إٟم٤ًمٟمٞمتف قمـ يتٜم٤مزل ُم٤م سم٘مدر وم٢مٟمف واًمٕمٙمس............... يمراُمتٝم٤م ُمدارج ذم ويرشم٘مل

 .(1)احلٞمقان ُمًتقى

 اًمٚمحٔم٦م شمٚمؽ ومٛمٜمذ.. ذًمؽ ُمـ أطمطُ  هق وُم٤م احلٞمقاٟمٞم٦م، درضم٦م إمم يٜمحطُ  ًمٚمٌٍم وم٤معمٓمٚمُؼ 

 وهل٤م، سمٖمرائزه يٕمٞمش طمٞمقان ويم٠مٟمف - اهلل قمٗم٤مٟم٤م - يّمٌُح  اًمٗمت٤مة، إمم سمٍمه اًمِم٤مُب  ومٞمٝم٤م َيٓمٚمُؼ  اًمتل

 اًمِمٝمقات شمّمٌح طمتك اًمنم، ٟمقازع ًمديف وشمِمتد اخلػم، ٟمقازع ومٞمف وشمتٕمٓمُؾ  وهب٤م، ًمٜمزواشمف وحيٞم٤م

 ..اًمٌٍم إـمالق ٟمت٤مئ٩م أىمٌح ُمـ وهذا ،..قمٚمٛمف ُمٌٚمغ وإظمراضمٝم٤م شمٗمريٖمٝم٤م ويمٞمٗمٞم٦م مهف، أيمؼم

 

 

                                                            
 .اًمرؾم٤مًم٦م ُم١مؾم٦ًم. ط ،212صـ رُمْمقن، اًمٗمت٤مح قمٌد/ًمألؾمت٤مذ وآظمتالط، اًمتؼمج اٟمٔمر رؾم٤مًم٦م ظمٓمر( 1)

 إصالق البصر  

 صم٤مره اعمدُمرة قمغمآًمف 
 ُمًتقى اًمٗمرد

 صم٤مره اخلٓمػمة قمغمآًمف 
 ُمًتقى اعمجتٛمع
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 مالقيٌالبن..ٌقيمٌ ٌكالمٌ 
 اًم٘مٚم٥م ومٞمّمػم اًمّمقرة، مُتًُخ  يمام ىمٚمٌف ُيٛمًُخ  أٟمف: اًمٌٍم ُمٓمٚمؼ قمـ اًم٘مٞمؿ اسمـ ي٘مقل* 

 ُم٤م اًم٘مٚمقب وُمـ: اهلل رمحف - ي٘مقل صمؿ وـمٌٞمٕمتف، وأقمامًمف أظمالىمف ذم ومٞمِم٤مهبف احلٞمقان، يم٘مٚم٥م

 أو مح٤مر أو يمٚم٥م ؿمٙمؾ قمغم ُيٛمًُخ  وُمٜمٝم٤م سمف، ص٤مطمٌف ؿمٌف ًمِمدة ظمٜمزيرٍ  ىمٚم٥ِم  قمغم ُيٛمًُخ 

 .(1)ومٞمف وُم٤م سم٤معمٙم٤من خيًػ يمام - طمٞمٜمئذٍ  - سم٤مًم٘مٚم٥م اخلًػ ويٙمقن ،..قم٘مرب

 ُيٗمُ٘مد أٟمف اًمٌٍم، إـمالق ٟمت٤مئ٩م أىمٌح ُمـ أن إذ اعمخ٤مـمر، وأومم اًمٜمت٤مئ٩م أقمٔمؿ ُمـ ومٝمذه

 .«افـتـ» طم٘مٞم٘متٝم٤م واًمتل اًمٜم٤ًمء ُمٗم٤مشمـ وراء وهيرول يًػم وجيٕمٚمف إٟم٤ًمٟمٞمتف، اإلٟم٤ًمن

 اًم٤ًمسمؼ، شمٙمريٛمف ُمـ وُيًٚم٥ُم  ،«آدمْبـل» ًم٘م٥م ُمـ خُيٚمع.. اًمٌٍم ُمٓمٚمؼ وم٢منَّ  يمذًمؽ* 

 .(2)شؾمٌٞماًل  أوؾٍ  إمم شم٘مقيؿ أطمًـ ُمـ ويٜمحط

 !!(وأؿمده ذًمؽ أومٔمع وُم٤م) ورؾمقًمف اهلل يٌٖمْمف.. اًمٌٍم ُمٓمٚمؼ وم٢من يمذًمؽ* 

ـْ  ي٤م - ختٞمؾ  ذيمرك، يٙمره اهلل أن اًمٌٍِم  إـمالِق  قمغم سم٢مسارك أٟمؽ - اًمٜم٤ًمء إمم شمٜمٔمر َُم

 .قمٚمٞمؽ ويٖمْم٥م ٟمٗمًؽ، إمم ويقيمٚمؽ اخلػم، قمـ ويٌٕمدك

ـْ  ي٤م - شمّمقر*  ٤ًٌم ملسو هيلع هللا ىلص  ٟمٌٞمؽ ُمـ ًمتدٟمق اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم شم٠ميت أٟمؽ - اًمٗمتٞم٤مت إمم شمٜمٔمر َُم  ـمٚم

ـْ  أُمث٤مًمؽ وقمـ قمٜمؽ، ُِمْٕمرًو٤م اًمٜمٌلَّ  ومتجد ًمٚمِمٗم٤مقم٦م ِ  وي٘مقل.. وُمٚمذاهتؿ ؿمٝمدواهتؿ قمٌدوا مَم

  .ؾمحً٘م٤م ؾمحً٘م٤م،: ًمؽ

                                                            
 .اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م دار. ط ،139صـ اًم٘مٞمؿ، ٓسمـ (،واًمدواء )اًمداء راضمع( 1)

 .سم٤مًمٙمقي٧م اًمدقمقة دار. ط ،15صـ اًمٕم٘مٞمكم، ؾمٚمٞمامن سمـ حيٞمك/شم٠مًمٞمػ إؾمت٤مذ آؾمتٕمٗم٤مف[، وُمٜمٝم٩م ]اًمٕمٗم٦م راضمع( 2)
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 «!!بصرهٌيُطلقٌالذيٌالعبدٌهذا»ٌأشقىٌما..ٌاهللٌفو
 

 

 وفمٚمٛم٦م اًمٚم٥م، ذم وـمٞمش اًمٕم٘مؾ، ذم ىمٚم٦م إمم ي١مدي اًمٌٍم إرؾم٤مل أن اقمٚمؿ.. اًمٌٍم ُمٓمٚمؼ ي٤م

 ُمـ ؿمئ٧م ومام ٟم٤مطمٞم٦م، يمؾ ُمـ قمٚمٞمف واًمنم اًمٌالء ؾمح٤مئ٥م أىمٌٚم٧م اًم٘مٚم٥م أفمٚمؿ وإذا اًم٘مٚم٥م، ذم

 واؿمتٖم٤مل اًمًٕم٤مدة، أؾم٤ٌمب قمـ وإقمراض اهلدى، واضمتٜم٤مب ًمٚمٝمقى وإشم٤ٌمع ووالل، سمدع

 ..اًمٜمتٞمج٦م وشمٙمقن.. اًمِم٘م٤موة سم٠مؾم٤ٌمب

 قمرو٦مً  يٙمقن وسم٤مًمت٤مزم ووجره، وأطمزاٟمف، مهقُمف، ويمثرة اًمٕم٤ميص، هذا اوٓمراب

 ..اًمٜمٗمًٞم٦م وآوٓمراسم٤مت اًمٕمّمٞم٦ٌم ًمألزُم٤مِت 

 ُمع يدظمؾ إٟمف طمٞم٨م.. اًم٘مٚم٥م إمم يمٌػًما ُمدظماًل  ًمٚمِمٞمٓم٤من يٗمتح اًمٌٍم إـمالق وم٢من يمذًمؽ* 

ـْ  أهع اًم٘مٚم٥م إمم ُمٕمٝم٤م ويٜمٗمذُ  اًمٜمٔمرة ـُ  وسم٤مًمت٤مزم ،..اخل٤مزم اعمٙم٤من ذم اهلقاء ٟمٗمقذ ُِم  اًمِمٞمٓم٤منُ  يتٛمٙم

 هذه اؾمتحالل إمم يدومٕمف صمؿ ضمٜمقده، ُمـ  وومًٞم٤م خمٚمًّم٤م ضمٜمدًي٤م جيٕمٚمف طمتك اإلٟم٤ًمن، هذا ُمـ

 .وزٓت ُمٕم٤مص ُمـ يٕم٘مٌٝم٤م ُم٤م واؾمتّمٖم٤مر اعمٕمّمٞم٦م،

 وسم٤مًمت٤مزم اًمؽميمٞمز، ووٕمػ اًمٗمٝمؿ، وىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ، وٞم٤مع ي٥ًٌم اًمٌٍم إـمالق وم٢منَّ  يمذًمؽ* 

رَ  َأفَمَٚمؿَ  وإذا سم٤مًمٕمٚمؿ، اهلل ٟمقره اؾمتٜم٤مر إذا اًم٘مٚم٥م ٕن اًمدراد: اًمت٠مظمر  قمغم واٟمًد ًمٚمٕم٘مؾ، شَمٙمدَّ

 ..واًمٗمتح اًمٗمٝمؿ سم٤مب ص٤مطمٌف

ـْ  وم٢منَّ .. همػمهؿ قمـ ومْماًل  اجل٤مُمٕم٤مت ًمٓمالب ُمِم٤مهد أُمٌر  هذا وًمٕمؾَّ   إمم سمٍمه ُيٓمٚمؼ َُم

٤ًٌم جُمٝمًدا يقُمف آظمر ذم ي٠ميت وهن٤مًرا، ًمٞماًل  اًمٗمتٞم٤مت  ُمِمت٧م ومًتجده يذايمر أن أراد وم٢مذا.. ُمتٕم

 اًمٗمتٞم٤مت صقر حُتٗمظ طمٞم٨م اًمٌٍم، إـمالق ؾمٌٌف هذا يمؾ اًمؽميمٞمز، وٕمٞمػ اًمٗمٝمؿ، ىمٚمٞمؾ اًمذهـ،

 يًتحي وأن اًمٓم٤مًم٥م يذايمر أن ُمٕمف يّمٕم٥م اًمذي إُمر واًم٘مٚم٥م، اًمٕم٘مؾ ذم إًمٞمٝمـ اعمٜمٔمقر

 ..ضمقومف ذم ىمٚمٌلم ُمـ ًمرضمؾ جيٕمؾ مل شمٕم٤ممم وم٤مهلل وين، سمًٝمقًم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت

: وىمٚمٌف اًمٜم٤مفمر ضمًؿ قمغم واًمٕم٘مقسم٤مت إرضار يقىمع وأن ٓسمد اًمٌٍم إـمالق وم٢من يمذًمؽ* 
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 صم٧ٌم ًم٘مد: حمٛمد ص٤مدق/د ي٘مقل.. واًمٕملم اجلًؿ إضمٝم٤مد إمم ي١مدي اًمٌٍم ومٛمثاًل إـمالق

 ضمٝم٤مزه إص٤مسم٦م إمم سم٤مًمِمخص يّمؾ أظمر اجلٜمس إمم سمنمه اًمٜمٔمر شمٙمرار أن واًمٌح٨م سم٤مًمدراؾم٦م

 اإلٟم٤ًمن هلذا اًمٜمٗمز وسم٤مًمتحٚمٞمؾ اجلٜمز، واًمْمٕمػ اًمؼموؾمت٤مشم٤م، همدة اطمت٘م٤من سم٠مُمراض اًمتٜم٤مؾمكم

 أن إمم اًم٤ٌمطم٨م ويِمػم وؿمخّمٞمتف، ؾمٚمقيمف ذم وشمٖمػم وايمتئ٤مب ٟمٗمًٞم٦م ٕزُم٤مت يتٕمرض أٟمف وضمد

رٟم٤م وًم٘مد اجلٜمًٞم٦م، اإلصم٤مرة ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ احلقاس وأظمٓمر أىمقى شمٕمتؼم اًمٜمٔمر طم٤مؾم٦م  اإلؾمالم طَمذَّ

٧ٌََم  واًمذي اًمٌٍم، إـمالق قمـ وهن٤مٟم٤م  رضرُ  واًمدراؾم٦م سم٤مًمٌح٨م احلدي٨م اًمٕمٚمؿ قمٍم ذم صَم

 .(1)هـ. أ.. خم٤مًمٗمتف

ـْ  يمذًمؽ  اجلٜمز اًمٜمْم٩م ُمرض: ُمٜمٝم٤م أُمراض سمٕمدة يّم٤مب.. احلرام إمم سمٍمه يٓمٚمؼ َُم

 ىمٌؾ اًمٖمريزة واؾمتث٤مرة أواهن٤م، ىمٌؾ اًمِمٝمقة ًمتٝمٞم٩م ٟمتٞمج٦م اًمِم٤ٌمب سمٕمض سمف ويّم٤مب: اعمٌٙمر

 .وٟمٗمًٞم٦م قمّمٌٞم٦م وأُمراًو٤م سمدٟمٞم٦م شمِمقه٤مت وي٥ًٌم همدده٤م، ايمتامل

 إـمالق ذم اًمِم٤مرد اعمريض هذا إنَّ  طمٞم٨م.. اجلٜمز اهلقسِ  سمٛمرضِ  ُيّم٤مُب  ىمد يمذًمؽ

ًٓ  دوًُم٤م شمراه.. اًمٌٍم  ووؿ وشم٘مٌٞمؾ ٟمٙم٤مح ُمـ.. همريزي٦م ؿمٝمقاٟمٞم٦م سمتخٞمالت أوىم٤مشمف مجٞمع ذم ُمِمٖمق

 شمراه.. ذًمؽ وهمػم وؿمٗمتلًم، وقمٜمؼ، وقمٞمٜملم، وضمف ُمـ اعمرأة ٕقمْم٤مء وشمّمقرات وقمٜم٤مق،

 همٌٌل  يم٠مٟمف شمراه  همٗمٚمتف، وشمِمتدُ  اهتامُمف، وي٘مُؾ  ٟمًٞم٤مٟمف، َيْٙمُثرُ  وسم٤مًمت٤مزم.. رء يمؾ قمـ ُمٜمٍموًم٤م

ًٓ  اعمرض هذا ي٥ًٌم يمذًمؽ.. حمزون روٌب ُمٙم يم٠مٟمف أو خمٛمقر،  ذم ووٕمًٗم٤م اجلًؿ، ذم ٟمحق

 .(2)اًمٜمٗمس ذم وىمٚمً٘م٤م اًمذايمرة،

 طمٌس ُمـ اعمحٌقس: ىمٞمؾ هلذا رسمف قمـ حمٌقس سمِمٝمقشمف، ُم٠مؾمقر. اًمٌٍم ُمٓمٚمؼ يمذًمؽ* 

 .هقاه أهه ُمـ واعم٠مؾمقر اهلل، قمـ

 اًمٜم٤ًمء إمم سم٤مًمٜمٔمر واًم٘مٚم٥م اًمٜمٗمس يِمٖمؾ ومٝمق احلنة، دائؿ.. اًمٌٍم ُمٓمٚمؼ وم٢من يمذًمؽ -

                                                            
 .ًمٚمؽماث اًمّمح٤مسم٦م دار. ط ،14صـ حمٛمد، سمـ إسمراهٞمؿ طمذيٗم٦م ٕيب اًمٌٍم، همض راضمع ومقائد( 1)

 دار. ط ،25 ،24صـ قمٚمقان، ٟم٤مصح اهلل قمٌد/ًمٚمِمٞمخ اإلؾمالم، وقء قمغم ُمٕم٤مجلتٝم٤م وـمرق اًمزواج راضمع قم٘م٤ٌمت( 2)

 .اًمًالم
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 .هذا همػم ؿمٞمًئ٤م يٜم٤مل وٓ

 وم٢مٟمف اًم٘مٚم٥م واهلقى اًمِمٝمقة أهت ُمتك أٟمف - اجل٤مُمٕمل  اًمِم٤مب أظمل - وم٤مقمٚمؿ يمذًمؽ

 هلذا يًقُمٝم٤م ـمٗمؾٍ  يمِػ  ذم يمٕمّمٗمقرة يّمػم طمتك اًمٕمذاب، ؾمقء ويًقُمف قمدوه ُمٜمف يتٛمٙمـ

 [.ومتٜم٦م هب٤م ويمٗمك ؿمٝمقة اًم٘مٚم٥م ذم شمزرع وم٢مٟمف واًمٜمٔمرة إي٤ميمؿ: ]ىمٞمؾ

 [.سمٍمك همْمْم٧م ُم٤م ومرضمؽ يزين ٓ: ]وىمٞمؾ

 ىمٚمٌؽ َُمَٚمَٙم٧َم  ٟمٗمًؽ، ذ ُمـ سم٤مهلل واؾمتٕمذت ؿمٝمقشمؽ، ويَمَٗمٗم٧َم  سمٍمك، هَمَْمَْم٧َم  وم٢مذا

َؽ إُم٤مرة سم٤مًمًقء  َأقْمٜم٧َمَّ  وإٓ ًَ  -ُمـ طمٞم٨م شمدري أو ٓ شمدري-ؿمٞمٓم٤مٟمؽ وَٟمَٗم

 إنَّ ُمـ يًتٝملم سمٛمٕمّمٞم٦م )إـمالق اًمٌٍم إمم احلرام( يّم٤مب سمـ: :واخلالصي

 اًمتقومٞمؼ. ىمٚم٦م -1

 ووم٤ًمد اًمرأي. -2

 وظمٗم٤مء احلؼ. -3

 ووم٤ًمد اًم٘مٚم٥م. -4

 ومخقل اًمذيمر. -5

 وإو٤مقم٦م اًمقىم٧م. -6

 وٟمٗمرة اخلٚمؼ. -7

 واًمقطمِم٦م سمٞمٜمف وسملم اهلل. -8

 وُمٜمع إضم٤مسم٦م اًمدقم٤مء. -9

 وىمًقة اًم٘مٚم٥م. -11

 وحمؼ اًمؼميم٦م ذم اًمٓم٤مقم٦م. -11

 طمرُم٤من ؾمداد اًمٗمٝمؿ. -12

 يّمٞمٌف ًم٤ٌمس اًمذل. -13

 اًمٕمدو. وإه٤مٟم٦م -14
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 ووٞمؼ اًمّمدر. -15

 يٌتغم سم٘مرٟم٤مء اًمًقء اًمذيـ يٗمًدون اًم٘مٚم٥م ويْمٞمٕمقن اًمقىم٧م. -16

 يّم٤مب سمٓمقل اهلؿ واًمٖمؿ. -17

 ووٜمؽ اعمٕمٞمِم٦م. -18

 وؾمقء اًم٤ٌمل. -19

 ويٕمٚمقه ؾمقاد ذم اًمقضمف. -21

 وفمٚمٛم٦م ذم اًم٘مؼم واًم٘مٚم٥م. -21

 ووهـ ذم اًمٌدن. -22

 ، طمتك يٕمز قمغم اًمٕمٌد ُمٗم٤مرىمتٝم٤م واخلروج ُمٜمٝم٤م.اعمٕم٤ميص شمزرع أُمث٤مهل٤م، وشمقًمد سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم٤م -23

اعمٕمّمٞم٦م شم٘مقى إرادة اعمٕمّمٞم٦م وشمْمٕمػ إرادة اًمتقسم٦م ؿمٞمًئ٤م ومِمٞمًئ٤م إمم أن شمٜمًٚمخ ُمـ ىمٚمٌف  -24

 إرادة اًمتقسم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م.

 اعمٕمّمٞم٦م شمًٚمخ ُمـ اًم٘مٚم٥م اؾمت٘م٤ٌمطمٝم٤م ومتّمػم ًمف قم٤مدة. -25

 اعمٕمّمٞم٦م ؾم٥ٌم هلقان اًمٕمٌد قمغم رسمف وؾم٘مقـمف ُمـ قمٞمٜمف. -26

 اعمٕمّمٞم٦م شمقرث اًمذل. -27

 قمٜمد اقمتٞم٤مد إـمالق اًمٌٍم يٓمٌع قمغم ىمٚم٥م ص٤مطمٌٝم٤م ومٙم٤من ُمـ اًمٖم٤مومٚملم. -28

 ودقمقة اعمالئٙم٦م.ملسو هيلع هللا ىلص دقمقة رؾمقل اهلل ُمـ حرُم٤من ٚمإـمالق اًمٌٍم ي١مدي ًم -29

 شمٓمٗمل ُمـ اًم٘مٚم٥م ٟم٤مر اًمٖمػمة. -31

 اعمٕمّمٞم٦م شم١مدي إمم ذه٤مب احلٞم٤مء. -31

 ٚمٞمتف سمٞمٜمف وسملم ٟمٗمًف وؿمٞمٓم٤مٟمف.اعمٕمّمٞم٦م شم١مدي ًمٜمًٞم٤من اهلل ًمٕمٌده وشمريمف وخت -32

 خترج اًمٕمٌد ُمـ دائرة اإلطم٤ًمن ومتٜمٕمف ُمـ صمقاب اعمحًٜملم. -33

 وشمزيؾ اًمٜمٕمؿ وحتؾ اًمٜم٘مؿ. -34

اعمٕمّمٞم٦م ؾم٥ٌم عم٤م يٚم٘مٞمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمـ اًمرقم٥م واخلقف ذم ىمٚم٥م اًمٕم٤ميص ومال شمراه إٓ  -35
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 ظم٤مئًٗم٤م ُمرقمقسًم٤م.

 وحتج٥م ُمقاد اهلداي٦م. شمٕمٛمل سمٍم اًم٘مٚم٥م وشمٓمٛمس ٟمقره وشمًد ـمرق اًمٕمٚمؿ -36

 اًمٕم٤ميص دائاًم أؾمػم ؿمٞمٓم٤مٟمف ؾمجلم ؿمٝمقاشمف ُم٘مٞمد هبقاه. -37

 دمٕمؾ اًمٕمٌد أطمقج ُم٤م يٙمقن إمم ٟمٗمًف. -38

متحؼ سمريم٦م اًمٕمٛمر وسمريم٦م اًمرزق وسمريم٦م اًمٕمٚمؿ وسمريم٦م اًمٕمٛمؾ وسمريم٦م اًمٓم٤مقم٦م وسم٤مجلٛمٚم٦م أهن٤م  -39

 متحؼ سمريم٦م اًمديـ واًمدٟمٞم٤م.

شمًٚم٥م ص٤مطمٌٝم٤م أؾمامء اعمدح واًمنمف وشمٙمًقه أؾمامء اًمذم واًمّمٖم٤مر ومتًٚمٌف اؾمؿ اعم١مُمـ  -41

واًمؼم واعمحًـ واعمٜم٘مل واعمٓمٞمع واعمٜمٞم٥م واًمقزم واًمقرع واعمّمٚمح واًمٕم٤مسمد واخل٤مئػ 

وإواب واًمٓمٞم٥م واًمرى وٟمحقه٤م وشمٙمًقه اؾمؿ اًمٗم٤مضمر واًمٕم٤ميص واعمخ٤مًمػ واعمًٞمئ 

 واعمٗمًد واخلٌٞم٨م.

 اجل٤مه واعمٜمزًم٦م واًمٙمراُم٦م قمٜمد اهلل وقمٜمد ظمٚم٘مف  ؾم٘مقط -41

 .اًمٗمردي اعمًتقى قمغم اًمٌٍم إـمالق ٟمت٤مئ٩م سمٕمض هذه

: إمم أدى احلرام إمم اًمٌٍم إـمالق وم٢من..  اجلامظلْادستقىْظذْافبكْإضالقْكتوئٍْأمو*ْ

 أورث اًمٗمقاطمش إمم إدُم٤من اًمٜمٔمر زادت، حم٤مرُمف قمغم واجلرأة ىمٚم٧م، اًم٘مٚمقب ذم اهلل هٞم٦ٌم أن

 اًمٌٍم إـمالق وم٢منَّ  يمذًمؽ سمف، اًمٔمٗمر قمٜمد وومرطًم٤م سم٤مًمذٟم٥م، واؾمتئٜم٤مؾًم٤م اإلطم٤ًمس ذم سمالدةً  اًم٘مٚم٥م

 َأـَمؾَّ  واحلرام راضم٧م، اجلًد ودم٤مرة اٟمٙمِمٗم٧م، واًمٕمقرات اؾمتٕمرت، اًمِمٝمقات أن إمم أدى

 ـمريؼ ذم اًمٕمراىمٞمؾ وووٕم٧م ممٝمًدا، سم٤مت احلرام وـمريؼ ٟم٤مدرًة، ؾمٚمٕم٦مً  ص٤مر واحلٞم٤مء ،(1)سمرأؾمف

                                                            
 يمذًمؽ اًمدم، وٟمٙم٤مح اًمٕمرذم اًمزواج أو «ادعدلْافزكو» قمـ وىمرأٟم٤مه ؾمٛمٕمٜم٤مه ُم٤م اًمٌٍم، إلـمالق اخلٓمػمة أصم٤مر ُمـ ًمٕمؾَّ ( 1)

 اًمِم٤ٌمب سملم ًمٞمٚمٞم٦م ضمٜمًٞم٦م ه٤مشمٗمٞم٦م وحم٤مدصم٤مت وُمٖم٤مزٓت ُمٕم٤ميم٤ًمت ُمـ حيدث ُم٤م.. اًمٌٍم إـمالق آصم٤مر ُمـ وم٢من

 ه٤مشمٗمٝم٤م رىمؿ قمـ ويٌح٨م هب٤م، ومٞمٕمج٥م اعمٜمتدي٤مت اًمٕم٤مُم٦م أو اخل٤مص٦م(( ذم اًمٗمت٤مة اًمِم٤مب يرى طمٞم٨م واًمٗمتٞم٤مت،

واعم٤مؾمٜمجر،  واًمقاشمس آب، سمقك، أو حي٤مول اًمتقاصؾ ُمٕمٝم٤م قمؼم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ احلديث٦م يم٤مًمٗمٞمس اخل٤مص،

= 
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 !!المآسيٌفكانت..ٌدينناٌخالفنا

 احل٤مسمؾ واظمتٚمط احلٓم٥م، ُمـ سمٛمزيد اًمٜم٤مر وأـمٗمئ٧م اعمٕمروف، صمٞم٤مب اعمٜمٙمر وارشمدى احلالل،

 ..سمٕمض ومقق سمٕمْمٝم٤م اًمٔمٚمامت ومّم٤مرت سم٤مًمٜم٤مسمؾ،

 اًمٗمٔمٞمٕم٦م ًمٚمجرائؿ ارشمٙم٤مٍب  ُمـ أن ٟمراه ُم٤م.. اًمٌٍم إـمالق ٟمت٤مئ٩م أقمٔمؿ ُمـ وم٢من يمذًمؽ

 ُمٕم٤مذ - قمرومٜم٤مه٤م ُم٤م واًمتل احلٌلم، وظمًتٝم٤م ظمزهي٤م ُمـ ويٜمدى إسمدان ُمٜمٝم٤م شم٘مِمٕمر اًمتل

 اًمِمٝمقة قمغم احلّمقل أضمؾ ُمـ وإزواج ًمألسمٜم٤مء ىمتؾ ُمـ اًمت٤مريخ ُمدى قمغم - اعمًٚمٛملم

 ظمٓمقات شمتٚمقه٤م اًمتل اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م اعمحرُم٦م اًمٜمٔمرة هذه يمٚمف ذًمؽ وراء اًم٥ًٌم ويم٤من إٓ اعمحرُم٦م

: اًمٌ٘مرة] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم سمٛمخ٤مًمٗمتف أُمرٟم٤م اًمذي اًمِمٞمٓم٤من

168].  
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 ومٞمٝم٤م ضمريٛم٦م قمغم وىمٗم٧م إذا أٟمؽ وهل ومٞمٝم٤م، ُمراء ٓ سمح٘مٞم٘م٦م ٟمجزم أن ٟمًتٓمٞمع هذا ٕضمؾ

 هذه ٟمًج٧م اًمتل إومم اخلٞمقط قمـ ومتِم٧م صمؿ واخلٜم٤م، ًمٚمزٟم٤م واٟمتِم٤مر ًمألقمراض، اٟمتٝم٤مك

 اًمتل اًمِم٤مئٙم٦م إؾمالك ذم طمّمٚم٧م صمٖمرة هٜم٤مك أن ؾمتجد طمتاًم  وم٢مٟمؽ ؾمٌٞمٚمٝم٤م، وؾَمَٝمَٚم٧ْم  اجلريٛم٦م

 ،(1)اًمِمٞمٓم٤من دظمؾ اًمثٖمرة هذه ظمالل وُمـ واًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل سملم اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م ووٕمتٝم٤م

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ْ) :ي٘مقل إذ اهلل وصدق

 .َّ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

  .[28-27: اًمٜم٤ًمء ]

____________________________ 
 وٓ وطمدث اخلٚمقي٦م آشمّم٤مٓت ؾمٚمًٚم٦م شمٌدأ واًمدردؿم٦م، صمؿ آضمتامقمل اًمتقاصؾ واًمتٚمٞمجرام، وهمػمه٤م، وُمقاىمع

 .واًمٌٜم٤مت سمٕمده٤م ُمـ يم٤ٌمئر وآصم٤مم اًمِم٤ٌمب سملم ي٘مع قمام طمرج

 .اًمّمٗمقة دار. ط ،(61، 3/59) -اهلل طمٗمٔمف -إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد/د احلج٤مب(، )قمقدة اًمٗمذ اًمٙمت٤مب راضمع( 1)
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 !معتبر؟ٌمنٌهل

 وطمده، قمغم ص٤مطمٌف ي٘مع ٓ اًمير وأن احلرام، إمم اًمٌٍم إـمالق ظمٓمر.. أن ًمؽ شمٌلم

 ..يمٚمف اعمًٚمؿ اعمجتٛمع قمغم ي٘مع وإٟمام وطمده٤م، إًمٞمٝم٤م اعمٜمٔمقر قمغم وٓ

  ..ومٞمف واًمقاىمع ص٤مطمٌف إصمؿ ُمـ ومٞمزيد ُمتٕمدًي٤م، اًمير يّمٌح وسم٤مًمت٤مزم

 

 

 وٓ ومٕمٚمٝم٤م، إٓ ُمٕمّمٞم٦م َيَدعْ  ومٚمؿ اعمٕم٤ميص، ارشمٙم٤مب ذم ٟمٗمًف قمغم أهف ؿم٤مب ىمّم٦م هذه

 .واًمتٕم٤مؾم٦م اًمِم٘م٤مءإال  جيد ٚمؿوم اًمًٕم٤مدة، قمـ سمحًث٤م ذًمؽ يمؾ ارشمٙمٌٝم٤م، إٓ يمٌػمة

 وقم٤مد رسمف إمم ومٚمج٠م يٖمٚمؼ، ٓ اًمذي اهلل سم٤مب واطمد، ؾمقى سم٤مب إسمقاب وضمٝمف ذم أهُمٚم٘م٧م

 ذم ٟمِم٠مت: »وم٘م٤مل سم٘مّمتف ومحدصمٜمل سمف اًمت٘مٞم٧م قمٜمٝم٤م، يٌح٨م يم٤من اًمتل اًمًٕم٤مدة وضمد وهٜم٤م إًمٞمف،

 اعمًجد إمم يذهٌقن اًمٜم٤مس أرى اعمٕمت٤مدة، اًمّمالة أصكمْويمٜم٧م اعمًٚمٛملم، سمٞمقت ُمـ قم٤مدي سمٞم٧م

 .أمهٞمتٝم٤م أو اًمّمالة ىمٞمٛم٦م أدرك - ؾمٜمل ًمّمٖمر - أيمـ ومل ُمٕمٝمؿ، وم٠مذه٥م

 ومٙم٤مٟم٧م اًمث٤مٟمقي٦م، اعمرطمٚم٦م سمداي٦م ذم آٟمذاك ويمٜم٧م ؾمٞم٤مرة، واًمدي زم اؿمؽمى ىمٚمٞماًل  يمؼمت وعم٤م

 !!آٟمٓمالق سمداي٦م

 وم٘مد ،!!وصالح وومْمٞمٚم٦م ظمػم ُمـ ًمدىَّ  شمٌ٘مك ُم٤م قمغم ًمٞم٘مْمقا اًمًقء، روم٘م٤مء دور وضم٤مء

 ومتقًمٞم٧م ؾمٞم٤مرة وم٤مره٦م طمديث٦م، يٛمٚمؽ اًمذي سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اًمقطمٞمد ويمٜم٧م ُمٜمٝمؿ، جمٛمققم٦م قمغم شمٕمروم٧م

 ُمٜم٤م واطمد يمؾ ومّم٤مر ًمٚمِمٞمٓم٤من صديً٘م٤م ُمٜم٤م واطمد يمؾ يم٤من وأروح، هبؿ أهمدو ويمٜم٧م اًم٘مٞم٤مدة،

 .وآسمتٙم٤مرات إومٙم٤مر ُمـ ؿمٞمٓم٤مٟمف إًمٞمف سمف يقطمل ُم٤م ئمٝمر

 وم٢مذا أُمف، صمدى قمـ اًمقًمٞمد اًمٓمٗمؾ يٌح٨م يمام اًمٕم٤مري٦م إضم٤ًمد قمـ شمٌح٨م قمٞمٜمل يم٤مٟم٧م

 .رص٤مصت٤من يم٠مهنام اًمٚمتلم سمٕمٞمٜملِّ  شمٌٕمتٝم٤م قم٤مري٦م ؿمٌف أو قم٤مري٦م ومت٤مة رأي٧م

٤من.. اًم٘مٚم٥م ُمٞم٧م ًمٙمـ اًمٌٜمٞم٦م ىمقى اًمٗمؽمة هذه ذم يمٜم٧م .. اإلرادة ُمٗمٚمس ًمٙمـ اًمِم٤ٌمب ريَّ

 .اإليامن هزيؾ ًمٙمـ اجلًؿ قمٛمالق
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 اعمًجد ًمدظمقل اوٓمررت وم٢مذا سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، وهجره٤م اًمّمالة، شمرك ذم ومِمٞمًئ٤م ؿمٞمًئ٤م سمدأت صمؿ

 اهلل ذيمر قمـ صمؿ شمدرضم٧م يب إُمقر وست ُمٕمرًو٤م إقمراًو٤م شم٤مًُم٤م ًمٚمٜم٤مس، جم٤مُمٚم٦م إٓ أدظمٚمف ٓ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ُّ ْ:شمٕم٤ممم ىمقًمف شمال صمؿ أي٦م، هذه قمغم شمٜمٓمٌؼ يم٤مٟم٧م إٟمف طمتك شمٕم٤ممم

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 .[23]اجل٤مصمٞم٦م: َّٹ

 إمم اًمٜمٔمر ًمٕمٞمٜمل وأـمٚمؼ وأصم٤مم، واًمِمٝمقات اعمٕم٤ميص أودي٦م ذم اهلٞم٤مم ًم٘مٚمٌل أـمٚمؼ يمٜم٧م

 واعم٤ٌمدئ، سم٤مًم٘مٞمؿ اًمٕم٨ٌم جلقارطمل وأـمٚمؼ واًمٗمحش، سم٤مًمٖمٜم٤مء اًمتٚمذذ ًمًٛمٕمل وأـمٚمؼ احلرام،

 .اجلٜم٤مسم٦م ُمـ أهمتًؾ يمٜم٧م أٟمٜمل أذيمر ٓ إٟمٜمل طمتك وإطمٙم٤مم

 ُمٜمٝمؿ أؾمخر ويمٜم٧م ص٤مدىمقن، ُمتديٜمقن ٕهنؿ إٓ ًمٌمء ٓ وإظمٞم٤مر اًمّم٤محللم يمره٧م

 .وأصح٤مهبؿ وسمذوهيؿ هبؿ، وأهزأ

واؾمتج٧ٌم ًمِمٌٝم٤مت اعمالطمدة واًمٕمٚمامٟمٞملم ذم  هب٤م، اعمٚمتزُملم وأهٚمٝم٤م اًمًٜمـ ُمـ ٟمٗمرت

اًمدردؿم٦م، ووؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل وم٠مص٤مسمتٜمل ًمقصم٦م إحل٤مدي٦م، وهمرف  ،طمقارات اًمتقك ؿمق

 ىمْم٤مي٤م وأن ورضمٕمٞم٦م، ختٚمػ سمف اًمتٛمًؽ وأن ُمًخرة اًمديـ أن - زم اهلل همٗمر - أرى ويمٜم٧م

 .وذب اًمدهر قمٚمٞمٝم٤م أيمؾ قمتٞم٘م٦م اًمديـ

 واًمِمتؿ سم٤مًم٥ًم اًمٌٞم٧م ُمألُت  ٟمقُمل ُمـ اؾمتٞم٘مٔم٧ُم  وم٢مذا اًمِمٛمس، همروب طمتك أٟم٤مم يمٜم٧م

 .أظمرى شم٤مرة إظمقيت وُمع شم٤مرة، أُمل ُمع واعمِم٤مضمرات واًمٚمٕمـ

 وٟمًٝمر اًمٗمتٞم٤مت، وراء ٟمجرى اًمْم٤مئع احلػمان اًمِم٤ٌمب ُمـ ؿمٚم٦م ُمع اًمٚمٞمؾ أىم٣م يمٜم٧ُم 

 ذيمرشمف اًمذي هذا وٟمٗمٕمؾ إٓ إي٤مم ُمـ يقم يٛمر يٙم٤مد ومام واًمٖمقاي٦م، واهلٞم٤مم اعمجقن ذم ُمٕمٝمـ

 ..وأيمثر

، طَمؾَّ  ىمد اًمٜمقم سم٠من وأطم٧ًًم شمٕم٧ٌم، إذا طمتك  قمغم أرمتك ويمٜم٧م سمٞمتل إمم هروًم٧ُم  يبَّ

 .اًمٓمريؼ قمرف ُم٤م اًمذي اًمْم٤مل اهل٤مئؿ ٟمقُم٦م وم٠مٟم٤مم.. اًمتٕم٥م ؿمدة ُمـ اهل٤مُمدة هيري يم٤مجلث٦م
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 إي٤مم ُمـ يقم وذم.. اًمٜمحق هذا قمغم وأٟم٤م واًمدىم٤مئؼ واًم٤ًمقم٤مت واًمٚمٞم٤مزم إي٤مم قَمغَمَّ  وُمْم٧م

 وم٠موىمٗم٧م سمٕمٞمد، ُمـ إزمِّ  شمِمػم ومت٤مة وضمدُت  وومج٠مةً  إًمٞمٝمـ، وأٟمٔمر اًمٗمتٞم٤مت أقملم ذم أدمقل ظمرضم٧م

ـْ  ٕٟمٔمر ُمٜمٝم٤م ٟمزًم٧م صمؿ ُم٤ٌمذة، اًمًٞم٤مرة ، شمِمػم اًمتل اًمٗمت٤مة شمٚمؽ َُم  زُمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م ضم٤مُمٕمٞم٦م سمٗمت٤مة وم٢مذا إممَّ

 ممتٕم٦م ًمٞمٚم٦م ىمْم٤مء ذم ُمٚمح٦م سمرهم٦ٌم وم٠مطم٧ًًم احلدي٨م، أـمراف ٟمتج٤مذب وسمدأٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م، ومًٚمٛم٧م زم،

 ..هل٤م اًمِمقق ؿمدة ذم وأٟم٤م سمٞمتٝم٤م، إمم وم٠مظمذشمٜمل ُمٕمٝم٤م

 أهقم٧م طمتك وصٚمٜم٤م إن ومام اًم٘مٚمؼ، ُمـ رء ٟم٤مسمٜمك سمٞمتٝم٤م ُمـ اىمؽمسم٧م ويمٚمام ُمٕمٝم٤م وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م

 .اإلؿم٤مرة أقمٓمتٜمل صمؿ أهٚمٝم٤م، ُمـ اًمِم٘م٦م ظمٚمق ُمـ ًمتت٠ميمد اًمًٚمؿ، ًمؽماىم٥م

 ..اًمٖمٜمٞمٛم٦م هبذه ؾم٠مومقز ٕين ٟمِمقيت ويم٤مُمؾ ؾمٕم٤مديت، هم٤مي٦م ذم وأٟم٤م وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م

 آشمٞمٝم٤م، أن ومقاقمدهت٤م سم٤مًمراطم٦م، أطم٧ًًم ُمتٕمتل، وأظمذت ذم احلرام، واىمٕمتٝم٤م أن وسمٕمد

 ..سمٞمتٝم٤م ذم يمثػًما أشمٞمتٝم٤م وسم٤مًمٗمٕمؾ

 وىم٧م ظم٤مص٦م - اًمِم٤ٌمب أيمثر طم٤مل هق يمام - اجل٤مُمٕم٦م ٟم٤مطمٞم٦م أدمقل ظمرضم٧م.. ُمرة وذات

 ُمـ أظمرى ؾمٞم٤مريت سمًٞم٤مرة إذ اصٓمدُم٧م اًمٗمتٞم٤مت ُمـ أقم٤ميمس ومت٤مة وسمٞمٜمام اًمٗمتٞم٤مت، ظمروج

 .اعمًتِمٗمك إمم اًمٗمقر إصمر ذًمؽ قمغم وٟم٘مٚم٧م اًمًٞم٤مرات

 إٟم٤م: »وشم٘مقل ؿمديًدا ٤مءً سمٙم شمٌٙمل وم٠مُمل.. يٌٙمقن أهكم وضمدت.. احل٤مدث أصمر ُمـ أوم٘م٧م ومٚمام

 عم٤م طمزين ازداد صمؿ ومحزٟم٧م» وآيمتئ٤مب، احلزن وضمٝمف قمغم يٌدو وأيب ،شراضمٕمقن إًمٞمف وإٟم٤م هلل

 ش.ٟمّمٗمل سمِمٚمؾٍ  ىمد أص٧ٌُم  أٟمٜمل اًمٓمٌٞم٥م ُمـ ذًمؽ سمٕمد قمٚمٛم٧م

 قَمَزُم٧ُم  اًمقىم٧م هذا وذم يداي، اىمؽموم٧ْم  ُم٤م يمؾ قمغم يٕم٤مىمٌٜمل شمٕم٤ممم اهلل أن طمٞمٜمئذٍ  أطم٧ًًُم 

 ....وإوسم٦م اًمتقسم٦م قمغم

٤ًٌم يم٤من ٕٟمف آسمتالء: هبذا ؾمٕمدت أٟمٜمل..ْفؽْأؿقلْحغْتصدؿـل،ْٓ  شمقسمتل ذم رئٞمًًٞم٤م ؾمٌ

 حتٗمٞمظ ذم وسمدأت ؾمٜم٦م، ُمـ أىمؾ ذم يمٚمف اًمٙمريؿ اًم٘مرآن وطمٗمٔم٧م احلٛمد، وهلل اؾمت٘مٛم٧م ومٚم٘مد

٤ًٌم ويمٜم٧م ومٞمف، أؾمٙمـ اًمذي احلل ذم اًمّمٖم٤مر ًمألـمٗم٤مل اًم٘مرآن  ومٚمٚمف.. يمثػم ؿم٤ٌمب  اًمتزام ذم ؾمٌ

 ..واعمٜم٦م احلٛمد

 هتدم اًمتقسم٦م وم٢من وي٤ٌمدروا سم٤مٕوسم٦م، سم٤مًمتقسم٦م ي٤ًمرقمقا أن !!افشبوبْمـْإلخقاكـوْؾـصقحتل

 .ىمٌٚمٝم٤م ُم٤م
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 هتؼدر تغؿض عيـيك

 )أىمّمد.. اًمِمٝمقة هذه وًمٙمـ «احلرامْظـ» سمٍمي أهمض ًمٙمل طمٗمزشمٜمل ًم٘مد: شم٘مقل ىمد

 أهذب ًمٙمل أومٕمؾ ومامذا ُمٙم٤من، يمؾ ُمـ يب حتٞمط واإلصم٤مرة دُمل، ذم اًمٗمتٞم٤مت( إمم اًمٜمٔمر ؿمٝمقة

 !اجل٤مُمٕم٦م؟ إمم ـمري٘مل ذم وأٟم٤م - ظم٤مص٦م - سمٍمي وأهمض ؿمٝمقيت

 ًمٞمس سمذاهت٤م، اًمِمٝمقات وشمٚمؽ اًمٖمرائز هذه وضمقد أن اًمِم٤مب أظمل اقمٚمؿ اءً اسمتد: واجلقاب

٤ًٌم مٌ  ٕٟمف اإلٟم٤ًمن: ىمدر ُمـ اٟمت٘م٤مًص٤م وٓ قمٞم  .(1)ومٞمف سمام ُمٙمرَّ

 ًمٞم٧ًم ذاهت٤م ذم اًمِمٝمقة إذن ،«احلرام» ٟمحق اًمِمٝمقات هذه يقضمف ومٞمٛمـ..ْاإلصؽوفقيْوفؽـ

 .. ُمِمٙمٚم٦م

٤ًٌم: اًمٕمٗم٤مف أصٌح طمتك اٟم٘مٚم٧ٌم ىمد وإوو٤مع: سمٞمدي وُم٤مذا: تؼقلْؿدْأكؽْأظؾؿ  صٕم

د مم٤م شم٤مومٝم٦م، سمٛمٔم٤مهر اًمٜم٤مس ومتًؽ  ذم راهم٥م ؿم٤مب يمؾ أُم٤مم اًمنمقمل اًمزواج ؾمٌؾ قم٘مَّ

 ..اًمٕمٗم٤مف

 ُمٜمٝم٩م ويم٠مهن٤م ص٤مرْت  طمتك اإلسم٤مطمٞم٦مُ  ومٞمف اٟمتنمت اًمذي اعمرير اًمقاىمعَ  هذا أقمرُف :ْفؽْأؿقل

 طمقرب يمام.. وشمٞمنت احلرام ـمرق وُذًمٚم٧م صٕم٧ٌم، ىمد احلالل ؾمٌؾ أن: وأزيدك اًمٕمٍم،

 وأٟمف خي٤مًمػ اعمقاصمٞمؼ اًمدوًمٞم٦م ويٕمتؼم إدم٤مًرا سم٤مًمٌنم، «افِرقْمـْهذاْأن» سمدقمقى اعمٌٙمر اًمزواج

َج  سمٞمٜمام ٤م «مسئقفقي» اًمِم٤ٌمب ُمـ يمثػم ًمدى اًمزواج واقمتؼم.. اعمِمٌقه٦م ًمٚمّمداىم٤مت ُروِّ  يٜمٌٖمل ومهًّ

 !!هب٤م يٛمر أن ًمٚمِم٤مب ٓسمد «خزات» ومٝمل اًمنمقمٞم٦م همػم اًمٕمالىم٤مت أُم٤م شم٠مظمػمه،

 ٟمٗمقؾمٜم٤م متتٚمئ وسم٤مًمت٤مزم ؾمقاًدا، ٟمزيده٤م ُمًٕم٤م ٟمٔمؾ أن يٛمٙمـ ًمقاىمٕمٜم٤م، ص٤مدىم٦م صقرة هذه* 

 سمٌٕمض إُمر يّمؾ وىمد وُمٔمٚمقُملم، وح٤مي٤م إٓ أٟمٗمًٜم٤م ٟمرى وٓ شمِم٤مؤًُم٤م، وأرواطمٜم٤م وٞمً٘م٤م

 .ُمًتحٞمؾ أُمر اًمٌٍم همض أن يٕمت٘مدوا أن اًمِم٤ٌمب

                                                            
 .اًمقوم٤مء دار. ط ،17صـ حمٛمد، مخٞمس ًمألؾمت٤مذة/ ُمريؿ  وأؾم٤ٌمسمف[، آٟمحراف وظمٓمقرة اًمٕمٗم٦م ]ؾمٌؾ: راضمع( 1)
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 !سمٕمد؟ وُم٤مذا.. اًم١ًمال يٌ٘مك ًمٙمـ

 أم! ظمٚمٗمٝم٤م؟ وٟمًػم اًمِمٝمقات ُمـ ومٜمُٕم٥م اجلًد ٟمداء ٟمٜمزًمؼ وراء أن إمم هذا يدومٕمٜم٤م هؾ

 !؟(1)ُمٕم٤مجلتف إمم وٟمًٕمك ومٞمف ٟمحـ ُم٤م وٟمدرك ديٜمٜم٤م ُم٤ٌمدئ ُمـ صٚم٦ٌم أرض قمغم ٟم٘مػ

ْ!بكي؟ْمـْوأؽضْصفقيتْأهذبْفؽلْأؾعؾْوموذا..ْشتؼقل

 ًمٙمل إؾم٤ٌمب هبذه سم٤مٕظمذِ  - وٟمٗمز - وم٠مٟمّمحؽ.. شمتٛمٜم٤مه ُم٤م إمم شمّمؾ طمتك: واجلقاب

 ..سمٍمك وهمضِ  ؿمٝمقشمؽ هتذي٥ِم  ُمـ شمتٛمٙمـ

 

 

 

 

ْ

 : أيت سمتح٘مٞمؼ ومٕمٚمٞمؽ.. اًمٌٍم قمغم همض سمٕمد اهلل اًمتل شمٕمٞمٜمؽ: افعؾؿقيْإشبوبْؾلمو

 ضمٚم٧م - وظم٤مًم٘مؽ إهلؽ ُم٘مدار شمٕمرف وأن ضمالًمف، ضمؾَّ  - رسمؽ شمٕمٔمؿ سم٠من أوصٞمؽ( 1

ـْ  إٓ اعمٕم٤ميص ُمـ ُمٕمّمٞم٦م قمغم جيرؤ ٓ ٕٟمف ىمدرشمف:  ضَمؾَّ  - اعمٚمؽ شمٕمٔمٞمؿ شمٜم٤مؾمك أو شمٖم٤مومؾ َُم

 .ظمٓمٞمئ٦م يمؾ رأُس  شمٕم٤ممم اهلل ُم٘مدارِ  ومتٜم٤مؾمك إذن - ضمالًمف

ـْ  وٓ ؿمٝمقاشمؽ، هتذي٥م ُمـ شمتٛمٙمـ ومٚمـ: صدق سمٙمؾ.. شمٕم٤ممم سم٤مهلل آؾمتٕم٤مٟم٦م( 2  همض ُِم

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ي٘مقل.. ًمؽ اهلل سم٢مقم٤مٟم٦م إٓ سمٍمك

                                                            
 .راي٦م ُمٙمت٦ٌم. ط ،65صـ زيـ، أمحد/شم٠مًمٞمػ أ اًمِمٝمقة؟، ُمع ٟمتٕم٤مُمؾ اٟمٔمر يمٞمػ( 1)

 إلىٌتنقسمٌاألسبابٌوهذه

 أسبابٌعملية علميةٌأسباب
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 [.78: احل٩م] ﴾ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 .اعمخذول ومٝمق ظمذًمف وُمـ اعمٕم٤من، ومٝمق اهلل أقم٤مٟمف ُمـ أن واقمٚمؿ شمٕمجز، وٓ سم٤مهلل وم٤مؾمتٕمـ

 وم٤مدرس وي٘مٞمٜمؽ، إيامٟمؽ ؾمٞمزيد هذا وم٢من: وصٗم٤مشمف سم٠مؾمامئف وظم٤مًم٘مؽ رسمؽ قمغم شمٕمرف( 3

 أن واقمٚمؿ «وافصػوتْإشامءْتقحقدْوهق» آقمت٘م٤مد أسمقاب ُمـ اًمٕمٔمٞمؿ اًم٤ٌمب هذا

 ..اعمٕمٚمقم ذف إمم يرضمع اًمٕمٚمؿ ذف إذ ضمٚمٞمؾ، سم٤مب اًم٤ٌمب هذا

 .وصٗم٤مشمف اهلل أؾمامء قمـ وىمرأت درؾم٧م ُم٤م سمٛم٘مت٣م شمٕمٛمؾ أن اضمتٝمد صمؿ

 شمًٛمع وأن حتٌف، ٓ صمؿ اهلل شمٕمرف أن..ْافؼقؿْابـْيؼقلْـام..ْافعجىْأظجىْأنْواظؾؿ

 شمٕمرف وأن همػمه، شمٕم٤مُمؾ صمؿ ُمٕم٤مُمٚمتف ذم اًمرسمح ىمدر شمٕمرف وأن اإلضم٤مسم٦م، قمـ شمت٠مظمر صمؿ داقمٞمف

 .(1)سمٓم٤مقمتف إٟمس شمٓمٚم٥م ٓ صمؿ ُمٕمّمٞم٦م ذم اًمقطمِم٦م أمل شمذوق وأن ًمف، شمتٕمرض صمؿ همْمٌف ىمدر

َت  وم٢مذا: واًمٕمٚمـ اًمن ذم شمٕم٤ممم رسمؽ راىم٥م( 4  ُمـ ـمريؼ ذم أو اًمِمقارع، ُمـ ؿم٤مرع ذم َهَ

: ٟمٗمًف قمـ شمٕم٤ممم ي٘مقل قمٚمٞمؽ، ُمٓمٚمعٌ  رسمؽ أنَّ  ومتذيمرْ .... »أو اجل٤مُمٕم٦م ذم أو اًمٓمرق،

 [.19: هم٤مومر]ْ﴾ْڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿

 قمٜمٝم٤م، سمٍمه يٖمض أٟمف ومػمهيؿ اعمرأة هبؿ ومتٛمر   اًم٘مقم ذم يٙمقنُ  اًمرضمُؾ  هق: قم٤ٌمس اسمـ ي٘مقل

 قمز وضمؾ اهلل اـمٚمع وىمد سمٍمه، هَمضَّ  إًمٞمف يٗمٓمٜمقا أن ظم٤مف وَم٢مِنْ  إًمٞمٝم٤م، َٟمَٔمرَ  همٗمٚم٦م ُمٜمٝمؿ رأى وَم٢منْ 

 ..قمقرهت٤م إمم ٟمٔمر ًمق يقد أٟمف ىمٚمٌف ُمـ

 اهلل أن شمٕمٚمؿ وأن ،- ىمدرشمف ضَمٚم٧َّْم  - وظم٤مًم٘مؽ رسمؽ شمراىم٥م أن: اًمٙمريؿ أظمل سمؽ ومحرى

 ..إرض ذم أو اًمًامء ذم طم٦ٌم ُمث٘م٤مل قمٚمٛمف قمـ يٖمٞم٥ُم  ومال قمٚماًم، رء سمٙمؾ أطم٤مط ىمد شمٕم٤ممم

 وذيمره٤م ٟمٔمرة، يمؾ ىمٌؾ ٟمٗمًؽ ومح٤مؾم٥م وؾمٙمٜم٦م، طمريم٦م يمؾ قمغم حم٤مؾم٥ٌم  أٟمؽ دوًُم٤م وشمذيمر* 

 [.36: اإلهاء]ْ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴿: شمٕم٤ممم اهلل سم٘مقل

                                                            
 (.2/115) اًم٤ًمًمٙملم ُمدارج( 1)
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 !!تذكر..ٌالحرامٌإلىٌتنظرٌأنٌقبل

 ، ىم٤مل: أن شمٕمٚمؿ سم٠من!اًمٌٍم؟ همض قمغم ُيًتٕم٤من سمام: ًمف وم٘مٞمؾ ؾمئؾ عم٤مش اجلٜمٞمد» وصٞم٦م وشمذيمر

 .. أؾمٌؼ إًمٞمؽ اهلل ٟمٔمر

 .. ٕواُمره ويًتًٚمؿ شمٕم٤ممم، هلل يذقمـ اًمٙمقن هذا ذم رء يمؾ أن: شمذيمر( 5

 ويٛمجده، يًٌحف، قمز وضمؾ اهلل إمم ُمتقضمف ويمٌػمه، صٖمػمه يمٚمف، اًمٙمقن هذا! اهلل ؾمٌح٤من

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿: شمٕم٤ممم ي٘مقل.. ًمف ويًجد

 [.44: اإلهاء] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 وهذه يمذًمؽ، اًمٜمػمات اًمٜمجقم وهذه ًمرهب٤م، وشمًجد شمًٌح اًمِم٤مخم٤مت اجل٤ٌمل هذه* 

چ چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿: شمٕم٤ممم ي٘مقل.. سم٤مًمذيمر شمٚمٝم٩م اًمٕمجاموات اًمدواب

 [.18: احل٩م] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 .ًمف سم٤مًمٗمْمؾ ُمٕمؽموم٦م إًمٞمف، ُمتذًمٚم٦م رأؾمٝم٤م ُمٜمٙم٦ًم شم٘مػ يمٚمٝم٤م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمخٚمقىم٤مت هذه* 

 ظمّمٞمؿٌ  هق وم٢مذا ٟمٓمٗم٦م، ُمـ ظُمِٚمَؼ  ذًمٞمٌؾ، طم٘مػمٌ  صٖمػمٌ  خمٚمقٌق  اًمٙمقن هذا ذم يٌ٘مك ًمٙمـ* 

 .آظمر وادٍ  ذم واًمٙمقن واد ذم يًػم هق ُمٌلٌم،

 !!مح٤مىمتف أقمٔمؿ وُم٤م همروره، أؿمد ُم٤م.. أيمؼم وم٤مهلل

 

 

 وؾمٚمٓم٤مٟمف، وقمزه ويمامًمف، ومج٤مًمف قمز وضمؾ اهلل ضمالل شمذيمر.. احلرام إمم شمٜمٔمر أن ىمٌؾ

 .قمرؿمف قمغم وقمٚمقه وىمٞمقُمٞمتف

 يمؾ ُمـ وأقمز رء، يمؾ ُمـ وأقمٔمؿ رء، يمؾ ُمـ أيمٛمؾ شمٕم٤ممم اهلل أن شمتذيمر أن قمٚمٞمؽ* 

 اًمٚمٖم٤مت سم٤مظمتالف إصقات وجٞم٩م يًٛمع رء، يمؾ ُمـ وأطمٙمؿ رء، يمؾ ُمـ وأقمٚمؿ رء،

 اعمٚمحلم، سم٢محل٤مح يتؼمم وٓ اعم٤ًمئؾ، شمٖمٚمٓمف وٓ ؾمٛمع، قمـ ؾمٛمع يِمٖمٚمف ومال اجل٤مضم٤مت، شمٗمٜمـ قمغم
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ـْ  قمٜمده ؾمقاءً   دسمٞم٥م يرى قمالٟمٞم٦م، قمٜمده واًمٖمٞم٥م ضمٝمر، قمٜمده وم٤مًمن سمف، ضَمَٝمَر  وُمـ اًم٘مقل َأَهَّ  َُم

 اًم٘مقت وجم٤مري قمروىمٝم٤م، ٟمٞم٤مط ويرى اًمٔمٚمامء، اًمٚمٞمٚم٦م ذم اًمّمامء، اًمّمخرة قمغم اًمًقداء، اًمٜمٛمٚم٦م

 ش.أقمْم٤مئٝم٤م ذم

 وطم٘م٤مرهت٤م، اًمدٟمٞم٤م، هذه ذم شمتٗمٙمر أن قمٚمٞمؽ «احلرامْإػْافـظرْمعصقي» قمغم شم٘مٌؾ أن ىمٌؾ* 

 .اٟم٘مْم٤مئٝم٤م وهقم٦م  ذيم٤مئٝم٤م، وظم٦ًم ضمٗم٤مئٝم٤م، ويمثرة ووم٤مئٝم٤م وىمٚم٦م

تْٝمؿ ىمد طمقهل٤م، سقمك وهؿ وقمِم٤مىمٝم٤م أهٚمٝم٤م ذم شمٗمٙمر*   أمل وأذاىمتٝمؿ اًمٕمذاب، سم٠مٟمقاع قَمَذسمَّ

 ومًٙمروا مخره٤م، يم١موس سمٕمد يم١موؾًم٤م ؾم٘متٝمؿ وـمقياًل، يمثػًما وأسمٙمتٝمؿ ىمٚمٞماًل  أوحٙمتٝمؿ اًمنماب

 .هبجره٤م وُم٤مشمقا سمحٌٝم٤م،

 احلٞم٤مة هل ويمٞمػ أهن٤م ودواُمٝم٤م، أظمرة ذم شمتٗمٙمر أن قمز وضمؾ اهلل شمٕميص أن ىمٌؾ قمٚمٞمؽ* 

 وحمط اًم٘مرار، دار هل سمؾ قمٜمٝم٤م، ي٤ًمومرون أو ئمٕمٜمقن وٓ ُمٜمٝم٤م يرحتٚمقن ٓ وم٠مهٚمٝم٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م،

 ..اًمًػم وُمٜمتٝمك اًمرطمؾ

د وُم٤م اجلٜم٦م، ذم شمٗمٙمر: احلرام إمم شمٜمٔمر أن ىمٌؾ  أذن وٓ رأت، قملم ٓ مم٤م ومٞمٝم٤م، ٕهٚمٝم٤م اهللُ َأقمَّ

 اعمٗمّمؾ اًمٜمٕمٞمؿ ُمـ رؾمقًمف ًم٤ًمن قمغم ًمٕم٤ٌمده اهلل صٜمٕمف وُم٤م سمنم، ىمٚم٥م قمغم ظمٓمر وٓ ؾمٛمٕم٧م،

 .واًمنور واًمٌٝمج٦م واًمّمقر، واعمالسمس واعمِم٤مرب، اعمٓم٤مقمؿ ُمـ اًمٚمذة أٟمقاع سم٠مقمغم اًمٙمٗمٞمؾ

 اًمذه٥م ًمٌـ ُمـ وسمٜم٤مؤه٤م اًمدر، ُمـ وطمّم٤ٌمؤه٤م اعمًؽ، ُمـ شمرسمتٝم٤م واًمتل !!اجلٜم٦م ذم شمٗمٙمر

 اًمٙم٤مومقر، ُمـ وأزيمك اعمًؽ، ُمـ رائح٦م وأـمٞم٥م اًمٕمًؾ، ُمـ أطمغم وذاهب٤م اًمٚم١مًم١م، وىمّم٥م

 .(1)اًمزٟمجٌٞمؾ ُمـ وأًمذ

 هذه أهؾ ُمـ إًمٞمٝم٤م شمٜمٔمر اًمتل اًمٗمت٤مة سملم سمًٞمٓم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م اقم٘مد.. احلرام إمم شمٜمٔمر أن ىمٌؾ

 .«افعغْاحلقرْمـ» اجلٜم٦م ٟم٤ًمء وسملم اًمدٟمٞم٤م،

 ومٞمٝم٤م ًم٤ٌمؾمٝمؿ اًمِمٛمس، وقء ًمٖمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م هذه ذم إطمداهـ وضمف سَمَرزَ  ًمق اجلٜم٦م ٟم٤ًمء وم٢من

                                                            
 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف -اًم٘مٞمؿ اسمـ ًمإلُم٤مم إومراح، سمالد إمم إرواح طم٤مدى: يمت٤مب ذم اًمتٗم٤مصٞمؾ راضمع( 1)
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 ُم٘مٓمققم٦م، ٓ دائٛم٦م، ووم٤ميمٝمتٝمؿ اعمٜمثقر، يم٤مًمٚم١مًم١م وًمدان وظمدُمٝمؿ واإلؾمتؼمق، واًمًٜمدس احلرير

 وٓ هَمْقل ومٞمٝم٤م ٓ مخر وذاهبؿ يِمتٝمقن، مم٤م ـمػم حلؿ وهمذاؤهؿ ُمرومققم٦م، وومرش ممٜمققم٦م، وٓ

 ومٝمؿ اعمٙمٜمقن، اًم١مًم١م يم٠مُمث٤مل قملم طمقرٌ  وومٞمٝم٤م يتخػمون، مم٤م وم٤ميمٝم٦م وظميهتؿ يٜمزومقن، قمٜمٝم٤م هؿ

 إقملم، وشمٚمذ إٟمٗمس، شمِمتٝمٞمف ُم٤م وومٞمٝم٤م حُيؼمون، اًمري٤مض شمٚمؽ وذم ُمتٙمئقن، إرائؽ قمغم

 .ظم٤مًمدون ومٞمٝم٤م وهؿ

 طمره٤م، وؿمدة ىمٕمره٤م، وسمٕمد واوٓمراُمٝم٤م، وشمقىمده٤م، اًمٜم٤مر شمذيمر.. احلرام إمم شمٜمٔمر أن ىمٌؾ

 .أهٚمٝم٤م قمذاب وقمٔمٞمؿ

 ُمـ اًمٕملم أزرق اًمقضمف، أؾمقدُ  وأٟم٧م اًمٜم٤مر، إمم شُم٤ًمق أٟمؽ.. احلرام إمم شمٜمٔمر ُمـ ي٤م ختٞمؾ

 أسمقاهب٤م، ًمؽ وُمتح٧م سم٤مهب٤م، إمم اٟمتٝمٞم٧م ومٚمام قمٜم٘مؽ، ذم وإهمالل اًمًالؾمؾ اعمقىمػ، هقل

 .سم٤مًمٕم٘مقل ويذه٥م اًم٘مٚمقب، ُي٘مٚمُؼ  اًمذي اًمٗمٔمٞمع، اعمٜمٔمر ذًمؽ وؿم٤مهدت

ـْ  ي٤م - اقمٚمؿ صمؿ  أيمػ ي٘مٚمٌقن اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم شمراهؿ اًمزٓت أهؾ أن - احلرام إمم شمٜمٔمر َُم

 ..ٟمداُم٤مت ؾم٤مقم٦م وٓت ويٜمدُمقن احلنات،

 وضمقهٝمؿ وقمغم احلٛمٞمؿ، ذم يٕمذسمقن وهؿ اًمٜم٤مر، أهؾ ختٞمؾ احلرام، إمم شمٜمٔمر ُمـ ي٤م

 ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ﴿ يًجرون، يم٤محلٓم٥م اًمٜم٤مر وذم ُيًٌحقن،

ڎ  ﴿ اًمٕمٓمش ُمـ اًمٜم٤مر أهؾ اؾمتٖم٤مث وإنْ  اًمٗمراش، وسمئس اًمٚمح٤مُف  ومٌئس ،[41: إقمراف]

 ذم أُمٕم٤مئٝمؿ ىَمٓمَّعَ  ذسمقه وم٢مذا ،[29: اًمٙمٝمػ] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ھ ھ ھ ے  ﴿ اًمزىمقم وـمٕم٤مُمٝمؿ احلٛمٞمؿ ذاهبؿ سمٓمقهنؿ، ذم ُم٤م وَصَٝمرَ  أضمقاومٝمؿ،

 .[36: وم٤مـمر] ﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

 وشم٘مقل صقشمؽ سم٠مقمغم يم٤مًمٓمٗمؾ شمٍمخ.. اًمٜم٤مر ذم أٟمؽ احلرام، إمم اًمٜمٔمر حت٥م ُمـ ي٤م ختٞمؾ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ  ﴿: اًم٘م٤مئٚملم ُمع
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 [.37: وم٤مـمر]﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

ـْ  ي٤م -  :ًمِمٝمقاشمؽ وقمًٌدا خلٓمٞمئ٤مشمؽ، أؾمػًما يمٜم٧م ُمـ ي٤م اًمٗمتٞم٤مت، إمم اًمٜمٔمر أدُمٜم٧م َُم

 ُم٤مذا؟ صمؿ.ؾمٜم٦م أًمػ.. ؾمٜم٦م صمامٟملم.. ؾمٜم٦م ؾمتلم اًمدٟمٞم٤م؟ هذه ذم ؾمتٕمٞمش يمؿ ٟمٗمًؽ * اؾم٠مل

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل ًمٙمت٥م اخلٚمؼ ُمـ ٕطمدٍ  اخلٚمقد يُمت٥َِم  ومٚمق وإٓ متقت، وأن ٓسمد

ـْ  ي٤م.. ختٞمؾ  ُم٧م، ختٞمؾ أٟمؽ ُمٗم٤مشمٜمٝمـ إمم وشمٜمٔمر اًمٗمتٞم٤مت، شمٕم٤ميمس وشمٖمدو شمروح يمٜم٧م َُم

 !!رء يمؾ واٟمتٝمك ضمٜم٤مزشمؽ، وؿمٞمٕم٧م

 ..ٟمٕم٤مهلؿ ىمرع شمًٛمع وأٟم٧م ىمؼمك قمـ شمقًمقا دومٜمؽ وسمٕمد.. ٟمًقك صمؿ أي٤مًُم٤م سمٙمقك وم٠مهٚمؽ

 ..يداك اىمؽموم٧م ُم٤م يمؾ قمـ ًمُت٠ًمل «ادالئؽي» شمٜمتٔمر ُمقطمش، وٞمؼ ُمٔمٚمؿٍ  ىمؼمِ  ذم وطمدك وسم٘مٞم٧م

 وم١مادك، ومٞمٓمػم اًمّمقت؟، ومتًٛمع اهلل، قمغم اًمٕمرض صٞمح٦مُ  إهن٤م.. اًمّمقر ذم يٜمٗمخ * صمؿ

ؼًما ومتخرج رأؾمؽ، وشمِمٞم٥ُم  ٧ْم  رضًم٤م، إرض ُرضَم٧ْم  وىمد قم٤مرًي٤م، طم٤مومًٞم٤م ُُمٖمَّ ًَ  اجل٤ٌمل، وسُم

 سمرزت ظم٤مئٌػ، ُمرشمٕمد ىمٚمٌؼ  وأٟم٧م اًمّمح٤مئػ، وـَم٤مرْت  سمؾ إهقال، ًمتٚمؽ إسمّم٤مرُ  وؿَمَخَّم٧ْم 

٤ًٌم وزومرت وم٠مطمرىم٧م، اًمٜم٤مر  ؾم٤مًم٧م، ىمد وإطمداق.. وشمٗمرىم٧م إومئدة وشَمَ٘مٓمََّٕم٧ْم  ومٛمزىم٧م، همْم

 ..شمقاًم٧م ىمد واعمحـ طم٤مًم٧م، ىمد وإًمقان ُم٤مًم٧م، ىمد وإقمٜم٤مق

 وهمٛمقُمؽ ومهقُمؽ وأطمزاٟمؽ سمخقومؽ، واٟمٗمرادك اًمٞمقم، هذا ذم ُمذًمتؽ * شمذيمر

٤م، إٓ شمًٛمعُ  ومال ًمٚمرمحـ إصقات ظمِمٕم٧م وىمد.. وذٟمقسمؽ ًً  يقُمئذ سمجٝمٜمؿ يقُمئذ ءوضمل مه

٤ًٌم اًم٘مٚمقُب  ُُمِٚمَئ٧ْم  ىمد.. اًمذيمرى ًمف وأٟمك اإلٟم٤ًمن يتذيمر  روٞمٕمٝم٤م قمـ اعمروٕم٦مُ  وَذَهَٚم٧ْم  رقم

 .وأظمٞمؽ وص٤مطمٌتؽ وأسمٞمؽ، وأُمؽ سمٜمٞمؽ، ُمـ طمٞمٜمٝم٤م وشمتؼمأ محٚمٝم٤م، احل٤مُمؾ وأؾم٘مٓم٧م

 ..وطمٌٞم٥م قمزيز يمؾ اعمرء يٜمًك يقم وإهقال، اعمقاىمػ شمٚمؽ * شمذيمر

 ُمـ قمٛمٚمؽ ذم ويمؿ زًمؾ، ُمـ يمت٤مسمؽ ذم يَمؿَ  اًمّمحػ، وشمتٓم٤مير اعمقازيـ شمقوع يقم * شمذيمر

 !!ظمٚمؾ

 .اًمٍماط اقمؼم.. هٞم٤م: ًمؽ ُي٘م٤مل يقم شمذيمر

 ومت٘مقم اهلل، قمغم اًمٕمرض إمم هٞم٤م ومالن سمـ ومالن ي٤م اخلالئؼ، سملم سم٤مؾمٛمؽ ُيٜم٤مدي يقم شمذيمر
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 .اعمٓمٚمقب أٟم٧م ٕٟمؽ همػمك ي٘مقم وٓ أٟم٧م،

 سملم شم٘مػ طملم.. ىمٚمٌؽ وظمٗم٘م٤من أقمّم٤مسمؽ، واهنٞم٤مر ظمقومؽ، وؿمدة وٕمٗمؽ، طمٞمٜمئذ شمذيمر

 صحٞمٗم٦م، وسمٞمدك وىمٗم٧م.. قمٜمف وَمَتّمدَّ  ويدقمقك ُمٜمف، هترب يمٜم٧م اًمذي اعمٌلم، احلؼ اعمٚمؽ يدىِّ 

َؽ  ىمد يمًػم، وىمٚم٥م يمٚمٞمؾ، سمٚم٤ًمنٍ  ومت٘مرؤه٤م أطمّمتٝم٤م إٓ يمٌػمةً  وٓ صٖمػمةً  شمٖم٤مدرُ  ٓ  احلٞم٤مء قَمٛمَّ

 وُم٤مًمؽ؟ وقمٛمٚمؽ، وؿم٤ٌمسمؽ، قمٛمرك، قمـ ي٠ًمًمؽ طملم دمٞمٌف ًم٤ًمنٍ  وم٠ٌمي.. اهلل ُمـ واخلقف

 شم٘مقل ُم٤مذا قمٚمٞمف؟، دمٞم٥م ىمٚم٥م وسم٠مي إًمٞمف؟، شمٜمٔمر قملم وسم٠مي يديف؟، سملم همًدا شم٘مػ ىمدم وسم٠مي

 شمًتح مل عم٤مذا دمٚمٜمل؟، مل عم٤مذا احلرام؟، إمم سمٍمك أـمٚم٘م٧م عم٤م: قمٌدي ي٤م: ًمؽ ي٘مقل قمٜمدُم٤م ًمف همًدا

 شمراىمٌٜمل؟ مل عم٤مذا ُمٜمل؟،

 !!قمٚمٞمؽ أٟمٕمؿ أمل إًمٞمؽ، أطمًـ أمل إًمٞمؽ، سمٜمٔمري اؾمتخٗمٗم٧َم  قمٌدي -

ـْ  ومٞم٤م  اًمٚمحٔم٤مت وهذه اًم٘مٚمٞمٚم٦م إي٤مم هذه اهلل ـم٤مقم٦م قمغم شمّمؼم أن أوصٞمؽ.. سمٍمك شُمٓمٚمؼ َُم

 !اعم٘مٞمؿ؟ سم٤مًمٜمٕمٞمؿ وشمتٛمتع اًمٕمٔمٞمؿ، اًمٗمقز ًمتٗمقز اًمنيٕم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م

٤مرة ٟمٗمًؽ ضم٤مهد( 6  اعمتؼمضم٤مت اًمٗمتٞم٤مت إمم سم٤مًمٜمٔمرِ  ٟمٗمًؽ طمدصمتؽ وم٢مذا.. سم٤مًمًقء إُمَّ

 ُمٖم٤مًمٌتٝم٤م[: ُمٕمٝم٤م سم٤مًمٍماع وأقمٜمك] وم٤مسقمٝم٤م شمٍمقمٝم٤م أن اؾمتٓمٕم٧م وإِنْ  ومخ٤مًمٗمٝم٤م

 مل وإِنْ  أـمرشمؽ، شم٠مـمره٤م مل إِنْ  ومٝمل اًمنم، ـمريؼ قمـ وشمٌتٕمد اخلػم، ـمريؼ ًمتًٚمؽ

 .أجلٛمتؽ شُمٚمجٛمٝم٤م

 .ٓ جم٤مهًدا قمٚمٞمٝم٤م، طم٤مزًُم٤م - اًمِم٤مب أظمل - ومٙمـ احلؼ، قمغم واًمتٛمرد ًمٚمٝمقى ُمدقم٤مةٌ : وم٤مًمٜمٗمس

 :ىم٤مل طملم اًم٘م٤مئؾ وصدق

ُْحْ *** َذْظََْْصّىْْؾفُْؿِْهُتْْْإِنْْْؾِْػْْوفطْ ـَُْْسْػْْافـّْوَْ  ؿِْطِْػَْـْْيَْْفُْؿْْطِْػْْتَْْنْْإِْوَْْضوعِْافرّْْى 

ـْ  احلٛمؼ يمؾ وإمحؼ اًمٕمتف، يمؾ وم٤معمٕمتقه ـْ  َيُؽ  ومل هقاه٤م، قمـ يٗمٓمٛمٝم٤م مل َُم ِ  َزيم٤مه٤م، مَم

ـْ  ويم٤من  .وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم وظمن وَمَخ٤مَب .. داؾمٝم٤م مِمَ

 ذم أودقمتف ُم٤م واؾمتٓمٚمع صٗمح٦ًم، صٗمح٦مً  ومتّمٗمحٝم٤م اًمٕمٛمر دوم٤مشمر إمم اقمٛمد.. اًمٙمريؿ أظمل

 وإي٤مك رؿمدك، إمم وقُمدْ  ومت٥م ذًمؽ همػم يم٤من وإن اهلل، وم٤ممحد ظمػًما يم٤من وم٢من اًمّمٗمح٤مت، شمٚمؽ
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 .ُمٝمٚمٙم٦م وم٢مٟمف فمـ اًمٖمل ذم واًمتامدي

 !وؾمٙمٜم٤ميت؟ وطمريم٤ميت سمٜمٔمرايت أردت ُم٤مذا: هل٤م وىمؾ: دائاًم  ٟمٗمًؽ واؾم٠مل

ْظذَْؿّقامٌْْادممـ»: ي٘مقل إذ - اهلل رمحف - «البصري لؾحسن» اًمٜمػمة اًمٙمٚمٛم٦م هذه وشمذيمر

ْاحلسوبَْصّؼْْوإكامْافدكقو،ْدمْأكػسفؿْحوشبقاْؿقمٍْْظذْاحلسوبَْخّػْْوإكامْهلل،ْحيوشبفوْكػسف

 .(1)«حموشبيْؽرْمـْإمرْهذاْأخذواْافذيـْظذْافؼقوميْيقم

 أدب نفسك
 شمٕم٤ميمًٝم٤م، أن أو.. اًمٗمتٞم٤مت ُمـ ومت٤مةٍ  إمم شمٜمٔمر أن أردت إذا: ؿقيؾافعْافتجربيْهذهْوإفقؽ

 هذه قمغم صؼمِت  إِنْ : ًمٜمٗمًؽ وىُمؾ.. قمٚمٞمف أصٌٕمؽ ووع اعمقىمد وأؿمٕمؾ اًمٌٞم٧م، إمم وم٤مٟمٓمٚمؼ

 اًمٜم٤مس وىمقده٤م ٟم٤مر قمغم شم٘مقيـ ومٙمٞمػ شمّمؼمي مل وإن وؿم٠مٟمؽ، شمريمتؽ اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمٜم٤مر

٤ًٌم ومٙمـ ،!واحلج٤مرة؟  أهؾ أُم٤م اًمّم٤محللم، أؾمالومؽ هدى هق هذا أن واقمٚمؿ دوًُم٤م، ًمٜمٗمًؽ حم٤مؾم

 ..حي٤مؾمٌٝم٤م وٓ ٟمٗمًف، ُيٕم٤مشم٥م ٓ ىمدًُم٤م يٛم٣م ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد وم٢من اًمٖمٗمٚم٦م

 ُمٕمّمٞم٦م ًمٚمحرام اًمٌٍم إـمالق قمغم إسارك أن واقمٚمؿ شم٤ٌمدر، أن ىمٌؾ -قمٌد اهلل- وم٤ٌمدر

 .ُمٜمٝم٤م اًمتقسم٦م جي٥م أظمرى

ْ!صقطوكؽ؟ْحتوربْـقػْتعؾؿ(7ْ

 دوًُم٤م ـمري٘متف شمرى ًمذًمؽ يٞم٠مس، ٓ سمٓمئ ُمٚمح٤مح اًمِمٞمٓم٤من أن شمٕمٚمؿ وأن ٓسمد: اسمتداءً 

 قمـ يٗمًدكَ  أن ُيريد ومٝمق - اًمِم٤مب أظمل - ظمداقمؽ اًمِمٞمٓم٤من ومٛمٝمٛم٦م «واإلؽقاءْافتزيغ»

 .مجٞمًٕم٤م آدم سمٜمل وُمع ُمٕمؽ، ُمٕمريمتف ذم ًمٞمٗمقز «صفقتؽْإثورة» ـمريؼ

 أهؾ سمٚمٖم٦م ُيًٛمك ُم٤م أو ُمْم٤مدة، وقمٚمٛمٞم٦م وإيامٟمٞم٦م ٟمٗمًٞم٦م ىمقى هٜم٤مك شمٙمقن وأن ومالسمد هلذا

 وُمداظمٚمف، اًمِمٞمٓم٤من وؾمقؾم٦مِ  ٕؾم٤مًمٞم٥م ُمدريًم٤م يٙمقن طمتك اًمِم٤مب، ىِم٥َم ِ ُمـ «ؾعؾْرد» اًمٕمٍم

 .اعمراىم٦ٌم سمرج قمغم يم٤مجلٜمدي واقمًٞم٤م ي٘مًٔم٤م ُمٜمتًٌٝم٤م ومٞمٙمقن

                                                            
 .[(2/157) ٟمٕمٞمؿ ٕيب إوًمٞم٤مء، ]طمٚمٞم٦م اٟمٔمر( 1)
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 إمم هٞم٤م: وي٘مقل ًمؽ ي٠ميت ٓ ومٝمق.. اًمٕمٌد ُمع يًٚمٙمٝم٤م وُم٤ًمًمؽ ُمداظمَؾ، ًمٚمِمٞمٓم٤منِ  ٕن

 ُمرشم٦ٌم وظمٓمقات يٜم٘مٓمع، ٓ وساعٍ  ُمتقاصٚم٦ٍم، قمٛمٚمٞم٤مٍت  ظماللِ  ُمـ ذًمؽ يٗمٕمؾ وًمٙمٜمف اًمزٟم٤م،

 يٛمٙمـ اًمتل إؾم٤مًمٞم٥م ُمٕمروم٦م دون اًمِمٞمٓم٤من هذا ىمٝمرَ  سم٢مُمٙم٤مٟمؽ أن شمتّمقرْ  ومال وسم٤مًمت٤مزم وُمٜمٔمٛم٦م،

 .وأؾم٤مًمٞمٌف اًمِمٞمٓم٤من ؿمٌٝم٤مت ود وحتّمٞمٜم٤مت شمرشمٞم٤ٌمٍت  ُمـ ٓسمد يمذًمؽ ُمٜمٝم٤م، ًمؽ يدظمؾ أن

 أن واقمٚمؿ ،(1)سم٠مؾم٤مًمٞمٌف شمٖمؽمْ  وٓ إول قمدوك هق اًمذي ؿمٞمٓم٤مٟمؽ، دم٤مهد أن ومٚمٞمزُمؽ إذن

 !!هبام ومٕمؾ ُم٤م رأي٧ُم  وىمد.. اًمٜم٤مصحلم عمـ هلام أٟمف وأُمؽ ٕسمٞمؽ أىمًؿ اًمِمٞمٓم٤من

ؿَ  وم٘مد أٟم٧م أُم٤م ًَ   مث هت ُّ : وم٘م٤مل.. اعم١مُمٜملم مجٞمع وإوالل همقايتؽ، قمغم أىَم
  زت رتُّ : وىم٤مل ،[83 ،82: ص]َّمك لك هش مش هس مس هث
 !سمؽ؟ ُيّمٜمع شمرى ومامذا ،[16: إقمراف] َّىت نت مت

 واًمٜم٤ًمَء، واًمرضمَؾ  واًمٙم٤ٌمَر، اًمّمٖم٤مرَ  هتؿ ىمْمٞم٦مٌ  وهذه.. اًمّم٤محل٦م سم٤مًمروم٘م٦م قمٚمٞمؽ( 8

 .اًمّمداىم٦مِ  ىمْمٞم٦مُ  إهنام واًمٗمتٞم٤مت، واًمِم٤ٌمب

 ىمريٜمف يم٤من ص٤محل٤ًم اًمّمح٤مب يم٤من وم٢منْ  ىمريٜمف، ديـ قمغم واًمِم٤مُب  ظمٚمٞمٚمف، ديـ قمغم وم٤مإلٟم٤ًمن

                                                            
 هذه قمغم اإلىمدام قمـ وشمثٜمٞمف - شمٕم٤ممم - اهلل إمم اًم٤ًمئر شمٕمرىمؾ اًمتل اًمِمٌٝم٤مت ُمـ اًمٙمثػم إؿم٤مقم٦م إؾم٤مًمٞم٥م هذه وُمـ( 1)

 اجل٤مُمٕم٤مت وـمٚم٦ٌم - قم٤مُم٦م - اًمِم٤ٌمب ُمـ يمثػم أًمًٜم٦م قمغم اًمِمٞمٓم٤من يٚم٘مٞمٝم٤م اًمتل اًمِمٌٝم٤مت هذه وُمـ.. اعم٤ٌمريم٦م اًمٕم٤ٌمدة

 :-ظم٤مص٦م-

 .ـمٞم٦ٌم وسمٜمٞم٦م أظمقي٦م ٟمٔمرة اًمٜمٔمرة داُم٧م ُم٤م اًمٗمتٞم٤مت إمم اًمٜمٔمر جيقز أٟمف -1

 .اجل٤مُمٕم٦م إمم اًمٓمريؼ ذم اًمًػم أصمٜم٤مء ذم اًمٜمٗمس شمًٚمٞم٦م سمحج٦م اًمٌٍم سم٢مـمالق سم٠مس ٓ أٟمف -2

 .اًمٕمٛمري٦م اعمرطمٚم٦م هذه ذم اًمِم٤ٌمب يٗمٕمٚمف ُم٤م يمؾ يٗمٕمؾ وأٟمف اًمًـ، صٖمػم سم٠مٟمف سمٕمْمٝمؿ حيت٩م وىمد -3

 .قمٚمٞمف واًمث٤مٟمٞم٦م ًمف، إومم أن سمحج٦م واًمٓمرىم٤مت اًمِمقارع ذم احلرام إمم اًمٌٍم إـمالق ًمٜمٗمًف ُيٌُٞمح وسمٕمْمٝمؿ -4

 .اجلٜمز ًمٚمٙم٧ٌم شمٗمرجًي٤م اًمٌٍم إـمالق ذم أن ُمٜمف فمٜم٤ًم اًمٗمتٞم٤مت إمم سمٍمه يٓمٚمؼ وسمٕمْمٝمؿ -5

 .احلٞم٤مة ذيٙم٦م اظمتٞم٤مر سمحج٦م اًمٌٍم إـمالق ًمٜمٗمًف ُيٌٞمُح  وم٤مًمٌٕمض يمذًمؽ -6

 شمٕم٤ممم اهلل ووم٘مٜمل وىمد إًمٞمٝمـ، اًمٜم٤مفمر اًمِم٤ٌمب قمغم ٓ اعمتؼمضم٤مت اًمٗمتٞم٤مت قمغم اًمٚمقم أن سمحج٦م سمٍمه يٓمٚمؼ واًمٌٕمض -7

ْ.فزاًموْؾراجعف!ْبكك؟ْتطؾؼْدوذا» يمت٤ميب ذم يٜم٤مؾمٌٝم٤م سمام قمٚمٞمٝم٤م واًمرد اًمِمٌٝم٤مت هذه ُمـ اًمٙمثػم ٓؾمتٞمٗم٤مء
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 .وم٤مؾمً٘م٤م أظمر يم٤من وم٤مؾمً٘م٤م يم٤من وإذا ص٤محل٤ًم،

 .ؾم٤مومٚملم أؾمٗمؾِ  إمم ُمٕمف شمؽمدى ٓ طمتك وص٤مطمٌؽ، صدي٘مؽ - اًمِم٤مب أظمل - وم٤مظمؽمْ 

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل قمؿ «ضوفىْأبو» ضمٕمؾ ُم٤م اًمذي وم٤مٟمٔمر اًمًقء، صديؼ ظمٓمر شمٕمٚمؿ وطمتك

 هق ًمٞمس أو اإلؾمالم، ُمـ أدٟمك أو ىمقؾملم ىم٤مب يم٤من أن سمٕمد اًمٜم٤مر، ُمـ وحْم٤مح ذم خمٚمًدا ظم٤مًمًدا

 .اهلل ًمٕمٜم٦م قمٚمٞمف - «جفؾْأبق» اًمًقء صديؼ

 واًمِمقارع إرصٗم٦م يٗمْمٚمقن واًمذيـ اهلل، ُمـ هيرسمقن اًمذيـ.. اًمًقء روم٘م٤مء * وم٤مضمتٜم٥م

 .وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف سمٞمتف قمغم

 اًمّمقر إمم رسمف ُمـ وهيرب اًمِمٞمٓم٤من، دقمقةَ  ُيٚمٌل اًمذي.. اًمًقء ص٤مطم٥م اضمتٜم٥م -

 ٓ يقمٍ  ذم شمٜمدم أن ىمٌؾ ُمٜمٝمؿ، شم٘مؽمْب  وٓ اًمًقء، روم٤مق قمـ وم٤مسمتٕمد!! اعم٤مضمٜم٦م وإهم٤مين اًمٕم٤مري٦مِ 

ـْ  إٓ سمٜمقن، وٓ ُم٤مل ومٞمف يٜمٗمع  .ؾمٚمٞمؿ سم٘مٚم٥م اهلل أشمك َُم

ة، اًمٓمٞم٦ٌم اًمقضمقه شمٚمؽ ُمع آًمتزام، ـمريؼ ذم ِهْ  صمؿ  اًمٜم٘مٞم٦م، اًمٌٞمْم٤مء اًم٘مٚمقب شمٚمؽ ُمع اًمٜمػمِّ

 .واًمّمالح اخلػم أهؾ ُمـ.. اًمذايمرة اًمٜمٔمٞمٗم٦م اًمرـم٦ٌم إًمًـ هذه

 اًمٌٍم همض قمغم ًمٞمٕمٞمٜمقك إًمٞمٝمؿ واٟمْمؿ اإليامن، وطمالوة احلٞم٤مة سمٓمٕمؿ شمِمٕمر إًمٞمٝمؿ وم٤مٟمٔمر

 .اًمٗمرج وطمٗمظ

ْمرارةْأحذْؾامْاجلفود،ْمـْصحـيْافصزْإذ».. «افبكْؽض» قمغم اًمّمؼم ُمـ ٓسمد( 9

 هت مت هب مبُّ: شمٕم٤ممم اهلل ي٘مقل !«كتقجتفْأفذْوموْاهلل،ْشبقؾْدمْافصز
 [.11: اًمزُمر] َّهث مث
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 للصبر أنواع
ْ.هللْتعبًداْاحلرامْظـْافبكْـغض» اهلل ـم٤مقم٦م قمغم صؼمٌ  (1

 .اهلل ُمـ ظمقوًم٤م «افبكْـنضالق»ْادعويصْظـْوصزٌْ (2

  رًى  اهلل، أىمدار قمغم وصؼمٌ  (3
ِ
 .وىمدِره اهللِ سم٘مْم٤مء

ٌَـرَ  يم٤من إنْ  أضمره، وؾمٞمقرم إٓ ص٤مسمرٍ  ُمـ ُم٤م أٟمف - اًمٙمريؿ أظمل - واقمٚمؿ -  قمغم ٟمٗمًف ىمد َص

 .وؿمٖمؾ قمٛمؾ قمغم سمدٟمف َصؼَمَ  أو اًمٓم٤مقم٦م

 ُمٖم٤مًمٞم٘مٝم٤م، همٚم٘م٧م وإن إُمقر شمٗمتح سمف ُمٗمت٤مح وم٤مًمّمؼمُ  - اًمِم٤مب أظمل - اًمّمؼم.. وم٤مًمّمؼم

 قمغم صم٤ٌمشًم٤م ص٤مطمٌف يزيد واًمّمؼم اًمًٌؾ، وأفمٚمٛم٧م اًمِمٛمس هم٤مسم٧م إنْ  سمف هُيتدى ٟمؼماس وهق

٤ًٌم اًمٕمقد زادت يم٤مًمٜم٤مر اخلٚمؼ، سملم وشم٠ميٞمًدا احلؼ،  .ورحًي٤م ـمٞم

ـْ  ي٤م!! اًمّمؼم * وم٤مًمّمؼم  وسمف وزي٤مدة، واحلًٜمك اًمًٕم٤مدة، شُمٜم٤مل وم٤ٌمًمّمؼم.. سمٍمك شمٖمض َُم

 .واًمرد اًمّمد سمٕمٞمد اًمقد، ص٤مدق اًمٕمٝمد، ىمقي اًمٕمٌد يٙمقن

 اهلل سمٜمٌل أظمل - ُأذيمرك.. ىمقة سمٙمؾ اًمٌٍم همض قمغم ومت٘مٌؾ مهتؽ شمٕمٚمق طمتك( 11

 قمٜمد ممٚمقيًم٤م ويم٤من واجلامل، واًمٗمتقة اًم٘مقة سم٤مرع وؿم٤مسًم٤م ومتًٞم٤م ومتًك  يم٤من واًمذي «يقشػ»

َ٘م٧ْم  اعمرأة، هذه ًمف شمزيٜم٧م إي٤مم ُمـ يقم وذم ومج٤مل، ُمٜمّم٥م ذات اُمرأة  وهَمٚمَّ

 وم٘م٤مل سمؽ، وآؾمتٛمت٤مع ًمٚم٘م٤مئؽ، هتٞمئ٧م أي َّخنحن جنُّ: ًمف وىم٤مًم٧م إسمقاب،

 ىي مي خي  جيحي يه ىه مه ينجه ىنُّ: قمٚمٞمف اًمًالم يقؾمػ
 [.23: يقؾمػ] َّيي

 مل طم٘مف ذم اضمتٛمع اًمذي اًمداقمل أن رهمؿ هقاه، يت٤مسمع أو اًمٗم٤مطمِم٦م ذم ي٘مع أن يقؾمػ وم٠مسمك

 يم٤من يمذًمؽ اجل٤مُمح، يم٤مجلقاد ىمقي٦مً  ؿمٝمقشمف شمٙمقن واًمِم٤مب ،(ؿم٤مسًم٤م يم٤من ومٚم٘مد) همػمه طمؼ ذم جيتٛمع

٤ًٌم ويم٤من يٕمقوف، ُم٤م قمٜمده ومٚمٞمس قَمَزسًم٤م  اعمٕمّمٞم٦م دواقمل أيمؼم ُمـ واًمٖمرسم٦مُ  ووـمٜمف، أهٚمف قمـ همري
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 سملم اًمٙمٌػمة هذه يٗمٕمؾ أن يًتحل - ودي٤مٟم٦م ظمٚمؼ ذا يم٤من إِنْ  - وذويف أهٚمف سملم اعم٘مٞمؿ ٕن

 .فمٝمراٟمٞمٝمؿ

٤ًٌم اإلٟم٤ًمن يم٤من إذا أُم٤م  أؾمٝمؾ ؾمٞمٙمقن اعمٕمّمٞم٦م هذه ذم وىمققمف أن ؿَمَؽ  ومال ووم٤مؾمًدا همري

 .وأين

 احلر، ُمٜمف ي٠مٟمْػ  مم٤م ي٠مٟمْػ  ٓ اعمٛمٚمُقك واًمٕمٌد اعمٛمٚمقك، صقرة ذم يم٤من ومٚم٘مد * يمذًمؽ

 يم٤مٟم٧م يمذًمؽ يمذًمؽ، ًمٞمس داعٍ  ُمـ أىمقى ذًمؽ ُمع اًمداقمل ومج٤ملٍ  ُمٜمّم٥ٍم  ذات اعمرأة ويم٤مٟم٧م

 ُمع وزادت اإلضم٤مسم٦م، قمدم ُمـ وظمقومف وـمٚمٌف، اًمرضمؾ شمٕمرض يمٚمٗم٦م ؾمٞمزيؾ وهذا اًمراهم٦ٌم هل

 ُمـ قمٗم٤مومف ًمتٕمٚمؿ وآظمت٤ٌمر آُمتح٤من فمـ ُمٕمٝم٤م ُيزال اًمتل واعمراودة اًمت٤مُم٦م اًمرهم٦ٌم اًمٓمٚم٥م

 وزادت سمؾ وأيـ؟، شمريد؟، ُم٤م شمٗمٕمؾ ُمتك شمٕمرف سمحٞم٨م وسمٞمتٝم٤م ؾمٚمٓم٤مهن٤م حمؾ ذم ويم٤مٟم٧م ومجقره،

 .واًمره٦ٌم سم٤مًمرهم٦ٌم وأشمتف ومج٠مة، قمٚمٞمٝم٤م اًمداظمؾ هجقم ًمت٠مُملم إسمقاب شمٖمٚمٞمؼ ذًمؽ ُمع

ْوأظقشْحويل،ْأمشيْبؼكْخالص»: إي٤مم هذه ؿم٤ٌمب يمٌٕمض ي٘مؾ مل: يمٚمف هذا وُمع

 .«حقويتْبوفطقلْوافعرض

 اًمٞمقم ؿم٤ٌمب ُمـ يمثػم عمٜمٓمؼ ظمالوًم٤م اعمحرُم٦م، اًمِمٝمقة وـم٠مة حت٧م ي٘مع مل اًمٕمٙمس قمغم سمؾ

 «يقشػ»ْأوتكْموْمثؾْيلْفقًْيو»: طم٤مًمف سمٚم٤ًمنِ  ًم٘م٤مل إُمر هذا ُمثؾ قمٚمٞمٝمؿ قُمِرَض  ًمق واًمذيـ

 ش.قمٔمٞمؿ طمظٍ  ًمذو إٟمف

مَ  اًمٕمزيز، اُمرأةَ  ُيٓمِعْ  ومل شمٕم٤ممم، هلل يقؾمػ قَمػَّ  وإٟمام  هذا قمغم ؾمٞمده وطمَؼ  اهلل طمَؼ  وىَمدَّ

ـْ  سمف اسمتغم ًمق أُمر وهذا.. يمٚمف  !؟(1)طم٤مًمف شمٙمقن يم٤مٟم٧م يمٞمػ يٕمٚمؿ مل ؾمقاه َُم

 قمـ ومت٤مه٤م شمراود اًمٕمزيز اُمرأة أن اعمديٜم٦م ٟم٤ًمء سمٚمغ عم٤م سمؾ.. ٓ! ذًمؽ؟ قمغم إُمر اىمتٍم هؾ

٤ًٌم، ؿمٖمٗمٝم٤م ىمد ٟمٗمًف  هل٤م يٚمتٛمًـ طمتك قمٚمٞمف اًمًالم يقؾمػ مج٤مل اًمٜم٤ًمء شُمِرَى  أن اعمرأة أرادت طم

                                                            
 .319 ،318صـ اًم٘مٞمؿ، ٓسمـ اعمحٌلم وٟمزه٦م اعمِمت٤مىملم[، ]روو٦م اٟمٔمر( 1)
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 ياٌيوسفٌهذاٌالعصر.. 

 خم حم جم يل ىل مل خلُّ : ًمف ٟمٗمًٝم٤م وسمذهل٤م حمٌتٝم٤م ؿمدة ذم اًمٕمذر
 جي  يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن يم  ىم مم
 [.31: يقؾمػ] َُّّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

طَم٧ْم  قمٚمٞمف اًمًالم سمٞمقؾمػ اًمٜم٤ًمء اٟمٌٝم٤مر ُمدى اًمٕمزيز اُمرأةُ  رأْت  ومٚمام  واقمؽموم٧م هلـ، َسَّ

 يب نبىب مب  زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ُّّٰ: أيدهيـ سملم
 [.32: يقؾمػ]  َّزث رث  يت ىت نت مت زت رت

 ويٚمج٠م سم٤مإليامن، يٕمتّمؿُ  وهق اعمديٜم٦م، ٟم٤ًمء وُمـ اعمرأة ُمـ سمٞمقؾمػ واعمٙمر اًمٙمٞمد واؾمتٛمر

 مل يك ىك مك اكلك  يق ىق يف ىف يث ىث نثُّ: وي٘مقل اًمرمحـ إمم
  [.33: يقؾمػ] َّ رن مم ام يل ىل

 

 

 

 قمٜمؽ ًمٞمٍمف وُمقٓك وظم٤مًم٘مؽ ؾمٞمدك إمم واجل٠م سمْمٕمٗمؽ، واقمؽمف سمرسمؽ، اؾمتٕمّمؿْ 

 .سمٓمـ وُم٤م ُمٜمٝم٤م فمٝمر ُم٤م اًمٗمتـ

٤ًٌم ُمقمم وإهلؽ رسمؽ اختذ.. اًمِم٤مب أظمل  ومٌثف وُمٕمٞمٜم٤م ه٤مدًي٤م.. وويمٞماًل  ٟم٤مًسا.. وطمٌٞم

 واًمًداد اإلقم٤مٟم٦م واؾم٠مًمف وطم٤مضمتؽ، سمْمٕمٗمؽ إًمٞمف واقمؽمف وأطمزاٟمؽ، وأؿمج٤مٟمؽ مهقُمؽ

 ...واًمتقومٞمؼ

 اًمٗمتـ أن سمحج٦م اإليامن راي٦م شُمٜمٙمس أن إي٤مك إي٤مك صمؿ

 إطمٞم٤من يمؾ ذم اإليامن راي٦م ارومع سمؾ قم٤مرُم٦م، واًمِمٝمقات ضم٤مروم٦م،

ظؾقفْْيقشػْاهللْكبلْؾعؾْـامْافدوامْظذْافرمحـْبربؽْواشتعـ»

 .«افسالم
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 اًم٘مذر، ٟمحق حتقم وأن اعمزاسمؾ، ذم شمرقمك أن شم٠مسمك.. طمرة وقمزيٛم٦م مه٦م ًمديؽ واضمٕمؾ

 إـمالق ذم شمِم٤مرك أن وحتت٘مر ؿمٞمًئ٤م، احلرام هذا ُمـ شم٠ميت أن شمًت٘مذر اًمٓم٤مهرة اًمٜم٘مٞم٦م وم٤مًمٜمٗمس

 .احلرام إمم اًمٌٍم

 اعمحرم: هذا قمـ اًمٌٕمد شمٙمٚمػ ذًمؽ سمٕمد شمٕم٤مين صمؿ إًمٞمف، يٜمجذب عم٤م اًمٓمٌع شُمٕمرْض  ٓ( 11

 اعمِم٘م٦م ومتحّمؾ: ُمٖمٚمقب أو اعمٕمّمٞم٦م، ُمـ ومت٘معُ  هم٤مًم٥ٌم  إُم٤م احل٤مًم٦م هذه ذم اًمٓمٌع ٕن

 .واًمٕمٜم٧م

 احلرام هذا أهمِمك أن اًمرضمقًم٦م ُمـ هؾ: هل٤م وىمؾ.. ٟمٗمًؽ واؾم٠مل.. قم٘مٚمؽ أقْمِٛمْؾ ( 12

 وشمذًمٜمل؟ ذًمؽ سمٕمد ًمتًتٕمٌدين اعمرأة، إمم سمٍمي وم٠مـمٚمؼ

 !اعمحرم؟ اًمٜمٔمر ُمـ شمقسمتل سمٕمد إٓ أُمقت ًمـ أٟمٜمل اعمقت ُمٚمؽ ُمـ صًٙم٤م أظمذُت  هؾ -

 اعمرأة؟ ذم اًمٜمتـ ُمقاـمـ إمم أٟمٔمر أًم٧ًم ،!ؾم٠مٟمٔمر؟ رء أي قمغم صمؿ

َٚمطْ  أن اعمٛمٙمـ ُمـ أًمٞمس اًمٗمتٞم٤مِت، ُمـ ومت٤مةٍ  إمم ٟمٔمرت ًمق هؾ صمؿ ًَ  «أملْأوْأختل» قمغم ُي

 !طمرُم٦م؟ هلؿ يدقمك ٓ قمرسمٞمد وم٤مؾمد ؿم٤مب

ـْْ»: اًمداراين ؾمٚمٞمامن أسمق: ي٘مقل.. يّمدىمؽ اهلل اصدق( 13 ْصفقةْتركْدمْاهللَْصَدَقَْْم

 ...«ففُْترـًْفشفقةْؿؾًبوْيعذبْأنْمـْأـرمْواهللْؿؾبف،ْمـْاهللْأذهبفو

 .وُيِٕمٜمْؽ ويًددك صدىمؽ.. احلرام إمم اًمٜمٔمر واهجر شمٕم٤ممم، اهلل وم٤مصدق

ـْ  إنْ  ٟمٕمؿ.. ُمٜمف ظمػًما اهلل قمقوف هلل ؿمٞمًئ٤م شمرك ُمـ أن اقمٚمؿ( 14  قم٤ٌمده قمغم شمٕم٤ممم اهلل ُمٜم٦مِ  ُِم

ـْ  أن  وقمقوف اهلل أسمدًمف صمقاسمف، ذم ورهم٦ٌم شمٕم٤ممم، اهلل ُمـ ظمقوًم٤م اعمحرُم٦م اًمٜمٔمرة شمرك َُم

 .(1) (اًمٕملم احلقر) ذًمؽ ُمـ ظمػًما

                                                            
 اًمِم٤ٌمب إظمقاين مهؿ ٕؾمتح٨م اًمٕملم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة، احلقر أوص٤مف ومٞمٝم٤م مجٕم٧م رؾم٤مًم٦م صٜمٗم٧م( 1)

 .ٟمنمه٤م اهلل َينَّ  - ًمٚمحرام إـمالىمف قمـ واإلقمراض اًمٌٍم، همض قمغم ًمإلىم٤ٌمل
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ْتؼقلْؿد ـْْ: ْأمٌرْْ-ْخوصيْ-مـفـْواجلؿقالتْ-ْظوميْ-ْافػتقوتْظـْافبِكَْْؽُضْْوفؽ

 !افـػس؟ْظذْوصوقْصعى

 يجيب الؼيم وابن.. تسأل أنت

ْوافعوداتْادلفقؾوتْتركْدمْادشؼيْجيدْإكام:ْ»ومٞم٘مقل اًم٘مٞمؿ اسمـ إُم٤مُمٜم٤م ؾم١ماًمؽ قمغم جيٞمٌؽ *

ـْْْادحرموتْظـْؾضاًلْ ـْْْأموْاهلل،ْفغرْترـفوَْم ْْٓؾنكف..ْتعوػْهللْؿؾبفْمـْخمؾًصوْصودًؿوْترـفوَْم

ـَْ..ْوهؾيْأولْإْٓمشؼيْترـفوْدمْجيد ْظذَْصَبـَرْْؾننْْْـوذب،ْأمْترـفوْدمْهقْأصودٌقْ..ْفُقؿتح

 .فذةْإػْحتقفً..ْؿؾقاًلْْادشؼيْتؾؽ

ْبغْشققؿػؽْتعوػْاهللْأنْ-ْافؽريؿْأخلْ-ْظؾؿًْإذا:ْجقابفْفؾسمالَْأِظّدْْوأخًرا(15ْ

ْؾسةْظـْفتسللْثوكقيْمرةًْْافسماُلُْْيعودُْْثؿْـؾفو،ْحقوتؽْدمْأظامفؽْظـْفؾحسوبْيديف

 .افشبوب

 !ستجيبه؟ بؿاذا

 طمٞم٤مشمؽ ذم ُمرطمٚم٦م وأظمٓمرِ  أهؿِ  قمـ ي٠ًمًمؽ قمٜمدُم٤م: وظم٤مًم٘مؽ رسمؽ ؾمٞمتجٞم٥م رء * سم٠مي

 !اًمِم٤ٌمب؟ ُمرطمٚم٦م وهل

 ذم ؿم٤ٌميب أومٜمٞم٧م: ؾمت٘مقل ًمف هؾ ؾمتجٞم٥م، رء سم٠مي ،!ؿم٤ٌمسمؽ؟ أومٜمٞم٧م ومٞمام: شم٠ًمل طمٞمٜمام

 !واًمٖم٤مدي٤مت؟ اًمرائح٤مت عمٕم٤ميم٦ًم اًمٓمرىم٤مت ٟمقايص قمغم اًمقىمقف

 وُمٓم٤مردهتـ، اًمٗمتٞم٤مت إمم اًمٌٍم سم٢مـمالق اعمرطمٚم٦م هذه ذم رب ي٤م متٞمزت ًم٘مد: ؾمت٘مقل أم

 هيدي وم٤مًمّمدق صدق، سمٙمؾ قمٚمٞمف ودمٞم٥م ًمٜمٗمًؽ، شم٠ًمًمف وأن ٓسمد اًم١ًمال هذا شم٠ًمل أن وم٘مٌؾ

 .ملسو هيلع هللا ىلصيمام َصحَّ قمـ رؾمقل اهلل  اجلٜم٦م، إمم هيدي واًمؼم اًمؼم، إمم

ْ:ْادعقـيْظذْؽضْافبكْقيؾافعؿْاحلؾقل:ْثوكًقو

ـْ : حيٗمٔمؽ اهلل اطمٗمظ( 1  قمغم وإقم٤مٟم٦م ًم٘مٚمٌف ىمقة ذًمؽ يم٤من ومرائْمف َوَورمَّ  شمٕم٤ممم اهلل طَمِٗمظَ  وَمَٛم

 اًمذي اًم٘مٚم٥م هذا إمم ؾمٌٞماًل  اًمِمٞمٓم٤منُ  جيدْ  ومال اًمِمٝمقات، قمٜمف ومتت٤ٌمقمد رسمف، ـم٤مقم٦م

 يمذًمؽ اًمِمٞمٓم٤من جيدْ  وٓ واًمِمٌٝم٤مت، سم٤مًمقؾم٤موس ؾمٌٞماًل  جيد ٓ شمٕم٤ممم، اهللُ طَمِٗمظَ 
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 ُمـ ًمف ُم٤مٟمًٕم٤م واًمٓم٤مقم٤مِت  سم٤مًمٕم٤ٌمدات اٟمْم٤ٌمـمف يم٤من إذا اًمِمٝمقات إمم ضَمِره إمم ـمريً٘م٤م

٤ًٌم شمٕم٤ممم هلل طمٗمٔمف ومٙم٤من اًمِمٝمقات، ذم اًمقىمقع  ُمـ ًمديٜمف قمز وضمؾ اهلل حلٗمظ ؾمٌ

 .(1)واًمِمٝمقات اًمِمٌٝم٤مت

 .اًمٗمرج وحتّملم اًمٌٍم همض سم٠ممهٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م اًم٘مٜم٤مقم٦م( 2

 .ويًددك ُيِٕمٜمَْؽ  ظمػًما ٟمٗمًؽ ُمـ اهلل أرِ ( 3

 َصحَّ  ]يمام ُم١مُمـ إٓ اًمقوقء قمغم حي٤مومظ ٓ أٟمف واقمٚمؿ. اًمٌٞم٧م ُمـ اًمٜمزول ىمٌؾ اًمقوقء( 4

 .اهلل[ رؾمقل قمـ

 هق سم٤مًمٚم٤ًمن اًمذيمر وم٢منَّ  ،..اعمٜمزل ُمـ اخلروج ذيمر - ظم٤مص٦م - إذيم٤مر ُمـ اإليمث٤مر( 5

ـُ   هق اجلقارِح  وذيمرُ .. اجلقارح ذيمرُ  وهق أيمؼم ذيمرٍ  إمم اعمٗم٣م وهق اعم١مُمـ، طمّم

 اًمِمقارع ذم - ظم٤مص٦م - اًمذيمر قمغم وم٤مطمرْص  شمٕم٤ممم، اهلل قمّمٞم٤من قمـ آٟمتٝم٤مء

 .رسمؽ ُمٕمٞم٦م ذم شمٙمقن طمتك واًمٓمرىم٤مت

 سمراصمـ ذم اًمقىمقعِ  ُمـ ضمقارطمؽ ؾم٤مئر قمٚمٞمؽ حيٗمظ وأن يثٌتؽ أن اهلل إمم اًمتيع( 6

 .وىمٚمٌؽ قمٞمٜمٞمؽ - ظم٤مص٦م - اعمٕمّمٞم٦م

 اًمِمٞمٓم٤من، ُمع ُمٕمريمتؽ ذم يٜمٍمك أن اهلل شمدقمق وأن سم٤مًمٚمٞمؾ، شم٘مقم أن رسمؽ قم٤مهد( 7

 ؾمٌح٤مٟمف،  واؾم٠مًمف اًمٚمٞمؾ، ُمـ إظمػم اًمثٚم٨م ذم اًمدٟمٞم٤م اًمًامء إمم اهلل شمٜمزل ومرص٦م واٟمتٝمز

 وأن احلرام، قمـ سمٍمك يٖمَض  أن ُمٜمف واـمٚم٥ْم  سمح٤مضمتؽ، - ؾمٌح٤مٟمف - إًمٞمف وَأِهَّ 

ـَ   .احلرام قمـ ومرضمؽ حُيَّمِّ

 ومٕمٚمٞمؽ.. ُمؽمضماًل  آظمر ُمٙم٤من إمم أو قمٛمٚمؽ ُمٙم٤من أو اجل٤مُمٕم٦م إمم ؾمتذه٥م يمٜم٧م إذا( 8

 ذم اًمًػم وم٤مضمتٜم٥ْم  يمذًمؽ سم٤مًمٜم٤مس، اعم٠مهقًم٦م همػم اخل٤مًمٞم٦م واًمٓمرىم٤مت اًمِمقارع ذم سم٤مًمًػم

 ُمدارس يمِمقارع) ؿم٤مسم٤مت ومتٞم٤مت ومٞمٝم٤م يم٤من إذا - ظم٤مص٦م - اعمزدمح٦م اًمِمقارع

                                                            
 (.ث د،)9صـ اًمٕمٔمٞمؿ، قمٌد حمٛمد أؾم٤مُم٦م/شم٠مًمٞمػ د «حيػظؽْاهللْاحػظْرشوفي»ْراجع(1ْ)
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 شمٌٞمح واًميورات ًمٚميورة، إٓ ،(اًمٜم٤ًمئٞم٦م اعمحالت وؿمقارع وإؾمقاق، اًمٗمتٞم٤مت،

 .سَمَ٘مَدره٤م وشُمَ٘مَدرُ  اعمحٔمقرات

٤ًٌم يمٜم٧م إذا أُم٤م -  ومٚمـ أهقم٧م إذا ٕٟمؽ سم٤مإلهاع: وم٠موصٞمؽ: اخل٤مص٦م ؾمٞم٤مرشمؽ رايم

 ومتحٗمظ اعمقاصالت ُمـ ؿمٞمًئ٤م ؾمؽميم٥م يمٜم٧م إذا أُم٤م اعمتؼمضم٤مت، اًمٗمتٞم٤مت رؤي٦م ُمـ شمتٛمٙمـ

، أو ه٤مدوم٦م ُم٤مدة دقمقي٦م اًم٤ًمئؼ ُمـ إقمٓم٤مء ُم٤مٟمع وٓ وخم٤مًمٓمتٝمـ، اًمٜم٤ًمء جم٤مًم٦ًم ُمـ ضمٝمدك

 .ُمققمٔم٦م رىم٤مئ٘مٞم٦م أو ُم٤مدة ىمرآٟمٞم٦م ُمتٛمٞمزة

ـِ ( 9  اًمٓمريؼ، شَمَٕمٓمََّؾ  وم٢مذا اًمٓمريؼ، ذم ؾمػمك أصمٜم٤مء ذم ًمؽ رومٞمً٘م٤م ًمٞمٙمقن ًمٚمجٞم٥م ُمّمحًٗم٤م اىمت

 وم٢من.. اًم٘مرآن ذم اًمٜمٔمر ُمـ وأيمثر شمٕم٤ممم، اهلل يمت٤مب وم٤مومتح ًمالزدطم٤مم، ٟمتٞمج٦م شمقىمػ أو

 ىمراءة ُمـ وم٠ميمثر اًمٌٍم، همض إمم وؾمتدومٕمؽ إيامٟمؽ، ؾمتزيد اًم٘مرآن ذم اًمٜمٔمر يمثرة

، وإٓ ومال أىمؾ ُمـ أن شمًتٛمع ٔي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وومٝمٛمف وشمدسمره وطمٗمٔمف اًم٘مرآن

 .قمؼم اًمقؾم٤مئؾ احلديث٦م، وم٢من ذم هذا اخلػم يمؾ اخلػم ًمؽ

ـْ  ي٤م: اًمٗم٤ًمد وأدوات أُم٤ميمـ قمـ َأقْمِرْض  -11  جي٥م أٟمف اقمٚمؿ اًمٌٍم، همض ذم شمرهم٥م َُم

 اًمتجٛمٕم٤مت أُم٤ميمـ أو اًمٚمٞمٚمٞم٦م، اًمٜمقادي إمم شمذه٥ْم  ومال اًمٗمتٜم٦م، أُم٤ميمـ شمٖمِمك أٓ قمٚمٞمؽ

 ذم اعمتؼمضم٤مت اًمٜم٤ًمء إمم سمٍمك شُمٓمٚمؼ ومال اًمٗمتٜم٦م، أدوات ُمـ وم٤مطمؽمز يمذًمؽ اًمٜم٤ًمئٞم٦م،

 إمم شمٚمتٗم٧م وٓ اإلقمالٟم٤مت، أهمٚمٗم٦م قمغم اعمّمقرة صقرهـ إمم شمٜمٔمر وٓ اًمِمقارع،

اًمتقاصؾ  عواًمدش وُمقاىم اًمتٚمٗم٤مز ذم شمِم٤مهدهـ وٓ واجلرائد، اعمجالت ذم صقرهـ

 .(1)شاإلٟمؽمٟم٧م»آضمتامقمل 

                                                            
 أهمٚمٗم٦م قمغم اعمقضمقدة اًمتّم٤موير أو اًمتٚمٗم٤مز ؿم٤مؿم٤مت قمؼم إضمٜمٌٞم٦م اعمرأة أُمث٤مل إمم اًمرضمؾ ٟمٔمر ضمقاز اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض يرى( 1)

 اإلؾمالُمل، اًمٗم٘مف ذم اًمٕمقرة أطمٙم٤مم يمت٤مسمف ذم إدريس اًمٗمت٤مح قمٌد/د ىم٤مل احلرُم٦م، أظمرون يرى سمٞمٜمام اعمجالت،

 أصح٤مب إًمٞمف ذه٥م ُم٤م ٟمٔمري ذم يرضمح وم٢مٟمف إًمٞمف ذه٤ٌم ُم٤م اعمذهٌلم هذيـ أصح٤مب سمف وضمف ومٞمام اًمٜمٔمر سمٕمد: 448صـ

 ًمّمقرهت٤م ٟمٔمره ذًمؽ طمٙمؿ وذم اعم٤مء، أو اعمرآة ذم قمٜمف إضمٜمٌٞم٦م اعمرأة ُمث٤مل إمم اًمرضمؾ ٟمٔمر طمرُم٦م ُمـ اًمث٤مين اعمذه٥م

 سمف وضمف عم٤م ذًمؽ، وٟمحق اًمّمقرة قمرض وؾم٤مئؾ سم٢مطمدى ومٞمف ُم٤م رؤي٦م يٛمٙمـ ذيط قمغم اعمًجٚم٦م أو اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م

= 
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ـْ  ُم٤م يمؾ ومتجٜم٥م يمذًمؽ -  واًمتل اإلسم٤مطمٞم٦م إومالم ُمِم٤مهدة ومتجٜم٥م.. يثػمك أن ؿم٠مٟمف ُِم

 ؾمامع قمـ وأقمرض اجلٜمًٞم٦م، اعمقاىمع قمغم اًمدظمقل دمٜم٥م يمذًمؽ اإلٟمؽمٟم٧م، ؿمٌٙم٦م قمغم شمٕمرض

، واضمتٜم٥م ُمقاىمع اًمدردؿم٦م، واًمٙمالم -ظم٤مص٦م- يمٚمٞم٥م سم٤مًمٗمٞمديق يًٛمك وُم٤م - قم٤مُم٦م - إهم٤مين

 .(1)شاخل٤مص»اعمحرم قمغم 

____________________________ 
 ُمٜمٝمام أي إمم اًمٜمٔمر ذم يتح٘مؼ إذ صقرهت٤م أو اعمرأة قملم إمم اًمٜمٔمر سملم ومرق وٓ إًمٞمف، ذهٌقا ُم٤م اًمث٤مين اعمذه٥م أصح٤مب

٤ًٌم يم٤من ُم٤م  اعمحرم أن قمغم إول اعمذه٥م ٕصح٤مب دًمٞمؾ وٓ قمٜمف، إضمٜمٌٞم٦م اعمرأة إمم اًمرضمؾ ٟمٔمر اًمِم٤مرع حتريؿ ذم ؾمٌ

 إًمٞمٝم٤م اًمٜمٔمر طمرُم٦م ختّمص ٓ قم٤مُم٦م قمٜمف إضمٜمٌٞم٦م اعمرأة إمم اًمرضمؾ ٟمٔمر طمرُم٦م ذم إدًم٦م سمؾ اعمرأة، قملم إمم اًمٜمٔمر هق

 إن إًمٞمٝم٤م اٟمٔمر قمـ اًمٜمٝمك ؿم٠مٟمف ذم ومػمد اُمرأة قمغم يٜمٔمر أٟمف قمٚمٞمف يّمدق ُمث٤مهل٤م أو اعمرأة صقرة إمم واًمٜم٤مفمر ُمٕمٞمٜم٦م، سمح٤مل

 خمّمص، سمٖمػم ختّمٞمص قمٞمٜمٝم٤م إمم سمٜمٔمره احلرُم٦م إول اعمذه٥م أصح٤مب ختّمٞمص  وم٢من صمؿ وُمـ قمٜمف، أضمٜمٌٞم٦م يم٤مٟم٧م

 اعمًٜمد، حمٛمد وشمرشمٞم٥م مجع اعمرأة، ومت٤موى ذم - اهلل رمحف - سم٤مز اسمـ اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ ىم٤مل هذا وسمٜمحق هـ. أ جيقز ٓ وهق

 .اًمقـمـ دار. ط ،198صـ

ر  ( 1) اعمٚمتزُملم ُمـ اًمتٜم٤مزل قمـ صمقاسم٧م ديٜمٝمؿ وأظمالىمٝمؿ ذم اًمٕم٤ممل آومؽمايض، وًمٞمتؿ اًمٜمّمح وم٢مًمٞمٙمؿ ظمٓمقات  -إظمقاين-ُأطمذِّ

 :اعمتديٜملماًمِمٞم٤مـملم إلوم٤ًمد 

ْ*ْخطقاتْافشقطونْفإليؼوعْبودؾتزمغْظذْافػقسْبقك:

 ( اإلقمج٤مب سم٤مًمّمقرة اًمدقمقي٦م أو اؾمؿ أو شمٕمٚمٞمؼ ؿمخص، وُمـ صمؿ اًمدظمقل قمغم طم٤ًمسمف وشمٗم٘مد حمتقاه.1)

 ( إرؾم٤مل ـمٚم٥م اًمّمداىم٦م سمٜمّٞم٦م )اًمدقمقة إمم اهلل(.2)

 اعمتت٤مًمٞم٦م( قمغم قمدة ُمٜمِمقرات سمٜمٗمس اًمقىم٧م هبدف ًمٗم٧م آٟمت٤ٌمه. ( ووع قمدد ُمـ )اإلقمج٤مسم٤مت3)

 . ظمػًما( )ُم٤م ؿم٤مء اهلل( وٟمحق ذًمؽ( اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم قمدة ُمٜمِمقرات سمدقم٤مء )سم٤مرك اهلل ومٞمؽ( )ضمزاك اهلل4)

 ـ.( إرؾم٤مل أول رؾم٤مًم٦م قمغم اخل٤مص هبدف )اًمتٜمٌٞمف قمغم اخلٓم٠م( ذم ُمٜمِمقر، أو رؾم٤مًم٦م )اـمٛمئٜم٤من( سم٥ًٌم صقرة أو ُمٜمِمقر طمزي5)

ًٓ ذقمٞم٤ًّم( أو )اؾمتِم٤مرة( قمـ ُمِمٙمٚم٦م قم٤مئٚمٞم٦م وٟمحق ذًمؽ.6)  ( اًمرؾم٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م ؾمتٙمقن  )ؾم١ما

 ( شمتقازم سمٕمد ذًمؽ اًمرؾم٤مئؾ اًمققمٔمٞم٦م واًمٜمّم٤مئح، ويٌدأ )احل٥م ذم اهلل( سم٤مًمٔمٝمقر سم٥ًٌم يمثرة آهتامم.7)

ؾمٞمتزوضمؽ( )أؾم٠مل اهلل أن شمٙمقن زوضمتل اعمًت٘مٌٚمٞم٦م ( اخلٓمقة اًمتل شمٚمٞمٝم٤م )اًمتٚمٛمٞمح سم٤محل٥م( سمٓمري٘م٦م ذقمٞم٦م !!! )هٜمٞمًئ٤م عمـ 8)

 سمٛمثؾ صٗم٤مشمؽ( وٟمحق ذًمؽ.

 ( صمؿ شمٌدأ )اًمٖمػمة( قمغم اًمٓمرف أظمر سم٤مًمٔمٝمقر، ويٙمثر اًم١ًمال قمـ ؾم٥ٌم اًمٖمػمة ًمتتؿ اعمّم٤مرطم٦م سم٤محل٥م.9)

 ( يٕمتؼم اًمِمٞمٓم٤من )اًمتٍميح( سمٙمٚمٛم٦م )أطمٌؽ( سمٛمث٤مسم٦م )قم٘مد ؿمٞمٓم٤مين( ًمالؾمتدراج ًمٚمحرام اًمٍميح.11)

 اعمّم٤مرطم٦م سم٤محل٥م شمٌدأ اعمٓم٤مًم٦ٌم )سم٤مًمّمقر( سمحج٦م )اًمٜمٔمرة اًمنمقمٞم٦م !!!(. ( سمٕمد11)

( سمٕمد هذه اخلٓمقة إُم٤م أن يتٖمٛمد اهلل اًمٓمروملم سمرمحتف، ومٞمٌٕمدمه٤م قمـ سمٕمْمٝمام، وإُم٤م أن ي٘مٕم٤م ذم اًمٙم٤ٌمئر، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٗمق 12)

 واًمٕم٤مومٞم٦م.

= 
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 ـمريؼ قمـ اًمٗمتٞم٤مت شمّمقير  إمم يٕمٛمدون ممـ اًمٗم٤مضمريـ اًمٗم٤مؾم٘ملم ؾمٌٞمؾ شمتٌع ومال يمذًمؽ -

 .هـ سمٕمد ذًمؽوًمػماود «ادحؿقلْاجلفوزْـومرا»

 إمم شمًتٛمع وٓ اًمرىمٞم٘م٦م، اًمٜم٤ًمء أصقات إمم شمًتٛمع ومال.. اًمٗمتـ أسمقاب قمٚمٞمؽ أهمٚمؼ يمذًمؽ

 يذيمرك أن اًمِم٤ٌمب ُمـ ٕطمدٍ  شمًٛمح وٓ ٟمٗمًؽ، شمثػم ٓ طمتك وؾمػمهـ اًمٗمتٞم٤مت أطمقال

 .آؾمتٖمٗم٤مر واًمزم سم٤معم٤ميض،

 أو اًمدروس ىم٤مقم٤مت ذم أو اعمدرج، ذم هبـ ختٚمق وٓ اعمتؼمضم٤مت، سم٤مًمٗمتٞم٤مت ختتٚمط ومال يمذًمؽ

.. ذًمؽ إٓ ًمٚميورة اًمنمقمٞم٦م همػم وٓ اًمدروس ؾمٜم٤مشمر ذم وٓ اجل٤مُمٕم٦م، ومٜم٤مء ذم أو ؿمـ،٤ماًمًٙم

 .(1)ُمًتٓمػًما ًذا هذا ذم وم٢من

 اخلٚمقي ضمٝم٤مزك قمغم أو سمٞمتؽ ذم سمؽ شمتّمؾ أن اًمٗمتٞم٤مِت  ُمـ ًمٗمت٤مةٍ  شمًٛمح ومال يمذًمؽ

 .اًمِمٞمٓم٤من أسمقاب ُمـ سم٤مسًم٤م قمٚمٞمؽ شمٗمتح ٓ طمتك ،«ادحؿقل»

حمرم أو  قمغم سمٍمك ي٘مع ٓ طمتك سمٞمتف إمم اًمدظمقل ىمٌؾ وم٤مؾمت٠مذٟمف ًمؽ زُمٞمؾٍ  ًمزي٤مرة ذه٧ٌم إذا

 .(2)اًمٌٍم أضمؾ ُمـ آؾمتئذانُ  ضُمِٕمَؾ  أٟمف واقمٚمؿ اًمٕمقرات، ُمـ قمغم قمقرة

____________________________ 
 :مالحظوت

)أ(  هذه ظمٓمقات ىمد طمّمٚم٧م ُمع قمنمات اإلظمقة وآظمقات، وم٤مطمذر أن شمًػم ومٞمٝم٤م، وم٘مد اٟمتٝم٧م يمثػم ُمـ هذه اخلٓمقات )سمتحٓمؿ 

ىمٚم٥م( أو )ومْمٞمح٦م( أو )ـمالق( سمؾ )واٟمتح٤مر( !!! وىمؾَّ ُمـ يًٚمؿ ُمـ يتٌٕمٝم٤م، وم٤مىمٓمٕمقا ـمريؼ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سمدايتف، وٓ 

 شمت٤ًمهٚمقا.

 ات سملم يمٌػم وصٖمػم، وُمتزوج وأقمذب، وُمٚمتزم وهمػم ُمٚمتزم، وم٤مًمِمٞمٓم٤من يًتٝمدف اجلٛمٞمع.)ب(  ٓ يٜمٌٖمل )اًمتٗمريؼ( ذم هذه اخلٓمق

ئ ٟمٗمز -)ضمـ(  ٓ شم٠مُمٜمل أظمت٤مه ًمِم٤مب شمتقاصكم ُمٕمف وًمق يم٤من )ؿمٞمًخ٤م سمجقف اًمٙمٕم٦ٌم(،  شمريم٧م ُم٤م "ي٘مقل:  ملسو هيلع هللا ىلص، واًمٜمٌل -وُم٤م أسمرِّ

 سمٕمدي ومتٜم٦م أرض قمغم اًمرضم٤مل ُمـ اًمٜم٤ًمء.

 واًمِمٌٝم٤مت اًمتل يثػمه٤م دقم٤مة اًمٕمٚمامٟمٞم٦م واإلسم٤مطمٞم٦م طمقًمف.. «طحؽؿْآختال»( ًمٚمتقؾمع طمقل ُمٕمروم٦م 1)

 هـ.1433اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  -ًمٚمِمٞمخ/ قمٌد اًمٕمزيز اًمٓمريٗمل  «آختالطْحتريرْوتؼريرْوتعؼقى»راضمع رؾم٤مًم٦م 

 .«اإلكسكً»ًمٚمِمٞمخ/ إسمراهٞمؿ اًمًٙمران قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م  «أؿقسيْآختالضقغ»ورؾم٤مًم٦م 

 هب٤م حيؽ ُمدرى اهلل رؾمقل وُمع اهلل، رؾمقل سم٤مب ذم طمجر ذم اـمٚمع رضمؾ أن ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ طمدي٨م ذم يمام وذًمؽ( 2)

رؾمقل اهلل  ىم٤مل صمؿ ،«ظقـقؽْدمْبفْفطعـًْتـظرينْأكؽْأظؾؿْفق»: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رآه ومٚمام رأؾمف

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ. «افبكْؿبؾْمـْاإلذنُْجِعَؾْْإكام»: صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ـْْْافشبوبْمعؼْيو» : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل.. اًمّمٞم٤مم أو اًمزواج( 11 ْافبوءةْمـؽؿْاشتطوعَْم

ـْْْفؾػرج،ْوأحصـْفؾبكْأؽضْؾنكفْؾؾقتزوج، ْففْؾنكفْبوفصقمْؾعؾقفْيستطعْملْوَم

 .(1)«وجوء

 ومٕمالجملسو هيلع هللا ىلص  حمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م ًم٤ًمن قمغم َوَردَ  واًمذي اًمِمٝمقة، هلذه اًمنمقمل اًمٕمالج هق هذا إذن

 .اًمّمقم أو اًمزواج إُم٤م.. اًمِمٝمقة

 اًم٘م٤مؾمٞم٦م؟ اًمٔمروف هذه فمؾ ذم أشمزوج ويمٞمػ: شم٘مقل ىمد

ـْ  أن واقمٚمؿ إًمٞمف، اًمٚمجقء ذم واصدق - ضمالًمف ضَمؾَّ  - سمرسمؽ اؾمتٕمـ: واجلقاب  أراد َُم

 .يقوم٘مف وأن يٕمٞمٜمف أن اهلل قمغم طمً٘م٤م يم٤من ُم٤ٌمح، ؾمٌٞمؾ سمٙمؾ وحتّمٞمٚمٝم٤م ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م وؾمٕمك اًمٕمٗم٦م

 اًمزواج؟ صٕمقسم٤مُت  هل ُم٤م شمدري أٓ: ؾمت٘مقل

: يمت٤مسمف ذم ىم٤مل اًمذي سمرسمؽ شمثؼ أٓ وًمٙمـ ذهٜمؽ، ذم يدور ُم٤م يمؾ أقمرف: اجلقاب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿

 [. 32: اًمٜمقر] ﴾ٿ ٿ 

َؾ  شمٕم٤ممم اهلل أنَّ  شمٕمٚمؿْ  أمل * صمؿ  ذيمرت ُم٤م وي١ميد رُمٞمؽ، ويًدد سمٞمديؽ ي٠مظمذ سم٠من شَمَٙمٗمَّ

ْافعػوف،ْيريدْافـوـح:ْظقهنؿْاهللْظذْحؼْثالٌثْ»: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  أن  هريرة أسمك طمدي٨م

 .(2)«اهللْشبقؾْدمْوافغوزيْإداء،ْيريدْوادؽوتى

 قمروؽ ي٘مٌٚمقن ُمٚمتزُم٦م ُمًٚمٛم٦م أهة شمٕمدم ًمـ اهلل ؿم٤مء وإن قمٚمٞمف، وشمقيمْؾ  سمرسمؽ وَمثِْؼ 

 .قمٚمٞمؽ ويٞمنون سمٞمدك وي٠مظمذون

 ومْمٚمف، ُمـ اهلل يٖمٜمٞمؽ طمتك صمٞم٥ٍم  ُمـ شمتزوج أن - اًمٙمريؿ أظمل - وم٠مٟمّمحؽ دمد مل وم٢من

                                                            
 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 1)

 ذم إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ وطمًٜمف اعمًتدرك ذم واحل٤ميمؿ ُم٤مضم٦م واًمٜم٤ًمئل،واسمـ اًمًٜمـ، ذم واًمؽمُمذي ُمًٜمده، ذم أمحد رواه( 2)

 (.3151) اجل٤مُمع صحٞمح
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ـْ  أنْ  واقمٚمؿ  .اهلل ُيِٕمُٗمفُ  يتٕمٗمْػ  َُم

 طمتك وم٠مقمٓم٤مهؿ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل ؾم٠مًمقا إٟمّم٤مر ُمـ ٟم٤مؾًم٤م أن  اخلدري ؾمٕمٞمد أيب ومٕمـ

ـْْْظـؽؿ،ْأدخرهْؾؾـْخرْمـْظـديْيؽقنْمو»: وم٘م٤مل قمٜمده، ُم٤م َٟمَٗمذَ  ـْْْاهلل،ُْيِعػفْيستعػػْوَم ْوَم

ـْْْاهلل،ُْيْغـِفِْْيستغـك  .(1)..«اهللُْيصزهْيتصزْوَم

دَ  اهلل، رؾمقل وَصَٗمفُ  ٟم٤مومع، ٟم٤مضمٌح  قمالٌج  ومٝمق.. سم٤مًمّمٞم٤مم ومٕمٚمٞمؽ: شمًتٓمع مل وم٢من  قمٚمٞمف وَأيمَّ

 .اًمزواج قمـ قمجز عمـ

ْ  

                                                            
 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 1)
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 ولؽن. أصوم.

 أضمد وٓ اًمتٓمقع، صٞم٤مم ُمـ وُأيمثر رُمْم٤من ؿمٝمر وم٠مصقم اًمّمٞم٤مم، ُمـ أيمثر أٟم٤م: شم٘مقل ىمد

 !!احلرام إمم سمٍمي أـمٚمؼ زًم٧م وُم٤م شمٓم٤مردين، شمزال ٓ اًمِمٝمقة ومٜم٤مر شمٖمػًما،

 أن قمٚمٞمٝمؿ ومٝم١مٓء شمٖمػًما، جيدون ٓ وًمٙمـ يّمقم، اًمِم٤مب ُمـ يمثػًما أن أقمٚمؿ: واجلقاب

 :سمّمدق ومٞم٠ًمًمقا أٟمٗمًٝمؿ يتٝمٛمقا

 ورؾمقًمف؟ اهلل حي٥ُم  يمام صٛمٜم٤م هؾ -

 أواُمره؟ إيث٤مر شمٕم٤ممم اهلل طم٥م داظمٚمٜم٤م ُي٘مقمُ  اًمذي أديٜم٤م هؾ -

 اًمّمٞم٤مم؟ ُمـ اعمراد طم٘م٘مٜم٤م هؾ -

ْوجـيْادتؼغ،ْجلومْهق»: -شمٕم٤ممم اهلل رمحف- اًم٘مٞمؿ اسمـ ي٘مقل يمام.. اًمّمٞم٤مم إن: اًمِم٤مب أظمل

 .«ادقؾؼغْإبرارْوريوضْادحوربغ،

 أضمؾ ُمـ وذاسمف وـمٕم٤مُمف، ؿمٝمقشمف، يؽمك وإٟمام ؿمٞمًئ٤م يٗمٕمُؾ  ٓ اًمّم٤مئؿَ  أن.. اًمّمٞم٤مم وطم٘مٞم٘م٦م

 .ُمٕمٌقده

 أن إصؾ إنَّ  وُمرو٤مشمف، اهلل عمح٦ٌم إيث٤مًرا وشمٚمذاذاهت٤م اًمٜمٗمس، حمٌقسم٤مت شمرك :إذن ومٝمق* 

 ُمـ وأقمغم أؿمٛمؾ   اًمّمٞم٤ممِ  طم٘مٞم٘م٦مُ  وإٟمام ومح٥ًم، واًمنماِب  اًمٓمٕم٤ممِ  قمـ صقًُم٤م ًمٞمس اًمّمقم

 .(1)ذًمؽ

ومرغ ُمـ شمٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم واًمنماب أُمًؽ سمٌٓمٜمف يتٚمقى ُمـ اًمِمٌع، ويؽمٟمح ُمـ إمل،  وم٢مذا

.. شمراه ُمتٙم٤مؾماًل قمـ اًمّمٚمقات، ُمتخٚمًٗم٤م قمـ اجلامقم٤مت، سمٞمٜمام ٓ شمراه يمذًمؽ .وهٙمذا ذم يمؾ يقم

 ذم ومٕمؾ اعمٜمٙمرات، ومٝمق ٓ يٙمػَّ قمـ اعمحرُم٤مت، وٓ يؽمك ؾمٌٞماًل ُمـ ـمرق ؾمٌؾ اًمٖمقاي٤مت شمراه

 وإٟمام ،..يمال.. يمال اًمٜمٝم٤مر ذم وم٤مشمؽ ُم٤م شمٕمقض اإلومٓم٤مر قمٜمد صمؿ شمّمقم أن ىمْمٞمتٜم٤م ًمٞم٧ًم إذن

                                                            
.. .حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخلم ،(29، 28ص/2)اًمٕم٤ٌمد( ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م  ظمػم هدى ذم اعمٕم٤مد )زاد ذًمؽ ذم راضمع( 1)

 .إرٟم٤مؤوط، وقمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط ط. ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦مؿمٕمٞم٥م 
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 !طم٘مٞم٘م٦م؟ ص٤مئاًم  شُمَٕمد   ومال.. ذًمؽ شمٗمٕمؾ مل وم٢من اًمٗمرج، ؿمٝمقة ًمتٜمْمٌط اًمٌٓمـ ؿمٝمقة وٌط اعم٘مّمقد

 ومٛمٕمٔمٛمٝمؿ رُمْم٤من، ذم اًمّم٤مئؿ اًمِم٤ٌمب أيمثر إمم اٟمٔمر.. يمالُمل صدق ُمـ شمت٠ميمد وطمتك

 ذم شمراه اعمقسم٘م٤مت، واىمؽمف اًمًٞمئ٤مت، اضمؽمح ىمد شمراه ًمٙمـ ص٤مئؿ، أٟمف يزقمؿ إؾمػ وًمِمديد

ًٓ  رىمقًدا رُمْم٤من هن٤مر نَ  ُم٤م وم٢مذا اًمٓم٤مقم٤مت، قمـ يمًق  ضمقاز ُمٕمٚمٜم٤ًم اعمٖمرب ُم١مذنُ  قمٚمٞمف َأذَّ

 ىم٤مئاًم  طمقهل٤م شمراه اعمخّمقص٦م، اعمقصقوم٦م واعمآيمؾ اعمّمٗمقوم٦م، اعمقائد إمم ينع رأيتف.. اإلومٓم٤مر

ٜم٤من، سم٠مؾمٜم٤من اجلقع ُمـ ًمٌٓمٜمف يث٠مر يم٠مٟمف وؾم٤مضمًدا، رايمًٕم٤م وىم٤مقمًدا، ًِّ  .يم٤مٕؿمٓم٤من وأي٤مد يم٤مًم

 إمل، ُمـ ويؽمٟمح اًمِمٌع، ُمـ يتٚمقى سمٌٓمٜمف أُمًؽ واًمنماب اًمٓمٕم٤مم شمٜم٤مول ُمـ ومرغ وم٢مذا

 ذم يمذًمؽ شمراه ٓ سمٞمٜمام اجلامقم٤مت، قمـ ُمتخٚمًٗم٤م اًمّمٚمقات، قمـ ُمتٙم٤مؾماًل  شمراه.. يقم يمؾ وهٙمذا

 شمراه اًمٖمقاي٤مت، ؾمٌؾ ـمرق ُمـ ؾمٌٞماًل  يؽمك وٓ اعمحرُم٤مت، قمـ يٙمػ ٓ ومٝمق اعمٜمٙمرات، ومٕمؾ

 ُمتّمٚم٦م ُمًٚمًالت ذم واعم٤مضمٜم٤مت، اعم٤مضمٜملم صقر شمٕمرض اًمتل اًم٘مٜمقات، سمٛمِم٤مهدة ُمًتٛمتًٕم٤م

 .ًمٚمرذيٚم٦م ومٞمٝم٤م اًمًٞم٤مدة وشمٙمقن اًمٗمْمٞمٚم٦م، ٟمػماهن٤م حت٧م شمرزح احلٚم٘م٤مت،

 ..وهٙمذا

 اجلقع قمـ صٞم٤مم أٟمف أم اًمّمٞم٤مم؟ هذا ُمثؾ ي١مصمر هؾ.. ذيمرت ُم٤م يمؾ سمٕمد.. قمٚمٞمؽ وم٤ٌمهلل

  وم٘مط؟ واًمٕمٓمش

ْؽوبً؟ْأمْادعدةْمعْـؾفوْاجلقارحْصومًْهؾْ-

٤ًٌم شم٠مصمػًما اًمّمحٞمح ًمٚمّمقم أن واقمٚمؿ.. ورؾمقًمف اهلل حي٥م يمام - صؿ: اًمِم٤مب أظمل  ذم قمجٞم

 ويٕمٞمد صحتٝم٤م واجلقارح اًم٘مٚم٥م قمغم حيٗمظُ  وم٤مًمّمقمُ  اًم٤ٌمـمٜم٦م، واًم٘مقى اًمٔم٤مهرة اجلقارح طمٗمظ

 .اًمت٘مقى قمغم اًمٕمقنِ  أيمؼمِ  ُمـ ومٝمق اًمِمٝمقات، أيدي ُمٜمٝم٤م اؾمتٚمٌتف ُم٤م هل٤م

 :سم٤مٔيت ومٕمٚمٞمؽ اًمّمٞم٤مم ي١مصمر طمتك

   .صدق سمٙمؾ شمٕم٤ممم سم٤مهلل آؾمتٕم٤مٟم٦م -1

 .اًمّمٞم٤مم أصمٜم٤مء ذم اًمّم٤مدق اًمٕمزم -2

 اًمّمٞم٤مم وم٘مف شمٕمٚمؿ يمذًمؽ ًمٚمٕم٤ٌمد، شمنميٕمف ُمـ اًمنمقمٞم٦م واعم٘م٤مصد اًمّمٞم٤مم، طم٘مٞم٘م٦م ُمٕمروم٦م -3
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 .وأطمٙم٤مُمف

 ٕقمٞمش، إيمؾ أشمٜم٤مول إين ؿمٕم٤مرك واضمٕمؾ صٚمٌؽ، ًمت٘مٞمؿ صٖمػمة ًم٘مٞمامت شمٙمٗمٞمؽ -4

 ..ٔيمؾ أقمٞمش وًم٧ًم

 .سمٛمٙمروه٤مشمف شمتٝم٤مونْ  وٓ اًمّمٞم٤مم ُمٌٓمالِت  دمٜم٥ْم  -5

٥َم  أن احلٙمٛم٦م ُمـ ًمٞمس: أٟمف دوًُم٤م ٟمٗمًؽ ذيمر -6 ًِ  اجل٤مُمٕم٦م ذم أوٞمٕمف صمؿ قمٔمٞماًم، أضمًرا أيْم

 .وىمْم٤مء ُمٕمٔمؿ اًمقىم٧م ذم اعم٤ٌمري٤مت اًمٗمتٞم٤مت ُمع اًمقىمقف ذم: ُمثاًل 

ًٓ  اقمٛمؾ -7  ُمـ سمٜمقع ٟمٗمًؽ وم٠مًمزم اًمٗمتٞم٤مت ُمـ ومت٤مة إمم َٟمَٔمَرَت  وم٢مذا: ًمٚمٛمح٤مؾم٦ٌم ضمدو

 .ًمٜمٗمًؽ ُمٜمؽ شمرسمٞم٦م اًمٕم٘مقسم٤مت أٟمقاع

 - سم٤مهلل قمٞم٤مًذا - اًمزٟم٤م اٟمتِم٤مر: ذًمؽ وُمـ احلرام إمم اًمٌٍم إـمالق ٟمت٤مئ٩م ظمٓمر قمـ اىمرأ -8

 وهمػم.. اعمحرُم٦م اًمني٦م واًمٕم٤مدة واًمًح٤مق، وُمت٤مسمٕم٦م اعمقاىمع اإلسم٤مطمٞم٦م وومِمق اًمٚمقاط

 .اعمحرُم٦م اًمٗمقاطمش ُمـ هذا

 أن ؿَمؽَّ  ٓ: إُمقر سمٛمٕم٤مزم وآؿمتٖم٤مل وىمتؽ سمٕمامرة ٟمٗمًؽ قمـ اًمرديئ٦م اخلقاـمر ادومع -9

 اؾمؽمضم٤مع قمغم يٕمٛمؾ وم٤مًمٕم٘مؾ اًمًقء، ٟم٤مسمت٦م ومٞمف شمٜم٧ٌم أن ٓسمد واًمٕم٘مكم اًم٘مٚمٌل اًمٗمراغ

٤ًٌم يٙمقن مم٤م - سمٍمه يٓمٚمؼ اًمذي - اإلٟم٤ًمن يراه٤م اًمتل اًمٞمقُمٞم٦م ًمٚمٛمِم٤مهد اًمذايمرة  ؾمٌ

 عم٤م اخلٞم٤مًمٞم٦م سم٤مٕطمالم اًمقاىمٕمٞم٦م اعمِم٤مهد شمٚمؽ اؾمتٙمامل ُمٝمٛمتٝم٤م واًمتل اًمرديئ٦م، ًمٚمخقاـمر

 .واىمٕمًٞم٤م قمٚمٞمف ي٘مدر مل

 ٓ ًمٚمٗمراغ يمثػمة أوىم٤مشًم٤م يٛمٚمؽ اًمذي اًمْمٕمٞمُػ  وم٤مإلٟم٤ًمنُ  إذن

ـْ  إٓ اًمدٟمٞم٤م يرى  ًمف ُيْمخؿُ  اًمِمٞمٓم٤منُ  وئمؾ ؿمٝمقشمف، ظماللِ  ُِم

 .احلٞم٤مة ذم ُمٝمٛمتف قمـ هب٤م يِمٖمٚمف طمتك ىمٞمٛمتٝم٤م

 واإلي٘م٤مع.. شمٚمؽ أو اًمٗمت٤مة هبذه وآهتامم ؿمٝمقشمف، ىمْم٤مءَ  إٓ ًمف َهؿَّ  ٓ اًمذي اًمِم٤مُب  هذا -

  ٟمٗمًف ؿَمَٖمَؾ  هؾ.. هبـ
ٍ
 !ٟم٤مومع؟ سمٌمء
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 !إرث ُمـ أذومف وُم٤م! ؟ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  وري٨ُم  أٟمف اًمِم٤مُب  هذا قَمِٚمؿَ  هؾ -

 !ىمدره٤م؟ ُمـ إقمداء واٟمت٘م٤مص أطمقاهل٤م وشمدهقر طمقًمف ُمـ إُم٦م طم٤مل أدرك هؾ -

اًمقـمر هق اًمِم٤مهمؾ  ء٤مىمْماًمٙمؼمى، وأن  ىمْمٞمتف هق اجلٜمس أن يٕمت٘مد يزاُل  ٓ أٟمف أم -

 !إيمؼم؟

 سم٢مصالح قم٘مٞمدشمؽ، سمتّمحٞمح اًمنمقمل، اًمٕمٚمؿ ]يمٓمٚم٥م.. إُمقر سمٛمٕم٤مزم ٟمٗمًؽ وم٤مؿمٖمؾ

 واًمًٕمل اًمٚمٞمؾ، يم٘مٞم٤مم اًمٕم٤ٌمدات ذم سم٤مٓضمتٝم٤مد اجلٜم٦م، إمم اًمٜم٤مس وىمٞم٤مدة اهلل إمم سم٤مًمدقمقة قم٤ٌمدشمؽ،

 وزي٤مرة اعمًٚمٛملم، ظمدُم٦م ذم واًمًٕمل اًمٕمٚمؿ، أهؾ جم٤مًمس إمم اًمِم٤ٌمب ودقمقة اعم٤ًمضمد، إمم

 اًمٚمٖم٤مت ودراؾم٦م واعمًٚمٛملم، اإلؾمالم ٟمٍمة سمٜمٞم٦م واًمتٗمقق واعمذايمرة واعم٘م٤مسمر، اعمًتِمٗمٞم٤مت

 .اًمري٤مو٦م ومم٤مرؾم٦م صٜمٕم٦م، أو طمروم٦م شمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومٕم٦م، اخل٤مص٦م سم٤معمٕم٤مهد سم٤مًٓمتح٤مق اعمختٚمٗم٦م،

ْتؼقلْؿد ْْؾننْْ: ًْ ْافػتقوتْمـْؾتوةْإػْوكظرُتْْؿؾبلْدمْاإليامنَْوَرّقْْ،نػسيَْضْعَػ

 !أؾعؾ؟ْموذا..ْادتزجوت

 ومٞمج٥م واًمزٓت، سم٤معمٕم٤ميص ويٜم٘مص سم٤مًمٓم٤مقم٤مت يزيد ويٜم٘مص يزيد اإليامن أن اقمٚمؿ: اءً اسمتد

 .ىمٚمٌؽ ذم اإليامن جُيدد أن اهلل ؾم١مال ُمـ اإليمث٤مر ُمع ىمٚمٌؽ، ذم اإليامن شمتٕمٝمدْ  أن قمٚمٞمؽ

 اعمٕمّمٞم٦م، هبذه دمٝمر أٓ وم٠موصٞمؽ اًمٗمتٞم٤مت ُمـ ومت٤مةٍ  إمم وٕمٗم٧م ومٜمٔمرت أٟمؽ ومرض وقمغم

ٌْع ومال يمذًمؽ  .سم٤مًمٜمٔمرة اًمٜمٔمرة شُمت

ـْ  وَم٢منَّ .. آؾمتٖمٗم٤مر اًمزم صمؿ ـْ  ًمف اهللُ ضَمَٕمَؾ  آؾمتٖمٗم٤مر َأيَمَثرِ  َُم ـْ  ومرضًم٤م، هؿٍ  يمؾِ  ُِم  يمؾِ  وُِم

 .خمرضًم٤م وٞمؼ

 وإن ي٧ًٌم، إًمٞمٝم٤م يٚمتٗم٧م مل وم٢مذا إرض، ذم شمٚم٘مك احل٦ٌم ُمثؾ اًمٜمٔمرة: «افؼقؿْابـ» ي٘مقل -

 .سمٛمثٚمٝم٤م حل٘م٧م إذا اًمٜمٔمرة، ويمذًمؽ ٟمٌت٧م، ؾُم٘مٞم٧م

ؾ سم٤مًمتقسم٦م، وم٤ٌمدر ىمدُمؽ وزًم٧م أذٟم٧ٌم وم٢من  اًمتقاسملم، آصم٤مر واىمتػ شمت٠مظمر وٓ وؾم٤مرع وقَمجِّ

 .إواسملم ُم٤ًمًمؽ واؾمٚمؽ
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 سمٕمٌدٍ  أراد إذا اهلل أن واقمٚمؿ اًمِمٞمٓم٤من، يٖمرٟمؽ وٓ ،..«أتقبْشقف».. واًمتًقيػ وإي٤مك

 اًمًالُم٦م اهلل ٟم٠ًمل - آؾمتدراج هق وهذا ووم٤ًمًدا ويمؼًما سمٓمًرا ومٞمزداد حي٥م ُم٤م يٕمٓمٞمف وم٢مٟمف ؾمقًءا

 .-واًمٕم٤مومٞم٦م

 قمٚمٞمؽ، ُمٓمٚمعٌ  رسمؽ أن واقمٚمؿ ـمري٘مؽ، ذم ؾم٤مئرٌ  وأٟم٧م - اًمِم٤مب أظمل - رسمؽ ومراىم٥م

 .قمٚمٞمؽ اًمٜم٤مفمريـ أهقنَ  شمٕم٤ممم اهلل دمٕمْؾ  وٓ إًمٞمؽ، ٟم٤مفمرٌ 

 اخلٚمُؼ  وهذا اًمرومٞمع، إدِب  هبذا اًمت٠مدب قمغم واطمرْص 

٤ًٌم شمٙمقن طمتك اًمٕمٔمٞمؿ، ٤ًٌم ًمٜمٌٞمؽ، ُمتًٌٕم٤م رسمؽ، ُمـ ىمري  ُم٠مًمقوًم٤م طمٌٞم

 سمًٍما يرزىمٜم٤م أن أؾم٠مل واهلل.. وقمِمػمشمؽ وإظمقاٟمؽ ٕهٚمؽ

 .قمٗمٞمًٗم٤م وومرضًم٤م همْمٞمًْم٤م
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ْ«:أؾشقاْافسالمْبقـؽؿ:ْ»افطريؼْآدابْمـْ-2

 اًمؽماسمط ُمـ ُمزيًدا يثٛمر سمحٞم٨م اإلؾمالم أسمٜم٤مء سملم ًمٚمتٕم٤مُمؾ حمٙماًم  ٟمٔم٤مًُم٤م احلٜمٞمػ ديٜمٜم٤م ووع

 شمزيد إظمالىمٞم٦م واًمتل إٟمٔمٛم٦م هذه مجٚم٦م وُمـ واطمًدا، ٟمًٞمًج٤م اإلؾمالم أهؾ وجيٕمؾ واًمتآًمػ،

 .ورده( اًمًالم )إًم٘م٤مء سمٞمٜمٝمؿ ُمـ واًمِمت٤مت اًمٗمرىم٦م وشم٘مٛمع اعمًٚمٛملم سملم واعمقدة إًمٗم٦م ُمـ

 اهلل: شم٘مديره ؾمٌح٤مٟمف، ًمف اؾمؿ اًمًالم وم٢من سمف، واًمتحّمـ سم٤مهلل، اًمتٕمقذ: ُمٕمٜم٤مه واًمًالم

 .(1)واًمٚمٓمػ واعمٕمقٟم٦م، سم٤محلٗمظ، أي «معؽْاهلل»: ي٘م٤مل يمام ويمٗمٞمؾ، طمٗمٞمظ قمٚمٞمؽ

ْـْْمِْْؿٌْاْشْْالمُْافّسْ»: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  أن ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم َصحَّ  ُم٤م ذيمرٟم٤م ُم٤م * وي١ميد

ْؿ،فِْقْْؾَْظََْْؾَسّؾؿَْْ،مٍْقْْؼَْبَِْْمّرْْذاإِْْؿَْؾِْْسْادَُْْؾُْجْافّرْْنّْنِْؾَْْؿ،ؽُْـَْقْْبَْْقهُُْشْؾْْلَْؾَْْ،ضِْرْْإَْْدِمْْاهللِْيِْػَِْصْوَْْ،اهللِْامءِْْشْأَْ

ـْْْفِْقْْؾَْظََْْردّْْف،قْْؾَْظَْْوادْ رُْيَْْملَْْنْْنِْؾَْْ،المَْافّسْْؿوهُْيّْإِْْهِْرِْـِْْذْتَْبِْْيٍَْجْرَْدَُْْؾْْضْؾَْْؿفِْقْْؾَْظَْْفُْفَْْـونَْ ْؿْْفُْـْْمِْْْرٌَْخْْقَْهَُْْم

 .(2)«ُىْقَْضْْأَْوَْ

 واخلٞم٤مٟم٦م اًمٖمدر، ُمـ اًمت٤مم وإُم٤من ،«َؽْفَْْيٌْمَْالزِْمُْْاهللِْيُْمَْاَلَْشْ» أي اًمًالُم٦م: ُمٕمٜم٤مه وىمٞمؾ

 ..واًمٖمش

ْدوذا؟..ْافسالمْإؾشوء

 :ذًمؽ وُمـ.. وومقائد ومْم٤مئؾ قمدة ذًمؽ ذم ٕن.. اًمًالم ٟمٗمٌم

 ًمإلٟم٤ًمن اًمًٕم٤مدة هم٤مي٦م اهلل أواُمر اُمتث٤مل وذم :ؾمٌح٤مٟمف اهلل ُٕمر اُمتث٤مل اًمًالم إومِم٤مء أن -1

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿: ضمالًمف ضمال ريب ىم٤مل وُمٕم٤مده، ُمٕم٤مؿمف ذم

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

                                                            
 .ط. اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل (3) ه٤مُمش رىمؿ ،126صـ ًمٚمِمٞمخ إًم٤ٌمين، اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، صالة صٗم٦م: راضمع( 1)

 ،(3697) اجل٤مُمع صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وصححف اًمِمٕم٥م، ذم واًمٌٞمٝم٘مل اعمًٜمد، ذم واًمٌزار اًمٙمٌػم، ذم اًمٓمؼماين رواه( 2)

 (.1894) اًمّمحٞمح٦م وذم
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 [.27: اًمٜمقر] ﴾حئ مئ

 يدومع مم٤م وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل أؾمامء ُمـ ٓؾمؿ ًراـوٟمِم إفمٝم٤مًرا اًمًالم إومِم٤مء ذم ٕن -2

 طمٞم٤مهتؿ ذم اعم٤ٌمرك آؾمؿ هذا حت٘مٞمؼ قمغم اًمٕمٛمؾ إمم اًمٜم٘مٞم٦م اًمت٘مٞم٦م اًم٘مٚمقب أصح٤مب

 .وُمٕم٤مؿمٝمؿ

 ڤ قم٤مزب سمـ اًمؼماء طمدي٨م ذم يمام. .ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م ًمًٜم٦م إطمٞم٤مءٌ  اًمًالم إومِم٤مء ٕن -3

ْاجلـوئز،ْواتبوعْادريض،ْبعقودةْأمركوْشبع:ْظـْوهنوكوْبسبعملسو هيلع هللا ىلصْافـبلْْأمركو»: ىم٤مل

ْوإجوبيْافسالم،ْوإؾشوءْادظؾقم،ْوككْافؼسؿ،ْوإبرارْافعوضس،ْوتشؿقً

 .(1)...........«افداظل

ْوْٓتممـقا،ْحتكْاجلـيْتدخؾقآْ» : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل  هريرة أيب وقمـ -

 .(2)«بقـؽؿْافسالمْأؾشقاْحتوببتؿْؾعؾتؿقهْإذاْيشءْظذْأدفؽؿْأْٓحتوبقاْحتكْتممـقا

 شم٤ٌمرك - اهلل ىم٤مل: اعمت٘ملم اهلل وأوًمٞم٤مء اعم٘مرسملم، اعمالئٙم٦م صٗم٤مت ُمـ اًمًالم إومِم٤مء ٕن -4

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿: - وشمٕم٤ممم

 [.24 ،25: اًمذاري٤مت] ﴾ې ې ى ى ائ

 اًمِمحٜم٤مء وزوال سمٞمٜمٝمؿ، اعمح٦ٌم رـوٟمِم اعمًٚمٛملم، سملم اًمتآًمػ أؾم٤ٌمب ُمـ ٕٟمف -5

 .اًم٘مٚمقب ُمـ يمثػم ًمٗمتح - اًمٜمتٞمج٦م ُم١ميمد - ُمٗمت٤مح ومٝمق ىمٚمقهبؿ، قمـ واًمت٤ٌمهمض

ْاشتجالبْومػتوحْافتآفػ،ْأشبوبْأولْوافسالم»: -اهلل رمحف- اًمٜمقوي اإلُم٤مم ي٘مقل

ـُْْإؾشوئفْودمْادقدة، ْهلؿْادؿقزْصعورهؿْوإطفورْفبعض،ْبعضفؿْادسؾؿغْأفػيْتؽؿ

ْوإظظومْافتقاضع،ْوفزومْافـػس،ْريوضيْمـْؾقفْموْمعْادؾؾ،ْأهؾْمـْؽرهؿْمـ

                                                            
 (.2166) وُمًٚمؿ ،(5175) اًمٌخ٤مري رواه( 1)

 (.93) ُمًٚمؿ رواه( 2)
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ْ.(1)ادسؾؿغْحرموت

ْمـْثالث:»ؿولْْيورسْبـَْظاّمرْؾعـْاإليامن،ْهبوْيستؽؿؾْافتلْإمقرْمـْأكفْ-6

ْاإليامنْمجعْؾؼدْمجعفـ ْمـْواإلكػوقْفؾعومل،ْافسالمْوبذلْكػسؽ،ْمـْاإلكصوف:

 .(2)«اإلؿتور

ـْ  ،قمٚمٞمف واعمًٚمؿ اعمًٚمؿ قمغم اًمؼميم٦مِ  طمّمقلِ  أؾم٤ٌمب ُمـ ٕٟمف -7  زم ىم٤مل: ىم٤مل  أٟمس وَمَٕم

ْؿ،ْأهؾؽْظذْدخؾًْإذاْبـل،ْيو» : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ْأهؾْوظذْظؾقؽ،ْبرـيْيؽـَْؾَسؾ 

 .(3)«بقتؽ

ـْ  ،اهلل ىم٤مشمٚمٝمؿ - ًمٚمٞمٝمقد إهم٤مفم٦م ومٞمف ٕن -8 ْمو»: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل قمـ ڤ قم٤مئِم٦م وَمَٕم

 .(4)«وافتلمغْافسالمْظذْحسدتؽؿْموْيشٍء،ْظذْافقفقدْحسدتؽؿ

 ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل  ؾمالم سمـ اهلل قمٌد يقؾمػ أيب ومٕمـ ،اجلٜم٤من دظمقل أؾم٤ٌمب ُمـ أٟمف -9

ْوصؾقاْافطعوم،ْوأضعؿقاْافسالم،ْأؾشقاْافـوس،ْأهيوْيو»: ي٘مقلملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل

 .(5)«بسالمْاجلـيْتدخؾقاْكقوم،ْوافـوسْبوفؾقؾْوصؾقاْإرحوم،

 !!ؾؼفْافسالمْوإلؾشوء

 وطمؼ ُم١ميمدة، ؾمٜم٦م اًمًالم إومِم٤مء أن - اًمٙمريؿ أظمل - قمٚمٞمؽ خيٗمك ٓ: اًمًالم طمٙمؿ* 

                                                            
 .احلدي٨م. ط ،(11/342) ُمًٚمؿ، صحٞمح ذح( 1)

 .اًمًالم إومِم٤مء سم٤مب اإليامن، يمت٤مب ذم اًمٌخ٤مري رواه( 2)

اًمِمٞمخ  ووٕمٗمف همري٥م، وومٞمف: قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من وهق وٕمٞمػ، طمًـ طمدي٨م: وىم٤مل( 2698) اًمؽمُمذي رواه( 3)

 (.2698طمدي٨م ) اًمؽمُمذي، ذم وٕمٞمػ ؾمٜمـ إًم٤ٌمين

 (.5613) اجل٤مُمع صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وصححف ،(856) ُم٤مضمف اسمـ رواه( 4)

 اًمًٚمًٚم٦م وذم( 7865) اجل٤مُمع صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وصححف ،(3692) ُم٤مضم٦م واسمـ( 2688) اًمؽمُمذي رواه( 5)

 (.2688)ح اًمؽمُمذي ؾمٜمـ وصحٞمح ،(569) اًمّمحٞمح٦م
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ـْ  اعمًٚمؿ، أظمٞمف قمغم اعمًٚمؿ طم٘مقق ُمـ ْحُؼْ» : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل  هريرة أيب وَمَٕم

ْْادسؾؿِْْظذْادسؾؿ ًٌ ْفف،ْؾوكصحْاشتـصحؽْوإذاْؾلجبف،ْدظوكْوإذاْظؾقف،َْؾَسؾ ؿْفؼقتفْإذا:ْش

 ًمؽ ُيًتح٥ُم  هذا ٕضمؾ ،(1)«ؾوتبعفْموتْوإذاَْؾُعْده،َْمَرَضْْوإذاْؾشؿتف،ْاهللْؾحؿدْظطسْوإَذا

ـْْْبوهللْافـوسْأوػْإنّْ» : ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف سم٤مًمًالم إظمقاٟمؽ شمٌدأ أن  .(2)«بوفسالمْبدأهؿَْم

ه وم٢من ُمًتح٦ٌم، ؾمٜم٦م سم٤مًمًالم اًمٌدء يم٤من وإذا: اًمًالم رد*  .. اًم٤ًمُمع طمؼ ذم قملم ومرض ردَّ

 ،[86: اًمٜم٤ًمء] ﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمٕمٛمقم وذًمؽ

 يم٤من وإن - ُمٜمٝمؿ واطمدٌ  رده وإن يمٗم٤مي٦م، ومرض طم٘مٝمؿ ذم اًمًالم وَمَرد   مج٤مقم٦م، ذم اعمًٚمِّؿ يم٤من وم٢من

ه شمريمقا وإن اًم٤ٌمىملم، قمـ احلرج ؾَمَ٘مطَ  - مجٞمًٕم٤م يردوا أن إومْمؾ ٧ٌََم  عم٤م اإلصمؿ، حل٘مٝمؿ يمٚمٝمؿ ردَّ  صَم

ـْ  ْظـْوجيزئْأحدهؿُْيسَؾؿْأنْمرواْإذاْاجلامظيْظـْجُيزئ»: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  قمـ  قَمكَمِّ  قَم

 رد أن قمغم شمدلْ﴾ی جئ حئ ﴿ْافذـرْأكػيْوأييْ،(3)«أحدهؿْيردْأنْاجلؾقس

ـْ  ُمًتح٦ٌم، ؾمٜم٦م واًمزي٤مدة واضم٥م، سمٛمثٚمٝم٤م اًمتحٞم٦م ٌْفُ  «ظؾقؽؿْافسالم»: وم٘م٤مل قمٚمٞمؽ ؾَمٚمَّؿَ  وَمَٛم  وَم٠َمضِم

: اًم٘مٞمؿ اسمـ ي٘مقل.. أومْمؾ ومٝمق واًمؼميم٦م اًمرمح٦م ِزَدْت  وإِنْ  ،«افسالمْوظؾقؽؿ»: وَمُ٘مْؾ  ؾمالُمف سمٛمثؾِ 

ْثالثيٌْْافسالمِْْردُْْمؼوموُتْ» ْؾوفػضؾْطؾؿ،ْومؼومْظدل،ْومؼومْافػضؾ،ْمؼوم: ْظؾقفْتردْأن:

ْوافعدلْحتقتف،ْمـْأحسـْافسالم ْوافظؾؿْكظرهو،ْظؾقفْتردْأن: ْوتـؼصف،ْحؼفْتبخسفْأن:

ْ.(4)افؾػظغْأـؿؾْفؾرادْؾوختر

ْواحدة،ْدؾعيًْْافقؿًْكػسْدمْأخرْظذْمـؽامْـٌؾَْْؾَسّؾؿَْْإخقاكؽْمـْأًخوْؿوبؾًْوإذا

                                                            
 (.2162) ُمًٚمؿ رواه( 1)

 (.4646) اعمّم٤مسمٞمح وُمِمٙم٤مة ،(4328) داود أيب صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وصححف ،(5197) داود أسمق رواه( 2)

 واإلرواء( 1412 ،1148) اًمّمحٞمح٦م وذم( 8123) اجل٤مُمع صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وصححف ،(5211) داود أسمق روه( 3)

(778.) 

 (.2/383) اًم٘مٞمؿ، ٓسمـ اًمٗمقائد، سمدائع راضمع( 4)
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ْويشسطْهذاْصوحبف،ْظذْيردَْْأنْمـؽامْـؾْظذْؾقجىْبوفسالم،ْمبتدًئوْمـؽامْواحدٍْْـُؾْْصور

ْ.(1)افردْبسكْآثاًمْْوـونْجقاًبو،ُْيَعْدْْملَْرّد،ْثؿَْأّخَره،َْؾنِنْْْافػقِر،ْظذْيؽقنْأنْاجلقاِبْْدم

ْفقحؿؾْيعرؾف،ْبرشقلْأخقؽْإػْترشؾْـلن:ْافغقىْبظفرْأيًضوْافسالمْيؽقنْ*ْـذفؽ

ْْظوئشيْؾعـْظؾقف،ْفؾسالمْهوتػًقوْبفْتتصؾْأوْرشوفي،ْظزْبوفسالمْففْتبعٌْأوْشالمؽ،ْإفقف

 اًمًالم وقمٚمٞمف: ىم٤مًم٧مْ،«افسالمُْيؼرئؽْجزيؾْهذاْظوئش،ْيو»ْ:ْملسو هيلع هللا ىلصْاهللْرشقلْيلْؿولْْڤ

 .(2)وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م

 اعمًٚمِّؿ قمغم يٕمقد قمٔمٞماًم، ومْماًل  اًمٖمٞم٥م سمٔمٝمر ًمٚمًالم أن - اهلل ذم طمٌٞمٌل - شمٕمٚمؿ أن وًمؽ -

 ُمـ اًمّمحٞمح ذم صم٧ٌم وىمد دقم٤مء، - ؾمٚمًٗم٤م شمٕمريٗمف ُمـ قمرومٜم٤م يمام - اًمًالم ٕن قمٚمٞمف: واعمًٚمَّؿ

ْظـدْافغقى،ْبظفرْٕخقفْمستجوٌبْْادسؾؿِْْدظوءُْ»: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  أن  اًمدرداء أيب طمدي٨م

 .(3)«ذفؽْبؿثؾْوفؽْآمغ،:ْادؾؽْؿولْبخر،ْٕخقفْدظوْـؾامْبف،ْمقـؾْمؾؽْرأشف

 وقمٚمٞمف وقمٚمٞمؽ: ومٞم٘مقل أيًْم٤م، اعُمٌٚمِّغ قمغم يرد أن ؾمالم إًمٞمف َأَرؾَمؾ عمـ ُيًتح٥ُم  يمذًمؽ -

٧ٌَْم  عم٤م وذًمؽ ،..اًمًالم ْرجؾْجوءْإذْاحلسـ،ْببوبْجلؾقسْإكو»: ىم٤مل اًم٘مٓم٤من هم٤مًم٥م قمـ صَم

:ْؿولْافسالم،ْؾلؿِرئفْائِتِف:ْؾؼولملسو هيلع هللا ىلصْْاهللْرشقلْإػْأيبْبعثـل:ْؿولْجديْظـْأيبْحدثـل:ْؾؼول

 .(4)«افسالمْأبقؽْوظذْوظؾقؽ:ْ»ؾؼولْافسالم،ُْيؼرئِؽْْأيبْإن:ْؾؼؾًْؾلتقتف

ْافسالم» سم٤مًمًالم اعمٌتدئ ي٘مقل أن ُيًتح٥ُم : اهلل رمحف - اًمٜمقوي ىم٤مل :افسالمْـقػقي*ْ

 ًمٞمتٜم٤موًمف واطمًدا، قمٚمٞمف اعمًٚمَّؿ يم٤مٟم٧ْم  وإنْ  اجلٛمع، سمْمٛمػم ومٞم٠ميت «وبرـوتفْاهللْورمحيْظؾقؽؿ

 وي٘مقل واًمتٜمٙمػم، سم٤مإلومراد، قمٚمٞمؽ ؾمالم أو قمٚمٞمؽ، اًمًالم ىمقًمف وجيزيف وُمالئٙمتف، اًمًالم

                                                            
 .اإليامن دار. ط ،11صـ احل٤مؿمدي، ىم٤مئد قمٌده سمـ ومٞمّمؾ اهلل قمٌد أيب/ًمٚمِمٞمخ ًمٚم٘مٚمقب، ـمري٘مٜم٤م يمت٤مب اٟمٔمر( 1)

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 2)

 (.2733) ُمًٚمؿ رواه( 3)

، (5197) داود أيب صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وصححف (،2694(، واًمؽمُمذي )5197إدب ) يمت٤مب داود ذم أسمق رواه( 4)

 .(198(، وصحٞمح اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م )4646)واٟمٔمر ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح 
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 .(1) ..«وظؾقؽؿ» ىمقًمف ذم اًمٕمٓمػ سمقاو ومٞم٠ميت ...«وبرـوتفْاهللْورمحيْافسالمْوظؾقؽ» اعمجٞم٥م

ْؾؼولملسو هيلع هللا ىلصْْافـبلْإػْرجٌؾْْجوء»: ىم٤مل  ڤ احلّملم سمـ قمٛمران حلدي٨م وذًمؽ ْافسالم:

ْؾؼولْآخر،ْجوءْثؿْ،«رـظش»ْ:ْملسو هيلع هللا ىلصْافـبلْؾؼولَْجَؾَس،ْثؿْْْظؾقفَْؾَردّْْظؾقؽؿ، ْظؾقؽؿْافسالم:

ْاهللْورمحيْظؾقؽؿْافسالم:ْؾؼولْآخر،ْجوءْثؿْ،«ظؼون:ْ»ؾؼولْؾجؾسْظؾقفَْؾَردّْْاهلل،ْورمحي

 .(2)«ثالثقن:ْ»ؾؼولْؾجؾسْظؾقفَْؾَردّْْوبرـوتف،

ْبـْجوبرُْجرىْأيبْؾعـْ،..ؾالنْيوْافسالمْظؾقؽ» سم٘مقل وروم٤مىمؽ إظمقاٟمؽ أطمد شمٌدأ وٓ

ْ»ؿولْشؾقؿ ْؿؾًْظـف،ْصدوًراْإْٓصقًئوْيؼقلْْٓرأيف،ْظـْافـوسَْيْصُدرُْْرجاًلْْرأيً: ـْْ: َْم

ْؿوفقاْهذا؟ ْْ،ملسو هيلع هللا ىلصْاهللْرشقُلْْهذا: ًُ ْؿؾ ْ»ؿولْمرتغ،ْاهلل،ْرشقلْيوْافسالمْظؾقؽ: ْتؼْؾْْٓ:

 .(3)«ظؾقؽْافسالم:ْؿؾْادقً،ْحتقيْافسالمْظؾقؽْؾننْافسالم،ْظؾقؽ

 ذم يمام.. اًمًٞم٤مق هذا ذم ىمقهل٤م قمـملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌِل  هنِك  ًمثٌقِت  اًمّمقرة، هبذه اًمًالم شَمُ٘مْؾ  ومال

 .ذيمره اعمت٘مدم احلدي٨م

ْ!!افسالمْبآدابْتلدبـوْهال..ْوأخًرا

ْ!آداب؟ْفؾسالمِْْوهؾ:ْتؼقلْؿد

 :يكم ُم٤م آداسمف وُمـ ٟمٕمؿ،: ومٜم٘مقل

 شمقاوًٕم٤م اًمٙمٌػم قمغم اًمّمٖمػم يًٚمؿ وأن اعمًٚمٛملم، ُمـ إظمقاٟمف قمغم اعمًٚمؿُ  ُيًٚمِّؿ أن -1

 ًمٗمْمٞمٚم٦م اًمٙمثػم قمغم واًم٘مٚمٞمؾ اعمؽمضمؾ، قمغم واًمرايم٥م اًم٘م٤مقمد، قمغم واعم٤مر ًمف، وشمقىمػًما

ْادويش،ْظذْافراـىْفقسؾؿ»: اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر ومٕمـ اجلامقم٦م،

                                                            
 .274صـ اًمّم٤محللم، ري٤مض( 1)

 إًم٤ٌمين وصححف ،(11/5) اًمٗمتح ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام ىمقى وإؾمٜم٤مده ،(2842) واًمؽمُمذي ،(5195) داود أسمق رواه( 2)

 (.4327) داود أيب صحٞمح ذم

 داود أيب صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وصححف ،(5/64) أمحد وأظمرضمف ،(4184) داود وأسمق ،(2722) اًمؽمُمذي رواه( 3)

(4184.) 
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ْظذْافصغرْيسؾؿ» : ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل ،(1)«افسالمْبدأْأهيامْوادوصقونْافؼوظد،ْظذْوادويش

 . (2)«افؽثرْظذْوافؼؾقؾْافؼوظد،ْظذْوادورْافؽبر،

 اعمًٚمِّؿ يٙمـ مل يًٛمٕمف، مل وم٢منْ  قمٚمٞمف، ًمٚمٛمًٚمَّؿ ُمًٛمقع قم٤ملٍ  سمّمقٍت  اًمًالم يٙمقن أن  -2

 .(3)«اهللْمـْحتقيٌْْؾنهنوَْؾَلْشِؿْع،َْشّؾؿًْإذا»: قمٛمر اسمـ طمدي٨م ومٗمل سم٤مًمًٜم٦م، آشمًٞم٤م

ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: إومِم٤مء اًمًالم اعمراد ٟمنمه ًها أو ضمٝمًرا، أو هق ٟمنم اًمًالم سملم 

وىم٤مل اًمٜمقوي: أىمٚمف أن يرومع صقشمف سمحٞم٨م يًٛمٕمف اعُمًٚمَّؿ  ،ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜم٤مس ًمٞمحٞمقا ؾمٜمتف 

 .(4)قمٚمٞمف، وم٢من مل يًٛمٕمف مل يٙمـ آشمًٞم٤م سم٤مًمًٜم٦م

ٚمِّؿْ  وٟمٞم٤مم، أي٘م٤مظ ومٞمف ُمٙم٤مًٟم٤م دظمٚم٧م وم٢مذا ًَ  ومٕمـ اًمٜم٤مئؿ يقىمظ وٓ اًمٞم٘مٔم٤من، ُيًٛمع شمًٚمٞماًم  وَم

ْكوئاًم،ْيقؿظْْٓتسؾقاًمْْؾقسؾؿْافؾقؾ،ْمـْجيئْاهللْرشقلْـون»: ىم٤مل إؾمقد سمـ اعم٘مداد

ْأحدهؿََْيُّصْْأنْويؽرهْمجًقعو،ْظؾقفؿُْيسؾؿُْْمجوظيًَْْفِؼكَْْؾننْافقؼظون،ْوُيسؿعُْ

ْ.(5)«افقحشيْيقفدْٕكفْبوفسالم:

َرهُ  قمٔمٞمٌؿ، ومْمٌؾ  ومٚمٝم٤م ،افؽػْظذْافؽػْبشدْافؾؼوءْظـدْادصوؾحيْتستحى -3  اًمٜمٌل َصقَّ

ْتـوثرتْ-ْؾصوؾحفْبقده،ْوَأَخَذهْظؾقف،َْؾَسّؾؿْْْادممـ،ْفؼكْإذاْادممـْإن:ْ»سم٘مقًمفملسو هيلع هللا ىلص 

 .(6)«افشجرْورقْيتـوثرْـامْ-ْخطويومهو

                                                            
 - اًمرومع طمٙمؿ وًمف ُمقىمقوًم٤م: ضم٤مسمر قمـ( 1935) طم٤ٌمن واسمـ ،(145 ،144 ،143) اعمٗمرد إدب ذم اًمٌخ٤مري رواه( 1)

 اًمّمحٞمح٦م ذم إًم٤ٌمين وصححف( 11/18) اًمٗمتح ذم احل٤مومظ إؾمٜم٤مده وصحح ُمرومققًم٤م يمذًمؽ ورد وىمد - ٓؾمٞمام

(1146.) 

 (.6231) اًمٌخ٤مري رواه( 2)

. .(773/ 1115صحٞمح ذم )سم٤مب ُمـ يًٛمع إذا ؾمٚمؿ( طمدي٨م ) سم٢مؾمٜم٤مد اعمٗمرد صحٞمح إدب ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف( 3)

 .هـ1421راضمع صحٞمح إدب اعمٗمرد ًمٚمِمٞمخ إًم٤ٌمين ط. دار اًمّمديؼ 

 (.21/ ص11(، )113/ ص1( راضمع ومتح اًم٤ٌمري )4)

 (.2155) ُمًٚمؿ رواه( 5)

 (.526) اًمّمحٞمح٦م واٟمٔمراًمًٚمًٚم٦م ،(39 ،38) اجل٤مُمع ذم وه٥م واسمـ ،(7245) إوؾمط ذم اًمٓمؼماين رواه( 6)
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 وظُمٚمً٘م٤م: رىم٦مً  يذوب ،ضؾٍؼْْبوشْبقجفْظؾقفْادسؾؿْظذْاإلؿبولْفؾؿسؾؿْيستحىْـام -4

 اًمًٜم٦م إص٤مسم٦م: إول اًمقضمف: وضمقه قمدة ُمـ صمقاسمف ويٙمثر أضمره، يٕمٔمؿ سمذًمُؽ  ٕٟمف

 اًمّمحٞمح احلدي٨م  ذم صم٧ٌم يمام اًمٙمالم، وًملم اًمقضمف ـمالىم٦م قمغم حتض واًمتل اًمٜمٌقي٦م

ْوفقْصقًئو،ْادعروفْمـْحتؼرنْٓ» : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل  ذر أيب طمدي٨م ُمـ

 .(1)«ضؾقؼْبقجفْأخوكْتؾؼكْأن

 اًمًٌٛم٦م يم٤مٟم٧ْم  طمٞم٨م: هبديف وآؾمتٜم٤من وصٞمتف، وشمٜمٗمٞمذملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌلِّ  اشم٤ٌمعُ : افثوينْافقجف* 

ْاهللْرشقلْرآينْمو»: ىم٤مل  اًمٌجكم اهلل قمٌد سمـ ضمرير ومٕمـ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمٚم٥م إمم شمٙمقن ُم٤م أىمرب

 .(2)«وجفلْدمْوابتسؿْإٓملسو هيلع هللا ىلصْ

 ُمًتقى إمم رومٕمٝم٤م طمتك اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م ًمٚمٜم٤مس، وص٤مي٤مه وٛمـ ًمٚمٕم٤ٌمد اًمًٌٛم٦م يم٤مٟم٧م * سمؾ

ـْ  اًمّمدىم٦م،  .(3)«صدؿيْأخقؽْوجفْدمْتبسؿؽ» : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل  ذر أيب وَمَٕم

 واإلىمالل اًمًالم، إًم٘م٤مء أصمٜم٤مء ذم - وظم٤مص٦م - اًمتًٌؿ ُمـ سم٤مإليمث٤مرِ  - اهلل ذم أظمل - ومٕمٚمٞمؽ

ـْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م هدُى  هق ومٝمذا اًمْمحؽ واًم٘مٝم٘مٝم٦م، ُمـ : ىم٤مل ضمزء سمـ احل٤مرث سمـ اهلل قمٌد وَمَٕم

 .(4)«اهللْرشقلْمـْتبساًمْْأـثرْأحًداْرأيًْمو»

 ..ُمٜمٝم٤م سم٠مطمًـ اًمتحٞم٦مِ  ردِ  سم٤مِب  ُمـ هذا أن: افثوفٌْافقجف* 

ـْْْختصقصْظدم -5 ـْ  قمغم اًمًالم يٚم٘مك أن اعمًٚمؿ قمغم يٜمٌٖمل سمؾ ،بوفسالمْيعرفَْم  َُم

ـْ  يٕمرومف،  ذم يمامملسو هيلع هللا ىلص  ىم٤مل ُمًٚمؿ، أٟمف اًمٔمـ قمغم هَمَٚم٥َم  ُم٤م إذا - ظم٤مص٦م - يٕمرومف ٓ وَُم

ْخر؟ْاإلشالمْأيّْ» : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾم٠مل رضماًل  أن ڤ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م

                                                            
 (.2626) ُمًٚمؿ رواه( 1)

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 2)

 (.572) اًمّمحٞمح٦م وذم ،(2918) اجل٤مُمع صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وصححف ،(1956) اًمؽمُمذي رواه( 3)

 (.3913 ،2881) اًمؽمُمذي صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وصححف( 3641) اًمؽمُمذي رواه( 4)
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ـْْْظذْافسالمْوتؼرأْافطعوم،ْتطعؿ:ْ»ؿول ـْْْظرؾًَْم  .(1)«تعرفْملْوَم

ـْ  قمغم اًمًالم شم٘مرأ: وُمٕمٜمك: »شمٕم٤ممم اهلل رمحف - اًمٜمقوي ي٘مقل*  ـْ  قمروم٧م َُم : شمٕمرف مل وَُم

ـْ  يمؾ قمغم شُمًٚمؿ أي ـْ  سمف ختص وٓ شمٕمرومف، مل أم قمرومتف ًم٘مٞمتف َُم  ُمـ اًمٙمثػمون يٗمٕمٚمف يمام شمٕمرومف َُم

 ..اًمٙم٤مومر قمغم اسمتداءً  ُيًٚمؿُ  ومال سم٤معمًٚمٛملم، خمّمقص اًمٕمٛمقم هذا إن صمؿ اًمٜم٤مس،

 ىمٚمقب شمآًمػ قمغم احل٨م: ُمٜمٝم٤م اًمٗمقائد ُمـ مجٚم٦م احلدي٨م هذا ذم أن - اهلل رمحف - ذيمر صمؿ

 ..ذًمؽ حيّمؾ ُم٤م واؾمتجالب وشمقادهؿ يمٚمٛمتٝمؿ، واضمتامع اعمًٚمٛملم،

 وٟمٔم٤مم اًمنميٕم٦م وأريم٤من اًمديـ، ومرائض أطمد واًمقد وإًمٗم٦م - اهلل رمحف - اًم٘م٤ميض ىم٤مل

ـْ  قمروم٧م عمـ اًمًالم سمذل: وومٞمف: ىم٤مل اإلؾمالم، ؿمٛمؾ  هلل ومٞمف اًمٕمٛمؾِ  وإظمالُص  شمٕمرف، مل وَُم

.. إُم٦م هذه ؿمٕم٤مر وإومِم٤مء اًمتقاوِع، ظمٚمٍؼ  اؾمتٕمامُل : ذًمؽ ُمع وومٞمف ُمٚمً٘م٤م، وٓ ُمّم٤مٟمٕم٦م ٓ شمٕم٤ممم

 .(2)أقمٚمؿ واهلل

ْ»ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أن ڤ قمٛمر اسمـ قمـ صم٧ٌم عم٤م: افؽالمْؿبؾْبوفسالمْافبدء -6 ـْْ: ْبدأَْم

 .  (3)«جتقبقهْؾالْافسالم،ْؿبؾْبوفؽالم،

 يم٠مهؾ: اًمديٜمٞم٦م اعمراشم٥م ًمذوي سم٤مًمًالم اًمٌدء ذًمؽ وُمـ ،مـوزهلؿْافػضؾْأهؾْإكزال -7

 هلؿ، واطمؽماًُم٤م قمز وضمؾ اهلل إمم واًمدقم٤مة اًمنمقمل، اًمٕمٚمؿ ويمٓمٚم٦ٌم واًمٗمْمؾ، اًمٕمٚمؿ

 .واخلػم اًمٕمٚمؿ ُمـ حيٛمٚمقن وُم٤م جلٝمقدهؿ، وشمقىمػًما

ـْْْظذْافسالمْإظودة -8  قمـ  هريرة أيب ومٕمـ آومؽماق، ُيٓمِْؾ  مل وإنْ  ،فؼوؤهْتؽررَْم

ْصجرة،ْبقـفامْحوفًْؾننْْْظؾقف،ْؾؾقسؾؿْْْأخوه،ْأحدـؿَْفِؼكَْْإذا» : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل

                                                            
 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 1)

 (.1/286) اًمٜمقوي ُمًٚمؿ صحٞمح ذح( 2)

 اًمّمحٞمح٦م وذم ،(6122) اجل٤مُمع صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وطمًٜمف احلٚمٞم٦م، ذم ٟمٕمٞمؿ وأسمق إوؾمط ذم اًمٓمؼماين رواه( 3)

(816.) 
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 .(1)«ظؾقفْؾؾقسؾؿْفؼقفْثؿْحجر،ْأوْحوئط،ْأو

 سم٤مإلؿم٤مرة أم مجٞمٕمٝم٤م، سم٤مًمٞمد أم سم٤مإلصٌع، اإلؿم٤مرة أيم٤مٟم٧م ؾمقاء ،بوإلصورةْافتسؾقؿْظدم -9

ْواحدةْبنصبعْافرجؾْتسؾقؿ»ْ:ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أن اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر ومٕمـ ،(2)سم٤مًمرأس

 اهلل رؾمقل أن ضمده قمـ أسمٞمف، قمـ ؿمٕمٞم٥م، سمـ قمٛمرو وقمـ ،(3)«افقفقدْؾعؾْهبوْيشر

ـْْْمـوْفقس»: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص  ْتسؾقؿْؾننْوافـصورى،ْبوفقفقدْتشبفقاْوْٓبغركو،ْتشبفَْم

 .(4)«بوفؽػْبوإلصورةْافـصورىْوتسؾقؿْبوٕصوبع،ْاإلصورةْافقفقد

                                                            
  ،(186) اًمّمحٞمح٦م واًمًٚمًٚم٦م( 789) اجل٤مُمع صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وصححف ،(5211) داود أسمق رواه( 1)

 :ُمٓمٚم٤ٌمن ومٞمف! سم٤مإلؿم٤مرة؟ اًمًالم قمـ يٜمٝمك هؾ.. عم٠ًمًم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم( 2)

 !!اًمٚمٗمظ دون اًمًالم ذم سم٤مإلؿم٤مرة آيمتٗم٤مء طمٙمؿ: إول اعمٓمٚم٥م

 اًمٍماط اىمتْم٤مء ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ُمٗمٝمقم وهق حمرم، ذًمؽ أن: إول اًم٘مقل: مه٤م ىمقًملم قمغم ومٞمف واظمتٚمػ

  سم٤مًمري٤مض. واًمٜمنم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من ذيم٦م.ط اًمٕم٘مؾ ٟم٤مس/د حت٘مٞمؼ( 1/245) اعمًت٘مٞمؿ

  اًمدقمقة. جمٚم٦م راضمع.. سم٤مز سمـ اهلل قمٌد سمـ اًمٕمزيز قمٌد/اًمٕمالُم٦م اًمٓمقد يم٤مًمِمٞمخ اعمٕم٤مسيـ سمٕمض أومتك وسمف

 اًمٗمٕمؾ هذا سم٠من اؾمتدًمقا يمذًمؽ اًمذيمر، اًم٤ًمسمؼ ضمده قمـ أسمٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو طمدي٨م.. اؾمتدًٓمتٝمؿ مجٚم٦م وُمـ

 .سم٤مًمٚم٤ًمن اًمًالم ُمـ شمٕم٤ممم اهلل ذقمف ُم٤م ظمالف

 .قمٚمٞمف ُيٕمتٛمد سحًي٤م صحٞمًح٤م دًمٞماًل  هلؿ أرَ  ومل ،..ُمٙمروه اًمٗمٕمؾ هذا أن: اًمث٤مين اًم٘مقل

 ُمٕمٚماًل  سم٤مإلؿم٤مرة، اًمتًٚمٞمؿ قمـ اًمٍميح اًمٜمٝمل ورود: ُمٜمٝم٤م ُٕمقرٍ . إول اعمذه٥م هق - أقمٚمؿ - شمٕم٤ممم واهلل: واًمراضمح

 ىمد سمؾ ي٘مقًمٞمف، ُم٤م إصقل ُمـ ًمف وم٢من وٕمٞمػ، طمدي٨ٍم  ذم وراًدا يم٤من إن وهق واًمٜمّم٤مرى، اًمٞمٝمقد ومٕمؾ سم٠مٟمف ذًمؽ

ْؾننْافقفقد،ْتسؾقؿْتسؾؿقآْ»: ىم٤مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أٟمف - ُمرومققًم٤م ضم٤مسمر قمـ ضمٞمد سمًٜمدٍ   اًمٜم٤ًمئل أظمرج

 ..«واإلصورةْوإـػْبوفرؤوسْتسؾقؿفؿ

 .يقضمد ومل اًمٙمراهٞم٦م، إمم يٍمومف ص٤مرف يقضمد أن إٓ اًمتحريؿ ي٘مت٣م اًمٜمٝمل أن وإصؾ* 

 اجل٤مُمع صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وطمًٜمف اًمِمٕم٥م، ذم واًمٌٞمٝم٘مل اعمًٜمد، ذم يٕمغم وأسمق إوؾمط، ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف( 3)

 (.1783) واًمّمحٞمح٦م( 2946)

 هلٞمٕم٦م اسمـ قمـ احلدي٨م هذا اعم٤ٌمرك اسمـ وروى وٕمٞمػ، إؾمٜم٤مده طمدي٨م هذا اًمؽمُمذي وىم٤مل ،(2695) اًمؽمُمذي رواه( 4)

 طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد ًمٚمحدي٨م وًمٙمـ طمٗمٔمف، ًمًقء وٕمٗمف وم٘مد هلٞمٕم٦م اسمـ ضمٝم٦م ُمـ هق إٟمام ووٕمٗمف هـ،. أ يرومٕمف ومٚمؿ

 ،(8/41) اًمزوائد جمٛمع ذم اهلٞمثٛمل سمٜمحقه وؾم٤مىمف ضمٞمد، سم٢مؾمٜم٤مد واًمٜم٤ًمئل ،11/14 اًمٗمتح ذم احلٗم٤مظ ذيمره. ضم٤مسمر

= 
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 ٓ دام ُم٤م سم٠مس ومال سم٤مًمٞمد اإلؿم٤مرة ُمع سم٤مًمًالم ومٜمٓمؼ قمٚمٞمف، اعمًٚمَّؿ قمـ سمٕمٞمًدا اعمًٚمِّؿ يم٤من وم٢من

 صم٧ٌم عم٤م ،(1)اًمرد ذم ُي٘م٤مُل  ويمذًمؽ قمٜمف، ٟم٤مئ٦ٌم وًمٞم٧ًم اًمًالم دًمٞمؾ طمٞمٜمئذ اإلؿم٤مرة ٕن يًٛمٕمؽ:

ْمـْوظصبيٌْْيقًمو،ْادسجدْدمْمّرْملسو هيلع هللا ىلصْْاهللْرشقلْأن»: ڤ  إٟمّم٤مري٦م يزيد سمٜم٧م أؾمامء قمـ

 ُم٤م وي١ميد واإلؿم٤مرة، اًمٚمٗمظ سملمملسو هيلع هللا ىلص  مجع اًمدًمٞمؾ هذا ومٗمل ،(2)«بوفتسؾقؿْبقدهْؾلفقىْؿعقد،ْافـسوء

 .(3)«ظؾقـوْؾسؾؿ» داود أيب رواي٦م ذم أن ذيمرٟم٤م

ـْ  قمغم سم٤مًمًالم اإلؿم٤مرة دمقز يمام  .(4)ًمٗمٔمف ؾمامع قمـ سَمُٕمدَ  َُم

 ُأُمٜم٧م إذا] افرجؾْظذْوادرأةْادرأة،ْظذْافرجؾْشالمُْْافعؾؿْأهؾْبعضْأجوز -11

ْأيبْبـًْؾوختي» ه٤مٟمئ أم ومٕمـ سم٤مًم٘مقل، ظمْمقع وٓ ري٦ٌم، وٓ ُمّم٤مومح٦م، سمدون[ اًمٗمتٜم٦م

ْبثقب،ْتسسهْوؾوضؿفْيغتسؾْوهقْافػتحْيقمْافـبلْأتقً»: ىم٤مل ڤ «ضوفى

 .(5)...«احلديٌْوذـرْؾسّؾُؿً،

ـْْْظذْافسالمْإفؼوءْجيقز ٓ -11  قمٚمٞمف ؾَمٚمَّؿ وم٢من ،وؽوئطْبقلْمـْحوجتفْيؼهْـونَْم

ـْ  يتقو٠م، طمتك اًمًالم قمٚمٞمف يرد ومال أطمدٌ  ْظذْرجٌؾْْمر»: ىم٤مل ڤ قمٛمر اسمـ وَمَٕم

____________________________ 
 اًمّمحٞمح٦م ]ذم. إًم٤ٌمين وطمًٜمف. اًمّمحٞمح رضم٤مل يٕمغم أيب رضم٤مل وىم٤مل إوؾمط، ذم واًمٓمؼماين يٕمغم أيب إمم وٟم٦ًٌم

(2194ٍ)]. 

 ديمتقراة ورؾم٤مًم٦م اًمٙمت٥م قم٤ممل. ط(. 2/156) اًمٌٝمقيت يقٟمس سمـ ُمٜمّمقر. ًمـ «اإلؿـوعْمتـْظـْافؼـوعْـشوف» راضمع( 1)

 .اخلياء إٟمدًمس دار. ط. 436صـ اًمٚمقحيؼ طمٌٞم٥م سمـ مجٞمؾ/ د قمٜمف( اعمٜمٝمك سمٕمٜمقان )اًمتِمٌف

 واًمّمحٞمح٦م( 5115) اجل٤مُمع صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وصححف ،(2697) واًمؽمُمذي ،(5214) داود أسمق رواه( 2)

(2139.) 

ٚمَّؿ ٟمًقة، ذم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمٜم٤م َُمرتَّ : يزيد سمٜم٧م أؾمامء: ىم٤مًم٧م( 3) ًَ ( 5214) داود أسمق رواه قمٚمٞمٜم٤م، وم

 .إًم٤ٌمين وصححف

 .اًم٘م٤مؾمؿ دار. ط 415صـ اًم٘م٤مؾمؿ اعمٚمؽ قمٌد/ًمٚمِمٞمخ اًمٕم٤مم دروس( 4)

 .82ح( 1/498) ُمًٚمؿ رواه( 5)
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 .(1)«ظؾقفْيردْؾؾؿْظؾقف،ْؾسؾؿْيبقل،ْوهقْافـبلْ 

ْاخلر،ْصبوح».. ؿقهلؿْذفؽْومـْفؾسالمْاخلوضئيْافصقرْمـْاحلذرْـؾْاحلذر -12

 آؾمتٝمزاء ؾمٌٞمؾ قمغم شم٘م٤مل «وءًْمسْظؿًْصبوًحو،ْظؿً» «هويْافػؾ،ْصبوح

 اًمٌٕمث٦م، ىمٌؾ اجل٤مهٚمٞم٦م حتٞم٦م ُمـ ُيَٕمد   وهمػمه هذا ويمؾ اعمتديٜملم سمٕمض ُمـ واًمًخري٦م

 سمٕمض - وإي٤مهؿ اهلل هداٟم٤م - اجل٤مُمٕمٞملم ؿم٤ٌمسمٜم٤م سمٕمض ُمـ شمًٛمع أن اًمٕمجٞم٥م وُمـ

ص٤ٌمح  «Hello» يم٘مقهلؿ  اًمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ هب٤م حيٞمقن إقمجٛمٞم٦م إًمٗم٤مظ هذه

 .(2)سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل وٓ اخلػم، ُم٤ًمء اخلػم،

ـْ  ،ادبتدعْظذْافردْأوْافتسؾقؿْظدم -13 ٤ًٌم اىمؽمف وَُم  إذ شمقسمتف، شمتٌلم طمتك قمٔمٞماًم  ذٟم

  واًمت٤مسمٕمقن اًمّمح٤مسم٦م ُم٣م هذا وقمغم اًمٌدع، أهؾ يٌٖمض ؾمٜمك ُمًٚمؿ يمؾ أن إصؾ

 ،(3)وُمٝم٤مضمرهتؿ اًمٌدع أهؾ ُمٕم٤مداة قمغم ُمتٗم٘مقن جمٛمٕمقن اًمًٜمـ قمٚمامء إن سمؾ وأشم٤ٌمقمٝمؿ،

ْدارْدمْواخلـوزيرْافؼردةْجيوورينْٕن»: ي٘مقل يم٤من أٟمف اًمًٚمػ أطمد قمـ ُروى أٟمف طمتك

ـْْْإػّْْأحى  .(4)«إهقاءْأهؾْمـْرجؾْجيوورينْأنِْم

: (5)اًمروقان اهلل ُمـ قمٚمٞمف قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ ي٘مقل يمام وأهٚمٝم٤م، اًمٌدع هبجران * واعمراد

 - ي٘مقل صمؿ وقمٞم٤مدهتؿ، وزي٤مرهتؿ، قمٚمٞمٝمؿ، واًمًالم وُمقآهتؿ، حمٌتٝمؿ، وشمرك قمٜمٝمؿ، آسمتٕم٤مد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف واضم٥م اًمٌدع أهؾ وهجران: اهلل رمحف

                                                            
ْابـْدار.ْطْ،111صـْؾتحل،ْبـْإبراهقؿ/تلفقػْافشقخْافزيورة،ْوآدابْآشتئذانْأحؽومْإػْاإلصورة» اٟمٔمر سمح٨م( 1)

ْ.رجى

 دار. ط ،334صـ ،333صـ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم  - زيد أسمق سمٙمر/اًمٕمالُم٦م ًمٚمِمٞمخ «افؾػظقيْادـوهلْمعجؿ»ْذفؽْدمْراجع(2ْ)

ْ.افسـيْمؽتبي.ْط19ْصـْ،18صـْظثقؿغْابـ/فؾشقخْافؼيعي،ْمقزانْدمْومػوهقؿْأفػوظ» واٟمٔمر اًمٕم٤مصٛم٦م،

ْ.اإلشالملْادؽتى.ْط(1/227ْ)ْافبغقيْافػراءْمسعقدْبـْاحلسغْبـْحمؿدْاحلسغْأيبْفإلمومْافسـيْاكظرْرشح(3ْ)

 اهلل قمٌٞمد اهلل قمٌد ٕيب «افؽزىْاإلبوكي»بـْادعروفْادذمقمي،ْافػرقْوجموكبيْافـوجقي،ْافػرقْرشيعيْظـْاإلبوكيْراجع(4ْ)

 .اًمراي٦م دار. ط ،(2/467) اًمٕمٙمؼمي سمٓم٦م سمـ حمٛمد سمـ

 .اعمٕم٤مرف ُمٙمت٦ٌم. ط ،111صـ قمثٞمٛملم، ٓسمـ اًمرؿم٤مد، ؾمٌٞمؾ إمم اهل٤مدي آقمت٘م٤مد عمٕم٦م ذح( 5)
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 [.22: اعمج٤مدًم٦م] ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 واًمٌٖمض اهلل ذم احل٥م ًم٘م٤مقمدة شم٘مريره ُمٕمرض ذم زيد أسمق اهلل قمٌد سمـ سمٙمر اًمِمٞمخ * وي٘مقل

 -اهلل ذم واًمٌٖمض اهلل، ذم احل٥م أي - اًم٘م٤مقمدة وهذه] «ادبتدعْهجر» اعم٤مشمع اًمٗمذ يمت٤مسمف ذم اهلل ذم

 أومم وُمـ وإصمر، واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمّمقص ًمٙمثرة اإلؾمالم ذم آقمت٘م٤مد ُمًٚمامت ُمـ

 وُمٕم٤مداهتؿ، وإهقاء، اًمٌدع أهؾ ُمـ اًمؼماءة: شم٤مريمٝم٤م وُيٕم٤مىم٥م وم٤مقمٚمٝم٤م ُيث٤مب اًمتل ُم٘متْمٞم٤مهت٤م

 اقمت٘م٤مد يمت٥م قم٤مُم٦م ُمقضمقد ذم ُمٕم٘مقد وهذا يٗمٞمئقا، طمتك اًمت٠مسمٞمد وقمغم وٟمحقه، سم٤مهلجر وزضمرهؿ

 .(1)[واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ

 اًمًالم إذ.. قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم شمرك: واعمٜمٙمرات اًمٌدع أهؾ هجران سمف يتح٘مؼ ُم٤م مجٚم٦م وُمـ* 

 وم٘مد ...«تممـقاْحتكْاجلـيْتدخؾقآْ»: هريرة أيب حلدي٨م عمحٌتٝمؿ اجل٤مًم٦ٌم إؾم٤ٌمب ُمـ قمٚمٞمٝمؿ

 اهلل ذم اعمٌتدع سمٖمض يم٤من وعم٤م اعمًٚمٛملم، سملم اًمتح٤مسم٥م أؾم٤ٌمب ُمـ اًمًالم إومِم٤مء أن اًمٜمٌل سملمَّ 

 .(2)حُي٥م ٓ طمتك قمٚمٞمف اًمًالم شمرك وضم٥م اًمديـ ذم ُمنموقًم٤م أُمًرا

٧ٌََم  ُم٤م: ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ ْحيدثْموفؽْبـْـعىْشؿعً»: ىم٤مل يمٕم٥م سمـ اهلل قمٌد قمـ صَم

ُؾؿملسو هيلع هللا ىلصْْاهللْرشقلْوآتكْـالمـو،ْظـْاهللْرشقلْوهنكْتبقك،ْظـْختؾػْحغ ْدمْؾلؿقلْظؾقف،َْؾُلش 

ْكػيس ْْحتكْٓ؟ْأمْافسالم،ْبردْصػتقفَْحّركَْْهؾ: ًْ ّؿَؾ ْاهللْبتقبيْافـبلْوآذنْفقؾي،ْمخسقنْـَ

 .(3)«افػجرْصذْحغْظؾقـو

٧ٌََم  ُم٤م: اعمٜمٙمر أهؾ هجران وضمقب قمغم اًمدًمٞمؾ وأُم٤م*  : ىم٤مل ڤ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمـ صَم

َبيْظذْتسؾؿقآْ»  .(4)«اخلؿرْرَشَ

                                                            
 .اجلقزي اسمـ دار. ط ،19صـ زيد، أسمق اهلل قمٌد سمـ سمٙمر/ًمٚمٕمالُم٦م اعمٌتدع، هجر( 1)

. ط ،(2/472) اًمرطمٞمكم، قم٤مُمر سمـ إسمراهٞمؿ/د شم٠مًمٞمػ واًمٌدع، إهقاء أهؾ ُمـ واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ راضمع ُمقىمػ( 2)

 .واحلٙمؿ اًمٕمٚمقم ُمٙمت٦ٌم

 (.5625) اًمٌخ٤مري رواه( 3)

 (.11/48) اًمٗمتح( 4)
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 هذه وشم٠مصٞمؾ ومٝمؿ ذم اًمتقؾمع أراد ُمـ ومٚمػمضمع واؾمًٕم٤م، وم٘مًٝم٤م اعم٠ًمًم٦م هلذه وإن وهذا -

 .(1)سمذًمؽ قمٜمٞم٧م اًمتل اًمٙمت٥م إمم اًمدىمٞم٘م٦م اعم٠ًمًم٦م

 سم٤مًمًالم شمٌدأه ومال ـمري٘مؽ ذم ٟمٍماٟمًٞم٤م أو هيقدًي٤م ًم٘مٞم٧م وم٢مذا: بوفسالمْافؽوؾرْبدءُْْظدم -14

٧ٌََم  عم٤م وذًمؽ سم٤مًمتحٞم٦م، وٓ ْتبدءوآْ»: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل أن  هريرة أيب قمـ صَم

 .(2)«أضقؼفْإػْؾوضطروهْضريؼْدمْفؼقتؿقهؿْوإذاْبوفسالم،ْوافـصورىْافقفقد

٧ٌََم  سمام وم٠مضمٌف سم٤مًمًالم ُمٜمٝمؿ واطمد سمدأك وم٢مذا ـَ  صَم  سمـ أٟمس طمدي٨م ذم يمام ،ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقًمؽ قَم

 .(3)«وظؾقؽؿ:ْؾؼقفقاْافؽتوبْأهؾْظؾقؽؿَْشّؾؿْإذا» : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل  ُم٤مًمؽ

 اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل أٟمف  قمٛمر اسمـ قمـ َصحَّ  ومٚم٘مد اًمٙم٤مومريـ ه١مٓء سمًالم شمٜمخدع وٓ

                                                            
 ُمـ واًمٗمٙم٤مك اًمٜمج٤مة ؾمٌٞمؾ: أشمٞم٦م وإسمح٤مث اًمٙمت٥م سمٛمراضمٕم٦م اعم٠ًمًم٦م هذه همامر ذم اخلقض أراد ُمـ يمؾ ٟمٜمّمح( 1)

ْبامْاإلخقانْحتػي» ويمت٤مب اًمقه٤مب، قمٌد سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمٌد سمـ ؾمٚمٞمامن/ًمٚمِمٞمخ اإلذاك وأهؾ اعمرشمديـ ُمقآة

 «اإلشالمْدمْوافزاءْافقٓء»ْوـتوبْافتقجيري،ْمحقد/فؾشقخْواهلجران،ْوافبغضْواحلىْوادعوداةْادقآةْدمْجوء

 ورؾم٤مًم٦م ؾمٚمٞمامن، ُمِمٝمقر/ًمٚمِمٞمخ سم٤مهلجر، اًمزضمر زيد، أسمق سمٙمر/د «ادبتدعْهجر» ويمت٤مب اًم٘محٓم٤مين، ؾمٕمٞمد حمٛمد/د

وهلْ-ْ.افرحقعْظومرْبـْإبراهقؿ/دْوإهقاء،ْافبدعْأهؾْمـْواجلامظيْافسـيْأهؾْمقؿػ» قمٜمقان حت٧م ديمتقارة

ْ-مـْأمتعْموْوؿػًْظؾقفْدمْهذاْافبوب

ًمٚمديمتقر/ حمٛمد يني  «ادبتدظيْومقؿػْأهؾْافسـيْواجلامظيْمـفؿ»ـامْكـصحْؽالةْافتبديعْبؿراجعيْبحٌْ

، ورؾم٤مًم٦م )شمّمٜمٞمػ اًمٜم٤مس سملم اًمٔمـ واًمٞم٘ملم( د/ سمٙمر أسمق زيد، ويمت٤مب هٞمؿ، وقاسمط اًمتٌديع د/ حمٛمد ؾمٕمٞمدإسمرا

د/ قم٤مئض سمـ قمٌد اهلل  «افبدظي»)رومع آؿمت٤ٌمه قمـ ُمٝمامت ُمـ اعمٖم٤مٓة( ًمٚمديمتقر/ حمٛمد رضم٥م، إقمامل اًمٙم٤مُمٚم٦م 

ُمع اعمخ٤مًمػ ذم اعم٤ًمئؾ إصٚمٞم٦م اًمٗمرقمٞم٦م( ًمٚمديمتقر/ أمحد سمـ ؾمٕمد اًم٘مرين، ويمت٤مب )اًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمتٕم٤مُمؾ 

 محدان اًمٖم٤مُمدي.

٤ًٌم سم٤مًمًالم سمدايتٝمؿ ذم أن اًمٜمٝمك قمٚم٦م أن: اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ىم٤مل وىمد ،(2167) ُمًٚمؿ رواه( 2)  واًمتح٤مب، ًمٚمتقاد ؾمٌ

 ذم أطمدهؿ ًم٘مك إذا «ظؾقفؿْافتضققؼ» قمٚم٦م يمذًمؽ ذًمؽ، سمخالف اعمًٚمٛمقن ُأُمر وإٟمام هلؿ، شمٕمٔمٞماًم  يٙمقن ىمد يمذًمؽ

ْوافزاء»ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا اًمذي ُمٞمٕم٧م ومٞمف قم٘مٞمدة  -ظم٤مص٦م-هل١مٓء  ويمًنا ًمٚمديـ شمٕمٔمٞماًم  ومٞمف ٕن اًمٓمريؼ:  «افقٓء

 .سمدقمقى اعمقاـمٜم٦م، وآٟمٗمت٤مح قمغم أظمر، وأن اًمديـ هلل واًمقـمـ ًمٚمجٛمٞمع

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 3)
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 .(2)«وظؾقؽ:ْؾؼؾْ،(1)ظؾقؽْافسوم:ْأحدهؿْيؼقلْؾنكامْافقفقد،ْظؾقؽؿْشؾؿْإذا» : ملسو هيلع هللا ىلص

 اًمًالم شمٚم٘مك أن سم٠مَس  ومال ،«وـػورْمسؾؿقن» أظمالطٌ  ومٞمٝمؿ مج٤مقم٦م قمغم ُمررت * وإذا

ْمـْأخالطْؾقفْجمؾسْظذَْمرّْملسو هيلع هللا ىلصْْافـبلْأن» زيد سمـ أؾم٤مُم٦م قمـ َصحَّ  عم٤م وذًمؽ اعمًٚمٛملم، سمف ٟم٤موًي٤م

ْ.(3)«ملسو هيلع هللا ىلصْْافـبلْظؾقفؿَْؾّسؾؿْوافقفقد،ْإوثونْظبدةْوادؼـغْادسؾؿغ

 سمٞمٜمؽ وإن سم٤مًمًالِم، ومُجدْ  وأقمجزهؿ، اًمٜم٤مس أسمخؾ شمٙمقن أٓ أردَت  وم٢مذا:ْوأخًراْ-15

ْ»ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص  ـْْْافـوسْأبخؾْإن: ـْْْافـوسْوأظجزْبوفسالم،َْبِخَؾَْْم ْظـْظجزَْم

 .(4)«افدظوء

ْ..اإلشالمْصبوب..ْؾفقو

 ُمـ ُمٙم٤من يمؾ ذم اعمًٚمٛملم قمٛمقم سملم اعم٤ٌمريم٦م اًمِمٕمػمة وشمٚمؽ اًمٕمٔمٞمٛم٦م، اًمًٜم٦م هذه * أطمٞمقا

 واجل٤مُمٕم٤مت، اعمدارس ذم واحلقاٟمٞم٧م اًمٌٞمقت ذم واًمٓمرىم٤مت، اًمِمقارع ذم اإلؾمالم، أرض

 ..اهلل ؿم٤مء إن.. اعمثقسم٦م وشمزداد إضمر، وحيّمؾ إرواح، وشمتآًمػ اًم٘مٚمقب ًمتت٘م٤مرب واًمٙمٚمٞم٤مت

ْ:ْادسؾؿغْظـْإذىْـػ:ْافطريؼْآدابْمـ:ْثوفًثو

 دظمقل أؾم٤ٌمِب  وُمـ اإليامنِ  ؿمٕم٥م ُمـ اًمٓمريؼ قمـ إذى إُم٤مـم٦م أنملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  أظمؼم ًم٘مد

 اإلؾم٤مءة أقمٔمؿ ُمـ اًمٓمريؼ ذم إذى ووع وأن واإلطم٤ًمن، اًمّمدىم٦م أٟمقاع ُمـ اجلٜم٤من،

ـْ  واخلذِٓن، اًمٚمٕمٜم٦م أؾم٤ٌمب وُمـ واًمٕمّمٞم٤من،  : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل  هريرة أيب وَمَٕم

ْإموضيْوأدكوهوْاهلل،ْإْٓإففْْٓأظالهوْ-صعبيْوشبعقنْبضعْأوْ-ْصعبيْوشتقنْبضعْاإليامن»

 .(5)«اإليامنْصعىْمـْصعبيْواحلقوءْافطريؼ،ْظـْإذى

                                                            
 .اعمقت يٕمٜمل: اًم٤ًمم( 1)

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 2)

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 3)

 ذم إًم٤ٌمين وصححف اعمًٜمد، ذم يٕمغم وأسمق اًمِمٕم٥م، ذم واًمٌٞمٝم٘مل إوؾمط، ذم واًمٓمؼماين اًمّمحٞمح ذم طم٤ٌمن اسمـ رواه( 4)

 (.611) اًمّمحٞمح٦م وذم ،(1519) اجل٤مُمع صحٞمح

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 5)
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 وهمػم واًمزضم٤مِج  واحلديدِ  واًمٜمج٤مؾم٦مِ  واًمٕمٔمؿِ  واًمِمقيم٦مِ  يم٤محلجرِ  اعم٤مر ي١مذى ُم٤م يمؾ: وإذى

ْوشقئفو،ْحسـفوْأمتلْأظاملَْظذّْْظرضً» : ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىم٤مل: ىم٤مل  هريرة أيب وقمـ ،(1)ذًمؽ

ْتؽقنْافـخوميْأظامهلوْمسووئْدمْووجدتْافطريؼ،ْظـُْيامطْإذىْأظامهلوْحموشـْدمْؾقجدت

 .(2)«تدؾـْْٓادسجدْدم

ْؾقفْتطؾعْيقمْـؾْصدؿي،ْظؾقفْافـوسْمـْشالمكْـُؾ» : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل وقمٜمف

ْوافؽؾؿيْصدؿي،ْمتوظفْظؾقفْؾتحؿؾْدابتفْظذْافرجؾْوتعغْصدؿي،ْاثـغْبغْتعدلْصؿس

 ،(3)«صدؿيْافطريؼْظـْإذىْومتقطْصدؿي،ْافصالةْإػْمتشقفوْخطقةْوبؽؾْصدؿي،ْافطقبي

 يمؾ ومٞمحت٤مج قم٤ٌمده، قمغم اهلل ٟمٕمؿ أقمٔمؿ ُمـ وؾمالُمتٝم٤م اًمٕمٔم٤مم هذه شمريمٞم٥م أنَّ : احلدي٨م وُمٕمٜمك

 هريرة أيب ومٕمـ اًمٜمٕمٛم٦م، هلذه ؿمٙمًرا ذًمؽ ًمٞمٙمقن هب٤م قمٜمف آدم اسمـ يتّمدق صدىم٦م إمم ُمٜمٝم٤م قمٔمؿ

 ْؾغػرْففْاهللْؾشؽرْؾلخذه،ْصقكْؽصـَْوَجَدْْبطريؼْيؿقْرجؾْبقـام»: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  قمـ

 .(4)«ففْاهلل

 ضم٤مء وم٘مد اعم٤مرة، ؾمالُم٦م أضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم ـمرىم٤مت قمـ إذى إزاًم٦مِ  ذم اًمؽمهمٞم٥ُم  ضم٤مء ويمام

ـْ  طمِؼ  ذم اًمِمديدُ  اًمققمٞمدُ   اًمٓمريؼ، ذم اًمًػم وُيٕمرىمؾ اعم٤مرة وي١مذى اًمٓمرىم٤مت، ذم إذى ُيٚم٘مك َُم

ْأوْافـوسْضريؼْدمْيتخذْافذيْافالِظـْغْاتؼقا»: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  قمـ  هريرة أيب ومٕمـ

 اًمذي اًمٔمؾ ذم أو اًمٜم٤مس، يًٚمٙمف اًمذي اًمٓمريؼ ذم احل٤مضم٦م ىمْم٤مء قمـ اًمٜمٝمك  : وُمٕمٜم٤مه ،(5)«طؾفؿ

ـْ  وأنَّ  ومٞمف، جيٚمًقن  سمذًمؽ اًمٜم٤مس ي١مذى ٕٟمف واًمٕم٘مقسم٦م: ًمٚمٕمٜم٦م ُمًتحٌؼ  ومٝمق ذًمؽ ومٕمؾ َُم

 ومٞمدقمقن ذًمؽ، إمم سمح٤مضم٦م وهؿ اًمٔمؾ ذم واجلٚمقس اًمٓمريؼ ذم اعمرور حيرُمٝمؿ أو ويٜمجًٝمؿ

 .سم٤مًمٚمٕمٜم٦م قمٚمٞمف

  

                                                            
 .اًم٘م٤مؾمؿ دار. ط 2ص اًمٗمقزان، ص٤مًمح/ًمٚمِمٞمخ اعمًٚمٛملم، أذي٦م اٟمٔمر رؾم٤مًم٦م حتريؿ( 1)

 .ُمًٚمؿ رواه( 2)

 .اإلٟم٤ًمن ضمًؿ ذم اًمتل واعمٗم٤مصُؾ  اًمدىمٞم٘م٦مُ  اًمٕمٔم٤ممُ : هل «افسالمك» قمٚمٞمف، ُمتٗمؼ( 3)

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 4)

 (.269) ُمًٚمؿ رواه( 5)
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ْادسؾؿغْأذييْمـْصقر

 احل٤مضم٦م ذم ـمرق اًمٜم٤مس، وإًم٘م٤مءوىمْم٤مء  اًم٘مامُم٦م، وـمرح اًمٓمريؼ ذم احلٗمر طمٗمر: ذًمؽ وُمـ

 ويمثرة ًمٚمخٓمر، اعم٤مرة وشمٕمريض اًمًػم وقمرىمٚم٦م اًمٓمريؼ، وؾمد اًمزضم٤مج وىمٓمع وإطمج٤مر احلديد

 - ظم٤مص٦م - إقمراض وىمذف اًمديـ، وؾم٥م واًمٚمٕم٤من، واًم٤ًٌمب واعمٝم٤مشمرات، اعمِم٤مضمرات،

 إمم واًمِمقارع اًمٕمٛمقُمٞم٦م واًمٓمرق واخل٤مص٦م اًمٕم٤مُم٦م إُم٤ميمـ وحتقيؾ اعم١مُمٜم٤مت، ُمـ اعمحّمٜم٤مت

 ًمٚمجػمان اخل٤مص٦م واحل٘مقق ًمٚمٜم٤مس، اًمٕم٤مُم٦م احل٘مقِق  ُمراقم٤مةِ  قمدمِ  ُمع ؾمٞم٤مرات، ًمريمـ أُم٤ميمـ

 ...ش.واعمحالت واًمًٞم٤مرات اًمٕم٘م٤مرات وأصح٤مب

ؾمتٞمالء واؾمتحالل آ اًمٕم٤مم، هىم٦م اعم٤مل: ـمرىم٤مهتؿ ذم اعمًٚمٛملم إيذاء صقر ُمـ ويمذًمؽ* 

 يمثرة إمم ي١مدي مم٤م «حدْمؾؽْمشْدهْإن» سمدقمقى ٤مومٞمٝم واًمٌٜم٤مء اًمٕم٤مم اًمٓمريؼقمغم أرض 

 ُمـ اًمِم٤ٌمب ُمـ اًمًٗمٝم٤مء سمٕمض يٗمٕمٚمف ُم٤م اإليذاء صقر ُمـ يمذًمؽ واعمخ٤مًمٗم٤مت، اعمٜم٤مزقم٤مت

 وُيْمٞم٘مقن ويتامزطمقن، يتحدصمقن سمٕمض ضم٤مٟم٥م إمم سمٕمْمٝمؿ اًمِمقارع وؾمط سم٤مًمًٞم٤مرات وىمقومٝمؿ

 ؾمٞمام ٓ - سمٕمْمٝمؿ يٗمٕمٚمف ُم٤م: أيًْم٤م ذًمؽ وُمـ ًمٚمخٓمر، اًمٜم٤مس ويٕمروقن اعم٤مرة قمغم اًمٓمريؼ

 اًمٕم٨ٌم ـمريؼ قمـ وإزقم٤مضمٝمؿ ًممُمٜملم شمرويع ُمـ اعمرطمٚمتلم اًمث٤مٟمقي٦م واجل٤مُمٕمٞم٦م، ـمالب

 ىمٞم٤مدة ذم اًمٌٓمش: أيًْم٤م ذًمؽ وُمـ (،«افتخؿقس» أو «بوفتػحقط» يًٛمقٟمف )يمام سم٤مًمًٞم٤مراِت،

 قمٜمد ظمّمقًص٤م اًمًٞم٤مرات، أسمقاق سم٠مصقات اًمٜم٤مس وإزقم٤مج اًمنقم٦م، ذم واًمتٝمقر اًمًٞم٤مرات

 إهم٤مين أصقات قمـ أُم٤م ،«تعبرهؿْحسى» آظمر ومريؼ قمغم ري٤ميض ومريؼ سم٤مٟمتّم٤مر ؾمامقمٝمؿ

 هذا يمؾ وي٘مع اخلٚمؼ، وؾمقء إلؾمٗم٤مف ا قمـ طمرج وٓ ومحدث واعمريم٤ٌمت اًمًٞم٤مرات ُمـ اعمٜمٌٕمث٦م

 !!اعمِمتٙمك اهلل وإمم ٟمٙمػم، سمال

 اخل٤مص٦م اًمٜم٤مس ؿمئقن قمغم اإلـمالع ُمـ اًمِم٤ٌمب سمٕمض يٗمٕمٚمف ُم٤م: أيًْم٤م ذًمؽ وُمـ

وؾم٥م  واجل٤مُمٕم٤مت، واعمٜمتدي٤مت اعم٘م٤مهل ذم - ظم٤مص٦م- واًم٘م٤مل اًم٘مٞمؾ ويمثرة قمٚمٞمٝم٤م، واًمتٚمّمص

سمٕمد اهلجقم اًمنمس اعمٛمٜمٝم٩م ُمـ  -ظم٤مص٦م-أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمديـ واٟمت٘م٤مصٝمؿ واًمًخري٦م ُمٜمٝمؿ 
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 اًمٜمٔمر ىمٌؾ وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمٕمٛمٞمٚم٦م ذم سمالدٟم٤م اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م قمغم اًمٕمٚمامء واًمدقم٤مة، يمذًمؽ

 مم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ أو سم٤مًم٘مقل سمٕمْمٝمـ قمغم واًمتٕمدي وُمالطم٘متٝمـ اًمٜم٤ًمء، ُمـ إًمٞمف اًمٜمٔمر جيقز ُم٤م ٓ إمم

ؾم٥ٌم اٟمتِم٤مر فم٤مهرة و ،«آرتبوط»سمـ قمرف سمام اعمحرُم٦م اًمٕمالىم٤مت فم٤مهرة اٟمتِم٤مر إمم أدى

ْافتحرش» فم٤مهرة اٟمتِم٤مراًمؽمظمص ذم إفمٝم٤مر اًمٕمقرات ًمٚمِم٤ٌمب ُمـ اجلٜمًلم مم٤م أدى إمم ازدي٤مد 

وُمـ أذي٦م اعمًٚمٛملم إـمالق اًمٙمالب قمغم اعم٤مرة ذم  ،«وافؽؾقوتْوافـقاديْواددارسْافشقارعْدم

ومْماًل قمـ اٟمتِم٤مر فم٤مهرة شمٕم٤مـمل اعمخدرات  (1)اًمِمقارع، وحتقيؾ اًمِمقارع إمم ُمالقم٥م ًمٚمٙمرة

 .سمٙم٤موم٦م أؿمٙم٤مهل٤م وصقره٤م ذم اًمِمقارع واعمٜمتدي٤مت اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م سمال طمًٞم٥م أو رىمٞم٥م

 اًمّمخ٥م، يمثرةِ  ذم يت٥ًٌُم  ٤ممم ًمٚمٙمرة ُمالقم٥ٍم  إمم اًمِمقارعِ  حتقيُؾ : اعمًٚمٛملم أذي٦م وُمـ

 .يمثػمة أرضار قمٜمف يٜمت٩م ورسمام اًمٌٞمقت، وأصح٤مب اعم٤مرة، ىمد ي١مذى مم٤م طمقهل٤م واًمتجٛمٕم٤مت

ُض  يمثػمٌ  وهمػمه٤م إطمقال هذه يمؾ  واحلذر شمالومٞمٝم٤م ومٞمج٥م ًمٚمخٓمر، واًمٜم٤مس ص٤مطمٌٝم٤م شُمٕمرِّ

٧ٌَْم  طمقادث ُمـ إطمقال هذه قمـ ٟمجؿ ومٙمؿ ُمٜمٝم٤م،  ومٞمٝم٤م شمٕمٓمٚم٧م أو حمرُم٦م، يمثػمةٌ  أٟمٗمٌس  ومٞمٝم٤م َذَه

 !!طمقاس ومٞمٝم٤م وشمٕمٓمٚم٧م أضم٤ًمم، ومٞمٝم٤م وشمٕم٧ٌم أقمْم٤مء،

 ..ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رؾمقل سمقصٞم٦م قمٚمٞمؽ.. اجل٤مُمٕمل اًمِم٤مب أظمل

ْادسؾؿغْأيَُْْ:ْملسو هيلع هللا ىلصْاهللْرشقلْشللْرجاًلْْإن»: ي٘مقل اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمـ

ـْْ:ْ»ؿولْخر؟  .(2)«ويدهْفسوكفْمـْادسؾؿقنْشؾؿَْم

ْمعـوهْويده،ْفسوكفْمـْادسؾؿقنَْشؾِؿَْْمـ»: اهلل رمحف - اًمٜمقوي ىم٤مل ـْْ: ْمسؾاًمْْيمذْملَْم

ْبنضوؾيْافعزيزُْْافؼرآنُْْجوءْوؿدْهبو؟ْإؾعولْمعظؿْٕنّْْبوفذـرْافقدْوَخّصْْؾعؾ،ْوْٓبؼقلٍْ

 .(3)«أظؾؿْتعوػْواهللْذـركوه،ْدوْإفقفوْوإؾعولْآـتسوب

                                                            
، ط.اعمريمز اًم٘مقُمل 54-53راضمع: يمت٤مب اًمتحي اًمٕمِمقائل د/ ضمٚمٞمٚم٦م اًم٘م٤ميض شمرمج٦م ُمٜمح٦م اًمٌٓمراوي، ص ( 1)

 ًمٚمؽممج٦م.

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 2)

 (،1/286) ُمًٚمؿ صحٞمح ذح( 3)
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 طم٘مقىمٝمؿ واطمؽمم اعمًٚمٛملم، وطمرُم٤مت أقمراض واطمٗمظ اهلل، ظَمْػ : اعمًٚمؿ اًمِم٤مب أظمل* 

 طم٘مقق وشمْمٞمٞمع إي٤مك صمؿ اؾمؽماطم٤مهتؿ، وأُمٙمٜم٦م ـمرىم٤مهتؿ ذم اًمٜم٤مس وأذي٦م وإي٤مك وُمرشمٗم٘م٤مهتؿ،

 دقمقة شمت٘مل أن وأوصٞمؽ وأظمراهؿ، دٟمٞم٤مهؿ أُمقر ذم هبؿ واإلرضار اعمًٚمٛملم ُمـ إظمقاٟمؽ

 ..طمج٤مب اهلل وسملم سمٞمٜمٝم٤م ًمٞمس ُمٜمٝمؿ وم٢مٟمف اعمٔمٚمقم

 أىمؾ هؿ سمٛمـ شمًتٝمزأ وأٓ اًمٜم٤مس، ُمـ شمًخرْ  أٓ. ًمٚمج٤مُمٕم٦م ـمري٘مؽ ذم وأٟم٧م وأوصٞمؽ

ْبوفعرفْوأظرضْظـْ»سمؾ ارومع ؿمٕم٤مر  اًمدرضم٦م، أو اًمٕمٚمؿ أو اًمًـ ذم ُمٜمؽ ْوأمر ْافعػق خذ

 ؾمػمك ذم واؾمت٘مؿ ،«احلريي» سمدقمقى ومٞمف متٌم اًمذي اًمِم٤مرع طمرُم٤مِت  شمٜمز أن وإي٤مك «اجلوهؾغ

يمام أوصٞمؽ أٓ  وأصم٤مم اًمذٟمقب ُمـ ؾم٤معًم٤م سمٞمتؽ إمم ُمٜمٝم٤م وخترج سمًالم، يمٚمٞمتؽ إمم شمّمؾ طمتك

 ش.اًمٓمريؼ طم٘مقق شمٜمًك سم٘مٞم٦م
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ْ:ْادـؽرْظـْوافـفكْبودعروفْإمر:ْافطريؼْآدابْمـ:ْرابًعو

 ىم٤مل طمٞم٨م إُمؿ ظمػم ضمٕمٚمٝم٤م سم٠من اعمحٛمدي٦م إُم٦م هذه قمغم - وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك - اهلل اُمتـ ًم٘مد

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿: ؾمٌح٤مٟمف

 [.111: قمٛمران آل] ﴾ٹ ٹ ٹ

 ىمقًمف ذم يمام اعمٜمٙمر، قمـ واًمٜمٝمك سم٤معمٕمروف سم٤مُٕمر ُم٘مرون وومالطمٝم٤م إُم٦م هذه وظمػمي٦م* 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ﴿: شمٕم٤ممم

: واعم١مُمٜم٤مت اعم١مُمٜملم وصػ ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل سمؾ ،[114: قمٛمران آل] ﴾ ڻ ۀ ۀ

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

 [.71: اًمتقسم٦م] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 سمف متٞمزوا ُم٤م ذيمر سمٕمض، أوًمٞم٤مء سمٕمْمٝمؿ سمٙمقن اعم١مُمٜملم وصػ قمز وضمؾ اهلل ذيمر أن ومٌٕمد

 .اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمك سم٤معمٕمروف وأمهٝم٤م ومْمٞمٚم٦م إُمر واعمٜم٤موم٘م٤مت، اعمٜم٤موم٘ملم قمـ اًمّمٗم٤مت ُمـ

 افشديدْفألشػ

 يّٛمٛم٧م إذا - اًمِم٤مب أظمل - وم٢مٟمؽ قمٔمٞمٛم٦م، سمٛمحٜم٦مٍ  متر اًمٕمٔمٞمٛم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمِمٕمػمة هذه إن

 اًمِمقارع ذم واحلقاٟمٞم٧م، إؾمقاق ذم ومِم٧م ىمد اعمٜم٤ميمػم ؾمؽمى ُمٙم٤من أي ؿمٓمر وضمٝمؽ

ـْ  دمدْ  وٓ واجل٤مُمٕم٤مت، اعمدارس ذم سمؾ واًمٓمرىم٤مت،  إُمر إن سمؾ.. اعمٜم٤ميمػم هذه يٜمٙمر َُم

ْت  جم٤مٟمٌف، ويَمُثرَ  ضم٤مٟمٌف، وهك ىمد اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمك سم٤معمٕمروف  .ـم٤مًمٌف وَمَ٘مؾَّ  ُمٓم٤مًمٌف وقَمزَّ

 وًمق اعمًٚمؿ اجل٤مُمٕمل ًمٚمٓم٤مًم٥م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمِمٕمػمة هذه وم٘مف أسملم أن ًمزاًُم٤م يم٤من هذا ٕضمؾ

 ويالت إمم اًم٤ٌمب هذا ذم اًمٗم٘مف قمدم أدى ىمد وأٟمف - ظم٤مص٦م - وآظمتّم٤مر اًمتٍمف ُمـ سمٌمء

 ٟمتٞمج٦م وهذه اعمقزون، همػم وآٟمدوم٤مع اًمتٝمقر إمم أدائف يمٞمٗمٞم٦م ذم اًمتٌٍم قمدم أدى يمام وذور،
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ْظـْوافـفلْبودعروفْإمر» ومْم٤مئؾ ؾمامع قمغم ي٘متٍمون اًمِم٤ٌمب أهمٚم٥م ٕن طمتٛمٞم٦م واىمٕمٞم٦م:

 .اًمِمٕمػمة هذه وم٘مف ُمٕمروم٦م دون «ادـؽر

 ..سم٤مهلل ُمًتٕمٞمٜم٤ًم أىمقل هلذا

 .(1)إُمر ذم اًمٚمٖم٦م: ود اًمٜمٝمل، ُمثؾ ىمقًمؽ: اومٕمؾ يمذا

واًمٜمٝمل ذم اًمٚمٖم٦م: اًمٜمقن واهل٤مء واًمٞم٤مء أصؾ يدل قمغم هم٤مي٦م وسمٚمقغ واًمٌمء اًمذي ٓ يٜمٙمر وٓ 

 .(2)يًتقطمش ُمٜمف

  .إًمٞمف وشمٓمٛمئـ اًمٜمٗمس شمٕمرومف ُم٤م يمُؾ : هق ًمٖم٦ماعمٕمروف 

 اًمٜم٤مس، إمم واإلطم٤ًمن إًمٞمف واًمت٘مرب اهلل ـم٤مقم٦م ُمـ قُمرِ َف ُم٤م ًمٙمؾ ضم٤مُمعٌ  اؾمؿٌ  هق: وذقًم٤م

 ُمٕمروٌف  أٟمف أي] اًمٖم٤مًم٦ٌم، اًمّمٗم٤مت ُمـ وهق واعمحًٜم٤مت اعم٘مقُم٤مت ذم اًمنمع إًمٞمف ٟمدب ُم٤م ويمؾ

 .(3)مجٞمٕمف ذًمؽ ود واعمٜمٙمر[ يٜمٙمروٟمف ٓ رأوه إذا اًمٜم٤مس سملم

شمٕمرومف، وهق يدل  وٓ ُمٜمف، وشمِمٛمئز قمٜمف، وشمٜمئق اًمٜمٗمقس، شمٜمٙمره عم٤م اؾمؿ ومٝمق: واعمٜمٙمر ًمٖم٦م

 .(4)قمغم ظمالف اعمٕمروم٦م، اًمتل يًٙمـ اًم٘مٚم٥م

 شمٕم٤ممم اهلل ُمٕمّمٞم٦م ُمـ ىمٌحف واًمٕم٘مؾ سم٤مًمنمع قمرف ُم٤م ًمٙمؾ ضم٤مُمع اؾمؿ: اًمنمع ذم وهق

٤م ومٕمٚمف، وًمذًمؽ ؾمٛمٞم٧م حً اإليامن[ ىمٌٞمقم٤ٌمده وأصؾ اعمٜمٙمر ُم٤م أٟمٙمره اهلل، ورأوه ]أي أهؾ  وفمٚمؿ

 واعم٘مٞم٤مس ،(5)ُمٕمّمٞم٦م اهلل ُمٜمٙمًرا: ٕن أهؾ اإليامن سم٤مهلل يًتٜمٙمرون ومٕمٚمٝم٤م ويًتٕمٔمٛمقن ريمقهب٤م

 اًمٜم٤مس قمرف وم٢من سمٞمٜمٝمؿ، ؿم٤مع وُم٤م وشم٘م٤مًمٞمدهؿ اًمٜم٤مس قمرف هق ًمٞمس واعمٜمٙمر: اعمٕمروف ذم قمٜمدٟم٤م

                                                            
 (.1/96(، وًم٤ًمن اًمٕمرب )1/137) «معجؿْمؼويقسْافؾغي»( اٟمٔمر 1)

 (.5/359( ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م )2)

 (.4/2911(، وًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤مدة )ع ر ف( )4/281اٟمٔمر )ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م )

 (.4/45( راضمع يمالم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من )3)

 (.5/456) «معجؿْمؼويقسْافؾغي»( اٟمٔمر 4)

 (.4/45ًمإلُم٤مم اًمٓمؼمي ) «جومعْافبقون»( اٟمٔمر 5)
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 .اًمٕمرف وًمٞمس اًمنمع، هق واعمٜمٙمر اعمٕمروف حتديد ذم اعم٘مٞم٤مس وإٟمام ُمت٘مٚم٥ٌم،

ْ:ادـؽرْظـْوافـفكْبودعروفْإمرْحؽؿ*ْ

اًمت٤مم أمجٕم٧م  اًمقضمف قمغم اًمٜم٤مس ُمـ أُم٦مٌ  سمف ىم٤مُم٧م ُمتك اًمٙمٗم٤مي٦م، قمغم ومرض اجلٛمٝمقر قمٜمد هق

 ،، وهق قمٜمد اجلٛمٝمقر ومرض قمغم اًمٙمٗم٤مي٦مإُم٦م قمغم وضمقب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر

 واًم٘مٞم٤مم ،ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد أُم٦م ُمـ اًم٤ٌمىملم قمـ اإلصمؿ ؾم٘مطُمتك ىم٤مُم٧م سمف ومئ٦م ُمـ اًمٜم٤مس قمغم اًمقضمف اًمت٤مم 

٥ٌٌَّم  ذقًم٤م، ومٞمف ُمرهم٥م أُمر قمز وضمؾ اهلل إمم وشم٘مرسًم٤م اطمت٤ًمسًم٤م إُم٦مِ  أومرادِ  ُمـ سمف  اهلل إمم وحم

ـْ  ورؾمقًمف، ـْ  اًمٓم٤مئٗم٦م هذه شمٙمقن أن ذيٓم٦مَ  ًمٙم  أهؾ سمٕمُض  وَٟمَ٘مَؾ  ،(1)اًمٙمٗم٤مي٦م هبؿ شمتح٘مؼ مِمَ

ْافػصؾْوادحذ،ْدمْحزمْوابـْافؼرآن،ْأحؽومْدمْواجلصوصْتػسره،ْدمْظطقيْـوبـ» (2)اًمٕمٚمؿ

ْصحقحْظذْورشحفْادجؿقعْدمْوافـقويْاحلرمغ،ْإمومْادعويلْوأبقْاإلحقوء،ْدمْوافغزايل

ْحسىْظذْـؾ..ْمسؾؿْـؾْظذْواجبيْصعرةْادـؽرْظـْوافـفكْبودعروفْإمرْأن»ْمسؾؿ

 .«ضوؿتف

 يمام ،إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمرقمغم وضمقب شمْم٤مومرت ٟمّمقص اًمقطمل  * وىمد

 ومال وأصم٤مر، إظم٤ٌمر أؿم٤مرت يمذا إًمٞمف، اًمًٚمٞمٛم٦م اًمٕم٘مقل وأؿم٤مرت ذًمؽ، قمغم إُم٦م أمجٕم٧م

 ٔطم٤مد ضم٤مئز ذًمؽ سمؾ اًمقٓي٤مت، سم٠مصح٤مب اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمك سم٤معمٕمروف إُمر خيتص

                                                            
ْادـؽرْظـْوافـفكْبودعروفْإمر» يمت٤مسمف ذم اًمِمٞمخ آل إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ اًمٕمزيز قمٌد/اًمِمٞمخ اجلٛمٝمقر، رأى ٟم٘مؾ( 1)

ْؾؼفْ-ْادـؽرْظـْوافـفلْبودعروفْإمرْبحٌْأيًضوْوراجعْافسـي،ْأهؾْمؽتبي.ْطْ،14صـْواحلورض،ْادويضْبغ

 اًمٙمريؿ قمٌد/د «اإلشالمقيْافؼيعيْدمْادسؾؿْوبقًْادرأةْأحؽومْدمْادػصؾ»ْكؼاًلْظـْـتوبْوؿقاظدهْآحتسوب

 .اًمرؾم٤مًم٦م ُم١مؾم٦ًم. ( ط4/3576) زيدان

 وأطمٙم٤مم ،(7/187) اًمديـ قمٚمقم إطمٞم٤مء ذم واًمٖمزازم ،(2/22) ُمًٚمؿ صحٞمح قمغم ذح ذم اًمٜمقوي يمالم راضمع( 2)

، واٟمٔمر اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ (3/125) اعمحغم ذم طمزم واسمـ ،(2/315)ًمٚمجّم٤مص اًم٘مرآن

(4/171). 
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 ومرض قمٚمٞمف واًم٘م٤مئٛملم وأهٚمف، اعمٜمٙمر وسمٖمض ويمراهٞم٦م اًم٘مٚمٌل اإلٟمٙم٤مر إمم إو٤موم٦مً  ،(1)اعمًٚمٛملم

 .(2)اًمٕمٚمؿ أهؾ سم٢ممج٤مع اجلٛمٞمع قمغم قملم

 اعمًٚمؿ اعمٙمٚمػ قمغم قملم ومرض يٙمقن ىمد اعمٜمٙمر، قمـ واًمٜمٝمك اعمٕمروف إُمر وم٢من يمذًمؽ

 :وهل احل٤مٓت سمٕمض ذم سمف ي٠مِت  مل إن ي٠مصمؿ

 ..وضمقسًم٤م اعمٜمٙمر هذا يٜمٙمر أن يٚمزُمف وم٢مٟمف ُمٕملم، ؿمخص همػم سم٤معمٜمٙمر َيٕمٚمؿ مل إذا -1

 .ومٛمثاًل  سمٕمٞمٜمف، ؿمخص إٓ اعمٜمٙمر شمٖمٞمػم يًتٓمع مل إذا -2

 ُمـ ُمٜمٙمًرا ومػمى واًمٙمؼماء، اًمقضمٝم٤مء جمتٛمٕم٤مت ُمـ جمتٛمع ذم اعمٜمٙمر اًمِمخص يٙمقن ىمد]

 هلؿ ويٌلم ُمٜمف، وحيذرهؿ اعمٜمٙمر، هذا قمٚمٞمٝمؿ يٜمٙمر أن اًمِمخص هذا قمغم يتٕملم وم٢مٟمف اعمٜم٤ميمػم

 [.(3)احلؼ

: أن يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ طمقل وضمقب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ٟمجده اخلالص٦م

يٜمّم٥م قمغم احلٙمؿ إصكم )أي قمغم ُمٓمٚمؼ اًمقضمقب( وإن يم٤مٟم٧م درضم٦م اًمقضمقب ختتٚمػ، 

 وذم أظمرى يٙمقن اًمقضمقب يمٗم٤مئٞم٤ًّم. ,وم٠مطمٞم٤مًٟم٤م يٙمقن اًمقضمقب قمٞمٜمٞم٤ًّم

وم٘مد يٙمقن  ,ٝمل قمـ اعمٜمٙمريمام خيتٚمػ اًمقضمقب ُمـ ضمٝم٦م أدوات إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜم -

٤ًٌم سم٤مًمٞمد طمٞمٜم٤ًم أو ًمّمٜمٍػ ُمـ اًمٜم٤مس، ويً٘مط اًمقضمقب ذم زُمـ أو قمـ صٜمٍػ ُمـ اًمٜم٤مس،  واضم

، واًمٙمالم قمـ هذا ُمًٌقط ذم ُمقاوٕمف (4)وإن يم٤من اإلٟمٙم٤مر سم٤مًم٘مٚم٥م ٓ ُيٕمذر ومٞمف أطمد ُمـ اًمٜم٤مس

                                                            
: )ويًقغ ٔطم٤مد اًمرقمٞم٦م أن يّمدوا ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة إن مل يٜمدومع قمٜمٝم٤م سم٘مقًمف ُم٤م مل يٜمتِف إُمر -رمحف اهلل-( ىم٤مل اجلقيٜمل 1)

ع ذح صحٞمح ُمًٚمؿ. إمم ٟمّم٥م ىمت٤مل وؿمٝمر ؾمالح وم٢من اٟمتٝمك إُمر إمم ذًمؽ ُرسمط إُمر سم٤مًمًٚمٓم٤من(. ]راضم

 [.2/25ًمٚمٜمقوي 

 اهلل طمٗمٔمف - احلقيٜمل إؾمح٤مق أيب/ًمِمٞمخٜم٤م وهل «ادـؽرْظـْوافـفكْبودعروفْإمرْؾؼف» حتٛمؾ قمٚمٛمٞم٦م أذـم٦م هٜم٤مك( 2)

 .يمٌػم ٟمٗمع ومٗمٞمٝم٤م ؾمامقمٝم٤م قمغم وم٤مطمرص سمحٞم٤مشمف، اعمًٚمٛملم وأَُمتَّعَ 

 .ًمٚمٜمنم اًمقـمـ دار.ط ،53 ،52صـ اًمٕمقدة، ومٝمد سمـ ؾمٚمامن/د ًمٚمِمٞمخ اًمًٗمٞمٜم٦م شمٖمرق ٓ طمتك راضمع( 3)

(، وأطمٙم٤مم اًم٘مرآن 1/292( )721، 2/22(، وأطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓسمـ اًمٕمريب )1/377اٟمٔمر: ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين ) (4)

(، وزاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد 174، 156، 1/155(، وأداب اًمنمقمٞم٦م ٓسمـ ُمٗمٚمح )2/29ًمٚمجّم٤مص )

= 
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 ُمـ يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ.

 إُمر ُمنموقمٞم٦م قمغم إُم٦م قمٚمامء وإمج٤مع اًمًٜم٦م، وصحٞمح اًم٘مرآن ذم إدًم٦م وردت وًم٘مد

 دًٓمتٝم٤م، يمٞمٗمٞم٦م ذم شمتٜمقع إدًم٦م وهذه ،«احلسبي» ُمنموقمٞم٦م وقمغم اعمٜمٙمر، قمـ واًمٜمٝمك سم٤معمٕمروف

 اًمٙمٗم٤مي٦م، ؾمٌٞمؾ قمغم أو اًمتٕمٞملم، قمغم وضمقسًم٤م يم٤من ؾمقاء سم٢مـمالىمف، اًمقضمقب قمغم اًمدال اًمٓمٚم٥م سملم

 اهلل يمت٤مب ذم ذًمؽ قمغم إدًم٦م وُمـ ،(1)شمريمٝمام وطمرُم٦م ومٕمٚمٝمام ُمنموقمٞم٦م قمغم اًمداًم٦م إدًم٦م وسملم

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف

 [.17: ًم٘مامن] ﴾ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 سم٠مؾمٚمقب اًمٓمٚم٥م: ٤مأوهل وضمقه، أرسمٕم٦م ُمـ اعمٓمٚمقب قمغم اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم اًمدًٓم٦م ووضمف

 وإن اًمقاضم٦ٌِم، إُمقرِ  ُمـ اعمٜمٙمرِ  قمـ واًمٜمٝمكَّ  سم٤معمٕمروِف  إُمرَ  أنَّ  قمغم يدل مم٤م ،..وهنًٞم٤م أُمًرا اجلزم

 ٓ طمٞم٨م سم٤مٓؾمتٓم٤مقم٦م، - ظمٚم٘مف ُمـ ُمٓمٚمقسم٤مشمف مجٞمع ٕداء اًمِم٤مرع َرؾَمَٛمفُ  سمام - أدائف ذم يت٘مٞمد يم٤من

 ذم ُمثٚمٝم٤م أٟمف إمم يِمػم مم٤م سم٤مًمّمالة اىمؽماٟمف: وصم٤مٟمٞمٝم٤م -إصقًمٞمقن ي٘مقل يمام- سمٛم٘مدور إٓ شمٙمٚمٞمػ

 ُمـ أي٦مِ  ظمت٤ممِ  ذم شمٕم٤ممم اهلل وَصَٗمفُ  ُم٤م: وصم٤مًمثٝم٤م ،-اًمقاضم٤ٌمت سملم اًمتٗم٤موت ُمع - اعمنموقمٞم٦م درضم٦م

ـْ  أٟمف  ُمـ - ؾمٌح٤مٟمف - احلؼ سمف أُمر ُم٤م: راسمٕمٝم٤م سمف، وأُمر شمٕم٤ممم اهللُ قَمَزَُمفُ  مم٤م أي إُمقر، قمِزم ُِم

ـْ  وهنِٞمفِ  سم٤معمٕمروِف  أُمره سمٕمد اًمّمؼم  سم٤معمٕمروف أُمر أن ُمـ  ُمٕمف اًمٔمـ قمغم َيْٖمُٚم٥ُم  عم٤م اعمٜمٙمر، قم

 يتؼمم ٓ طمتك اعمقـمـ هذا ذم سم٤مًمّمؼم وَم٠َمَُمرَ  أذى، اًمٜم٤مس ُمـ يٜم٤مًمف أن ٓسمد اعمٜمٙمر قمـ واًمٜم٤مهل

 اعمّم٤مًمح ومتْمٞمع أذى يٜم٤مهلؿ أٟمف عمجرد اعم٤ٌمريم٦م اًمِمٕمػمة هبذه اًمٕمٛمؾ قمـ وي٘مٕمدوا سمف، اًم٘م٤مئٛمقن

 ..سمف اًمتنميع اهتامم قمغم يدل ُم٤م وهق سمف، اًمِم٤مرع أٟم٤مـمٝم٤م اًمتل اًمنمقمٞم٦م

____________________________ 
( ط. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وروح اعمٕم٤مين ًممًمقد 25سمـ شمٞمٛمٞم٦م )ص(، واحل٦ًٌم ذم اإلؾمالم 2/58ٓٓسمـ اًم٘مٞمؿ )

 ( ط. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.4/21)

 ،19صـ اًمٜمج٤مر، ُمؼموك اهلل قمٌد/د اعمٕم٤مسة[، اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتٓمٌٞم٘م٤مت فمؾ ذم ومٞمٝم٤م اًمٗمرد ودور ]احل٦ًٌم رؾم٤مًم٦م راضمع( 1)

 .هـ1415 ؾمٜم٦م احلج٦م ذي ًمِمٝمر إزهر جمٚم٦م هدي٦م
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 .ًمٜم٤م ذقًم٤م يٙمقن ومال ىمٌٚمٜم٤م، ُمـ ذع ذم واردٌ  اًمدًمٞمؾ هذا إن: ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد

عَ  أنَّ  ُمـ: ىمرروه سمام ُمتٕمددة، ُمقاـمـ ذم اًمِمٌٝم٦م شمٚمؽ ُمثؾ قمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ أضم٤مب وىمد  َذَ

ـْ   خي٤مًمػ ُم٤م اإلؾمالُمل اًمتنميعِ  ذم يرد ومل خي٤مًمٗمف، ُم٤م ذقمٜم٤م ذم َيِردْ  مل ُم٤م ًمٜم٤م، ذع ىمٌٚمٜم٤م َُم

 .(1)ذًمؽ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف أيًْم٤م ذًمؽ قمغم إدًم٦م وُمـ* 

 [.114: قمٛمران آل] ﴾ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 سمٛمٝمٛم٦م ًمت٘مقم اعم١مُمٜملم ُمـ جمٛمققم٦مٌ  يٜمتّم٥م سم٠من أي٦م ذم شمٕم٤ممم اهلل َأَُمرَ  ًم٘مد: (2)يمثػم اسمـ ىم٤مل

 سم٤مًمٗمالح، اعمجٛمققم٦م هذه ُوِصَٗم٧ْم  وىمد اعمٜمٙمر، قمـ واًمٜمٝمك سم٤معمٕمروف وإُمر اخلػم، إمم اًمدقمقة

 وحتّمٞمٚمف، ومٕمٚمف قمغم اًمتنميع طمرص قمغم يدُل  ُم٤م وهق ذًمؽ، قمٛمؾ ذم اًمؽمهمٞم٥م ُيٗمٞمدُ  ٟمحقٍ  قمغم

                                                            
 : ُمٜمٝم٤م ذوط هل٤م «فـوْرشعْؿبؾـوْمـْرشع» ىم٤مقمدة أن إصقًمٞملم ًمدى اعمٕمٚمقمُ ( 1)

 (.واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب) اإلؾمالُمٞم٦م ُمّم٤مدرٟم٤م ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ُمـ ذع قمـ اًمٜم٘مؾ يٙمقن أن -1

 .ومٞمف طمج٦م ومال سمنمقمٜم٤م ٟمًخف دًمٞمؾ صم٧ٌم ُم٤م -2

 .إهائٞمؾ سمٜمل قمغم اًمٚمحقم أضمزاء سمٕمض يمتحريؿ قمٚمٞمٜم٤م، ينى ٓ ومٝمق ىمٌٚمٜم٤م يم٤من سمٛمـ ختّمٞمص قمغم اًمدًمٞمؾ ىم٤مم ُم٤م -3

 ٓ اإلؾمالُمل اًمٜمص هق صمٌقشمف ومٛمًتٜمدُ  اًم٤ًمسم٘م٦م اًمًاموي٦م إدي٤من ذم ُم٘مرًرا يم٤من يمام اإلؾمالم ذم ُم٘مرر أٟمف سم٤مًمٜمص صم٧ٌم ُم٤م -4

ـْ  سم٤محلٙم٤مي٦م  .ؾمٌ٘مٜم٤م قَمٛمَّ

 اًمٜمص ؾمٞم٤مق ُمـ إًمٖم٤مئف وٓ سم٘م٤مئف قمغم يدل ُم٤م يقضمد وٓ اإلؾمالُمٞم٦م، اعمّم٤مدر سمف ضم٤مءت ؾم٤مسمؼ ذع ُمـ وضمد ومام.. وقمٚمٞمف

ەئ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذًمؽ ي١ميد ومم٤م واحلٜمٗمٞم٦م، واحلٜم٤مسمٚم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م وسمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م ُمذه٥م وهذا ًمٜم٤م، ذقًم٤م ومٞمٙمقن ٟمٗمًف

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ﴿ وىمقًمف ،[91: إٟمٕم٤مم] ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

 .[123: اًمٜمحؾ] ﴾ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

ـْْْرشعْواؿع» سمح٨م قمغم ـمالعسم٤مٓ وأٟمّمح ُمٔم٤مٟمف، ذم ومراضمٕمف إصقًمٞملم يمت٥م ذم ُمًٌقط وهذا ْؾقامْإدفيْمـْؿبؾـوَْم

 .اإلؾمالُمٞم٦م واًمٜمنم اًمٓم٤ٌمقم٦م دار. ط 121صـ: 112صـ ُمـ اًمِمٜم٘مٞمٓمل قمٛمر سمـ اهلل قمٌد/ًمٚمِمٞمخ «ظزْوجؾْربـوْفـوْرشظف

 (.1/416( اٟمٔمر شمٗمًػم اسمـ يمثػم )2)
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٤ًٌم ذًمؽ يم٤من وإنْ  ـْْ» : ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  طمدي٨ِم  ذم َوَردَ  ُم٤م ٟمحق قمغم سمحًٌف ومرد يمؾ قمغم واضم ْرأىَْم

 ،«اإليامنْأضعُػْْوذفؽْؾبؼؾبف،ْيستطعْْْملْؾننْؾبؾسوكف،ْيستطعْملْؾننْبقده،ْؾؾقغرهْمـؽًراْمـؽؿ

 .(1)«خردلْحبيْاإليامنْمـْذفؽْوراءْوفقس» رواي٦مٍ  وذم

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف أيًْم٤م ذًمؽ قمغم إدًم٦م وُمـ

 اهلل أظمؼم طمٞم٨م ،[111: قمٛمران آل] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 إُمر ُمـ سمف ي٘مقُمقن ُم٤م سم٥ًٌم وذًمؽ ًمٚمٜم٤مس، أظمرضم٧م اًمتل إُمؿ ظمػم هؿ اعم١مُمٜملم سم٠من

 .(2)اًمٗمٕمؾ ُمنموقمٞم٦م قمغم يدل   ُم٤م وهق شمٕم٤ممم، سم٤مهلل اإليامن ُمع اعمٜمٙمر، قمـ واًمٜمٝمك سم٤معمٕمروف

ْرسهْأنْيؽقنْمـْهذهْ»صمؿ ىم٤مل:  أي٦مىمرأ هذه   (3)روى ىمت٤مدة أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ـْ َم

 .«إميْؾؾقمِدْرشطْاهلل

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمفٌ  وُمٜمف

 [.71: اًمتقسم٦م] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 إُم٦مِ  أومرادِ  ًمِٙمؾ ُمنموعٌ  اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمكِّ  سم٤معمٕمروِف  إُمر أنَّ  قمغم يدل   ُم٤م أي٦م وذم

 أي٦م، قمٚمٞمٝم٤م شمدل اًمتل إُمقر ُمـ اًمٖمرض هذا أداء ذم واًمتٙم٤مشمَػ  اًمتٕم٤مونَ  وأنَّ  وإٟم٤مصًم٤م، ذيمقًرا

 إًمٞمف، وؾمٞمٚم٦م ٕٟمف اعمٜمٙمر: قمـ واًمٜمٝمك سم٤معمٕمروف إُمر طمٙمؿ (4)«احلسبيْيؼصد» طمٙمٛمف وأن

                                                            
 (.49) رىمؿ( 1/69) صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ رواه احلدي٨م (1)

 أدٟمك يدع ٓ سمام قمٚمٞمف وشمدل اعمٕمٜمك، هذا شم١ميمد يمثػمة آصم٤مًرا أورد طمٞم٨م.. سمٕمده٤م وُم٤م( 1/427) يمثػم اسمـ شمٗمًػم راضمع( 2)

 ..ُمنموقمٞمتف ذم ؿمؽ

 (.5/112أظمرضمف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه )( 3)

 ُمـ وهل اضمتامقمٞم٦م، ديٜمٞم٦م وفمٞمٗم٦م شمٕمريػ احل٦ًٌم ومٞمف أىمقاٌل يمثػمٌة ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ؾمٚمًٗم٤م وظمٚمًٗم٤م، إٓ أهنؿ اشمٗم٘مقا قمغم أهن٤م( 4)

 ..اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف سم٤مُٕمر واًمت٘مقى اًمؼم قمغم اًمتٕم٤مون سم٤مب

= 
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 .إصقل قمٚمامء ىم٤مل يمام- اعم٘م٤مصد أطمٙم٤مم وًمٚمقؾم٤مئؾ

 اهلل يمت٤مب ذم اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمك سم٤معمٕمروف إُمر شمرك طمرُم٦م قمغم اًمداًم٦م إدًم٦م وردت يمام

 هجره ضَمْٕمَٚمفُ  أو اًمؽمِك، قمغم اًمذمِ  ؾمٞم٤مِق  ذم َوَرَدْت  ىمد ٕهن٤م إُم٤م: اًمتحريؿ شمٗمٞمد أظم٤ٌمر صٞمٖم٦م قمغم

ـْ  وصػ أو وظمّم٤مئّمٝمؿ، اعمٜم٤موم٘ملم قمٛمؾ ُمـ  قمـ اخلروج أي] سم٤مًمٗمًؼ، اًمٕمٛمؾ هذا يؽميمقن َُم

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذًمؽ قمغم يدل ومم٤م  واًمٚمٕمـ ،[شمٕم٤ممم اهلل ـم٤مقم٦م

چ ْڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 ،[79 ،78: اعم٤مئدة] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ـَ  أٟمف شمٕم٤ممم اهلل أظمؼم طمٞم٨م ـْ  اًمٙم٤مومريـ ًَمَٕم  ٟمٌٞمف قمغم أٟمزًمف ومٞمام ـمقيؾ، دهر ُمـ إهائٞمؾ سمٜمل ُِم

 هلل، قمّمٞم٤مهنؿ سم٥ًٌم ،-اًمًالم قمٚمٞمف - ُمريؿ اسمـ قمٞمًك ًم٤ًمن وقمغم ،قمٚمٞمف اًمًالم داود

 ورد هٜم٤م وُمـ واعمح٤مرم اعمآصمؿ ارشمٙم٤مب قمـ يتٜم٤مهقن ٓ يم٤مٟمقا وم٢مهنؿ يمذًمؽ ظمٚم٘مف، قمغم واقمتدائٝمؿ

 .(1)شومٕمٚمقه ُم٤م ُمثؾ ارشمٙم٤مب ُمـ اعم١مُمٜملم حتذير يٗمٞمد سمام ذًمؽ قمغم ذُمٝمؿ صمؿ ُمٝمؿ، ضم٤مء

____________________________ 
 وهق اعمخ٤مًمٗملم، قم٘م٤مب وشمٜمٔمٞمؿ اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ قمغم اإلذاف ؿم٠مٟمف ُمـ شمّمحٞمحل، رىم٤ميب ٟمٔم٤مم واحل٦ًٌم

٤ًٌم، ص٤مطمٌٝم٤م ويًٛمك اعمٜمٙمرات، قمـ واًمٜمٝمل واهلٞمئ٤مت، وإومٕم٤مل إىمقال ذم ُمٕمروف ًمٙمؾ ؿم٤مُمؾ  أسمرز وُمـ حمتً

 ..وإُم٤مٟم٦م واًمرمح٦م واًمرومؼ واًمٚملم، اًمٕمٗم٦م ُمع سمدىم٦م، واًم٘مقاٟملم وإٟمٔمٛم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم قم٤معًم٤م يٙمقن أن ذوـمف

 ٟمٔم٤مم أمهٞم٦م سمٞم٤من اظمتّم٤مصف،وؾمٞم٠ميت طم٥ًم قمغم يمؾ اًمقفم٤مئػ هذه اًمدوًم٦م أضمٝمزة شمٜمٔمؿ.. احل٤مرض وىمتٜم٤م وذم

ـْ أراد اًمتقؾمع ومٚمػماضمع يمت٤مب  إلصالح احل٦ًٌم ْافط»اعمجتٛمٕم٤مت، وَُم ْوـتوبْآحتسوبْفإلموم إمرْ»رضقيش،

ْافرتبيْدمْضؾىْ»ًمإلُم٤مم أمحد سمـ حمٛمد سمـ ه٤مرون اخلالل إٟمّم٤مري، ويمت٤مب  «بودعروفْوافـفلْظـْادـؽر هنويي

ْافـظرييْوافعؿؾقيْظـدْ»سمٕمٜمقان  «دـتقراه»ًمٚمِمٞمخ/ قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟمٍم اًمِمػمازي واٟمٔمر رؾم٤مًم٦م  «احلسبي احلسبي

 -ط. دار اًمٗمْمٞمٚم٦م  36إمم ص 32إقمداد د/ ٟم٤مضمل سمـ طمًـ سمـ ص٤مًمح طمْمػمي ُمـ ص «صقخْاإلشالمْابـْتقؿقي

 اًمًٕمقدي٦م. -اًمري٤مض 

 اًمققمل جمٚم٦م - «أيقبْصعبونْحمؿد» سم٘مٚمؿ «اإلشالمْحضورةْدمْاحلسبيْرحؾي» ُم٘م٤مل قمغم سم٤مإلـمالع يمام أٟمّمح

 .35صـ ،34صـ م2112 ؾمٜم٦م أيمتقسمر/ؾمٌتٛمؼم/هـ1433 اًم٘مٕمدة ذو( 567) اًمٕمدد اإلؾمالُمل

 (.2/84) يمثػم اسمـ شمٗمًػم ُمـ ُمًتٗم٤مد( 1)
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 !!يمثػمة اعمٕمٜمك هذا ذم وأي٤مت

ْظـْوافـفلْبودعروفْإمر» ُمنموقمٞم٦م قمغم دًٓمتٝم٤م ذم اًمٜمٌقي٦م اًمًٜم٦م ؾمٚمٙم٧م يمذًمؽ* 

 أطم٤مدي٨م ذًمؽ ذم ورد وىمد ومٞمف، اعمتٝم٤مون قمغم واًمتِمديد سمف، إُمر ُمـ اًم٘مرآن ُمًٚمؽ «ادـؽر

 ..ُمٜمٝم٤م يمثػمة صحٞمح٦م

ـْْ»: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل أن: اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م - ْبقده،ْؾؾقغرهْمـؽًراْمـؽؿْرأىَْم

 .«اإليامنْأضعػْوذفؽْؾبؼؾبف،ْيستطعْملْؾننْؾؾبسوكف،ْيستطعْملْؾنن

 أومراد مجٞمع قمغم اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمك سم٤معمٕمروف إُمر وضمقب قمغم احلدي٨م ُمٜمٓمقق َدلَّ  طمٞم٨م

 اًمٙمٗم٤مي٦م قمغم ومرٌض  أٟمف يؽمضمْح  وهلذا ُم٘مدرشمف، وسمح٥ًم اؾمتٓم٤مقمتف، ىمدر قمغم يمٌؾ  إُم٦م

ـْ  آؾمتٓم٤مقم٦م، ذم واطمدة درضم٦م قمغم ًمٞمًقا إُم٦م أسمٜم٤مءَ  إنَّ  طمٞم٨م اعمًٚمٛملم، ُمـ ًمٚمٛمًتٓمٞمع  صَمؿَّ  وُِم

 يٕمٚمؿ ٓ ُمقوعٍ  ذم يم٤من إذا يمام يتٕملم إٟمف صمؿ: »اهلل رمحف - اًمٜمقوي ىم٤مل ،(1)ُمٜمٝمؿ اًم٘م٤مدر قمغم يتٕملم

                                                            
ْادـؽرْتغقر»: سمٕمٜمقان يم٤مُماًل  ُمٚمًٗم٤م اًمٙمقيتٞم٦م اإلؾمالُمل اًمققمل جمٚم٦م رتـٟمِم( 1)  قمدده٤م ذم وذًمؽ «مشسـيْمسموفقي..

ْمسموفقيْادـؽرْبغْتغقر» اعم٘م٤مل هذا ومٞمف ضم٤مء م،2112ؾمٜم٦م يمتقسمرأ/هـ1433ؾمٜم٦م اًم٘مٕمدة ذي ذم اًمّم٤مدر( 567)

 اًمتٖمٞمػم هؾ: اعم٠ًمًم٦م هلذه اًمٙم٤مشم٤ٌمن قَمَرَض  وىمد «شعدْحمؿدْ-ْحسقكيْهوجر» ُمـ يماًل /سم٘مٚمؿ «افدوفيْوشؾطيْافػرد

 اًمدوًم٦م؟ ؾمٚمٓم٦م أم اًمٗمرد صالطمٞم٤مت ُمـ سم٤مًم٘مقة

 اعمٜمٙمر؟ شمٖمٞمػم ذم دوره٤م قمـ اًمدوًم٦م ختٚم٧م إذا وُم٤مذا

 أٟمف اعمٜمٙمر شمٖمٞمػم ذم إصؾ أن أيمدوا واًمذيـ اعمٕم٤مسيـ، واًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمٚمامء اًم٤ًمدة ٕىمقال اًمٙم٤مشم٤ٌمن قَمَرَض  وىمد

 يم٤من إذا أُم٤م سمٞمده، ًمٚمٛمٜمٙمر سمتٖمٞمػمه ومتٜم٦م حيدث أن اًمٕم٤مدي ًمٚمٗمرد جيقز ومال اإلُم٤مم، أو سم٤محل٤ميمؿ ُمٜمقـم٦م ذقمٞم٦م وٓي٦م

 إٟمٙم٤مر ُي٥ًٌم ٓ سمحٞم٨م اعم٠ًمًم٦م هذه وم٘مف ُمراقم٤مة ذيٓم٦م سمف سم٠مس ومال أيمؼًما ُمٜمٙمًرا أو ومتٜم٦م حُيدث ًمـ سم٤مًمٞمد اعمٜمٙمر شمٖمٞمػم

ت أو ُمٜمف، أقمٔمؿ أيمؼم ُمٜمٙمًرا سم٤مًمٞمد اعمٜمٙمر  اعمٜمٙمر يم٤من إذا ًها سم٤مًمٞمد اعمٜمٙمر إٟمٙم٤مر يٙمقن أن يمذًمؽ ُمٜمف، أهؿ ُمٕمرووًم٤م يٗمقِّ

 سم٤مًمٞمد اعمٜمٙمر قمغم ومٞمج٥م يمذًمؽ اًم٘مدرة، سمح٥ًم قمٚمٜم٤ًم قمٚمٞمف اإلٟمٙم٤مر ومٞمج٥م اعمٜمٙمر أفمٝمر إذا أُم٤م ًمف، ُمٕمٚمٜم٤ًم ًمٞمس ُمًتؽًما

 راضمع..ش أظمر اًمٌٕمض وشمرك سمٕمْمٝم٤م إشمالف يٛمٙمـ اًمتل اعمٜمٙمرات ُمـ اعمٜمٙمر يم٤من إن اعمنموع احلد يتج٤موز أٓ

 .31 ،29صـ
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ـْ  هق، إٓ إزاًمتف ُمـ يتٛمٙمـ ٓ أو هق إٓ سمف  أو ُمٜمٙمر، قمغم همالُمف أو وأوٓده زوضمتف يرى ويَمَٛم

 واًمٜمٝمل   سم٤معمٕمروف، إُمرُ  اعمٙمٚمػ قمـ يً٘مطُ  وٓ: »ڤ اًمٕمٚمامء ىم٤مل وىمد اعمٕمروف، ذم شم٘مّمػم

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمعُ  اًمذيمرى وم٢منَّ  ومٕمٚمف، قمٚمٞمف جي٥م سمؾ فمٜمف، ذم يٗمٞمدُ  ٓ ًمٙمقٟمف اعمٜمٙمر قمـ

 سمؾ اًمقٓي٤مت، سم٠مصح٤مب اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر خيتُص  ٓ إٟمف: اًمٕمٚمامء ىم٤مل وىمد

 .(1)شاعمًٚمٛملم ٔطم٤مد ضم٤مئز ذًمؽ

: )أمجع اعمًٚمٛمقن ومٞمام ذيمره اسمـ قمٌد اًمؼم أن اعمٜمٙمر واضم٥م -رمحف اهلل-وىم٤مل اًم٘مرـمٌل 

شمٖمٞمػمه قمغم يمؾ ُمـ ىمدر قمٚمٞمف، وأٟمف إذا مل يٚمح٘مف سم٤مًمتٖمٞمػم إٓ اًمٚمقم اًمذي ٓ يتٕمدى إمم إذى وم٢من 

ـ ذًمؽ ٓ جي٥م أن يٛمٜمٕمف ُمـ شمٖمٞمػمه وم٢من مل ي٘مدر ومٌٚم٤ًمٟمف وم٢من مل ي٘مدر ومٌ٘مٚمٌف، ًمٞمس قمٚمٞمف أيمثر ُم

ذًمؽ،  وإذا أٟمٙمر سم٘مٚمٌف وم٘مد أدى ُم٤م قمٚمٞمف إذا مل يًتٓمع ؾمقى ذًمؽ، ىم٤مل: وإطم٤مدي٨م ذم شم٠ميمٞمد 

 إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر يمثػمة ضمًدا، ًمٙمٜمٝم٤م ُم٘مٞمدة سم٤مٓؾمتٓم٤مقم٦م. 

قمـ  طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  -وُمـ إدًم٦م اًمٜمٌقي٦م قمغم أمهٞم٦م هذه اًمِمٕمػمة اعم٤ٌمريم٦م 

ْبدْمـْجموفسـوْْإيوـؿ»أٟمف ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  ْفـو ْمو ْرشقلْاهلل: ْيو ْؿوفقا واجلؾقسْدمْافطرؿوت،

ْاهللْ ْرشقل ْؿول ْوموْ»ملسو هيلع هللا ىلصْكتحدثْؾقفو، ْؿوفقا: ْافطريؼْحؼف، ْادجؾسْؾلظطقا ْإٓ ْأبقتؿ ؾنذا

____________________________ 
وًمٞمٕمٚمؿ اجلٛمٞمع: ]أن مجٞمع اًمقٓي٤مت ذم اإلؾمالم إٟمام ُم٘مّمقده٤م أن يٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل، وأن شمٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل 

لشيخ اإلسالم ابن تيمية،  انظر رسالة الحسبة في اإلسالم.هل اًمٕمٚمٞم٤م، وٓ يٙمقن ذًمؽ إٓ سم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر[ 

 .ط. دار األرقم للطباعة والنشر بالكويت 6، 3تحقيق/ سيد بن محمد بن أبي سعدة ص

وىم٤مل أيًْم٤م: )ووزم إُمر إٟمام ٟمّم٥م ًمٞم٠مُمر سم٤معمٕمروف ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر، وهذا هق ُم٘مّمقد اًمقٓي٦م وم٢مذا يم٤من 

ـْ ٟمّمٌتف ًمٞمٕمٞمٜمؽ قمغم قمدوك، وم٠مقم٤من قمدوك اًمقازم يٛمٙمـ ُمـ اعمٜمٙمر سمامٍل ي٠مظمذه، يم٤من ىمد أشمك سمْمد اعم٘مّمقد، ُم ثؾ َُم

ًٓ ًمٞمج٤مهد سمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وم٘م٤مشمؾ سمف اعمًٚمٛملم.    [.82/306]انظر مجموع الفتاوى قمٚمٞمؽ، وسمٛمٜمزًم٦م ُمـ أظمذ ُم٤م

يم٤من اًمٕمٚمامء وإُمراء ذم اًمّمدر إول ي٤ٌمذون احل٦ًٌم سم٠مٟمٗمًٝمؿ عم٤م يٕمٚمٛمقٟمف ُمـ ضمزيؾ اًمثقاب قمٚمٞمٝم٤م  هلذا

 ومْماًل قمـ قمٛمقم ٟمٗمٕمٝم٤م وصالطمٝم٤م، وًمذًمؽ ؾمٛمقا سم٤معمحتًٌلم.

 (.2/23) ُمًٚمؿ صحٞمح ذح( 1)
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 .(1)«حؼف؟ْؿول:ْؽضْافبك،ْوـػْإذى،ْوردْافسالم،ْوإمرْبودعروف،ْوافـفلْظـْادـؽر

لْبقدهْفتلمرنْبودعروفْـوافذيْكػس»أٟمف ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌل  وقمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن 

ْيستجوبْ ْؾال ْتدظقكف ْثؿ ْمـف ْظؼوًبو ْيبعٌْظؾقؽؿ ْأن ْاهلل ْفققصؽـ ْأو ْادـؽر، ْظـ وفتـفقن

 .(2)«فؽؿ

ْاهللْ»: (3)ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وقمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم  ْحدود ْظذ ْافؼوئؿ مثؾ

بعضفؿْأظالهوْوبعضفؿْأشػؾفو،ْؾؽونْوافقاؿعْؾقفوْـؿثؾْؿقٍمْاشتفؿقاْظذْشػقـيْؾلصوبْ

ْؾقؿفؿ،ْؾؼوفقا:ْفقْأكوْخرؿـوْدمْكصقبـوْخرًؿوْ ـْ افذيـْدمْأشػؾفوْإذاْاشتؼقاْمـْادوءْمرواْظذَْم

وملْكمِذْمـْؾقؿـو،ْؾننْيسـقهؿْوموْأرادواْهؾؽقاْمجقًعو،ْوإنْأخذواْظذْأيدهيؿْكجقاْوكجقاْ

 .(4)«مجقًعو

ْا»ىم٤مل:  وقمـ أيب سمٙمر  ْأهيو ْؽرْيو ْظذ ْوتضعقهنو ْأيي ْهذه ْتؼرؤون فـوسْإكؽؿ

وإكوْشؿعـوْافـبلْْ[115]اعم٤مئدة: ْ(ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)مقاضعفوْ

، وذم «إنْافـوسْإذاْرأواْافظوملْؾؾؿْيلخذواْظذْيديفْأوصؽْأنْيعؿفؿْاهللْبعؼوب»يؼقل:ْملسو هيلع هللا ىلصْ

ْيعؿؾْ»ي٘مقل: ملسو هيلع هللا ىلص أٟمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  رواي٦م قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ  ْمـْؿقٍم مو

                                                            
 (.2121(، وُمًٚمؿ )3/113( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )1)

 وىم٤مل: طمدي٨م طمًـ صحٞمح.(، 2169( رواه اًمؽمُمذي )2)

 (.3/164، 3/111( رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )3)

: إن اًم٘م٤مٟمقن ذم اًمًٗمٞمٜم٦م إٟمام هق ىم٤مٟمقن اًمٕم٤مىم٦ٌم دون -رمحف اهلل-( ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م احلج٦م اًمٌٚمٞمغ/ ُمّمٓمٗمك ص٤مدق اًمراومٕمل 4)

همػمه٤م، وم٤محلٙمؿ ٓ يٙمقن قمغم اًمٕمٛمؾ سمٕمد وىمققمف يمام حُيٙمؿ قمغم إقمامل إظمرى، سمؾ ىمٌؾ وىمققمف، واًمٕم٘م٤مب ٓ 

وهمػممه٤م، سمؾ قمغم اًمنموع ومٞمف، سمؾ قمغم شمقضمف اًمٜمٞم٦م إًمٞمف، يٙمقن قمغم اجلرم ي٘مؽمومف اعمجرم يمام يٕم٤مىم٥م اًمٚمص واًم٘م٤مشمؾ 

ج٦م ذم سمحره٤م، ؾم٤مئرًة إمم  ومال طمري٦م هٜم٤م ذم قمٛمٍؾ يٗمًد ظمِم٥م اًمًٗمٞمٜم٦م أو يٛمًف ُمـ ىمرب أو سمٕمٍد ُم٤م داُم٧م ُُمٚمحَّ

هم٤مي٤مهت٤م، إذ يمٚمٛم٦م اخلرق ٓ حتٛمؾ ذم اًمًٗمٞمٜم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م إريض، وهٜم٤مك ًمٗمٔم٦م )أصٖمر ظمرق، ًمٞمس هل٤م إٓ ُمٕمٜمك واطمد 

 [.3/5]راضمع وطمل اًم٘مٚمؿ  «أوشعْؿز»وهق 
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ْمـفْ ْاهلل ْيعؿفؿ ْأن ْيقصؽ ْإٓ ْيغرون ْٓ ْثؿ ْيغروا ْأن ْظذ ْيؼدرون ْثؿ ْبودعويص ؾقفؿ

 .(1)«بعؼوب

ْاهللْ»: -رمحف اهلل-ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب  ْيعجؾ ْمو ْافذكقبْمـفو ْأن ْوهق ْظظقؿ ْافػؼف وهذا

دكقوْبـؼصْظؼقبتف،ْومـفوْموْيؿفؾْبفْإػْأخرة،ْوافسؽقتْظـْادـؽرْتتعجؾْظؼقبتفْدمْاف

 .(2)«إمقالْوإكػسْوافثؿراتْورـقبْافذلْمـْافظؾؿيْفؾخؾؼ

ْ:ْادـؽرْظـْوافـفلْبودعروفْإمرْمـْافـوسْمقؿُػْ*ْ

 :ُمت٤ٌميٜم٦م ُمقاىمػ اعم٤ٌمريم٦م اًمِمٕمػمة هذه ُمـ اًمٜم٤مس إنَّ * 

ڤ ڤ ڤ  ﴿: أي٦م هلذه شم٠موياًل  واًمٜمٝمل إُمر ُمـ قمٚمٞمف جي٥م ُم٤م يؽمك ومريؼ ومٛمٜمٝمؿ

 .(3) [115: اعم٤مئدة] ﴾ڄ ڃ ڃڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ْافـوسْأهيوْيو»: ىم٤مل أٟمف  اًمّمديؼ سمٙمر أيب قمـ َصحَّ  وًم٘مد ٟمٔمر، هذا ذم أن ؿَمؽَّ  وٓ

ْ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿:ْأييْهذهْتؼرؤونْإكؽؿ

ْؾؾؿْادـؽرْرأواْإذاْافـوسْإن:ْ»يؼقلملسو هيلع هللا ىلصْافـبلْْشؿعًْوإككْمقضعفو،ْؽرْدمْتضعقهنوْوإكؽؿ

                                                            
(، 4115(، وىم٤مل: طمدي٨م طمًـ صحٞمح، واسمـ ُم٤مضمف )3157(، واًمؽمُمذي )4338( رواه أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف رىمؿ )1)

 (.9، 7، 5، 2، 1وأمحد )

 (.9/15( قم٤مروف إطمقذي )2)

 مل اًمقاضم٤ٌمت ُمـ سمٖمػمه ىم٤مم يمام اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمك سم٤معمٕمروف إُمر ُمـ قمٚمٞمف جي٥م سمام اعمًٚمؿ ىم٤مم إذا أي: أي٦م شم٠مويؾ( 3)

الل، والل ييه ْإصالحفوْدمْاجتفدواْأي»: أي٦م هذه شم٠مويؾ ذم - شمٕم٤ممم اهلل رمحف - اًمًٕمدي اًمٕمالُم٦م ي٘مقل اًمْم 

ْهيتدْوملْادستؼقؿ،ْافكاطْظـْضؾْمـْيرضـؿْْٓأصؾحتؿْإذاْؾنكؽؿْادستؼقؿ،ْافكاطْشؾقكْوإفزامفوْهلوْوـام

ْ.كػسفْيرضْوإكامْافؼقيؿ،ْافديـْإػ

ْإْٓهداهْيتؿْْٓؾنكفْوإمهوهلو،ْترـفامْافعبدْيرضْْٓادـؽر،ْظـْوافـفكْبودعروفْإمرْأنْظذْهذاْيدلْوْٓ-

ْ..ْادـؽرْظـْوافـفلْبودعروفْإمرْمـْظؾقفْجيىْبامْبوإلتقون

ْ.افرشوفي[ْممشسي.ْط246ْصـْافسعديْافرمحـْظبد/فؾشقخْادـونْـالمْتػسرْدمْافرمحـْافؽريؿْتقسرْ]راجع
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 : ٟم٘مقل ه١مٓء وُٕمث٤مل ،(1)«مـفْبعؼوبْاهللْيعؿفؿْأنْأوصؽْيغروه

 اًمٜم٤مس، آطم٤مد ُمـ اًمٔمٚمؿ طمّمقل قمٜمد - ؾمٞمام ٓ - اعمٜمٙمر شمٖمٞمػم أمهٞم٦م قمغم احلدي٨م َدلَّ  ًم٘مد

 ُمـ سمٕم٘م٤مٍب  اهللُ يٕمٛمٝمؿُ  طمٞم٨م ذًمؽ، قمـ ًمٚمٛمت٘م٤مقمديـ اًمِمديد اًمققمٞمد قمـملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  وأظمؼم سمؾ

 .اًمٕمٛمؾ هلذا إمه٤مهلؿ ضمزاء ًمدقم٤مئٝمؿ يًتج٤مب وٓ قمٜمده،

عَ  عم٤م وومً٘م٤م اعمٜمٙمر، قمـ ويٜمٝمك سم٤معمٕمروف ي٠مُمرُ : اًمث٤مين واًمٗمريؼ*  َـّ  اهلل، َذَ  ملسو هيلع هللا ىلص  رؾمقًمف وؾَم

 .اًمٕمٓم٤مء وُمزيد اعمثقسم٦م ضمزيؾ هلؿ اهلل ُمـ ٟمرضمق وه١مٓء

ـْ : اًمث٤مًم٨م واًمٗمريؼ*   أو وم٘مف همػم ُمـ ُمٓمٚمً٘م٤م، سمٞمده أو سمٚم٤ًمٟمف، إُم٤م ويٜمٝمك ي٠مُمر أن يريد َُم

 وهؾ ُي٘مدر، ٓ وُم٤م قمٚمٞمف ُي٘مدر وُم٤م يّمٚمح، ٓ وُم٤م ذًمؽ ُمـ يّمٚمح ومٞمام ٟمٔمرٍ  أو صؼمٍ  أو طمٚمؿٍ 

ْاهللْرشقلْظـفوْشلفً»: اخلِمٜمل صمٕمٚم٦ٌم أيب طمدي٨م ذم يمام ٓ؟ أم اإلٟمٙم٤مر هبذا اعمّم٤مًمح ؾمتتح٘مؼ

ْمتبًعوْوهقىْمطوًظوْصًحوْرأيًْإذاْحتكْادـؽر،ْظـْوتـوهقاْبودعروفْائتؿرواْبؾ:ْ»ؿولملسو هيلع هللا ىلصْ

ْمـْؾننّْْافعقام،ْأمرْظـؽْوَدعْْْبـػسؽْؾعؾقؽْبرأيف،ْرأىْذيْـؾْوإظجوبْممثرةْودكقو

ْرجاًلْْمُخسغْأجرْؾقفـْفؾعومؾْاجلؿر،ْظذْـوفؼوبضْديـفْظذْؾقفـْافؼوبضْأيوًموْورائؽ

 .(2)«ظؿؾفْمثؾْيعؿؾقن

 يمام وذقمف، طمدوده قمغم ُمٕمتد وهق ورؾمقًمف، هلل ُمٓمٞمع أٟمف ُمٕمت٘مًدا واًمٜمٝمل سم٤مُٕمر ومٞم٠ميت

ـْ  وهمػمهؿ واًمراومْم٦م واعمٕمتزًم٦م يم٤مخلقارج وإهقاء اًمٌدع أهؾ ُمـ يمثػمٌ  اٟمتّم٥م ِ  همٚمًٓم٤م همٚمط مَم

 أهؾ: ومٛمثاًل  إصالطمٝمؿ، ُمـ أقمٔمؿ ه١مٓء وم٤ًمد ومٙم٤من واجلٝم٤مد، واًمٜمٝمل إُمر ومٝمؿ ذم واوًح٤م

 أصقل إذ ديٜمٝمؿ، أصقل ُمـ ذًمؽ ويٕمتؼمون اعمًٚمٛملم، أئٛم٦م ىمت٤مل يرون] يم٤معمٕمتزًم٦م إهقاء

 هق اًمذي «وافعدل» اًمّمٗم٤مت، ؾمٚم٥م هق اًمذي «افتقحقد»: ُمٕمٚمقم هق يمام مخ٦ًم قمٜمدهؿ ديٜمٝمؿ

                                                            
ْافسؽقىْدمْادـذريْوأوردهْحبونْوابـْوافـسوئلْموجيْوابـْصحقح،ْحسـْحديٌْوؿول:ْوافسمذيْداودْأبقْرواه(1ْ)

ْ(.1973)ْاجلومعْصحقحْدمْإفبوينْوصححفْوافسهقى

(4341ْ)ْداودْأيبْضعقػْدمْإفبوينْوضعػف(4114ْ)ْموجيْوابـ(3158ْ)ْوافسمذي(4341ْ)ْداودْأبقْرواه(2ْ)

 .«حسـْحديٌْدمْثوبتيْصزْأيوم»ْؾؼرةْوفؽـ
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 اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف وإُمر اًمققمٞمد، وإٟمٗم٤مذ ،«ادسفتغْبـلْوادـزفي» سم٤مًم٘مدر، اًمتٙمذي٥م

 .(1)[اعمًٚمٛملم أئٛم٦م ىمت٤مل ُمٜمف اًمذي

: خمتٍمة يمٚمٛم٦م ٟم٘مقل وهل١مٓء.. يٌٜمقن وٓ هيدُمقن يّمٚمحقن، وٓ يٗمًدون ه١مٓء وأُمث٤مل

 عم٤مذا وشمٕمٚمٛمقا اومٝمٛمقا يمذًمؽ اعم٤ٌمريم٦م، اًمِمٕمػمة هذه وم٘مف اعمدقمقن اجل٤مهٚمقن أهي٤م وشمٗم٘مٝمقا شمٕمٚمٛمقا

وأن ذم  ,يمذًمؽ شمٕمٚمٛمقا أن ذم اًمتٕمجؾ اًمٜمداُم٦م ,(2)!شمٜمٝمقن؟ اعمٜمٙمر وقمـ شم٠مُمرون، سم٤معمٕمروف

وم٤مطمذروا أن شمٙمقٟمقا همالة  ,وإي٤ميمؿ واإلومراط واًمتٗمريط ذم هذا اًم٤ٌمب ,اًمتامس احلٙمٛم٦م اًمًالُم٦م

 سمؾ يمقٟمقا وؾمًٓم٤م يم٠مهؾ اإلؾمالم واًمًٜم٦م. ,يم٤مخلقارج أو أن شمٙمقٟمقا ُمداهٜملم ضمٗم٤مة يم٤معمرضمئ٦م

                                                            
 وذًمؽ اًمٗمتٜم٦م، ذم اًم٘مت٤مل وشمرك إئٛم٦م، ىمت٤مل وشمرك اجلامقم٦م ًمزوم: ُمٜمٝم٤م واًمتل واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ أصقل ظمالف وهذا( 1)

ْإفقفؿْأدوا» قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:صغم اهلل  وىم٤مل اًمّمالة أىم٤مُمقا ُم٤م ىمت٤مهلؿ قمـ وهنك إئٛم٦م، ضمقر قمغم سم٤مًمّمؼم أُمر اًمٜمٌل ٕن

 .اًمٌخ٤مري رواه «حؼؽؿْاهللْوشؾقاْحؼقؿفؿ،

وُمـ أراد ُمراضمٕم٦م هذه اعم٠ًمًم٦م سمِمٙمٍؾ شمٗمّمٞمكم ومٚمػماضمٕمٝم٤م ذم يمت٥م اقمت٘م٤مد اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح، ومٛمثاًل: ومٚمػماضمع 

ْط.ْدارْافؽتىْافسؾػقي.93ْظؼقدةْافسؾػْأصحوبْاحلديٌْفشقخْاإلشالمْأيبْظثامنْافصوبقينْص»

 .76، 75ًمٚمح٤مومظ أيب سمٙمر اإلؾمامقمٞمكم ص «أئؿيْأهؾْاحلديٌاظتؼودْ»وـتوبْ

رشحْاظتؼودْأهؾْاحلديٌْافذيْؿررهْاإلمومْإصعريْدمْمؼوٓتف،ْوافتلْمجعفوْورشحفوْد/ْ»واٟمٔمر رؾم٤مًم٦م 

ط. دار إيالف اًمدوًمٞم٦م  319ص «أهؾْاحلديٌْ-اظتؼودْأئؿيْافسؾػْ»حمؿدْبـْظبدْافرمحـْاخلؿقسْدمْـتوبفْادوكعْ

ط. ُم١مؾم٦ًم  541، 541تقزيع، وراضمع )ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ٓسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل اًمدُمِم٘مل صًمٚمٜمنم واًم

 اًمرؾم٤مًم٦م.

( ُمـ شم٠مُمؾ قمٛمؾ ه١مٓء قمٚمؿ خم٤مًمٗمتف عم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م، وواىمع اًمٌنمي٦م وشم٤مرخيٝم٤م ؿم٤مهد قمغم أن ٟمت٤مئ٩م ُمثؾ هذه إقمامل 2)

: )إن يمثػًما ُمـ اعمٜمتحٚملم -رمحف اهلل-ظمٚمدون إمم وٞم٤مع وإن يم٤من أصح٤مهب٤م يٌٖمقن رو٤م اهلل قمز وضمؾ، ي٘مقل اسمـ 

اًمٕم٤ٌمدة وؾمٚمقك ـمريؼ اًمديـ ويذهٌقن إمم اًم٘مٞم٤مم قمغم أهؾ اجلقر ُمـ إُمراء داقملم إمم شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر واًمٜمٝمل قمٜمف، 

وإُمر سم٤معمٕمروف رضم٤مء ذم اًمثقاب قمٚمٞمف ُمـ اهلل ومٞمٙمثر أشم٤ٌمقمٝمؿ واعمتِمٌثقن هبؿ ُمـ اًمٖمقهم٤مء واًمدمه٤مء، ويٕمروقن 

ذم ذًمؽ ًمٚمٛمٝم٤مًمؽ، وأيمثرهؿ هيٚمٙمقن ذم شمٚمؽ اًمًٌٞمؾ ُم٠مزوريـ همػم ُم٠مضمقريـ: ٕن اهلل مل يٙمت٥م ذًمؽ أٟمٗمًٝمؿ 

مـْرأىْمـؽؿْمـؽًراْؾؾقغرهْبقدهْؾننْملْ»قمٚمٞمٝمؿ، وإٟمام أُمر سمف طمٞم٨م شمٙمقن اًم٘مدرة قمٚمٞمف، ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

سمٜم٤مءه٤م إٓ اعمٓم٤مًم٦ٌم اًم٘مقي٦م اًمتل ُمـ ورائٝم٤م  وأطمقال اعمٚمقك واًمدول راؾمخ٦م ىمقي٦م ٓ ُيزطمزطمٝم٤م وهيدم «يستطعْؾبؼؾبف

 [.281، 281/ 1]اٟمٔمر ُم٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون ش قمّمٌٞم٦م اًم٘م٤ٌمئؾ واًمٕمِم٤مئر
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ْ!دوذا؟ْادـؽرْظـْوافـفلْبودعروفْإمر*ْ

: ومٞم٘مقل - اهلل رمحف - حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل: اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ اًم١ًمال هذا قمـ جيٞم٥م

ْ:ِْحؽؿٍْْثالُثْْففْادـؽرْظـْوافـفلْبودعروفْوإمر»

ْإوػ ْشمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمام ،خؾؼفْظذْاهللْحجيْإؿوميُْ: ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿:

 [.165: اًمٜم٤ًمء]ْ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ْافثوكقي  ىم٤مل يمامْادـؽر،ْظـْوافـفلْبودعروفْبوٕمرْافتؽؾقػْظفدةْمـْإمرْخروُجْ:

 ًمٙم٤من ويٜمٝمل ي٠مُمر مل ًمق أٟمف قمغم ومدل ،[54: اًمذاري٤مت]ْ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿:ْشمٕم٤ممم

 .ُمٚمقًُم٤م

: إقمراف]ْ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ْ:شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام:ْ(1)ادلمقرْافـػعْرجوء:ْافثوفثي

 .[55: اًمذاري٤مت]ْ﴾ْڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ْ:ؾمٌح٤مٟمف وىم٤مل ،[164

 :(2)-طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم-وي٘مقل اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م/ قمٌد اعمحًـ سمـ محد اًمٕم٤ٌمد اًمٌدر 

سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب اًمٜمٍم واًمتثٌٞم٧م واًمتٛمٙملم ذم  ( إُمر1)

ڌ ڌ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)ْإرض، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

 [.41، 41]احل٩م: ْ(گ گ ڳ

 [.7]حمٛمد: ْ(ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)ْوىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:

 . (1)«اهللْحيػظؽْاحػظ:ْ»ڤ ذم أول وصٞمتف ٓسمـ قم٤ٌمس ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل اًمٜمٌل 

                                                            
 .شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ُمٙمت٦ٌم. ط( 2/157) اًمٌٞم٤من أوقاء راضمع( 1)

ُمـ ش رؾم٤مًم٦م اعمقؾمقُم٦م سمـ )إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ أهؿ أؾم٤ٌمب ىمٞم٤مم اًمدوًم٦م اًمًٕمقدي٦م وسم٘م٤مئٝم٤م ( اٟمٔمر2)

 ط. ُمٓم٤مسمع احلٛمٞميض. 19إمم ص 6ص
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واعمٕمٜمك: أن ُمـ طمٗمظ اهلل سم٤مُمتث٤مل أواُمره واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف وم٢من اهلل حيٗمٔمف ذم ديٜمف ودٟمٞم٤مه 

 وآظمرشمف إذ اجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ.

ويمام أن اًمٜمٍم واًمت٠ميٞمد واحلٗمظ ُمـ اهلل سم٤مُمتث٤مل إواُمر واضمتٜم٤مب اًمٜمقاهل، وم٢من اخلذٓن 

وجعؾْافذفيْوافصغورْظذْ»ذم احلدي٨م: ملسو هيلع هللا ىلص  واًمذًم٦م واًمّمٖم٤مر يٙمقن ذم ظمالف ذًمؽ، يمام ىم٤مل

ْخوفػْأمري ـْ  . (2)«َم

. ىم٤مل (3)( اًم٘مٞم٤مم سم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر هق صٗم٦م اًمٜمٌل ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ2)

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )اهلل شمٕم٤ممم: 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

 [.157: ]إقمراف (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 : حت٘مٞمؼ إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وذًمؽ سمٕمد اإليامن سم٤مهلل( ُمٜم٤مط ظمػمي٦م إُم٦م3)

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ) ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-

 [.111]آل قمٛمران:  (ٹ ٹ ٹ ٹ

ومٛمـ اشمّمػ ُمـ هذه إُم٦م هبذه اًمّمٗم٤مت، دظمؾ ُمٕمٝمؿ ذم : »-رمحف اهلل-اسمـ يمثػم  ىم٤مل

ـْ مل يتّمػ سمذًمؽ أؿمٌف أهؾ اًمٙمت٤مب اًمذيـ ذُمٝمؿ اهلل سم٘مقًمف:  چ چ)ْهذا اعمدح، وَُم

 . (4)[79]اعم٤مئدة:  (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

____________________________ 
(، 3/194(، وصححف اًمٕمالُم٦م أمحد ؿم٤ميمر ذم ذح اعمًٜمد )1/293(، وأمحد ذم اعمًٜمد )2516( رواه اًمؽمُمذي )1)

 (.1/138وإًم٤ٌمين ذم فمالل اجلٜم٦م )

 (، وإؾمٜم٤مده طمًـ.4/511( رواه أمحد )2)

( أٟمّمح سم٤مٓـمالع قمغم ُم٘مدُم٦م رؾم٤مًم٦م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م شمٕمٚمٞمؼ اًمديمتقر/ 3)

 ط. دار أوقاء اًمًٚمػ. 17، 16حمٛمد ؾمٕمٞمد ص

 ( ط. دار اًمقوم٤مء.23/ 3( راضمع قمٛمدة اًمتٗمًػم ذم اظمتّم٤مر شمٗمًػم اسمـ يمثػم ًمٚمٕمالُم٦م/ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر )4)
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اجل٤مدة أن ُمٕمٚمؿ إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر شمٗمؽمق قمٜمده  -ؾمٌح٤مٟمف-( ىم٣م اهلل 4)

ـْ أُمر ْإمم ؾمٌٞمٚملم اصمٜملم: ومٛمـ أُمر سم٤معمٕمروف وهنك قمـ اعمٜمٙمر، ومٕمغم ضم٤مدة أهؾ اإليامن يًػم، وَُم

سم٤معمٜمٙمر وهنك قمـ اعمٕمروف ومٕمغم ؾمٌٞمؾ ٟمٗم٤مٍق شمٗميض إمم اًمٜم٤مر وسمئس اعمّمػم، ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )ْاعم١مُمٜملم:

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

  [.71: اًمتقسم٦م]ْ(ھ ھ

ْوىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ذم اعمٜم٤موم٘ملم ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ):

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 

 [.67]سمراءة: ْ(﮸ ﮹

ْ( أُمرون سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهقن قمـ اعمٜمٙمر هؿ أهؾ اًمّمالح واًمٗمالح ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:5)

*  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺)

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

 [.114 - 113]آل قمٛمران: ْ(ى ى ائ ائ

٤مم سمٕم٤ٌمدة إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ أقمامل اعم١مُمٜملم وصٗم٤مهتؿ ( اًم٘مٞم6)

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )ْاًمالزُم٦م، ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  جئ حئ

ْ(پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 [.112-111]اًمتقسم٦م: 

سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ٟمققم٤من ُمـ أٟمقاع اًمّمدىم٤مت: ومٝمل صدىم٦م ُمـ أُمر  ( إُمر7)

اًمٜم٤مهل قمغم ٟمٗمًف ومٝمق ُم٠مضمقر قمغم ذًمؽ، وصدىم٦م قمغم اعم٠مُمقر اعمٜمٝمل ٕٟمف ؾم٥ٌم ذم هدايتف وومٕمٚمف 
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 اًمٓم٤مقم٦م وشمريمف اعمٕمّمٞم٦م.

ٻ ٻ ٻ ٻ ):ْ( إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل ُمـ ظمػم ُم٤م يتٜم٤مضمك سمف اًمٜم٤مس ىم٤مل شمٕم٤ممم8)

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ پ پ پ پ 

 [.114]اًمٜم٤ًمء:  (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

افديـْافـصقحيْؿؾـوْ» : ملسو هيلع هللا ىلص( إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ أقمٔمؿ اًمٜمّمح ىم٤مل 9)

 . (1)«دـْيوْرشقلْاهلل،ْؿول:ْهللْوفؽتوبفْوفرشقففْوٕئؿيْادسؾؿغْوظومتفؿ

 قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر أؾم٤ٌمب ُمـ أن اًمٙمرام اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ويْمٞمػ -11

 : (2)اعمًٚمٛم٦م ٤مجمتٛمٕم٤مشمٜم ذم طم٘مٞم٘مل شمٖمٞمػم إطمداث.. اعمٜمٙمر

 - ومٝمق ٟم٘مٞمّم٦م، أي٦م قمـ واًمتٜمزه اعمٓمٚمؼ، سم٤مًمٙمامل اًمٕمٚمٞم٦م ذاشمف - ؾمٌح٤مٟمف - اهلل اظمتص ًم٘مد

 ورؾمٚمف أٟمٌٞم٤مءه - ؾمٌح٤مٟمف - واظمتص رء، يمؾ ظم٤مًمؼ ٕٟمف رء إمم حيت٤مج ٓ - ؾمٌح٤مٟمف

ـْ  أُم٤م ظمٚم٘مف، إمم قمٜمف اًمقطمل يٌٚمٖمقن ٕهنؿ سم٤مًمٕمّمٛم٦م:  ذم ومٞمجقز ر،ـاًمٌِم ؾم٤مئر ُمـ قمداهؿ َُم

 .واًمنم واخلػم واًمّمقاب، اخلٓم٠م طم٘مٝمؿ

 أؾم٤ٌمسمف، إمم اهلل ويقوم٘مف ُمـ قمٚمٞمف ُيٕم٤من ظمػم: إُم٤م أُمريـ أطمد ُمـ طم٤مًمف خيٚمق ٓ * واإلٟم٤ًمن

 اإلٟم٤ًمن أي - ومٝمق اخلٜم٤مس، اًمقؾمقاس اًمِمٞمٓم٤من أو سم٤مًمًقء إُم٤مرة ٟمٗمًف قمٚمٞمف شمٕمروف ذ وإُم٤م

 اًمٜمٗمس وُمراضمٕم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر اًمتقسم٦م إمم طم٤مضمتف يم٤مٟم٧م ًمذًمؽ احل٤مًملم، هذيـ سملم ُمت٠مرطم٩ٌم  -

 ُم٤م قمٜمٝم٤م ُيًتٖمٜمك ٓ رضوري٦م طم٤مضم٦م إصمؿ، ُمـ ومٞمف ي٘مع ُم٤م أو ظمػم ُمـ يٗمقشمف ُم٤م قمغم وآؾمتدراك

 ..يٜمٌض قمرق ومٞمف دام

 إُمؿ ومح٤مل اًم٘م٤مقمدة، هذه قمـ يِمذ ٓ اعمجتٛمع وم٢من اًمٗمرد، طم٤مل هق هذا يم٤من وإذا

ُمـ  أو إُم٤مم، إمم ودومٕمٝم٤م وشم٠ميمٞمده٤م قمٚمٞمٝم٤م اعمح٤مومٔم٦م إمم حتت٤مج هنْم٦مٍ  ُمـ خيٚمق ٓ واًمِمٕمقب

                                                            
 (.196( رواه ُمًٚمؿ )1)

ْاإلشالمقي»( أٟمّمح سمٛمراضمٕم٦م رؾم٤مًم٦م 2) ْفبحٌْإمي ًمٚمِمٞمخ/ قمٌد اًمرمحـ قمٌد اخل٤مًمؼ ط. اعمٙمت٥م  «خطقطْرئقسقي

 اًمًٚمٗمل ودار أهؾ اًمًٜم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع.
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ـْ  وإمم وؿمقاطمذ ُمٜمٌٝم٤مت إمم ُمٕمٝمام ومتحت٤مج ختٚمػ واٟمحٓم٤مط  اعمٕمٓمٚم٦م اًمٓم٤مىم٤مت ومٞمٝم٤م يٗمجر َُم

 .اًمتٖمٞمػم إمم واعمجتٛمع اًمٗمرد طم٤مضم٦م يم٤مٟم٧م هٜم٤م وُمـ.. قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمتٖمٚم٥م اعمٝمدرة واإلُمٙم٤مٟم٤مت

 اعمًٚمؿ قم٘مؾ شمتٜم٤مزع سم٤مشم٧م اًمتل اًمٙمثػمة واجلقاذب اعمٖمري٤مت أقمٞمٜمٜم٤م ٥مّمشم ووٕمٜم٤م وإذا -

 .وٟمٗمًف وىمٚمٌف

 قمغم حلٔم٦م يمؾ واؾمتامشم٦م سم٢مسار شمٚمح اًمِمقاهمؾ وأن شمٚمؽ - واعمجتٛمع اًمٗمرد ُمًتقى قمغم -

 وإزُمٜم٦م إُمٙمٜم٦م أؿمد قمٚمٞمف شم٘متحؿ أصٌح٧م طمتك أضمٚمٝم٤م، ُمـ اهلل ظمٚم٘مف اًمتل اعمٝمٛم٦م قمـ سومف

 أؾم٤ٌمب يٛمٜمحف اًمذي «افتغقر» إمم اًمِمديدة اإلٟم٤ًمن طم٤مضم٦م ُمدى ٕدريمٜم٤م - سمف ظمّمقصٞم٦م

ه واعمقاضمٝم٦م، اًمتحّملم  قمقاُمؾ ُمـ اعمٔمٚمٛم٦م اعمتت٤مسمٕم٦م اعمقضم٤مت هذه وؾمط اًمٜمج٤مة سمحٌؾ ويٛمد 

 .واهلدر اهلدم

 اجلقهر، ُمع واعمٔمٝمر اًمِمٙمؾ شمٖمٞمػم وأقمٜمل سمف :اًمِمٛمقزم اًمتٖمٞمػم هق اعمٓمٚمقب واًمتٖمٞمػم

ًٓ  اًمدوًم٦م، ُمع واعمجتٛمع واجلقارح، واًمٜمٗمس واًمٕمٜمقان، واعمْمٜمقن ْإن»: ؾمٌح٤مٟمف - ًم٘مقًمف إقمام

 .«بلكػسفؿْموْيغرواْحتكْبؼقمْموْيغرْْٓاهلل

 إهة، اًمٗمرد،) اعمراطمؾ ُمًتقى قمغم ؾمقاء ُمريم٦ٌم قمٛمٚمٞم٦م اًمتٖمٞمػم هذا أن * وم٤معم٘مّمقد

 (.اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، آىمتّم٤مدي٦م، اإلقمالُمٞم٦م، اًمؽمسمقي٦م،) إدوات أو ،(اًمدوًم٦م اعمجتٛمع،

 وأوص٤مومف سمنموـمف اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف سم٤مُٕمر إٓ يمٚمف هذا يتح٘مؼ * وٓ

ومْماًل قمـ  اعمًٚمؿ، اعمجتٛمع ٕومراد واًمتٗمًٞمؼ واًمتٌديع اًمتٙمٗمػم ًمٖم٦م اؾمتخدام همػم ُمـ اًمنمقمٞم٦م،

 .اعمحٙمؿْمقاسمط اًمنمع وومً٘م٤م ًم وذًمؽ ,اعمًٚمؿ اعمجتٛمع أومراد ُمع اعمًٚمح اًمٕمٜمػ إمم اًمٚمجقء

 ٟمٕمٚمؿ واًمتٛمٙملم، اًمتٖمٞمػم ـمريؼ اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل اعمٕمروف إُمر أن: ٟم٘مقل إذ * وٟمحـ

 مل ظمٓمطٍ  وـم٠مةِ  وحت٧م خمتٚمٗم٦م، أزُمٜم٦م قمؼم شمرايمٛم٧م يمثػمة، قم٘م٤ٌمت أُم٤مُمف اإلصالح ـمريؼ أن ضمٞمًدا

 .وآٟمحٓم٤مط اًمؽماضمع دائرة ذم وحم٤مسهتؿ اعمًٚمٛملم إوٕم٤مف قمـ شَمَٙمْؾ 

 اعمٓمٚمقب إوًمقي٤مت ُٟمدرك مل إِنْ .. اعمجتٛمع ذم واعمتٖمٚمٖمٚم٦م اًمٙمثػمة اًمتحدي٤مت هذه وأُم٤مم

 شمرايماًم  حتدث اًمتل اًمٗم٤مقمٚم٦م واًمقؾم٤مئؾ شم٠مظمػًما، حتتٛمؾ ٓ اًمتل اًمٕم٤مضمٚم٦م واخلٓمقات إٟمج٤مزه٤م،
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 ضمديدة قم٘م٤ٌمٍت  - ٟمدري ٓ طمٞم٨م وُمـ -سم٠ميديٜم٤م - ٟمّمٜمع ٓ طمتك ضم٤مٟمٌٞم٦م، آصم٤مرٍ  دون إجي٤مسمًٞم٤م

 !!اًمقاىمع أرض قمغم طم٤مصٌؾ  هق ُم٤م إمم شمْم٤مف

 ٠مُمر سم٤معمٕمروف ومل ٟمٜمَف قمـ اعمٜمٙمر؟!مل ٟمُم٤مذا ًمق 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ )ؾمٞمّمٞمٌٜم٤م اًمٕمذاب اًمِم٤مُمؾ: ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  -1

 [.25]إٟمٗم٤مل:  (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

ومٛمـ ؾمٜمـ اهلل ذم اخلٚمؼ: وىمقع اهلالك سم٤مُٕمؿ قمٜمد همٚم٦ٌم اًمنم وومِمق اخل٨ٌم ُمع شمرك 

اعمٜمٙمر، وإذا وىمع اًمٕمذاب طمٞمٜمئٍذ قَمؿَّ اجلٛمٞمع: اًمّم٤مًمح اًمّم٤محللم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ 

 هلجره ؿمٕمػمة إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، واًمٓم٤مًمح: ًمقىمققمف ذم اعمٕم٤ميص.

 وؿمقاهد ذًمؽ ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م يمثػمة ُمٜمٝم٤م:

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ): -اهلل قمز وضمؾ-ي٘مقل 

چ چ ڇ ڇ *  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 [.79-78 ]اعم٤مئدة: (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ويؾْفؾعربْمـْرشْ»دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م ومزقًم٤م ي٘مقل: ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل   ڤقمـ زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش 

ؿدْاؿسب،ْؾتحْافققمْمـْردمْيلجقجْوملجقجْمثؾْهذهْ)وَحّؾؼْبلصبعفْاإلهبومْافتلْتؾقفو(ْ

ْـثرْ ْإذا ْكعؿ، ْؿول: ْافصوحلقن؟ ْأهنؾؽْوؾقـو ْاهلل: ْرشقل ْيو ؿوفًْزيـىْبـًْجحشْؿؾً:

 . (1)«اخلبٌ

( يمثرة اخل٨ٌم: إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُم٤مٟمع ُمـ ُمقاٟمع اٟمتِم٤مر اًمٗم٤ًمد 2)

واخل٨ٌم وؾمد ُمٜمٞمع أُم٤مُمٝمام وم٢مذا وم٘مد إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر وم٘مد ص٤مر اًمٗم٤ًمد إمم 

اٟمتِم٤مر، وهذا إُمر ُمِم٤مهد ذم واىمع اًمٌنم وًمذًمؽ يّمٌح اًمت٤مرك ًمألُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ 

ٹ ڤ )٤مرك ًمٚمٕم٤ميص ذم ُمٕمّمٞمتف ًمًٙمقشمف قمٜمف وًمذًمؽ ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ: اعمٜمٙمر يم٠مٟمف ُمِم

                                                            
 (.2881(، وُمًٚمؿ )4/176( رواه اًمٌخ٤مري )1)
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ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ*  چ

 [.79-78]اعم٤مئدة: 

( فمٝمقر اًمٗمتـ واًمتٜم٤مطمر: إن أي٤مت ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران اًمتل ومٞمٝم٤م إُمر سم٤مًمدقمقة إمم 3)

اخلػم، وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر شمرد ذم ؾمٞم٤مٍق قم٤مم ومٞمف إُمر سم٤مٓقمتّم٤مم سمحٌؾ اهلل 

ہ )[ 113]آل قمٛمران أي٦م:  (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)واًمٜمٝمل قمـ اًمتٗمرق 

مم٤م يدل قمغم  [٦115م: ]آل قمٛمران أي (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

اًمؽماسمط سملم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر واًمتٗمرق وآظمتالف واًمتٜم٤مطمر واعمت٠مُمؾ ذم 

 أؾم٤ٌمب اًمتٗمرق وآظمتالف سملم اًمٜم٤مس جيده٤م ذم جمٛمٚمٝم٤م راضمٕم٦م إمم أطمد سم٤مسملم:

 شمرك إُمر سم٤معمٕمروف.* 

 شمرك اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.* 

إىمقال أو إومٕم٤مل أو اًمٕم٘م٤مئد اعمٌتدقم٦م اًمتل ٟمجد ُمٜمٝم٤م فمٝمقر  :ؾػلْادـؽراتْافعؼديي

يم٤مٟم٧م ُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب اًمٗمرىم٦م، ووىمػ اعمّمٚمحقن ذم ـمري٘مٝم٤م وأٟمٙمروه٤م مل حتدث ٟمت٤مئجٝم٤م، 

واعمٜمٙمرات اًم٘مٚمٌٞم٦م اعمٗمرىم٦م يم٤محلًد واًمٖمؾ واًمٌٖمْم٤مء ًمقىمػ اعمّمٚمحقن ذم ـمري٘مٝم٤م وأٟمٙمروه٤م، 

 ًمًٚمؿ اعمجتٛمع ُمـ همقائؾ اًمتٗمرق واًمتٜم٤مطمر.

ْافعؿ ُمثؾ ُمٜمٙمرات اًمتٕم٤مُمؾ )يم٤مًمٙمذب واًمٖمش واخلٞم٤مٟم٦م( ًمق شمٜم٤مهك  ؾقي:وادـؽرات

اًمٜم٤مس قمٜمٝم٤م ًمًٚمؿ اعمجتٛمع ُمـ اًمتٗمرق واًمتخ٤مصؿ، مم٤م يدل قمغم أن هجر إُمر سم٤معمٕمروف 

 .(1)واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ؾم٥ٌم ًمٚمٗمتـ واًمتٜم٤مطمر سملم اًمٜم٤مس

و مم٤م ؾمٌؼ يتٌلم ًمؽ ظمٓمقرة اؾمتٝمج٤من ؿمٕمػمة إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، أ

                                                            
ط.  22إمم ص 19ًمٚمِمٞمخ/ قمٌد اًمرمحـ قمٌد اخل٤مًمؼ ُمـ ص «إميْاإلشالمقيْخطقطْرئقسقيْفبعٌ»( راضمع رؾم٤مًم٦م 1)

 دار أهؾ اًمًٜم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع. -اعمٙمت٥م اًمًٚمٗمل 
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ْاحلريوتْافعوميْ»حم٤مرسمتٝم٤م سمدقمقى  ْدم ْتدخؾ ْهذا ْأن ْأو ْادجتؿع، ْظذ ْؾرضْافقصويي ظدم

 . «واخلوصي

 :ْادـؽرْظـْوافـفلْبودعروفْإمرْدمْمسوئؾ*ْ

 :اعمٜمٙمر قمـ واًمٜم٤مهل سم٤معمٕمروف ًممُمر يِمؽمط: إومم اعم٠ًمًم٦م -

اعمٜمٙمر واإلظمالص ذط  قمـ وهنٞمف سم٤معمٕمروف أُمره أصمٜم٤مء ذم شمٕم٤ممم هلل خمٚمًّم٤م يٙمقن أن -1

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )ذم ىمٌقل اًمٕمٛمؾ ُمع اعمت٤مسمٕم٦م، ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم 

وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  ،[5]اًمٌٞمٜم٦م: (  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت )

 [.29]آل قمٛمران: (  ىت يت جث مث

وهقْافذيْبعٌْْإخالصْافديـْهللْهقْافديـْافذيْْٓيؼبؾْاهللْشقاه»ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

بفْإوفغْوأخريـْمـْافرشؾ،ْوأكزلْبفْمجقعْافؽتى،ْواتػؼْظؾقفْأئؿيْأهؾْاإليامن،ْ

 . (1)..«.وهذاْهقْخالصيْافدظقةْافـبقيي

وحت٘مٞمؼ ذًمؽ: أن إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، هق ُمـ أوضم٥م إقمامل 

   [.7: هقد] (ڦ ڦ ڄ ڄ)وأومْمٚمٝم٤م، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

أخؾصفْوأصقبف،ْؾننْافعؿؾْإذاْ»: -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-وهق يمام ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض 

ـونْخوفًصوْوملْيؽـْصقاًبوْملُْيؼبؾ،ْوإذاْـونْصقاًبوْوملْيؽـْخوفًصوْملْيؼبؾ،ْحتكْيؽقنْ

 . «خوفًصوْصقاًبو،ْواخلوفص:ْأنْيؽقنْهلل،ْوافصقاب:ْأنْيؽقنْظذْافسـي

وم٤مُٔمر سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهل قمـ اعمٜمٙمر جي٥م أن وإذا يم٤من هذا طمد يمؾ قمٛمؾ ص٤مًمح، 

                                                            
 (.11/49( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )1)
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، ومٞم٠مظمذ سمٌقاقم٨م اإلظمالص وجيتٜم٥م ُمقاٟمٕمف وٟمقاىمْمف، (1)شيٙمقن هٙمذا ذم طمؼ ٟمٗمًف

ويراىم٥م إظمالصف ىمٌؾ اًمٕمٛمؾ وذم أصمٜم٤مئف وسمٕمده، ومٞمٙمقن اطمت٤ًمسمف ًمقضمف اهلل شمٕم٤ممم وطمده ٓ 

ن شمٙمقن يمٚمٛم٦م ًمٌمء ؾمقاه ُمـ رزٍق، أو ؾمٛمٕم٦م، أو وضم٤مه٦م، أو ُمٜمّم٥م، أو همػم ذًمؽ، مّهف أ

 اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م، سم٠من ئمٝمر اعمٕمروف ويٛمحك اعمٜمٙمر همػم ُم٤ٌمٍل سمٛمدح اًمٜم٤مس أو ذُمٝمؿ ًمف.

وجي٥م قمغم أُمر سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهل قمـ اعمٜمٙمر أن حيذر اًمٖمرور واعمدح واًمثٜم٤مء 

 واًمِمٝمرة وآٟمتّم٤مر ًمٚمٜمٗمس.

 ىمد يّمٞم٥م اًمذي واًمٕمج٥م اعم٘مّمد، ؾمقء ُمـ حمذًرا - اهلل رمحف - اًمذهٌل ي٘مقل

ٌِّٞمٜم٤ًم اعمٜمٙمر، قمـ واًمٜم٤مهلم سم٤معمٕمروف أُمريـ ُمـ اًمٙمثػميـ  ُمـ ومٙمؿ: »ومٞم٘مقل ذًمؽ قم٤مىم٦ٌم وُم

ـْ  قمٚمٞمف اهلل ومٞمًٚمط سم٤معمٕمروف، وأُمر سم٤محلؼ َٟمَٓمَؼ  رضمؾٍ   ًمٚمرئ٤مؾم٦م وطمٌف ىمّمده، ًمًقء ي١مذيف َُم

 إهمٜمٞم٤مء ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ٟمٗمقس ذم داء أٟمف يمام اًمٗم٘مٝم٤مء، ٟمٗمقس ذم ؾم٤مرٍ  ظمٗمٌل  داءٌ  ومٝمذا اًمديٜمٞم٦م،

 وإُمراء اجلٜمد ٟمٗمقس ذم ينى ظمٗمل داءٌ  وهق اعمزظمروم٦م، واًمؽمب اًمقىمقف وأرسم٤مب

 اعمج٤مهديـ سمٕمض ٟمٗمقس وذم اجلٛمٕم٤من، ويّمٓمدم اًمٕمدو يٚم٘مقن ومؽماهؿ واعمج٤مهديـ،

 اعمذه٦ٌم، اعمالسمس وًمٌس واًمٕمج٥م اًمِمج٤مقم٦م، وإفمٝم٤مر آظمتٞم٤مل، ُمـ ويمامئـ خمٌآت،

 ُمتجؼمة، واًمٗمرؾم٤من ُمتٙمؼمة، اًمٜمٗمقس دمٕمؾ واًمتل اعمحالة واًمٕمدد اعمزظمروم٦م، واخلقذ

 ،!يٜمٍمون؟ وم٠مٟمك ًمٚمٛمًٙمر وذب ًمٚمرقمٞم٦م، وفمٚمؿ سم٤مًمّمالة، اإلظمالل ذًمؽ إمم ويٜمْم٤مف

 !خُيذًمقن؟ ٓ ويمٞمػ

 ضم٤مهاًل  يم٤من إنْ  ٕٟمف: ُمٜمٙمر قمٜمف يٜمٝمل ُم٤م وأن ُمٕمروف، سمف ي٠مُمر ُم٤م سم٠من قم٤معًم٤م يٙمقن أن -2

 أصاًل، سمٛمٕمروف ًمٞمس سمام ي٠مُمْر  ىمد اجل٤مهؾ شمرى وهلذا ،(2)يّمٚمح مم٤م أيمثر يٗمًد ُم٤م يم٤من

 ومّم٤مر اجلٝمؾ ومٞمف قَمؿَّ  اًمذي اًمزُم٤من هذا ذم -ؾمٞمام ٓ - سمٛمٜمٙمر، ًمٞمس قَمامَّ  ويٜمٝمك

                                                            
ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، شمٕمٚمٞمؼ وحت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ/ حمٛمد ؾمٕمٞمد  «إمرْبودعروفْوافـفلْظـْادـؽر»( راضمع رؾم٤مًم٦م 1)

 سمتٍمف ط. دار أوقاء اًمًٚمػ اعمٍمي٦م. 39، 38ص

 (.1/45( راضمع ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ٓسمـ قمٌد اًمؼم )2)
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿ْ:ي٘مقل شمٕم٤ممم واهلل ُمٕمرووًم٤م، واعمٜمٙمر ُمٜمٙمًرا، اعمٕمروف

 ٓ اًمذي اًمقاوح اًمدًمٞمؾ: هل واًمٌّمػمةْ،[118: يقؾمػ]ْ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 .ومٞمف ًمٌس

ذـًم٤م ذم صح٦م آطمت٤ًمب، طمتك يٙمقن قمغم اًمقضمف احلؼ، ٕن اعمراد ش اًمٕمٚمؿ»وىمد ضمٕمؾ 

سم٤مٓطمت٤ًمب هداي٦م اًمٜم٤مس ًمٚمخػم ٓ ًمٚمْمالل واًمتخٌط، ومالسمد ُمـ ُمٕمروم٦م اعمٕمروف 

وم٤مًمٕمٚمؿ إُم٤مم اًمٕمٛمؾ  [36: اإلهاء ]﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿واعمٜمٙمر، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

يم٤من ضمٝماًل، واشم٤ٌمقًم٤م ًمٚمٝمقى، يمام وهذا فم٤مهر، وم٢من اًم٘مّمد واًمٕمٛمؾ إن مل يٙمـ سمٕمٚمؿ 

شم٘مدم، وهذا هق اًمٗمرق سملم أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م وأهؾ اإلؾمالم، ومالسمدَّ ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٤معمٕمروف 

 واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر واًمتٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝمام.

 ٟمٗمًف، طمؼ ذم هٙمذا يٙمقن أن جي٥م اعمٜمٙمر قمـ واًمٜم٤مهل سم٤معمٕمروف وم٤مُٔمر: »شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل

 اًمٕمٚمؿ ُمـ ومالسمد شم٤مسمٕمف، واًمٕمٛمؾ إُم٤مم اًمٕمٚمؿ ٕن ووم٘مف: سمٕمٚمؿ يٙمـ مل إن ص٤محلـ٤ًم قمٛمٚمف يٙمقن وٓ

 ي٠ميت أن اًمّمالح وُمـ واعمٜمٝمك، اعم٠مُمقر سمح٤مل اًمٕمٚمؿ ُمـ وٓسمد سمٞمٜمٝمام، واًمتٛمٞمٞمز واعمٜمٙمر سم٤معمٕمروف

 .(1)اعم٘مّمقد طم٤مل إمم اًمٓمرق أىمرب وهق اعمًت٘مٞمؿ، سم٤مًمٍماط واًمٜمٝمل سم٤مُٕمر

 ذًمؽ قمغم ىم٤مم إذا إٓ ُمٜمٙمر سم٠مٟمف إُمر قمغم حيٙمؿ ٓ أٟمف واقمٚمؿ: »اهلل رمحف - اًمِمٜم٘مٞمٓمل وىم٤مل

 ومٞمف ٟمصَّ  ٓ ومٞمام آضمتٝم٤مد ُم٤ًمئؾ وأُم٤م اعمًٚمٛملم، إمج٤مع أو ،ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف ؾمٜم٦م أو شمٕم٤ممم اهلل يمت٤مب ُمـ دًمٞمؾ

 سم٢مص٤مسمتف ُم٠مضمقر ُمٜمٝمؿ اعمّمٞم٥م سمؾ أيمؼم، ُمٜمٙمًرا ُمرشمٙم٥م سم٠مٟمف اعمختٚمٗملم اعمجتٝمديـ أطمد قمغم حُيٙمؿ ومال

 .(2)صحتف قمغم اعمتٗمؼ احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام واطمدا أضمًرا ُم٠مضمقر ُمٕمذور ُمٜمٝمؿ واعمخٓمئ أضمريـ،

                                                            
 (.28/136) اًمٗمت٤موى جمٛمقع( 1)

 (.2/156) اًمٌٞم٤من أوقاء( 2)
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 .(1)سمقاضمٌف ًمٚم٘مٞم٤مم شم١مهٚمف قمٚمٛمٞم٦م قمدة ُمـ اعمٜمٙمر قمـ واًمٜم٤مهل سم٤معمٕمروف ًممُمر ٓسمد إذن

 يٕمٛمؾ أٟمف اعمٜمٙمر قمـ واًمٜم٤مهل سم٤معمٕمروف أُمر طم٤ًٌمن ذم يٙمقن وأن ٓسمد: اًمث٤مٟمٞم٦م * اعم٠ًمًم٦م

 اعمجتٛمع هذا أومراد وأن ُمٜمحروم٦م، وأومٙم٤مر وم٤مؾمدة سمٕم٘م٤مئد ُمٚمقث أن قمٚمٞمف اًمٖم٤مًم٥م جمتٛمع ذم

 اًمٖم٤مًم٥م، ذم اًمداقمٞم٦م هذا إًمٞمف يدقمق ُم٤م ُمع شمٚم٘مك ٓ ادم٤مه٤مت إمم وهمرائزهؿ سمِمٝمقاهتؿ جمروومقن

 .إطمقال ُمـ يمثػم ذم اًمدقمقة ُمع واًمِمٌٝم٤مت اًمِمٝمقات شمٚمؽ شمّمٓمدم ىمد سمؾ

يليتْظذْافـوسْزمونْٕنْتؽقنْؾقفْجقػيْمحورْأحىْإفقفؿْمـْمممـْ»ْىم٤مل طمذيٗم٦م 

وواهلل إن هذا اًمزُم٤من اًمذي ٟمحٞم٤مه هق يمام ىم٤مل طمذيٗم٦م، وم٢من ُمـ شمّمدى ًمألُمر  «يلمرهؿْويـفوهؿ

سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر صم٘مؾ قمغم اًم٘مٚمقب وإن يم٤من ظمٗمٞمًٗم٤من وؾمٛمح ذم اًمٕمٞمقن وإن يم٤من 

اًمٔمٜمقن، وىمّمد سم٤مٕذى، ويمثر أقمداؤه، وىمؾ أصدىم٤مؤه،  ًمٓمٞمًٗم٤م، ورُمك سم٤مًمٙمذب وؾم٤مءت ومٞمف

ورُمل وأًم٘مل ذم ُمٝم٤موي اًمردى، وأقمٛمؾ اًمٗمٙمر ذم يمٞمٗمٞم٦م اخلالص ُمٜمف، واًمراطم٦م ُمـ ُمِم٤مهدشمف، 

                                                            
ْاحلسبي»( راضمع يمت٤مب 1) ْافؼربيْدمْأحؽوم ط. اهلٞمئ٦م  53اإلظمقة( ص ًمٚمِمٞمخ/ حمٛمد اًم٘مرر اعمٕمروف سمـ )اسمـ «معومل

، ط. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 269ًمإلُم٤مم أيب يٕمغم اًمٗمراء ص «إحؽومْافسؾطوكقي»اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، ويمت٤مب 

 سمػموت. -ط. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  241ًمٚماموردي ص «إحؽومْافسؾطوكقي»ويمت٤مب 

جتٝمد أم يٙمتٗمك سم٠من يٙمقن ُمـ اًمٕمٚمامء أو اعم «إمرْبودعروفْوافـفلْظـْادـؽر»وم٤مئدة: هؾ يِمؽمط أن يقمم ذم 

 ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، أو اعم٘مٚمديـ إلُم٤مم ُمـ إئٛم٦م؟.

ْدمْإصالحْ»ذم يمت٤مسمف  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-ذم اعم٠ًمًم٦م ظمالف: واًمراضمح ُم٤م ذيمره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ْافؼظقي افسقوشي

ط. دار إرىمؿ سم٤مًمٙمقي٧م أٟمف جي٥م شمقًمٞم٦م إُمثؾ وم٤مُٕمثؾ سمح٥ًم ٟمقع اًمقٓي٦م وُم٘مّمقده٤م  35ص «افراظلْوافرظقي

 ووؾم٤مئٚمٝم٤م طمتك ٓ شمتٕمٓمؾ وٓي٦م احل٦ًٌم.

إذا يم٤مٟم٧م اًمقٓي٦م  -ٓ ؾمٞمام-وٓسمد أن يٙمقن قم٤معًم٤م سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، ُمع اًم٘مدرة قمغم اًمٌح٨م، وومٝمؿ إدًم٦م، 

رات اًمٔم٤مهرة، وأؾم٤مًمٞم٥م اًمٖمش واًمتح٤ميؾ ذم اًمّمٜم٤مقم٤مت واًمٌٞمع واًمنماء رئ٤مؾم٦م اعمحتًٌلم، ويٜمٌٖمل ًمف ُمٕمروم٦م اعمٜمٙم

وهمػم ذًمؽ، وًمق يم٤من ذا ُمٕمروم٦م سم٤معمٝمـ ًمٙم٤من طمًٜم٤ًم، وإٓ ومٚمٞم٠ًمل ظمٌػًما ُمٝمٜمًٞم٤م ذم يمؾ صٜمٕم٦م، وقمٚمٞمف أن يداوم ُمذايمرة 

 ذًمؽ يمٙمت٥م اًمٕمٚمؿ، وُمٓم٤مًمٕم٦م اًمًٜم٦م اًمنميٗم٦م واًمًػمة اًمٕمٓمرة، وشمراضمؿ اًمٕمٚمامء واعمحتًٌلم، واًمٙمت٥م اًمٜم٤مومٕم٦م ذم

ْإػْاهلل»، ويمت٤مب «ؾضؾْإهلل» ْافدظقة مـفٍْافـبلْدمْدظقةْ»ًمٚمِمٞمخ/ قمٌد اًمرمحـ طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين، ويمت٤مب  «ؾؼف

 ًمٚمِمٞمخ/ حمٛمد طم٤ًمن.  «أخر
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 وذم سمٕمض إطمٞم٤من ىمتٚمف واؾمتئّم٤مل ؿم٠مومتف.

ًمٙمؾ هذا،  ُمًتحًيا يٙمقن وأن ٓسمد «ادـؽرْظـْوافـوهلْبودعروفْأمر» وقمٚمٞمف وم٢من

 اًمزُم٤من، ُمـ ىمرٟملم ُمٜمذ إُم٦م ٟمًٞم٩م ذم يٜمٝمش سمدأ ىمد قمالضمف حي٤مول اًمذي ٗم٤ًمداًم هذا ويمٞمػ أن

 .ُم٤مدشمف واؾمتخراج ٓؾمتئّم٤مًمف ُمديد وىم٧م إمم حيت٤مج أٟمف ضمرم وٓ اًمٜمخ٤مع، سمٚمغ طمتك هى وأٟمف

 اًم٤ٌمـمؾ، ُمقاضمٝم٦م ذم سم٤مٕٟم٤مة يتحغم أن اعمٜمٙمر قمـ وٟم٤مهٍ  سم٤معمٕمروف آُمر ًمٙمؾ يٜمٌٖمل يمذًمؽ وم٢مٟمف

 هذا عمقاضمٝم٦م اإلقمداد قمٜمد يؽمي٨م أن اعمٜمٙمر قمـ وٟم٤مهٍ  سم٤معمٕمروف آُمر يمؾ قمغم جي٥م وم٢مٟمف يمذًمؽ

 اجلٌـ ىمٌٞمؾ ُمـ هق وًمٞمس احلؼ، ًمٜمٍمة اًمًٚمٞمؿ واعمٜمٝم٩م اًمرؿمٞمد، اعمًٚمؽ هق هذا أن إذ اعمٜمٙمر،

 .اًمذًم٦م أو اخلْمقع أو

 ي٠مُمر ومٞمام اًمرومؼ اؾمتٕمامل ُمـ اعمٜمٙمر قمـ واًمٜم٤مهل سم٤معمٕمروف ًممُمر ٓسمد: اًمث٤مًمث٦م * اعم٠ًمًم٦م

 ذوى وإىم٤مًم٦م ُمٜم٤مزهلؿ، اًمٜم٤مس إٟمزال ُمع اإلٟمٙم٤مر سمداي٦م قمٜمد اًمٚمٞمٜم٦م اًمٙمٚمامت يًتخدم وأن ويٜمٝمك،

 قمغم يٕمٓمل وُم٤مٓ ،(1)اًمٕمٜمػ قمغم ُيٕمٓمل ُم٤مٓ اًمرومؼ قمغم يٕمٓمل شمٕم٤ممم اهلل ٕن قمثراهتؿ: اهلٞمئ٤مت

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ؾمقاه،

 .[125: اًمٜمحؾ] ﴾ۓ ﮲

 هذه شم٠ميت ىمد سمؾ يٜمٗمع، مم٤م أيمثر شمي وم٢مهن٤م وقمٜمػ، سم٘مًقة شمٕم٤ممم اهلل إمم دقمقشمف يم٤مٟم٧م ْـ وُمَ 

زُمالئؽ  ُمع - ظم٤مص٦م - سم٤مًمرومؼ - اًمِم٤مب أظمل - ومٕمٚمٞمؽ اعمدقمق، ُمع قمٙمًٞم٦م سمٜمتٞمج٦م اًمدقمقة

ْإْٓيشءْمـْافرؾُؼُْْرؾعَْْوموْزاكف،ْإْٓيشءْدمْافرؾؼْـونْمو» وم٢مٟمف اجل٤مُمٕم٦م ذم ذم أصمٜم٤مء دقمقهتؿ

 .(2)ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل قمـ َصحَّ  يمام «صوكف

 إذى: قمغم صٌقًرا طمٚمٞماًم  اعمٜمٙمر قمـ واًمٜم٤مهل سم٤معمٕمروف أُمر يٙمقن وأن ومالسمد يمذًمؽ

 ُم٤م يم٤من ويّمؼم حيٚمؿ مل وم٢من أذى، ًمف حيّمؾ وأن ٓسمد اعمٜمٙمر قمـ واًمٜم٤مهل سم٤معمٕمروف أُمر ٕن

                                                            
 (.146/ 16(، وُمًٚمؿ واًمٜمقوي )197/ 11(، 44/ 11( راضمع احلدي٨م قمٜمد اًمٌخ٤مري ومتح )1)

 (.2594) ُمًٚمؿ، رواه احلدي٨م( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ﴿: ٓسمٜمف ًم٘مامن ىم٤مل يّمٚمح، مم٤م أيمثر يٗمًد

 سم٤معمٕمروف إُمر أئٛم٦م وهؿ - اًمرؾمؾ اهلل أُمر وهلذا ،[17: ًم٘مامن]﴾ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 ﮲ ﮳ ے ۓ ۓ ھ ھ ے) : ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مًمّمؼم، يم٘مقًمف خل٤مشمؿ اًمرؾمؾ  - اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل

 [7-1: اعمدصمر] ﴾﯁ ﮿ ﯀ ﮾ ﮻ ﮼ ﮽ ﮺ ﮸ ﮹ ﮷ ﮵ ﮶ ﮴

 .(1)وم٤مومتتح آي٤مت اإلرؾم٤مل إمم اخلٚمؼ سم٤مُٕمر سم٤مإلٟمذار، وظمتٛمٝم٤م سم٤مُٕمر سم٤مًمّمؼم

ْٓ» قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: إصمر ذم ضم٤مء يمام اًمّمدر وؾمٕم٦م واًمّمؼم، واحلٚمؿ اًمرومؼ ُمـ ومالسمد

ـْْْإْٓادـؽرْظـْويـفكْبودعروفْيلمر ْؾقامْرؾقًؼوْظـف،ْيـفكْؾقامْؾؼقًفوْبف،ْيلمرْؾقامْؾؼقًفوْـونَْم

 .(2)«ظـفْيـفلْؾقامْحؾقاًمْْبف،ْيلمرْؾقامْحؾقاًمْْظـف،ْيـفلْؾقامْرؾقًؼوْبف،ْيلمر

 «ادـؽرْظـْوافـوهلْبودعروفْأمر» يتخذه٤م أن جي٥ُم  اًمتل اًمٕمدةِ  وُمـ: اًمراسمٕم٦م اعم٠ًمًم٦م* 

 سم٤معمًت٘مٌؾ، ُمتٜمًٌئ٤م وٓ ُم٤موًٞم٤م اعُمٜمٙمرُ  يٙمقن ومال ًمإلٟمٙم٤مر اعمٜم٤مؾم٥م اًمقىم٧م اظمتٞم٤مر

أُمر  يًٚمؽ وأن ه٤مدئ، سم٠مؾمٚمقب واًمٜمّمح واًمتقضمٞمف اًمدقمقة شم٘مديؿ ُمـ ومالسمد يمذًمؽ* 

 أٟمف وم٤مقمٚمؿ يمذًمؽ ومٞمف، هق اًمذي ًمٚمقاىمع وُمٜم٤مؾم٦ٌم طمٙمٛم٦م وأيمثره٤م أينه٤م اًمٓمرق سم٤معمٕمروف ُمـ

 هذا قمغم اعمؽمشم٦ٌم واعمٗمًدة اعمّمٚمح٦م شم٘مدير قمغم وم٤مطمرص يمذًمؽ آضمتٝم٤مدي٦م، اعم٤ًمئؾ ذم إٟمٙم٤مر ٓ

 .اهلل ؿم٤مء إن اًمٜم٘مٓم٦م هذه شمٗمّمٞمؾ وؾمٞم٠ميت اإلٟمٙم٤مر،

 اًم٘مٚمقب ذوي ُمـ يٙمقن أن اعمٜمٙمر قمـ واًمٜم٤مهل سم٤معمٕمروف ًممُمر يٜمٌٖمل: اخل٤مُم٦ًم اعم٠ًمًم٦م* 

 سم٤معمٕمروف أُمر يراقمٞمف أن جي٥م ُم٤م أهؿ ُمـ وم٢من يمذًمؽ شمٕم٤ممم، اهلل ذم واًمث٘م٦م سم٤مًمٞم٘ملم اًمٕم٤مُمرة

 سم٤مؾمتٜمٗم٤مر وذًمؽ اعمٜمٙمر، إٟمٙم٤مر ىمٌؾ طمقًمف ُمـ اًمٜم٤مس شمٕم٤مـمػ يٙمت٥ًم أن اعمٜمٙمر قمـ واًمٜم٤مهل

 اعمقضمقديـ ُمـ إمج٤مع حيّمؾ سمحٞم٨م صقرة، أىمٌح ذم اعمٜمٙمر وإفمٝم٤مر احل٤مل، ذم اإليامٟمٞم٦م اعمِم٤مقمر

                                                            
، وقمزا اسمـ رضم٥م هذا اًم٘مقل )ًمًٗمٞم٤من اًمثقري( 46. ًمٚمخالل ص.( راضمع رؾم٤مًم٦م: إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر1)

 ط. دار اسمـ رضم٥م. 395ذم ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ص

 (.137 ،28/136) اًمٗمت٤موى جمٛمقع( 2)
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 ُمـ واًمتخقيػ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قم٘مقسم٦م سمٞم٤من ذم ذًمؽ سمٕمد يٌدأ صمؿ واؾمتٝمج٤مٟمف، اؾمت٘م٤ٌمطمف قمغم

 اهلل طمرُم٤مت شمٕمٔمٞمؿ سمقضمقب اعمدقمق يِمٕمر أن اعمحت٥ًم قمغم يٜمٌٖمل يمذًمؽ واٟمت٘م٤مُمف، ؾمٓمقشمف

 .(1)أواُمره وشمقىمػم

 قمـ متٞمزه وؾمامت صٗم٤مت قمدة ُمـ اعمٜمٙمر قمـ واًمٜم٤مهل سم٤معمٕمروف ًممُمر ومالسمد يمذًمؽ -

 :همػمه

ًٓ  يٙمقن يم٠من*   وإٟمام ؾمٞمئتف، وُيْمخؿ ومْم٤مئٚمف ومٞمٜمًك اعمٜمٙمر، ص٤مطم٥م قمغم جيقر ومال قم٤مد

 ظمػم ومٞمؽ ؿم٤مب أٟم٧م أظمل ي٤م: ًمف وي٘مقل إًمٞمف ُمثاًل  ومٞم٠ميت هب٤م، ويذيمره وومْم٤مئٚمف سمحًٜم٤مشمف ًمف يِمٝمد

 ُمـ وًمديؽ اجل٤مُمٕم٦م، احلرام ذم قمـ. سمٍمك وشمٖمض اجلامقم٦م صالة قمغم حت٤مومظ أٟمؽ أؿمٝمد يمثػم،

 :وًمٙمـ ويمذا يمذا اًمٗمْم٤مئؾ

ْْوَْ ـَْرِْافؼودِْْصِْؼْْـَْـَْ *** ًبوقْْظَْْوسِْافـّْْقِبْقُْظُْْدِمْْأرَْْمَل  اممِْافتَّْْذْظَْْي

                                                            
 !؟«ادعروفْترشقخ»سمـ أم «ادـؽرْتغقر»سمـ ٟمٌدأ سم٠مهيام: ُمٝمٛم٦م ُم٠ًمًم٦م هٜم٤م( 1)

 ُمـ وًمٞمس واًم٘م٤مد، واعمتٛمرد اًم٤ًمظمط ُمقىمع ُمـ سمف اعمحٞمط اًمقاىمع ًمتٖمٞمػم ؾمٕمٞمف ذم اإلٟم٤ًمن يٜمٓمٚمؼ ىمد: واجلقاب

 وقم٤مـمٗمًٞم٤م ٟمٗمًًٞم٤م اظمتالوًم٤م ًمٞمس اعمقىمٕملم هذيـ اظمتالف أن ؿمؽ وٓ واًمداقمٞم٦م، واًمرؤوف واًمِمٗمٞمؼ اًمٜم٤مصح ُمقىمع

 احل٤مصٚم٦م إظمٓم٤مء طمجؿ إمم اًمٜمٔمر وـمري٘م٦م إوًمٞم٤مت شمرشمٞم٥م ذم ومٙمرًي٤م اظمتالوًم٤م سم٤مًميورة يًتتٌع هق سمؾ وم٘مط،

 ..اًمقاىمع هذا ًمتٖمٞمػم يتخذه٤م اًمتل اًمقؾم٤مئؾ ذم ؾمٚمقيمًٞم٤م واظمتالوًم٤م وأمهٞمتٝم٤م،

 اعمٜمٙمر، إٓ طمقًمف ومٞمام يرى ٓ ىمد - ًمألؾمػ - اًمِم٤ٌمب سمٕمض ٕن اعمٓمروح: اًم١ًمال هذا أمهٞم٦م شم٠ميت هٜم٤م وُمـ

 واىمٕمف، قمغم ؾمخًٓم٤م - ؿمؽ سمال - يقرصمف وهذا اًمٜم٤مس، طمٞم٤مة ذم إؾمقأ قمغم إٓ قمٞمٜمف شم٘مع وٓ وُمرومقض، ظمٓم٠م هق وُم٤م

 .يّمدره٤م اًمتل وإطمٙم٤مم يًٚمٙمٝم٤م اًمتل اًمقؾم٤مئؾ قمغم وي١مصمر ُمٜمف، ي٠مؾًم٤م ورسمام

 ومٞمٝم٤م طمج٥م واهلدر اهلدم قمقاُمؾ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م شمرايمؿ ُم٤م ًمٙمـ احلٛمد، وهلل سمخػم، - اجلٛمٚم٦م ذم - جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م إن

 سم٠مٟمٗمًٜم٤م اًمٔمـ ٟمحًـ أن إمم إول اعم٘م٤مم ذم ٟمحت٤مج وٟمحـ واعمٜمٙمرات، ًمٚمِمٝمقات اًمٕمٜم٤من وأـمٚمؼ ـمٞم٦ٌم، صٗم٤مٌت 

 اخلػم قمغم اًمدًٓم٦م ذم اًمقؾمع سمذلِ  إمم إو٤موم٦م اًمٓمقيؾ، واًمٜمٗمس اعمتٗم٤مئٚم٦م واًمرؤي٦م سم٤مًمّمؼم ٟمتحغم أن وإمم وسمٛمجتٛمٕم٤مشمٜم٤م،

، إًمٞمف اًمٜم٤مس وإرؿم٤مد ًٓ ًٓ  أو  ..ومٞمٝمام واعمٖم٤مٓة واًمتخدير اًمتٜمٗمػم ومٙمرة قمغم اإلحل٤مح ُمـ سمد

 وٟمٗمًح إًمٞمف، سمرومٍؼ  وٟمرؿمد اعمٕمروف، شمرؾمٞمخ قمغم ٟمٕمٛمؾ أن سمٛمجرد شمٚم٘م٤مئًٞم٤م ؾمٞمٜمٛمحك ظمٓم٠م، ٟمراه مم٤م ومٙمثػم

 ..ؿمٛمٕم٦م أوىمد ًمٚمخػم وًمٙمـ اًمٔمالم، ًمٕمـ ُمـ شمٙمثر ٓ: ؿمٕم٤مرك وًمٞمٙمـ أُم٤مُمف اعمج٤مل
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 وهبذا اًمًٞمئ٤مت، قمـ وسمٕمًدا وومْماًل  ظمػًما شمزداد طمتك اًمٗمالين: اعمٜمٙمر شمؽمك أظمل ومٚمٞمتؽ

 .(1)اهلل ؿم٤مء إن أقمٔمؿ وآؾمتج٤مسم٦م اًم٘مٌقل ومرص٦م شمٙمقن اًمٕم٤مدل إؾمٚمقب

 واإلىمدام، واًمِمج٤مقم٦م اًمرمح٦م ُمـ اعمٜمٙمر قمـ واًمٜم٤مهل سم٤معمٕمروف ًممُمر يمذًمؽ * وٓسمد

 .اعمٜمٙمر هذا آصم٤مر شمٖمٞمػم ُمـ يتٛمٙمـ طمتك واحلٙمٛم٦م

ـْ  ُمٕم٤مداة قمغم جمٌقًمقن اًمٜم٤مس أن اعمٜمٙمر قمـ واًمٜم٤مهل سم٤معمٕمروف أُمر * وًمٞمٕمٚمؿ  يتٕمرض َُم

 ٟم٤مصًح٤م ًمقًمده «احلؽقؿْافعبد» ًم٘مامن ىم٤مل ًمذا اًم٤ٌمـمٚم٦م، وأهمراوٝمؿ اًمٗم٤مؾمدة، أهقائٝمؿ ذم هلؿ

 [.17: ًم٘مامن] ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ﴿: إي٤مه

ْ!ادـؽر؟ْأؽرْـقػ

 اعمٜمٙمر؟ شمٖمػم يمٞمػ ًمؽ ويٌلم جيٞمٌؽ اهلل رؾمقل هق وه٤م اًمٙمثػميـ، ٟمٗمقس ذم يؽمدد ؾم١مال

ْؾبؾسوكف،ْيستطعْملْؾننْبقده،ْؾؾقغرهْمـؽًراْمـؽؿْرأىْمـ»: سم٘مقًمف اإلٟمٙم٤مر ُمراشم٥م ًمؽ وجيغم

 ؿم٤ٌمب ُمـ ؾمٞمام ٓ - اعمًٚمؿ ُمـ وم٤معمٓمٚمقب إذن. (2)«اإليامنْأضعػْوذفؽْؾبؼؾبف،ْيستطعْملْؾنن

 ذم ُمتدرضًم٤م اعمًتٓم٤مع، سمح٥ًم يٖمػمه أن اعمٜمٙمر أطمدهؿ يرى طملم  -اعمٚمتزم اعمًت٘مٞمؿ اجل٤مُمٕم٤مت

 حيدث وم٤مًمذي اًمٕمٛمكم: اًمقاىمع طمٞم٨م ُمـ أُم٤م دوهن٤م، هق ُم٤م إمم اإلٟمٙم٤مر صقر أىمقى ُمـ ذًمؽ

 ًٓ  إمم إواُمر اًم٘مٚم٥م يرؾمؾ صمؿ ،(3)يراه قمٜمدُم٤م ًمٚمٛمٜمٙمر وإٟمٙم٤مره وٟمٗمقره اًم٘مٚم٥م شم٠مصمر هق: أو

 هق ومٝمذا ُمٜمٙمره قمـ وأىمٚمع اُمتثؾ وم٢من واىمؽمومف، واىمٕمف ُمـ قمغم اعمٜمٙمر ذًمؽ سم٢مٟمٙم٤مر ًمٞمٜمٓمؼ اًمٚم٤ًمن

 صمؿ سم٤مًم٘مٚم٥م، اًمتٖمٞمػم هق ٤م أول ُم٤م حيدثواىمٕمٞمًّ  إذن سم٤مًمٞمد، اًمتٖمٞمػم إمم آٟمت٘م٤مل يم٤من وإٓ اعمراد،

 وومؼ اؾمتٓم٤مع إنْ  سمٞمده اعمٜمٙمر يٖمػم أن هق اعمًٚمؿ ُمـ اعمراد ًمٙمـ سم٤مًمٞمد، اًمتٖمٞمػم صمؿ سم٤مًمٚم٤ًمن اًمتٖمٞمػم

 يٖمػم أن يمٗم٤مه قَمَجزَ  وم٢منْ  سم٤مًمٚم٤ًمن، اًمتٖمٞمػم إمم جل٠م قمجز وم٢من قمٚمٞمٝم٤م، اعمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اًمْمقاسمط

                                                            
 .ومٞم٤مض ُمٙمت٦ٌم. ط ،78صـ اًمًٗمٞمٜم٦م ًمٚمديمتقر/ ؾمٚمامن سمـ ومٝمد اًمٕمقدة، شمٖمرق ٓ راضمع رؾم٤مًم٦م طمتك( 1)

 .خترجيف ؾمٌؼ( 2)

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  ىم٤مل يمام ُم١مُمٜم٤ًم، ومٚمٞمس يٗمٕمٚمف مل وُمـ ومٕمٚمف، ذم رضر ٓ إذ طم٤مل، يمؾ ذم واضم٥م لاًم٘مٚمٌ اإلٟمٙم٤مر (3)

 .«خردلْحبيْاإليامنْمـْذفؽْوراءْوفقس»: وؾمٚمؿ
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 .ويٌٖمْمف اعمٜمٙمر ذًمؽ يٙمره سم٠من سم٘مٚمٌف،

ـْْْمو» : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل  ُمًٕمقد اسمـ * قمـ ْففْـونْإْٓؿبع،ْأميْدمْاهللْبعثفْكبلِْم

ْخؾقفْبعدهؿْمـْختؾػْإهنوْثؿْبلمره،ْويؼتدونْبسـتف،ْيلخذونْوأصحوبْحقاريقنْأمتفْمـ

ْجوهدهؿْومـْمممـ،ْؾفقْبقدهْجوهدهؿْؾؿـْيممرون،ْموْٓويػعؾقنْيػعؾقن،ْموْٓيؼقفقن

ـْْْمممـ،ْؾفقْبؾسوكف  .(1)«خردلْحبيْاإليامنْمـْذفؽْوراءْوفقسْمممـ،ْؾفقْبؼؾبفْجوهدهؿْوَم

 ُمـ حتٛمد اهلل قمغم اًمٕم٤مومٞم٦م، وأن شمٙمثر أن سم٘مٚمٌؽ اعمٜمٙمر هذا إٟمٙم٤مر سمٕمد أوصٞمؽ وم٢مين يمذًمؽ

 ينمح وأن ىمٚمٌف، هيدي أن ًمف شمٕم٤ممم اهلل شم٠ًمل يم٠من اعمٜمٙمر، هذا ذم وىمع عمـ اًمٖمٞم٥م سمٔمٝمر اًمدقم٤مء

ىمٚمٌف، وأن يٌٖمض إًمٞمف  اًمٙمٗمر اًمٓم٤مقم٦م وأن حي٥ٌم إًمٞمف اإليامن وأن يزيٜمف ذم  ؾمٌؾ ًمف يٞمن وأن صدره

: ًمؽ وؾمٞم٘م٤مل قمٔمٞماًم، أضمًرا هذا ذم وم٢من .،.واًمٗمًقق واًمٕمّمٞم٤من وأن يثٌتؽ وإظمقاٟمؽ قمغم احلؼ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ َصحَّ  يمامش سمٛمثٚمف وًمؽ اهلل سم٢مذن

ْمعنى تغيير المنكر باليد

ْادـؽرْإكؽور» ذيمر ي٠ميت قمٜمدُم٤م (2)إذه٤من سمٕمض إمم يت٤ٌمدر ىمد ُمٗمٝمقًُم٤م  أصحح أن * وأطم٥م

 اًمٕمٚمامء ُمـ أطمدٌ  يٗمٝمؿ مل وم٢مٟمف يمذًمؽ ًمٚم٘مت٤مل، ُمرادوًم٤م ًمٞمس سم٤مًمٞمد اعمٜمٙمر إٟمٙم٤مر أن وهق «بوفقد

 وؿمـ وإره٤مهبؿ، اعمًٚمٛملم شمرويع سم٤مًمٞمد اإلٟمٙم٤مر ُمـ طمديًث٤م أو ىمدياًم  اًمًٜم٦م أهؾ ُمـ اعمٕمتؼميـ

اًمٕم٤مُم٦م  وممتٚمٙم٤مهتؿ أقمراوٝمؿ قمغم آقمتداء أو ودهؿ، اعمٕم٤مرك ظمقض أو قمٚمٞمٝمؿ، اًمٖم٤مرات

 إُمر هذا طمقل اعمًٚمٛملم أئٛم٦م يمالم سمٕمض - اًمِم٤مب أظمل - ًمؽ ؾم٠مقمرض واخل٤مص٦م، هلذا

                                                            
 (.81) ُمًٚمؿ رواه( 1)

 ُم٤ًمء ص٤ٌمح اعم٤ٌمريم٦م اًمِمٕمػمة هذه حي٤مرسمقن طمذا طمذوهؿ ممـ وُمـ واًمِمٞمققمٞملم واًمٚمٞمؼماًمٞملم اًمٕمٚمامٟمٞملم: سمذًمؽ أقمٜمل( 2)

 واعمٙمتقب واعمًٛمقع اعم٘مروء إقمالُمٝمؿ ذم يدٟمدٟمقن اًمرؤي٦م، طمٞم٨م شمراهؿ اعمتٓمرف اًمتٗمٙمػم، إطم٤مدي إقمالُمٝمؿ ذم

 و٤مرسملم واًمٔمالُمٞم٦م واحلد ُمـ طمري٦م أظمريـ، واًمتخٚمػ واًمتٓمرف واًمٗمقى اًمٔمالُمٞم٦م=  «بودعروفْإمر»: أن

اعمٜمٙمر، وقمغم ُمدى أمهٞمتف  قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر ومْمؾ قمغم اًمداًم٦م اًمنميٗملم اًمقطمٞملم سمٜمّمقص احل٤مئط قمرض

 .إلصالح اًمٗمرد وؾمالُم٦م اعمجتٛمع
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 ..اعم٠ًمًم٦م هذه ذم احلؼ وضمف ًمؽ ًمٞمتٌلم

 ىمٚم٧م: ىم٤مل «ادروزيْبؽرْأبوْإن»: أمحد اإلُم٤مم ًمٕمٚمقم اجل٤مُمع اخلالل سمٙمر أسمق احل٤مومظ ىم٤مل* 

ْبوفقدِْ»: ىم٤مل !«ادـؽر؟ْظـْوافـفلْبودعروفْإمرْـقػ»: طمٜمٌؾ سمـ أمحد: اإلُم٤مم اهلل قمٌد ٕيب

 .(1)«بقـفؿْكػرق»: ىم٤مل «بوفقد؟ْـقػ»: ىمٚم٧م ،«اإليامنْأضعػْوهقْوافؼؾِىْْوبوفؾسونِْ

 ُم٤م سم٤مًمٞمد اإلٟمٙم٤مر ضمقاز ي٘متيض هذا وفم٤مهر: اًم٘م٤ميض ىم٤مل.. اعم٘مدد ُمٗمٚمح اسمـ اإلُم٤مم ىم٤مل* 

 .(2)واًم٘مت٤مل اًم٘متؾ إمم ُيٗمضِ  مل

 سم٤مًمٞمد اًمتٖمٞمػم: ىم٤مل( أمحد اإلُم٤مم يٕمٜمل) أسم٤مه أن ص٤مًمح طمدصمٜم٤م: ىم٤مل قمكم سمـ حمٛمد وأظمؼمين* 

 .(3)واًمًالح سم٤مًمًٞمػ ًمٞمس

ْظـفوْيـدؾعْملْإنْْْافؽبرةْمرتؽىْيصدْأنْافرظقئْحودْويسقغ» احلرُملم إُم٤ممُ  وىم٤مل* 

ْإمرُْربِطْذفؽْإػْإمرْاكتفكْؾننْْْشالح،ْوصفرْؿتولْكصىْإػْإمُرْْيـتفِْْملْموْبؼقفف،

 .(4)«بوفسؾطون

 ٟمٗمٞم٦ًم ُم٤ًمئؾ «افديـقيْوافقٓيوتْافسؾطوكقيْإحؽوم» يمت٤مسمف ذم اعم٤موردي َذيَمرَ  وىمد هذا* 

 .اًمٗم٘مف ُمـ اعمزيد أراد عمـ إًمٞمف اًمرضمقع ومٞمحًـ اجلزئٞم٦م، هبذه شمتٕمٚمؼ

 متى تنكر بيدك؟!

ـْ  قُملمِّ  عمـ إٓ يٙمقن ٓ سم٤مًمٞمد اإلٟمٙم٤مر أن اقمٚمؿ: اءً اسمتد*   ٌَؾِ  ُِم  ٕٟمٙم٤مر اعمًٚمؿ: احل٤ميمؿ ىِم

 ذم يٕمرومقن اًمذيـ وهؿ واًمٓمرىم٤مت ذم اعمٜمتدي٤مت اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م وإؾمقاق اًمٕم٤مُم٦م اعمٜمٙمرات

                                                            
 اًمِمٞمخ/:  حت٘مٞمؼ. ط ،24 ،23صـ اخلالل، سمٙمر أيب ًمٚمح٤مومظ اعمٜمٙمر، قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف راضمع رؾم٤مًم٦م إُمر( 1)

ـْ : أي( واًمٗم٤مقمؾ اًمٗمٕمؾ) سملم اًمتٗمريؼ - أقمٚمؿُ  واهلُل - ي٘مّمد وًمٕمٚمف اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م. ط ؾمٚمامن، طمًـ ُمِمٝمقر  َُم

 .اعمٜمٙمر ومٕمٚمف وسملم اعمٜمٙمر يٗمٕمؾ

 اًمقوم٤مء دار. ط ،(1/134) اعم٘مدد ُمٗمٚمح سمـ حمٛمد: اهلل قمٌد أيب اًمٕمالُم٦م ًمإلُم٤مم اعمرقمٞم٦م، واعمٜمح اًمنمقمٞم٦م أداب( 2)

 .سم٤معمٜمّمقرة

 .33صـ اخلالل، ًمٚمح٤مومظ.. «بودعروفْإمر»( 3)

 .اًم٤ًمري إرؿم٤مد هب٤مُمش ،(1/342) ًمٚمٜمقوي، ُمًٚمؿ صحٞمح ذح اٟمٔمر( 4)
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 ،«ـوفؼضيْادسؾؿيْافتـػقذييْافسؾطيْأوْبودعروف،ْإمرْهقئيْأوْاحلسبي،ْأهؾ» سم٤مؾمؿ أزُم٤مٟمٜم٤م

ْففْهقْظؿؾْٕكفْأظقاًكو:ْإكؽورهْظذْيتخذْأنْفؾؿحتسىْإن»: اهلل رمحف - (1)اعم٤موردي ىم٤مل

، «أظقاًكوْفذفؽْيـدبْأنْفؾؿتطقعْوفقسْأؿدر،ْوظؾقفْأؿفرْففْفقؽقنْمـدوب،ْوإفقفْمـصقب

 .-يمام ؾمٞم٠ميت-إٓ وومؼ اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ُمع ُمراقم٤مة حت٘مٞمؼ اعمّمٚمح٦م اًمنمقمٞم٦م اعمٕمتؼمة 

 احلدود، إمم ذًمؽ يتج٤موز وٓ اًمٔم٤مهرة، اعمٜمٙمرات ذم يٕمزر أن ًمٚمٛمحت٥ًم وم٢من يمذًمؽ* 

 .(2)اعمٜمٙمر قمغم يٕمزر أن ًمف ًمٞمس وم٢مٟمف ًمٚمٛمتٓمقع ظمالوًم٤م

ْوفؽـْبوفقد،ْادـؽرْإكؽورْفؽْجيقزْؾحقـئذْادـؽرْبنكؽورْتؼقمْتـػقذييْجفيْجتدْملْؾنذا*ْ

 :ْمـفوْوضقابطْبؼوط

ٌََؼ  ُم٤م -1 ض اًمتل اعمًئقًم٦م واجلٝم٦م واًمًٚمٓم٦م اًمًٚمٓم٤من وم٘مدانِ  ُمـ ذيُمره ؾَم  اًم٘مٞم٤مم إًمٞمٝم٤م ُيٗمقَّ

 .اعمٜمٙمر سم٢مٟمٙم٤مر

 .اًمٞمد سمٖمػم اعمٜمٙمر شمٖمٞمػم شمٕمذر -2

هق ومٞمف  ُم٤م سم٥ًٌم اعمتحٛمس اًمِم٤ٌمب سمٕمض وأن - ظم٤مص٦م - ذًمؽ ذم اًمٕمٚمامء ُمراضمٕم٦م -3

 إمم وجل٠م قمروىمف، ذم اًمدم ضمرى ُمٜمٙمًرا رأى إذا واًم٘مقة، واًمٖمػمة واحلٞمقي٦م ُمـ اًمِم٤ٌمب

 ضمًٞمؿ، ظمٓم٠م وهذا اعمتخّمّملم، اًمرسم٤مٟمٞملم اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمراضمٕم٦م دون سمٞمده اًمتٖمٞمػم

 .اعمِم٤ميمؾ اجل٤ًمم واعمخ٤مـمر اًمٕمٔم٤مم.قمٔمٞمؿ يقىمع ذم  وضمرم

 اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر أن شم٘مدم: اعمٗمًدة قمغم اًمراضمح٦م اعمّمٚمح٦م فمٝمقر -4

 واًمذي اًمنمقمٞم٦م، سم٤مًمْمقاسمط اًمت٘مٞمد ذيٓم٦م اؾمتٓم٤مقمتف طم٥ًم يمؾ اجلٛمٞمع قمغم واضم٥م

 اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر ظم٤مص٦م - ذقمل شمٙمٚمٞمػ أو ومرض أي أن يتقهؿ

 اؾمتٓم٤مقم٦م ُمـ اًمتٙمٚمٞمػ] ًمنموط ُمراقم٤مة دون وأهداسمف سمحذاومػمه يٓمٌؼ أن جي٥م -

 ذم ُمرى همػم درسًم٤م ؾَمَٚمَؽ  وم٘مد[ اعمٗمًدة واٟمدوم٤مع اعمّمٚمح٦م طمّمقل وضمقب وحت٘مؼ

                                                            
 ، ط.دار اسمـ ىمتٞم٦ٌم.313راضمع: يمت٤مب إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م واًمقٓي٤مت اًمديٜمٞم٦م، ص( 1)

 .ىمتٞم٦ٌم اسمـ دار ُمٙمت٦ٌم. ط ،315صـ ًمٚماموردي، اًمديٜمٞم٦م، واًمقٓي٤مت اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م إطمٙم٤مم( 2)
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 سم٤مًمٞمد اإلٟمٙم٤مر أن ًمٚمُٛمٜمِْٙمرْ  فمٝمر إذا أٟمف ُيٕمٚمؿ وهبذا اًمنمع، وإىم٤مُم٦م شمٕم٤ممم اهلل أواُمر حت٘مٞمؼ

اًمٖمٞمقريـ أُمٜمًٞم٤م، أو  اعمّمٚمحلم قمغم اًمتْمٞمٞمؼ] ُمثؾ أيمؼم، ُمٗمًدة إمم ي١مدي ىمد

 واشم٤ًمع إصكم اعمٜمٙمر دائرة أو اٟمتِم٤مر اقمت٘م٤مهلؿ، أو اًمتِمٝمػم هبؿ إقمالُمًٞم٤م حمٚمًٞم٤م وقم٤معمًٞم٤م،

 .سم٤مًمٞمد اإلٟمٙم٤مر ُمـ يٛمٜمع احل٤مًم٦م هذه ومٗمل[ دائرشمف

 ُمـ سم٢مٟمٙم٤مره ًمٞمحّمؾ اعمٜمٙمر إٟمٙم٤مر إجي٤مب ُٕمتف ذعملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  إن: اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل* 

 اهلل إمم وأسمٖمض ُمٜمف، أٟمٙمر هق ُم٤م يًتٚمزم اعمٜمٙمر إٟمٙم٤مر يم٤من وم٢مذا ورؾمقًمف، اهلل حيٌف ُم٤م اعمٕمروف

 .(1)أهٚمف ويٛم٘م٧م يٌٖمْمف اهلل يم٤من وإن إٟمٙم٤مره، يًقغ ٓ وم٢مٟمف ورؾمقًمف،

 اًمثالصمامئ٦م سم٤مٕصٜم٤مم ُيٓمٞمَح  أنملسو هيلع هللا ىلص  وؾمٕمف ذم يم٤من طمٞم٨م.. طمًٜم٦م أؾمقة رؾمقًمٜم٤م ذم وًمٜم٤م* 

 ذم اهلقى أصٜم٤مم حيٓمؿ ؾمٜم٦م قمنميـ ُمـ أيمثر اٟمتٔمرملسو هيلع هللا ىلص  وًمٙمٜمف اًمٙمٕم٦ٌم، طمقل ُمٕمٚم٘م٦م يم٤مٟم٧م اًمتل

 .شمِمٛمئز ومل اًمٜمٗمقس وروٞم٧م اًمٕمٞمقن ىمرت اًمٙمٕم٦ٌم أصٜم٤مم وطمٓمؿ اعمٞمٕم٤مد ضم٤مء إذا طمتك اًم٘مٚمقب،

 وٓ اعمٜمٙمرات أيمؼم سمٛمٙم٦م يرى يم٤منملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل إن: اهلل رمحف - اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم ي٘مقل

 قمغم ورده اًمٌٞم٧م شمٖمٞمػم قمغم قمزم إؾمالم دار وص٤مرت ُمٙم٦م اهلل ومتح وقمٜمدُم٤م شمٖمٞمػمه٤م، يًتٓمٞمع

 قمدم ُمـ ُمٜمف أقمٔمؿ هق ُم٤م وىمقع ظمِمٞم٦م قمٚمٞمف ىمدرشمف ُمع ذًمؽ ُمـ ُمٜمٕمف ًمٙمـ إسمراهٞمؿ، ىمقاقمد

 .(2)شسم٤مإلؾمالم قمٝمدهؿ ًم٘مرب ًمذًمؽ، ىمريش اطمتامل

ْآختقورْبعضْتركْمـ» سمٕمٜمقان ًمف وشمرضمؿ صحٞمحف ذم سم٤مسًم٤م اًمٌخ٤مري سمقب ذًمؽ: وذم* 

:ْؿوفًْڤ ظوئشيْحديٌْوأوردْ،[مـفْأصدْدمْؾقؼعقاْظـفْافـوسْبعضْؾفؿْيؼكْأنْخموؾي

ْ»اهللْرشقلْؿول ْفـؼضًْ-ْبوفؽػرْافزبرْابـْؿولْ-ظفدْحديٌْؿقمؽْأنْفقْٓظوئشي،ْيو:

 .«َيرجقنْمـفْوبوبْمـف،ْيدخؾْبوب:ْبوبغْهلوْوجعؾًْافؽعبي

                                                            
 أن سملم طمٞم٨م( 338  ،4/337) اعمقىمٕملم إقمالم يمت٤مب ذم - اهلل رمحف - اًم٘مٞمؿ ٓسمـ اعم٤مشمع اًمٜمٗمٞمس اًمٙمالم هذا راضمع( 1)

 «ورشوضفْادـؽرْإكؽور» ُمٜمٝم٤م.. ذًمؽ قمغم أُمثٚم٦م ذيمر صمؿ واعمٕم٤مد، اعمٕم٤مش ذم اًمٕم٤ٌمد ُمّم٤مًمح ًمتح٘مٞمؼ ضم٤مءت اًمنميٕم٦م

 .اهلل رمحف - يمالُمف سم٘مٞم٦م - ُم٠مُمقر همػم - سم٠مُمثٚم٦م قمديدة وم٤مٟمٔمر ذًمؽ قمغم َُمثََّؾ  صمؿ آٟمًٗم٤م، إًمٞمف اعمِم٤مر اًم٘مقل وذيمر

 (.4/338/339) -شمٕم٤ممم اهلل رمحف - اًم٘مٞمؿ ٓسمـ.. اعمقىمٕملم إقمالم راضمع( 2)
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ْدمْافقؿقعْٕمـْادصؾحيْتركْمـفْويستػود»: احلدي٨م قمغم شمٕمٚمٞمً٘م٤م طمجر اسمـ ىم٤مل -

 .(1) ..«مـفْأكؽرْدمْافقؿقعْخشقيْادـؽرْإكؽورْتركْومـفْادػسدة،

 هذا إو٤مقم٦م ُمـ رآه٤م واًمّمٖم٤مر اًمٙم٤ٌمر اًمٗمتـ ذم اإلؾمالم قمغم ضمرى ُم٤م شم٠مُمؾ وُمـ* 

ْأربعْادـؽرْوإكؽور»: ي٘مقل إن اًم٘مٞمؿ اسمـ اهلل ويرطمؿ يٜمٌٖمل، ُم٤م قمغم ومٝمٛمف وقمدم إصؾ،

ْموَْيؾػفْأن:ْافثوفثيْبجؿؾتف،ْيزلْملْوإنْيؼؾْأن:ْافثوكقيْضده،ْوَيؾػفْيزولْأن:ْإوػْدرجوت،

ْافرابعيْمثؾف،ْهق ْوافثوفثيْمؼوظتون،ْإوفقونْؾوفدرجتونْمـف:ْرشْهقْموَْيؾػفْأن: ْمقضع:

 .(2)حمرميْوافرابعيْاجتفود،

ْ ْتقؿقيْابـْؿول*  ذم داظمؾ «ادـؽرْظـْوافـفكْبودعروفْإمر»ْيؼصدْذفؽْومجوع:

 اًمراضمح شمرضمٞمح جي٥م وم٢مٟمف شمزامح٧م، أو واعمٗم٤مؾمد، اعمّم٤مًمح شمٕم٤مرو٧م إذا ومٞمام اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة

 اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر وم٢من وشمٕم٤مرو٧م، واعمٗم٤مؾمد، اعمّم٤مًمح زدمح٧ما إذا ومٞمام ُمٜمٝم٤م

 اًمذي يم٤من وم٢من: ًمف اعمٕم٤مرض ذم ومٞمٜمٔمر ُمٗمًدة، ودومع ُمّمٚمح٦ٍم، ًمتحّمٞمؾ ُمتْمٛمٜم٤ًم يم٤من وإنْ 

 يم٤مٟم٧م إذا حمرًُم٤م يٙمقن سمؾ سمف، ُم٠مُمقًرا يٙمـ مل أيمثر اعمٗم٤مؾمد ُمـ حيّمؾ أو اعمّم٤مًمح، ُمـ يٗمقت

 .(3)اًمنميٕم٦م سمٛمٞمزان هق واعمٗم٤مؾمد اعمّم٤مًمح ُم٘م٤مدير اقمت٤ٌمر ًمٙمـ ُمّمٚمحتف، ُمـ أيمثر ُمٗمًدشمف

 إُمر إًمٞمف ي١مول وُم٤م واعمٗمًدة، اعمّمٚمح٦م إمم يٜمٔمر أن سم٤مًمٞمد ًمٚمٛمٜمٙمر يٜمٌٖمل أٟمف يٕمٚمؿ وهبذا* 

 واإلومراط اًمتٝمقر أهؾ أو واإلطمج٤مم، اجلٌـ أهؾ ٓ واحلٚمؿ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمراضمٕم٦م ُمع واًمٜمٝمل،

 .(4)واإلىمدام

 سم٤مًمٞمد اإلٟمٙم٤مر أشمك اًمٗم٘مف، هذا ُمراقم٤مة قمغم إومراد وطمرص اًمنموط، هذه شمقومرت وم٢مذا* 

                                                            
 (.1/271) اًم٤ٌمري ومتح( 1)

 (.3/4) اعمقىمٕملم أقمالم( 2)

 ،28/126) اًمٗمت٤موى جمٛمقع واٟمٔمر اإلؾمالُمل، اًمؽماث إطمٞم٤مء جلٜم٦م. ط ،122صـ شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ احل٦ًٌم،( 3)

127.) 

 .اًمٗمرىم٤من ُمٙمت٦ٌم. ط ،56صـ إؾمامقمٞمؾ، سمـ ُمّمٓمٗمك/ًمٚمِمٞمخ اعمٜمٝم٤مج، سمٞم٤من ذم اًمقه٤مج اًمناج( 4)
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 همػم اًمٜمٗمس ٟٓمٗمٕم٤مٓت وآؾمتج٤مسم٦م اًمتٕمجؾ أُم٤م واًمًٚمٌٞم٤مت، اعمح٤مذير ُمـ اًمًالُم٦م ُمع سمثامره،

 .(1)اًمٗمِمؾ إٓ ُيثٛمر ٓ ومٝمذا اعمجردة، اًمٕمقاـمػ وراء وآٟمدوم٤مع اعمٜمْمٌٓم٦م،

 وساوس شيطانية
ْخطر،ْ»ىمد ي٠مشمٞمؽ ؿمٞمٓم٤من ُمـ ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس واجلـ ومٞمقؾمقس ًمؽ  ْجد ْادقضقع إن

ْ ْبودعروفْوافـفلْظـْادـؽر ْؾالْتتعىْكػسؽْدمْإمر ْافضقابطْْ-خوصي-وظؾقف بعدْهذه

 .«افصعبي

وؾمٞمٙمقن اًمرد: إن اؿمؽماط وقاسمط ذم أُمر سم٤معمٕمروف، واًمٜم٤مهل قمـ اعمٜمٙمر، ىمد يقضم٥م 

صٕمقسم٦م قمغم يمثػم ُمـ اًمٜمٗمقس، ومٞمٔمـ أٟمف سمذًمؽ أُمر صٕم٥م يً٘مط قمٜمف ومٞمدقمف، وذًمؽ مم٤م ييه 

ؾننْتركْإمرْافقاجىْمعصقي،ْوؾعؾْموْ»أيمثر مم٤م ييه إُمر سمدون هذه اخلّم٤مل أو أىمؾ: 

معصقي،ْؾودـتؼؾْمـْمعصقيْإػْمعصقيْـودستجرْمـْافرمضوءْبوفـور،ْأوْهنكْاهللْظـفْدمْإمرْ

ْوؿدْ ْوؿدْيؽقنْدوكف، ْمـْإول، ـودـتؼؾْمـْديـْبوضؾْإػْديـْبوضؾْؿدْيؽقنْافثوينْرًشا

 .  «يؽقكونْشقاء

 ،، وم٤مطمذر هذه اًمقؾم٤موس(2)وهٙمذا دمد اعم٘مٍم ذم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر

  اهلل سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م.ٜم٤مس إممواٟمٓمٚمؼ ًمدقمقة اًم

 اعمٜمٙمرات اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م أيمثر اعمًٚمٛملم اًمٞمقم يمثػمة ٓ شمٙم٤مد حُتَم ٟمٙمتٗمل سمذيمر أمهٝم٤م:

 اجلٝمؾ سمام جي٥م هلل شمٕم٤ممم ُمـ طمؼ قمغم اًمٕم٤ٌمد وهق اًمتقطمٞمد.* 

  .ويمذًمؽ اجلٝمؾ سمام جي٥م ذم طمؼ اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم* 

 واجلٝمؾ سم٤مًمٞمقم أظمر، واحلنم واًمٜمنم واحل٤ًمب واعمٞمزان واًمٍماط واجلٜم٦م واًمٜم٤مر.* 

                                                            
 .ومٞم٤مض ُمٙمت٦ٌم. ط ،61 ،61 ،59صـ اًمٕمقدة، ؾمٚمامن/ًمٚمِمٞمخ اًمًٗمٞمٜم٦م، شمٖمرق ٓ طمتك راضمع( 1)

، يمام أٟمّمح سمٛمٓم٤مًمٕم٦م رؾم٤مًم٦م 43، 42ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ص «إمرْبودعروفْوافـفلْظـْادـؽر»( راضمع رؾم٤مًم٦م 2)

ًمألؾمت٤مذ اًمديمتقر ومْمؾ إهلل، طمٞم٨م اؾمتٕمرض أهؿ اًمِمٌٝم٤مت  «بودعروفْوافـفلْظـْادـؽرْصبفوتْحقلْإمر»

 اًمتل يٚم٘مٞمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من قمغم أًمًٜم٦م اًمٙمثػميـ، وىم٤مم سمتٗمٜمٞمده٤م واًمرد قمٚمٞمٝم٤م سمِمٙمؾ قمٚمٛمل رصلم.
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وٓ يتًع اعم٘م٤مم ًمٌٞم٤من ذًمؽ يمٚمف، ومٕمغم يمؾ ُمًٚمؿ أن ي٘متٜمل يمت٤مسًم٤م ذم اًمٕم٘م٤مئد قمغم ُمٜمٝم٩م أهؾ 

 اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، ًمٞمٕمت٘مد ُم٤م جي٥م اقمت٘م٤مده، وًمٞمجتٜم٥م اًمٕم٘م٤مئد اًم٤ٌمـمٚم٦م، واًمٜمزقم٤مت اًمْم٤مًم٦م.

ْومـْادـؽرات:

اخلقض ذم ُمقوقع اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر، واخلٌط ومٞمف ظمٌط قمِمقاء، ومٙمؿ وٚم٧م قمـ طم٘مٞم٘متف * 

أومٝم٤مم، وزًم٧م سم٤مخلقض ومٞمف سمٖمػم قمٚمؿ أىمدام، وظمرج ظم٤مئْمقن سمف ُمـ طمٔمػمة اإليامن، وهؿ ٓ 

 يِمٕمرون!

 يمؿ ؾمٛمٕمٜم٤م ذم اًمٜم٤مس ُمـ ي٘مقل:

واًمٓم٤مقم٦م ُم٤م دام اهلل شمٕم٤ممم هق اًمذي ظمٚمؼ اخلٚمؼ، وهق اًمذي ىمّدر قمٚمٞمٝمؿ اهلدى واًمْمالل، 

 ..؟!... ومام ذٟم٥م اإلٟم٤ًمن اعمخٚمقق، إذا ّوؾ وقمَم وؿم٘مل.واعمٕمّمٞم٦م، واًمًٕم٤مدة واًمِم٘م٤مء

وهؿ ٟم٤مؾمقن أو ُمتٜم٤مؾمقن أن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن، وُمٜمحف اًمٕم٘مؾ، وذع ًمف اًمنمائع، 

 ...وهداه هب٤م إمم ُم٤م ومٞمف ؾمٕم٤مدشمف، ومل يٙمٚمٗمف ُم٤م ٓ يٓمٞمؼ

إٓ سم٤مظمتٞم٤مره، وٓ يذه٥م وٓ جيلء إٓ سم٤مظمتٞم٤مره، وُمٜمحف آظمتٞم٤مر، ومٝمق ٓ ي٘مقم وٓ ي٘مٕمد، 

 وٓ يًٙمـ وٓ يتحرك إٓ سم٤مظمتٞم٤مره، ومٙمذًمؽ ٓ يٓمٞمع وٓ يٕميص إٓ سم٤مظمتٞم٤مره.

ومٝمؾ يًتٖمرب سمٕمد هذا أٟمف إذا اظمت٤مر اًمٓم٤مقم٦م اؾمتحؼ اعمثقسم٦م، وإذا اظمت٤مر اعمٕمّمٞم٦م اؾمتحؼ 

 اًمٕم٘مقسم٦م؟!

 اعمجرم. اعمزء٘مقسم٦م وىمد اشمٗم٘م٧م اًمنمائع اإلهلٞم٦م، واًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م قمغم قم

 وربَّ ُمٖمرور أمحؼ حيت٩م ومٞم٘مقل:

 أٟم٤م ٓ أهدى طمتك هيديٜمل اهلل!

 ومٜم٘مقل: إن اهلل شمٕم٤ممم رازق يمام هق ه٤مد.

ومٚمؿ ٓ شم٘مٕمد قمـ ـمٚم٥م اًمرزق، وشم٘مقل: اًمٚمٝمؿ ارزىمٜمل؟ وشم٘مٕمد قمـ ـمٚم٥م اهلداي٦م، وشم٘مقل: 

 اًمٚمٝمؿ اهدين؟

 ىمرسمٜم٤م إًمٞمف مجرة ُمتقىمدة ُمـ ٟم٤مر، هلرب ُمٜمٝم٤م واسمتٕمد قمٜمٝم٤م. وًمق
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 ومٚمؿ ٓ يٕمٛمؾ سمٓم٤مقم٦م اهلل، ويٜمتٝمل قمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل، ًمٞمٝمرب ُمـ قمذاب اهلل؟

٤ًٌم ُمثقسم٦م اهلل، وأن يٌتٕمد قمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل،  ومٕمغم اإلٟم٤ًمن إذن، أن ي٤ٌمدر إمم ـم٤مقم٦م اهلل، ـم٤مًم

 اًمًٕمداء ويٚمح٘مف سم٤مًمّم٤محللم. ُمتقىمًٞم٤م قم٘مقسم٦م اهلل، ؾم٤مئاًل رسمف قمز وضمؾ أن جيٕمٚمف ُمـ

 وقمغم اإلٟم٤ًمن اعم١مُمـ اًمٕم٤مىمؾ، أن يدومع إىمدار سم٤مٕىمدار.

ومٙمام يدومع ىمدر اجلقع سم٘مدر اًمٓمٕم٤مم، وىمدر اًمٔمٛم٠م سم٘مدر اًمنماب، وىمدر اعمرض سم٘مدر 

 .(1).. ومٕمٚمٞمف أن يدومع ىمدر ؾمخط اهلل سم٘مدر ـم٤مقم٦م اهلل.اًمدواء

 :ومـْادـؽرات

 واحلٞمقان وهمػم ذًمؽ. اًمتِم٤مؤم سم٤مًمزُم٤من واعمٙم٤من واإلٟم٤ًمن

،ْويعجبـلْ(2)ْٓظدوىْوْٓضرة»: -ملسو هيلع هللا ىلص -ىم٤مل رؾمقل اهلل  ىم٤مل: سمـ ُم٤مًمؽ قمـ أٟمس و

  .«يضقبـؾؿيْْؿوفقا:ْوموْافػلل؟ْؿول:ْ,افػلل

 أي اًمتٗم٤مؤل احلًـ  -أطمًٜمٝم٤م اًمٗم٠مل 

وإٟمام يم٤من يٕمجٌف اًمٗم٠مل: ٕٟمف شمٜمنمح ًمف اًمٜمٗمس، وشمًتٌنم سم٘مْم٤مء احل٤مضم٦م وسمٚمقغ إُمؾ، 

 ... (3)«أكوْظـدْطـْظبديْيب»ومٞمحًـ اًمٔمـ سم٤مهلل قمز وضمؾ، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم احلدي٨م اًم٘مدد: 

يٙمره اًمٓمِػَمة: ٕهن٤م ُمـ أقمامل أهؾ اًمنمك، وٕهن٤م دمٚم٥م فمـ اًمًقء سم٤مهلل قمز ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من 

 وضمؾ.

: اًمٗمرق سملم اًمٗم٠مل واًمٓمػمة: أن اًمٗم٠مل إٟمام هق ُمـ ـمريؼ طمًـ اًمٔمـ سم٤مهلل، ڤاًمٕمٚمامء  ىم٤مل

 .(4)واًمٓمػمة إٟمام هل ُمـ ـمريؼ آشمٙم٤مل قمغم رء ؾمقاه

                                                            
سمـ ًمٚمديمتقر/ قمٌد اًمرمحـ   «افؼضوءْوافؼدرْدمْضقءْافؽتوبْوافسـيْومذاهىْافـوسْؾقف»( راضمع ذم ذًمؽ يمت٤مب: 1)

 ط. دار اًمقـمـ. 417، 416، 415ص٤مًمح اعمحٛمقد ص

 (.2224( وُمًٚمؿ )11/181( رواه اًمٌخ٤مري )2)

 ( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.3)

 (.11/226( ومتح اًم٤ٌمري )4)
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واًمٗم٠مل احلًـ: هق أن يٙمقن ُمريًْم٤م ُمثاًل، ومٞمًٛمع: ي٤م ؾم٤ممل، أو أن يٙمقن ـم٤مًم٥م و٤مًم٦م، 

 ومٞمًٛمع: ي٤م واضمد...

 اًمٗم٠مل. وذم احلدي٨م اًمنميػ: ٓ ـمػمة، وظمػمه٤م

 ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل، وُم٤م اًمٗم٠مل؟

 .(1)ىم٤مل: اًمٙمٚمٛم٦م اًمّم٤محل٦م يًٛمٕمٝم٤م أطمديمؿ

وم٤معم١مُمـ احلؼ، يٕمت٘مد أن اًمٜمٗمع واًمي سمٞمد اهلل شمٕم٤ممم وطمده، وأن اعمخٚمقق ٓ يٛمٚمؽ ًمٜمٗمًف 

 ومْماًل قمـ همػمه رًضا وٓ ٟمٗمًٕم٤م.

 وُمـ اعمٜمٙمرات:

٦ٌّم، شمٕمٚمٞمؼ اًمتامئؿ ًمألـمٗم٤مل، وقمغم أسمقاب اًمدور، وذم اًمًٞم٤مرات يم ٤مخلرزة اًمزرىم٤مء، واًمِم

 .. وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ، واقمت٘م٤مد أهن٤م شمرد اًمٕملم، وشمدومع اًمٌالء..واًمٙمّػ، واًمقدع واحلٔم٤مفم٦م

 ومٗمل احلدي٨م اًمنميػ:

 .(3)«ؾالْوَدَعْاهللْففمتقؿيْمـْظّؾؼْ» ، وذم احلدي٨م أظمر: (2)«ؾؼدْأرشكْمـْظّؾؼْمتقؿي» 

ْومـْادـؽرات:

سمؾ ُمـ اعمٙمٗمرات آؾمتٝمزاء سمٓم٤مقم٦م ُمـ ـم٤مقم٤مت اهلل شمٕم٤ممم، أو ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمـ رؾمقل اهلل 

 أو سمٜمٝمل هنك اًمديـ قمٜمف. ،ملسو هيلع هللا ىلص

                                                            
 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.1)

 .(492(، وصححف إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )16996رواه أمحد ذم ُمًٜمده )( 2)

 .(5713إًم٤ٌمين ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع ) (، ووٕمٗمف اًمِمٞمخ16951رواه أمحد )( 3)

اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم حتريؿ ًمٌس اًمتامئؿ إذا يم٤مٟم٧م ُمـ همػم اًم٘مرآن، واظمتٚمٗمقا إذا يم٤مٟم٧م ُمـ اًم٘مرآن، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ْؾوئدة:

ْافؼبقلْ»أضم٤مز ًمًٌٝم٤م، وُمٜمٝمؿ ُمـ ُمٜمٕمٝم٤م، واًم٘مقل سم٤مًمٜمٝمل أرضمح ًمٕمٛمقم إطم٤مدي٨م، وًمًد اًمذريٕم٦م.. راضمع:   معورج

ًمٚمِمٞمخ  «شؾسيْإحوديٌْافصحقحي»(، و 1/212) «ؾتووىْافؾجـيْافدائؿي»(، و 612، 2/511) «فؾحوؾظْاحلؽؿل

ْ(.492( طمدي٨م )1/891إًم٤ٌمين )
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 ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 [58]اعم٤مئدة: (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)

سمٚمٖمٜمل أن سمٕمض اًمٜم٤مس يٕمٞم٥م قمغم اعمًٚمٛملم صالهتؿ، ويرى ُمـ اعمًتٝمجـ أن يْمع 

 يرومع ُم١مظمره )سم٤مًمٚمٗمظ اًم٘مٌٞمح(.اإلٟم٤ًمن رأؾمف قمغم إرض، و

ج٦ٌم، ٟمٔمرة ازدراء واؾمتٝمزاء تأن ُمـ ٟمٔمر إمم اُمرأة ُمًٚمٛم٦م حم ڤوىمد ذيمر اًمٕمٚمامء 

ُمـ وم٘مد يمٗمر: ٕن احلج٤مب ومريْم٦م أُمر اهلل شمٕم٤ممم هب٤م، وآؾمتٝمزاء سمف اؾمتٝمزاء سم٠مُمر سمحج٤مهب٤م 

 اهلل شمٕم٤ممم.أواُمر 

قا سموىمد سمٚمٖمٜمل ممـ أصمؼ سمف أن سمٕمض اعمًٚمٛملم، وهؿ  - زقمٛمٝمؿ ُمًٚمٛمقن ُمّمٚمقن وىمد طمجَّ

.. .ُمتٛمًًٙم٤م سمًٜمتف ،ملسو هيلع هللا ىلصسمٞم٧م اهلل احلرام يٕمٞمٌقن قمغم ُمـ أـمٚمؼ حلٞمتف، قم٤مُماًل سم٠مُمر رؾمقل اهلل 

)وآ أٟم٧م  ,)أٟم٧م إره٤ميب( مظمر:ًميٕمٞمٌقن قمٚمٞمف ذًمؽ وهيٞمٜمقٟمف، ويًخرون ُمٜمف، ومٞم٘مقل أطمدهؿ 

(... ك ٟم٘مٞمس ـمقل حلٞمتفه٤مت اعم٘مٞم٤مس طمت) ,ىمٚم٧ٌم إظمقان(، )اًمديـ ذم اًم٘مٚم٥م ُمش ذم اعمٔم٤مهر(

 .وهٙمذا

 .(أسمق حلٞم٦م ,أسمق دىمـ): وسمٕمْمٝمؿ يٕمػمِّ اعمٚمتحل هب٤م وي٘مقل ًمف ُمًتٝمزًئ٤م -

 .«افتقكْصق»ومْماًل قمـ اؾمتٝمزاء اعمذيٕملم وسمٕمض اإلقمالُمٞملم سم٤مًمديـ وأهٚمف ذم طمقارات 

 وُمـ اعمٜمٙمرات: اًمٓمٕمـ ذم ؾمٚمػ إُم٦م اًمّم٤مًمح، اًمذيـ هؿ ظمػم اًم٘مرون.

 ومٗمل احلدي٨م اًمنميػ:

 .  (1)«خرْافـوسْؿرين،ْثؿْافذيـْيؾقهنؿ،ْثؿْافذيـْيؾقهنؿ»

 . (2)«ادرادْأصحوبف»ىم٤مل اًمٜمقوي: اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن ظمػم اًم٘مرون: ىمرٟمف 

ْٓجيقزْأنُْيـَسىْإػْأحدْمـْافصحوبيْخطلْ» : (3)ىم٤مل اًم٘مرـمٌل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم شمٗمًػمه

                                                            
 (.2533( وُمًٚمؿ )2652( رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (.314/ 8( ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ )2)

 (.321/ 16( راضمع: اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل )3)
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ْؾقامْؾعؾقه ْـؾفؿْاجتفدوا ْبف،ْإذْـوكقا ْأئؿي،ْوؿدْمؼطقًظو ْاهللْظزْوجؾ،ْوـؾفؿْفـو ،ْوأرادوا

ُأمركوْبوفؽّػْظامْصجرْبقـفؿ،ْوأنْْٓكذـرهؿْإْٓبلحسـْافذـر،ْحلرميْافصحبي،ْوفـفلْافـبلْ

 .«ظـْشبفؿ،ْوٕنْاهللْؽػرْهلؿ،ْوأخزْبوفرضوْظـفؿملسو هيلع هللا ىلصْ

ؿمٝمٞمد : أن ُمـ ّهه أن يٜمٔمر إمم (1)ملسو هيلع هللا ىلص هذا ُمع ُم٤م ىمد ورد ذم احلدي٨م اًمنميػ، قمـ اًمٜمٌل 

 .(2)يٛمٌم قمغم وضمف إرض، ومٚمٞمٜمٔمر إمم ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل

ومٚمق يم٤من ُم٤م ظمرج إًمٞمف ُمـ احلرب قمّمٞم٤مًٟم٤م، مل يٙمـ سم٤مًم٘متؾ ومٞمف ؿمٝمٞمًدا: ٕن اًمِمٝم٤مدة ٓ 

 شمٙمقن إٓ سم٘متؾ ذم ـم٤مقم٦م.

 وَمَقضَم٥َم محؾ أُمره قمغم ُم٤م سمّٞمٜم٤مه.

ـْ ىمٕمد همػم خمٓمئ ذم اًمت٠مويؾ، سمؾ صقاب، أراهؿ اهلل آضمتٝم٤م د. وإذا يم٤من يمذًمؽ ويمذًمؽ َُم

 أمجٕملم. ڤومال جيقز ذُمٝمؿ، وإسمٓم٤مل ومْم٤مئٚمٝمؿ وضمٝم٤مدهؿ، وقمٔمٞمؿ همٜم٤مئٝمؿ ذم اًمديـ، 

وىمد ؾمئؾ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمـ اًمدُم٤مء اًمتل أري٘م٧م ومٞمام سملم أٟمّم٤مر قمكم وُمٕم٤موي٦م، 

 (  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ):(3)وم٘م٤مل

 [.141]اًمٌ٘مرة: 

هبذا اجلقاب، يريد أن يتحرز ُمـ اًمقىمقع ذم ظمٓم٠م، واحلٙمؿ قمغم سمٕمْمٝمؿ سمام ٓ يٙمقن  وهق

٤ًٌم ومٞمف.  ُمّمٞم

وهمٌٜم٤م، ملسو هيلع هللا ىلص قمـ ىمت٤مهلؿ، وم٘م٤مل: ىمت٤مل ؿمٝمده أصح٤مب حمٛمد  وؾمئؾ احلًـ اًمٌٍمي 

                                                            
، مجع ودراؾم٦م «إحوديٌْافقاردةْدمْؾضوئؾْافصحوبيْدمْافؽتىْافتسعي»اًمتقؾمع سمٛمراضمٕم٦م ُمقؾمققم٦م  ( أٟمّمح عمـ أراد1)

 د/ ؾمٕمقد سمـ قمٞمد سمـ قمٛمػم اًمّم٤مقمدي ط. اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة. 

(، وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح 3/376(، )واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك )125(، واسمـ ُم٤مضم٦م )3739( رواه اًمؽمُمذي )2)

 (.3739ُمذي )اًمؽم

 ، ط.دار ه٤مضمر ًمٚمٜمنم واًمتقزيع.164أمحد سمـ طمٜمٌؾ( ٓسمـ اجلقزي ص ( راضمع )ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم3)
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 .(1)وقمٚمٛمقا وضمٝمٚمٜم٤م، واضمتٛمٕمقا وم٤مشّمٌٕمٜم٤م، واظمتٚمٗمقا ومقىمٗمٜم٤م

وٟمٕمٚمؿ أن اًم٘مقم يم٤مٟمقا أقمٚمؿ سمام : ومٜمحـ ٟم٘مقل يمام ىم٤مل احلًـ: ىم٤مل احل٤مرث اعمح٤مؾمٌل 

دظمٚمقا ومٞمف ُمٜم٤م، وٟمّتٌع ُم٤م اضمتٛمٕمقا قمٚمٞمف، وٟم٘مػ قمٜمدُم٤م اظمتٚمٗمقا ومٞمف، وٓ ٟمٌتدع رأًي٤م ُمٜم٤م، وٟمٕمٚمؿ 

 أهنؿ اضمتٝمدوا، وأرادوا اهلل قمز وضمؾ، إذ يم٤مٟمقا همػم ُمّتٝمٛملم ذم اًمديـ.

 :(2)قاصؿوىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب رمحف اهلل شمٕم٤ممم، ذم يمت٤مسمف اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘م

قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م صم٤مسمت٦م ُمٕمٚمقُم٦م، سمتٕمديؾ اهلل هلؿ، وإظم٤ٌمره قمـ ـمٝم٤مرهتؿ، واظمتٞم٤مره هلؿ ذم 

 ٟمص اًم٘مرآن.

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 [.18: اًمٗمتح] (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) وىمقًمف شمٕم٤ممم:

 [.111: اًمتقسم٦م] (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ُمثؾ ذًمؽ، وأـمٜم٥م ذم شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ، وأطمًـ اًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ.اًمّمح٤مسم٦م ملسو هيلع هللا ىلص ووصػ رؾمقل اهلل 

ْثؿْافذيـْ»أٟمف ىم٤مل:  -ملسو هيلع هللا ىلص -يمام صح قمـ رؾمقل اهلل  ْثؿْافذيـْيؾقهنؿ، خرْأمتلْؿرين،

 . (3)«يؾقهنؿ

افذيْكػيسْبقده،ْفقْأكػؼْأحدـؿْمثؾْأحدْذهًبو،ْْْٓتسّبقاْأصحويب،ْؾق»: -ملسو هيلع هللا ىلص -وىم٤مل 

 . (4)«موْأدركُْمّدْأحدهؿ،ْوْٓكصقػف

 احل٤مومظ اًمٙمٌػم أسمق سمٙمر سمـ اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي رمحف اهلل شمٕم٤ممم:وىم٤مل 

                                                            
 (.16/332( اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن )1)

 اًم٘م٤مهرة. -ط. اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م  191، 189( راضمع اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿ ص2)

 ( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.3)

 اًمٜمِّْمػ.(، واًمٜمّمٞمػ: 2541( رواه ُمًٚمؿ )4)
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وإظم٤ٌمر ذم هذا اعمٕمٜمك شمتًع، ويمٚمٝم٤م ُمٓم٤مسم٘م٦م عم٤م ذم ٟمص اًم٘مرآن، ومجٞمع ذًمؽ ي٘متيض 

ـمٝم٤مرة اًمّمح٤مسم٦م، واًم٘مٓمع قمغم شمٕمديٚمٝمؿ وٟمزاهتٝمؿ، ومال حيت٤مج أطمد ُمٜمٝمؿ، سمٕمد شمٕمديؾ اهلل شمٕم٤ممم 

 هلؿ، إمم شمٕمديؾ أطمد ُمـ اخلٚمؼ.

: إذا رأي٧م اًمرضمؾ يٜمت٘مص أطمًدا ُمـ أصح٤مب -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-أسمق زرقم٦م اإلُم٤مم ىم٤مل 

وم٤مقمٚمؿ أٟمف زٟمديؼ ٕن اًمرؾمقل قمٜمدٟم٤م طمؼ، واًم٘مرآن طمؼ، وإٟمام أّدى إًمٞمٜم٤م هذا  ،ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

اًم٘مرآن واًمًٜمـ أصح٤مُب رؾمقل اهلل، وإٟمام يريدون أن جيرطمقا ؿمٝمقدٟم٤م، ًمٞمٌٓمٚمقا اًمٙمت٤مب 

 .(1)وهؿ زٟم٤مدىم٦م واًمًٜم٦م، واجلرح هبؿ أومم،

ومٛمٕم٤موي٦م ُمـ أسمرز اًمّمح٤مسم٦م،  ,ُمـ سملم اًمّمح٤مسم٦م ومْمؾ يمٌػم ُمذيمقر وعمٕم٤موي٦م 

واهلل ٓ أظمػم سملم »: وُمـ أفمٝمرهؿ ظمِمٞم٦ًم هلل شمٕم٤ممم، ومٝمق اًم٘م٤مئؾ ,وأصدىمٝمؿ هلج٦م، وأيمثرهؿ طمٚماًم 

 . (2)شأُمريـ، سملم اهلل وسملم همػمه، إٓ اظمؽمت اهلل قمغم َُمـ ؾمقاه

 .(3) ًمؽ ذم أُمػم اعم١مُمٜملم ُمٕم٤موي٦م، وم٢مٟمف ُم٤م أوشمر إٓ سمقاطمدة!: هؾ ڤىمٞمؾ ٓسمـ قم٤ٌمس و -

مهللا علمه »له: وم٘م٤مل  ,ىمد دقم٤م ًمًٞمدٟم٤م ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ملسو هيلع هللا ىلصويٙمٗمل أن ٟمٌٞمٜم٤م  -

 .(4)«الكتاب, وِقِه العذاب

 .(5): أص٤مب، إٟمف وم٘مٞمفڤىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 

                                                            
( اٟمٔمر: )اًمٙمٗم٤مي٦م ذم ُمٕمروم٦م أصقل يمٚمٛم٦م اًمرواي٦م( شم٠مًمٞمػ/اإلُم٤مم اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ/أيب إؾمح٤مق 1)

 ( ط.دار اهلدى سمٛمٞم٧م همٛمر.1/181اًمدُمٞم٤مـمل )

( ط. ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، وُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين 151، 3/151( اٟمٔمر: )ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء( ًمإلُم٤مم اًمذهٌل )2)

 ط. اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل. (7/217)

 (.3765( رواه اًمٌخ٤مري )3)

(، واًمٌخ٤مري ذم شم٤مرخيف 18/628(، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم )1748(، واًمٗمْم٤مئؾ )4/127( رواه أمحد ذم ُمًٜمده )4)

(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 9/356(، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد )1938(، واسمـ ظمزيٛم٦م )7/326ُمٕمٚمً٘م٤م )

 (.3227اًمّمحٞمح٦م )

 واه اًمٌخ٤مري.( ر5)
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و،ْواهِدْبف» وم٘م٤مل: ،ملسو هيلع هللا ىلصودقم٤م ًمف اًمٜمٌل   . (1)«افؾفؿْاجعؾفْهودًيوْمفديًّ

ي٘مقل: إين أؾمٚمٛم٧م يقم احلديٌٞم٦م، وًمٙمٜمل يمتٛم٧م إؾمالُمل قمـ أهكم، طمتك  ويم٤من 

 .-أي ومتح ُمٙم٦م-أؾمٚمٛمقا ذم اًمٗمتح 

 .ملسو هيلع هللا ىلصُمـ يمّت٤مب اًمقطمل ًمٚمٜمٌل  ويم٤من 

 .(2)قمنميـ ؾمٜم٦م ڤويم٤من واًمًٞم٤م قمغم اًمِم٤مم ًمٕمٛمر وقمثامن 

 وُمـ اعمٜمٙمرات: 

احلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم، واؾمتٌدال احلدود اًمنمقمٞم٦م سمٕم٘مقسم٤مت ضمزائٞم٦م، ووٕمٝم٤م  شمرك

 اًمٌنم، وهل همػم رادقم٦م وٓ زاضمرة، وٓ ىم٤مـمٕم٦م ًمإلضمرام.

 .(3)واعمجرُملم ٤مًمٚمّمقص واًم٘متٚم٦مسماعم٤ًمضمد ممتٚمئ٦م وه٤م هل ذي 

 ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 [.44: اعم٤مئدة] (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)

 [.45: اعم٤مئدة](ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ)

 [.47: اعم٤مئدة] (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)

  : ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف 

                                                            
(، 5/241(، واًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم )365، 4/216(، وأمحد ذم ُمًٜمده )3842( رواه اًمؽمُمذي )1)

 (.1969(، واًمّمحٞمح٦م )6235(، وصححف إًم٤ٌمين ذم اعمِمٙم٤مة )8/358(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م )7/326)

ْشّىْافصحوبيْأوْ»(، ذم يمت٤ميب: ٞم٤من ( وىمد سمًٓم٧م اًم٘مقل ذم اًمدوم٤مع قمـ اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ )ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗم2) ـْ َم

ْهوويي ْؾلمف ره وـم٤ٌمقمتف، وأٟمّمح سمٛمراضمٕم٦م يمت٤مب )ُمروي٤مت أيب خمٜمػ ذم شم٤مريخ اًمٓمؼمي( ـين اهلل ٟمِم «معوويي

ًمٚمِمٞمخ/حيٞمك اًمٞمحٞمك، و)ُمٜمٝم٩م يمت٤مسم٦م اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل( ًمـ/حمٛمد سمـ ص٤مُمؾ اًمًٚمٛمل، ويمت٤مب )اًمّمحٞمح اعمًٜمد 

 ًمٚمِمٞمخ/ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي.ُمـ ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م( 

، وراضمع و)اًمديـ واًمًٞم٤مؾم٦م( د/حمٛمد قمامرة ( راضمع ذم ذًمؽ: )ؾم١مآت حتٙمٞمؿ اًمنميٕم٦م( ًمٚمِمٞمخ/ُمِم٤مري اًمِمثري،3)

 .144يمت٤مب اًمدور اًمًٞم٤مد ًمٚمّمٗمقة ذم صدر اإلؾمالم د/ ؾمٞمد قمٛمر، ط.دار اًمًالم ص 
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 [.48: اعم٤مئدة] (ڑ ڑ ک ک ک)

 [.49: اعم٤مئدة] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)

 [.51: اعم٤مئدة] (ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب)

ْأنْ»:-ملسو هيلع هللا ىلص -وىم٤مل رؾمقل اهلل  ْبوهلل ْوأظقذ ْهبـ، ْابتؾقتؿ ْإذا ْمخس ْادفوجريـ ْمعؼ يو

ْظؾقفؿْْ،تدرـقهـ ْشؾط ْإٓ ْاهلل ْأكزل ْممو ْويتخروا ْبؽتوبْاهلل، ْأئؿتفؿ ْحتؽؿ ْمل ْومو مـفو:

 .(1) «ظدوهؿ،ْؾوشتـؼذواْبعضْموْدمْأيدهيؿ

 ، أن ىمريًِم٤م أمّهٝمؿ ؿم٠من اعمخزوُمٞم٦م اًمتل هىم٧م.ڤوقمـ قم٤مئِم٦م 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مًمقا: ُمـ يٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م رؾمقل اهلل 

ٌّف؟ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مًمقا: وُمـ جيؽمئ قمٚمٞمف إٓ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد، طِم٥م  رؾمقل اهلل  ومٙمٚمٛمف  واسمـ طِم

  «أتشػعْدمْحدْمـْحدودْاهللْيوْأشومي؟» : ملسو هيلع هللا ىلصأؾم٤مُم٦م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ْإذاْرسقْؾقفؿْ»صمؿ ىم٤مل:  ,ذم اًمٜم٤مسصمؿ ىم٤مم ومخٓم٥م  إكامْأهؾؽْافذيـْؿبؾؽؿ،ْأهنؿْـوكقا

ومقاْظؾقفْاحلد،ْوأيؿْاهللْفقْأنْؾوضؿيْبـًْحمؿدْافؼيػْترـقه،ْوإذاْرسقْؾقفؿْافضعقػْأؿ

 . «رسؿًْفؼطعًْيدهو

 وم٘م٤مل أؾم٤مُم٦م: اؾمتٖمٗمر زم ي٤م رؾمقل اهلل.

 .(2)ىم٤مل: صمؿ أُمر سمتٚمؽ اعمرأة ومُ٘مٓمٕم٧م يده٤م

ْومـْادـؽرات:ْؾشقْافتعومؾْبوفربو.

  .[275:اًمٌ٘مرة] (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

 .(ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ)

                                                            
 (.٤ٌ116مين ذم اًمّمحٞمح٦م )(، وطمًٜمف إًم8/333(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م )4119( رواه اسمـ ُم٤مضمف )1)

 (.185(، وُمًٚمؿ )6496، 2641( رواه اًمٌخ٤مري )2)
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 .[278:اًمٌ٘مرة]

 .-يٕمٜمل اعمٝمٚمٙم٤مت- (1)ُمـ اًمًٌع اعمقسم٘م٤متملسو هيلع هللا ىلص وىمد قمّده اًمٜمٌل 

 أٟمف ىم٤مل:  وقمـ اسمـ ُمًٕمقد 

 (2)«آـؾْافربوْومقـؾفْوصوهديفْوـوتبف»  : ملسو هيلع هللا ىلصًمٕمـ رؾمقل اهلل 

اقمت٘مد أن اًمرسم٤م رضورة ُمـ رضورات اًمتٕم٤مُمؾ آىمتّم٤مدي، وم٘مد أقمٔمؿ اًمٗمري٦م قمغم  ومٛمـ

 اهلل، ويمٗمر سمديـ اهلل، واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم.

ًٓ ص٤محل٦م حت٘مؼ  وًم٘مد أوضمد اإلؾمالُمٞمقن ُمـ قمٚمامء آىمتّم٤مد ٟمٔماًم إؾمالُمٞم٦م، وطمٚمق

اعمًٚمؿ ُمـ اًمرسم٤م، اعمّمٚمح٦م آىمتّم٤مدي٦م، ومٞمٜمٌٖمل اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م، واًمٕمٛمؾ هب٤م، ًمٞمًٚمؿ اعمجتٛمع 

 .(3)اًمذي طمّرُمف اهلل اًمٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿ

 وُمـ اعمٜمٙمرات:

  «افقوكصقى»ذب اخلٛمر وًمٕم٥م اعمٞمن، وُمٜمف 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[91]اعم٤مئدة:  (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )

 .[91-91]اعم٤مئدة:  (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 وذم احلدي٨م اًمنميػ:

                                                            
 (.1598( رواه ُمًٚمؿ )1)

 (.1336(، و)اإلرواء 342( رواه اًمؽمُمذي وأسمق داود وأمحد، وصححف إًم٤ٌمين ذم )هم٤مي٦م اعمرام(، طمدي٨م )2)

ْاإلشالمل»( راضمع يمت٤مب 3) ْوآؿتصود ْادعورصة ْافػؼفقي ْافؼضويو إمم  77كم أمحد اًم٤ًمًمقس ُمـ صد/ قم «مقشقظي

 ط. ُمٙمت٦ٌم دار اًم٘مرآن. 141ص
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 . (1)«وْٓيؼبْاخلؿرْحغْيؼهبوْوهقْمممـ»

فعـْاهللْاخلؿرْوصورهبوْوشوؿقفوْومبتوظفوْ»ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص أن رؾمقل اهلل  ڤوقمـ اسمـ قمٛمر 

 . (2)«وبوئعفو،ْوظورصهوْومعتكهو،ْوحومؾفوْوادحؿقفيْإفقف

 صمالصم٦م ىمد طمّرم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ اجلٜم٦م:

 . (3)«ُيؼّرْدمْأهؾفْاخلبٌمدمـْاخلؿر،ْوافعوق،ْوافديقثْافذيْ»

وطمًٌؽ ذم ُمذُم٦م اخلٛمر، أهن٤م ُمذه٦ٌم ًمٚمٕم٘مؾ، واًمٕم٘مؾ ُمٜم٤مط اًمتٙمٚمٞمػ، وهق اًم٘م٤مئد إمم يمؾ 

 .(4)ظمػم ذم أُمر اًمديٜم٤م وأُمر أظمرة

ا واخلٛمر و٤مرة   سم٤مًمٌدن، أمجع قمغم ذًمؽ إـم٤ٌمء ىمدياًم وطمديًث٤م. ضمدًّ

إٟمّم٤مب اًمقارد ذيمره٤م ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م، ومٝمل إصٜم٤مم، أو طمج٤مرة طمقل اًمٙمٕم٦ٌم  وأُم٤م

 يٕمٔمٛمقهن٤م.

 وإزٓم: هل اًم٘مدح اًمتل يم٤مٟمقا يًت٘مًٛمقن هب٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م.

 وإزٓم قمٜمد اًمٕمرب صمالصم٦م أٟمقاع:

وقمغم اًمث٤مين  «اؾعؾ»ُمٜمٝم٤م اًمثالصم٦م اًمتل يم٤من يتخذه٤م يمؾ إٟم٤ًمن ًمٜمٗمًف، ُمٙمتقب قمغم أطمدمه٤م 

واًمث٤مًم٨م ُُمٝمَٛمؾ ٓ رء قمٚمٞمف. ومٞمجٕمٚمٝم٤م ذم يمٞمس ُمٕمف، وم٢مذا أراد ومٕمؾ رء أدظمؾ يده  «تػعؾْٓ»

وم٢مذا ظمرج أطمده٤م ائتٛمر واٟمتٝمك سمح٥ًم ُم٤م خيرج ًمف، وإن ظمرج اًمِ٘مْدح اًمذي  -وهل ُمتِم٤مهب٦م-

 ٓ رء قمٚمٞمف، أقم٤مد اًميب.

                                                            
 ( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.1)

(، وصححف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم صحٞمح أيب 1295(، واًمؽمُمذي )3381(، واسمـ ُم٤مضم٦م )3674( رواه أسمق داود )2)

 داود.

(، واٟمٔمر: هداي٦م 674(، وطمًٜمف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )5/81) (، واًمٜم٤ًمئل2/69( رواه أمحد )3)

 (.3581اًمرواة )ح

 ًمٚمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م/ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ط. ُمٙمت٦ٌم اًمًٜم٦م. «ـؾؿيْافػصؾْدمْؿتؾْمدمـلْاخلؿر»( راضمع رؾم٤مًم٦م 4)
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 ن.وإٟمام ىمٞمؾ هلذا اًمٗمٕمؾ: اؾمت٘م٤ًمم: ٕهنؿ يم٤مٟمقا يًت٘مًٛمقن سمف اًمرزق وُم٤م يريدو

 يمام ي٘م٤مل: آؾمتً٘م٤مء، ذم آؾمتدقم٤مء ًمٚمً٘مل.

واًمٜمقع اًمث٤مين: ؾمٌٕم٦م ىِمداح، يم٤مٟم٧م ذم ضمقف اًمٙمٕم٦ٌم، ُمٙمتقب قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م يدور سملم اًمٜم٤مس ُمـ 

، يم٤مًمدي٤مت، وهل اًمتل رضب هب٤م قمٌد اعمٓمٚم٥م قمغم سمٜمٞمف، إذ يم٤من ٟمذر َٟمْحر أطمدهؿ ٝمٛم٦ماًمٜمقازل اعم

 إذا يمٛمٚمقا قمنمة.

يم٤مهـ ُمـ يمٝم٤من اًمٕمرب وطمٙم٤مُمٝمؿ، قمغم ٟمحق ُم٤م يم٤مٟم٧م وهذه اًمًٌٕم٦م أيًْم٤م يم٤مٟم٧م قمٜمد يمؾ 

 ذم ضمقف اًمٙمٕم٦ٌم.

واًمٜمقع اًمث٤مًم٨م: هل ىمداح اعمٞمن، وهل قمنمة، ؾمٌٕم٦م ُمٜمٝم٤م ومٞمٝم٤م طمٔمقظ، وصمالصم٦م أقمٗم٤مل، 

ويم٤مٟمقا ييسمقن هب٤م ُم٘م٤مُمرة ًمٚمٝمق واًمٚمٕم٥م. ويم٤من قم٘مالؤهؿ ي٘مّمدون هب٤م إـمٕم٤مم اعم٤ًميملم 

ر احل  روم٦م.واعمٕمدم ذم زُمـ اًمِمت٤مء وؿمدة اًمؼمد، وشمٕمذ 

 وىم٤مل سمٕمض اعمٗمنيـ اعمٕم٤مسيـ: هل اًمِمٓمرٟم٩م:

واعمٞمن هق ُمـ أيمؾ أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وهق طمرام، ويمؾ ُم٘م٤مُمرة سمحامم أو سمٜمرد أو 

ؿمٓمرٟم٩م، أو سمٖمػم ذًمؽ ُمـ هذه إًمٕم٤مب وُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م، ومٝمق اؾمت٘م٤ًمم سمام هق ذم ُمٕمٜمك إزٓم، 

ـّ واًمتٕمّرض ًمدقمقى قمٚمؿ اًم  ٖمٞم٥م.وهق طمرام، وهق ٟمقع ُمـ اًمتٙمٝم

وُمـ اعمٞمن اعمحرم، هذا اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م اًمذي اٟمتنم ذم هذا اًمزُم٤من، وهق أؾمقأ ُمـ اعمٞمن 

إصكم، إذ أٟمؽ قمٚمٛم٧م أهنؿ إٟمام يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقٟمف ًمٚمٝمق ُمـ ضمٝم٦م، وإلـمٕم٤مم اعم٤ًميملم ُمـ ضمٝم٦م 

 أظمرى، وُمع هذا وم٘مد طمرُمف اهلل شمٕم٤ممم.

 وُمـ اعمٜمٙمرات: اًمزٟم٤م سمٙمؾ صقره وأؿمٙم٤مًمف.

 .[32اإلهاء: ] .(ڑ ڑ ک ک ک ک گ ژ ژ)ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 وذم احلدي٨م اًمنميػ:
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 .(1)«ْٓيزينْافزاينْحغْيزينْوهقْمممـ»

ْٓحيؾْدمْامرئْمسؾؿ،ْإْٓبنحدىْثالث:ْافثّقىْافزاين،ْوافـػسْبوفـػس،ْوافتوركْفديـفْ»

 .(2)«ادػورقْفؾجامظي

هل٤م دور خمّمقص٦م، وُمـ قمجٞم٥م إُمر، أن شمٜمتنم هذه اًمٗم٤مطمِم٦م ذم سمالد اعمًٚمٛملم، وجُيٕمؾ 

 ي٘مّمده٤م اًمٕمّم٤مة سمال ٟمٙمػم!

ْومـْادـؽرات:

 اًمٕمزف قمغم آٓت اًمٓمرب، واًمٖمٜم٤مء اعمحرم، وآؾمتامع إمم ذًمؽ ُمـ اإلذاقم٤مت وهمػمه٤م.

 ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )

 .[6 :ًم٘مامن](چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 سم٤معمالهل. «هلقْاحلديٌ» ڤومنَّ اسمـ قم٤ٌمس واحلًـ 

 .[64:اإلهاء] (ے ے ۓ ۓ ﮲)وضمؾ ظمٓم٤مسًم٤م ًمٚمِمٞمٓم٤من:  وىم٤مل قمز

ه جم٤مهد سم٤مًمٖمٜم٤مء واعمزاُمػم.  ومنَّ

 وذم احلدي٨م اًمنميػ اًمّمحٞمح:

ـَ ُمـ أُمتل ىمقم يًتحٚمقن احلر  واحلرير واخلٛمر  -أي اًمٗمرج واعمراد سمف اًمزٟمك-ًمٞمٙمقٟم

 .(3)واعمٕم٤مزف

                                                            
 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.2)

(، واسمـ طم٤ٌمن ذم يمت٤مب اًمت٤مريخ 4139(، وأسمق داود )5591( رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ُمٕمٚمً٘م٤م سمّمٞمٖم٦م اجلزم )3)

( ح رىمؿ 11/373(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )3417( ح )3/282(، واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )6754)

(، وراضمع 1/186(، واٟمٔمر خترجيف ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )67/188(، واسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ )21988)

 ًمٚمِمٞمخ إًم٤ٌمين.سمح٨م )حتريؿ آٓت اًمٓمرب( 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وضمٜمؽ، ، حيرم رضب واؾمتامع يمؾ ُمٓمرب يمٓمٜمٌقر، وقمقد، ورسم٤مب، ڤوىم٤مل اًمٕمٚمامء 

 ويمقسم٦م، وهمػم ذًمؽ ُمـ إوشم٤مر واعمٕم٤مزف. -وهق اًمِم٤ٌمسم٦م-ويمٛمٜمج٦م، وُمزُم٤مر قمراىمل، ويراع 

ْومـْادـؽرات:

اًمت٘مٚمٞمد إقمٛمك، وهق شم٘مٚمٞمد اًمرضمؾ إضمٜمٌل ومٞمام خي٤مًمػ ذع اهلل شمٕم٤ممم، وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

وُمـ ذًمؽ طمٚمؼ اًمٚمحك، وإـم٤مًم٦م اًمزواًمػ وٟمحق ذًمؽ ُمـ ُمٔم٤مهر اًمًخػ ذم اًمقضمقه، 

 السمس.وذم اعم

 ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمغم ًم٤ًمن إسمٚمٞمس: 

 .[119:اًمٜم٤ًمء] (ۇ ۇ ۆ ۆ)

ْ.ْ(1)«خوفػقاْادؼـغ،ْأحػقاْافشقارب،ْوأوؾرواْافؾحك» وذم احلدي٨م اًمنميػ:

ْ.ْ(2)«مـْتشّبفْبؼقمْؾفقْمـفؿ» : ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل رؾمقل اهلل

ٌّٝمٝمؿ سم٤مًمٜم٤ًمء.  وُمـ ذًمؽ ختٜم٨ّم اًمرضم٤مل، وهق شمِم

ٌّٝمٝمـ   سم٤مًمرضم٤مل.وشمرضّمؾ اًمٜم٤ًمء، وهق شمِم

 ومٗمل احلدي٨م اًمنميػ:

التْمـْافـسوءملسو هيلع هللا ىلصْفعـْرشقلْاهللْ» ْ«.ادخـّثغْمـْافرجول،ْوادسج 

ْوادتشبفوتْمـْافـسوءْملسو هيلع هللا ىلصْفعـْرشقلْاهللْ»وذم رواي٦م:  ادتشبفغْمـْافرجولْبوفـسوء،

                                                            
 ( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. 1)

طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م حمرم قمٜمد أيمثر اًمٕمٚمامء اعمٕمتؼميـ، وىمد طمٙمك اًمٌٕمض اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ، اٟمٔمر: ]ُمراشم٥م اإلمج٤مع[ ٓسمـ  ؾوئدة:

(، و]ذح اًمٕمٛمدة[ ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 1/131(، و]ذح اًمٕمٛمدة[ )2/189، و]اعمحغم[ )157طمزم ص

(، وراضمع سمح٨م ]أدًم٦م حتريؿ طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م[ د/حمٛمد 41، 1/39اعمقىمٕملم[ ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )(، و]إقمالم 1/136)

 إؾمامقمٞمؾ اعم٘مدم.

 (.129(، وطمًٜمف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين )5667، 5115، 5114(، ورواه أمحد ذم ُمًٜمده )4131( رواه أسمق داود )2)
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   .(1)«بوفرجول

٦ًٌْم اعمرأة، واعمرأة شمٚمٌس ًم٦ًٌم اًمرضمؾملسو هيلع هللا ىلص ًمٕمـ رؾمقل اهلل 
 .(2)اًمرضمؾ يٚمٌس ًمِ

ْومـْادـؽرات:

إمه٤مل اًمرضم٤مل رقمٞمتٝمؿ ذم اًمٌٞمقت ُمـ اًمٜم٤ًمء وإوٓد، وشمرك احلٌؾ هلؿ قمغم اًمٖم٤مرب، سمال 

 ُمراقم٤مة طمالل وٓ طمرام، وٓ شمٜمِمئ٦م قمغم اًمًٜمـ اإلؾمالُمٞم٦م وأداب اعمحٛمدي٦م.

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: 

 .[6]اًمتحريؿ:  (ې

 وذم احلدي٨م اًمنميػ:

سئقلْظـْرظقتف:ْاإلمومْراعْومسئقلْظـْرظقتف،ْوافرجؾْراٍعْدمْـؾؽؿْراٍعْوـؾؽؿْم»

أهؾفْومسئقلْظـْرظقتف،ْوادرأةْراظقيْدمْبقًْزوجفوْومسئقفيْظـْرظقتفو،ْواخلودمْراعْدمْ

 . (3)«مولْشقدهْومسئقلْظـْرظقتف،ْؾؽؾؽؿْراٍعْومسئقلْظـْرظقتف

 : ومـْادـؽرات

ومروض إقمٞم٤من ُمـ ـمٝم٤مرة وصالة وزيم٤مة وصقم  -ظم٤مص٦م-سم٠مطمٙم٤مم اًمنمع اعمٓمٝمر  اجلٝمؾ

 ...وطم٩م

 واجلٝمؾ سم٠مطمٙم٤مم احلالل واحلرام.

وُمـ اعم١مؾمػ أن ٟمرى اًمرضمؾ اعمًٚمؿ، اًمذي سمٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر اخلٛمًلم واًمًتلم، ي٠ًمل قمـ 

 أطمٙم٤مم ذم اًمٕم٤ٌمدات، يٜمٌٖمل أن يٕمرومٝم٤م اًمٓمٗمؾ اًمٜم٤مؿمئ اعمٛمّٞمز.

ومٙمؿ ذم اعمًٚمٛملم اًمٞمقم ُمـ ٓ يٗمّرق سملم ومرائض اًمقوقء وؾمٜمٜمف، وٓ يٕمرف ٟمقاىمض 

                                                            
 (.6834(، )6361(، )5546(، )5885( رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (، وصححف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم صحٞمح أيب داود.4198)( رواه أسمق داود 2)

 ( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.3)
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اًمقوقء ُمثاًل، وٓ يٗمرق سملم أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م، وٓ يٕمرف ُمٗمًداهت٤م، وٓ 

 ُمقضم٤ٌمت ؾمجقد اًمًٝمق ومٞمٝم٤م!

 ويمذًمؽ إُمر ذم اًمّمٞم٤مم واًمزيم٤مة واحل٩م.

 (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئۆئ )واإلؾمالم ديـ اًمٕمٚمؿ، واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: 

 .[9: اًمزُمر]

 وذم احلدي٨م اًمنميػ:

ـِْْافد ْدِمْْففُْؼْ ػَْاْيُْْرًَْخْْفِْبِْْاهللُْدِْرِْيُْْـْْمَْ»  . (1)«ي

٤ًٌم  ف ذم ديٜمفذقمٞم٦م ؾمٝمٚم٦م ُمٞمنة، ومٕمغم يمؾ ُمًٚمؿ أن ي٘متٜمل يمت ، ويٕمرف احلالل ُمـ ًمٞمتٗم٘مَّ

، ومتٙمقن قم٤ٌمدشمف صحٞمح٦م ُمرضمقة اًم٘مٌقل، وًمٞم٠ميت ُمـ إُمقر ُم٤م أطمؾ اهلل، احلرام، ومٞمتٕمٌد هلل

 وًمٞمجتٜم٥م ُمٜمٝم٤م ُم٤م طمّرم اهلل. 

 :(2)وُمـ ُمٜمٙمرات اعم٤ًمضمد

ِمّقش قمغم اًمٜم٤مس يإذان ىمٌؾ اًمقىم٧م: ٕٟمف إي٘م٤مع ًمف ىمٌؾ وىمتف اًمذي ذع ومٞمف، وذًمؽ  -1

ظمقل وىم٧م اًمّمالة، أيًْم٤م أُمر صالهتؿ وصٞم٤مُمٝمؿ، وم٘مد يؽمشم٥م قمٚمٞمف صالة سمٕمض اًمٜم٤مس ىمٌؾ د

 ...وإومٓم٤مر اًمّم٤مئٛملم ىمٌؾ اًمٖمروب

 واًمتٛمٓمٞمط ذم أًمٗم٤مظ إذان، وزي٤مدة طمروف ذم سمٕمض أًمٗم٤مفمف وٟم٘مص طمروف. -2

وإؾم٤مءة سمٕمض اعمّمٚملم ذم صالهتؿ، سمؽمك آـمٛمئٜم٤من ذم اًمريمقع وآقمتدال ُمٜمف وذم  -3

 ...اًمًجقد وذم اجلٚم٦ًم سملم اًمًجدشملم

 واًمٚمحـ ذم ىمراءة اًم٘مرآن. -4

.. ذم ظمٓمٌٝمؿ وُمقاقمٔمٝمؿ، .ي٦م سمٕمض اًمقاقمٔملم إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م واعمٜمٙمرةوروا -5

                                                            
 ( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.1)

اإلبداعْ»ًمٚمِمٞمخ/ وطمٞمد قمٌد اًمًالم سم٤مزم، ويمت٤مب  «افؽؾامتْافـوؾعيْدمْإخطوءْافشوئعي»( ًمالؾمتزادة راضمع: يمت٤مب 2)

 ًمٚمِمٞمخ/ قمكم حمٗمقظ. «دمْمضورْآبتداع
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 ًمٚمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م. -قمغم زقمٛمٝمؿ-يقردوهن٤م 

 وذم احلدي٨م اًمنميػ:

 .(1)«مـْـذبْظّعْمتعّؿًداْؾؾقتبّقأْمؼعدهْمـْافـور»

٤معمٕم٤ميص، وآقمتامد اجلٝمر سمة قمغم أويمذًمؽ ومتح سم٤مب اًمرضم٤مء اعم١مدي إمم اًمٖمرور، ُمع اجلر

 قمغم قمٗمق اهلل شمٕم٤ممم ورمحتف ُمـ همػم قمٛمؾ.

 وطمْمقر اًمٜم٤ًمء سمٕمض جم٤مًمس اًمققمظ ُمتؼمضم٤مت ؾم٤مومرات. -6

 وىمٞم٤مم اًم٤ًمئٚملم ذم اعم٤ًمضمد، وُمرورهؿ سملم أيدي اعمّمٚملم وشمِمقيِمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ. -7

 :ُمـ ُمٜمٙمرات إؾمقاق

 اًمٙمذب ذم اعمراسمح٦م، يم٠من ي٘مقل اًم٤ٌمئع: -1

 ، وهق يم٤مذب ومٞمام ي٘مقل.اؿمؽمي٧م اًمًٚمٕم٦م سمٙمذا، وٓ أرسمح ومٞمٝم٤م إٓ يمذا

 وإظمٗم٤مء اًمٕمٞم٥م ذم اًمًٚمٕم٦م. -2

 وشمٓمٗمٞمػ اعمٙمٞم٤مل واعمٞمزان. -3

واًمٌٞمقع اًمٗم٤مؾمدة، وُمٜمٝم٤م أن يِمؽمي ُم٤م ٓ يراه، أو أن يٌٞمع ُم٤م ٓ ي٘مدر قمغم شمًٚمٞمٛمف،  -4

 وُمٜمٝم٤م اًمنموط اًمٗم٤مؾمدة.

 وسمٞمع اعمالهل وآٓت اًمٓمرب. ومٌٞمٕمٝم٤م طمرام وآؾمتامع إًمٞمٝم٤م طمرام. -5

 ذم اًمٓمرىم٤مت اًمْمٞم٘م٦م، ٕهن٤م شمْمّٞمؼ قمغم اعم٤مريـ. «افبسطوت»ٕملم وووع اًم٤ٌمئ -6

 آظمتالط اعمحرم سملم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء. -7

 شمْمٞمٞمع اًمّمٚمقات سمِمٙمؾ واوح. -8

 :ُمـ ُمٜمٙمرات اًمِمقارع

 ظمروج اًمٜم٤ًمء ومٞمٝم٤م ُمتؼمضم٤مت، أو ؾم٤مومرات، أو ُمتٙمِمٗم٤مت. -1

                                                            
 وُمًٚمؿ.( رواه اًمٌخ٤مري 1)
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إُم٤ًمك اًمرضمؾ سمٞمد آرشم٤ٌمط اعمحرم اًمذي أصٌح فم٤مهرة سملم اًمِم٤ٌمب واًمٌٜم٤مت، وو -2

 اعمرأة، وحم٤مدصمتٝم٤م وُمْم٤مطمٙمتٝم٤م سمال طمٞم٤مء وٓ ظمجؾ.

 ذم اعمقاصالت اًمٕم٤مُم٦م. -ظم٤مص٦م-وُمزامح٦م اًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ومٞمٝم٤م  -3

 وسمٞمع اخلٛمقر ذم احل٤مٟم٤مت وسمٕمض اعمحالت. -4

وصقر اًمالومت٤مت اًمتل يٕمٚمـ هب٤م أصح٤مب اعمالهل ودور اًمًٞمٜمام قمـ إومالم اخلٌٞمث٦م،  -5

٤مل سم٠موو٤مع خمزي٦م، يٜمدى هل٤م ضمٌلم اًمٗمْمٞمٚم٦م، وحيٛمر ُمٜمٝم٤م وضمف اًمنمف، وومٞمٝم٤م صقر ٟم٤ًمء ورضم

 وُيذه٥م ُمـ ٟمٗمقس اًمٜم٤مس احلٞم٤مء.

وحتٛمٞمؾ اًمدواب ُم٤م ٓ شمٓمٞمؼ ُمـ إمح٤مل، ُمع رضهب٤م وؿمدة زضمره٤م إذا زًم٘م٧م، أو  -6

 قمثرت.

 ورسمط اًمدواب ومٞمٝم٤م، وم٢من ذًمؽ يْمٞمؼ قمغم اًمٜم٤مس ـمري٘مٝمؿ، ويٕمّروٝمؿ ٕذاه٤م. -7

 م احلقاٟمٞم٧م: ٕن ذًمؽ ي١مدي إمم زًمؼ اًمٜم٤مس واًمدواب.ورّش اعم٤مء أُم٤م -8

وـمرح اًم٘مامُم٤مت وإوؾم٤مخ قمغم اًمٓمريؼ، وٓ ؾمٞمام ىمنم اعمقز واًمٌٓمٞمخ وُم٤م ؿم٤مهبٝمام،  -9

 وم٢من ذًمؽ ُمـ إذى اعمٓمٚمقب إُم٤مـمتف قمـ اًمٓمريؼ، ومْماًل قمـ ـمرطمف ومٞمف.

، واًمٜمرد ,ِمٓمرٟم٩مواًم ,ٙمقشمِمٞمٜم٦م، واًمٚمٕم٥م سم٤مًمواًمٙم٤مومٞمٝم٤مت واًم٘مٕمقد ذم اعم٘م٤مهل -11

 .واعمًٙمرات واعمخدرات ,وذب اًمًج٤مئر واًمِمٞمِم٦م

ٝم٤م، وُمـ طم٘مٝم٤م همض اًمٌٍم، وإُمر سم٤معمٕمروف  -11 واًم٘مٕمقد ذم اًمٓمرىم٤مت إذا مل ُيْٕمَط طم٘م 

 واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.

 :ُمـ ُمٜمٙمرات اًمْمٞم٤موم٦م

 اؾمتٕمامل أواين اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ُمـ ُمالقمؼ وؿمقيم٤مت وصحقن ويمئقس وومٜم٤مضملم. -1

ت اًمٓمرب، واًمٕمزف قمٚمٞمٝم٤م ُم٤ٌمذة، أو آؾمتامع إًمٞمٝم٤م ُمـ اإلذاقم٦م وآؾمتامع إمم آٓ -2

 .-اعمٖمٜمٞم٤مت-أو ُمـ اًمَ٘مْٞمٜم٤مت  -اًمتٚمٗمزيقن-واًمرائل 

واظمتالط اًمرضم٤مل سم٤مًمٜم٤ًمء ُمـ همػم اعمح٤مرم، وًمق يم٤مٟمقا ُمـ إىم٤مرب يم٤مسمـ اًمٕمؿ واسمـ  -3
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ؿ .. وم٢من اًمنمع احلٙمٞم.اخل٤مل، واحلٛمق أظمل اًمزوج وقمٛمف وظم٤مًمف، واًمّمٝمر زوج إظم٧م

 اقمتؼمهؿ أضم٤مٟم٥م.

ويمؿ أدى هذا آظمتالط اعمٜمٙمر اعمِمئقم إمم ُمٕم٤مٍص، يِمٙمق اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م سمٕمد وىمققمٝم٤م، 

 وحيّمؾ اًمٜمدم وٓت ؾم٤مقم٦م ُمٜمدم.

 وجم٤مًم٦ًم اعمتختٛملم سم٤مًمذه٥م ُمـ اًمرضم٤مل. -4

وجم٤مًم٦ًم اعمٌتدقملم اًمذيـ يدقمقن اًمٜم٤مس إمم اًمٌدع. ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ ُمـ ي٘مدر قمغم  -5

 قمغم اًمرد. اًمرد قمٚمٞمٝمؿ، ُمع اًمٕمزم

 وطمْمقر ُمْمحؽ ًمٚمٜم٤مس إذا يم٤من يْمحٙمٝمؿ سم٤مًمٗمحش واًمٙمذب. -6

 واإلهاف ذم اًمٓمٕم٤مم واًمْمٞم٤موم٤مت. -7

 ومذًمؽ يمٚمف مم٤م ورد اًمٜمٝمل قمٜمف، وىمّؾ ذم اًمٜم٤مس ُمـ ي٠مُمر ويٜمٝمل ويذيمّر جم٤مراة وُمداهٜم٦م.

 :ُمـ ُمٜمٙمرات احلامُم٤مت واًمّم٤مٓت اًمري٤موٞم٦م

اًمٗمخذ وُم٤م حت٧م اًمنة، إلزاًم٦م يمِمػ اًمٕمقرات، واًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م، ويمِمػ اًمداًمؽ قمـ  -1

 اًمقؾمخ، وُمّس قمقرات اًمٜم٤مس. وم٢من ُمًٝم٤م طمرام يم٤مًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م.

 ًمٕم٥م أًمٕم٤مب حمرُم٦م ًمذاهت٤م أو ًمٖمػمه٤م. -2

 ذم سمٕمض أُم٤ميمـ اًمري٤مو٦م اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م. سم٤مًمٗمتٞم٤متاظمتالط اًمِم٤ٌمب  -3

 مسائل عمت بها البلوى
 سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل وٓ - (1)واجلامقم٤مت اًمّمٚمقات شمرك:ْافبؾقىْبفْظؿًْمموْـذفؽ*ْ

 اعمرأة سم٢مًمزام احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أُمر يٜم٤مىمض واًمذي وؾمٗمقرهـ، اًمٜم٤ًمء شمؼمج يمذًمؽ اًمٕمٔمٞمؿ، اًمٕمغم

 اُمرأة رأوا إذا اعمجتٛمٕم٤مت سمٕمض ذم اعمًٚمٛملم سمٕمض شمرى إٟمؽ طمتك اًمنمقمل، سم٤محلج٤مب اعمًٚمٛم٦م

                                                            
ْافصالة»( راضمع رؾم٤مًم٦م 1) ْتورك  -ط. دار اجلالًملم  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-ًمٚمِمٞمخ/ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين  «حؽؿ

 ًمٚمديمتقر/ ومْمؾ إهلل ط. دار آقمتّم٤مم. «صالةْاجلامظي»اًمًٕمقدي٦م، ورؾم٤مًم٦م 
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 .سمح٤مهل٤م واؾمتٝمزؤوا ُمٜمٝم٤م، ؾمخروا ُمًتؽمة، حمتج٦ٌم

 إُمٙمٜم٦م هذه أن جيد.. وضم٤مُمٕم٤مهتؿ وُمدارؾمٝمؿ وـمرىم٤مهتؿ، اعمًٚمٛملم ؿمقارع إمم واًمٜم٤مفمر

 ص٤مٓت إمم حتقًم٧م ًم٘مد: وم٘مؾ ؿمئ٧م وإن إزي٤مء، قمرض ذم ًمٚمتٜم٤مومس ص٤مٓت إمم حتقًم٧م ىمد

 أُم٤مم سمٙمِمػ ُمٗم٤مشمٜمٝم٤م وشمًٕمد ضمًده٤م، سمٕمرض اعمرأة شمٗمخر طمٞم٨م اًمٕم٤مري٦م، ًمألضم٤ًمد قمرض

 اهلل وإمم.. اعمًٚمٛم٦م جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م ذم واًمٗمحش واخلٜم٤م اًمزٟم٤م اٟمتِم٤مر إمم أدى مم٤م إضم٤مٟم٥م، اًمرضم٤مل

 !!اعمِمتٙمك

٧ْم  مم٤م يمذًمؽ*  : اعمجتٛمٕم٤مت سمٕمض ذم ُم٠مًمقوًم٤م ُمٕمرووًم٤م اعمٜمٙمر أصٌح أن: أيًْم٤م اًمٌٚمقى سمف قَمٛمَّ

 ضمٝم٤مًرا إًمٞمف يًتٛمٕمقن اجل٤مُمٕم٤مت ؿم٤ٌمب ُمـ واًمٙمثػم - ؾمٞمام ٓ - واوح ُمٜمٙمر - ُمثاًل  - وم٤مًمٖمٜم٤مء

 يمذًمؽ وإؾمقاق، احلقاٟمٞم٧م وذم واًمٓمرىم٤مت، اًمِمقارع ذم طمتك إُمٙمٜم٦م يمؾ ذم وهن٤مًرا، ًمٞماًل 

اًم٨ٌم اعم٤ٌمذ  أضمٝمزة قمؼم رؤيتف قمغم وحيرصقن ويِم٤مهدوٟمف اإلذاقم٤مت، ذم إًمٞمف يًتٛمٕمقن وم٢مهنؿ

 وجيتٝمدون ؾمامقمف، قمغم حيرصقن وشمراهؿ «ـؾقىْافػقديق»سمـ  يًٛمك ُم٤م -ظم٤مص٦م- واإلٟمؽمٟم٧م

 اًمٕمٔمٞمؿ، اعمٜمٙمر هذا ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػم أًمػ طمتك واعمحٛمقل، اًمٙمٛمٌٞمقشمر أضمٝمزة قمؼم ُمت٤مسمٕمتف ذم

واًمٌٝمت٤من سمحؾ  اًمزور أهؾ إومت٤مء سمٕمد) - ؾمٞمام ٓ -ُمٕمرووًم٤م  قمٜمدهؿ ومّم٤مر ٟمٗمقؾمٝمؿ، إًمٞمف وؾمٙمٜم٧م

 .(1)وطمرام ُمٜمٙمر اهلل ذع ذم وهق( اعمقؾمٞم٘مك

٧ْم  ومم٤م*   واًمٌٜم٤مت، اخلٚمٞمٕم٦م، سملم اًمِم٤ٌمب وإومالم اًمّمقر اٟمتِم٤مر: أيًْم٤م اًمٌٚمقى سمف قَمٛمَّ

 وقمغم اًمٙمٛمٌٞمقشمر، أضمٝمزةِ  ؿم٤مؿم٤مت وقمغم واجلرائد، واعمجالت اًمٙمت٥م ذم واوح فم٤مهر وهذا

 سمحٞم٨م اهلِمٞمؿ ذم اًمٜم٤مر اٟمتِم٤مر اٟمتنمت إومالم هذه ُمثؾ وم٢من وًمألؾمػ ،اإلٟمؽمٟم٧م ؿمٌٙم٦م

 ُمٙم٤من، يمؾ وذم واعمٙمت٦ٌم، واًمٓم٤مئٗم٦م واًمِم٤مرع واجل٤مُمٕم٦م واًمًقق اًمٌٞم٧م ذم اًمٜم٤مس شم٘م٤مسمؾ أصٌح٧م

                                                            
شػْافغطوءْظـْحؽؿْـ»( عمٕمروم٦م شمٗم٤مصٞمؾ أيمثر وأدق طمقل طمٙمؿ هذه اعم٠ًمًم٦م اًمتل يمثر ومٞمٝم٤م اًمٚمج٤مج راضمع يمت٤مب 1)

رمحف اهلل -ًمٚمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين  «حتريؿْآٓتْافطرب»ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ط. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ويمت٤مب  «شامعْافغـوء

 -شم٠مًمٞمػ اًمِمٞمخ/ قمٌد اهلل رُمْم٤من سمـ ُمقؾمك )ط. إصمري٦م ًمٚمؽماث  «افردْظذْافؼرضوويْواجلديع»، ويمت٤مب -شمٕم٤ممم

 اًمٕمراق(.
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 وإٟم٤م هلل وإٟم٤م - إومالم هذه ُمِم٤مهدة واقمت٤مدوا اًمّمقر هذه رؤي٦م اًمٜم٤مس ُمـ اًمٙمثػم أًمػ طمتك

 !!راضمٕمقن إًمٞمف

 ذم إضمٜمٌٞم٦مِ  إزي٤مء اٟمتِم٤مرُ : واًمٓمرىم٤مت اًمِمقارع ذم اًمٔم٤مهرة اعمٜمٙمرات ُمـ وأيًْم٤م* 

 شمٔمٝمَر  أنْ  ومٌٛمجردِ  ،«ادقضي» سم٤مؾمؿ اعمٕم٤مس قم٤معمٜم٤م ذم ُيٕمرُف  ُم٤م وهق اعمًٚمٛملم ٟم٤ًمء أوؾم٤مط

 ومنقم٤من ُمٕمٞمٜم٦م، ؿمٕمر شمنحي٦م أو ُمٕملم سمٚمٌس أزي٤مء قم٤مرو٦م أو راىمّم٦م أو ممثٚم٦م أو ُمٖمٜمٞم٦م أو ُمذيٕم٦م

 ..شم٘مٚمٞمده٤م ذم ويتٜم٤مومًـ يت٤ٌمريـ سمٜم٤مشمٜم٤م أيمثر دمد ُم٤م

 واًمٕم٤مدات اعمٜمحروم٦م، اًمٔمقاهر ُمـ اعمًٚمٛملم ؿم٤ٌمب سملم يِمٞمع ُم٤م: أيًْم٤م ادـؽراتْومـ* 

 ؿمٙمؾ ذم أو اًمِمٕمر، شمّمٗمٞمػ ـمري٘م٦م ذم أو اعمٚمٌس، ذم ؾمقاء اًمٖمرب، ًمِم٤ٌمب حم٤ميم٤مة اًم٘مٌٞمح٦م،

 [.دٟمٞم٤م ذم وٓ ديـ ذم] ُمٜمف وم٤مئدة وٓ ُمذُمقم هق مم٤م ذًمؽ همػم ذم أو.. اًمًٞم٤مرة

 ورب اًمٙمقن هذا إًمف ؾم٥م   أو سم٤مًمديـ، اًم٥ًم  : ؿمقارقمٜم٤م ذم اًمٌٚمقى سمف قَمّٛم٧ْم  مم٤م يمذًمؽ* 

 .وآؾمتخٗم٤مف آٟمت٘م٤مص سمف ي٘مّمد اًمذي اًمٙمالم: هق واًم٥ًم ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ؾم٥م أو اًمٕم٤معملم،

ْيصدرْملْمـْوتقبيْتعوػ،ْاهللِْحُؼْْوهقْحمض،ْـػرٌْْتعوػْاهللِْشَىْْإن»: شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل -

ْ.(1)فإلمجوعْمسؼطيْمؼبقفيْافطورئْأوْإصعْافؽػرْجمردْإْٓمـف

ـْْْأنْظـْادسؾؿقنَْأمَجَعَْ:ْ»راهقييْبـْإشحؼْوؿولْ- ْصقًئوْأكؽرْأوْرشقفف،ْأوْاهللْشّىَْْم

ْأكزلْموْبؽؾْمؼًراْـونْوإنْبذفؽ،ْـوؾرْأكفْاهلل،ْأكبقوءْمـْكبًقوْؿتؾْأوْ،ظزْوجؾْاهللْأكزلْممو

 .(2)..«اهلل

ب اعمٚم٦م، صمقاسم٧م قمغم جيؽمأ ُمـ وُمٜمٝمؿ*  افرأىْْحريي» سمحج٦م اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم وخيرِّ

                                                            
 احلٛمٞمد قمٌد اًمديـ حمٞمل حمٛمد/اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ سمتح٘مٞمؼ شمٞمٛمٞم٦م، ٓسمـ اًمرؾمقل، ؿم٤مشمؿ قمغم اعمًٚمقل اًمّم٤مرم( 1)

 .اعمٍمي٦م اًمٓمٌٕم٦م. ط ،(3/112)

 اًمتققمٞم٦م ُمٙمت٦ٌم. ط ،15صـ ومتحل، سمـ قم٤مدل/ ًمٚمِمٞمخ وإصح٤مب، اًمرؾمقل ؿم٤مشمؿ قمغم واحلقاب اًمّمقارم( 2)

 .اإلؾمالُمٞم٦م

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وقمغم شمٕم٤ممم، اهلل قمغم ُمتجرأ سمال أدٟمك ىمٞمقد ديٜمٞم٦م أو قمرومٞم٦م أو ىم٤مٟمقٟمٞم٦م. وهق (1)«وافػؽرْوآظتؼود

                                                            
 ىَمٞمََّض  ذًمؽ ٕضمؾ اًمٕم٤ممل دول يمؾ ذم ُم٘مرر وهذا أطمد، يتج٤موزه٤م ٓ طمدوًدا ًمٚمحري٦م إن: اعمزقمقُم٦م احلري٦م ًمدقم٤مة ٟم٘مقل( 1)

٤ًٌم إًمٞمف، يّمٌقن ُم٤م اسمتٖم٤مء قمغم هت٤مومتٝمؿ ذم اًمٜم٤مس قم٨ٌم ًمٞمٙمٌتقا واعمرؾمٚملم، إٟمٌٞم٤مء ُمـ ُمرؿمديـ ًمٚمٜم٤مس اهلل  عم٤م دمٜم

 ومٓمرأت قمٞمِمٝمؿ، ًمٞمٝمٜم٠م اشم٤ٌمقمٝم٤م، قمغم ومحٚمقهؿ واًمٜمٔمؿ، واًم٘مقاٟملم اًمنمائع هلؿ ومًٜمقا أرضار، ُمـ ذًمؽ قمٚمٞمف يٜمٓمقي

 اجلامقم٤مت، ُمّم٤مًمح سملم اجلٛمع سمح٥ًم حمدودة احلري٤مت وص٤مرت وإظمالق، وأداب واًمٕمقائد اًمنمائع ذًمؽ ُمـ

 خيرج أٓ: يمٚمف هذا ىمٌؾ وُمـ واخلٞم٦ٌم، سم٤معمية قمٚمٞمف شمٍّمومف يٕمقد وأٓ سمٖمػمه، رضًرا سمتٍمومف اعمتٍمف ُيٚمحؼ وسم٠مٓ

 .اًمٙمٚمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م وىمقاقمده٤م اًمٕم٤مُم٦م، وأصقهل٤م إُم٦م صمقاسم٧م قمـ

 يًت٘مٞمؿ اًمٌنمي٦م وسمّمالح اًمٜمقاطمل، مجٞمع ُمـ اًمٌنمي٦م صالح إمم يدقمق إٟمام «واحلريوتْاحلؼقق» يٜمٔمؿ إذ * واإلؾمالم

 أقمراق قمغم ٟم٤مسم٧م ٕٟمف ًمإلؾمالم إؾمٛمك اًمٖمرض هق آضمتامقمل واإلصالح ؾمٚمٓم٤مٟمف، هق اإلٟم٤ًمن ٕن اًمٕم٤ممل: ٟمٔم٤مم

 احلؼ ؾمٝمقًم٦م قمغم ُمٌٜم٤مه٤م ٕن اًمٜمػمة: اًم٘مٚمقب إمم اًمتنب ؾمٝمٚم٦م اًمٜمٗمقس، ذم ُم٘مٌقًم٦م ومٓمري٦م، ضم٤مُمٕمتف ومٙم٤مٟم٧م اًمٗمٓمرة،

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اإلصالح ود قمـ اًم٘مرآن أظمؼم يمام ،وسم٤ًمـمتف وووقطمف

 [.215: اًمٌ٘مرة] ﴾ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

 وإن اعمًٚمؿ، اعمجتٛمع وطمري٤مت طم٘مقق قمغم ص٤مرظًم٤م اقمتداءً  يٕمتؼم واخلٚمؼ واًمديـ اًمنمع قمـ ظمروج ومٙمؾ

 .ؾؽرْأصحوب»و «تـقير»و ،«حداثي» رواد أهنؿ أصح٤مسمف زقمؿَ 

ْوادصؾحغْافدظوةْويلمرْظؾقفو،ْوحيوشبفؿْافؼظقي،ْوافؼقاكغْإكظؿيْبؿراظوةْأتبوظفْاإلشالمْيلمرْهلذا

ْيراظلْأنْوواجىْوافتؼدم،ْافريودةْاشتؿرارْظقامؾْأهؿْمـْهذإْنْضده:ْمـْوافتحذيرْآجتوه،ْهذاْدمْبوفدؾع

 ..ادـوؾعْوجؾىْضقارؿفو،ْمـْبوحلامييْادضورْدؾعْؾقفو

ْومـْافذـقي،ْوافعؼقلْافسقييْافػطرْمجقعْاشتحسوكفْظذْاجتؿعًْصؿقفًقوْكظوًموْاإلشالمْيصبحْوهبذا

ْْاخلطل ْافـوسْديـْدمْرضرهْيتقؿعْموْوإزافيْافػقاحشْتغقرْدمْآجتامظلْاإلصالحْهذاَُْيتزلْأنْافشوئعْافبغ 

ْ.ودكقوهؿ

ْافػؽرْحرييْـدظوة)ْوافػؽرْوافعؼؾْوافـسؾ،ْاحلرثْوهيؾؽْافػسود،ْإرضْدمْفقعقٌْافبعضْتركْوإنّْ

 .ؿقةْبؽؾْافقراءْإػْوتعقدهوْادجتؿعوت،ْتؼقدْافتلْافػقىض،ْظقامؾْأخطرْمـْهلق(ْادطؾؼي

ْظذْكعؿؾْأنْافقاجىْمـْـونْهلذا ْؿدرْوظذْاختصوصف،ْبحسىْـؾْادػوشد،ْودؾعْادصوفحْحتؼقؼ:

ۉ ﴿:ْ-ْشبحوكفْ-ْفؼقففْتصديًؼوْوأؾؽورهؿْافـوسْبعؼقلْافعوبثغْافضوفغْهمٓءْأيديْظذْكلخذْوأنْضوؿتف،

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

 [.116: هقد]ْ﴾ْىئ ىئ ی ی ی

= 
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 أُمر هلؿ وُمٞمنَّ  واإلذاقم٤مت، اإلقمالم أسمقاق هلؿ ُمٗمتح٦م - إؾمػ وًم٤ٌمًمغ - وه١مٓء ،ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف

 يمت٤مسم٤مشمف اًمتل ؾمامه٤م زوًرا وهبت٤مًٟم٤م أدسمٞم٦م ومٜمٞم٦م ذم سمٕمْمٝمؿ دمرأ طمتك.. واعمجالت اجلرائد ذم اًمٙمت٤مسم٦م

 ووصٗمقه اهلل رؾمقل سمٕمْمٝمؿ وؾم٥مَّ  شمنميٕم٤مشمف، ذم قم٤مدل همػم وأٟمف أٟمثك، سم٠مٟمف شمٕم٤ممم اهلل ووصػ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿: (1)واًمقطمِمٞم٦م واًمؼمسمري٦م سم٤مًمِمٝمقاٟمٞم٦م

 [.5: اًمٙمٝمػ] ﴾ٿ

ْيعذرْْٓحمضْـػرْتعوػْاهللْشىْأنْظذْافعؾؿْأهؾْأمجعْوؿد»: راهقيف سمـ إؾمحؼ ىم٤مل* 

 .(2)«بوجلفؾْصوحبف

ـْْْحدْأنْظذْافعؾؿْأهؾْظقامْأمجع»: اعمٜمذر اسمـ وىم٤مل*  ْوممـْافؼتؾ،ملسو هيلع هللا ىلصْافـبلَْْشّىَْْم

 .(3)«افشوؾعلْمذهىْوهقْوإشحؼْوأمحدْوافؾقٌْموفؽْؿوفف

وُمـ اعمٜمٙمرات اؾمتحالل أُمقال اًمٜم٤مس وهىمتٝم٤م سمّمقر ضمديدة طمديث٦م سمحج٦م اًمْمٖمط 

 .(4)آىمتّم٤مدي واحل٤مضم٦م واًمٕمقز

وُمـ اعمٜمٙمرات أيًْم٤م: اعمج٤مهرة سم٤معمحرُم٤مت واًمتٗم٤مظمر سملم اًمٜم٤مس سمذًمؽ، ودومع اًمٜم٤مس دومٕم٤م 

____________________________ 
 سم٤مًمري٤مض، اًمِمٌؾ دار. ط ،131صـ سم٤مسمكم حمٛمقد/ًمألؾمت٤مذ «اإلشالمْدمْوحريتفْاإلكسون»ْرشوفيْبؿراجعيْ*ْوأكصح

46ْْ،45صـْافـحقيْرضوْظذْظدكون/فألشتوذ.ْافقضعقيْاإلكسونْوحؼققْافعؾامكقيْبغْادسؾؿقن» يمت٤مب واٟمٔمر

 -ًمٚمديمتقر/ حمٛمد قمامرة  «ادػفقمْاإلشالملْفإلبداع»افريوض،ْوراجعْمؼولْ.ْطْوافتقزيعْفؾـؼْافـحقيْدار.ْط

 .«87»اًمًٜم٦م  «2»م اجلزء 2113يٜم٤مير  -ديًٛمؼم  -هـ 1435ذم صٗمر  اًمّم٤مدر -اومتت٤مطمٞم٦م قمدد جمٚم٦م إزهر 

ـْ ( 1) ْافعؾامكققن» ويمت٤مب اًمٕمٗم٤مين، ؾمٞمد. د «وأؿزامْأظالمْـتوب» ومٚمػماضمع اعمجرُملم ه١مٓء يمالم قمغم اًمقىمقف أراد وَُم

 أريمقن، حمٛمد زيد، أو طم٤مُمد ًمٙمالم اعمّمٜمػ قَمَرَض  طمٞم٨م سم٤مضمق ُمّمٓمٗمك/شم٠مًمٞمػ «اإلشالمْمـْومقؿػفؿْافعرب

 وم١ماد ظمٚمػ اهلل، أمحد حمٛمد اًمٙمريؿ، قمٌد ظمٚمٞمؾ اًم٘مٛمٜمل، ؾمٞمد اًمٕمروي، اهلل قمٌد اجل٤مسمري، قم٤مسمد حمٛمد طمٜمٗمل، طمًـ

 .سم٤مـمٚمٝمؿ وشمٕمري٦م قمٚمٞمٝمؿ، سم٤مًمرد ىم٤مم صمؿ واإلؾمالُمٞم٦م، اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ذم اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمٗمٙمرة أىمٓم٤مب ُمـ وهمػمهؿ زيمري٤م،

 (.2/79) اعمًٚمقل، اًمّم٤مرم( 2)

 .722 رىمؿ ،153صـ اعمٜمذر، ٓسمـ اإلمج٤مع، ُمراشم٥م( 3)

 .ًمٚمتقؾمع، راضمع: يمت٤مب ٟمقازل اًمنىم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م د/ ومٝمد اعمرؿمدي، ط.دار يمٜمقز إؿمٌٞمٚمٞم٦م( 4)
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 .(1)أو ـمٚم٥م ًمٚمًؽم ًمٚمقىمقع ذم هذه اعمحرُم٤مت وشمٚمؽ اعمٜمٙمرات سمال أدٟمك طمٞم٤مء

 -اًمِم٤مب  أظمل - ؾمؽماه٤م.. واًمٓمرىم٤مت اًمِمقارع ذم اًمٔم٤مهرة اعمٜمٙمرات سمٕمض هذه* 

 واطمذر سمديٜمؽ، آؾمتٛم٤ًمك قمغم وم٤مطمرص ,ٚمج٤مُمٕم٦مًم ـمري٘مؽ أو سمآظمر، وأٟم٧م ذم سمِمٙمؾ

 وٓ ـمري٘مؽ، ذم إوم٤ًمدك قمـ يتٙم٤مؾمٚمقن ٓ واجلـ اإلٟمس ؿمٞم٤مـملم أن واقمٚمؿ اًمتٗمٚم٧م،

 قمـ واْٟمفَ  سم٤معمٕمروف، وَأُُمرْ  سمرسمؽ، وم٤مؾمتٕمـ ُمًػمشمؽ ذم وقمرىمٚمتؽ إوالًمؽ قمـ يت٤ٌمـم١مون

 شمدرك أن وقمٚمٞمؽ.. ـمري٘مؽ ذم واًمٕم٘مقسم٤مت واًمٕمراىمٞمؾ إذى ُمـ ؾمتٚم٘م٤مه ُم٤م قمغم واصؼمْ  اعمٜمٙمر،

 يمذًمؽ واًمٖم٤مي٤مت، اًمٜمت٤مئ٩م سمتح٘مٞمؼ ُمٙمٚمٗملم وًمًٜم٤م اًمٓم٤مىم٦م واؾمتٗمراغ اجلٝمد سمٌذل ُمٓم٤مًمٌقن أٟمٜم٤م

 يمٚمٛم٦م ًمتٖمٞمػمه شمٙمٗمل ٓ وُمتِم٤مسمؽ وُمريم٥م ُمٕم٘مد واىمع أُم٤مم اجل٤مُمٕم٦م ذم أٟمؽ شمٗمٝمؿ أن ًمزاًُم٤م

 همػم ُمـ وسمّمػمة هدى قمغم واًمٜمٝم٤مر سم٤مًمٚمٞمؾ طمثٞمًث٤م ؾمٕمًٞم٤م يتٓمٚم٥م وإٟمام طم٤مزُم٦م، رضسم٦م وٓ خمٚمّم٦م

 ذم اهلل ويٗمتح قمغم يديؽ، وينمح صدور اخلٚمؼ ًمؽ، طمٗمٔمؽ اًمًٌٞمؾ، ًمؽ اهلل يٞمن طمتك ي٠مس

 ..ـمري٘مؽ

 حوار مع سائق
 ذم طمقاًرا هٜم٤م ؾم٠مىمؽمح طمٞم٨م - اًمِم٤مب أظمل - قمٚمٞمؽ أىمؽمطمفسمحقار  اًمٜم٘مٓم٦م هذه وأظمتؿ* 

 ..(2)هل٤م شمتٕمرض اًمتل احل٤مًم٦م قمٚمٞمف شم٘مٞمس أن - اًمِم٤مب أظمل - وسم٢مُمٙم٤مٟمؽ اعمٜمٙمر، شمٖمٞمػم يمٞمٗمٞم٦م

                                                            
عمٕمروم٦م أطمٙم٤مم هذه اعم٠ًمًم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٤ًّم راضمع سمح٨م اًمًؽم قمغم أهؾ اعمٕم٤ميص د/ ظم٤مًمد قمٌد اًمرمحـ اًمِم٤ميع، ط.دار  (1)

 .سمٚمٜمًٞم٦م

 ىمٌؾ اًمٌدء سم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر أن يٜمتقي: -أظمل اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ- ( أٟمّمح2)

 أن يٙمقن ُمـ ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس.

 ذم أوىم٤مت اًمِمدائد واعمحـ. -ظم٤مص٦م-أن يٙمقن ًمؽ ؾمٝمؿ ذم ٟمٍمة اإلؾمالم 

 أن يٙمقن ًمؽ ذف اًم٘مٞم٤مم سمقفمٞمٗم٦م إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم.

ًٓ قمٜمد اهلل.  أن شمٙمقن ُمـ أطمًـ اًمٜم٤مس ىمق

 أن يٙمقن ًمؽ أضمر هداي٦م اًمٜم٤مس.

ؾ أضمر ؿمجرة ـمقسمك ذم اجلٜم٦م سم٠من شمٙمقن ُمٗمت٤مطًم٤م ًمٚمخػم.  أن حتّمِّ

= 
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 ،«ادقؽروبوص» سم٤مؾمؿ سمالدٟم٤م ذم واعمٕمرووم٦م ًمألضمرة ؾمٞم٤مرة ريم٥م ُمٚمتزًُم٤م أظًم٤م أن ًمق: ومٛمثاًل 

 :اًمت٤مزم احلقار قمٚمٞمف أىمؽمح وم٢مٟمك.. اًمٖمٜم٤مء سمًامع اؿمتٖمؾ ىمد اًمًٞم٤مرة هذه ؾم٤مئؼ َوَوضَمد

 ..وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم :«رـقبفْظـد» إخ

 ؾم٤مئؼ دارأ اًمتل اًمّم٤مظم٦ٌم إهمٜمٞم٦م سمًامعِ  ُمٜمِمٖمٌؾ  وأظمر اًمًالم، يردُ  اًمٌٕمُض : افرـوب

 .ؾمامقمٝم٤م اًمًٞم٤مرة

 .«إزيؽْيوْأشطك..ْظومؾْإيف!!،ْأخبوركْوأخبورْحبويبؽ»: إخ

 احلمد هلل: السائق

 اهلل ضمزاك إهمٜمٞم٦م، هذه شمٖمٚمؼ أن أرضمق اًمٙمريؿ، أظمل ي٤م وشمٙمرُم٧م ؾمٛمح٧م ًمق :إخ

 .ظمػًما

وٓ  اًمًٞم٤مرة ومتيض «افشقخْظؿْيوْحورض» ووٞمٍؼ  وضمقمٍ  ذم: افرـوبْوبعض افسوئؼ

 .يزال يًتٛمع سم٤مؾمتٛمت٤مع ًمألهم٤مين سمّمقت قم٤ملٍ 

 .هذه إهمٜمٞم٦م أهمٚمؼ احلٌٞم٥م أظمل ي٤م شمٙمرُم٧م ًمق: إحلوحْدمْافطؾىْيعقدْإخ

 .ًمٞمف: «وجقمْوؽضى»دمْ افسوئؼ

 .-قمغم اًمراضمح-طمرام  إهم٤مين هذه أُمث٤مل ُمـ شمًٛمٕمف ُم٤م ٕنَّ : إخ

 أذب اعمخدرات أو أو أزنِ  مل أٟم٤م اًمِمٞمخ، قمؿ ي٤م إُمقر شمٕم٘مد عم٤مذا شم٘مقل؟، ُم٤مذا: افسوئؼ

 !سمريئ٦م؟ أهمٜمٞم٦م ؾمامع ذم ومامذا اخلٛمر،

 هؾ: ؾم٠مؾم٠مًمؽ وًمٙمـ اخلٛمر، ذب أو سم٤مًمزٟم٤م اهت٤مُمؽ أىمّمدُ  ٓ أٟم٤م. احلٌٞم٥م أظمل ي٤م: إخ

____________________________ 
 أن شمؼمئ ذُمتؽ أُم٤مم اهلل.

 أٓ شميك اعمٕمّمٞم٦م واعمٜم٤ميمػم اًمقاىمٕم٦م.

 أن شمٜمجق ُمـ اهلالك واًمٕم٘م٤مب.

 أن شمٜمجق ُمـ ًمٕمٜم٦م اهلل.

 أن شمٜم٘مذ ٟمٗمًؽ وأهٚمؽ وذويؽ ُمـ ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس واجلـ.
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 ؾمامع قمٜمد ُمالئٙمتف سمؽ شمٕم٤ممم اهللُ ُي٤ٌمهك سمحٞم٨م أن، اهلل ُيريض شمٗمٕمٚمف اًمذي اًمٗمٕمؾ هذا

 سمؽ ؾمٞمًٕمد هؾ إُمر، هذا ُمٜمؽ ورأى ىمؼمه ُمـ اهلل رؾمقل ظَمَرَج  ًمق وهؾ إهم٤مين؟،

 !ٓ؟ أم ومٕمٚمؽ قمغم ؾمٞم٘مرك وهؾ وسمح٤مًمؽ،

 .ٓ أفمـ: افسوئؼ

ًٓ  اشم٤ٌمقًم٤م إهم٤مين ؾمامع وم٤مهجرْ  إذن: إخ  .ورؾمقًمف اهلل ُٕمر واُمتث٤م

 .إقمّم٤مب شمريح إهم٤مين هذه: افسوئؼ

ـْ : إخ  اهلل إن صمؿ إقمّم٤مب، اؾمتث٤مرة قمغم شمٕمٛمؾ إهم٤مين إنَّ  اًمٕمٙمس، قمغم ذًمؽ، ىم٤مل َُم

 ٟم٤مضمًح٤م قمالضًم٤م  إهم٤مين يم٤مٟم٧م وًمق ،[28:اًمرقمد]﴾ ىت يت جث مث ىث يث ﴿: ي٘مقل

 .إًمٞمف وٕرؿمدٟم٤م سمف، شمٕم٤ممم اهلل ُٕمرٟم٤م ٟم٤مومًٕم٤م

ْوهق» ومالن اًمِمٞمخ رأي٧ُم  وم٘مد اًمِمٞمخ، قمؿ ي٤م شمتِمددْ  ٓ: افرـوبْبعضْومعفْافسوئؼ* 

 ؾمتٕمرف ومٝمؾ ومٞمٝم٤م، رءَ  ٓ طمالل إهم٤مين: ىم٤مل ؾم٠مًمتف ومٚمام اًم٧ًم، أهم٤مين يًٛمع «ـبرٌْْصقٌخْ

 !اًمٕم٤ممل؟ اًمِمٞمخ هذا ُمـ أيمثر

ْادعروفْافداظقي».. إؾمت٤مذ ؾمٛمٕم٧م وأٟم٤م: ي٘مقل «افسقورةْآخرْدم»ْافرـوبْوأحد -

 ذم اًمِم٤ٌمب اعمٖمٜمٞملم أطمد اؾمتْم٤مف سمؾ طمراًُم٤م، وًمٞم٧ًم ًمألرواح همذاء إهم٤مين: ي٘مقل «إظالمًقو

 !ًمألهم٤مين؟ ؾمامقمٜم٤م ذم ُمِمٙمٚم٦م هٜم٤مك ًمٞمس إذن.. حمؽمُم٦م أهمٜمٞم٦م ًمٞمٖمٜمل ُمٕمف شمٚمٗمزيقين ًم٘م٤مء

ـْ  ٟمحدد وأن ٓسمد اءً اسمتد: إخ  هؾ صمؿ ،!؟(1)ويًتٗمتل ُي٠ًمل اًمذي اًمرسم٤مين اًمٕم٤ممل هق َُم

 !؟«ؾالن» سم٤مًمِمٞمخ اعمًٛمك هذا يمالم ذم أم ورؾمقًمف اهلل يمالم ذم احلج٦م

 .صح اًمِمٞمخ قمؿ يمالم صحٞمح: افسوئؼ

 اًمٕم٤مملِ  همػم َؾ ئؾُم  عم٤م وًمٙمـ هقى، أو سمجٝمؾ وم٠مومتل سمحؼ قم٤ممل ؾُمئؾ ُم٤م أٟمف اقمٚمؿ أظمل ي٤م :إخ

                                                            
 اًمٕم٤ممل: إقمرايب اسمـ وىم٤مل اهلل، رمحف - اًمٌخ٤مري ىم٤مل يمام يم٤ٌمره، ىمٌؾ صٖم٤مر قمغم اًمٜم٤مس يرسمك اًمذي هق: سم٤ميناًمر اًمٕم٤ممل( 1)

 .احلدي٨م دار. ط .(212 ،1/211) اًم٤ٌمري ومتح اٟمٔمر اًمٕم٤مُمؾ، اعمتٕمٚمؿ اًمٕم٤ممل هق: اًمرسم٤مين
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 إذا إظمقاين ي٤م: ومٞم٘مقل اعمح٤مورةِ  ذم آؾمتٓمرادِ  ذم إخ يٌدأ صمؿ.. اًمٕمرضم٤مء اًمٗمت٤موى فمٝمرت

 اًمٖمٜم٤مء؟ حتريؿ قمغم اًمدًمٞمؾ وصٚمٙمؿ هؾ: اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اهلل ؾم٠مًمٙمؿ

 .اعمقؾمٞم٘مك أو اًمٖمٜم٤مء حتريؿ قمغم دًمٞماًل  أقمرف ٓ أٟم٤م. ٓ: مبورشةْافسوئؾْؾؼول

ـْ  إئٛم٦م، وأىمقال واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم قمغم حتريؿ اًمٖمٜم٤مء يمثػمة إدًم٦م إنَّ : إخ  :ذًمؽ وَمِٛم

 ،[35: إٟمٗم٤مل] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف* 

 .اًمتّمٗمٞمؼ: واًمتّمدي٦م اًمّمٗمػم، وم٤معمٙم٤مء

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿: شمٕم٤ممم وىم٤مل* 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ْچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

َ  وىمد ،[7 ،6: ًم٘مامن] ﴾ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  هلق اًمًٚمػ ُمـ واطمدٍ  همػمُ  وَمنَّ

 سمـ اهلل وقمٌد قم٤ٌمس، سمـ اهلل قمٌد: ُمثؾ اًمّمح٤مسم٦م أيم٤مسمر ُمـ مجع سمذًمؽ ىم٤مل اًمٖمٜم٤مء، سم٠مٟمف احلدي٨م

َ  ومٚم٘مد يمذًمؽ ،ڤ ُمًٕمقد واسمـ قمٛمر،  سمـ يمًٕمٞمد] سم٤مًمٖمٜم٤مء: أي٦م هذه اًمت٤مسمٕملم سمٕمض وَمنَّ

 .وشمٗمًػمه سم٤مًم٘مرآن اًمٜم٤مس أقمٚمؿ هؿ ه١مٓء أن وٓؿمؽ ،[(1)وىمت٤مدة وقمٙمرُم٦م ضمٌػم،

 ،[61 ،59: اًمٜمجؿ] ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ ں ںْ﴿: شمٕم٤ممم وىم٤مل* 

ـْ  قمٙمرُم٦م ىم٤مل  .(2)همٜمك إذا ومالن شمًٛمد ُي٘م٤مل اًمٖمٜم٤مء، هق اًمًٛمقد إن: قم٤ٌمس اسمـ قَم

 هق: جم٤مهد ىم٤مل ،[64: اإلهاء] ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲  ﴿: شمٕم٤ممم وىم٤مل* 

 .(3)واعمزاُمػم اًمٖمٜم٤مء

 .(4)..«وادعوزفْواخلؿرْواحلريرْاحِلرّْْيستحؾقنْأؿقامْأمتلْمـْفقؽقكـ» : ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل وىمد* 

                                                            
 .اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م. ط ،(6/316) اجلقزي ٓسمـ اًمتٗمًػم، قمٚمؿ ذم اعمًػم وزاد ،(3/443) يمثػم اسمـ شمٗمًػم راضمع( 1)

 (.4/261) يمثػم واسمـ ،(8/62) اعمًػم وزاد ،(48 ،19)ص  اًمٓمؼمي شمٗمًػم راضمع( 2)

 .سمٛمٍم دُم٩م حمٛمد. ط ،(4/192) ًمٚمًٞمقـمل سم٤معم٠مصمقر، اًمتٗمًػم ذم اعمٜمثقر اًمدر راضمع( 3)

 (.ومتح 11/559) إذسم٦م يمت٤مب اٟمٔمر اجلزم، سمّمٞمٖم٦م اًمٌخ٤مري قمٚم٘مف( 4)
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ْبقدملسو هيلع هللا ىلصْافـبلَْْأَخَذْ»: ىم٤مل اهلل، قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ذم يمام : ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  قمـ صم٧ٌم يمذًمؽ* 

ْؾقضعفملسو هيلع هللا ىلصْافـبلْْؾلخذهْبـػسف،ْجيقدْؾقجدهْإبراهقؿ،ْابـفْإػْؾوكطؾؼْظقف،ْبـْافرمحـْظبد

ْافرمحـْظبدْففْؾؼولْؾبؽك،ْحجرهْدم ـْْْملَْْأوْأتبؽك؟: ْْتؽ ًّ ْ»ؿولْافبؽوء؟ْظـْهُنق ْوفؽـْٓ:

ْؾوجريـْأمحؼغْصقتغْظـْهنقً ْوركيْجققب،ْوصؼْافقجقه،ْمخشْمصقبي،ْظـدْصقت:

 .اًمّمحٞمح ذم وأصٚمف «وفعىْهلقْكغؿيْظـدْوصقت»: أظمرى رواي٦م وذم ،(1)«صقطون

 وشمقاسمع سم٤مًمقيؾ واًمدقم٤مء اًمٜمٞم٤مطم٦م ُمـ واعمّمٞم٦ٌم احلزن حُيدصمف ُم٤م: إول سم٤مًمّمقت واعمراد -

 .(2) ..شاًمٜمٗمس ذم وشمقاسمٕمف واًمٖمٜم٤مء اًمٚمذة ُمـ اًمٓمرب حُيدصمف ُم٤م: اًمث٤مين سم٤مًمّمقت واعمراد ذًمؽ،

ْْافغـوءُْ»: ىم٤مل طملم  ُمًٕمقد اسمـ صدق وًم٘مد*  ًُ ْادوءْيـبًْـامْافؼؾىْدمْافـػوَقْْيـُب

ؾ ،«افبؼؾ : أمهٝم٤م ُمـ اعمٗم٤مؾمد ُمـ اًمٕمديد ًمٚمٖمٜم٤مء وم٢من اعمٕم٤مس، اًمقاىمع ذم سمجالء ئمٝمر هذا وًمٕمَّ

 ذيمر اًمٚم٤ًمن قمغم يث٘مؾ يمذًمؽ اإليامن، وطم٘م٤مئؼ اًم٘مرآن ُمٕم٤مين ذم اًمٗمٙمر اًم٘مٚمقب قمغم يث٘مؾ أٟمف

 يمؾ يٕمٚمٛمف أُمرٌ  وهذا ًمٚم٤ًمن، اًم٘مٚم٥م ُمقاـم٠مة قمـ جمّرًدا ذيمًرا يم٤من ًم٤ًمٟمف قمغم اًمذيمرُ  ظَمػَّ  وإنْ  اهلل،

ـْ   أطمدمه٤م ـَمَردَ  إٓ ُمقـمـ ذم واًم٘مرآن واًمذيمر اًمٖمٜم٤مء ؾمامع جيتٛمع ٓ ُمٜمف، واؾمتٙمثر اًمٖمٜم٤مء ؾَمِٛمعَ  َُم

ْبحسىْافشفقاتْوؿضوءْافعوجؾيْافؾذاتْإػْبسومعفْيؿقُؾْْأكف» ُمٗم٤مؾمده أقمٔمؿ وُمـ أظمر،

ْشامعْحيدثفْافذيْافػسودْآثورْترىْظـدموْتميدينْوفعؾؽْافزكو،ْرؿقيْافغـوءْأنْإذْاإلمؽون،

ْواكتفوكٍْْفألجسودْظرضْمـْؾقفوْوموْافرؿصْوؿـقاتْـؾقى،ْافػقديقْ-ْخوصيْ-ْافغـوء

 ...«افػقاحشْارتؽوبْإػْدؾًعوْويدؾعْافؽومـي،ْافشفقاتْهتققٍْظذْيسوظدْمموْفؾحرموت،

 - شمراضمٕمٝم٤م أن ومٞمٛمٙمـ «ؽرهؿْأوْإربعيْإئؿيْشقاء» اعمًٚمٛملم أئٛم٦م أىمقال قمـ أُم٤م* 

 ..اًمٜم٤مومٕم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٙمت٥م سمٕمض اؾمت٘مراء ـمريؼ قمـ - اًمٙمريؿ إخ أهي٤م

 ُم٤مذا؟ ُمثؾ: افسوئؼْؿول

                                                            
 (.1115) اًمؽمُمذي صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وطمًٜمف اًمؽمُمذي، رواه( 1)

 .سمٌػموت اجلٞمؾ، دار. ط ،63صـ اًم٘مٞمؿ، ٓسمـ اًمٖمٜم٤مء، ؾمامع طمٙمؿ قمـ اًمٖمٓم٤مء راضمع يمِمػ( 2)
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 قم٘مد ومٚم٘مد اًم٘مٞمؿ، اسمـ ًمإلُم٤مم «افشقطونْمصوئدْمـْافؾفػونْإؽوثي» يمت٤مب ُمثؾ: إخ ؿول

 يمت٤مب قمغم ـمالعسم٤مٓ أٟمّمح يمذًمؽ ومٞمف، وإئٛم٦م اًمٕمٚمامء وأىمقال وطمٙمٛمف اًمٖمٜم٤مء قمـ يم٤مُماًل  ومّماًل 

ْحتريؿ» يمت٤مب اىمرأ اعمٕم٤مسيـ وُمـ أيًْم٤م، اًم٘مٞمؿ ٓسمـ «افغـوءْشامعْحؽؿْظـْافغطوءْـشػ»

ْوافغـوءْفؾؿعوزفْادبقحغْومؼؾديفْحزمْابـْظذْأئؿتـوْوأؿقالْبوفقحقغْافردْأوْافطربْآٓت

ْ-ْإفبوينْافديـْحمؿدْكورصْافشقخْ/افعالميْفإلموم»ْوديـًوْؿربيْاختذوهْافذيـْافصقؾقغْوظذ

 .-اجلؿقعْاهللْرحؿ

ـْْ:ْافسوئؼ ْافؼراءة؟ْأحىْْٓؾلكوْـذفؽْافؽتى،ْهذهْفؼراءةْوؿًْظـديْفقسْأكوْوفؽ

ْإخ ـْْْشُفُؾ،ْإمرُْ: ْْأنْافعكْهذاْبلهؾْتعوػْاهللْرمحيَْؾَؿ ْاحلديثي،ْافقشوئؾْهلؿَْيّّسَ

ْافدظقيي»ْافقشوئؾْهذهْومـْافديـ،ْظذْافثبوتْظذْتسوظدهؿْافتل  وم٢مذا ،«ادؼوضعْافصقتقي

 اًمرسم٤مٟمٞملم اًمدقم٤مة ُمـ داقمٞم٦م ٕي «افغـوءْحؽؿ» قمـ ذيط أي إمم وم٤مؾمتٛمع اًم٘مراءة حت٥م ٓ يمٜم٧م

 .(1) اخلػم إمم دقمقهتؿ أضمر ًمؽ ويٙمقن واًمريم٤مب، أٟم٧م شمًتٗمٞمد اهلل ؿم٤مء وإن اًمّم٤مدىملم،

 ضمٞمد، ده ىمٚمتف أٟم٧م اًمغم يمؾ.. اًمِمٞمخ قمؿ ي٤م: ؾقؼقلْمستـؽًراْإخْظذْيردْافرـوبْأحد

 !دي؟ إهم٤مين ذم اعمِمٙمٚم٦م إيف: يمده سم٤مًمٕم٘مؾ وًمٙمـ

 ذًمؽ ذم ؿمٕم٤مره ورؾمقًمف، هلل ُيًٚمِّؿ أن اعمًٚمؿ اًمرضمؾ ذم إصؾ.. اًمٙمريؿ أظمل ي٤م: إخ

 طمٙمؿ قمغم ُي٘مدم طمٙمؿ ومال ،«ادصرْوإفقؽْربـوْؽػراكؽْوأضعـوْشؿعـو» اإليامن أهؾ ؿمٕم٤مر هق

 ىمقل.. سم٤مًمٕم٘مؾ اىمٜمٕمٜمل اعمًٚمٛملم وجلٛمٞمع وًمؽ زم همٗمر اهلل - أظمل ي٤م - وم٘مقًمؽ ورؾمقًمف، اهلل

                                                            
 إُمر يّمؾ وىمد سمؾ وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ديـ ُيٕمٔمؿ وٓ هلؿ ظمالق ٓ اًمذيـ اًم٤ًمئ٘ملم سمٕمض يقضمد إطم٤ميلم سمٕمض ذم( 1)

 إلهمالق اؾمتٕمداد قمٜمدي )أٟم٤م طمر، وهذه ؾمٞم٤مريت أومٕمؾ ومٞمٝم٤م ُم٤م أؿم٤مء( وًمٞمس: ًمؽ وي٘مقل اًمًٞم٤مرة يقىمػ ىمد أٟمف سمف

 ٓ ه١مٓء وُمثؾ إًمٗم٤مظ، ُمـ اًمٌذئ ويًتخدم اًمٌٕمض يتٓم٤مول وىمد أظمرى، ؾمٞم٤مرة قمـ ًمؽ اسمح٨م إهمٜمٞم٦م، هذه

 ًمف يؽمك صمؿ اًمٜمّمح ًمف يٌذل أن يٜمٌٖمل وًمٙمـ وقمّم٤مه، قمٛمر درة إٓ شمرهٌٝمؿ ًمـ ومٝم١مٓء قمٚمٞمٝمؿ، اإلٟمٙم٤مر ُمـ ـم٤مئؾ

ٺ  ﴿: طم٤مًمؽ وًم٤ًمن أصح٤مسمف شمِم٤مرك وٓ اعمٜمٙمر، ُمٙم٤من قمـ أٟم٧م ومزل اعمٜمٙمر شمٖمٞمػم شمًتٓمع مل إن أٟمؽ إذ اًمًٞم٤مرة،

 [.164: إقمراف]﴾  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
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ؿ ٓ وم٤مًمٕم٘مؾ.. ظمٓمػم  قمغم اًمٜم٘مؾ ىُمِدم واًمٕم٘مؾ اًمٜم٘مؾ شمٕم٤مرض إذا سمؾ.. اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص ذم حُيٙمَّ

 .اًمٕم٘مؾ

 .إطمٞم٤من ُمـ يمثػمٍ  ذم ىمتاًل  ي٘متٚمٝم٤م سمؾ  اعم٘م٤مصد، هذه ُمع يتٜم٤مرم اًمٖمٜم٤مءَ  أنَّ  وؾمتٕمٚمؿ -

 أرضب ومدقمٜمل اًمٕم٘مٚمٞم٦م، سم٤مُٕمثٚم٦م إٓ ًمٚمدقم٤مة يًتجٞمٌقن ٓ اًمذيـ اًمٕم٘مالٟمٞملم ُمـ أٟمؽ وسمام

 اهلل طمٙمؿ ًم٘مٌقلِ  - صدرك وينمح ىمٚمٌؽ هيدي اهلل ًمٕمؾَّ  - اعمٖمٜمٞملم ه١مٓء يمالم ُمـ أُمثٚم٦مً  ًمؽ

 .اعم٠ًمًم٦م هذه ذم رؾمقًمف وطمٙمؿ

ْأبكتْوفؼدْأتقً،ْوفؽـلْأيـ،ْمـْأظؾؿْْٓجئً»: ي٘مقل يمت٥م ٟمٍماين ؿم٤مقمرٌ  هذا* 

ى  ﴿: ي٘مقل - ؾمٌح٤مٟمف - واهلل «أدري؟!ْفسًْضريؼلْأبكتْـقػْؾؿشقً،ْضريًؼوْملؿدا

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 [.3 ،2 اإلٟم٤ًمن،] ﴾ ېئ ىئ ىئ

ـْ  وًمٙمـ ـمري٘مف، وهداه وسمًٍما ؾمٛمًٕم٤م وأقمٓم٤مه ٟمٓمٗم٦م ُمـ اإلٟم٤ًمن ظمٚمؼ - ؾمٌح٤مٟمف - وم٤مهلل  ُِم

ـْ  آدم سمٜمل  - شمٕم٤ممم - واهلل طمٌؽ، وأضمؾ أضمٚمؽ ُمـ اًمدٟمٞم٤م إمم.. اًم٘م٤مئؾ يمٝمذا اًمٜمٕمؿ هذه حيجد َُم

 [.56: اًمذاري٤مت] ﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿: ي٘مقل

ٌُدُ  وهذا*   اهلل ىمقل ذًمؽ ذم خي٤مًمػ ،«ظبدكْوأكوْظبودهْحبؽْظبوده،ْحبؽ» ي٘مقل هلقاه قم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ْېئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿

 [.44 ،43: اًمٗمرىم٤من] ﴾ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 ضم٤مء اًمتل اًمٕم٘م٤مئد ويٗمًد اًم٘مرآن، ي٘مرره٤م اًمتل اعمٕم٤مين هيدم اًمٖمٜم٤مء أن قمغم يدًمؽ ومم٤م* 

 ديٜمٜم٤م وشمٕم٤مًمٞمؿ ًمٕم٘م٤مئدٟم٤م خم٤مًمٗم٦م أهن٤م إُم٤م شم٘م٤مل اًمتل إهم٤مين ُمـ يمثػًما أن وإرؾم٤مئٝم٤م ًمؽمؾمٞمخٝم٤م اًمنمع

 إمم ي١مدي مم٤م اهل٤مضمٕم٦م اًمٙم٤مُمٜم٦م اًمٖمرائز خت٤مـم٥م أهن٤م وأُم٤م اًمتٜم٤مىمض، طمد إمم شمّمؾ ىمد سحي٦مً  خم٤مًمٗم٦م

 ًمٞمس: ومٞم٘مقل سم٤مًمٔمٚمؿ وظم٤مًم٘مف رسمف يتٝمؿ اًمذي اعمجرم هذا ىمقُل : إول اًمٜمقع وُمـ اًمدي٤مٟم٦م، إوم٤ًمد

ڳ ڳ ڳ  ﴿ اًمتٜمزيؾ حمٙمؿ ذم ي٘مقل - شمٕم٤ممم واهلل ًمٞمف؟ رب ي٤م ًمٞمف ًمٞمف: اًمٔمٚمؿ ًمٞمف ًمٞمف، اًم٘مًقة
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: إٟمٌٞم٤مء] ﴾ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ ؾمٌح٤مٟمف وىمقًمف ،[49: اًمٙمٝمػ] ﴾ ڱ ڱ

23.] 

 ُمـ اخلقف قمدم قمغم اخلٚمَؼ  وجُيرأ سمجٝمٜمؿ يًتٝملم اًمذي اعمٖمٜمك هذا ىمقل: اًمث٤مين اًمٜمقع وُمـ

ْوأرصخْواكشقىْجفـؿْوادخؾْجتتل،ْوافؼحْبوفـورْاكؽقىْأكًْظؾشوكؽ»: ومٞم٘مقل اهلل قمذاِب 

 ...«يوهلقيتْوأؿقل

ڃ چ چ  ﴿ ي٘مقل - شمٕم٤ممم - واهلل! وأُمث٤مًمف؟ اعمٖمٜمل هذا ي٘مقل ُم٤مذا أظمل ي٤م ٟمٔمرا أيمؼم اهلل

چ چ  ﴿: شمٕم٤ممم وىم٤مل ،[29 -27: اعمدصمر] ﴾ ڍ ڌ ڌْڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ چ

 [.7: اهلٛمزة] ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڇ ڇ

 ﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿: شمٕم٤ممم وىم٤مل

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ﴿ ؾمٌح٤مٟمف وي٘مقل ،[66: إطمزاب]

 [.56: اًمٜم٤ًمء] ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ 

 يًتٝملم ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد جيٕمؾ أٟمف طمتك اًمٕم٤ٌمد قمغم اًمِمٞمٓم٤من يٕملم اًمٖمٜم٤مء أن يمٞمػ وم٤مٟمٔمر* 

 .(1)شمٕم٤ممم - اهلل سمٕمذاب

ومْماًل قمـ اٟمتِم٤مر إهم٤مين اًمتل شمٜمنم اًمنمك أو اًمٌدع واعمخ٤مًمٗم٤مت يمـ أهمٜمٞم٦م )ُمدد ُمدد ي٤م 

ْافـبل»رؾمقل اهلل(،  ْشقدكو ، وإهم٤مين اًمتل شم٤ًمقمد قمغم اٟمتِم٤مر يمؾ رذيٚم٦م ذم جمتٛمٕمٜم٤م «ؿؿر

 اعمًٚمؿ. 

 ذم ًمؽمؾمٞمخٝم٤م اإلؾمالم ضم٤مء اًمتل اًمنمقمٞم٦م اعم٘م٤مصد هيدم - أظمل ي٤م - إذن وم٤مًمٖمٜم٤مء* 

                                                            
 66 -64صـ زيدان ٟمِم٠مت/ًمألؾمت٤مذ «بدرْاهللْوظبدْخوفدْظؿروْبغْافعدلْمقزان» يمت٤مب ُمـ اجلزئٞم٦م هذه اؾمتٗمدت( 1)

 15 ،14صـ اعمٜمجد ص٤مًمح حمٛمد/ًمٚمِمٞمخ اًمنمع( ُمٞمزان ذم إهم٤مين )يمٚمامت ورؾم٤مًم٦م سم٤مٓؾمٙمٜمدري٦م، اعمٕم٤ممل ُمٙمت٦ٌم. ط

 .ؾمٚمًٌٞمؾ ُمٙمت٦ٌم. ط
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 ..واًمٕم٘مقل اًم٘مٚمقب

 وم٢مٟمف ٓ اعمٗمًدة اًمٗم٤مؾمدة اهل٤مسمٓم٦م إهم٤مين يمٚمامت سمٕمض ُمع اًمنيٕم٦م اًمقىمٗم٤مت هذه وسمٕمد إذن

 .«جوئزةْأوْحالل،» أهن٤م شم٘مقل أن يًٕمؽ

 ٓ وعم٤مذا رء؟!، يمؾ ذم اًمديـ شمدظمٚمقن عم٤مذا وًمٙمـ ،..ُم٤م ؿمٞمًئ٤م اىمتٜمٕم٧ُم : ادجودلْافراـى

 .ذقمل؟! ُمٜمٔمقرٍ  ُمـ إُمقر يمؾ إمم شمٜمٔمرون

ـْ  إٓ قمٚمٞمف حيٙمؿ إُمقر ٓ يم٤ٌمىمل اًمٖمٜم٤مء أن: إصؾ  !اًمٜم٘مد؟ ذم ختّمص َُم

 ؾمٌح٤مٟمف - اًمٕم٤معملم رب ديـ إٓ اًمدٟمٞم٤م ُيّمٚمح وهؾ - أظمل ي٤م - اهلل ؾم٤محمؽ: إخ

ُمٕمٜمك يمقٟمٜم٤م ُم١مُمٜملم سم٤مهلل: أن ٟم١مُمـ أٟمف  أن ٟمٕمت٘مد - اعمًٚمٛملم ٟمحـ - أٟمٜم٤م شمٕمٚمؿ أٓ صمؿ ،!وشمٕم٤ممم؟

 ىم٤مل.. قمٚمٞمٝم٤م ُمٝمٞمٛمٜم٤ًم ويٙمقن احلٞم٤مة، هذه ًمٞمحٙمؿ ظم٤مًمؼ طم٤ميمؿ هلذا اًمٙمقن، وأٟمف أٟمزل اإلؾمالم

َؽَْْؾالَْ﴿ رسمٜم٤م ُؿقكََْْحّتكُْيْمِمـُقنَََْْْْٓوَرب  ّوَْحَرًجوَْأْكُػِسِفؿْْْدِمْْجَيُِدوآَُْْْثؿَّْْبْقـَُفؿَْْْصَجرَْْؾِقاَمْْحُيَؽ  ْمم 

ْ ًَ ُؿقاَْؿَضْق  [.65: اًمٜم٤ًمء] .﴾َتْسؾِقاًمَْْوُيَسؾ 

 واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب شمٕم٤مًمٞمؿ إمم يرضمٕمقا أن اعمًٚمٛملم مجٞمع وقمغم وقمٚمٞمؽ قمغمَّ  وم٤مًمقاضم٥م إذن

 ..احلٞم٤مة أُمقر ُمـ أُمر يمؾ ذم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب حيٙمٛمقا وأن

ٌَدُ  ومٚمؿ.. أظم٤مًمٗمؽ وم٠مٟم٤م.. راىمل ومـ اًمٖمٜم٤مء أن: ىمقًمؽ أُم٤م  ذي ًمٙمؾ ؿمؽ أو ري٥م أدٟمك هٜم٤مك َي

ْمـْافتلـدْأرادْومـ» ُمٕمٚمقم، يمٚمف وهذا واًم٘مٚمقب واًمٕم٘مقل إظمالق ُيٗمًدُ  اًمٖمٜم٤مء أن قمٞمٜملم

 اًمِم٤مب وقمغم اًمٜم٤مس، قمٛمقم قمغم «ـؾقىْبوفػقديق»ْادسؿكْادصقرْافغـوءْآثورْؾؾقشوهدْذفؽ

 . احلؼ ىمٌقل ذم شمٙم٤مسمر وٓ - اًمٙمريؿ أظمل - ٟمٗمًؽ شمٖم٤مًمط ومال ظمّمقًص٤م،

ًٓ  ًمؽ أؾمقق.. أىمقل سمام اىمتٜم٤مقمؽ يزيد وطمتك  سمـ واًم٘م٤مؾمؿ ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد إمم ؾم١ما

: ؾم٤مئٚمف ُمٜمٝمؿ واطمد يمؾ وم٠مضم٤مب «افغـوءْحؽؿْمو».. ُم٤مًمؽ واإلُم٤مم ،«ادعروفْافتوبعل» حمٛمد

 ذم: اًم٤ًمئؾ وم٠مضم٤مب! اًمٖمٜم٤مء؟ يٙمقن أهيام ومٗمل واًم٤ٌمـمؾ سم٤محلؼ وضملء اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يم٤من إذا

 .. اًمٜم٤مر ذم: اًم٤ًمئؾ وم٠مضم٤مب! اجلٜم٦م؟ ذم أم ًمٜم٤مر ا ذم يٙمقن واًم٤ٌمـمؾ: وم٘م٤مًمقا اًم٤ٌمـمؾ،

 .ٟمٗمًؽ أومتٞم٧م وم٘مد اذه٥م: ىم٤مًمقا
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٤ًٌم، شمٙمـ ٓ.. اًمِمٞمخ قمؿ ي٤م: افرـوبْأحد  ؾم٤مقم٦م: اعمثؾ رأى وقمغم هلل، اشمريمٝم٤م وًمٙمـ ُمتٕمّم

 !ًمرسمؽ وؾم٤مقم٦م ًم٘مٚمٌؽ

 سمؾ هذا هق احلؼ ُمـ همػم همٚمٍق أو ضمٗمٍق، شمِمددت وٓ شمٕمّم٧ٌم، ُم٤م أٟم٤م أظمل ي٤م واهلل: إخ

 إهقاء وجم٤مراة اًمت٤ًمهؾ أم يمٚمف اهلل سمٛمٜمٝم٩م وآًمتزام اًمتٛمًؽ وًمؽ زم إومْمؾ وهؾ

 سم٤مًمًقء؟ إُم٤مرة واًمٜمٗمقس

 !!ـمًٌٕم٤م يمٚمف اهلل سمٛمٜمٝم٩م آًمتزام: افراـىْؾؼول

: شم٘مقل أٟم٧م صمؿ ويرو٤مه، رسمٜم٤م حيٌف ُم٤م وومؼ ٟمًػم وأن اهلل سم٠مُمر ٟم٠ممتر وأن ٓسمدَّ  إذنْ  :إخ

 هلل خمٚمقق وأٟمؽ هلل، شمٙمقن وأن ٓسمد يمٚمؽ أن إذ ظمًٓم٠م، شُمٗمٝمؿ ىمد اًمٕم٤ٌمرة هذه ..«فؼؾبؽْشوظي»

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿: ًمؽ ي٘مقل وحتٌف ًمف وشمّمغم شمٕمٌده اًمذي ورسمؽ ًمٜمٗمًؽ، وًمٞمس

 ،[163 ،162: إٟمٕم٤مم] ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 اًمٜم٤مىمد اًمٌّمػم سمٕملم ٟمٗمًؽ إمم ٟمٔمرت ًمق صمؿ شمٕم٤ممم، هلل شمٙمقن أن يٜمٌٖمل يمٚمٝم٤م طمٞم٤مشمؽ وم٢من وقمٚمٞمف

 أؾمٌٖمٝم٤م اًمتل ٟمٕمٛمف قمغم وؿمٙمره حلٛمده شمٕم٤ممم هلل اًمقىم٧م ٟمّمػ وًمق شمٕمٓمل ٓ أٟمؽ ًمقضمدت

 .وسم٤مـمٜم٦م فم٤مهرة قمٚمٞمؽ

 .اًم٘مرآن وأؾمٛمٕمٜم٤م إهمٜمٞم٦م هذه أهمٚمؼ صح، اًمِمٞمخ قمؿ يمالم: افرـوبْأحد

 قمغم ووصٞم٤مشمؽ رأيؽ شمٗمرض أن شمريد عم٤مذا اًمتًجٞمؾ، شمٖمٚمؼ ٓ اٟمتٔمر،: آخرْراـى

وديٙمت٤مشمقريقن  ُمتًٚمٓمقن اعمٚمتحقن، أهي٤م هٙمذا أٟمتؿ اًمِمٞمخ، قمؿ ي٤م اجلٛمٞمع، َدْع اعمٚمؽ ًمٚمامًمؽ،

 !!ووم٤مؿمٞمقن

 ًمق ًمٚم٤ًمئؼ ىمٚم٧م أٟم٤م رأيل، أومرض مل أٟم٤م أظمل ي٤م: ًمف ي٘مقل صمؿ «متبساًمْْإفقفْيـظر» :إخ

 ُمـ ًمٚمٜمزول ؾم٠موٓمر يمٜم٧م اًمتًجٞمؾ يٖمٚمؼ أن ٟمّمٞمحتل هن٤مي٦م ذم رومض وًمق وشمٙمرُم٧م، ؾمٛمح٧م

 اًمٜم٤مس، قم٤مُم٦م ُمّمٚمح٦م سمؾ ًمٚمرأى، ومرًو٤م ًمٞم٧ًم اهلل ذع سمٛم٘مت٣م اًمٜمّمٞمح٦م إن صمؿ اًمًٞم٤مرة،

اًمٕمٚمامٟمٞملم  اإلقمالُمٞملم سمٕمض ؾمامع ُمـ شمٙمثر وأٓ إظمقاٟمؽ، قمغم اًمتٝمؿ إًم٘م٤مء ذم شمتنع أٓ وم٠مرضمق

  اعمزوريلم اًمٙمذاسمٞملم واًمٚمٞمؼماًمٞملم واًمِمٞمققمٞملم واإلحل٤مديلم
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 اًمِمٞمخ؟ قمؿ ي٤م ىمرآن ذيط قمٜمدك ـمٞم٥م: «متحدًيو»ْافسوئؼ

ُم٤مدة صقشمٞم٦م  ُمٕمل ًمٞمس أٟمف اومرض وًمٙمـ ٟمٕمؿ ،«ؿؿقصفْجقىْإػْمّسًظوْيدهْيؿد» :إخ

 يمؾ قمغم همٜمٞمٛم٦م اًمتًجٞمؾ وم٢مهمالق وإٓ اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن إذاقم٦م شمٗمتح أن قمغم اجلقال، ومٞمٛمٙمٜمؽ

 .طم٤مل

 !!إهم٤مين إهمالق ذم اًمٖمٜمٞمٛم٦م وضمف وإيف: ويؼقل«ْشوخًراْيتؽؾؿ»ْافرـوبْأحد

 ودقمٜمل وزًرا، ي٘مؽمْف  ومل إصماًم  يرشمٙم٥م مل أٟمف اًمٖمٜمٞمٛم٦م: ومٞم٘مقل «هبدوءْظؾقفْيرد» :إخ

ًٓ  ًمؽ أرضب  ُمٜمزًمف، إمم ـمري٘مف ذم ؾم٤مئر هق وسمٞمٜمام ُم٤مل، ومْمؾ قمٜمده يم٤من رضماًل  أن ًمق: قم٘مٚمًٞم٤م ُمث٤م

 !ٓ؟ أم ظم٤مًها أيٙمقن ضمٞمٌف، ذم صم٘م٥م ًمقضمقد اعم٤مل هذا ُمٜمف َوىَمعَ  إذا

 .ظم٤مه ـمًٌٕم٤م: افسوخرْافراـى

ُؾ  اًم٘مرآن وي٘مرأ اعمًجد، ذم يّمكم ىمد اًم٤ًمئؼ هذا يمذًمؽ :إخ  صمؿ يمثػمة، أضمقًرا وَمُٞمحّمِّ

 ومٞمجٜمك ؾمٞم٤مرشمف ذم اًمٖمٜم٤مء مجٞمًٕم٤م ومٞمًٛمٕمقن يقُمًٞم٤م اًمريم٤مب قمنمات ُمٕمف ويريم٥م سمًٞم٤مرشمف يٜمٓمٚمؼ

 .وآصم٤مُمٝمؿ أوزارهؿ اعمًٙملم هذا

ْ!!وصغؾفوْأشطوْيوْخدهوْديـقيْأؽوينْمعلْأكو»: افرـوبْأحد

 !!اكتظر:ْإخ

ْ..توينْإيف:ْافسوئؼ

ْ!!شامظفوْؿبؾْتعرؾفْوأنْؾالبدْحؽاًم،ْاإلشالمقيْبوٕكوصقدُْيسؿكْدوْإن:ْإخ

ْ!احلؽؿ؟ْهذاْهقْومو:ْافسوئؼ

ْوآٓتْادعوزفْمـْيشءْمعفوْوفقسْإشالمقي،ْمعونٍْْذاتْإكوصقدْهذهْـوكًْإذا:ْإخ

ْمفؿْرشطٍْْبقونِْْمـْٓبّدْْوفؽـْبف،ْبلسْْٓأمرٌْْؾفذاْوكحقهو،ْوافطبقلْـوفدؾقفْافطرب

ْ.وكحقه(ْ)ـوفغؾقْافؼظقي،ْادخوفػوِتْْمـْخوفقيْتؽقنْأنْوهقْجلقازهو،

ْافذيْافؼرآنْؿراءةْظـْشومعقفوْيكفْذفؽْإذْديـًو،ْاختوذهوْظدمْوهقْآخر،ْرشطْثؿ

ْإػْوافدظقةْافـوؾعْافعؾؿْضؾىْظـْيكؾفؿْوـذفؽْادطفرة،ْافـبقييْافسـيْدمْظؾقفْاحلضْورد
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ْافعقدْودمْافرجول،ْدونْبقـفـْؾقامْفؾـسوءْؾجوئزْإكوصقدْمعْافدؾقفْاشتعاملْأموْاهلل،

ْ.(1)إفبوينْافشقخْؾتقىْهلْوهذه..ْؾؼطْوافـؽوح

ْ!افشقخ؟ْظؿْيوْحرمتفوْـامنْدي:ْافراـىْكػس

عْوْٓتؼيع،ْوافتحؾقؾْافتحريؿْوإكامْأحؾؾ،ْوْٓأحرمْْٓأكوْأخلْيو:ْإخ ْإْٓفعبودهُْيؼ 

 .اهلل

 إٟم٤مؿمٞمد ؾمامع سمجقاز ي٘مقل اًمتٚمٗمزيقن ذم «ؾالن»ْافشقخْشؿعًْأكوْبس:ْافراـىْكػس

 وٟمّمدق ُملم، ٟمًٛمع طمػمشمقٟم٤م أٟمتؿ إن واحل٘مٞم٘م٦م واًمٓمٌقل، اًمدومقف ُمٕمٝم٤م شُميب واًمتل اًمديٜمٞم٦م

 !ُملم؟ ورا وٟمٛمٌم ُملم،

 أن - اهلل ذم وطمٌٞمٌل أظمل - قمٚمٞمؽ جي٥م وم٢مٟمف «ؾالن» ًمٚمِمٞمخ وشم٘مديرٟم٤م اطمؽماُمٜم٤م ُمع :إخ

ْؾننّْ.ْوؾالنْؿولْتؼؾْوٓ» اًمتٚمٗم٤مز، ُمـ ٓ رؾمقًمف، وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب ُمـ وإؾمالُمؽ ديٜمؽ شمٕمرف

 .(2)«أهؾفْتعرفْاحلؼْاظرفْوفؽـْبوفرجول،ْيعرفْْٓاحلؼ

 !ؾمتٗمٕمؾ؟ يمٜم٧م ُم٤مذا اًمتًجٞمؾ ضمٝم٤مز يٖمٚمؼ مل اًمِمٞمخ قمؿ ي٤م اًم٤ًمئؼ ًمق سمس: افرـوبْأحد

 إمم مجٞمًٕم٤م واعمًٚمٛملم اًم٤ًمئؼ هذا هيدي أن اهلل وأدقمق اًمًٞم٤مرة، ُمـ ومقًرا ؾم٠مٟمزل يمٜم٧م :إخ

 .-ؾمٌح٤مٟمف - يروٞمف اًمذي احلؼ

قمٚمٞمؽ،  اًمكم قمٛمٚم٧م وأٟم٧م اىمٕمد،.. هٞمح٤مؾمٌٝمؿ اًمكم هق رسمٜم٤م.. اًمِمٞمخ قمؿ ي٤م: افرـوبْأحد

 .وإقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت

ظم٤مص٦م  ,شم٘مقل: إذا مل شمًتٓمع أن شمزيؾ اعمٜمٙمر، ومزل قمٜمفاًم٘م٤مقمدة اًمنمقمٞم٦م : أظمل ي٤م :إخ

 هبذه ُمتٚمًٌلم وٟمحـ مجٞمًٕم٤م ومٜمٛمقت - اهلل ؾمٛمح ٓ - اصٓمدام حل٤مدث اًمًٞم٤مرة شمتٕمرضوأٟمف ىمد 

                                                            
 سمٛمجٚم٦م اًمٗمتقى ٟمص أيًْم٤م وراضمع اًمّمديؼ، دار. ط ،182 ،181صـ إًم٤ٌمين،/ًمٚمِمٞمخ اًمٓمرب، آٓت حتريؿ راضمع( 1)

 .سم٤مًم٘م٤مهرة شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ُمٙمت٦ٌم شمقزيع ،73صـ هـ،1413 أظمرة مج٤مدي15 اًمث٤مين، اًمٕمدد ذم إص٤مًم٦م

 .اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م. ط ،(1/164) ًمألًم٤ٌمين وومقائده٤م وم٘مٝمٝم٤م ُمـ ورء اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م ُم٘مدُم٦م راضمع( 2)
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 وم٤مًمٜمٞم٦م ,اًمٜمٞم٦م أُم٤م قمـ، -وسمحٛمده ؾمٌح٤مٟمف - ًمف قم٤مصٍ  وأٟم٤م اهلل أًم٘مك أن ُمًتٕمًدا وًم٧ًم اعمٕمّمٞم٦م،

 .(1)اًمّم٤محل٦م ٓ شمّمٚمح اًمٕمٛمؾ اًمٗم٤مؾمد

ْ  «وجؾْدمْفعوبفْيبتؾع»ْافراـى  اًمتِم٤مؤم؟ هذا عم٤مذا اًمِمٞمخ، قمٛمر ي٤م سَمنمِّ

 ُيّم٤مُب  ويتٜم٤مؾم٤مه اعمقت يٜمًك اًمذي ٕن شمِم٤مؤًُم٤م: ًمٞمس اعمقت شمذيمر إنَّ  أظمل ي٤م :إخ

ُمٝمرب، واقمٚمؿ أٟمف  أو ُمٗمر ُمٜمف ُم٤م ُمٕمت٘مدٟم٤م، هق يمام طمٌؼ  اعمقَت  إنَّ  صمؿ اعمٕم٤ميص، ُمٜمف وشمٙمثر سم٤مًمٖمٗمٚم٦م

 يم٤من يٕمجٌف اًمٗم٠مل.ملسو هيلع هللا ىلص .. إذ اًمٜمٌل .اإلؾمالمٓ شمِم٤مؤم ذم 

 اعمٞم٧م ذًمؽ اًمريم٤مب ويرى اًم٤ًمئؼ، ومٞمف ُم٤مت ُمروع طم٤مدٍث  قمغم اًمًٞم٤مرة متُر..اهلل وسم٘مدر

 .اعمحٓمٛم٦م اًمًٞم٤مرة ُمـ خيرضمقٟمف واًمٜم٤مس

 ىمٌؾ اًم٤ًمئؼ هذا يًٛمع يم٤من ُم٤مذا شمرى إظمقاين؟ ي٤م رأيتؿ هؾ: «افػرصيْتؾؽْمـتفًزا» إخ

 ُمع ويدٟمدن اًمٖمٜم٤مء يًٛمع يم٤من وإن اعمقشم٦م، هبذه ًمف ومٝمٜمٞمًئ٤م اًم٘مرآن يًٛمع يم٤من ًمق يٛمقت؟ أن

 !!اخلذٓن ُمـ سم٤مهلل ٟمٕمقذ سمنم، ًمف وظُمتؿ ُمٕمّمٞم٦م قمغم ُم٤مت وم٘مد اعمقؾمٞم٘مك

 ومٞمٜمٓمٚمؼ اًم٘مرآن، ذيط ويٗمتح اًمتًجٞمؾ إمم يده يٛمد صمؿ ُمت٠مصمًرا، احل٤مدث إمم يٜمٔمر: افسوئؼ

ۇ ۇ ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ىمقل شم٤مًمًٞم٤م - اهلل رمحف - احلٍمي ظمٚمٞمؾ حمٛمقد: اًمِمٞمخ صقت

 [.35: إطمزاب] ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

 : وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف- وه٤مديؽ وظم٤مًم٘مؽ رسمؽ سم٘مقل وأذيمرك

                                                            
 -همٗمر اهلل ًمف وًمقاًمديف-ًمٚمِمٞمخ/ حمٛمقد سمـ قمٌد اهلل اًمتقجيري  «ؾصؾْاخلطوبْدمْافردْظذْأيبْتراب»( راضمع يمت٤مب 1)

 هـ.1419إدارة اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  ط. رئ٤مؾم٦م 383ص
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 ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿

 [.35: إطمزاب]

ْمثؾ» : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل إؿمٕمري ُمقؾمك أيب طمدي٨م ذم يمامملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل وي٘مقل* 

 اهلل رؾمقل أن  هريرة أيب وقمـ ،(1)«وادقًْاحللْـؿثؾْيذـره،ْْٓوافذيْربفْيذـرْافذي

ْتعوػْاهللْيؼقل»: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص  ْكػسف،ْدمْذـرينْؾننْذـرين،ْإذاْمعفْوأكوْيب،ْظبديْطـْظـدْأكو:

 . (2)«مـفْخرْمألْدمْذـرتفْمألْدمْذـرينْوإنْكػيس،ْدمْذـرتف

ْـثرتْؿدْاإلشالمْرشائعْإنّْْاهلل،ْرشقلْيو»: ىم٤مل رضماًل  أن ، سمن سمـ اهلل قمٌد وقمـ* 

،  .(3)«اهللْبذـرْرضًبوْفسوكؽْيزالْٓ:ْ»ؿولْبف،ْأتشبًْبقءْؾلخزينَْظَذّ

ْوأزـوهوْأظامفؽؿ،ْبخرْأكبئؽؿْأٓ» : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل  اءداًمدر أيب وقمـ* 

ْأنْمـْفؽؿْوخرْوافػضي،ْافذهىْإكػوقْمـْفؽؿْوخرْدرجوتؽؿ،ْدمْوأرؾعفوْمؾقؽؽؿ،ْظـد

 .(4)«تعوػْاهللْذـر»: ىم٤مل سمغم،: ىم٤مًمقا ؟«أظـوؿؽؿْويرضبقاْأظـوؿفؿ،ْؾترضبقاْظدوـؿْتؾؼقا

ذـرْْظذْواحرصْوافؼول،ْوافؼقؾْوإيوكْفؾجومعي،ْذهوبؽْأثـوءْدمْوؿًتوْتضقعْٓ:ْتوشًعو

ْ:فؾجومعيْضريؼؽْدمْ-ْتعوػْ-ْاهلل

ْ

                                                            
 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 1)

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 2)

 اًمذهٌل، وواوم٘مف ،(1/495) واحل٤ميمؿ ،(2317) طم٤ٌمن اسمـ وصححف ،(4/188) أمحد ،(3372) رواه اًمؽمُمذي( 3)

 (.3) رىمؿ اًمٓمٞم٥م اًمٙمٚمؿ صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وأورده

 ،(1/496) احل٤ميمؿ وصححف صحٞمح، وإؾمٜم٤مده( 3791) ُم٤مضم٦م واسمـ ،(6/447) وأمحد ،(3374) رواه اًمؽمُمذي( 4)

 (.1) رىمؿ طمدي٨م اًمٓمٞم٥م، اًمٙمٚمؿ صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وأورده اًمذهٌل وواوم٘مف
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ْاحلرص..ْاحلرص

 يمؾ قمغم شمٕم٤ممم اهلل يذيمر يم٤منملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل ذم دواويـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة أن َصحَّ  ًم٘مد

 وُمراضمٕم٦مِ  شمالوةِ  قمغم حترص أن: ذًمؽ وُمـ ـمري٘مؽ ذم اهلل ذيمر دوامِ  قمغم وم٤مطمرص.. أطمقاًمف

 أو ظم٤مص٦م سمًٞم٤مرة طمريمتؽ أو ُمٜمٗمرًدا، ؾمػمك أصمٜم٤مء اًمذيمرِ  قمغم وم٤مطمرص يمذًمؽ اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن

  .«ادسو»

 سمـ ؾمٕمد طمدي٨م ذم يمام احلًٜم٤مت، سمٕمنمات اًمٗم٤مئزيـ ُمـ شمٙمقن أن قمغم وم٤مطمرص يمذًمؽ

ْأفػْيقمْـؾْدمْيؽسىْأنْأحدـؿْأيعجز»: وم٘م٤ململسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل قمٜمد يمٜم٤م: ىم٤مل وىم٤مص أيب

ْتسبقحي،ْموئيْيسبح»: ىم٤مل ،!طمًٜم٦م؟ أًمػ يٙم٥ًم يمٞمػ: ضمٚم٤ًمئف ُمـ ؾم٤مئؾ وم٠ًمًمف! ؟«حسـي

 .(1)«خطقئيْأفػْظـفْحُيطْأوْحسـي،ْأفػْففْؾقؽتى

 : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل  هريرة أيب ومٕمـ ُمرة، ُم٤مئ٦م وحتٛمده اهلل شمًٌح أن شمًتٓمٞمع

ْزبدْمثؾْـوكًْوإنْخطويوهْظـفُْحطًْمرة،ْموئيْيقمْدمْوبحؿدهْاهللْشبحونْؿولْمـ»

 .(2)«افبحر

ْإففْٓ:ْؿولْمـ»: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل أن  هريرة أيب ومٕمـ وشمٙمؼمه، اهلل هتٚمؾ أن شمًتٓمٞمع

ْـوكًْمرة،ْموئيْيقمْدمْؿديرْيشءْـؾْظذْوهقْاحلؿد،ْوففْادؾؽْففْفف،ْرشيؽْْٓوحدهْاهللْإٓ

ْمـْحرًزاْففْوـوكًْشقئي،ْموئيْظـفْوحمقًْحسـي،ْموئيْففْوـتبًْرؿوب،ْظؼْظدلْفف

                                                            
 (.2698) ُمًٚمؿ رواه( 1)

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 2)
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 .(1)«مـفْأـثرْظؿؾْرجؾْإْٓجوءْمموْبلؾضؾْأحٌدْْيلتْوملُْيؿيس،ْحتكْذفؽْيقمفْافشقطون

 ية جمع الحسناتاهو
 واًمتًٌٞمح اًمتٙمٌػم سملم دمٛمع أن ]أي ًمرسمؽ ذيمرك ذم يمٚمف اخلػم سملم دمٛمع أن وشمًتٓمٞمع

ْشبحون:ْأؿقلْٕن» : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أيب طمدي٨م ذم يمام واًمتٝمٚمٞمؾ[، واًمتحٛمٞمد

 .(2)«افشؿسْظؾقفْضؾعًْمموْإيلّْْأحىْأـز،ْواهللْاهللْإْٓإففْوْٓهلل،ْواحلؿدْاهلل،

 واقمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م، ُيٖمٌط ٟمٕمٛم٦م ذم هلل اًمذايمر وم٢منَّ  اهلل، ذيمر دوام قمغم - اًمِم٤مب أظمل - وم٤مطمرص

ْـوفـظر» سم٤مًم٤ٌمـمؾ ؿمٖمٚمتؽ ،«افؼرآنْوؿراءةْوافدظوءْـوٕذـور،» سم٤محلؼ شمِمٖمٚمٝم٤م مل إن ٟمٗمًؽ أن

 ...«احلرامْوؾعؾْاحلرام،ْوؿقلْافـسوءْإػ

*ْ*ْ*ْ

 

                                                            
 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 1)

 (.2695) ُمًٚمؿ رواه( 2)
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 !تفعل؟ ماذا.. الجامعة من اقترابك عند
 أن بًد اجلٚمًٜ، أشقار إػ وصِٝ-- هلل واحلّد إٔٝ هٚ

ًٌٚ وؿًتٚ ؿؤٝ  -وذـرٍ  ظٌٚدةٍ  ذم افىريؼ ذم ضٔ

 -افًّْٜ هذه ظذ اهلل ؾٚمحد( أ

 اجلٚمًٜ إػ تدخؾ أن ؿٌؾ , افنٚب أخل , وأوصٔؽ( ب

 هذا ذم حيٍيؽ أن تًٚػ اهلل إػ وافتيع افدظٚء ذم دمتٓد أن

افنٌٓٚت  ؾتـ ,خٚصٜ, ،افٍتـ موالِت  ُُيٌَْؽ  وأن ادُٚن،

ٚ افٍتـ أصد هٚتغ افٍتْتغ مـ نإ إذ ،وافنٓقات ًُ  بَِقب ؾت

 افًالمٜ اهلل ًٕٖل ؽرهٚ، وذم اجلٚمًٜ ذم افنٌٚب وظَقل

 -ٔخرةوا وافدٕٔٚ افديـ ذم وافًٚؾٜٔ

 بام ـثًرا ظز وجؾ اهلل تدظق أوصٔؽ أن , افنٚب * أخل

 َٝ ٌَ  ابـ رواه مٚ ذفؽ ومـ افدظٚء، جقامع مـملسو هيلع هللا ىلص  ٌٕٔف ظـ َث

 اهلدى أؽمليمك إين ايمؾفم»: يَقل ـٚن ملسو هيلع هللا ىلصافٌْل  أن ، مًًقد

 .(1)شوايمغـى وايمعػاف وايمتؼى

ـْ  ,  ايمؾفم ومل»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل يل ؿٚل: ؿٚل  َظَعي  وَظ

 .(2)شوؽمددين اهدين

: يَقل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ـٚن: ؿٚل ، مٚفؽ بـ ؿىٛ وهق ظّف، ظـ ظالؿٜ بـ زيٚد وظـ

 .(3)شوإهواءِ  وإفمامل إطمالِق، مـؽراِت  من زمك أفموذ إين ايمؾفم»

                                                           
 -(2721) مًِؿ رواه (1)

 (-2725) مًِؿ رواه (2)

 (-2422) حٌٚن وابـ صحٔح، حًـ حديٞ وؿٚل ،(2585) افسمذي رواه( 3)
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ـْ  , َِّّْل: اهلل رشقل يٚ ؿِٝ: ؿٚل  محٔد بـ صُؾ وَظ  إين ايمؾفم: ومل»: ؿٚل دظٚء، ظ

 -(1)شمـقي   ِذ  ومن ومؾبي، ذِ  ومن يمساين، ذِ  ومن زمٌمي، ذ ومن ؽمؿعي، ذ من زمك أفموذ

 ؿٚظٜ إػ وتهؾ ـِٔتؽ، تدخؾ أن حيٍيؽ ربؽ مـ افٍتـ حتك افدظٚء مـ وأـثر* 

 -وأثٚم افتل يَع ؾٔٓٚ آٓف افىالب وافىٚفٌٚت افًثرات مـ شًٚدٚ ادحٚرضات

م ظام افىرف بٌض ؾٖوصٔؽ اجلٚمًٜ إػ دخِٝ إذا ثؿ ,جـ  حتك ،ظز وجؾ اهلل َحرَّ

 ـذفؽ ادقطٍٚت، أو بٚفٍتٔٚت واخلِقة أو آختالط وإيٚك حمٚرضاتؽ، مُٚن إػ تهؾ

اجلٚمًٜ ــ  ؾْٚء ذم أو ادحٚرضات تَِك أثْٚء ذم افٍتٔٚت مـ زمٔالتؽ جمٚفًٜ ؾٚحذر

 ذ مـ اهلل حٍيؽ , مًتىًرا اذر  ـِف هذا ذم إذ إن آخر، مُٚن أي ذم أو ،شايمؽاهمقؼميا»

 -وأثٚم ورافؼ وجٌْؽ ًٍٕؽ،

 أسرار التفوق

 أمهٜٔ تدرك أن اجلٚمًٜٔ دراشتؽ ذم فؽ يقم أول مْذ , افنٚب أخل , وظِٔؽ* 

 أروع ربـفٔو دراشتف ذم يتٍقق أن ادِتزم ادًِؿ فِنٌٚب ٕريد ٕحـ إذ افًِّل، افتٍقق

ٚ فٔس آفتزام أن افْٚس يقؿـ حتك بف، حُيتذى ؾريًدا متًّٔزا ّٕقذًجٚ وفُٔقن إمثِٜ، ًَ  ظـ ظٚئ

 -افُريؿ افنٚب أخل إفٔف تتٍىـ أن يٌٌْل هٚم أمر وهذا افًُس، بؾ افدراد افتٍقق

 افتٍقق ظـ يًقؿْل وهذا ظل،ـرافن افًِؿ بىِٛ مْنٌٌؾ  إٔٚ وفُـ: تَقل ؿد* 

 !!افدراد

 واجٛ يىٌك ٓ بحٔٞ افقاجٌٚت بغ , احلٌٔٛ أخل , ُتقازن وأنْ  ٓبدَّ : واجلقاب* 

 مـ ظٌٚدتؽ ْْتَرر وأن ظَٔدتؽ، ُتهحح وأن ديْؽ، تتًِؿَ  أنْ  أبًدا مٕٚع ؾال واجٛ، ظذ

 وذم وذظف، اهلل حدود ظْد تَػ بحٔٞ شِقـؽ ُتْيؿ وأن ادذمقم، وافتَِٔد افٌدع صقائٛ

                                                           
 افسمذي، ذـر ـام صحٔح وإشْٚده( 262 ،8.259) وافًْٚئل ،(3487) وافسمذي ،(1551) داود رواه أبق( 1)

 (-1491)ح صحٔح أيب داود ذم إفٌٚين وحًْف
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 ِٝ ٍٛ  مّٓتؽ أن تًِؿ أن ٓبدَّ  ذاتف افقؿ  يِزمؽ أمقر افدٕٔٚ مٚ مـ تتًِؿ أن ظِٔؽ ُْتتؿُ  ـىٚف

 أن افٌؼيٜ ٕن افًِؿ: إػ احلٚجٜ أمس ذم افٔقم وادًِّقن ٔٚة،واحل افقؿٝ رضوريٚت مـ

 هملين ٍقق، ودٚذا أجٓد ٍٕز؟ؾِامذا أت وآـتنٚؾٚت، آخساظٚت ذم صديد شٌٍٚق  ذم

 فًِِّّغ ثًٌرا وُشدْ  أشالؾؽ، جمد َأِظدْ  , احلٌٔٛ أخل , ؾٓٔٚ ايمسباق؟ هذا من اظمسؾؿون

 -(1) !!رايٜ المفإلش ترؾع ـل دراشتؽ، ذم بٚفتٍقق

 التفوق الدراسي.. لماذا؟!
 أتٍقق؟ دٚذا: يَقل هٗٓء مـ افقاحد ؾسى اهلّؿ، ظْدهؿ تدٕٝ افنٌٚب مـ ـثًرا إنَّ 

 -شٔتًٚوى افُؾ أخر ذم ٍٕز؟ أجٓد ٚذادو

ٚ هٗٓء وإػ ًً  :ٕشٌٚب مْٓٚ ٕتٍقق إْٕٚ-- َٕقل مجٔ

 افدٕٔٚ هذه ذم يىِٛ مٚ وأجؾ أؾوؾ قه افًِؿ إن: أهؾه ومـزيمة ايمتعؾم، زمػضل يمؾظػر -1

 وفٔس وافًٗدد، وافرؾًٜ افٍوؾ أهؾ هؿ افًِؿ وأهؾ أخرة، ذم أهِف يٍْع مٚ وأؾوؾ

 -(2)--شمُٕٚتف، ورؾًٜ ذؾف، وشّق ؿدره، ظِق ذم رء ـٚفًِؿ

 هذا ٕجؾ إمغ، ورشقفف ،احلؽقم ايمعؾقم اهلل هو إكام وايمعؾامء ايمعؾم ومدر رهمع وايمذي

 -شهمقه هو َمنْ  مـه َيِػَر  أن فماًرا زماجلفل وىمػى حيسـه، يمقس َمنْ  يدفمقه أن ذهًما زمايمعؾم ػىىم»: ؿٚفقا

 بف ؿربٜ، ٕهِف وبذفف تًٌٔح، ومذاـرتف وتدارشف خنٜٔ، ظٌٚدة، افًِؿ ضِٛ ـٚن هلذا

 تقصؾ بف اخلِقة، ذم وصٚحٛ افقحدة، ذم وهق إٔٔس ويقحد، حيّد وبف وُيًٌد، اهلل ُيًرف

 ذخرةٍ  وإٍُٔس  مْتًٛ، وأذف مُتًٛ أؾوؾ وهق واحلرام، احلالل رفويً إرحٚم،

ٱَّمكجل لك  خك حك جك مق حق مفُّٱ دُمتْل ثّرة وأضٔٛ ُتَتْك،
 -[9: افزمر]

                                                           
 -اددائـ زهرة- ط ،75 ،72صـ حٚمد، مجٚل.أ ،شاهلل ةفمباد دم كشل وؾماب»: رشٚفٜ راجع( 1)

 -ؿرضٌٜ مٗشًٜ- ط ،15صـ ،, اهلل حٍيف , اهلل ظٌد بـ حمّد. اهلل ذم ٕخْٔٚ شهمضل ايمعؾم» بحٞ راجع( 2)
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، ايمعؾم ؿمؾب من أهمضل فمؿاًل  إرض وصمه فمعم أفمؾم ٓ»: ,اهلل رمحف , احلٚذم بؼ ؿٚل

إضمقاء  هُ ؿُ ؾ  عَ همتَ  اظمروءة فمعم وفمونٌ  اخلغم، فمعم وديمقٌل  يمؾشقطان، وإذٓل يمؾدين إضمقاءٌ  سمعؾؿه

 -شاهلل زمايع همؼد ايمعؾم ؿمؾب َمنْ »: ,اهلل رمحف, ظْٜٔٔ ابـ يَقلو-- «يمؾدين

 افًّر ذخ ذم سمؼوى زمػضل اهلل فمعم ايمتحصقل ايمعؾؿي ا،همتق   اوموي   اؾمازم   ٓزيمت ٕكك -2

 وؾسة افًّر ىِعم افتٍقق ذم يتؿ مل إذا ٕٕف واحلٔٚيت: افذهْل افتٍرغ وؿٝ هق هذا إذ إول،

 سمعؾم َمنْ »: ؿٔؾ وـام اهتاممٚتف، وتنتٝ مهف ؾتٍرق اإلًٕٚن ظذ افدٕٔٚ تٖيت ؿد ؾٕ٘ف افنٌٚب،

 ىمايمؽاسمب ىمان ايمسن دم يدطمل زمعدما ايمعؾمَ  سَمَعؾمَ  وَمنْ  ضمجر، دم ىموؾمم ىمان ؾماب، وهو ايمعؾم

ـَ  وؿٚل ،شاظماء ـمفر فمعم  ايمقوم وموم صغار سمؽوكوا إِنْ  همنكؽم ايمعؾم، سمعؾؿوا»: ڤ  َظعي  بـ احلً

 ثّرة ظذ فتحهؾ صٌٚبؽ ؾسة ذم اجلٓد ؾٚبذل ،(1)شهمؾقؽتب حيػظ مل همؿن نمًدا، ىمبارهم سمؽوكوا

 ش-ذفؽ بًد تٍقؿؽ

 ظْٚيٜ أبِغ بٚفًِؿ اإلشالم ظْك فَد :وأهؾه زمايمعؾم واهتامًما فمـاية أولم اإلؽمالم ٕن -3

ًٕٚ إفٔف دظقة وأمتٓٚ، ًٌٚ ،ٔثٚره وتقؤًحٚ ٔدابف، وبٔٚ  --ظْف اإلظراض مـ وترهٔ

 مـ بٚٓرتنٚف اإلًٕٚن مدارك بتقشٔع أوفٔٚتف ذم آهتامم ـٚن اإلشالم ؾجر إذاؿٜ وذم

 -[1: افًِؼ]  َّمم ام يل ىل مل ُّٱ افًِؿ مًغ

  افٌْقة- مراث وهق إظٕٜٚ، بف وـٍك( اهلل بًؿ)بـ مًتًًْٔٚ إمٜ هذه ذم افًِؿ ؾٕٚىِؼ

 شِؽ ذم ومْيقم افؼؾٚء، مهٚف ذم ٚفٌفوض ،[16: افّْؾ]  َُِّّّ َّ ٍّ ُّٱ

 -[11: ادجٚدفٜ] َّهئمب مئ هي مي خي  حي جي ٰه مهُّٱ افًيامء

 ؿمريًؼا ؽمؾك َمنْ »: ؿٚل إٔف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظـ ثٌٝ ـام , اجلْٜ ذم فِخِد تقؾٔؼ شِقـف

ل فمؾاًم  همقه يؾتؿس  -(2)شاجلـة إلم زمه ؿمريًؼا يمه اهلل ؽَمفَّ

                                                           
 -افٍُر دار- ط ،(1.99) افز ظٌد ابـ.فإلمٚم وؾوِف، افًِؿ بٔٚن جٚمع إير( 1)

 -(245مًِؿ ) رواه( 2)
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ـْ  ، وآشتزادة مْف، (1)اإلدراك ؽٚيٜ ذفؽ ركأدشوؽمـة ىمتازًما» افقحٔغ ٕهقص تٖمؾ وَم

ېئ ېئ ىئ ُّٱ، وؿٚل: [114: ضف]َّٺ ٺ ٿ ٿُّٱٕن افًِؿ ٓ حدود فف، ؿٚل تًٚػ: 

 -[85: اإلهاء ]َّىئ ىئ ی

ْٝ  طٓرت أمٜ مـ مٚ ؾٕ٘ف: وايمشعوب إمم يمـفضة فؿةاظم إؽمباب نْ مِ  ؾمَ ايمعِ  ٕنَّ  -4 ٌَ ٌَ ـ َٕ  و

قَّ  ٍَ ـْ  ومٚ بٚفًِؿ، إٓ ٝؿَ وَت ٍٜ  ِم ِٛ  ظـ ختٍِٝ أم  بْقظٔف، اجلٓؾ بًٌٛ إٓ واحلوٚرة افتىقرِ  رـ

ٓ تٌتٌل بذفؽ  ,شٌحٕٚف,ؾٖٕٝ تتًِؿ فقجف اهلل، خمًِهٚ ذم ذفؽ فف : ٕٔتؽ دوًمٚ صحح هلذا

ًٌٚ، ـذفؽ: ؾٖٕٝ ، وٓ مْه ًٓ  وفتْتٍع ًٍٕؽ، ظـ اجلٓٚفٜ فسؾع تتًِؿ وجٚهٜ وٓ جًٚهٚ وٓ مٚ

 -ادًِّٜ أمتؽ بؽ

 ضِٛ وإيٚك أن تيـ ـام هق صٚئع أن إمٜ، ذم افٍُٚئل بٚفقاجٛ تَقمف تتٍقق إٔٝ بؾ

ٚ خىقة  افؼظل افًِؿ ظذؿٚس  افًِؿ ًَ ؾحًٛ، بؾ حََٜٔ افتٍقق أن تدرك أن تٍقؿؽ ح

ٚ ًً  -ٕحق بْٚء ادجد اإلشالمل افذي ٕحِؿ بف مجٔ

 ٚمم ـٌر وٕهٔٛ واؾر، بحظ تٖخذ أن , اجلٚمًل افنٚب أخل , ظِٔؽ يٌٌْل ـذفؽ*  

 ؿقي جٔؾ خترج اهلل ب٘ذن ٕوّـ حتك وظِقمٓٚ، افدٕٔٚ أمقر مـ ادًِّغ ويٍْع يًٍْؽ

،ًٚٔ  افِحٚق إػ وأبحٚثف خمسظٚتف ضريؼ ظـ ويدؾًٓٚ إمٜ، ذم افًِّٜٔ بٚجلقإٛ يْٓض ظِّ

 ِٛ  -ادتَدمٜ افدول برـ

 حج مث هت ُّٱ: تًٚػ ؿقفف ظّقم هق افًِقم هذه تًِؿ جقاز ظذ وافدفٔؾ* 
  َّخص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج

 هذا ذم وادًِّغ اإلشالم فتَقيٜ افُريّٜ أيٜ ْتٝ يدخؾ افًِقم هذه وتًِؿ ،[62: إٍٕٚل]

َٜ  افًِقم هذه ؾٔف احتِٝ افذي افزمٚن َٕ  -(2)افَقة ْتَٔؼ ذم بٚرزة مُٚ

                                                           
 -افَٚشؿ دار- ط 16ص افَٚشؿ حمّد بـ ادحًـ ظٌد.د شواظمعؾؿكم يمؾطالب صائحك» رشٚفٜ إير( 1)

 -إوػ افهحقة دار- ط ،97صـ خٚن، افديـ وحٔد.دٗفٍف إشتٚذ اإلشالمل، افًٌٞ ؿؤٜ راجع( 2)
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ر إٔفَ  اهلل رشقل ظـ َصحَّ  وؿد ٚ رجؾخ ؿٚل شيَمَصُؾَح  سمػعؾوا مل يمو»: ؾَٚل ُيَِحقن، بَقمٍ  مَّ ًً  , صٔ

 -(1)شدكقاىمم زملمور أفمؾم أكتم»: ملسو هيلع هللا ىلص ؾَٚل-- وـذا ـذا: ؿٚفقا ؟شيمـخؾؽم وما»: ؾَٚل رديئٚ، مترا أي

أن ما ٓ يتم ايمواصمب إٓ زمه همفو واصمب، وما ٓ يتم احلرام »ومـ ادًِقم فدى إصقفٔغ:  ,

 - (2)شإٓ زمه همفو ضمرام

 مٚ يتًِّقه أن هلؿ دٕٔٚهؿ ذم دًِّقنا إفٔف حيتٚج مٚ ـؾ أنَّ  ,اجلٚمًل افنٚب أخل ,تذـر

 --ؾٔٓٚ ذـرت ؿد ادٓـ أصقل أن يرى ملسو هيلع هللا ىلص رشقفف وشْٜ اهلل ـتٚب إػ وافْٚطر إفٔف، حٚجٜ ذم دامقا

 -[12: اإلهاء]َّيلام ىل  مل يك ُّٱ: تًٚػ اهلل يَقل-- احلًٚب ؾٍل*  

 جح مج ُّٱ: ظِٔف افًالم داود صٖن ذم تًٚػ اهلل يَقل: احلديديٜ افهْٚظٚت وذم* 
 -[82: إٌٕٔٚء]  َّخص حص مس  حسخس جس مخ جخ مح

 لك اك ُّٱ: شٌحٕٚف ؾَٚل افَرآن بتدبر أمرٕٚ ؿد اهلل أن ٕجد افًربٜٔ افٌِٜ تًِؿ وذم* 
 -[24: حمّد] َّمك

 -(3)مٌغ ظريب بًِٚن ٕزل إٕام وافَرآن

                                                           
 (-2363) مًِؿ رواه( 1)

ير( فـ )حمّد بـ أمحد بـ ظٌد افًزيز ( إير افُالم ظذ هذه افَٚظدة وأمثِتٓٚ ذم )ذح افُقـٛ ادْر بّختك افتحر2)

( 1.223ق )ـ(- ط- مُتٌٜ افًٌُٔٚن، وافٌحر ادحٔط فإلمٚم. بدر افديـ حمّد افزرـ358، 1.357افٍتقحل( )

ط- وزارة إوؿٚف وافنئقن اإلشالمٜٔ بٚفُقيٝ، وادًتهٍك مـ ظِؿ إصقل فإلمٚم. أيب حٚمد افٌزايل 

 ( ط- افرمحٜ بٚفريٚض-22.162ِىٌٚظٜ، وجمّقع افٍتٚوى ٓبـ تّٜٔٔ )( ط- ذـٜ ادديْٜ ادْقرة ف1.71)

تًِؿ فٌتْٚ افًربٜٔ أمر مـ إمهٜٔ بُّٚن: إذ ـٔػ يٍٓؿ ادرء دٓٓت افْهقص افؼظٜٔ، ومَتٙ إحُٚم  (3)

 ـؾ ؾًذ] , اهلل رمحف , افنٚؾًل اإلمٚم افدئْٜ، وهق بًٔد ـؾ افًٌد ظـ ؾٓؿ افٌِٜ افًربٜٔ وتًِؿ أشًٓٚ، يَقل

 ويتِق ورشقفف، ظٌد حمًّدا وأن اهلل، إٓ إفف ٓ أن بف ينٓد حتك جٓده، بٌِف مٚ افًرب فًٚن مـ يتًِؿ أن مًِؿ

راجع ـتٚبف -- ذفؽ وؽر وافتنٓد افتًٌٔح مـ بف وأمر ،[افتٌُر مـ ظِٔف اؾسض ؾٔام بٚفذـر ويْىؼ اهلل، ـتٚب بف

: اظماوردي وومال: »ايمػحول إرؾماد دم - اهلل رمحه - ايمشوىماين يؼولو ،افساث دار مُتٌٜ- ط 41صـش افرشٚفٜ»

 ابـ ويَقل ،احلٌِل بٚيب مهىٍك- ط ،252صـ ..شونمغمه جمتفده من مسؾم ىمل فمعم همرض ايمعرب يمسان ومعرهمة

= 
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ٚ حديًثٚ صحٔحف ذم افٌخٚري أخرج-- إخرى افٌِٚت تًِؿ وذم ًَ  جقاز ظذ يدل ،(1)مًِ

 ىمتاب يتعؾم أن أمره: ملسو هيلع هللا ىلصايمـبي  أنَّ »: ثٚبٝ بـ زيد بـ خٚرجٜ ؿقل-- افُٚؾريـ فٌٜ تًِؿ

ٍٜ  وذم ،شإيمقه ىمتبوا إذا ىمتبفم وأومرأسمه ىمتبه، يمؾـبي ىمتبت ضمتى ايمقفود،  يب أسمى»: زيد ؿٚل رواي

 فمؾقك أكزل مما وَمَرأَ  وومد ايمـجار، زمـي ِمنْ  نمالمٌ  هذا اهلل رؽمول يا همؼايموا اظمديـة، مؼدمة ملسو هيلع هللا ىلص ايمـبي

 هيود ىمتاب رم سمعؾم.. زيد يا: »وومال ذيمك هملفمجبه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؽمول فمعم همؼرأت ؽمورة فمممة عؽمب

،: ؿٚل ،شىمتايب فمعم آمـفم ما واهلل همنين ُٝ  وـْٝ حذؾتف حتك صٓر ٕهػ إٓ يل مٙ ؾام ؾتًِّ

 -(2)شإفٔٓؿ ـتٛ إذا اهلل فرشقل أـتٛ

 -(3)ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظـ يهح ؾالش مؽرهم َأِمنَ  ومومٍ  يمغة سمعؾم َمنْ »: إفًْٜ ظذ ادنتٓر احلديٞ أمٚ

 دواء يمه َوَضعَ  إٓ داءً  َيَضعْ  مل فمز وصمل اهلل همنن سمداووا»: ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل يَقل: افىٛ جمٚل وذم* 

_________________________ 
 وايمسـة ايمؽتاب همفم همننَّ  واصمب، همرض ومعرهمتفا ايمدين، من ايمؾغة كػس إن»: ادًتَٔؿ افكاط اؿتوٚء ذم تّٜٔٔ

 ايمسـة مطبعة. ط ،207صـ ،شواصمب همفو زمه إٓ ايمواصمب يتم ٓ وما ايمعرزمقة، ايمؾغة زمػفم إٓ ُيػفم وٓ ،همرٌض 

 مَٚصد فٍٓؿ تًِّٓٚ وأن افديـ مـ افًربٜٔ أن: افَقل وخالصٜ افٍَل، حٚمد حمّد افنٔخ ْتَٔؼ ،اظمحؿدية

 فضل: »راجع ،--ظِٔف واجٛ ؾرض فؾرو ادًِؿ بف ئَؿ مٚ مًرؾٜ وأن افَربٚت، أجؾ مـ ؿربٜ وافًْٜ افُتٚب

/ الدكتور لفضيلة« الباسلة اللغة» وانظر الحرمين، دار. ط ،401صـ رسالن، سعيد محمد/د ،«المسلمين على تعلمها ووجوب العربية
 ط. دار النصر ببلقاس. .440صـ جمعة فتحي

ٚ افٌخٚري رواه( 1) ًَ  (-381 ،3.382) افٌُر افتٚريخ ذم ووصِف ،(7195) مًِ

 ،(4827) ،(4826) وافىزاين ،(5.182) وأمحد ،(2716) وافسمذي ،(3645) داود أبق رواه حًـ، إشْٚده( 2)

ََِّف افٌخٚري ذم  ،(1.75) احلٚـؿ وصححف ؾٔف، متُِؿ وهق افزٕٚد، أيب بـ افرمحـ ظٌد ضريؼ مـ ـِٓؿ وؿد َظ

 (-3645) ح صحٔح يٞحدش داود أيب شْـ صحٔح ذم إفٌٚين ( بهٌٜٔ اجلزم، وؿٚل7.95صحٔحف )

 (-3.388- إير افًًٌِٔؾ فِنٔخ. صٚفح افٌِٔٓل )-( حديٞ بٚضؾ ٓ أصؾ فف3)

إٔف ؿٚل )ٓ تًِّقا  وؿد ـره افًِامء تًِؿ رضٕٜٚ إظٚجؿ وادخٚضٌٜ هبٚ فٌر مهِحٜ أو حٚجٜ، دٚ روي ظـ ظّر 

(، وظِٔف ؾام اظتٚده افْٚس 9.234ْـ )(، وافٌَٔٓل ذم اف1629ًرضٕٜٚ إظٚجؿ( رواه ظٌد افرزاق ذم ادهْػ )

ًٓ مـ افًربٜٔ هق أمٌر مَٔٝ، وهق شٌٛ فًٍِٚد افٌِقي،  ذم بٔقهتؿ وبالدهؿ مـ افتخٚضٛ بٚفٌِٜ إجٌْٜٔ بد

 افذي هق شٌٛ مـ أشٌٚب ؤٚع اهلقيٜ-
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 مًِؿ أخرجف مٚ افىٛ، اشتًّؾ اهلل رشقل أن ظذ يدل ممٚ وـذفؽ ،(1)شاهلرم: واضمد داءٍ  نمغم

 -(2)شىمواه شمم فِمروًما مـه هَمَؼَطع ىمعب نزم أيب إلم اهلل رؽُمول زَمَعَث »: ؿٚل  جٚبر حديٞ مـ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ﴿: تًٚػ ؿٚل: وافٌْٚء واهلْدشٜ جمٚل وذم* 

 -[13: اإلهاء] ﴾ائ ائ ەئ ەئ 

 ،[82: إٌٕٔٚء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿: تًٚػ ؿٚل افٌحٚر، ذم افٌقص وـذفؽ* 

 -[22: افرمحـ] ﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: شٌحٕٚف وؿٚل

حب خب مب  ﴿: شٌحٕٚف فف ؾَٚل ٕقًحٚ أمر اهلل نأ افتجٚرة صٖن ذم ورد ؿد بؾ* 

 -[37: هقد] ﴾ىب

: ادِؽ] ﴾ڤ ڤ ڤ  ﴿: تًٚػ ؿٚل وافدٓفٜ، وافريٚدة افَٔٚدة مٓـ مـ ؾٔٓٚ بام إشٍٚر ـذفؽ* 

 -[22: ادزمؾ] ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿: تًٚػ وؿٚل ،[15

 -[54: ضف] ﴾ڄ ڄ ڄ  ﴿: شٌحٕٚف , صٖهنٚ ذم ؿٚل ؾَد وافزراظٜ، افرظل أظامل أمٚ* 

 وافٌزوات وافدؾٚع اهلجقم: ذفؽ ومـ افًًُريٜ وإظامل إظداء، أمٚم افثٌقر شدِ  وظـ* 

: تًٚػ ؿقفف مْٓٚ ويٍُك ،ملسو هيلع هللا ىلص ؤٌْٕٚ شْٜ ربْٚ ـتٚب بذـرهٚ امتأل ؾَد وادًٚرك، وافنايٚ

 ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿

: افتقبٜ] ﴾ڌ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿: تًٚػ وؿقفف ،(3) [62: إٍٕٚل]

                                                           
 مـ( 3436) مٚجٜ وابـ ،(4.368) افُزى افًْـ ذم وافًْٚئل ،(2238) وافسمذي ،(3855) داود أبق رواه( 1)

 (-3855)ح داود أيب صحٔح ذم إفٌٚين وصححف مرؾقًظٚ ذيؽ بـ أشٚمٜ حديٞ

 (-2227) مًِؿ رواه( 2)

 مـ ـؾ ؾ٘ن ظذ فذا افؼظٜٔ، أحُٚمف فف افُِٔٚت هذه آفتحٚق بّثؾ أن: وهل إفٔٓٚ ُيتٍىـ أن يٌٌْل ؾٚئدة هْٚ( 3)

 احلالل ظذ فٔتًرف بٚفدراشٜ ذم هذه افُِٜٔ، ادتًَِٜ ظٜٔافؼ إحُٚم ظـ افًِؿ أهؾ يًٖل أن هبٚ آفتحٚق أراد

 !!ؾٔجتٌْف، وادنتٌف ؾٔتقؿػ ؾٔف واحلرام ؾًِّٔف،
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 يٖخذ أن فف اجلٚمًل افنٚب أن: (1)مْف وٕخِص إيراده مـ مَهدٕٚ يْتٓل يُٚد ٓ بٚب * وهذا

 وظِقم وـتٚبٜ ؿراءة مـ دٕٔٚهؿ أمقر إلصالح افْٚس حيتٚجف ممٚ افدٕٔٚ ظِقم مـ وحيف حَف

 -(2) --شذفؽ وؽر وفٌٜ وحًٚب

 : ايمتػوق مػاسمقح* 

 :وَٕقل ًٕتٖٕػ ثؿ افتٍقق، وأشٌٚب افْجٚح، حمٍٚتٔ بًض إػ اإلصٚرة شٌَٝ

إخالص افْٜٔ هلل  إػ , وتقؾَٔف تًٚػ اهلل ظقن بًد , ْتتٚج متٍقًؿٚ متًّٔزا تُقن حتك* 

ذم ضِٛ افًِؿ، وإػ تَقى اهلل وافتحع بخهٚل ظٌٚد اهلل ادتَغ، وآتهٚف بهٍٚت ضٚفٛ 

 ابـ يَقل إمر هذا وذم-- افًِّل افتحهٔؾ جٕٚٛ ذم اهلّٜ ظِقوافًِؿ افذـل إدًل، 

 ؿٚل ثؿ ،شدٕك بٚفدون وافرايض-- اهلّٜ ظِق افًَؾ ـامل ظالمٚت مـ إن: »اهلل رمحف , اجلقزي

ـٍ  ذم ـْ  بٖظيؿ ؿط اإلًٕٚنُ  ابُتذ مٚ: »آخر مقض ـْ  ؾ٘نَّ  مهتف، ظِقِ  ِم ْٝ  َم َِ  دوًمٚ خيتٚرُ  مهتفً  َظ

ُػ  وؿد افزمٚن، يًٚظده ٓ وربام ادًٚيل ًُ ـْ  ٕن ظذاب: ذم ؾٌَٔك آفتف َتْو ًٜ  ُرِزَق  َم ًٜ  مه  ظٚفٔ

ـْ  أن هذا وبٔٚن ظِقهٚ، بَّدارِ  يًذُب  ْٝ  َم َِ  بًوٓٚ، ظذ يَتْك  ؾِؿ ـِٓٚ افًِقم ضِٛ مهتف َظ

 َٛ َِ ـْ  وَض  --هنٚيتف ظِؿٍ  ـؾ ِم

                                                           
 ،251 ،252صـ افًدوي، بـ مهىٍك.اهلل ظٌد أيب فنٔخْٚ إضٌٚء( ٕهٚئح مـ وضٚئٍٜ إبْٚء تربٜٔ )ؾَف راجع( 1)

 -ـثر ابـ دار-ط ،252

ٚ ادذـقرة ًِقماف هذه أـثر أن ادًِقم ومـ( 2) ًٍ  بٖس وٓ واحلُقمٜٔ، اخلٚصٜ واجلٚمًٚت اددارس ذم ُتًِؿ إٕام شٚف

 افتل افتحٍيٚت ومراظٚة آحتٔٚضٚت أخذ مع , ادحِٜ احلٚجٜ وجقد ظْد , واجلٚمًٚت اددارس هذه بدخقل

 تَقم افتل اجلٚمًٚت أو اددارس اختٔٚر حمٚوفٜ: ذفؽ ومـ ادتًِّقن مْٓٚ ويتحٍظ افدارشقن، هلٚ حيتٚط أن يٌٌْل

 ظـ آبتًٚد آشتىٚظٜ حٔز ذم ـٚن إن ـذفؽ افهالح، أهؾ يَقدهٚ وافتل وافٍؤِٜ، اخلر ٕؼ ظذ مْٚهجٓٚ

 تدظق افتل أو واإلحلٚد افؼع ظذ وافتّرد وافِٔزافٜٔ وافنٔقظٜٔ افًِامٕٜٔ إؾُٚر تٌٞ افتل اجلٚمًٚت أو اددارس

 وجٚمًٚت مدارس ظـ افٌحٞ ذم ادىِؼ آجتٓٚد ظذ افُٚمؾ احلرص مع ذفؽ، ِزمفي ؾٕ٘ف وافًٍٚد، افتْهر إػ

 --وافًٍٚد افؼور مـ وجٚمًٚهتؿ ادًِّغ مدارس حيٍظ أن أشُٖل  واهللَ آشتىٚظٜ، ؿدر , خمتِىٜ ؽر
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 صقمو افِٔؾ، ؿٔٚمِ  ذم ؾٔجتٓدُ  بٚفًِؿِ  افًَّؾ  ادرادَ  أنَّ  يرى ثؿ افٌدن، يتحِّفُ  مٚٓ * وهذا

 أبًدا اهلّٜ ؾًٚػ إوداد، بغ ومجعِ  مًٕٚٚةٍ  إػ حيتٚج اجلِّٜ وذم اخلر، أمقر بغ واجلّعُ  افْٓٚر،

ٍٛ  ذم َه ٍٛ  يَْيض، ٓ َٕ َؼ  إنْ  ثؿ يٍرغ، ٓ وتً ََ  -(1)وصٌف وَؿِقَى  تًٌف زاد أمٚلِ  ذم اإلخالَص  َح

ِٛ  وظذ َؾ  مٚ إٔف يًِؿَ  أن افًّقِ  ضٚف ِّ ـْ  َظ َؾ  َم ِّ  مـ ؿقتف ٕن ادٗمـ: مهٜ دون هق إٓ َظ

رَ  مٚ ؾ٘ذا اهلل، ؿقة ًَ ََِؼ  افنًقر هبذا َص ًٔٚ ـٚفهٚروخ هدؾف ٕحق إَى  إرض جقاذب ظـ متًٚم

 مثؾ: »ؾَٔقل فىٔػ بّثٚل افًٚمٜٔ اهلّٜ هلذه افَٔؿ ابـ اإلمٚم ويّثؾ افنٓقات، وثَؾ

 ومٚ ،(2)شأؾٚت احتقتف ٕزل وـِام أؾٚت ظـ بًد ظال ـِام افىٚئر مثؾ[ اهلّٜ ظٚيل أي]افَِٛ

طَ  ََ  مهّٓؿ مٚتٝ ظْدمٚ إٓ افدٕٔٚ ومِذات افنٓقات أوحٚل ذم اإلشالمِ  صٌِٚب  مـ ـثرٌ  َش

 -(3)حتٍٓٚ ؾٔف ـٚن وإنَّ  تنتٓل، مٚ تِتَط إًٕٚم ـًٚئّٜ ؾٖصٌحقا

 فبهداهم اقتده
ـْ  أشالؾؽ، مـ افهٚحلغ إػ ؾِتْير مهتؽ تًِق حتك , افنٚب أخل َـّ  مِمَ  ظِٔٓؿ اهلُل َم

 -شايمممفمي ايمعؾم حتصقل» خٚصٜ وافز اخلر أمقر ـؾ ذم وافْنٚط واجلد افًٚفٜٔ بٚهلّٜ

 اخلىٚب بـ ظّر ظـ جٚء مٚ: افًِؿ ضِٛ ظذ احلرص ذم افًٚفٜٔ اهلّٜ أمثِٜ مـ: ؾّثاًل 

 وىمـا اظمديـة فموارم من وهي زيد زمن أمقة زمـي من إكصار من رم وصمار أكا ىمـت»: ؿٚل 

 من ايمقوم ذيمك زمخغمٍ  صمئته كزيمُت  همنذا يوًما، وأكزُل  يوًما يـزُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؽمول فمعم ايمـزول وُب كتـا

 -(4)شذيمك مثل همعل َكَزَل  وإذا ونمغمه، ايموضمي

َـّ  افًْٚء وحتك ـْ  افًِؿ، ضِٛ ظذ حريهٍٚت  ـُ ًَ  ؿٚفٝ: ؿٚل  اخلدري شًٔد أيب َؾ

                                                           
 -رجٛ ابـ دار- ط بتكف( 457 ،456) اجلقزي، ٓبـ اخلٚضر[ ]صٔد إير( 1)

 -بٚدْهقرة اإليامن- ط ،(72) افٍقائد ٓبـ افَٔؿ( 2)

 -افَٚشؿ دار ،(35) افًْزي، حمّد بـ شِامن.تٖفٔػ افنٔخ افًّق، مىٚفٛ راجع( 3)

 (-89) افٌخٚري رواه( 4)
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 شمم يمؼقفن يوًما هموفمدهن كػسك، من ًمايو يمـا هماصمعل ايمرصمال، فمؾقَك  نمؾبتـا»: ملسو هيلع هللا ىلص فٌِْل افًْٚء

 -(1)شوأمرهن هموفمظفن همقه

 وهلل در ابن عباس
 زمؿؽاين فمؾم ويمو زمازمه فمعم هملومقل كائم وهو ىمعب، زمن أيب زماب آسمى ىمـت»: ؿٚل حٔٞ

 رؽموُل  وُمبَِض  ظما»: ؿٚل  وظْف ،شُأمؾه أن أىمره يمؽـي اهلل رؽمول من ظمؽاين يوومظـي أن ٕضمب

: همؼال ىمثغم، ايمقوم همنهنم اهلل رؽمول أصحاب همؾـسلْل  َهُؾمَّ : ٕكصارا من يمرصملٍ  ومؾُت  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 من اهلل رؽمول أصحاب من ايمـاس ودم إيمقك يػتؼرون ايمـاس أسمرى ايمعباس ازمن يا يمك وافمجًبا

 احلديث يمقبؾغـي ىمان وإنْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ايمرؽمول أصحاب أؽملل وأومبؾت ذيمك همؼمىمت: ومال ،!!همقفم

 يسػى زمازمه فمعم ردائي هملسموؽمد - ايمؼقؾويمة وومت مكائ أي - ومائل وهو زمازمه همآسمى ايمرصمل فمن

 إلم أرؽمؾت هال زمك؟ صماء ما اهلل رؽمول فممِ  ازمنَ  يا: همقؼول همغماين همقخرج ايمؼماب ِمنْ  فَمعَمَّ  ايمريُح 

 رآين ضمتى إكصاري هذا همعاش احلديث، فمن هملؽمليمه آسمقك، أن أضمق أكا ٓ: هملومول همآسمقك؟

 !!شمـي أفمؼل ىمان ايمػتى هذا: همقؼول يسليموين ضمورم ايمـاس اصمتؿع وومد

 الشافعي همة
 ؽمبع ازمن وأكا ايمؼرآن ضمػظُت »: يَقل افنٚؾًل إدريس بـ حمّد افٍَف ذم افدٕٔٚ إمٚم هذا

 أصمايمُس  همؽـُت  اظمسجد دطمؾت ايمؼرآن طمتؿت وظما ؽمـكم، فممم ازمن وأكا اظموؿمل وضمػظت ؽمـكم،

 زمه ٕؾمؼميَ  سُمعطـي ما ميأ فمـد يؽنْ  ومل هملضمػظفام، اظمسليمة أو احلديث أؽمؿع وىمـت ايمعؾامء،

 يمـا ىماكت صمرة دم ؿمرضمته امتأل همنذا همقه هملىمتُب  آطمذه يؾُوح فمظاًم  رأيُت  إذا همؽـُت  ومراؿمقس،

 -شومديؿة

 

                                                           
 -ظِٔف متٍؼ( 1)
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 السنة أهل إمام همة سمو
 رزمام ىمـت»: يَقل , اهلل رمحف , حٌْؾ بـ أمحد , ثراه اهلل ضٔٛ , افًْٜ أهؾ إمٚم وهذا

 -شيصبحوا ضمتى أو ايمـاس يمذن ضمتى زمثقايب يأم همتلطمذ احلديث ؿمؾب دم ايمبؽور أردت

 الصالح السلف عظمة
ُٝ : يَقل اهلاليل ٕك هق هٚ*   صٌر صٌل ظِْٔٚ دخؾ إذ ظْٜٔٔ بـ شٍٔٚن جمِسِ  ذم ـْ

ٌٛ  وهق شٍٔٚن ؾَٚل شْف، فهٌر بف هتٚوٕقا ؿد احلديٞ أهؾ ؾُٖن ادجِس، ذفؽ : مْٓؿ مٌو

 مخًٜ ضقيل شْغ ظؼ ويل رأيتْل فق ٕك يٚ: ؿٚل ثؿ ،شفمؾقؽم اهللُ  هَمَؿنَّ  ومبل ِمنْ  ىمـتم ىمذيمك»

 ًٕذ بَّدار، ذيع ؿهٚر، وأـاممل صٌٚر، ثٔٚيب افْٚر، ـنًِٜ وإٔٚ ـٚفديْٚر، ووجٓل أصٌٚر،

 ـٚدًامر، بْٔٓؿ أجِس ديْٚر، بـ وظّرو ـٚفزهري إمهٚر ظِامء إػ أختِػ افٍٚر، ـآذان

 فِنٔخ أوشًقا ؿٚفقا ادجِس، دخِٝ ؾ٘ذا ِقزة،ـٚف وؿِّل ـٚدقزة، ومَِتل ـٚجلقزة، حمزيت

 ش-افهٌر

 ضمتى درهم أيمف هملكػؼت ايمـحو من زماٌب  فَمعَمَّ  ُأؾِمَؽل»: يَقل هنٚم بـ خُِػ  وهذا* 

 -شضَمذومته

 مع ظِٔف ويهذ ويٍُْف، ؾًٌِٔف، وفده يّقت: حٍْٜٔ أيب تِّٔذُ  يقشػ أبق وهذا* 

 فمـد وأضمتسبه آزمن ذهب»: يَقل وهق ظِؿ، حَِٜ إػ ويذهٛ فٔدؾْقه، إًٔٚشٚ ويقـؾ ادهِغ

 -شأموت  ضمتى ومؾبي من ضمرسهتا سمذهب ٓ مسليمة سمػوسمـي أن وأطمشى اهلل،

: ؿٚل حٔٞ بٚفُتٚبٜ افًِؿ تَٔٔد ظذ احلرص يًِّْٚ  ظّرو بـ اهلل ظٌد هق هٚ ثؿ* 

: وومايموا ذيمك فمن ومريش همـفتـي ضمػظه، أريد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؽمول من أؽمؿعه رء ىمل أىمتب ىمـت»

 ايمؽتازمة، فمن هملمسؽُت  وايمرضا، ايمغضب دم يتؽؾم زممم اهلل ورؽمول سمسؿعه، رء ىمل سمؽتبأ

 خيرج ما زمقده كػز ايمذي همو ُأىمتْب : »وومال همقه إلم زمنصبعه هملومل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يمرؽمولِ  ذيمك همذىمرُت 
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 -(1)شاحلق إٓ مـي

 ها،أَلَ مْ أَ  ىتَّ ضَم  يتِ قػَ حِ َص  دِم  ُت بْ تَ ؽَ همَ  اسٍ بّ فمَ  نَ ازمْ  ُت قْ سمَ أَ  امزمَّ رُ »: ؿٚل جٌر بـ شًٔد وظـ

، َوُرزمَّام َأسَمْقتُُه هَمَؾْم َأىْمُتْب ضَمِديثًا ضَمتَّى َأْرصِمَع، ٓ َيْسَليُمُه يػ  ىمَ  دِم  ُت بْ تَ ىمَ وُ  هأَلَ مْ أَ  ىتَّ ضَم  قِم عْ كَ  دِم  ُت بْ تَ ىمَ وَ 

ءٍ   -(2)شَأضَمٌد فَمْن َرْ

 للنساء نصيب في ذلك
ة فٔقهؿ ـثًرا مـ افٌٚؾالت إن افتىقر افًِّل افذي تًٔنف ادرأة افٌربٜٔ ادًٚس

َـّ ْترير ادرأة ادزظقم!  وُيًِٓـ يَدش

َـّ هُّ تًِؿ ادرأة افٌربٜٔ واؿتحٚمٓٚ جمٚٓت افًِقم ظذ اختالف أصُٚهلٚ  ٕٕف ذم ٕيره

 وإٔقاظٓٚ-

ورؽؿ أن هذا افقهؿ افذي تًٔنف افًْٚء مـ وحٚيٚ افتٌريٛ، يْىقي ظذ ـثر مـ 

بٚجلدل افًَع إٓ أن هد إّٔقذج واحد مـ ٕامذج افًْٚء  ادٌٚفىٚت افتل يُّـ ردهٚ

افًٚدٚت ادًِامت فٌٔٓٝ تِؽ افتَقٓت، ويقؿػ افَٚرئ افُريؿ ظذ حََٜٔ اإلشالم ومٚ فف 

 ---مـ تٖثر ؾًٚل ذم صْٚظٜ افًِؿ وافًِامء

 ؾٓذه امرأة ْتٍظ ثالثغ جمًِدا-

إبراهٔؿ بـ ٕجٚ ادًروف بـ )ابـ  وهل وافدة افٍَٔف افقاظظ ادٍن زيـ افديـ ظع بـ

 ٕجٌٜٔ( شٌط افنٔخ أيب افٍرج افنرازي احلٌْع-

ؿٚل ٕٚصح افديـ بـ احلٌْع: ؿٚل يل وافدي: زيـ افديـ شًد بدظٚء وافدتف، ـٕٚٝ 

                                                           
 ذم إفٌٚين وصححف ،(5.313) صٌٜٔ أيب وابـ ،(6512) حديٞ( 2.162) وأمحد ،(2646) داود أبق رواه( 1)

 (،3299) داود أيب صحٔحو ،(1196) اجلٚمع صحٔح

ط-  224إػ ص 141اهلل مـ ص حٍيف , ادَدم إشامظٔؾ حمّد.فنٔخْٚ اهلّٜ، ظِق بُتٚب ؾًِٔف افتقشع أراد مـ (2)

 822ادجِد افثٚين مـ ص ,افًٍٚين  شٔد.تٖفٔػ د شاهلؿة فمؾو دم إمة صالح» وـتٚب مُتٌٜ اخلٍِٚء افراصديـ،

 -ط- دار افًٍٚين 825إػ ص
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 صٚحلٜ حٚؾيٜ، تًرف افتًٍر-

ؿٚل زيـ افديـ: ـْٚ ًّٕع مـ خٚيل افتًٍر، ثؿ أجلء إفٔٓٚ، ؾتَقل: مٚذا ؾن أخل 

ٔقم؟ ؾٖؿقل: شقرة ـذا وـذا، ؾتَقل: ذـر ؿقل ؾالن؟، ؾٖؿقل: ٓ، ؾتَقل: ترك هذا!! اف

وشًّٝ وافدي يَقل: ـٕٚٝ ْتٍظ ـتٚب اجلقاهر، وهق ثالثقن جمِدة، تٖفٔػ وافدهٚ افنٔخ 

 -(1)أيب افٍرج، وأؿًدت أربًغ شْٜ ذم حمراهبٚ

افًِقم ظـ افًْٚء افًٚمالت ـذفؽ ذـر افتٚريخ أن ـٌٚر افًِامء وادحدثغ ـٕٚقا يتَِقن 

 -(2)ؾّْٓؿ اإلمٚم أبق مًِؿ افٍراهٔدي ادحدث، ؾَد ـتٛ افًِؿ ظـ شًٌغ امرأة

- ـٚن صٔقخف وأشٚتذتف بوع وثامٕقن -ومْٓؿ احلٚؾظ ابـ ظًٚـر ادَِٛ بحٚؾظ إمٜ

 -(3)مـ افًْٚء

 ذهبية نصيحة
ـْ  ٓ اهلل ذم أخٕٚٚ يٚ ُُ  ؾُؾ تًُـ ومٚ تُْح، ومٚ ٌس،تِ ومٚ تؼب، ومٚ تٖـؾ، مٚ مهؽ َي

ـْ  وافىٌع، افٍْسِ  هؿُّ  هذا -- أمهؽ مٚ افَِٛ هؿ ؾ٘نَّ  افَِٛ؟، هؿ أيـ: ًٍٕؽ اشٖل وفُ

 -دراؤف اهلل وؾَؽ-- ظْده ومٚ ربؽ مهؽ ؾُِٔـ

 ؿمايمب زمروكق سمتحعم أن همعؾقك ايمعؾؿقة ايمدراؽمة دم ِق ايمتػوّ  ؽمبقل يمك اهللُ يقرس وضمتى -2

                                                           
( 1.442]ذيؾ ضٌَٚت احلْٚبِٜ[ فإلمٚم احلٚؾظ ابـ رجٛ احلٌْع ْتَٔؼ: ظٌد افرمحـ بـ شِٔامن افًثّٔغ ) ( راجع1)

 م-2225ط- افًٌُٔٚن 

َّ افًْٚء وافٍتٔٚت أظروـ ظـ ضِٛ افًِؿ ( وفنديد إشػ ذم زمْٕٚٚ ٕرى أـثر2) ف ذم افديـ واجٛ ، رؽؿ أن افتٍ

ة وافهالة وافهٔٚم، ومٚ حيؾ ومٚ حيرم مـ ادٖـؾ وادؼب ظِٔٓـ ـٚفرجٚل )خٚصٜ( مًرؾٜ أحُٚم افىٓٚر

وادٌِس، إير اإلحُٚم ]راجع اإلحُٚم ذم أصقل إحُٚم فإلمٚم ابـ حزم إٕدفز ْتَٔؼ )أمحد صٚـر( 

 ( ط- دار آظتهٚم-1.325)

ثَٚؾٜ ( ط- مُتٌٜ اف2.138( راجع )ادرأة افًربٜٔ ذم جٚهِٔتٓٚ وإشالمٓٚ( فِنٔخ. ظٌد اهلل ظىٍٔل افٌٚجقري )3)

إظداد جمّقظٜ مـ افٌٚحثغ، ادجِد إول  موؽموفمة اظمرأة فمػم ايمعصور، وفِتقشع راجع: افدئْٜ، بٚدديْٜ ادْقرة

 ط-وزارة افثَٚؾٜ اهلٔئٜ ادكيٜ افًٚمٜ فُِتٚب 45، ادجِد اخلٚمس ص158، ادجِد افرابع ص 121ص 
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 ظٌٚدة وافًِؿ هلل، بًٌقديتٓٚ إٓ فإلًٕٚن ٓ صالح فٕٕ ٜافّْٔ  ذفؽ: مـو ،اظمؾتزم اظمسؾم ايمعؾم

 وٓ افرب، روٚ ب٘رادة افىِٛ ؿهد ذم افْٜٔ ؾهحح إصؾ، هل ؾٔف وافْٜٔ افًٌٚدات، مـ

ـْ  افٌٚب، هذا ذم زمالئؽ ـالم تتٌع وٓ ؾتِٓؽ، احلىٚم إػ بٚفْٜٔ تزغ  ويدرشقن يتًِّقن مِمَ

 --فِدٕٔٚ

 !!دوًمٚ وتذـر

 صٚحٌف بؾ ثقاب، ورائف مـ ُيْٚل ٓ مًٌثر، وجٓدٌ  مٓدرة، ضٚؿٜ ٕٜٔ بال افًِؿ ضِٛ أن

 -(1)ضٚفٌف ظذ خُينك اهلل خنٜٔ إػ صٚحٌف يَقد ٓ ظِؿٍ  ـؾ إذ واحلًٚب، فِقظٔد مًرض

 دم ايمتعؾم مؼصد يؽون ٕن وذيمك» :مجافمة ازمن ومال ىمام -ايمغزارم اإلمام يذىمركا هذا ودم

 صموار إلم وايمؼمومي - ؽمبحاكه - اهلل ِمنْ  زمايمؼرب اظمآل ودم زمايمػضقؾة، وجتؿقؾه هزماؿمـ حتؾقة احلال

 ومباهاة ايمسػفاء وممارة واجلاه، واظمال ايمرياؽمة يمه يؼصد وأٓ اظمالئؽة، من إفمعم اظمأل

                                                           
 واجلواب: )أكت سمذاىمر وسمتػوق(:  : دٚذا أذاـر؟!-- اشٖل ًٍٕؽ-( ؿٌؾ أن تؼع ذم ادذاـرة1)
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 -(1)شإسمراب

ًٔٚ شِٔاًم  ؿٌِؽ ؾُِٔـ  -- افْقايٚ ودء افهٍٚت وذمٔؿ إخالق يءرد ظـ ٕٚئ

 ضٚفٛ افًِؿ ادًِؿ:ـذفؽ مـ صٍٚت 

 ومتْزل افٍوٚئؾ، مٌٓط وهل افًدة، متٚم مـ ؾٓل: وايمعالكقة ايمرس دم اهلل سمؼوى* 

ُٞ  وهل ادحٚمد،  -افٍتـ ظـ فَِِقب افقثُٔؼ  وافرابط افًّق، ومًراُج  افَقة، مًٌ

 صًٚئر ظذ حمٚؾًيٚ تُقن بٖن :سمعالم اهلل زمخشقة وايمباؿمن ايمظاهر فمامرة دم ىمذيمك اصمتفد *

ًٓ  إفٔٓٚ، وافدظقة هبٚ، وافًّؾ وٕؼهٚ، افًْٜ وإطٓٚر م،اإلشال  وشّتؽ بًِّؽ اهلل ظذ دا

ًٔٚ وظِّؽ،  -(2)تًٚػ اهلل خنٜٔ ذفؽ ومالك افهٚفح، وافًّٝ وادًٚهِٜ، بٚفرجقفٜ، متحِ

 ظَٔدة، وشقء وحًد، وؽؾ، ودٕس، ؽش، ـؾ مـ ؿٌِؽ تىٓر أن يؾزمك: همنكه ىمذيمك

 وحَٚئؼ افىٓر مًٚين دؿٚئؼ ظذ وآضالع واحلٍظ افًِؿ فٌَقل بذفؽ فٔهِح وخِؼ،

 -(3)شايمباؿمن وومرزمة ايمؼؾب، وفمبادة ايمرس، صالة»: بًوٓؿ ؿٚل ـام افًِؿ ؾ٘ن ؽقاموف،

 أرًوٚ ادتًِؿ يُقن حتك ٓزم أمرٌ  افٍْس إصالح إذ إن :كػسك زمنصالح فمؾقك ىمذيمك

 ؾٔٓٚ مٚ ويًتخرج وُئَْٓٚ ثٓٚحير ؾٓق أرًوٚ يزرع أن يريد حْٔام افزارع أن ؾُام فًِِؿ، خهٌٜ

ًٜ  صقائٛ، مـ ًُِدهٚ ًٍٕف ُُئُئ  ؾٓق افىٚفٛ ـذا ؾٔٓٚ، شٌٔذره دٚ هتٔئ  ؾ٘ذا افًِؿ، فتَِل وُي

ََِح  َٛ  ًٍٕف َأَص َّٔ َرْت  ؿٌِف وَض َٓ  -(4)شظِٔف افًِؿ برـٜ َط

ْٛ  ٓ ثؿ* 
ٌِ دُ  ٓ افًٚمل أن: , فًِِؿ افىٚفٛ أخل , بٚفؽ ظـ َي ًَ  بف يُقن حتك ظًٚدٚ ُي

                                                           
 ،68صـ مجٚظٜ، بـ اهلل شًد افٍوؾ أيب بـ إبراهٔؿ.فإلمٚم وادتًِؿ، افًٚمل أدب ذم وادتُِؿ افًٚمع تذـرة: راجع( 1)

 -افًِّٜٔ افُتٛ دار-ط

 -ؿرضٌٜ مٗشًٜ- ط ،7صـ زيد، أبق اهلل ظٌد بـ بُر.د افًِؿ، ضٚفٛ حِٜٔ: راجع( 2)

 -67صـ وادتُِؿ، افًٚمع تذـرة( 3)

 -حزم ابـ دار- ط ،55صـ افْجٚر، يقشػ.د ادًِّغ، وادربغ فًِِامء افسبقي افْٟٓ( 4)
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 -(1)شارحتل وإٓ أصمازمه همنن زمايمعؿل ايمعؾم هتف»: ضٚفٛ أيب بـ ظع ؿٚل وهلذا ظٚماًل،

ًٓ  , اهلل رمحف , ظثّٔغ ابـ افنٔخ وذـر  ايمصالة صػة فَمَرَف  رصمُل »: ؾَٚل ذفؽ ظذ مثٚ

 ما إذا ويمؽن همقه، سمؽرر ٕكه يـسى: ٓ فمؾم؟ ما يـسى هل صعم ىمؾام هبا يعؿل وصار ايمسـة، من

، زمه ايمعؿل سَمَركَ   -(2)شايمعؾم شمبات ُيوصمُب  زمايمعؾمِ  ايمعؿَل  أنَّ  فمعم حمسوٌس  ديمقٌل  وهذا َكِسىَّ

 فِحؼ، وافتقاوع وافهز، واحلِؿ، افًٍٚف، مـ :ايمـػس زمآداب سمتحعم أن فمؾقك شمم* 

 ذفٔاًل  افًِؿ، فًزة افتًِؿ ذل متحّاًل  اجلْٚح، وخٍض وافرزإٜ، افقؿٚر، مـ افىٚئر وشُقن

 -فِحؼ

 اهلل ُظل ذٕٛ أول واحلًد واحلرص ْزَ افُِ  ؾ٘ن :(ػْم ايمؽِ ) اجلبازمرة داء حتذر أن فمؾقك* 

ـْ  واشتُْٚؾؽ ـزيٚء، مًِّؽ ظذ ؾتىٚوفؽ بف، َّّ ٔدك َظ ٍُ ـْ  ي ِ  وتَهرك ـزيٚء، دوٕؽ هق مَم

 :ؿٔؾ وـام حرمٚن، وظْقان ـز محٖة بٚفًِؿ افًّؾ ظـ

 (3)ايمعالم يمؾؿؽان ضمرٌب  ىمايمسقل *** اظمتعارم يمؾػتى ضمرٌب  مُ ــعؾــايم

 ادجٚفس، ذم وافتٌذل وافًٌٞ، افًِٛ،: يتجـب أن ايمعؾم ؿمايمب فمعم جيب شمم* 

 مـ يًتجٚز ؾٕ٘ام مْف، واإلـثٚر ادزاح، وإدمٚن ْٚدرتاف وـثرة وافََٜٓٓ وافوحؽ بٚفًخػ

ُِفُ  ؾٖمٚ افًِؿ، وضريَٜ إدب حد ظـ خيرْج  ٓ افذي ،ٜوضريٍ ةوٕٚدر يًره ادزاح  مته

َٛ  افهدور مْف أوؽر ومٚ وشخٍٜٔ فوؾٚحن َِ  ادزاح وـثرة مذمقم، ؾٕ٘ف افؼور، وَج

ْٖ  ٓ ثؿ ادرؤة، ويزيؾ افَدر مـ َيَوعُ  وافوحؽ ـْ  بًٚط َتَى  ادُْر، ٕٚدُيؿ ذم يٌنقن َم

ًٔٚ إدب، أشتٚر وُيتُقن  وأهِف افًِؿ ظذ جْٚيتؽ ؾ٘نَّ  ذفؽ ؾًِٝ ؾ٘نْ  ذفؽ، ظـ متٌٚب

                                                           
 ط- ادُتٛ اإلشالمل- 12-- ْتَٔؼ افنٔخ. إفٌٚين ص-فِخىٔٛ افٌٌدادي شاومتضاء ايمعؾم ايمعؾم»( راجع رشٚفٜ 1)

 -بٚإلشُْدريٜ افٌهرة دار- ط ،35صـ ظثّٔغ، ابـ.فِنٔخ افًِؿ، ضٚفٛ حِٜٔ ذح( 2)

 خرٌ  ؾٍٔف) زيد أبق اهلل ظٌد بـ بُر.فِنٔخ افتًٚمل،: ـتٚب مراجًٜ-- افًِّل افتٍقق ذم يرؽٛ أخ ـؾ إٔهح( 3)

بٚبف،  ذم جًدا ٕٚؾع ـتٚب ؾٓق شًٔد حمّد.د وْتهِٔف، مجًف وضرق ضٌِتف وآداب افًِؿ ؾوؾ: وـتٚب ،(ظئؿٌ 

 -فِنٔخ. أمحد بـ أيب افًْٔغ ط- مُتٌٜ ابـ ظٌٚس شىمشف آهمات ايمطؾبؽمبائك ايمذهب دم »وـتٚب: 
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 -ظئّٜ

 افقجف، وضالؿٜ إخالق مُٚرم مـ إفٔٓٚ حيّؾ ومٚ شزماظمرؤة» تحذت أن ظِٔؽ ثؿ* 

 ذم وافٌذل جزوت، ؽر ذم وافًزة ـزيٚء، ؽر مـ وإٍٕٜ افْٚس، وْتّؾ افًالم، وإؾنٚء

 --افرجٚل آمٚل دوٕؽ تَْىع حتك ادًروف، شٌٔؾ

 فًِؿا رام ومـ افقصقل، ُحرم إصقل يتَـ مل ؾّـ بٖصقفف افًِؿ تىِٛ أن ظِٔؽ ثؿ

 --تىٌِف ؾـ فُؾ وافتٖشٔس افتٖصٔؾ مـ ؾالبد وظِٔف مجِٜ، ظْف ذهٛ مجِٜ

 مـ وإخذ إشٚتٔذ، ظـ وافتَِل افتَِغ بىريؼ يُقن أن افىِٛ ذم إصؾ أن واظِؿ

 ذم أن , اهلل رمحف , ظثّٔغ ابـ افنٔخ وذـر افُتٛ، وبىقن افهحػ مـ ٓ افرجٚل أؾقاه

 : مْٓٚ ـثرة ؾقائد إصٔٚخ ظـ افًِؿ تَِل

 -افًِؿ فىٚفٛ ٕٚؾع إٔف صؽ ٓ وهذا: افىريؼ اختهٚر ,1

 ذهٛ ممـ أـثر بنظٜ يدرك ؾٕ٘ف ظٚمل ظذ يَرأ ـٚن إذا افقاحد ٕن: اإلدراك هظٜ ,2

 -افُتٛ يَرأ

 إػ افهٌر مـ افًِؿ أهؾ بغ ارتٌٚطٌ  ؾُٔقن: ومًِّف افًِؿ ضٚفٛ بغ افرابىٜ ,3

ـْ  افُز، َٜ  وفُ ـْ  افًِامء مـ اإلًٕٚن ٚرَ خيت أن ذيى  -(1)ؿقٌي  أمغٌ  ـػءٌ  هق َم

 مًِّؽ يُقن أن ذفؽ ومـ ومًِّؽ، أشتٚذك مع إدب بّجٚمع تٖخذ أن ظِٔؽ ثؿ* 

 -احلديٞ ذم مًف تتٖدب أن ويِزمؽ وتِىػ، وتَدير وإـرام مْؽ إجالل حمؾ

 اخلطاب زمتاء ؾمقخه ايمطايمب خياؿمب أٓ يـبغي»: مجٚظٜ ابـ يَقل ادًِؿ، تقؿر مٔدان وذم

 يشعر زمام مؼروًكا إٓ زماؽمؿه يسؿقه وٓ أؽمتاذي، ويا ؽمقدي يا: ومائاًل  يـاديه أن فمؾقه زمل وىماهمه،

 -(2)شزمتعظقؿه

 وادامراة افتىٚول تسك وأن أشتٚذك ومًِّؽ ظذ افًٗال ظرض ُْتًـ أن وظِٔؽ* 

                                                           
 -ذفؽ أمهٜٔ مدى بٔٚن وشٖٔيت ،89صـ افًِؿ، ضٚفٛ حِٜٔ ذح( 1)

 -89 ،88صـ وادتُِؿ، افًٚمع تذـرة( 2)
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 شٔام ٓ , افًٗال ـم ظِٔف اإلـثٚر تتجْٛ أن وظِٔؽ مًر، أو بُالم ظِٔف تتَدم وأٓ أمٚمف،

 اظمعؾم سموومغم وِمنْ »: افزرٕقجل ؿٚل ادِؾ، وفف فؽ، افٌرور يقجٛ هذا ؾ٘نَّ  ادأل، صٓقدِ  مع ,

 فمـده، ايمؽالمَ  ُيؽثرْ  وٓ زمنذكه، إٓ فمـده زمايمؽالم يبتدئْ  وٓ مؽاكه، جيؾْس  وٓ أمامه، يؿًم أٓ

 -(1) ..شوومته يرافمى وأن ماليمته، فمـد ؾمقًئا يسلل وٓ

 شٌٛ ؾٕ٘ف ظْٔٔؽ، مـ ذفؽ ُيًَىف ؾال وهؿ أو أشتٚذك، مـ خىٖ فؽ بدا اؾ٘ذ* 

 افَدرة ظذ وإشتٚذ افنٔخ امتحٚن: بًّْك يوجره بام تًٚمِف أن واحذر ظِّف، مـ حلرمٕٚؽ

ـْ  واحذر افًِّٜٔ، ِ  افًِامء حلقم ؾ٘ن ادحََغ، وإشٚتذة اددرشغ ينتؿ أو افًِامء يًٛ مَم

 ،(2)ؿٌقري أو ؿدري أو مرجئ أو خٚرجل أو راؾيض مٌتدع مـ ذظًٔٚ ظِاًم  تٖخذ وٓ مًّقمٜ،

 ؽر خًرا اهلل ب٘ذن فؽ ُيِٛ اهلّٜ ـز ؾ٘ن اهلّٜ، بُز افتحع اإلشالم شجٚيٚ مـ أن واظِؿ

 -وإظامل أمٚل شٍٚشػ مْؽ يًِٛ هبٚ وافتحع افُامل، درجٚت إػ فسؿل جمذوذ،

 ادقؿػ يهٌح وإٓ آداًبٚ، إمر هلذا ؾ٘ن حٚرضات،اد ؿٚظٜ إػ افدخقل أردت ؾ٘ذا* 

 إؽمتاذ أو ايمشقخ فمعم ايمطايمب يدطمل ٓ»: مجٚظٜ ابـ يَقل هذا وذم بٚفٍقى أصٌف افتًِّٔل

 اؽمتلذن هَمنِنْ  نمغمه، معه ىمان أو وضمده ايمشقخ أىمان ؽمواء زماؽمتئذان، إٓ ايمعؾم جمؾس نمغم دم

 احلؾؼة، أو زمايمباب ؿمرومات شمالث هموق يؽرر وٓ اكٌمف، يمه يلذن ومل ايمشقُخ  يعؾمُ  زمحقث

 -(3) ..شإصازمع زملـماهمر وزملدب، طمػقًػا ايمباب ؿمرق ويمقؽن

 يتحّؾ وأن ظِٔف يهز وأن ُيِف وأن ومًِّف صٔخف حيسم أن افىٚفٛ ظذ ؾ٘ن ـذفؽ* 

 مالزمتف ظـ ذفؽ يهده ٓ خِؼ شقء أو صٔخف مـ تهدر جٍقة تهده وٓ وجٍقتف، ؿًقتف

 هق ويٌدأ تٖويؾ، أحًـ ظذ خالؾٓٚ افهقاب أن ييٓر افتل أؾًٚفف، يتٖولو ظَٔدتف، وحًـ

                                                           
 -اإلشالمل ادُتٛ ،79صـ افزرٕقجل، اإلشالم برهٚن فإلمٚم افتًِؿ، ضريؼ ادتًِؿ تًِٔؿ( 1)

 -42زيد ص أبق اهلل ظٌد بـ بُر.د افًِؿ(، ضٚفٛ )حِٜٔ بحٞ مـ مًتٍٚد( 2)

 -515صـ وادتُِؿ، افًٚمع تذـرة( 3)
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 -(1) --شوؿع ممٚ وافتقبٜ بٚٓظتذار افنٔخ جٍقة ظْد

 جمِس حيت إذا بؾ ادًِؿ، أو إشتٚذ ئَِف مٚ إػ افتٚم اإلٕهٚت ظذ احرص* 

 ْدك،ظ بام مًتٌـ حوقر ٓ ،وأجرٍ  ظِؿٍ  مًتزيد حوقر إٓ حوقرك يُـ ؾال مًِّؽ

 ،(2)أبًدا افًِؿ ذم ُيٍِحقن ٓ افذيـ لذاإر أؾًٚل ؾٓذه تنًٔٓٚ، ؽريٌٜ أو تنًْٓٚ، ظثرة ضٚفٛ

 افْٜٔ، ذههب ْتي مل إنو حٚل، ـؾ ظذ خًرا حهِٝ ؾَد افْٜٔ، هذه ظذ حيت إذا ؾٕ٘ؽ

 -فديْؽ وأشِؿ خلَِؽ، وأـرم فٌدٕؽ، أروح مْزفؽ ذم ؾجِقشؽ

 : وهل هلٚ رابع ٓ أوجف، ثالثٜ أحد ؾٚفتزم , فؽ ـرتذ ـام , ادحٚرضات حيت ؾ٘ذا

 افثْٚء وظذ ادنٚهدة، ذم افْٜٔ أجر ظذ ؾتحهؾ اجلٓٚل، شُقت تًُٝ أن إمٚ ,1

 -دمٚفس مـ ومقدة ادجٚفًٜ ـرم وظذ افٍوقل، بَِٜ ظِٔؽ

 خٚمًٜ وظذ ،ٜإربً حٚشـاد هذه ظذ ؾتحهؾ ادتًِؿ، شٗال ؾٚشٖل تًٍؾ مل ؾ٘ن ,2

 ؾ٘ن تدري، ظامَّ  ٓ تدريٓ  ظامَّ  تًٖل أن هق: ادتًِؿ شٗال وصٍٜ افًِؿ، اشتزادة :وهل

 فؽ ٓ ؾٔف، ؾٚئدة ٓ بام فزمٕٚؽ وؿىع فُالمؽ، وصٌؾ ظَؾ، وؿِٜ شخػ، تدريف ظامَّ  افًٗال

دُّ  وهق افًداوات، اـتًٚب إػ أدى وربام فٌرك، وٓ ًَ  --افٍوقل ظغ ُي

 بًْٔٚ، ًَٕوٚ يَْوف بام جقابف تًٚرض أن ذفؽ وصٍٜ فًٚمل،ا تراجع أن: افثٚفٞ افقجف ,3

 خهّؽ يراه ٓ بام ادًٚروٜ أو ؿقفؽ تُرار إٓ ظْدك يُـ ومل ظْدك، ذفؽ يُـ مل ؾ٘ن

 افٌٔظ ظذ بؾ تًِٔؿ، ظذ وٓ زائد أجر ظذ ذفؽ بتُرار ُْتهؾ ٓ ٕٕؽ ؾٖمًؽ: مًٚروٜ

                                                           
(، وإير مَدمٜ ادجّقع فإلمٚم افْقوي 1.121فِخىٔٛ افٌٌدادي ) شاجلامع ٕطمالق ايمراوي وايمسامع»راجع ( 1)

(1.63-) 

، ,رمحف اهلل تًٚػ,افديـ افَٚشّل افدمنَل  تٖفٔػ افًالمٜ افنٔخ. حمّد مجٚل شآداب ايمدارس واظمدرس»( راجع 2)

ط- وزارة إوؿٚف وافنئقن اإلشالمٜٔ بٚفُقيٝ، شًِِٜ )ذخٚئر  39، 38ْتَٔؼ: حمّد بـ ٕٚس افًجّل ص

 جمِٜ افقظل اإلشالمل(-
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 -(1)تاديا إػ أدت ربام افتل وافًداوة وخلهّؽ، فؽ

 -بًّهٜٔ أو بٚضؾ يٖمر مل مٚ وٕهٔحتف، تقجٔٓف واؿٌؾ أشتٚذك، أمر ؾٚمتثؾ* 

، (2)ادًِؿ يَقفف دٚ افتٚم إٓتٌٚه مع مْف، فالشتٍٚدة افدرس مٚدة بٌر تْنٌؾ وٓ ,

 وافىٚفٌٚت ـٚفىالب ذم هذه إخالؿٔٚت وتِؽ أداب شقاء بًقاء- 

 :دوًما وسمذىمر

 مًف بٚفتٖدب ؿدره وأجؾَّ  مًِّؽ، ؾٚحسم افًّع، وإفَٚء تقاوعبٚف إٓ يْٚل ٓ افًِؿ أن

 اجلٚمًٚت بٖشٚتذة ُيزأون ممـ افٍٚشديـ وحمٚـٚة وإيَّٚك واهلٔئٜ وآشتامع احلديٞ ذم

 شايمعؾؿقة ايمؽتب إيمزامفم زممماء» بًٌٛ أظراوٓؿويْتَهقهنؿ، ويًَقن ذم  مْٓؿ، ويًخرون

 -(3)-------ش،شٕزمحاثا»ادذـرات افدراشٜٔ، وتٍُِٔٓؿ بًّؾ  أو

                                                           
 -افًِّٜٔ افُتٛ دار- ط ،(412 ،1.411) حزم، ٓبـ افرشٚئؾ جمّقظٜ( 1)

تٖفٔػ: ظّرو ظٌد ادًْؿ شِٔؿ  شداب ايمممفمقة يمؾـساء دم ؿمؾب ايمعؾمأ»( إٔهح افىٚفٌٚت بّراجًٜ مٌحٞ 2)

 م-1993ط- مٗشًٜ ؿرضٌٜ  27، 18ص

 ( وجف شٗال إػ بًض أهؾ افًِؿ ٕهف:3)

ٕحـ جمّقظٜ مـ أظوٚء هٔئٜ افتدريس بّك ًٕٖل ظـ حُؿ ادٚل افذي ٕتَٚوٚه مَٚبؾ بٔع ادذـرات وافُتٛ 

 افدراشٜٔ فِىالب، مع افًِؿ بام يع:

 هْٚك ٕقع مـ اإلجٌٚر فِىالب ظذ ذاء هذه ادذـرات أو افُتٛ افدراشٜٔ-

 أشًٚر هذه ادذـرات مٌٚفغ ؾٔٓٚ فق ؿقرٕٝ بًًر افتٍُِٜ، وهذه إشًٚر حمددة مـ ؿٌؾ اجلٚمًٜ-

ًٕٚ تُقن آشتٍٚدة صٌف مًدومٜ-  حجؿ اشتٍٚدة افىالب مـ هذه ادذـرات ذم وؿتْٚ احلٚيل ؤًػ جًدا، وأحٔٚ

رتٌٚت أظوٚء هٔئٜ افتدريس ذم وؿتْٚ احلٚيل ؤًٍٜ جًدا بٚفًٌْٜ ٓحتٔٚجٚت إشتٚذ اجلٚمًل، وبٚفتٚيل يّثؾ بٔع م

ادذـرات مهدر دخؾ ـٌر فُثر مـ أظوٚء هٔئٜ افتدريس، فدرجٜ أن افًٌض يرى أن تًًر هذه ادذـرات مـ 

 ٔئٜ افتدريس-ؿٌؾ اجلٚمًٜ مٚ هل إٓ ضريَٜ ؽر مٌٚذة فتحًغ دخؾ ظوق ه

 خيهص ظدد مـ هذه ادذـرات فتقزع ظذ بًض افىالب ؽر افَٚدريـ ظذ ذائٓٚ-

 خيهص جزء مـ دخؾ هذه ادذـرات فٔقوع ذم صْدوق افًَؿ فؼاء بًض آحتٔٚجٚت اخلٚصٜ بٚفىالب-

ب بٚفثّـ افذي وـٚن اجلقاب: ٓ بٖس أن يَقم أظوٚء هٔئٜ افتدريس ب٘ظداد مذـرات جٔدة ٕٚؾًٜ، وبًٔٓٚ فِىال

 يساى ظِٔف افىرؾٚن، وٓ يِزم أن يُقن افثّـ هق مٚ تٍُِف إشتٚذ ذم إظداد ادذـرة )أي شًر افتٍُِٜ(-

= 
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 صٍٚت ـظ مروق أشٚتذتؽ مع إدب شقء أن , ادًِؿ افنٚب أخل , وأذـرك

 -(1) ڤ إشالف شر ظـ وزيغ وإظراف، ادروءات

 ضمػظ» افًِؿ حٍظ ذم اجلٓد وابذل وافتدؿٔؼ، وافتحهٔؾ افىِٛ ذم افقشع ٚبذلؾ

 أن واظِؿ ،(2)وحٍيٓٚ دراجًتٓٚ خٚص دؾس ذم افدرس ذم ّٜٓاد افَْٚط بُتٚبٜ ؾَؿ ،شىمتازمه

 --آحتٔٚج ظـ افٌحٞ دًٚؾٜ واختهٚر افؤٚع، مـ فًِِؿ أمٚن بٚفُتٚبٜ افًِؿ تَٔٔد

 ؾال ظِٔؽ، ادَِٚة افدرس مٚدة ختدم افتل افُتٛ مـ ـتٚب ذم افتهٍح أردت ؾ٘ذا* 

 أصػح ىمـت»: ,تًٚػ اهلل رمحف , افنٚؾًل ؿقل وتذـر صديد، هبدوء إٓ افُتٚب تتهٍْح 

 -شوومعفا يسؿع يمئال رومقًؼا صػًحا اإلمام مايمك َيَدي   زمكم ايمورومة

_________________________ 
أو أن يُقن افربح بًًٔىٚ ؾٓذا ـِف ؽر ٓزم، إٕام ُيٛ أن يسك إمر اختٔٚرًيٚ ؾتوع اهلٔئٜ أو اجلٚمًٜ شًًرا ويسك 

يٚأُيٚ افذيـ آمْقا ٓ تٖـِقا }ٌٔع وافؼاء ؿٚئؿ ظذ افسايض، ـام ؿٚل تًٚػ: أمر افؼاء مـ ظدمف فِىالب ٕن اف

[ ؾُؾ بٔع ـٚن ظـ تراٍض مـ ادتٌٚيًغ 29]افًْٚء:  {أمقافُؿ بُْٔؿ بٚفٌٚضؾ إٓ أن تُقن دمٚرة ظـ تراض مُْؿ

ٚ حرمف اهلل ورشقفف، وافروٚ ؿهد افًٍؾ دون أن ينقبف إـراه، وفٔس مـ ا ًً إلـراه أن تَدر هٔئٜ جٚئز إٓ بٔ

ًٕٚ، ٕن افىٚفٛ  افتدريس أو رئٚشٜ اجلٚمًٜ مَررات تِزم افىٌِٜ بدراشتٓٚ، وبٚفتٚيل ذاؤهٚ إذا مل تُـ تقزع جمٚ

- -دخؾ ذم افدراشٜ اجلٚمًٜٔ مِتزًمٚ بِقائح وإٔيّٜ اجلٚمًٜ، ؾٚفروٚ بؼاء هذه ادذـرات حٚصؾ مْف ابتداء

 م[-21.5.2226- ؾتقى -- إشالم ويٛ-]راجع مقؿع

َِّّْٚ ـذفؽ ،شيمه هقبة إرمَّ  يـظر وايمشاهمعي اظماء أذب أن اصمؼمأت ما واهلل»: اهلل رمحف , افربٔع يَقل هذا وذم( 1)  ظ

ـْ  اهلل ينُر ٓ ؾٕ٘ف حلٚفْٚ، وإصالحٓؿ فْٚ إرصٚدهؿ أهؾ افًِؿ ظذ ٕنُر أن أشالؾْٚ  شافْٚس ينُر ٓ َم

 افًٗال ذم مًف وافتِىػ اخلىٚب، ظْد إفٔف واإلحًٚن افٍْس، إػ تٛافً وًٕٛ فف، آظتذار ادًِؿ مقدة ومـ

 همحرم فمباس ازمن يامري ؽمؾؿة أزمو ىمان»: اهلل رمحف افزهري يَقل هذا وذم وادامراة، ادٌٚهٚة مـ واحلذر واجلقاب،

 -شىمثغًما فمؾاًم  زمذيمك

 ذف، افديـ ظـ ؾٚفًٗال افؼيًٜ، ظِقم مـ ظِٔؽ أصُؾ ؾٔام آشتٍٓٚم ظـ تْثـ وٓ مًِّؽ إػ ؾٖصغ* 

 ش-مٕٜٓٚ اجلٓؾ ظذ وافٌَٚء افًٗال ظـ وافُْقص

 22فِنٔخ. حمّد بـ صٚفح افًثّٔغ مـ ص شسموصمقفات يمؾؿعؾؿكم واظمعؾامت وايمطالب وايمطايمبات»راجع رشٚفٜ 

 ط- دار إٕدفس اخلياء فِْؼ وافتقزيع- 35إػ ص

 -افهًّٔل دار- ط ،48صـ زيْق، مجٔؾ بـ حمّد.فِنٔخ ٌْٚت،واف افٌْغ فتقجٔف وادربٔٚت ادربغ إػ ٕداء( 2)
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 ٕهِف، افٍوؾ تًْٛ أن: ظِٔؽ ُيٛ ؾٕ٘ف مًِّؽ، يد ظذ دراشتؽ مـ إتٓٔٝ ؾ٘ذا* 

 وؿدره، حرمتف وتًئؿ وؽٌٔتف حوقره ذم وؾوِف، ادًِؿ حِؼ  ذـرِ  ذم آشتّرارَ : ذفؽ ومـ

 يوذم أن»: مجٚظٜ ابـ وذم هذا يَقل ،ٝاشتىً مٚ ؿزه وزيٚرة فف وآشتٌٍٚر فف، وافدظٚء

 ذيمك، فمن فمجز همننْ  هلا، ويغضب نمقبته، ويرد ضمرمته، وسمعظقم همضؾه، يـسى وٓ ضمؼه يمؾؿعؾم

 زيارة ويعتؿد وأومارزمه، ذريته ويرفمى ضمقاسمه، مدة يمه يدفمو أن ويـبغي اظمجؾس، ذيمك وهمارق ومام

 وايمدين ايمعؾم دم ويرافمي مسؾؽه، يمصؿتا دم ويسؾك فمـه، وايمصدومة يمه وآؽمتغػار ومػمه

 -(1)شزمه اإلومتداء يدعُ  وٓ زمآدازمه، ويتلدب وؽمؽـاسمه، زمحرىماسمه ويؼتدي فمادسمه،

 لصوص التفوق الدراسياحذر * 

، وٓ صؽ أن افْجٚح (2)( افذٕقب وادًٚيص: إذ افًٌد حيرم افرزق بٚفذٕٛ يهٌٔف1)

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ )ػ: وافتٍقق رزق، حيرم افًٌد مْف بًٌٛ ذٕقبف، ؿٚل تًٚ

 -[124:ضف](ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

- )إدمٚن ادًٚيص وافذٕقب -ؾٚحذر مُدرات افتٍقق، وموٚدات افْجٚح وأمهٓٚ

 صٌرهٚ وـٌرهٚ(-

( افرؾَٜ افًٔئٜ: مـ أظيؿ أشٌٚب افنَٚء وافٍنؾ، فٔس ؾَط ذم افدٕٔٚ وإٕام ذم أخرة 2)

 [67:افزخرف](  ڻ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)أيًوٚ، ؿٚل تًٚػ: 

ممٚ ؿد يٗدي إػ جقر ظذ أصقل  شآكشغال ايمدراد»( ظدم افتقازن ذم احلٔٚة بدظقى 3)

 وأشٚشٔٚت ـٚفًٌٚدات، وافَراءة، وافريٚوٜ-

                                                           
 -92صـ وادتُِؿ، افًٚمع تذـرة( 1)

هذا  شٓ يزيد دم ايمعؿر إٓ ايمػم، وٓ يرد ايمؼدر إٓ ايمدفماء، وإن ايمرصمل يمقحرم ايمرزق زمايمذكب يصقبه»( أصؾ احلديٞ 2)

(، وهق حديٞ 22312وأمحد )( 872(، وابـ حٌٚن )22286(، وأمحد )4222احلديٞ أخرجف ابـ مٚجٜ )

  شإن ايمرصمل يمقحرم ايمرزق»حًـ فٌره حًْف افسمذي دون زيٚدة 
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 -(1)وهذا ؿد يٗدي إػ ؤٚع جقإٛ مّٜٓ ذم صخهٜٔ افنٚب اجلٚمًل ادًِؿ

مثؾ: اجلٕٚٛ افروحل، اجلٕٚٛ افسؾٔٓل، اجلٕٚٛ افٍُري، اجلٕٚٛ افًِقـل 

 إخالؿل، اجلٕٚٛ افدظقي وافتٖثري، اجلٕٚٛ اخلدمل وادجتًّل، اجلٕٚٛ إهي-و

وإذا مل حيدث افتقازن ذم حٔٚة افىٚفٛ شٔتقؿػ افّْق وافتٍقق هلذا افىٚفٛ، وحتك فق 

صٚر هذا افىٚفٛ متٍقًؿٚ ذم جمٚل افدراشٜ افْيريٜ، إٓ إٔف شٔهٌح ٓ ظالؿٜ فف بٚفديـ، وٕحـ 

 فٔس فف مـ افهٌٌٜ افدئْٜ ٕهٔٛ-ٓ ٕريد متٍقًؿٚ 

( ظدم إدراك ظيؿ ادًئقفٜٔ: افنًقر بٚدًئقفٜٔ خِؼ ٌٕٔؾ يدؾع صٚحٌف إػ تهقر 4)

 افًقاؿٛ واختٚذ إشٌٚب بَدر ادًتىٚع فْٔؾ أمجؾ مٚ ذم تِؽ افًقاؿٛ-

ومًئقفٜٔ افىٚفٛ ذم احلٔٚة ٕقظٚن: مًئقفٜٔ ظٚمٜ: ؾٓق مًٗول ظـ ًٍٕف ذم شٚئر 

ِف مثؾ شٚئر افٌؼ، وتتْقع مًئقفٔٚتف ذم هذا افٌٚب بحًٛ وصٍف، ؾٓق مًئقل تكؾٚتف مث

ظـ ظَٔدتف وظٌٚدتف وخَِف وصٌٚبف، ومًئقل ـذفؽ ظـ دراشتف ومٚ يتًِؼ هبٚ مـ أشٌٚب 

 افْجٚح وافتحهٔؾ-

 ال تضيع رأس مالك
 وظدم احلٔٚة، هق افقؿٝ ؾ٘ن وؿتؽ، وهق مٚفؽ رأس ظذ ,افًِؿ ضٚفٛ أخل- احرص

 ،, ريب رحؿ مـ إٓ , افًِؿ ضالب تقاجف افتل ادنُالت ـزيٚت مـ هق افقؿٝ بَّٜٔ تاممآه

 وفألشػ , مْٓؿ وافُثر حٔٚهتؿ، ُظِٔٓؿ وُتًٍد ضٚؿٚهتؿ، مـ ـثًرا تٌددُ  ادنُِٜ وهذه

 يًتثّر مل ؾ٘ذا ظِٔٓؿ، حمًقبٜ أهنٚ مع أوؿٚهتؿ، فؤٚع حيزٕقن وٓ يًٌٖون ٓ ,افنديد

 وٚظٝ، ؿد ظّرهِ  زهرةَ  شٔجد , افنٌٚب ؾسة ذم وخٚصٜ , افْٚؾع افقء ذم وؿتف اإلًٕٚن

                                                           
إػ  14فِدـتقر. ظٌد اهلل ٕٚصح ظِقان مـ ص شحمارضة سمؽوين ايمشخصقة اإلكساكقة دم كظر اإلؽمالم»( إير إػ 1)

( فألشتٚذ. ظٌد افًالم ط- دار افًالم فِىٌٚظٜ وافْؼ وافتقزيع، وإير )رشٚفٜ إػ ـؾ ضٚفٛ وضٚفٌٜ 44ص

 ط- دار افٌنر فِثَٚؾٜ وافًِقم- 29إػ ص 19يٚشغ مـ ص
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 ---مْدم شٚظٜ وٓت حْٔٓٚ ؾْٔدم ؾٚتتف ؿد افثروة هذه أن وُيدُ 

 -(1)شوايمػراغ ايمصحة: ايمـاس من ىمثغم همقفام مغبون كعؿتان»: ملسو هيلع هللا ىلصافٌْل  يَقل وفذفؽ

 ؾٔجٛ مْف، يًتٍٔد أن نبدو مٚفف أو جٓده، مـ ـثر رء يٍقتف افذي هق: وادٌٌقن* 

 وجمتًّف أهِف ظذ ذفؽ يًقد حتك مثّر هق مٚ بُؾ افقؿٝ وصٌؾ افٍراغ مؾء ادًِؿ ظذ

 -(2)وأخرة وافدٕٔٚ افديـ ذم بٚخلر مجًٚء واإلًٕٕٜٚٔ

 وتؤؼ إظٌٚء، ظِٔف وتُثر ادنٚؽؾ تدمهف حْٔام إٓ افقؿٝ أمهٜٔ اإلًٕٚن يدرك وٓ

 يٍْع، ؾٔام يًتثّرهٚ وأن يًتدرـٓٚ، أن يٌٌْل ـٚن أوؿٚت ذم ـثًرا طَ َؾرَّ  ؿد إٔف ؾٔتذـر أوؿٚتف

 افًدو افقؿٝ أصٌح حتك افقؿٝ بَّٜٔ آهتامم ظدم افنٌٚب مـ ـثر ظذ يالحظ وممٚ

 -رء بٖي افقؿٝ ؿتؾ حيٚول مْٓؿ افقاحد ؾتجد افنٌٚب، مـ ٕـثر افِدود

 ـثًرا ُيّؾ ـثًرا، يْٚم ذفؽ بًد ثؿ ٍْع،ي ٓ ؾٔام افزمالء مع احلديٞ أو افًٍر أو بٚفًٓر

 جًّف ؾٔسهؾ أيًوٚ ًٍٕف حؼ وذم بؾ وتًٚػ، تٌٚرك اهلل مع ظالؿتف ذم ويَك واجٌٚتف، ذم

 سمؼطعه مل إن ىمايمسقف ايموومت»: ؿٔؾ وـام افْقم، وضقل افًٓر فُثرة ٕتٔجٜ ؿقاه وتوًػ

 -شومطعك

 السعيد من وعظ بغيره
 , اهلل رمحف , احلًـ هق ؾٓٚ أشالؾف، مـ بٌره يتًظ ذياف هق افٌِٔٛ افًٚؿؾ أن صؽ ٓ

 ضٚفٛ أخل , ؾٚحرص ،(3)شدرمهه فمعم مـه فمؿره فمعم أؾمح   أضمدهم أومواًما أدرىمُت »: يَقُل 

 ؾٔف دٚ اهلل وؾَؽ] ؾٔٓام ؾٚظّؾ ؾٔؽ يًّالن وافْٓٚر افِٔؾ أن واظِؿ وؿتؽ، ظؾ , افًِؿ

 [-صالحؽ

                                                           
 (-6412) افٌخٚري رواه( 1)

ًٜ  اإلًٕٚن تربٜٔ ذم افٌْقيٜ افًْٜ مْٟٓ( 2)  (-1.111) وظالًجٚ فِدـتقر. بدير حمّد بدير، وؿٚي

 (-14.225) فٌٌِقي، افًْٜ ذح( 3)
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 :ايموومت يمتـظقم مؼؼمضمة طمطوات

 رأس ؾٓق يِّؽ مٚ أؽذ هق ادًِؿ ؾقؿٝ وأهّٔتف افقؿٝ بَّٜٔ دوًمٚ ًٍٕؽ ذـر ,1

 هذا أمهٜٔ فٌٔٚن افًىقر هذه َشىََّرْت  وهلذا ادٚل، رأس ؾْل إَٙ ؾ٘ذا افًّر، وهق ادٚل،

 -افُْز

 : ؿٚل افٌزايل

 فف ؿٚئِف ادرء ؿِٛ دؿٚت

 

 حٔٚة دؿٚئؼ وثقانـإن اف ***

  مقتؽ بًد فًٍْؽ ؾٚرؾع 

 

 

 ؾٚفذـر فإلًٕٚن ظّر ثٚن ***

 وومد همقفا، اجترِت  إن زمضافمتِك  هي معدودة، أيامُ  إٓ يمِك  ما كػس، يا وحيك»: افٌزايل ؿٚل 

 كػسك، ضمق دم مؼٌمة يمؽـِت  مـفا ضقعت ما فمعم فمؿرك زمؼقة زمؽقت همؾو أىمثرها، ضقِعت

 من ؽمؼطت مـذ فمؿرك هدم دم إٓ أكِت  ما فمادسمك، فمعم وأسرت ايمبؼقة ضقعِت  إذا همؽقف

 يوم ىمل سمػرضمكم ومػمك، يؽون ومؾقل فمن زمطـفا همنهنا ومٌمك، إرض وصمه فمعم همازمـي أمك، زمطن

 يوما مستؼبل من ىمم. يـؼص وفمؿر يزيد ماُل  كػع وما! فمؿرك زمـؼصان حتزككم وٓ مايمك زمزيادة

 ومن. ؿموال ٕيام ومصار أيام دم فمؿرك زمؼقة افمؿقم! يبؾغه ٓ يمغد مممل من وىمم يستؽؿؾه، ٓ

 .يرس مل وإن زمه ُيسار همنكه وايمـفار، ايمؾقل طقتهم ىماكت

 -شيمػارغ إذا إين: همؼال حلقتك، رسضمت يمو: »ايمطائي يمداود وومقل -

 ايمؼوم حيؿد ايمصباح فمـد» ؿٚل: خٚفد بـ افقفٔد : يَقل افثقري شٍٔٚن وـٚن ,

 -شايمتؼي ايمؼوم حيؿد اظمامت وفمـد ايمرسي،

ًٌٚ يٚ: حرب بـ أمحد وؿٚل ,  ْتتف، تًًر افْٚر وأن ؾقؿف، تزيـ جلْٜا أن يًرف دـ ظج

 ش-؟بْٔٓام يْٚم ـٔػ

 -حثٔٞ وافىٚفٛ يًقد، ٓ وافًّر يرجع، فـ افْٓٚر إن أخل، ,

 ُينسى أن يُّـ هلٚ، ظروض ٓ ًٍٕٜٔ، جقهرة افًّر إٍٔٚس مـ ٍٕس ـؾ إن أخل، ,

 إػ مكوؾٜ أو ٜوٚئً إٍٕٚس هذه ؾٌَٕٚٚض أبٚد، أبد ًّٕٔف يتْٚهك ٓ افُْقز، مـ ـْز هبٚ



 

555 

 

 -ظٚؿٌؾ  ٍُٕس  بف تًّح ٓ هٚئؾ، ظئؿ خنان اهلالك ُيِٛ مٚ

 !؟شاظمػر أين» يؼول شمم حلقايت، ومدمت يايمقتـي اإلكسان يؼول» هذا تذـر أخل،

 افتجٚرة ظـ افٖٔس ووؿع ادٚل رأُس  ؾْل ؾَد ؾْل ومٓام افًّر، إٓ بوٚظٜ يل مٚ ٍٕس: يٚ

ؿَ  أجع، ذم وإًٖٔ ؾٔف، اهلل أمِْٓل ؿد اجلديد افٔقم وهذا- افربح وضِٛ ًَ َٕ  وفق بف، َظع وأ

 ؿد إِٔؽ  ؾٚحًٌل صٚحلًٚ، ؾٔف أظّؾ حتك واحًدا يقمٚ افدٕٔٚ إػ ُيرجًْل أن أمتْك فُْٝ تقؾٚين

 اجتٓدي هلٚ، ؿّٜٔ ٓ جقهرة ٍٕسٍ  ـؾ ؾ٘ن افٔقم: هذا تؤًل أن وإيٚـل رددت، ثؿ ُتقؾٔٝ

 متٔع وٓ مُِؽ، أشٌٚب هل افتل ـْقزك ظـ ؾٚرؽٜ ظٔٓٚتد وٓ خزإتؽ، تًّري أن ذم افٔقم

 ٓ حنة ظْدك وتٌَك ؽرك، يدرـف مٚ ظِٔغ درجٚت مـ ؾٍٔقٕؽ وافدظٜ افًُؾ إػ

 ؿٚل وؿد- افْٚر أمل دون ـٚن وإن تىٚق، ٓ حنتف افٌٌـ ؾٖمل اجلْٜ، دخِتل وإن تٍٚرؿؽ

ْٛ : بًوٓؿ َل  ؿد ادزء أن َه ٍِ  !ادحًْغ؟ اُب ثق ؾٚتف ؿد أفٔس ظْف، ُظ

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ﴿: تًٚػ اهلل وؿٚل واحلنة، افٌٌـ إػ بف أصٚر ,

 -أوؿٚتف ذم فًٍْف وصٔتف ؾٓذه- أيٜ [9:افتٌٚبـ]﴾ېئ

 ظِٔف، وفزوم احلرص افًّر أمهٜٔ تٌغ دؿَٜٔ إحهٚئٜٔ ,أخل افُريؿ,فؽ  وشٖظرض

 -اهلّٜ ظٚيل ادًِؿ ,أخل افىٚفٛ,فديؽ  افٌرة فًؾَّ هذا يثر

ًٔٚ ظًّرا ئًش اإلًٕٚن أن ؾٍِْرض  مخس اإلًٕٚن ؤع ؾ٘ذا شْٜ، شًٌقن مدتف اؾساو

ًٔٚ دؿٚئؼ  وهذا :(يقًم88ٚ) تَريًٌٚ أصٓر ثالثٜ ـِف افًّر جمّقع مـ أوٚع إٔف يًْل هذا ؾ٘ن يقم

 -وأـثر أـثر ادًٖفٜ يقوح اجلدول

 يةايمـسبة اظمئو آهمؼمايض ايمعؿر من ايموومت جمؿوع ايموومت من ايمقوم

 %0.35 ثالثٜ أصٓر مخس دومائق

 %0.71 شتٜ أصٓر فممم دومائق

 %1.42 شْٜ ـٚمِٜ فمممون دومقؼة
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 %4.28 ثالث شْقات ؽمافمة ىمامؾة

 %42.85 شمالشمون ؽمـة فممم ؽمافمات

ا ـثرة أهنٚ دمد افقؿٝ تًتِٓؽ افتل إٕنىٜ جمّقع إػ ٕيرت إذا ثؿ*   , وهل ،جدر

 مـ يتوح هذا ؾًٚل: وؽر مٍٔد، ؽر أخر بًوٓٚ فُـ , ٚرضوير  بًوٓٚ ـٚن وإن

 :افتٚيل اجلدول

 من اظمئوية ايمـسبة ما يستغرومه زمايمسـوات كوع ايمـشاط

 ىمؾه ايمعؿر

 %32 23 (ايومق   ؽمافمات شمامن زمؿعدل) ايمـوم

 %30.7 5-21 ايومق   م2.5 ص إلم7 من ايمعؿل

 وكصف ؽمافمة زمؿعدل) وايمممب إىمل

 ايومق  

4-5 6.4% 

 احلؽومقة واظمراصمعات عتادةاظم إفمامل

 (ؽمافمة كصف زمؿعدل)

1-5 2.14% 

 وايمتـزه وايمرضمالت اظمـزيمقة إفمامل

 (ايومق   واضمدة ؽمافمة زمؿعدل)

3 4.28% 

 زمكم وايمودية آصمتامفمقة ايمؾؼاءات

 (ايومق   ؽمافمة كصف زمؿعدل) إصدوماء

1-5 2.14% 

 كصف زمؿعدل) ٔطمر مؽان من ايمتـؼل

 (ايومق   ؽمافمة

1-5 2.14% 

 %2.14 5-1 كصف زمؿعدل) اهلاسمػقة آسمصآت
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 (ايومق   ؽمافمة

 %87 ش61ْٜ اظمجؿوع

 %12.85 ؽمـوات9 ايمباومي

 ---وأخًرا

ؾ٘ذا حذؾٝ ممٚ شٌؼ ؾسة ادراهَٜ، وزمـ افىٍقفٜ، ؾُؿ يٚ ترى يتٌَك مـ افقؿٝ فديؽ 

 فتحَٔؼ ادنٚريع افىّقحٜ، وإظامل افٌُرة، وإهداف افٌِْٜٔ؟!

ـْٝ  مـ ظنٚق منٚهدة مٌٚريٚت ـرة افَدم، ؾُؿ تؤع ذم ـؾ مرة دنٚهدة  ـذفؽ إذا

 دؿَٜٔ(؟! 92مٌٚراة ٓ تَؾ ظـ )

 ـؿ تًتٌرق مـ افقؿٝ دتٚبًٜ إؾالم وافٌُِٔٚت وإؽٚين وؽرهٚ؟!

وـؿ تؤع مـ افًّر ذم افنٚت، وافٍٔس، وتقيس، وإًتجرام، وؽر ذفؽ مـ أدوات 

 آتهٚل احلديثٜ؟!

 -(1)إػ تٖمؾ، وإظٚدة ٕير، وتهحٔح مًٚر ,مْؽ,ا بحٚجٜ مٚشٜ ـؾ هذ

فتْئؿ وؿتؽ ؿؿ بهٔٚؽٜ برٕٚمٟ يقمل ثٚبٝ، وْتديد برٕٚمٟ أشٌقظل ثٚبٝ مع  ,1

 مـ: بؽ ادتًَِٜ ْتديد أوؿٚت احلٚجٚت افنخهٜٔ، وافقوع ذم آظتٌٚر جلّٔع احلَقق

 ظذ احلٍٚظ مع افخ،-- ًٍؽيْ مٚ وتًِؿ ًٍٕؽ تثَٔػ ومـ افرحؿ، صِٜ ومـ افًٌٚدة،

 فمؾقك ويمـػسك ضمًؼا، فمؾقك يمرزمك إن»: ؿٚل إٔفملسو هيلع هللا ىلص  رشقفْٚ ظـ ثٌٝ ـام حَقؿؽ وواجٌٚتؽ،

 -(2)شضمؼه ضمٍق  ذي ىمل هملفمطِ  ضمًؼا، فمؾقك وٕهؾك ضمًؼا،

                                                           
ادجِد افرابع مـ ش فِنٔخ. شٔد حًغ افًٍٚين شإمة دم فمؾوم اهلؿةصالح »( هذه افًىقر مٖخقذة مـ ـتٚب 1)

، ضًٌٜ مٗشًٜ افرشٚفٜ )افىًٌٜ افثٕٜٚٔ(، وفِتقشع راجع ـتٚب ؿّٜٔ افزمـ ظْد افًِامء-- اظتْك 186: 183صـ

 بف.ظٌد افٍتٚح أبق ؽدة-- ط- دار افًالم-

 (-6139)ح( 4.117) افٌخٚري رواه( 2)
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 ظذ أمقر مـ بف افَٔٚم تقد مٚ مجٔع وتدويـ بٚشتحوٚر امتِؽ مٍُرة جٔٛ وؿؿ ,2

 ،شإيمخ.. وايمممب ىمإىمل»: افٍىريٜ اإلًٕٚن حٚجٚت فؽذ ذم بام افَقة ذم مراتٌٓٚ اختالف

 زيٚرة إهؾ، مهٚفح ؿوٚء افْقم، وافؼب، إـؾ افهالة،: فذفؽ تىٌَٜٔٔ أمثِٜ وفْٖخذ

 اإلشٓٚم افريٚوٜ، افَرآن، حٍظ احلرة، افَراءة افدروس، مراجًٜ إصدؿٚء، زيٚرة إؿٚرب،

إصحٚب، واحرص ظذ اشتحوٚر ٕٜٔ  مَٚبِٜ ،افتْزه افًِؿ، أهؾ زيٚرة اخلريٜ، إظامل ذم

 -صٚحلٜ فتحقل افًٚدات وادٌٚحٚت إػ ظٌٚدات

ًٔٚ إمقر هذه ظذ افٔقم شٚظٚت بتقزيع ؿؿ ,3  :يع مٚ مراظ

 -أمهٔتٓٚ بحًٛ إمقر تَدير( أ

ًٔٚ جًٓدا يتىِٛ افًّؾ ـٚن ؾ٘ذا افًّؾ، فىًٌٜٔ ادًىل افقؿٝ مْٚشٌٜ مراظٚة( ب  ذهْ

ٔر  جًٓدا أو ـًٌرا،  ؿٚدًرا اإلًٕٚن ؾٔف يُقن افذي اجلزء ذم إٓ ووًف يهح ٓ ؾٕ٘ف ٚخٚصر  ٚبدٕ

 -جٔد بنُؾ بف افقؾٚء ظذ

ًٌٚ حرة أوؿٍٚت  ختهٔص بؽ حيًـ( جـ  آفتزامٚت بًض فتٍْٔذ أو افىٚرئٜ فألمقر ْتً

 -(1)تٔٛافس هبذا افًّؾ ظذ افنديد احلرص مع وؿتٓٚ ذم هبٚ آفتزام مـ متُـ ٓ ؿد افتل

ًٔٚ ـؾ يقم، فتَٔؿ ًٍٕؽ، وتُنػ إشٌٚب افتل ْتقل  ,د ظِٔؽ بّحٚشٌٜ ًٍٕؽ ذات

 دون تىٌٔؼ اجلدول افزمْل-

  

                                                           
 (-25) نٌٚباف منُالت ذم ٕيرات( 1)
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 : ايموومت يمتـظقم اظمؼؼمح اجلدول: ايمشاب أطمي وإيمقك

 

 (1)اجلؿعة اخلؿقس إرزمعاء ايمثالشماء اإلشمـكم إضمد ايمسبت

 صباضًما

 إػ ,32-4 مـ

5-32 

  افٍجر صالة

 ؿراءة ثؿ ٜ،مجٚظ

 ادًجد ذم إذـٚر

 إػ ,32-4 مـ

5-32 

  افٍجر صالة

 ؿراءة ثؿ مجٚظٜ،

 ادًجد ذم إذـٚر

 إػ ,32-4 مـ

 صالة 5-32

 مجٚظٜ،  افٍجر

 إذـٚر ؿراءة ثؿ

 ادًجد ذم

 إػ ,32-4 مـ

5-32 

  افٍجر صالة

 ؿراءة ثؿ مجٚظٜ،

 ذم إذـٚر

 ادًجد

 إػ ,32-4 مـ

5-32 

  افٍجر صالة

 ؿراءة ثؿ ٜ،مجٚظ

 ادًجد ذم إذـٚر

 إػ ,32-4 مـ

5-32 

  افٍجر صالة

 ؿراءة ثؿ مجٚظٜ،

 ذم إذـٚر

 ادًجد

 إػ ,32-4 مـ

 صالة 5-32

 مجٚظٜ،  افٍجر

 إذـٚر ؿراءة ثؿ

 ادًجد ذم

 ,35-5مـ 

 32-6إػ

 ,35-5مـ 

 32-6إػ

 ,35-5مـ 

 32-6إػ

 ,35-5مـ 

 32-6إػ

 ,35-5مـ 

 32-6إػ

إػ : 35-5مـ  7إػ35-5مـ 

6-32 

 وحٍظ مراجًٜ

 وتْٚول افَرآن

 -اإلؾىٚر

 وحٍظ مراجًٜ

 وتْٚول افَرآن

 -اإلؾىٚر

 وحٍظ مراجًٜ

 وتْٚول افَرآن

 -اإلؾىٚر

 وحٍظ مراجًٜ

 وتْٚول افَرآن

 -اإلؾىٚر

 وحٍظ مراجًٜ

 وتْٚول افَرآن

 -اإلؾىٚر

مراجًٜ وحٍظ  ريٚوٜ

 -افَرآن

 ,صًٌٚحٚ 8مـ 

 طًٓرا32-1إػ

 ,ٚصًٌٚح  8مـ 

 طًٓرا32-1إػ

 ,صًٌٚحٚ 8مـ 

 طًٓرا32-1إػ

 ,صًٌٚح8ٚمـ 

 طًٓرا32-1إػ

 ,صًٌٚحٚ 8مـ 

 طًٓرا32-1إػ

 ,صًٌٚح8ٚمـ 

 طًٓرا32-1إػ

إػ : صًٌٚح7ٚ

 طًٓرا 12-32

 وصالة افدراشٜ

 ادًجد ذم افيٓر

 -مجٚظٜ

 وصالة افدراشٜ

 ادًجد ذم افيٓر

 -مجٚظٜ

 وصالة افدراشٜ

 افيٓر

 ادًجد ذم

 -مجٚظٜ

 افدراشٜ

 افيٓر وصالة

 ادًجد ذم

 -مجٚظٜ

 وصالة افدراشٜ

 ادًجد ذم افيٓر

 -مجٚظٜ

 وصالة افدراشٜ

 ذم افيٓر

 -مجٚظٜ ادًجد

إؾىٚر وؿوٚء 

 -مهٚفح إهؾ

إػ  ,بًد افيٓر 2

 -ظًكا 3-22

إػ  ,بًد افيٓر 2

 -ظًكا3-22

إػ ,بًد افيٓر 2

 -ظًكا3-22

 ,بًد افيٓر 2

 22-3إػ 

 -ظًكا

إػ  ,افيٓربًد  2

 -ظًكا 3-22

 ,32-1مـ 

 ظًكا 3-22

 

 32-12مـ

صًٌٚحٚ  إػ 

 طًٓرا1-32

آشتًداد افٌذاء  -افٌذاء وافَِٔقفٜافٌذاء  -افَِٔقفٜ -افٌذاء وافَِٔقفٜ -افٌذاء وافَِٔقفٜ

                                                           
( فتتًرف ظذ واجٌٚت ومًتحٌٚت إظامل يقم اجلًّٜ راجع رشٚفٜ )بٌٜٔ ادرتٚد ذم خهٚئص فِٜٔ اجلًّٜ ويقمٓٚ 1)

 ط- دار احلرمغ بٚفَٚهرة- 24إػ ص 14افًًٔد( إظداد. حمّد أمحد أبق حًـ مـ ص
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 فهالة اجلًّٜ ،وافَِٔقفٜ -وافَِٔقفٜ

,ظًكا22-3مـ

 -ظًكا 3-32

,ظًكا22-3مـ

 -ظًكا 3-32

اظًك 22-3مـ

 -ظًكا 3-32,

ظًكا22-3مـ

 -ظًكا 3-32,

,ظًكا22-3مـ

 -ظًكا 3-32

ظًكا22-3مـ

 -ظًكا 3-32,

إػ   :35-1مـ 

 -ظًكا 3-32

 

 إؿٚرب زيٚرة صالة افًك صالة افًك صالة افًك صالة افًك صالة افًك صالة افًك

 وإصحٚب

 افًك وصالة

 مساءً 

 ,ظًكا 22-4مـ

 -فٔاًل  5إػ

 

 ,ظًكا 22-4مـ

 -فٔاًل  5إػ

 

 22-4مـ

 5إػ ,ظًكا

 -فٔاًل 

 

 22-4مـ

 5إػ ,ظًكا

 -فٔاًل 

 

 ,ظًكا 22-4مـ

 -مٌرًبٚ 5إػ

 

 22-4مـ

 5إػ ,ظًكا

 -مٌرًبٚ

 

 35-3مـ 

 5إػ : ظًكا

 مٌرًبٚ

 

 واشتذـٚر مراجًٜ

 افدروس

 و

 إذـٚر ؿراءة

 واشتذـٚر مراجًٜ

 افدروس

 و

 إذـٚر ؿراءة

 مراجًٜ

 واشتذـٚر

 افدروس

 و

 إذـٚر ؿراءة

 مراجًٜ

 واشتذـٚر

 افدروس

 و

 إذـٚر ؿراءة

 ؿراءة+  حر وؿٝ

 ادًٚء أذـٚر

 ورحالت ٕزهٜ

+  افهٚحلغ مع

 إذـٚر

 افٌذاء

 و

 افراحٜ

 و

 ؿٌؾ افدظٚء

 افنّس ؽروب

+  بًٚظٜ

 إذـٚر

6, 6-32 

 

6, 6-32 

 

6, 6-32 

 

6, 6-32 

 

6, 6-32 

 

6, 6-32 

 

4-32 :6 

 لأظام ذم اصساك

 وؿراءة خريٜ

 إذـٚر

 ادٌرب صالة صالة ادٌرب صالة ادٌرب

+ 

 بًد اإلؾىٚر

 افهٔٚم

 صالة ادٌرب صالة ادٌرب صالة ادٌرب صالة ادٌرب

 مٌرًب35ٚ-5مـ 

 إػ

 مٌرًبٚ 6-32

 مٌرًب35ٚ-5مـ 

 إػ

 مٌرًبٚ 6-32

 مٌرًب35ٚ-5مـ 

 إػ

 مٌرًبٚ 6-32

مـ 

 مٌرًب5-35ٚ

 إػ

 مٌرًب35ٚ-5 مـ

 إػ

 مٌرًبٚ 6-32

مـ 

 مٌرًب5-35ٚ

 إػ

 35-5مـ 

 مٌرًبٚ

 فٔاًل  35-6إػ 
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 مٌرًبٚ 6-32  

 

 مٌرًبٚ 6-32 

 

ؿوٚء مهٚفح 

 إهؾ

 درس حوقر

 خٚص

 شىمورؽمات»

 خٚصٜ ودروس

 درس حوقر حمٚرضة بٚفُِٜٔ

 خٚص

 أو شىمورؽمات»

 خٚصٜ دورات

زيٚرة إصدؿٚء  ممٚرشٜ افريٚوٜ

 ذم اهلل

 درس حوقر

 أو شإيامين» ظٚم

 شفمؾؿي»

7-35, 9-32 

 

7-35, 8 

 

7-32, 9-32 

 

7-35 :8 

 

7-35 :9-32 7-35, 8-32 

 

6-32 :8 

 

صالة افًنٚء 

 وتْٚول افًنٚء

صالة افًنٚء  صٚفٜ افًنٚء

 وتْٚول افًنٚء

صالة افًنٚء  صالة افًنٚء

 وتْٚول افًنٚء

صالة افًنٚء 

 وتْٚول افًنٚء

 مراجًٜ

 واشتذـٚر

 افًنٚء وصالة

 افراتٌٜ وافًْـ

 فٔاًل 32-7 ـم

 فٔاًل  افًٚذة إػ

 فٔاًل 32-7 مـ

 فٔاًل  افًٚذة إػ

 فٔاًل 32-7 مـ

 فٔاًل  افًٚذة إػ

 فٔاًل 32-7 مـ

 فٔاًل  افًٚذة إػ

 فٔاًل 32-7 مـ

 فٔاًل  افًٚذة إػ

 فٔاًل 32-7 مـ

 فٔاًل  افًٚذة إػ

 فٔاًل 32-7 مـ

 فٔاًل  افًٚذة إػ

 إػ مًٌُرا افًقدة

 ؾٓقر ادْزل،

 صالة مـ إٓتٓٚء

 ومذاـرة اجلامظٜ،

 افدراشٜٔ ادقاد

+ 

 افْٚؾع منٚهدة

 افزامٟ مـ ادٍٔد

 وٕؼة احلقاريٜ،

 إخٌٚر

 طماص صمرس»

 شزمايمدراؽمة

+ 

 افزمالء مع فَٚء

 وإصحٚب

 إػ مًٌُرا افًقدة

 ادْزل،

+ 

 ادقاد مذاـرة

 افدراشٜٔ

+ 

 مع حرة ؿراءة

 ظذ ضالعآ

 ظذ ادٍٔد افْٚؾع

 افْٝ

 حمهٚف ؿوٚء

 صخهٜٔ

+ 

 ادذاـرة

+ 

 أهؿ منٚهدة

 افْٚؾًٜ افزامٟ

 خٚص درس

 بٚفدراشٜ

+ 

 افريٚوٜ ممٚرشٜ

+ 

 اجلِقس مع إهؾ

 بؼط حر وؿٝ

 خمايمػة فمدم»

 شايمممع

 إهؾ زيٚرة

 وإحٌٚب

+ 

 ذم آصساك

 خريٜ أظامل

 وصْٚئع

 ادًروف

+ 

ظٌٚدة  ممٚرشٜ

 اهلل إػ افدظقة

 فٔاًل 12-12مـ

 إػ

 فٔاًل  12-35

 فٔاًل 15-12مـ

 إػ

 فٔاًل 12-42

 

 فٔاًل 15-12مـ

 إػ

 فٔاًل 12-42

 

 فٔاًل 15-12مـ

 إػ

 فٔاًل 12-35

 

 22-12مـ 

 إػ

 فٔاًل 12-45

 22-12مـ 

 إػ

 فٔاًل 12-45

 15-12مـ 

 42-12إػ 

 

 افًنٚء تْٚول

+ 

 بًد مًٌُرا افْقم

 افًحقر تْٚول

+ 

 بًد مًٌُرا افْقم

 ءافًنٚ تْٚول

+ 

 بًد مًٌُرا افْقم

 مع اجلِقس

 إهؾ

+ 

 مّٜٓ اتهٚٓت

+ 

 افًنٚء تْٚول

 منٚهدة

 افْٚؿهٜ افزامٟ

+ 

 افًنٚء تْٚول

+ 

 بًد امًٌُر  افْقم
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 افًنٚء تْٚول إذـٚر ؿراءة إذـٚر ؿرآن إذـٚر ؿراءة

+ 

 بًد مًٌُرا افْقم

 إذـٚر ؿراءة

+ 

 بًد مًٌُرا افْقم

 إذـٚر ؿراءة

 افًنٚء تْٚول

+ 

 بًد مًٌُرا افْقم

 إذـٚر ؿراءة

 إذـٚر ؿراءة

 وحتك صًٌٚح4ٚ مـ

 افٍجر آذان

 صًٌٚح4ٚ مـ

 افٍجر آذان وحتك

 صًٌٚح4ٚ مـ

 آذان وحتك

 افٍجر

 صًٌٚح4ٚ مـ

 آذان وحتك

 افٍجر

 وحتك صًٌٚح4ٚ مـ

 افٍجر آذان

 صًٌٚح4ٚ مـ

 آذان وحتك

 افٍجر

 صًٌٚح4ٚ مـ

 آذان وحتك

 افٍجر

 +افقتر+ؿٔٚم افِٔؾ

 اشتٌٍٚر

 افِٔؾ ؿٔٚم

+ 

 افقتر

+ 

 وافتيع افدظٚء

 ؿٔٚم افِٔؾ

+ 

 افقتر

+ 

 مْٚجٚة

 افِٔؾ ؿٔٚم

+ 

 افقتر

+ 

 ظذ مراجًٜ

 ادحٍقطٚت

 ؿٔٚم افِٔؾ

+ 

 افقتر

+ 

 اشتٌٍٚر

 ؿٔٚم افِٔؾ

+ 

 افقتر

+ 

 دظٚء

 افِٔؾ ؿٔٚم

+ 

 افقتر

+ 

 ظذ مراجًٜ

 ادحٍقطٚت

ٚ إوؿٚت تْئؿ ُيراظل*  ًً  :ظذ احلرص مع افنخهٜٔ واحدٍ  ـؾ فيروف تٌ

 -افدٕٔقيٜ وادهٚفح ادْٚؾع ـؾ ظذ وتَديّف إوؿٚت، اشتثامر ذم أخرة هؿ ِٔٛتٌ ,

 -افقؿٝ ظذ احلٍٚظ ذم افٌر مـ آشتٍٚدة ,

 -افقؿٝ ذم افتكف ذم ادجٚمِٜ ظدم ,

 -افقؿٝ اشتثامر ذم دتٚحٜ ا افٍرص تؤٔع ظدم ,

 افقاجٌٚت ؿتزاح ظْد إهؿ ظذ ادٓؿ وتَديؿ وإوفقيٚت إهداف ترتٔٛ ,

 -وإظامل

 -(1)اشتثامر إوؿٚت افٍٚرؽٜ ذم ظٍّؾ فِديـ أو ظٍّؾ فِدٕٔٚ ,

                                                           
افديـ وافدٕٔٚ وأخرة(، ـذفؽ ؾٚحرص أن حيرص ظذ إٓتٍٚع بقؿتف ذم افْٚؾع ادٍٔد ذم ) ,أخل افنٚب,( إٔهح 1)

أن تًًك ٓشتثامر إوؿٚت ذم تًِؿ حرؾٜ أو ظٍّؾ ُيدرُّ ظِٔف صًٔئٚ مـ ادٚل )فتًٚظد بف أهِؽ ذم ٍَٕٚتؽ افدراشٜٔ 

جف صٔٚضغ اإلٕس واجلـ مـ زظّٓؿ - أن )افًّؾ إهٕٜٚ -واخلٚصٜ بؽ، وفتخٍػ ظْٓؿ افًٛء(، وإيٚك ومٚ يروي

 ؾ تقـؾ ظذ اهلل وتًِؿ مٚ يًٍْؽ ذم ديْؽ ودٕٔٚك-فِنٚب اجلٚمًل(، ب

= 
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 :ايمتايمقة زمايمؽتب سمعالم اهلل زمعد آؽمتعاكة هذا دم ويؿؽـك ،(1)ايموومت مضقعات.. اضمذر -

 * ؾـ إدارة افقؿٝ فـ )ديؾ ـٚرٕٔجل(-

 -صٔخٜ أبق أمحد ٕٚدر.د افقؿٝ إدارة* 

 ظـ ظٌٚرة وهل ظقاوٜ، افِىٔػ ظٌد وفٔد ترمجٜ اخلزاء، ـم دجّقظٜ افقؿٝ، إدارة* 

 -ادتخههغ اخلزاء مـ دجّقظٜ بحًثٚ 59

_________________________ 
 ش. واإلكؽار فمعم َمْن يدفمي ايمتوىمل دم سمرك ايمعؿل.احلث فمعم ايمتجارة وايمصـافمة وايمعؿل»وإٔهح بٚٓضالع ظذ: 

 ,فإلمٚم أيب بُر أمحد بـ حمّد اخلالل افٌٌدادي، اظتْك بف )ظٌد افٍتٚح أبق ؽدة( ط- مُتٌٜ ادىٌقظٚت اإلشالمٜٔ 

فإلمٚم افنٌٔٚين ْتَٔؼ )ظٌد اهلل ادْنٚوي( ط- اهلٔئٜ ادكيٜ  شآىمتساب دم ايمرزق اظمستطاب»ٛ، وـتٚب بحِ

 شًِِٜ )افساث(- ,م 2228مؼوع افَراءة فِجّٔع  ,افًٚمٜ فُِتٚب 

 ( احذر مؤًٚت افقؿٝ وهل ـثرة مْٓٚ:1)

 قيٜ بغ إصدؿٚء-افَِٚءات وآجتامظٚت ؽر ادٍٔدة، شقاء ـٕٚٝ ظٚئِٜٔ أو أخ ,1

 افزيٚرات ادٍٚجئٜ مـ افٌىٚفغ افٍٚرؽغ ممـ ٓ صٌؾ هلؿ- ,2

 افسدد ذم اختٚذ افَرار- ,3

 تقـٔؾ ؽر افُػء ذم افَٔٚم بٕٚظامل، وهق مٚ ُيًّك بٚفتٍقيض ؽر افًٍٚل- ,4

 آتهٚٓت اهلٚتٍٜٔ افزائدة ظْد احلد- ,5

 افًِؿ ظْد تَديّٓٚ ظذ افٍٚوؾ مْف-افَراءة ؽر ادٍٔدة، ويدخؾ ؾٔٓٚ ؾوقل  ,6

 بدء افًّؾ بهقرة اردمٚفٜٔ ؿٌؾ افتٍُر ؾٔف- ,7

 آهتامم بٚدًٚئؾ افروتْٜٔٔ ؿِِٜٔ إمهٜٔ- ,8

 تراـؿ إوراق وـثرهتٚ وظدم ترتٌٔٓٚ ظذ ادُتٛ- ,9

ـْ  شٓ»ظدم افَدرة ظذ ؿقل  ,12 هٛ ودبَّ بدون حدود، أو مٚ يُّـ ان ًّٕٔف بٚدجٚمِٜ ذم إهداء وؿتؽ فُؾ َم

 ؾواًل ظـ اإلـثٚر مـ افتًقيػ وافتٖجٔؾ-

 إؽٍٚل واجٛ افقؿٝ، حٔٞ إن فُؾ وؿٝ مٚ يِّٗه مـ افًّؾ، وفُؾ ظّؾ وؿٝ يْٚشٌف- ,11

 آردمٚفٜٔ ذم ووع اخلىٜ فقؿتؽ مـ أشٌٚب تؤٔع افقؿٝ- ,12

اد د. ظٌد اهلل بـ مٌٚرك آل شٔػ مـ مجع وإظد شهمن إدارة ايموومت»- إٔهح بٚٓضالع ظذ رشٚفٜ -وفًالج ـؾ هذا

خىقة خىقة د. شًد  شايمديمقل ايمشامل يمؾـجاح وايمسعادة»ط- دار ضٌٜٔ فِْؼ وافتقزيع، وـتٚب  58: ص47ص

 فِدـتقر افٍٚوؾ. حمّد أبق مقشك، ظذ افٔقتٔقب- شهمن ايمؼراءة»ريٚض ط- دار خٚفد بـ افقفٔد، وحمٚرضة 
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 بنٔئغ ؿؿ 

 جتديد النوة -أ التهوئة -ب

 * إدارة افقؿٝ فِدـتقر. إبراهٔؿ افٍَل-

 -افّْر حمّد شًقد افقؿٝ، إدارة أشٚفٔٛ* 

... إذ ٓ يؿؽن أن سمتػوق دم دراؽمتك إٓ زمعد أن .اضمذر هموىض اظمذاىمرة نمغم اظمؿـفجة -5

 مذاىمرسمك؟ أضموال سمـظم قفسمتعؾم ىم

 : أيت بًّؾ تَقم أنظِٔؽ : ادذاـرة ؿٌؾ ,1

 

  

  

 

   

 

اصمعل كقتك ايمتػوق ٕرزمعة    هتقئة مؽاكقة هتقئة كػسقة

 حماور:

 ( إروٚء اهلل تًٚػ-1)

( تَدم إمٜ اإلشالمٜٔ 2)

مـ خالل ٕجٚح افىٚفٛ 

 ادًِؿ وتٍقؿف-

( ْتَٔؼ أهداؾؽ 3)

افنخهٜٔ وإثٌٚت 

( إروٚء افقافديـ، 4ذاتؽ-)

 وْتَٔؼ حِّٓام بًرا هلام-

اهتؿ بْيٚؾٜ جًّؽ  ,1

ومالبًؽ، مع آشتحامم 

 بهٍٜ دوريٜ-

ٌدٕٜٔ افريٚوٜ افمٚرس  ,2 

ممٚرشٜ صحٔحٜ ومتقازيٜ 

 حتك وفق ذم افٌٔٝ-

أظِط جًّؽ حَف مـ  ,3

افراحٜ وآشتجامم، وتٖـد 

ـْ ٓ ُئد ؾـ افراحٜ ٓ  أن َم

 ُئد ذم ادذاـرة-

دمْٛ ادٓدئٚت  ,4

 اختٔٚر: أيت ؾًؾ يِزمؽ

 فًِِؿ، ـىٚفٛ بؽ ئِؼ مُٚن

 قاداد مـ مٚدةٍ  فُؾِ  دمًؾ وأن

ًٕٚ افدراشٜٔ  هلٚ خمهًهٚ مُٚ

 هبٚ، يتًِؼ مٚ ـؾ بحٔٞ

 مُٚن اختٔٚر ذم اجتٓد ـذفؽ

 افوقوٚء ظـ بًًٔدا هٚدئ

 ادنتتٜ وادْٚطر وادثرات

واجتْٛ ادذاـرة أمٚم  فِذهـ،

افٌُّٔقتر أو افتٍِزيقن، 

ودمْٛ تًِٔؼ صقر ظذ 
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وإؿراص ادْقمٜ وادٌْٜٓ 

 متًٚمٚ-

ؿؿ بُنػ ضٌل دوري  ,5

ظْد افىٌٔٛ، وٓ هتّؾ ذم 

 ظالج أي مرض مٓام ـٚن-

أـثر مـ ذب ادٚء  ,6

وافًقائؾ وافًهٚئر ادٌذيٜ 

افىٚزجٜ، واؿْع بٚفًٔر مـ 

إـؾ، وختٍػ مْف ؿدر 

اشتىٚظتؽ ٕٕف إذا جٚءت 

 افٌىْٜ ذهٌٝ افٍىْٜ، وٓ

مٕٚع مـ اتٌٚع ٕيٚم ؽذائل 

  -شِٔؿ ومتقازن

إضًّٜ افتل  ظذرـز  ,7

تْنط افذاـرة وتًٚظد ظذ 

افسـٔز وتَقي افذـٚء، ــ 

)ؾٔتٚمغ ب(، ادرـٛ إذ فف 

تٖثر ظذ ْتقيؾ ادقاد 

افُربقهٔدراتٜٔ إػ مقاد ٕٚؿِٜ 

فِّقجٚت افًهٜٔ داخؾ 

ادخ، ؾٔزداد افْنٚط افذهْل 

ٍقاـف، )وهق متقؾر ذم اف

وات افىٚزجٜ، اواخلي

وادْتجٚت احلٔقإٜٔ، 

 وإفٌٚن، وافٌَقفٔٚت(-

احلقائط أو ظز وشٚئؾ 

آتهٚل احلديثٜ ممٚ ؿد ينتٝ 

 ؽرف دمْٛ هؽ، وأيًوٚإتٌٚ

 هير ظذ ادذاـرة أو افْقم،

ٕقمؽ، بؾ ذاـر ذم ؽرؾٜ 

درجٜ حرارهتٚ مْٚشٌٜ مـ 

( درجٜ مئقيٜ، 32: 25)

وتُقن ؽرؾٜ جٔدة افتٓقيٜ، 

وأن تُقن اإلوٚءة ؽر 

مٌٚذة ظذ افًغ بؾ ظذ 

افُتٚب، واحرص أن يُقن 

ادُتٛ وافُرد مرحًيٚ، وٓ 

افتل  توع ظِٔف إٓ ـتٛ ادٚدة

شتذاـرهٚ ؾَط أن، واجِس 

جًِٜ صحٔحٜ بحٔٞ يُقن 

طٓرك مًتَٔاًم وابًد افُتٚب 

ظـ ظْٔٔؽ مًٚؾٜ ٓ تَؾ ظـ 

 جزء بَراءة وظِٔؽ شؿ،32

 أن ؿٌؾ تًٚػ اهلل ـتٚب مـ

 اهلل شٗال مع مذاـرتؽ، تٌدأ

 افٍٓؿ، شٌؾ فؽ ئن أن تًٚػ

ًٜ  هذا ذم ؾ٘ن  وصٍٚءً  دمِٔ

 إػ تهؾ وبذفؽ فٌَِؽ،

 --وهدؾؽ ٔتؽبٌ
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وؿد ذـرت مْيّٜ افهحٜ 

افًٚدٜٔ أن تْٚول إؽذيٜ 

افٌْٜٔ بٚحلديد يٗدي إػ 

تٍٚدي حٚٓت وًػ 

افتحهٔؾ افدراد، ويَقي 

افدورة افدمقيٜ، ووصقل 

افدم بَدر ـٍٚف إػ ادخ، مع 

 شايمقود»أمهٜٔ تقاؾر ظْك 

افذي يٗدي إػ اـتامل ظْك 

ّٕق ادخ، وتَدم افْوٟ 

 افذهْل-

ـذفؽ ؾٖـؾ ظًؾ افْحؾ مع 

احلٌٜ افًقداء )حٌٜ افزـٜ( 

وافذي حيقي ظذ مًٚدي 

ـٚحلديد، وادٚؽًْٔقم، 

وافٍقشٍقر، وافُٚفًٔقم، 

 شوافْحٚس
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 : هـاك مخس وموافمد مفؿة ومبل اظمذاىمرة وهي

 آشتًٕٜٚ بٚهلل- ,1

 ٓ يُّـ أن تتَِك بدون أن ْتٛ- ,2

 وهٌؽ اهلل ؿدرات ؾال هتِّٓٚ- ,3

 افًىٚء = إخذ  ,4

 افٍنؾ جمرد حدث ظٚبر يُّـ دمٚوزه- ,5

 !ىمقف؟.. اجلقدة اظمذاىمرة

 افذهْٜٔ ؿدراتؽ وتْٚشٛ تْٚشٌؽ، افتل فِّذاـرة ثٚفٜٔاد افىريَٜ ظذ افتًرف ذم اجتٓد ,1

 مْيؿ- وبذل جمٓقدتقؾٔؼ و% 99 ، وذـٚء% 1 افًٌَريٜ أن واظِؿ وافًَِٜٔ،

 مـ وادخذول اهلل، وؾَف مـ ؾٚدقؾؼ جالفف، جؾ , بربؽ اشتًـ وبًده هذا، ـؾ وؿٌؾ

 -اهلل خذفف

ًٔٚ مـ ادنتتٚت افًًّٜٔ يًْل حدد مُٚن ادذاـرة بؼط أن يُقن خٚ: مْياًم  ــ *  ف

  وافٌكيٜ، وأن يُقن ذا رائحٜ ضٌٜٔ، وأن يُقن جٔد افتٓقيٜ-

 إشٌقع أيٚم بف تقزع جدول ووع ذم ابدأ ثؿ افًٚم هذا ذم مْؽ ادىِقبٜ ادقاد حدد * ثؿ

 -ادقاد إػ بٚإلوٚؾٜ

ًٔٚ وؿًتٚ وافىقيِٜ افهًٌٜ ادٚدة وأظط ادتنٚهبٜ ادقاد بغ بٚفتًٚوي افقؿٝ وزع*   فٍّٓٓٚ إوٚؾ

 -واشتًٔٚهبٚ

وراء ابدأ بٚدقاد افتل ْتٛ ثؿ ادقاد إـثر صًقبٜ بٚفًٌْٜ فؽ، وٓ دمًؾ ادقاد افهًٌٜ * 

 ـذفؽ ٓ دمًؾ ادقاد افْيريٜ وراء بًوٓٚ بؾ اؾهؾ بْٔٓٚ بّقاد ظِّٜٔ- ،بًوٓٚ

 ٓ دمًؾ ادقاد افْيريٜ وراء بًوٓٚ، بؾ اؾهؾ بْٔٓٚ بّقاد ظِّٜٔ-* 

ل أن يُقن ذم وشٚظٜ )وحٚ 2ذًظٚ، وفُٔـ  ادٌٚح افسؾٔف ذم تًتٌِف فِراحٜ وؿًتٚ واجًؾ* 
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 2شٚظٚت، ووؿًتٚ فِىًٚم  5ؿًتٚ ثٚبًتٚ فِّذاـرة وفُٔـ اجًؾ وٍٕس مُٚن ادذاـرة(، و

 شٚظٚت، ووؿًتٚ فِهالة شٚظٜ- 6شٚظٜ، ووؿًتٚ فِدروس 

اهلل، واجًؾ مـ  صٚء إن فؽ ـٌر خر اهذ ؾٍل افهِقات أوؿٚت ظذ مقاد مذاـرتؽ رتٛ* 

 -أوؿٚت افهالة حدوًدا ؾٚصِٜ بغ أوؿٚت ادذاـرة

 إشٌقع، خالل أخذتف مٚ دراجًٜ اجلًّٜ يقم وفُٔـ إشٌقع أيٚم مـ يقًمٚ فؽ * اجًؾ

ّف ًي  -(1)ادقادبغ  وَؿ

بٜ افدظٚء( وؿٝ ادذاـرة: ؿٌؾ افٍجر بًٚظٜ أو أـثر )حٔٞ وؿٝ افتْزل اإلهلل واشتجٚ ,2

 فمؿره من زمؼى ما ويغتـم وهناره يمقؾه أوومات يؼسم أن ايمطايمب فمعم يـبغي»: مجٚظٜ ابـ ؿٚل

 زمؽار،اإل: ويمؾبحث إؽمحار،: يمؾحػظ إوومات وأصمودُ  يمه، ومقؿة ٓ ايمعؿر زمؼقةَ  همننَّ 

 -(2)شايمؾقل: واظمذاىمرة ويمؾؿطايمعة ايمـفار وؽمط: ويمؾؽتازمة

 إحد يقم شٚظٚت، شٝ شٖذاـر: افًٌٝ يقم اًل مث-- يقم ـؾ ادذاـرة شٚظٚت حدد ,3

فِدروس افتل ْتتٚج إػ  ,ظّقًمٚ,إفخ، واجًؾ وؿٝ افٍجر -- شٚظٚت تًع شٖذاـر

مزيد مـ افتٍُر حٔٞ يُقن افذهـ ٕنًٔىٚ، واجًؾ وؿٝ افًك وادٌرب فِدروس 

 -وافُقرشٚت وادحٚرضات، ومٚ بًد افًنٚء فِدروس افتل ْتتٚج إػ تىٌَٔٚت ظِّٜٔ

ٓد ثؿ ،شايمغد إلم ايمقوم فمؿل سممصمْل  ٓ» :دوًمٚ صًٚرك فُٔـ ,4 ًَّ  هذا ؾ٘ن بٚدراجًٜ ذاـرتف مٚ َت

 -افًْٔٚن ظـ ُيًٌدك

دْ  ,5  --بنظٜ وٓ تَىع مذاـرتؽ بحديٞ خٚرجل اؿرأه-- مذاـرتف شتٌدأ افذي اجلزء َحدي

                                                           
 -اددائـ زهرة- ط ،23صـ برـٚت، ظىٚء فِدـتقر. جمتٓد، ضٚفٛ إير يقمٔٚت( 1)

ؿٌٔؾ افٍجر ٕن  ,خٚصٜ,، ؾٚئدة: تٍوؾ ادذاـرة ذم هذه إوؿٚت 72صـ وادتُِؿ، افًٚمع راجع تذـرة( 2)

ًٔٚ ممٚ يًىل فإلًٕٚن ٕنًٚضٚ ؽر ظٚدي، وافذيـ يهِقن افٍجر يًتْنَقٕف  إوـًجغ ذم هذا افقؿٝ يُقن ثالث

 حتك تىِع افنّس-

 -د افٍجر )يُقن َٕٚء فِذهـ حٔٞ خِق افٌىـ(- بً-ـذفؽ
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 َظْْكة ذم بدأوا تيٓرهٚ، خىقًضٚ ْتتٓٚ وع ثؿ ادقوقع، هذا ذم ادّٜٓ افَْٚط وحدد

 أخرى، مرة ادقوقع ومذاـرة ؿراءة ذم وابدأ جًٔدا، افًْٚس هذه واحٍظ ادقوقع،

حف ثؿ ذاـرتؽ مـ واـتٌف ـْ  مُٚن ًٍٕؽ ووع افُتٚب، ظذ َصحي  فًٍْؽ ووع ادّتِح

 ًٜ  -إشئِٜ هذه ِحْؾ  ثؿ ادًروؾٜ، بٖصُٚهلٚ أشئِ

ٚدة ْتتٚج إػ حٍظ، ومٚدة ْتتٚج إػ مذاـرتؽ افٔقمٜٔ ُيٛ أن ْتتقي ظذ: جزء مـ م ,6

 ---ؾٓؿ، ومٚدة ْتتٚج إػ حؾ

اجًؾ ؾسة مذاـرة ادٚدة شٚظٜ أو شٚظٜ وٕهػ ظذ إـثر، واجًؾ ظدد ادقاد افتل  ,7

 شتذاـر ذم افٔقم ٓ تزيد ظـ ثالثٜ مقاد دراشٜٔ- )مٚدة حؾ، مٚدة ؾٓؿ، مٚدة حٍظ(-

 ، ٕهنٚ شتًىٔؽ ؿدًرا مـ افثَٜ-ابدأ بٚدقاد افتل تتىِٛ وؿتًٚ ؿِٔاًل  ,8

 --ظِٔؽ بتَقيٜ افرؽٌٜ ذم ادذاـرة ظـ ضريؼ ,9

 ادْٚؾًٜ مع إصدؿٚء- ,

 أن توع فًٍْؽ جٚئزة، تىٌِٓٚ وْتددهٚ إذا مٚ تؿَّ إٕجٚز ادىِقب مْؽ بْجٚح- ,

-- )ــ أول دؾًتؽ(، )ــ بىاًل(، )افًِامء -وع ورؿٜ ظذ بٚب ؽرؾتؽ، مُتقب ظِٔٓٚ ,

 إٌٕٔٚء(-ورثٜ 

 افدظٚء ب٘حلٚح صديد أن يقؾَؽ اهلل، وأن يٍتح فؽ مٌٚفٔؼ ظَِؽ- ,

 ضِٛ افدظٚء مـ افقافديـ- ,

 تذـر يقم ٕتٔجٜ آمتحٚن- ,

ًٔٚ تُـ ٓ ,12 َٛ  إذا إٔف بًّْك: شٌِ ًُ ًٔٚ، ؾُـ افدراشٜٔ ادقاد مـ رء ظِٔؽ َص  واشٖل إُيٚب

 افهحٔح، حِف وإػ افقء هذا ؾَف ػإ تهؾ حتك أشٚتذتؽ، ثؿ (1)وأؿرإؽ إخقإؽ ظْف

                                                           
 ؾَد إخرى ـٕٚٝ وإن أظٚن، ؾَد صٚحلًٚ ـٚن ؾ٘ن ثٍٚن، ؿريـ ؾٚفرؾٔؼ .صًٚبٚ صٚحلًٚ افزمٔؾ هذا يُقن أن-- بؼط( 1)

 ؾٌٚيٜ ادجتًّٚت، متٖخري مهِٚف  وشٔجًِؽ ذم افىّقح، ظود ذم يٍٝ ؾٓق افًقء ؾٚحذر جِٔس أؾًد،

 -وتٖمٔؾ ػوتًقي إصٌٚل افٌىٚفغ

= 
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 ؾ٘ن ـذفؽ افتحهٔؾ، ظذ جٔدة ؿدراٍت  مـ اهلل مْحَؽ  بام وافُز افتًٚيل مـ وُأحذرك

 --اجلْٚح واخٍض ؾتقاوع مًتًٓسا متقاـاًل  اإلًٕٚن دمًؾ ؿد بٚفٍْس افزائدة افثَٜ

 َصَزَت  ؾ٘ذا مقجقد، دائاًم  ؾٕٚمؾ ،«مستحقل» ـِّٜ واؿتؾ دائاًم، وؿدراتؽ ًٍٕؽ َْتدَّ  ,11

 -اهلل ب٘ذن ادرجقة افْتٚئٟ إػ وصِٝ وثٚبرت

 ٓ واددارشٜ ؾٚحلٍظ افىٚفٛ، شر مقاصِٜ مـ متْع افتل وأؾٚت افًقائؼ مـ احلذر ,12

 ادحيقرة، احلوٚريٜ ادِٓٔٚت ذم أن وتذـر وافهقارف، افنقاؽؾ رةـيثٌٝ بحو

ًٓ  ادنٌقهٜ افٍوٚئٜٔ وادحىٚت  --فألوؿٚت وإهداًرا إوهٚم، ذم وظًٔنٚ ،فألؾُٚر إصٌٚ

 : ومْٓٚ اجلٔد، افتحهٔؾ مًقؿٚت احذر ,13

 ظدم ؿدريت ظذ احلٍظ اجلٔد-* 

 منُِٜ افٍتقر وافًُؾ-* 

 ظدم مًرؾٜ ضرق ادذاـرة افهحٔحٜ-* 

 ذود افذهـ )افنحٚن(-* 

 -طٚهرة افساـؿ فِدروس افًِّٜٔ* 

 -ادذاـرة أثْٚء افسـٔز ظدم* 

 -ئٍد وٓ يٍْع ٓ ؾٔام ٝؿافق ظٜ* إوٚ

 --(-آجتامظٜٔ، وآؿتهٚديٜ، وافًٍْٜٔ ٚدنُالتادختٍِٜ )ـ ادنُالت* 

 --إؿران ومًٚبَٜ إزمٚن، وحٍظ إذهٚن، وصٍٚء فإليامن، صٕٜٔٚ: ذفؽ جمٌٕٜٚ وذم

 أخالؿٔٚتؽ، وُيًٍد شِقـؽ، إػ لءـوُيً ؾُرك، يِقث ظامَّ  وبكك ؾٚحٍظ شًّؽ

 -احلؤض وتيؾ ذم تٌْذ افًِؿ وُيًِؽ

_________________________ 
َّٞ  وافديـ، افدٕٔٚ أمقر ظذ هؿ افًقن ؾًْؿ افهٚحلغ، صحٌٜ وافزم , افدٕٔٚ وذم  ذم افًِؿ ْتهٔؾ ظذ رؾَٚءك وُح

ٍٜ  ذا ْتًد وٓ افديـ،  بٚفرـقن ٓ افقهٚب مـ ؾٚفًقن دوًمٚ، افتقؾٔؼ ادًْؿ وشؾ وافٍٓؿ، بٚحلٍظ ًّٕتف ظذ ًّٕ

 -إشٌٚب إػ
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 من أؽمباب ايمػشل ايمدراد: -

 ---ظدم تًِٔؿ افىالب مْذ افٌدايٜ افىرق افًِّٜٔ افهحٔحٜ فِّذاـرة وافٍٓؿ وآبتُٚر

 وإفٔؽ بًض افىرق ادٌتُرة فِّذاـرة:

  يمؾؿذاىمرة ؿمريؼتان:

 )ضريَٜ إفقان وادًح افنٚمؾ(- رئًٜٔضريَٜ  ,1

 تُِّٔٔتٚن )افُقمقديْق+ جن احلامر( ضريَتٚن ابتُٚريتٚن ,2

بًض، وفُْٓٚ مُِّٜ فًٌوٓٚ افًٌض هبدف ظـ وهذه افىرق فًٔٝ بديِٜ فًٌوٓٚ 

 افًٔىرة افُٚمِٜ ظذ ادًِقمٚت بّجٓقد أؿؾ ووؿٝ أين-

: ظـ ضريؼ ؿراءة ادحٚرضة بٚفُٚمؾ ـَراءة اجلرٕٚل بدون ترـٔز أو 1ادًح افنٚمؾ  ,1

دؿٚئؼ-  12صٍحٜ تَرأ ذم  32يًْل مثاًل ادحٚرضة ادُقٕٜ مـ  ,حمٚوفٜ فِحٍظ 

وافٌرض مـ هذا اجلزء مـ افىريَٜ إحداث أفٍٜ بغ افَٚرئ وإوراق وهذا ذم ؽٚيٜ 

 إمهٜٔ مـ افْٚحٜٔ افًٍْٜٔ-

وافٍرظٜٔ وْتٝ افٍرظٜٔ  ٜرئًٔمرحِٜ افتِقيـ: ظـ ضريؼ تِقيـ افًْٚويـ اف ,2

فٍَرات- وهذه ادرحِٜ تًرف افىٚفٛ بٚإلضٚر افًٚم ذم بًض ا ّٜٓوافُِامت اد

مـ افًٔىرة ظذ ادحٚرضة وذم ٍٕس افقؿٝ توٚظػ إفٍٜ  ًئٚصٔ ومتْحففِّحٚرضة 

 دؿٚئؼ أيًوٚ- 12بْٔف وبغ إوراق- وهذه ادرحِٜ تًتٌرق حقايل 

ٔر  آشتًٔٚبمرحِٜ  ,3 وفُـ  ٚافنيع: ذم هذه ادرحِٜ يَرأ افىٚفٛ ادحٚرضة بٌطء ًٌٕ

 ًٌٚ  4,7فٔس مًْك هذا أن يَرأ افهٍحٜ ذم شٚظٜ أو حتك ٕهػ شٚظٜ وفُـ تَري

ًٌٚ فِهٍحٜ )بًًٔدا ظـ افنحٚن أو ختٔؾ مٚ وراء افًىقر وفق وصؾ إمر  دؿٚئؼ تَري

ٍؽ ؽّقض إجزاء شتف بٚفتَدم ذم ادْٟٓ حٔٞ إٕإػ تٖجٔؾ ؾٓؿ بًض افَْٚط 

 افَديّٜ ادجِّٜ(-

 متًٚمٚ- 1: مثؾ اخلىقة رؿؿ 2ادًح افنٚمؾ  ,4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

555 

 

ًً  ٚتًّؾ مًحً  ، ثؿأيٚم 4,5بًد ذفؽ تسك ادحٚرضة متًٚمٚ وبًد  ,5 مرة أخرى ذم  ٚهي

 دؿٚئؼ وتُرره ـؾ ظدة أيٚم- 12

 مالضمظات: 

احلػظ ايمتام أو »ادًتخدمٜ ذم افثٕٚقيٜ افًٚمٜ وهل ضريَٜ  ايمطريؼة ايمؽالؽمقؽقة مدمْق

مـ افهٍحٜ إٓ بًد افَوٚء  إٓتَٚلذم شٚظٜ وظدم ومذاـرة افهٍحٜ  شاظموت ايمزؤام

وفُـ يَقل ظِامء  ؿمريؼة ايمتؾوين واظمسح ايمشاملييْقن ظدم جدوى  ,ظِٔٓٚ حًٍيٚ 

أيٚم تَريًٌٚ حًٛ مْحْك  12ن ادًِقمٚت افتل حيهِٓٚ اإلًٕٚن يًْٚهٚ خالل : إافٍْس

 دحٚرضة-افًْٔٚن وهذا ضًٌٔل ظْد ـؾ افٌؼ مٓام ـٚن مًتقى حٍيؽ هلذه ا

 آحتٍٚظوفُـ ضريَٜ افتِقيـ وادًح افنٚمؾ تقؾر بَِٔؾ مـ ادجٓقد وافقؿٝ 

ابٚدًِقمٜ فقؿٝ ضقيؾ  ودمديدهٚ مـ خالل ادًح افنٚمؾ وؿد أثٌتٝ اإلحهٚئٔٚت  جدر

أن افىالب وافىٚفٌٚت افذيـ يًتًِّقن هذه افىريَٜ ٓ يَِقن ظـ تَدير ممتٚز خهقًصٚ 

افتل ُيىِٛ مـ افىٚفٛ ؿراءهتٚ ًِقمٚت ادقجقدة ذم ادحٚرضات ومع افُؿ اهلٚئؾ مـ اد

 -آمتحٚنفِٜٔ واشتًٔٚهبٚ 

ٔر   ،وتُرر، ٚوحتك تٌر ضريَتؽ افتَِٔديٜ إػ هذه افىريَٜ ٓبد أن تتٌر تدرُي

 وتهز وٓ تٖٔس حتك تتًقد ظِٔٓٚ وتهر أشِقب مذاـرة فديؽ-

 ؿمريؼة ايمؽوموديـو:

فًِٔىرة ظذ افرشقمٚت )مثؾ دورات  آبتُٚرئِٜٜٔ ختهص هذه افىريَٜ افتُّ

احلٔٚة ذم ظِؿ افىٍِٔٔٚت، وظِؿ احلٔقان ورشقمٚت افٌْٚت وافًَٚؿر ورشقمٚت 

وصقر إجٓزة )مثؾ أجٓزة  (UV, IRالـ افتحِٔؾ أيل وافًَٚؿر افتىٌَٔل مثؾ 

َٔل( وافهٔغ افهٔدٕٓٔٚت وافهٔدفٜ افهْٚظٜٔ وافُرومٚتق جراذم ذم افًَٚؿر افتىٌ

اجلزيئٜٔ فِّرـٌٚت افُّٔٔٚئٜٔ )مثؾ افُّٔٔٚء افًوقيٜ واحلٔقيٜ وافٍٔتق وافُّٔٔٚء 

 فخ(--- إ-افهٔدفٜٔ
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تتِخص هذه افىريَٜ ذم إظداد جمّقظٜ مـ إوراق افٌٔوٚء ثؿ ترشؿ حمتقيٚت ـؾ 

 فُؾ مرـٛ وذم جمٓقًداوع تحمٚرضة مـ افهٔغ اجلزيئٜٔ فِّرـٌٚت )مثاًل( ذم افقرق و

ذم  ٕيرة ظٚبرة  إير، وؿٌؾ آشتَِٚء فِْقم وع هذا افقرق ظذ افُقمقديْقتآخر ورؿٜ 

 ٚ بٍّتٚح اإلجٚبٜ ذم افقرؿٜ إخرةًْ ختّٔ اـتٛافتًرف ظذ افهقر ثؿ  وحٚول ،إوراق

ٔرٚ أو يقًمٚ بًد يقم، وبًد ظدة مرات شتجد ًٍٕؽ  ؿد حٍيٝ تِؽ ثؿ ـرر ذفؽ يقم

 ي-افرشقمٚت بنُؾ ؽر ظٚد

 وآشتًٔٚبتًتّد هذه افىريَٜ ظذ وؿٝ مٚ ؿٌؾ افْقم حٔٞ تُقن افذاـرة  مؾحوـمة:

 أظذ مٚ يُّـ وفق مل يتؿ بذل جمٓقد ـٌر ذم افسـٔز ـام يَقل ظِامء افٍْس-

 ؿمريؼة صمرس احلامر:

 تًٚفٟ هذه افىريَٜ وًػ حٍظ افًْٚس افُثرة ظْدمٚ يىِٛ اشتيٓٚرهٚ-

 ,َٕىٜ  25افتل تٗثر ظذ طٚهرة مًْٜٔ؟ وتُقن اإلجٚبٜ  يًْل مثاًل مٚ هل افًقامؾ

ـٔػ تذـرهٚ دون أن تٌٍؾ َٕىٜ واحدة )مثؾ مٚدة افهٔدٕٓٔٚت وافهحٜ افًٚمٜ 

وافهٔدفٜ افهْٚظٜٔ وادُٔرو بٔقفقجل وادًِقمٚت افدوائٜٔ وافًالج افدوائل وافٍٚرمٚ 

 ـقفقجل وافًّقم(-

 )أي افُِامت ادّٔزة( ذم ـؾ ظْك، حٜٔمٍتٚتتِخص هذه افىريَٜ ذم ْتديد ـِامت 

تُقيـ جن احلامر ثؿ تَقم ب ادٍتٚحٜٔاحلرف إول مـ ـؾ ـِّٜ مـ هذه افُِامت  تٖخذثؿ 

 ٜٔ)ـِّٜ ممٔزة ذات مًْك ؾُٚهل أو مرتٌىٜ بقء ممٔز( حٔٞ ينر ـؾ حرف فُِّٜ مٍتٚح

 -بٖـِّفتقصؾ إػ افًْك  ٜٔوـؾ ـِّٜ مٍتٚح

 حل مشكالتك

 ػظ؟حت * ىمقف

 ذاـريت؟ أؿقى وـٔػ أحٍظ؟ ـٔػ: مـ افىالب ـثرٌ  يتًٚءل

 :  افقهٚب ادِؽ بحقل اجلقاب وإفٔؽ
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ـل ْتَؼ أظذ افدرجٚت وأؾوؾ افْتٚئٟ ٓبد أن ْتٍظ ثؿ ْتٍظ، ثؿ ْتٍظ، ٕن ضٚفًٌٚ 

 متقشط افذـٚء مع اجتٓٚده ذم احلٍظ أؾوؾ مـ ضٚفٛ ظٚيل افذـٚء مع ظدم احلٍظ-

 ًٓ  بًد أو ،(مٌٚذة افٍجر ؿٌؾ) افًحر وؿٝ: وهق فِحٍظ ادْٚشٛ ٝافقؿ ختر: أو

: وومال ايمغداة، شمم ايمـفار وؽمط شمم إؽمحار، احلػظ أوومات أصمود»: اخلىٔٛ ؿٚل افٍجر، صالة

 أمٚــ أجقد إن ثؿ ،شايمشبع وومت من أهمضل اجلوع ووومت ايمـفار، وومت من اكػع ايمؾقل ضمػظ

 افٌْٚت حية ذم احلٍظ بّحّقد وفٔس ،ادِٓٔٚت ظـ بًٔد مقوع وـؾ افٌرف، احلٍظ

ًٌٚ افَِٛ خِق مـ متْع ٕهنٚ إصقات: ووجٟٔ افىرق، وؿقارع وإهنٚر واخلية  ،(1)ؽٚف

 ٕضمسب إين»:  مًًقد ابـ ؿٚل اهلل، إٓ مداهٚ يًِؿ ٓ طِامت ؾ٘هنٚ ادًٚيص واحذر

 -(2)شيعؿؾه زمايمذكب يعؾؿه ايمعؾم يـسى ايمرصمل

ًٓ  ؾٚؾٓؿ-- تٍّٓف أن ؿٌؾ صًٔئٚ ْتٍظ أن ْتٚوْل  ٓ: شماكًقا  -احٍظ ثؿ أو

 يٗدي هذا ؾ٘ن تقؿػ، دون واحد وؿٝ ذم واحد مقوقع مـ أـثر ظْٚس ْتٍظْ  ٓ: شمايمًثا

ًٓ مـ احلٍظ ادتقاصؾ بدون  تداخؾ إػ ادقوقظٚت، واظِؿ أن احلٍظ ادقزع هق إؾوؾ، بد

 -ؾسة راحٜ

 -وافٍٓؿ احلٍظ شٌؾ فؽ اهلُل ئَن  أن بٚفدظٚء ظِٔؽ: رازمًعا

 بهقٍت  تَرأهٚ افتل افقرؿٜ إػ تْيرَ  ـٖن احلٍظ، ظِّٜٔ ذم احلقاس ـؾ اشتخدم: طمامًسا

 -مرة، مع مراجًتف بٚشتّرار مـ أـثر ْتٍيف مٚ تُتٛ وأن مًّقٍع، ظٚلٍ 

ادًِقمٚت )ظـ ضريؼ افتِخٔص افٔدوي،  ؾؼح-- حٍيٓٚ بًد ادًِقمٜ اذح: ؽمادؽًما

ـْ  جًٔدا، اشتقظٌتٓٚ ؿد إٔؽ ظذ يدل ؾ افتدريٌٚت افُثرة(وافرشؿ افٌٔٚين( وح ًِ  اهلل بًد واشت

 -أخرى مرة وراجًف أـتٌف أو حٍيتف، مٚ فُتًّع فؽ، بزمٔؾ ,

                                                           
 -72صـ ؿ ذم أدب افًٚمل وادتًِؿ،وادتُِ افًٚمع تذـرة( 1)

 -(2.258) شاجلامع» ذم وافٌٌدادي ،(1487) اددخؾ ذم افٌَٔٓل أخرجف( 2)
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 أؿرإف، ظذ افىٚفٛ هبٚ يتَدم افتل ادزايٚ جِٔؾ مـ ووٌىف احلٍظ ؿقة أن اظِؿ: ؽمازمًعا

 افًِؿ، بحٍظ ـٌٍٔؾ  افُتٚب وفُـ قر،ادًى افُتٚب مُٕٜٚ ُْتجد وٓ افهدور، حمِف وافًِؿ

 -وارْتؾ َحؾَّ  أيْام افًِؿ ضٚفٛ مع ادحٍقظ ؾُٔقن بٚشتحوٚره، ـٌٍٔؾ  افهدر وحٍظ

 :وهلذا ؿٚل افنٚظر ؿدياًم 

ىرُ  حقى مٚ بًِؿٍ  وفٔس َّ
َِ  اف

 

 افهُدر حقاه مٚ إٓ افًِؿ مٚ ***

 رُ ــــخـرٌف وؾـف صـٔــذاك ؾــؾ 

 

 (1)درُ ــــٜ وؿــِـٔــِــٜ جــْـــوزي ***

 ظـ ادجرد احلٍظ أن ـام افًِؿ، مٔدان ذم ذف يًدفف ٓ ذف احلٍظ أن: افَقل ومجِٜ 

 --افتٖمؾ وحًـ واإلدراك افٍٓؿ ؿقة يقازي ٓ افٍٓؿ

 بَدر تّْٔتٓٚ آدم ابـ وبَّدور افٌؼيٜ ادُِٚت مـ وافذاـرة احلٍظ ؾَقة-- ذفؽ ومع

 -بٚفتٖدب وإدب بٚفتحِؿ، واحلِؿ بٚفتًِؿ، ؾٚفًِؿ ظٚداتف، شٚئر وهُذا ادًتىٚع،

ًٌٚ أراه مٚ بًض , اهلل رظٚك , فؽ أذـر وإٔٚ  -حٚؾيتؽ فتَقيٜ مْٚش

 ذم افٌدء ؿٌؾ اإلخالص وْتَٔؼ افْٜٔ دمديد دوام مع وتُراره، تًٚػ اهلل ذـر مداومٜ* 

 -احلٍظ

 مـ افدظٚء ٛوضِ ،(2)احلٍظ ظذ اإلظٕٜٚ اهلل وشٗال وافذٕقب، ادًٚيص ظـ افًٌد* 

 -افقافديـ ذم ذفؽ

 -ادحٍقظ تثٌٔٝ أشٌٚب مـ-- بٚفًِؿ افًّؾ* 

 * ُٛ  ضريؼ ظـ شايمذهـقة ايمرياضة»بـ افٔقم ُيًرف مٚ وهق افذاـرة وتْنٔط افًَؾ، تدري

 -ادًتحدثٜ بٕٚجٓزة افتًجٔؾ أو افُتٚبٜ ظذ آظتامد وترك احلٍظ، ظذ افٍْس تًقيد

- وهق أن ُٕتٛ مٚ تريد حٍيف ذم ورؿٜ أو بىٚؿٜ -ىط* اشتخدم ضريَٜ افٌىٚؿٜ ذم اخل

                                                           
 (-2.374) افٌٌدادي فِخىٔٛ شوايمسامع ايمراوي ٕطمالق اجلامع» راجع( 1)

 -اإلشالمٜٔ افتقظٜٔ مُتٌٜ- ط 122صـ فمجرى شايمعؾامء أطمالق» راجع( 2)
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 --صٌرة، فالضالع ظِٔٓٚ وؿراءهتٚ أـثر مـ مرة

 مثِف ًٕهٚ تٖخذ ثؿ ؿهرة، زمْٜٔ ؾسة ذم افَهر افْص حٍظ ظذ افذاـرة تدريٛ* 

 -مٔنة مُِٜ فؽ بٚفًٌْٜ احلٍظ يهر حتك وهُذا، شٚبَف، مـ أؿك وؿٝ ذم وْتٍيف

 -حٍيف شٌؼ بام ابتداًءا ادحٍقظ ربط مع مرة، مـ أـثر وفق ظادحٍق ـتٚبٜ*  

 من ؿمرق احلػظ:

 ـِف مرة ثؿ أخرى وهُذا حتك ْتٍيف- ,وهل أن تَرأ افْص مثاًل  يمطريؼة ايمؽؾقة:* ا

: أن تًَؿ افْص إػ أبٔٚت أو مَٚضع وتُررهٚ حتك ْتٍظ ـاًل وهي اجلزئقةيمطريؼة ا* 

 ظذ حده-

: أن تُرر افٌٔٝ إول حتك ْتٍيف، ثؿ إول وافثٚين قة هيايمطريؼة ايمؽؾقة اجلزئ* 

 وافثٚفٞ-

 وإٔٝ ْتٍظ حٚول إُيٚد ٕقع مـ افقزن واإليَٚع ؾذفؽ يًٓؾ ظِٔؽ ظِّٜٔ احلٍظ-

ٓ ْتٍظ ادقاد ادتنٚهبٜ خِػ بًوٓٚ، حتك ٓ حيدث تداخؾ بغ ادًِقمٚت، )ؾال ْتٍظ 

 جِٔزيٜ(-فٌٜ أدٕٜٚٔ مثاًل بًد حٍظ فٌٜ ؾرًٕٜٔ أو إٕ

وٓ ْتٍظ وإٔٝ تًّع إػ صقت راديق أو تٍِزيقن، أو وإٔٝ منٌقل بٚفٍٔس وافقاتس 

 وؽر ذفؽ مـ أدوات آتهٚل احلديثٜ-

 سمعؾم همن ايمتسؿقع:  -1

افتًّٔع هق اشتدظٚء ادًِقمٚت ادخزوٕٜ ذم افًَؾ، وهق بّثٚبٜ حٍظ وتٖمغ 

 فًِِّقمٚت ادخزوٕٜ ود افًْٔٚن-

أن افىٚفٛ افذي يذاـر بدون تًّٔع يًْك بًد يقم واحد افُّٜٔ افتل  ا:شمبت فمؾؿق  * 

 يقًمٚ- 36يًْٚهٚ افىٚفٛ افذي يَقم بٚفتًّٔع بًد 

 أؾوؾ ضرق افتًّٔع )افنٍقي، ثؿ افتحريري، ثؿ افًّع(

وافَقإغ وافَقاظد وافرشقم افتقؤحٜٔ  ٜرئًُٔتٛ افَْٚط افتُ  فمـد ايمتسؿقع:* 
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ـتٌتف بٚفرجقع إػ افُتٚب، وٓ هتتؿ ـثًرا بٚخلط، بؾ اـتٛ بنظٜ وبٕٔٚٚهتٚ، ثؿ تتٖـد ممٚ 

 وبخط ـٌر-

افًِؿ يٗـد ظذ إٔف ٓ تقجد ذاـرة ؤًٍٜ أو ؿٚبِٜ فًِْٔٚن افنيع، بؾ إن هْٚك ذاـرة * 

مدربٜ ظذ اشسجٚع هذا ادخزون اهلٚئؾ مـ ادًِقمٚت، وذاـرة ؽر مدربٜ ظذ 

 آشسجٚع افنيع-

تًّع فًٍْؽ ؾٔجٛ ظِٔؽ أن ترجع إػ افُتٚب ذم إجزاء افتل مل تتٖـد  إذا ـْٝ* 

 مْٓٚ-

إذا ـٕٚٝ ادٚدة مٍُُٜ وؽر واوحٜ أو هبٚ ٕيريٚت ومًٚدٓت ومهىِحٚت وأشامء، * 

% مـ وؿٝ ادذاـرة، أمٚ إذا ـٕٚٝ مقاد أدبٜٔ ـٚفتٚريخ 52ؾٚفتًّٔع حيتٚج إػ أـثر مـ 

 % مـ وؿٝ ادذاـرة-52تًّٔع إػ وؿٝ أؿؾ مـ وافًٍٍِٜ وآؿتهٚد ؾٔحتٚج اف

ٍٜ  افًِؿ مذاـرة ٕن آشتذـٚر: مـ اإلـثٚر*   افًِؿ ضٚفٛ ثٌٚت مـ تزيد دائّٜ بهٍ

 -(1)ورشقخٜ

 : سمؽون أن إما واظمذاىمرة

وهل أؾوؾ مـ ,افًِّٜٔ  وادْٚؿنٚت افتًّٔع ـثرة افٌحٞ، ضريؼ ظـ :ايمغغم مع* 

 -,افتًّٔع فًٍْؽ

فِحٍظ )ـّحٚوفٜ ذح  خمتٍِٜ بٖشٚفٔٛ إخذ ٓٚر،يوآشت احلٍظ ثرةـ :ايمـػس مع* 

 افدرس، وظّؾ صقرة-

  .اظمراصمعة ايمدورية يمؾدروس ويمؽن زمشؽل متدرج ومـظم* 

                                                           
: 12صـ مـ افًتٌٔل ضٚمل بـ ظذ بـ بدر.فِنٔخ ش..ايمـسقان وفمالج احلػظ، يمؼوة وصقة فمممون» ـتٚب: راجع( 1)

 , اجلقزي ابـ فإلمٚم شايمعؾم ضمػظ فمعم احلث» ـتٚب ظذ بٚإلضالع وإٔهح ادًٚرج، دار- ط بٚختهٚر 46صـ

 -تًٚػ اهلل رمحف
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 من هموائد مراصمعة ايمدروس واظمحػوـمات زمايمتدريج:

 * متُـ افىٚفٛ مـ اشتًٔٚب دروشف وأداء واجٌٚتف-

 -* شٓقفٜ ؾٓؿ افدروس فسابىٓٚ ادتًًِؾ

 * متُـ افىٚفٛ مـ ـنػ افٌِس ادتقؿع وآشتًٍٚر ظْف ذم افٍهؾ أو ؽره-

 * ؿدرة افىٚفٛ ظذ تقشٔع مدارـف افثَٚؾٜٔ-

 * افًالمٜ افًٍْٜٔ فِىٚفٛ وارتٍٚع مًْقيٚتف ظْد آمتحٚن-

* صالبٜ افتُقيـ افًِّل فِىٚفٛ وؿدرتف ظذ آرتَٚء بًّتقاه إػ أظذ ادراتٛ 

 -وادْٚصٛ أيًوٚ

 * امتالك افىٚفٛ دًٚحٜ واشًٜ مـ افقؿٝ متُْف مـ افراحٜ وإظامل إخرى-

* ابتٓٚج إهة بٖشِقب افىٚفٛ ؿٌؾ ٕجٚحف وإظذاره ذم حٚفٜ رشقبف فًٌٛ خٚرج ظـ 

 إرادتف-

 * وبٌر مراجًٜ ادحٍقطٚت شٔهٔٛ افىٚفٛ هنٚصٜ افتُقيـ افًِّل-

ٓبد مـ إظىٚء اجلٓد إـز فِّقاد  --ظْد افًزم ظذ مراجًٜ ادحٍقطٚت مؾحوـمة:

 ذم افتخهص افذي إٔٝ بهدد دراشتٓٚ، مع ظدم إمهٚل ادقاد إخرى- رئًٜٔاف

 مـ واإلـثٚر ،(وافٌـ ـٚفنٚي) ادٌْٓٚت ذب مـ اإلـثٚر ظـ فدرس، وافًٌدامْٚؿنٜ * 

 -صقرهٚ، واحلذر ـؾ احلذر مـ ادًُرات وادخدرات بنتك افًهٚئر ذب

  . كصح إؿمباء زمـ:.اىمرةيمتؼوية ايمذ

 اإلـثٚر مـ إضًّٜ افتل تٌذي ادخ وتّْل افذـٚء وافًَؾ-* 

مثؾ: شُر )اجلِقـقز(، )افٍرـتقز(، )افالـتقز( ٕن ادخ ٓ يتٌذى ٓ بٚفٍٔتٚمْٔٚت وٓ 

بٚفْنقيٚت، وإٕام بٚفًُريٚت حٔٞ متتص وتًر مع افدم ؾتهؾ إػ ادخ، ويٌدأ ادخ 

 بٚفْنٚط-
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)وإٕام يتؿ تْٚول ضًٚم اإلؾىٚر مـ  ْهح بًدم اإلؾىٚر مٌٚذة بًد افٍجرـذفؽ ي* 

افًًؾ إشقد، وشٌع مترات مـ متر ادديْٜ، ومًَِٜ مربك، وبًض إٔقاع اجلٌـ 

 اخلٍٍٜٔ(-

افًُريٜ افىٚزجٜ افًٌٔدة ظـ ادقاد  بٚإلـثٚر مـ ذب افًهٚئر، وادؼوبٚتيْهح * 

 فٍراوفٜ(-احلٚؾيٜ )ـٚدٕٚجق، وافىامضؿ، وا

ٔر  ٔر مع ذب افًْْٚع ادٌع ظذ افريؼ يقم  ٚ-ٚ، وتْٚول افًًؾ إبٔض ظذ افريؼ يقم

 مع احلذر مـ إـالت افتل توًػ احلٍظ وافٍٓؿ:

 مثؾ: افٍقل، افىًّٜٔ، ادًٌُٚت، إضًّٜ افدشّٜ-

 وافًٌٛ: أن هبٚ بروتْٔٚت ـثرة صًٌٜ اهلوؿ-

ٚ ترؾع ًٌٕٜ افُقفًسول وافدهقن وترشٌٓٚ ذم واحلذر مـ: ادؼوبٚت افٌٚزيٜ ٕهن

 افؼايغ بام ؾٔٓٚ ذايغ ادخ، ؾتَِؾ وصقل افدم إفٔف-

 سمػفم؟ ىمقف -2

 إشٚس، هق افٍٓؿ إٕام-- فِتذـر افقحٔدة افقشِٜٔ فٔس احلٍظَ  أنَّ : ,اهلل رمحؽ , اظِؿ

 :أيت ؾًؾ ظذ ؾٚحرص هلذا

 -وؾرظٜٔ وظْٚس رئًٜٔؿ ؿًّف إػ ظْٚويـ مرات بنظٜ، ث ظدة ـٚماًل  ادقوقع اؿرأ ,1

 ظـ: إشئِٜ هذه ًٍٕؽ واشٖل تٍهٔع، بنُؾ تٍّٓف أن اؿرأ ادقوقع بسـٔز وحٚول ,2

 ادقوقع، ؾٓؿ مـ هبٚ خرجٝ افتل افْتٚئٟ إػ إير ثؿ ادقوقع؟، هذا يتُِؿ رء أي

 -ؿرأت دٚ افًٚم ؾّٓؽ خالل مـ حهِتف مٚ إػ وإير

ٚ وحٚول ؾّٓف، ٓ تسك صٔئً  ,3 ًٍ ٚ يًًرا بال ؾٓؿ، ؾ٘ذا صًٛ ظِٔؽ رء ؾوع ْتتف خًىٚ خٍٔ

 ؾ٘ن تًن ظِٔؽ ؾّٓف ؾٚشٖل ؽرك، وٓ تًتح وٓ تتُز-

ًٌٚ جًٔدا يّٓد فؽ افىريؼ حلٍيٓٚ- ,4  رتٛ ادًِقمٚت ذم ذهْؽ ترتٔ

َ  إذا ,5 َ  وإذا افًّْٜ، هذه ظذ اهلل ؾٚمحد تَرأ مٚ ؾٓؿ فؽ اهلُل َينَّ ًَنَّ  اهلل ؾٚشٖل افٍٓؿ ظِٔؽ َت
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 -وافٍَف افٍٓؿ شٌؾ فؽ ئن وأن ظَِؽ، مٌٚفٔؼ يٍتح أن

 ،ّٜٓاد ادحٚرضات بحوقر آفتزام أنتذـر  – ايمشاب أطمي - كصقحة أطمغمة افمؾم -6

 فتحهٔؾ وإظٕٚتف ,اهلل تقؾٔؼ بًد , شٌِٔؽ هق افًِّٜٔ اجلًِٚت حوقر ظذ واحلرص

ٚمْت تُقن أن ذيىٜ وؾّٓف افًِؿ ًٓ  أن , افُريؿ أخل ,وتذـر  افذهـ، حٚرض ُيَٚل، دٚ ٌ

 -بىٚظتف إٓ ُيْٚل ٓ اهلل ظْد ومٚ اهلل مـ رزق وؾّٓف افًِؿ ْتهٔؾ

 ايمرسضمان مشؽؾة -3

 ـثر افذهـ صٚردَ  ًٍٕؽ دمد ؾَد: شزمايمرسضمان» ُيًّك مٚ أو افذهـ ذود منُِٜ ,1

 تٌدأ ظْدمٚ ْٚء ذح اددرس، أوافنحٚن تًٔش ذم أحالم افَٔيٜ أثْٚء ادذاـرة أو أث

 -- افُتٚب تهٍح

وؿد يرجع )افنحٚن( إػ: ـثرة افًٓر، وظدم افْقم افُٚذم، أو أن ذهْؽ منٌقل بٖصٔٚء 

 أخرى ؽر ادذاـرة ــ )ادنُالت افًٚضٍٜٔ( مثاًل- 

 وايمعالج: 

ـْ ( أ ًِ ـْ  إٔف واظِؿ وظال، جؾَّ  بربؽ اشت ٚن، ؾٓق اهلل أظٕٚف َم ًُ ـْ  اد  -ادخذول ؾٓق خذفف وَم

 -ادرتٍع أثْٚء ادذاـرة افهقت اشتخدم( ب

 وحؾ افذرائع، شد ذم آجتٓٚد مع ؾٔف، ُتٍُرُ  مٚ تتْٚشك أن أو تْز أن حٚول( جـ

 -افذهـ ذود إػ بدورهٚ تٗدي وافتل افًٍْٜٔ أو اددرشٜٔ أو ادْزفٜٔ ادنُالت

 ؾًٚجلٓٚ-إذا ـْٝ تًٚين مـ أمراض ؾَر افدم وَٕص احلديد  ,د

ًٌٚ ,هـ ًٕٚ مْٚش  أثْٚء حمٚرضة إشتٚذ اجلٚمًل، وظقد ًٍٕؽ ظذ ادْٚؿنٜ فف- فؽ اخس مُٚ

 واظمؾل ايمؽسل  مشؽؾة -4

افًِّل،  افتحهٔؾ ظـ وترؽٛ افَراءة مـ ومتؾ ادذاـرة، ذم افرؽٌٜ تٍَد ًٍٕؽ دمد ؿد

 !؟افًالج ؾام- -وفٔس ظْدك مهٜ أو ٕنٚط أو حٔقيٜ متُْؽ مـ آشتذـٚر
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 -افٍْس مـ ُيدأ هذا ؾ٘ن ٔخر وؿٝ مـ ادذاـرة مُٚن ؽري ( أ

 اهلل إذ ؿٌِؽ، حتك يىّئـ احلُٔؿ افذـر مـ آيٚت مْف واؿرأ تًٚػ اهلل ـتٚب اؾتح( ب

، أو اشتّع إػ ـِامت رؿَٜٔ [28: افرظد] ﴾ ىت يت جث مث ىث يث ﴿: يَقل تًٚػ

 -ٕحد افدظٚة افهٚدؿغ

 تنُق مٚ أن افًِؿ اخلٚفص، مع وافدظٚء وافذـر، ٔٚضغ،افن مهزات مـ بٚهلل اشتًذ( جـ

وادِؾ،  اهلؿ مـ دمد مٚ ظْؽ أذهٛ بٚهلل اشتًْٝ ؾ٘ذا وـٔده، افنٔىٚن ؾًؾ هق مـ مْف

 -..ش.ايمؾفم إين أفموذ زمك من ايمعجز وايمؽسل»واشتٌؾ أوؿٚت إجٚبٜ افدظٚء وؿؾ: 

 - افهًقبٚت اجتٔٚزو ادذاـرة ظذ فؽ إشٚد احلٚؾز ؾٓق أمٚمؽ هدؾؽ َوعْ ( د

ـْ ( هـ  -ادنُِٜ هذه ظالج ظذ كقفًٔٚوٕ ادخِهغ افهٚحلغ بٚدًِّغ اشتً

اجتٓد ذم ختهٔص وؿٝ فِسؾٔف ذم هنٚيٜ ادذاـرة بًد ـؾ مٚدة، ووؿٝ فِسؾٔف  ,و

 إشٌقظل وتًِؿ ؾـ آشسخٚء-

 ايمـسقان مشؽؾة -5

 وفُْٓٚ بًٌٚده، تًٚػ اهلل رمحٜ مـ وهل-- إًٕٚن ـؾ ظْد ؾىريٜ ؽريزة افًْٔٚن أن صؽ ٓ

ؾتدؾع افىٚفٛ إػ افنًقر بٚإلحٌٚط وافٍنؾ  افىالب بًض ظْد ادًَقل حد ظـ تزيد ؿد

 واحلٔٚتٜٔ، آجتامظٜٔ، ادنُالتو افًوع، أو افذهْل اإلجٓٚد: مْٓٚ أشٌٚب فًدة وذفؽ

 افتنٚبف ومْٓٚ: اجًٜ،مر دون ـٌرةٍ  ددةٍ  وادقوقظٚت افدروس بًض إمهٚل وأيًوٚ وافًِّٜٔ،

 ؤٚع اجلٔد وآـتٍٚء بٚحلٍظ ؾَط دون افٍٓؿ مع افٍٓؿ ظدم أو ادقوقظٚت، بغ وافتداخؾ

ِٛ  افسـٔزِ  ًٕٚ يُقن افًْٔٚن بًٌٛ اجلٓؾ بٚفىرق  وظدم وافتنع افًجِٜ بًٌ افتدبر، وأحٔٚ

 -افًِّٜٔ افهحٔحٜ فالٕتٍٚع بٚفُتٛ وادراجع افًِّٜٔ، وادذـرات افدراشٜٔ

 ظـ وافًٌد واخلىٚيٚ، افذٕقب واؿساف ادًٚيص، ارتُٚب: فًِْٔٚن رئٔساف وافًٌٛ* 
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 -(1)وتًٚػ شٌحٕٚف اهلل ضٚظٜ

 ما العالج؟!

ې ې ې ى  ﴿: تًٚػ ؿقفف ذم ـام ٚر وافدظٚءٍآشتٌ مـ وأـثر بربؽ، اشتًـ( أ

 [-286: افٌَرة] ﴾ى ائ ائ 

 -فِجًؿ افْٚؾًٜ افريٚؤٜ نىٜإٕ بًض ممٚرشٜ مع افٍْس، ظـ ادٌٚح افسويح( ب

 -اجلٔدة ادذاـرة( جـ

ُٜ ( د ِٝ  حمٚوف  -افتذـر هظٜ ظذ ُتًغُ  افتل افتًِّٜٔٔ افقشٚئؾ ضريؼ ظـ ادًِقمٜ تثٌٔ

 -مذاـرتف مَتّٝ دٚ صٚمؾ مِخصٍ  ظُّؾ ( هـ

َٛ  ٕن مرهٌؼ: وإٔٝ تذاـر ٓ( و ِٝ  ظذ ُيًٚظدَ  ٓ افتً  -ادًِقمٜ تثٌٔ

ًٔٚ ىرٌب مو وإٔٝ تذاـر ٓ( ز ًٔٚ أو ًٍٕ  -ادًِقمٜ فتثٌٔٝ أدظك ذفؽ ؾ٘ن ظهٌ

 ومفر» ظذ وتًقد افيروف، ـٕٚٝ مٓام بجدوفؽ وافتزم وادراجًٜ، ادذاـرة ـرر( حـ

 -شإفمذار

- حيي افدرس ؿٌؾ افذهٚب إػ اجلٚمًٜ، ورـز ذم ذح -ط( اصْع فًٍْؽ ذاـرة ؿقيٜ

 ئؽ واددرشغ، وتًِؿ مْف افسـٔز-اددرس، وحٚول ؾٓؿ افدرس ـٚماًل، ثؿ ٕٚؿش زمال

  ذم ادالحيٜ َؿَقىَّ  تُقن أن حٚول( ي
ِ
 ؾٔام وزمالءك إخقإؽ وٕٚؿش فِدرس، افؼِح  أثْٚء

 -ادًِقمٜ وهظٜ افتذـر فتثٌٔٝ احلديثٜ افتَْٔٚت اشتخدام ذم واجتٓدْ  ؾّٓتف،

 -افقؿٝ وإوٚظٜ افًٓر، ـثرة واحذر وافذٕقب، وادًٚيص إيٚك( ك

ِٝ ظذ درجٜ أؿؾ ممٚ تتقؿًٓٚ ؾال تًٚرع بٚٓحتجٚج ظذ أشتٚذك، أو افتنٓر إذا حه ل(

                                                           
ومراءة »بّراجًٜ  ,افُريؿ افَٚرئ, ـام إٔهح ،اددائـ زهرة- ط ،36صـ برـٚت، ظىٚ.د افتٍقق ه: يْير: رشٚفٜ( 1)

فِدـتقر.  شايمطرق اجلامعة يمؾؼراءة ايمـاهمعة»فألشتٚذ. ؾٓد بـ صٚفح احلّقد- ط- مُتٌٜ افًٌُٔٚن، وـتٚب  شايمؼراءة

 -ـٌر ٍٕع ؾٍٔٓؿ ادْجد، صٚفح حمّد.فِنٔخ شىمتازًما سمؼرأ ىمقف»حمّد مقشك افؼيػ ط- دار افٍرؿٚن، و
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 بف، وإٕام اشٖفف: ـٔػ أحًـ مـ إجٚبٚيت؟

 وأطمغًما: اكتبه إلم زمعض إطمطاء دم معامؾة إؽماسمذة دم اجلامعة، ومن ذيمك: 

 إشِقب اهلّجل وافًدائل ذم ـثر مـ تكؾٚتؽ ذم اجلٚمًٜ وخٚرجٓٚ-* 

ف فىريَٜ ـالمؽ ودخقفؽ بجّع ـتٌؽ ؿٌؾ هنٚيٜ ادحٚرضة، وإتٌ ٓ تًٚرع* 

ؿٚظٜ ادحٚرضات، ؾواًل ظـ ضريَٜ جِقشؽ واشتامظؽ فألشتٚذ  وخروجؽ مـ

 واحلديٞ إفٔف، ؾِذفؽ دور مٓؿ ذم ْتديد ظالؿٚتؽ بٕٚشتٚذ اجلٚمًل-

 مشؽؾة ضعف ايمؼمىمقز أو فمدمه، واخلروج من اظمذاىمرة زمدون ضمصقؾة أو شمؿرة: -6

 ظالجٓٚ: و

 ؽبٚفدظٚء أن يكف ظْ ,ظز وجؾ,آشتًٕٜٚ بٚهلل مـ اهلؿ وافٌؿ، وافِجقء إػ اهلل  ,أ

 ذفؽ-

 ظْد ادذاـرة- رؾع افهقت ,ب

ظـ إمٚــ افتل تًٌٛ  آبتًٚدتٌٔر مُٚن اجلِقس وآشتذـٚر ذم افٌٔٝ، و ,جـ

 إٓنٌٚل-

 واحلقار تًغ ظذ افسـٔز-آشتذـٚر مع صحٌٜ اخلر مـ زمالئف، ٕن ادْٚؿنٜ  ,د

أمٚــ افًٚمٜ افتل يُثر  وجٟٔ أوافّهخٛ وؾٔٓٚ  يُثر دمْٛ ادذاـرة ذم إمٚــ افتل ,هـ

 ؾٔٓٚ ادّٚرة-

 هل أذاىمر وضمدي أم مع زمالئي؟! -7

ردك أؾوؾ بُثر: ٕن ادذاـرة : أن ادذاـرة بٍّ,ـام أؾٚد ظِامء افسبٜٔ, طمالصة ايمؼول

ًٌٚ ـام أثٌتٝ افتجٚرب، وإذا ـٕٚٝ ادذاـرة مع افزمالء ْتٍزك  ٔع افقؿٝ توافٌر مع ؽٚف

ؾ٘ن هدؾؽ إن مل حيٍزك ؾِـ حيٍزك رء آخر، وإخىٚر وإخىٚء افتل ْتدث ٕتٔجٜ 

 ش-- وادراجًٜ ممُْٜ مع إصدؿٚء ٓ ادذاـرة-ادذاـرة اجلامظٜٔ أـز مـ مُٚشٌٓٚ

 رض رم؟!أؽمتحقي وأطمجل من مـاومشة أؽمتاذي أو اظمحا -8
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هذا حٔٚء مذمقم، ٓ يٌٌْل أن يتهػ بف افىٚفٛ ادًِؿ، إذ احلٔٚء ذم ؽر مقوًف ٕقع  ,أ

 مـ افوًػ واخلقر-

 تًِؿ مـ أن ـٔػ تًتٍٔد مـ إشتٚذ أو ادحٚرض؟! ,ب

 هْٚك منُالت أخرى تًقؿْل ظـ مًرة افتٍقق افدراد: ,9

 ؿمريؼة فمالصمفا ؽمببفا كوع اظمشؽؾة

 ادنُالت

 ظٜٔآجتام

اخلالؾٚت ادًتّرة بغ افقافديـ أو مع * 

اإلخقة أو إؿٚرب أو اجلران أو 

 إصحٚب-

حمٚوفٜ آشتًالء ظذ هذه * 

، وآبتًٚد ظْٓٚ وظدم ادنُالت

 وؿٝ ادذاـرة- ,خٚصٜ,تذـرهٚ 

اجلٖ إػ ربؽ، وتيع إفٔف ذم أوؿٚت 

إجٚبٜ افدظٚء أن ئن إمقر، وأن 

دأ إحقال، وأن يؼح افهدور، وأن هت

 تْتيؿ افًالؿٚت، وأن ْتؾ افزـٚت-

 ؿدم افْهٔحٜ افتل ٓ تنٌِؽ ظْف-

 ادنُالت

آؿتهٚديٜ وؿِٜ 

 ذات افٔد

 * ًٚٔ ظدم ؿدرة افقافديـ ظذ مًٚظديت مٚف

ٕؽىل احتٔٚجٚيت افنخهٜٔ أو افدراشٜٔ، 

 ممٚ ُيًِْل أؿؾ مـ أؿراين-

 افروٚ وافَْٚظٜ ابتداًء-* 

إػ مـ هق ؾقؿؽ ذم أمقر ظدم افتىِع * 

 افدٕٔٚ، وفُـ إير إػ مـ هق دوٕؽ-

آظتامد ظذ اهلل ثؿ ظذ افٍْس، ؾٚبدأ * 

افٌحٞ ظـ ظّؾ يدرُّ ظِٔؽ دخاًل، 

وفُـ ٓ يُقن ظذ حًٚب ادذاـرة، 

ؾٔجٛ ظِٔؽ افتقازن بغ وؿٝ 

ووؿٝ  ,وهق إصؾ,آشتذـٚر 

 افًّؾ-

 ٓ ختجؾ مـ افًّؾ ادٌٚح ادتٚح ٕن* 

هذا شٔجًِؽ أؿدر ظذ ْتّؾ 

 إزمٚت-
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تذـر أن أؽِٛ افًيامء ـٕٚقا * 

 يًتذـرون ظذ دٌٜ مـ افُروشٔغ-

 افًٍْٜٔ ادنُالت

ؿد يُقن مـ افتٖخر ذم افدراشٜ أو * 

بًٌٛ احلَد ظذ بًض افزمالء 

 ادجتٓديـ، وافْير دٚ امتٚزوا بف-

افروٚ بٚفَوٚء وافَدر شٌٛ فزوال * 

 اض افًٍْٜٔ-ـثر مـ إمر

صٌؾ افٍْس بٚفْٚؾع ادٍٔد شٔحٍيؽ * 

 مـ ٕزظٚت صٔٚضغ اإلٕس واجلـ-

إدراك هذه افًْٜ افُقٕٜٔ افؼظٜٔ * 

 (خت مت ىت يت جث)

افِجقء إػ اهلل، وإخذ بٖشٌٚب * 

 افْجٚح

 افٌدٕٜٔ ادنُالت
افنًقر بٚإلرهٚق اجلًامين، ؤؼ ذم * 

 افتٍْس، وصداع مًتّر مع أؿؾ جمٓقد

دؿَٜٔ متٚريـ  32ٜ ظذ ادحٚؾي* 

ًٔٚ، وفًٛ افُرة مرة ذم  ريٚؤٜ يقم

 إشٌقع ظذ إؿؾ-

افتخٍٔػ مـ إـالت افدشّٜ، * 

وافًٌد ظـ اإلـثٚر مـ افنٚي وافَٓقة، 

واإلـثٚر مـ افًْٔقن وافُرـديف 

 وافَرؾٜ-

 ادنُالت

 افًٚضٍٜٔ

افنًقر بٚدٔؾ فِجْس أخر، ممٚ ؿد * 

حرمٜ، ووًػ يٗدي فُثرة افتخٔالت اد

ة إػ مٓٚتٍٜ افٍتٔٚت ر- وادٌٚد-افسـٔز

 واحلديٞ إفٔٓـ وإٓنٌٚل هبـ-

ؿىع ـؾ افهالت بٚجلْس أخر، * 

وادحٚؾيٜ ظذ ؽض افٌك، بٚفىرق 

افؼظٜٔ افًِّٜٔ وافًِّٜٔ افتل شٌؼ 

 ذـرهٚ-

ظـ  شايمعػة»افدظٚء وشٗال اهلل * 

 احلرام-

ًٌٚ فًِّؾ *  تذـر أن افتٍقق شُٔقن شٌ

 حلالل-ا

 اختٔٚر أؾوؾ إوؿٚت فِّذاـرة-* افنًقر بٚإلرهٚق، وظدم افَدرة ظذ  افذهْٜٔ ادنُالت
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افسـٔز واحلٍظ، وافنًقر أن افذهـ 

 منتٝ-

 افْقم بٕٚتيٚم أثْٚء افِٔؾ-* 

 6تًِؿ ؾـ آشتجامم وافراحٜ )* 

ٔر  ، ويُّْؽ ٚ ظذ إؿؾ(شٚظٚت يقم

ٚرك آشتٍٚدة مـ ـتٚب ؾـ افالمٌٚٓة د

 مًٕٚقن، ترمجٜ احلٚرث افٌْٓٚين-

 افدئْٜ ادنُالت

 ظدم إٓتيٚم ذم افًٌٚدات إشٚشٜٔ-* 

خقاضر إحلٚديٜ تدؾع فُثرة افتٍُر ذم * 

 ٕنٖة افُقن، وذات اهلل-

جرأيت ظذ ادًٚيص وافذٕقب ذم اجلٚمًٜ * 

 بًٌٛ افٌٔئٜ وادجتّع-

 ,شٌحٕٚف وتًٚػ,آشتًٕٜٚ بٚهلل * 

 ٜ إيامن ثٚبتٜ مع رؾَٜ صٚحلٜ-فزوم بٔئ* 

مالزمٜ أحد افًِامء وافربٕٚٔغ * 

 وافدظٚة افهٚدؿغ-

ادحٚؾيٜ ظذ افهالة ذم أؿرب مًجد * 

فِّْزل أو دُٚن افدراشٜ، مع ادحٚؾيٜ 

 ظذ ورد ؿرآين ثٚبٝ، وورد إذـٚر-

 تْقيع افًٌٚدات-* 

افَراءة ذم أوؿٚت افٍراغ ذم ـتٛ * 

فرد ظذ افًِؿ افؼظل، وـتٛ ا

 افنٌٓٚت-
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 ا: ومد سمعوومك زمعض اظمشؽالت، مثل:وأطمغمً 

، ويُّْؽ ختىل ذفؽ ظـ ضريؼ  اجلٔد ؿٌؾ دخقل افٍهؾ افدرادآشتًداد افٍْز)أ( 

 وختهٔص ـراشٜ- ،م بٕٚدوات اددرشٜٔآفتزا

اهزم أي إحًٚس بٚحلرج أو اخلقف مـ ضرح أشئِٜ ؿد تٌدو فؽ ؽر ذـٜٔ، وٓ ختجؾ )ب( 

ضِٛ إظٚدة افؼح ظْد ظدم افٍٓؿ، ؾًِٝ إٔٝ افقحٔد ذم افًٚمل افذي ؿد ئٌٛ ظـ  مـ

ذهْف اشتًٔٚب بًض افٌدُئٚت، وأن مٚ يثر اخلجؾ ؾًاًل هق ادظٚء افٍٓؿ، وبذفؽ تؤع 

 ظذ ًٍٕؽ ؾرصٜ افٍٓؿ احلََٔل-

اهلروب ٓ تيـ إٔؽ افىٚفٛ افقحٔد افذي خينك ادْٚؿنٜ افنٍٜٓٔ وأن احلؾ يُّـ ذم  (جـ)

ًٔٚ ظذ ادقاجٜٓ-وإًٓحٚب - -- وـِام حََٝ تَدًمٚ وفق بىًٔئٚ-- وفُـ ذم افتدرب تدرُي

 ٕن هذا يًْل إٔؽ اـتًٌٝ ادزيد مـ ؿقة افنخهٜٔ وآحسام ذم ظٔقن أخريـ-

- ٓ دمًؾ افنٔىٚن خيتِس وؿتؽ -ظْد أدائؽ فٌحٞ ظِّل، أو تِخٔص فُتٛ أـٚدئّٜ (د)

ًٓ أؾوؾ مْؽ، ممٚ ؿد ُيًِؽ تْير فِّقوقع ٕيرة  ويقمهؽ أن أخريـ شَٔدمقن أظام

 شٌِٜٔ إحٌٚضٜٔ-

احذر أن تُقن )أبٚ صز( افذي يًٖل تًًْتٚ ٓ تٍٓاًم، واحذر ـذفؽ أن تُقن ممـ يًٖل  (هـ)

أشئِٜ ؽر مْٚشٌٜ أو يتىقع بذـر مًِقمٚت شٚذجٜ حهؾ ظِٔٓٚ مـ منٚهدة ؿْقات 

ُقن صديد احلًٚشٜٔ مـ ـؾ مٚ يَٚل فف، ؾٚحذر هذه تٍِزيقٕٜٔ ؽر مٍٔدة، أو أن ت

 افْامذج-

ظْد اإلجٚبٜ ظـ شٗال مـ أشتٚذك ؾٕٚتير حتك يْتٓل مـ ضرح شٗافف متًٚمٚ وٓ تَٚضًف،  (و)

 ثؿ رتٛ اإلجٚبٜ ذم ذهْؽ، وابدأ ذم إفَٚئٓٚ بهقت هٚدئ ممِقء بٚفثَٜ-
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 (.. ماذا تفعل؟!.االمتحان)قبل 
مـ موٚظٍٜ درجٚهتؿ خالل احلريهغ موّقٕٜ متُـ افىالب فِْجٚح أهار ومٍٚتٔح 

ؾسة آمتحٕٚٚت، ويٗـد افًديد مـ خزاء افتًِٔؿ ظذ افٍٚئدة افَهقى فتْئؿ اجلٓد خالل 

هذه افٍسة وبهٍٜ خٚصٜ فِٜٔ آختٌٚر وصٌٚح يقم آمتحٚن حٔٞ مـ ادُّـ أن تًٚهؿ ذم 

% وذفؽ بؼط افتٍُر اإلُيٚيب وتْئؿ 32رؾع درجٚت افىٚفٛ بًٌْٜ ـٌرة ؿد تهؾ إػ 

افتٍرغ مع احلرص ظذ بَدراهتؿ ثؿ  افقؿٝ وبذل ادزيد مـ اجلٓد افٌدين وافًَع مع افثَٜ بٚهلل

 55ايمـ وتىٌٔؼ  ,افًٍْٜٔ وافًوقيٜ واحلًٜٔ افذهْل فِّذاـرة بٚإلوٚؾٜ إػ تًزيز صحتٓؿ

ا حلصد أفمعم ايمدرصمات  :رس 

 :يمسؾقمايمعؼل ايمسؾقم دم اجلسم ا

ٔر  ,1 ٚ-ٚ فِحهقل ظذ افٌذاء ادتقازن ـامر اجًؾ مـ اهلرم افٌذائل دفٔاًل يقم ًٍ   وـٔ

احرص ظذ تْٚول احلهص ادَررة مـ افٍقاـف واخلياوات وإفٌٚن ومْتجٚهتٚ  ,2

 وافًهٚئر افىٚزجٜ-

 ٓ تْس إضًّٜ افٌْٜٔ بٚفٍقشٍقر ـٕٚشامك وافروبٔٚن واحلٔقإٚت افٌحريٜ- ,3

 دمْٛ افًّْٜ وخمٚضرهٚ وـؾ مٚ يَرب مْٓٚ ـٚفدهقن وادَِٔٚت- ,4

 دؿَٜٔ- 45إػ  32زٕٚمٟ ريٚيض مـ اشتًّؽ ب ,5

 -ٕهنٚ حرام تقؿػ ظـ افتدخغ ودمْٛ افُحقفٔٚت ,6

دمْٛ ادْنىٚت وادٌْٓٚت ؾٓل تَِؾ مـ ؿدرتؽ ظذ آشتًٔٚب وافتحهٔؾ افدراد  ,7

 وخٚصٜ ظذ اددى افىقيؾ-

 ظذ افًَط افُٚذم مـ افْقم-احهؾ  ,8

 دمْٛ افَِؼ وافتقتر وتًِؿ ضرق آشسخٚء- ,9

افتديـ حمقر مٓؿ أوٚؾتف مْيّٜ افهحٜ افًٚدٜٔ ٕبًٚد افهحٜ افٌدٕٜٔ وافًٍْٜٔ وافًَِٜٔ  ,12

 وآجتامظٜٔ-
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 التركيز سر النجاح
 افدٕٔٚ وأخرة-ضِٛ افًِؿ ؾريوٜ تتَرب هبٚ إػ اهلل وهل ضريؼ افتٍقق وآرتَٚء ذم  ,11

 تٍرغ فِّذاـرة، ورـز اجلٓد وافٍُر ذم ْتهٔؾ افدروس- ,12

 - وفٔس اخلقف مْف ,تتٍرغ فِتٍقق ذم آمتحٚنحتك  ,ٓ تٍُر ذم ٕتٔجٜ آمتحٚن ,13

 ٕيؿ افقؿٝ وحدد أوؿٚت ادذاـرة وأوؿٚت افراحٜ وافْقم- ,14

ٔر  ,15 ًٓ تٍهِٔ ؾ مجٔع أجزاء ادْٟٓ مع افسـٔز فِّراجًٜ ظذ أن ينّ ,ـتٚبٜ,ٚ حدد جدو

 -ّٜٓظذ ادقوقظٚت اد

 ظذ ٕامذج آمتحٕٚٚت افًٚبَٜ- فالضالعخهص وؿًتٚ  ,16

 :اظمراصمعة ايمذىمقة

افٍٓؿ ادْىَل ادقوقظل واشتجامع افَقى افٍُريٜ وآشسجٚع افذـل فًِِّقمٚت  ,17

 يًٚظد ظذ ؿقة آشتًٔٚب وحٍظ ادًِقمٚت-

ـ حٚشٜ ذم ادذاـرة حتك توٚظػ مـ ؿدرتؽ ظذ افٍٓؿ وافسـٔز اشتخدم أـثر م ,18

وتِخٔص أهؿ افَْٚط ثؿ  وظدم افًْٔٚن- وفذفؽ ْٕهح بٚفَراءة بهقت ظٚلٍ 

 اشسجٚظٓٚ ـتٚبٜ أو مْٚؿنتٓٚ مـ أحد افزمالء-

ؾٓل تزيد مـ افَدرة ظذ  ،افتقؤحٜٔوافرشقم يٍوؾ آشتًٕٜٚ بٚخلرائط افذهْٜٔ  ,19

 ٔؾ واشسجٚع ادًِقمٚت بًد ذفؽ-افٍٓؿ وافتحه

ُيٛ اختٔٚر مُٚن هٚدئ بًًٔدا ظـ افوقوٚء ـِام أمُـ مع مراظٚة تقاؾر اإلوٚءة  ,22

 ادْٚشٌٜ وافتٓقيٜ اجلٔدة-

ختر إوؿٚت ادْٚشٌٜ فِدراشٜ وخهص شٚظٚت افْنٚط مثؾ افهٌٚح افٌٚـر أو بًد  ,21

 دؿٔؼ، وحدد ٕيًٚمٚ ثٚبًتٚ فدراشٜ ادقاد- افَِٔقفٜ دذاـرة ادقوقظٚت افتل ْتتٚج إػ ؾٓؿ

 :دع ايمؼؾق وسمػرغ يمؾؿذاىمرة
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 ِتَٔٔؿ، ؾال داظل فَِِؼ-فآمتحٚن وشِٜٔ تربقيٜ تذـر أن  ,22

مٚ تؿ ْتهِٔف ووشِٜٔ ٓشتُنٚف مٚ يًِّف افىٚفٛ وفٔس مٚ ٓ يًِّف، ؾال داظل فَِِؼ أو 

ظِٔؽ هق افتٍرغ فِتحهٔؾ،  افتقتر وافتٍُر ذم خىقرة آمتحٚن أو ظقاؿٌف ؾُؾ مٚ

 وظدم إٓتيٚر فِٜٔ آمتحٚن-

اشتًـ بٚفهز وافهالة وتًِؿ ضرق آشسخٚء فِتخِص مـ ؿِؼ آمتحٚن وافتٍُر  ,23

 ذم ٕتٚئجف-

اهلل وارتَٚء افًِؿ آجتامظل وآؿتهٚدي ووامن  ٚفرو ٜرئًٔافًِؿ هق افٌقابٜ اف ,24

 مًتٌَؾ واظد فِىالب-

 درد أمر تًٌدي فردم اهلقة احلوٚريٜ بْْٔٚ وبغ افٌرب-افتٍقق اد ,25

رط دمْٛ ـاحرص ظذ أن تنجع أبْٚءك افىالب فٌذل أؿل مٚ فدُيؿ مـ ضٚؿٜ، بن ,26

 افنحـ افزائد-

ْٕهح بتَديؿ جرظٚت متقازٕٜ مـ افتنجٔع افذي يًتْد إػ إمُٕٚٚت افىٚفٛ وؿدراتف  ,27

 افًٍِٜٔ-

ًٚئِٜٔ- وـذفؽ زيٚرات إصدؿٚء بحٔٞ تراظل اختالف تْئؿ افزيٚرات افظِٔؽ ب ,28

 ادختٍِٜ- آمتحٕٚٚتمقاظٔد 

 ليلة االختبار
ْٕهح بٖن تًتٌؾ افقؿٝ جًٔدا ذم مراجًٜ اإلضٚر افُع وادحٚور إشٚشٜٔ فِّْٟٓ  ,29

وفتٌدأ بٕٚهؿ ؾٚدٓؿ ؾٕٚؿؾ أمهٜٔ وتٖـد إٔف ٓ تقجد رضورة ظِّٜٔ دراجًٜ ادْٟٓ 

 ِٜٔ آمتحٚن، ـام ٓ يُّـ ْتَٔؼ ذفؽ ذم أؽِٛ إحٔٚن-بٖـِّف ف

وادقاد ادخدرة، ُيٛ أن ْتهؾ ظذ ـٍٚيتؽ مـ افْقم وأن تتجْٛ افًٓر وادٌْٓٚت  ,32

 حتك ٓ يَِؾ ذفؽ مـ ترـٔزك افًَع خالل أداء آختٌٚر-

تًًك  ثؼ بربؽ وبًٍْؽ وبَدراتؽ ظذ افتٍقق وافْجٚح وُيٛ أن تدرك إٔف ظِٔؽ أن ,31
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ًٓ فِّراجًٜ، وٓ تسك أجزاء بدون  ؾَط وفٔس ظِٔؽ أن تدرك افْجٚح، وحدد جدو

 مراجًٜ-

 صباح يوم االختبار
احرص ظذ أن تٌدأ يقمؽ بهالة افٍجر وؿراءة رء مـ افَرآن وأن تثؼ بربؽ  ,32

 وبًٍْؽ وبَدراتؽ-

يتُقن مـ افٌٔض احرص ظذ تْٚول ضًٚم اإلؾىٚر ؾٓق يًٚظد ظذ افسـٔز ويٍوؾ أن  ,33

ادًِقق أو اجلٌـ مع حٌٜ مـ افٍٚـٜٓ أو افىامضؿ وـقب مـ ظهر افزتَٚل افىٚزج، 

-ٚ ًً  وبًدهٚ راجع ادٚدة هي

 احرص ظذ أن دمًؾ مًؽ مٚ ْتتٚج مـ أؿالم وؿرضٚشٜٔ- ,34

ًٌٚ فِيروف-مقظد آختٌٚر بتقجف فِجٚمًٜ ؿٌؾ  ,35  قؿٝ ـٚف ْتً

 

 خالل االختبار
ؿدراتؽ افًَِٜٔ وافًٍْٜٔ واشتًـ بَراءة بًض أيٚت افَرإٜٓٔ افتل تًٚظدك اشتجّع  ,36

 ظذ اهلدوء افٍْز وافسـٔز افًَع-

وتٖـد مـ ـتٚبٜ بٕٔٚٚتؽ بخط واوح ودؿٔؼ ـام هق مدون ذم رؿؿ اجلِقس، وٕيؿ ـراشٜ 

 اإلجٚبٚت بٚدًىرة وبٚفَِؿ افرصٚص، وادع اهلل بٚفتًٔر وافتقؾٔؼ وافٍتح-

 ؿرأ ورؿٜ إشئِٜ ـِٓٚ، ثؿ اؿرأ ـؾ شٗال بسـٔز ؿٌؾ اإلجٚبٜ ظِٔف-ا ,37

 ل شٗال ظذ آخر-ٌحدد وؿًتٚ فإلجٚبٜ ظذ ـؾ شٗال حتك ٓ يى ,38

 ابدأ بٚإلجٚبٜ ظـ إشئِٜ افًِٜٓ افتل ٓ تًتٌرق وؿًتٚ- ,39

شئِٜ افتل حدد إشئِٜ افتل إتٓٔٝ مـ اإلجٚبٜ ظِٔٓٚ مع ْتديد ظالمٚت ممٔزة ظذ إ ,42

 مل دمٛ ظِٔٓٚ-

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

555 

 

احرص ظذ ختهٔص وؿٝ فِّراجًٜ وتٖـد إٔؽ فـ ْتهؾ ظذ جٚئزة فق خرجٝ ؿٌؾ  ,41

 -فالختٌٚرهنٚيٜ افقؿٝ ادحدد 

 تْئؿ ورؿٜ اإلجٚبٜ وافُتٚبٜ بخط واوح هلٚ وؿع مجٔؾ ذم ًٍٕؽ- ,42

ـٕٚٝ  اصىحٛ مًؽ ؿىًٜ مـ افنُٔقٓتٜ أو احلِقى أو زجٚجٜ افًهر وخٚصٜ إذا ,43

 ومْٓٚ: ،وتذـر آداب آختٌٚر ،ؾسة آمتحٚن ضقيِٜ

 افروٚ بٚفرزق افذي ينه اهلل فؽ ذم أثْٚء آختٌٚر- ,

ال تٌش، وٓ تًٚظد أخريـ ظذ جريّٜ افٌش، ودمْٛ مقاضـ افثٌٚت ظذ ادٌدأ ؾ ,

 ذم ؿٚظٜ آمتحٕٚٚت- ,خٚصٜ,افنٌٓٚت 

ك وإيذاء أخريـ مـ زمالئؽ، بَقل أو ؾًؾ أو اشتّع فتًِٔامت ادراؿٌغ وٍٕذهٚ، وإيٚ ,

 -هلٚتٍؽ اخلِقي أو صقت ،شٔجٚرةذب 

ر جًٔدا ؿٌؾ اإلجٚبٜ، وتذـر أن افٌرور ظدو أضٚح بُثر مـ افىالب، , ُي وذم ادَٚبؾ إيٚك  ؾ

 -وافٖٔس واهلزيّٜ بًٌٛ إخٍٚؿؽ أو ؾنِؽ ذم أي أمر دراد أو ؽره

افىالب بحٔٞ ينًرون بَربؽ إلخقإؽ وزمالئؽ احرص ظذ تَديؿ افدظؿ افٍْز  ,44

 مْٓؿ-

 دمْٛ مقاوع اخلالف وافنَٚق-و وهتدئٜ إووٚع، ,إجقاء ٔئٜاحرص ظذ هت ,45

 ادراجًٜ- ٓ تْس وؿٝو ,ذم تْئؿ افقؿٝ اجتٓد ,46

ؿؿ بتٓٔئٜ ادُٚن ادْٚشٛ فِّذاـرة ويٍوؾ ختهٔص مُٚن هٚدئ خٚص جٔد اإلوٚءة  ,47

 ًَ  ٚ إلمُٕٚٚتؽ-وافتٓقيٜ ضٌ

بىرق مقوقظٜٔ بحٔٞ تَٔس خمتِػ ادًتقيٚت تقوع آختٌٚرات  تذـر جًٔدا أن ,48

يُقن آختٌٚر ذم حد ذاتف وشِٜٔ فِتَٔٔؿ وافتًِٔؿ وفٔس  وهبذاافتًِّٜٔٔ فِىٌِٜ- 

هلذا أوصٔؽ أن تتّرن جًٔدا ظذ إٔامط خمتٍِٜ مـ  ,وشِٜٔ فًَِٚب أو افتًذيٛ

 -آختٌٚرات افدراشٜٔ

 ؽمافمد أصدوماءكشمم  ,عد إهناء آطمتبار.. امحد اهلل فمعم ما ومدمت، واؽملل اهلل ايمتوهمققزم

ٚحرص ظذ مراظٚة صًقر أصدؿٚئؽ وجرإؽ مـ افىالب بًدم إذا ذهٌٝ إػ بٔتؽ ؾ ,49
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 رؾع أصقات ادذيٚع أو افتٍِزيقن-

 ٚفًِٛ أمٚم مْٚزهلؿ-ب ذفؽحداث وجٟٔ وإدمْٛ  ,52

  افتحهٔؾ ـِام أمُـ ذفؽ-شٚظد أبْٚء اجلران ذم ,51

 ؿؿ بتٖجٔؾ ادْٚشٌٚت آجتامظٜٔ افتل يُّـ تٖجِٔٓٚ- ,52

 ؿدم افًقن ادٚدي دـ حيتٚج مـ أبْٚء اجلران- ,53

 صناعة النجاح
 افتٍقق صْٚظٜ هلٚ مَقمٚهتٚ وأشًٓٚ ؾتًِؿ صْٚظٜ افْجٚح- ,54

هد أظذ ثؼ بربؽ وبًٍْؽ وبَدراتؽ وٕيؿ وؿتؽ وتٖـد مـ ؿدرتؽ ظذ ح ,55

 -(1)افدرجٚت

 :... نصائح تماموفي الختام
 وشٚئؾ افتقاصؾ آجتامظل أثْٚء ادذاـرة- ,خٚصٜ,ابتًد ظـ منتتٚت افذهـ، * 

 ظذ أبقاب مًْٜٔ أو أشئِٜ مًْٜٔ- شايمؼمىمقز»اجتْٛ ؾُرة * 

 ٓ تًش افقهؿ، أو تيـ أن آختٌٚر شٔنب أو شًٔٓؾ احلهقل ظِٔف-* 

 -(2) ؽ أبًدا بًٌٛ )آختٌٚرات(ٓ تؤع )رموٚن( مْ* 

                                                           
ط- دار  89إػ ص 73فىٚفٛ وادًِؿ( فِدـتقر. ظٌد افرمحـ رأؾٝ افٌٚصٚ مـ صيراجع )ؾـ آمتحٕٚٚت بغ ا (1)

إدب اإلشالمل، ويراجع )ـٔػ ْتٍز ًٍٕؽ ٓمتحٕٚؽ واختٌٚر ؿٌقفؽ بٚفًقؾروفقجٔٚ( تٖفٔػ: جٚن إيػ 

ظدد  ,افريٚض، وتراجع )جريدة افقضـ آخر إشٌقع(  –ط- مىٚبع افٍرزدق  173إػ ص 151بُٔقفق مـ ص

 -22م ص2226يْٚير  6هـ ادقاؾؼ 1426ذو احلجٜ  6 اجلًّٜ

 ذم ُيتٓد أن ، صًٌٚن صٓر ؾٖدرك اهلل وؾَف مـ " اخلًّٜ احلهقن" ـتٚب صٚحٛ ، محزة افًال أبق شًٔد د يْهح  (2)

 ؾًِٔؽ: يّيض ثؿ مًدودات أيٚمٚ مثِٓٚ يُّٞ ثؿ ويٌَؾ مًدودات أيٚم رموٚن ظذ بَل : ؾَٔقل: افَرآن ختؿ

 دمريٛ ْتتّؾ ٓ بحٔٞ ؿِِٜٔ أيٚمف رموٚن، واحلهٚد افٌّْٜٔ أيٚمف ذم وظِٔؽ آشتًداد، ؿٌِف افتل إيٚم ذم

 شْٚمٓٚ وذروة افنٓر أظامل شٔام ٓ متدربٚ خر ـؾ ذم ؾتنًٛ صًٌٚن أيٚم دوٕؽم، آؽتْٚ برامٟ ذم وصٍٚت

 -وافَرآن افهٔٚم

= 
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_________________________ 
 أؿرأ ؾٖجدين افُريؿ بٚفَرآن خيتص ؾٔام فرموٚن دآشتًدا ظـ افٍوالء بًض مْنقرات ؾسة مْذ صٚمتٚ أتٚبع

ـٌ  ًٕؿ، افؼيػ، ادهحػ مـ صٍحٜ وفق بَراءة آشتًداد ظذ احلٞ  يًتًد أهُذا فُـ افتذـر، مْٓؿ حً

 !بٔتف؟ ذم ادِقك ٓشتوٚؾٜ ادرء

 ؾٚظؾ؟ ٕٝأ ؾامذا ـتٚبف، آيٚت وهق ادِقك، مِؽ ؿٌؾ مـ مُرم وؾد ؾٔف ظِٔؽ شْٔزل بٔٝ هذا ؿٌِؽ أظد ❤

  تًٍِف أن يٌٌْل مٚ إػ إير وفُـ ؾًِف، ؿررت مٚ إػ تْير ٓ

 وصدق آشتٌٍٚر بامء ظِٔف تٍٔض أن إٓ ذفؽ ذم ظِٔؽ ومٚ وآثٚم، خىٚيٚ مـ بف تَذر ومٚ أدرإف مـ ؿٌِؽ اؽًؾ ,1

َٝ  ومٚ ظزوجؾ اهلل إػ اإلٕٚبٜ  -ووجال وخنقظٚ رؿٜ يَىر َٕٔٚ ضٚهرا إفٔؽ يَِْٛ حتك بٌَِؽ زف

ر ,2  احلرام وؿقل احلرام منٚهدة مـ ؿٌِؽ ٕيٚؾٜ ظِٔؽ تًٍد افتل افًْٚـٛ هذه ـؾ ؿقة مـ أوتٔٝ مٚ وبُؾ دمي

 -احلرام وشامع

 -يٌوٌف بام اخلٚفؼ مٌٚرزة أصقاك مْٓٚ واجتٞ خِقاتؽ، حديَٜ  ذم افىٚظٚت خٍٚيٚ مـ مجِٜٔ أزهٚرا ازرع ,3

 مـ حليٚتؽ ٕشًد افًٚرؿغ هٗٓء مـ ادُرم بقؾدك ٓحتٍٚءا ظـ ينٌِؽ مٚ فُؾ رؾؼ ودون وبًْػ اظتذر ,4

 -تًِٔؾ أو مًّك أي ْتٝ هلٚ ختوع وٓ اتهٚل أو تقاصؾ وشٚئؾ

 -وحٚل وزمٚن مُٚن ـؾ ذم ٚومًّقظً  امَروءً  افُريؿ مهحٍؽ اصىحٛ ,5

ب ,6  خر مـ يقم ـؾ ؾٚتؽ ـؿ وتٖمؾ دؿٜ بُؾ دؿَٜٔ ـؾ اشتٌالل حمٚوفٜ 222 , 122 خالل مـ يقم ـؾ ذم جري

 -ذفؽ ْتٚول أو دمرب تُـ مل ٕٕؽ ظئؿ،

 ويُقن ؽرك هدف وفٔس إٔٝ هدؾؽ يُقن أن ادٓؿ تٍْٔذه، ذم مًٚرظٚ أن مـ وابدأ جدا ظئام هدؾٚ وع ,7

 -واؿًٔٚ هدؾٚ ؽرك: ؿّٔص ٓ إٔٝ ؿّٔهؽ

ًٚ  افَرآن ؿراءة مـ تُثر أن أن يٌٌْل إٔف أظتَد ,8   ذفؽ ذم  مًتًْٔ

 -7، 6، 5،  4 طبٚفَْٚ

 ؿٌؾ إفٔف اهتديٝ أــ ومل جدا افدظٚء هذا أظجٌْل افْقم، بًٔر اصٍْل افِٓؿ: يدظق أن يدمـ افًِػ أحد ـٚن ,9

 بف دظقت ؾِام شٚظٚت، 7,8  افْقم مـ ٓبد إٔف , جٓال , مْل طْٚ ذفؽ،

ـً  اأثرً  فف وجدت  إذ بف، إٔتٍع أــ ؾِؿ :قملٕ شٚظٚت مـ افتَِٔؾ ظذ يدفْل ـتٚب ـؾ أؿرأ ؿٌِف وـْٝ ٚ،مٌٚر

 !! إوػ صٍحٚتف أؿِٛ وإٔٚ إٔٚم ـْٝ

 صٚدؿٜ إرادة ظذ أـٔد دفٔؾ ؾٓذا ، ضقيال مْنقرا تَرأ أن بًٚدة فؽ وفٔس إخرة، افَْىٜ هذه تَرأ أن جدا رائع ,12

 -- وتًِٜٔ زيٌػ  وإٕام دةإرا تُـ مل احلََٜٔ ذم ؾ٘هنٚ تًّؾ مل ؾّتك إرادة، جمرد حيؽ يُقن أن يٌٌْل ؾال ادرة، هذه

 بتَرير ادًيؿ وؾده ظْؽ يرحؾ أن إواهغ بهدق اهلل وادعُ  واصىز، واصز ؾتقـؾ، وظزمٝ ؾٚظّؾ، ظِّٝ ❤ 

 -ظْؽ رائع
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 :صمدول مؼؼمح يمؾؿذاىمرة دم ؾمفر رمضان اظمبارك

 ايمعؿل إلم من

 افساويح م12 م8

 مذاـرة ص2 م12

 راحٜ وشحقر ودظٚء ص32-3 ص2

 ص4 ص3-32

صالة افٍجر وأذـٚر افهٌٚح 

وفُٔـ  افُريؿ ووردك مـ افَرآن

 اجزءً 

 طًٓرا12 ص4
 4 :شٚظٚت تًَْؿ إػ ثامين

 شٚظٚت مذاـرة 4، وٕقم تشٚظٚ

 صالة افيٓر مجٚظٜ ثؿ ٕقم شٚظتغ ظًكا32-3 م12

 م45-6 ظًكا3-32

صالة افًك وأذـٚر ادًٚء 

وافدظٚء وؿراءة بٚؿل افقرد 

( رٍٚشأين افت)افَرآين مع ـتٚب 

أو )ادختك ذم  ,فِجزائري

 أو )افَرآن تدبر وظّؾ( ,افتًٍر(

 م7 م6-45
ٚر ثؿ ؿراءة صالة ادٌرب ثؿ اإلؾى

 ؿرآن، ثؿ آشتًداد فِساويح

شٚظٚت، وصّٝ وصِٔٝ مجٚظٜ ـؾ  6شٚظٚت، وّٕٝ  7وهبذا تُقن ؿد ذاـرت 

 مـ أجزاء افَرآن بٍٓؿ وتدبر- اافهِقات، وؿرأت ظددً 

- اشتًـ بٚهلل، واشٖفف افزـٜ ذم افقؿٝ، وتذـر أمهٜٔ افَٔٚم بّٓٚرة -ثؿ ٕهٔحتل فؽ
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 فِّذاـرة- رئٔسافًٍع فالمتحٚن، وافقؿٝ اف تْئؿ افقؿٝ، وْتديد افقؿٝ

إيٚك وآشتجٚبٜ فقشٚوس صٔٚضغ اإلٕس واجلـ ممـ يزظّقن )جقاز افٍىر فىالب 

ٔر بافثٕٚقيٜ افًٚمٜ  ـام ,ٚ فإلؾىٚر ًٌٛ اختٌٚراهتؿ(، واظِؿ أن آمتحٕٚٚت فًٔٝ ظذًرا ذظ

 ,يزظّقن
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 وسمذىمر دوًما أن:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترك افهِقات + احلٛ 

وآرتٌٚط ادحرم + 

منٚهدة إؾالم + ذب 

افًجٚئر + إدمٚن افنٔنٜ 

وادخدرات + تؤٔع 

افقؿٝ ذم افْقادي 

اإلبٚحٜٔ وأمٚــ )افٌالي 

شتٔنـ( + ظَقق 

 افقافديـ + افال مٌٚٓة

 ــــــــ

ؾنؾ ذم افدٕٔٚ 

وؤٚع ذم 

 أخرة
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 من داخل الجامعات
 -- اًمِم٤مب أظمل

  شمٕمٚمٛم٧م اًمٓمريؼ إمم اًمتٗمقق- ىمد أٟم٧م ه٤م

وأفمٜمؽ ؾمتحرص قمغم آًمتزام سمحْمقر اعمح٤مضات 

 -,إن وضمد,اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م، وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م 

شمؽ، وم٢مٟمؽ ؾمتخرج ُمـ ىم٤مقم٦م احم٤مض٢من اٟمتٝم٧م وم

 اعمح٤مضات إمم ومٜم٤مء اجل٤مُمٕم٦م-

داذا ٓ أشر دم »وهٜم٤م ىمد يدومٕمؽ طم٥م اًمتٓمٚمع إمم أن شم٘مقل 

عتعر  ظذ ضيقعة ادؽان افذي شلدرس ٕضرؿات اجلامعة، 

 شؾقف؟!

سمدأت اًمتجقل ذم ومٜم٤مء واؾمتج٧ٌم عم٤م دار سمخٚمدك، وسم٤مًمٗمٕمؾ 

وضمدت آٓف وطمٞمٜمٝم٤م ايمتِمٗم٧م أؿمٞم٤مء يمثػمة طمٞم٨م  اجل٤مُمٕم٦م،

اًمِم٤ٌمب واًمٗمتٞم٤مت ىمد دمٛمٕمقا ذم أومٜمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٤مت، أو قمٜمد 

  اجل٤مُمٕم٦م- شـاؾقسيا»

وسمدأت شمٚمٛمح ذم أقمٞمٜمٝمؿ وٞم٤مع اًمٖم٤مي٦م واهلدف، وفمٝمر ًمؽ 

ُمـ أومٕم٤مهلؿ وشمٍموم٤مهتؿ أهنؿ ىمد اسمتٚمقا )سم٤مًمالُم٤ٌمٓة(، وم٠ميمثرهؿ ٓ يٕمرف ًمٚمحٞم٤مة ىمٞمٛم٦م، وٓ 

٤م، سمؾ أيمثرهؿ يٖمٚم٥م قمٚمٞمف طم٥م اًمِمٝمقات واًمتحرر ُمـ ىمٞمقد اًمديـ واًمٕمرف سمدقمقى ًمٚمٕمٛمر صمٛمٜمً 

، وىمد يّمؾ إُمر سمٌٕمض ه١مٓء اًمِم٤ٌمب إمم طمد اعمِم٤مريم٦م ذم احلٗمالت شافتحرر وافتؿدن»

 واًمّم٤مًمقٟم٤مت واًمرطمالت اعمختٚمٓم٦م-

يمام يّمؾ إُمر سم٤مًمٌٕمض أظمر ًمٚمجٝمر سمنمب اعمًٙمرات وشمٕم٤مـمل اعمخدرات ذم اًمٓمرىم٤مت 

 ٦م ًم٘م٤مقم٦م اعمح٤مضات-اعم١مدي

سملم وًمد وسمٜم٧م  شخؾقة»ؾمتجد اظمتالـًم٤م ُمًتٝمؽًما سملم اًمِم٤ٌمب واًمٌٜم٤مت، وىمد دمد  يمذًمؽ
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 --ظمجؾ أو طمٞم٤مء أدٟمك سمال-- ومت٤مزطمف ويامزطمٝم٤م وشمْم٤مطمٙمف، يْم٤مطمٙمٝم٤م

 زُمٞمؾ وراء دمرى ومٝمذه ومت٤مة ؾمٛمٕم٧م، أذن وٓ رأت قملم وذم سمٕمض إطمٞم٤من ىمد شمرى ُم٤م ٓ

 وصم٤مًمث٦م ،)---( أصدىم٤مئٝم٤م ُمـ جمٛمققم٦م ُمع وشمٚمؽ شمٚمٕم٥م ،شادزاح» سمحج٦م وييهب٤م ومتيسمف هل٤م

وذم أصمٜم٤مء دمقًمؽ ذم اجل٤مُمٕم٦م ىمد  رأؾمف، قمغم ومتًح سمِمٕمره، وشمٕم٨ٌم زُمٞمٚمٝم٤م رضمؾ قمغم دمٚمس

 أو «مرـز اخلدمات» وقمٜمد واحل٥م، وآرشم٤ٌمط شافصداؿة» سمحج٦م زُمٞمٚمتف سمٞمد يٛمًؽ شمرى ُمـ

اًمِم٤ٌمب واًمٗمتٞم٤مت يتزامحقن شمرى و اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّم٤مظم٦ٌم، إهم٤مين ىمد شمًٛمع شاجلامعقة افؽاؾقسيا»

 ًمٞمٗم٤مظمر اًمٗمتك وي٘مػ ،ُمـ اًمِم٤ٌمب سم٠مصدىم٤مئٝم٤م ل٤ٌمهت  ًم هٜم٤مك شم٘مػ هٜم٤مًمؽ، سمؾ ىمد دمد ومت٤مة

 -وظمٚمٞمالشمف سمّمدي٘م٤مشمف

٤ًٌم، ؾمؽمى هٜم٤مك وىمٗم٧م وم٢مذا*   واًمّمٞمح٤مت واًمت٠موه٤مت اًمْمحٙم٤مت شمتٕم٤ممم طمٞم٨م قمج

 اعمٞمققم٦م ؿمدة أطمٞم٤مًٟم٤م ُمـ واًمٗمت٤مة اًمٗمتك سملم متٞمز أن شمًتٓمٞمع ٓ إٟمؽ طمتك واٟمحالل سمٛمٞمققم٦م

 -واًمٗم٤ًمد واًمتخٜم٨م

 سمحج٦م واًمٖم٤مدي٤مت اًمرائح٤مت ُمٕم٤ميم٦ًم ؾمقى ًمف َهؿ   ٓ اًمِم٤ٌمب سمٕمض وىمد شمرى* 

 سمٕمض ُمع واًمٖمرام واًمٕمِمؼ احل٥م سمٙمٚمامت يتٙمٚمؿ شمراه وسمٕمْمٝمؿ ،شإوؿات وعتسؾقة افتعار »

 سم٤مًمٕم٤مـمٗم٦م، اإلطم٤ًمس ُمِم٤مقمر قمٜمده٤م ًمٞمٚمٝم٥م شادحؿقل» اهل٤مشمػ قمؼم أو ُم٤ٌمذة اًمٗمتٞم٤مت

 ًمٚمتج٤مرب طم٘ماًل  ص٤مرت اجل٤مُمٕم٤مت ويم٠من واًمروُم٤مٟمًٞم٦م، احل٥م ُمِم٤مقمر ضمديد ُمـ وًمٞمحٞمك

ًٓ  اًمٖمراُمٞم٦م،  -وحمراسًم٤م ًمتٚم٘مل اًمدراؾم٤مت إدسمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت ُمٙم٤مًٟم٤م شمٙمقن أن ُمـ سمد

 صقارع» قمٚمٞمٝم٤م ُأـمٚمؼ ؿمقارع ذم آظمره إمم اًمٜمٝم٤مرِ  أولِ  ُمـ يمٚمف يقُمف ىمد ي٘م٣م وسمٕمْمْٝمؿ

 قمٚمٞمف يٖمٚم٥م صم٤مًمث٦م، ُمع ويرىمص اًمٗمت٤مة، شمٚمؽ ويالقم٥م اًمٗمت٤مة، هذه يْم٤مطمؽ شمراه طمٞم٨م شاحلب

  يتْمح هذا وًمٕمؾ   اجلٜمز، اًمتٗمٙمػم
ٍ
 شمٙمثر طمٞم٨م ُمرشم٤مدي هذه اجل٤مُمٕم٤مت، سمٕمض ذم سمجالء

 -اجلٜمًلم سملم اًمٗمقاطمش وشمِمٞمع اجلٜمًٞم٦م، اًمتحرؿم٤مت

 اجل٤مُمٕم٦م، ذم اًمدراؾمٞم٦م اًمٗمؽمة ُمـ آٟمتٝم٤مء ُمققمد وطم٤من اًمدراد، يقُمف اًمِم٤مب ىم٣م وم٢مذا

 طمٞم٨م اجل٤مُمٕم٦م، ُمـ اًم٘مري٦ٌم واًمٓمرىم٤مت اًمِمقارع ذم ضمديدة جلقًم٦م يًتٕمد اًمِم٤مب هذا ُمثؾ دمد
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 وىمد اجل٤مُمٕم٦م، إمم ًمٚمقصقل اعم١مدي٦م واًمٓمرىم٤مت اًمِمقارع ذم ضمٜمقين سمِمٙمؾ سمًٞم٤مرشمف يًػم شمراه

 سم٠مطمد يٕم٠ٌم ٓ ودمده ىمٚمٌؽ خيٚمع يٙم٤مد قم٤ملٍ  سمّمقٍت  اًمّم٤مظم٦ٌم إهم٤مين صقت ؾمٞم٤مرشمف ُمـ شمًٛمع

 يْم٤ميؼ وشم٤مرةً  اًمٗمت٤مة، هذه يٕم٤ميمس ومت٤مرةُ  وؿمٝمقاشمف، ٟمزواشمف إرو٤مء قمٜمده اعمٝمؿ اًمٓمريؼ، ذم

 ًمؽذ يمؾ ُمـ ٘مّمدوي اًمٌذيئ٦م، ٤مًمٙمٚمامتيتٗمقه سم وأ ٞم٦م،سماًمٜم٤م ٤مًٕمٗم٤مظيتٚمٗمظ سم وىمد سمتٚمؽ، ويتحرش

 شمٜم٘مالت أصمٜم٤مء وذم ,(ظم٤مص٦م) ،وأصدىم٤مئف(قم٤مُم٦م) ًمٜم٤مسأُم٤مم ا واًمِمج٤مقم٦م واًم٘مقة اًمتٛمٞمز إفمٝم٤مر

٤ًٌم ُمِم٤مضمرات، ذم أظمريـ اًمِم٤ٌمب سمٕمض ُمع ي٘مع ىمد اًمِم٤مب هذا (طمريم٤مت)  شمٙمقن ُم٤م وهم٤مًم

 -شافػتقات» طم٥م اًمٔمٝمقر أُم٤مم قمـ ٟم٤ممج٦م واعمالقمٜم٤مت اعمِم٤مضمرات هذه

 بعد الجامعة
 ًمٞمتٜم٤مول سمٞمتف، وضمٝمف إمم قمغم ه٤مئاًم  اٟمٓمٚمؼ وضمقٓشمف حتريم٤مشمف ُمـ اًمِم٤مب هذا اٟمتٝمك وم٢مذا

 --واًمٓمرىم٤مت اًمِمقارع إمم ًمٞماًل  ًمٚمٜمزول ًمٞمًتٕمد صمؿ يٜم٤مم ,واًمنماب اًمٓمٕم٤مم

  اعم٘م٤مهل قمغم اًمٓمقال اًم٤ًمقم٤مت يٛمٙم٨م وهق اًمٚمٞمٚمٞم٦م ؾمٝمرشمف ي٘ميض اًمِم٤مب هذا ُمثؾ شمرى صمؿ

م ُم٤م ينمب شمراه سمؾ ًمدراؾمتف، ُمٝمٛماًل  اًمٌٚمٞم٤مردو وص٤مٓت ششتقشـ افيالي» حمالت وذم  اهلل طَمر 

 قمٍمٟم٤م ذم اعمٕمرووم٦م شؾةقافـارج» ويدظمـ ،شافسجائر» ُيدظمـ ومؽماه وخمدرات، ُمًٙمرات ُمـ

 وأؿمٙم٤مهل٤م سم٠مٟمقاقمٝم٤م اعمخدرات شمٕم٤مـمل إمم إُمر يّمُؾ  وىمد ،شاحلشقش»و ،شبافشقشة»

 ُمع اًمِم٤مب هذا يذه٥م وىمد ،...شـافيرة» اعمًٙمرات سمٕمض ينمب يمذًمؽ وشمراه ،--اعمختٚمٗم٦م

 اعمتٕمددة اًمٙم٤مومٞمٝم٤مت إمم أو اعمختٚمٓم٦م، اًمٜمقادي إمم أو اعمختٚمٗم٦م، احل٤مٟم٤مت إمم اًمِم٤ٌمب سمٕمض

 ----ش-وأظمالىمٝمؿ ديٜمٝمؿ ًمٞمْمٞمٕمقا

 !!ادشتؽك اهلل وإػ.. اجلامعات صياب مـ ـثر حال هذا

 ُمًٚمٛملم أسمقيـ ُمـ وًمدوا ٕهنؿ سم٤مهلقي٦م: ُمًٚمٛمقن ه١مٓء أيمثر أن!! ادرة واحلؼقؼة* 

، آٟمتامء هذا وُم٘متْمٞم٤مت ًمإلؾمالم؟ اٟمتامئٝمؿ ُمٕمٜمك , احل٘مٞم٘م٦م ذم , يدريمقن ٓ وه١مٓء ووم٘مط،

 واٍد؟ ذم واإلؾمالم وادٍ  ذم شمراهؿ ًمذًمؽ- --وًمقازُمف ووقاسمٓمف

 وآضمتامقمٞم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م احل٤مًم٦م ًمؽ يٌلم , احلٌٞم٥م اًمِم٤مب أظمل , ؾم٤مسمً٘م٤م سمؽ َُمر   ُم٤م وًمٕمؾ  * 
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 ـمريؼ أي يٕمرومقن وٓ ؾم٤مئرون، هؿ أيـ إمم يدريمقنَ  ٓ ومٝمؿ اًمِم٤ٌمب، ه١مٓء هب٤م يٛمر   اًمتل

 ُمٖمٞمٌ قن، ُمٗمًدون، وم٤مؾمدون، ُمتالوُمقن، ُمِمتتقن، و٤مئٕمقن، شم٤مئٝمقن هؿ سمؾ ،!يًٚمٙمقن؟

 -(1)شريح يمؾ ُمع يٛمٞمٚمقن ٟم٤مقمؼ، يمؾ أشم٤ٌمع ورقم٤مع، ومه٩م ـمٖم٤مم طمِمق إهنؿ--ش شم٤مومٝمقن

 أن سمٕمد اًمِمت٤مت، شمٞمف ذم اًمزُمـ قمٚمٞمٝم٤م ـم٤مل أؿمت٤مشًم٤م اجل٤مُمٕم٦م ذم إظمقاٟمؽ سمٕمضأيًْم٤م  ودمد

 وي٤م , وم٠موح٧م ،!اًمٜمج٤مة شمرضمق قم٤مدت ومام إىمدام، ُمٜمٝم٤م شم٤مه٧م سمؾ واًمٓمريؼ، اهلدُف  ُمٜمٝم٤م و٤مع

 شمؽماىمص ؿمخقصٍ  إمم يٜمٔمر مخقٍل، ذم يتث٤مئ٥ُم -- ذُمٞمؿ ظمٜمزير ومٙمل سملم سمٚمٝم٤مء ٟمِمقةٍ  ذم , ًمٚمٕمج٥م

 ُمقاصٚم٦م قمغم اًمٌٚمف يًتح٨م-- ي١مضمٝمٝم٤م-- ومٞمٝم٤م يٜمٗمخ-- اًمٜمػمان حتتٝم٤م ُمـ شميم ُمٚمتٝم٦ٌم، رُم٤مل ومقق

 !!!إلؾمٕم٤مده اًمرىمص

 يرهمك-- قمروىمف ذم اًمدم يٖمغم! يراه ٓ اًمذي اًمِمتٞم٧م هم٤ٌمء يرى ومٙمالمه٤م اًمِمت٤مت، يتالوم* 

 وٓ ٟمّمٞمح٦م ُمٕمف شمٜمٗمع ٓ ُمث ٚمف إن اخلٓمر؟ قملم ذم وهق سمٜمِمقة يِمٕمر يمٞمػ! همٌل ُمـ ًمف ي٤م: ويزسمد

 --ٟمّمٞمح٦م ُمٜمف شُم٘مٌؾ

 يٜمددون،-- يِمجٌقن-- إيمثر قمغم واًمْمح٤مي٤م سم٤مًمٖمٜمٞمٛم٦م، اًمذُمٞمؿ يٗمقز وهٙمذا* 

﮴  ﮵   ﴿: و--يتحريمقن ٓ-- أسمًدا وًمـ-- يتالوُمقن  ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

 [-11: اًمرقمد]

 يتِمٌثقن ُمريم٥م، وٓ رسم ٤من همػم ُمـ إوه٤مم سمح٤مر ذم همرىمل , احلٌٞم٥م أظمل , إهنؿ* 

ـْ  ومٛمٜمٝمؿ-- إقمامق إمم هبؿ شمٖمقص ممزىم٦م ٟمج٤مة سم٠مـمقاق  سمحث٤ًم-- اًمٓمريؼ وـمقل اًمؽمطم٤مل أقمٞم٤مه َُم

ـْ  وُمٜمٝمؿ!-- اعمقت يٜمتٔمر وضمٚمس َيئَس  اًمٓمريؼ، َوؾ   ومٚمام-- اًمٜمج٤مة ؾمٌؾ قمـ  طمٚم٘م٦م ذم جيري َُم

 وٓ يٚمٝمثقن سمرطم٤مه، احلامر يدور يمام يدورون آظمرهؿ، سمثٞم٤مِب  أوهلؿ ُيٛمًُؽ  اًمٕمٞمٜملم، ُمٕمّمقب

 آٟمحراوم٤مت يمثرة أهنٙمتٝمؿ طمٞم٨م يم٤مٕٟمٕم٤مم، هدى سمٖمػم يًػمون ُمٜمٝمؿ وآظمريـ-- يت٘مدُمقن

 ًمٚمٜمج٤مة ؾمٗمٞمٜم٦م أو هب٤م، يتٕمٚم٘مقن ظمِم٦ٌم وقمـ اًمٜمج٤مة، طمٞم٤مض قمـ يٌحثقن إهنؿ وآًمتقاءات،

                                                           
 ،(88 ،1.79) احلٚمٞم٦م ذم أسمق ٟمٕمٞمؿ رواه-- زي٤مد سمـ ًمُٙمٛمٞمؾ ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمغم ىمقل ُمـ اًمٕم٤ٌمرة هذه وردت ىمد( 1)

 (--2.112) وومْمٚمف اًمٕمٚمؿ سمٞم٤من وضم٤مُمع ،(58 ،1.49) واعمتٗم٘مف اًمٗم٘مٞمف ذم واخلٓمٞم٥م
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 !!اًمٓمريؼ وٚمقا وًمٙمٜمٝمؿ إًمٞمٝم٤م، ي٠موون

 يٕمرف ٓ ًمٙمٜمف احلؼ، يريد ُمذسمذب، ُمؽمدد طم٤مئر ؿم٤ٌمب , اهلل ذم وطمٌٞمٌل أظمل , إهنؿ

 يتٌع؟ أطمد وأي يًٚمؽ؟، ـمريؼ أي يٕمرف ٓ إٟمف سمف؟ سم٤مًمٔمٗمر حئمك ويمٞمػ إًمٞمف؟، يّمؾ يمٞمػ

 ًمٞمؼمازم، وآظمر قمٚمامين، ومٝمذا :وإومٙم٤مر آدم٤مه٤مت يمؾ ُمـ قم٤مصٗم٦م ؿمديدةٌ  شمٞم٤مرات شمتج٤مذسمف

يمؾ هذا ي٘مػ  أُم٤مم واهلدى احلؼ قمغم أٟمف يزقمؿ يمٚمٝمؿ وؾم٤مدس، وظم٤مُمس وراسمع ؿمٞمققمل وصم٤مًم٨م

 ؟ُق د  َص أُ  وأهيؿ ،عُ ٌِ أشم   ؾمٌٞمؾ أي: ٟمٗمًف ذم ي٘مقل ا،طم٤مئرً  اُمؽمددً  اعمًٙملمُ  اًمِم٤مب  هذا 

 ديـؽؿ ظـ اكػرجتؿ إذا أكتؿ ـقػ»: اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦مُ  وَصَٗمفُ  يمام طم٤مهلؿ ه١مٓء أُمث٤مل إن* 

ـْ  متـع ٓ ؿيؾفا ظـ ادرأة عتـػرج ـام  أكتؿ أدري، واهلل وفؽـل: ؿال كدري، ٓ: ؿافقا يلعتقفا؟ َم

 -(1)شوؾاجر ظاجز بغ يقمئذ

 وعلى النقيض
 واًمٕمٛمؾ، واًمٕم٤ٌمدة اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م ذم جمتٝمًدا ـم٤مهًرا، قمٗمٞمًٗم٤م وذقمف، سمديٜمف ُمٚمتزًُم٤م ؿم٤ٌمسًم٤م دمد

 ذم ط ٟمٌٞمف هديويتٌٕمقن  ،ؿأطمقاهل يمؾ قمغم شمٕم٤ممم اهلل نويذيمرُ  شمرشمٞماًل، اهلل يمت٤مب ٚمقنشم  رَ يُ 

 اخلٓم٠م ُمـ ؿحيٗمٔمٝم أن اهلل إمم ويتيقمقن وهيرشمف، وىمٚمٌف وـمري٘متف، وؾمػمشمف وهٞمئتف، صقرشمف

 -اًمٗمتـ ُمْمالت جُيٜمٌٝمؿ أن , ؾمٌح٤مٟمف , وي٠ًمًمقٟمف اًمزًمؾ، أو

 يستويان ال

  إمم , احلٌٞم٥م أظمل , اٟمٔمر* 
ِ
 ؾومٝم اًمٗمري٘ملم، سملم ُم٘م٤مرٟم٦مً  قم٘مدا صمؿ ،أوًمئؽو ه١مٓء

 -أسمدا يًتقي٤من ٓ: واجلقاب! ؟ ٤منيًتقي

 رهبؿ، ىمدر يٕمٚمٛمقن اًمذيـ يًتقي ٓ يٕمٚمٛمقن، ٓ واًمذيـ يٕمٚمٛمقن اًمذيـ يًتقي ٓ ,

 اًمّمٖمػم ذم ٟمٌٞمٝمؿ وخي٤مًمٗمقن واًمٙم٤ٌمئر، سمؾ سم٤معمٕم٤ميص، رهبؿ ي٤ٌمرزون واًمذيـ ٟمٌٞمٝمؿ، وقمٔمٛم٦م

                                                           
 ,اهلل رمحف , ؿم٤ميمر أمحد اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ وصححف ىمري٥م، سمٚمٗمظ أمحد ورواه وصححف، واحل٤ميمؿ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه( 1)

 -أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم
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 --واًمٙمٌػم

 ذم وآضمتٝم٤مد سم٤مًم٘مرسم٤مت، واإلشمٞم٤من اًمّمدىم٤مت، إظمراج ذم جيتٝمدون اًمذي يًتقي ٓ ,

، ُمـ رادعٍ  همػم ُمـ وقمروٝم٤م ـمقهل٤م طمٞم٤مهتؿ يٕمٞمِمقن اًمذيـ ُمع اًمؼمي٤مت، رب يمت٤مب ظمتؿ ـٍ  أو دي

 --ظمٚمؼ ُمـ وازعٍ 

 اًمٕمرش طمقل أرواطمٝمؿ طَمٚم ٘م٧ْم  وىمد رهبؿ، ُمٜم٤مضم٤مة ذم ًمٞمٚمٝمؿ ي٘مْمقن اًمذي يًتقي ٓ ,

اًمذيـ  أوًمئؽ ُمع اجل٤مُمٕم٦م، ذم وًمروم٤مىمٝمؿ هلؿ اهلداي٦م قٟمفًمي٠ًم يمام احلؼ، قمغم اًمث٤ٌمت رهبؿ ي٠ًمًمقن

 اًم٤ًمىمٓملم عمت٤مسمٕم٦م اًمٙمٛمٌٞمقشمر أو اًمتٚمٗم٤مز ؿم٤مؿم٤مت أُم٤مم أو اًمٗمراش، دفء ذم ًمٞمٚمٝمؿ ي٘مْمقن

 -واًم٤ًمىمٓم٤مت

 الصنفين بين كبير رقاف
 آهتامُم٤مت ذم اًمِم٤ٌمب، ُمـ صٜمٗملم سملم اضمد   يمٌػم اًمٗمرق إن , اًمٙمريؿ أظمل , ٤مطم٘م  * 

 --وآضمتامقمل اًمٜمٗمز واًمقاىمع اعمًت٘مٌٚمٞم٦م

ـْ  سملم ومرٌق *   قمغم ًمٚمٔمٝمقر اًمدي٤مر، هب٤م جيقس وم٤مره٦م ؾمٞم٤مرة يٛمتٚمؽ أن ـمٛمقطمف هم٤مي٦م َُم

 اإلؾمالم وقمزة ٟمٍِم  حت٘مٞمِؼ  ذم يٓمٛمعُ  ؿم٤مٍب  وسملم اًمٗم٤مؾم٘م٤مت، اًمٗمتٞم٤مت عمالطم٘م٦مِ  أو ٟمف،اأىمر

 اجم٤مهدً  أو اعمٜم٤مسمر، أقمقاد هيز داقمٞم٦مِ  أو سم٤مًمٌٜم٤مِن، إًمٞمف ُيِم٤مر قم٤معًم٤م يٙمقن أن يٓمٛمح أو واعمًٚمٛملم

 -اهلل ؾمٌٞمؾ ذم سمدُمف إرض خيْم٥م

ـْ  سملم ومرٌق *   سمٞمت٤ًم يٛمتٚمؽ أن أو طمراًُم٤م، يم٤مٟم٧م وًمق يمٌػمة وفمٞمٗم٦م يِمٖمؾ أن وُمٜم٤مه هم٤ميتف َُم

 اًمٕمٚمامء أو اًمزاهديـ، اعمت٘ملم ُمـ يٙمقن أن إمم هيٗمق ُمـ وسملم طمًٜم٤مء، سمزوضم٦م وي٘مؽمن واؾمًٕم٤م

 -اعمج٤مهديـ

ـْ  سملم ومرٌق *   اًمتل اإلؾمالُمٞم٦مِ  إُم٦م ًمقاىمع وطَمَزًٟم٤م أؾمًٗم٤م ومراؿمف قمغم يت٘مٚم٥ُم  اًمٚمٞمؾ، يًٝمر َُم

ـْ  وسملم وهن٤مًرا، ًمٞماًل  اعمٓم٤مرِق  حت٧م شمئـ أصٌح٧م  هجرشمف، ىمد وحمٌقسمتف صدي٘متف ٕن   َأَرىًم٤م يٌٞم٧م َُم

 -ري٤موٞم٦مٍ  ُم٤ٌمراةِ  ذم ُمٜمٙمرة هبزيٛم٦مٍ  ُُمٜمِك   ىمد يِمجٕمف اًمذي ومري٘مف أن أو
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 اًمرؤوس، إًمٞمف وارشمٗمٕم٧م سمذيمره ومرطم٧م اعمج٤مًمس ؾمٛمٕمتف إذا ؿم٤مب سملم يمٌػمٌ  ومرٌق * 

 ظمػم يمؾ ذم ًمف اعمٓمٞم٥م، اًمٓمٞم٥م اًمِم٤مب ومالن سمـ ومالن ٕٟمف احلدي٨م وـم٤مب إقمٜم٤مق، واذأسم٧م

 سمٞمٜمف ومرق-- اعمٕمغم اًمِ٘مْدَح  إظمقاٟمف شمٕمٚمٞمؿ ذم وًمف اًمٓمقمم، اًمٞمد اًم٘مرآن حتٗمٞمظ ذم ومٚمف وؾمٝمؿ، ٟمّمٞم٥م

ـٌ  ٕٟمف قمٚمٞمف: واًمدقم٤مء واًمِمتؿ سم٤مًم٥ًم يذيمر وم٢مٟمام ُذيمِرَ  إذا أظمر، وسملم  ُمتٕم٤مـمل أو ًمٚمخٛمر ُمدُم

ـْ  سملم ومرٌق  ًمٚمٛمخدرات، ـْ  وسملم قمز وضمؾ اهلل أرى َُم ـْ  , ؾمٌح٤مٟمف , أؾمخٓمف َُم  وم٤مًمدٟمٞم٤م  وَمَٛم

ـْ  أُم٤م وٞمؼ، ؾمجـ ذم يٕمٞمش يم٤من ًمق طمتك واؾمٕم٦م قمٞمٜمٞمف ذم  , ؾمٌح٤مٟمف , وم٢مٟمف قمٚمٞمف اهلل ؾَمَخطَ  َُم

 ويمؾ اًمذٟمقب، سمٛم٘م٤مروم٦م شمٖمريف واًمّمح٦م وي٘مٚم٘مف، يتٕمٌف وم٤معم٤مل ؿم٘م٤موشمف، ذم ؾم٤ًٌٌم قمٜمده ُم٤م يمؾ   جيٕمُؾ 

٤ًٌم وأصٌح قمٚمٞمف اٟم٘مٚم٥م اًمٜمٕمؿ ُمـ اهلل أقمٓم٤مه ُم٤م  --وقمذاسمف ؿم٘مقشمف ذم ؾمٌ

ـْ  سملم وَمَرٌق *   وًمدي ي٤م: أُمف ًمف ىم٤مًم٧م اًمٌٞم٧م ُمـ اخلروج أراد وم٢مذا وأسمٞمف، أُمف سمرو٤م يٜمٕمؿ َُم

 ومال واًمديف إمم يدظمؾ: آظمر ؿم٤مب وسملم هل٤م، ويدقمق رأؾمٝم٤م، ومٞم٘مٌؾ وشمرطم٤مًمؽ، طمٚمؽ ذم اهلل طمٗمٔمؽ

 -اإلؾم٤مءة أٟمقاع أؿمد   إًمٞمٝمام وُيًُٞمئ اًمٕم٘مقق، أٟمقاعِ  سمٙمؾِ  يٕم٘مٝمام سمؾ إًمٞمف، يٚمتٗمت٤من وٓ إًمٞمٝمام يٚمتٗم٧م

 !داذا؟ آفتزام 

 ظمٚمج٤مِت  ذم شمدور أؾمئٚم٦م يمثػمة ؾمتٌدأ اًمٗمري٘ملم يمال إمم , اًمِم٤مب أظمل , إذا ٟمٔمرت

 ه١مٓءوعم٤مذا يٚمتزم  وعم٤مذا آًمتزام سمديـ اهلل؟ ،أًمتزم، ُم٤م ُمٕمٜمك آًمتزامٓ  عم٤مذاٟمٗمًؽ، وُمٜمٝم٤م: 

 واطمدة، احلٞم٤مشمٞم٦م فمروومٝمؿ أن ُمع ديٜمٝمؿ؟ سمنمائع آًمتزام ذم أىمراهنؿ يٗمرط سمٞمٜمام ديٜمٝمؿ، سمتٕم٤مًمٞمؿ

ـْ  واًمٗمتـ  !!واطمدة , مجٞمًٕم٤م , طمقهلؿ ُِم

 أظمرون؟ يٗمٕمؾ يمام ه١مٓء يٜمٓمٚمؼ ٓ عم٤مذا ,

 اعمٌٙمرة؟ اًمًـ هذه ذم وأهقائٝمؿ ؿمٝمقاهتؿ خي٤مًمٗمقن عم٤مذا ,

 وعم٤مذا؟؟ عم٤مذا؟؟ ذًمؽ؟؟ قمغم وحيرصقن اعم٤ًمضمد اًمِم٤ٌمب ه١مٓء يٕمت٤مد وعم٤مذا
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 اًمِم٤ٌمب ه١مٓء يم٠مُمث٤مل أيمقن ٓ عم٤مذا-- ٟمٗمًؽ ذم شم٘مقل صمؿ ٟمٗمًٝم٤م شمٓمرح إؾمئٚم٦م وشمٌدأ

 اعم٤ٌمرك؟

  شمٕم٤ممم؟ اهلل سمديـ آًمتزام وعم٤مذا شمٕم٤ممم؟ اهلل سمديـ آًمتزام ُمٕمٜمك ُم٤م وًمٙمـ أًمتزم؟ ٓ عم٤مذا

 : اًمٙمريؿ أظمل , اجلقاب وإًمٞمؽ-- أًمتزم؟ ويمٞمػ

 -(1)قمٚمٞمف، واًمتٕمٚمؼ سمف واًمدوام ًمٚمٌمء اعمالزُم٦م: يٕمٜمل آًمتزام إن* 

 أن إُم٤م أٟمف قمٝمد قمٚمٞمف ي١مظمذ اًمذي قمـ اعمٚمتزم سمٙمٚمٛم٦م يٕمؼمون اًمٗم٘مٝم٤مء وم٢من ذًمؽ وٕضمؾ

 شمٓمٌؼ أن ُمٕمٝمؿ يٚمتزم اًمذيـ اًمذُمٞمقن ذًمؽ ذم ومٞمدظمؾ هب٤م، يٚمزم أن وإُم٤م اًمنميٕم٦م، سم٠مطمٙم٤مم يٕمٛمؾ

 -(2)اًمنميٕم٦م شمٕم٤مًمٞمؿ قمٚمٞمٝمؿ

 اًمٜمٗمس وإجل٤مم سم٤مًمت٘مك، اًمتٛمًؽ وىمقة اهلدى، قمغم آؾمت٘م٤مُم٦م ُمداوُم٦م: هق اعمراد وآًمتزام

 أو اإلصمؿ ُمالسم٦ًم طم٤مل واًمتقسم٦م إوسم٦م هقم٦م ُمع واخلػم، احلؼ ـمريؼ ؾمٚمقك قمغم وىمنه٤م

 اًم٘مقى اعم١مُمـ قمٚمٞمف يّمؼم شمٙمٚمٞمػ وهق اهلداي٦م، ـمريؼ ؾمٚمقكأو هق ، (3)اًمدٟمٞم٤م إمم اًمريمقن

 -(4)سم٤مخلػمات اًم٤ًمسم٘مقن إًمٞمف وي٤ًمرع

 !بديـل؟ أفتزم داذا

 هذا قمغم اإلضم٤مسم٦م وُمًٚمٛم٦م ُمًٚمؿ يمؾ ذهـ ذم شمتْمح أن يٜمٌٖمل اًمتل اًم٘مْم٤مي٤م أهؿ ُمـ إن

 سمف؟ وٟمتٛمًؽ سم٤مًمديـ ٟمٚمتزم عم٤مذا: اعمٝمؿ اًم١ًمال

 إوراق ختتٚمط ومال واصم٘م٦م، وسمخٓمقات ُمتٌٍمة، سمرؤي٦م يًػم اعمٚمتزم دمٕمؾ قمٚمٞمف واجلقاب

                                                           
 -ط- دار ص٤مدر شفزم» اًمث٤مًم٨م قمنم ُم٤مدةاجلزء  اًمٕمرب ًم٤ًمن إمم ارضمع( 1)

 -اًم٘م٤مؾمؿ دار- ط ،11صـ ضمؼميـ، قمٌد اهلل سمـ.ًمٚمِمٞمخ آًمتزام، طم٘مٞم٘م٦م: راضمع( 2)

 -اخلياء إٟمدًمس دار- ط ،19صـ قم٘مٞمؾ، طمًلم حمٛمد.شم٠مًمٞمػ د اًمث٤ٌمت، يمت٤مب اٟمٔمر( 3)

 -اجلريز ُم١مؾم٦ًم- ط ،6صـ اًمٕم٤مزم، اًمٕمٌد حمٛمد سمـ قم٤مدل.ًمألؾمت٤مذ آًمتزام، ذم يمٚمامت-- اٟمٔمر( 4)
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 -ُمرضمػ أي إلرضم٤مف أو ؿمٌٝم٦م، ٕدٟمك قمٞمٜمٞمف سملم إُمقر شمٜم٘مٚم٥م وٓ يديف، سملم

 :أيت ذم شمٚمخٞمّمٝم٤م ومٞمٛمٙمـ اًم١ًمال هذا قمغم اإلضم٤مسم٦م * أُم٤م

 ..بديــا كؾتزم إكـا

 شمٕم٤مًمٞمٛمف شمْمٛمٜم٧م قم٤ٌمده، قمغم اهلل ٟمٕمؿ أقمٔمؿ اإلؾمالم إن-- وؾضؾف افديـ هذا فعظؿة -1

 وهٌٝم٤م ٟمٕمٛم٦م أضمؾ وم٢من ًمذا اجلامقم٦م، وظمػم اًمٗمرد، وؾمٕم٤مدة اًمٕم٘مؾ وٟمقر اًمٜمٗمس، صالح ومٞمف ُم٤م يمؾ

 ومْم٤مىم٧م إرض أهؾ أيمثر طُمِرُمف اًمذي اإلؾمالم ديـ إمم آهتداء ٟمٕمٛم٦م: اعم١مُمٜملم ًمٕم٤ٌمده اهلل

 احلزن يتخٚمٚمٝم٤م وٜمٙم٤م، قمٞمِم٦مٍ  ذم وم٠مصٌحقا أٟمٗمًٝمؿ، قمٚمٞمٝمؿ وو٤مىم٧م رطم٧ٌم، سمام إرض قمٚمٞمٝمؿ

 -شأضؾ هؿ بؾ ـإكعام إٓ هؿ إن» اًم٘م٤مشمؾ واًمٗمراغ اعمًتٛمر، واًم٘مٚمؼ اًمدائؿ،

 ُم٤ٌمدئ ُمـ قمٚمٞمف اؿمتٛمؾ وُم٤م اإلؾمالم، ومْمؾ إُم٦م هذه ُمـ إول اًمرقمٞمؾ أدرك ًم٘مد* 

 ُم٤م أٟمٗمس وسمذًمقا سمف، وأُمٜمقا وم٤مقمتٜم٘مقه اًمٕم٤مُم٦م، واًمًٞم٤مدة اًمت٤مُم٦م اًمًٕم٤مدة سمتقومػم يمٗمٞمٚمف وٟمٔمؿ

 قم٘مٞمدة اإلؾمالم ضم٤مٟم٥م ذم يْمٕمٗمقن اعمًٚمٛمقن يزل مل صمؿ ،ومتٙمٞمٜمف ٟمنمه ؾمٌٞمؾ ذم يٛمٚمٙمقن

 اعمٕم٤مسة اًمتل مل اعمًٚمٛم٦م إضمٞم٤مل ظمرضم٧م طمتك ،(1)ومِمٞمًئ٤م ؿمٞمًئ٤م ٟمٍمشمف قمـ ويت٘م٤مقمًقن وقمٛماًل،

ـَ هلذا اًمديـ ومْماًل  شمٕمرف  عتـؼض إكام»: ىم٤مل طملم اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر وَصَدَق  ،، ومل شمؼمز ًمف حم٤مؾم

ـْ  اإلشالم دم كشل إذا ظروة ظروة اإلشالم ظرى  -شاجلاهؾقة يعر  ٓ َم

 فضل اإلسالم
 ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿: شمٕم٤ممم وىم٤مل ،[3: اعم٤مئدة]

﮲   ﴿: شمٕم٤ممم وىم٤مل ،[85: قمٛمران آل] ﴾ چ چ ھ ے ے ۓ ۓ

                                                           
 اإلرؿم٤مد ضمٝم٤مز- ط ،5صـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمدي،.ًمٚمِمٞمخ اإلؾمالُمل، اًمديـ حم٤مؾمـ ذم اعمختٍمة اًمدرة( 1)

 -اًمقـمٜمل سم٤محلرس واًمتقضمٞمف

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ظـ اهلل أضؾ»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل  هريرة أيب وقمـ ،[288اًمٌ٘مرة: ] ﴾﮳

ـْ  اجلؿعة  فققم ؾفداكا بـا اهلل ؾجاء إحد، يقم وفؾـصارى افسيت، يقم فؾقفقد ؾؽان ؿيؾـا ـان َم

 يقم وإوفقن افدكقا أهؾ مـ أخرون كحـ افؼقامة، يقم فـا عتيع هؿ وـذفؽ اجلؿعة،

 -(1)شافؼقامة

 (2)أمتفقـقن»: وم٘م٤مل اًمتقراة ُمـ ورىم٦م  اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر يد ذمط  اًمٜمٌل رأى وًم٘مد

 واعتيعتؿقه قًّاح مقشك ـان فق واهللِ  كؼقة، بقضاء هبا جئتؽؿ فؼد! اخلطاب؟ ابـ يا ؾقفا

: قمٛمر وم٘م٤مل ،شاعتياظل إٓ َوِشَعفُ  ما احقًّ  مقشك ـان فق»: رواي٦م وذم ،شضؾؾتؿ وعترـتؿقين

 -(3)شاكيقًّ  وبؿحؿد ديـًا وباإلشالم اربًّ  باهلل رضقت»

اًم٘مٚمقب  ذم اًمٞم٘ملم يزداد وطمتك يمثػمة، ومٞمف اًمدظمقل ووضمقب اإلؾمالم ومْمؾ قمغم وإدًم٦م

 ذم ٓؾمتٗمْم٧م اإلـم٤مًم٦م ظمِمٞم٦م وًمقٓ اإلؾمالم، حم٤مؾمـ سمٕمض ًمؽ أقمرض قمـ قمٔمٛم٦م هذا اًمديـ،

 -حم٤مؾمـ يمٚمف اإلؾمالم إذ اعمح٤مؾمـ، هذه ذيمر

 سم٤مهلل ٤مإليامنسم أشم٤ٌمقمف ي٠مُمر طمٞم٨م اًمًقي٦م، اًمٗمٓمرة ديـ وم٤مإلؾمالم: اًمٗمٓمرة ديـ اإلؾمالم ,

 ًمٚمٜمٗمس، وهتذي٥م شم٠مدي٥م طم٘مٞم٘متف واًمذي واًمّمٞم٤مم سمرسمف، اًمٕمٌد شمّمؾ اًمتل واًمّمالة ورؾمقًمف،

 -وظم٤مًم٘مف ًمرسمف اًمٕمٌد اُمتث٤مل ُمدى يٌلم اًمذي واحل٩م

مَ  اًمٓمٞم٤ٌمت أطمؾ   ديـ اعمحرُم٤مت، وشمرك اخلػمات سمٗمٕمؾ ي٠مُمر ديـ إٟمف وأُمر  اخل٤ٌمئ٨م، وطَمر 

 وإُم٤مٟم٦م، سم٤مًمّمدق وأُمر واًمٕمدوان، اإلصمؿ قمـ وهن٤مهؿ واًمت٘مقى، اًمؼم قمغم سم٤مًمتٕم٤مون أشم٤ٌمقمف

                                                           
 (-856) رىمؿ ُمًٚمؿ رواه( 1)

 -ُمتٝمقك: وُمٗمرده٤م ُمتحػمون، أي: أُمتٝمقيمقن( 2)

 ومٞمف أن إٓ صم٘م٤مت ورضم٤مًمف واًمٌزار، ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أمحد رواه اًمٗمتح، ذم احل٤مومظ وىم٤مل ،(3.387) ُمًٜمده ذم رواه أمحد( 3)

، وطمًٜمف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ذم (1589) اإلرواء اٟمٔمر سم٤مًمِمقاهد، إًم٤ٌمين ؾمٜمفو وٕمٞمػ، وهق شجمافد»

 -(1.278ًمإلُم٤مم اًمٌٖمق ي ) شذح افسـة»شمٕمٚمٞم٘مف قمغم 
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 -(1)واخلٞم٤مٟم٦م واجلقر اًمٙمذب قمـ وهنك

 إدي٤من ُمـ همػمه سمخالف قمٚمٞمٝم٤م، اًمٜم٤مس اهلل ومٓمر اًمتل اًمرسم٤مٟمٞم٦م واًمٗمٓمرة يٜمًجؿ وم٤مإلؾمالم

 -اعمختٚمٗم٦م طم٤مضم٤مشمف شمٚمٌل وٓ اإلٟم٤ًمن ومٓمرة ُمع شمٜمًجؿ ٓ اًمتل اًمقوٕمٞم٦م واعم٤ٌمدئ

 اعم٤مدي٦م اإلٟم٤ًمن طم٤مضم٤مِت  ويراقمل وُيٖمػم، ًمٞمٕم٤مًم٩م، ضم٤مء طمٞم٨م: واؿعل ديـ اإلشالم -

 اجلًد ُمتٓمٚم٤ٌمت سملم شمقازن هٜم٤مك يٙمقن طمتك آظمر، قمغم ضم٤مٟم٥ٌم  يٓمٖمك ومال ُمًٕم٤م، واًمروطمٞم٦م

ط  اًمٜمٌل قم٤ٌمدة قمـ ؾم٠مًمقا اًمذيـ يمحدي٨م ذًمؽ قمغم يدل ُم٤مط  اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م وذم واًمروح،

: وم٘م٤مل هلديف خم٤مًمػ هذا أن ط  اًمٜمٌل وم٠مظمؼمهؿ ،شإظامل دم أكػسفؿ ظذ وصددوا» ومت٘م٤مًمقه٤م

 يٓمٞم٘مقٟمف ُم٤م إقمامل ُمـ ي٠مظمذوا أن أشم٤ٌمقمفط  اًمٜمٌل وأُمر ،(2)شمـل ؾؾقس شـتل ظـ رؽب مـ»

 ُم٤م إًمٞمف اًمديـ أطم٥م ويم٤من ،(3)شمتؾقا حتك اهلل يؿؾ ٓ ؾقاهلل عتطقؼقن، بام ظؾقؽؿ مف»: ط وم٘م٤مل

 -ص٤مطمٌف قمٚمٞمف داوم

 ؿمٕم٥م، أو ضمٜمس أو وـمـ أو ىمقم ذم حمّمقرة ًمٞم٧ًم اإلؾمالم ومنميٕم٦م: ظادل ديـ اإلشالم

 ؿمٕمقب ًمٙمؾ اعمج٤مل أومًح٧م اًمٕم٤معمٞم٦م وهذه وقمجاًم، قمرسًم٤م يم٤موم٦م ًمٚمٜم٤مس اإلؾمالم ضم٤مء إٟمام

 وقمجؿ قمرب ُمـ اإلؾمالم سمقشم٘م٦م ذم شمٜمّمٝمر وأن اًمديـ، هذا ذم شمدظمؾ أن وأممٝم٤م إرض

-- ٞم ٤مإؾمالُم جمتٛمًٕم٤م وًمٙمـ ٞم ٤مروُم وٓ ٞم ٤موم٤مرؾم وٓ ٞم ٤مقمرسم ًمٞمس جمتٛمًٕم٤م وشمٙمقن وروم، وومرس

 سم٥ًٌم شمٗمرىم٦م همػم ُمـ اعمًٚمؿ ٕظمٞمف أخ هق ؾمامء أي وحت٧م أرض أي ومقق اعمًٚمؿ يٙمقن سمحٞم٨م

 --اًم٘مٌٞمٚم٦م أو اًمٕمرق أو اجلٜمس أو اًمٚمقن

 يٖمرس ٕٟمف وإضمؾ: اًمرزق قمغم اخلقف ُمـ اإلٟم٤ًمن حيرر ومٝمق: افتحرير ديـ اإلشالم -

 ذم ويرؾمخ وإوه٤مم، اخلراوم٤مت ُمـ اًمٕم٘مؾ وحيرر اهلل، سمٞمد وإضمؾ اًمرزق أن اإلٟم٤ًمن ىمٚم٥م ذم

                                                           
 اًمتٕم٤موين اعمٙمت٥م- ط13صـ اهلل، ضم٤مر سمـ اهلل قمٌد.ًمٚمِمٞمخ وُمزاي٤مه، وطم٘مٞم٘متف اإلؾمالُمل اًمديـ يمامل رؾم٤مًم٦م راضمع( 1)

 -واإلرؿم٤مد ًمٚمدقمقة

 -قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 2)

 -قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 3)
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 همػمه وٓ ٟمٗمًف أُمر ُمـ يٛمٚمؽ ٓ واإلٟم٤ًمن , وطمده , اهلل سمٞمد واًمي اًمٜمٗمع أن اعمًٚمؿ وضمدان

 اعمرأة حيرر يمام اإلٟم٤ًمن، فمٚمؿ ُمـ اإلٟم٤ًمن وحيرر ًمِمٝمقاشمف، اًمٕمٌقدي٦م ُمـ اإلٟم٤ًمن وحيرر ؿمٞمًئ٤م،

 يمؾ ُمـ إوـم٤من وحيرر اًمنميٕم٦م، ىمررت طمًٌام سمدوره٤م اًمالئؼ اعمٙم٤من هل٤م وجيٕمؾ اًمٔمٚمؿ ُمـ

 -اًمٕم٤ٌمد رب قم٤ٌمدة إمم اًمٕم٤ٌمد قم٤ٌمدة ُمـ اًمٕم٤ٌمد حيرر ديـ وم٤مإلؾمالم واؾمتٖمالل، اطمتالل

 وآضمتامقمٞم٤مت، واًم٘مْم٤مء احلٙمؿ ذم اعمٓمٚمؼ سم٤مًمٕمدل يتٛمٞمز وم٤مإلؾمالم: افعدل ديـ اإلشالم -

 هق هذا وحمٙمقُمٝمؿ، طم٤ميمٛمٝمؿ وهمٜمٞمٝمؿ، وم٘مػمهؿ ؾمقاء، اإلؾمالُمل اًم٘م٤مٟمقن أُم٤مم يمٚمٝمؿ وم٤مًمٜم٤مس

 قمداًم٦م إمم واٟمٔمر ،[15: اًمِمقرى] ﴾ ىئ ىئ ىئ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمام ًمٚمرؾمقل، اهلل أُمر

ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمام اعمًٚمٛملم همػم ُمع وًمق اعمٓمٚم٘م٦م اإلؾمالم

 ىم٤مل وىمد ،[8: اعم٤مئدة] ﴾ ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

 ؾال حمرًما بقـؽؿ وجعؾتف كػز ظذ افظؾؿ حرمت إين ظيادي يا»: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل طاًمٜمٌل 

 -(1)شعتظادقا

 طِمٌف واسمـ طِمٌف ؿمٗم٤مقم٦م ي٘مٌْؾ  ومال وطمٙمٛمف، ىمْم٤مءه ذم اًمٕمدل جُيًدط  اهلل رؾمقل هق وهذا

 -شمٕم٤ممم اهلل طمدود ُمـ طمدٍ  ذم زيد سمـ أؾم٤مُم٦م

 دظمقل ذم إؾم٤ٌمب أقمٔمؿِ  ُمـ شُمَٕمد   اإلؾمالم قمداًم٦م أن , احلٌٞم٥م أظمل , شمٕمٚمؿ أن وًمؽ

 -اإلؾمالم ذم اًمٜم٤مس ُمـ اًمٙمثػميـ

 يمؾ ذم اًمٌنِم  قم٤مملِ  قمغم شُمنمُف  ٟم٤مومذةٍ  ُمـ ُيٓمِؾ   أن ًمٌٕمْمٜم٤م ىُمدر ًمق :اهلداية ديـ اإلشالم

 وؾمػمى ُمتٗم٤موشم٦م، وأٟمامـًم٤م خمتٚمٗم٦م، وادم٤مه٤مت ُمت٤ٌميٜم٦م، أظمالـًم٤م ؾمػمى وم٢مٟمف وإُمٙمٜم٦م، إزُمٜم٦م

 ىمد اًمٌنمي٦م يم٠من ؾمػمى آظمر، طمٞمٜم٤ًم وُمتِم٤مسمٙم٦م طمٞمٜم٤ًم، ُمتٕمرضم٦م يمثػمة دروب ذم يًػمون اًمٜم٤مس

 شمًػم هبٞمؿ، ًمٞمؾ ذم احلٞم٤مة دروب ذم شميب ومٝمل ُمتٙم٤مصمػ، فمالم اعمتٓم٤موًم٦م قمّمقره٤م ذم همِمٞمٝم٤م

                                                           
 (-1828) ُمًٚمؿ رواه( 1)
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 هم٤مي٤مت، وشم٘مّمد أهداوًم٤م، حتدد وٟمراه٤م أُمـ، اًمِم٤مـمئ إمم شمّمؾ ٓ صمؿ اعمًػم، ويْمٜمٞمٝم٤م وشمًػم

 اًمٜم٤مومذة شمٚمؽ ُمـ اًمٜم٤مفمر أن إٓ ظم٤مدع، هاب قمـ يٜمٙمِمػ اعمٜمِمقد اهلدف شمِم٤مرف وقمٜمدُم٤م

 وٓ يٛمٞمٜم٤ًم يٜمحرف ٓ ُمًت٘مٞماًم، واطمًدا ـمريً٘م٤م واعمتِم٤مسمٙم٦م اعمتٕمرضم٦م اًمٓمرق شمٚمؽ وؾمط ذم ؾمػمى

 ًٓ  ؿم٤مهدٟم٤م اًمٌغِم قمغم ورؾمقُمف آٟمدصم٤مر، قمغم ُمٕم٤معمف ىم٤مرسم٧م ويمٚمام إقم٤مصػم، قمٚمٞمف هت٥م وٓ ؿمام

 أهؾ إهنؿ رؾمقُمف، وجيددون ُمٕم٤معمف، ويقوحقن ضمديد، ُمـ قمٜمف اًمرُم٤مل سمٙمِمػ ي٘مقُمقن أىمقاًُم٤م

 أيدهيؿ، ذم اًمٜمقر ُمِم٤مقمؾ وحيٛمٚمقن ووضمقهٝمؿ ىمٚمقهبؿ ُمـ ينمق اًمٜمقر واًمتقطمٞمد، اإلؾمالم

 -(1)وإُم٤من إُمـ إمم اعمقصؾ اًمٓمريؼ إمم همػمهؿ ويدقمقن

 اعمًٚمٛم٦م إُم٦م حتٛمٚمٝم٤م رؾم٤مًم٦م ومٝمق: إرض أهؾ فؽؾ وافرمحة اهلداية ديـ اإلشالم إن* 

 اًمٌنمي٦م ًمٚمٗمٓمر اعمقاومؼ اخل٤مًمد اًمٕم٤مم اًمديـ هق واإلؾمالم , ؾمٞمام ٓ , مجٞمًٕم٤م اًمٕم٤معملم هلداي٦م

قي٦م،  ً  ويتح٘مؼ اًمٗمرد، يًٕمد ذائٕمف ومٌتٓمٌٞمؼ سم٤مإلؾمالم، إٓ ُمٙم٤من، وٓ زُم٤من يّمٚمح ومال اًم

 -وآضمتامقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م اًمٜمقاطمل يم٤موم٦م ذم (2)ًمٚمجامقم٦م اخلػم

 ذم وأي٤مت-- بؼظف افتؿسؽ ظذ بادداومة أمركا احلؽقؿ افشارع ٕن.. بديــا كؾتزم -2

﮲  ﮳  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٜمٝم٤م يمثػمة، اعمٕمٜمك هذا  ﴾ھ ے ے ۓ ۓ

 ادصدؿغ بف ادممـغ ظياده آمًرا عتعاػ اهلل يؼقل»: اهلل رمحف , يمثػم اسمـ ىم٤مل ،[288: اًمٌ٘مرة]

 مجقع وعترك أوامره بجؿقع وافعؿؾ  وذائعف، اإلشالم ظرى بجؿقع يلخذوا أن برشقفف

                                                           
 -اًمٜمٗم٤مئس دار- ـمـ ،8 ،7صـ إؿم٘مر، قمٛمر.د اإلؾمالُمٞم٦م، اًمِمخّمٞم٦م ُمٕم٤ممل راضمع( 1)

 اعمٜمٍميـ أُم٤مم ؿمٌٝم٤مت وُمٖم٤مًمٓم٤مت اجل٤مُمٕمل اعمح٤مؾمـ هق شمثٌٞم٧م أومئدة اًمِم٤ٌمب اهلدف واًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمتذيمػم هبذه( 2)

 اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م قمغم وشمٍمحًي٤م شمٚمٛمٞمًح٤م احلٜمٞمػ اًمديـ هذا ممـ يًٌقن وأُم٤مم شمٓم٤مول اعمٚمحديـ واًمٕمٚمامٟمٞملم

 ذيٕمتف يٕمز وأن ديٜمف حيٗمظ أن أؾم٠مل واهلل واًمٞم٤ًمري٦م واإلحل٤مدي٦م، واًمٚمٞمؼماًمٞم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمٗمْم٤مئٞم٤مت وذم ،شاإلكسكت»

 -واًمٖمرب اًمنمق ذم
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 -(1) ..ششيقاًل  ذفؽ إػ اشتطاظقا ما زواجره،

 ﴾ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿: شمٕم٤ممم وىم٤مل

ـْ ط  حمٛمًدا ٟمٌٞمف اهلل أُمر وًم٘مد: , اهلل رمحف , اًمًٕمدي ىم٤مل ،[112: هقد]  أن اعم١مُمٜملم ُمـ ُمٕمف وَُم

 اًمٕم٘م٤مئد ُمـ سمف اهلل أظمؼم ُم٤م ويٕمت٘مدوا اًمنمائع، ُمـ اهلل ذقمف ُم٤م ومٚمٞمًٚمٙمقا أُمروا يمام يًت٘مٞمٛمقا

 يتج٤موزوا سم٠من يٓمٖمقا وٓ ذًمؽ، قمغم ويدوُمقا ينة، وٓ يٛمٜم٦م ذًمؽ قمـ يزيٖمقا وٓ اًمّمحٞمح٦م

ه ُم٤م  وؾمٞمج٤مزيٙمؿ رء أقمامًمٙمؿ ُمـ قمٚمٞمف خيٗمك ٓ ؾمٌح٤مٟمف وهق آؾمت٘م٤مُم٦م، ُمـ هلؿ اهلل طَمد 

 -(2)وده٤م ُمـ وشمرهٞم٥م آؾمت٘م٤مُم٦م ًمًٚمقك شمرهمٞم٥م ومٗمٞمف قمٚمٞمٝم٤م،

: يؼقل - روحف اهلل ؿدس - عتقؿقة ابـ اإلشالم صقخ شؿعت»: اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل* 

 -(3)شيرسة وٓ يؿـة - شيحاكف - ظـف يؾتػتقا ؾؾؿ وظيقديتف، حميتف ظذ اشتؼامقا»

 ؾمٗمٞم٤من ومٕمـ: بافؼع افتؿسؽ ظؾـقا أوجبط  افرشقل ٕن بديــا كؾتزم ؾنكـا ـذفؽ -3

ًٓ  اإلشالم دم يل ؿؾ اهلل رشقل يا ؿؾُت : »ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ : ؿال ؽقـرك، أحًدا ظـف أشلل ٓ ؿق

 -(4)شاشتؼؿ ثؿ باهلل آمـت ؿؾ»

 يـجق فـ أكف واظؾؿقا وشددوا، ؿاربقا»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل  هريرة أيب وقمـ ,

 مـف برمحة اهلل يتغؿدين أن إٓ أكا وٓ»: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م أٟم٧م وٓ: ىم٤مًمقاش بعؿؾف مـؽؿ أحد

 -(5)شوؾضؾ

                                                           
 (-1.266) اًمٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن شمٗمًػم( 1)

 -اًمٜمٝمك أومم- ط ،391صـ اًمرمحـ، اًمٙمريؿ شمٞمًػم( 2)

 -اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م دار- ط( 2.189) اًم٤ًمًمٙملم( ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ يراضمع: )ُمدارج( 3)

 (-38) ُمًٚمؿ رواه( 4)

 --واإلص٤مسم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م: واًمًداد شم٘مّمػم، وٓ ومٞمف همٚمق ٓ اًمذي اًم٘مّمد أي: سمف واعم٘م٤مر ،(76( )2816) ُمًٚمؿ رواه( 5)
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: ىم٤مًمقا اهلل: ـم٤مقم٦م ًمزوم آؾمت٘م٤مُم٦م ُمٕمٜمك: اًمٕمٚمامء ىم٤مل: صمراه اهلل ـمٞم٥م , اًمٜمقوي ىم٤مل* 

 -(1)إُمقر ٟمٔم٤مم وهل اًمٙمٚمؿ، ضمقاُمع ُمـ وهل

 ىم٤مل: ىم٤مل  هريرة أيب ومٕمـ: بؼائعف آفتزام ظذ ؾطركا اهلل ٕن: بديــا كؾتزم -4

 ـام ُيؿجساكف، أو يـكاكف أو هيقداكف ؾلبقاه افػطرة ظذ إٓ يقفد مقفقد مـ ما»: ط اهلل رؾمقل

 أسمق ىمرأ صمؿ ،شجتدظقهنا أكتؿ عتؽقكقا حتك جدظاء مـ ؾقفا حتسقن هؾ مجاء هبقؿة افيفقؿة عتـتج

 -(2) [38: اًمروم] ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف هريرة

 قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس ومٓمر اًمتل اهلل ومٓمرة أهن٤م وم٤مًمّمقاب: »اهلل رمحف , شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل

 ،[سمغم: ىم٤مًمقا سمرسمٙمؿ؟ أًم٧ًم] ىم٤مل يقم قمٚمٞمٝم٤م ومٓمرهؿ اًمتل اًمٗمٓمرة وهل اإلؾمالم، ومٓمرة وهل

 -(3) --شاًمّمحٞمح٦م ًمٚمٕم٘م٤مئد واًم٘مٌقل اًم٤ٌمـمٚم٦م آقمت٘م٤مدات ُمـ اًمًالُم٦م وهل

 اهلل ذع بام بآشتؿساك إٓ اجلـة دم افعذ افدرجات إػ شيقؾ ٓ ٕكف بديــا، كؾتزم -5

 :ورشقفف

: ىم٤مًمقاشأيب مـ إٓ اجلـة يدخؾقن أمتل ـؾ»: ىم٤ملط  اهلل رؾمقل أن  هريرة أيب قمـ

 -(4) شأبك ؾؼد ظصاين ومـ اجلـة، دخؾ أضاظـل مـ»: ىم٤مل ي٠مسمك؟ وُمـ

 وقمّمٞم٤منط  اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م اًمتزام قمـ آُمتٜم٤مع يٕمٜمل: واإلسم٤مء: »طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل

 -(5) --شأُمره

 ---قمدن ضمٜم٤مت ًمدظمقل ؾمٌٞمؾ سم٤مًمديـ وم٤مًٓمتزام

                                                           
 -اًمرؾم٤مًم٦م ُم١مؾم٦ًم- ط ،62صـ آؾمت٘م٤مُم٦م، سم٤مب اًمّم٤محللم، ري٤مض( 1)

 -قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 2)

 (-4.245) اًمٗمت٤موى، جمٛمقع( 3)

 (-7288) اًمٌخ٤مري رواه( 4)

 (-13.254) اًمٌخ٤مري رواه( 5)
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 :(1)اهلل رمحف , اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 رظمٞمّم٦م ًم٧ًم اًمرمحـ ؾمٚمٕم٦م ي٤م

 

 اًمٙمًالن قمغم هم٤مًمٞم٦م أٟم٧م سمؾ ***

 يٜم٤مهل٤م ًمٞمس اًمرمحـ ؾمٚمٕم٦م ي٤م 

 

 اصمٜم٤من ٓ واطمد إٓ إًمػ ذم ***

 : وىم٤مل أيًْم٤م 

 أهن٤م ًمقٓ اًمرمحـ ؾمٚمٕم٦م ي٤م

 

 طُمج٧ٌم سمٙمؾ ُمٙم٤مره اإلٟم٤ًمن ***

 ُمتخٚمٍػ  ُمـ ىمط قمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م 

 

 وشمٕمٓمٚم٧م دار اجلزاء اًمث٤مين ***

 ًمٙمٜمٝم٤م طمج٧ٌم سمٙمؾ يمرهي٦مٍ  

 

 ًمُٞمّمد  قمٜمٝم٤م اعمٌٓمؾ اعمتقاين ***

 إزم شمًٛمق اًمتل اهلٛمؿ وشمٜم٤مهل٤م 

 

 رب اًمٕمغم سمٛمِمٞمئ٦م اًمرمحـ ***

 يتٓمٚمع سمديٜمف اعمٚمتزم اإلٟم٤ًمن أن اعمٕمروف ومٛمـ: افؽامل إػ يتطؾع اإلكسان ٕن: بديــا كؾتزم -6 

 سمديٜمف اعمًتٛمًؽ اعمٚمتزم اعمًٚمؿ ومؽمى واًمديٜمل، واًمٕمٚمٛمل وإظمالىمل اًمًٚمقيمل اًمٙمامل إمم دائاًم 

 إن أطمًدا، وٓ ضم٤مًرا ي١مذي وٓ أهٚمف، ويقاد وأىم٤مرسمف واًمديف، سمحؼ صمؿ قمٚمٞمف، اهلل سمحؼ ي٘مقم

٤مًٟم٤م يٙمقن ٓ سمديٜمف اعمتٛمًؽ اعمًٚمؿ ٤ٌمسًم٤م، وٓ ًمٕم   طمًقًدا، وٓ طم٘مقًدا، وٓ ُمٖمت٤مسًم٤م، وٓ ٟمامًُم٤م وٓ ؾم 

 يٜم٘مص وٓ اؿمؽمى، أو سم٤مع إذا َيُٖمْش  ٓ ُمٕم٤مُمٚمتف، ذم أُمٞمٜم٤ًم ىمقًمف، ذم ص٤مدىًم٤م يٙمقن اعمتديـ اعمًٚمؿ

 ًٓ ، يٙمقن وٓ وقمًدا، خُيٚمُػ  وٓ ُمٞمزاًٟم٤م، وٓ ُمٙمٞم٤م ًٓ  طم٘مقق ذم يامـمؾ وٓ ومخقًرا، وٓ خمت٤م

 وٓ شمًقيػ همػم ُمـ إيمٛمؾ اًمقضمف قمغم وي١مديف قمٛمٚمف، يت٘مـ سمديٜمف زمتٚماعم اعمًٚمؿ-- اًمٜم٤مس

 -(2)ضمٜمًف سمٜمل ُمـ ًمٖمػمه ىمدوة ًمِٙمقن اإلٟم٤ًمن يٙمٛمؾ وهذا--شم٠مظمػم

 هل؟ ما... آفتزام مراحؾ

 : اخلٗمل آًمتزام: إومم اعمرطمٚم٦م* 

 ٓ, ؾمٚمقيمف ذم طمدث ىمد شمٖمػًما اًمٜم٤مس يٚمحظ أن ُمـ ىمٚمً٘م٤م ظم٤مئًٗم٤م ُمتحٗمًٔم٤م اعمٚمتزم يٙمقن -

                                                           
 -اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م دار- ط ،118صـ شافـاجقة فؾػرق آكتصار دم افشاؾقة افؽاؾقة»سمـ اعمًامه اًم٘مٞمؿ، اسمـ ٟمقٟمٞم٦م( 1)

 [-ت:د] ،33صـ ـم٤مطمقن، حمٛمد سمـ أمحد.اًمِمٞمخ وشمٓمٌٞمؼ دراؾم٦م اهلل إمم اًمدقم٤مة إمم اعمرؿمد: يمت٤مب اٟمٔمر( 2)
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 ٟمٗمًف حيدث ومؽماه ،ٞم ٤مٟمٗمً ٞم ٤مذاشم ساقًم٤م اًمٍماع يٙمقن اعمرطمٚم٦م هذه وذم ُمٜمف، اًم٘مريٌلم ُمع ,ؾمٞمام

  :,ٟمٗمًف ذم أي, ىم٤مئاًل 

 !ومٞمٝم٤م؟ اٟمٖمٛم٧ًم اًمتل اعمٕم٤ميص أشمرك يمٞمػ* 

 * يمٞمػ ؾم٠محترر ُمـ اًمذٟمقب اًمتل يٕمِم٘مٝم٤م ىمٚمٌل؟!

 !ذًمؽ؟ ومٕمؾ أؾمتٓمٞمع هؾ* 

 !طمً٘م٤م؟ آًمتزام أريد أٟم٤م هؾ* 

  !أريد؟ ُم٤مذا* 

  !؟سمٕمد آًمتزام اًمٜم٤مس إمم   ؾمٞمٜمٔمر يمٞمػ* 

 !أظمريـ؟ ُمقاضمٝم٦مُمـ  ؾم٠ممتٙمـ هؾ* 

  !اًمًخري٦م؟ ؾم٠محتٛمؾ هؾ* 

 !ؾم٠مٟمتٙمس؟ ُم٤م هقم٤من أم اًمٓمريؼ هذا ذم ؾم٠مصٛمد هؾ* 

 ذم هق اعمرطمٚم٦م هذه وذم وم٢مٟمف هلذا ذهٜمف، قمغم ؾمؽمد اًمتل اًمٙمثػمة إؾمئٚم٦م ُمـ ذًمؽ وهمػم

 واخلقاـمر اًمقؾم٤موس هذه اهلل ي٘مٞمف وأن اًمٓمريؼ، قمغم ويثٌتف اهلل، يقوم٘مف أن إمم احل٤مضم٦م أؿمد

 -اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م

  ادعارك!! ادرحؾة افثاكقة بداية

 اًمتل جي٤مهد ومٞمٝم٤م اعمٚمتزم ٟمٗمًف وؿمٞم٤مـملم اإلٟمس واجلـ- أوهلا: ادعارك افذاعتقة افـػسقة:* 

واًمذيـ حي٤موًمقن اًمْمٖمط قمٚمٞمف ًمٍمومف  * ثاكقفا: ادعارك اخلارجقة مع افقشط ادحقط بف:

 قمـ ـمريؼ آًمتزام، وإقم٤مدشمف إمم ـمريؼ اًمِمٞمٓم٤من- 

 اًمقؾمط ىمٌؾ ُمـقمغم اعمٚمتزم  ِمديداًم جقماهل يٌدأ طمٞم٨م :افتضققؼ مرحؾة: افثافثة ادرحؾة* 

 -ممٙمـ ؾمٌٞمؾ سمٙمؾ قمٚمٞمف اًمتْمٞمٞمؼ حم٤موٓت وشمٌدأ!! سمف اعمحٞمط
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 ه١مٓء يمؾ اعمختٚمٗم٦م، اإليذاء أٟمقاع ذم جمتٝمدٍ  وُمـ ُمتٝمٙمٍؿ، وُمـ ؿم٤مشمٍؿ، وُمـ ؾم٤مظمٍر، ومٛمـ

 ًمتٕمج٥م وإٟمؽ ,آًمتزام ـمريؼ , إىمقم اًمٓمريؼ هذا قمـ اًمِم٤مب هذا صدّ  إٓ هلؿ هدف ٓ

 هذا ويدوم٘مؽ وأهٚم٦م، ًمالًمتزام اعمح٤مرسملم اًمٜم٤مىمٛملم اًمِم٤مُملم ه١مٓء ومٕمؾ ُمـ اًمٕمج٥م أؿمد

 ذي ًمٙمؾ واوح٦م اإلضم٤مسم٦م ؾمتجد وهٜم٤م ذٟمٌف؟ ُم٤م اعمًت٘مٞمؿ؟ هذا ُمـ يٜم٘مٛمقن عم٤مذا: ًمٚمت٤ًمؤل

 -اؾمت٘م٤مم صمؿ اهلل ريب ىم٤مل أٟمف إٓ ذٟم٥م ُمـ ًمف ًمٞمس اًمِم٤مب هذا أن قمٞمٜملم،

 ڻ ڻ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام: ي٘مقل إذ شمٕم٤ممم اهلل وصدق ًمالسمتالء، اًمِم٤مب يتٕمرض وهٜم٤م

 [-2 ،1: اًمٕمٜمٙمٌقت] ﴾ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 مم٤م وم٘مط يٜمجٞمف ٓ صم٤ٌمشمف ٕن اًمٗمتـ: هذه أُم٤مم اًمث٤ٌمت اعمٚمتزم يٚمزم احلرضم٦م، اعمرطمٚم٦م هذه وذم

 -اًمٖمػم إمم شمّمؾ ىمد ي٤مٟمٕم٦م صمامر قمدة يثٛمر ىمد سمؾ اسمتالء، ُمـ ومٞمف هق

إره٤مسمف وإسمٕم٤مده  ُمـ ٠مسي ىمد اعمٚمتزم حمٞمطُ  يٙمقنُ  طمٞم٨م :احلقار مرحؾة: افرابعة ادرحؾة* 

ًمتٖمٞمػم اًم٘مٜم٤مقم٤مت قمـ ـمريؼ سم٨م  احلقار ُمرطمٚم٦م شمٌدأ وهٜم٤م قمـ ـمريؼ اًمتديـ وآًمتزام،

 ؿمٌٝم٤مهتؿ قمغم ًمٚمرد اًمنمقملوهذه اعمرطمٚم٦م جي٥م أن يتًٚمح ومٞمٝم٤م هذا اعمٚمتزم سم٤مًمٕمٚمؿ  ,اًمِمٌٝم٤مت

وُمٝم٤مرات  ,احلقار ـمرق يت٘مـ أن اعمرطمٚم٦م هذه ذم قمٚمٞمفيمذًمؽ  اًمداطمْم٦م، وطمججٝمؿ اًمقاهٞم٦م

 ُم٘م٤مـمٕمتٝمؿ، وقمدم أظمريـ، إمم اإلٟمّم٤مت طمًـ: ٝم٤مُمٜم وآداسمف، اإلىمٜم٤مع قنوومٜم اعمٜم٤مفمرات،

 -ُمثٛمًرا طمقاًرا يٙمقن طمتك احلج٦م قمرض وطمًـ اًمّمقت، رومع وقمدم

، ٟمٗمًؽ قمغم شمٜمتٍم أن اؾمتٓمٕم٧م أن سمٕمد وأظمػًما :افؼيقل مرحؾة: اخلامسة ادرحؾة*  ًٓ  أو

ـ   أن سمٕمد صمؿ  دقمقهتؿ وأضمدت وأطمًٜم٧م طمقًمؽ، ُمـ أذى قمغم ومّمؼمت قمٚمٞمؽ شمٕم٤ممم اهلل َُم

 إمم إمم وؾمتّمؾ ه١مٓء، ىمٚمقب إمم اهلل سم٢مذن ؾمتّمؾ وم٢مٟمؽ وأدب، وًملم رومؼ سمٙمؾ وُمٜم٤مىمِمتٝمؿ

 يريمـ أٓ اعمٚمتزم قمغم جي٥م اعمرطمٚم٦م هذه وذم ،شآفتزام ؿضقة» ه١مٓء يت٘مٌؾ وسم٤مًمت٤مزم ه١مٓء طم٥م

ـْ  ويمؾ وأهٚمف روم٤مىمف دقمقة يقاصؾ أن قمٚمٞمف جي٥م سمؾ واًمٙمًؾ، واًمدقم٦م اهلدوء إمم  وأن طمقًمف، َُم
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٤ًٌم يٙمقن طمتك أظمر، سمٕمد اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ي٘مؽمب  ديٜمٝمؿ ذم واًمرؿم٤مد واهلدى احلؼ إمم هلدايتٝمؿ ؾمٌ

 -وأظمراهؿ ودٟمٞم٤مهؿ

 ذم وذقم٧مهب٤م  اًمتزُم٧م اًمتل أهداومؽ قمـ :آفتزام بعد مرحؾة: افسادشة ادرحؾة* 

 وشم٠مُمؾ اعمٝمٚمؽ، احل٤مل هذا سمؽ يٓمقل أن وم٤مطمذر سم٤مُٕمراض، ويٛمتٚمئ ىمٚمٌؽ ي٘مًق ىمدو حت٘مٞم٘مٝم٤م،

 ىم٤مل سمٌمء؟ شمقص: ًمف ىمٞمؾ طمٞمٜمام وه٥م سمـ اًمرمحـ قمٌد اإلُم٤مم ذيمره اًمذي اًمٕمٔمٞمؿ اًم٘مقل هذا

 -شؽػؾة ظذ اهلل يلخذك أن احذر»: ٟمٕمؿ

ـْ  ٕٟمف ٟمٗمًؽ: قمـ شَمرِىَ  أن وم٤مطمذر يمذًمؽ ، هٚمؽ وم٘مد وقمٛمٚمف ٟمٗمًف قمـ َرِىَ  َُم  ووؾ 

 رضقت ومتك: »يؼقل حقث مديـ أيب درُ  وهلل»: ي٘مقل ومٝمق , اهلل رمحف , اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمقل وشم٠مُمؾ

 ما أن ظؾؿ ربف وَظَرَ   كػسف ظر  ومـ راض، ؽر ظـؽ اهلل أن ؾاظؾؿ وظؿؾؽ، كػسؽ ظـ

 , وم٤مطمرص هذا ٕضمؾ ،(1)شافثؼؾغ َظِؿَؾ  ما بؿثؾ أعتك وفق افـار، مـ يـجقف ٓ افيضاظة مـ معف

 سم٘مٚمٌؽ اإلىم٤ٌمل قمغم وم٤مطمرص يمذًمؽ اهلٜم٤مت، وقمالج اهلٗمقات، اؾمتدراك قمغم , احلٌٞم٥م أظمل

 -اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ اهلل قمغم وضمقارطمؽ

 يّمؾ ٓ اعمرطمٚم٦م ومٝمذه أطمد، ًمٙمؾ ًمٞم٧ًم وهذه :راشخةاف ؼدممرحؾة اف: افسابعة ادرحؾة

 واًمدقمقة واًمٕمٛمؾ اًمٕمٚمؿ ذوي ُمـ ص٤مطمٌٝم٤م اعمرطمٚم٦م هذه ٕن ٟمٕمؿ!! اعمقومؼ اًم٘مٚمٞمؾ إٓ إًمٞمٝم٤م

 هق سمؾ ومح٥ًم، إًمٞمف وآهتداء آًمتزام ـمريؼ سمٛمٕمروم٦م يٙمتػ مل إٟمف طمٞم٨م واعمّم٤مسمرة، واًمّمؼم

 ذم هؿ عمـ اًمٓمريؼ، قمغم يم٤مًمٜمقر ومٝمق ،اإليامن ـمريؼ قمغم ويثٌتٝمؿ طمقًمف ُمـ سم٠ميدي ي٠مظمذ واىمػ

 ودقمقة احل٤مئريـ وإرؿم٤مد ًمٚمٛمٝمتديـ، شمذيمرة ُمـ سمف ي٘مقم ُم٤م شمٕم٤ممم اهلل قمغم وحيت٥ًم اًمٓمريؼ، أول

 --(2)اًمٕم٤معملم رب ساط إمم ًمٚمْم٤مًملم

 --وضمزئٞم٤مشمف سمٙمٚمٞم٤مشمف آًمتزام ُمراطمؾ هل اعمراطمؾ هذه

                                                           
 (-3.114) اًم٤ًمًمٙملم ُمدارج( 1)

 -اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘مرى أم ُمٙمت٦ٌم- ط ،12 ،11 ،18صـ طم٤مزم، أمحد.ًمألؾمت٤مذ آًمتزام، رطم٤مب ذم اًمرمحـ ٟمقر( 2)
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 !أفتزم؟ ـقػ* 

ـْ  وم٢مٟمف-- وخافؼؽ ربؽ باهلل اشتعـ -1 ـْ  اعمٕم٤من، ومٝمق اهلل أقم٤مٟمف َُم  اعمخذول، ومٝمق ظمذًمف وَُم

 أيب وقمـ، [181: قمٛمران آل] ﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿: شمٕم٤ممم ي٘مقل

 افضعقػ، ادممـ مـ اهلل إػ وأحب خر افؼقي ادممـ»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل  هريرة

 -(1)شعتعجز وٓ باهلل واشتعـ يـػعؽ ما ظذ احرص خر، ـؾ ودم

 شعتعجز وٓ باهلل واشتعـ يـػعؽ، ما ظذ احرص»: ط وىمقًمف: , اهلل رمحف , اًمٜمقوي ىم٤مل

 ذًمؽ قمغم شمٕم٤ممم اهلل ُمـ اإلقم٤مٟم٦م واـمٚم٥م قمٜمده ومٞمام واًمرهم٦ٌم شمٕم٤ممم اهلل ـم٤مقم٦م قمغم اطمرص: وُمٕمٜم٤مه

 -(2) --شاإلقم٤مٟم٦م ـمٚم٥م قمـ وٓ اًمٓم٤مقم٦م، ـمٚم٥م قمـ شمٙمًؾ وٓ شمٕمجز، وٓ

ـْ  قمغم هب٤م اهلل ـ  ٛمُ يَ  قمٔمٞمٛم٦م، ٜم٦مٌ ُمِ  اًمّمدق إن  -- َيْصُدْؿؽ اهللَ ِق ُد ْص ا -2  قم٤ٌمده، ُمـ ؿم٤مء َُم

ـْ »: (3)اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل اًمِمحٞمح، اًمنميؽ طم٤ًمب ٟمٗمًف حي٤مؾم٥م ٟمٗمًف ُمع وم٤مًمّم٤مدُق   يطؾع مل وَم

 -شاهلل ذات دم مؼتفا كػسف، مع وَصَدَق  ظقيفا ظذ اضؾع ؾنذا إزافتف، يؿؽـ مل كػسف ظقِب  ظذ

 الصدق طريق للجنة
 إن»: ىم٤ملط  اًمٜمٌل قمـ  ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م إمم وم٤مٟمٔمر اًمّمدق، ىمٞمٛم٦م شمٕمرف وطمتك

 حتك افصدق ويتحرى فقصدق افرجؾ وإن اجلـة، إػ هيدي افز وإن افز إػ هيدي افصدق

 وإن افـار، إػ هيدي افػجقر وإن افػجقر، إػ هيدي افؽذب وإن صديًؼا، اهلل ظـد يؽتب

 -(4)شـذاًبا اهلل ظـد يؽتب حتك افؽذب ويتحرى فقؽذب افرجؾ

 إرض رب ضمٜم٤مت دظمقل إمم ؾمٌٞمؾ واًمؼم اًمؼم، إمم هيدي إطمقال ذم اًمّمدق

                                                           
 (-2664) ُمًٚمؿ رواه( 1)

 (-8.467) ُمًٚمؿ صحٞمح ذح( 2)

  -2.97ُيٜمٔمر: ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ( 3)

 -قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 4)
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 --اًمّم٤مدىملم وقمٔمٛم٦م اًمّمدق ومْمؾ إمم وم٤مٟمٔمر-- واًمًٛمقات

ـْ »: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل طمٜمٞمػ سمـ ؾمٝمؾ وقمـ ,  بصدٍق  افشفادة عتعاػ اهلل شلََل  َم

َغفُ   -(1)شؾراصف ظذ مات وإِنْ  افشفداء، مـازل اهلل َبؾَّ

 قمغم يم٤من وإن اًمِمٝمداء، صمقاب ُمـ أقمٓمك سمّمدق اًمِمٝم٤مدة ؾم٠مل إذا أٟمف: اًمٜمقوي ىم٤مل

 -(2)اخلػم ٟمٞم٦م واؾمتح٤ٌمب اًمِمٝم٤مدة ؾم١مال اؾمتح٤ٌمب وومٞمف ومراؿمف،

 -قمز وضمؾ اهلل يّمدىمؽ-- وؾمٙمٜم٤مشمؽ وطمريم٤مشمؽ وأومٕم٤مًمؽ أطمقاًمؽ يمؾِ  ذم اهللَ وم٤مصدْق 

 اًمٚم٤ٌمس طمد قمٜمد ي٘مػٓ  آًمتزام ٕن  :(3)وافياضـ افظاهر دم بافديـ آفتزام اشتشعر -3

 اًمٔم٤مهر اخلٓم٠م ُمـ وم٢من   وخمؼمه، سمٛمٔمٝمره ُمٚمتزم اعمٚمتزم سمؾ ومح٥ًم، اعمٔمٝمري واًمًٛم٧م اًمنمقمل

افتؿسؽ  إػ افداظل ما»: ُي٘م٤مل يم٠من وًم٤ٌمب، ىمِمقر إمم اًمديـ شم٘مًٞمؿ ُمـ اًمٌٕمض ُمـ ٟمراه ُم٤م

 احلجاب مسلفة إلثارة افداظل ماو افثقاب، وعتؼصر افؾحقة إظػاء باهلدي افـيقي افظاهر، مثؾ:

 اًمٙمت٤مب ُمـ ًمألدًم٦م خم٤مًمٌػ  اًمٙمالم هذا وُمثُؾ  ،شوصؽؾقات ؾروعـؾفا  هذه ..؟!أن افـؼاب وأ

ٕن شم٘مًٞمؿ اًمديـ إمم أصقل وومروع، وصمقاسم٧م وُمتٖمػمات ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه إمه٤مل  اًمّمحٞمح٦م، واًمًٜم٦م

 جي٥م هٜم٤م وُمـ وإٟمام ُمٕمٜم٤مه )شم٘مديؿ إوًمقي٤مت( وومؼ ُمراد اهلل ورؾمقًمف، ,أضمزاء ُمـ اًمديـ

 إقمامل: ُمـ قمٜمف هنك ُم٤م وشمرك ،ومٕمٚمٝم٤م ٚمٞمٜم٤مقم أوضم٥مو اهلل ومروٝم٤م اًمتل إقمامل سم٠مداء قمتٜم٤مءآ

 -(1()4)اعم٘مدار سمذًمؽ اإليامن ُمـ يٜم٘مص ىمٚمٞماًل  يم٤من وإن اعمؽموك وم٤مًمٕمٛمؾ ،اإليامن ُمـ ضمزء ذًمؽ ٕن

                                                           
 (-1989) ُمًٚمؿ رواه( 1)

 -احلدي٨م دار- ط ،(7.64) ُمًٚمؿ صحٞمح ذح( 2)

 -38صـ آًمتزام، ذم يمٚمامت: سمح٨م ُمـ ُمًتٗم٤مد( 3)

 وإريم٤من سم٤مجلقارح وقمٛمؾ سم٤مجلٜم٤من وشمّمديؼ سم٤مًمٚم٤ًمن ىمقل أٟمف-- اإليامن ذم واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ قم٘مٞمدة إن: وم٤مئدة ( 4)

 هق اإليامن إن: ىم٤مئاًل  طمٜمٞمٗم٦م أسمق وظم٤مًمٗمٝمؿ شوافشاؾعل ومافؽ أمحد» اًمثالصم٦م إئٛم٦م وُمٜمٝمؿ-- اًمًٚمػ قم٤مُم٦م ىمقل وهذا

 اإليامن إن: واجلٝمٛمٞم٦م إؿم٤مقمرة وىم٤مًم٧م ُمًامه، ذم يدظمؾ وٓ ،اإليامن ًمقازم ُمـ واًمٕمٛمؾ واًمٜمٓمؼ، آقمت٘م٤مد جمرد

 قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م واحلؼ اًم٘مقل، جمرد اإليامن أن: اًمٙمراُمٞم٦م وىم٤مًم٧م قمٛمؾ، وٓ ىمقل ُمٕمف يٙمـ مل وًمق وم٘مط، اًمتّمديؼ جمرد

 -ڤاًمًٚمػ اًمّم٤مًمح 

= 
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 اإلٟم٤ًمن جيٕمؾ أن ظمٚم٘مف ذم شمٕم٤ممم اهلل طمٙمٛم٦م اىمتْم٧م ًم٘مد: ادؾتزمغ مـ اجلاديـ خافط -4

 واعم٘م٤مرٟم٦م اعمج٤مًم٦ًم وهذه هبؿ، وآضمتامع وجم٤مًمًٝمؿ أظمريـ خم٤مًمٓم٦م إمم ُم٤مئاًل  سمٓمٌٕمف، ٞم ٤ماضمتامقم

٤مل ؾم٥ٌم وهل وؾمٚمقيمف، وُمٜمٝمجف اإلٟم٤ًمن ومٙمر ذم اًمقاوح أصمره٤م هل٤م  اإلٟم٤ًمن ُمّمػم ذم وَمٕم 

 وؾمٚمقيًم٤م وُمٕمت٘مًدا ومٙمًرا سمّمٌٖمتف، ويّمٓمٌغ سمجٚمٞمًف يت٠مصمر وم٤معمرء وإظمروي٦م، اًمدٟمٞمقي٦م وؾمٕم٤مدشمف

ـْ  واًمتجرسم٦َم، واًمقاىمع واًمٕم٘مُؾ  اًمنمعُ  ذًمؽ قمغم َدل   وىمد وقمٛماًل،  سمف أظَمٌَـرَ  ُم٤م اًمنمع دًٓم٦مِ  وَمِٛم

ـْ  ُمّم٤مطمٌتف قمغم وشم٠مؾمٗمف اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٔم٤ممل ٟمدمِ  قمـ ؾمٌح٤مٟمف ٤ًٌم ويم٤من واٟمحرف َوؾ   عمِ  ذم ؾمٌ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ووالًمف، اٟمحراومف

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڻ ڻ

 [-29: 27: اًمٗمرىم٤من] ﴾ ﮳﮴  ﮵ ﮶

 ظذ بربف ادؼك افظاملُ  يعض   ويقم»: شمٗمًػمه ذم , اهلل رمحف , اًمٓمؼمي ضمرير اسمـ ىم٤مل* 

___________________________ 
 ُمقاىمٗمٝمؿ ظمٓمقرة إمم واًمتزاُمٝم٤مط  اهلل رؾمقل سمًٜم٦م اًمٕمٛمؾ ؿم٠من ُمـ هُيقٟمقن اًمذيـ يٜمتٌف أن جي٥م هٜم٤م وُمـ

 اًمٕمٍم ذم ُمٜمٝم٤م وم٤مئدة ٓ ىمِمقر سم٠مهن٤م اًمديـ أو اًمًٜمـ ُمـ أُمقًرا ومٞمّمػ ـمقره ه١مٓء سمٕمض يتٕمدى وىمد اإلرضم٤مئٞم٦م،

 أٟمٜم٤م هذا ىمقًمٜم٤م ُمـ يٗمٝمؿ وٓ إمهٞم٦م، ذم اًمديـ أُمقر شمٗم٤موشم٧م وإنْ  ومٞمف، ىمِمقر ٓ ًم٤ٌمب يمٚمف اًمديـ أن: واحلؼ احل٤مزم،

 ىمرر هذا وذم وُمٕمٚمقًُم٤م ُم٘مرًرا يٙمقن أن يٜمٌٖمل أُمر ومٝمذا اهلل، إمم واًمدقمقة واًمٕمٛمؾ اًمٕمٚمؿ ذم سم٤مٕوًمقي٤مت ٟمٕمتٜمل ٓ

 اًمًٜمـ ُمـ واًمتٝمقيـ اجلزئٞم٤مت، شمرك هق ٟمٜمٙمره اًمذي وًمٙمـ ،شوؽرها.. افقاجيات عتػاوت ؿاظدة» إصقل قمٚمامء

 ُمـ واًمٙمٌػم سم٤مًمّمٖمػم أٟمٗمًٝمؿ وأًمزُمقا رعـاًمِم قمغم اؾمت٘م٤مُمتٝمؿ أقمٚمٜمقا اًمذيـ اعمتديٜملم قمٜمد , ظم٤مص٦م , واعمٜمدوسم٤مت،

﮲  ﴿ ؾمٌح٤مٟمف سم٘مقًمف ه١مٓء أذيمر وأٟم٤م ،ط عمّمٓمٗمك ا وؾمٜم٦م اإلؾمالم أُمر ھ ے ے ۓ ۓ 

 قمٚمٞمف ودظمؾ اًمًـ ذم ـمٕمـ قمٜمدُم٤م   اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ُمِمٝمد ٟمٗمز ذم ي١مصمر ويمؿ [-288]اًمٌ٘مرة:  ﴾ ﮳

ًٓ  ًمٕمٛمر وىم٤مل ؿم٤مب،  َؿّكْ  أخل ابـ يا»: وىم٤مل قمٛمر دقم٤مه ـمقياًل  صمقسمف ويم٤من ًمٞمخرج اًمِم٤مب ذًمؽ أدسمر ومٚمام طمًٜم٤ًم، ىمق

 يمثػم يٕمده أُمر إمم اًمِم٤مب يرؿمد أن شادقت وهق» ومٞمف هق ُم٤م يٛمٜمٕمف ومٚمؿ ،شفربؽ وأرىض فثقبؽ، أكؼك ؾنكف ثقبؽ،

 هب٤م-  ُيٕمٜمك أن جيقز ٓ اًمتل اًم٘مِمقر ُمـ اًمٞمقم اًمٜم٤مس ُمـ

 اًمٜمٗم٤مئس، دار- ط ،(18صـ اهلل ذم اًمٕم٘مٞمدة) إؿم٘مر، ؾمٚمٞمامن.د واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب وقء ذم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٘مٞمدة اٟمٔمر( 1)

 -اهلل طمٗمٔمف , إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد.د وًم٤ٌمب، ىمِمقر إمم اًمديـ شم٘مًٞمؿ سمدقم٦م رؾم٤مًم٦م وراضمع
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هُ  افذي خؾقؾف ضاظة دم بافؽػر كػسف وأوبؼ اهلل، جـب دم َؾَرطَ  ما ظذ وأشًػا، كدًما يديف  ظـ َصدَّ

 ظذاب مـ افـجاة إػ ضرًؿا يعـل شيقاًل، افرشقل مع افدكقا دم اختذت فقتـل يا: يؼقل ربف، شيقؾ

 ظـ خمًزا ثـاؤه َجؾَّ  يؼقل ،[29:اًمٗمرىم٤من] ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ﴿ وؿقفف اهلل،

 اإليامن ظـ أضؾـل فؼد» خؾقؾف ضاظف دم ربف معصقة مـ افدكقا دم مـف شؾػ ما ظذ افـادم هذا

 -(1)شقمٜمف ىمّمدين اهلل قمٜمد ُمـ ضم٤مءين إذ سمٕمد اًمذيمر، وهق ،شبافؼرآن

 ؾحامؾ افؽر، وكاؾخ ادسؽ ـحامؾ افسقء واجلؾقس افصافح اجلؾقس مثؾ إكام» :ط ىم٤مل

 حيرق أن إما افؽر وكاؾخ ضقية، رحًيا مـف جتد أن وإما مـف، عتيتاع أن وإما حيذيؽ، أن إما ادسؽ

َ  ،(2)شخيقثة رحًيا مـف جتد أن وإما ثقابؽ، ٌَـلم   قمغم شم٠مصمػم ًمف اجلٚمٞمس أن واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وَم

٤ًٌم، ؾمٚم٤ًٌم ضمٚمٞمًف  اعمًؽ، سمح٤مُمؾ اًمّم٤مًمح اجلٚمٞمس ؿَمٌ فَ  طمٞم٨م ووم٤ًمده، صالطمف سمح٥ًم وإجي٤مي

 يٕمٓمٞمؽ أي) حيذيؽ أن إُم٤م: صمالث ُمـ واطمدة ُمٜمف ًمؽ حيّمؾ أن ومالسمد   ضم٤مًمًتف إن وم٢مٟمؽ

 وسمدٟمؽ ٟمٗمًؽذم  اعم١مصمرة اًمٓمٞم٦ٌم اًمرائح٦م ُمٜمف دمد إىمؾ قمغم أو ُمٜمف، شمِمؽمي أو ،(إًمٞمؽ وهيدي

 -سمٛمج٤مًمًتف وشمٜمتٗمع ُمٜمف، شمًتٗمٞمد أن ٓسمد اًمّم٤مًمح ضمٚمٞمًؽ ومٙمذًمؽ وصمٞم٤مسمؽ،

  ٌ  ومٝمق ،(3)(اًمٜم٤مر سمف يٜمٗمخ همٚمٞمظ ضمٚمد أو زق وهق) اًمٙمػم سمٜم٤مومخ: اًمًقء اجلٚمٞمس ط ٟمٌٞمٜم٤م فوؿم

 شمّمٞم٥م يمرهي٦م رائح٦م ُمٜمف دمد إىمؾ قمغم أو صمٞم٤مسمؽ، ومٞمحرق ٟم٤مره ذر ُمـ قمٚمٞمؽ يتٓم٤مير أن إُم٤م

 -(4)شسمٛمج٤مًمًتف شمتير أن ٓسمد اًمًقء ضمٚمٞمس ويمذًمؽ وصمقسمؽ، سمدٟمؽ

ـْ  جم٤مًم٦ًم قمـ اًمٜمٝمل احلدي٨م وذم: طمجر اسمـ ىم٤مل*   واًمدٟمٞم٤م، اًمديـ ذم سمٛمج٤مًمًتف ُيت٠مذى َُم

ـْ  جم٤مًم٦ًم ذم واًمؽمهمٞم٥م  -(5)ومٞمٝمام سمٛمج٤مًمًتف يٜمُتٗمع َُم

                                                           
 -احلٚمٌل ُمّمٓمٗمك- ط ،(19.7) اًمٓمؼمي ًمإلُم٤مم اًم٘مرآن، آي شم٠مويؾ قمـ اًمٌٞم٤من ضم٤مُمع راضمع( 1)

 -قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 2)

 -احلٚمٌل- ط ،(9.388) ًمٚمٕمٞمٜمل، اًمٌخ٤مري، صحٞمح ذح ذم اًم٘م٤مري راضمع قمٛمدة( 3)

 -ًمٚمٜمنم اًمقـمـ دار- ط ،12صـ اجلٕمٞمش، قمغم سمـ اهلل قمٌد دم٤مًمس(، اٟمٔمر )ُمـ( 4)

 (-4.324) اًم٤ٌمري ومتح( 5)
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 -(1)شخيافؾ مـ أحدـؿ ؾؾقـظر خؾقؾف ديـ ظذ ادرء» :ط وىم٤مل 

 ىم٤مدك ظم٤مًمٚمتف إذا وم٢مٟمؽ وأُم٤مٟمتف، ديٜمف روٞم٧م ُمـ إٓ خت٤مًمؾ ٓ: اهلل رمحف , اخلٓم٤ميب ىم٤مل* 

ـْ  ومتخ٤مًمؾ سمٜمٗمًؽ، خت٤مـمر وٓ سمديٜمؽ، شمٖمرر ومال وُمذهٌف ديٜمف إمم  ديٜمف ذم ٞم ٤مُمرو ًمٞمس َُم

 -(2)وُمذهٌف

 احلج٤مج إمم اٟمٔمروا!! ه٤مُم٤من ُمٕمف ومرقمقن إمم اٟمٔمروا: اهلل رمحف , قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من وىم٤مل* 

َقُمف طمٞمقة سمـ رضم٤مء صحٌف اعمٚمؽ قمٌد سمـ ؾمٚمٞمامن إمم اٟمٔمروا ُمٜمف، ذ ُمًٚمؿ أيب سمـ يزيد ُمٕمف  وَم٘م 

ده  -(3)وؾَمد 

 يزيد ومـ رؤيتف، اهلل عتذـرـؿ مـ جافسقا»: ڠ قمٞمًك ىم٤مل: اهلل رمحف , اًمٖمزازم ىم٤مل* 

ـْ  ـالمف، ظؿؾؽؿ دم  -(4)شظؿؾف أخرة دم ُيرؽيؽؿ وَم

 الصاحب ساحب للجنة أو النار
 أىمقاهلؿ ذم آًمتزام يًتِمٕمرون اًمذيـ اعمٚمتزُملم ُمّم٤مطمٌف أن , اًمِم٤مب أظمل , واقمٚمؿ

 اهلٛم٦م ووٕمػ سم٤مًمٜم٘مص، واًمِمٕمقر هبؿ سم٤مٓىمتداء وذًمؽ إيامٟمٞم٦م ودومٕم٦م ىمقة اعمرء يٕمٓمل وأقمامهلؿ

ـْ  ُوضِمدَ  اإلٟم٤ًمنُ  ُمـ اًمزًم٦مُ  طَمَّمَٚم٧ْم  وم٢منْ  طم٤مهلؿ، إًمٞمف ارشم٘مك ُم٤م خم٤مًمٗم٦م قمٜمد  وىَمَٕم٧ْم  وإن يٜمّمحف، َُم

ـْ  َوضِمدَ  اعمٕمّمٞم٦م ُمٜمف  --ويذيمره يٕمٔمف َُم

 ٓ طمٞم٨م ُمـ إيامٟمف ومٞمتدهقر اجلدي٦م أهؾ سمٖمػم ومٞمختٚمط هذا قمـ يٖمٗمؾ اعمٚمتزُملم ُمـ ويمثػم

 ومٞمتالؿمك اعمخؼم أُم٤م ومح٥ًم، اعمٔمٝمر سم٘م٤مء قمٜمد شم٘مػ ىمد ُمتدٟمٞم٦م درضم٦م إمم اًمتزاُمف يٜمحط أو يِمٕمر،

ـْ  طم٤مل وأٟمٙمك ذًمؽ ُمـ وأؿمد ىمٚمٞماًل، إٓ ـْ  شافياضؾ بلهؾ» خيتٚمط َُم  ىمدياًم، َصِحٌَٝمؿ ىمد يم٤من مِمَ

                                                           
 ذم وإًم٤ٌمين اًمؽمُمذي، وطمًٜمف ،(2.383) وأمحد ،(2378)ح( 4.589) واًمؽمُمذي ،(5.1168) داود أسمق رواه( 1)

 (-927) اًمّمحٞمح٦م

 -دُمِمؼ يمثػم، اسمـ دار- ط ،141صـ ًمٚمخٓم٤ميب، ،شافعزفة»راضمع يمت٤مب ( 2)

 -141صـ اًم٤ًمسمؼ، اعمّمدر( 3)

 -سم٤مًم٘م٤مهرة اإلرؿم٤مد دار- ط ،(2.159) ًمٚمٖمزازم، اًمديـ، قمٚمقم إطمٞم٤مء( 4)
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 احلل ؿم٤ٌمب ُمـ أو اًمدراد اًمٗمّمؾ ذم شافصاحلغ» اًمزُمالء سمٕمضِ  ُمع ضمديدةً  قمالىم٦مً  يٜمِمئ أو

 -(1)شاًمٜمدم أص٤مسمع يٕمض وقمٜمده٤م، يقم، سمٕمد يقًُم٤م إيامٟمف ومٞمت٤ًمىمط يًٙمٜمف اًمذي

 ُمٕمٜمك ُم٤م ،شعتربقتفا افـػس، عتزـقة»: ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد :(2)وعتربقتفا كػسؽ بتزـقة ظؾقؽ -5

 ! شمرسمٞم٦م؟ يٜم٘مص ُمثكم وهؾ دًٓمتٝم٤م؟ هل وُم٤م اًمٙمٚمامت؟ هذه

 ُمٕم٤مين وُمـ شيزيد» أو يٜمٛمق، ٟمام: سمٛمٕمٜمك شيربق» ،شربا» ُمـ ُم٠مظمقذة شمرسمٞم٦م يمٚمٛم٦مَ  إن  : اجلقاب

 اؾمتخدام ُيٕمرف ومل اعمٗمردات، ذم اًمراهم٥م ىم٤مل يمام اًمتدرج وضمف قمغم يمامًمف اًمٌمء سمٚمغ اًمؽمسمٞم٦م

 شافتلديب» ًمٗمظ يًتخدُمقن اًم٘مديؿ ذم اًمٕمرب يم٤من إذ احلدي٨م، اًمٕمٍم ذم إٓ شعتربقة» ًمٗمظ

ًٓ  اًمٌمء إٟمِم٤مء: شمٕمٜمل وم٤مًمؽمسمٞم٦م اعم١مدب، اؾمؿ اعمٕمٚمؿ قمغم يٓمٚم٘مقن ويم٤مٟمقا ًٓ  طم٤م  طمد إمم ومح٤م

 -(3)اًمتامم

                                                           
 -44صـ آًمتزام، ذم يمٚمامت( 1)

نُ  اًمؽمسمٞم٦م، شمزدري اإلؾمالُمل اًمٕمٛمؾ ىمٓم٤مقم٤مت سمٕمض ذم ٟم٤مسمت٦م , إظمػمة أوٟم٦م ذم , فمٝمرت( 2)  وؿم٠من ؿم٠مهن٤م ُمـ وهُتق 

 -اعمث٤مًم٥م ُمـ ذًمؽ وٟمحق-- اًمذات قمغم واًمت٘مقىمع إومؼ، ووٞمؼ سم٤مًمًٓمحٞم٦م وشمتٝمٛمٝمؿ هب٤م، اعمِمتٖمٚملم

ٞم لمَ  ذِم  سَمَٕم٨َم  اًم ِذي ﴿ُهقَ : قمز وضمؾ اهلل ىم٤مل يمام اًمٜمٌقة، وفم٤مئػ أضمؾ   ُمـ اًمؽمسمٞم٦م أن ه١مٓء وٟمًك , ًٓ  إُُم  ٜمُْٝمؿْ  َرؾُمق  َيْتُٚمق ُم 

ٞمِٝمؿْ  آَي٤مشمِفِ  قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  ُٛمُٝمؿُ  َوُيَزيم  ْٙمَٛم٦مَ  اًْمٙمَِت٤مَب  َوُيَٕمٚم  ـْ  يَم٤مُٟمقا َوإِن َواحْلِ ٌُْؾ  ُِم ٌلٍِم﴾ َواَللٍ  ًَمِٗمل ىَم  [-2: اجلٛمٕم٦م] ُم 

 طمؼ اهلل ذم ضم٤مهد ومريد ضمٞمٌؾ  ذًمؽ صمٛمرة ُمـ ويم٤من ڤ اًمٙمرام أصح٤مسمف سمؽمسمٞم٦م يمٚمٝم٤مط اًمٜمٌل  طمٞم٤مة طمٗمٚم٧م وهلذا ,

 -ضمٝم٤مده

 إهقاء ومٞمف ـمٖم٧م اًمذي اًمزُم٤من هذا ذم , ظم٤مص٦م , اإلٟم٤ًمن ًمٌٜم٤مء اًمّمحٞمح اعمٜمٓمٚمؼ هل وشمرسمٞمتٝم٤م اًمٜمٗمقس وشمزيمٞم٦م ,

 ﴿ىَمدْ  سم٤مًمؽمسمٞم٦م إٓ اؾمت٘م٤مُم٦م وٓ ومالح وقمٚمٞمف ومال سم٤مب، يمؾ ُمـ ًمإلٟم٤ًمن شمؽمصد اًمٗمتـ ومٞمف وأصٌح٧م واًمِمٝمقات،

٤مَه٤م َُمـ َأوْمَٚمَح  ٤مَه٤م﴾ َُمـ ظَم٤مَب  َوىَمدْ *   َزيم   -[18 ،9: اًمِمٛمس] َدؾم 

 إُم٦م ًمٜمٝمْم٦م ٦ماًمرئٞمً اًمدقم٤مُم٦م يٛمثؾ , اهلل سم٢مذن , ًمٙمٜمف وصؼم، أٟم٤مة إمم حيت٤مج ـمقيؾ، ـمريؼ اًمؽمسمٞم٦م ـمريؼ أن صحٞمح ,

 -هت٤مي٤مدور

 جمٚم٦م اًمٌٞم٤من راضمع) اًمؽمسمٞم٦م وٕمػ هق اًمرئٞمس ؾمٌٌٝم٤م إٟمام إُم٦م أهنٙم٧م اًمتل اًمٙمٌقات ُمـ يمثػًما أن وأطم٥ًم

 (-م2885 أسمريؾ.ُم٤مرس ،4صـ هـ1426 صٗمر ش212»اًمٕمدد

 -اًمتقومٞم٘مٞم٦م ُمٙمت٦ٌم- ط ،198صـ ًمألصٗمٝم٤مين، اًم٘مرآن، همري٥م ذم اعمٗمردات( 3)
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 وشم٠مصمػم اًمٕمٚمقم، سمٛم٤ًمقمدة اًمٜم٤مؿمئ ي٘مقدان وقمٚمؿ ومـ أهن٤م: ومٞمٝم٤م إصؾ اًمؽمسمٞم٦م وم٢من يمذًمؽ ,

 وىمٞمؾ اعمٛمٙمـ، اًمٙمامل هم٤مي٤مت سمٚمقغ قمغم هب٤م ي٘مدر طم٤مًم٦م إمم اًمّم٤محل٦م واًم٘مدوة احلًٜم٦م إؾمقة

 -(1)ُمتٜم٤مؾم٘م٦م ُمتً٘م٦م شمرسمٞم٦م ٞم٦ماإليامٟمو واخلٚم٘مٞم٦م واًمٗمٙمري٦م اًمٌدٟمٞم٦م اإلٟم٤ًمن ىمقى شمٜمٛمٞم٦م: هل

 ُمٕملم، يمامل هلام ؿمخّمٞم٦م يمؾ وم٢من يمامًمف، إمم سمٜمٗمًف اًمِمخص ارشم٘م٤مء هل: اًمؽمسمٞم٦م: وىمٞمؾ

 -(2)ًمٕمٞمقهب٤م واًمتٗمٓمـ وُم٤ًميًتٝم٤م، يمامهل٤م، إمم سم٤مًمٜمٗمس آرشم٘م٤مء هل واًمؽمسمٞم٦م

 ىمٞمؿ وومؼ إومراد ادم٤مه٤مت شمِمٙمٞمؾ: يٕمٜمك قم٤مم سمقضمف اًمؽمسمٞم٦م يمٚمٛم٦م ُمٗمٝمقم أن يتْمح وهبذا

 سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ ُم٤ٌمذة سمّمقرة شم٘مؽمن وهل احلٞم٤مة، إمم اًمًٚمٞمٛم٦م اًمٜمٔمرة شمٙمقيـ قمغم وإقم٤مٟمتٝمؿ ُمٕمٞمٜم٦م

 اًمٕمٛمكم اًمتٓمٌٞمؼ طمٞمز إمم اجل٤مُمد اإلدراك طمٞمز ُمـ اًمذهٜمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت ٟم٘مؾ هق اًمذي اإلجي٤ميب

 -(3)ُم١مصمرة ضمذري٦م قمٛمٞم٘م٦م وسمٓمري٘م٦م وُمًتٛمرة، وُمتقازٟم٦م وُمتٙم٤مُمٚم٦م وُمت٠مٟمٞم٦م ُمتدرضم٦م سمّمقرة احلل

 ؿمتك ذم ٟمج٤مطمٝمؿ إمم ي١مدي مم٤م إومراد، ه١مٓء ُمٚمٙم٤مت ص٘مؾ: ًمذًمؽ اًمثٛمرة ومتٙمقن

 -(4)اهلل سم٢مذن , اعمج٤مٓت

                                                           
 -سمػموت اًمري٤من ُم١مؾم٦ًم- ط ،12صـ اًمّمال، حمٛمقد.أ ظم٤مًمّم٦م، إؾمالُمٞم٦م شمرسمٞم٦م اًمٜمشء شمرسمٞم٦م ذم اًمقؾم٤مئؾ أٟمجح( 1)

 -اًمًٚمًٌٞمؾ ُمٙمت٦ٌم- ط 6 ،5صـ اعمٜمجد، ص٤مًمح حمٛمد.ًمٚمِمٞمخ ٟمٗمًف، اعمًٚمؿ يرسمك يمٞمػ( 2)

 -66صـ ،1425 ؾمٜم٦م أظمر رسمٞمع ًمِمٝمر اًمراسمع اًمٕمدد اًمتقطمٞمد جمٚم٦م( 3)

 ذم شمٕم٤ممم اهلل يمت٤مب ذم إًمٞمف اإلؿم٤مرة وردت ىمد سمؾ حمدصًم٤م، أُمًرا ًمٞمس احلدي٨م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمؽمسمٞم٦م ُمٗمٝمقم أن: احل٘مٞم٘م٦م( 4)

: اإلهاء] ﴾ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اإلهاء، ؾمقرة ذم: أطمدمه٤م اصمٜملم، ُمقوٕملم

24-] 

 ﴾ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اًمِمٕمراء، ؾمقرة ذم وردت يمذًمؽ

 [-18: اًمِمٕمراء]

 اًمٕم٘مكم ًمف يمام سمٚمقغ أضمؾ ُمـ اظمتالومٝم٤م قمغم وىمدراشمف اًمٗمرد ُمٚمٙم٤مت شمٜمٛمٞم٦م: شمٕمٜمك اًمديٜمل اعمٜمٔمقر ُمـ اًمؽمسمٞم٦م سمٞمٜمام

 اعم٤ٌمدئ وومؼ-- أيمٛمؾ اضمتامقمل وشم٘مدم أومْمؾ، شمٓمقر حت٘مٞمؼ أضمؾ ُمـ يمذًمؽ اعمجتٛمع ىمدرات وشمٜمٛمٞم٦م واًمٜمٗمز،

 -اإلؾمالُمٞم٦م

= 
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 : شمٕمٜمل ومٝمل واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ قمٜمد اإلؾمالُمل اعمٜمٔمقر ُمـ اًمؽمسمٞم٦م أُم٤م

 اًمٙمامل، ذرى ًمػمشم٘مقا إؿم٤ٌمل وهتٞمئ إضمٞم٤مل، شمّمٜمع ٞم٦م اًمتلًمقاعمتقازٟم٦م اًمِمٛم اًمؽمسمٞم٦م

 ٟمٕمٞمؿ ٕٟمٕمؿ ؿٝمهتٞمئ يمام اًمدٟمٞم٤م، ذم زايمٞم٦م وأظمالق ص٤محل٦م، وأقمامل صحٞمح٦م، سمٕم٘م٤مئد ُمتًٚمحلم

 -ضمالًمف ضمؾ   , اهلل رؤي٦م وهق أظمرة ذم اجلٜم٦م أهؾ

 ويٜمٝمقن ُمٕمت٘مدهؿ يٕمت٘مدون ،ڤ , اًمّمح٤مسم٦م ٟمٛمط قمغم ضمٞمؾ شمرسمٞم٦م: آظمر سمتٕمٌػم أو ,

 -(1)وؾمٛمتٝمؿ وأقمامهلؿ أظمالىمٝمؿ ذم هبؿ وي٘متدون واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ومٝمؿ ذم هنجٝمؿ

  !داذا؟ افسبقة* 

 أصؾ اًمؽمسمٞم٦م إن: واجلقاب! اًمنميٕم٦م؟ أواُمر اُمتث٤مل قمغم أٟمٗمًٜم٤م ٟمرسمك عم٤مذا: شم٠ًمل أن ًمؽ

 قمٜمده٤م، يٜمتٝمك هم٤مي٦م ًمف وًمٞمس دقمقة، سمدوٟمف شمٜمجح وٓ شمٖمٞمػم، سمدوٟمف يتؿ ٓ ُمتلم، وأؾم٤مس وخؿ

 اًمؽمسمٞم٦م أمهٞم٦م وشمٔمٝمر اعمٌتدئ، قمـ ومْماًل  اعمٜمتٝمك وٓ اًمّمٖمػم، قمـ ومْماًل  اًمٙمٌػم قمٜمٝم٤م يًتٖمٜمك ٓ

 :ذيمره ًممشمك , ومج٤مقم٤مت أومراًدا , إُم٦م ُمًتقى قمغم إًمٞمٝم٤م واحل٤مضم٦م

 اإلكسان وطفقر افتاريخ ؾجر بزوغ مـذ باإلكسان وثقًؼا ارعتياًضا مرعتيطة افسبقة ٕن -1

 قمغم اإلٟم٤ًمن سمٔمٝمقر ارشمٌٓم٧م ىمد اًمؽمسمٞم٦م أن ٟمذيمر أن اًم٘مقل ٟم٤مومٚم٦م ُمـ إن: إرض وجف ظذ

 ٟمحق سم٘مقة اٟمت٤ٌمهٜم٤م يِمد اًم٘مرآن وًمٙمـ  اجلامقم٦م، صمؿ إهة ُمع وشمٕم٤مُمٚمف سمٜمٗمًف وإطم٤ًمؾمف إرض

ٱ ٻ  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمام وذًمؽ همػمه، ُمـ سم٤مٓهتامم أومم هق هذا ُمـ أؾمٌؼ شمرسمقي درس

___________________________ 
 افسبقة هتد  وإكام افػـقة، ادفارات اـتساب أو ادعؾقمات اإلكسان عتؾؼغ ظذ افسبقة عتؼتك أن اإلشالم دم جيقز وٓ» ,

 أخالق ذفؽ دم شقاء إخالق، رؾع اإلمؽاكقات، وعتـؿقة ادفارات وهتذيب إػ هتد  ؾفل ذفؽ، مـ أبعد إػ

 إػ وادجتؿعات بافػرد يـحر  وحده ادادي افعؾؿ ظذ آؿتصار أن افقاضح ومـ ادجتؿع، أخالق أو إؾراد،

 سمٛمجٚم٦م-- طمٜمٗمل رضم٤مء حمٛمد.أ ُم٘م٤مل راضمع-- شاإلشالمقة بإخالق افتعؾقؿ اؿسان مـ ؾالبد هلا، هناية ٓ ذور

 -31 ،38صـ شافسبقة أشاس هل ؿقؿ» سمٕمٜمقان ُم٘م٤مل( هـ1489) إومم مج٤مدي( 93) قمدد اإلؾمالُمل اًمققمل

 -اًمًٚمٗمٞم٦م اًمدار- ط 19صـ ومريد أمحد.ًمٚمِمٞمخ واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ قمٜمد اًمؽمسمٞم٦م( 1)
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ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٱ  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف إمم ،﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 -[39 ,38: اًمٌ٘مرة] ﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 :ومٞمف يٕمرف درؾًم٤م يٕمٚمٛمف أن , ؾمٌح٤مٟمف , اهلل أراد إرض إمم اإلٟم٤ًمن هيٌط أن وم٘مٌؾ

 -ووؾمقؾمتف اًمِمٞمٓم٤من طمٞمؾ وسمٕمض ًمف، ويمٞمده اًمِمٞمٓم٤من، قمداوة ,

 -ُمٕمقٟمتف وؾمٚم٥م شمٕم٤ممم اهلل ؾمؽم يمِمػ ذم اعمٕمّمٞم٦م وُمية اًمٓم٤مقم٦م أصمر ,

 -ًمف سم٤مًمًجقد اعمالئٙم٦م شم١مُمر طمتك اًمٓملم ًمِم٠من ورومٕمف اًمٕمٚمؿ ىمٞمٛم٦م ,

 !يتقب؟ يمٞمػ اإلٟم٤ًمن يٚمٝمؿ سم٠من وقمٜم٤ميتف سمؾ اًمت٤مئٌلم، ًمتقسم٦م اهلل ىمٌقل ,

 -اًمِمٞم٤مـملم وقمقد وزيػ اهلل وقمد صدق ,

 اًمِمٞمٓم٤من أوصؾ أٟمف ويمٞمػ اًمذُمٞمٛم٦م، اًمّمٗم٤مت ُمـ سم٤مقمت٤ٌمره شافؽز» ؿم٠من ُمـ اًمتح٘مػم ,

 -اًمّمٖم٤مر إمم

 وىمد ،ڠ آدم ىمّم٦م ذم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن يٜم٘مٚمٝم٤م اًمتل اًمؽمسمقي٦م اًمدروس ُمـ ذًمؽ وهمػم

 -ُمقاوع ؾمٌٕم٦م ذم اًم٘مرآن ذيمره٤م

ڌ  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمام إرض، قمغم آظمر شمرسمقي درس قمـ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن حيدصمٜم٤م يمام* 

 ،27: اعم٤مئدة] ﴾..ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

38-] 

: إهائٞمؾ سمٜمل قمغم أضمٚمف ُمـ ويٙمت٥م اًمٖمراب، ُمـ اإلٟم٤ًمن ومٞمف اهلل يٕمٚمؿ شمرسمقي درس وهق

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿

 [-32: اعم٤مئدة] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 ٓسمٜمف، احلٙمٞمؿ ًم٘مامن ُمققمٔم٦م اًمؽمسمٞم٦م دروس ُمـ , وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف , اهلل لـي٘مْم يمام ,
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 يم٤من ُم٤م ه٤مدًي٤م ٟمؼماؾًم٤م مجٕم٤مء اًمٌنمي٦م أقملم أُم٤مم شمٌ٘مك اًمتل اًمرائٕم٦م اًمؽمسمقي٦م اًمدروس ُمـ يمذًمؽ

 -(1)إؾمامقمٞمؾ واسمٜمف ه٤مضمر زوضمتف ُمع ڠ إسمراهٞمؿ ؿم٠من ُمـ

 وصمٞمً٘م٤م ارشم٤ٌمـًم٤م شمرشمٌط اًمؽمسمٞم٦م أن قمغم شمدل واًمتل اًمٜم٤مومٕم٦م اًمؽمسمقي٦م اًمدروس ُمـ ذًمؽ همػم إمم

 -إرض وضمف قمغم وفمٝمقره اإلٟم٤ًمن سمٜمِم٠مة

 ًمٚمؽمسمٞم٦م إن: وافشعقب وإمؿ إؾراد حقاة ظذ احلػاظ دم رئقس شيب افسبقة ٕن -2

 هذا اؾمت٘مراء قمٜمد سمجالء يتْمح هذا وًمٕمؾ   وإُمؿ، إومراد طمٞم٤مة قمغم احلٗم٤مظ ذم اًم٤ٌمًمغ أصمره٤م

 وص٤مرت واًمًٕمدان، اًمِمقك وم٠مٟمٌت٧م ُأمهٚم٧م إرض أديؿ ُمـ سم٘مٕم٦م أن ًمق أرأي٧م: وم٠مىمقل اعمث٤مل

 يًتٗمٞمد أو هب٤م شمًتٗمٞمد أن يٛمٙمـ وهؾ هب٤م؟، وم٤مقمؾ أٟم٧م ُم٤مذا ُم٤مءً  متًؽ وٓ زرقًم٤م شمٜم٧ٌم ٓ ىمٗمًرا

 -ٓ سم٤مًمٓمٌع! احل٤مل؟ هذه قمغم وهل همػمك هب٤م

 شمّمػم طمتك واحلرث سم٤مإلصالح ُم٤مهر زارع يتٕمٝمده٤م أن ُمـ ومالسمد هب٤م شمًتٗمٞمد طمتك وًمٙمـ

 رضم٤مل أمهٚمٝم٤م إذا وإُمؿ إومراد طمٞم٤مة ُمثؾ هق وذًمؽ هبٞم٩م، زوج يمؾ ُمـ شمٜم٧ٌم ي٤مٟمٕم٦م ضمٜم٦م

 اًمٖم٤مي٦م إمم هب٤م وؾم٤مروا سم٤مًمرقم٤مي٦م قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مُمقا إذا أُم٤م ورىمٞمٝم٤م، إصالطمٝم٤م سمقؾم٤مئؾ يٕمٜمقا ومل اًمؽمسمٞم٦م

 , اعمجتٛمٕم٤مت سمٜم٤مء حمقر هق اًمذي , اًمٗمرد هتٞمئ اًمّمحٞمح٦م اًمؽمسمٞم٦م أن إذ اعمراد، حت٘مؼ اًمتل

 وواضم٤ٌمشمف، طم٘مقىمف إمم وشمرؿمده اإلٟم٤ًمين اًمٙمامل إمم طمفوور سمجًٛمف وشمّمؾ اًمٙم٤مُمٚم٦م، ًمٚمٛمٕمٞمِم٦م

 قمٔمٛمتٝم٤م شمٜمت٩م وقمٜمٝم٤م ُمًت٘مٌٚمٝم٤م يتقىمػ وقمٚمٞمٝم٤م وإُمؿ، إومراد طمٞم٤مة ذم ُم١مصمر أيمؼم هلذا وهل

 -واٟمدصم٤مره٤م ؾم٘مقـمٝم٤م أو وري٤مدهت٤م،

 سم٤مًمؽمسمٞم٦م آؿمتٖم٤مل أن ؿمؽ ٓط  إٟمٌٞم٤مء ؾمٞمد , ظم٤مص٦م , إكيقاء مفؿة افسبقة ٕن -3

                                                           
 دار- ط ،8صـ واؾمٕم٦م، رمح٦م اهلل رمحف , اًمديـ ٟمقر صٗمقت حمٛمد.ًمٚمِمٞمخ ،شوافتجديد إصافة بغ افسبقة»يراضمع:   (1)

أهدا  افسبقة اإلشالمقة دم عتربقة »سم٤مًم٘م٤مهرة، يمام ٟمٜمّمح سمٛمٓم٤مًمٕم٦م يمت٤ميب:  اًمًٜم٦م ٕٟمّم٤مر اًمٕم٤مم سم٤معمريمز اًمدقمقة إدارة

(، 2ط- اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل، ؾمٚمًٚم٦م )إؾمالُمٞم٦م اعمٕمروم٦م  شاإلخقة اإلشالمقةافػرد وإخراج إمة وعتـؿقة 

- ويمالمه٤م ًمألؾمت٤مذ -دُمِمؼ ,ط- دار اًم٘مٚمؿ  شهؽذا طفر جقؾ صالح افديـ وهؽذا ظادت افؼدس»ويمت٤مب 

 -اًمديمتقر. ُم٤مضمد قمرؾم٤من اًمٙمٞمالين
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ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ىم٤مـم٦ٌم، واعمّمٚمحلم واًمٕمٚمامء إٟمٌٞم٤مء ـمريؼ هق (1)واًمتزيمٞم٦م

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄٿ ٿ ٿ 

 أمهٞم٦م قمغم يدل ُم٤م سم٤مًمؽمسمٞم٦م واعمّمٚمحلم واًمدقم٤مة إٟمٌٞم٤مء اؿمتٖم٤مل ذم أن ري٥م   وٓ ،[2: اجلٛمٕم٦م]

 رائٕم٦م ذم يم٤مًمِمٛمس ئمٝمر هذا وًمٕمؾ واجلامقم٤مت، إومراد إصالح ذم دوره٤م وقمٔمؿ اًمؽمسمٞم٦م،

 اؾمتٓم٤مع ٟمفإ طمتك! أصح٤مسمف؟ شمرسمٞم٦مط  اؾمتٓم٤مع أٟمف ويمٞمػ ،ط ٟمٌٞمٜم٤م ؾمػمة اؾمت٘مراء قمٜمد اًمٜمٝم٤مر

َل  أنط   اًمقاىمع، ذم ؾمٚمقيمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م إمم ي٘مٞمٜم٤ًم  ,ه١مٓء, ٟمٗمقس ذماعمًت٘مرة  اًمّم٤مدىم٦م اًمٕم٘مٞمدة حُيق 

 شمزًمزًمف ٓ ي٘مٞمٜم٤ًم اعمٗم٤مهٞمؿ شمٚمؽ ًمتّمٌح أصح٤مسمف، ىمٚمقب ذم ٞم٦ماإليامٟم اعمٕم٤مين شمرؾمٞمخ ذمط  واضمتٝمد

 سم٘مٞم٤مم أصح٤مسمف طاًمٜمٌل  أُمر هلذا-- رظم٤مء أو ٟمٕمٛم٦م شمٖمػمه٤م ٓ اعمٕم٤مين هذه أن يمام اسمتالء، أو حمٜم٦م

 ؾمتٙمٚمػ اًمتل اًمٕمٔمٞمٛم٦م إقم٤ٌمء ًمتحٛمؾ اًمٜمٗمقس شمًتٕمد ًمٙمل اًم٘مرآن، وشمالوة اًمذيمر ودوام اًمٚمٞمؾ

 طاًمٜمٌل  ي٠مُمر مل هلذا ،[3: 1: اعمزُمؾ] ﴾ٻ ٻ پ پ پ  ٱ ٻ ٻ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل هب٤م،

 أو سم٤مًمٜمٗمس اًمتْمحٞم٦م ٕن واًمؽمسمٞم٦م: واًمٌٜم٤مء قمداداإل ُمـ ُمتت٤مسمٕم٦م ؾمٜملم سمٕمد إٓ سم٤مًم٘مت٤مل أصح٤مسمف

 ومٞمٝم٤م رؾمخ سم٤مًمٓم٤مقم٤مت، ىمقي٦م ُم١مُمٜم٦م، ىمٚمقسًم٤م شمتٓمٚم٥م ؾم٤مُم٘م٦م، قمٚمٞم٦م ُمٜمزًم٦م اًمقًمد، أو إهؾ أو سم٤معم٤مل

 --إًمٞمف واإلظم٤ٌمت اهلل سمذيمر واـمٛم٠مٟم٧م اًمٞم٘ملم،

 يرضمق ُمـ يمؾ قمغم طمؼ ُمنمىم٦م، صٗمح٤مت أصح٤مسمف ُمع اًمؽمسمٞم٦مط اًمٜمٌل  مم٤مرؾم٦م ذم إن* 

 -[9 8:إٟمٕم٤مم] ﴾ۇئ ۆئ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد ُمٝمتدًي٤م، ُم٘متدًي٤م يٓم٤مًمٕمٝم٤م أن اًمٜمج٤مة

 يمؾ ومقق يتٕمروقن اعمًٚمٛملم ٕن اًمؽمسمٞم٦م أمهٞم٦م شمتٕم٤مفمؿ: افػتـ مـ ظصؿة افسبقة ٕن -4

 اًمتل اًمٗمتـ شمٚمؽ ؿمدة ُمـ إٟمف طمتك واًمره٦ٌم، واًمرهم٦ٌم وٓذ، سم٤مخلػم ُمٜمققم٦م، أٟمقاقًم٤م ًمٚمٗمتـ أرض

 ٓ»: ي٘مقل إذ ط  اهلل رؾمقل وصدق اعمقت، اًمّم٤مدىملم اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم يتٛمٜمك سم٤مُٕم٦م أعم٧م

                                                           
 ًمٚمٛمؽميب واعمت٤مسمٕم٦م اًمتٕم٤مهد ُمـ زائد ُمٚمٛمح اًمؽمسمٞم٦م ُمٕمٜمك ذم يم٤من وإن اًمؽمسمٞم٦م، عمّمٓمٚمح اًم٘مرآين اًمتٕمٌػم هل اًمتزيمٞم٦م إن( 1)

 -ًمٚمؽمسمٞم٦م صمٛمرة وم٤مًمتزيمٞم٦م اًمّمٖمػم،
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 اهلل سم٢مذن , يٕمّمؿ وٓ ،(1)شمؽاكف ــت فقتـل يا: ؾقؼقل أخقف بؼز افرجؾ يؿر حتك افساظة عتؼقم

 قمغم يٌ٘مك ُم٤م وشم١مصمر اًمدٟمٞم٤م، ؿم٠من وشمّمٖمر أظمرة، أُمر شمٕمٔمؿ شمرسمٞم٦م إٓ واًمياء اًمناء ومتٜم٦م ُمـ ,

 قمغم ُم٘مٌٚمقن ٟمحـ هؾ ٟمٕمٚمؿ ٓ أن ٟمحـ إذ اعمًت٘مٌؾ، وذم إي٤مم، هذه ذم ظمّمقًص٤م يٗمٜمك، ُم٤م

 ويمٚمت٤م وومتـ، حمـ قمٍم قمغم ُم٘مٌٚمقن أٟمٜم٤م أم اًمديـ، هلذا ومتٙملم وومتقطم٤مت اٟمتّم٤مرات أوىم٤مت

 اعمجتٛمع اعمًٚمؿ-- ٕومراد ىمقي٦م شمرسمٞم٦م شمًتٚمزم احل٤مًمتلم

ـْ  واٟمتّم٤مرات، ومتقطم٤مت ُمرطمٚم٦م قمغم ُم٘مٌٚملم يمٜم٤م إذا ٕٟمٜم٤م  رـويٜمِم اًمِمٕمقب ؾمػميب اًمذي وَمَٛم

 اًمِمخّمٞم٤مت ذوى ُمـ يٙمقن وأن ٓسمد اًمديـ هذا ٟمنم قمغم يٕمٛمؾ اًمذي أن ؿمؽ ٓ اإلؾمالم؟!،

 وقم٘مدي٦م إيامٟمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م شمرسمٞم٦م شمرسمقا ممـ يٙمقن أن ويٚمزم إُم٤مٟم٦م، هذه حلٛمؾ اعم١مهٚم٦م اًم٘مقي٦م

 سملم اًمديـ هذا ٟمنم ذم قمٚمٞمف يٕمتٛمد سم٠مُم٦م ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد يٙمقن طمتك ظم٤مًمّم٦م، صحٞمح٦م ٞم٦ميمقوؾمٚم

 -سم٢مؾمالم قمٝمد واحلديث٦م اعمٗمتقطم٦م اًمٌالد  , وظم٤مص٦م , إرض رسمقع ذم اًمٕم٤معملم

ـْ  وشمنميد، واوٓمٝم٤مد شمٕمذي٥م أو واسمتالءات حمـ سم٤معمًٚمٛملم ٟمزل ًمق وم٢مٟمف يمذًمؽ*   اًمذي وَمَٛم

ـْ  ؾمٞمّمٛمد؟  ٓؿمؽ واًمرزاي٤م؟، اعمحـ وشمٚمؽ واًمٌالي٤م اًمٗمتـ هذه ُمقاضمٝم٦م ُمـ ؾمٞمتٛمٙمـ اًمذي وَُم

ـْ  هق اًمٍماقم٤مت شمٚمؽ قمغم ؾمٞمّمؼم واًمذي احلؼ، اعمٜمٝم٩م قمغم اًمث٤ٌمت ُمـ ؾمٞمتٛمٙمـ اًمذي أن  َُم

 -ظم٤مًمّم٦م إؾمالُمٞم٦م شمرسمٞم٦م ٟمٗمًف شمرسمٞم٦م قمغم اضمتٝمد

 ،, اعمًٚمٛملم ٟمحـ , ومٞمٝم٤م ٟمٕمٞمش اًمتل اعمِمٙمالت شمٚمؽ عمقاضمٝم٦م طمؾ قمٜمدٟم٤م ومٚمٞمس إذن* 

 ُمـ ًمٙمثػم ضمذري وطمؾ ٟم٤مضمح قمالج هٜم٤مك ًمٞمس وم٢مٟمف يمذًمؽ اًمؽمسمٞم٦م، إٓ اعمٕم٤مس قم٤معمٜم٤م ذم اًمٞمقم

 -اًمؽمسمٞم٦م ـمريؼ إٓ اًمقاىمع ذم  ٟمٕمٞمِمٝم٤م اًمتل اعمِمٙمالت يمؼمي٤مت

 قمغم اخلػم قمٜمٍم يٖمٚم٥م أٟمف إصؾ: افيؼية افـػس دم فؾتحؽؿ ؿقية وشقؾة افسبقة ٕن -5

 رسمح وم٘مد هقاه٤م قمـ وُمٜمٕمٝم٤م سمزُم٤مُمٝم٤م، وم٠مُمًؽ ص٤مطمٌٝم٤م زيم٤مه٤م ُم٤م وم٢مذا اًمًقي٦م اًمٌنمي٦م اًمٜمٗمس

                                                           
  قمٚمٞمف- ُمتٗمؼ( 1)

ؾ ـمردي، وصػ اًمرضمؾ : ذيمرؾائدة ٤ًٌم , اًمرضم٤مل أن: ذًمؽ ذم اًم٥ًٌم وًمٕم  ٤ًٌم , واًمٜم٤ًمء سم٤مًمِمدائد، اعمٌتٚمقن هؿ ,هم٤مًم  ,هم٤مًم

 -سم٤مًمذيمر ظمّمٝمؿ وهلذا اًمٗمتٜم٦م، ٟم٤مر يّمٚملم ٓ حمجقسم٤مت
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 -وظمن ظم٤مب وم٘مد شمِمتٝمل ُم٤م يمؾ هل٤م وىمدم ؾم١مهل٤م، وأقمٓم٤مه٤م اًمٕمٜم٤من، هل٤م أومٚم٧م ُم٤م وإذا ووم٤مز،

 سمؾ اًمِمٝمرة، حت٥م وم٢مهن٤م اخلػم ُمـ قمٚمٞمف وُمٓمرت ُم٤م ُمع وم٤مًمٜمٗمس سم٤مًمًقء، ُٕم٤مرة اًمٜمٗمس إن  * 

 ُمـ ًمذاهت٤م شمدقمل سمام اعمؼمراِت  ودمد هل٤م، وشمٕمٛمؾ واإلُم٤مرة، اعمٙم٤مٟم٦م ذم وشمرهم٥م هل٤م، شمًٕمك

 اًمٜمٗمس متٞمؾ يمام إُمر، إًمٞمٝم٤م آل ًمق ومٞمام ًمٚمٛمجتٛمع شم٘مدُمف أن يٛمٙمـ وُم٤م  وـم٤مىم٤مت، إُمٙم٤مٟم٤مت

ۓ  ﴿: ًمف حتٚمؿ سمؾ إوًمقي٦م، وشمٕمٓمٞمف قمٚمٞمف، احلّمقل ذم ضمٝمده٤م وشمٌذل اعم٤مل إمم اًمٌنمي٦م

﮴   هذا ُمّمدر قمـ اًمٓمرف اًمٜمٗمقس هذه أيمثر وشمٖمض ،[8: اًمٕم٤مدي٤مت] ﴾ ۓ ﮲ ﮳

ـْ  شم٤ٌمزم ٓ اًمٜمٗمقس ومٝمذه اعم٤مل، ـْ  أم إُمقال هذه مَجََٕم٧ْم  طمؾٍ  أُِم  إرو٤مء ووم٘مط اعمٝمؿ! طمرام؟ ُِم

 همرائزه٤م وحتريمٝم٤م اًمِمٝمقة، وراء اًمٌنمي٦م اًمٜمٗمس شمٜمدومع يمذًمؽ ؾمٌٞمؾ، وسم٠مي اًمٜمٗمس، شمٚمؽ

 وشمتقىمػ أقمامهل٤م، شمتٕمٓمؾ طمتك ومٞمف إٓ شُمٗمٙمر وٓ اجلٜمس، ؾمقى شمرى شمٕمد مل طمتك اًمٌٝمٞمٛم٦م

 --اإلصمؿ وارشمٙم٤مب اًمٗم٤مطمِم٦م، وٟمنم اإلوم٤ًمد، إمم هب٤م ذًمؽ هب٤م ي١مدي ورسمام ـم٤مىم٤مهت٤م،

 ذم اعمٝم٤مًمؽ إمم دومًٕم٤م دومٕمتف شمِمتٝمل ُم٤م أقمٓم٤مه٤م وم٢مذا ًمّم٤مطمٌٝم٤م قمدوة اًمٌنمي٦م وم٤مًمٜمٗمس إذن* 

 قمـ ومٜمٝم٤مه٤م وشمرسمٞمتٝم٤م ٟمٗمًف شمزيمٞم٦م ذم اضمتٝمد وإذ اًمًٕمػم، إمم أظمرة ذم وأوصٚمتف اًمدٟمٞم٤م، احلٞم٤مة

 ،(1)اًمٗم٤مئزيـ ُمـ أظمرة ذم ويم٤من اًمدٟمٞم٤م، ذم رومٕمتف اًمرؿمد ؾمٌؾ إمم وىم٤مده٤م مج٤مطمٝم٤م، ويمٌح هقاه٤م

ائ ائ ەئ ەئ وئ  ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل

 -[41: 37: اًمٜم٤مزقم٤مت] ﴾ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 اهلل قمٜمد احل٤ًمب أن , اًمٙمريؿ أظمل , قمٚمٛم٧م إذا: اجلـة دخقل أشياب مـ افسبقة ٕن -6

 يمؾ ي٠ميت طمٞم٨م ،[111: اًمٜمحؾ] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ومردي

 ًمٞم٠ًمل ومريًدا، وطمٞمًدا اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؾمٞم٠ميت وإٟمام اًمٜم٤مس، ُمـ همػمه هيٛمف ٓ ذاشمف، قمـ جي٤مدُل  إٟم٤ًمن

ڭ ۇ ۇ  ﴿: شمٕم٤ممم يم٘مقًمف إدًم٦م ُمـ مجٚم٦م إُمر هذا وقمغم قمٛمٚمف، وقمـ ٟمٗمًف، طم٤مل قمـ

                                                           
 -اًمقراق دار- ط 51 ،58صـ ؿم٤ميمر، حمٛمقد.ًمألؾمت٤مذ احلٞم٤مة، رطمٚم٦م رؾم٤مًم٦م-- اٟمٔمر( 1)
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ک ک ک گ گ گ گ  ﴿: شمٕم٤ممم وىم٤مل ،[15: اإلهاء] ﴾ۆ ۆ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

 [-18: اًمتحريؿ] ﴾ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

 ؾمٞمٙمقن احل٤ًمب وأن ومردي٦م، شمٌٕم٦م ؾمتٙمقن اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمتٌٕم٦م أن ذًمؽ ُمـ ومٜمخٚمص* 

٤مومرد طم٤ًمسًم٤م  عترمجان، وبقـف بقـف فقس افؼقامة، يقم اهلل شقؽؾؿف إٓ أحد مـ مـؽؿ ما» :ط ىم٤مل ،ي 

 -(1)شمترة بشؼ وفق افـار ؾاعتؼقا افـار، ؾتستؼيؾف يديف بغ يـظر ثؿ ؿدامف، صقئًا يرى ؾال يـظر ثؿ

 ومْمؾ سمٕمد , هل طمٞم٨م سمٛمٙم٤من، وإمهٞم٦م اخلٓمقرة ُمـ اًمذاشمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م أن قمغم يدل وهذا* 

 --اجلٜم٤من ًمدظمقل ًمٚمٕمٌد ُمٕمٞمٜم٦م , شمٕم٤ممم اهلل

 شمتٛمٞمز اعمت٠مظمرة اًمٖم٤مسمرة إزُمٜم٦م هذه أن اعمٕمٚمقم ُمـ :افزمـ مػاشد مـ وؿاية افسبقة ٕن -7

 وهقم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت، وٟم٘مؾ اًمت٘مٜمٞم٦م، وؾم٤مئؾ ذم ُمذهؾ سمت٘مدم اًمٗم٤مئت٦م إزُم٤من ُمـ همػمه٤م قمـ

 -إرض ذم ُمٙم٤من أي ذم أظمريـ ُمع اًمتقاصؾ

 اًمت٘مدم هذا أن إٓ واًمداين، ًمٚم٘م٤ميص ُمٕمٚمقُم٦م ُمّم٤مًمح اًمتٙمٜمقًمقضمل اًمت٘مدم هذا وطَمَ٘مَؼ 

 اًمٗمٙمري٦م واًمًٚمقيمٞم٦م واًمؽمسمقي٦م وآضمتامقمٞم٦م قمؼم آصم٤مره٤م ٟمرى ُمِمٝمقرة ُمٗم٤مؾمد ص٤مطمٌف اعمذهؾ

 اعمٕم٤مسمر، شمٚمؽ قمؼم هيٕم٦م اًمٗم٤ًمد قمجٚم٦م دارت طمٞم٨م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م، واًمِمٌٙم٦م اًمٗمْم٤مئٞم٤مت

 ًمتٙمقن سم٤مًمؽمسمٞم٦مِ  ظم٤مص٦مَ  قمٜم٤مي٦م ي٘متيض ذًمؽ يمؾ داظمٚمٝم٤م، ُمـ وهددهت٤م إُم٦م طمّمقن واىمتحٛم٧م

 -شومجاظات أؾراًدا» يمٚمٝم٤م ًمألُم٦م طمّم٤مٟم٦م

٤ًٌم ومٞمف، اعمختٚمٗم٦م اًمٜم٤مس ـمٌ٘م٤مت سملم سملم صم٘م٦م سم٠مزُم٦م اًمزُم٤من هذا ويتٛمٞمز ًٓ  وؿم٤ٌمسًم٤م، ؿمٞم  رضم٤م

 -وٟم٤ًمءً 

 ذم وٓ ًمٚمقًمد، سم٤مًمٜم٦ًٌم إب ذم شمتح٘مؼ ومال اًم٘مدوة، ذم سم٠مزُم٦مأيًْم٤م  اًمزُم٤من هذا يتًؿ يمذًمؽ

 -ًمٚمٓم٤مًم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم إؾمت٤مذ ذم وٓ ًمٚمٌٜم٧م، سم٤مًمٜم٦ًٌم إم

                                                           
 (-7512) اًمٌخ٤مري رواه( 1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

656 

 

 اًمث٘م٦م، وقمجز اًمٗم٤مضمر ضمٚمد ُمـ ومٞمِمتٙمل واإلشم٘م٤من، اًمٙمٗم٤مءة ذم سم٠مزُم٦م اًمزُم٤من هذا ويٕمرف

 اإلؾمالُمٞم٦م اعمتقازٟم٦م اًمؽمسمٞم٦م دور يؼمز وهٜم٤م-- وإُم٤مٟم٦م اًمّمدق وىمٚم٦م واًمٙمٗم٤مءة، اًم٘مقة ووٕمػ

 اخلػم، وشم٘مديؿ اًمٔمـ، وطمًـ اًمٕمٛمؾ، إطم٤ًمن :قمغم اًمؽمسمٞم٦م إذ ,اًمتل شمّمٜمع اًمرضم٤مل اًمِمٛمقًمٞم٦م

 اًمرذائؾ، قمـ واًمتخكم سم٤مًمٗمْم٤مئؾ، واًمتحكم سم٤مًمٕمٚمؿ، واًمٕمٛمؾ اًمّمدر، وؾمالُم٦م اًمٕمذر، وىمٌقل

 ًمألُم٤مٟم٦م، أداءً  يٕمد   ظمٚم٘مف، وطم٘مقق شمٕم٤ممم اهلل طم٘مقق ورقم٤مي٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م سم٤معمثؾ واًمت٠مد وآىمتداء

أد ى ذًمؽ إمم  ٟمٗمًف إٟم٤ًمن يمؾ َرسم ك وم٢مذا أومراد، اعمجتٛمع إذ ًمألُم٦م، وحتّمٞمٜم٤ًم سم٤مًمقاضم٥م، وىمٞم٤مًُم٤م

ًٓ ومٞمّمٌح جمتٛمًٕم٤م  ،ىمقة اعمجتٛمع ٤م ل إمم جمتٛمع  ،اجم٤مهدً  قم٤مُماًل  وَمٕم  يمؾ رسمقع  ذم ٚمخػمًم ذ٤مٟموحتق 

 احلّم٤مٟم٦م متثؾ اًمتل اًمّم٤مدىم٦م ٚمؽمسمٞم٦مصمامر ًم ههذ أن ؿمؽ وٓ خالفتوآؾم ٚمري٤مدةًم ٘مؼحم إرض،

 -يمٚمٝم٤م ًمألُم٦م

ـ   ًم٘مد :افتساؿط وآكتؽاس مـ افشياب ظذ فؾحػاظمفؿ  شيقؾ افسبقة -8  شمٕم٤ممم اهلل َُم

 افعؿؾ»: ذم واًمتٛمثؾ اًمِمٛمقزم اعمتٙم٤مُمؾ إصٞمؾ اعمٜمٝم٩م إمم ؿم٤ٌمهب٤م ُمـ يمثػم سمٕمقدة إُم٦م هذه قمغم

 يمثرة ُمـ سم٤مًمرهمؿ شظؾقفؿ وعتعاػ عتيارك اهلل رضقان - افصافح افسؾػ بػفؿ وافسـة افؽتاب

 --واًمٗمْمؾ واعمٜم٦م احلٛمد ومٚمٚمف اعمًٚمٛم٦م، اعمجتٛمٕم٤مت طمٞم٤مة ذم واًمٗم٤ًمد اًمت٤ًمىمط ُمٔم٤مهر

 أن وم٢مُم٤م جمتٛمٕم٤مهتؿ، وُمع أٟمٗمًٝمؿ ُمع ساع ذم يٌ٘مقن اًمِم٤ٌمب ه١مٓء أُمث٤مل وًمٙمـ* 

 واعمٕمريم٦م ىم٤مئاًم  اًمٍماع يٌ٘مك أو قمٚمٞمف، شمٜمتٍم أو وـم٤ٌمقمف وقم٤مداشمف ٟمٗمًف قمغم ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد يٜمتٍم

، واحلرب حمتدُم٦ًم، ًٓ ٹ ٹ ڤ  ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ذًمؽ، قمغم وهق اعمقت يدريمف أن إمم ؾمج٤م

: 7: اًمِمٛمس] ﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڦ ڦ ڤ

18-] 

 : صـػان افـػس معرـة دم وافـاس -

 وه١مٓء اًمدٟمٞم٤م، إمم وأظمٚمدوا إرض، إمم ومريمٜمقا أهقاؤهؿ، قمٚمٞمٝمؿ اٟمتٍمت صٜمػ ,1

ـْ  اًمٙمٗم٤مر هؿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿ هنجؿ َٟمـَٝم٩َم  وَُم

 [-23: اجل٤مصمٞم٦م] ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
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 ويٜمٝمزُمقن شم٤مرة ومُٞمٜمٍمون-- أهقاءهؿ ويّم٤مرقمقن أٟمٗمًٝمؿ، جي٤مهدون وصٜمػ ,2

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿: ويًتٖمٗمرون ومٞمٜمدُمقن اهلل يٕمّمقن ومٞمتقسمقن، خيٓمئقن أظمرى،

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 [-135: قمٛمران آل] ﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ

 اًمٜمٗمس هذه شمرسمٞم٦م هق اًمٜمٗمس، ُمع ُمٕمريمتٜم٤م ذم اًمٜمٍم ُم٘مقُم٤مت ُمـ أن   هق هيٛمٜم٤م واًمذي

 أو اًمت٤ًمىمط ظمٓمر ُمـ ٟمٗمًف اإلٟم٤ًمنُ  حيٗمظَ  طمتك واجلامقم٦م، اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م قمغم وشمزيمٞمتٝم٤م

 آصم٤مر قمٚمٞمف شمٔمٝمر طمتك وشمّمٗمٞمتف، ىمٚمٌف شمٜم٘مٞم٦م قمغم احلرص مت٤مم حيرص أن قمٚمٞمف جي٥م وم٢مٟمف اًمتٜم٤مزل

٤ًٌم ومػمزق اًمتّمٗمٞم٦م شمٚمؽ  هق هذا وًمٕمؾ   واقمًٞم٤م، ٞم ٤مذيم وقم٘ماًل  ُمنمىًم٤م، خمٚمًّم٤م ص٤مومًٞم٤م رىمٞمً٘م٤م ٞم ٤مطم ىمٚم

 آٟم٘مٞم٤مد قمغم يٕمٞمٜمٝمؿ ومٝمق يمذًمؽ ،(1)واعمحـ اًمٗمتـ ُمقاـمـ ذم اًمث٤ٌمت قمغم اًمٙمثػميـ ي٤ًمقمد اًمذي

 -ظمٚم٘مٝمؿ ُمـ شمٕم٤ممم , اهلل ُمراد هل اًمتل اًمنمقمٞم٦م اًمتٙم٤مًمٞمػ وشمٜمٗمٞمذ ًمٚمنمع

 اًمْمٕمػ ُمـ سمح٤مًم٦مٍ  اإلؾمالُمٞم٦م إُم٦مُ  شُمـرَ  مل: افتؿؽغ وشيقؾ اخلالص ضريؼ افسبقة ٕن -9

 ذل اًمتٌٕمٞم٦م ذم وؾم٘مٓم٧م ُمٜم٤مهجٝم٤م، واؾمتقردت ذيٕمتٝم٤م، اؾمتٌدًم٧م طملم اًمٞمقم، احل٤مًم٦م يمٝمذه

 إقمالء سمٕمد إٓ ةًٞم٤مداًمو ةٕمزاًم اؾمتٕم٤مدة إمم ؾمٌٞمؾ ٓ أٟمف لمواعمّمٚمح اًمٕمٚمامء رأى ومٙم٤من ٕقمدائٝم٤م،

 احل٘مٞم٘م٦م ذم واضم٥م هق سمؾ أظمرى، دون سمٗمئ٦مٍ  ظم٤مًص٤م ًمٞمس اًمقاضم٥م هذا واًمتزيمٞم٦م، اًمؽمسمٞم٦م ؿمٕم٤مر

 -إرض ذم واًمًٞم٤مدة إرض، ذم اهلل ذع وشمٓمٌٞمؼ سمتح٘مٞمؼ ًمٚمٛمٓم٤مًم٦ٌم يمٚمٝم٤م إُم٦م قمغم

 !ٕمتـا؟ كرجقها افتل افسبقة ؽاية هل ما: وفؽـ

 ُمٜمٝمؿ اًمِم٤ٌمب , وظم٤مص٦م , واجلامقم٤مت ًمألومراد ٟمرضمقه٤م اًمتل اًمؽمسمٞم٦م هم٤مي٦م إن: واجلقاب

 سم٠مظمالىمف، ويتخٚمؼ سمآداسمف، ويت٠مدب سمتٕم٤مًمٞمٛمف، ويًتٛمًؽ اإلؾمالم، حي٥م إؾمالُمل ضمٞمؾ إجي٤مد هل

 جقؾ» اًمرسم٤مين اجلٞمؾ إقمدادو شمٙمقيـ اعمتٙم٤مُمٚم٦م اًمِمٛمقًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ُمـ اهلدف وم٢من يمذًمؽ

 اًمٞم٘ملم هذا إـم٤مر وذم وظم٤مًم٘مف، رسمف قمٜمف يريض اًمذي اجلٞمؾ هذا اهلل، سم٢مذن , شادـشقد افـك

                                                           
 -اًمرؾم٤مًم٦م ُم١مؾم٦ًم- ط ،62صـ يٙمـ، ومتحل.ًمألؾمت٤مذ ًمإلؾمالم، اٟمتامئل يٕمٜمل ُم٤مذا: يمت٤مب اٟمٔمر( 1)
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 يم٤من أو اًمٜم٤مس أُم٤مم هذا يم٤من ؾمقاء يراه، اهلل أن ُمقىمٜم٤ًم طمٞم٤مشمف ذم اإلٟم٤ًمن ؾمٕمك يٙمقن اًمٕم٘مدي

ـْ  وطمده، ظم٤مًمًٞم٤م  يٕمٚمؿ ومٝمق أذٟم٥م أو ٕطمدٍ  فمٚمؿٌ  ُمٜمف وَوىَمعَ  طَمَدَث  وإنْ  أطمًدا، ئمٚمؿ ومٝمقٓ صمؿ   وُِم

٤مًرا رسًم٤م ًمف أن    ُمٜمف، واًمتقسم٦م اًمذٟم٥م قمـ سم٤مإلىمالع رسمف إمم ًمألوسم٦م ُمنقًم٤م شمراه وسم٤مًمت٤مزم ًمٚمذٟمقب، همٗم 

 اهلل أن يٕمٚمؿ ٕٟمف أشم٘مٜمف: ًمف ُمت٘مٜم٤ًم شمراه قمٚمؿ ذم إذا قمٚمٞمف اًمّم٤مدىم٦م اًمؽمسمٞم٦م هذه آصم٤مر شمٔمٝمر يمذًمؽ

 --ومنم ًذا وإن ومخػم، ظمػًما إن قمٚمٞمف حُي٤مؾم٥م وؾمقف يمٚمف ذًمؽ صحٞمٗمتف ذم ًمف يٙمت٥م

 ـػئة» إُم٦م ُمـ خمّمقص٦م ـم٤مئٗم٦م سمؽمسمٞم٦م اًمٕمٜم٤مي٦م: اًمؽمسمقي٦م اًمٖم٤مي٤مت أقمٔمؿ ُمـ وم٢من يمذًمؽ* 

 هذا وئمؾ أُم٤مل، وحت٘مٞمؼ واًمٕمٓم٤مء، اًمٌذل قمغم ىم٤مدر ومذ ؿم٤ٌمب ًمٜم٤م ًمٞمتخرج شوافشياب افطالئع»

 اعمًٚمٛم٦م، أُمتٜم٤م ذم واًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمثٖمقر قمغم واىمتدار ضمدارة سمٙمؾ ُمراسمًٓم٤م ًمٚمقاء، طم٤مُماًل  اًمِم٤ٌمب

 --اًمٕم٤مسمثلم وقم٨ٌم اًمٙم٤مئديـ، يمٞمد ُمـ اًمديـ هذا مح٤مي٦م ؾمقى هدف أو هم٤مي٦م ُمـ ًمف ًمٞمس

 دقم٤مُم٦م احلٜمٞمػ اًمنمع سمْمقاسمط اعمٜمْمٌٓم٦م اعمتٙم٤مُمٚم٦م اجل٤مدة اًمؽمسمٞم٦م أن: اًم٘مقل وصٗمقة* 

 إمم اًمذًم٦م وُمـ اًم٘مٞم٤مدة، إمم اًمتٌٕمٞم٦م ُمـ إُم٦م هبذه وًمٚمٜمٝمقض إهداف، ًمتح٘مٞمؼ أؾم٤مؾمٞم٦م

 --اًمري٤مدة

 :افصحقح افسبقي ادـفج معامل* 

 أهداف وأؾمسٍ  قمغم ُي١مؾمس وأن ومالسمد ي٤مٟمٕم٦مٍ  سمثٛمراٍت  ي٠ميت يمل اًمؽمسمقي اعمٜمٝم٩َم  إن  

 :ذًمؽ وُمـ ُمٜمٝم٤م، يٜمٓمٚمؼ واوح٦م وُمٕم٤ممل وُم٘مقُم٤مٍت 

: إهدا  افسبقية: ًٓ  أو

إن اًمٕمٛمؾ اعمٜمت٩م هق اًمٕمٛمؾ اًمذي يٜمٓمٚمؼ ُمـ أهداف واوح٦م حمددة، يٕمٞمٝم٤م اًمٕم٤مُمٚمقن، 

 واًمقؾم٤مئؾ اعمت٤مطم٦م هلؿ ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م-ويقفمٗمقن اإلُمٙم٤مٟم٤مت 

اهلاء وافدال وافػاء أصقؾ يدل ظذ كصب »: ,يمام ىم٤مل اسمـ وم٤مرس,واهلدف ذم اًمٚمٖم٦م 

خقص اجلادم: هدًؾا . .وارعتػاع، واهلد : ـؾ رء ظظقؿ مرعتػع، وفذفؽ شؿل افرجؾ افشَّ
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 -(1)ش.. وأهد  فؽ افقء: اكتصب.واهلد : افغرض

سمٕمٞمًدا قمـ اجلدل اعمٜمٓم٘مل طمقل أزُم٦م ,سمقي ويٛمٙمـ أن ٟمحدد ُمٗمٝمقم اهلدف اًمؽم

ػم اعمرهمقب اًمذي شمًٕمك اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمؽمسمقي٦م إمم حت٘مٞم٘مف ًمدى اًمٗمرد أو ًمدى ٞمسم٠مٟمف: اًمتٖم ,اًمتٕمريػ

 اعمجتٛمع-

 وثؿة أمقر ٓبد مـ مراظاهتا وكحـ كتحدث ظـ إهدا :

: اًمتقازن سملم إمه٤مل إهداف واإلهمراق ومٞمٝم٤م: وم٤مًمٕمٛمؾ دون هدف واوح حمدد إول

ُمدقم٤مة ًمٚمتخٌط وآوٓمراب، وًمذا ىمٞمؾ: إذا ظمرضم٧م ُمـ ُمٜمزًمؽ سمدون هدف ومٙمؾ اًمٓمرق 

شمقصٚمؽ إمم اعمٙم٤من اًمذي شمريد، وأوًمئؽ يٕمٛمٚمقن دون أهداف واوح٦م شمتٜمقع اضمتٝم٤مداهتؿ، 

 وختتٚمػ ـمرىمٝمؿ وأؾم٤مًمٞمٌٝمؿ سملم يقم وآظمر-

يتٓمٚمع وُمع ذًمؽ وم٤مٓقمتٜم٤مء سم٤مٕهداف يٜمٌٖمل أن ٓ ي١مدي إمم اًمتحقل إمم آًم٦م، سمحٞم٨م 

اإلٟم٤ًمن إمم أن يٙمقن هٜم٤مك هدف واوح وحمدد ًمٙمؾ قمٛمؾ صٖمػم ويمٌػم ي٘مقم سمف، وشمٙمقن يمؾ 

 يمٚمٛم٦م أو شمقضمٞمف ىمد صدرت قمـ ختٓمٞمط واقمت٤ٌمر-

وم٤مإلٟم٤ًمن سمنم يٕمؽميف ُم٤م يٕمؽميف، وًمق اؾمتٓم٤مع آًمتزام اًمّم٤مرم سم٤مًمتخٓمٞمط ذم اًمّمٖمػمة 

 -واًمٙمٌػمة ُمدة حمددة، وم٢مٟمف ًمـ يًتٓمٞمع ذًمؽ قمغم اعمدى إوؾمع

صمؿ إٟمف ختٓمر ًمٚمٛمريب ظمقاـمر، ودمد  ًمف ىمْم٤مي٤م، واإلهمراق ذم اًمتحديد اًمدىمٞمؼ اعمًٌؼ 

 واعمٗمّمؾ ًمألهداف حيقل دون آؾمتٗم٤مدة مم٤م جيد ُمـ ذًمؽ-

 وم٤مٓقمتدال واًمقؾمٓمٞم٦م ؾمٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘مف وذقمف-

 : اعمٜم٤مداة واعمٓم٤مًم٦ٌم سمتحديد إهداف وآٟمٓمالق ذم اًمٕمٛمؾ ُمٜمٝم٤م ضمزء ُمـ اًمتٗم٤مقمؾ ُمعافثاين

شمٓمقر احلٞم٤مة اعمٕم٤مسة وشمٕم٘مده٤م، وىمد يم٤من ُمـ ٟمت٤مج هذا اًمتٓمقر ٟمِم٠مة قمٚمقم وشمٗمرع ختّمّم٤مت، 

يمٕمٚمؿ اإلدارة واًمؽمسمٞم٦م وآضمتامع وقمٚمؿ اًمٜمٗمس، وؾم٤مئر ومروع اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمتل مل شمٙمـ 

                                                           
 دُمِمؼ- ,ط- دار اًمٗمٙمر  6.48( ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس 1)
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 ُمٕمرووم٦م ُمـ ىمٌؾ، يمام يم٤من ُمـ ٟمت٤مج ذًمؽ اًمتٗمرع اًمدىمٞمؼ ذم اًمتخّمّم٤مت-

ووؾم٤مئٚمف، اًمذي يم٤من ذم إـم٤مر اعم٤ًمضمد واحلٚمؼ، ومٜمِم٠مت  وُمـ ذًمؽ شمٖمػم سمراُم٩م ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ

 اجل٤مُمٕم٤مت سم٠مٟمٔمٛمتٝم٤م وسمراجمٝم٤م-

ويمام أن إظمذ سم٠مؾم٤ٌمب اًم٘مقة اعم٤مدي٦م ُمٓمٚمقب اًمٞمقم، وم٤مٕظمذ هبذه إؾم٤ٌمب اًمتل هل ُمـ 

 إؾم٤ٌمب اعمٕمٜمقي٦م أُمر ًمف أمهٞمتف-

سمٕمٛمؾ : اًمًٕمل ًمٚمت٠مصٞمؾ اًمنمقمل، وآؾمتدٓل سم٤مًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، وآهتداء افثافث

أُمر ًمف أمهٞمتف، سمؾ هق ُمٓمٚم٥م ٓسمد ُمٜمف ًمْمامن اًمًػم قمغم اعمٜمٝم٩م اًمنمقمل ذم اًمدقمقة ط اًمٜمٌل 

 واًمتٖمٞمػم، ًمٙمـ مم٤م يٜمٌٖمل أن يٚمحظ ذم هذا اإلـم٤مر:

أن ُمـ إهداف ُم٤م يدظمؾ حت٧م أصقل ذقمٞم٦م قم٤مُم٦م، يمت٘مديؿ إوًمقي٤مت، ورقم٤مي٦م اعمّم٤مًمح  ,أ

يورة أن يٙمقن ًمٙمؾ هدف دًمٞمؾ أو ٟمص -- إًمخ، وًمٞمس سم٤مًم-ودرء اعمٗم٤مؾمد، وؾمد اًمذرائع

 ظم٤مص-

ُمـ إهداف ُم٤م أُمٚمتف فمروف اًمٕمٍم، وأومرزه اًم٘مّمقر اًمؽمسمقي اًم٤ًمئد ذم جمتٛمٕم٤مت  ,ب

اعمًٚمٛملم، وهذا ٓ يٗمت٘مر إمم اؾمتدٓل: إذ هق ضمزء ُمـ صٗم٤مت اإلٟم٤ًمن اًمًقي اعمٜمت٩م، 

 ًمٙمـ اًمقاىمع اعمٕم٤مس أؾمٝمؿ ذم وم٘مداٟمف-

 ٤مدرة اًمذاشمٞم٦م، ويمثػم ُمـ إهداف ذم اجل٤مٟم٥م اًمٕم٘مكم-وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ: شمٜمٛمٞم٦م اعمٌ

أن يمثػًما ُمـ اًمقؾم٤مئؾ شمدظمؾ ذم إـم٤مر إصؾ اًمٕم٤مم ًمٚمقؾم٤مئؾ وهق اإلسم٤مطم٦م: ومٙمؾ وؾمٞمٚم٦م  ,ضمـ

ومٝمل ُم٤ٌمطم٦م، وشمٕم٤مـمٞمٝم٤م ؾم٤مئغ،  ,ُم٤م مل شمٙمـ حمرُم٦م ذم ذاهت٤م,شم١مدي إمم هم٤مي٦م دقمقي٦م ُمنموقم٦م 

قمٞمتٝم٤م، واعمٓم٤مًم٥م سم٤مًمدًمٞمؾ هق ُمـ وًمٞمس ذـًم٤م أن يٙمقن ىمد ورد ومٞمٝم٤م ٟمص يدل قمغم ُمنمو

 -(1)َيٛمٜمع ٓ ُمـ يٌٞمح

                                                           
 ؿقاظد افقشائؾ(، 15.49ُمع ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم مجع )قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمٓمٞم٤مر( ) ادػتقح فؼاء افياب( اٟمٔمر: 1)

 هـ-1415اًمري٤مض  ,- ط- دار اًمقـمـ حؽؿ افتؿثقؾ دم افدظقة إػ اهلل( 1)ع جمؾة ادشؽاة(، 317)
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ط يمثػًما ُم٤م ٟمًتدل قمغم سمٕمض اًمقؾم٤مئؾ اًمقاردة ذم صمٜم٤مي٤م هذا اًمٌح٨م سمام ورد ُمـ هدي اًمٜمٌل  ,د

ُمـ سم٤مب شمدقمٞمؿ احلدي٨م ذم ذًمؽ واًمت٠ميمٞمد قمٚمٞمف، ًمٙمٜمف ٓ يٕمٜمل اومت٘م٤مر ضمقاز إشمٞم٤من شمٚمؽ 

ُم٤م مل شمٙمـ أُمٚمتٝم٤م ,يم٤مٟم٧م اًمقؾم٤مئؾ اًمٜمٌقي٦م اًمقؾمٞمٚم٦م إمم اًمٜمص قمٚمٞمٝم٤م يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف، وإن 

 أومم وأضمدى ُمـ همػمه٤م- ,فمروف اًمٕمٍم وـمٌٞمٕمتف

 وطقػة إهدا  افسبقية:

يٕمد حتديد إهداف اًمؽمسمقي٦م ٟم٘مٓم٦م آرشمٙم٤مز واعمٜمٓمٚمؼ إؾم٤مس ذم اًمٕمٛمؾ اًمؽمسمقي، 

 وشمٙمٛمـ أمهٞم٦م إهداف ووفمٞمٗمتٝم٤م ومٞمام يكم:

اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمؽمسمقي٦م يمٚمٝم٤م: إذ هل شمٕمٜمل طمِمد اًمٓم٤مىم٤مت أهن٤م شمِمٙمؾ إؾم٤مس واعمٜمٓمٚمؼ ذم  ,1

 واإلُمٙم٤مٟم٤مت ًمٚمقصقل هلذه إهداف-

أهن٤م شمًٝمؿ ذم اظمتٞم٤مر اعمرسملم وشمتحٙمؿ ذم ذًمؽ: وم٤معمريب اًمٜم٤مضمح هق اًمذي يًتٓمٞمع حت٘مٞمؼ هذه  ,2

 إهداف وحتقيٚمٝم٤م إمم واىمع ُمٚمٛمقس-

 ٘م٤مم ًمتح٘مٞمؼ هذه إهداف-أهن٤م شمًٝمؿ ذم حتديد اًمؼماُم٩م واًمقؾم٤مئؾ اًمؽمسمقي٦م، ومٝمل إٟمام شم ,3

 أهن٤م شمًٝمؿ وشمتحٙمؿ ذم حتديد ُمْمٛمقن وحمتقى ُم٤م ي٘مدم ُمـ ُمٕم٤مرف وُمٕمٚمقُم٤مت- ,4

أهن٤م شمًٝمؿ ذم آؾمتثامر إُمثؾ ٕوىم٤مت اًمٕم٤مُمٚملم وضمٝمقدهؿ: ومٕمدم ووقح إهداف  ,5

 ي١مدي إمم وٞم٤مع أوىم٤مت وضمٝمقد يمثػمة-

٤مًمت٘مقيؿ إٟمام يتؿ سمٜم٤مء قمغم ُمًتقى ُم٤م أهن٤م متثؾ إؾم٤مس واعمٜمٓمٚمؼ ذم شم٘مقيؿ اًمٕمٛمؾ اًمؽمسمقي، وم ,6

 -(1)حت٘مؼ ُمـ إهداف

                                                           
ُمٙمت٦ٌم إسمراهٞمؿ احلٚمٌل، سم٤معمديٜم٦م (- ط- 13,14( اٟمٔمر: أهداف اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م- ًمألؾمت٤مذ. قمكم ظمٚمٞمؾ أسمق اًمٕمٞمٜملم )1)

 اعمٜمقرة-
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 ذوط صقاؽة إهدا :

طمتك شم١مدي إهداف وفمٞمٗمتٝم٤م اعمرادة ٓسمد ُمـ أن شمتح٘مؼ ومٞمٝم٤م ذوط قمدة، ُم٤م سملم ذوط 

 حت٘مؼ هل٤م آٟمْم٤ٌمط سمْمقاسمط اًمنمع، وذوط ذم صٞم٤مهمتٝم٤م وًمٖمتٝم٤م، وُمـ ذًمؽ:

نمقمٞم٦م، ُمتٗم٘م٦م ُمع ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م أن شمٙمقن ُمِمت٘م٦م ُمـ اًمثقاسم٧م وإصقل اًم ,1

 واجلامقم٦م، سمٛمٗمٝمقُمف اًمقاؾمع اًمِم٤مُمؾ-

أن شمراقمك ذم أوًمقي٤مهت٤م اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م: ومتٕمٓمل يمؾ ضم٤مٟم٥م ُم٤م يًتح٘مف دون إومراط  ,2

 وٓ شمٗمريط، ومال شم٘مدم اًمًٚمقك ُمثاًل قمغم آقمت٘م٤مد-

 اًمقاىمٕمٞم٦م سمحٞم٨م شمٙمقن ممٙمٜم٦م اًمتٓمٌٞمؼ، ومال شمٙمقن ُمث٤مًمٞم٦م ُمقهمٚم٦م ذم اخلٞم٤مل- ,3

اًمِمٛمقل سمحٞم٨م شمِمٛمؾ اجلقاٟم٥م اًمؽمسمقي٦م ًمٚمٗمرد واعمجتٛمع يمٚمٝم٤م، وٓ شمٙمقن ىم٤مسة قمغم  ,4

 جم٤مل دون همػمه-

 أن شمّم٤مغ سمٓمري٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م- ,5

 اًمقوقح واًمدىم٦م، سمحٞم٨م ٓ خيتٚمػ اصمٜم٤من ذم شمٗمًػمه٤م- ,6

 -(1)أن شمٙمقن حمددة همػم قم٤مئٛم٦م، وأٓ يِمتٛمؾ اهلدف قمغم أيمثر ُمـ قمٜمٍم ,7

 مستقيات إهدا :

شم٘مًؿ إهداف اًمؽمسمقي٦م إمم صمالصم٦م ُمًتقي٤مت )أقمغم وُمتقؾمط وحمدد(، وي٘مًٛمٝم٤م سمٕمض ُمـ 

ًٓ ًمألظمذ  يمت٥م ذم اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إمم ُمًتقي٤مت أرسمع، وشمٌ٘مك ُمًتقي٤مت إهداف جم٤م

 واًمٕمٓم٤مء: ٕن ومٞمٝم٤م ىمدًرا ُمـ اًمٜمًٌٞم٦م-

 ومـ افتؼسقامت افشائعة، ما يع:

ي٦م هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وجي٥م أن شمٙمقن هذه اًمٖم٤مي٦م هل : وهل حت٘مٞمؼ اًمٕمٌقدافغاية افعؾقا ,1

                                                           
( ط- دار اهلدى سم٤مًمري٤مض، أهداف اًمؽمسمٞم٦م 34,35( اٟمٔمر: أهداف اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وهم٤مي٤مهت٤م، ُم٘مداد سم٤مجلـ )1)

اًمتخٓمٞمط- واعمت٤مسمٕم٦م سملم اًمٜمٔمري٦م واعمامرؾم٦م ًمألؾمت٤مذ. ـمالل اًمٖمري٤مين  ،(15,16قمكم ظمٚمٞمؾ أسمق اًمٕمٞمٜملم )، اإلؾمالُمٞم٦م

 )د، ث(- (122 , 112)
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اًمتل حتٙمؿ ؾم٤مئر إهداف، سمؾ أن شمٙمقن مجٞمع إهداف ُمقصٚم٦م إًمٞمٝم٤م وحم٘م٘م٦م هل٤م، وهل هم٤مي٦م 

 [-56]اًمذاري٤مت:  (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ط دقمقة اًمٜمٌل 

وأٟم٤م ُمع أيب همالم  وقمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قم٤ٌمد ىم٤مل: واهلل إين ٕذيمره يٓمقف قمغم اعمٜم٤مزل سمٛمٜمك

قمغم ىمقم ىم٤مل: ط ؿم٤مب ووراءه رضمؾ طمًـ اًمقضمف أطمقل ذو همديرشملم، ومٚمام وىمػ رؾمقل اهلل 

وي٘مقل اًمذي ظمٚمٗمف: إن هذا يدقمقيمؿ  شأكا رشقل اهلل يلمرـؿ أن عتعيدوه وٓ عتؼـقا بف صقًئا»

ش إمم أن شمٗم٤مرىمقا ديـ آسم٤مئٙمؿ، وأن شمًٚمخقا اًمالت واًمٕمزى وطمٚمٗم٤مءيمؿ ُمـ سمٜمل ُم٤مًمؽ سمـ أىمٞم

إمم ُم٤م ضم٤مء سمف ُمـ اًمٌدقم٦م واًمْمالل، ىم٤مل: وم٘مٚم٧م ٕيب: ُمـ هذا؟ ىم٤مل: هذا قمٛمف أسمق هل٥م قمٌد 

 -(1)اًمٕمزى سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )سمؾ اًمدقمقة ًمتقطمٞمد اهلل وقم٤ٌمدشمف هل هم٤مي٦م دقمقة ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء 

 [-25]إٟمٌٞم٤مء:  (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

هداف اًمٕم٤مُم٦م ًمؽمسمٞم٦م اًمٗمرد واعمجتٛمع : وهل اًمتل متثؾ إادستقى افعام فألهدا  ,2

 اعمًٚمؿ وشمٙمقن ُمِمت٘م٦م ُمـ اًمٖم٤مي٦م وُمقصٚم٦م إًمٞمٝم٤م-

ا وإهدا  دم هذا ادستقى عتػتؼر إػ افتحديد وافقاؿعقة، ؾفل ظيارات ظامة » جدًّ

يسسيح هلا افؼارئ ؾفاًم وعتـظًرا، وفؽـف جيد صعقبة دم عترمجتفا خلزات عتربقية، ـام أن ادسيب فـ 

 -(2)شحمددة يسر ظؾقفا، أو معامل بارزة يـتفل ظـدها جيد خطقات

ًمٙمٜمٝم٤م ضوري٦م وٓسمد ُمٜمٝم٤م، وُم٤م يٚمٞمٝم٤م ُمـ إهداف يِمتؼ ُمٜمٝم٤م، ويقصؾ إًمٞمٝم٤م، وُمـ أُمثٚم٦م 

 هذه إهداف:

  دم كػقس افطالب.اإليامينحتؼقؼ افيـاء 

 رؾع مستقى افصحة افـػسقة وآشتؼرار افـػز فدى افطالب.* 

                                                           
 (-15452( رواه أمحد )1)

 اًمري٤مض- ,ط- دار اعمًٚمؿ  21( قمٚمؿ اًمٜمٗمس اًمدقمقي ًمألؾمت٤مذ. قمٌد اًمٕمزيز اًمٜمٖمٞمٛمش ص2)
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 اإلقمداد اًمدقمقي

شم٘مقيــــــ٦م اًمٖمــــــػمة وإٟمٙمــــــ٤مر  ًمدقمقيا شمٜمٛمٞم٦م احلس

 اعمٜمٙمرات

شمٜمٛمٞمــــ٦م اًمِمــــٕمقر سم٤معمًــــ١موًمٞم٦م  شمٜمٛمٞم٦م اعمٝم٤مرات اًمدقمقي٦م

 اًمٗمردي٦م

: وهل إهداف اًمتل ختتص سمٛمرطمٚم٦م دراؾمٞم٦م أو قمٛمري٦م أو ادتقشط فألهدا ادستقى  ,3

ُمدة زُمٜمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، وهل شمِمتؼ ُمـ إهداف اًمٕم٤مُم٦م وشمقصؾ إًمٞمٝم٤م، وأهمٚم٥م طمديثٜم٤م ذم هذا 

 اًمٙمت٤مب هق طمقل هذا اعمًتقى-

 وُمـ أُمثٚم٦م هذا اعمًتقى:

 شمٙمقيـ آقمتزاز سم٤مإلؾمالم وُم٤ٌمدئف-

 شمٜم٘مٞم٦م اًمديـ ُمـ اًمٌدع واخلراوم٤مت-

 شمٕمريػ اًمٓم٤مًم٥م سم٘مدراشمف وإُمٙم٤مٟم٤مشمف-

: وهل اًمتل شمٙمقن ظم٤مص٦م سمقطمدة دراؾمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، أو سمرٟم٤مُم٩م ادستقى ادحدد فألهدا  ,4

شمرسمقي ُمٕملم، وشمِمتؼ ُمـ اعمًتقى اعمتقؾمط، وشمٙمقن أيمثر حتديًدا ودىم٦م، وجي٥م أن شمٙمقن ىم٤مسمٚم٦م 

 ًمٚم٘مٞم٤مس-

 وُمـ أُمثٚم٦م هذا اعمًتقى:

 اًمتٗمٙمػم اًمٕمٚمٛمل-ع اًمٓم٤مًم٥م شمٓمٌٞمؼ ظمٓمقات ٞمأن يًتٓم

 أن يٗمرق اًمٓم٤مًم٥م سملم اًمريمـ واًمقاضم٥م ذم اًمّمالة-

 ُمث٤مل يقوح ُمًتقي٤مت إهداف وشمدرضمٝم٤م:

 أيت شمدرج إهداف وومؼ اعمًتقي٤مت اعمختٚمٗم٦م: اًمِمٙمؾويقوح 
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 شمٜمٛمٞم٦م اعمٝم٤مرات اًمدقمقي٦م

اًمتدري٥م قمغم 

 اخلٓم٤مسم٦م

اًمتدري٥م قمغم 

 ُمٝم٤مرات احلقار

اًمتدري٥م قمغم 

 ُمٝم٤مرات اإلىمٜم٤مع

اًمتدري٥م قمغم اًمٙمت٤مسم٦م 

 اًمدقمقي٦م

اًمدقمقي هدف قم٤مم اؿمت٘م٘مٜم٤م ُمٜمف أرسمٕم٦م أهداف ُمتقؾمٓم٦م شم١مدي إًمٞمف، وحت٘م٘مف، صمؿ  قمدادوم٤مإل

ىمٛمٜم٤م سم٤مظمتٞم٤مر أطمد إهداف اعمتقؾمٓم٦م، واؿمت٘م٘مٜم٤م ُمٜمف أرسمٕم٦م أهداف حمددة شم١مدي إًمٞمف، يمام يتْمح 

 ُمـ اًمِمٙمؾ أيت:

وُم٤م ؾمٜمذيمره ذم هذا اًمٙمت٤مب طمقل إهداف طمدي٨م قم٤مم، ٓ يٖمٜمل اعمريب قمـ أن يْمع 

أهداوًم٤م حمددة شمتٜم٤مؾم٥م ُمع ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمٛمؾ اًمذي ي٘مقم سمف ؾمقاء يم٤من ذم ضم٤مُمٕمتف أو ظمٓم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦م و

 -(1)ظم٤مرضمٝم٤م

: اًمرسم٤مٟمٞم٦م سمّمٌٖم٦م يّمٌغ وأن ٓسمد اًمؽمسمقي اعمٜمٝم٩م إن معامل ادـفج افسبقي افصحقح: ثاكًقا:

 أن   إذ ،شافرباكقة» اًمؽمسمقي اًمٕمٛمؾ ُمٜمٝم٩م هب٤م يتًؿ أن يٜمٌٖمل اًمتل اخلّم٤مئص أسمرز هل وهذه

 وشم٘مدؾم٧م ضمالًمف ضَمؾ   , وظم٤مًم٘مف رسمف وسملم اًمٕمٌد سملم اًمّمٚم٦م شمقصمٞمؼ ووقح سمٙمؾ شمٕمٜمل اًمرسم٤مٟمٞم٦م

 طم٤مل، يمؾ قمغم اًمذيمر واؾمتداُم٦م اعمح٤مرم، واضمتٜم٤مب اًمٗمرائض، أداء ـمريؼ قمـ وذًمؽ , أؾمامؤه

 واًمتٜمٕمؿ سم٤مًمّمٞم٤مم، واًمتٚمذذ سم٤مًمٞم٘ملم، واًمتحغم اإليث٤مر، وإيث٤مر سم٤مًمّمؼم، واًمتحغم سم٤مًمِمٙمر، واًمٕمٜم٤مي٦م

 اًمٕمٚمامء هؿ اًمرسم٤مٟمٞمقن، أوًمئؽ) ،[79: قمٛمران آل] ﴾ڍ ڍ  ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل-- سم٤مًم٘مٞم٤مم

                                                           
ط- دار  15إمم ص 11شم٠مًمٞمػ. حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمدويش ُمـ ص شعتربقة افشياب إهدا  وافقشائؾ»( راضمع 1)

 اًمقـمـ ًمٚمٜمنم-
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 (-اعمٕمٚمٛمقن واًمٗم٘مٝم٤مء اعمرسمقن، واحلٙمامء اًمٕم٤مُمٚمقن،

 !داذا؟.. افرباكقة إحقاء* 

 وسملم سمٞمٜمف طم٤مضمًزا ويٜمِمئ واًم٤ٌمـمؾ، احلؼ سملم ومرىم٤مًٟم٤م اعمؽميب ىمٚم٥م ذم ي٘مٞمؿ اًمرسم٤مٟمٞم٦م ؾمٞم٤مج إن

 وطمًـ اًمٔم٤مهر، واهلدى اًمًٜمـ رقم٤مي٦م قمغم اجلقارح وي٘مٞمؿ اًمًٚمقك، ويْمٌط اًمٗمتـ، ُمْمالت

 وٓ سمؾ سمف، إٓ اًمؽمسمقي اعمٜمٝم٩م ي٘مقم ٓ أصٞمؾ أصؾ وم٤مًمرسم٤مٟمٞم٦م إذن إدب، وُمالزُم٦م اًمًٛم٧م،

 وٓسمد ومحتاًم  اعم٤ٌمرك إؾم٤مس هذا قمغم ي٘مؿ مل شمرسمقي ُمٜمٝم٩م أي وإن سمٖمػمه، اؾمتٌداًمف يٛمٙمـ

 -اجل٤مدة قمـ اعمٜمٝم٩م هذا أشم٤ٌمع وؾمٞمٜمحرف اعمٜمٝم٩م، هذا ؾمٞمٗمِمؾ

 :افقشطقة: افسؾقؿ افسبقي ادـفج أصقل أهؿ مـ: ثاكًقا

 ذم إُم٦م ومرق سملم وؾمط اًمًٜم٦م أهؾ أن ومٙمام ه٤مم، أُمر اًمؽمسمقي اعمٜمٝم٩م ذم اًمقؾمٓمٞم٦م إن

 .وافتػريط اإلؾراط ضردم بغ وافسؾقك افسبقة باب دم وشطأيًضا  ؾفؿ آقمت٘م٤مد، ُم٤ًمئؾ

 ادشتغؾغ بغ وشط ؾفؿ ـذفؽ ،وادالمقة ادرائغ بغ اإلخالص باب دم وشط ؾفؿ

 اًمٕم٤ٌمدات رؾمقم سم٢مىم٤مُم٦م واعمِمتٖمٚملم اًمّمقومٞم٦م، يمٌٕمض افعؿؾقة دون افؼؾيقة افعيادات بنؿامة

 -واًم٤ٌمـمٜم٦م اًمٔم٤مهرة اًمٕم٤ٌمدة أهؾ , احلٛمد وهلل , ومٙم٤مٟمقا اعمتٗم٘مٝم٦م، يمٌٕمض وم٘مط اًمٔم٤مهرة

 ومٝمؿ اهلل، ُمـ يريد وٓ اهلل يريد ُمـ وسملم ،اهلل يريد وٓ اهلل مـ يريد مـ بغ وشط وهؿ

 ُمـ يمثػم يمح٤مل ضمٜمتف، يريد وٓ اهلل رو٤م يريد ُمـ ومٛمٜمٝمؿ همػمهؿ وأُم٤م وضمٜمتف، اهلل رو٤م يريدون

 -اعمتٙمٚمٛم٦م ُمـ يمثػم يمح٤مل اهلل رو٤م يريد وٓ اعمخٚمقق، اجلٜم٦م ٟمٕمٞمؿ يريد ُمـ وُمٜمٝمؿ اعمتّمقوم٦م،

 اإلومراط وأصح٤مب ،وافس  ادتع دم واديافغة وآشتتار افتػريط أصحاب بغ وشط وهؿ

 اًمٌدن، شمٜمٕمٞمؿ ذم إهاف ومال-- اًمٌدن وشمٕمذي٥م اًمٜمٗمس، قمغم واًمتِمديد واًمره٤ٌمٟمٞم٦م اًمتّمقف ذم

 -وطمرُم٤من شمٜمٓمع وٓ

 :افسؾػقة.. افسؾقؿ افسبقي ادـفج أصقل مـ: ثافًثا

 وُمٜمتٝم٤مه سمدايتف شمٙمقن وأن أؾم٤مؾمف، يٙمقن وأن ٓسمد اًمّمحٞمح، اعمٜمْمٌط اًمؽمسمقي اعمٜمٝم٩م إن

 ُمقاوم٘م٦م قمغم ي٘مقم وأن ٓسمد واًمتزيمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ومٛمٜمٝم٩م ،ط رؾمقًمف وؾمـ اهلل ذع عم٤م وومً٘م٤م
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 ىمٞم٤مم إمم اًمٜم٤مضمٞم٦م اًمٗمرىم٦م قمٜمد إٓ اًمًديد اعمٜمٝم٩م هذا دمد وًمـ وُمٕمٜمك، ًمٗمًٔم٤م اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص

 اًمذيـ ُمـ ًمٞمًقا , احلٛمد وهلل , واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ إذ ،, واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ , اًم٤ًمقم٦م

ظمرضمقا قمـ اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك  يم٤مًمذيـ وًمٞمًقا يم٤مًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، اعمٕمٜمك دون اًمٚمٗمظ ذم اًمٜمّمقص واوم٘مقا

 اعمٝمديلم، وإئٛم٦م واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ أشم٤ٌمع هؿ وإٟمام يمٙمثػم ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م،

ًٓ  قمٚماًم  سم٤معم٤ٌمين، ومتًٙمقا سم٤معمٕم٤مين وحت٘م٘مقا اًمٜمٗمقس، وشمزيمٞم٦م اًمًٚمقك ُمٕم٤ممل أىم٤مُمقا اًمذيـ  ،وطم٤م

، وقمٛماًل  ًٓ  وٓ سم٤مًمتقايمؾ، اًمتقيمؾ وٓ واًمٙمًؾ، سم٤مًمٕمجز اًمنمقمل اًمزهد ًمدهيؿ يِمتٌف ومال وُم٘م٤م

 --وهٙمذا سم٤مًمٌدقمل، اًمنمقمل اًمقرع

 ..اإلجيابقة: افصحقح افسبقي ادـفج أصقل مـ ؾننَّ : وأخًرارابًعا 

 ُمٜمٝم٩م ومٝمل اًمًٚمٌٞم٦م، أو اعمث٤مًمٞم٦م ٓ واعم٘م٤مرسم٦م، اًمًداد وضمف قمغم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعم٤ٌمدرة شمٕمٜمل وهل* 

 اعمالءُم٦م وحت٘مٞمؼ اعمٙمٚمٗملم، أطمقال وُمراقم٤مة يمٚمف، إُمر ذم اًم٘مّمد شمٕمٜمل واًمتل اإلجي٤مسمٞم٦م، اًمقاىمٕمٞم٦م

: ىم٤مل أٟمفط  حمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م قمـ صم٧ٌم عم٤م وذًمؽ اعمٙمٚمٗملم، وـمٌٞمٕم٦م اًمديـ هذا ـمٌٞمٕم٦م سملم واعمقاءُم٦م

 -(1)شعتيؾغقا افؼصد وافؼصد افدجلة، مـ ورء وروحقا، واؽدوا وؿاربقا، شددوا»

 اًمقؾمع ومٌح٥ًم اعمٜمدوسم٤مت اًمٜمقاومؾ شمٙمٚمٞمػ وأُم٤م اعمٙمتقسم٤مت، اًمٗمرائُض  اًم٘مرسم٤مِت  وم٠مومم* 

 اًم٘مٚمٞمؾ، واًمٙمالم اًمٙمثػم اًمٕمٛمؾ قمغم اًمٗمرد ُيرسمَك  أن اإلجي٤مسمٞم٦م ُمـ يمذًمؽ واهلٛم٦م، واًمٓم٤مىم٦م

 هق اًمذي ،ط اهلل رؾمقل ُمٜمٝم٩م هق آٟمًٗم٤م ذيمرٟم٤مه ُم٤م وًمٕمؾ   يٕمٛمؾ، ُم٤م قمغم واًمث٤ٌمت واعمداوُم٦م

٤م اخلٚمؼ أـمٝمر ًً  -(2)ُمٜمٝمًج٤م أىمقُمٝمؿ ٟمٗم

ـْ  وإكف ،واصٌب  افديـ هذا إنَّ »: اهلل رمحف , أطمد اًمًٚمػ ىم٤مل*   يدظف، ظؾقف يصر ٓ َم

 ٓ ؾنكف يطقؼ، ما افعؿؾ مـ أحدـؿ فقلخذ: يؼال وـان ضعقػ، اإلكسان وإن ثؼقؾ، احلؼ وإن

َػ  افعـػ، بـػسف رـب إذا افعيد وإن أجؾف، ؿدر ما يدري ؾَّ ـَ  أن أوصؽ يطقؼ، مآ كػسف و

ؾََّػ  وافتخػقػ، افتقسر بـػسف َرـَِب  وإذا افػريضة، يؼقؿ ٓ فعؾَّف حتك ـؾف، هذا يسك ـَ  كػسف و

                                                           
 (-391) اًمٌخ٤مري رواه( 1)

 -78صـ ،1425 ؾمٜم٦م إومم مج٤مدي ًمِمٝمر( 5) اًمٕمدد اًمتقطمٞمد، سمٛمجٚم٦م ُم٘م٤مل قمـ ٟم٘ماًل  (2)
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 -(1)شاحلؼحؼة افسرِ  ذ  : يؼال وـان افعدو، مـ وأمـعفا أـقس، ـان عتطقؼ ما

 اًمؽمسمقي اًمتٙم٤مُمؾ قمغم احلرص ُمع اًمؽمسمٞم٦م، ذم اًمتدرج: اًمؽمسمٞم٦م اإلجي٤مسمٞم٦م ؾمامت وُمـ* 

 --قمٜمٝم٤م أمهٞم٦م شم٘مؾ ٓ أظمرى أُمقر طم٤ًمب قمغم وأُمقر ىمْم٤مي٤م شمتْمخؿ ٓ سمحٞم٨م

 هق إٟمام اًم٘مدرات شمٗم٤موت أن إدراكِ  ذم اًمقاىمٕمٞم٦مُ : اًمؽمسمٞم٦م اإلجي٤مسمٞم٦م ؾمامِت  ُمـ يمذًمؽ* 

 ىمًؿ يمام وإظمالق إقمامل ىمًؿ اهلل أن ذًمؽ آؾمتٕمدادات، واظمتالف اعمقاه٥م شمٜمقع سم٥ًٌم

 إٟمام اًمٗمرائض سمٕمد إقمامل وأومْمؾ ومٞمف، ًمف ومتح سمام يرى أن يمؾ وقمغم وإرزاق، إُمقال

 -(2)قمٚمٞمف ي٘مدرون ومٞمام اًمٜم٤مس سم٤مظمتالف خيتٚمػ

 وهق اهلل أرىض ـان ما ؿدم اإليامن صعب ازدمحت وإذا»: شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ي٘مقل* 

 مـ حيصؾ مما أؾضؾ فف وحيصؾ افػاضؾ، ظذ مـف أؿدر ادػضقل ظذ يؽقن ؾؼد أؿدر، ظؾقف

 أؾضؾ هق ما يطؾب وٓ أؾضؾ، حؼف دم وهق فف، أكػع هق ما يطؾب أن هلذا ؾإؾضؾ افػاضؾ،

 .(3)وأكػع فف أؾضؾ هق ما يػقعتف متعرًسا أو حؼف دم متعذًرا ـان إذا مطؾًؼا،

 اعمحٞمٓم٦م وأطمقاًمف فمروومف وُمٕمروم٦م ًمٚمُٛمرسمك، اًمقاىمٕمٞم٦م اجلقاٟم٥م ُمراقم٤مة ُمـ اًمؽمسمٞم٦م ذم ومالسمد* 

 اعمرسمك قمغم يٜمٌٖمل وم٢مٟمف يمذًمؽ اًمؽمسمقي، اجل٤مٟم٥م ذم ومٞمخٗمؼ سم٤مًمٗمِمؾ، اعمؽمسمك يّم٤مب ٓ طمتك سمف،

 اعمؽمسمك هذا قمغم ويٜمٌٖمل اًمؽمسمقي٦م، ُمرطمٚمتف سمذًمؽ ُمتٕمدًي٤م شم٘مٚمٞمدهؿ ومٞمح٤مول همػمه إمم يتٓمٚمع أٓ

                                                           
 ٓسمـ اًمٚمٖم٦م ُم٘م٤ميٞمس ُمٕمجؿ-- اٟمٔمر-- )ًمٚمٔمٝمر وأشمٕمٌف اًمًػم ؿمدة: واحل٘مح٘م٦م ،468صـ اعم٤ٌمرك ٓسمـ اًمزهد: راضمع (1)

)وهذا ُمثؾ ضب ًمٚمٛمجتٝمد ذم اًمٕم٤ٌمدة طمتك يٗمؽم وخين، سمحٞم٨م يدرك أن  (-احلٚمٌل ُمٙمت٦ٌم- ط ،245صـ وم٤مرس

اًمٖمٚمق ذم اًمٕم٤ٌمدة ؾمٞمئ، وأن اًمت٘مّمػم ؾمٞمئ، وأن آىمتّم٤مد سمٞمٜمٝمام طمًـ- راضمع )جمٛمع إُمث٤مل( ًمٚمٛمٞمداين 

(، ط- احلٚمٌل، ويٜمٔمر: يمت٤مب )إُمث٤مل( شم٠مًمٞمػ: حمٛمد سمـ أمحد اًم٤ًٌمك، سم٤مب: ُم٤م ضم٤مء قمغم طمرف اًمِملم 1.272)

 ، ط- ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة-118ص

 -اًمٞمن دار- ط 69 ،68 ،67صـ يني حمٛمد.د شافدظقة أصقل دم معامل»-- وشم٠مُمؾ اٟمٔمر( 2)

 (-14.258) اًمٗمت٤موى جمٛمقع( 3)
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 سم٤مب، يمؾ ذم قمٚمٞمف اهلل ومتح ُمـ وُمٜمٝمؿ سم٤مٍب، دون سم٤مب ذم قمٚمٞمف اهلل ومتح اًمٜم٤مس سمٕمض أن يٕمٚمؿ أن

ـْ  قمغم وُم٤م سمًٝمؿ، ظمػم يمؾ ذم ًمف وضب  ُمـ اًمثامٟمٞم٦م اجلٜم٦م أسمقاب ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يدقمل َُم

 -(1)يِم٤مء ُمـ ي١مشمٞمف اهلل ومْمؾ وذًمؽ طمرج،

 دقمقة، سمدوٟمف شمٜمجح وٓ شمٖمٞمػم، سمدوٟمف يتؿ ٓ ُمتلم، وأؾم٤مس وخؿ أصؾ اًمؽمسمٞم٦م وم٢من

 ومْماًل  اعمٜمتٝمك وٓ اًمّمٖمػم، قمـ ومْماًل  اًمٙمٌػم قمٜمٝم٤م يًتٖمٜمك وٓ قمٜمده٤م، يٜمتٝمل هم٤مي٦م ًمف وًمٞمس

 -اعمٌتدى قمـ

 ٟمٗمًف شمزيمٞم٦م قمـ ُمٜم٤م يمؾ ختغم ًمق ُم٤مذا: ُمٝمؿ ؾم١مال :ذفؽ وخطقرة افـػس عتربقة إمهال* 

 ذًمؽ ُمـ وسم٤مًمْمد آًمتزام، حلٗمظ قمٔمٞمؿ ؾمٌٞمؾ اًمٜمٗمس شمزيمٞم٦م ُمداوُم٦م إن: واجلقاب! وشمرسمٞمتٝم٤م؟

 واًمتآيمؾ واًمروطمل اًمٜمٗمز سم٤مخلقاء ًمٚمِمٕمقر ظمٓمػمٌ  ؾمٌٞمٌؾ  واًمؽمسمٞم٦م اًمتزيمٞم٦م قمـ اًمٖمٗمٚم٦م وم٢من

 واًمٕمٞم٤مذ , سم٤مًمٙمٚمٞم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م قمـ اًمؽماضمع إمم ص٤مطمٌٝم٤م سمٞمد شم٠مظمذ أومم ظمٓمقةٌ  وهل ،اإليامين

 --سم٤مهلل

ـْ  إٓ شمتٙمقنْ  ٓ ،(2)هب٤م اهلل ٟم٤مدَ ٌ  ٕمَ شمَ  اًمتل اإلؾمالُمٞم٦مَ  احل٘مٞم٘م٦مَ  إن  : »ٟم٘مقل هذا ٕضمؾ*   شمٜم٤مؾمؼ ُِم

 ًمٜم٤م اظمتٓمف اًمذي اإلهلل، اعمٜمٝم٩م قمغم ُمًٕم٤م اًمًػم صمؿ وإقمامل، اًمًٚمقك فم٤مهر ُمـ اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمٌقاقم٨م

 طم٘مٞم٘م٦م أي قمـ يٕمؼم ٓ وطمده أظمر ؾمػم وم٢من أطمدمه٤م ختٚمػ وم٢من ،ط رؾمقًمف وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب

 وًمقٓ اإلؾمالم، ذم ُمٕمٜمك أي واًمتْمحٞم٦م ًمٚمجٝم٤مد يم٤من عم٤م اًمتٜم٤مؾمؼ، هذا ضورة وًمقٓ إؾمالُمٞم٦م،

 يم٤من وم٘مد واًم٘مقة، واًمقطمدة اًمٕمزة ُمـ أطمقاهلؿ أوج ذم اًمٞمقم اعمًٚمٛملم ًمرأي٧م اًمتٜم٤مؾمؼ هذا وم٘مد

 وقمٚمقُمٝمؿ اًمداقمٞم٦م، وأًمًٜمتٝمؿ اهل٤مدرة، وُمٜم٤مسمرهؿ اًمٕم٤مُمرة، ُم٤ًمضمدهؿ ذًمؽ إمم ؾمٚماًم  طمًٌٝمؿ

ـ   اًمزاظمرة،  سملم شمٜم٤مؾمؼ ُمـ ومٚمٞمس يمٚمف، هذا قمـ واًمٌٕمٞمدة اعمختٚمٗم٦م هل وطمده٤م اًم٘مٚمقب وًمٙم

                                                           
 إذا يم٤من اهلل ىمد ُمٜمحٜمل ىمدرة ُمٕمٞمٜم٦م قمغم ومٕمؾ يمذا ويمذا: ومال رء قمكم  إذا أٟم٤م شمريم٧م هذه إُمقر-( 1)

 أٟم٤م إذا قَمغَم   رء ومال ويمذا، يمذا ومٕمؾٍ  قمغم ُمٕمٞمٜم٦مً  ىمدرةً  ُمٜمحٜمك ىمد اهلُل يم٤من إذا: ومت٘مقل ظمٓم٠م اًمٙمالم ُيٗمٝمؿ أٓ أرضمق( 2)

 وـذا..بادعرو  ـإمر أو - افعؾؿِ  ـطؾِب » إُمقر هذه شمريم٧م

 -شصؿقفقة متقازكة» عتربقة افـػس عتربقة إمهال حظقرة ظذ افتـيقف إػ يدؾعـل ما وهذا
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 قمالم قمٚمٞمٝم٤م يٓمٚمع اًمتل اخلٗمٞم٦م واحل٘مٞم٘م٦م سمف، ٟمتخ٤مدع اًمذي اًمٔم٤مهر سملم واًم٤ٌمـمـ، اًمٔم٤مهر

 -(1)شاًمٖمٞمقب

 شمزيمٞم٦م هلجر طمتٛمٞم٦مٌ  ٟمتٞمج٦مٌ  هق إٟمام وختٚمٍػ  شم٠مظمرٍ  ُمـ سم٤معمًٚمٛملم طَمؾ   ُم٤م يمؾ وم٢من إذن* 

 -إصالطمٝم٤م وحم٤موًم٦م وشمرسمٞمتٝم٤م اًمٜمٗمقس

 نصيحة ألبانية
: افشقخ ذـره ما إمر ذفؽ إمهال وخطقرة افـػس عتزـقة أمهقة ظذ يدل ومما ـذفؽ* 

 وإؿامة اإلشالمقة، احلقاة اشتئـا  أردكا إذا»: ؿال حقث - اهلل رمحف - إفياين افديـ كاس حمؿد

 , اهلل رمح٦م , ويٕمٜمل ،شوافسبقة افتصػقة» افقاجيغ هبذيـ افؼقام مـ ؾالبد ادسؾؿ ادجتؿع

 اًمْمٕمٞمػ ُمـ اًمًٜم٦م وشمّمٗمٞم٦م يم٤مًمنمك، قمٜمٝم٤م همري٥م هق مم٤م اًمٕم٘م٤مئد شمّمٗمٞم٦م أي: سم٤مًمتّمٗمٞم٦م

 اًمٗمٙمر وشمّمٗمٞم٦م اعمذُمقُم٦م، واًمت٘م٤مًمٞمد اًمٕم٤مدات ُمـ اإلؾمالُمٞم٦م إظمالق وشمّمٗمٞم٦م واعمقوقع،

: سم٤مًمؽمسمٞم٦م , اهلل رمحف , ي٘مّمد صمؿ واًمًٜم٦م، ًمٚمٙمت٤مب اعمخ٤مًمٗم٦م اخل٤مـمئ٦م آضمتٝم٤مدات ُمـ اإلؾمالُمل

 ٟمٌقي٦م إؾمالُمٞم٦م شمرسمٞم٦م ذيمرٟم٤م ُم٤م يمؾ ُمـ اعمّمٗمك اإلؾمالم هذا قمغم اًمٜم٤مؿمئ اجلٞمؾ شمرسمٞم٦م أي

: وىم٤مل , اهلل رمحف ذيمر صمؿ اًمٙم٤مومرة، اًمٖمرسمٞم٦م سم٤مًمؽمسمٞم٦م شم٠مصمر أي دون أفمٗم٤مره ٟمٕمقُم٦م ُمٜمذ صحٞمح٦م

 شافصحقح افعؾؿ هذا ظذ افصحقحة افسبقة»و شافصحقح افعؾؿ» اعم٘مدُمتلم ه٤مشملم وسمدون

 -(2)شاإلؾمالم دوًم٦م أو اإلؾمالم طمٙمؿ أو اإلؾمالم ىم٤مئٛم٦م شم٘مقم أن اقمت٘م٤مدي ذم يًتحٞمؾ

 أضمد ٓ - ؾمتقاضمٝمٜمل ُمِمٙمٚم٦م أٟمٜمل-وًمٙمـ اًمؽمسمٞم٦م، سم٠ممهٞم٦م اىمتٜمٕم٧م ًم٘مد: ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد* 

 أختٚمؼ ويمٞمػ ىمٚمٌل، أرىمؼ يمٞمػ يٕمٚمٛمٜمل واًمذي اًمًالُم٦م، ضم٤مٟم٥م إمم ي٘مقدين اًمذي اعمرسمك اًمِمٞمخ

 اإلؾمالُمٞم٦م؟ سم٤مٕظمالق

                                                           
 ٟمٗمًٝم٤م؟ اعمرأة شم١مدب يمٞمػ: قمـ ٟم٘ماًل  ،15صـ اًمٌقـمل، ؾمٕمٞمد حمٛمد.د اإلصمؿ، شم٠مًمٞمػ راضمع سمح٨م سم٤مـمـ( 1)

 -اًمّمٗمقة دار- ط ،8صـ ذيػ، حمٛمد سمـ قمّم٤مم.ًمٚمِمٞمخ

 -سم٤مٕردن اإلؾمالُمٞم٦م اعمٙمت٦ٌم- ط ،31 ،6صـ إًم٤ٌمين، ًمٚمِمٞمخ إًمٞمٝمام، اعمًٚمٛملم وطم٤مضم٦م واًمؽمسمٞم٦م راضمع رؾم٤مًم٦م اًمتّمٗمٞم٦م( 2)
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 ومامذا وًمٙمـ اعمؽمسمك، وشمزيمٞم٦م شمرسمٞم٦م ذم إصمر سم٤مًمغ اعمرسمك ًمٚمِمٞمخ أن ؿمؽ ٓ: واجلقاب

 ذم ٟمِم٠مت إذا طم٤مًمؽ ؾمٞمٙمقن ويمٞمػ ،!اعمرسمك؟ اًمِمٞمخ وضمقد ومٞمف ٟمدر زُم٤من ذم وٟمحـ ؾمتٗمٕمؾ

 ٟمٗمًؽ شمؽمك ٓ طمتك ىمقي، سمديؾ إجي٤مد ـُم ٓسمد اًمؽمسمٞم٦م؟!، ُمٕم٤مين إمم شمٗمت٘مد ،اإليامن وٕمٞمٗم٦م سمٞمئ٦م

 -- اًمذاشمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م أو شافػردية افسبقة» هق اًمٌديؾ هذا ,واًمِمٌٝم٤مت ًمٚمِمٝمقات ومري٦ًم

 وييؼك افسمال:

 

َؼ  اًمذي اًمٜم٘مص وشمًتدرك ٟمٗمًؽ، شمراضمع وأن ومالسمد اًمٓم٤مهرة اًمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس أردت إذا  حَلِ

 قمـ وشمًٛمق قم٤ٌمدشمؽ، ُمـ ومٞمٝم٤م وشمزيد قم٘م٤مئدك، ومٞمٝم٤م شُمّمٗم ك ـمقيٚم٦م، إيامٟمٞم٦م ضمقًم٦م ـمريؼ قمـ سمؽ،

 ىمٚمٌؽ ذم اًمٞم٘ملم ـمري٘مٝم٤م قمـ ويٕمٚمق وم١مادك، ذم اإليامن هب٤م وشمث٧ٌم وذوىمؽ، سم٠مظمالىمؽ ـمري٘مٝم٤م

 -(1)ووضمداٟمؽ

 أن واًمٗمرد يذوى، أن واًمٞم٘ملم يٌغم أن اإليامن شمّمقن إيامٟمٞم٦م ومؽمسمٞم٦م: ُمتٕمددة أٟمقاع ًمٚمؽمسمٞم٦م* 

 -[137: اًمٌ٘مرة] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يؽمدى،

: شمٕم٤ممم ىم٤مل اًمْمامئر، وشمقىمظ اخلقاـمر، وشمرقمك سم٤معمِم٤مقمر، شمٕمٜمل وضمداٟمٞم٦م وأظمرى

 -[63:اًمٜمقر]  (ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿

 قمـ وشمدومع اًمتٛمٙملم، إمم ًمٚمًٕمك وهتٞمئ اًمّم٤مدىملم، مح٤مس شمِمٕمؾ: وضمٝم٤مدي٦م دقمقي٦م: وصم٤مًمث٦م

 -[173: اًمّم٤موم٤مت] ﴾ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل اعمًٚمٛملم، دي٤مر

 ىم٤مل اًمٕمٚمؿ، ىمقاقمد وشمْمٌط اًمٗمٝمؿ، ُمٚمٙم٤مِت  وشمٌٜمك اًم٘م٤مدريـ، شم١مهؾ: قمٚمٛمٞم٦م شمرسمٞم٦م وراسمٓم٦م

 [-114: ـمف] ﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿: شمٕم٤ممم

                                                           
 --اًمرؾم٤مًم٦م ُم١مؾم٦ًم- ط ،22صـ اًمراؿمد، أمحد حمٛمد.ًمألؾمت٤مذ اًمٕمقائؼ،( 1)

 !كػسؽ؟ تزكك كقػ* 
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 يقضمف وُم٤م قم٤مُم٦م، , ًمألُم٦م يقضمف ُم٤م ُمٜمٝم٤م وجم٤مٓت، ُمًتقي٤مت ًمٚمؽمسمٞم٦م وم٢من-- إمج٤مزم وسمِمٙمؾ

 وشم٠مهٞمٚمٝمؿ اًم٘م٤مدة شمرسمٞم٦م: ذًمؽ ُمـ ظمصوأ ظم٤مص٦م، , شادتديـقغ» وىمٓم٤مع اًمدقمقة ًم٘م٤مقمدة

 -ًمٚمري٤مدة

 :ظذ احلرصب يؽقن.. وعتربقتفا افـػس عتزـقة إػ ؾافطريؼ إذن* 

ا اإيامكقًّ  افـػس عتربقة -1        .وعتعيديًّ

 .قًّاا واجتامظوكػسقًّ  قًّاوأخالؿ قًّاشؾقـ افـػس عتربقة -2

       .اظؾؿقًّ  افـػس عتربقة -3

ادظق افـػس عتربقة -4  .(1)، وحرـقًّااوؾؽريًّ  ،يًّ

 * ًٓ  :قةاإليامك افسبقة: أو

 يمؾ ذم اهلل ُمرو٤مة قمغم ومٞمٕمٛمؾ سم٤مهلل، صٚمتف شم٘مقي٦م قمغم اًمٕمٌد يداوم أن اًمؽمسمٞم٦م هذه وُمٕمٜمك

 سم٤مًم٘مٚمقب آرشم٘م٤مء شمٕمٜمل ٞم٦ماإليامٟم اًمؽمسمٞم٦م وم٢من يمذًمؽ ووفمٞمٗمتف، اًمقىم٧م ذًمؽ ُم٘مت٣م هق سمام وىم٧م

 ـمري٘م٦م واٟمٔمر واًمٕمّمٞم٤من، اًمٗمًقق قمـ وشمٜم٠مى اًمرمحـ، ـم٤مقم٦م وحت٥م ،اإليامن طمالوة دمد طمتك

                                                           
واًمتل أقمده٤م أسمق ُمٞمنة )حمٛمد سمـ ُمّمٓمٗمك اًمدي٥م(، واًمتل  شافسبقة بعد افتصػقة»( أٟمّمح سم٤مٓـمالع قمغم ؾمٚمًٚم٦م 1)

 شمتٙمقن ُمـ شمًٕم٦م أضمزاء- 

 ُمـ أظمٓم٤مء اعمرسملم ,1

 اًمؽمسمٞم٦م قمغم احلامس همػم اعمتزن ,2

 اًمؽمسمٞم٦م قمغم اًمتٜم٤مومس همػم اعمذُمقم- ,3

 -اًمؽمسمٞم٦م قمغم ؾم٘مقط اهلٛم٦م ,4

 -اًمؽمسمٞم٦م سم٤محل٥م ,5

 -اًمؽمسمٞم٦م قمغم اًمٕمٚمق ,6

 اًمؽمسمٞم٦م قمغم اًمٖمٚمق ذم اًمٖمػمة- ,7

 -اًمؽمسمٞم٦م قمغم اًمٖمٚمق ذم اخلقف ,8

 -اًمؽمسمٞم٦م قمغم ؾم٘مقط اهلٛم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة ,9
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 أظمرة يٕم٤ميٜمقن يم٠مهنؿ ص٤مروا طمتك ڤ اًمّمح٤مسم٦م ىمٚمقب ذم سم٤مٔظمرة اإليامن شمٕمٛمٞمؼ ذم اًم٘مرآن

 قمز وضمؾ اهلل جلٜم٦م ـمٚم٤ًٌم يٛمٚمٙمقن ُم٤م مجٞمع وسمذًمقا أٟمٗمًٝمؿ، قمٚمٞمٝمؿ ومٝم٤مٟم٧م رؤوؾمٝمؿ، سمٕمٞمٜمل

سمٛمٗمٝمقُمف اًمنمقمل، ومٜمحـ ٟمتحدث قمـ  اإليامن، وقمٚمٞمف ومحلم ٟمتحدث قمـ (1) --رو٤مه ذم ورهم٦ٌمً 

ؿمٕم٥م أقماله٤م ىمقًمف )ٓ إًمف إٓ اهلل( وأدٟم٤مه٤م )إُم٤مـم٦م إذى  ٤مإليامناًمديـ يمٚمف سمٙم٤موم٦م ضمقاٟمٌف، وم

 قمـ اًمٓمريؼ(-

هبذا اعمٗمٝمقم شمِمٛمؾ يم٤موم٦م ضمقاٟم٥م اًمؽمسمٞم٦م، سمدًء سمتّمحٞمح آقمت٘م٤مد واًمّمٚم٦م  ٞم٦ماإليامٟموم٤مًمؽمسمٞم٦م 

 اإليامنسم٤مهلل، واٟمتٝم٤مء سمٖمرس أداب اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م، وشمِمٛمؾ يمؾ ُم٤م يٕملم قمغم اًم٘مٞم٤مم سمقاضم٤ٌمت 

  أمهٞم٦م قمغم يدل وم٢مٟمام َدل   إن وهذا ًمإلٟم٤ًمن ًمٚم٘مٞم٤مم هبذه اعمٝم٤مم، إقمدادُمـ قمٚمؿ ودقمقة، و
ِ
 اًمٌدء

 ُمع ط اًمٜمٌل   وُمٜمٝم٩ُم  اًم٘مرآين، اًمًاموي اعمٜمٝم٩ُم  هق هذا نإ إذ همػمه٤م، ىمٌؾ ٞم٦ماإليامٟم سم٤مًمؽمسمٞم٦مِ 

، سم٤مهلل أصح٤مسمف ىمٚمقِب  رسمطِ  قمغم يٕمٛمُؾ ط  يم٤من طمٞم٨م أصح٤مسمف، ًٓ  اإليامن زي٤مدة قمغم ويٕمٛمؾ أو

 -ىمٚمقهبؿ ذم

رَ  يمام اإليامنو ,  ويٜم٘مص وىمقهت٤م، إدًم٦مِ  سمٙمثرةِ  يزيد ويٜم٘مص، يزيدُ : اًمًٚمػ قمٚمامءُ  ىَمر 

 قمـ واًمٌٕمد اًمٓم٤مقم٤مت ومٕمؾ اًمٕمٌدِ  قمغم يًٝمُؾ  اإليامن ازداد وُمٝمام واعمٕم٤ميص، واًمٖمٗمٚم٦م، سم٤مجلٝمؾ،

 قمـ وأقمرض اًمٔمٚمامت، ذم وؾم٘مط اخلٓمٞمئ٤مت، ذم شَمٕمث رَ  اإليامن َٟمَ٘مَص  وُمٝمام واًمٕمثرات، اعمٕم٤ميص

 وهق يزين حغ افزاين يزين ٓ»: ط وذم احلدي٨م اًمّمحٞمح ىم٤مل ٟمٌٞمٜم٤م  واًمًاموات، إرض رب

 -(2)...شمممـ

 هذه يػعؾ ٓ معـاه إن: ادحؼؼقن ؿافف افذي افصحقح افؼقل»: اهلل رمحف , اًمٜمقوي ىم٤مل ,

 ـام ـامفف، كػك ويراد افقء كػك ظذ عتطؾؼ افتل إفػاظ مـ وهذا ،اإليامن ـامؾ وهق ادعايص

 -(3)شأخرة إٓ ظقش وٓ اإلبؾ، إٓ مال وٓ كػع، ما إٓ ظؾؿ ٓ: يؼال

                                                           
 -سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م اًمًٚمٗمٞم٦م اًمدار- ط ،119صـ ومريد، أمحد.ًمٚمِمٞمخ اجلامقم٦م، اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م قمغم اًمؽمسمٞم٦م( 1)

 -قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 2)

 -وُمٙمتٌتٝم٤م اعمٍمي٦م اعمٓمٌٕم٦م- ط ،(2.41) ُمًٚمؿ صحٞمح ذح( 3)
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 قمغم حيرص ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد يم٤من سمؾ إيامٟمف، يتٕمٝمدط  ٟمٌٞمٜم٤م صح٤مسم٦م ُمـ اًمقاطمد يم٤من وًم٘مد ,

: ىم٤مل  قمٛمر اسمـ قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد احل٤ميمؿ روى وم٘مد اًمٕمٛمؾ، وىمٌؾ اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ اإليامن

 -شافؼرآن ؿيؾ اإليامن يميت أحدكا وـان افدهر مـ برهة ظشـا»

 اهلل يذيمرون ومٞمجٚمًقن ؾم٤مقم٦م، ٟم١مُمـ سمٜم٤م اضمٚمْس : ٕظمٞمف ي٘مقل ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد يم٤من سمؾ ,

 ُمـ وأقمغم اجل٤ٌمل، ُمـ أرؾمخ ص٤مر طمتك اًمّمح٤مسم٦م ىمٚمقب ذم اإليامن شمرسمك ومٝمٙمذا شمٕم٤ممم،

 ُمًتقى أقمغم قمغم ومٙم٤مٟم٧م اعمختٚمٗم٦م، ُمقاىمٗمٝمؿ ذم (1)ٞم٦ماإليامٟماًمؽمسمٞم٦م  سمريم٤مُت  وفمٝمرْت  اًمًح٤مب،

 ،وضمؾ قمز اهلل ُمع واًمّمدق اًمتقسم٦م، وصدق إظمقة، وصدِق  اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم واًمتْمحٞم٦م اًمٌذل ذم

 ذم وقمزةٌ  ورومٕم٦مٌ  وقمٚمقٌ  ُمٞمدان، يمؾ ذم اٟمتّم٤مراٌت  اإليامن هذا سمريم٤مت ُمـ ويم٤من ،ط رؾمقًمف وُمع

                                                           
افسبقة »( اًم٤ٌمطم٨م ذم سمٕمض إدسمٞم٤مت اًمؽمسمقي٦م اعمٕم٤مسة جيد سمٕمْمٝمؿ يٕمتؼم ُمّمٓمٚمح )اًمؽمسمٞم٦م اًمروطمٞم٦م( سمدياًل قمـ 1)

شم٠مصمًرا واوًح٤م سم٤معمّمٓمٚمح٤مت اًمقاومدة - طمٞم٨م يٛمثؾ اعمّمٓمٚمح إول )اًمؽمسمٞم٦م اًمروطمٞم٦م( -، وذم هذا ٟمٔمرشقةاإليامك

واًمدظمٞمٚم٦م )ُمـ ُمّمٓمٚمح٤مت اًمٜمّم٤مرى واًمٓمرىمٞم٦م(، وىمد ؿم٤مع هذا اعمّمٓمٚمح وهمػمه ٟمتٞمج٦م ًمالطمتٙم٤مك اًمٗمٙمري 

رقمل ًمدى يمثػم ممـ يٙمت٥م ذم ـسمٓمقائػ ؿمتك ُمـ أهؾ اعمٚمؾ إظمرى واًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م، وٟمتٞمج٦م ًمْمٕمػ اًمٕمٚمؿ اًمِم

 اًمؽمسمٞم٦م ُمـ ُمٜمٔمقر إؾمالُمل-

اًمذي يْم٤مف إمم سمٕمض اًمٌالد، أو سمٕمض  شافروحاكقة»: أن ًمٗمظ ,رمحف اهلل,الُم٦م )سمٙمر أسمق زيد( وىمد ذيمر اًمِمٞمخ اًمٕم

اعمج٤مًمس، يمٚمٝم٤م ُمّمٓمٚمح٤مت صقومٞم٦م ٓ قمٝمد ًمٚمنميٕم٦م هب٤م، ومٕمغم اعمًٚمٛملم دمٜمٌٝم٤م، وإن يم٤من هل٤م سمريؼ، ومٕمٜمد شم٠مُمؾ 

ٜم٤مهل اًمٚمٗمٔمٞم٦م( شم٠مًمٞمػ اًمِمٞمخ. اًمٌّمػم هل٤م جيده٤م ظمقاء، أو شمِمتٛمؾ قمغم ُمٜم٤مسمذٍة ًمٚمنميٕم٦م سمقضمف ُم٤م، راضمع )ُمٕمجؿ اعم

 ط- دار اًمٕم٤مصٛم٦م- 285سمٙمر أسمق زيد ص

، اإلؾمالم، اًمّمالح، اًمت٘مقى، اإلطم٤ًمن، اًمٓم٤مقم٦م، اعمٕمّمٞم٦م، اًمٗمًقق اإليامنًمذا وم٤مٕومم آًمتزام سم٤مٕؾمامء اًمنمقمٞم٦م )

 همػم ذًمؽ(، ٕٟمف ىمد يٙمقن ذم همػمه٤م حم٤مذير قمدة ُمٜمٝم٤م: ,

 ًم٦م-اًمتِمٌف سم٠مهؾ اعمٚمؾ إظمرى واًمٓمقائػ اًمْم٤م

وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، وُمـ صمؿ يتنب آٟمحراف إمم اعمٕم٤مين إن يم٤من ومٞمام رأيٜم٤م ُمـ  دٓٓهت٤مٕن هذه إًمٗم٤مظ ٓ شمتٚم٘مك جمرد قمـ 

 إؾمامء-

 أن إؾمامء اًمنمقمٞم٦م هل٤م ُمٕم٤مٍن ودٓٓت ٓ يٗمل هب٤م أي اؾمؿ أو ًمٗمظ آظمر-

ًمتقزم اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ، وىمٌقل اًمِمٝم٤مدة أن إؾمامء اًمنمقمٞم٦م شمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م أطمٙم٤مم دٟمٞمقي٦م )يم٤مًمٕمداًم٦م اًمتل شمٕمد ذـًم٤م 

 --( وشمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م أطمٙم٤مم أظمروي٦م وم٤مًمٌٕمد قمٜمٝم٤م يٜمِم٠م قمٜمف اخلٚمط ذم هذه إطمٙم٤مم--واًمرواي٦م
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 -(1)وأظمرة اًمدٟمٞم٤م

ـْ  جـة افدكقا دم إن»: اهلل رمح٦م , شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل ,  جـة يدخؾ مل يدخؾفا مل َم

 -(2)شأخرة

 
 

 هق إصؾ، وُمٜمف اعمٌتدأ وإًمٞمف اعمٜمتٝمك- اإليامن* 

 : ىمقل سم٤مًمٚم٤ًمن، واقمت٘م٤مد سم٤مجلٜم٤من، وقمٛمؾ سم٤مٕريم٤من-اإليامن* 

 ىمقة هتٞمٛمـ قمغم اًم٘مٚمقب ومٞمٔمٝمر أصمره٤م قمغم اجلقارح- اإليامن* 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ) :ُمٗمت٤مح اًمًٕم٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم اإليامن* 

 (ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 [-97]اًمٜمحؾ: 

: أس اًمٗمْم٤مئؾ وجل٤مم اًمرذائؾ وىمقام اًمْمامئر وؾمٜمد اًمٕمزائؿ ذم اًمِمدائد، وسمٚمًؿ اإليامن* 

اًمّمؼم قمٜمد اعمّم٤مئ٥م وقمامد اًمرو٤م واًم٘مٜم٤مقم٦م سم٤مًم٘مدر، ٟمقر إُمؾ ذم اًمّمدور وؾمٙمـ ًمٚمٜمٗمقس، 

 قمزاء ًمٚم٘مٚمقب إذا أوطمِمتٝم٤م اخلٓمقب، واًمٕمروة اًمقصم٘مك قمٜمد طمٚمقل اعمقت وؾمٙمراشمف-

ذم اًم٘مٚم٥م ظمِمٞم٦م اهلل وُمراىمٌتف ذم اخلٚمقات واجلٚمقات، وسمًٌٌف شمراق  امناإلييقرث * 

 -,ضمؾ وقمال,اًمدُمقع وشمًٙم٥م اًمٕمؼمات، وٓ يٗمؽم اًمٚم٤ًمن قمـ ذيمر اهلل 

 ٞم٦م وضورة آقمتٜم٤مء هب٤م ُمـ ظمالل أُمقر قمدة:اإليامٟموشمٌدو أمهٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م * 

ٟمٕمٛم٦م ُمـ اًمرمحـ ىم٤مل  ٤مإليامن: هق احلٞم٤مة وروطمٝم٤م، هق اًمرصٞمد واًمٙمٜمز اعمٗم٘مقد، ومإول

 -[7:احلجرات](ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)شمٕم٤ممم: 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )طمٌٌف اهلل إمم اًمٜمٗمقس، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  اإليامن: افثاين

                                                           
 -122 ،121صـ واجلامقم٦م، ًمٚمِمٞمخ أمحد ومريد اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م قمغم اًمؽمسمٞم٦م( 1)

 -سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م اإليامن دار- ط ،15صـ شمٞمٛمٞم٦م، ٓسمـ- اًم٘مٚمٌٞم٦م إقمامل ذم اًمٕمراىمٞم٦م اًمتحٗم٦م( 2)

 لؿاذا؟! اإليؿان
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ہ )ًمٞمس ًمٚمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمٝمؿ ؾمٚمٓم٤من، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  اإليامن، هلذا وم٢من أهؾ [7:احلجرات] (ڌ

 -[99:اًمٜمحؾ] (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

 -[257:اًمٌ٘مرة] (---ٱ ٻ ٻ ٻ)- ىم٤مل شمٕم٤ممم: -وًمٞمٝمؿ اًمرمحـ اإليامنسمؾ إن أهؾ 

 هق أؾضؾ إظامل: اإليامنافثافث: 

إيامن باهلل »ؾمئؾ: أي اًمٕمٛمؾ أومْمؾ؟ وم٘م٤مل: ط أن رؾمقل اهلل  قمـ أيب هريرة 

 -(1)شحج مزور»ىمٞمؾ: صمؿ ُم٤مذا؟ ىم٤مل:  شاجلفاد دم شيقؾ اهلل»ىمٞمؾ: صمؿ ُم٤مذا؟ ىم٤مل:  شورشقفف

إيامن باهلل وجفاد دم »أي اًمٕمٛمؾ أومْمؾ؟ ىم٤مل: ط ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م اًمٜمٌل  وقمـ أيب ذر 

 -(2)شالها ثؿـًا وأكػسفا ظـد أهؾفاؽأ»ىمٚم٧م: وم٠مي اًمرىم٤مب أومْمؾ؟ ىم٤مل:  ششيقؾف

أٟمف ىم٤مم ومٞمٝمؿ ط وقمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ىمت٤مدة قمـ أيب ىمت٤مدة أٟمف ؾمٛمٕمف حيدث قمـ رؾمقل اهلل 

 -(3)سم٤مهلل أومْمؾ إقمامل اإليامنومذيمر هلؿ أن اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل و

ائ ەئ ەئ وئ )ُمٜم٤مط إضمر ذم اًمٜمج٤مة يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: ىم٤مل شمٕم٤ممم:  اإليامن: افرابع

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) :,ؾمٌح٤مٟمف,وىم٤مل  [146:اًمٜم٤ًمء] (وئ ۇئ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٺ ڀ ڀ ٺ ٺ ڀ ڀ

 -[62-64:يقٟمس] (ٹ

وٓ عتممـقا ٓ عتدخؾقن اجلـة حتك عتممـقا، »: طىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وقمـ أيب هريرة 

 -(4)شحتك حتابقا، أوٓ أدفؽؿ ظذ رء إذا ؾعؾتؿقه حتابيتؿ؟ أؾشقا افسالم بقـؽؿ

 :اإليامن: شمٗم٤موت اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم أؾم٤مس اخلامس

                                                           
 (-83( وُمًٚمؿ )26( رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (-84( وُمًٚمؿ )2518( رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (-1885( رواه ُمًٚمؿ )3)

 (-54( رواه ُمًٚمؿ )4)
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 وهذا اًمتٗم٤موت ًمف ُمٞم٤مديـ ُمٜمٝم٤م:

إن أهؾ اجلـة »ىم٤مل: ط أن اًمٜمٌل  شمٗم٤موؾ أهؾ اجلٜم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ: ومٕمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  ,أ

فقساءون أهؾ افغر  مـ ؾقؿفؿ ـام عتساءون افؽقـب افدري افغابر مـ إؾؼ مـ 

ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل، شمٚمؽ ُمٜم٤مزل إٟمٌٞم٤مء ٓ يٌٚمٖمٝم٤م  شرق أو ادغرب فتػاضؾ ما بقـفؿـادش

 -(1)شبذ وافذي كػز بقده رجال آمـقا باهلل وصدؿقا ادرشؾغ»همػمهؿ، ىم٤مل: 

شمٗم٤موت اًمٕمّم٤مة ُمـ اعمقطمديـ ذم اًمٜم٤مر: ومٕمـ ُمٕمٌد سمـ هالل اًمٕمٜمزي ىم٤مل: اضمتٛمٕمٜم٤م ٟم٤مس  ,ب

وذهٌٜم٤م ُمٕمٜم٤م سمث٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين إًمٞمف ي٠ًمًمف ًمٜم٤م  ُمـ أهؾ اًمٌٍمة ومذهٌٜم٤م إمم أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

قمـ طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م، وم٢مذا هق ذم ىمٍمه ومقاوم٘مٜم٤مه يّمكم اًمْمحك، وم٤مؾمت٠مذٟم٤م وم٠مذن ًمٜم٤م وهق 

ًمث٤مسم٧م: ٓ شم٠ًمًمف قمـ رء أول ُمـ طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م، وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م  ىم٤مقمد قمغم ومراؿمف، وم٘مٚمٜم٤م

محزة: ه١مٓء إظمقاٟمؽ ُمـ أهؾ اًمٌٍمة ضم٤مءوك ي٠ًمًمقٟمؽ قمـ طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م، وم٘م٤مل: 

.. .إذا ـان يقم افؼقامة ماج افـاس بعضفؿ دم بعض ؾقلعتقن آدم»ىم٤مل: ط طمدصمٜم٤م حمٛمد 

لخرج مـفا مـ ـان دم ؿؾيف احلديث، وؾقف: ؾلؿقل يا رب، أمتل أمتل، ؾقؼقل: اكطؾؼ ؾ

مثؼال صعرة مـ إيامن ؾلكطؾؼ ؾلؾعؾ، ثؿ أظقد ؾلمحده بتؾؽ ادحامد ثؿ أخر  فف شاجًدا، 

ؾقؼال يا حمؿد، ارؾع رأشؽ، وؿؾ يسؿع فؽ، وشؾ عتعط، واصػع عتشػع، ؾلؿقل: يا رب 

ن أمتل أمتل ؾقؼقل: اكطؾؼ ؾلخرج مـفا مـ ـان دم ؿؾيف مثؼال ذرة أو خردفة مـ إيام

ؾلخرجف، ؾلكطؾؼ ؾلؾعؾ، ثؿ أظقد ؾلمحده بتؾؽ ادحامد ثؿ أخر فف شاجًدا، ؾقؼقل: يا 

حمؿد، ارؾع رأشؽ، وؿؾ يسؿع فؽ، وشؾ عتعط، واصػع عتشػع، ؾلؿقل: يا رب، أمتل 

أمتل، ؾقؼقل: اكطؾؼ ؾلخرج مـ ـان دم ؿؾيف أدكك أدكك أدكك مثؼال حية خردل مـ إيامن 

 -(2)شؾؾلخرجف مـ افـار ؾلكطؾؼ ؾلؾع

                                                           
 ( وأصٚمف قمٜمد اًمٌخ٤مري )دون ُمقوع اًمِم٤مهد(-2831( رواه ُمًٚمؿ )1)

 (-7518( رواه اًمٌخ٤مري )2)
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ؾام أكتؿ بلصد يل مـاصدة دم احلؼ ؿد عتيغَّ فؽؿ مـ »... وذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٓمقيؾ: 

ادممـ يقمئذ فؾجيار، وإذا رأوا أهنؿ ؿد كجقا دم إخقاهنؿ، يؼقفقن: ربـا إخقاكـا ـاكقا يصؾقن 

ال معـا، ويصقمقن معـا، ويعؿؾقن معـا، ؾقؼقل اهلل عتعاػ: اذهيقا، ؾؿـ وجدعتؿ دم ؿؾيف مثؼ

ديـار مـ إيامن ؾلخرجقه، وحيرم اهلل صقرهؿ ظذ افـار، ؾقلعتقهنؿ وبعضفؿ ؿد ؽاب دم افـار إػ 

ؿدمف، وإػ أكصا  شاؿقف، ؾقخرجقن مـ ظرؾقا، ثؿ يعقدون، ؾقؼقل: اذهيقا ؾؿـ وجدعتؿ دم 

ؿؾيف مثؼال كصػ ديـار ؾلخرجقه، ؾقخرجقن مـ ظرؾقا، ثؿ يعقدون، ؾقؼقل: اذهيقا ؾؿـ 

 -(1).ش.ؿؾيف مثؼال ذرة مـ إيامن ؾلخرجقه، ؾقخرجقن مـ ظرؾقا وجدعتؿ دم

هق إؾم٤مس وإصؾ ذم اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وؾم٤مئر إُمقر إٟمام هل  اإليامناًم٤ًمدس: 

ومروع وصمٛمرات هلذا إصؾ اًمٕمٔمٞمؿ، وم٤مًمًٚمقك واًمٕمٚمؿ اًمنمقمل واجلٝم٤مد واًمدقمقة واًمٙمػ قمـ 

 -اإليامناحلرُم٤مت إٟمام هق صمٛمرة وٟمتٞمج٦م ُمـ ٟمت٤مئ٩م حت٘مؼ 

 ٟمّمٞمٌف وطمٔمف ٟمختٍم اإليامينذم اًمٜمٗمقس، وي٠مظمذ اجل٤مٟم٥م  اإليامنوطملم ٟمٕمٜمل سمؽمسمٞم٦م 

 ظمٓمقات قمدة، وٟمقومر اجلٝمد ذم ُمٞمدان وجم٤مل واطمد-

هق اًمزاد ًمٚمٛمرء ذم ُمقاضمٝم٦م اًمِمٝمقات اًمتل قمّمٗم٧م سمِم٤ٌمب اعمًٚمٛملم  اإليامناًم٤ًمسمع: 

- -اًمٞمقم، وهل ُم١ًموًم٦م قمـ طم٤مٓت يمثػمة ُمـ اإلظمٗم٤مق واًمؽماضمع، ذًمؽ ٕن اعم١مُمـ وزم اهلل

، يمذًمؽ وم٤معم١مُمـ ُمٌنم سمٙمؾ ظمػم وذف ذم [257:اًمٌ٘مرة] (ٱ ٻ ٻ ٻ)ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ًمف وؾمداده وشم٠ميٞمده ىم٤مل شمٕم٤ممم:  شاهللمعقة »اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وأقمغم أٟمقاع اًمنمف واًمًٕم٤مدة 

 -[19:إٟمٗم٤مل]( ڎ ڈ ڈ ژ)

ًمٙمثػم ُمـ اعمِمٙمالت اًمتل يِمتٙمل ُمٜمٝم٤م اًمِم٤ٌمب  حهل اًمٕمالج إٟمج اإليامناًمث٤مُمـ: ىمقة 

واًمت٘مقى  اإليامن--( وآقمتٜم٤مء سمت٘مقي٦م -اًمٞمقم )ىمًقة اًم٘مٚم٥م، وٕمػ اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمٕم٤ٌمدات، اًمٗمتقر

                                                           
 (-182( وُمًٚمؿ )7448( رواه اًمٌخ٤مري )1)
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 هذه إُمراض سمٕمد وىمققمٝم٤م-ذم اًمٜمٗمقس ظمػم ُمـ اًمتداقمل ًمٕمالج 

هل أهؿ ُم٤م يٕملم اعمرء قمغم اًمث٤ٌمت قمغم ديـ اهلل، ظم٤مص٦م وٟمحـ اًمٞمقم  اإليامناًمت٤مؾمع: ىمقة 

قمـ  ٟمٕم٤مين ُمـ يمثػم ُمـ طم٤مٓت اًمت٘مٝم٘مر واًمؽماضمع: ًمذا ومحلم ؾم٠مل هرىمؾ أسم٤م ؾمٗمٞم٤من 

فديـف بعد أن يدخؾ ؾقف؟ ؾذـرت أن ٓ،  شخطفوشلفتؽ أيرعتد أحد »ىم٤مل: ط أصح٤مب اًمٜمٌل 

 -(1)شحغ ختافط بشاصتف افؼؾقب اإليامنوـذفؽ 

هل أقمٔمؿ طم٤مضمز سملم اعمرء وسملم ُمقاىمٕم٦م احلرام واعمٕم٤ميص، ىم٤مل شمٕم٤ممم  اإليامناًمٕم٤مذ: ىمقة 

- [99]اًمٜمحؾ:  (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)قمـ اًمِمٞمٓم٤من: 

يؼب اخلؿر حغ يؼب وهق مممـ، ٓ يزين افزاين حغ يزين وهق مممـ، وٓ »: طوىم٤مل 

وٓ يرسق حغ يرسق وهق مممـ، وٓ يـتفب هنية يرؾع افـاس إفقف ؾقفا أبصارهؿ حغ يـتفيفا 

 -اإليامن، وم٤مًمذي حيقل سمٞمٜمف وسملم اًمقىمقع ذم هذه اعمٕم٤ميص وهمػمه٤م هق (2)شوهق مممـ

ڈ ژ )وطمتك طملم يقاىمٕمٝم٤م اًمٕمٌد وم٤معم١مُمـ هق أىمدر اًمٜم٤مس قمغم اإلىمالع واًمتقسم٦م 

 -[281]إقمراف:  (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

 ا؟إيامكقًّ  كػسؽ عتريب ـقػ

 هدوًم٤م دُمٕمؾ أن يٜمٌٖمل وم٢مٟمف اعمًٚمؿ طمٞم٤مة ذم ٞم٦ماإليامٟم اًمٕم٤مـمٗم٦م أمهٞم٦م ُمـ سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ ُم٤م قمٚمؿ إذا

 حت٘مٞمؼ إمم ًمٞمّمؾ ىمقة ُمـ أوشمك ُم٤م سمٙمؾ يٕمٛمؾ احلٞم٤مة هذه ذم اعمًٚمؿ وم٤معمرء قمٚمٞمف، ًمٚمحّمقل ُيًٕمك

 وآىمتّم٤مدي٦م آضمتامقمٞم٦م اًمِمئقن وٌط ذم اخلٓمك ٤ًمرعي ومؽماه وحيٌف، شمٕم٤ممم اهلل يرو٤مه ُم٤م يمؾ

 ذًمؽ، يمؾ ذم اًمٙمامل إمم ًمٚمقصقل خيٓمط وشمراه ؾمديد، إؾمالُمل ُمٜمٝم٩م وومؼ وهمػمه٤م واإلقمالُمٞم٦م

 هيتؿ دمده ٓ ًمٙمـ ؿمتك، سمقؾم٤مئؾ ُمقٓه إمم واًمتٕمٌد اًمت٘مرب ُمـ اإليمث٤مر حي٤مول ,أيًْم٤م  , وًمٕمٚمف

                                                           
 (-1773( وُمًٚمؿ )71رواه اًمٌخ٤مري ) (1)

 (-57( وُمًٚمؿ )2475( رواه اًمٌخ٤مري )2)
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 ٓ رشمٞم٤ًٌم ٞم ٤مآًم ؾمػًما احلٞم٤مة جم٤مٓت ذم ؾم٤مئًرا ويّمٌح ىمٚمٌف ومٞم٘مًق اًمالئؼ، آهتامم اإليامٟمٞم٦متف سمٕم٤مـمٗم

 إًمٞمف آًمتٗم٤مت يٜمٌٖمل ػمظمٓم أُمرٌ  وهذا ،اإليامٟمٞم٦م قم٤مـمٗمتف وشم٘مقي٦م ىمٚمٌف إصالح إمم ومٞمف يٚمتٗم٧م يٙم٤مد

 يمام إًمٞمف ًمٚمقصقل خيٓمط أن يمذًمؽ ويٜمٌٖمل أؿمد سمؾ إظمرى، اًمِمئقن ؾم٤مئر إمم يم٤مًٓمتٗم٤مت

 ظمٓمقات اعمرء خيٓمق أن ُمـ ٓسمد-- احلريص اًمٕم٤مُمؾ اعمًٚمؿ اعمرء طمٞم٤مة ذم آظمر ؿم٠منٍ  ًمٙمؾ خُيٓمط

 وهذه وىمٚمٌف، ٟمٗمًف ذم شمتٌقأه أن يٜمٌٖمل اًمذي اًمالئؼ اعمٙم٤من إمم سمٕم٤مـمٗمتف ًمٚمًٛمق ُمتدرضم٦م ُمتٕمددة

 -(1)إًمخ--شيريد ُم٤م هب٤م ًمٞمح٘مؼ ًمٜمٗمًف يْمٕمٝم٤م يم٤مُمٚم٦م طمٔم٦م هل اخلٓمقات

 : مـفا ظديدة بلمقر عتؽقن قةاإليامك افسبقة -

 .عتعاػ باهلل افصادؿة آشتعاكة -1

: اهلل رمحف , اعم٘مدد ىمداُم٦م اسمـ ىم٤مل-- عتعاػ هلل افعؿؾ إخالص ظذ افـػس جماهدة -2

 يؼصد) إمقر هذه مـ رء ظـ ظياداعتف، مـ وظيادة أؾعافف، مـ ؾعؾ يـػؽ ؿؾام واإلكسان»

ـْ : ؿقؾ ؾؾذفؽ ،(افؼؾيقة أؾات وشائر وافرياء افعجب  خافصة واحدةً  حلظةً  ظؿره دم فف َشؾِؿَ  َم

ـْ  افؼؾب عتـؼقةِ  وُظرسِ  اإلخالص فعزة وذفؽ كجا، عتعاػ اهلل فقجف  ٕن افشقائب: هذه ِم

 -(2)شعتعاػ اهلل مـ افتؼرب ضؾب إٓ فف باظث ٓ افذي هق اخلافَص 

 وشمّمٗمٞمتف وشمٜم٘مٞمتف، وحت٘مٞم٘مف، اًمٕمٛمؾ، دمريد يٕمٜمل ومٝمق-- قمٔمٞمؿ أُمر اًمٕمٛمؾ إظمالص إن ,

 -وإطمقال وإقمامل إىمقال ذم اإلظمالص وإي٤ميمؿ اهلل رزىمٜم٤م-- واًمٌدع اًمنمك ؿمقائ٥م يمؾ ُمـ

 --(3)وأؾم٤ٌمسمف اًمري٤مء واضمتٜم٥م ٟمٞمتؽ، شمٗم٘مد قمغم , اًمِم٤مب أظمل , دائاًم  وم٤مطمرص ًمذًمؽ

                                                           
 دار- ط 46 ،45صـ اًمنميػ ُمقؾمك حمٛمد.شم٠مًمٞمػ د- اإلؾمالُمل اًمٕمٛمؾ ذم وأمهٞمتٝم٤م ٞم٦ماإليامٟم اًمٕم٤مـمٗم٦م- راضمع سمح٨م( 1)

 -واًمتقزيع ًمٚمٜمنم اًمٗمرىم٤من

 -اًمتقومٞم٘مٞم٦م ُمٙمت٦ٌم- ط ،213صـ اعم٘مدد، ىمداُم٦م ٓسمـ اًم٘م٤مصديـ(، شم٠مًمٞمػ اإلُم٤مم. ُمٜمٝم٤مج اٟمٔمر )خمتٍم( 2)

 ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م، اًم٤ًمًمٙملم( )ُمدارج يمت٤مب - ومٚمػماضمع-ُمٕمروم٦م هذه إدواء وأدويتٝم٤م ذم اًمتقؾمع أراد ُمـ( 3)

 ؾمٞمد.ًمٚمديمتقر شاإلخالص حديث بذـر إكػاس عتعطر» ويمت٤مب ىمداُم٦م، ٓسمـ شافؼاصديـ مـفاج خمتك» ويمت٤مب

= 
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 :إحقاء صعار )إػ افؼرآن مـ جديد؟!( -3

ـ   ًم٘مد*   ومٞمف هداه٤م، ومٞمف طمٞم٤مهت٤م، ومٞمف حمٙماًم  يمت٤مسًم٤م هل٤م وم٠مٟمزل اعمًٚمٛم٦م أُمتٜم٤م قمغم شمٕم٤ممم اهلل َُم

 !اعمًت٘مٞمؿ؟ اًمٍماط إمم ه٤مدًي٤م ٞم ٤مٟمٌ إًمٞمٝم٤م وأرؾمؾ اًمٔمٚمٛم٦م، ذم وٞم٤مقمٝم٤م سمٕمد وٟمقره٤م روطمٝم٤م

 !داذا؟ افؼرآن

 ُمٞمالًدا ُمٕمٝم٤م اإلٟم٤ًمن وًمد اًمتل اعمٜم٦م-- إرض هذه دم ادسؾؿ ظذ اهلل مـة افؼرآن ٕن* 

 ًمؽمىمل اجل٤مهٚمٞم٦م ؾمٗمح ُمـ اًمٌنمي٦م اًمت٘مٓم٧م اًمتل اعمٜم٦م إٟمف ضمديدة، ٟمِم٠مة اإلٟم٤ًمن هب٤م وٟمِم٠م ضمديًدا

 -اًمٕمجٞم٥م اًمٗمريد اًمرسم٤مين اعمٜمٝم٩م ـمريؼ قمغم اًم٤ًمُم٘م٦م اًم٘مٛم٦م إمم اًمّم٤مقمد اًمٓمريؼ ذم هب٤م

 اهلدى، ـمريؼ ًمف ويٜمػُم  اًمِمؽ، فمٚمامت ًمٚم٤ًمًمؽ ُيٌُدد اًمذي اًمٜمقرُ  هق اًم٘مرآن وم٢من يمذًمؽ* 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿: شمٕم٤ممم ي٘مقل سمف، إٓ شمنمق ٓ وم٤مًم٘مٚمقب

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڌ

 -[16 ،15: اعم٤مئدة] ﴾ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

﮶   ﴿ :اهلل إػ ضريؼف افعيد ييك بف*  ﮵  ﮳  ﮴ ے ۓ ۓ ﮲

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿: اًمرؿمد إمم ظمالًمف ُمـ وهيتدي ،[283: إقمراف] ﴾﮷

 -[2 ،1: اجلـ] ﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 وم٤مهلدى ،[2: اًمٌ٘مرة] ﴾ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٻ  ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل اهلدى، وهق* 

 اًمرؤي٦م ىمٞمٛم٦م اًمْمالل، سمٕمد آهتداء ىمٞمٛم٦م يدرك اعم١مُمـ واًم٘مٚم٥م وُم٤مهٞمتف، ويمٞم٤مٟمف ـمٌٞمٕمتف، طم٘مٞم٘متف،

 سمٕمد ًمٚمحؼ اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ىمٞمٛم٦م احلػمة، سمٕمد اًمدرب قمغم آؾمت٘م٤مُم٦م ىمٞمٛم٦م اًمٖمٌش، سمٕمد اًمقاوح٦م

___________________________ 
 وومٞمؼ زيـ حمٛمد.ًمألؾمت٤مذ اًمٗم٤موؾ شافـؿؾ دبقب» ويمت٤مب اًمٕمقايِم٦م، طمًلم.ًمٚمِمٞمخ )اإلظمالص(ورؾم٤مًم٦م  اًمٕمٗم٤مين،

 -اًمٕم٤مسمديـ
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ًٓ  اعمًت٘مٞمؿ اًمدرب ىمٞمٛم٦م وطمده، هلل سم٤مًمٕمٌقدي٦م ًمٚمٕمٌٞمد اًمٕمٌقدي٦م ُمـ اًمتحرر ىمٞمٛم٦م إرضمح٦م،  ُمـ سمد

ـْ  ومٞمِمٗمؼ اًمٔمالم، دي٤مضمػم ذم اًمتخٌط  -واًمِمقاظ اًم٘م٤مئظ اهلجػم إمم يٕمقد أن اًمٔمالل ٟمداوة ذاق َُم

: قمٛمران آل] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ادتغ، اهلل حيؾ وهق* 

183-] 

 ـمريؼ، أىمٍم ذم اهلل، إمم يتٌٕمف ُمـ ي٘مقد اًمذي اعم٤مهر، واًم٤ًمئؼ ،إمغ افدفقؾ وهق* 

ًٓ  ظؾقؽ»: ومٞم٘مقل اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم اعمٕم٤مين هذه ُيٌلُم -- جمٝمقد وأىمؾ  وضـ مـ ؿؾيؽ بـؼؾ أو

 وؾفؿ وعتدبرها، واشتجالئفا، افؼرآن، معاين ظذ ـؾف بف عتؼيُؾ  ثؿ أخر، وضـ دم ؾتسؽـف افدكقا

 داء ظذ وعتـزهلا آياعتف، مـ آيةٍ  ـؾ مـ وحظؽ كصقيؽ وأخذ أجؾف، مـ كزل وما مـف، يراد ما

 شاــفا يؾحؼ ٓ آمـة إظذ، افرؾقؼ إػ مقصؾة شفؾة، ؿريية خمتكة ضريؼ ؾفذه ؿؾيؽ،

 اهلل مـ وظؾقفا افيتة، افطريؼ آؾات مـ آؾة ؾقفا وٓ ظطس، وٓ جقع وٓ ظطب، وٓ خق 

 -(1) ..شوحاؾظ حارس

 ُمٜمٝم٤م؟ وأين اًمرسم٤مٟمٞم٦م؟، اعمققمٔم٦م ُمـ أسمٚمغ هٜم٤مك وهؾ ،اهلل مـ مقظظةٌ  ؾافؼرآن ـذفؽ* 

 !واًمْمٛمػم؟ اًم٘مٚم٥م إمم ٟمٗم٤مًذا وأيمثر

 ومٝمل واًمت٠مصمػم اًمٌالهم٦م ذم ؾمٛم٧م ُمٝمام اًمٌنم ُمقاقمظ طمتك-- ٓ :وصم٘م٦م ي٘ملم سمٙمؾ واجلقاب

ڍ ڍ  ﴿: اًم٘م٤مئؾ ومٝمق شمٕم٤ممم اهلل وصدق شمداٟمٞمٝم٤م، أو اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمققمٔم٦م شم٘م٤مرب أن قمـ قم٤مضمزة

 -[57: يقٟمس] ﴾ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ۀ ۀ ہ ہ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل: افؼؾقب ٕمراض افـاجح افعالج هق افؼرآن ٕن* 

 ُمـ ومٞمف وم٤مًم٘مرآن ،[82: اإلهاء] ﴾ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

 وأدٟم٤مس أُمراض ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م قمغم وي٘م٣م ًمٚمّمدور، اًمِمٗم٤مء يقًمد ُم٤م وإطمٙم٤مم واًمٕمؼم اًمٕمٔم٤مت

 يمذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م، اًمٜم٤مس اهلل ومٓمر اًمتل اعم١مُمٜم٦م ومٓمرهت٤م ومٞمٝم٤م وشمٕمٛمؾ ٟمقره٤م، هل٤م ًمٞمٕمقد وأرضم٤مس،

                                                           
 -293صـ اًم٤ًمًمٙملم، ُمدارج اٟمٔمر ذم هذا هتذي٥م( 1)
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 اعم٤مدي٦م أُمراوٝم٤م خمتٚمػ ُمـ واًم٘مٚمقب اًمّمدور يِمٗمل أن قمغم , اهلل سم٢مذن , ىم٤مدر وم٤مًم٘مرآن

 اًمِمؽ وأُمراض وآٟمحراف، اهلقى وأُمراض واًمِمٝمقات، اًمِمٌٝم٤مت أُمراض واًمٜمٗمًٞم٦م:

 وآىمتّم٤مد، اًمًٞم٤مؾم٦م وأُمراض واحلقاس، واجلقارح واًمٜمٗمقس، اًم٘مٚمقب وأُمراض واًمنمك،

 -(1) --شواحلْم٤مرة واحلٞم٤مة وآضمتامع، وإظمالق

ىت يت جث مث ىث  ﴿: ي٘مقل شمٕم٤ممم واهلل :افذـر أكقاع أظظؿ افؼرآن ٕن* 

 قمٛمٞم٘م٦م طم٘مٞم٘م٦م اعم١مُمٜملم ىمٚمقب ذم اًم٘مرآن وشمالوة اهلل سمذيمر آـمٛمئٜم٤من ذًمؽ-- [28: اًمرقمد] ﴾ يث

 --ىمٚمقهبؿ اإليامن سمِم٤مؿم٦م ظم٤مًمٓم٧م اًمذيـ يٕمرومٝم٤م

 افؽتاب هبذا يرؾع عتعاػ اهلل إن» :ط ىم٤مل.. وأخرة افدكقا دم أهؾف يرؾع افؼرآن ٕن* 

 -(2)شآخريـ بف ويضع أؿقاًما

 أهؾ: افـاس مـ أهؾغ عتعاػ هلل إن» :ط ًم٘مقًمف-- وخاصتف اهلل أهؾ افؼرآن أهؾ ٕن* 

 -(3)شوخاصتف اهلل أهؾ هؿ افؼرآن

 رء، ـؾ رأس ؾنكف اهلل، بتؼقى أوصقؽ» :ط ىم٤مل: رشقفـا وصقة افؼرآن عتالوة ٕن* 

 دم روحؽ ؾنكف افؼرآن، وعتالوة عتعاػ، اهلل بذـر وظؾقؽ اإلشالم، رهياكقة ؾنكف باجلفاد وظؾقؽ

 -(4)شإرض دم وذـرك افسامء،

رُخ  اًم٘مرآن وم٢من يمذا اًمرضم٤مل، ُمّمٜمع اًم٘مرآن إن: افرجال مربك افؼرآن ٕن*   إسمٓم٤مل، ُيٗم 

 اًمٕمٔم٤مم إسمٓم٤مل ه١مٓء وشمراضمؿ ؾمػم ذم ًمٚمٜمٔمر أدقمقك وم٢مين اًم٘مقل، هذا صح٦م ُمـ شمت٠ميمد وطمتك

                                                           
سم٤مٕردن، وًمٚمتقؾمع  اعمٜم٤مر ُمٙمت٦ٌم- ط ،29 ،28صـ اخل٤مًمدي، اًمٗمت٤مح قمٌد صالح.د اًم٘مرآن، ُمع ًمٚمتٕم٤مُمؾ راضمع ُمٗم٤مشمٞمح( 1)

 ,ومؽ  اهلل أهه,ًمٚمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ. إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر اًمًٙمران  شافطريؼ إػ افؼرآن»أٟمّمح سمٛمٓم٤مًمٕم٦م ُم٘مدُم٦م رؾم٤مًم٦م 

 -ومٛمـ يتٚم٘م٤مه٤م؟ ًمٚمِمٞمخ. ومريد إٟمّم٤مري ط- دار اًمًالم شهذه رشآت افؼرآن»ط- ُمريمز اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس، ورؾم٤مًم٦م 

 (-817) ُمًٚمؿ رواه( 2)

 (-2165) اجل٤مُمع صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وصححف اعمًتدرك، ذم واحل٤ميمؿ ُم٤مضم٦م، واسمـ واًمٜم٤ًمئل، ُمًٜمده، ذم أمحد رواه( 3)

 (-2543) اجل٤مُمع صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وطمًٜمف اخلدري، ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ اعمًٜمد ذم أمحد رواه( 4)
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 اظمتٚمط ٟمفإ طمتك سم٤مًمًٖم٤م، شم٠مصمػًما ومٞمٝمؿ اًم٘مرآن أصمر يمٞمػ ًمؽمى اًمّم٤مًمح وؾمٚمٗمٜم٤مط  ٟمٌٞمٜم٤م صح٤مسم٦م ُمـ

 روم٤مهتؿ،ـوشمّم ؾمٚمقيمٞم٤مهتؿ قمغم ذًمؽ وم٤مٟمٕمٙمس ىمٚمقهبؿ، ذم متٙمٜمف قمـ ومْماًل  ودُم٤مئٝمؿ، سمٚمحقُمٝمؿ

 -واًمٕمّمقر إزُم٤من ُمر قمغم , اًمت٤مريخ قمرومف ضمٞمؾ أومْمؾ , وص٤مروا اًمدٟمٞم٤م، وم٤ًمدوا

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل: افرباكقة ضريؼ هق افؼرآن ٕن* 

 [-79: قمٛمران آل] ﴾ ڈ ڈ ژ ژ

وم٤مًمقؾم٤مئؾ اًمتل شمٕملم قمغم حت٘مٞمؼ اًمؽمسمٞم٦م  :اإليامينٕن افؼرآن افؽريؿ أهؿ وشائؾ افيـاء * 

ذم ىمٚمقب وٟمٗمقس اًمٜم٤مؿمئ٦م يمثػمة، إٓ أن آقمتٜم٤مء سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ  اإليامنٞم٦م وقمغم زي٤مدة اإليامٟم

شمالوة وطمٗمًٔم٤م وشمدسمًرا ؾمٞمٌ٘مك ًمف أصمره اًمٕمٔمٞمؿ ذم إصالح اًمٜمٗمقس وشمزيمٞمتٝم٤م، سم٤مقمت٤ٌمر أن أهؾ 

اًم٘مرآن هؿ أهؾ اهلل وظم٤مصتف، ًمذا وم٘مد رأيٜم٤م أصمر آضمتامع قمغم شمالوة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وطمٗمٔمف 

 -طم، وهذا ُمّمداق ُم٤م أظمؼم سمف اًمٜمٌل وشمدارؾمف ًمدى ؿم٤ٌمب اًمّمحقة اًمٞمق

مـ كػس ظـ مممـ ـربة مـ ـرب افدكقا »: طىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ أيب هريرة 

كػس اهلل ظـف ـربة مـ ـرب يقم افؼقامة، ومـ يرسَّ ظذ معرس يرسَّ اهلل ظؾقف دم افدكقا وأخرة، 

ومـ شس مسؾاًم شسه اهلل دم افدكقا وأخرة، واهلل دم ظقن افعيد ما ـان افعيد دم ظقن أخقف، 

ؾ اهلل  فف بف ضريًؼا إػ اجلـة، وما اجتؿع ؿقم دم بقت مـ ومـ شؾؽ ضريًؼا يؾتؿس ؾقف ظؾاًم شفَّ

بققت اهلل يتؾقن ـتاب اهلل ويتدارشقكف بقـفؿ إٓ كزفت ظؾقفؿ افسؽقـة، وؽشقتفؿ افرمحة، 

 -(1)شوحػتفؿ ادالئؽة، وذـرهؿ اهلل ؾقؿـ ظـده، ومـ بطل بف ظؿؾف مل يرسع بف كسيف

ٞمقم ًمالقمتٜم٤مء سم٤مًم٘مرآن واًمؽمسمٞم٦م قمٚمٞمف، وٟمحٛمد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أن ووم ؼ ضمٞمؾ اًمّمحقة اًم

طمتك ص٤مر طمٗمٔمف وإشم٘م٤مٟمف هدوًم٤م يتٓمٚمع إًمٞمف اًمِم٤مب ويٍمف زهرة وىمتف ذم حتّمٞمٚمف، وهذا أُم٤مرة 

 شم٠مس سم٤مًمًٚمػ اًمذيـ يم٤مٟم٧م هلؿ قمٜم٤مي٦م سم٤مًمٖم٦م سمتٕمٚمؿ اًم٘مرآن وطمٗمٔمف-

                                                           
 (-2699( رواه ُمًٚمؿ )1)
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 اإليامنومتٕمٚمٛمٜم٤م  (1)وٟمحـ ومتٞم٤من طمزاورةط ىم٤مل: يمٜم٤م ُمع اًمٜمٌل  قمـ ضمٜمدب سمـ قمٌد اهلل 

 -(2)ىمٌؾ أن ٟمتٕمٚمؿ اًم٘مرآن، صمؿ شمٕمٚمٛمٜم٤م اًم٘مرآن وم٤مزددٟم٤م سمف إيامًٟم٤م

ضؾب افعؾؿ درجات ومـاؿؾ ورعتب ٓ يـيغل عتعدهيا، ومـ عتعداها »وىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم: 

، ومـ عتعداه جمتفًدا  مجؾة ؾؼد عتعدى شيقؾ افسؾػ رمحفؿ اهلل، ومـ عتعدى شيقؾفؿ ظامًدا ضؾَّ

، ؾلول افعؾؿ حػظ ـتاب اهلل ظز   -(3)..ش.وجؾ وعتػفؿفزلَّ

ي٘مقل: اؾمت٠مذٟم٧م أيب  ,يٕمٜمل اسمـ ظمزيٛم٦م,وىم٤مل حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ سمـ حمٛمد: ؾمٛمٕم٧م ضمدي 

ًٓ طمتك آذن ًمؽ، وم٤مؾمتٔمٝمرت اًم٘مرآن، وم٘م٤مل زم:  ذم اخلروج إمم ىمتٞم٦ٌم، وم٘م٤مل: اىمرأ اًم٘مرآن أو

 اُمٙم٨م طمتك شمّمكم سم٤مخلتٛم٦م، ومٗمٕمٚم٧م ومٚمام قمٞمدٟم٤م أذن زم-

ن افسؾػ ٓ يعؾؿقن احلديث وافػؼف إٓ دـ حيػظ ـا»: ,رمحف اهلل,ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي 

 -(4)شافؼرآن افؽريؿ

ظؾؿ أن عتعؾقؿ افقفدان فؾؼرآن صعار افديـ أخذ بف أهؾ او» :وىم٤مل اسمـ ظمٚمدون ذم ُم٘مدُمتف

وظؼائده،  اإليامنادؾة، ودرجقا ظؾقف دم مجقع أمصارهؿ، دا يسيؼ ؾقف إػ افؼؾقب مـ رشقخ 

مـ آيات افؼرآن وبعض متقن إحاديث، وصار افؼرآن أصؾ افتعؾقؿ افذي يـيـل ظؾقف ما 

 -(5)«حيصؾ بعد مـ ادؾؽات

هلذا ٟم٘مقل: ٓ سمٜم٤مء إيامين صحٞمح سمٖمػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمٗمًٔم٤م واقمتٜم٤مًء وشمدسمًرا وقمٛماًل وشمٓمٌٞمً٘م٤م 

 أن ي٘مدم أيت: ٤مهلذا يم٤من ُمـ اًمقاضم٥م قمغم يمؾ ُمـ يًٕمك ًمؽمسمٞم٦م ٟمٗمًف ىمرآٟمٞم  

                                                           
 (-187. 4اًمٌٚمقغ )اًمٚم٤ًمن ( احلرور هق اًمٖمالم إذا اؿمتد وىمقي وظمدم، وهق اًمذي ىم٤مرب 1)

 (-61( رواه اسمـ ُم٤مضمف )2)

 ( ط- دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-2.166) ,رمحف اهلل شمٕم٤ممم,( ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ًمإلُم٤مم اسمـ قمٌد اًمؼم 3)

 ( ط- دار اًمٗمٙمر-1.38( اٟمٔمر )اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب( ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي )4)

( ط- دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، 537,538ٛمد سمـ ظمٚمدون )( راضمع )ُم٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون( شم٠مًمٞمػ: قمٌد اًمرمحـ سمـ حم5)

 هـ-1488سمػموت 
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آقمتٜم٤مء سمتالوشمف واًمتٚمذذ سمًامقمف، وُم٤م أمجؾ أن يٓمٚم٥م اًمِم٤ٌمب ُمـ أطمدهؿ طملم  ,1

جيتٛمٕمقن ذم جمٚمس ُمـ جم٤مًمًٝمؿ أن يتٚمق آي٤مت ُمـ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ، ويمذا يم٤من يّمٜمع قمٛمر 

 ومٕمـ أيب ؾمٚمٛم٦م أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،  يم٤من إذا رأى أسم٤م ُمقؾمك  ىم٤مل: ذيمرٟم٤م رسمٜم٤م ي٤م

 -(1)ومٞم٘مرأ قمٜمدهأسم٤م ُمقؾمك: 

 آقمتٜم٤مء سم٤مًمتدسمر، وشمٕمقيد اًمِم٤ٌمب قمٚمٞمف، وشمدارس ُمٕم٤مين اًم٘مرآن اًمٙمريؿ- ,2

-- وهمػم ذًمؽ مم٤م ًمف -آقمتٜم٤مء سمدراؾم٦م يمت٥م اًمتٗمًػم، وقمٚمقم اًم٘مرآن وأؾم٤ٌمب اًمٜمزول ,3

  صٚم٦م سمٙمالم اهلل قمز وضمؾ-

 !رؾقؼل؟ افؼرآن يؽقن ـقػ

 ! رسم٤مٟمٞم٦م؟ درب قمغم زم رومٞمً٘م٤م اًم٘مرآن يٙمقن يمٞمػ: شم٘مقل ىمد* 

 !سمف؟ وأٟمتٗمع!  اًمٙمريؿ؟ اًم٘مرآن طمالوة أؾمتِمٕمر ويمٞمػ طمالوة أؾمتِمٕمر يمٞمػ

 أن ٟمتٗمؼ إٟمٜم٤م: ومٜم٘مقل سمٛم٘مدُم٦م ٟم٘مدم وم٢مٟمٜم٤م-- ٝمٛم٦ماعم إؾمئٚم٦م هذه قمغم ٟمجٞم٥م طمتك: واجلقاب

  اًمّمح٤مسم٦م رسمك اًمذي هق اًم٘مرآن أن ؾم٤مًمًٗم٤م أصٚمٜم٤م وًم٘مد احلٞم٦م، اًم٘مٚمقب قمغم اًمقاوح شم٠مصمػمه ًمٚم٘مرآن

 , ه١مٓء , يم٤من هؾ وًمٙمـ واىمٕمٝمؿ، قمغم ذًمؽ واٟمٕمٙمس وُمٕمت٘مداهتؿ، أومٝم٤مُمٝمؿ همػم طمتك ڤ

 ؟--إي٤مم هذه ٟمحـ , ٟم٘مرؤه يمام اًم٘مرآن ي٘مرءون

 اًمذهٜمٞم٦م ٦ماًمث٘م٤موم زاد ُمـ سمف ًمٞمًتٙمثر اًم٘مرآن يتٚم٘مك أطمدهؿ يٙمـ مل ه١مٓء إنّ  ٓ،: اإلضم٤مسم٦م

ًٓ  واًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مْم٤مي٤م ُمـ طمّمٞمٚمتف إمم ًمٞمْمٞمػ وٓ اًم٤ٌمردة،  إٟمام ضمٕمٌتف، سمف يٛمأل حمّمق

 طمتك اهلل أُمر ًمٞمٕمرف واوحلم، ؿمديديـ وطمرص سمِمٖمػ اًم٘مرآن يتٚم٘مك ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد يم٤من

 هب٤م ويٕمٛمؾ ويٕمٚمٛمٝم٤م حيٗمٔمٝم٤م آي٤مت سمٕمنم يٙمتٗمل ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد يم٤من ًمذا ٟمٗمًف، ظم٤مص٦م ذم يٓمٌ٘مف

 شفؾتـػقذ افتؾؼل» وؿمٕمقر ،شوأضعـا شؿعـا» ؿمٕمقر ًمديف وًمٞمتقًمد أي٤مت، هذه طمالوة ًمٞمًتِمٕمر

                                                           
 ( ط- دار اًم٘مٚمؿ-3493( اٟمٔمر )ؾمٜمـ اًمدارُمل( حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك اًمٌٜم٤م )1)
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قَل  وواىمٕمٝمؿ، طمٞم٤مهتؿ ذم قمٚمٞمٝمؿ آصم٤مره وفمٝمرت سمذواهتؿ، اًم٘مرآن اظمتٚمط طمتك  ُمٕمٝمؿ اًم٘مرآن وَمَتح 

 --احلٞم٤مة ؾمػم ظمٓمر حتقل وأطمداث آصم٤مر إمم

 مقارنة
 أيمثر أن ؾمتجد اًمٕمٔم٤مم، ه١مٓء وسملم سمٞمٜمٜم٤م , اعم٘م٤مرٟم٦م صح٧م إن , ُم٘م٤مرٟم٦م قم٘مدٟم٤م وإذا* 

َ  اًم٘مرآٟمٞم٦م إذـم٦م إمم يًتٛمع أزُم٤مٟمٜم٤م ذم اًمٜم٤مس  أهؾ يمت٥م ذم وي٘مرأ قمٚمٛمٞم٦م، دروؾًم٤م وحُيي 

 وقمغم اًمٕم٤ٌمد قمغم إسمٚمٞمس شمٚمٌٞمس عمـ هذا إن واهلل اًمٕمٚمؿ، ـمٚم٥م سمحج٦م ًمٚم٘مرآن ه٤مضمر وهق اًمٕمٚمؿ،

 بغ افـػرة وجدت أن»-- اًمٜمتٞمج٦م ومٙم٤مٟم٧م-- اًمٗم٤موؾ قمـ سم٤معمٗمْمقل ًمٞمِمٖمٚمٝمؿ اًمٕمٚمؿ ـمالب

 وإمم-- اًم٘مٚمقب اًمران همٓمك طمتك قمٜمف ورهم٥م اًم٘مرآن ذم سمٕمْمٜم٤م زهد سمؾ ،شربـا ـالم وبغ ؿؾقبـا

 !!اعمِمتٙمك اهلل

 (1)!اخلؾؾ؟ أيـ: أن وافسمال

 واًمًٓمقر اًمّمدور ذم حمٗمقظ اهلل سمحٛمد ومٝمق-- اًم٘مرآن هق واًم٘مرآن أي٤مت، هل أي٤مت

 اًم٘مٚمقب ذم اعمِمٙمٚم٦م! إذن؟ اعمِمٙمٚم٦م ُم٤م-- واًمتحريػ واًمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ واًمٜم٘مّم٤من، اًمزي٤مدة ُمـ

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل-- وشمًت٘مٌٚمٝم٤م أي٤مت هذه ُمع شمتٕم٤مُمؾ اًمتل

 [-44: ومّمٚم٧م] ﴾ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

صـا أن بعد وأن  !افدواء؟ ؾام.. افداء َصخَّ

 : واجلقاب

 إُمقر، طم٘م٤مئؼ ًمتٌٍم قمٜمف اًمران يٙمِمػ وأن ،ؿؾيؽ اهللُ ُيطَفر أن بافدظاء ظؾقؽ -1

 -إؿمٞم٤مء دىم٤مئؼ قمغم وًمت٘مػ

 إذ سم٤مًم٘مرآن، اًمٕمٛمؾ ؾمٞمقرصمؽ هذا ٕن :وجؾ خائػ بؼؾب افؼرآن ظذ عُتؼيؾ أن ظؾقؽ -2

                                                           
حتؼقؼ افقصال بغ افؼؾب »ط- ُم١مؾم٦ًم اىمرأ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع و شؽربة افؼرآن»- أٟمّمح سمٛمراضمٕم٦م سمحثل -( ًمٚمتقؾمع1)

 ط- ُم١مؾم٦ًم اىمرأ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع واًمؽممج٦م، اًم٘م٤مهرة ويمالمه٤م ًمٚمديمتقر. جمدي هالزم- شوافؼرآن
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ڱ ڱ  ﴿: ومٞم٘مقل وظم٤مًم٘مؽ رسمؽ جيٞم٥م! عمـ؟ وًمٙمـ شمذيمرة، وأقمٔمؿ ُمققمٔم٦م أومْمؾ هق اًم٘مرآن

 هذا وي١ميمد سم٤مًم٘مرآن، اعمٜمتٗمٕمقن هؿ وم٤مخل٤مئٗمقن ،[183 هقد] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ەئ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ﴿: ,ضمالًمف ضمؾ   , ىمقًمف

 -[51: إٟمٕم٤مم] ﴾(  وئ وئ ۇئ ۇئ

 ظذ رحاها وؿطب افسعادة مدارُ »: سم٘مقًمف اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم يقوحف ُم٤م هذا وًمٕمؾ  * 

 ؾالح معف ُيرجك ٓ خراًبا َخَرَب  افؼؾب، مـ بافقظقد افتصديؼ عتعطؾ ؾنذا بافقظقد، افتصديؼ

َق  دـ وافـذر أيات عتـػع إكام أكف عتعاػ اهلل أخز وفؼد افيتة،  ظذاب وخا  بافقظقد، َصدَّ

: عتعاػ ؿال ،(1)ظداهؿ مـ دون بأيات وادـتػعقن باإلكذار ادؼصقدون هؿ ؾفمٓء أخرة،

 .[45: افـازظات] ﴾ مب ىب يب جت حت خت﴿

 ـتاب أكف ظذ افؼرآن مع عتتعامؾ أن احذر: أوفقياعتؽ ؿائؿة ظذ وضعف افؼرآن َظّظؿ -3

 - واظؾؿ ظظقاًم، اخطرً  هذا دم ؾنن مـف، أـثر افعؾؿ ـتب مـ ؽره عتعظؿ أن أو وؾؼط، عتراعتقؾ

 رمحف - افشاؾعل إدريس بـ حمؿد احلجة اإلمام صدق وفؼد افعؾؿ، هق افؼرآن أن - ادغيقن أهيا

 - ثـاؤه َجؾَّ  - ـتابف دم أكزل ما ؾؽؾ»: شافرشافة» افرائع اداعتع ـتابف مؼدمة دم يؼقل حقث - اهلل

ـْ  َظَؾؿفُ  وحجة، رمحة ـْ  وَجِفؾف ظؾؿف، َم ـْ  يعؾؿ ٓ جفؾف، َم ـْ  جيعؾ وٓ جفؾف، َم  ...َظؾِؿف َم

ـْ  وإنَّ » ؿال ثؿ*  ، كًصا ـتابف دم اهلل أحؽام ظؾؿ أدرك َم ًٓ  فؾؼقل، اهلل ووؾؼف واشتدٓ

 احلؽؿة، ؿؾيف دم وكقرت افريب، ظـف واكتػت ودكقاه، ديـف دم بافػضقؾة ؾاز: مـف ظؾؿ بام وافعؿؾ

 ..(2)اإلمامة افديـ دم واشتقجب

 افؼرآن.. وافيالؽة وافؾغة وافتاريخ وافتػسر وافسر، وافػؼف افعؼقدة ظؾؿ ؾقف ؾافؼرآن* 

                                                           
 -315صـ اًم٤ًمًمٙملم، ُمدارج هتذي٥م( 1)

 -اًمؽماث دار- ط ،19ؿم٤ميمر، ص حمٛمد أمحد.اًمٕمالُم٦م اإلُم٤مم سمتح٘مٞمؼ اًمِم٤مومٕمل، إدريس حمٛمد اعمٓمٚمٌل ًمإلُم٤مم اًمرؾم٤مًم٦م( 2)
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 حقث إرت بـ خياب َصَدَق  وفؼد ،(1)ويصـعؽ يـػعؽ افؼرآن هيُذييَؽ، يربقؽ ميارك ـتاب

 -(2)شـالمف مـ إفقف أحب بقء إفقف عتؼسب فـ ؾنكؽ اشتطعت، ما اهلل إػ عتؼرب: »يؼقل

ـْ  يمؾ يٜمّمحقن وأؿمٞم٤مظمٜم٤م قمٚمامئٜم٤م ُمـ يمثػم يم٤من هذا ٕضمؾ*   إيامٟمٞم٦م شمرسمٞم٦م ٟمٗمًف شمرسمٞم٦م أراد َُم

 وشمدسمًرا وشمالوة طمٗمًٔم٤م اًم٘مرآن قمغم ي٘مٌؾ وأن اًم٘مرآن، ذم اًمٜمٔمر إدُم٤من قمغم حيرص أن صحٞمح٦م

 ـؾ هتب أن» وم٠مٟمّمحؽ هذا ٕضمؾ-- وهمػمه٤م اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمقم شمٕمٚمؿ ىمٌؾ وُمذايمرة وشمٗمًػًما

 -شفؾؼرآن حقاعتؽ

ـْ  يمٜم٧م إذا ,4  أو وعتدبر، حػظ هجر أو عتالوة، هجر ذفؽ ـان شقاء»: اًم٘مرآن هجر مِمَ

 اًم٘مرآن هجر أن واقمٚمؿ شمٕم٤ممم، اهلل وم٤مؾمتٖمٗمر شافؼرآن إػ حتاـؿ هجر أو وظؿؾ، ؾفؿ هجر

﮸   ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ،اإليامن ووٕمػ اًمديـ رىم٦م قمغم واوح٦م دًٓم٦م شمدل قمٔمٞمٛم٦م ُمّمٞم٦ٌم ﮷

﮽ ﮾ ﮿ ﮻ ﮼   -[38: اًمٗمرىم٤من] ﴾ ﯀ ﮹ ﮺ 

 :افؼرآن مع عتلدب -5

 ُمـ إظمػم اًمثٚم٨م ذم يم٤من ُم٤م: إوىم٤مت أومْمؾ أن واقمٚمؿ ،فتالوعتف ادـاشب افقؿت ؾاخس* 

 أوىم٤مت سم٤مىمل ىمراءة صمؿ اًمّمٌح، ىمراءة صمؿ اًمٗمجر، ىمراءة صمؿ اًمٚمٞمؾ، ىمراءة صمؿ ،شافسحر وؿت» اًمٚمٞمؾ

 --اًمٜمٝم٤مر

 وسمٕمٞمًدا واًمتِمقيش، اًمِمقاهمؾ قمـ سمٕمٞمًدا يٙمقن أن ذيطة ادـاشب ادؽان ؾاخس ـذفؽ* 

 -اًمدٟمٞمقي واًمٙمالم واًمّمٞم٤مح اًمْمجٞم٩م قمـ

 ُمـ وشمؼمأ هل٤م، اًمٓم٤مًم٥م اًمٜمج٤مة، ذم اًمراهم٥م إىم٤ٌمل قمٚمٞمف وأىْمٌِْؾ  وخافؼؽ، ربؽ اهلل إػ اجلل* 

 --قمٚمٛمٜمل داود ُمٕمٚمؿ وي٤م ومٝمٛمٜمل، ؾمٚمٞمامن ُمٗمٝمؿ ي٤م: وىمؾ وىمقشمؽ، طمقًمؽ

ـِ  صمؿ ،افتالوة دم افيدء ؿيؾ عتعاػ باهلل اشتعذ*   ُمٕمٜمك شمٕمٞمش أن قمٚمٞمؽ صمؿ سم٤مًمًٌٛمٚم٦م، صَم

                                                           
 -أظمرة ؾمقق ُمٙمت٦ٌم- ط ،76صـ يٕم٘مقب، حمٛمد.ًمٚمِمٞمخ شمٕم٤ممم، اهلل إمم اًمقصقل أصقل( 1)

 -ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ ُمٙمت٦ٌم ط(- 1.591) اًمٕمٗم٤مين ؾمٞمد.د اًمِمٞمخ ًمٗمْمٞمٚم٦م: اًمٚمٞمؾ ره٤ٌمن( 2)
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 -يمٞم٤مٟمؽ سمٙمؾ شمتدسمرمه٤م وأن اًمًٌٛمٚم٦م، وُمٕمٜمك آؾمتٕم٤مذة،

 قمغم شُمٚمُح  شمٌ٘مك احل٤مضم٤مت ٕن ذًمؽ ،افتالوة دم افيدء ؿيؾ متاًما كػسؽ عتػرغ أن حاول* 

 شمٙمقن أٓ وم٤مطمرص واًمتٚم٘مل، واًمققمل اًمتدسمر قمـ اًم٘مٚم٥م حتج٥م وسمذًمؽ هل٤م، وشمٕمرض اًمٜمٗمس

 --ُمٜمٝم٤م قمٔمٞمؿ سمزاد وخترج سم٤مًم٘مراءة شمٜمتٗمع طمتك ُمْمٓمرسًم٤م، ىمٚمً٘م٤م ُمٝمٛمقًُم٤م أو قمٓمًِم٤م، أو ضم٤مئًٕم٤م،

 شافؼرآن محؾة آداب دم افتيقان» يمت٤مب قمغم , اًم٘م٤مرئ أظمل , وم٠مطمٞمٚمؽش أداب» بؼقة ظـ أما* 

 -اهلل ووم٘مف , اًمٕمٞمٜملم أيب سمـ أمحد: ؿمٞمخٜم٤م سمتح٘مٞمؼ ؾمٞمام ٓ , شمٕم٤ممم اهلل رمحف , اًمٜمقوي ًمإلُم٤مم

 :افػتـ بؽ حتقط ظـدما وخاصة وشامظف وحػظف افؼرآن ؿراءة ظذ داوم* 

 شمٚمق ُمرة وظمتٛمف وطمٗمٔمف، اًم٘مرآن شمالوة قمغم سم٤معمداوُم٦م ُمٓم٤مًم٥م ُمًٚمؿ يمؾ أن ٓؿمؽ

 اًمٕمٔمٞمؿ دوره ًمٚم٘مرآن يٕمت٘مد هق إذ اًم٘مرآن، ُمع آظمر طم٤مل اعمٚمتزم ًمٚمٛمًٚمؿ وًمٙمـ إظمرى،

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ي٘مقل وشمثٌٞمتف، ىمٚمٌف إطمٞم٤مء ذم واًمٗمٕم٤مل

 ُمـ وم٤مًم٘مرآن ،[182: اًمٜمحؾ] ﴾ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿: شمٕم٤ممم ي٘مقل اًمتثٌٞم٧م، وؾم٤مئؾ أهؿ

 -[128: هقد] ﴾ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

 هلؿ يقوح اًم٘مرآن ٕن اًمزًمؾ: ُمـ أشم٤ٌمقمف قمّمٛم٦م ذم اًم٘مرآن دور يتجغم اًمٗمتـ وىم٧م وذم

 هب٤م، يٗم٤مضم٠م مل اًمِمخص واضمٝمٝم٤م ُم٤م وم٢مذا آُمتح٤من، وُمقاد اًمٗمتـ، وصقر اًمِمٞمٓم٤من، ُمداظمؾ

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب  ﴿: ىمدرشمف ضمٚم٧م , ىمقًمف إمم اًمٜمٔمر قمٜمد يتْمح هذا وًمٕمؾ

 -[22: إطمزاب] ﴾ مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث

 وطمٗمٔمف، وؾمامقمف شمالوشمف، قمغم اًمٕمٌد داوم إذا إٓ يتحؼؼ فـ فؾؼرآن افعظقؿ افدور وهذا* 

 --اًمٞمقُمٞم٦م احلٞم٤مة ذم ُمًػمشمف ظمالل وشم٘مٚم٤ٌمت أطمداث ُمـ يالىمٞمف ُم٤م ًمٞمقاضمف
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 كيف أحفظ القرآن؟!
 اًم٘مرآن، أطمٗمظ يمٞمػ وًمٙمـ ُمٞمًقر، ؾمٝمؾ أُمر ومٝمذا اًم٘مرآن، شمالوة قمـ أُم٤م: شم٘مقل ىمد* 

 !أيمثره؟ أومٝمؿ وٓ ـمقيؾ، اًم٘مرآن سم٠من قمٚماًم 

 ،طاًمٜمٌل  سمف أظمؼم اًمذي اخلػم قمـ ًمٞمٍمومؽ قمٚمٞمؽ اًمِمٞمٓم٤من شمٚمٌٞمس ُمـ هذا إن  : اجلقاب

 افؼرآن يؼرأ وافذي افزرة، افؽرام افسػرة مع بف ماهر وهق افؼرآن يؼرأ افذي» :ط ي٘مقل طمٞم٨م

 -(1)شأجران فف صاق ظؾقف وهق ؾقف ويتعتع

 ؾفق افؼرآن، اهلل آعتاه رجؾ: اثـتغ دم إٓ حسد ٓ»: ىم٤ملط اًمٜمٌل  قمـ ڤ قمٛمر اسمـ وقمـ

، اهلل آعتاه ورجٌؾ  افـفار، وآكاء افؾقؾ آكاء بف يؼقم ًٓ  -(2)شافـفار وآكاء افؾقؾ آكاء يـػؼف ؾفق ما

 طمدي٨م ذم صم٧ٌم اًمذي وإضمر واًمٗمْمؾ اخلػم قمـ ُيثٜمٞمؽ أن يريد اًمِمٞمٓم٤من وم٢من يمذًمؽ* 

 وارعتؼ اؿرأ: افؼرآن فصاحب ُيؼال»: ىم٤ملط اًمٜمٌل  قمـ ڤ اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد

 ذم اًمرىمك وم٢من ،(3)شعتؼرؤها ــت آية آخر ظـد مـزفتؽ ؾنن افدكقا، دم عترعتؾ ــت ـام ورعتؾ

 --اهلل يمت٤مب ُمـ احلٌٞم٥م إخ أهي٤م حتٗمظ ُم٤م سم٘مدر اجلٜم٦م درضم٤مت

 أن يٛمٙمـ هؾ-- طمقًمؽ ُمـ وٕصح٤مسمؽ ًمٜمٗمًؽ شم٘مقل وأٟم٧م ذهٜمؽ، ذم اًم١ًمال ويٌ٘مك

 اًم٘مرآن؟ أطمٗمظ

 :وين ؾمٝمقًم٦م سمٙمؾ اعمتٙمرر، اًم١ًمال هذا قمـ واإلضم٤مسم٦م

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿: ي٘مقل شمٕم٤ممم اهلل ٕن احلٛمد: وهلل يًػم أُمر اًم٘مرآن طمٗمظ إن

 يمؾ وم٠مٟمّمح هذا ٕضمؾ اًمٌداي٦م، ذم إُمر هذا هت٤مب ىمد اًمٜمٗمس وًمٙمـ ،[32: اًم٘مٛمر] ﴾ ڄ ڄ

                                                           
 -وىمراءشمف حلٗمٔمف جمٞمد أي: سمف ُم٤مهر قمٚمٞمف، ُمتٗمؼ( 1)

 -قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 2)

 اعمِمٙم٤مة اٟمٔمر صحٞمح، طمًـ طمدي٨م وهق( 3788) ُم٤مضم٦م واسمـ ،(1317) داود وأسمق ،(2914) اًمؽمُمذي رواه( 3)

(2134-) 
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ـْ   --اعم٘مؽمح اعمنموع هذا ي٘مرأ سم٠منْ  اًم٘مرآن طمٗمظ إمت٤مم يريد َُم

 :حلػظ افؼرآن افعؿر ؾرصة* 

 -ذيمره ضَمؾ   وطمده , رو٤مه وٟمٞمؾ شمٕم٤ممم اهلل ًمقضمف اًم٘مرآن حتٗمظ أن اضمتٝمد ,1

دْ  ,2  -وؾمٞم٠ميت , سم٤مجلدول ُمقوٌح  هق يمام احلٗمظ قمغم وىمدراشمؽ شمتقاءم اًمتل اًمٜم٦ًٌم طَمد 

 ًمٙم٤من واإلضم٤مزات إؾم٤مٟمٞمد ذوي ُمـ يم٤من وًمق جم قد، ـ٘مُمت ؿمٞمخ يد قمغم اًم٘مرآن اطمٗمظ ,3

 -وأومْمؾ أضمقد هذا

 طمتك سم٤مًم٘مرآن اًمتٖمٜمل ُمع اًمذهـ، ذم يث٧ٌم طمتك اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم اعمحٗمقظ يمرر ,4

 -واعمٚمؾ اًمًآُم٦م قمٜمؽ شمدومع

 -مت٤مًُم٤م طمٗمٔمف دمٞمد طمتك اًمٞمقُمل وردك شمتج٤موز ٓ ,5

 -أي٤مت ُمقاوع قمٚمٞمؽ ختتٚمط ٓ طمتك ،شمٖمػمه وٓ ًمٚمٛمّمحػ واطمد رؾمؿ قمغم طم٤مومظ ,6

 -طمٗمٔم٧م سمام صؾ   اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم أصمٜم٤مء ذم ,7

 -أؾمٌقع ظمالل طمٗمٔمتف ُم٤م اجلٛمٕم٦م يقم راضمع ,8

 -ؾمػمك أصمٜم٤مء ًمؽ اهلل يٞمنه ُم٤م ًمؽماضمع ضمٞمٌؽ ذم ُمّمحًٗم٤م ًمؽ اضمٕمؾ ,9

 ُمٕمٝمؿ ًمتًتذيمر ُمثاًل  شاحلكي» يم٤مًمِمٞمخ قم٤مُم٦م، سمّمٗم٦م اًم٘مراء يم٤ٌمر أذـم٦م إمم اؾمتٛمع ,18

 --إشم٘م٤مهنؿ ُمـ وًمتًتٗمٞمد طمٗمٔمتف، ُم٤م

 ،ؽحِلٗمٔم وُمراضمٕم٦م ًمٜمٗمًؽ، شمذيمرة ُمٜم٤مؾم٤ٌمهت٤م، ذم سم٤مٔي٤مت آؾمتِمٝم٤مد ُمـ أيمثر ,12

 [-45: ق] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿: رسمؽ ُٕمر وشمٜمٗمٞمًذا

 أن اًمدقم٤مء، إضم٤مسم٦م ُمقاـمـ ُمـ واإلىم٤مُم٦م أذان وسملم ؾمجقدك ذم اًمدقم٤مء ذم اضمتٝمدْ  ,13

 -سمف اًمٕمٛمؾ يرزىمؽ وأن ىمٚمٌؽ ذم يثٌتف وأن يمت٤مسمف، طمٗمظ قمغم اهلل يٕمٞمٜمؽ

 -ذًمؽ ذم اعم١مًمٗم٦م اًمٙمت٥م وىمراءة اًم٘مرآن ٚم٦ممح سمآداب اًمتحكم قمغم اطمرص ,14
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 :افؼرآن حلػظ ادقرس افزكامج هذا وإفقؽ

 مدة حػظ افؼرآن ـاماًل  مؼدار احلػظ افققمل مدة حػظ افؼرآن ـاماًل  مؼدار احلػظ افققمل

 يقم صفر شـة يقم صفر شـة

 15 5 1 آي٦م 12 9 7 17 آي٦م واطمدة

 6 4 1 آي٦م 13 18 9 8 آيت٤من

 , 3 1 آي٦م 14 13 18 5 صمالث آي٤مت

 1 2 1 آي٦م 15 24 4 4 أرسمع آي٤مت

 6 1 1 آي٦م 16 7 6 3 مخس آي٤مت

 18 , 1 آي٦م 17 4 11 2 ؾم٧م آي٤مت

 19 11 , آي٦م 18 3 6 2 ؾمٌع آي٤مت

 1 11 , آي٦م 19 12 2 2 صمامن آي٤مت

 24 4 3 ٟمّمػ وضمف 12 11 1 شمًع آي٤مت

 12 8 1 وضمف واطمد 3 9 1 قمنم آي٤مت

 6 18 , وضمٝم٤من 6 7 1 آي٦م 11
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 :وفتؼريب اجلدول إػ إذهان

٤ًٌم، اًمٞمقم ذم صٗمحتلم طمٗمظ قمٜمد*   شمٜمتٝمل أي اًمِمٝمر، ذم صٗمح٦م 68 ُمـ شمٜمتٝمل شم٘مري

 --اًم٘مرآن صٗمح٤مت قمدد ُمـ أيمؼم اًمٕمدد وهذا اًمًٜم٦م، ذم صٗمح٦م( 728)

٤ًٌم اًم٘مرآن ظمتؿ شمًتٓمٞمع-- ٞم ٤ميقُم اًم٘مرآن ُمـ واطمدة صٗمح٦م طمٗمظ قمٜمد  وصمامٟمٞم٦م ؾمٜم٦م ذم شم٘مري

 --أؿمٝمر

 اًمٜمٕمٛم٦م هذه قمغم وم٤مؿمٙمره اًم٘مرآن، طمٗمظ سم٢ممت٤مم قمٚمٞمؽ اهلل أٟمٕمؿ إذا: ادؼوع كجاح ظـد* 

 :سم٠مُمقر وذًمؽ اًمٕمٔمٞمٛم٦م،

 -اًمٜمٝم٤مر وأـمراف اًمٚمٞمؾ آٟم٤مء اًم٘مرآن شمالوة ُمـ سم٤مإليمث٤مر ,

 -ُمراضمٕمتف اعم٘مرر سم٤مجلزء وًمق سمف، اًمٚمٞمؾ سم٘مٞم٤مم ,

 واًمتح٤ميمؿ أطمٙم٤مُمف، وشمٓمٌٞمؼ ٟمقاهٞمف، قمـ وآٟمتٝم٤مء أواُمره، وشمٓمٌٞمؼ جيٝمٚمف، عمـ سمتٕمٚمٞمٛمف ,

 -(1)إًمٞمف

 :جديد مـ افؼرآن إػ: وأخًرا* 

ـْ  ي٤م ,اجل٤مُمٕمل اًمِم٤مب أظمل*   يٜم٤مديؽ اًم٘مرآن هق ه٤م هيرشمؽ، وصٗم٧م ىمٚمٌؽ، ـَمٝمر َُم

 !جمٞم٥م؟ ُمـ ومٝمؾ-- آًمتزام ذم يرهمٌقن ممـ وروم٤مىمؽ إظمقاٟمؽ ويٜم٤مدي

 !ُمًتجٞم٥م؟ أٟم٧م ومٝمؾ وطمٗمٔمف، ًمتالوشمف يدقمقك اًم٘مرآن هق ه٤م* 

 ظم٤مص٦م , سمف خترج وأن سمف، شمؽمسمك وأن اًم٘مرآن حتٗمظ أن ومهتؽ مهؽ اضمٕمؾ: وطمٌٞمٌل أظمل

 :اجل٤مُمٕمل اعمًٚمؿ اًمِم٤مب أظمل , ؿمٕم٤مرك وًمٞمٙمـ-- اجل٤مُمٕم٦م ُمـ اًمتخرج قمٜمد ,

 ُمع اًمٕمالم وشمقومٞمؼ اًمرمحـ، رو٤م=  شسافيؽافقريق أو افؾقساكس صفادة»+  ىمرآن طمٗمظ

 --سم٤مجلٜم٤من اًمٗمقز

                                                           
 -يمثػم اسمـ دار- ط 25صـ اًمنمسمٞمٜمل، اعمٜمٕمؿ قمٌد إسمراهٞمؿ.د اًم٘مرآن؟، حيٗمظ يمٞمػ: سمح٨م راضمع( 1)
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 كيف نتدبر القرآن؟!

 افؼرآن عتدبر» وهقُمٝمؿ  ُم٘مّمقد إمم هب٤م يتقصؾ وؾمٞمٚم٦م وؾمامقمف اًم٘مرآن ىمراءة أن إصؾ إن

 ٟمتدسمر ٓ وًمٙمـ اًم٘مرآن، ٟم٘مرأ ىمد هذا زُم٤مٟمٜم٤م ذم وم٢مٟمٜم٤م إؾمػ، ًمِمديد وًمٙمـ ،شبف وآكتػاع

٤ًٌم دمد ىمد إٟمؽ طمتك-- إطمٙم٤مم ٟمٕم٘مؾ وٓ أي٤مت  أؾمت٤مًذا أو اهلٜمدؾم٦م، سمٙمٚمٞم٦م أو اًمٓم٥م، سمٙمٚمٞم٦م ـم٤مًم

 ًمٙمٜمف اعمتِم٤مهب٤مت، واعم٤ًمئؾ اعمٕمْمالت حيؾ أن ويًتٓمٞمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٕم٘مدة اعم٤ًمئؾ يٗمٝمؿ ،ٞم ٤مضم٤مُمٕم

 أو وومٝمٛمٝم٤م، اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم اؾمتٜم٤ٌمط قمغم ي٘مدر وٓ أي٤مت، أهمٚم٥م يٗمٝمؿ أن يًتٓمٞمع ٓ

 --أصقهل٤م اعمٙمتقسم٦م أو اعمخٓمقـم٦م ومٝمؿ دًٓمتٝم٤م ُمـ اؾمتٜمٓمؼ

 ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمـ ه١مٓء أُمث٤مل يٖمٗمؾ* 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿: ؿم٠مٟمف ضمؾ , ىمقًمف وقمـ ،[24: حمٛمد]

 -[29: ص] ﴾ چ چ

 أطمدهؿ إن طمتك طمدوده، وإو٤مقم٦م طمروومف، سمحٗمظ هق ُم٤م أشم٤ٌمقمف، إٓ آي٤مشمف شمدسمر وُم٤م* 

 ذم ًمف اًم٘مرآن شمرى ُم٤م يمٚمف، أؾم٘مٓمف واهللِ  وىمدْ  طمروًم٤م، ُمٜمف ُأؾِمَ٘مطَ  ومام يمٚمف اًم٘مرآن ىمرأت ىمد: ًمٞم٘مقل

 -(1)قمٛمؾ وٓ ظمٚمؼ

چ چ چ ڇ  ﴿: شمٕم٤ممم وم٘م٤مل ،افتدبر مع افؼرآن ؿراءة إػ ظز وجؾ اهلل كدبـا وهلذا* 

 أقمٔمؿ ُمـ ًمٚم٘مرآن وم٤مًمتدسمر ،[82: اًمٜم٤ًمء] ﴾ ڈ ڈ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 ذم اًمت٠مُمؾ وأُم٤م: »اهلل رمحف , اًم٘مٞمؿ اسمـ ي٘مقل هذا ٕضمؾ ،(2)ًمإليامن اجل٤مًم٦ٌم واًمقؾم٤مئؾ اًمٓمرق

 اعم٘مّمقد وهق وشمٕم٘مٚمف، شمدسمره قمغم اًمٗمٙمر ومجع ُمٕم٤مٟمٞمف، إمم اًم٘مٚم٥م ٟم٤مفمر حتديؼ ومٝمق: اًم٘مرآن

: اعم١مُمٜمقن] ﴾ڻ ۀ ۀ  ﴿: عتعاػ ؿال شمدسمر، وٓ ومٝمؿ سمال شمالوشمف جمرد ٓ اًمًامء، ُمـ سم٢مٟمزاًمف

                                                           
 -ط- ُمٙمت٦ٌم ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ (1.684) اًمٚمٞمؾ ًمٚمديمتقر. ؾمٞمد اًمٕمٗم٤مين، اٟمٔمر ره٤ٌمن( 1)

 -127صـ ومريد، أمحد.ًمٚمِمٞمخ واجلامقم٦م، اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م قمغم يٜمٔمر: اًمؽمسمٞم٦م( 2)
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 ش-قمٛماًل  شمالوشمف وم٤مختذوا سمف، ويٕمٛمؾ ًمٞمتدسمر اًم٘مرآن ٟمزل» احلًـ ىم٤مل ،[68

 ..تدبروا القرآن تفلحوا
 وإصالة الؼرآن، تدبر مـ كجاتف إلك وأقرب ومعاده، معاشف يف لؾعبد أكػع شلء فؾقس* 

 والشر الخقر معالؿ طؾكذلؽ ألن التدبر يطؾع العبد  آياتف، معاين طؾك الػؽر وجؿع ،فقف التلمؾ

 ققاطد ُت ب  ثَ وتُ  أهؾفؿا، ومآل وثؿراهتؿا، تفؿاوغاي وأشباهفؿا صرقفؿا وطؾك بحذافقرهؿا،

 والجـة واآلخرة الدكقا صقرة وتربح أركاكف، وتقصد بـقاكف وتشقد قؾب صاحبف يف اإليؿان

الدكقا واآلخرة والجـة  فتتضح صقرة فقفؿ، اهلل أيام وتريف األمؿ، بقـ وتحػره قؾبف يف والـار

 أسؿاءف خالل وتعرف وفضؾف، اهلل وطد وتشفدهبســ اهلل يف األرض،   وتبصره والـار يف قؾبف 

 القصقل بعد لسالؽقف وما إلقف، الؿقصؾ وصراصف يبغضف، وما يحبف وما وأفعالف اهلل وصػاتف 

 األطؿال ومػسدات وصػاهتا، الـػس وتعرفف وآفاهتا، الطريؼ وققاصع طؾقف، والؼدوم

 ومراتب وسقؿاهؿ، وأحقالفؿ وأطؿالفؿ، الـار وأهؾ الجـة أهؾ صريؼ وتعرفف ومصححاهتا،

 فقؿا وافرتاقفؿ يجتؿعقن، فقؿا واجتؿاطفؿ الخؾؼ وأقسام الشؼاوة، وأهؾ السعادة أهؾ

 إذا الؽرامة مـ ومالف إلقف، القصقل وصريؼ إلقف، الؿدطق الرب تعرفف وبالجؿؾة فقف، يػرتققن

 .طؾقف قدم

 وُم٤م إًمٞمف، اعمقصٚم٦م واًمٓمريؼ اًمِمٞمٓم٤من، إًمٞمف يدقمق ُم٤م: أظمرى صمالصم٦م ذًمؽ ُم٘م٤مسمؾ ذم وشمٕمرومف

 -إًمٞمف اًمقصقل سمٕمد واًمٕمذاب اإله٤مٟم٦م ُمـ ًمدقمقشمف ًمٚمٛمًتجٞم٥م

 :فؾعيد ةضوري أمقر شتة ؾفذه

 احلؼ سملم ًمف ومتٞمز ومٞمٝم٤م، يم٠مٟمف طمتك أظمرة ومتِمٝمده وُمٓم٤مًمٕمتٝم٤م، وُمِم٤مهدهت٤م ُمٕمرومتٝم٤م،* 

 وٟمقًرا ومرىم٤مًٟم٤م وشمٕمٓمٞمف سم٤مـماًل، واًم٤ٌمـمؾ طمً٘م٤م، احلؼ ومؽميف اًمٕم٤ممل، ومٞمف اظمتٚمػ ُم٤م يمؾ ذم واًم٤ٌمـمؾ

 واٟمنماطًم٤م وؾمٕم٦م وطمٞم٤مة ىمٚمٌف، ذم ىمقة وشمٕمٓمٞمف واًمرؿم٤مد، واًمٖمل واًمْمالل اهلدى سملم يٗمرق
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 -(1)آظمر ؿم٠من ذم واًمٜم٤مس ؿم٠من ذم ومٞمّمػم وهوًرا، وهبج٦م

 القرآنالسلف وتدبر 
 محؾة يا»: ي٘مقل يم٤من ديٜم٤مر سمـ ُم٤مًمؽ ومٝمذا-- ىمٞمٛمتف اًم٘مرآن ًمتدسمر يٕمرومقن اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٜم٤م يم٤من

 إرض، ربقع افغقث أن ـام ادممـ، ربقع افؼرآن ؾنن! ؿؾقبؽؿ؟ دم افؼرآن ؽرس ماذا افؼرآن،

 كتـ يؿـعفا ؾال احلية، ؾقف ؾقؽقن احلش ؾقصقب إرض إػ افسامء مـ افغقث يـزل وؿد

 شقرة؟ أصحاب أيـ ؿؾقبؽؿ؟ دم افؼرآن زرع ماذا افؼرآن، محؾة ؾقا.. وخترض هتتز أن مقضعفا

 -(2)شؾقفام ظؿؾتؿ وماذا شقرعتغ؟ أصحاب أيـ

ـْ  ي٤م احلٌٞم٥م أظمل  هؾ» ؟،شافؼرآن عتدبر مـ أكت أيـ» رء، وأي رء، يمؾ ذم شمتدسمر َُم

 ؟شافؼرآن مع عتعقش

 مـل؟ عتستحل أما ظيدي يا: افتقراة دم ورد»: ومٞم٘مقل اًمٚمقم اًمٖمزازم اإلُم٤مم إًمٞمؽ يقضمف

 عتؼرؤه ٕجؾف عتؼعد افطريؼ ظـ ؾتعدل متق، افطريؼ دم وأكت إخقاكؽ بعض مـ ـتاب يلعتقؽ

 فؽ ؾصؾت ـؿ اكظر إفقؽ، أكزفتف ـتايب وهذا رء، مـف يػقعتؽ ٓ حتك حرًؾا، حرًؾا وعتتدبر

 أؾؽـت ظـف، معرض أكت ثؿ وظرضف، ضقفف فتتلمؾ ؾقف ظؾقؽ ـررت وـؿ افؼقل، مـ ؾقف

 وجفؽ بؽؾ ظؾقف ؾتؼيؾ إخقاكؽ بعض إفقؽ يؼعد ظيدي يا إخقاكؽ، بعض مـ ظؾقؽ أهقن

 ـػ، أن إفقف أوملت حديثف ظـ صاؽؾ صغؾؽ أو متؽؾؿ عتؽؾؿ ؾنن بؼؾيؽ، حديثف إػ وعتصغل

 مـ ظـدك أهقن أؾجعؾتـل ظـل، بؼؾيؽ معرض وأكت فؽ وحمدث ظؾقؽ مؼيؾ ذا أكا وها

 .(3) !إخقاكؽ؟ بعض

 

                                                           
 -444 ،243صـ اًم٤ًمًمٙملم، ُمدارج اٟمٔمر: هتذي٥م( 1)

 -اًم٘م٤مهرة ,ط- ُمٙمت٦ٌم ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ  (1.597)ًمٚمديمتقر. ؾمٞمد اًمٕمٗم٤مين  اًمٚمٞمؾ ره٤ٌمن يراضمع:( 2)

 (-1.426) اًمديـ قمٚمقم راضمع إطمٞم٤مء( 3)
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 السرعة أم الجودة
 جيٕمٚمٜمل ٓ وهذا ،شعتالوة أو حػظًا» افؼرآن أختؿ أن وأود افؼراءة، رسيع إين: عتؼقل ؿد* 

 !اًم٘مرآن؟ آي٤مت أشمدسمر

 اعمٕمٜمك شمالوة هل احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمتالوة»: ومٞم٘مقل اًم٘مٞمؿ اسمـ إُم٤مُمٜم٤م اًمٜم٘مٓم٦م هذه قمغم جيٞمٌؽ

 ُمٕمف، اٟم٘مدت ىم٤مدك طمٞمثام سمف، وائتامًُم٤م هنٞمف، قمـ ٤مءً واٟمتٝم سم٠مُمره وائتامًرا سمخؼمه، شمّمديً٘م٤م واشم٤ٌمقمف،

 وأهٚمٝم٤م اًمٚمٗمظ، شمالوة جمرد ُمـ أذُف : اعمٕمٜمك وشمالوة وُمٕمٜم٤مه، ًمٗمٔمف شمالوة شمتٜم٤مول اًم٘مرآن ومتالوة

 -(1)طمً٘م٤م وُمت٤مسمٕمتف شمالوشمف أهؾ وم٢مهنؿ وأظمرة، اًمدٟمٞم٤م ذم اًمثٜم٤مء هلؿ اًمذيـ اًم٘مرآن أهُؾ  هؿ

 يم٤مٟمقا واًمت٘مقى اإليامن أهؾ ُمـ ؾمٌ٘مؽ ُمـ وم٢من!! اًم٘مرآن شم٘مرآ ُمـ ي٤م , اًمتدسمر , وم٤مًمتدسمر* 

 ًمٞم٤مل، مخس أو ًمٞم٤مل أرسمع ومٞمٝم٤م وم٠مىمٞمؿ أي٦م ٕشمٚمق إين: »اًمداراين ؾمٚمٞمامن أسمق ومٝمذا اًمتدسمر، ذوي ُمـ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿ :ىم٤مل-- همػمه٤م إمم ضم٤موزهت٤م ُم٤م ومٞمٝم٤م اًمٗمٙمر أىمٓمع أين وًمقٓ

 .(2)[37: ق] ﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 أوالقلبك 
 , اهلل رمحف , سملم طمٞم٨م: اًم٘مٞمؿ اسمـ إُم٤مُمٜم٤م ُمـ ُم٤ٌمريم٦مٍ  سمٜمّمٞمح٦م أٟمّمحؽ وم٢مين يمذًمؽ* 

 وؾمامقمف، شمالوشمف قمٜمد ىمٚمٌؽ وم٤ممجع سم٤مًم٘مرآن آٟمتٗم٤مع أردت إذا» :وم٘م٤مل سم٤مًم٘مرآن، آٟمتٗم٤مع ذوط

ـْ  طمْمقر وأطمي ؾمٛمٕمؽ، وأًمؼ ـْ  سمف خي٤مـمٌف َُم  ظمٓم٤مٌب  وم٢مٟمف إًمٞمف، ُمٜمف , ؾمٌح٤مٟمف , سمف شمٙمٚم ؿ َُم

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل رؾمقًمف، ًم٤ًمن قمغم ًمؽ ُمٜمف

 ىم٤مسمؾٍ  ؾ  يمُ وَ  ٍض،تَ ٘مْ ُمُ  رٍ ُم١مصم   قمغم ُمقىمقوًم٤م يم٤من عم٤م اًمت٠مصمػم مت٤مم أن وذًمؽ ،[37: ق] ﴾ ڤ ڦ

                                                           
 -سم٤معمٜمّمقرة اإليامن ُمٙمت٦ٌم- ط(- 1.282) اًم٘مٞمؿ اسمـ ًمإلُم٤مم اًمًٕم٤مدة دار ُمٗمت٤مح( 1)

، اًمري٤مض –ذاف واًمتدري٥م اًمؽمسمقي ط- ُمريمز اعمٜمٝم٤مج ًمإل ش. عتدبر وظؿؾ.افؼرآن»( أٟمّمح سم٤مٓـمالع قمغم يمت٤مب 2)

ًمٚمديمتقر ُم٤ًمقمد اًمٓمٞم٤مر، وُمقؾمققم٦م اًمتٗمًػم اعمقوققمل ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ،  مقشقظة افتػسر بادلثقروًمٚمتقؾمع، راضمع 

 ط-ُمريمز شمٗمًػم ًمٚمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م-
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 وأسمٞمٜمف ًمٗمظٍ  سم٠موضمز يمٚمف ذًمؽ أي٦م شمْمٛمٜم٧م ُمٜمف، يٛمٜمع اًمذي اعم٤مٟمع واٟمتٗم٤مء إصمر حلّمقل وذط

 ه٤م ُمـ اًمًقرة أول شم٘مدم إمم إؿم٤مرة [37: ق]﴾ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿ :وم٘مقًمف اعمراد، قمغم وأدًمف

 سمف واعمراد اًم٘م٤مسمؾ، اعمحؾ هق ومٝمذا [37: ق]﴾ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿ :وىمقًمف اعم١مصمر، هق وهذا هٜم٤م،

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  و﴿ شمٕم٤ممم، ىم٤مل يمام ،شاهلل قمـ يٕم٘مؾ اًمذي احلل اًم٘مٚم٥م»

 طم٤مؾم٦م وأصٖمك ؾمٛمٕمف، وضمف: أي ،[78 ،69: يس] ﴾ىئ ىئ ىئ ی  ۈئ ېئ ېئ ېئ

 أي [37: ق]﴾ڤ ڤ ڤ ﴿: وىمقًمف سم٤مًمٙمالم، اًمت٠مصمر ذط وهذا ًمف، ُي٘م٤مل ُم٤م إمم ؾمٛمٕمف

 --هم٤مئ٥م همػم طم٤مض اًم٘مٚم٥م ؿم٤مهد

 -ؾم٤مه وٓ سمٖم٤مومؾٍ  ًمٞمس واًمٗمٝمؿ، اًم٘مٚم٥م ؿم٤مهدُ  وأٟم٧م اهللِ يمت٤مَب  اؾمتٛمعْ : ىمتٞم٦ٌم اسمـ ىم٤مل* 

 ًمف ُي٘م٤مُل  ُم٤م شمٕم٘مؾ قمـ وهمٞمٌتف اًم٘مٚم٥م ؾمٝمق وهق اًمت٠مصمػم، طمّمقل ُمـ اعم٤مٟمع إمم إؿم٤مرة وهق

 ووضمد احلل، اًم٘مٚم٥م وهق: اًم٘م٤مسمؾ واعمحؾ اًم٘مرآن، وهق اعم١مصمر طَمَّمَؾ  وم٢مذا وشم٠مُمٚمف، ومٞمف واًمٜمٔمر

 اخلٓم٤مب، ُمٕمٜمك قمـ وذهقًمف اًم٘مٚم٥م، اؿمتٖم٤مل وهق اعم٤مٟمع واٟمتٗمك اإلصٖم٤مء، وهق طـراًمِم

 -(1)واًمتذيمر آٟمتٗم٤مع وهق إصمر طَمَّمَؾ  آظمر، رء إمم قمٜمف واٟمٍماومف

 أخي الطالب الجامعي
٤م اضمٕمٚمف ومٞمف، اًمٜمٔمر أدُمـ اًم٘مرآن، قمغم اطمرص*  ًً وضمٝم٤مًرا،  ًها وهن٤مًرا، ًمٞماًل  اىمرأه ًمؽ، أٟمٞم

د ىمراءهت٤م،  وُمقوققمف جمٛمٚمف اومٝمؿ قمٞمٜمؽ، دُمقع سم٤مًم٘مرآن اؾمٌؾ ىمٚمٌؽ، سمف رىمؼ رشم ؾ آي٤مشمف، ضمق 

 إن هذا وشمٕم٤ممم، ؾمٌح٤مٟمف , وطمٌف اهلل سمٛمٕمروم٦م ُمٜمٝم٤م ًمتخرج حتقهي٤م وُم٤م أي٤مت شم٠مُمؾ وُمراده،

 -(2)ٞم٦م ًمٗم١مادك وضمقارطمؽ وذاشمؽاإليامٟم واًمًالُم٦م ًم٘مٚمٌؽ،احل٘مٞم٘مٞم٦م  احلٞم٤مة أردت

                                                           
 -75صـ  ,شمٕم٤ممم اهلل رمحف , اًم٘مٞمؿ اسمـ ًمإلُم٤مم اٟمٔمر يمت٤مب اًمٗمقائد( 1)

عتؽقيـ مؾؽة »ٞم٦م، وعمـ أراد اًمتقؾمع ومٕمٚمٞمف ُمراضمٕم٦م:  اإليامٟم اًمؽمسمٞم٦م ًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمريملم اًمريمـ ٕٟمف اًمٕمٜمٍم هذا ذم أـمٚم٧م( 2)

، ط- ُمريمز ٟمامء ت٤مذ اًمديمتقر.اًمنميػ طم٤مشمؿ سمـ قم٤مرف، ًمألؾمشافتػسر..  خطقات ظؿؾقة فتؽقيـ ظؼؾ ادػرس

ًمألؾمت٤مذ.قمٌد اًمرمحـ طمٜمٌٙم٦م اعمٞمداين ط- دار  شؿقاظد افتدبر إمثؾ فؽتاب اهلل»ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت، ويمت٤مب  

= 
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 :ظؾقف ؿؾقبـا كريب أن يـيغل ومما -4

: اًم٘مٞمؿ اسمـ ي٘مقل واًمٕمٚمـ، اًمن ذم , ؾمٌح٤مٟمف , وُمراىمٌتف ،اهلل مـ اخلق  اشتشعار

 اًمٕمٌد، مهقم قمغم اعمًتقمم وطمده هق يٙمقن سمحٞم٨م واعمٕم٤مُمٚم٦م ومٞمف، واًمرضم٤مء اهلل، ُمـ واخلقف

 وطمٞم٤مة اعمحٌلم، قملم ىمرة هق اًمذي اًمٕم٤معمٞم٦م رب رو٤م إمم اًمٕمٌد يّمؾ وهبذا وإراداشمف وقمزُم٤مشمف

 -(1)اًمٕم٤مروملم

 :ظز وجؾ اهلل ذـر افعياد ـثرة ؿؾقب دم اإليامن بف يسبك ومما -5

 -(2)شوادقت احلل ـؿثؾ ربف يذـر ٓ وافذي ربف يذـر افذي مثؾ» :ط ىم٤مل

 -اإليامن وٟمامء اًم٘مٚمقب، طمٞم٤مة أؾم٤ٌمب أقمٔمؿ ُمـ اًمذيمر أن إمم إؿم٤مرة وهذا* 

ر افؼؾقب جالء وإنَّ  جالء، رءٌ  فؽؾ»:  اًمدرداء أسمق ي٘مقل ـُ  ،(3)شظز وجؾ اهلل ذ

 أن آمرـؿ»: ط اهلل رؾمقل قمـ صم٧ٌم عم٤م اًمِمٞمٓم٤من، ُمـ احلّملم احلّمـ هق اًمذيمر وم٢من يمذًمؽ

 حصـًا أعتك إذا حتك رساًظا، أثره دم افعدو ضؾيف رجؾ ـؿثؾ ذفؽ مثؾ ؾنن عتعاػ، اهلل عتذـروا

 -(4)شاهلل بذـر إٓ افشقطان مـ كػسف حيرز ٓ افعيد ـذفؽ مـفؿ، ؾقف كػسف ؾلحرز حصقـًا،

 طمرص هذا ٕضمؾ هلل، اًمٕمٌقدي٦م ُمٕم٤مين طم٘م٤مئؼ ُمـ اًم٘مٚم٥م ذم ُم٤م خيرج وم٤مًمذيمر يمذًمؽ* 

 اهلل رمحف , شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ يم٤من: ومٛمثاًل  اًمذيمر ُمـ اًمتزود قمغم , اهلل رمحٝمؿ , أؾمالومٜم٤م

___________________________ 
ًمٚمديمتقر.أمحد سمـ ُمٜمّمقر آل ؾم٤ٌمًمؽ، ط- اعمٙمت٥م  شؾتح افرحقؿ افرمحـ دم بقان ـقػقة عتدبر ـالم ادـان»اًم٘مٚمؿ، و 

-- شم٠مًمٞمػ د.قمٌد اعمحًـ سمـ زيـ اعمٓمػمي، ط- دار شآن افؽريؿميادئ عتدبر افؼر»اإلؾمالُمل ًمٚمؽماث، ويمت٤مب  

ًمٚمديمتقر.قمٌد اًمٚمٓمٞمػ اًمتقجيري، ط- ُمٙمت٦ٌم دار اعمٜمٝم٤مج  شعتدبر افؼرآن افؽريؿ»احلْم٤مرة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ويمت٤مب  

 -ًمٚمٜمنم واًمتقزيع سم٤مًمري٤مض

 (-2.126) اًم٤ًمًمٙملم، ُمدارج( 1)

 -قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 2)

 -سم٤مًمري٤مض اعم١ميد ُمٙمت٦ٌم- ط ،81صـ اًم٘مٞمؿ، ٓسمـ اًمٓمٞم٥م، اًمٙمٚمؿ ُمـ اًمّمٞم٥م راضمع اًمقاسمؾ( 3)

 اهل٤مدي قمٌد سمـ أمحد سمـ حمٛمد. اهلل قمٌد أيب ًمإلُم٤مم شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ُمٜم٤مىم٥م ُمـ اًمدري٦م اًمٕم٘مقد راضمع( 4)

 -احلديث٦م اًمٗم٤مروق ُمٙمت٦ٌم- ط ،14صـ اًمدُمِم٘مل،
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 وفق ؽدويت هذه»: وي٘مقل اًمٔمٝمر صالة ُمـ ىمري٥م إمم اًمٗمجر صالة ُمـ شمٕم٤ممم اهلل يذيمر جيٚمس ,

 يؽقنُ  ؾؽقػ فؾسؿؽ، ـاداء فؾؼؾب افذـرُ » , اهلل رمحف , وىم٤مل سمؾ ،شؿقيت شؼطت أعتغد مل

 -(1) شاداء؟ مـ خرج إذا افسؿؽ حاُل 

 منزلة الذكر

 وومٞمٝم٤م اًمٕم٤مرومقن، يتزود ُمٜمٝم٤م اًمتل اًمٙمؼمى اعمٜمزًم٦م هق اًمذيمر: »اهلل رمحف , اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

ـْ  اًمذي اًمقٓي٦م ُمٜمِمقر وهق يؽمددون، دائاًم  وإًمٞمٝم٤م يتجرون،  قمزل، ُمٜمٕمف وُمـ اشمّمؾ، أقمُٓمٞمف َُم

 اًمتل دي٤مرهؿ وقمامرة ىمٌقًرا، هل٤م إضم٤ًمد ص٤مرت رىمٝم٤موم٤م ُمتك اًمتل اًمٕم٤مروملم ىمٚمقب ىمقت وهق

 اًمذي وُم٤مؤهؿ اًمٓمريؼ، ىُمٓم ٤مع سمف ي٘م٤مشمٚمقن اًمذي ؾمالطمٝمؿ وهق سمقًرا، ص٤مرت قمٜمف شمٕمٓمٚم٧م إذا

 اًم٘مٚمقب، ُمٜمٝمؿ اٟمتٙم٧ًم وم٤مرىمٝم٤م ُمتك اًمذي أؾم٘م٤مُمٝمؿ ودواء اًمٓمريؼ، اًمتٝم٤مب سمف يٓمٗمئقن

 ويًتٙمِمٗمقن أوم٤مت يًتدومٕمقن سمف اًمٖمٞمقب، قمالم وسملم سمٞمٜمٝمؿ اًمتل واًمٕمالىم٦م اًمقاصؾ واًمًٌٞمؾ

 --ش-اعمّمٞم٤ٌمت سمف قمٚمٞمٝمؿ وهتقن اًمٙمرسم٤مت،

ـَ  ،(2)شوافؾسان وافروح افؼؾب ظيقدية هق وافذـرُ »: ,اهلل رمحف, ىم٤مل صمؿ*   أًمًٜم٦م سمف اهلُل َزي 

                                                           
 ،938) ظمزيٛم٦م واسمـ ،(1571) يٕمغم وأسمق( 1612 ،1162) زـواًمٓمٞم٤مًم (،1282 ، ح4.138) أمحد رواه( 1)

 -صحٞمح وهق ،(118 ،117) واحل٤ميمؿ (،3427) اًمٙمٌػم ذم واًمٓمؼماين ،(1895

٤م وم٤مًمذيُمر: اًم٘مٞمؿ اسمـ ي٘مقل( 2)  وهل شم٤مرة، وطمده سم٤مًم٘مٚم٥م أو اًمذيمر، أومْمؾ وذًمؽ شمالوة واًمٚم٤ًمن سم٤مًم٘مٚم٥م يٙمقن أن إُم 

 وإٟمام واًمٚم٤ًمن، اًم٘مٚم٥م قمٚمٞمف شمقاـم٠م ُم٤م اًمذيمر وم٠مومْمؾ اًمث٤مًمث٦م، اًمدرضم٦م وهل شم٤مرة، وطمده سم٤مًمٚم٤ًمن أو اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمدرضم٦م

 احلٞم٤مة، ويثػم اعمح٦ٌم، وهيٞم٩م اعمٕمروم٦م يثٛمر اًم٘مٚم٥م ذيمر ٕن وطمده: اًمٚم٤ًمن ذيمر ُمـ أومْمؾ وطمده اًم٘مٚم٥م ذيمر يم٤من

 وذيمرُ  واًمًٞمئ٤مت، اعمٕم٤ميص ذم واًمتٝم٤مون اًمٓم٤مقم٤مت، ذم اًمت٘مّمػم قمـ ويزعُ  اعمراىم٦ٌم، إمم ويدقمق اعمخ٤موم٦م، قمغم ويٌٕم٨م

 اًمّمٞم٥م، اًمقاسمؾ يمت٤مب-- اٟمٔمر--ش وٕمٞمٗم٦م ومثٛمرةٌ  ُمٜمٝم٤م ؿمٞمًئ٤م أصمٛمر وإن أصم٤مر، هذه ُمـ ؿمٞمًئ٤م يقضم٥ُم  ٓ اًمٚم٤ًمن

 اًم٘مقل هق إٟمام اًمثقاب، ُمـ قمٚمٞمف رشم٥م ُم٤م اًمِم٤مرع رشم٥م ىمقل ويمٌؾ : ومٞم٘مقل اعمٕمٜمك هذا قمغم اًم٘مٞمؿ اسمـ وي١ميمد- 181صـ

ـْ »: طيم٘مقًمف  اًمت٤مم،  ـاكت وإن ذكقبف ؽػرت أو خطاياه، ظـف حطت مرة مائة وبحؿده افف شيحان يقم دم ؿال َم

٤ًٌم هذا ومٚمٞمس ،شافيحر زبد مثؾ ـْ  ٟمٕمؿ-- وم٘مط اًمٚم٤ًمن طمقل قمغم ُمرشم  قمـ ُمٕمرًو٤م ُمٕمٜم٤مه٤م قمـ هم٤موماًل  سمٚم٤ًمٟمف ىم٤مهل٤م َُم

 مدارج هتذيب»--ىمٚمٌف ذم ُم٤م سمٛم٘مدار ظمٓم٤مي٤مه ُمـ طمٓم٧م صمقاهب٤م، ذًمؽ ُمع راضمٞم٤ًم ًم٤ًمٟمف، ىمٚمٌف يقاـمئ ومل شمدسمره٤م،

 .188صـ افسافؽغ،
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ـَ  ذيمر يمام اًمذايمريـ،  وإذن اًمٕمٛمٞم٤مء، يم٤مًمٕملم اًمٖم٤مومؾ وم٤مًمٚم٤ًمن اًمٜم٤مفمريـ، أسمّم٤مر سم٤مًمٜمقر َزي 

 سمٖمٗمٚمتف، اًمٕمٌد يٖمٚم٘مف مل ُم٤م قم٤ٌمده وسملم سمٞمٜمف اعمٗمتقح إقمٔمؿ اهلل سم٤مُب  وهق اًمِمالء، اًمّمامء،واًمٞمد

 اًم٘مرآن، ىمراءة وذم اًمذيمر، وذم اًمّمالة، ذم: أؿمٞم٤مء صمالصم٦م ذم احلالوة شمٗم٘مدوا: اًمٌٍمي احلًـ ىم٤مل

 -(1)ُمٖمٚمؼ اًم٤ٌمب أن وم٤مقمٚمٛمقا وإٓ وضمدشمؿ وم٢من

 جؾسات افذـر:

يٕمٜمل سمٛمج٤مًمس اًمققمظ واًمتذيمػم، ويم٤من أصح٤مسمف جيدون أصمر ذًمؽ ذم ط ًم٘مد يم٤من 

 ٟمٗمقؾمٝمؿ، ويٗمت٘مدوٟمف طملم يٖمدون إمم سمٞمقهتؿ وخي٤مًمٓمقن أهٚمٞمٝمؿ-

ىم٤مل: ًم٘مٞمٜمل أسمق سمٙمر وم٘م٤مل: يمٞمػ  ,ط ويم٤من ُمـ يمت٤مب رؾمقل اهلل  ,قمـ طمٜمٔمٚم٦م إؾمٞمدي 

أٟم٧م ي٤م طمٜمٔمٚم٦م؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م: ٟم٤مومؼ طمٜمٔمٚم٦م، ىم٤مل: ؾمٌح٤من اهلل ُم٤م شم٘مقل؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م: ٟمٙمقن قمٜمد 

ط يذيمرٟم٤م سم٤مًمٜم٤مر واجلٜم٦م طمتك يم٠مٟم٤م رأي قملم، وم٢مذا ظمرضمٜم٤م ُمـ قمٜمد رؾمقل اهلل ط رؾمقل اهلل 

اهلل إٟم٤م ًمٜمٚم٘مك ُمثؾ هذا،  إزواج وإوٓد واًمْمٞمٕم٤مت ومٜمًٞمٜم٤م يمثػًما، ىم٤مل أسمق سمٙمر: ومق قم٤مومًٜم٤م

ىمٚم٧م: ٟم٤مومؼ طمٜمٔمٚم٦م ي٤م رؾمقل اهلل، وم٘م٤مل ط وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م أٟم٤م وأسمق سمٙمر طمتك دظمٚمٜم٤م قمغم رؾمقل اهلل 

ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، ٟمٙمقن قمٜمدك شمذيمرٟم٤م سم٤مًمٜم٤مر واجلٜم٦م طمتك يم٠مٟم٤م  شوما ذاك؟»: طرؾمقل اهلل 

وم٢مذا ظمرضمٜم٤م ُمـ قمٜمدك قم٤مومًٜم٤م إزواج وإوٓد واًمْمٞمٕم٤مت ٟمًٞمٜم٤م يمثػًما، وم٘م٤مل رأي قملم، 

وافذي كػز بقده، إن فق عتدومقن ظذ ما عتؽقكقن ظـدي ودم افذـر »: طرؾمقل اهلل 

 -(2)صمالث ُمرات شفصاؾحتؽؿ ادالئؽة ظذ ؾرصؽؿ ودم ضرؿؽؿ، وفؽـ يا حـظؾة شاظة وشاظة

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  اهلل وـم٤مقمتف، قمـ أيب هريرة  قمغم اًمذيـ جيتٛمٕمقن قمغم ذيمرط وأصمٜمك 

إن هلل مالئؽة يطقؾقن دم افطرق يؾتؿسقن أهؾ افذـر، ؾنذا وجدوا ؿقًما يذـرون اهلل »: طاهلل 

عتـادوا: هؾؿقا إػ حاجتؽؿ، ؿال: ؾقحػقهنؿ بلجـحتفؿ إػ افسامء افدكقا، ؿال: ؾقسلهلؿ رهبؿ 

                                                           
 (.424 ،2/423) افسافؽغ، مدراج( 1)

 (.2752( رواه مسؾؿ )2)



  

666 

 

وهق أظؾؿ مـفؿ: ما يؼقل ظيادي؟ ؿافقا: يؼقفقن يسيحقكؽ، ويؽزوكؽ، وحيؿدوكؽ، 

ويؿجدوكؽ، ؿال: ؾقؼقل: هؾ رأوين؟ ؿال: ؾقؼقفقن: ٓ واهلل ما رأوك، ؿال: ؾقؼقل: وـقػ 

فق رأوين؟ ؿال: يؼقفقن: فق رأوك ـاكقا أصد فؽ ظيادة، وأصد فؽ متجقًدا وحتؿقًدا، وأـثر فؽ 

قل: ؾام يسلفقين؟ ؿال: يسلفقكؽ اجلـة، ؿال: يؼقل: وهؾ رأوها؟ ؿال: عتسيقًحا، ؿال: يؼ

يؼقفقن: ٓ، واهلل يا رب ما رأوها. ؿال: يؼقل: ؾؽقػ فق أهنؿ رأوها؟ ؿال: يؼقفقن: فق أهنؿ 

رأوها ـاكقا أصد ظؾقفا حرًصا، وأصد هلا ضؾًيا، وأظظؿ ؾقفا رؽية، ؿال: ؾؿؿ يتعقذون؟ ؿال: 

يؼقل: وهؾ رأوها؟ ؿال: يؼقفقن ٓ واهلل يا رب ما رأوها ؿال: يؼقل:  يؼقفقن مـ افـار، ؿال:

ؾؽقػ فق رأوها؟ ؿال: يؼقفقن: فق رأوها ـاكقا أصد مـفا ؾراًرا، وأصد هلا خماؾة، ؿال: ؾقؼقل: 

ؾلصفدـؿ أين ؿد ؽػرت هلؿ، ؿال: يؼقل مؾؽ مـ ادالئؽة: ؾقفؿ ؾالن فقس مـفؿ، إكام جاء 

 -(1)شٓ يشؼك هبؿ جؾقسفؿ حلاجة، ؿال: هؿ اجلؾساء

اقمتٜم٤مء سمٛمج٤مًمس اًمذيمر، يمام ؾمٞم٠ميت ذم احلدي٨م قمـ اًمتٕم٤مون قمغم ط ويم٤من ٕصح٤مب اًمٜمٌل 

 أداء اًمٕم٤ٌمدة-

 اهلل حيٌف ُم٤م ًمٙمؾ ضم٤مُمعٌ  اؾمؿٌ  هل: اًمٕم٤ٌمدة ،افتعيد ـثرة: افؼؾقب دم اإليامن بف يسبك ومما -6

: صمراه اهلل ـمٞم٥م , شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ذيمر يمام--- واًم٤ٌمـمٜم٦م اًمٔم٤مهرة وإومٕم٤مل إىمقال ُمـ

 وعتالوة حػظ ظذ ـادداومة) افظاهرة افعيادات مـ يؽثر أن كػسف يزـل أن أراد مـ فؽؾ ؾقـيغل»

 اهلل وذـر افؾقؾ ؿقام وافدظاء، آبتفال وـثرة افصقام، ـثرة فذفؽ، يقمل ورد وحتديد افؼرآن،

 -(2)شافعؾؿ أهؾ جمافس وحضقر افصؾقات، بغ ادسجد دم وادؽث وادرابطة خافًقا،

 ذم ىم٤مل شمٕم٤ممم اهلل وم٢من اًمٗمرائض، أداء قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذم آضمتٝم٤مد هم٤مي٦م اعمًٚمؿ ومٚمٞمجتٝمد

 ظيدي يزال وٓ ظؾقف، اؾسضتف مما إػ أحب لءـبش ظيدي إيل عتؼرب وما»: اًم٘مدد احلدي٨م

                                                           
 (.2689(، ومسؾؿ )6428( رواه افيخاري )1)

 -ط. ممشسة افرشافة  32، 31( راجع هذا ادعـك دم ـتاب )افعيادة دم اإلشالم( عتلفقػ د/ يقشػ افؼرضاوي ص2)

 م.1993 -هـ 1413افطيعة افرابعة وافعؼون 
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 -(1)..شأحيف حتك بافـقاؾؾ إػ يتؼرب

 ما أداء إظامل أؾضؾ»: اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ىم٤مل يمام اًمٗمرائض، أداء اهلل إمم ي٘مرب ُم٤م وم٠مول

م ظام وافقرع اهلل، اؾسض  -شاهلل ظـد ؾقام افـقة وحسـ اهلل، َحرَّ

 درضم٤مت ذم يؽمىمك أن وأراد ومرائْمف اًمٕمٌد اؾمتٙمٛمؾ وم٢مذا اعم٤مل، رأُس  هل: ؾافػرائض

 قمدا ُم٤م هل واًمٜمقاومؾ اًمٜمقاومؾ، أسمقاب ٟمٗمًف قمغم ومٚمٞمٗمتح قمز وضمؾ اًمرمحـ ووٓي٦م اإليامن

 -اًمٓم٤مقم٤مت أضمٜم٤مس ُمـ اًمٗمرائض

 حم٦ٌم إمم اعمقصؾ اًم٥ًٌُم  هل يم٤مٟم٧م اًمٜمقاومؾ سم٤مُل  ُم٤م: »هلؿ وم٘م٤مل: اًمٕمٚمامء سمٕمض ؾمئؾ وًم٘مد* 

 اًمٕم٘مقسم٦م ظمقف اًمٗمريْم٦م يٗمٕمؾ اًمٕمٌد ٕن: سمٕمْمٝمؿ وم٠مضم٤مب اًمٗمرائض؟ دون قمز وضمؾ اهلل

قمز  اهلل إمم اًمت٘مرب سمٜمٞم٦م سم٢مظمالص اًمٕمٌد ومٞمٗمٕمٚمٝم٤م شمريمٝم٤م، ذم قم٘مقسم٦م ومال اًمٜمقاومؾ أُم٤م إضمر، ورضم٤مء

 دون قمز وضمؾ اهلل حم٦ٌم إمم اعمقصؾ اًم٥ًٌم هل يم٤مٟم٧م اًمٜمقاومؾ ذم اًمٜمٞم٦م ظمٚمّم٧م ومٚمام ،وضمؾ

 -(2)اًمٗمرائض

 يمتح٘مٞمؼ: »اًم٤ٌمـمٜم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمٕم٤ٌمدات ذم آضمتٝم٤مد قمغم اعمًٚمؿ ومٚمٞمحرص يمذًمؽ* 

 وطمده، ًمف واإلظم٤ٌمت ،وضمؾقمز  اهلل ُمـ اخلقف ذم وآضمتٝم٤مد اعمراىم٦ٌم، وحترير اإلظمالص،

 دون وطمده قمٚمٞمف وآقمتامد وطمده، قمٚمٞمف واًمتقيمؾ ظمٚم٘مف، ُمـ همػمه دون , ؾمٌح٤مٟمف , وظمِمٞمتف

 -(3) --شوطمده سمف وآؾمتٖم٤مصم٦م وطمده، إًمٞمف واإلٟم٤مسم٦م اعم٤مدي٦م، إؾم٤ٌمب إمم اًمريمقن

 وإٟمام وقمدده٤م، سمّمقره٤م شمتٗم٤موؾ ٓ اًمتٕمٌدي٦م أقمامًمؽ أن , اًمٙمريؿ أظمل , واقمٚمؿ* 

 سملم يمام اًمتٗم٤موؾ ذم وسمٞمٜمٝمام واطمدة، اًمٕمٛمٚملم صقرة ومتٙمقن اًم٘مٚمقب، ذم ُم٤م سمتٗم٤موؾ شمتٗم٤موؾ

 اًمًامء سملم يمام صالهتام وسملم واطمًدا، اًمّمػ ذم ُم٘م٤مُمٝمام يٙمقن واًمرضمالن وإرض، اًمًامء

                                                           
 .(6522افيخاري ) رواه( 1)

 .131صـ واجلامظة، افسـة أهؾ مـفج ظذ يـظر: افسبقة( 2)

 -39صـ شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ ،شافؼؾيقة إظامل دم افعراؿقة افتحػة»، و(18.158) شافػتاوى جمؿقع» : يراجع( 3)
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 -(1)وإرض

، وهل أقمٔمؿ افعـاية بافػرائض ٕهنا إشاس وإصؾ: دم افؼؾقب اإليامنمما يسبك بف  -7

وما عتؼرب إيلَّ ظيدي بقء أحبَّ »ومٞمام يرويف قمـ رسمف ط ُم٤م يت٘مرب سمف اًمٕمٌد خل٤مًم٘مف، ىم٤مل اًمٜمٌل 

 -(2)شإيلَّ مما اؾسضتف ظؾقف

هب٤م وومٕمٚمٝم٤م، وآقمتٜم٤مء سمآداهب٤م،  اإليامنًمذا جي٥م قمغم اعمريب آهتامم سم٤مًمٗمرائض، سمت٠ميمٞمد 

: طىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ودمقيده٤م، وإىم٤مُمتٝم٤م قمغم اًمقضمف إيمٛمؾ، ومٕمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من 

 -(3)شمـ عتقضل ؾلحسـ افقضقء خرجت خطاياه مـ جسده حتك خترج مـ حتت أطػاره»

٦ٌم - ٓسمد ُمـ آقمتٜم٤مء سم٤مًمٜمقاومؾ: إذ هل ؾم٥ٌم ًمتح٘مٞمؼ حم-وسمٕمد حت٘مٞمؼ اإلشمٞم٤من سم٤مًمٗمرائض

وما يزال ظيدي يتؼرب إيلَّ بافـقاؾؾ حتك أحيف، ؾنذا أحييتف ــت شؿعف افذي يسؿع بف، »اهلل: 

وبكه افذي ييك بف، ويده افتل ييطش هبا، ورجؾف افتل يؿش ظؾقفا، وفئـ شلفـل ٕظطقـف، 

 -(4)شوفئـ اشتعاذين ٕظقذكف

 همٓء وشر افصاحلغ، شؾػـا أحقال دم افـظر» :افؼؾقب دم اإليامن بف يسبك مما -8

 .شادتؼغ

إن ذم ؾمػم اًمًٚمػ وأظم٤ٌمرهؿ ُمـ اًمٕمؼم واًم٘مدوة اًمٌمء اًمٙمثػم، ًمذا وم٤مٓقمتٜم٤مء هب٤م وإسمرازه٤م، 

 ورسمط اًمٜم٤مؿمئ٦م هبذا اجلٞمؾ ورضم٤مًمف يؽمك أصمًرا ًمف أمهٞمتف ذم ُمٞمدان اًمؽمسمٞم٦م-

طمج٦م، سمؾ ٓسمد ومم٤م يٜمٌٖمل أن ُيٕمٜمك سمف ذم هذا اعمٞمدان أن أىمقال وأومٕم٤مل آطم٤مد اًمًٚمػ ًمٞم٧ًم 

، ويٜمٌٖمل ًمٚمٛمرسملم اًمتٜمٌٞمف قمغم هذا اجل٤مٟم٥م، وُمـ ذًمؽ ُم٤م يروى أن طأن شمقاومؼ ؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

أطمدهؿ صغم يمذا ويمذا ؾمٜم٦م اًمٗمجر سمقوقء اًمٕمِم٤مء، أو يم٤من ي٘مقم اًمٚمٞمؾ يمٚمف، أو قم٤مىم٥م ٟمٗمًف 

                                                           
 -188صـ اًم٤ًمًمٙملم، ُمدارج هتذي٥م( 1)

 (-6582( رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (-245)( رواه ُمًٚمؿ 3)

 (-6582( رواه اًمٌخ٤مري )4)
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 -ط-- وهمػم ذًمؽ، يمؾ هذا خم٤مًمػ هلدي اًمٜمٌل -طملم وىمٕم٧م ذم ظمٓمٞمئ٦م سمّمٞم٤مم ؾمٜم٦م

غ  ذًمؽ اًمٓمٕمـ ومٞمٛمـ ٟم٘مؾ قمٜمف رء ُمـ ذًمؽ، سمؾ ٓسمد ُمـ شمرسمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمغم ًمٙمـ ٓ ُيًق 

شمقىمػم رضم٤مٓت اًمًٚمػ واًمت٠مدب ُمٕمٝمؿ، وُمع ذًمؽ طملم يرون ُمٜمٝمؿ ُم٤م خي٤مًمػ احلؼ ٓ يت٠مؾمقن 

سمف ويٕمتذرون ًمّم٤مطمٌف، واًمٓمري٘م٦م اًمتل يٕمٚمؼ هب٤م اعمريب قمغم ُمثؾ هذه اًمرواي٤مت هل٤م أصمر يمٌػم همػم 

هذا اعمٜمٝم٩م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ؾمػم اًمًٚمػ وأظم٤ٌمرهؿ، اًمذي جيٛمع ُم٤ٌمذ ذم همرس هذه اًمٜمٔمرة و

 سملم شمقىمػمهؿ واطمؽماُمٝمؿ، وسملم ىمٍم اًمتٚم٘مل قمغم ُم٤م ي١ميده اًمقطمل واًمٜمص اًمنمقمل-

 اًمدٟمٞم٤م، طم٘مٞم٘م٦م ذم وشمدسمروا أُمره، اهلل قمـ اًمّم٤محلقن ؾمٚمٗمٜم٤م وم٘مف ًم٘مد , اًمِم٤مب أظمل

 وشمٜم٤مءت ُمْم٤مضمٕمٝم٤م، قمـ ضمٜمقهبؿ ودم٤موم٧م ومتٜمتٝم٤م، ُمـ وم٤مؾمتقطمِمقا أظمرة، إمم وُمّمػمه٤م

اُملم إٓ شمراهؿ ومال اًمًٗم٤مؾمػ، قمغم مهتٝمؿ وارشمٗمٕم٧م ُمٓم٤مُمٕمٝم٤م، قمـ ىمٚمقهبؿ اُملم، َصق   سم٤ميملم ىمق 

 اًمتقسم٦م ذم مهتٝمؿ سمٕمٚمق شمِمٞمد زاظمرة سم٠مظم٤ٌمر وشمرامجٝمؿ ؾمػمهؿ ظمٚمٗم٧م وًم٘مد ظم٤مئٗملم، وضمٚملم

ـْ »: احلًـ ىمقل ذًمؽ وُمـ-- واإلظم٤ٌمت اًمٕم٤ٌمدة ذم قمزيٛمتٝمؿ وىمقة وآؾمت٘م٤مُم٦م،  دم كاؾسؽ َم

ـْ  ؾـاؾسف ديـؽ  --شكحره دم ؾلفؼاها دكقاه دم كاؾسؽ وَم

 -شؾاؾعؾ أحد اهلل إػ يسيؼؽ ٓ أن اشتطعت إن»: اًمقرد سمـ وهٞم٥م وىم٤مل* 

 وادصحػ صالة، فؽؾ افقضقء» :ؿال» مـزفف؟ دم يصـع ظؿر ابـ ـان ما» :ًمٜم٤مومع وىمٞمؾ *

 -..شرؿية وأظتؼ فقؾة، وأحقا يقًما، صام اجلامظة صالة ؾاعتتف إذا ظؿر ابـ وـان بقـفام،

 وٓ سمٙمٚمٛم٦م شمٙمٚمٛم٧م ُم٤م» :ي٘مقل يم٤من أٟمف شافذهب صذرات» ذم احلٜمٌكم قمامد اسمـ وروى *

 -(1)اًمًٌٙمل ذًمؽ ٟم٘مؾ يمام اهلل، يدي سملم ضمقاسًم٤م ًمف أقمددت إٓ ومٕماًل  ومٕمٚم٧م

  :اًم٘م٤مئؾ ىمقل أُمث٤مهلؿ وذم ومٞمٝمؿ َصَدَق  ًم٘مد واهلل *

 رجؾ دوهنؿ ممـ فغرهؿ *** يؼال أن وظقب افرجال هؿ

 ُمٚمٞمؽ قمٜمد قمدن ضمٜم٤مت ذم --شمدريمٝمؿ طمتك هبؿ، اًمٚمح٤مق ذم وسم٤مًمغ ُمت٤مسمٕمتٝمؿ، ذم وم٤مضمتٝمد

                                                           
 اًمٙمقصمر ُمٙمت٦ٌم- ط ،215 ،289صـ شمٕم٤ممم، اهلل طمٗمٔمف , إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد.شم٠مًمٞمػ اًمديمتقر اهلٛم٦م، راضمع قمٚمق( 1)

 -سم٤مًمري٤مض
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 -(1)ُم٘متدر

 :اإليامين افـامء أشياب مـ ادقاظظ -9

 قمام ارشمدقمقا واعمٕمرولم اًمٕمّم٤مة ُمـ ويمثػم اًمٜمٗمقس، يمقاُمـ وشمثػم اًم٘مٚمقب حترك اعمققمٔم٦م

 -(2)إًمٞمٝم٤م اؾمتٛمٕمقا ُمققمٔم٦م سم٥ًٌم وومجقر ومًؼ ُمـ ومٞمف وىمٕمقا

 سمـ اًمٕمرسم٤مض وهق أصح٤مسمف أطمد حيٙمل ٕصح٤مسمف، سم٤معمققمٔم٦م يٕمٜمل ط اًمٜمٌل يم٤من وم٘مد ًمذا

 صالة سمٕمد يقًُم٤م ط اهلل رؾمقل وقمٔمٜم٤م ومٞم٘مقل: ،ط اًمٜمٌل إي٤مهؿ وقمٔمٝم٤م ُمققمٔم٦م قمـ  ؾم٤مري٦م

 ُمققمٔم٦م هذه إن رضمؾ: وم٘م٤مل اًم٘مٚمقب، ُمٜمٝم٤م ووضمٚم٧م اًمٕمٞمقن، ُمٜمٝم٤م ذروم٧م سمٚمٞمٖم٦م ُمققمٔم٦م اًمٖمداة

 ظيد وإن وافطاظة وافسؿع اهلل بتؼقى أوصقؽؿ» ىم٤مل: اهلل؟ رؾمقل ي٤م إًمٞمٜم٤م شمٕمٝمد ومامذا ُمقدع

 ؾؿـ ضالفة، ؾنهنا إمقر وحمدثات وإياـؿ ـثًرا، اختالًؾا يرى مـؽؿ يعقش مـ ؾنكف حيق:

 -(3)شبافـقاجذ ظؾقفا ظضقا ادفديغ افراصديـ اخلؾػاء وشـة بسـتل ؾعؾقف مـؽؿ ذفؽ أدرك

ًٓ  شمٙمقن أن يٜمٌٖمل أصمره٤م اعمققمٔم٦م شمؽمك وطمتك  سمّمٗم٦م شمٙمقن وأٓ وأظمر(، احللم )سملم ختق

 دائٛم٦م-

 اًمرمحـ، قمٌد أسم٤م ي٤م رضمؾ: ًمف وم٘م٤مل مخٞمس، يمؾ ذم اًمٜم٤مس يذيمر اهلل قمٌد يم٤من ىم٤مل: وائؾ أيب قمـ

                                                           
 أومْمؾ قمٚمٞمف , اًمٕم٤معملم رب رؾمقل زُم٤من ُمٜمذ اًمّم٤محللم اًمًٚمػ ؾمػم سم٘مراءة اجل٤مُمٕمل اًمِم٤مب أظمل , أٟمّمحؽ( 1)

 -سم٢مطم٤ًمٍن إمم يقم اًمديـ شمٌٕمٝمؿ وُمـ اعمٞم٤مُملم، اًمٖمر وأصح٤مسمف اًمتًٚمٞمؿ وأشمؿ اًمّمٚمقات

 سمٙم٤مء، أهؾ يم٤مٟمقا وم٘مد ُم١مصمرة، وُمقاقمظ ُمرىم٘م٦م، قمؼمٌ  اًمًػم   شمٚمؽ ذم إذ: سمٛمٙم٤من واخلٓمقرة إمهٞم٦م ُمـ أُمر وهذا

 جمتٛمعٍ  قمغم يٓمٚمع اًم٘م٤مرئ أن وذًمؽ ىم٤مرئٝم٤م، ذم اًمت٠مصمػم أقمٔمؿ ُم١مصمرة ؾمػمهؿ وىمراءة ظم٤مؿمٕم٦م، رىمٞم٘م٦م ىمٚمقب وأصح٤مب

 -زُم٤مٟمف ذم أُمث٤مهلؿ رؤي٦م ي٠مًمػ مل أٟم٤مسٍ  طم٤مل ذم ويٜمٔمر قم٤معمف، ذم ُمٗم٘مقد

 قمٌد.ًمألؾمت٤مذ يمالمه٤م شافتابعغ حقاة مـ صقر» ويمت٤مب شافصحابة حقاة مـ صقر» يمت٤مب ُمٓم٤مًمٕم٦م هذا ذم ويٛمٙمٜمؽ

 أظالم شر بتفذيب افـيالء إحتا »سمـ اعمًٛمك هتذيٌف أو ًمٚمذهٌل، شافـيالء أظالم شر» ويمت٤مب اًم٤ٌمؿم٤م، رأوم٧م اًمرمحـ

 -شم٠مًمٞمػ د. حمٛمد سمـ طمًـ سمـ قم٘مٞمؾ ُمقؾمك اًمنميػ ط- دار إٟمدًمس اخلياء شافـيالء

 (-2689( وُمًٚمؿ )6488( رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (-42( واسمـ ُم٤مضمف )2676( رواه اًمؽمُمذي )3)
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 أختقًمٙمؿ وإين أُمٚمٙمؿ، أن أيمره أين ذًمؽ ُمـ يٛمٜمٕمٜمل إٟمف أُم٤م ىم٤مل: يقم، يمؾ ذيمرشمٜم٤م أٟمؽ ًمقددت

 -(1)قمٚمٞمٜم٤م اًمًآُم٦م خم٤موم٦م هب٤م يتخقًمٜم٤م ط اًمٜمٌل يم٤من يمام سم٤معمققمٔم٦م

 ىمًقهت٤م: وشمزيؾ اًمٜمٗمقس، هتٞمئ ومٝمل اعم١مصمرة: اعمقاىمػ اًمققمظ شمٜم٤مؾم٥م اًمتل اعمقاـمـ وُمـ

 إٟمّم٤مر- أطمد ضمٜم٤مزة ذم أصح٤مسمف وقمظ طملم ط اًمٜمٌل ومٕمؾ يمام ًمٚمت٠مصمر، أىمرب ومتٙمقن

 ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ومٕمـ :ط ومٕمؾ ويمذًمؽ اًمٜم٤مس، ُمـ واإلقمراض ًمٚمت٘مّمػم اعمريب رؤي٦م وُمٜمٝم٤م

 :أر ؾؾؿ وافـار اجلـة ظع ظرضت» وم٘م٤مل: ومخٓم٥م رء أصح٤مسمف قمـ ط اهلل رؾمقل سمٚمغ ىم٤مل 

 قمغم أشمك ومام ىم٤مل: شـثًرا وفيؽقتؿ ؿؾقاًل  فضحؽتؿ أظؾؿ ما عتعؾؿقن وفق وافؼ، اخلر دم ـافققم

 وم٘م٤مل: قمٛمر وم٘م٤مم ىم٤مل: ظمٜملم، وهلؿ رءوؾمٝمؿ همٓمقا ىم٤مل: ُمٜمف، أؿمد يقم ط اهلل رؾمقل أصح٤مب

 -(2)---ٞم ٤مٟمٌ وسمٛمحٛمد ديٜم٤ًم وسم٤مإلؾمالم ٤مرسم   سم٤مهلل روٞمٜم٤م

 اجلٜم٦م، أهؾ يم٠مطمقال] اًم٘مٚم٥م هب٤م يٚملم اًمتل إطمقال قمغم سم٤مٓـمالع أوصٞمؽ ًمذا *

 قمغم يم٤مٓـمالع] اًمٜم٤مر أهؾ أطمقال قمغم آـمالع ًمؽ يًتح٥م ويمذًمؽ ،[ه١مٓء وٟمٕمٞمؿ وصٗم٤مهتؿ،

 وزي٤مرة واشم٤ٌمقمٝم٤م، اجلٜم٤مئز، صالة قمغم اعمح٤مومٔم٦م اعم١مصمرة، اعمقاقمظ وؾمامع [قمذاهبؿ صٗم٦م صٗم٤مهتؿ،

 عتسعر وافـار ؾقؿف، عُتزيـ اجلـة أن يعر  دـ ظجًيا يا» :طمرب سمـ أمحد ىمقل دائاًم  وشمذيمر اًم٘مٌقر،

 -شبقـفام؟ يـام ـقػ حتتف،

 :اهلل خؾؼ دم افتػؽر افؼؾقب دم اإليامن بف يسبك مما -12

 ُمّمٜمققم٤مشمف، قمج٤مئ٥م ذم اًمتٗمٙمر , ؿم٠مٟمف ضَمؾ   , احلؼ شمٕمٔمٞمؿ إمم اعم١مدي٦م اًمٓمرق أقمٔمؿ ُمـ إن

 هذا ٕضمؾ --اًمٞم٘ملم رؾمقخ أؾم٤ٌمب ُمـ ذًمؽ ومٞمٙمقن وخمٚمقىم٤مشمف، قم٤مشمفُمٌتد أٟمقاع ذم احلٙمٛم٦م وومٝمؿ

 قمدة ُمقاـمـ ذم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن وأرؿمد ,وآقمت٤ٌمر واًمتٗمٙمر سم٤مًمٜمٔمر اعم١مُمٜم٦م اًمٕم٘مقل أرسم٤مب اهلل أُمر

 صٗم٤مت ُمـ ذًمؽ وضمٕمؾ ظم٤مًم٘مٝم٤م، قمٔمٛم٦م قمغم سمٕمٔمٛمتٝم٤م وآؾمتدٓل اهلل، خمٚمقىم٤مت ذم اًمتٗمٙمر إمم

                                                           
 (-2821( وُمًٚمؿ )78( رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (-2359( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ )2)



  

662 

 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ) ؾمٌح٤مٟمف: ىم٤مل --واحلٙمٛم٦م اًمٕم٘مؾ أهؾ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿ :ؾمٌح٤مٟمف وم٘م٤مل ،[198 قمٛمران: ]آل (  گ ک گ گ

 ضمؾ وي٘مقل ،[5: اًمٓم٤مرق] ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ :ؾمٌح٤مٟمف وىم٤مل ،[181: يقٟمس] ﴾ڑ 

 -[21: اًمذاري٤مت] ﴾ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ :ذيمره

 ظمٚم٘مف ُمٌدأ ذم واًمٗمٙمر اًمٜمٔمر إمم اًمٕمٌد يدقمق اًم٘مرآن، ذم يمثػمٌ  وهذا» :اًم٘مٞمؿ اسمـ ي٘مقل *

 إمم رء وأىمرب ووم٤مـمره، ظم٤مًم٘مف قمغم اًمدٓئؾ أقمٔمؿ ُمـ وظمٚم٘مف ٟمٗمًف إذ وآظمره، ووؾمٓمف

 سمٕمْمف، قمغم اًمقىمقف ذم إقمامر شمٜم٘ميض ُم٤م اهلل قمٔمٛم٦م قمغم اًمداًم٦م اًمٕمج٤مئ٥م ُمـ وومٞمف ٟمٗمًف، اإلٟم٤ًمن

ر وًمق ومٞمف، اًمتٗمٙمػم قمـ ُمٕمرض قمٜمف، هم٤مومؾ وهق  ظمٚم٘مٝم٤م قمج٤مئ٥م ُمـ يٕمٚمؿ ُم٤م ًمزضمره ٟمٗمًف ذم وَمٙم 

ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ں گ ڳ ڳ ڳ ڳ ک ک گ گ گ ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل يمٗمره، قمـ

 -[22: 17: قمٌس] ﴾ ڻ ڻ ڻ

 طمتك ٟمٓمٗم٦م يمقٟمف ُمٜمذ اإلٟم٤ًمن ظمٚمؼ ذم شمٕم٤ممم، اهلل ىمدرة قمٔمٞمؿ يٌلم , اهلل رمحف , سمدأ صمؿ *

 --اًمٌٜمٞم٤من يم٤مُمؾ إٟم٤ًمًٟم٤م يّمػم

 آي٤مشمف وُمـ» :ي٘مقل ومٛمثاًل  :طمقًمف ُمـ واًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌٞمئ٦م ذم اًمتٗمٙمر إمم اًم٘مٞمؿ اسمـ يٜمت٘مؾ صمؿ *

 يمٞمػ اعمٔمٚمؿ اًمٙمثٞمػ اًمًح٤مب هذا شم٠مُمٚم٧م إذا وم٢مٟمؽ شوإرض اًمًامء سملم اعمًخر اًمًح٤مب

 ورظم٤موشمف ًمٞمٜمف ُمع وهق ؿم٤مء، وإذا ؿم٤مء ُمتك اهلل خيٚم٘مف ويمٞمػ ومٞمف، يمدورة ٓ ص٤مٍف  ضمقٍ  ذم جيتٛمع

 اعم٤مء ُمـ ُمٕمف ُم٤م إرؾم٤مل ذم وظم٤مًم٘مف رسمف ًمف ي٠مذن أنْ  إمم وإرض، اًمًامء سملم اًمث٘مٞمؾ ًمٚمامء طم٤مُمؾ

 ومػمش ورمحتف، طمٙمٛمتف اىمتْمتف خمّمقص سم٘مدر ىمٓمرة يمؾ سم٤مًم٘مٓمرات، ُم٘مٓمًٕم٤م ُمٜمف ويٜمزًمف ومػمؾمٚمف

 وٓ سم٠مظمرى، ُمٜمٝم٤م ىمٓمرة ختتٚمط ٓ ُمٗمّمٚم٦م، ىمٓمراٍت  ويرؾمٚمف رؿًم٤م، إرض قمغم اعم٤مء اًمًح٤مب

 ذم واطمدة يمؾ شمٜمزل سمؾ هب٤م، ومتٛمتزج ص٤مطمٌتٝم٤م شمدرك وٓ ُمت٘مدُمٝم٤م، يت٠مظمر وٓ ُمت٠مظمره٤م، يت٘مدم

 ُمٜمٝم٤م ىمٓمرة يمؾ قُمٜمٞم٧م وىمد ىمٓمرة، ىمٓمرة إرض شمّمٞم٥م طمتك قمٜمف شمٕمد ٓ هل٤م رؾمؿ اًمذي اًمٓمريؼ

 أو واطمدة ىمٓمرة ُمٜمٝم٤م خيٚم٘مقا أن قمغم يمٚمٝمؿ اخلٚمؼ اضمتٛمع ومٚمق همػمه، إمم شمتٕمداه ٓ إرض ُمـ اجلزء
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 --قمٜمٝم٤م ًمٕمجزوا واطمدة حلٔم٦مٍ  ذم اًم٘مٓمر قمدد حيّمقا

 رزىًم٤م يًقىمف !واًمٜمٛمؾ؟ واًمذر واًمٓمػم واًمدواب ًمٚمٕم٤ٌمد رزىًم٤م ؾمٌح٤مٟمف يًقىمف يمٞمػ ومت٠مُمؾ

 احل٤مضم٦م ُمـ ؿمدة قمغم إًمٞمف ومٞمّمؾ اًمٗمالين، اجلٌؾ سمج٤مٟم٥م اًمٗمالٟمٞم٦م إرض ذم اًمٗمالين ًمٚمحٞمقان

 -(1) --ويمذا يمذا وىم٧م ذم واًمٕمٓمش

 ضَمٚم ٧ْم  , اهلل صٜمع سمديع قمغم ًمٜم٘مَػ  طمقًمٜم٤م، ُمـ وٟمٕمٛمف شمٕم٤ممم اهلل ظمٚمؼ ذم وًمٜمتٗمٙمر ومٚمٜمتدسمر *

 -..شوافتحؿقد وافتفؾقؾ ـافتسيقح» اعمٜم٤مؾم٦ٌم سم٤مٕذيم٤مر ذًمؽ وًمٜم٘مرن , ىمدرشمف

 قمز خل٤مًم٘مف واًمٚمجقء واًمت٘مقى اإليامن إمم سمّم٤مطمٌف ي١مدي اهلل خمٚمقىم٤مت ذم احل٘مٞم٘مل واًمتٗمٙمر

 إًم٤ٌمب- أوًمق ومٞمٝم٤م ويتٗمٙمر قم٤ٌمده، ُمـ اًمٕم٤معمقن يٕم٘مٚمٝم٤م إٟمام اهلل آي٤مت أن ذًمؽ وضمؾ:

 يكم: ُم٤م ًمذًمؽ اعمح٘م٘م٦م اًمقؾم٤مئؾ وُمـ سمف، وآهتامم اجل٤مٟم٥م هبذا آقمتٜم٤مء اعمريب ومٕمغم ًمذا

 ودراؾم٦م وضمؾ، قمز اهلل قمٔمٛم٦م قمـ احلدي٨م ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٙمريؿ اًم٘مرآن آي٤مت دراؾم٦م ,1

 سم٤مًمقاىمع- ورسمٓمٝم٤م شمٗمًػمه٤م،

٤ًٌم وشمتٜم٤مول, اًمٓمالب يدرؾمٝم٤م اًمتل اعم٤مدي٦م اًمٕمٚمقم رسمط ,2  ,اهلل ظمٚمؼ قمٔمٛم٦م ُمـ ضم٤مٟم

 وأٓ وضمؾ، قمز اخل٤مًمؼ قمٔمٛم٦م قمغم شمدل اًمتل اخلٚمؼ هذا قمٔمٛم٦م ُمٔم٤مهر قمـ واحلدي٨م ،٤مإليامنسم

 ضم٤موم٦م- ُم٤مدة شمٕمرض

 اعمخٚمقىم٤مت مج٤مل ومػمى الءاخل إمم شمالُمذشمف ُمع اعمٕمٚمؿ أو اسمٜمف، ُمع إب خيرج طملم ,3

 ؾمٌح٤مٟمف- سمآي٤مشمف وًمػمسمٓمٝمؿ وضمؾ، قمز سم٤مهلل ومٚمٞمذيمرهؿ وشمٜم٤مؾم٘مٝم٤م

 اهلل ظمٚمؼ قمٔمٛم٦م قمغم شمدل طم٘م٤مئؼ ايمتِمٗم٧م اًمتل اعمٕم٤مس اًمٕمٚمؿ ٟمت٤مج ُمـ ضمقاٟم٥م دراؾم٦م ,4

 -(2)وضمؾ قمز

                                                           
 -سم٤معمٜمّمقرة اإليامن( ط- ُمٙمت٦ٌم 47، ص5. ص1اًمًٕم٤مدة( ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ) دار راضمع ُم٘مدُم٦م )ُمٗمت٤مح( 1)

عم١مُمٜملم، وىمٛمع ًمٚمٛمٚمحديـ شمثٌٞم٧م ٕومئدة ا ٤م( أٟمّمح سمٛمراضمٕم٦م اعمراضمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م إيم٤مديٛمٞم٦م اعمٕمتٛمدة ذم هذا اًم٤ٌمب، إذ ومٞمٝم2)

 - اعمِمٙمٙملم
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 افعيادات: أداء ظذ ادؼوع افتعاون -11

 إظمقاٟمف قمٚمٞمف ُم٤م يرى طملم اعمًٚمؿ ًمٙمـ واًمت٘مّمػم، اًمٗمتقر ويّمٞمٌٝم٤م شمْمٕمػ اًمٜمٗمس

 اًمٜم٤مس أشم٘مك وهق ط اًمٜمٌل يم٤من وم٘مد ًمذا ومٞمف، وآضمتٝم٤مد ًمٚمٕمٛمؾ وٟمِم٤مـًم٤م مه٦م يزداد اًمّم٤محلقن

 أضمقد ط اهلل رؾمقل يم٤من ىم٤مل: ڤ قم٤ٌمس اسمـ ومٕمـ ومه٦م، ـم٤مقم٦م يزداد وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك هلل وأىمرهبؿ

 ُمـ ًمٞمٚم٦م يمؾ ذم يٚم٘م٤مه ضمؼميؾ ويم٤من ضمؼميؾ، يٚم٘م٤مه طملم رُمْم٤من ذم يٙمقن ُم٤م أضمقد ويم٤من اًمٜم٤مس،

 -(1)اعمرؾمٚم٦م اًمريح ُمـ سم٤مخلػم أضمقد ضمؼميؾ يٚم٘م٤مه طملم ط اهلل ومٚمرؾمقل اًم٘مرآن، ومٞمدارؾمف رُمْم٤من

 افصاحلغ مالؿاة ظـد واخلر اجلقد زيادة ومـفا» احلدي٨م: هذا ًمٗمقائد ذيمره قمٜمد اًمٜمقوي ىم٤مل

 -(2)شبؾؼائفؿ فؾتلثر ؾراؿفؿ وظؼب

 اًمٕم٤ٌمدة: أداء قمغم اعمنموع اًمتٕم٤مون صقر وُمـ

 رؾمقل يم٤من ىم٤مًم٧م: ڤ قم٤مئِم٦م ومٕمـ ذًمؽ، يٗمٕمؾ ط يم٤من وىمد قمٚمٞمٝم٤م، واحل٨م هب٤م إُمر ,أ

 -(3)شظائشة يا ؾلوعتري ؿقمل» ىم٤مل: أوشمر وم٢مذا اًمٚمٞمؾ ُمـ يّمكم ط اهلل

 سمـ قمكم ومٕمـ واًمتٝمجد، سم٤مًمّمالة إي٤ممه٤م آُمًرا وصٝمره ٓسمٜمتف ًمٞمٚم٦م ذات سمٞمتف ُمـ ط ظمرج سمؾ

 شعتصؾقان؟ أٓ» وم٘م٤مل: ًمٞمٚم٦م ط اًمٜمٌل سمٜم٧م ووم٤مـمٛم٦م ـمرىمف ط اهلل رؾمقل أن  ـم٤مًم٥م أيب

 يرضمع ومل ذًمؽ ىمٚمٜم٤م طملم وم٤مٟمٍمف سمٕمثٜم٤م، يٌٕمثٜم٤م أن ؿم٤مء وم٢مذا اهلل سمٞمد أٟمٗمًٜم٤م اهلل، رؾمقل ي٤م وم٘مٚم٧م:

 (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ) ي٘مقل: وهق ومخذه ربـيْم ُمقل وهق ؾمٛمٕمتف صمؿ ؿمٞمًئ٤م إزم

 -(4)[54 ]اًمٙمٝمػ:

  هريرة أيب ومٕمـ يٗمٕمٚمف، ُمـ قمغم ُمثٜمًٞم٤م وزوضمتف اًمرضمؾ سملم اًمتٕم٤مون هبذا ط ويقيص

                                                           
 (-2388( وُمًٚمؿ )3228( رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (-75,76. 15اًمٜمقوي )( صحٞمح ُمًٚمؿ سمنمح 2)

 (-744( رواه ُمًٚمؿ )3)

 (-775( وُمًٚمؿ )1127( رواه اًمٌخ٤مري )4)
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 أبت ؾنن ؾصؾت، امرأعتف أيؼظ ثؿ ؾصذ، افؾقؾ مـ ؿام رجاًل  اهلل رحؿ» :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل:

 ؾنن ؾصذ، زوجفا أيؼظت ثؿ ؾصؾت، افؾقؾ مـ ؿامت امرأة اهلل ورحؿ اداء، وجففا دم كضح

 -(1)شاداء وجفف دم كضحت أبك

 ط اًمٜمٌل أصح٤مب يم٤من وىمد اًمذيمر، قمغم يم٤مٓضمتامع اًمٕم٤ٌمدة، قمغم اعمنموع آضمتامع ,ب

 -(2)شمٕم٤ممم اهلل ٟمذيمر يٕمٜمل ،ششاظة كممـ بـا اجؾسقا» ىم٤مل: أٟمف  ُمٕم٤مذ ومٕمـ ذًمؽ: يٗمٕمٚمقن

 ؾم٤مقم٦م، ومٚمٜم١مُمـ سمٜم٤م اضمٚمس إظمقاٟمف: ُمـ ًمٚمرضمؾ ي٘مقل ُمٕم٤مذ نيم٤م ىم٤مل: هالل سمـ إؾمقد وقمـ

 -(3)وحيٛمداٟمف اهلل ومٞمذيمران ومٞمجٚم٤ًمن

 -(4)إيامًٟم٤م ٟمزدد سمٜم٤م اُمِمقا ٕصح٤مسمف: ي٘مقل يم٤من أٟمف قمٚم٘مٛم٦م وقمـ

٤ًٌم يٙمقن أٓ قمغم اًمٚمٞمؾ، وصالة اًمٜم٤مومٚم٦م أداء قمغم أطمٞم٤مًٟم٤م آضمتامع ذًمؽ وُمـ  ودائاًم- راشم

 طمذيٗم٦م، ُمٕمف وصغم قم٤ٌمس، اسمـ ُمٕمف ومّمغم مج٤مقم٦م ذم اًمتٓمقع صالة ط اًمٜمٌل صغم وىمد

ب إٟمّم٤مر- ُمـ رضمؾ سمٞم٧م ذم مج٤مقم٦م سم٠مصح٤مسمف وصغم ضم٤مسمر، ُمٕمف وصغم  هذا قمغم اًمٌخ٤مري وسمق 

 فف عترجؿ ما وؾقف» احلدي٨م: هذا ومقائد ذم طمجر اسمـ ىم٤مل مج٤مقم٦م(، اًمٜمقاومؾ صالة )سم٤مب احلدي٨م

 افـاؾؾة، دم افـػر يمم بلن بلس ٓ أكف مافؽ ظـ وهب ابـ وروى مجاظة، افـقاؾؾ صالة وهق هـا

 أن مـ خيشك دا افذرائع شد دم ؿاظدعتف ظذ بـاه وهذا ؾال، افـاس فف وجيؿع مشتفًرا يؽقن أن ؾلما

 -(5)شؾريضة ذفؽ أن فف ظؾؿ ٓ مـ يظـ

 ًمذيمرا قمغم يم٤مٓضمتامع اعمنموع، همػم آضمتامع ُمـ طمذًرا ُمنموقًم٤م يٙمقن سم٠من آضمتامع وىمٞم دٟم٤م

                                                           
 (-1336( واسمـ ُم٤مضمف )1618( واًمٜم٤ًمئل )1388( وأسمق داود )7362( رواه أمحد )1)

 (-185) اإليامن( رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم 2)

 (-28) اإليامن (، وأسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ذم187) اإليامن( رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم 3)

 (-184) اإليامن( رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم 4)

 (-88، 79. 3( ومتح اًم٤ٌمري )5)
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٤ًٌم هدًي٤م مج٤مقم٦م اًمٜم٤مومٚم٦م صالة اخت٤مذ أو اجلامقمل،  -(1)هل٤م اًمٜم٤مس ومجع راشم

 اخلر دم وافتسابؼ افتـاؾس افؼؾقب: دم اإليامن كامء ظذ يساظد مما -12

 شم٤ٌمرك وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م، ويتٜم٤مومًقن سم٤مخلػمات يت٤ًمسم٘مقن اًمذيـ قم٤ٌمده قمغم شمٕم٤ممم اهلل أصمٜمك ًم٘مد

 [-26 ]اعمٓمٗمٗملم: (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې) وشمٕم٤ممم:

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) وىم٤مل:

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ) وىم٤مل: [133 قمٛمران: ]آل (ڀ

ې ې ) وم٘م٤مل: اًمّمٗم٦م هبذه اعمرؾمٚملم قم٤ٌمده ووصػ [21 ]احلديد: (ڱ

 -[98 ]إٟمٌٞم٤مء: (ى ى ائ

 أن هريرة أيب ومٕمـ ومٞمف، ويتٜم٤مومًقن اخلػم إمم يت٤ًمسم٘مقن اًمذيـ قمغم اًمثٜم٤مء اًمًٜم٦م ذم وضم٤مء

 ظؾقف يستفؿقا أن إٓ جيدوا مل ثؿ إول وافصػ افـداء دم ما افـاس يعؾؿ فق» ىم٤مل: ط اهلل رؾمقل

 مهإعتق وافصيح افعتؿة دم ما يعؾؿقن وفق إفقف، ٓشتيؼقا افتفجر دم ما يعؾؿقن وفق ٓشتفؿقا،

 -(2)شحيًقا وفق

  اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ومٕمـ ومٞمٝم٤م: ويتٜم٤مومًقن اخلػمات إمم يت٤ًمسم٘مقن ط اًمٜمٌل أصح٤مب يم٤من وىمد
 :قمٜمدي ذًمؽ ومقاومؼ ٟمتّمدق أن ط اهلل رؾمقل أُمرٟم٤م ي٘مقل  ًٓ  سمٙمر أسم٤م أؾمٌؼ اًمٞمقم وم٘مٚم٧م: ُم٤م

 ىمٚم٧م: شٕهؾؽ؟ أبؼقت ما» :ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ُم٤مزم، سمٜمّمػ ومجئ٧م ىم٤مل: يقًُم٤م، ؾمٌ٘متف إن

 اهلل هلؿ أسم٘مٞم٧م ىم٤مل: شٕهؾؽ؟ أبؼقت ما بؽر، أبا يا» وم٘م٤مل: قمٜمده، ُم٤م سمٙمؾ سمٙمر أسمق وأشمك ُمثٚمف،

                                                           
( ًمٚمتقؾمع ذم ُمٕمروم٦م أطمٙم٤مم اًمذيمر، وطمٙمؿ آضمتامع ًمٚمذيمر ورومع اًمّمقت سمف، يراضمع يمت٤مب: )أطمٙم٤مم اًمذيمر ذم 1)

ر اًمٗمْمٞمٚم٦م ًمٚمٜمنم ، ط- دا177إمم ص 145اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م( شم٠مًمٞمػ د.أُمؾ سمٜم٧م حمٛمد وم٤مًمح اًمّمٖمػم، ُمـ ص

 واًمتقزيع-

 (-437( وُمًٚمؿ )615( رواه اًمٌخ٤مري )2)
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 -(1)أسمًدا رء إمم أؾمٌ٘مف ٓ واهلل ىمٚم٧م: ورؾمقًمف،

وحترير اًم٘مٚم٥م ُمـ اًمٕمٌقدي٦م ًمٖمػم اهلل  ،افعؼقدة عتصحقح :دم افؼؾقب اإليامنمما يريب  -13

 ظمٚمؼ هم٤مي٦م هق سم٤مًمٕم٤ٌمدة وإومراده شمٕم٤ممم اهلل شمقطمٞمد أن , اًمِم٤مب أظمل , شمٕمٚمؿ أن شمٕم٤ممم: جي٥م

 وهق اًمديـ، أصقل ُمـ اًمٜم٤مس سمف خُي٤مـم٥م ُم٤م أول وهق اعمرؾمٚملم، دقمقة أصؾ وهق اًمٕم٤معملم،

 ؾم٤مئر وىمٌقل ًمّمح٦م اًمنمط وهق أظمرة، ذم واًمٗمقز واًمٜمج٤مة اًمدٟمٞم٤م، ذم وإُم٤من اًمٕمّمٛم٦م ؾم٥ًٌم 

 مم٤م ؾمٚمًٗم٤م، اعمذيمقرة إُمقر هذه شم٘مرير قمغم واًمٜمٌقي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م إدًم٦م شمْم٤مومرت وىمد اًمٓم٤مقم٤مت،

 --اًمٕم٤ٌمدات يمؾ ىمٌؾ اًمٕم٘مٞمدة وأُمقر اًمتقطمٞمد شمٕمٚمؿ أمهٞم٦م يٌلم

 [-19: حمٛمد] ﴾يب جت حت خت مت ىت  ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل اعمًٚمؿ، يتٕمٚمٛمف ُم٤م أول وم٤مًمتقطمٞمد: وقمٚمٞمف

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ﴿: أٟمٌٞم٤مئف ًم٤ًمٟمف قمغم شمٕم٤ممم ىم٤مل إًمٞمف، اًمٜم٤مس يدقمق ُم٤م وأوضم٥م

 [-59: إقمراف] ﴾ڦ ڄ 

 صالةٌ  شُم٘مٌؾ ٓ ومٙمام همػمه، إمم ُُمٕمف ُيٜمٓمٚمؼ سمؾ همػمه إٓ ُمٜمف يٜمٓمٚمؼ وٓ اإليامنو وم٤مًمتقطمٞمد

 -شمقطمٞمد سمٖمػم قم٤ٌمدة شُم٘مٌؾ ٓ ووقء، سمٖمػم

 وم٤ًمد، يمؾ أصُؾ  اًمرؾمقل وُمٕمّمٞم٦مُ  اًمنمكَ  أن يمام احلٞم٤مة، هذه ذم صالح يمؾ أصؾِ  يمذًمؽ

 افؼك: افػساد وأصؾ ،اإليامنو افتقحقد: افصالح ؾلصؾ»: اهلل رمحف , شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ي٘مقل ويمام

 -(2)شوافؽػر

 واًمتٗمرق آظمتالف طمدوث ذم ُم٤ٌمذ ؾم٥ٌٌم  اًمٕم٘مٞمدة وم٤ًمد وم٢من: اهلل رمحف, صدق وىمد

 -(3)اًمٙمٚمٛم٦م ًمقطمدة اًمًٌٞمؾ هق اًمتقطمٞمد يمٚمٛم٦م ومتح٘مٞمؼ إُم٦م، ـمقائػ سملم واجلرأة واًمتٜم٤مزع

 دقمقة طم٘مٞم٘متٝم٤م ذم هل اإلؾمالم شمٙم٤مًمٞمػ مجٞمع قمغم آؾمت٘م٤مُم٦م إمم اًمدقمقة وم٢من هذا وقمغم

                                                           
 (-1668(، واًمدارُمل )1678(، وأسمق داود )3675( رواه اًمؽمُمذي )1)

 (-18.163) اًمٗمت٤موى جمٛمقع( 2)

 يني حمٛمد.اًمديمتقر سمٗمْمٞمٚم٦م واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ قمٜمد اًمتقطمٞمد قمٚمؿ وُم٘مدُم٤مت ُم٤ٌمدئ , اهلداي٦م ـمريؼ: راضمع( 3)

 -اًمٞمن دار- ط 7 ،6صـ
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 -(1)آقمت٘م٤مد وحت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد ًمؽمؾمٞمخ

 اإلشالمقة فؾعؼقدة جامًعا يًّاظؼد ًراـخمتص – افشاب أخل - ظؾقؽ أظرض أكا وها

  .افصحقحة

 باهلل اإليمان (1) 

 ُمثٞماًل  ًمف يٙمـ ومل يقًمد ومل يٚمد مل ؾمقاه، رب وٓ ًمف ذيؽ ٓ وطمده سم٤مهلل أؤُمـ: مسؾؿ أكا

 -(2)ىمط

                                                           
 -اًمٜمٗم٤مئس دار- ط 38صـ إؿم٘مر ؾمٚمٞمامن قمٛمر.د ًمٚمِمٞمخ-- احلٞم٤مة حمقر اًمتقطمٞمد-- رؾم٤مًم٦م راضمع( 1)

( ي١مُمـ اعمًٚمٛمقن سم٤مهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق رب اًمٕم٤معملم، اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، ُم٤مًمؽ يقم اًمديـ، ظم٤مًمؼ إرض واًمًٛمقات 2)

اًمٕمغم، اًمرمحـ قمغم اًمٕمرش اؾمتقى، ًمف ُم٤م ذم اًمًاموات وُم٤م ذم إرض وُم٤م سمٞمٜمٝمام وُم٤م حت٧م اًمثرى، وإن دمٝمر سم٤مًم٘مقل 

ؾمامء احلًٜمك، هق احلل اًمذي ٓ يٛمقت وهق حيٞمل ويٛمٞم٧م وهق قمغم وم٢مٟمف يٕمٚمؿ اًمن وأظمٗمك، اهلل ٓ إًمف إٓ هق ًمف إ

 يمؾ رء ىمدير- 

وهق اًمذي رومع اًمًاموات سمٖمػم قمٛمد شمروهن٤م، صمؿ اؾمتقى قمغم اًمٕمرش وؾمخر اًمِمٛمس واًم٘مٛمر يمؾ جيري ٕضمؾ 

 ُمًٛمك- 

ى ى ائ )وهق اًمذي ُمد إرض وضمٕمؾ ومٞمٝم٤م رواد وأهن٤مًرا، وُمـ يمؾ اًمثٛمرات ضمٕمؾ ومٞمٝم٤م زوضملم اصمٜملم- 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ائ

هق اًمذي ظمٚمؼ اًمٌنم ُمـ ٟمٗمس واطمدة  ،[12-13:اًمرقمد](  ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

ًٓ يمثػًما وٟم٤ًمًء وهق اًمٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )وظمٚمؼ ُمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م وسم٨م ُمٜمٝمام رضم٤م

خيرج  ،وم٤مًمؼ احل٥م واًمٜمقى ،ويقًم٩م اًمٜمٝم٤مر ذم اًمٚمٞمؾ ،يقًم٩م اًمٚمٞمؾ ذم اًمٜمٝم٤مر، [6:قمٛمران آل](  گ گ گ گ ڳ

 ويرزق ُمـ يِم٤مء سمٖمػم طم٤ًمب-  ،وخيرج اعمٞم٧م ُمـ احلل ،احلل ُمـ اعمٞم٧م

 ًمٞمٝمتدوا هب٤م ذم فمٚمامت اًمؼم واًمٌحر-  :وهق اًمذي ضمٕمؾ اًمٜمجقم

وُم٤م ٟم٥ًم إًمٞمف ُمـ اًمٌٜملم واًمٌٜم٤مت ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمام يّمٗمقن-  ،وهق اًمذي ظمٚمؼ اجلـ وشمٕم٤ممم قمـ اًمنميم٤مء ُمٜمٝمؿ

هؿ ١مويٙمٚم ،ويرزىمٝمؿ ،يدسمر يمؾ ُم٤م ؾمقاه ،أي طمٗمٞمظ ورىمٞم٥م,وهق قمغم يمؾ رء ويمٞمؾ  ،ظم٤مًمؼ يمؾ رء وم٤مقمٌدوه

 - ,سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر

ُمقهت٤م وحيٞمل إرض سمٕمد ، يٜمزل اًمٖمٞم٨م وهق ؾمٌح٤مٟمف اًمذي ،,أي شمت٘مدم اعمٓمر,وهق اًمذي يرؾمؾ اًمري٤مح ُمٌنمات 

 يمذًمؽ حيٞمل اهلل اعمقشمك يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م-  ،وخيرج سمف ُمـ يمؾ اًمثٛمرات

= 
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___________________________ 
وجيٕمؾ ُمـ  ،وهي٥م عمـ يِم٤مء اًمذيمقر، أو يرزق ُمـ يِم٤مء ذيمقًرا وإٟم٤مصًم٤م ،وهي٥م عمـ يِم٤مء إٟم٤مصًم٤م ،وهق اًمذي يرزق اًمقًمد

 يِم٤مء قم٘مٞماًم ٓ إًمف إٓ هق شمٕم٤ممم قمام ينميمقن- 

 ًمٞمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس قمدد اًمًٜملم واحل٤ًمب-  :وىمدره ُمٜم٤مزل ،واًم٘مٛمر ٟمقًرا ،وهق اًمذي ضمٕمؾ اًمِمٛمس وٞم٤مء

 واًمٌحر ويرزىمٝمؿ ُمـ اًمًامء وإرض-  ،وهق اًمذي يًػم قم٤ٌمده ذم اًمؼم

وهق رب اًمًاموات وإرض، وهق  ،ويم٤من قمرؿمف قمغم اعم٤مء ،وهق اًمذي ظمٚمؼ اًمًاموات وإرض ذم ؾمت٦م أي٤مم

 ظم٤مًمؼ يمؾ رء وهق اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر- 

 وؾمّخر هلؿ إهن٤مر-  ،اًمٗمٚمؽ ًمتجري ذم اًمٌحر سم٠مُمرهوهق اًمذي ؾمخر ًمٕم٤ٌمده 

٤ًٌم,وهق اًمذي ضمٕمؾ ذم اًمًامء سمروضًم٤م  إٓ ُمـ اؾمؽمق  ،وطمٗمٔمٝم٤م ُمـ يمؾ ؿمٞمٓم٤من رضمٞمؿ ،وزيٜمٝم٤م ًمٚمٜم٤مفمريـ ،,أي يمقايم

 اًمًٛمع وم٠مشمٌٕمف ؿمٝم٤مب ُمٌلم- 

 ٕمٚمٛمقن- شموخيٚمؼ ُم٤م ٓ  ،وؾمخره٤م ًمف ،وهق اًمذي ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن ُمـ ٟمٓمٗم٦م وظمٚمؼ إٟمٕم٤مم

وأٟم٧ٌم هلؿ سمف اًمزرع واًمزيتقن واًمٜمخٞمؾ وإقمٜم٤مب  ،وضمٕمٚمف قمذسًم٤م ؾم٤مئًٖم٤م ًمٚمِم٤مرسملم ،أٟمزل اعم٤مء ُمـ اًمًامءوهق اًمذي 

 وُمـ يمؾ اًمثٛمرات-

 ًمٚمريمقب ومحؾ اًمًٗمـ-  وؾمخره ،وظمٚمؼ ومٞمف اًمًٛمؽ ،وضمٕمؾ ومٞمف اًممًمئ ،وهق اًمذي ؾمخر اًمٌحر

 ًمت٘مر إرض وٓ شمْمٓمرب-  :وهق اًمذي ظمٚمؼ اجل٤ٌمل اًمراؾمٞم٤مت

 واًمًٌؾ واًمٜمجقم ًمٕمٚمٝمؿ هيتدون- ،إهن٤مر وهق اًمذي ظمٚمؼ

 وظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن ُمـ صٚمّم٤مل يم٤مًمٗمخ٤مر، وهق اًمٕمٚمٞمؿ اًم٘مدير- ،وظمٚمؼ اجل٤من ُمـ ٟم٤مر ،وهق اًمذي ظمٚمؼ اعمالئٙم٦م ُمـ ٟمقر

وإومئدة ًمٕمٚمٝمؿ  ،وضمٕمؾ هلؿ اًمًٛمع وإسمّم٤مر ،وهق اًمذي أظمرج قم٤ٌمده ُمـ سمٓمقن أُمٝم٤مهتؿ ٓ يٕمٚمٛمقن ؿمٞمًئ٤م

 يِمٙمرون وأشمؿ  ٟمٕمٛمتف قمٚمٞمٝمؿ ًمٕمٚمٝمؿ يًٚمٛمقن-

 وهق اًمذي يتقوم٤مهؿ صمؿ يٕمٞمدهؿ يمام ومٓمرهؿ أول ُمرة-

 وضمٕمؾ ُمـ اعم٤مء يمؾ رء طمل-  ،وهق اًمذي ومتؼ رشمؼ اًمًاموات وإرض

 [33:إٟمٌٞم٤مء] ( ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ)وهق اًمذي ضمٕمؾ اًمًامء ؾم٘مًٗم٤م حمٗمقفًم٤م 
 ٘مٌقر-وهق يٌٕم٨م ُمـ ذم اًم

وهق اًمذي يٛمًؽ اًمًامء أن شم٘مع قمغم إرض إٓ سم٢مذٟمف واهلل هق اإلًمف احلؼ وهق ظم٤مًمؼ اًمًاموات وإرض وُمـ 

٘مذوه ُمٜمف ٜموًمق اضمتٛمٕمقا ًمف وإن يًٚمٌٝمؿ اًمذسم٤مب ؿمٞمًئ٤م ٓ يًت ،ومٞمٝمـ واًمذيـ يدقمقن ُمـ دون اهلل ٓ خيٚم٘مقا ذسم٤مسًم٤م

 -[73]احل٩م:(  ڤ ڦ ڦ ڦ)

وُمٜمٝمؿ ُمـ يٛمٌم قمغم رضمٚملم وُمٜمٝمؿ ُمـ يٛمٌم قمغم  ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٛمٌم قمغم سمٓمٜمفوهق اًمذي ظمٚمؼ يمؾ داسم٦م ُمـ ُم٤مء 

 أرسمع خيٚمؼ اهلل ُم٤م يِم٤مء وهق قمغم يمؾ رء ىمدير-

= 
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___________________________ 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ )اعمٚمؽ احلؼ ؾمٌح٤مٟمف 

 [48:اًمروم](  ىئ ىئ ىئ ی ی

ۆ ۈ )وقمغم يمؾ رء ىمدير  ،وهق سمٙمؾ ظمٚمؼ قمٚمٞمؿ ،وهل رُمٞمؿ يمام أٟمِم٠مه٤م أول ُمرة ،وهق اًمذي حيٞمل اًمٕمٔم٤مم

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

  [83 ,81]يس:  (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

 وهق اًمٖمٜمل ؾمٌح٤مٟمف وُم٤م ًمرزىمف ُمـ ٟمٗم٤مذ وهق أطمًـ اخل٤مًم٘ملم-

وهق اإلًمف احلؼ وُم٤م ُمـ إًمف همػمه وهق  ،وهق رهبؿ ورب آسم٤مئٝمؿ إوًملم ،وهق اًمذي ظمٚمؼ اًمٕم٤ٌمد وُم٤م يٕمٛمٚمقن

 -[11]ًم٘مامن:(  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ)اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر 

وهق اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ  ،ىمٝمر يمؾ رء وظمْمع جلالًمف وقمٔمٛمتف ويمؼمي٤مئف يمؾ رء ،وهق اًم٘م٤مهر اًمٖم٤مًم٥م اًمٕم٤مزم ومقق قم٤ٌمده

وأٟمٓمؼ  ،يمؾ رءواهلل ظمٚمؼ ، [38]ًم٘مامن:(  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )وُم٤م سمٞمٜمٝمام وإًمٞمف يرضمٕمقن  ،يمؾ رء وًمف ُمٚمؽ اًمًاموات وإرض

 [67:اًمزُمر](  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ
ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس مس )وًمف أظمرة وإومم  ،وهق اًمذي ظمٚمؼ اًمذيمر وإٟمثك

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  حص مص

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

  [42,54]اًمٜمجؿ:  (ڌ

 [5:ـمف](  ڈ ژ ژ ڑ ڑ)وهق اعمٚمؽ إقمغم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی)

 [3,4]احلديد:(  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

اعمّمقر  اًم٤ٌمرئوهق اهلل قم٤ممل اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة اعمٚمؽ اًم٘مدوس اًمًالم اعم١مُمـ اعمٝمٞمٛمـ اًمٕمزيز اجل٤ٌمر اعمتٙمؼم اخل٤مًمؼ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )اًمٕمزيز احلٙمٞمؿ 

( ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 -[8]اًمرقمد:

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )قاب اًمرطمٞمؿ اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ اًمٖمٜمل احلٚمٞمؿ توهق اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ اًم

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁              

يرزق ُمـ يِم٤مء سمٖمػم سمٞمده اخلػم  ،[255:اًمٌ٘مرة]  (    ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

= 
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___________________________ 
طم٤ًمب، واهلل يمت٥م قمغم ٟمٗمًف اًمرمح٦م وهق ُيٓمِٕمؿ وٓ ُيٓمَٕمؿ وهق وطمده ُم٤مًمؽ اًمي واًمٜمٗمع وهق اعمتٍمف ذم ظمٚم٘مف 

وهق قمغم يمؾ رء  ،سمام يِم٤مء ٓ ُمٕم٘م٥م حلٙمٛمف وٓ راد ًمٗمْمٚمف ٓ ي٠ميت سم٤مخلػم إٓ هق وٓ يٙمِمػ اًمي همػمه ؾمٌح٤مٟمف

يٌٕم٨م اعمقشمك صمؿ إًمٞمف يرضمٕمقن، وهق اًم٘م٤مدر قمغم أن يًٚم٥م اًمًٛمع ؿمٝمٞمد وهق اًمقاطمد إطمد ٓ ذيؽ ًمف وهق 

ومٝمؾ أطمد همػم اهلل قمز وضمؾ ي٘مدر قمغم رد ذًمؽ إمم ُمـ ؾمٚمٌف اهلل ُمٜمٝمؿ؟ ٓ ي٘مدر قمغم  ,وإسمّم٤مر يمام أقمٓم٤مه٤م قم٤ٌمده 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )ذًمؽ أطمد ؾمقاه ؾمٌح٤مٟمف 

ڃ ڃ ڃ چ چ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ٓ يٕمٚمؿ و  [71-73:اًم٘مّمص]  (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی )اًمٖمٞم٥م إٓ هق ؾمٌح٤مٟمف 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ) [59:إٟمٕم٤مم]  (جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت

 [183:إٟمٕم٤مم](  ڤ ڦ ڦ

وهق هيع اًمٕم٘م٤مب  ،اعمجرُملم، وهق أرطمؿ اًمرامحلم وؾمٕم٧م رمحتف يمؾ رءورمحتف واؾمٕم٦م وٓ ُيَرد  سم٠مؾمف قمـ اًم٘مقم 

وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سمف ضمّؾ وقمال وٓ يًتٕم٤مذ إٓ سمف ؾمٌح٤مٟمف، واعمالئٙم٦م قمٜمده ٓ يًتٙمؼمون قمـ قم٤ٌمدشمف ويًٌحقٟمف 

ٜمٝمؿ وهق ويٕمٗمق قم ،وهق رطمٞمؿ ودود ٓ يٕمذب اعمًتٖمٗمريـ سمؾ يٖمٗمر هلؿ ،وًمف ويًجدون، واهلل ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ

وهق اًمذي يٙمِمػ اًمي ويٕمٗمق قمـ  ،وهق اًمتقاب اًمرطمٞمؿ ،وُم٤م هق سمٔمالم ًمٚمٕمٌٞمد وٓ يٕمجزه رء ،ؿمديد اًمٕم٘م٤مب

وٓ يٕمزب قمـ قمٚمٛمف وؾمٛمٕمف  ،وهق ذو ومْمؾ قمغم قم٤ٌمده ؿمٝمٞمد قمغم أىمقاهلؿ وأقمامهلؿ قمٚمٞمؿ سمام ختٗمل صدورهؿ ،يمثػم

٤م وهق ظمػم احل٤ميمٛملم، وهق اًمٖمٜمل احلٛمٞمد وُم٤م اهلل وسمٍمه ُمث٘م٤مل ذرة ذم اًمًاموات أو ذم إرض وًمف اًمٕمزة مجٞمٕمً 

سمٖم٤مومؾ قمام يٕمٛمؾ اًمٔم٤معمقن وهق قمزيز ذو اٟمت٘م٤مم وهق اهلل واطمد ٓ ذيؽ ًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمام ي٘مقًمقن قمٚمًقا يمٌػًما 

 (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)

 [44:اإلهاء]
وم٢مٟمام ي٘مقل ًمف يمـ ومٞمٙمقن وشمٕم٤ممم أن يٙمقن ًمف وًمد وهق يرث إرض  ،ويمؾ أُمر قمٚمٞمف هلم  ؾمٌح٤مٟمف وإذا أراد ؿمٞمًئ٤م

ُم٤م ُمـ إًمف ذم ، و[93]ُمريؿ:(  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ)وُمـ قمٚمٞمٝم٤م وإًمٞمف يرضمٕمقن 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )ريمقن ـاًمًاموات وإرض إٓ هق ؾمٌح٤مٟمف ٓ إًمف إٓ هق شمٕم٤ممم قمام يِم

 -[19]إٟمٌٞم٤مء:  (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

 ،وُمـ ذم إرض ،وًمف يًجد ُمـ ذم اًمًاموات [23]إٟمٌٞم٤مء:(  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)واهلل يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء 

ويمثػم طمؼ قمٚمٞمف اًمٕمذاب، واهلل  ،ويمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ،واًمدواب ،واًمِمجر ،واجل٤ٌمل ،واًمٜمجقم ،واًم٘مٛمر ،واًمِمٛمس

هق ظمػم ، و[182]هقد:(  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)صمؿ أظمذهؿ ،وهق اًمذي أُمغم ًمٚمٙم٤مومريـ اعمًت٘مدُملم ،يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء

= 



  

622 

 

 -يٜم٤مم ٓ ىمٞم قم يٛمقت، ٓ طمل واًمِمٝم٤مدة، اًمٖمٞم٥م قم٤ممل وُم٤مًمٙمٝم٤م، وإرض اًمًٛمقات ظم٤مًمؼ* 

ـْ  اؾماًم  وشمًٕمقن شمًٕم٦م ُمٜمٝم٤م اًمٕمال، واًمّمٗم٤مت احلًٜمك إؾمامء ًمف*   هب٤م اهلل ودقم٤م أطمّم٤مه٤م َُم

 -(1)اجلٜم٦م دظمؾ

___________________________ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )واهلل هق اإلًمف احلؼ وهق اًمٕمكم اًمٙمٌػم  ،اًمرازىملم

 -[73]احل٩م:  (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

وهق أطمًـ اخل٤مًم٘ملم  ،وهق ُمقمم اعم١مُمٜملم ومٜمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم ،وهق اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم ،واهلل هق اًم٘مقي اًمٕمزيز

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )سمؾ هق اهلل احلٗمٞمظ اًمرطمٞمؿ ؾمٌح٤مٟمف  ،وُم٤م يم٤من هم٤موماًل ىمط قمـ ظمٚم٘مف

 [41:اًمٜمقر](  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ
ويمؾ رء ه٤مًمؽ إٓ وضمٝمف وًمف احلٙمؿ وإًمٞمف  ،وهق رب اعمنمق واعمٖمرب وُم٤م سمٞمٜمٝمام ،وهق احلل اًمذي ٓ يٛمقت

ې ې ې ى ى ائ )وُم٤م ًمٕم٤ٌمده ُمـ دوٟمف ُمـ وزم وٓ ٟمّمػم  ،وهق اعمٚمؽ احلؼ ؾمٌح٤مٟمف ،يرضمٕمقن

 [48]اًمروم:(  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

ک ک گ گ )وهق قمغم يمؾ رء رىمٞم٥م سمٞمده ُمٚمٙمقت يمؾ رء وهق اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ ،وهق اًمًٛمٞمع اًم٘مري٥م

 [41:وم٤مـمر](  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

وهق اًمٖمٜمل  ،وهق اًمٕمزيز اًمقه٤مب ،وهق قمغم يمؾ ىمدير ،وهق اًمذي حيٞمل اًمٕمٔم٤مم وهل رُمٞمؿ يمام أٟمِم٠مه٤م أول ُمرة

وهق اًمقزم احلٛمٞمد وهق وزم اعمت٘ملم وًمف  ،وهق اهلل اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر، واهلل أٟمٓمؼ يمؾ رء ،ؾمٌح٤مٟمف وُم٤م ًمرزىمف ُمـ ٟمٗم٤مد

ق اًم٘مقي اًمٕمزيز ذو اًمٌٓمش اًمِمديد وهق اًمٖمٗمقر وه ،وهق أهؾ اًمت٘مقى وأهؾ اعمٖمٗمرة ،ُمػماث اًمًاموات وإرض

اًمقدود ذو اًمٕمرش اعمجٞمد ومٕم٤مل عم٤م يريد، وهق اعمٚمؽ إقمغم وًمف أظمرة وإومم وهق اعمٚمؽ إيمرم اًمٗمرد اًمّمٛمد 

 -[1:اإلظمالص](  ٱ ٻ ٻ ٻٻپ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)

وصمٌت٧م ذم يمت٥م اًمًٜم٦م، ومٝمؿ ط ( وي١مُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واجلامقم٦م سم٠مؾمامء اهلل شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف اًمتل أصمٌتٝم٤م ًمف رؾمقًمف 1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- , شيضحؽ اهلل إػ رجؾغ يؼتؾ أحدمها أخر ـالمها يدخؾ اجلـة»ي١مُمٜمقن سم٠مٟمف 

ؾقؼقل: مـ يدظقين ؾلشتجقب فف؟ مـ يسلفـل  يـزل ربـا إػ افسامء افدكقا ـؾ فقؾة حغ ييؼك ثؾث افؾقؾ أخر»وأٟمف 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- شؾلظطقف؟ مـ يستغػرين ؾلؽػر فف

 رواه ُمًٚمؿ- شهلل أصد ؾرًحا بتقبة ظيده مـ أحدـؿ براحؾتف»وأٟمف 

 رواه اًمٌخ٤مري- شيؼيض اهلل إرض يقم افؼقامة ويطقي افسامء بقؿقـف ثؿ يؼقل: أكا ادؾؽ، أيـ مؾقك إرض»وأٟمف 

 ,وذم رواي٦م: ىمدُمف, شال جفـؿ يؾؼك ؾقفا وهل عتؼقل: هؾ مـ مزيد؟ حتك يضع رب افعزة ؾقفا رجؾفٓ عتز»وأٟمف 

 أي طمًٌل يٙمٗمٞمٜمل هذا- ُمتٗمؼ قمٚمٞمف-ش ومٞمٜمزوي سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض ومت٘مقل: ىمط ىمط

= 
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___________________________ 
ذم دٟمقه  وأٟمف قمز وضمؾ ومقق ؾمامواشمف قمكّم قمغم ظمٚم٘مف وأٟمف قمز وضمؾ ُمع قم٤ٌمده سمًٛمٕمف وسمٍمه وقمٚمٛمف ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف قمكمي 

أيـ اهلل؟ ؾؼافت: دم افسامء ؿال: مـ أكا؟ ؿافت: أكت رشقل اهلل »ًمٚمج٤مري٦م: ط ي٥م ذم قمٚمّقه ًم٘مقل رؾمقل اهلل ىمر

 رواه ُمًٚمؿ- شؿال: أظتؼفا ؾنهنا مممـة

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- شإكؽؿ شسون ربؽؿ ظقاًكا ـام عترون هذا افؼؿر ٓ عتضارون دم رؤيتف»وأٟمف 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- شربف جـة ظدن إٓ رداء افؽزياء ظذ وجففما بغ افؼقم وبغ أن يـظروا إػ وجف »وأٟمف 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- شؾنن ذـرين دم كػسف ذـرعتف دم كػز»وأٟمف 

 رواه ُمًٚمؿ- شإن ؿؾقب بـل آدم ـؾفا بغ إصيعغ مـ أصابع افرمحـ ـؼؾب واحد يكؾف ـقػ يشاء»وأٟمف 

ٺ ٺ ٿ )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، وي١مُمٜمقن أن اهلل قمز وضمؾ  شيؽشػ ربـا ظـ شاؿف ؾقسجد فف ـؾ مممـ ومممـة»وأٟمف 

 -[11]اًمِمقرى:  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

يؼقل اهلل ظز وجؾ: يا آدم، ؾقؼقل: فيقؽ وشعديؽ واخلر دم يديؽ، ؿال يؼقل: أخرج بعث افـار ؿال: وما »وأٟمف 

محؾ محؾفا بعث افـار؟ ؿال: مـ ـؾ أفػ عتسعامئة وعتسعة وعتسعغ. ؿال: ؾذاك حغ يشقب افصغر وعتضع ـؾ ذات 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف-  شوعترى افـاس شؽارى وما هؿ بسؽارى وفؽـ ظذاب اهلل صديد

 رواه اًمٌخ٤مري- شمـ أحب فؼاء اهلل أحب اهلل فؼاءه ومـ ـره فؼاء اهلل ـره ا هلل فؼاءه»وأٟمف 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- شأبغض افرجال إػ اهلل إفّد اخلصؿ»وأٟمف 

قذ بعزعتؽ افذي ٓ إفف إٓ أكت افذي ٓ يؿقت واجلـ واإلكس أظ»وي١مُمٜمقن سم٠من اهلل قمز وضمؾ طملي طمٞم٤مة أزًمٞم٦م 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- شيؿقعتقن

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- شإن اهلل ٓ يـام وٓ يـيغل فف أن يـام»وأٟمف 

ُمـ ط وأهؾ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واجلامقم٦م يّمٗمقن اهلل قمز وضمؾ سمام وصػ سمف ٟمٗمًف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وسمام وصٗمف سمف رؾمقًمف 

ـؼقل اجلفؿقة »وُمـ همػم شمٕمٓمٞمؾ  شاشتقى: اشتقػ ودم وجاء ربؽ وجاء أمر ربؽـؼقل اجلفؿقة دم »همػم حتريػ 

وُمـ همػم  شوادعتزفة ومـ عتابعفؿ مـ اديتدظة افذيـ ؿافقا: إن اهلل فقس ظؾؿ وٓ ؿدرة وٓ ـالم وٓ حمية وٓ إرادة

وهق »وُمـ همػم متثٞمؾ ، شوافـزول وؽر ذفؽ ـقػقة معؾقمة فالشتقاءأي عتعقغ ــف افصػة، أي أن جيعؾ »شمٙمٞمٞمػ 

افتشيقف: ـؼقل ادشيفة افذيـ ؿافقا: إن هلل ظز وجؾ وجف ـقجف ادخؾقق، ويد ـقد ادخؾقق وشؿع ـسؿع ادخؾقق 

 -شوكحق ذفؽ عتعاػ اهلل ظـ ؿقهلؿ ظؾًقا ـيًرا

وسم٘مٞم٦م أطم٤مدي٨م  شإن اهلل يـزل إػ افسامء افدكقا»ىم٤مل إُم٤مم أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ؿم٠من طمدي٨م اًمٜمزول 

إن اهلل ُيرى يقم افؼقامة، وأكف عتعاػ يعجب ويضحؽ ويغضب ويرىض ويؽره وحيب: كممـ هبا »اًمّمٗم٤مت ُمثؾ 

يعـل أكـا كممـ بلن اهلل عتعاػ يـزل وُيرى وهق ؾقق ظرصف بائـ مـ خؾؼف وفؽـ  -وكصدق هبا، ٓ ـقػ وٓ معـك، 

 ادعـك احلؼقؼل فؾؽقػقة، بؾ كػقض إمر دم ظؾؿ ذفؽ إػ اهلل ٓ كعؾؿ ـقػقة افـزول وٓ افرؤية وٓ آشتقاء وٓ

= 
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___________________________ 
، وٓ كصػ اهلل عتعاػ بلـثر مما وصػ بف كػسف ووصػف بف طوٓ كرد ظذ رشقل اهلل  -ط ؿائؾف ومقحقف إػ كيقف 

 -[11]اًمِمقرى:  (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)رشقفف، بال حد وٓ ؽاية 

، ـؾفؿ متػؼقن ظذ اإلؿرار واإلمرار ڤوؿال اإلمام ابـ ؿدامة ادؼدد: وظذ هذا درج افسؾػ وأئؿة اخلؾػ 

 واإلثيات.

ـقػ اشتقى؟ ؾؼال: آشتقاء معؾقم،  {افرمحـ ظذ افعرش اشتقى}وشئؾ اإلمام مافؽ ظـ ؿقفف ظز وجؾ 

 بف واجب، وافسمال ظـف بدظة. اإليامنوافؽقػ جمفقل، و

فسمال ظـف ظـ افؽقػقة افتل ٓ يعؾؿفا إٓ اهلل شيحاكف وعتعاػ وأما آشتقاء ؾؿعؾقم أن معـاه افعؾق ويعـل با

وافتابعقن وإئؿة إربعة،  ڤواإلرعتػاع بنمجاع افسؾػ، وهذا اإلؿرار واإلمرار ثابت ومستػقض ظـ افصحابة 

ن مـ ادػؾحغ ؾفؿ رمحفؿ اهلل يممـقن وحري بؽؾ مممـ ومممـة أن يتيع آثارهؿ ويتؿسؽ هبدهيؿ وفعؾف أن يؽق

وهؿ دم  -ـلن يؼقفقا إن طاهرها ؽر مراد-بصػات اهلل عتعاػ وٓ يموفقهنا أو يردوهنا أو خيرجقهنا ظـ طاهرها 

افقؿت كػسف يعؾؿقن ويممـقن بلن صػات اهلل جؾ وظال فقست ـصػات ادحدثغ مـ ظياده، ؿال أبق حـقػة دم 

قًئا مـ خؾؼف وٓ يشيفف رء مـ خؾؼف، ثؿ ؿال بعد ذفؽ: وصػاعتف ـؾفا خال  صػات افػؼف إـز: ٓ يشيف ص

 ادخؾقؿغ بعؾؿ ٓ ـعؾؿـا، وبؼدر ٓ ـؼدرعتـا، ويرى ٓ ـرؤيتـا.

ـْ َصيََّف اهلل بقء مـ خؾؼف ؾؼد ـػر، ومـ أكؽر ما وصػ اهلل بف كػسف ؾؼد ـػر، وفقس ؾقام  وؿال كعقؿ بـ محاد: َم

سف وٓ رشقفف عتشيقف. وجيدُر دم هذا ادجال ذـر أدفة ظؼؾقة أوردها بعض افعؾامء ادعاسيـ وافتل وصػ اهلل بف كػ

عتثيت شالمة ضريؼة افسؾػ رمحفؿ اهلل افتل عتتؾخص دم اإلؿرار واإلمرار واإلثيات حقث يؼقل: وصػ اهلل عتعاػ 

ك كػسف بلشامء ومل يـفـا ظـ وصػف وعتسؿقتف هبا ومل  يلمركا بتلويؾفا أو محؾفا ظذ ؽر طاهرها كػسف بصػاٍت وَشؿَّ

 ؾفؾ يعؼؾ أن يؼال أكـا إذا وصػـاه هبا كؽقن ؿد صيفـاه بخؾؼف ؾقؾزمـا إًذا عتلويؾفا ومحؾفا ظذ ؽر طاهرها؟

ڃ چ چ )وإن أصيحـا معطؾغ كػاًة فصػاعتف عتعاػ مؾحديـ دم أشامئف وهق يتقظد ادؾحديـ ؾقفا بؼقفف 

أفقس مـ كػك صػة مـ صػات اهلل عتعاػ خقًؾا مـ افتشيقف  [182]إظرا :(  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ًٓ بصػات ادحدثغ ثؿ خا  مـ افتشيقف ؾػر مـف إػ افـػل وافتعطقؾ، ؾـػل صػات اهلل عتعاػ افتل  ـان ؿد صيففا أو

عؼقل إًذا وحافف هذه، أثيتفا فـػسف وظطؾفا ؾؽان بذفؽ ؿد مجع بغ ـيرعتغ افتشيقف وافتعطقؾ؟، أؾال يؽقن مـ اد

أن يقصػ افياري عتعاػ بام وصػ بف كػسف ووصػف بف رشقفف مع اظتؼاد أن صػاعتف عتعاػ ٓ عتشيُف صػاِت ادحدثغ 

 ـام أن ذاعتف ٓ عتشيف ذوات ادخؾقؿغ؟ اكتفك مؾخًصا.

ـْ عتيعفؿ مـ أهؾ افؼرن ا ڤوأصحابف ط وخالصة افؼقل دم هذه ادسلفة اخلطرة أن افرشقل  ٕول ـاكقا وَم

مـ ؽر رد أو ط يممـقن بصػات اهلل جؾ وظال ـام جاءت دم افؽتاب وافسـة ظذ مراد اهلل عتعاػ ومراد رشقفف 

 عتلويؾ أو عتشيقف أو متثقؾ.

= 
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___________________________ 
وأول مـ عتؽؾؿ وظر  بافتعطقؾ ٕشامء اهلل عتعاػ وصػاعتف زكديؼ اشؿف )اجلعد بـ درهؿ( وأخذها ظـف عتؾؿقذه 

 )اجلفؿ بـ صػقان( ؾيثفا.

أما اجلعد ؾلخذه خافد بـ ظيد اهلل افؼرسي رمحف اهلل بعد اشتشارة ظؾامء زماكف خطب يقم إضحك ؾؼال: أهيا 

افـاس ضحقا عتؼيؾ اهلل ضحاياـؿ ؾنين مضٍح باجلعد بـ درهؿ إكف زظؿ أن اهلل مل يتخذ إبراهقؿ خؾقاًل ومل يؽؾؿ 

 .مقشك عتؽؾقاًم ثؿ كزل ؾذبحف وذفؽ دم أوائؾ ادائة افثاكقة

 وأما اجلفؿ ؾؼتؾف شامل بـ أحقز أمر خراشان. هذا يقم ـان دم ادسؾؿغ ظؾؿ وؽرة ظذ افديـ.

وإػ اجلفؿ عتـسب اجلفؿقة افذيـ أؾتك بؽػرهؿ اإلمام أمحد بـ حـيؾ رمحف اهلل، وظذ آثار اجلفؿقة شارت ادعتزفة 

اهلؾؽك افذيـ اؽسوا بعؾؿفؿ وأكػقا أن يتابعقا وإصعرية كػًقا وعتعطقاًل فصػاِت اهلل افعع افعظقؿ، وهمٓء هؿ 

ورضقا بؿتابعة اجلعد بـ درهؿ واجلفؿ بـ صػقان، ؾاكظر ـقػ ـان ظاؿية  ڤوأصحابف ط افرشقل 

 ادستؽزيـ.

ادعاسيـ مـ كػقفؿ افعؾق وافػقؿقة هلل افقاحد افؼفار، وهل صػة جؾقؾة اشتػاض  بعضوفقس أدل ظذ ضالل 

ڭ ڭ ڭ ) :هبا فؼقفف عتعاػ اإليامنذـرها دم افؽتاب وافسـة وأمجع افصحابة وافتابعقن وإئؿة إربعة ظذ 

ؿقفف ، و[18]إكعام:(  مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب) :، وؿقفف ظز وجؾ[52]افـحؾ:  (ۇ

ې ې ى ى ائ ) :ؿقفف جؾت ؿدرعتفو [4]ادعارج:  (ې ې ې ې) :جؾ وظال

ڳ )وؿقفف عتعاػ:   [55 :آل ظؿران]  (ٹ ٹ ٹ ڤ) :ؿقفف ظز وجؾ، و[12]ؾاضر:  (ائ ەئ

وؿقفف عتيارك    [1 :افؽفػ]  (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ) :وؿقفف ظز وجؾ، [158:افـساء]  (ڱڳ ڳ ڳ 

أٓ عتلمـقين »ط ، وؿقل رشقل اهلل [16]ادؾؽ:(  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)وعتعاػ 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف-  شوأكا أمغ مـ دم افسامء، يلعتقـل خز افسامء صياًحا ومساءً 

وافذي كػز بقده ما مـ رجؾ يدظق امرأعتف إػ ؾراصف ؾتلبك ظؾقف إٓ ـان افذي دم افسامء شاخًطا ظؾقفا »ط وىمقًمف 

 رواه ُمًٚمؿ-  شحتك يرىض ظـفا زوجفا

عتيارك وعتعاػ ـؾ فقؾة إػ افسامء افدكقا حغ ييؼك ثؾث افؾقؾ أخر، يؼقل: مـ يدظقين  يـزل ربـا»ط وىمقًمف 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- شؾلشتجقب فف، مـ يسلفـل ؾلظطقف مـ يستغػرين ؾلؽػر فف

ادقت حترضه ادالئؽة ؾنذا ـان افرجؾ صاحًلا ؿافقا: اخرجل أيتفا افـػس افطقية ـاكت دم اجلسد »ط وىمقًمف 

قدة وأبؼي بروح ورحيان ورب ؽر ؽضيان، ؾال يزال يؼال هلا حتك خترج ثؿ يعرج هبا إػ افطقب، اخرجل مح

افسامء ؾقػتح هلا ؾقؼال: مـ هذا؟ ؾقؼقفقن ؾالن ؾقؼال: مرحًيا بافـػس افطقية ـاكت دم اجلسد افطقب ادخع محقدة 

إػ افسامء افتل ؾقفا اهلل ظز وأبؼي بروح ورحيان ورب ؽر ؽضيان ؾال يزال يؼال هلا ذفؽ حتك يـتفك هبا 
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___________________________ 
-- احلدي٨م: رواه أمحد واسمـ ُم٤مضمف واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وىم٤مل قمغم ذط اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وصححف -شوجؾ

 إًم٤ٌمين-

زوجؽـ أهافقؽـ، وزوجـل اهلل مـ ؾقق »وشم٘مقل: ط وقمـ زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش أهن٤م يم٤مٟم٧م شمٗمخر قمغم أزواج اًمٜمٌل 

 رواه اًمٌخ٤مري- ششيع شاموات

؟ وم٘م٤مًم٧م: ذم اًمًامء ىم٤مل: شأيـ اهلل»وم٘م٤مل هل٤م: ط وأراد ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ اًمًٚمٛمل أن يٕمتؼ ضم٤مري٦م ًمف وم٠مشمك هب٤م اًمٜمٌل 

رواه ُمًٚمؿ، وٟمص  احل٤مومظ اًمذهٌل قمغم أٟمف طمدي٨م  شأظتؼفا ؾنهنا مممـة»؟ ىم٤مًم٧م: أٟم٧م رؾمقل اهلل ىم٤مل: شمـ أكا»

 ُمتقاشمر-  

ىمد اؾمتٙمؼم أهؾ اًمٌدع قمـ إظمذ سمٔم٤مهره٤م وظم٤مًمٗمقا ظمػم اًم٘مرون  يمؾ هذه أي٤مت اًمٍمحي٦م وإطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م

وروقا سمٛمت٤مسمٕم٦م اًمزٟم٤مدىم٦م وضم٤مؤوا سمآراء يم٤مذسم٦م ظم٤مـمئ٦م خلّمٝم٤م يم٤مشمٌٝمؿ أسمق طم٤مُمد سمـ  ,اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وإئٛم٦م,

فؼ ظذ إن معتؼدي اجلفة هلل عتعاػ ؿاشقا اخلا»طمٞم٨م ي٘مقل  شبراءة إصعريغ مـ ظؼائد ادخافػغ»ُمرزوق ذم يمت٤مسمف 

وٟم٘مؾ قمـ اًمِمٞمخ أسمق طمٗمص  شادخؾقق وأهنؿ مـ افعقام مل عتستسغ ظؼقهلؿ اشتحافة اجلفة ظذ اهلل عتيارك وعتعاػ

اًمٗم٤مد ذم طمقار اًمٙمؼمى: ٓ ؿمؽ أن اعمٕمت٘مد هق أن اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس ذم ضمٝم٦م وىمد أووح إئٛم٦م شم٘مريره ذم اًمٙمت٥م 

 ٤ممل وٓ ظم٤مرضمف وٓ ُمتّماًل سمف وٓ ُمٜمٗمّماًل قمٜمف!اًمٙمالُمٞم٦م سمام ٓ ُمزيد قمٜمف، ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف ًمٞمس داظمؾ اًمٕم

وٟم٘مؾ اًمٙم٤مشم٥م قمـ اًمٕمالُم٦م أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ضمالل أٟمف ؾمئؾ: هؾ ي٘م٤مل: اعمقمم شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ٓ داظمؾ اًمٕم٤ممل وٓ 

ظم٤مرج اًمٕم٤ممل؟ وم٠مضم٤مب سم٠مٟم٤م ٟم٘مقل ذًمؽ وٟمجزم سمف وٟمٕمت٘مد أٟمف ٓ داظمؾ اًمٕم٤ممل وٓ ظم٤مرج اًمٕم٤ممل واًمٕمجز قمـ اإلدراك 

 اك!-إدر

وىم٤مل أيًْم٤م: أمجع أهؾ احلؼ ىم٤مـم٦ٌم قمغم أن اهلل شمٕم٤ممم ٓ ضمٝم٦م ًمف، ومال ومقق وٓ حت٧م وٓ يٛملم وٓ ؿمامل وٓ أُم٤مم وٓ 

 ظمٚمػ- اٟمتٝمك-

ىمٚم٧م: ه١مٓء ٓ يدرون ُم٤م ي٘مقًمقن ٕهنؿ قمٜمدُم٤م يٜمٗمقن وضمقد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم داظمؾ اًمٕم٤ممل وظم٤مرضمف وم٢مهنؿ يٜمٗمقن 

 مم اهلل قمـ ذًمؽ قمٚمًقا يمٌػًما-وضمقد اهلل ضمؾ وقمال سم٤مًمٙمٚمٞم٦م شمٕم٤م

ويٜمٌٖمل اإلؿم٤مرة إمم أن ُمـ وصٗمقا سم٠مهنؿ أهؾ احلؼ ممـ طمٙمك إمج٤مقمٝمؿ هؿ أومراخ اعمٕمتزًم٦م، وأشم٤ٌمع اًمزٟم٤مدىم٦م ضمٕمد سمـ 

درهؿ وضمٝمؿ سمـ صٗمقان، وأٟمّم٤مر أهؾ اًمٙمالم، وهمالة اًمٗمالؾمٗم٦م وُمـ طمذا طمذوهؿ، وهؿ اًمذيـ ىم٤مل اإلُم٤مم 

أن ييسمقا سم٤مجلريد واًمٜمٕم٤مل ويٓم٤مف هبؿ ذم اًم٘م٤ٌمئؾ واًمٕمِم٤مئر وي٘م٤مل: هذا اًمِم٤مومٕمل ومٞمٝمؿ: طمٙمٛمل ذم أهؾ اًمٙمالم 

ضمزاء ُمـ شمرك اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وأىمٌؾ قمغم اًمٙمالم، وىم٤مل أيًْم٤م: ًم٘مد اـمٚمٕم٧م ُمـ أهؾ اًمٙمالم قمغم رء ُم٤م فمٜمٜم٧م 

 م- اٟمتٝمك-ُمًٚماًم ي٘مقًمف وٕن يٌتغم اًمٕمٌد سمٙمؾ ُم٤م هنك اهلل قمٜمف ُم٤م ظمال اًمنمك سم٤مهلل ظمػم ًمف ُمـ أن يٌتغم سم٤مًمٙمال

= 
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 وصػات اهلل عتيارك وعتعاػ...

 -اعمٚمؽ ُم٤مًمؽ اًمّمٛمد اًمٗمرد إطمد اًمقاطمد وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف ومٝمق اًمقطمداٟمٞم٦م: صٗم٤مت ُمٜمٝم٤م* 

 اًمقارث اًم٤ٌمـمـ اًمٔم٤مهر أظمر إول احلؼ اًمرؿمٞمد اخلٌػم احلٙمٞمؿ ومٝمق اجلالل: وصٗم٤مت* 

 اجلالل ذو وإرض اًمًٛمقات ٟمقر اًمٕمدل احلٙمؿ اًم٘مري٥م اًمِمٝمٞمد اًم٘مدوس اًمٖمٜمل اًم٤ٌمىمل

 -واإليمرام

 اعم٘متدر اًم٘م٤مدر اًم٘م٤مهر اعمتلم اًم٘مقي اجل٤ٌمر اعمجٞمد اًمٕمٔمٞمؿ اجلٚمٞمؾ اًمٕمزيز ومٝمق اًمٕمٔمٛم٦م: وصٗم٤مت* 

 -إقمغم اًمٕمكم اًمٜمّمػم

 اعمٕمز اًمراومع اخل٤مومض اًم٤ٌمؾمط اًم٘م٤مسمض احلل اًمٌّمػم اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ ومٝمق اًم٘مدرة: وصٗم٤مت* 

م اعمٞم٧م اعمحٞمل اًمْم٤مر اًمٜم٤مومع اعم٤مٟمع اعمٕمٓمل اعمذل  -(1)اعم١مظمر اعم٘مد 

 اجل٤مُمع اًم٤ٌمقم٨م اعمٕمٞمد اعمٌديء اعمٌدع اًمقاضمد اعمّمقر اًم٤ٌمرئ اخل٤مًمؼ ومٝمق اخلٚمؼ: وصٗم٤مت* 

 -وإرض اًمًٛمقات سمديع اًمرىمٞم٥م احل٤مومظ اعمٝمٞمٛمـ لـاعمحّم اعمٖمٜمل اًمرزاق اًمٗمت٤مح اًمقه٤مب

 اعم١مُمـ اًمًالم اًمتقاب اًمٕمٗمق اًمٖمٗم٤مر اًمؼم اًمقدود اعمٜم٤من اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ ومٝمق اًمرمح٦م: صٗم٤مت* 

___________________________ 
ىمٚم٧م: وهذا اًمْمالل اًمذي هيٞمؿ ومٞمف اًم٘مقم ؿم٠مٟمف ؿم٠من اًمقصمٜمٞم٦م واعمجقؾمٞم٦م واقمت٘م٤مد أشم٤ٌمع اعمًٞمح ذم قمٞمًك وأُمف قمٚمٞمٝمام 

اًمًالم ٓ ي١مُمـ سمف إٓ ُمـ أذسمف ُمٜمذ صٖمره وؿَم٥م  قمٚمٞمف ورؾمخ ذم ىمٚمٌف ٕٟمف ُمتٜم٤مىمض ُمع اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وومٓمرة 

 ٤مومٞم٦م-اًمٕم٘مالء قمغم اظمتالف أدي٤مهنؿ ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم

ًمٚمِمٞمخ. حمٛمد سمـ ص٤مًمح  شافؼقاظد ادثذ»أٟمّمح سمٛمراضمٕم٦م  شإشامء وافصػات»( عمٕمروم٦م ىمقاقمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم أسمقاب 1)

د.  شافؼقاظد افؽؾقة فألشامء وافصػات ظـد افسؾػ»ط- ُم١مؾم٦ًم اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم اخلػمي٦م، ويمت٤مب  ,اًمٕمثٞمٛملم 

د ذم إؾمامء واًمّمٗم٤مت شم٠مًمٞمػ د. أمحد سمـ ُمٜمّمقر آل ؾم٤ٌمًمؽ ط- إسمراهٞمؿ اًمؼميٙم٤من ط- دار اسمـ اًم٘مٞمؿ، حترير آقمت٘م٤م

إصقل افتل بـك ظؾقفا »اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل إلطمٞم٤مء اًمؽماث، شم٘مري٥م اًمتدُمري٦م ًمٚمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ط- دار اًمقـمـ 

جمؿؾ اظتؼاد أيب »د. قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد قمٓم٤م صقذم ط- أوقاء اًمًٚمػ، ويمت٤مب  شاديتدظة مذهيفؿ دم افصػات

، إقمداد- د.حمٛمد حمٛمد قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ اًمدؾمقىمل، شم٘مديؿ- د.قمٌد اهلل ؿم٤ميمر شـ إصعري دم عتقحقد افصػاتاحلس

د.قمٌد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح اعمحٛمقد، وُم٘م٤مًم٦م:  شمقؿػ صقخ اإلشالم ابـ عتقؿقة مـ إصاظرة»اجلٜمٞمدي، ويمت٤مب 

 شعري ادعاسافـشاط إص»ًمٚمِمٞمخ اًمديمتقر.حمٛمد آل ظمْمػم، و شافتػقيض بغ افسؾػ وادتؽؾؿغ»

 ًمألؾمت٤مذ.حمٛمد سمراء ي٤مؾملم-
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 اًمٚمٓمٞمػ احلٚمٞمؿ اهل٤مدي اًمّمٌقر اًمقاؾمع اعمجٞم٥م اعمٕملم اجلقاد اعمٜمٕمؿ اًمٙمريؿ اًمِمٙمقر اًمرؤوف

 -(1)اًمتقب ىم٤مسمؾ اعمًتٕم٤من اعمٖمٞم٨م اًمقيمٞمؾ

 ومٝمق وطمده، اهلل قمٜمد ُمـ إٓ اًمٕمٌد هب٤م يتٜمٕمؿ ٟمٕمٛم٦مٍ  ُمـ وُم٤م حتَم، ٓ سمٜمٕمؿٍ  اإلٟم٤ًمن قمغم أٟمٕمؿ* 

 -إًمٞمف وأطمًـ رزىمف صمؿ ويمرُمف، واًمٌٍم، اًمًٛمع ًمف وضمٕمؾ وأطمٞم٤مه، ظمٚم٘مف اًمذي

 وطمده اهلل ُيٗمرد إٓ اهلل وأن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف،أن يِمٝمد سم٠من ٓ إًمف  اًمٕمٌد قمغم وضم٥م ًمذًمؽ* 

اهلل،  إٓ أطمدٌ  اًمٕم٤ٌمدة يًتحؼ ٓ ٕٟمف , قمٜمف هنك ُم٤م وشمرك ُٕمره آُمتث٤مل وهل سم٤مًمٕم٤ٌمدة

 -قمٚمٞمٜم٤م ٟمحـ اًمٕم٤ٌمد- ,ؾمٌح٤مٟمف,ويٕمت٘مد أن شمقطمٞمد اهلل هق طم٘مف 

 ىمٚمٌف يٛمتٚمئ أن اًمٕمٌد قمغم وَمَقضَم٥َم  وُمٕمّمٞم٦ٍم، ـم٤مقم٦مٍ  ُمـ اًمٕمٌد أطمقال يمؾ يٕمٚمؿ اهلل وم٢من يمذًمؽ* 

ٌ ٤م، وشمٕمٔمٞماًم  وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف هلل ُمٝم٤مسم٦مً   وهق يراه اهلل ٕن قمٜمٝم٤م ومٞمٜمتٝمل ُمٕمّمٞمتف ُمـ وخيجؾ وطم

 -يٕمٛمٚمٝم٤م

 ُمرشم٦ٌم يٜم٤مل طمتك ُمٜمف ومٞمزداد وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف ظم٤مًم٘مف رو٤م ُمـ ُي٘مرسمف اًمذي اًمّم٤مًمح سمٕمٛمٚمفِ  وُيِنُ * 

 -سم٤معمٕم٤ميص ويٜم٘مص سم٤مًمٓم٤مقم٤مت يزيد اإليامن ٕن اإلطم٤ًمن:

 يٌتٖمل وٓ ،طاًمٜمٌل  أواُمر ُمتًٌٕم٤م وطمده هللِ يٜم٘م٤مدُ  وإٟمام سمدقم٦م، أو هقًى  أو ًمِمٝمقةٍ  يٜم٘م٤مدُ  ومال* 

 -وم٘مط اهلل صمقاب سمف يٌتٖمل سمؾ اًمدٟمٞم٤م ُمت٤مع سمٕمٛمٚمف

 رء، يمؾ وؾمٕم٧م ورمحتف سمقًمده٤م، إم ٦مرمح ُمـ أيمثر ٤مإلٟم٤ًمنسم رطمٞمؿ اهلل وم٢من يمذًمؽ* 

                                                           
افتقحقد دم »- ط- دار اسمـ رضم٥م، ويمت٤مب -ٕيب سمٙمر احلًلم سمـ قمكم اًمٌٞمٝم٘مل شإشامء وافصػات»»( راضمع يمت٤مب 1)

افـفج »ًمٚمِمٞمخ. حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اهلل اًمتقجيري ط- دار أصدىم٤مء اعمجتٛمع، ويمت٤مب  شضقء افؼرآن وافسـة

ًمٚمِمٞمخ. حمٛمد احلٛمقد اًمٜمجدي ط- ُمٙمت٦ٌم اإلُم٤مم اًمذهٌل سم٤مًمٙمقي٧م، واٟمٔمر  شدم ذح أشامء اهلل احلسـك إشـك

ًمٚمِمٞمخ. قمٌد اًمٕمزيز سمـ ٟم٤مس اجلٚمٞمؾ ط- دار ـمٞم٦ٌم، وُمقؾمققم٦م أؾمامء اهلل  ش. ؾادظقه هبا.وهلل إشامء احلسـك»يمت٤مب 

شم٠مًمٞمػ قمٌد اًمرزاق سمـ قمٌد  شامء احلسـكؾؼف إش»احلًٜمك د. حمٛمد راشم٥م اًمٜم٤مسمٚمز ط- دار اعمٙمتٌل، ويمت٤مب 

اعمحًـ اًمٕم٤ٌمد اًمٌدر ط- دار اًمتقطمٞمد ًمٚمٜمنم صٗم٤مت اهلل قمز وضمؾ اًمقاردة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ًمٚمِمٞمخ. قمٚمقي سمـ 

 اهلدي دار- ط اًمِمٝمري اًمراضمحل سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد. د إصعرية اددارس، قمٌد اًم٘م٤مدر اًمً٘م٤مف ط- دار اهلجرة

 - اخلياء إٟمدًمس دار- ط--اًمٖم٤مُمدي اعمريض قمكم سمـ ظم٤مًمد. د، اداعتريدية إصاظرة ظؼائد كؼض ، اًمٜمٌقي
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 -همػمه ي٠ًمل وٓ وإظمروي٦م اًمدٟمٞمقي٦م اطمتٞم٤مضم٤مشمف ذم إًمٞمف ويتيع ي٠ًمًمف أن اًمٕمٌد قمغم ومقضم٥م

 واًمٜمجقى اًمن يًٛمع وٓ اهلل، إٓ اًمت٤مُم٦م اًم٘مدرة يٛمٚمؽ ٓ إذ اهلل، همػم دقم٤مء ُمـ وم٤مئدة ٓ إذ* 

 -(1)اهلل إٓ دقمقشمف إضم٤مسم٦م يٛمٚمؽ ومال اهلل، إٓ اعم٘م٤مدير يٛمٚمؽ وٓ اهلل، إٓ

٤م ىمؼم ص٤مطم٥م ي٠ًمل أو ىمؼًما، يدقمق أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ ًمذًمؽ*   ٓ ٕٟمف ومٞمف: اعمدومقن يم٤من أي 

 أٓ اعمًٚمؿ قمغم وضم٥م ًمذًمؽ اًمْم٤مر، اًمٜم٤مومع هق وطمده اهلل وم٢من يٜمٗمٕمف؟ أو جيٞمٌف ومٙمٞمػ يًٛمٕمف،

 -(2)ذًمؽ قمـط اًمٜمٌل  ًمٜمٝمل اًم٘مٌقر، ومقق اعم٤ًمضمد يٌٜمل

قمز  اهلل وهمٜمك وم٘مره وإمم ،قمز وضمؾ اهلل وىمقة وٕمٗمف إمم يٜمٔمر أن اًمٕمٌد قمغم وضم٥م يمذًمؽ* 

 -قمز وضمؾ اهلل وقمزة ذًمف وإمم ،قمز وضمؾ اهلل وقمٚمؿ ضمٝمٚمف وإمم ،وضمؾ

 -وًمٚمٛم١مُمٜملم وًمرؾمقًمف هلل اًمٕمزة أن ويٕمٚمؿ* 

 سم٤مهلل، إٓ يًتٕمٞمٜمقن وٓ اهلل، قمغم إٓ يتقيمٚمقن ٓ اًمذيـ اعم١مُمٜملم، ه١مٓء ُمـ يٙمقن أن ومٞمح٥م* 

                                                           
أو اخلٞمط ذم اًمٞمد سمٖمرض رومع اًمٕملم، أو  ( يمذًمؽ وم٤معمًٚمؿ يٕمت٘مد أن ُمـ اًمنمك شمٕمٚمٞمؼ اًمتامئؿ واًمقدع أو ًمٌس احلٔم٤مفم٦م1)

ـمٚم٥م احلٗمظ، وهذا ظمٚمؾ إذ ٓ داومع إٓ اهلل، وٓ يٓمٚم٥م دومع اعم١مذي٤مت إٓ ُمـ اهلل، وُمـ اًمنمك اًمتؼمك سم٤مٕؿمج٤مر 

وإطمج٤مر، واًمذسمح ًمٖمػم اهلل قمز وضمؾ، واقمٚمؿ أٟمف ٓ جيقز اًمذسمح ذم ُمٙم٤من يذسمح ومٞمف ًمٖمػم اهلل، يمذًمؽ ومٛمـ اًمنمك: 

ڇ ڇ ڇ )ٌقر، وـمٚم٥م اعمدد ُمـ اعم٘مٌقريـ وإن يم٤مٟمقا أٟمٌٞم٤مء أو أوًمٞم٤مء إذ اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: دقم٤مء أصح٤مب اًم٘م

، وي٘مقل [28]اًمٜمحؾ:(  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ک)ؾمٌح٤مٟمف: 

 [14:وم٤مـمر](  ڻ ڻ

اًمتامئؿ واًمقدع أو ًمٌس احلٚم٘م٦م أو اخلٞمط ذم اًمٞمد سمٖمٞم٦م ويٕمت٘مد اعمًٚمٛمقن ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أن ُمـ اًمنمك شمٕمٚمٞمؼ 

 دومع اًمٕملم ومال داومع إٓ اهلل شمٕم٤ممم وٓ يٓمٚم٥م دومع اعم١مذي٤مت إٓ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم-
ويٕمت٘مدون أن ُمـ اًمنمك اًمتؼمك سم٤مٕؿمج٤مر وإطمج٤مر، وٓ يذسمحقن ًمٖمػم اهلل قمز وضمؾ، وٓ يذسمحقن هلل شمٕم٤ممم 

وٓ يٜمذرون ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم وٓ يًتٕمٞمذون ًمدومع اًمي واعمٙمروه سمٖمػم اهلل اًمقاطمد سمٛمٙم٤من يذسمح ومٞمف ًمٖمػم اهلل ضمؾ وقمال 

 اًم٘مٝم٤مر وٓ يدقمقن أصح٤مب اًم٘مٌقر وإن يم٤مٟمقا ُمـ اًمٜمٌٞملم أو إوًمٞم٤مء اًمّم٤محللم-

 ( راضمع رؾم٤مًم٦م )حتذير اًم٤ًمضمد ُمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد( ًمٚمِمٞمخ. حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين ط- اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل-2)
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 وٓ اهلل، إٓ يرضمقن وٓ اهلل، إٓ خي٤مومقن وٓ سم٤مهلل، إٓ يًتٖمٞمثقن وٓ سم٤مهلل، إٓ يًتٕمٞمذون وٓ

 يذسمحقن وٓ سم٤مهلل، إٓ حيٚمٗمقن وٓ اهلل، إٓ يٜمذرون وٓ هلل، إٓ يذسمحقن وٓ اهلل، إٓ يدقمقن

 وٓ وإطمج٦ٌم، اًمتامئؿ يْمٕمقن وٓ سم٤مهلل، إٓ حيٚمٗمقن وٓ هلل، إٓ يٜمذرون وٓ اهلل، إٓ

 -ي٠مشمقهؿ وٓ واًمًحرة، واعمٜمجٛملم اًمٙمٝمٜم٦م يّمدىمقن

: ي٘مقًمقن ومال- اًمٜم٤مر ذم يٜمزًم٘مقا ٓ طمتك أًمًٜمتٝمؿ هٗمقات ُمـ وحيذرون يتِم٤مءُمقن، ٓ وهؿ* 

: ي٘مقًمقن سمؾ ،شوظؾقؽ اهلل ظذ عتقـؾت»و ،شوأكت اهلل فقٓ»و ،شؾالن صاء وما اهلل صاء ما»

 وسملم اهلل سملم شم٤ًموي اًمٙمٚمامت ومٝمذه ،شؾالن صاء ثؿ اهلل صاء ما»و ،شوحده اهلل ظذ عتقـؾت»

 -(1)إصٖمر اًمنمك وهل ُمـ قم٤ٌمده،

 -سم٤مًمٓم٤مهمقت ٟمٙمٗمر أنأيًْم٤م  قمٚمٞمٜم٤م جي٥م سم٤مهلل، ٟم١مُمـ أن قمٚمٞمٜم٤م جي٥م ويمام* 

 -راضٍ  وهق اهلل دون ُمـ قمٌد وُمـ اًمِمٞمٓم٤من، اًمٓمقاهمٞم٧م ورأس* 

عَ  ُمـ اًمٓمقاهمٞم٧م ه١مٓء وُمـ*   طمرم ُم٤م حتؾ أو اهلل، أطمؾ ُم٤م حترم اًمتل اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م َذ 

 -(2)اهلل

 طمد ودم٤موز ـمٖمك ٕٟمف سمف  طمٙمؿ أو سمف، اًمٜم٤مس أُمر أو ذًمؽ، إمم دقم٤م ُمـ يمؾأيًْم٤م  واًمٓم٤مهمقت* 

 -واًمٓم٤مقم٦م اًمًٛمع ُمـ اعمخٚمقق

، ؾمقاه أطمدٌ  هلؿ ينمع أن يٛمٚمؽ ومال ُيّمٚمحٝمؿ ُم٤م ويٕمٚمؿ اًمٌنم ظمٚمؼ اًمذي هق وطمده وم٤مهلل* 

                                                           
 اإليامن- ط- دار -- أٟمقاقمف وأطمٙم٤مُمف( إقمداد. ُم٤مضمد حمٛمد قمكم أمحد ؿم٤ٌمٟم٦م-أٟمّمح سم٤مٓـمالع قمغم يمت٤مب )اًمنمك سم٤مهلل (1)

 -سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م

ذم اًمرد  د. قمٌد اهلل اًمٕمٜم٘مري ط- دار اًمتقطمٞمد ًمٚمٜمنم، واًمّم٤مرم اعمٜمٙمل شجفقد افشاؾعقة دم عتؼرير عتقحقد افعيادة»ويمت٤مب 

قمغم اًمًٌٙمل ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اهل٤مدي ط- ُم١مؾم٦ًم اًمٗمرىم٤من، ويمت٤مب )أصقل سمال أصقل( د. حمٛمد إؾمامقمٞمؾ 

 اعم٘مدم-

 ويمت٤مب )ُمٕمجؿ اعمٜم٤مهل اًمٚمٗمٔمٞم٦م( د. سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد ط- دار اًمٕم٤مصٛم٦م-

 سمـ ص٤مًمح اعمحٛمقد ط- دار اًمقـمـ-- وأطمٙم٤مُمف( د. قمٌد اًمرمحـ -- أطمقاًمف-( راضمع يمت٤مب )احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل2)
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٧م سمف أصم٤مر قمـ رؾمقل اهلل  ☺ يمذًمؽ وم٠مهؾ اإلؾمالم ي١مُمٜمقن سمام ٟمٓمؼ سمف اًمٙمت٤مب وصح 

 ، ًٓ  -(1)وشمٗمّمٞماًل إمج٤م

                                                           
، ,شم٤ٌمرك اؾمٛمف,، وٓ يدومع اًمًٞمئ٤مت إٓ هق ,ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم,ي١مُمٜمقن سم٠مٟمف ٓ ي٠ميت سم٤محلًٜم٤مت إٓ اهلل  اإليامن( أهؾ 1)

 وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سمف ؾمٌح٤مٟمف-

أـؾ افربا وأـؾ مال افؼك باهلل وافسحر وؿتؾ افـػس افتل حرم اهلل إٓ باحلؼ و»ويٕمت٘مدون أن اًمًٌع اعمقسم٘م٤مت هل 

 -شافقتقؿ وافتقيل يقم افزحػ وؿذ  ادحصـات افغاؾالت ادممـات

، وهؿ ٓ طويٕمت٘مدون أن ُمـ أشمك يم٤مهٜم٤ًم أو قمراوًم٤م وم٠ًمهلام قمـ رء ومّمدىمٝمام سمام ي٘مقٓن وم٘مد يمٗمر سمام أٟمزل قمغم حمٛمد 

محتف وٓ ي٘مقًمقن يمام ي٘مقل اًمٙمٗم٤مر: يتٓمػمون وٓ يٜمًٌقن اعمٓمر إمم اًمٙمقايم٥م واًمٜمجقم وي٘مقًمقن ُُمٓمرٟم٤م سمٗمْمؾ اهلل ور

 ُُمٓمرٟم٤م سمٜمقء يمذا ويمذا-

وٓ يتقيمٚمقن إٓ قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وٓ يٞم٠مؾمقن ُمـ روح اهلل شمٕم٤ممم وٓ ي٘مٜمٓمقن ُمـ رمحتف قمز وضمؾ وٓ ي٠مُمٜمقن ُمٙمره 

 ضمؾ وقمال- وٓ ي٠مُمـ ُمٙمر اهلل إٓ اًم٘مقم اخل٤مهون-

شمٕم٤ممم أهمٜمك اًمنميم٤مء قمـ اًمنمك وأن ُمـ قمٛمؾ قمٛماًل  وحيذرون ُمـ اًمنمك اخلٗمل وهق اًمري٤مء ويٕمت٘مدون أن اهلل

 أذك ُمٕمف ومٞمف همػمه وم٢من اهلل شمٕم٤ممم همٜمل قمـ قمٛمٚمف وأٟمف يؽميمف وذيمف-

ويٕمت٘مدون أن ُمـ أـم٤مع اًمٕمٚمامء أو اعمٚمقك أو اًمرؤؾم٤مء أو إُمراء ذم حتريؿ ُم٤م أطمؾ اهلل أو حتٚمٞمؾ ُم٤م طمرم اهلل وم٘مد 

 اختذهؿ أرسم٤مسًم٤م ُمـ دون اهلل شمٕم٤ممم-

ويٕمت٘مدون أن ُمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل قمز وضمؾ وم٘مد أذك ذيًم٤م أصٖمر، وٓ يًٌقن اًمدهر ويٕمت٘مدون أن ُمـ ؾم٥م 

 اًمدهر وم٘مد آذى اهلل ضمؾ وقمال-

وأٟمف ٓ ُم٤مًمؽ إٓ اهلل  ,أو ُمٚمؽ اعمٚمقك,ويٕمت٘مدون أن أظمٜمع وأووع اؾمؿ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم رضمؾ شمًٛمك ُمٚمؽ إُمالك 

 شمٕم٤ممم-

أو إٟمٌٞم٤مء اعمًت٘مدُملم صٚمقات اهلل ط ف ذيمر اهلل شمٕم٤ممم أو اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أو اًمٜمٌل ويٕمت٘مدون أن ُمـ اؾمتٝمزأ سمٌمء ومٞم

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم أو اعمًٚمٛملم ومٝمق ُمـ اًمٙم٤مومريـ 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ڑ ڑ ک ک ک ک

 [65:اًمتقسم٦م](  ں ڻ ڻ ڻ ڻ
 ويٕمت٘مدون أن يمؾ اؾمؿ ُمٕمٌٍد ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم طمرام-

وأن ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس قمذاسًم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اعمّمقرون اًمذيـ  ,أي اًمرؾمؿ وصٜمع اًمتامصمٞمؾ,يٕمت٘مدون طمرُم٦م اًمتّمقير و

 يْم٤مه١مون سمخٚمؼ اهلل-

= 
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 بالمالئكة اإليمان (2)

 ُمثٜمك أضمٜمح٦م هلؿ وؾمامهؿ ذم يمت٤مسمف، وضمٕمؾ ٟمقر، ُمـ اهلل ظمٚم٘مٝمؿ اًمذيـ سم٤معمالئٙم٦م أؤُمـ* 

 سمقفم٤مئػ أُمرهؿ يتزوضمقن، وٓ يٜم٤مُمقن، وٓ ينمسمقن، وٓ ي٠ميمٚمقن، ٓ وهؿ ورسم٤مع وصمالث

 -ىم٤مئٛمقن هب٤م ومٝمؿ وُمٝم٤مم

ـْ ؾمامهؿ اهلل ًمٜم٤م، وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ  ُمقضمقدون طم٘مٞم٘م٦م، وهؿ قم٤ٌمد ُمٙمرُمقن، واعمالئٙم٦م*  ُمٜمٝمؿ َُم

 يٕمّمقن، وٓ يٗمؽمون، ٓ اًمٓم٤مقم٤مت، قمغم ٟمٕمرف أؾمامءهؿ أو قمددهؿ، وأؤُمـ أهنؿ يداوُمقن

 إمم وإرض اًمًٛمقات اهلل ظمٚمؼ يقم ُمـ ؾم٤مضمد هق ُمـ ومٛمٜمٝمؿ ومقىمٝمؿ، ُمـ رهبؿ وخي٤مومقن

 -قم٤ٌمدشمؽ طمؼ قمٌدٟم٤مك ُم٤م ؾمٌح٤مٟمؽ: ىم٤مل رأؾمف رومع وم٢مذا اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم

 -اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم , اهلل سم٢مذن , ًمٚمٛم١مُمٜملم يِمٗمٕمقن وهؿ ًمف، أقمقاًٟم٤م وٓ سمٜم٤مت، ًمٞمًقا هلل قمٌٞمد وهؿ* 

 -اًمًقء ُمـ اًمٕم٤ٌمد حيٗمٔمقن اًمذيـ: احلٗمٔم٦م ومٛمٜمٝمؿ* 

 (-واًمًٞمئ٤مت احلًٜم٤مت) وذ ظمػمٍ  ُمـ اًمٕم٤ٌمد أقمامل يٙمتٌقن اًمذيـ: اًمٙم٤مشمٌقن اًمٙمرام وُمٜمٝمؿ* 

 -اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم يٗمؽمون ٓ واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ يًٌحقن اًمذيـ: اعمًٌحقن وُمٜمٝمؿ* 

 -اًمٕمٚمؿ وجم٤مًمس اًم٘مرآن، وشمالوة اًمذيمر، جم٤مًمس حييون اًمذيـ: اًمًٞم٤مطمقن وُمٜمٝمؿ* 

 ُمـ اًمٓم٤مئر يٓمػم اهلل، ظمٚمؼ ُمـ قمٔمٞمؿ ظمٚمؼ وهؿ صمامٟمٞم٦م، وقمددهؿ: اًمرمحـ قمرش محٚم٦م وُمٜمٝمؿ* 

 -قم٤مم مخًامئ٦م قمٜم٘مف إمم أطمدهؿ أذن ـمرف

 -أقمقان وًمف اهلل سم٠مُمر اًمٕم٤ٌمد أرواح ي٘مٌض اًمذي: اعمقت ُمٚمؽ وُمٜمٝمؿ* 

 يٜمٗمخ صمؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم ىمٌؾ أمجٕمقن اخلالئؼ ومٞمٛمقت اًمّمقر ذم يٜمٗمخ اًمذي: إهاومٞمؾ وُمٜمٝمؿ* 

 -يٜمٔمرون ىمٞم٤مم هؿ وم٢مذا أظمرى ومٞمف

___________________________ 
 ويٜمٝمقن قمـ احلٚمػ اًمٙمثػم-

أطم٥م إًمٞمف ُمـ وًمده وواًمده واًمٜم٤مس ط ويٕمت٘مدون أن إيامن اعم١مُمـ ٓ يٙمتٛمؾ طمتك يٙمقن اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف 

 أمجٕملم-



 

633 

 

 (-اعمٓمر: أي) سم٤مًم٘مٓمر اعمقيمؾ وهق: ُمٞمٙم٤مئٞمؾ وُمٜمٝمؿ* 

 -اجلٜم٦م ذم اعم١مُمٜملم ظمدُم٦م ذم يًٕمقن أقمقان وًمف اجلٜم٦م، ظم٤مزن: روقان وُمٜمٝمؿ* 

 طمديد ُمـ ُم٘م٤مُمع ُمٕمٝمؿ , قمنم شمًٕم٦م رؤؾم٤مؤهؿ , أقمقان وًمف اًمٜم٤مر ظم٤مزن: ُم٤مًمؽ وُمٜمٝمؿ* 

 -ُمٜمٝم٤م سم٤مهلل ٟمٕمقذ , اًمٜم٤مر ذم اًمٙم٤مومريـ هب٤م يٕمذسمقن

 -واًمرؾمؾ إٟمٌٞم٤مء إمم سم٤مًمقطمل اعمقيمؾ: ضمؼميؾ اعمالئٙم٦م رأس وقمغم* 

 ىمري٦م همٛمز اًمذي وهق ضمٜم٤مح، ؾمتامئ٦م وًمف قمٔمٛمتف، ُمـ إومؼ ؾمد وىمد هٞمئتف، قمغمط اًمٜمٌل  رآه وىمد* 

 -ؾم٤مومٚمٝم٤م قم٤مًمٞمٝم٤م ومجٕمؾ ويُمِٗمئ٧م، اٟم٘مٚم٧ٌم صمؿ اًمًامء قمٜم٤من إمم وم٤مرشمٗمٕم٧م ضمٜم٤مطمف ُمـ سمٓمرٍف  ًمقط

 -(1)هق إٓ رسمؽ ضمٜمقد يٕمٚمؿ وُم٤م , يمثػم ذًمؽ همػم وُمٜمٝمؿ* 

 -هلؿ وشمًتٖمٗمر هلؿ وشمدقمق اهلل، حيٌٝمؿ اًمذيـ اعم١مُمٜملم حت٥م واعمالئٙم٦م* 

 -اعم١مُمٜملم ُمع ي٘م٤مشمٚمقن هذه ىمقهتؿ ُمع واعمالئٙم٦م* 

* * *

                                                           
ًٓ ي٘مقُمقن هب٤م، وأهنؿ ٓ يٕمّمقن اهلل ُم٤م 1) ( وأؤُمـ أهنؿ يتٗم٤موشمقن ذم اًمٗمْمؾ واًم٘مرب ُمـ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وأن هلؿ أقمام

، وُمٜمٝم٤م محؾ اًمٕمرش وُمٜمٝم٤م ڠأُمرهؿ ويٗمٕمٚمقن ُم٤م ي١مُمرون، ومٛمـ هذه إقمامل اًمٜمزول سم٤مًمقطمل وهق قمٛمؾ ضمؼميؾ 

اهلؿ، وُمٜمٝم٤م ىمٌض أرواح اًمٜم٤مس، وُمٜمٝم٤م ؾم١مال إُمقات، وُمٜمٝم٤م يمت٤مسم٦م اًم٘مدر ذم اًمرطمؿ، وُمٜمٝم٤م يمت٤مسم٦م أقمامل اًمٕم٤ٌمد وأىمق

إي٘م٤مد ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ، وُمٜمٝمؿ اجلٜمقد اعمقيمٚمقن سم٤مًم٘مت٤مل وٟمٍم إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم قمٚمٞمٝمؿ صٚمقات اهلل وؾمالُمف أمجٕملم، 

 وهذه سمٕمض أقمامهلؿ وىمد يٙمقن هلؿ أقمامل أظمرى ٓ ٟمٕمٚمٛمٝم٤م اهلل أقمٚمؿ هب٤م ؾمٌح٤مٟمف-

 إسمرار د. قمٛمر ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر ط- دار اًمٜمٗم٤مئس-يراضمع رؾم٤مًم٦م قم٤ممل اعمالئٙم٦م 
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 بالكتب اإليمان (3)

  إًمٞمٝمؿ أوطم٤مه اهلل يمالم , اعمٜمزًم٦م أصقهل٤م , ذم وأهن٤م رؾمٚمف، إمم أٟمزهل٤م اًمتل اهلل سمٙمت٥م أؤُمـ* 

 :اًمٙمت٥م هذه وأقمٔمؿ واًمديـ، اًمنمع قمٜمف ًمٞمٌٚمٖمقا

 -ط حمٛمد رؾمقًمٜم٤م قمغم اعمٜمزل اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ,

 -ڠ قمٞمًك قمغم اعمٜمزل واإلٟمجٞمؾ ,

 -ڠ ُمقؾمك قمغم اعمٜمزًم٦م واًمتقراة ,

 -ڠ داود قمغم اعمٜمزل واًمزسمقر ,

 -ڠ إسمراهٞمؿ قمغم اعمٜمزًم٦م واًمّمحػ ,

 ذائٕمٝم٤م، مجٞمع قمغم واحل٤ميمؿ اًمٙمت٥م، هذه قمغم اعمٝمٞمٛمـ هق اًمٙمريؿ اًم٘مرآن وأن* 

وأن أيمثره٤م أص٤مسمف  ,ظم٤مص٦م,ٟمزوًمف  سمٛمجرد ُمٜمٝم٤م أطمٙم٤مُمف خي٤مًمػ عم٤م واًمٜم٤مؾمخ وأطمٙم٤مُمٝم٤م،

 -اًمتٌديؾ واًمتٖمٞمػم واًمتحريػ

 سمٕمد اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مًمٙمت٥م اًمٕمٛمؾ ي٘مٌؾ ومال سم٤مًم٘مرآن، اًمٕمٛمؾ إٓ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ي٘مٌؾ ٓ اهلل وأن* 

 -ط حمٛمد قمغم اًم٘مرآن ٟمزول

سمِمػًما  ڠسمقاؾمٓم٦م ضمؼميؾ ط أوطم٤مه إمم ٟمٌٞمف حمٛمد  اعمٕمجز، اهلل يمالم اًم٘مرآن وأن* 

ـْ  ظمٚمٗمف، ُمـ وٓ يديف سملم ُمـ اًم٤ٌمـمؾ ي٠مشمٞمف ومٝمق ٓ ىمدؾمٞمتف، وٟمذيًرا ًمٚمٕم٤معملم، هلذا وم٢من ًمف  سمف ىم٤مل َُم

 وم٤مز سمف متًؽ وُمـ ُمًت٘مٞمؿ، ساط إمم هدي وم٘مد سمف قمٛمؾ وُمـ قمدل، سمف طمٙمؿ وُمـ صدق،

 -اهل٤مًمٙملم ُمـ أصٌح قمٜمف أقمرض وُمـ وٟمج٤م،

 ي٠ميت ٕٟمف وقمٚمٛمف: اًم٘مرآن شمٕمٚمؿ ُمـ اًمٜم٤مس وظمػم وظم٤مصتف، اهلل أهؾ هؿ اًم٘مرآن أهؾ وأن* 

 -اجلٜم٦م ٕهٚمف وي٠ًمل سمف، وقمٛمؾ وطمٗمٔمف، ىمرأه عمـ يِمٗمع اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم

 ظم٤مًم٘مٝم٤م ُمـ وي٘مرهب٤م واًمِمٝمقات، اًمِمٌٝم٤مت ُمـ يٚمقصمٝم٤م مم٤م اًم٘مٚمقب يٓمٝمر واًم٘مرآن* 

 -اعم٘مٞمؿ سم٤مًمٜمٕمٞمؿ ًمٚمٗمقز اًمٕمٛمؾ قمغم وحيثٝم٤م وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف

 : اًم٘مرآن ىمراءة آداب وُمـ* 
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 -واًمقوقء اًمٓمٝم٤مرة ,

 -اًم٘مٌٚم٦م واؾمت٘م٤ٌمل ,

 -ووىم٤مر أدب ذم واجلٚمقس ,

 -شمالوشمف ذم اإلهاع وقمدم ,

 -واخلِمقع ,

 -وشمٗمريٓمف ذٟمقسمف قمغم احلزن وإفمٝم٤مر ,

 -يمالُمف وقمٔمٛم٦م اهلل ظمِمٞم٦م ُمـ واًمٌٙم٤مء ,

 -سمف اًمّمقت وحتًلم ,

 -اعمّمٚملم قمغم اًمتِمقيش ظمِمٞم٦م سمف اًمّمقت رومع وقمدم ,

 -ىمراءشمف قمٜمد واًمتدسمر ,

 -اًم٘مٚم٥م واؾمتحْم٤مر ,

 -اهلل آي٤مت ذم واًمتٗمٙمر ,

 إرض ذم اًمتٛمٙملم أؾم٤ٌمب أقمٔمؿ ُمـ اًمٜم٤مس ذم اًمٙمت٤مب هذا أطمٙم٤مم إىم٤مُم٦م أن ٟمقىمـ وأن ,

 -إقمداء قمغم واًمٜمٍم

يمذًمؽ ٟمقىمـ أن ُمـ اقمت٘مد ذم اًم٘مرآن أٟمف حمرف أو ُمٌدل أو ُمٜم٘مقص ُمٜمف أو ُمْم٤مف إًمٞمف،  ,

أو أن سمف أظمٓم٤مء ٟمحقي٦م أو سومٞم٦م أو سمالهمٞم٦م أو أٟمف ٓ يّمٚمح حلٙمؿ اًمزُم٤من واعمٙم٤من ومٝمق ظم٤مرج 

 -(1)قمـ ُمٚم٦م اإلؾمالم

                                                           
( قم٘مٞمدة اعمًٚمؿ اًمّمحٞمح٦م أن اًمنمع هلل وطمده، حيؾ ُم٤م يِم٤مء، وحيرم ُم٤م يِم٤مء، سمٕمٚمٍؿ وطمٙمٛم٦م، وشمنميٕمف )ذم يمت٤مسمف وؾمٜم٦م 1)

ـٍ أو ُمٙم٤مٍن دون همػمه إٓ سم٢مذٟمف-  ٟمٌٞمف( ضم٤مء ًمّمالح اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، ٓ يرشمٗمع أُمره وهنٞمف قمـ اعمٙمٚمٗملم ذم زُم

 ٟمٗمّمؾ سملم شمنميٕمف ذم اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، ويمٚمٝم٤م شمٙم٤مًمٞمػ ديٜمٞم٦م ودٟمٞمقي٦م-ٓ 

= 
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 اهلل إمم يًٌ٘مؽ أٓ قمغم واطمرص سم٘مقة، اًمٙمت٤مب هذا وظمذ اعمًٚمؿ أظمل رسمؽ وم٤مٟمٓمٚمؼ إمم

 -هم٤مئٌٝمؿ سمٕمقدة إهؾ ومرح ُمـ أؿمد إًمٞمف سمٕمقدشمؽ يٗمرح وم٤مهلل أطمد،

* * *

___________________________ 
 --(-اًمديٜمٞم٦م )يم٤مًمّمالة، واًمّمٞم٤مم، واحل٩م، واًمذيمر

 ---(-واًمدٟمٞمقي٦م )يم٤مًمٌٞمع، واًمٜمٙم٤مح، واًمٓمالق، واعمقاري٨م

ق سمٞمٜمٝمام، )ومجٕمؾ هلل احلٙمؿ سم٤مًمديٜمٞم٦م وًمٖمػمه احلٙمؿ سم٤مًمدٟمٞمقي٦م وم٘مد يمٗمر، ٕن اًمنمع يمٚمف ًمف وطمد ه، ُمـ * وُمـ ومر 

 ضمٕمٚمف طمً٘م٤م ًمٖمػمه، يمٛمـ ضمٕمؾ اًمًجقد طمً٘م٤م ًمٖمػمه-

وُمـ رأى أن طمٙمؿ اهلل ذم يمت٤مسمف ص٤مًمح ًمٚمزُمـ اًمذي ٟمزل ومٞمف وم٘مط، وأُم٤م همػمه ومٚمٚمٜم٤مس أن ينمقمقا ُم٤م يروٟمف ص٤محل٤ًم 

 وًمق يم٤من خم٤مًمًٗم٤م حلٙمؿ اهلل، ومٝمذا يمٗمر-

 ,يمام يزقمؿ اًمٚمٞمؼماًمٞمقن,وُمـ ومّمؾ طمٙمؿ اًمديـ قمـ طمٙمؿ اًمدٟمٞم٤م، وضمٕمؾ اهلل ينمع ًمٚمديـ، واإلٟم٤ًمن ينمع ًمٚمدٟمٞم٤م 

  (ڃ ڃ چ چ چ)وم٘مد ضمٕمؾ هٜم٤مك ُمنمقملم ُمتٕمدديـ، واًمتنميع هلل وطمده 
 ومٛمـ يمٗمر سمٌٕمْمف، يمٗمر سمف يمٚمف-[، 85]اًمٌ٘مرة:

، 46، 45ص ,طمٗمٔمف اهلل,قمٌد اًمٕمزيز اًمٓمريٗمل ، ًمٚمِمٞمخ. شرشافة ؾصقل دم افعؼقدة.. افرشافة افشامقة»راضمع  

 ط- ُمٙمت٦ٌم دار اعمٜمٝم٤مج ًمٚمٜمنم- 47



 

636 

 

 بالرسل اإليمان (4)

 سم٢مسمالهمف وأُمرهؿ ذقمف، إًمٞمٝمؿ أوطمك رؾماًل  اًمٌنم ُمـ اصٓمٗمك ىمد اهلل وم٢من اهلل، سمرؾمؾ أؤُمـ* 

ـْ  وأن   ًمٚمٜم٤مس، ـْ  اجلٜم٦م دظمؾ أـم٤مقمٝمؿ َُم وأهنؿ صٗمقة اهلل  ,ظم٤مص٦م,اًمٜم٤مر  دظمؾ قمّم٤مهؿ وَُم

 -شمٕم٤ممم ُمـ ظمٚم٘مف أمجٕملم، وأهنؿ سمٚمٖمقا اًمرؾم٤مٓت وأدوا إُم٤مٟم٤مت، وٟمّمحقا أىمقاُمٝمؿ

 يمذهبؿ ُمـ قمغم هب٤م ًمٞمًتٕمٞمٜمقا صدىمٝمؿ قمغم شمؼمهـ اًمتل سم٤معمٕمجزات أيدهؿ يمذًمؽ أؤُمـ أن اهلل* 

 -هلؿ طمج٦م وشمٙمقن

 -ط ٛمدحم وظم٤ممتٝمؿ ٟمقح، اًمرؾمؾ أول وأن* 

 اهلل، ظمٚمؼ أومْمؾ وهؿ ويٛمقشمقن، ويٛمروقن، ويتزوضمقن ,وينمسمقن قنٚمي٠ميم سمنم وأهنؿ* 

 -اعمٕم٤ميص ُمـ وُمٕمّمقُمقن

 وُمقؾمك اًمرمحـ، ظمٚمٞمؾ وإسمراهٞمؿط  حمٛمًدا: اًم٘مرآن ذم ُمٜمٝمؿ اهلل ذيمر يمثػمون، اهلل ورؾمؾ* 

 وٟمقطًم٤م، ُمٜمف،قمٌد اهلل ورؾمقًمف، واسمـ أُمتف، ويمٚمٛمتف أًم٘م٤مه٤م إمم ُمريؿ وروح  وقمٞمًك اهلل، يمٚمٞمؿ

 ويٕم٘مقب، وإؾمح٤مق، وإؾمامقمٞمؾ، وؾمٚمؿ، قمٚمٞمٝمؿ اهلل صغم اًمرؾمؾ ُمـ اًمٕمزم أوًمق وهؿ

 ويقؾمػ، وص٤محل٤ًم، وهقًدا، وزيمري٤م، وحيٞمك، وداود، وؾمٚمٞمامن، ويقٟمس، وأيقب، وه٤مرون،

٤ًٌم،  ذم اهلل ىمّم٦م ُمـ ُمٜمٝمؿ يمثػًما، وهمػمهؿ وإدريس، اًمٙمٗمؾ، وذا وًمقـًم٤م، وإًمٞم٤مس، وؿمٕمٞم

 - ي٘مّمّمف مل ُمـ وُمٜمٝمؿ اًم٘مرآن

 ضم٤مءوا مجٞمًٕم٤م وأهنؿ اًمنمك، هق قمٜمف هنقا ُم٤م وأقمٔمؿ اًمتقطمٞمد، هق اًمرؾمؾ إًمٞمف دقم٤م ُم٤م وأول* 

 وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف هلل قم٤ٌمدهتؿ وـمرق ذائٕمٝمؿ اظمتٚمٗم٧م وإٟمام اًمتقطمٞمد، ودقمقة سم٤مإلؾمالم

 -وأوـم٤مهنؿ أزُم٤مهنؿ ٓظمتالف

 -ومٞمٝمؿ سُمٕم٨م إذاط  سمف ٤مإليامنسم أشم٤ٌمقمٝمؿ وأُمروا ،ط حمٛمد اًمٜمٌل سمٛمجلء سمنموا اًمرؾمؾ وأن* 

 اًمٜم٤مس، إمم سمتٌٚمٞمٖمف وأُمر ضمديد ذع إًمٞمف أوطمل اًمرؾمقل أن: واًمٜمٌل اًمرؾمقل سملم واًمٗمرق* 

 -اًمرؾمؾ ُمـ ىمٌٚمف ُمـ ذع ًمت٘مرير اعمٌٕمقث هق اًمٜمٌل وأن

* وأطم٥م مجٞمع إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم وٓ أومرق سملم أطمد ُمـ رؾمؾ اهلل ومٝمؿ مجٞمًٕم٤م سم٤مرون راؿمدون 
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 -(1)إمم ؾمٌٞمؾ اًمرؿم٤مدُمٝمديقن ه٤مدون 

 اًمًالم، قمٚمٞمٝمام إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ وًمد ُمـ ،ط حمٛمد هق اهلل قمٜمد اًمرؾمؾ أومْمؾ سم٠من أؤُمـ* 

 -اًمرؾم٤مٓت وسمرؾم٤مًمتف اًمٜمٌقات، سمٜمٌقشمف وظمتؿ يم٤موم٦م، اًمٜم٤مس إمم اهلل أرؾمٚمف

 وذقمف اًمرؾم٤مٓت، مجٞمع قمغم رؾم٤مًمتف ومْمؾ يمام رؾمٚمف، مجٞمع قمغم وومْمٚمف سم٤معمٕمجزات، وأيده* 

 ؾم٤مئر قمغم , اعمًٚمٛملم , وُأُمتف اًمٙمت٥م، مجٞمع قمغم , اًم٘مرآن , ويمت٤مسمف اًمنمائع، مجٞمع قمغم

 -إُمؿ

 :ذًمؽ وُمـ ,ىمٌٚمف إٟمٌٞم٤مء ُمـ أطمًدا يٕمط مل ُم٤م رسمف وأقمٓم٤مه* 

 -ط ًمٚمٜمٌل اهلل أقمده٤م اجلٜم٦م، ذم درضم٦م أقمٔمؿ وهل: اًمقؾمٞمٚم٦م( 1

 -اًمرمحـ قمرش حت٧م جيري اجلٜم٦م ذم هنر وهق: اًمٙمقصمر( 2

 ويّمؾ اًمٜم٤مس ئمٛم٠م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم اعمًٚمٛمقن إٓ ُمٜمف ينمب ٓ اًمذي وهق: احلقض( 3

 اعمًٚمٛمقن ُمٜمف ينمب , قمٛمٚمف طم٥ًم قمغم يمؾي  , وأيمت٤مومٝمؿ وأوؾم٤مـمٝمؿ، ريمٌٝمؿ، إمم اًمٕمرق

 -أسمًدا سمٕمده ئمٛم١مون ومال اًمنميٗمتلم سمٞمديفط اًمٜمٌل  هلؿ ي٘مدُمٝم٤م سم٠ميمقاب

 قمّم٤مة خيرج طمتك اهلل قمٜمد يِمٗمعط  وم٢مٟمف: اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اعمحٛمقد اعم٘م٤مم وهل: اًمِمٗم٤مقم٦م( 4

 اًمٕم٤ميص خيٚمد ومال اهلل، رؾمقل حمٛمد اهلل إٓ إًمف ٓ ي٘مقل أطمد ومٞمٝم٤م يٌ٘مك ومال اًمٜم٤مر ُمـ اعمًٚمٛملم

 -ُمٕم٤مصٞمف ُمـ ُيٜم٘مك أن سمٕمد ُمٜمٝم٤م وؾمٞمخرج اًمٜم٤مر، ذم

 -اًمٜم٤مر ُمـ خيرج ومٚمـط  سمٛمحٛمد ي١مُمـ ومل يمٚمٝمؿ، سم٤مٕٟمٌٞم٤مء آُمـ ُمـ* 

 أقمدائٝمؿ ىمٚمقب ذم اًمرقم٥م سم٨م   سم٠من اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم وأشم٤ٌمقمف ضمٜمده وٟمٍم ٟمٍمه، اهلل وأن( 5

 -ط ىمٌٚمف ًمٜمٌل شُمْٕمطَ  ومل ؿمٝمر، ُمًػمة

 -ىمٌٚمف ًمألٟمٌٞم٤مء يمذًمؽ دمٕمؾ ومل وـمٝمقًرا ،ُمًجًدا وًمٚمٛمًٚمٛملم ًمف إرَض  وضمٕمٚم٧ْم ( 6

 -ظم٤مص٦م ىمقُمف إمم ٟمٌل يمؾ وُأرؾمؾ مجٞمًٕم٤م، ،واجلـ اإلٟمس إمم اهلل وأرؾمٚمف(  7

                                                           
 ( ًمٚمتقؾمع راضمع رؾم٤مًم٦م )اًمرؾمؾ واًمرؾم٤مٓت( ًمٚمديمتقر. قمٛمر ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر ط- دار اًمٜمٗم٤مئس-1)
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ـْ  أول وأٟمف( 8  ـْ  وأول ُمِمٗمع، وأول ؿم٤مومع، وأول اًم٘مؼم، قمٜمف يٜمِمؼ َُم  اجلٜم٦م، سم٤مب يٓمرق َُم

؟: اجلٜم٦م ظم٤مزن روقان، ومٞم٘مقل ـْ  أومتح أٓ ُأُمرت سمَِؽ : روقان ومٞم٘مقل حمٛمد،: ومٞم٘مقل َُم

  -ىمٌٚمؽ ٕطمدٍ 

 :ط معجزاعتف ومـ

 -اًم٘مٛمر اٟمِم٘م٤مق* 

 -قمٞمٜمٞمف أصح ومٙم٤مٟم٧م أطمد، يقم وُم٘مئ٧م عم٤م ىمت٤مدة قملم رد وأٟمف* 

 -سمدر يقم يُمنت عم٤م احلٙمؿ اسمـ ؾم٤مق ورد* 

 -وم٠مؾمٚمؿ اًمٙم٤مومر أُم٤مم ُمرات صمالث اًمِمٝم٤مدشملم ومِمٝمدت ًمٚمِمجرة واؾمتِمٝم٤مده* 

 طمتك يًٙم٧م ومل شمريمف، طملمط  قمٚمٞمف خيٓم٥م يم٤من اًمذي اًمِمجرة وطمٜملم ضمذع وسمٙم٤مء* 

 -قمٚمٞمفط  يديف ووع

 صمامٟملم ُمـ أيمثر اًمٓمٕم٤مم ُمـ يمٗمٞمف ُمؾء ُمـ أيمؾ طمتكط  يديف سملم اًمٓمٕم٤مم شمٙمثػم ويمذًمؽ* 

 -ؿمٌٕمقا طمتك رضماًل 

ٌَْؼ  مل طمٞمٜمام احلديٌٞم٦م يقم اعم٤مء شمٙمثػم ويمذًمؽ*  اًمٜمٌل  ومقوع اعم٤مء، ُمـ ـمٌؼ إٓ اجلٞمش ذم َي

 اعمًٚمٛمقن ذب طمتكط  أص٤مسمٕمف سملم ُمـ اًمٕمٞمقن ُمثؾ شمٗمقر ومٙم٤مٟم٧م ومٞمف يديفط 

 -رضمؾ أرسمٕمامئ٦م أًمػ طمقازم ويم٤مٟمقا وشمقو١موا،

 -اعمٜمتٝمك ؾمدرة إمم اًمٕمكم اًمًٛمقات إمم وُمٕمراضمف إىمَم، اعمًجد إمم سمف اإلهاء ويمذًمؽ* 

 يٙمت٥م، وٓ ي٘مرأ ٓ أُمٞم ٤م يم٤من وىمد وأٟمٌٞم٤مئٝمؿ، اًم٤ًمسم٘م٦م إُمؿ قمـ إظم٤ٌمرهط  ُمٕمجزاشمف وُمـ* 

 يمت٤مب ُمزق اًمذي يمنى ُمٚمؽ ومتزيؼ واًمروم وم٤مرس سمٗمتح اعمًت٘مٌؾ قمـ إظم٤ٌمره ويمذًمؽ

 -يمثػم اعمٕمجزات ُمـ وهمػمه٤م إًمٞمف،ط رؾمقل اهلل 

 -اًمديـ يقم إمم اًم٤ٌمىمٞم٦م اعمٕمجزة ومٝمق اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ُمٕمجزاشمف وأقمٔمؿ* 

 اهلل إٓ إًمف أٓ ؿمٝم٤مدة وضمٕمؾ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف سم٤مؾمٛمف اؾمٛمف وىمرنط  ذيمره َروَمعَ  اهلل إن صمؿ* 

 ُمـ سمف خيرج أن يٜمٌٖمل ُم٤م وآظمر اإلؾمالم، ذم اًمٕمٌد ُيدظمؾ ُم٤م أول هل اهلل رؾمقل حمٛمد وأن
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 -اجلٜم٦م دظمؾ اهلل إٓ إًمف ٓ يمالُمف آظمر يم٤من ومٛمـ اًمدٟمٞم٤م،

  :(1)ط ـيلاف جتاهوظذ ـؾ ادسؾؿغ  َعَّ ظَ  جباؾق

 ؾمٌ٘مؽ وم٢من أُمره، قمغم ُمتٌقع أي رأي أوط  طمديثف قمغم اخلٚمؼ ُمـ أطمدٍ  يمالم ُٟم٘مدم ٓ أن* 

 -همػمه شمتٌع وٓ أُمرك يمؾ ذم ؾمٜمتف إمم أٟم٧م ومٝم٤مضمرط  إًمٞمف سم٤مهلجرة أىمقام

 -اهلل أـم٤مع وم٘مد اًمرؾمقل يٓمع ُمـ ٕٟمف :ط ومٜمٓمٞمٕمف أُمره، طمقل مجٞمًٕم٤م ٟمتآًمػ * وأن

 -وم٘مط شحمؿد» ٟم٘مقل ومالط سمرؾمقل اهلل  إٓ ٟمدقمقه ٓ وأن* 

 وصالشمف، وُمِمٞمف، وأيمٚمف، ٟمقُمف، ذمط  أطمقاًمف مجٞمع ذم سمف وٟمت٠مؾمك سمآداسمف، ٟمت٠مدب وأن* 

وأن ٟم١مدي اًمٗمرائض وٟمحؾ احلالل وٟمحرم احلرام اًمذي  ،ط وضمٝم٤مده وصدىمتف، وصٞم٤مُمف،

 -اًمِمٌٝم٤مت، وٟمتقىمػ قمٜمد طأىمره 

 - أمجٕملم واًمٜم٤مس وواًمديٜم٤م وأسمٜم٤مئٜم٤م أٟمٗمًٜم٤م ُمـ أيمثر ٟمحٌف وأن* 

ـْ  ٟمح٥م وأن*  ـْ  وٟمٌٖمُض  سمف، وي٘متدىط رؾمقل اهلل  حي٥م َُم  وٓط رؾمقل اهلل  ُيٌٖمض َُم

 -ذقمف يٚمتزم

 قمغم ويٕم٤موهنؿ سمِم٠مهنؿ، وهيتؿ هبؿ، ويتِمٌف ويٜمٍمهؿ، اعم١مُمٜملم، حي٥م أن اعمًٚمؿ قمغم ومٞمج٥م* 

 -إظمالء ُمٜمٝمؿ ويتخذ اًمؼم،

 اعمًٚمٛملم، ود ُمٕمٝمؿ يتح٤مًمػ وٓ يٓمٞمٕمٝمؿ، وٓ ويمٗمرهؿ، اًمٙم٤مومريـ يٌٖمض أن قمٚمٞمف وجي٥م* 

 إقمٞم٤مد اًمديٜمٞم٦م اًمٕم٘م٤مئدي٦م، ,ظم٤مص٦م,أقمٞم٤مدهؿ  ذم يِم٤مريمٝمؿ وٓ سم٤مـمٚمٝمؿ، قمغم يٕم٤موهنؿ وٓ

 -ُمٕمٝمؿ يٕمدل وًمٙمـ ئمٚمٛمٝمؿ، أن قمٚمٞمف وحيرم

 هؿ إذ ،ط صح٤مسمتف وٟمح٥م (،طاًمٜمٌل  )زوضم٤مت اعم١مُمٜملم: أُمٝم٤مت ٟمح٥م أن قمٚمٞمٜم٤م وجي٥م* 

                                                           
سم٤مًمروح واجلًد ُمـ ُمٙم٦م إمم سمٞم٧م اعم٘مدس طمٞم٨م صغم إُم٤مًُم٤م ط ( وأؤُمـ سم٠من اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ىمد أهى سم٤مًمٜمٌل 1)

ٕٟمٌٞم٤مء إوًملم إسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك وهمػمهؿ قمٚمٞمٝمؿ صٚمقات اهلل وؾمالُمف أمجٕملم صمؿ قمرج سمف إمم اًمًاموات سم٤م

اًمٕمال وأوطمك إًمٞمف رسمٜم٤م ضمؾ وقمال ُمـ أُمر اًمّمالة ُم٤م أوطمك صمؿ أقمٞمد قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم إمم إرض وذًمؽ ذم 

 ًمٞمٚم٦م واطمدة ومت٤ٌمرك اهلل اًمٕمزيز اًمٕمٚمٞمؿ-
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 -إٟمٌٞم٤مء سمٕمد اًمٌنم ظمػم

 صمؿ أمجٕملم، ًمٚمٜم٤مس دقمقشمف وإسمالغُ  ذيٕمتف، وإفمٝم٤مر ،ط ؾمٜمتف إطمٞم٤مء قمٚمٞمٜم٤م وضم٥م يمذًمؽ* 

 -وٓسمد أذى، ُمـ ذًمؽ ؾمٌٞمؾ ذم ؾمٜمالىمٞمف ُم٤م قمغم اًمّمؼم

 قُمقدي إٓ احلؼ هذا إمم دقمك وزم أو ٟمٌل ُمـ أطمدٍ  ُمـ ُم٤م أٟمف ظمٚم٘مف ذم اعم٤موٞم٦م اهلل ؾُمٜم ٦م ٕن  * 

 - وأوذي

 طمٞمٜمامط رؾمقل اهلل  أوذي وم٘مد ًمؽ، اًمٙمٗم٤مر إيذاء ديٜمؽ قمـ يٍمومؽ ومال اعمًٚمؿ، أهي٤م وشمٜمٌف* 

 -ومّمؼموا اًمّمح٤مسم٦م وأوذي أصح٤مسمف، ُمـ ىمٚم٦م ذم يم٤من

 أو واًمتخٚمػ واًمرضمٕمٞم٦م واًمٗم٤مؿمٞم٦م، واجلٛمقد اهلذي٤من، إمم ٟمًٌقك أن قمزُمؽ ُمـ يقهـ وٓ* 

 اهلل رؾمقل ذم ًمؽ وم٢من )يمام يروج إقمالُمٝمؿ اًمٞمقم(، ٞم ٤مذهٜمدُم٤مهمف أو أٟمؽ خمٓمقف  هُمًؾ: ىم٤مًمقا

 -جمٜمقن أو ؿم٤مقمرٌ  ومٞمف أٟمف ىمٞمؾ وم٘مد طمًٜم٦م، أؾمقة

جب  ﴿: اعم١مُمٜملم ُمع اًمٙم٤مومريـ طم٤مل ومٝمذا- و٤مل ُمتٓمرف )شم٤مضمر ديـ( ىمٞمؾ أن ييك وٓ* 

 -[32: اعمٓمٗمٗملم] ﴾ حب خب مب ىب يب جت

 !؟ط حمٛمد ٟمٌٞمؽ ومٞمف اًمذي اًمٓمرف ذم شمٙمقن أن ـمروملم اًمٜم٤مس يم٤من إذا يٙمٗمٞمؽ أٓ* 

 -ؾمٌٞماًل  اًمرؾمقل ُمع اختذت ًمٞمتٜمل ي٤م: ي٘مقل يديف قمغم اًمٔم٤ممل يٕمض ًمٞمقمٍ  وذرهؿ* 

 اًمٓمٖم٤مة ادقم٤مء ومذًمؽ ذير أو أصقزم أو وصقزم أو إره٤ميب ىم٤مًمقا سم٠من إُمر قمٚمٞمؽ يٚمتٌس وٓ* 

 ومٞمٝم٤م ٟمٔمروا ضمٝمٜمؿ إمم وضمقهٝمؿ قمغم اعمالئٙم٦م ؾم٤مىمتٝمؿ عم٤م وم٢مٟمف وأظمرة، اًمدٟمٞم٤م ذم اعم١مُمٜملم قمغم

 [-62: ص] ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ وم٘م٤مًمقا

 ُمـ اًمٕم٤مًمٞم٤مت اًمدرضم٤مت ُمـ ,(سم٤مٕذار ؾمٛمقهؿ اًمذيـ) , اعم١مُمٜمقن قمٚمٞمٝمؿ ٟم٤مدى ومٝمٜم٤م* 

 [-44: إقمراف] ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿: اًمٗمردوس

* * * 
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 اآلخر باليوم اإليمان (5)

 دار) أظمرة ومٞمف وشم٘مقم ،(اًمٕمٛمؾ دار) اًمدٟمٞم٤م ومٞمف شمٗمٜمك اًمذي اًمٞمقم وهق أظمر، سم٤مًمٞمقم أؤُمـ* 

 -سم٤مًمٜم٤مر اًمٗمج٤مر وجيزى سم٤مجلٜم٦م، إسمرار ومٞمجزى ،(اجلزاء

اًمٜمٌل  ُمع يم٤من سمٞمٛمٞمٜمف يمت٤مسمف أظمذ ومٛمـ يمت٤مسمف قمٌدٍ  يمؾ ويٕمٓمك اعمٞمزاُن، يقوع اًم٘مٞم٤مُم٦م يقمِ  وذم* 

 -اًمٜم٤مر ذم , اًمٚمٕمٜم٦م قمٚمٞمف , ومرقمقن ُمع يم٤من سمِمامًمف يمت٤مسمف أظمذ وُمـ اجلٜم٦م، ذمط 

ـْ  اًمٍماط، وُيٜمّم٥م*  ـْ  اجلٜم٦م، إمم وصؾ اضمت٤مزه وَمَٛم  اًمٗم٤مؾمد سمٕمٛمٚمف اًمٙمالًمٞم٥م اظمتٓمٗمتف وَُم

 -اًمٜم٤مر ذم ؾم٘مط

 -ويمؼمى صٖمرى وقمالُم٤مت أُم٤مرات اًم٘مٞم٤مُم٦م وًمٞمقم* 

 وأن ىمٝمًرا، احلٙمؿ اًمٗم٤ًمق يتقمم وأن اًم٘متؾ، ويمثرة إُم٤مٟم٦م، وٞم٤مع: اًمّمٖمرى اًمٕمالُم٤مت ومٛمـ* 

 -ٝمٛم٦ماعم إُمقر ذم اًمًٗمٝم٤مء يتٙمٚمؿ

 ىمٞم٤مم ىمٌؾ اًمٜمٌقة ُمٜمٝم٤مج قمغم راؿمدة ظمالوم٦م وىمٞم٤مم اعمٝمدي، فمٝمقر: اًمٙمؼمى اًمٕمالُم٤مت وُمـ* 

 -اًمدضم٤مل اعمًٞمح وظمروج اًم٤ًمقم٦م،

 اخلٜمزير، وي٘متؾ اًمّمٚمٞم٥م، ويٙمن اًمٙم٤مومريـ، وي٘م٤مشمؾ اعمًٚمٛملم ًمٞم٘مقد ڠ قمٞمًك وٟمزول* 

 -اإلؾمالم إٓ ي٘مٌؾ وٓ

 -ذًمٞمؾ سمذل أو قمزيز، سمٕمز اًمديـ هذا اهلل أدظمٚمف إٓ وسمر وٓ ُمدر سمٞم٧م يٌ٘مك ومال* 

 ُمـ اًمِمٛمس وـمٚمقع اًمٜم٤مس، شمٙمٚمؿ اًمتل اًمداسم٦م ظمروج ويمذًمؽ وُم٠مضمقج، ي٠مضمقج وظمروج* 

 -وهمػمه٤م اًم٘مرآن، ورومع ُمٖمرهب٤م،

 -يمت٤مسمف ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم رآه ٍذ  أو ظمػمٍ  ُمـ ذرة ُمث٘م٤مل قمٛمؾ ومٛمـ* 

 يٕمٚمٛمف ٓ وأضمؾ ُمٞمٕم٤مد ذم اًمٕمٌد سمٛمقت يمت٤مسمتٝم٤م وىم٧م يٜم٘ميض أن ىمٌؾ اًمٓم٤مقم٤مت إمم وم٤ًمرقمقا* 
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 -(1)اهلل إٓ

 وٟمٙمػم ُمٜمٙمر، اعمٚمٙم٤من، وي٠مشمٞمف ،(2)ويدومٜمقٟمف قمٚمٞمف، ويّمٚمقن ويٙمٗمٜمقٟمف، أهٚمف، ومٞمٖمًٚمف* 

 ٟمٌٞمؽ؟ وُمـ ديٜمؽ؟ وُم٤م رسمؽ؟ ُمـ: وي٠ًمٟٓمف ومٞمجٚم٤ًمٟمف

 , ذًمؽ إمم اهلل وووم٘مف , ورؾمقزم ٟمٌٞملط  وحمٛمد ديٜمل، واإلؾمالم ريب، اهلل سم٠من أضم٤مب وم٢من* 

 ومرطًم٤م، ومٞمتٝمٚمؾ وُمٚمٙمف، وىمّمقره هٜم٤مك، ُمٜمزًمف ومػمى اجلٜم٦م، إمم ـم٤مىم٦م ىمؼمه ذم ًمف ومتح٧م

 -اًمٌٍم ُمد ىمؼمه ذم وُيٗمًح

 طمدة وٓ سم٤مًمذيم٤مء، ًمٞم٧ًم وىمتٝم٤م وم٤مإلضم٤مسم٦م لء،ـسمِم جيٞم٥م ٓ وم٢مٟمف اًمٙم٤مومريـ ُمـ يم٤من وإن* 

 -اًمذهـ

 وأداء اًمتقطمٞمد، ُمـ اًمّم٤محل٤مت ُمـ ىمدُمقه سمام اًمقىم٧م ذًمؽ ذم اإليامن أهؾ يث٧ٌم اهلل وًمٙمـ* 

 اًم٘مرآن، وىمراءة واًمّمدىم٦م، اعمٜمٙمر، قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف، وإُمر واًمؼم، واجلٝم٤مد، اًمٗمرائض،

 -اًم٤ٌمردة اًمٓمقيٚم٦م اًمٚمٞم٤مزم وىمٞم٤مم اهلقاضمر، وصٞم٤مم

 ويّمػم ضمًده ذم أوالقمف شمتداظمؾ طمتك قمٚمٞمف يْمٞمؼ ىمؼمه وم٢من   اًمٙم٤مومريـ: ُمـ يم٤من إن وم٠مُم٤م* 

 -قمٛمٚمف سمًقء اًمٜم٤مر طمٗمر ُمـ طمٗمرة ىمؼمه

 -قمٛمؾ وٓ طم٤ًمب وهمًدا طم٤ًمب، وٓ قمٛمؾ وم٤مًمٞمقم اعمًٚمؿ، أظمل وم٤مضمتٝمد* 

يمذًمؽ أؤُمـ سم٤مًمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت واحل٤ًمب واعمٞمزان واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب واجلٜم٦م واًمٜم٤مر سمٙمؾ ُم٤م 

 -طضم٤مء ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ، أو ُم٤م َصح  ُمـ طمدي٨م رؾمقًمٜم٤م 

                                                           
أذاط »ديب، ويمت٤مب  ,٨م اًمٕمراق( ًمٚمِمٞمخ. ُمِمٝمقر آل طمًـ ؾمٚمٞمامن ط- دار اًمٗمرىم٤من ( ٟمٜمّمح سمٛمراضمٕم٦م )أطم٤مدي1)

د. حمٛمد إؾمامقمٞمؾ ط-  شادفدي وؾؼف أذاط افساظة»د. يقؾمػ اًمقاسمؾ ط- دار اسمـ اجلقزي، ويمت٤مب  شافساظة

 -دار اعمٜمٝم٤مجاًمدار اًمٕم٤معمٞم٦م سم٤مٕؾمٙمٜمدري٦م، ويمت٤مب )وم٘مف اًمٗمتـ( شم٠مًمٞمػ د. قمٌد اًمقاطمد إدريس اإلدريز ط- ُمٙمت٦ٌم 

ًمٚمِمٞمخ. ُمّمٓمٗمك  شافغسؾ وافتؽػغ»، ويمت٤مب ,رمحف اهلل,ًمٚمِمٞمخ إًم٤ٌمين  شأحؽام اجلـائز وبدظفا»( راضمع يمت٤مب 2)

 اًمٕمدوي ومٗمٞمٝمام ٟمٗمع يمٌػم ًمؽ-
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 -الماإلؾم إٓ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ي٘مٌؾ ٓ اهلل ٕن اجلٜم٦م: وطمدهؿ اًمٓم٤مئٕمقن اعمًٚمٛمقن يدظمؾ ويقُمئذٍ * 

 ومال أسمًدا يٌ٘مك وٟمٕمٞمٛمٝم٤م- سمنم ىمٚم٥م قمغم خيٓمر ومل قملم، شمره ومل أذن، سمف شمًٛمع مل ٟمٕمٞمؿٌ  اجلٜم٦م وذم* 

 -اًمٕم٤معملم رب اهلل وضمف إمم اًمٜمٔمر هق اًمٜمٕمٞمؿ وأقمٔمؿ أهٚمٝم٤م، يٛمقت وٓ يٜم٘مٓمع،

 ًمٚمٙم٤مومريـ، اهلل أقمده يٓم٤مق ٓ قمذاب اًمٜم٤مر وذم اًمٜم٤مر، إمم واًمٙمٗم٤مر واًمٗمج٤مر، اًمٕمّم٤مة، ويدظمؾ* 

 -اٟم٘مٓم٤مع سمال هٜم٤مك ومٞمٕمذسمقن اًمراؾمخ٤مت اجل٤ٌمل قمٚمٞمف شم٘مقى ٓ

 سم٠من اهلل ومٞم٠مُمر أوٚمقهؿ، اًمذيـ ًمٚمٙمؼماء اًمٕمذاب ُيْم٤مقمػ أن اًمٓمقاهمٞم٧م أشم٤ٌمع يدقمق وهٜم٤مك* 

 -ًمٚمجٛمٞمع اًمٕمذاب ُيْم٤مقمػ

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ويمذًمؽ ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم، وإوًمٞم٤مء اًمّم٤محللم، ط وأؤُمـ سمِمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل 

 ٘مرسملم، صمؿ سمٕمد ذًمؽ أرطمؿ اًمرامحلم-واعمالئٙم٦م اعم

وأؤُمـ أن أهؾ اإلؾمالم واًمًٜم٦م ٓ يٙمٗمرون أطمًدا ُمـ اعمًٚمٛملم سمٛمٓمٚمؼ اًمذٟمقب واًمٙم٤ٌمئر ُم٤م مل 

,ي٘مؿ اًمدًمٞمؾ اًمذي ٓ حيتٛمؾ اًمت٠مويؾ قمغم يمٗمره أو ذيمف، وي١مُمٜمقن أٟمف ٓ خيٚمد ذم اًمٜم٤مر 

ن سمرمح٦م اهلل شمٕم٤ممم اًمقاؾمٕم٦م قمٌد ُمقطمد وإن يم٤من ُمـ أهؾ اًمٙم٤ٌمئر، وي١مُمٜمق ,سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم

ويرضمقن إلظمقاهنؿ اعم١مُمٜملم أن يٕمٗمق اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ويدظمٚمٝمؿ ضمٜمتف سمٗمْمٚمف ورمحتف، وأن 

يزطمزطمٝمؿ قمـ ٟم٤مره وي١مُمٜمٝمؿ قمـ همْمٌف وٟم٘مٛمتف ويًتٖمٗمرون هلؿ وٓ يِمٝمدون هلؿ سم٤مًمِمٝم٤مدة 

 أٟمف ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر- اعمزءأو اجلٜم٦م إٓ ُمـ ؾمٌ٘م٧م ًمف اًمٌِم٤مرة سمذًمؽ، وٓ يِمٝمدون قمغم 

 ُمـ أيمثر شمٓمع إن وم٢مٟمؽ اعمخ٤مًمٗملم، يمثرة يٖمرٟمؽ وٓ احلؼ، هذا قمغم , اعمًٚمؿ أظمل , وم٤مصم٧ٌم* 

 -اهلل إمم اًم٤ًمًمٙملم اًمٓمريؼ ُمع واؾمٚمؽ اهلل، ؾمٌٞمؾ قمـ يْمٚمقك إرض ذم

 إمم ظمذهلؿ أو ظم٤مًمٗمٝمؿ ُمـ ييهؿ ٓ فم٤مهريـ احلؼ قمغمط  حمٛمد أُم٦م ُمـ ـم٤مئٗم٦م شمزال ٓ وم٢مٟمف* 

 -اًم٤ًمقم٦م ىمٞم٤مم

 سم٤مًم٤ًمسم٘ملم ًمٚمح٤مق احلٞمٚم٦م وُم٤م اًمدريم٤مت، شمٚمؽ ُمـ واًمٜمج٤مة اًمدرضم٤مت شمٚمؽ إلدراك احلٞمٚم٦م ومام *

 ص٤مًمح وقمٛمؾ ُم٣م، ُم٤م شُمّمٚمح ٟمّمقح شمقسم٦م إهن٤م اهل٤مًمٙملم، اعمٕمرولم قمـ واًمت٤ٌمقمد اعم٘مرسملم،
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 -حتٞمد وٓ شمًت٘مٞمؿ أن قمغم أيمٞمد وقمزم اًمٕمٛمر، ُمـ سم٘مك ُم٤م ُيّمٚمح

 -ًمؽ اهلل أطمؾ سمامشمٕمٛمر إرض  سمجًدك اًمٜم٤مس ُمع ومٙمـ* 

 حت٧م هٜم٤مك يٙمقن، أن يٜمٌٖمل طمٞم٨م سم٘مٚمٌؽ اذه٥م وإٟمام اًمدٟمٞم٤م، ُمـ سمٌمء ىمٚمٌؽ يتٕمٚمؼ وٓ* 

 -اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إٓ ُمٜمٝم٤م شمرومع ٓ ؾمجدة سم٘مٚمٌؽ واؾمجد اًمرمحـ، قمرش

* * * 
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 والقدر بالقضاء اإليمان( 6)

 مل اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم ؾمٞمٙمقن وُم٤م يم٤مئـ هق ُم٤م ويمؾ اًمٙمقن، ذم ُم٤م يمؾ يٕمٚمؿ اهلل سم٠من ٟم١مُمـ أن هق* 

 -ذرة قمٚمؿ يٗمتف

وىمدره، وأن اهلل شمٕم٤ممم ىمدر ًمٚمخٚمؼ  ,ؾمٌح٤مٟمف,* وأن يمؾ رء ذم اًمٙمقن جيري وومؼ ىمْم٤مء اهلل 

- ًٓ  أىمداًرا وضب هلؿ آضم٤م

 أهؾ ُمـ ُمٜمٝمؿ ـْ وُمَ  ,اجلٜم٦م أهؾ ُمـ ؿٝمُمٜم ـْ وُمَ  وآضم٤مهلؿ، وأرزاىمٝمؿ، اًمٕم٤ٌمد، أقمامل قمٚمؿ وأٟمف

 -خيٚم٘مٝمؿ أن ىمٌؾ اًمٜم٤مر

 أًمػ سمخٛمًلم وإرض اًمًٛمقات ظمٚمؼ ىمٌؾ اعمحٗمقظ اًمٚمقح ذم اعم٘م٤مدير هذه يَمَت٥َم  اهلل وأن* 

 -(1)ُمرؾمٌؾ  ٟمٌٌل  وٓ ُم٘مرٌب  ُمٚمٌؽ  قمٚمٞمف يٓمٚمع ٓ اعمحٗمقظ اًمٚمقح هذا وأن ؾمٜم٦م،

ـِ  ذم اجلٜملمُ  يم٤من إذا طمتك*   رزىمف، وشمٙمت٥م أٟمثك، أم ذيمًرا شمٙمت٥م أن اعمالئٙم٦م اهلُل َأَُمرَ  أُمف سمٓم

 -ذ أو ظمػم ُمـ ؾمٞمالىمٞمف ُم٤م وشمٙمت٥م( اًمٜم٤مر إمم أو اجلٜم٦م إمم) وُمّمػمه وأضمٚمف، وقمٛمٚمف،

 وأرزاىمٝمؿ اًمٜم٤مس، آضم٤مل ُمـ اعمحٗمقظ، اًمٚمقح ُمـ اًمًٜم٦م ُم٘م٤مدير ٟمزًم٧م اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا صمؿ* 

 -يمٚمف اًمًٜم٦م أُمر ومٞمٝم٤م وي٘مدر ذًمؽ، وهمػم اًمًٜم٦م هذه ُمٜمٝمؿ حي٩م ُمـ

 -آظمريـ ويْمع ىمقًُم٤م اهلل ومػمومع وأؿمخ٤مصٝم٤م، ُمقاىمٞمتٝم٤م إمم يقم يمؾ اعم٘م٤مدير شمٜمزل صمؿ* 

 ُم٘مٚم٥م  وأٟمف ًمف، ُمٖم٤مًم٥م ٓ وم٤مهلل يٙمـ، مل يِم٠م مل وُم٤م يم٤من ؿم٤مء ومام ٟم٤مومذة، اهلل ُمِمٞمئ٦م سم٠من وٟم١مُمـ* 

 سمٛمـ اًمٌّمػم ومٝمق وطمٙمٛمتف، سمٕمدًمف يِم٤مء ُمـ ويْمؾ ورمحتف، سمٗمْمٚمف يِم٤مء ُمـ هيدي اًم٘مٚمقب:

                                                           
( وسمٕمد يمت٤مسم٦م هذه اعم٘م٤مدير، أسمرز اهلل خمٚمقىم٤مشمف إمم اًمقضمقد وأٟمزل اًمٙمت٥م وسمٕم٨م اًمرؾمؾ وأُمرهؿ سمٓم٤مقمتف وهن٤مهؿ قمـ 1)

رت أومٕم٤مهلؿ ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمذًمؽ اًمت٘مدير اًم٤ًمسمؼ اًمذي ىمدره اًمٕمزيز اًمٕمٚمٞمؿ، ومٛمـ يم٤من ذم ىمدر اهلل ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ُمٕمّمٞمتف ومج

ومًٞمّمػم إمم قمٛمؾ أهؾ اجلٜم٦م وٓ ييه إهمقاء اعمٖمقيـ، وُمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر ومًٞمّمػم إمم قمٛمؾ أهؾ اًمٜم٤مر وٓ 

سمام هق يم٤مئـ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وإقمامل شمٜمٗمٕمف ٟمّمٞمح٦م اًمٜم٤مصحلم، رومٕم٧م إىمالم، وـمقي٧م اًمّمحػ، وضمػ  اًم٘مٚمؿ 

 ًمٚمديمتقر.قمٌد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح اعمحٛمقد ط- دار اًمقـمـ- شافؼضاء وافؼدر»سم٤مخلقاشمٞمؿ--، ًمٚمتقؾمع راضمع 
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 -اًمْمالل يًتحؼ وُمـ اهلداي٦م يًتحؼ

 -ُي٠ًمًمقن اًمٜم٤مس وًمٙمـ يٗمٕمؾ قمام ُي٠ًمل ٓ واهلل* 

 طمريمتٝم٤م وظمٚمؼ ظمٚم٘مٝم٤م واهلل إٓ اًمٙمقن ذم ذرة ُمـ وُم٤م رء يمؾ ظمٚمؼ اهلل أن ٟم١مُمـ وأن* 

 -وؾمٙمقهن٤م

 -أومٕم٤مهلؿ ًمٞمخت٤مروا وإرادة ىمدرة ًمٚمٕم٤ٌمد ظمٚمؼ وأٟمف وأومٕم٤مهلؿ، اًمٕم٤ٌمد ظمٚمؼ وأٟمف* 

 ُمٕمّمٞمتف، قمـ وهن٤مهؿ ضمٜمتف، ذًمؽ قمغم ووقمدهؿ سمٓم٤مقمتف ظمٚم٘مف أُمر وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف وأٟمف*  

: ومري٘ملم وم٤مٟم٘مًٛمقا يًتٓمٞمٕمقن، ُم٤م إٓ إقمامل ُمـ يٙمٚمٗمٝمؿ ومل سمٜم٤مره، ذًمؽ قمغم وشمققمدهؿ

 -ومٞمٝمؿ اهلل ظمٚم٘مف ذًمؽ ويمؾ وىمدرهتؿ وُمِمٞمئتٝمؿ وسم٤مظمتٞم٤مرهؿ ويمٗم٤مر، ُم١مُمٜملم

 يٕمٛمؾ ومٛمـ ومٞمٝمؿ، اهلل قمٚمؿ ؾم٤مسمؼ قمغم ٓ اًمنمع، اشم٤ٌمع قمغم ُمؽمشم٥م واًمٕم٘م٤مب اًمثقاب وأن* 

 -قمٚمٞمٝم٤م يٕم٤مىم٥م ٍذ  ُمـ ذرة ُمث٘م٤مل يٕمٛمؾ وُمـ قمٚمٞمٝم٤م، يث٤مب ظمػم ُمـ ذرة ُمث٘م٤مل

 اًمِم٘م٤موة أو اجلٜم٦م ذم اًمًٕم٤مدة ُمـ ًمف ظمٚمؼ عم٤م ُُمٞمن قمٌدٍ  يمؾ وأن إقمامل، سمخقاشمٞمؿ اًمٕمؼمة وأن* 

 -اًمٜم٤مر ذم

 هيديف أن إًمٞمف وآومت٘م٤مر اهلل ؾم١مال قمغم ومٞمداوم اخل٤ممت٦م، ؾمقء خي٤مف أن اًمٕمٌد قمغم وضم٥م ًمذًمؽ* 

 طمقل ٓ ٕٟمف ُمٕمّمٞمتف ُمـ سمف وآؾمتٕم٤مذة ـم٤مقمتف، قمغم سمف آؾمتٕم٤مٟم٦م ويداوم اعمًت٘مٞمؿ، اًمٍماط

 -اهلل سم٘مدرة إٓ ذًمؽ يمؾ قمغم ًمٚمٕمٌد ىمقة وٓ

 ٓ أٟمف ويقىمٜمقن واعمٜمح، اعمحـ ذم وذه ظمػمه وىمدره اهلل سم٘مْم٤مء يروقن اعم١مُمٜملم وأن* 

اهلل، ومٝمؿ سم٘مْم٤مء اهلل  يمتٌف ىمد يٙمقن أن إٓ ييهؿ وٓ اهلل، سم٘مدر إٓ يٜمٗمٕمٝمؿ أن أطمدٌ  يًتٓمٞمع

 -وقمغم اًمٌالي٤م ص٤مسمرون، وسم٤معم٘مدور راوقن، وسمحٙمٛمف ؾمٌح٤مٟمف يًٚمٛمقن ,وىمدره ُم١مُمٜمقن

 يٙمـ مل أظمٓم٤مه وُم٤م ًمٞمخٓمئف، يٙمـ مل أص٤مسمف ُم٤م أن يٕمٚمؿ طمتك اإليامن طمالوة اًمٕمٌد جيد وًمـ* 

 -ًمٞمّمٞمٌف
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ؾمٌ٘مف ُمـ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم وُمـ ط وأؤُمـ سم٤مجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم وقمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل * 

 اقمٚمٞمٝمؿ صٚمقات اهلل وؾمالُمف أمجٕملم، وي١مُمٜمقن سم٠من اىمتت٤مل اعمًٚمٛملم طمرام، ُم٤م مل ي٠مُمرو

، وٓ أؾمتحؾ اخلروج قمٚمٞمٝمؿ وىمت٤مهلؿ أو يٌدًمقا ذيٕم٦م اعمنمع احلٙمٞمؿ سمٛمٕمّمٞم٦م رب اًمٕم٤معملم

إن يم٤من ذم ,قمٚمٞمٝمؿ ، وٓ أرى اخلروج قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُمـ اهلل سمره٤من إٓ أن أرى ُمٜمٝمؿ يمٗمًرا سمقاطًم٤م

 -(1),روج ضٌر أيمؼم قمغم اعمًٚمٛملماخل

قمت٘مد أو ,طأهؾ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واجلامقم٦م أصح٤مب اًمٜمٌل وأطم٥م يم٤ٌمىمل اعمًٚمٛملم ُمـ 

أهنؿ ظمػم اخلٚمؼ سمٕمد إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم وأن اهلل شمٕم٤ممم اصٓمٗم٤مهؿ ًمٜمٍمة ظم٤مشمؿ أٟمٌٞم٤مئف وذح 

سمف واؾمت٘مٌٚمقا اًمٕمذاب  اإليامنٜم٤مس إمم صدورهؿ وطم٥ٌم إًمٞمٝمؿ ُم١مازرشمف واًم٘مت٤مل ُمٕمف ومًٌ٘مقا اًم

٤ًٌم ذم  ذم ُمٙم٦م وصؼموا قمٚمٞمف صمؿ أُمروا سم٤مهلجرة ومؽميمقا إهؾ واعم٤مل واًمٕمِمػمة واًمٌٚمد وه٤مضمروا طم

وسمذًمقا أٟمٗمًٝمؿ رظمٞمّم٦ًم ذم ؾمٌٞمٚمف قمز وضمؾ طمتك  ,وىم٤مشمٚمقا دوٟمف ,طاهلل قمز وضمؾ وذم رؾمقًمف 

وأيمرُمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم  ,وأقمز ضمٜمده ,وٟمٍم قمٌده ,أفمٝمر اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ديٜمف وصدق وقمده

ومٚمق مل يٙمـ هلؿ ُمـ اًمًٌؼ واعمٙم٤مٟم٦م قمٜمدٟم٤م إٓ هذا اًمذي شم٘مدم  ,وسمنمهؿ سم٤مجلٜم٦م ,ومريض قمٜمٝمؿ

وُمـ يمٗمرهؿ ومال ُمري٦م ذم  ,ًمٙمٗمك وأهمٜمك وزاد قمـ اًمٙمٗم٤مي٦م أٓ ومٛمـ مل يتقهلؿ ومام هق سمٛم١مُمـ

 -(2)يمٗمره، أسمٖمض اهلل ُمـ يٌٖمْمٝمؿ وسمٖمػم اخلػم يذيمرهؿ

                                                           
شم٠مًمٞمػ د. حمٛمد ظمػم هٞمٙمؾ اًمٜم٤مذ- دار  شاجلفاد وافؼتال دم افسقاشة افؼظقة»( ًمٚمتقؾمع طمقل هذا إصؾ راضمع 1)

 -,واهلل أقمٚمؿ,اًمٌٞم٤مرق، ومٝمذه اعمقؾمققم٦م ُمـ ظمػم ُم٤م يمت٥م ذم هذا اًم٤ٌمب شم٠مصٞماًل وشمٜمزياًل قمغم اًمقاىمع 

( راضمع ُمقؾمققم٦م )إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٙمت٥م اًمتًٕم٦م وُمًٜمدي أيب سمٙمر اًمٌزار، وأيب يٕمغم 2)

رىمؿ  ,اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ,قمامرة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ٛمػم اًمّم٤مقمدي ط-د سمـ قماعمقصكم( شم٠مًمٞمػ د. ؾمٕمقد سمـ قمٞم

ُمـ  شحتؼقؼ مقاؿػ افصحابة دم افػتـة»راضمع  شاخلال  بغ افصحب افؽرام»(، وعمٕمروم٦م طم٘مٞم٘م٦م 86اإلصدار )

 اإلكصا  ؾقام»رواي٤مت اإلُم٤مم اًمٓمؼمي واعمحدصملم شم٠مًمٞمػ د. حمٛمد خمزون ط- دار ـمٞم٦ٌم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ويمت٤مب 

شم٠مًمٞمػ د. طم٤مُمد حمٛمد اخلٚمٞمٗم٦م ط- دار اعمٞمامن ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، يمام ٟمٜمّمح  شوؿع دم افعك افراصدي مـ خال 

شم٠مًمٞمػ.أيب قمٌد اًمرمحـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمِمح٤مت سمـ رُمْم٤من مجٕم٦م، ط-ُمٙمت٦ٌم  شصيفات ظـد بـل أمقة»سمٛمراضمٕم٦م يمت٤مب 

= 
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ُمـ سمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم يمؾ ُم٤م يٕمت٘مدوٟمف ُمـ قم٘م٤مئد ويتخٚم٘مقن  أهؾأؤُمـ أن و

ومٝمؿ يّمٚمقن اًمّمٚمقات  ،طوم٢مٟمام هؿ ومٞمف ُمتٌٕمقن ًمٙمت٤مب رهبؿ قمز وضمؾ وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٝمؿ  ,أظمالق

وي١مدون اًمزيم٤مة  ,قمغم اًمراضمح ُمـ يمالم اًمٕمٚمامء,اخلٛمس ذم اعم٤ًمضمد مج٤مقم٦م، وي١مُمٜمقن سمقضمقهب٤م 

واًمتٕمٗمػ واًم٘مٜم٤مقم٦م، وحيذرون ُمـ اًمٓمٛمع، وحيثقن قمغم  واًمّمدىم٤مت، وحيثقن قمغم ىمٍم إُمؾ

إىمراض اعمحت٤مج وقمغم اًمتٞمًػم قمغم اعمٕمن وإٟمٔم٤مره واًمقوع قمٜمف، ويٜمٝمقن قمـ اإلُم٤ًمك ؿمًح٤م، 

وي٠مُمرون سم٢مـمٕم٤مم اًمٓمٕم٤مم وشمٞمًػم اعم٤مء، ويِمٙمرون وم٤مقمؾ اعمٕمروف، وهؿ يّمقُمقن رُمْم٤من، 

ُمتقاوٕملم ُمتذًمٚملم وسم٤مًمٜمٌٞملم ويٕمجٚمقن اًمٗمٓمر، وي١مظمرون اًمًحقر، وهؿ حيجقن ويٕمتٛمرون 

ُم٘متديـ، وي٠مُمرون سم٤مجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وٟمنم اًمديـ وإظمراج اًمٜم٤مس ُمـ فمٚمؿ إدي٤من إمم قمدل 

ـْ ي٘م٤مشمؾ محٞم٦م أو يريد إضمر أو اًمٖمٜمٞمٛم٦م  اإلؾمالم وظمػم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وًمٞمس اًمِمٝمٞمد قمٜمدهؿ َُم

ـْ شمًٕم ر قمٚمٞمٝمؿ اًمٜم٤مر، وًمٙمـ اًمِمٝمٞمد واًمذيمر أو يٜمٍم ومٞمف طمزسًم٤م همػم طمزب اهلل ومٝم١مٓء أول َُم

ـْ ىم٤مشمؾ ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م ويمٚمٛم٦م اًمذيـ يمٗمروا اًمًٗمغم، وي٠مُمرون سم٤مٓيمت٤ًمب  قمٜمدهؿ َُم

سم٤مًمٌٞمع وهمػمه، ويذُمقن احلرص وطم٥م اعم٤مل، وي٠مُمرون سمٓمٚم٥م اًمرزق احلالل، ويٜمٝمقن قمـ 

ٞمؾ، وُمـ ايمت٤ًمب احلرام، وي٠مُمرون سم٤مًمًامطم٦م ذم اًمٌٞمع واًمنماء، وحيذرون ُمـ سمخس اًمٙم

اًمٖمش، وحيذرون ُمـ آطمتٙم٤مر، وُمـ احلٚمػ، وإن يم٤مٟمقا ص٤مدىملم، وحيذرون اعمًتديـ أٓ 

ي١مدي ديٜمف، وحيذرون ُمـ اًمرسم٤م حتذيًرا ؿمديًدا وُمـ همّم٥م إرض وُمـ ُمٜمع إضمػم أضمره، 

وي٠مُمرون سمٖمض اًمٌٍم، ويٜمٝمقن قمـ اخلٚمقة سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م وُمّم٤مومحتٝم٤م، ويٜمدسمقن إمم اًمٜمٙم٤مح طم٤مل 

واًمٌٚمقغ، وي٠مُمرون اًمزوج سم٤مًمقوم٤مء سمحؼ زوضمتف وطمًـ قمنمهت٤م، واًمزوضم٦م سمحؼ  آؾمتٓم٤مقم٦م

زوضمٝم٤م وـم٤مقمتف ذم اعمٕمروف، وحيذروهن٤م ُمـ خم٤مًمٗمتف وي٠مُمرون سم٤مًمٕمدل سملم اًمزوضم٤مت وسم٤مًمٜمٗم٘م٦م 

قمغم اًمزوضم٦م واًمٕمٞم٤مل وحيذرون ُمـ إو٤مقمتٝمؿ، وحيٌقن ًمٌس إسمٞمض ُمـ اًمثٞم٤مب وحيذرون ُمـ 

___________________________ 
اًمْمٌل إؾمدي، ط-دار اًمٜمٗم٤مئس، شم٠مًمٞمػ.ؾمٞمػ سمـ قمٛمر  شافػتـة ووؿعة اجلؿؾ»اًمرؿمد ٟم٤مذون، ويراضمع يمت٤مب 

شم٠مًمٞمػ اًم٘م٤ميض.أيب سمٙمر سمـ اًمٕمريب، حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ.حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م،  شافعقاصؿ مـ افؼقاصؿ»ويمت٤مب 

 ط-اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م-
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دون إيمٕم٤مب، وحيذرون اًمرضم٤مل ُمـ ًمٌس احلرير واًمذه٥م إؾم٤ٌمهل٤م ذم اًمّمالة وهمػمه٤م إمم 

وٟم٤ًمءهؿ ُمـ ًمٌس اًمرىمٞمؼ ُمـ اًمثٞم٤مب اًمتل شمّمػ اًمٌنمة، وحيذرون ُمـ شمِمٌف اًمرضمؾ سم٤معمرأة 

واعمرأة سم٤مًمرضمؾ ذم اًمٚم٤ٌمس أو اًمٙمالم أو احلريم٦م، وٓ حيٌقن اًمؽمومع ذم اًمثٞم٤مب ويٜمٝمقن قمـ وصؾ 

يمتح٤مل سم٤مإلصمٛمِد ، وحيٌقن آ,قاضم٥مأي طمػ احل,تٜمٛمص اًمِمٕمر سمِمٕمٍر آظمر واًمقؿمؿ واًم

ًٓ وٟم٤ًمًء وحيذرون ُمـ اؾمتٕمامل أواين اًمذه٥م واًمٗمْم٦م، ويٜمٝمقن قمـ إيمؾ واًمنمب سم٤مًمٞمد  رضم٤م

اًمٞمنى وقمـ اًمنمب ُمـ ومؿ اًمً٘م٤مء، وحيذرون ُمـ اإلُمٕم٤من ذم اًمِمٌع واًمتقؾمع ذم اعمآيمؾ 

ـْ ٓ يثؼ سمٜمٗمًف ُمـ شمقزم اًمًٚمٓم٦م و اًم٘مْم٤مء واإلُم٤مرة، واعمِم٤مرب ذًه٤م وسمٓمًرا، وحيذرون َُم

ـْ وصمؼ سمٜمٗمًف أن ي٠ًمل ؿمٞمًئ٤م ُمـ ذًمؽ، ويٜمّمحقن ُمـ وزم ؿمٞمًئ٤م ُمـ أُمقر اعمًٚمٛملم  ,ويٜمٝمقن َُم

سم٤مًمٕمدل وحيذروٟمف ُمـ أن يِمؼ قمغم رقمٞمتف أو جيقر قمٚمٞمٝمؿ أو يٖمِمٝمؿ أو  ,إُم٤مًُم٤م يم٤من أو همػمه

ـ اًمٔمٚمؿ حيتج٥م قمٜمٝمؿ، ويٜمٝمقٟمف أن يقزم قمٚمٞمٝمؿ رضماًل وذم رقمٞمتف ُمـ هق ظمػم ُمٜمف، وحيذرون ُم

وُمـ دقمقة اعمٔمٚمقم، وٓ خيذًمقٟمف سمؾ جيتٛمٕمقن قمغم ٟمٍمشمف، وٓ حيٌقن اًمٔمٚمٛم٦م وٓ يدظمٚمقن 

قمٚمٞمٝمؿ وٓ يٕمٞمٜمقهنؿ، وحيذرون طم٤ميمٛمٝمؿ ُمـ إرو٤مء اًمٜم٤مس سمام يًخط اهلل قمز وضمؾ، وي٠مُمرون 

سم٤مًمِمٗم٘م٦م قمغم ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمرقمٞم٦م وإوٓد وهمػمهؿ، ورمحتٝمؿ واًمرومؼ هبؿ، ويٜمّمحقن 

ووٓة أُمقرهؿ سم٤مخت٤مذ وزراء ص٤محللم وسمٓم٤مٟم٦م طمًٜم٦م، وحيذرون ُمـ ؿمٝم٤مدة اًمزور،  إُم٤مُمٝمؿ

وحيذرون ُمـ أن ي٠مُمر اًمرضمؾ سمام خي٤مًمػ ومٕمٚمف، وي٠مُمرون سمًؽم اعمًٚمؿ، ويٜمٝمقن قمـ شمتٌع قمقراشمف، 

وحيذرون ُمـ اٟمتٝم٤مك اعمح٤مرم وي٠مُمرون سم٢مىم٤مُم٦م احلدود، وحيذرون ُمـ اًمتٝم٤مون ومٞمٝم٤م، وحيرُمقن 

وذائٝم٤م، وقمٍمه٤م، ومحٚمٝم٤م، وحيرُمقن اًمزٟم٤م ٓ ؾمٞمام سمحٚمٞمٚم٦م اجل٤مر، ذب اخلٛمر، وسمٞمٕمٝم٤م 

وزوضم٦م اخل٤مرج ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، واًمٚمقاط، وإشمٞم٤من اًمٌٝمٞمٛم٦م، واعمرأة ذم دسمره٤م، وحيرُمقن ىمتؾ اًمٜمٗمس 

، وي٠مُمرون سمؼم اًمقاًمديـ وصٚمتٝمام، واإلطم٤ًمن آٟمتح٤مراًمتل طمرم اهلل إٓ سم٤محلؼ، وحيرُمقن 

ًمقاًمديـ، وي٠مُمرون سمّمٚم٦م اًمرطمؿ وأن شمّمؾ ُمـ ىمٓمٕمؽ، وأن إًمٞمٝمام، وحيذرون ُمـ قم٘مقق ا

شمٕمٓمل ُمـ طمرُمؽ وشمٕمٗمق قمٛمـ فمٚمٛمؽ، وحيثقن قمغم يمٗم٤مًم٦م اًمٞمتٞمؿ ورمحتف واًمٜمٗم٘م٦م قمٚمٞمف واًمًٕمل 

قمغم إرُمٚم٦م واعمًٙملم، وحيذرون ُمـ أذى اجل٤مر وحيثقن قمغم طمًـ ُمٕم٤مُمٚمتف، ويٜمدسمقن إمم 
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وحيذرون ُمـ اًمٌخؾ واًمِمح، ويٜمدسمقن زي٤مرة اإلظمقان اًمّم٤محللم، وإيمرام اًمْمٞمقف اًمزائريـ، 

إمم اجلقد واًمًخ٤مء وإمم ىمْم٤مء طمقائ٩م اعمًٚمٛملم، وإدظم٤مل اًمنور قمٚمٞمٝمؿ، وحيثقن قمغم احلٞم٤مء 

ويٜمٝمقن قمـ اًمٗمحش واًمٌذاء، وي٠مُمرون سمحًـ اخلٚمؼ واًمرومؼ وإٟم٤مة واحلٚمؿ وـمالىم٦م اًمقضمف، 

ويٜمٝمقن قمـ  وـمٞم٥م اًمٙمالم، وإومِم٤مء اًمًالم، وحيذرون ُمـ اًمٖمْم٥م وحيثقن قمغم دومٕمف،

اًمتٝم٤مضمر، واًمتداسمر، واًمتِم٤مطمـ، ويٜمٝمقن قمـ اًم٤ًٌمب واًمٚمٕمـ، وحيذرون ُمـ ىمذف اعمحّمٜم٤مت 

اعم١مُمٜم٤مت اًمٖم٤مومالت وُمـ ؾم٥م اًمدهر، وُمـ شمرويع اعمًٚمؿ، وُمـ اإلؿم٤مرة إًمٞمف سمًالح أو ٟمحقه 

ضم٤مًدا أو ُم٤مزطًم٤م، وي٠مُمرون سم٤مإلصالح سملم اًمٜم٤مس، ويٜمٝمقن قمـ اًمٜمٛمٞمٛم٦م، واًمٖمٞم٦ٌم واًمٌٝم٧م 

ر ُمـ اًمٙمالم، وحيذرون ُمـ احلًد، ويٜمّمحقن سمًالُم٦م اًمّمدر، وي٠مُمرون سم٤مًمتقاوع واإليمث٤م

وحيذرون ُمـ اًمٙمؼم واًمٕمج٥م وآومتخ٤مر، ويٜمٝمقن قمـ اطمت٘م٤مر اعمًٚمؿ، وي١مُمٜمقن سم٠من ٓ ومْمؾ 

ٕطمد قمغم أطمد إٓ سم٤مًمت٘مقى، ومال يٗمرىمقن سملم أؾمقد وأسمٞمض وٓ سملم قمريب وقمجٛمل، ويٜمٝمقن 

، وي٠مُمرون سم٤مًمّمدق، وحيذرون ُمـ اًمٙمذب وحيرُمقن احلٚمػ قمـ شمٕمٔمٞمؿ اًمٗم٤مؾم٘ملم واعمٌتدقملم

سمٖمػم اهلل، وي٠مُمرون سم٢مٟمج٤مز اًمققمد وإُم٤مٟم٦م، ويٜمٝمقن قمـ اًمٖمدر واخلٞم٤مٟم٦م وحيثقن قمغم احل٥م ذم 

ٕن اعمرء ط اهلل شمٕم٤ممم، وحيذرون ُمـ طم٥م إذار وأهؾ اًمزيغ اًمذيـ ٓ يتٌٕمقن اًمٜمٌل إُمل 

ٝم٤من، واًمٕمراوملم، واعمٜمجٛملم وشمّمدي٘مٝمؿ، ويٜمٝمقن ُمع ُمـ أطم٥م، وحيرُمقن اًمًحر، وإشمٞم٤من اًمٙم

قمـ رؾمؿ يمؾ ذي روح ُمـ إٟم٤ًمن أو طمٞمقان أو همػمه، وأهؾ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واجلامقم٦م ي٠مُمرون 

سم٤معمٕمروف ويٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر، ويدقمقن إمم اإلظمالص واًمّمدق واًمٜمٞم٦م اخل٤مًمّم٦م، ويٜمٝمقن قمـ 

قن إمم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وشمٕمٚمٞمٛمف، اًمري٤مء ويدقمقن إمم اشم٤ٌمع اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وٟمٌذ اًمٌدع، ويٜمدسم

ويدًمقن قمغم اخلػم وٓ يٙمتٛمقن اًمٕمٚمؿ، ويٜمٝمقن قمـ اعمراء واجلدل واعمخ٤مصٛم٦م واًم٘مٝمر واًمٖمٚم٦ٌم، 

وحيثقن قمغم اخت٤مذ اجلٚمٞمس اًمّم٤مًمح، وحيذرون ُمـ ضمٚمٞمس اًمًقء، وحيذرون ُمـ اًمٓمػمة وُمـ 

ػم حمرم، وحيذرون اىمتٜم٤مء اًمٙمٚم٥م إٓ ًمّمٞمد أو ُم٤مؿمٞم٦م أو زرع، ويٜمٝمقن قمـ ؾمٗمر اعمرأة وطمده٤م سمٖم

ومٞمٝم٤م، وحيثقن قمغم اإلىم٤ٌمل قمغم اهلل قمز وضمؾ وإرو٤مئف،  وآهنامكُمـ اإلىم٤ٌمل قمغم اًمدٟمٞم٤م 

وإظمالص اًمٕمٛمؾ ًممظمرة ومٝمل دار اًم٘مرار وُمًت٘مر إسمرار، وي٠مُمرون سم٤معمداوُم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ 
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قمغم اًمّم٤مًمح وإن ىمؾ، وي٠مُمرون سمح٥م اًمٗم٘مراء واعم٤ًميملم وجم٤مًمًتٝمؿ واًمتقؾمٕم٦م قمٚمٞمٝمؿ، وحيثقن 

 آيمتٗم٤مءُمـ ط ُمٜمٝم٤م سم٤مًم٘مٚمٞمؾ، وي٘متدون سمام يم٤من قمٚمٞمف ٟمٌٞمٝمؿ حمٛمد  وآيمتٗم٤مءاًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م 

سم٤مًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اعم٠ميمؾ واعمنمب وسمًٞمط اعمٚمٌس، وحيثقن قمغم اًمٌٙم٤مء ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم وقمغم ذيمِر 

اًمرضم٤مء اعمقت وىمٍم إُمؾ، واعم٤ٌمدرة سم٤مًمٕمٛمؾ واخلقف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، ُمع طمًـ اًمٔمـ سمف شمٕم٤ممم و

ؾمٞمام قمٜمد اعمقت، وحيثقن قمغم اًمّمؼم عمـ اسمتغم ذم ٟمٗمًف أو ُم٤مًمف، وحيذرون ُمـ شمٕمٚمٞمؼ اًمتامئؿ 

واحلروز وحيثقن قمغم احلج٤مُم٦م، وي٠مُمرون سمٕمٞم٤مدة اعمريض، وحيثقن قمغم شمٚم٘مل اعمقت سم٤مًمرو٤م 

٤ًٌم ًمٚم٘م٤مء اهلل قمز وضمؾ وًم٘م٤مء إطم٦ٌم حمٛمد  وطمزسمف، وحيثقن قمغم شمِمٞمٞمع ط واًمنور إذا ٟمزل طم

عمقشمك وطمْمقر دومٜمٝمؿ واًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ واًمدقم٤مء هلؿ، وحيرُمقن اًمٜمٞم٤مطم٦م قمٚمٞمٝمؿ أو ًمٓمؿ اخلدود ا

وهؿ ط ومخش اًمقضمقه وؿمؼ اجلٞمقب ٕهن٤م ُمـ أُمقر اًمٙمٗمر واجل٤مهٚمٞم٦م سمرأ ممـ ومٕمٚمٝم٤م ٟمٌٞمٝمؿ 

قمغم أصمره ُم٘متدون وهبديف ُمًتٛمًٙمقن، وحيذرون ُمـ أيمؾ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ، ويتقاصقن سمزي٤مرة 

٤م شمذيمرهؿ أظمرة، وحيذرون ُمـ اجلٚمقس قمغم اًم٘مٌقر ويمن قمٔمؿ اعمٞم٧م اًم٘مٌقر واًمدقم٤مء ٕهٚمٝم

ويذيمرون سمٕمْمٝمؿ سمٕمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف وسم٠مهقال يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وحيذرون ُمـ اًمٜم٤مر وؿمدة طمره٤م 

وذره٤م وأوديتٝم٤م وسمٕمد ىمٕمره٤م وقمٔمؿ ؾمالؾمٚمٝم٤م وؿمدة قمذاب أهٚمٝم٤م، ويٌنمون سم٤مجلٜم٦م 

ُمـ ىمّمقره٤م وهمرومٝم٤م وأهن٤مره٤م ط ٟمٌٞمٝمؿ ويتذايمرون ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب رهبؿ قمز وضمؾ وؾمٜم٦م 

وأؿمج٤مره٤م وصمامره٤م وظمٞم٤مُمٝم٤م ومج٤مل ٟم٤ًمئٝم٤م وهمٜم٤مء احلقر اًمٕملم ومٞمٝم٤م سم٠مطمًـ إصقات وأن 

ومٞمٝم٤م ُم٤م ٓ قملم رأت وٓ أذن ؾمٛمٕم٧م وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم، وأومْمؾ ُمـ ذًمؽ يمٚمف ًمذة اًمٜمٔمر 

يٕمت٘مدوٟمف ُمـ قم٘م٤مئد  إمم وضمف اهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ، وأهؾ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم يمؾ ُم٤م

ويتخٚم٘مقن سمف ُمـ أظمالق وم٢مٟمام هؿ ومٞمف ُمتٌٕمقن ًمٙمت٤مب رهبؿ قمز وضمؾ رب اًمٕم٤معملم وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٝمؿ 

 -(1)ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملمط 

                                                           
، وُمـ أراد اًمتقؾمع ومٚمػماضمع يمت٥م قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ًمٚم٘مداُمك ُمثؾ: ,إن ؿم٤مء اهلل,( هذا خمتٍم قم٘مدي ضم٤مُمع 1)

دي٨م ٕيب سمٙمر أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اإلؾمامقمٞمكم، واًمنميٕم٦م ًمإلُم٤مم أيب سمٙمر حمٛمد سمـ احلًـ أضمري، اقمت٘م٤مد أئٛم٦م احل

ويمت٤مب احلج٦م ذم سمٞم٤من اعمحج٦م ًم٘مقام اًمًٜم٦م أيب اًم٘م٤مؾمؿ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ سمـ ـم٤مهر اًمتٞمٛمل اًمٓمٚمحل 

= 
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  :وصػاعتف ظز وجؾ اهلل أشامء دم وافتدبر افتػؽر ,14

يدرك يمثرة احلدي٨م قمـ إؾمامء واًمّمٗم٤مت، ويمثرة اإلؿم٤مرة  ,شمٕم٤ممم,ُمـ يٓم٤مًمع يمت٤مب اهلل 

ويرد ذًمؽ ذم ُمقاـمـ قمدة: قمٜمد احلدي٨م قمـ قمٔمٛم٦م اهلل وقمـ خمٚمقىم٤مشمف وقمٜمد احلدي٨م قمـ إًمٞمٝم٤م، 

ذم اًم٘مرآن مم٤م يدل  ٤مإطمٙم٤مم واخلقف واًمرضم٤مء، واًم٘مّمص وإظم٤ٌمر، ويمثرة إيراده٤م وشمٜمققمٝم

 يزداد وأهلٞمتف ورسمقسمٞمتف وصٗم٤مشمف وأؾمامئف قمز وضمؾ سم٤مهلل اًمٕمٌد قمٚمؿ ازداد ومٙمٚمام قمغم قمٔمٞمؿ أصمره٤م

  ٌ  ىم٤مل ظمٚم٘مف، ُمـ همػمه دون وطمده ًمف وإٟم٤مسم٦م ُمٜمف، وظمِمٞم٦م قمٚمٞمف، شمقيماًل  ويزداد ،وضمؾ قمز هلل ٤مطم

 -[28: وم٤مـمر] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿: قمز وضمؾ اهلل

 وصٗم٤مشمف سم٠مؾمامئف اهلل وُمٕمروم٦م ،(1)شخشقة فف وأصدـؿ باهلل أظؾؿؽؿ أكا»ط اًمٜمٌل  وىم٤مل* 

 ىم٤مل أو اًمٕمٚمؿ هذا ؿم٠من ُمـ ىَمٚم ؾ وُمـ اًمٕمٚمقم، أذف سمٛم٘متْم٤مه٤م ًمف واًمتٕمٌد هب٤م ودقم٤مؤه وحمٌتف

 -(2)ُمٌتدع و٤مل ومٝمق ُمٜمف أومم همػمه سمام اٟمِمٖم٤مل أو ،(قم٘مكم شمرف) أٟمف قمٜمف

بافصػات ومعرؾتفا وإثيات حؼائؼفا وعتعؾؼ افؼؾب هبا  اإليامنؾ»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل: 

وصفقده هلا هق ميدأ افطريؼ ووشطف وؽايتف، وهق روح افسافؽغ، وحادهيؿ إػ افقصقل، 

وحمرك ظزماهتؿ إذا ؾسوا، ومثر مهؿفؿ إذا ؿكوا، ؾنن شرهؿ إكام هق ظذ افشقاهد. ؾؿـ 

وأظظؿ افشقاهد صػات حميقهبؿ وهناية  ـان ٓ صاهد فف ؾال شر فف وٓ ضؾب وٓ شؾقك فف،

 - (3)شمطؾقهبؿ، وذفؽ هق افعؾؿ افذي رؾع هلؿ دم افسر ؾشؿروا إفقف

___________________________ 
م اًمدارُمل، قم٘مٞمدة اًمًٚمػ وأصح٤مب إصٌٝم٤مين، وذم اًمت٠مويؾ ًمإلُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد، اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م ًمإلُم٤م

احلدي٨م ًمإلُم٤مم اًمّم٤مسمقين، واقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ًمإلُم٤مم اًمالًمٙم٤مئل ويمت٤مب اقمت٘م٤مد أئٛم٦م اًمًٚمػ أهؾ احلدي٨م 

- مجع )قم٤مدل سمـ -مجع وذح د. حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اخلٛمٞمس، ويمت٤مب اجل٤مُمع ذم قم٘م٤مئد ورؾم٤مئؾ أهؾ اًمًٜم٦م وإصمر

 قمٌد اهلل آل محدان(-

 -قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 1)

 -سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م اإليامن دار- ط ،77صـ اًمٕمٔمٞمؿ، قمٌد ؾمٕمٞمد. ًمٚمِمٞمخ ٞم٦م،اإليامٟم إظمقة ًمتح٘مٞمؼ اًمنمقمٞم٦م اًمْمقاسمط( 2)

 (- ط- دار احلدي٨م-3.358( ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملم ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ )3)
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ؾافعؾؿ باهلل وصػاعتف أذ  مـ افعؾؿ بؽؾ معؾقم، »ىم٤مل اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم رمحف اهلل: 

 مـ جفة أن متعؾؼف أذ  ادعؾقمات وأـؿؾفا، وٕن ثامره أؾضؾ افثؿرات: ؾنن معرؾة ـؾ

ًٓ ظؾقف، ويـشل ظـ عتؾؽ احلال مالبسة أخالق شـقة، وجماكية  صػة مـ افصػات عتقجب حا

أخالق دكقة، ؾؿـ ظر  شعة افرمحة أثؿرت معرؾتف شعة افرجاء، ومـ ظر  صدة افـعؿة 

أثؿرت معرؾتف صدة اخلق ، وأثؿر خقؾف افؽػ ظـ اإلثؿ وافػسقق وافعصقان، مع افيؽاء 

 - (1)..ش.قاد واإلذظانوإحزان وافقرع وحسـ آكؼ

 حم٤ًٌم اًم٘مٚم٥م جيٕمؾ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وومٝمؿ شمٕم٤ممم اهلل سم٠مؾمامء اعمًتٛمر اًمدائؿ اًمتٗمٙمر أن اعمٕمٚمقم وُمـ* 

 واجلامل اًمٙمامل طم٥م قمغم ُمٗمٓمقر وم٤مًم٘مٚم٥م إؾمامء، اجلٛمٞمٚم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمذات هلذه

 ُمرات ومًٞمٕم٤مود همػمه، ذم طمالوهت٤م جيد ٓ سمٛمِم٤مقمر ؾمٞمِمٕمر اًمٓمريؼ هذه ذم وم٤معمٗمٙمر اإلهلل،

ـْ  ويٕمٔمٛمف، اهلل جُيَؾ  طمتك وُمرات،  رسمف ُمـ سم٤مًم٘مرب ويِمٕمر ىمٚمٌف، ومٞمّمَٗمق ًمف ُيٖمٗمرْ  اهلل جُيَِؾ  وَُم

 اًمرائ٘م٦م اًمٕمالىم٦م شمٙمقن وهٙمذا وحم٦ٌم، وُمٕمروم٦م ُمٙم٤مٟم٦م سمؾ ُمٙم٤من، ىمرب أىمقل ٓ وُمقٓه، وظم٤مًم٘مف

 -(2)وم٤مإلطم٤ًمن اًمت٘مقى إمم اإليامن ُمـ ًمٞمٜم٘مٚمف ورسمف، اًمٕمٌد سملم

 احلًـ اًم٤ٌمًمٖم٦م إؾمامء هذه آصم٤مر ذم اًمتٗمٙمر وم٢من   :احلسـك اهلل أشامء آثار دم عتػؽر ـذفؽ* 

 قمغم يدُل  اعمخٚمقُق  إذ ،, ؾمٌح٤مٟمف , سمف واًمٞم٘ملم ُمٕمرومتف، إمم ي١مدي هذا وم٢من واًمٙمقن، اًمٜمٗمس ذم

 ُمـ , اعمخٚمقق أي , ومٞمف وُم٤م ف،توُمِمٞمئ قمٚمٛمف وقمغم ىمدرشمف، وقمغم طمٞم٤مشمف قمغمو ،ظم٤مًم٘مف وضمقد

 اًمٕمٔمٞمٛم٦مِ  اعمٜم٤مومعِ  ووصقلِ  واًمٜمٗمع، اإلطم٤ًمنِ  ُمـ ومٞمف وُم٤م وقمٜم٤ميتف، وم٤مقمٚمف طمٙمٛم٦م قمغم داٌل  اإلشم٘م٤من

 أيمٛمؾ ظم٤مًم٘مف أن قمغم شمدل اًمٙمامل وآصم٤مر وضمقده، وإطم٤ًمٟمف ظم٤مًم٘مف رمح٦م قمغم يدل: اعمخٚمقق إمم

 ؾمٛمٞمًٕم٤م يٙمقن أن أطمؼ واًمٜمٓمؼ وإسمّم٤مر إؾمامع وظم٤مًمؼ سم٤مًمٙمامل، أطمؼ اًمٙمامل ومٛمٕمٓمك ُمٜمف،

                                                           
سمػموت، واٟمٔمر ًمالؾمتزادة: ُمٗمت٤مح  ,ط- ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  248,241( ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم 1)

 ( ط-دار اسمـ اًم٘مٞمؿ-1.126(، وُمٕم٤مرج اًم٘مٌقل ًمٚمح٤مومظ احلٙمٛمل )2.98دار اًمًٕم٤مدة ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )

 -اهلجرة دار- ط ،19صـ اجلامد، اًمديـ وٞم٤مء.شم٠مًمٞمػ د شافعؾامء ضريؼ إشامء دم افتػؽر»راضمع يمت٤مب  ( 2)



 

655 

 

 دافة ـؾفا بلرسها وجدهتا وادلمقرات بادخؾقؿات اظتزت وإذا»: ي٘مقل صمؿ ،(1) --ُمتٙمٚماًم  سمّمػًما

 مـ ـان وفذفؽ اإلدراك، هذا ظذ يساظد وافتػؽر احلسـك، إشامء وحؼائؼ افصػات ظذ

 وصدق ـامفف، وصػات عتقحقده، ظذ هبا ؾقستدفقن أيات، دم يتػؽرون أهنؿ ادممـغ صػات

 -(2)شبؾؼائف وافعؾؿ رشؾف،

 . الحذر.الحذر

وٓ ؿمؽ أن اإلصم٤ٌمت ًمألؾمامء واًمّمٗم٤مت يمام يٚمٞمؼ سمجالل اهلل وقمٔمٛمتف دًمٞمؾ قمغم شمٕمٔمٞمؿ 

اًمٕمٌد هلل، وأُم٤مرة قمغم ؾمالُم٦م ُمٕمت٘مده، وأن اًمزًمؾ ذم ذًمؽ ضمًٞمؿ، وُمـ صمؿ يم٤من اًمْمالل ذم هذا 

 ؼ-اًم٤ٌمب واؾمًٕم٤م، ووًم٩م ومٞمف ـمقائػ قمدة، مح٤مٟم٤م اهلل ُمـ اًمزيغ، وووم٘مٜم٤م ًمًٚمقك ؾمٌٞمؾ أهؾ احل

ًمذا ومٕمغم اعمريب آقمتٜم٤مء سمتدارس هذا اًمٕمٚمؿ اًمنميػ ُمع ـمالسمف، وأٓ يٙمقن جمرد طمدي٨م 

ضم٤مف، سمؾ يرسمط سمٕمٔمٛم٦م اهلل قمز وضمؾ واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف سمام هق أهٚمف، ويرسمط ذًمؽ سمآصم٤مره٤م اًمًٚمقيمٞم٦م ذم 

 طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن-

 ذم ويتٗمٙمر يٌح٨م يمل اًمٕمٜم٤من خلٞم٤مًمؽ ومتؽمك واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب قمـ خترج أن اطمذر وًمٙمـ

 ٟمٗمل ذم ومت٘مع واجلامقم٦م، اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م خت٤مًمػ أن وم٤مطمذر يمذًمؽ اإلهلٞم٦م، اًمذات طم٘مٞم٘م٦م

 ؾمٜمتف ذم طاًمٜمٌل  أصمٌتف وُم٤م ًمٜمٗمًف، اهلل أصمٌتف ُم٤م أصم٧ٌم وًمٙمـ-- وحتريٗمٝم٤م وشمٕمٓمٞمٚمٝم٤م اًمّمٗم٤مت

 -(3)شمٕمٓمٞمؾ أو حتريػ أو متثٞمؾ، وٓ شمٙمٞمٞمػ همػم ُمـ اًمّمحٞمح٦م

 : افرمحـ ديـ إػ افدظقة دم ادشارـة: »افؼؾقب دم اإليامن بف يسبك ومما -15

 افـاس ؿؾقب حيقل ظز وجؾ اهلل إػ ؾافداظل ظظؿك، كعؿة ظز وجؾ اهلل إػ افدظقة إن* 

 وفؼد افعؿؾ، جـس مـ اجلزاء أن باب مـ افرمحـ، وحمية اإليامنب ؿؾيف اهلل ؾقحقل اهلل، بؼع

                                                           
 -624صـ اًم٤ًمًمٙملم ُمدارج هتذي٥م( 1)

 -626صـ ،625صـ اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر (2)

 -اًمٜمٗم٤مئس دار- ط ،15صـ إؿم٘مر، ؾمٚمٞمامن قمٛمر.د واجلامقم٦م، اًمًٜم٦م أهؾ ُمٕمت٘مد ذم وصٗم٤مشمف اهلل اٟمٔمر يمت٤مب أؾمامء (3)
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ـْ  إػ ؾيؾغف ؾقظاه، حديثًا مـا امرأً  اهلل كرض: »طافـيل  ؿال  فقس ؾؼف حامؾِ  ؾربَّ  يسؿعف، مل َم

ـْ  إػ ؾؼف حامؾ وربَّ  بػؼقف،  سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ذم يمامط  وىم٤مل ،(1)شمـف أؾؼف هق َم

 حرج، وٓ إرسائقؾ بـل ظـ وحدثقا آية، وفق ظـل بؾغقا»: ىم٤ملط اًمٜمٌل  أن ڤ اًمٕم٤مص

 -(2)شافـار مـ مؼعده ؾؾقتقأ متعؿًدا ظذ ـذب ومـ

 ؾم٤مُمع يمؾ ًمٞم٤ًمرع واطمدة أي شآية وفق» احلديث دم: وؿال»: اهلل رمحف , طمجر اسمـ ىم٤مل* 

 -(3)طش سمف ضم٤مء ُم٤م مجٞمع ٟم٘مؾ سمذًمؽ ًمٞمتّمؾ ىمؾ وًمق أي ُمـ ًمف وىمع ُم٤م شمٌٚمٞمغ إمم

 مـ ييؾغ أن ظسك افشاهد ؾنن افغائب افشاهد فقيؾغ»-- اًمٜمحر يقم ظمٓمٌتف ذمط  وىم٤مل* 

 -(4)شمـف فف أوظك هق

 العمل جنس من الجزاء
 ُم٤مرس ُمـ يمذًمؽ ووضمٝمف، ىمٚمٌف اهلل ُيٜمي اهلل سمنمع اًمٜم٤مس ىمٚمقب اًمداقمٞم٦م ُيٜمي ومٙمام

 قمال م ُمـ ٟم٘مؽمب وسم٤مًمدقمقة اًم٘مٚمقب، هب٤م وحتٞم٤م إيامٟمف، يزداد يمٞمػ يٕمٚمؿ قمز وضمؾ اهلل إمم اًمدقمقة

ـْ  إٓ يٜم٤مًمف ٓ قمٔمٞمؿ ذٌف  قمز وضمؾ اهلل إمم اًمدقمقة وم٢من يمذًمؽ اًمٖمٞمقب، َٚمفَ  َُم  ؾم٤مئر قمغم اهلل وَمْم 

 وٟم٠ًمل , شوأمهقتفا افدظقية افسبقة» ضمزئٞم٦م قمٜمد اًمٜم٘مٓم٦م هذه قمغم ُمٗمّماًل  اًمٙمالم وؾمٞم٠ميت ظمٚم٘مف،

 --وقم٤ٌمدشمف سمٓم٤مقمتف واًمتنمف ديٜمف، إمم اًمدقمقة ذف ُمـ حيرُمٜم٤م ٓ أن اهلل

  

                                                           
 وصححف( 688) طم٤ٌمن واسمـ ،231) ُم٤مضمف واسمـ ،(قم٤مرو٦م 126 ,18.12) واًمؽمُمذي ،(5.183) أمحد رواه( 1)

 -ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ( 6764) اجل٤مُمع صحٞمح ذم , شمٕم٤ممم اهلل رمحف , إًم٤ٌمين

 -إٟمٌٞم٤مء يمت٤مب اًمٌخ٤مري، رواه( 2)

 -اًمري٤من- ط ،(6.575) اًم٤ٌمري ومتح( 3)

 (-185) اًمٌخ٤مري رواه( 4)
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 فإليامن ثؿرات مـفا:

 -شم٘مقي٦م شمٕمٔمٞمؿ اهلل ذم اًمٜمٗمقس* 

 حترير اًم٘مٚم٥م ُمـ اًمتٕمٚمؼ سمٖمػم اهلل-* 

 -ذم اًم٘مٚمقب اإليامنشم٘مقي٦م رواومد اًمت٘مقى و* 

 شمٕمٔمٞمؿ طمرُم٤مت اهلل واضمتٜم٤مب اعمٕم٤ميص-* 

شمراق وسمًٌٌف ذم اًم٘مٚم٥م ظمِمٞم٦م اهلل وُمراىمٌتف ذم اخلٚمقات واًمٗمٚمقات،  اإليامنيمذًمؽ يقرث * 

 اًمدُمقع وشمًٙم٥م اًمٕمؼمات، وٓ يٗمؽم اًمٚم٤ًمن ُمـ ذيمر اهلل-

 ويقرث ذم اًم٘مٚم٥م اًمّمدق ُمع اهلل واًمٞم٘ملم سم٤مهلل-* 

ويقرث هقم٦م آُمتث٤مل ُٕمر اهلل وأُمر رؾمقًمف دون شمٙم٤مؾمؾ أو شمردد، واًمّمؼم قمغم اًمٌالء * 

 واًمألواء واًمِمدائد واًمياء، ويًكم  اًمٜمٗمس واًمروح سم٤مٕضمر اًمٕمٔمٞمؿ واجلٜم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م-

ويقرث ذم اًم٘مٚم٥م اخلقف ُمـ اهلل وقمدم فمٚمؿ أظمريـ وإقمٓم٤مء احل٘مقق وقمدم آٟمتّم٤مر * 

هل٤م سمِمتك إؾم٤مًمٞم٥م واحلٞمؾ وإهقاء وإًم٤ٌمؾمٝم٤م ًم٦ًٌم اًمنمع، ًمٚمٜمٗمس وطمٔمقفمٝم٤م وآٟمت٘م٤مم 

 واهلل يٕمٚمؿ ظم٤مئٜم٦م إقملم وُم٤م ختٗمل اًمّمدور واعمققمد اهلل-

واًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜم٤مس وومؼ ُم٤م أراد اهلل واًمتجرد  آـمراديمذًمؽ يقرث ذم اًم٘مٚم٥م واجلقارح * 

 هلل طملم إزُم٤مت-

ُمـ إُم٤مٟم٦م واًمرقم٤مي٦م شمٕم٤ممم وٓه اهلل أقمٔمؿ اعم١ًموًمٞم٦م ومٞمام اعم١مُمـ يمذًمؽ يقرث ذم اًم٘مٚم٥م * 

 واًمٕمدل واعم٤ًمواة-

يمذًمؽ يقرث ذم اًم٘مٚم٥م ٟمٌذ اًمٕمّمٌٞم٤مت واجل٤مهٚمٞم٦م واًمٗمخر سم٤مٕطم٤ًمب واًمٓمٕمـ ذم * 

قمٛمٚمٞم ٤م ذم طمٞم٤مشمف ًمٞمس شمٜمٔمػًما ووقمًٔم٤م وم٘مط، وقمدم ازدراء أظمريـ  ٞم ٤موواىمٕم ,ٞم ٤مإٟم٤ًمب ىمقًم

 ؿ-وقمدم اًمٌح٨م قمـ أظمٓم٤مء اًمٜم٤مس وقمثراهتؿ وُم٤م يً٘مٓمٝم

يمذًمؽ يقرث ذم اًم٘مٚم٥م اًمرمح٦م واًمًٙمٞمٜم٦م واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واًمٕمٗمق واًمّمٗمح واًمت٤ًمُمح وقمدم * 

 آؾمتٕمالء-
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ام حيؾ  سم٢مظمقاٟمف ُمـ ُمّم٤مئ٥م واسمتالء ذم ديٜمٝمؿ وىمتؾ ووم٘مر سماًمت٠مصمر اعم١مُمـ يمذًمؽ يقرث * 

 وشمنميد-

ُمـ اخلٚمػ  اعم١مُمٜملم وقمدم ـمٕمـ ,قمدم ظمٞم٤مٟمتف ُٕمتف ذم ديٜمٝم٤م وأوـم٤مهن٤مص٤مطمٌف يمذًمؽ يقرث * 

 سملم اًمّمٗمقف- وأ

ذم اًم٘مٚم٥م اًمتقاوع وإظمالق اًمٗم٤موٚم٦م وأداب اًم٤ًمُمٞم٦م واًمٗمٕم٤مل  اإليامنيمذًمؽ يقرث * 

 اًمزايمٞم٦م: ومٞمٙمقن أٟمٛمقذضًم٤م وىمدوة ذم أهشمف وُمدرؾمتف وحمٞمٓمف وجمتٛمٕمف وسملم ـمالسمف وأوٓده-

ٜم ٦م واًمث٤ٌمت قمٚمٞمٝمام طملم*   ً اًمِمدائد  يمذًمؽ يقرث ذم اًم٘مٚم٥م اًمٗمخر واًمٕمز سم٤مإلؾمالم واًم

واعمٖمري٤مت، وطملم ومتٜم٦م اعمٜمّم٥م واعم٤مل واجل٤مه واًمِمٝمرة سمال ُمداهٜم٦م، وسمٕمض اًمٜم٤مس يٌدأ 

سم٤مًمتٜم٤مزل قمـ ُم٤ٌمدئف وىمٞمٛمف ذم أىمرب ؾمقق ًمٌٞمع اعم٤ٌمدئ وقمغم ُم٤مئدة احلقار وأول ُمٜمّم٥م 

وشمدب ًمروطمف اهلزيٛم٦م، واًمْمٕمػ ذم إفمٝم٤مر اًمًٜمـ اًمٜمٌقي٦م وجي٤مري اًم٘مقم قمغم همػم هدى اهلل 

 ح وأقمٔمؿ ُم٤م يْمحل ُمـ أضمٚمف اعمرء ديٜمف وُم٤ٌمدئف-سمحج٦م اعمّم٤مًم

 ٓ شمًت٘مر  قمغم طم٤مٍل ُمـ اًم٘مٚمِؼ  * * *  ِم٦ٍم ذم ُمٝم٥م  اًمريِح ؾم٤مىمٓم٦مٌ ـريـيم

ُق  * * *  ًمف أًمُػ وضمٍف سمٕمدُم٤م و٤مَع وضمُٝمف  ومٚمؿ شمدر ومٞمٝم٤م أي  وضمف شُمَّمد 

ُمـ يمؾ ُم٤م يٜم٘مّمف أو خيدؿمف، ي٠مظمذ طمذره  اإليامنذم اًم٘مٚم٥م اخلقف قمغم  اإليامنيقرث * 

ٞمف طمتك يٚم٘مك اهلل وهق  وطمٞمٓمتف، خي٤مف قمٚمٞمف يمام خي٤مف اعمرء قمغم اسمٜمف وأؿمد، يٌٜمٞمف ويزيده وُيٜمٛم 

ٞمف ُمـ يمؾ ؿم٤مئ٦ٌم وؿمٝمقة وؿمٌٝم٦م طمتك يٚم٘مك اهلل وهق   قمغم أومْمؾ طم٤مل، يتٕمٝمده وجيدده ويّمٗم 

ہ ہ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)قمٜمف راض، ذم ضمٝم٤مد دائؿ وُم٘م٤موُم٦م ُمًتٛمرة 

 -[69:اًمٕمٜمٙمٌقت] (ہ

طملم ٟمدرك أن اًمٗمرد سمال إيامن، يمريِم٦م ذم ُمٝم٥م اًمريح، ٓ شمًت٘مر قمغم  اإليامنوشمٕمٔمٞمؿ ىمٞمٛم٦م 

طم٤مل وٓ شمًٙمـ إمم ىمرار، وم٤مإلٟم٤ًمن سمال إيامن ٓ يٕمرف طم٘مٞم٘م٦م ٟمٗمًف وٓ ه وضمقده، ٓ يدري 

ُمـ أًمًٌف صمقب احلٞم٤مة؟ وعم٤مذا أًمًٌف إي٤مه؟ وعم٤مذا يٜمتزقمف ُمٜمف سمٕمد طملم؟ اًمٜمٗمس سمال إيامن ٟمٗمس 
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ىمٚم٘م٦م، شم٤مئٝم٦م، ظم٤مئٗم٦م يمًٗمٞمٜم٦م شمت٘م٤مذومٝم٤م اًمريح ذم صم٩ٌم اًمٌحر وأُمقاضمف، ُمْمٓمرسم٦م، طم٤مئرة، ُمتؼمُم٦م، 

ٍه وم٤مشمؽ ٓ حُتد  ذاهتف، وٓ شُم٘مٚم ؿ أفمٗم٤مره-  اإلٟم٤ًمن سمال إيامن يمحٞمقان َذِ

يمذًمؽ ٟمٕمٚمؿ أٟمف ٓ شمزيمق اًمٜمٗمس سمدون إيامن وٓ شمؽمسمك وٓ شمًٛمق وٓ شمّمٚمح سمال إيامن، وٓ 

 شمٓم رد ذم هه٤م وقمالٟمٞمتٝم٤م سمال إيامن-

 اإليامنيمذًمؽ وم٤مإلٟم٤ًمن سمال إيامن إٟم٤ًمن يٚمٝم٨م وراء اًمِمٝمقات واعمحرُم٤مت، سمال وازع 

يٓمٚمؼ سمٍمه وًم٤ًمٟمف وأذٟمف ًمٙمؾ ُم٤م يٖمْم٥م اهلل، ًم٤ًمٟمف يٗمري ذم أقمراض اًمّمٖم٤مر واًمٙم٤ٌمر ص٤ٌمطًم٤م 

وُم٤ًمء سمحج٩م واهٞم٦م، فم٤مهره٤م اًمرمح٦م وسم٤مـمٜمٝم٤م اًمٕمذاب واعمققمد اهلل يقم شمتٙمِمػ اًمنائر، ٓ 

يزضمره زاضمر، يتٞمف ذم يم٥ًم اعم٤مل احلرام واًمقىمقع ذم اًمِمٌٝم٤مت، يًتث٘مؾ أواُمر يردقمف رادع وٓ 

 اهلل وٓ يتٚمذذ هب٤م قم٘مقسم٦م ُمـ اهلل-

شم٤مرة ٟمِمٕمر سم٤مرشمٗم٤مع إيامين طمتك شمٙم٤مد شمٓمػم ىمٚمقسمٜم٤م ومرطًم٤م وؾمٕم٤مدة وؾمٙمٞمٜم٦م شم٤ًمسمؼ اًمٜمٗمس 

يمًؾ ذم واًمروح ًمٚمٕم٤ٌمدة واًمذيمر واخلػم، وأطمٞم٤مًٟم٤م ٟمِمٕمر سمْمٕمػ إيامين يٕم٘مٌف ىمًقة ووطمِم٦م و

 اًمٓم٤مقم٦م يم٠مٟمام ُُمث٘مٌؾ سم٤مًم٘مٞمقد طمتك ًمتجد أصمر ذًمؽ ذم اًمقضمف ومام اًم٥ًٌم؟

٤م،  ًً يٌ٘مك هذا اإلٟم٤ًمن اًمْمٕمٞمػ اهلٚمقع اجلزوع، اعمخت٤مل اًمٗمخقر اعمتٙمؼم اعمؽمف، ؿم٘مٞم ٤م شمٕمٞم

شم٦ٌم، سم٤مئس اعمّمػم طملم يٙمقن شمٗمٙمػمه سمال إيامن، وٓ همراسم٦م:  قمٔمٞمؿ اًمٌالء، ُمٜمحط اًمر 

 ومال سمد  أن حيّمَد اًمزوسمٕم٦مَ  * * *  روفِ ومٛمـ يزرِع اًمريَح ذم أ

يف، يًٚم ٞمف ويٛمٜم ٞمف، يروٞمف وحُيْٞمٞمف طمٞم٤مة ـمٞم٦ٌم قمغم ٤مإليامنوٓ قمالج ًمِم٘م٤مئف إٓ سم ، ي٘مقيف ويٕمز 

احل٘مٞم٘م٦م، يٕمٚمق ي٘مٞمٜمف ويٜمٗمًح صدره، وشمٕمٔمؿ ؾمٕم٤مدشمف، خين دٟمٞم٤مه ويذوق اًمٌالء ويتجرع إمل 

واًمرو٤م سم٘مدر اًمرمحـ، وطملم يٗم٘مد ذًمؽ يِم٘مك  اإليامنًمٙمٜمف يذوق طمالوة  اإليامنٕضمؾ 

 ويْمٞمؼ قمٚمٞمف صدره، ي٠مؾمك وحيزن ويٙمتئ٥م ويْمٓمرب-

، ومٝمق ٟمٕمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م وُمٜمح٦م ضمًٞمٛم٦م، يزداد اإليامنإن  أقمٔمؿ ُم٤م يٛمٚمؽ اعمرء ذم هذه احلٞم٤مة 

اعمرء هب٤م ؿمٙمًرا هلل طمٞمٜمام يرى أىمقاًُم٤م اٟمٖمٛمًقا ذم اًمرذيٚم٦م وريمْمقا وراء اًمِمٝمقات واسمتٕمدوا قمـ 

، وطم٤مرسمقا ديٜمف، وأوًمٞم٤مئف، وأصٌحقا دقم٤مة ًمٚمرذيٚم٦م حم٤مرسملم ًمٚمٗمْمٞمٚم٦م قمؼم يمؾ وؾمٞمٚم٦م، ٟمًقا اهلل
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 وشمٜم٤مؾمقا أن هٜم٤مك ُمقىمًٗم٤م قمٔمٞماًم ؿمديًدا سملم يدي اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر-

أٟمف ٓ يٛمٙمـ ًمٚمٕمٌد أن هيٜم٠م سم٤محلٞم٤مة سمدون إيامن، وٓ يًٕمد سم٤محلٞم٤مة سمدون إيامن ُمٝمام يم٤من قمٜمده 

 احلٞم٤مة- ُمـ إُمقال واعمٜم٤مص٥م وُمت٤مع

ی )ٟمٕمٛم٦م ُمـ اًمرمحـ:  اإليامنهق احلٞم٤مة وروطمٝم٤م، هق اًمرصٞمد واًمٙمٜمز اعمٗم٘مقد، و اإليامن

 -[17:احلجرات] (ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

(  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)طمٌٌف اهلل إمم اًمٜمٗمقس:  اإليامن

ہ ہ ہ ہ ھ ھ )ًمٞمس قمٚمٞمٝمؿ ؾمٚمٓم٤من ُمـ اًمِمٞمٓم٤من:  اإليامنأهؾ  ،[7:احلجرات]

 -[99:اًمٜمحؾ](  ۓ ھ ھ ے ے

ائ ەئ ەئ وئ وئ )ُمققمقدون سم٤مٕضمر اًمٕمٔمٞمؿ واًمٗمْمؾ اًمٙمٌػم:  اإليامنأهُؾ 

 -[146:اًمٜم٤ًمء](  ۇئ ۇئ

 -[257:اًمٌ٘مرة](  ٱ ٻ ٻ ٻ)وًمٞمٝمؿ اهلل:  اإليامنأهُؾ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )ُمٌنمون سمٙمؾ ظمػم وذف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة:  اإليامنأهؾ 

ٺ ٿ ٿ ٿ  ٺ ڀ ڀ ٺ ٺ ڀ پ پ پ ڀ

 -[63:يقٟمس](  ٿ ٹ ٹ

 -[19:إٟمٗم٤مل](  ژ ڎ ڈ ڈ ژ)يًٕمدون سمٛمٕمٞم٦م اهلل سم٤مًمتًديد واًمت٠ميٞمد  اإليامنأهؾ 

ىمّم٦م إيامهنؿ ومٞم٘مقًمقن: ُم٤ًميملم أهؾ اًمدٟمٞم٤م، ظمرضمقا ُمٜمٝم٤م وُم٤م ذاىمقا  اإليامنيروي أهؾ 

 أـمٞم٥م ُم٤م ومٞمٝم٤م، ىمٞمؾ ًمف: وُم٤م أـمٞم٥م ُم٤م ومٞمٝم٤م؟! ىم٤مل: حم٦ٌم اهلل، وُمٕمرومتف وذيمره-

٤م ضمٜم ٦م   -اإليامنإن ذم اًمدٟمٞم٤م ضمٜم٦م ُمـ مل يدظمٚمٝم٤م مل يدظمؾ ضمٜم ٦م أظمرة إهن 

هدف أؾمٛمك وهق ىمقة قمٔمٞمٛم٦م شمٖمػم اًم٘مٚمقب واًمقضمقه وإىمقال وإومٕم٤مل ٟمحق  اإليامن

  وطمده- اسمتٖم٤مء ُمرو٤مة اهلل

اًمّمحٞمح اًمّم٤مدق  ٤مإليامناًمٕمٌد سممل يتحؾ إذا ومٛمثاًل: ٖمػم إهداف واعم٤ٌمدئ، ي اإليامن
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إذا أُم٤م يٚمٝم٨م وراء اًمِمٝمقات واعمٚمذات ويٕمتدي وئمٚمؿ وي٠ميمؾ أُمقال اًمٜم٤مس سمٖمػم طمؼ، ؾمؽماه 

صٗمح٦م يم٠مهن٤م ضمديدة و شمفطمٞم٤مأصٌح٧م و ,صمقب ضمديدويم٠مٟمف ًمإليامن أصٌح  اًمٕمٌد اٟمنمح ىمٚم٥م

سمٞمْم٤مء ٟم٘مٞم٦م، شمٕمٚمق رشمٌتف وشمرشمٗمع مهتف وشمًٛمق ٟمٗمًف، وإذا سمف يٜمٔمر إمم إقمغم وإمم اًمٗمردوس، إٟمف 

ًمدون وٓ يٌع إقمغم سم٤مٕدٟمك سمٞمع اخل٤مه اعمٖمٌقن، إٟمف ي٘مػ ذم صػ إظمٞم٤مر ويٜم٠مى ٓ يرى سم٤م

 سمٜمٗمًف قمـ اًمٜم٤مر ويٓمٚم٥م رو٤م اًمٕمزيز اًمٖمٗم٤مر-

وؾمالُمتف وطمراؾمتف أقمز ُم٤م يٛمٚمؽ ذم هذه احلٞم٤مة، همْم٥م دوهن٤م ُمـ  اإليامنأصٌح٧م ىمْمٞم٦م 

 همْم٥م وريض ُمـ ريض وًمق ظمن اعم٤مل واجل٤مه واًمّمديؼ واًم٘مري٥م-

م اًمٖمٞمقبيامناإلمـ ثؿرات    -: أٟمف إذا اؾمت٘مر ذم اًم٘مٚمقب ظمْمٕم٧م اجلقارح ًمٕمال 

 َؾ يْ ؿَ  اإليامنـا ؿْ ؾَّ عَ تَ ؾَ  ,ةرَ زاوِ َح قان تْ ؾِ  ـُ ْح كَ وَ  ط لّ يِ افـَّ  عَ ـّا مَ ـُ »: سمـ قمٌد اهلل ىم٤ملقمـ ضمٜمدب 

 - (1)شيامًكاكا إِ دْ دَ ازْ ؾَ  ,آنَ رْ ـا افؼُ ؿْ ؾَّ عَ عتَ  ؿَّ ، ثُ آنَ رْ افؼُ  ؿَ ؾَّ عَ تَ كَ  نْ أَ 

ًمٙمـ طمٞمٜمام ُأهمرىم٧م إُم٦م ذم اًمتٗمريٕم٤مت واخلالوم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م واًمٗمٚمًٗم٤مت دون 

 ,ٞم٦م، يم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م هقم٦م شمِمٙمٞمؽ اًمٜم٤مس ذم أُمقر ديٜمٝمؿ وزقمزع احلؼ ذم ىمٚمقهبؿاإليامٟماًمؽمسمٞم٦م 

اًمٌح٨م قمـ اًمرظمص وشمتٌع اخلالف وإظمذ سم٤مٕىمقال اًمْمٕمٞمٗم٦م واًمِم٤مذة واحلٞمؾ ومٌدأوا ذم 

 رب اًمٕم٤معملم، وطمدوث اًمٗمرىم٦م سملم اعمًٚمٛملم-واهلروب ُمـ ذيٕم٦م 

وهُمرس ومٞمٝم٤م اعمٜمٝم٩م اًم٘مرآين واًمٜمٌقي، عم٤م ؿم٤مهدت ذًمؽ  اإليامنوًمق شمرسم٧م إُم٦م قمغم طم٘مٞم٘م٦م 

 اًمريم٤مم اهل٤مئؾ ُمـ اعمِمٙمالت ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس وقم٤ٌمدهتؿ ًمرهبؿ-

اهٞمف، ًمقضمدت اًمتًٚمٞمؿ واخلْمقع وآٟم٘مٞم٤مد هلل رب اًمٕم٤معملم ذم أواُمره وٟمق اإليامنًمق َصح  

 وعم٤م وضمدت شمْمٞمٞمع طم٘مقق اهلل وطم٘مقق اخلٚمؼ واجلرأة قمغم طمرُم٤مت اهلل-

 ًمقضمدت اإلشم٘م٤من ذم اًمٕم٤ٌمدة واًمٓم٤مقم٦م واحلزن واًمٜمدم طملم اًمت٘مّمػم- اإليامنًمق َصح  

عم٤م يم٤من طم٤مل اًمٙمثػم ذم قم٤ٌمدشمف ًمرسمف واضم٥م يريد اًمتخٚمص ُمٜمف، وإذا طمّمؾ  اإليامنًمق َصح  

                                                           
 (-61رىمؿ ) شصحقح ابـ ماجة»( رواه اسمـ ُم٤مضم٦م، وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم 1)
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 ىُميَض إُمر دون اًمٜمدم واًمِمٕمقر سم٤مًمت٘مّمػم-اًمٜم٘مص واخلٚمؾ ضمؼمه سم٤مًمٙمٗم٤مرات و

ًمراىم٥م اعم٤ًمومر رسمف ذم ضمقارطمف ذم سمره وؾمامئف وسمحره، وطم٤مومظ قمغم إيامٟمف  اإليامنًمق َصح  

 وظم٤مف قمٚمٞمف ُمـ يمؾ ؿم٤مئ٦ٌم، ومٝمؾ يمٜم٤م يمذًمؽ ذم أؾمٗم٤مرٟم٤م!؟-

عم٤م وضمدت اًمٌٖمل واًمٔمٚمؿ واًمقؿم٤مي٦م واًمٕمدوان، وعم٤م وضمدت اًمٜمزاع سملم  اإليامنًمق َصح  

ا قمغم أظمٞمف سمحج٩م  أظمقة اًمديـ واًمٕمٚمؿ وأظمقة اًمٜم٥ًم، وعم٤م وضمدت أظًم٤م يٕملم فم٤معًم٤م وقمدو 

 ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م واهٞم٦م أًمًٌٝم٤م ًم٤ٌمس اعمّمٚمح٦م واًمنمع وآضمتٝم٤مد، واًمديـ ُمٜمٝم٤م سمراء-

اعم١ًموًمٞم٦م، وعم٤م وضمدت شمْمٞمٞمع إُم٤مٟم٦م واًمٖمش أداء ًمقضمدت إُم٤مٟم٦م ذم  اإليامنًمق َصح  

 واإلرضم٤مف-واخلداع واًمٙمذب ذم ٟم٘مؾ إظم٤ٌمر 

ذم ىمٚمقب يمثػم ُمـ اًمٗمتٞم٤من،  اإلحل٤مدعم٤م وضمدت سمٕمض فمقاهر اًمتِمٙمٞمؽ و اإليامنًمق َصح  

يمؾ ص٤مطم٥م ؿم٠من ىمٚم٥م وٕؾمٚمٛم٧م وأي٘مٜم٧م سمخ٤مًم٘مٝم٤م أُم٤مم يمؾ ؿمٌٝم٦م وؿمٝمقة، وهذا يقىمظ 

اًمتقطمٞمد اخل٤مص٦م سمٛم٘مررات ؽمسمٞم٦م ُمٜم٤مه٩م اًمويدومع اًمٕمٚمامء واًمدقم٤مة واعمرسملم إلقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم 

 -هذا اًمٕمٍمذم ٟمٗمقس وىمٚمقب وقم٘مقل أسمٜم٤مء إُم٦م ًمتّمٚمح  اإليامنو

ل اًمديـ ذم اًمٗمْم٤مئٞم٤مت قمغم  اإليامنًمق َصح   عم٤م سمٞمٕم٧م اعم٤ٌمدئ أو همػمت اًم٘مٞمؿ، أو سمد 

 رؤوس إؿمٝم٤مد-

 ظمقان واجلػمان، وًمقضمدتعم٤م وٕمٗم٧م أو ُم٤مشم٧م ؿمٕمػمة اًمتٜم٤مصح سملم اإل اإليامنًمق َصح  

إظمقة احل٘م٦م واعمح٦ٌم اًمّم٤مدىم٦م ذم أمجؾ صقره٤م وأؾمٛمك ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م واًمتل يم٤مٟم٧م ذم اعمجتٛمع 

، وًمـ يّمٚمح آظمر إُم٦م إٓ سمام صٚمح سمف أوهل٤م، وم٤مُٕم٦م طاًمٜمٌقي وَأًم ػ سمٞمٜمٝم٤م اعمريب إول حمٛمد 

 سمح٤مضم٦م إمم اعمٜمٝم٩م اًمٜمٌقي واعمجتٛمع اًمٜمٌقي-

، وأُم٤م ُم٤م وضمد ذم إزُمٜم٦م  اإليامنإن اعمٜمٝم٩م اًم٘مرآين واًمٜمٌقي يم٤من قمغم ـمري٘م٦م شمٕمٚمٞمؿ  ًٓ أو

واًمٕمٌقدي٦م هلل وأقمامل اًم٘مٚمقب وهمذاء  اإليامناعمت٠مظمرة ُمـ دم٤مهؾ أو ىمٚم٦م اًمؽميمٞمز قمغم ىمْم٤مي٤م 

اًمروح وشمزيمٞم٦م اًمٜمٗمقس وهق اًمٕمٚمؿ اعمٗم٘مقد: ومٙم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م ومٞمٝم٤م ٟمقع ُمـ اإلظمٗم٤مق واًمْمٕمػ ذم 



 

663 

 

ى إُم٦م ذم شمٕم٤مُمٚمٝم٤م ُمع ظم٤مًم٘مٝم٤م وؾم٤مئر طمٞم٤مهت٤م، وم٠مظمٗم٘م٧م ذم يمثػم ُمـ ُمِم٤مريٕمٝم٤م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ُمًتق

واًمؽمسمقي٦م واًمدقمقي٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م وإظمالىمٞم٦م واعمٝمٜمٞم٦م واًمرىمل سم٤معمجتٛمٕم٤مت وإهة اعمًٚمٛم٦م ٟمحق 

 اجل٤مدة، وسمٜم٤مئٝم٤م سمٜم٤مء ضم٤مًدا أو يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ٟمت٤مئ٩م ًمٙمـ ًمٞم٧ًم سم٤معمًتقى اعمٓمٚمقب-

اًمٕمٜم٤مي٦م سمتزيمٞم٦م صمؿ ذم اًم٘مٚمقب،  اإليامنواًمدقم٤مة واعمرسملم وأسم٤مء همرس وإن قمغم اًمٕمٚمامء 

يورة ُمٚمح٦م ًمتًت٘مٞمؿ احلٞم٤مة ذم قمالىم٦م يمُمع اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمٕمٚمؿ اًمنمقمل  ,اًمٜمٗمقس وإرواح

شمرسمٞم٦م احلرص قمغم و ,اًمتقازن ذم اًمؽمسمٞم٦م اًمذاشمٞم٦مسمنمط اإلٟم٤ًمن ُمع رسمف وقمالىمتف ُمع اخلٚمؼ، 

واًمتٙم٤مُمؾ، ومام اًمٗم٤مئدة ُمـ همرس اًمٕمٚمؿ ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مؿمئ٦م أؾم٤مس ذم اًمٜمج٤مح ومٝمذا  ,أظمريـ

إجي٤مد احلٚمقل اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمدون إيامن أو اًمٕمٙمس ومتٙمقن اًمٜمت٤مئ٩م إومراط صمؿ واعمؽمسملم واًمٜم٤مس، 

 وشمٗمريط وهمٚمق-

ـَ اًمٌَ رِ حِ ٌْ ٤معمُ ت سمِ رَ حَ سمْ ٓ أَ وَ  ***  ٌق رَ وْ ِظ ُم٤م ظم٤مَض زَ قمْ ي٤مُح اًمقَ ٓ رِ قْ ٚمَ ومَ   رُ قاظِم ي

 ---العلم عن بديل ال---

 اًمنمقمل اًمت٠مصٞمؾ قمغم حترص أن , اًمِم٤مب أظمل , قمٚمٞمؽ يمذًمؽ :افعؾؿقة افسبقة: ثاكًقا

 --شافعؾؿقة ادـفجقة افسبقة» سم٤مؾمؿ أزُم٤مٟمٜم٤م ذم ُيٕمرف ُم٤م وهق شمٗمٕمٚمف، وُم٤م شم٘مقًمف ُم٤م ًمٙمؾ

 , ىمٚمٌف ذم اًمقازع وي٘مقي اًمداومع ًمٞمحرك ٞم٦ماإليامٟم اًمؽمسمٞم٦م إمم ُم٤مؾم٦م سمح٤مضم٦م اعمٚمتزم أن ومٙمام* 

 قم٤ٌمدشمف سمف يّمحح اًمذي اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ إممأيًْم٤م  سمح٤مضم٦م ومٝمق يمذًمؽ اًمٗمتـ، زُم٤من ذم , ظم٤مص٦م

 -واًمِمٝمقات اًمِمٌٝم٤مت زُم٤من زُم٤مٟمٜم٤م ذم , ظم٤مص٦م , وشمقضمٝمف

رقمل، أو شمٕمٓمٞمف ُمرشم٦ٌم ُمت٠مظمرة سملم اعمتٓمٚم٤ٌمت ـوإن أي شمرسمٞم٦م شمتج٤موز اًمٌٜم٤مء اًمٕمٚمٛمل اًمِم

يٕم٤مين ُمـ اًمْمٕمػ اًمٕمٚمٛمل ًمـ اًمؽمسمقي٦م، هل سمٕمٞمدة قمـ اعمٜمٝم٩م اًمٜمٌقي، ذًمؽ أن اجلٞمؾ اًمذي 

ي٘مقم سم٤مًمقاضم٤ٌمت اًمنمقمٞم٦م ذم ٟمٗمًف يمام يٜمٌٖمل، ومْماًل قمـ أن ي٘مقم سمقاضم٥م اإلصالح واًمدقمقة 

 ًمٚمٜم٤مس-

وحيت٤مج ؿم٤ٌمسمٜم٤م اًمٞمقم أن يٕمٓمقا اجل٤مٟم٥م اًمٕمٚمٛمل اًم٘مدر اًمذي يًتح٘مف ُمـ إوىم٤مت 
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ًمٌٜمٞم٤من واجلٝمقد، أُم٤م طملم يٙمقن ٟمّمٞمٌف ومْمٚم٦م اًمقىم٧م واجلٝمد، ومًقف يٜمِم٠م ضمٞمؾ يٕم٤مين ُمـ ا

 اهلش اًمذي هقم٤من ُم٤م يٜمٝم٤مر، أو ي٠مظمذ ذات اًمٞمٛملم وذات اًمِمامل-

 

 !؟العلم نطلب لماذا

 ومقق سم٠مضمٜمحتف اًم٤ٌمؾمط واًمٜمقر ،ادجد شامء إػ بلهؾفا افصاظدة ادرؿاة هق افعؾؿ ٕن -1

ـْ  يْمؾ ٓ اًمتل اًمقصم٘مك واًمٕمروة اًمدهر، أوم٤مق ْت  وىمد , ؾمٞمام ٓ , هب٤م اؾمتٛمًؽ َُم  اًمٌدع َُمد 

 سمدقم٦م، واًمًٜم٦م ؾمٜم٦م اًمٌدقم٦م ومّم٤مرت ديٜمٝمؿ، طم٘م٤مئؼ اًمٕمقام قمغم اًمًقء قمٚمامء وًمٌس أقمٜم٤مىمٝم٤م،

 -اًمٜم٤مومع ؿًمٚمٕمٚم اًمٕمٔمٛمك إمهٞم٦م شمٔمٝمر هذا ٕضمؾ

 وم٤معمٚمتزم اًم٤ٌمـمؾ، ُمـ واحلؼ ،افطقب مـ اخليقث يؿقز افذي افػرؿان هق افعؾؿ ٕن -2

 أقمٔمؿ يٗمًده وُم٤م ٟمٗمٕمف، ُمـ أيمثر ضره ًمٖمػمه، ُمْمؾ ٟمٗمًف ذم و٤مٌل  اجل٤مهؾ واًمداقمٞم٦م اجل٤مهؾ

 وىمقًمف ومٕمٚمف وشمتخذ وآطمؽمام، اإلضمالل سمٕملم اعمٚمتزم هذا إمم شمٜمٔمر اًمٜم٤مس ٕن يّمٚمحف: مم٤م

 سمف يت٘مرب ديٜم٤ًم اعمٚمتزُملم سمٕمض أومٕم٤مل ُمـ ومٞمتخذ ُيٖم٤ممم اًمٜم٤مس وسمٕمض هب٤م، ي٘متدون وىمدوةً  وطم٤مًمف

 -شمردد أدٟمك دون ُم٤ٌمذةً  اًمٗمٕمؾ هذا حُي٤ميمل ومؽماه اهلل، إمم

 اًمًٚمقك ذم فمٝمر َصح   إذا واًمٗمٙمر ،وُيصؼؾف افػؽر ُيصحح افذي هق افـاؾع افعؾؿ ٕن -3

 اًمِمقائ٥م ُمـ اعمرآة هذه صٗم٧م ومٙمٚمام اًمٗمٝمؿ، ُمرآة اًمًٚمقك ٕن واًمتٕمٚمٞمؿ: واًمٕمٚمؿ اًم٘مقيؿ

 -(1)أىمرب واًمِمٗم٤مء أٟمجح اًمٕمالج يم٤من قمٚمٞمٝم٤م، إضمٞم٤مل وشمرسم٧م واًمٙمدر

 شمٙمثر قمٜمدُم٤م , وظم٤مص٦م , افػتـ زمان دم احلؼ ظذ ادثيتة افقشائؾ أهؿ مـ افعؾؿ ٕن -4

 ٞم٦ماإليامٟم اًمؽمسمٞم٦م هق اعمٝمؿ أن يزقمؿ ُمـ يمؾ ٟمٜم٤مدي وٟمحـ واًمٕمٚمامء اًمٕمٚمؿ وي٘مؾ اًمِمٌٝم٤مت، ومتـ

 عمٕمٜمك ىم٤مس ُمٗمٝمقم هذا إن ًمف ٟم٘مقل ووم٘مط، اًمدقمقي٦م اًمؽمسمٞم٦م هق اعمٝمؿ أن أو ووم٘مط، اًمتٕمٌدي٦م

                                                           
 -طمزم اسمـ دار- ط ،28صـ احلٛمٞمد، قمٌد طمًـ قمغم.ًمٚمِمٞمخ اًمًٜم٦م، إمم راضمع قمقدة( 1)
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 محؾ وـذفؽ افـػس، وجماهدة ,افتعيد» يٕمٜمل ًمٚمؽمسمٞم٦م اًمٙم٤مُمؾ اًمِم٤مُمؾ اعمٗمٝمقم نإ إذ اًمؽمسمٞم٦م،

ـَ  ،شافـاس ودظقة افتعؾؿ مع احلسـة إخالق ظذ افـػس  اًمؽمسمٞم٦م ُمٗمٝمقم قمـ اًمٕمٚمؿ أظمرج وَمَٛم

 ُمـ سمدقم٦م ذم اًمقاطمد ي٘مع وم٘مد قمّم٤مه، ومٙم٠مٟمام ضمٝمؾ قمغم اهلل قمٌد ُمـ إن صمؿ وأظمٓم٠م، همٚمط وم٘مد

 -(1)قم٤ممل همػم ضم٤مهؾ ٕٟمف! عم٤مذا؟--يدري ٓ وهق-- اعمٕم٤ميص ُمـ ُمٕمّمٞم٦م أو اًمٌدع

                                                           
 :واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م همػم قمغم اًمؽمسمٞم٦م آوم٤مت أظمٓمر وُمـ آوم٤مت، قمٔمٞمؿ قمٛمؾ ًمٙمؾ (1)

 دون ؿمٕم٤مر أو ًمراي٦م واًمتٕمّم٥م اًمت٘مٚمٞمد قمغم واًمؽمسمٞم٦م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، قمغم اًمؽمسمٞم٦م ووٕمػ اًمٕم٘مٞمدة، ؿم٠من ُمـ اًمتٝمقيـ

 اعمْمٛمقن، دون سم٤مًمِمٙمؾ وآهتامم ًمٚمديـ، اعمٌلم اًمٌالغ طم٤ًمب قمغم اخل٤مص٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م اًمٜمٔمرة ذم واعمٖم٤مٓة اإلؾمالم،

 ُمٜمٝمًج٤م اجل٤مذم اًمؽمظمص واخت٤مذ وجم٤مٓهت٤م، اًمؽمسمٞم٦م أٟمقاع سملم اًمتقازن ووم٘مدان اًم٤ٌمـمـ، طم٤ًمب قمغم سم٤مًمٔم٤مهر واًمٕمٜم٤مي٦م

 يٜمٌئ واًمت٤ٌمـم١م وم٤مًمتث٤مىمؾ شمرسمقًي٤م، ظمٚماًل  يٕمٙمس اًمٞم٤مئس وآٟمدوم٤مع اًمتٝمقر أن ويمام ،اإليامنو اًمتقطمٞمد اًمٗم٘مف ُم٤ًمئؾ ذم

 -ذُمٞمؿُ  إُمقر ىمّمد ـمرذم ويمال ويمًؾ، قمجز قمـ

واًمِمٌٝم٤مت، ومم٤م يٜمٌٖمل ُمراقم٤مشمف ذم  اًمِمٝمقات زُم٤من ذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م , ظم٤مص٦م , اعمتقازٟم٦م اًمؽمسمٞم٦م أمهٞم٦م شم٠ميت وهٜم٤م

 هذا اجل٤مٟم٥م ُم٤م يكم:

 آهتامم اًمالئؼ سمف يمام ؾمٌؼ، دون إومراط أو شمٗمريط- إقمٓم٤مء اجل٤مٟم٥م اًمٕمٚمٛمل ,1

احلد إدٟمك ُمـ اًمٕمٚمؿ  ,سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ختّمّم٤مهتؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م,آقمتٜم٤مء سمتٕمٚمٞمؿ يم٤موم٦م اًمِم٤ٌمب  ,2

اًمنمقمل، اًمذي يٛمٙمٜمٝمؿ ُمـ ومٝمؿ اعم٤ًمئؾ اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمّم٤مدر اعمٕمٚمقُم٤مت سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل 

 شمتٜم٤مؾم٥م وُمًتقي٤مهتؿ-

يٜمٌٖمل أن شمًٕمك اعمح٤موـ اًمؽمسمقي٦م إمم همرس آهتامم اًمٕمٚمٛمل ذم ٟمٗمقس اًمٜم٤مؿمئ٦م، ٓ أن شمٙمقن اًمؼماُم٩م  ,3

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م جمرد اؾمتج٤مسم٦م عمٓم٤مًم٥م أو وٖمقط ذوي آهتامم اًمٕمٚمٛمل-

هذا اعمٞمدان ُمـ أيمثر اعمٞم٤مديـ اًمتل يٌدو ومٞمٝم٤م شمٗم٤موت اًم٘مدرات واإلُمٙم٤مٟم٤مت، وُمـ صمؿ  ومالسمد ُمـ ُمراقم٤مة  ,4

٤ٌمره، إذ يٖمٚم٥م قمغم يمثػم ُمـ اعمح٤موـ واعم١مؾم٤ًمت اًمؽمسمقي٦م إقمٓم٤مء سمراُم٩م ُمقطمدة جلٛمٞمع اًمٓمالب ذًمؽ واقمت

 ُمـ اعمٞمدان اًمٕمٚمٛمل، وهل ىمْمٞم٦م جي٥م أن يٕم٤مد ومٞمٝم٤م اًمٜمٔمر-

وًمئـ يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ُمٕمقىم٤مت يمثػمة شمرشمٌط سم٤معم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م، وم٤معم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اخل٤مص٦م، واعمح٤موـ 

روٟم٦م واحلري٦م ُم٤م يٕمٞمٜمٝم٤م قمغم شمّمٛمٞمؿ سمراُم٩م شمراقمل ومٞمٝم٤م اًمٗمروق اًمٗمردي٦م، وشمٗم٤موت اإلُمٙم٤مٟم٤مت اًمؽمسمقي٦م متٚمؽ ُمـ اعم

 واًم٘مدرات وشمٗم٤موت احلرص وآهتامم اًمٕمٚمٛمل، وأٓ شم٘مدم ًمٓمالهب٤م ٟمًخ٦م ُمٙمررة ُمـ اًمؼماُم٩م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م-



  

666 

 

، وأٓ شم٘مػ قمٜمد طمدود إقمٓم٤مء اجل٤مٟم٥م اًمٕمٚمٛمل يـيغل أن متتد أهداؾـا فتعـك بافسبقة افعؼؾقة -5

 -(1)شمرحؾة افشياب عتعتز أحسـ ؾسات حقاة افػرد فؾسبقة افعؼؾقة»واعمٕمرذم، ظم٤مص٦م وأن 

اًمٕمٚمٛمل، وُمـ ومٛمـ ظمالل اًمؽمسمٞم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م يٛمٙمـ هتٞمئ٦م إروٞم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمتٚم٘مل 

ظمالهل٤م يٛمٚمؽ اًمِم٤مب أًمٞم٦م اًمتل شمٕمٞمٜمف قمـ اًمتٕم٤مُمؾ اًمّمحٞمح ُمع اعمٕمٚمقُم٤مت واعمٕم٤مرف اًمتل 

 يتٚم٘م٤مه٤م-

يمام يتج٤موز أصمر اًمؽمسمٞم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اجل٤مٟم٥م اًمٕمٚمٛمل إمم ؾم٤مئر جم٤مٓت طمٞم٤مة اًمِم٤مب ومٚمٝم٤م ٟمت٤مئ٩م ُمٝمٛم٦م 

 -شدم حقاة افػرد، ودم مشاظره وؿقؿف وأهداؾف وعتعامؾف وعتعايشف وعتكؾاعتف»

ظـ ضريؼ افسبقة افعؼؾقة يؽقن افػرد ؿادًرا ظذ إصدار أحؽامف افصائية ظذ إصقاء، »و

واشتػادعتف مـ أخطائف وأخطاء ؽره، وآكتػاع بتجاربف وجتارب أخريـ، وؿدرعتف ظذ حؾ 

)شادشؽالت ومقاجفة ادقاؿػ
2
)- 

 اًمنمقمٞم٦م اعم٤ًمئؾ وُمٕمروم٦م اًمٜم٤مومع، اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م قمغم اًمّم٤محللم ُمـ أؾمالومٜم٤م طمرص: هذا ٕضمؾ* 

 -ؾم٘مٞمٛمف ُمـ صحٞمحف احلدي٨م سمٛمٕمروم٦م آهتامم ويمذا واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م سم٠مدًمتٝم٤م

 وىمد شمًقدوا، أن وسمٕمد: اًمٌخ٤مري ىم٤مل ،شعتسقدوا أن ؿيؾ عتػؼفقا»:  اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ىم٤مل* 

 -(3)يم٤ٌمر وهؿ اًمّمح٤مسم٦م شمٕمٚمؿ

 أعتعؾؿفا مل هبا أكتػع افتل افؽؾؿة فعؾَّ »: وم٘م٤مل اًمٕمٚمؿ؟ شمٓمٚم٥م ُمتك إمم: اعم٤ٌمرك ٓسمـ وىمٞمؾ* 

 --شبعد

 ومال ووىمتف، مهتف اًمِم٤مب قمغم يٛمأل سمف، واًمٕمٜم٤مي٦م اًمنمقمل ًمٚمٕمٚمؿ اًمتقضمف أن إمم إو٤موم٦م ,5

                                                           
- ط- اًمدار 458ًمألؾمت٤مذ. قمٛمر اًمِمٞم٤ٌمين ص شإشس افـػسقة وافسبقية فرظاية افشياب»( ًمٚمتقؾمع يراضمع يمت٤مب 1)

 اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب، ًمٞمٌٞم٤م-

 -78، 69ًمٚمِمٞمخ. حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمدويش ص شعتربقة افشياب إهدا  وافقشائؾ»( ًمٚمتقؾمع يراضمع يمت٤مب 2)

 (-1.192)اًمٕمٚمؿ  يمت٤مب-اًم٤ٌمري ومتح راضمع( 3)
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 إمم يدومٕمف أن يٛمٙمـ وىمتف ذم ومراهًم٤م جيدْ  وٓ واعمٕم٤ميص، اًمِمٝمقات إمم وشمٗمٙمػمه ذهٜمف يٜمٍمف

 رسمام اًمذي اًمٌديؾ قمـ اًمٌح٨م قمـ يٍمومف ُم٤م حتّمٞمٚمف وطمالوةِ  اًمٕمٚمؿِ  ًمذةِ  ذم جيد هق صمؿ اإلصمؿ،

٤ًٌم يم٤من  --اٟمحراومف ذم ؾمٌ

 يؼطع أكف إٓ بف، وآصتغال فؾعؾؿ ؾائدة مـ يؽـ مل فق»: اهلل رمحف , طمزم اسمـ: ي٘مقل هذا وذم* 

 إؾؽار وـػاية اهلؿ، ؽر عتػقد ٓ افتل أمال ومطارح ادضـقة، افقشاوس ظـ بف ادشتغؾ

 -(1)!شذـره؟ يطقل ما افػضائؾ مـ وفف ؾؽقػ إفقف، داع أظظؿ ذفؽ فؽان فؾـػس، ادمدة

 :افعظقؿ ؾضؾف افؼظل فؾعؾؿ* 

 يمذا اًم٘مرآن، ذم أي٤مت شمٙم٤مصمرت طمٞم٨م حُتد، وٓ شمٕمد ٓ قمٔمٞمٛم٦م ومْم٤مئؾ اًمنمقمل ًمٚمٕمٚمؿ إن

 واحل٨م اًمٕمٚمؿ ومْمٞمٚم٦م قمغم وشمقاوم٘م٧م، اًمٍمحي٦م اًمدٓئؾ وشمٓم٤مسم٘م٧م وأصم٤مر، إظم٤ٌمر شمقاشمرت

 اًمٕمٚمؿ، ومْمٞمٚم٦م قمغم اًمداًم٦م إدًم٦م سمٕمض وؾم٠مذيمر وشمٕمٚمٞمٛمف، اىمت٤ٌمؾمف ذم وآضمتٝم٤مد حتّمٞمٚمف، قمغم

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ﴿: ذيمره ضمؾ , اهلل ىمقل: ذًمؽ وُمـ ًمٚمخٚمؼ، وسمذًمف وشمٕمٚمٞمٛمف شمٕمٚمٛمف قمغم واحل٨ِم 

 واًمذيـ يٕمٚمٛمقن اًمذيـ يًتقي ٓ أي اًمٜمٗمل، سمٛمٕمٜمك آؾمتٗمٝم٤مم وهذا ،[9: اًمزُمر] ﴾ېئ ېئ 

 اًمٕمٚمامء أن أظمؼم ؾمٌح٤مٟمف اهلل أن اًمٕمٚمؿ ومْمؾ وُمـ ،(2)اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ ويراد يٕمٚمٛمقن، ٓ

: وم٤مـمر] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل-- ُمٜمف وره٦ٌم اهلل ُمـ ظمِمٞم٦م اخلٚمؼ أيمثر هؿ

28]- 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام اجلٜم٦م، شمقرث اهلل وظمِمٞم٦م* 

 -[8: اًمٌٞمٜم٦م] ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 يٕم٘مٚمقن اًمذيـ هؿ اًمٕمٚمؿ وأهؾ أيتلم، سمٛمجٛمقع اًمٕمٚمامء وُمٜمٝمؿ اخلِمٞم٦مِ  ٕهؾِ  وم٤مجلٜم٦مُ * 

                                                           
 -ط-دار اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمؽماث سمٓمٜمٓم٤م ،21صـ إٟمدًمز، طمزم ًمإلُم٤مم اسمـ ،شوافسر إخالق»يٜمٔمر: ( 1)

 -اجلقزي اسمـ دار- ط ،44صـ قمثٞمٛملم، اسمـ.ًمٚمِمٞمخ اعمجٛمقع، ُم٘مدُم٦م ذح اٟمٔمر( 2)
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 -(1)قمٜمدهؿ طمػمة وٓ ًمدهيؿ، ري٦ٌم ومال ُمراده، اهلل قمـ ويٗمٝمٛمقن

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ُمًدٌد، راؿمدٌ  اهلل قمـ ومٝمٛمٝمؿ سمؾ* 

 [-43: اًمٕمٜمٙمٌقت] ﴾ ہ ھ ھ ھ

 اجلٝمؾ أهؾ وصػ يمام سم٤مًمٌّمػمة، اًمٕمٚمؿ أهؾ وؾمؿ شمٕم٤ممم اهلل أن-- اًمٕمٚمؿ ومْمؾ ُمـ سمؾ* 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل سم٤مًمٕمٛمك،

 -[19: اًمرقمد] ﴾ ٿٺ 

مب ىب  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمام واًمٕمٚمؿ اإليامن اإلٟم٤ًمن رومع أؾم٤ٌمب ُمـ أن اهلل ذيمر ًم٘مد سمؾ* 

 [-11: اعمج٤مدًم٦م] ﴾ يب جت حت خت مت ىت يت

 ىم٤مل يم٤مًمٕمٚمؿ، رء ُمـ اعمزيد سمٓمٚم٥ِم ط  رؾمقًمف َأُمرً  ُم٤م ؾمٌح٤مٟمف اهلل أن اًمٕمٚمؿ ومْمؾ وُمـ* 

ـْ  إٓ اعمزيد سمٓمٚم٥ِم  ٟمٌٞمف ي٠مُمر مل شمٕم٤ممم واهلل ،[114: ـمف] ﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿: شمٕم٤ممم  ُِم

 قمٜمف صَم٧ٌََم  يمام ذًمؽ، قمغم وطَمض   سمٓمٚمٌف َأَُمرَ ط اًمٜمٌل  أن   اًمٕمٚمؿ ومْمؾ وُمـ وإيمٛمؾ، إومْمؾ

 -اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذمط 

ـْ  ـْ »: ىم٤ملط رؾمقل اهلل  أن  ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ ُمٕم٤موي٦م وَمَٕم  دم يػؼفف خًرا بف اهلل ُيِردْ  َم

 اًمٗم٘مف ٕن يمذًمؽ: وًمٞمس يٕمٚمٛمف،: شيػؼفف» ىمقًمف ُمٕمٜمك أن اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر وىمد ،(2)شافديـ

                                                           
ـْ : ىمٚم٧م( 1) اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م أو اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م  سم٤مًمٕمٚمقم شمٗمًػمه٤م اًمنمع ٟمّمقص ذم اًمٕمٚمؿ ًمٗمٔم٦م شمٗمًػم ذم آٟمحراف صقر وُِم

 اًمٕمٚمؿِ  ُمٕمٜمك إٟمام اًمنمع، ٟمّمقص ذم وردت ُم٤م إذا شظؾؿ» سمٚمٗمٔم٦م اعم٘مّمقدة هل ًمٞم٧ًم ىمٓمًٕم٤م اًمٕمٚمقمُ  وهذه ومح٥ًم،

 -٣م ذًمؽتسمٛم٘م اًمٕمٛمؾ ُمع شمٗمًػممه٤م، ذم اًمّمح٤مسم٦م وأىمقال واًمًٜم٦م سم٤مًم٘مرآن اعمٕمروم٦م هق اًمنمعِ  ٟمّمقصِ  ذم

 -قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 2)



 

666 

 

 -(1)وشمٕمٛمؾ شمٕمٚمؿ أن: اًمٗم٘مف اًمٕمٚمؿ، همػم

َح  وهمػمه هلذا ،(2)شافقرع ديـؽؿ وخر افعيادة ؾضؾ مـ خر افعؾؿ ؾضؾ» :ط وىم٤مل  َرضم 

 ٕن واًمتًٌٞمح: واًمّمالة اًمّمقم سمٜمقاومؾ آؿمتٖم٤مل ُمـ أومْمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ آؿمتٖم٤مل أن: اًمٜمقوي

 -(3)سمف ومٛمختّم٦م اًمٜمقاومؾ أُم٤م واعمًٚمٛملم، ص٤مطمٌف ظمػمه َيُٕمؿْ  اًمٕمٚمؿَ 

: وم٠مضم٤مب واًمذيمر؟ واًمتالوة اًمٜم٤مومٚم٦م صالة أم أومْمؾ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م هؾ: اًمذهٌل ؾُمِئَؾ  وًم٘مد* 

ـْ  ؾلما»  صالة مـ حظ مع وفؽـ أوػ، ؾافعؾؿُ  جقد وذهـف افعؾؿ ضؾب دم هلل خمؾًصا ـان َم

 هق وفقس مفغ، ـسالنٌ  ؾفذا افؼربات، دم فف وٓحظَّ  افعؾؿ ضؾب دم جمًدا رأيتف ؾنذا وعتعي د،

ـْ  وأما كقتف، حسـ دم بصادِق   حؼف دم ؾافعيادة كػساكقة وحمية ِؽّقة وافػؼف  احلديث ضؾيف ـان َم

 -(4)شافتػضقؾ أؾعؾ بقـفام بؾ أؾضؾ،

 اعمذايمرةِ  يمثػمَ  ومٙم٤من أيب، قمٜمد ٟمزل اًمرازي زرقم٦م أسمق ىَمدمَ  عم٤م: طمٜمٌؾ سمـ أمحد سمـ اهلل قمٌد وىم٤مل* 

 يمثػم قمغم زرقم٦م أيب سمٛمذايمرةِ  اؾمت٠مصمرت اًمٗمرض، همػم صٚمٞم٧ُم  ُم٤م: يقًُم٤م ي٘مقل أيب ومًٛمٕم٧م ًمف،

 -اًمٜم٤مومٚم٦م صالة ُمـ أومْمؾ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م: اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل ،(5)ٟمقاومكم ُمـ

 افعامل ؾضؾ»: وم٘م٤مل قم٤ممل، وأظمر قم٤مسمد أطمدمه٤م رضمالن اهلل ًمرؾمقل ُذيمِرَ :  أُم٤مُم٦م أيب وقمـ* 

 حتك وإرضغ افساموات وأهؾ ومالئؽتف اهلل إنَّ »: ىم٤مل صمؿ ،شأدكاـؿ ظذ ـػضع افعابد ظذ

                                                           
 -45صـ اعمجٛمقع، ُم٘مدُم٦م ذح( 1)

 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وصححف ،(3968) وإوؾمط( 11.18969) اًمٙمٌػم ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف( 2)

(66-) 

 -اإلرؿم٤مد ُمٙمت٦ٌم- ط (،45، 1.44) اًمٜمقوي ًمإلُم٤مم ًمٚمِمػمازي( اعمٝمذب ذح )اعمجٛمقع راضمع( 3)

 -ًمٚمٜمنم اًمقـمـ دار- ط- 15صـ ضمؼميـ، سمـ اهلل قمٌد.ًمٚمِمٞمخ اًمٕمٚمؿ، ٟمٓمٚم٥م اٟمٔمر يمٞمػ( 4)

 -ط- دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م (18.327)ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي  شبغداد عتاريخ» راضمع( 5)
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 أن»:  ضم٤مسمر وقمـ ،(1)شاخلر افـاس معؾؿل ظذ فقصؾقن احلقت وحتك جحرها دم افـؿؾة

 أخًذا أـثر أهيام: »يؼقل ثؿ( افؼز دم يعـل) أحد ؿتع مـ افرجؾغ بغ جيؿع ـان: طافـيل 

َُمف أطمدمه٤م إمم أؿمػم وَم٢مِنْ  شفؾؼرآن؟  -(2)شاًمٚمحد ذم ىَمد 

 -اًم٘مقل ىمٌؾ سم٤مًمٕمٚمؿ شمٕم٤ممم اهلل أُمر وىمد

َب  هذا أضمؾ وُمـ واًمٕمٛمؾ، اًم٘مقل ىمٌؾ سم٤مًمٕمٚمؿ أُمر , شمٕم٤ممم , اهلل إن سمؾ  ذم سم٤مسًم٤م اًمٌخ٤مري سَمق 

 ومٞمف واؾمتدل   ،شوافعؿؾ افؼقلِ  ؿيؾ افعؾؿِ  باُب » سمٕمٜمقان ًمف وشمرضمؿ صحٞمحف ذم اًمٕمٚمؿ يمت٤مب

 اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل ،[19: حمٛمد] ﴾يب جت حت خت مت ىت يت جث  ﴿: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف

 ومال واًمٕمٛمؾ، اًم٘مقل صح٦م ذم ذطٌ  اًمٕمٚمؿَ  أن ًمف أراد اعمٜمػم   اسمـ ىم٤مل: اًم٤ٌمب قمغم شمٕمٚمٞمً٘م٤م طمجر

 -(3)ًمٚمٕمٛمؾ اعمّمحح٦م اًمٜمٞم٦م ُمّمحح ٕٟمف قمٚمٞمٝمام ُمت٘مدمٌ  ومٝمق سمف إٓ ُيٕمتؼمانِ 

 ومٕمـ اًمٕمٚمؿ، يٜم٘مُص  ٛمقشمفٌوم ٦ٌمٞمُمّم اًمٕم٤ممل ُمقت سم٠من أظمؼمط اًمٜمٌل  أن :وأهؾف افعؾؿ ؾضؾ ومـ

 يؼيض ٓ اهلل إن»: ي٘مقلط رؾمقل اهلل  ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ڤ اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد

ـْ  افـاس، مـ يـتزظف اكتزاًظا افعؾؿ  ظاًدا يسك مل إذا حتك افعؾامء، بؼيض افعؾؿ يؼيض وفؽ

ًٓ  رؤوًشا افـاس اختذ ا  -(4)شوأضؾقا ؾضؾقا ظؾؿ بغر ؾلؾتقا َؾُسئؾقا ُجفَّ

 --ًمذيمرٟم٤مه٤م اإلـم٤مًم٦م ظمِمٞم٦م وًمق ذًمؽ، قمغم اًمداًم٦م واًمٜمٌقي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م إدًم٦م أيمثر وُم٤م

 قمـ أصمر ُم٤م: ُمٜمٝم٤م ٟمذيمر ًمٙمـ شمذيمر، أن ُمـ وأؿمٝمر حتَم أن ُمـ وم٠ميمثر :افسؾػ ظـ أثار أما* 

 عتيؾغُ  بف افظؾؿ، دم افيصائر ومصياح اجلفؾ، مـ افؼؾقب حقاة بافعؾؿ ـػك»: ىم٤مل أٟمف  قمغم

 وصاحيف افصالة، ظذ عترجح ومدارشتف ؾقف وافتػؽر إخقار، ودرجات إبرار، مـازل

م ميجٌؾ   -شمؽرَّ

                                                           
 (-2161) اًمؽمُمذي صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وصححف صحٞمح، طمًـ طمدي٨م وىم٤مل ،(2685) اًمؽمُمذي رواه( 1)

 (-72) اًمٌخ٤مري رواه( 2)

 -احلدي٨م دار- ط( 1.281) شافياري ؾتح»يٜمٔمر: ( 3)

 -قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 4)
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ـْ  مروءة افعؾؿ»: اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل*  ـْ »: وىم٤مل أيًْم٤م ،شفف مروءةَ  ٓ َم  َظُظَؿْت  افؼرآن عَتعؾَّؿ َم

ـْ  ضيعف، َرقَّ  افؾغة دم َكظَرَ  ومـ ؿدره، َكيَُؾ  افػؼف دم َكَظرَ  ومـ ؿقؿتف،  َجُزَل  احلساب دم كظر وَم

ـْ  رأيف، ـْ  حجتف، ؿقيت احلديث ـتب وَم  رمحف , ىم٤مل صمؿ ،شظؾؿف يـػعف مل كػسف يصـ مل وَم

ـْ »: اهلل  -(1)شصداؿة وٓ معرؾة وبقـف بقـؽ يؽـ ؾال ؾقف خر ٓ افعؾؿ حيب ٓ وَم

 مـف وافـاؾع افدفقؾ، ظذ ؿام ما هق افعؾؿ»: ومٞم٘مقل اًمٜم٤مومع اعمحٛمقد سم٤مًمٕمٚمؿ اًم٘مٞمؿ اسمـ ويٕمرومٜم٤م* 

 افعؾؿ أي - وهق»: ومٞم٘مقل وُمٜمزًمتف ومْمٚمف , شمٕم٤ممم اهلل رمحف , يٌلم صمؿ ،(2)شافرشقل بف جاء ما

 وأكس إرواح، وفذة افعؼقل، ورياض افصدور، وصػاء افيصائر، وكقر افؼؾقب، حقاة -

 وإحقال، وإظامل إؿقال بف عتقزن افذي ادقزان وهق ادتحريـ، ودفقؾ ادستقحشغ،

 اهلل ُيعر  بف وافضالل، واهلدى وافرصادُ  وافغل   وافقؼغ، افشؽ بغ ادػرق احلاـؿ وهق

 ومـ افسافؽقن، - شيحاكف - إفقف اهتدى وبف فف، وُيسجد وحُيؿد وُيقحد، وُيذـر وُيعيد،

 وإحؽاُم، افؼائع عتعرُ   بف افؼاصدون، ظؾقف َدَخَؾ  بابف ومـ افقاصؾقن، إفقف َوَصَؾ  ضريؼف

 وافعؿُؾ  ؿائٌد  وهق ،مملمق وافعؿؾ إمامٌ  وهق ,إرحام عتقصُؾ  وبف احلرام، مـ احلالل ويتؿقزُ 

 ظـ وافؽاصُػ  افقحشة، دم وإكقس اخلؾقة، دم وادحدُث  افغربة، دم افصاحُب  وهق عتابع،

 عتعدل ومدارشتف صدؿة، وبذفف ؿربة، وضؾيف جفاد، ظـف وافيحث عتسيقح، مذاـرعتف افشيفة،

 -(3)شوافطعام افؼاب إػ مـفا أظظؿ إفقف واحلاجة وافؼقام افصقام

                                                           
حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ. حمٛمد ٟمجٞم٥م  ,شمٕم٤ممم اهلل رمحف , اًمٜمقوي ًمإلُم٤مم اعمجٛمقع يمت٤مب ُم٘مدُم٦م ذم وهمػمه٤م أصم٤مر هذه راضمع( 1)

 -ضمدة ,( ط- دار اإلرؿم٤مد 1.42اعمٓمٞمٕمل )

 كاؾع، ؽر وإػ كاؾع إػ افعؾؿ بتؼسقؿ افسـة جاءت وهلذا»: اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ شمٕمريػ ذم , رضم٥م اسمـ اإلُم٤مم ي٘مقل( 2)

ط افـيل  أن أرؿؿ بـ زيد ظـ مسؾؿ صحقح ؾػل افـاؾع، افعؾؿ اهلل وشمال يـػع، ٓ افذي افعؾؿ مـ وآشتعاذة

 ُيستجاُب  ٓ دظقة ومـ عتشيع، ٓ كػس ومـ خيشع، ٓ وؿؾب يـػع، ٓ ظؾؿ مـ بؽ أظقذ إين افؾفؿ: »يؼقل ـان

-- واًمدٟمٞم٤م اًمديـ ذم يٜمٗمع وٓ يي مم٤م وهمػمه يم٤مًمًحر سمف، اًمٕمٚمؿ ُمـ ظمػًما سمف اجلٝمؾ يم٤من ُم٤م: اًمٜم٤مومع همػم وم٤مًمٕمٚمؿ-- شهلا

 -احلدي٨م دار- ط ،14 ،18صـ شاخلؾػ ظذ افسؾػ ظؾؿ ؾضؾ رشافة راجع»

 -سمتٍمف ،(2.469) اًم٤ًمًمٙملم، ُمدارج( 3)
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 وبـؼصاكف فف، مسجقًدا آدمُ  صار بزيادعتف افعؾؿ، مـ أذُ   خصقصةَ  ٓ»: اجلقزي اسمـ وىم٤مل* 

 شػرمها دم فؼقا حتك افعؾؿ ضؾب دم وؾتاه مقشك اهلل ـؾقؿ ورحؾ شاجدًة، ادالئؽةُ  صارْت 

 طفر ودا افعؾؿ، مثؾ رء مـ ادزيد بطؾبط  رشقفف عتعاػ اهلل َأَمرَ  وما وافتعب، افـصب

 افسجـ مـ خروجف دم شيًيا افعؾؿ هذا ـان مك مؾؽ رآها افتل فؾرؤيا بتلويؾف يقشػ ظؾؿ

 -(1)شمك خزائـ وعتقفقتف

 سمؾ ،ط رؾمقًمف وقمٜمد قمز وضمؾ اهلل قمٜمد وأهٚمف اًمٕمٚمؿ ومْمؾ إمم , اًمِم٤مب أظمل , وم٤مٟمٔمر* 

 ُم٘م٤مًُم٤م هلؿ وضمٕمٚم٧م اًمٜم٤مس، ُمـ ًمٖمػمهؿ ًمٞم٧ًم ُمٜمزًم٦م ًمٚمٕمٚمامء اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م اقمتؼمت

 -(2)قمز وضمؾ اهلل أطمٙم٤مم قمغم اًمٜم٤مس أدٓء وأىم٤مُمتٝمؿ أيًْم٤م، رومٞمًٕم٤م

٤مل سمـ صٗمقان طمدي٨م إُمرُ  هذا ويٌلمُ *   ً  متؽئٌ  ادسجد دم وهقط افـيل  أعتقت»: ىم٤مل  قَم

 بطافب مرحًيا: »ؾؼال افعؾؿ، أضؾب جئت إين اهلل رشقل يا: فف ؾؼؾت أمحر، فف ُبردُ  ظذ

 افسامء ييؾغقا حتك بعًضا بعضفؿ يرـب ثؿ بلجـحتفا ادالئؽة حتػف افعؾؿ ضافب إن افعؾؿ،

 -(3)شيطؾب مل حميتفؿ مـ افدكقا

 مطؾقهبؿ بػضؾ إٓ ذاك وما خًرا، افعؾؿ بطؾية أوصط افـيل  إن»: اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل* 

 -(4)شوذؾف

 ـان وإن وإـرامف، عتؼديؿف جيب افعؾؿِ  ضؾيةِ  مـ فألثر ؾادتيعُ »: اًمرؾم٤مًم٦م ذم اًمًجزي وىم٤مل

 اًمٕمٚمؿ دام وُم٤م ،(5)شذيًػا مسـًا ـان وإن اجتـابف يؾزم فف وادخافػ كسقب، ؽر افسـ صغر

                                                           
 (-138) اخل٤مـمر صٞمد( 1)

 -اًمقراق دار- ط ،43صـ اًمٚمقحيؼ، اًمرمحـ قمٌد.ًمٚمِمٞمخ اًمٕمٚمامء، ُمع اًمتٕم٤مُمؾ ذم راضمع ىمقاقمد( 2)

 (-69) واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وطمًٜمف ،(4.239) اعمًٜمد ذم أمحد رواه( 3)

 -اًمٞم٘ملم- ط ،(1.287) اًمًٕم٤مدة دار اٟمٔمر ُمٗمت٤مح( 4)

 اهلل، قمٌد سمـ ومقزي.اًمرمحـ قمٌد أيب: ًمٚمِمٞمخ شافديـ دم افعؾؿ وضؾية افعؾامء عتقؿر وجقب دم افثؿغ افدر»اٟمٔمر ( 5)

 -اًمٗمرىم٤من ُمٙمت٦ٌم- ط ،28صـ
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 -واًمت٘مدير سم٤مٓطمؽمام ضمديرٌ  ُمٜمٝمام يماًل  وم٢من   اعمٜمزًم٦م هبذه اًمٕمٚمؿ وـم٤مًم٥م

ذًمؽ، وقمٚمٞمؽ  ذم اخلػم يمؾ اخلػم وم٢من-- وحتّمٞمٚمف اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م قمغم , اًمِم٤مب أظمل , وم٤مطمرص

 -(1)دوًُم٤م سمٖمرس اًمِمٕمقر سم٤محل٤مضم٦م اعم٤مؾم٦م إمم اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمؿ

 : ؽافقة كصقحة

 سم٤مًمتٛمًؽ إٓ اًمِمديدة اعمزري٦م احل٤مًم٦م هذه ُمـ ٟمج٤مة ٓ أٟمف , احلٌٞم٥م أظمل , اقمٚمؿ ,

 -إوائؾ اًمًٚمػ سمٗمٝمؿ اًمرؾمقل وؾمٜم٦م شمٕم٤ممم، اهلل يمت٤مب اًمنميٗملم، سم٤مًمقطمٞملم اًمّم٤مدق

 ي٘مقم ٓ ًمٕمٚمؿ سمريم٦م وٓ ٟمٗمع، ٓ أٟمف-- اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م ـمريؼ ذم اًم٤ًمًمؽ أهي٤م وم٤مقمٚمؿ يمذًمؽ

ومٝماًم صحٞمًح٤م وومؼ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م  واًمًٜم٦م ومٝمؿ دٓٓت اًمٙمت٤مب قمغم أصٚمف

 ًمذًمؽ-

ـْ وم٘مف ذم  قمغم , احلٌٞم٥م أظمل , وم٤مطمرص*  اًمٗم٘مف ذم اًمديـ، وم٘مد أصمٜمك اهلل قمز وضمؾ قمغم َُم

، وم٤ممحد اهلل قمغم ٟمٕمٛم٦م اًمٗم٘مف ذم (2)أن ُمـ أراد اهلل سمف ظمػًما يٗم٘مٝمف ذم اًمديـط اًمديـ، وأظمؼم ٟمٌٞمٜم٤م 

 قمٛمرك زهرة شُمْمٞمع وٓ واًمًٚمقك، واًمٕمٛمؾ واًمٗمٝمؿ اعمٕمت٘مد ذم أؾمالومؽ ؾمٌٞمؾ وًمتًٚمؽ اًمديـ،

 -اًمزٟم٤مدىم٦م اًمٌدع وأهؾ عمالطمدةوا اًمٗمالؾمٗم٦م اًمتٜم٘مؾ سملم يمت٥م ذم

- إذ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ُمّمدر ًمتٚم٘مل اًمٕمٚمؿ -واطمرص قمغم شمٕمٔمٞمؿ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م

                                                           
 ( ُمـ اعمراضمع اعمٗمٞمدة ذم ذًمؽ:1)

 اًمؼم-ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ًمإلُم٤مم اجلٚمٞمؾ. اسمـ قمٌد 

 اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًم٤ًمُمع ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي-

 - ًممضمري--أظمالق اًمٕمٚمامء

 شمذيمرة اًم٤ًمُمع واعمتٙمٚمؿ ذم آداب اًمٕمٚمؿ واعمتٕمٚمؿ ٓسمـ مج٤مقم٦م-

 ومْمؾ اًمٕمٚمؿ وآداب ـمٚمٌتف وـمرق حتّمٞمٚمف ومجع ًمـ د. حمٛمد ؾمٕمٞمد-

٤ًٌم ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م ( قمـ محٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ُمٕم٤موي٦م 2) ـْ يرد اهلل بف خًرا »ي٘مقل: ط اًمٜمٌل  ظمٓمٞم َم

ـْ خافػفؿ حتك يليت  يػؼفف دم افديـ، وإكام أكا ؿاشؿ واهلل يعطل، وٓ عتزال هذه إمة ؿائؿة ظذ أمر اهلل ٓ يرضهؿ َم

 (-2282( وُمًٚمؿ )79رواه اًمٌخ٤مري ) شأمر اهلل
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 ، وؾمالُم٦م اعمٜمٝم٩م-اإليامناًمنمقمل، وشمٕمٔمٞمٛمٝم٤م واًمقىمقف قمٜمده٤م أُم٤مرة قمغم صدق 

ًمذا وم٤مٓقمتٜم٤مء سمٖمرس هذا اجل٤مٟم٥م أُمر ًمف أمهٞمتف، وعم٤م يم٤من اًمرقمٞمؾ إول يٕمرومقن ُمٜمزًم٦م 

 وأصمره ذم اًمٜمٗمقس شم٠معمقا ًمٗم٘مده واٟم٘مٓم٤مقمف-اًمقطمل 

: اٟمٓمٚمؼ سمٜم٤م إمم أم ًمٕمٛمر ط سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل  ىم٤مل: ىم٤مل أسمق سمٙمر  قمـ أٟمس 

يزوره٤م، ومٚمام اٟمتٝمٞمٜم٤م إًمٞمٝم٤م سمٙم٧م وم٘م٤مٓ هل٤م: ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟ ُم٤م ط أيٛمـ ٟمزوره٤م يمام يم٤من رؾمقل اهلل 

ط أن ُم٤م قمٜمد اهلل ظمػم ًمرؾمقًمف  وم٘م٤مًم٧م: ُم٤م أسمٙمل أن ٓ أيمقن أقمٚمؿط قمٜمد اهلل ظمػم ًمرؾمقل اهلل 

 -(1)وًمٙمـ أسمٙمل أن اًمقطمل ىمد اٟم٘مٓمع ُمـ اًمًامء، ومٝمٞمجتٝمام قمغم اًمٌٙم٤مء ومجٕمال يٌٙمٞم٤من ُمٕمٝم٤م

  وفتحؼقؼ ذفؽ:* 

ٓسمد ُمـ اًمت٠مدب ُمع ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمٜمد احلدي٨م قمام فم٤مهره اًمتٕم٤مرض ُمـ  ,

 اًمٜمّمقص-

وآرائٝمؿ، وإٟمؽ ًمتٕمج٥م ٕىمقام قمدم آقمؽماض قمغم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م سم٠مىمقال اًمٕمٚمامء  ,

يٕمٔمؿ قمٚمٞمٝمؿ رد  ىمقل ؿمٞمخ ُمـ اًمِمٞمقخ، وجيتٝمدون ذم آقمتذار ًمف، وهيقن قمٚمٞمٝمؿ يمالم اهلل 

ورؾمقًمف، ومحلم يٕمؽمض قمٚمٞمٝمؿ ُمٕمؽمض ًمٜمص ُمـ اًمقطمل جيٞمٌؽ أطمدهؿ أن اًمِمٞمخ أقمٚمؿ ُمٜم٤م 

خت٤مذ سم٤مًمٜمّمقص، ومل خي٤مًمػ هذا اًمٜمص إٓ ًمدًمٞمؾ آظمر، وأؾمقأ ُمـ ذًمؽ اًمتٕمّم٥م احلزيب، وا

 ضمديًرا سم٤مٓشم٤ٌمع- ٞم ٤مرأي مج٤مقم٦م ُمـ اجلامقم٤مت ُمذه٤ًٌم وم٘مٝم

  

                                                           
 (-2454( رواه ُمًٚمؿ )1)
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 يمٗم٤مي٦م ومرض قملم ومرض

 :مـفا ـؾ ؿسؿ ـؾ وحؽؿ افؼظل، افعؾؿ أؿسام

 

 

 ظؾؿ افػروع  ظؾؿ إصقل

 سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م , وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف , أن ُمٕمروم٦م ومٝمق

 ُمٙمٚمػ يمؾ ومٕمغم اًمرؾمؾ، وشمّمديؼ واًمّمٗم٤مت،

عُ  وٓ ُمٕمرومتف، ًَ  آي٤مشمف ًمٔمٝمقر اًمت٘مٚمٞمد ومٞمٝم٤م َي

يب جت حت خت مت ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل دٓئٚمف، وووقح

وئ ﴿: شمٕم٤ممم وىم٤مل ،[19 :حمٛمد] ﴾ىت

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

  -[53 :ومّمٚم٧م] ﴾ېئ

 :إمم ومٞمٜم٘مًؿ اًمديـ أطمٙم٤مم وُمٕمروم٦م اًمٗم٘مف، قمٚمؿُ  ومٝمق

 

 واًمّمقم، اًمٓمٝم٤مرة قمٚمؿ ومٛمثؾ 

 ُمٙمٚمػ يمؾ وقمغم--- واًمزيم٤مة

 -ُمٕمرومتف

 رشم٦ٌم سمف يٌٚمغ ُم٤م يتٕمٚمؿ أن ومٝمق

 ومرض ومٝمذا اًمٗمتٞم٤م، ودرضم٦م آضمتٝم٤مد

 قمّمقا شمٕمٚمٛمف قمـ سمٚمد أهؾ ىَمَٕمدَ  إن يمٗم٤مي٦م

 ؾم٘مط سمتٕمٚمٛمف ُمٜمٝمؿ واطمدٌ  ىم٤مم وإذا مجٞمًٕم٤م،

 اًمرضمقع وقمٚمٞمٝمؿ اًم٤ٌمىملم، قمـ اًمٗمرض

: شمٕم٤ممم ىم٤مل ُم٤ًمئؾ، ُمـ هلؿ ـمرأ ومٞمام إًمٞمف

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿

 -[43 :اًمٜمحؾ] ﴾ ٺ

 :قسؿان الشرطقة العؾقم
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: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ اعمًتٗم٤مدة إطمٙم٤مم ذم اًمٕمريب سمـ سمٙمر أسمق ىم٤مل ,: (1)اهلل رمحف , اًمٌٖمقي ىم٤مل

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿

 : ومٞمٝم٤م ثالصم٦ماًم ىمقالإ ذيمر أن سمٕمد ،[122 :اًمتقسم٦م] ﴾ی

ط اًمٜمٌل  أرؾمٚمٝمؿ ىمقمٍ  ذم ٟمزًم٧م يمقهن٤م: وهق إول اًم٘مقل ُمـ خيرج إٟمف: ىمٞمؾ وىمد ,

 ىم٤مل قمذرهؿ، اهلل وم٠مٟمزل رضمٕمقا، ،شادديـة ٕهؾ ـان ما» ىمقًمف ٟمزل ومٚمام اًم٘مرآن، اًمٜم٤مس ًمٞمٕمٚمٛمقا

 -اًمٌٕمض اًمتٕمٚمٞمؿ قمغم وسم٘مك سمٕمْمٝمؿ، ضم٤مء هال  : جم٤مهد

 قمغم هق وإٟمام إقمٞم٤من، يٚمزم ٓ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م ذم اخلروج أن: هذا ُمـ وخيرج: سمٙمر أسمق ىم٤مل ,

 -اًمٙمٗم٤مي٦م

 دون إًمٞمف واًمٜمدب اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م قمغم احل٨م: أي٦م هذه فم٤مهر ي٘مت٣م إٟمام: اًم٘م٤ميض ىم٤مل ,

 اًمٙمالِم، ىمقةِ  ذم ومٚمٞمس: اًمقضمقب وم٠مُم٤م وومْمٚمٝم٤م، ومٞمف اًمرطمٚم٦مِ  واؾمتح٤ٌمُب  واًمقضمقب، اإلًمزام

 : سم٠مدًمتف اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م ًَمِزمَ  وإٟمام

 -إُم٦م وإمج٤مع اًم٘مرآن وم٠ٌمواُمر: اهلل ُمٕمروم٦م وم٠مُم٤م ,

 سمٕمد إٓ اًمتّمديؼ يّمح وٓ سمف، سم٤مًمتّمديؼ إُمر ومٚمقضمقب: اًمرؾمقل ُمٕمروم٦م وأُم٤م ,

 -(2)اًمٕمٚمؿ

٧ٌََم  ُم٤م ومألن: اًمقفم٤مئػ ُمٕمروم٦م وأُم٤م , ٧ٌََم  وضمقسمف صَم  إٓ أدائٝم٤م ٓؾمتح٤مًم٦م سمف اًمٕمٚمؿ وضمقب صَم

 يمتحّملم اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمقفم٤مئػ اًم٘مٞم٤مم ومٞمف مم٤م اًمقفم٤مئػ ُمـ اعمزيد أن: هذا قمغم يٜمِم٠م صمؿ سمٕمٚمؿ،

                                                           
يمت٤مسمف )ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ  ذم اًمؼم قمٌد اسمـ يمالم واٟمٔمر اإلؾمالُمل، اعمٙمت٥م- ط( 1.289,298) اًمًٜم٦م ذح راضمع( 1)

 (-11ص.18ص.1) وومْمٚمف(

شم٠مًمٞمػ. قمٌد اًمرزاق سمـ  شاجلفؾ بؿسائؾ آظتؼاد وحؽؿف»( ٟمٜمّمح ُمـ أراد اًمتقؾمع ذم هذه اجلزئٞم٦م سم٘مراءة يمت٤مب 2)

افزاك ط. دار افقضـ وهل رشافة ماجستر حتت إذا  افشقخ/ ظيد افرمحـ بـ كاس »ـم٤مهر سمـ أمحد ُمٕم٤مذ 

 بافرياض.
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 أن يّمح ٓ إذ اًمٙمٗم٤مي٦م، ومروض ُمـ وٟمحقه اخلّمقم، سملم واًمٗمّمؾ احلدود، وإىم٤مُم٦م ،(1)احل٘مقق

ـْ  وأطمقال أطمقاهلؿ ومتْمٞمعُ  اًمٜم٤مس مجٞمع يٕمٚمٛمف  ومتٕملم ُمٙم٤مؾمٌٝمؿ، يٌٓمؾ أو وَيٜم٘مص ؾمقاهؿ، َُم

 وي٘مًٛمف ًمف، اًمٕم٤ٌمد اهلل ُيٞمُن  ُم٤م سمح٥ًم وذًمؽ شمٕمٞملم، همػم ُمـ اًمٌٕمض سمف ي٘مقم أن احل٤مًملم سملم

 -(2)شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن , ُمقوٕمف ذم حت٘مٞم٘مف وي٠ميت وطمٙمٛمتف، ىمدرشمف سم٤ًمسمؼ ومحتف رمحتف ُمـ سمٞمٜمٝمؿ

 وشمٕمٚمٛمف، ـمٚمٌف يتٕملم ُم٤م اًمٕمٚمقم ُمـ أن اعمٕمٚمقم ُمـ أٟمف: »اهلل رمحف , اًمٜمقوي اإلُم٤مم وذيمر* 

 -يمٗم٤مي٦م ومرض هق ُم٤م وُمٜمٝم٤م

 وم٢منّ  وهمػمه٤م، واًمّمٞم٤مم واًمّمالة يم٤مًمقوقء اًمديـ، واضم٤ٌمت إلىم٤مُم٦م إًمٞمف حُيت٤مج ُم٤م: اعمت٘ملم ومٛمـ* 

ـْ   اًمٔم٤مهرة إطمٙم٤مم شمٕمٚمؿ يتٕملم وإٟمام إىم٤مُمتٝم٤م، ُيٛمٙمٜمف ٓ وذوـمٝم٤م اًمّمالة أريم٤من يٕمٚمؿ ٓ َُم

 أطمٙم٤مم فمقاهر ًمزُمف زيمقي، ُم٤مل ًمف يم٤من وإن اًمٌٚمقى، هب٤م شمٕمؿ ٓ اًمتل واعم٤ًمئؾ اًمدىم٤مئؼ دون

 أٟمف اًمراضمح , اًمٜمقوي أي: ىمٚم٧م-- إُمر يٙمٗمٞمف ؾم٤معٍ  ًمف يٙمـ مل إذا هذا: اًمروي٤مين ىم٤مل اًمزيم٤مة،

 -أقمٚمؿ واهلل اًم٤ًمقمل يٕمٚمٛمف ٓ ُم٤م قمٚمٞمف جي٥م ىمد إذ سم٤مًم٤ًمقمل، اًمتٕمٚمٞمؿ قمٜمف يً٘مط ٓ

ـْ  ,  -اًمتج٤مرات أطمٙم٤مم ُمٕمروم٦مُ  قمٚمٞمف يتٕملم جرويت  أ ويِمؽمىأ عيٌ وَُم

 اًمٖم٤مًم٦ٌم اًمٔم٤مهرة إطمٙم٤مم: واعمراد شمٕمٚمٛمف، قمٚمٞمف يتٕملم طمروم٦م يمؾ ص٤مطم٥ُم  إًمٞمف حيت٤مُج  ُم٤م ويمذا ,

 -اًمدىمٞم٘م٦م واعم٤ًمئؾ اًمٜم٤مدرة اًمٗمروع دون

 -يمٗم٤مي٦م ومرض اًمنمع سمٕمٚمقم وم٤مًم٘مٞم٤مم: اًمٙمٗم٤مي٦م ومروض وأُم٤م* 

 -هبام اعمتٕمٚم٘م٦م واًمٕمٚمقم واحلدي٨م اًمتٗمًػم: ذًمؽ ذم ويدظمؾ

 -واًم٘مْم٤مء ًمٚمٗمتقى يّمٚمح طمٞم٨م إمم إطمٙم٤مم ُمٕمروم٦م ذم يٜمتٝمل أن: وُمٜمٝم٤م ,

 اعمجتٝمديـ إئٛم٦م سمٕمض ُمذه٥م ذم اعمتٌحر وأن يٗمتك، ُمٓمٚمً٘م٤م اًمنمع ذم اعمجتٝمد أن يتٌلم وهٜم٤م ,

 ُمراضمٕمتف، ًمٕمن واطمد، ُمٗم٧م اإلىمٚمٞمؿ ذم يٙمقن أن يٙمٗمك وٓ اًمّمحٞمح، قمغمأيًْم٤م  ُيٗمتك

                                                           
 .احلصقن وفعؾفا بإصؾ، ـذا( 1)

 اًمٙمت٥م دار- ط( 683 ،2.682) اًمٕمريب[ ٕيب سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اعمٕمروف ]سم٤مسمـ شافؼرآن أحؽام»يراجع ـتاب ( 2)

 -سمػموت,اًمٕمٚمٛمٞم٦م
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 ُم٤ًموم٦م قمغم ُمٗمتٞملم يمؾ سملم ُم٤م يزيد ٓ أن اعمراد ويم٠من اًم٘مٍم، ُم٤ًموم٦م ومٞمف إصح٤مب واقمتؼم

 -(1)اًم٘مٍم

 ذم إًمٞمف اعمحت٤مج واحل٤ًمب يم٤مًمٓم٥م يمٗم٤مي٦م، ومرُض  هق ُم٤م ُمٜمٝم٤م: »اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم وأُم٤م ,

 -- واعمقاري٨م اًمقص٤مي٤م وىمًٛم٦م اعمٕم٤مُمالت

ٌَْٕمدُ وٓ : اًمٖمزازم ىم٤مل , َت ًْ  واحل٤ًمب وم٤مًمٓم٥م يمٗم٤مي٦م، ومرض يم٤مًمٗمالطم٦م ُمٕم٤ميِمٝمؿ، ذم ٜمٝم٤مقم ُي

 ومرض واًمًٜم٦م اًم٘مرآن سمف ورد ُم٤م قمغم اًمتّمٛمٞمؿ ُمع اعمًت٘مٞمؿ وم٤مٓقمت٘م٤مد اًمٕم٘م٤مئد أصقل وأُم٤م أومم،

 -سمف يِمتٖمٚمقن اًمّمح٤مسم٦م يٙمـ ومل قملم، سمٗمرض ومٚمٞمس اًمٙمالم، سمٕمٚمؿ اعمًٛمك اًمٕمٚمؿُ  وأُم٤م قملم،

 سمف، اًمتِم٤مهمؾ أوضمٌٜم٤م عم٤م دون اسمتداع اإلؾمالم صٗمقة ذم ُم٤م قمغم اًمٜم٤مس سم٘مك وًمق اإلُم٤مم ىم٤مل* 

 ُم٤م إقمداد ُمـ وٓسمد شمٚمتٓمؿ، شمريمٝم٤م إمم ؾمٌٞمؾ ومال اًمٌدع، صم٤مرت وىمد اًمٞمقم وم٠مُم٤م قمٜمف، هنٞمٜم٤م ورسمام

 وم٠مُم٤م يمٗم٤مي٦م، ومرض اًمٕم٘مقل سم٠مدًم٦م آؿمتٖم٤مل ومّم٤مر اًمِمٌف، سمف وشُمزال احلؼ، اعمًٚمؽ إمم سمف يدقمك

ـْ   -قم٘مٞمدشمف شمًت٘مٞمؿ طمتك إزاطمتف ذم اًمًٕمل ومٞمٚمزُمف آقمت٘م٤مد أصقل ُمـ أصؾٍ  ذم اؾمؽماب َُم

 وضمقب سمٕمد إٓ وؿمٌٝمٝم٤م واًمّمالة اًمقوقء يمٞمٗمٞم٦م شمٕمٚمؿُ  يتٕملم وٓ: اًمٜمقوي أي: * ىمٚم٧م

 اًمقىم٧م، ذم  اًمٗمٕمؾ ُمع شمٕمٚمٛمٝم٤م إمت٤مم ُمـ يتٛمٙمـ مل ًمقىم٧م دظمقل إمم صؼم ًمق سمحٞم٨م يم٤من وم٢من ذًمؽ

 يٚمزم يمام يٚمزُمف، أٟمف همػمه سمف ضَمَزمَ  ُم٤م: وإصح اًمٖمزازم، ومٞمف شمردد اًمقىم٧م؟ ىمٌؾ اًمتٕمٚمؿ يٚمزُمف ومٝمؾ

 يم٤من اًمٗمقر، قمغم اًمقضمقب سمف شمٕمٚمؼ ُم٤م يم٤من وإذا ُمٜمزًمف، سَمُٕمدَ  عمـ اًمقىم٧م ىمٌؾ اجلٛمٕم٦م إمم اًمًٕمل

 قمٚمؿ وأُم٤م اًمؽماظمل، قمغم اًمٙمٞمٗمٞم٦م ومتٕمٚمؿ يم٤محل٩م، اًمؽماظمل قمغم يم٤من وإنْ  اًمٗمقر، قمغم يمٞمٗمٞمتف شمٕمٚمؿ

: اًمٖمزازم ىم٤مل وم٘مد[ وؿمٌٝمٝم٤م واًمري٤مء واًمٕمج٥م يم٤محلًد] اًم٘مٚم٥م، أُمراض ُمٕمروم٦م وهق اًم٘مٚم٥م

ـْ  شمٗمّمٞمؾ، ومٞمف: همػمه وىم٤مل قملم، ومرض وقمالضمٝم٤م وـمٌٝم٤م وأؾم٤ٌمهب٤م طمدوده٤م ُمٕمروم٦م  ىمٚم٤ًٌم رزق وَمَٛم

ـْ  ذًمؽ، يمٗم٤مه اعمحرُم٦م إُمراض هذه ُمـ ؾمٚمٞماًم   شمٕمٚمؿ سمٖمػم ىمٚمٌف شمٓمٝمػم ُمـ ومتٙمـ يًٚمؿ مل وَُم

ٌََؼ  وىمد وضم٥م، سمتٕمٚمؿِ  إٓ يتٛمٙمـ مل وإِنْ  شمٓمٝمػمه، َوضَم٥َم  اعمذيمقر اًمٕمٚمؿ  اًمّمالة يمت٤مب ذم ؾَم

                                                           
 -اًمٙمت٥م قم٤ممل دار- ط(- 7.424) اًمٜمقوي ًمإلُم٤مم شافطافيغ روضة» راضمع( 1)
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 -أوًمٞم٤مئٝمؿ قمغم اًمّمٖم٤مر شمٕمٚمٞمؿ وضمقب

 واًمتٍميػ، واًمٗم٘مف، واًمٜمحق، واًمٗم٘مف، اًمٗم٘مف، أصقل ُمٕمروم٦م: اًمٙمٗم٤مي٦م ومروض * وُمـ

 اًمٕمٚمؿ ُمـ يٙمقن وىمد واشمٗم٤مىمٝمؿ، اًمٕمٚمامء واظمتالف واًمتٕمديؾ، واجلرح اًمرواة، وأؾمامء

 اًمٙمٗم٤مي٦م، ومرض سمف حيّمؾ اًمذي اًم٘مدر، قمغم سم٤مًمزي٤مدة إدًم٦م أصقل ذم يم٤مًمتٌحر ُمًتح٥م،

 ُمـ اًمٗمرض متٞمٞمزِ  ُمـ اعمجتٝمدون سمف ي٘مقم عم٤م ٓ اًمٕمٛمؾ، ًمٗمرض اًمٕم٤ٌمدات ٟمقاومؾ اًمٕم٤مُمل ويمتٕمٚمؿ

 -طم٘مٝمؿ ذم يمٗم٤مي٦م ومرض ذًمؽ وم٢من   اًمٜمٗمؾ،

ـْ  قمغم اًمٕمٚمؿ  ِذم اًمٙمٗم٤مي٦م ومرُض  يتقضمف وإٟمام: احل٤موي ص٤مطم٥م ىم٤مل ,  : وهل ذوط أرسمٕم٦م مَجَعَ  َُم

 -ُمٙمٚمًٗم٤م يٙمقن أن ,1

ـْ  ,2  -اُمرأة وٓ قمًٌدا ٓ اًم٘مْم٤مء يت٘مٚمدُ  وَُم

 -سمٚمٞمًدا وأن ٓ يٙمقن ,3

 -يمٗم٤مي٦م ًمف شمٙمقن سم٠من إًمٞمف آٟم٘مٓم٤مع قمغم ي٘مدر وأن ,4

 دظمقل وذم ًمٚمٛمًتٗمتلم، ومتقاه شُم٘مٌؾ ٓ ٕٟمف سمف: يً٘مط وٓ اًمٗمرض ذم اًمٗم٤مؾمؼ ويدظمؾ ,

 -اًم٘مْم٤مء دون ًمٚمٗمتقى أهؾ ٕهنام وضمٝم٤من: واًمٕمٌد اعمرأة

ـْ  يٙمـ مل وم٢من يمٗم٤مي٦م، ومرُض  اعمًتٗمتلم وإومت٤مء اًمٓم٤مًمٌلم، شمٕمٚمٞمؿ أن واقمٚمؿ ,  إٓ يّمٚمح َُم

 هٜم٤مك يم٤من وإذا قمٚمٞمٝمؿ، شمٕملم ًمٙمٚمٝمؿ، إٓ اًمٗمرض حيّمْؾ  وٓ مج٤مقم٦م، هٜم٤مك ويم٤من واطمد

 سم٤مًمرد؟ ي٠مصمؿ هؾ اعمٗمتك، همػم

 واعمًتٗمتل، سم٤معمتٕمٚمؿ اًمرومؼ وُيًتح٥ُم  يمذًمؽ، اعمٕمٚمؿُ  يٙمقن أن ويٜمٌٖمل ٓ،: أصحٝمام :وجفان

 -وُم٤ٌمح وُمٙمروه، حمرم،: ُمٜمٝم٤م قمٚمقًُم٤م، شمًٛمك أؿمٞم٤مء ووراءه٤م اًمنمقمٞم٦م، اًمٕمٚمقم أٟمقاعُ  ومٝمذه

 قمغم اًمًحر ويمذا اًمٓم٤ٌمئٕمٞملم، وقمٚمقم واًمرُمؾ، واًمتٜمحٞمؿِ  واًمِمٕمقذة يم٤مًمٗمٚمًٗم٦مِ : وم٤معمحرم

 -حتريٛمف دريم٤مت وشمتٗم٤موت حمرم، ذًمؽ ومٙمؾ اًمّمحٞمح،

 -واًمٌٓم٤مًم٦م اًمٖمزل قمغم ٦مٚماعمِمتٛم اعمقًمديـ يم٠مؿمٕم٤مر: واعمٙمروه ,

 اًمنم إمم ُيٜمِمط وٓ يٙمره، مم٤م رء وٓ ؾمخػ، ومٞمف ًمٞمس اًمتل اعمقًمديـ يم٠مؿمٕم٤مر: واعم٤ٌمح ,
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 -أقمٚمؿ واهلل قمٚمٞمف، سمف ُيًتٕم٤من أو قمٚمٞمف، حي٨م وٓ اخلػم قمـ ُيثٌط أو

ـْ  يمؾ أصمؿ يمٗم٤مي٦م ومرض شمٕمٓمؾ إذا: * ومرع ـْ  ويمذا سمف، اًم٘مٞم٤مم قمغم وىمدر سمف قمٚمؿ َُم  يٕمٚمؿ مل َُم

٤ًٌم ويم٤من  -واعمراىم٦ٌم اًمٌح٨م سمف يٚمٞمؼ اعمقوع ُمـ ىمري

 ؾم٤مئر إمم يٜمتٝمل ُمٌٚمًٖم٤م اعمتٕمٓمُؾ  سَمَٚمغَ  وىمد وصٖمره، اًمٌٚمد سمٙمؼمِ  هذا وخَيتٚمُػ : اإلُم٤مم ىم٤مل ,

 اإلقمراض جيقز ٓ أٟمف قمغم دًمٞمؾ اًمّمقرة وذم اًمتدارك، ذم اًمًٕمل قمٚمٞمٝمؿ ومٞمج٥م اًمٌالد،

 -احل٤مل يٚمٞمؼ ُم٤م قمغم واعمراىم٦ٌم اًمٌح٨م وجي٥م واإلمه٤مل،

 ُم١مديـ يمٚمٝمؿ يم٤مٟمقا اًم٤ٌمىملم، قمـ احلرُج  يً٘مطُ  سمٕمْمٝمؿ سمف ىم٤مم ًمق مَجعُ  سم٤مًمٗمرض ىم٤مم إذا: ومرع

 يم٤مٟم٧م آظمرون، صمؿ مجع، اجلٜم٤مزة قمغم صغم وإذا اًمٌٕمض، قمغم ًمٚمٌٕمض ُمزي٦م وٓ ًمٚمٗمرض،

 -يم٤مٕوًملم يمٗم٤مي٦م ومرض أظمريـ صالة

 -(1)اًمٕملم سمٗمرض اًم٘م٤مئؿ قمغم ُمزي٦م اًمٙمٗم٤مي٦م سمٗمرض ًمٚم٘م٤مئؿ , اًمٜمقوي أي: ىمٚم٧م

 أومْمؾ اًمٙمٗم٤مي٦م سمٗمرض اًم٘مٞم٤مم أن أراه اًمذي :شاًمٖمٞم٤مصمل» يمت٤مسمف ذم احلرُملم إُم٤مم ىم٤مل وىمد ,

 سمً٘مقط اظمتص ومٕمٚمف وًمق سم٤مإلصمؿ، هق اظمتص اعمتٕملم شمرك ًمق ٕٟمف اًمٕملم: ومرض ُمـ

 ُمـ احلرج ؾم٘مط ومٕمٚمف ًمق اًمٙمٗم٤مي٦م وومرض اجلٛمٞمع، أصمؿ شمريمف ًمق اًمٙمٗم٤مي٦م وومرض اًمٗمرض،

 حمؾ يمؾ  رضمح٤من ُمـ ذم يِمؽ وٓ اعم٠مصمؿ، قمـ إُم٦م صٞم٤مٟم٦م ذم ؾم٤معٍ  ووم٤مقمٚمف اجلٛمٞمع،

 - أقمٚمؿ واهلل-- اًمديـ ُمٝمامت ُمـ سمٛمٝمؿٍ  اًم٘مٞم٤مم ذم أمجٕملم اعمًٚمٛملم

  :افعؾؿقة افسبقة حتؼقؼ وشائؾ* 

 ضَمؾ   , إًمٞمف ويٗمت٘مر وشمٕم٤ممم، ؾمٌح٤مٟمف , سمف يًتٕملم وأن ،افـاؾع افعؾؿ ربف افعيد يسلل أن -1

 قمٚمٛمف، إمم قمٚماًم  يزيده أن سم١ًماًمفط  ٟمٌٞمف َأَُمرَ  ىمد اهلل أن جيد شمٕم٤ممم اهلل يمت٤مب ذم واًمٜم٤مفمرُ  , ضمالًمف

 -[114: ـمف] ﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿: وقمال ضَمؾ   وم٘م٤مل

                                                           
 -اًمٙمت٥م قم٤ممل دار- ط ،(427 ،426 ،7.425) ,رمحف اهلل شمٕم٤ممم,ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي  اًمٓم٤مًمٌلم روو٦م-- اٟمٔمر( 1)
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 عْ ػَ اكْ  ؿَّ فُ افؾَّ »: ومٞم٘مقل يدقمقط  ويم٤من
ِ تَ ؿْ ؾَّ ظَ  امبِ  لـِ ِ ؿْ ؾّ ظَ وَ  ل،ـ  ،(1)شؾاًم ظِ  يِن دْ زِ وَ  لـِ عُ ػَ ـْ يَ  ما لـ

: وىمؾ يًددك وأن يٗمٝمٛمؽ وأن ُيٕمٚمٛمؽ أن شمٕم٤ممم اهلل ؾم١مال قمغم احلٌٞم٥م أظمل , وم٤مطمرص

 -شظؾؿـل داود معؾؿ ويا ؾفؿـل، شؾقامن مػّفؿ يا افؾفؿ»

 ٞم٦ماإليامٟم اًمؽمسمٞم٦م سمتح٘مٞمؼ إٓ يٙمقن ٓ وذًمؽ: وـيرها صغرها ادعايص مجقع اجتـب -2

 اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ ًمتحّمٞمؾ وأٟمجحٝم٤م اًمقؾم٤مئؾ أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ أن إذ ،شوعتؼقى إخالص مـ»

 --اًمٜم٤مومع

: أيًْم٤م شمٕم٤ممم وي٘مقل ،[282: اًمٌ٘مرة] ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ﴿: شمٕم٤ممم ي٘مقل

 -[29: إٟمٗم٤مل] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿

 سملم سمف يٗمرق اًمذي اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ رزىمف شمٕم٤ممم اهلل اشم٘مك ُمـ ومٙمؾ  : ضمغم واوح هذا وًمٕمؾ  * 

 افعؾؿ يـز افرجؾ أن ٕحسب إين»:  ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد ي٘مقل وهلذا واًم٤ٌمـمؾ، احلؼ

 -(2)شيعؿؾف بافذكب ظؾؿف ؿد

 َؽ ؾيِ ؿَ  دِم  َ  َذ ؿَ  ْد ؿَ  اهللَ  نَّ أَ  ىرَ أَ  يّن إِ »: شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمام , ًمٚمِم٤مومٕمل ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم وي٘مقل* 

 -(3)شةِ قَ ِص عْ ادَ  ةِ ؾؿَ ظُ بِ  فُ ئْ ػِ عُتطْ  الؾَ  قًراكُ 

 وصٖمػمه٤م، يمٌػمه٤م اعمٕم٤ميص واضمتٜم٥م اًمت٘مقى، ُمـ اًمتزود قمغم , اهلل قمٌد , وم٤مطمرص* 

٥ٌُُم  اعمٕم٤ميص أن واقمٚمؿ  -اًمرسم٤مين واًمتقومٞمؼ اإلهلل اًمٗمتح سم٤مب إلهمالق رئٞمس ؾم

 شلل دـ افؽادم اجلقاب» يمت٤مب شمراضمع أن احلٌٞم٥م أظمل سمؽ حيًـ اًم٤ٌمب هذا ذم وًمٚمتزود

 دره هلل , اًم٘مٞمؿ ٓسمـ شوافدواء افداء» سم٤مؾمؿ طم٤مًمًٞم٤م اًمٜم٤مس سملم واعمٕمروف شافشادم افدواء ظـ

 -اعمٕمّمٞم٦م ظمٓمقرة وُمدى اًمٓم٤مقم٦م، صمٛمرات قمغم ًمت٘مػ ,

                                                           
 -، وصححف إًم٤ٌمين(3833، 251) ( واًمٚمٗمظ ًمف، واسمـ ُم٤مضم٦م3599اًمؽمُمذي ) رواه( 1)

 (-1.196) اًمؼم قمٌد ٓسمـ وومْمٚمف اًمٕمٚمؿ سمٞم٤من اٟمٔمر ضم٤مُمع( 2)

 -اإلؾمالُمٞم٦م اًمٜمقر ُمٙمت٦ٌم- ط ،184صـ اًم٘مٞمؿ، ٓسمـ واًمدواء راضمع اًمداء( 3)
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 ُم٘م٤مصد ًمف اًمدٟمٞم٤م أُمقر ُمـ أُمر يمؾ أن ؿمؽ ُمـ ُم٤م إٟمف :افعؾؿ ضؾب مؼاصد إدراك -3

 ضم٤مدشمف هل واًمقؾم٤مئؾ ومٞمٝم٤م، ًمٚمرهم٦ٌم ـم٤مًمٌٝم٤م حتدو اًمتل هل واعم٘م٤مصد وُمتامت، ووؾم٤مئؾ

 -قمٚمٞمف وطمّمؾ ٟم٤مًمف ُم٤م طمٗمظ ذم ُمًٚمٙمف واعمتٛمامت وُمٓمٚمقسمف، ُمرهمقسمف ًمٜمٞمؾ

 رو٤م ٟمٞمؾ: هق( اًمٜمج٤مة ؾمٌٞمؾ قمغم يتٕمٚمٛمقن ممـ) أظمرة ًمٓمالب سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕمٚمؿ وُم٘مّمقد* 

 شمٓمٝمػم: أيًْم٤م قمٜمدهؿ اًمٕمٚمؿ ُم٘م٤مصد ُمـ سمؾ وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك سمج٤مئزشمف واًمٗمقز شمٕم٤ممم اهلل

 اًمٓم٤مقم٦م ُمراشم٥م ذم وآضمتٝم٤مد اًمٕمٌقدي٦م، ذم اًمٕمٚمٞم٤م اعمراشم٥م وشمرىمل وشمزيمٞمتٝم٤م اًمٜمٗمقس

 -اإلٟم٤مسم٦م شمٕمٔمؿ وسم٤مًمت٤مزم شمٕم٤ممم اهلل ظمِمٞم٦م ًمتحّمٞمؾ

 صمؿ قمٚمؿ ُمـ اًمٕم٤ممل وم٢من سمف اقمٛمٚمقا اًمٕمٚمؿ محٚم٦م ي٤م» ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم ىم٤مل: بافعؾؿ افعؿؾ -4

 هيرهتؿ خت٤مًمػ شمراىمٞمٝمؿ، جي٤موز ٓ اًمٕمٚمؿ حيٛمٚمقن أىمقاًُم٤م وؾمٞمٙمقن قمٛمٚمف، قمٚمٛمف وواومؼ قمٛمؾ،

 اًمرضمؾ أن طمتك سمٕمًْم٤م، سمٕمْمٝمؿ ومٞم٤ٌمهل طمٚمً٘م٤م يٕم٘مدون قمٛمٚمٝمؿ، قمٚمٛمٝمؿ وخي٤مًمػ قمالٟمٞمتٝمؿ،

 إمم شمٚمؽ جم٤مًمًٝمؿ ذم أقمامهلؿ شمرومع ٓ أوًمئؽ ويدقمف، همػمه إمم جيٚمس أن ضمٚمٞمًف قمغم ًمٞمٖمْم٥م

 -(1)قمز وضمؾ اهلل

 -(2)شسمف سم٤مًمٕمٛمؾ اًمٕمٚمؿ طمٗمظ قمغم ٟمًتٕملم يمٜم٤م: »اًمًٚمػ أطمد ىم٤مل وىمد

، هيتؿ ومٞمٝم٤م اًم٘م٤مرئ (3)افؼراءة مع افزمالء وإصدؿاء وضالب افعؾؿ ؿراءة مـفجقة -5

 ش-إصقل اًمنمقمٞم٦م، إذ أٟمف ُمـ مل يت٘مـ إصقل طُمِرَم اًمقصقلسمدراؾم٦م 

 ظؾؿ: ـؾ دم افقاجية إصقل بدراشة افؽامؾ آهتامم -6

 وومرىمقا آًمتف، ومـ وًمٙمؾ وأصقل، ومروع إمم اًمٕمٚمقم ىمًٛمقا اًمٕمٚمؿ أهؾ أن اعمٕمٚمقم ُمـ ٕٟمف *

                                                           
 (-2.7) وومْمٚمف اًمٕمٚمؿ سمٞم٤من ضم٤مُمع ذم اًمؼم قمٌد اسمـ أظمرضمف( 1)

 اًمِمٞمخ سمتح٘مٞمؼ اًمٌٖمدادي، ًمٚمخٓمٞم٥م شافعؿؾ افعؾؿ اؿتضاء»ذم يمت٤مب  شأمهقة وجقب افعؿؾ بافعؾؿ افؼظل» :راضمع( 2)

 -اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م- ط اهلل، رمحف إًم٤ٌمين

، شم٠مًمٞمػ جمٛمققم٦م ُمـ اًم٤ٌمطمثلم، وىمدم ًمف اًمديمتقر ـمف دراشة معرؾقة وكامذج عتطيقؼقة –ـتاب بـاء ادػاهقؿ يراضمع: ( 3)

 -، ط-دار اًمًالم52,56ضم٤مسمر اًمٕمٚمقاين، ص
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  :اعم٘م٤مل يتْمح وسم٤معمث٤مل يمٗم٤مي٦م، ومرض يم٤من وُم٤م قملم ومرض يم٤من ُم٤م سملم ومٞمف

 : اإلشالم دم افعؾؿ

 (-واًمت٤مريخ اًمًػمة، اًمٗم٘مف، احلدي٨م، اًمتٗمًػم، ،اًمٕم٘مٞمدة) وهل :أصٚمٞم٦م قمٚمقم (أ

 (-احلدي٨م وأصقل اًمتٗمًػم، وأصقل اًمٚمٖم٦م، قمٚمقم) وهل :شأفة» ُم٤ًمقمدة قمٚمقم (ب

 وشمّمحٞمح ُمٕمت٘مداشمؽ، يمتّمحٞمح إقمٞم٤من ومروض شمٕمٚمؿ قمغم , اهلل قمٌد , وم٤مطمرص *

 اًمًٌٞمٓم٦م اعمختٍمات دراؾم٦مِ  قمغم وم٤مطمرص يمذًمؽ اًمٗمروض، هذه شمت٘مـ طمتك وقم٤ٌمدشمؽ، وم٘مٝمؽ

ُٝمَؾ  طمتك اعمٓمقٓت قمـ سمٕمٞمًدا ًْ  طمٗمٔمٝم٤م سمٕمد إٓ همػمه٤م إمم ُمٜمٝم٤م شمٜمت٘مؾ وٓ طمٗمٔمٝم٤م، قمٚمٞمؽ َي

َ  يمام اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ اعمت٘مدُملم ومٕمؾ هق أصٚم٧ُم  اًمذي وهذا وهْمٛمٝم٤م، وومٝمٛمٝم٤م  قمٌد اسمـ احل٤مومظُ  سَملم 

ـْ  شمٕمدهي٤م، يٜمٌٖمل ٓ ورشم٥م وُمٜم٤مىم٥م درضم٤مت اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م» :وم٘م٤مل ذًمؽ، اًمؼم  وم٘مد مجٚم٦م شمٕمداه٤م وَُم

 -(1)زل جمتٝمًدا شمٕمداه وُمـ وؾ، قم٤مُمًدا ؾمٌٞمٚمٝمؿ شمٕمدى وُمـ اهلل، رمحٝمؿ , اًمًٚمػ ؾمٌٞمؾ شمٕمدى

 دم افيـاء افعؾؿل وافعؼع: فؿةمـ افقشائؾ اد -7

اًمٕمٚمٛمٞم٦م )أ( شمٓمقير ـمرق اًمتٕمٚمٞمؿ واًمؼماُم٩م اًمث٘م٤مومٞم٦م، وذًمؽ ٕضمؾ آرشم٘م٤مء سمٛمًتقى اًم٘مدرات 

ودم٤موز ُم٤م يٕم٤مٟمٞمف اجلٞمؾ اًمٞمقم ُمـ ؾمٓمحٞم٦م ووٞمؼ أومؼ، وُمـ ُمالُمح هذا اًمتٓمقير اًمذي 

 يٛمٙمـ أن يًٝمؿ ذم آرشم٘م٤مء سمٛمًتقى اًمِم٤ٌمب اًمٞمقم:

 ًم٘م٤مئٞم٦م اًمرشمٞم٦ٌم، وآقمتٜم٤مء سم٤مًمٓمرق احلديث٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ-اًمٌٕمد قمـ اًمٓمرق اإل ,1

، ويٙمقن دور اعمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م هق اًمٌٕمد قمـ اًمٓمرق اًمتل شمريمز قمغم ادم٤مه واطمد ذم آشمّم٤مل ,2

 اعمٚم٘مل، ودور اًمٓم٤مًم٥م هق اًمتٚم٘مل وآؾمتامع-

ُمع أمهٞم٦م احلٗمظ وطم٤مضمتٜم٤م إًمٞمف ذم اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل، إٓ أٟمف يٜمٌٖمل أٓ ٟمٕمتٛمد قمٚمٞمف وطمده، وأٓ  ,3

يٙمقن دور اًمٓم٤مًم٥م ىم٤مًسا قمغم اًمتذيمر وآؾمتدقم٤مء وم٘مط، سمؾ ٓسمد ُمـ آرشم٘م٤مء إمم 

 -(2)تحّمٞمؾ )يم٤مًمٗمٝمؿ واًمتٓمٌٞمؼ واًمتحٚمٞمؾ واًمؽميمٞم٥م واًمت٘مقيؿ(اعمًتقي٤مت إقمغم ُمٜمف ذم اًم

                                                           
 (-2.284) وومْمٚمف( ٓسمـ قمٌد اًمؼم، اًمٕمٚمؿ سمٞم٤من راضمع )ضم٤مُمع( 1)

 -72، 71اًمدويش ص( اٟمٔمر ًمالؾمتزادة: شمرسمٞم٦م اًمِم٤ٌمب إهداف واًمقؾم٤مئؾ ًمألؾمت٤مذ اًمِمٞمخ. حمٛمد سمـ قمٌد اهلل 2)
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ومحلم ُي٘مّدم ًمٚمٓم٤مًم٥م درس ذم شمٕمٚمٞمؿ صٗم٦م اًمقوقء، ومٚمٞمٓمٚم٥م ُمٜمف اًمتٓمٌٞمؼ سمٕمد ذًمؽ، 

وًمُٞم٘مدم اعمٕمٚمؿ هلؿ ومٞمٚماًم يًجؾ ومٞمف ُمقاىمػ قمدة ويٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ ايمتِم٤مف إظمٓم٤مء 

 اًمتل وىمٕم٧م ذم اًمقوقء-

يتٜم٤مول ُمقوقع اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر، ومٚمٞمٓمٚم٥م ُمـ اًمٓمالب ُمثاًل وُمثٚمف ُمٕمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة، طملم 

 اإليامنىمراءة ؾمقرة إٟمٗم٤مل واؾمتخراج ُم٤م يتٕمٚمؼ هبذا اًمريمـ اًمٕمٔمٞمؿ، وًمٞمٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ سمٞم٤من آصم٤مر 

سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر قمغم طمٞم٤مة اعمًٚمؿ، وذيمر صقر آٟمحراف وإظمٓم٤مء ذم ُمٗمٝمقم اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر 

 ًمدى اعمًٚمٛملم اًمٞمقم-

ًٓ ُمـ أن يٙمقن اًمقاضم٥م اعمٜمززم يتٕمٚمؼ سم٠مؾمئٚم٦م ُم٤ٌمذة شمٓمقير أؾم٤مًمٞم٥م ا ,4 ًمت٘مقيؿ وـمرىمف، ومٌد

يٌح٨م اًمٓم٤مًم٥م قمـ إضم٤مسمتٝم٤م ذم اًمٙمت٤مب ُيٙمٚمػ اعمٕمٚمُؿ اًمٓم٤مًم٥َم ُمثاًل أن يٜمٔمر إمم اعمّمٚملم 

اًمذيـ ي٘مْمقن اًمّمالة، ويذيمر قمدًدا ُمـ إظمٓم٤مء اًمتل وىمٕمقا ومٞمٝم٤م، وأن ي٘مدم اعمٕمٚمؿ ُم٘م٤مًم٦م 

 ده٤م وسمٞم٤من ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ؾمٚمٌٞم٤مت وإجي٤مسمٞم٤مت-ُمٙمتقسم٦م ًمٚمٓم٤مًم٥م ويٓمٚم٥م ُمٜمف ٟم٘م

ًٓ ُمـ  ,5 إقمٓم٤مء ومرص٦م ًمٚمٓم٤مًم٥م ذم شم٘مقيؿ ُم٤م يًٛمع وٟم٘مده، سمؾ شمِمجٞمٕمف قمغم ذًمؽ ودومٕمف ًمف، سمد

أن شمٙمقن ُمٝمٛمتف ُمٜمحٍمة ذم اًم١ًمال قمام أؿمٙمؾ قمٚمٞمف، وأطمٞم٤مًٟم٤م يدقمق اعمٕمٚمؿ ًمذًمؽ سم٘مقًمف، 

ًمرأيف يًٝمؿ ذم وأد روح اًمٜم٘مد ًمٙمـ همْمٌف واٟمٗمٕم٤مًمف وٟم٘م٤مؿمف احل٤مد عم٤م ي٘مقًمف اًمٓم٤مًم٥م خم٤مًمًٗم٤م 

واًمت٘مقيؿ ًمدى اًمٓم٤مًم٥م، ويٜمٌٖمل ُمع ذًمؽ أن يراقمك آقمتدال: وم٤مإلومراط ذم ذًمؽ ىمد ي١مدي 

اجلدل واخلّمقُم٦م، أو  ـإمم ُمٜم٤مىمِم٦م اًمٌدهٞم٤مت واعمًّٚمامت، أو ختري٩م ـمالب جيٞمدون وم

يمام هق احل٤مصؾ أن سمٕمد آٟم٘مالسم٤مت  ,يًٞمئقن إدب ُمع إيم٤مسمر ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ 

 ٕمًٙمري٦م ذم يمثػم ُمـ اًمٌٚمدان اًمٕمرسمٞم٦م-اًم

 :ة)ب( عتطقير أشافقب اخلطاب ومضؿقك

إن آقمتٜم٤مء سمٛمْمٛمقن ُم٤م ي٘مدم ًمٚمٜم٤مؿمئ٦م ذم اًمدروس اًمٕمٚمٛمٞم٦م واعمٚمت٘مٞم٤مت اًمٗمٙمري٦م أُمر ًمف أمهٞمتف 

 وأصمره ذم سمٜم٤مء ؿمخّمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م، وُمـ اعم٘مؽمح ذم ذًمؽ:

آقمتٜم٤مء سم٤مظمتٞم٤مر اعمقوقع اًمذي يتحدث ومٞمف اعمتحدث أو اًمٙم٤مشم٥م، واًمٌٕمد قمـ  ,1
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 اعمقوققم٤مت اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمتل ُمؾ  اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م وؾمئٛمقه٤م-

م ًمٚمٜم٤مس، واإل ,2 اجلٞمد ًمف، وشم٘مديؿ اجلديد اعمٗمٞمد، طمتك ذم  قمدادآقمتٜم٤مء سمٛمحتقى ُم٤م ي٘مد 

تحدث أن ي٘مدم اجلديد ذم شمٜم٤مول اعمقوققم٤مت اًمتل يتٙمرر ـمرىمٝم٤م يٛمٙمـ ًمٚمٙم٤مشم٥م أو اعم

 حمتقاه٤م-

اًمٌٕمد قمـ شم٘مديؿ اًمٜمت٤مئ٩م اعم٤ٌمذة، واًمًٕمل ًمإلىمٜم٤مع ُمـ ظمالل إدًم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمقوققمٞم٦م،  ,3

 واًمقصقل ًمٚمٜمت٤مئ٩م ُمـ ظمالل اعم٘مدُم٤مت-

آقمتدال ذم احلامس ًمٚمرأي واًمٗمٙمرة اًمِمخّمٞم٦م، واًمتٗمريؼ سملم احلٙمؿ اًمذي ضم٤مء سمٜمص  ,4

 -(1)٠ًمًم٦م أو ٟمص ذقملاًمنمع، وسملم ومٝمؿ ومرد ُمٕملم عم

 )جـ( زيادة دور افطافب دم افتعؾؿ:

شمٕمتٛمد آدم٤مه٤مت اًمؽمسمقي٦م احلديث٦م قمغم شمٗمٕمٞمؾ دور اًمٓم٤مًم٥م ذم اًمتٕمٚمؿ واًمتٚم٘مل، وأٓ يٙمقن 

 دوره ىم٤مًسا قمغم جمرد آؾمتامع-

 ومم٤م يٕملم قمغم ذًمؽ:

 ئٞم٦م-آقمتامد قمغم اًمٓمرق احلديث٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ وقمدم اًمؽميمٞمز قمغم اًمٓمرق اإلًم٘م٤م ,1

آقمتٜم٤مء سم٤مًمٌحقث ُمع ُمراقم٤مة أن شمٙمقن ُمٜم٤مؾم٦ٌم عمًتقى اًمٓم٤مًم٥م، ويمٚمام يم٤مٟم٧م ىمّمػمة،  ,2

أُمٙمـ أن  ,دون أن شمٕمتٛمد قمغم جمرد اًمٜم٘مؾ واجلٛمع,وشمتٓمٚم٥م اًمقصقل إمم ٟمت٤مئ٩م ُمٕمٞمٜم٦م 

                                                           
( هذه اعم٠ًمًم٦م ٟمٕم٤مين ُمٜمٝم٤م يمثػًما: إذ ٟم٤ٌمًمغ ذم احلامس ٔراء وأومٙم٤مر ؿمخّمٞم٦م ٟمًٌٞم٦م، وٟمتٜم٤موهل٤م سمّمقرة ىمٓمٕمٞم٤مت شمتقاومر 1)

قمٚمٞمٝم٤م دٓئؾ اعمٕم٘مقل واعمٜم٘مقل، وُمـ ؿم٠من هذا اعمًٚمؽ أن يًٝمؿ ذم شمرسمٞم٦م ضمٞمؾ ٓ جيٞمد آقمتدال واإلٟمّم٤مف، ووم٘مف 

ًمٚمِمٞمخ اًمديمتقر. قمٌد  شؾؼف افتعامؾ مع ادخافػ»اءة يمت٤مب اًمتٕم٤مُمؾ اًمنمقمل اًمّمحٞمح ُمع اعمخ٤مًمػ، ًمذا أٟمّمح سم٘مر

 اًمري٤مض- ,اهلل سمـ إسمراهٞمؿ اًمٓمري٘مل ط- دار اًمقـمـ 

ًمٚمديمتقر. أمحد سمـ ؾمٕمد محدان اًمٖم٤مُمدي  شافضقابط افػؼفقة فؾتعامؾ مع ادخافػ دم ادسائؾ إصؾقة وافػرظقة»ويمت٤مب 

ًمٚمِمٞمخ. ظم٤مًمد سمـ قمثامن اًم٧ًٌم قمغم  شافرد ظذ ادخافػؾؼف »ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، ويمت٤مب  ,ط- دار اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 -شاإلكسكت»قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م  شمؾتؼك أهؾ احلديث»ُمقىمع 
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 شم١مدي دوره٤م-

شمٕمقيد اًمٓم٤مًم٥م اًمقصقل إمم اعمٕمٚمقُم٤مت سمٜمٗمًف ُمـ ظمالل اًم١ًمال واعمٜم٤مىمِم٦م، ُمع ُمراقم٤مة أن  ,3

ًٓ ٓ  يٙمقن اًمٜم٘م٤مش ُمٕمٞمٜم٤ًم ًمٚمقصقل إمم اعمٕمٚمقُم٦م، دون أن يٙمقن اؾمتٔمٝم٤مًرا عم٤م ؾمٌؼ، أو ؾم١ما

وضمد اًمٕمٜم٤مي٦م ط يٕمرف إضم٤مسمتف إٓ ُمـ ؾمٌؼ ًمف إدراك هذه اعمٕمٚمقُم٦م، وُمـ شم٠مُمؾ ؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

ن إ»وم٠ميت سمجامر وم٘م٤مل: ط : يمٜم٤م قمٜمد اًمٜمٌل ڤهبذا اجل٤مٟم٥م، يمام ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر 

وم٠مردت أن أىمقل هل اًمٜمخٚم٦م وم٢مذا أٟم٤م أصٖمر اًم٘مقم  شمثؾفا ـؿثؾ ادسؾؿمـ افشجر صجرة 

ؿقفف: )ووؿع دم كػز( بغَّ أبق »- ىم٤مل اسمـ طمجر: (1)شهل افـخؾة»: طومًٙم٧م- ىم٤مل اًمٜمٌل 

مـ ضريؼ جماهد ظـ ابـ ظؿر وجف ذفؽ ؿال: ؾظــت أهنا افـخؾة مـ أجؾ  مسـدهظقاكة دم 

أن ادؾغز فف يـيغل أن يتػطـ فؼرائـ إحقال افقاؿعة اجلامر افذي أعتك بف، وؾقف إصارة إػ 

ظـد افسمال، وأن ادؾغز يـيغل فف أٓ ييافغ دم افتعؿقة بحقث ٓ جيعؾ فؾؿؾغز باًبا يدخؾ 

بف ـان أوؿع دم كػس شامعف  -(2)شمـف، بؾ ـؾام ؿرَّ

 )د( ادحاؾظة ظذ افطاؿة افعؼؾقة:

وذًمؽ ٓ يّمدق قمغم اًمٓم٤مىم٦م اًمٌدٟمٞم٦م  ـم٤مىم٤مت اإلٟم٤ًمن ُمٝمام سمٚمٖم٧م وقمٔمٛم٧م ومٝمل حمدودة،

ومح٥ًم، وم٤مًمٓم٤مىم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م حتٙمٛمٝم٤م اًمًٜم٦م ٟمٗمًٝم٤م، وطمتك شمًتثٛمر هذه اًمٓم٤مىم٦م 

 وشمقفمػ ذم ُمٞم٤مديٜمٝم٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ٓسمد ُمـ مح٤ميتٝم٤م ُمـ أن شمٌدد ومٞمام ٓ ـم٤مئؾ ُمـ ورائف-

سمقاب ًمذا وم٢مؿمٖم٤مل اًمٕم٘مؾ سم٤مًمت٤ًمؤل واًمٌح٨م ذم أُمقر اًمٖمٞم٥م، أو سمام ٓ وم٤مئدة ومٞمف ُمـ أ

اًمٕمٚمؿ، أو سم٤مًمتٗم٤مصٞمؾ اًمتل ٓ ضورة هل٤م وٓ طم٤مضم٦م، وٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ظمػم وُمٜمٗمٕم٦م ذم ديـ 

ودٟمٞم٤م، هذا اإلؿمٖم٤مل ؾمٞمٙمقن قمغم طم٤ًمب أُمقر أظمرى هل أهؿ وأطمقج، إذا اومؽموٜم٤م أن هذا 

 اعمت٤ًمئؾ أدرك ُمـ وراء حتّمٞمٚمف ؿمٞمًئ٤م-

                                                           
 (-2811( وُمًٚمؿ )72( رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (-1.194( ومتح اًم٤ٌمري )2)
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وٓ وم٤مئدة: ومٕمـ زيد سمـ  سمرسمف ُمـ قمٚمؿ ٓ يتح٘مؼ ُمـ ورائف ٟمٗمعط ًمذا وم٘مد اؾمتٕم٤مذ اًمٜمٌل 

افؾفؿ إين أظقذ بؽ »ي٘مقل، يم٤من ي٘مقل: ط ىم٤مل: ٓ أىمقل ًمٙمؿ إٓ يمام يم٤من رؾمقل اهلل  أرىمؿ 

فا  ـّ مـ افعجز وافؽسؾ، واجليـ وافيخؾ واهلرم، وظذاب افؼز، افؾفؿ آت كػز عتؼقاها، وز

اها، أكت وفق فا ومقٓها، افؾفؿ إين أظقذ بؽ مـ ظؾؿ ٓ ّـَ يـػع، ومـ ؿؾب ٓ  أكت خر مـ ز

 -(1)شخيشع، ومـ كػس ٓ عتشيع، ومـ دظقة ٓ ُيستجاب هلا

ف اًمٜمٌل  شؾقا »: طىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  أُمتف إمم ؾم١مال اهلل ذًمؽ، ومٕمـ ضم٤مسمر ط ووضم 

 ,ُمع آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل,، واًمدقم٤مء ي٘متيض ُمـ اعمرء (2)شاهلل ظؾاًم كاؾًعا، وعتعقذوا باهلل مـ ظؾؿ ٓ يـػع

 إؾم٤ٌمب اعمقصٚم٦م إًمٞمف-ؾمٚمقك 

وٓ ي٘مػ إُمر قمٜمد طمد حتّمٞمؾ اعمرء ًمٕمٚمؿ ٓ يٜمٗمٕمف ي٠مظمذ طمٞمًزا ُمـ ذهٜمف، سمؾ يقًم د ًمديف 

 ادم٤مًه٤م ًمٚمت٤ًمؤل واًمٌح٨م قمـ ُمثؾ هذه اًم٘مْم٤مي٤م، ويّمٌح آٟمِمٖم٤مل هب٤م ديدًٟم٤م ًمف-

، دقمداويزداد شم٠ميمد إُمر ذم هذه اعمرطمٚم٦م اعمٝمٛم٦م ُمـ اًمٕمٛمر، اًمتل شمٕمد ُمرطمٚم٦م اًمٌٜم٤مء واإل

 وشمزداد اخل٤ًمرة طملم شمٌدد هذه اًمٓم٤مىم٦م ومٞمام ٓ ـم٤مئؾ وراءه-

 : (3)د ظذ افؼراءة افقاشعةعق  )هـ( افتَّ 

 ذم شمقؾمٞمع أومؼ اًمِمخص وشمٜمٛمٞم٦م ىمدراشمف وُمٝم٤مراشمف، وُمـ صَمؿ  ومٖمرس متثؾ اًم٘مراءة قم٤مُماًل ُمٝمام  

 طُم٥م  اًم٘مراءة ًمدى اًمٜم٤مؿمئ٦م يؽمك أصمره ذم ٟمٛمقهؿ اًمٕمٚمٛمل واًمٗمٙمري-

 يتؿ اًمتٕمقيد قمغم طُم٥م  اًم٘مراءة سمٓمرق قمدة، ُمٜمٝم٤م:ويٛمٙمـ أن 

اإلطم٤مًم٦م إمم أطمد اًمٙمت٥م اعمٝمٛم٦م واًمِمٞم٘م٦م قمٜمد احلدي٨م قمـ ىمْمٞم٦م ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م، ويمٚمام  ,1

٤ًٌم ُمـ اًمٓمالب يم٤من أىمرب إمم حت٘مؼ هذا اهلدف-  يم٤من اًمٙمت٤مب ُمتقومًرا وىمري

                                                           
 (-2722( رواه ُمًٚمؿ )1)

 (-1511) (، وطمًٜمف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م3843( رواه اسمـ ُم٤مضمف )2)

 ًمٚمٜمنم، يمٜمقز- ط ،رؿمدي هٜمد:  شمرمج٦م ،شمػمزم ضمقسمٞمس , وود إيٚمٗملم شم٠مًمٞمػ--اًمنيٕم٦م اًم٘مراءة ُمٝم٤مرات سم٘مراءة يٜمّمح( 3)

  ُمِم٤مرق دار- ط رؿمدي هٜمد:  شم٠مًمٞمػ( واًمتٗمقق ًمٚمٜمج٤مح اإلجي٤مسمٞم٦م اًمٕم٤مدات ايمت٤ًمب) ويمت٤مب ،--واًمتقزيع
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 وصػ اًمٙمت٤مب واحلدي٨م قمٜمف وـمري٘م٦م ُم١مًمٗمف وُمزاي٤مه- ,2

٦م وُمـ أومْمٚمٝم٤م ذم همرس اًم٘مراءة اًمقاقمٞم٦م اعمدريم٦م: أن يٓمٚم٥م ُمـ اعم٤ًمسم٘م٤مت اًمٕمٚمٛمٞم ,3

اًمٓمالب ىمراءة يمت٤مب أو ضمزء ُمٜمف، صمؿ يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ اإلضم٤مسم٦م قمغم أؾمئٚم٦م حمددة، وذًمؽ سمٕمد 

ومراهمٝمؿ ُمـ ىمراءشمف، أُم٤م إؾمئٚم٦م اًمتل شُمٕمٓمك ؾمٚمًٗم٤م وم٤مًمٖم٤مًم٥م أن يٌح٨م اًمٓم٤مًم٥م قمـ اإلضم٤مسم٦م 

 ذم اًمٙمت٤مب دون أن ي٘مرأه ويًتققم٥م ُم٤م ومٞمف-

اىمؽماح سمراُم٩م ُمتدرضم٦م ذم اًم٘مراءة، وذًمؽ سم٠من حتدد ًمٚمٓمالب ومئ٤مت )أ، ب، ج، د(  ,4

ُمثاًل، ويمؾ جمٛمققم٦م حتقي يمت٤مسملم أو صمالصم٦م، وشمٙمقن هذه اًمٗمئ٤مت ُمتدرضم٦م ذم اًمّمٕمقسم٦م 

وطمجؿ اًمٙمت٤مب، ومحلم يتؿ اًمٓم٤مًم٥م ىمراءة ومئ٦م )د( يٜمت٘مؾ إمم ومئ٦م )ج( وطملم يتٛمٝم٤م يٜمت٘مؾ 

 س واعم٤ًمسم٘م٦م ذم ذًمؽ ازداد اًمداومع ًمدى اًمٓمالب-إمم ومئ٦م )ب( وإذا أؿمٞمع روح اًمتٜم٤موم

اإلهداء اخل٤مص، وذًمؽ سم٠من ي٘مدم اعمٕمٚمؿ ًمٚمٓم٤مًم٥م هدي٦م ظم٤مص٦م شمتٛمثؾ ذم يمت٤مب  ,5

 ُمٜم٤مؾم٥م عمًتقى حتّمٞمٚمف وإدرايمف-

ختّمٞمص أوىم٤مت ًمٚم٘مراءة، ويٛمٙمـ أن يٙمقن ذًمؽ ذم طمّمص آٟمتٔم٤مر، أو ذم سمراُم٩م  ,6

٤ًٌم ًمٞم٘مرأ إٟمِمٓم٦م اعمدرؾمٞم٦م، ومٞمٌ٘مك اًمٓمالب ذم اعمٙمت٦ٌم  وقمغم يمؾ ـم٤مًم٥م أن خيت٤مر يمت٤مسًم٤م ُمٜم٤مؾم

 ومٞمف-

شم٠مُملم اًمٙمت٥م اعمٜم٤مؾم٦ٌم واًمِمٞم٘م٦م ذم اعمٜمزل واعمدرؾم٦م، وُمقاـمـ دمٛمٕم٤مت اًمِم٤ٌمب  ,7

 وًم٘م٤مءاهتؿ-

يمت٤مب اًمِمٝمر أو يمت٤مب إؾمٌقع، وهق يمت٤مب خُيت٤مر سمٕمٜم٤مي٦م مم٤م يٜم٤مؾم٥م ُمًتقى اًمٓمالب،  ,8

ـ سمًٕمر خمٗمض  ومٝمذا طمًـ- وُيٕمٚمـ قمٜمف ُمع صقرة همالومف، وإذا أُم 

زي٤مرة اعمٙمت٤ٌمت ودور اًمٜمنم وُمٕم٤مرض اًمٙمت٥م، وإـمالع اًمِم٤مب قمغم حمتقي٤مهت٤م وطمثف  ,9

 قمغم اًمنماء-

وم٤مىمد اًمٌمء ٓ يٕمٓمٞمف، ومحلم يٙمقن اعمٕمٚمؿ واعمريب ىم٤مرًئ٤م، ويٚمٛمس شمالُمذشمف أصمر ذًمؽ ذم  ,18

 اءة-ؿمخّمٞمتف، ويٕمت٤مدون رؤي٦م اًمٙمت٥م ُمٕمف، واهتامُمف هب٤م، وم٢مهنؿ ؾمٞمٜمِمئقن قمغم طُم٥م  اًم٘مر
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دون اًمؼماُم٩م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل شمرسمط اًمٓمالب سم٤مًم٘مراءة وشمدقمقهؿ هل٤م، ًمـ يٙمقن يمثرة احلدي٨م و

 قمـ أمهٞم٦م اًم٘مراءة ودوره٤م ذا أصمر وم٤مقمؾ-

 افربط بادصادر افعؾؿقة وافػؽرية ادـاشية: )و(

ف إمم اظمتٞم٤مر اعمٜم٤مؾم٥م ذم ظمْمؿ اًمٙمؿ اهل٤مئؾ اعمت٤مح ُمـ  حيت٤مج اًمٜم٤مؿمئ ذم اًمٌداي٦م أن يقضم 

اًمتٕمٚمؿ، وُمـ صمؿ ومتقضمٞمٝمف ًمٚمٙمت٥م اعمٜم٤مؾم٦ٌم، واًمٙمت ٤مب اعمٜم٤مؾمٌلم، واًمدوري٤مت اعمقصم٘م٦م ُمّم٤مدر 

اًمرصٞمٜم٦م، وإذـم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م، مم٤م يٕمٞمٜمف قمغم شمقؾمٞمع أوم٘مف، ويًٝمؿ ذم حت٘مٞمؼ اًمٌٜم٤مء 

 اًمٕمٚمٛمل واًمٕم٘مكم ًمديف سمِمٙمؾ أؿمٛمؾ-

اًمٕمٚمٛمٞم٦م إٓ أٟمف ٓ يًتٖمٜمل وُمع احل٤مضم٦م إمم آٟمٗمت٤مح وزي٤مدة دائرة اشمّم٤مل اًمِم٤مب سم٤معمّم٤مدر 

 قمـ اإلرؿم٤مد واًمتقضمٞمف مم٤م خيتٍم قمٚمٞمف ظمٓمقات يمثػمة-

وهذا إٟمام جيٞمده اعمريب اًمٜم٤مو٩م اًمذي يتًؿ سمًٕم٦م آـمالع واًم٘مراءة اًمقاؾمٕم٦م، أُم٤م أوًمئؽ 

اًمذيـ دقم٧م اًميورة إمم آقمتامد قمٚمٞمٝمؿ ومٕمٚمٞمٝمؿ أن يٕمرومقا ىمدرهؿ، وأٓ جيٕمٚمقا اًمِم٤ٌمب 

واـمالقمٝمؿ اًم٘م٤مس: ومٞمامرؾمقا ذم طم٘مٝمؿ آؾمؽمىم٤مق اًمٗمٙمري وىمد  وحٞم٦م شمٗمٙمػمهؿ اعمحدود،

 وًمدوا أطمراًرا-

 عتـقيع مصادر افتعؾؿ: )ز(

ُمٝمام سمٚمٖم٧م ىمدرات اعمريب وـم٤مىم٤مشمف يٌ٘مك يٛمثؾ دمرسم٦م حمدودة، وهق سمنم حيٛمؾ ُمـ اًم٘مّمقر 

 واًمًٚمٌٞم٤مت ُم٤م حيٛمٚمف همػمه ُمـ اًمٌنم-

سمٜم٤مء ؿمخّمٞمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م ُمـ ًمذا يم٤من ٓسمد ًمتقؾمٞمع أومؼ اعمؽميب، وشمٜمٛمٞم٦م ىمدراشمف، و

 ومتح ىمٜمقات أظمرى همػم هذه، وُمـ ذًمؽ:

قمغم ذحي٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمٙمت ٤مب ذم إـم٤مر زُمٜمل أو ُمٙم٤مين  آىمتّم٤مرشمٜمقيع ىمراءاشمف وقمدم  ,1

 حمدد-

اشمّم٤مًمف اًمٗمٙمري واؾمتٗم٤مدشمف ُمـ قمدد يمٌػم ُمـ إؿمخ٤مص، ُمـ ظمالل اؾمتْم٤موم٦م سمٕمض  ,2
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وزي٤مرهتؿ واًمٚم٘م٤مء ُمٕمٝمؿ، ويمٚمام شمٜمققم٧م دم٤مرب ه١مٓء واشمًٕم٧م اعمتحدصملم سملم آوٟم٦م وأظمرى، 

 ظمؼماهتؿ أؾمٝمؿ ذم اؾمتٗم٤مدة اًمٓم٤مًم٥م ُمٜمٝمؿ-

ُمـ  ,سمحًـ ٟمٞم٦م,اًمتخٚمص ُمـ اعمامرؾم٦م همػم اعم٘مٌقًم٦م اًمتل يٗمروٝم٤م سمٕمض اعمرسملم  ,3

ظمالل ـمقل أُمد سم٘م٤مء شمٚمٛمٞمذه ُمرشمًٌٓم٤م سمف دون ؾمقاه، وومرض طمّم٤مر ومٙمري قمٚمٞمف، ورومض يمؾ ُم٤م 

متك اشتعيدعتؿ افـاس »ف اًمتل يتحٙمؿ ومٞمٝم٤م، وُم٤م أصدق ُم٘مقًم٦م اًمٗم٤مروق ه٤مهٜم٤م: مل يرد قمـ ىمٜم٤مشم

 -شٓ عتعر  خطل أشتاذك حتك عتصاحب ؽره»وىمدياًم ىمٞمؾ:  شوؿد وفدهتؿ أمفاهتؿ أحراًرا

ويٜمٌٖمل اًمت٠ميمٞمد ه٤مهٜم٤م قمغم اًمتٕم٤مُمؾ اعمٕمتدل ُمع ُمثؾ هذه اعم٘مؽمطم٤مت، وقمدم اًمتٓمرف ذم 

اًم٘مٗمزات اعمحٓمٛم٦م ىمد حتقل اًمتٚمٛمٞمذ اًمٜم٤مؿمئ إمم أشمقن ومقى اؾمتخداُمٝم٤م، وُمراقم٤مة اًمتدرج، وأن 

 ومٙمري٦م ىمٌؾ أن يدرك، وصمٛم٦م دم٤مرب ضمٜمك أصح٤مهب٤م صمٛمرة اًمتٓمرف ذم آٟمٗمت٤مح همػم اعمتزن-

إٓ أن هذا اًمتٓمرف واًمتًٞم٥م ٓ يٕم٤مًم٩م ُمـ ظمالل مم٤مرؾم٦م احلّم٤مر وآؾمؽمىم٤مق اًمٗمٙمري 

 ًمألطمرار ُمـ اًمٜم٤مس-

 ي:آظتـاء بطرق افتعؾقؿ افػرد )حـ(

شمقومر اًمؽمسمٞم٦م اعمٕم٤مسة ٟمامذج ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٗمردي، اًمتل يًتٓمٞمع ُمـ ظمالهل٤م 

 اًمٓم٤مًم٥م أن يقاصؾ اًمتٕمٚمؿ سمٛمٗمرده، دون احل٤مضم٦م إمم ُمٕمٚمؿ-

وآؾمتٗم٤مدة ُمـ هذه اًمتج٤مرب واؾمتثامره٤م، سمٕمد شمٓمٌٞمٕمٝم٤م سمام يتٜم٤مؾم٥م ُمع إوو٤مع 

 اشمٜم٤م شمٕمجز قمٜمٝم٤م-اًمؽمسمقي٦م، مم٤م يٕملم قمغم اًمقصقل إمم أهداف ىمد ٟمرى أن ىمدر

واًمدقمقة إمم اؾمتثامر ـمرق وأؾم٤مًمٞم٥م اًمتٕمٚمؿ اًمٗمردي ٓ شمٕمٜمل اقمت٤ٌمره٤م اًمٌديؾ اًمقطمٞمد، ومال 

 همٜمك ًمٚمٓم٤مًم٥م قمـ آرشم٤ٌمط سمٛمٕمٚمٛمف وآؾمتٗم٤مدة ُمـ يمثػم ُمـ ظمؼماشمف-

ٓسمد ُمـ شمٜمٛمٞم٦م اعمٝم٤مرات اًمٕم٘مٚمٞم٦م طمتك يٙمتٛمؾ اًمٌٜم٤مء اًمٕمٚمٛمل اًمًٚمٞمؿ قمٜمد هذا اعمتٕمٚمؿ،  )ط(

 ُمع ووع اًمٕم٘مؾ ذم إـم٤مره اًمٓمٌٞمٕمل شم٤مسمًٕم٤م ًمٚمنمع وظم٤موًٕم٤م ًمف-

 ومـ ادفارات افعؼؾقة:
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 وذًمؽ سمـ: ,اًم٘مراءة اًمذيمٞم٦م ,1

 اًم٘مدرة قمغم آظمتٞم٤مر اعمٜم٤مؾم٥م عم٤م شم٘مرأ* 

 شمٕمٚمؿ ُمٝم٤مرات اًم٘مراءة اًمنيٕم٦م-* 

شمٜمٛمٞم٦م اًم٘مدرة قمغم ومٝمؿ اعم٘مروء، وسم٤مٕظمص اؾمتٞمٕم٤مب اًمٗمٙمرة اًمٕم٤مُم٦م اًمتل يريد اعم١مًمػ * 

 إيّم٤مهل٤م، واًمتٗمريؼ سملم اًمٗمٙمرة اًمٕم٤مُم٦م وسملم اًمِمقاهد وإُمثٚم٦م واًمتٗمريٕم٤مت-

م ُم٤م ي٘مرؤه دون اًمتٚم٘مل اعمجرد، *  شمٜمٛمٞم٦م اًم٘مراءة اًمٜم٤مىمدة اًمتل دمٕمؾ اًمِم٤مب يٗمٙمر وي٘مق 

وُمراقم٤مة ىمدرات اًمِم٤مب وصم٘م٤مومتف، وأٟمف حيت٤مج إمم ُمرطمٚم٦م  ويٜمٌٖمل أن يٚمحظ هٜم٤م اًمتدرج،

يٕمت٤مد ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة، وُمرطمٚم٦م يٗمٝمؿ ومٞمٝم٤م وشُمٌٜمك ُمٚمٙم٤مشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وُمـ اعمٜم٤مؾم٥م أن يقضمف 

 اًمِم٤مب ذم سمدايتف إمم يمت٤مسم٤مت ُمٜم٤مؾم٦ٌم ويمت٤مب ُمٜم٤مؾمٌلم-

 :، )وذًمؽ ًمٞمتٕمٚمؿ اًمِم٤مب(اًمتٕمٌػم اًمٚمٖمقي اًمًٚمٞمؿ ,2

 تٕمٌػم قمٜمٝم٤م شمٕمٌػًما ؾمٚمٞماًم-اًم٘مدرة قمغم صٞم٤مهم٦م أومٙم٤مره واًم* 

 اًم٘مدرة قمغم اؾمتخدام اًمٚمٖم٦م اًمٗمّمٞمح٦م ذم احلدي٨م واًمٌٕمد قمـ إًمٗم٤مظ اًمٕم٤مُمٞم٦م-* 

اًم٘مدرة قمغم اؾمتخدام اعمؽمادوم٤مت، ًمتٝمٞمئ ًمف اًمتٕمٌػم اًمًٚمٞمؿ سم٤مًم٘مدر اًمذي يتٜم٤مؾم٥م ُمع * 

 اعمقىمػ-

 اًم٘مدرة قمغم يمت٤مسم٦م إومٙم٤مر سمِمٙمؾ ؾمٚمٞمؿ-* 

أطم٤مدي٨م اًمٕمٚمامء واخلٓم٤ٌمء اًمذيـ يٛمتٚمٙمقن هذه وهبذا حيت٤مج اًمِم٤مب ًمالؾمتامع ًمٌٕمض 

 اعمٚمٙم٤مت وشمٚمؽ اعمٝم٤مرات

آؾمتامع اًمٜم٤مىمد: سمحٞم٨م يتٛمٙمـ ُمـ اًمتقصؾ إمم اًمٗمٙمرة إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل يريد اعمتحدث  ,3

 ٦م واًمٗمرقمٞم٦م-رئٞمًإيّم٤مهل٤م طمتك ٓ حيدث ظمٚمط سملم إومٙم٤مر اًم

وشمٚمخٞمص اًمٗمٙمرة اًمٕم٤مُم٦م وُمـ اعمٛمٙمـ اًمتدري٥م قمغم ذًمؽ قمـ ـمريؼ ؾمامع ظمٓم٦ٌم ذم اعمٜمزل 

 وإومٙم٤مر اجلزئٞم٦م، وإسمداء اًمرأي اًمٕم٤مم ذم ذًمؽ-

آؾمتٜم٤ٌمط اًمًٚمٞمؿ، وذًمؽ سم٤مؾمتخدام اعمٕم٤مرف واعمٕمٚمقُم٤مت ًمتح٘مٞمؼ ذًمؽ، يم٤مؾمتٜم٤ٌمط  ,4
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اًمٗمقائد ُمـ آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وصحٞمح إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م، وأطمداث اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م 

 ٕمٛمؼ واًمٌٕمد قمـ اًمٗمقائد اعمٙمررة-، ُمع ُمراقم٤مة اًمٝمٛم٦موإطمداث اًمت٤مرخيٞم٦م اعم

شمٕمٚمؿ أؾمس اًمتٗمٙمػم اًمٕمٚمٛمل وـمرق طمؾ اعمِمٙمالت: قمـ ـمريؼ اًم٘مراءة اًمقاقمٞم٦م صمؿ  ,5

 حتديد اعمِمٙمٚم٦م، صمؿ ومرض اًمٗمروض، صمؿ اظمت٤ٌمره٤م، صمؿ آظمتٞم٤مر سمٞمٜمٝم٤م-

شمٜمٛمٞم٦م آدم٤مه٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمًٚمٞمٛم٦م: سم٤محلٞمدة واعمقوققمٞم٦م واًمٌٕمد قمـ اًمذاشمٞم٦م أو  ,6

، واًمتٕمقد قمغم اًمدىم٦م قمٜمد حتٚمٞمؾ احل٘م٤مئؼ وومحص إدًم٦م ىمٌؾ إصدار آٟمحٞم٤مز اعمًٌؼ

إطمٙم٤مم، وإـمالق اًمتٕمٛمٞمامت، ُمع اًمٜم٘م٤مش اهل٤مدئ اعمت٠مين ًمألطمٙم٤مم اًمتل يّمدره٤م هذا 

 -يمذًمؽ ٓسمد ُمـ اطمؽمام أظمريـ ,اعمتٕمٚمؿ ًمٚمقىمقف قمغم أدًمتف وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م

 -(1)سم٤مًمنمع(يمذًمؽ ٓسمد ُمـ اطمؽمام آراء أظمريـ وأومٙم٤مرهؿ )ُم٤م مل شمّمٓمدم 

 اًمتخٚمص ُمـ ُمٕمقىم٤مت اًمتٗمٙمػم اًمًٚمٞمؿ: ,7

 يم٤مًمتٕمّم٥م ٔراء أسم٤مء وإضمداد، ويم٤مًمتٕمّم٥م اعمذهٌل أو احلزيب، أو اًمِمخيص-* 

 -(2)ويم٤معم٤ٌمًمٖم٦م واًمٖمٚمق ذم أراء وشمْمخٞمؿ إُمقر أيمؼم ُمـ طمجٛمٝم٤م* 

 ويم٤مًمتٕمٛمٞمؿ اخل٤مـمئ-* 

 وقمدم اًمتًٚمٞمؿ ًمألومٙم٤مر اًمذائٗم٦م إٓ إذا صم٧ٌم صحتٝم٤م-* 

 ضورة شمٕمٚمؿ اًمٜم٘مد اًمذايت سمدل اًمتؼميري-* 

 -ٞم ٤موًمٞمس ضمزئ ٞم ٤ماًمتٗمٙمػم ٓسمد أن يٙمقن ؿمٛمقًم* 

 وُمقاومً٘م٤م ًمٚمًٜمـ اًمٙمقٟمٞم٦م واًمنمقمٞم٦م- ٞم ٤ماًمتٗمٙمػم ٓسمد وأن يٙمقن مج٤مقم* 

 اًمتٕمٚمؿ اًمذايت، وشمٕمٚمؿ ُمٝم٤مرات اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل-اجلد ذم اًمتحٗمٞمز قمغم ٓسمد ُمـ  ,7

 اًمًٜم٦م أهؾ قمٚمامء أيدي قمغم بؿـفجقة افعؾؿ ضؾب دم وافسعل بآجتفاد ظؾقؽ -8

                                                           
 دُمِمؼ- ,ط- دار اًم٘مٚمؿ  45د. قمٌد اًمٙمريؿ سمٙم٤مر ص شؾصقل دم افتػؽر ادقضقظل»( راضمع يمت٤مب 1)

 دُمِمؼ- ,ط- دار اًم٘مٚمؿ  64د. قمٌد اًمٙمريؿ سمٙم٤مر ص شمـ أجؾ اكطالؿة حضارية صامؾة»( راضمع 2)



 

663 

 

 أو يٌ٘مك ضمٝمد أو خيٚمد أصمر ُمـ ُم٤م أٟمف ٞم ٤موشم٤مرخي وواىمًٕم٤م ذقًم٤م اعم٘مرر ُمـ إٟمفطمٞم٨م : واجلامقم٦م

 -اًمٜم٤مس ويٗمٞمده ص٤مطمٌف سمف يًتٗمٞمد اًمذي اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ إٓ شمدوم شمريم٦م

 يتقاص أن ,اًمدرب هذا ذم اعم٤ٌمريم٦م قةدقماًم ختٓمقه٤م أن جي٥م ظمٓمقة أول وم٢من   هذا ٕضمؾ* 

 ومٞمف اًمتٜم٤مومس ذم اهلٛم٦م وطمٗمز اًمٕمٚمؿ، حتّمٞمؾ ذم اًمٕمٛمر شمدارك ضورة قمغم سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام أشم٤ٌمقمٝم٤م

 -اعم٤ٌمريم٦م اًمّمحقة إمم اعمٜمتٛملم يمؾ سملم اًمروح هذه وإؿم٤مقم٦م وإًمٞمف،

 اًمٕم٤مًمؼ اجلٝمؾ هم٤ٌمر سمف ٟمٜمٗمُض  اًمٕمٚمؿ جم٤مل ذم صمقرة إمم اًمٜمداء ذم واًمدقم٤مة اًمٕمٚمامء يتحرك وأن

 وشمًتٞم٘مظ رىمدهت٤م ُمـ ًمتٜمتٌف أضم٤ًمدٟم٤م ذم اًمّم٤مًمِح  اًمًٚمِػ  روح ٟمٌٕم٨ُم  اًمًٜملم، ُمئ٤مت قمؼم

 -(1)ٟمقُمتٝم٤م ُمـ

 ،ةادـتؼا ادرعتية اخلاصة وافؼراءات آضالع ـثرة: بافعؾؿ آكتػاع أشياب مـ -9

 ذم احلزم ُمع اًمٕمٚمؿ، ذم اًمراؾمخلم ُمـ واخلؼمة اًمٕمٚمؿ ذوي سمآراء اًمًٌٞمؾ هذا ذم وآؾمؽمؿم٤مد

 -(2)واعمت٤مسمٕم٦م اًمتٜمٗمٞمذ

 !!وفؽـ

 !!اًمٜم٤مس سمف ويٜمٗمع ص٤مطمٌف، سمف يًتٗمٞمد اًمذي هذا قمٚمؿِ  أي   ,

 !اًمٕمٚمؿ؟ هذا دراؾم٦م يٛمٙمـ ويمٞمػ ,

ـْ  َيد وقمغم ,  !اًمٕمٚمؿ؟ هذا ُيتٚم٘مك َُم

ـْ  اًمٌداي٤مِت، ذم شم٘مرأُ  اًمٙمت٥م وأي ,  --إًمخ!-- اًمِم٤ٌمب؟ ي٘مرأُ  وعَم

 هذه ٟمٕمٞمش وٟمحـ , ؾمٞمام ٓ , اًمِم٤ٌمبأذه٤من  ذم شمدور يمثػم وهمػمه٤م إؾمئٚم٦مَ  هذه إن  * 

 سم٤مًمٌدقم٦م، اًمًٜم٦م ومتتزج سم٤مًم٤ٌمـمؾ، احلؼ خيتٚمطُ  طمٞم٨م قمّمٌٞم٦م سمٛمراطمَؾ  ومٞمف ٟمٛمر اًمٗمتـ، زُم٤من إي٤مم

                                                           
سمٛمٍم، وأٟمّمح سمًامع  اًمقـمـ دار- ط ،114صـ محدي، رو٤م.ًمٚمِمٞمخ ،شافديـ خلدمة ضريؼة 32»ٟمٜمّمح سمٛمراضمٕم٦م ( 1)

 -ًمٚمِمٞمخ. ص٤مًمح سمـ قمٌد اًمٕمزيز آل اًمِمٞمخ قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م اإلٟمؽمٟم٧م شادـفجقة دم ضؾب افعؾؿ»حم٤مضة 

مـ مقؿع افدرر افسـقة »شم٠مًمٞمػ. اًمنميػ طم٤مشمؿ سمـ قم٤مرف  شكصائح مـفجقة فطافب ظؾؿ افسـة افـيقية»( اٟمٔمر رؾم٤مًم٦م 2)

www.dorar.net» 
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 وفمٝمقر اجلٝمؾ واٟمتِم٤مر اعمقازيـ، واٟم٘مالب اعمٗم٤مهٞمؿ، اظمتالطُ : هل احلتٛمٞم٦م اًمٜمتٞمج٦مُ  ومٙم٤مٟم٧م

 --أهٚمف

اإلباحية »، وري٤مح شوافشيفات اجلفؾافتغريب و رياح» اًمٕم٤مشمٞم٦م اًمري٤مح هذه وؾمط ذم* 

 هذه ؿمٝمقات ذم زاهديـ احلٜمٞمػ، اًمديـ هبذا آًمتزام قمغم ـمٞم٥م ؿم٤ٌمب أىمٌؾ ،«والشهوات

 -اًمٗم٤مٟمٞم٦م اًمدٟمٞم٤م

ـُ  ؿم٤ٌمٌب  وم٢مهنؿ احل٘مٞم٘م٦م وذم*   يمثػًما قمروم٧م وًم٘مد ًمٚمٕمٚمؿ، حم٥ٌم  ًمٚمخػم، ُمريدٌ  سم٤مًمٗمٓمرة، ُمتدي

ـْ  , احلٛمد وهلل , ومقضمدهتؿ ُمٜمٝمؿ، واىمؽمسم٧ُم  اًمِم٤ٌمب، ه١مٓء ُمـ  هيرًة، اًمٜم٤مس أٟم٘مك ُِم

 طمرص ذم اخلػم إمم شمِمٛمػًما ُمٜمٝمؿ ورأي٧م وقمًٞم٤م، وأضمزهلؿ قم٘مٞمدة، وأصٗم٤مهؿ ـمٝمًرا، وأٟمّمٕمٝمؿ

 ؾمامت هبؿ أطم٤مـم٧م ؿم٤ٌمٌب  إهنؿ ٓطم٥ٍم، قمريضٍ  ـمريٍؼ  ظمالل ُمـ شمٕم٤ممم اهلل إمم وومراًرا دائ٥م،

 واحلدي٨م اًمتٗمًػم يمت٥م قمغم فمٝمقرهؿ أطمٜمقا أهنؿ وًمق شمٜم٘مّمٝمؿ، اعمٓم٤مًمٕم٦م صم٘م٤موم٦م ًمٙمٜمٝم٤م اهلدى،

 أوص٤مومٝمؿ ًمٙمٛمٚم٧م ضمزياًل  اًمٕم٤مُم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م إدب ُمـ وايمت٤مًمقا ـمقياًل، وآقمت٘م٤مد

 هذا ُمـ)وًمق سمِمٙمؾ ُم١مىم٧م(  سمٕم٘مقهلؿ اٟمت٘مٚمقا اًمِم٤ٌمب ه١مٓء أن وًمق اعمٜم٤مىم٥م، ذم وًمتٗمردوا

 سيره٤م، ومًٛمٕمقا وقم٘مقهلؿ، أىمالُمٝمؿ ُمع ومٕم٤مؿمقا اًمٕمٔمٞمؿ اًمتٚمٞمد ؾمٚمٗمٜم٤م ُم٤ميض إمم احل٤مض

 قمغم أٟمٗمًٝمؿ ومحًٌقا وشمٗمٙمػمه٤م، طمريمتٝم٤م ذم شمدأب وهل ورأوه٤م طمٙمٛمٝم٤م،ُم٘م٤مصده٤م و وومٝمٛمقا

 , اًمًٚمػ أئٛم٦م أي , أهنؿ ويمٞمػ وأهلٛم٧م، ؾمٓمرت ومٞمام يٜمٔمرون واًمٕم٘مقل، إىمالم شمٚمؽ

 ومٕمٚمقا اًمِم٤ٌمب أن ًمق اًمٕمٚمٞم٤م، واعمٕم٤مهد اجل٤مُمٕم٤مت ُم٘م٤مقمد قمغم جيٚمًقا أن همػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م ؾم٤مدوا

 أصح٤مب ؾمٛم٧م أظمذوا ىمد يٙمقٟمقا أن سمٕمد طم٤مضهؿ، إممداٟم٧م سمف قم٘مقهلؿ ازسمام  قم٤مدوا صمؿ ذًمؽ

 هذا وًمرأيٜم٤م قمٚمٞملم، أقمغم ذم يمٚمٝم٤م أُمتٜم٤م ًمرأيٜم٤م واًمٕمٛمؾ، واًمٕمٚمؿ اًمٗمٝمؿ ذم وإىمالم اًمٕم٘مقل شمٚمؽ

 -(1) احلْم٤مري اًم١ًمدد ُمِم٤مرف قمغم اًمِم٤ٌمب

 
                                                           

 اًمٕمٚمؿ، ـمٚم٥م ذم اًمًٚمػ مه٦م قمٚمق اًمراسمع، اًم٤ٌمب إؾمامقمٞمؾ، حمٛمد.ًمٚمِمٞمخ شاهلؿة ظؾق» سمح٨م سمٛمراضمٕم٦م إظمقاٟمٜم٤م أٟمّمح( 1)

 -اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م ذم اًم٤ًمقملم إظمقاٟمٜم٤م مهؿ ٟمِمحذ طمتك وذًمؽ ،141صـ
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 حائرة أسئلة
 هذه اعمٚمتزم اعمًٚمؿ اًمِم٤ٌمب سمقاىمع سمّمػمة أدٟمك ًمف ُمـ يمؾ يٕمرومف هذا وًمٕمؾ  -- احلػمة وًمٙمٜمٝم٤م* 

 سمؾ اًمتحػم، شم٤ًمؤٓهتؿ ذم وشمٚمٛمس وآوٓمراب، اًمؽمدد أقمٞمٜمٝمؿ ذم شمٚمٛمح إٟمؽ طمٞم٨م-- إي٤مم

َح  ـْ »: ىم٤مئٚمٝمؿ وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ، َس  ـْ  ُكصدق، َم ـْ » ؟شُكؽذب وَم ـْ » ،!؟شديــا كلخذ أيـ ِم  !؟شكتيع َم

 ظمٚمد ذم يدور ُم٤م قمغم اإلضم٤مسم٦م ذم , سم٤مهلل ُمًتٕمٞمٜملم , ٟمٌدأ ٝمٛم٦ماعم اعم٘مدُم٦م هذه وسمٕمد هذا ٕضمؾ* 

 : أؾمئٚم٦م ُمـ , اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م إمم اًم٤ًمقملم , إظمقاٟمٜم٤م

,  ًٓ  !طمقًمف؟ ُمـ اًمٜم٤مس سمف ويٜمٗمع ص٤مطمٌف، سمف يًتٗمٞمد اًمذي هذا قمٚمؿ أي» ؾم٠مًم٧م إذا: أو

 اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ هق اًمٜم٤مس، ُمـ همػمه سمف ويٜمٗمع ص٤مطمٌف سمف يًتٗمٞمدُ  اًمذي اًمٕمٚمؿ إن  : وم٤مجلقاب

 اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ هق وهذا إُم٦م، ؾمٚمػ سمٗمٝمؿ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ اعم٠مظمقذ اًمت٠مصٞمكم اعمٜمٝمجل

٥م  -وشمٗمّمٞماًل  مجٚم٦م ومٞمف اعمرهم 

 داذا؟.. افعؾؿ ضؾب دم ادـفجقة* 

 يتقاومؼ ُمٜمٔمؿ رصلم قمٚمٛمل ُمٜمٝم٩م وومؼ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م ذم اًمراهم٥ُم  يًػمَ  أن: شمٕمٜمل اعمٜمٝمجٞم٦م إن

 -اًمِمخّمٞم٦م وإُمٙم٤مٟم٤مشمف وىمدراشمف

 اًمٕمٚمقم ُمـ قمٚمؿ ًمٙمؾِ  آسمتدائٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م إصقل وٌط قمغم شم٘مقم اعمٜمٝمجٞم٦م هذه* 

ـْ  أٟمف إذ اًمنمقمٞم٦م،  -اًمقصقل طُمِرمَ  إصقل يتٕمٚمؿ مل َُم

 ادـفجقة هجر خطقرة* 

 حُي٘مؼ مل وإذا اًمٓمٚم٥م، سمداي٦م ذم يًؽمؿمدْ  مل إذا اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م إمم اًم٤ًمقمل أن اعمٕمروف وُمـ

 ومال اًمٓمريؼ، وؾمطِ  ذم يٜم٘مٓمعْ  أو ىمدُمف، وشَمِزْل  ومٝمٛمف، يْمْؾ  ىمد وم٢مٟمف اًمٕمٚمؿ، ـمٚم٥م ذم اعمٜمٝمجٞم٦م

ُؾ   -ومٜم٤ًم يت٘مـ وٓ قمٚماًم  حُيّم 

 يٕمٚمٛمٝم٤م اًمتل وأوم٦م اًمّمحقة، ٟمًٞم٩م ذم اًمٜم٤مهِم٦م أوم٤مت أقمٔمؿ ُمـ اعمٜمٝمجٞم٦م هجر وًمٕمؾ  * 

 هلقاه ُمؽمويم٦م , أصاًل  ُمًػمة ًمف يم٤مٟم٧م إذا , اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م ُمًػمة أن أن اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم يمؾ
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٤ًٌم وضمده أو َُمٚم ف وم٢مذا يمت٤مسًم٤م اًمٞمقم ي٘مرأ ومٝمق اًمِمخيص، وُمزاضمف  اؾمت٤ًمغ اًمٌمء، سمٕمض صٕم

 -ُمٜمٝم٩م اٟمتٝم٤مج أو ؿمٞمخ اؾمتِم٤مرة دون آظمر يمت٤مب إمم قمٜمف، اًمؽمطمؾ

 دون اًمٕمٚمامء سملم اؿمتٝمرت اًمتل اًمٙمت٥م ي٘مرءون ومؽماهؿ يمٚمف اًمٕمٚمؿ يتٕمجٚمقن وآظمرون* 

 اًمتجٚمٞمد ذات اًمٙمت٥م ي٘مرءون وآظمرون اعمٕمٚمقُم٦م، وهْمؿ ومٝمؿ ذم وإُمٙم٤مٟمٞم٤مهتؿ عمًتقاهؿ اقمت٤ٌمر

 ىمٚمقهبؿ ُمٜمف ٟمٗمرت ُمٜمٗمر دمٚمٞمدٍ  أو أصٗمر ورق ذا اًمٙمت٤مب يم٤من ُم٤م وم٢مذا اخلال ب، واًمٖمالف

رقمقا  سملم ُيراوح وًمٙمٜمف يٌدأ ىمد وسمٕمْمٝمؿ اًمّمٗمراء، اًمٙمت٥م إمم اًمٜمَٔمر شُمٓمٞمُؼ  ٓ أقمٞمٜمٝمؿ سم٠منَ  وشَمذ 

ـْ  هيًٕم٤م ويٛمٌم ىمدُمٞمف،  ذم ي٘معُ  ىمد اًمتل اًمدروب قمٚمٞمف ومتخٗمَك  ىمٗمًزا، ي٘مٗمزُ  وسمٕمْمٝمؿ ُمٙم٤مٟمف، وًمٙم

 -اعمٝم٤مًمؽ شمٚمؽ سمٕمض ذم وهق إٓ ذًمؽ سمتٕم٥ِم  يِمٕمرْ  وٓ سمٕمْمٝم٤م،

 اًمٕمٚمؿ، ُمقائد قمغم ُمتٓمٗمٚمقن وًمٙمٜمٝمؿ قمٚمامء، أٟمّم٤مف وٓ سمٕمٚمامء ًمٞمًقا يمثر وآظمرون* 

 ومؽمى اًمٕمٚمامء، ذم وي٘مدطمقن إئٛم٦م، ذم جُيرطمقن ومٝمؿ ورضمح٧م، وقمٜمدٟم٤م ىمٚم٧م: ؿمٕم٤مرهؿ

 قمغم أطمدهؿ ويتٓم٤مول احلدي٨م، يٗمٝمؿ مل اإلُم٤مم هذا إن: أدب سمًقء ي٘مقل ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد

 ُمـ ذًمؽ وٟمحق ُمردوٌد، ىمقًمف اًمّمح٤ميُب  هذا: ومٞم٘مقل إـمٝم٤مر إذاف اًمٙمرام اًمّمح٤مسم٦م

 وُمـ وأهٚمف، اًمٕمٚمؿ شمقىمػم ُمـ ظم٤موي٦م أومئدة ُمـ ظمرضم٧م وًمٙمٜمٝم٤م هل٤م، ـمٕمؿ ٓ اًمتل اًمٕم٤ٌمرات

 :اًم٘م٤مئؾ ىمقل ومٞمٝمؿ صدق وًم٘مد وقمدشمف اًمٕمٚمؿ ُمـ ُمٗمٚم٦ًم قم٘مقل

ـْ  *** ضم٤مئز همػم قمٜمدٟم٤م ذاـه قًمقنـوي٘م  قمٜمدُ  ًمٙمؿ يٙمقن طمتك أٟمتؿُ  وَمَٛم

 اجلذور، ُمـ شُمًت٠مصؾ أن جي٥م اًمّمحقة ٟمًٞم٩م ذم اًمٜم٤مهِم٦م أوم٤مت هذه ُمثؾ إن  * 

ـْ  إُم٦م، ؾمٚمػ قمٚمٞمٝم٤م يم٤من اًمتل اًمٙم٤مُمٚم٦م سم٤معمثؾ وشُمًتٌدل  صٚمح سمام إٓ إُم٦م هذه آظمر يّمٚمَح  ومٚم

 ش-اعمتقن يمحٗمظ» اًمت٠مصٞمٚمٞم٦م اعمٜمٝمجٞم٦م اًمدراؾم٦م هق إوائؾ أؾمالومٜم٤م ُمٜمٝم٩م يم٤من وًم٘مد أوهل٤م، قمٚمٞمف

 اًمدقم٤مةاًمٕمٚمامء و وسمٞمقشم٤مت اًمدقمقة ُم٤ًمضمد شمٙمقن وأن ومالسمد إدواء هذه ًت٠مصؾشم وطمتك* 

 ومٞمام اًمٕمٚمامء وـمالب اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل اًمنميػ يتٕم٤مون أن وجي٥م ًمٓمٚمٌتف، وُمٜم٤مرات ًمٚمٕمٚمؿ، سوطًم٤م

 يدرؾمقا يم٤موم٦م أن اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم قمغم يًٝمؾ سمحٞم٨م اًمٕمٚمقم، ًمٙمؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمرضمٕمٞم٤مت إجي٤مد ذم سمٞمٜمٝمؿ

 -إًمٞمٝم٤م ٟمٗمقؾمٝمؿ متٞمؾ اًمتل صمؿ يٜمٓمٚم٘مقا ُمٜمٝم٤م ٓظمتٞم٤مر اًمٕمٚمقم ,إصقل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م
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 .افؼظقة؟ افعؾقم كتؾؼك مـ يد ظذ» وهق افثاين افسمال ظـ وأما* 

 اًمٕمٚمامء أيدي قمغم اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمقم شمٓمٚم٥م إٟمؽ: افقهاب ادؾؽ بحقل ؾاجلقاب

 وشمٕمٚمٞمؿ سمتقضمٞمف اًمٜم٤مس أومم هق اًمنميٕم٦م سمٕمٚمقم اًمٕم٤ممل ٕن اًمٕمٚمقم: هذه شمدريس ذم اعمتخّمّملم

 -صحٞمًح٤م ومٝماًم  وومٝمٛمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمقم حتّمٞمؾ ذم اًمٙمٌػم واًم٤ٌمع اًمٓمقمم، اًمٞمد ًمف ٕن اعمًٚمٛملم:

 اعمقصٚم٦م اًمٕمٚمؿ ـمرق أٟمٗمع ُمـ: »شمٕم٤ممم اهلل رمحف , اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم ىمقل أصٚمٜم٤مه ُم٤م ي١ميمد* 

 -(1)شواًمتامم اًمٙمامل قمغم سمف اعمتح٘م٘ملم أهٚمف قمـ أظمذه سمف اًمتح٘مؼ هم٤مي٦م إمم

 اًمٕمٚمامء يد قمغم اًمٙمت٥م وىمراءة اًمِمٞمقخ، قمغم اًمدراؾم٦م هق اًمتٕمٚمؿ ذم إصؾ إذن* 

 وضمٝمٝم٤م قمغم اًمٕمٚمقم ومٝمؿ قمغم ًمٚمٓم٤مًم٥م قمقن , شمٕم٤ممم اهلل قمقن سمٕمد , وم٢مهنؿ اعمت٘مٜملم، اعمتح٘م٘ملم

  -(2)اًمّمحٞمح

 ظؾقفا وافرد صيفة

 اًمنمقمٞم٦م اًمٙمت٥م أىمرأ ٓ وعم٤مذا اًمٕمٚمامء، إمم اًمذه٤مب إمم اًمداقمل وُم٤م: ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد* 

 !اًمٕمٚمٛمٞم٦م؟ يمٜمقزه٤م ُمـ وأهنؾ ُمـ ذوطمٝم٤م وطمقاؿمٞمٝم٤م قمغم اإلٟمؽمٟم٧م وأؾمتٗمٞمد وطمدي

 ه٤ٌمًء، ووىمتؽ قمٛمرك ؾمتْمٞمع: وطمده اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمقم دراؾم٦م أراد عمـ ٟم٘مقل: واجلقاب

 وآٟم٘م٤ًمم اًمدقمقى، واًمتِمت٧م اًمٗمٙمري، اًمتٛمزق هذا فمٝمر ومام وإٓ شمّمٚمح، مم٤م أيمثر وؾمتٗمًد

 إقمقج، اًمٗمٝمؿ شمرى وم٠مصٌح٧م اًمّمحػ، وشمالُمٞمذ اًمٙمت٥م، ـمالب فمٝمقر سمٕمد إٓ احلريمل

 --ؾمديد ومٝمؿ وٓ رؿمٞمد، دًمٞمؾ سمٖمػم اًمٕمٚمامء قمغم واجلرأة اعم٘مٞم٧م، واًمتٕم٤ممل اًمِم٤مذة، واًمٗمت٤موى

                                                           
 -ًمٚمٙمت٤مب اًمٕم٤مُم٦م اعمٍمي٦م اهلٞمئ٦م- ط( 1.191) ًمٚمِم٤مـمٌل اعمقاوم٘م٤مت( 1)

هؿ  واظؾؿ أن افعؾامء»: ,رمحف اهلل شمٕم٤ممم,( سمنمط أٓ يتٕمّم٥م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ًمِمٞمخف وأؾمت٤مذه، وذم هذا ي٘مقل اًمِم٤مـمٌل 2)

، ش3/451آظتصام »راضمع  ..ش.وشائؾ وأدٓء، وافقاجب حتؽقؿ افؼع ٓ إهقاء، أو احلؼ بدٓئؾف ٓ بؼائؾف

راضمع  شإن حتؽقؿ افرجال مـ ؽر افتػات إػ ـقهنؿ وشائؾ فؾحؽؿ افؼظل ادطؾقب ذًظا ضالل»يمذًمؽ ىم٤مل: 

 ٦م اًمتقطمٞمد-حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ.ُمِمٝمقر سمـ طمًـ آل ؾمٚمامن ط- ُمٙمتٌ ش3/462آظتصام »
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 ،(1)شإحؽام ضقع وحده افؽتب بطقن مـ عتػؼف مـ»: ي٘مقل إذ اًمِم٤مومٕمل اهلل ويرطمؿ* 

 -شوحده فمـ خرج وحده افعؾؿ دم دخؾمـ » ىمٞمؾ ويمام

 --أهٚمف قمـ اًمٕمٚمؿ سم٠مظمذ ومٕمٚمٞم٦م اًمرؿمٞمد اًمًٚمٗمل اعمًٚمؽ أراد ومٛمـ

 !؟العالم هو من

ـْ -- اًمٕمٚمامء ومتح دون ؿمٞمًئ٤م اًمٓم٤مًم٥م شمٗمٞمد ٓ وطمده٤م اًمٙمت٥م يم٤مٟم٧م إذا: شم٘مقل ىمد*   هؿ وَمَٛم

 ُمـ ٕٟمف سم٤مًمٌٜم٤من إًمٞمف يِم٤مر رضمؾ يمؾ وهؾ! وقمالُم٤مت؟ أُم٤مرات اعمتح٘مؼ ًمٚمٕم٤ممل وهؾ اًمٕمٚمامء،

 أـمٚمؼ ُمـ يمؾ هؾ أو ،(2)؟شظامل» ًمف ُي٘م٤مل ذًمؽ وٟمحق وحم٤مضاشمف ظمٓمٌف ذم اًمٗمّمح٤مء أو اًمٌٚمٖم٤مء

ـْ  ـؾ هؾ» ؟،شظامل» ًمٗمظ قمٚمٞمف يٓمٚمؼ اًمدقمقي٦م اعمٝم٤مم سمٌٕمض وىم٤مم صمقسمف وىمٍم حلٞمتف َؾ  َم  َحصَّ

َؾ  أو ـتاب، وجف جؾدة شامـة مـ صقًئا  !؟شظامل بلكف يقصػ ؿرضاًشا أو جؾًدا َحصَّ

 شافعامل» ًمٗمظ قمٚمٞمف يٓمٚمؼ عمـ اًمّمحٞمح اعمٗمٝمقم ٟمحدد أن قمٚمٞمٜم٤م ًمزاًُم٤م أصٌح ًم٘مد: واجلقاب

 ىمدر ُيٕمرف ومال واًمٕمٚمامء، سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس سمٕمض ومٞمٝم٤م يًتٝملم اًمتل إزُم٤من هذه ذم , ظم٤مص٦م,

 -اًمٕمٚمامء طمؼ وٓ اًمٕمٚمؿ،

 ُمـ واإليمث٤مر وإؿمٕم٤مر، سم٤مًم٘مّمص وحتًٞمٜمف اًمٙمالم، شمٙمثػم هق اًمٕمٚمؿ أن ئمـ وم٤مًمٌٕمض ,

 -واًمرىم٤مئؼ اًمققمظ

ـْ  اًمٜم٤مس وُمـ ,  إطمداث ذم خيقوقن اًمذيـ اًمرؤوس ه١مٓء هؿ اًمٕمٚمامء أن يتقهؿ َُم

 ومٞمٝم٤م قنئتومٞمٗمت رقمٞم٦م،ـاًمِم إطمٙم٤مم قمـ سمٕمٞمًدا شافقاؿع ؾؼف» يًٛمقٟمف سمام ومٞمٝم٤م ومٞمتٙمٚمٛمقن اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

                                                           
 -58صـ مج٤مقم٦م، ٕن :شادتؽؾؿ افسامع عتذـرة»يراضمع:  (1)

 ًمٚمدقمقة شمّمدى ُمـ قمغم( داقمٞم٦م) يٓمٚم٘مقن وصػ ومٝمؿ واًمٕم٤ممل، اًمداقمٞم٦م سملم اًمتٗمريؼ قمٍمٟم٤م أهؾ سمٕمض قمٜمد ؿم٤مع( 2)

 ومٞمف يٓمٚم٥م اًمداقمٞم٦م أن: واًمّمقاب وأطمٙم٤مًُم٤م، قم٘مٞمدة سم٤مًمديـ اًمٕم٤ممل ومٝمق(: اًمٕم٤ممل) أُم٤م واإلرؿم٤مد، واًمتقضمٞمف واًمققمظ

: سمح٨م راضمع- قم٤ممل داقمٞم٦م ومٙمؾ سم٤مإلؾمالم، قم٤ممل وم٢مٟمف ًمإلؾمالم، داقمٞم٦م يم٤من وم٢مذا همػمه، ُمـ أيمثر إًمٞمف يدقمق ُم٤م شمٕمٚمؿ

 اسمـ دار- ط ،177صـ سم٤مزُمقل، ؾم٤ممل سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد.د شافـيقية وافسـة افعظقؿ افؼرآن عتػسر دم افؼظقة احلؼقؼة»

 -قمٗم٤من
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 -سمّمػمة أو هدى سمال اًمّم٤مدىملم إُمر وأومم ورؾمقًمف اهلل قمغم

ـْ  اًمٜم٤مس وُمـ , ًٓ  ُيٚمِؼ  ومٚمؿ اًمٙمت٥م، ذم ُم٤م جمرد هق قمٜمده اًمٕمٚمؿ ص٤مر َُم  أن طم٘مٞم٘م٦م إمم سم٤م

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اعمٙمٚمؾ واًمٓمراز إول اًمرقمٞمؾ ـمري٘م٦م قمٚمٞمف سمام حمٙمقمٌ  واًمٗمٝمؿ وومٝمؿ، ٟم٘مٌؾ  اًمٕمٚمؿ

ـْ  واًمت٤مسمٕملم  طمٚمؼ ذم واجلٚمقس سم٤مًمٕمٚمؿ، آؿمتٖم٤مل يٜمٌذ ومّم٤مر اًمديـ، يقم إمم سم٢مطم٤ًمنٍ  شمٌٕمٝمؿ وَُم

 --قمٜمٝمؿ وإظمذ اًمٕمٚمامء سمٛمِم٤مومٝم٦م إٓ يٜم٤مهل٤م ٓ أسمقاسًم٤م اًمٕمٚمؿ ُمـ أن درى وُم٤م اًمٕمٚمامء، قمٜمد اًمٕمٚمؿ

ـْ  , ـْ  اًمٜم٤مس وُِم  !!سمزقمٛمف اًمٜم٤مس ًمدقمقة وآرحت٤مل إؾمٗم٤مر يمثرة هق قمٜمده اًمٕمٚمؿ َُم

 درى وُم٤م ودقمقة، دقم٤مة إمم سمح٤مضم٦م ٟمحـ إٟمام ضمديدة، يمت٥م إمم سمح٤مضم٦م ًمًٜم٤م: وي٘مقل

 اًمريم٥م َيثـ مل سمف، ضم٤مهؾ وهق اًمديـ إمم اًمدقمقة ًمف شمتؿ ويمٞمػ ُيٕمٓمٞمف، ٓ اًمٌمء وم٤مىمد أن اعمًٙملم

 ذم ُمٜمف ومٝمق يمٚمف، وٓ سمٕمْمف اًمٕمٚمؿ يٕمطِ  ومل يّمحٌٝمؿ، ومل اًمٕمٚمامء، يِم٤مومف ومل اًمٕمٚمؿ، دروس قمغم

 -وىمحط ضمدب

ـْ  اًمٜم٤مس وُمـ , ق ٓ َُم  واًمقاقمظ، اًم٘مّم٤مص وسملم اعم٘مٚمد، واًمرضمؾ اعمجتٝمد اًمٕم٤ممل سملم يٗمر 

قمٜمٝمؿ، سمؾ ىمد يرى أن  وي٠مظمذ يًتٗمتٞمٝمؿ قمٚمامء قمٜمده وم٤مًمٙمؾ واًمٕم٤ممل، اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م سملم وٓ

 ىمٚمٞمؾ اًمٕم٤ممل اًمقاقمظ يمثػم اًمٙمالم يمثػم اًمٕمٚمؿ، سمؾ ىمد يراه سمٕمْمٝمؿ أقمغم درضم٦م ُمـ اًمٕم٤ممل: ٕن

 ذم وهلل!! وإومٙم٤مر واًمتحٚمٞمالت وآؿمٕم٤مر اًم٘مّمص ُمـ اعمْمامر ذًمؽ ذم جيري ٓ اًمٙمالم،

 -(1)ؿمئقن ظمٚم٘مف

 اًمٕم٤ممل ؾمامت ُمٕمروم٦م إمم ُم٤مؾم٦م سمح٤مضم٦م اًمّم٤مدق اعمًٚمؿ شمرى-- اًمٗمٙمري اًمتِمت٧م وؾمط ذم ,

 -احل٘مٞم٘مل

 قمٜمد ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمرضمًٕم٤م يٙمقن وأن حيدصمٝمؿ، وأن يتّمدر ًمٞمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس، أن يٜمٌٖمل اًمذي

ـْ  يٕمرف أن اًمّم٤مدق ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل اًمنمقمٞم٦م، اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم٤ًمئؾ ذم اًمتٜم٤مزع  اًمذي اًمٕم٤ممل هق َُم

 !واحلقادث؟ اًمٗمتـ وفمٝمقر اًمٜمقازل طمدوث قمٜمد , ظم٤مص٦م , ُيًتٗمتل

                                                           
 , شمٕم٤ممم اهلل طمٗمٔمف , سم٤مزُمقل ؾم٤ممل سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد.اًمديمتقر ًمٚمِمٞمخ شافعؾامء معامؾة» بحث دم.. اجلزئقة هذه راجع( 1)

ا ُمٝمؿ  سمح٨م وهق ،--أمحد اإلُم٤مم دار- ط 12 ،11صـ  -سم٤مسمف ذمضمد 
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 ما هل صػات

 ؿ؟!العالِ 

 اًمٕم٤ممل، ًمٗمظ قمٚمٞمف ُيٓمٚمؼ عمـ اًمّمحٞمح اعمٗمٝمقم , اًمِم٤ٌمب إلظمقاٟمٜم٤م , ٟمحدد أن قمٚمٞمٜم٤م إذن* 

 اًم٘مْمٞم٦م هلذه اإلدراك قمدم سم٥ًٌم إذ هذه، أزُم٤مٟمٜم٤م ذم ظم٤مص٦م , سمٛمٙم٤من إمهٞم٦م ُمـ إُمر وهذا

ـْ  اًمٕمٚمامء صٗمقف ختٚمؾ  أن، إمم ُمرارهت٤م ٟمتجرع اًمتل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٗمقى ومقىمٕم٧م ُمٜمٝمؿ، ًمٞمس َُم

 وًمٕمؾ   ،(1)اخلٓمػم اخلٚمؾ هلذا ٟمتٞمج٦مً  اعمًٚمٛملم ؿم٤ٌمب قمٛمقم سملم وآظمتالوم٤مت اخلالوم٤مت ويمثرت

 يٕمت٘مدون اًمٜم٤مس، ُمـ سمجٝمٚم٦م اسمتٚمٞمٜم٤م وىمد: », اهلل رمحف , رضم٥م اسمـ احل٤مومظ إًمٞمف أؿم٤مر ُم٤م هق هذا

ـْ  سمٕمض ذم ـْ  أقمٚمؿ أٟمف اعمت٠مظمريـ ُمـ اًم٘مقل ذم شمقؾمع َُم ِ ـْ  ومٛمٜمٝمؿ شم٘مدم، مَم  أٟمف ؿمخص ذم ئمـ َُم

ـْ  اًمّمح٤مسم٦م ُمـ شم٘مدم ُمـ يمؾ ُمـ أقمٚمؿ : هلل رمحف , ي٘مقل صمؿ وُم٘م٤مًمف، سمٞم٤مٟمف ًمٙمثرة سمٕمدهؿ وَُم

 اًمديـ ُم٤ًمئؾ ذم وظمّم٤مُمف وضمداًمف يمالُمف يمثر ُمـ أن وفمٜمقا هبذا، اعمت٠مظمريـ ُمـ يمثػم ومتـ وىمد»

ـْ  أقمٚمؿ ومٝمق ِ  -(2)شيمذًمؽ ًمٞمس مَم

 اـم ٚمع ًمق ومٙمٞمػ زُم٤مٟمف، قمـ حيدصمٜم٤م وم٢مٟمف أئٛمتٜم٤م، ومجٞمع رضم٥م اسمـ احل٤مومظ اهلل يرطمؿ: ىمٚم٧م* 

اًمْمالل، ؿمٕم٤مرهؿ ذم  ًمٚمٜم٤مس ويزيٜمقن سم٤مًم٤ٌمـمؾ، اًمٜم٤مس ويٗمتقن ممـ حيدصمقن زُم٤مٟمٜم٤م ُمتٕم٤معم٦م قمغم

 -يمام ُي٘م٤مل وُيِم٤مع شما يطؾيف ادستؿعقنإجابة »: إرو٤مء إهقاء، أو ذًمؽ

 وآظمتالِف  اًمتٜم٤مزعِ  قمغم ٟم٘ميض اًمٕم٤ممل عمٗمٝمقم سمتحديدٟم٤م إٟمٜم٤م: احلٌٞم٥م اًمِم٤مب أظمل* 

 -اعمًٚمٛملم يمٚمٛم٦م جلٛمع اًمٓمرق أقمٔمؿِ  ُمـ وهذا اًمًٗمًٓم٤مئل، واجلدلِ 

 

 ُمـ اعمحٙمؿ إمم اعمتِم٤مسمف رد: ومٛمثاًل  يمثػمة صٗم٤مت ًمٚمٕم٤مملِ  إن* 

ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ي٘مقل-- اًمٕمٚمؿ ذم اًمراؾمخلم صٗم٤مت

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

                                                           
قمغم  شحقث أـد ظذ ضورة افعؿؾ احلثقث -جمؿع افػؼف اإلشالمل دم دورعتف افثافثة ظؼ بافؽقيت »( وهذا ُم٤م أيمده 1)

وأن أُمتٜم٤م ذم أُمس احل٤مضم٦م إمم ذًمؽ- ]راضمع  ,ظم٤مص٦م,إجي٤مد ُمرضمٕمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م ذقمٞم٦م يمؼمى ًمٚمٕم٤ممل اإلؾمالُمل اًمًٜمل 

 -13، 12م ص2882يٜم٤مير  ,هـ 1422ذو اًم٘مٕمدة  , 435جمٚم٦م اًمققمل اإلؾمالُمل اًمٕمدد 

 -احلدي٨م دار- ط ،48 ،38صـ احلٜمٌكم، رضم٥م اسمـ ًمٚمح٤مومظ ،شاخلؾػ ظذ افسؾػ ظؾؿ ؾضؾ»: رؾم٤مًم٦م راضمع( 2)
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﮼   ﮺  ﮻ ﮴  ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮳  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

 -[7: قمٛمران آل] ﴾﮽ ﮾﮿  ﯀ ﯁        

 اعمتِم٤مهب٦م، يتٌع وٓ ،(1)اعمحٙمؿ إمم اعمتِم٤مسمف َيُرد   أٟمف اًم٘مرآن ىمرره٤م اًمتل صٗم٤مشمف ُمـ وم٤مًمٕم٤ممل ,

                                                           
 وٓ ومٞمف اظمتالف ٓ اًمذي: واعمحٙمؿ حيٙمؿ، وطمٙمؿ ُمّمدر وهق واًمٗم٘مف، واًمٕمٚمؿ واًم٘مْم٤مء، احلٙمؿ ُمـ: ًمٖم٦م اعمحٙمؿ( 1)

رؾمقل اهلل  قمٝمد قمغم اعمحٙمؿ ىمرأت: )قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م وذم حمٙمؿ، ومٝمق أطمٙمؿ ُمٗمٕمؾ سمٛمٕمٜمك وم٘مٞمؾ اوٓمراب،

 يٙمـ ُم٤ممل هق: وىمٞمؾ رء، ُمٜمف يٜمًخ مل ٕٟمف اًم٘مرآن ُمـ اعمٗمّمؾ يريد ،(4748) ىمري٥م سمٚمٗمظ اًمٌخ٤مري رواه (،ط

  -((1))همػمه إمم يٗمت٘مر ومل سمٜمٗمًف سمٞم٤مٟمف أطمٙمؿ ٕٟمف ُمتِم٤مهب٤م

- اًمٔمٚمؿ ُمـ اعمٜمع وهق احلٙمؿ: ذًمؽ وأول- اعمٜمع وهق واطمد، أصؾ وهؿ واعمٞمؿ واًمٙم٤مف احل٤مء: وم٤مرس اسمـ * وىم٤مل

 - ((2))أشم٘مٜمتف أي اًمٌمء، أطمٙمٛم٧ُم : وشم٘مقل متٜمٕمٝم٤م، ٕهن٤م اًمداسم٦م طمٙمٛم٦م وؾمٛمٞم٧م

 :ُمٜمٝم٤م يمثػمة شمٕمريٗم٤مٌت  ًمف: اصٓمالطًم٤م * واعمحٙمؿ

 طمٞم٨م ُمـ وٓ اًمٚمٗمظ، طمٞم٨م ُمـ ؿمٌٝم٦م ومٞمف يٕمرُض  ٓ ُم٤م( 2  -سمٜمٗمًف واؾمت٘مؾ   ُمٕمٜم٤مه اشمْمح ُم٤م( 1 

 -اعمٕمٜمك

 ؿمٌف ومالن وذم سم٤مًمذه٥م، ؿمٌف ٕٟمف ؿمٌٞمًٝم٤م وؾمٛمك ومٞمّمٗمر، دواء قمٚمٞمف يٚم٘مك اًمٜمح٤مس، ُمـ ضب اًمِمٌف: ًمٖم٦م اعمتِم٤مسم٦م أُم٤م* 

 إُمقر ُمـ واعمِمتٌٝم٤مت ُم٤مصمٚمف، اًمٌمء وأؿمٌف ومالًٟم٤م، ومالن وأؿمٌف هبذا هذا ؿمٌٝم٧م: وشم٘مقل ؿمٌٞمٝمف، أي: ومالن ُمـ

  -((3))شإُمر واؿمتٌف ظمٚمط إذا قمغم ومالن وؿمٌف اًمت٤ًٌم، طمتك أظمر ُمٜمٝمام يمؾ أؿمٌف لماًمِمٞمئ وشمِم٤مسمف اعمِمٙمالت،

 ُمـ واعمِمتٌٝم٤مت--- ووصًٗم٤م ًمقًٟم٤م وشمِم٤ميمٚمف اًمٌمء شمِم٤مسمف قمغم يدل واطمد أصؾ واهل٤مء واًم٤ٌمء اًمِملم: )وم٤مرس اسمـ * وىم٤مل

  -((4))(أؿمٙمال إذا إُمران واؿمتٌف اعمِمٙمالت،: إُمقر

 : وهل أرسمٕم٦م أومْمٚمٝم٤م وًمٕمؾ- وُمتٜمققم٦م يمثػمة شمٕمريٗم٤مت ًمف: اصٓمالطًم٤م * واعمتِم٤مسمف

 -ذًمؽ همػم أو إمج٤مل أو ٓؿمؽماك إُم٤م ُمٕمٜم٤مه، يتْمح مل ُم٤م ,أ

 -اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ وٓ اًمٚمٗمظ، طمٞم٨م ُمـ ؿمٌٝم٦م ومٞمف يٕمرض ٓ ُم٤م ,ب

 -ًمٖمػمه عمِم٤مهبتف شمٗمًػمه أؿمٙمؾ ُم٤م ,ضمـ

 -((5))ُمراده قمـ فم٤مهره ُيٌٜمك ٓ ُم٤م ,د

 (-صم٤مًم٨م سم٤مقمت٤ٌمر ُمتِم٤مسمف وسمٕمْمف حمٙمؿ وسمٕمْمف سم٤مقمت٤ٌمر، ُمتِم٤مسمفٌ  ويمٚمف سم٤مقمت٤ٌمر، حمٙمؿ يمٚمف اًمٙمريؿ واًم٘مرآن)* 

= 
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 -(1)واًمٖمقاي٦م اًمْمالل أهؾ قمـ واهلداي٦م احلؼ أهؾ يٛمٞمز ٤مممّ ا إُمر وهذ

 ڤ قم٤مئِم٦م ومٕمـ اعمتِم٤مسمف، يتٌٕمقن اًمذيـ ُمـ واًمتخدير اًمزضمر ذيمر احلدي٨م ذم ضم٤مء وىمد ,

    ﴿ ؿقفف إػ ﴾ .......ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿ أية هذه اهلل رشقل عتال»: ىم٤مًم٧م

 عتشابف ما يتيعقن افذي رأيت ؾنذا: »اهلل رشقل ؿال: ؿافت [7:قمٛمران آل]  (  

 -(2)شؾاحذروهؿ اهلل شؿك افذيـ ؾلوفئؽ مـف،

 :ديٜمف ُمـ سمّمػمة قمغم ومٝمق سمٞمٜم٤مت، آي٤مت صدره ذم قمٚمٛمف أن اًمٕم٤ممل صٗم٤مت أسمرز ُمـ يمذًمؽ* 

___________________________ 
أُم٤م وصػ  واًمٙمذب، واًمّمدق واًم٤ٌمـمؾ، احلؼ سملم يٛمٞمز ومّمٞمح ُمت٘مـ يمالُمف أن أي: حمٙمؿ يمٚمف اًم٘مرآن ىمقًمٜم٤م * وُمٕمٜمك

 هلذيـ آصٓمالطمل اعمٕمٜمك واًمتِم٤مسمف سم٤مإلطمٙم٤مم، يِمٌف أٟمف أي: ُمتِم٤مسمف يمٚمف وم٤مًم٘مرآن ىمقًمٜم٤م وأُم٤م اًمٕم٤مم، اإلطمٙم٤مم سمٕمض

 -((6))اًمٚمٗمٔملم

 اعمحٙمؿ ٟمرد وٓ سمٌٕمض، سمٕمْمٝم٤م اًمٜمّمقص شميب ومال: سم٤معمتِم٤مسمف اإليامنو سم٤معمحٙمؿ اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٜم٤م جي٥م وم٢مٟمف * يمذًمؽ

  -((7))--اعمتِم٤مسمف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ط. دار صادر. 12/141(( ابن منظور لسان العرب 1))
  ط. لبنان. 56المصباح المنير. للفيومي صـ  ،(2/91) اللغة مقاييس معجم(( 2))
( ط 3/404للخليل بن أحمد الفراهيدي. ت. د/مهدي المخزومي، د/مهدي المخزومي، د/إبراهيم السامراني )« العين»(( يراجع كتاب 3))

 ( ط. دار المعارف. 1/490الصادر عن مجمع اللغة )« المعجم الوسيط»مكتبة الهالل، وينظر: 
 (. 3/243(( معجم مقايس اللغة )4))
سعد، ط. دار الجيل،  ( تحقيق/ طه عبد الرؤوف 425-2/294« )إعالم الموقعين»المحكم والمتشابه راجع:  وللتوسع في تعريف ((5))

( ط. مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى، البحر 1/450لـ/محمد بن أحمد القنوجي الحنبلي )« شرح الكوكب المنير»
( ط. المعارف، 180 -3/170« )تفسير ابن جرير الطبري»يتية، ولالستزادة راجع: ( ط. وزارة األوقاف الكو1/450المحيط للزركشي )

لشيخ اإلسالم ابن تيمية « مجموع الفتاوى»( ط. المطبعة التجارية، 3/85للشاطبي، تحقيق الشيخ/ محمد عبد اهلل دراز )« الموافقات»
( ط. مطبعة العاصمة 1/44البن حزم )« اإلحكام»بوالق،  -(، ط. المطبعة األميرية 1/106للغزالي )« المستصفى(، »283 -13/272)

( ط. مصطفى بابي الحلبي، 3/390للسيوطي )« اإلتقان في علوم القرآن»( ط.دار الكتب العلمية، 1/153لآلمدي، )« اإلحكام»القاهرة، 
 ( ط. دار المعرفة.112/ 1والبرهان في علوم القرآن للزركشي )

 ط. مكتبة وهبة(. 208آن. للشيخ/مناع القطان صـراجع مباحث في علوم القر ((6))
( 263، 2/262قواعد التفسير جمًعا ودراسة. للشيخ/خالد بن عثمان السبت )»وللتوسع معرفة هذه القاعدة وكيفية تطبيقها. راجع  ((7))

 ط. دار ابن عفان.

 

 فؾشقخ افتػقيض بؼضقة وظالؿتف وادتشابف ادحؽؿ» بحث راجع.. واإليضاح افتػصقؾ مـ بقء افـؼطة هذه دعرؾة( 1)

 .شؾسيقؾ مؽتية. ط 31صـ: 19صـ مـ افرازق ظيد ؿقدحم/د

 (.2665) ومسؾؿ ،(4547) افيخاري رواه( 2)
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گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿:شمٕم٤ممم ىم٤مل

 -[49: اًمٕمٜمٙمٌقت] ﴾ڻ ڻ

 اًمدًمٞمؾ قمغم ىم٤مئؿ يمٚمف قمٚمٛمٝمؿ أن شمرى هلذا اًمٕمٚمؿ، أصؾ ؾمامت وأسمرز أقمٔمؿ ُمـ ؾمٛم٦م هذه

 -طرؾمقل اهلل  ؾمٜم٦م وصحٞمح اهلل، يمت٤مب ُمـ

 وم٘م٤مل ٟمٕمٚمؿ، قمامٓ اًم١ًمال طم٤مل إًمٞمٝمؿ سم٤مًمرضمقع وأُمر اًمذيمر، أهؾ سم٠مهنؿ اهلل وصٗمٝمؿ هلذا

 ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿: شمٕم٤ممم

 -[7: إٟمٌٞم٤مء]

 ؿمٕم٤مرهؿ اًمرواي٦م، سمٙمثرة وٓ اًمٙمالم، سمٙمثرة وٓ وومّم٤مطمتٝم٤م اًمٕم٤ٌمرة سمتٓمقيؾ ًمٞمس ومٕمٚمٛمٝمؿ

 مـ صعيتان وافعلّ  احلقاء»: ىم٤ملط اًمٜمٌل  قمـ  أُم٤مُم٦م أيب قمـط اًمٜمٌل  قمـ َصح   ُم٤م ذًمؽ ذم

 -(1)شافـػاق مـ صعيتان وافيقان وافيذاء ،اإليامن

 -اًمٙمالم ىمٚمف: واًمٕمل  : اهلل رمحف , اًمؽمُمذي قمٞمًك أسمق ىم٤مل

 -اًمٙمالم ذم اًمٗمحش هق: واًمٌذاء ,

 اًمٙمالم، ذم ومٞمقؾمٕمقن خيٓمٌقن، اًمذيـ اخلٓم٤ٌمء ه١مٓء ُمثؾ اًمٙمالم، يمثرة: واًمٌٞم٤من ,

 -(2)شاهلل ُيريض ٓ ومٞمام اًمٜم٤مس ُمدح ُمـ ومٞمف ويٙمثرون

 إدقمٞم٤مء ُمـ همػمهؿ وسملم سمٞمٜمٝمؿ اًمٗم٤مرق هق وهذا راؾمخ، قمٚمؿٌ  اًمٕمٚمامء ه١مٓء ومٕمٚمؿ إذن

 أن وفمٜمقا هبذا، اعمت٠مظمريـ ُمـ يمثػم ومتـ وىمد»: ي٘مقل إذ رضم٥م اسمـ اإلُم٤مم اهلل ويرطمؿ اًمٙمذسم٦م،

 ضمٝمٌؾ  وهذا يمذًمؽ، ًمٞمس ممـ أقمٚمؿ ومٝمق اًمديـ، ُم٤ًمئؾ ذم وظمّم٤مُمف اهلل وضمد يمالُمف يمثر ُمـ

                                                           
 مـ كعرؾف إكام ؽريب، حسـ حديث: وؿال( 2227) وافسمذي افرشافة،. ط ،(22312)دم ادسـد  أمحد رواه( 1)

ان أيب حديث  مل أمامة أيب ظـ رواية ظطقف بـ حسان إذ اكؼطاع، وؾقف ثؼات، رجافف وافسـد ُمطّر ، بـ حمؿد َؽسَّ

 فغره، احلسـ إػ احلديث يرعتؼك وبف ،(1/441) افســ دم افدارمل ظـد بتاممف صاهد فؾؿتـ فؽـ مـف، يسؿع

 .أظؾؿ واهلل - افسمذي شــ دم إشـاده إفياين وصحح

 .ادعار  مؽتية. ط 458صـ افِعلّ  دم جاء ما باب - وافصافة افز ـتاب: افسمذي شــ راجع( 2)
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 وزيد ُمًٕمقد، واسمـ وُمٕم٤مذ، وقمكم، وقمٛمر سمٙمر، يم٠ميب وقمٚمامئٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م أيم٤مسمر إمم واٟمٔمر حمض،

 يمالم ويمذًمؽ ُمٜمٝمؿ، أقمٚمؿ وهؿ قم٤ٌمس، اسمـ يمالم ُمـ أىمؾ يمالُمٝمؿ يم٤مٟمقا؟ يمٞمػ صم٤مسم٧م سمـ

 -ُمٜمٝمؿ أقمٚمؿ واًمّمح٤مسم٦م اًمّمح٤مسم٦م، يمالم ُمـ أيمثر اًمت٤مسمٕملم

 -ُمٜمٝمؿ أقمٚمؿ واًمت٤مسمٕمقن اًمت٤مسمٕملم، يمالم ُمـ أيمثر يمالُمٝمؿ اًمت٤مسمٕملم شم٤مسمٕمقا ويمذًمؽ

 سمف يٗمٝمؿ اًم٘مٚم٥م ذم ي٘مذف اًمٕمٚمؿ ٟمقر ًمٙمـ اعم٘م٤مل، سمٙمثرة وٓ اًمرواي٦م، سمٙمثرة اًمٕمٚمؿ ومٚمٞمس ,

 وىمد ًمٚمٛم٘م٤مصد، حمّمٚم٦م وضمٞمزةٍ  سمٕم٤ٌمراٍت  ذًمؽ قمـ ويٕمؼم اًم٤ٌمـمؾ، وسملم سمٞمٜمف وُيٛمٞمز احلؼ، اًمٕمٌد

 -(1)اظمتّم٤مًرا اًمٙمالم ًمف واظمتٍم اًمٙمٚمؿ، سمجقاُمع أوشمكط  يم٤من

 :شمٕم٤ممم ىم٤مل رؾمقًمف، ًم٤ًمن قمغم اهلل أٟمزل ُم٤م  اشم٤ٌمع ذم واهلداي٦مَ  احلَؼ  أن يرى وم٤مًمٕم٤مملُ  يمذًمؽ

ـَ  َوَيَرى﴿ ّبَؽ  ِمـ إَِفْقَؽ  ُأكِزَل  افَِّذي اْفِعْؾؿَ  ُأوعُتقا افَِّذي ؼَّ  ُهقَ  رَّ اطِ  إَِػ  َوهَيِْدي احْلَ  افَْعِزيزِ  ِسَ

ِؿقدِ   -ُمٝمؿ أصاًل  يتخذوٟمف وٓ اًمرأي يتٌٕمقن ومال ،[6: ؾم٠ٌم] ﴾احْلَ

 قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمـ ضم٤مء ومٞمام ىمقًمف ذمط  اًمرؾمقل قمٜم٤مهؿ اًمذيـ اجلٝم٤مل هؿ * وه١مٓء

 مـ اكتزاًظا يـتزظف افعؾؿ يؼيض ٓ اهلل إن» :ي٘مقلط رؾمقل اهلل  ؾمٛمٕم٧م: ي٘مقل اًمٕم٤مص سمـ

ًٓ  رؤوًشا افـاس اختذ ظاًدا، ييؼ مل إذا حتك افعؾامء، بؼيض افعؾؿ يؼيض وفؽـ افـاس،  جفا

 -(2)شوأضؾقا ؾضؾقا ظؾؿ، بغر ؾلؾتقا ؾسئؾقا

 !افعامل؟ صػات ؾؿـ ـذفؽ

 يم٤من وم٢من ًمٗمٕمٚمف، ُمٓم٤مسمً٘م٤م ىمقًمف يٙمقن طمتك قمٚمٛمف، سمٛم٘مت٣م ويٕمٛمؾ شمٕم٤ممم، اهلل أٟمف خيِمك ,

 ٓ»:  اًمدرداء أسمق ىم٤مل-- (3)اًمٕمٚمؿ ذم سمف ي٘متدى أن وٓ قمٜمف، ي١مظمذ ٕن سم٠مهؾ ومٚمٞمس ًمف خم٤مًمًٗم٤م

 , احلًـ وقمـ ،شظاماًل  بف عتؽقن حتك مجقاًل  بافعؾؿ عتؽقن وٓ ظاًدا، عتؽقن حتك قًّاعتؼ عتؽقن

 رواية ؾذفؽ ظؿؾف ظؾؿف خافػ ومـ ظؿؾف، ظؾؿف واؾؼ افذي هق افعامل»: ىم٤مل أٟمف , اهلل رمحف

                                                           
 .63 ،62صـ اخلؾػ فإلمام ابـ رجب احلـيع ظذ افسؾػ ظؾؿ ؾضؾ( 1)

 (.2673) ومسؾؿ ،(122) افيخاري رواه( 2)

 (.1/93) ادقاؾؼات فإلمام افشاضيل( 3)
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 -(1)شؾؼافف صقًئا شؿع حديث،

ـْ  ؾاكظروا ديـ افعؾؿ هذا إنَّ »: ؾمػميـ سمـ حمٛمد وىم٤مل , : أيًْم٤م وىم٤مل ،شديـؽؿ عتلخذون َظؿَّ

 أهؾ دم ؾقـظر رجافؽؿ، فـا شؿقا: ؿافقا افػتـة وؿعت ؾؾام اإلشـاد، ظـ يسلفقن يؽقكقا مل»

 .(2)«حديثفؿ يمخذ ؾال افيدع أهؾ إػ ويـظر حديثفؿ، ؾقمخذ افسـة

 ظؿؾقا ؾنذا ظؿؾقا، ظؾؿقا إذا افعؾامء: »ىم٤مل اًمثقري ؾمٗمٞم٤من قمـ اًمؼم قمٌد اسمـ روى وىمد ,

 -(3)شهربقا ُضؾيقا ؾنذا ضؾيقا، ؾُؼدوا ؾنن ؾؼدوا، صغؾقا ؾنذا صغؾقا،

 اعمِم٤ميخ قمـ واًمتٚم٘مل اًمديـ، ذم اًمتٗم٘مف ذم واضمتٝم٤مده اًمٕمٚمؿ، ـمٚم٥م ذم جيده: اًمٕم٤ممل وُيٕمرف ,

 بشدة معروًؾا افرجؾ وجدعتؿ إذا»: إؿمٕم٨م سمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل ُمٕمتؼًما، ـمقياًل  زُمٜم٤ًم وُمالزُمتٝمؿ

 -شظـف ؾاـتيقا افرجال وجمافسة افطؾب،

 -شجفؾ ؾؼد ظؾؿ ؿد أكف طـ ؾنن» افعؾؿ ضؾب ما ظادًا افرجؾ يزال ٓ»: ىمٞمؾ ويمام

ـْ  سمِمٞمقظمف: اًمٕم٤ممل يٕمرف يمام ,  ذم اًمِمٞمقخ رسم٤مه ممـ يٙمقن وم٢مٟمف يمذًمؽ هؿ؟، ويمٞمػ هؿ؟ َُم

 أو اًمٕمٚمؿ، هذا ذم ىمدُمف سمرؾمقخ ًمف سمِمٝم٤مدهتؿ صمؿ هلؿ، وُمالزُمتف قمٜمٝمؿ، ٕظمذه اًمٕمٚمؿ، ذًمؽ

ـْ  ـُؾ  فقس»: ُم٤مًمؽ ىم٤مل ،(4)إي٤مه إضم٤مزهتؿ  جؾس، وافػتقا فؾتحديث ادسجد دم جيؾس أن أحبَّ  َم

 جؾس، فذفؽ أهاًل  رأوه ؾنن ادسجد، مـ اجلفة وأهؾ وافػضؾ، افصالح أهؾ ؾقف ُيشاَورَ  حتك

 -(5)شفذفؽ مقضع أين افعؾؿ أهؾ مـ صقًخا شيعقن يل صفد حتك جؾست وما

                                                           
 اإليامن، ط- دار 396صـ اعم٘مدم،إؾمامقمٞمؾ  حمٛمد.ًمٚمديمتقر ،شواإلشالم افعؾؿ أهؾ بحرمة اإلظالم»: راجع( 1)

 -سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م

 -صحٞمحف ُم٘مدُم٦م ذم ُمًٚمؿ روامه٤م( 2)

 (-1.124) وومْمٚمف اًمٕمٚمؿ سمٞم٤من ضم٤مُمع ذم اًمؼم قمٌد اسمـ ذيمره( 3)

٤م طمقل هذا إصؾ ًمإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل 4) ًً ,1.139ذم يمت٤مب اًمٗمذ اعم٤مٟمع )اعمقاوم٘م٤مت( ] ,رمحف اهلل,( راضمع يمالًُم٤م ٟمٗمٞم

 [ ط- دار اسمـ قمٗم٤من-148

- ط ،21اًمٜمقر، صـ أسمق إمحدي حمٛمد.د حت٘مٞمؼ اعم٤مًمٙمل، ومرطمقن ٓسمـ ،شادذهب ظؾامء دم ادذهب افديياج»يٜمٔمر: ( 5)

 -سم٤مًم٘م٤مهرة واًمٜمنم ًمٚمٓمٌع اًمؽماث دار
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 طمج٦م، دون همػمه سم٘مقل ي٠مظمذ اعم٘مٚمد ٕن :(1)ًمٚمت٘مٚمٞمد شمريمف اًمٕم٤ممل سمف ُيٕمرف ُم٤م أهؿ وُمـ* 

 -(2)ذًمؽ قمغم اإلمج٤مع اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ٟم٘مؾ وىمد قم٤معًم٤م، ًمٞمس وم٤معم٘مد وسم٤مًمت٤مزم

٤ًٌم اًمٙمٌػم إن طمٞم٨م ؾمٜمف، سمٙمؼم اًمٕم٤ممل ويٕمرف ,  قم٘ماًل، وأيمٛمؾ قمٚماًم، أهمزر يٙمقن ُم٤م هم٤مًم

 ـان ما بخر افـاس يزال ٓ»: اهلل رمحف , اًمٌٖمدادي اخلٓمٞم٥م ىم٤مل وىمد اهلقى، همٚم٦ٌم قمـ وأسمٕمد

 -شإحداث ظؾامؤهؿ يؽـ ومل ادشايخ، ظؾامؤهؿ

 وظجؾتف، وحدعتف، افشياب، متعة ظـ زافت افشقخ ٕن»: ىم٤مئاًل  اًمتٗمًػم هذا ويٕمٚمؾ

 وٓ اهلقى، ظؾقف يغؾب وٓ صيفة، ظؾؿف دم يدخؾ ؾال واخلزة، افتجربة واشتصحب وشػفف،

 -(3)شافطيع بف يؿقؾ

 ويمذا واًمٗمت٤موى، واًمدروس واًمتّمٜمٞمػ، اًمٕمٚمٛمل اإلٟمت٤مج ُمـ سمآصم٤مره اًمٕم٤ممل ويٕمرف

 وشمتزًمزل إومٝم٤مم، شمْمؾ طملم اًمِمٌٝم٤مت ُمقاـمـ ذم ىمدُمف ورؾمقخ سمتٛمٞمزه ويٕمرف شمالُمٞمذه،

 ُمـ واومرٍ  سمحظ وأظمذه وآسمتالءات، اًمٗمتـ ذم وصم٤ٌمشمف واًمٕمٛمٚمٞم٦م، اًمٕمٚمٛمٞم٦م وسمٛمقاوم٘مف إىمدام،

                                                           
ـْ  قم٤ممل، ومٝمق سمدًمٞمٚمٝم٤م اعم٤ًمئؾ ُمـ ُم٠ًمًم٦م ذم اًمنمع طمٙمؿ قمٚمؿ ُمـ: وم٤مئدة( 1)  ومٝمق اًمدًمٞمؾ، ُمٕمروم٦م دون همػمه سم٘مقل أظمذ وَُم

 -ذًمؽ قمغم اإلمج٤مع اًمؼم قمٌد اسمـ ٟم٘مؾ وىمد , سمٕم٤ممل وًمٞمس ُم٘مٚمد

 اًمراضمح سمح٥ًم وأظمذه وأدًمتٝم٤م، ومٞمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م إىمقال ذم ٟمٔمره ُمع سمدًمٞمٚمٝم٤م قمٚمٛمٝم٤م إِنْ  سمدًمٞمٚمٝم٤م، اعم٠ًمًم٦م قمٚمؿ وُمـ

 -اعمجتٝمد ومٝمق ًمف، فمٝمر سمام قمٜمده

ـْ  ,  إىمقال ذم ٟمٔمره ُيٕمٛمؾ أن دون دًمٞمٚمف، ًمف فَمَٝمرَ  اًمذي اعم٠ًمًم٦م ذم سم٤مًم٘مقل َأظَمذَ  أٟمف سمٛمٕمٜمك سمدًمٞمٚمٝم٤م، اعم٠ًمًم٦م قمٚمؿ وَُم

 -ُمتٌعٌ  ومٝمق وم٘مط، سمدًمٞمٚمف اًمراضمح قمٚمؿ إٟمام ومٞمٝم٤م، ويٜمٔمر إظمرى،

 اعمجتٝمدُ  ومٝمق ُمٕملم، ُمذه٥م سم٠مصقل اًمٜمٔمر ذم ٟمٗمًف ُيٚمزمْ  ٓ اًمٕمٚمؿ، ُم٤ًمئؾ مجٞمع ذم هنجف هذا يم٤من إن واعمجتٝمد ,

 ذم طم٤مًمف هذه يم٤مٟم٧م إن أُم٤م ُم٘مٞمٌد، جمتٝمدٌ  ومٝمق ُمٕملم، ُمذه٥م سم٠مصقل اعم٤ًمئؾ ذم اًمٜمٔمر قمٜمد ٟمٗمًف أًمزم وم٢من اعمٓمٚمؼ،

 راضمع اجلزئل، اعمجتٝمد ومٝمق سمٕمض، دون اعم٤ًمئؾ سمٕمض ذم طم٤مًمف هذه يم٤مٟم٧م وإن يمكم، جمتٝمد ومٝمق اًمنمع ُم٤ًمئؾ مجٞمع

 -أمحد اإلُم٤مم دار- ط 49 ،48صـ سم٤مزُمقل ُمًٚمؿ سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد.د شافعؾؿ ضؾب دم افتلصقؾ»

ؾ وىمد-- ىمقًمف اشم٤ٌمع اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمؽ أوضم٥م ُمـ سم٘مقل إظمذ: هق آشم٤ٌمع ٕن اعمتٌع: سمخالف وهذا( 2)  اسمـ اإلُم٤مم ذًمؽ وَمّم 

 (-2.117) وومْمٚمف اًمٕمٚمؿ سمٞم٤من ضم٤مُمع ذم اًمؼم قمٌد

 -اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م دار- ط 7صـ اًمٌٖمدادي ًمٚمخٓمٞم٥م احلدي٨م، أهؾ ٟمّمٞمح٦م( 3)
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 --قمٍمه أطمداث ُمع وشمٗم٤مقمٚمف ُمٍمه، ٕطمقال وُمٕم٤ميِمتف اعمٜمٙمر، قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر

ـْ  سم٠مٟمف اًمٕم٤ممل ويٕمرف  ُمرؤشمف، وفمٝمرت صم٘متف، وحت٘م٘م٧م قم٘مٞمدشمف، وصح٧م أهٚمٞمتف، يمٛمٚم٧م مِمَ

 --قمٛمقًُم٤م إظمالق سمٛمح٤مؾمـ يٕمرف يمام ،(1)صٞم٤مٟمتف واؿمتٝمرت همّمتف، وقمروم٧م

 ذم اًم٘مٌقل ًمف يقوع سم٠من ُيٕمرف يمام واخلِمقع، واًمتقرع واًمتٜمًؽ سم٤مًمٕم٤ٌمدة اًمٕم٤ممل ويٕمرف

 -  (2)إرض

ـْ »: شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل  مجاهر دم وحيؿد ظؾقف، يثـك بحقث ظام صدق فسان إمة دم فف وَم

 -(3)شافدجك ومصابقح اهلدى أئؿة ؾفمٓء إمة، أجـاس

 وهمػم ًمٚمٕم٤ممل اًمتقاوع ٟمٗمًف أًمزم ًمٕمٚمٛمف اًمٜم٤مس اطمت٤مج إذا احل٘مٞم٘مل: اًمٕم٤ممل وم٢من يمذًمؽ ,

 يًت٘م٣م وٓ صمٛمٜم٤ًم، اًمٕمٚمؿ قمغم ي٠مظمذ وٓ اعمٚمقك، قمٜمد ُمٜمزًم٦م ذف سمٕمٚمٛمف يٓمٚم٥م وٓ اًمٕم٤ممل،

 واًمّم٤محللم ًمٚمٗم٘مراء سمؾ يتقاوع اًمٗم٘مراء، وي٤ٌمقمد اًمدٟمٞم٤م أسمٜم٤مء ي٘مرب وٓ احلقائ٩م، سمٕمٚمٛمف

ـْ  ضمٗم٤مء قمغم وهق صٌقر ًمٞمٗمٞمدهؿ،  ُم٤م سم٠مطمًـ ضمٚم٤ًمءه ي١مدب سمحٚمٍؿ، يرده طمتك قمٚمٞمف ضمٝمؾ َُم

ف إدب، ُمـ يٙمقن ُـ ط رؾمقل اهلل  سمًٜم٦م واًمٕمٛمؾ اًم٘مرآن شمالوة ذم مه  ـْ  ذه ي٠مُم  ظم٤مًمٓمف، َُم

ـْ  ظمػمه وي٠مُمؾ  ُمـ ه ُيٗمٌم وٓ همػمه، قمـ اًمذٟمقَب  ُيِمٞمع وٓ سم٤مًمٕمثرات، ي١ماظمذ ٓ ص٤مطمٌف، َُم

 -ويّمٗمح قمٜمف يٕمٗمق سمؾ طمؼ، سمٖمػم ُمٜمف يٜمتٍم وٓ قم٤مداه،

ـ   ًمٚمٖمٞمظ يم٤مفمؿ اًم٤ٌمـمؾ، قمغم قمزيز ًمٚمحؼ، * ذًمٞمؾ  قمَم عمـ اًمٌٖمض ؿمديد آذاه، قَمٛم

 خمت٤مل، وٓ ُمداهـ، وٓ ُمِم٤مطمـ ٓ ُمٜمف، سم٤مًم٘مٌقل واًمٕم٤ممل قمٜمف، سم٤مًمّمٛم٧م اًمًٗمٞمف جيٞم٥م ُمقٓه،

٤من، وٓ همٚمٞمظ، وٓ وٓومظ، ضم٤مٍف، وٓ ؾمٗمٞمف، وٓ طم٘مقد، وٓ طمًقد، وٓ ٤من، وٓ ـمٕم   وٓ ًمٕم 

ٌ ٤مب، وٓ ُمٖمت٤مب، ـْ  اإلظمقان ُمـ خي٤مًمط ؾم  ُمقٓه، يٙمرهف قمام   وهن٤مه رسمف ـم٤مقم٦م قمغم قم٤موٟمف َُم

ـْ  سم٤مجلٛمٞمؾ وخي٤مًمؼ  -ذه ي٠مُمـ ٓ َُم

                                                           
 -58ٓسمـ مج٤مقم٦م صـ واعمتٙمٚمؿ اًم٤ًمُمع شمذيمرة( 1)

 -488صـ إمم 396ُمـ صـ إؾمامقمٞمؾ حمٛمد.د شواإلشالم افعؾؿ أهؾ بحرمة اإلظالم» سمح٨م راضمع( 2)

 (-11.43) اًمٗمت٤موى جمٛمقع( 3)
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 --سم٤معم١مُمٜملم اًمٔمـ طمًـ ىمٚمٌف قمغم يٖمٚم٥م واحلًد، اًمٖمؾ ُمـ اًم٘مٚم٥م ؾمٚمٞمؿُ  * هق

ٝمق يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس أن وموم٤مًمت٤مسمٕملم،  اًمّمح٤مسم٦م وسمٙمالم رؾمقًمف، وؾمٜم٦م اهلل سمٙمت٤مب اًمٜم٤مَس  * يرسمط

 ُي٘مذف ٟمقر ًمٙمٜمف ًمٞمس سمٙمثرة اًمرواي٦م، وٓ سمٙمثرة اعم٘م٤مل، وٓ سمْمخ٤مُم٦م إًم٘م٤مب واعمٜم٤مص٥م،اًمٕمٚمؿ 

 وضمٞمزة سمٕم٤ٌمرات ،(1)ذًمؽ قمـ ويٕمؼم واًم٤ٌمـمؾ، احلؼ سملم سمف ويٛمٞمز احلؼ، اًمٕمٌد سمف يٗمٝمؿ اًم٘مٚم٥م ذم

ٚم٦م  -اظمتّم٤مًرا اًمٙمالم ًمف واظمتٍم اًمٙمٚمؿ، ضمقاُمع أوشمكط  يم٤من وىمد ًمٚمٛم٘م٤مصد، حمّم 

: شمٕم٤ممم ىم٤ملط  رؾمقًمف قمغم اهلل أٟمزل ُم٤م اشم٤ٌمع ذم واهلداي٦م احلؼ أن يرى-- وم٤مًمٕم٤ممل * يمذًمؽ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿

 -[6: ؾم٠ٌم] ﴾ۉ ې

 -هلؿ أصاًل  يتخذوٟمف وٓ اًمرأي، يتٌٕمقن ومال

 يـتزظف افعؾؿ يؼيض ٓ اهلل إنَّ »: سم٘مقًمفط  اًمرؾمقل قمٜم٤مهؿ اًمذيـ اجلٝم٤مل هؿ * وه١مٓء

 افـاس اختذ ظاًدا، ُييِؼ  مل إذا حتك افعؾامء، بؼيض افعؾؿ يؼيض وفؽـ افـاس، صدور مـ اكتزاًظا

، رؤوًشا ًٓ  -(2)شوأضؾقا ؾضؾقا ظؾؿ، بغر ؾلؾتقا ؾسئؾقا جفا

 أن يستحؼ مـ» سمٕمٜمقان سم٤مسًم٤م شوؾضؾف افعؾؿ افيقان جامع» يمت٤مسمف ذم اًمؼم قمٌد اسمـ قَمَ٘مدَ  وىمد ,

 --ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف ،شجماًزا ٓ حؼقؼة ظاًدا أو ؾؼقًفا يسؿك

 ُيٓمٚمُؼ  ومٞمٛمـ شمقاومره٤م اًمالزم اًمّمٗم٤مت أهؿ وأدريم٧م اعمح٘مؼ، اًمٕم٤ممل ؾمامت قمٚمٛم٧م وم٢مذا* 

ـْ  ؾمتدرك وم٢مٟمؽ اًمنميػ، اًمٚمٗمظُ  هذا قمٚمٞمف  سمزي يتزيقن اًمذيـ وُمـ احل٘مٞم٘م٦م؟، قمغم اًمٕمٚمامء هؿ َُم

 اًمٜم٤مس قمٜمد حيًٌقن يم٤مٟمقا أٟم٤مس وضمقه قمـ أىمٜمٕم٦م قمٞمٜمؽ أُم٤مم وؾمتً٘مط ،!وهبت٤مًٟم٤م؟ زوًرا اًمٕمٚمامء

 اًمٖمرور أومٜم٤مه٤م ذسم٤مٓت صٗمحتٝم٤م قمغم شمْمٓمرب اًمّمٗمرة، سم٤مدي٦م هل وم٢مذا اًمٕمٚمؿ، أهؾ أضمٚمف ُمـ

 سمؾ راطمقا يزورون ؾمٞمئ٦م، صٗم٤مت ُمـ ومٞمٝمؿ سمام ه١مٓء أُمث٤مل يٙمتِػ  ومل اًمٗم٤موح، اجلٝمؾ وأُم٤مهت٤م

                                                           
 -63 ،62صـ رضم٥م ٓسمـ- شاخلؾػ ظذ افسؾػ ظؾؿ ؾضؾ»راضمع رؾم٤مًم٦م ( 1)

 (-2673) وُمًٚمؿ ،(188) اًمٌخ٤مري رواه( 2)
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 أوًمٞم٤مء ًمٞمًؽموقا اًمٙمت٥م سمٓمقن ُمـ اعمٌتقرة اعمزورة إىمقال وُيزظمرومقن اًمٕمرضم٤مء، اًمٗمت٤موي

 واحلًد، احل٘مد ؾمٝم٤مم يريِمقن أظمذوا سمؾ سمذًمؽ يٙمتٗمقا ومل واًمٕمٚمامٟمٞملم، اًمْم٤مًملم ُمـ ٟمٕمٛمتٝمؿ

 هذه ؾمٝم٤مُمٝمؿ أن ُمٜمٝمؿ فمٜم٤ًم ،شافسـة أهؾ مـ افعؾؿ أهؾ» فمٝمقر هب٤م ًمػمُمقا سم٤مجلدر، ويًتؽمون

 !!اًمِم٤مب أقملم ُمـ شُمً٘مٓمٝمؿ اًمٜمٗمر، ه١مٓء شمردى ؾمقف

 ٤ملٞمظم ذم اجلٝمؾ صٜم٤مع ُمـ ؿم٤ميٕمٝمؿ وُمـ هؿ ومُٙمٌٙمٌقا صدورهؿ، إمم ؾمٝم٤مُمٝمؿ وم٤مرشمدت ,

 -(1)أٟمٗمًٝمؿ ُمـ طمتك أظمجٚمٝمؿ اًمٗم٤موح اًمًقء ُمـ طم٤مل إمم وص٤مروا اًم٤ٌمـمؾ،

 قمٚمٞمٝمؿ، اًمّمدور يقهمرون , اهلل ُمـ ظمقٍف  وٓ ورعٍ  همػم ذم , اًمٕمٛمالء ه١مٓء أظمذ صمؿ ,

 ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ يرُمقن ومت٤مرةً  ومٞمٝمؿ، ًمٞمس ُم٤م اًمٙم٤مذسم٦م سم٠مًمًٜمتٝمؿ وي٘مقًمقن هبؿ، اًمًٗمٝم٤مء ُيٖمرون

 سمؾ اعمتِمدديـ، اعمٖم٤مًملم ُمـ سم٠مهنؿ يرُمقهنؿ وشم٤مرة اعمتخّمّملم، همػم ُمـ سم٠مهنؿ اًمًٜم٦م أهؾ

  ؾم٥ٌُم  سم٠مهنؿ واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ويّمٗمقن
ِ
 واىمع قمـ ُمٖمٞم ٌقن وأهنؿ إُم٦م، ؿم٘م٤مء

 , ي٘مقًمقه أن اقمت٤مدوا ُم٤م اًمٕمٚمؿ أهؾ ذم ي٘مقًمقن إىمزام ُمـ ه١مٓء أُمث٤مل وئمؾ-- وهٙمذا أُمتٝمؿ،

 -(2)ويٗمٕمٚمقن ي٘مقًمقن ُم٤م قمغم ؾمٞمح٤مؾمٌٝمؿ اهلل أن ٟم٤مؾملم ويمؼًما طمًًدا

 أظمل , شمٖمرٟمؽ وٓ اعمْمٚملم، اعمزوريـ ه١مٓء أُمث٤مل , اًمِم٤مب أظمل , وم٤مطمذر أٓ* 

اجل٤مُمٕم٤مت  ذم ُمٜمٝم٤م سمٕمًْم٤م دمد ىمد واًمتل اًمرومٞمٕم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمٜم٤مص٥م وٓ اًمالُمٕم٦م، إؾمامء , احلٌٞم٥م

ـْ  اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م، واعمٕم٤مهد واًمٙمٚمٞم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م  رسهم واًمزم اًمّم٤مدىملم، اًمرسم٤مٟمٞملم اًمٕمٚمامء اشمٌع وًمٙم

 زواُمؾ ومٝمؿ ومٝمٛمٝمؿ، وشمتٌع أصمرهؿ، قمغم وشمدرج ؾمٌٞمٚمٝمؿ واؾمٚمؽ واجلامقم٦م، اًمًٜم٦م أهؾ قمٚمامء

 واقمٚمؿ ىم٤مُمقا، وهب٤م اًمًٜم٦م ىم٤مُم٧م وهبؿ ٟمٓمٚم٘مقا،ا وسمف اًمٙمت٤مب هبؿ ٟمٓم٘مقا اًمذيـ اًمٕم٤معملم، رب ديـ

 -أهٚمف شمٕمرف احلؼ اقمرف وًمٙمـ سم٤مًمرضم٤مل، ُيٕمرف ٓ احلؼ أن

 ؟شافعؾؿ كتؾؼل ـقػ» وهق اًمث٤مًم٨م اًم١ًمال وأُم٤م* 

                                                           
 -اًمٕمريب اًمٙمت٤مب دار- ط ،36صـ أضمري، سمٙمر ٕيب شافعؾامء أخالق»يراضمع ( 1)

ط- ُم١مؾم٦ًم  28 ،19صـ ظم٤مص٦م , شمٕم٤ممم اهلل رمحف , إًم٤ٌمين ًمٚمِمٞمخ ،شوافعؾامء افعؾؿ حؼقؼة»: أٟمّمح سمٛمٓم٤مًمٕم٦م سمح٨م( 2)

 -اًمّمح٤مسم٦م ؿمٌلم اًمٙمقم
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 وم٠مىمقل ضمٚمف، ُيؽمك ٓ يمٚمف ُيدرك ُم٤مٓ وًمٙمـ ُمًت٘مؾ، سمح٨ٍم  إمم حيت٤مج هذا أن: وم٤مجلقاب

 : ـمري٘م٤من ومٚمذًمؽ ومٞمف، اعمتخّمّملم أهٚمف قمـ اًمٕمٚمؿ أظمذ ُمـ ٓسمد أٟمف صم٧ٌم إذا: اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل

 اعمٕمٚم ؿ سملم شمٕم٤ممم اهلل ضمٕمٚمٝم٤م خل٤مصٞم٦م وأؾمٚمٛمٝمام، اًمٓمري٘ملم أٟمٗمع وهل-- اعمِم٤مومٝم٦م: أطمدمه٤م* 

 يمت٤مب، ذم اعمتٕمٚمؿ ي٘مرؤه٤م ُم٠ًمًم٦م ُمـ ومٙمؿ اًمٕمٚمامء، وراومؼ اًمٕمٚمؿ زاول ُمـ يمؾ يِمٝمده٤م واعمتٕمٚم ؿ،

 اًمٕمٚمؿ ًمف وطمّمؾ سمٖمت٦م، ومٝمٛمٝم٤م اعمٕمٚمؿ إًمٞمف أًم٘م٤مه٤م وم٢مذا يٗمٝمٛمٝم٤م، ومال ىمٚمٌف قمغم ويردده٤م وحيٗمٔمٝم٤م،

 :ىم٤مًمقا هذا ٕضمؾ هب٤م

ـ    مشاففةً  شقٍخ  طـ العؾؿَ  يلخذ   َم

 

ـ   ***  حرمِ  يف والتحريِػ  الزيغِ  طـ يؽ

ـ    ـ   وم ـ   العؾؿَ  آخًذا يؽ
 صحٍػ  مِ

 

 مِ دَ العَ كَ  ؿِ ـؾـالعِ  ؾِ ــه  أَ  دَ ــ  ـطِ  فُ ـؿُ ـؾعِ ـفَ  ***

 

 

 :سمنمـملم سم٤مسمف ذم ٟم٤مومعٌ أيًْم٤م  وهق اًمدواويـ، وُمدوين اعمّمٜمٗملم يمت٥م ُمٓم٤مًمٕم٦م: اًمث٤مين* 

 ُم٤م أهٚمف، اصٓمالطم٤مت وُمٕمروم٦م اعمٓمٚمقب، اًمٕمٚمؿ ذًمؽ ُم٘م٤مصد ومٝمؿ ُمـ ًمف حيّمؾ أن ,1

 راضمح هق مم٤م أو اًمٕمٚمامء، ُمِم٤مومٝم٦م ُمـ إول سم٤مًمٓمريؼ حيّمؾ وذًمؽ اًمٙمت٥م، ذم اًمٜمٔمر سمف ًمف يتؿُ 

 وبؼقت افؽتب، إػ اكتؼؾ ثؿ افرجال، صدور دم افعؾؿ ـان»: ىم٤مل ُمـ ىمقل ُمٕمٜمك وهق إًمٞمف،

 -(1)شافرجال بليدي مػاحتة

 -(2)ُمٕمت٤مد ُمِم٤مهد وهق اًمٕمٚمامء، ومتح دون ؿمٞمًئ٤م ُمٜمٝم٤م اًمٓم٤مًم٥م شمٗمٞمد ٓ وطمده٤م واًمٙمت٥م ,

 يٌٚمغ ٓ وم٤معمت٠مظمر همػمهؿ، ُمـ سمف أطمؼ وم٢مهنؿ اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ اعمت٘مدُملم يمت٥م يتحرى أن ,2

 -اعمت٘مدم سمٚمٖمف ُم٤م قمٚمؿٍ  ذم اًمرؾمقخ ُمـ

 ديٜمٝمؿ إصالح ذم , اعمت٘مدُملم وم٠مقمامل ٟمٔمري، أو قمٛمكم قمٚمؿ يمؾ أهؾ ذًمؽ ُمـ وطمًٌؽ ,

 سمٕمٚمقم اًمّمح٤مسم٦م ومتح٘مؼ أىمٕمد، اًمت٘مٕمٞمد ذم وقمٚمقُمٝمؿ اعمت٠مظمريـ، أقمامل ظمالف قمغم , ودٟمٞم٤مهؿ

                                                           
 (-99 ،1.98) اًمِم٤مـمٌل ًمإلُم٤مم اعمقوم٘م٤مت( 1)

ًٓ دون ومٝمٛمٝم٤م وطم٤موًم٧م واًمًٜم٦م اًم٘مرآن قمغم أىمٌٚم٧م ٟم٤مسمت٦م اًمزُم٤من هذا ذم ٟمٌت٧م ًم٘مد: ىمٚم٧م( 2) اًمٕمٚمامء  إمم اًمرضمقع اؾمت٘مال

 يردٟم٤م أن ٟم٠ًمل واهلل وأوٚم٧م، ومْمٚم٧م رضم٤مل، وهؿ رضم٤مل ٟمحـ: وىم٤مًم٧م اًمرسم٤مٟمٞملم اًمّم٤مدىملم اًم٘مداُمك واعمٕم٤مسيـ،

 -يروٞمف اًمذي احلؼ إمم وإي٤مهؿ
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 ـم٤مًمع وُمـ أن، إمم وهٙمذا يمت٤مسمٕمٞمٝمؿ، ًمٞمًقا واًمت٤مسمٕمقن اًمت٤مسمٕملم، يمتح٘مؼ ًمٞمس اًمنميٕم٦م

 خر» :ط ٟمٌٞمؽ ىمقلِ  وطمًٌؽ اعمٕمٜمك، هذا ذم اًمٕمج٥م أسمٍم وطمٙم٤ميتٝمؿ وأىمقاهلؿ ؾمػمهؿ

 -(1)شيؾقهنؿ افذيـ ثؿ يؾقهنؿ، افذيـ ثؿ ؿرين افـاس

 افعؾؿ، أهؾ مـ وادتلخريـ ادتؼدمغ، بعض أشامء» يل حتدد أن أريدك: عتؼقل ؿد* 

 !؟شكؼرأ دـ» افسابؼ شمايل ظذ جتقيـل وأن وافػضؾ،

 ُمٙم٤من يمؾ وذم زُم٤من يمؾ ذم اًمٕمٚمؿِ  أهؾ إن  -- خمؾ اظمتّم٤مر أو ممؾ، إؾمٝم٤مب سمٖمػم: واإلضم٤مسم٦م

 -اإلـم٤مًم٦م ظمِمٞم٦م سمٕمْمٝمؿ ؾم٠مذيمر وًمٙمـ يمثر، احلٛمد وهلل

 ؾم٤مدة هؿ اًمراؿمدون، اخلٚمٗم٤مء: رأؾمٝمؿ وقمغم , مجٞمًٕم٤م اهلل رؾمقل صح٤مسم٦م سمٕمد وهؿ* 

 زيـ»سمـ اعمٚم٘م٥م احلًلم سمـ وقمغم اًمزسمػم سمـ وقمروة اعمًٞم٥م، سمـ ؾمٕمٞمد: رأؾمٝمؿ وقمغم اًمت٤مسمٕملم

 سمـ اهلل قمٌد سمـ وؾم٤مملُ  ُمًٕمقد، سمـ قمت٦ٌم سمـ اهلل قمٌد سمـ وقمٌٞمد احلٜمٗمٞم٦م، سمـ وحمٛمد ،شافعابديـ

ـ اًمّمديؼ، سمٙمر أيب سمـ حمٛمد سمـ واًم٘م٤مؾمؿُ  قمٛمر، ًُ  سمـ وقمٛمر ؾمػميـ، سمـ وحمٛمدُ  اًمٌٍمي، واحل

 --,واؾمٕم٦م رمح٦م مجٞمًٕم٤م اهلل رمحٝمؿ , اًمزهري ؿمٝم٤مب سمـ وحمٛمد اًمٕمزيز، اهلل قمٌد

 وؾمٗمٞم٤من اًمثقري، وؾمٗمٞم٤من وإوزاقمل، ُم٤مًمؽ،: رأؾمٝمؿ وقمغم اًمت٤مسمٕملم أشم٤ٌمع صمؿ* 

 -اًمٜمٕمامن طمٜمٞمٗم٦م أيب ؾمٕمد، سمـ واًمٚمٞم٨م قمٚمٞم٦م، سمـ وإؾمامقمٞمؾ قُمٞمٞمٜم٦م، سمـ وؾمٗمٞم٤من اًمثقري،

 قمٌد اًمِم٤مومٕمل، اجلراح، سمـ ويمٞمع اعم٤ٌمرك، سمـ اهلل قمٌد: رأؾمٝمؿ وقمغم ه١مٓء أشم٤ٌمع صمؿ* 

 -ُمًٚمؿ سمـ وقمٗم٤من اًم٘مٓم٤من، ؾمٕمٞمد سمـ وحيٞمك ُمٝمدي، سمـ اًمرمحـ

 -اعمديٜمل سمـ وقمغم ُمٕملم، سمـ وحيٞمك طمٜمٌؾ، سمـ أمحد: وهؿ ه١مٓء شمالُمٞمذ صمؿ* 

 داود، وأيب زرقم٦م، وأيب طم٤مشمؿ، وأيب وُمًٚمؿ، ،اًمٌخ٤مري: رأؾمٝمؿ وقمغم ه١مٓء أشم٤ٌمع صمؿ* 

 -مجٞمًٕم٤م اهلل رمحٝمؿ , واًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي،

ـْ  صمؿ *  ظمزيٛم٦م، واسمـ اًمٓمؼمي، ضمرير اسمـ :رأؾمٝمؿ وقمغم سمٕمدهؿ ُمـ جمراهؿ ضمرى َُم

                                                           
 -قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 1)
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 اًمٜمٞم٤ًمسمقري، واحل٤ميمؿ زُمٜملم، أيب واسمـ سمٓم٦م، واسمـ وأضمرى، واًمٓمح٤موي، واًمدارىمٓمٜمل،

 -شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمؿ , ىمداُم٦م واسمـ واًمٌٖمقي، اًمٌٖمدادي، واخلٓمٞم٥م ،اًمؼم قمٌد واسمـ واًمٌٞمٝم٘مل واًمالًمٙم٤مئل،

 اًمٕمٞمد، دىمٞمؼ واسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ اًمديـ وجمد ؿم٤مُم٦م، أيب يم٤مسمـ :أصمرهؿ واىمتٗمك شمالهؿ ُمـ صمؿ *

 اًم٘مٞمؿ، واسمـ واًمذهٌل، اهل٤مدي، قمٌد واسمـ واعمزي، شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ اإلؾمالم وؿمٞمخ اًمّمالح، واسمـ

 -رضم٥م واسمـ واًمِم٤مـمٌل، يمثػم، واسمـ

ـْ  *  يم٤مًمّمٜمٕم٤مين، :ُمٜمٝمؿ هذا يقُمٜم٤م إمم واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب اًمتٛمًؽ ذم أصمرهؿ واىمتٗمك شمالهؿ وَُم

 وحمٛمد واًمٚمٙمٜمقي، اًمِمٞمخ، آل طمًـ سمـ اًمرمحـ وقمٌد واًمِمقيم٤مين، اًمقه٤مب، قمٌد سمـ وحمٛمد

 واعمٕمٚمٛمل ؿم٤ميمر، وأمحد واًمًٕمدي، واعم٤ٌمريمٗمقري، آسم٤مدي، اًمٕمٔمٞمؿ احلؼ وؿمٛمس ظم٤من، صديؼ

 قمثٞمٛملم، واسمـ إٟمّم٤مري، ومح٤مد سم٤مز، واسمـ وإًم٤ٌمين، واًمًٜمدي، واًمِمٜم٘مٞمٓمل، اًمٞمامين،

 سمـ ص٤مًمح اًمِمٞمخو ,اخلْمػم اًمٙمريؿ قمٌدد.و ،زيد أسمق اهلل قمٌد سمـ سمٙمرد.و ضمؼميـ، واًمِمٞمخ.اسمـ

 د.قمٌد اعمٞمداين، طمٌٜمٙم٦م اًمرمحـ واًمِمٞمخ.قمٌد إٟمّم٤مري، واًمِمٞمخ.ومريد (1)اًمٗمقزان ومقزان

 إزهر(، )ؿمٞمخ ؾمٚمٞمؿ اعمجٞمد واًمِمٞمخ.قمٌد ؿم٤ميمر، وإؾمت٤مذ.حمٛمقد اًمٜمٛمٚم٦م، اًمٙمريؿ

 واًمِمٞمخ.قمٌد اًمٗم٘مل، طم٤مُمد واًمِمٞمخ.حمٛمد إزهر(، )ؿمٞمخ احلؼ ضم٤مد قمكم احلؼ واًمِمٞمخ.ضم٤مد

 هٞمئ٦م )قمْمق حمٗمقظ واًمِمٞمخ.قمكم إزهر(، )ؿمٞمخ طمًلم اخلي حمٛمد واًمِمٞمخ اًمقيمٞمؾ، اًمرمحـ

 اًمٕمزيز واًمِمٞمخ.قمٌد واسمٜمف، اًمٌدر، اًمٕم٤ٌمد اعمحًـ اًمٕمالُم٦م.قمٌد واًمِمٞمخ سم٤مٕزهر(، اًمٕمٚمامء يم٤ٌمر

 ,اًمٞمحٞمك واًمِمٞمخ.حيٞمك اًمٕمّمٞمٛمل، واًمِمٞمخ.ص٤مًمح اًمٙمٛمكم، واًمِمٞمخ.اًمًٕمٞمد اًمٓمريٗمل،

 يمثػم وهمػمهؿ ,ِمٜم٘مٞمٓملاًم اعمخت٤مر واًمِمٞمخ.حمٛمد اًمِمٜم٘مٞمٓمل، اًمددو وًمد احلًـ واًمِمٞمخ.حمٛمد

 -٤مرُمّموإ ٤مرىمٓمإ ؾم٤مئر ذم واًمًٜم٦م اإلؾمالم قمٚمامء ُمـ

 اعمرضمٕمٞم٦م أهؾ اًمرسم٤مٟمٞملم، اًمٕمٚمؿ أهؾ سملم اًمتٛمٞمٞمز وهل :مفؿة كؼطة ظذ افتـيقف مـ ٓبد ثؿ *

 , قمثٞمٛملم اسمـ.واًمِمٞمخ سم٤مز، سمـ اًمٕمزيز قمٌد.واًمِمٞمخ إًم٤ٌمين،.يم٤مًمِمٞمخ) واًمٜمقازل اًمٕمٚمٛمٞم٦م

                                                           
 اهلل قمٌد سمـ ومقزي.ًمٚمِمٞمخ اعمٜمّمقرة، واًمٓم٤مئٗم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م اًمٗمرىم٦م هؿ احلدي٨م أهؾ أن شمٌٞملم ذم اعمٜمثقرة إزه٤مر: راضمع( 1)

 -اًمٗمرىم٤من دار- ط ،223صـ إصمري،
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 واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمـ واًمٗمتقى اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ُمرشمٌتٝمؿ ذم ممـ وهمػمهؿ ،(مجٞمًٕم٤م اهلل رمحٝمؿ

 -وُمٜمزًمتٝمؿ ُمرشمٌٝمؿ هلؿ ومٝم١مٓء

 ـمريؼ قمـ ُمٜمٝمجٞمتٝمؿ اؾمت٘م٤مُم٦م وسم٤مٟم٧م ,قمٚمٛمٝمؿ قُمِرَف  اًمذيـ اعمؼمزيـ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم وسملم ,

 -(1)وُمٜمزًمتٝمؿ ُمرشمٌتٝمؿ هلؿ ومٝم١مٓء هلؿ اًمرسم٤مٟمٞملم اًمٕمٚمؿ أهؾ وشمزيمٞم٦م يمتٌٝمؿ،

 -اًمتٕمٚمٞمؿ قمغم وىمدرهتؿ ؾمٚمٗمٞمتٝمؿ قمروم٧م اًمذيـ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم ُمـ دوهنؿ هق ُمـ وسملم ,

 --وومْمٚمف ىمدره، ُمٜمٝمؿ واطمد ًمٙمؾ ٟمٕمرف وأن ُمٜم٤مزهلؿ، اًمٜم٤مس ٟمٜمزل وأن ومالسمد *

 

  

                                                           
ومٝمؾ ٟمٙمتٗمل سمدراؾم٦م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م قمغم  ُمـ سمٜمل أوـم٤مٟمٜم٤م، ًمٞمًقا اعمذيمقريـ ؾمٚمًٗم٤م إؿمٞم٤مخ إن: ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد( 1)

  ؿمٞمقظمٜم٤م اعمحٚمٞملم؟

زُم٤من أو ًمٙمـ اًمٕمٚمؿ ٓ حيده  اًم٘مٓمر اعمٍمي، أهؾ ُمـ ًمٞمًقا ذيمرٟم٤مهؿ اًمذيـ أؿمٞم٤مظمٜم٤م أيمثر أن صحٞمح: واجلقاب

 حم٤مضاهتؿ، وؾمامع يمتٌٝمؿ، ىمراءة قمغم ُمـ احلرص هلذا ٓ ُم٤مٟمع ُمٙم٤من، واًمقاضم٥م ُمٕمروم٦م احلؼ ًمٜمٕمرف أهٚمف،

ـْ  اًمذي ي١مشمٞمف اهلل هق حمض ومْمؾ وصم٘م٦م اًمٜم٤مس ذم أؿمخ٤مص سم٠مقمٞمٜمٝمؿ أهٚمف، سملم رطمؿٌ  وم٤مًمٕمٚمؿ سمٕمٚمقُمٝمؿ، وآٟمتٗم٤مع  َُم

اًمٕمٚمؿ  ذم اًمٜم٤مس يتٗم٤موت ىمد صحٞمح سمحج٦م، هلل ىم٤مئؿ ُمـ زُم٤من وٓ ُمٙم٤من خيٚمق ٓ وم٢مٟمٜم٤م ٟم١ميمد أٟمف طم٤مل يمؾ وقمغم يِم٤مء،

جيٕمؾ احلٙمٛم٦م و٤مًمتف أٟمك وضمده٤م ومٝمق أطمؼ اًمٜم٤مس هب٤م، يمذًمؽ قمٚمٞمف: أن  أن اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م قمغم يٜمٌٖمل ًمٙمـ واعمٕمروم٦م،

احل٤مضم٦م، ؾمقاء يم٤مٟمقا ُمـ اًمٕمٚمامء  قمٜمد ُمراضمٕمتٝمؿ قمٚمٞمف ًمٞمًٝمؾ سمالده( ذم )ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م اًمٕمٚمؿ قمغم أؿمٞم٤مخ يتٕمرف

، أو همػم اًمرؾمٛمٞملم ممـ شمقاومرت ومٞمٝمؿ ذوط إهٚمٞم٦م، وؾمالُم٦م اعمٕمت٘مد، وصح٦م اعمٜمٝم٩م، واًمث٤ٌمت قمغم اًمرؾمٛمٞملم

 -احلؼ أُم٤مم اًمْمٖمقط اعمتالطم٘م٦م
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 !ُيـصح بؼراءهتا؟ افتل افؽتب أهؿ هل ما

 وًمٙمـ اًمٕمٚمؿ، ًمٓمٚم٥م اًمّمحٞمح٦م اًمٓمري٘م٦م , احلٛمد وهلل , زم ووح٧م ًم٘مد :ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد *

 , ىمٛم٧م وَمَٝمال   ذًمؽ، همػم وُمٜمٝم٤م اعمٗمٞمد، اًمٜم٤مومع ومٛمٜمٝم٤م سم٤مًمٙمت٥م، إؾمقاق شمٕم٩م , إؾمػ وًمِمديد ,

 ًمٚمٕمٚمؿ ـمٚمٌل سمداي٦م ذم إًمٞمٝم٤م أرضمع اًمتل صم٘م٦مقاعم اًمٜم٤مومٕم٦م اعمراضمع أو اًمٙمت٥م سمذيمر , ًمؽ اهلل ؿَمَٙمرَ 

 !؟ٞم ٤مقمِمقائ ختًٌٓم٤م أختٌط ٓ طمتك

 أهؾ هب٤م ٟمّمح اًمتل اًمٙمت٥م ومٞمف وأذيمر ٟم٤مومًٕم٤م، ٞم ٤مقمٚمٛم ُمٜمٝمًج٤م ًمؽ أصغ اهلل ؿم٤مء إن :واجلقاب

 ًمتٜم٤مؾم٥م خمتٚمٗم٦م وُمراطمؾ ضمداول صقرة قمغم وضمٕمٚمتف اًمنمقمل، اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م سمداي٦م ذم اًمٕمٚمؿ

 اعمراطمؾ وطمتك شآشتؼامة» سمداي٦م ُمـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ُمًتقي٤مهتؿ سمٙم٤موم٦م واًمٓمالب اًم٘مراء خمتٚمػ

 -(1)اًمتخّمّمٞم٦م

 ًٓ  :(اهلداية بداية) مرحؾة :أو
 

 شمقؾمع ُمع ضمٝمٚمف، اعمًٚمؿ يًٛمع ٓ اًمذي سم٤مًمٕمٚمؿ ظم٤مص٦م ُمرطمٚم٦م وهل (اًمٜمٝم٤مي٦م سمداي٦م) ُمرطمٚم٦م

 -ُمًت٘مٌال اًمٕمٚمؿ ًمٓم٤مًم٥م يّمٚمح يًػم

 : ادرحؾة هذه * أهدا 

 -اهلل ذع وومؼ طمٞم٤مشمف ًمتًت٘مٞمؿ اًمديـ ُمـ ضمٝمٚمف اعمًٚمؿ يًع ٓ ُم٤م ُمٕمروم٦م ,1

 -اعمًٚمؿ قمـ , اهلل سم٢مذن , اجلٝم٤مًم٦م رومع ,2

 -اًمٕمٚمؿ أهؾ سمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمقم ًمتٚم٘مل هإقمدادو اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م سمداي٤مت وٌط ,3

 -ديٜمف ًمٚمٛمرء يًٚمؿ يمل اعمًٚمٛملم سمالد ذم شمٜمتنم اًمتل اًمِمٝمقات حم٤مرسم٦مو اًمِمٌٝم٤مت دومع ,4

  

                                                           
ًمٚمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٙمريؿ اخلْمػم، وم٘مد أضم٤مد ومٞمٝم٤م  شـقػ يؽقن ضافب افعؾؿ مؽتيتف؟»( أٟمّمح سمًامع حم٤مضات 1)

 وأوم٤مد-
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 اهلداية: بداية إوػ: ادرحؾة

 اعمرطمٚم٦م: هلذه اًمدراؾمٞم٦م اعمقاد

 ؾروع ادادة

 ادادة

 اهلداية( )بداية إوػ: ادرحؾة

 افثافث افدراد افػصؾ افثاين افدراد افػصؾ إول افدراد افػصؾ

ن
رآ
فؼ
ا

 
ؿ
ري
ؽ
اف

 

 عتالوة

 افؼرآن

 يقًُم٤م 15اًم٘مرآن. شمالوة * يقًُم٤م 28اًم٘مرآن. شمالوة * يقًُم٤م 38اًم٘مرآن. ظمتؿ *

 حػظ

 افؼرآن

 وإطم٘م٤مف اًمذاري٤مت * ؾمٛمع وىمد شم٤ٌمرك * قمؿ ضمزء *

 واًمِمقرى

 اًم٘مرآن دمقيد ذم اًمؼمه٤من * اجلزري٦م * إـمٗم٤مل حتٗم٦م * جتقيد

 ؽريب

 افؼرآن

 اًم٘مرآن ُمٕم٤مين ذم  اًمٌٞم٤من *

 اًمٕمدوي ًمٚمِمٞمخ.ُمّمٓمٗمك

 3 اًم٘مرآن يمٚمامت * 2 اًم٘مرآن يمٚمامت *

 عتػسر

 افؼرآن

 قمؿ( )ضمزء  اًمتٗمًػم زسمدة *

 إؿم٘مر ؾمٚمٞمامن د.حمٛمد

 )ضمزء  اًمتٗمًػم زسمدة *

  ؾمٛمع( وىمد شم٤ٌمرك

 )اًمذاري٤مت  اًمتٗمًػم زسمدة *

  واًمِمقرى( وإطم٘م٤مف

 ظؾقم

 افؼرآن

 اًم٘مرآن قمٚمقم ذم ُم٤ٌمطم٨م *

 اًم٘مٓم٤من ًمٚمِمٞمخ.ُمٜم٤مع

 اًمتٗمًػم ذم أصقل *

 قمثٞمٛملم ًمٚمِمٞمخ.اسمـ

 اًم٘مرآن قمٚمقم ذم ُم٤ٌمطم٨م *

ث
دي
حل
ا

 
ػ
ؼي
اف

 

ل
صق
أ

عة 
ؼي
اف

 
 اًمٜمقوي٦م إرسمٕملم ذح * اًمٜمقوي٦م إرسمٕمقن *

 قمثٞمٛملم ًمٚمِمٞمخ.اسمـ

 2 واحلٙمؿ اًمٕمٚمقم ضم٤مُمع *

ام
ؽ
ح
أ

 

قة
ؼف
ؾ

 

 2 إطمٙم٤مم قمٛمدة * 2 إطمٙم٤مم قمٛمدة * 1 إطمٙم٤مم قمٛمدة *

قم
ظؾ

 

ث
دي
حل
ا

 

 احلدي٨م ُمّمٓمٚمح شمٞمًػم * اًمٌٞم٘مقٟمٞم٦م اعمٜمٔمقُم٦م * 

 ًمٚمٓمح٤من
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 افعؼقدة

 اًمٕم٘مٞمدة ذم اًمٌداي٦م *

 سم٤مزم ًمٚمِمٞمخ.وطمٞمد

 جمٛمققم٦م.اإليامن أصقل *

 اعمٚمؽ ط-جمٛمع اًمٕمٚمامء، ُمـ

 اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م ومٝمد

 اًمًٕمقدي٦م-

 اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٘مٞمدة *

 مجٞمؾ سمـ ًمٚمِمٞمخ.حمٛمد

 زيٜمق

 اًمٕم٘مٞمدة( ذم ج س، 288) *

 احلٙمٛمل ًمٚمح٤مومظ

 اًمقاؾمٓمٞم٦م اًمٕم٘مٞمدة *

 ًمألؿم٘مر اًمٕم٘مٞمدة ؾمٚمًٚم٦م *

 افسرة

 طمٞم٤مة ُمـ صقر * طمزم ٓسمـ اًمًػمة ضمقاُمع *

 د.قمٌد واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م

 اًم٤ٌمؿم٤م رأوم٧م اًمرمحـ

 اًمًػمة ُمع شمرسمقي٦م وىمٗم٤مت *

 ومريد ًمٚمِمٞمخ.أمحد اًمٜمٌقي٦م

 اعمحٛمدي٦م اًمِمامئؾ خمتٍم *

 ًمألًم٤ٌمين

 ادذهيل افػؼف

 جلٜم٦م إقمداد)  اعمٞمن اًمٗم٘مف *

 اًمٕمٚمامء( ُمـ

 ًمٚمِمٞمح اًم٤ًمًمٙملم ُمٜمٝم٤مج *

 اًمًٕمدي

 إسمّم٤مر أوزم إرؿم٤مد *

 ًمٚمِمٞمخ اًمٗم٘مف ًمٜمٞمؾ وإًم٤ٌمب

 اًمًٕمدي-

 اسمـ ًمٚمِمٞمخ اًمٗم٘مف ُمذيمرة *

 اًمٕمثٞمٛملم

 افػؼف أصقل

 افػؼفقة وافؼقاظد

 اًمٗم٘مف أصقل ذم اًمقاوح *

 ؾمٚمٞمامن ًمٚمِمٞمخ.حمٛمد

 إؿم٘مر

 اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘مقاقمد *

 )اًمًٕمدي(

 

غة
فؾ
ا

 
قة
رب
فع
ا

 

 افـحق

 ذح ذم اًمًٜمٞم٦م اًمتحٗم٦م *

 -أضمروُمٞم٦م

 ًمألؾمت٤مذ اًمتٓمٌٞم٘مل اًمٜمحق *

 اًمٕمزيز- قمٌد ظم٤مًمد

 اًمقاوح٦م اًمٌالهم٦م *

 اجل٤مرم ًمألؾمت٤مذ.قمكم

 إؾم٤مؾمٞم٦م اًم٘مقاقمد يمت٤مب: *

 قمغم اعم٘مرر,اًمٜمحق ذم

 واًمث٤مٟمقي٦م ي٦مقمداداإل

 افسؾقك

 وإخالق

 محٚم٦م آداب  ذم اًمتٌٞم٤من *

 اًم٘مرآن

  آًمتزام ذم اجلدي٦م * ًممضمري اًمٕمٚمامء أظمالق *

 رواؾم٥م ُمـ اًمتخٚمص *

 اجل٤مهٚمٞم٦م

 «ائتـا اهلدى إػ» ويمت٤مب: *
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 يٕم٘مقب ًمٚمِمٞمخ.حمٛمد

 افسبقة

 ُمٜمؽ؟ اهلل يريد ُم٤مذا

 -ىم٤مؾمؿ ًمٚمِمٞمخ.قمكم

 ُمٗمًدات اًم٘مٚمقب، أقمامل *

 حمٛمد اًمِمٞمخ . اًم٘مٚمقب

 اعمٜمجد ص٤مًمح

 ُمًٚمؿ يمؾ إمم رؾم٤مًم٦م *

 رضم٥م ٓسمـ

 ٓسمـ اًم٘مٚمقب أُمراض *

 شمٞمٛمٞم٦م

 افدظقي ادـفج

 سم٤معمٕمروف إُمر رؾم٤مًم٦م *

  شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل

 اسمـ ًمٚمِمٞمخ واًمؼماء واًمقٓء

 قمثٞمٛملم

 اًمدقمقة أصقل ذم ُمٕم٤ممل *

 -يني د.حمٛمد

 اًمدقم٤مة سمٞمقت ذم صمٖمرات *

 ص٤مًمح حمٛمد اًمِمٞمخ .

 اعمٜمجد-

 اًمدقم٤مة سمٞمقت *

 أن جي٥م يمام واًمّم٤محللم

 حمٛمد إؾمت٤مذ . شمٙمقن

 جمدي د. شم٘مديؿ قمٌده،

 -(1)هالزم

 اًمًٜم٦م أهؾ ظمّم٤مئص *

 ومريد د.أمحد

                                                           
 :مفؿة مؾحقطة (1)

 سمحٗمظ أخٍ  يمؾ وأٟمّمح ،ط اًمٜمٌل ؾمٜم٦م وطمٗمظ اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن سمحٗمظ آهتامم اعمرطمٚم٦م هذه ذم ُمًٚمؿ يمؾ أٟمّمح( 1)

 سمداي٦م ذم اًمِم٤مب ًمٞم٤ًمقمد ،شاعمًٚمؿ طمّمـ» يمت٤مب أو اًمٕمدوي، ُمّمٓمٗمك.ًمٚمِمٞمخ شإذيم٤مر صحٞمح ُمـ خمت٤مر ىمٌس»

 طمٗمظ ذم جيتٝمد صمؿ اًمّمحٞمح٦م، اًمث٤مسمت٦م وإوراد سم٤مٕذيم٤مر آًمتزام قمغم ٟمٗمًف وًمػميب، اًمث٤ٌمت قمغم واؾمت٘م٤مُمتف شمديٜمف

 -سم٢مشم٘م٤من( وؾمٜم٦م يمت٤مسًم٤م) اًمقطمٞملم

 يًتٓمع مل وم٢من اعمٙمتقب، اعمٜمٝم٩م هذا قمغم اًمًػم-- صحٞمح ُمٜمٝمجل سمِمٙمؾ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م ذم اًمراهم٥م ًمٚمِم٤مب ٟمّمٞمحتل( 2)

 شم٠مًمٞمػ شاًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمقم ًمدراؾم٦م اعمٗمّمؾ اعمدظمؾ: »سمٕمٜمقان ُمريمزة خمتٍمة ؾمٚمًٚم٦م قمغم آـمالع ُمـ أىمؾ ومال

 اعمدظمؾ اًمٕم٘مٞمدة، قمٚمؿ ًمدراؾم٦م اعمدظمؾ-- وومٞمٝم٤م، ,إزهر قمٚمامء ضمٌٝم٦م قمْمق, ؾم٤ٌمًمؽ آل ُمٜمّمقر سمـ أمحد.اًمِمٞمخ

 اعمدظمؾ واحلْم٤مرة، اًمت٤مريخ ًمدراؾم٦م اعمدظمؾ احلدي٨م، قمٚمؿ ًمدراؾم٦م اعمدظمؾ اًم٘مرآن، وقمٚمقم اًمتٗمًػم قمٚمؿ ًمدراؾم٦م

= 
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 افتزام( أوػ )شـة مرحؾة ثاكًقا:

 وًمٙمؾ ،افػـقن مـ ؾـ فؽؾ مقرس جامع ـتاب سمتدريس ختتص (:اًمتزام أومم )ؾمٜم٦م ُمرطمٚم٦م

 اًمٕمٚمقم- ُمـ قمٚمؿ

 ادرحؾة: هذه أهدا 

  ُمٞمن- ضم٤مُمع وضمف قمغم اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمٕمٚمقم اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م إعم٤مم ,1

  صحٞمًح٤م- شمٙم٤مُمٚمٞم ٤م رسمًٓم٤م اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمقم ؾم٤مئر سملم اًمرسمط ,2

 احل٘مٞم٘مٞم٦م- آضمتٝم٤مد أدوات وحتّمٞمؾ اًمنمقمٞم٦م، اًمٕمٚمقم ـمٚم٥م ذم اعمجتٝمد عمرطمٚم٦م قمداداإل ,3

  

___________________________ 
 اًمٗم٘مف ذم اًمٌح٨م يمٞمٗمٞم٦م ذم اًمداين اًمثٛمر» وقمٚمقُمٝم٤م، اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م قمٚمؿ ًمدراؾم٦م اعمدظمؾ وإصقل، اًمٗم٘مف ًمدراؾم٦م

، ي٤مؾملم آل اعمٝمٚمٝمؾ ضم٤مؾمؿ.د شم٠مًمٞمػ شاًمٜم٤مومٕم٦م اًمٕمٚمقم ذم اجل٤مُمٕم٦م اجلداول» يمت٤مب قمغم آـمالع أو ،شاإلؾمالُمل

 يمت٤مب أو اعمٜمجد، ص٤مًمح حمٛمد اًمِمٞمخ إذاف حت٧م سمزاد اخل٤مص٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمًتقي٤مت ُمٓم٤مًمٕم٦م أو اًمري٤من، ُم١مؾم٦ًم-ط

 ًمٚمجٛمٕمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م وآؾمتِم٤مرات، ًمٚمتدري٥م وم٘مٝم٤مء-ط اعمتخّمّملم، ُمـ قمنمة إقمداد اًمٗم٘مف، قمٛمدة قمغم اًمتٛمريٜم٤مت

 -اًمٓمحٜمٞمس حمٛمد سمـ ؾمٕمد ًمٚمِمٞمخ اًمٜمٌقي٦م، اًمتقضمٞمٝم٤مت ؾمٚمًٚم٦م أو اخلياء، ـمٞم٦ٌم دار-ط اًمًٕمقدي٦م، اًمٗم٘مٝمٞم٦م
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 ادرحؾة: هلذه افدراشقة ادقاد

 ادادة ؾروع ادادة
 اهلداية( )بداية إوػ: ادرحؾة

 افثافث افدراد افػصؾ افثاين افدراد افػصؾ إول افدراد افػصؾ

ن
رآ
فؼ
ا

 
ؿ
ري
ؽ
اف

 

وة
ال
عت

 
ن
رآ
فؼ
ا

 

 يقًُم٤م 38اًم٘مرآن. شمالوة * يقًُم٤م 38اًم٘مرآن. شمالوة * يقًُم٤م 38اًم٘مرآن. شمالوة *

ظ
حػ

 
ن
رآ
فؼ
ا

 

,)ؾم٠ٌم أضمزاء 3 *

 ومّمٚم٧م(

,)اعم١مُمٜمقن أضمزاء 4 *

 إطمزاب(

 احل٩م(,)اًمرقمد أضمزاء 5 *

عة
ج
را
م

ن 
رآ
فؼ
ا

 

 إمم,اًمِمقرى ضمزء ُمـ *

 قمؿ ضمزء

 اًمٜم٤مس,اعم١مُمٜمقن * اًمٜم٤مس,ؾم٠ٌم *

 جتقيد

 قمٚمؿ ذم اعمريد هم٤مي٦م *

 1 اًمتجقيد

 قمٚمؿ ذم اعمريد هم٤مي٦م *

 2 اًمتجقيد

 قمٚمؿ ذم اعمريد هم٤مي٦م *

 ًمٚمِمٞمخ.قمٓمٞم٦م ،3 اًمتجقيد

 ٟمٍم ىم٤مسمؾ

ت
هبا
شا
دت
ا

 

 اًمرمحـ قمقن *

 اًم٘مٚمٛمقين ذر ًمٚمِمٞمخ.أيب

 احلٗم٤مظ شمذيمػم ذم اإلي٘م٤مظ * اًمرمحـ قمقن *

 اًمرمحـ قمٌد ًمٚمِمٞمخ.مج٤مل

ب
ري
ؽ

 
ن
رآ
فؼ
ا

 

 همري٥م سمٞم٤من ذم اًمناج *

 سمـ ًمٚمِمٞمخ.حمٛمد اًم٘مرآن

 اخلْمػمي اًمٕمزيز قمٌد

 اًم٘مرآن همري٥م *

 ًمٚمًجًت٤مين

 اًم٘مرآن همري٥م *

 3 ًمٚمًجًت٤مين

ر
س
عتػ

 
ن
رآ
فؼ
ا

 

 د.حمٛمد,اًمتٗمًػم زسمدة *

,)ؾم٠ٌم إؿم٘مر ؾمٚمٞمامن

 ومّمٚم٧م(

 اًمتٗمًػم زسمدة *

 إطمزاب(,)اعم١مُمٜمقن

,)اًمرقمد اًمتٗمًػم زسمدة *

 احل٩م(
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قم
ظؾ

 
ن
رآ
فؼ
ا

 

 اًم٘مرآن قمٚمقم ذم عمح٤مت *

 ًمٓمٗمل ًمٚمِمٞمخ.حمٛمد

 اًمّم٤ٌمغ

 اًمتٗمًػم ذم أصقل *

 اًمٓمٞم٤مر قمد٤مد.ُمً

 ُمـ اعمًٜمد اًمّمحٞمح *

 اًمٜمزول أؾم٤ٌمب

 ه٤مدي سمـ ًمٚمِمٞمخ.ُم٘مٌؾ

 اًمقادقمل

ث
دي
حل
ا

 
ػ
ؼي
اف

 

 أصقل

 افؼيعة
 واحلٙمؿ اًمٕمٚمقم ضم٤مُمع * واحلٙمؿ اًمٕمٚمقم ضم٤مُمع *

 واحلٙمؿ اًمٕمٚمقم ضم٤مُمع *

 أحؽام

 ؾؼفقة

 ٓسمـ اعمرام سمٚمقغ طمٗمظ *

 طمجر

 واعمرضم٤من اًمٚم١مًم١م طمٗمظ *

 اًمِمٞمخ٤من قمٚمٞمف اشمٗمؼ ومٞمام

 ًمٚمخٓمٞم٥م اجل٤مُمع *

 اًمٌٖمدادي

 ظؾقم

 احلديث
 1 اًمّمالح ٓسمـ اعم٘مدُم٦م *

 2 اًمّمالح ٓسمـ اعم٘مدُم٦م *

 اًمتخري٩م قمغم شمدري٥م *

 اًمًٜم٦م طمجٞم٦م *

 قمٌد اًمٖمٜمل ًمٚمِمٞمخ.قمٌد

 اخل٤مًمؼ

 يمت٥م ذم ىمراءة جمٚمس *

 اعمًٜمدة اًمًٜمـ

 صحٞمح ذح ىمراءة *

 ًمٚمٜمقوي ُمًٚمؿ

 1 اًم٘مٌقل ُمٕم٤مرج خمتٍم * افعؼقدة

 2 اًم٘مٌقل ُمٕم٤مرج خمتٍم *

 ديمتقر . اهلداي٦م ـمريؼ *

 إسمراهٞمؿ- يني حمٛمد

 يمت٤مب ًمنمح اعمٗمٞمد اًم٘مقل *

 ًمٚمِمٞمخ.اسمـ اًمتقطمٞمد

 قمثٞمٛملم

 افسرة
 اظمتّم٤مر ذم اًمٗمّمقل *

 1 يمثػم ٓسمـ اًمرؾمقل ؾمػمة

 اظمتّم٤مر ذم اًمٗمّمقل *

 2 يمثػم ٓسمـ اًمرؾمقل ؾمػمة

 ًمٚمٖمزازم اًمًػمة وم٘مف *

 إًم٤ٌمين سمتح٘مٞمؼ

ؼف
فػ
ا

 

 افػؼف

 فؾؿيتدئغ

 إدًم٦م يمت٤مب طمٗمظ *

 اًمدرر ذح ذم اًمروٞم٦م

 ًمألؾمت٤مذ.حمٛمد اًمٌٝمٞم٦م

 طمالق صٌحل

 اًمروٞم٦م إدًم٦م *

 اًمٜمدي٦م اًمروو٦م *

 طمًـ ًمألؾمت٤مذ.صديؼ

 ظم٤من

 أصقل

 افػؼف

 اًمٗم٘مف أصقل ذم اًمقضمٞمز *

 اًمٙمريؿ ًمٚمديمتقر.قمٌد

 زيدان

 اًمٗم٘مف أصقل ذم ُمذيمرة *

 ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل

 اإلؾمالُمل اًمتنميع شم٤مريخ *

 اخليي ًمٚمِمٞمخ.حمٛمد
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 افؾغة

 افعربقة

 افـحق
 ذم إؾم٤مؾمٞم٦م اًم٘مقاقمد *

 1 واًمٍمف اًمٜمحق
 اإلقمراب ُمٚمح٦م *

 هِم٤مم ٓسمـ اًمٜمدى ىمٓمر *

 إٟمّم٤مري

 افيالؽة
 ًمٕمكم اًمقاوح٦م اًمٌالهم٦م *

 1 اجل٤مرم

 اًمـٛمـــراهمــل ُمـّمـٓمٗمـك د.أمحد اًمٌالهم٦م قمٚمقم *

 وإخالق افسؾقك
 خمتٍم.ُمٜمٝم٤مج *

 اًم٘م٤مصديـ
 اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م طمٚمٞم٦م *

 د.حمٛمد ًمــ اهلٛم٦م قمٚمق *

 اعم٘مدم إؾمامقمٞمؾ

 اًمّم٤محللم ري٤مض * اًمّم٤محللم ري٤مض * افسبقة

 سمتٝمذي٥م اًمٗمْمالء ٟمزه٦م *

 اًمٜمٌالء أقمالم ؾمػم

 ُمقؾمك ًمٚمديمتقر.حمٛمد

 اًمنميػ

 افدظقي ادـفج

 وافػؽري

 طمٙمامء سمروشمقيمقٓت *

 -صٝمٞمقن

 رىمٕم٦م قمغم أطمج٤مر *

 -اًمِمٓمرٟم٩م

 ُمٕمجؿ ُمـ اًمداقمٞم٦م صم٘م٤موم٦م *

 اعمٕم٤مسة، اعمّمٓمٚمح٤مت

 إسمراهٞمؿ- يني حمٛمد د.

 اًمٙمؼمى آٟمٓمالىم٦م ُمٕم٤ممل *

 سم٤مٟمحٓم٤مط اًمٕم٤ممل ظمن ُم٤مذا *

 ًمٚمِمٞمخ.أيب اعمًٚمٛملم؟

 اًمٜمدوي احلًـ

 د.قمالء ومٙمري٦م ُمذاه٥م *

 سمٙمر
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 «المجتهد الطالب بداية» مرحلة ثالًثا:

 طـ والذب الشرطقة، الؿسائؾ دقائؼ يف البحث طؾك قادر متخصص جقؾ إخراج هدفها:

 مراحؾ.. أربعة إلك وتـؼسؿ اإلسالم، حقاض

 مجتهد( علم طالب )لتربوة األولى المرحلة *

 ادمفػ افؽتاب افؼسؿ افياب افعؾقم

 

 افػؼف ظؾقم -1

 افتؼيع ومؼاصد

 افػؼف

 ؾؼف

 حديثل
 إطمٙم٤مم قمٛمدة ُمراضمٕم٦م

 اًمقاطمد قمٌد سمـ اًمٖمٜمل قمٌد احل٤مومظ اإلُم٤مم

 اعم٘مدد

 قمٛمدة ذح اًمٕمالم شمٞمًػم ُمذايمرة

 إطمٙم٤مم
 اًم٤ًٌمم اًمرمحـ قمٌد

 ؾؼف

 مذهيل

 أحد»

 «ادذاهب

 ذح اعمخدرات يمِمػ احلٜمٌكم: ,1

 اعمختٍمات أظمٍم

 اًمٌٕمكم اًمرمحـ قمٌد اًمديـ اًمِمٞمخ.زيـ

 اًمدُمِم٘مل

 طمؾ ذم إظمٞم٤مر يمٗم٤مي٦م اًمِم٤مومٕمل: ,2

 آظمتّم٤مر هم٤مي٦م

 اًمِم٤مومٕمل اًمدُمِم٘مل احلًٞمٜمل اًمديـ شم٘مل

 افػؼفقة افؼقاظد

 قمثٞمٛملم اًمِمٞمخ.اسمـ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘مقاقمد ُمٜمٔمقُم٦م

 اًمًالم قمٌد سمـ اًمٕمز إطمٙم٤مم ىمقاقمد

 اًمدُمِم٘مل قمكم سمـ ُمًٚمؿ اًمٗمْمؾ أسمق اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٗمروق

 اًمٕمثٞمٛملم حمٛمد اًمقرىم٤مت ذح افػؼف أصقل

 اخل٤مدُمل اًمديـ ٟمقر اعم٘م٤مصد ًمٕمٚمؿ ُمدظمؾ افؼيعة مؼاصد

 

 افتػسر ظؾقم -2

 وافؼرآن
 اًمتٗمًػم

 اًمتٗمًػم

 اًمِمٛمقزم

 يمالم شمٗمًػم ذم اًمرمحـ اًمٙمريؿ شمٞمًػم

 اعمٜم٤من
 اًمًٕمدي اًمٕمالُم٦م

 اًمتٗمًػم

 اًمٗم٘مٝمل
 اًمٓمريٗمل اًمٕمزيز اًمِمٞمخ.قمٌد اًم٘مرآن ٕطمٙم٤مم واًمٌٞم٤من اًمتٗمًػم

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ اًمتٗمًػم أصقل ُم٘مدُم٦م اًمتٗمًػم أصقل

 اًم٧ًٌم د-ظم٤مًمد اًم٘مرآن قمٚمقم ذم اعمٌٝمامت اًم٘مرآن قمٚمقم

 اًمٓمح٤موي ًمإلُم٤مم اًمٓمح٤موي٦م اًمٕم٘مٞمدة  
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 افعؼقدة ظؾقم -3

 وأؾمامئف اهلل صٗم٤مت ذم اعمثغم اًم٘مقاقمد واًمتقطمٞمد اًمٕم٘مٞمدة

 احلًٜمك
 اًمٕمثٞمٛملم اًمٕمالُم٦م

 قمٚمؿ

 أصقل

 اًمٌدع

 دراؾم٤مت

 قم٤مُم٦م

 اجلٞمزاين  طمًلم د-حمٛمد , اًمٌدع ُمٕمروم٦م ىمقاقمد ,

 اًمٕم٘مؾ يمريؿ د-ٟم٤مس , واًمٗمرق وإهقاء اًمٌدع ذم دراؾم٤مت ,

 دراؾم٤مت

 اًمِمٞمٕم٦م

 اًم٘مٗم٤مري د-ٟم٤مس اًمِمٞمٕم٦م ُمذه٥م أصقل

 دراؾم٤مت

 اًمّمقومٞم٦م

 اًمقيمٞمؾ اًمرمحـ قمٌد اًمّمقومٞم٦م هل هذه

 اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م – اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م اعم٤مرىم٦م اًمٗمرق

 اًمًٜم٦م وضمف ذم زواسمع

 فمٝمػم إهلل د-إطم٤ًمن

 ُم٘مٌقل اًمِمٞمخ.صالح

 ُم٘م٤مرٟم٦م

 إدي٤من

 اًمٕمٔمٞمؿ قمٌد د-ؾمٕمٞمد اًمٕم٤ٌمد رب ديـ إمم اًمٙمت٤مب أهؾ دقمقة اًمٜمٍماٟمٞم٦م

 اًمٞمٝمقدي٦م
 ومرج د-ؾمٞمد و اًمٕمٚمٞمؿ، قمٌد يمامل ُمّمٓمٗمك د- اًم٘مديؿ اًمٕم٤ممل ذم اًمٞمٝمقد

 راؿمد

 

 احلديث ظؾقم -4

 طمجر ٓسمـ اًم٤ٌمري ومتح اًمًٜم٦م ذوح

 احلدي٨م ُمّمٓمٚمح
 اًمًٞمقـمل ًمإلُم٤مم سم٤مًمًٜم٦م آطمتج٤مج ذم اجلٜم٦م ُمٗمت٤مح

 ؿم٤ميمر أمحد احلثٞم٨م اًم٤ٌمقم٨م – اًمٌٞم٘مقٟمٞم٦م ذح

 افػؽر -5

 وافسقاشة

 افؼظقة

 واًمدراؾم٤مت اًمٗمٙمر

 اًمدقمقي٦م

 «ادريب مقشقظة» :إقمداد  ٟمامء يمت٤مب

 يني د-حمٛمد اًمًٚمٗمل اخلٓم٤مب ذم إوًمقي٤مت وم٘مف

 طم٤ًمن اًمِمٞمخ.حمٛمد اًمدقمقة ـمريؼ ذم ظمقاـمر

 

 

 

 افسرة ظؾقم -6

 وافؾغة وأداب

 اًمًٞم٤مؾم٦م ذم دراؾم٤مت

 اًمنمقمٞم٦م

 اًمراقمل إلصالح اًمنمقمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م ,

 واًمرقمٞم٦م

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ,

 

 اًمًٜم٦م أهؾ قمٜمد اًمٕمٔمٛمك اإلُم٤مُم٦م ,

 واجلامقم٦م

 اًمِمٞمخ.اًمدُمٞمجل ,

 د-اًمّماليب اًمٜمٌقي٦م اًمًػمة اًمًػمة

 ومريد د-أمحد اًمًٚمػ أقمالم ُمـ اًمؽماضمؿ
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 اًمت٤مريخ
 ىمدم ُم٤مذا – اإلؾمالُمل اًمت٤مريخ ُمقؾمققم٦م

 ًمٚمٕم٤ممل؟! اعمًٚمٛمقن

 اًمنضم٤مين د-راهم٥م

 واًمرىم٤مئؼ أداب

 اًم٘مٞمؿ اسمـ إرواح طم٤مدي اًمٚمٝمٗم٤من، إهم٤مصم٦م

 ط- اعمٜمجد( ص٤مًمح حمٛمد )اًمِمٞمخ يمت٥م

 ؿم٤مدي أسمق ظم٤مًمد د. ويمت٥م ،زاد

 ؿم٤مدي أسمق ظم٤مًمد د- . اعمٜمجد ص٤مًمح اًمِمٞمخ

 (1)إٟمّم٤مري هِم٤مم ٓسمـ اًمذه٥م ؿمذور واًمٚمٖم٦م اًمٜمحق

 

 جمتفد( ظؾؿ ضافب )فسبقة افثاكقة ادرحؾة *

 ادمفػ افؽتاب افؼسؿ افياب افعؾقم

 

 

 

 

 ظؾقم -1

 افػؼف

 ومؼاصد

 افتؼيع

 

 اًمٗم٘مف

 وم٘مف

 طمديثل

 طمجر اسمـ احل٤مومظ إطمٙم٤مم أدًم٦م ُمـ اعمرام سمٚمقغ ُمراضمٕم٦م

 اًم٤ًٌمم اًمٕمالُم٦م اعمرام سمٚمقغ ُمـ إطمٙم٤مم شمقوٞمح ُمذايمرة

 وم٘مف

 ُمذهٌل

 اًمٓم٤مًم٥م قمٛمدة طمٜمٌكم: ,1

 اًمدًمٞمؾ ذح اًمًٌٞمؾ ُمٜم٤مر

 اًمٌٝمقيت اًمِمٞمخ.ُمٜمّمقر

 وقي٤من إسمراهٞمؿ اًمٕمالُم٦م

 أيب ُمتـ قمغم ىم٤مؾمؿ اسمـ ذح اًمِم٤مومٕمل: ,2

  ؿمج٤مع

 ىم٤مؾمؿ اسمـ

 اًمنمسمٞمٜمل اخلٓمٞم٥م اإلىمٜم٤مع

 اًمنمسمٞمٜمل اخلٓمٞم٥م اعمحت٤مج ُمٖمٜمل

 اًم٘مقاقمد

 اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 ُمذه٥م

 طمٜمٌكم

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ اًمٜمقراٟمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘مقاقمد

 اًمًٞمقـمل اإلُم٤مم واًمٜمٔم٤مئر إؿم٤ٌمه ُمذه٥م

                                                           
 يد قمغم سم٤مًمْمٌط اًمٕمٜم٤مي٦م ُمع سم٤مًمتجقيد، أضمزاء ؾمت٦م وطمٗمظ اهلل، يمت٤مب ُمـ طمٗمٔمف ؾمٌؼ ُم٤م ُمراضمٕم٦م يراقمك: مؾحقطة (1)

د ؿمٞمخ  -ُمت٘مـ جمق 
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 ؿم٤مومٕمل

 ىمداُم٦م اسمـ اإلُم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٗمروق اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٗمروق

 اجلٞمزاين طمًلم حمٛمد واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ قمٜمد اًمٗم٘مف أصقل ُمٕم٤ممل اًمٗم٘مف أصقل

 قم٤مؿمقر سمـ اًمٓم٤مهر اًمنميٕم٦م ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ُم٘م٤مصد

 

 

 ظؾقم -2

 افتػسر

 وافؼرآن

 اًمتٗمًػم

 اًمتٗمًػم

 اًمِمٛمقزم

 يمثػم اسمـ اإلُم٤مم اًمٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن شمٗمًػم

 اًمتٗمًػم

 اًمٗم٘مٝمل

 اعم٤مًمٙمل اًمٕمريب اسمـ اًم٘مرآن أطمٙم٤مم شمٗمًػم

 اًمتٗمًػم أصقل
 اًمرمحـ قمٌد سمـ ظم٤مًمد وىمقاقمده اًمتٗمًػم أصقل

 اًمٕمؽ

 اًم٘مرآن قمٚمقم

 اًم٘مرآن قمٚمقم ذم اإلشم٘م٤من -

 أو:

 ًمٚمًٞمقـمل ,

 

 سمـ قمٛمر سمـ د-حمٛمد , اًم٘مرآن قمٚمقم ذم اإلشم٘م٤من وشمرشمٞم٥م هتذي٥م ,

 سم٤مزُمقل

 

 

 ظؾقم -3

 واًمتقطمٞمد اًمٕم٘مٞمدة افعؼقدة

 اًمِمٞمخ آل اًمرمحـ قمٌد اًمتقطمٞمد يمت٤مب ذح اعمجٞمد ومتح

 سمـ ومٝمد سمـ اهلل قمٌد د.  اًمٕم٤ٌمدة شمقطمٞمد شم٘مرير ذم اًمِم٤مومٕمٞم٦م ضمٝمقد

 اًمرمحـ قمٌد

 سمـ ومٝمد سمـ اهلل قمٌد د. اًمٕم٤ٌمدة شمقطمٞمد شم٘مرير ذم اعم٤مًمٙمٞم٦م ضمٝمقد

 اًمرمحـ قمٌد

 اًمرمحـ قمٌد سمـ د-حمٛمد اًمًٚمػ أئٛم٦م اقمت٘م٤مد

 اخلٛمٞمس

 قمٚمؿ

 أصقل

 اًمٌدع

 دراؾم٤مت

 قم٤مُم٦م

 اجلقزي اسمـ اإلُم٤مم إسمٚمٞمس شمٚمٌٞمس

 اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م

 دراؾم٤مت

 اًمِمٞمٕم٦م

 سمٙمر د-قمالء اًمٌٞم٧م وآل اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة
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 دراؾم٤مت

 اًمّمقومٞم٦م

 اًمديـ سمره٤من ًمإلُم٤مم اًمتّمقف ُمٍمع

 حت٘مٞمؼ اًمٌ٘م٤مقمل

 اًمرمحـ اًمِمٞمخ.قمٌد

 اًمقيمٞمؾ

 فمٝمػم إهلل د-إطم٤ًمن اًمٌٝم٤مئٞم٦م – اًم٤ٌمسمٞم٦م – اًمِمٞمٕم٦م اعم٤مرىم٦م اًمٗمرق

 ُم٘م٤مرٟم٦م

 إدي٤من

 زهرة أسمق د-حمٛمد اًمٜمٍماٟمٞم٦م ذم حم٤مضات اًمٜمٍماٟمٞم٦م

 اعمٞمداين اًمرمحـ قمٌد هيقدي٦م ُمٙم٤مئد اًمٞمٝمقدي٦م

 ظؾقم -4

 احلديث

 اًمٜمقوي اإلُم٤مم ُمًٚمؿ صحٞمح ذح اًمًٜم٦م ذوح

 احلدي٨م ُمّمٓمٚمح

 احلدي٨م ُمّمٓمٚمح حترير اعمحدث ًمٖم٦م ذح

 

 اهلل قمقض ـم٤مرق

 سمـ اهلل إؾمت٤مذ.قمٌد

 اجلديع يقؾمػ

 اًمٓمح٤من د-حمٛمقد إؾم٤مٟمٞمد دراؾم٦م

 افػؽر-5

 وافسقاشة

 افؼظقة

 واًمدراؾم٤مت اًمٗمٙمر

 اًمدقمقي٦م

 

 طمًلم د-حمٛمد اًمٖمرسمٞم٦م واحلْم٤مرة اإلؾمالم

 طمًلم حمٛمد د- اًمداظمؾ ُمـ ُمٝمددة طمّمقٟمٜم٤م

 ؿم٤ميمر إؾمت٤مذ.حمٛمقد صم٘م٤مومتٜم٤م إمم اًمٓمريؼ

 اًمًٞم٤مؾم٦م ذم دراؾم٤مت

 اًمنمقمٞم٦م

 اجلقيٜمل اإلُم٤مم إُمؿ همٞم٤مث

 ظؾقم -6

 افسرة

 وأداب

 وإذـار

 اًمًػمة

 اًمٕمٛمري وٞم٤مء د-أيمرم , اًمٜمٌقي٦م اًمًػمة صحٞمح ,

 ٟمٕمٞمؿ أسمق اإلُم٤مم , اًمٜمٌقة دٓئؾ ,

 إصٌٝم٤مين

 طمجر اسمـ احل٤مومظ اًمتٝمذي٥م هتذي٥م اًمؽماضمؿ

 اًمت٤مريخ
 إمم إُمقي٦م اًمدوًم٦م ُمـ اإلؾمالُمل اًمت٤مريخ

 اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م

 اًمّماليب قمكم د-حمٛمد

 واًمرىم٤مئؼ أداب
 اًم٘مٞمؿ اسمـ اًمٕمالُم٦م اًمٙم٤مذم اجلقاب

 ومريد د-أمحد , واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م قمغم اًمؽمسمٞم٦م ,
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 اًمدويش د-حمٛمد , اًمؽمسمٞم٦م يمت٥م ,

 اًمقاومدة إومٙم٤مر
 وإدي٤من اعمذاه٥م ذم اعمٞمنة اعمقؾمققم٦م

 اعمٕم٤مسة

 (1)اجلٝمٜمل د-ُمٕمٌد

 

 متخصص( ظؾؿ ضافب )فسبقة افثافثة ادرحؾة *

 ادمفػ افؽتاب افؼسؿ افياب افعؾقم

 ظؾقم -1

 افػؼف

 ومؼاصد

 افتؼيع

 اًمٗم٘مف

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اًمديـ جمد إظم٤ٌمر ُمٜمت٘مك ُمتـ طمٗمظ طمديثل وم٘مف

 اًمِمقيم٤مين اًمٕمالُم٦م إظم٤ٌمر ُمٜمت٘مك ذح إوـم٤مر ٟمٞمؾ

 ىمداُم٦م اسمـ اإلُم٤مم , اًمٙم٤مذم طمٜمٌكم: ,1 ُمذهٌل وم٘مف

 احلج٤موي اإلُم٤مم , اعمًت٘مٜمع زاد

 ذح دراؾم٦م اًمزسمد ُمتـ اًمِم٤مومٕمل: ,2

 اعمٜمٝم٤مج قمغم اعمحغم

 رؾمالن سمـ أمحد

 اًمِم٤مومٕمل

 اًم٘مقاقمد

 اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 ُمذه٥م

 طمٜمٌكم

 رضم٥م اسمـ اإلُم٤مم اًمٗمقائد وحترير اًم٘مقاقمد  شم٘مرير

 ُمذه٥م

 ؿم٤مومٕمل

 اًمٌٙمري اًمديـ سمدر وآؾمتثٜم٤مء اًمٗمرق ذم آقمتٜم٤مء

 اًمِم٤مومٕمل

 اًم٘مراذم اإلُم٤مم اًمٗمروق أٟمقاء ذم اًمؼموق أٟمقار اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٗمروق

 اًمٙمريؿ د-قمٌد اًمٜم٤مفمر روو٦م ذح اًمٗم٘مف أصقل

 اًمٜمٛمٚم٦م

                                                           
 :مالحظات (1)

 -ؾمٌؼ ُم٤م ُمراضمٕم٦م ُمع اًم٘مرآن ُمـ ضمديدة أضمزاء أرسمٕم٦م طمٗمظ* 

 -أًم٦م وقمٚمقم إصقل قمٚمقم ُمتقن ُمـ وهمػمه٤م واًمٗم٘مف، وآقمت٘م٤مد احلدي٨م ُمتقن ُمـ اعمحٗمقفم٤مت ُمراضمٕم٦م* 
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 اًمنميٕم٦م ُم٘م٤مصد
 اًمديـ وزم ؿم٤مه اًم٤ٌمًمٖم٦م اهلل طمج٦م

 اًمدهٚمقي

 ظؾقم -2

 افتػسر

 وافؼرآن

 اًمتٗمًػم

 اًمتٗمًػم

 اًمِمٛمقزم

 اًم٘م٤مؾمٛمل اإلُم٤مم اًمت٠مويؾ حم٤مؾمـ

 اًمتٗمًػم

 اًمٗم٘مٝمل

 اًم٘مرـمٌل اإلُم٤مم اًم٘مرآن ٕطمٙم٤مم اجل٤مُمع

 اًمتٗمًػم أصقل
 قمثامن سمـ ظم٤مًمد اًمتٗمًػم ذم ىمقاقمد

 اًم٧ًٌم

 اًمزريمٌم اإلُم٤مم اًم٘مرآن قمٚمقم ذم اًمؼمه٤من اًم٘مرآن قمٚمقم

 

 ظؾقم -3

 افعؼقدة

 واًمتقطمٞمد اًمٕم٘مٞمدة

 اًمؼمهب٤مري اإلُم٤مم اًمًٜم٦م ذح

 سم٤مضمق ُمّمٓمٗمك أ. اًمٕم٘مٞمدة أطم٤مدي٨م ذم اًمّمحٞمح اجل٤مُمع

 سمـ هِم٤مم.د آقمت٘م٤مد ُم٤ًمئؾ ذم اعمًٜمدة اًمّمح٤مسم٦م أىمقال

 قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ

 اًمّمٞمٜمل

 اجلٝم٤مد ًمتح٘مٞمؼ اًمزاد حتّمٞمؾ

 

 قمٌد ؾمٕمٞمد د

 اًمٕمٔمٞمؿ

  ؾمقيدي٦م ٌٞم٥محل  اًم٘مذرة احلرب

 اًمٕمزيز قمٌد ًمٚمِمٞمخ اإليامنو اًمتقطمٞمد ُم٤ًمئؾ ذم اًمت٤مسمٕملم أىمقال

  اعمٌدل اهلل قمٌد سمـ

 أصقل قمٚمؿ

 اًمٌدع

 دراؾم٤مت

 قم٤مُم٦م

 حمٗمقظ ش.قمكم آسمتداع ُمْم٤مر ذم اإلسمداع

 دراؾم٤مت

 اًمِمٞمٕم٦م

 د-اًم٤ًمًمقس قمنمي٦م آصمٜمل اًمِمٞمٕم٦م ُمع

 إهلل د-إطم٤ًمن اًمّمقومٞم٦م ذم دراؾم٤مت دراؾم٤مت
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 فمٝمػم اًمّمقومٞم٦م

 اًمّمقومٞم٦م اًمٓمرق
 اًم٘م٤مدر اًمِمٞمخ.قمٌد واًمتح٘مٞمؼ اًمٌح٨م ُمٞمزان ذم اًمتّمقف

 اًمًٜمدي

 ُم٘م٤مرٟم٦م

 إدي٤من

 اًمٜمٍماٟمٞم٦م
 قمٚمامء جمٛمققم٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م اإلؾمالم ُمٜم٤مفمرة

 اًم٘مٞمؿ اسمـ واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد أضمقسم٦م ذم احلٞم٤مرى هداي٦م

 ـمقيٚم٦م اًمقه٤مب قمٌد أؾمٗم٤مرهؿ واىمع ُمـ ورده٤م اًمٞمٝمقد ُمٖم٤مًمٓم٤مت اًمٞمٝمقدي٦م

 ظؾقم -4

 احلديث

 اعم٤ٌمريمٗمقري  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ سمنمح إطمقذي حتٗم٦م اًمًٜم٦م ذوح

 اًمًٞمقـمل اإلُم٤مم اًمراوي شمدري٥م احلدي٨م ُمّمٓمٚمح

 اًمًخ٤موي، احل٤مومظ اعمٖمٞم٨م ومتح

 د-قمٌد سمتح٘مٞمؼ

 اخلْمػم اًمٙمريؿ

 

 ظؾقم -5

 افػؽر

 وافسقاشة

 افؼظقة

 واًمدراؾم٤مت اًمٗمٙمر

 اًمدقمقي٦م

 إؾمت٤مذ.حمٛمقد وأؾمامر أسم٤مـمٞمؾ

 ؿم٤ميمر

 اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ,

 اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م ٟم٘مد ,

 احلقازم ؾمٗمر ,

 قمزة سمق د-اًمٓمٞم٥م ,

 اًم٤ًمقم٦م أذاط ووم٘مف اعمٝمدي ,

 

 سمـ د-حمٛمد ,

 إؾمامقمٞمؾ

 اجلٝم٤مد ًمتح٘مٞمؼ اًمزاد حتّمٞمؾ ,

 

 ؾمٕمٞمد اًمِمٞمخ. ,

 اًمٕمٔمٞمؿ قمٌد

 

 اًم٘مذرة احلرب ,

 ًمٚمٛم١مًمػ. ,

 ؾمقيدي٦م طمٌٞم٥م

 اًمًٞم٤مؾم٦م ذم دراؾم٤مت

 اًمنمقمٞم٦م

 اًم٘مٞمؿ اسمـ احلٙمٛمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م ـمرق

 

 

 اًم٘مٞمؿ اسمـ اعمٕم٤مد زاد اًمًػمة

 إصمػم اسمـ اًمٖم٤مسم٦م أؾمد اًمؽماضمؿ
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 ظؾقم -6

 افسرة

 وأداب

 وافؾغة

 يمثػم اسمـ واًمٜمٝم٤مي٦م اًمٌداي٦م اًمت٤مريخ

 واًمرىم٤مئؼ أداب

 اًم٘م٤مؾمٛمل اعم١مُمٜملم ُمققمٔم٦م هتذي٥م

 ص٤مًمح اعمٜمٕمؿ قمٌد اًم٤ًمًمٙملم ُمدارج هتذي٥م

 اًمٕمزي

 قمٞمد حمٛمد د- اعمّمٗمك اًمٜمحق واًمٚمٖم٦م اًمٜمحق

 اًمؽمسمٞم٦م افسبقة -7

 اًمِمٞمخ.حمٛمد اهلل إمم اًمقصقل أصقل *

 يٕم٘مقب طمًلم

 اًمٜم٤ًمئل اإلُم٤مم واًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم قمٛمؾ *

 اعم٤ٌمرك اسمـ اإلُم٤مم اًمزهد *

 اجلٞمالين اإلُم٤مم اًمّمٛمد اهلل ومْمؾ *

 ُمٗمٚمح اسمـ اإلُم٤مم اًمنمقمٞم٦م أداب *

 سمـ اًمِمٞمخ.حمٛمد اًمِم٤ٌمب شمرسمٞم٦م *

 (1)اًمدويش اهلل قمٌد

  

 

 

                                                           
 :ُمالطمٔم٤مت(1)

 -واعمتقن اًمًٜم٦م ويمذًمؽ، ؾمٌؼ ُم٤م ُمراضمٕم٦م ُمع سم٤مًمتجقيد اعمتٌ٘مٞم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م إضمزاء سم٘مٞم٦م ظمتؿ يراقمك( 1)

 واهلل, ٟمحًٌٝمؿ ممـ اًمّم٤مدىملم واًمدقم٤مة اًمّم٤محللم اًمٕمٚمامء سمٕمض دور شمثٛملم قمغم اعمٍمي ىمٓمرٟم٤م دقم٤مة يمٚمٛم٦م شمتٗمؼ شمٙم٤مد( 2)

 وًمٗمٔمف، سمٚمحٔمف اًمٜم٤مس يريب واًمذي اًم٘مٚمٛمقين، ذر أسمق.اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م: وُمٜمٝمؿ اًمرسم٤مٟمٞملم، اعم١مدسملم ُمـ ,طمًٞمٌٝمؿ

٥م اًمٕمٔمٞمؿ، قمٌد أؾم٤مُم٦م.اًمديمتقر اًمِمٞمخ وومْمٞمٚم٦م اًمدسمٞمز، حمٛمد.اًمِمٞمخ وومْمٞمٚم٦م  واًمذي، شُمٍم قم٤مسمد»سمـ واعمٚم٘م 

 - اعمٕم٤مس اعمٍمي اعمًٚمؿ ًمٚمِم٤ٌمب اعمرسملم وأضمقد أومْمؾ ُمـ يٕمتؼم

 -وأذـمتٝمؿ يمتٌٝمؿ ,ٓؾمٞمام, إوم٤موؾ هب١مٓء سم٤مٟٓمتٗم٤مع وإظمقاين ٟمٗمز  أذيمر وأٟم٤م
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 متخصص( ظؾؿ ضافب )فسبقة افرابعة ادرحؾة *

 ادمفػ افؽتاب افؼسؿ افياب افعؾقم

 ظؾقم -1

 افػؼف

 ومؼاصد

 افتؼيع

 اًمٗم٘مف

 طمديثل وم٘مف

 اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ذم اعمٜمت٘مك

 

 اًمؼميم٤مت أيب اًمديـ جمد

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اًمًالم قمٌد

 اًمٕمٓم٤مر اسمـ اإلُم٤مم إطمٙم٤مم ذم اًمٕمٛمدة ذح اًمٕمدة

 اًمِم٤مومٕمل

 ُمذهٌل وم٘مف

 اعمٖمٜمك , طمٜمٌكم: ,1

 اعم٘مٜمع ,                        

 ىمداُم٦م اسمـ اإلُم٤مم ,

 

 قمثٞمٛملم اًمِمٞمخ.اسمـ , اعمًت٘مٜمع زاد قمغم اعمٛمتع اًمنمح ,

 اًمٓم٤مًمٌلم ُمٜمٝم٤مج , ؿم٤مومٕمل: ,2

 اعمٝمذب ذح اعمجٛمقع ,

 

 اًمٜمقوي اإلُم٤مم

 اًمٗم٘مف أصقل

 اًمِمٜم٘مٞمٓمل اًمٕمالُم٦م , اًمًٕمقد ُمراىمل قمغم اًمقرود ٟمثر ,

 إسمراهٞمؿ يني د-حمٛمد , اًمٗمتقى ,

 اًمِمثري اًمِمٞمخ.ُمِم٤مري, إصقل همٛمرات ,

 اًمٙمريؿ قمٌد اًمديمتقر. , اًمٗم٘مف أصقل ذم اعمٝمذب ,

 اًمٜمٛمٚم٦م

 ظؾقم -2

 افتػسر

 وافؼرآن

 اًمتٗمًػم

 اًمتٗمًػم

 اًمِمٛمقزم

 اًمٓمؼمي اإلُم٤مم اًمٌٞم٤من ضم٤مُمع شمٗمًػم

 اًمتٗمًػم

 اًمٗم٘مٝمل

 اًمِمٜم٘مٞمٓمل اإلُم٤مم سم٤مًم٘مرآن اًم٘مرآن إيْم٤مح ذم اًمٌٞم٤من أوقاء

 اًمتٗمًػم أصقل

 افؼرآن ـرد» سمٛمريمز  اخل٤مص٦م اًمتخّمّمٞم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م اًمرؾم٤مئؾ

 «وظؾقمف

 افشاضيل اإلمام معفد»و
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 «بافرياض

 فؾدراشات عتػسر مرـز»و

 «افؼرآكقة

 اًم٘مرآن قمٚمقم
 اًمرمحـ قمٌد سمـ د.ومٝمد اًم٘مرآن قمٚمقم ذم دراؾم٤مت

 اًمروُمل

 ظؾقم -3

 افعؼقدة

 واًمتقطمٞمد اًمٕم٘مٞمدة

 اًمٕمٛمػمي ؾمٚمٓم٤من د- اًمقاؾمٓمٞم٦م اًمٕم٘مٞمدة ذح

 ظمزيٛم٦م اسمـ اإلُم٤مم اًمتقطمٞمد

 أضمري اإلُم٤مم اًمنميٕم٦م

 اًمالًمٙم٤مئل اإلُم٤مم آقمت٘م٤مد أصقل

 قمكم سمـ قمثامن اًمِمٞمخ. آقمت٘م٤مد ُم٤ًمئؾ قمغم آؾمتدٓل ُمٜمٝم٩م

 طمًـ

 قمٌد سمـ اًمِمٞمخ.متٞمؿ اعمْمٚم٦م اًمٓمقائػ قمغم إدًم٦م ىمٚم٥م

 اًم٘م٤ميض حمٛمد سمـ اًمٕمزيز

 اهلٞمدل اهلل اًمديمتقر.قمٌد اًمٕم٤ٌمدة شمقطمٞمد طمقل اعمٌتدقم٦م ؿمٌٝم٤مت

 أصقل قمٚمؿ

 اًمٌدع

 دراؾم٤مت

 قم٤مُم٦م

 اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم آقمتّم٤مم

 إٟمدًمز طمزم اسمـ واًمٜمحؾ اعمٚمؾ ذم اًمٗمّمؾ

 دراؾم٤مت

 اًمِمٞمٕم٦م

 اًمِمٞمٕم٦م قمغم اًمرد ذم اًمٜمٌقي٦م اًمًٜم٦م ُمٜمٝم٤مج ,

 واًم٘مدري٦م

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ,

 اًم٘مٗم٤مري د-ٟم٤مس , اًم٘مٗم٤مري د-ٟم٤مس يمت٥م ,

 دراؾم٤مت

 قمـ

 إؿم٤مقمرة

 احلقازم د-ؾمٗمر , «ونقد عرض األشاعرة..» -

  ص٤مًمح سمـ اًمرمحـ د-قمٌد , «إصاظرة مـ عتقؿقة ابـ مقؿػ» ,

 « إصعرية اددارس» ,

 

 حمٛمد سمـ د-حمٛمد ,

 ط- اًمِمٝمري، اًمراضمحل

  اًمٜمٌقي اهلدي دار
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 اعمريض قمكم سمـ ظم٤مًمد د- «واداعتردية إصاظرة ظؼائد كؼد» ,

 اًمٖم٤مُمدي

 اجل٤مؾمؿ اًمِمٞمخ.ومٞمّمؾ «افسـة أهؾ مقزان دم إصاظرة» ,

 اعمحٛمقد

 أُمػم ُم٤مهر , ًمٚمتدُمري٦م آٟمتّم٤مر ,

 اًمًٚمػ سملم اًمتٗمقيض ُم٘م٤مٓت ,

 واعمتٙمٚمٛملم

 حمٛمقد اًمديمتقر.حمٛمد

 اخلْمػم

 اعم٤مرىم٦م اًمٗمرق
 اًمِمٞمخ.دطمالن , اًمِمٞمٓم٤من وؾمقؾم٦م قمـ اإلٟم٤ًمن صٞم٤مٟم٦م ,

 اًمٕم٘مؾ ٟم٤مس د- , وه٤مسمٞم٦م ٓ إؾمالُمٞم٦م ,

 ُم٘م٤مرٟم٦م

 إدي٤من
 اًمٜمٍماٟمٞم٦م

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ اعمًٞمح ديـ سمدل عمـ اًمّمحٞمح اجلقاب

 اهلٜمدي اهلل رمح٧م احلؼ إفمٝم٤مر

 قمٌد سمـ اًمديمتقر.أمحد إدي٤من شم٘م٤مرب إمم دقمقة

 اًم٘م٤ميض قمثامن سمـ اًمرمحـ

 اًمٕمٚمامٟمٞملم ؿمٌٝم٤مت قمغم اًمرد ذم واىمرأ

 يمت٥م: واعمٚمحديـ واًمِمٞمققمٞملم واًمٚمٞمؼماًمٞملم

 اًمنمقمل اعمجٝمر حت٧م اًمٚمٞمؼمازم اًمٗمٙمر ,

 

 

 

 إؾمت٤مذ ,

 اًمّم٤موي اًمديمتقر.حمٛمقد

 اًمٕم٤مُمري د-ؾم٤مُمل ,  اًمٕمٍم ـم٤مقمقن اًمٕم٤معم٤مٟمٞم٦م ,

 ُمّمٓمٗمك إؾمت٤مذ. , اإلؾمالم ُمـ وُمقىمٗمٝمؿ اًمٕمرب اًمٕمٚمامٟمٞمقن ,

 سم٤مضمق

 اًمٖمزازم حمٛمد اًمِمٞمخ. , إمحر اًمزطمػ وضمف ذم اإلؾمالم ,

 طمقل اًمنميػ إزهر قمٚمامء ومت٤موى ,

 اًمٕمٚمامٟمٞم٦م

 اًمٞمن ط-دار ,
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 اًمٓمريٗمل اًمٕمزيز د-قمٌد , اًمٓمريٗمل اًمٕمزيز د-قمٌد يمت٥م ,

 اًمًٙمران اًمِمٞمخ.إسمراهٞمؿ يمت٥م ,       

 سمٛمراضمٕم٦م وم٠مٟمّمح اإلحل٤مد--- قمـ أُم٤م

 اًمٜم٘مدي٦م إيم٤مديٛمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م إسمح٤مث

 ويمٚمٞم٤مت أصقل قمغم ًمٚمرد اًمتخّمّمٞم٦م

 اعمٕم٤مسيـ- اعمالطمدة ؿمٌٝم٤مت

 اًمِمٞمخ.إسمراهٞمؿ,

 اًمًٙمران

 ظؾقم -4

 احلديث

 اًمًٜم٦م ذوح

 اًمٞمحٞمك حيٞمك اًمِمٞمخ.  اًمّمحٞمحلم سملم اجلٛمع طمٗمظ

  اعمٕمتٛمدة اًمًٜم٦م ذوح ىمراءة

 اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م وُمٓم٤مًمٕم٦م

 ًمٚمِمٞمخ اًمْمٕمٞمٗم٦م واًمًٚمًٚم٦م

 إًم٤ٌمين

 

 احلدي٨م ُمّمٓمٚمح

 زيد أسمق د-سمٙمر واًمتٕمديؾ واجلرح اًمتخري٩م ًمٕمٚمؿ اًمت٠مصٞمؾ

 مح٤مدة اًمديمتقر.وم٤مروق واًمتٕمديؾ اجلرح ذم اإلؾمالُمل اعمٜمٝم٩م

 طمجر اسمـ احل٤مومظ احلٌػم شمٚمخٞمص

 ظؾقم -5

 افػؽر

 وافسقاشة

 افؼظقة

 واًمدراؾم٤مت اًمٗمٙمر

 اًمدقمقي٦م

 اًمٕمٚمقم ذم قمٚمؿ ـم٤مًم٥م ًمتٙمقيـ ُمدظمؾ

 اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

 ،اًم٤ٌمطمثلم ُمـ عمجٛمققم٦م

 اًمٕمزيز قمٌد د شم٘مديؿ

 --اًم٘م٤مؾمؿ

 إؾمامقمٞمؾ حمٛمد د- اًمٕمٚمؿ أهؾ سمحرُم٦م اإلقمالم

 إهلل د-ومْمؾ يمت٥م ,

 وأطمٙم٤مُمٝم٤م آٟمتخ٤مسم٤مت ,

 إهلل د-ومْمؾ ,

 اًمٕمجالن اًمِمٞمخ.ومٝمد ,

 صٛمدي رو٤م اًمديـ خلدُم٦م ـمري٘م٦م 38

 اًمًٞم٤مؾم٦م ذم دراؾم٤مت

 اًمنمقمٞم٦م

 اعم٤موردي اإلُم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م إطمٙم٤مم

 اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم اًمذُم٦م أهؾ أطمٙم٤مم

 

 

 اًمًٝمٞمكم اإلُم٤مم اًمٜمٌقي٦م اًمًػمة ذح إٟمػ اًمروض اًمًػمة

 اًمًٚمٛمل ص٤مُمؾ سمـ حمٛمد اإلؾمالُمل اًمت٤مريخ يمت٤مسم٦م ُمٜمٝم٩م اًمؽماضمؿ
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 ظؾقم -6

 افسرة

 وأداب

 وافؾغة

 اًمذهٌل اإلُم٤مم اًمٜمٌالء أقمالم ؾمػم

 أحمزون د-حمٛمد اًمٗمتٜم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمقىمػ اًمت٤مريخ

 واًمرىم٤مئؼ أداب
 اعم٤ٌمرك اسمـ , اًمزهد ,

 اًمٕمقدة ومٝمد سمـ ؾمٚمامن , اًمٖمرسم٤مء ؾمٚمًٚم٦م ,

 قم٘مٞمؾ اسمـ ُم٤مًمؽ اسمـ أًمٗمٞم٦م ذح واًمٚمٖم٦م اًمٜمحق

 واعمٕم٤مضمؿ اعمٕم٤مس إدب

 واًمٌالهم٦م

 حت٘مٞمؼ اجلرضم٤مين، ,  اًمٌالهم٦م أهار ,

 ؿم٤ميمر اًمٕمالُم٦م.حمٛمقد

 ُمقؾمك أسمق اًمديمتقر.حمٛمد ُمقؾمك أسمق حمٛمد اًمديمتقر يمت٥م ,

 اًمراومٕمل , اًم٘مرآن راي٦م حت٧م ,

 واًمِمٕمراء اًمِمٕمر ,

 

 حت٘مٞمؼ ىمتٞم٦ٌم، اسمـ ,

 ؿم٤ميمر اًمٕمالُم٦م.حمٛمقد

 اعمؼمد , اًمٙم٤مُمؾ ,

 اجل٤مطمظ , واًمتٌٞملم اًمٌٞم٤من ,

 (1)اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م جمٛمع , اًمقؾمٞمط و اًمقضمٞمز اعمٕمجؿ ,

  

                                                           
 : مؾحقطة (1)

 -إطمٙم٤مم وإشم٘م٤من احلٗمظ شمثٌٞم٧م يراقمك ,1

 وراضمع ،(528 ،11.527) اًمًػم ذم ذًمؽ راضمع، ُمٌتدقًم٤م ُمٕمتزًمٞم ٤م يم٤من ٕٟمف، اجل٤مطمظ يمت٥م ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػم طمذر ,2

 يمت٤مب ومٝمق اًمّمٛمٞمٕمل، دار-ط( 46 ،2.45) ؾمٚمامن آل طمًـ سمـ ُمِمٝمقر.ًمٚمِمٞمخ شاًمٕمٚمامء ُمٜمٝم٤م طمذر يمت٥م: »يمت٤مب

ا ٟم٤مومع  -سم٤مسمف ذم ضمد 
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  :ُمرطمٚم٦م ذم آضمتٝم٤مد يٛمٙمٜمؽ اًمتخّمّمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمراطمؾ هذه اضمتٞم٤مز سمٕمد *

 مؾحد بقتـا دم

 ـاطر(مُ و حماور )صـاظة

  هدؾفا:

 ,ظم٤مص٦م, اجل٤مُمٕم٤مت أروىم٦م داظمؾ ي٦ماإلحل٤مدو اًمٕمٚمامٟمٞم٦م إومٙم٤مر ُمـ اًمٕمديد ٟٓمتِم٤مر ٟمٔمًرا *

 اًمنموط ومٞمف شمقاومرت ُمـ قمغم اًمقاضم٥م ُمـ يم٤من اعمرشمزىم٦م، هل١مٓء اًم٤ًمطم٦م إظمالء سمٕمد

 قمغم ًمٚمرد اًم٤ٌمـمؾ أهؾ وُمٜم٤مفمرة وأهٚمف احلؼ ٟمٍمة صمٖمر قمغم اًمقىمقف ذم جيتٝمد أن اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 واعمٕم٤مسيـ-- اًم٘مداُمك اعمالطمدة وإومؽ ؿمٌٝم٤مت

 ُمـ اعمتخّمّمقن رؿمحٝم٤م أو ىمرأهت٤م، أو قمٚمٞمٝم٤م، وىمٗم٧م اًمتل اًمٙمت٥م سم٠مهؿ ىم٤مئٛم٦م وإًمٞمٙمؿ *

 واًمٜمٗمز-- اًمٕمٚمٛمل سمٜمققمٞمف اإلحل٤مد قمغم ًمٚمرد اًمٗمـ هذا أهؾ

 ًٓ  :(ختصصقة و متفقدية) اإلحلاد ؾؽرة ظـ ـتب :أو

 -ٟمامء ُمريمز ـمٌٕم٦م ،طم٤مُمد اًمديـ طم٤ًمم-د ،(اًمٕمدم وظمقاء اًمتقهؿ وصمقىمٞم٦م اإلحل٤مد) ,1

  -سمراهلم ُمريمزط- ،قمزُمل هِم٤مم-د ،(ًمٚمٛمٌتدئلم اإلحل٤مد)  ,2

 شمٙمقيـ ُمريمزط- ،اًمٕمجػمي قمٌداهلل ،(اجلديد اإلحل٤مد ًمٗمٝمؿ ُمدظمؾ,اإلحل٤مد ُمٞمٚمٞمِمٞم٤م) ,3

   -واًمٜمنم ًمألسمح٤مث

  -اًمٌٞم٤من جمٚم٦م صداراتإ ُمـ ,ادريس ؿمٞمخ ضمٖمٗمر-د ،(اخل٤مًمؼ ووضمقد اًمٗمٞمزي٤مء)  ,4

 -اًمٙم٤مشم٥م دار ,ـمٚمٕم٧م هٞمثؿ-د ،(اًمٕمرب اعمٚمحديـ قمغم اًمرد ُمقؾمققم٦م)  ,5

 -اًمٙم٤مشم٥م دار ,ـمٚمٕم٧م هٞمثؿ-د ،(اجلديد اإلحل٤مد يمٝمٜم٦م)  ,6

 -اًمٙم٤مشم٥م دار ,ـمٚمٕم٧م هٞمثؿ-د ،(اإليامن ممإ اًمٕمقدة)  ,7

 -شمٙمقيـ ُمريمز-ط ،اًمًٞمد يقؾمػ أمحد  ،(ؾم٤مسمٖم٤مت) ,8

 ٟمامء ُمريمز ,اًمِمٝمري اهلل قمٌد(--اإليامنو واًمٕمٚمؿ اإلحل٤مد ذم رؾم٤مئؾ صمالث) ,9

 -دارؾمام ,ُمًٕمقد سمـ أسمقاًمٗمداء(--اًمٓمٌٞمٕمٞملم ظمراوم٤مت ًمٙمِمػ اعمقطمديـ آًمف) ,18
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 ضمٝم٦م ُمـ ظمّمقص٤م ي٦ماإلحل٤مد إـمروطم٤مت ذم ُمتخّمص قمٛمٞمؼ ًم٤ٌمطم٨م اًمٙمت٤مب)

 (اًمتجريٌل اًمٕمٚمؿ ُمٕمٓمٞم٤مت شمٗمًػم ويمٞمٗمٞم٦م اعمٕمروم٦م ٟمٔمري٦م

 يمٝمدي٦م صدر -قمامرة حمٛمد-د شم٘مديؿ --ذيػ قمٛمرو-د شم٠مًمٞمػ (--اإلحل٤مد وهؿ) رؾم٤مًم٦م ,11

 ه1435حمرم ؿمٝمر إزهر جمٚم٦م ُمع

 حمٛمد-د شم٘مديؿ-اًمٕمٚمامء ُمـ جمٛمققم٦م إقمداد(--اإلحل٤مدو اإليامن طمقار) رؾم٤مًم٦م ,12

 ه1435إومم مج٤مدى ؿمٝمر إزهر جمٚم٦م هدي٦م--قمامرة

 جمرة ُمٙمت٦ٌم-ط-اًمٌخ٤مري احلًـ--ًمٚمٙم٤مشم٥م يمالمه٤م (اعم٤مرق) ورواي٦م،(اجل٤مطمد) رواي٦م ,13

 واًمتقزيع ًمٚمٜمنم

 ---دٓئؾ ُمريمز--شمرمج٦م---ومٞمؽم سمقل --عم١مًمٗمف---بإ وم٤مىمد ٟمٗمًٞم٦م---اإلحل٤مد ٟمٗمًٞم٦م ,14

 ُمريمز -ط----اًمِمٝمري اهلل قمٌد د و احلًـ ُم١مُمـ .د---شمرمج٦م---ىمّمقريـ سملم اإلحل٤مد,15

  دٓئؾ

 ---ٟمامء ُمريمز-ط--اًمقهٞمٌل اًمرمحـ قمٌد . ًمٚمِمٞمخ--ياإلحل٤مد اًمٗمٙمر هت٤موم٧م ,16

 ---اًم٘مٚمؿ دار--ط --اعمٞمداين طمٌٜمٙم٦م اًمرمحـ قمٌد .د --ل اعمالطمدة ساع ,17

 ---اًمٙمت٤مب دار--ط--سمٞمقضمقومٞمتش قمزت قمكم ل--واًمٖمرب اًمنمق سملم آؾمالم ,18

 --دٓئؾ ُمريمز -ط ،طمًـ أمحد . ُمٝمٜمدس شم٠مًمٞمػ--اإلحل٤مدو اعمٞمدي٤م ,19

 --دٓئؾ ُمريمز -ط ،طمًـ أمحد . ُمٝمٜمدس شم٠مًمٞمػ--اإلؾمالم أريمٞمقًمقضمٞم٦م ,28

 ٟمجل حمٛمقد إدريس:شمرمج٦م ،ويٚمٞمامن-ضمل -د ًمٚمٛم١مًمػ اجلديد اإلحل٤مد ممٝمدات ,21

 -دٓئؾ ُمريمز-ط

 --دٓئؾ ُمريمز شمرمج٦م ،سمػمد ٟم٤مٟمز أًمٞمػ ًمٚمٛم١مًمػ--احل٘مٞم٘م٦م قمـ اًمٌح٨م ,22

 --دٓئؾ ُمريمز شمرمج٦م ،ُمقيـ صٛمقيؾ د (اإلٟم٤ًمن طم٘مقق شم٤مريخ) إظمػمة اًمٞمقشمٞمقيٌٞم٤م ,23

 -ؾمٛمريـ يقؾمػ ًمٚمٛم١مًمػ (ؿمحرور حمٛمد قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مم اًمتل إؾمس ٟم٘مد) اًمتٚمٗمٞمؼ سم١مس ,24

 -دٓئؾ ُمريمز -ط
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 -دٓئؾ ُمريمز -ط -اًمرُم٤مح إسمراهٞمؿ د (اإلٟم٤ًمن شم٠مًمٞمف إؿمٙم٤مٓت) اعمًتحٞمٚم٦م اإلٟم٤ًمٟمقي٦م ,25

 --يمريٗم٧م سمٞمؽم ًمٚمٛم١مًمػ --ؾم٤مرشمر يٚمت٘مل ؾم٘مراط ,26

 --دٓئؾ ُمريمز -ط--ؿمٝمري اهلل قمٌد د اًمٕمٚمؿ ـمٖمٞم٤من ,27

 --دٓئؾ ُمريمز -ط--إسمراهٞمؿ أمحد د قم٘مؾ اظمؽماق ,28

 اًمِمٝمري اهلل قمٌد :ُمراضمٕم٦م ،إيتقن هم٤مي زم ؿم٤مرًمز ل--اإلٟم٤ًمن وُمّمػم اإلؾمالم  ,29

 --دٓئؾ ُمريمز-ط

  اًمٓم٤مئل سم٤مؾمؾ حمٛمد د شمرمج٦م--اًمٕمٚمٛمل اإلحل٤مد أوه٤مم , 38

 -قمقاضمل هم٤مًم٥م سمـ اًمرمحـ قمٌد د ُمقاضمٝمتف وؾمٌؾ احلدي٨م اإلحل٤مد,31

 -دٓئؾ ُمريمز -ط اإلسمراهٞمؿ عمِم٤مري (اًمًامء ذم اعمٕمٚمؼ اًمقادي) رواي٦م,32

 --دٓئؾ ُمريمز -ط--سمػمًمٜمًٙمل ديٗمٞمد ل--اًمِمٞمٓم٤من وهؿ ,33

 --شمٙمقيـ ُمريمز -ط--اًمًٞمد أمحد ل اًمّم٤مقمد اجلٞمؾ إزم ,34

 --اًمٕمجالن ومٝمد اًمِمٞمخ و اًمٕمجػمي اهلل قمٌد ًمٚمِمٞمخ اًم٘مقل زظمرف ,35

 :وصػاعتف اهلل وجقد إثيات :اثاكقً 

 شمٗمٙمر ُمريمز ,طم٤مُمد اًمديـ طم٤ًمم-د(--هقيتل أقمٚمؿ ٓ) ,1

 حمٛمد سمـ اًمٕمزيز قمٌد سمـ ؾمٕمقد-د(--آقمت٘م٤مد أصقل قمغم اًمٜم٘مٚمٞم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م إدًم٦م)  ,2

 واًمٜمنم ًمألسمح٤مث شمٙمقيـ ُمريمز ,اًمٕمريٗمل

 شمٙمقيـ ُمريمز-ط-قم٤مُمري ؾم٤مُمل.-ًمٚمديمتقر  د (-اهلل ظمٚمؼ ومٛمـ)  ,3

 --شمٙمقيـ ُمريمز-ط---اًمٕمجػمي ص٤مًمح اهلل قمٌد . ًمٚمِمٞمخ(اًمٜمٝم٤مر ؿمٛمقع)  ,4

 --اًمٔم٤مهري قم٘مٞمؾ اسمـ(--شمٚمحد ًمـ)  ,5

 يًتٓمٞمع اعمحٜمؽ اًم٤ٌمطم٨م ًمٙمـ اًمٗمٚمًٗمٞم٦م إُمقر ذم همراىمفإ اًمٙم٤مشم٥م يٕمٞم٥م :وًمٙمـ)

 -(ؾمقاه ُم٤م وشمرك سم٤مًمٜم٤مومع آؾمتٗم٤مدة

 ُمّمٓمٗمك.- شم٠مًمٞمػ(-اعمرؾمٚملم وقم٤ٌمده اًمٕم٤معملم رب ُمـ واًمٕم٤ممل واًمٕمٚمؿ اًمٕم٘مؾ ُمقىمػ) ,6
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 ٕىمَم ٟم٤مومع اًمث٤مين اجلزء) اًمٕمرسمٞم٦م أوم٤مق دار ,اًمٕمثامٟمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م آؾمالم ؿمٞمخ --صؼمي

 طمتك واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ قمٜمد اًمٕم٘مدي٦م اعم٤ٌمطم٨م ُمـ ُمتٛمٙمـ ًم٤ٌمطم٨م حيت٤مج ًمٙمٜمف درضم٦م

 --(-اعم١مًمػ ومٞمٝم٤م وىمع اًمتل اعمخ٤مًمٗم٦م إـمروطم٤مت سمٌٕمض يت٠مصمر ٓ

 شمٚمٌٞمس) و (واًمٜم٘مؾ اًمٕم٘مؾ شمٕم٤مرض درء) و (إصٗمٝم٤مٟمٞمف ذح) ُمـ اعمقاوٞمع سمٕمض ,7

 -شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ (اجلٝمٛمٞم٦م

 حمٛمد .د شم٘مديؿ--اًمِمٕمراوي ُمتقزم حمٛمد . ًمٚمِمٞمخ---اهلل وضمقد قمكم اعم٤مدي٦م إدًم٦م  ,8

 -اعم٘م٤مصد دار ـمٌٕم٦م---قمامرة

 -دٓئؾ ُمريمز شمرمج٦م ،ًمٞمدٟمز ضمقردون ل--واًمٕمٚمؿ سم٤مخل٤مًمؼ اإليامن ,9

  -دٓئؾ ُمريمز -ط--قمروم٦م إؾمامقمٞمؾ ل ? هٜم٤م ٟمحـ عم٤مذا ,18

  -شمٙمقيـ ُمريمز -ط (ومٚمً٘مٞم٦م أدًم٦م) ُمقضمقد اهلل ,11

 :افـيقة إثيات :اثافثً 

 شمٗمٙمر ُمريمز ,طم٤مُمد اًمديـ طم٤ًمم-د(--هقيتل أقمٚمؿ ٓ) ,1

 سمـ ٟم٤مس سمـ شم٤مُمر-د(--وًمقازُمٝم٤م صمٌقهت٤م وـمرائؼ ضورهت٤م -حمٛمد اًمٜمٌٞملم ظم٤مشمؿ رؾم٤مًم٦م)  ,2

 اًمًٕمقدي٦م,اًمرؿمد ُمٙمت٦ٌم ,همِمٞم٤من سمـ ومٝمد

 -اًم٘مٚمؿ دار ,دراز اهلل قمٌد حمٛمد(--اًمٕمٔمٞمؿ اًمٜم٠ٌم)

 اًمٕمرسمٞم٦م أوم٤مق دار ,اًمٞمزيدي احلًـ أسمق(--اًمٜمٌل ٟمٌقة إصم٤ٌمت)  ,3

 سمٛمٙم٦م اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل راسمٓم٦م -ط--اًمً٘م٤مر حمٛمقد سمـ ُمٜم٘مذ ًمٚمديمتقر (اًمٜمٌقة إصم٤ٌمت)  ,4

 --اعمٙمرُم٦م

 ُمـ ط حمٛمد ٟمٌقة دٓئؾ شمٗمّمٞمؾ ذم قم٤مُمري، ؾم٤مُمل -د شم٠مًمٞمػ ،(اًمٜمٌقة سمراهلم) يمت٤مب ,5

 --اخل٤ممت٦م ًمٚمٜمٌقة اعمٜمٙمريـ اإلؾمالم ظمّمقم اقمؽماو٤مت قمغم واًمرد وُمتٜمّققم٦م، يمثػمة أوضمف

 -واعمتِمٙمٙملم احلؼ، قمـ اًم٤ٌمطمثلم إمم رؾم٤مًم٦م اًمٙمت٤مب

 --دٓئؾ ُمريمز -ط--اًمٌدري ؾم٤مُمٞم٦م د--؟!ؿمؽ اًمٜم١ٌمة أذم,6
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 :افؼ ومشؽؾة ،عتعاػ اهلل حؽؿة :ارابعً 

 ُمٜمتدى قمغم ٤مًمٞمٙمؽموٟمٞم  إ وُمت٤مح -اًمتقطمٞمد ُمٜمتدى صدارإ(--اًمنم ؾم١مال قمـ اجلقاب),1

 --ٟمؽمٟم٧ماإل قمغم اًمتقطمٞمد

 قمرض ,واجلامقم٦م اًمًٜمف أهؾ قمٜمد شمٕم٤ممم اهلل أومٕم٤مل ذم واًمتٕمٚمٞمؾ احلٙمٛم٦م) ,1

 أم سمج٤مُمٕم٦م قمٚمٛمٞمف دراؾم٦م ,اًمِمٝمري اًمٌٙمري اهلل قمٌد سمـ فم٤مومر سمـ اهلل قمٌد-د(--ودراؾم٦م

 -----اًم٘مرى

 --شمٙمقيـ ُمريمز-ط---اًمٕم٤مُمري ؾم٤مُمل د اهلل ووضمقد اًمنم ُمِمٙمٚم٦م :يمت٤مب ,2

 --دٓئؾ ُمريمز -ط ،طمًـ أمحد ًمٚمٛمٝمٜمدس (اًمنم ُمِمٙمٚم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م 25) هم٤مئ٦ٌم أؾمس ,4

 ---اًمت٤مًمٞم٦م اعمرطمٚم٦م وذم ,5

 (اهلل رمحف) اًم٘مٞمؿ ٓسمـ  يمالمه٤م --اًمًٕم٤مدة دار وُمٗمت٤مح،اًمٕمٚمٞمؾ ؿمٗم٤مء دراؾم٦م يٛمٙمـ,     

 --دراز اهلل قمٌد حمٛمد . ًمٚمديمتقر اًمديـ ,6

 --اًم٘مرو٤موي يقؾمػ .د واحلٞم٤مة اإليامن ,7

 --اًمٌٝمل حمٛمد. د اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واحلْم٤مرة اًمديـ,8

 --زىمزوق محدي د شم٘مديؿ ،ؿمٛمٞمؾ ُم٤مري آٟم٤م . ل--اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ديـ اإلؾمالم,9

 --قمامرة حمٛمد . د--شمدُمػم أم حترير اإلؾمالُمٞم٦م اًمٗمتقطم٤مت ,18

 اجلٜمرال ٔراء ٟم٘مدي٦م دراؾم٦م--واًمت٤مريخ اإلؾمالم ُمٞمزان ذم اًمٙمؼمي اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمتقطم٤مت ,11

 --قمامرة حمٛمد د شم٘مديؿ ،طمٜمٗمل اًمديـ هب٤مء حمٛمد. د شم٠مًمٞمػ ،ضمٚمقب

 :افتطقر كظرية :اخامًس 

 سمراهلم ُمرايمز إقمداد ,(واطمد قمدد) إىمٜمٕم٦م ويمِمػ (إقمداد3) سمراهلم جمٚم٦م قمدادأ مجٞمع ,1

 ٟمؽمٟم٧ماإل قمغم

 ،احلًـ ُم١مُمـ-د شمرمج٦م ,ويٚمز ضمقٟم٤مصم٤من-ود ديٛمًٌٙمل ويٚمٞم٤مم-د(--احلٞم٤مة شمّمٛمٞمؿ)  ,2

 اًمٙم٤مشم٥م دار ,دريسإ ُمقؾمك-ود ،اًم٘م٤ميض حمٛمد-ود
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 -ُمؽمضمؿ---ويٚمز ضمقٟم٤مصم٤من-د(--اًمتٓمقر أي٘مقٟم٤مت)  ,3

 أؾم٤مُم٦م-ود احلًـ ُم١مُمـ-د شمرمج٦م ,سمٞمٝمل ُم٤ميٙمؾ-د(--إؾمقد دارويـ صٜمدوق)  ,4

  اًمٙم٤مشم٥م دار – وآظمرون اهلؼمي زيد-ود سمراهٞمؿإ

 شمرمج٦م ,ًمًٙملم ويمٞمز أيمس ودوضمالس ضمقضمر آن(--ٟم٤ًمناإل وأصؾ اًمٕمٚمؿ)  ,5

 اًمٙم٤مشم٥م دار ,ادريس ُمقؾمك-ود احلًـ ُم١مُمـ-د

 اًمٗمٙمر ُمريمز-ط-اجلٜمدي ي٤مه ومداء شمرمج٦م ,هم٤مًمٗمل ضمٞمٛمٞمس روسمرت(--اًمتٓمقر ظمراوم٦م)  ,6

 --اعمٕم٤مس

  اًمٕمزيز قمٌد قمٛمرو . د--اعمت٤مؾمٚمٛم٦م اًمدارويٜمٞم٦م ,7

 -اًمدٓئؾ ُمريمز -ط--احلًـ ُم١مُمـ د شمرمج٦م--دارويـ ُمٕمٌد,8

  -سمراهلم ُمريمز -ط--اعمقضمف واًمتٓمقر اًمتٓمقر سملم آدم ,9

 :افؽقن كشلة وكظريات افػقزياء :اشادًش 

 -اًمٌٞم٤من جمٚم٦م اصدارات ُمـ ,ادريس ؿمٞمخ ضمٕمٗمر-د(--اخل٤مًمؼ ووضمقد اًمٗمزي٤مء) ,1

 قمغم اًمردود ومٞمف اًمٞمٙمؽموٟمٞم٤م ُمت٤مح ,حمٛمداًمرود-د شم٠مًمٞمػ(--احل٘مٞم٘م٦م شم٤مريخ خمتٍم) ,2

 -اًمٕمٔمٞمؿ اًمتّمٛمٞمؿ يمت٤مسمف ذم هقيمٞمٜم٩م ؾمتٞمٗملم يمالم

 اًمرد ذم ضمٞمد ًمٙمٜمف ؿمٞمٕمل اعم١مًمػ) اًمقٓء دار ,هالل قمكم قمامد(--واخل٤مًمؼ اًمٗمزي٤مئٞمقن) ,3

 -(اًمٙمقن وٟمِم٠مة اًمٗمٞمزي٤مء جم٤مل ذم ٕظمػمة ُم٤م  هقيمٞمٜم٩م ؾمتٞمٗملم أـمروطم٤مت قمغم

 افتؾؼل ومصادر ،افـص وؾفؿ افصحقحة آشتدٓل ومـفجقة ادـفجل افضيط جمال دم :اشابعً 

 ..افصحقح افؼظل

 واًمتّمقر اًمٗمٙمر شمِمٙمٞمؾ ذم وأصمره اًمٚمٞمؼمازم اعمزاج همٚم٦ٌم, اًمٗمٙمري٦م اًمٖمقاي٦م يٜمٌقع) راضمع ,1

  اًمٌٞم٤من -ط اًمٕمجػمي ص٤مًمح سمـ اهلل قمٌد. ًمٚمِمٞمخ

 ُمٗمٞمد) --شمٙمقيـ -ط اًمٕمٛمػمي ؾمٚمٓم٤من. اًمٗم٤موؾ اًمِمٞمخ حترير--اًمٕم٘مدي اًمتٗمٙمػم صٜم٤مقم٦م ,2

 (اًمّمحٞمح اًمٕم٘مدي اًمتّمقر سمٜم٤مء ذم ضمدا
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 اًم٘مرآٟمٞم٦م واعمٕمٚمقُم٤مت اًمدراؾم٤مت ُمريمز-ط  اًمٓمٞم٤مر ُم٤ًمقمد د--اًمتٗمًػم أصقل ذم اًمتحرير ,3

 --اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم سمٛمٕمٝمد

 اًمدرس ظمالل ُمـ اًمنمقمل اًمٜمص ُمع اًمتٕم٤مـمل ُمٜمٝمجٞم٦م وٌط) ًمٚمِم٤مومٕمل اًمرؾم٤مًم٦م ,4

 (إصقزم

 --(اًمٌدقم٦م ُمٚمػ ُمع اًمتٕم٤مـمل ذم ُمريمزي ُمرضمع) ًمٚمِم٤مـمٌل آقمتّم٤مم ,5

 :افشيفات ظذ افرد جمال دم :اثامـً 

  -(ُمٞمٚمر ضم٤مري) اًمالهقت ًمٕم٤ممل--اعمٕمجز اًم٘مرآن ,1

 -قمامرة حمٛمد د شم٘مديؿ ،سمدوي مج٤مل د (ُمٜمت٘مديف ود اًم٘مرآن دوم٤مع) ويمت٤مب ,2

 حمٛمقد سمـ ُمٜم٘مذ ًمٚمديمتقر--اعمٌٓمٚملم دقم٤موي قمـ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن شمٜمزيف) ويمت٤مب ,3

  اإلؾمالُمل- اًمٕم٤ممل راسمٓم٦م -ط(اًمً٘م٤مر

 --اًمٕم٤مُمري ؾم٤مُمل د (؟ اًمٞمٝمقد يمت٥م ُمـ ُم٘متٌس اًم٘مرآن هؾ) ويمت٤مب ,4

 أمحد د (واًمٜم٘مّم٤من اًمزي٤مدة أو اًمتحريػ ُمـ اًم٘مرآن ؾمالُم٦م قمكم اًمؼمه٤من) ويمت٤مب ,5

 -ؾم٤ٌمًمؽ

 اعمخت٤مر-ط--ؿمٚمٌل اجلٚمٞمؾ قمٌد-د(--آؾمالم قمغم اعمٌنميـ ُمٗمؽمي٤مت) ويمت٤مب ,6

 -ؾمالُملاإل

 ُمـ جمٛمققم٦م إقمداد(--اعمِمٙمٙملم ُمقاضمٝم٦م ذم آؾمالم طم٘م٤مئؼ)و -7

 .ـه1426 آؾمالُمٞم٦م ًمٚمِمئقن إقمغم اعمجٚمس-ط--يم٤ٌمراًمٕمٚمامء

 .ؾمالُملاإل اعمخت٤مر-ط--ظم٤من اًمديـ وطمٞمد(--يتحدى آؾمالم)و -8

 ُمـ عمجٛمققم٦م --واًمِمٌٝم٤مت آومؽماءات قمغم اًمرد(--ؾمالماإل سمٞم٤من) وُمقؾمققم٦م ,9

 -ُمٍم هنْم٦م ُمٙمت٦ٌم-ط--اًمٕمٚمامء

 أيقب ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد-شم٠مًمٞمػ(--اًمٚمئ٤مم ؿمٌٝم٤مت ورد آؾمالم حم٤مؾمـ) وُمقؾمققم٦م ,18

 اًمدوًمٞم٦م يالفإ دار-ط--اًمٕمٚمامء ُمـ وٟمخ٦ٌم
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  :قمكم ًمٚمرد--------أيًْم٤م واٟمٔمر ,11

 (اًمٙمريؿ اًم٘مرآن طمقل ؿمٌٝم٤مت)

 (آؾمالم طمقل ؿمٌٝم٤مت)

 (وُمٙم٤من زُم٤من ًمٙمؾ ص٤محل٦م آؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م)

 (اًمديٜمٞم٦م واحلرب آؾمالم)

 (واعمرأة آؾمالم)

  -(واًمًٞم٤مؾم٦م آؾمالم)

 -اًمًالم دار -ط---قمامرة حمٛمد.-اًمديمتقر ُم١مًمٗم٤مت يمٚمٝم٤م

 -ـمٚمٕم٧م هٞمثؿ .د ـًم--اعمٚمحديـ قمكم اًمرد ُمقؾمققم٦م , 12

                   ًمٜمدن – آؾمالُمل اعمٜمتدى-ط--دريسإ ؿمٞمخ ضمٕمٗمر-د--(ًمٕمٍمٟم٤م آؾمالم) ؾمٚمًٚم٦م  ,13

  اًمٗمٙمر ُمريمز-ط ،ظم٤من اًمديـ وطمٞمد ،ُمؽمضمؿ (احلدي٨م اًمٕمٍم ُمٌدع آؾمالم) ,14

 -اعمٕم٤مس

 -اخل٤مًمؼ قمٌد اًمٖمٜمل قمٌد د اًمًٜم٦م طمجٞم٦م ,15

 -ؿمٝم٦ٌم أسمق حمٛمد د اًمًٜم٦م قمـ دوم٤مع,16

 -قمٞمز ومخري احل٤مرث د اًمٜمٌقي٦م اًمًٜم٦م ُمـ وُمقىمٗمٝم٤م احلداصم٦م ,17

 -اًمًٚمٛمل ص٤مُمؾ سمـ حمٛمد د اإلؾمالُمل اًمت٤مريخ يمت٤مسم٦م ُمٜمٝم٩م ,18

 -أحمزون حمٛمد د اًمٗمتٜم٦م ذم اًمّمح٤مسم٦م ُمقاىمػ حت٘مٞمؼ,19

 -اًمًٞمد أمحد ًمٚمِمٞمخ اإلؾمالم ديـ حم٤مؾمـ  ُمـ ,28

 -اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل راسمٓم٦م -ط ،ظمٚمٞمؾ اًمديـ قمامد د ؾمالماإل قمـ ىم٤مًمقا ,21

 -إسمراهٞمؿ يني حمٛمد د ? عم٤مذا--اًمنميٕم٦م ,22

 -قمامرة حمٛمد . د--اإلؾمالُمقومقسمٞم٤م فم٤مهرة ,23

  دٓئؾ ُمريمز -ط (اًمتٓمرف ود شمٞمٛمٞم٦م اسمـ) ويمت٤مب ،--قمامرة حمٛمد . د شمٞمٛمٞم٦م اسمـ روائع ,24
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 -اًمٌٞم٤من عمجٚم٦م اًمت٤مسمع ،اإلؾمالُمل اعمٜمتدي -ط اإلؾمالم ذم اًمتجديد25

 شمٙمقيـ -ط--اًمٕم٤مُمري ؾم٤مُمل. د اًمٕمٍم ـم٤مقمقن اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ,26

 --طم٘مٞمؾ إسمراهٞمؿ . د واًمًٜم٦م سم٤مًم٘مرآن اخل٤مـمئ آؾمتدٓل ,27

 --قمامرة حمٛمد . د  " اإلؾمالُمقومقسمٞم٤م" فم٤مهرة,28 

  اًمًٙمران إسمراهٞمؿ. ًمٚمِمٞمخ ًمٚمؽماث احلداصمل اًمت٠مويؾ ,29

 --قمامرة حمٛمد. د ًمٚمؽمات همرسمٞم٦م ؿمٝم٤مدات,38

 (احلروب أظمالق) يمت٤مب و ،? ًمٚمٕم٤ممل اعمًٚمٛمقن ىمدم ُم٤مذا ,31

  اًمنضم٤مين راهم٥م . د يمالمه٤م

  سمراهلم ُمريمز -ط--واعمٞمت٤مومٞمزي٘م٤م اًمديـ ذم حت٘مٞمؼ ,32

 سمراهلم ُمريمز -ط اًمِمٞمٓم٤من شم٠مصمػم ,33

 -سمراهلم ُمريمز -ط--إمل ه٦ٌم ,34

 ,:إصدارات  سمٛمراضمٕم٦م ًمٚمتقؾمع وأٟمّمح,35 

 وُمريمز : دٓئؾ وُمريمز ،،سمٞم٤من وجمٚم٦م ،اعمٕم٤مس اًمٗمٙمر ودار ،شمٙمقيـ وُمريمز،، ٟمامء ُمريمز) 

 (اًم٘مرآٟمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت شمٗمًػم وُمريمز ،اًمٗمتح وُمريمز ،شمٌّمػم وُمريمز : سمراهلم

 واًمالأدري٦م اعمالطمدة ًمِمٌٝم٤مت سم٤مًمتّمدي شمٕمٜمل هن٤مأ يمام، طمؼ ـم٤مًم٥م ًمٙمؾ وومػم ػمظم ومٞمٝم٤م ويمٚمٝم٤م

 اًمٕمٚمامٟمٞم٦م آدم٤مه٤مت قمـ ومْمال ،واًمقضمقدي٦م اًمٕمدُمٞم٦م اًمٗمٚمًٗم٤مت وأصح٤مب واًمرسمقسمٞم٦م

 --اعمٕم٤مسة واًمٜمًقي٦م،اًمتخريٌٞم٦م واحلداصمٞم٦م،واعم٤مريمًٞم٦م وآؿمؽمايمٞم٦م واًمٚمٞمؼماًمٞم٦م

 :افققعتققب ظذ اإلحلاد ظذ ادرئقة افردود جمال دم :اثامـً 

  :قمغم اًمتخّمّمٞم٦م احلٚم٘م٤مت ُمت٤مسمٕم٦م يٛمٙمٜمؽ-1

  (اًمٕم٘مٞمدة طمراس ُمٜمتدى) * 

 (سمراهلم ُمريمز ُمقىمع)و *

 (وسمٞم٤من ؿمٌٝم٤مت ُمقىمع)و  *
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  (اعمًٚمٛمقن اًم٤ٌمطمثقن) وصٗمح٦م *

 -اًمٗمٞمًٌقك قمغم-    (اإلحل٤مد وهؿ) وصٗمح٦م *

 اًمٞمقشمٞمقب قمغم----اإلحل٤مد قمغم اًمرد ذم ؾمٚمٞمامن وم٤موؾ-د طمٚم٘م٤مت ؿم٤مهد ,2

 ُمٜمتدى ىمٜم٤مة قمغم---داوود حمٛمد-د "اإلحل٤مدو اإليامن طمقار" سمرٟم٤مُم٩م طمٚم٘م٤مت ؿم٤مهد ,3

  -اًمٞمقشمٞمقب قمغم اًمتقطمٞمد

 ُمٜمتدى ىمٜم٤مة قمغم ٟمج٤م حمٛمقد-ود قمزُمل هِم٤مم-د ل " اًمدارويٜمٞم٦م ٟم٘مد" طمٚم٘م٤مت ؿم٤مهد ,4

  -اًمتقطمٞمد

 -ؾمٛمػم حمٛمد-وم قمزُمل هِم٤مم-د  "وضمقاب ؾم١مال اإلحل٤مد" سمرٟم٤مُم٩م ؿم٤مهد ,5

 -اًمٗمٞمًٌقك قمغم "ٟمٗمًؽ وريٜم٤م " جمٛمققم٦م شم٤مسمع ,6

 -اًمٗمٞمًٌقك قمغم اعمًٚمٛمقن اًم٤ٌمطمثقن صٗمح٦م  شم٤مسمع

 -اًمٗمٞمًٌقك قمغم اإلحل٤مد يمٝمٜم٦م صٗمح٦م ٟم٤مسمع ,7

 اًمٞمقشمٞمقب قمكم اًمِمٌٝم٤مت قمغم واًمرد إدي٤من عم٘م٤مرٟم٦م اًمٌٞمٜم٦م ىمٜم٤مة شم٤مسمع,8

 ُمريمز إٟمت٤مج ُمـ" اًمتٓمقر وطم٘مٞم٘م٦م،اًم٘مٓمط وىمٓمٞمع،صٚمؽٕ ارضمع " طمٚم٘م٤مت ؿم٤مهد,9

 -اًمٞمقشمٞمقب ع شم٠مصٞمؾ

 --اًمٕمقيض حمٛمد د إذاف حت٧م (رواؾمخ) طمٚم٘م٤مت ؿم٤مهد ,18

 --اًمٕمجػمي اهلل قمٌد د (اًمٕمٚمٛمقي٦م اًمٜمزقم٦م) ؿم٤مهد ,11

 ىم٤مؾمؿ قمكم ًمٚمِمٞمخ !؟ اًمِمٌٝم٤مت قمغم شمرد يمٞمػ ,12

 1 ج ُمتٛمرد يمقاًمٞمس ,

 2ج ُمتٛمرد يمقاًمٞمس,

 3 ج ُمتٛمرد يمقاًمٞمس,

  ىم٤مؾمؿ قمكم ًمٚمِمٞمخ اًمٜمٗمز اإلحل٤مد ,13

  ىم٤مؾمؿ قمكم ًمٚمِمٞمخ ٤مقمٚمامٟمٞم   ُمًؽأ,14
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  ىمٜمٞمٌل إي٤مد د (اًمٞم٘ملم رطمٚم٦م) ؾمٚمًٚم٦م ؿم٤مهد,15

  اًمٕمجػمي اهلل قمٌد ًمٚمِمٞمخ اهلل وضمقد أدًم٦م,16

 (اهلل وضمقد أدًم٦م)   اعم١مصمر ذم اًمتًٚمًؾ ُمٜمع دًمٞمؾ,17

 !? اهلل ظمٚمؼ ُمـ,18

 (وٟم٘مد قمرض) اًمدارويٜمٞم٦م,19

  اإلحل٤مدو اًمدارويٜمٞم٦م,28

   ؿم٤مهلم حمٛمد ًمألؾمت٤مذ واًمديـ اًمٕمٚمؿ سملم اًمتٕم٤مرض,21

 اًمرطمٞمؿ قمٌد أيٛمـ ًمٚمٛمٝمٜمدس-اعمٕم٤مس اعمًٚمؿ وقمل شم٠مؾمٞمس,23

  اًمٌحػمي إؾمالم ُمع اًمٌخ٤مري أسمق طم٤ًمم د  وُمٜم٤مفمرة,24

 --ىم٤مؾمؿ قمكم ًمٚمِمٞمخ ? واىمٕمٜم٤م ُمـ اهلل أيـ ,25

 :اعمٕمروم٦م ضمٜمك صٗمح٤مت  ؿم٤مهد ,26
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 :يمالود ؾم٤موٟمد وقمكم

 :جراؾقؽ ادقصـ كامذج وهذه

 اعمٕمروم٦م؟ ضمٜمك قمـ شمٕمروم٦م ُم٤مذا    ,1

 :اًمٜمٌقة ؾمامت    ,2

 :اًمٜمٌقة دٓئؾ    ,3

 :سم٤مًم٘مرآن آٟمتٗم٤مع ُمٗم٤مشمٞمح    ,4

 :ًمٚمٓمٗمؾ ٞم٦ماإليامٟم اًمؽمسمٞم٦م    ,5

 اًمٜم٘مؾ؟ ُمع اًمٕم٘مؾ شمٕم٤مرض إذا ٟمٗمٕمٚمف اًمذي ُم٤م    ,6

 ُمٚمحدا؟ حت٤مور يمٞمػ    ,7

 اإلؾمالم ذم اًمٕم٘مؾ ُمٙم٤مٟم٦م    ,8



 

646 

 

 اًمنميٕم٦م؟ ُم٘م٤مصد ُمّمٓمٚمح ُمٕمٜمك ُم٤م    ,9

 اًمنم؟ هق ُم٤م ,18

 اًمٓمٌٞمٕمل؟ اًمٕمٚمؿ خيدقمؽ أن يٛمٙمـ يمٞمػ ,11

 اهلل وضمقد قمغم اًم٘مرآن أدًم٦م ,12

 أىمقم هل ًمٚمتل هيدي ,13

 :اًمٕمٚمٛمل اًمتٗمٙمػم ,14

 اًم٘مرآن عمقوققم٤مت اًمٜم٤مفمؿ اخلٞمط ,15

 اًمٕمٚمؿ ـمٖمٞم٤من ,16

 :ىم٤مقمدة ظمذه٤م ,17

 دارويـ؟ ُمٕمٌد قمـ شمٕمرف ُم٤مذا ,18

 آضمتامقمل اًمتقاصؾ ووؾم٤مئؾ أوٓدٟم٤م ,19

 :افصقعتقة افؽتب دؾخصات كامذج

 سمٙم٤مر اًمٙمريؿ قمٌد ًمٚمديمتقر اعمقوققمل اًمتٗمٙمػم ذم ومّمقل :يمت٤مب ُمٚمخص     ,1

 اًمٕمجالن ومٝمد ًمٚمديمتقر اًمنمقمل ًمٚمٜمص اًمتًٚمٞمؿ :يمت٤مب ُمٚمخص    ,2

 ومٞمػماسمٜمد ًمٌقل اًمٕمٚمؿ ـمٖمٞم٤من :يمت٤مب ُمٚمخص    ,3

 اًمِم٤ميع خل٤مًمد دارويـ ُمٕمٌد :يمت٤مب ُمٚمخص    ,4

 قمروم٦م إلؾمامقمٞمؾ هٜم٤م؟ ٟمحـ عم٤مذا :يمت٤مب ُمٚمخص    ,5

 ٞم٦ماإليامٟم إـمٗم٤مل أؾمئٚم٦م :يمت٤مب ُمٚمخص    ,6

 إمحر اًمنوال ذو اًمرضمؾ :يمت٤مب ُمٚمخص    ,7

 اًمًٙمران إلسمراهٞمؿ اًم٘مرآن إمم اًمٓمريؼ :يمت٤مب ُمٚمخص ,8

 :مفؿة مالحظات *

 صمؿ اًمٕمٛمؾ، صمؿ احلٗمظ، صمؿ اًمٗمٝمؿ، صمؿ آؾمتامع، صمؿ اًمٜمٞم٦م، ًمٚمتحّمٞمؾ اًمٓمريؼ أول أن اقمٚمؿ ,1
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 ذًمؽ- حت٘مٞمؼ ذم وم٤مضمتٝمد واًمدقمقة، اًمٜمنم

 -إؾم٤مس هق اًمٌداي٦م ذم احلٗمظُ  إذ اًمٕمٚمؿ، ٥مٚمًمٓم ـمري٘مؽ سمداي٦مِ  ذم سم٤محلٗمظِ  اهتؿْ  ,2

 -قمٚمؿ يمؾِ  ذم اًمقاضم٦ٌم إصقلِ  سمدراؾم٦مِ  يم٤مُماًل  اهتامًُم٤م اهتؿ ,3

 :اًم٧ًم اًمت٤مءات حت٘مٞمؼ ذم اضمتٝمد ,4

 وم٢مٟمف اًمٌداي٦م ُمـ واًمتٗمرع وإي٤مك ،(اًمتٙمرار ،اًمتقازم ،اًمتٙم٤مُمؾ ،اًمؽميمٞمز ،اًمتدرج ،اًمتت٤مسمع)

 -(1)قمٓم٥م

 -قَمَٓم٥ْم  وم٢مٟمف اًمٌداي٦م ُمـ واًمتٗمرع إي٤مك ,4

ـْ  شمٜمت٘مْؾ  ٓ ,5  ومتٜمِمٖمؾ اًم٘مراءة أصمٜم٤مء ضمٝمدك شمِمت٧م أن وإي٤مك شمْمٌٓمف، طمتك آظمر إمم قمٚمؿٍ  ُِم

 ًمٚمجٝمد، ُمِمت ٧ٌم  ومذًمؽ واطمد، وىم٧م ذم اًمٙمت٥م ُمـ وخمتٚمٗم٦م ُمتٗم٤موشم٦م جمٛمققم٤مت ذم سم٤مًمٜمٔمرِ 

 -(2)اًمٗم٤مئدة ُمـ ًمٙمثػم ُمْمٞم عٌ 

ح هق يمام اًمقاطمد، اًمٕمٚمؿ داظمؾ شمدرج ,6  -(3)ُمٝمٚمٙم٦م وم٢مٟمف واًم٘مٗمز وإي٤مك سم٤مجلدول، قمٜمدك ُمقو 

 سمح٨م ُمـ هذا ذم آؾمتٗم٤مدة ويٛمٙمٜمؽ شمزيٞمػ، وقمدم سمتث٧ٌم اًم٘مراءة ذم اضمتٝمد ,7

                                                           
 :ذم اًمتٕمٚمؿ هذا سمٞم٤من ًمٚمٛمٜمٝمجٞم٦م اًمّمحٞمح٦م (1)

 -ُمراطمؾ، وًمٙمؾ ُمرطمٚم٦م ُم٤م يٜم٤مؾمٌٝم٤مإذ اًمٕمٚمؿ درضم٤مت و ،ٓسمد ُمـ اًمتت٤مسمع واًمتدرج* 

 -ظمٚمط أو زي٤مدات شمِمقش قمكم اًمذهـ وٓ ،اًمؽميمٞمز دون اؾمتٓمراد ُمِمٖمؾ قمـ إصؾ* 

 -ُم٤م شمدرؾمف واًمٕمٚمقم اعم٤ًمقمدة ًمف اًمتٙم٤مُمؾ سملم* 

 -ًمف ظمذ يمؾ قمٚمؿ ُمدة دراؾم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم-سمحٞم٨م ي٠م-اًمتقازم ٓ اًمتقاين * 

--يراضمع )ُمٜمٝمجٞم٤مت اصقًمٞم٦م( -)ًمٚمتقؾمع-اًمتٙمرار واعمدارؾم٦م واًمٌح٨م واحلقار واعمٜم٤مفمرة ؾمٌٞمؾ إلشم٘م٤من اًمٕمٚمؿ* 

 --ط- ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ٟم٤مذون-81 ،88: حمٛمد سمـ طمًلم اجلٞمزاين صشم٠مًمٞمػ

دار -ط 272صـ.اًمِمٞمخ.قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمًدطم٤من اًمٕمٚمؿ، عم١مًمٗمف ـمٚم٥م ـمريؼ ذم ُمٕم٤ممل: يراضمع( 2)

  اًمٕم٤مصٛم٦م سم٤مًمري٤مض-

 -رضم٥م اسمـ دار- ط ،322صـ سم٤مزم، وطمٞمد.ًمٚمِمٞمخ اًمٕمٚمؿ، ًمٓم٤مًم٥م إؾم٤مؾمٞم٦م يٜمٔمر: اًمريم٤مئز( 3)
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 يمام اًمًالم، دار ط- إٟمّم٤مري ومريد ًمألؾمت٤مذ. شافؼظقة افعؾقم دم افيحث أبجديات»

 ط- ؾم٤ممل أمحد ًمٚمٛم١مًمػ. شافؼظقة افعؾقم فطؾب ادرضقة افسيؾ» سمح٨م سمٛمراضمٕم٦م أٟمّمح

 عتعريػاتو وادصـػات وافيؾدان افساجؿ مراجع دم ادقجز» أيًْم٤م وراضمع ٟمامء، ُمريمز

 سم٤مًم٘م٤مهرة- اخل٤مٟمجل ُمٙمت٦ٌم ط- اًمٓمٜم٤مطمل حمٛمد حمٛمقد د. شم٠مًمٞمػ شافعؾقم

 ـمريؼ قمـ وذًمؽ شافسؾقؿة افؼراءة مـفجقة»و ،شافصحقحة افؼراءة» يمٞمٗمٞم٦م ُمٕمروم٦م ُمـ وٓسمد

 ويمت٤مب اًمنميػ، ُمقؾمك حمٛمد ًمٚمديمتقر. شافـاؾعة فؾؼراءة اجلامعة افطرق» يمت٤مب قمغم آـمالع

 -احلٛمقد ص٤مًمح سمـ ومٝمد عم١مًمٗمف. شافؼراءة ؿراءة»

 يتقاومؼ اًمذي اًم٤ٌمب هق ُم٤م واقمرف ٟمٗمًؽ، ذم وم٤مٟمٔمر (حيًٜمف ُم٤م اُمرئ يمؾ ىمٞمٛم٦م) أن اقمٚمؿ ,8

 -(1)ومٞمف وختّمص وضمٝمقدك، إُمٙم٤مٟمٞم٤مشمؽ ُمع

                                                           
 !!أضمقده وُم٤م اًم٘مقل، هذا أطمًـ ُم٤م( 1)

 ُمـ اختذ سمؾ ذًمؽ، شمدرك ًمـ وم٢مٟمؽ يمثػمة، سم٠مؿمٞم٤مء ٟمٗمًؽ شمِمٖمؾ وٓ ومٞمف، وختّمص حتًٜمف، ُم٤م اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م ي٤م شم٠مُمؾ

 -وأـمٞمٌف أطمًٜمف رء يمؾ

 ؿمذرات ]راضمع شمدرك ٓ ُم٤م ويدريمقن شمٚمحظ، ٓ ُم٤م يٚمحٔمقن وم٘مد ؿمٞمقظمؽ، واؾمتنم ُمقهٌتؽ، وايمتِمػ ,

 -سمتٍمف[( 1.65) اًمذهٌل ًمإلُم٤مم اًمذه٥م

 اًمدىمٞمؼ، اًمٗمٝمؿ قمغم ي٤ًمقمد حمددة ُمٕمرومٞم٦م دائرة ذم اًمٕمٛمٞمؼ اًمتخّمص أن قمغم ىم٤مـم٦ٌم اًمٕمٚمامء اشمٗمؼ :افتخصص ةرضو *

 ذم اعمخ٠ٌمة اعم٤ًمئؾ واًمتٜم٘مٞم٥م اًمٌح٨م زُمـ سمٕمد ويٙمِمػ يم٤من، أًي٤م اًمتخّمص ذًمؽ عمٗمردات اًمّمحٞمح واًمتّمقر

 -حم٘م٘م٦م قمٛمٚمٞم٦م ٟمت٤مئ٩م إمم اًمقصقل قمغم اًم٤ٌمطم٨م يٕملم وهذا وهٜم٤مك، هٜم٤م اًمزواي٤م

 ؿم٤مردة يدعُ  ٓ ومٝمق همػمه، ُمـ واًمتتٌع آؾمت٘مراء قمغم أىمدر , ومٜمف ؾمقى ُم٤م يمؾ قمـ اٟم٘مٓمع اًمذي , اعمتخّمص ٕن ,

 (-اًمٕمٚمؿ دىمٞمؼ يْمٞمع ٓ حيك دىم٘مقا: )ىمٞمؾ هٜم٤م وُمـ قمٚمٞمٝم٤م، أشمك إٓ واردة وٓ

  !! ذًمؽ قمغم ؿم٤مهدٍ  ظمػم وم٤مًمقاىمع: ٟم٘مقل عم٤م واوًح٤م دًمٞماًل  أو سمره٤مًٟم٤م * وإن أردت

 وؾمؼم ختّمّمف، أشم٘مـ ُمتخّمص ُمـ يم٤من إذا إٓ !ضمقع؟ ُمـ وشمًٛمـ ُيٖمٜمك ُم٤م ومٞمٝم٤م ودمد اًمٓم٤ٌمقم٦م دور ذم شمرى هؾ ,

 -وضَمؾ   ومٞمف َدق   سمام وأطم٤مط ،هأهمقار

اًمتدىمٞمؼ واًمتح٘مٞمؼ  ىَمؾ   اًمتّمٜمٞمػ، ويمثرة اًمٌح٨م، ـمرق ينت اًمتل اعمٕم٤مسة، واًمت٘مٜمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤ميت اًمٓمٖمٞم٤من هذا وُمع

 -اًمٕمٚمٛمل اًمّمحٞمح

= 
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 العؾؿ صؾبة مصاف يف كػسؽ فتضع أكثر، أو الؽتب مـ لؽتاب بؼراءتؽ تغرت أن إياك -9

 بالعؾؿ، الؿتظاهر الؿتعالؿ وبقـ الؿـتفك العالؿ بقـ شاسع البقن أن واطؾؿ الؿتؼدمقـ،

 «الكتاب على وأثره التعالم» رسالة راجع الؿقضقع... هذا حقل الػائدة مـ )ولؿزيد

 .(-تعالك اهلل رحؿف- زيد أبق لؾعالمة/بؽر

 , اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ وؾمػم شمراضمؿ ذم اًمٜمٔمر ُمـ سم٤مإليمث٤مر وقمٚمامؤٟم٤م ُمِم٤مخيٜم٤م ٟمّمح ,18

 ُمـ ًمتخٚمٞمّمٝم٤م ضم٤مدة حم٤موًم٦م وهل هل٤م، وإصالطًم٤م ًمٚمٜمٗمس شمرسمٞم٦م هذا ذم نإ إذ , قمٚمٞمٝمؿ اهلل روقان

 احل٘مٞم٘مٞم٦م اًم٘مدوات وإجي٤مد اهلٛم٦م، قمٚمق أؾم٤ٌمب ُمـ ومٝمل يمذًمؽ هب٤م، شمتٕمٚمؼ اًمتل وإُمراض أوم٤مت

 -(1)اعمٕم٤مس اًمقاىمع أرض ذم وحم٤ميم٤مهت٤م اًمّم٤مدىم٦م واعمثؾ

ـَ  اطمذر ,11 ئ دوًُم٤م شمراه يمالمه٤م أو أطمدمه٤م وم٢من   ُمتٕم٤ممل أو ُمٌتدع، يد قمغم اًمتتٚمٛمذِ  ُِم  جُير 

َض  اًمٕمٚمامء، قمغم اًمٓم٤مًم٥م  ومال إُمقر، ًمف وي٘مٚم٥َم  اًمٕمٚمقم، ًمف وُيٜمَٙمس   اًمٗم٘مٝم٤مء، اًمًٜم٦م أهؾ إًمٞمف وُيٌٖم 

 اخلنان هق وذًمؽ وأظمرة، اًمدٟمٞم٤م ومٞمخن ورع، وٓ سمخٚمؼ وٓ أدب، وٓ سمٕمٚمؿ قمٜمده ُمـ خيرْج 

 --اعمٌلم

___________________________ 
ـْ : اًمٕمًٙمري هالل أسمق ىم٤مل وًمذًمؽ قمٜمٝم٤م، حمٞمص ٓ ىمْمٞم٦م اًمتخّمص ومٛم٠ًمًم٦م إذن  ومٞمٜمٌٖمل رء يمؾ يٕمٚمؿ أن أراد َُم

 -اقمؽماه ًمٌمء ًمف شمّمقرٌ  إٟمام ذًمؽ وم٢من يداووه، أن ٕهٚمف

٤ًٌم ُمٜمٗمرًدا يٙمقن أن إٓ اًمٕمٚمقم، ُمـ قمٚمٞمف ي٘مدر ُم٤م يمؾ ذم يتٗمٜمـ أن اًمٕمٚمؿ حي٥م عمـ يٜمٌٖمل: يزيد سمـ حمٛمد وىم٤مل  قمٚمٞمف هم٤مًم

 -ومٞمف وُي٤ٌمًمغ ي٘مّمده قمٚمؿ ُمٜمف

 (-اعمٜم٤مفمرة قمـ اعمتخّمص: يٕمٜمل اعمٜمٗمرد، إٓ أقم٤مين ُم٤م: )إصٛمٕمل وىم٤مل

ًمٗمْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ ُمِم٤مري سمـ ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل اًمِمؽمي،  شارعتقاض افعؾقم» وًمٚمتقؾمع يرضمك آٟمتٗم٤مع سمٛمٓم٤مًمٕم٦م يمت٤مب

، ط-ُمريمز 98طمتك ص 88ص شؾضؾ صعاب افعؾؿ»ومٝمق ُمـ أُمتع وأمجع وأسمدع ُم٤م يمت٥م ذم هذه أوٟم٦م، ظم٤مص٦ًم 

 ُمـ إسمراهٞمؿ اعمٜمٕمؿ قمٌد.قم٤مئش أيب إقمداد شافعؾؿ ضؾب مراحؾ» (، وراضمع أيًْم٤م232اًمٌٞم٤من ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت )

 -ؾمٚمًٌٞمؾ ُمٙمت٦ٌم- ط 18صـ إمم: 16صـ

شم٠مًمٞمػ اًمٕمالُم٦م. حمٛمد مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل اًمدُمِم٘مل، حت٘مٞمؼ حمٛمد سمـ  شأدب افدارس واددرس»( راضمع يمت٤مب 1)

ط- جمٚم٦م اًمققمل اإلؾمالُمل سم٤مًمٙمقي٧م وٛمـ ؾمٚمًٚم٦م )ذظم٤مئر جمٚم٦م اًمققمل اإلؾمالُمل(  45، 44ٟم٤مس اًمٕمجٛمل ص

 (-11اًمٕمدد )
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 إمم اًمٓم٤مًم٥م سمٕمده٤م يّمؾ ُم٘م٤مُم٤مت، أرسمٕم٦م قمغم ومٞمٝم٤م اًمٜمٔمر يٛمر قمٚمٛمٞم٦م ُم٠ًمًم٦م يمؾ أن اقمٚمؿ ,12

  :هل اعم٘م٤مُم٤مت وهذه ومٞمٝم٤م، اعمختٚمػ اعم٤ًمئؾ ذم اًمراضمح ُمٕمروم٦م

 -سم٤مًمدًمٞمؾ آؾمتدٓل صح٦م (2    -اًمدًمٞمؾ صمٌقت (1

 -اعمٕم٤مرض ُمـ اًمًالُم٦م (4   -اًمٜم٤مؾمخ ُمـ اًمًالُم٦م (3

 يٜمّمحؽ هذا وذم صحٞمح، سمِمٙمؾ ًمٕم٘مٚمؽ اعمٕمٚمقُم٤مت إدظم٤مل قمغم اطمرص ,13

  :ومٞم٘مقل اًمِمٞمخ آل اًمِمٞمخ.ص٤مًمح

 سمٙمثرة هتتؿ ٓ اًمٕمٚمؿ، ُمـ صحٞمح٦م صقرة إٓ قم٘مٚمؽ شُمدظمؾ أٓ أيًْم٤م اعمٝمامت )وُمـ

 شمتٜم٤موهل٤م أن أردت إذا ًمٚمٕمٚمؿ، صحٞمح٦م صقرة إٓ اًمٕم٘مؾ يدظمؾ ٓ سم٠من هتتؿ ُم٤م سم٘مدر اعمٕمٚمقُم٤مت،

 ذم شُمدظمؾ يمٜم٧م إذا أُم٤م صحٞمًح٤م، شمٜم٤موٓ شمٜم٤موًمتٝم٤م سم٤مٓؾمتٗم٤مدة، أو سم٤مًمذيمر أو سم٤مٓطمتج٤مج شمٜم٤موًمتٝم٤م

 همػم قمغم ومٝمٛمتٝم٤م اعم٠ًمًم٦م هذه أن ٟمٗمًؽ ُمـ ٓطمٔم٧م اًمٜم٘م٤مش أشمك وإذا يمثػمة، ُم٤ًمئؾ قم٘مٚمؽ

 ومتٙمقن هب٤م، اقمتٜمٞم٧م ُم٤م وقاسمط هل٤م سمف، هتتؿ مل ىمٞمد هل٤م وضمٝمٝم٤م، همػم قمغم ومٝمٛمتٝم٤م واًمث٤مٟمٞم٦م وضمٝمٝم٤م،

 -سم٤مًمٕمٚمؿ ذًمؽ ومٚمٞمس ُمٜمْمٌٓم٦م، همػم ًمٙمـ يمثػمة، اعم٤ًمئؾ وشمٙمقن يمثػمة، اًمذهـ ذم اًمّمقر

 , اًمّمقرة ضمٝم٦م ُمـ ُمٜمْمٌٓم٦ًم: اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٛم٠ًمًم٦م اًمذهـ ذم اًمّمقرة شمٙمقن أن اًمٕمٚمؿ إٟمام

 إرسمع ومٝمذه آؾمتدٓل، وضمف ضمٝم٦م وُمـ اًمدًمٞمؾ، ضمٝم٦م وُمـ احلٙمؿ، ضمٝم٦م وُمـ اعم٠ًمًم٦م، صقرة

 -اعم٠ًمًم٦م صقرة :إومم :ضمًدا هب٤م هتتؿ

 أو اًمٜمحق أو إصقل أو اعمّمٓمٚمح أو  احلدي٨م أو اًمٗم٘مف ذم :قمٚمؿ أي ذم اعم٠ًمًم٦م، طمٙمؿ :اًمث٤مٟمٞم٦م

 ويمذا؟ يمذا ىم٤مل اًمذي هذا دًمٞمؾ ُم٤م دًمٞمٚمٝم٤م، :اًمث٤مًمث٦م إًمخ --اًمتٗمًػم

 ُمٜمف وم٤مؾمتٜمٌط اًمدًمٞمؾ هذا ذم قم٘مٚمف أقمٛمؾ يمٞمػ سمدًمٞمؾ، اؾمتدل آؾمتدٓل؟، وضمف ُم٤م :اًمراسمٕم٦م

 احلٙمؿ؟

دت وم٢مذا ا ُمًػًما هت إرسمع هذه ذم ذهٜمؽ قمق   سمذًمؽ حيٞمط واًمذي اًمٕمٚمؿ، ومٝمؿ ذم ضمٞمد 

ـْ  ٕن   اًمٕمٚمؿ: أهؾ سم٠مًمٗم٤مظ وآهتامم اًمٕمرسمٞم٦م، سم٤مًمٚمٖم٦م آهتامم  وسمٚمٖم٦م اًمٕمٚمؿ أهؾ سم٠مًمٗم٤مظِ  هيتؿ مل َُم

 -يمالُمٝمؿ ُمـ ُمراداهؿ يدرك مل اًمٕمٚمؿ
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 اًمٜم٤مومٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م قمغم ًمت٘مػ إؾمقاق، ذم اجلديدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اإلصدارات شم٤مسمع  ,14

 -(1)ُمٜمٝم٤م وشمًتٗمٞمد هب٤م، ًمتٜمتٗمع

                                                           
ـَ الخقاصِر كافعة  لُِؿرتادي َمعِرِض الؽِتاِب: وقد كتُبت َبعَضفا يف مـاسباٍت سابؼٍة، وأَضقػ إلقفا  (1)

هذه مجؿقطٌة مِ

ـَ الجؿقِع، فنلقؽؿقها:  اآلَن َكحَق ثالثقـ خاصرًة، وزاَوجُت بق 

 أوًًل: قْبَل زيارة المكتبة، أِو الـَمعرِض، أو يف التمهوِد له:

راء حتك ال تضرَّ بالتزاماتَِؽ األُخرى، فالُؽُتُب تستفؾُؽ الـؿاَل لق فَسَح القاحُد مـَّا شفقََّتف تؼديُر مقازكٍة ل  -1 ؾش 

 لِؾشراِء!

لِف: لِ   -2 ف يف أوَّ اِم الـَؿعرِض، وال ُتـِػؼ  ف طؾك أيَّ ؿ  ـَ تدبقَر الـؿاِل الذي اطتَؿدَتف لِشراِء الُؽُتِب، َقس  ئَّالَّ حاِول  أن ُتحِس

 يف آِخِره ُمعِدًما، وُربَّؿا اضُطِررَت إلك االستِداكِة، أو فاَتَؽ بعُض الـُؿفؿ!َتؼُعَد 

خصقِة: مـًعا لَتؽرار الُؽُتِب.-3  استعراُض الـؿؽتبِة الشَّ

ـِ الذي  -4 ِصؽ؟ وَم تحديُد احتقاجاتِؽ: فؿا هَق الـؿجاُل األكثُر أهؿقًة لؽ؟ وما هَل الؽتُب التل تريدها يف تخصُّ

وِر أكَثُر أهؿقًَّة؟ وغقُر ذلؽ. تحِرُص طؾك ـَ الـُؿمل ػقـ؟ وأيُّ الدُّ
 ُكُتبِف مِ

ُح مققِع الـَؿعرِض طؾك الشبؽة، أو دلقِؾ الـَؿعرِض إن كان َمطبقًطا  -5 ـَ الـؿعؾقماِت لؿ )تصػُّ
مع ُمالحظٍة أنَّ كثقًرا مِ

سباٍب ال 
ِ
، أو قديؿٌة، أو َمحذوٌف مـفا بعُض الُؽُتِب، أل ث  َـّ الـظَر فقف(.ُتحدَّ  َتخػك. وطـ ل شخصقًّا لؿ أتع

ـِ  -6 ُع، فاقتَ ُمشاهدُة خريطِة الـؿعرِض لِؾقصقِل إلك مقاقِع الـَؿؽتباِت بُسفقلٍة. وهذه ُمفؿٌة، وهـاك خرائُط ُتقزَّ

ِة الـَؿعِرض.  ُكسخًة مـفا صقاَل ُمدَّ

 معرفُة جدوِل الػعالقاِت، وحضقُر الـُؿػقِد مـفا. -7

ـِ األوقاِت لِزيارتِف: مِـ بدايِة َوقِت االفتتاِح س  -8 طصًرا،  5 -ص 11اختقاُر أكسِب أوقاِت الـَؿعرِض، ومِـ أحَس

َص  صاِت )طدا كثرة ُصالِب الـَؿداِرِس لؽـَّفا أهَقُن مِـ َغقِرها(، وتستطقع بؼقَة الَققِم تَػحُّ ففق ُمريٌح مِـ ُكؾ  الـُؿـغ 

 ما اقتـَقت.

 :ح  ثاىًوا: ىصائِ 

ـَ الُؽُتِب والطَّب عاِت واألسعاِر: إال أكف ُفرصٌة أيًضا لتـػ -9
كتؼاِء الجق ِد والجديِد مِ

ِ
قِؼ َمعِرُض الؽِتاِب مع َكقكِف ُفرصًة ال

ـِ يف األسعاِر! ديِء، وَبفَرجِة الجديِد، والَغَب  الرَّ

ِف طؾك الـؿشايِخ   -11 ـٍ يف  لقس معِرُض الؽِتاِب َمؽاًكا ُمـاسًبا لِؾتعرُّ ِب الِعؾ ِؿ، فُؽؾٌّ جاء لِؼضاِء َغَرٍض ُمعقَّ وُصالَّ

ـ  باقتصاٍد. ُر، وإن كان ال بدَّ فؾقُؽ ٍد، فؾُقراَع هذا األم   َوقٍت ُمحدَّ

احِة وت  -11 قا، واتَِّػؼا طؾك َمقِطٍد تؾتؼقان فقف: لِؾرَّ ـَ ُدوِر الـشِر مع صديٍؼ لقست فؽرًة طؿؾقًَّة، تػرَّ باُدِل فؽرُة التـؼِؾ بق 

ـِ الُؽُتب.  الـؿعؾقماِت ط
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ًة فقؿا يتعؾَُّؼ بَؿدِح   -12 لقست  ُكؾُّ الـصائِح التل َتسَؿعقهنا أو َتؼَرؤوهنا بؿـاَسبِة الـَؿعرِض َتصُؾُح لُؽؾ  الـاِس، خاصَّ

َؼ َجداِولَِؽ وُخَططِؽ. ػقـ بلطقاهنؿ. ُخذ  ما َيصُؾُح لؽ، َوف   ُكُتٍب بَعقـِفا، أو ُممل 

ات الُؽُتِب(: لِقصحَّ أن  ُيؼاَل فقف: إنَّ َلديف اكتػاًء ذاتقًّا، ثؿ لِقَيح  -13 َن َمؽتبًة )فقفا ُأمَّ ِؿ أن  ُيؽق  ـُ بطالِب الِعؾ  ـِزل  إلك ُس

 َمرَتبِة الحاجقَّاِت فالتَّحسقـقَّات.

َن َمؽتبًة، فـصقَحتل أن  َيؽقَن الـَؿعرُض لَِؿا لؿ َتِجد    -14 ـَ الطَّبعاِت يف الـَؿؽتباِت التجاريِة، أو إذا أَردَت أن  ُتؽق 
ه مِ

عِر مثاًل. ـَ الس 
ـَفؿا مِ  لَِػرِق ما َبق

ـُ اختقاِر  "الؿاَل والَؿؽاَن الـُؿـاِسَب "َمـ يؿؾِِؽ  -15 ـِ الـَؿؽتبِة التل ُيريُد، َبؼَل طؾقف ُحس ماُت تؽقي فؼد هتقَّلت  لف ُمؼق 

 .الطَّبعاِت وَتؼديُؿ األُصقِل واألُمَّات

ا الـَؿؽتباُت التل َتجَؿُع إصداراِت الغقر ففل  -16 وِر الـاشرِة، أي التل لفا إصداراٌت، أمَّ احِرص  أواًل طؾك زيارِة الدُّ

 كلي  َمؽتبٍة خارَج الـَؿعرِض، ال َفرَق.

لِف لَِئالَّ َتـَػَد بعُض  -17 لِف وَوَسطِف وآِخِره: يف أوَّ نَّ  احِرص  طؾك ِزيارِة الـَؿعرِض يف أوَّ
ِ
ِة، ويف َوَسطِف أل الُؽُتِب الـُؿفؿَّ

، ويف آِخِره حقث  ـِ َل الـَؿعرِض: وذلؽ إِلطادِة َجذِب الزبائ ، فال َيطَرُحفا أوَّ ـِ ـَ الَعـاوي
ُؾ شقًئا مِ بعَض الباطِة ُيمج 

 َترُخُص األسعاُر.

ـَ  ال ُبدَّ مِـ َدفرتٍ صغقٍر، وَقَؾٍؿ، وأكت َتؿُخُر ُطباَب َبحِر الُؽُتِب   -18 الـُؿتالصِِؿ، قق د  فقف ما َيؾِػُت َكظَرَك، ولقس ِضؿ

 قائؿِة ُمشرتياتَِؽ: لِتعقَد إلقف إن  َبؼَل معَؽ َفضُؾ مال.

ُأ... . قد ُيعَجُب أَحُدكا يف ُمؼَتَبِؾ ُطُؿِره بشخصقٍة ُمعقَّـٍة: فَقدطقه ذلؽ إلك َتؼؾقِده فقؿا َيؼَرُأ، وكقػ َيؼَرُأ، ولَِؿـ َيؼرَ 19

عًة.وهذا  ـ  إمَّ ـَ التجارِب، وال َتُؽ
 َخطٌل.. اسَتِػد  مِ

ـَ الؼديِؿ ما هق أققى بحًثا  -21
راساِت الـُؿعاصرَة... وما َطؾِؿقا أنَّ مِ ـَ الشباِب يتتبَّعقن الُؽُتَب الجديدَة والد 

كثقٌر مِ

ـُ ُلغًة، وأصػك مـفًجا.  وأحَس

َؽ )يف ابتداِء أمِرك( البحَث ط -21 ـ  َهؿُّ ـَ الـاِدِر لـ َتحتاَجف إالَّ يف الـاِدِر، طؾقَؽ ال َيُؽ
ـَ الُؽُتِب، فَؽثقٌر مِ

ـِ الـاِدِر مِ

 بؿا سَتؼَرُؤه أو َتدُرُسف يف الـَؿدى الؼريب.

َك َمؼقلُة:  -22 ػقـ قِد اسَتَغؾُّقا هذه الـَؿؼقلَة أسقأَ "الؽِتاُب مِـ ُطـقاكِف"ال َتُغرَّ وِر أِو الـُؿمل  ـَ الدُّ
استِغالٍل يف  : فؽثقٌر مِ

ـَبَّف. اِء..فَت  َتـؿقِؼ العـقاكات: لِتضؾقِؾ الُؼرَّ

ـ  ذا َبصقرٍة أو   -23 يف َمعرِض الؽِتاِب َيختؾُِط حابُِؾ الُؽُتِب بـابِؾِفا، جق ُدها بَرديئِفا، فاِضُؾفا بَؿػضقلِفا، فَؿـ لؿ َيُؽ

! ـِ ـَ َغَبـًا فاِحًشا يف الؼقَؿَتق   َيسلُل ذا َبصقرٍة، ُغبِ

كَّف غالًبا ما  -24
ِ
إذا رأيَت َتجؿُفَر الـاِس يف الـَؿعِرِض يف َمؽتبٍة، أو طؾك كِتاٍب، فال َتحِرص  كثقًرا طؾك التَّجؿُفِر: أل

ـ  ذا ققؿة! َك ِشراُء الـَّاِس لِؾشلِء، وإن  لؿ َيُؽ  َيغرُّ

= 
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اِم الـَؿعرِض، ففل  -25 ؾ  ِشراَء الُؽُتِب ذواِت األجزاِء إلك آِخِر أيَّ  يف الغالب ال َتـَػُد. أج 

ـِة.  :احِرص  طؾك ِشراِء الطَّبعاِت الحديثةِ   -26 ـَ الطَّبعاِت الؼديؿِة ستِجُده طؾك ُرفقِف الـَؿؽتباِت صقاَل السَّ
 فَؽثقٌر مِ

ـَ الؽِتاِب طؾك الطاِولِة: لُِققِهؿَ   -27
ـِ مِ ك  َيعَؿُد بعُض أصحاِب ُدوِر الـشِر إلك َوضِع ُكسخٍة أو ُكسَخَتق  بلكَّفا ُكؾُّ ما تبؼَّ

ُر لقس كذلؽ  : فاألم  اِم الـَؿعرِض. -يف الغالب -مِـ كؿقِة الؽِتاِب، ال َتـَخِدع  ِل أيَّ  وال سقَّؿا يف أوَّ

ٍة َتعقُد إلقفا سَترى ُكُتًبا لؿ َتَرها مِـ َقبُؾ: بسبِب االس -28 كََّؽ يف ُكؾ  مرَّ
ِ
ٍة، أل تِعجاِل يف ُطد لِداِر الـَّشِر أكَثَر مِـ مرَّ

 استِعراِض الُؽُتِب، أو لِتقفقرهؿ ُكُتًبا َكِػَدت  أو وصَؾت  َحديًثا.

ـَ اإلخقِة الذيـ ُأقابُِؾفؿ يف الـَؿعرِض:  -29
ُر مِ رورةِ أن   "ما هق الجديُد؟"السماُل الـُؿتؽر  وُقؾ ـا مِراًرا: لقس بالضَّ

كؿا أنَّ الجديَد أيًضا ُمتػاِوٌت، فبعُض الـاِس َجديُده ما صَدَر قب َؾ  َيؽقَن الَجديُد بالـسبِة لِغقِرَك هق الـُؿـاِسَب لَؽ،

َشفٍر، وبعُضفؿ ما صَدَر قب َؾ طاٍم، وَيختؾُِػ أيًضا بحسِب الـاِس وتَتبُِّعفؿ لِشموِن الُؽُتِب، ويف تباُطِد الُبؾداِن أيًضا 

 طامٌِؾ آَخُر يف التػاوت.

ـٍ الُؽُتُب الجديدُة َكثقًرا ما  -31 َد حق تبالُِغ الـَؿؽتباُت يف أسعاِرها حاَل ُكُزولِفا.. تريَّث  يف اقتِـائِفا فؾُربَّؿا أَخذَتفا بع 

ب.  بـِصِػ َثَؿـِفا، وهذا ُمجرَّ

نَّ َطَؿَؾ الَبشِر يتػاَوُت ُققًة وَض  -31
ِ
ـِ أن  َتؼَتـَل ُكؾَّ ُكُتِب أو تحؼقؼات َشخٍص بعقـِف : أل ـَ التدبقِر الَحَس

عًػا. ولقس مِ

 إالَّ إن  ُكـَت َمعـقًّا بدراسِة كِتاِجف.

ـَ االكتؼاِء واالصطِػاِء، فؿا كُ  -32
ـِ أن  َتؼَتـَل ُكؾَّ إصداراِت َمؽتبٍة ما، أو َمرَكٍز ما، ال ُبدَّ مِ ـَ التدبقِر الَحَس

ؾُّ ولقس مِ

 إصداراِت الـاشِر بسقاء.

ٌص وَذوٌق وُقدرٌة ُمتػاِوتٌة لقس بالضرورِة أن  َتؼَتـَل ما َيؼَتـَل  -33 ِرفاُقَؽ يف الـَؿعرَض، فؾُِؽؾٍّ اهتؿاٌم واختقاٌر وتخصُّ

 طؾك التؿققِز واالكتؼاء.

ـِ قد َتجُده أقؾَّ بؽثقٍر خارَجف، حصَؾ لل أن  وَجدُت كِتاًبا يف  -34 يف الـؿعرض إذا وَجدَت كِتاًبا جديًدا باهَظ الثؿ

ِسف خارَجف بـ جـقفا، ووَجدُتف يف 51الـَؿعرِض بـ   ..جـقفا مـ سقر األزبؽقة أو غقره 32 الَققِم َكػ 

.. فالؼضقُة َتسقيٌؼ َمحٌض، وَتذُكروَن قِصَة الؽِتاِب الػاِرِغ مِـ -35 ـَ ػق ـَ الـُؿمل 
 ال تؾَتِػت  إلك دِطاياِت َتقققِع الُؽتُِب مِ

 أي  شلٍء!!

ـَ الَقطل: َبعُض الشباِب معف قائؿٌة: )ال -36
وِر التل شلٌء مِ َدى الدُّ ياُض، األربعقن..( وَيدُخُؾ إح  وُض، الر  ُعؿدُة، الرَّ

ـ  رِد: ِطـَدَك )الُعؿدُة و.. و.. و..( ال ُتشِؿتقا بـا همالء! "ال يذكرون اهلَل إالَّ قؾقاًل "غالب ُكُتبِفا مؿَّ  وَيبدُأ يف السَّ

ـِ أك ُػِسفؿ -37 اِد الـَؿعرِض يف َغَب بلك ُػِسفؿ، فَتِجُدهؿ َيحَتِشدون يف َمؽتبٍة ما، أو طؾك كِتاٍب ما..  قد ُيسِفُؿ َبعُض ُروَّ

عِر، أو إلغاِء التَّخػقِض!  فُقغرون صاِحَبفا بزيادِة الس 

 ثالًثا: تنبوهاٌت:
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د  حاَل ِشرائَِؽ لِؾؽِتاِب أكَّف كامٌِؾ، فؼد ُتطَبُع بعُض الُؽُتِب كاقصًة، ولقس طؾك ُغالفِفا ما ُيقحل بذ -38 لؽ، مثَؾ تلكَّ

 مج، وال تزال كاقصة! 3، مداُر القصـ "َتؾبقُس إبؾقَس "

إذا اقَتـَقَت كِتاًبا فاحِرص  أن  َيؽقَن يف َصبَعتِف الثاكقِة أو األخقرِة، فغالًبا ما  َيؽقُن فقفا تعديالٌت وإصالحاٌت  -39

 وُمراجعاٌت.

ِؼ وما ال َيؽػل أن  َترى َتحؼقًؼا جديًدا لِؾؽتاِب لُِتساِرَع يف  -41 اقتـاِء َصبَعتِف الثاكقِة أو الجديدِة، َدق ؼ  يف ُمؼدمِة الـُؿَحؼ 

 الجديُد يف َصبَعتِف وما َمقزاُتفا وما دواطل اإلطادِة.

حةٌ "ِشعاُر  -41 ػقـ( لِؾتسقيِؼ بال أماكٍة! فال َتـَبفر  ب "َمزيدٌة وُمـؼَّ  ف!أصَبَح ِشعاًرا لِبعِض ُدوِر الـشِر )وُربَّؿا الـُؿمل 

، أذُكُر مـفا أربعًة أو خؿس -42 ـِ َطبِد الَبر  ُد إطادِة َترتقٍب لُِؽُتٍب ُأخرى، مِثَؾ ترتقباِت التؿفقِد، الب ًة، بعُض الُؽُتِب ُمجرَّ

 َيؽػقَؽ َترتقٌب جق ٌد، والبؼقُة ال ققؿَة لفا!

د  يف شراِء الؽِتاِب الذي تحتاُج إلقف يف ِدراستَِؽ، أو ُتريدُ  -43 قِراَءَتف، أو َتخشك مِـ َكػاِد ُكَسِخف، أو أوصاك بف  ال ترتدَّ

 ثَِؼٌة ُمطَّؾٌِع.

ِة صقٍغ  -44 كَّفا َتسَتفؾُِؽ الـؿقزاكقَة، والَؿؽاَن، وأغؾُبفا َمقجقٌد بِعدَّ
ِ
ؾ  يف اقتِـاِء الـؿقسقطاِت الضخؿِة، أل ال تتعجَّ

ُحفا والَبحُث فقفا هـاك. ـُ َتَصػُّ
 إلؽرتوكقٍة ُيؿؽِ

فا يف مجامقَع، مِثَؾ: لِؼاء الرسا -45 وِر إلك َضؿ  َفت  َبعُض الدُّ ئُؾ الصغقرُة غالًبا ما َتضقُع يف زحؿِة الـُؿجؾَّداِت، فتقجَّ

ـِ طبِدالفادي، رسائُؾ الجاحِظ،  ، رسائُؾ اب ـِ َرَجٍب، َرسائؾ الَغزالل  ـِ َحزٍم، َرسائُؾ اب الَعشِر األواِخِر، َرسائؾ اب

ـِ الـؿؼػع.. وغقرها.كقاِدُر الـَؿخطقصاِت   )جؿع هارون(، آثاُر اب

ـِ أحؿد  -46 احِرص  طؾك اقتِـاِء الُؽُتِب الجامعِة لِؿؼاالِت َطَؾٍؿ ما، وقد صَدَرت مجامقُع مؿتازٌة، كؿؼاالِت األخَقي 

(، والَؿعصقمل، والدالل، والؿقؿـل، والسقد صؼر.. ـِ  ومحؿقد شاكر، والطـاحل )يف مجؿقطَتق 

فِة بالُػـقِن ال يـبغل أ -47 ِرها، ومِـ الُؽُتِب الـُؿَعر  ـَ الُؽُتِب القصػقِة لِؾػـقِن وتَطقُّ
ِؿ مِ ن  َتخُؾَق َمؽتبُة صالِب الِعؾ 

 وُمملػاتِفا، كَؽشِػ الظُّـقِن، وأبجد العؾقم.. وغقرهؿا.

َكؽ الػفارُس طـ قراءةِ  -48 ػُة غـقؿٌة باردٌة... ومع ذلؽ فال َتُصدَّ الؽِتاِب، فؾَؽ َذوٌق واهتِؿاماٌت  الُؽُتُب الـؿَؽش 

َب َطَرَف.  ُمختؾػٌة طـ الـُؿػفَرِس.. وَمـ َجرَّ

، كؿرحؾٍة تلسقسقٍة،  -49 ٍـّ ات يف ُكؾ  َف ـَ األمَّ
ـِ إلك ثالثٍة مِ ـِ كِتاَبق  الُعؾقُم الشرطقُة آِخٌذ َبعُضفا بِرقاِب َبعٍض، فاقَت

 .وَمـ ُفتَِح طؾقف فؾقسَتؽثِر  ما شاَء، كؿا يشاءُ 

صِة يف الُػـقِن، كُؿعَجِؿ البالغِة لؿطؾقب، والُؿعجِؿ  -51 ـَ الـَؿعاِجِؿ الـُؿتَخص 
ال َيػقَتـََّؽ اقتِـاُء ُجؿؾٍة صالِحٍة مِ

 الَػؾَسػل  لصؾقبا، والؿعَجِؿ األدبل  لجبقر طبدالـقر.
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___________________________ 
ًرا وأخالًقا وُلغًة إكَّؿا ُصبِعت  ِطدَّ  "الساقطةِ "أكَثُر الُؽُتِب  -51 ـَ األسقاِق، فِؽ 

َة َصبعاٍت بسَبِب ِدطايِة َمـِعفا وَسحبِفا مِ

 فال ُتسِفؿ  يف الدطايِة لفا باقتِـاٍء أو تَجؿُفٍر طؾك محؾ  َبقٍع، وال داللِة أَحٍد!

ساتَِؽ: فنكَّف ال َخقَر فقفا. -52  ابَتِعد  طـ الروايات ِو الُؽُتب العؾؿاكقة اإللحادية ِو التل فقفا َمساٌس بُؿؼدَّ

واصفاٌت وعالمات:  رابًعا: م 

ِؼ أربعُة ُأمقٍر: -53  إذا اجَتَؿع يف الؽِتاِب الـُؿحؼَّ

 ُطـقاٌن صحقٌح. -أ

 ُمؼدمٌة كاشػٌة. -ب

 َكصٌّ سؾقٌؿ ُمعَتـًك بف. -جـ

ـُف. -د  ففاِرُس كاشػٌة = فؼِد اكُتِؿَؾ ُحس 

ُـّ أنَّ مِؼقاَس َجقدِة التَّحؼقِؼ مِـ َطَدمِفا  -54 ِؼ، وهذا مقزاٌن فاِسٌد، إكَّؿا َجقدُة الَبعُض َيُظ يف ُصقِل حقاشل الـُؿحؼ 

 التحؼقِؼ يف أداِء الؽِتاِب أقَرُب إلك ما ترَك الـُؿمل ُػ.

ـَ الـُؿروِر طؾك َخؿسِة ُأمقٍر: -55
 إذا اقتـَقَت كِتاًبا فال ُبدَّ مِ

 ُغالِف الؽِتاِب. -1

 ُمؼدمِة التَّحؼقِؼ. -2

 ُمؼدمِة الـُؿمل ِػ. -3

ٍح سريٍع لِؾؽتاِب. -4  َتَصػُّ

 ففاِرُس الؽِتاِب. -5

ص  كِتاَبؽ:  7إذا وَجدَت يف الؽِتاِب صػحًة َبقضاَء، فاطَؾؿ  أكَّفا لقست القحقدَة، بؾ معفا  -56 صػحاٍت ُأخرى، فتػحَّ

 ."كقػ َترَبُح بلَقؾ  َمجفقدٍ "لَِئالَّ َتؼَتـَل كِتاًبا كؽِتاِب 

ِح  -57 َد وصقلَِؽ إلك الَبقِت مباشرًة )تجربة شخصقة(، َتعِرُف ُطققَب  أفَضُؾ أوقاِت تَصػُّ ُمؼتـقاِت الـَؿعرِض: بع 

ـَ بؿا وَجدَت، وغقر ذلؽ. ، ُتػقُد اآلخري  الطبِع إن  ُوِجدت 

 خامًسا: عن د ور النشر وما إلوها:

اٌر، بؾ ُكؾُّفؿ )ولقس ذاك طقبً  -58 ُقا األماكَة يف االختقاِر أصحاُب الـؿؽتباِت وُدوِر الـشِر أغؾُبفؿ ُتجَّ ا إذا تَقخَّ

َّفؿ جؿعقًة خقريًة قد أشَرَطت  أبقاَبفا لِؾتقزيع!  والتعاُمِؾ(، فال َتُظـَـّ

ُؾ طؾك داِر الـشِر أو صاِحِب الؽِتاِب بشراِء كِتابِف، بِؾ الَػضُؾ لفؿ بتَؽؾُِّػفؿ طـاَء التللقِػ  -59 َـّ أكََّؽ تتَػضَّ ال َتُظ

 : لِتلُخَذ الؽِتاَب طؾك َصبٍؼ مِـ َذَهٍب!والتحؼقِؼ والطبعِ 
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___________________________ 
ٍد، وهذا  -61 ا أغَرى الؽثقر باقتـاِء َمطبقطاتِفؿ بال تردُّ ُطِرَف َطَدٌد مِـ ُدوِر الـشِر بالَجقدِة يف االختقاِر والطباطِة، مؿَّ

ـ  قد َيعُثُر الَجقاُد، فال ُبدَّ مِـ َفحٍص، ولق سريٍع، حتك ال يُ  ِد ثِؼتِف َمعؼقٌل يف الُجؿؾِة، لؽ ـَ الشخُص بُؿجرَّ غَب

ـُ أن  ُيطَبَع يف  -مجؾدات 4الزائدِة. وأذُكُر مِثااًل صارًخا، وهق كِتاُب طقالل مالٍِؽ  دار الغرب، فالؽِتاُب كان يؿؽ

تِف إلك الَحقاشل، وهـا َيصُدُق الَؼقُل: َمـ 151ُجزٍء يف  ـِ َحَجٍر بُرمَّ َؼ كَؼَؾ هتذيَب اب َـّ الـُؿحؼ  قَرأ  صػحة، لؽ

ًة أك ل التَؼقُت بصاِحِب داِر الغرِب، الحاج الحبقب الؾؿسل، فسللُتف: ما  الحقاشل، ما حقى َشل!! وأذُكُر َمرَّ

َد، فُؼؾُت لف: طقالل مالؽ! فؼال: كعؿ!!  الؽتاُب الذي كِدمَت طؾك صِباَطتِف؟ فرتدَّ

وِر التل ُطِرفت  بالـشِر السق ئِ  -61 وَسؾ ِخ التحؼقؼاِت.. وال أُضـُّفا َتخَػك طؾك األكثِر، إالَّ  اجتـِب  مطبقطاِت بعِض الدُّ

ـِ الؼاطدة.  يف كطاٍق َمحدوٍد خرَج ط

ـَ  -62
رت  بعَض الطَّبعاِت الؼديؿِة، ففذه ُتسَتث ـك مِ وِر السالِِػ ِذكُرها، لؽِـَّفا صقَّ دار الُؽُتِب العؾؿقِة مِثاٌل طؾك الدُّ

َرتِفا! أِو الُؽُتُب التل اكػَرَدت  بطِباَطتِفا.الؼاطدِة، ومِثُؾفا التحؼقؼاُت ال  جقدُة طؾك ُكد 

َـّ  -63 راِء.. لؽ وُر الؾبـاكقة تؿتاُز بَجؿاِل اإلخراِج وَجقدِة التَّجؾقِد، مع غالٍء يف األسعاِر.. الَجؿاُل ُيغري بالش  الدُّ

َرَتف.  الَحصقَػ َيـَتؼل كؿا َيـَتؼل الُغراُب َتؿ 

َـّ  -64 ًرا طؾقف فال َيسَترِوَح لقس جؿاُل اإلخراِج والَقَرِق وال َجقدُة التجؾقِد َدلقاًل طؾك َجقدِة الؽِتاِب.. وإن  كان ُممش 

، ويا َسعَدكا إِن اجَتَؿعا! ـِ ـِ الَجؿاِل الباصِ  الـُؿشرتي فُقغِرَيف الَجؿاُل الظاِهُر ط

وِر الـِؿصريِة َجقدًة: م -65 ـِ الدُّ صقرات بقالق، دار الؽتب الـؿصرية، دار الـؿعارف، الفقئة العامة مِـ أحَس

 الـؿصرية، دار السالم، دار الخاكجل.. وغقرها.

وُر الـِؿصريُة َتـَؼِسُؿ ُكُتُبفا )ذاُت الطَّبعاِت الؼديؿِة والُؿعادُة( إلك اآليت: -66  الدُّ

ـِ الؼديِؿ، ففذه ُيـَظُر فقفا إلك الؽِتاِب َكػ   -1 رات ط ِة التصقيِر وَجقَدتِف.. أغؾُبف َرديٌء.مصقَّ  ِسف مِـ جفٍة، وإلك دِقَّ

.. فُقـَتؼك مـفا بعـايٍة، أو  -2 قِء مِـ حقث الَقَرُق والتجؾقُد والَخطُّ ـَ السُّ
إطادُة َصػٍّ مِـ َجديٍد، ففذه أغؾُبفا يف غايٍة مِ

 ُيؼَتَصُر طؾك ما َيحتاُجف الباِحُث فؼط.

ؾَعَبِث بالتُّراِث، مـفؿ: كؿال الحقت، ومحؿد الجؿؾ، وطبداألمقر األطسؿ، وطادل هـاك أطالٌم أيًضا لِ  -67

طبدالؿقجقد، وطؾل معقض، وطقيضة، وطبدالرحقؿ طؾل، وُأمؿ مجاهقؾ ضفرت اسؿاؤهؿ طؾل مملػات 

 وأكثرهُؿ لؿ كسؿع  هبؿ، وأخَشك أكَّف قد يؽقن ال ُوجقَد حؼقؼل لفؿ يف القاقع ! ،كثقرة

ـِ كثقٍر،  مِـ أسؿاءِ  -68 رِب أيًضا: د. محؿد زيـفؿ طزب، واكظروا تحؼقؼاتِف طؾك صبؼاِت الشافعقِة الب هذا الضَّ

وشققِخ مالؽ، البـ خؾػقن، واأللؼاب لؾجقاين.. ستِؼػقن طؾك طجائَب، وسَتبؽقن طؾك هذا التُّراِث الـُؿسَتباِح 

ِض!!  الِعر 
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 ُمٜمٝم٤م ًمالؾمتٗم٤مدة اًمنمقمٞم٦م واًمدوري٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اعمجالت ُمت٤مسمٕم٦م ُمـ ُم٤مٟمع ٓ ,15

 اإلؾمالُمٞم٦م اًمدقمقة ويمٚمٞم٦م اًمنميػ، يم٤مٕزهر اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت قمـ شمّمدر اًمتل يم٤مًمدوري٤مت

 اإلُم٤مم وضم٤مُمٕم٦م اعمٜمقرة، سم٤معمديٜم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واجل٤مُمٕم٦م اًمٕمٚمقم، دار ويمٚمٞم٦م اًمديـ، أصقل ويمٚمٞم٦م

 أٟمّم٤مر مجٕمٞم٦م قمـ شمّمدر واًمتل شافتقحقد ؿجؾةب» آٟمتٗم٤مع قمغم اطمرص أيًْم٤مو ؾمٕمقد، سمـ حمٛمد

 اًمٌحقث وإدارة اًمٕم٤مُم٦م اًمرئ٤مؾم٦م قمـ شمّمدر واًمتل شاإلشالمقة افيحقث» وجمٚم٦م اعمحٛمدي٦م، اًمًٜم٦م

 افػؼفل ادجؿع» وجمٚم٦م ،(1)اًمًٕمقدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤معمٚمٙم٦م واإلرؿم٤مد واًمدقمقة واإلومت٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 قمـ شمّمدر واًمتل شاإلشالمقة وافدراشات افؼيعة» وجمٚم٦م ،(2)اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل سمراسمٓم٦م شاإلشالمل

 اًمدقمقة ُم١مؾم٦ًم قمـ شمّمدر اًمتل شافدظقة» وجمٚم٦م ،(3)اًمٙمقي٧م ضم٤مُمٕم٦م ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٜمنم جمٚمس

___________________________ 
ـَ  وطؾقف إذا رأيَت اسَؿ أحٍد مِـ همالء طؾك اسؿِ  -69

ا طؾك كثقٍر مِ ـَ األسِد، فؼد أَتق 
ٍؼ، فِػرَّ مـف فِراَرَك مِ كِتاٍب ُمحؼَّ

ِة َمسًخا وَتحريًػا!!  الُؽُتِب الـؿفؿَّ

ؼقـ: أحؿد  -71 ـَ الـُؿحؼ  ٌـّ غالًبا: فِؿ
ه وأكَت ُمطَؿئِ وبالـُؿؼابِِؾ هـاك أطالٌم إن  ُوِجَدت  أسؿاُؤهؿ طؾك كِتاٍب فُخذ 

كر، وطبد السالم هارون، والطـاحل، والحؾق، وشعقب األركاؤوط، وزهقر الـاصر، شاكر، وأخقه محؿقد شا

ػقـ: ،طبد الرحؿـ القؿاين الؿعؾؿل، ومحؿد طقامة ،وحبقب الرحؿـ األطظؿل ـَ الـُؿمل 
وأيؿـ السقد، ومِ

الـؿعؾؿل، واأللباين، وبؽر أبق زيد، وابـ طثقؿقـ، ومحؿد الخضر حسقـ، وطبدالؽريؿ بؽار، وصف 

 وغقرهؿ   ،وفريد األكصاري ،دالرحؿـطب

 يٛمٙمٜمؽ اإلؾمالُمٞم٦م اعمٌحقث جمٚم٦م ومٛمثاًل  همػمه، أو اًمؼميد، قمؼم اعمٓمٚمقسم٦م اعمجٚم٦م ًمؽ ًمػمؾمٚمقا اعمًئقًملم ُمراؾمٚم٦م يٛمٙمٜمؽ( 1)

: ه٤مشمػ( 11416) اًمؼميدي اًمرُمز , اًمري٤مض ،(22571)ب- ص: أيت اعمراؾمالت قمٜمقان قمغم ُمراؾمٚمتٝم٤م

(4571584-) 

 ،(5681276) رىمؿ ه٤مشمػ اعمٙمرُم٦م، ُمٙم٦م 537 ب- ص: أيت اعمراؾمالت قمٜمقان قمغم اعمجٚم٦م إدارة ُمراؾمٚم٦م يٛمٙمٜمؽ( 2)

 .mwlfigh@hotmailإًمٙمؽموين اًمؼميد ،(5681232) رىمؿ وم٤ميمس

 اخل٤مًمدي٦م، ،(72455) اًمؼميدي اًمرُمز ،(17432) ب- ص: اإلؾمالُمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اًمنميٕم٦م جمٚم٦م ُمراؾمالت قمٜمقان( 3)

 -Email-Josais@kucol.kuniv.enu.kw، 8908 إًمٙمؽموين اًمٕمٜمقان ،(4812584) ه٤مشمػ اًمٙمقي٧م،

9029 :issn. 
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 اًمدقمقة يمٚمٞم٦م وجمٚم٦م ،(2)شبؾـدن اإلشالمل ادـتدى ظـ عتصدر وافتل» اًمٌٞم٤من وجمٚم٦م ،(1)اإلؾمالُمٞم٦م

 ـمراسمٚمس، سمـ اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٚمٞمٌٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مجلامهػمي٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمدقمقة يمٚمٞم٦م قمـ  اًمّم٤مدرة اإلؾمالُمٞم٦م

 ذم ,ٓؾمٞمام– إُم٦م قمٚمامء يم٤ٌمر ومت٤موى يمت٥م ُمٓم٤مًمٕم٦م قمغم ٤مطمرصوم يمذًمؽ اعمٍمي٦م، اإلومت٤مء دار جمٚم٦م

 عتلصقؾقة دراشة افـقازل.. ؾؼف» ويمت٤مب زيد، أسمق د-سمٙمر «افـقازل ؾؼف» يمت٤مب ُمثؾ: اًمٜمقازل،

 «ادعاسة افػؼفقة افؼضايا» وُمقؾمققم٦م اجلٞمزاين، طمًلم سمـ شم٠مًمٞمػ.د-حمٛمد «عتطيقؼقة

 ًمٚمٌحقث اًمٙم٤مُمؾ اًمٜمص" اًمنمقمٞم٦م اعمٕم٤ميػم دراؾم٦م ُمراضمٕم٦م ويٛمٙمٜمؽ ،(3)اًم٤ًمًمقس ًمٚمديمتقر.قمكم

 اعمٞمامن ط-دار اًمنمقمٞم٦م، اعمٕم٤ميػم إلقمداد امتٝمٞمدً  ىُمدُم٧م اًمتل واًمدراؾم٤مت

 اًمٜم٤مومٕم٦م واعمح٤مضات اعمٜمٝمجٞم٦م، اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمدورات اًمٚم٘م٤مءات إمم آؾمتامع ُمـ أيمثر ,16

 اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلٚم٘م٤مت وًمًامع ،(1)أومٙم٤مره٤م وخلص ومقائده٤م، ىمٞمد صمؿ ،(4)ٝمٛم٦ماعم واًمٗمت٤موى

                                                           
 ،(43537431: )ت ،11421: اًمري٤مض ،626: ب- ص اًمًٕمقدي٦م، اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م: اًمدقمقة جمٚم٦م قمٜمقان( 1)

 .subscriptions@aldaawah.com ،(4357249) وم٤ميمس ،(4341187)

-sub@albayan ،(4649446) وم٤ميمس ،(4641222) ه٤مشمػ ،(26978) ب- ص اًمري٤مض،: اًمٌٞم٤من جمٚم٦م( 2)

magazine.com. 
 : سم٤مًمٗمت٤موى اخل٤مص٦م اعمدوٟم٤مت سمٕمض قمغم سم٤مٕـمالع إظمقاين ( وأٟمّمح3)

 -اًمٞمن دار- ط( اًمنميػ إزهر قمٚمامء) يمٙمت٤مب اعمٜم٤مر اعمٜمٞمػ ُمـ ومت٤موى

 -واإلومت٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٌحقث اًمدائٛم٦م اًمٚمجٜم٦م وومت٤موى ,

 -سم٤مز اسمـ اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ وومت٤موى ,

 -اًمٕمثٞمٛملم ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ وومت٤موى ,

 -سمجدة اإلؾمالُمل اًمٗم٘مف جمٛمع وومت٤موى ,

وومت٤موى د. ص٤مًمح اًمٗمقزان، وومت٤موى اًمِمٞمخ. قمٌد اعمحًـ اًمٕم٤ٌمد اًمٌدر، وومت٤موى د. صالح اًمّم٤موي، وومت٤موى  ,

 اًمِمٞمخ. حمٛمد احلًـ اًمددو-

ؾتاوى »سمٚمٌٞمس، و,، إقمداد اًمِمٞمخ.صٗمقت اًمِمقادذم، ط-ُمٙمت٦ٌم اًمت٘مقىشادكيةخمتك ؾتاوى دار اإلؾتاء »ُمثؾ:  (4)

ؾتاوى افعؾامء حقل إؿؾقات ادسؾؿة دم »، ط-دار اًمًالم، وشؾتاوى ادعامالت ادافقة»، وشـيار ظؾامء افيؾد احلرام

 -سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م اإليامنًمٚمِمٞمخ. أيب أٟمس صالح اًمديـ حمٛمقد ؾمٕمٞمد، ط- دار  شافعامل
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 إذـم٦م ًمًامع اًمنمقمٞم٦م اًمْمقاسمط] سمح٨م قمغم أطمٞمٚمؽ ًمذا ًمنده٤م اعم٘م٤مم يتًع ٓ يمثػمة، وقاسمط

 مؼال ؿراءة ظذ واحرص افعؼقدة، دار ط. اهلل، حػظف - رجب حمؿد فؾدـتقر» [اإلؾمالُمٞم٦م

 , احلٛمد ُمروان سمـ طم٤ٌمب ًمألؾمت٤مذ. شمشارع وظؾؿ مػتقحة جامعات افعؾؿقة افدورات»

 ،44ص م2885 يقٟمٞمق , هـ1426 إومم مج٤مدى ذم اًمّم٤مدر , (213) اًمٕمدد اًمٌٞم٤من سمٛمجٚم٦م

45- 

٤ًٌم يم٤من إذا , ظم٤مص٦م , آًمتزام ذم راهم٥م يمؾ قمغم يٜمٌٖمل ًمذا *  هم٤مي٦م جيتٝمد أن ضم٤مُمٕمٞم ٤م ـم٤مًم

 اًمِمٌٝم٤مت ُمقاضمٝم٦م ُمـ , اهلل سم٢مذن , متٙمٜمف شم٠مصٞمٚمٞم٦م، قمٚمٛمٞم٦م شمرسمٞم٦م ٟمٗمًف شمرسمٞم٦م ذم آضمتٝم٤مد

 !!(2)أيمثره٤م وُم٤م همػمه٤م، وذم اجل٤مُمٕم٦م ذم اعمٜمحروم٦م واًمتٞم٤مرات

___________________________ 
( يٛمٙمٜمؽ آؾمتٗم٤مدة ذم هذا ُمـ )ُمٚمت٘مك أهؾ احلدي٨م(، )ُمٚمت٘مك أهؾ اًمتٗمًػم(، ُمٚمت٘مك اخلٓم٤ٌمء، ُمقىمع إًمقيم٦م، ُمقىمع 1)

صٞمد اًمٗمقائد، ُمقىمع اًمدرر اًمًٜمٞم٦م، ُمقىمع اعمًٚمؿ، ُمقىمع اًمٌٞمٜم٦م، وُمٜمتدى اًمتقطمٞمد، وهمػمه٤م ُمـ اعمقاىمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م 

 اإلٟمؽمٟم٧م- ,قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م 

إذ  ,ذم أصمٜم٤مء ُمًػمشمؽ اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمغم دقمقة زُمالئؽ ذم اًمدراؾم٦م سمٙم٤موم٦م اًمقؾم٤مئؾ اعمنموقم٦م  ,ظمل اًمِم٤مبأ,( اطمرص 2)

يمام ي٘مقل إصقًمٞمقن، وم٤مطمرص قمغم شمٌٚمٞمغ اًمديـ، وذم هذا قمدد ُمـ اًمٗمقائد ُمٜمٝم٤م:  ,اًمقؾم٤مئؾ هل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد 

 وشمثٌٞم٧م اًمٕمٚمؿ، واًمث٤ٌمت قمغم احلؼ-إرو٤مء اًمرب، وحتّمٞمؾ إضمر، وٟمٍمة اعمٚم٦م، وإقمزاز اًمنمقم٦م، وهداي٦م اخلٚمؼ 

قمغم ىمتؾ اًمٌدع واعمحدصم٤مت واًمْمالٓت ذم ُمٝمده٤م طمتك ٓ شمٜمتنم ذم ضم٤مُمٕمتؽ  ,أظمل اًمٙمريؿ,يمذًمؽ وم٤مطمرص 

ومتّمٌح ]فم٤مهرة يم٤مرصمٞم٦م[ يّمٕم٥م ُمٕمٝم٤م اإلصالح، سمؾ اضمتٝمد ذم شمّمحٞمح اعمٗم٤مهٞمؿ اًمٗم٤مؾمدة واًمرؤى اًمٙم٤مؾمدة اًمتل 

 اجل٤مُمٕم٤مت اعمٍمي٦م- ,ظم٤مص٦م,ٞم٤مل اًمِم٤مسم٦م ، وذم أوؾم٤مط إضم,قم٤مُم٦م,اٟمتنمت ذم اًمٌالد 

ج ًمألومٙم٤مر اًمٗم٤مؾمدة اًمْم٤مًم٦م يمـ ـْ يرو   -اإلباحقة  -افؾقزافقة  -افشققظقة  -افقجقدية  -اإلحلاد »واقمٚمؿ أٟمؽ ؾمتجد َُم

 -شافتغريب

وؾمتجد ُمـ ي٘مقم سمٜمنم سمٕمض اًمقري٘م٤مت أو اًمرؾم٤مئؾ قمغم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل اًمتل حتٛمؾ سملم ـمٞم٤مهت٤م زوًرا 

، وهمػمه٤م شوصقة حامؾ مػاعتقح ادسجد افـيقي»ت٤مًٟم٤م، وُمـ ذًمؽ: ُم٤م يٜمنم قم٤مدًة أي٤مم آظمت٤ٌمرات اًمدراؾمٞم٦م يمقرىم٦م وهب

 ُمـ اًمرؾم٤مئؾ اعمزورة اعمْمٚمٚم٦م، يم٠موراق إطمزاب وآدم٤مه٤مت اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اعمٜم٤مهْم٦م ًمإلؾمالم وأهٚمف-

سم٤مًمٌِم٤مرة واًمٜمذارة  آٟمِمٖم٤ملرص قمغم هلذا يم٤من اًمقاضم٥م قمٚمٞمؽ أٓ شمٙمتؿ ُم٤م شمٕمٚمٛمتف ُمـ قمٚمقم ذقمٞم٦م ٟم٤مومٕم٦م، وأن حت

 إلظمقاٟمؽ وذويؽ وأصح٤مسمؽ-

= 



 

666 

 

 

 , اعمرء متٙمـ سمٛمجٛمققمٝم٤م اًمقؾم٤مئؾ هذه وم٢من :وأظمػًما *

 وأُم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمؽمسمٞم٦م حت٘مٞمؼ ُمـ , وإقم٤مٟمتف اهلل شمقومٞمؼ سمٕمد

 قمغم ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م يم٤مٍف  همػم يٙمقن وم٘مد سمٕمْمٝم٤م قمغم آىمتّم٤مر

 ذم يمثرت زُم٤من ذم وٟمحـ , ظم٤مص٦م , اعمٓمٚمقب اًمقضمف

 -اعمْمالت ومٞمف وشمٗمرقم٧م وشمٙم٤مصمرت اًمِمٌٝم٤مت

 ومقضـ مـاجاعتف ورس افؼؾب ظيادة افعؾؿ ـان دا *

 يٗمًد ُم٤م ُمٜمٝم٤م اهلل، إٓ حيّمٞمٝم٤م ٓ ُمداظمؾ ًمٚمِمٞم٤مـملم يم٤مٟم٧م ،ؿقعتف

 ومًٌٞمؾ ص٤مطمٌف، قمغم ذاشمف اًمٕمٚمؿ ُيٗمًد ُم٤م وُمٜمٝم٤م اًمٓمٚم٥م، ؾمٌٞمؾ ُيٗمًد ُم٤م وُمٜمٝم٤م واإلرادة، اًمٜمٞم٦م

 ًمٓم٤مًم٥م يٜمٌٖمل ًمذًمؽ اهلل، إٓ حيّمٞمٝم٤م ٓ ومٞمف اًمِمٞمٓم٤من وُمداظمؾ  واعمِم٤مق، سم٤معمٙم٤مره حمٗمقوم٦م اًمٕمٚمؿ

 قمغم اًمٓمٚم٥م ؾمٌٞمؾ شمٗمًد أو ومتٗمًده، ًمٚمٕمٚمؿ شمٕمرض اًمتل أوم٤مت درس إمم يٚمتٗم٧م أن اًمٕمٚمؿ

 اًمتل أوم٤مت هذه وُمـ وٓ سمف، ُمٜمٝم٤م رء يٚمؿ ٓ طمتك ومٞمف، واًمٜمٞم٦م واإلرادة اًم٘مّمد شمٗمًد أو ـم٤مًمٌف،

  :ُمٜمٝم٤م اًمنمع ٟمٗمر

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ي٘مقل هذا وذم :اهلل ًمٖمػم اًمٕمٚمؿ شمٕمٚمؿ ,1

 ،[28 :اًمِمقرى] ﴾ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 خيش ومل ثقاهبا رجا وٓ ٔخرعتف يؼدم ؾؾؿ مطؾقبف، وؽاية مؼصقده، هل افدكقا ـاكت مـ أي»

 اجلٜم٦م طمرم ىمد :شكصقب مـ أخرة دم فف وما» ًمف، ىمًؿ اًمذي ٟمّمٞمٌف :شمـفا كمعتف» ظؼاهبا،

 -(1)شوضمحٞمٛمٝم٤م اًمٜم٤مر واؾمتحؼ وٟمٕمٞمٛمٝم٤م،

___________________________ 
،  ,ضمزاه اهلل ظمػم اجلزاء ,ًمٗمْمٞمٚم٦م د. حمٛمد ُمقؾمك اًمنميػ  شظجز افثؼات»وأٟمّمحؽ سم٤مٓـمالع قمغم رؾم٤مًم٦م 

يٛمٙمٜمؽ أن شمٜمتٗمع سمٙمت٤ميب قمٔمٛم٦م اإلؾمالم وشم٠مظمر اعمًٚمٛملم د. ؾمٞمد اجلٛمٞمكم، ط-دار اًمنمق اًمٕمريب، و آي٤مت قمٚمٛمٞم٦م ذم 

ح واهلل واإليامن، د. حمٛمد حمٛمقد قمٞمد، ط- قمرسمٞم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم-- ومٗمٞمٝمام ردود قمٚمٛمٞم٦م رائٕم٦م قمغم يمثػم ُمـ اًمرو

 شم٤ًمؤٓت اًمِم٤ٌمب اجل٤مُمٕمل وهمػمه-

 -782صـ ًمٚمِمٞمخ.اًمًٕمدي، شافؽريؿ افرمحـ عتقسر»يراضمع ( 1)
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 هلل اًمٜمٞم٦م ومٞمف خُتٚم ص أن ومٞمٜمٌٖمل قمٚمٞمف، ُيٌٜمك اًمذي إصؾ وهق ورائده، اًمٕمٛمؾ ُُمٗمت٤مح وم٤مًمٕمٚمؿُ  *

 اًمٗمتـ ومًتٙمقن وإٓ ،(1)اًمثقاب ورضم٤مء اًم٘مٌقل، رضم٤مء ص٤محل٤ًم قمٛماًل  ومٞمثٛمر يزيمق طمتك شمٕم٤ممم،

 إمم ُمرومقع وهق ُمقىمقوًم٤م،   ُمًٕمقد اسمـ قمـ صح سمام يذيمرٟم٤م هذا وًمٕمؾ   احل٤مل، هق يمام , واعمحـ

 افؽير، ؾقفا وهيرم افصغر، ؾقفا يربق ؾتـة، فيستؽؿ إذا بؽؿ ـقػ» :(2)ىم٤مل أٟمف طمٙماًم، اًمٜمٌل

 ذهيت إذا :ؿال ذفؽ؟، ومتك ؿقؾ ،!افسـة عترـت :ؿقؾ رء مـفا عترك إذا شـة، افـاس ويتخذها

 وافتؿست افديـ، فغر وعتػؼف أمـاؤـؿ، وؿؾت أمراؤـؿ، وـثرت ؾؼفاؤـؿ، وؿؾت ظؾامؤـؿ،

 -(3)شأخرة بعؿؾ افدكقا

 ضَمؾ   , ىمقًمف هذا ي١ميد شمٕم٤ممم، اهلل ظمِمٞم٦م ص٤مطم٥م يقرث اًمٕمٚمؿ أن إصُؾ  :اخلِمٞم٦م وم٘مدان ,2

 اًمٕمٔمٞمؿ شمٕم٤ممم هلل اعمٕمروم٦م يم٤مٟم٧م يمٚمام ٕٟمف :[28 :وم٤مـمر] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ﴿ , ؿم٠مٟمف

 ًمف اخلِمٞم٦م يم٤مٟم٧م أيمٛمؾ، سمف واًمٕمٛمؾ أشمؿ، سمف اعمٕمروم٦م يم٤مٟم٧م يمٚمام اًمٙمامل، سمّمٗم٤مت اعمقصقف اًمٕمٚمٞمؿ

 --وأيمثر أقمٔمؿ

 اهلل، سم٠مُمر سمٕم٤ممل ًمٞمس سم٤مهلل وقم٤ممل اهلل، سم٠مُمر قم٤ممل سم٤مهلل قم٤ممل :صمالصم٦م اًمٕمٚمامء :ُي٘م٤مُل  يم٤من هذا ٕضمؾ *

 واحلدود ويٕمٚمؿ شمٕم٤ممم اهلل خيِمك اًمذي اهلل وسم٠مُمر سم٤مهلل وم٤مًمٕم٤ممل سم٤مهلل، سمٕم٤مملٍ  ًمٞمس اهلل سم٠مُمر وقم٤ممل

 واًمٕم٤ممل واًمٗمرائض، احلدود يٕمٚمؿ وٓ اهلل خيِمك اًمذي اهلل سم٠مُمر سمٕم٤ممل ًمٞمس سم٤مهلل واًمٕم٤ممل واًمٗمرائض،

 -(4)وضمؾ قمز اهلل خيِمك وٓ واًمٗمرائض احلدود يٕمؿ اًمذي سم٤مهلل سمٕم٤ممل ًمٞمس اهلل سم٠مُمر

 اًمٗمٝمؿ ًمقازم ُمـ ٕهنام أسمًدا: سمح٤مل قمٜمف يٜمٗمٙم٤من ٓ احلؼ اًمٕمٚمؿ ًمقازم ُمـ واخلِمقع وم٤مخلِمٞم٦م *

                                                           
 -احلرُملم دار- ط ،338صـ ،ؾمٕمٞمد حمٛمد.د ، شم٠مًمٞمػشومجعف حتصقؾف وضرق ضؾيتف وآداب افعؾؿ ؾضؾ»( 1)

 -سم٤مٕردن اإلؾمالُمٞم٦م اعمٙمت٦ٌم- ط ،48صـ شمٕم٤ممم، اهلل رمحف , إًم٤ٌمين ًمٚمِمٞمخ ،شافؾقؾ ؿقام»: رؾم٤مًم٦م ًمالؾمتزادة شمراضمع( 2)

 ورواه( 1.48) شوافسهقب افسؽقب صحقح» ذم اًمدراُمل إؾمٜم٤مد إًم٤ٌمين وصحح( 76 ،1.75) اًمدراُمل، رواه( 3)

 -ُمٜم٘مٓمع سم٢مؾمٜم٤مد اهلل قمٌد قمغم ُمقىمقوًم٤م( 11.359) ُمّمٜمٗمف ذم اًمرزاق قمٌد

 (-3.554) يمثػم اٟمٔمر شمٗمًػم اسمـ( 4)
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 رمحف , اجلقزي اسمـ ي٘مقل --آظمر ومٌمءٌ  اًمٕمٚمؿ وصقرة إًمٗم٤مظ رؾمقم قمغم اًمقىمقف وأُم٤م احلؼ،

 واخلق ، اخلشقة يقرث وذفؽ مـف، ادراد ؾفؿ ادؼصقد إكام إفػاظ، صقر افعؾؿ وفقس» :اهلل

 -(1)شادتعؾؿ ظذ فف احلجة وؿقة بافعؾؿ، فؾؿـعؿ ادـة ويرى

 ذم , قمٛماًل  يثٛمر ٓ قمٚمؿ ويمؾ اًمّم٤مًمح، اًمٕمٛمؾ اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ صمٛمرة إن :اًمٕمٛمؾ هجر ,3

 -وضمؾ قمز اهلل أُم٤مم احلج٦م ص٤مطمٌف يٚمزم قمٚمؿ ومٝمق , اجلقارح أو اًم٘مٚم٥م

 سم٤مًمٜمج٤مة يٗمقز يمل وحتّمٞماًل  مجًٕم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مقة حيقز أن يٙمٗمٞمف ٓ شمٕم٤ممم اهلل إمم واًم٤ًمئر *

 صحٞمًح٤م شمٕم٤ممم اهلل إمم ؾمػمه يٙمقن طمتك اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مقة ًمديف شمتآزر أن يٜمٌٖمل سمؾ سم٤مًمٗمقز، ويًٕمد

 يتؿ ٓ مؼصٍد، إػ شائر ـؾ بؾ أخرة، وافدار اهلل إػ افسائر» :اهلل رمحف , اًم٘مٞمؿ اسمـ ي٘مقل ُمثٛمًرا،

 -شظؿؾقة وؿقة ظؾؿقة، ؿقة :بؼقعتغ إٓ مؼصقده إػ يصؾ وٓ شره

 وجيتٜم٥م ومٞمٝم٤م، ؾم٤مئًرا ومٞم٘مّمده٤م اًمًٚمقك وُمقاوع اًمٓمريؼ ُمٜم٤مزُل  ُيٌٍُم  :اًمٕمٚمٛمٞم٦م وم٤ٌمًم٘مقة *

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م وم٘مقشمف اعمقصؾ، اًمٓمريؼ قمـ اعمٜمحروم٦م اعمٝم٤مًمؽ وـمرق اًمٕمٓم٥م وُمقاوع اهلالك أؾم٤ٌمب

 ذم اعم٤مر ي٘مع ُم٤م اًمٜمقر سمذًمؽ يٌٍم ومٝمق اًمٔمٚمٛم٦م، ؿمديدة ُمٔمٚمٛم٦م ًمٞمٚم٦م ذم سمف يٛمٌم سمٞمده، قمٔمٞمؿ يمٜمقرٍ 

 :اًمٕمٛمٚمٞم٦م وسم٤مًم٘مقة وهمػمه، واًمِمقك إطمج٤مر ُمـ سمف ويٕمثر واعمت٤مًمػ، اًمقه٤مد ذم ُمثٚمف ذم اًمٔمٚمٛم٦م

 اًم٤ًمئر ويمذًمؽ --اعم٤ًمومر قمٛمُؾ  هق اًمًػمَ  وم٢من   اًمٕمٛمٚمٞم٦م، اًم٘مقة طم٘مٞم٘م٦م هق اًمًػم سمؾ طم٘مٞم٘م٦ًم، يًػم

 ًمف طمّمؾ وم٘مد قمٜمٝم٤م، اًمٜم٤ميم٦ٌم واًمٓمرق واًمقه٤مد اعمٕم٤مصمر وأسمٍم وأقمالُمٝم٤م اًمٓمريؼ أسمٍم إذا رسمف إمم

 ويِمٛمر قم٤مشم٘مف، قمغم قمّم٤مه يْمع أن وهق أظمر اًمِمٓمر قمٚمٞمف وسم٘مك واًمٗمالح، اًمًٕم٤مدة ؿمٓمر

 إظمرى، ًم٘مٓمع اؾمتٕمد ُمرطمٚم٦م ىمٓمع ومٙمٚمام ُمٜمزًم٦م، سمٕمد ُمٜمزًم٦م ُمٜم٤مزهل٤م ىم٤مـمًٕم٤م اًمٓمريؼ ذم ُم٤ًمومًرا

                                                           
 -547صـ اخل٤مـمر ًمإلُم٤مم اسمـ اجلقزي، صٞمد( 1)
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 -(1)شاًمًٗمر ُمِم٘م٦م قمٚمٞمف ومٝم٤مٟم٧م اعمٜمزل ُمـ اًم٘مرب واؾمتِمٕمر

 خًتٚم َػ  ُمٝمام أظمرة اًمدار إمم ؾمػمه ضمٜم٤مطم٤م مه٤م واًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًم٘مقشمٞمف اًمٕمٌد وم٤مؾمتٙمامل *

 ٓ اًمذي اًمًقء ًمٕم٤ممل شمٕم٤ممم اهلل ضب هلذا سمحًٌف، أظمرة اًمدار إمم ؾمػمه ختٚمػ وم٘مد واطمد ُمٜمٝمام

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ﴿ :ؾمٌح٤مٟمف وم٘م٤مل ؿمٜمٞمًٕم٤م، ُمثاًل  يمت٤مسمف ذم سمٕمٛمٚمف يٕمٛمؾ

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

﮺  ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹    -[176 ،175 :إقمراف] ﴾ۓ ﮲ ﮳﮴  

 بخال  يعؿؾ افذي افسقء ظامل مثُؾ  ؾفذا» :اهلل رمحف , اًم٘مٞمؿ اسمـ ي٘مقل أي٦م هذه وذم

 هذه يعدد - اهلل رمحف - بدأ ثؿ» :وجقه مـ وذفؽ ذمف، مـ أية هذه عتضؿـتف ما وعتلمؾ ظؾؿف،

 اإليامن ؾارق أكف جفاًل، ٓ ظؿًدا اإليامن ظذ افؽػر واختار افعؾؿ، بعد َضؾَّ  أكف» :ؾقؼقل افقجقه

 وفق ؿؼها، مـ احلقة عتـسؾخ ـام باجلؿؾة أيات مـ اكسؾخ ؾنكف أبًدا: إفقف يعقد ٓ مـ مػارؿة

 .مـفا يـسؾخ مل رء مـفا معف بؼك

 أخص وهق وافؼصد، افعؾؿ دم افضالل :وافغل افرصد، بعد ؽقى كفإ ثؿ» :ؿال أن إػ *

 ؾقف دخؾ أحدمها أؾرد إذا وآظتؼاد، افعؾؿ بػساد أخص افضالل أن ـام وافعؿؾ، افؼصد بػساد

 -(2)شذـر ما ؾافػرق اؿسكا وإن أخر،

 هذا ذم إن سمؾ ومح٥ًم، ص٤مطمٌٝم٤م قمغم إصمٛمٝم٤م يتقىمػ ٓ ًمٚمٕمٛمؾ اًم٘مقل خم٤مًمٗم٦م وم٢من يمذًمؽ *

 إفقفا يدظقن اجلـة، باب ظذ جؾسقا افسقء ظؾامء» :اًم٘مٞمؿ اسمـ ي٘مقل اهلل، ؾمٌٞمؾ قمـ اًمّمد ُمٗمًدة

 :أؾعاهلؿ ؿافت هؾؿقا، :فؾـاس أؿقاهلؿ ؿافت ؾؽؾام بلؾعاهلؿ، افـار إػ ويدظقهنؿ بلؿقاهلؿ، افـاس

 ودم أدٓء، افصقرة دم ؾفؿ فف، قيغجادست أول فؽاكقا حًؼا إفقف دظقا ما ـان ؾؾق مـفؿ، عتسؿعقا ٓ

                                                           
 اًمٙمٚمامت هذه ذح وراضمع دار اسمـ رضم٥م،- ط ،171صـ اًم٘مٞمؿ، ٓسمـ اًمًٕم٤مدشملم وسم٤مب ،شاهلجرعتغ ضريؼ»يراضمع ( 1)

ط- دار  17: 15صـ قم٘مدة آل هِم٤مم.ًمٚمِمٞمخ شافعؿؾقة وافؼقة افعؾؿقة افؼقة بغ افعياد مـازل» رؾم٤مًم٦م ذم اًمٜمػمات

 -اًمّمٗمقة

 -135صـ اًم٘مٞمؿ، ٓسمـ اٟمٔمر اًمٗمقائد( 2)
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 -(1)شافطريؼ ؿطاع احلؼقؼة

 ًمذات ومٗم٤مشمتف سمف، يٕمٛمؾ مل قمٚمؿ ذم قمٛمره و٤مع ُمـ اعمًٙمٜم٦م يمؾ اعمًٙملم أن اقمٚمؿ --أظم٤مٟم٤م ومٞم٤م

 -(2)أظمرة وظمػمات اًمدٟمٞم٤م

 إُمر هذا أن   ُمع --اعمٕم٤مس واىمٕمٜم٤م ذم وووقح سمجالء يتْمح هذا ًمٕمؾ   :اًمٕمٚمؿ يمتامن ,4

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ﴿ :ؾمٌح٤مٟمف , ىمقًمف ذم يمت٤مسمف ذم سمف شمٕم٤ممم اهلل أُمر ُم٤م ُيٜم٤مذم

﮵  ﮷   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮶

 وٓ ،[168 ،159 :اًمٌ٘مرة] ﴾ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

 --اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ ُمـ رؾمقًمف، قمغم شمٕم٤ممم اهلل أٟمزل ُم٤م يَمَتؿَ  قمٛمـ ؿمديًدا وقمٞمًدا هذا ذم أن ؿمؽ

 أيب قمـ صم٧ٌم ُم٤م :ذًمؽ ومٛمـ --اًمٕمٚمؿ يمتامن قمـ يزضمر ُم٤م اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م ذم ورد يمذًمؽ *

 مـ بؾجام افؼقامة يقم أجلؿ ؾؽتؿف ظؾؿ ظـ شئؾ مـ» :ىم٤مل أٟمف ط اهلل رؾمقل قمـ   هريرة

 -(3)شكار

 قمٚمٞمٝمؿ وهمٚم٧ٌم اعمريم٥م، اجلٝمؾ اًمٜم٤مس ذم قَمؿ   إذا , ظم٤مص٦م , واضم٥م اًمٕمٚمؿ ومتٌٚمٞمغ *

 قمٚمٞمٝمؿ همٚم٧ٌم وم٘مد اًمٞمقم، اًمٜم٤مس يمِم٠من , اخلٌٞمث٦م واًمٕم٤مدات اًمٗم٤مؾمدة، واًمٕم٘م٤مئد واًمٌدع اخلراوم٤مت

 اعمقروث اًمٕمٚمؿ أهؾ قمغم اًمقاضم٥م أوضم٥م ُمـ وم٢من ًمذا وقم٤مداهتؿ، اًمٙمٗم٤مر، وقم٘م٤مئد اًمٖمرب شم٘م٤مًمٞمد

 أٟمف ,ظم٤مص٦م, وقمِمػمهتؿ وإظمقاهنؿ أهٚمٞمٝمؿ وشمٕمٚمٞمٛمف ٟمنمه ذم ضمٝمدهؿ أىمَم يٌدًمقا أن اًمٜمٌل قمـ

                                                           
 -81صـ: اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر( 1)

وما أوعتقا »اًمٕمٚمؿ سمال قمٛمؾ وسم٤مل قمغم ص٤مطمٌف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ي٘مقل اإلُم٤مم اًمذهٌل: سمٕمد ذيمره ًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء: ( 2)

راضمع )شمذيمرة احلٗم٤مظ(  شأؿؾ مـ يعؿؾ مـفؿ بذفؽ افؼؾقؾ، ؾحسيـا اهلل وكعؿ افقـقؾ مـ افعؾؿ إٓ ؿؾقاًل، وما

( ط- دار إطمٞم٤مء 3.1831ًمإلُم٤مم. حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌل، شمّمحٞمح: قمٌد اًمرمحـ سمـ حيٞمك اعمٕمٚمٛمل )

 -اًمؽماث اإلؾمالُمل- ىمٚم٧م )وم٢مذا يم٤من هذا ذم قمٍم اإلُم٤مم اًمذهٌل، ومام سم٤مًمؽ سمزُم٤مٟمٜم٤م هذا(؟!

 شداود أيب شــ صحقح» ذم إًم٤ٌمين وصححف( 266) ُم٤مضم٦م واسمـ( 2649) واًمؽمُمذي( 3658) داود أسمق رواه( 3)

 (-2.336) شافسمذي شــ وصحقح»(، 2.411)
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 صمؿ إُم٦م، هذه أقمٚمؿ يم٤مٟمقا اًمّمح٤مسم٦م وم٢من اجلٝمؾ، ويمثر اًمٕمٚمؿ، ىمؾ اًمٜمٌقة، قمٝمد قمـ اًمزُم٤من سمٕمد يمٚمام

 -(1)شم٤مسمٕمٞمٝمؿ صمؿ اًمت٤مسمٕملم

 قمغم ًمٚم٘مقل اًمدظمقل قمت٦ٌم هق اًمذي ًمٚمتٕم٤ممل طمتٛمٞم٦مٌ  ٟمتٞمج٦مٌ  وهذه :قمٚمؿ سمال اهلل قمغم اًم٘مقل ,5

 اًم٘مقل ضمرم إمم ١مديي ىمد ٝم٤مُمٜم يمؾ واًمتٕمّم٥م، صواًمؽمظم واًمِمذوذ اًمتٕم٤ممل إن   :سمؾ قمٚمؿ، سمال اهلل

 ىمٌؾ احلدث يتّمدر قمٜمدُم٤م وم٢مٟمف اًمٜم٤مس دٟمٞم٤م ذم سمٞم ٜم٤ًم واوًح٤م هذا وًمٕمؾ   ،شقمٚمؿ سمال, شمٕم٤ممم , اهلل قمغم

 أٟمف اًمٜم٤مس ومٞمف يٕمت٘مد أو ٟمٗمًف ذم ومٞمٕمت٘مد قمٚمٞمف، ي٘مٌٚمقن صمؿ وسمٙمالُمف سمف اًمٜم٤مس قمقام خيدع يت٠مهؾ، أن

 ودٟمٞم٤مهؿ، ديٜمٝمؿ أُمقر ذم ويًتٗمتقٟمف وي٠ًمًمقٟمف , يمذًمؽ وًمٞمس , واًمٗمْمؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىمقل ُمتٜم٤مؾمٞم٤ًم سمجٝمؾ وجيٞمٌٝمؿ ومٞمٗمتٞمٝمؿ

﮽  ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  ﮼  ﮻  ﮸  ﮹ ﮺ ﮷  ﮵  ﮶ ﮳  ﮴    ﮲

 -[117 ،116 :اًمٜمحؾ] ﴾    

ًٓ  اهلل إمم ٟم٥ًم سم٠من اهلل، قمغم يمَذَب  مِمَـ ضمرًُم٤م، أقمٔمؿ أطمد ومال *  سمرئ شمٕم٤ممم هق طمٙماًم  أو ىمق

 وٟم٦ًٌم وومروقمٝم٤م، أصقهل٤م إدي٤من، وشمٖمٞمػم اًمٙمذب، ُمـ ومٞمف ٕن اخلٚمؼ: أفمٚمؿ هذا يم٤من وإٟمام ُمٜمف،

 -(2)اعمٗم٤مؾمد أيمؼم ُمـ هق ُم٤م شمٕم٤ممم اهلل إمم ذًمؽ

 اًمٌدع وأؾم٤مس واًمٙمٗمران، اًمنمك أصؾ أن   اقمٚمؿ :ومٜم٘مقل اًمتٕمٚمؿ قمغم ُم٘مٌؾٍ  يمؾ ٟمٜمّمح هلذا *

 اهلل ظذ افؼقل» :واًمٕمدوان واًمٌٖمل وأصم٤مم، اًمٗمقاطمش مجٞمع وُمـ ُمٜمٝم٤م أهمٚمظ هق وُم٤م واًمٕمّمٞم٤من،

                                                           
يدرس اإلشالم ـام يدرس ور افثقب، حتك ٓ »سم٘مقًمف: ط ( وأظمِمك أن يدريمٜم٤م زُم٤من اجلٝمؾ اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف اًمٜمٌل 1)

وٓ كسؽ، وُيرسى ظذ ـتاب اهلل دم فقؾة، وٓ ييؼك دم إرض مـف آية، وعتيؼك ضقائػ ُيدرى ما صالة وٓ صدؿة 

رواه  شمـ افـاس افشقخ افؽير وادرأة افعجقز، يؼقفقن: أدرــا آبائـا ظذ هذه افؽؾؿة ٓ إفف إٓ اهلل، ؾـحـ كؼقهلا

ًٕم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع (، وىم٤مل: طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، وواومؼ اًمذهٌل، وصححف ا473. 4احل٤ميمؿ )

7933- 

 -226صـ اًمًٕمدي، شمٗمًػم( 2)
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف واًمدًمٞمؾ ،شظؾؿ بال - عتعاػ -

 :إقمراف] ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

33]- 

٤مأسمد حتريٛمٝم٤م ٦مإرسمٕم اعمحرُم٤مت ومٝمذه ,  ذم ومٞمٝم٤م اًمِمدة وُمراشم٥م واعمٚمؾ، اًمنمائع مجٞمع ذم ي 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿ :ؾمٌح٤مٟمف , إن وم٘م٤مل احلتؿ، ؾمٌٞمؾ قمغم اًمٙمريٛم٦م أي٦م

ژ ژ ڑ  ﴿ :ؾمٌح٤مٟمف , وم٘م٤مل أقمٔمؿ، هق ُم٤م , ؾمٌح٤مٟمف  , ذيمر صمؿ أوهل٤م، احلتؿ هذا ﴾ڈ

ک ک ک ک گ گ گ  ﴿ :ؾمٌح٤مٟمف , وم٘م٤مل أقمٔمؿ هق ُم٤م , ؾمٌح٤مٟمف , ذيمر صمؿ ﴾ڑ

 -﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿ :وم٘م٤مل أقمٔمؿ هق ُم٤م ؾمٌح٤مٟمف ذيمر صمؿ ،﴾گ

 واًمٗمتـ اعمْمٚم٦م واًمٌدع واًمٙمٗمر اًمنمك أصؾ هق قمٚمؿ سمال , شمٕم٤ممم , اهلل قمغم اًم٘مقل إذ,

 واٟمتنم اًمٕمٚمامء سمف قمٜمك وىمد سم٤مًميورة، اإلؾمالم ُمـ قُمٚمؿ مم٤م ٕٟمف اإلؿم٤مرة هبذه وأيمتٗمك اجل٤مئرة،

 -(1)يمتٌف ذم – اهلل رمحف , اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم سمًٓمف ُم٤م ُمثؾ اًم٤ٌمب هذا ذم دمد أطمًٌؽ وٓ يمتٌٝمؿ ذم

 ؿمٌٝم٦م قمـ اًمٓمٌع إًمٞمف ويٛمٞمؾ اهلقى يقاومؼ ُم٤م إمم اًمٜمٗمس ؾمٙمقن هق اًمٖمرور إن   :اًمٖمرور ,6

 ظمالف قمغم إُمقر ويرهي٤م احل٘م٤مئؼ، ٟمٗمًف قمغم يٚمٌس اعمٖمرور وم٢من يمذًمؽ ،(2)اًمِمٞمٓم٤من ُمـ وظمدقم٦م

 حيًـ أٟمف حي٥ًم وهق شمًتح٘مف، ٓ سمام اًمٕمٚمٞم٤م واعمٜمزًم٦م إرومع اعم٘م٤مم ُمـ ويٕمٓمٞمٝم٤م قمٚمٞمف، هل ُم٤م

 أو سمّمػمشمف، ذم ًمْمٕمٍػ  أضمؾ ذم أو اًمٕم٤مضمؾ ذم إُم٤م ظمػم قمغم أٟمف يٕمت٘مد اعمٖمرور وم٢من يمذًمؽ صٜمًٕم٤م،

 اًمٜم٤مس، سم٠مىمدار آيمؽماث وقمدم قمٚمٞمف، اعمٝمٞمٛمٜم٦م ًمألٟم٤مٟمٞم٦م واؾمتنماف اًمِمٞمٓم٤من، سمٛمٙم٤مئد ضمٝمؾ

                                                           
 ،(174 ،4.173) ،(268 ،168 ،2.165) ،(44 ،43 ،39 ،1.38) شادقؿعغ إظالم»ًمالؾمتزادة راضمع:  (1)

 افداء»و ،99صـ ،98صـ شافػقائد»و ،(3.275) شافػقائد بدائع»و ،(374 ،1.372) شافسافؽغ مدارج»و

 افػؽر ظذ وأثره.. افتعامل»، وًمٚمتقؾمع راضمع: (4.17) شافـيقية افسـة مـفاج» واٟمٔمر: ،218 ،289صـ شوافدواء

 -اًمٕم٤مصٛم٦م دار- ط 138صـ ،129صـ زيد أسمق اهلل قمٌد سمـ سمٙمر.د شوافؽتاب

 -489ًمٚمديمتقر. حمٛمد ؾمٕمٞمد صـ شافعؾؿ ؾضؾ» قمـ يمت٤مب ٟم٘ماًل (، 2.146) شافديـ ظؾقم إحقاء هتذيب»يٜمٔمر: ( 2)
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 -(1)سم٤مًمًقء إُم٤مرة اًمٜمٗمس وٟمزقم٤مت اهلقى، ذم واًمتامدي

 ذم ومتٕمت٘مد اًمٕمج٥م سمٕملم ٟمٗمًؽ إمم شمٜمٔمر أن واطمذر واًمٖمرور، , احلٌٞم٥م أظمل , وم٢مي٤مك *

 إن طمٞم٨م اعمٜم٤موم٘ملم، صٗم٤مت ُمـ ٓزُم٦م صٗم٦م اًمٖمرور أن وشمذيمر اًمٕمٚمؿ، وؾمٕم٦م اًمرأي ؾمداد ٟمٗمًؽ

 :شمٕم٤ممم ىم٤مل هم٤مومٚمقن، وهؿ اهلل، أُمر ي٠مشمٞمٝمؿ طمتك اًمدٟمٞم٤م ذم وإسم٤مـمٞمؾ إُم٤مين شمٖمرهؿ ه١مٓء

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿

 -[14 :احلديد] ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 سمٕمض قمغم أقمراوٝم٤م شمٔمٝمر اًم٘مٌٞمح٦م اًمّمٗم٤مت هذه وًمٕمؾ   :واحل٘مد واًمت٤ٌمهمض اًمتح٤مؾمد ,7

 أو اًمٕمٛمؾ أو اًمٕمٚمؿ ذم إظمقاهنؿ ُمـ أخٍ  أو هلؿ، ىمريـ قمغم شمٕم٤ممم اهلل يٗمتح قمٜمدُم٤م اًمٕمٚمؿ، ـمالب

 قمٜمد أو اؾمٛمف، ذيمر قمٜمد اًمْمٞمؼ هم٤مي٦م ويتْم٤ميؼ يتؼمم ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد ومؽمى ذًمؽ، همػم أو اًمدقمقة

 -سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل وٓ قمٚمٞمف، اًمثٜم٤مء

 :طم٤مٓن همػمه قمغم شمٕم٤ممم اهلل ٟمٕمؿ ُمع وًمإلٟم٤ًمن *

ه وم٤محلًد طمًًدا، شمًٛمك احل٤مًم٦م وهذه زواهل٤م، وحي٥م اًمٜمٕمٛم٦م شمٚمؽ يٙمره أن :أطمدمه٤م  :طمد 

 أو وم٤مضمًرا أص٤مهب٤م ٟمٕمٛم٦م إٓ طم٤مل، سمٙمؾ طمرام وهق قمٚمٞمف، اعمٜمٕمؿ قمـ زواهل٤م وطم٥م اًمٜمٕمٛم٦م يمراه٦م

 آًم٦م ًمّم٤مطمٌٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕهن٤م هل٤م: يمراهتؽ ييك ومال اًمٗمتـ، هتٞمٞم٩م قمغم هب٤م يًتٕملم وهق يم٤مومر

 -ًمٚمٗم٤ًمد

 وهذه ُمثٚمٝم٤م، ًمٜمٗمًف يِمتٝمل وًمٙمـ ودواُمٝم٤م، وضمقده٤م يٙمره وٓ زواهل٤م حي٥م ٓ أن :صم٤مٟمًٞم٤م

 دم إٓ حسد ٓ» :ىم٤مل أٟمف ط اهلل رؾمقل قمـ اًمّمحٞمح ذم صم٧ٌم عم٤م --ُمنموقم٦م وهل همٌٓم٦م شمًٛمك

ًٓ  اهلل آعتاه ورجؾ افـفار، وأضرا  افؾقؾ آكاء بف يؼقم ؾفق افؼرآن، اهلل آعتاه رجؾ اثـتغ  ؾسؾطف ما

                                                           
 اًمٕمٚمقان، ٟم٤مصح اهلل قمٌد. ًمٚمِمٞمخ شاإلشالم ضقء دم معاجلتفا وضرق افدظاة ضريؼ دم ظؼيات»ًمٚمتقؾمع يراضمع ( 1)

 -اًمًالم دار- ط ،69صـ
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 .(1)شاحلؼ دم هؾؽتف ظذ

 ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ إٓ ُمٜمف خيٚمص ومال هم٤مًم٥م ُمرٌض  وهق اًمٜمٗمس، أُمراض ُمـ ُمرٌض  وم٤محلًد *

ـْ  خيٗمٞمف، واًمٙمريؿ يٌديف، اًمٚمئٞمؿ ًمٙمـ ،شحسد مـ جسد خال ما» :ي٘م٤مل وهلذا اًمٜم٤مس،  ذم وضمد وَمَٛم

 قمغم يٕمتدي وٓ ٟمٗمًف، ُمـ ذًمؽ ومٞمٙمره واًمّمؼم، اًمت٘مقى ُمٕمف يًتٕمٛمؾ أن ومٕمٚمٞمف ًمٖمػمه طمًًدا ٟمٗمًف

ـْ  يٕملم وٓ اعمحًقد،  -(2)إًمخ --طم٘مقىمف يٌخس وٓ ومٞمف، ي٘مدح وٓ قمٚمٞمف، فمٚمٛمف َُم

  :وهل افعؾؿ أهؾ ذـرها ـثرة ثؿرات فؾحؼد ؾنن ..ؾاحذر ـذفؽ *

 وشُمَن   ٟمٕمٛم٦م، أص٤مسمتف إذا وشمٖمتؿ سمؾ قمٚمٞمف، اعمح٘مقد قمـ اًمٜمٕمٛم٦م زوال ومتتٛمٜمك احلًد، ,

 -سمف ٟمزًم٧م إن سم٤معمّمٞم٦ٌم

 -قمٚمٞمؽ أىمٌؾ وإِنْ  قمٜمف وشمٜم٘مٓمع , شم٘م٤مـمٕمف أي , وشمّم٤مرُمف هت٤مضمره أن ,

 -ًمف اؾمتّمٖم٤مًرا قمٜمف شمٕمرض أن ,

  وهمٞم٦ٌمٍ  يمذٍب  ُمـ حيؾ ٓ سمام ومٞمف شمتٙمٚمؿ أن ,
ِ
 -ؾمؽم هتؽ أو ٍه  وإومِم٤مء

 -ُمٜمف وؾمخري٦مً  سمف، اؾمتٝمزاءً  حت٤ميمٞمف أن ,

 -اًم٥ًم أو سم٤مًميب شم١مذيف أن ,

 -(3)طمرام ذًمؽ ويمؾ --ُمٔمٚمٛم٦م رد أو رطمؿ، وصٚم٦م ديـ أداء ُمـ طم٘مف متٜمٕمف أن ,

 , اًمٖمزازم ىم٤مل :اًم٘مٚم٥م ووم٤ًمد اًمّمدر وٞمؼ إمم شُمٗم٣م اًمتل واعمخ٤مصٛم٦م واجلدال اعمراء ,8

٤م ومٞمف، ظمٚمؾٍ  سم٢مفمٝم٤مر اًمٖمػم يمالم قمغم اقمؽماضٍ  يمؾ هق اعمراء وطمد  » :اهلل رمحف  ذم وإُم٤م اًمٚمٗمظ، ذم إُم 

 -اعمتٙمٚمؿ ىمّمد ذم وإُم٤م اعمٕمٜمك،

 وٟمًٌتف يمالُمف، ذم سم٤مًم٘مدح وشمٜم٘مٞمّمف وشمٕمجٞمزه اًمٖمػم إومح٤ممِ  ىمّمدِ  :قمـ ومٕم٤ٌمرةٌ  اعمج٤مدًم٦م وأُم٤م *

 قمٜمد ُمٙمروًه٤م أظمرى ضمٝم٦م ُمـ ًمٚمحؼ شمٜمٌٞمٝمف يٙمقن أن :ذًمؽ وآي٦م ومٞمف، واجلٝمؾ اًم٘مّمقر إمم

                                                           
 -اًمّمحٞمحلم ذم طمدي٨م ُمـ ضمزء( 1)

 -ط- دار اسمـ اًم٘مٞمؿ 21صـ شمٞمٛمٞم٦م، ٓسمـ وؿمٗم٤مؤه٤م، اًم٘مٚمقب أُمراض: رؾم٤مًم٦م راضمع( 2)

 -447صـ اًمٕمٚمؿ ومْمؾ قمـ ٟم٘ماًل  ،(2.76) اًمديـ، قمٚمقم إطمٞم٤مء هتذي٥م( 3)
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 ُمـ ٟمج٤مة وٓ ص٤مطمٌف، وٟم٘مص ٟمٗمًف، ومْمؾ سمف ًمٞمٌلم ظمٓم٠مه، ًمف اعُمٔمٝمر هق يٙمقن أن حي٥م اعمج٤مدل،

 -قمٜمف ؾمٙم٧م ًمف سمف ي٠مصمؿ مل ُم٤م يمؾ قمـ سم٤مًمًٙمقت إٓ هذا

 قمغم واًمتٝمجؿ واًمٗمْمؾ، اًمٕمٚمؿ سم٢مفمٝم٤مر اًمؽموُمع هق شواجلدال اعمراء» هذا قمغم واًم٤ٌمقم٨م *

 ىمٌؾ ُمـ ومٝمق اًمٗمْمؾ إفمٝم٤مر أُم٤م هل٤م، ىمقيت٤من ًمٚمٜمٗمس سم٤مـمٜمت٤من ؿمٝمقشم٤من ومه٤م ٟم٘مّمف، سم٢مفمٝم٤مر اًمٖمػم

 ُمـ وهل [واًمٙمؼمي٤مء اًمٕمٚمق] سمدقمقى ـمٖمٞم٤من ُمـ اًمٕمٌد ذم ُم٤م ُم٘مت٣م ُمـ وهل اًمٜمٗمس، شمزيمٞم٦م

 همػمه يٛمزق أن ي٘متيض وم٢مٟمف اًمًٌٕمٞم٦م،  ـمٌع ُم٘مت٣م ُمـ ومٝمق أظمرُ  شمٜم٘مٞمُص  وأُم٤م اًمرسمقسمٞم٦م، صٗم٤مت

 -(1)وي١مذيف ويّمدُمف وي٘مّمٛمف

٧ٌََم  ُم٤م هذا وي١ميد اًمْمالل، قمالُم٤مت ُمـ سم٤مًم٤ٌمـمؾ واعمراء اجلدل أن   وإصؾ *  أيب قمـ صَم

 صمؿ شاجلدل أوعتقا إٓ ظؾقف ـاكقا هدي بعد ؿقم َضؾَّ  ما» :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل أٟمف   أُم٤مُم٦م

 -(2)[58 :اًمزظمرف] ﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿ :أي٦م هذه ط اهلل رؾمقل شمال

 أكا» :ط وم٘م٤مل اًمًٗمًٓم٤مئل، واجلدل اًم٤ٌمـمؾ اعمراء :سم٤مضمتٜم٤مب أشم٤ٌمقمف ط اًمٜمٌل أُمر هلذا *

 وإن افؽذب عترك مل اجلـة وشط دم وبيقت حمًؼا، ـان وإن ادراء عترك دـ اجلـة ربض دم بقت زظقؿ

 -(3)شخؾؼف حسـ دـ اجلـة أظذ دم وبقت مازًحا ـان

 يتْمح هذا وًمٕمؾ   اًمّمدور، ووٞمؼ اًم٘مٚمقب وم٤ًمد :وادخاصؿة واجلدال ادراء كتائج مـ *

                                                           
 -ط- دار اًمري٤من ًمٚمؽماث (3.113) اًمديـ ًمإلُم٤مم اًمٖمزازم، قمٚمقم إطمٞم٤مء( 1)

 وطمًٜمف اًمذهٌل وواوم٘مف احل٤ميمؿ وصححف( 48) ُم٤مضم٦م واسمـ صحٞمح، طمًـ طمدي٨م: وىم٤مل ،(3253) اًمؽمُمذي رواه( 2)

 (-1.61) واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م صحٞمح ،(1.14) ُم٤مضم٦م اسمـ صحٞمح ذم إًم٤ٌمين

 ،(273) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م وذم( 3.179) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وطمًٜمف( 4888) داود أسمق رواه( 3)

 ُم١مذي٦م، سمٙمٚمامت اخلّمقُم٦م يٛمزج اًمذي يتٜم٤مول ومٝمق يمذًمؽ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، يتخ٤مصؿ اًمذي يتٜم٤مول إٟمام وهمػمه احلدي٨م وهذا

 واهلل احل٤مضم٦م، ىمدر قمغم وًمٙمـ اعمخ٤مصٛم٦م ًمف دمقز وم٢مٟمف اعمٔمٚمقم أُم٤م ٟمٗمًف، هقى إلرو٤مء سم٤مًم٤ٌمـمؾ يامري اًمذي أو

 --أقمٚمؿ
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 هم٤مي٦م ذم طم٘مٞم٘م٦م صمٛم٦مَ  إن   طمٞم٨م --اعمٕم٤مس اًمقاىمع أرض قمغم , ؾمٞمام ٓ , قمٞمٜملم ذي ًمٙمؾ سمجالء

 احلجة، إؿامة» سمدقمقى وجُي٤مدهلؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، اًمٜم٤مس ياُمري مِمَـ يمثػًما أن وهل واخلٓمقرة، إمهٞم٦م

  اًمِم٤مهمؾ اًمِمٖمؾ ص٤مر ىمد أٟمف شمرى طمٞمٜمام احلنة، وشمزداد ،ىمٚمقهبؿ أومًدوا ىمد شاحلؼ وعتقضقح

 إُمر هبذا ه١مٓء يٙمتِػ  ومل إظمقاهنؿ، أقمراض ذم اًمقىمقعُ  هق اًمٌٓم٤مًملم واًم٘م٤مقمديـ اجلٝم٤مل ١مٓءهل

 سمحٞم٨م واًمٜمٛمٞمٛم٦م، اًمًقء سم٢مؿم٤مقم٦م أيًْم٤م اؿمتٖمٚمقا سمؾ اًمٌالي٤م، أقمٔمؿ ُمـ سمٚمٞم٦م سمف ويمٗمك , ووم٘مط

 ذم شمٕم٤ممم اهلل خي٤مومقن وٓ صٖمػم، وٓ ًمٙمٌػم وزًٟم٤م ي٘مٞمٛمقن وٓ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، اًمٜم٤مس أقمراض ذم ي٘مٕمقن

 !!إظمقاهنؿ حلقم

ـْ  سمٕمض يِمتٖمؾ --اعم٘م٤مسمؾ وذم * طمٝمؿ َُم  يٙمقن وىمد ؾم٤مطمتٝمؿ، وشمؼمئ٦م قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمرد ه١مٓء ضَمر 

 وشمٜمٗمٞمس ًمٚمٜمٗمس اٟمتّم٤مر جمرد إمم يتحقل أن اخلقف يمؾ اخلقف أن إٓ ُمنموقًم٤م، ذًمؽ سمٕمض

 -(1)ًمٚمٝمؿ

ـْ  , إظمقاٟمٜم٤م إمم ٟمّمٞمح٦م أوضمف هذا ٕضمؾ * ِ  إـمٝم٤مر ه١مٓء إمم اًمٕمٚمؿ، ـمٚم٥م ذم يرهمٌقن مَم

 وشُمنمُق  اإلٟم٤ًمن ىمدرُ  يٕمٚمق يمؿ :وم٠مىمقل --اًم٘مرآن سمٜمقر اًمٕم٤مُمرة اًمٙمٌػمة اًمٕمٚم ٞم٦م اًمٜمٗمقس أصح٤مب

 واجلدال ادراء هجر أؿصد» اًمٙمريٛم٦م واخلٚم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، اعمٜم٘م٦ٌم هذه إمم يّمؾ طمٞمٜمام ُمٜمزًمتف

 إمم يّمؾ أن يًتٓمٞمع وٓ --واإلظمالص اًمّمدق ذووا إٓ قمٚمٞمٝم٤م ي٘مقى ٓ واًمتل ،شبافياضؾ

ـْ  إٓ أقمت٤مهب٤م  !؟--ؿمٝمقاهت٤م قمـ وومٓمٛمٝم٤م اعمج٤مهدة، طمؼ ٟمٗمًف ضم٤مهد َُم

 هل واًمتل واعمخ٤مصٛم٦م واجلدال اعمراء قمـ اًمٌٕمد أمهٞم٦م ُمٌٞمٜم٤ًم اًمًٚمػ أطمد ىم٤مًمف سمام وأذيمرهؿ *

 مفؾؽ فؾؼؾب، مػسد ؾنكف بافياضؾ، وادراء إياك» :ومٞم٘مقل --اًم٘مٚم٥م ؾمالُم٦م أؾم٤ٌمب أقمٔمؿ ُمـ

 -شاإلخقان دحية مضّقع فؾعؿر،

 مسلفة، دم يقًما كاطرعتف افشاؾعل، مـ أظؼؾ رأيت ما» :اًمّمدذم يقٟمس ىم٤مًمف ُم٤م أمجؾ وُم٤م *

                                                           
 سمـ اعمحًـ قمٌد.ًمٚمِمٞمخ ،شافسـة بلهؾ افسـة أهؾ رؾًؼا» وهل: اعمقوقع، هبذا ظم٤مص٦م صمالث رؾم٤مئؾ أٟمّمح سمٛمٓم٤مًمٕم٦م( 1)

رمحف ,يمالمه٤م ًمٚمِمٞمخ.سمٙمر أسمق زيد  شعتصـقػ افـاس بغ افظـ وافقؼغ»، وشاخلطاب افذهيل»و اًمٕم٤ٌمد اًمٌدر، محد

 -ومٓم٤مًمٕمٝمام ًمزاًُم٤م ,اهلل شمٕم٤ممم
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 دم كتػؼ مل وإن إخقاًكا كؽقن أن يستؼقؿ أٓ مقشك، أبا يا :ؿال ثؿ بقدي، ؾلخذ وفؼقـل، اؾسؿـا، ثؿ

 -(1) شمسلفة؟

ـْ  ي٤م --ؿم٤مومٕمل ي٤م درك هلل *  ُمـ شمًتقصمؼ أن وم٠مردت --اًمٌنمي٦م سم٤مًمٜمٗمقس وقم٤معًم٤م وم٘مٞمًٝم٤م يُمٜم٧م َُم

 -(2)هلٞمٌٝم٤م ويزداد سمٞمٜمٙمام، اًمٕمداوة ٟمػمان شمًتٛمر ٓ طمتك أظمٞمؽ صدر ؾمالُم٦م

ا ذيػ ُمِمٝمد» اًم٘مٚم٥م ؾمالُم٦م أن قمغم اًم٘مٞمؿ اسمـ وي١ميمد *  طمالوشمف، وذاق قمرومف عمـ ضمد 

 سمؾ ٟمٗمًف، وؿمٗم٤مء صم٠مره، درك إمم اًمقصقل وـمٚم٥م إذى ُمـ ٟم٤مًمف سمام وهه ىمٚمٌف يِمٖمؾ ٓ أن وهق

 قمغم وأقمقن وأـمٞم٥م، وأًمذ ًمف، أٟمٗمع ُمٜمف وظمٚمقه وسمرده ؾمالُمتف أن ويرى ذًمؽ، ُمـ ىمٚمٌف يٗمرغ

 ُمٖمٌقًٟم٤م، سمذًمؽ ومٞمٙمقن ُمٜمف، ًمف وظمػمٌ  قمٜمده أهؿ هق ُم٤م وم٤مشمف سمٌمء اؿمتٖمؾ إذا اًم٘مٚم٥م وم٢من ُمّم٤محلف،

 اُمتالئف ُمـ اًم٘مٚم٥م ؾمالُم٦م وم٠ميـ اًمًٗمٞمف، شمٍموم٤مت ُمـ أٟمف ويرى سمذًمؽ يريض ٓ اًمذي واًمرؿمٞمد

 -(3)آٟمت٘م٤مم إدراك ُمـ اًمٗمٙمر وإقمامل واًمقؾم٤موس، سم٤مًمٗمٕمؾ

 !!صياب يا *

 طمدب يمؾ ُمـ إقمداء ٞمٝم٤مقمٚم شمٙم٤مًم٥م طمٞم٨م ظمٓمػمة سمٛمرطمٚم٦م متر اإلؾمالُمٞم٦م إُم٦م إن

 وآؿمتٖم٤مل اًمً٘مٞمؿ، واعمراء ًمٚمجدال أن وىم٧م الوم وقمٚمٞمف ،ـمرق ُمٗمؽمق قمغم وهل ،وصقب

 ومٞمف ُم٤م أدٟمك واًمذي «,اإلؾمالُمل اإلؾمالُمل اًمٍماع» شم٠مضمٞم٩م اؾمتٛمراء أو ,اًمقوٕمٞم٦م اهلٛمقم هبذه

 -إُمقر ُمٕم٤مزم قمـ اإلٟم٤ًمن ٚمٝمكيُ  أٟمف ومْماًل  ,ًمٚمّمدر وُمقهمرٌ  ًمٚمٗمٙمر، ُمِمت٧م أٟمف

 إفمٝم٤مر وشمرك اعمٜمٝمجٞم٦م، أو اًمٕم٘مدي٦م اخلالوم٤مت إذاسم٦م إمم اًمٙمٚمامت هذه ذم أدقمق وًم٧ًم *

 ًمٓمرح اًمٕمٚمؿ ـمالب ُمـ إظمقاين أٟم٤مدي وًمٙمٜمٜمل اًمٌدقم٦م، أهؾ وجم٤مدًم٦م اًمًٜم٦م، وٟمنم احلؼ،

 اًمٓمري٘م٦م ذم شمٔمٝمر واًمتل احلزسمٞم٦م واًمٍماقم٤مت اًمِمخّمٞم٦م إهقاء وٟمًٞم٤من اًمقمهٞم٦م، اخلالوم٤مت

                                                           
 (-17 ،18.16) شافـيالء أظالم شر»اٟمٔمر: ( 1)

 ُمـ! ٟمختٚمػ؟ يمٞمػ ومّمؾ , اًمٕمقدة ومٝمد سمـ ؾمٚمامن.ًمٚمِمٞمخ شخمتؾػغ يزافقن وٓ» سمح٨م قمغم سم٤مإلـمالع أٟمّمح( 2)

 -اًمٞمقم اإلؾمالم ُم١مؾم٦ًم- ط 43صـ إمم 39صـ

 (-2.328) ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ شافسافؽغ مدارج»يٜمٔمر: ( 3)



 

663 

 

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتالوم٤مت أُم٤م ،(1)شافذمقؿ وادراء افعؼقؿ اجلدال» إٓ قمٚمٞمٝم٤م ويؽمشم٥م سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام احلقاري٦م

 واعمٝم٤مشمرات ُم٤متقاخلّم قمـ سمٕمٞمًدا وآظمتّم٤مص، اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ذقمٞم٦م سمٓمري٘م٦م ومتٕم٤مًم٩م

 -(2)--وآهت٤مُم٤مت

 اًمٓمٚم٥م، آداب ًمٗم٘مد ُم٤ٌمذة ٟمتٞمج٦م إٓ هل ُم٤م أوم٤مت شمٚمؽ يمثػمة، آوم٤مت ًمٚمٕمٚمؿ وم٢من :وأظمػًما *

 يمٚمام اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م آداب ُمـ ٕدب وم٤مىمد وهق ـمٚمٌف، وُمٜم٤مطمل ؾمٚمقيمف ؾمٌٞمؾ ذم اًمٓم٤مًم٥م أوهمؾ ومٙمٚمام

 --ٟم٘م٤مئّمف ُمـ ٟم٘مٞمّم٦م ٟمٗمًف وصمٜم٤مي٤م وٛمػمه ؿمٕم٤مب ذم وشمِمٕم٧ٌم آوم٤مشمف، ُمـ آوم٦م ومٞمف شم٠مصٚم٧م

 اًمّمٗمقة صٗمقة أهنؿ , إُمر طم٘مٞم٘م٦م ذم , اًمٕمٚمؿ وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمامء ذم إصؾ أن   ُمٕمٚمقم هق ويمام

 وؾمٙمٜم٤مهتؿ طمريم٤مهتؿ ويم٤مٟم٧م اًمٜم٤مس، قمٜمد يمٌػًما أظمالىمٝمؿ ذم اًمزًمؾ ىمٚمٞمؾ يم٤من ًمذا اًمٜم٤مس، ُمـ

 أضمؾ ُمـ ٓ أظمالىمٝمؿ، ُيزيمقا وأن ٟمٗمقؾمٝمؿ، يٓمٝمروا أن قمٚمٞمٝمؿ وضم٥م هذا ٕضمؾ قمٚمٞمٝمؿ، حتَم

 ويٙمت٥م ظمٚم٘مف، ىمٚمقَب  هلؿ وُيٗمتَح  سمٕمٚمٛمٝمؿ، اهلل يٜمٗمع أن أضمؾ ُمـ وًمٙمـ ويمٗمك، سم٤مًمٕمٚمؿ يٜمتٗمٕمقا أن

 -واًمًداد اًم٘مٌقل اًمٜم٤مس قمٜمد صمؿ قمٜمده، هلؿ

 ضؾب آؾات» سمح٨م يراضمع أن سم٤مًمتٗمّمٞمؾ شافعؾؿ ضؾب آؾات» ُمٕمروم٦م أراد ُمـ يمؾ وٟمٜمّمح *

 شافطؾب آؾات ـشػ دم افذهب شيائؽ» يمت٤مب قمغم آـمالع أو ،ؾمٕمٞمد حمٛمد.ًمٚمديمتقر شافعؾؿ

 شمٕم٤ممم اهلل رمحف , اجلقزي ٓسمـ شإبؾقس عتؾيقس» سم٘مراءة سم٤مًمتزود صمؿ اًمٕمٞمٜملم، أيب سمـ أمحد.ًمٚمِمٞمخ

  

                                                           
 -اإلؾمالُمل اعمٜمتدى- ط ،181صـ اًمّمقي٤من، اًمرمحـ قمٌد سمـ أمحد.شم٠مًمٞمػ ،شافدظقي افيـاء دم»يراضمع: ( 1)

 (-2.25) اًمٌٖمدادي ًمٚمخٓمٞم٥م شوادتػؼف افػؼقف» يمت٤مب ومٚمػماضمع اعمج٤مدًم٦م آداب ُمٕمروم٦م أراد ُمـ( 2)
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 دمتٜم٥م وأن اًمٗم٤موٚم٦م، سم٤مٕظمالق شمتحغم أن ,اًمٙمريؿ اًمِم٤مب أظمل, قمٚمٞمؽ اًمقاضم٥م

 اًم٤ًمومٚم٦م- اًمًٚمقيمٞم٤مت

 اخلؾؼ: عتعريػ

 ًمٚمخٚمؼ اجل٤مُمع واًمتٕمريػ صحٞمح٦م، ًمٞم٧ًم ًمٚمخٚمؼ وشمٕمريٗم٤مت شمّمقرات اًمٜم٤مس سملم ؿم٤مع

 شمٕمريػ هق اًمقاىمع( ًمف ويِمٝمد اًمنميػ واحلدي٨م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ٟمّمقص ًمف شمِمٝمد )اًمذي

 ىم٤مل: طمٞم٨م اجلرضم٤مين

 إمم طم٤مضم٦م همػم ُمـ وين سمًٝمقًم٦م إومٕم٤مل قمٜمٝم٤م شمّمدر راؾمخ٦م ًمٚمٜمٗمس هٞمئ٦م قمـ قم٤ٌمرة اخلٚمؼ

 ؾمٛمٞم٧م سمًٝمقًم٦م، وذقًم٤م قم٘ماًل  اجلٛمٞمٚم٦م إومٕم٤مل قمٜمٝم٤م شمّمدر ٞم٨مسمح اهلٞمئ٦م يم٤مٟم٧م وم٢من وروّي٦م، ومٙمر

 ظمٚمً٘م٤م اعمّمدر هل اًمتل اهلٞمئ٦م ؾمٛمٞم٧م اًم٘مٌٞمح٦م، إومٕم٤مل ُمٜمٝم٤م اًمّم٤مدر يم٤من وإن طمًٜم٤ًم، ظمٚمً٘م٤م اهلٞمئ٦م

 ٓ قم٤مرو٦م، سمح٤مًم٦م اًمٜمذور قمغم اعم٤مل سمذل ُمٜمف يّمدر ُمـ ٕن راؾمخ٦م: هٞمئ٦م إٟمف ىمٚمٜم٤م: وإٟمام ؾمٞمًئ٤م،

 ٟمٗمًف- ذم ذًمؽ يث٧ٌم مل ُم٤م اًمًخ٤مء، ظمٚم٘مف ي٘م٤مل

ـْ  ويمذًمؽ  احلٚمؿ- ظُمٚم٘مف ي٘م٤مل: ٓ روّي٦م أو سمجٝمدٍ  اًمٖمْم٥م قمٜمد اًمًٙمقت شمٙمٚم ػ َُم

 أو اعم٤مل، ًمٗم٘مد إُم٤م يٌذل وٓ اًمًخ٤مء، ظمٚم٘مف ؿمخص ومرب اًمٗمٕمؾ، قمـ قم٤ٌمرة اخلٚمؼ وًمٞمس

 -(1)شري٤مء أو ًم٤ٌمقم٨م يٌذل وهق اًمٌخؾ، ظمٚم٘مف يٙمقن ورسمام عم٤مٟمع،

 ُمٜمٝم٤م: ,شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمؿ, اًمًٚمػ سمٕمض ذيمره٤م ًمألظمالق شمٕمريٗم٤مت وهٜم٤مك

 اعمٕمروف، وسمذل اًمقضمف، سمًط هق احلًـ اخلٚمؼ ىم٤مل: طمٞم٨م اعم٤ٌمرك: اسمـ اإلُم٤مم ذيمره ُم٤م

 إذى- ويمػ

 اًمرذائؾ، قمـ اًمتخكم هق وىمٞمؾ حت٘مد، وٓ شمٖمْم٥م أٓ احلًـ: اخلٚمؼ أمحد: اإلُم٤مم وىم٤مل

                                                           
 ط- دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م- 181ًمٚمنميػ قمكم سمـ حمٛمد اجلرضم٤مين ص شافتعريػات»( يراضمع يمت٤مب 1)

 : األخالققة السؾقكقة الرتبقة: ثالًثا
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 -(1)سم٤مًمٗمْم٤مئؾ واًمتحكم

 !داذا؟ وإخالؿقة افسؾقـقة افسبقة

 قمٔمٞمٛم٦م، رومٞمٕم٦م وُمٜمزًم٦م قم٤مًمٞم٦م، ُمٙم٤مٟم٦م شمتٌقأ إظمالق إن :اإلشالم ديـ دم إخالق دـزفة ,1

 صٗم٤مت ُمـ اخلٚمؼ طمًـ قمد   شمٕم٤ممم اهلل أن ذًمؽ ذم ويٙمٗمل ،اخلٌػم اًمٚمٓمٞمػ اًم٤ٌمرئ ُمـ هب٤م طمٔمٞم٧م

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) اعمت٘ملم

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڀ

 -[133:قمٛمران آل]  (ڤ ڤ

 اًمٗمروع، أو سم٤مٕصقل يتٕمٚمؼ ُم٤م ُمٜمٝم٤م ؾمقاء إظمالق ذم هل إٟمام يمٚمٝم٤م اًم٘مرآن ٟمّمقص إن سمؾ

ۋ ۅ ) شمٕم٤ممم: ىمقًمف إظمالىمٞم٦م سم٤مًم٘مقاقمد اًمٜم٤مـم٘م٦م أي٤مت ومٛمـ اًمنميٕم٦م، أو سم٤مًمٕم٘مٞمدة

 :وىمقًمف ،[83:اًمٌ٘مرة] (ې ې ى) وىمقًمف ،[68:اًمرمحـ] (ۅ ۉ ۉ

 شمٕم٤ممم: وىمقًمف  ،[53:اإلهاء] (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)

 (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)

 ،[199:إقمراف] (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ) شمٕم٤ممم: وىمقًمف [63:اًمٗمرىم٤من]

ًٓ  اخلٚمؼ طمًـ ط اًمٜمٌل يم٤من وىمد  وأؾمامه٤م، إوص٤مف سم٠ممجؾ,  شمٕم٤ممم , اهلل ٟمٕمتف طمتك وقمٛماًل  ىمق

 اعمقوع، هذه ذم اًمٕمٔمٞمؿ اخلٚمؼ أمجؾ وم٘مد)  [4 :اًم٘مٚمؿ] ﴾ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ :شمٕم٤ممم وم٘م٤مل

 -(2)رؾمقًمف سمف وضمؾ قمز اهلل اُمتدح ُم٤م أهؿ ُمـ وهق

                                                           
( ًمٚمتقؾمع طمقل أىمقال اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ذم شمٕمريػ إظمالق، وذيمر ُمقاىمٗمٝمؿ دم٤مه إظمالق ذم ُمدح ممدوطمٝم٤م وذم 1)

ًٓ وقمٛماًل، أٟمّمح سمٛمراضمٕم٦م: روو٦م اًمٕم٘مالء وٟمزه٦م اًمٗمْمالء ٓسمـ طم٤ٌمن اًمًٌتل )ص ( 179، 178ُمذُمقُمٝم٤م، ىمق

( 48، 33، 21، 28، 18، 17، 16اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، إظمالق واًمًػم ذم ُمداواة اًمٜمٗمقس- ٓسمـ طمزم )صط- دار 

 ط- دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-

 -دُمِمؼ ,( ط- دار اًمٗمٙمر 8.421 ) حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل شم٠مًمٞمػ. اًمٕمالُم٦م اًمٌٞم٤من أوقاء راضمع( 2)
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ـْ  إن سمؾ ,  ًمٞمٕمج٥م وأداب، إظمالق سم٤مب ذم , ظم٤مص٦م , اإلؾمالم ديـ قمـ وي٘مرأ يٜمٔمر َُم

 -واًمٕمقاـمػ ًمٚمٛمِم٤مقمر ُمراقم٤مشمف ودىم٦م اًمديـ، هذا قمٔمٛم٦م ُمـ اًمٕمج٥م أؿمد

 ؾؾقلخذ صالعتف دم أحدـؿ أحدث إذا» ط اًمٜمٌل ىم٤مل :ىم٤مًم٧م ڤ قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمثاًل  وم٤مىمرأ

 -(1)شفقـك  ثؿ بلكػف

 صٜمع؟ سمام إٟمػ قمالىم٦م وُم٤م سم٠مٟمٗمف؟، ي٠مظمذ وعم٤مذا :ؿائؾ يؼقل ؿد *

 أطم٤مؾمٞمًٝم٤م، قمغم واحلٗم٤مظ اًمٜمٗمس، سمٛمِم٤مقمر قمٜم٤ميتف ودىم٦م اًمديـ هذا قمٔمٛم٦م إهن٤م :واجلقاب

ـْ  ًمٞمقهؿ سم٠مٟمٗمف ي٠مظمذ ومٝمق  -وخيجؾ ومٞمحرج أُمره يٗمتْمح ومال رقم٤موًم٤م، سمف أن سمجقاره َُم

ـْ أُم٤مُمف  ًمٞمقهؿ سم٠مٟمٗمف، ي٠مظمذ أن أُمره إٟمام: )اخلطايب ؿال  ُمـ اًم٤ٌمب هذا وذم ٤م،رقم٤مومً  سمف أنَُم

 هذا وًمٞمس أطمًـ، هق سمام واًمتقري٦م اًم٘مٌٞمح، وإظمٗم٤مء اًمٕمقرة، ؾمؽم ذم سم٤مٕدب إظمذضورة 

 اًمًالُم٦م وـمٚم٥م احلٞم٤مء، واؾمتٕمامل اًمتجٛمؾ سم٤مب ُمـ هق وإٟمام واًمٙمذب، اًمري٤مء سم٤مب ذم ظماًل اد

 -(2)(اًمٜم٤مس ُمـ

 قمز هلل وشم٘مرسًم٤م شمٕمًٌدا أظمالىمٜم٤م ُمـ ٟمحًـ ومٜمحـ: احلؿقدة بإخالق افتخؾؼ حيب اهلل ٕن( 2

 اهلل إن» :ط اًمٜمٌل ىم٤مل ،--ويٓمٝمرهؿ ويزيمٞمٝمؿ اًمٕم٤ٌمد يّمٚمح سمام اًمٕم٤ممل , ؾمٌح٤مٟمف , هق إذ ،وضمؾ

 -(3)ششػاشػفا ويؽره إخالق، معايل حيب

 ٟمٌٞمٜم٤م أُمرٟم٤م طمٞم٨م :ط وكيقـا حليقيـا افتخؾؼ بإخالق اإلشالمقة اعتياظا ظذ وكحرص( 3

 ُم٤م واًمت٘مريري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م اًم٘مقًمٞم٦م ؾمٜمتف ذم وقمٜمدٟم٤م اًمٗم٤موٚم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مٕظمالق سم٤مًمتخٚمؼ ط

 إُمر: هذا قمغم ي١ميمد

                                                           
 -286 اجل٤مُمع صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وصححف ُم٤مضمف واسمـ داود أسمق رواه( 1)

- ذح ؾمٜمـ أيب داود( شم٠مًمٞمػ اإلُم٤مم أيب ؾمٚمٞمامن محد سمـ حمٛمد اخلٓم٤ميب، حت٘مٞمؼ ؾمٕمد سمـ ٟمجدت -)ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ اٟمٔمر( 2)

 ( ط- ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ٟم٤مذون-348. 1قمٛمر )

 (-1889) اجل٤مُمع صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وصححف اًمٙمٌػم، اعمٕمجؿ ذم اًمٓمؼماين رواه( 3)
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 ىمقاقمد قمغم إُم٦م حت٨م اًمتل اًم٘مقًمٞم٦م ؾمٜمتف ذم ط رؾمقًمٜم٤م قمـ صّح٧م اًمتل اًمٜمامذج ومٛمـ

 إظمالق:

ـِ  ومـ اهلل، فيعػّ  يستعػػ ومـ ».... :ط ىمقًمف  يصزه يتصز ومـ اهلل، يغـف يستغ

 -(1)..ش.اهلل

 -(2)شافـػس ؽـك افغـك وفؽـ افعرض، ـثرة ظـ افغـك فقس» :ط وىمقًمف

 -(3)شافغضب ظـد كػسف يؿؾؽ افذي افشديد وإكام بافكظة، افشديد فقس» :ط وىمقًمف

 -(4)شعتغضب ٓ» ًمف: وم٘م٤مل اؾمتٜمّمحف عمـ ط وٟمّمٞمحتف

 -(5)شافـاس ظؾقف يطؾع أن وـرهت كػسؽ، دم حاك ما واإلثؿ اخلؾؼ، حسـ افز» :ط وىمقًمف

ـْ  إػ أحدـؿ كظر إذا» :ط وىمقًمف  أشػؾ هق مـ إػ ؾؾقـظر واخلؾؼ ادال دم ظؾقف ُؾضؾ َم

 -(6)شمـف

 أول إن افؼقامة، يقم ظؾقف اهلل صؼ صاق ومـ افؼقامة، يقم بف اهلل شؿع شؿع مـ» :ط وىمقًمف

 حيال ٓ أن اشتطاع ومـ ؾؾقػعؾ، ضقًيا إٓ يلـؾ ٓ أن اشتطاع ؾؿـ بطـف اإلكسان مـ يـتـ ما

 -(7)شؾؾقػعؾ أهراؿف دم مـ ـٍػ  بؿؾء اجلـة وبغ بقـف

 -(8)شرظقتف ظـ مسئقل وـؾؽؿ راعٍ  ـؾؽؿ» :ط وىمقًمف

                                                           
 (-1853)(، وُمًٚمؿ 1488( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )1)

 (-1851( وُمًٚمؿ )6881( رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (-2689( وُمًٚمؿ )5763( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )3)

 (-5765( رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (-15( رواه ُمًٚمؿ )5)

 (-2963( وُمًٚمؿ )6125( رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (-2986( وُمًٚمؿ )6733( رواه اًمٌخ٤مري )7)

 (-853( رواه اًمٌخ٤مري )8)
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 -(1)..ش.رء ـؾ ظذ اإلحسان ـتب اهلل إن» :ط وىمقًمف

 -(2)شأخالًؿا أحسـؽؿ خقارـؿ مـ إن» :ط وىمقًمف

 -(3)شفـػسف حيب ما مثؾ ٕخقف حيب حتك أحدـؿ يممـ ٓ» :ط وىمقًمف

 طمٞم٤مة ذم شاخلؾؼل اجلاكب» أُم٤مم ُمِمدوًه٤م ؾمٞم٘مػ احلٞم٤مشمٞم٦م، وؾمػمشمف ،ط ٟمٌٞمٜم٤م ًمًٜم٦م واعمتٌع

 ومٚم٘مد ط اًمرؾمقل حلٞم٤مة ُمٜمٝمًج٤م اًمزايمٞم٦م واًمًٚمقيمٞم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م، إظمالق يم٤مٟم٧م طمٞم٨م ،ط اًمٜمٌل

 -وأطم٤ٌمسمف أصح٤مسمف ىمٌؾ أقمداؤه سمذًمؽ ًمف ؿَمِٝمد طمتك ظمٚم٘م٤م، اًمٜم٤مس أطمًـ يم٤من

 واًمت٠مد آىمتداء طمًـ وإي٤مك اهلل )رزىمٜمل سم٢مجي٤مز، ط وأظمالىمف ؿمامئٚمف ُمـ رء وإًمٞمؽ

 :سمف(

 ُمٕمذرة ي٘مٌؾ أطمد، قمغم جيٗمق وٓ أطمد، وضمف ذم سمٍمه ُيث٧ٌم ٓ طمٞم٤مء، اًمٜم٤مس أؿمد ط ]يم٤من

٤م، إٓ ي٘مقل وٓ يٛمزح إًمٞمف، اعمٕمتذريـ  ومٞمّمؼم، قمٚمٞمف إصقات شُمرومع ىمٝم٘مٝم٦م، همػم ُمـ يْمحؽ طم٘م 

 شمٜمتٝمؽ أن إٓ ًمٜمٗمًف اٟمت٘مؿ وُم٤م اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم إٓ ىمط أطمدا سمٞمده ضب ُم٤م ًمٗم٘مره، ُمًٙمٞمٜم٤م حيت٘مر وٓ

ـْ  اًمًٞمئ٦َم، سم٤مًمًٞمئ٦مِ  جيزى يم٤من وُم٤م اهلل، طمرُم٤مِت  ـْ  يٌدأ ويّمٗمح، يٕمٗمق وًمٙم  ويم٤من سم٤مًمًالم، ًم٘مٞمف َُم

 ويم٤من قمٚمٞمٝم٤م، ىمٌْمتف ؿَمد   صمؿ ومِم٤مسمٙمف سمٞمده أظمذ صمؿ سم٤معمّم٤مومح٦م، سمدأه اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمًدا ًم٘مك إذا

طَ  رسمام طمتك قمٚمٞمف يدظمؾ ُمـ ُيٙمرم ويم٤من اعمجٚمس، سمف اٟمتٝمك طمٞم٨م جيٚمس ًَ  قمٚمٞمف، ًمٞمجٚمس صمقسمف سَم

 ويم٤من يٗمٕمؾ، طمتك قمٚمٞمف قَمَزمَ  ي٘مٌٚمٝم٤م أن أيب وم٢من حتتف، اًمتل سم٤مًمقؾم٤مدة قمٚمٞمف اًمداظمؾ ُي١مصمر ويم٤من

 أصح٤مسمف يدقمق ويم٤من وطمديثف، وسمٍمه وؾمٛمٕمف وضمٝمف ُمـ ٟمّمٞمٌف إًمٞمف ضمٚمس ُمـ يمؾ ُيٕمٓمك

٤ًٌم اًمٜم٤مس أسمٕمد ويم٤من ًم٘مٚمقهبؿ، واؾمتامًم٦م هلؿ إيمراًُم٤م سمٙمٜم٤مهؿ  أرأف يم٤من رًو٤م، وأهقمٝمؿ همْم

 :ي٘مقل ط وهق ٟمٗمز، ٟمٗمز :اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ي٘مقل أطمد يمؾ إن طمتك ًمٚمٜم٤مس، اًمٜم٤مس وظمػم اًمٜم٤مس

                                                           
 (-1955( رواه ُمًٚمؿ )1)

 (-1681( وُمًٚمؿ )2182رواه اًمٌخ٤مري )( 2)

 (-45( وُمًٚمؿ )13( رواه اًمٌخ٤مري )3)
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 -(1)شأمتل ..أمتل»

 هق سم٠ميب , إرض قمغم يٛمٌم ىمرآٟم٤م يم٤من ط ٟمٌٞمٜم٤م سم٠من اجلزم ٟمًتٓمٞمع ُم٤مٟمٕم٦مٍ  ضم٤مُمٕم٦مٍ  وسمٙمٚمٛم٦م *

 -ط وٟمٗمز وأُمل

ٌ ٤م ط اًمٜمٌل اًمّمح٤مسم٦م أطم٥م ًم٘مد :ط كيقـا ٕصحاب اعتياًظا اإلشالم بلخالق كتخؾؼ( 4  طم

 شم٘مديره إمم ذًمؽ دقم٤مهؿ طمتك ،شافؽريؿ افـيل خؾؼ» :ذًمؽ إمم اًمداقمٞم٦م إؾم٤ٌمب مجٚم٦م وُمـ مج ٤م،

 وذم ظمٚم٘مف، ذم سمف واىمتدوا رأهيؿ، قمغم ورأيف ومٕمٚمٝمؿ، قمغم وومٕمٚمف ىمقهلؿ، قمغم ىمقًمف وم٘مدُمقا وإضمالًمف،

 -ؿمئقٟمف يمؾ

 اًمرضمؾ ومؽمى اًمدرضم٤مت، أقمغم إمم أظمالىمٝمؿ هبؿ وصٚم٧م طمتك وآئتالُف، اًمقئ٤ممُ  وم٤ًمدهؿ

 شمتغم سمآي٤مت , شمٕم٤ممم , اهلل وصٗمٝمؿ طمتك سمٕمًْم٤م، سمٕمْمٝمؿ وُي١مصمر ٟمٗمًف، قمغم أظمٞمف طم٤مضم٦م ي٘مدم ُمٜمٝمؿ

ـْ  إرض اهلل يرث أن إمم ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿ :ؾمٌح٤مٟمف وم٘م٤مل --قمٚمٞمٝم٤م وَُم

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 [-9 :احلنم] ﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

 مـ إن» :ط ىم٤مل طمٞم٨م :مـف وافؼرب كيقـا، حلب ـسيًا: اإلشالمقة بإخالق كتخؾؼ( 5

 -(2)شأخالؿا أحاشـؽؿ :افؼقامة يقم جمؾسا مـل وأؿربؽؿ إيل أحيؽؿ

 ؾُمئؾ :افرمحـ كؾؼك يقم فؾؿقزان وعتثؼقاًل  فؾجـان صقًؿا اإلشالمقة بإخالق كتخؾؼ (6

                                                           
ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م ط- ُم١مؾم٦ًم  شزاد ادعاد دم هدي خر افعياد»- أٟمّمح سمٛمراضمٕم٦م -( ًمٚمتقؾمع طمقل هذا اعمٕمٜمك1)

اًمرؾم٤مًم٦م، ويمت٤مب )اًمِمامئؾ اعمحٛمدي٦م( ًمإلُم٤مم اًمؽمُمذي حت٘مٞمؼ )قمزت قمٌٞمد اًمدقم٤مس( ط- دار احلدي٨م، ويمت٤مب 

وآداسمف( ًمإلُم٤مم. حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر إصٌٝم٤مين، حت٘مٞمؼ )قمّم٤مم اًمديـ اًمّم٤ٌمسمٓمل( ط- ط )أظمالق اًمٜمٌل 

ب )مجع اًمقؾم٤مئؾ ذم ذح اًمِمامئؾ( شم٠مًمٞمػ اًمِمٞمخ. قمكم اًم٘م٤مري ط- دار اعمٕمروم٦م، اًمدار اعمٍمي٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م، ويمت٤م

( طويمت٤مب )اجل٤مُمع ٕوص٤مف اًمرؾمقل( ٓسمـ اًمٕم٤مىمقزم ط- دار احلدي٨م، ويمت٤مب )اًمٚمٗمظ اعمٙمرم سمخّم٤مئص اًمٜمٌل 

 اًمٙمقي٧م- ,شم٠مًمٞمػ اًمٕمالُم٦م حمٛمد حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اخلٞميي ط- دار اًمٌٞم٤من 

 -(945اًمّمحٞمح٦م ) اًمًٚمًٚم٦م ذم إًم٤ٌمين اًمٕمالُم٦م ؿمٞمخٜم٤م وصححف ،(2818) اًمؽمُمذي رواه( 2)
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 -(1)شاخلؾؼ وحسـ اهلل، عتؼقى» :وم٘م٤مل اجلٜم٦م، اًمٜم٤مس يدظمؾ ُم٤م أيمثر قمـ ط اهلل رؾمقل

 -(2)شاخلؾؼ حسـ مـ ادقزان دم أثؼؾ رء مـ ما» :ط وىم٤مل

 ادممـغ أـؿؾ» :ط وم٘م٤مل اخلٚمؼ، سمحًـ ُمرشمٌط اإليامن يمامل أن ط اًمٜمٌل أظمؼم سمؾ *

 -(3)شأخالًؿا أحاشـؽؿ خقارـؿ إن» رواي٦م وذم ،شأخالؿا أحسـفؿ :إيامكا

 ٓ ُم٤م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، واعمٜمزًم٦م اًمٙمٌػم، واًمثقاب اجلزيؾ، إضمر ُمـ ًمف اخلٚمقق اعمًٚمؿ وم٢من يمذًمؽ *

 -(4)شافؼائؿ افصائؿ درجة خؾؼف بحسـ فقدرك ادممـ إن» :ط ي٘مقل ،--ًمٖمػمه حيّمؾ

 :ط ىم٤مل وهلذا: اإلؾمالم وذائع اإليامن طم٘م٤مئؼ وهق ـؾف، افديـ هق اخلؾؼ حسـ ٕن( 7

 -(5)شاخلؾؼ حسـ افز»

ـْ  قمٔمٞمٍؿ، ظمػمٍ  قمغم ومٝمق اخلٚمؼ طمًـ سم٤مًرا يم٤من ومٛمـ *  ذم قمٚمٞمؽ زاد اخلٚمؼ ذم قمٚمٞمؽ زاد وَُم

 -اًمديـ

 ذًمؽ قمغم يدل ومم٤م - باهلل ظقاًذا - جفـؿ كار دخقل أشياب أظظؿ مـ اخلؾؼ شقء ٕن( 8

 -(6)شرحؿ ؿاضع اجلـة يدخؾ ٓ» :ط اًمٜمٌل ىمقل

 وشم١مذى وشمتّمدق، اًمٜمٝم٤مر، وشمّمقم اًمٚمٞمؾ شم٘مقم اُمرأة قمـ ط اهلل رؾمقل ؾمئؾ وًم٘مد *

 -(7)شافـار أهؾ مـ هل ..ؾقفا خر ٓ» :وم٘م٤مل سمٚم٤ًمهن٤م، ضمػماهن٤م

 ٓ صقرةً  اًمٕم٤ٌمدة ص٤مرت إظمالق ُم٤مشم٧م وم٢مذا :وثؿرهتا افعيادة ؿؾب هل إخالق ٕن( 9

                                                           
 (-977) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م ذم إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ وصححف وأمحد، ُم٤مضمف، واسمـ اًمؽمُمذي، رواه( 1)

 (-5398) اجل٤مُمع صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وصححف وأمحد، واًمؽمُمذي، داود أسمق رواه( 2)

 (-2321(، وُمًٚمؿ )6835( رواه اًمٌخ٤مري )3)

 صحٞمح ذم إًم٤ٌمين ؿمٞمخٜم٤م وصححف خيرضم٤مه، ومل اًمِمٞمخلم ذط قمغم طمدي٨م هذا: وىم٤مل واحل٤ميمؿ، داود، أسمق رواه( 4)

 (-1628) اجل٤مُمع

 (-2553) ُمًٚمؿ رواه( 5)

 -قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 6)

 (-1981) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م ذم إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ وصححف واحل٤ميمؿ، وأمحد، اعمٗمرد، إدب ذم اًمٌخ٤مري رواه( 7)
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 -ُمٕمٝم٤م أضمر ٓ قم٤مدة ومٞمٝم٤م، روح

ـْ  يٗمؽمىم٤من، ٓ ُمتالزُم٤من شمقأُم٤من واًمٕم٤ٌمدات وم٤مٕظمالق *  قم٤ٌمدشمف: ومٚمٞمتٝمؿ أظمالىمف ؾم٤مءت وَمَٛم

 -(1)شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن , اعم٘مٌقًم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٕم٤ٌمدة صمٛمرات ُمـ صمٛمرة وطمًٜمٝم٤م إظمالق يمامل ٕن

 ُٓم٧ًم اًمذي احل٘مٞم٘مل اإليامن إن   :افصادق فإليامن ثؿرة إخالق حسـ ٕن( 12

 وم٢مذا وصٗم٤مشمف، وأومٕم٤مًمف أىمقاًمف ذم اعمًٚمؿِ  قمغم آصم٤مره شمٔمٝمر اًمذي هق اًم٘مٚمقب، ؿمٖم٤مف طمالوشمف

 ذم ذًمؽ وأصمر وآًمتزام، آؾمت٘م٤مُم٦م طم٘مٞم٘م٦م ومٕمرف ،اإليامن ـمٕمؿ اًمٕمٌد ذاق :أصم٤مر هذه فمٝمرت

 -وؾمٚمقيمف وُمٕم٤مُمالشمف وشمٍموم٤مشمف ظمٚم٘مف

 حت٘مٞمؼ أؾم٤ٌمب أقمٔمؿ ُمـ هذا أن وٓؿمؽ :اخلؾؼ فؼؾقب ضريؼـا احلسـة إخالق ٕن( 11

 -اعمًٚمؿ اعمجتٛمع أومراد سملم , ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م سمٙمؾ , اإلؾمالُمٞم٦م وإظمقة ٞم٦ماإليامٟم اًمرواسمط

 سم٤مًمدقمقة ُيٕمرف ُم٤م وهق :فؾخؾؼ دظقة ذاعتف حد دم هق احلؿقدة بإخالق افتحع ٕن( 12

  -اًمّم٤مُمت٦م

 

 ذم يتٛمثؾ اًمذي إظمالق، ذم اًمتٛمٞمز هق واًمٜمٗمقس اًم٘مٚمقب قمغم اًمت٠مصمػم وؾم٤مئؾ أيمؼم ُمـ إن  

 ذم اإلؾمالم ًمٜمنم وأمهٝم٤م اًمقؾم٤مئؾ أقمٔمؿ هق هذا إن :ىمٚم٧م إن ُم٤ٌمًمٖم٤م أيمقن ٓ سمؾ اًمّم٤محل٦م، اًم٘مدوة

 -ُمٙم٤من يمؾ

 :افرشقل ؿدوة فـا

  ْـ  يمؾ ذم احلًـ اخلٚمؼ ُيالزمُ  ط يم٤من أٟمف وضَمدَ  ط اعمّمٓمٗمك ؾمػمة شمتٌع وَُم

 -احلروب ذم طمتك سمؾ اهلل، إمم دقمقشمف وذم أطمقاًمف،

 ٌََؾ  ط ظمٚم٘مف طمًـ سمٗمْمؾِ  صمؿ وضمؾ قمز اهلل وسمٗمْمؾ  اإلؾمالم قمغم اًمٜم٤مس أىْم

                                                           
سمح٨م ذم إؾم٤مس اًمتٕمٌدي  ,- راضمع سمح٨م )اًمٕم٤ٌمدة وأصمره٤م ذم شمرسمٞم٦م اًمٜمٗمس اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م -طمقل هذه اعم٠ًمًم٦م ( ًمٚمتقؾمع1)

ط- وزارة اًمِمئقن  191إمم ص 154ًمٚمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م(- سم٘مٚمؿ د. قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمحٞمٛمٞمد ُمـ ص

 هـ-1424 ,اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد 

 اًمّم٤مُمتقن اًمدقم٤مة
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 -أومقاضًم٤م اهلل ديـ ذم ودظمٚمقا

 ؾؼد وجفؽ، مـ إيلَّ  أبغض إرض وجف ظذ ـان ما واهلل» وي٘مقل يًٚمؿ ومٝمذا *

شإيلَّ  افقجقه أحب وجفؽ أصيح
(1)- 

 ،شأحًدا معـا عترحؿ وٓ وحمؿًدا، ارمحـل افؾفؿ» :ط اًمٜمٌل قمٜمف قمٗم٤م عم٤م ي٘مقل وذاك *

ت فؼد» :ًمف ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل  -(2)شواشعا حجرَّ

 -(3)شمـف عتعؾقام أحسـ بعده وٓ ؿيؾف معؾاًم  رأيت ما وأمل هق ؾيليب» :ي٘مقل وآظمر *

 طرشقل اهلل  هدي هق ؾفذا

 وأعتياظف، أصحابف مع وإخالؿل افسؾقـل

 ..صعار عترؾع أن أذـرك هلذا وأظدائف

 ..اهلدى خر

 ..حمؿد هدي

* * * 

  

                                                           
 -وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري رواه( 1)

 (-388) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح ذم إًم٤ٌمين وصححف وأمحد، ُم٤مضمف واسمـ واًمؽمُمذي اًمٜم٤ًمئل رواه( 2)

 -ُمًٚمؿ رواه( 3)
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  ْـ  اهلٜمد، ضمٜمقب إمم وصؾ ىمد اإلؾمالم أن ؾمٞمجد اإلؾمالُمل اًمت٤مريخ ىمرأ وَُم

 وأواؾمط وإٟمدوٟمٞمًٞم٤م، واًمٗمٚمٌلم، اًمّملم، وؾمقاطمؾ اعم٤مًمديػ، وضمزر وؾمٞمالن،

 دمًد طمتك وًمإلؾمالم، سم٤مإلؾمالم قم٤مؿمقا ممـ اعمًٚمٛملم، اًمتج٤مر ـمريؼ قمـ أومري٘مٞم٤م

 وسمديٜمٝمؿ، وسم٠مظمالىمٝمؿ هبؿ اًمٜم٤مس وم٠مقمج٥م وأُم٤مٟمتٝمؿ، ؾمٚمقيمٝمؿ ذم اإلؾمالم

 -اًمٌالد هذه رسمقع ذم اإلؾمالم اٟمتِم٤مر :اًمٜمتٞمج٦م ومٙم٤مٟم٧م

 

 احلٛمٞمدة سم٤مٕظمالق اًمتخٚمؼ سم٠ممهٞم٦م اًمدائؿ اًمتذيمػم إمم ُم٤مؾم٦م سمح٤مضم٦م ومٜمحـ هلذا 

 -اعمت٤ٌمدل وآطمؽمام اعمٝمذب، واًمتٕم٤مُمؾ اهل٤مدئ، واحلقار

 ىمدوة اعمًٚمٛملم ٟمحـ , ًمٜمّمٌح اًمٕمٔمٞمؿ، ديٜمٜم٤م حم٤مؾمـ إفمٝم٤مر إمم سمح٤مضم٦م إٟمٜم٤م 

 -أهؾ ُمـ ًمٖمػمٟم٤م هداي٦م وُمِم٤مقمؾ ظمػم وُمٗم٤مشمٞمح ًمٌٕمْمٜم٤م،

 ًمٜمتٛمٙمـ صمؿ واطمدة يدا ًمٜمٙمقن سمٕمْمٜم٤م، ىمٚمقب ٟمٙم٥ًم أن إمم أيًْم٤م سمح٤مضم٦م وٟمحـ 

 ومجٞمؾ اعمٕم٤مُمٚم٦م، وطمًـ اًمتقطمٞمد سمّمدق إظمرى إدي٤من أهؾ ىمٚمقب يم٥ًم ُمـ

 وطم٘مٞم٘م٦م اإليامن ـمٕمؿ ًمٞمذوىمقا أومقاضًم٤م اهلل ديـ ذم اًمٜم٤مَس  ًمٜمُدظِمؾ إظمالق،

 -اإلؾمالم

 ٓسم٠مي طمقًمف ُمـ أظمريـ ىِمٚمقِب  يم٥ًم ذم جيتٝمدَ  أن اعمًٚمؿ قمغم يٜمٌٖمل إٟمف: أىمقل و 

 -يمال --يمال , ذقمٞم٦م همػم أو ذقمٞم٦م , يم٤مٟم٧م ـمري٘م٦م وسم٠مي أؾمٚمقب،

 اعمج٤مُمٚم٦م، ـمريؼ قمـ وًمٞمس اًمنمقمٞم٦م، اًمٜمٌقي٦م سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م اًم٘مٚمقب يم٥ًم ٟمريد سمؾ 

 اًمتٜم٤مزل ـمريؼ قمـ وٓ صمقاسمتٜم٤م، سمتٛمزيؼ وٓ ديٜمٜم٤م، سمتٛمٞمٞمع وٓ اعمداهٜم٦م، وٓ

 -إظمالق سمٛمٙم٤مرم وإٟمام وإهداف، اعم٤ٌمدئ قمـ اًمرظمٞمص

 ٓ ُمـ وٓ زظم٤مرومٝم٤م، وٓ ُمت٤مقمٝم٤م وٓ اًمدٟمٞم٤م، أضمؾ ُمـ اًم٘مٚمقب ٟمٙم٥ًم أن ٟمريد 

 التاريخ اقرؤوا     

 

 اقتده فبفداهؿ
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 -وشمقاوٕمٝم٤م حم٤مؾمٜمٝم٤م وإفمٝم٤مر أٟمٗمًٜم٤م أضمؾ

 ُمٜمٝمؿ واًمثٜم٤مء واعمدح اإلقمج٤مب صٞمح٤مت اٟمتزاع أو اعمخٚمقىملم، رو٤م هق هدومٜم٤م ًمٞمس- 

 ًمٜمنم صمؿ وشم٘مرسًم٤م، شمٕمًٌدا , وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك , رسمٜم٤م أضمؾ ُمـ ذًمؽ قمغم ٟمحرص سمؾ 

 -ط اهلل ذم احل٥م قمغم ومجٕمٝم٤م اعمقطمديـ ىمٚمقب سملم واإلظم٤مء اعمح٦ٌم

 اًمت٘مدم ُمـ اًمرهمؿ ومٕمغم :افسؾقـل وافتؾقث اخلؾؼل، اإلؾالس ظك دم  ٕكـا( 13

 وشم٘مدم اإلٟمج٤مزات، شمقازم ُمـ اًمرهمؿ وقمغم اًمٞمقم، قم٤معمٜم٤م يٕمٞمِمف اًمذي اعمذهؾ اًمتٙمٜمقًمقضمل

 اًمٕمٛمٞم٘م٦م، اًمدٟمٞم٤م سمح٤مر ذم , شمزال وٓ , يمٚمٝم٤م اًمٌنمي٦م همرىم٧م اعمخؽمقم٤مت، ويمثرة اًمّمٜم٤مقم٤مت،

 -واعمٚمذات اًمِمٝمقات وراء اخلٚمؼ أيمثر وهل٨م واًمتج٤مرة، اعم٤مل وراء ه١مٓء ُمـ اًمٙمثػم وضمرى

 واًمتل اعمٖمري٤مت، هذه يمؾ وأُم٤مم ،ٖمث٤مءاًم هذا ظمْمؿ وذم اًمزيغ، هذا يمؾ وؾمط وذم 

 ُمـ يمثػمٍ  قمـ وأقمروقا واعم٤ٌمدئ، اعمثؾ قمـ إرض أهؾ أيمثرُ  سمًٌٌٝم٤م شمٗمٚم٧م

 هذا وو٤مع إظمالق، اهن٤مرت --هذا يمؾ وؾمط ذم ،---وأداب إظمالق

 -سمف إٓ طمْم٤مرة أي شم٘مقم ٓ اًمذي إصؾ هذا يٜمدصمر، أن يم٤مد أو إصؾ،

 ـْ  ،اًمٖمرسمٞملم أو اًمٖمرِب  سمالدِ  قمغم إُمرُ  يتقىمْػ  ومل  اُمتد , إؾمػ وًمِمديد , وًمٙم

ـْ  اعمًٚمٛملم، إمم ًمٞمّمؾ اخلٚم٘مل اًمٗم٤ًمد هذا  اعمجتٛمٕم٤مت حتٞم٤مه اًمذي ًمٚمقاىمع يٜمٔمر وَمَٛم

 اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمٓمٌ٘م٤مت ُمـ اًمٕمديد اظمؽمق يمثػًما وم٤ًمًدا ؾمػمى إي٤مم هذه ذم اعمًٚمٛم٦م

 -ريب رطمؿ ُمـ إٓ , واًمٗمٙمري٦م

 اًمٖمرب، ًمٌالد ؾم٤مومروا ممـ) ضمٚمدشمٜم٤م سمٜمل ُمـ هٜم٤مك أن :حًؼا وحيزن يممل ومما 

 اًمٖمرسمٞم٦م، احلْم٤مرة هذه صح٦م اقمت٘مدوا وىمد قم٤مدوا ،(اًمٖمرسمٞم٦م سم٤محلْم٤مرة واٟمٌٝمروا

 ومٜم٘مٚمقا اًمٕمٚمٛمل، اًمت٘مدم وشمقايم٥م اإلؾمالُمٞم٦م إُم٦م شمٜمٝمض ًمٙمل إوطمد اخلٞم٤مر وأهن٤م

 وم٠مومًدوا ٤م،ٞم٤مهتوؾمٚمٌ ٤مٞم٤مهتوإجي٤مسم وىمْمٞمْمٝم٤م، سم٘مْمٝم٤م احلْم٤مرة هذه ًمٚمٛمًٚمٛملم

 -سم٤مهلل!! إٓ ىمقل وٓ طمقل وٓ اًمٕم٤ٌمد، ووٞمٕمقا اًمٌالد،

 ٤مًمٚمٌـ،سم ُيٌٜمك اًمٌٞم٧م يم٤من إذا :شقاء ـؾؿة ظذ إمة مجع أشياب مـ إخالق ٕن( 14
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 سمٕمض إمم سمٕمْمٝمؿ أومراده وُيِمد أؾم٤مؾمف، وقمغم سم٤مًمتقطمٞمد ُيٌٜمك اعمجتٛمع وم٢من سم٤معمالط، اًمٚمٌـ وُيِمد

ٺ ٺ ٿ  ﴿ :ط ًمٜمٌٞمف , شمٕم٤ممم , اهلل ىم٤مل أظمالق، دون سمتقطمٞمد عمجتٛمع هنْم٦م وٓ سم٤مٕظمالق،

 -[159 :قمٛمران آل] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 اًمتقطمٞمد ُمـ قمٚمٞمف أٟم٧م ُم٤م رهمؿ جيتٛمٕمقن وٓ قمٜمؽ يتٗمرىمقن أهنؿ :ذًمؽ وُمٕمٜمك 

 -اًمٕمٔمٞمؿ واإلظمالص اخل٤مًمص

 اًمٜمٍم ًمتح٘مٞمؼ إؾم٤ٌمب أقمٔمؿ ُمـ إن: وافـك فؾتقؾقِؼ  مدظاةٌ  إخالق حسـ ٕن( 15

 -احلٛمٞمدة إظمالق هل :اًمٖم٤مومٚمقن قمٜمٝم٤م همٗمؾ اًمتل ,

 طمٞم٨م :اعمحزن اعمًٚمٛملم واىمعَ  شُمّمٚمح اًمتل إؾم٤ٌمِب  أهؿِ  ُمـ احلٛمٞمدة وم٤مٕظمالق *

 -اًمدُم٤مء ؾمٗمؽ إمم سم٤مًمٌٕمض أطمٞم٤مًٟم٤م يّمؾ اًمذي إقمراض، ذم واخلقض واًمتٜم٤مطمرات، اعم٘م٤مـمٕم٤مت

 إمم حتقًم٧م وىمد إٓ طمٙمقُمٞم٦م أو أهٚمٞم٦م ُم١مؾم٦ًمً  وٓ سمٚمًدا، أو ُمريمًزا دمد شمٙم٤مدُ  ومال 

 , سم٤مًٕم٘م٤مب واًمتٜم٤مسمز واًمٚمٕم٤من، اًم٤ًٌمب وشم٤ٌمدل واعمِم٤مضمرات، ًمٚمٍماقم٤مت أُم٤ميمـ

 سمٕمد ,ظم٤مص٦م, اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمّمٞم٦ٌم هذه ُمـ شمًٚمؿ مل اًمٕم٤ٌمدة ودور اعم٤ًمضمد طمتك

 -اإلؾمالُمل اًمديٜمل ًمٚمتٞم٤مر اًمٕمٚمامين اإلقمالم شمِمقيف

 سملم اإلوم٤ًمد سمٖمرض اًمٙم٤مذب اًمٙمالم ٟم٘مؾ إمم اًمٜم٤مس سمٌٕمض إُمر ووصؾ 

 سمٕمض قمغم ه١مٓء سمٕمض شمٚمّمص اخلٌٞم٨م اًمٖمرض هذا حت٘مٞمؼ ؾمٌٞمؾ وذم اعمًٚمٛملم،

 -واعمجالت اًمّمحػ ذم وٟمنمه٤م اخل٤مص٦م، ُمٙم٤معم٤مهتؿ شمًجٞمؾ ٕٟمٗمًٝمؿ واؾمت٤ٌمطمقا

 ُمـ ه١مٓء وم٠ميـ اعمؽمسمّملم، اإلؾمالم أقمداء ُمـ ُمًٛمعٍ  قمغم حيدث هذا ويمؾ 

 !اًمٙمريٛم٦م؟ اًمٜمٌقي٦م اإلؾمالُمٞم٦م إظمالق

   سم٥ًٌم اًمًٜملم، هذه يمؾ اعمًٚمٛملم قمـ اًمٜمٍم أظمروا اًمذيـ هؿ وأُمث٤مهلؿ ه١مٓء إن 

 -شأذواؿفؿ وؾساد أخالؿفؿ شقء»

 ُم٤م رأيتؿ ىمد ًمٕمٚمٙمؿ ،!سم٤ًمطمتٜم٤م؟ ٟمزل ُم٤م أرأيتؿ :وٟم٘مقل ه١مٓء ٟمٜمّمح هذا ٕضمؾ 

 -ومٚمًٓملم ذم اعمًٚمٛملم إلظمقاٟمٜم٤م طَمَدَث 
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 وسمقرُم٤م واًمٕمراق همزة ذم اًمًٜم٦م أهؾ ُمـ سم٢مظمقاٟمٜم٤م أقمداؤٟم٤م ومٕمٚمف ُم٤م سمٚمٖمٙمؿ ىمد وًمٕمٚم ف 

 واؾمت٤ٌمطم٦م وآقمت٘م٤مل، واًمًجـ، واًمتٕمذي٥م، واًمتٜمٙمٞمؾ، اًم٘متؾ، طمٞم٨م وؾمقري٤م،

 -اعم٘مدؾم٤مت واٟمتٝم٤مك إقمراض،

 يمٚمف؟ هذا قمـ ؾمٛمٕمتؿ أو رأيتؿ قمٜمدُم٤م ؿمٕمقريمؿ يم٤من ُم٤مذا ---شمرى ي٤م! 

 هٜم٤م إظمقاٟمٜم٤م يالىمٞمف ُم٤م سم٥ًٌِم  ؿمديد ووٞمؼ   ويمرب   وهمؿ   هؿ   ذم أٟمٙمؿ: سمٙمؿ اًمٔمـ 

 -وهٜم٤مك

 هذا ضمٝم٤مد ويريد اعم١مؾمٗم٦م، إطمداث يرى وهق :ُمٜمٙمؿ سم٤مًمقاطمد أؿمٕمر ويم٠مين 

 -ؿمٞمًئ٤م يٗمٕمؾ أن يًتٓمٞمع ٓ اًمٞمديـ، ُمٙمٌؾ ًمٙمٜمف اًمٖم٤مؿمؿ، اًمٕمدو

* * * 

  



 

666 

 

 

 

 

 :٤ميقُمً  ٟمٗمًؽ شم٠ًمل أمل *

 !ًمٚمٛمًٚمٛملم؟ يمٚمف هذا حيدث عم٤مذا *

 !قم٤مم؟ سمٕمد قم٤مًُم٤م أُمتٜم٤م ضمًد ذم أٓم وشمزداد اجلراح، شمتٙم٤مصمر وعم٤مذا *

 ومٞمف؟! ٟمحـ مم٤م اهلل أيـ *

 !ذومٜم٤م؟ وُيٜمتٝمؽ طمرُم٤مشمٜم٤م شمًت٤ٌمح هٙمذا وضمؾ قمز اهلل يؽميمٜم٤م وعم٤مذا *

* * * 
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 إؾمئٚم٦م، هذه قمـ اإلضم٤مسم٦م ذم اًم٘مرآن أوم٤مض  َ ًٓ  يدع ٓ سمام ًمٜم٤م َوسَملم   أن ًمٚمِمؽ جم٤م

ـْ  احلٞم٤مة، هذه حتٙمؿ وىمقاٟملم ؾمٜمٜم٤ًم هٜم٤مك  ُم٤م وم٢مذا قمٚمٞمف، ـمٌ٘م٧م ذوـمٝم٤م اؾمتقرم وَمَٛم

 وشمدور يمثػمة، ومًٜمجده٤م اًمٕم٘مقسم٤مت ًمٜم٤م دمٚم٥م اًمتل واًمًٜمـ اًم٘مقاٟملم إمم ٟمٔمرٟم٤م

 قمـ ومْماًل  رهبؿ، يٖمْم٥م ُم٤م وارشمٙم٤مهبؿ اًمٕم٤ٌمد، ػمّمشم٘م طمقل اؾمتدقم٤مئٝم٤م أؾم٤ٌمب

 :ي٘مقل إذ اهلل وصدق وآظمتالف، واًمت٤ٌمهمض اًمتٜم٤مطمر

 ،[38 :اًمِمقرى] ﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿

 وىم٤مل ،[51 :إٟمٗم٤مل] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿ :ريب وىم٤مل

  -[46 :إٟمٗم٤مل] ﴾ٻ ٻ پ پ پ  ﴿ :شمٕم٤ممم

 وآظمتالف واًمت٤ٌمهمض واًمتٜم٤مطمر , قمٛمقًُم٤م , إظمالق ؾمقء ُمـ احلذر-- وم٤محلذر 

 -ظمّمقًص٤م , واًمِم٘م٤مق

 قمٚمٞمف ٟمزل طملم ومزقًم٤م ضم٤مءه٤م عم٤مط  ًمٚمٜمٌل ظمدجي٦م اًمًٞمدة ىمقل دائاًم  وًمٜمتذيمر 

 -(1)شأبًدا اهلل خيزيؽ ٓ واهلل»: يٓمٛمئٜمف ُم٤م ًمف ىم٤مًم٧م-- اًمقطمل

 ظمٚم٘مف، طمًـ ُمـ ذًمؽ ُمتٗمرؾم٦م سم٤مًمٜمٍم، ًمف ُمٌنمةً ط  ًمٜمٌٞمٜم٤م ظمدجي٦م ىم٤مًم٧م هٙمذا 

 --احلٛمٞمدة سم٤مًم٘مٞمؿ ومتًٙمف ُمٕمنمه، وـمٞم٥م

 طمتك صمٖمرة يمؾ وؾمدوا أقمدائٙمؿ، ُمقاضمٝم٦م ذم إظمالق ىمٚمٕم٦م أىمٞمٛمقا إظمقاٟمٜم٤م ومٞم٤م ٓ 

 عم٤م اإلقمامر إلقم٤مدة اًمدقمقة ذم واضمتٝمدوا ًمئٞمؿ، قمدو أو رضمٞمؿ ؿمٞمٓم٤من ُمٜمٝم٤م يتًٚمؾ

 -واهن٤مر أظمالىمٙمؿ ُمـ شمآيمؾ

                                                           
 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف-1)

 الؼرآن يجقب
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 وأظمػًما

 

ـِ  اًمتحكم وم٢من   اجلٛمٚم٦م وذم  اخلٚمؼ سمحً

 -أظمرة وذم اًمٜم٤مس، دٟمٞم٤م ذم يمٚمف اخلػم

 

 ومٕمؾ ُمـ وم٢من إطمج٤مر، ُمـ طمجر ُمٜمٝم٤م هُيدم أو اًم٘مٚمٕم٦م، هذه شم٘مع أن واطمذروا 

 ضمٜمده ُمع وؾمٙمٜمٝم٤م واؾمؽماح، اًمِمٞمٓم٤من ُمٜمٝم٤م ٟمٗمذ اًمٌٜم٤مء ذم صمٖمرة أطمدث وم٘مد ذًمؽ

 واؾمت٤ٌمطم٦م أروٜم٤م ًمٖمزو ديٜمٜم٤م ٕقمداء اًمٓمريؼ ُمٝمد وم٘مد ذًمؽ وومقق سمراح، همػم إمم

  -ُم٘مدؾم٤مشمٜم٤م طمرُم٦م واٟمتٝم٤مك أقمراوٜم٤م،

 

 :إخالق شقء ظـ عتـجؿ افتل ادػاشد مـ ٕمتـا محاية ..احلؿقدة بإخالق كتخؾؼ -16

 ُمٜمٝم٤م ُمتٕمددة صقرة ذم شمتٛمثؾ واعمجتٛمع اًمٗمرد قمغم وظمٞمٛم٦م إظمالق عم٤ًموئ :

 يمٞم٤من وشمٗمتٞم٧م واًمٌٖمْم٤مء، اًمِمحٜم٤مء وهمرس آىمتّم٤مد، ووٕمػ اًمديـ، هدم

 أُمـ واظمتالل إه، سملم اخلٚم٘مٞم٦م اًمرذيٚم٦م داء واؾمتنماء وإوٕم٤مومف، اعمجتٛمع

 -(1)واًمٜمٗمًٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م وصحتف اعمجتٛمع

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
مساوئ إخالق وأثرها »( وُمـ أراد اًمتقؾمع عمٕمروم٦م ظمٓمقرة اًمٗم٤ًمد اخلٚم٘مل قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع-- ومٚمػماضمع سمح٨م 1)

 ط- وزارة إوىم٤مف اًمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م- 282: صـ171د.ظم٤مًمد احل٤مزُمل ُمـ صـ شظذ إمة
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 اإلؾمالم؟ سمآداب ٟمت٠مدب عم٤مذا: اؾمتٕمروٜم٤م أن وسمٕمد! 

 وومروع أصقل هل٤م يم٤مًمِمجرة اإلؾمالُمٞم٦م أداب أن ٟمٗمٝمؿ وأن ومالسمد- 

 اخلٚمؼ ُمع إدب: وومرقمٝم٤م ورؾمقًمف، اهلل ُمع إدب: وم٠مصٚمٝم٤م- 

 يمٞمػ: ىمٞمؾ ويمام وم٤مؾمد، أو ُمٜمٕمدم وإصؾ وجيٛمؾ، اًمٗمرع يًت٘مٞمؿ أن ويًتحٞمؾ

 !أقمقج؟ واًمٕمقد اًمٔمؾ يًت٘مٞمؿ

 اعم٤ٌمريم٦م )قمغم  اإلؾمالُمٞم٦م أداب هبذه , وإظمقاين , ٟمٗمز أذيمر أن أردت ًمذًمؽ

 -ؾمٌٞمؾ اإلمج٤مل(

* * * 

 ـ   ىمد , وشمٕم٤ممم ك شم٤ٌمر , اهلل إن  ًمزاًُم٤م يم٤من ًمذًمؽ حتَم، ٓ سمٜمٕمؿ اإلٟم٤ًمن قمغم َُم

 أهٚمف، هق سمامط  اهلل قمغم واًمثٜم٤مء سم٤مًمِمٙمر اًمٜمٕمؿ هذه يمؾ ي٘م٤مسمؾ أن اعمًٚمؿ قمغم

 :أمجٕملم اخلٚمؼ وؾم٤مئر اعمرؾمٚملم، وؾمٞمد اًمٕم٤معملم، رب ُمع اًمديـ سمآداب واًمت٠مدب
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ببعض اآلداب  التذكرة الوفية
 اإلسالمية

 

 

 

  

  ًٓ  :اهلل مع إدب: أو

 : ذًمؽ ويٙمقن

 -إًمٞمف احل٤مضم٦م ذم واًمٚمجقء إًمٞمف، إُمر وشمٗمقيض اهلل قمغم اًمتقيمؾ سمحًـ( 1

 ٟمٔمـ ومال أهال، ًمف ًمٞمس مم٤م وشمؼمئتف أهٚمف، هق سمام ووصٗمف قمز وضمؾ سم٤مهلل اًمٔمـ طمًـ( 2

 -اًمًقء سمف

 طمتك أطمدا، سمف ٟمنمك وٓ سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م، ًمف ٟمديـ أن: سم٤مهلل اًمٔمـ طمًـ  مت٤مم وُمـ ٓ 

 , ؾمٌح٤مٟمف , وأٟمف حمٞمط، سمٜم٤م اهلل أن ٟمٕمت٘مد أن يٜمٌٖمل ويمذًمؽ اهل٤مًمٙملم، ُمـ ٟمٙمقن

 أن ٟم١مُمـ يمذًمؽ وأظمٗمك، اًمن يٕمٚمؿ , ؾمٌح٤مٟمف , وأٟمف قمدًدا، رء يمؾ أطمَم

 -سم٠مومٕم٤مًمٜم٤م قمـ جم٤مزيٜم٤م اهلل

 -وسم٤مـمٜم٤ًم فم٤مهًرا ًمف اًمٕم٤ٌمدة إظمالص( 3

 قمغم يٜمٌٖمل اًمتل اإلطم٤ًمن ُمرشم٦ٌم هل وهذه سم٤مًمٖمٞم٥م، وطمٗمٔمف اًمرب ىمدر شمٕمٔمٞمؿ( 4

 وأٓ همػمه، ٟمٕمٔمؿ أٓ: اهلل ُمع إدب ُمـ وم٢من يمذًمؽ هب٤م، اهلل إمم يتٕمٌد أن اعمًٚمؿ

 قمٜمف هنك ُم٤م سم٤مضمتٜم٤مسمٜم٤م ٟمقىمره يمذًمؽ وصٗم٤مشمف، أومٕم٤مًمف ذم ٟمًدا ًمف ٟمجٕمؾ وٓ سمٖمػمه، ٟمحٚمػ

 -,ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ,

 -ط ٟمٌٞمف ؾمٜم٦م وُمدارؾم٦م يمت٤مسمف، وشمالوة , ؾمٌح٤مٟمف , ذيمره دوام( 5

 : افؽريؿ ـتابف مع إدب: ثاكًقا

 :ذًمؽ ويٙمقن

 صٗم٦م وأٟمف سمٛمخٚمقق، ًمٞمس اهلل يمالم وأٟمف اهلل، قمٜمد ُمـ ُمٜمزل أٟمف اًمت٤مم سم٤مٓقمت٘م٤مد ,1

 , سم٠مزًمٞمتف أززم سم٘مدُمف، ىمديؿ ومٝمق حمدصم٦م، وًمٞم٧ًم ،,ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم, اهلل صٗم٤مت ُمـ
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 اًمدٟمٞم٤م، طمٞم٤مشمٜم٤م ذم سمف ًمٜمتٕمٌدط  حمٛمد قمٌده إمم سمف أوطمك ؾمٌح٤مٟمف وأٟمف وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك

واًمث٘م٤مومٞم٦م ؿمئقٟمٜم٤م )اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م  ذم إًمٞمف وًمٜمتح٤ميمؿ

 -وذم قمالىمتٜم٤م اًمدوًمٞم٦م(

 -وُمٙم٤من زُم٤من ًمٙمؾ ُمّمٚمح اًم٘مرآن هذا سم٠من اًمت٤مم آقمت٘م٤مد ,2

ًٓ  ٟم٘مدم ومال ٟمتٕمداه٤م، ومال أطمٙم٤مُمف قمٜمد اًمقىمقف ,3  أُمره، قمغم أُمًرا وٓ ىمقًمف، قمغم ىمق

 -طمٙمٛمف قمغم طمٙماًم  وٓ

 -اًمتالوة سمآداب ُمت٠مدسملم ـمٝم٤مرة، قمغم وشمرشمٞمٚمف شمالوشمف، وطمًـ ىمراءشمف قمغم اعمداوُم٦م ,4

 ُمٕم٤مٟمٞمف، وشمٜمدصمر طمروومف ومتْمٞمع ومٞمف، ُٟمنع ومال وشمدسمر، أٟم٤مة ذم ٟم٘مرأه أن قمٚمٞمٜم٤م يمذًمؽ ,5

 قم٤ٌمده اهلل وصػ يمام شمٙمقن يمل ىمراءشمف قمٜمد اخلِمقع ٟمٚمتزم أن يمذًمؽ ويٜمٌٖمل

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿ اًمّم٤محللم

 -[2: إٟمٗم٤مل] ﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 ي٘مرأ اًمذي وم٢من ًمف، ُووٕم٧م اًمتل سم٤مًم٘مقاقمد ىمراءشمف وإشم٘م٤من طمٗمٔمف، قمغم اعمداوُم٦م ,6

 -اًمؼمرة اًمٙمرام اًمًٗمرة ُمع سمف ُم٤مهرٌ  وهق اًم٘مرآن

 وُمٜمٝم٩م اعمًٚمٛملم، دؾمتقر اًم٘مرآن ٕن أضمٚمف: ُمـ ٟمزل ومٞمام وإقمامًمف اًم٘مرآن، شمٙمريؿ ,7

 -ًمٚمٕم٤معملم ورمح٦م ؿمٗم٤مءٌ  ومٝمق يمذًمؽ اعمقطمديـ،

 جلٚم٥م أو احلًد عمٜمع وشمٕم٤مويذ وأطمج٦ٌم، يمتامئؿ، اًم٘مرآن اؾمتخدام ُمـ احلذر ,8

 هادىم٤مت ذم ًمُٞمتغم قمٚمٞمٜم٤م ُأٟمزل ُم٤م اًم٘مرآن أن ومٚمتٕمٚمؿ يمذًمؽ سم٤مـمؾ، هذا ومٙمؾ اًمرزق،

ودٟمٞم٤مهؿ،  ديٜمٝمؿ أُمقر ذم اعمقطمديـ ًمٞمحٙمؿ ٟمزل سمؾ اعمٌتدقملم، سمٕمض يٗمٕمؾ يمام اًمٕمزاء

ومٛمـ ىم٤مل أن اًم٘مرآن ٓ يّمٚمح أن حيٙمؿ احلٞم٤مة، وأٟمف )ٓ ديـ ذم اًمًٞم٤مؾم٦م وٓ ؾمٞم٤مؾم٦م ذم 
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 -(1)ظمرج ُمـ رسم٘م٦م اإلؾمالماًمديـ( وم٘مد 

   :افؽريؿ افـيل مع إدب  :ثافًثا

 : ذًمؽ ويٙمقن

 مم٤مشمف سمٕمد ؾمٜمتف مم٤مرؾم٦م وقمٜمد طمٞم٤مشمف، وذم جمٚمًف، وذم أُم٤مُمف، اًمّمقت رومع مسمٕمد ,1

 -ط

ک ک  ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمفط  اًمرؾمقل ىمقل قمغم سم٘مقل وٓ سمرأي اًمت٘مدم قمدم ,2

 -[1: احلجرات] ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ

 ومْم٤مئٚمف، وإسمراز ديٜمف، ذم اعمِمٙمٙملم اعمرضمٗملم أُم٤مم وقمروف طمٞم٤موف قمـ اًمذب ,3

 -وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م هب٤م ًمٚمتٛمًؽ واًمدقمقة ظمّم٤مًمف، وطمًـ

 -ط ؾمػمشمف ُمٕمروم٦م قمغم واحلرص ؾمٜمتف، شمٕمٚمؿ ,4

 -شمًقيػ أو شم٠مظمػم سمال اعمٓمٚم٘م٦م ـم٤مقمتف ,5

 أو ٟمقىمر أو ٟمح٥م ومال اعمخٌت٦م، واًم٘مٚمقب اعم١مُمٜم٦م، ًمٚمٜمٗمقس آدم وًمد أطم٥م يٙمقن أن ,6

 -ط ُمٜمف أيمثر خمٚمقىم٤م اًمٌنم ُمـ ُٟمٕمٔمؿ

 ُمـ اإليمث٤مر ويمذًمؽ اهلل، ٟم٤مداه سمام إٓ ٟمٜم٤مديف ومال اؾمٛمف، وذيمر ذيمره قمٜمد اًمت٠مدب ,7

 -ط قمٚمٞمف اًمّمالة

                                                           
، شافديـ ٓ ظالؿة فف بافسقاشة»( اٟمتنمت ذم أوٟم٦م إظمػمة إسمقاق اًمٕمٚمامٟمٞم٦م واًمتل وؾمقؾم٧م ًمٚمٙمثػميـ وزقمٛم٧م أن 1)

ج هلذا )دم٤مر اًمديـ( يمام زقمٛمقا، وىمد رد  قمغم هذه اًمٗمري٦م اًمٙمثػم   ُمـ اًمٕمٚمامء ىمدياًم وطمديًث٤م-وإٟمام َرو 

ُمٜمٝمؿ: اًمِمٞمخ. حمٛمد اخلي طمًلم ذم يمت٤مسمف )والًم٦م ومّمؾ اًمديـ قمـ اًمًٞم٤مؾم٦م( مجع وشم٘مديؿ د. حمٛمد قمامرة، 

شمآت ظـ حتؽقؿ »، واًمِمٞمخ. ُمِم٤مري اًمِمثري ذم يمت٤مسمف شاإلشالم وافسقاشة»واًمديمتقر. حمٛمد قمامرة ذم يمت٤مسمف 

إقمداد.د-صالح اًمّم٤موي، ط-دار اًمٙمٚمٛم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،  شوافعؾامكقةادقاجفة بغ اإلشالم »، ويمت٤مب شافؼيعة

)وأصؾ ُم٤مدة هذا اًمٙمت٤مب ُمٜم٤مفمرشم٤من سملم دقم٤مة اعمرضمٕمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م، وسملم اًمٕمٚمامٟمٞملم اًمداقملم إمم قمٚمٛمٜم٦م 

 اًمدوًم٦م(، ومراضمع هذه اًمٙمت٥م- 
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  -إـمرائف أو ُمدطمف ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م قمدم ,8

 : اهلل خؾؼ مع إدب: رابًعا

 :وذًمؽ يٙمقن

 احلٞم٤مء  ُمـ اًمٜمقع هذا يٜمت٩م وٓ سم٤مًم٘مٌٞمح، اعمج٤مهرة وشمرك إذى، سمٙمػ

 -اإليامن ويمامل اعمروءة يمامل اعم١مُمـ ًمدى شمقومر إذا إٓ واخلٚمؼ

 مـ عتستحل أن أوصقؽ»: وم٘م٤مل اخلٚمؼ، إمم سم٤مإلطم٤ًمنط اًمٜمٌل  أُمر وًم٘مد 

 -(1)شؿقمؽ دم افصافح افرجؾ مـ عتستحل ـام اهلل

 هلذا واًمٌّمػمة، اًمدي٤مٟم٦م أهؾ إٓ يٗمٕمٚمف وٓ ،ُمٝمؿ أُمرٌ  ُمٕمٝمؿ اًمتٕم٤مُمؾ وطمًـ اخلٚمؼ ُمع وم٤محلٞم٤مء

 -(2) (اجلٜم٦م إمم ىمٜمٓمرة وإشم٘مٞم٤مء اًمٕمٚمامء , ظم٤مص٦م , اخلٚمؼ ُمع احلٞم٤مء: )اًمًٚمػ أطمد ىم٤مل

 ُمـ يًتحل ٓ ومٞمٛمـ ظمػم ٓ وم٢مٟمف) اخلٚمؼ إمم اإلؾم٤مءة ُمـ: أظمل واطمذر 

 - طمذيٗم٦م ىم٤مل يمام( اًمٜم٤مس

  

                                                           
 -741 ,ممرمحف اهلل شمٕم٤م,اًمّمحٞمح٦م ًمٚمِمٞمخ إًم٤ٌمين  اًمًٚمًٚم٦م راضمع ضمٞمد، إؾمٜم٤مده( 1)

ومٗمٞمف سمٕمض اًمٗمقائد اًمتل  حيت٤مضمٝم٤م اعمًٚمؿ اعمٕم٤مس إلطمٞم٤مء هذا اخلٚمؼ ذم طمٞم٤مشمف  شاحلقاء ادػتؼد»أٟمّمح سمٛمراضمٕم٦م يمت٤ميب ( 2)

 -ُمـ ضمديد
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 افؼقاظد إشاشقة ٓـتساب إخالق

 

٤ًٌم هذه ؿمذرات أيمتٌٝم٤م ًمتٙمقن سمٛمث٤مسم٦م ىمقاقمد ذم سم٤مب  إظمالق، ًمٞم٧ًم ُمرشّم٦ٌم شمرشمٞم

، وإٟمام ؾمجٚمتٝم٤م سمح٥ًم ُم٤م أُماله قمكّم اعمقىمػ أو احل٤مًم٦م اًمتل أؿمٝمده٤م ويِمٝمده٤م ٞم ٤مُمقوققم

همػمي، ُمـ شمٕم٤مُمكم ُمع اًمٜم٤مس وُمـ شمٕم٤مُمؾ اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ ُمع سمٕمض، ومٙمت٧ٌُم ُم٤م أُمٚمتف قمكّم شمٚمؽ 

 إطمقال- 

اؾمتثامر فمروف احلٞم٤مة ًمتٓمٌٞمؼ ىمقاقمد طُمًـ اخلُُٚمؼ، ظمروضًم٤م ُمـ وإٟمام أردت ُمـ هذا 

 اًمٜمٔمري٦م إمم اًمتٓمٌٞمؼ، ُمع آٟمتٗم٤مع هبداي٤مت يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف-

 

وفقلت إػ »... قم٤مُِمؾ اًمٜم٤مس سمٛمثؾ َُم٤م حت٥م أن يٕم٤مُمٚمقك سمف، يمام ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح:  ,1

 - (1)شافـاس افذي حيّب أن ُيمعتك إفقف

 ٥م ًمٜمٗمًؽ وايمره هلؿ ُم٤م شَمْٙمرُه هل٤م-أطِم٥ّم ًمٚمٜم٤مس ُم٤م حت ,2

٤ًٌم أو قُمذًرا ًمؽ ذم اإلؾم٤مءة ًممظمريـ ُمٝمام يمٜم٧م ُمٕمذوًرا  ,3 قُغ ًمؽ أن شمتخذ فمروومؽ ؾمٌ ًُ ٓ َي

 قمٜمد ٟمٗمًؽ-

إذا أردت هتذي٥م ٟمٗمًؽ ومُٞمٛمٙمٜمُؽ خم٤مًمٓم٦م اًمٜم٤مس: ومام يمره٧م ُمٜمٝمؿ ُمـ أظمالق وم٤مسمتٕمد قمٜمف:  ,4

 وم٢مهنؿ َيْٙمرهقن ُمٜمؽ ُم٤م شَمٙمرُه ُمٜمٝمؿ-

، ٕٟمؽ ُمٙمٚمػ ٓ شمٙمت ,5 ًٓ ػ سمٜم٘مد أظمالق أظمريـ وشمٜمس ٟمٗمًؽ، سمؾ اؿمتٖمؾ سمٜم٘مد ٟمٗمًؽ أو

، صمؿ اؿمتٖمؾ  ًٓ  ٢مصالح أظمريـ-سمهب٤م أو

 ٓ شم٘مٌؾ ُمـ ٟمٗمًؽ ُم٤م شمذم سمف أظمريـ: وم٢مٟمف قمٞم٥م ؿمٜمٞمع قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم وقمٜمد اًمٜم٤مس- ,6

                                                           
 (-1386. 2( ورواه اسمـ ُم٤مضم٦م ذم ؾمٜمٜمف )152. 7، 25( أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل )سم٤مب رىمؿ 1)

 اًم٘مقاقمد واعمٜمٓمٚم٘م٤مت إظمالىمٞم٦م:
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ٟمٗمًؽ سم٢مصالح أيًْم٤م ٓ يٙمـ مهؽ آؿمتٖم٤مل سم٢مصالح أقمامًمؽ اًمٔم٤مهرة وم٘مط، سمؾ اقمتـ  ,7

 ودواومٕمٝم٤م ذم اًم٘مٞم٤مم سم٤مٕقمامل اًمّم٤محل٦م-

سمام شمٚم٘م٤مه ذم اًمٓمريؼ ُمـ ُمدح اًمٜم٤مس: ومام أيمثر ُمـ ظُمِدَع سمذًمؽ،  ,وأٟم٧م شمٕمٛمؾ هلل,ٓ شمٖمؽم  ,8

 وُم٤م أيمثر ُمـ ؿمٖمٚمتف اًمقؾمٞمٚم٦م قمـ اًمٖم٤مي٦م أو سومتف قمٜمٝم٤م-

ـ ٓ شمٖمؽم سمٌٕمض اًمٓمرق اخل٤مدقم٦م اًمتل ُئمـ أهن٤م ؾمٌٞمٌؾ ًمتٝمذي٥م اًمٜمٗمس وإصالطمٝم٤م، وًمٙم ,9

وأصح٤مسمف وأشم٤ٌمقمف ُمـ اًمٕمٚمامء اعمح٘م٘ملم، وىمد ىم٤مل حمٛمد سمـ ط اٟمٔمر إمم ـمريؼ رؾمقل اهلل 

ؾفل طالم وشافؽفا ٓ يلمـ ط ـؾ ضريؼ مل يؿش ؾقفا رشقل اهلل »ؾمالم اًمٌٞمٙمٜمدي: 

 - شافعطب

شمذيمر أن قمٚمٞمؽ واضم٤ٌمٍت: يمام أن ًمؽ طم٘مقىًم٤م، وًمٞمٙمـ مهؽ اًمٌح٨م قمام قمٚمٞمؽ ُمـ  ,18

 ذط ًمتحّمٞمؾ طم٘مقىمؽ-واضم٤ٌمت وأداءه٤م: ومذًمؽ 

٤ًٌم ًمإلؾم٤مءة إًمٞمف، وإذا أظمٓم٠م أطمد ذم طم٘مؽ ومال يٙمـ  ,11 إذا أؾم٤مء إًمٞمؽ أطمٌد، ومال شمتخذ ذًمؽ ؾمٌ

٤ًٌم ذم أن ختٓمئ ذم طم٘مف-  ذًمؽ ؾمٌ

 ٓ شُمَْمح  سم٠مدسمؽ ذم ؾمٌٞمؾ شم٠مدي٥م وًمدك، أو ٓ شمٗمًد أدسمؽ ذم ؾمٌٞمؾ شم٠مدي٥م وًمدك- ,12

٤ًٌم سم٥ًٌم اإلظمالص وؿمدة احلامؾم٦م ًمإل صالح: وُمـ ُمٔم٤مهر هذا وذًمؽ حيّمؾ هم٤مًم

اًمتٍمف رسمام شمٜمحٍم ذم أُمريـ: إُم٤م سم٤مؾمتخدام وؾمٞمٚم٦م أو أؾمٚمقب ذم اًمت٠مدي٥م همػم 

ُمنموقم٦م، وإُم٤م سمٛمج٤موزة احلد ذم اؾمتخدام اعمنموع ؾمقاء ذم اعم٘مدار أو ذم ووع اعمنموع 

 ُمـ ذًمؽ ذم همػم ُمقوٕمف!-

واإلٟمّم٤مف ُمـ ٟمٗمًؽ- وإذا يٜمٌٖمل أن شمٕمٚمؿ أن أىمؾ ُم٤م قمٚمٞمؽ أن شُمَٕم٤مُِمؾ اًمٜم٤مس سمف، اًمٕمدل  ,13

 اطمت٤مج اًمٜم٤مس إمم ىم٤مٍض ي٠مظمذ هلؿ احلؼ ُمٜمؽ: وم٠مٟم٧م رضمؾ ؾمقء-

إذا أردت آضمتٝم٤مد ذم حتّمٞمؾ إظمالق احلٛمٞمدة: ومٕمٚمٞمؽ أن شمٕمٚمؿ ومْمٚمٝم٤م وومقائده٤م ذم  ,14

 اًمدٟمٞم٤م وأظمرة: ًمتٕمرف أي رء شمٓمٚم٥م-

ؽ شمٙمقن يم٤معمرآة، ئمٝمر ومٞمٝم٤م أظمالق ُمـ شُمَّم٤مطِم٥ُم وأومٙم٤مرُ  ,15 ًُ ُم٤م شم٘مرُأ: وم٤مظمؽم  شمٙم٤مد ٟمٗم
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 اًمٓمٞم٥َم ُمـ ذًمؽ دائاًم-

 سم٢مُمٙم٤مٟمؽ اًمتٕمرف قمغم طم٘مٞم٘م٦م أظمالىمؽ سم٤مًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ذم احل٤مٓت أشمٞم٦م: ,16

 وإذا اطمتج٧َم- *  وإذا همْم٧ٌَم- *  إذا ظمٚمقَت- *

 وإذا ىَمِدرَت-*   وإذا اؾمتٖمٜمٞم٧َم  *

دم٤مه  ٞم ٤مأظمالىماُم٤م اًمتزاقمٚمؿ أن قمٚمٞمؽ أظمالىًم٤م يٜمٌٖمل أن شمٚمتزم هب٤م ُمع أقمدائؽ، يمام أن قمٚمٞمؽ  ,17

 أصدىم٤مئؽ-

جي٥م أن شمٗمٕمؾ اخلػم وشمٚمتزم إظمالق اًمٗم٤موٚم٦م ُمع اًمٜم٤مس، دون أن شمِمؽمط ًمٜمٗمًؽ  ,18

 ذوـًم٤م-

ٓ شمٙمتػ سمٔمـ صقاب ُم٤م شمٓمٚمٌف أو شمٗمٕمٚمف أو شم١مُمـ سمف، إذا يم٤من اًمٞم٘ملم ومٞمف ممٙمٜم٤ًم، وٓ شمدومع  ,19

 إًمٞمف ٟمٗمًؽ-اًمٞم٘ملم سم٤مًمٔمـ سمؾ اًمٕمٙمس، واؾمتٕمٛمؾ هذا اعمٜمٝم٩م دائاًم ومٞمام متٞمؾ 

إذا ؾم٤مءك شمٍمف أظمٞمؽ دم٤مهؽ، ومال شمًٚمؿ عم٤م هيجؿ قمغم ىمٚمٌؽ ُم٤ٌمذة ُمـ ختٓمئتف وٟم٘مده  ,28

، وطم٤ميمٛمٝم٤م: ومٚمٕمٚمؽ اعمخٓمئ، وم٢من مل ئمٝمر ًمؽ  ًٓ واًمٖمْم٥م ُمٜمف، سمؾ اهتؿ ٟمٗمًؽ أو

 ظمٓم١مك، وم٤مًمتٛمس ٕظمٞمؽ قمذًرا، ًمٕمؾ ًمف قمذًرا وأٟم٧م شمٚمقم-

 : وم٢مهن٤م ـمريؼ عم٤م هق أيمؼم ُمٜمٝم٤م-ٓ شمٚمتٛمس ًمٜمٗمًؽ إقمذار ذم إظمٓم٤مء اًمّمٖمػمة ,21

ٓ شمٜمٔمر خلٓمئؽ اًمّمٖمػم ُمـ طمٞم٨م صٖمره، وًمٙمـ اٟمًٌف إمم دواومٕمف، شمٔمٝمر ًمؽ دًٓمتف  ,22

 وطم٘مٞم٘متف-

ٓ يٖمررك طمًـ أظمالىمؽ ذم اًمرظم٤مء، طمتك دمرب ٟمٗمًؽ ذم أوىم٤مت اًمِمدة واًمٖمْم٥م  ,23

طمًـ وؾم٤مئر احل٤مٓت اًمتل شمِمتد ومٞمٝم٤م احل٤مضم٦م إمم إظمالق اًمٗم٤موٚم٦م، وم٢من مل يٓمرد 

 أظمالىمؽ ذم شمٚمؽ إطمقال وم٤مقمٚمؿ أٟمف ًمٞمس ًمؽ يمٌػم ومْمؾ ذم وىم٧م اًمرظم٤مء-

إذا اؿمتدت احل٤مضم٦م إمم ظُمٚم٘مؽ احلٛمٞمد ذم سمٕمض إطمقال ومٚمؿ يقضمد: ومٚم٧ًم قمغم يمٌػم  ,24

 رء ُمـ إظمالق اًمٗم٤موٚم٦م-

يزهد سمٕمض اًمٜم٤مس ذم اًمتزام طمًـ اخلٚمؼ وإدب ُمع أظمٞمف، سمحج٦م أٟمف أظمقه، وًمٞم٧م  ,25
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 زُمف طمًـ اخلٚمؼ إذن؟ؿمٕمري ُمع ُمـ يٚم

ٓ شمتخذ ًمؽ أظًم٤م سمنمط أن ٓ خيٓمئ، وإذا أظمٓم٠م أظمقك ُمرة، وم٠مهنٞم٧م ُم٤م سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف:  ,26

ٓ شمّمٚمح أيًْم٤م ومٙم٠من ذـمؽ ذم أظمقشمف أن ٓ خيٓمئ: ومٚمـ دمد ًمؽ أظًم٤م إذن: وأٟم٧م 

 ًمألظمقة هبذا اًمنمط: ٕٟمؽ ًم٧ًم ُمٕمّمقًُم٤م، يمام أن همػمك ًمٞمس سمٛمٕمّمقم-

ٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م، شمرسمٞم٦م ٟم٤مىمّم٦م، وشمرسمٞم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م اإلىمٜم٤مع قمٜمد شمرسمٞم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م اًمٕمّم٤م قم ,27

 احل٤مضم٦م إًمٞمف، شمرسمٞم٦م ٟم٤مىمّم٦م-

شمذيمر وأٟم٧م حتٛمؾ اًمٕمّم٤م ًمت١مدب أوٓدك، أٟمؽ ُم١مدب وًم٧ًم ُمٕمذسًم٤م، صمؿ شمذيمر  ,28

 ُم١ًموًمٞمتؽ ذم ٟمٗمًؽ دم٤مه إظمالق اًمتل محٚم٧م اًمٕمّم٤م ًمت٘مٞمؿ همػمك قمٚمٞمٝم٤م-

ًٓ ذم ومْمٚمٝم٤م- ,ُمٞم٦مذم ؾمٌٞمؾ حتّمٞمؾ إظمالق اإلؾمال,يٜمٌٖمل  ,29  أن شمٗمٙمر أو

 وم٢من مل يدومٕمؽ ذًمؽ ًمٚمتحكم هب٤م: ومتذيمر قم٤مىمٌتٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة-* 

 وم٢من مل يدومٕمؽ هذا ًمٚمتحكم هب٤م: ومتذيمر ؿم١مم شمريمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة-* 

وم٢من مل يدومٕمؽ هذا ًمٚمتحكم هب٤م: ومتذيمر أٟمف ٓ ظمػم ذم ذُمٞمؿ إظمالق ٓ ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ ذم * 

 أظمرة-

مل يٜمٗمٕمؽ ذًمؽ: وم٤مقمٚمؿ أٟمف ٓ ـم٥ِم ومٞمؽ إٓ سمٛمراضمٕم٦م ومٓمرشمؽ وإيامٟمؽ سم٤مهلل  وم٢من* 

 ورضمققمؽ إًمٞمف-

يمثػم ُمـ إظمالق اًمٗم٤موٚم٦م اًمٜمٗمس اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمٗمٓمقرة قمٚمٞمٝم٤م وقمغم طمٌٝم٤م، ومٞمٛمٙمـ أن  ,38

 يتحغم هب٤م اإلٟم٤ًمن إذا يم٤مٟم٧م ومٓمرشمف ؾمٚمٞمٛم٦م مل شمت٠مصمر سم٠مؾم٤ٌمب آٟمحراف قمـ ذًمؽ-

 سم٤مهلل ي١ميد هذه اًمٗمٓمرة- اإليامنو

 سم٤مهلل ي٘مّقُمٝم٤م- ٤مإليامنوم٢من اٟمحروم٧م اًمٗمٓمرة وم

 سم٤مهلل ُمع اًمٗمٓمرة ومال ـم٥م، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل- اإليامنوم٢من قُمدم 

يمثػم ُمـ اًمًٚمقك إظمالىمٞم٦م اًمٗم٤موٚم٦م ي١ميد ومْمٚمٝم٤م أيمثر ُمـ أصؾ ُمـ أصقل إظمالق  ,31

 اًمٗم٤موٚم٦م-
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قك إظمالىمل احلٛمٞمد، وذًمؽ سمٛم٘مت٣م أيمثر وهٙمذا شمرى أٟمؽ ُمٓم٤مًم٥م سمٗمٕمؾ يمثػم ُمـ اًمًٚم

 ُمـ أصٍؾ ُمـ أصقل إظمالق اًمٗم٤موٚم٦م-

قمغم  ,ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة,إظمالق اإلؾمالُمٞم٦م ومْم٤مئؾ أظمالىمٞم٦م يمريٛم٦م، يٕمقد ٟمٗمٕمٝم٤م  ,32

 اعمتحكم هب٤م، وقمغم ُمـ يتٕم٤مُمؾ ُمٕمف ًمٙمـ اعمٝمؿ حت٘مٞمؼ ٟمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدة ذم ومٕمٚمٝم٤م-

اًمتل يٜمٌٖمل أن يتحغم هب٤م اإلٟم٤ًمن اًمًقي ذم  إظمالق اإلؾمالُمٞم٦م مجٚم٦ٌم ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ ,33

 -,إيامًٟم٤م واقمت٘م٤مًدا، وؿمٕمقًرا,وذم سم٤مـمٜمف  ,ؾمٚمقيًم٤م,فم٤مهره 

 وهل ختتؾػ دم درجات افطؾب:

 سم٤مهلل وًمقازُمف- اإليامنومٛمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمـ ُأؾمس * 

 وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمـ اًمقاضم٤ٌمت-* 

 وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمـ اعمًٜمقٟم٤مت واعمًتح٤ٌمت-* 

 اإلٟم٤ًمن سمام ٓ ومخر ومٞمف ذم اًمقاىمع وقمٜمد اًمٕم٘مالء!!-ُمـ اًمٕمجٞم٥م أن يٗمخر  ,34

,طملم يٗم٘مد اإلٟم٤ًمن اعمٞمزان اًمّمحٞمح ًمت٘مقيؿ إؿمٞم٤مء واحل٘م٤مئؼ وم٢مٟمف يٗمخر سمام ٓ ومخر ومٞمف  ,35

طمتك يٙمقن آظمر ُم٤م يٗمخر سمف ذم طم٤مل قمجزه ويمؼِِمه قمّم٤مه اًمتل  ,قمغم خمتٚمػ ُمراطمؾ قمٛمره

 ؾ واًمٕمج٥م واًمٕمؼمة-يتقيم٠م قمٚمٞمٝم٤م!! إٟمف ظمٓم٠م ُم١مؾمػ طمً٘م٤م!-- يدقمق ًمٚمت٠مُم

 واًمٕم٤مىمؾ ُمـ اقمتؼم سمٖمػمه-

ُمـ أؿمد إظمٓم٤مء ظمٓمًرا ظمٓم٠م اعمخٚمّملم إذا ٟمًٌقه ًمٚمديـ، أو ارشمٙمٌقه قمغم أٟمف ُمـ اًمديـ:  ,36

سم٤مًمديـ أو سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م- وًمق  ,ضمٝماًل ,ٕن ص٤مطم٥م اخلٓم٠م ذم هذه احل٤مل ي١ميد ظمٓم٠مه 

ع أن ومٕمٚمف ُمـ اإلؾمالم، أو مل حيٛمٚم ف أظمرون قمغم أٟمف يمذًمؽ، ًمٙم٤من أٟمف أظمٓم٠م وم٘مط ومل َيد 

 أظمػ سمٙمثػم-

ُمـ آؾمتٕمداد عم٤م يٜمتٔمر أو يتقىمع ذم اًمٖمٞم٥م، سمٕمد اًمتقيمؾ قمغم اهلل، وأظمذ إؾم٤ٌمب  ,37

- وم٢من ذًمؽ ُمٗمٞمد ضمًدا، عم٤م ومٞمف ُمـ اًمتٛمٝمٞمد -اعمنموقم٦م، شمقـملم اًمٜمٗمس قمغم أؾمقأ آطمتامٓت

 ًم٘مٌقل اًمٜمٗمس ٕىمدار اهلل شمٕم٤ممم اعم١معم٦م وحتّٛمٚمٝم٤م-
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إٓ اًمٜمج٤مح، وإٓ اًمٗمقز  ,سمٕمد إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب,يقـمـ ٟمٗمًف قمغم ذًمؽ وم٢مٟمف ٓ ي٘مدر  وُمـ ٓ

- وم٢مذا ىمدر اهلل قمٚمٞمف همػم ُم٤م ؾمٕمك ًمف أو فمـ أٟمف اخلػم -وإٓ اًمًالُم٦م، وإٓ اًمٔمٗمر سمام ؾمٕمك ًمف

 -- وٓ يًٚمؿ ًم٘مدر اهلل ومتٙمقن ظم٤ًمرشمف حم٘م٘م٦ًم ُم١معم٦م!--- ومترض ٟمٗمًف-وم٢مٟمف يٜمتٙمس

٤مإظمالق اًمٗم٤موٚم٦م وذًمؽ سمدراؾمتٝم٤م ٟمٔمريٜمٌٖمل أن شمتٕمٚمؿ  ,38 ُمـ ُمّمدره٤م اًمّمحٞمح،  ي 

 سمتٓمٌٞم٘مٝم٤م وحم٤مؾم٦ٌم اًمٜمٗمس قمٚمٞمٝم٤م دائاًم، وُمّم٤مطم٦ٌم أهٚمٝم٤م- ٞم ٤مواًمتٕمقد قمٚمٞمٝم٤م قمٛمٚم

ُمرة واطمدة أو ُمرشملم أو وىمًت٤م ىمّمػًما ذًمؽ ٙمٗمل، وشمٓمٌٞمؼ يٓ  دراؾم٦م إظمالق ٟمٔمري٦م أُمر ,39

ًمتٙمقن  دوًُم٤م ذًمؽؼ اعمًتٛمر وُمالزُم٦م ذم طمٞم٤مشمؽ، ٓ يٙمٗمل أيًْم٤م، سمؾ ٓ سمد ُمـ اًمتٓمٌٞم

 طم٘مٞمً٘م٤م سمقصٗمؽ سم٤مٕظمالق اًمٗم٤موٚم٦م-

يٜمٌٖمل أن شمٕمٚمؿ أن أومم ُمـ جي٥م أن شمت٠مدب ُمٕمف رسمؽ اًمذي ظمٚم٘مؽ وم٠مطمًـ ظمٚم٘مؽ  ,48

وهداك ورزىمؽ، وهق اًمٕمٚمٞمؿ سمنك وضمٝمرك، وهق اًم٘م٤مدر قمغم أظمذك أو قم٘م٤مسمؽ قمغم 

ٕم٤معملم، وقمروم٧م أٟمف هق ؾمٞمئ٤مشمؽ إذا ؿم٤مء!! وم٢مٟمؽ إذا ٟمٔمرت ومٕمروم٧م أٟمف رسمؽ ورب اًم

وطمده اعمحًـ احل٘مٞم٘مل إًمٞمؽ، اًمذي يٖمٛمرك سم٢مطم٤ًمٟمف ذم يمؾ حلٔم٦م، وقمروم٧م أٟمف هق 

وطمده اعمٓمٚمع قمغم هك وضمٝمرك، وقمروم٧م أٟمف هق وطمده اًم٘م٤مدر قمٚمٞمؽ، قمٚمٛم٧م أٟمف هق 

اعمًتحؼ أن شمت٠مدب ُمٕمف ذم ؾم٤مئر أطمقاًمؽ، وأي٘مٜم٧م ؾمقء أدسمؽ ُمٕمف قمٜمدُم٤م شمت٠مدب وم٘مط ُمع 

 طم٘مف!! وطمؼ  اخل٤مًمؼ أوضم٥ُم ُمـ طمؼ اعمخٚمقق- ظمٚم٘مف وشمٕمٙمس إُمر ذم

اًمٙمرم واًمّمؼم واحلٚمؿ واًمرمح٦م، وٟمحقه٤م ُمـ إظمالق، ٓ شم٠ميت دومٕم٦م واطمدة، يمام أهن٤م ٓ  ,41

شمدرك سمًٝمقًم٦م، وٓ شمدرك ذم وىم٧م ىمّمػم، سمؾ حتت٤مج إمم وىم٧م ـمقيؾ، وإمم شمدرج، وُمران 

ٞمٝم٤م اًمثٛمـ، واهلل وصؼم وشمْمحٞم٦م، وًمٙمٜمٝم٤م أظمالق ضوري٦م ٟمٗمٞم٦ًم، ومتًتحؼ أن يٌذل وم

 اعمًتٕم٤من-

دقمقهؿ إًمٞمف، وم، ٚمؼىمد يتٕمٚمؿ اًمٕم٤مىمؾ ذم ُمدرؾم٦م احلٞم٤مة سمٕمض ُم٤م سمٕم٨م اهلل سمف اًمرؾمؾ إمم اخل ,42

 ىمٜمٕمقهؿ سمف!أو

يمـ ُمع اًمٜم٤مس يم٤مًمٜمحؾ، اًمذي ي٘مع قمغم أطمًـ اًمزهقر وأـمٝمر اًمزروع: ومٞمجٜمل ُمٜمٝم٤م ُم٤م  ,43
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ـ يم٤مًمذسم٤مب، اًمذي ي٘مع وأظمٓم٤مءهؿ، وٓ شمٙم ُم٤ًموئٝمؿيٗمٞمده، وُم٤م خيدم سمف اًمٜم٤مس، ودع 

 قمغم أىمذر إؿمٞم٤مء ويٜمنمه٤م ذم اًمٜم٤مس وي١مذي هب٤م إطمٞم٤مء-

يّمقب ٟمٔمره إمم قمٜمٍم اخلػم ذم اًمٜم٤مس ويتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ  ٝمؿّمٜمػ ُمٜموم ,اًمٜم٤مس أصٜم٤مف ,44

ف ومٞمٝمؿ، ومٝمق يم٤مًمٜمحؾ اًمذي ٓ ي٘مع إٓ قمغم اًمزهقر واًمري٤مطملم اًمزايمٞم٦م ٛمٞمقمغم أؾم٤مؾمف، ويٜم

 ويٜمٗمع أظمريـ- اًمٜمٔمٞمٗم٦م: ومٞمجتٜمل ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٜمٗمٕمف

وصٜمػ آظمر يّمقب ٟمٔمره إمم قمٜمٍم اًمنم ذم اًمٜم٤مس وإمم اًمرذائؾ ومٞمٝمؿ، ويتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ  ,45

قمغم أؾم٤مؾمف، ويٜمنمه ومٞمٝمؿ ومٞم١مذي ٟمٗمًف وي١مذي أظمريـ، ومٝمق يم٤مًمذسم٤مب، اًمذي ٓ ي٘مع إٓ 

ِٕمدْ  ًْ َٕمْد وشُم ًْ ، قمغم أىمذر إؿمٞم٤مء، ويٜمنمه٤م ذم اًمٜم٤مس، وي١مذي هب٤م إطمٞم٤مء- ومٙمـ يم٤مٕول، شَم

 وٓ شمٙمـ يم٤مًمث٤مين، شَمِْمَؼ وشُمِْمِؼ-

ُمـ شمقاومرت ومٞمٝمؿ شمٚمؽ اخلّم٤مل ئمـ احلًقد واًمٜمامم واعمٖمت٤مب واًمٗم٤مطمش اًمٌذيء، ئمـ  ,46

أهنؿ يٜمت٘مٛمقن ُمـ أظمريـ ويٜمًقن أهنؿ إٟمام ُيٚمح٘مقن اًمير سم٠مٟمٗمًٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م  اًمًٞمئ٦م

اض اًمٜمٗمس ىمٌؾ أظمرة وذم اًمٕم٤مضمؾ ىمٌؾ أضمؾ: إذ يٕمقد قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ اًمّمٜمٞمع سم٠مُمر

 واًمٌدن، وقمذاب اًمدٟمٞم٤م وقمذاب أظمرة-

قم٤مُمؾ اًمٜم٤مس مجٞمًٕم٤م ُمٕم٤مُمٚم٦م أصدىم٤مئؽ، أو ُمـ شمٕمرومف ويٕمرومؽ، وم٢مين رأي٧م اًمٜم٤مس حيؽمُمقن  ,47

 ُمـ يٕمرومقٟمف وخيجٚمقن ُمٜمف، وىمد ٓ خيجٚمقن ُمـ اًمٖمري٥م واعمجٝمقل-

 اًمرئ٤مؾم٦م ٓ يتٙمٛمؾ هب٤م إٓ ٟم٤مىمص وٓ شمزيده إٓ ٟم٘مًّم٤م- ,48

ذم طم٤مل يمثػم ممـ يتٕمدى قمٚمٞمؽ سمًقء أظمالىمف، ُمٜمٕمؽ ُمـ ُمٕم٤مىمٌتف احل٤مل إذا أٟم٧م ومٙمرت  ,49

إظمالىمٞم٦م اًمتل هق ومٞمٝم٤م، ومل شمٓمٛمع ذم ُمٕم٤مىمٌتف سم٠مزيد ُمـ ذًمؽ- وؿم٤مهدت ومٞمف ٟمٕمؿ اهلل 

 قمٚمٞمؽ-

 سم٤مخلٚمؼ احلًـ يٜمتنم اخلٚمؼ احلًـ ذم اًمٜم٤مس، وسم٤مخلٚمؼ اًمًٞمئ يٜمتنم اخلٚمؼ اًمًٞمئ- ,58

وؾمٞمٚم٦م شمرسمقي٦م ٟم٤مضمح٦م: ٕن  ,ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف,، وهق طمًـ اخلٚمؼ هم٤مي٦م ُم٘مّمقدة ًمذاهت٤م ,51

٤ًٌم عمثٚمف قمٜمدُم٤م يتٕم٤مُمؾ سمف اإلٟم٤ًمن ُمع اًمٜم٤مس، يمام أن اخلٚمؼ اًمًٞمئ  اخلٚمؼ اًمٗم٤موؾ يٙمقن ؾمٌ
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 ؾم٥ٌم عمثٚمف قمٜمدُم٤م يتٕم٤مُمؾ سمف اعمرء ُمع اًمٜم٤مس-

ئمـ سمٕمْمٝمؿ أن طمًـ اخلٚمؼ يت٠مشمك ذم اًمٜم٤مس ُمـ ـمرف واطمد، ويٛمٙمـ أن يٕمٗمك ُمٜمف  ,52

وهٞمٝم٤مت!! وم٢من احلٞم٤مة ٓ شمًت٘مٞمؿ سمت٠مدب سمٕمض اًمٜم٤مس ذم ُم٘م٤مسمؾ ؾمقء أدب  اًمٓمرف أظمر،

ُمـ يتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ، وإن طمًـ اخلٚمؼ ذم هذه احل٤مل ٓ يدوم، سمؾ قمٜمدئذ ٓ سمد أن يٖمٚم٥م 

 إىمقى، إُم٤م إظمالق احلٛمٞمدة أو إظمالق اًمًٞمئ٦م-

يٌح٨م قمٜمف  وُمـ هٜم٤م شمٔمٝمر أمهٞم٦م اعم١ًموًمٞم٦م قمغم يمؾ واطمد ُمـ اًمٜم٤مس ىمٌؾ أن يٕمده٤م طمً٘م٤م ًمف

 ذم أظمريـ!!

يمؿ وددت ًمق أىمٞمٛم٧م ٟمقاٍد، وٟمدوات، ًمٙمامل اًمٕم٘مقل: إذ ذًمؽ أومم مم٤م ي٘مٞمٛمف اًمٜم٤مس ُمـ  ,53

 ٟمقاد ًمٙمامل إضم٤ًمم-

سمام ذم ذًمؽ ,يمؿ هق مجٞمؾ ًمق اهتٛم٧م اعمدارس واعم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م سمٛمختٚمػ ُمراطمٚمٝم٤م  ,54

ُمتٜمققم٦م ظم٤مص٦م هبذا  سمؽمسمٞم٦م اًمٕم٘مقل سم٤مؾمتحداث ُمقاد دراؾمٞم٦م، وأؾم٤مًمٞم٥م ,اجل٤مُمٕم٤مت

اهلدف- ُمثؾ ُم٤مدة ًمٚمحقار واعمٜم٤مفمرة، ُيٕمٜمك ومٞمٝم٤م سم٤مجل٤مٟم٥م اًمتٓمٌٞم٘مل، أيمثر مم٤م يٕمٜمك سم٤مجل٤مٟم٥م 

 اًمٜمٔمري، يم٠من شم٘م٤مم ُمٜم٤مفمرة دوري٦م سملم اًمٓمالب، ويٙمقن ومٞمٝم٤م حتٙمٞمؿ وضمقائز وشمِمجٞمع!!

ًٓ يم٤ٌمًرا يٌٚمغ قمٛمر سمٕمْمٝمؿ مخًلم قم٤مًُم٤م!! ,55  اضمتٝمد أٓ شمٙمقن ـمٗماًل: وم٘مد رأي٧م أـمٗم٤م

إذا ذه٥م طمظ اًمٜمٗمس اًمدٟمٞمقي ذم اًمٕمٛمؾ ضم٤مء اإلظمالص، وإذا اٟمْمّؿ إًمٞمف اًمّمقاب يَمُٛمؾ  ,56

 اًمٜمّم٤مب-

 ُمـ طم٤مؾم٥م ٟمٗمًف، وطمٙمؿ قم٘مٚمف حترز ًم٤ًمٟمف قمـ اًمٙمالم- ,57

 يٜمٌٖمل أن يٗمٙمر اعم٘مٍم ذم شم٘مّمػمه، وأن يٗمٙمر اًمٕم٤مُمؾ ذم حمٌٓم٤مت قمٛمٚمف- ,58

 ُمدطمقك-أٟم٧م أقمرف سمٜمٗمًؽ: ومال شمٖمؽم سمٛمدح اًمٜم٤مس إذا  ,59

 أىمٍم اًمٓمرق ًم٘مْم٤مء احل٤مضم٤مت، اًمتقضمف إمم اهلل شمٕم٤ممم- ,68

 اهتؿ ٟمٗمًؽ دائاًم: ومام ُأيت يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس إٓ ُمـ إطم٤ًمهنؿ اًمٔمـ سم٠مٟمٗمًٝمؿ- ,61

إذا شمٕمٚم٘م٧م ٟمٗمًؽ سمٌمء حلٔمٝم٤م، ومل شمًتٓمع حتقيؾ ٟمٞمتٝم٤م هلل، وم٤مُمٜمٕمٝم٤م ُمٜمف ومال دواء إٓ  ,62
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 ف وشمريمف وم٘مد اٟمتٍمت قمغم هقاك-حتّمٞمٚم ,ُمـ أضمؾ اهلل,ذًمؽ- وم٢من اؾمتقى قمٜمدك 

 واًمتٓمٌٞمؼ- اإليامناًمٗم٤مرق سملم اإلٟم٤ًمن واحلٞمقان، اًمٕمٚمؿ إذا ٓزُمف  ,63

يٌدو أن اًمتٕمّم٥م ذم ٟمٔمر اعمتٕمّمٌلم هق قمدم اًمتٕمّم٥م: ٕٟمف يتٝمٛمؽ سم٤مًمتٕمّم٥م إذا مل  ,64

 شمتٕمّم٥م ُمٕمف!-

أقمٚمؿ  يٜمٌٖمل أن شمذيمر دائاًم أٟمؽ ًم٧ًم أومْمؾ يمؾ اًمٜم٤مس، وًم٧ًم ظمػم يمؾ اًمٜم٤مس، وًم٧ًم ,65

 يمؾ اًمٜم٤مس، وًم٧ًم أقم٘مؾ يمؾ اًمٜم٤مس-

وهذا اًمِمٕمقر ُمٝمؿ ًمٚمتحكم سمٕمدٍد ُمـ ُمٙم٤مرم إظمالق واًمٌٕمد قمـ قمدٍد ُمـ ُم٤ًموئ إظمالق- 

ويمؿ اٟمحرف اإلٟم٤ًمن سم٥ًٌم شمقمهف أٟمف أومْمؾ اًمٜم٤مس وأصٚمح اًمٜم٤مس وأقمٚمؿ اًمٜم٤مس 

 وأقم٘مٚمٝمؿ!-

ـ أهؿ ُمٕم٤مين يمرم اقمذر اًمٜم٤مس ومٞمام ومٞمف جم٤مل ًمٚمٕمذر، وقمقد ٟمٗمًؽ هذا اخلٚمؼ، وم٢مٟمف ُم ,66

اًمٜمٗمس، وُمـ أهؿ ُمٕم٤مين ؾمامطم٦م اًمٜمٗمس، وإي٤مك أن شمٕمقد ٟمٗمًؽ اًمتِمٜم٩م واًمٖمْم٥م 

طم٘مقىمؽ اًمِمخّمٞم٦م،  ٟم٤مطمٞم٦مواحل٤ًمؾمٞم٦م اعمٗمرـم٦م ُمـ يمؾ ظمٓم٠م ي٘مؽمومف أظمرون، ٓ ؾمٞمام ذم 

سمؾ طم٤مول دائاًم أن شمتٗمٝمؿ ُمقاىمػ اعمخٓمئلم وأقمذارهؿ اًمتل ىمد شمٙمقن ُمٕمتؼمة قم٘ماًل 

 وذقًم٤م-

ايمت٤ًمب إظمالق اًمٗم٤موٚم٦م وآسمتٕم٤مد قمـ إظمالق اًمًٞمئ٦م ومٕمٚمٞمؽ سم٤مؾمتٕمراض إذا أردت  ,67

ُم٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: ومام وضمدت ومٞمف ُمـ أواُمر وشمقضمٞمٝم٤مت إهلٞم٦م ومخذ سمف، وُم٤م وضمدت ومٞمف 

 ُمـ ٟمقاٍه وم٤مسمتٕمد قمٜمف-

- ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ واًمتزم سمف ذم طمٞم٤مشمف وم٘مد طواومٕمؾ ُمثؾ هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم حلدي٨م رؾمقل اهلل 

اًمٗم٤موٚم٦م، واسمتٕمد قمـ ُم٤ًموئ إظمالق، ويم٤من قمغم هدى وٟمقر وسمٞمٜم٦م ٓ ايمت٥ًم إظمالق 

 ري٥م ُمٕمٝم٤م أٟمف قمغم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ-

 : ختٚمؼ سم٠مظمالق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة شمٙمـ أطمًـ اًمٜم٤مس ظمٚمً٘م٤م-واخلالصة

 :,رمحف اهلل شمٕم٤ممم,ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ طمزم  ,68
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: ؾنكف حيتقي ظذ مجقع طأمره اهلل ورشقفف  مـ جفؾ معرؾة افػضائؾ، ؾؾقعتؿد ظذ ما»

 - (1)شافػضائؾ

 اخل٤مـمرة واًمٗمٙمرة سمداي٦م اًمتقضمف واًمًٚمقك: ,69

ٓ شمًتٝمـ سم٤مخل٤مـمرة واًمٗمٙمرة وإُمٜمٞم٦م، سمؾ طم٤مؾم٥م ٟمٗمًؽ قمٚمٞمٝم٤م، ٟم٤مفمًرا ذم ٟمققمٝم٤م هؾ هل 

ظم٤مـمرة طمًٜم٦م أو ؾمٞمئ٦م؟ هؾ هل ومٙمرة أو أُمٜمٞم٦م طمًٜم٦م أو ؾمٞمئ٦م؟- وم٢من يم٤مٟم٧م طمًٜم٦م ٟمٛمٞمتٝم٤م 

يم٤مٟم٧م ؾمٞمئ٦م ىمْمٞم٧م قمٚمٞمٝم٤م سمام يْم٤مده٤م- وإٓ وم٢من ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مر ُمـ ُمًتّمٖمر اًمنمر، وإن 

 ظم٤مـمرة أو ومٙمرة قمٜم٧ّم ًمّم٤مطمٌٝم٤م، يمام أن اخلػم يمذًمؽ!!- ,ذم اًمٖم٤مًم٥م,وسمداي٦م اًمنم 

وشمًتٓمٞمع أن شمتٕمرف قمغم شمقضمٝم٤مت ٟمٗمًؽ هؾ هل إمم اخلػم أم إمم اًمنم، سم٤مًمتٕمرف قمغم 

 ----ظمقاـمره٤م وأومٙم٤مره٤م وأُم٤مٟمٞمٝم٤م

 ـ ٟمٗمًؽ إٓ سم٠من يٙمقن مّهٝم٤م وشمقضمٝمٝم٤م ذم اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ ٟمحق اخلػم-وٓ شمرض ُم

همٜمك قمـ أىمقاًمٜم٤م، وًمٙمٜمٝم٤م اخلقاـمر، ويٛمٙمٜمؽ ط ًمٜم٤م ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم وىمقل رؾمقًمف  ,78

 -(2)آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٕمد اهلل سمٙمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمتل قمٜمٞم٧م هبذا اعمقوقع

  

                                                           
 -79( إظمالق واًمًػم ذم ُمداواة اًمٜمٗمقس، ٓسمـ طمزم: 1)

( راضمع )اًمذريٕم٦م إمم ُمٙم٤مرم اًمنميٕم٦م( ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ احلًلم سمـ حمٛمد سمـ اعمٗمّمؾ اعمٕمروف سم٤مًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين، حت٘مٞمؼ 2)

 ط- دار اًمّمحقة ًمٚمٜمنم- 127، 126، 125د. أسمق اًمٞمزيد اًمٕمجٛمل ص

إمم  62شم٠مًمٞمػ د. قمٌد اهلل سمـ وٞمػ اهلل اًمرطمٞمكم ُمـ ص شؿقاظد ومـطؾؼات ٓـتساهبا -إخالق افػاضؾة »واٟمٔمر 

 هـ-1417اًمري٤مض  ,ط- ُمٓمٌٕم٦م ؾمٗمػم  75ص

 ,ظم٤مص٦م,وراضمع )دؾمتقر إظمالق ذم اًم٘مرآن( شم٠مًمٞمػ د. حمٛمد قمٌد اهلل دراز، شمٕمري٥م وحت٘مٞمؼ د. قمٌد اًمّمٌقر ؿم٤مهلم 

أداب »( ط- ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، يمام يٛمٙمٜمٙمؿ اًمتقؾمع واعمراضمٕم٦م ًمٙمت٤مب 778إمم ص 689]اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس ُمـ ص

 ًمإلُم٤مم اسمـ ُمٗمٚمح اعم٘مدد- شافؼظقة وافســ ادرظقة
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 اخلؾؼ؟ مع كتعامؾ ـقػ

 اخلٚمؼ ُمع ُمٕم٤مُمالشمؽ مجٞمع ًمؽ يْمٌط و٤مسمًٓم٤م ٟمْمع: اسمتداء- 

 اًمنمع هذا سم٠مظمالق اخلٚمؼ ُمع شمتٕم٤مُمؾ وأن ًمٜمٗمًؽ، حتٌف ُم٤م يمؾ ًمٚمٜم٤مس حت٥م أن: وهق 

 -إًمٞمؽ أؾم٤مؤوا وإن مجٞمًٕم٤م اًمٜم٤مس إمم حتًـ وأن احلٜمٞمػ،

 شأخريـ مع افتعامؾ ؾـ» شمٕمٚمؿ: صم٤مٟمًٞم٤م- 

 إظمالىمٞم٤مت سمٌٕمض اًمٜمٗمقس وشمٙم٥ًم اًم٘مٚمقب، شمًتٕمٓمػ أن سمًٝمقًم٦م ُيٛمٙمٜمؽ: ومٛمثال 

 :ُمٜمٝم٤م اًمًٝمٚم٦م، واًمًٚمقيمٞم٤مت

 -اًمرىمٞم٘م٦م آسمت٤ًمُم٦م قمغم احلرص( 1

 -اًمٙمػ قمغم اًمٙمػ وؿمدة اًمٚم٘م٤مء، وطمرارة واًمٌِم٤مؿم٦م، اًمقضمف سمًط ُمع سم٤مًمًالم اًمٌدء( 2

 رـواًمٌّم سم٤مًمًٛمع شمذه٥م ومٝمل قمجٞم٥م، شم٠مصمػم هل٤م اهلدي٦م:ٕن اًمٞمًػم: سم٤مًمٌمء وًمق اًمتٝم٤مدي( 3

 -واًمٗم١ماد

 -شصدؿة افطقية افؽؾؿة»: ؿمٕم٤مرك واضمٕمؾ يٜمٗمع، ومٞمام إٓ اًمٙمالم وىمٚم٦م اًمّمٛم٧م ُمـ اإليمث٤مر( 4

 -اعمتحدث ُم٘م٤مـمٕم٦م وقمدم اإلٟمّم٤مت، وأدب آؾمتامع، طمًـ قمغم احلرص( 5

 -اًمرائح٦م وـمٞم٥م اًمِمٙمؾ، ومج٤مل اًمًٛم٧م، طمًـ اًمزم( 6

 -ُمٜمتٝم٤مه ذم ًمٚمٜم٤مس واعمٕمروف اخلػم اسمذل( 7

 -اًمٗم٘مراء قمـأو اعمحت٤مضملم، وؾم٤مقمد اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم ُم٤مًمؽ ُمـ اسمذل( 8

 ًمؽ شُمٜم٘مؾ اًمتل إظم٤ٌمرُمـ  وشمث٧ٌم وهلؿ، ٜمٝمؿُم آقمتذار ىمٌؾاو سم٤مٔظمريـ، اًمٔمـ أطمًـ( 9

 -اًمٜم٤مس مجٞمع وقمـ قمٜمٝمؿ

 -ط ٟمٌٞمؽ قَمٚم ٛمؽ يمام , ـم٤مقم٦م ُمـ قمٜمدهؿ ُم٤م ىمدر قمغم , اعمقطمديـ ًم٤ًمئر طمٌؽ أقمٚمـ( 18

 يم٤مًمٗم٤ًمق) آؾمت٘م٤مُم٦م، أهؾ ًمٖمػم واًمٌِم٤مؿم٦م اًمٙمالم، ًملم وهل-- اعمداراة سم٤مؾمتخدام سم٠مس ٓ( 11

٤ًٌم ُمداراهتؿ ذم ٕن ومحِمٝمؿ: ٓشم٘م٤مء ،(واًمٌذاءة اًمٗمحش وأهؾ  قمدم ذيٓم٦م هلدايتٝمؿ، يمً

 -اًمديـ ذم اعمج٤مُمٚم٦م
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 -ُمٕمف وشم٠مدب قمثرشمف، ًمف وأىمؾ ومْمٚمف، ومْمؾٍ  ذي ًمٙمؾِ  اقمرف( 12

٤ًٌم يمـ: )اإلؾمالم سم٠مظمالق اًمٜم٤مس ُمع شمٕم٤مُمؾ( 13  يمـ هلؿ، هبؿ ودوًدا رطمٞماًم  يمـ ُمٕمٝمؿ، وومٞم ٤م طمٌٞم

 ًٓ  ذيًٗم٤م قمٗمٞمًٗم٤م صٌقًرا يمـ ُمٕمٝمؿ، أُمٞمٜم٤ًم ؿم٤ميمًرا ُمتقاوًٕم٤م يمرياًم  يمـ هلؿ، اًمّمدر ؾمٚمٞمؿ قم٤مد

٤مًرا قمٓمقوًم٤م صدوىًم٤م يمـ قمٚمٞمٝمؿ، طمٚمٞماًم  وىمقًرا ؿمج٤مقًم٤م  يمـ اعمٜمٙمر، قمـ ٟم٤مهًٞم٤م سم٤معمٕمروف أُم 

 ًٓ  (-اخلٚمؼ يمؾ ُمع ُمت٤ًمحم٤ًم ًمرمحؽ، وصق

 شوافعدل وافشجاظة، وافعػة، افصز،»: أرسمٕم٦م اخلٚمؼ طمًـ أريم٤من أن واقمٚمؿ- 

 (1)شوافغضب وافشفقة، وافظؾؿ، اجلفؾ،»: أرسمٕم٦م أريم٤مٟمف اخلٚمؼ وؾمقء- 

 !أخالؿل؟ مـ أؽر وـقػ: عتؼقل ؿد

 ؾمجٞمتف: وهق طمٞم٤مشمف، ذم اقمت٤مده أو قمٚمٞمف اعمرء ضُمٌؾ ُم٤م: هق اخلٚمؼ أن صحٞمح: واجلقاب

 :ٟمققملم قمغم وهل وظمؼماشمف، دم٤مرسمف ظمالل ُمـ يمقهن٤م اًمتل وـمري٘متف

 -ومٓمري همريزي هق ُم٤م ُمٜمٝم٤م( 1

 واعمج٤مهدة سم٤معمامرؾم٦م ُيٙمت٥ًم ُم٤م وُمٜمٝم٤م( 2

ُمـ شمٜمٛمٞم٦م إظمالق احلًٜم٦م وهمرس حم٤مؾمـ إظمالق،  ٓسمد وًمٙمـ ذًمؽ، يٛمٙمٜمؽ إذن

وشمٜم٘مٞم٦م اًمٜمٗمس ُمـ وده٤م، وُمـ صمؿ  وم٤مًمقؾم٤مئؾ اعمٕمٜمٞم٦م قمغم حت٘مٞمؼ اجلقاٟم٥م إظمالىمٞم٦م متٚمؽ ىمدًرا 

 ُمـ آؿمؽماك-

 ومـ هذه افقشائؾ:

 ًمؽ ىمدوة ص٤محل٦م شم٘متدي هب٤م- اضمٕمؾ* 

 -طاؾمتٗمد ُمـ ؿمامئؾ اًمٜمٌل * 

  -(1)ضم٤مًمس اًمٕمٚمامء اًمرسم٤مٟمٞملم، واًمدقم٤مة اًمّم٤مدىملم ًمتٜمتٗمع سمّمحٌتٝمؿ* 

                                                           
، 92، 91قمالضمف( ًمٚمِمٞمخ. حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمد ص ,أؾم٤ٌمسمف  ,ُمٔم٤مهره  ,- راضمع سمح٨م )ؾمقء اخلٚمؼ -( ًمٚمتقؾمع1)

 ط- وزارة إوىم٤مف واًمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م- 185، 93
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، يمام ومٕمؾ ُمع إؿمٕمريلم، وُمع طشمٕمقد اًمثٜم٤مء قمغم اعمقاىمػ اإلجي٤مسمٞم٦م اىمتداًء سمٜمٌٞمؽ * 

 ، وهمػمهؿ-(2)شأصج ظيد افؼقس»

 واًمذٟمقب-طمٗمظ اجلقارح قمـ اىمؽماف اعمٕم٤ميص * 

 عتربقة افـػس بشؽؾ صؿقيل ومتقازن ومتدرج ومـ ذفؽ:

 اًمؽمسمٞم٦م قمغم اجلدي٦م- ,

 اًمؽمسمٞم٦م قمغم اًمٕمزة واًمِمج٤مقم٦م ,

 اًمؽمسمٞم٦م قمغم اًمقىم٤مر وُمٕم٤مزم اعمروءة- ,

 اًمؽمسمٞم٦م قمغم اًمًٛم٧م واهلدي احلًـ- ,

 اًمؽمسمٞم٦م قمغم إدب ُمع إيم٤مسمر- ,

 اًمؽمسمٞم٦م قمغم رقم٤مي٦م آداب اعمج٤مًمس- ,

 قمغم اًمرضمقًم٦م واخلِمقٟم٦م واًمٌٕمد قمـ اًمؽمف-اًمؽمسمٞم٦م  ,

 اًمؽمسمٞم٦م قمغم اًمٕمزيٛم٦م واًمٌٕمد قمـ اًمٙمًؾ- ,

 اًمؽمسمٞم٦م قمغم اهمتٜم٤مم إوىم٤مت- ,

 -(3)اًمؽمسمٞم٦م قمغم اًمٜمٔم٤مم ذم احلٞم٤مة واًمتٗمٙمػم، ودمٜم٥م اًمٕمٌثٞم٦م واًمٗمقوقي٦م ,

 اعمج٤مهدة داوم ُمع اًمذات، وشمدري٥م اًمٜمٗمس، وطمتك يتح٘مؼ يمؾ هذا ٓسمد ُمـ ري٤مو٦م

 اإلىمدام، ىمٌؾ إُمقر قمقاىم٥م ذم واًمٜمٔمر اعمالطمٔم٦م، وىمقة وشمٜم٘مٞم٦م اًمٜمٗمس ُمـ اًمرذائؾ،واعم٘م٤موُم٦م 

___________________________ 
هلؿ بادديـة مجعقا ما ـان إن إصعريغ إذا أرمؾقا دم افغزو أو ؿؾَّ ضعام ظقا»قمغم إؿمٕمريلم وم٘م٤مل: ط ( أصمٜمك اًمٜمٌل 1)

(، وُمًٚمؿ 2486رواه اًمٌخ٤مري ) شظـدهؿ دم ثقب واحد، ثؿ اؿتسؿقه بقـفؿ دم إكاء واحد، ؾفؿ مـل وأكا مـفؿ

(2588-) 

 (-18رواه ُمًٚمؿ ) شإن ؾقؽ خلصؾتغ حييفام اهلل: احلؾؿ وإكاة»قمغم أؿم٩م قمٌد اًم٘مٞمس وم٘م٤مل: ط ( أصمٜمك اًمٜمٌل 2)

 -166إمم ص 158إهداف واًمقؾم٤مئؾ ُمـ ص( راضمع )شمرسمٞم٦م اًمِم٤ٌمب: 3)
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ُمـ ىمقُمؽ، وحت٘مٞمؼ اًمٕمٗم٦م واًمٌٕمد قمـ  اًمّم٤محللم وصح٦ٌم أظمريـ، ُمـ اًمٜمّمح وـمٚم٥م

 وُمٙم٤مرم ًمٚمٌخ٤مري، اعمٗمرد )يم٤مٕدب واًمًٚمقك، إظمالق يمت٥م ذم واًم٘مراءة اًمٗمقاطمش،

 ,رة اًمٜمٕمٞمؿـىمداُم٦م، وُمقؾمققم٦م ٟمْم ٓسمـ اًم٘م٤مصديـ ُمٜمٝم٤مج وخمتٍم اًمدٟمٞم٤م، أيب ٓسمـ إظمالق

 اًمٓمٌع أن يزقمٛمقن اًمذيـ اعمثٌٓملم ًمٚمٛمخذًملم شمًٛمع وٓ ،(جمٛمققم٦م ُمـ اعمتخّمّملم.إقمداد

 -اًمتٓمٌع يٖمٚم٥م

 يٗمٕمؾط  ٟمٌٞمؽ يم٤من يمام إًمٞمف، واًمتيع قمٚمٞمف، اإلحل٤مح ُمـ وأيمثر سمرسمؽ، اؾمتٕمـ صمؿ

 -(1)شُخؾؼل ؾحسـ خؾؼل حسـت ـام افؾفؿ»: وي٘مقل

 ظـل واس  أكت، إٓ ٕحسـفا هيدي ٓ إخالق ٕحسـ اهدين»: وىم٧م يمؾ ذم وردد

 -(2)شأكت إٓ شقئفا ظـل يك  ٓ شقئفا

  

                                                           
 -2657 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م صحٞمح ذم إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ وصححف أمحد رواه( 1)

 -ُمًٚمؿ رواه( 2)
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 واحذر

 ؾمتًٗمر ُم٤م ومنقم٤من ُمرشملم أو ُمرةً  ٟمجح٧م وإن وم٢مٟمؽ ًممظمريـ، إظمالق شمّمٜمع ,1

 -وُمآرب ٟمقاي٤م ُمـ خُتٗمك وُم٤م وشمّمٜمٕمٝم٤م، اًمٜمٗمس زيقِف  قمـ إطمداث

ب سمؾ اًمرظم٤مء، ذم أظمالىمؽ سمحًـ شمٖمؽم ٓ ,2  ،--واًمٖمْم٥م اًمِمدة أوىم٤مت ذم ٟمٗمًؽ ضَمر 

 : ومٛمثاًل 

ب! يمريؿ؟ ضمقاد أٟم٧م هؾ شمٕمرف أن أردت إذا*   -اًمزاد ىمٚم٦م قمٜمد اإليث٤مر ومجر 

ب! طمٚمٞمؿ؟ أٟم٧م هؾ شمٕمرف أن أردت إذا*   -اًمٖمْم٥م فمٝمقر قمٜمد ٟمٗمًؽ ومجر 

 سمـ اهلل قمٌد ٟمّمٞمح٦م وأسمًدا دائاًم  وشمذيمر قمٜمف، وم٤مسمتٕمد أظمالىمٝمؿ ُمـ يمرهتف ومام ًمٚمٜم٤مس اٟمٔمر* 

ّـَ  ؾال مـزفؽ، مـ خرجت إذا»: ي٘مقل إذ اعم٤ٌمرك  -شمـؽ خرٌ  أكف رأيت إٓ أحد ظذ بكك يؼع

 وذم قمٛمٚمؽ، وذم سمٞمتؽ، ذم اًمٜم٤مس ُمع رسمؽ، ُمع: وُمٙم٤من زُم٤من يمؾ ذم ُمٕمؽ أظمالىمؽ ,4

 -إظمالىمٞم٦م آزدواضمٞم٦م واطمذر-- واًمّمٖمػم اًمٙمٌػم ُمع واخلٚمقة، اجلٚمقة ذم واًمنماء، اًمٌٞمع

 هلؿ يٙمقن وأن ومالسمد سمٚمٖمقا ومٛمٝمام وخيٓمئقن، يّمٞمٌقن وأهنؿ سمنم، اًمٜم٤مس أن شَمٜمَْس  ٓ ,5

 -إوىم٤مت هذه ذم , ظم٤مص٦م , سم٤معمث٤مًمٞم٤مت شُمٓم٤مًمٌٝمؿ ومال وهمٗمالت، هٜم٤مت

 إدب مـ ؿؾقؾ إػ كحـ»: ي٘مقل ( إذاعم٤ٌمرك سمـ اهلل قمٌدوشمذيمر دائاًم وأسمًدا ٟمّمٞمح٦م )

أرفع الناس »: ، وىمد أيمد اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل قمغم ٟمٗمس اعمٕمٜمك ومٞم٘مقل(1) ..شافعؾؿ مـ ـثر إػ أحقج

 .(2)«قدًرا من ًل يرى قدره، وأكثرهم فضاًل من ًل يرى فضله

  

                                                           
 -(3.529ًمإلُم٤مم أيب طم٤مُمد اًمٖمزازم ) شإحقاء ظؾقم افديـ»يٜمٔمر: ( 1)

 -سمػموت-,(، ط-ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م18.99ًمإلُم٤مم اًمذهٌل ) ششر أظالم افـيالء»يٜمٔمر: ( 2)
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 :قًّارابًعا: افسبقة ظذ أن يؽقن افشخص اجتامظ

ذًمؽ ٕن اإلٟم٤ًمن إًمػ ُم٠مًمقف، هلذا يم٤من ًمزاًُم٤م أن يًٕمك ًمتٜمٛمٞم٦م اجل٤مٟم٥م آضمتامقمل ًمدى 

 اعمًٚمؿاًمِم٤مب 

 وإفقؽ وشائؾ ظامة دم بـاء اجلاكب آجتامظل فدى افشاب ادسؾؿ:

 :(1)احلقاة آجتامظقةادتعؾؼة بعتعؾؿ أداب وإحؽام افؼظقة  -1

ضم٤مءت أطمٙم٤مم اًمنمع ؿم٤مُمٚم٦م ًمٙمؾ ٟمقاطمل احلٞم٤مة، وُم٤م ُمـ ُمٞمدان ُمـ ُمٞم٤مديـ احلٞم٤مة إٓ وهلل 

أن يٙمقن ًمدى اعمًٚمؿ قمٚمؿ سمجٛمٚم٦م يمٌػمة ومٞمف طمٙمؿ يتٕمٌد اعمًٚمؿ سمف، وُمـ ُم٘متْمٞم٤مت ذًمؽ يمٚمف 

ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤محلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م، يمآداب اًمٙمالم واًمٓمٕم٤مم واًمنماب، وآداب 

اعمٌم واجلٚمقس واًمٜمقم، وآداب اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٙم٤ٌمر واًمّمٖم٤مر واعمٕمٚمؿ واًمّمديؼ وهمػمهؿ، 

اًمًٞم٤مرة، وإدقمٞم٦م اخل٤مص٦م وآداب آؾمتئذان قمغم اًمقاًمديـ، وآداب اعم٤ًمضمد، وآداب اًمٓمريؼ و

سمٙمؾ ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ هذه اًمٜمقاطمل، وهمػم ذًمؽ ُمـ أٟمامط اًمًٚمقك آضمتامقمل اًمتل يٜمٌٖمل قمغم اعمًٚمؿ 

 ش-اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م

وُمـ صمؿ ٓسمد ُمـ آقمتٜم٤مء سمتٕمٚمٞمؿ هذه إطمٙم٤مم وأداب وشمدارؾمٝم٤م، واًمًٕمل ًمتٓمٌٞم٘مٝم٤م ذم 

 اًمؼماُم٩م وإٟمِمٓم٦م اًمتل شم٘مدم ًمٚمٓمالب-

 ج افسوحيقة:إكشطة وافزام -2

يٜمٔمر يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس إمم سمراُم٩م اًمؽمويح قمغم أهن٤م ُمْمٞمٕم٦م ًمٚمقىم٧م وإوم٤ًمد ًمف، وأن شمٕم٤مـمٞمٝم٤م 

 إٟمام هق ُمـ سم٤مب إشمٞم٤من اًميورات-

وُمـ زاوي٦م أظمرى وم٢من هذا اجل٤مٟم٥م أظمذ ًمدى اًمٜم٤مس أيمثر ُمـ طمّ٘مف ذم هذا اًمٕمٍم، طمتك 

قاٟم٥م ىمد خترضمف إمم دائرة احلرام، اٟمتنمت أًمقان ُمـ اًمؽمويح اعمحرم، وارشمٌط سم٤مًمؽمويح اعم٤ٌمح ضم

 أو ص٤مر ـم٤مهمًٞم٤م ُمٗمًًدا ًمألوىم٤مت-

                                                           
 ٟمٜمّمح سمٛمراضمٕم٦م: يمت٤مب احلٞم٤مة دًمٞمؾ إرؿم٤مدي ًمٚمٛم١مًمػ أمحد ؾم٤ممل، ط- دار قم٤ممل اًمٙمت٥م( 1)
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ومع ذفؽ ـؾف ييؼك اظتـاء ادربغ بزامج افسويح وعتـظقؿفؿ هلا أمًرا فف أمهقتف فألمقر 

 أعتقة:

٤مأن مم٤مرؾم٦م اًمؽمويح يم٤من هدًي٤م ٟمٌق ,1 يداقم٥م أصح٤مسمف: وٓ ي٘مقل إٓ ط ، وم٘مد يم٤من ي 

 ٤م-طم٘م  

حتٙمل قمـ ٟمٗمًٝم٤م ومت٘مقل:  ڤأن اًمؽمويح يٚمٌل طم٤مضم٦م ٟمٗمًٞم٦م ُمٝمٛم٦م، ومٝم٤م هل قم٤مئِم٦م  ,2

وأكا أكظر، ؾام زفت أكظر حتك ــت ط ـان احليش يؾعيقن بحراهبؿ ؾسسين رشقل اهلل »

 -(1)شأكا أكك ، ؾاؿدروا ؿدر اجلارية احلديثة افسـ عتسؿع افؾفق

 ٕم٤مودة اًمٕمٛمؾ-أن اًمؽمويح يذه٥م اعمٚمؾ واًمًآُم٦م، ويٜمِمط اًمٜمٗمس عم ,3

أن اًمؽمويح ًمف أصمر ُمٝمؿ ذم شمٗمريغ اًمٓم٤مىم٦م اهل٤مئٚم٦م اًمتل يٛمتٚمٙمٝم٤م اًمِم٤مب، ًمذا يمثػًما ُم٤م  ,4

يقيص قمٚمامء اًمٜمٗمس قمٜمد شمٜم٤موهلؿ ُمقوقع اًمِمٝمقة اجلٜمًٞم٦م ًمدى اعمراهؼ سم٤مٓقمتٜم٤مء 

 سم٤مٕٟمِمٓم٦م اًمري٤موٞم٦م-

 يٍمومٝمؿ قمـ أن إىم٤مُم٦م اعمرسملم ًمألٟمِمٓم٦م اًمؽموحيٞم٦م ًمٚمِم٤ٌمب وشمٜمٔمٞمٛمٝم٤م هلؿ ي٘مدم سمدياًل  ,5

إٟمِمٓم٦م اًمؽموحيٞم٦م اًمًٚمٌٞم٦م، يمٛمِم٤مهدة إومالم واعمًٚمًالت، أو اًمتًٙمع ذم اًمٓمرىم٤مت 

 وإؾمقاق، واًمٜمقادي واعم٘م٤مهل وهمػمه٤م-

٤ًٌم ًمٚمِم٤ٌمب ذم اعمِم٤مريم٦م ذم إٟمِمٓم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمؽمسمقي٦م  ,6 أن ذًمؽ يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمرهم

 اًمتل يّم٤مطمٌٝم٤م سمراُم٩م ذم اًمؽمويح-

اًمؽموحيٞم٦م يٛمٙمـ أن يًتثٛمر ذم حت٘مٞمؼ سمٕمض اعمٕم٤مين اًمؽمسمقي٦م اعمٝمٛم٦م أن شمٜمٔمٞمؿ اًمؼماُم٩م  ,7

 وُمٜمٝم٤م:

 شمٕمقيد اًمِم٤ٌمب قمغم هتذي٥م إًمٗم٤مظ وصٞم٤مٟم٦م اًمٚم٤ًمن أصمٜم٤مء اًمؽميض- ,أ

شمٕمقيدهؿ قمغم ضمٕمؾ اًمؽمويح وؾمٞمٚم٦م ٓ هم٤مي٦م، وقمغم إقمٓم٤مئف آهتامم اًمذي يتٜم٤مؾم٥م  ,ب

                                                           
 (-5198( رواه اًمٌخ٤مري )1)
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 ب اعمًٚمٛملم اًمٞمقم-ُمٕمف دون إومراط ودم٤موز، يمام هق احل٤مل ًمدى يمثػم ُمـ ؿم٤ٌم

 شمٕمقيدهؿ قمغم اعمٕم٤مين اجلامقمٞم٦م، وقمغم اًمٕمٞمش ذم إـم٤مر أظمقي- ,ضمـ

شمٜمقيع جم٤مٓت اًمؽمويح وسمراجمف سمحٞم٨م شمِمٛمؾ سمٕمض اًمؼماُم٩م اًمؽموحيٞم٦م ذات اًمٌٕمد  ,د

اًمث٘م٤مذم واًمٕمٚمٛمل، وأٓ ي٘متٍم اًمؽمويح قمغم إٟمِمٓم٦م اًمري٤موٞم٦م وطمده٤م، ًمٞمٙمقن هذا اًمٜمقع 

 ح اًمؽمسمقي-ُمـ اًمؽمويح، سمٛمث٤مسم٦م اًمؽموي

: ًمتدري٥م اًمِم٤ٌمب واًمٜم٤مؿمئ٦م قمغم اًمٕمٛمؾ آضمتامقمل اخلريةإكشاء اجلؿعقات  -3

واعمٝم٤مرات آضمتامقمٞم٦م، يمام يدرهبؿ قمغم اًمٕمٛمؾ اجلامقمل ويٕمقدهؿ قمٚمٞمف، ويتٞمح ومرص٦م 

 ُمٝمٛم٦م ًمرومع اًمٙمٗم٤مءة اإلداري٦م واًمتدري٥م قمغم ُمٝم٤مرات إدارة اًمٕمٛمؾ اًمدقمقي-

ٕمٞم٤مت ذم احلل، يمجٛمٕمٞم٤مت هتتؿ سم٤مًمّمدىم٦م أو وُمـ اجلٛمٕمٞم٤مت اًمتل يٛمٙمـ إٟمِم٤مؤه٤م مج

اًمزيم٤مة، أو شمٚمٛمس إه اعمحت٤مضم٦م، أو رقم٤مي٦م أه اًمًجٜم٤مء، أو شمقزيع وم٤مئض إـمٕمٛم٦م 

 --- إًمخ--واًمقٓئؿ، أو إجي٤مد ومرص قمٛمؾ ًمٚمٕم٤مـمٚملم

يمام يٛمٙمـ أن شمٜمِم٠م مجٕمٞم٤مت داظمؾ اعمدارس، يمجٛمٕمٞم٤مت هتتؿ سم٠مصح٤مب اًمٔمروف اعم٤مدي٦م 

فم٤مهرة اًمتدظملم أو اعمخدرات أو عم٤ًمقمدة اًمِم٤ٌمب اًمْمٕم٤مف  اًمّمٕم٦ٌم، أو مجٕمٞم٤مت ًمٕمالج

 -- اًمخ--ٞم ٤مدراؾم

 --: اعمٜمتنمة ذم رسمقع سمالدٟم٤مافتعاون مع اجلؿعقات اإلشالمقة اخلرية -4

شمقضمد مجٕمٞم٤مت ظمػمي٦م ىم٤مئٛم٦م ذم جمتٛمٕم٤مت اعمًٚمٛملم، ويمثػم ُمـ هذه اجلٛمٕمٞم٤مت شم٘مقم أقمامهل٤م 

 ُمتٗمرهملم-قمغم اًمتٕم٤مون واًمتؼمع، وىمٚمام متٚمؽ ُمقفمٗملم 

وًمق ىم٤مم اعمرسمقن سمتقضمٞمف سمٕمض ـمالهبؿ ًمٚمٕمٛمؾ يقًُم٤م واطمًدا ذم إؾمٌقع ُمع هذه اجلٛمٕمٞم٤مت 

٤ًٌم-  وشمقزم ُمٝم٤مم حمددة ومٞمٝم٤م ٕٟمت٩م ذًمؽ سم٢مذن اهلل ٟمت٤مضًم٤م ـمٞم

ٕن ُمثؾ ه١مٓء هؿ اًمذيـ ؾمٞمتقًمقن هذه اجلٛمٕمٞم٤مت وإقمامل ُمًت٘مٌاًل، وهذه إقمامل 

ٚمٕمٛمؾ، وًمديف اًمِمٕمقر سم٤مًم٘مدرة قمغم اإلٟمج٤مز، ويٛمتٚمؽ حتت٤مج إمم ؿمخص ًمديف اًمداومع واحلامس ًم

 اعمٝم٤مرات اًمالزُم٦م عمثؾ هذا اًمٕمٛمؾ-
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 فؾحقاة ادادية: ظداداإل -5

، وهذا أُمر حيت٤مج إًمٞمف اإلٟم٤ًمن ذم ٤م ُمٝمام  ًمٚمحٞم٤مة اعم٤مدي٦م اًمٞمقم ُمٓمٚم٤ًٌم شمرسمقي   قمداديٛمثؾ اإل

 -ٕم٤مسة، ظم٤مص٦م ذم فمؾ اًمتٓمقرات اًمنيٕم٦م ًمٚمحٞم٤مةطمٞم٤مشمف اعم

ومم٤م ي١ميمد أمهٞم٦م هذا إُمر أن اًمنمع ىمد اقمتٜمك هبذا اجل٤مٟم٥م، وم٘مد ورد إُمر سمٓمٚم٥م اًمرزق، 

ٕن يلخذ أحدـؿ حيؾف ؾقليت بحزمة احلطب »ىم٤مل: ط قمـ اًمٜمٌل  قمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام 

 -(1)شظذ طفره ؾقيقعفا ؾقؽػ اهلل هبا وجفف خر فف مـ أن يسلل افـاس أظطقه أو مـعقه

أحسيف ؿال -ٕن يلخذ احدـؿ حيؾف ثؿ يغدو »ىم٤مل: ط قمـ اًمٜمٌل  وقمـ أيب هريرة 

 -(2)شؾقحتطب ؾقيقع ؾقلـؾ ويتصدق خر فف مـ أن يسلل افـاس -إػ اجليؾ

أٟمف  وىمد هنك اًمنمع قمـ ؾم١مال اًمٜم٤مس وشمٙمٗمٗمٝمؿ يمام ذم طمدي٨م أيب يمٌِم٦م إٟمامري 

ه ؿال: ما كؼص مال ثالثة أؿسؿ ظؾقفـ وأحدثؽؿ حديًثا ؾاحػظق»ي٘مقل: ط ؾمٛمع رؾمقل اهلل 

ظيد مـ صدؿة، وٓ طؾؿ ظيد مظؾؿة ؾصز ظؾقفا إٓ زاده اهلل ظًزا، وٓ ؾتح ظيد باب مسلفة إٓ 

 -(3)ش-أو ـؾؿة كحقها-ؾتح اهلل ظؾقف باب ؾؼر 

 وعتتؿثؾ ادجآت افتل يؿؽـ فؾسبقة أن عتعتـل هبا فتحؼقؼ هذا اهلد  ما يع:

 )قمٛمقًُم٤م(، واًمٕمٛمؾ اًمٞمدوي واحلرذم )ظمّمقًص٤م(- شمٙمقيـ آدم٤مه اإلجي٤ميب ٟمحق اًمٕمٛمؾ ,أ

 ومـ افقشائؾ افتل عتعغ ظذ حتؼقؼ هذا اهلد :

إسمراز اجل٤مٟم٥م اًمنمقمل واًمٜمّمقص اًمتل حت٨م قمغم ـمٚم٥م اًمرزق وحتّمٞمٚمف، وحت٨م قمغم  ,1

 -(4)، ُمع إسمراز ُم٤م ورد ذم ذم اعم٠ًمًم٦م واًمٕمٞمش قم٤مًم٦ًم قمغم أظمريـاًمٕمٛمؾ واًمٙم٥ًم

 دم٤مه اًمٕمٛمؾ احلرذم واعمٝمٜمل- قمالج آدم٤مه٤مت اًمًٚمٌٞم٦م ,2

                                                           
 (-1471( رواه اًمٌخ٤مري )1)

 (-1842( وُمًٚمؿ )1488( رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (-17758( وأمحد )2325( رواه اًمؽمُمذي )3)

 -)اًمٞمٛمـ(,صٜمٕم٤مء,ي اًمقادقمل، ط-دار أصم٤مرًمٚمِمٞمخ.ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مد شذم ادسلفة»ٟمٜمّمح سمٛمراضمٕم٦م سمح٨م: ( 4)
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إسمراز هذا اجل٤مٟم٥م ذم ؾمػم إٟمٌٞم٤مء صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ يمام ورد ذم اًم٘مرآن قمـ  ,3

ما »ىم٤مل: ط قمـ اًمٜمٌل  ُمقؾمك ُمـ رقمٞمف ًمٚمٖمٜمؿ، ويمام صم٧ٌم ذم اًمًٜم٦م قمـ أيب هريرة 

ظذ كعؿ، ــت أرظاها »وم٘م٤مل أصح٤مسمف: وأٟم٧م؟ وم٘م٤مل:  شإٓ رظك افغـؿ قًّابعث اهلل كي

 -(1)شؿراريط ٕهؾ مؽة

 إـساب اخلزات: -6

ًم٘مد شمٕم٘مدت احلٞم٤مة اعم٤مدي٦م اًمٞمقم، وصٕم٧ٌم ُمتٓمٚم٤ٌمت احلٞم٤مة، وم٤معمٓم٤مًم٥م اًميوري٦م ًمٚمحٞم٤مة 

 زادت وأصٌح٧م ذم ظم٤مرج اًم٘مدرة اعم٤مدي٦م ًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس-

ـ وسمٜم٤مًء قمٚمٞمف وم٢من  ُمـ ُم١ًموًمٞم٦م اعمريب ومتح اعمج٤مل أُم٤مم اًمِم٤مب عمٜمحف اخلؼمات اًمتل شمزيد ُم

 شم٠مهٞمٚمف ًمٗمرص اًمٕمٛمؾ، وذًمؽ قمـ ـمريؼ ُم٤م يكم:

 شمِمجٞمع اًمِم٤مب قمغم اًمتٗمقق اًمدراد وُم٤ًمقمدشمف قمغم ذًمؽ- ,أ

إشم٤مطم٦م اًم٘مرص ًمالًمتح٤مق سمٌٕمض إٟمِمٓم٦م واًمؼماُم٩م اًمتدريٌٞم٦م واًمدورات اًمتٜمٛمقي٦م  ,ب

 واإلداري٦م واًمٚمٖمقي٦م-

ه اؾمتثامر اإلضم٤مزات اًمّمٞمٗمٞم٦م وختّمٞمص ضمزء ُمـ إٟمِمٓم٦م اًمّمٞمٗمٞم٦م ًمتٜمٛمٞم٦م هذ ,ضمـ

 اجلقاٟم٥م-

 عتـؿقة ادثابرة وافعزيؿة ضد ادؾؾ وافسلم. -7

 عتـؿقة عتؼدير ادسموفقة: -8

 واًمٌٕمد قمـ اًمتٚم٘مل اًمًٚمٌل، أو آقمتامد قمغم أظمريـ، أو أن يٌ٘مك قم٤مًم٦م قمغم واًمديف-

 وهذا ًمف أصمره اًمًٚمٌل ذم شم٠مهٚمف ًمٚمٕمٛمؾ-

 عتـؿقة مفارات إعتؼان افعؿؾ: -9

 هذا اجلاكب:ومـ افقشائؾ ادعقـة ظذ عتـؿقة 

                                                           
 (-2262( رواه اًمٌخ٤مري )1)
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، ويٛمٙمـ أن شمٙمقن (1)ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمِم٤مب سمٛمزيد ُمـ اإلشم٘م٤من ومٞمام ي٘مقم سمف ويٜمٗمذه ُمـ أٟمِمٓم٦م ,أ

 احلقاومز واعم٤ًمسم٘م٤مت وؾمٞمٚم٦م ُم٤ًمقمدة ذم ذًمؽ-

 شمٜمٔمٞمؿ أٟمِمٓم٦م شمتٓمٚم٥م ىمدًرا أيمؼم ُمـ اإلشم٘م٤من، واؾمتثامره٤م ومرص٦م ًمٚمتدري٥م قمغم ذًمؽ- ,ب

سمٛمًتقى اًمْمٌط هل٤م، ومٝمق حيقل  ضمٕمؾ اإلشم٘م٤من ؾمٛم٦م ًمٚمؼماُم٩م وأٟمٔمٛمتٝم٤م، وآرشم٘م٤مء ,ضمـ

 اإلشم٘م٤من إمم ؾمٚمقك ؿمخيص ُمًت٘مر ًمدى اًمِم٤مب-

 آرعتؼاء بافقظل آجتامظل وآؿتصادي. -12

 عتـؿقة مشاظر افز وافصؾة: -11

إن اًمؼم واًمّمٚم٦م ُمـ أقمٔمؿ إظمالق واعمٕم٤مين آضمتامقمٞم٦م اًمتل دقم٤م إًمٞمٝم٤م اًمنمع، سمؾ ىمد 

ىم٤مل: يمٜم٧م وأٟم٤م ذم  ٦ًٌم اًمًٚمٛمل ، قمـ قمٛمرو سمـ قمطيم٤مٟم٧م ؿمٕم٤مًرا ًمدقمقة اًمٜمٌل 

اجل٤مهٚمٞم٦م أفمـ أن اًمٜم٤مس قمغم والًم٦م وأهنؿ ًمٞمًقا قمغم رء وهؿ يٕمٌدون إوصم٤من، 

ط ومًٛمٕم٧م سمرضمؾ سمٛمٙم٦م خيؼم أظم٤ٌمًرا، وم٘مٕمدت قمغم راطمٚمتل وم٘مدُم٧م قمٚمٞمف وم٢مذا رؾمقل اهلل 

ضُمرءاء قمٚمٞمف ىمقُُمف، ومتٚمٓمٗم٧م طمتك دظمٚم٧م قمٚمٞمف سمٛمٙم٦م، وم٘مٚم٧م ًمف: ُم٤م أٟم٧م؟ ىم٤مل:  ٞم ٤مُمًتخٗم

أرشؾـل »وم٘مٚم٧م: سم٠مي رء أرؾمٚمؽ؟ ىم٤مل:  شأشؾـل اهلل»وم٘مٚم٧م: وُم٤م ٟمٌل؟ ىم٤مل:  شأكا كيل»

  -(2)شبصؾة إرحام وـرس إوثان، وأن يقحد اهلل ٓ يؼك بف رء

 عتـؿقة افؼدرة ظذ بـاء ظالؿات اجتامظقة كاجحة: -12

 اًمٜمج٤مح ذم سمٜم٤مء اًمٕمالىم٤مت آضمتامقمٞم٦م أُمر ٓ همٜمك قمٜمف-

 ذفؽ:ومـ وشائؾ حتؼقؼ 

                                                           
( ومرق سملم هذا إُمر وسملم ُم٤م يًٚمٙمف سمٕمض ُمـ يّمٗمٝمؿ اًمٜم٤مس سم٤مًمتٕم٘مٞمد، وهذا اًمّمٜمػ يٌدو ذم سمٕمض اعمدراء اًمذيـ 1)

ُمرات يٍمون قمغم ُمًتقى ُمـ اعمث٤مًمٞم٦م، ويْمخٛمقن اًمِمٙمٚمٞم٤مت، ومٙمت٤مسم٦م ظمٓم٤مب قم٤مدي رسمام شمٓمٚم٧ٌم ُمٜمٝمؿ اًمتٕمديؾ 

قمدة، وهذا اًمًٚمقك جي٥م أن حيذره اعمريب، ومٝمق إن شم٘مٌٚمف اعمؽمسمقن ظمرج ضمٞماًل يٕمٜمك سم٤مًمِمٙمٚمٞم٤مت، وإن مل يت٘مٌٚمقه ص٤مر 

 ادم٤مهٝمؿ ٟمحق اعمريب ؾمٚمًٌٞم٤م-

 (-832( رواه ُمًٚمؿ )2)
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 إسمراز أمهٞم٦م اجل٤مٟم٥م آضمتامقمل واحل٤مضم٦م ًمف- ,أ

ًٓ ُمـ أظمريـ- ,ب  شمٜمٛمٞم٦م اجل٤مٟم٥م اخلٚم٘مل اًمذي جيٕمؾ اًمِم٤مب ُم٘مٌق

حت٘مٞمؼ ىمدر ُمـ آٟمدُم٤مج آضمتامقمل واًمتخٗمٞمػ ُمـ اًمٕمزًم٦م اًمتل يٕمٞمِمٝم٤م يمثػم ُمـ  ,ضمـ

 -(1)اًمِم٤ٌمب اًمّم٤محللم دم٤مه اعمجتٛمع

 قيد قمغم اطمؽماُمٝمؿ-شمٜمٛمٞم٦م ُمٝم٤مرات اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أظمريـ واًمتٕم ,د

آقمتٜم٤مء سمت٠مصٞمؾ اعمٜمٝم٩م اًمنمقمل ذم اخلٚمٓم٦م واًمٕمزًم٦م، وأن خم٤مًمٓم٦م اًمٜم٤مس وُمٕم٤ميِمتٝمؿ  ,هـ

واًمّمؼم قمغم أذاهؿ ظمػم ُمـ اقمتزاهلؿ، قمـ حيٞمك سمـ وصم٤مب قمـ رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل 

ادممـ افذي خيافط افـاس ويصز افرجؾ »ىم٤مل: ط قمـ اًمٜمٌل  ,ر(اسمـ قمؿ)ىم٤مل: أفمٜمف ط 

 -(2)شأظظؿ أجًرا مـ افذي ٓ خيافط افـاس وٓ يصز ظذ أذاهؿظذ أذاهؿ 

شمٜمٛمٞم٦م اًمِمٕمقر سم٤معم١ًموًمٞم٦م اًمدقمقي٦م، وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، واإلؾمٝم٤مم ذم  ,و

أن يّمٌح قمْمًقا وم٤مقماًل مح٤مي٦م اعمجتٛمع ُمـ قمقاُمؾ اًمٗم٤ًمد، وهذا إُمر مم٤م يٕملم اًمِم٤مب قمغم 

 -ٞم٦م ذم ري٤مدة إُم٦مذم جمتٛمٕمف، وسم٤مًمت٤مزم يٙمقن ًمٌٜم٦م أؾم٤مؾم

آقمتدال ذم ٟم٘مد إوو٤مع آضمتامقمٞم٦م، وشمقضمٞمف ذًمؽ ومٞمام حيٗمز قمغم اًمًٕمل ًمإلصالح  ,ز

 واًمتٖمٞمػم: إذ اإلومراط ذم اًمٜم٘مد اعمجرد يقرث اًمًٚمٌٞم٦م، ويدقمق اًمٗمرد ًمٚمٝمروب ُمـ اعمجتٛمع-

 إذاك اًمِم٤مب ذم إٟمِمٓم٦م آضمتامقمٞم٦م، يم٤مجلٛمٕمٞم٤مت اخلػمي٦م اًمتل شمٕمٜمك سم٤معمحت٤مضملم، ,ح

واإلؾمٝم٤مم ذم شم٘مديؿ اخلدُم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٜم٤مس، وًمٕمؾ ُم٤م ٟمراه اًمٞمقم ذم ُمقؾمؿ احل٩م ُمـ 

ضمٝمقد يٌذهل٤م ـم٤مئٗم٦م ُمـ اخلػميـ شمؼمقًم٤م وإطم٤ًمًٟم٤م ذم شمقزيع اًمّمدىم٤مت واعمقاد اًمٖمذائٞم٦م قمغم 

 احلج٤مج يٛمثؾ اخلٚمؼ واعمٜمٝم٩م اًمنمقمل-

 عتـؿقة روح افتعاون وافعؿؾ اجلامظل وادمشز: -13

                                                           
ٓضمتامقمٞم٦م؟!، ( ُمع ُمراقم٤مة احلذر ُمـ آٟمدُم٤مج ذم اعمجتٛمٕم٤مت اعمٜمحروم٦م واًمًٞمئ٦م، وشمٕمٚمؿ ُمتك يٜمدُم٩م اإلٟم٤ًمن ذم احلٞم٤مة ا1)

 وُمتك يٕمتزل؟!

 (-2167(، وصححف إًم٤ٌمين هبذا اًمٚمٗمظ ذم صحٞمح اًمؽمُمذي )2116( رواه اًمؽمُمذي )2)
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 (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: 

 -(1)شيد اهلل مع اجلامظة»: طوىم٤مل [2:اعم٤مئدة]

 ومـ افقشائؾ ادعقـة ظذ بـاء افروح اجلامظقة:* 

سمح٨م أو شم٘مديؿ ورىم٦م قمٛمؾ ُمـ ـم٤مًمٌلم وم٠ميمثر، أو  ٢مقمدادشمٜمٔمٞمؿ إقمامل اجلامقمٞم٦م، يم)أ( 

 اًم٘مٞم٤مم سمٛمٝم٤مم دقمقي٦م سمّمقرة ُمِمؽميم٦م-

اًمتٕمقد قمغم ًمٖم٦م احلقار وإدارة اًمٜم٘م٤مش، وم٤مًمٕمٛمؾ اجلامقمل ٓسمد ومٞمف ُمـ اظمتالف أراء )ب( 

ووضمٝم٤مت اًمٜمٔمر، وهذا حيت٤مج إمم ىمدرة ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمرأي اعمخ٤مًمػ، وشم٘مري٥م وضمٝم٤مت 

 اًمٜمٔمر، وهل ُمٝم٤مرة ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمت٥ًم سمدون شمدري٥م ومم٤مرؾم٦م-

د اًمِم٤مب قمغم  (ـ)ضم إطمٞم٤مء ُمٗمٝمقم آؾمتِم٤مرة وآؾمتٜم٤مرة سمآراء أظمريـ، ومذًمؽ يٕمق 

 اًمتٜم٤مزل قمـ رأيف واًمتخكم قمـ اًمتٕمّم٥م ًمف-

آقمتدال واإلٟمّم٤مف واًمت٠مدب قمٜمد ٟم٘مد أظمريـ ُمـ اًمدقم٤مة، أو قمٜمد ٟم٘مد اعمنموقم٤مت  )د(

 وإومٙم٤مر اًمدقمقي٦م-

 افسبقة ظذ آهتامم بلحقال ادسؾؿغ: -14

، وأظمؼم أٟمف ُمـ صٗم٤مت اعم١مُمٜملم وم٘م٤مل: ٤مإليامنهذا إُمر سمط د رسمط اًمٜمٌل وىم ,ظم٤مص٦م,

عترى ادممـغ دم عترامحفؿ وعتقادهؿ وعتعاضػفؿ مثؾ اجلسد، إذا اصتؽك ظضًقا عتداظك فف »

 -(2)ششائر جسده بافسفر واحلؿك

ادسؾؿقن ـرجؾ واحد، إن اصتؽك ظقـف اصتؽك ـؾف، وإن اصتؽك رأشف »وذم رواي٦م 

 -(3)شاصتؽك ـؾف

                                                           
 (-939( طمدي٨م رىمؿ )2.652(، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )5822(، )22588( رواه أمحد )1)

 (-2586( وُمًٚمؿ )6811( رواه اًمٌخ٤مري )2)

 (-2586( رواه ُمًٚمؿ )3)
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 ؽرس افشعقر بؼ  آكتامء فألمة اإلشالمقة: -15

ُمـ ٟمٕمٛم٦م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمغم اعمًٚمٛملم أن ضمٕمٚمٝمؿ أُم٦م واطمدة، واُمتـ قمٚمٞمٝمؿ قمز وضمؾ 

ڃ ڃ )سم٠من ٟم٘مٚمٝمؿ ُمـ طم٤مل اًمٗمرىم٦م واًمٍماع إمم طم٤مل آضمتامع وآئتالف، وم٘م٤مل 

وهذه  [-183]آل قمٛمران:  (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ٓ شم٘مػ قمٜمد طمدود ُمّمٓمٜمٕم٦م ُمـ صٜمع إقمداء، سمؾ هل أظمقة دمت٤مز طم٤مضمز اًمزُم٤من واعمٙم٤من 

 -(1)ًمؽمسمط مجٞمع اعم١مُمٜملم سم٤مهلل سمرسم٤مط واطمد

 :[ومـ افقشائؾ افتل عتعغ ظذ حتؼقؼ هذا اهلد ]

 دمٚمٞم٦م ُمٗمٝمقم اًمقٓء واًمؼماء، وأن اعمًٚمٛملم إظمقة وأُم٦م واطمدة يًٕمك سمذُمتٝمؿ أدٟم٤مهؿ-)أ( 

سمف، ودراؾم٦م ؾمػم إٟمٌٞم٤مء واًم٤ًمسم٘ملم ُمـ  وآقمتٜم٤مءدراؾم٦م اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل )ب( 

اعم١مُمٜملم: ومذًمؽ ي٘مقي اًمِمٕمقر سمقطمدة آٟمتامء ًمألُم٦م سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م اًمقاؾمع اًمذي يتج٤موز 

 طمدود اًمزُم٤من واعمٙم٤من-

اًمتخكم قمـ اًمٜمٕمرات اًمقـمٜمٞم٦م واًم٘مقُمٞم٦م، اًمْمٞم٘م٦م واًمتل شمٜمتنم ُمـ ضمديد قمغم أيدي  (ـ)ضم

ٞم٦م، وهلذا طمٙمك شم٤ٌمرك اإليامٟم، ومٝمذا ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يْمٕمػ إظمقة شافعربافعؾامكقغ »

﮳ )وشمٕم٤ممم قمـ اعمٜم٤موم٘ملم ىمقهلؿ:  ﮲  ؾـادوهؿ باشؿ »[ 13]إطمزاب:  (ے ۓ ۓ

قة فقس هلام دم ؿؾقهبؿ اإليامكافقضـ ادـيئ ظـ افتسؿقة ؾقف، إصارة إػ أن افديـ وإخقة 

 -(2)شؿدر

  

                                                           
إمم  181- إهداف واًمقؾم٤مئؾ( ًمٚمِمٞمخ. حمٛمد اًمدويش ُمـ ص-ضمع شمٗم٤مصٞمؾ ذًمؽ ذم يمت٤مب )شمرسمٞم٦م اًمِم٤ٌمب( را1)

 سم٤مظمتّم٤مر- 191ص

 -688( يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمًٕمدي ص2)
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 خامًسا: افسبقة افـػسقة:

اجل٤مٟم٥م اًمٜمٗمز سم٤ًمئر ضمقاٟم٥م اإلٟم٤ًمن ارشم٤ٌمـًم٤م واوًح٤م، ويؽمك أصمره قمٚمٞمٝم٤م وهذا  يرشمٌط

 -(1)ٞم ٤موومًٞمقًمقضم ٞم ٤مأُمر ُمٕمٚمقم ـمٌ

ُمـ احلزن واهلؿ، ط ويٙمٗمل ذم أمهٞمتف اًمّمحٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م وسمٞم٤من أصمره٤م يمثرة اؾمتٕم٤مذة اًمٜمٌل 

حلزن، وافعجز افؾفؿ إين أظقذ بؽ مـ اهلؿ وا»ي٘مقل: ط قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: يم٤من اًمٜمٌل 

 -(2)شوافؽسؾ، واجليـ وافيخؾ، وضؾع افديـ وؽؾية افرجال

وًم٘مد يم٤من ُمـ ٟمت٤مج احلْم٤مرة اعمٕم٤مسة أن زادت ُمِمٙمالت اًمٜم٤مس اًمٜمٗمًٞم٦م وصٕمقسم٤مهتؿ، 

 وٟمٙمتٗمل هبذا اًمِم٤مهد ُمـ يمالم أطمد اعمختّملم، طمٞم٨م ي٘مقل:

يؿؽـ أن يظفر إن مؼدار اكتشار حآت آضطرابات افـػسقة وآهتامم هبا دم افعامل »

أن  شأكامط افسؾقك افشاذ»أمامـا دم مثال كلخذه مـ افقٓيات ادتحدة، يذـر ممفػ ـتاب: 

% ُمـ اعمرى اًمذيـ شمًت٘مٌٚمٝمؿ اعمًتِمٗمٞم٤مت يٕم٤مٟمقن ُمـ أطمد آوٓمراسم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م 58طمقازم 

ذات اًمدًٓم٦م، أو أهنؿ سمٙمٚمٛم٦م أظمرى يٕم٤مٟمقن ُمـ أُمراض قم٤مـمٗمٞم٦م طم٤مدة، يم٤من هذا هق احل٤مل ىمٌؾ 

 ومٙمٞمػ سمف أن؟ش رسمع ىمرن ُمـ اًمزُمـ

 وهذا مم٤م ي١ميمد قمغم أمهٞم٦م آقمتٜم٤مء سم٤مجل٤مٟم٥م اًمٜمٗمز ذم شمرسمٞم٦م اًمِم٤ٌمب-

ٕهن٤م شمزيد ُمـ ىمدرة اًمِم٤مب قمغم ومٝمؿ ٟمٗمًف وإُمٙم٤مٟم٤مشمف، ومال يتٕمداه٤م، وقمغم حتديد ـمٛمقطم٤مشمف 

 وآُم٤مًمف ذم وقء إُمٙم٤مٟم٤مشمف، وقمغم شم٘مٌؾ اًمتٖمػمات اًمتل شمٓمرأ-

ادم٤مه٤مت ٟمٗمًٞم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م ٟمحق ٟمٗمًف وٟمحق اًمٜم٤مس واحلٞم٤مة، وشمٌٕمد يمام أهن٤م شم٤ًمقمد قمغم سمٜم٤مء 

 ؿمٌح اًمٞم٠مس واًم٘مٜمقط-

                                                           
 ط- ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م- 145، 144( يراضمع: ]قمٚمؿ اًمٜمٗمس اًمٜمٌقي[ ًمألؾمت٤مذ. ىم٤مؾمؿ هِم٤مم ص٤ٌمح ص1)

 (-2786( وُمًٚمؿ )6369( رواه اًمٌخ٤مري )2)
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 -(1)يمذًمؽ وم٢مهن٤م شمزيد ُمـ ىمدرشمف قمغم اًمث٤ٌمت واجلٚمد طمٞم٤مل إزُم٤مت واًمِمدائد واعمِمٙمالت

 وشائؾ ظامة دم افيـاء افـػز:

 افعدل دم افتعامؾ: -1

ؾمٛم٦م ًمٚمٛمًٚمؿ اًمٕمدل ظمٚمؼ ذقمل قمٔمٞمؿ، وقمٚمٞمف ىم٤مُم٧م اًمًٛمقات وإرض، وهق 

 اًمّم٤مدق ذم طمٞم٤مشمف يمٚمٝم٤م-

وطملم يٜمِم٠م اًمِم٤مب ذم سمٞمئ٦م ٓ شمٚمتزم سم٤مًمٕمدل ومًقف يؽمك ذًمؽ أصمره قمٚمٞمف، ؾمقاء أيم٤من 

ؾ همػمه قمٚمٞمف-  ُُمٗمْماًل قمغم همػمه، أم وُمْم 

 آهتامم ومراظاة ادشاظر: -2

آهتامم سم٤مٔظمريـ يؽمك أصمره اًم٤ٌمرز ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ، وهق دًمٞمؾ قمغم طمًـ ظمٚمؼ ص٤مطمٌف 

 ُمـ ذًمؽ اًمٜمّمٞم٥م إورم-ط ، ًمذا ومال همرو أن يٙمقن ًمٚمٜمٌل وشمقاوٕمف

اهتامًُم٤م سم٤مًمًٖم٤م سم٠مصح٤مسمف ُمراقم٤مًة عمِم٤مقمرهؿ، وُمـ ذًمؽ: أن اًمّمٕم٥م سمـ ط طمٞم٨م اهتؿ 

وهق سم٤مٕسمقاء أو سمقدان ومرد ه قمٚمٞمف، ومٚمام رأى  ٞم ٤ممح٤مًرا وطمِمط ضمث٤مُم٦م اًمٚمٞمثل أهدى ًمرؾمقل اهلل 

 -(2)شا ُحُرمإكا مل كرده ظؾقؽ إٓ أك»ُم٤م ذم وضمٝمف ىم٤مل: 

يْمٞمؼ قمٜمف هذا اعم٘م٤مم، ومًػمشمف ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًمِمقاهد قمغم ط وذيمر اًمِمقاهد ُمـ ؾمػمة اًمٜمٌل 

 -طيمامل ظمٚم٘مف 

وُمـ صقر اهتامم اعمريب سم٤مًمِم٤مب: ؾم١مال اًمِم٤مب قمـ أظم٤ٌمره وشمٗم٘مد أطمقاًمف، واعمح٤مومٔم٦م قمغم 

اعمققمد اًمذي يٕمٓمك ًمف: أو اًمقىم٧م اًمذي يٍمف ُمـ أضمٚمف، وآؾمتامع واإلٟمّم٤مت ًمف، وإضم٤مسم٦م 

                                                           
، وًمٚمتقؾمع طمقل ُمٕمروم٦م أؾم٤ٌمب 528راضمع )إؾمس اًمٜمٗمًٞم٦م واًمؽمسمقي٦م ًمرقم٤مي٦م اًمِم٤ٌمب( ًمألؾمت٤مذ. قمٛمر اًمتقُمل ( 1)

إمم  13شم٠مًمٞمػ د. جمدي هالزم ُمـ ص شطاهرة افضعػ افـػز وشيؾ ظالجفا»- راضمع سمح٨م -اعمِمٙمالت اًمٜمٗمًٞم٦م

د. حمٛمد ؾمٕمٞمد رُمْم٤من  شاإلشالم ومشؽالت افشياب»ط- دار اًمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم اإلؾمالُمٞم٦م، وسمح٨م  28ص

 ط- ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت- 37، 36اًمٌقـمل ص

 (-1193( وُمًٚمؿ )1825( رواه اًمٌخ٤مري )2)
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 شم٤ًمؤٓشمف سمٕمٜم٤مي٦م-

 آظتدال دم رظاية افشاب: -3

 آقمتدال ؾمٜم٦م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم ظمٚم٘مف-

ٞم٦م اًمتل خترج قمـ طمد آقمتدال خت٤مًمػ ـمٌٞمٕم٦م اًمٙم٤مئـ اًمٌنمي وُم٤م ضمٌٚمف اهلل وُمـ صمؿ وم٤مًمؽمسم

 قمٚمٞمف-

 وًمٚمخروج قمـ آقمتدال ذم اًمؽمسمٞم٦م صقر قمدة شمؽمك أصمره٤م اًمًٚمٌل ذم اًمٌٜم٤مء اًمٜمٗمز، ُمٜمٝم٤م:

اإلضمح٤مف قمغم اًمٜمٗمس واعمِم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م، وإمه٤مل سمٕمض احل٤مضم٤مت واجلقاٟم٥م  افصقرة إوػ:

ف اًمِم٤مب اعمٚمتزم طمديث٤ًم وم٤مًمِم٤مب يتٛمٞمز سم٤محلامؾم٦م وآٟمدوم٤مع، ومٝمق اًمٜمٗمًٞم٦م، وهق ُمقىمػ يتٕمرض ًم

طملم يدرك ومْم٤مئؾ إقمامل اًمّم٤محل٦م، أو يتقب سمٕمد صٌقة ىمد يِمؼ قمغم ٟمٗمًف، وي٤ٌمًمغ ذم 

ًٓ أن يٕمتدل ذم  اًمٕم٤ٌمدة، وهيٛمؾ رقم٤مي٦م ؾم٤مئر ُمٓم٤مًم٥م اًمٜمٗمس، وُمـ صمؿ ومٕمغم اًمِمٞمخ اعمريب أو

طمتك ٓ ي١مدي سمف ذًمؽ إمم اخلروج قمـ آقمتدال- طمديثف ُمع اًمِم٤مب وأن يدومٕمف ًمٚمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح 

 وقمٚمٞمف صم٤مٟمًٞم٤م: أن يقضمف اًمِم٤مب طملم يرى ُمٜمف ُم٤ٌمًمٖم٦م وظمروضًم٤م قمـ اعمٜمٝم٩م اًمنمقمل ذم ذًمؽ-

ف أصح٤مسمف إمم آقمتدال ويٜمٝم٤مهؿ قمـ اعمِم٘م٦م ط وهق ُمٜمٝم٩م اقمتٜمك سمف اًمٜمٌل  وم٘مد يم٤من يقضم 

ىم٤مًمقا:  شيـجل أحًدا مـؽؿ ظؿُؾففـ »: طىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمغم اًمٜمٗمس: قمـ أيب هريرة 

وٓ أكا، إٓ أن يتغؿدين اهلل برمحة، شددوا، وؿاربقا، واؽدوا، »وٓ أٟم٧م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

 -(1)شوروحقا، ورء مـ افدجلة، وافؼصد افؼصد عتيؾغقا

اًم٘مًقة ذم اًمٕم٘مقسم٦م وًمٙمـ سم٠مؾمٚمقب شمرسمقي: وهق أُمر ٓسمد ُمٜمف ًمٚمٛمؽميب،  افصقرة افثاكقة:

وىمد دقم٤م اًمنمع إمم اًمٕم٘مقسم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم طملم يتٓمٚم٥م إُمر ذًمؽ، وُمـ ذًمؽ أُمره شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )سمٕم٘مقسم٦م اعمرأة اًمتل خي٤مف ُمٜمٝم٤م اًمٜمِمقز 

                                                           
 (-2816( وُمًٚمؿ )6463( رواه اًمٌخ٤مري )1)
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 (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

 ب إوٓد قمغم اًمّمالة طملم يٌٚمٖمقن قمنم ؾمٜملم-سميط - وأُمر اًمٜمٌل [34]اًمٜم٤ًمء: 

وطمتك شم١ميت اًمٕم٘مقسم٦م أصمره٤م اعمراد ُمٜمٝم٤م دون ٟمت٤مئ٩م قمٙمًٞم٦م ٓسمد ومٞمٝم٤م ُمـ آقمتدال، ومال 

شمٙمقن ىم٤مؾمٞم٦م ُم٤ٌمًمًٖم٤م ومٞمٝم٤م سمؾ سم٘مدر ُم٤م حي٘مؼ اعمّمٚمح٦م ويردع اعمٕم٤مىم٥م، وٓ شمٙمقن ُمِمٕمرة 

ُمـ اًمٚمقم واًمت٠مٟمٞم٥م ويذيمر سم٤مًمٖمْم٥م واًمٙمراهٞم٦م وطم٥م آٟمت٘م٤مم، يمام يٜمٌٖمل أٓ يٙمثر اعمريب 

 ص٤مطمٌف سمذًمؽ-

ط ىم٤مل: أيت اًمٜمٌل  هذا اهلدي ذم ؾمٜمتف اًمٕمٛمٚمٞم٦م: ومٕمـ أيب هريرة ط وىمد ـمٌؼ اًمٜمٌل 

ىم٤مل أسمق هريرة: ومٛمٜم٤م اًمْم٤مرب سمٞمده واًمْم٤مرب سمٜمٕمٚمف  شاضبقه»سمرضمؾ ىمد ذب ىم٤مل: 

هؽذا: ٓ عتعقـقا ٓ عتؼقفقا »واًمْم٤مرب سمثقسمف، ومٚمام اٟمٍمف ىم٤مل سمٕمض اًم٘مقم: أظمزاك اهلل، ىم٤مل: 

 -(1)شظؾقف افشقطان

واإلومراط ذم اًمٕم٘مقسم٦م واًم٘مًقة ومٞمٝم٤م يقًمد آصم٤مًرا ٟمٗمًٞم٦م همػم حمٛمقدة، ويٜمِمئ ًمدى إوٓد 

اًمرهم٦ٌم ذم آٟمت٘م٤مم واًمٙمراهٞم٦م واحل٘مد قمغم أظمريـ، أو يقًمد ًمدهيؿ اخلْمقع واًمذل 

 -(2)وآؾمتٙم٤مٟم٦م

 رة اًم٤ًمسم٘م٦م-وهل صقرة ُم٘م٤مسمٚم٦م ًمتٚمؽ اًمّمق افصقرة افثافثة: افتدفقؾ:

ون إسمٜم٤مء سمف، إٓ أٟمف  وُمع أن هذا اًمٚمقن ُمـ اخلٓم٠م يتٗمؼ اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م قمغم ذُمف، سمؾ يٕمػم 

يمثػًما ُم٤م ي٘مع، وم٠مول ُمـ يتير ُمٜمف اًمِمخص اًمذي يٚم٘مك هذه اًمٕمٜم٤مي٦م اًمزائدة، ومٞمٜمِم٠م وٕمٞمًٗم٤م 

هتٛمٝمؿ سم٤مًم٘مًقة وم٤مىمًدا ًمٚمث٘م٦م ذم ٟمٗمًف، ويٜمتٔمر ُمـ أظمريـ أن يٕم٤مُمٚمقه سم٤معمٕم٤مُمٚم٦م ٟمٗمًٝم٤م، وإٓ ا

 واًمٗمٔم٤مفم٦م، أو قمدم ُمٕمروم٦م ىمدره، وقمدم حمٌتٝمؿ ًمف-

عتدظقؿ افدور آجتامظل فؾؿمشسات افتعؾقؿقة فتتؿؽـ مـ افقؾاء بحاجات افطافب  -4

                                                           
 (-6777( رواه اًمٌخ٤مري )1)

 -687,688( يٜمٔمر: أصقل قمٚمؿ اًمٜمٗمس- ًمٚمديمتقر.أمحد قمزت راضمح، ص2)
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 آجتامظقة وافـػسقة.

حتؼقؼ آشتؼرار إرسي: وهـاك ارعتياط واضح بغ ؾؼدان آشتؼرار إرسي  -5

 واجلـقح وآكحرا . 

ان آؾمت٘مرار إهي ُمـ يمثرة طم٤مٓت اًمٓمالق، وىمد يٜمِم٠م ذًمؽ ُمـ شمزوج ويٜمِم٠م وم٘مد

 إب زوضم٦م أظمرى وىمٚم٦م سم٘م٤مئف ُمع أوٓده وقمدم اهتامُمف هبؿ-

 وىمد يٜمِم٠م ُمـ يمثرة اخلالف واًمِمج٤مر واًمٍماع سملم اًمقاًمديـ-

 عتػعقؾ دور إرسة: -6

ُمع أوٓده٤م،  شمٕم٤مين سمٞمقت يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم اًمٞمقم ُمـ ىمٚم٦م اًمقىم٧م اًمذي شم٘مْمٞمف إهة

 وىمد ٟمت٩م ذًمؽ ُمـ ظمالل قمقاُمؾ قمدة، ُمٜمٝم٤م:

يمثرة همٞم٤مب إب قمـ اعمٜمزل، وىمٚم٦م اًمقىم٧م اًمذي ي٘مْمٞمف ُمع أوٓده، وهذا ُمٜمع هلؿ ُمـ  ,1

 إؿم٤ٌمع طم٤مضم٤مت ومٓمري٦م ُمٝمٛم٦م-

 -(1)اٟمِمٖم٤مل إم قمـ رقم٤مي٦م أوٓده٤م: ومٞمؽمك ذًمؽ أصمره قمغم سمٜم٤مئٝمؿ اًمٜمٗمز وآضمتامقمل ,2

وسمخ٤مص٦م اًمتٚمٗمزيقن أو قمغم ,إهة ُمع وؾم٤مئؾ اإلقمالم  ـمقل اًمقىم٧م اًمذي شم٘مْمٞمف ,3

 ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل، مم٤م يذه٥م وم٤مئدة يمثػم ُمـ اًمٚم٘م٤مءات وآضمتامقم٤مت إهي٦م-

هذه اًمٕمقاُمؾ وهمػمه٤م أدت إمم شم٘مٚمٞمص اًمقىم٧م اًمذي شم٘مْمٞمف إهة ُمع أوٓده٤م، مم٤م ي٘مٚمؾ 

 ُمـ شمٚم٘مٞمف ًم٘مٞمؿ إهة اًمؽمسمقي٦م-

ن اجلق آضمتامقمل إهي، ووم٘مدان اًمرقم٤مي٦م وآهتامم ُمـ اًمقاًمديـ، إمم وم٘مداأيًْم٤م وأدت 

 مم٤م يؽمك أصمره اًم٤ٌمًمغ قمغم اجل٤مٟم٥م آضمتامقمل واًمٜمٗمز ًمدى إوٓد- 

ا : ٕن يمثػًما عتػريغ افطاؿة بشؽؾ إجيايب ,7 ل اًمتل يتحدث ـُمـ أًمقان اعمرض اًمٜمٗمًضمد 

إمم ـم٤مىم٦م خمتزٟم٦م سمال ُمؼمر مل دمد ُمٜمٍمومٝم٤م  قمٜمٝم٤م قمٚمؿ اًمٜمٗمس اًمتحٚمٞمكم وإـم٤ٌمء اًمٜمٗم٤ًمٟمٞمقن ُمرده٤م

                                                           
 اًمري٤مض- ,ط- دار اعمًٚمؿ  87ٌد اًمٕمزيز اًمٜمٖمٞمٛمٌم ص( اٟمٔمر: قمٚمؿ اًمٜمٗمس اًمدقمقي ًمألؾمت٤مذ. قم1)
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 -(1)شاًمٓمٌٞمٕمل، ومل دمد ُمٜمٍمومٝم٤م اًمّمحٞمح

وُمـ صمؿ ٓسمد ُمـ أٟمِمٓم٦م وسمراُم٩م ُمٜمتج٦م شمتٜم٤مؾم٥م ُمع ـم٤مىم٦م اًمِم٤ٌمب اهل٤مئٚم٦م ًمتًٝمؿ ذم 

 شمقضمٞمٝمٝم٤م واؾمتثامره٤م، وذم مح٤ميتٝمؿ ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ُمـ آٟمجراف واًمت٠مصمر-

 مؾء افػراغ:  -8

آهتامُم٤مت، ومٙمثػًما ُم٤م يٙمقن اًمِم٤مب يٕمٞمش اهتامُم٤مت همػم ضم٤مدة، وُمـ ُمؾء اًمٗمراغ ُمؾء 

ًٓ ُمـ هنٞمٝمؿ ,ويتٕمٚمؼ سم٤مًمٚمٝمق اًمٕم٤مسم٨م، ورسمام اعمحرم، وم٤مٕومم ذم شمرسمٞم٦م ه١مٓء أن يٕمٜمك  سمد

قمـ اًمتٕمٚمؼ  ٞم ٤مسمٖمرس آهتامُم٤مت واًم٘مْم٤مي٤م اجل٤مدة ًمدهيؿ، ومٞمٜمٍمومقن شمٚم٘م٤مئ ,وسومٝمؿ قمـ ذًمؽ

 سم٤مًمٚمٝمق واًمٕم٨ٌم اًمٗم٤مرغ-

 وُمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل شمٕملم قمغم ذًمؽ: ؼة بافـػس:ؽرس افث -9

 شمْمٞمٞمؼ اًمٗمجقة سملم ـمٛمقطم٤مت اًمِم٤مب وشمٓمٚمٕم٤مشمف، وسملم ىمدراشمف اًمٗمٕمٚمٞم٦م واإلطم٤ٌمط- ,1

طملم يٙمٚمػ اًمِم٤مب سم٠مداء قمٛمؾ ُم٤م، يٜمٌٖمل قمدم اإلهاف ذم ُمٓم٤مًمٌتف سم٢مشم٘م٤من اًمٕمٛمؾ،  ,2

ُمٕمٞم٤مر اًمٜمج٤مح يتدرج  ظم٤مص٦م ذم إقمامل اًمتل مل ي٠مًمٗمٝم٤م ويٕمتد قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد، سمؾ يٜمٌٖمل إىمٜم٤مقمف أن

 وًمٞمس ُمًتقى واطمًدا يٜمٌٖمل أن يّمٚمف ُمرة واطمدة-

يؾجل ـثر مـ أباء إػ اكتؼاد أبـائفؿ وافسخرية »دمٜم٥م ٟمٕمتف سمّمٗم٤مت ؾمٚمٌٞم٦م، وم٘مد  ,3

وآشتفزاء هبؿ ودزهؿ وكيزهؿ بإفؼاب، وكعتفؿ باإلمهال وافؽسؾ وافغياء بسيب ؾشؾفؿ دم 

ادـاشيات، أو بسيب ختقؾفؿ وعترددهؿ واكسحاهبؿ، وهذا  ادقاؿػ آجتامظقة، وعتعثرهؿ دم

: إذ إكف اجتاه شؾيل دم ادعاجلة، ٓ  ًٓ إشؾقب ٓ يعافج ادشؽؾة، بؾ يزيدها عتعؼقًدا واشتػحا

 -(2)شيعطل افيديؾ وٓ ادجال وٓ ادعامل افرضورية فتغقر احلافة وادقؿػ

 احلٙمٛم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمتج٤مرب اًمٗم٤مؿمٚم٦م-  ,4

                                                           
 ( ط- دار اًمنموق-1.251( يراضمع: ُمٜمٝم٩م اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمألؾمت٤مذ. حمٛمد ىمٓم٥م )1)

 ( ط- ُمٓم٤مسمع دار ـمٞم٦ٌم-54( اعمراه٘مقن ًمألؾمت٤مذ. قمٌد اًمٕمزيز اًمٜمٖمٞمٛمٌم )2)
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 اًمثٜم٤مء اعمٕمتدل قمغم اًمتج٤مرب اًمٜم٤مضمح٦م- ,5

شمٙمٚمٞمٗمف سمٌٕمض اعمٝم٤مم واعم١ًموًمٞم٤مت اًمتل شمتٜم٤مؾم٥م ُمع ىمدرشمف، واًمتدرج ذم ذًمؽ، وهذا  ,6

 ُمع اًمِم٤ٌمب ُمـ أصح٤مسمف-ط ُمٜمٝم٩م ٟمٌقي يم٤من يرقم٤مه اًمٜمٌل 

إوٓد افذيـ »قمدم شمدظمؾ أسم٤مء ذم يمؾ صٖمػمة ويمٌػمة يمام يّمٜمع سمٕمض أسم٤مء: ومـ  ,7

ق يؽزون متصػغ بافسدد وضعػ افشخصقة، وظدم افؼدرة ظذ افؼطع يـشئقن دم هذا اجل

 -(1)شبرأي دم مقؿػ ما

 حتسغ مػفقم افذات: -12

واعم٘مّمقد سمف: اًمٗمٙمرة اًمتل حيٛمٚمٝم٤م اًمٗمرد قمـ ٟمٗمًف، وأهن٤م شمٜمِم٠م ُمـ ردود أومٕم٤مل أظمريـ 

 دم٤مه اًمِمخص، ىمد شمٙمقن ؾمٚمٌٞم٦م وىمد شمٙمقن إجي٤مسمٞم٦م-

طم٤مٓت يمثػمة خي٤مًمػ اًمقاىمع إٓ أن اًمِم٤مب هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م يًٚمؽ ورهمؿ أن ُمٗمٝمقم اًمذات ذم 

 -(2)ووم٘مف

وىمد شمٙمقن اًمٕمقاُمؾ اًمتل أؾمٝمٛم٧م ذم شمِمٙمٞمؾ ُمٗمٝمقم اًمذات قمقاُمؾ أهي٦م وُمٜمزًمٞم٦م، وىمد 

شمٙمقن ُمدرؾمٞم٦م، وىمد شمٙمقن ٟمتٞمج٦م اًمٌٞمئ٦م اًمؽمسمقي٦م اًمتل يٕمٞمِمٝم٤م، ويمثػًما ُم٤م شمٙمقن خمتٚمٓم٦م وُمزجي٦م 

 سملم أيمثر ُمـ ُمّمدر-

ومٕمغم  ,وهذا حيّمؾ ذم طم٤مٓت يمثػمة, ٞم ٤ماًمذات ًمدى اًمِم٤مب ؾمٚمٌ وطملم يٙمقن ُمٗمٝمقم

اعمريب آضمتٝم٤مد ذم رومع هذا اعمٗمٝمقم، ُمـ ظمالل اًمًٕمل إمم شمٖمٞمػم ومٙمرة اًمِم٤مب قمـ ٟمٗمًف، 

 وشمقفمٞمػ ُم٤م يٕمرومف اعمريب ُمـ شم٤مريخ اًمِم٤مب وطمٞم٤مشمف ذم شمٖمٞمػم هذا اعمٗمٝمقم-

 إصياع احلاجات افـػسقة -11

 ًٌ ٤م ُمٚمًح٤م ًمإلٟم٤ًمن، وسمخ٤مص٦م ذم ُمرطمٚم٦م اًمِم٤ٌمب اًمتل هل ُمٞمدان متثؾ احل٤مضم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م ُمٓمٚم

                                                           
 ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م سم٤مًم٘م٤مهرة- - ط-176,177( راضمع أؾمس اًمّمح٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ًمألؾمت٤مذ. قمٌد اًمٕمزيز اًم٘مقيص- ص1)

، ٟم٘ماًل قمـ )شمرسمٞم٦م اًمِم٤ٌمب إهداف واًمقؾم٤مئؾ( 322( اٟمٔمر )قمٚمؿ ٟمٗمس اعمراطمؾ اًمٕمٛمري٦م( ًمألؾمت٤مذ. قمٛمر اعمٗمدي ص2)

 -217ًمٚمِمٞمخ. حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمدويش ص
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 طمديثٜم٤م-

وخيتٚمػ قمٚمامء اًمٜمٗمس اظمتالوًم٤م واؾمًٕم٤م ذم شمّمٜمٞمػ احل٤مضم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م ًمٚمِم٤ٌمب وشمرشمٞمٌٝم٤م، 

وُمـ أومْمؾ ُم٤م ىمدم ذم ذًمؽ اًمدراؾم٦م اًمتل أضمراه٤م قمٛمر اعمٗمدي سمتٙمٚمٞمػ ُمـ ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م 

( ُمقزقم٦م سملم اًمٓمالب واًمٓم٤مًم٤ٌمت، ذم 1987اًمٕمريب ًمدول اخلٚمٞم٩م، وؿمٛمٚم٧م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م )

 ي٦م واًمث٤مٟمقي٦م ذم قمقاصؿ دول اخلٚمٞم٩م-قمداداعمرطمٚمتلم اإل

 ًمذا وم٢مهن٤م شمٕمد ُمّمدًرا ُمٝماًم ًمٚمٛمرسملم ذم هذه اعمٜمٓم٘م٦م ًمتٕمرف احل٤مضم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م ًمٚمِم٤مب-

 وخؾصت افدراشة إػ عتصـقػ احلاجات افـػسقة وؾًؼا دا يع:

ا فؾطال : حاجات كػسقة مفؿة جدًّ ًٓ  ب وافطافيات دم مجقع ادراحؾ:أو

وشمتٛمثؾ ذم )رو٤م اًمقاًمديـ. اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًمروطمٞم٦م. اًمّمداىم٦م. اإلٟمج٤مز. اًمرهم٦ٌم ذم ُم٤ًمقمدة 

 (,قمٜمد اًمٓم٤مًم٤ٌمت وم٘مط,اًمٖمػم. اًمرهم٦ٌم ذم ُم٤ًمقمد أظمريـ. إُمـ وراطم٦م اًم٤ٌمل. ومٝمؿ اًمٜمٗمس 

 ثاكًقا: حاجات كػسقة مفؿة فؾطالب وافطافيات دم مجقع ادراحؾ:

وشمتٛمثؾ ذم: )اًمرقم٤مي٦م ُمـ اًمٖمػم. ومٝمؿ اًمٜم٤مس. اًمتٖمٞمػم واًمتٜمقيع. اًمؽمومٞمف قمـ اًمٜمٗمس. 

ية ؾؼد ظدادظدا ضالب ادرحؾة اإل»اعمٕمروم٦م وآـمالع. شمٜمٛمٞم٦م اعمقاه٥م. آؾمت٘مالل اًمذايت 

 (-شظـد افطالب ؾؼط». ومٝمؿ اًمٜمٗمس شـاكت متقشطة إمهقة فدهيؿ

 افطالب وافطافيات دم مجقع ادراحؾ: ثافًثا: حاجات كػسقة متقشطة إمهقة جلؿقع

 -(1)ومتثٚم٧م ذم طم٤مضم٦م واطمدة وهل: احلّمقل قمغم إقمج٤مب أظمريـ

 ومم٤م يٜمٌٖمل ًمٚمٛمريب ُمراقم٤مشمف ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع احل٤مضم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م:

 آقمتدال ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م واًمٜمٔمرة إًمٞمٝم٤م، طمتك ٓ شم١مدي إمم طم٤ًمؾمٞم٦م أو دٓل ُمٗمرط- ,1

ن يٕمقد قمغم إؿم٤ٌمقمٝم٤م سمّمقرة ُمٜمْمٌٓم٦م وُمٕمتدًم٦م: ومال أن شم٠مظمذ ُمٙم٤مهن٤م اًمٓمٌٞمٕمل، وأ ,2

                                                           
- ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م اًمٕمريب ط 115( اٟمٔمر: احل٤مضم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م ًمٚمِم٤ٌمب ودور اًمؽمسمٞم٦م ذم شمٚمٌٞمتٝم٤م- ًمألؾمت٤مذ. قمٛمر اعمٗمدي- ص1)

 ًمدول اخلٚمٞم٩م-
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شمًٞمٓمر قمٚمٞمف وحتٙمٛمف ويًٕمك إلؿم٤ٌمقمٝم٤م قمغم طم٤ًمب اجلد ذم وىمتف، ومٜمحـ ٟمريد ؿم٤ٌمسًم٤م ضم٤مديـ، 

يٕمدون حلٛمؾ راي٦م اإلؾمالم واًمذب  قمٜمف، ٓ ومئ٦م ُمـ اًم٤ٌمطمثلم قمـ اعمتٕم٦م، اًمذيـ شم٘مػ اهتامُم٤مهتؿ 

 قمٜمد احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م-

 ومال ي١مشمك ُمٜمٝم٤م ُم٤م خي٤مًمٗمف- أن شمْمٌط سمْمقاسمط اًمنمع، ,3

، مم٤م يٙمقن ًمدى اًمِمخص ادم٤مًه٤م، عتقجقف آكػعآت وضيطفا حقل مقضقع معغ -12

 وُمـ أسمرز آٟمٗمٕم٤مٓت اًمتل شمٌدو ذم ُمرطمٚم٦م اعمراه٘م٦م: اخلقف، واًم٘مٚمؼ، واًمٖمْم٥م-

ويتٛمٞمز اعمراهؼ سمحدة اٟمٗمٕم٤مٓشمف وؿمدهت٤م، وهقم٦م اؾمتج٤مسمتف هل٤م، إٓ أن هذه احلدة ختػ 

 ُمع شم٘مدم اًمًـ وشمزايد اخلؼمة- ٞم ٤مشمدرجي

وٓسمد أن شمٌ٘مك هذه آٟمٗمٕم٤مٓت ًمدى اًمِم٤مب ذم هذه اعمرطمٚم٦م، ويتٛمثؾ دور اًمؽمسمٞم٦م دم٤مهٝم٤م 

 ومٞمام ي٠ميت:

ومٝمؿ ُمٜمِم٠م هذه آٟمٗمٕم٤مٓت واًمٔمروف اعمحٞمٓم٦م هب٤م أو اعمٖمذي٦م هل٤م، ؾمقاء ذم اًمٌٞم٧م أو ذم  ,1

 اعمدرؾم٦م أو اعمجتٛمع-

ُمًت٘مرة، أو يٕم٤مُمؾ ُمـ ىمٌؾ واًمديف سم٘مًقة وقمٜمػ، أو  وم٤مًمِم٤مب اًمذي يٕمٞمش ذم أهة همػم

 دٓل ُمٗمرط، ي١مصمر ذًمؽ قمغم اٟمٗمٕم٤مٓشمف-

شمقضمٞمف هذه آٟمٗمٕم٤مٓت اًمتقضمٞمف احلًـ، وشمٕمقيده قمغم أن يٙمقن اخلقف ُمـ اهلل أيمثر  ,2

ُمـ اخلقف ُمـ اعمخٚمقىملم، وهمرس اًمِمج٤مقم٦م واًمث٘م٦م سم٤مًمٜمٗمس ًمديف مم٤م يٕمٞمٜمف قمغم اًمتٖمٚم٥م 

، وشم٘مقي٦م اًمتٕمٚمؼ سم٤مًمدار أظمرة وإقمٓم٤مء اًمدٟمٞم٤م ُمٜمزًمتٝم٤م اًمالئ٘م٦م هب٤م قمغم اخلقف مم٤م يقاضمٝمف

 طمتك خيػ اًم٘مٚمؼ ًمديف دم٤مه اعمًت٘مٌؾ اًمدٟمٞمقي-

اًمْمٌط وآقمتدال، ومزي٤مدة اخلقف واًم٘مٚمؼ ىمد شم١مدي سمف إمم وؾمقاس، أو اوٓمراب  ,3

 ٟمٗمز يم٤مٓيمتئ٤مب ُمثاًل، ويمذا اًمٖمْم٥م ىمد ي٘مقده إمم شمٍموم٤مت يٜمدم قمٚمٞمٝم٤م وجيٜمل قم٤مىمٌتٝم٤م-

 عتقجقف افعقاضػ وضيطفا: -13

ف سمٌٕمض اجلقاٟم٥م اعمتٕمٚم٘م٦م  وحيًـ ذم سمداي٦م طمديثٜم٤م قمـ شمقضمٞمف اًمٕمقاـمػ أن ٟمٕمر 
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 سم٤مًمٕمقاـمػ-

 أكقاع افعقاضػ:

 شم٘مًؿ اًمٕمقاـمػ سمح٥ًم ُمقوققمٝم٤م اًمذي شمدور طمقًمف إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم:

قمقاـمػ شمدور طمقل ُمقوققم٤مت ُم٤مدي٦م، ُمثؾ قم٤مـمٗم٦م طم٥م إم ٓسمٜمٝم٤م وإب  ,1

 ًم٘م٤مرئ ًمٙمت٤مب ُمٕملم-ٕوٓده، وا

قمقاـمػ شمدور طمقل ُمقوققم٤مت مجٕمٞم٦م يمٕم٤مـمٗم٦م اعمرء ٟمحق قم٤مئٚمتف أو طمٞمف أو ُمدرؾمتف  ,2

 اًمتل شمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م، أو زُمالئف ذم اجلٛمٕمٞم٦م أو اًمٗمّمؾ اًمدراد-

قمقاـمػ شمدور طمقل ُمقوققم٤مت جمردة يمٕم٤مـمٗم٦م اعمٞمؾ إمم اعمثؾ اًمٕمٚمٞم٤م يم٤مُٕم٤مٟم٦م  ,3

 -(1)واًمّمدق واإليث٤مر

ذم ٟمٗمس اًمِم٤مب ط ٕم٤مـمٗم٦م ًمدى اًمِم٤مب إمم همرس حم٦ٌم اهلل ورؾمقًمف ًمذا جي٥م شمقضمٞمف اًم ,1

طمتك شمٙمقن هذه اعمح٦ٌم ومقق يمؾ رء، طمٞمٜمٝم٤م شمٙمقن هل اًم٤ًمئدة واًم٤ًمئ٘م٦م، وُم٤م سمٕمده٤م شمٌع 

 هل٤م-

ُمؾء اًمٗمراغ اًمٕم٤مـمٗمل، سمٛمح٦ٌم اًمّم٤محللم وذوي اًم٘مرسمك وأهؾ اإلطم٤ًمن، وسمٖمض أهؾ  ,2

 واإلهمالظ قمغم ُمـ يًتح٘مف-اًمًقء واًمٗم٤ًمد، ورمح٦م ُمـ يًتحؼ اًمرمح٦م، 

إؿم٤ٌمع احل٤مضم٦م اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م، وم٤مإلٟم٤ًمن حيت٤مج إمم أن جيد اعمِم٤مقمر اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م اإلجي٤مسمٞم٦م دم٤مهف،  ,3

وُمـ صمؿ وم٠موًمئؽ اًمذيـ طُمِرُمقا طمٜم٤من اًمقاًمديـ، وقم٤مؿمقا ذم أضمقاء شمٗمت٘مد هلذا اإلؿم٤ٌمع، 

 ه١مٓء يٕم٤مٟمقن ُمـ ُمِمٙمالت يمثػمة ذم طمٞم٤مهتؿ اًمٜمٗمًٞم٦م-

اًمٕمقاـمػ اعمٜمحروم٦م، وهل شمٙمثر ذم هذه اعمرطمٚم٦م: وم٘مد يٛمٞمؾ اًمِم٤مب إمم شمٜم٘مٞم٦م اًمٜمٗمس ُمـ  ,4

طم٥م  ومت٤مة ُمٕمٞمٜم٦م، أو قمِمؼ زُمٞمٚم٦م ًمف، وي١مدي سمف ذًمؽ إمم خم٤مًمٗم٤مت ذقمٞم٦م، وىمد يمثرت 

 اًمِمٙمقى ُمـ ذًمؽ-

                                                           
 ط- ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجك- 146( اٟمٔمر: قمٚمؿ اًمٜمٗمس أصقًمف وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف اًمؽمسمقي٦م ًمألؾمت٤مذ. ُمّمٓمٗمك ومٝمٛمل- ص1)
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 افقؿاية مـ آكحراؾات وآضطرابات افـػسقة: -14

ق يمذًمؽ سمح٤مضم٦م إمم وذًمؽ سمتح٘مٞمؼ اًمّمح٦م اًمٜمٗمًٞم٦م وآؾمت٘مرار اًمٜمٗمز ًمدى اًمِم٤مب، ومٝم

 اًمقىم٤مي٦م ُمـ آوٓمراسم٤مت واعمِمٙمالت اًمٜمٗمًٞم٦م وطمًـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م-

 ومما يـيغل مراظاعتف دم ذفؽ:

 شمّمحٞمح اعمٗم٤مهٞمؿ اخل٤مـمئ٦م طمقل اًمٓم٥م اًمٜمٗمز، وُمٜمٝم٤م: (1)

اًمٜمٔمرة اًم٤ًمئدة ًمدى اعمرسملم واعمؽمسملم اًمتل شمرى أن اعمتديٜملم ٓ يّم٤مسمقن سم٤مُٕمراض  ,1

 -(1)واعمِمٙمالت اًمٜمٗمًٞم٦م

واًمتديـ، وهق وإن يم٤من  اإليامناًمٜمٔمرة إظمرى اًمتل شمٗمن اعمِمٙمالت اًمٜمٗمًٞم٦م سمٜم٘مص  ,2

قم٤مُماًل ُمٝماًم إٓ أٟمف ًمٞمس سم٤مًميورة اًمٕم٤مُمؾ اًمقطمٞمد، وُمثؾ هذا اًمتٗمًػم ًمف أصمره قمغم ُمـ 

 يّم٤مب سمٛمرض ٟمٗمز، ومٞمِمؽ ذم إيامٟمف وي٤ٌمًمغ ذم اهت٤مم ٟمٗمًف مم٤م يزيد ُمـ ُمٕم٤مٟم٤مشمف-

 اًمٜمٗمز واًمتخقف ُمـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف-اًمٜمٗمرة ُمـ اًمٓم٥م  ,3

اًمتٕمريػ سم٠مسمرز اعمِمٙمالت وإُمراض اًمٜمٗمًٞم٦م اعمٜمتنمة اًمتل يٛمٙمـ أن يقاضمف هب٤م  (2)

 -- إًمخ--اًمِم٤مب، يم٤مٓيمتئ٤مب، واًمقؾمقاس اًم٘مٝمري

طمًـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمِم٤ٌمب وآؾمتامع هلٛمقُمٝمؿ وُمِمٙمالهتؿ واًمًٕمل عم٤ًمقمدهتؿ  (3)

 سم٤مًمرأي واًمتقضمٞمف-

اخل٤مـمئ ُمع اعمِمٙمالت اًمٜمٗمًٞم٦م اًمذي يزيده٤م شمٕم٘مٞمًدا، وُمـ أسمرز ذًمؽ اضمتٜم٤مب اًمتٕم٤مُمؾ  (4)

                                                           
ًمٚمديمتقر. ـم٤مرق احلٌٞم٥م ط- دار اعمًٚمؿ  شمػاهقؿ خاضئة حقل افطب افـػز»( ًمٚمتقؾمع يرضمك ُمراضمٕم٦م يمت٤مب 1)

 سم٤مًمري٤مض-
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اًمتٕم٤مُمؾ اًم٘م٤مد واًمت٠مٟمٞم٥م عمـ يّم٤مب سم٤مًمقؾمقاس، وهل طم٤مًم٦م حتدث ذم ُمقاىمػ يمثػمة، 

 واًمٌٕمد قمـ ًمقم اعمّم٤مب هبذا اعمرض ويمثرة حتديثف قمـ شمالقم٥م اًمِمٞمٓم٤من سمف-

 هتذيب افدواؾع وإصياظفا بافطرق ادؼوظة: -15

 ء اًمٜمٗمس اًمدواومع إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم:ي٘مًؿ سمٕمض قمٚمام

 : اًمدواومع اًمٕمْمقي٦م، وشمِمٛمؾ طم٤مضم٤مت اجلًد يم٤مًمٜمقم واًمٓمٕم٤مم واًمنماب-إول

: اًمدواومع اًمدٟمٞمقي٦م وشمِمٛمؾ احل٤مضم٤مت اعم٤مدي٦م واًمٜمٗمًٞم٦م همػم اعم٤ٌمذة يم٤مًمتٛمٚمؽ افثاين

 وآٟمتامء وآؾمتٓمالع-

 ٞم٦م-اإليامٟم: اًمدواومع إظمروي٦م ُمثؾ اًمٕم٤ٌمدة واحل٤مضم٦م افثافث

 ومم٤م يٜمٌٖمل ُمراقم٤مشمف هٜم٤م شمالذم آصٓمدام سم٤مًمدواومع اًمٕمْمقي٦م، وُمـ صقر ذًمؽ: 

قمدم طمرُم٤مٟمف ُمـ اًمٜمقم طملم حيت٤مج إًمٞمف، وشمرك ُمٓم٤مًمٌتف سم٠مداء واضم٤ٌمت وأقمامل ُم٤م دام  ,1

 يٕم٤مين ُمـ اًمرهم٦ٌم ذم اًمٜمقم-

 أٓ يٛمٜمع ُمـ اًمذه٤مب ًم٘مْم٤مء احل٤مضم٦م طملم يٙمقن حمت٤مضًم٤م ًمذًمؽ- ,2

أُم٤م اًمدواومع اًمدٟمٞمقي٦م ومتحت٤مج إمم اًمتٕمرف قمٚمٞمٝم٤م ويمٞمٗمٞم٦م إؿم٤ٌمقمٝم٤م وهتذيٌٝم٤م سم٤مًمٓمرق 

اًمًٚمٞمٛم٦م، أُم٤م إظمروي٦م ومٞمج٥م أن شمتجف اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمؽمسمقي٦م يمٚمٝم٤م ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م: إذ ٓ ٟمج٤مة 

 سمدوهن٤م-

 عتؼقية اإلرادة: -16

ويمثػم ُمـ طم٤مٓت آٟمتٙم٤مس واحلقر سمٕمد اًمٙمقر ًمدى اًمِم٤ٌمب اًمٞمقم شمٜمت٩م ُمـ وٕمػ 
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 دة-اإلرا

 ومـ إمقر افتل عتعغ ظذ عتؼقية اإلرادة:

 افتعقيد: -1

وُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م ذم اًمتٕمقيد وٌط اًمٕمقاـمػ وآٟمٗمٕم٤مٓت، وآضمتٝم٤مد قمغم قمٛمؾ 

 مت٤مريـ اًمٕمزيٛم٦م وقمدم آؾمتج٤مسم٦م اعمٓمٚم٘م٦م هل٤م-

ٕن اًمؽمدد يٛمثؾ قم٤مئً٘م٤م ُمٝماًم ُمـ اًمٕمقائؼ اًمتل حتقل سملم عتـؿقة افؼدرة ظذ احلسؿ:  -2

 ٤ًمن واًمًٚمقك اًمذي يريد-اإلٟم

وم٤مًمقاصمؼ سمٜمٗمًف هق اًمذي يتٓمٚمع ًمٚمٜمج٤مح ويتجف ًمٚمٕمٛمؾ، ظمالوًم٤م ؽرس افثؼة دم افـػس:  -3

 ًمٚمٛمحٌط واًمٞم٤مئس-

وإؿمٕم٤مره سمجقاٟم٥م ُمـ اًمٜمج٤مح ذم طمٞم٤مشمف، واًمتٕم٤مُمؾ ُمع اخلٓم٠م حيٙمٛمف إصعاره باإلكجاز،  -4

 مم٤م يٕمزز صم٘متف سمٜمٗمًف وي٘مقي إرادشمف-

وضمد ذًمؽ اهلدي اًم٘مقيؿ ذم ط وُمـ شم٠مُمؾ ؾمػمة اًمٜمٌل  :آظتدال دم عتقجقف اخلطل -5

سمٌٞم٤من اخلٓم٠م عمـ ي٘مع ومٞمف طملم ي٘متيض اعمقىمػ اًمٌٞم٤من، ًمٙمٜمف ٓ ط اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اخلٓم٠م، ومٝمق يٕمتٜمل 

يتحقل إمم ٟمٔمرة صم٤مسمت٦م شمرؾمخ اًمِمٕمقر سم٤مًمٗمِمؾ واإلطم٤ٌمط ًمدى اًمقاىمع ذم اخلٓم٠م، أو شم١مدي سمف إمم 

 ًُم٤م ًمف ٓ يٗم٤مرىمف-اًمِمٕمقر سم٠من هذا اخلٓم٠م أصٌح أُمًرا ُمالز

، ومٝمل شمؽمك أصمره٤م ذم اًمٜمٗمقس، ومتده٤م سم٤مًمزاد اًمذي يٕمٞمٜمٝم٤م آظتـاء بافعيادات افؼظقة -6
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 -(1)قمغم اًمًػم ذم احلٞم٤مة سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمّمحٞمح٦م

 شادًشا: افسبقة افػؽرية وافدظقية:

واًمتل ؾمتٙمقن  ،اًمًٚمًٚم٦م اعم٤ٌمريم٦م هىمد أومردت هل٤م ومّمٚملم يم٤مُمٚملم ذم اجلزء اًمث٤مين ُمـ هذ

 ٟم٠ًمل اهلل أن يٞمن ـم٤ٌمقمتف وٟمنمه- (،اًمٜمج٤مح اًمدقمقي: )سمٕمٜمقان

*** 

 

                                                           
إمم  229- إهداف واًمقؾم٤مئؾ( ًمٚمِمٞمخ. حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمدويش ُمـ ص-٤ٌمب( ُمًتٗم٤مد ُمـ يمت٤مب )شمرسمٞم٦م اًمِم1)

 -233ص



 

 الفصل السادس

 سا امل
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 ممنوع االقتراب..
 واإليؿاكقةة العؼائديةة الرتبقةة طؾك آلتزام بعد آكتؽاسة إن

 أرض طؾةك جؾًقةا كراه ما هذا ولعؾ   الخطر، طظقؿ أمر والسؾقكقة

ـْ  الشباب بعض مـ الؿعاصر القاقع  تعةالك اهلل مةـفج التزمقا مَِؿ

 طؾةك يثبتةقا ولةؿ التةزامفؿ، طؾةك يحةاظظقا لؿ لؽـفؿ الظاهر، يف

 اكتؽاسةة الحتؿقة: الـتقجة ظؽاكت اإليؿان، طؾك الحػاظ أسباب

 .الؿستؼقؿ الصحقح الطريؼ طـ وابتعادهؿ همٓء

 قصة منتكس
 اهلل إلك الدطاة أحد ذكرها قصة كسقق أن الؿـاسب مـ لعؾ ف

 مؾتزًمةا، كةان مسةؾؿ شةاٍب  اكتؽاسةة طةـ يتحةدث وهةق وجؾ طز

 الةدكقا خسةر طؼبقةف، طؾةك اكؼؾةب والحةزن إسةك ولبةالغ ولؽـف

 .الؿبقـ الخسران هق وذلؽ وأخرة،

 ،اإليؿونن كوور وجفه من يشع زمن، مـذ طرفته :الشقخ يؼول

 ريحاكةة ظؽلكؿةا مةر ما إذاو تعالك، باهلل ركذك   ضاهره رأيت إذا بؾ

 يف الـةةاس يةةممو ذاك ويـصةةح هةةذا، يةةدطق ظفةةق الخقةةر يف كشةةقًطا كةةان الطقةةب، بريحفةةا تعبةةؼ

 قابؾتةف يةقم وذات وأجؿؾةف، أحسةـف الؽةمم مةـ جؿةع خطب إذا شجل، صقت ذو الصؾقات،

  ،فشبقف أكف ضــت أطرظف، لؿ اكؼطاع بعد

 أو أحؾةؿ، لعؾةل طقـةاي ٕمسةح يةدي أصؾؼةت أصدق، لؿ «فالن إكه» ..يؼول برفقؼي وإذا

 السةةؿت ذلةةؽ أيةةـ !ولؽةةـ  ..هةةق إكةةف ..الرؤيةةا وأطةةدت الـظةةر دقؼةةت ظؾؿةةا كةةابقس، لعؾةةف

 الؼريةب طـةف سةللت مفجةقرة، أصةمل شةبف إلةك تحقل لؼد !الرضك  السؿت أيـ اإلسممل،

 .باهلل طقاًذا اكتؽس لؼد كالصاطؼة، الخرب ويليت والبعقد،

  الرحؿـ، أولقاء وطادى الشقطان مسؾؽ ظسؾؽ
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  ذلك؟ كقف سللت:

 أن الخطةل مةـ أكةف ظرأى ،يديه بقن إموال وجرت مرموق، مركز طؾى حصل لؼد :أجنبوا

 ..كبقةف هنج اتباع طـ ورغب وطبادتف، ديـف طـ ظتحقل ..(1)ديـف وبقـ آثرها والتل دكقا بقـ يجؿع

 الؿصةؾقـ، مةـ كةان أن ظبعةد جقارحف، واكطػئت الرجؾ، هذا قؾب مات قد أكف الـتقجة ظؽاكت

 يف وقةع إشةؼقاء، حةزب إلةك اكضةؿ السعداء مـ كان أن وبعد الديـ، طـ المهقـ مـ هق ظنذا

ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿ :يؼةةقل إذ ربةةل وصةةدق ،..(2)الةةرحؿـ مةةـ قريًبةةا كةةان أن بعةةد الشةةقطان حبائةةؾ

 .[46 :الحج] ﴾ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

 احذر.. التآكل اإليماني
 هبةا: وأطـةل التسةاقط، ضةاهرة إن :اإليؿوني والتآكول التسونطط أو إجوف آلتزام ..احذر *

 بالؽؾقةة آلتةزام طةـ الرتاجةع أو لإلسمم، الؿـتسبقـ مـ كثقر حقاة يف آلتزام مظاهر بعض تآكؾ

 الظةاهرة صةقر يف يةدخؾ بةدأ إمةر هذا ظنن -إسػ ولشديد- الشباب، بعض يصقب قد والذي

 أطؼةةةاب يف مسةةةئقلقة والةةةم واإلحبةةةاط القةةةلس اكتشةةةار بعةةةد -خاصةةةة- والؿتؽةةةررة، الخطقةةةرة

 إخقرة. أوكة يف اكتشرت التل العسؽرية آكؼمبات

 ٓ - مؾحقًضةا واقعًقةا أمةًرا صارت - التساقط ضاهرة أطـل - الخطقرة الظاهرة هذه ولعؾ  

 :أن بالذكر والجدير إخقرة، الػرتات يف - سقؿا

 االلتزام األجوف
 :ذلؽ ومـ صقر طدة يف يتؿثؾ آلتزام طـ الرتاجع أو

 العؾؿةةل بالـػةةاق يتؾةةبس أو مؾحةةًدا أو كةةاظًرا ظقرتةةد طؼبقةةف، طؾةةك الؿسةةؾؿ يـؼؾةةب أن -1

                                                           
 .عذ القوتقوب احلؿدان اخلالق عبد بن العزيز عبد/لؾشقخ إكسان، مقالدلؼاء يراجع: ( 1)

 .ادصدر السابق (2)
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 .باهلل والعقاذ والعؿؾل

 كثقر يف تؼصقر طـده ذلؽ ومع الظاهر، يف والصمح آستؼامة طؾك الؿسؾؿ يؽقن أن -2

 ..سؾبًقا تلثقًرا إيؿاكف يف وتمثر بالتزامف يتخؾ والت السؾبقة الؿظاهر بعض وطـده العبادات، مـ

 .(1)«إجوف بنٓلتزام» يسؿك بؿا الؿعروف وهق

 ذلةؽ طةـ ظقتخؾةك حالةف تتبةدْل  ثةؿ والطاطةة، والصمح الخقر طؾك الؿسؾؿ يؽقن أن -3

 مقؾ بسبب وذلؽ ،(2)اإلسمم دائرة تحت يزال ٓ كان وإن والػساد، الػسؼ أهؾ سبقؾ ويسؾؽ

 .بف الؿحقط الؿعصقة بجق وتلثره الؿاضل، إلك الؿؾتزم هذا

 لتزاممظاهر ضعف اال
 الػجةر، صةمة - سةقؿا ٓ - الؿؽتقبةة الصةمة طةـ الـةقم :آلتةزام يف الخؾؾ مظاهر مـ *

 حتك صمتف يف يخشع ٓ إجقف الؿؾتزم ظنن كذلؽ الصؾقات، بعض أداء يف التؼصقر كذلؽ

 تبةارك ربـةا ذكةره والةذي الؿةممـقـ وصةػ خةمف الػعةؾ وهةذا طـده، معتاًدا شقًئا هذا يصبح

 [.2 ،1 :الؿممـقن] ﴾ ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ :ظؼال وتعالك،

 بؾ ..الجؿاطة صؾقات إلك وٓ الجؿعة صمة إلك يبؽر ٓ إجقف زمؾتالؿ ظنن   كذلؽ *

 صةةمة ويف الخطبةةة، يف يشةةرع بعةةدما أو الخطقةةب دخةقل قةةرب إٓ يةةليت وٓ أحقاًكةةا يتةةلخر تةراه

 أو الركعةةة تػقتةةف قةةد بعضةةفؿ إن بةةؾ اإلقامةةة، قةةرب إٓ يةةليت وٓ يتةةلخر قةةد أيًضةةا الجؿاطةةة،

 مةراًرا إمةقر هذه مـفؿ القاحد مـ يتؽرر وقد اإلحرام، تؽبقرة تػقتف إقؾ طؾك أو الركعتان،

 لؾصةػقف يسةابؼ ٓ الؿؾتةزمقـ بعةض ظةنن كةذلؽ يفةتؿ، وٓ لةف كتبةف ٓ ذلةؽ ورغؿ وتؽراًرا،

 لوم ثوم إول والصوف الـودا  يف مون الـونس يعؾوم لوو» :بؼقلف ذلؽ يف الـبل ترغقب رغؿ إولك

                                                           
 ،14 ،13 ،12صدد الؼدادر، عبدد ولقدد/جاًدا؟!( لألشتاذ مؾتزًما تصبح وكقف.. األجوف رشالة )االلتزامتراجع: ( 1)

 .الشقخ أوالد مؽتبة. ط

 .ط.اجلرييس الرياض 48صد ،أ/ عادل العبد العايل االلتزام ذم يراجع: رشالة كؾامت( 2)
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 الصوف طؾوى يصوؾون ومالئؽتوه اهلل إن» :ملسو هيلع هللا ىلص وققلةف ،(1)«ٓستفؿوا طؾقه يستفؿوا أن إٓ يجدوا

 ،«إول الصوف طؾوى يصوؾون ومالئؽتوه اهلل إن» :قةال الثاين، وطؾك !اهلل رسقل يا قالقا «إول

 .(2)«الثاين وطؾك» :قال الثاين، وطؾك !اهلل رسقل يا قالقا

 طةز اهلل إن» :يؼقل اهلل رسقل كان :قال ڤ طازب بـ الرباء طـ داود أبق رواه ما ومـفا -

 طؾةك يصةؾقن وممئؽتةف اهلل إن..»رواية ويف ،(3)«إول الصػقف طؾك لقصؾقن وممئؽتف وجؾ

 .(4) «الؿتؼدمة الصػقف

 شةاغرة أمةاكـ إول الصةػ يف ويةرى مبؽًرا، الؿسجد يدخؾ مـفؿ القاحد وتجد وقد*

 مؽاًكةا بعضةؿ يرى وقد الؿسجد، يف آخر مؽان أي يف يجؾس بؾ ظقف، يجؾس وٓ إلقف يسعك ظم

 قةد وهةمٓء وسةطف، أو الصةػ ٔخةر ويةذهب ظقرتكةف الػاضؾ الؿؽان يف اإلمام خؾػ شاغًرا

 .طظقًؿا أجًرا أكػسفؿ حرمقا

 كةاإلثـقـ الـقاظةؾ، كصةقام» الـقاظةؾ أداء طؾك يحرص ٓ إجقف، الؿؾتزم ظنن كذلؽ *

 شفر، كؾ مـ أيام ثمثة وهل البقض: أيام صقام إقؾ طؾك أو الحجة، ذي طشر أو والخؿقس،

 .طاشقراء يقم أو طرظة، يقم صقام أو

 صةةمة أو الرواتةةب، السةةــ أو الؾقةةؾ كؼقةةام الـاظؾةةة صةةمة طةةـ متؽاسةةًم  تةةراه وكةةذلؽ *

 مةـ شةقًئا بعضةفؿ صةؾك وإن آسةتخارة، صةمة أو التقبةة، صةمة أو الحاجة، صمة أو الضحك،

 بةةربود يمديفةةا تةةراه بةةؾ وسةةــفا، وواجباهتةةا وشةةروصفا أركاهنةةا طؾةةك يحةةاظظ لةةؿ الصةةؾقات هةةذه

                                                           
 .(437(، ومسؾم )2689البخاري ) رواه( 1)

(، وقال الشقخ صعقب األركداؤوط: إشدـاده 997(، وابن ماجة )543(، وأبو داود )18726)ذم مسـده  أمحد رواه( 2)

 صحقح، وصححه األلباين ذم صحقح شـن أيب داود.

 (.1/131) داود أبو شـن ذم األلباين وصححه داود أبو رواه( 3)

 شددـن صددحقح ذم األلبدداين وصددححه (،17188(، وأمحددد ذم مسددـده )996(، وابددن ماجددة )817الـسددا ي ) رواه( 4)

 (.1/175) الـسا ي
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 بعةض يف إلقفةا يؾجةل طةادات مجةرد طـةده الصةؾقات هةذه ظتصةبح الغراب كـؼر يـؼرها أو وكسؾ،

 .الحرجة إوقات

 مـف يحػظ وٓ الؼرآن، يؼرأ ٓ ظرتاه ..الؽريؿ لؾؼرآن هاجرٌ  إجقف الؿؾتزم ظنن كذلؽ *

 والثمثةةة والققمةةان القةةقم طؾقةةف يؿةةر قةةد بةةؾ كةةادًرا، إٓ إلقةةف يسةةتؿع وٓ القسةةقر، الـةةذر إٓ شةةقًئا

 طؾةك الثبةات وسةائؾ أهةؿ مةـ الؼةرآن قةراءة أن ومعؾقم الؼرآن، مـ شقًئا يؼرأ أن دون وإربعة

 يف يؽابدوكةف وما والؿرسؾقـ إكبقاء قصص مـ ظقف ولؿا الؿثبتتات، مـ ظقف لؿا تعالك، اهلل ديـ

 لةؽ يبقـ الؼرآن ترى كذلؽ ..ترهقًبا الـار يصػ وتارة ترغقًبا، الجـة يصػ ظتارة الطريؼ، هذا

 مةـ ظنكةف هةذا ٕجةؾ الصرب، وضرورة آبتمء سـة لؽ ويجؾل والدطقة، آلتزام صريؼ صبقعة

 الؼةرآن طـ شغؾؽ شلء كؾ أن - أخل - ولتعؾؿ والؿخذول، الؿحروم ظفق الؼرآن كعؿة حرم

 ..طؾقؽ شمم ظفق

 أذكةار قةراءة يف مػرصةا ظةرتاه :الـبقيةة لةووراد تارًكةا تةراه إجةقف الؿؾتزم ظنن كذلؽ *

 ظةنن كةذلؽ ،ملسو هيلع هللا ىلص محؿةد كبقـةا طـ الثابتة إذكار مـ وغقرها والـقم، وإكؾ والؿساء، الصباح

 قؾةقًم  إٓ ظقةف اهلل يذكر ٓ كامًم  الققم طؾقف يؿر قد وبعضفؿ قؾقًم، إٓ اهلل يذكر ٓ تجده بعضفؿ

 ..طظقؿ وثقاب وأجقر ظقائد مـ لؾذكر ما رغؿ جًدا،

 يف يظفةر مةا أول يظفةر وهةذا الخؾةؼ، سةق  لؽـةف آلتةزام ضةاهره تجد قد ظنكؽ كذلؽ *

، مـزلف ًٓ  ظنكةف وأيًضةا وأقاربةف، وأخقاتف إخقاكف ومع والديف، مع الخؾؼ سق  يؽقن إكف حقث أو

 مؽةان، أي ويف وزممئةف، رظاقةف ومةع بةؾ ومدرسةقف، أساتذتف مع جامعتف يف الخؾؼ سق  يؽقن

 البقةع، يف وٓ الؿعامؾة، يف سؿًحا تجده ظم لقـ، وطدم وطـػ، بشدة طامؾفؿ الـاس طامؾ ظنذا

 وقد واحتؼار، بؿـ أططك أططك وإن طؾقف، الذي يعطل وٓ لف الذي يلخذ قد بؾ الشراء، يف وٓ

 لإلكسةان يـبغةل والتةل الؿةممـقـ صةػات مـ لقست الصػات هذه أن شؽ وٓ ،(1)بقعف يف يغش

                                                           
 .صـطا البخاري، مؽتبة. ط ،7صة طؿران، أحؿد/لوخ آلتزام، يف راجع رسالة الخؾؾ( 1)
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 خؾؼةةف حسةةـ يف حسةـة قةةدوة كػسةف يف هةةق يؽةقن وأن طـفةةا، الؿبتعةديـ أول يؽةةقن أن الؿؾتةزم

 أثؼةؾ إن» :بؼقلةف ملسو هيلع هللا ىلص لـبةل ا طـةف أخةرب والةذي العظةقؿ الػضةؾ مةـ لفا لؿا الـاس، مع وتعامؾف

 .(1)«الحسـ الخؾؼ الؿقزان يف شلء

 يف والتػةريط الجػةق أو الةديـ، يف والتـطةع الغؾةق آلتةزام يف الخؾةؾ مظاهر مـ ظنن كذلؽ *

 بحقةةث الؽاذبةةة، إمةةاين بحةةر يف الغةةرق آلتةةزام يف الخؾةةؾ مظةةاهر مةةـ كةةذلؽ إحؽةةام، بعةةض

 واإلخةمص التقبةة يف الصةدق أو الؾقةؾ ققةام أو الؼرآن حػظ أو العؾؿ بطؾب كػسف البعض يحدث

 :تعةالك ققلةف متـاسةًقا مػرًصةا وجدتةف حالةف يف ظتشةت إذا ولؽـ الصالحة، إطؿال مـ ذلؽ وغقر

 تةراه إطؿال، لفذه طدتؽ أيـ :سللتف ظنذا ،[46 :التقبة] ﴾ھ ے ہ ھ ھ ھ﴿

 .قؾبف التسقيػ مو وقد رأسف يطلصل

ـَ  أو كصةقحف أحةد لةف أَهةدى لةق الؿؾتةزمقـ بعض ظنن كذلؽ *  يتةربم، تةراه مخالػةة َلةف َبةق 

 يف أن يةرى وقةد الؽةمم، هةذا مثؾ يسؿع لؿ لق أن ويتؿـك والتذكرة، الـصح مـ صدره ويضقؼ

 كػسةف كظةر يف ٕكةف بالتؼصةقر: وصةػف إذا أهاكةف أكةف يظةـ وقةد لعققبةف، تصقًدا لف الـصقحة إهداء

 الخطةل يف لؾققةقع معةرض إكسةان كةؾ ٕن مـف: خطل وهذا تذكقر، وٓ لقطظ يحتاج وٓ مؾتزم

 اهلل طصةؿف مةـ الؿعصةقم ظةنن والخطةل، الزلةؾ مةـ العصؿة يدطل أن ٕحد ولقس والتؼصقر،

 بسةعة يتؼبؾفا أن صادقة كصقحة لف ُأهدى بؿـ ظحرى والسمم، الصمة طؾقفؿ كإكبقاء تعالك،

  .والسـة لؾؽتاب مقاظؼة كاكت إذا - سقؿا ٓ - هبا العؿؾ يحاول وأن صدر

* * * 

أن يتحؾك الـاصح بآداب الـصقحة وشروصفا، لقجد مـ الؿـصقح أذًكةا مصةغقة،  شريطة

كذلك فنن بعض هومٓ  ججوده مفؿواًل ةنيو  ، ..وقؾًبا واطًقا، ولتليت كصقحتف بالثؿرة الؿرجقة

                                                           
 وقةةال ،(270) الؿػةةرد إدب يف والبخةةاري ،(6/446) وأحؿةةد ،(2003) والرتمةةذي ،(4778) داود أبةةق رواه( 1)

 .صحقح حسـ حديث الرتمذي
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مةاذا زرطةت يف قؾبةؽ حتةك تجـةل ثؿةاره  . .ظنذا سللت أحدهؿ. .اإلهؿنل ٕطؿنل الؼؾوب

جقابف جقاًبا محزًكا مبؽًقا، كذلؽ ترى أكثر همٓء ٓ يبالل بػضقل الؽمم، وٓ ظضةقل  تجد

الـظةةر، وٓ ظضةةقل الؿخالطةةة، وٓ ظضةةقل الطعةةام، وٓ ظضةةقل الـةةقم مؿةةا يؽةةقن مةةـ أهةةؿ 

 .العقامؾ الؿساطدة لؿقت قؾبف

، كذلؽ ظنن بعض همٓء تجده ظقضقًيا، محًبةا لؾتسةقب، كارًهةا لؾؿسةئقلقة وآكضةباط

الؿحاضةةرات  -ٓسةةقؿا-ظةةم يـضةةبط يف درس وٓ يجتفةةد يف حضةةقر الؿحاضةةرات العامةةة 

العؾؿقة الؿـفجقة، وٓ يؾتزم بربكامج لحػظ الؼرآن، أو لحػظ أحاديث مـ السـة، بؾ يريد أن 

تسقر إٔمقر وظؼ رغبتف وتبًعا لفقاه، كذلؽ ترى بعةض هةمٓء مضةقًعا لققتةف الثؿةقـ يف غقةر 

الةدطاة وصؾبةة العؾةؿ،  -ٓسةقؿا-قع هذه إوقات يف أمقر محرمة كالغقبة ظائدة، بؾ وقد تض

كثةرة : أو الؽمم الػاحش البذيء، أو الجؾقس طـد الؿحرمات، ومـ أمثؾة إضاطة إوقةات

الرحمت والجؾسات والتل قد تؽقن صقال أيام إسةبقع بغةرض التسةؾقة وتؿضةقة الققةت 

قية، وكان إولك هبمٓء أن يسةتػقدوا مةـ أوقةاهتؿ يف ظؼط مـ دون أي ظائدة ٓ ديـقة وٓ دكق

مصالح دكققية، أو طبادة تـػعفؿ كذكر أو قراءة قرآن أو قراءة كتب كاظعةة، أو صؾةب طؾةؿ، أو 

أو غقةر ذلةؽ مةـ . .إذا كـت صالًبةا يف الجامعةة -ٓسقؿا-سؿاع شلء كاظع، أو دطقة إلك اهلل 

 .ا وأخرةإطؿال الصالحة والـاظعة لؾعبد يف الدكق

قد يشتغؾ ببعض الؿؾفقات وإمقر التاظفة التل ٓ تؼدم بةؾ . .وكذلؽ ظنن بعض همٓء

التةل  ،«الـؽوت»طـةد العامةة ومـ ذلؽ: كثرة التـدر والتػؽف يف الؿجالس بؿا ُيسؿك . .تمخر

 .. ظؼًفا قد تخالػ الؽثقر مـ الؼقؿ وإخمق وإطراف، متـاسًقا أن لؾؿزاح يف شريعتـا

)طؿا سقى ذلؽ( خاصةة وأكةف قةد تجؾةك هةذا إمةر يف * كذلؽ ظنن بعضفؿ قد يشغؾف 

حقةث تةرى هةذا اإلكسةان يفةتؿ  ،كثقر مةـ مؿارسةات إلعةاب الرياضةقة خاصةة كةرة الؼةدم

زائةًدا هبةا ويؽثةر الحةديث طـفةا وطةـ تػاصةقؾفا الدققؼةة، كةذلؽ ظفةق يعةرف كتةائج ا اهتؿامً 

  وأسؿاء المطبقـ.. إلك غقر ذلؽ ،ػرقوترتقب ال ،ومقاطقدها ،الؿباريات
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وإخبةار يف الصةحػ  (1)«الؿنجريونت»* كذلؽ ترى القاحد مـ همٓء مـشغًم بؿتابعة 

والؿجمت وقراءة الؽتب التل ٓ ظائدة مـفا يف الةديـ والةدكقا، ظضةًم طةـ تضةققع إوقةات 

آكشغال قد يحرمةف مةـ أشةقاء  وهذا. .الؽثقرة أمام إلعاب التاظفة طؾك شاشات الؽؿبققتر

 ..كثقرة مػقدة، بؾ قد ُيحرم مـ هذا حالف الخقر الؽبقر القظقر

ا يف صؾةةب العؾةةؿ وتحصةةقؾف، ظةةرتاه بعقةةًدا طةةـ وكةةذلؽ ظةةنن بعةةض هةةمٓء ٓ تجةةده جةةاد  

إجقاء العؾؿقة، حتك إن القاحد مـ همٓء قد يؼةع يف إخطةاء الؽثقةرة يف إمةقر التعبديةة 

ٓ يشعر، ورغؿ ذلؽ ظنكف ٓ يحاول أن يرظع الجفالة طةـ كػسةف، وٓ يجتفةد يف  القسقرة وهق

التػؼف يف أمقر ديـف طؾك ما يـبغل لقتػادى القققع يف مثةؾ هةذه إخطةاء، ظةرتاه ٓ يؼةرأ كتةب 

أهةةؾ العؾةةؿ الؿحؼؼةةقـ مؿةةـ طرظةةقا بسةةممة العؼقةةدة وصةةحة آسةةتدٓل، بةةؾ وٓ يسةةتؿع 

مـةذ  ادهاتلفؿ، بؾ يستؿر ظقؿا َدَرَج طؾقف مـ معارف طرظفا واطلؾؼاءات أهؾ العؾؿ الؿشفقد 

بداية التزامف، أو مـذ وطك هذا الديـ، حتك ولق كان طـده قصةقر طؾؿةل أو بعةض إخطةاء، 

ت طؾك كػسف إجر العظقؿ، وإكف  ظنكف ٓ يسعك لتغققرها أو إصمحفا، وكتقجة لذلؽ ظنكف ُيػقِّ

ويةمجر مـ الؿعؾقم أكف مـ أراد اهلل بف خقًرا يػؼفف يف الةديـ، وأن الػؼقةف يف ديـةف يعؿةؾ قؾةقًم 

كثقةةًرا، ٕكةةف أطؾةةؿ وأبصةةر بتػاضةةؾ إطؿةةال وأهؿقتفةةا ومةةا يرتتةةب طؾةةك هةةذه إطؿةةال مةةـ 

                                                           
 «جتكوع إخكونر والحووادث»، و«إدمونن بورامج التوا ول آجتؿونطي»، و«آختالس الشوكؽي»( تػطـ إلك خطقرة 1)

 ، ظلكصح بؿراجعتف، ظػقف خقر كثقر.«الؿنجرينت»الشقخ إبراهقؿ بـ طؿر السؽران يف كتابف 
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إجقر، ظتجده يعؿؾ طؿًم سفًم مقسًرا ٓ مشؼة ظقف وٓ كصب ورغؿ ذلؽ ظنكف يمجر أجةًرا 

 .(1)طظقًؿا

*** 

خرج مـ طـةدها بؽةرة  ملسو هيلع هللا ىلص ومؿا يدل طؾك ذلؽ حديث ابـ طباس طـ جقيرية، أن الـبل

من زلوت »: صؾك الصبح، وهل يف مسجدها، ثؿ رجع بعد أن أضحك وهل جالسة ظؼالحقـ 

لؼد طؾت بعدك أربوع كؾؿونت »: ملسو هيلع هللا ىلص كعؿ، قال الـبل:   قالت«طؾى الحنل التي فنرطتك طؾقفن

سكحنن اهلل وبحؿده طدد خؾؼه، ورضن : لو وزكت بؿن طؾت مـذ القوم لوزكتفن« ثالث مرات»

 . (2)«كؾؿنجهكػسه، وزك  طرشه، ومداد 

*** 

يفجةر إمةر بةالؿعروف والـفةل طةـ ( الؿـتؽس باصـًقةا)كذلؽ ظنن هذا الؿؾتزم ضاهرًيا 

ظؿةع كثةرة الؿـؽةرات يف كةؾ مؽةان سةقاء يف البقةت أو يف السةقق أو يف أي مؽةان، . .الؿـؽةر

تجده يؾتزم الصؿت ظم يغقر مـؽًرا وٓ يلمر بؿعروف، بؾ وٓ يبالل إذا اكتفؽةت محةارم اهلل 

أمام طقـقف، حتك يف البقت تجد القاحد مـفؿ يؽقن مع أهؾف وقد يؽقن طـدهؿ الشلء الؽثقةر 

هؿ قةد وقعةقا واكغؿسةقا يف الؿـؽةرات والؿحرمةات ثةؿ هةق ٓ يـؽةر مـ الؿـؽرات، بةؾ تةرا

                                                           
ومماا دادل »: ط. ممشسة الريدان: 29ص «قواعد األحكام يف مصالح األىام»( قال العز بن عبد السالم ذم كتابه الؼقم 1)

أال أىباكك  »أىه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعذ أن الثواب ال درتتب عذ قدر النصب يف مجوع العبادات، ما روى أبو الدرداء عن النبي 

بخر أعاملك ، وأرضاها عند ملوكك  وأرفعها يف درجاتك ، وخر لك  من إعطاء الذهب والورق، وخر لك  من 

رواه ابدن  -« «ذكار اه»قالوا: وما ذاك يا رشول اهلل؟ قدال:  «قك أن تلقوا عدوك  فترضبوا أعناقه  ودرضبوا أعنا

( حتػة األحوذي، وصححه األلباين ذم صحقح الؽؾم الطقب )ح رقم 9/317( وأخرجه السمذي )3791ماجة )

(، قال: واحلاصل بلن الثواب يستب عذ تػاوت الرتب ذم الرشف، فنن تساوى العؿالن من كل وجه، كان أكثر 1

 .{فؿن يعؿل مثؼال ذرة خرا يره}ب عذ أكثرمها، لؼوله تعاىل: الثوا

 (.2726( رواه مسؾم )2)



 

493 

 

طؾقفؿ مثؾ هذه الؿـؽرات، بؾ وٓ يـاصحفؿ، بؾ قد يبؼك معفؿ ٓ يحرك ساكـًا، ولق أن كؾ 

إكسان صةادق يف إيؿاكةف والتزامةف طـةدما يةرى الؿـؽةر يؼةقم باإلكؽةار طؾةك صةاحبف مباشةرة، 

صةقة لؿةا اكتشةرت كثقةر مةـ الؿـؽةرات حتةك ويطؾب مـف هجر هذا الؿـؽةر وتةرك هةذه الؿع

 !!مباحة ٓ شلء ظقفا، وإلك اهلل  الؿشتؽك أصبحت طـد كثقر مـ الـاس وكلهنا أمقر

*** 

 (1)رف يف الؿلكةؾةكذلؽ ظنن هـاك بعض الخؾؾ طـد همٓء، كلن تةرى القاحةد مةـفؿ يسة

وهةق مةا يؿؽةـ أن كطؾةؼ طؾقةف مةرض  ظةقق الؿعتةاد، والؿؾبس بشةؽؾ والؿشرب والؿركب

تراه يفتؿ بتجؿقؾ ضاهره، وٓ يفتؿ بتعؿقر باصـف، كذلؽ ظنن بعض حقث  الؿظفرية الجقظاء،

همٓء تراه متسةاهًم يف أمةر الفةدي الظةاهر، كالؾحقةة والثةقب الؼصةقر، ظةرتاه يؼةقم بتؼصةقر 

 .ملسو هيلع هللا ىلص فدي كبقفلحقتف وتعديؾفا وإخذ مـفا، كذلؽ تراه مسبًم لثقابف، مخالًػا ل

  *** 

 -هداكا اهلل وإيةاهؿ إلةك مةا يرضةقف-ومـ أهؿ طممات الخؾؾ طـد بعض إخقاكـا همٓء 

إذا غاب طـ شخص بذاتف لػرتة ما، وقد  أحدهؿ التعؾؼ بغقر اهلل تعالك، حقث يضعػ إيؿان

يذهب إيؿاكةف بالؽؾقةة إذا ذهةب هةذا الشةخص وابتعةد طـةف، كةذلؽ مةـ طممةات الخؾةؾ يف 

ـ  اهلل تعةالك طؾقةف : آلتزام طدم التؿؽـ مـ التخؾص مـ رواسةب الجاهؾقةة، ظنكةف بعةد أن مة

بآلتزام، لؿ يغقر إٓ الـذر القسقر مـ أققالف وأظعالف وأحقالف، وبعد ظرتة مـ آلتزام تجد أن 

رواسب الجاهؾقة طـده واضحة ضاهرة، ظتجةده طبةقس القجةف بحجةة أن هةذا هةق آلتةزام، 

م بالديـ ٓ يعـل التجفؿ والعبقس يف وجقه أخريـ، بؾ وتجده يسلء الظـ رغؿ أن آلتزا

ظتارة يرمل أًخا لف بالرياء، وتارة يتفؿ أًخا لف يف ديـةف، وثالةث . .بنخقاكف مـ الؿؾتزمقـ بالديـ

الةخ، وبعضةفؿ تةراه مخؾًػةا لؾقطةقد والؿقاثقةؼ، ومعؾةقم أن هةذه . .يؼذظف يف طرضف ودياكتةف

                                                           
 ط. دار اإلمام أمحد. -جزاه اهلل خًرا-لؾشقخ/ حسني العوايشة  «ادظهردة اجلوفاء»( راجع رشالة 1)
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لؿـةاظؼقـ، كةذلؽ تةرى بعضةفؿ قةد يؽةذب يف بعةض إمةقر وبعةض الخصؾة مةـ خصةال ا

، أو يؽذب لقتػادى خسةارة مالقةة، أو «كذب  بقضن »الؿقاقػ بحجة أن هذا ٓ يضره، وهذه 

يؽذب مجامؾة لصديؼ لف يريد كصرتف، أو يؽةذب يف بقةع أو شةراء، أو يؽةذب لقضةحؽ مةـ 

ـ حؽايةات وروايةات كاذبةة تةروى حقلف كؿا هق مـتشةر بةقـ الـةاس ظقؿةا يتـاقؾقكةف بقةـفؿ مة

، ملسو هيلع هللا ىلص لؿجرد الضحؽ والتسؾقة، ومعؾقم لؾجؿقع أن كؾ هةذا الؽةذب مخةالػ لفةدي الـبةل

وإن »: ملسو هيلع هللا ىلصقةةال رسةةقل اهلل : قةةال  ويةةدظع صةةاحبف إلةةك الـةةار كؿةةا يف حةةديث ابةةـ مسةةعقد

 .  (1)«الرجل لقؽذب حتى يؽتب طـد اهلل كذاًبن

همٓء بعد أن دخؾ ساحة آلتةزام تجةد طـةده تعؾةؼ بالؿؼةاصع اإلباحقةة، أو قةد  وبعض

تجد طـده الؿجمت، والروايات الروماكسقة أو الجـسقة، وهذا كؾف قد يؽقن سبًبا يف ذهةاب 

هذه بعض الؿظاهر السةؾبقة والتةل . .دياكتف وورطف، بؾ قد يؽقن سبًبا يف اكتؽاستف مرة أخرى

، وٓ يعـل أن وجقد مظفر مـ هذه الؿظاهر -هداكا اهلل وإياهؿ-مقـ تظفر طؾك بعض الؿؾتز

يف شخص مةا أكةف غقةر مسةتؼقؿ وغقةر مؾتةزم، ولؽةـ تعـةل أن التزامةف ظقةف شةلء مةـ الةـؼص 

 .والخؾؾ

*** 

  

                                                           
 ( متػق عؾقه.1)
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 !التساقط لماذا؟
أقصد ضاهرة التساقط طـ صريؼ آستؼامة، تحتةاج مـةا إلةك  -إن هذه الظاهرة الخطقرة 

هذه الظةاهرة ر وأطؿاق ووقػات متلكقة كستدطل مـ خملفا التلمؾ والدراسة لـؼػ طؾك جذ

بالغة الخطقرة، ولـتعرف طؾك أسباب هذه الظاهرة ومسبباهتا، واكتشاف العقامةؾ الحؼقؼقةة 

إخذ بقد مـ ابتؾل هبذا الداء، وكجـب البؼقةة التل تؼػ وراء سؼقط الؽثقريـ، حتك كحاول 

 .الباققة خطر هذه الظاهرة وشرها

رها يف ةكثقرة يؿؽـ حص اويف حؼقؼة إمر ظنن لفذه الؿظاهر السؾبقة الؿذكقرة آكًػا أسبابً 

 :كؼطتقـ

 .أسباب تتعؾؼ بالقاقع الدطقي والؿحقط الرتبقي الذي كحقاه وكعقش ظقف -1

 .د ذاتفأسباب تتعؾؼ بالػر -2

 ًٓ والواطووع  (1)أموون طوون إسووكنب التووي جوومدي لتسوونطط إخ الؿؾتووزم وجتعؾوو  بنلصووحوة: أو

 :الدطوي الذي كحقنه

ٓ كبالغ إذا قؾـا أن آهتؿام  :ضعف آهتؿنم بنلجواكب التربوي  طـد كثقر من الدطنة -1

الرتبقة اإليؿاكقة العؿؾقة، والتل تساطد طؾك  -خاصة-بالجقاكب الرتبقية الؿتقازكة الشؿقلقة 

يف زمةان الػةتـ ضةعقػ طـةد كثقةر مةـ الةدطاة إلةك اهلل،  -خاصة-بؼاء الػرد يف إصار آلتزام 

                                                           
( كؾؿة الصحقة أو شباب الصحقة تتؽرر كثقًرا طؾك ألسـة بعض الدطاة والشباب، وهل تشقر بلن إمة كاكةت مقتةة 1)

أو يف غقبقبة ولؿ يؽـ هبا دطقة، وهذا ٓ يصح: ٕن الؿسؾؿقـ ما زال الخقر مقجقًدا ظةقفؿ، ظلمةة محؿةد مةا تةزال 

 بعةد جقةؾ، ولؼةد قةال د/ بؽةر أبةق زيةد: أن كؾؿةة يؼظة وقائؿة، والعؾؿاء الرباكققن مقجقدون يف كؾ طصةر جةقًم 

تعبقر حادث، وٓ كعرظف يف لسان السؾػ جارًيةا، بةؾ جةرى اسةتعؿالف يف ظةقاتح الؼةرن الخةامس طشةر  «الصحوة»

الفجري، يف أطؼاب طقدة الؽػار كالـصارى إلك الؽـقسة، ثؿ تدرج إلك الؿسؾؿقـ.. راجع ذلؽ يف كتابةف: معجةؿ 

. ط. دار «الصوحوة اإلسوالمق »، تحةت مةادة 209ص -رحؿةف اهلل تعةالك-عممة بؽر أبق زيةد الؿـاهل الؾػظقة لؾ

 العاصؿة.  
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قة أو القطظقة أكثر طـاية ورطاية، ويؽاد يؽقن آهتؿام بالجقاكب اإلدارية الـظامقة أو الخطاب

مؿا يمدي دائًؿا إلك وجقد أجقاء جامدة تبعث طؾك التقتر والحساسقة وكثةرة الخةمف بةقـ 

 .مـ يعؿؾقن يف حؼؾ الدطقة -خاصة-جؿاهقر الؿؾتزمقـ 

إجقاء اإليؿاكقة الؿرتبطة بذكر اهلل طز وجؾ وهتذيب الـػقس وتزكقتفا  هتقئةلذلؽ ظنن 

 .تبعث طؾك زيادة اإليؿان يف كػقس الؿسؾؿقـ مؿا يطقؾ مـ طؿر آلتزام يف سؾقك الـاس

وأطـل بالؿسائؾ الرتبقية اإليؿاكقة تعؿقؼ روح آلتزام وأهؿقتف بالـسبة لؾػرد الؿسؾؿ  -

ف طـ مبادئ اإلسمم وطاقبة مةـ ُيػةرط يف جـةب اهلل أو ٓ يػةل والرتكقز طؾك خطر آكحرا

 .بعفده معف، وأن ذلؽ إكؿا يمدي لؿزيد مـ الـػاق والجؿقد وقسقة الؼؾقب

أكف ٓ حقاة لؾؿرء وٓ ققؿة لف وهق بعقةد طةـ  -كحـ الؿؾتزمقـ-كذلؽ يـبغل أن كعؾؿ  -

الصةمة والصةقام وذكةر اهلل وتةموة  م ققؿة لؾؿؾتزم وهةق بعقةد طةـظأجقاء الرتبقة اإليؿاكقة، 

الؼرآن، ٕن الؿرء إذا ما شحـ قؾبف بلطؿال اإليؿان وقراءة الؼرآن تؿؽةـ بػضةؾ مةـ اهلل مةـ 

 .دوام آستؼامة وإطػاء كػسف مؿا قد يعرضفا لؾؿماخذة أمام اهلل تعالك يقم الؼقامة

إمةةة القاطقةةة إن : فؼوودان الحؽؿوو  وطوودم وضووع الػوورد يف ةقوور الؿؽوونن الؿـنسووب -2

الـاضجة والدطقة الـاجحة الؿقظؼةة هةل التةل تسةتطقع أن تعةرف قةدرات أظرادهةا ومقةقلفؿ 

ومقاهبفؿ وتعرف كؼاط الؼقة والضعػ طـدهؿ، ومـ خمل ذلؽ تختار لؽؾ ظرٍد ما يـاسةبف 

ويتـاسب مع قدراتف ومققلف وصبقعتف ومستقاه، ظؿـ غقر الؿعؼقل بلن كؿؽـ صاحب العؼؾقة 

ة الؿـظؿةةة مةةـ اطةةتمء الؿـةةرب حقـؿةةا ٓ يؽةةقن مةةمهًم لةةذلؽ، ٓ كؽؾػةةف بشةةئقن إدارة اإلداريةة

الدطقة التل ٓ يستطقع بؿقاهبف أن يجقد ظقفا، وكذا ظنن مـ السػف أن كضةع صةاحب الؾسةان 

ه والؼدرة طؾك الدطقة والتلثقر طؾك رأس طؿؾ إداري وٓ كؿؽـف مةـ مباشةرة الخطابةة  الؿػق 

لؽ يرتتب طؾقةف كثقةٌر مةـ الؿػاسةد وإضةرار التةل كعؾؿفةا جؿقًعةا، ولةقٓ الؿـربية، إذ إن ذ

ظمبةد مةـ اطتبةار الؼاطةدة الشةرطقة .. ضقؼ الؿؼام لذكركا مـ إمثؾةة الؽثقةرة مةا يميةد ذلةؽ

ر لؿن خؾ  له»الـبقية   . «كل مقسَّ
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طاديةة مـ الطبقعل أن تعرتض الدطقة قضايا طادية أو غقر : التراخي يف حسم إمور -3

تحتاج لحسؿ سريع حتك ٓ تتقتر كػةقس العةامؾقـ داخةؾ هةذا اإلصةار أو ذاك، وكةؿ طاكةت 

الةةدطقة، وكةةؿ طةةاكك الؿؾتزمةةقن مةةـ مشةةاكؾ بةةدأت صةةغقرة يف جؿؾتفةةا إٓ أن الرتاخةةل يف 

حسةةؿفا وحؾفةةا سةةاطد طؾةةك زيةةادة حجؿفةةا وشةةدة تعؼقةةدها بصةةقرة قةةد تسةةتـػذ جفةةقد 

 .كالؿخؾصقـ يف الدطقة إلك اهلل تعال

أضػ إلةك ذلةؽ أن هةذا الطةرف أو ذاك قةد يشةعر طـةد الرتاخةل يف حسةؿ الؿشةؽؾة أن 

يحابل هةذا الطةرف أو ذاك، والحؼقؼةة أن السةرطة يف  «أي طؾى معنلج  جكعنجفن»الؼائؿ طؾقفا 

حسةةؿ إمةةقر ومعالجةةة الؿشةةؽمت مةةـ شةةلكف أن ُيجـةةب كثقةةٌر مةةـ الؿؾتةةزمقـ الؽثقةةر مةةـ 

الداخؾقةةة التةةل تـتفةةل يف غالةةب إحقةةان بخسةةارة الةةبعض  الؿتاطةةب، ويعػةةقفؿ مةةـ الفةةزات

 .وسؼقصفؿ والتسبب يف تساقط غقرهؿ، وإحداث تصدع كبقر يف صػقف الجؿاطة الؿسؾؿة

مةـ الؿعؾةقم جؾًقةا أن الةدطقة : طدم جوضقف الؿؾتزمقن يف إطؿنل الدطوي  الؿـنسك  -4

ام، ولؽةةـ حةةقـ يرتكةةز العؿةةؾ إلةةك اهلل مةةـ أهةةؿ إسةةباب الؿعقـةةة طؾةةك الثبةةات طؾةةك آلتةةز

 :الدطقي يف يد صائػة محدودة مـ الـاس، ظنن ذلؽ يمدي إلك أمريـ

كػقر كثقر مـ الـاس واستمهبؿ إلةك خةارج سةاحة العؿةؾ اإلسةممل لشةعقرهؿ : إول

بعدم الؼدرة طؾك اإلكتاج وظشؾفؿ يف اختقار مققع مـاسب يخةدمقن بةف اإلسةمم، مؿةا يعـةل 

 .(1)التساقططؿؾقة تعؿقؼ ضاهرة 

                                                           
( التقار اإلسممل بؽاظة صقائػف يؿتؾؽ صاقة تغققرية ققية وكقادر أظاضؾ يف مختؾػ الؿجآت، وٓبد مـ 1)

 آطرتاف بالخقر الؿبثقث طـد الجؿقع بػضؾ اهلل سبحاكف وتعالك.

ف: استؽؿال بؼقة إدوات وتطقير أكػسفؿ جقدا، والسعل لقضع تصقرات جديدة طـ مسارات اإلصمح ما يـؼص -

والتغققر الؿجتؿعل، وتقضقػ الؽقادر والتـسقؼ بقـفا طـ صريؼ تبادل الخربات وإدارة الخمف وترتقب سؾؿ 

 إولقيات.

 كعقش حالة مـ التقف واإلحباط كـتقجة صبقعقة لتجارب لؿ تمت ثؿارها، وطدو مرتبص هبا. كحـ -

= 
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آكؼطاع وطدم التقاصةؾ، مؿةا يعـةل مةقت العؿةؾ اإلسةممل، برحقةؾ الؼةائؿقـ : الثاين

طؾقف لسبب أو ٔخر، ظالتقاصؾ ُسـة شةرطقة كقكقةة، وتقسةقع دائةرة العؿةؾ اإلسةممل تعـةل 

بؼاء الصحقة داخؾ الخدمة ٓ خارجفا، والؿقاقع التل تؿتؾؽ الطاقات الؿتعددة، هل التةل 

وُيؽتب لفا آستؿرار، أما إذا لؿ تؽـ كذلؽ كاكت كالَزَبد الذي يذهب ُجػاًء وٓ يـػع تبؼك 

 .(1)الـاس

 الؿسةةتؼقؿ الشةةباب رطايةةة أن الؿعؾةةقم مةةـ: الؿووربقن بعووض موون التعنموول يف الخطوول -5

 بالثبةات، بآتصةاف يؿتةازون متخصصةقـ أكةاس إلةك يحتاج ظفق سفًم، لقس أمر وتربقتفؿ

 وسةعة العؾةؿ، يف والرسةقخ الصدر، برحابة ويتصػقن أطؿالفؿ، كؾ يف حسـة قدوة أهنؿ كؿا

 ذلةؽ وبغقةر وإتؼةان، ومفـقة بحرظقة معفؿ التعامؾ لقحصـقا الشباب، صبائع وظفؿ آصمع،

 . آستؼامة صريؼ مـ الشباب تػؾت كثرة الـتقجة تؽقن

 :الؿربقن أخطن  أمثؾ  من* 

_______________________ 
طؾك مستقيات مختؾػة،  -ولؾعالؿ العربل-التشؽؾ لؾشؽؾ العام لؾتقار اإلسممل  هذه مرحؾة ظقفا حالة مـ إطادة -

شاء(، )وأما ما يـػع الـاس مؽان يف التشؽؾ الجديد، ولؽـ ) واهلل يمتك مؾؽف مـ يوالؽؾ يتسابؼ لقؽقن لف 

 (.ظقؿؽث يف إرض

ا لعؿقم الشباب أن إلخراجفؿ مـ حالة  - خطاب)تطقير الذات واستغمل الؿساحات الؿؿؽـة( = مفؿ جد 

اإلحباط والقلس، ولؽـف خطاب كاقص يحتاج إلك بث روح إمة وآكتؿاء إلقفا والدظاع طـفا، ظقحتاج إلك طدم 

يتحقل الشباب إلك أظراد مـعزلقـ مـفؿؽقـ يف أطؿالفؿ الخاصة غقر مبالقـ بلي أحد أو آكتػاء بف حتك ٓ 

 بؼضايا أخرى غقر قضاياهؿ، وهذه أزمة التخصصقة الزائدة التل ٓ يصحبفا ممسسات تجؿعفا أو ظرق تديرها.

ضةعقػة، وهةذا ٓ يؿـةع  خطاب التػشقؾ العام والتجفقؾ الؿطؾؼ لؾتقارات اإلسممقة= مآٓتف غقر محؿةقدة وثؿةاره -

 مـ كؼد هذه التقارات مع احرتام جفقدها السابؼة وتبققـ أخطائفا واستحضار مؽر أطدائفا.

 

 .24ص ،هد1424( راجع جمؾة التوحقد ]العدد الثامن[ لشفر صعبان، شـة 1)
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 مةـ مجؿقطةات لـا أخرج إمر وهذا :الؿضؿون إهؿنل مع الشؽؾقنت طؾى التركقز -*

: ذلوك مون وإخطر ورًطا، وأقؾفؿ ديـًا، الـاس أضعػ مـ لؽـفؿ ضاهرهؿ، حسـقا الشباب

 بـقاهنؿ هشاشة رغؿ الحديثة التقاصؾ وسائؾ يف وبرزوا العامة، الؿحاظؾ يف تصدروا قد أهنؿ

 .الرتبقية جذورهؿ وتآكؾ اإليؿاين،

 بالقاقعقةةة يتسةةؿ أن مةةـ الصةةحقح لؾفةةدف بةةد ٓ :واطعقتفوون وطوودم التؽوونلقف شوودة -*

 الؿؽقكةات تؾةؽ مةـ شقًئا الفدف ظؼد ظنذا التـػقذ، مؿؽـ يؽقن وأن والؿعؼقلقة، والؿـطؼقة

 .حؼقؼل أثر طـف يـتج سؾقؿ بشؽؾ لؾتحؼؼ قابًم  يعد لؿ

 طؾةك الزائد الؿربقـ حرص :آطتبار بعقـ إلقفا ُيـظر أن يجب التل إخطاء ظؿـ لفذا -

 ٓ مةةا الشةةباب تؽؾقةةػ ذلةةؽ طةةـ ويـةةتج كبةةقغفؿ، ظقتعجؾةةقن وقةةت، بلسةةرع صمهبةةؿ كبةةقغ

 والعؿوول والؿوهكوو  الرةكوو  بووقن التجوونكس طوودم»  خطةةقرة إلةةك آكتبةةاه طةةدم مةةع يطقؼةةقن،

 .الػردية الػروق مراطاة وطدم ،«الؿطؾوب

 بؼسةقة، ومعةامؾتفؿ إخػاقفؿ، طـد طؾقفؿ الغؾظة ..الشاقة التؽالقػ هذه ثؿرة وتؽقن -

 التػؾةت ثةؿ والؿؾةؾ، والتضةجر والؽآبةة والسةآمة والضةقؼ التةذمر إلةك بالشةباب يةمدي مؿا

 .تدريجق ا

 أحةةقال تراطةةل ٓ وضةةقابط أكظؿةةة لقضةةع كةةاتج وذلةةؽ :العؼوونب جؼوودير يف الخطوول -*

 الـتقجةة ظتؽةقن العؽةس، أو الجسةقؿ العؼةاب ذلؽ يستحؼ ٓ الخطل يؽقن بحقث الشباب،

 .سؾبقة

 لقسةةقا الشةةباب ٕن بؿؽةةان: إهؿقةةة مةةـ أمةر وهةةذا :الـػسووقنت صكقعوو  مراطوونة طودم -*

 تؾةؽ مع التعامؾ كقػقة ظفؿ مـ بد ظم ومتغايرة: متػاوتة أكؿاط هؿ بؾ واحدًة، كسخةً  جؿقًعا

 ...الـػسقة إكؿاط
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 مراطةاة طةدم ذلةؽ طةـ ويـتج ...العؿل ومراحل والتربق  الدطوة أسنلقب يف الجؿود -*

 إموووم يف اهلل سوووـن»  طةةةـ التامةةةة الغػؾةةةة مةةةع الظةةةروف، مراطةةةاة وطةةةدم العصةةةقر، تغقةةةر

 .الؿتغقر القاقع هذا يف التغققر وكقػقة ،«والجؿنطنت

 .ومصنرحته مـن حته طدم أو الؿدطو، بؿجنمؾ  إمن التربوي، التطرف -*

 تجةاوز قد أكف يظـ الؿربل هذا ٕن :الديؽتنجوري لؾـظنم واجكنطه لؾـؼد الؿربي رفض -*

 كةاكقا الؽةرام الصةحب إن حقةث اهلل: رسةقل مةع الصةحابة ظعةؾ خمف وهذا الـؼد، مرحؾة

 كاكت وإن الصؿت، التزمقا وحل أهنا طؾؿقا ظنن إمقر، بعض يف اهلل رسقل مـ يستػفؿقن

 أصةحابف رأي طؾةك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كزل وكؿ الؿشقرة، اهلل رسقل طؾك طرضقا بشري ا اجتفاًدا

 .(2)أحد يقم والخروج ،(1)بدر يقم الـزول يف حدث كؿا

 . وأتباطفؿ الؿربقـ بقـ التـاظس يؼع ٓ حتك: الشكنب يف الطؿوح طتل -*

 .ومؿـفج مدروس طؿل أو بركنمج طؾى آستؼرار طدم -*

 وصريؼتةةف لؾؿربةةل الؿؼقةةت التعصةةب طـةةف يـةةتج مؿةةا :الؿطؾؼوو  التكعقوو  طؾووى التربقوو  -*

 .(3)ومـاهجف

 :ذاجه بنلؿتتؽسوهـنك أسكنب كثقرة لفذه الظنهرة الخطقرة جتعؾ  : ثنكًقن

: ٕن البداية الضعقػة الخالقة مةـ البـةاء الؿـفجةل، التةل تعتؿةد طؾةك ظساد البدايات -1

العقاصػ ٓ يؽتب لفةا آسةتؿرارية، ظصةػاء آكتفةاء مةـ صةػاء آبتةداء، كؿةا قةال السةادة 

 العؾؿاء.

                                                           
 (.3951( أصؾ الخرب رواه البخاري )1)

 (.4043( اكظر ما رواه البخاري )2)

، 220، تللقػ/صالح بـ مؼبؾ العصقؿل )ص«من أخكنر الؿـتؽسقن.. مع إسكنب والعالج»( لؾتقسع يراجع:  3)

 (، ط.دار تدمرية.222
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لقعؾؿ الشاب أكف يف حرب مع الشقطان : يف كثقر مـ إمقرتسقيؾ الشقطان لإلكسان  -2

إن الشوقطنن طعود ٓبون  دم »: قةال ملسو هيلع هللا ىلص يف أي صريؼ مـ صرق الخقةر يلتقةف، أمةا طؾةؿ أن الـبةل

 فعصنه فلسؾم، ثم طعد! جسؾم وجدع ديـك ودين  بنئك: بلصرطه فؼعد له بطري  اإلسالم، فؼنل

فعصونه ففونجر، ثوم طعود لوه بطريو  ! وسوؿن كجفنجر وجدع أرضوك : له بطري  الفجرة فؼنل

 .الحديث. (1).«.فعصنه فجنهد! ججنهد فتؼتل فتـؽح الؿرأة ويؼسم الؿنل: الجفند، فؼنل

لذا ظؾقعؾؿ كؾ أخ مؾتزم أن هذه حرب شعقاء يشـفا الشةقطان دوًمةا ظؾةقؽـ متقؼًظةا لفةا، 

ٕمةةارة بالسةةقء أو كةةذلؽ ظؾقحةةذر إخ الؿؾتةةزم الفجةةقم الربةةاطل مةةـ الشةةقطان أو الةةـػس ا

 :الفقى أو الدكقا، والذي صاغف أحد الشعراء بؼقلف

وي اْبتوُِؾقُت بِلَْرَبٍع َيْرُموَكووـِي  قرُ وجِ لن جَ وفولَ  سٍ وْ ووطَ  نْ ووطَ  لِ وكْ ونلـ  وبِ  *** إِكِّ

ْكَقن َكْػِسي َواْلَفَوى  يرُ دِ طَ  الصِ ى الَخ ؾَ طَ  َت كْ أَ  بِّ ين رَ  *** إِْبِؾقُس َوالد 

: طؾك الةذي يرجةق الـجةاة يف الةداريـ أن يحةذر الشةقطان وكقةده، قةال تعةالك والقاجب

تـسةك أن أن  -أيفةا الؿؾتةزم-ظنياك  [30]ظصؾت:  (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)

لؾشقطان معؽ معارك ظحذار أن تـفةزم ظقفةا، وحةذار أن يغؾةب كقةد الشةقطان وهةق ضةعقػ 

 .[76]الـساء: (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ) :واهلل تعالك يؼقل

ظنكف مـ اطتصؿ بةاهلل طصةؿف مةـ كةؾ ظتـةة وسةقء،  :الؿؾتزم لؿ يعتصؿ باهللٕن إخ  -3

  .ومـ اطتصؿ بغقر اهلل أوكؾف إلك غقره سبحاكف

                                                           
، وصةححف إلبةاين يف صةحقح سةــ «سوكرة بون أبوي فنكوه»( أخرجف أحؿد يف مسـده والـسائل يف ســف مـ حديث 1)

 (.3134الـسائل )
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ومـ الؿعؾقم أن ذريةة الشةقطان وأتباطةف يسةعقن يف غقايةة البشةر يف هةذه الحقةاة الةدكقا، 

تعالك دون غقةره ظالقاجب طؾك العبد آستعاكة باهلل طز وجؾ وآطتصام بف وحده سبحاكف و

 .(1)مـ خؾؼف

ومون جػؽور يف التوفقو  والخوذٓن، وجود أكوه »: -مقضًحا هةذا الؿعـةك-يؼقل ابـ الؼقؿ 

محتنج إلى جوفق  ربه يف كل َكَػٍس وكل لحظ ، وصرف  طقن، وإن إيؿنكه وجوحقده بقده جعنلى، 

ولو جخؾى طـه صرف  طقن لذهب طرش إيؿنكه وجوحقده، ولخرت سؿن  إيؿنكه طؾوى إرض، 

قونذ الؿؾفووف، ويؾؼوي بـػسوه فحقـئذ يسلل اهلل جوفقؼه مسلل  الؿضطر ويعوذ به من خذٓكوه ط

بقن يديه صريًحن بكنبه، مستسؾًؿن له كنكس الورأس بوقن يديوه خنضوًعن ذلوقاًل مسوتؽقـًن ٓ يؿؾوك 

 . (2)«لـػسه ضًرا وٓ كػًعن وٓ موًجن وٓ حقنة وٓ كشوًرا

إن العكد لوو اطتصوم بونهلل لؿون خورج طون » :يف مقضع آخر -رحؿف اهلل-ويؼقل ابـ الؼقؿ 

فؾو ، [101]آل طؿةران:  (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ) :الطنط ، طنل جعنلىهداي  

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ): كؿؾت طصؿته بنهلل لوم يخذلوه أبوًدا، طونل جعونلى

 .[78]الحج:  (ۆئ

أي متك اطتصؿ باهلل تقٓكؿ، وكصةركؿ طؾةك أكػسةؽؿ وطؾةك الشةقطان، وهؿةا العةدوان 

وكؿنل الـصرة طؾوى العودو بحسوب كؿونل »  :-رحؿف اهلل-ثؿ قال . .الؾذان ٓ يػارقان العبد

آطتصوونم بوونهلل، وكؼووص هووذا آطتصوونم يوومدي إلووى آكخووالع موون طصووؿ  اهلل، وهووو حؼقؼوو  

الخذٓن فؿن خؾىَّ اهلل بقـك وبقن الذكب إٓ بعد أن خذلك، وخؾى بقـوك وبوقن كػسوك، ولوو 

 . (3)«طصؿك ووفؼك لؿن وجد الذكب إلقك سكقاًل 

                                                           
، ط. الؿـتةةدى اإلسةةممل 8ؾةةك الصةةالحقـ(، تةةللقػ/ د. طبةةد اهلل خةةاصر، ص( يراجةةع بحةةث )مةةداخؾ الشةةقطان ط1)

 بؾـدن.

 .218( هتذيب مدارج السالؽقـ، ص2)

 ( ط. وزارة العدل والشئقن اإلسممقة باإلمارات.1/179( مدارج السالؽقـ، )3)
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رية مداخؾ تػعؾ ةإن لؾشقطان طؾك الـػس البش :ان طؾك العبدالجفؾ بؿداخؾ الشقط -4

إظاطقؾ يف هدم آلتزام مـ أصؾف واستئصالف مـ جذوره، والشقطان كؿا هق معؾقم مؾحاح 

 .وبطلء ٓ يقلس، حقث إكف يتخذ أسالقب شتك إلضمل العبد

وأن يققعةف يف أن الشقطان حريص طؾك أن يظػر بالعبةد  -رحؿف اهلل-ولؼد بقـ ابـ الؼقؿ 

 :وهذه العؼكنت هي. .طؼبة مـ سبع طؼبات، بعضفا أصعب مـ بعض

طؼبة الؽػر باهلل وبديـف ولؼائف، وبصةػات كؿالةف، وبؿةا أخةربت بةف رسةؾف : العؼك  إولى

طـف، ظنكف إن ضػر بالعبد يف هذه العؼبة بةردت كةار طداوتةف واسةرتاح، ظةنن اقةتحؿ هةذه العؼبةة 

 :صؾبف طؾك. .ة، وسؾؿ معف كقر اإليؿانوكجا مـفا ببصقرة الفداي

وهل طؼبة البدطةة، إمةا باطتؼةاد خةمف الحةؼ الةذي أرسةؾ اهلل بةف رسةقلف : العؼك  الثنكق 

)مـ إوضاع والرسةقم الؿحدثةة يف الةديـ(،  وأكزلف يف كتابف، وإما بالتعبد بؿا لؿ يلذن بف اهلل

مـفةا بـةقر السةـة، واطتصةؿ مـفةا  التل ٓ يؼبؾ اهلل مـفا شلء، ظنن قطع هذه العؼبةة، وخؾةص

 :صؾبف طؾك. .بحؼقؼة الؿتابعة، وما مضك طؾقف السؾػ إخقار

ف بةف، : وهل طؼبة الؽبائر: العؼك  الثنلث  ةـفا يف طقـةف، وسةق  ظنن ضػةر هبةا زيـفةا لةف، وحس 

 هذا هق معـك اإلرجاء الذي هةق مةـ شةر ،(1)«ٓ يضر مع اإليؿنن ذكب»وظتح لف باب اإلرجاء 

. .البدع التل أظسدت الديـ ظنن قطع هذه العؼبة بعصؿة اهلل لةف، أو بتقبةة كصةقح تـجقةف مـفةا

 : صؾبف طؾك

ما طؾقؽ إذا اجتـبت الؽبائر ما : لف مقسقًسا ظقؼقل: طؼبة الصغائر()وهل : العؼك  الرابع 

ر باجتـاب الؽبائر بالحسـات، وٓ يزال يفةقن طؾقةف  غشقت مـ الؾؿؿ، أو ما طؾؿت بلهنا تؽػ 

أمرها حتك ُيصر طؾقفا، وٓ يزال يفقن طؾقف أمرها حتك ُيصر طؾقفا، واإلصةرار طؾةك الةذكب 

                                                           
 ما دمت أصؾل أظعؾ ما أريد.. الخ. «اإليؿنن يف الؼؾب»( وما أكثر الؼائؾقـ هبذا الؼقل يف أزماكـا 1)
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ة بةالتحرز والةتحػظ، مـ الؿصائب، إذ أكف ٓ صغقرة مةع اإلصةرار، ظةنن كجةا مةـ هةذه العؼبة

 :صؾبف طؾك. .ودوام التقبة وآستغػار، وأتبع السقئة الحسـة

طؼبةةة الؿباحةةات( التةةل ٓ حةةرج طؾةةك ظاطؾفةةا، ظشةةغؾف هبةةا طةةـ )وهةةل : العؼكوو  الخنمسوو 

آستؽثار مـ الطاطات وطـ آجتفاد يف التزود لؿعاده، ثؿ صؿع ظقف أن يستدرجف مـفةا إلةك 

تػقيتةف إربةاح، : وأقةؾ مةا يـةال مـةفــ إلةك تةرك القاجبةات، ترك السةــ، ثةؿ مةـ تةرك السة

والؿؽاسب العظقؿة، والؿـةازل العالقةة، ظةنن كجةا مةـ هةذه العؼبةة ببصةقرة تامةة وكةقر هةاد، 

 :صؾبف طؾك. .ومعرظة بؼدر الطاطات وآستؽثار مـفا

وهةل طؼبةة إطؿةال الؿرجقحةةة الؿػضةقلة مةـ الطاطةات، ظةلمره هبةةا : العؼكو  السندسو 

ـفا يف طقـف، وزيـفا لف، لقشغؾف بالؿػضقل مـ إطؿال طةـ أظضةؾفا، وبةالؿرجقح طةـ  وحس 

الراجح، وبالؿحبقب هلل طـ إحب إلقف، ظنن كجا بػؼف يف مراتب إطؿال ومـازلفا طـد اهلل، 

ومعرظة مؼاديرها، والتؿقز بقـ مػضقلفا وظاضؾفا، ظنن كجا مؿا سبؼ لؿ يبؼ هـاك طؼبة يطؾبف 

ولق كجا مـفا أحد لـجا مـفا رسؾ اهلل وأكبقةاؤه، وأكةرم . .طؾقفا سقى واحدة ٓبد مـفا العدو

ظنكةف كؾؿةا جةد  يف آسةتؼامة والةدطقة . .وهل تسؾقط جـده طؾقف بةلكقاع إذى. .الخؾؼ طؾقف

إلك اهلل، والؼقام لف بلمره، جد  العدو يف إغراء السػفاء بةف، ظفةق يف هةذه العؼبةة قةد لةبس ٕمةة 

، (1)الحةةرب، وأخةةذ يف محاربةةة العةةدو هلل وبةةاهلل، ظعبقديتةةف ظقفةةا طبقديةةة خةةقاص العةةارظقـ

ظالشقطان حريص يف دطقتف، ظفق يتدرج يف الؿضؿقن، أما يف إسةؾقب ظفةق يلخةذ اإلكسةان 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ) :خطقة خطقة، كؿةا قةال تعةالك

البداية شةقًئا ظشةقًئا، ثةؿ يتةدرج بةف يؼرتب الشقطان مـ اإلكسان يف ، [142]إكعام:  (ۆئ ۆئ

. .إلك أن يصؾ إلةك هدظةف، وهةق يةدخؾ طؾةك كةؾ كقطقةة مةـ الـةاس بالطريؼةة التةل تـاسةبفا

                                                           
 (.1/242( يـظر: )مدارج السالؽني( )1)
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، كؿةا يةدخؾ طؾةك !ظقدخؾ طؾك الزاهد بطريؼة الزهد، ويدخؾ طؾةك العةالؿ مةـ بةاب العؾةؿ

 .(1) !الجاهؾ مـ باب الجفؾ

 :والرسل يف جزكق  كػسه بنلوسنئل الؿشروط مـفج إككقن  ٕن هذا الشنب لم يؾتزم   -5

إن جزكق  الـػووس مسوؾَّم إلوى الرسول، وإكؿون بعوثفم اهلل لفوذه »: -رحؿف اهلل-يؼقل ابـ الؼقؿ 

التزكق  ووٓهم إينهن، وجعؾفن طؾى أيديفم دطوة وجعؾقًؿن وبقنًكن وإرشنًدا، ٓ خؾًؼن وٓ إلفنًمن، 

 :، وهوو الوذي طونل اهلل طـوهملسو هيلع هللا ىلصسوقد إككقون   -خن و -ففم الؿكعوثون لعالج كػوس إمم، 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )

وجزكقوو  الـػوووس أ ووعب موون : »-رحؿووه اهلل-ثووم يؼووول ، [2]الجؿعةةة:  (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

طالج إبودان وأشود، فؿون زكوى كػسوه بنلرينضو  والؿجنهودة والخؾووة التوي لوم يجوي  بفون 

برأيه، وأين يؼع رأيه من معرف  الطكقوب؟، فنلرسول الرسل، ففو كنلؿريض الذي يعنلج كػسه 

أصكوون  الؼؾوووب، فووال سووكقل إلووى جزكقتفوون إٓ موون صريؼفوون، وطؾووى أيووديفم وبؿحووض آكؼقووند 

 . (2)«والتسؾقم لفم

ظالقاجب طؾك مـ أراد كجاة كػسف أن يسعك لزيةادة إيؿاكةف وتزكقةة كػسةف مةع الحةذر مةـ 

تزكقة كػسف بطريؼة بدطقة مخالػة لشرع اهلل تعالك كؿا يػعؾ مبتدطة الؿتصقظة الطرققةة مؿةـ 

يتعبةةدون هبةةا ولةةق خةةالػقا الحؽةةؿ الشةةرطل )يةةدطقن أن لفةةؿ أذوًقةةا ومقاجقةةد، وواردات 

بةةالطرق الؿحرمةةة  -زطؿةةقا-ؿ يحرصةةقن طؾةةك تزكقةةة أكػسةةفؿ ، بةةؾ وإكؽةةك أهنةة(الظةةاهر

القاحةد مةـفؿ أكةف مةـ ذوي العؾةؿ بالحؼقؼةة، إلةك الحةد الةذي حتك إكف قد يةدطل  الؿبتدطة،

                                                           
 .11( يراجع بحث: )مداخل الشقطان عذ الصاحلني(، د/ عبد اهلل خاضر، ص1)

 .421( يراجع: )هتذيب مدارج السالؽني(، ص2)
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، ظؿـ سؾؽ سؾبقفؿ ظؼد ضق ع ديـةف (1).«.يدظعف إلك هجر التؽالقػ الشرطقة واستصغار أهؾفا

 ..وأهؾؽ كػسف

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ): قال تعالك: أخذ آلتزام طؾًؿن دون طؿل -6

كفم لو فعؾوا من يوذكرون بوه أي إ»: -رحؿف اهلل-قال الجزائري ، [66]الـسةاء:  (ڤ ڤ

جرةقًكن وجرهقًكن من أوامر اهلل جعنلى لفم بنلطنط  والتسؾقم لؽنن ذلوك خقوًرا يف الحونل والؿوآل، 

يؿونن يزيود بنلطنطو  ويوـؼص وأشدَّ جثكقًتن لإليؿنن يف طؾوبفم ولؾطنط  طؾى جوارحفم: ٕن اإل

، فؾقحورص كول مـون طؾوى آجتفوند يف (2)بنلؿعصق ، والحسـ  جـتج حسـ ، والسقئ  جـتج سوقئ 

هتوف العؾوم : »العؿل بنلعؾم، فنن العكد الربني هو العكد العنلم العنمول بعؾؿوه، وطوديًؿن طونلوا

 .«بنلعؿل، فنن أجنبه وإٓ ارجحل

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ): قال تعالك: طدم آهتؿنم بؿجنهدة الـػس -7

فلكؿول : طؾَّو  سوكحنكه الفدايو  بنلجفوند»: قال ابـ الؼقؿ، [69]العـؽبقت:  (ہ ہ ہ

جفووند الووـػس، وجفووند الفوووى، وجفووند : وأفوورض الجفووند. الـوونس هدايوو  أطظؿفووم جفوونًدا

الشقطنن، وجفند الدكقن، فؿن جنهود هوذه إربعو  يف اهلل هوداه اهلل سوكل رضونه الؿو وؾ  إلوى 

 . (3)..«جـته، ومن جرك الجفند فنجه من الفوى بحسب من ططل من الجفند

                                                           
 «بااػ أهااا الواانة والصااوفوةالتزكوااة »فؾراجددع   «وسااا ا التزكوااة البدعوااة عنااد الصااوفوة»( مددن أراد ادزيددد عددن 1)

، وكتاب: )الػؽر الصوذم(، لؾشقخ/ عبد الرمحن بدن عبدد اخلدالق، باإلشؽـدريةلؾشقخ/أمحد فريد، ط.دار اإليامن 

 وضرقفم. ومسالؽفمفؼد جذى عؼا دهم 

 ، ط. مؽتبة أضواء ادـار.237( يـظر: )أيرس التػاشر لؽالم العيل الؼدير( أليب بؽر اجلزا ري، ص2)

 ، ط. دار الػؽر.59يراجع: )الػقائد( لإلمام ابـ الؼقؿ، ص( 3)
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إن الؿوممن واهلل مون جوراه إٓ يؾووم كػسوه طؾوى كول حنٓجوه، »: -رحؿةف اهلل-قةال الحسةـ 

 . (1).«.يستؼصرهن يف كل فعل فقـدم ويؾوم كػسه، وإن الػنجر لقؿضي طدًمن ٓ يعنجب كػسه

 :ولذلؽ صقر طديدة مـفا: آلتزام ابتغن  حطنم الدكقن -8

 « نلح أو مؾتزم جؼي، أو من إخقونر»أن يؾتزم الؿسؾؿ بشعائر الديـ الظاهرة لقؼال طـف 

وبذلؽ تعؾق مؽاكتف يف قؾقب الـاس، أو لقجـل شفرة وأمقآ ويتبع ذلؽ تحصةقؾ القجاهةة 

 .وتصدر الؿجالس وشققع السؿعة الطقبة

أو لقؽسب مقدة أكاس معقـةقـ لقسةفؾ لةف أن يؾتزم لتعؾؼف بشخص أو أشخاص معقـقـ، 

 .الؼرب مـفؿ

حتك يزيغ قؾبف، قةال  العبدتسؾط الشقطان والفقى طؾك  :وطنطك  آلتزام بغقر كق  خنلص 

 إن إخالص الدين هلل يؿـع من جسؾط الشوقطنن، ومون»: -رحؿف اهلل-شقخ اإلسمم ابـ تقؿقة 

ڃ ڃ چ چ چ چ ): والدة الشوطان التي توجب العذاب، كام قال تعاؼ

 .[24]يقسػ:  (ڇ ڇ ڇ ڇ

ظنذا لؿ يخؾص العبد لربف، ولؿ يػعؾ ما ُخؾؼ لف، وُظطر طؾقف، طققب طؾك ذلؽ وكان مـ 

، حتك يزيـ لف ظعؾ السقئات، وكان إلفامف لػجةقره والفقى طؾك العبدطؼابف تسؾط الشقطان 

 .(2)وطؼقبة لف طؾك كقكف لؿ يتؼ اهلل

ظةنن الشةاب : الػنسودة أو العوقش يف وسوط ضوعقف آلتوزامكثرة الخؾطو  بونٕجوا   -9

حقـؿا يرجع إلك اهلل ويـضؿ إلك صحبة غالةب سةؿتفؿ آلتةزام ظنكةف يتعؾةؼ هبةؿ وبلظعةالفؿ، 

هبؿ، أو طؾك إقؾ يف محاكاهتؿ ومشاهبتفؿ، ثؿ بعةد ذلةؽ يتةلثر  ظقلخذ يف آقتداء، والتلسل

هذا الشاب بالقسط الذي يعقش ظقف، ويتلثر بالبقئة التل هق ظقفا إذ اإلكسةان ابةـ بقئتةف، وكؿةا 

                                                           
 ، ط. مؽتبة الصحابة.10( يـظر: )محاسبة الـػس(، لؾشقخ/ وحقد بالل، ص1)

 لؾدكتور/ شقد العػاين، ط.دار العػاين. «تعطر األىفاس بذكر حددث اإلخالص»( وأكصح بؿراجعة كتاب:  2)
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تؼدم ظنكف إذا كثر اإلمساس قؾ اإلحسةاس، ظقبةدأ الؿمشةر اإليؿةاين يف الفبةقط، ظقفةزل إخ 

ظفره اهتؿاًما زائًدا كؿةا يفتؿةقن، ويؼةع يف سةؿاع الؿحرمةات كؿا يفزل أهؾ بقئتف، ويفتؿ بؿ

 :كؿا يسؿعقن ويستثؼؾ العبادات كؿا يستثؼؾقن، ظإمر طـده كؿا قال الشاطر

 عدكننوعًدا فوت موقووإن ٓط *** ت ذا يؿنوقون إن ٓطق  ونكويؿ

يستعظؿ الؿسؾؿ الؿؾتزم الققةقع يف الؽبةائر طؿقًمةا، : التؿندي يف ارجؽنب الصغنئر -11

ظؼةد يغػةؾ  أمون الصوغنئرظنذا زلت قدمف يف أوحال كبقرة ما تراه يسةارع إلةك التقبةة الصةادقة، 

طـفا، بؾ قد يتؿادى ظقفا، ويـسك أن لفا أثًرا طؾك الؼؾب يظفر سةقاده مةع التؽةرار دون تقبةة 

طون : أي)فنذا اشتدت ةػؾته إلى هوذا الحود : »-رحؿف اهلل- يؼقل ابـ الؼقؿ، ثم منذا؟ وكدم،

كؼؾته وٓبد إلى اإل رار وهو آستؼرار طؾى الؿحنفظ ، والعزم طؾى الؿعنودة، وذلك ( ذكوبه

أكوه يوجوب ذكًكون أككور : ذكب  خر، لعؾه أطظم من الذكب إول بؽثقر، وهذا من طؼوب  الذكب

 . (1).«.م الفالكمـه، ثم الثني كذلك، ثم الثنلث كذلك حتى يستحؽ

 .[14]الؿطػػقـ:  (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ) :وصدق ربل إذ يؼقل -

 :(2)ومن الذكوب التي طد ٓ يؾتػت إلقفن مع طظقم أثرهن* 

 .التؿادي يف الـظر إلك الؿتربجات سقاء طؾك شاشة التؾػاز أو طؾك أغؾػة الؿجمت -أ

 . «موسقؼى جصويري »التساهؾ يف سؿاع الؿعازف وإن كاكت كؿا يؼال  -ب

أكؾ الؿال الحرام )كلن يؽقن مقضًػا ظقلخذ كصقًبا مـ راتبف الشفري مؿا ٓ يستحؼف  -جة

 .(لغقابف أو لتلخره بغقر طذر

 .التساهؾ يف قضاء حؼقق أخريـ -د

 . «الـؼد ومحنول  اإل الح»التساهؾ يف غقبة أخريـ تحت قـاع  -هةة

                                                           
 (.224( يراجع: )خمتن مدارج السالؽني(، )1)

 .51( يـظر: )كؾامت ذم االلتزام(، ص2)
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كنلخوف الشركي من ةقر اهلل، حب الػردي ،  يصنب بآف  من  فنت الؼؾوب الؿفؾؽ  أن -11

حب الشفرة والتصدر، شفوة كؼض كل طؿول إيجونبي وإسوؼنط  ونحكه، التعؾو  الؿرضوي، 

 ... ، الغل، التعصب والحزبق  ومن كنن مثؾهوسو  الظن ،الحسد بنٕشخنص،

، ويقسقس الُعجب بنلطنطنت، وهو أن يعجب الؿؾتزم بكعض الطنطنت التي أداهن وأخطرهن

  -طقاًذا باهلل-إلقف شقاصقـ اإلكس والجـ ظقزيـقا لف طؿؾف حتك يصاب بآكتؽاسة 

 .(1)«أن جرى أن طـدك شقًئن لقس طـد ةقرك»وذكر ابـ الؿبارك طـ حؼقؼة العجب: 

الوـػس طؾوى مون طؿؾوت أو طؾؿوت، وكسوقنن أن حؿود »ـ الؿحاسبل أن العجب هق: وبق  

 .(2)«الـعم من اهلل

هو استعظنم الـعؿ  والركون إلقفون موع كسوقنن إضونفتفن إلوى : »والُعجب كؿا قال الغزالل

 (3) «الُؿـعم

يف معةرض اإلكؽةار  -سةبحاكف-وقد ورد يف الؼرآن ذم العجب يف أكثةر مةـ مةقصـ ظؼةال 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ۀ ہ ) :طؾةةةةك الؿسةةةةؾؿقـ إطجةةةةاهبؿ بةةةةالؽثرة

ڳ ڱ ڱ  ڳ گ گ گ ڳ ڳ) :، وقال سبحاكف[25]التقبة:  (ھ ے

 .[104 - 103]الؽفػ:  (ۀ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 كذلؽ ثبت ذم الُعجب يف مقاصـ كثقرة مـ السـة، ومـ ذلؽ ما رواه الشةقخان طةـ أبةل

أطجكتوه إذا  -أي ثوبه الجؿقول-بقـؿن رجل يتكختر يف بردجه »: قال ملسو هيلع هللا ىلص أن رسقل اهلل  بؽر

  .(4)«كػسه فخسف اهلل به إرض ففو يتجؾجل فقفن إلى يوم الؼقنم 

                                                           
 ( ط. ممسسة الرسالة. بقروت. 7/407( يـظر: )سقر أطمم الـبمء( لإلمام الذهبل )1)

 ( ط. دار القؼقـ. الؿـصقرة. مصر. 420( يراجع: )الرطاية لحؼقق اهلل( لؾحارث الؿحاسبل )ص 2)

 ( ط. دار الحديث. الؼاهرة.3/574) ( راجع: )إحقاء طؾقم الديـ( لإلمام أبل حامد الغزالل3)

 ( متػؼ طؾقف.4)
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ما قالف طبةد اهلل بةـ مسةعقد  ومـ ذلؽ. .وأما ما قالف السؾػ يف ذم الُعجب ظفق كثقر جًدا

 . «العجب والؼـوط: الفالك يف شقئقن»

ٕن أبقت كنئًؿن وأ كح كندًمون أحوبَّ إلوّي مون أن »: -رحؿف اهلل-وقال مطّرف بـ طبد اهلل 

 . (1)«وأ كح معجًكن. .-أي مصؾًقن-أبقت طنئًؿن 

ٓ أصؾةب غقرهةا، : ضػر إبؾقس مـ ابـ آدم بنحةدى ثةمث قةال: الػضقل بن طقنضوقال 

ا مةـ هةذه الةثمث الؿقبؼةة، وهل إطجابف بـػسف، واستؽثار طؿؾف، وكسقان ذكبةف، وواهلل إن أي ة

الريح، وكؿ مـ طؿؾ أظسدها الُعجب، ظالعؿؾ الصالح كقر وضقاء  سراج قد أصػلتفظؽؿ مـ 

 .(2)«قد يتحقل إلك ضمم إذا هبت طؾقف رياح الُعجب

 :العجب السرصني له أسكنب كثقرة... مـفن

 * الجفؾ بالـػس وصبقعتفا. 

 * إهؿال تزكقة الـػس. 

 * الجفؾ باهلل.. وأن كؾ طؿؾ صالح هق  هبة مـ اهلل. 

  شلة إولك يف بقت ضعقػ آلتزام.* الـ

 .( 3)اإلصراء والؿدح وحب الؿحؿدة مـ الـاس* 

                                                           
 .243( مختصر مـفاج الؼاصديـ، ص1)

 ( ط. دار الؽتب العؾؿقة. 1/37( يـظر: )حؾقة إولقاء( ٕبل كعقؿ إصػفاين )2)

-( وكؿا تؼدم ظنن اإلسراف يف الؿدح ذبح لؾؿؾتزم والتزامف ودياكتف خاصة طـد طدم مراطاة أداب الشرطقة، 3)

يف أزماكـا حقث إكؽ تجد القاحد مـ همٓء يسرف يف مدح أخقف إسراًظا يػسد الؼؾقب ويؼطع إطـاق  -وخاصة

ٕجؾ هذا كان أئؿة الفدى يـفقن طـ حؿدهؿ طؾك أطؿالفؿ، وما يصدر مـفؿ مـ اإلحسان إلك الخؾؼ، 

 ويلمرون بنضاظة الحؿد طؾك ذلؽ هلل وحده ٓ شريؽ لف، ظنن الـعؿ كؾفا مـف.

من ذئكنن »، ط. دار الؽتب العؾؿقة، ويـظر: شرح حديث 234يراجع: ]أدب الدكقا والديـ[ لؾؿاوردي ص

 ، ط. ممسسة الريان، بقروت.42ٓبـ رجب، ص «جنئعنن
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 !من ابتؾي بفذا الؿرض الخكقث كقف يعرف أكه مريض؟: سمال

ويظفور العجوب طـود اسوتؽثنر طؿؾوك »: يجقبؽ طؾةك هةذا السةمال بشةر الحةايف ظقؼةقل

  وازدرا  طؿل ةقرك.

آطتدا  وآزدرا  الذي طصده سػقنن الثووري حتوى ولعل إضفر يف العجب هو جنكب 

إطجنبك بـػسك أن يخقل لك أكك أفضل من أٍخ لوك، : »كلكه طصر جعريف العجب فقه فؼنل

وطسى أن جصقب من العؿل مثؾؿن يصقب، وطسى أن يؽون أورع مـك طؿن حورم اهلل وأزكوى 

 .«فنينك والعجب. مـك طؿاًل.

 ومن أطراض مرض العجب: 

اب اإلكسان بالعجب يحدث لف كقع مـ أكقاع تضةخؿ الةذات، ظتظفةر طؾقةف طـدما يص -

 أطراض يف خقاصره وتصقراتف وأظؽاره وحركاتف مـفا: 

 ( كثرة الحديث طـ الـػس وإكجازاهتا الـاجحة. 1)

 إطؿال البارزة.  -خاصة-( صؾب التصدر يف إطؿال 2)

 ( صعقبة التؾؼل مـ الغقر أو قبقل الـصقحة.3)

 ( مـ أبرز أطراض هذا الؿرض ]إكا[ الؿؼدس طـد صاحبف. 4)

 ( استصغار أخريـ واكتؼاص أطؿالفؿ. 5)

 ( الؿـ بالعطايا )بؾ أحقاًكا يعؿؾ طؾك استـطاق أخريـ بؿدحف وشؽره(. 6)

( يـتظر الؽرامات، ويستعظؿ أن يـزل بف بمء، ويمزمف شعقر بإمـ مةـ آكتؽةاس، 7)

أكثر مـ خقظف طؾك كػسف، ظقظـ أكف محسـ وهؿ مسقئقن، وأكف كاج وهؿ  ويخاف طؾك الـاس

هالؽقن، وأكف طالؿ وهؿ جاهؾقن، وأكف طاقؾ وهؿ حؿؼك، وأكف مـ صمب أخرة وهؿ مةـ 

 صمب الدكقا.
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 .(1)( التعالل طؾك الـاس )ظفق يحب أن ُيخدم وٓ يخدم(8)

 *  ور العجب: 

 .«ل وجـنس  الشؽلالعجب بنلـػس والجؿن» العجب الحسل: -

، ظفةق طـةد كػسةف «العجوب بؽقنسو  العؼول والوتػطن لودطنئ  إموور» العجب بالعؼؾ: -

 الرجؾ الؿؾفؿ، الؿؼدم يف كؾ إمقر. 

 . «العجب بنلؿنل والسؾطنن والجنه والوجنه » العجب بالـعؿ: -

 الرغبة يف مخالطة السػفاء، وقؾة مخالطة إكػاء. -

 مديح الؿتؼربقـ، وإجراء الؿتؿؾؼقـ.  حب -

 .صحبة كػر مـ ذوي اإلطجاب بالـػس، إذ أن كؾ قريـ بالؿؼارن يؼتدي -

 .القققف طـد حد الـعؿة وكسقان الؿـعؿ -

 .الصدارة لؾعؿؾ قبؾ الـضج، وادطاء الرتبقة مع الغػؾة، والجفؾ بحؼقؼة الـػس -

 .صاحبفا طؾق القد وكػقذ إمرالعراقة وآظتخار بالحسب والـسب، مؿا يقرث  -

 قؾة مخالطة الؿخؾصقـ إكػاء، وطدم الؼرب مـ الـصحاء.  -

 وجقد كؼطة ضعػ يف شخصقة الػرد أو البقئة.  -

 :إن للعجب آلثاًرا سلبوة مدمرة ومن ذلك: أخطار العجب* 

 .(2)اإلطجاب بالـػس شرك باهلل -1

 .إلقفالقققع يف شراك الؽرب: ٕكف بقابة واسعة  -2

                                                           
-، ط.مؽتبةة الجـةدي197لإلمةام أبةل حامةد الغزالةل ص «مـفنج العنبودين»( راجع تػاصقؾ تؾؽ إطراض مـ: 1)

إةنثوو  الؾفػوونن موون مصوونئد »بقةةروت، -( ط.دار الؽتةةب العؾؿقةةة2/25لإلمةةام ابةةـ الحةةاج ) «الؿوودخل»الؼةةاهرة، 

 «حطووم  ووـؿك.. وكوون طـوود كػسووك  ووغقًرا»( ط.الؿؽتةةب اإلسةةممل، 1/143لإلمةةام ابةةـ الؼةةقؿ ) «الشووقطنن

 ( ط.ممسسة اقرأ لؾـشر والتقزيع والرتجؿة.42: ص37د.مجدي الفملل )مـ

 (.11/277قؿقة يف مجؿقع الػتاوى )( ذكر ذلؽ شقخ اإلسمم ابـ ت2)
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 .الحرمان مـ العقن اإللفل -3

 .(1)يحبط العؿؾ ويػسده -1

آهنقار أمام إزمات والؿحـ، حقث إكف ما هتب رياح الؿحـ والػتـ، حتةك يؼةقل  -2

بعؽةس مةـ  «يون أيفون الـؿول ادخؾووا مسونكـؽم»: الؿعجب بؾسان الحال أو الؿؼةال

 .التزم بلمر اهلل

 يمدي بف إلك الخذٓن وحرمان التقظقؼ. -3

 .(2)كػقر الؿخؾصقـ مـف وكراهقتفؿ لف -7

 اتباع الفقى.  -8

 قد يمدي إلك سقء الخاتؿة.  -1

 العجب ماكع مـ قبقل الحؼ.  -10

هق  -اطؾؿ أن الؿـعؿ والؿعطل طؾك الحؼقؼة : * فقن أيفن الؿعجب بذاجه وبعؿؾه وطكنداجه

الـةاس ظؽقةػ يؽةقن ، ظنن سؾبؽ اهلل تعالك هذه الـعؿ التل تختال هبا طؾك -جؾ جملف-اهلل 

 هةةذا الةةداء العضةةال، وتـاصةةح مةةع إخقاكةةؽ مةةـ أهةةؾ -أخةةل الحبقةةب-، ظاحةةذر !حالةةؽ 

اإلخمص حتك ٓ تؽقن مـ الؿعجبقـ الذيـ يستؽثرون أطؿالفؿ ويستؼؾقن أطؿال الـاس، 

 .(3)بؾ اجتفد يف طمج هذا الؿرض الخطقر

ظؽؿ هؿ الشباب الذيـ جعؾةتفؿ  :الؿحن والشدائد التي طد جصقب الؿؾتزم الجديد -12

أثـةاء -الؿحـ والشدائد يعقشقن أوضاًطا أخرى ربؿةا ٓ تؽةقن هةل إوضةاع السةابؼة لفةؿ 

كؿةا يةرتاءى لؾعبةد  ،، وكؾؿا اكتؿؾ بـقاهنؿ اإليؿاين يف أي باب مـ أبةقاب العبقديةة-آلتزام

يظـةف دوكةف يف كةؾ  حتك إكف لقرى مةـ حتسبف مـ حقث ٓ يظنذا بباب مـ أبقاب آبتمء يلتق

                                                           
( قال الؿاوردي: إن العجب سقئة تحبط كؾ حسـة، ومذمتف هتدم كؾ ظضقؾة، مةع مةا يثقةره مةـ حـةؼ، ويؽسةبف مةـ 1)

 [.232قصد، ]أدب الدكقا والديـ ص

 ، ط. دار الؿسؾؿ.26، 25( سفام الشقطان، د/ صالح بـ محؿد القكقان، ص2)

 (.72: ص55د/جمدي هاليل، )من ص «حط  صنمك»جع.. الػصل الثاين بؽتاب: ( دعرفة عالج هذا ادرض را3)
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)مةةـ داخةةؾ الصةةػ أو خارجةةف( اختبةةاًرا لصةةدق إيؿةةان العبةةد،  بةةقابإبةةاب قةةد ظاقةةف يف 

 ولقؽشػ لف ما غاب طـ كاضريف، ويظفر لف ما سرته حسـ ضـف بـػسف.

 حتك إكؽ لرتى مـ تظـف دوكؽ يف كؾ باب قد ظاقؽ يف أبقاب الصرب وآحتساب. -

ن الجقلة لؾؽػار وذويفؿ مـ الؿـةاظؼقـ، أو طـةدما ويربز هذا الجاكب أكثر طـدما تؽق -

 طؾك أهؾ اإلسمم، ظم يػرققن بقـ مسالٍؿ ومحارب، طـدئٍذ يضعػ إيؿةان 
ِّ
يتللب أهؾ الغل

 البعض...

ويف الجؿؾة: ظػل إخبةار طؿةـ كةاظؼ بعةد »ويف شلهنؿ يؼقل شقخ اإلسمم ابـ تقؿقة:  -

مسؾؿقـ وكان معفؿ إيؿان، وهق الضقء الذي ضرب إيؿاكف ما يطقل ذكره هـا، ظلولئؽ كاكقا 

اهلل بف الؿثؾ، ظؾق ماتقا قبؾ الؿحـة والـػاق ماتقا طؾك هذا اإلسمم الةذي يثةابقن طؾقةف، ولةؿ 

ا  ا الذيـ امتحـ اهلل قؾقهبؿ ظثبتقا طؾك اإليؿان، وٓ مـ الؿـاظؼقـ حؼ  يؽقكقا مـ الؿممـقـ حؼ 

وهذا حال كثقةر مةـ الؿسةؾؿقـ يف زماكـةا أو أكثةرهؿ إذا  الػذيـ ارتدوا طـ اإليؿان بالؿحـة،

ابتؾقا بالؿحـ التل يتضعضع ظقفا أهةؾ اإليؿةان، ظقةـؼص إيؿةاهنؿ كثقةًرا، ويـةاظؼ أكثةرهؿ أو 

 كثقر مـفؿ، ومـفؿ مـ يظفر الردة إذا كان العدو غالًبا.

مممـقن وإذا كاكت العاظقة أو كان الؿسؾؿقن ضاهريـ طؾك طدوهؿ كاكقا مسؾؿقـ، وهؿ 

 بالرسقل باصـًا وضاهًرا لؽـ إيؿاًكا ٓ يثبت مع الؿحـة.

ولفذا يؽثر يف همٓء ترك الػرائض واكتفاك الؿحارم، وهةمٓء مةـ الةذيـ قةالقا: آمـةا  -

 .[14:الحجرات](  ھ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) هلم: ظؼقؾ

ا، ظنن هذا هق  اإليؿان إذا أصؾؼ يف  أي: اإليؿان الؿطؾؼ الذي أهؾف هؿ الؿممـقن حؼ 

ھ ھ ے ے ۓ ) كتاب اهلل كؿا دل  طؾقف الؽتاب والسـة، ولفذا قال تعالك:

﮾  ﮽  ﮻  ﮼ ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ( ﮿ ۓ﮲  ﮳ ﮴﮵ 

ظؾؿ يحصؾ الريب طـد الؿحـ التل تؼؾؼؾ اإليؿان يف الؼؾقب، والريب ، [15:الحجرات]

يف العؾؿ، ولفذا ٓ يؽقن يف طؾؿ الؼؾب ويف طؿؾ الؼؾب، بخمف الشؽ ظنكف ٓ يؽقن إٓ 
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يقصػ بالقؼقـ إٓ َمـ اصؿلن قؾبف طؾًؿا وطؿًم، وإٓ ظنذا كان طالًؿا بالحؼ، ولؽـ الؿصقبة 

ڳ ڳ ڳ ) أو الحذف أورثف جزًطا طظقًؿا، لؿ يؽـ صاحب يؼقـ، قال تعالك:

 .(1)، [11:إحزاب ]( ڳ ڱ ڱ

 ومن حؽم آبتال  التي طد يتعرض لفن الؿؾتزمون يف صريؼفم: 

استخراج طبقديتفؿ هلل واظتؼارهؿ إلقف واكؽسارهؿ لف، بسمالف كصرهؿ طؾك طدوهؿ،  -1

 ظؾق كاكقا دائًؿا مـتصريـ لبطروا وأشروا، ولق كاكقا دائًؿا مؼفقريـ لؿا قامةت لؾةديـ قائؿةة،

ظجعؾفؿ اهلل يقًما غالبقـ يؼقؿقن مـ خملف الديـ وشعائره، وإذا كاكقا مغؾقبقـ تضرطقا إلقف 

 ا مـف الـصر. وصؾبق

لق كاكقا دائًؿا مـصقريـ لدخؾ معفؿ مـ لقس قصده الديـ، ظقجعؾ اهلل ذلةؽ حتةك  -2

 يتؿقز مـ يريد اهلل ورسقلف ومـ لقس لف مراد إٓ الدكقا والجاه...

، ظةنهنؿ لةـ يرتكةقه يف مثةؾ طدوهؿ ظقف تؿحقص أمامامتحان الؿممـقـ باهنزامفؿ  نأ -3

 ديف.هذه الحالة بؾ سقلخذوا طؾك ي

ولؽـ طؾك أي إحقال ظنن الؿسؾؿ الحؼ يجب أن تزيةده الؿحةـ والشةدائد ثباًتةا طؾةك 

 .، وظراًرا إلقف سبحاكف وتعالك-طز وجؾ-صاطة اهلل 

 طؾ  متنبع  الؿؾتزمقن الجدد:  -13

يف أن هةذا إمةر مةـ أطظةؿ إسةباب التةل قةد : تؽؿـ خطقرة قؾة الؿتابعة مـ أخريـ

تذهب بالتزام الؿرء، ٕجؾ هذا ظنكـا كشؽق أشد الشةؽاية مةـ طةدم متابعةة الشةباب الصةالح 

 ..طـدما تظفر أطراض التػؾت مـ آلتزام الجاد -خاصة-لبعضفؿ البعض 

                                                           
 (.7/271( مجؿقع الػتاوى )1)
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ا كبقًرا مـ الشباب قد تابقا إلك اهلل والتز مقا صريؼ الحةؼ، والـاضر إلك القاقع يجد أن كؿ 

ولؽـ ولشةديد إسةػ لةؿ يجةدوا مةـ يؽةرتث هبةؿ أو يفةتؿ بةلمقرهؿ وأحةقالفؿ، ظؽاكةت 

 «. اكتؽاسة هذا الشاب، أو ذهاب التزامفؿ بالؽؾقة»الـتقجة 

 !متنبع  الؿؾتزمقن الجدد لؿنذا؟ -

ووجقد البقئةة الطقبةة، والقسةط الصةالح مةـ القسةائؾ الؿفؿةة إلحقةاء  ٕن الؿتابعة -1

 .الؼؾب واستؿراره يف يؼظتف

طدم الثبات  -خصقًصا-ٕن صبقعة الـػس البشرية طؿقًما، وصبقعة الؿؾتزم الجديد  -2

ًٓ وإدباًرا، وطزيؿة وظتقًرا، وققة وضعًػا ظػل حآت الػتةقر . .طؾك حال، إذ إن يف كػسف إقبا

عػ اإليؿاين التل قد تـتاب كػس هذا الؿؾتزم الجديد يخشك طؾك صاحبفا مـ الركقن والض

إذا كان وحده، أما يف حالة وجقده مع إخقاكةف ظةنهنؿ  -خاصة-إلك الدكقا، والرتاجع لؾخؾػ 

لـ يرتكقه يف مثؾ الحالة، بؾ سقلخذون طؾك يديف، لقثبتقا إياه طؾك الطريؼ، حتةك يعةقد إلةك 

 .فؿة والـشاطسابؼ طفده مـ ال

 -خاصة-مـ أخطار السقر الؿـػرد أن صاحبف يصبح ظريسة لشقاصقـ الجـ واإلكس  -3

 .جؾ جملف -إذا زاد اقرتاب هذا الشاب مـ مقٓه 

، إمةا وما أمر اهلل طز وجؾ بلمر إٓ ولؾشقطان ظقةف كزغتةان: »-رحؿف اهلل-يؼقل ابـ الؼقؿ 

تؼصقر وتػريط، وإما إظراط وغؾق، ظم يبالل بؿا ضػر مـ العبد مـ الخطقئتقـ، ظنكف يةليت إلةك 

قؾب العبد ظقشاقف، ظنن وجد ظقف تؼصقًرا أو ظتقًرا، أو تقاكًقا وترخًصا، أخذه مـ هذه الخطةة، 

غقةر ظثبطف وأقعده، وضربف بالؽسؾ والتةقاين والػتةقر، وظةتح لةف بةاب التةلويمت والرجةاء و

وإن وجد طـده حذًرا وجةًدا، وتشةؿقًرا وهنضةة، . .ذلؽ، حتك ربؿا ترك العبد الؿلمقر جؿؾة

َل لف أن هةذا ٓ يؽػقةؽ، وهؿتةؽ  وأيس أن يلخذه مـ هذا الباب أمره بآجتفاد الزائد، وَسق 

 ظقق هذا، ويـبغل أن تزيد طؾةك العةامؾقـ، وأن ٓ ترقةد إذا رقةدوا، وأٓ تػةرت إذا ظةرتوا، وإذا

غسؾ أحدهؿ يديف ووجفف ثمث مرات ظاغسؾ أكت سبًعا، وإذا تقضل لؾصمة ظاغتسؾ أكةت 
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لفا، ويحقر ذلؽ مـ اإلظراط والتعدي، ظقحؿؾةف طؾةك الغؾةق والؿجةاوزة، وتعةدي الصةراط 

الؿستؼقؿ، كؿا يحؿؾ إول طؾك التؼصقر دوكف وأن ٓ يؼر بف وٓ يدكق مـف، وهذا بلن يجاوزه 

هبذا أكثر الخؾؼ، وٓ يـجك مـ ذلةؽ إٓ طؾةؿ راسةخ وإيؿةان، وقةقة طؾةك ويتعداه، وقد ظتـ 

 «. القسط اإليؿاين»، أي (1)محاربة الشقطان، ولزوم القسط

يف أن هةذا » كذلك جؽؿن أهؿق  متنبع  أمثنل هومٓ  مون الشوكنب الؿؾتوزم الجديود -14

ظةنن الشةقطان ربؿةا  الشاب قد يؽقن لف ماٍض يـظر إلقف ويمرقف، ظنذا تػؽةر يف هةذا الؿاضةل،

كةةس بَخةةْقؾِفؿ وَرَجؾِفةةْؿ ظقخقظةةقه هبةةذا أغةةراه بةةالرجقع إلقةةف، ثةةؿ بعةةد ذلةةؽ يةةليت شةةقاصقـ اإل

أمةره الؼةديؿ طؾةك  اه، وربؿا هددوه أكف إن استؿر طؾةك التزامةف ظسقػضةحقالؿاضل ويحذرو

 «.الؿو، ظقدظع همٓء الشقاصقـ الشاب الؿؾتزم حديًثا إلك مسايرهتؿ

مون اكفقونر  -بعود إذن اهلل-كذلك جؽؿن أهؿق  الؿتنبعو  أكفون جحؿوي الؿؾتوزم الجديود  -

 -ولوسةػ-ٓ شؽ أن الؿؾتزم هق حؾؼة صغقرة داخةؾ مجتؿعةف وبقئتةف، : مؼنومته اإليؿنكق 

ـٍ شتك، أشدها تقار الؿاديةة الجةارف، حتةك إن تقةار الؿاديةة  ظنن الؿجتؿعات قد أصقبت بػت

أظةراد هةذه الؿجتؿعةات، مؿةا أدى إلةك اكجةذاب الـةاس إلةك إرض صار أصًم أصقًم طـد 

اكجذاًبا شديًدا، بؾ والؿقؾ إلك الؿعاصل وحب الركقن إلك الدكقا والرغبة ظقفا والحرب مـ 

يف أوسونط ضوعف فقفون »، ويف وسط هذا كؾف يعقش هةذا الشةاب الؿؾتةزم الؿسةؽقـ ..أجؾفا

ظرتة مـ آلتزام يحةدث كةقع مةـ أكةقاع إلػةة مةع  ، وبعد«اإليؿنن، وَرقَّ فقفن القؼقن والدين

هذا القسط، ظقـتج طـ ذلؽ كقٌع مـ أكةقاع الػتةقر اإليؿةاين والتبؾةد يف آلتةزام، بحقةث تبةدأ 

ـُ اإلكس والجـ يف تزيقـ هذه الؽبائر  الػتـ تحؾق يف طقـ هذا الشاب مـ جديد، ويبدأ شقاصق

 ..ظقسؼط يف أوحال هذه الؽبائر وتؾؽ الؿعاصلوالؿعاصل لف، حتك تـفار مؼاومتف اإليؿاكقة 

                                                           
 .25لإلمام ابـ الؼقؿ الجقزية ص «الوابل الصقب»( يراجع: 1)
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ويف كؾ هذه إحقال قد ٓ يجد هذا الشاب الؿسؽقـ مـ يؼػ إلك جقاره مةـ الشةباب 

الطائع الذيـ صؾحت أمقرهؿ واستؼامقا طؾك صاطة اهلل تعالك، مؿا قد يدظع الشاب إلك ترك 

 .(1)آلتزام بالؽؾقة

  ظعـ أبل طبد اهلل الـعؿان بـ بشقر: التوسع يف الؿكنحنت من أسكنب ضعف آلتزام -15

إنَّ الحووالل بووقِّن والحوورام بووقِّن وبقـفؿوون أمووور »: يؼةةقل ملسو هيلع هللا ىلصسةةؿعت رسةةقل اهلل : قةةال ڤ

مشتكفنت ٓ يعؾؿفن كثقر من الـنس: َفَؿْن اجؼى الشوكفنت فؼود اسوتكرأ لديـوه وطرضوه، وَموْن 

وطع يف الشكفنت وطع يف الحرام، كنلراطي يرطى حول الحؿى يوشك أن يرجع فقه، أٓ إن لؽل 

 الجسود مضوغ  إذا  وؾحت  وؾح الجسود مؾك حؿى، أٓ وإنَّ حؿى اهلل محنرموه، أٓ إنَّ يف

                                                           
 .مؿـ رسخت قدمف يف صريؼ الطاطة والدطقة والرتبقة ( * كداء إلك الداطقة أو الؿربل1)

إن الرتبقةة طؿؾقةة مسةتؿرة، ٓ يؽػةل ظقفةا تقجقةف طةابر مفؿةا كةان مخؾًصةا، : اهللأخل وحبقبةل يف : أكاديؽ وأققل

ومفؿا كان صقاًبا يف ذاتف، إكؿا يحتاج إمر إلك الؿتابعة والتقجقف الؿسةتؿر: ٕن الؿتؾؼةل كػةس بشةرية، ولقسةت 

رية دائؿةة التؼؾةب، كػةس بشة. آلة تضغط طؾك أزرارها ثؿ ترتكفا وتـصرف إلك غقرها، ظتظؾ طؾك ما تركتفا طؾقةف.

متعددة الؿطالب، متعددة آتجاهات، وكةؾ تؼؾةب، وكةؾ مطؾةب، وكةؾ اتجةاه يف حاجةة إلةك تقجقةف، ظالعجقـةة 

البشرية طجقـة طصقبة تحتاج إلك متابعة دائًؿا، ولقس يؽػل أن تضعفا يف قالبفا الؿضبقط مرة إلةك إبةد وتسةتؼر 

ارة يف تؾؽ الةـػس، دائؿةة الةربوز هـةا وهـةاك، ودائؿةة التخطةل لحةدود  هـاك، بؾ هـاك طشرات مـ الدواظع الؿق 

حتةك تـطبةع كػةس  الؼالب الؿضةبقط هـةا وهـةاك، وٓبةد يف كةؾ مةرة مةـ تقجقةف إلطةادة ضةبطفا داخةؾ الؼالةب،

ومـ هـا كاكت مشؼة الرتبقةة وخطقرهتةا، . الؿتؾؼل بالتقجقف، ظقؼقم هق بذاتف وبعؿؾقة الؿتابعة والتقجقف والضبط.

 .(1).«هتا يف ذات الققت.وضرور

أحةقال إخقاكةؽ اإليؿاكقةة والـػسةقة وآجتؿاطقةة، ظةنن هةذا بةنذن اهلل طةقن لؾؿؾتةزمقـ  -أخل الؿربل-أٓ ظتابع 

الجدد طؾك الثبات طؾك الحؼ والفدى، واطؾةؿ أن غقابةؽ الؿػةاج  لؿةـ تحتةؽ قةد يؽةقن سةبًبا يف اكػةراط طؼةد 

ـفج اإلسةممل وأن تؽةقن قةدوًة بالـسةبة لةف، ولؽةـ إيةاك أن تؽةقن التزام بعضفؿ، ظاحرص أن تربط الشاب بالؿ

 مركزي ا يف حقاتف: حتك ٓ يضقع إذا ظؼدك.

 ( ط. داار الشروق. 2/58لوستاذ محؿد قطب ) «مـفج التربق  اإلسالمق »يراجع: 
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وهذا الحديث مجؿةع طؾةك طظةقؿ  ،(1).«.كؾه، وإذا فسدت فسد الجسد كؾه، أٓ وهي الؼؾب

 .(2)مققعف، وكثرة ظقائده، ظفق أحد إحاديث التل يدور طؾقفا اإلسمم

: أن إشةقاء ومعـك الحديث: »(3)-رحؿف اهلل-قال الـقوي . .ولفذا الحديث العظقؿ ظؼف

حمل واضح، ٓ يخػك حؾف، كلكؾ الخبز، الؽمم، الؿشل، وغقر ذلؽ، وحرام : ثمثة أقسام

ظؿعـةاه أهنةا لقسةت بقاضةحة الحةؾ : وأمةا الؿشةتبفاتواضح، كةالخؿر والزكةا، وكحقهؿةا، 

والحرام، ولفذا ٓ يعرظفا كثقر مـ الـاس، وأما العؾؿاء ظقعرظقن حؽؿفا بـص أو ققاس، ظنذا 

لحةؾ والحرمةة ولةؿ يؽةـ كةص وٓ إجؿةاع اجتفةد ظقةف الؿجتفةد، ظةللحؼ تردد الشةلء بةقـ ا

 «. أحدهؿا بالدلقؾ الشرطل

وذلؽ مثؾ معامؾة إكسان يف مالف شةبفة، أو خةالط مالةف الربةا، : ومن الورع جرك الشكفنت

 .كذلؽ ظنن اإلكثار مـ مباحات تركفا أولك

فؾوقس مون الؿشوتكفنت وأمن مون يصول إلوى درجو  الوسوسو  مون جحوريم إمور الكعقود * 

تردد الـؽةاح مةـ كسةاء بؾةد كبقةر خقًظةا مةـ أن يؽةقن لةف ظقفةا : الؿطؾوب جركفن، ومثنل ذلك

 ..محرم، وترك استعؿال ماء يف ظمة خقًظا مـ تـجسف، ظفذا لقس بقرع بؾ وسقسة شقطاكقة

جؿونم التؼووى أن »: ولؼد ضرب السؾػ أروع إمثؾة يف ترك الشبفات، قةال أبةق الةدرداء

يتورك بعوض مون يورى أكوه حوالل، خشوق  أن  توىيتؼي اهلل العكُد، حتى يتؼقه من مثؼونل ذرة، وح

 .«يؽون حراًمن، حجنًبن بقـه وبقن الحرام

                                                           
 ( متػؼ طؾقف.1)

لؾحاظظ ابـ رجب الحـبؾل  «والحؽمجنمع العؾوم »(، و1/11) «فتح الكنري يف شرح  حقح الكخنري»( يراجع: 2)

( ط. دار 1/276ٕبل طبد اهلل محؿد يسري ) «الجنمع يف شرح إربعقن الـووي »، ط. دار ابـ رجب، و136ص

، ط. دار الؽؾةؿ 35، د/ مصةطػك البغةا، أ/ محقةل الةديـ ديةب، ص«الووايف يف شورح إربعوقن الـوويو »القسر، و

 الطقب.

 (.6/32( شرح صحقح مسؾؿ )3)
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من زالت التؼووى بونلؿتؼقن حتوى جركووا كثقوًرا مون »: -رحؿف اهلل-وقال الحسـ البصري 

 .  «الحالل مخنف  الحرام

 . «فم اجؼوا من ٓ ُيتؼىإكؿن سؿوا الؿتؼقن: ٕك»: وقال الثقري

ٓ يصوقب طكود حؼقؼو  اإليؿونن حتوى يجعول بقـوه وبوقن الحورام »: وقال سػقان بةـ طققـةة

 . «حنجًزا من الحالل، وحتى يدع اإلثم ومن جشنبه مـه

ورحةةؿ اهلل مةةـ تةةبعفؿ بنحسةةان مةةـ السةةؾػ  ملسو هيلع هللا ىلص ظرضةةل اهلل طةةـ أصةةحاب رسةةقل اهلل

 .(1)لديـفؿ تؿام الرباءة الصالح، ظؼد ابتعدوا طـ الشبفات، واستربؤوا

وهةذا ٓ يؽةقن إٓ كتقجةة : [«التوسوع يف الؿكنحونت»]كذلك مون  وور ضوعف آلتوزام 

وموون  ووور التوسووع يف . .لؾػتةةقر اإليؿةةاين وحةةب الراحةةة والتؽاسةةؾ طةةـ مجاهةةدة الةةـػس

 :الؿكنحنت

 .ؾطةاإلظراط يف الؽمم، واإلظراط يف الخُ  (أ)

ٓ جؽثور الضوحك، فونن كثورة »: ملسو هيلع هللا ىلص الؿةزاح، وقةد قةال اإلكثار مـكثرة الضحؽ و)ب( 

 .  (2)«الضحك جؿقت الؼؾب

 .اإلظراط يف الـقم )جة(  

وطاقبةة كةؾ  اإلظراط يف إكؾ حتك يتبؾد الذهـ ويثؼؾ البدن طـ اإلتقان بالطاطةات )د( 

 .(3)ذلؽ الؼسقة الؼؾبقة

                                                           
لؾدكتقر/ أحؿد ظريد، ط. دار اإليؿةان  «التؼوى الغني  الؿـشودة والدرة الؿػؼودة»( ومـ أراد التقسع ظعؾقف بؽتاب 1)

 باإلسؽـدرية.

 (.187( رواه الرتمذي يف ســف، وصححف إلباين يف صحقح الرتمذي )2)

  -وهـنك أسكنب كنرثق  أخرى طد جمدي إلى التسنطط وآكتؽنس، مـفن: (3)

ظسةةاد البةةدايات: ]إذ البدايةةة الضةةعقػة الخالقةةة مةةـ إصةةقل والبـةةاء الؿـفجةةل، والتةةل تعتؿةةد طؾةةك العقاصةةػ  -1

 والعمقات الشخصقة ٓ يؿؽـ أن تستؿر[ وقد ققؾ: ]صػاء آكتفاء مـ صػاء آبتداء[.

= 
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 تضققع العؿر وطدم آكتػاع بالققت. -18

 طدم آستعداد لؾجدية يف آلتزام بؽؾ رواظده.  -19

 والجؿاطات. الغػؾة طـ الســ اإللفقة يف إظراد وإمؿ  -20
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 التدين والـظر إلك مـ هق دوكف يف الطاطة.  -24
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_______________________ 
 إمـ مـ آكتؽاس.  -25

 اتباع الؿـطؼ التربيري.  -26

 الحـقـ إلك الؿاضل واستسفال احتؼار الذكب.  -27

 الحؿاس الزائد ]بم ترشقد[.  -28

 تققػ الـؿق يف أي مـ جقاكبف العؾؿقة أو الدطقية أو الرتبقية أو الحقاتقة.  -29

مؾ  أو جورك التودين بنلؽؾقو ، التورخص اطتؼند أكه ٓبد من آستؼنم  الؽن»تشقه بعض الؿػاهقؿ طـ آلتزام مثؾ:  -30

 . «الخوف من الـػنق»بدطقى:  «الخوف من التدين الؿـؼوص»، «والتسنهل بدطوى التقسقر

 اإلغراق يف آكشغال بالدكقا )وآستجابة لؾػتـ كػتـة الزوجةة وإوٓد، وإكةؾ، والـةقم، والسةفر، والخؾطةة،  -31

 إمؾ.،  مؿا يقرث طـد العبد صقل «والضحؽ

 وأمن طن إسكنب الؿمدي  لتسنطط الؽوادر الدطوي  أو العؾؿق  أو الخقري  ففي:

 البداية الخاصئة.  -1

 طدم إدراك خطقرة كػاذ الزاد اإليؿاين يف مـتصػ صريؼ التديـ.  -2

 طدم إدراك الػارق بقـ طؾق الفؿة والطؿع يف الديـ...  -3

  الصدمات الؿتتالقة بسؼقط الؼدوات واهنقار الرمقز. -4

 كثرة آحتؽاك بـؿاذج سقئة يف الديـ.  -5

آشةةتغال بالؿاجريةةات ومتابعةةة إحةةداث دون تؼةةديؿ حؾةةقل طؿؾقةةة لتغققرهةةا )مؿةةا يصةةقب الؿتةةديـ بةةالحقرة  -6

 والقلس(.

 ضغط القاقع، ظقتحؿؾ الؿتديـ ما ٓ يطقؼ دون الرتبقة طؾك ذلؽ.  -7

 أن يتحؿؾ إخ مـ الشرع ما ٓ يطقؼ.  -8

 . «جثوير الدين»مـ مـطؾؼ  طدم قبقل اإلسمم إٓ -9

 التحايؾ واتباع الرخص لتحؾقؾ جزئل لؾؿعاصل.  -10

 حالة الضعػ واإلحباط والػتقر العام.  -11

 لؾديـ. «العنمؾقن»تـاسل صبقعة بشرية  -12

 صغقان أمراض الؼؾقب وإهؿال طمجفا. -13

فؼودان الحؿقو  »آستجابة لؿخططات إطداء وحروهبؿ الـػسقة واستبطاء الـصر مع تـاسةل إجةر يـةتج طـةف  -14

 . «لؾدين، والتـصل من استؽؿنل الرسنل 
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 «!!االنتكاسة اإليمانية»أو ما نسميه  «التساقط»نتائج 
إن ضاهرة التساقط تسةببت يف كثقةر مةـ اإلسةاءات البالغةة لؾؿسةؾؿقـ، ويؽػةل أن أذكةر 

 :ظؿـ ذلؽبعضفا طؾك هقئة كؼاط كؾقة تـدرج تحتفا جزئقات كثقرة، 

إشاطة الػتـ والخؾخؾة والتػسةخ يف طةالؿ الؿؾتةزمقـ مؿةا يعتةرب طةامًم مسةاطًدا طؾةك  -

 .وآستؼامة خسارة مـ كان قريب العفد باإلسمم والدطقة

 .إضعاف الؿسؾؿقـ الؿؾتزمقـ وإغراء العدو هبؿ -

ُبعةد الـةةاس طةةـ الؿؾتةزمقـ وزطزطةةة الثؼةةة هبةؿ والتطةةاول طؾةةقفؿ مؿةا ُيعطةةؾ دورهةةؿ  -

 .ويعرقؾ مسقرهتؿ، وقد يققػ بالؽؾقة سقرهؿ

ًٓ مةـ  - إهدار صاقات العامؾقـ يف الدطقة يف معالجة إخطاء الـاتجة طةـ التسةاقط، بةد

 .تقجف الطاقات وتركز يف دطقة الـاس إلك آلتزام هبذا الديـ العظقؿأن ت

_______________________ 
ةا أو طاصػق ةا، مؿةا يةمدي إلةك التضةخؿ الؿعةريف  -15 ترك خطاب القحل والبحث طـ خطاب بديؾ سقاء كان ظؽري 

 طؾك حساب الؿؽقن اإليؿاين. 

 الدخقل يف دائرة الخمظات.  -16

الةةدٓٓت والسةةــ الرباكقةةة الشةةةرطقة اخةةتمل الؿػةةاهقؿ والجـايةةة طؾةةك الؿصةةطؾحات وسةةقء ظفةةؿ الؽثقةةر مةةـ  -17

 والؽقكقة.

 طدم الـظر يف مآٓت إمقر وطدم وضع خطة لؾتغققر. -18

 الذاتقة والتؿحقر حقل الذات.  -19

 طدم ظفؿ إكؿاط الصحقحة لؾتديـ مؿا يمدي لؾقققع يف التديـ الؿغشقش. -20

 طدم استحضار مػفقم أن التديـ هق رسالة حؼ يف مقاجفة إباصقؾ. -21

 ـ جؾد الذات مّؿا يقلد الشعقر بالػشؾ الدائؿ ظقتحقل صاحبف إلك الرجؾ الصػر.اإلكثار م -22

 السعل وراء السراب، لضعػ البصائر، وأصحاب هذا السراب يحسبقن أن كؾ ما يؾؿع ذهًبا. -23

الػراغ سبب مـ أسباب ذلؽ، ٕكف يحرق الؿشاطر والعؼةقل ظقؿةا ٓ صائةؾ مةـ ورائةف، ظفةق مػرخةة لؽثقةر مةـ  -24

ُػْسطائِل.الؿشؽمت ال  تاظفة والجدل السُّ

 طدم ترتقب إولقيات: العؾؿقة، والدطقية، والرتبقية، وإخمققة، والؿـفجقة، والحقاتقة. -25
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وهؽةةذا تةةمدي ضةةاهرة التسةةاقط ]التةةل ٓ يؾحظفةةا الةةبعض[ دوًرا خطقةةًرا يف محاصةةرة  -

الدطقة ووقػ اكتشارها، مؿةا يةدظع الـةاس دظًعةا إلةك العةزوف طةـ آلتةزام بالةديـ بؽؾقاتةف 

يف هذه أوكة الحرجة التل تحتاج ظقفا  -خاصة- وجزئقاتف، وهذا ٓ شؽ أمر بالغ الخطقرة

 ..إمة إلك تؽاتػ أبـائفا لصد غارات أطداء اهلل يف الداخؾ والخارج

 .. إلى من طرفته مستؼقًؿن كدا 

كعؿ أكت وحدك يا مـ ترجةق مةا طـةد اهلل تعةالك مةـ الرضةا والـعةقؿ . .* كداء إلقؽ أكت

 .لؾعصاة والؽاظريـ مـ الـؽال والفقان والجحقؿالؿؼقؿ، وتخاف ما أطد  اهلل تعالك 

يا مـ ذاق قؾبف حموة اإليؿان، وتـعؿ هبا يقًما ما مـ الدهر، ويا مةـ كةان . .* إلقؽ أكت

 ..يتؾذذ بالؿتاطب والؿؽاره ابتغاء رضا ربف وجـة طرضفا السؿقات وإرض

 الدكقا ترديد آيات اهلل يا مـ كان ديدكف الذكر، وراحة بالف الػؽر، وجـتف يف. .* كداء إلقؽ

 ..تعالك آكاء الؾقؾ وأصراف الـفار

ؾ مـؽ أدكك الؾؿؿ ظضًم . .* كداء إلقؽ يا مـ كان مرغًؿا لؾشقطان، ٓ يستطقع أن ُيحصِّ

 ..طؿا هق أطظؿ مـ ذلؽ

كثقًرا يف الؽتابة إلقَؽ، ربؿا ٕكؽ غبت طـا غقبًة لقست بالؼصةقرة، وربؿةا ٕين  * ترددت

ٓحظت طؾقؽ تغقًرا لؿ أظفؿف، إٓ أن صداقتـا الؼديؿة وحبل لؽ دظعـةل إلةك الؽتابةة إلقةؽ 

 دظًعا.

 : * طزيزي

، والقهـ قةد !، واإلطراض قد ارتسؿ طؾك تصرظاتؽ !* ما لل أرى الػتقر قد اطرتاك 

 !.لك طزيؿتؽ التل صالؿا كاكت مشرأبة متطؾعة إلك الؿعالل، معرضة طـ السػاسػ دب  إ

* ما لل أرى الشفقات قةد اسةتعبدتؽ، والـةزوات قةد تؿؾؽتةؽ، ظصةرت محجًؿةا طةـ 

 !.الخقرات، مسارًطا إلك الشفقات، معرًضا طـ ُسبؾ الرحؿات 
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، ظةةاخرتت * أتةراك قةةد اكتشةةػت أن التزامةةؽ واسةةتؼامتؽ وصاطتةةؽ لربةةؽ كاكةةت خطةةل

لتصةؾ إلةك جـةة . .الطريؼ الصحقح يف وجفة كظرك )صريؼ الغقاية والؿعصةقة وآكتؽةاس(

 !الػردوس 

أم تراك قد استبعدت الطريؼ واستبطلت الـصر، ظسةرت يف ركةاب السةاهقـ المهةقـ * 

طبدة أهقائفؿ، الذيـ ٓ هؿ  لفؿ سقى أكػسفؿ وذواهتؿ غقر آهبقـ بديـ اهلل وٓ بدطقة رسقل 

 !. اهلل

* أم تراك قد أطجبؽ صريؼ الضملة والـؽسة الذي سؾؽف الؿرتدون بعد وظةاة الحبقةب 

ـْ ختؿ اهلل طؾك قؾقهبؿ وكره اكبعاثفؿ ظثبطفؿ ملسو هيلع هللا ىلص  !.، وسؾؽف بعدهؿ َم

* أم تةةراك قةةد كسةةقت الؿةةقت وسةةؽراتف، والؼةةرب وضؾؿاتةةف، ويةةقم الؼقامةةة وروطاتةةف، 

أطقذك باهلل تعةالك مةـ ذلةؽ كؾةف، !.. وحسراتف والصراط وزٓتف، وطذاب جفـؿ ولقطاتف، 

 (ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ): وأطقةذك بةةاهلل أيًضةةا مةـ أن تؽةةقن مؿةةـ قةال اهلل تعةةالك ظةةقفؿ

 .[175]إطراف: 

ـْ اتعظ بف غقره  ..* ظالسعقد أخل مـ ُوِطظ بغقره، ٓ َم

لؼسقِة كؾؿايت معؽ، ولؽـف الحبُّ الةذي أكـةف لةؽ  -يا رطاك اهلل-* ألتؿس مـؽ العذر 

يف صدري، وخقيف طؾقةؽ مةـ سةقِء الخاتؿةة، هؿةا الؾةذان أحرقةا قؾبةل وظطةرا كبةدي كؾؿةا 

الشقطان وأطقاكف : رأيتؽ هبذا القضع الؿزري الذي يسر إطداء ويف مؼدمتفؿ: العدو إول

 ..مـ أطداء اهلل تعالك، ويحزن الحبقب والصديؼ

إلةك روضةِة الطاطةة  -أيفةا الؿبةارك-، هؾ مـ أوبٍة !دة إلك اهلل قبؾ الؿقت ظفؾ مـ طق

 ..وحقاض التقبة وآستؼامة والـدم، حقث الراحة اإليؿاكقة والتل تعؼبفا الرحؿة اإللفقة

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) :أذكرك وكػسل بؼقل اهلل تعالك -أخل الحبقب *

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 .[135]آل طؿران:  (ڍ
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، واطؾؿ بلن لؽ رًبا واسع فلبشر ين َمْن ضعف إيؿنكك ورقَّ يؼقـك بفذه أي  ومثقالجفن* 

 .-جؾ جملف وتؼدست أسؿاؤه-الؿغػرة باسًطا يديف بالرحؿة بالؾقؾ والـفار 

 ، اسلل اهلل تعةالك الفدايةة مةـ قؾبةؽ بؽةؾ صةدق، ظفةذاين َمْن أ كت بنكتؽنس  إيؿنكق * 

الؾفم إي أسوللك الفودى والتؼوى والعػونف »: يسلل ربف الفداية ويؼقل ملسو هيلع هللا ىلص حبقبؽ الؿعصقم

إلةك أن يةدطق يف  ڤ  وكان يرشد إلك ذلؽ، كؿا أرشد سةبطف الحسةـ بةـ طؾةل ،(1)«والغـى

 . (2)«الؾفم اهدي فقؿن هديت»: الؼـقت ويؼقل

وخاصةة إذا -: يؽثر مـ آسةتعاذة بةاهلل مةـ الضةملة بعةد الفةدى ويؼةقل ☺ * وكان

، (4)«مون الحوور بعود الؽوور»ويف لػةظ آخةر  ،(3)«من الحور بعد الؽون»كان يتعقذ باهلل  -ساظر

، والؿؼصوود: الرجووع (5)الرجووع طون الشوي  :ومعـونه بونلـون أو الورا  جؿقًعون»: قال العؾؿاء

 . (6)«الرجوع طن آستؼنم ، أو من الزيندة إلى الـؼص

ويحاول أن يؾؼـؽ بعض التعؾقمت  آستؼامةؽ طـ آستؼامة مع أهؾ قد يثـقؽ شقطاك

 ، لؽـ دطـل أسللؽ:لذلؽ

 ما الذي حدا بؽ إلك آبتعاد طـا   -

هؾ أغضبؽ مـا أحد ! ربؿا يؽقن ذلؽ، ولؽـ إذا كان كذلؽ ظفؾ كسقت أكـا بشةر ،  -

 هؾ تظـ أكـا ممئؽة  

                                                           
 (.2721( رواه مسؾؿ )1)

(، والةةةدارمل 1/99(، ومسةةةـد أحؿةةةد )1178(، وابةةةـ ماجةةةة )464(، والرتمةةةذي )2/329( رواه أبةةةق داود )2)

(، ومشةةةؽاة الؿصةةةابقح 429(، وإرواء الغؾقةةةؾ )1281أبةةةل داود ) (، وصةةةححف إلبةةةاين يف صةةةحقح1/311)

(1273.) 

 (.1343( رواه مسؾؿ )3)

 (.3439(، وصححف إلباين يف ســ الرتمذي )372/ 8( والـسائل )3439( الرتمذي )4)

 ( راجع: لسان العرب، )مادة: حقر(.5)

 ، بتحؼقؼ الشقخ/ شعقب إركاؤوط، ط. ممسسة الرسالة.303، ص«رينض الصنلحقن لؾـووي»( يـظر: 6)
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: هؾ يؽقن طؼابـا إن أخطلكا طؾقؽ أو أخطل أحدكا يف حؼةؽ بةلن تبتعةد طةـ ثم ين أخي -

 الطريؼ الؿستؼقؿ ، وأكت تعؾؿ أكؽ بػعؾؽ هذا تضر كػسؽ ٓ تضركا كحـ.

كعؿ يا طزيزي: قد يؽقن ابتعادك طـا ٓ بسبب خطل أخطلكاه طؾقةؽ، ولؽةـ قةد يؽةقن  -

حقث أطجبؽ ما ُيْعَرُض يف وسائؾ اإلطمم وأغراك مـظةر  ،وزخرظفابسبب رغبتؽ يف الدكقا 

، ظسؾب طؼؾؽ، وأضعػ إيؿاكؽ، وأققل لؽ: يا أخل، كؿ سةتتؿتع هبةذه الـساء الؿتربجات

 الزخارف، وكؿ سقسعدك البعد طـ خالؼؽ، سـة... سـتقـ... طشر سـقات، ثؿ ماذا  

 إن مصقرك إلك الؿقت، ظفؾ تحب أن تؾؼك اهلل طاصًقا لف !  -

ـْ ٓقةك اهلل  - شتان بقـؽ وبقـ مـ لؼل اهلل صائًؿا يبتغل مرضاة اهلل، شتان بقـةؽ وبةقـ َمة

 وهق يتؾق الؼرآن.

 : هل يريد همالء صقًئا ال تريده؟! عزدزي -

إكؽ تريد ما يريدون ولؽـفؿ طؿؾقا لؾحصقل طؾةك مةا يريةدون ولةؿ تعؿةؾ أكةت ذلةؽ، 

 ظؾؿاذا  

: أكسقت طـدما كـت تتؿـك أن تؽقن داطقًة مصؾًحا، أو طالًؿا مقجًفةا، أو طزيزي فالن -

 مجاهًدا شجاًطا، أيـ هذه إمـقات ، أتراك تتؿـاها أن، أم يا ترى ماذا تتؿـك أن ! 

: إن صةداقتـا سةتدوم حتةك يف يةقم الؼقامةة ٕهنةا أكسقت ين أخي طـدمن كـت جؼوول لوي -

 ق
 
 (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ) قلةف تعةالك:أخقة يف اهلل، وتتؾقا طؾةل

  .[67: الزخرف]

: هةؾ تظةـ أن صةداقتـا سةتدوم ، إذا كاكةت لةؿ تةدم يف الةدكقا ظؽقةػ تةدوم يف ين جرى -

 أخرة ! 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ) :أذكوورك بؼووول اهلل: يوون  ووديؼي العزيووز -

  .[211 البؼرة] (ٿ
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ترى أكؽ باكتؽاستؽ بدلت كعؿة اهلل طؾقؽ، كعؿ لؼد بدلت كعؿةة آلتةزام،  أٓ ..أخي -

م أن الذيـ ارتدوا طؾةك أدبةارهؿ مةـ بعةد مةا تبةقـ لفةؿ الفةدى ستضةرب  وتذكر أخل الؿؽر 

 الؿمئؽة وجقهفؿ وأدبارهؿ.

ٓ تستصعب الرجقع إلك الحؼ، ظالرجقع يـػعؽ أكت، وتلكد أن اهلل سقػرح  :أخي -

ۀ ) دطاك إلك ذلؽ، وهناك أن تؼـط مـ رحؿتف: -سبحاكف-بتؽ، بؾ إكف بتقبتؽ وإكا

﮸   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

 .[35: الزمر] (﮹

إكف ٓ تؼبؾ تقبتؽ إٓ إذا طةدت لةـػس البقئةة مةع كػةس إشةخاص  :أخي َمْن طنل لك -

 السابؼقـ، ٓ بؾ تب إلك اهلل.

 بقضةةاء كؼقةةة مةةع ربةةؽ وخالؼةةؽ بةةالحرص طؾةةك ، ابةةدأ صةةػحة جديةةدةطكوود اهلل. .هقوون* 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) :الطاطات واإلكابة الحؼة، وتذكر ققل ربؽ وخالؼؽ

، واصةةرف وجفةؽ طةةـ قركةاء السةةقء، ورظةةاق [28]الؽفةػ:  (پ پ پ ڀ

الضمل، الذيـ ٓ يلهبقن بؽ أيف كعةقؿ صةرت أم يف جحةقؿ، بةؾ ظةقق ذلةؽ هةؿ يسةللقن اهلل 

ىب يب جت حت خت مت ىت ) :طةذاًبا ظةقق طةةذاهبؿ ولسةان حةةالفؿتعةالك أن يزيةد قركةةاءهؿ 

 .[61]ص:  (يت جث مث ىث

 ، ظفذه أمتةؽاكؼض طـك ةكنر الؼعود والح  يركب الـجنة السنئر إلى اهلل جعنلى. .هقن* 

، وتـتظةر جفةدك وططةاءك، ظػقةؽ يةا ابةـ اإلسةمم كةقامـ الخقةر الدظاقةة، الؿسؾؿة تـتظةرك

طقًدا حؿقةًدا رشةقًدا إلةك اهلل تعةالك لتتػجةر يـابقعةؽ  -أخل الحبقب-ومـابعف الرقراقة، ظعد 

 ..الخقرة، ولتؽقن لبـة إصمح يف بـاء إمة السامؼ
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 «نتكسمتوبة »
 يحؽقفا بـػسف ظقؼقل:

  مؼدمات.. دون مـ سلبدأ -

 آستؼامة، وترك ،يالؼفؼر ورجع الدرب وتـؽب الجادة طـ بعد مؿـ -بصراحة- أكا -

 وراكًضا الؿادة وراء ٓهًثا الدكقا بقداء يف ظضاع الصالحقـ، أظقاء طـ وابتعد الطريؼ، طـ وحاد

 - «لؾعنئؾ  الؿشرق والغد العقش، لؼؿ  وجوفقر» ،«الؿستؼكل جلمقن» اسؿف خادع سراب وراء

 الخداطة: اإلطمم لغة يف يؼال كؿا أو

ْكَقن ُجمَخُذ  َوَلؽِن *** َؿـِّيبِنلتَّ  الَؿطنلِِب  َكْقُل  َوَمن  ِةالًبن الد 

 وظؼ الذات وتحسقـ إرض إطؿار بحجة والدطقية الخقرية إكشطة يف لل طاد ما -

 يعد ظؾؿ الخقر أطؿال مـ أطؿآ تركت أكـل يحزكـل وكؿ ،غقر ٓ ظؼط الذاتقة التـؿقية إصر

 والؿراكز الؼرآن، تحػقظ دور طـ كثقًرا ابتعدت لؼد أركاهنا، مـ كـت وقد كصقب وٓ سفؿ لل

 بحجة الصالحقـ... ومجالس اإليؿاكقة، البقئات وأجقاء العؾؿقة، والؿؽتبات الصقػقة،

 الدكقا(.. )إطؿار

 إسرة ومطالب والعقال بالزواج وتحججت التجارة وحؾبة العؿؾ معرتك يف دخؾت -

 ظؽلكؿا تزوج )مـ السؾػ: بعض قال ظؼد بحارها... يف بؾ الدكقا أودية يف الؼارب بل ظاكؽسر

 الذي الؿؼقت الجق هذا يف كػسل أدظـ أن أردت الذي أكا بؾ ،(بف ُكسر لف ولد ظنذا سػقـة ركب

 وضقؼ الؿال قؾة مع وربؿا والعقال إشغال ذوي مـ الصالحقـ ظجؿقع خقر، كؾ طـ أبعدين

 مثؾل !(. الجادة طـ قدوايح )لؿ الحال

 غريب، بعالؿ أكا ظنذا الجشع، وققدين الطؿع، وأسرين الفقى، وغؾبـل بالدكقا، شغؾت -

 إماكـ لتؾؽ والغدوات الروحات وٓ كان، كؿا الحديث وٓ طفدت، كؿا إصحاب ظم

 وطؾبة دطقي، كتقب أو جقب، يف والؿصحػ السقاك لحؿؾ اشتؼت أخػقؽؿ ٓ بؼقت، الطقبة

 العؾؿاء مجالس حضقر إلك واشتؼت إلقؽ، ُتفدى وتارة هتديفا تارة مسؽ مـ الطقب
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 مجؾس أو درس، أو بصقام، تذكرين كاكت التل الدطقية الجقال رسائؾ اظتؼدت والدطاة،

 لؿا تللؿت خقر، أي أو مـؽقب، مساطدة أو مريض، طقادة أو خقرية، لجفة تربع أو ذكر،

 حقاة ظلي أسؿعفا، حسـة كؾؿة وٓ صالحة، صحبة وٓ ة،صقب مجالس ظم حالل، يف تلمؾت

  لفا. روح وٓ ظقفا صعؿ ٓ التل هذه

 لؾعقان ضاهرة البشرة صارت حتك تؼؾصت لحقتل مخربي... تغقر كؿا تغقر مظفري -

 مـل كظرة كؾ يف اإلزالة قرار تـتظر وهل طـفا وأحاج لحقة أهنا أدطل خػقػة شعقرات وطؾقفا

 الؿرآة. إلك

 الؿذياع يف الؿقسقؼك أسؿع حقـ أتضايؼ وٓ أتؿعر ٓ صرت الؽعبقـ، ٓمست قابلث -

 أو سؿاع لؿصؾحة )ٕكف أو استؿاع( ٓ سؿاع أكف )بدطقى آجتؿاطل التقاصؾ مقاقع طؾك أو

 القثائؼقة( الربامج مـ وآستػادة إخبار مشاهدة أو سؿاع )لؿصؾحة أو إخبار( مشاهدة

 اطتدتف. حتك لدي ًظامللق إمر صار حتك

 )سقاء الـساء إلك الـظر ظاستسغت ملواها، جاريت يقاري حتك الطرف أغض أطد لؿ -

 وظسؼ إللحاد أتللؿ أطد لؿ بؾ طربية، أو طربقة قـاة يف ماروكقة شؼراء أو شارع، يف متربجة

 طابر(. مشفد )أكف بحجة شق( التقك )برامج بعض يف وطربدة وزكدقة وطفر

 دخؾت إذا الققت ٕضقع قرأتف وربؿا الؼرآن، ظقفا قرأت مرة آخر متك أدري.. ٓ -

ا، مبؽًرا الؿسجد  بؾ الؼرآن، زواجر يف  وتمثر أيات تستققػـل كـت كؿا أطد لؿ ولؽـ مضطر 

 الدكقا. أودية يف شارد وقؾبل ظؼط بؾساين أقرأ وأكا إٓ أكتبف ظم أسرح

 حادًثا رأيت وكؿ شلء، يفزين ظم قؾبل قسك مدة، مـذ أشفده ظؾؿ ..إول الصػ أما -

 كؾؿة. وأقؾ مققػ ٕدكك أتلثر كـت وقد يحركـل، ظم أمامل

 وصعـل لؾؿتديـقـ، ولؿزي لؾصالحقـ، كؼدي كثرة» طاشرهتا تؽـ لؿ إن إثايف: وثالثة -

 «.ديـ وتجار ومتطػؾقن، ورجعققن، متشددون، أهنؿ بحجة والـاصحقـ، والعؾؿاء الدطاة يف

 آكحراف يؽػـل ظؾؿ كػسل.. يف تغؾغؾ وكػاق قؾبل إلك سرت طؾؿـة -اهلل لعؿر- وتؾؽ
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 )ولعؾف يـصح مـ وكؾ وآستؼامة، الصمح أهؾ مـ الـقؾ طؾقف زدت حتك ظقف وقعت الذي

 أحدهؿ.. يـصحـل ٓ حتك الفجقم..( لؾدظاع وسقؾة خقر باب.. مـ

 ذايت، برضا شعرت مـفؿ القاحد سؿعت إذا توكـ «التؿققع» لدطاة أستؿع أن حاولت -

 الدحرجة صريؼ هذا أن وكسقت يرام، ما طؾك شلء كؾ أن واطتؼدت خطاياي، تجاه وبرود

  لجفـؿ.

 والبحث )الخمف( كاظذة طرب مـف خرجت ثؿ آكؼقاد، طرب )الـص( سؾطان يف دخؾت -

 والتسقيغات. الرخص طـ

 ثؿ وآصمع(، القطل وازدياد الػؽري، قلالرت» بدطقى التبـقج( )دطاة سبؾ اتبعت -

 ورغبات )مققل لل بالـسبة الؼضقة ظصارت العؾؿقة، إجقاء طـ ابتعدت أكـل رأيت

  طؾؿقة(. )اختمظات ولقست شخصقة(

 الشاشات، وحسـاوات لؾؿعازف، مدمـًا ظصرت )اإلظسادية( همٓء جفقد وكجحت -

  لؾؿشايخ. وشتاًما الجؿاطة، لصمة وهاجًرا

 يف التدرج وأهؿؾت الخؾقات، ذكقب طؾك ظاجرتأت :صريؼل يف إشقاك ازدادت -

 العبادات. يف الطػرات أسؾقب واتبعت الطاطات،

  إوان. قبؾ الغقر ووطظ لؾدطقة التصدي حاولت -

 التؼفؼر. أو بالسؼقط الشعقر طـدي وهان آكتؽاس، مـ إمـ أصابـل -

 الفؿقم ظلهؾؽتـل وآستؼامة، التديـ مـ العظؿك والغاية إسؿك الفدف طـل وغاب -

 اإليؿاكقة. روحل حققية وامتصت الققمقة،

ا أخػقؽؿ ٓ -  مزدحؿقن وهؿ الصالحقـ بعض أشاهد وأكا حسرة، أتؼطع كؿ ..سر 

 تطقطل.. خقري طؿؾ أو رحؾة أو محاضرة إلك صريؼفؿ يف يؿضقن سقارة يف ومجتؿعقن

 ٓ معفؿ خذوين وأققل: بقـفؿ، ٕقػز أوقػفؿ أن أود أين لدرجة الحسرة.. تلكؾـل -

 ترتكقين..
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 يستؿع وهق الصمح سقؿاه طؾك شاب بجاكبل ظقؼػ اإلشارة يف أقػ وأكا يف  يمثر كؿ -

 آستؼامة، ووقار العؾؿ وجمل الخشقة آثار وجفف طؾك وترى لؾؼرآن، يـصت أو لؿحاضرة

  بصحبتف. ٕكتػع شاء، حقث لقلخذين بجقاره أجؾس بلن وأهؿ سقاريت مـ أترجؾ أكاد

 يؼقل: وهق الجريح بؼؾبل وكلين -

 َوإََسدُ  ال ِذي َيْرتاُدها *** بِبؾَؼَعةٍ  َكضر ُمْفَجتِل َكَلك ؿا

 أشتاق كؿ بؾ الػجر، بعد هبا أكتػع كـت التل اإليؿاكقة الؿجالس لتؾؽ أحـ كؿ آه -

 ققادهتا.. ويتقلك بؾ ويـسؼفا لفا ُيعدُّ  مؿـ كـت وقد الجؿقؾة لؾرحمت

 أيامل.. وططر كػسل، وأكس حقايت، رحقؼ كاكت أيام مـ أجؿؾفا ما -

 يبتسؿ. وخامس يعاتب، ورابع ُيفدي، وثالث يعظ، وآخر يذكر، أخ هـا

 أحببتفؿ مؿـ اإلخقة مع واإلظطار البقض وإيام والخؿقس آثـقـ لصقام اشتؼت كؿ -

 اهلل وأسلل مـفؿ، مات مـ طؾك أترحؿ زلت وٓ صادقة(، اهلل حب وشائج بقــا )ظؽاكت اهلل يف

 مـفؿ. بؼل مـ يثبت أن

 الرب. وأطؿال ولؾؿستشػقات، لؾعؾؿاء زياراتـا أكسك ٓ -

 حداء. أو ظصقدة أو كشقد مـ محػقضايت ببؼايا -شعقري ا ٓ-  وأتركؿ رأذك زلت ٓ -

 كالطائر كـت ظؼد طظقؿ، وكعقؿ جـة يف كلكـل حتك ظقف، كـت الذي طالؿل ذلؽ كان -

 طامر. وبستان غـاء روضة يطقريف الذي الحالؿ

  ومتـزهل. بستاين وهل روحل، وكشقد ظمادي، وإكسقر قؾبل ققت هل الذكريات هذه *

ـْ  اهلل ورحؿ *   قال: َم

 إيام أولئؽ بعد والعقش *** الؾقى مـزلة بعد الؿـازل ذم

 أن: أما *            
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 تبقاًكا الدمع بغقر استطاع ظؿا *** لف جـاح ٓ صةائةر كةةلكةـةل

 حالف: ولسان داخؾل، مـ يـبعث الػؽرة كداء هق ظفا -

ًٓ  ويؽسقها روابقفا يف *** يفؿل الغقث إن الروضة إلك طد  جؿا

 بالشرطة مستفزئ الطقية خبقث ولقربالل بغقض، طؾؿاين كؾ طؾك اهلل لعـة أٓ -

 الؿحؿدية..

ـْ  كؾ طؾك اهلل وغضب -  أسلل )ظاهلل والعداء البغض ويـاصبفؿ الرجال أولئؽ يعادي َم

 وشاه ،مـفؿ لتسخر تؽتب يؿقـ )وشؾت خصراءهؿ(، ويبدد دابرهؿ يؼطع أن أو يفديفؿ، أن

 تؾؽ طـ اهلل ورضل ظقفؿ، والؼدح بسؾبفؿ يتؽؾؿ لساًكا اهلل وقطع هبؿ، زئفلقست يؿثؾ وجف

 شاب كؾ جبقـ طؾك مـل قبؾة وهذه -إبقة. الخقرة الطقبة وإكػس البفقة، القضقئة القجقه

 الؿػاهقؿ. واكؼمب والضقاع آكتؽاسة زمـ يف ثابت مستؼقؿ

 يف الؿؾذات يف آكغؿاس وترك الشفقات، زمـ يف شفقاتف جؿاح كبح لؿـ وصقبك -

  الضقاع. زمـ

  وطزكا. ذخركا ظلكتؿ ظاصربوا اهلل لؽؿ إخقار أولئؽ إلك -

ـْ  كؾ إلك أخرى، ويمخر رجًم  يؼدم ..آكتؽاسة يف يػؽر مـ كؾ وإلك *  صريؼ َمؾ   َم

 مـ تخرج وٓ اكتظر أرجقك مفًم.. اتئد.. حـاكقؽ.. بؼفؼرى.. لؾرجقع ويخطط آستؼامة،

 الـاجقـ. مـ لتؽقن بل، واتعظ مفؾؽة، بقداء إلك روضتؽ

 مقًتا هذا يف ظنن والفدى، والخقر آلتزام صريؼ تتـؽب أن - الشاب أخل - ظاحذر *

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ﴿ لربؽ متضرًطا وقؾ الدطاء يف واجتفد الحؼقؼل، مؿاتف قبؾ لصاحبف

 .[8]آل طؿران:  (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
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 !حافظ على التزامك
إن الحػاظ طؾك دوام آلتزام بالديـ مطؾب طظقؿ لؽؾ مسؾؿ صادق يرغب يف الثبات 

طؾك هذه الـعؿة بعزيؿة ورشد، ويتلكد هذا إمر مع تدهقر أوضاع الؿجتؿعات الحالقة 

التل يعقشفا الؿسؾؿقن، حقث تؽاثرت أصـاف الشفقات والشبفات مؿا حدا بالؽثقريـ أن 

يفجروا آلتزام، ظؽان الؿؾتزم بديـف كالؼابض طؾك الجؿر، ظنن لؿ يتعفد الؿرء التزامف 

بالعـاية والؿتابعة والتجديد وبالرتبقة والتزكقة، ظؼد تؽقن العاقبة إيؿاًكا يذبؾ كالزهرة 

الؿفؿؾة والتزاما يتآكؾ كالحديد حقـؿا يغطقف إممح ظتػعؾ ظعؾفا، ويمكد هذا الؿعـك ما 

إن اإليامن لقخؾق ذم جوف : »قال ☺أن الـبي  ڤبن العاص  طـ طبد اهلل بـ طؿروجاء 

 . (1)«أحدكم كام خيؾق الثوب، فاشللوا اهلل تعاىل أن جيدد اإليامن ذم قؾوبؽم

 :فإين أوصوك: وحتى حتافظ عذ التزامك

 -تؾؼاهحتى -والترضع إلقه وحده أن حيػظك ويثبتك عذ احلق  باالستعاىة باه تعاؼ -1

ل وال مػرط -جل جالله   .وأكت عذ هذا اخلر غر مبدِّ

إنَّ ادؾتزم حقـام يوجد ذم وشط يعجُّ بادعايص والػتن فنن هذا : اجتناب الفتن وأهلها -2

ُيضعف التزامه، ففو يرى هذا يتباهى بؿعصقة التي ارتؽبفا، وآخر يسكم بلحلان أغـقة فاشؼة، 

لػتاة ماجـة، وخامس لساكه مـطؾق بالسب والؾعن والشتم  وثالث يدخن، ورابع يبسط يديه

 .(2)..وهؽذا 

ض كػسه لؾػتن البد وأن  -أخي ذم اهلل-فعؾقك  أن دمتـب الػتن وأشباهبا، إذ أكه من عرَّ

 .يصاب بمء مـفا

                                                           

(، وصددححه األلبدداين ذم صددحقح اجلددامع 1/45(، واحلدداكم ذم مسددتدركه )84( رواه الطددزاين ذم ادعجددم الؽبددر )1)

 (.1585(، اكظر السؾسؾة الصحقحة لأللباين )1591)

 ، ط. مؽتبة دار اإليامن بادـصورة.26لؾشقخ حمؿد ادـجد، ص «ظاهرة ضعف اإلدامن»( يراجع: 2)
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ولـعؾم أن رؤية .. وحماولة اجتـاب هذه األشباب : التعرف عذ أسباب االىتكاسة -3

أخبار أصحاب اخلامتة السقئة يدفع ادؾتزمني لؾعؾو عذ صلن أولئك، والسفع ادـتؽسني وشامع 

عن الدركات التي صاروا إلقفا، ومن جفة أخرى فنن الـظر ذم أحواهلم جيعل ادؾتزم ذم خوف 

 .(1)من ادصر الذي صاروا إلقه

ن حماشبة الرشيك الشحقح، أل -صغرها وكبرها-عذ كل األعامل : حماسبة النفس -4

حبقبي ذم -حماشبة العبد لـػسه تورثه ذاًل هلل وخوًفا من العؼاب من مواله، وكصقحتي إلقك 

أن حتاشب كػسك عذ دققق األمور وجؾقؾفا، حتى ذم الطاعات، البد وأن حتاشب  -اهلل

 :وتسلهلا بصدق فتؼول لـػسك.. كػسك عؾقفا 

 هل أضعُت اهلل تعاىل عذ الوجه ادراد أم ال؟ -

بت بعد ضاعتي بؿرض من أمراض الؼؾوب كالعجب هبذه الطاعة، أو الغرور هل أص -

 .. واشتؽاكة هلل تعاىل؟ وهؽذاهبا، أم أورثتـي تؾك الطاعة ذاًل 

الشقام بؿثل هذه الطريؼة الـؿوذجقة، تدفع صاحبفا  -عامة-واعؾم أن حماشبة الـػس * 

ذم تصحقح ادسارات وجماكبة لالجتفاد ذم اإلتقان باخلر، كام تدفع صاحبفا لالجتفاد 

 .االكحرافات عن ضريق احلق

 .قف مع ىفوك وقفة صدق: * فهوا أخي يف اه

                                                           

 .45( كؾامت ذم االلتزام، ص1)
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حاسب ىفوك حواب الؽدك الشحوح، وقدم لنفوك ما توعد  -حبوبي يف اه-هوا * 

 !.به دوم القوامة؟

، بشؽل عؿيل مـفجي متدرج مراجعة كػسك من خاللهمؼسح تبدأ  وهذا جدول عمغ* 

 .تبدأ من كػسك وتطرحه عذ إخواكك وتؼققم ذاتك تؼققاًم صحقًحا
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 :التؼققم الذاجي إول

 :ثؿ قؿ بعؿؾ التالل( كالصمة)ابدأ بنتؼان طبادة مـ العبادات : مثاًل 
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 جذكقر مفم

الصؾقات 

يف أول  الخؿس

 وقتفا

 َّخكحكمفحقمقجكُّٱ    
 [.9: ادممـون]

الصؾقات يف 

 الؿسجد جؿاطة

ممرنزنمنننىنينُّٱ    
ٰىريزيميني

ىيييجئحئخئمئهئجبحب
 [.18: التوبة]َّخبمب

الخشقع يف 

 الصمة

خلملىليلجمحمخمُّٱ    
 [.1: الؿممـقن]َّممىم

 إتؼان القضقء

أٓ أدلؽؿ طؾك ما يؿحق اهلل :  »☺ قال    

إسباغ  بف الخطايا ويرظع بف الدرجات!

 «القضقء طؾك الؿؽاره....

 صمة الـقاظؾ

ذكر كػسؽ مثًم: بػضؾ الؿحاظظة طؾك     

من حنفظ »الـقاظؾ، قال رسقل اهلل: 

طؾى اثـتي طشرة ركع  من ةقر الػريض ، 

إٓ ُبـي  -أو-إٓ بـى اهلل له بقًتن يف الجـ  

 .رواه مسؾؿ «له بقت يف الجـ 



 

499 

 

: قال ڤ وهل كؿا يف حديث ابـ طؿر

ركعتقن طكل  ☺ مع رسول اهلل ؾقت »

الظفر، وركعتقن بعدهن، وركعتقن بعد 

الجؿع ، وركعتقن بعد الؿغرب، 

ويف  -متػؼ طؾقف  «وركعتقن بعد العشن 

كنن  ☺ أن الـكي» ڤحديث طائشة 

ٓ يدع أربًعن طكل الظفر، وركعتقن طكل 

 .رواه البخاري «الغداة

 ققام الؾقل

 :قال تعالك يف وصػ أهؾ اإليؿان    

: الذاريات] َّڑ ڑ ک ک ک کُّ

17.] 

 صالة اجلؿعة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ُّ :قال تعالك    

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 [.9: الجؿعة]َّٹ

 :ظنذا أجبت طؾك هذا الجدول الؿؼرتح لؾتؼققؿ الذايت، ظنين أتقجف إلقؽ بالسمال الثاين

ظاحؿد اهلل .. بـعؿ ، ظنذا كاكت إجابتؽ !هؾ صمتؽ تـفاك طـ الػحشاء والؿـؽر * 

 .واسللف الثبات

ظتش طـ السبب الذي يحقل بقـؽ وبقـ أداء الصمة .. وإذا كاكت إجابتؽ بم * 

 وهؽذا... بخضقع وخشقع 

  :صريؼ  أخرى لؿؿنرس  التؼققم بشؽل  حقح* 

 كؿ تبؾغ مـ العؿر أن   :*إذا سللتؽ

 أكا طؿري كذا وكذا،  :* ظنكؽ قد تجقبـل قائًم 

 إذن أكت شاب، : قؾت لؽ * ظنذا

 كعؿ، : * ظنكؽ تجقبـل قائًم 
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 هؾ أكت مؾتزم بطاطة اهلل تعالك : * ظنذا سللتؽ وقؾت لؽ

بشر الشاب الطائع بلكف مـ السبعة  ☺ ظنن الـبل). ظلبشر.. * ظنذا كاكت إجابتؽ بـعؿ 

 .(-سبحاكف وتعالك-الذيـ يظؾفؿ اهلل يف ضؾ طرشف يقم ٓ ضؾ إٓ ضؾف 

ٻ ٻ ٻ ُّ :قال تعالك.. ظفقا تب إلك اهلل تعالك ).. *وإن كاكت إجابتؽ بم 

 . [133: آل طؿران] َّٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ
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 :التؼققم الذاجي الثني

: ظؿثًم ..  إذا اكتفقت بـجنح من التؼققم الذاجي إول، ففقن حنسب كػسك بفذه الطريؼ * 

وإن .. ظاحؿةد اهلل .. ، ظةنن كاكةت اإلجابةة مرضةقة !كقػ حالل مةع الؼةرآن .. اسلل كػسؽ 

ًٓ لحػةظ كتةاب اهلل تعةالككاكت غقةر ذلةؽ  ، مةع الحةرص طؾةك ظفؿةف ظاطؼةد لـػسةؽ جةدو

 :وتدبره والعؿؾ بف طؾك الـحق التالل

 ذكر كػسك شفري ن أسكوطق ن يومق ن 

 قراءة الؼرآن -
ڦ ڦ ڦ ڦ ُّ :قال تعالك   

 [.21: ادزمل] َّٱڄ

حػظ جزء مـ  -

الؼرآن قراءة تػسقر 

أيات مـ تػسقر 

 معتؿد.

ں ں ڻ ُّ :قال تعالك   

 [.17: الؼؿر]َّڻ ڻ ڻ ۀ

هؾ تعؿؾ  -

  !بالؼرآن

ٺ ٺ ٺ ُّ: قال تعالك   

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 [.9: اإلسراء]ٱَّڦ

هؾ تراجع ما  -

 حػظت !

جعنهدوا »: ☺ قال رسقل اهلل   

كػسي بقده،  هذا الؼر ن فوالذي

لفو أشد  جػؾًتن من اإلبل يف 

 .متػؼ طؾقف «ُطؼؾفن

هؾ تبؽل طـد  -

قراءتؽ لؾؼرآن أو 

 طـد سؿاطف !

ڈ ژ ژ ڑ ُّ :قال تعالك   

ڑ ک ک ک ک 

گ گ گ گ ڳ ڳ 

ٱَّڳ ڳ ڱ ڱ

 [.21: الحشر]
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هؾ تحرص  -

طؾك تجقيد 

 وترتقؾ الؼرآن !

ٿ ٿ ُّ :قال تعالك   

 [.4: الؿزمؾ]ٱَّٿ

هؾ تتدبر آيات  -

الؼرآن طـد 

سؿاطفا أو 

 قراءهتا !

ک گ ُّ :قال تعالك   

ٱَّگ گ گ ڳ ڳ

 [.24: محؿد]

 إذا اكتفقت بـجنح من التؼققم الذاجي إول والثني، ففّقن:* 

  (1) !!كذلك فؾتحنسب كػسك

 وبعد التؼققؿ بؿسللة التعبد بؼراءة الؼرآن، وتدبره، وحػظف، اسلل كػسؽ:

 مع إذكار   كقػ حالل

  !هؾ رددت أذكار الصباح والؿساء بقؼقـ 

                                                           
 :العنم بختؿنت مؼترح جدول وإلقك( 1)

 مالحظنت طدد أينم الختؿ  جنريخ الـفني  جنريخ الكداي  رطم الختؿ 
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كنلذكر طـد »هؾ حاظظت طؾك إذكار الؿـاسبة الؿسـقكة لؽؾ طؿؾ مـ إطؿال، 

  ! «الـوم، طـد القؼظ ، طـد دخول الخال ، طـد الخروج من الؿـزل، طـد ركوب الداب 

 !مساء  هؾ جعؾت لساين رصًبا بذكره سبحاكف، ظم يـساه سبحاكف صباح

سبحاكف -هؾ استخدمت جقارحؽ يف شؽر الؿـعؿ !! وطؾقك أن جحنسب كػسك* 

  -وتعالك

 :فؿثاًل 

 هؾ أغض بصري طـ الؿحرمات  -

 هؾ طزظت طـ سؿاع الؿـؽرات  -

 هؾ أتحؽؿ يف شفقايت  -

 هؾ حػظت يدي طـ الحرام، ظم أصاظح الـساء إجاكب  -

 هؾ حػظت رجؾل طـ الؿشل إلك الحرام  -

 هؾ حػظت لساين طـ آظات الؾسان كالؽذب والغقبة والـؿقؿة  -

كنلؽكر، والرين ، والحؼد، »هؾ حػظت قؾبل وراقبتف وصفرتف مـ الؿفؾؽات،  -

 . «والحسد، والتعؾ  بنلدكقن

ۀ ۀ ہ ہ ) :وتذكرت ققلف تعالك.. هؾ أطددت الجقاب لققم الحساب  -

. [24]الـقر: ! (ہ ہ ھ ھ ھ

 :الذاجي الثنلث التؼققم

حاول أن تؼقم بعدد مـ القاجبات الشرطقة والتؽالقػ اإللفقة بشؽؾ متقازي، مع 

 : محاسبة كػسؽ بشؽؾ دققؼ طـ

 .كقػقة إداء -

 .إتؼان إداء -

 .ثؿرات إداء -
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-  ًٓ  :خذ مثا

 أطؿنل جطوطق  ورد إذكنر السـن الرواجب إدراك جؽكقرة اإلحرام يف الؿسجد
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                    السكت 

                    إحد

                    اإلثـقن

                    الثالثن 

                    إربعن 

                    الخؿقس

                    اجلمعة

طـد تـػقذك ٕي طؿؾ مـ إطؿال ضع طممة صح يف الحؼؾ / صريؼ  الكركنمج* 

 الؿخصص لؾعؿؾ. 

* يف هناية إسبقع/ قؿ بتجؿقع الحؼقل الؿؿؾقءة بعممة صح واحسب كسبتؽ حسب 

 :الؿعادلة التالقة

 %100× الـاتج  =  147÷ الـؼاط التل جؿعت    

 .ظلكت مؿتاز 90إذا كاكت كسبتؽ أكرب مـ 

ا 90و 80إذا كاكت بقـ   ظلكت جقد جد 

 ظلكت جقد 80و 70إذا كاكت بقـ 

تحتاج لققػة مع بحاجة إلك إطادة ترتقب حساباتؽ، حقث إكؽ  70إذا كاكت أقؾ مـ 

 الـػس ٕكف قد سبؼؽ أكاس كثقرون. 
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 :التؼققم الذاجي الرابع

بتقسقر اهلل -بعد الـجاح يف التؼققؿات السابؼة، والثبات طؾك الـتائج التل تؿ تحؼقؼفا 

 .إلقؽ هذا الجدول الؿؼرتح لؿحاسبة كػسؽ بشؽؾ جديد ومتقازي متقازن -وظضؾف

 ذكر كػسك كندًرا ةنلًكن أحقنًكن دائًؿن 

تؼقى اهلل 

والخشقة مـف 

 سبحاكف

ىئ ىئ ىئ ی ُّ: قةةةةال تعةةةةالك    

ٱَّ ی ی ی جئ حئ مئ

 [.52: الـقر]

 الصرب

ٺ ٺ ٿ ُّ :قةةةةةال تعةةةةةالك    

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٱَّ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 [.155: البؼرة]

إمر بالؿعروف 

والـفل طـ 

الؿـؽر، والـصح 

 لؾؿسؾؿقـ

ٴۇ ۋ ۋ ُّ :قال تعالك    

ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې ى 

: آل طؿةةةةةران]ٱَّ ى ائ ائ

114.] 

الدطقة إلك اهلل 

 تعالك

چ چ ڇ ڇ ُّ :قال تعالك    

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 [.33: ظصؾت]ٱَّ ڈ

تباع سـة رسقل ا

 ☺ اهلل

ٱ ٻ ٻ ٻ ُّ :قةةةةةال تعةةةةةالك    

 ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 [.80: الـساء]  َّٱڀ

التؼرب إلك اهلل 

 بالطاطات

: طونل اهلل طوز وجول»: ☺ قةال الـبةل    

وٓ يزال طكدي يتؼرب إلوي بنلـوافول »

حتوى أحكووه، فوونذا أحككتوه كـووت سووؿعه 
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الذي يسوؿع بوه، وبصوره الوذي يكصور 

رواه  ..«بووه، ورجؾووه التووي يؿشووي بفوون 

 .البخاري

 بر القالديـ
ٺ ٺ ٺ ُّ :قةةةةةةال تعةةةةةةالك    

 [.8: العـؽبقت] َّٺ

ذكر اهلل بالتسبقح 

والتفؾقؾ 

 والتؽبقر

ۇ ۇ ُّ: قةةةةةال تعةةةةةالك    

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

 [.35: إحزاب] َّۋ ۅ

 صؾة إرحام

من أحوب أن ُيكسوط لوه يف »: ☺ قال    

رزطوووه، وُيـسووول لوووه يف أثوووره، فؾقصووول 

 .متػؼ طؾقف «رحؿه

الصدق يف 

 إحقال

ی ی ی ی جئ ُّ :قال تعالك    

 حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت 

: الؿائدة]ٱَّ جث مث ىث يث حج مج

119.] 

الصمة طؾك 

 الـبل

ڄ ڄ ڄ ُّ :قةةةةةال تعةةةةةالك    

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

ٱَّچ چ ڇ ڇ

 [.56: إحزاب]

 آستغػار

ائ ەئ ەئ ُّٱ:قةةةةةةةةال تعةةةةةةةةال    

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ٱَّڳ ۈئ ېئ ېئ

 [.33: إكػال]

ڱ ڱ ں ُّٱ:قال تعالك    التلمؾ يف خؾؼ 
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اهلل الدطاء 

لـػسؽ 

 ولؾؿسؾؿقـ

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

آل ]ٱَّ ۀ ہ ہ ہ ہ

 [.191: طؿران
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طؾقك بنإلجنب  الصريح  .. وأخقًرا بعد اجتقنز الؿراحل السنبؼ  بتمدة، وثكنت وكجنح 

 : طن هذه إسئؾ 

 )صح أم خطل( 

طؾك أطظؿ كعؿة أكعؿ هبا طؾقؽ أٓ وهل  -* هؾ حؿدت اهلل طز وجؾ 

 )  ( أن غقرك كاظر باهلل وأكت مسؾؿ مقحد  كعؿة اإلسمم ، وكقػ

بقـؿا غقرك يتخبط يف . * هؾ سجدت هلل شؽًرا أن هداك إلك كقر اإليؿان

يف الـار،  ضؾؿات اإللحاد والشرك والضمل، ظحؿاك بذلؽ مـ الخؾقد

 )  ( بقـؿا مـ مات طؾك غقر مؾة اإلسمم ظفق خالد مخؾد يف كار جفـؿ 

الثبات طؾك الحؼ يف طصر التؾقن والـػاق * هؾ حؿدت اهلل طؾك 

 )  ( والجرأة طؾك ثقابت اإلسمم 

* هؾ جؾست متلمًم ظقؿا حباك اهلل بف مـ كعؿ وخؾؼ وشؽؾ وصحة 

وطاظقة، ظشؽرت اهلل طؾك سائر ما أكعؿ بف طؾقؽ، ورضقت بف وبشرطف 

ٱَّۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئُّ ووطده، وما أطظؿ ذلؽ، وما أجؾف 

 )  (.[269]البؼرة: 

هؾ راجعت كػسؽ ظحؼؼت التقحقد هلل، واجتـبت الشرك بـقطقف * 

إكرب وإصغر، واجتـبت الذبح لقلل أو كبل، أو الـذر لفؿا، أو صؾب 

 )  ( الؿدد مـفؿا 

* هؾ تبت إلك اهلل تعالك مـ تحؾقؾ الحرام وتحريؿ الحمل، ومتابعة 

ج وحظؽ قـقات الدجؾ، والذهاب إلك السحرة والؽفان، ومتابعة إبرا

 )  ( الققم 

الـبل، والؽعبة، )* هؾ تبت إلك اهلل تعالك مـ الحؾػ بغقر اهلل كة 

 )  (، وحب الرياء والسؿعة، والتشاؤم مـ إشخاص، (والختؿة الشريػة
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 وإرقام، وإيام 

 )  ( * هؾ حؼؼت آتباع، واجتـبت آبتداع 

جد مجاعة، أم كسقت هل تمدي الصؾوات اخلؿس ذم أول أوقاهتا ذم ادس* 

أن أول ما حياشب عؾقه العبد يوم الؼقامة الصالة، فنن صؾحت صؾح 

 )  ( شا ر عؿؾه وإن فسدت فسد شا ر عؿؾه؟

هل تعظم فريضة الصالة، أم هتجرها، فنذا ذكرت هبا من كاصح أمني * 

رغم أن ... أصيل أو ال .. أكا حر .. قؾت هل تؼول مثل همالء الػوضويني 

رواه  «ترك الصالة: إن بػ الرجا وبػ الؽك والكفر»: قال ☺الـبي 

 )  ( مسؾم؟

هل ختشع ذم صالتك وتطؿئن ذم ركوعفا وشجودها، أم تصيل برسعة * 

 )  ( بال خشوع بغرض إشؼاط الػريضة؟

تصوم صفر رمضان كؾه، أم أكك تػطر ذم رمضان زاعاًم أن الصقام  هل* 

عالقة خاصة بني العبد وبني ربه، وأكك حر ذم الصقام أو اإلفطار بال 

 )  ( إجبار؟

هل صؿت الصقام ادرشوع وحػظت جوارحك عن ادػطرات احلسقة * 

 )  ( وادعـوية؟

 االشتطاعةط هل حججت بقت اهلل احلرام بعد أن توافرت فقك رشو* 

السعي عذ األوالد )لؾحج، أم أكك كابرت وتـاشقت هذه الػريضة بحجة 

 )  ( ؟(والتسويف دا أكز هحج

 )  ( هل تؼرأ الؼرآن الؽريم باكتظام وتدبر وخشوع وحضور قؾب؟* 

 )  ( هل جعؾت لك كل يوم حزًبا معقـًا من الؼرآن؟ وهل تعؿل به؟* 

 )  (يؼقك صح كػسك، فتصدقت، وتذكرت بقؼني هل شللت اهلل تعاىل أن * 
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 ؟[9: احلرش] َّی جئ حئ مئ ىئ يئ جبُّ :قول اهلل

 )  ( هل أكت بار بوالديك، ذم غر معصقة هلل؟* 

 )  ( هل تصل رمحك، وهل أحسـت إلخواكك من الرحم؟* 

* هؾ تراقب اهلل يف السر والعؾـ، أم تـتفؽ حرمات اهلل بػعؾ الحرام يف 

 )  ( الخؾقات 

* هؾ أمرت بالؿعروف وهنقت طـ الؿـؽر، ودطقت إلك اهلل يف بقتؽ 

 )  ( وطؿؾؽ 

 )  ( * هؾ أحببت الخقر لؾؿسؾؿقـ 

* هؾ تؽرم إيتام وإرامؾ والضعػاء والػؼراء والؿساكقـ، وتتقاضع 

 )  ( لفؿ، وتراحؿفؿ وخصقًصا إقارب 

 )  (  ....والـقم * هؾ حاظظت طؾك أذكارك الققمقة كالصباح والؿساء، 

* هؾ اتخذت جؾقًسا صالًحا يذكرك برؤية اهلل  وحؼؼت شروط إخقة 

 )  ( يف اهلل 

* هؾ حرصت طؾك حضقر مجالس العؾؿ، واجتفدت يف رظع الجفؾ 

طـ كػسؽ، أم تمطب بؽ شقطاكؽ ظثبطؽ طـ دروس القطظ والعؾؿ 

 )  ( بالؿساجد بحجة أن العؾؿ متقظر طؾك اإلكرتكت 

أحببت العؾؿاء الرباكققـ والدطاة الصادققـ، أم أبغضتفؿ ووقعت  * هؾ

يف أطراضفؿ لؿجرد اختمظؽ معفؿ يف رؤية سقاسقة أو ظؽرية أو مسللة 

 )  ( ظؼفقة أو خمظقة معتربة 

* هؾ سللت العؾؿاء وصؾبة العؾؿ طؿا أشؽؾ طؾقؽ يف أمقر ديـؽ، أم 

 )  ( أصابؽ العجب والؽرب والتعالؿ وإكػة 

 )  (* هؾ تجـبت رظؼاء السقء، والؿـاظؼقـ، والػساق ٕهنؿ سبب الضمل 
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  ...والضقاع 

* هؾ أسفؿت يف الدطقة إلك اهلل سبحاكف وتعالك  أم زطؿت أن إمر 

 )  ( بالؿعروف تخؾػ وضد الحريات 

 * هؾ حاظظت طؾك أوقاتؽ الثؿقـة مـ الضقاع أمام الؽرة يف الؽاظقفات

 )  ( والـقادي، ووسائؾ آتصال الحديثة كالػقس، والقاتس وغقر ذلؽ 

* هؾ تحتؽؿ إلك الشرع يف كؾ حقاتؽ، أم أكؽ مؿـ يػصؾقن الديـ طـ 

 )  ( حقاهتؿ 

 )  ( * هؾ تجـبت آختمط بالـساء، والخؾقة هبـ 

 )  ( (الحب والتعارف والتسؾقة) * هؾ أكت مرتبط ارتباًصا محرًما  بحجة

ٕهنا محرمة بالؼرآن والسـة، وهل ( الغـاء)* هؾ تجـبت مزامقر الشقطان 

 )  (  ..بريد الزكا، كؿا أهنا سبب رئقسل لؼسقة الؼؾب، ولسقء الخاتؿة 

 )  ( * هؾ تبت إلك اهلل مـ شرب السجائر والشقشة والبقرة والؿخدرات 

 )  ( يؼدر طؾقا غقر ربـا  * هؾ تجاهر بالؿعاصل والذكقب بحجة محدش

* هؾ حػظت طؾك ظؽرك مـ الشبفات اإللحادية، وإظؽار العؾؿاكقة، 

 )  ( والؾقربالقة والقسارية والشققطقة 

كالحرير ) * هؾ حاظظت طؾك مظفرك ولبسؽ ظؾؿ تؾبس محرم

، وحؾؼت شعرك بؿا ٓ يخالػ الديـ (والشقرت الؼصقر والسمسؾ

 وإخمق 

)  ( 

* هؾ حاظظتل طؾك كػسؽ وطػتؽ ظؾؿ تؾبسل ممبس الؿتربجات 

  ....(كالػقزون، وآسرتتش، والبـطالقن الؿؼطع والؽاريـا، واسؽقـل )

)  ( 

 )  ( * هؾ حاظظتل طؾك حجابؽ الشرطل، أم صرت ظاشقكقستا 

 )  (* هؾ حاظظتل طؾك كػسؽ مـ القققع يف الحب الحرام، أم قؾديت 
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 عرب الؿؿثمت الرتكقات وال

 َّٱىت يت جث مث ىثُّ * هؾ تؽثر مـ ذكر اهلل طز وجؾ

  [28]الرطد: 

)  ( 

 )  (  [18]الذاريات:  َّٱگ گ گُّ * هؾ أكت مؿـ قال اهلل ظقفؿ

 )  ( * هؾ أحسـت إلك زوجؽ وأوٓدك وجقراكؽ وأقاربؽ وأصحابؽ 

 )  ( * هؾ ربقت أبـاءك تربقة إسممقة، أم تربقة طؾؿاكقة غربقة 

 ظفؾ تـاسقت أكؽ «كؾؽم راع وكؾؽم مسمول طن رطقته» ☺ * قال

 مسمول يقم الؼقامة أمام اهلل طـ إصمح وتربقة أبـائؽ وبـاتؽ 

)  ( 

 )  ( * هؾ تجـبت اإلكثار مـ الؿزاح وكثرة الضحؽ 

 )  ( * هؾ بؽقت مـ خشقة اهلل 

 -الغؾ  -العجب  -الؽرب  -الـػاق )* هؾ صفرت قؾبؽ مـ أمراض 

  (الحسد البغضاء -الحؼد 

)  ( 

 -الشتؿ  -وسب الديـ  -السب )* هؾ كظػت لساكؽ مـ أمراض 

قذف  -الؾعـ  -الؾغق  -الجدل بالباصؾ  -الـؿقؿة  -الغقبة  -الؽذب 

اإلظتاء يف الديـ بغقر طؾؿ، الـؽت الؿحرمة،  -الؿممـقـ والؿممـات 

  (التـاجل مع صاحب لؽ دون بؼقة أصحابؽ، التربير

)  ( 

ظؾؿ تبع سجائر أو )* هؾ تلكدت مـ صقب وحؾ مطعؿؽ ورزقؽ 

خؿقر أو ممبس طارية لؾؿتربجات أو أغاين، أو لؿ تبع سؾعة هبا طقب 

ظؽتؿتف طـد بقعفا، أو بعت بقع الحرق، أو غششت الـاس أثـاء بقعؽ، أو 

  (بعت بقًعا محرًما لجفؾؽ بػؼف البققع

)  ( 

ترك صمة الجؿاطة، )والؽبائر * هؾ تبت إلك اهلل مـ هذه الؿعاصل 

الزكا ومؼدماتف، والعادة السرية، والؾقاط والسحاق، آمتـاع طـ ظراش 

)  ( 
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الزوجقة بغقر سبب شرطل، الظفار وطء الزوجة يف دبرها، الخؾقة 

بالـساء، مصاظحة الؿرأة إجـبقة، إصمق البصر إلك الحرام، الدياثة، 

لؿقسر، السرقة، الرشقة بحجة أهنا التعامؾ مع البـقك الربقية، والؼؿار، وا

 إكرامقة 

آستقمء طؾك مال )* هؾ حػظت كػسؽ طـ القققع يف هذه الؿحرمات 

أكؾ أمقال الـاس بالباصؾ كإجقر طـدك،  «بوضع القد»وأرض الغقر 

طدم العدل بقـ إوٓد يف العطايا، التسقل، آستداكة بديـ وطدم القظاء 

قطرة طؾك سبقؾ التجربة أو يف إطقاد وإظراح، بف، شرب الخؿر ولق 

شفادة الزور، طؿؾ أظراح والسبقع لؾؿقلقد بطرق محرمة، آصمع طؾك 

طقرات الـاس يف بققهتؿ دون إذن، لبس الرجال لؾذهب، تشبف الـساء 

بالرجال والعؽس، لبس الباروكة، حرمان القارث مـ إرثف، الؾعب بالـرد 

الؿقت، القشؿ، التشبف بالغرب يف طؼائدهؿ  والشطركج، الـقاحة طؾك

 وأخمقفؿ 

)  ( 

 -ورع  -صرب  -حؾؿ )* هؾ تخؾؼت بإخمق اإلسممقة الػاضؾة مـ 

  (إخمص -تقكؾ  -رحؿة  -تؼقى 

)  ( 

* هؾ تػؽرت يف خؾؼ السؿاوات وإرض، والشؿس والؼؿر، والـجقم 

والطققر، وسائر والشجر، والبحار وإهنار، والحققاكات والحشرات، 

 الؿخؾققات كل يزيد إيؿاكؽ 

)  ( 

* هؾ تػؽرت يف خؾؼؽ، وكقػ أكؽ خؾؼت مـ كطػة، ثؿ مـ طؾؼة، ثؿ 

مـ مضغة، ثؿ صرت طظاًما ثؿ كسقت العظام لحًؿا، ثؿ أكشلك اهلل خؾًؼا 

  [14]الؿممـقن:  َّٱۇ ۇ ۆ ۆُّآخر 

)  ( 

 )  (* هؾ تعؾؿ بؿاذا تعصل ربؽ، إكؽ تعصقف بـعؿف التل امتـ هبا طؾقؽ، 
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بسؿعؽ، وبصرك، ورجؾقؽ، وجؿقع جقارحؽ، وتعصقف ظقق أرضف 

وتحت سؿائف، ويف مؾؽف، وهق قريب مـؽ يعؾؿ السر وأخػك، ظخقر اهلل 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ُّ لؽ كازل، وشرك إلقف صاطد

طؾقؽ، ظؿا أحؾؿ اهلل  [78]التقبة:  َّٱۅ ۉ ۉ ې ې

 ظفؾ أخذت الؼرار بالتقبة العاجؾة الشامؾة مـ كؾ ذكقبؽ 

* هؾ تعؾؿ أكؽ ستساظر سػًرا بم رجعة، ظفم أطددت العدة وتلهبت 

 لسػرك  

)  ( 

* هؾ تزودت مـ هذه الدكقا الػاكقة بإطؿال الصالحة لتمكس وحشتؽ 

 يف الؼرب  

)  ( 

تتذكر بلن لؽؾ بداية هناية ، وأن  * كؿ طؿرك ، وكؿ ستعقش ، أٓ

 الـفاية جـة أو كار  

)  ( 

* هؾ تخقؾت كػسؽ طـدما تـزل ممئؽة مـ السؿاء لؼبض روحؽ 

  وأكت غاظؾ 

)  ( 

* هؾ تخقؾت كػسؽ يف تؾؽ الساطة إخقرة يف حقاتؽ طـد ظراق إهؾ 

  وإوٓد، وظراق إحباب وإصحاب 

)  ( 

 )  (  اتف وشدة كزطف وكرباتف * هؾ تتخقؾ الؿقت وسؽر

* هؾ تخقؾت ما سقحدث لؽ بعد ظراق روحؽ مـ جسدك، إهنؿ 

سقذهبقن بؽ إلك مغسؾة إمقات ظتغسؾ وتؽػـ، ويذهب بؽ إلك 

 الؿسجد لقصؾك طؾقؽ، وبعد ذلؽ تحؿؾ طؾك أكتاف الرجال إلك أيـ 

ة مـ وهق أول مـازل أخرة، وهق إما روض. يف الحقاة الدكقا إلك الؼرب

 رياض الجـة أو حػرة مـ حػر الـار 

)  ( 

 )  (* هؾ تعرف الؼرب ، هؾ تخقؾت الؼرب ، ضؾؿتف، وحشتف، ضقؼف، ضؿتف، 
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رةم أكف الؿالحدة والعؾؿنكققن من مـؽري طذاب »سمال الؿؾؽقـ 

  «الؼكر

يقم الؼقامة، يقم يؼقم الـاس لرب العالؿقـ  إكف واهلل يقم  * هؾ تخقؾت

هؾ تعؾؿ كؿ مؼداره ، يقم مؼداره . طظقؿ، يقم يشقب مـ هقلف القلقد

 خؿسقـ ألػ سـة 

)  ( 

* هؾ تخقؾت يقمفا تطاير الصحػ، وكصب الصراط طؾك متـ جفـؿ، 

وكزول الؿمئؽة ووققظفا يف شؽؾ صػقف طـدما تحقط بلهؾ الؿققػ، 

 ؿ تقضع الؿقازيـ لؾحساب والجزاء ث

)  ( 

* هؾ تجفزت لؾقققف بقـ يدي جبار السؿاوات وإرض، لقسللؽ 

ويجازيؽ طؾك أطؿالؽ إن خقًرا ظخقر وإن شًرا ظشر، ثؿ بعدها تبدأ يف 

 الؿرور طؾك الصراط، ثؿ إلك الجـة أو كار 

)  ( 
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 ثم تذكر نتيجة االمتحان
 وهي إمن أن جؽون: 

 * بشرى سنرة لؽل كنجح يف امتحنن أهل الدكقن.

أبشر بجـة طرضفا السؿاوات وإرض، ظقفا .... يا مـ التزمت بشرع اهلل وتبت إلك اهلل 

ما ٓ طقـ رأت وٓ أذن سؿعت وٓ خطر طؾك قؾب بشر، ظقفا قصقر طالقات، وأهنار 

وأطظؿ مـ ذلؽ رؤية صقر مؿا يشتفقن، وكعقؿ ٓ يـؼطع  جاريات، وولدان مخؾدون، ولحؿ

 .وجف رب العالؿقـ

ٕن  وإمن أن جؽون حزًكن وشؼنً  لؽل كل راسب يف أهم وأخطر امتحنن يف حقنة العكد،

إلك كار حامقة يمتك هبا، لفا سبعقن ألػ زمام مع كؾ .... كتقجتف إلك شؼاء وطذاب أبدي 

الحؿقؿ والغساق زمام سبعقن ألػ مؾؽ يجروهنا، صعام أهؾفا الزققم والضريع، وشراهبؿ 

 ......والصديد، ولباسفؿ الؼطران والحديد، وهقاؤهؿ السؿقم وضؾفؿ القحؿقم 

كار تحرق العصاة والؿتجربيـ والؿمحدة الؿـؽريـ لؾبعث والحساب، وصدق أبق 

 :حقـ قال العمء الؿعري

ُؿ َوالط بِقُب كِمُهةؿةا  َلْقُؽؿآ ُتْحَشُر إَْجساُد ُقْؾُت إِ  *** َزَطَؿ الُؿـَجِّ

 َأْو َصح  َقْقلِل َظالخاِسُر َطَؾْقُؽؿا *** إِْن َصح  َقْقُلُؽؿا َظَؾْسُت بِخاِسةٍر

 -خاصةة-الدطاء الصادق: إذ الدطاء هق العبادة، كذلؽ ظنن الدطاء سةمح الؿةممـ  -5

 ما ثبت طةـ -ٓسقؿا-مـ الدطاء  -أخل الحبقب-طـد كزول الػتـ والبميا والؿحـ، ظلكثر 
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، ☺ ين أم الؿممـقن من كنن أكثر دطن  رسوول اهلل» ڤ بـ حقشب قال: قؾت ٕم سؾؿة شفر

  .(1)«ين مؼؾب الؼؾوب ثكت طؾكي طؾى ديـك»إذا كنن طـدك؟، طنلت: كنن أكثر دطنئه: 

ف الؼؾوب »: ☺ قال: قال رسقل اهلل ڤ وطـ طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص الؾفم مصرِّ

ف طؾكي طؾى صنطتك   .(2)« رِّ

 البحث طـ صحبة صقبة صالحة تعقـ طؾك صاطة اهلل. -6

 .-ولق كاكقا مـ إقارب-البعد طـ كؾ صحبة سقء  -7

آطتـاء بالؿحاظظة طؾك تدارس القحققـ، ويف مؼدمتفؿ: كتاب اهلل تموة وحػًظا وتعؾًؿا  -8

 ظفق دواء الؼؾقب العؾقؾة، كذلؽ اإلقبال طؾك سـة رسقل اهلل. لؿعاكقف وتدبًرا ٕحؽامف

 .الؿحاظظة طؾك الػرائض وما يتبعفا مـ الـقاظؾ -9

 .صؾب العؾؿ الشرطل وحضقر مجالس الذكر والعؾؿ -10

آجتفاد يف الؽشػ اإليؿةاين الةدوري طؾةك الؼؾةب: لؿعرظةة طممةات مةرض الؼؾةب  -11

لؼبائح، ويجد لذة يف الؿعصقة وراحة بعد طؿؾفا، أكف : ٓ تملؿف جراحات اوشؼاوتف وأكف

يؼدم إدكك طؾك إطؾك ويفتؿ بالتقاظف طؾك حساب معالل إمقر، يؽره الحؼ ويضقؼ 

بف، يجد وحشة مـ الصالحقـ ويلكس بالعصاة الؿذكبقـ، يؼبؾ الشبفة ويتلثر هبا، يخةاف 

 يـؽر مـؽًرا، يتعؾؼ بغقر اهلل. مـ غقر اهلل تعالك، يتلثر بالػسؼ، ٓ يعرف معروًظا وٓ

                                                           
(، ويف ضمل 3522وقال: حديث حسـ صحقح، وصححف إلباين يف صحقح الرتمذي ) (3522( رواه الرتمذي )1)

 (.223الجـة )

 (.2654( رواه مسؾؿ )2)
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: ظفق قؾب حل يةذكر صةاحبف دوًمةا بةالخقر، ٓ أما طـ طممات صحة الؼؾب وسممتف -12

يػرت طـ ذكر ربف وٓ يسلم مـ طبادتةف، إذا ظاتةف ورده وجةد لػقاتةف ألًؿةا أشةد مةـ ظةقات 

ذهةب غؿةف  مالف، يجد لذة يف العبادة أكثر مـ لذة الطعام والشراب، إذا دخؾ يف الصةمة

وهؿف يف الدكقا، يؽقن هؿف أن، وطؿؾف يف ذات اهلل، يؽقن أشةح بققتةف أن يةذهب ضةائًعا 

 مـ شح البخقؾ بؿالف، يؽقن اهتؿامف بتصحقح العؿؾ أكثر مـ اهتؿامف بالعؿؾ ذاتف.

 ا إذ هل سبب سقء الخاتؿة.الخقف مـ الذكقب وتبعاهت -13

: ٕكـةا يف زمةان كػقةؾ بتغققةر أي قؾةب اصؾب مـ إخقاكؽ أن يتػؼدوك، ويسةللقا طـةؽ -14

 .(1)مفؿا كاكت ققة ثبات قؾب صاحبف

 : إذا وجدت مـ كػسؽ أو مـ أخقؽ أطراًضا حؼقؼقة لمكتؽاس ظاتبع الخطقات التالقة -15

التثبةةت والتبةةقـ مةةـ حؼقؼةةة إمةةر حتةةك ٓ كؼةةع يف شةةباك العجؾةةة والتسةةرع، أو الخطةةل يف  -أ

 كػسل ومعـقي لؾـػس والغقر. التشخقص الذي يـتج طـف إيذاء 

 إصمح الـقة قبؾ الـصح بحقث ٓ يؽقن الفدف تتبع العقرات أو التجسس. -ب

 طدم الشؿاتة بالؿـتؽس، بؾ الرظؼ بف، وحؿد اهلل طؾك كعؿتل الفداية والثبات.  -جة

                                                           
وهذا أمر مـ إهؿقة بؿؽان. ظؼد هاتػت أًخا مؿـ كـةت أغةار مةـ صةمحف وططائةف لؾةديـ.. ظؾؿسةت يف كممةف  (1)

صبحت أجؿع صؾقايت بعد أن كـةت ٓ أقصةةر يف كةاظؾتل، هتاوًكا، وزارين أخ حبقب ظنذا بف يؼقل لل: أدركـل ظؼد أ

ورأيت حبقًبا لؿ أره مـذ زمـ ظرأيت يف وجفف اكطػاءة لؿ أطفدها مـ قبؾ ظنذا بف يؼقل لل: لؼد زاد ترخصل يف أمر 

 الربا والـساء والحؼقق، ولؿا كظرت يف إمر وجدت أن هذه اإلشؽالقة تؼقد ٕمريـ: 

 حتك يممس إرض بم حاجز مـ إيؿان.ترك بعضـا لرتبقة كػسف  -1

 اكشغال الؿصؾحقـ طـ بعضفؿ حتك لؿ تعد هتدهد قؾقب بعضـا كؾؿات إخقة الؿذكرة. -2
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 ـاسبة لؾؿـتؽس لدطقتف.ؿلسرطة الؿبادرة بالعمج، واختقار وسقؾة آتصال ا -د

 الدطاء بظفر الغقب لفذا الؿـتؽس.  -هة

ًٓ لفا، واإلجابة طـ  -و استؼصاء أسباب اكتؽاسف، بحقث لق كان طـده مشاكؾ تطرح لف حؾق

أسئؾتف الؿؼصقرة والؿػرتضة، واإلجابة طـ شبفاتف وآستعداد لفا استعداًدا جقةًدا، مةف 

 التفقم لؿؼابؾتف جقًدا. 

 بلن الجؿقع معرض لذلؽ. طدم القققع يف طرضف، بؾ إخباره  -ز

إشةةعاره بلكةةؽ محةةب لةةف وحةةريص طؾةةك هدايتةةف والخقةةر لةةف، مةةع طةةدم التشةةديد طؾقةةف،  -حةةة

 واستؿرار التقاصؾ معف )مع اختقار إسؾقب والققت الؿـاسبقـ(. 

ٓ تتققع أن يستجقب لؽ ظقًرا، وطؾقةؽ بالعؼةاب الفةادئ والـصةقحة الصةادقة، والبعةد  -ط

 م والعؼاب. طـ العـػ والتجريح والؾق

بذل الجفد لرظع إيؿاكف، وظتح باب التقبة أمامف، وتذكقره بؿحاسةـ الةديـ وآسةتؼامة،  -ي

وتةةذكقره بتةةلثره يف الةةدطقة ومةةدى حاجةةة اإلخةةقة الؿتةةديـقـ لةةف ولصةةحبتف، وظةةتح آظةةاق 

 جديدة أمامف.

 طدم الؿقاجفة الؿباشرة مع الؿربل الؿباشر لوخ يف الؿرة إولك.  -ك

ـ إخذ يف آطتبار أثـاء ممقاة إخ الؿـتؽس ]مسللة العؿر، مراطةاة البقئةة التةل ٓبد م -ل

 كشل ظقفا، طؿؾف ووضقػتف[. 
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ًٓ طادي ا بم تؽؾػ )كلكةف مقجةقد معفةؿ(، مةع  -ن استؼبالف طـد العقدة لبقئة الؿتديـقـ استؼبا

أوقةةات طةةدم إحراجةةف بطةةرح أسةةئؾة مةةـ قبةةؾ زممئةةف، وإظضةةؾ أن يؽةةقن الؾؼةةاء يف 

 .(1)آستجؿام أو الرتويح طـ الـػس

ٓ سةةقؿا التةةل طـقةةت  قةةراءة الؽتةةب الـاظعةةة والةةدوريات العؾؿقةةة والدطقيةةة الطقبةةة -16

ًٓ مةـ قةراءة بعةض الصةحػ والؿجةمت والؿتابعةة (2)بعمج ضةاهرة آكتؽةاس . بةد

 الجـقكقة لؾؿجريات ومقاقع التقاصؾ آجتؿاطل. 

 : ظػقف راحة الؼؾب وحموة اإليؿان.غض البصر طـ الحرام -17

 : ظلغؾؼ طؾقف كؾ مـػذ يتسؾؾ إلقؽ مـف.تذكر طداوة الشقطان لؽ يف كؾ لحظة -18

التةل قةد تؽةقن بةقـ الؿشةايخ  -وخاصةة- اجتـاب الخمظات العؾؿقة أو الدطقيةة -19

والعؾؿاء وصؾبة العؾؿ الؽبار، إذ هذا لقس مـ شلن الؿؾتزم الجديد، كذلؽ ظنن هةذه 

الخمظات قد تقلد كػقًرا لدى هذا إخ الجديد، مؿا يدظعف إلك إساءة الظـ بلشقاخف 

 وإخقاكف مـ صمب العؾؿ، أو قد يرتك آلتزام بالؽؾقة.

                                                           
 .50إلك ص 10لؾتقسع يراجع: )الؿـفج يف التعامؾ مع الؿـتؽسقـ( لؾشقخ/ صالح العصقؿل، مـ ص  (1)

( ومـ أظضؾ الؽتب التل طالجةت ضةاهرة آكتؽاسةة وأسةباهبا وصةرق طمجفةا كتةاب: إلةك الفةدى ائتـةا، لػضةقؾة 2)

 «الؿوـفج يف التعنمول موع الؿـتؽسوقن»ط. دار التؼقى، وكتةاب  -حػظف اهلل تعالك-الشقخ: محؿد حسقـ يعؼقب 

الػتووور.. أسووكنبه »ؾـشةةر والتقزيةةع، تةللقػ أبةةل طبةةد اإللةةف صةةالح بةةـ مؼبةةؾ العصةةقؿل التؿقؿةةل ط. دار التدمريةةة ل

د/ طبةد  «أسكنب آكتؽنس»لؾدكتقر كاصر سؾقؿان العؿر، ط. مؽتبة سؾسبقؾ لؾـشر والتقزيع، ورسالة  «وطالجه

ٕبةل طبةد اإللةف صةالح بةـ مؼبةؾ العصةقؿل  «مون أخكونر الؿـتؽسوقن»الرحؿـ العايد، ط. مدار الةقصـ لؾـشةر، و

 لوهؿقة.الؼصقؿل، ط. دار تدمرية، ظؾقراجع 
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 . اطذري وسنمحـى!!* وأخقًرا.. أخي.

.. ظفذه قد تؽقن كؾؿات قاسقة، ولؽـفا صةادقة، جةاد هبةا قؾبةل قبةؾ أخي وحكقكي يف اهلل

قؾؿل شػؼة طؾقؽ، وتذكقًرا لؽ.. وأيًضةا خقًظةا طؾقةؽ مةـ كةار وققدهةا الـةاس والحجةارة، 

ن وإيونك واهلل أسولل أن يردكولعؾفا أن تقاظؼ قؾًبا مـشرًحا، وسؿًعا متػتًحا ظتصةؾ إلةك بغقتفةا.. 

  إلى درب الخقر وجندة الصواب..

*** 



 

 

 السابعالفصل 

 االلتزاموفوبيا
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 احذر المرجفين المثبطين!!

إن صبقعة صريؼ االستؼامة والسقر إلك اهلل  ..أخل الؿؾتزم

صبقعة خاصة: فطريؼ االستؼامة لقس معبدا بالرياحقـ والقرود 

بؾ طؾك العؽس قد تجد فقف بعض العقائؼ ألسباب كثقرة مـفا: 

 كثرة الشبفات الشقطاكقة التل يؾؼقفا شقاصقـ اإلكس والجـ،

احذر شقاصقـ اإلكس والجـ مـ الؿرجػقـ والؿثبطقـ، 

طرب  -خاصة-لذيـ يطؾؼقن شبفاهتؿ الشقطاكقة لقًًل وهناًرا وا

 وسائؾ اإلطًلم الؿؼروءة والؿسؿقطة والؿرئقة..

أكف يجب طؾك الؿسؾؿ الؿؾتزم يف  -أخل الؽريؿ-واطؾؿ 

زمان الػتـ، أن يتعؾؿ ديـف مـ العؾؿاء الثؼات الؿتحؼؼقـ 

بالعؾؿ الشرطل، ثؿ أن يجتفد يف دطقة الـاس إلك اهلل تعالك، 

وأن يستؿسؽ بالؽتاب والسـة بػفؿ سؾػ األمة، ولق كان 

الؿؾتزم أن  وحقًدا فريًدا وخالػف كؾ الخؾؼ، كذلؽ يـبغل لألخ

يتػطـ إلك أن الحؼ أبؾج والباصؾ لجؾج، وأن الحؼ ال يعرف 

طؾك معرفة الحؼ بدلقؾف لتعرف  -أخل-فاحرص بالرجال، 

 ؟!مـ هؿ أهؾف

 

 

العديد مـ الطرق والقسائؾ التل يحاولقن هبا التسؾؾ إلك طؼؾؽ لسؾب  إن ألطداء اهلل 

هقيتؽ وسؾخؽ مـ جذورك، ومـ تؾؽ القسائؾ الحؼقرة التل يحاولقن تػعقؾفا يف هذه 

طـ صريؼ تجػقػ مـابع الحؼ والعؿؾ  "حروب الجقؾ الرابع"العصقر ما ُأصؾؼ طؾقف: 

ر مـ الجدلقات والؿفاترات تـػقذا رة الشبفات واالغالقط واإلكثااؿـفج طؾك إثالؿُ 

 * االلتزام شبفات وردود..
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لؿخططفؿ الؿقسقم والؿعروف بتؽسقر الؿقجة، تؾؽ الحروب تستفدف استئصال شلفة 

االلتزام الصحقح مـ قؾبؽ وطؼؾؽ وفؽرك، كذا فنهنؿ يبذلقن الغالل والرخقص ويضعقن 

ؽ يف يف صريؼؽ العؼبات والعراققؾ الؽثقرة، لتؽقن هذه العراققؾ بؿثابة حجر العثرة أمام

  صريؼؽ لًلستؼامة بلوامر اهلل واجتـاب كقاهقف.
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الشبَة األوىل: أىا ال 
 ألتزو بأي أمر مً أمور

الديً إال بعد االقتياع 
 .الكامل

 

 

 * ومـ هذه افشٌفات افػاشدة افتل يطؾؼفا صقاضغ اجلـ واإلكس:

 

أن هذه دطقى شقطاكقة  والرد أكف ال شؽ* 

باصؾة، إذ إهنا تـايف اإليؿان.. والذي هق مطؾؼ 

التصديؼ.. ألن الؿممـ الحؼقؼل هق الذي يممـ بؿا 

أكزلف اهلل تعالك دون ريب أو شؽ، كذلؽ فنكف يممـ 

، وهذا ط إيؿاًكا صادًقا جازًما بؿا ثبت طـ كبقـا

 اإليؿان إكؿا يـبع مـ القؼقـ التام بصدق البًلغ يؼقل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )اهلل تعالك: 

 .[53:آل طؿران] (پ پ پ

ث الـاس هبذه الؿعجزة..  فؿثًًل: حقـؿا ُأسري برسقل اهلل إلك الؿسجد األقصك ثؿ حدَّ

 ماذا كاكت ردود الػعؾ؟

: وهؿ صـاديد قريش: كذبقه، ولؿ الػريؼ األولإلك فرقتقـ:  افرتققاوالجقاب: إهنؿ 

بف، بؾ وصؾ األمر إال أن أققاًما كاكقا قد أسؾؿقا  يصدققه، بؾ سخروا مـف، واستفزؤوا

ولؽـ لؿ يستؼر اإليؿان يف قؾقهبؿ وطؼقلفؿ، فؿا كان مـفؿ إال أن ارتدوا طـ اإلسًلم، ألن 

 هذه الؿعجزة استحالت طؾك طؼقلفؿ..

 شبفات شقطاكقة:* 
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اهلل قمٜمف طمٞمٜمام أظمؼمه ىمقُمف سمام ىم٤مًمف  ريض  «أبق بؽر»: ومٙم٤من ذم ُم٘مدُمتف وأما افػريؼ افثاين

.. وََلْ َيُ٘مْؾ «إِْن ـان ؿال ؾؼد صدق»ي٘مقل ُم٤ٌمذة دون شمردد أو طمػمة:  ، وم٢مذا سمف طاًمٜمٌل 

 .(1) «دظقين أؾؽر، اترـقين ألؿتـع هبذه ادؼافة..»يمام ي٘مقل اًمٌٕمض: 

 هذا إُمر ُمـ همػم ومالسمد وأن ٟم٘مٌؾإذن ٟمتٕمٚمؿ ُمـ هذا أٟمف طمٞمٜمام ٟمتٚم٘مك أُمًرا قمـ اهلل ورؾمقًمف، 

أدٟمك شمردد، يمذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م ٟمتٌع يم٤موم٦م أواُمر اهلل ورؾمقًمف سمٙم٤مُمؾ اًم٘مٌقل واًمتًٚمٞمؿ، وٓ ٟمٗمٕمؾ يمام 

، ممـ خيْمٕمقن اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م سمحٙمٛمٝم٤م وقمٚمٚمٝم٤م شُمـ أومراخ اعمٕمتزًم٦مش يٗمٕمؾ اًمٕم٘مالٟمٞمقن

﮲  )ًمٚمتحًلم واًمت٘مٌٞمح اًمٕم٘مٚمٞملم، أسمًدا.. سمؾ ؿمٕم٤مر يمؾ ُمًٚمؿ ُمتٌع:  ے ے ۓ ۓ

 .[8;5]اًمٌ٘مرة:  (﮳ ﮴

، أو أن ُٟمخْمع اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م اعمحٙمٛم٦م ًمٚم٘مٌقل رقمٞم٦مـأُم٤م أن ٟمرد سمٕمض اًمٜمّمقص اًمِم

ومٝمذا ُمًٚمؽ أهؾ إهقاء واًمٌدع، وي١ميد هذا ُم٤م ىم٤مًمف أسمق وائؾ،  «االؿتـاع»واًمرومض سمحج٦م 

يقم اهتؿقا افرأي، ؾؾؼد رأيتـل »دا َؿِدَم شفؾ بـ حـقػ مـ صػغ أتقـاه كًتخزه ؾؼال: »ىم٤مل: 

أمره فرددت، واهلل ورشقفف أظؾؿ، وما  ملسو هيلع هللا ىلصأبك جـدل وفق أشتطقع أن أرد ظذ رشقل اهلل 

                                                           
 زظؿ د/ أمحد صؾٌل افؽثر مـ ادزاظؿ حقل رحؾة اإلهاء وادعراج، ومـ ذفؽ:( 1)

 ىمقًمف: أن اإلهاء واعمٕمراج ىمد اًمتّم٘م٧م هبام ظمراوم٤مت وأوه٤مم.  -

 * ـذفؽ أكؽر افعديد مـ األمقر مـفا:

قمغم اًمؼماق، وصالة اًمٜمٌل سم٤مٕٟمٌٞم٤مء ذم سمٞم٧م اعم٘مدس، ووضمقد أٟمٌٞم٤مء ذم اًمًاموات، وصٕمقد اًمٜمٌل إمم  ملسو هيلع هللا ىلصريمقب اًمٜمٌل  -

ُمـ اإلهائٞمٚمٞم٤مت، ]راضمع اجلزء  ملسو هيلع هللا ىلصاًمًاموات ُمع ضمؼميؾ واؾمتٗمت٤مح ضمؼميؾ ٕسمقاهب٤م، وأن ىمّم٦م ُمقؾمك ُمع اًمٜمٌل 

 ٜمٝمْم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة[. ، ط. ُمٙمت٦ٌم اًم«ادؽتٌة اإلشالمقة ادصقرة فؽؾ األظامر»اًمث٤مًم٨م ُمـ ؾمٚمًٚم٦م 

افناج افقهاج دحق أباضقؾ افشؾٌل »* وىمد ردَّ قمغم هذه اعمزاقمؿ اًمِمٞمخ/ حمٛمقد سمـ قمٌد اهلل سمـ محقد اًمتقجيري ذم يمت٤مسمف 

،  شم٠مًمٞمػ: اسمـ «اإلهاء وادعراج»م، واٟمٔمر:  8;>1-هـ1749، ط. ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف سم٤مًمري٤مض «ظـ اإلهاء وادعراج

، ط. دار احلدي٨م، :7، 79، 78مجع وحت٘مٞمؼ د/ حمٛمد قمٌد احلٙمٞمؿ اًم٘م٤ميض صطمجر اًمٕمً٘مالين، واًمًٞمقـمل.. 

 اًم٘م٤مهرة.
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دُّ  ًُ ووعـا أشقاؾـا ظذ ظقاتؼـا ألمر ُيػظعـا إال أشفؾـ بـا إػ أمر كعرؾف، ؿٌؾ هذا األمر: ما ك

 .(1)«مـفا خصاًم إال تػجر ظؾقـا ُخصؿ ما كدري ـقػ كليت فف

وم٢من آًمتزام سم٠مواُمر اهلل قمز وضمؾ ورؾمقًمف أُمر واضم٥م ٓ ظمٞم٤مر ومٞمف، ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  يمذًمؽ

]إطمزاب:  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)

69]. 

وم٘مْم٤مء اهلل ورؾمقًمف ٓ اظمتٞم٤مر وٓ ُمٗم٤مصٚم٦م وٓ ُمزايدة ومٞمف، وؾمٞم٤مُق أي٤مِت دالٌّ قمغم أن 

 ًف اإليامن.قضمف ًمٙمؾ ُمـ ارشم٣م ًمٜمٗماخلٓم٤مب ذم أي٦م قم٤مم ومٝمق ُم

َ ًمف ـمري٘م٤من: ـمريؼ اجلٜم٦م وـمريؼ  ٕضمِؾ هذا ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم اإلٟم٤ًمن ووه٥م ًمف قم٘مٚمف، وسَملمَّ

اًمٜم٤مر، ومٓمريُؼ اجلٜم٦ِم يٙمقن سم٤مًمٓم٤مقم٦م، وـمريُؼ اًمًٕمػم يٙمقن ٟمتٞمج٦م ًمٚمٕمّمٞم٤من، صمؿ ظمػّمه وَل يًػمه، 

ّمُؾ ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م، هق اًمٗم -أظمل احلٌٞم٥م-ٕن اإلٟم٤ًمن خمػٌم ومٞمام ًمف ومٞمف اظمتٞم٤مر، إذن وم٤مإليامُن 

وىمد رسمٓم٧م أي٦م اعمذيمقرة سملم اإليامِن وسملم ىمٌقل إُمر، وم٤معم١مُمـ واعم١مُمٜم٦م ٓ خيت٤مران قمغم اظمتٞم٤مر 

اهلل ورؾمقًمف، ومٝمذه إذن ىمْمٞم٦م إيامٟمٞم٦م سمحت٦م، ُمٝمام شمٗمٚمًػ ومٞمٝم٤م اعمتٗمٚمًٗمقن، وطم٤مول شمؼميره٤م 

ٞمف ضمٝمؾ وهمرور، ومٛمـ أيـ اًمٕم٤مضمزون، وىمْمٞم٦م آىمتٜم٤مع اًمتل يٓمرطمٝم٤م ه١مٓء هذه إي٤مم، ىمقٌل وم

ي٠ميت آىمتٜم٤مع؟، هؾ ؾمٞم٠ميت ُمـ سمح٨م ودراؾم٦م وومٝمؿ دٓٓت آي٤مت اهلل وطمدي٨م رؾمقل اهلل؟، أم 

ل قمٚمٞمٝمؿ آي٤مت ُمـ اًمًامء وأن يقطمك إًمٞمٝمؿ ومٞمؽمشم٥م قمغم ذًمؽ  أن ه١مٓء يٜمتٔمرون أن شُمٜمزَّ

 اىمتٜم٤مقمٝمؿ سم٠مُمر اهلل؟!

ًٓ آظمر وم٠مىمقل -أظمل اًمٙمريؿ-صمؿ أؾم٠مًمؽ   اء يم٤من يمت٤مب اهلل ]اًمذي ٓ : هؾ اًمقطمل ؾمقؾم١ما

ي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾ ُمـ سملم يديف وٓ ُمـ ظمٚمٗمف واًمذي شمٜمزل ُمـ ًمدن طمٙمٞمؿ ظمٌػم[، أو ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 سمح٤مضم٦م إمم آراء ه١مٓء إىمزام أطمداث إؾمٜم٤من ؾمٗمٝم٤مء إطمالم ُمـ ذوى اجلٝمؾ اعمريم٥م؟!

                                                           
 (.86>6(، ح )1;58( رواه اًمٌخ٤مري ح )1)
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َل ي٘متٜمع سمٕمد[؟!، أٓ يًتحل ُمـ  أٓ يًتحل هذا اإلٟم٤ًمُن وهق يرومض أواُمر اهلل سمحج٦م ]أٟمف

ـْ أوضمده ُمـ اًمٕمدم، وظمٚم٘مف وم٠مطمًـ ظمٚم٘مف، ورزىمف ُمـ اًمٓمٞم٤ٌمت؟!،  ظم٤مًم٘مف، ومٞمٕمٚمؿ أهن٤م أواُمُر َُم

 أٓ يًتحل هذا اًمٕمٌد ُمـ رسمف اًمذي وهٌف اًمٕم٘مؾ اًمذي يريد أن يًتٚمٝمؿ ُمٜمف اىمتٜم٤مع؟!

ا*   . [:1]قمٌس:  (ک ک گ گ) حؼًّ

ًٓ ومخقًرا سمٜمٗمًف، ئمـ واًمٕمجٞم٥م أنَّ ُمثَؾ هذا اإلٟم٤ًمن شمراه  قمغم اًمدواِم ومرطًم٤م سمٕم٘مٚمف، خمت٤م

ڃ  ڃ ڃ)سمذًمؽ أٟمف هم٤مًم٥ٌم قمغم ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم، ومٞمٌلم اهلل ًمف ُمدى ظمٓم٠مه وي٘مقل: 

ڎ  ڌ ڍ ڍ ڌ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 .[9-1]اًمرمحـ:  (ڈ ڎ ڈ

ؾ  م طمٞم٤مشمؽ، وُيًٝمِّ ي٤م أهي٤م اإلٟم٤ًمن ىمٌؾ أن شمقضمد ذم هذه اًمدٟمٞم٤م، ظمٚمؼ رسمؽ ًمؽ ُمٜمٝمًج٤م ي٘مقِّ

درسمؽ، وُيًٕمدك ذم طمٞم٤مشمؽ وآظمرشمؽ، ووه٥م ًمؽ اًمٕم٘مؾ، وم٤مٟمٔمر أهي٤م اإلٟم٤ًمن ذم آي٤مت اهلل 

-اًمٙمقٟمٞم٦م ذم اًمِمٛمس واًم٘مٛمر، عم٤م ضمٕمؾ اهلل هلام ٟمٔم٤مًُم٤م ؾمػممه٤م ومٞمف سم٠مُمره ومٚمؿ خيتؾ اًمٜمٔم٤مم، وًمق أٟمف 

ر اًمٙمقن، وهٙمذا أٟم٧م إْن يمٜم٧م ذم ـم٤مقم٦م شمريمٝمام واخلػمة هلام ٓظمتؾ اًمٜمٔم٤مم وًمدُمّ  -ٌح٤مٟمفؾم

رضم٧م قمغم أواُمره ظمنت وو٤مقم٧م ؾمٞمدك وُمقٓك اؾمت٘مر ٟمٔم٤مُمؽ وٟمٔم٤مم اًمٙمقن، وإن ظم

 ٟمٗمًؽ.

وم٘مْم٤مء اهلل وىمْم٤مء اًمرؾمقل أُمر واضم٥م قمغم اًمٗمقر ]ٓ ضمدال ومٞمف[، ويٚمزم يمؾ ُمًٚمؿ آًمتزام 

اًمٕمٚمؿ هبذا إُمر، ورم احلٞم٤مة اعمٕم٤مسة ٟمجد ٟمامذج سمنمي٦م قمجٞم٦ٌم، طمٞم٨م إٟمٜم٤م سم٠مواُمر اهلل، سمٛمجرد 

ـْ يٛمتثؾ أواُمر هل أىمؾ ىمدؾمٞم٦م ُمـ أواُمر اهلل، ومٞمٚمتزم هب٤م أيمثر ُمـ آًمتزام سم٠مواُمر اهلل،  ىمد ٟمجد َُم

ومٗمل اجلٞمش ُمثاًل ي٘مقًمقن ًمف: أوىمػ قم٘مٚمؽ، ومٌٛمجرد اٟمْمامُمؽ ًمٜم٤م ومٕمٚمٞمؽ اًمٓم٤مقم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء، 

ًمذًمؽ مجٞمًٕم٤م وإٓ وم٤مًمٕم٘م٤مب اًمِمديد، وم٤مًمقاضم٥م قمغم يمؾ ُم١مُمـ أن حي٥م ُم٤م أطمٌف ومٞمٛمتثؾ اجلٜمقد 

اهلل حم٦ٌم شمقضم٥م ًمف اإلشمٞم٤من سمام َوضَم٥م قمٚمٞمف ُمٜمف، وأن يٙمره ُم٤م يَمِرَهف اهلل يمراه٦ًم شمقضم٥م ًمف اًمٙمػَّ 

م اهلل قمٚمٞمف وُمٜمف وشمٚمؽ هل ىمٞمٛم٦م حم٦ٌم اهلل وحم٦ٌم رؾمقًمف.  قمام طَمرَّ

 :شدةاحلجج افتل هتدم هذه افدظقى افػا* 
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صمؿ أؾمقق هل١مٓء احلج٦م قمغم يمذهبؿ: ومٝمؿ ُمثاًل ي٘مرأون اًم٘مرآن ويمثػًما ُم٤م شُمٗمتتح اًمًقر 

مم٤م اظمتص اهلل سمف ٟمٗمًف  -إِْن َل يٙمـ يمٚمٝمؿ-سمحروف ُم٘مٓمَّٕم٦م وهل يمام ىم٤مل ]يمثػٌم ُمـ اًمٕمٚمامء[ 

ٓ ًمتٗمًػمه٤م، ومٝمذا اعمدقمك ي٘مرأ آي٤مت اهلل ومتر قمٚمٞمف هذه أي٤مت أو احلروف وٓ يٗمٝمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م و

يدرك هم٤ميتٝم٤م وسم٤مًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ َل يٜمٙمره٤م، وًمق أٟمٙمره٤م ٕٟمٙمر ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمٙمت٤مب، وُمـ أٟمٙمر 

ؿمٞمًئ٤م ُمـ يمت٤مب اهلل وًمق طمروًم٤م واطمًدا ُمٜمف وم٘مد يمٗمر، ىمٚم٧م: ومٙمٞمػ شمٜمٙمرون أواُمر سحي٦م ذم 

اًم٘مرآن وشمدقمقن أٟمٙمؿ أصح٤مب ي٘ملم وإيامن، وشمزقمٛمقن زوًرا وهبت٤مًٟم٤م أٟمٙمؿ ٓ شمٚمتزُمقن 

: احلروف اعم٘مٓمٕم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب ويمال إُمريـ واطمدقمٞم٦م إٓ سمٕمد آىمتٜم٤مع؟!، سم٤مًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنم

 وإواُمر واًمٜمقاهل ُمـ اًمٙمت٤مب. 

ي٤م ُمـ شمدقمقن أٟمٙمؿ ٓ متتثٚمقن ًمٚمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م إٓ سمٕمد آىمتٜم٤مع، هؾ  وأشقق مثااًل آخر:

ُأهنك قمـ  شمٜمٙمرون احل٩م؟!، وم٢من َل شمٜمٙمروا احل٩م ومٝمؾ ُمٜمٙمؿ ُمـ أطمد يًتٓمٞمع أن يٌلَم زم عم٤مذا

؟، صمؿ أؤُمر سمت٘مٌٞمؾ احلجر سم٢مه٤مٟم٦م هذه احلج٤مرة وشمٚمؽ إوصم٤منشم٘مديس احلجر وإوصم٤من، وأؤُمر 

 إًمٞمف ُمـ سمٕمٞمد؟!، وأن ْذ أُ  أعمًف،أو ن أىمٌٚمف ٢من َل أؾمتٓمع أوم -وهق طمجٌر يمذًمؽ-إؾمقد 

ؾمٌع ُمرات وم٢مذا طم٤مذي٧م اًمريمـ اًمٞمامين اؾمتٚمٛمتف وهق  -وهل اًمٙمٕم٦ٌم-أـمقف طمقل احلجر 

صمؿ إمم قمروم٦م  أٟمت٘مؾصمؿ   «افصػا وادروة» ٤مرة ومه٤ماحلج ضمٌٚملم ُمـ إمم اًمًٕمل سملم أٟمت٘مؾطمجر، صمؿ 

إمم رُمل طمجٍر سمحجٍر وهق رُمك اجلٛمرات؟!،  أٟم٘مٚم٥مصمؿ  ٦مؾمٗمح طمجر وهق ضمٌؾ قمروم أىمػ قمغم

 وم٠ميـ آىمتٜم٤مع وؾمط هذه اعمتٜم٤مىمْم٤مت اًمٕمديدة ذم قم٤ٌمدة واطمدة؟!

ع احلٙمٞمؿ، يمام ومٕمؾ ]قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب[ عم٤م  إن طمؾَّ يمؾ هذا هق آؾمتًالم ٕواُمر اعمنمِّ

ٌََّٚمف صمؿ ىم٤مل:  أظؾُؿ أكؽ حجٌر ال تي وال تـػع وفقال أين رأيت  إين»وىمػ أُم٤مم احلجر إؾمقَد ومَ٘م

 .(5)، ومٝمذا دًمٞمؾ اإليامن سم٢مـم٤مقم٦م اهلل وإـم٤مقم٦م رؾمقًمف(1)«افـٌل يؼٌؾؽ ما ؿٌؾتؽ

                                                           
 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.1)

، ط. دار اًمٕم٘مٞمدة 55، 51، 19، 17، شم٠مًمٞمػ: حمٛمقد اعمٝمدي، ص«اإلؿـاع دـ أخر االفتزام حلغ االؿتـاع»( يٜمٔمر:  5)

 .سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م
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الجاىية: الشبَة 
 الديً يشر.

ُمـ اًمِمٌٝم٤مت اًمتل يتذرع هب٤م اًمٌٕمض ًمٞمؼمر قمدم  -5

افديـ »: اًمتزاُمف سم٠مطمٙم٤مم اإلؾمالم ذم هذا اًمزُم٤من ىمقهلؿ

ـْ إذا سمٚمٖمف طمٙمٌؿ ٓ يتٗمؼ ُمع هقاه «ين ـْ اًمٜم٤مس َُم .. وَمِٛم

.. ويًقق «افديـ ين»يتٜمّمؾ ُمـ آًمتزام سمف سمحج٦م أن 

: أن أطمٙم٤مم (1)«رـافديـ يً»ن ُمٕمٜمك اًمٕم٤ٌمرة إًمؽ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ومٜم٘مقل ًمف: إدًم٦م قمغم ذ

ة شمدور ذم ُم٘مدور اًمٌنم ثٌشم تلاًمديـ اًم إذ ٓ -٧م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م أطمٙم٤مٌم ؾمٝمٚم٦م ُمٞمنَّ

هذه اًمتٙم٤مًمٞمػ أٟمزهل٤م ظم٤مًمؼ اًمٌنم ]وهق أقمٚمؿ هبؿ وسمام يّمٚمحٝمؿ ذم  -شمٙمٚمٞمػ إٓ سمٛم٘مدور

وىم٤مل شمٕم٤ممم: ، [9;5]اًمٌ٘مرة: (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)ل شمٕم٤ممم: دٟمٞم٤مهؿ وُمٕم٤مدهؿ[، ىم٤م

 .[8;1]اًمٌ٘مرة:  (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )
يمذًمؽ وم٢مٟمف ُمـ اعمٕمٚمقم أنَّ ذع اهلل قمز وضمؾ هيدف إمم حت٘مٞمؼ اًمًٕم٤مدة اعمٓمٚم٘م٦م ًمإلٟم٤ًمن ذم 

ھ )يمؾ ُمـ دٟمٞم٤مه وآظمرشمف، ًمذًمؽ ضم٤مء سم٤مًمتٞمًػم قمغم اًمٕم٤ٌمد ورومع احلرج قمٜمٝمؿ وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 

 .[;:: احل٩م] (ے ۓھ ھ ھ ے 

يمذًمؽ وم٢مٟمف ىمد صَم٧ٌََم ذم اًمًٜم٦ِم اًمٜمٌقي٦ِم أدًم٦ٌم يمثػمٌة سحي٦ٌم صحٞمح٦ٌم شمدل دًٓم٦ًم واوح٦ًم قمغم 

 :ومـ ذفؽضورة اًمتزام ُمٌدأ اًمتخٗمٞمػ واًمتٞمًػم قمغم اًمٜم٤مس.. 

دوا وؿاربقا »ُم٤م صم٧ٌم قمـ ٟمٌٞمٜم٤م:  - إن افديـ ين، وفـ يشاد افديـ أحٌد إال ؽؾٌف، ؾًدِّ

 ...(5)«بافغدوة وافروحة ويشء مـ افدجلةوأبؼوا 

                                                           
اًمٞمن: ٟم٘مٞمض اًمٕمن، وهق ذم اإلؾمالم آًمتزام سم٠مطمٙم٤مم هذا اًمديـ يمام أراده٤م رب  إن ُمٕمٜمك قم٤ٌمرة اًمديـ ين:  (1)

اًمٕم٤معملم، صمؿ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع هذه إطمٙم٤مم وشمٚمؽ  اًمتنميٕم٤مت وومؼ ُمٜمٝم٩م اًمٞمن اًمذي ٟمتٌلم ُمٕم٤معمف ُمـ ظمالل اعمٜمٝم٩م 

، ط.ُمٙمت٦ٌم اًمٗمالح  4:ٚمٞمامن إؿم٘مر ص اًمٜمٌقي اًمٙمريؿ )يراضمع: ظمّم٤مئص اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  د/ قمٛمر ؾم

، ط.ضم٤مُمٕم٦م إزهر اًم٘م٤مهرة :اًمٙمقي٧م، وُمٔم٤مهر اًمتٞمًػم ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أ / مج٤مل ضمقدة أسمق اعمٕم٤مـمل ص

1<:8.) 

 (.89:6( رواه اًمٌخ٤مري )5)



 

0111 

 

ما هنقتؽؿ ظـف ؾاجتـٌقه، وما »ي٘مقل:  طىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل   وقمـ أسمك هريرة  -

أمرتؽؿ بف ؾلتقا مـف ما اشتطعتؿ، ؾنكام أهؾؽ مـ ـان ؿٌؾؽؿ ـثرة مًائؾفؿ واختالؾفؿ ظذ 

 .(1)«أكٌقائفؿ

إذا ُخرِّ بغ أمريـ اختار أينمها ما مل يؽـ إثاًم، ؾنن ـان إثاًم ـان أبعد افـاس  ملسو هيلع هللا ىلصـان »و -

 .(5)«ظـف

 .(6): وإدًم٦م قمغم رومع احلرج ذم هذه إُم٦م سمٚمٖم٧م ُمٌٚمغ اًم٘مٓمع-رمحف اهلل -ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل

٧ٌََم ُمـ ُمنموقمٞم٦م اًمرظمص وهق أُمر ُم٘مٓمقع سمف، صمؿ إمج٤مع قمٚمامء  ويْم٤مف إمم ُم٤م ؾمٌؼ ُم٤م صَم

  قمدم وىمقع اعمِم٘م٦م همػم اعم٠مًمقوم٦م ذم اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م..إُم٦م قمغم

ُمـ يمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤م أن اًمِم٤مرع ٓ ي٘مّمد أسمًدا إقمٜم٤مت اعمٙمٚمٗملم أو شمٙمٚمٞمٗمٝمؿ ُم٤م ٓ شمٓمٞم٘مف  وٟمخٚمص

 أٟمٗمًٝمؿ، ومٙمؾ ُم٤م صم٧ٌم أٟمف شمٙمٚمٞمػ ُمـ اهلل ًمٚمٕم٤ٌمد ومٝمق داظمؾ ذم ُم٘مدورهؿ وـم٤مىم٤مهتؿ..

اًمنمع احلٜمٞمػ ُمّم٤مًمح اًمٜم٤مس وفمروومٝمؿ إمم طمد أن ]احلرام[ ىمد ُي٤ٌمح ذم طم٤مًم٦م  راقمكوًم٘مد 

اًميورة اًمنمقمٞم٦م، سمؾ وأؾم٘مط اًمقاضم٤ٌمت سم٤مٕقمذار ُمثؾ: قمذر اعمرض أو اًمًٗمر أو اإليمراه أو 

 اًمٜمًٞم٤من أو اجلٝمؾ..

ُمـ اًمٞمن ورومع احلرج، ووع اًمٗم٘مٝم٤مء قمدة  -ضمؾ وقمال-واقمتامًدا قمغم ُم٤م صم٧ٌم ذم ذع اهلل 

، وهلذه اًم٘م٤مقمدِة اًمٙمٚمٞم٦م اًمٙمؼمى أدًم٦م يمثػمة ُمـ اًمٙمت٤مب (1)«ادشؼة جتؾب افتقًر»يمٚمٞم٦م ُمٜمٝم٤م  ىمقاقمد

                                                           
 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.5)

 (.1/674( يراضمع: اعمقاوم٘م٤مت، ًمإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل، )6)
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روقمٞم٦م ـ، وُمِم(5)ريٕم٦م اًمٜم٤مومٞم٦م ًمٚمحرجـاًمِم ٤متٕمزيز، وُمـ اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة، وقمٛمقُماًماًمٙمت٤مب 

، واإلمج٤مع اًمدال قمغم قمدم اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمِم٤مق ُمـ إقمامل، وهل شمٚمؽ إدًم٦م اًمتل (6)اًمرظمص

أن اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ َل ي٘مّمد إمم اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمِم٤مق واإلقمٜم٤مت ومٞمف، وشمٌلم أن أصؾ شمِمػم إمم 

 .(7)شاًمنميٕم٦م ُمٌٜمل قمغم اًمًامطم٦م واًمٞمن دون اإلقمٜم٤مت واًمٕمن

ويم٤من ذًمؽ يمذًمؽ ٕن ُمـ إطمٙم٤مم ُم٤م يٜمِم٠م قمـ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م طمرج قمغم اعمٙمٚمػ وُمِم٘م٦م شمّمٞمٌف 

أو فمرف ظم٤مص ـم٤مرئ، ذم ٟمٗمًف أو ُم٤مًمف، أو ضورة ُمـ ضوري٤مشمف سم٥ًٌم ُمرض أو وم٘مر 

وم٤مًمنميٕم٦م ضم٤مءت رمح٦م سم٤معمٙمٚمػ، ختٗمػ هذه إطمٙم٤مم وشمٌدهل٤م سمام ي٘مع حت٧م ىمدرة اعمٙمٚمٗم٦م شمٞمًػًما 

 .(8)قمٚمٞمف ودومًٕم٤م ًمإلطمراج واًمتْمٞمٞمؼ واًمتِمديد

__________________________ 
ًمٚمتقؾمع طمقل ومٝمؿ هذه اًم٘م٤مقمدة ووقاسمٓمٝم٤م اًمتل ىمرره٤م اًمٕمٚمامء، يرضمك ُمراضمٕم٦م يمت٤مب اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ىم٤مقمدة ( 1)

اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمًػم  أ. د/ يٕم٘مقب سم٤مطمًلم، ط. ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، واًمتحرير ذم ىم٤مقمدة ضمٚم٥م اًمتٞمًػم  ًمٕم٤مُمر ؾمٕمٞمد، 

 ط.اسمـ طمزم. 

عمٕمت٤مد، وهق ؿم٤مُمؾ ًمٙمؾ ُم٤م يِمؼ قمغم أومراد إُم٦م مم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف احلرج ذم اصٓمالح إصقًمٞملم: ُم٤م ومٞمف ُمِم٘م٦م ومقق ا( 5)

ومقات ُمّمٚمح٦م ُمنموقم٦م ديٜمٞم٦م أو دٟمٞم٤موي٦م أو شم٘مّمػم ذم أداء اًمقاضم٤ٌمت واؾمتٞمٗم٤مء احل٘مقق إؾم٤مؾمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٗمرد 

يراضمع: واعمجتٛمع، ويٙمقن رومع احلرج سمرومع اًمتٙمٚمٞمػ ُمـ أصٚمف أو سمتخٗمٞمٗمف أو سم٤مًمتخٞمػم ومٞمف أو سم٠من جُيٕمؾ ًمف خمرج. )

 79- 77، ورومع احلرج ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  د / ص٤مًمح سمـ محٞمد، ص (>5/18اعمقاوم٘م٤مت، ًمإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل، )

ط.ُمريمز اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وإطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل، واًمرظمّم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم إصقل واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، د/ قمٛمر 

اعمٙمٞم٦م، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، واًمرظمص اًمنمقمٞم٦م أطمٙم٤مُمٝم٤م ووقاسمٓمٝم٤م، أؾم٤مُم٦م  ، ط.اعمٙمت٦ٌم 84 – 76قمٌد اهلل يم٤مُمؾ ص 

 . ط. دار اإليامن سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م( 78 – 69حمٛمد اًمّماليب ص 

واًمرظمّم٦م هل: اًمٞمن واًمًٝمقًم٦م، وهل ذم اصٓمالح إصقًمٞملم: ُم٤م ُذع ًمٕمذر ؿم٤مق يم٤مؾمتثٜم٤مء ُمـ أصؾ يمكم ي٘متيض ( 6)

ٚمتقؾمع طمقل وقاسمط شمٕمريٗم٤مت إصقًمٞملم عمّمٓمٚمح اًمرظمّم٦م، اعمٜمح ُمع آىمتّم٤مر قمغم ُمقاوع احل٤مضم٦م ومٞمف )وًم

 (. 84 – 76راضمع: اًمرظمّم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم إصقل واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م د / قمٛمر قمٌد اهلل يم٤مُمؾ، ص

، ط. >51، ;51( يٜمٔمر: اًمقضمٞمز ذم إيْم٤مح ىمقاقمد اًمٗم٘مف اًمٙمٚمٞم٦م، ًمٚمِمٞمخ. د/ حمٛمد صدىمل سمـ أمحد اًمٌقرٟمق، ص7)

 ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.

 .>51اًم٤ًمسمؼ ص( اعمّمدر 8)
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 ؟!(1)وفؽـ هؾ ـؾ مشؼة يتعرض هلا ادؽؾػ تقجب افتقًر -

 ىمًٛملم:: إن اعمِم٤مقَّ اًمتل يتٕمرض هل٤م اعمٙمٚمػ شمٜم٘مًؿ إمم واجلقاب

٤ًٌم، افؼًؿ األول: مشؼة دم احلدود افعادية ، وهل اعمِم٘م٦م اًمتل ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م اًمٕم٤ٌمدة هم٤مًم

ويًتٚمزُمٝم٤م أداء اًمقاضم٤ٌمت واًم٘مٞم٤مم سم٤معم٤ًمقمل اًمتل شم٘متْمٞمٝم٤م احلٞم٤مة اًمّم٤محل٦م، يمام ٓ يٛمٙمـ اٟمٗمٙم٤مك 

اًمتٙم٤مًمٞمػ اعمنموقم٦م قمٜمٝم٤م، ٕن يمؾ واضم٥م ٓ خيٚمق قمـ ُمِم٘م٦م ]يمٛمِم٘م٦م اًمٕمٛمؾ وايمت٤ًمب 

ِم٦م، وُمِم٘م٦م اًمؼمد ذم اًمقوقء واًمٖمًؾ، وُمِم٘م٦م اًمّمقم ذم ؿمدة احلر وـمقل اًمٜمٝم٤مر، وُمِم٘م٦م اعمٕمٞم

اًمًٗمر اًمتل ٓ اٟمٗمٙم٤مك ًمٚمح٩م واجلٝم٤مد قمٜمٝم٤م، وُمِم٘م٦م أَل احلدود ورضمؿ اًمزٟم٤مة، وىمتؾ اجلٜم٤مة وىمت٤مل 

اًمٌٖم٤مة ذم طم٤مل اًمّمح٦م واًم٘مدرة[، ومٝمذه اعمِم٘م٦م ٓ أصمر هل٤م ذم إؾم٘م٤مط اًمٕم٤ٌمدات ذم يمؾ إوىم٤مت، 

ٙمؾ شمٙمٚمٞمػ ُمٜمٝم٤م ٟمقع ُمِم٘م٦م شمًتٚمزُمٝم٤م ـمٌٞمٕمتف، وختتٚمػ سمحًٌف درضمتف، وهذا ٓ يٜم٤مذم ٕن ًم

 اًمتٙمٚمٞمػ وٓ يقضم٥م اًمتخٗمٞمػ= ٕن اًمتخٗمٞمػ ومٞمف طمٞمٜمئٍذ إمه٤مل وشمٗمريط.

إن ـاكت »وم٠مطمقاُل اإلٟم٤ًمن يمٚمٝم٤م يمٚمٗم٦ٌم ذم هذه اًمدار، ويرطمؿ اهلل اسمـ اًم٘مٞمؿ إذ ي٘مقل:  -

خرة مـقضٌة بافتعب، وال راحَة دـ ال تعَب فف، بؾ ظذ ادشؼة مشؼَة تعٍب، ؾؿصافُح افدكقا واآل

 .(5)«ؿدر افتعب تؽقن افراحة

                                                           
٤م ذم اعم٘مدور قمٚمٞمف، وهمػم اعم٘مدور قمٚمٞمف يمتٙمٚمٞمػ ُم٤م ٓ األولاعمِم٘م٦م قمـ إصقًمٞملم شمٓمٚمؼ قمغم أُمريـ،  (1) : أن يٙمقن قم٤مُمًّ

٤م سم٤معم٘مدور قمٚمٞمف إٓ أن ٟمقع اعمِم٘م٦م اعمقضمقدة ومٞمف ظم٤مرج قمـ افثاينُيٓم٤مق، وم٢مٟمف يًٛمك ُمِم٘م٦م،  : أن يٙمقن ذًمؽ إُمر ظم٤مصًّ

( أٓ شمٙمقن 5( أن شمٙمقن اعمِم٘م٦م ومٞمف خمتّم٦م سم٠مقمٞم٤من إومٕم٤مل اعمٙمٚمػ هب٤م. )1ي٦م وهذا قمغم ضسملم: )اعمٕمت٤مد ذم إقمامل اًمٕم٤مد

ط.دار  >1/11، واًمٗمروق ًمإلُم٤مم اًم٘مراذم  ;18،  >11/  5اعمِم٘م٦م خمتّم٦م سم٤مٕومٕم٤مل اعمٙمٚمػ هب٤م، ُيراضمع: اعمقاوم٘م٤مت 

اًمٕمريب ُمٍم، وًمٚمتقؾمع راضمع يمت٤مب رومع  ، ط. دار اًمٗمٙمر 619اًمًالم سمٛمٍم، وأصقل اًمٗم٘مف ًمٚمِمٞمخ حمٛمد أيب زهرة ص 

 . 71،  >5ص  احلرج ًمٚمديمتقر ص٤مًمح سمـ محٞمد

 (.5/115( أقمالم اعمقىمٕملم، )5)
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 هذه اًمتٙم٤مًمٞمػ سمحٞم٨م شمٙمقن شمٚمؽ اًمتٍموم٤مت  وًم٘مد -
ِ
ضمٕمؾ اهلل ًمإلٟم٤ًمِن اًم٘مدرة قمغم أداء

حت٧م ىمٝمره، ٓ أن يٙمقن هق حت٧م ىمٝمر اًمتٍموم٤مت، ومٙمذًمؽ اًمتٙم٤مًمٞمػ، وًم٘مد رأيٜم٤م سم٤مًمدًمٞمؾ أن 

 .(1)اًمِم٤مرَع َل ي٘مّمد إمم اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمِم٤مق واإلقمٜم٤مت ومٞمف..

 -:وهق صمالث ُمراشم٥م: افـقع افثاين

وم٤مدطم٦ٌم شمتج٤موز احلدود اًمٕم٤مدي٦م واًمٓم٤مىم٦م اًمٌنمي٦م اًمًقي٦م، يمام إذا يم٤من  : ُمِم٘م٦ٌم قمٔمٞمٛم٦مٌ إومم

اًمٕمٛمؾ ي١مدى اًمدوام قمٚمٞمف إمم آٟم٘مٓم٤مِع قمٜمف أو قمـ سمٕمْمف، أو ي١مدى إمم ظمٚمٍؾ ذم ص٤مطمٌف ذم 

ف وُمٜم٤مومع إقمْم٤مء، وم٤معمِم٘م٦ُم هٜم٤م ظم٤مرضم٦ٌم اٟمٗمقؾمف وُم٤مًمف، يمٛمِم٘م٦م اخلقف قمغم اًمٜمٗمقس وإـمر

واًمؽمظمٞمص ىمٓمًٕم٤م، ٕن طمٗمظ اًمٜمٗمقس وإـمراف إلىم٤مُم٦م قمـ اعمٕمت٤مد وُمقضم٦ٌم ًمٚمتخٗمٞمػ 

 ُمّم٤مًمح اًمديـ أومم ُمـ شمٕمريْمٝم٤م ًمٚمٗمقات ذم قم٤ٌمدة أو قم٤ٌمدات..

: اخلقف ُمـ آهمت٤ًمل ًمٚمجٜم٤مسم٦م ُمـ ؿمدة اًمؼمد، سم٠من ٓ جيد ُمٙم٤مًٟم٤م ي١مويف، وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ -

 .وٓ صمقسًم٤م يتدوم٠م سمف، وٓ ُم٤مًء ُمًخٜم٤ًم وٓ مح٤مًُم٤م، ومج٤مز ًمف اًمتٞمٛمؿ.. وهٙمذا.

: ُمِم٘م٦م ظمٗمٞم٦م، يم٠مدٟمك وضمع ذم إصٌع، أو أدٟمك صداع ذم اًمرأس، أو ؾمقء ُمزاج اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م

ظمٗمٞمػ، ومٝمذا وأُمث٤مًمف ٓ أصمر ًمف وٓ اًمتٗم٤مت إًمٞمف، ٕن حتّمٞمؾ ُمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمدات أومم ُمـ دومع 

 ُمثؾ هذه اعمٗمًدة اًمتل ٓ أصمر هل٤م.

ٕمٚمٞم٤م أوضم٥م اًمتخٗمٞمػ، أو ُمـ اعمرشم٦ٌم : ُمتقؾمٓم٦م سملم ه٤مشملم، ومام دٟم٤م ُمـ اعمرشم٦ٌم اًماعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م

اًمدٟمٞم٤م َل يقضمٌف، ]يمحٛمك ظمٗمٞمٗم٦م، أو وضمع ضس يًػم، وذًمؽ يمٛمريض ذم رُمْم٤من خي٤مف ُمـ 

اًمّمقم زي٤مدة ُمرض أو سمطء اًمؼمء أو شم٠مظمػمه، ومٞمجقز ًمف اًمٗمٓمر إذا هَمَٚم٥َم قمغم فمٜمف ذًمؽ[، وهٙمذا 

ٌلم ًمٚمِمخص، طمتك ىم٤مًمقا: ذم اعمرض اعمٌٞمح ًمٚمتٞمٛمؿ، واقمتؼموا ذم احل٩م اًمزاد واًمراطمٚم٦م اعمٜم٤مؾم

 .(5)ذم طمؼ يمؾ إٟم٤ًمن ُم٤م يّمح ُمٕمف سمدٟمف يٕمتؼم

                                                           
، ط. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ويمت٤مب اعمقاوم٘م٤مت 5;، ص-رمحف اهلل-( ًمٚمتقؾمع يراضمع: )إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر( ٓسمـ ٟمجٞمؿ 1)

 (، ط. دار اعمٕمروم٦م سمٌػموت.>5/11ًمإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل )

 .558( ًمٚمتقؾمع راضمع يمت٤مب: اًمقضمٞمز ذم إيْم٤مح ىمقاقمد اًمٗم٘مف اًمٙمٚمٞم٦م، ص5)
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ع قمٚمٞمٝم٤م  - وهذه اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م اًمٙمؼمى اعمًتٜمٌٓم٦م ُمـ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م، واعمذيمقرة ؾم٤مًمًٗم٤م، ومرَّ

إذا »ؾمتجد ىمقاقمد يمٚمٞم٦م ومرقمٞم٦م ُمثؾ:  «ادشؼة جتؾب افتقًر»اًمٗم٘مٝم٤مء ومروقًم٤م يمثػمة، ومتح٧م ىم٤مقمدة 

افيورات تٌقح ادحظقرات.. وتؼدر »، و«ادقًقر ال يًؼط بادعًقر»، و «واق األمر اتًع

، وهمػمه٤م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م (1)ذم اًمؽمظمص ًمالوٓمرار -أي هذه اًم٘م٤مقمدة-وهل  «بؼدرها

 اًمٗمرقمٞم٦م قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة اًمٙمٚمٞم٦م.

                                                           
، وفؼد صاع اشتخدام -وهل افيورة-أن ادؿـقع رشًظا ؿد ُيٌاُح ظـد احلاجة افشديدة »( اسمتداًء ُمٕمٜمل هذه اًم٘م٤مقمدة: 1)

فؼظقة..، أن هذه افؼاظدة تتعؾؼ بافرخص ا -أخل افؽريؿ-هذه افؼاظدة دم ؽر حمؾفا، فذفؽ جيب أن تعؾؿ 

 ؟ واجلقاب:«افيورة..»شتؼقل: وما هل أكقاع افرخص افتل تتخرج ظذ ؿاظدة 

ُم٤م داُم٧م طم٤مًم٦م اًميورة ىم٤مئٛم٦م، وذًمؽ:  -أي شمٖمٞمػم طمٙمؿ اًمٗمٕمؾ ووصٗمف-اًمٜمقع إول: يٗمٞمُد إسم٤مطم٦م اعمرظمص سمف 

ـ اًمٖمّم٦م سم٤مخلٛمر، أو قمٜمد يم٠ميمؾ اعمٞمت٦م ًمٚمٛمْمٓمر سم٘مدر دومع اهلالك قمٜمد اعمج٤مقم٦م، وأيمؾ حلؿ اخلٜمزير، وإؾم٤مهم٦م اًمٚم٘مٛم٦م قم

ٺ ٺ ٿ  )اًمٕمٓمش، أو قمٜمد اإليمراه اًمت٤مم أو اًمٜم٤مىمص، وم٢من هذه إؿمٞم٤مء شم٤ٌمح قمٜمد آوٓمرار ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 ُمـ اًمتحريؿ إسم٤مطم٦م يمام هق ُمٕمٚمقم[.، أي ]دقمتٙمؿ ؿمدة احل٤مضم٦م ٕيمٚمٝم٤م، وآؾمتثٜم٤مء [>11]إٟمٕم٤مم:  (ٿ ٿ 

٤ًٌم-رأيٜم٤م وم٢من آوٓمرار يمام يتح٘مؼ سم٤معمج٤مقم٦م يتح٘مؼ أيًْم٤م اإليمراه اًمت٤مم، ومٞم٤ٌمح اًمتٜم٤مول  ويمام -  -وىمد يّمٌح واضم

وحيرم آُمتٜم٤مع طمتك ًمق اُمتٜمع طمتك ُم٤مت أو ىمتؾ يم٤من آصماًم، ٕٟمف سم٤مُمتٜم٤مقمف ص٤مر ُمٚم٘مًٞم٤م سمٜمٗمًف إمم اًمتٝمٚمٙم٦م وىمد هنك قمـ 

 ذًمؽ.

 ُمٜمف اًمتٚمػ، ومال حيؾ ًمف أن يٗمٕمؾ..وأُم٤م إن اإليمراه ٟم٤مىمًّم٤م يمحٌس أو ضب ٓ خي٤مف  -

ص ذم اإلىمدام قمٚمٞمف حل٤مًم٦م    اًمٜمقع اًمث٤مين: ٟمقع ُمـ اًمرظمص ٓ شمً٘مط طمرُمتف سمح٤مل أي أن اًمٗمٕمؾ يٌ٘مك طمراًُم٤م ًمٙمـ ُرظمِّ

اًميورة، يم٢مشمالف ُم٤مل اعمًٚمؿ، أو اًم٘مذف ذم قمروف، أو إضمراء يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر قمغم ًم٤ًمٟمف ُمع اـمٛمئٜم٤من اًم٘مٚم٥م سم٤مإليامن 

ومٝمذه إومٕم٤مل ذم ٟمٗمًٝم٤م حمرُم٦م ُمع صمٌقت اًمرظمّم٦م، وم٠مصمر اًمرظمّم٦م ذم شمٖمٞمػم طمٙمؿ اًمٗمٕمؾ وهق  -شم٤مًُم٤مإذا يم٤من اإليمراه -

أي طمرُمتف وآُمتٜم٤مع قمـ اًمٗمٕمؾ ذم هذا اًمٜمقع أومْمؾ طمتك ًمق اُمتٜمع وم٘متؾ يم٤من  -ٓ ذم شمٖمٞمػم وصٗمف-اعم١ماظمذة وم٘مط 

 ُم٠مضمقًرا.

اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م: أومٕم٤مل ٓ شم٤ٌمح سمح٤مل وٓ يرظمص ومٞمٝم٤م أصاًل ٓ سم٤مإليمراه اًمت٤مم وٓ همػمه، ]يم٘متؾ اعمًٚمؿ، أو ىمٓمع قمْمق 

ُمٜمف أو اًمزٟم٤م، أو ضب اًمقاًمديـ أو أطمدمه٤م[، ومٝمذه إومٕم٤مل ٓ ي٤ٌمح اإلىمدام قمٚمٞمٝم٤م وٓ شمرشمٗمع اعم١ماظمذة وٓ اإلصمؿ، 

٤من روقمل أؿمدمه٤م سم٤مرشمٙم٤مب أظمٗمٝمام: وم٘متُؾ اعمًٚمِؿ أؿمد ُمـ هتديده وًمق ومٕمؾ ُمع اإليمراه، ٕٟمف ىمد شمٕم٤مرض هٜم٤م ُمٗمًدشم

سم٤مًم٘متؾ، وًمق ىُمتؾ ذم هذه احل٤مًم٦م يم٤من ُم٠مضمقًرا وًمق ىَمتؾ يم٤من فم٤معم٤ًم.. ًمٙمـ ًمق ىُمتؾ ذم هذه احل٤مل هؾ ُي٘متص ُمٜمف أو ُمـ 

= 
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ه٤م وهمػم «ادشؼة جتؾب افتقًر»، أو آطمتج٤مج سم٘م٤مقمدة «افديـ ين»وقمغم هذا وم٢منَّ ىمقهلؿ  -

ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٓسمدَّ وأن شُمقضمف اًمقضمٝم٦َم اًمّمحٞمح٦َم، ٓ أن شمتخذ ُمثؾ هذه اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م 

 ذريٕم٦ًم ًمؽمِك آًمتزام سم٤مًمنمِع أو هجِر سمٕمض أطمٙم٤مُمف.

ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-أٟمف ًمٞمس ذم اًمتٞمًػم اًمذي ذقمف اهلل  -أظمل اًمٙمريؿ-وًمتٕمٚمؿ  -

، وُمٕمٚمقم أٟمف ٓ جيقز (1)رقمٞم٦م اعمٕمتؼمةـقاسمط اعمّمٚمح٦م اًمِمأطمٙم٤مُمف ُم٤م خيؾ سم٤مًمقوم٤مق ُمع و قمزائؿ

__________________________ 
د ًمٚمِمٌٝم٦م، ًمٙمـ ٓ يرومع حلاعمٙمره أو ُمـ يمٚمٞمٝمام؟، ظمالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء، ]سمٞمٜمام ًمق زٟم٤م حت٧م اإليمراه اًمت٤مم وم٢مٟمف يً٘مط قمٜمف ا

  اإلصمؿ[.

وقمغم هذا: وم٤مًميورُة ذم اًمٜمقع إول: شمرومع طمٙمؿ اًمٗمٕمؾ وصٗمتف، وم٤مًمٗم٤مقمؾ ٓ ي١ماظمذ وٓ ي٠مصمؿ، ٕنَّ اًمٗمٕمؾ أصٌح  -

٤ًٌم يمام رأيٜم٤م، ًمٙمـ ًمق اوٓمر ٕيمِؾ ُم٤مِل اًمٖمػم ومٕمٚمٞمف وامٟمف، ٕنَّ آوٓمرار ٓ يُ   ٌٓمُؾ طمؼ اًمٖمػم [يمام ؾمٌٍؼ.ُم٤ٌمطًم٤م سمؾ واضم

ٜمقع اًمث٤مين: شمرومع اًميورُة ومٞمف اعم١ماظمذُة وم٘مط وم٤مًمٗم٤مقمُؾ ٓ ي٠مصمؿ، ًمٙمـ ٓ شمرومع اًميورة صٗم٦م اًمٗمٕمؾ وٓ اًمْمامن، واًم -

 إذ يٌ٘مك اًمٗمٕمؾ طمراًُم٤م. 

 واًمٜمقع اًمث٤مًم٨م: ٓ شمرومْع اًميورُة ومٞمف اعم١ماظمذة وٓ اًمّمٗم٦م وٓ اًمْمامن وًمٙمـ ُيدرأ احلد سم٤مًمِمٌٝم٦م. -

ٜم٤مول اًمٜمقع إظمػم، ٕٟمف ٓ ُي٤ٌمُح سمح٤مٍل ُمـ إطمقال، ومٝمق ُمًتثٜمك ُمـ هذه وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ: ومٝمذه اًم٘م٤مقمدة ٓ شمت -

اًم٘م٤مقمدة، وًمٙمـ يذيمر هٜم٤م ًمٌٞم٤من ظمروضمف طمتك ٓ يٚمتٌس سم٤مًمٜمققملم إوًملم، وٕنَّ سمٕمض ومروقمف وُم٤ًمئٚمف وىمع ومٞمٝم٤م 

 اخلالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء.

ُمع سم٘م٤مء طمرُمتف واًمؽمظمٞمص إٟمام هق ذم رومع  وم٤مًم٘م٤مقمدة: إٟمام شمتٜم٤مول اًمٜمقع إول ُمع صمٌقت إسم٤مطمتف، واًمٜمقع اًمث٤مين: -

اإلصمؿ ]يمٜمٔمر اًمٓمٌٞم٥م إمم ُم٤م ٓ جيقز اٟمٙمِم٤مومف ذقًم٤م ُمـ ُمريض أو ضمريح، وم٢مٟمف شمرظمٞمص ذم رومع اإلصمؿ ٓ احلرُم٦م، 

وامٟمف أو  ويم٤مٓوٓمراِر ٕيمِؾ ُم٤مل اًمٖمػِم قمٜمد اعمخٛمّم٦م، وم٢مٟمف ٓ ُيً٘مط طمرُم٦م اًمٖمػم سمؾ يً٘مط اإلصمؿ، وجي٥م قمٚمٞمف

 ٌف[. آؾمتحالل ُمـ ص٤مطم

اعمّمٚمح٦م هل اعمٜمٗمٕم٦م اًمتل ىمّمده٤م اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ ًمٕم٤ٌمده ُمـ طمٗمظ ديٜمٝمؿ، وٟمٗمقؾمٝمؿ، وقم٘مقهلؿ، وٟمًٚمٝمؿ وأُمقاهلؿ، ( 1) 

 وطمتك شمٙمقن اعمّمٚمح٦م ُمّمٚمح٦م ذقمٞم٦م ُمٕمتؼمة ٓسمد هل٤م ُمـ قمدة وقاسمط:وهل سمٛمث٤مسم٦م اًمقؾم٤مئؾ إمم اًمّمالح واًمٜمٗمع، 

ومٙمؾ ُم٤م حيٗمظ هذه إصقل  «ـػس، وافعؼؾ، وافـًؾ، وادالحػظ افديـ، واف»اٟمدراضمٝم٤م حت٧م ُم٘م٤مصد اًمنمع وهل  -1

ت هذه إصقل أو سمٕمْمٝم٤م ومٝمق ُمٗمًدة.  اخلٛم٦ًم هق ُمّمٚمح٦م، ويمؾ ُم٤م ُيٗمقِّ

قمدم ُمٕم٤مروتٝم٤م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، وم٢مذا قم٤مروتف ومال اقمت٤ٌمر هب٤م، ٕنَّ ُمٕمروم٦م ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م إٟمام شمتؿ اؾمتٜم٤مًدا إمم إطمٙم٤مم  -5

اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م، وإدًم٦م يمٚمٝم٤م راضمٕم٦م إمم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز، ومٚمق قم٤مرو٧م اعمّمٚمح٦م يمت٤مب اهلل ٓ  اًمنمقمٞم٦م اعمٜمٌث٘م٦م ُمـ أدًمتٝم٤م

= 
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: إن ُمِم٘م٦َم اًمتزام احلج٤مب ذم ومال ي٘م٤مل ُمثاًل آؾمتزادة ذم اًمتخٗمٞمػ قمغم ُم٤م ورد سمف اًمٜمص.. 

سمٕمض اعمجتٛمٕم٤مت شم٘متيض أن ُي٤ٌمَح ًمٚمٛمرأة اًمتؼمج ُمثاًل سمدقمقى ]قمٛمقم اًمٌٚمقى سمف[، أو أن ي٘م٤مل: 

ًٕم٤م ، ٕن اعمِم٘م٦م واحلرج إٟمام يٕمتؼمان ُمقو(1)ضمقاز اًمتٕم٤مُمؾ سمفإنَّ ُمِم٘م٦م اًمتحرز قمـ اًمرسم٤م شم٘متيض 

 .(5)ُم٤م اًمٜمص سمخالومف ومال جيقز اًمتخٗمٞمػ سم٤معمِم٘م٦مإٓ ٟمص ومٞمف، و

__________________________ 
 {وم٤مطمٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ سمام أٟمزل اهلل وٓ شمتٌع أهقاءهؿ}شمًتٚمزم ذًمؽ أن يٕم٤مرض اعمدًمقل دًمٞمٚمف وهق سم٤مـمؾ، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 [.>7]اعم٤مئدة: 

شمقاصٞمٝمؿ سم٤مضمتٜم٤مب اًمرأي ذم   ڤشمر قمـ اًمّمح٤مسم٦م قمدم ُمٕم٤مروتٝم٤م ًمٚمًٜم٦م وإٓ اقمتؼمت رأًي٤م ُمذُمقًُم٤م، وىمد شمقا -6

إياـؿ وأصحاب افرأي أظداء افًــ، أظقتفؿ األحاديث أن حيػظقها، »ي٘مقل:  اًمديـ، ومٝمذا قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 .«وتػؾت مـفؿ أن يعقها واشتحققا حغ ُشئؾقا أن يؼقفقا: ال كعؾؿ، ؾعاروقا افًــ برأهيؿ، ؾنياـؿ وإياهؿ

 اًم٘مٞم٤مس اًمّمحٞمح.  قمدم ُمٕم٤مرو٦م -7

 قمدم شمٗمقيتٝم٤م ُمّمٚمح٦م أهؿ ُمٜمٝم٤م أو ُم٤ًموي٦م هل٤م. -8

وسمٕمد ُمٕمروم٦م هذه اًمْمقاسمط ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمنمقمٞم٦م اعمٕمتؼمة، وم٢مٟمٜم٤م سمذًمؽ ٟمًتٓمٞمع اًمتٛمٞمٞمز سملم اعمّمٚمح٦م اًمنمقمٞم٦م اعمٕمتؼمة 

،  :;5 -7;5ُيٜمٔمر: اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم اعمجٚمد إول ص  اًمّمحٞمح٦م، وسملم اعمّمٚمح٦م اعمتقمه٦م همػم اعمٕمتؼمة.

ط.اعمٙمت٦ٌم احلًٞمٜمٞم٦م، واعمقاوم٘م٤مت  >/  1ط.إُمػمي٦م، وىمقاقمد آطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح آٟم٤مم ًمإلُم٤مم اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم 

ط.اعمٜم٤مر، واعمّمٚمح٦م ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل، د/  617،  :64/ 5، وآقمتّم٤مم ًمٚمِم٤مـمٌل :5 – 58/ 5ًمٚمِم٤مـمٌل 

  98، 97،  ;7ُمّمٓمٗمك زيد قمٜم٤مي٦م د/ حمٛمد يني ص 

ىمد ي٘مع اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ذم ومٕمؾ احلرام ُمتٕمٛمًدا، وم٢مذا  -ظم٤مص٦م اًمِم٤ٌمب-( وُمـ اًمٕمج٤مئ٥م: أن يمثػًما ُمـ اًمٜم٤مس ذم أزُم٤مٟمٜم٤م 1)

َر اطمت٩م سم٘مقاقمد رومع احلرج يم٘م٤مقمدة  طمتك إٟمٜمل ؾمٛمٕم٧م سمٕمض ؿم٤ٌمب  «افيورات تٌقح ادحظقرات»ٟمّمح وَذيمَّ

ارتؽاب أخػ »ضورة ذقمٞم٦م ُمٚمح٦م سمحج٦م ُمـ همػم  «ارتؽاب افعادة افنية»اجل٤مُمٕم٤مت اعمختٚمٓم٦م يٌٞمح ًمٜمٗمًف 

بحجة »وسمٕمض اعمخدرات  «رشب افـارجقؾة»، وسمٕمْمٝمؿ يٌٞمح ًمٜمٗمًف «افيورات تٌقح ادحظقرات»و «افيريـ

أهنؿ ؿد أباحقا فؾشٌاب اخلؾقة بافـًاء  -زوًرا وهبتاًكا-أن افديـ ين، بؾ ؿد وصؾ األمر فٌعض ادـتًٌغ فؾدظقة 

ويزقمٛمقن أن هذه هل ُمّمٚمح٦م اًمدقمقة، وأٟمٜم٤م ذم قمٍم همػم قمٍم اًمرؾمقل وصح٤مسمتف ، «دظقهتـ»وخمافطتفـ بحجة 

 ، وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن!!!«افيورات تٌقح ادحظقرات»واًمًٚمػ اًمٙمرام، صمؿ يتذرقمقن سم٘م٤مقمدة 

 (.:1/11( يٜمٔمر: إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر )5)
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، صمؿ حيت٩م اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ سم٘مقاقمد رومع احلرج ذم «افديـ ين»ًمذا وم٢من ُمـ يتذرقمقن سم٠من  -

شمٕم٤ممم، وم٢مٟمف ٓ وم٘مف ًمف، وم٤مًمديـ اًمتنميع قمغم شم٘مّمػمه ذم إواُمر اًمنمقمٞم٦م، وضمرأشمف قمغم حم٤مرم اهلل 

اًمذي هق ين هق اًمديـ اًمذي أٟمزًمف اهلل قمغم رؾمقًمف ُمتْمٛمٜم٤ًم إواُمر واًمٜمقاهل، وًمٞمس هذا 

 .(1)اًمديـ اًمذي يّمٗمف يمؾ ومرد ًمٜمٗمًف ُمتٕمٚماًل سم٠من اًمديـ ين

  

                                                           
 وُمـ وقاسمط اًمتٞمًػم ذم اإلؾمالم:  (1)

 يٙمقن اًمتٞمًػم صم٤مسمت٤م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع وًمٞمس سم٤مهلقى واًمتِمٝمل واؾمتح٤ًمن اًمٕم٤ٌمد. أن (1)

 قمدم جم٤موزة اًمٜمص ذم إظمذ سم٤مًمتٞمًػم. (5)

٤م ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٕٟمف ٓ اضمتٝم٤مد ُمع اًمٜمص. (6) ّٓ يٕم٤مرض اًمتٞمًػم ٟمّمًّ  أ

 أن يٙمقن اًمتٞمًػم ُم٘مٞمًدا سمٛم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م. (7)

 86، واًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ًمألظمذ سم٠مين اعمذاه٥م د/ وه٦ٌم زطمٞمكم ص  :1/11ًمٚمتقؾمع: ُيٜمٔمر إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر 

 ط.دار اًمٗمْمٞمٚم٦م. ;8ط.دار اعمٜم٤مرة ضمدة، وهٜم٤مك يمت٤مب ُمٜمٝم٩م اًمتٞمًػم اعمٕم٤مس د /قمٌداهلل سمـ إسمراهٞمؿ اًمٓمقيؾ، ص 

رؾع احلرج دم »م، يمذا ٟمٜمّمح سمٛمراضمٕم٦م سمح٨م ، ط. دار اًمٌِمػم ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمق78يراضمع سمح٨م: اؾمتجٞمٌقا ًمرسمٙمؿ ص 

 ، د/ قمدٟم٤من حمٛمد مجٕم٦م، ]ومٝمق سمح٨م رائع ُم٤مشمع ذم سم٤مسمف[.«افؼيعة االشالمقة
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الجالجة: الشبَة 
ًأتَِّبُع َرِوَح اليصوص 

 فكط.

، وم٢مذا سمٚمٖمف ظؾؿمـ افـاس مـ يتؼقل ظذ اهلل ظز وجؾ بغر 

ٟمص ذقمل ومٞمف شمٙمٚمٞمػ سم٢مشمٞم٤من أُمر أو اضمتٜم٤مب هنل شمٜمّمؾ 

ريٕم٦م وُم٘م٤مصده٤م ٓ ـُمٜمف سمحج٦م أٟمف يٜمٌٖمل أن ٟمتتٌع روح اًمِم

ٟمّمقصٝم٤م، طمتك ٟمقايم٥م اًمزُم٤من وٟم٤ًمير اًمٕمٍم اًمذي ٟمحـ 

إن اإلؾمالم ديـ اًمًامطم٦م، وسمام أن  :ومٞمف، صمؿ شمراه حيت٩م ىم٤مئاًل 

رٟم٤م احل٤مض، ـِم٤مء، وًمٜمدع ُم٤م ٟمِم٤مء مم٤م ٓ يتقاومؼ ُمع قمّماإلؾمالم ديـ اًمًامطم٦م ومٚمٜم٠مظمذ ُمٜمف ُم٤م ٟم

إمم آظمر هذه اعمزاقمؿ اًمتل يتقصٚمقن هب٤م إمم  (...(1)«جتديد اخلطاب افديـل»وهذه مؼتضقات )

اًمتحرر ُمـ شمٙم٤مًمٞمػ اًمديـ، واخلقض ذم أهقائٝمؿ وؿمٝمقاهتؿ دون أن يردقمٝمؿ رادع، وهؿ 

 أٟمٗمًٝمؿ وُم٤م يِمٕمرون.٤م خيدقمقن إٓ سمذًمؽ خي٤مدقمقن اهلل واًمذيـ آُمٜمقا وُم
 * واجلقاب ظذ هذه افشٌفة مـ وجقه: 

                                                           
( يمٚمٛم٦م )دمديد اخلٓم٤مب اًمديٜمل( يمٚمٛم٦م طمؼ أريد هب٤م سم٤مـمؾ، وم٤معم٘مّمقد اًمّمحٞمح ًمـ )دمديد اخلٓم٤مب اإلؾمالُمل( هق 1)

٤ًٌم ًمذوق وومٝمؿ اعمخ٤مـمٌلم سمف ذم زُم٤مٟم ٜم٤م اعمٕم٤مس، سمٛمٕمٜمك )آهتامم سمّمٞم٤مهم٦م اخلٓم٤مب وًمٖمتف ًمٞمتؿ ضمٕمؾ ُمًتقاه ُمقايم

إيّم٤مل اعمْمٛمقن إصٞمؾ ًمإلؾمالم سمًٝمقًم٦م وين، ًمٙمـ اإلقمالم ىمد ـمرح ُمّمٓمٚمح )دمديد اخلٓم٤مب اًمديٜمل( يمدًٓم٦م 

 قمغم حتدي٨م اعمْمٛمقن اًمديٜمل، سمٛمٕمٜمك شم٘مديؿ ُمٗم٤مهٞمؿ طمديث٦م ورسمام طمداصمٞم٦م )قمٚمامٟمٞم٦م( ًمإلؾمالم!!

وإن َل يٙمـ ىمد اؾمت٘مر سمٕمْمٝم٤م قمغم ُمٕمٜمك -وىمد شمؿَّ ووع شمٚمؽ اعمٗم٤مهٞمؿ احلداصمٞم٦م ذم صٞمغ وُمٗم٤مهٞمؿ ضمديدة ُمٌٝمرة   -

شمرشم٤مح وشم٠مٟمس ًمّمٞم٤مهمتٝم٤م اجلامهػم، وذًمؽ سمٕمد رومْمٝم٤م اعمّمٓمٚمح٤مت واًمؽمايمٞم٥م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمتل يم٤من يٕمرض  -واوح

هذه اًمدقمقى يروج هل٤م داظمؾ اجل٤مُمٕم٤مت اعمٍمي٦م قمرًو٤م ممالًّ ًمٚمٕم٘مؾ، و -وشمراه شمٚمؽ اجلامهػم-اًمديـ ُمـ ظمالهل٤مل 

رة إقمداد د/ قمٌد اهلل ُمؼموك، ط. وزا «مػاهقؿ جيب أن تصحح»طمٞم٨م يقزع قمغم اًمٓمالب يمتٞم٥م جم٤مين سمٕمٜمقان 

 إوىم٤مف اعمٍمي٦م.
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رقمل اًمث٤مسم٧م )سمٛمٜمٓمقىمف ـسم٤مًمٜمص اًمِم -شمٕم٤ممم-إصؾ أن اًمٕمٌد اعمًٚمؿ ُمتٕمٌٌد هلل  أواًل:

 يتح٘مؼ إٓ إذا شمٕمرف اعمٙمٚمػ قمغم ُم٘م٤مصد اًمنمع اًمتلوُمٗمٝمقُمف(، واًمتٙمٚمٞمػ اًمنمقمل ٓ 

 ُمٙمٚمػ وهم٤مي٤مت ُمٓمٚمقسم٦م اًمتح٘مٞمؼ.ْمٛمٜمٝم٤م سم٤مقمت٤ٌمره دٓٓت أًمٗم٤مظ وإرادة ُمنمع وإرادة ي

وُمراقم٤مة اًم٘مّمد اًمنمقمل أُمر ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من حلؾ يمثػم ُمـ اإلؿمٙم٤مٓت اًمدًٓمٞم٦م  -

قمٜمد وضمقد شمٕم٤مرض ذم فم٤مهر اًمٜمّمقص، ومٙم٤من اًمرضمقع إمم ُم٘مّمد اًمِم٤مرع ُمـ  -ظم٤مص٦مً -

احلٙمؿ قم٤مُماًل طم٤مؾماًم ذم دومع اًمتٕم٤مرض وحتديد اعمٕمٜمك اًمنمقمل اعم٘مّمقد سمدىم٦م، واؾمتخالص 

 عمٕم٤مين اًمتل حتتٛمٚمٝم٤م أًمٗم٤مظ اًمٜمص اًمنمقمل. ُم٘متْمٞم٤مت اًمتٙمٚمٞمػ اًمنمقمل ُمـ ظمالل ا

 .(5)، واعم٘م٤مصد اًمٖم٤مئٞم٦م(1): ُمٜمٝم٤م: )اعم٘م٤مصد اإلرادي٦م(واعم٘م٤مصد شمٜم٘مًؿ إمم أٟمقاع* 

وهذه اعم٘م٤مصد هل سمٛمث٤مسم٦م  اًمٖم٤مي٤مت اعمّمٚمحٞم٦م اًمتل ضم٤مءت هب٤م اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م  -

-٦م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م رقمٞمـًمٙمل حت٘مؼ اًمتقازن ُمع أومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم سم٤مجلٚم٥م أو اًمدومع وم٤مًمٜمّمقص اًمِم

                                                           
ٝم٤م، اًمٖم٤مي٦م ُمٜمٝم٤م وإهار اًمتل ووٕمٝم٤م اًمِم٤مرع قمٜمد يمؾ طمٙمؿ ُمـ أطمٙم٤مُم "ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م"اعم٘مّمقد سمٛمّمٓمٚمح ( 1)

ٕمتٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م يمٚمٝم٤م شمدل قمغم اعم٘م٤مصد اًم٤ًمُمٞم٦م ًمإلؾمالم، ومال ختٚمق صٗمح٦م ُمـ صٗمح٤مت اًم٘مرآن واًمًٜم٦م إٓ وهل ذي

اًمتل قمٜم٤مه٤م اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ ذم ذقمٜم٤م، هل ُم٘م٤مصد  اعم٘م٤مصد اًمرئٞم٦ًموشمدل قمغم اعم٘م٤مصد شمٍمحًي٤م أو شمْمٛمٞمٜم٤ًم وًمٕمؾ 

ٚمٛم٘م٤مصد أىم٤ًمم سم٤مقمت٤ٌمر رشمٌٝم٤م: طمٗمظ اًمديـ، وطمٗمظ اًمٜمٗمس، وطمٗمظ اًمٕم٘مؾ، وطمٗمظ اًمٜم٤مس، وطمٗمظ اعم٤مل، وًم

يم٤معم٘م٤مصد اًميوري٦م، واحل٤مضمٞم٦م واًمتحًٞمٜمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م أىم٤ًمم سم٤مقمت٤ٌمر اًمزُمـ، يم٤معم٘م٤مصد اًمٕم٤مضمٚم٦م أو أضمٚم٦م .. إمم همػم 

ذًمؽ، وهل٤م أىم٤ًمم سم٤مقمت٤ٌمر اًمٖم٤مي٦م يمؾ ُم٘م٤مصد اًمٖم٤مئٞم٦م واعم٘م٤مصد اًمقؾم٤مئؾ، وهل٤م أىم٤ًمم سم٤مقمت٤ٌمر اًمٙمٚمٞم٦م واجلزئٞم٦م يم٤معم٘م٤مصد 

/  5واعم٘م٤مصد اجلزئٞم٦م اخل٤مص٦م، وعمٕمروم٦م ذًمؽ سمِمٙمؾ شمٗمّمٞمكم، ُيرضمك ُمراضمٕم٦م اعمقاوم٘م٤مت ًمٚمِم٤مـمٌل، اًمٙمٚمٞم٦م اًمٕمٛم٦م 

، ط.حمٛمد قمكم صٌٞمح، واعمًتّمٗمك ًمإلُم٤مم 1/6، واإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ًمإلُم٤مم أُمدي،  16-15ص

دار اًمٜمٗم٤مئس  ط. ;;1 – 1:7، وُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد ـم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ص  5;7/ 5اًمٖمّزازم 

، ًمٚمتقؾمعط. ُمٙمت٦ٌم اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م   6سم٤مٕردن، وُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وُمٙم٤مرُمٝم٤م ًمٚمِمٞمخ قماّلل اًمٗم٤مرد، ص

[ حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمحـ قمٛمػمة يراضمع )ذح اعم٘م٤مصد( ًمٚمِمٞمخ ُمًٕمقد سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اهلل ]اًمِمٝمػم سم٤مًمتٗمت٤مزاين

(، ط. قم٤مَل اًمٙمت٥م، و]ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ ذم سمٞم٤من اًمِمٌف واعمخٞمؾ وُم٤ًمًمؽ اًمتٕمٚمٞمؾ[ ٕيب طم٤مُمد اًمٖمزازم ;5/66)

 .، ط. ُمٓمٌٕم٦م اإلرؿم٤مد، سمٖمداد4;5ص

 (.:5/6)اعمقاوم٘م٤مت( ) ط.اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م  ،4>1ص ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ  ( يراضمع )ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ5)
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ووٕم٧م ُمـ أضمؾ هم٤مي٤مت ُمتٕمٚم٘م٦م سمٛمّم٤مًمح اعمٙمٚمػ، واعمٙمٚمػ ٓ  –ًمٞم٧ًم أطمٙم٤مُمٝم٤م وم٘مط

وهذا اًمٗمٕمؾ اًمتٙمٚمٞمٗمل حي٘مؼ طمريم٦م  حي٘مؼ ُمّم٤محلف إٓ سمجٚمٌٝم٤م ودومع ٟم٘م٤مئْمٝم٤م وهل اعمٗم٤مؾمد،

ذم احلٞم٤مة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وُمتٖمػماهت٤م، ويٙمِمػ أمهٞم٦م آضمتٝم٤مد اًمٕم٘مكم ذم اًمٜمص اًمنمقمل  ُم٘مّمدي٦م

 ٓؾمتخالص احلٙمؿ واعمٕم٤مين اًمٕمٛمٞم٘م٦م ًمف )ومٝماًم واؾمتٜم٤ٌمـًم٤م وشمٜمزياًل(. 

رقمل وشمٜمزيٚمف ذم واىمع اعمٙمٚمٗملم، ـومقفمٞمٗم٦م )اًمٗمٙمر اعم٘م٤مصدي( سمٞم٤من اًمٜمص اًمِم وقمٚمٞمف.. -

ت٤مج إمم اًمت٠مويؾ اًمّمحٞمح ومٞمف )سم٠مدوات اًمٗمٝمؿ وهذا حيت٤مج إمم ومٝمؿ اًمنمع وشم٠مويؾ ُم٤م حي

، وهٜم٤مك يمت٥م قمٜمٞم٧م سمٌٞم٤من أمهٞم٦م ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م وطم٘مٞم٘م٦م (1) اعمٕمرووم٦م قمٜمد إصقًمٞملم(

شمقٟمس، ويمت٤مب -هم٤مي٤مهت٤م يمٙمت٤مب ]ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م[ ًمٚمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر، ط. اعمٓمٌٕم٦م اًمٗمٜمٞم٦م

اًمٕمزيز سمـ قمٌد ]ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم[ ًمإلُم٤مم أيب حمٛمد قمز اًمديـ قمٌد 

 اًمًالم، ط. دار اعمٕمروم٦م. 

: ٓ شمردد يم٤مًمٌٌٖم٤مء ُم٤م يتداوًمف اًمٕمٚمامٟمٞمقن ذم ظمٓم٤مهبؿ )دون ومٝمؿ أهداومف وُم٘م٤مصده(، صم٤مٟمًٞم٤م

ومٝم١مٓء ي٘مقًمقن: ٓسمد ُمـ شمٗمٕمٞمؾ ]روح اًمٜمص وُم٘م٤مصده[، واًمًٕمل ًمتح٘مٞمؼ ]اعمٖمزى 

٤م سم٤مـمؾ طمٞم٨م واجلقهر واًمروح واًمْمٛمػم واًمقضمدان اإلؾمالُمل[، وهل يمٚمامت طمؼ يراد هب

ير اًمققمل اإلؾمالُمل قمٜمد حذهيدف ه١مٓء إمم اؾمتئٜم٤مس اًمْمٛمػم اإلؾمالُمل متٝمٞمًدا ًمت

ؾ هلؿ اًمتالقم٥م سم٤مًمنمع اعمٓمٝمر هبذه اًمالومت٤مت اجلذاسم٦م. (5)اعمًٚمٛملم  ، مم٤م يًٝمِّ

                                                           
، ط. ُمريمز ٟمامء 74ُمدظمؾ شم٠مؾمٞمز ذم اًمٗمٙمر اعم٘م٤مصدي( ًمألؾمت٤مذ قمٌد اًمرمحـ اًمٕمياوي ص( ًمٚمتقؾمع راضمع )1)

 ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت..

ُمٕمروم٦م ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمٗمٞمدة، سمؾ ىمد شمٙمقن ضوري٦م ًمٙمؾ ُمٙمٚمٗملم ًمٙمـ سمح٥ًم ُم٤م يٗمٞمد، ومٝمل ُمـ ( 5)

ت٤موى وشمٖمٞمػمه٤م طم٥ًم اًمٔمروف ُمع إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمجتٝمديـ واًم٘مْم٤مة واحلٙم٤مم ظم٤مص٦م ذم شمقضمٞمف اًمٗم

اإلسم٘م٤مء قمغم ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م، يمذًمؽ ومٝمل ُمٝمٛم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٓمالب اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل واًمدقم٤مة واعمرسملم، وهل ٟم٤مومٕم٦م ًمٕمقام 

اعمًٚمٛملم، طمٞم٨م إن ُمٕمروم٦م شمٚمؽ اعم٘م٤مصد اًمنميٗم٦م شمٕمٓمل اعمًٚمؿ ُمٜم٤مقم٦م يم٤مومٞم٦م، ظم٤مص٦م ذم اًمقىم٧م احل٤مض ود اًمٖمزوات 

ة واعم٤ٌمدئ اًمؼماىم٦م واًمدقمقات اهلداُم٦م، واًمتل يتًؽم أصح٤مهب٤م وراء دقم٤مي٤مت يم٤مذسم٦م اًمٗمٙمري٦م واًمتٞم٤مرات اعمًتقرد

وؿمٕم٤مرات ظم٤مدقم٦م ويٌذًمقن ضمٝمدهؿ إلظمٗم٤مء حم٤مؾمـ اًمنميٕم٦م وشمِمقيف اعمٚمتزُملم سم٤مًمٓمالء اخل٤مدع واعمٙمر اعمٙمِمقف، 

= 
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ريٕم٦م ُمٌٜم٤مه٤م قمغم ُمراقم٤مة اعمّم٤مًمح ودرء اعمٗم٤مؾمد ـهلذا شمراهؿ دوًُم٤م ي٘مقًمقن: ]إن اًمِم -

اًمٙمٚمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م، وم٢مذا يم٤من ومٝمؿ ٟمص ضمزئل يٜم٤مىمض اعمّمٚمح٦م أو يًتقضم٥م وحت٘مٞمؼ اعم٘م٤مصد 

اعمٗمًدة أو يْم٤مد ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م وم٢مٟمف ٓ يّمح اًمتًٚمٞمؿ ًمف، إذ اًمتًٚمٞمؿ ًمٚمٛم٘م٤مصد 

واًمٙمٚمٞم٤مت أومم ُمـ اًمتًٚمٞمؿ ًمٚمٗمروع واجلزئٞم٤مت، سمؾ اخلْمقع ًمروح اًمنميٕم٦م وُم٘م٤مصده٤م 

ّمٞمٚمٞم٦م[، صمؿ شمراهؿ يٕمتٛمدون ذم اًمٕمٚمٞم٤م ذم اًمقاىمع ُم٘مدم قمغم إظمذ سمٌٕمض اًمٜمّمقص اًمتٗم

ذًمؽ قمغم ]شم٘مريرات اسمـ طمزم واًمِم٤مـمٌل[، وشمٜمٔمػمات ]اًمٓمقذم[ اعمّمٚمحٞم٦م، وشمقفمٞمػ 

 سمٕمض اضمتٝم٤مدات ]قمٛمر اسمـ اخلٓم٤مب[ وهمػمه.

]ٟمًخ اًمٜمّمقص اعمحٙمٛم٦م وختّمٞمّمٝم٤م سمدقمقى اعمّمٚمح٦م، وشمٕمٓمٞمؾ  هدومٝمؿ ُمـ هذا يمٚمف

عارصة فػفؿ كصقص افؼيعة ادـفجقة احلداثقة اد»اًمنميٕم٦م سم٤مؾمؿ اًمنميٕم٦م[ أو سم٤مؾمؿ 

 .«ومؼاصدها

وهؿ ذم هذا يمٚمف يٕمتٛمدون ُمٜمٝم٩م اًمتٕمٛمٞمؿ واًمتٚمٗمٞمؼ واعمٖم٤مًمٓم٦م وآردم٤مل ًمٞمّمٚمقا إمم  -

ون سم٤مًمدقمقة إمم ىمراءة اعم٘م٤مصد، صمؿ ىمراءة ؤسمٖمٞمتٝمؿ ُمـ هدم اًمٜمّمقص سمِمٙمؾ ُمرطمكم ومٞمٌد

أرخـة »ؿ ، صم«ظؼؾـة افـص»، صمؿ «أكًـة افـص»اًمٜمّمقص ىمراءة طمديث٦م، صمؿ يتزقمٛمقن ظمٓم٦م 

 .(1)«إفغاء افـص»، صمؿ «افـص

 هلذا ٟمرضمق آٟمت٤ٌمه هلذه اًمدقمقات اًمتل فم٤مهره٤م اًمرمح٦م وسم٤مـمٜمٝم٤م اًمٕمذاب.  -

  

__________________________ 
. دار اًمٓمٞم٦ٌم ، ط145-5>يراضمع: ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شم٠مصٞماًل وشمٗمٕمٞماًل  د/ حمٛمد سمٙمر إؾمامقمٞمؾ طمٌٞم٥م ص

 اخلياء ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م.

( لؿعرفة الردود التػصقؾقة طؾك تؾؽ الدطقى راجع ]يـبقع الغقاية الػؽرية[ لؾشقخ/ طبد اهلل بـ صالح العجقري 1)

د/ أحؿد إدريس الطعان  «الؿؼاصد والؿـاورة العؾؿقة»، ط. مركز البقان، وبحث 449إلك ص 292مـ ص

 ]وهق مـشقر طؾك اإلكرتكت[.
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الرابعة: الشبَة 
 األعنال بالييات.

يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس حيتجقن قمغم اٟمحراومٝمؿ قمـ اًم٘مٞم٤مم * 

سمٗمرائض اإلؾمالم سمحدي٨م أُمػم اعم١مُمٜملم أسمك طمٗمص قمٛمر 

إكام »ي٘مقل:  طىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  سمـ اخلٓم٤مب 

األظامل بافـقات وإكام فؽؾ امرئ ما كقى، ؾؿـ ـاكت 

هجرتف إػ اهلل ورشقفف ؾفجرتف إػ اهلل ورشقفف، ومـ 

 .(1)«ـاكت هجرتف فدكقا يصقٌفا أو امرأة يـؽحفا ؾفجرتف إػ ما هاجر إفقف
اًمتل قمٚمٞمٝم٤م ُمدار اإلؾمالم، ومٝمق أصؾ ذم  ٝمٛم٦مواحل٘مٞم٘م٦م أن هذا احلدي٨م ُمـ إطم٤مدي٨م اعم

 .(5)اًمديـ وقمٚمٞمف شمدور هم٤مًم٥م أطمٙم٤مُمف، وهذا واوح ضمكم ذم يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ

ـْ ضمٕمؾ طمدي٨م  ـْ ضمٕمٚمف ٟمّمػ  «افـقة»طمٞم٨م إن ُمـ اًمٕمٚمامء َُم صمٚم٨م اإلؾمالم، وُمٜمٝمؿ َُم

ـْ ضمٕمٚمف رسمٕمف افعؾؿ،  هذا احلديث ثؾث»: -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-، ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل (6)اإلؾمالم، وُمٜمٝمؿ َُم

أصقل اإلشالم ظذ ثالثة أحاديث: »، وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: (7)«ويدخؾ دم شٌعغ باًبا مـ افػؼف

مـ أحدث دم أمركا هذا ما فقس مـف ؾفق »، وطمدي٨م قم٤مئِم٦م «إكام األظامل بافـقات»حديث ظؿر 

 .«احلالل بغِّ واحلرام بغِّ »، وطمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ اًمٌِمػم «رد

                                                           
إكام األظامل »(، وراضمع سم٤مىمل أًمٗم٤مظ احلدي٨م ذم يمت٤مب طمدي٨م :4>1( وُمًٚمؿ )86>9( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، رواه اًمٌخ٤مري )1)

رواي٦م  «حديث إكام األظامل بافـقات»رواي٦م ودراي٦م، د/ حمٛمد ٟمٕمٞمؿ ؾم٤مقمل، ط. دار أم اًم٘مرى، ويمت٤مب  «بافـقات

 ودراي٦م، د/ ص٤مًمح سمـ هم٤مٟمؿ اًمًدٓن، ط. دار سمٚمٜمًٞم٦م.

( ط. دار اعمٕمروم٦م،  اًمقاذم ذم ذح إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م، د/ ُمّمٓمٗمك اًمٌٖم٤م، 1/55ذح اًمٕمٞمٜمل قمغم اًمٌخ٤مري )( يراضمع: 5)

[ 1/64، ط. دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م سمٌػموت، و]اجل٤مُمع ذم ذح إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م 11أ/ حمٞمل اًمديـ دي٥م ُمًتق، ص

 ًمٚمديمتقر/ حمٛمد يني إسمراهٞمؿ، ط. دار اًمٞمن.

 ( ط. دار احلدي٨م.96/:)( يراضمع ذح صحٞمح ُمًٚمؿ 6)

 ، ط. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.11( يٜمٔمر: ]إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر[ ًمإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ص7)
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إكام »: حديث ظؿر أربعة أحاديث هل مـ أصقل افديـ»٤مل: وقمـ إؾمح٤مق سمـ راهقي٦م ىم 

إنَّ أحدـؿ جُيؿع خؾؼف دم »، وطمدي٨م «احلالل بغِّ واحلرام بغِّ »، وطمدي٨م «األظامل بافـقات

ـْ أحدث دم أمركا ما فقس مـف ؾفق رد»، وطمدي٨م «بطـ أمف أربعغ يقًما  .«َم

ٞمع أُمر أظمرة ذم يمٚمٛم٦م واطمدة: مج طوروى قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد قمـ أسمك قمٌٞمد ىم٤مل: مجع اًمٜمٌل  

إكام األظامل »، ومجع أُمر اًمدٟمٞم٤م يمٚمف ذم يمٚمٛم٦م واطمدة: «مـ أحدث دم أمركا ما فقس مـف ؾفق رد»

 يدظمالن ذم يمؾ سم٤مب. «بافـقات

ـْ ضمٕمؾ أصقل اإلؾمالم قمغم أرسمٕم٦م أطم٤مدي٨م أظمرى  -يم٤مإلُم٤مم أسمك داود-وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ   َُم

 وهل:

، واًمث٤مًم٨م: «مـ حًـ إشالم ادرء ترـف ما ال يعـقف»، واًمث٤مين: «إكام األظامل بافـقات»إول: 

احلالُل بغِّ »، واًمراسمع: «ال يؽقن ادممـ مممـًا حتك ال يرى ألخقف إال ما يرى فـػًف»

 .«واحلرام بغِّ 

، «احلالل بغِّ واحلرام بغِّ »افػؼف يدور ظذ مخًة أحاديث: »ورم رواي٦م أظمرى قمٜمف أٟمف ىم٤مًمف:  

، «افديـ افـصقحة»، وىمقًمف: «إكام األظامل بافـقات»، وىمقًمف: «ال رضر وال رضار»وىمقًمف: 

 .«ما هبقتؽؿ ظـف ؾاجتـٌقه وما أمرتؽؿ بف ؾلتقا مـف ما اشتطعتؿ»وىمقًمف: 

رمحف اهلل -: أٟمف أسمدل طمديًث٤م ُمٙم٤من سمٕمض إطم٤مدي٨م إظمرى وم٘م٤مل وذم رواي٦م أظمرى قمٜمف 

ٍـّ أرب»: -شمٕم٤ممم ، «إكام األظامل بافـقات»عة أحاديث: حديث ظؿر: أصقل افًــ دم ـؾِّ ؾ

ـْ حًـ إشالم ادرء ترـف ما ال يعـقف»، وطمدي٨م: «احلالل بغِّ واحلرام بغِّ »وطمدي٨م:  ، «ِم

 .(1)«ازهد دم افدكقا حيٌؽ اهلل، وازهد ؾقام أيدي افـاس حيٌؽ افـاس»وطمدي٨م: 

ر اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري يمت٤مسمف  وأىم٤مُمف ُم٘م٤مم اخلٓم٦ٌم  «افصحقح»وٕمهٞم٦م هذا احلدي٨م وسمريمتف َصدَّ

ًمف، إؿم٤مرًة ُمٜمف إمم أنَّ يمؾَّ قمٛمٍؾ ٓ ُيراُد سمف وضمف اهلل ومٝمق سم٤مـمؾ، ٓ صمٛمرَة ًمف ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ ذم 

                                                           
، 19، 18( يراضمع: ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ذم ذح مخًلم طمدي٨م ُمـ ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ، ًمإلُم٤مم اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم، ص1)

 ط. دار احلدي٨م.
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ذم ؾمٌٕم٦م ُمقاوع ُمـ صحٞمحف، وًمٕمٔمؿ هذا احلدي٨م،  -رمحف اهلل-أظمرة، وذيمره أيًْم٤م 

ا دم األبقاب جلعؾت فق صـػت ـتابً »وومْمٚمف وأمهٞمتف، ىم٤مل اإلُم٤مم قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدى: 

ـْ  -رمحف اهلل-، يمذًمؽ أوص «حديث ظؿر بـ اخلطاب دم األظامل بافـقات دم ـؾ باب يمؾَّ َُم

، شمٜمٌٞمًٝم٤م ًمٚمٓم٤مًم٥م «األظامل بافـقات»أراد أن يًتٖمؾ سم٤مًمت٠مًمٞمِػ واًمتّمٜمٞمِػ أن يٌدأ يمتٌف سمحدي٨م: 

 .(1)قمغم شمّمحٞمح اًمٜمٞم٦م

تعؾؿقا »وًم٘مد طمرص أؾمالومٜم٤م اًمّم٤محلقن قمغم شمٕمٔمٞمؿ أُمر اًمٜمٞم٦م.. ومٕمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم ىم٤مل: 

ُرب ظؿٍؾ صغر تعظؿف افـقة، »، وقمـ قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك ىم٤مل: «افـقة ؾنهنا أبؾغ مـ افعؿؾ

صالُح افؼؾب بصالح افعؿؾ، »، وقمـ ُمٓمرف سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: «وربَّ ظؿؾ ـٌر تصغره افـقة

 .«عؿؾ بصالح افـقةإصالح اف

  

                                                           
 (.95/:، ويراضمع: ذح صحٞمح ُمًٚمؿ )16( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ص1)
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 مفاهيم مغلوطة
إذا ـم٤مًمٕم٧م ُم٤م ذيمرشمف ًمؽ آٟمًٗم٤م ُمـ إىمقال وأصم٤مر، ومًتٕمٚمؿ ُمدى ظمٓمقرة أُمر اًمٜمٞم٦م، وًمٙمـ 

 ذم همػم «إكام األظامل بافـقات»شمرى اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس حيتجقن سمحدي٨م  -وًمِمديد إؾمػ-

 ُمقـمٜمف، ٟمتٞمج٦ًم ًمٚمجٝم٤مًم٦م اعمريم٦ٌم.

اء،  وًمٕمؾَّ هذا ئمٝمر ويتْمح قمٜمدُم٤م ي٘معُ  اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ذم خم٤مًمٗم٦ٍم سحي٦م ٕواُمر ذيٕمتٜم٤م اًمٖمرَّ

ربؽ رب ؿؾقب، »وم٢مذا أٟمٙمر قمٚمٞمف ُمٜمٙمر، أو ٟمّمحف ٟم٤مصح، أو ذيمره ُمذيمر، ردَّ قمٚمٞمف ىم٤مئاًل: 

 .«واألظامل بافـقات

 -ؾمقاء يم٤من ذًمؽ ذم إىمقال أو إومٕم٤مل-وىمد شمرى ُمـ ي٘مع ذم اًمٙم٤ٌمئر واًمنميمٞم٤مت اجلٚمٞم٦م 

أكا ؿؾٌل كظقػ، وكقتل ضقٌة، ووؿري صاٍف، وفقس ظـدي »وي٘مقل:  صمؿ شمراه يِمػم إمم صدره

ٌْث، وافتؼقى ها هـا، وما دام هـا أبقض   .«وبتاع ربـا مػقش مشؽؾة -ويشر إػ ؿؾٌف-أدكك ُخ

: اسمتداًء.. ؾمٜم٘مدم طمًـ اًمٔمـ سم٘م٤مئؾ هذا اًمٙمالم، وؾمٜم٘مقل ًمف: إٟمٜم٤م ٓ اجلقاب قمغم ه١مٓء

 وٟمٌؾ ُمٜمٌتؽ حلٔم٦م واطمدة. ٟمِمؽ ذم دُم٤مصم٦م أظمالىمؽ، وطمًـ أدسمؽ،

: ىمٌؾ أن ٟم٘مقل ُمثؾ هذه اًمٙمٚمامت ٓسمد وأن شمٕمٚمؿ ُمدًمقٓهت٤م، وىمٌؾ أن شم٘مرر أُمًرا ٓسمد وًمٙمـ

 وأن شمت٠ميمد ُمـ صح٦م اؾمتدًٓمؽ، وؾمالُم٦م ومٝمٛمؽ ًمدًٓمتف. 

 ؟«إكام األظامل بافـقات»: هؾ ُم٤م ذيمرشمف أٟم٧م وأُمث٤مًمؽ يتقاومؼ ووم٘مف طمدي٨م واًم١ًمال أن* 

 اعم٘مّمقد ُمـ احلدي٨م هق ُم٘مّمقد يمالُمٙمؿ، أم هٜم٤مك شمٖم٤مير وشم٤ٌميـ؟! وهؾ

: ٓ ؿمؽ أن أيمثر اعمتٚمٗمٔملم هبذه اًمٙمٚمامت جيٝمٚمقن وم٘مف هذا احلدي٨م وطم٘مٞم٘م٦م دًٓمتف واجلقاب

ين  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-ٕضمِؾ هذا أؾمقق هلؿ.. يمالًُم٤م ضمٞمًدا ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي واعم٘مّمقد ُمٜمف.. 

دًمٞمؾ قمغم أن إقمامل  «إكام األظامل بافـقات»احلديث  وذم»ذطمف هلذا احلدي٨م طمٞم٨م ي٘مقل: 

حت٥ًم سم٤مًمٜمٞم٦م وٓ حت٥ًم إذا يم٤مٟم٧م سمال ٟمٞم٦م، يمذًمؽ ومٞمف دًمٞمٌؾ قمغم أن اًمٓمٝم٤مرَة وهل اًمقوقء 
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واًمٖمًؾ واًمتٞمٛمؿ ٓ شمّمح إٓ سمٜمٞم٦م، ويمذًمؽ اًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمقم واحل٩م وآقمتٙم٤مف 

 .(1)شوؾم٤مئر اًمٕم٤ٌمدات

د سمـ قمالن اًمّمدي٘مل اًمِم٤مومٕمل إذ ي٘مقل: ذم ذح ىمقًمف وي١ميمد هذا ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ/ حمٛم

أن اجلؿؾة افًابؼة فٌقان أن األظامل ال يعتد هبا رشًظا إال بـقة »: «وإكام فؽؾ امرئ ما كقى»: ط

مقجقدة هلا، ـذفؽ ؾنن هذه اجلؿؾة فٌقان أن جزاء افعامؾ ظذ ظؿؾف بحًب كقتف مـ خر أو 

 .(5)«ـت كقتفرش، وبقان أن افعؿؾ ال جيزى إال إن ظق

وذيمر اًمٌٞمْم٤موي أن إقمامل ٓ شمّمح سمال ٟمٞم٦م، ٕن اًمٜمٞم٦م قمٛمؾ يث٤مب قمٚمٞمٝم٤م، واًمٕمٛمؾ سمال ٟمٞم٦م 

ه٤ٌمء، وُمث٤مل اًمٜمٞم٦م ذم اًمٕمٛمؾ يم٤مًمروح ذم اجلًد، ومال سم٘م٤مَء ًمٚمجًِد سمال روح، وٓ فمٝمقر ًمٚمروح ذم 

ظمالص ذم اًمٕمٛمؾ هذا اًمٕم٤مَل ُمـ همػِم شمٕمٚمٍؼ سم٤مجلًد، يمام أنَّ احلدي٨َم ذم اجلٛمٚم٦م يرؿمدٟم٤م إمم اإل

 .(6)شواًمٕم٤ٌمدة، طمتك ٟمحّمَؾ إضمر واًمثقاب ذم أظمرة، واًمتقومٞمؼ واًمٗمالح ذم اًمدٟمٞم٤م..

 .(7)وٓ ؿمؽ أن هلذا احلدي٨م اًمٕمٔمٞمؿ وم٘مًٝم٤م قمٔمٞماًم حيت٤مج إمم ٟمٗمس أوؾمع ًمٞمس هذا ُمٙم٤مٟمف

                                                           
 (.97، 96/:( يٜمٔمر: ذح صحٞمح ُمًٚمؿ )1)

(، ط. دار 75/ 1( يراضمع: دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ًمٓمرق ري٤مض اًمّم٤محللم، ًمٚمِمٞمخ/ حمٛمد سمـ قمالن اًمّمدي٘مل اًمِم٤مومٕمل، )5)

 اًمري٤من ًمٚمؽماث.

 .17( يٜمٔمر: اًمقاذم ذم ذح إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م، ص6)

، ًمإلُم٤مم «اآلمال دم رشح حديث إكام األظامل مـتفك»( ُمـ أراد ُمراضمٕم٦م ذح هذا احلدي٨م اعم٤ٌمرك ومٚمػماضمع: 7)

إحؽام »(، 97/:(، ذح صحٞمح ُمًٚمؿ )1/18ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر ) «ؾتح افٌاري»اًمًٞمقـمل، ط. دار اًمؽماث، 

جامع افعؾقم »، ط. ُمٙمت٦ٌم اًمًٜم٦م، 98، 97سمتح٘مٞمؼ اًمٕمالُم٦م/ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ص «األحؽام رشح ظؿدة األحؽام

يٛمٙمـ ُمراضمٕم٦م سمٕمض اعم١مًمٗم٤مت اًمتل أومرده٤م اًمٕمٚمامء ذم ذح هذا احلدي٨م، ، يمام :1، 19ٓسمـ رضم٥م ص «واحلؽؿ

 «رشح حديث إكام األظامل بافـقات»ُمثؾ: اإلظمالص واًمٜمٞم٦م ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م، واعم٘مٜمع ذم اًمٜمٞم٤مت ٓسمـ اًمٗمراء احلٜمٌكم، 

ٕمحد سمؽ  «فؾـقة مـ األحؽامهناية اإلحؽام دم بقان ما »ًمٚم٘مراذم،  «األمـقة دم إدراك افـقة»ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، 

رؾم٤مًم٦م ديمتقراة ًمٚمديمتقر/ قمٛمر إؿم٘مر، ]اًمٜمٞم٦م وأصمره٤م ذم  «مؼاصد ادؽؾػغ أو افـقات دم افعٌادات»احلًٞمٜمل، 

ٓسمـ قمثٞمٛملم  «رشح رياض افصاحلغ»إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م[ رؾم٤مًم٦م ديمتقراة ًمٚمديمتقر/ ص٤مًمح اًمًدٓن، ويٜمٔمر أيًْم٤م: 

 ( ط. دار اًمٌّمػمة.1/58)
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 ؟!هؾ جيقز أن يٙمقن طمًـ اًمٜمٞم٦م ُم١مذًٟم٤م سمجقاز اًمٕمٛمؾإُمر اًمث٤مين: 

واجلقاب: ٓ جيقُز أن يٙمقَن طمًـ اًمٜمٞم٦ِم ُم١مذًٟم٤م سمجقاز اًمٕمٛمؾ، وذًمؽ أن ُمنموقمٞم٦م اًمٕمٛمؾ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )إٟمام شمتقىمػ قمغم اًمنمِع ٓ قمغم اًمٜمقاي٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ٺ ٿ ٿ ٿ )، وىمقًمف شمٕم٤ممم: [69 -:6:اًمرقمد](ڱ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

: ُم٤م ىمد ٟمراه ُمـ سمٕمض ُمـ ينق أو وُمـ ذًمؽ [6:إقمراف] ،(ڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

، ًمٞمتّمدق أو يٓمٕمؿ وم٘مػًما أو يٙمًق قمري٤مًٟم٤م أو ي٤ًمقمد جم٤مهًدا  ًٓ يٙم٥ًم ُمـ طمرام أو يٖمّم٥م ُم٤م

أو يٌٜمل ُمًجًدا أو يقىمػ وىمًٗم٤م، سمؾ إدهك ُمـ ذًمؽ ُم٤م ٟمراه ُمـ سمٕمض اعمًٚمٛملم، طمٞم٨م 

قًمقن ُم٤م اًمْمػم؟! ٟمحـ ُمًٚمٛمقن واهلل رب يًتٌٞمحقن احلٗمالت وآضمتامقم٤مت اًمّم٤مظم٦ٌم، صمؿ ي٘م

٤ًٌم!!  .(1)ىمٚمقب، ومال شمٙمـ ُمتِمدًدا ُمتٕمّم

: ي٤م ُمـ شمزقمؿ أٟمؽ ـمٞم٥م إمم ىم٤مئؾ هذه اًمٙمٚمامت اعمذيمقرة ؾمٚمًٗم٤م أشمقضمف سم١ًمال: وأخًرا* 

اًم٘مٚم٥م طمًـ اًمٜمٞم٦م.. هؾ أٟم٧م أومْمؾ أم أسمك سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم وهمػمهؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ممـ 

اًمتزُمقا ُمٜمٝم٩م اهلل ورؾمقًمف؟ ؾمٞم٘مقل: سم٤مًمٓمٌع ٓ.. وم٢مذا ؾم٠مًمتؽ أيًْم٤م وم٘مٚم٧م: هؾ ٟمقاي٤م ه١مٓء 

 أـمٞم٥م وأـمٝمر أم ٟمٞمتؽ؟ ومًٞم٘مقل: هؿ سم٤مًمٓمٌع.

ٟمف ٓ شمٙمٗمل اًمٜمٞم٦م اًمٓمٞم٦ٌم واًم٘مٚم٥م اعم١مُمـ سمؾ ٓسمد ُمع وم٢مذا اؾمت٘مر ًمديؽ هذا إُمر وم٤مقمٚمؿ أ

ػم ذًمؽ ُمـ آضمتٝم٤مد واحلرص قمغم آًمتزام سم٤مًمنمع، ُمع اًمتِمٛمػم قمـ ؾم٤مقمد اجلد، ًمتحرز اخل

 وشم٘مٜمص إضمر.

                                                           
، ط. يمت٤مب 96، 95، ًمِمٞمخٜم٤م د/ أمحد اًمٜم٘مٞم٥م، ص«ادـة افروقة دم رشح حديث إكام األظامل بافـقة»ضمع سمح٨م: ( يرا1)

 اجل٤مُمٕمل.
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اًمنمك  -ظم٤مص٦م-يمذًمؽ ومٚمتحرص قمغم شمٓمٝمػم قمٛمٚمؽ وقم٤ٌمدشمؽ ُمـ يمؾ ُمٔم٤مهر اًمنمك 

وهمػمه٤م ُمـ أوم٤مت وإُمراض  اخلٗمل يم٤مًمري٤مء، واًمًٛمٕم٦م، وطم٥م اًمٔمٝمقر، وطم٥م اًمِمٝمرة،

 شمّمٞم٥م اًم٘مٚم٥م ومتٜمٕمٙمس قمغم اجلقارح. اًمتل ىمد

ظذ هجر االفتزام باألوامر « األظامل بافـقات»وهبذا تٌغ أكف ال حجة دم ؿقل همالء  -

أن إقمامل ٓ شمّمح إٓ سمٜمٞم٦م، ٕن اًمٜمٞم٦م سمال قمٛمؾ يث٤مب  -رمحف اهلل-وذيمر اًمٌٞمْم٤موي  افؼظقة

٤مء، وُمث٤مل اًمٜمٞم٦م ذم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح يم٤مًمروح ذم اجلًد، ومال سم٘م٤مء ًمٚمجًد قمٚمٞمٝم٤م، واًمٕمٛمؾ سمال ٟمٞم٦م هٌ

 . (1)سمال روح، وٓ فمٝمقر ًمٚمروح ذم هذا اًمٕم٤مَل ُمـ همػم شمٕمٚمؼ سمجًد

رك اخلٗمل واًمري٤مء وطم٥م اًمٔمٝمقر ـومٚمٞمحرص يمؾ ُمٜم٤م قمغم شمٓمٝمػم أقمامًمف وقم٤ٌمداشمف ُمـ اًمِم

ر آصم٤مره٤م قمغم اجلقارح، وطم٥م اًمِمٝمرة وهمػمه٤م ُمـ أوم٤مت وإُمراض اًمتل شمّمٞم٥م اًم٘مٚم٥م ومتٔمٝم

صمؿ ومٚمٜمجتٝمد أيًْم٤م ذم إصالح فم٤مهرٟم٤م، وًمٜمٕمٚمؿ أن اًم٤ٌمـمـ يٜمٕمٙمس قمغم اًمٔم٤مهر، ومٛمـ يدقمل أن 

 سم٤مـمٜمف ؾمٚمٞمؿ صمؿ خي٤مًمػ اًمِم٤مرع يم٤مذب ذم دقمقاه ٕٟمف ًمق َصَدَق ذم ذًمؽ ًمٔمٝمر ذم أقمامًمف وأطمقاًمف.

  

                                                           
 رواي٦م ودراي٦م، د/ حمٛمد ٟمٕمٞمؿ ؾم٤مقمل، ط. دار أم اًم٘مرى. «حديث إكام األظامل بافـقات»( ًمٚمتقؾمع راضمع يمت٤مب 1)
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اخلامشة: الشبَة 
 سوف وأخواتَا.

اًمٜم٤مس ُمـ يزيـ ًمف اًمِمٞمٓم٤من هقاه ويدقمقه إمم  ـ* ُم

ومٞم٘مقل: إٟمٜمل  «شقف أتقب ؽًدا..»شم٠مضمٞمؾ اًمتقسم٦م وشمًقيٗمٝم٤م 

أن ؿم٤مب، وًمـ أقمٞمش ؾمقى ُمرة واطمدة ويٜمٌٖمل أن أٟم٤مل 

ُمت٤مع اًمدٟمٞم٤م سمٖمػم ىمٞمقد طمتك أيمؼم، وم٢مذا شم٘مدم يب اًمًـ وسمٚمٖم٧م ُمـ 

اخلذٓن اعمٌلم، طمٞم٨م إنَّ اعمقت وهذا هق ش ٤م وأطم٧ًًم سمدٟمق إضمؾ شم٧ٌم وٟمدُم٧ماًمٕمٛمر قمتٞمًّ 

 وٓ سملم قمٔمٞمؿ أو طم٘مػم. ي٠ميت سمٖمت٦ًم ومال يٗمرق سملم صٖمػم ويمٌػم، وٓ سملم همٜمل أو وم٘مػم،
اقمٚمؿ أن شم٠مظمػم اًمتقسم٦م ذٟم٥م جي٥م اًمتقسم٦م ُمٜمف، واقمٚمؿ أن  -ي٤م ُمـ ؾمقوم٧م وأهوم٧م-سمؾ 

٤مء ومٞمٝم٤م شمًقيٗمؽ ٕقمامل اخلػم إٟمام َٟمَت٩َم قمـ ـمقل أُمٚمؽ وُمزيد طمٌؽ ًمٚمدٟمٞم٤م واًمرهم٦ٌم ًمٚمٌ٘م

 وم٤مؾمتٖمٗمر اهلل شمٕم٤ممم.. وشم٥م إًمٞمف.

ـُ اإلٟم٤ًمُن أضمٚمف وروطمف سمٞمد همػمه ي٘مٌْمٝم٤م إن ؿم٤مء، ويمٞمػ ؿم٤مء ًمٚمح٤ًمب  - صمؿ يمٞمػ يْمٛم

 واجلزاء!! 

سمؾ ويمٞمػ يًقغ اًمتًقيػ ذم طمؼ ُمـ يٕمٚمؿ أٟمف ُمًئقٌل قمـ ـم٤مقم٦م رسمف ُمـ يقم شمٙمٚمٞمٗمف إمم  -

 يقم ُمقشمف؟!

؟ يمؾ يقم شمْمع ىم٤مقمدة اإلٟم٤مسم٦م وًمٙمـ ٚم٧مومٞم٤م ُم١مظمًرا شمقسم٦م سمٛمٓمؾ اًمتًقيػ، ٕي يقم أضم -

 قمغم ؿمٗم٤م ضمرف، يمٚمام صدىم٧م ًمؽ ذم اًمتقسم٦م رهم٦ٌم محٚم٧م قمٚمٞمؽ مجقد اهلقى محٚم٦م وم٤مهنزُم٧م..

: ومٙمرت يقًُم٤م ذم ذٟمقيب وذم شم٘مّمػمى، ورم وىمد ىم٤مل سمٕمض اًمّم٤محللم )وىمد ؾمئؾ قمـ شمقسمتف(

 شُمْ٘مٌؾ، ُمٕم٤مدي، ومرأي٧م قمٛمري يٜم٘مص، وذٟمقيب شمزيد، ووىمتل ي٘مؽمب، وٟمٗمز قمغم اًمتقسم٦م ٓ

وم٠مطم٧ًًم سمٌالء ٓ حتتٛمٚمف اجل٤ٌمل، ومخرضم٧م ُمـ سمٞمتل ُمتذيمًرا ؾمقء طم٤مزم، ومٛمررت سمٓمٌٞم٥م ىمد 
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اضمتٛمع طمقًمف مجٌع ُمـ اًمٜم٤مس يرومٕمقن إًمٞمف اًم٘مقارير، ويٓمٚمٌقن ُمٜمف اًمّمٗم٤مت، ومقىمٗم٧م ُمٕمٝمؿ 

وىمٚم٧م: ي٤م ؿمٞمخ هؾ قمٜمدك دواء اًمذٟمقب؟ وم٠مـمرق ؾم٤مقم٦م صمؿ رومع رأؾمف، وىم٤مل ًمق قمٚمؿ اًمٕم٤ميص 

ب ىمٌؾ اعمٕمّمٞم٦م، ومٕمدت إمم ُمٜمززم وىمد أصمَّر يمالُمف ذم ىمٚمٌل، ومٚمزُم٧م سم٤مب ُمقٓي ُمـ َيْٕمِص ًمذا

 حللم اًمقوم٤مة.

 ًمٞم٧م ؿمٕمري.. أيـ أٟم٧م ي٤م ُمًٙملم طمتك شمٕمرج قمغم اًمتقسم٦م؟

  .(1)وُمتك حيـ ىمٚمٌؽ إمم ُمٜمحٜمك إطم٤ٌمب؟

                                                           
 ت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م..، ط. دار اًمٙم;:( يراضمع: روح إرواح، ٓسمـ اجلقزي، ص1)
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الشادسة: واهلل الشبَة 
 ال يػفر اهلل لي.

ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يدومٕمف اًمِمٞمٓم٤من إمم ؾمقء اًمٔمـ سمرسمف 

إن ذكقيب ـثرة وؿد تراـؿت َظَعَّ »وظم٤مًم٘مف ومٞم٘مقل: 

إؾراضل دم » بًٌبحتك إين ال أضؿع دم رمحة اهلل 

، ويقؾمقس اًمِمٞمٓم٤من إمم آظمر ومٞم٘مقل ًمف: «ادعصقة

 ـقػ تؾتزم وؿد ارتؽٌت مـ افؽٌائر ـذا وـذا؟!، إن مآفؽ إػ افـار؟! »
 ذا ادًؽغ اآليس مـ روح اهلل..* وكؼقل هل

إن افتقبة هل وطقػة افعؿر، وال يًتغـل ظـفا افعٌد افًافؽ إػ ربف ظز وجؾ، ؿال تعاػ:  -

 .[11]احلجرات:  (حت خت مت ىت يت جث)

 ؾؼًؿ افعٌاد إػ تائب وطامل وفقس ثؿ ؿًؿ ثافث، ؾلوؿع اشؿ افظؾؿ ظذ مـ مل يتب.. ؿال

ـْ مل َيُتْب ـؾ صٌاح ومًاء ـان مـ افظادغ»بعض افًؾػ:   .(1)«َم

م اًمٖمٞمقب وهمٗم٤مر اًمذٟمقب، ُمٌدأ ـمريؼ اًم٤ًمًمٙملم  - واًمتقسم٦م ُمـ اًمذٟمقب سم٤مًمرضمقع إمم قمالَّ

 ورأس ُم٤مل اًمٗم٤مئزيـ، وُمٗمت٤مح اؾمت٘م٤مُم٦م اعم٤مئٚملم، وُمٓمٚمع آصٓمٗم٤مء وآضمت٤ٌمء ًمٚمٛم٘مرسملم.. ًمذا

وىمد شمٔم٤مهرت دٓئؾ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع إُم٦م قمغم وضمقب  -رمحف اهلل-ىم٤مل اًمٜمقوي 

: افتحريؿ] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ).. وُمـ ذًمؽ.. ىمقًمف شمٕم٤مزم: (5)اًمتقسم٦م

 .[31: افـقر] (ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ)، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [8

                                                           
 ، ط. دار اًمّمٗمقة.>69( يٜمٔمر: ُمقاىمػ إيامٟمٞم٦م، ًمٚمِمٞمخ/ أمحد ومريد، ص1)

، ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي، حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ/ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط،  ط( يراضمع: ري٤مض اًمّم٤محللم ُمـ يمالم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم 5)

 ، ط. ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.67ص
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إػ اهلل يا أهيا افـاس تقبقا »: طىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وقمـ إهمر سمـ ي٤ًمر اعمزين 

 .(1)«واشتغػروه، ؾنين أتقب إػ اهلل دم افققم مائة مرة

إن اهلل يًٌط يده بافؾقؾ فقتقب ميسء »ىم٤مل:  طقمـ اًمٜمٌل  وقمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري 

 .(5)«افـفار، ويًٌط يده بافـفار فقتقب ميسء افؾقؾ حتك تطؾع افشؿس مـ مغرهبا

ؿٌؾ أن تطؾع افشؿس مـ مغرهبا مـ تاب »: طىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وقمـ أيب هريرة 

 .(6)«تاب اهلل ظؾقف

 ..هيا أقبل وتب
ؾرًحا يؾقؼ بجالفف وذاتف »أن اهلل شمٕم٤ممم يٗمرح سمتقسم٦م قمٌده اًمٕم٤ميص،  -أظمل احلٌٞم٥م-اقمٚمؿ 

 .[11]اًمِمقرى:  (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف:  «َجؾَّ دم ظاله

* وومرح اهلل سمتقسم٦م قمٌده يدل قمغم ومْمؾ اًمتقسم٦م وذومٝم٤م وُمٜمزًمتٝم٤م، ومٕمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد 

   هلل أؾرح بتقبة افعٌد مـ رجؾ كزل مـزاًل وبف هتؾؽة »ي٘مقل:  طىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل

ومعف راحؾتف ظؾقفا ضعامف ورشابف ؾقوع رأشف ؾـام كقمة، ؾاشتقؼظ وؿد ذهٌت راحؾتف حتك 

وافعطش أو ما صاء اهلل، ؾؼال: أرجع إػ مؽاين، ؾرجع ؾـام كقمة ثؿ رأشف ؾنذا  اصتد ظؾقف احلر

 .(7)«راحؾتف ظـده

 ـقػ حتؼؼ افتقبة؟

َح اهلل صدرك ًمالًمتزام سمنمقمف اعمحٙمؿ، وهداك إمم اًمٓمريؼ إىمقم، وم٠موصٞمؽ سم٠من  - وم٢مذا َذَ

: واقمٚمؿ أن اًمتقسم٦م واضم٦ٌم ىم٤مل اًمٜمقويحت٘مؼ اًمتقسم٦م وإوسم٦م قمامَّ أؾمٚمٗم٧م ُمـ اعمٕم٤ميص واًمذٟمقب، 

                                                           
 (.5:15( رواه ُمًٚمؿ، )1)

 (.>5:8( رواه ُمًٚمؿ، )5)

 (.5:46)( رواه ُمًٚمؿ، 6)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.7)
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ُمـ يمؾ ذٟم٥م، وَم٢مِْن يم٤مٟم٧م اعمٕمّمٞم٦م سملم اًمٕمٌد وسملم اهلل شمٕم٤ممم ٓ شمتٕمٚمؼ سمحؼ آدُمل، ومٚمٝم٤م صمالصم٦م 

: أن يٕمزم أن ٓ واًمث٤مًم٨م: أن يٜمدم قمغم ومٕمٚمٝم٤م، واًمث٤مين: أن ُي٘مٚمع قمـ اعمٕمّمٞم٦م، أطمدمه٤مذوط: 

 ن وم٘مد أطمد اًمثالصم٦م َل شمّمح شمقسمتف.يٕمقد إًمٞمٝم٤م أسمًدا، وم٢م

: هذه اًمثالصم٦م، وأن يؼمأ ُمـ طمؼ روـمٝم٤م أرسمٕم٦مـيم٤مٟم٧م اعمٕمّمٞم٦م شمتٕمٚمؼ سمآدُمل ومِموإن  -

ه إًمٞمف، وإن يم٤من طمدَّ ىمذف وٟمحقه ُمٙمٜمف ُمٜمف أو ـمٚم٥م قمٗمقه،  ًٓ وٟمحقه ردَّ ص٤مطمٌٝم٤م، وم٢من يم٤مٟم٧م ُم٤م

وإن يم٤مٟم٧م همٞم٦ٌم اؾمتحٚمَّف ُمٜمٝم٤م، وجي٥م أن يتقب ُمـ مجٞمع اًمذٟمقب، وم٢من شم٤مب ُمـ سمٕمْمٝم٤م صح٧م 

 .(1)شذًمؽ اًمذٟم٥م، وسم٘مل قمٚمٞمف اًم٤ٌمىمل..شمقسمتف قمٜمد أهؾ احلؼ ُمـ 

وقمٚمٞمف وم٢من ًمٚمتقسم٦م ذوـًم٤م ذيمره٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ طمؼ شمٙمقن ُم٘مٌقًم٦م قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم وطمتك يٙمقن 

ً٘م٤م ًمٚمتقسم٦م، وهذه اًمِم روط هتٞمئ اًمٕمٌد ًمٚمٛمٖمٗمرة واًمًػم اًمّمحٞمح إمم اهلل شمٕم٤ممم، ـاًمت٤مئ٥م حم٘مِّ

٤ًٌم ذم اًمٌٕمد قمـ اهلل شمٕم٤ممم وًمٜمٌدأ ذم ذطمٝم٤م ؾم٤مئٚملم اهلل شمٕم٤ممم ، وُمٕم٤مجل٦م ُم٤م وىمع ومٞمف، وُم٤م يم٤من ؾمٌ

 أن يقوم٘مٜم٤م ًمتخٓمل هذه اًمٕم٘م٤ٌمت..

: وم٢من اًمت٤مئ٥م راضمٌع قمـ ؾم٥ٌم اًمٌٕمد قمـ اهلل، وطمتك حي٘مؼ األول: اإلؿالع ظـ ادعصقة

اًمت٤مئ٥م اًمتقسم٦م، وطمتك شمٙمقن شمقسمتف صحٞمح٦م هل٤م ُمٕمٜمك.. ومالسمدَّ ُمـ اإلىمالع قمـ اًمذٟمقب وشمريمٝم٤م 

 اإلؾمالم، وقمـ اًمنمك إمم اًمتقطمٞمد، وقمـ اًمٜمٗم٤مق إمم اإليامن، واًمٌٕمد قمٜمٝم٤م ومٞم٘مٚمع قمـ اًمٙمٗمر إمم

، وقمـ اًمٕمدوان إمم  وقمـ اًمٗمًؼ إمم اًمٕمداًم٦م، وقمـ اًمٕمّمٞم٤من إمم اًمٓم٤مقم٦م، وقمـ اإلصمِؿ إمم اًمؼمِّ

اًمٕمدل، وقمـ اًمٗمحِم٤مء إمم اًمٓمٝمر، وقمـ اًمنىم٦م إمم إُم٤مٟم٦م، وقمـ اعمٜمٙمر إمم اعمٕمروف، وقمـ 

قمغم اهللِ سمٖمػِم قمٚمٍؿ إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واًمٕمٚمؿ اًمّمحٞمح اًمٌٖمل إمم اإلصالح، وقمـ اًم٘مقِل 

اًمٜم٤مومع، وقمـ اشم٤ٌمع همػم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم إمم اشم٤ٌمع أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م واًمتٕمٌد ُمٕمٝمؿ وُمٕمروم٦م 

آقمت٘م٤مد اًمّمحٞمح ُمٜمٝمؿ وقمٜمٝمؿ، وإىمالقمف قمـ اعمٕم٤ميص ُمرهتـ سم٢مىمالع اًم٘مٚم٥م واًمًٛمع واًمٌٍم 

 .(5)ي٘مٚمع اجلًد قمـ اًمذٟمقب..واًمٚم٤ًمن واًمِمؿ واًمٞمديـ واًمرضمٚملم، وسمذًمؽ 

                                                           
 ، ط. دار اًمذظم٤مئر.79( يٜمٔمر: ري٤مض اًمّم٤محللم ُمـ يمالم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم، حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين، ص1)

 ، ط. دار ٟمقر اإلؾمالم.191( يٜمٔمر يمت٤مب: اًمتقسم٦م، ًمٚمِمٞمخ/ حمٛمد رزق ؾم٤مـمقر، ص5)
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: اقمٚمؿ أن اًمت٤مئ٥م -رمحف اهلل شمٕم٤ممم وقمٗم٤م قمٜمف-.. ىم٤مل اسمـ اجلقزي افثاين: افـدم ظذ ؾعؾفا

 .(1)اًمّم٤مدق يمٚمام اؿمتد ٟمدُمف زاد ُم٘متف ًمٜمٗمًف قمغم ىمٌح زًمتف

واًمٜمدم قمغم ُم٤م ومٕمؾ ُمـ اعمٕم٤ميص، ٓ يٙمقن إٓ ُمـ اًمّم٤مدىملم، ٕن ؿمٕمقر اإلٟم٤ًمن سم٤مًمٜمدم هق 

اًمذي يدل قمغم أٟمف ص٤مدق ذم اًمتقسم٦م، واًمٜمدم يٕمٜمل أن يتحن اًمت٤مئ٥م قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ُمٜمف، ويٜمٙمن 

ُمـ أضمٚمف وٓ يرى أٟمف ذم طِمؾٍّ ُمٜمف طمتك يتقب ُمٜمف إمم اهلل شمٕم٤ممم، واإلٟم٤ًمن إذا قَمٚمَِؿ أن قمٛمره 

َؾ سمٕمَض إي٤مم قمغم سمٕمض، ومٞمٜمدْم قمغم شم٘مّمػمه  أي٤مم، وأهن٤م رأؾمامًمف ذم اًمدٟمٞم٤م، وأن اهلل شمٕم٤ممم وَمْمَّ

طمتك و٤مقم٧م شمٚمؽ إي٤مم واًمٚمٞم٤مزم ظم٤مص٦م اًمٚمٞم٤مزم اًمٗم٤موٚم٦م )يمرُمْم٤من صٞم٤مًُم٤م وىمٞم٤مًُم٤م وحترًي٤م ًمٚمٞمٚم٦م 

٤مم ذم اًم٘مدر، صمؿ صٞم٤مم اًم٧ًم ُمـ ؿمقال، صمؿ صٞم٤مم يقم قمرومف، وصٞم٤مم إصمٜملم واخلٛمٞمس، ويم٤مًم٘مٞم

اًمثٚم٨م إظمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ..( إذا قمٚمؿ اًمٕمٌد أن يمؾ هذا اخلػم ىمد وم٤مشمف، ومُحؼَّ ًمف أن يٜمدم قمغم ذًمؽ، 

وإذا قَمٚمَِؿ أنَّ أهؾ اًمٗمْمؾ يٌٙمقن هلل وخيِمقٟمف ُمع ـم٤مقمتف وإطم٤ًمهنؿ، ومُحؼَّ ًمف أن حيزن، وإذا 

ٜمدم قمغم ُم٤م وم٤مشمف ُمـ أي٘مـ أن اًمت٤مئٌلم ؾَمٞمٜمدُمقن قمغم أهنؿ َل يًتزيدوا ُمـ اخلػم، ومُحؼَّ ًمف أن ي

اخلػم، هذا طم٤مل أهؾ اًمت٘مقى يٜمدُمقن قمغم أهنؿ َل يًتٙمثروا ُمـ اخلػم واهلدى، ومٙمٞمػ يٙمقن 

طم٤مل ُمـ أهف قمغم ٟمٗمًف سم٤معمٕم٤ميص واًمت٘مّمػم واإلؾم٤مءة؟! ٓ ؿمؽ أن ٟمدُمف يٙمقن أومم طمتك 

 شمتح٘مؼ ًمف اًمتقسم٦م اًمّم٤مدىم٦م.

ٌم قمغم إُمر قم٘مد ىمٚمٌف قمغم إُمْم٤مئف، قمز افثافث: افعزُم ظذ أال يعقد إػ هذه ادعصقة أبًدا:

 .(5)شقمزم: أراد ومٕمٚمف وىمٓمع قمٚمٞمف، أو ضمدَّ ذم إُمر

* سمؾ إن اًمٕمٌد إذا قمٚمؿ ُم٤م أقمده اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمت٤مئٌلم وحمٌتف هلؿ، صمؿ قَمٚمَِؿ اخلٓمر اًمقاىمع سم٤مًمٕمّم٤مة 

ًمق أن اعمذٟمٌلم، وم٢من ذًمؽ يدومٕمف إمم قم٘مد اًمٜمٞم٦م قمغم أٓ يٕمقد إمم اًمذٟمقب أسمًدا.. وُمث٤مل ذًمؽ: 

َم  رضماًل ذب قمًاًل يم٤من ومٞمف ؾمؿ، ومٛمرض وـم٤مل ُمروف وشمٜم٤مصمر ؿمٕمره، وؾم٘مٓم٧م أؾمٜم٤مٟمف، وهَتَدَّ

                                                           
 (، ط. دار اًمٞم٘ملم. >1/69( يٜمٔمر: اًمتٌٍمة، ٓسمـ اجلقزي، )1)

(، ط. اعمجٚمس إقمغم 7/96]سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمز ذم ًمٓم٤مئػ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز[، ًمٚمٗمػموز أسم٤مدي، ) ( يراضمع يمت٤مب:5)

 ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمٍم.
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سمٕمض سمٜمٞم٤مٟمف، وأذف قمغم اهلالك، صمؿ قمقذم وقمٚمؿ أن ذًمؽ ُمـ أصمر ذسم٦م اًمٕمًؾ اعمًٛمقُم٦م، ومٚمق 

أٟمؽ ىمرسم٧م ًمف قمًاًل ُمرة أظمرى، ًمٜمٗمر ُمٜمف ظمقوًم٤م قمغم صحتف، يمذًمؽ اًمٕمٌد إذا قمٚمؿ ُمرارة 

ٌحف وأصمره قمٚمٞمف، وم٢مٟمف ؾمٞمٕمزم قمغم أٓ يٕمقد إًمٞمف ُمرة أظمرى طمتك يٕمقد اًمٚمٌـ ذم اًمذٟم٥م، وىم

 اًميع..

اًمتدارك عم٤م وم٤مت وإصالح ُم٤م ي٠ميت، وم٢من يم٤من اعم٤ميض شمٗمريًٓم٤م ذم  ..وظالمة افعزم وافؼصد* 

قم٤ٌمدة وافم٥م قمغم ومٕمٚمٝم٤م وأدائٝم٤م، وإن يم٤من اعم٤ميض اىمؽماوًم٤م ًممصم٤مم واخلٓم٤مي٤م اضمتٝمد ذم اًمتقسم٦م 

 ش.٤مر..وآؾمتٖمٗم
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 هل عجز العاجز عن الذنب ينفعه؟ 
 

 

 ألهؾ افعؾؿ دم هذه ادًلفة ؿقالن:

إول: أٟمف ٓ شمّمح شمقسمتف، ٕن اًمتقسم٦م إٟمام شمٙمقن مم٤م يٛمٙمٜمف اًمٗمٕمؾ واًمؽمك، وشمقسم٦م اًمٕم٤مضمز قمـ 

اًمذٟم٥م هل شمقسم٦م اعمٗمٚمس، وم٤مًمٙم٤مذب واًم٘م٤مذف واعمٖمت٤مب واًمٜمامم وؿم٤مهد اًمزور واًم٤ًٌمب واًمٚمٕم٤من 

إذا ىمٓمع ًم٤ًمٟمف، واًم٤ًمرق إذا ىمٓمٕم٧م أـمراومف إرسمٕم٦م، يمٞمػ يتقسمقن وىمد طمٞمؾ سمٞمٜمٝمؿ وسملم 

 ؟ومٙمٞمػ ُمٜمٝمؿ ذًمؽ اإلىمالعإلوم٤ًمد، صمؿ إن اًمتقسم٦م هل اإلىمالع قمـ اًمذٟم٥م، اًمٗم٤ًمد وا

َحُف اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿاًمث٤مين:  طمٞم٨م َذيَمَر أن شمقسمتف  -يمام ذم ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم-.. وهق ُم٤م َرضمَّ

صحٞمح٦ٌم ممٙمٜم٦م، ٕن اًمتقسم٦َم ىمٌؾ اًمٖمرهمرة ي٘مٌٚمٝم٤م اهلل وهذه ىمٌؾ اًمٖمرهمرة، صمؿ إن اًمٜمٞم٦م اًمٓمٞم٦ٌم شمٜمٗمع 

إذا »أٟمف ىم٤مل:  طأن اًمٜمٞم٦م اخلٌٞمث٦م شمي ص٤مطمٌٝم٤م، وي١ميد ذًمؽ ُم٤م َصحَّ قمـ اًمٜمٌل  ص٤مطمٌٝم٤م، يمام

ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل.. هذا اًم٘م٤مشمؾ، ومام سم٤مل  «افتؼك ادًؾامن بًقػقفام ؾافؼاتؾ وادؼتقل دم افـفار

، ومٝمذا اًم٘م٤مشمؾ ومٕمؾ ضمرًُم٤م يًتحؼ قمٚمٞمف (1)«إكف ـان حريًصا ظذ ؿتؾ صاحٌف»اعم٘متقل؟ ىم٤مل: 

اًمٜم٤مر، ومٚمامذا أحلؼ سمف اعم٘متقل؟ إهن٤م ٟمٞم٦م اًم٘متؾ اًمتل يم٤من حيرص قمٚمٞمٝم٤م اعم٘متقل، وىمد أًمزُمتف هذه 

 اًمٜمٞم٦م اإلصمؿ قمغم اًمرهمؿ ُمـ أٟمف َل يٗمٕمؾ، ويم٤مٟم٧م ًمف اًمٜم٤مر.. يمام ذم احلدي٨م..

اًمنموط اًمثالصم٦م: إذا ُم٤م يم٤مٟم٧م سملم اًمٕمٌد ورسمف ومالسمد ُمـ حت٘مٞمؼ ُم٤م ذيمر، أُم٤م إذا شمٕمٚم٘م٧م  هذه

 ؼ آدُمل اطمت٤مج إمم ذط راسمع.سمح

ًٓ أو ٟمحقه رده إًمٞمف، وإن يم٤من طمد ىمذف  اًمراسمع: أن يؼمأ ُمـ طمؼ ص٤مطمٌٝم٤م.. وم٢من يم٤مٟم٧م ُم٤م

ٜمف ُمٜمف، وـمٚم٥م قمٗمقه، وإن يم٤مٟم٧م همٞم٦ًٌم اؾمتحٚمف ُمٜمٝم٤م، هذا ُم٤م َل  يؽمشم٥م قمغم اؾمتحالًمف وٟمحقه ُمٙمَّ

اًمت٤مئ٥م قمغم ضورة اؾمتحالل ُمـ فمٚمٛمف ىمٌؾ أن ي٠ميت يقم  طُمٗمًدة أظمرى، وىمد طمضَّ اًمٜمٌل 

: طىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ٓ يٜمٗمع ومٞمف اًمٜمدم أو آقمتذار، وي١ميد ُم٤م ذيمرشمف طمدي٨م أيب هريرة 

                                                           
 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.1)
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مخذ رحؿ اهلل ظًٌدا ـاكت ألخقف ظـده مظؾؿة دم ظرض أو مال ؾجاءه ؾاشتحؾف ؿٌؾ أن ي»

وفقس ثؿ ديـار وال درهؿ ؾنن ـاكت فف حًـات أخذ مـ حًـاتف، وإن مل يؽـ فف حًـات 

 .(1)«مَحَّؾقه ظؾقف مـ شقئاهتؿ

فتمدن احلؼقق إػ أهؾفا يقم افؼقامة حتك يؼاد فؾشاة اجلؾحاء مـ افشاة »: طوىم٤مل 

 .(5)«افؼركاء

 :(6)اًمتقسم٦م اًمٜمّمقحذـملم آظمريـ ًمتح٘مٞمؼ  -رمحف اهلل-وأو٤مف ؿمٞمخٜم٤م اسمـ قمثٞمٛملم 

: اإلظمالص هلل شمٕم٤ممم.. سم٠من يٙمقن ىمّمد اإلٟم٤ًمن سمتقسمتف وضمف اهلل قمز وضمؾ وأن أطمدمه٤م

يتقب اهلل قمٚمٞمف، ويتج٤موز قمام ومٕمؾ ُمـ اعمٕمّمٞم٦م، ٓ ي٘مّمد سمذًمؽ ُمراءاة اًمٜم٤مس واًمت٘مرب إًمٞمٝمؿ، 

ار وٓ ي٘مّمد سمذًمؽ دومع إذي٦م ُمـ اًمًٚمٓم٤من ووزم إُمر، وإٟمام ي٘مّمد سمذًمؽ وضمف اهلل واًمد

 ق اهلل قمٜمف ذٟمقسمف.أظمرة، وأن يٕمٗم

ـٍ شُم٘مٌُؾ ومٞمف اًمتقسم٦م، وم٢منَّ اًمت٤مئ٥م إذا شم٤مَب ذم زُمـ ٓ شم٘مٌؾ ومٞمف اًمث٤مين : أن يتقب اًمت٤مئ٥ُم ذم زُم

 اًمتقسم٦م َل شمٜمٗمٕمف اًمتقسم٦م.. وذًمؽ قمغم ٟمققملم:

: سم٤مقمت٤ٌمر يمؾ إٟم٤ًمن سمحًٌف: ومالسمد أن شمٙمقن اًمتقسم٦م ىمٌؾ طمٚمقل إضمؾ يٕمٜمل اًمٜمقع إول

ک ک )ن يم٤من سمٕمد طمٚمقل إضمؾ وم٢مهن٤م ٓ شمٜمٗمع اًمت٤مئ٥م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: اعمقت، وم٢م

 .[;1]اًمٜم٤ًمء:  (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

أٟمف أيٌس ُمـ احلٞم٤مة ومتٙمقن شمقسمتف  ٕن اإلٟم٤ًمن إذا قم٤ميـ اعمقت وطميه إضمؾ ومٝمذا يٕمٜمل -

٦م اوٓمرار ذم همػم حمٚمٝم٤م! سمٕمد أن يئس ُمـ احلٞم٤مة وقمرف أٟمف ٓ سم٘م٤مء ًمف يذه٥م ومٞمتقب، ومٝمذه شمقسم

 ومال شمٜمٗمٕمف وٓ شُم٘مٌؾ ُمٜمف سمؾ ٓسمد وأن شمٙمقن اًمتقسم٦م ؾم٤مسم٘م٦م.

                                                           
 (.>557( رواه اًمٌخ٤مري، )1)

 (.5;58( رواه ُمًٚمؿ )5)

 ( ط. دار اًمٌّمػمة.1/89( ذح ري٤مض اًمّم٤محللم، ًمٚمِمٞمخ/ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم، )6)
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أظمؼم يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل  طاًمٜمقع اًمث٤مين: سم٤مقمت٤ٌمر اًمٕمٛمقم: ٕن اًمرؾمقل 

ال »: ط، وىم٤مل (1)«مـ تاب ؿٌؾ أن تطؾع افشؿس مـ مغرهبا تاب اهلل ظؾقف»: طرؾمقل اهلل 

 .(5)«وال تـؼطع افتقبة حتك تطؾع افشؿس مـ مغرهباتـؼطع اهلجرة حتك تـؼطع افتقبة، 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )وم٢مذا ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهب٤م.. َل شمٜمٗمع أطمًدا شمقسم٦م.. ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

وهذا افٌعض »، [;18: إٟمٕم٤مم] (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ن َل شمٙمـ إًذا ومالسمد أن شمٙمقن اًمتقسم٦ُم ذم وىم٧ٍم شم٘مٌؾ ومٞمف اًمتقسم٦م، وم٢م «هق ضؾقع افشؿس مـ مغرهبا..

 يمذًمؽ ومال شمقسم٦م ًمإلٟم٤ًمن.

  

                                                           
 (.5:46ُمًٚمؿ )( رواه 1)

 (.8679( رواه أمحد ذم ُمًٜمده وأسمق داود واًمؽمُمذي واًمدارُمل وصححف إًم٤ٌمين ذم اعمِمٙم٤مة )5)
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إياك وتوبة 
 الكذابين:

أظمل اًمِم٤مب: ًمق أٟمؽ قم٤مُمٚم٧م أطمًدا ُمـ اًمٜم٤مس * 

وم٠مظمٓم٠مت ذم طم٘مف، ومًٌٌتف وؿمتٛمتف ووىمٕم٧م ذم قمروف، 

صمؿ أشمٞمتف وىمٚم٧م ًمف: أٟم٤م شم٧ٌم قمـ اًمٙمالم ذم طم٘مؽ، وأٟم٤م 

ٟم٤مدم قمغم ذًمؽ وأقمدك أٓ أقمقد إمم هذا إُمر ُمرة 

همػم ص٤مدق ومٞمام ذيمرت،  -حل٘مٞم٘م٦مذم ا-أظمرى، )وًمٙمٜمؽ 

وم٢مٟمؽ شمن ذم ٟمٞمتؽ وختٗمك ذم ىمٚمٌؽ اًمٕمقدة إمم ىمذف قمرض هذا اًمِمخص(، وسم٤مًمٗمٕمؾ قُمدت 

إمم ٟمٗمس اًمذٟم٥م، أو قمزُم٧م قمغم اإلىمداِم قمغم هذا اًمٗمٕمِؾ اًمِمٜمٞمِع ذم اعمًت٘مٌؾ، صمؿ إذا ىم٤مسمٚم٧م هذا 

ذم طم٘مف، وأقمٓمٞمتف اًمِمخص ُمرًة أظمرى، ىم٤مسمٚمتف هبِم٤مؿم٦م وسمِم٤مؿم٦م، واقمتذرت إًمٞمف قمام سمدر ُمٜمؽ 

ْك، وًمٙمـ..  اًمٕمٝمقد واعمقاصمٞمؼ أٓ شمذيمره إٓ سم٤مخلػم، سمؾ إن ذيمر اؾمٛمف أُم٤مُمؽ أن شمثٜمل قمٚمٞمف، وشُمؼمِّ

طم٘مٞم٘م٦م ٟمٞمتؽ ظمالف ُم٤م أفمٝمرت ًمف.. أًمٞمس ذم هذا اًمٗمٕمؾ ؾمخري٦م سم٤مًمرضمؾ واؾمتٝمزاًء سمف، 

 واٟمت٘م٤مًص٤م ُمـ ذومف وىمدره؟!!

شمٗمٕمٚمف وأن  ًمؽ أن رَ ًمق أٟمؽ ظم٤مًمٓم٧م أطمًدا ُمـ اًمٜم٤مس، صمؿ ىُمدِّ  أخل افشاب:ثؿ دظـل أشلفؽ 

شمٕم٤مُمٚمف وشم٘مؽمب ُمٜمف ومٌدر ًمؽ ُمٜمف رء ُم٤م، ومقؾمقس إًمٞمؽ ؿمٞمٓم٤مٟمؽ، وم٢مذا سمَؽ شمًٌف وشمِمتٛمف 

َـّ »وشم٘مُع ذم قمروف، صمؿ فَمَٝمَرْت ًمؽ ُمّمٚمح٦ٌم قمٜمده وم٢مذا سمَؽ شمذه٥ُم إًمٞمف ىم٤مئاًل:  فؼد أشلُت افظ

حؼؽ ؾاظػق ظـل، ثؿ تًتطرد ؿائاًل فف: أكا تٌت ظامَّ بؽ ؾًاحمـل، وأيؼـت أكـل أخطلت دم 

بدر مـل مـ ـالٍم ؿٌقح دم حؼؽ، وأكا كادٌم ظذ ذفؽ، وأظدك أال أظقد إػ هذا األمر افشـقع 

ؽر صادق ؾقام ذـرتف فف، حقث أكؽ ُتِنُّ دم  -وفٌافغ األشك واحلزن-مرة أخرى .. )فؽـؽ 

كؽ ظازم وُمِِصٌّ ظذ افعقدِة إػ هذا األمِر افشـقع كقتؽ وختػك دم ؿؾٌؽ خالف ما تظفر، بؾ إ

واخلؾِؼ افقوقع(، وبافػعِؾ دا َشـََحْت فؽ افػرصة، واكتفت مصؾحتؽ افشخصقة افدكققية 

ظدت إػ كػس افذكب، أو ظؼدت افعزم ظذ اإلؿداِم ظذ هذا األمر اخلطر دم ادًتؼٌؾ، ثؿ ؿدر 

ف بؽؾ هشاصة وبشاصة، وجتدد وظقدك وظفقدك ربؽ أن تؾتؼل بلخقؽ هذا، ؾنذا بؽ تؼابؾ

أكؽ مؾتزم بام أشؾػت مـ افتقبة ظـ افؽالم دم ظروف، ثؿ ها أكت تعقد إػ ما اشتؼرَّ دم 
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وؿرك وكقتؽ مرة أخرى، ؾنذا افتؼقت هبذا افشخص مرًة أخرى اظتذرت فف َظامَّ َبَدَر مـؽ دم 

، بؾ وإن ذـر اشؿف دم أي مؽان أن تثـل حؼف، وأظطقتف افعفقد وادقاثقؼ أال تذـره إال باخلر

ك،  وافًمال: أفقس دم شخريتؽ هبذا افرجؾ واشتفزائؽ  وفؽـؽ تظفر ؽر ما ختػكظؾقف وُتزِّ

 بف، بغ احلغ واآلخر اكتؼاًصا مـ رشؾف وؿدره؟!، وهلل ادثؾ األظذ؟!

ربؽ وافذيـ * ـذفؽ إذا تٌت ومل تؽـ صادًؿا دم تقبتؽ مع ربؽ، ؾنكؽ تظـ أكؽ خمادٌع ف

آمـقا ودم احلؼقؼة: إكؽ ما َخَدْظَت إال كػًؽ وفؽـؽ ال تشعر بذفؽ الزدياد ؽػؾتؽ، وؿقِة 

 جرأتؽ ظذ ربؽ وخافؼؽ.

مـ  -أخل افشاب-فقًت افعزُة بافٌدايِة، وإكام باخلقاتقؿ، ثؿ البد  :دـ هذا حاففكؼقل و* 

االشتؼامِة ظذ افتقبِة وجماهدِة افـػس فؾٌعد ظـ ادعايص وافصز ظذ ذفؽ افٌعد، وـثرة 

االشتغػار مما َضَرَأ أثـاء افًر، واالظتصام باهلل وحده، وضؾب افثٌات ظذ احلؼ مـ اهلل وحده، 

.. هق افصدق افتام مع اهلل تعاػ )افذي يعؾؿ ما وادقزان دم ذفؽ ـؾفوأهؾف، وافٌعد ظـ افٌاضؾ 

ُـّ افؼؾقُب، وما ختػل افصدور(.تُ   ؽ

إن تصدق اهلل : »ملسو هيلع هللا ىلص.. وفؼد ؿال واظؾؿ أن كتقجة افصدق هق افثٌات ظذ احلؼ* 

 .(1)«يصدؿؽ

ُمـ روِح اهلل ورمحتف  هٞم٤م.. ٓ شمٞم٠مس: هٞم٤م أهي٤م اًمٕم٤ميص.. أىمٌؾ وشُم٥ْم إمم اهلل شمٕم٤ممم، وٓ شمٞم٠مْس 

 .«ؾنكف ال يقلس مـ روِح اهلل إال افؼقم افؽاؾرون»

-، وشم٠مظمػُم اًمتقسم٦ِم ذٟم٥ٌم جي٥م اًمتقسم٦م ُمٜمف، وم٘مٌٞمٌح سمؽ واقمٚمؿ أن اًمتقسم٦م واضم٦ٌم قمغم اًمٗمقر* 

 ، وأىمٌح ُمـ ذًمؽ شم٠مظمػم اًمِمٞمخ هل٤م.أن شم١مظمر اًمتقسم٦م -أظمل اًمِم٤مب

ًٌاأهاًل »ىم٤مل قمٛمػم سمـ ه٤مٟمئ: شم٘مقل اًمتقسم٦م ًمٚمِم٤مب  - كؼٌؾؽ ظذ ما »، وشم٘مقل ًمٚمِمٞمخ «ومرح

 .«ـان مـؽ

                                                           
 (.91(، وراضمع أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز )ح1718( رواه اًمٜم٤ًمئل واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع )1)
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أن سم٤مب اًمتقسم٦م ُمٗمتقح قمغم ُمٍماقمٞمف ًمٙمؾ شم٤مئ٥م.. ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -أظمل اًمٕم٤ميص-* صمؿ اقمٚمؿ 

﮷  ) ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

 . [86]اًمزُمر:  (﮸﮹ 

 ومٞم٤م أظم٤مٟم٤م ذم اهلل، شم٥م إمم اهلل وم٤مًم٤ٌمب ُمٗمتقح، ىمٌؾ أن شمٙمٗمر اًمذٟمقب وشمٗمقح..

، وم٤مًمتقسم٦م.. اًمتقسم٦م (1)«إن اهلل يؼٌؾ تقبة افعٌد ما مل يغرؽر»ىم٤مل:  طواقمٚمؿ أن رؾمقل اهلل  *

ىمٌؾ أن ي٠مشمٞمٙمؿ ُمـ اعمقت اًمٜمقسم٦م، ومال حتّمٚمقا إٓ قمغم اخلنان واخلٞم٦ٌم، واإلٟم٤مسم٦م.. اإلٟم٤مسم٦م ىمٌؾ 

 همٚمؼ سم٤مب اإلضم٤مسم٦م، واإلوم٤مىم٦م اإلوم٤مىم٦م ىمٌؾ ىمرب وىم٧م اًمٗم٤مىم٦م..

  

                                                           
 (.>577(، )٤ٌ5676مين ذم اعمِمٙم٤مة )( أمحد واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضم٦م واحل٤ميمؿ واسمـ طم٤ٌمن وطمًٜمف إًم1)
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الشابعة: عيدما الشبَة 
 أحكل أٍدايف سألتزو.

أٟم٤م يمٓم٤مًم٥ٍم ضم٤مُمٕملٍّ زم  :ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ * 

هم٤مي٤مٌت ُمتٕمددة وأهداٌف يمثػمٌة ذم احلٞم٤مة.. وم٢من ؿم٤مء 

 ش.اهلل قمٜمدُم٤م أطم٘م٘مٝم٤م.. اًمتزم سم٤مًمديـ
أن قمٛمر  -أظمل اًمٙمريؿ-.. اقمٚمؿ اجلقاب

اإلٟم٤ًمن يٌدأ ذم اًمٜم٘مص ُمٜمذ اًمٚمحٔم٦م اًمتل يقًمد 

ؾمٚمِؿ قمٛمره يقًُم٤م ٟمزل ومٞمف يقًُم٤م، طمؼ إذا َوَصَؾ أقمغم اًمًٚمؿ يم٤من ىمد َوَصَؾ ذم ومٞمٝم٤م، ويمٚمام َرىَمك ذم 

َـّ اًمرؿمد، ًمٞمٌدَأ  اًمقىم٧ِم ٟمٗمًف أدٟم٤مه، وي٘مُػ اإلٟم٤ًمُن ذم هذا اًمًٚمَّؿ قمٜمد اًمٞمقم اًمذي يٌٚمغ ومٞمف ؾم

يٕم٘مُؾ قمـ رسمف ؾمٌح٤مٟمف اخلٓم٤مسم٤مت اًمًاموي٦م، واًمتٙم٤مًمٞمػ اإلهلٞم٦م، قمغم ُم٘مت٣م احلٙمٛم٦م اإلهلٞم٦م، سمام 

 ومؼ قم٘مٞمدَة اًمتقطمٞمِد اًمتل ارشمْم٤مه٤م رب اًمٕم٤ٌمد ًمٚمٕم٤ٌمد.يقا

، واًمتل ٓ يّمٚمح ورم هذا اًمٞمقم اًمذي يٙمقن ومٞمف اًمتحقل حيٛمؾ اإلٟم٤ًمن أُم٤مٟم٦م اًمتٙم٤مًمٞمػ* 

أُمر اًمٕمٌد إٓ سمخْمققمف واؾمتج٤مسم٦م هلذه اخلٓم٤مسم٤مت اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م، وم٢من هق أشمك هب٤م ـم٤مئًٕم٤م خمت٤مًرا يمام 

جلٜم٦م اًمتل قمروٝم٤م يمٕمرض اًمًاموات وإرض أقمدت وم٢مٟمف ُيٕم٤مد إمم ا -ؾمٌح٤مٟمف-َأَُمَر رسمٜم٤م 

 ًمٚمٛمت٘ملم.

ومًُٞمِمٖمؾ سم٠مهداٍب دٟمٞمقي٦ٍم رظمٞمّم٦ٍم شم٤مومٝم٦ٍم،  أُم٤م إن اؾمتج٤مب اًمٕمٌد ًمقؾمقؾم٦م ؿمٞمٓم٤مٟمف* 

وؾمٞمٜمًك اًمٖم٤مي٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمتل يٜمٌٖمل أن يٜمِمده٤م، وؾمٞمٛمٞمؾ قمـ اًمقضمٝم٦م اًمتل ي٘مّمده٤م، أو 

ُمتـ اًمرهم٤مئ٥م، طمٞمٜمٝم٤م يٙمقن ىمد ؾمٞمزيغ قمـ ُمراد اهلل ومٞمٝم٤م، وؾمٞمٛمتٓمل فمٝمر اهلقى، وؾمٞمٕمتكم 

أسمٕمد ٟمٗمًف إمم همػم رؿمد، وؾمٞمٗمٚم٧م زُم٤مُمف ُمـ يد اًمتقومٞمؼ، وؾمٞمًٚمٛمٝم٤م إمم همػِم قم٤مومٞم٦م اهلقى، صمؿ 

إمم همٛمرِة اًمٕمذاِب، وٓ رادَّ ًمف قمٜمٝم٤م، إٓ أن شمدريمف رمح٦م ُمـ  -قمٞم٤مًذا سم٤مهلل-هق ُمـ سمٕمد ُمقسم٘مٝم٤م 

 اهلل ؾمٌح٤مٟمف.

ي٤م ُمـ وهٌؽ اهلل قم٘ماًل راضمًح٤م، وومٝماًم ُمًدًدا، اقمٚمؿ أن ًمٙمؾ خمٚمقق ُمـ  أظمل اًمٙمريؿ:* 

اعمخٚمقىم٤مت، وُمقضمقد ُمـ اعمقضمقدات هم٤مي٦م وهدوًم٤م، وم٢مذا يم٤من إُمر يمذًمؽ وم٢من ُمـ سم٤مب أومم أن 

اًمتل حتريمف ذم ظمْمؿ هذه احلٞم٤مة، سمؾ ومتغم قمٚمٞمف  هليٙمقن ًمٙمؾ إٟم٤ًمن هم٤مي٦م ُم٤م، هذه اًمٖم٤مي٦م 
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ـٍ ويم٤مومٍر، وٓ سملم شم٘ملٍّ ؾمٚمقيمف وشمٍموم٤مشمف، ٓ ومرق ذم  ذًمؽ سملم قم٤مَلٍ وضم٤مهٍؾ، وٓ سملم ُم١مُم

 أٓ شمرى ذًمؽ واوًح٤م ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس مجٞمًٕم٤م؟!ووم٤مضمٍر، وم٤مجلٛمٞمُع هلؿ هم٤مي٤مت يٚمٝمثقن وراءه٤م، 

: ُم٤م هل اًمٖم٤مي٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمٛمًٚمؿ اًمّم٤مدق ذم وىمٚم٧ُم ًمؽ -طمٌٞمٌل ذم اهلل-وم٢مذا ؾم٠مًمتؽ * 

 إؾمالُمف ُمـ هذه اًمدٟمٞم٤م؟!

ذم  ط: اًمٖم٤مي٦ُم هل روقاُن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، واًمٚمح٤مق سمرؾمقِل اهلل سم٤ًمـم٦م واجلقاب سمٙمؾ

 اجلٜم٦م.. وقمغم هذا مجٚم٦ٌم ُمـ إدًم٦ِم اًم٘مرآٟمٞم٦م وإطم٤مدي٨ِم اًمٜمٌقي٦م وأصم٤مر اًمًٚمٗمٞم٦م:

هم٤مي٦م اًمٕمٌد اًمّم٤مدق هل روقان اهلل -: وم٢منَّ أي٤مِت دًم٧م قمغم أن وم٠مُم٤م ذم يمت٤مب اهلل* 

ذم اًم٘مرآن شم٠مشمك سم٠مؾم٤مًمٞم٥م خمتٚمٗم٦م، وصقر ُمتٜمققم٦م.. ومٗمل  وهل أيمثر ُمـ أن حتَم -واجلٜم٦م

ڃ  ) ُمقاوٞمع يمثػمة سمٕمدُم٤م شمقصػ اجلٜم٦م، ويذيمر ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ٟمٕمٞمؿ، يٕم٘م٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٘مقًمف:

 .[>;:اًمتقسم٦م](  چ چ چ

﮵  ): ومٛمثاًل ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم*  ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

      ﯀  ﯁ ﮾  ﮿ ﮼  ﮽ ﮹  ﮺ ﮻ ﮸  ﮷  ﮶

 .[5::اًمتقسم٦م](  

خٓمٞمط هل٤م، واًمٕمٛمؾ ُمـ أضمؾ ًمتإؿم٤مرة واوح٦م إمم أٟمف ٓ هم٤مي٦م ضمديرة سم٤مًمتٗمٙمػم، وا وهذه

 احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م ؾمقى روقان اهلل واجلٜم٦م، وقمغم ُمثؾ هذا يٜمٌٖمل أن شمتجف إٟمٔم٤مر وإومٙم٤مر.

ڎ ڈ )ورم ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت وصٗم٧م اجلٜم٦م سمٕمدة آي٤مت، صمؿ ضم٤مء اًمتٕم٘مٞم٥م هذه أي٦م: 

 .(1) .[91:اًمّم٤موم٤مت](  ڈ ژ

(  ۉ ۉ ې ې)ورم ؾمقرة اعمٓمٗمٗملم أووح رسمٜم٤م إُمر أيمثر وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 

 .[59:اعمٓمٗمٗملم]

                                                           
 .91( ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت أي٦م: 1)
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وم٤مًم٘مرآن يٜم٤مدى اًمٌنم مجٞمًٕم٤م ىم٤مئاًل: ًمٞمس هٜم٤مك هم٤مي٦م شمّمٚمح أن شمٕمٛمٚمقا هل٤م إٓ روقان اهلل 

 واجلٜم٦م، ويمؾ هدف سمٕمد هذيـ إُمريـ ومٝمق طم٘مػم.

ٻ ٻ ٻ ٻ ).. طمٞم٨م ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: وشم١ميمد هذه أي٦م ُم٤م أصٚمٜم٤مه آٟمًٗم٤م

 .[166:آل قمٛمران](  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

* سمؾ إنَّ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٞمحرص أؿمد احلرص قمغم أن ٓ شمٚمتٌس هذه اًمٖم٤مي٦م سمٖمػمه٤م ُمـ 

اًمرهم٤ٌمت اًمتل ىمد ئمٜمٝم٤م اعمًٚمٛمقن ُمٓمٚمقسم٦ًم ًمذاهت٤م، ذم طملم أهن٤م ٓ شُمراد ًمذاهت٤م، وإٟمام هل وؾمٞمٚم٦م 

وهق أقمغم هم٤مي٦م دٟمٞمقي٦م يٛمٙمـ أن -ذم ُمٕمريم٦م إؾمالُمٞم٦م.. وم٤مًمٜمٍم  ٓ هم٤مي٦م، وذًمؽ ُمثؾ اًمٜمٍم

، وومرٌق ٟمتٞمج٦مشمداقم٥م ظمٞم٤مل اعمًٚمٛملم، ٓ يّمح سمٛمٗمرده أن يٙمقن هم٤مي٦م اعمًٚمٛملم، وإٟمام هق جمرد 

 يمٌػٌم سملم اًمٖم٤مي٦ِم اًمتل شُم٘مّمُد، وسملم اًمثٛمرِة أو اًمٜمتٞمج٦ِم اًمتل ُيٙم٤مومُئ اهلل هب٤م قم٤ٌمده اعمخٚمّملم..

أووحٝم٤م اًم٘مرآن ذم  -قمدم اخلٚمط سملم روقان اهلل واجلٜم٦م واًمٜمٍم أقمٜمل- هذه احل٘مٞم٘م٦م* 

ں ) قمدة ُمقاوع، وٟمٙمتٗمل هٜم٤م سمذيمِر آي٤مٍت ُمـ ؾمقرة اًمّمػ ًمقوقطمٝم٤م ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م:

﮲   ھ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮺  ﮹  ﮷  ﮸ ﮶  ﮵         ﮻ ﮳ ﮴ ﮼ ﮽﮾  ﮿ ﯀ ﯁

ومت٠مُمؾ يمٞمػ ظمتٛم٧م أي٤مت سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  .[14-15:اًمّمػ](         

   )، ُمع أن اًمٙمالم َل يٜمتِف سمٕمد، إذ ضم٤مء ُم٤ٌمذة: .[144:اًمتقسم٦م](    )

َر ذيمَر اًمٜمٍِم إمم ُم٤م سمٕمد .[16:اًمّمػ](   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ   )، وم٘مد َأظمَّ

، أُم٤م اًمٜمٍُم ومٝمق «روقان اهلل ومغػرتف وافػقز باجلـة»ًمٜمٕمٚمَؿ أنَّ اًمٖم٤مي٦َم هل  .[144:اًمتقسم٦م](  

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )ٟمتٞمج٦ٌم وصمٛمرٌة، ويِمٝمُد ًمذًمؽ أيًْم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 .[111:اًمتقسم٦م](  ی ی ی جئ
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روقان »َل يٓمٚم٥م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أن جيٕمٚمقا  ط: وم٢من اًمٜمٌل أُم٤م قمـ اًمٖم٤مي٦م ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة

هم٤ميتٝمؿ ومح٥ًم، سمؾ رسم٤مهؿ قمغم ذًمؽ شمرسمٞم٦م ُمتالطم٘م٦م ذم مجٞمع اًمٗمرص واعمٜم٤مؾم٤ٌمت.  «اهلل واجلـة

هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ أىمقاًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: طمٞم٨م يم٤من ي٘مقل  -أظمل اًمٙمريؿ-شم٠مُمؾ ُمٕمك 

، ويم٤من يقضمف أٟمٔم٤مر (1)«إكؽؿ شتؾؼقن بعدي أثرة، ؾاصزوا حتك تؾؼقين ظذ احلقض»: ط

، ورم (5)«أال إن شؾعة اهلل ؽافقة، أال إن شؾعة اهلل اجلـة»ومٞم٘مقل:  أصح٤مسمف دوًُم٤م إمم اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٔمٛمك

ـْ يردهؿ ظـا وفف اجلـة أو هق رؾقؼل دم »( يٜم٤مدي أصح٤مسمف وي٘مقل: طهمزوة أطمد، يم٤من ) َم

 .(6)«اجلـة

ُمع  طاًمتل يم٤من يًٚمٙمٝم٤م اًمٜمٌل  أرأي٧م أظمل اًمٙمريؿ هذه اًمٓمري٘م٦م اًمؽمسمقي٦م اًمٗمريدة* 

ٝمؿ ُمدريًم٤م مت٤مم اإلدراك ًمٚمٖم٤مي٦م اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م اسمتٕمثف اهلل أصح٤مسمف، طمتك أصٌح اًمقاطمد ُمٜم

اآلخرة »وأوضمده ذم هذه اًمدٟمٞم٤م، ويم٤من قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ُيٕمٚمُؿ أصح٤مسمف أن ُمـ يم٤مٟم٧م 

وم٢من اهلل يٛمأل ىمٚمٌف وٟمٗمًف همٜمك، وشم٠مشمٞمف اًمدٟمٞم٤م وهل راهمٛم٦م، يمام ذم احلدي٨م اًمث٤مسم٧م قمـ  «ؽايتف

مـ ـاكت اآلخرة مهف جعؾ اهلل ؽـاه دم ؿؾٌف، وََجََع فف »ىم٤مل:  طوومٞمف أن اًمٜمٌل  طرؾمقل اهلل 

َق ظؾقف  ـْ ـاكت افدكقا مهف جعؾ اهلل ؾؼره بغ ظقـقف، وَؾرَّ صؿؾف، وأتتف افدكقا وهل راؽؿة، وَم

 .(7)«صؿؾف، ومل يلتِف مـ افدكقا إال ما ؿدر فف

اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم طمٞم٤مة اجلٞمؾ : وم٢مذا أردٟم٤م أن ٟمرى يمٞمػ أصمٛمرت اًمؽمسمٞم٦م اًمٜمٌقي٦م صمامر اًمؽمسمٞم٦م اًمٜمٌقي٦م

ومتٕم٤مَل ًمٜم٘مرأ ذم ؾمػم ه١مٓء اًمٕمٔم٤مم، وٟم٘مٚم٥م اًمّمٗمح٤مت  ڤ إول ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام

                                                           
 (.9977( رواه اًمٌخ٤مري )1)

(، 5/189(، وقمٌد سمـ محٞمد ذم اعمٜمتخ٥م ُمـ اعمًٜمد ):7/64(، واحل٤ميمؿ )5785( احلدي٨م رواه اًمؽمُمذي )5)

 (.9555( ورم صحٞمح اجل٤مُمع )5668وصححف إًم٤ٌمين ذم اًمّمحٞمح٦م )

 (.;17، :17/ 15) ( رواه ُمًٚمؿ6)

 (.84> ->57( وصححف إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )5798( رواه اًمؽمُمذي )7)
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ًمٜمًتخرج اًممًمئ اعمٙمٜمقٟم٦م ُمـ ُمٜم٤مىمٌٝمؿ، ًمؽمى أهنؿ قم٤مؿمقا طمٞم٤مهتؿ يمٚمٝم٤م ٓ يرضمقن إٓ روقان 

 اهلل وُمٖمٗمرشمف، واجلٜم٦م، طمتك يم٠مهنؿ يرون اجلٜم٦م سم٠مقمٞمٜمٝمؿ وحيًقهن٤م سمحقاؾّمٝمؿ..

، ويِمت٤مىمقن إًمٞمٝم٤م، وجيدون رحيٝم٤م، ومام هؿ إٓ أسمٜم٤مء اجلٜم٦م، يٕمٞمِمقن يذيمرون اجلٜم٦م دائاًم  ومٝمؿ* 

همرسم٤مء ذم اًمدٟمٞم٤م يٜمتٔمرون سمٗم٤مرِغ اًمّمؼم اًمرضمقع إمم اًمقـمـ، وُم٤م هؿ إٓ قمِم٤مق ُمتٞمٛمقن يٜمتٔمرون 

 ..(1)ًم٘م٤مء إطم٦ٌم، ٓ هّؿ هلؿ إٓ ذًمؽ، وٓ هم٤مي٦م هلؿ إٓ هذا

  

                                                           
هـ اًمٕمدد 1718، سمٛمجٚم٦م إص٤مًم٦م قمدد رضم٥م، ؾمٜم٦م ;7، :7( اؾمتٗمدت ُمـ ُم٘م٤مل: اًمِمٞمخ/ وٞم٤مء اًمديـ ؿمٝم٤مب، ص1)

 اًمث٤مًم٨م قمنم واًمراسمع قمنم.
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الجامية: ربي الشبَة 
 غفور رحيه.

، وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يٗمرط ذم ارشمٙم٤مب اعمٕم٤ميص *

أصم٤مم واًمٙم٤ٌمئر، سمؾ ويٍمُّ قمغم ومٕمؾ اًمذٟمقب،  فواىمؽما

ۀ )صمؿ شمراه يتٕمٚمؼ سمٌٕمِض ٟمّمقص اًمققمد يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

﮴  ﮵﮶  ﮷ ﮸ ﮹ ، [86:اًمزُمر ](  ۓ ۓ ﮲﮳ 

ومؽماه ُي٘مدم قمغم اعمٕم٤ميص واًمذٟمقب صٖمػمه٤م ويمٌػمه٤م، ضمٚمٞمٚمٝم٤م ودىمٞم٘مٝم٤م، وم٢مذا ذيمر سم٤مهلل قمز وضمؾ 

، إنَّ ريب قمز وضمؾ اهلل همٗمقر رطمٞمؿَل يتذيمْر، وإذا ُٟمّمح َل ي٘مٌؾ، سمؾ شمراه جي٤مدُل سم٤مًم٤ٌمـمؾ ومٞم٘مقل: 

 يٕمٗمق قمـ اعمًٞمئلم، ويّمٗمح قمٜمٝمؿ، ويٖمٗمر هلؿ )ُمٝمام يم٤مٟم٧م ذٟمقهبؿ وظمٓم٤مي٤مهؿ(..
(  ڳ ڳ ڳ)وٓ ؿَمؽَّ هق آهمؽماُر سم٤مهللِ قمز وضمؾ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  * وهذا

ـْ ُمٙمره، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  .[17:احلديد] ڃ ڃ چ چ )ومال شمٖمؽم أهي٤م اًمٖمٌل سمرمح٦م اهلل وٓ شم٠مُم

 .[>>:إقمراف](  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 :-رمحف اهلل-ىم٤مل اًم٘مرـمٌل 

 .(1)وُمٙمُر اهلل: اؾمتدراضمف سم٤مًمٜمٕمٛم٦م واًمّمح٦م

ُمٙمر اهلل يقرث اًمٖمٗمٚم٦م، واًمٖمٗمٚم٦م شمقرث اًمتٝم٤مون، وُم٤م أدراك ُم٤م اًمتٝم٤مون؟!، هق  وإُمـ ُمـ

ه اًمِمٞمٓم٤من إمم  ـْ هت٤مون ذم أُمٍر ُمـ أواُمِر اهلل، ضَمرَّ ؾمٚمؿ اًمِمٞمٓم٤من وؾم٥ٌٌم ُمـ أؾم٤ٌمِب اخلنان، وَمَٛم

ُم٤م هق أيمؼم ُمٜمف، وهٙمذا طمتك يقىمٕمف ذم ؿم٤ٌمِك اعمٕم٤ميص، ومالسمد ًمٚمٜمٗمِس ُمـ ظمقٍف يردقمٝم٤م قمـ 

ّمده٤م قمـ اعمح٤مرم، سمؾ إنَّ اعم١مُمـ يمٚمام ازداد إيامًٟم٤م، ازداد ظمقوًم٤م وؿمٗم٘م٦ًم قمغم ٟمٗمًف، اعمٕم٤ميص وي

 ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)وًمذًمؽ طمٙمك اهلل قمز وضمؾ قمـ اعم١مُمٜملم ذم اجلٜم٦م ىمقهلؿ .. 

 .[59-:5:اًمٓمقر](  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ۅ

                                                           
 ( ط. دار اًمٗمٙمر.587/:اًم٘مرـمٌل[، )( يراضمع: ]اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن[ اعمٕمروف سمـ ]شمٗمًػم 1)
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آؾمتٝم٤مٟم٦م سم٤مًمذٟمقب واعمٕم٤ميص ُمٝمام َصُٖمَرْت ذم ٟمٔمرك، وإي٤مك  -أظمل اعم٤ٌمرك-وم٤مطمذر 

ىئ ی ی  ىئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ)وإُمـ ُمـ ُمٙمر اهلل شمٕم٤ممم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، وم٤مهلل شمٕم٤ممم همٗمقر ًمٚمت٤مئٌلم رطمٞمؿ سم٤معم١مُمٜملم، وًمٙمـ [ >7- 84:احلجر](  جئ ی ی

 اًمٕم٤مصلم اعمجؽمئلم قمغم طمرُم٤مت اهلل هلؿ قمذاب أًمٞمؿ.

أٟمف ىم٤مل: يمام ذم طمدي٨م  ط، وىمد صَم٧ٌََم قمـ رؾمقًمٜم٤م صمؿ يمٞمػ ي٠مُمـ اًمقاطمُد ُمٜم٤م ُمٙمر اهلل* 

فق تعؾؿقن ما أظؾؿ، فضحؽتؿ »ظمٓم٦ًٌم ُم٤م ؾمٛمٕم٧ُم ُمثٚمٝم٤م ىمط:  طأٟمس: ظمٓم٥م رؾمقل اهلل 

 .(1)«ؿؾقاًل، وفٌؽقتؿ ـثًرا

اهلل طمٗم٤مة صمؿ يمٞمػ ي٠مُمـ اًمقاطمد ُمٜم٤م ُمٙمر اهلل وأُم٤مُمٜم٤م يقم شمِمٞم٥م ومٞمف اًمقًمدان، يقم ٟم٘مػ أُم٤مم 

قمراة ومٞم٠ًمًمٜم٤م اهلل قمـ يمؾ يمٌػمة وصٖمػمة، ويمؾ طمريم٦م وؾمٙمت٦م، ًمٕمٛمر اهلل إن إُمر قمٔمٞمؿ، 

 واخلٓم٥م ضمٚمٞمؾ، ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ذم اًمديـ واًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

  

                                                           
 (.7951( رواه اًمٌخ٤مري )1)
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التاسعة: ثكافة الشبَة 
 الكطيع حائل دوٌ االلتزاو.

اًمٜم٤مس ُمـ حيت٩م سمِمٞمقع اًمٗمتـ وهمرسم٦م  ـ* ُم  

، وُمٜمٝمؿ ُمـ ُيٕمِرض قمـ ديٜمف اإلؾمالم وأهٚمف

أكا أؾعؾ ما يػعؾف »ويٜمٝمٛمؽ ذم دٟمٞم٤مه وي٘مقل: 

افـاس، داذا أصذ ظـ ادجتؿع؟ وهؾ 

: ؾؾؿثؾ هذا كؼقلشقعذب اهلل ـؾ همالء؟.. 

حغ ُبعث ـان وحقًدا ؽريًٌا دم ظامل  ملسو هيلع هللا ىلصإن افـٌل 

مؾئ بافؼك واإلحلاد وافػًاد، ؾجاء فقغر افقاؿع، وفقعقد افـاس إػ ظٌادة اهلل، ويؼقؿفؿ ظذ 

ادـفج افصحقح، ويٌؾغفؿ رشاالت رهبؿ، ؾآمـ بف كػر مـ ذوي افػطرة افًؾقؿة، وادعدن 

دؽقغ، وـاكقا ؽرباء دم بالدهؿ ودم افؽريؿ وافتػقا حقفف، آزروه دم دظقتف وـان ؽافٌفؿ مـ ا

 .(1)ؿقمفؿ
بدأ : »ملسو هيلع هللا ىلصإػ ؽربة اإلشالم األوػ وؽربتف افتافقة، وحال افغرباء بؼقفف  ملسو هيلع هللا ىلصوفؼد أصار افـٌل 

ًٌا، ؾطقبك فؾغرباء ًٌا وشقعقد ؽري  .(5)«اإلشالم ؽري

 :واًمٖمرسم٦م اعمذيمقرة قمغم صمالصم٦م أٟمقاع

: سمحٞم٨م شمّمٌح سمٕمض ذائع همري٦ٌم يم٤مجلٝم٤مد، وإُمر سم٤معمٕمروف همرسم٦م اًمنمائعإول: 

 واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر.

٤ًٌم ذم سمٚمد ُمـ اًمٌٚمدان، ويٙمقن أهٚمف همرسم٤مء ذم همرسم٦م اعمٙم٤مناًمث٤مين:  : وهل أن يٙمقن اًمديـ همري

 ذًمؽ اًمٌٚمد، سمٞمٜمام هؿ ذم سمٚمد آظمر أقمزة فم٤مهرون، وم٤مًمٖمرسم٦م شمٙمقن ذم ُمٙم٤من دون آظمر.

ًمٖمرسم٦ُم اعمتحٙمٛم٦م اعمٓمٌ٘م٦م قمغم إرض يمٚمٝم٤م، سمحٞم٨م يٖمدو اًمديـ : وهل اهمرسم٦م اًمزُم٤مناًمث٤مًم٨م: 

٤ًٌم ذم زُمـ ُمـ إزُمٜم٦م ذم سم٘م٤مع إرض )يمام طمدث ىمٌؾ سمٕمث٦م اًمٜمٌل  (، وىمد شمقضمد همرسم٦م طهمري

                                                           
 ، دار اسمـ رضم٥م.8( يٜمٔمر: ـمقسمك ًمٚمٖمرسم٤مء، د/ ؾمٞمد قمٌد احلٚمٞمؿ، ص1)

 (.178>( رواه ُمًٚمؿ )5)
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سمٕمض اًمنمائع دون سمٕمض ذم سمٕمض اًمٌٚمدان، ويٙمقن سمٕمْمٝم٤م أظمر فم٤مهًرا ُمٕمرووًم٤م، وىمد حيدث 

ج صمؿ حيٞمٞمٝم٤م اهلل سم٤معمجدديـ سمٕمدُم٤م يم٤مدت شمٖمرب ًمٌٕمض اًمنمائع همرسم٦م زُم٤من سمحٞم٨م شمٙم٤مد أن شمٜمدر

 .(1)ذم إرض يمٚمٝم٤م

ومٚمام ص٤مرت شمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم همري٦ًٌم ؿم٤مقم٧م اًمٗمتـ وقمٛم٧م اعمحـ، واؾمُتْٕمٚمـ اعمٜمٙمر واؾمتنمى 

اًمٗم٤ًمد وؾم٤مد اًمٔمٚمؿ احلٞم٤مة وىمٞمٛمٝم٤م، وراضم٧م ؾمقق اًمٗمقاطمش واعمقسم٘م٤مت: ومًؼ وومجقر، شمؼمج 

٤مٓت ىمامر، ُمّم٤مرف رسم٤م، ُمٕم٤مهد شمدرس اًمٗمجقر وؾمٗمقر، ُمراىمص ومُخقر وقمٔم٤مئؿ إُمقر.. ص

سم٤مؾمؿ اًمٗمـ.. إقمالم يٜمنم اًمٗم٤ًمد وحيض قمغم اًمرذيٚم٦م، شمٙمريؿ ٕهؾ اًمٗمقاطمش واًمٗمجقر اًمذيـ 

شمققمدهؿ اهلل سم٤مًمٕمذاب إًمٞمؿ، إقمالء ًمِم٠من اًمراىمّم٤مت واعمخٜمثلم واعمؽمضمالت، شم٘مري٥ٌم عمـ سمّٕمده 

ـ قم٤مدى اهلل، إقمزاز عمـ أذل اهلل، وإذٓل وُمقآة عم اهلل، وإسمٕم٤مد عمـ ىمرسمف اهلل، ُمٕم٤مداة عمـ وامم اهلل

.. إٓ ومتـ قمٔمٞمٛم٦م.. (5)عمـ أقمز اهلل، أُمقال شمٜمٗمؼ سمٖمػم طم٤ًمب ًمإلوالل واًمّمد قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ، يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة طومتـ يم٘مٓمع اًمٚمٞمؾ اعمٔمٚمؿ، وصٗمٝم٤م اًمٜمٌل 

وافؼاظد خر مـ ادايش، وادايش خر مـ شتؽقن ؾتـ افؼائؿ ؾقفا خر مـ افؼاظد، »: ط

ـْ وجد مؾًج  َف هلا تًتؼؾف وَم ـْ َتَؼَّ  .(6)«أو معاًذا ؾؾقعذ بف اافًاظل، َم

ٕنَّ اهلل قمز وضمؾ طمٙمك أن هذه ؾمٜمتف اًمتل ٓ  وؿمٞمقع اًمٗمتـ ًمٞمس سمٛمًتٖمرب قمٜمد اعمًٚمؿ -

 ھ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ڻ ڻ)شمتٌدل يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

﮸ ﮹ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳   .[6:اًمٕمٜمٙمٌقت](  ﮺ ﮴ ﮵ ﮶﮷  

إن اإليامن فقس ـؾؿة تؼال إكام هق حؼقؼة ذات تؽافقػ، وأماكة »ي٘مقل ص٤مطم٥م اًمٔمالل: 

ذات أظٌاء، وجفاد حيتاج إػ صز، وجفٌد حيتاج إػ احتامل، ؾال يؽػل أن يؼقل افـاس آمـا، 

                                                           
ط. ُمٙمت٦ٌم اًمّمح٤مسم٦م  57، 56( ًمٚمتقؾمع يراضمع: )يمِمقف اًمٙمرسم٦م ذم وصػ أهؾ اًمٖمرسم٦م(، ًمإلُم٤مم اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم ص1)

 ًمٚمؽمات.

 ، ط. دار اإليامن سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م.:6]اًمقاىمع اعمر[ ًمٚمِمٞمخ/ جمدي ىم٤مؾمؿ، ص( اٟمٔمر: 5)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.6)
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جقا مـفا صاؾقة وهؿ ال يسـقن هلذه افدظقى، حتك يتعروقا فؾػتـة ؾقثٌتقا ظؾقفا وخير

ظـارصهؿ، خافصة ؿؾقهبؿ، ـام تػتـ افـار افذهب فتػصؾ بقـف وبغ افعـارص افرخقصة افعافؼة 

 .(1)بف، وـذفؽ تصـع افػتـة دم افؼؾقب

.. أن يؾتزم بتعافقِؿ ديـف، وأوامِر ربف، وأن يؾزَم رشَع اهلل ظز وجؾ ؾقجب ظذ ادًؾؿ -

  .]وإن خافػ بذفؽ ظادات افـاس وأظراؾفؿ[

: إما أن يؽقن ظرًؾا صحقًحا: وهق أن ظرَف افـاِس ظذ ؿًؿغ -رمحؽ اهلل-واظؾؿ  -

ا مـ كصقص افؽتاب وافًـة، وال تػقت مصؾحة معتزة، وال جتؾب  افعادة افتل ال ختافػ كصًّ

: ـافعادة افتل تؽقن ظذ خالف افـص افؼظل، أو وإما أن يؽقن ظرًؾا ؾاشًدامػًدة راجحة، 

ؾحة معتزة أو جؾب مػًدة راجحة، ومـ هذا ادـطؾؼ ؾننَّ افعرَف افذي ؾقفا تػقيت مص

 .(5)ٓ اًمٗم٤مؾمد «افعرف افصحقح»ُيراظك إكام هق 

* يمذًمؽ جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أٓ يٖمؽمَّ سمٙمثرة اهل٤مًمٙملم، وٓ سم٘مٚم٦م اًم٤ًمًمٙملم، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل 

 .[119:إٟمٕم٤مم](  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)ذم حمٙمؿ اًمتٜمزيؾ: 

، ومٚمٞم٧ًْم [146:يقؾمػ](  خب مب ىب يب جت حت)وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  -

احلج٦ُم ذم أطمقال إؿمخ٤مص، وإٟمام احلج٦م ومٞمام يث٧ٌم ذم ذقمٜم٤م ذم يمت٤مب رسمٜم٤م، وومٞمام صحَّ قمـ 

 .طٟمٌٞمٜم٤م 

، وإي٤مك طقمغم آؾمتٛم٤ًمك سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف  -صمٌتؽ اهلل قمغم اهلدى-وم٤مطمرص  -

ًٓ يم٤مُمٚم٦م ومْمٞمٕم٧م أطمالُمٝمؿ، وأسمٕمدهتؿ قمـ حت٘مٞمؼ هم٤مي٤مهتؿ  و)صم٘م٤موم٦م اًم٘مٓمٞمع( اًمتل أومًدت أضمٞم٤م

وأهداومٝمؿ، ومْمٚمقا وأوٚمقا، واهلل أؾم٠مل أن يقوم٘مٜم٤م وإي٤مك عم٤م حيٌف ويرو٤مه، وأن يثٌتٜم٤م وإي٤مك قمغم 

 احلؼ طمتك ٟمٚم٘م٤مه.

                                                           
 ( ط. دار اًمنموق.5:51، 5:54/ 8( يراضمع: ذم فمالل اًم٘مرآن، ًمألؾمت٤مذ/ ؾمٞمد ىمٓم٥م، )1)

 ، ط. ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من ًمٚمتقزيع.516، 515( يٜمٔمر: شمٞمًػم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف، ًمٚمِمٞمخ/ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ اجلديع، ص5)
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العاشرة: الشبَة 
لو أراد اهلل ٍداييت 

 لـَداىي.

ما دام ـؾ يشء ال يؼع دم هذا »وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ي٘مقل: * 

افؽقن إال بؼدر اهلل، ؾنن اهلل ؿد ـتب َظَعَّ أمر افغقاية 

 ...«وافضالفة، وفق أراد هدايتل هلداين
ومٜمٜم٘مؾ ًمٚمٛمج٤مدل: ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م: اسمـ قمثٞمٛملم 

ذم هذه اعم٠ًمًم٦م طمٞم٨م ىم٤مل: إن ُمـ مجٚم٦م  -رمحف اهلل-

 اًمِم٤ٌمب وي٘مػ ُمٜمٝم٤م طمػمان ُم٠ًمًم٦م إُمقر اًمتل شمرد قمغم

اًم٘مدر، ٕن اإليامن سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر أطمد أريم٤من اإليامن اًمتل ٓ يتؿ إٓ هب٤م، وذًمؽ سم٠من ي١مُمـ سم٠من 

ڻ ڻ ڻ ۀ )اهلل ؾمٌح٤مٟمف قم٤مَل سمام يٙمقن ذم اًمًٛمقات وإرض وُم٘مدر ًمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

﮳ ﮴  .[4::احل٩م](  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

قمـ اًمتٜم٤مزع واجلدال ذم اًم٘مدر، إذ إنَّ اخلقَض ذم اًم٘مدِر واًمتٜم٤مزِع ومٞمف  طوىمد هنك اًمٜمٌل  -

يقىمع اعمرء ذم ُمت٤مه٤مت ٓ يًتٓمٞمع اخلروج ُمٜمٝم٤م، وـمريؼ اًمًالُم٦م أن حترص قمغم اخلػم وشمًٕمك 

ومٞمف يمام أُمرت، ٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمٜمحؽ قم٘ماًل وومٝماًم، وأرؾمؾ إًمٞمؽ اًمرؾمؾ، وأٟمزل ُمٕمٝمؿ اًمٙمت٥م 

 .(1)يتؽهلدا

(  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[198:اًمٜم٤ًمء]

: أن اطمتج٤مج اًمٕم٤ميص سم٤مًم٘مدر سم٤مـمؾ سم٤مًمنمع واًمٜمٔمر، -رمحف اهلل شمٕم٤ممم رمح٦م واؾمٕم٦م-صمؿ ذيمر 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )وم٠مُم٤م سمٓمالٟمف سم٤مًمنمع: وم٘مد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

، ومٝمؿ ىم٤مًمقا هذا قمغم ؾمٌٞمؾ آطمتج٤مج سم٤مًم٘مدر قمغم [;17:إٟمٕم٤مم](  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

(  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)ُمٕمّمٞم٦م اهلل، ومردَّ اهلل قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقًمف: 

                                                           
 ، ط. دار اًمٓمروملم.64، >5( يٜمٔمر: ُمـ ُمِمٙمالت اًمِم٤ٌمب، ًمٚمِمٞمخ/ اسمـ قمثٞمٛملم، ص1)
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ڃ ڃ )، وًمق يم٤مٟم٧م طمجتٝمؿ صحٞمح٦م ُم٤م أذاىمٝمؿ اهلل سم٠مؾمف، ويمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم: [;17:إٟمٕم٤مم]

وهذا  ،[;17:إٟمٕم٤مم](  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ڇ ڇ )دًمٞمٌؾ واوٌح قمغم سمٓمالن اطمتج٤مضمٝمؿ سم٤مًم٘مدر قمغم ُمٕمّمٞم٦م اهلل، وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، وم٠مسمٓمؾ اهلل احلج٦م قمغم اًمٜم٤مس سم٢مرؾم٤مل [198:اًمٜم٤ًمء](  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

اًمرؾمؾ، وًمق يم٤من اًم٘مدر طمج٦ًم ُم٤م اٟمتٗم٧ْم سم٢مرؾم٤مِل اًمرؾمؾ، ٕنَّ اًم٘مدَر سم٤مٍق طمتك ُمع إرؾم٤مِل 

 اطمتج٤مج اًمٕم٤ميص قمغم ُمٕمّمٞمتف سم٘مدر اهلل.اًمرؾمِؾ، وهذا يدل قمغم سمٓمالن 

: ومٜم٘مقل: ًمق ومرض أٟمف ٟمنم ذم ضمريدة ُم٤م قمـ وفمٞمٗم٦م ُمرشمٌٝم٤م يمذا ويمذا، * وأُم٤م سمٓمالٟمف سم٤مًمٜمٔمر

ووفمٞمٗم٦م أظمرى أىمؾ ُمٜمٝم٤م= وم٢مٟمؽ ؾمقف شمٓمٚم٥م إقمغم، وم٢من َل يٙمـ ـمٚم٧ٌم إظمرى= وم٢مذا َل 

 ُمـ أول اًمٜم٤مس. حيّمؾ ًمف رء ُمٜمٝم٤م، وم٢مٟمف يٚمقم ٟمٗمًف قمغم شمٗمريٓمف سمٕمد اعم٤ًمرقم٦م إًمٞمٝم٤م

وقمٜمدٟم٤م وفم٤مئػ ديٜمٞم٦م ُمثؾ: )اًمّمٚمقات اخلٛمس يمٗم٤مرة عم٤م سمٞمٜمٝم٤م( وهل يمٜمٝمر قمغم سم٤مب أطمدٟم٤م 

يٖمتًؾ ُمٜمف ذم يمؾ يقم مخس ُمرات، وصالة اجلامقم٦م أومْمؾ ُمـ صالة اًمٗمرد سمًٌع وقمنميـ 

درضم٦م= ومٚمامذا شمؽمك هذه اًمقفم٤مئػ وحتت٩م سم٤مًم٘مدر؟!، سمٞمٜمام أٟم٧م شمذه٥م إمم اًمقفم٤مئػ اًمدٟمٞمقي٦م 

ٕم٦م ًمتحّمؾ قمٚمٞمٝم٤م، ومٙمٞمػ ٓ حتت٩م سم٤مًم٘مدر ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مُمقِر اًمدٟمٞم٤م وحتت٩م سمف ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مُمر اًمرومٞم

 أظمرة؟!

: رضمؾ ىم٤مل: ]قمًك ريب أن يرزىمٜمل سمقًمٍد ص٤مًمٍح شم٘ملٍّ قم٤مَلٍ قم٤مسمٍد[، وهق َل ُمث٤مل آظمر -

ـُ أن ي٠مشمٞمف اًمقًمديتزوج، ومٜم٘مقل ًمف: شمزوج طمتك ي٠مشمٞمؽ، وم٘م٤مل: ٓ وم٢من  ، ًمٙمـ إذا شمزوج،، ومال يٛمٙم

 اهلل سمٛمِمٞمئتف ىمد يرزىمف اًمقًمد اعمٓمٚمقب.

ـْ ي٠ًمل اهللَ اًمٗمقَز سم٤مجلٜم٦ِم واًمٜمج٤مَة ُمـ اًمٜم٤مر، وٓ يٕمٛمؾ ًمذًمؽ، ومال يٛمٙمـ أن  - ويمذًمؽ َُم

 .(1)يٜمجق ُمـ اًمٜم٤مر ويٗمقز سم٤مجلٜم٦م ٕٟمف َل يٕمٛمؾ ًمذًمؽ

                                                           
٤م.7>>/ 5( يراضمع: اًم٘مقل اعمٗمٞمد قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمد، ًمٚمِمٞمخ/ اسمـ قمثٞمٛملم، )1)  (، ط. دار اًمثريَّ
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يمٚمٛم٦م ضم٤مُمٕم٦م ُم٤مٟمٕم٦م  طومٌٓمؾ آطمتج٤مج سم٤مًم٘مدر قمغم ُمٕم٤ميص اهلل سم٤مٕصمر واًمٜمٔمر، وهلذا ىم٤مل 

ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل!  «ما مـؽؿ مـ أحد إال وؿد ـتب مؼعده مـ اجلـة ومؼعده مـ افـار»ٟم٤مومٕم٦م: 

سم٤مًمٕمٛمؾ  ط، وم٠مُمرهؿ اًمٜمٌل (1)«اظؿؾقا، ؾؽؾ مقن دا خؾؼ فف»أومال ٟمدع اًمٕمٛمؾ وٟمتٙمؾ؟ ىم٤مل: 

ٝمؿ إٓ إذا قمٛمؾ سمٕمٛمؾ وَل جيز هلؿ آشمٙم٤مل قمغم اعمٙمتقب ٕن اعمٙمتقب ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ٓ يٙمقن ُمٜم

أهؾ اجلٜم٦م، واعمٙمتقب ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر ٓ يٙمقن ُمٜمٝمؿ إٓ إذا قمٛمؾ سمٕمٛمٚمٝمؿ، واًمٕمٛمؾ سم٤مؾمتٓم٤مقم٦م 

اعمرء ٕٟمف يٕمرف ُمـ ٟمٗمًف أن اهلل ىمد أقمٓم٤مه اظمتٞم٤مًرا ًمٚمٕمٛمؾ وىمدرة قمٚمٞمف هبام يٗمٕمؾ إن ؿم٤مء أو 

 يؽمك. 

٤مظمتٞم٤مره سمدون أن حيس * صمؿ إن يمثػًما ُمـ اًمٜم٤مس يرى أٟمف يٗمٕمؾ اًمٌمء سم٤مظمتٞم٤مره ويؽميمف سم

 سم٢مضم٤ٌمر ًمف قمغم اًمٗمٕمؾ أو اًمؽمك ومٙمٞمػ يتٗمؼ ذًمؽ ُمع اإليامن سم٠من يمؾ رء سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره؟

واجلقاب: أٟمٜم٤م إذا شم٠مُمٚمٜم٤م ومٕمؾ اًمٕمٌد وطمريمتف، وضمدٟم٤مه ٟم٤مدًم٤م قمـ أُمريـ: إرادة أي اظمتٞم٤مر 

ُمـ ظمٚمؼ اهلل  ًمٚمٌمء، وىمدرة، وًمقٓ هذان إُمران َل يقضمد ومٕمؾ، واإلرادة واًم٘مدرة يمٚمت٤ممه٤م

ؾمٌح٤مٟمف ٕن اإلرادة ُمـ اًم٘مقة اًمٕم٘مٚمٞم٦م، واًم٘مدرة ُمـ اًم٘مقة اجلًٛمٞم٦م وًمق ؿم٤مء اهلل ًمًٚم٥م اإلٟم٤ًمن 

اًمٕم٘مؾ وم٠مصٌح ٓ إرادة ًمف أو ؾمٚمٌف اًم٘مدرة وم٠مصٌح اًمٕمٛمؾ ُمًتحٞماًل قمٚمٞمف، وم٢مذا قمزم اإلٟم٤ًمن قمغم 

أو أوضمد ُم٤مٟمًٕم٤م حيقل اًمٕمٛمؾ وٟمٗمذه قمٚمٛمٜم٤م ي٘مٞمٜم٤ًم أن اهلل ىمد أراده وىمدره، وإٓ ًمٍمف مهتف قمٜمف 

 سمٞمٜمف وسملم اًم٘مدرة قمغم شمٜمٗمٞمذه.

 وم٘م٤مل: سمٜم٘مص اًمٕمزائؿ وسف اهلٛمؿ. وىمد ىمٞمؾ ًمألقمرايب: سمؿ قمروم٧م ذًمؽ؟ -

يمذًمؽ ي٠ميت ذم ُم٠ًمًم٦م اًم٘مدر قمٜمد سمٕمض اًمٜم٤مس أن اإلٟم٤ًمَن ُيٕمذُب قمغم ومٕمِؾ اعمٕم٤ميص  -

قمٚمٞمف وًمٞمس  ومٙمٞمػ يٕمذب قمٚمٞمٝم٤م وهل ُمٙمتقسم٦م قمٚمٞمف وٓ يٛمٙمـ أن يتخٚمص ُمـ إُمر اعمٙمتقب

 ُمـ اًمٕمدِل أن ٟمجٕمؾ اًم٘مدر طمج٦م ذم اعمٕم٤ميص وٓ دمٕمٚمف طمج٦م ذم ضم٤مٟم٥م اًمٓم٤مقم٤مت.

                                                           
 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.1)
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: إن اًم٘مدَر هٌّ ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل طمتك ي٘مع، ومٛمـ أيـ ًمٚمٕم٤ميص اًمٕمٚمؿ أن ٟم٘مقلوضمقاب صم٤مٍن: 

سم٠من اهلل يمت٥م قمٚمٞمف اعمٕمّمٞم٦م طمتك ي٘مدم قمٚمٞمٝم٤م، أومٚمٞمس ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقن ىمد يُمت٧ٌم ًمف 

ذا ٓ جيٕمؾ سمدل إىمداُمف قمغم اعمٕمّمٞم٦م أن ي٘مدم قمغم اًمٓم٤مقم٦م وي٘مقل: إن اهلل ىمد يمت٥م اًمٓم٤مقم٦م؟، ومٚمام

 (1)زم أن أـمٞمع؟!

َؾ اإلٟم٤ًمَن سمام أقمٓم٤مه ُمـ قم٘مؾ وومٝمؿ وأٟمزل قمٚمٞمف  وضمقاب صم٤مًم٨م: أن ٟم٘مقل إنَّ اهلل ىمد وَمْمَّ

، وأقمٓم٤مه إرادًة وىمدرًة يًتٓمٞمع َ ًمف اًمٜم٤مومَع ُمـ اًمْم٤مرِّ هبام أن  اًمٙمت٥م وأرؾمؾ إًمٞمف اًمرؾمؾ وسَملمَّ

ومٚمامذا خيت٤مر هذا اًمٕم٤ميص اًمٓمري٘م٦م اًمْم٤مرة وي٘مدُمٝم٤م قمغم اًمٓمري٘م٦م يًٚمؽ إطمدى اًمٓمري٘متلم، 

 .(5)اًمٜم٤مومٕم٦م؟

  

                                                           
 .61، 64( يراضمع: ُمـ ُمِمٙمالت اًمِم٤ٌمب، ًمٚمِمٞمخ/ اسمـ قمثٞمٛملم، ص1)

٦م يمت٤مب ]اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر[ ًمٚمِمٞمخ/ قمٌد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح اعمحٛمقد، ويمت٤مب ]ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ[ ( ًمٚمتقؾمع.. أٟمّمح سمٛمٓم٤مًمٕم5)

 .-رمحف اهلل شمٕم٤ممم-ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م 
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احلادية عشر: أىته الشبَة 
 إرٍابيوٌ وجتار ديً.

ومـ افـاس مـ يرؽب ظـ االفتزام *  

، سمؾ ويتخقف ُمـ اعمٚمتزُملم سم٠مواُمر بافؼع

اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، فمٜم٤ًم ُمٜمٝمؿ أهنؿ 

ودم٤مر ديـ، وُم٤م يم٤من هذا  «إرهابققن»

اًمِمٕمقر ًمٞمتقاضمد ًمقٓ احلٛمالت اإلقمالُمٞم٦م 

 اعمريمزة ود اًمدقم٤مة إمم اإلؾمالم ذم يمؾ قمٍم وُمٍم.. «ادؼروءة وادًؿقظة وادؽتقبة»
.. شمٓمٚمُؼ اًمٙمثػم ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت اخلٌٞمث٦م اقمٝم٤مواحل٘مٞم٘م٦م أن احلٛمالت اإلقمالُمٞم٦م سمٙمؾ أٟمق -

قمغم اعمٚمتزُملم سمنمع اهلل قمز وضمؾ، وُمـ هذه اعمّمٓمٚمح٤مت ]واًمتل حت٤مول وؾم٤مئؾ اإلقمالم 

 (1)«افتطرف اإلشالمل»ويمٚمٛم٦م  «مصطؾح ـؾؿة افتعصب افديـل»شمروجيٝم٤م سملم قمٛمقم اًمٜم٤مس 

متًؽ سمديٜمف، أو طم٤مول  واًمتل ص٤مر اًمٕمٚمامٟمٞمقن )اًمالديٜمٞمقن( وأذٟم٤مهبؿ يٓمٚم٘مقهن٤م قمغم يمؾ ُمـ

اًمدوم٤مع قمٜمف، وَل يتٜم٤مزل قمـ رء ُمـ أطمٙم٤مُمف ٕهقائٝمؿ، وُمـ هذه اعمّمٓمٚمح٤مت اًمتل ؿم٤مقم٧م 

ـْ حُي٤مرُب اًمٌدع وي٘مٛمٕمٝم٤م ويٜمٍم اًمًٜم٦م ويٜمنمه٤م  «شـل»يمٚمٛم٦م  طمٞم٨م ص٤مروا يٓمٚم٘مقهن٤م قمغم يمؾ َُم

همػم وص٤مر يردده٤م اًمٙمثػمون يم٤مًمٌٌٖم٤موات ُمـ  -ًمألؾمػ-ويٓمٌ٘مٝم٤م، وًم٘مد راضم٧م هذه اًمٙمٚمٛم٦م 

ُمّمٓمٚمًح٤م مم٘مقشًم٤م قمٜمد اًمٙمثػم ُمـ اجلٝمالء، ويم٠من  «شـل»إدراك عمٗمٝمقُمٝم٤م، سمؾ وأصٌح ُمّمٓمٚمح 

 آٟمت٤ًمب إمم اًمًٜم٦م قم٤مٌر..

سمؾ  «حـٌع»* وُمـ هذه اعمّمٓمٚمح٤مت اًمتل أـمٚم٘مٝم٤م ه١مٓء قمغم يمؾ ُمـ متًؽ سمديٜمف يمٚمٛم٦م 

يمٜم٤مي٦م قمـ اًمتٕمّم٥م واًمتِمدد واًمتخٚمػ قمٜمد ه١مٓء، وهؾ اإلُم٤مم أمحد  «حـٌع»وص٤مر ُمّمٓمٚمح 

إٓ أطمد أئٛم٦م اعمًٚمٛملم اعمِمٝمقد هلؿ  -ريض اهلل قمٜمف وقمـ ؾم٤مئر أئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م -سمـ طمٜمٌؾ 

 سم٤مُٕم٤مٟم٦م؟ واجلالًم٦م واإلُم٤مُم٦م ذم اًمديـ؟

                                                           
د/ محؿد طؿارة ط. دار البشقر لؾثؼافة والعؾقم،  اإلسًلمقفقبقا( لؾتقسع حقل هذه الظاهرة الخطقرة، ُيـظر: 1)

 .بـ جؿعة، ط.كتاب البقان د/ طثؿان "وقاكقكقة مفؿةكظرات لغقية، وشرطقة، "اإلرهاب 
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، طًمٜم٤م * وواهللِ إنَّ اإلُم٤مم اعمٌجؾ ]أمحد سمـ طمٜمٌؾ[ ٟمٍم اهلل قمز وضمؾ قمغم يديف ؾمٜم٦م رؾمق

وم٘مد  «خؾؼ افؼرآن»ذم ُم٠ًمًم٦م  -ٓؾمٞمام-سمؾ طَمِٗمَظ اهلل قمغم يديف اًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٗمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م 

طمٗمظ اهلل اًمديـ قمغم يديف يقم اًمٗمتٜم٦م، ومٝمق إُم٤مٌم ضمٚمٞمٌؾ ؿَمِٝمَد ًمف ؾم٤مئُر إئٛم٦ِم وأهِؾ اًمٕمٚمِؿ سم٤مًمٗمْمِؾ 

اإلُم٤مم اعمٌجؾ  واًمقرِع واًمّمالِح واًمزهِد وٟمٍمة اًمديـ احلٜمٞمػ، وُمـ أراد اًمتقؾمع ذم شمرمج٦م

وإين ٕطمذر أُمث٤مل ه١مٓء ، (1)أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ومٚمػماضمع يمت٥م اًمًػم ًمٞم٘مػ قمغم ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم

.. وم٠مىمقل: إن اًم٘مدح ذم اًمٕمٚمامء، واًمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ ؾمٌٞمؾ ُمـ اجل٤مهٚملم سم٘مدر اًمٕمٚمامء وسم٘مدر أٟمٗمًٝمؿ

ق ـمٕمـ ذم ؾمٌؾ أهؾ اًمزيغ واًمْمالل، ذًمؽ أن اًمٓمٕمـ ذم اًمٕمٚمامء ًمٞمس ـمٕمٜم٤ًم ذم ذواهتؿ، وإٟمام ه

اًمديـ واًمدقمقة اًمتل حيٛمٚمقهن٤م، واعمٚم٦م اًمتل يٜمتًٌقن إًمٞمٝم٤م، واًمٓمٕمـ ذم اًمٕمٚمامء حمرم ٕهنؿ ُمـ 

اعمًٚمٛملم، ويٙمت٥ًم ُمزيد طمرُم٦م، ٕٟمف وؾمٞمٚم٦م ًمٚمٓمٕمـ ذم اًمديـ، وهذا ُمراد أهؾ اًمٌدع اًمٓم٤مقمٜملم 

 شم٤مسمٕم٦م هل٤م.. ذم ؾمٚمػ إُم٦م وقمٚمامئٝم٤م اًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن، واًمٓمرق وإؾم٤ٌمب ُمٕمتؼمة سم٤معم٘م٤مصد 

حؼ ظذ افعاؿؾ أن ال يًتخػ بثالثة: افعؾامء، »: -رمحف اهلل-* ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اعم٤ٌمرك 

وافًالضغ، واإلخقان: ؾنكف مـ اشتخػ بافعؾامء ذهٌت آخرتف، ومـ اشتخػ بافًؾطان 

 .(5)«ذهٌت دكقاه، ومـ اشتخػ باإلخقان ذهٌت مروءتف

وذُمٝمؿ واٟمت٘م٤مصٝمؿ ورُمٞمٝمؿ سمـ )اًمٕمامًم٦م(،  * وم٤مطمذر آؾمتٝمزاء سم٤مًمٕمٚمامء واًمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ

و)دم٤مرة اًمديـ( و)اًمتٓمرف(، وإي٤مك وهمٞمٌتٝمؿ، وم٢من همٞم٦ٌم اًمٕمٚمامء أقمٔمؿ ُمـ همٞم٦ٌم همػمهؿ ُمـ 

اظؾؿ )وؾؼـا اهلل وإياك درواتف وجعؾـا »: ىم٤مل اإلُم٤مم احل٤مومظ اسمـ قم٤ًميمر اًمدُمِم٘ملاًمٜم٤مس.. 

مة، وظادة اهلل دم هتؽ أشتارهؿ وإياك ممـ خيشاه ويتؼقف حؼ تؼاتف(: أن حلقم افعؾامء مًؿق

                                                           
( عمٕمروم٦م ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ٟمٜمّمح سمٛمٓم٤مًمٕم٦م ]ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ[ ًمإلُم٤مم اسمـ اجلقزي، ط. ُمٙمت٦ٌم 1)

 هجر ًمٚمٜمنم واًمتقزيع.

 (، ط. ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.581/  :1ًمإلُم٤مم اًمذهٌل، ) «شر أظالم افـٌالء»( يٜمٔمر: 5)
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 إياك وٍدو الكنه:  *

معؾقمة: ألن افقؿقعة ؾقفؿ بام هؿ مـف براء أمره ظظقؿ، وافتـاول ألظراوفؿ بافزور واالؾساء 

ـْ اختاره اهلل مـفؿ فـؼ افعؾؿ خؾؼ ذمقؿ..  .(1)مرتع وخقؿ، واالختالف ظذ َم

 

 

افقؿقعة دم أهؾ  -أخل افشاب-احذر 

افعؾؿ، وإال حؼت كػًؽ دم خـدق واحد 

تظاهر أظداء اإلشالم )ممـ حياوفقن حتطقَؿ ؿؿِؿ اإلشالِم باظتٌاِر ذفؽ أؿِص ضريؼ فطعـ 

واشتحي ؿقل مقشك افؽؾقؿ ظؾقف وظذ كٌقـا اإلشالم كػًف(، ؾال تؽقكـ طفًرا فؾؿجرمغ، 

 .[:1]اًم٘مّمص:  (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ڳ ڳ ڳ ڳ): افصالة وافتًؾقؿ

ًمٚمتقصؾ سمذًمؽ إمم هدم  «هدِم افؼؿؿِ »أنَّ حماوفَة  -أهيا افشاب ادٌارك-* وفؽ أن تعؾؿ 

اًمديـ وإـمٗم٤مء ٟمقره هل ؾمٞم٤مؾم٦ٌم ىمديٛم٦ٌم ىمدم اًمٙم٤مئديـ هلذا اًمديـ: ومٛمـ حم٤موٓهت٤م إول: ُم٤م 

أة ُمـ ومقق ؾمٌع ضمرى ُمـ طمدي٨م اإلومؽ ذم طمؼ اًمّمدي٘م٦م سمٜم٧م اًمّمديؼ، اًمٓم٤مهرة اًمٌتقل، اعمؼم

، وم٘مد يم٤من اإلومؽ ـمٕمٜم٦م ُمقضمٝم٦م ذم اعم٘م٤مم إول إمم ص٤مطم٥م «أم ادممـغ ظائشة»ؾماموات 

 .(5)اًمرؾم٤مًم٦م، صمؿ ًمٚمرضمؾ اًمث٤مين ذم اإلؾمالم أيب سمٙمر، صمؿ ًمٕم٤مئِم٦م اًمتل مُحَِؾ قمٜمٝم٤م رسمع اًمنميٕم٦م

ُمـ وُمـ هذه اعمح٤موٓت اًمٞمقم: اضمتٝم٤مد أقمداء اًمًٜم٦م واًمتقطمٞمد ُمـ اعمًتنمىملم وأذٟم٤مهبؿ 

اًمذيـ ٟم٤موم٘مقا ذم اًمٓمٕمـ ذم قمٚمامء اًمًٜم٦م ىمدياًم وطمديًث٤م، يمذًمؽ طمرص٧م إسمقاق اعمٜم٤موم٘م٦م قمغم 

وذسمقا قمـ دقمقة اًمتقطمٞمد يمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ  طاًمٓمٕمـ ذم اعمجدديـ اًمذيـ سمٕمثقا ؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

شمٞمٛمٞم٦م، وشمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ، وهمػمهؿ ُمـ اعمجدديـ إمم يقُمٜم٤م هذا، ومٛمـ واومؼ ذم شمٓم٤موهلؿ قمغم 

 رُمقز اإلؾمالم، وم٘مد أقم٤مهنؿ قمغم حت٘مٞمؼ هم٤مي٤مهتؿ اخلٌٞمث٦م.

                                                           
. ط. اعمٙمت٦ٌم ;5( اٟمٔمر: شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمى ومٞمام ٟم٥ًم إمم أيب احلًـ إؿمٕمري، ٓسمـ قم٤ًميمر اًمدُمِم٘مل، ص1)

 إزهري٦م.

 ، ط. دار ـمٞم٦ٌم سم٤مًمري٤مض.661( راضمع: اإلقمالم سمحرُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ واإلؾمالم، ًمٚمديمتقر/ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، ص5)
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دب ومٞم٤م أظمل احلٌٞم٥م اطمذر أن شمتٓم٤مول قمغم اًمٕمٚمامء وم٢مهنؿ هؿ اًم٤ًمدة قمغم احل٘مٞم٘م٦م، واًمزم إ

 -وظم٤مص٦م ُمع اًمٕمٚمامء-ُمٕمٝمؿ واقمٚمؿ سم٠من أدب اعمرء قمٜمقان ؾمٕم٤مدشمف وومالطمف، وأن ىمٚم٦م أدسمف 

  .(1)قمٜمقان ؿم٘م٤موشمف وسمقاره

  

                                                           
 (.5/745( يٜمٔمر: ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم، ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م، )1)
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الجاىية عشر: مً الشبَة 
 أصدم؟ وأي املياٍج أتبع؟

وٓ ؿمؽ أن شمٕمدد اعمٜم٤مه٩م واظمتالف * 

أُمر ظمٓمػم يّمٞم٥م اعمٌتدأ ذم ـمريؼ اًمرؤى 

وطمتك ٓ آًمتزام سم٤محلػمة وآوٓمراب، 

اقمٚمؿ أن احلؼ واطمد  ختتٚمط قمٚمٞمؽ إُمقر،

ٓ يتٕمدد وًمٙمـ قمٚمٞمؽ أن شمٕمرف احلؼ 

 ًمتٕمرف أهٚمف،
 ىمد شم٘مقل: ًم٘مد أص٤مسمٜمل ٟمقع ُمـ احلػمة واًمتِمت٧م.. ومال أدري..

ق؟ -  َُمـ أصدِّ

ب؟  وَُمـ أيمذِّ

 َُمـ أشمٌَّع؟ -

قمل وصاًل سمٚمٞمغم  وًمٞمغم ٓ شم٘مر هلؿ سمذاك *** ويمؾ يدَّ

قمل أٟمف )حيتٙمر اعمٜمٝم٩م اًمّمحٞمح(، و)اًمًٌٞمؾ احلؼ(، وأٟمف وأشم٤ٌمع ُمٜمٝمجف )اًمٗمرىم٦م  اًمٙمؾ - يدَّ

 اًمٜم٤مضمٞم٦م واًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة(، إُمر اًمذي أص٤مسمٜمل سم٤مًمتِمت٧م واًم٘مٚمؼ واخلقف ُمـ آًمتزام؟!

 واجلقاب: 

 ٓ ؿمؽ أن شمٕمدد اعمٜم٤مه٩م أُمر ظمٓمػم يّمٞم٥م اعمٌتدع ذم ـمريؼ آًمتزام سم٤محلػمة وآوٓمراب.

 ؿ أن احلؼ واطمد ٓ يتٕمدد، طمتك ٓ خيتٚمط قمٚمٞمؽ إُمر، اقمرف احلؼ شمٕمرف أهٚمف.ًمٙمـ اقمٚم

إمم ؾمامت  -سمؽ أظمل احلٌٞم٥م-وم٢مذا فمٝمر ًمؽ ُم٤م أردشمف، وحترر ُم٤م ىمّمدشمف، ومدقمٜمل أٟمٓمٚمؼ 

اعمٜمٝم٩م اًمذي يٜمٌٖمل أن شمٙمقن قمٚمٞمف ذم ؾم٤مئر طمٞم٤مشمؽ، وهق حت٘مٞمؼ آُمتث٤مل واعمت٤مسمٕم٦م ٕواُمر 

 ..☺اًمٜمٌل 

وٓ يتديـ ًمف إٓ  -قمز وضمؾ-قم ضمٚمٞم٤ًّم ًمٚم٘م٤ميص واًمداين أٟمف ٓ يتٕمٌد هلل طمٞم٨م إٟمف ُمـ اعمٕمٚم -

 ومٞمٕمٌد شمٕم٤ممم سمام ذع، ٓ سم٤مٕهقاء واًمٌدع.، ☺سم٤مًمنمع اًمذي سمٚمٖمف رؾمقًمف حمٛمد 
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، وـم٤مقمتف ومٞمام أظم٤ٌمر وأواُمر، ومال سمد ُمـ شمّمدي٘مف ومٞمام أظمؼم ☺ وإن مجٚم٦م ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل

 ..☺ ؾ ذًمؽ ُمع حمٌتف وشمقىمػمهأُمر، واضمتٜم٤مب يمؾ ُم٤م هنك قمٜمف وزضمر، ويم

وإنَّ اًمٜم٤مفمر إمم اًمقاىمع اعمرير اًمذي ٟمحٞم٤مه جيد أن أيمثر اًمٜم٤مس ىمد اشمٗم٘مقا قمغم اًمٙمٚمٛم٦م إومم،  -

هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم )ظم٤مص٦ًم ذم أصمٜم٤مء ؾمٕمٞمٝمؿ إمم ـمريؼ آًمتزام احل٘مٞم٘مل  «اإلخالص»وهل 

اظمتالوًم٤م واؾمًٕم٤م، ومٛمٜمٝمؿ اعمتٌع،  «االتٌاع» واًمدقمقة(، إٓ أهنؿ اظمتٚمٗمقا ذم حت٘مٞمؼ اًمٙمٚمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 وُمٜمٝمؿ اعمٌتدع.

 وم٢مذا شم٘مرر أن آًمتزام قم٤ٌمدة، وأن اهلل ٓ ي٘مٌؾ ُمـ اًمٕم٤ٌمد إٓ ُم٤م يم٤من ظم٤مًمًّم٤م صقاسًم٤م.

٤م سمؽ  م-يم٤من طمريًّ ، «أؿصد اإلخالص، واالتٌاع» أن شمراقمل هذيـ اًمنمـملم  -أظمل اعمٙمرَّ

ٌَّاًل..  ًمٞمٙمقن اًمتزاُمؽ وقمٛمٚمؽ ص٤محل٤ًم ُمت٘م

 ؟☺ وداذا كتٌع افـٌلىمد شم٘مقل.. * 

 :واجلقاب

: طمٞم٨م جي٥م دم حقاتف وبعد مماتف ☺ ألن اهلل ؿد أوجب ضاظتف ☺إكـا كتٌع افـٌل  -1

، وٓ يٗمرق سملم أُمر اهلل وأُمر ☺قمغم اعمًٚمؿ أن يٛمتثؾ أواُمر اهلل شمٕم٤ممم وأواُمر رؾمقًمف 

 ىي مي خيحي جيُّٱرؾمقًمف اعمتٛمثؾ ذم أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف وشم٘مريراشمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
 .[77]اًمٜمحؾ: ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي

 حم جم هلُّٱيمام سملمَّ أن ُمٝمٛمتف إيْم٤مُح احلؼ طملم خيتٚمػ ومٞمف اًمٜم٤مس، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -
]اًمٜمحؾ: ، َّجي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم

 حس جس مخُّ اًمٜمزول قمغم طمٙمٛمف ذم يمؾ ظمالف، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: -ؾمٌح٤مٟمف-وأوضم٥م  .[97
 مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس
 .[98: اًمٜم٤ًمء]َّجف مغ جغ

يمذًمؽ وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ىمد أوضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم اشم٤ٌمع اًمرؾمقل ومٞمام ي٠مُمر ويٜمٝمك، ىم٤مل  -

-، سمؾ وطم٨م [:: احلنم]َّجئحئ يي ىي  ني مي زي ري ٰىُّٱؾمٌح٤مٟمف: 
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 جخ  مح جح ُّوم٘م٤مل شمٕم٤ممم:  ☺قمغم آؾمتج٤مسم٦م عم٤م يدقمق إًمٞمف  -ؾمٌح٤مٟمف
 .[57: إٟمٗم٤مل]َّ خصمص حص مس خس حس جس مخ

 مل خلُّٱسمؾ وَل ُيٌِح اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٛم١مُمٜملم أن خي٤مًمٗمقا طمٙمٛمف أو أواُمره وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 
 جي يه ىه مه ينجه ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 .[69: إطمزاب]َّىي  مي خي حي

واقمتؼم اًمِم٤مرُع احلٙمٞمُؿ ُمـ قمالُم٤مت اًمٜمٗم٤مق اإلقمراض قمـ حتٙمٞمؿ اًمرؾمقل ذم ُمقاـمـ  -

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱاخلالف، وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 
 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن اممم  يل
 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ
 مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس جسحس مخ جخ مح
 .[81 - :7: اًمٜمقر]َّخك حك جك حقمق مف خف حف  جف مغ جغ

وآٟم٘مٞم٤مد ُٕمره وشمٚم٘مل ظمؼمه سم٤مًم٘مٌقِل  ☺وم٤مًمقاضم٥ُم يمامُل اًمتًٚمٞمِؿ ًمٚمرؾمقل  -

٤م، أو  (، أو حيٛمٚمف ؿمٌٝم٦م أو ؿمٙمًّ ًٓ واًمتّمديِؼ دون أن يٕم٤مروف سمخٞم٤مل سم٤مـمؾ )يًٛمٞمف ُمٕم٘مق

ي٘مدم قمٚمٞمف آراء اًمرضم٤مل وأومٙم٤مرهؿ اًمقوٕمٞم٦م، ومٞمقطمده سم٤ماًمتحٙمٞمؿ واًمتًٚمٞمؿ وآٟم٘مٞم٤مد 

د اعمرؾِمؾ سم٤مًمٕم٤ٌمدة واخلْمقع واًمذل واإلٟم٤مسم٦م واًمتق ومٝمام شمقطمٞمدان ٓ يمؾ، واإلذقم٤من، يمام وطمَّ

: شمقطمٞمد اعمرؾمؾ، وشمقطمٞمد ُمت٤مسمٕم٦م اًمرؾمقل ومال حي٤ميمؿ إمم ٟمج٤مة ًمٚمٕمٌد ُمـ قمذاب اهلل إٓ هبام

 .(1)همػمه وٓ يرى سمحٙمؿ همػمه

                                                           
ط.ُم١مؾم٦ًم  114/  1ج ًمإلُم٤مم اًمٓمح٤موي، حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ/ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، «رشح افطحاوية»راضمع: ، ًمٚمتقؾمع( 1)

، ط.اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م 18ًمإلُم٤مم اًمًٞمقـمل، ص «مػتاح اجلـة دم االحتجاج بافًـة»واٟمٔمر: اًمرؾم٤مًم٦م، 

، ط. ُمٙمت٦ٌم 15ًمٚمِمٞمخ/أمحد سمـ طمجر آل سمقـم٤مُمل، ص «بافتؿًؽ بافؼرآن وافًـة شٌقؾ اجلـة»اعمٜمقرة، ويمت٤مب: 

 ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ.
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ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-: طمٞم٨م ىَمَرَن ألن ضاظة افرشقل ضاظة هلل تعاػ -2

آل ] َّحم جم هل مل خلُّٱسمٓم٤مقمتف ذم آي٤مت يمثػمة، وم٘م٤مل قمزَّ ُمـ ىم٤مئؾ: 

 خل ُّٱـم٤مقم٦ًم هلل، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:  ☺ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل  -ضمؾ ضمالًمف-، سمؾ واقمتؼم [165: قمٛمران
 .[4;: اًمٜم٤ًمء] َّحمخم جم يل ىل مل

ومٓم٤مقم٦م اًمرؾمقل ـم٤مقم٦م هلل ضمؾ وقمال، وُمٕمّمٞمتف ُمٕمّمٞم٦م هلل ضمؾ وقمال، وحمٌتف هل  -

ًٓ إٓ  اًمٓمريؼ اعمقصؾ عمح٦ٌم اهلل ضمؾ وقمال، وٓ ي٘مٌؾ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ أطمٍد سوًم٤م وٓ قمد

ومٌٕمثتف شمٌلم اًمرؿمد ُمـ اًمٖمل، واًمنمك ُمـ اًمتقطمٞمد، واًمّمدق ُمـ اًمٙمذب،  ☺سم٤مشم٤ٌمقمف 

اًمِمؽ، وـمريؼ اجلٜم٦م ُمـ ـمريؼ اًمٜم٤مر، سمؾ وَل َيٌَْؼ ُمـ واإلظمالص ُمـ اًمٜمٗم٤مق، واًمٞم٘ملم ُمـ 

ر إُم٦م ُمٜمف  ٌَْؼ ذٌّ قم٤مضمؾ أو آضمؾ إٓ طمذَّ ظمػٍم آضمٍؾ أو قم٤مضمٍؾ إٓ وَدلَّ  إُم٦م قمٚمٞمف، وَل َي

 وهن٤مهؿ قمٜمف، وشمرك أُمتف قمغم اعمحج٦م اًمٌٞمْم٤مء ًمٞمٚمٝم٤م يمٜمٝم٤مره٤م ٓ يزيغ قمٜمٝم٤م إٓ ه٤مًمؽ.

وًم٘مد شمقاومرت اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم شمٌٞملم هذا إصؾ اًمٕمٔمٞمؿ واحل٨م قمٚمٞمف، وم٘م٤مل  -

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي  خيُّٱؾمٌح٤مٟمف: 
 .[5>: اعم٤مئدة]َّرئ ّٰ

 هتُّوىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[978: اًمٜمقر]َّمن  زن رن ممُّوىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  -
 جخ مح جحُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[1:: إطمزاب]َّمخ جخ مح جح  مج حج مث

 خض جضحض مص  خص حص مس خس حس مخجس
 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 . وأي٤مت اًمداًم٦م قمغم هذا إصؾ يمثػمة.[17 -16: اًمٜم٤ًمء] َّخك حك جك مق

 مهُّ: وًمٕمؾ هذا واوح يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ألن معصقة افرشقل معصقة هلل تعاػ -3
وطمذر رسمٜم٤م ُمـ خم٤مًمٗم٦م أُمره،  ،[69: إطمزاب]َّىي  مي خي حي جي يه ىه

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يفُّوم٘م٤مل: 
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 ىب ُّٱ: ؾمٌح٤مٟمف وم٘م٤مل يمٗمٌر، خم٤مًمٗمتف أن إمم -وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف- وأؿم٤مر ،[96: اًمٜمقر]َّام
 .[65: آل قمٛمران]َّنث  مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب

- حؽؿ ؾقف هلل فقس ؾقام ☺ اهلل رشقل بغَّ  وما» : -شمٕم٤ممم اهلل رمحف- اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل -

: اًمِمقرى]َّٰى ٰر ٰذ يي ىيُّ: ؿقفف دم اهلل أخزكا وـذفؽ -شـة اهلل ؾٌحؽؿ

َـّ  وؿد ،[85 َـّ  اهلل ـتاب مع اهلل رشقل ش  ما وـؾ اهلل ـتاب كص بعقـف ؾقف فقس ؾقام وش

َـّ   قمـ «واالكحراف ادقؾ»  افعـد ودم ضاظتف، اتٌاظف دم وجعؾ اتٌاظف اهلل أفزمـا ؾؼد ش

 .(1)«خمرضًم٤م اهلل رؾمقل ؾمٜمـ اشم٤ٌمع ُمـ ًمف اهلل جيٕمؾ وَل ظمٚمً٘م٤م، هب٤م يٕمذر َل اًمتل ُمٕمّمٞمتف اشم٤ٌمقمف

: وادحٌة واإلخالص اإليامن ادظك مـ فؽؾ افصادق ادقزان هق افـٌل اتٌاع ألن -4

 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ: شمٕم٤ممم اهلل ي٘مقل طمٞم٨م
 ُمـ هب٤م يٕمرف واًمتل «ادقزان» هل أي٦م ومٝمذه ،[61: آل قمٛمران]َّمب زب رب ىئيئ

 يٙمقن أن إٓ اعمح٦ٌم ًمدقمقى صح٦مَ  ومال جمردة، دقمقى ذًمؽ ادقمك وُمـ طم٘مٞم٘م٦مً  اهلل أطَم٥مَّ 

 .اًمًٜم٦م وًمزوم آشم٤ٌمع وهق أٓ ُم٤ًمره٤م، ويّمحح يت٘مدُمٝم٤م سمره٤مهن٤م

 ظذ افٌقـة بنؿامة ضقفٌقا فؾؿحٌة اددظقن ـثر دا» : -اهلل رمحف- اًم٘مٞمؿ اسمـ ي٘مقل -

، حرؿة اخلعُّ  الدَّظك بدظقاهؿ افـاس ُيعطك ؾؾق افدظقى، صحة ظقن ؾتـقع افشجلِّ  دم اددَّ

 اآلية َّ...ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ بٌقـة إال افدظقة هذه ُتؼٌَؾ ال: ؾؼقؾ افشفقد

 .(5)«وأخالؿف وأؾعافف أؿقافف دم احلٌقب اتٌاع وثٌت ـؾُّفؿ، اخلؾؼ ؾتلخر ،[61: آل قمٛمران]

  طمدي٨م ُمـ ☺ اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم ُم٤م: ذًمؽ قمغم يدل ومم٤م: باتٌاظف أمر افـٌل ألن -5

ت ظمٓم٥م إذا ☺ اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل ڤ اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر  صقشمف وقمال قمٞمٜم٤مه امحرَّ

                                                           
، ط. ُمٓمٌٕم٦م دار >;، ;;ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ/ أيب إؿم٤ٌمل أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، ص «افرشافة»شمراضمع:   (1)

 اًمؽماث سم٤مًم٘م٤مهرة.

 (.;/6ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ) «مدارج افًافؽغ»يراضمع:   (5)
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ٌَّحؽؿ» : ي٘مقل ضمٞمش، ُمٜمذر يم٠مٟمف طمتك همْمٌف واؿمتد اـؿ ص ًَّ : بعد أما» : وي٘مقل ،«وم

 حمدثة وـؾ حمدثاهتا، األمقر ورش حمؿد، هدي اهلدي وخر اهلل، ـتاب احلديث خر ؾنن

 .(1)«والفة بدظة وـؾ بدظة،

 أهؾؽ فنكؿا تركتؽؿ، ما ذروين»  :☺ ىمقًمف اًمٕمٔمٞمؿ إصؾ هذا قمغم يدل ُم٤م يمذًمؽ* 

 ما مـف فلتقا بشلء أمرتؽؿ فنذا أكبقائفؿ، طؾك واختًلففؿ سمالفؿ بؽثرة قبؾؽؿ كان مـ

 .(2)«فدطقه شلء طـ هنقتؽؿ وإذا استطعتؿ،

 أمتل ـؾ» : ىم٤مل ☺ اهلل رؾمقل أن  هريرة أيب قمـ اًمّمحٞمح احلدي٨م وذم -

 دخؾ أضاظـل مـ» : ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م ي٠مسمك وُمـ: ىم٤مًمقا ،«أبك مـ إال اجلـة يدخؾقن

 .(6)«أبك ؾؼد ظصاين ومـ اجلـة

  جك مق حق مف خف حف جفُّٱ: شمٕم٤ممم اهلل ي٘مقل: مممـ ـؾ أشقة هق افـٌل ألن -6
: وإؾمقة ،[51: إطمزاب]َّجم هل مل خل حل جل مك لك خك حك

 .☺ ـمري٘متف قمغم سم٤مًمًػم إٓ ٟمج٤مة وٓ ًمف، إٓ اشم٤ٌمع وٓ سمف، إٓ اىمتداء ومال اًم٘مدوة، هل

 اهلل، سمرؾمقل إيامهنؿ ذم اًمّم٤مدىملم اعم١مُمٜملم إنَّ : مممـ ـؾ صعار ☺ افـٌل اتٌاع ألن -7

ه٤م،  اًمتل طمدوده قمٜمد وي٘مٗمقن هنٞمف، وجيتٜمٌقن أُمره يٓمٞمٕمقن ☺ ًمف حمٌتٝمؿ ذم اًمّم٤مدىملم  طمدَّ

 !!ضمدال وٓ اٟمحراف سمال وـم٤مقم٦مً  شمردد، سمال ؾمٛمًٕم٤م «وأضعـا شؿعـا»  يمٚمف هذا ذم ؿمٕم٤مرهؿ

قمقن اًمذيـ( سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ) اعمٜم٤موم٘مقن أُم٤م -  وي٘مقًمقن سم٤مإلؾمالم ويتٔم٤مهرون اإليامن يدَّ

 سمذًمؽ ويتٖمٜمقن ٕٟمٗمًٜم٤م، طمٌٜم٤م ُمـ أيمثر ☺ اهلل رؾمقل ٟمح٥م ٟمحـ -وم٘مط- سم٠مًمًٜمتٝمؿ

 ويٜمٙمروهن٤م ويٙمذسمقهن٤م سم٠مًمًٜمتٝمؿ ي٘مقًمقهن٤م ،«وأضعـا وبافرشقل باهلل آمـا» : ويرددون

 ،!!«بادممـغ أوفئؽ وما»  سم٤مًمٚم٤ًمن ىم٤مًمقه ُم٤م سم٤مٕقمامل يٙمذسمقن ٟمٕمؿ... وأقمامهلؿ سمًٚمقيمٝمؿ

                                                           
 (.:9:رواه ُمًٚمؿ ) (1)

 (.:166) رواه ُمًٚمؿ (5)

 (.4;5:رواه اًمٌخ٤مري ) (6)
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 قمٛمٚمٝمؿ، قمٚمٛمٝمؿ خي٤مًمػ وٓ أىمقاهلؿ، أقمامهلؿ شمّمدق اعمٓمٞمٕمقن اعمحٌقن ًمّم٤مدىمقن وم٤معم١مُمٜمقن

 اٟمٕمٙم٧ًم واؾمت٘مر اًم٘مٚم٥م ؾمٙمـ ُمتك اًمّمحٞمح اإليامن ٕن قمالٟمٞمتٝمؿ= هيرهتؿ خت٤مًمػ وٓ

 اًمٜمٝمل وإمم وم٠مـم٤مقمف، إُمر إمم واؾمتٛمع دار طمٞم٨م اإلؾمالم ُمع ومدار ص٤مطمٌف قمغم آصم٤مره طمتاًم 

 !!شمٕمداه وُم٤م وم٠مىم٤مُمف احلدِّ  وإمم وم٤مضمتٜمٌف،

ـْ  يمؾَّ  وم٢منَّ  هذا أضمؾ ُمـ*  ًٓ  ☺ سمٛمحٛمد َريِضَ  َُم  وَل هديف، همػم إمم يٚمتٗم٧م َل رؾمق

 ويتٌٕمف ًمف، ويٜم٘م٤مد طمٙمٛمف وشم٘مٌؾ إًمٞمف يتح٤ميمؿ إٟمف سمؾ وطمٙمٛمف، ؾمٜمتف همػم قمغم ؾمٚمقيمف ذم يٕمقل

 سمؾ ًمذًمؽ، اًم٘مٚمقب شمًٙمـ وقمٜمدئذ رسمف، قمٜمد ُمـ ☺ سمف ضم٤مء ُم٤م سمٙمؾ ويرى ويت٤مسمٕمف

دة»  اخلٚمؼ ؾم٤مئر وقمغم قمٚمٞمٝم٤م اهلل ٟمٕمٛم٦م وشمرى اًمّمدور، وشمٜمنمح اًمٜمٗمقس وشمٓمٛمئـ ًَّ  دم جم

 عليه ربه بفضل فزًحا حاله هذا مه وتزى بل وعمة، أي مه أعظم «وديـف ☺ افـٌل

 .المفلحيه وحزبه المزسليه خيز أتباع مه وجعله وفقه أن به ورحمته
 احلٜمٞمػ اًمنمع سمف ضم٤مء سمام اًمرو٤م هق ًمف ُمتٌع ًمٚمٜمٌل حم٥م ُم١مُمـ يمؾ ؿمٕم٤مر وم٢من وًمذًمؽ

 ومٝمق ُم١مُمـ يمؾ ؿمٕم٤مر هق هذا ويمراُم٦م، وحتريؿ وهنل أُمر ُمـ ☺ اهلل رؾمقل ًم٤ًمن قمغم

 وًمٞمس سم٤مرًدا، ؿمٕمقًرا ًمٞمس اًمرو٤م أن يٕمٚمؿ ومٝمق يمذًمؽ اهللِ، رؾمقلِ  قمـ َصحَّ  ُم٤م سمٙمؾ يرى

 اًمرو٤م يٙمقن ومال ًمف، وآٟم٘مٞم٤مد إُمر ىمٌقل سملم مجع ُم٤م هق احل٘مٞم٘مل اًمرو٤م وإٟمام سم٤مهت٦م يمٚمامت

 رسمف، ُمـ ☺ اًمرؾمقل سمف ضم٤مء عم٤م وسم٤مـمٜم٤ًم فم٤مهًرا وآٟم٘مٞم٤مد اعمٓمٚمؼ اًمتًٚمٞمؿ يٙمقن طمٞم٨م إٓ

 سمؾ ًمٚمرو٤م، ُمٜم٤مىمض ومٝمق قمٚمٞمف اقمؽماض أو همػمه إمم اًمقطمل قمـ قمدول أو اًمتٗم٤مت ويمؾ

 .(1)«اًمديـ ُمـ واعمروق اًمٙمٗمر إمم وُم١مدٍّ  اًمٜمٗم٤مق، قمغم ودًمٞمؾ

                                                           
، ط.ُمٙمت٦ٌم 169شم٠مًمٞمػ: د/قمٌد اًمرؤوف حمٛمد قمثامن، ص «حمٌة افرشقل بغ االتٌاع واالبتداع»يراضمع سمح٨م:   (1)

 اًمْمٞم٤مء.
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 مه جهُّ: شمٕم٤ممم اهلل ي٘مقل: واآلخرة افدكقا دم ألتٌاظف هداية افـٌل اتٌاع ألن -8
 ُمٕمٚم٘م٦م واًمٖمقاسم٦م سم٤مشم٤ٌمقمف، ُمتٕمٚم٘م٦م أظمرة ذم واًمٜمج٤مة اًمدٟمٞم٤م ذم وم٤مهلداي٦م  ،[87: اًمٜمقر] َّىهيه

 ..(1)ؾمٜمتف قمـ سم٤مًمزيغ

 اًمرؾمقل خم٤مًمٗم٦م ؾمٌٌف اًمٕم٤مَل ذم ذ يمؾ أن قمٚمؿ ومٞمف اًمقاىمٕم٦م واًمنمور اًمٕم٤مَل شمدسمر وُمـ* 

 أظمرة ذور ويمذًمؽ اًمرؾمقل، ـم٤مقم٦م سم٥ًٌم وم٢مٟمف اًمٕم٤مَل ذم ظمػم ويمؾ ـم٤مقمتف، قمـ واخلروج

 أـم٤مقمقا اًمٜم٤مس أن ومٚمق وُم٘متْمٞم٤مهت٤م، اًمرؾمقل خم٤مًمٗم٦م ُمقضم٤ٌمِت  ُمـ هق إٟمام وقمذاهب٤م وآُٓمٝم٤م

 اًمٕم٤مُم٦م اًمنمور ذم ُمٕمٚمقم أٟمف يمام وهذا ىمط، ذ إرض ذم يٙمـ َل ـم٤مقمتف طمؼ اًمرؾمقل

 ذم اًمٕمٌد يّمٞم٥م يم٤من اًمذي واًمٖمؿ وإَل اًمنم ذم هق ومٙمذًمؽ إرض، ذم اًمقاىمٕم٦م واعمّم٤مئ٥م

ـْ  اًمذي احلّمـ هل ـم٤مقمتف وٕن اًمرؾمقل خم٤مًمٗم٦م سم٥ًٌم هق وم٢مٟمام ٟمٗمًف،  ُمـ يم٤من دظمٚمف َُم

 ٟمج٤مة ٓ أٟمف قمغم ىم٤مـمع سمره٤من وهذا اًمٜم٤مضملم، ُمـ يم٤من إًمٞمف جل٠م ُمـ اًمذي واًمٙمٝمػ أُمٜملم،

 قمٛماًل، سمف واًم٘مٞم٤مم قمٚماًم  ،☺ اًمرؾمقل سمف ضم٤مء ُم٤م ُمٕمروم٦م ذم سم٤مٓضمتٝم٤مد إٓ ؾمٕم٤مدة وٓ ًمٚمٕمٌد

 واضمتٝم٤مده صؼمه: وافثاين إًمٞمف، اخلٚمؼ دقمقة: إحدامها: آظمريـ سم٠مُمريـ اًمًٕم٤مدة هذه ويمامل

 ..اًمدقمقة شمٚمؽ قمغم

 سمف ضم٤مء سمام اًمٕمٚمؿ: أحدمها: إرسمٕم٦م اعمراشم٥م هذه قمغم اإلٟم٤ًمين اًمٙمامل وم٤مٟمحٍم* 

 صؼمه: افرابعة إًمٞمف، ودقمقهتؿ اًمٜم٤مس ذم اعمٜمتنمة: افثافثة سمف، اًمٕمٛمؾ: افثاكقة اًمرؾمقل،

 .(5)وشمٜمٗمٞمذه أدائف ذم وضمٝم٤مده

 مـا وأظظؿ ظؼقاًل، مـا أرجح وهؿ) افعظام وافًؾػ افؽرام افصحابة ألن كٌقـا كتٌع -9

 ...ضريؼتف ظذ وشقاروا اتٌعقه( ؾفاًم 

                                                           
، ط.دار اسمـ 5>ًمألؾمت٤مذ/ومقاز سمـ هٚمٞمؾ سمـ رسم٤مح اًمًحٞمٛمل، ص «أشس مـفج افًؾػ دم افدظقة إػ اهلل»يراضمع:   (1)

 اًم٘مٞمؿ.

، ط.ُمٙمت٦ٌم اًمتققمٞم٦م 85، 81ٓسمـ اًم٘مٞمؿ، حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ/أذف قمٌد اعم٘مّمقد، ص «افرشافة افتٌقـقة»يٜمٔمر:   (2)

 اإلؾمالُمٞم٦م.
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 أقمداء اًمرأي أصح٤مب وم٢من اًمرأي، وأصح٤مب إي٤ميمؿ: ىم٤مل ◙ قمٛمر هق ومٝم٤م -

 .(1)وأوٚمقا ومْمٚمقا سم٤مًمرأي وم٘م٤مًمقا حيٗمٔمقه٤م، أن إطم٤مدي٨م أقمٞمتٝمؿ اًمًٜمـ

 كٌتدع، وال وكتٌع كٌتدي، وال كؼتدي إكا» : ي٘مقل ◙ ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد وهذا

 .(5)«باألمر متًؽـا ما كضؾ وفـ

 إال ظؿؾ وال بعؿؾ، إال ؿقل يـػع ال» : ىمقًمف ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم قمـ أضمري وأظمرج

 .(6)«افًـة بؿقاؾؼة إال كقة وال بـقة، إال ظؿؾ وال ؿقل وال بؼقل،

 بافًـة االظتصام: يؼقل ظؾامئـا مـ شٌؼـا مـ ـان» : -شمٕم٤ممم اهلل رمحف- اًمزهري وىم٤مل

 .(7)«كجاة

 وسمٞم٤من سم٤مًمرؾم٤مًم٦م، آقمتّم٤مم وضمقب ذم ٟم٤مومٕم٦م ىم٤مقمدة: -شمٕم٤ممم اهلل رمحف- شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وىم٤مل -

 ذ يمؾ وأن خم٤مًمٗمتف، ذم واًمِم٘م٤مء اًمْمالل وأن ،☺ اًمرؾمقل ُمت٤مسمٕم٦م ذم واهلدى اًمًٕم٤مدة أن

 ذم اًمٕم٤ٌمد ؾمٕم٤مدة وأن سمف، ضم٤مء سمام اجلٝمؾ أو اًمرؾمقل خم٤مًمٗم٦مُ  ومًٌٌف سم٤مًمٕمٌد خمتص اًمٕم٤مَل ذم

 وطم٤مضمتٝمؿ ُمٜمٝم٤م، هلؿ سُمدَّ  ٓ ًمٚمٕم٤ٌمد، ضوري٦م واًمرؾم٤مًم٦م: اًمرؾم٤مًم٦م سم٤مشم٤ٌمع وُمٕم٤مدهؿ ُمٕم٤مؿمٝمؿ

 ًمٚمٕم٤مَل صالٍح  وم٠ميُّ  وطمٞم٤مشمف، وٟمقره اًمٕم٤مَل روح واًمرؾم٤مًم٦م رء، يمؾ إمم طم٤مضمتٝمؿ ومقق إًمٞمٝم٤م

 واًمٜمقر؟ واحلٞم٤مة اًمروح قَمِدمَ  إذا

 فمٚمٛم٦م، ذم اًمٕمٌد ويمذًمؽ اًمرؾم٤مًم٦م، ؿمٛمس قمٚمٞمف ـمٚمٕم٧م ُم٤م إٓ ُمٚمٕمقٟم٦م ُمٔمٚمٛم٦م واًمدٟمٞم٤م* 

  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يلُّ: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل إُمقات، ُمـ وهق
 .[145: اًمٜم٤ًمء]َّ.... حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري

                                                           
 (، ط.دار ـمٞم٦ٌم.1/156ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ ه٦ٌم اهلل اًمالًمٙم٤مئل ) «رشح أصقل اظتؼاد أهؾ افًـة واجلامظة»يراضمع:   (1)

 ، ط.در ـمٞم٦ٌم، اًمري٤مض.149، 148 / 1ج «واجلامظةرشح أصقل أهؾ افًـة »أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم   (2)

 (، ط.دار اًمقـمـ.1/116ًمإلُم٤مم أضمري ) «افؼيعة»يٜمٔمر:   (3)

 (.>;/1) «رشح أصقل اظتؼاد أهؾ افًـة واجلامظة»أظمرضمف اًمدارُمل ذم اًمًٜمـ، واًمالًمٙم٤مئل ذم   (4)
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 اإليامن، وٟمقر اًمرؾم٤مًم٦م سمروح اهلل وم٠مطمٞم٤مه اجلٝمؾ فمٚمٛم٦م ذم ُمٞمت٤ًم يم٤من اعم١مُمـ، وصُػ  ومٝمذا* 

 ..اًمٜم٤مس ذم سمف يٛمٌم ٟمقًرا ًمف َوضَمَٕمَؾ 

 إمم اعمريض طم٤مضم٦م ُمـ سمٙمثػم أقمٔمؿ اًمرؾم٤مًم٦م إمم اًمٕمٌد وطم٤مضم٦م: -اهلل رمحف- ىم٤مل صمؿ* 

ر ُم٤م آظمر وم٢من اًمٓم٥م،  اًمرؾم٤مًم٦م ٟمقرُ  ًمٚمٕمٌدِ  حيّمؾ َل إذا وأُم٤م إسمدان، ُمقُت : اًمٓمٌٞم٥م سمٕمدم ُي٘مدَّ

 ومال أسمًدا، ُمٕمٝم٤م ؾمٕم٤مدة ٓ ؿم٘م٤موةً  ؿم٘مل أو أسمًدا، ُمٕمف احلٞم٤مة يرضمك ٓ ُمقشًم٤م ىمٚمٌف ُم٤مت وطمٞم٤مهت٤م=

 يك ىكُّ: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمام سم٤مًمٗمالح، أشم٤ٌمقمف ظمصَّ  اهلل وم٢من اًمرؾمقل، سم٤مشم٤ٌمع إٓ ومالح
 َّين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل

 .(1)«هؿ إٓ ُمٗمٚمح ٓ: أي.. . [:18: إقمراف]

 شمٌلمَّ  رء، يمؾ ذم آشم٤ٌمع أمهٞم٦م ُمدى -اًمِم٤مب أظمل- قمٚمٛم٧م وم٢مذا: آسمتداع ظمٓمر* 

 وجمتٛمٕمف، ٟمٗمًف قمغم ظمٓمًرا ُيِمٙمؾ أٟمف ؿمؽَّ  ٓ دقمقشمف ذم اعمٜمٝم٩م هذا قمـ خيرج اًمذي أن ًمؽ

 شمرى وأن سم٤مًمديـ، آًمتزام طم٘مؾ ذم اًمًٕم٤مدة أطمقال شم٠مُمٚم٧م إذا -احلٌٞم٥م أظمل- وًمٕمٚمؽ

 اًمٙمت٤مب ُمـ اًمنمقمٞم٦م ًمألواُمر وآُمتث٤مل آشم٤ٌمع ذم اًمت٘مّمػم «هبا وأظـل»  أوم٦م شمٚمؽ

 !!اعمِمتٙمك اهلل وإمم ؾمٕمٞمٝمؿ، رىمٕم٦م ُمـ ٟمقاطمل أص٤مسم٧م ىمد واًمًٜم٦م

 وومً٘م٤م ودقمقشمؽ وـم٤مقمتؽ قم٤ٌمدشمؽ شمٙمقن أن -احلٌٞم٥م أظمل- وم٤مطمذر هذا ٕضمؾ* 

م سمؾ إلًمٗمؽ، ُم٤ًميرة أو ـمٌٕمؽ، هلقى حت٘مٞمً٘م٤م أو عمرادك،  ذم يم٤من وًمق اًمنمع، ىمدُمف ُم٤م ىمدِّ

- اًمٜم٤مس أيمثر قمـ أٟمقاره هم٤مسم٧م اًمذي آشم٤ٌمع ًمتح٘مؼ واًمٓم٤ٌمع، واإلًمػ ًمٚمرأي خم٤مًمٗم٦م ذًمؽ

 .سم٤مجلامقم٦م اًمدقمقي احل٘مؾ ذم اًمٕم٤مُمٚملم سمٕمض -وظم٤مص٦مً 

 أصمٜم٤مء ذم ،☺ ًمٚمٜمٌل ُمتًٌٕم٤م أيمقن يمٞمػ وًمٙمـ ،☺ افـٌل اتٌاع دم رؽٌتـل فؼد: تؼقل ؿد

 ! سمٕمده٤م؟ وُم٤م اجل٤مُمٕمٞم٦م، اًمدراؾم٦م ومؽمة اًمتزاُمل

                                                           
 (.:>: 6>/>1) «جمؿقع افػتاوى»يراضمع:   (1)
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 حتدًي٤م متثؾ قمٍمٟم٤م ذم أصٌح٧م واًمٗمتـ واعمٚمٝمٞم٤مت واًمِمقاهمؾ اًمّمقارف إن: واجلقاب

 اعمًٚمؿ اًمِم٤مب يٗمٕمؾ ومامذا وضمٜمٝم٤م، سم٢مٟمًٝم٤م واًمِمٞم٤مـملم واهلقى اًمٜمٗمس ًمتحدي٤مت ُمْم٤موًم٤م آظمر

 -وظم٤مص٦مً - اًمٕمٍم، هذا ُمثؾ ذم( -شمٕم٤ممم- اهلل ُمٜمٝم٩م قمغم ُمًت٘مٞماًم  يٙمقن أن ومْماًل ) اًمٖمري٥م

 اًمٗمتـ يرى وهق اًمِم٤مب هذا يٗمٕمؾ ومامذا ٟمج٤مح سمٙمؾ اجل٤مُمٕمٞم٦م اعمرطمٚم٦م دم٤موز إمم يتٓمٚمع وهق

 يٗمٕمؾ ُم٤مذا اًمدي٤مر؟ ظمالل ذراه وشمٓمػمِّ  ىمٓمره٤م ومتٛمٓمر اًمٗمْم٤مء، ذم ومتقج إرض ذم هتٞم٩م

 !سمٕمًْم٤م؟ سمٕمْمٝم٤م ومٞمًٌؼ وهتجؿ سمٕمًْم٤م، سمٕمْمٝم٤م ومػمىمؼ دملء يراه٤م وهق

 أصمٜم٤مء ذم -وظم٤مص٦مً - وسم٤مـمٜم٤ًم فم٤مهًرا اهلل رؾمقل هبدي آًمتزام إٓ ُمثٛمر طمؾ يقضمد ٓ

 :سم٤مجل٤مُمٕم٦م اعمٚمتزم أظمل أوصٞمؽ وم٠مٟم٤م ًمذًمؽ اًمٕمٛمٚمٞم٦م، واحلٞم٤مة اجل٤مُمٕمٞم٦م اًمدراؾم٦م

 اًمذي اًمًٝمؾ اًمقاوح اًمٓمريؼ سمٛمث٤مسم٦م آًمتزام ذم اعمٜمٝم٤مج إن إذ: اًمًٚمٞمؿ اعمٜمٝم٩م شمتٌع أن

ة إهداف إمم ًمٚمقصقل ـمري٘مٝمؿ ذم آًمتزام أهؾ يًٚمٙمف  ..اعمرضمقَّ

 ذم واًمتخٌط اًمرؤي٦م، ووقح قمدم إمم ي١مدي اعمٕم٤مَل واوح ُمٜمٝم٩م اشم٤ٌمع ومٕمدم وإٓ -

 .اعمختٚمٗم٦م اعمت٤ٌميٜم٦م وإومٙم٤مر اعمٜم٤مه٩م سملم اًمقاىمع

 يمؾ ذم ☺ اًمٜمٌل اشم٤ٌمع حت٘مٞمؼ ُمـ سمد ومال سم٤محلؼ آًمتزام ُمـ سمٖمٞمتؽ إمم شمّمؾ وطمتك -

 .«وافدظقة واالظتؼاد وافعؿؾ افؼقل دم»  إُمقر

 اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م] اشمٌٕم٧م إذا إٓ[ إظمالل أو شمٗمريط سمال] اًمّم٤مدق آشم٤ٌمع حت٘مؼ وًمـ -

 .شمٕم٤ممم اهلل ًمنمع اًمث٤مىم٦ٌم أومٝم٤مُمٝمؿ واشمٌٕم٧م ،[اًمّم٤مًمح

ـَّة أو مصطؾح] سمـ اعم٘مّمقد ُم٤م: شم٘مقل ىمد*  ًُّ  هذا فمٝمر وُمتك،!؟[افصافح افًؾػ أهؾ اف

س وَُمـ، !اعمّمٓمٚمح؟  !اعمٜمٝم٩م؟ هذا ُم١مؾمِّ
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.. وشم٘مدم ُم٣م: سمٛمٕمٜمك «شؾػ»  يمٚمٛم٦م ُمـ اًمٚمٖمقي أصٚمٝم٤م: اًمًٚمػ يمٚمٛم٦م: واجلقاب

 اًمًـ ذم ومقىمف هؿ اًمذيـ وىمراسمتف اعمت٘مدُمقن آسم٤مؤه: اًمرضمؾ وؾمٚمػ اعمت٘مدم،: يٕمٜمل وم٤مًم٤ًمًمػ

 .(1)واًمٗمْمؾ

 َّربزب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َُّّ: شمٕم٤ممم ىم٤مل
: اًمٜم٤ًمء] َّختمت حت جت هب  مب خب حب جبُّ: شمٕم٤ممم وىم٤مل ،[55: اًمٜم٤ًمء]

56]. 

 :ُمٜمٝم٤م قمديدة، ُمٕم٤منٍ  هب٤م وُيرادُ  شُمٓمَٚمؼ «افًؾػ ـؾؿة»  ُمٕمٜمك وم٢من يمذًمؽ

 .اًمًٚمؿ أو اًمًٚمػ سمٞمع وُمٜمف اًمديـ، أو اًم٘مرض -

 .☺ حمٛمد أُم٦م ىمٌؾ إُمؿ ُِمـ ُم٣م َُمـ: هب٤م ويراد اًمًٚمػ يمٚمٛم٦م وشم٠ميت -

م َُمـ: سمٛمٕمٜمك شم٠ميت ويمذًمؽ -  [.يم٤مًمّمح٤مسم٦م] اًمٗمْمؾ أهؾ ُمـ شَم٘مدَّ

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ إُم٦م هذه صدر قمغم ومٞمٓمٚمؼ[ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمّمٓمٚمح] سمـ اعم٘مّمقد أُم٤م -

  اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمٗمٝمقم ُمـ وخيرج ،(5) ..اعمٗمْمٚم٦م اًمثالصم٦م اًم٘مرون ذم اهلدى وأئٛم٦م واًمت٤مسمٕملم،

 ؾرٍق  مـ ـؾفؿ ظـفؿ تػرع وما افديـ دم وادحدثات األهقاء وأصحاب ادٌتدظة»

 ادًؾؿغ أئؿة ظذ اخلارجقن ادػفقم هذا ظـ خيرج ـذفؽ ظؼدية، ومذاهب واجتاهاٍت 

 ..وافػًاق وافػجار افًػفاء ادػفقم هذا مـ خيرج ـذفؽ ،(3)افطاظة ظصا بشؼ أو بافًقػ

- اًمٙمرام اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م هق: اصٓمالطًم٤م «افًؾػقة»  مصطؾح دالفة ظـ أما -

 ؾـؼؾقه، افديـ، هذا ظـفؿ أخذوا افذيـ»  سم٢مطم٤ًمن هلؿ واًمت٤مسمٕمقن -قمٚمٞمٝمؿ اهلل روقان

                                                           
 ( ط.دار اعمٕم٤مرف54:4، ;6/549ٓسمـ ُمٜمٔمقر ) «فًان افعرب»:  ًمٚمتقؾمع.. يراضمع ذم ذًمؽ (1)

ًمإلُم٤مم اًمًٗم٤مريٜمل  «فقامع األكقار افًـقة وفقاؿح األؾؽار افًـقة.. رشح ؿصقدة ابـ أيب داود احلائقة»راضمع:   (2)

 ( ط.ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض.1/54)

، ط.دار 8، د/ٟم٤مس سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ، ص«جمؿؾ أصقل أهؾ افًـة واجلامظة دم افعؼقدة» يراضمع سمح٨م: (3)

 . اًمّمٗمقة
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 ؿم٠مهنؿ قمٔمؿ وقُمرف سم٤مإلُم٤مُم٦م هلؿ ؿُمٝمد ممـ اًمديـ وأئٛم٦م وأشم٤ٌمقمٝمؿ ،«بف وظؿؾقا وظؾَّؿقه،

ـْ  دون( وهمػمهؿ إرسمٕم٦م يم٤مٕئٛم٦م) ؾمٚمػ، قمـ ظمٚمًٗم٤م يمالُمٝمؿ اًمٜم٤مس وشمٚم٘مك اًمديـ، ذم  َُم

 واجلؼمي٦م واعمرضمئ٦م واًمرواومض اخلقارج ُمثؾ َُمْريضٍّ  همػم سمٚم٘م٥ٍم  ؿُمِٝمرَ  أو سم٤مًمٌدقم٦م، ُرُِمَل 

 واًم٘مرآٟمٞملم واًمّمقومٞم٦م، واعمتٙمٚمٛملم، يم٤مًمٗمالؾمٗم٦م، قمٜمٝمؿ شمٗمرع وُم٤م.. واعمٕمتزًم٦م واجلٝمٛمٞم٦م

 .(1)اًمْم٤مًم٦م وإومٙم٤مر اًمٓمرق وأصح٤مب واًمٕمٚمامٟمٞملم،

 أتٌاع»  ُمٜمٝم٩م قمغم ًمٚمدًٓم٦م ُيٓمَٚمؼ ضم٤مُمع اصٓمالح اًمًٚمٗمٞم٦م أن: ذًمؽ ُمـ ٟمخٚمص إذن

 هبذا اعمٚمتزُملم قمغم وًمٚمدًٓم٦م سمف، واًمٕمٛمؾ وومٝمٛمف اإلؾمالم شمٚم٘مل ذم «واجلامظة افًـة أهؾ

 .(5)وطمديًث٤م ىمدياًم  اعمٜمٝم٩م

 وسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمف سم٤مقمدت وإن إًمٞمٝمؿ ُمٜمًقسًم٤م يم٤من إئٛم٦م ه١مٓء ووم٘مف سمٕم٘م٤مئد اًمتزم ُمـ ومٙمؾ -

 ٟمٗمس هبؿ ومجع أفمٝمرهؿ سملم قم٤مش وإن ُمٜمٝمؿ ومٚمٞمس ظم٤مًمٗمٝمؿ َُمـ ويمؾ وإزُم٤من، إُم٤ميمـ

 .واًمزُم٤من اعمٙم٤من

 افًـة أهؾ مـفج»  هق اًمًٚمٗمل اعمٜمٝم٩م إن: ؾاجلقاب: اعمٜمٝم٩م هذا ُم١مؾمس قمـ أُم٤م -

 وسم٤مًمٗمٝمؿ وؾمٜم٦ًم، يمت٤مسًم٤م اًمّمحٞمح، اإلؾمالم هق إٟمام سمنم، شم٠مؾمٞمس ُمـ ًمٞمس وهق ،«واجلامظة

 صح٤مسم٦م قمٚمٞمف يم٤من وُم٤م اًمٜمٌقة، زُمـ ذم اإلؾمالم قمٚمٞمف يم٤من سمام ومتًؽ وقمٛماًل، قمٚماًم  اًمّمحٞمح

 .سم٢مطم٤ًمن شمٌٕمٝمؿ وُمـ ،☺ اهلل رؾمقل

                                                           
اإليامن،  ( ط.دار18، 1/17ًمٚمِمٞمخ/أمحد سمـ طمجر آل سمقـم٤مُمل ) «افعؼائد افًؾػقة بلدفتفا افـؼؾقة افعؼؾقة»يراضمع:   (1)

 ًمٚمِمٞمخ أيب قمٌد اًمًالم طمًـ سمـ ىم٤مؾمؿ احلًٞمٜمل اًمريٛمل «افتحػة ادفدية دـ شلل ظـ معـك افًؾػقة» وراضمع سمح٨م:

يٛمل، ط.دار اإلُم٤مم أمحد 11، ص14، ص>، ص;ص ، ًمٚمِمٞمخ/أيب قمٌد اًمًالم طمًـ سمـ ىم٤مؾمؿ احلًٜمل اًمرِّ

 سم٤مًم٘م٤مهرة.

د/ُمٗمرح سمـ ؾمٚمٞمامن اًم٘مقد،  «خصائصف-ؿقاظده-جماالتف-تارخيف-ادـفج افًؾػل.. تعريػف»ًمٚمتقؾمع يراضمع:   (2)

 ، ط.دار اًمٗمْمٞمٚم٦م.76ص
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 يٜمِم٠م َل إٟمف طمٞم٨م ٟمٗمًف= اإلؾمالم ىِمَدم ىمديؿ ُمٜمٝم٩م( اًمًٚمٗمل اعمٜمٝم٩م) إن: واخلالصة

 سمٕمد ضمٞماًل  شمٓمقًرا وؿمٝمدت اًمرؾمقل، قمٍم سمٕمد اًمٗمرق ٟمِم٠مت يمام اًمرؾمقل قمٍم سمٕمد ويتٓمقر

 قمغم إظمرى اًمٗمرق ُمذاه٥م ُمـ يمٖمػمه ي٘مقم ٓ واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م أن يمام ضمٞمٍؾ،

 .(1)اعمٗمٙمريـ أو اًمٕمٚمامء أطمد ووع ُمـ ٟمًٍؼ 

 أهؾ»  أو ،«افًؾػ»  سمٛمّمٓمٚمح أٟمٗمًٙمؿ ختّمقن إٟمٙمؿ: أطمدهؿ ًمؽ ي٘مقل ىمد: صٌفة

 وٓ ☺ اًمٜمٌل قمٝمد ذم ُمٕمرووًم٤م يٙمـ َل حُمَدث ُمّمٓمٚمح اعمّمٓمٚمح وهذا ،«واجلامظة افًـة

 !!ڤ أصح٤مسمف زُمـ ذم

 ذم ؾمقاء) ُمٓمٚمً٘م٤م ُمٜمف ضر ٓ طم٘مٞم٘م٦م أي قمغم إؾمامء إـمالق إن: أواًل : واجلقاب

 وًم٘مد ذقًم٤م، ممٜمققًم٤م ومٚمٞمس سم٤مـمؾ قمغم يِمتٛمؾ َل أٟمف ـم٤معم٤م وآؾمؿ ،(اعم٤ٌمطم٤مت أو اًمنمقمٞم٤مت

 اًمٜمٍمة، أضمؾ ُمـ سم٤مٕٟمّم٤مر أظمر اًمٌٕمض وؾُمٛمل اهلجرة، أضمؾ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ سمٕمض ؾُمٛمل

 هق ومام وإٟمّم٤مر، اعمٝم٤مضمريـ ُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ ُمـ ٓشم٤ٌمقمٝمؿ سم٤مًمت٤مسمٕملم سمٕمدهؿ ضم٤مء َُمـ وؾُمٛمل

 اًمًٜم٦م أهؾ) سمـ واًمت٤مسمٕملم وإٟمّم٤مر اعمٝم٤مضمريـ ُمـ اًمًٚمػ هدي شمٚمٛمس ُمـ شمًٛمل ذم اًمْمػم

 !!(5) (اًمًٚمٗمٞملم) أو( واجلامقم٦م

 اًمتٗمرق سمذرة سمزوغ ىمٌؾ - ڤ اًمّمح٤مسم٦م وهؿ- إوائؾ اعمًٚمٛمقن يم٤من ًم٘مد: ثاكًقا

 اًمٓمٌٞمٕمل وآُمتداد اإلؾمالم، يٛمثٚمقن ُذيمِر يمام ٕهنؿ سمف= يتٛمٞمزون اؾمؿ هلؿ ًمٞمس وآٟمِم٘م٤مق

 اهلقى اشم٤ٌمع ًمٖمٚم٦ٌم) إهقاء أهؾ ًمٗمظ يِمٛمٚمٝم٤م اًمتل اًمْم٤مًم٦م اًمٗمرق شمٚمؽ طمّمٚم٧م عم٤م ًمٙمـ ًمف،

 وأهؾ ،(قمٜمف وأضمٜمٌل اًمديـ قمـ ظم٤مرٌج  هق ُم٤م ٓشم٤ٌمقمٝمؿ) اًمٌدع أهؾ وًمٗمظ ،(قمٚمٞمٝمؿ

 (.. اًمٕم٤مُم٦م قمغم سمف ومٞمِمٌٝمقن سم٤مًم٤ٌمـمؾ، احلؼ يٚمًٌقن ٕهنؿ) اًمِمٌٝم٤مت

 ًمٚمٛمًٚمٛملم، اًمٗم٘مري اًمٕمٛمقد قمـ ُمٜمِم٘م٦م اإلؾمالم، إمم ُمٜمت٦ًٌم اًمٗمرق، شمٚمؽ طمّمٚم٧م عم٤م

 يم٤من ُم٤م ؾمقاء قمٜمٝمؿ، وإهقاء اًمٗمرق ًمٜمٗمل اعمًٚمٛملم جلامقم٦م اعمٛمٞمزة اًمنمقمٞم٦م أًم٘م٤مهبؿ فمٝمرت

                                                           
 ، ط.اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م.16د/قمالء سمٙمر، ص «افًؾػقةأشئؾة وأجقبة حقل »يراضمع سمح٨م:   (1)

 .59اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: ص (2)
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 افػرؿة»  ،«ادًؾؿغ َجاظة»  ،«اجلامظة ـؿصطؾح»  اًمنمع سم٠مصؾ هلؿ صم٤مسمًت٤م إؾمامء ُمـ

 .«ادـصقرة افطائػة»  ،«افـاجقة

 إول، سم٤مًمّمدر هلؿ اًمرسمط طَمَّمَؾ  وهلذا اًمٌدع، أهؾ أُم٤مم سم٤مًمًٜمـ اًمتزاُمٝمؿ سمقاؾمٓم٦م أو

 .(1)«واجلامظة افًـة أهؾ األثر، أهؾ احلديث، أهؾ افًؾػققن،» : هلؿ ومٞم٘م٤مل

 قمٌد سمـ ومحٞمد اًمٌٍمي، يٕمٛمر سمـ حيٞمك ومٝمذا اًمٜمّمقص، سم٤مؾمت٘مراء يتْمح هذا وًمٕمؾَّ * 

 ٕصقل خم٤مًمٗم٤مت هلؿ وص٤مرت قمٍممه٤م، ذم اًم٘مدري٦م فمٝمرت عم٤َّم) اًمٌٍمي احلٛمٞمدي اًمرمحـ

 طَمَّمَؾ  سمام وم٠مظمؼماه ¶ اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد إمم ذه٤ٌم( واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ

 ويتؼعرون افؼرآن، يؼرأون كاس ؿٌِؾـا طفر ؿد إكف افرمحـ، ظٌد أبا يا» : حيٞمك وم٘م٤مل قمٜمدهؿ،

 : قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل ،«أكػ األمر وأن ؿدر ال أن يزظؿقن وأهنؿ صلهنؿ، مـ وذـر افعؾؿ،

 بـ اهلل ظٌد بف حيؾػ وافذي مـل، برآء وأهنؿ مـفؿ، بريء أين ؾلخزهؿ همالء فؼقت ؾنذا»

ًٌا ُأُحدٍ  مثؾ ألحدهؿ أن فق: ظؿر  .(5) «..بافؼدر يممـ حتك مـف اهلل َؿٌَِؾ  ما ؾلكػؼف، ذه

 هلؿ أن ورأى ظِصه، دم ادرجئة َطَفَرْت  دا» : اًمٞم٤مُمل احل٤مرث سمـ ُزسمٞمد وهذا سمؾ

 إؾمدي ؾمٚمٛم٦م سمـ ؿم٘مٞمؼ وائؾ أيب إمم وؾم٤مرع «واجلامظة افًـة أهؾ ألصقل خمافػات

 ىم٤مل: وم٘م٤مل ☺ اهلل رؾمقل قمـ طمٗمظ سمام وائؾ أسمق وم٠مومت٤مه طمّمؾ سمام زسمٞمد وم٠مظمؼمه اًمٙمقذم،

 .(6)«ـػر وؿتافف ؾًقق، ادًؾؿ شٌاب» : ☺ اًمٜمٌل

 اعمٝمتدي٦م اًمٓم٤مئٗم٦م ًمتٛمٞمٞمز زاًم٧م وُم٤م ضوري٦مً  اًمتًٛمٞم٦م هذه يم٤مٟم٧م عم٤مذا ًمؽ اشمْمح وهبذا* 

 سملم ُمـ إًمٞمٝمؿ يِمػم سم٤مؾمؿ هلؿ اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٓمقائػ ؾم٤مئر قمـ واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م سم٤مشم٤ٌمع

 .قَمَٚماًم  اؾماًم  شمٙمقن أن ىمٌؾ ٟم٦ًٌم وهل خي٤مًمٗمٝمؿ، َُمـ

                                                           
ًمٚمٕمالُم٦م د/سمٙمر سمـ قمٌد اهلل  «حؽؿ االكتامء إػ افػرق واألحزاب واجلامظات اإلشالمقة»ًمٚمتقؾمع.. يراضمع سمح٨م:   (1)

 ، ط.ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم.:6أسمق زيد، ص

 رواه ُمًٚمؿ. (2)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (3)
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 ويٕمٛمؾ اًمِمٝم٤مدشملم، يِمٝمد ُمًٚمؿ يمؾ ٟمح٥م سمؾ آؾمؿ، هلذا ٟمتٕمّم٥م ٓ ٟمحـ: رابًعا

 واًمٗمرق سمؾ وإيامٟمف، واقمت٘م٤مده ديٜمف طم٥ًم ُمًٚمؿ يمؾ وٟمقازم سمٛم٘متْم٤مه٤م، اؾمتٓم٤مقمتف طم٥ًم

 قمـ سمدياًل  ؿمٕم٤مًرا ٟمجٕمٚمف وٓ قمٚمٞمف، ٟمٕم٤مدي وٓ آؾمؿ، هلذا ٟمتٕمّم٥م ٓ أٟمٜم٤م همػمٟم٤م وسملم سمٞمٜمٜم٤م

ًٓ  ُمًٚمٛمقن ٟمحـ سمؾ اإلؾمالم،  قمٜمدٟم٤م يٕمٜمل ٓ( واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م)و وأظمػًما، أو

- اًمّم٤مًمح ًمٚمًٚمػ واعمتٌع واًمًٜم٦م ًمٚمٙمت٤مب اعمقاومؼ ًمإلؾمالم اًمّمحٞمح اًمٗمٝمؿ ُمـ أيمثر

 .(1)-قمٚمٞمٝمؿ شمٕم٤ممم اهلل روقان

ث سملم طمدصم٧م اًمتل اًمٚمٓمٞمٗم٦م اعمح٤مورة شمٚمؽ ذفؽ يمـد ومما  رمحف- إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ اعمحدِّ

 ،«افرشافة ظِص دم ادرأة حترير: ـتاب ممفػ»  ؿم٘م٦م أسمق احلٚمٞمؿ قمٌد إؾمت٤مذ وسملم -اهلل

دُت  عم٤م شم٠ميمٞمًدا -اًم٘م٤مرئ ًمألخ- أؾمقىمٝم٤م واًمتل  هلذا يتٕمّمٌقن ٓ اًمًٚمٗمٞملم أن: ؾم٤مًمًٗم٤م ىَمٕمَّ

 .آؾمؿ

 ىم٤مئؾ؟ أٟم٧م ومام ُمذهٌؽ، ُم٤م.. ًمؽ ىمٞمؾ إن: افشقخ ؿال

 .ُمًٚمؿ: ؿال

 ! يٙمٗمل ٓ هذا: افشقخ ؿال

 مح جح مج حجُّ: شمٕم٤ممم ىمقًمف وشمال اعمًٚمٛملم، اهلل ؾمامٟم٤م ًم٘مد: ؿال
 .[;:]احل٩م: َّجخ

 ؾم٠مًمٜم٤م ومٚمق اًمٗمرِق، اٟمتِم٤مرِ  ىمٌؾ إولِ  اًمٕمٝمدِ  ذم يمٜم٤م ًمق صحٞمح ضمقاٌب  هذا: افشقخ ؿال

٤م ُمٕمٜم٤م ختتٚمػ اًمتل اًمٗمرق هذه ُمـ ُمًٚمؿ أي أن  قمـ ضمقاسمف اظمتٚمػ عم٤ََم اًمٕم٘مٞمدة ذم ضمذريًّ

 اًمٕمٚمقي، واًمٜمّمػمي واًمدرزي، واخل٤مرضمل اًمراوميض، اًمِمٞمٕمل: ي٘مقل ومٙمٚمٝمؿ اًمٙمٚمٛم٦م، هذه

 .إي٤مم هذه ذم يٙمٗمل ٓ هذا إذا ُمًٚمؿ، أٟم٤م

 .واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمغم ُمًٚمؿ أٟم٤م: أىمقل إذا: ؿال

                                                           
 .:5د/قمالء سمٙمر، ص «حقل افًؾػقةأشئؾة وأجقبة »يٜمٔمر:   (1)
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 !يٙمٗمل ٓ هذا: افشقخ ؿال

 عم٤مذا؟: ؿال

 ًم٧ًم ُمًٚمؿ أٟم٤م: ي٘مقل اعمثؾ هبؿ ضسمٜم٤م اًمذيـ ه١مٓء ُمـ واطمًدا دمد هؾ: افشقخ ؿال

 .واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمغم ًم٧ًم أٟم٤م: ي٘مقل اًمذي ومٛمـ.. واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمغم

 واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب)  وهل ٟمتٌٜم٤مه٤م اًمتل اًمْمٛمٞمٛم٦م أمهٞم٦م ًمف يٌلم -اهلل رمحف- اًمِمٞمخ أظمذ صمؿ

 .(اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٜم٤م سمٗمٝمؿ

 .اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ سمٗمٝمؿ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمغم ُمًٚمؿ أٟم٤م إًذا: ؿال

  ذًمؽ؟ ًمف شم٘مقل ومٝمؾ ُمذهٌؽ قمـ ؾم٤مئؾ ؾم٠مًمؽ إذا: افشقخ ؿال

 . ٟمٕمؿ: ؿال

، ىمؾَّ  ُم٤م اًمٙمالم ظمػم ٕن ًمٖم٦ًم= ٟمختٍمه٤م أن رأيؽ ُم٤م: افشقخ ؿال  ؾمٜمل: ومٜم٘مقل ودلَّ

 .ؾمٚمٗمل

 ومٙمر يٜمٍمف ُم٤م أول ٕن ؾمٌؼ= ُم٤م اقمت٘م٤مدي ًمٙمـ ٟمٕمؿ،: ًمؽ وأىمقل أضم٤مُمٚمؽ، ىمد: ؿال

 إمم شمّمؾ ؿمدة ومٞمٝم٤م مم٤مرؾم٤مت ُمـ يمثػمة أؿمٞم٤مء إمم( ؾمٚمٗمل أٟمؽ) يًٛمع قمٜمدُم٤م اإلٟم٤ًمن

 .اًمًٚمٗمٞملم سمٕمض ُمـ شم٘مع ىمد اًمتل اًمٖمٚمٔم٦م

 أو راوميض ؿمٞمٕمل إمم يٜمٍمف أٓ ُمًٚمؿ،: ىمٚم٧م وم٢مذا يمالُمؽ، صح٦م َه٥ْم : افشقخ ؿال

  مج حجُّ: أي٦م اشمٌٕم٧م ىمد أيمقن ًمٙمٜمل اعمٛمٙمـ ُمـ: ىم٤مل ؟..إؾمامقمٞمكم أو درزي
 .[;:]احل٩م: َّجح

 اًمّمحٞمح، اإلؾمالم: شمٕمٜمل أي٦م ٕن أي٦م= دًٓم٦م شمتٌع َل إٟمؽ! أظمل ي٤م ٓ: افشقخ ؿال

 اعمراد سم٤معمٕمٜمك ُمًٚمؿ أٟمؽ ُمٜمؽ أطمد يٗمٝمؿ ومٝمؾ.. قم٘مقهلؿ ىمدر قمغم اًمٜم٤مس خي٤مـم٥م أن يٜمٌٖمل

 ىمد ؿمدة ىمقًمؽ ٕنَّ  ذًمؽ= همػم أو صحٞمح٦م شمٙمقن ىمد آٟمًٗم٤م ذيمرهت٤م اًمتل واعمح٤مذير أي٦م؟ ذم

 سمٕمض ؾمٚمقك ُمـ ومدقمؽ قمٚمٛمل، قم٘مدي يمٛمٜمٝم٩م وًمٞمس إومراد، سمٕمض ذم هذا يٙمقن
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 أو صقذم أو ظم٤مرضمل أو درزي أو ؿمٞمٕمل ىمٚمٜم٤م إذا وهبذا ٕٟمٜم٤م اعمٜمٝم٩م قمـ ٟمتٙمٚمؿ ٕٟمٜم٤م إومراد=

 .ذيمرهت٤م اًمتل اعمح٤مذير شمرد ُمٕمتززم

 اًمذي اإلٟم٤ًمن ُمذه٥م قمغم يدل اؾمؿٍ  قمـ ٟمٌح٨م ومٜمحـ ُمقوققمٜم٤م، هذا ومٚمٞمس إًذا* 

 ..سمف اهلل يديـ

 ُمًٚمٛملم؟ يمٚمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م أًمٞمس: افشقخ ؿال ثؿ

 . ـمًٌٕم٤م: ؿال

غ ٓ وهذا وزٟم٤م، هق، ُمـ ومٞمٝمؿ ًمٙمـ: افشقخ ؿال قِّ ًَ  ًم٧ًم أٟم٤م: ي٘مقل أن ٕطمدهؿ ُي

 همػم ٕٟمف أطمٞم٤مًٟم٤م= ُمٜمٝمجف خي٤مًمػ ىمد ًمٙمٜمف يمٛمٜمٝم٩م، سم٤مهلل وُم١مُمـ ُمًٚمؿ، هق سمؾ ُمًٚماًم 

 ذم وُمٜمٓمٚم٘مٜم٤م قم٘مٞمدشمٜم٤م قمغم شمدل يمٚمٛم٦م قمـ ٟمتٙمٚمؿ -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- ومٜمحـ وًمذًمؽ ُمٕمّمقم،

 .آظمر وم٠مُمرٌ  ُمت٤ًمهؾ أو ُمتِمدد ومالن وأُم٤م سمف، هلل ٟمتٕمٌد اًمذي ديٜمٜم٤م سمِم١مون يتٕمٚمؼ ومٞمام طمٞم٤مشمٜم٤م

ا شمٌ٘مك ٓ طمتك اعمقضمزة اًمٙمٚمٛم٦م هذه ذم شمٗمٙمر أن أريدك: -اهلل رمحف- افشقخ ؿال ثؿ  ُمٍمًّ

 اًمٜم٤مس ظم٤مـم٥م وم٢مًذا أسمًدا، شمريده ُم٤م ُمٜمؽ يٗمٝمؿ أطمدٌ  يقضمد ٓ أٟمف شمٕمٚمؿ وأٟم٧م ُمًٚمؿ يمٚمٛم٦م قمغم

 .(1)قم٘مقهلؿ ىمدر قمغم

 !واجلامقم٦م؟ اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م اشم٤ٌمع ُمًٚمؿ يمؾ قمغم جي٥م وهؾ :ؿائؾ يؼقل ؿد

 اًم٘مقيؿ، اًمّمحٞمح اإلؾمالُمل سم٤معمٜمٝم٩م آًمتزام ُمًٚمؿ يمؾ قمغم جي٥م ٟمٕمؿ :واجلقاب

 : ُمٜمٝم٤م يمثػمة، ذًمؽ قمغم وإدًم٦م

  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌُّّٱ: شمٕم٤ممم اهلل ىمقل -
 .[118: اًمٜم٤ًمء]َّمت  زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ

                                                           
، ط.دار اسمـ اًم٘مٞمؿ، واسمـ ;6، :6ًمٚمِمٞمخ/ؾمٚمٞمؿ اهلالزم، ص «داذا اخست ادـفج افًؾػل»ًمٚمتقؾمع.. راضمع سمح٨م:   (1)

 قمٗم٤من. 
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 هبا جاء افتل افؼيعة ضريؼ ؽر شؾؽ ومـ: أي» :-اهلل رمحف- يمثػم اسمـ ىم٤مل* 

: وؿقفف واتضح، فف وتٌغ احلؼ فف طفر بعدما مـف ظؿد ظـ وذفؽ صؼ، دم ؾصار افرشقل

 تؽقن ؿد وفؽـ األوػ، فؾصػة مالزم وهذا، [118: اًمٜم٤ًمء] َّرب يئ  ىئ نئُّ

 اتػاؿفؿ ظؾؿ ؾقام ادحؿدية افًـة أتٌاع ظؾقف اجتؿعت دا تؽقن وؿد افشارع، فـص ادخافػة

 .(1)«فـٌقفؿ وتعظقاًم  اخلطل، مـ اجتامظفؿ دم افعصؿة هلؿ وؿـت ؿد ؾنكف حتؼقًؼا، ظؾقف

 مًتؾزم ألكف افقظقد: يؼتيض افقصػغ مـ ـالًّ  إن» : شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل* 

 وهذا شٌقؾفؿ ؽر اتٌع صاؿف ومـ ادممـغ، شٌقؾ ؽر واتٌاع افرشقل ؾفؽذا... فمخر

 ؾدل افقظقد، دم مدخاًل  فف َجَعَؾ  ؿد ؾنكف أيًضا، صاؿف ادممـغ شٌقؾ ؽر اتٌع ومـ طاهر،

 واآلية ؿطًعا، شٌقؾفؿ ؽر اتٌع ؾؼد إَجاظفؿ ظـ خرج ؾؿـ افذم، دم ممثر وصػ أكف ظذ

 .(5)«ذفؽ ذم تقجب

 خلُّ:(6)شمٕم٤ممم سم٘مقًمف اشم٤ٌمقمٝمؿ قمغم وطم٨م اعم١مُمٜملم ه١مٓء -شمٕم٤ممم- اهلل سملمَّ  وًم٘مد
 حن جن يم ىم مم خم  حم جم يل ىل مل
 ىي مي  حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن
 .[144: اًمتقسم٦م]َّيي

                                                           
 (.;1/89شمٗمًػم اسمـ يمثػم ) (1)

 (.7>1، 6>1/>1جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (2)

ٕيب قمٌد  «رشظقة االكتًاب فؾًؾػقة ودحض افشٌف افٌدظقةإرصاد افزية إػ »اؾمتٗمدت ذم هذه اجلزئٞم٦م ُمـ سمح٨م   (3)

يٛمل اًمًٚمٗمل، ص م ًمف اًمِمٞمخ/ُم٘مٌؾ سمـ 74، ص>6، ص;6، ص:6اًمًالم طمًـ سمـ ىم٤مؾمؿ احلًٜمل اًمرَّ ، ىمدَّ

 م.5448ه٤مدي اًمقادقمل، ط.دار أصم٤مر سمّمٜمٕم٤مء، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ؾمٜم٦م
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 ادفاجريـ مـ افًابؼغ ظـ رواه ظـ تعاػ اهلل خيز» : -اهلل رمحف- ـثر ابـ ؿال -

 وافـعقؿ افـعقؿ جـات مـ هلؿ أظد بام ظـف ورواهؿ بنحًان، هلؿ وافتابعغ واألكصار

 .(1)«ادؼقؿ

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ: شمٕم٤ممم وىم٤مل -
 .[14: احلنم]َّخي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن

: ؿقهلؿ ألن باإليامن: افصحابة بعد مـ اهلل ؾقصػ» : -اهلل رمحف- اًمًٕمدي ىم٤مل -

 وأصقًمف، اإليامن قم٘م٤مئد ذم ًمٚمّمح٤مسم٦م شم٤مسمٕمقن وأهنؿ ومٞمف، اعمِم٤مريم٦م يٕمٜمل «باإليامن شٌؼقكا»

 .(5)قمٚمٞمٝمؿ إٓ اًمت٤مم اًمقصػ يٜمٓمٌؼ ٓ اًمذيـ واجلامقم٦م، اًمًٜم٦م أهؾ وهؿ

 اك يق  ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نتُّ: شمٕم٤ممم وىم٤مل -
 .[:16: اًمٌ٘مرة]َّام يل ىل يكمل ىك لكمك

  وهمػمهؿ، اًمٙمت٤مب أهؾ ُمـ اًمٙمٗم٤مر يٕمٜمل «آمـقا ؾنن» »: شمٕم٤ممم ي٘مقل: يمثػم اسمـ ىم٤مل -

 أطمد سملم يٗمرىمقا وَل ورؾمٚمف، اهلل يمت٥م سمجٛمٞمع واإليامن اعم١مُمٜمقن، أهي٤م ي٤م «بف آمـتؿ ما بؿثؾ»

 .(6)«إًمٞمف وُأرؿِمدوا ًمإليامن ُهُدوا: أي «اهتدوا ؾؼد»  ُمٜمٝمؿ،

 اًم٥ًٌم سمخّمقص ٓ اًمٚمٗمظ سمٕمٛمقم اًمٕمؼمة ٕن إُم٦م= هذه ُمت٠مظمري أيًْم٤م شمتٜم٤مول وأي٦م

 قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م يتٌٕمقا أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م إٟمف طمٞم٨م واًمتٗمًػم= إصقل أهؾ قمٜمد ُمٕمٚمقم هق يمام

 اهلدى، هلؿ حيّمؾ طمتك =☺ رؾمقًمف وؾمٜم٦م اهلل سمٙمت٤مب متًٙمٝمؿ ذم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ إوائؾ

 بسـتل فعؾقؽؿ» : ☺ اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل أٟمف ؾم٤مري٦م سمـ اًمٕمرسم٤مض طمدي٨م ذم صم٧ٌم وىمد

                                                           
 (.;/5شمٗمًػم اسمـ يمثػم ) (1)

 (.>8/54اًمًٕمدي ) ًمٚمِمٞمخ «تقًر افؽريؿ افرمحـ»  (2)

 (.5>1/1شمٗمًػم اسمـ يمثػم ) (6)
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 أٍل ميَج ىتبع ملاذا
 !واجلناعة؟ الشية

 ومحدثات وإياكؿ بالـقاجذ، طؾقفا وطضقا هبا تؿسؽقا الراشديـ، الؿفديقـ الخؾػاء وسـة

 األمقر: . (1)«ضًللة بدطة وكؾ بدطة، محدثة ل فنن

 

 واجلامقم٦م، اًمًٜم٦م أهؾ عمٜمٝم٩م إن* 

 اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م وأشم٤ٌمع

 أي ذم شمقضمد ٓ قمديدة، ظمّم٤مئص

 إنَّ  إذ ذًمؽ= ذم همرو وٓ آظمر، ُمٜمٝم٩م

 هذا ي٠مشمٞمف ٓ اًمذي) اًمقطمل ُمـ ُمًَتَٛمدٌّ  اعمٜمٝم٩م

 وأشم٤ٌمع واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ) ُمٜمٝم٩م ظمّم٤مئص أهؿ وُمـ ،(ظمٚمٗمف ُمـ وٓ يديف سملم ُمـ اًم٤ٌمـمؾ

 (:اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ

 أهؿ ُمـ هذا وًمٕمؾَّ  واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب قمغم اًمدائؿ سم٤مقمتامدهؿ وذًمؽ :افتؾؼل مصدر شالمة -

 واجلامقم٦م، اًمًٜم٦م أهؾ يٜمٕمتقن اعمًٚمٛملم قمٚمامء أن دمد إٟمؽ طمتك.. همػمهؿ قمـ اًمًٜم٦م أهؾ يٛمٞمز ُم٤م

 (.احلدي٨م وأصح٤مب وإصمر آشم٤ٌمع أهؾ)  سم٠مهنؿ ويّمٗمقهنؿ

 حمٛمد ورؾمقًمف قمٌده قمغم وأوطم٤مه اهلل أٟمزًمف ُم٤م قمغم وومروقمف، اًمديـ أصقل ذم صم٤مسمتقن ومٝمؿ

 شمًت٘مؾ وٓ اًمٖمٞم٥م، شمدرك ٓ اًمٕم٘مقل أنَّ  ذًمؽ اًمنمقمٞم٦م، اًمٜمّمقص ذم ًمٚمٕم٘مقل إقمامل دون ☺

 وىمقشمف يمٚمٞمؾ، وسمٍمه ىم٤مس، اإلٟم٤ًمن ؾمٛمع أنَّ  ومٙمام وىمّمقره٤م، ًمٕمجزه٤م اًمنمائع= سمٛمٕمروم٦م

 ُمٜمٝم٤م ومٝمٛمقا ؾمقاء) اًمنمع ًمٜمّمقص يًٚمٛمقن اًمًٚمٗمٞملم وم٢من هذا ٕضمؾ قم٘مٚمف= ومٙمذًمؽ حمدودة

                                                           
(، وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح :794( وىم٤مل: طمدي٨م طمًـ صحٞمح، ورواه أسمق داود )59:9رواه اًمؽمُمذي ) (1)

 (.>587اجل٤مُمع )
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 قمغم قم٘مقهلؿ يٕمروقن سمؾ قم٘مقهلؿ، قمغم اًمٜمّمقص يٕمروقن وٓ ،(ٓ أم احلٙمٛم٦م أو اًمٕمٚم٦م

 .(1) (ووم٘مط جم٤مٓشمف ذم يٕمٛمٚمقٟمف وإٟمام) اًمٕم٘مؾ، ؿم٠من ُمـ ي٘مٚمٚمقن ٓ يمٚمف هذا ذم وهؿ اًمٜمّمقص،

ُمقن ٓ -واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م أشم٤ٌمع أىمّمد- ومٝمؿ: االبتداع ال االتٌاع -  يدي سملم ُي٘مدِّ

 يم٤من ُمـ يم٤مئٜم٤ًم ٕطمد يروقن وٓ ،☺ اًمٜمٌل صقت ومقق أصقاهتؿ يرومٕمقن وٓ ورؾمقًمف، اهلل

 ويدقمقن يمٚمف، يمالُمف ي٠مظمذون ُمٕمٔمَّؿ إُم٤مم هلؿ وًمٞمس ،☺ اًمٜمٌل صقت ومقق صقشمف يرومع أن

 وأقمامًمف، هديف، يٕمٚمٛمقن ومٝمؿ ،☺ سم٤مًمرؾمقل اًمٜم٤مس أقمٚمؿ ٕهنؿ =☺ اًمرؾمقل إٓ ظم٤مًمٗمف ُم٤م

٤ًٌّم اًمٜم٤مس أؿمد ومٝمؿ ًمذًمؽ وشم٘مريراشمف، وأىمقاًمف،  ُمٜمٝمجٝمؿ ضمٕمٚمقا ومٝمؿ يمذًمؽ ًمًٜمتف، واشم٤ٌمقًم٤م ًمف، طم

 حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخُّ: شمٕم٤ممم ىمقًمف
روا ،.[98: اًمٜم٤ًمء]َّجف مغ جغ مع جع مظ  اًم٘مرآن ٟمّمقص وم٘مدَّ

ُمقه٤م شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م، طمؼ وقمٔمَّٛمقه٤م ىمدره٤م، طمؼ واًمًٜم٦م  هدهي٤م وىمدُمقا مجٞمًٕم٤م، اًمٜم٤مس أىمقال قمغم وم٘مدَّ

 سمال ُمٜمنمطم٦م وصدور يم٤مُمؾ، رو٤م قمـ ؿم٠من يمؾ ذم إًمٞمٝم٤م واطمتٙمٛمقا مجٞمًٕم٤م، اًمٜم٤مس هدي قمغم

 وُمٕم٤مُمالهتؿ، وقم٤ٌمداهتؿ قم٘م٤مئدهؿ ذم اًمٙم٤مُمؾ، اًمتًٚمٞمؿ وًمرؾمقًمف هلل وؾمٚمَّٛمقا طمرج، وٓ وٞمؼ

  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جضُّ: اهلل ىمقل ومٞمٝمؿ يّمدق اًمذيـ هؿ
 .[18: اًمٜمقر]َّخك حك جك حقمق مف خف حف

 أىمّمد- آؾمؿ هذا ص٤مر سمؾ وأهٚمف، اعمٜمٝم٩م هذا قمغم اعمًٚمٛملم قمٚمامء أصمٜمك هذا ٕضمؾ -

 .ُمتٌع ًمٙمؾ ؿمٕم٤مًرا -(اًمًٚمٗمل أو اًمًٜمل)

 الؿتؿسؽقن هؿ»:  السـة أهؾ تعريػ يف -اهلل رحؿف- تقؿقة ابـ اإلسًلم شقخ يؼقل -

 واألكصار الؿفاجريـ مـ األولقن السابؼقن طؾقف اتػؼ وما ،☺ رسقلف وسـة اهلل بؽتاب

 .(2)«بنحسان اتبعقهؿ والذيـ

                                                           
احل٘مٞم٘م٦م أٟمف ٓ شمٕم٤مُرض سملم اًمٜم٘مؾ اًمٍميح اًمّمحٞمح واًمٕم٘مؾ اًمّمحٞمح، وىمد سملمَّ هذه احل٘مٞم٘م٦م )ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ  (1)

ٗمف اًمٕمٔمٞمؿ:  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-ٞمٛمٞم٦م شم  .، حت٘مٞمؼ: د/حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤مَل«درء تعاُرض افعؼؾ وافـؼؾ»( ذم ُم١مًمَّ

 (.6/6:8) «جمؿقع افػتاوى»يراضمع:   (2)
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 ☺ اهلل رسقل آثار اتباع والجؿاطة السـة أهؾ صريؼة مـ ثؿ»:  أيًضا -اهلل رحؿف- وقال

 رسقل وصقة واتباع واألكصار، الؿفاجريـ مـ األولقـ السابؼقـ سبقؾ واتباع وضاهًرا، باصـًا

 طؾقفا طضقا بعدي، مـ الؿفديقـ الراشديـ الخؾػاء وسـة بسـتل، طؾقؽؿ:  »قال حقث اهلل

 «.(1)«ضًللة بدطة وكؾ بدطة، محدثة كؾ فنن األمقر: ومحدثات وإياكؿ بالـقاجذ،

  اهلل يمالم وُي١ْمصمِرون ،☺ حمٛمد هدي اهلدي وظمػم اهلل، يمالم اًمٙمالم َأْصَدَق  أن يٕمٚمٛمقن ومٝمؿ

ُمقن اًمٜم٤مس، أصٜم٤مف يمالم ُمـ همػمه يمالم قمغم  وهبذا أطمد، يمؾ هدي قمغم ☺ حمٛمد هدي وُي٘مدِّ

قا  .(5) (واجلامقم٦م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب أهؾ) ؾُمٛمُّ

قا  ىمد اجلامقم٦م ًمٗمظ يم٤من وإن اًمٗمرىم٦م، ووده٤م آضمتامع، هل اجلامقم٦م ٕن( اجلامقم٦م أهؾ) وؾُمٛمُّ

 ..اعمجتٛمٕملم اًم٘مقم ًمٜمٗمس اؾماًم  ص٤مر

 واًمديـ، اًمٕمٚمؿ ذم قمٚمٞمف يٕمتٛمد واًمذي إصقًمٞملم، قمٜمد اًمث٤مًم٨م إصؾ هق واإلمج٤مع

 واٟمتنمت اخلالف يمثر سمٕمدهؿ إذ اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م هق يٜمْمٌط اًمذي واإلمج٤مع

 .(6)إُم٦م ذم اًمٗمرىم٦م

 وآصم٤مر ☺ اًمرؾمقل ٔصم٤مر اعمتٌٕمقن هؿ -اجلقزي اسمـ ذيمره يمام- واجلامقم٦م اًمًٜم٦م ؾهأ* 

 حلٔم٦م وٓ قمٜمٝمام يٜمٗمّمٚمقا وَل ،(واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب) اًمٜمٌقة ُمٜمٝم٤مج قمغم درضمقا ومٝمؿ ،(7)أصح٤مسمف

 أصمره، ىمٗم٤م وُمـ ☺ اًمٜمٌل ؾمقى إًمٞمف يٜمتٛمقن ؿمخص هلؿ ومٚمٞمس سمرؾمؿ، وٓ سم٤مؾمؿ ٓ واطمدة

 إٟمام متٞمزه، ظم٤مص٦م ؾمٛم٦م إمم حيت٤مج ٓ إصؾ إذ اًمٜمٌقة= ُمٜمٝم٤مج ؾمقى ُمٜمٝم٤مج أو رؾمؿ هلؿ وًمٞمس

                                                           
(، وغقرهؿ، وصححف 1/97(، والحاكؿ )44، 43(، وابـ ماجة )2676(، والرتمذي )4667( رواه أبق داود )1)

 (.1/19) «ضًلل الجـة»األلباين يف  

لؾشقخ/فقزي بـ  «األزهار الؿـثقرة يف تبققـ أن أهؾ الحديث هؿ الػرقة الـاجقة والطائػة الؿـصقرة»( يـظر كتاب:  2)

 ، ط.الػرقان.26طبد اهلل األثري، ص

 .65لؾشقخ/سؾقؿ الفًللل، ص «لؿاذا اخرتت الؿـفج السؾػل»يـظر:  ( 3)

 ، ط. دار الؽتب العؾؿقة.21البـ الجقزي، ص «تؾبقس إبؾقس»يراجع: ( 4)



 

0112 

 

 قمـ اٟمِم٘م٧م اًمتل اجلامقم٤مت شمٚمٙمؿ ُمـ إصؾ هذا قمـ اخل٤مرج هق ُمٕمف اؾمؿٍ  إمم حيت٤مج اًمذي

 وصٗم٤مئف، جمٛمققمف ذم ًمإلؾمالم اًمٓمٌٞمٕمل آُمتداد يٛمثٚمقن سمحؼ ومٝمؿ ،(اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م) إصؾ

 : وم٘م٤مل -اهلل رمحف- ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم إمم رضمؾ ضم٤مء عم٤م وهلذا وائتالومٝمؿ، اضمتامقمٝمؿ ذم وًمٚمٛمًٚمٛملم

 ما» : ُم٤مًمؽ ىم٤مل.. وضمؾ قمز اهلل وسملم سمٞمٜمل ومٞمام طمج٦مً  أضمٕمٚمؽ ُم٠ًمًم٦م قمـ أؾم٠مًمؽ اهلل قمٌد أسم٤م ي٤م

 هلؿ فقس افذيـ افًـة أهؾ» : ىم٤مل اًمًٜم٦م؟ أهؾ هؿ ُمـ: ىم٤مل ،«َشْؾ  باهلل، إال ؿقة ال اهلل، صاء

 .(1)«راؾيض وال ؿدري، وال جفؿل، ال بف، ُيعَرؾقن فؼب

 واًمًٜم٦م، سم٤مًمٙمت٤مب آهتامم: واجلامظة افًـة أهؾ مـفج أتٌاع خصائص أهؿ مـ ـذفؽ* 

 اعمٌتدقم٦م سمخالف ورواي٦ًم، دراي٦مً  وسم٤محلدي٨م وشمٗمًػًما، وشمالوًة، طمٗمًٔم٤م، سم٤مًم٘مرآن هيتٛمقن ومٝمؿ

 سمٙمالم هيتٛمقن واًمذيـ اًمٕم٤معملم، رب وطمل قمغم ُمًتدريملم اًمديـ، ذم اسمتدقمقا اًمذيـ اًمْم٤مًملم،

ُمقن سمؾ ؿمٞمقظمٝمؿ،  اًمٕمٚمؿ حيٛمٚمقن وم٢مهنؿ يمذًمؽ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب قمغم قمٚمامئٝمؿ يمالم وُي٘مدِّ

 .اجل٤مهٚملم وشم٠مويؾ اعمٌٓمٚملم، واٟمتح٤مل اًمٖم٤مًملم، حتريػ قمٜمف ويٜمٗمقن اًمٜمٌقي

 ؾمقاء ،احلقاة ؿضايا مـ ؿضقة ـؾ دم افصحقحة وافًـة افؽتاب حيؽؿقن ؾفؿ ـذفؽ* 

 .وآظمتالف اًمتٜم٤مزع قمٜمد ظمّمقًص٤م ُمٕم٤مُمٚم٦ًم، أم ؾمٚمقيًم٤م أم قم٤ٌمدةً  أم قم٘مٞمدةً  أيم٤مٟم٧م

 وآىمتداء اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ ىمدر شمٕمٔمٞمؿ: واجلامظة افًـة أهؾ مـفج أتٌاع خصائص ومـ* 

 دائاًم  شمراهؿ ًمذًمؽ وإطمٙمؿ= وإقمٚمؿ إؾمٚمؿ هل ـمري٘متٝمؿ ٕن هبدهيؿ= وآهتداء هبؿ،

 واًمٕمض واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب اًمتٛمًؽ ذم سم٢مطم٤ًمن، هلؿ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م هن٩م يٜمتٝمجقن وأسمًدا

 أو ٤مُمالتاعمٕم أو اًمٕم٤ٌمدات أو اًمٕم٘م٤مئد ذم ؾمقاء وهدي، ىمقل يمؾ قمغم وشم٘مديٛمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ، قمٚمٞمٝم٤م

 .وآضمتامع اًمًٞم٤مؾم٦م أو إظمالق

                                                           
 ،-رمحف اهلل شمٕم٤ممم-ًمٚمٕمالُم٦م سمٙمر أسمق زيد  «حؽؿ االكتامء إػ افػرق واألحزاب واجلامظات اإلشالمقة»يراضمع:  (1)

 ، ط.ُم١مؾم٦م ىمرـم٦ٌم.:6ص
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 وحترير ،(1)واًمْمالل اًمقهؿ ُمـ اًمٕم٘مقل حترير: واجلامظة افًـة أهؾ مـفج خصائص ومـ* 

 إسمدان، ًمتحرير أؾم٤مس واًمٜمٗمقس اًمٕم٘مقل حترير إن إذ واًمرضم٤مل= إهقاء شم٠مًمٞمف ُمـ اًمٜمٗمقس

 . وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اًم٤ٌمرئ ًمٖمػم قمًٌدا قم٘ماًل  حيٛمؾ سمدن يتحرر أن اعمح٤مل ُمـ ٕٟمف ًمف= وأصٌؾ 

 اًمرسم٤مٟمٞمقن اًمٕمٚمامء إٓ قمٚمٞمف ي٘مقى وٓ سمف ي٘مقم ٓ اًمتحرير ُمـ اًمٜمقع هذا وم٢من هذا ٕضمؾ -

 .اعمّمٚمحقن

 إذ اًمٕم٤ٌمدة= شمقطمٞمد إمم اًمدائٛم٦م اًمدقمقة: واجلامظة افًـة أهؾ مـفج أتٌاع خصائص ومـ* 

 ؾمٜمـ إطمٞم٤مء إمم اًمدقمقة يمذًمؽ اًمّمحٞمح٦م، اإلؾمالُمٞم٦م اًمدوًم٦م قمٚمٞمف شُمٌٜمَك اًمذي إؾم٤مس هق

 اعمحدصم٤مت= واًمٌدع اعمٜمٙمرات وإٟمٙم٤مر احلٞم٤مة، ُمراومؼ ومجٞمع واًمًٚمقك اًمٕم٤ٌمدات ذم ☺ اًمرؾمقل

 اإلؾمالُمل، اعمٜمٝم٩م قمـ طم٤مدت اًمتل اًمْم٤مًم٦م اًمٗمرق ًمٙمؾ سم٤معمرص٤مد ي٘مٗمقن شمراهؿ ًمذًمؽ

 ويمؾ اعمٕم٤مسيـ، وأذٟم٤مهبؿ واًم٘مدري٦م، واعمرضمئ٦م، واًمرواومض، واخلقارج، واعمٕمتزًم٦م، يم٤مجلٝمٛمٞم٦م،

 ٓئؿ، ًمقُم٦م اهلل ذم شم٠مظمذهؿ وٓ وُمٙم٤من، زُم٤من يمؾ ذم هقاه، واشمٌع اهلل، ُمٜمٝم٩م قمـ ؿمذ ُمـ

 مه جه ين ىن منُّٱ: شمٕم٤ممم ىمقًمف أقمٞمٜمٝمؿ ٟمّم٥م ووٕمقا ومٝمؿ يمذًمؽ
 ،[114: آل قمٛمران]َّىييي مي خي حي جي  يه ىه

: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف قمٛماًل  أُمره، خم٤مًمٗم٦م وحَيَذرون ،☺ اهلل رؾمقل اشم٤ٌمع ذم جيتٝمدون ومٝمؿ يمذًمؽ

 ،[96: اًمٜمقر]َّام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يفُّ

 أٟم٘مك ومٝمؿ ًمذًمؽ اًمٗمتـ، قمـ وأسمٕمدهؿ ،☺ اهلل رؾمقل أُمر خم٤مًمٗم٦م قمـ سُمٕمًدا اًمٜم٤مس أؿمد ومٙم٤مٟمقا

 .اعمٙمٗمرة واًمٌدع اعمْمٚم٦م إهقاء قمـ وأسمٕمدهؿ اًمٜم٤مس

                                                           
: اًمتحرير اًمذي يٙمقن أؾم٤مؾمف شمقطمٞمد اهلل، وسمف وُمـ ظمالًمف بف دظاة افًؾػقة هق ىـادَ افتحرير افعؼع وادـفجل افذي يُ  (1)

شمقىمظ ذم إُم٦م ىمقة اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمّم٤مًمح ُمـ اًمرضم٤مل، واًمّمحٞمح ُمـ اعم٤ٌمدئ، وسملم اًمٓم٤مًمح واًمزائػ ُمٜمٝم٤م..  -وم٘مط-

 .4>( ص57، قمدد )«جمؾة األصافة»راضمع:  
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 إُم٤مٟم٦م إذ: افعؾؿقة األماكة واجلامظة افًـة أهؾ مـفج أتٌاع خصائص أظظؿ مـ ـذفؽ -

 أشم٤ٌمع ُمـ واجلامقم٦م اًمًٜم٦م وأهؾ اعمٓمٕمؿ، ًمذيذ اًمثٛمر، زايمل جيٕمٚمف اًمذي وروطمف اًمٕمٚمؿ، زيٜم٦م

 ذم إُم٤مٟم٦م: ظـدهؿ ذفؽ مظاهر ومـ اًمِم٠من، ذًمؽ ذم اعمٕمغم اًم٘مدح هلؿ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م

ٌُٕمد اًمٜم٘مؾ،  ٓ ومٝمؿ يمذًمؽ وحتريٗمٝم٤م، اًمٜمّمقص سمؽم واضمتٜم٤مب احل٘م٤مئؼ، وىمٚم٥م اًمتزوير قمـ واًم

ٚمقن  ًمٚمحؼ ويرضمٕمقن قمٚمٞمٝمؿ، وُم٤م هلؿ ُم٤م يذيمرون إٟمّم٤مٍف، أهؾ وهؿ حيتٛمؾ، ٓ ُم٤م اًمٙمالم حُيٛمِّ

 . هلؿ شمٌلم إذا

 آقمت٘م٤مد، أصقل ذم آظمتالف قمدم: واجلامظة افًـة أهؾ مـفج أتٌاع خصائص مـ -

 إن طمٞم٨م احلؼ= اعمٜمٝم٩م هق اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م أن قمغم يدل مم٤م هذا وًمٕمؾَّ  اًمديـ، وىمقاقمد

 ُمـ ىمرن أي ذم اًمٕم٘مٞمدة أُمقر قمغم خيتٚمٗمقا َل وُمٙم٤من زُم٤من يمؾ ذم زاًمقا وٓ يم٤مٟمقا اعمٜمٝم٩م هذا أشم٤ٌمع

 أهؾ أن ُمـ سم٤مًمرهمؿ) واعمٙم٤من، اًمزُم٤من شم٤ٌمقمد وًمق أظمر حيٛمٚمف ُم٤م ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد وحيٛمؾ اًم٘مرون،

 ويٙمثرون آظمر، ذم وي٘مٚمقن سمٚمد ذم يٙمثرون ىمد إٟمام زُم٤من، وٓ ُمٙم٤من، حيٍمهؿ ٓ واجلامقم٦م اًمًٜم٦م

 ،(1)اًمدضمك وُمّم٤مسمٞمح اهلدى أقمالم ومٗمٞمٝمؿ يٜم٘مٓمٕمقن، ٓ ًمٙمٜمٝمؿ آظمر، زُم٤من ذم وي٘مٚمقن زُم٤من ذم

 ُمـ اًمديـ أظمذوا احلدي٨م أهؾ أن ُمـ( إصٌٝم٤مين) اإلُم٤مم سمٞمَّٜمَف ُم٤م ذًمؽ ذم اًم٥ًٌم وًمٕمؾَّ 

 اعمٕم٘مقٓت ُمـ اًمديـ أظمذوا اًمٌدع أهؾ سمٞمٜمام آشمٗم٤مق، وم٠مورصمٝمؿ اًمٜم٘مؾ، سمٓمريؼ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب

 .وآظمتالف آومؽماق وم٠مورصمٝمؿ وأراء،

: «وافشؿقل افقشطقة» واجلامظة افًـة أهؾ مـفج أتٌاع خصائص مـ ؾنن ـذفؽ -

 اعمٜمٝم٩م هذا إن طمٞم٨م اعمٜمٝم٩م= هذا أشم٤ٌمع سمف يتٛمٞمز ُم٤م أقمٔمؿ ُمـ وآقمتدال واًمِمٛمقل وم٤مًمقؾمٓمٞم٦م

 إمم دمٜمح اًمتل إُمؿ سملم وؾمط اإلؾمالم أُم٦م أن ومٙمام اإلؾمالم، ودقمقة احلؼ دقمقة هق احل٘مٞم٘م٦م ذم

 سملم ُمتقؾمٓمقن اعمٜمٝم٩م هذا أشم٤ٌمع وم٢من يمذًمؽ اعمٝمٚمؽ، اًمتٗمريط إمم متٞمؾ اًمتل وإُمؿ اًمْم٤مر، اًمٖمٚمق

 .اعمًت٘مٞمؿ اًمٍماط قمـ اٟمحروم٧م اًمتل اعمٌتدقم٦م إُم٦م ومرق

                                                           
د/ٟم٤مس  «واجلامظة ظـد أهؾ افًـة واجلامظةمػفقم أهؾ افًـة »(، ٟم٘ماًل قمـ: 8>16/5) «ؾتح افٌاري»اٟمٔمر:   (1)

 ، ط.دار اًمّمٗمقة.::اًمٕم٘مؾ، ص
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 أو إطمٙم٤مم، أو اًمٕم٘مٞمدة، سم٤مب ذم ؾمقاء إُمقر، ؿمتك ذم اًمًٜم٦م أهؾ وؾمٓمٞم٦م وشمتجغم

 (1) ..ذًمؽ همػم أو إظمالق، أو اًمًٚمقك،

 واًمٓم٤مئٗم٦م ،-اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم- اًمٜم٤مضمٞم٦م اًمٗمرىم٦م هؿ اًم٘مقيؿ اعمٜمٝم٩م هذا أشم٤ٌمع وم٢من يمذًمؽ -

دَ  ُم٤م ُيّمٚمحقن اًمذيـ اًمٖمرسم٤مء وهؿ وٟم٤مسهؿ، ُم١ميدهؿ وهق ُمٕمٝمؿ، اهلل ٕن اعمٜمّمقرة= ًَ  َأوم

 .(5)اًمٜم٤مس ومًد إذا وَيّمُٚمحقن اًمٜم٤مس،

 ضائػة تزال ال» .. صمقسم٤مشمـ طمدي٨م ذم يمام ☺ اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم ُم٤م ومٞمٝمؿ طمؼَّ  هذا ٕضمؾ

 ،«اهلل أمر يليت حتك خافػفؿ، مـ وال خذهلؿ، مـ ييهؿ ال طاهريـ، احلؼ ظذ أمتل مـ

 .(6)«افًاظة تؼقم حتك» : ًمٗمظ وذم

 افؽتاب أهؾ مـ ؿٌؾؽؿ ـان مـ إن أال» : ىم٤مل أٟمف ☺ اًمٜمٌل قمـ صحَّ  ُم٤م يمذًمؽ -

 وشٌعقن ثـتان وشٌعغ، ثالث ظذ شتػسق ادؾة هذه وإن مؾة، وشٌعغ اثـتغ ظذ اؾسؿقا

 ظؾقف أكا ما» : ىم٤مل اًمقاطمدة؟ ُم٤م: رواي٦م وذم ،(7)«اجلامظة وهل اجلـة، دم وواحدة افـار، دم

 .(8)«وأصحايب افققم

                                                           
، 558د/حمٛمد يني، ص «ضريؼ اهلداية.. مٌادئ ومؼدمات ظؾؿ افتقحقد ظـد أهؾ افًـة واجلامظة»راضمع:   (1)

 ، ط.دار اًمٞمن.564ص

د/محؿد بـ إبراهقؿ الحؿد،  «مختصر طؼقدة أهؾ السـة والجؿاطة.. الؿػفقم والخصائص»( يراجع بحث:  2)

 ، ط.أكصار السـة الؿحؿدية.26: 15ص

 ( متػؼ طؾقف.3)

( وقال: حديث حسـ صحقح، والحديث بؿعـاه مروي مـ صرق 2646(، والرتمذي )4597( رواه أبق داود )4)

 (، والدارمل4/162كثقرة طـ أكس، وأبل هريرة، وطبد اهلل بـ طؿرو، وطقف بـ مالؽ، كذلؽ أخرجف أحؿد )

( وصححف، كذلؽ صحح الحديث ابـ تقؿقة والذهبل والعراقل والشاصبل 1/128(، والحاكؿ )2/241)

 (.264رقؿ ) «السؾسؾة الصحقحة»والسققصل والؿـاوي، اكظر:  

(، واكظر  الؽًلم طؾك هذا الحديث رواية ودراية يف رسالة الشقخ/سؾقؿ 2129لأللباين ) «صحقح الرتمذي»(  5)

 . «رتقاب طـ حديث ما أكا طؾقف واألصحابدرء اال»الفًللل:  
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 اهلل رشقل ظفد ظذ افصحابة أتٌاع افـاجقة افػرؿة وصػ ـان ؾنذا» : شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل

 .(1) «(افًـة أهؾ) هؿ افـاجقة افػرؿة ـاكت( افًـة أهؾ)  صعار وذفؽ ☺

 . «احلديث أهؾ هؿ» : وم٘م٤مل.. اًمٜم٤مضمٞم٦م اًمٗمرىم٦م قمـ اعمديٜمل سمـ قمكم وؾمئؾ

 أهؾ هؿ» : ىم٤مل «..أمتل مـ ضائػة تزال ال» : طمدي٨م قمـ اعم٤ٌمرك سمـ اهلل قمٌد وىم٤مل

 .«احلديث وأصحاب افًـة

 .«احلديث أصحاب هؿ» : اًمٌخ٤مري وىم٤مل

 .(6) (5)«اآلثار أصحاب افعؾؿ أهؾ هؿ» : ؾمٜم٤من سمـ أمحد وىم٤مل

                                                           
 (.3/457) «مـفاج السـة الـبقية»(  1)

لؾشقخ/محؿد بـ طبد العزيز « كداء طام مـ طؾؿاء البؾد الحرام يف معتؼد أهؾ اإلسًلم»راجع بحث:  ، ( لؾتقسع2)

مؽتبة لؾشقخ/ طبد الؿؾؽ طؾل الؽؾقب، ط.« صػات التابعقـ»، ط.مؽتبة الطرفقـ،  و24األحؿد، ص

ثبات طؼقدة السؾػ »لؾشقخ/أحؿد فريد، ط.الدار لسؾػقة، و« خصائص أهؾ السـة»الؿعارف، وبحث:  

« كظرة يف تاريخ العؼقدة»لؾشقخ/طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ البدر، ط.دار الػضقؾة، و« وسًلمتفا مـ التغقرات

 د/طؿر سؾقؿان األشؼر، ط.مؽتبة الػًلح.

 تباع هذا الؿـفج بالعصؿة؟أ تصػ القصػؼقل: إكؽ هبذا ي( قد 3)

والجقاب: ال يا أخل الحبقب، إكـا ال كصػ أتباع هذا الؿـفج بالعصؿة، بؾ كؼقل: إن مـفجفؿ هق الؿعصقم، أما 

آحادهؿ فقتصػقن بالبشرية كسائر البشر، يصقبقن ويخطئقن، وقد يؼع مـ القاحد مـفؿ الظؾؿ، والبغل، 

طؾك آحادهؿ ما يجري طؾك سائر البشر، فؼد يغضب، ويؼع يف بعض  والعدوان، وارتؽاب الؿخالػات، ويجري

الؿحرمات، ولؽـ ذلؽ قؾقؾ بالـسبة ألتباع الؿـاهج األخرى، ومـ خالػ الحؼ وأهؾف فنكف ال يؼر طؾك فعؾ 

 ذلؽ، بؾ كعتؼد أكف يبتعد طـ السـة بؼدر مخالػتف.

ثر مؿا طـدهؿ، وما طـد غقرهؿ مـ فضؾ وطؾؿ * ثؿ إن ما طـد أهؾ السـة مـ مخالػات وأخطاء فعـد غقرهؿ أك

أهؾ السـة والجؿاطة إن قعدت هبؿ أطؿالفؿ »وكؿال فعـد أهؾ السـة أكؿؾف وأتؿف، لفذا كان السؾػ يؼقلقن:  

 «.قامت هبؿ طؼائدهؿ، وأهؾ البدع وإن كثرت هبؿ أطؿالفؿ قعدت هبؿ طؼائدهؿ

كـاشد معاشر الؿسؾؿقـ أن يلخذوا بؿـفج أهؾ  فـحـ ال كدطل العصؿة، وال كدطل الؽؿال الؿطؾؼ، ولؽـ

 السـة، وأن يقصـقا أكػسفؿ طؾك ذلؽ..

= 
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 وُم٤ٌميٜم٦م اًمديـ، ذم اخلّمقُم٤مت شمرك: واجلامظة افًـة أهؾ مـفج خصائص أهؿ ومـ

 اهلقى، واشم٤ٌمع ًمٚمتٕمّم٥م وجمٚم٦ٌم واًمٗمتٜم٦م، ًمٚمٗمرىم٦م ُمدقم٤مة اخلّمقُم٤مت ٕن اخلّمقُم٤مت= أهؾ

 قمٚمؿ، سمٖمػم اهلل قمغم ًمٚم٘مقل وذريٕم٦م أظمريـ، ُمـ واًمتِمٗمل ًمٚمٜمٗمس، ًمالٟمتّم٤مر وُمٓمٞم٦م

 وأيمثرهؿ صدًرا، اعمٕمتؼم سم٤مخلالف وأرطمٌٝمؿ ٟمٔمًرا، وأسمٕمدهؿ أومً٘م٤م، اًمٜم٤مس أوؾمع ومٝمؿ يمذًمؽ

 ىمٌقًمف، ُمـ صدورهؿ حترج وٓ احلؼ، ؾمامع ُمـ ي٠مٟمٗمقن ٓ ومٝمؿ يمذًمؽ اًمتامؾًم٤م، ًمٚمٛمٕم٤مذير

 سم٤مضمتٝم٤مداهتؿ، اًمٜم٤مس يٚمزُمقن ٓ ومٝمؿ يمذًمؽ سمف، وإظمذ إًمٞمف، اًمرضمقع ُمـ يًتٜمٙمٗمقن وٓ

 ختتٚمػ اًمتل آضمتٝم٤مدي٦م، إُمقر ذم أقمٓم٤مهنؿ شمْمٞمؼ وٓ ظم٤مًمٗمٝمؿ، ُمـ يمؾ يْمٚمٚمقن وٓ

 اعم٘مٞم٧م، اًمتٕمّم٥م قمـ ويٌتٕمدون ،(1)ًمٚمٛمخ٤مًمػ اعمٕم٤مذير ويٚمتٛمًقن اًمٜم٤مس، أومٝم٤مم ومٞمٝم٤م

__________________________ 
أن كؼقم بالسـة  -كحـ أهؾ السـة-كذلؽ فنكـا كـصح إخقاكـا أتباع مـفج أهؾ السـة والجؿاطة، وكؼقل: ما أحراكا 

لغقركا مـ الؽػار والؿبتدطة،  حؼ الؼقام، وأن كؼتدي بسؾػـا الصالح يف كؾ أمقركا، لـرضل ربـا، ولئًل كصبح فتـةً 

فنذا ما رأوا ما طؾقف بعض أهؾ السـة مـ ُبعٍد طـ هذا الؿـفج قالقا: إذا كان خاصة الؿممـقـ هبذه الؿثابة فًل لقم 

 طؾقـا وال تثريب، وبذلؽ تـدرس معالؿ الحؼ، وتـطؿس أكقار الفدى..

الحجة يف بقان »يف كتابف   -رحؿف اهلل-فاين( ومؿا يدل طؾك أن مـفج السؾػ هق الؿـفج الحؼ ما ذكره )األصب

ومؿا يدل طؾك أن أهؾ الحديث هؿ أهؾ الحؼ أكؽ لق صالعت جؿقع كتبفؿ الؿصـػة »حقث يؼقل:  « الؿحجة

مـ أولفؿ إلك آخرهؿ قديؿفؿ وحديثفؿ، مع اختًلف بؾداهنؿ وزماهنؿ، وتباطد ما بقـفؿ يف الديار، وسؽقن كؾ 

ار، وجدهتؿ يف بقان االطتؼاد طؾك وتقرة واحدة وكؿط واحد يجرون طؾك صريؼة ال واحد مـفؿ قطًرا مـ األقط

يحقدون طـفا، وال يؿقؾقن فقفا، ققلفؿ يف ذلؽ واحد، وكؼؾفؿ واحد، ترى فقفؿ إخًلًصا وال تػرًقا يف شلء ما 

حد، وجرى وإن قؾ، بؾ لق جؿعت جؿقع ما جرى طؾك ألسـتفؿ وكؼؾقه طـ سؾػفؿ وجدتف كلكف جاء طـ قؾب وا

 طؾك لسان واحد، وهؾ طؾك الحؼ دلقؾ أبقـ مـ هذا. أ.هـ

وهذه القحدة الػؽرية هل إحدى سؿات هذا الؿـفج وإحدى مؿقزات أهؾف، واألمر الذي قؾَّ أو كدر أن تجده يف 

 أي فرقة أخرى.

الـاس يف هذا الباب ( مسللة الرد طؾك الؿخالػ مـ الؿسائؾ التل كثر فقفا الؾغظ والخقض بغقر طؾؿ وال هدى، و1)

 طؾك أصـاف: 

 * فؿـفؿ الؿتساهؾ يف هذا الباب بحجة الحرص طؾك جؿع الؽؾؿة.

 * وطؾك الـؼقض: مـفؿ مـ أكؽر هذا األمر بالؽؾقة.

= 
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 وٓ هل٤م، يٖمْمٌقن وٓ ٕٟمٗمًٝمؿ، يٜمتٍمون وٓ اًمْمٞم٘م٦م، واحلزسمٞم٦م إقمٛمك، واًمت٘مٚمٞمد

ٌِّٞم٦َّمٍ  يقاًمقن  اًمديـ، قمغم يقاًمقن وإٟمام طمزسمٞم٦م، راي٦م أو ُمذهٌٞم٦م، قمّمٌٞم٦م أو ضم٤مهٚمٞم٦م، ًمُِٕم

 .شمتٖمػم وٓ شمتٌدل ٓ صم٤مسمت٦مٌ  وُمقاىمٗمٝمؿ شمٕم٤ممم، هلل وسمراؤهؿ هلل ومقٓؤهؿ

 بعضفؿ تؽػر مـ شالمتفؿ: واجلامظة افًـة أهؾ مـفج أتٌاع خصائص ومـ -

 ويقوحقن ُمٜمٝمؿ اعمخ٤مًمػ قمغم يردون ومٝمؿ ذًمؽ، ُمـ ؾم٤معمقن -احلٛمد وهلل- ومٝمؿ: فٌعض

رون، وٓ خُيٓمِّئقن، ومٝمؿ ًمٚمٜم٤مس، احلؼ قمقن، وٓ ُيٙمٗمِّ ٘مقن وٓ ُيٌدِّ ًِّ  اؾمتحؼ ُمـ إٓ ُيٗم

 اإلُم٤مم َذيَمَره ُم٤م هذا وي١ميمد ،(اًمٕمٚمؿ أهؾ ًمدى اعمٕمرووم٦م اعم٘مررة اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمْمقاسمط) ذًمؽ،

 وؾقفؿ إال ادخافػغ ؾرق مـ ؾريؼ مـ ما أكف» : اًمٌٖمدادي حمٛمد سمـ ـم٤مهر سمـ اًم٘م٤مهر قمٌد

 مـ بعضفؿ وتزِّي فٌعض، بعضفؿ تؽػر إػ أمرهؿ يصؾ حتك وتـاُؿض، اختالف

 واحد، جمؾس دم مـفؿ شٌعة اجتؿع حتك ،...(وافؼدرية وافرواؾض، ـاخلقارج،) بعض،

 . بعًضا بعضفؿ تؽػر ظـ ؾاؾسؿقا

ر حغ وافـصارى افقفقد بؿـزفة وـاكقا  خلُّ: افقفقد ؿافت حتك بعًضا، بعضفؿ ـػَّ
 ،[116: اًمٌ٘مرة]َّحن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل

 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يبُّ: وتعاػ شٌحاكف اهلل وؿال
 .[5;: اًمٜم٤ًمء]َّمث

__________________________ 
 * ومـفؿ: الؿغالل فقف بسبب الجفؾ والفقى.

والحؼ: أن كؼد مؼاالت أهؾ الزيغ واالبتداع وأطؿالفؿ ومسالؽفؿ، أو الرد طؾقفؿ، والؽشػ بؿا طـدهؿ مـ 

باصؾ بغرض الـصقحة لفؿ وبقان الحؼ الذي خػل طؾقفؿ، هق وضقػة العؾؿاء الرباكققـ، وال يجقز التساهؾ يف 

 أداء هذه القضقػة. 
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ر ٓ اًمًٜم٦م وم٠مهؾ هذا، ُمـ اًمًٜم٦م أهؾ -شمٕم٤ممم- اهلل قمّمؿ ومٚم٘مد هلل، واحلٛمد  سمٕمْمٝمؿ يٙمٗمِّ

 اًم٘م٤مئٛمقن اجلامقم٦م أهؾ إذن ومٝمؿ ،(1)واًمتٙمٗمػم اًمتؼمِّي يقضم٥م ظمالف سمٞمٜمٝمؿ وًمٞمس سمٕمًْم٤م

 .(5) «...وشمٜم٤مىمض شمٜم٤مسمذ ذم ي٘مٕمقن ومال وأهٚمف، احلؼ حيٗمظ شمٕم٤ممم واهلل سم٤محلؼ،

 دم افـصقص بغ اجلؿع: واجلامظة افًـة أهؾ مـفج أتٌاع خصائص مـ ؾنن ـذفؽ -

 سمخالف واًمٕم٤ٌمدة اًمٕمٚمؿ سملم اجلٛمع يمذًمؽ اعمحٙمؿ، إمم اعمتِم٤مسمف ويردون ،افقاحدة ادًلفة

 واًمرضم٤مء اخلقف سملم وجيٛمٕمقن ومٞمٝم٤م، واًمزهد اًمدٟمٞم٤م ذم اًمتقؾمع سملم وجيٛمٕمقن همػمهؿ،

 اًمٕم٘مؾ سملم وجيٛمٕمقن واًمٖمٚمٔم٦م، واًمِمدة واًمٚملم اًمرمح٦م سملم جيٛمٕمقن ومٝمؿ يمذًمؽ واحل٥م،

 وآوٓمراب احلػمة قمـ اًمٜم٤مس وأسمٕمد اًمٜم٤مس أؾمٚمؿ ومٝمؿ وهمػمه يمٚمف هذا ٕضمؾ واًمٕم٤مـمٗم٦م=

 وطمًـ اًمٞم٘ملم، سمرد ُمـ اًمًٜم٦م أهؾ قمقام قمٜمد ًمٞمقضمد إٟمف طمتك واًمتٜم٤مىمض، واًمتخٌط

 أهؾ ُمـ وطمذاىمٝمؿ إظمرى، اًمٓمقائػ قمٚمامء قمٜمد يقضمد ٓ ُم٤م احلػمة، قمـ واًمٌٕمد اعمٕمت٘مد،

 أُم٤م وأشمٕمٌقا، وشمٕمٌقا وطمؼموا ومح٤مروا قم٘م٤مئدهؿ شم٘مرير ذم اوٓمرسمقا ممـ وهمػمهؿ، اًمٙمالم

 سم١مؾمٝمؿ قمـ شمًؾ ومال وهمػمهؿ، اعمالطمدة ُمـ اعمًت٘مٞمؿ اًمٍماط شمٜمٙمٌقا اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر

 ومٞمٝمؿ وؿم٤مقم٧م إُمـ، ؾمٚمٌقا وم٘مد واًمٜمٙمد، اًمِم٘م٤مء دريم٤مت أدٟمك يٕمٞمِمقن ومٝمؿ وؿم٘م٤مئٝمؿ،

 ذم واًمرهم٦ٌم آٟمتح٤مر ومٞمٝمؿ واٟمتنم اًمرقم٥م، ومٞمٝمؿ ويمثر واًمٕمّمٌٞم٦م، اًمٜمٗمًٞم٦م إُمراض

 .احلٞم٤مة ُمـ اًمتخٚمص

 قمـ هب٤م متٞمزوا اًمتل ظمّم٤مئّمٝمؿ سمٕمض وهذه واجلامقم٦م، اًمًٜم٦م أهؾ ُمآصمر سمٕمض ومٝمذه

 -قمٜمٝمؿ وريض اهلل رمحٝمؿ- اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٜم٤م ـمٌ٘مٝم٤م اًمتل اخلّم٤مئص هل وشمٚمؽ همػمهؿ،

  . اًمؼميم٤مت قمغم وطمّمٚمقا اخلػمات، ومٜم٤مًمقا

 يتٌٕمف َل ومٚمامذا احلؼ، اعمٜمٝم٩م هق واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م يم٤من إذا: متشؽًؽا تؼقل ؿد

 ًمف؟ واعمٜمتًٌلم اعمٜمٝم٩م هلذا اًمتٝمؿ شمٙم٤مل وعم٤مذا اعمًٚمٛملم، يمؾ

                                                           
   .وهق ظمالف أهؾ إهقاء وأرسم٤مب اًمٌدع، شظمالف اًمتْم٤مد همػم اًم٤ًمئغ»( واعم٘مّمقد سمذًمؽ  1)

  ، ط.دار اًمؽماث.8;6، اًمٌٖمدادي، حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد، صشاًمَٗمْرق سملم اًمِٗمَرق(  »2)
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 داظمؾ وآٟم٘م٤ًمُم٤مت واًمتحزب اًمٗمرىم٦م ُمـ ☺ اًمٜمٌل طمذر ًم٘مد اسمتداءً : واجلقاب

 ي٠مت َل ☺ واًمٜمٌل ،☺ اًمٜمٌل سمف ضم٤مء ُم٤م هق اًمٕمٔمٞمؿ اإلؾمالم هنر ٕن اعمًٚمؿ= اعمجتٛمع

 .وآئتالف سم٤مًٕمٗم٦م ضم٤مء وإٟمام سمتٛمزق، وٓ سمتنمذم وٓ سمخالف وٓ سمٗمرىم٦م

 : سمٛمرطمٚمتلم ُمرت اإلؾمالُمٞم٦م إُم٦م أن دمد واًمٜمحؾ اعمٚمؾ يمت٥م راضمٕم٧م ُم٤م إذا وأٟم٧م

 هديف ذم وُمت٤مسمٕمتف ☺ حمٛمد سمف ضم٤مء سمام اإليامن قمغم آضمتامع ُمرطمٚم٦م هل: األوػ ادرحؾة

 فمٝمرت طمتك ظمالف ُمـ ُم٤م واطمد، رضمؾ ىمٚم٥م قمغم يمذًمؽ إُم٦م فمٚم٧م وًم٘مد وؾمٜمتف،

ت اًمْم٤مًم٦م، وأراء اعم٘م٤مٓت شمٚمؽ فمٝمرت ومٚمام اًمْم٤مًم٦م، واًمٗمرق اعمٜمحروم٦م اعم٘م٤مٓت  إُم٦م ُمرَّ

 إهقاء واشم٤ٌمع واًمتٜم٤مزع، اًمديـ ذم آظمتالف ُمرطمٚم٦م وهل: افثاكقة بادرحؾة شمزال وٓ

 اعم٘م٤مٓت ُمـ وهمػمه٤م واًم٘مدري٦م، واعمرضمئ٦م واًمرواومض اخلقارج ُم٘م٤مٓت وفمٝمقر اعمْمٚم٦م،

 .وردوه٤م أٟمٙمروه٤م سمؾ اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ ُمـ أطمد هب٤م ي٘مؾ َل اًمتل اًمٗم٤مؾمدة

 ممـ افتابعغ أتٌاع مـ ـان مـ آخر أن واتػؼقا» : -اهلل رمحف- طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل

ٌَؾ  طفقًرا افٌدع طفرت افقؿت هذا ودم ومائتغ، افعؼيـ حدود إػ ظاش َمـ ؿقُفف ُيؼ

 فقؼقفقا افعؾؿ أهؾ وامُتِحـ رؤوشفا، افػالشػة ورؾعت أفًـتفا ادعتزفة وأضؾؼت ؾاصًقا،

ت افؼرآن، بخؾؼ َ  هـ.أ. «اآلن إػ كؼص دم األمر يزل ومل صديًدا، تغًرا األحقال وتغرَّ

 أظمؼم يمام ؿمتك وـمقائػ ومرق إمم واومؽماىمٝم٤م إُم٦م أص٤مب اًمذي اًمتٗمرق هذا ظمْمؿ وذم

 أن ٟمجد «..ؾرؿة وشٌعغ ثالث ظذ األمة هذه وشتػسق» : ىم٤مل قمٜمدُم٤م ☺ حمٛمد سمذًمؽ

 اعمٜمٝم٩م هذا ذم ٦مرئٞمً أصقل قمغم واًمٓمقائػ اًمٗمرق هذه سملم واظمتالوًم٤م وومرىم٦مً  هت٤مرضًم٤م هٜم٤مك

ًٓ  ومرىم٦م ًمٙمؾ أصٌح طمتك ؼ اًمذي إُمر واًمٓمقائػ، اًمٗمرق ُمـ همػمه٤م قمـ خمتٚمٗم٦م أصق  قمٛمَّ

 طمٙمؿ صدق طمتك احلؼ اعمٜمٝم٩م قمـ يمثػًما واسمتٕمدوا اًم٘مٌٚم٦م، أهؾ سملم واًمتٗمرق آظمتالف

 .(1) «..واحدة إال افـار دم ـؾفا..» : ىم٤مل طمٞم٨م سم٤مهلالك، ومٞمٝمؿ ☺ اًمٜمٌل

                                                           
ٓسمـ أيب قم٤مصؿ أن إؾمٜم٤مده ضمٞمد، وصحح ش اًمًٜم٦م حت٘مٞمؼ»( أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك، وذيمر إًم٤ٌمين ذم  1)

 (.96ش )فمالل اجلٜم٦م»(، وصححف أيًْم٤م ذم  5>17إًم٤ٌمين إؾمٜم٤مده ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )
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 وومرىم٦م ه٤مًمٙم٦م ومرق إمم اومؽمىم٧م إُم٦م أن وآشم٤ٌمع، احلؼ أهؾ قمٜمد اًمٞمقم اعمًت٘مر ُمـ إن

 ىم٤مل طمٞم٨م قمٜمف، اًمث٤مسم٧م آومؽماق طمدي٨م ذم ☺ اًمٜمٌل أظمرضمف عم٤م ُمّمداق وهذا ٟم٤مضمٞم٦م،

 .(1)«وأصحايب ظؾقف أكا ما مثؾ هؿ» : واًمٕمذاب اهلالك ُمـ اًمٜم٤مضمٞم٦م اًمٗمرىم٦م ُمًتثٜمًٞم٤م

 اًمٜمٌقي٦م اًمًٜم٦م أًمٞم٧ًم ه١مٓء، ىمرآن هق ىمرآٟمٜم٤م أًمٞمس: يؼقل افؽريؿ افؼارئ األخ وفعؾ

 إذن؟ آظمتالف ٟمِم٠م ومٙمٞمػ قمٚمٞمف، ويًػمون قمٚمٞمف ٟمًػم اًمذي اًمٓمريؼ هل اًمّمحٞمح٦م

 هق اًمديـ، هذا ذم آومؽماق شم٤مريخ ٟم٘مرأ وٟمحـ يقاضمٝمٜم٤م ُم٤م أول إن: واجلقاب

 إُم٦م وإمج٤مع واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ اًمث٤مسمت٦م إصقل إن طمٞم٨م =(5)اًمتٚم٘مل ُمّمدر ذم آظمتالف

 وأهؾ افصافح افًؾػ»  وهؿ اعمحض، اإلؾمالم أهؾ هؿ وم٠مصٌحقا ـم٤مئٗم٦م اًمتزُمتٝم٤م واًمتل

 رء ذم أو ومٞمٝم٤م ٟم٤مزع أو إصقل هذه قمـ ظمرج سمٞمٜمام ،«افـاجقة وافطائػة واجلامظة افًـة

 .واًمٗمرىم٦م اًمٌدقم٦م أهؾ ُمـ سمذًمؽ وم٠مصٌحقا أظمرى، ـمقائػ ُمٜمٝم٤م

 أسمقاب ذم اًمديـ ىمْم٤مي٤م ُمـ يمثػمة ىمْم٤مي٤م ذم اًمٓمقائػ هذه دظمٚم٧م أن: افـتقجة ؾؽاكت

 واًمًٜم٦م، اجلامقم٦م قمـ ضمزئل أو يمكم سمِمٙمؾ سمذًمؽ ومخرضمقا وهمػممه٤م، واًمتقطمٞمد اإليامن

 اهلل رؾمقل ي٠ًمًمقن اًمٜم٤مس يم٤من: سم٘مقًمف ◙ اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م إًمٞمف أؿم٤مر ُم٤م هذا وًمٕمؾ

 ذم يمٜم٤م إٟم٤م اهلل، رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م يدريمٜمل، أن خم٤موم٦م اًمنم قمـ أؾم٠مًمف ويمٜم٧م اخلػم، قمـ ☺

: ىمٚم٧م ،«كعؿ» : ىم٤مل ذ؟ ُمـ اخلػم هذا سمٕمد ومٝمؾ اخلػم، هبذا اهلل ومج٤مءٟم٤م وذ، ضم٤مهٚمٞم٦م

 ؿقم» : ىم٤مل دظمٜمف؟ وُم٤م: ىمٚم٧م ،«دخـ وؾقف كعؿ،» : ىم٤مل ظمػم؟ ُمـ اًمنم ذًمؽ سمٕمد وهؾ

 كعؿ،» : ىم٤مل ذ؟ ُمـ اخلػم ذًمؽ سمٕمد ومٝمؾ: ىمٚم٧م ،«وتـؽر مـفؿ تعرف هديل، بغر هيدون

 صٗمٝمؿ ،☺ اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م ،«ؾقفا ؿذؾقه إفقفا أجاهبؿ مـ جفـؿ، أبقاب إػ دظاة

 : ىم٤مل ذًمؽ؟ أدريمٜمل إن شم٠مُمرين ومام: ىمٚم٧م ،«بلفًـتـا ويتؽؾؿقن جؾدتـا مـ هؿ» : وم٘م٤مل ًمٜم٤م،

                                                           
أن هذه اًمزي٤مدة سمِمقاهده٤م شمرشمٗمع ش اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»( أظمرضمف اًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك، وذيمر إًم٤ٌمين ذم  1)

 إمم درضم٦م احلًـ.

  د/قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ سمدوي، ط.اًمزهراء.ش ُمٜمٝم٩م اًمتٚم٘مل سملم اًمًٚمػ واخلٚمػ»  ( راضمع رؾم٤مًم٦م:2)
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 ؾاظتزل» : ىم٤مل إُم٤مم؟ وٓ مج٤مقم٦مٌ  هلؿ يٙمـ َل وم٢من: ىمٚم٧م ،«وإمامفؿ ادًؾؿغ َجاظة تؾزم»

 .(1)«ذفؽ ظذ وأكت ادقت يدرـؽ حتك صجرة بلصؾ تعض أن وفق ـؾفا، افػرق تؾؽ

 مـفؿ تعرف هديل، بغر وهيدون شـتل بغر يًتـقن ؿقم» : ُمًٚمؿ رواي٦م وذم

)«وتـؽر
2

). 

 يٕمتّمؿ اًمذي اعمٜمٝم٩م -ُمتذسمذسًم٤م ُمتِمٙمًٙم٤م يم٤من ُمـ ظم٤مص٦مً - ُمًٚمؿ ًمٙمؾ يقوح واحلدي٨م

 وُمـ اًمٗم٤مؾمدة اعم٘مقٓت شمٚمؽ واقمتزال يمٚمٝم٤م، اًمٗمرق شمٚمؽ اقمتزال وهق آظمتالف، طم٤مل سمف

 .. وطمده يم٤من وًمق اًمًٜم٦م اعمًٚمؿ واًمتزام هل٤م، يروضمقن

 سم٠موص٤مف وأشم٤ٌمقمف «واجلامظة افًـة أهؾ مـفج»  يّمٗمقن اًمٌدع أهؾ يمقن قمـ أُم٤م

 ووٞمؼ واًمتخٚمػ، واًمتٓمرف، سم٤مًمتِمدد، يمقصٗمٝمؿ واًمٜم٘م٤مئص، اًمتٝمؿ هلؿ ويٙمٞمٚمقن ىمٌٞمح٦م،

 آل) يٙمرهقن وأهنؿ وطمِمقي٦م، ٟم٤مسمت٦م وأهنؿ واًمقه٤مسمٞم٦م، وإصقًمٞم٦م، اًمٗمٝمؿ، وؾمقء إومؼ،

 يتٛمذه٥م َل ُمـ يٙمٗمرون وأهنؿ ،...شمٕم٤ممم اهلل أوًمٞم٤مء ويٌٖمْمقن ،(☺ اًمٜمٌل سمٞم٧م

 سم٤مًمديـ ًمٚمتج٤مرة دقمقهتؿ وأن ،(اًمًٚمٓم٦م أٟمّم٤مر) وأهنؿ قمٛمالء، وأهنؿ ،...سمٛمذهٌٝمؿ

 .(6)ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ٕهمراض

م ُم٤م يمؾ إن: ذفؽ ظـ ؾاجلقاب  ُمزاقمؿ ُمـ إٓ هل ُم٤م وٟم٘م٤مئص هتؿ ُمـ ِذيمره شَم٘مدَّ

 أن أرادوا قمٜمدُم٤م واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ أقمداء ٕن ُمٜمٝم٩م ،٦مِ حَّ اًمّمِّ  ُمـ هل٤م أؾم٤مس ٓ ظم٤مـمئ٦م

 وأن ىمٚم٦م، اعمًٚمٛملم سمجامهػم سم٤معم٘م٤مرٟم٦م أصح٤مهب٤م أن اؾمتٖمٚمقا اًمدقمقة هذه ويِمقهقا ي٘م٤موُمقا

                                                           
 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 1)

  (.:7;1( ُمًٚمؿ )2)

دقم٤موى اعمٜم٤موئلم ًمدقمقة »ًمٚمديمتقر/ٟم٤مس اًمٕم٘مؾ، و ش إؾمالُمٞم٦م ٓ وه٤مسمٞم٦م» ( ًمٚمرد قمغم هذه اًمِمٌٝم٤مت ٟمٜمّمح سمٛمراضمٕم٦م:  6)

ٟم٘مض يمالم اعمٗمؽميـ قمغم احلٜم٤مسمٚم٦م »شم٠مًمٞمػ: د/قمٌد اًمٕمزيز اًمٕمٌد اًمٚمٓمٞمػ، و ش اًمِمٞمخ/حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب

إقمداد: ؾمٚمٞمامن سمـ ش اجل٤مؾمقس اًمؼميٓم٤مين مهٗمر أيمذوسم٦م ُمذيمرات»شم٠مًمٞمػ: أمحد سمـ طمجر آل اًمٌقـم٤مُمل، و ش اًمًٚمٗمٞملم

 ص٤مًمح اخلرار.
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 ومٕمٛمدوا اإلٟمٙم٤مر، هم٤مي٦م اًمًٚمٗمٞمقن يٜمٙمره٤م اًمتل واعمٜمٙمرات اًمٌدع ذم اٟمٖمٛمًقا ىمد إُم٦م قمقام

 إن» : ىم٤مئٚمٝمؿ ىم٤مل طمتك واجلامقم٦م، اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م قمـ اعمٖمرو٦م اعمٗم٤مهٞمؿ هذه سم٨م إمم

 وهل بف، هلؿ ضاؿة ال بام افـاس ترهؼ متشددة دظقة واجلامظة افًـة أهؾ مـفج إػ افدظقة

 هذا مع تتقاؾؼ ال جامدة دظقة افدظقة هذه ـذفؽ احلديث، افتؼدم ترؾض متلخرة رجعقة

 ،«افديـ دم واالجتفاد افتجديد»  بافؽؾقة يرؾضقن ادـفج هذا دظاة إن حتك افعِص،

 ..اًمْمالل أهؾ ُمـ ه١مٓء زقمؿ هٙمذا

 :وجقه مـ همالء ظذ افرد ووجف

 قمٚمٛمٞم٦م، أص٤مًم٦م سمٖمػم اعم٤ٌمرك اعمٜمٝم٩م هذا قمـ سم٤مًم٤ٌمـمؾ أو سم٤محلؼ شمٙمٚمؿ ُمـ ًمٙمؾ ٟم٘مقل: أواًل 

 ُمـ إصقل هذه ومٝمؿ قمغم واطمرص أصقًمف، وشمٕمٚمؿ وم٤مىمرأ اعمٜمٝم٩م هذا قمـ شمتٙمٚمؿ أن ىمٌؾ

 ظـ افٌاحث»  سمًامت شمتٛمٞمز أن واضمتٝمد ،-شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمؿ- قمٚمامئٜم٤م يمالم اؾمت٘مراء ظمالل

 فألظراف»  إقمٛمك اًمت٘مٚمٞمد ٟمٌذ قمغم وم٤مطمرص يمذًمؽ وُمقوققمٞم٦م، طمٞم٤مدي٦م، ُمـ ،«احلؼ

 .«ادشايخ وـالم وافتؼافقد،

 إذا: ومٛمثاًل  ُمٜمٝمجٝمؿ، أصقل قمـ اعمٜمٝم٩م هذا أهؾ شم٠ًمل أن واإلٟمّم٤مف اًمٕمدل ُمـ: ثاكًقا

 وال افتجديد يؼٌؾ ال جامد مـفج»  وأٟمف اعمٜمٝم٩م، هذا قمـ ُمثاًل  ؾمٛمٕم٧م أو ىمرأت

 هذه مثؾ ظـ ادـفج هذا أهؾ»  شم٠ًمل أن واًمتجرد واإلٟمّم٤مف اًمٕمدل ومٛمـ ،«االجتفاد

 فؽ وفقزيؾقا افشٌفات، هذه مثؾ ظـ فقجقٌقك ؛وبؿـفجفؿ هبؿ تؾحؼ افتل افتفؿ

 ؿابؾقتف وظدم باجلؿقد واجلامظة افًـة أهؾ مـفج يصػقن افذيـ: ؾؿثاًل ... افؾٌس

 هق: واجلامظة افًـة أهؾ مػفقم دم افتجديد أن فََعؾُِؿقا ادـفج هذا أهؾ شلفقا فق فؾتجديد،

َؼ  مما افديـ تطفر  حقاهتؿ دم فف تعقد حتك وشؾقـفؿ: افـاس أؾفام دم صقائب مـ بف ُأحْلِ

 .األوػ كصاظتف
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ة باألحؽام ادتجددة حقاهتؿ تغطقة هبا تتؿ افتل افعؿؾقة ؾنكف االجتفاد أما  مـ ادًتَؿدَّ

 وتعافقؿ زمـ، ـؾ دم افٌؼي افقاؿع بغ فؾربط حقة حرـة ؾفق افؼظقة، افـصقص

 .وافًـة افؼرآن دم ادقحاة افؼيعة

 إػ تطقراهتا ـؾ دم افٌؼية احلقاة ردَّ  واجلامظة افًـة أهؾ مـفج مضؿقن ـان ؾنذا

 .ذفؽ فتحؼقؼ احلرـل مؼقمفا واالجتفاد افتجديد ؾنن -شؾػ ـام- وافًـة افؽتاب

 يؽقن أن إػ هيدف ال األوػ، األصقل إػ فؾعقدة يدظق وهق واجلامظة، افًـة أهؾ ؾؿـفج

 مع وتعامؾفؿ وشؾقـفؿ ؾفؿفؿ دم وروحفؿ مـفجفؿ كتؿثؾ أن بؾ فؾًؾػ، ـربقكقةً  كًًخا

 متحرر ،فؾتطقر مقاـب فؾعِص معايش واجلامظة افًـة أهؾ مـفج ؾنن هذا ومع واحلقاة، افديـ

 إػ افعربة بشد يممـقن ال واجلامظة افًـة أهؾ جمـف أتٌاع إن بؾ ،(1)وافتؼؾقد اجلؿقد أه مـ

 احلضارية، افتؼدم ظقامؾ ظذ يمـدون بؾ ادايض، جقاكب بؽؾ احلردم اماالفتز وال افقراء،

 احلارض روح يشؽؾ أن يـٌغل افذي اإلهلل افقحل حيؽؿف فؾتطقر، ظؾؿقًّا إضاًرا يضعقن فؽـفؿ

 . افذهٌقة اإلشالم ظصقر دم ـان ـام افعام، ودشتقره

 باضٌؾ، زظؿٌ  رجعقة دظقة دظقهتؿ أن (واجلامظة افًـة أهؾ مـفج دظقة) خصقم زظؿُ  إذن

 افذي افزمـ إػ افرجقع ال مًتقاهؿ إػ االرتػاع يتطؾب افصاحلغ بلشالؾـا واالؿتداء

 دم ال ،أجؾفا مـ وظاصقا ،حؼؼقها افتل افؼقؿ دم إذن االتٌاع ،وأدواتف ،بقشائؾف ظارصوه

 اإلشالم بؼقاظد افعؿؾ هق واجلامظة افًـة أهؾ ؾؿـفج ،اشتخدمقها افتل ادعقشة وشائؾ

( مٌارـة زمـقة مرحؾة) واجلامظة افًـة أهؾ مـفج أن اظتؼاد أما وافدكقا، افديـ إلصالح وؿقؿف

                                                           
ط. اًمٕمٌٞمٙم٤من، وأصقل  >85ص 7ج ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٗمتقطمل،(راضمع: 1)

ط.دار ;8، وإي٘م٤مظ مهؿ أوزم اًمٌّم٤مئر ًمإلُم٤مم ص٤مًمح سمـ حمٛمد ص::7، 7:9اًمٗم٘مف أ/ حمٛمد زيمري٤م اًمؼمديز ص 

 65ص ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اعمقريوت، واًم٘مقل اًمًديد ذم سمٕمض ُم٤ًمئؾ آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد اعمٕمروم٦م سمػم

، ط.وزارة إوىم٤مف 56، ص55شم٠مًمٞمػ: د/حمٛمد قمامرة، صش اًمًٚمػ واًمًٚمٗمٞم٦م»ط.دار اًمقوم٤مء اعمٜمّمقرة، و

 .147د/قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد اًمزٟمٞمدي، صش اًمًٚمٗمٞم٦م وىمْم٤مي٤م اًمٕمٍم»اعمٍمي٦م، و:   
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 ،هبا واكؼطع ،أمامفا رحؾفا وحطت ،إفقفا واكتفت ،األوػ افثالثة افؼرون هناية ظـد وؿػت

 أهؾ مـفج) أن يؼغ ظذ وكحـ ،هبا افتؿًؽ يـٌغل وال ظؾقفا دفقؾ ال ،مـؽقرة باضؾة دظقة

 .ـؾفا األرض ومؽاكف ـؾف افزمان زماكف( واجلامظة افًـة

 مـفج أتٌاع» يتفؿ ـؿـ ،واجلامظة افًـة أهؾ مـفج ظـ ؿقاًل  زظؿ مـ فؽؾ كؼقل: ثافًثا

 وٓ ُمتِمددون وأهنؿ ُمذهٌٝمؿ، قمغم يٙمـ َل ُمـ يمؾ يٙمٗمرون سم٠مهنؿ «واجلامظة افًـة أهؾ

 ...اًمقؾمٓمٞم٦م يٕمرومقن

 تؽػر» ُمـ سم٤مًمتحذير ـم٤مومح٦مً  ومًتجده٤م «الصالح السلف أئمة» يمت٥م اىمرأ :فف كؼقل

 ُمـ سم٠مهنؿ «افًؾػقغ» وصػ قمـ وأُم٤م ،«افؼظقة واحلدود افضقابط بغر ادًؾؿغ

 يٛمت٤مز واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م إن إذ قمٚمٞمٝمؿ= واومؽماء يمذب هذا: ومٜم٘مقل ،اعمتِمدديـ

 دظقة هق» احل٘مٞم٘م٦م ذم واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م إن طمٞم٨م وآقمتدال= واًمتقؾمط سم٤مًمِمٛمقًمٞم٦م

 إمم اعمًٚمٛملم يدقمق إٟمام واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م أن شم٘مدم وًم٘مد ،«اإلشالم ودظقة احلؼ

 أشم٧م واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م وم٢من يمذًمؽ ،إوائؾ اًمًٚمػ ومٝمؿ قمغم واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب آًمتزام

 إمم واًمٌدع اعمحدصم٤مت ؿمٌف وُمـ ،اًمتقطمٞمد ٟمقر إمم اًمنمك فمٚمامت ُمـ اًمٜم٤مس إلظمراج دقمقشمف

  وُمـ سمؾ ،اًمّمحٞمح٦م واًمٕم٘مٞمدة اًمًٜم٦م أؾم٤مؾمٝم٤م اًمتل اًمقطمدة

 . .وٟمقره٤م اًمٓم٤مقم٦م ؾمٕم٦م إمم اعمٕمّمٞم٦م قمذاب

ا شمتٕمّمٌقن وًمٙمٜمٙمؿ: تؼقل ؿد*   اسمـ وشمٚمٛمٞمذه شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم يمِمٞمخ إئٛم٦م ًمٌٕمض ضمدًّ

 ..همػمه٤م ُمـ أيمثر يمتٌٝمؿ سم٘مراءة وهتتٛمقن ،اًم٘مٞمؿ

 اًمٙمت٥م هيٛمٚمقن ٓ واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م أشم٤ٌمع وم٢من ،واومؽماء يمذب هذا أن: واجلقاب

 ..ًمٚمٕمٛمؾ اًمٕمٚمؿ وحتّمٞمؾ احلؼ، ـمٚم٥م ومٖم٤ميتٝمؿ ،اًمٜم٤مومٕم٦م اًمنمقمٞم٦م

  اجلٚمٞمٚملم اًمِمٞمخلم يمت٥م ذم اًم٘مراءة ُمـ يٙمثرون واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م أشم٤ٌمع أن أُم٤م

 : أؾم٤ٌمب قمدة إمم ذًمؽ ومػمضمع ،«افؼقؿ ابـ وتؾؿقذه تقؿقة ابـ اإلشالم صقخ»
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 .(1)ُمٜمٝمام يمؾ ومْمؾ -1

 ذم وهلام ،يمٌػمةً  إطم٤مـم٦مً  اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمٕمٚمقم أطم٤مـم٤م ىمد إهنام طمٞم٨م اًمٕمٚمٛمٞم٦م= ىمقهتام ُمدى -5

 . اعمٕمغم اًم٘مدح ومٞمف وهلام إٓ اًمٕمٚمؿ ومٜمقن ُمـ ومـ ُمـ ُم٤م سمؾ اًمقاومر، احلظ اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمقم خمتٚمػ

٤ًٌم، يمٚمٝم٤م اإلؾمالم أسمقاب اؾمتققم٧ٌم يمتٌٝمام ٕن -6  عمٜمٝم٩م أو وم٘مٝمل، عمذه٥م شمٕمّم٥م سمٖمػم شم٘مري

 ...صقذم أو اقمتزازم

 اًمنمقمٞم٦م إدًم٦م اؾمتٞمٗم٤مء ُمع اعم٘مٜمع اًمٕم٘مكم اًمتدرج ُمع ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وووقح أًمٗم٤مفمٝمام ؾمٝمقًم٦م -7

 . اًمدىمٞم٘م٦م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م

 خم٤مًمٗمتٝم٤م وأوضمف اخلّمقم ُمداظمؾ وُمٕمروم٦م سمؾ ،اًمّمحٞمح٦م اًمٕم٘مٞمدة قمغم سم٤مًمًػم اشمّم٤مومٝمام -8

 .واًمّمقاب ح واًمقوق اًمدىم٦م سم٤مًمٖم٦م واومٞم٦م ؿم٤مومٞم٦م سم٢مضم٤مسم٤مت ه١مٓء قمغم اًمرد صمؿ ،ًمٚمنمع

 هذا وًمٕمؾ ،شمٕمّم٥م أدٟمك دون سمدًمٞمٚمف احلؼ اشم٤ٌمع قمغم اًم٘م٤مرئ شمريب اإلُم٤مُملم يمت٥م ٕن -9

 اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ دمد ومٛمثاًل  ،شمٞمٛمٞم٦م اسمـ «اإلشالم صقخ ؾتاوى جمؿقع»  اؾمت٘مراء قمٜمد يتْمح

 ويػعؾقا افـاس حيزبقا أن فؾؿعؾؿغ وفقس» : -اهلل رمحف- ي٘مقل.. ٟمقر ُمـ يمالًُم٤م ي٘مقل شمٞمٛمٞم٦م

 افز ظذ ادتعاوكغ ادتحابغ اإلخقة مثؾ يؽقكقن بؾ ،وافٌغضاء افعداوة بقـفؿ يؾؼل ما

 جك مق حق مف حفخف جف مغ جغُّ: تعاػ ؿال ـام.. وافتؼقى
 .[5: اعم٤مئدة]َّحك

 ،يقافقف مـ ومقاالة ،يريده ما ـؾ ظذ بؿقاؾؼتف ظفًدا أحد ظذ يلخذ أن مـفؿ ألحد وفقس

 مـ جيعؾقن افذيـ وأمثافف جـؽزخان جـس مـ ـان هذا ؾعؾ مـ بؾ ،يعاديف مـ ومعاداة

ا خافػفؿ ومـ مقافًقا، صديًؼا واؾؼفؿ  ورشقفف اهلل ظفد أتٌاظفؿ وظذ ظؾقفؿ بؾ باؽًقا، ظدوًّ

                                                           
ًمإلُم٤مم  «افؽقاـب افدرية دم مـاؿب صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة»( راضمع يمت٥م ُمٜم٤مىم٥م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، يمٙمت٤مب:  1)

 «افرد افقاؾر ظذ مـ زظؿ بلن مـ شؿك ابـ تقؿقة صقخ اإلشالم ؾفق ـاؾر»حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اهل٤مدي، ويمت٤مب:  

 «تؼريب ؾؼف اإلمام ابـ افؼقؿ»د/حمٛمد قمامرة، و:  «تقؿقة روائع اإلمام ابـ»ٓسمـ ٟم٤مس اًمديـ اًمدُمِم٘مل، ويمت٤مب:  

 ًمٚمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م د/سمٙمر أسمق زيد.
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م ما وحيرمقا ،ورشقفف بف اهلل أمر ما ويػعؾقا ،ورشقفف اهلل يطقعقا بلن  ويراظقا ،ورشقفف اهلل حرَّ

 مل طادًا ـان وإن ،كِصه مظؾقًما أحد أشتاذ ـان ؾنن ،ورشقفف اهلل أمر ـام ادعؾؿغ حؼقق

 .مـف يؿـعف بؾ افظؾؿ ظذ يعاوكف

 ..«معقـة فطائػة أو ،معغ فشقخ»  وافتحزب افتعصب ظـ كاهقًا -اهلل رمحف- يؼقل ثؿ

 معغ فشخص افقشط صد ؾنن معؾؿف: فغر وال دعؾؿف ال وشطف افطافب يشد وال»  :ي٘مقل

 وفقس ،..يػعؾقكف ـقن ادؼ ـان افذي افتحافػ جـس ومـ ،اجلاهؾقة بدع مـ إفقف واكتًابف

 ُمـ أطمًدا ي٠مظمذ أن اعمٕمٚمؿ ًمٖمػم وٓ ،«افتحزب يعـل» هذا ظذ تالمذتف حيافػ أن دعؾؿ

 إول طمؼ جيحد أن وًمٞمس سمؾ ،إوم٤مدة وٓ اسمتداء ٓ: اًمٌدقمل اًمقضمف قمغم إًمٞمف ًمٞمٜمتًٌقا شمالُمذشمف

 زم ؿمد: ي٘مقل أن ًمٚمث٤مين وًمٞمس ،همػمه ُمـ اًمتٕمٚمؿ إوم٤مدة ُمـ أطمًدا يٛمٜمع أن: ًمألول وًمٞمس ،قمٚمٞمف

 يتٕمّم٥م وٓ ُمٜمٝمام يمؾ طمؼ سمراقمل وم٢مٟمف اصمٜملم ُمـ شمٕمٚمؿ إن سمؾ ،إول ُمٕمٚمٛمؽ دون زم واٟمت٥ًم

 ..أيمثر حل٘مف رقم٤ميتف يم٤مٟم٧م أيمثر ًمف إول شمٕمٚمٞمؿ يم٤من وإذا ،ًمٚمث٤مين وٓ ًمألول ٓ

 ُمـ ويٕم٤مدي وآه ُمـ يقازم أن قمغم ؿمٞمًخ٤م أو ؿمخًّم٤م طم٤مًمػ وُمـ» : -اهلل رمحف- ي٘مقل صمؿ

 ذم اعمج٤مهديـ ُمـ ًمٞمس هذا وُمثؾ ،اًمِمٞمٓم٤من ؾمٌٞمؾ ذم اعمج٤مهديـ اًمتت٤مر ضمٜمس ُمـ يم٤من قم٤مداه

 سمؾ اعمًٚمٛملم= قمًٙمر ُمـ ه١مٓء ُمثؾ يٙمقن أن جيقز وٓ ،اعمًٚمٛملم ضمٜمد ُمـ وٓ ،اهلل ؾمٌٞمؾ

 شمقازم أن وُمٞمث٤مىمف اهلل قمٝمد قمٚمٞمؽ: ًمتٚمٛمٞمذه ي٘مقل أن حيًـ وًمٙمـ ،اًمِمٞمٓم٤من قمًٙمر ُمـ ه١مٓء

 وإن ،احلؼ ٟمٍمت ُمٕمل احلؼ يم٤من وإذا ،ورؾمقًمف اهلل قم٤مدى ُمـ وشمٕم٤مدي ،ورؾمقًمف اهلل وامم ُمـ

 شمٕم٤ممم اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اعمج٤مهديـ ُمـ يم٤من يمٚمف هذا اًمتزم ومٛمـ ،اًم٤ٌمـمؾ شمٜمٍم َل اًم٤ٌمـمؾ قمغم يمٜم٧م

  .(1)شمٕم٤ممم هلل يمٚمف اًمديـ يٙمقن أن يريدون اًمذيـ

                                                           
 (.51، ;1/;5) «جمؿقع افػتاوى»(  1)
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 ؿم٠مٟمف قمال ُمٝمام ٕطمد يتٕمّمٌقن ٓ اعمٜمٝم٩م هذا أشم٤ٌمع أن - اًمِم٤مب أظمل- ًمؽ يتٌلم وهبذا

  .(1)اهلل رؾمقل إٓ يمٕمٌف وارشمٗمع

 صح٦م ًمؽ أصم٧ٌم دقمٜمل وًمٙمـ ،اعمٜم٤مه٩م ُمـ همػمه دون اعمٜمٝم٩م هلذا حتٞمز هذا.. شم٘مقل وًمٕمٚمؽ

 وأقمٔمؿ اجلقاٟم٥م أهؿ ذم -وظم٤مص٦مً - اعمٜمٝم٩م هذا أصقل اؾمت٘مراء ـمريؼ قمـ صدىمف وُمدى ىمقزم

 . اًمٕم٘مٞمدة ضم٤مٟم٥م وهق اإلـمالق قمغم إريم٤من

 وؾمط ومٝمؿ.. وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل صٗم٤مت سم٤مب ذم وؾمط واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م وأشم٤ٌمع

 ..يم٤معمِمٌٝم٦م اًمتٛمثٞمؾ وأهؾ يم٤مجلٝمٛمٞم٦م، اًمتٕمٓمٞمؾ أهؾ سملم

 ٓ: وي٘مقًمقن إؾمامء، يٜمٙمرون همالهتؿ سمؾ وضمؾ، قمز اهلل صٗم٤مت يٜمٙمرون: ُمثاًل  وم٤مجلٝمٛمٞم٦م

 ؿمٌٝمتف صٗم٦م أو سم٤معمًٛمٞم٤مت، ؿمٌٝمتف اؾماًم  ًمف أصم٧ٌَمَّ  إذا ٕٟمؽ صٗم٦ًم= وٓ اؾماًم  هلل ٟمث٧ٌم أن جيقز

 سم٤مب ُمـ ومٝمق أؾمامء ُمـ ٟمٗمًف إمم اهلل أو٤مف وُم٤م صٗم٦ًم، وٓ اؾماًم  ٟمث٧ٌم ٓ إًذا سم٤معمقصقوم٤مت،

 . إؾمامء هبذه اًمتًٛمل سم٤مب ُمـ وًمٞمس اعمج٤مز

                                                           
 قم٤مدت ضمديد، ُمـ احلزسمٞم٦م هذه قم٤مدت ًم٘مد اهلل، هداٟم٤م أن ًمقٓ ًمٜمٝمتدي يمٜم٤م وُم٤م هلذا هداٟم٤م اًمذي هلل احلٛمد: ؿؾت( 1)

 ذم واًمًٜم٦م واًمٙمت٤مب واد ذم هؿ أصٌحقا طمتك اعم٤ٌمرك، اعمٜمٝم٩م هذا إمم يٜمتًٌقن ممـ سمٙمثػم وأـم٤مطم٧م ،ورضمٚمٝم٤م سمخٞمٚمٝم٤م

 صمؿ واطمدة ومرىم٦م أصٚمٝم٤م اًمٗمرق هذه أن ومتجد ومرق، إمم واًمٓم٤مئٗمٞم٦م احلزسمٞم٦م هذه إصمر قمغم اعمًٚمٛمقن وشمٗمرق سمؾ آظمر، واد

 وأطمزاب، ؿمٞمع إمم أشم٤ٌمقمٝم٤م وشمِمٞمع إُم٦م شمٗمرق إمم أدت ُمٚمٕمقٟم٦م سمٛمتقاًمٞم٤مت ُمٜمِمٓمرة صمؿ ُمٜمِمٓمرة صمؿ ُمٜمِمٓمرة اٟم٘مًٛم٧م

٤ًٌم، ُمرشمًٕم٤م ومقضمدت إقمداء قمٚمٞمٝمؿ شمٙم٤مًم٧ٌم طمتك  هذه، سملم اخلالوم٤مت شمّم٤مقمدت ومٚم٘مد: وًمألؾمػ ؾمٝماًل، وطمٞمًدا ظمّم

 واًمتٗمًٞمؼ اًمتٌديع أؾمٚمقب إمم سمٕمْمٝمؿ وجل٠م اًمْم٤مري٦م، اعمٕم٤مرك سمٞمٜمٝمؿ وٟمِم٧ٌم سمؾ إظمػمة أوٟم٦م ذم اجلامقم٤مت

 وراء ويٓمرطمقه قمٚمٞمف هؿ ُم٤م يؽميمقا وأن ٟمٌٞمف وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب إمم اًمٕمقدة إمم ص٤مدق سمقد ه١مٓء أدقمق وإين واًمتجريح،

: مجٞمًٕم٤م هل١مٓء أىمقل يمذًمؽ.. وطمديًث٤م ىمدياًم  إُم٦م ؿمٛمؾ ومرىم٧م اًمتل اعمٛم٘مقشم٦م، احلزسمٞم٦م هذه وظم٤مص٦مً  فمٝمقرهؿ،

 هذا ومٗمل اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ سمٗمٝمؿ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمغم وؾمػموا شمٕم٤ممم هلل ـم٤مقمتٙمؿ ووطمدوا ؾمقاء، يمٚمٛم٦م قمغم اضمتٛمٕمقا

  واًمٓمريؼ اًمٔمٗمر، ًمٙمؿ ويتؿ ؿمقيمتٙمؿ شم٘مقى طمتك رؾمقًمف وـم٤مقم٦م اهلل ـم٤مقم٦م قمغم صٗمقومٙمؿ ووطمدوا واًمِمٗم٤مء، اًمٙمٗم٤مء

 اعمٜمتٜم٦م اًمدقمقى هذه شمرشمٗمع طمتك واًمٕمدل اًمتجرد ُمع همػم، ٓ وم٘مط اعمّمدران هذان مه٤م: اًمّمٗمقف شمقطمٞمد إمم اًمقطمٞمد

 اهلل ؿم٤مء إن واًمٜمٍم اًمٔمٗمر ويتؿ اًمِمقيم٦م، وشم٘مقى اًمٙمٚمٛم٦م، ودمتٛمع اًمّمٗمقف، ؾمتتقطمد وطمٞمٜمئذ اًمٜمٌل أُم٤مهت٤م اًمتل

 .شمٕم٤ممم
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 وؾمًٌٕم٤م إؾمامء يثٌتقن وإؿم٤مقمرة إؾمامء، ويثٌتقن اًمّمٗم٤مت يٜمٙمرون اعمٕمتزًم٦م وم٢من يمذًمؽ

 يم٤مُماًل  شمٕمٓمٞماًل  ُمٕمٓمؾ سمٕمْمٝمؿ وًمٙمـ ،(1)اًمتٕمٓمٞمؾ اؾمؿ يِمٛمٚمٝمؿ ه١مٓء يمؾ اًمّمٗم٤مت، ُمـ

 . وإؿم٤مقمرة اعمٕمتزًم٦م: ُمثؾ ٟمًٌل شمٕمٓمٞمٚمٝمؿ وسمٕمْمٝمؿ يم٤مجلٝمٛمٞم٦م،

 أصمٌتٝم٤م ٕٟمف اًمّمٗم٤مت هلل ٟمث٧ٌم أن جي٥م: وي٘مقًمقن اًمّمٗم٤مت، هلل ومٞمثٌتقن: (5)اًمتٛمثٞمؾ أهؾ أُم٤م

 ..اعمخٚمقىملم صٗم٤مت ُمثؾ إهن٤م: ي٘مقًمقن ًمٙمـ ًمٜمٗمًف،

 أن قمٚمٞمؽ جي٥م: ىم٤مًمقا ومٝم١مٓء اًمتٜمزيف، ذم همٚمقا اًمتٕمٓمٞمؾ وأهؾ اإلصم٤ٌمت، ذم همٚمقا ومٝم١مٓء

 ُم٤م: أطمدهؿ ؾم٠مًم٧م وم٢مذا آدم، سمٜمل ُمـ واطمد أطمًـ وضمف ُمثؾ اًمقضمف وهذا وضمًٝم٤م، هلل شمث٧ٌم

: شمٕم٤ممم ىم٤مل وٟمٗمٝمؿ، ٟمٕم٘مؾ سمام خي٤مـمٌٜم٤م وم٢مٟمام ظم٤مـمٌٜم٤م، اهلل إن: ىم٤مئاًل  قمٚمٞمؽ ردَّ  هذا؟ ىمقًمؽ ُمًتٜمد

 اًمقضمف ُمـ ٟمٗمٝمؿ وٓ ٟمٕم٘مؾ ٓ وٟمحـ ،[:5: اًمرمحـ]َّيب ىب نب مب زب  ربُّ

 قمغم -شمٕم٤ممم سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ- زقمٛمٝمؿ قمغم ومٝمق اإلٟم٤ًمن، هق ٟمِم٤مهده ُم٤م وأطمًـ ٟمِم٤مهد، ُم٤م إٓ

قمقن اإلٟم٤ًمين، اًمِم٤ٌمب ُمـ واطمد أطمًـ ُمثؾ  !!ُمٕم٘مقل اعمٕم٘مقل هذا أن -وهبت٤مًٟم٤م زوًرا- ويدَّ

 ومٜم٠مظمذ اجل٤مٟمٌلم، ُمع اًمذي سم٤محلؼ ٟم٠مظمذ ومٞم٘مقًمقن «اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ وأشم٤ٌمع»  اًمًٜم٦م أهؾ أُم٤م

: ومٛمٜمٝمجٝمؿ.. ٟمٕمٓمؾ ومال اإلصم٤ٌمت، ضم٤مٟم٥م ذم سم٤محلؼ وٟم٠مظمذ ٟمٛمثؾ، ومال اًمتٜمزيف، سم٤مب ذم سم٤محلؼ

 .شمٕمٓمٞمؾ سمال وشمٜمزيف متثٞمؾ، سمال إصم٤ٌمت

                                                           
( اًمتٕمٓمٞمؾ: هق ٟمٗمل اًمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م وقمدم اًمتًٚمٞمؿ هل٤م ورده٤م وإٟمٙم٤مره٤م، ًمذا وم٢من اًمّمٗم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م قمٜمد اعمٕمٓمؾ هل 1)

 ص.ُمٕمدوُم٦م اًمقضمقد ؾمقاء ايمتٗمك سم٤مًمتٕمٓمٞمؾ وم٘مط، أو زاد قمغم ذًمؽ وم٠مو٤مف شمٕمدياًل ًمألًمٗم٤مظ أو حتريًٗم٤م ًمٚمٜمّمق

( اًمتٛمثٞمؾ: إصم٤ٌمت اعمامصمؾ هلل ومٞمام خيتص سمف ُمـ طم٘مقق أو صٗم٤مت، طمٞم٨م يتْمٛمـ هذا اًمٜمقع ٟم٘مًّم٤م ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم= ٕن 5)

اًم٘م٤مئؾ يٛمثؾ اخل٤مًمؼ سم٤معمخٚمقق، وأُم٤م وضمف اًمٗم٤مرق سملم اًمتٛمثٞمؾ واًمتِمٌٞمف هق ُم٤م ذيمره اًمًٝمٞمكم وهمػمه ُمـ أن اًمتٛمثٞمؾ 

إن ادؿثؾ يعٌد »يمد هذا ىمقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م طمٞم٨م ي٘مقل:  ي٘متيض اعم٤ًمواة ُمـ يمؾ وضمف ظمالوًم٤م ًمٚمتِمٌٞمف، وي١م

 .«صـاًم وادعطؾ يعٌد ظدًما
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 يف غؾت صائػة متطرفتقـ، صائػتقـ بقـ الصػات باب يف وسطمـفج  فنكف: والخًلصة

 وهؿ اإلثبات، يف غؾت وصائػة وغقرهؿ، الجفؿقة مـ التعطقؾ أهؾ وهؿ والـػل، التـزيف

 ..الؿؿثؾة

 ذم وؾمًٓم٤م ومًٞمجدهؿ «افًؾػ مـفج وأتٌاع»  اًمًٜم٦م أهؾ أصقل ذم ىمرأ ُمـ يمؾ وم٢من يمذًمؽ

 ادرجئة» سملم «اإليامن مًؿك ظـ وتلخره افعؿؾ ؿضقة»  ُم٠ًمًم٦م ذم وؾمط ومٝمؿ رء، يمؾ

 احلرورية»  سملم «ظؾقفؿ واحلؽؿ افـاس تؽػر ؿضقة»  ذم وؾمط ومٝمؿ يمذًمؽ ،«وافقظقدية

 سملم وهدى ـمروملم، سملم وؾمط اعمٜمٝم٩م هذا وم٠مشم٤ٌمع ،(1)«واجلفؿقة ادرجئة وبغ وادعتزفة،

 اًمرواومض وسملم واعمرضمئ٦م، اخلقارج سملم وؾمط اًمًٜم٦م وأهؾ فمٚمٛمتلم، سملم وٟمقر والًمتلم،

.. واًمتٛمثٞمؾ واًمتٕمٓمٞمؾ واًمتٙمٞمٞمػ اًمتحريػ أهؾ وسملم واجلؼمي٦م، اًم٘مدري٦م وسملم واًمٜمقاص٥م،

 اعمٜمٝم٩م هذا أشم٤ٌمع ٓهت٤مم وضمف ٓ إذن ،«واألخالق افًؾقك»  ذم رء يمؾ ذم وؾمط ومٝمؿ يمذًمؽ

 .(5)اًمديـ هلذا اهت٤مم احل٘مٞم٘م٦م ذم هق ه١مٓء اهت٤مم ٕن واًمتِمدد= سم٤مًمتٕمّم٥م إي٤مم هذه ذم يًٛمك سمام

  :واآلخر.. واجلامظة افًـة أهؾ

 اًمًٜم٦م أهؾ دقمقة إن: ٟم٘مقل وم٢مٟمٜم٤م إًمٞمٝمؿ، يٜمت٥ًم ٓ عمـ اعم٤ٌمرك اعمٜمٝم٩م هذا أشم٤ٌمع ٟمٔمرة قمـ أُم٤م

 واًمًٚمػ اًمّمح٤مسم٦م ـمري٘م٦م قمغم سمف واًمٕمٛمؾ اإلؾمالم ومٝمؿ ذم واًمٓمريؼ اعمٜمٝم٩م شمٕمٜمل واجلامقم٦م

                                                           
ًمٚمِمٞمخ/اسمـ قمثٞمٛملم، واًمِمٞمخ/إًم٤ٌمين، اقمتٜمك هب٤م: أسمق قمٌد  «مـفاج أهؾ افًـة واجلامظة دم افعؼقدة وافعؿؾ»( راضمع:  1)

 ، ط. ُمٙمت٦ٌم اًمّمح٤مسم٦م.97، ;7اهلل اًمٜمٕمامين إصمري، ص

دل قمغم أن أيمثر ظمّمقم هذه اًمدقمقة اعم٤ٌمريم٦م ٓ يٕمرومقن أصقل هذه اًمدقمقة، ومْماًل قمـ يمتٌٝم٤م وُمٜمٝم٩م دقم٤مهت٤م   ( ومم٤م ي5)

، ومام يم٤من «افتقحقد افذي هق حؼ اهلل ظذ افعٌقد»أن جمؿقظة مـ افشٌاب ذهٌقا إػ صقخ يطؾٌقن مـف رشًحا فؽتاب  »

رة، ُمٜمف إٓ أن ؾَم٥مَّ اعم١مًمػ، وُمٜمٝمجف ودقمقشمف، ووصػ اًمدقمقة اًم ًٚمٗمٞم٦م سم٠مهن٤م دقمقة ُمًتقردة، وأن أشم٤ٌمقمٝم٤م ُمٙمٗمِّ

، ومام يم٤من ُمـ أطمد اًمِم٤ٌمب إٓ أن حت٤ميؾ ومٜمزع اًمٖمالف اخل٤مرضمل ًمٚمٙمت٤مب، صمؿ أقمٓم٤مه شوأهنؿ يٌٖمْمقن آل اًمٌٞم٧م...

ًمٚمِمٞمخ ُمًتٗمٝماًم قمـ ُمدى ضمقدة اًمٙمت٤مب، وم٠مظمذه اًمِمٞمخ ُمٜمف صمؿ سمدأ ي٘مٚم٥م صٗمح٤مت هذا اًمٙمت٤مب وم٠مقمج٥م سمف، وأصمٜمك 

اؾمتٖمٗمر اهلل وص٤مر ُمـ يم٤ٌمر اًمدقم٤مة إمم اًمتقطمٞمد اًمّم٤مذم  أطمد اًمِمٞمقخ واًمدقم٤مة أن هذا هق يمت٤مب ومٚمام قمٚمؿقمٚمٞمف، 

  اخل٤مًمص ُمـ اًمٌدع.



 

0001 

 

 وإٓ ُمٙمٚمَّػ، يمؾ إًمٞمف يٜمتٛمل أن ومٞمٚمزم اًمّمحٞمح، احلؼ اإلؾمالم هل( سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام) اًمّم٤مًمح،

ض  ..اعم١مُمٜملم ؾمٌٞمؾ وخم٤مًمٗمتف وؾمٜم٦ًم، يمت٤مسًم٤م اًمنمع عمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمققمٞمد= شمٕمرَّ

 َل ُمـ أن يٚمزم ومال ُمٕملم دقمقي سمٕمٛمؾ اًمدقم٤مة اًمتزام سمٛمٕمٜمك واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ دقمقة أُم٤م

 (1) ..واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمـ ه١مٓء ُمٜمٝم٩م قمـ ظم٤مرضًم٤م يٙمقن أن إًمٞمٝم٤م َيٜمَْتؿِ 

 ىمرسًم٤م سمٞمٜمٝم٤م ومٞمام ُمتٗم٤موشم٦م هل إٟمام»  اًمٞمقم اًمدقمقي٦م اًم٤ًمطم٦م ذم اعمٜمتنمة اعمٕم٤مسة اًمدقمقات أُم٤م

 اًمًٜم٦م أهؾ قمٚمٞمف ُم٤م قمغم يم٤مٟم٧م ومام اًمٙمرام، وصح٤مسمتف ☺ اًمرؾمقل يم٤من ُم٤م ُمثؾ قمـ وسمٕمًدا

٥م ومٝمل اًمًٚمػ وقم٘مٞمدة احلدي٨م وأهؾ واجلامقم٦م ًَ  قمام سَمُٕمدَ  وُمـ واجلامقم٦م، اًمًٜم٦م أهؾ إمم شُمٜم

 أهؾ خم٤مًمٗم٦م إُمر سمف سمٚمغ وم٢من واجلامقم٦م، اًمًٜم٦م ٕهؾ خم٤مًمٗمتف سمٛم٘مدار سُمٕمُده ومٞمٙمقن اًمًٜم٦م أهؾ قمٚمٞمف

 أهؾ ذم دظمؾ اًمنميٕم٦م ىمقاقمد ُمـ ىم٤مقمدة ذم أو اًمديـ، يمٚمٞم٤مت ُمـ يمٚمٞم٦م أُمقر ذم واجلامقم٦م اًمًٜم٦م

 ..(5)اًمْم٤مًم٦م اًمٗمرق

 ُمٕملم، دمٛمع قمغم احلٙمؿ و٤مسمط يٌلم -شمٕم٤ممم اهلل رمحف- اًمِم٤مـمٌل اًمٕمالُم٦م اإلُم٤مم يمالم وًمٕمؾ

 خلالومٝم٤م ومرىًم٤م شُمٕمدُّ  إٟمام اًمٗمرق هذه أن وذًمؽ» : ومٞم٘مقل اًمْم٤مًم٦م؟ اًمٗمرق ُمـ اًمتجٛمع هذا وهؾ

 اجلزئٞم٤مت= ُمـ ضمزئل ذم ٓ اًمنميٕم٦م، ىمقاقمد ُمـ وىم٤مقمدة اًمديـ، ذم يمكم ُمٕمٜمك ذم اًمٜم٤مضمٞم٦م ًمٚمٗمرىم٦م

 قمٜمد اًمتٗمرق يٜمِم٠م وإٟمام ؿمٞمًٕم٤م، اًمتٗمرق سمًٌٌٝم٤م ي٘مع خم٤مًمٗم٦م قمٜمف يٜمِم٠م ٓ اًمِم٤مذ واًمٗمرقمل اجلزئل إذ

 يمثرة اًمٙمٚمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة جمرى وجيري» : -اهلل رمحف- ي٘مقل صمؿ ،«اًمٙمٚمٞم٦م إُمقر ذم اعمخ٤مًمٗم٦م وىمقع

 اًمنميٕم٦م ُمـ يمثػم قمغم ذًمؽ قم٤مد اعمخؽمقم٦م اًمٗمروع إٟمِم٤مء ُمـ أيمثر إذا اعمٌتدع وم٢من اجلزئٞم٤مت،

 .(6)«سم٤معمٕم٤مرو٦م

                                                           
شم٠مًمٞمػ: قم٤مئض سمـ ؾمٕمد اًمدوهي، شم٘مديؿ: د/حمٛمد قمامرة، ط.ُمٙمت٦ٌم اإلُم٤مم  «ابـ تقؿقة واآلخر»( راضمع يمت٤مب:  1)

 اًمٌخ٤مري.

 .149، 148ص «أشئؾة وأجقبة حقل افًؾػقة»(  5)

 (.5/544ًمٚمِم٤مـمٌل ) «االظتصام»(  6)



 

0002 

 

 اعمٜمٝم٩م هذا أشم٤ٌمع وًمٙمـ: ًمؽ ومٞم٘مقل أطمدهؿ -احلٌٞم٥م أظمل- قمٚمٞمؽ يٕمٙمر ىمد..صٌفة

 ؿمٞمقخ ُمـ همػمهؿ دون «افًؾػ»  عمٜمٝم٩م اعمٜمتًٌلم دقمقهتؿ ؿمٞمقخ قمـ اًمٕمٚمؿ سم٠مظمذ هيتٛمقن

 !!مت٤مًُم٤م وي٘مٚمدوهنؿ سمؾ إظمرى، اًمدقمقات

 ًمٕمٚمامء أن ضمٞمًدا يٕمٚمٛمقن اعمٜمٝم٩م هذا أشم٤ٌمع ٕن ؿمٌٝم٦م= ُمٜمٝم٤م أيمثر ومري٦م هذه أن: واجلقاب

 اًمروح سمٛمٜمزًم٦م ًمألُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٝمؿ قمٔمٞمٛم٦م، ُمٜمزًم٦م -اًمًٚمٞمؿ اعمٕمت٘مد أصح٤مب وظم٤مص٦مً - اعمًٚمٛملم

 شمقومر ىمد دام ُم٤م سمٕمٞمٜمف، أطمد ىمقل قمغم مجقد سمدون مجٞمًٕم٤م ُمٜمٝمؿ ُيًتٗم٤مد وم٢مٟمف هذا ٕضمؾ اجلًد= ُمـ

 ٟم٘مقل وم٢مٟمٜم٤م اًمِمٌٝم٦م هلذه أصمر هٜم٤مك يٙمقن ٓ وطمتك اًمًديد، واًمٗمٝمؿ وآضمتٝم٤مد اًمٕمٚمؿ ذوط ومٞمف

 ..اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل

 (1)اًمت٘مٚمٞمد جمرد وًمٞمس اًمدًمٞمؾ، اشم٤ٌمع هق رائدهؿ اعمٜمٝم٩م هذا أشم٤ٌمع أن -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- اقمٚمؿ

 أن أُم٤م اؾمتدًٓمف، صح٦م وُمدى دًمٞمٚمف، ذم اًمٜمٔمر دون اًمٕمٚمامء ُمـ قم٤مَل أو اعمذاه٥م ُمـ عمذه٥م

ٌِعَ  إذا سم٤مًمنميٕم٦م اًمٕم٤مَل إن إذ ٟمٔمر= هذا ومٗمل ُمٓمٚمً٘م٤م اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ أطمد أي ي٘مٚمد  واٟم٘م٤مد ىمقًمف ذم اشمُّ

ٌَع وم٢مٟمام طمٙمٛمف، ذم إًمٞمف اًمٜم٤مس  ضمٝم٦م ُمـ ٓ سمٛم٘متْم٤مه٤م، وطم٤ميمؿ سم٤مٕدًم٦م قم٤مَل هق طمٞم٨م ُمـ ُيتَّ

 سمٚمغ ُم٤م ُمـ ،ومٞمتٚم٘مك-وضمؾ قمز- اهلل قمـ اعمٌٚمِّغ ☺ اهلل رؾمقل قمـ ُمٌٚمِّغٌ  احل٘مٞم٘م٦م ذم ومٝمق أظمرى،

٤ًٌم يمقٟمف ُمـ ٓ سمٚمغ، سم٠مٟمف اًمٔمـ همٚم٦ٌم قمغم أو سمٚمغ، سم٠مٟمف اًمٕمٚمؿ ُمـ  يث٧ٌم ٓ إذ ُمٓمٚمً٘م٤م= ًمٚمحٙمؿ ُمٜمتّم

 ☺ ًمف ذًمؽ وصم٧ٌم ☺ اهلل رؾمقل قمغم اعمٜمزًم٦م ًمٚمنميٕم٦م صم٤مسم٧م هق وإٟمام احل٘مٞم٘م٦م، قمغم ٕطمد ذًمؽ

 طمؼ، يٗمٕمٚمف أو ي٘مقًمف ُم٤م مجٞمع أن واًمؼمه٤من اًمٕمّمٛم٦م، دًمٞمؾ ضمٝم٦م ُمـ اخلٚمؼ ُمـ همػمه دون وطمده

 سمحٞم٨م سم٤معمٕمجزة قمّمٛم٦م ًمف يث٧ٌم َل ومٖمػمه دًم٧َّم، ذًمؽ قمغم سم٤معمٕمجزة اعم٘مؽمٟم٦م اًمرؾم٤مًم٦م وم٢من

 ذط قمغم ُمٜمتّم٤ًٌم يٙمقن إٟمام سمؾ سم٤مإلـمالق، ًمٚمحٙمؿ آٟمتّم٤مب ذم اًمٜمٌل ي٤ًموي سمٛم٘متْم٤مه٤م

 إذا طم٤ميماًم، يٙمـ َل طمٙمؿ ُم٤م سمخالف اًمنمع ذم احلٙمؿ وضمد إذا سمحٞم٨م اًمنميٕم٦م سمٛم٘مت٣م احلٙمؿ

 اًمٕمٚمامء، سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ أُمر وهق احل٤ميمٛم٦م، اًمنميٕم٦م ُم٘مت٣م قمـ ظم٤مرضًم٤م -سم٤مًمٖمرض- يم٤من

                                                           
 «افؼقل افًديد دم ـشػ حؼقؼة افتؼؾقد»( اًمت٘مٚمٞمد هق: إظمذ سمٛمذه٥م اًمٖمػم ُمـ همػم ُمٕمروم٦م دًمٞمٚمف، ٟم٘ماًل قمـ  1)

 . د إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل، ط.دار اًمّمحقةًمٚمِمٞمخ/حمٛم



 

0003 

 

 ًم٘مقًمف ومٞمٝم٤م احلؼ يث٧ٌم طمٞم٨م اًمنميٕم٦م إمم رده٤م وضم٥م ذقمٞم٦م ُمٞم٠مًم٦م ذم اًمٜمزاع وىمع إذا وًمذًمؽ

 ..(1) [>8: اًمٜم٤ًمء]َّهن من خن حن جن مم خم حمُّ: شمٕم٤ممم

 !ُمٕمتؼًما؟ يٙمقن شم٘مٚمٞمد يمؾ وهؾ.. كػًف يطرح شمال وهـا

.. اجل٤مئز اًمت٘مٚمٞمد ومٝمٜم٤مك واطمدة ُمٜمزًم٦م يٜمزل ٓ ًمنمقمل طمٙمٛمف طمٞم٨م ُمـ اًمت٘مٚمٞمد إن: واجلقاب

 همػمه ىمقل أن ًمف يتٌلم وَل واًمديـ، اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ هق عمـ (5) آضمتٝم٤مد قمغم اًم٘م٤مدر همػم شم٘مٚمٞمد وهق

 شم٘مٚمٞمد وهذا سمف، ٟمزًم٧م ٟم٤مزًم٦م ذم اًمٗمتٞم٤م أهؾ ُمـ ُمٕمتؼم ًمٕم٤مَل اًمٕم٤مُمل يمت٘مٚمٞمد ،(6)ىمقًمف ُمـ أرضمح

 .(7)ُمنموقمٞمتف قمغم وجمٛمع سمؾ ُمنموع، ُمٕمتؼم

 آضمتٝم٤مد، قمـ ًمٕمجزه -اًمٕمقام ُمـ يٙمـ َل وإن- «االجتفاد ظذ افؼادر ؽر»  يمت٘مٚمٞمد أو

 اًمدًٓم٦م، ومٝمؿ قمـ اًمٕمجز قمٜمد أو ًمف، دًمٞمؾ فمٝمقر ًمٕمدم وإُم٤م آضمتٝم٤مد، قمـ اًمقىم٧م ًمْمٞمؼ وإُم٤م

 قمجز عم٤م إٟمف إذ فم٤مهًرا= اعمتٕم٤مرو٦م إدًم٦م سملم اًمؽمضمٞمح قمغم اًم٘مدرة وقمدم إدًم٦م شمٙم٤موم١م قمٜمد أو

 . اًمت٘مٚمٞمد وهق سمدًمف إمم واٟمت٘مؾ قمٜمف قمجز ُم٤م وضمقب قمـ ؾم٘مط

 ٓ اجلٛمٚم٦م، ذم ضم٤مئز واًمت٘مٚمٞمد اجلٛمٚم٦م ذم ضم٤مئز آضمتٝم٤مد أن إُم٦م مج٤مهػم قمٚمٞمف واًمذي

 وحيرُمقن أطمد يمؾ قمغم اًمت٘مٚمٞمد يقضمٌقن وٓ اًمت٘مٚمٞمد، وحيرُمقن أطمد يمؾ قمغم آضمتٝم٤مد يقضمٌقن

  آضمتٝم٤مد قمـ ًمٚمٕم٤مضمز ضم٤مئز واًمت٘مٚمٞمد آضمتٝم٤مد، قمغم ًمٚم٘م٤مدر ضم٤مئز آضمتٝم٤مد وأن آضمتٝم٤مد،

 .(8)خيٓمئ وَل يّمقب، وَل يزيػ، وَل يرضمح ومٚمؿ اًمت٘مٚمٞمد، طمٙمؿ ًمزم «مؼؾًدا ـان ومـ»

                                                           
 حت٘مٞمؼ: حمٛمد رؿمٞمد رو٤م.، ط.دار اًمرمح٦م، 845ًمٚمِم٤مـمٌل ص «االظتصام»  راضمع ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ًمٚمِمٞمخ أمحد(  1)

 «افدرر افٌفقة دم افتؼؾقد وادذهٌقة مـ ـالم صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة»(، واٟمٔمر:  54/547) «جمؿقع افػتاوى»(  5)

 ، ط.ُمٙمت٦ٌم اًمّمديؼ.58ًمٚمِمٞمخ/حمٛمد ؿم٤ميمر اًمنميػ ص

 (.54/558) «جمؿقع افػتاوى»(  6)

 .;ص «افؼقل افًديد دم ـشػ حؼقؼة افتؼؾقد»(  7)

 (.68/566) «قع افػتاوىجمؿ»(  8)



 

0004 

 

 سم٤مضمتٝم٤مده، احلٙمؿ ًمف فمٝمر اًمذي اعمجتٝمد شم٘مٚمٞمد وهق: ظمالف سمال (1)احلرام اًمت٘مٚمٞمد وهٜم٤مك

 سم٤مضمتٝم٤مده، احلٙمؿ ًمف فمٝمر إذا اعمجتٝمد، أن قمغم ًمإلمج٤مع هق= ًمف فمٝمر ُم٤م ظمالف يرى آظمر جمتٝمًدا

 .(5)رأيف اعمخ٤مًمػ همػمه ي٘مٚمد أن ًمف جيقز ٓ

 ىمد يم٤من إذا همػمه ي٘مٚمد أن ًمٚمٕم٤مَل جيقز ٓ أٟمف قمغم اإلمج٤مع اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ واطمد همػم ٟم٘مؾ وىمد

 ظمالف ىم٤مل ُمـ شم٘مٚمٞمد ًمف جيقز ٓ ومٝمذا اًمرؾمقل، سمف ضم٤مء اًمذي احلؼ ًمف وشمٌلم واؾمتدل اضمتٝمد

 .(6)ٟمزاع سمال ذًمؽ

 هذا وم٢من اًمٕمٚمامء= مجع ُمـ همػمه دون ُمٕملم واطمدٍ  رضمؾ شم٘مٚمٞمد وهق: ُمٕملم قم٤مَل شم٘مٚمٞمد وهٜم٤مك

 اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ أطمد سمف ي٘مؾ وَل ؾمٜم٦م، وٓ يمت٤مب ُمـ ٟمص ًمف يرد َل اًمت٘مٚمٞمد ُمـ اًمٜمقع

 إرسمٕم٦م إئٛم٦م ٕىمقال خم٤مًمػ وهق سم٤مخلػم، هلؿ اعمِمٝمقد اًمثالصم٦م اًم٘مرون ُمـ أطمد وٓ ،☺

 قمٚمامء مجٞمع ُمـ همػمه، دون واطمد رضمؾ ىمقل قمغم سم٤مجلٛمقد ُمٜمٝمؿ أطمد ي٘مؾ ومٚمؿ -اهلل رمحٝمؿ

 ومٚمٞمٕملم ذًمؽ ظمالف يدقمل وُمـ اًمراسمع، اًم٘مرن سمدع ُمـ همػمه دون اعمٕملم اًمٕم٤مَل ومت٘مٚمٞمد اعمًٚمٛملم،

 ذًمؽ يًتٓمٞمع وًمـ ُمٕملم واطمد رضمؾ ُمذه٥م اًمتزم إول، اًمثالصم٦م اًم٘مرون ُمـ واطمًدا رضماًل  ًمٜم٤م

 .(7)اًمٌت٦م ي٘مع َل ٕٟمف أسمًدا=

 سمٙمت٥م «واجلامظة افًـة أهؾ مـفج ٌاعُ تِّ ا»  اهتامم وهل: إظمرى اًمِمٌٝم٦م قمـ اإلضم٤مسم٦م أُم٤م

 ٕهؾ اعمٗم٤مظمر ذم شُمَٕمد اًمتل اخلّم٤مل ُمـ ظمّمٚم٦م ٓ ٕٟمف وذًمؽ همػمهؿ= ُمـ أيمثر اًمًٜم٦م أهؾ

 ُمٞمداهن٤م ذم واجلامقم٦م اًمًٜم٦م وٕهؾ إٓ آضمتٝم٤مدات، وأٟمقاع واًمٕمٚمقم، اعمٕم٤مرف ُمـ اإلؾمالم

 هلؿ ؿمٝمد ممـ اًمتقطمٞمد وقمٚمامء اًمديـ أصقل أئٛم٦م ومدوٟمؽ إوومر، واًمًٝمؿ اعُمٕمغم، اًمِ٘مْدُح 

 ذم اًمٗم٘مف أئٛم٦م وأُم٤م اًمٕمٚمؿ، هذا ذم واًم٤ًمدة اًم٘م٤مدة هؿ إذ اًمًٜم٦م= أهؾ ُمـ أيمثرهؿ واًمٕمٚمؿ سم٤مإلُم٤مُم٦م

                                                           
، ُيٜمٔمر: ذًمؽ، يم٤مئٜم٤ًم ُمـ يم٤من اعمخ٤مًمػ ًمذًمؽ( اًمت٘مٚمٞمد اعمحرم سم٤مًمٜمص واإلمج٤مع: أن يٕم٤مرض ىمقل اهلل ورؾمقًمف سمام خي٤مًمػ 1)

  (.19/;5)«جمؿقع افػتاوى»وط.ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  ;;5، حت٘مٞمؼ حمٛمد مجٕم٦م يمردي صؾتاوى افعز بـ ظٌد افًالم

 .;ص «افًديد دم ـشػ حؼقؼة افتؼؾقد افؼقل»(  5)

 (.594/>1) «جمؿقع افػتاوى»(  6)

 .>ص «افؼقل افًديد دم ـشػ حؼقؼة افتؼؾقد»(  7)



 

0005 

 

 اًمًٜم٦م يٜم٤مس ٓ ُمـ سمٞمٜمٝمؿ وًمٞمس قمٚماًم، اًمٕم٤مَل ُمألوا وم٘مد سمٕمدهؿ وُمـ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد

 هذا قمغم ؾم٤مئرون ومٝمؿ واإلؾمٜم٤مد احلدي٨م أئٛم٦م وأُم٤م قمٚمؿ، قمغم ٟم٤مر ُمـ أؿمٝمر وهؿ واجلامقم٦م،

 أؾمامئٝمؿ ذيمر قمـ شمٖمٜمل ظم٤مص٦م يمت٥م ـمٌ٘م٤مهتؿ وذم سمٌدقم٦م، ُمٜمٝمؿ أطمد يقصؿ ٓ اًمرؿمٞمد، اعَمْٝمَٞمع

 واًمٚمٖم٦م اًمٜمحق أهؾ مجٝمرة ويمذًمؽ اًمدهر، ُمدى اًمٕمٚمؿ محٚم٦م سم٠ميدي شمزل َل اخل٤مًمدة وآصم٤مرهؿ هٜم٤م،

 سم٤مًمرواي٦م اًمتٗمًػم ومحٚم٦م اًم٘مراءة أئٛم٦م ويمذًمؽ واجلامقم٦م، اًمًٜم٦م أهؾ ُمٕمت٘مد قمغم يم٤مٟمقا وإدب

 أهؾ ُمـ يمٚمٝمؿ يم٤مٟمقا سمٕمدهؿ، وُمـ وأىمراٟمف اًمٓمؼمي ضمرير سمـ حمٛمد قمٝمد إمم اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد ُمـ

 قمٚمامء ُمِم٤مهػم ويمذًمؽ واًم٘مدري٦م، واخلقارج اًمرواومض سمدع ُمـ سمٌمء أطمدهؿ يتدٟمس َل اًمًٜم٦م

 ومٞمٔمٝمر. (1) ..واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمـ اًمرواي٦م ومحٚم٦م إظم٤ٌمر، وٟم٘مد واًمتقاريخ، واًمًػم، اعمٖم٤مزي

 هذا أشم٤ٌمع أن هذا ُمـ ٟمخٚمص إذن واجلامقم٦م، اًمًٜم٦م أهؾ ذم اًمٕمٚمقم ذم اًمٗمْمؾ مج٤مع أن سمذًمؽ

 واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب واومؼ ُم٤م اًمًٜم٦م أهؾ أئٛم٦م أىمقال ُمـ ي٠مظمذون سمؾ ُمٌتدقمقن، ٓ ُمتٌٕمقن اعمٜمٝم٩م

 ..ُمٜمٝمؿ ٕطمد شمٕمّم٥م دون

 احلؼ ادـفج ظذ ِهْ  ..هقا

 أن إمم اًم٘مقي٦م واحلج٩م اًمروٞم٦م سم٤مٕدًم٦م ىمٚمٌؽ واـمٛم٠من آٟمًٗم٤م، ذيمره شم٘مدم ُم٤م يمؾ قمٚمٛم٧م وم٢مذا

 وأن اًم٘مقيؿ، اعمٜمٝم٩م هبذا شمٚمتزم أن يٚمزُمؽ وم٢مٟمف احلؼ، اعمٜمٝم٩م هق واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م

 حي٤مول و٤مل ُمٌتدع يمؾ وضمف ذم شم٘مػ وأن سمؾ أهٚمف، ُمـ شمٙمقن أن أضمؾ ُمـ أصقًمف قمغم شمتٕمرف

 وهذه اعمٜمٝم٩م هذا قمـ اًمذود ذم ًمٚمٛمِم٤مريم٦م أدقمقك وم٠مٟم٤م يمذًمؽ إصٞمؾ، اعمٜمٝم٩م هذا ُمٕم٤مَل شمِمقيف

 ذم إظمقاٟمؽ دقمقة ـمريؼ قمـ ،(5)اخل٤مرج ىمٌؾ اًمداظمؾ ُمـ اًمٞمقم اعمًتٝمدوم٦م اًمّم٤مومٞم٦م اًمٕم٘مٞمدة

 وٓ همٛمقض وٓ ومٞمف ًمٌس ٓ اًمذي اًمّم٤مذم اعمٜمٝم٩م هذا وإمم واًمٜمج٤مة، اًمًالُم٦م ـمريؼ إمم اجل٤مُمٕم٦م

                                                           
 ( سمتٍمف. >;5: :;5)ص «افػرق بغ افػرق»(  1)

( ٟمحذر إظمقاٟمٜم٤م ُمـ اًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ ُمـ ُم١ماُمرة قمٔمٞمٛم٦م يتقمم أُمره٤م رؤوس اًمٌدقم٦م واًمٙمٗمر= طمٞم٨م إٟمف ىمد ٟمِم٠م حت٤مًمػ 5)

اإلؾمالُمل، ًمتِمٙمٞمؾ هجلم ضمديد ي٠مظمذ صٗم٦م اإلؾمالم  شمٞم٤مر اًمٕمٚمٛمٜم٦م ذم جمتٛمٕمٜم٤مُمـ أسمٜم٤مء يمثػم  سملم ه١مٓء وسملم مُمِمئق

-ًمٞمٙمقن سمدياًل قمـ اإلؾمالم احلؼ واًمًٜم٦م اهل٤مدي٦م، ًمذا ومٜمحـ ٟمحذر ؿم٤ٌمب اإلؾمالم  -يمام يًٛمقٟمف-اًمٕمٍمي اعمًتٜمػم 

ٖمزو، واًمذي ُيّم٤مغ ُمـ اًمداظمؾ ًمٞمٙمقن اًمديـ اجلديد ُمـ هذا اًم -ظم٤مص٦مً -واًمدارؾملم ذم اجل٤مُمٕم٤مت ُمٜمٝمؿ  -قم٤مُم٦مً 

 اًمذي يرى قمٜمف اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واًمذيـ أذيمقا.
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 و «افػؽر» و «افعؿؾ»و «افعؾؿ دم»  إسمقاب يمؾ ذم اعمتٙم٤مُمؾ اعمٜمٝم٩م هذا وإمم شمٕم٘مٞمد،

 ...«افًؾقك»

 وأمهؾ اًمّم٤مذم، اًم٘مقيؿ اعمٜمٝم٩م هذا قمـ إُم٦م ظمرضم٧م ُمتك أٟمف -اًمِم٤مب أظمل- واقمٚمؿ

 يمٚمٛمتٝمؿ، وشمٗمرىم٧م يمٞم٤مهنؿ، وشمزقمزع أُمرهؿ، وٕمػ.. اعمتٙم٤مُمؾ اًمٕمٔمٞمؿ اعمٜمٝم٩م هذا دقم٤مهت٤م

 اًمدٟمٞم٤م، احلٞم٤مة ذم قمٞمِمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ شمٜمٖمص اًمتل واعمٝمٚمٙم٤مت واعمحدصم٤مت اًمٌدع ذم وارشمٙمًقا

 وقمغم اًمّم٤محللم، إؾمالف ُم٤ًمر قمغم إُم٦م ؾم٤مرت إذا أُم٤م وأظمرة، اًمدٟمٞم٤م ذم اهلل قمـ وشمٌٕمدهؿ

 ..واًمتٜم٤مزع اًمٗمِمؾ أُمٜم٧م اًمٌدع أهؾ ُم٤ًمرات وشمريم٧م واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُم٤ًمر

 قمـ سمٕمٞمًدا اًمًٚمٞمؿ اعمٜمٝم٩م سم٤مشم٤ٌمع اخلػم قمغم طمريص مًؾؿ صاب فؽؾ بـصقحة وكختؿ

 ويمثرة اجلامقم٤مت، يمثرة ٕن اجل٤مهٚمٞم٦م= اًمٕمّمٌٞم٦م أو اجل٤مُمدة اعمذهٌٞم٦م أو اعمذُمقُم٦م احلزسمٞم٦م

 جم يلُّ: ي٘مقل شمٕم٤ممم واهلل واًمٜمزاع، اًمٗمِمؾ ي٥ًٌم مم٤م ومٝمذا اعمٜم٤مه٩م واظمتالف
 مج٤مقم٦مً  ٟمريد مج٤مقم٤مت، ٓ واطمدةً  مج٤مقم٦مً  ٟمريد ،[79: إٟمٗم٤مل]َّممىم خم حم

 وم٢من اًمٌٚمدان ذم شمٗمرىم٧م ًمق طمتك اًمّمحٞمح٦م واًمدقمقة اًمّمحٞمح اعمٜمٝم٩م قمغم شمٙمقن ُمًٚمٛم٦مً 

 اًمٙمت٤مب وومؼ هذا ويمؾ ،(1)سمٕمض ُمـ سمٕمْمٝم٤م ويًتٛمد سمٕمًْم٤م، سمٕمْمٝم٤م ُيراضِمع واطمٌد، ُمرضمٕمٝم٤م

 .واعمٞم٤مديـ إىمٓم٤مر يمؾ ذم اًمرسم٤مٟمٞملم إُم٦م أئٛم٦م واشم٤ٌمع واًمًٜم٦م،

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
، وٟمٜمّمح ، ط.دار اعمٜمٝم٤مج51ًمٚمِمٞمخ/ص٤مًمح اًمٗمقزان ص «األجقبة ادػقدة ظـ أشامء ادـاهج اجلديدة»( راضمع:  1)

 .ٚم١مًم١مةسمٛمٓم٤مًمٕم٦م سمح٨م آًمتزام سملم احل٘مٞم٘م٦م واخلٞم٤مل د/ حمٛمد قمكم يقؾمػ ط.دار اًم
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سمٕمد أن سمٞمٜم٧م ًمؽ ومْمؾ آًمتزام، وُمدى أمهٞمتف إلصالح اًمٗمرد واعمجتٛمع،  * وأن

ـْ همٚمٌتٝمؿ  وهدت ًمؽ سمٕمض اًمِمٌٝم٤مت اًمتل يتذرع هب٤م اًمٌٕمض، وحيت٩م هب٤م اًمٙمثػمون مِمَّ

ًمالًمتزام هبذا اًمديـ  -أظمل وطمٌٞمٌل ذم اهلل-أٟم٤م أدقمقك  أهقاؤهؿ ومج٤مٟمٌقا احلؼ واًمّمقاب.. ه٤م

 .احلٜمٞمػ ًمتًٕمد ذم دٟمٞم٤مك وآظمرشمؽ.

أال »وأىمقل ًمؽ  -طمٌٞمٌل ذم اهلل-سمٕمد يمؾ ُم٤م ىمرأشمف آٟمًٗم٤م، وأؾم٠مًمؽ  -أظمل اًمِم٤مب-* أدقمقك 

أال ترؽب دم افتؿًؽ هبذا افديـ افعظقؿ؟!!، أال حتب أن تتحؿؾ »؟!!، «تريد االفتزام

 افتؽافقػ افؼظقة بؽؾ احلب مع ـؾ افذل واخلضقع هلل تعاػ؟!!

حُيًـ إفقؽ ظذ افدوام بعدد األكػاس مع  -ففجؾَّ جال-.. أفقس اهلل أهيا األخ افشاب* 

إشاءتؽ وؽػؾتؽ؟!،.. أفقس اهلل ]افذي خؾؼؽ ورزؿؽ وشس ظؾقؽ حتك وأكت تعصقف بؾ 

[.. يغقث هلػتؽ، ويػرج ـربتؽ مـ ؽر حاجة مـف -شٌحاكف-وتًتعغ ظذ ادعصقة بـعؿف 

 ؽ وأوامره؟!! إفقؽ؟!، أال يًتحؼ مـؽ ادحٌة ـؾفا؟!، أال تًتحل أن تـشغؾ ظـ رب

 

.. أؾم٠مًمؽ سم٤مهلل٤م ذات يقم وم٘مٚم٧م ًمف: ٤م ضم٤مُمٕمٞمًّ ؾم٠مًم٧م ؿم٤مسمًّ * 

؟!، واًمٓمريؼ اًمذي ٠مهؾ ـمريؼ آًمتزام واًمتديـ ظمٓم

ـْ أضم٥م قمكمَّ ُمـ ىمٚمٌؽأٟم٧م ومٞمف أومْمؾ؟!،  .. ىم٤مل: ُِم

 ىمٚمٌل!! ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ. 

 نصيحة من القلب

 حوار مع شاب
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ىم٤مل: واهللِ إين أقمٚمُؿ ذم ىمرارة ٟمٗمز أن ـمريؼ آًمتزام هق اًمّمحٞمح.. واًمٓمريؼ اًمذي أٟم٤م ومٞمف 

 ظم٤مـمئ. 

 ىمٚم٧م: هؾ هٜم٤مك قم٤مىمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م يؽمك اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح، ويًٚمؽ اًمٓمريؼ اخل٤مـمئ؟!

 ىم٤مل: ٓ. 

وًمٙمـ ؾم٠مظمؼمك عم٤مذا َل ىمٚم٧م: إذن ٓزم يمالُمؽ.. أٟمؽ همػم قم٤مىمؾ، ىم٤مل: ٓ ٓ سمؾ أٟم٤م قم٤مىمؾ، 

 ؟ ٚمؽ ـمريؼ آًمتزامأؾم

 ّمٖمٞم٦ٌم.. ُموم٘مٚم٧م: وأٟم٤م يمكم آذاٌن 

ىم٤مل: هذا اًمٓمريؼ صحٞمح وًمٙمٜمف صٕم٥م، واًمٓمريؼ اًمذي ؾمٚمٙمتف ظم٤مـمئ وًمٙمٜمف ؾمٝمٌؾ.. 

وم٘مٚم٧م ًمف: أٟم٤م ُمٕمؽ، ًمٙمـ أٟم٧َم شمريم٧َم اًمٓمريَؼ اًمّمٕم٥م إمم إؾمٝمؾ أم إمم إصٕم٥م؟! ىم٤مل: إمم 

اعمّمٞم٦ٌم.. إمم اًمدُم٤مر.. إمم اهلالك إؾمٝمؾ، وم٘مٚم٧م ًمف: ٓ.. سمؾ شمريم٧م اًمّمٕم٥م إمم اًمٙم٤مرصم٦م.. إمم 

ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ىم٤مل: يمٞمػ؟! ىمٚم٧م: أًمٞمس همض اًمٌٍم قمامَّ طمرم اهلل ُمـ أومالٍم وصقٍر 

ظمٚمٞمٕم٦م وومتٞم٤مٍت ُمتؼمضم٤مت يم٤مؾمٞم٤مت قم٤مري٤مت صٕم٥م!!، ىم٤مل: ضمًدا، ىمٚم٧م: عم٤م شمريم٧م همض 

. ىم٤مل: وُم٤م رك اًمٕمٜم٤من ًمٚمٜمٔمِر إمم ُم٤م يٖمْم٥ُم اهللَ.. وىمٕم٧م ذم إصٕم٥مـاًمٌٍم.. وأـمٚم٘م٧م ًمٌّم

إصٕم٥م؟ ىمٚم٧م: أن يٛمأل اهلل قمٞمٜمٞمؽ ُمـ مجر ضمٝمٜمؿ.. وم٤مٟمتٌف، ٕضمؾ هذا وم٢من إؾمٝمؾ أن 

شمّمؼم ىمٚمٞماًل وشمٖمضَّ سمٍمك، طمتك ٓ شم٘مع ذم إصٕم٥ِم وهق أن يٛمأَل اهللُ قمٞمٜمٞمؽ ُمـ مجر ضمٝمٜمؿ.. 

 ومًٙم٧م..

صقن : إهمٜمٞم٦م اًمتل شمًٛمٕمٝم٤م )وظم٤مص٦م إذا يم٤مٟم٧م حم٦ًٌٌم إمم ٟمٗمًؽ(.. ٓ ؿمؽ أن صمؿ ىمٚم٧م ًمف

: وإذا ؾمٛمٕم٧م إهم٤مين وىمٕم٧م ذم ىمٚم٧مؾمٛمٕمؽ قمٜمٝم٤م صٕم٥م.. أًمٞمس يمذًمؽ؟! ىم٤مل: ٟمٕمؿ، 

: أن يّم٥م ذم أذٟمٞمؽ اًمرص٤مص اعمذاب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، سمؾ ىمٚم٧مإصٕم٥م.. ىم٤مل: وُم٤م إصٕم٥م؟! 

ًٓ ُمٜمف اًمٜمٗم٤مق.. وم٠مهيام إصٕم٥م؟!  : صحٞمح.. إن ىم٤ملوأن يْمٕمػ اإليامن ذم ىمٚمٌؽ، ويٜم٧ٌم سمد

 هذا هق إصٕم٥م..
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: ٟمٕمؿ، ىمٚم٧م ًمف أهيام أصٕم٥م ىمٞم٤مُمؽ ًمّمالة ىم٤ملىمٞم٤مُمؽ.. ًمّمالة اًمٗمجر صٕم٥م.  :ىمٚم٧م ًمف

اًمٗمجر، وشمْمحٞمتؽ سم٤مًمراطم٦م واًمٜمقم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، أو أن شمّمٓمدم رأؾمؽ سم٤مًمّمخرة ذم ٟم٤مِر 

: إًذا ًم٘مد شمريم٧م ىمٚم٧م: ـمًٌٕم٤م سمؾ إصٕم٥م أن شمّمٓمدم رأد سم٤مًمّمخرة ذم اًمٜم٤مر، وم٘م٤ملضمٝمٜمؿ.. 

ـمريؼ آًمتزام ًمٞمس ؾمٝماًل، وًمٙمٜمف يقصؾ إمم  اًمٓمريؼ اًمّمٕم٥م إمم ُم٤م هق أصٕم٥م، صحٞمح

 اجلٜم٦م.. 

ًٓ آظمر..  صمؿ دقمٜمل أضب ًمؽ ُمث٤م

اعمرطمٚم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م، أَل  سمداي٦م سمؽ ُمرتأٟم٧م قمٜمدُم٤م ذه٧ٌم إمم اعمدرؾم٦م.. اصمٜمت٤م قمنمة ؾمٜم٦م، صمؿ 

يم٤مٓؾمتٞم٘م٤مِظ اعمٌٙمِر، ويمثرِة اًمقاضم٤ٌمِت اًمدراؾمٞم٦ِم، »حيدث ًمؽ أن سمدأ اًمٕم٤مم اًمدراد سمّمٕمقسم٤مت 

أًمٞمس ذم يمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤م آٟمًٗم٤م واًم٘مٚمؼ، واعمِم٤ميمؾ، وآُمتح٤مٟم٤مت، وآوٓمراسم٤مت..  واهلٛمقم

ـْ أضمِؾ شم٠مُملِم ىم٤مل: عم٤مذا ُيٍِمُّ اًمٜم٤مُس قمغم صٕمقسم٦ِم اًمدراؾم٦ِم؟ ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ. ىم٤مل؟! صٕمقسم٦م : ُِم

يمام يردد »اعمًت٘مٌِؾ، ىمٚم٧م: إًذا عم٤مذا ٟمّمؼم قمغم صٕمقسم٦م آًمتزام؟!، هؾ ُمـ أضمِؾ شم٠مُملِم اعمًت٘مٌِؾ 

؟!، هؾ ُمـ أضمِؾ أن ٟمٕمٞمش قمٞمِم٦م هٜمٞم٦م، ذم سمٞم٧م ُمريح، ورم وفمٞمٗم٦ٍم حمؽمُم٦م عمدٍة ُمـ اًمٕمٛمر شاًمٜم٤مس

 ووم٘مط؟!

.. ًمٜم١مُمِّـ ُمًت٘مٌٚمٜم٤م إسمدي اًمنُمدي، أُم٤م أٟمٜم٤م ٟمّمؼم قمغم صٕمقسم٦م آًمتزام ذم هذه اًمدٟمٞم٤م* 

 ًمٜمّمؾ إمم ضمٜم٦ٍم قمروٝم٤م اًمًاموات وإرض..

ُمٕمٜمك يمالُمؽ أٟمؽ شمدقمقين ٕن  وًمٙمـ، ؟اعمٝمؿ: ٟمٕمؿ.. يمٞمػ أشمٜم٤مؾمك هذا إُمر وم٘م٤مل زم -

: ٓ.. ٓ أدقمقك ًمذًمؽ، ٓ أـم٤مًمٌؽ سمؽمِك اًمٕمٛمِؾ ًمٚمدٟمٞم٤م، وم٘مٚم٧م ًمفأهجر اًمدٟمٞم٤م.. يمؾ اًمدٟمٞم٤م، 

وقمدم اًمًٕمل ذم أـمراومٝم٤م.. يمال.. يمال وًمٙمـ اقمٛمؾ ًمٚمدٟمٞم٤م قمغم ىمدر سم٘م٤مئؽ ومٞمٝم٤م، وًممظمرة قمغم 

 ىمدر سم٘م٤مئؽ ومٞمٝم٤م..

: أن شمؽمك ـمريؼ آًمتزام ىمٚم٧مي ُمّمٞم٦ٌم؟!، : أظمل هؾ قمٚمٛم٧م اعمّمٞم٦ٌم؟!، ىم٤مل: أصمؿ ىمٚم٧م ًمف

٤ًٌم.. خمدوقًم٤م سمام ومٞمف ُمـ اًمٚمذات واعمتع اًمًٌٞمٓم٦م اًمزائٚم٦موشمًٚمؽ اًمٓمريؼ أظمر،  ، صمؿ وشمًػم ُمٕمج
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ُّسمٕمد قمٛمرك هذا شم٘مػ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م قمغم ضمدار اعمقت.. وشمًٛمع 

 ، ًمٙمٜمٝم٤م ومرص٦م واطمدة.[>>: اعم١مُمٜمقن]َّٱۓ ڭ ڭ ڭ ڭ*  ے

.. أُم٤م آن ًمؽ أن شمٗمٙمر ذم آظمرشمؽ وًمق ؿمٞمئ٤ًم يًػًما، ًمؽمى يمٞمػ ؾمٞمٙمقن أظمل احلٌٞم٥م* 

 طم٤مًمؽ همًدا!! 

 .. طمتك ُمتك آٟمٖمامس ذم اعمٚمذات واًمٖمٗمٚم٦م قمـ اًمٜمٝم٤مي٦م؟!أهي٤م إخ اًمٕم٤مىمؾ اًمرؿمٞمد* 

: وًمٙمـ ُم٤م يمٚمٛمتؽ إٓ عم٤م وم٘مٚم٧م ًمف: أٟم٤م أطمًـ ُمـ همػمي ُمـ اًمِم٤ٌمب.. ومردَّ قمكم ىم٤مئاًل  -

ٜم٦م وُمدى طمرصؽ قمغم ٟمٗمًؽ، هلذا أرضمق اإلضم٤مسم٦م قمغم أؾمئٚمتل سمٙمؾ رأي٧م ُمٜمؽ اًمٜم٤ٌمه٦م، واًمٗمٓم

صدق: هؾ ظمٓمٓم٧م ورشم٧ٌم ٟمٗمًؽ ًمٚمٛمقت؟، هؾ اؾمتٕمددت ًمف ودمٝمزت حلْمقره؟!، أُم٤م 

قمٚمٛم٧م أٟمؽ طمتاًم ؾمؽمطمؾ ُمـ هذه اًمدٟمٞم٤م قم٤مضماًل أم آضماًل؟!، ـم٤مًم٧م سمؽ إي٤مم أو ىمٍمت .. 

 !ومامذا أقمددت هلذا اًمرطمٞمؾ؟!، وُم٤مذا ىمدُم٧م عم٤م سمٕمد اًمرطمٞمؾ؟

: أُمٕمؽ ُمـ رسمؽ وم٘مٚم٧م ًمف: أٟم٤م ُم٤م زًم٧م ذم اجل٤مُمٕم٦م وأٟم٤م صٖمػم اًمًـ.. ىم٤مئاًل  ومردَّ قمكمَّ * 

ُمٞمث٤مق وقمٝمد أٓ يتقوم٤مك إٓ سمٕمد شمقسمتؽ؟!، وم٘م٤مًم٧م ٓ، وًمٙمـ أٟم٧م شمزقمؿ أٟمف يٚمزُمف ـمريؼ 

سمٛمٕمٜمك آًمتزام واًمتٛمًؽ سم٠مصقل اًمديـ وومروقمف، سمٙمٚمٞم٤مشمف وضمزئٞم٤مشمف، وأٟم٤م أىمقم »آًمتزام 

 اًمنمقمٞم٦م، وهذا يٙمٗمل..سمٌٕمض إواُمر 

: هذا ٓ يٙمٗمل.. ٕٟمف ٓ جيقز أن شمٕمٛمؾ سمٌٕمض إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، وشمٙمٗمر سمٌٕمْمٝم٤م، وم٘مٚم٧م ًمف

يمذًمؽ وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمؽ أٓ شمثؼ سمٙمثرة اًمٕمٛمؾ.. ٕٟمؽ ٓ شمدري أي٘مٌؾ ُمٜمؽ اًمٕمٛمؾ أم ٓ؟!، 

ـ وًم٘مد صدق احلًواقمٚمؿ أٟمف يٚمزُمؽ أٓ شم٠مُمـ ذٟمقسمؽ وم٢مٟمؽ ٓ شمدري أيمٗمرت قمٜمؽ أم ٓ؟!، 

أسمك ىمقم اعمداوُم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، وواهلل ُم٤م اعم١مُمـ سم٤مًمذي : »إذ ي٘مقل -رمحف اهلل-اًمٌٍمي 

 يٕمٛمؾ ؿمٝمًرا أو ؿمٝمريـ أو قم٤مًُم٤م أو قم٤مُملم، ٓ واهلل ُم٤م ضُمِٕمَؾ ًمٕمٛمؾ اعم١مُمـ أضماًل دون اعمقت!! 

ام هق احلٞم٤مة : اًمتزم سمديـ اهلل، وإْن يم٤من اًمٓمريُؼ ؿم٤مىًم٤م أو ـمقياًل، واقمٚمؿ سم٠من آًمتزصمؿ ىمٚم٧م ًمف

 احل٘مٞم٘مٞم٦م، هق اًمًٕم٤مدُة اًمٙم٤مُمٚم٦م، هق هدوء اًمٜمٗمس وضمٜم٦م اًمّمدر..
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ًٓ وقمرًو٤م وهؿ ومردَّ قمكم ىم٤مئاًل  - : إنَّ زم أصح٤مسًم٤م وزُمالء ذم اجل٤مُمٕم٦م يٕمٞمِمقن طمٞم٤مهتؿ ـمق

يمٞمػ جيد أهؾ  -أظمل-: اصدق ُمع ٟمٗمًؽ وم٘مٚم٧م ًمفؾمٕمداء رهمؿ أهنؿ ٓ يٕمرومقن آًمتزام!!، 

( إٟمام هؿ ذم همؿ وهؿ وطمزن ٓ واًمذي رومع اًمًامء سمٖمػم قمٛمدُمٕم٤مصٞمٝمؿ؟! )اعمٕم٤ميص راطمتٝمؿ ذم 

.. ؾمتجد أيمثر ه١مٓء ذم وم٤مٟمٔمر إمم أطمقال ه١مٓءؿمديد، وطمتك شمت٠ميمد ُمـ ُمدى صدق يمالُمل 

إمم آٟمتح٤مر، وطم٥م اًمتخٚمص ُمـ احلٞم٤مة،  أطمدهؿطم٤مٓت ٟمٗمًٞم٦م وقمّمٌٞم٦م ُمْمٓمرسم٦م، رسمام شمدومع 

٦م واًمٙمآسم٦م واًمتل ىمد شمدومع اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ إمم ارشمٙم٤مب ٟم٤مهٞمؽ قمـ اًمِمٕمقر سم٤معمٚمؾ واًمْمٞمؼ واًمًآُم

 أي حمٔمقر..

وم٘م٤مل زم: وُم٤مذا زم إذا قمدت واًمتزُم٧م؟! وم٘مٚم٧م: أسمنم إذا قمدت إمم اهلل سمجٜم٦م قمروٝم٤م 

اًمًٛمقات وإرض، وىمٌؾ ذًمؽ روقان ُمـ اهلل وُمٖمٗمرة وقمٗمق ورمح٦م، وًمؽ إذا قمدت سمريم٦م 

 ـمٞم٦ٌم وإظمقة ص٤محل٦م..ذم اًمرزق، وهٜم٤مء ذم اًمٕمٞمش وًمذة ذم اًمٕم٤ٌمدة، وصح٦ٌم 

أسمنم ومٚمؽ سمٕمد اًمتقسم٦م أيًْم٤م أن يٌدل اهلل ؾمٞمئ٤مشمؽ طمًٜم٤مت.. ٟمٕمؿ أسمنم هذا اخلػم اًمٕمٔمٞمؿ، 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ُّىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، وهل ُم٤م حت٥م أن شمراه قم٤مضماًل وم٠مسمنْم أُم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م، هذا ذم أظمرة.. .[4:: اًمٗمرىم٤من]َّچ

 دوء اًمٜمٗمس..سم٤مًمًٕم٤مدة واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وأسمنم سمٌٝم٤مء اًمقضمف وه

أسمنم سم٤مًمّمح٦ٌم اًمٓمٞم٦ٌم ]صح٦ٌم إظمٞم٤مر وىمراءة اًم٘مرآن وحم٦ٌم اًمّم٤محللم[، أسمنم سمحٞم٤مٍة ـمٞم٦ٌٍم ذم 

 اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ُّ: ىم٤مل شمٕم٤ممم: رى أظمرىـسمِم* 

 .[:>: اًمٜمحؾ]َّٱگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

يمٜم٧م ذم ؾمٕم٤مدة ٓ شمٜمٙمره٤م، وصٗم٤مء ٓ ُمثٞمؾ ًمف..  شم٠مُمؾ يقًُم٤م واطمًدا ُمـ أي٤مم قمقدشمؽ.. ًم٘مد

ؾمٛمٕمؽ ُيٕمٓمر سمآي٤مت ُمـ اًم٘مرآن وسمحدي٨م قمٚمامء إُم٦م ودقم٤مهت٤م.. أُم٤م سمٍمك ومٝمق ىمراءة ذم 

اعمّمحػ أو ٟمٔمر ذم ُمٚمٙمقت اًمًٛمقات وإرض!!، أُم٤م دُمٕمتؽ ومٚمٞم٧ًم ُمـ أضمؾ ُمٗم٤مرىم٦م ومت٤مة 

.. أُم٤م ىمٚمٌؽ ومال شمتحدث ُمـ اًمٗمتٞم٤مت، ًمٙمٜمٝم٤م اًمٞمقم هل ظمقف ُمـ اهلل ورضم٤مء وـمٛمع ذم رمحتف
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قمٜمف.. ومٝمق ذم ؾمٕم٤مدة وأُمـ وراطم٦م وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م!! صمؿ أٓ شمرى سمٕمد اًمتزاُمؽ أٟمف ىمد زاد قم٘مٚمؽ 

وذه٧ٌم ظمٗمتف اًمتل يم٤مٟم٧م شمٔمٝمر ًمؽ سمٕمد ُمِم٤مهدة ُم٤ٌمري٤مت يمرة اًم٘مدم؟!، سمؾ شم٠مُمؾ ضمٚم٤ًمءك ذم 

اهلل  اًم٤ًمسمؼ!!، اًمٜمٓمٞمح٦م واعمؽمدي٦م ممـ أو٤مقمقا اًمّمالة وهمٗمٚمقا قمـ احل٤ًمب، واًمٞمقم رومٕمؽ

 .(1)ُمٙم٤مًٟم٤م قمٚمًٞم٤م وُمٜمزًم٦م رومٞمٕم٦م ومٍمت شمًػم ذم ـمريؼ اًمّمالح وأهٚمف

ْب هذا اًمٓمريؼ أظمل أدقمقك وأىمقل ًمؽ*  : ضمرسم٧م ـمرىًم٤م يمثػمة ؾمٜمقات قمديدة!! ومٝمٞم٤م ضَمرِّ

 اعم٤ٌمرك..

 وشمذيمر: أن اإلٟم٤ًمن ذم هذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ي٠ميت قمٜمدُم٤م ي٘مذف ُمـ.. هقا أظؾـ مقالدك اجلديد

رطمؿ أُمف ُمٕمٚمٜم٤ًم ُمٞمالده إول، ويٗم٤مرق اًمدٟمٞم٤م طمٞمٜمام حيلم اًمقىم٧م.. هذا هق اعمٕمٚمقم قمٜمد اًمٜم٤مس، 

وًمٙمـ قمٜمدُم٤م ٟمٜمٔمر إمم اًمدٟمٞم٤م سمٕملم اًمٌّمػمة ٟمجد أن اإلٟم٤ًمن ىمد يقًمد ُمرشملم، ويٛمقت ُمرشملم.. 

ؿ : ومٝمق اعمٕمٚمقم واعمذيمقر آٟمًٗم٤م سمحٞم٨م يِمؽمك ومٞمف يمؾ اخلٚمؼ ُمًٚمٛمٝمؿ ويم٤مومرهوم٠مُم٤م اعمقًمد إول

: ومٝمق اعمٞمالد اًمًٕمٞمد ًمٙمؾِّ قمٌٍد أطم٥مَّ رسمف وأُم٤م اعمٞمالد اًمث٤مينسمرهؿ ووم٤مضمرهؿ، طمتك احلٞمقاٟم٤مت.. 

وُمقٓه، طملم خيرج هذا اًمٕمٌد ُمـ فمٚمامت اعمٕمّمٞم٦م إمم ٟمقر اًمٓم٤مقم٦م، ومٝمذا ُمٞمالد ظم٤مص سم٤معمقوم٘ملم 

َر ذًمؽ اعمٞمالد اًمٕمٔمٞمؿ وم٤مـمر اًمًاموات وإرض اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ طمٞم٨م ىم٤مل  :ًمٚمٝمداي٦م، َصقَّ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ُّ

 .[155: إٟمٕم٤مم]َّٱہ

  

                                                           
 ، دار اًم٘م٤مؾمؿ.1:، 4:( يٜمٔمر: إمم ُمـ طمجٌتف اًمًح٥م، ًمٚمِمٞمخ/ قمٌد اعمٚمؽ اًم٘م٤مؾمؿ، ص1)
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 من واقع الحياة    
 

 

 

 هل ٟمّمٞمح٦م ُمـ أطمد إظمقاٟمٜم٤م اًمت٤مئٌلم إمم إظمقاٟمف ُمـ احل٤مئريـ ُمـ اًمت٤مئٝملم اًمْم٤مًملم.. ىم٤مل:  

٤م، أقمٞمش حلٔمتل ٓ أختٓم٤مه٤م، رون قم٤مًُم٤م وأٟم٤م ذم فمالٍم داُمٍس، أختٌط ختًٌٓم٤م قمِمقائٞمًّ ـُمرَّ قمكمَّ قمِم

وٓ أٟمٔمر إمم اعمًت٘مٌؾ، ومرح سمِم٤ٌميب ُمٖمرور سم٘مقيت، وم٤محلالل سم٤مًمٜم٦ًٌم زم ُم٤م طَمؾَّ ذم يديَّ واحلرام 

، طمتك فمٜمٜم٧م إٟمٜمل اخل٤مًمد ُمـ سملم اًمٜم٤مس اعمقشمك.. قمنمون ؾمٜم٦م هل  ُم٤م صٕم٥م وشمٕمن قمكمَّ

: ُم٤مذا ومٌدأت أؾم٠مل ٟمٗمزقمٛمري، ٓ أطمس ًمٚمدٟمٞم٤م سمٓمٕمؿ، رهمؿ أن اعم٤مل يمثػم، وإصدىم٤مء أيمثر.. 

يٜم٘مّمٜمل ًمتٙمتٛمؾ ؾمٕم٤مديت؟، فمٜمٜم٧م أٟمف ٓ يٜم٘مّمٜمل رء، يم٤من هٜم٤مك ذم ٟمٗمز ضمقٌع، ورم صدري 

: ُم٤م اًمذي يزيؾ هذا اجلقع، وُم٤مذا يٗمرج هذا اًمْمٞمؼ؟، َل شُمِمٌع ٟمٗمز وم٢مذا يب أشم٤ًمءلوٞمؼ؟ 

ُمٕم٤مزف وٓ ؾمٝمر، وَل ينمح صدري ُمالهل وٓ وشمر، وم٤مجلققم٦م زادت، واًمْمٞمؼ زاد، سمدًم٧م 

إصدىم٤مء، ؾم٤مومرت وقمدت وضمٚم٧م ذم يمثػم ُمـ إُمٙمٜم٦م واًمٌٚمدان، أهوم٧م قمغم ٟمٗمز يمثػًما، 

، واجلققم٦م دوًُم٤م شمزداد، ؾمٝمرت أشم٠مُمؾ أيـ ؾمٝمرت ـمقياًل وهلقت يمثػًما، شمٕم٧ٌم، ٟمٕمؿ شمٕم٧ٌم

ُمقـمـ اًمٜم٘مص؟، وم٢مذا سم٤مًمٚمٞمؾ يٓمقل، واًمٜم٤مس هجقع، وإهؾ ٟمٞم٤مم، وأَل اجلققم٦م يٕمٍمين، 

: اهلل أيمؼم، اهلل أيمؼم.. ك اًمّمٛم٧م صقت ي٘مقل زمـوضم٤مء ُمـ أىمّمووٞمؼ اًمّمدر يٙم٤مد ي٘متٚمٜمل، 

ت إٟمٜمل أؾمٛمٕمف ُمٜمذ طملَّ قمغم اًمّمالة، طملَّ قمغم اًمٗمالح.. إٟمف صقت احلؼ همري٥م هذا اًمّمق

قمنميـ ؾمٜم٦م، ُم٤م أطم٧ًًم سمف إٓ أن، رهم٧ٌم ٟمٗمز ذم إضم٤مسم٦م اًمٜمداء، ومخرضم٧م إمم اًمِم٤مرع 

أُمٌم ذم اًمٔمالم ُمتجًٝم٤م إمم سمٞم٧م اهلل، ومٚمام دظمٚم٧م إمم اعمًجد أطم٧ًًم سمراطم٦م ٟمٗمًٞم٦م، واـمٛمئٜم٤من 

ؿ أٟم٤مس ىمٚمٌل َل أؿمٕمر سمف ىمٌؾ دظمقزم إمم هذا اعمٙم٤من اًمٓم٤مهر اعم٘مدس، ووىمٗم٧م ُمع اًمٜم٤مس، وًمٙمٜمٝم

ُمـ ـمراز ظم٤مص َل أقمٝمده ذم طمٞم٤ميت، وضمقهٝمؿ سمٞمْم٤مء يِمع ُمٜمٝم٤م ٟمقر اإليامن، وٟمٗمقؾمٝمؿ ـمٞم٦ٌم 

إٟمف ؿم٤مبٌّ ذم ريٕم٤من ؿم٤ٌمسمف، »شمًٕمد سمّمحٌتٝم٤م، صمؿ ُأىمٞمٛم٧م اًمّمالة، وم٢مذا سم٢مُم٤مم يت٘مدم اًمّمٗمقف 

ومّمغمَّ سمٜم٤م، وم٢مذا سمف ي٘مرأ آي٤مٍت ُمـ اًم٘مرآن سمّمقشمف اًمٕمذب، وًمٙمـ ش ومت٤مِم ىمقشمف، وضمٝمف يم٤مًمٌدرِ 
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ًمألؾمػ َل أقمرف ُم٤مذا ي٘مرأ ٕٟمٜمل َل أيمـ صديً٘م٤م ًمٚم٘مرآن، سمؾ يمٜم٧م ه٤مضمًرا ًمف.. وومج٠مة.. وىمػ و

اًمّمقت وإذا سم٤مًمرضمؾ يٌٙمل، وخترخ أي٤مت سمٕمد ذًمؽ ممزوضم٦م سم٤مًمٌٙم٤مء، طمؼ اٟمتٝمك إمم ىمقًمف 

﮻ ُّشمٕم٤ممم:  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮳  ﮴ وإذا سمف  .[19: احلديد]َّٱے ۓ ۓ ﮲

ّمٚمقن، ويٕمٚمق اًمٌٙم٤مء، وشمًٞمُؾ اًمدُمقع يٌٙمل طمتك اٟمحٌس صقشمف ويٌٙمل ُمـ طمقزم اعم

واًمٕمؼمات، ذم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م ٟمزًم٧م دُمٕم٦ٌم ُمـ قمٞمٜمل أطم٧ًًم ُمٚمقطمتٝم٤م، وؿمٕمرت سمٖمّم٦ٍم، ٟمزًم٧م 

شمٚمؽ اًمدُمٕم٦م ومتٌٕمتٝم٤م دُمقع وقمؼمات، أضمٝمِم٧م سمٌٙم٤مء ص٤مدق، صٜمع ذم ٟمٗمز أزيًزا يم٠مزيِز 

تك ؾم٤مل قمغم ظمدي، اعمرضمِؾ، ويم٠من هذا اإلُم٤مَم اؾمتٛمٓمر ىمٚمٌل سمٙمالِم اهللِ ومٜمزل اًمدُمع همزيًرا طم

ومً٘مك أرًو٤م ضمدسم٤مء ذم ىمٚم٥ٍم ُمٞم٧ٍم، وم٠مطمٞم٤م هبذا اًمدُمع سمٕمد يمالم اهلل ُمقت وم١مادي، وسمنقم٦م 

ىمررُت إقمالن ُمٞمالدي اجلديد سمٕمد أداء هذه اًمّمالة، وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م إمم اإلُم٤مم اًمذي صٚمٞم٧م ظمٚمٗمف، 

أدع  وأظمذت سمٞمده سمٕمٞمًدا قمـ اًمٜم٤مس، وىمٚم٧م ًمف: ي٤م ؿمٞمخ.. أذٟم٧ٌم يمثػًما وأهوم٧م قمغم ٟمٗمز، َل

ُمٕمّمٞم٦ًم إٓ ارشمٙمٌتٝم٤م، وٓ ُمقسم٘م٦ًم إٓ وومٕمٚمتٝم٤م، وإين فم٤منٌّ أين ه٤مًمؽ، وًمـ يٖمٗمَر اهلل زم، سمؾ إين قمغم 

، وأٟمٜمل ؾم٠ميمقن ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر طمتاًم،  ي٘ملٍم ضم٤مزم ٓ حيتٛمؾ أدٟمك ؿمؽ أو ري٦ٌم أن اهلل ؾم٤مظمٌط قمكمَّ

مم اخلػم، وم٠مضمٌتف ىم٤مئاًل: وم٢مذا سم٤مًمِمٞمخ ي٘مرسمٜمل ُمٜمف وي٘مقل: إنَّ اقمؽماومؽ سم٤مخلٓم٠م واًمت٘مّمػم ـمري٘مؽ إ

ي٤م ؿمٞمخ: ُم٤م ومٕمٚمتف ُمـ ذٟمقب جيٕمٚمٜمل ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر سمؾ ُمـ اًمٓمٌ٘م٦ِم إومم ذم اًمٜم٤مر، ًم٘مد طمجزت 

ُم٘مٕمدي هٜم٤مك، وم٘م٤مل ًمف اإلُم٤مم: وعم٤مذا دمزم سمذًمؽ، وم٢مٟمف سم٤مؾمتٓم٤مقمتؽ أن شمٙمقَن ُمـ أهؾ اجلٜم٦م، أو 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ َُّل شمًٛمع ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

وذم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م أقمٚمٜم٧ُم ُمٞمالدي، وأطمٞم٤م اهلل  .[86: اًمزُمر]َّٱ﮷ ﮸ ﮹﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

 وم١مادي.

إي٤مم واًمتل يتٛمرد ومٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن قمغم  !!، وُم٤م أمجٚمٝم٤م ُمـ أي٤مم!!، شمٚمؽومام أًمذه ُمـ ُمٞمالد* 

ؿمٞمٓم٤مٟمف، يقم يرشمٌط سم٤مهلل اًمقاطمد اًمدي٤من، يقم يذوق ذم ٟمٗمًف طمالوة اإليامن، يقم شمذرف 

سم٤مًمدُمقع اًمٕمٞمٜم٤من، يقم يٚمٝم٩م سمذيمر اهلل اًمٚم٤ًمن، ذًمؽ هق اعمٞمالد.. إنَّ هذا اعمٞمالد ًمٞمس ًمف ؾم٥ٌٌم 

ظمٚم٘م٧م قمًٌث٤م، وُم٤م وضمدت ذم هذه  ُمٕملم، وًمٙمٜمف رء هيز ٟمٗمًؽ هًزا، رء ُيِمٕمرك سم٠مٟمؽ ُم٤م
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اًمدٟمٞم٤م ؾمدًى وٓ مهاًل، إن هذا اعمٞمالد ٓ يقًمده أيُّ إٟم٤ًمن، إٟمام يقًمده سمٕمد شمقومٞمِؼ اهلل ُمـ أظمذ 

سم٤مٕؾم٤ٌمب، وىمد شم٠مشمٞمف شمٚمؽ إؾم٤ٌمب، وم٘مد يٙمقن يم٤مومًرا ومٞمًٚمؿ، وىمد يٙمقن ُمًٚماًم قم٤مصًٞم٤م ومتّمٞمٌف 

خلد، ومًجقد هلل ُمـ ذًمؽ اًمٕمٌد، هزة وم٤مؾمتٞم٘م٤مظ ُمـ همٗمٚم٦م، ومٛمح٤مؾم٦ٌم ًمٚمٜمٗمس، ومدُمٕم٦م قمغم ا

وىمد يٙمقن ُمًت٘مٞماًم ومٞمجدد ذًمؽ  -ٟم٠ًمل اهلل اًمث٤ٌمت-ومٕمقدة يم٤مُمٚم٦م إمم اًمديـ واحلؼ، ومث٤ٌمت 

 اعمٞمالد.

!!. ي٤م ُمـ ظَمَٚمَ٘مؽ اهلل ومًقاك، وهق اًمذي رزىمؽ ويم٤ًمك، وأـمٕمٛمؽ وؾم٘م٤مك، وُمـ ومٞم٤م أظمٞمف

يمؾ ظمػٍم ؾم٠مًمتف أقمٓم٤مك، وسم٤مًمرهمِؿ ُمـ ذًمؽ قمّمٞم٧م وُم٤م ؿمٙمرت وأذٟم٧ٌم وُم٤م اؾمتٖمٗمرت، شمٜمت٘مؾ 

إًمٞمؽ سم٤مجلحقِد  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-ُمـ ُمٕمّمٞم٦م إمم ُمٕم٤مٍص، وُمـ ذٟم٥ٍم إمم ذٟمقٍب، شُم٘م٤مسمُؾ إطم٤ًمٟمف 

رك، أٟم٤م ـّمتومال دمٕمؾ ذٟمقسمؽ ظمٜمدىًم٤م حي٤مسك ويٚمتػ طمقًمؽ ومٞمٕمواًمٜمٙمراِن، وُمع هذا يمٚمف.. 

أقمٚمؿ أٟمؽ ؾمت٘مقل يمٞمػ أشمقب؟ يمٞمػ ؾمٞمٜمٔمر إزمَّ إظمقاين وأصح٤ميب؟، ُم٤مذا ؾمٞم٘م٤مل قمٜمل؟! اقمٚمؿ 

أٟمؽ خت٤مف أن شمٌتغم، وًمٙمـ أيـ أٟم٧م ُمـ رؾمقًمؽ حمٛمد اًمذي اهتؿ ذم قمروف وديٜمف، وأوذي 

َب وؿُمتؿ وُوِوَع ؾمال  اجلذور قمغم فمٝمره اًمنميػ، سمؾ طمقرب هق أؿمد أٟمقاع اإليذاء وَمُيِ

َد ُمـ أروف ووـمٜمف.. ومّمؼم واطمت٥ًم، وم٠مفمٝمر اهلل شمٕم٤ممم ديٜمف قمغم اًمديـ  ـْ ُمٕمف، وـُمِرَد وُذِّ وَُم

 يمٚمف، واٟمتنمت دقمقشمف ذم رسمقع إرض. 

أمقة بـ »أيـ أٟم٧م ُمـ أظمٞمؽ سمالل؟! اًمذي يقم أن أقمٚمـ اقمتٜم٤مىمف ًمإلؾمالم قمذسمف ؾمٞمده 

ح سم٤مًمث٤ٌمت قمغم اًمتقطمٞمد، سم٘مقًمف قمذاسًم٤م ٓ حيتٛمٚمف  «خؾػ أحد.. »سمنم، وُمع ذًمؽ يم٤من ُيٍمِّ

، رهمؿ أٟمف ُيٕمذب، وحُي٤مرب، وُيْمٓمٝمد، وُينمد ٓ ًمٌمء إٓ ٕٟمف آُمـ سم٤مهلل رسًم٤م، وسم٤مًمٜمٌل «أحد

، وسم٤مًم٘مرآن يمت٤مسًم٤م ودؾمتقًرا، وسم٤مًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ يمٚمف يم٤من ٓ يت٤ٌمـم٠م ذم ٟمٍمة ديٜمف، سمؾ  ًٓ حمٛمد رؾمق

ًٓ  -أظمل وطمٌٞمٌل-ٕم٤ممم، وي٘مرع سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ُم٤ًمُمع اًمٙم٤مومريـ.. يم٤من يٕمٚمـ شمقطمٞمده هلل شم إن سمال

عم٤م صؼم ُمع اًمّم٤مسمريـ وم٤مز ُمع اًمٗم٤مئزيـ، ومٙم٤من ُمـ أهؾ ضمٜم٤مت رب اًمٕم٤معملم، وهٚمؽ ؾمٞمده ُمع 

اهل٤مًمٙملم، ومال شمٖمؽم أظمل هب١مٓء اًمٗم٤مؾمديـ اعمٗمًديـ، وٓ شمٖمؽم سمدار ٓسمد ُمـ اًمرطمٞمؾ قمٜمٝم٤م، وٓ 

ب داًرا ٓسمد ُمـ اخلٚم  قد ومٞمٝم٤م. خترِّ
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ويم٠مين سمؽ شم٘مقل: أذٟم٧ٌم يمثػًما وقمّمٞم٧م يمثػًما، أسمنمك وأىمقل: ٓ قمٚمٞمؽ.. وم٤مًم٤ٌمب أُم٤مُمؽ 

ؾ سم٤مًمتقسم٦م، وأن شمٖمًؾ  ٓ يزال ُمٗمتقطًم٤م، وإُمؾ سملم يديؽ ٓ زال ُمٓمروطًم٤م.. اعمٝمؿ.. أن شمٕمجِّ

ٌؽ حي «مؾؽ ادؾقك»احلقسم٦م، ىمٌؾ أن شم٘مقل: ي٤م طمنة قمغم ُم٤م ومرـم٧م ذم ضمٜم٥م اهلل، واقمٚمؿ أن اهلل 

 إذا شم٧ٌم وأٟم٧ٌم، وإي٤مك أظمل أن شمٔمٚمؿ ٟمٗمًؽ سمتًقيػ اًمتقسم٦ِم وآًمتزام. 

ختٞمؾ ٟمٗمًؽ.. إن ُم٧م قمغم همػم شمقسم٦م وأٟم٧م ذم أودي٦م ضمٝمٜمؿ هتٞمؿ، وُمـ ـمٕم٤مُمٝم٤م شم٠ميمؾ ـمٕم٤مًُم٤م 

يمٚمف صديد ومحٞمؿ، شمّمقر ٟمٗمًؽ ذم هذا احل٤مل.. هؾ شمتحٛمؾ ذًمؽ اًمٕمذاب؟ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

جئ حئ مئ  ی ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی)

 .[157: ـمف]َّٱڀٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ مب جب حب خبىئ يئ 

ٟمداء احلؼ  .. وه قمغم اجل٤مدة، واؾمت٘مؿ يمام أُمرت.. ه٤م أٟم٤م أذيمرك.. إنأخل أجب كداء احلؼ

يٜم٤مديؽ وم٢مي٤مك أن شمرومض اإلضم٤مسم٦م ويم٠من إُمر ٓ يٕمٜمٞمؽ، ه٤م هق اًمداقمل يٜم٤مديؽ.. هٞم٤م أىمٌؾ قمغم 

ؾ ىمٌؾ هجقم  اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، قمجؾ وأقمٚمـ ُمٞمالدك اجلديد، ىمٌؾ أن يدمهؽ اعمقت، قمجِّ

 اًمتزم سمديٜمؽ وم٢من اهلل يريدك، -أظمل-ه٤مدم اًمٚمذات، طمؼ ٓ شمدريمؽ إطمزان واحلنات، هٞم٤م 

 وديـ اهلل حيت٤مضمؽ..

َـّ اهلل قمٚمٞمؽ سم٤مًمتقسم٦م اًمٜمّمقح، ورزىمؽ آًمتزام سمنمائع هذا اًمديـ اعمحٙمؿ*  وم٤ممحد  وم٢مذا ُم٤م ُم

 :وشمذيمر أٟمفاهلل قمغم هذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م واؿمٙمره قمغم هذه اعمٜم٦م اجلٚمٞمٚم٦م، 

ق سمف ؿمٌٝم٦م وشُمٖمرب سمف أظمرى ٓ يدري يمٞمػ ظمالصف؟! -  يمؿ ُمـ ُمٖمٛمقٍر ذم اًمِمٌٝم٤مت شُمنمِّ

 ؿ ُمٖمٛمقس ذم اًمِمٝمقات ُم٠مؾمقر هب٤م ٓ يٕمٚمؿ ُمتك ُمٕم٤موم٤مشمف؟!ويم -

وم٤مؿمٙمر اهلل أهي٤م اًمت٤مئ٥م، وأي٘مـ أن هذه ُمٜم٦م حمْم٦م ُمـ اهلل وطمده، ٓ طمقل ًمؽ وٓ ىمقة ومٞمٝم٤م 

إٓ سم٤مًمٚمٓمٞمػ اخلٌػم، ومٝمق اًمذي ًمٓمػ سمؽ، وهداك، وَل يٛمتؽ وأٟم٧م هم٤مرق ذم اًمِمٌٝم٤مت أو 

َ ًمؽ ُمـ يرؿمدك إمم اًمِمٝمقات، ومٚمف احلٛمد ذم إومم وذم أظمرة، ومٝمق  اًمذي أرؿمدك، وَينَّ

پ پ پ ڀ ڀ )ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح، ومام أيمثر ٟمٕمٛمف قمكمَّ وقمٚمٞمؽ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
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واًمٕمج٥م واًمٖمرور، أو اعمـ قمغم اهلل ذم ذًمؽ،  -أظمل اًمت٤مئ٥م-، وإي٤مك [67: إسمراهٞمؿ]َّٱڀ

 .[7>: اًمٜم٤ًمء]َّٱۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

واًمتل يمثػًما ُم٤م  مـ بعض افشٌفات افشقطاكقة، -أخل افشاب-أحذرك  ـام* 

 ومتًٛمع سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل: «مـ ادؾتزمغ اجلدد»ٟمًٛمٕمٝم٤م ُمـ سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م 

أكا فـ أدخؾ جامعة، وفـ أشتؽؿؾ دراشتل، وفـ أشتلكػ ما ؿد بدأتف مـ تعؾؿ افعؾقم »

، وإٟمام ؾم٠مؿمٖمؾ وىمتل يمٚمف سمدراؾم٦م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ومح٥ًم..، «ـافطب، واهلـدشة»احلديثة 

 اعمًٚمٛملم )ذم ُمثؾ  «ـافطب، واهلـدشة»وعمثؾ هذا ٟم٘مقل: إن شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمقم احلديث٦م 
ِ
سمٜمٞم٦ِم إهمٜم٤مء

هذه اعمج٤مٓت( قمـ احل٤مضم٦م إمم اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم، وسم٘مّمد إقم٤مدِة اًمدوِر اًمرائِد هلذه إُم٦م قمـ 

اع اعمخؽمقم٤مت احلديث٦م واًمتل شم٤ًمقمد قمغم أن شمٙمقن أُمتٜم٤م ـمريؼ آضمتٝم٤مد ذم اسمتٙم٤مر واظمؽم

اعمًٚمٛم٦م ذم اًمّمدارة، مم٤م ي١مدي إمم رىمل إُم٦م وقمزهت٤م ورومٕمتٝم٤م، سمؾ ويدومع ذًمؽ إُمؿ اًمٙم٤مومرة 

إمم اًمتذًمؾ إمم إُم٦م اعمًٚمٛم٦م، وإمم طم٤مضمتٝم٤م إًمٞمٝم٤م.. وهبذا يتح٘مؼ ُمٕمٜمك اًمٕمزة واًمتٛمٙملم هلذه 

اًمٜمقاي٤م اعمخٚمّم٦م اعم٤ٌمريم٦م ىمرسم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُيت٘مرُب هب٤م إمم اهلل ضمؾ  إُم٦م ذم أرض اهلل، إنَّ ُمثؾ هذه

 ؿم٠مٟمف..

هذا إضمر اجلزيؾ اًمٕمٔمٞمؿ، واقمٚمؿ أن إهمٜم٤مء اعمًٚمٛملم  -أظمل احلٌٞم٥م-ومال حترم ٟمٗمًؽ * 

 «وما ال يتؿ افقاجب إال بف ؾفق واجب»قمـ احل٤مضم٦م إمم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمنميملم واضم٥م، 

 أن شمتخّمص ذم ُمثؾ شمٚمؽ اًمٕمٚمقم، عم٤م ذيمرٟم٤مه آٟمًٗم٤م..ومٞمج٥م قمغم ـم٤مئٗم٦م ُمـ هذه إُم٦م 

وًم٘مد ؾمئؾ اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان ]قمْمق هٞمئ٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء[ قمـ طمٙمؿ شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمقم احلديث٦م 

وم٘م٤مل: ٓ سم٠مس ذم ذًمؽ وي١مضمر قمٚمٞمف إن ؿم٤مء اهلل، وًمٙمـ سمنمط أن يٙمقن  «ـافطب، افصقدفة..»

 ًٓ  أُمقر اًمديـ اًميوري٦م، واًمتل ٓ ُيٕمَذر ىمد شمٕمٚمؿ ُمـ ديٜمف ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف، ومالسمد أن يتٕمٚمؿ أو



 

0011 

 

أطمد سمؽميمٝم٤م، صمؿ يتٕمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ أُمقر اًمٓم٥م وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم، أُم٤م أن ي٘مٌؾ قمغم قمٚمقم اًمٓم٥م 

 .(1)«األمقر افيورية دم ديـف.. ؾال جيقز»وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم احلديث٦م.. وهق جيٝمؾ 

شتطقع أن أخؾص هلل تعاػ أكا ال أشتطقع أن أدخؾ اجلامعة ألين ال أ»وسمٕمض ه١مٓء ي٘مقل 

 دم ظؿع هذا؟

وؿد أجاب ظـ هذه افشٌفة )افتل يغـل بطالهنا ظـ إبطاهلا( ؾضقؾة صقخـا افعالمة: ابـ 

أؿقل دـ هذا حافف.. هذا وهؿ ـٌر وشقء طـ »ؾؼال:  -رمحف اهلل رمحة واشعة-ظثقؿغ 

هلل تعاػ دم هذا بـػًؽ، وـام ذـرت مراًرا أكف يؿؽـ فؾطافب أن يدخؾ اجلامعة وخيؾص 

افعؿؾ، وفف أجره إذا ؿصد أكف يريد أن يـال افشفادة فقتٌقأ مؽاًكا ؿقادًيا مـ األمة، فقخدم 

 .(2)ديـف..

 «أكا فـ أدخؾ إػ اجلامعة، ؾفل مؽان ؾتـة وؽقاية وإؾًاد: »وبعضفؿ يؼقل -

ا.. ضم٤مُمٕمتؽ اعمختٚمٓم٦م وم٢مٟمؽ ؾمتدظمؾ ُمْمٓمرًّ  وم٢مذا ىمٚم٧م ًمف: ي٤م أظم٤مٟم٤م.. إٟمؽ إذا دظمٚم٧م إمم

، يمام أٟمٜم٤م ٟمٔمـ أٟمؽ ؾمتٜمْمٌط سمْمقاسمط اًمنمع «وافيورات تٌقح ادحظقرات وتؼدر بؼدرها»

قمٜمد دظمقًمؽ إمم اجل٤مُمٕم٦م، سمؾ وؾمتجد أرًو٤م ظمّم٦ٌم ًمٚمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم ذم أوؾم٤مط اًمِم٤ٌمب 

 اعمًٚمؿ هٜم٤مك. 

٤م ومٞمام ذيمرٟم٤م،  وٓ زًم٧م دم٤مدل ذم ذًمؽ وشم٘مقل: إن اجل٤مُمٕم٦م * وم٢من يمٜم٧م ٓ شمزال ُمؽمدًدا ؿم٤ميمًّ

-ُمٙم٤من شمتقومر ومٞمف دواقمل اًمٗمتٜم٦م، ومٚمـ أدظمَؾ إمم هذه اجل٤مُمٕم٦م، وًمـ أدرس ومٞمٝم٤م .. وم٠ًمٟم٘مؾ إًمٞمؽ 

                                                           
 م.:>>1ديًٛمؼم ؾمٜم٦م  :1هـ، ;171ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م  >1(، اًمّم٤مدر ذم 998( ٟم٘ماًل قمـ ضمريدة اعمًٚمٛمقن، قمدد )1)

 م.:>>1أيمتقسمر ؾمٜم٦م  :1هـ، ;171(، اًمّم٤مدر ذم مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م 996قمدد ) ( شمراضمع: ضمريدة اعمًٚمٛمقن5)
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ومتقى ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ: قمٌد اهلل سمـ ضمؼميـ.. قمٜمدُم٤م ؾُمئؾ قمـ طمٙمؿ اًمدراؾم٦م ذم  -أظمل اًمٙمريؿ

يد ٟمج٤مة ٟمٗمًف أن يٌتٕمد قمـ أؾم٤ٌمب اجل٤مُمٕم٤مت اعمختٚمٓم٦م. وم٠مضم٤مب ىم٤مئاًل: ٟمٜمّمح اعمًٚمؿ اًمذي ير

اًمنم واًمٗمتٜم٦م، وٓ ؿمؽ أن آظمتالط ُمع اًمِم٤مسم٤مت ذم اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت ُمـ أؾم٤ٌمب وىمقع 

اًمٗم٤ًمد واٟمتِم٤مر اًمزٟم٤م، وًمق طم٤مول اًمِمخص أن حيٗمظ ٟمٗمًف ومالسمد أن جيد صٕمقسم٦م، وًمٙمـ إذا 

م اًم٘مرب اسمتغم اًمِمخص سمذًمؽ ومٕمٚمٞمف اًمتحٗمظ وآقمتزال، وهمض اًمٌٍم، وطمٗمظ اًمٗمرج، وقمد

 .(1)ُمـ اًمٜم٤ًمء إضمٜمٌٞم٤مت ىمدر اعمًتٓم٤مع.. واهلل أقمٚمؿ..

*** 

 

                                                           
 (، ط. دار اًمقـمـ.6/145( شمراضمع: ومت٤موى إؾمالُمٞم٦م، مجع وشمرشمٞم٥م اًمِمٞمخ/ حمٛمد اعمًٜمد، )1)
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 قانون: احرص واحذر
ات  - يف خضؿ أمقاج الحقاة الؿرتاكؿة, والجري وراء مؾذَّ

الحقاة والغايات الؿادية الػاكقة, يتـاسك اإلكسان ما طؾقف, 

 ويتذكر ما لف!

وهـا يربز اإلسالم كديـ طظقؿ شامؾ, لؿ يفؿؾ أي  -

جزئقة, أ ومققًػا صغقًرا أو كبقًرا, مؿا يؼع لإلكسان أثـاء سعقف 

ه وتؼؾُّبع يف العامؾقـ.  وكدِّ

: إيؼاظ افاإلسالم ديـ الـصقحة, وهل تعـل يف جقهره -

تف, وتحذيره مـ  الؿسؾؿ مـ غػقتف, وتـبقفف إلك مقضع زلَّ

 غػؾتف, وإرشاده إلك الصراط الؿستؼقؿ الذي يدرك بف غايتف. 

مـ أجؾ هذا: فنكف يـبغل طؾك الؿسؾؿ أن يسعك يف كصح 

إخقاكف وأقراكف وأهؾ زماكف, وقد طاب الؼرآن طؾك مـ قبؾـا مـ 

ـؽر فعؾقه: أي: ٓ يتـاصحقن, إمؿ أهنؿ كاكقا ٓ يتـاهقن طـ م

 فاستحؼقا بذلؽ لعـة اهلل.

ومدح الؼرآن أمتـا فقصػفا بلهنا تؼقؿ الـصقحة, وتمدِّي ما 

أوجب اهلل طؾقفا مـ إمر بالؿعروف, والـفل طـ الؿـؽر: قال 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ) تعالك:

 [.111]آل طؿران:  (ٹ

غافٍؾ قد سؿع آيًة مـ كتاب اهلل, أو حديثًا ولؾـصقحة أثٌر طظقؿ, وكػع كبقر, فُربَّ  -

فاكتبف مـ غػؾتف, وُربَّ طاٍص سؿع مثؾ ذلؽ فتاب إلك اهلل تقبة كصقًحا,  ☺ لرسقل اهلل

 ورب جائر أثَّر فقف كالم واطظ بؾقغ فلقؾع طـ جقره, وأقام العدل يف كػسف ومع غقره.
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ا, ويسرته وٓ ؾؿ ويبقِـّ سولذلؽ: فنن الؿسؾؿ الـاصح يـصح ٕخقف الؿ - لف طققبف سرًّ

يػضحف, وأيًضا ٓ يـافؼف وٓ يداهـف ضـًّا مـف أكف بذلؽ ُيبؼل طؾك الؿقدة والؿحبة بقـفؿا: فنكف 

 ٓ مقدة وٓ حب إلك يف اهلل وهلل.

والؿسؾؿ الؿـصقح طؾقف أن يؼبؾ الـصقحة, وأن يشؽر مـ كصحف: ٕكف يحب لف مـ 

 لف مـ الشر والؿعصقة ما يؽره لـػسف. الخقر والطاطة ما يحب لـػسف, ويؽره

ومع هذا, فنن صائػة مـ الـاس ٓ تصغل لـاصحفا, وإن أصغْت ردْت كصقحتف بؼقلفؿ: 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ) ! فليـ همٓء مـ هذا الؿققػ العصقب:«عؾقك كػسك»

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

 .[77فاصر: ] ؟!(ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

هذا إصؾ الؿبارك, فنلقؽ باقة مـ الـصائح  -الؽريؿأيفا الؼارئ -فنذا تؼرر لديؽ 

 التل ذكرها أهؾ العؾؿ, أسققفا إلقؽ: طسك أن يـػعـل اهلل وإياك هبا, وهذا بقاهنا:
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 «. واحذر.احرص»قانون 
 احرص عؾى... قاكون أوًًل:

قت.  * أٓ تشرك باهلل شقًئا, وإن قتِّؾت أو حرِّ

َـّ والديؽ, وإن أمراك أن   تخرج مـ أهؾؽ ومالؽ.* وأٓ تعؼ

َـّ صالة مؽتقبة متعؿًدا: فنن مـ ترك صالة مؽتقبة متعؿًدا, فؼد أتك  باًبا طظقًؿا  * وٓ ترتك

 مـ الؽبائر.

 * وٓ تشربـ خؿًرا أو مخدًرا: فنهنؿا رأس كؾ فاحشة.

 * وإياك والؿعصقة: فنن الؿعصقة تحؾ سخَط اهلل.

 * وطؾقؽ بالتؼقى: فنهنا ِجؿاُع كؾ خقر.

 واطتزل شرور الـاس, تـُج مـ أذاهؿ.* 

 * واترك ما ٓ يعـقؽ: فنن لؽ أمر محؿقد. 

 * واصؾب العؾؿ هلل, يؽػؽ الؼؾقؾ.

* واكظر إلك العؾؿاء بعقـ اإلجالل, وأكصت لفؿ طـد الؿؼال, واجعؾ مراجعتؽ لفؿ 

 تػفًؿا, ٓ تعـًتا. 

ز مـ إ  خقاكؽ. * واطرف زماكؽ, وأقبؾ طؾك شلكؽ, واحػظ لساكؽ, وتحرَّ

قفؿ طؾك خالف ما تعرف مـ كػسؽ.ص* وٓ تغرتَّ بؿدح الـاس لَؽ, وٓ ت  دِّ

 * وسؾِّؿ طؾك مـ لؼقتَف, أو دخؾت طؾقف, أو مررت بف مـ الؿسؾؿقـ.

* وإذا دخؾَت مـزلؽ, فسؾِّؿ طؾك أهؾؽ ومـ فقف, فنن لؿ يؽـ فقف أحد فؼؾ: السالم طؾقـا 

 وطؾك طباد اهلل الصالحقـ. 

 أحًدا مـ أهِؾ الؽتاِب بالسالِم, فنذا سؾَّؿ طؾقؽ أحد مـفؿ فؼؾ لف: وطؾقؽ. * وٓ تبدأ

 * واستلذن طؾك أمِّؽ وذوات محارمؽ إذا أردَت الدخقل طؾقفـ.

 * واستلذن دائًؿا بؼقلؽ: السالم طؾقؽؿ, أأدخؾ؟ فنن ُأذن لؽ, وإٓ فارجع.
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 د إٓ زوجتؽ.* وٓ تـظر إلك طقرة أحد إٓ لضرورة, وٓ ُتظِفر طقرتؽ ٕح

 * وٓ تخؾ بامرأة أجـبقة طـؽ لقسْت مـ محارمؽ, حتك ٓ يؽقن لؾشقطان طؾقؽ سبقؾ.

* وْأُمْر أوَٓدك بالصالة إذا بؾغقا سبًعا, واضرهبؿ طؾقفا إذا بؾغقا طشًرا: فنكؽ مسمول طـفؿ 

 (1) أمام اهلل.

م اهلل, تجْد حالوة لإليؿان يف قؾبؽ.  * وغض بصرك طؿا حرَّ

ث الـاس بؿا يؽقن بقـؽ وبقـ زوجؽ مـ طالقة حؿقؿة: فنن ذلؽ طؾقؽ حرام.* وٓ ت  حدِّ

 * وطؾقؽ بالسقاك: فنكف مطفرة لؾػؿ, مرضاة لؾرب.

 * وأكرْم جارك وضقػؽ: فنن ذلؽ مـ أخالق الؿسؾؿقـ.

 * وإياك والؽذَب والـؿقؿة: فنن كؾقفؿا خؾة ذمقؿة.

 ثالث لقال, وخقركؿا الذي يبدأ بالسالم. فقق -هجًرا بدطقًّا مؿـقًطا-* وٓ هتجر أخاك 

 * وٓ تصاحْب إٓ مممـًا, وٓ يلكؾ صعاَمؽ إٓ تؼل.

* وإذا اكتفقَت إلك مجؾس فسؾِّؿ واجؾس حقث يـتفل بؽ الؿجؾس, وإذا أردت آكصراف 

 فسؾِّؿ: فؾقست إولك بلحؼ مـ أخرة.

ـْ طـ يؿقـؽ, وإذا سؼقت ققًما   فؽـ آخرهؿ شرًبا.* وإذا شربَت فـاوْل َم

 * وإياك أن تلكؾ أو تشرب بشؿالؽ: فنن ذلؽ مـ فعؾ الشقطان. 

* وإذا أردت أن تلكؾ, فسؿِّ اهلل, وُكْؾ بقؿقـؽ, وكؾ مؿا يؾقؽ, وٓ تـػخ يف صعام أو 

 شراب, واحؿِد اهلل يف آخره. 

                                                           
هدد, 1241العددد جؿدادى إولدك سدـةلؾشقخ صػقت الشقاديف, بؿجؾة التقحقدد,  «الدين الـصقحة»يـظر: مؼال  ( 1)

جؿع وترتقب: أحؿدد سدؾقؿان  «صػوت الشواديف يف ركب العؾؿاء، مع إطاللة شفرية عؾى الؼراء» : واكظر كتاب
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ث أحًدا م ا دمت تؼضل * وإذا أردَت قضاء الحاجة, فاسترت مـ الـاس بعقًدا طـفؿ, وٓ تحدِّ

 حاجتؽ: فنن ذلؽ مؿؼقت. 

* وإذا تثاءبَت فاكظؿ ذلؽ ما استطعَت, وضع  يدك طؾك فؿؽ, واغضض مـ صقتؽ إذا 

 تؽؾؿت.

* وإذا ططست فاحؿد اهلل بصقٍت مسؿقع, وإذا ططس طـدك أحد فؼؾ لف: يرحؿؽ اهلل, 

 ويؼقل هق لؽ: يفديؽؿ اهلل ويصؾح بالؽؿ.

 مع أحدهؿا دون الثالث: ٕن ذلؽ يحزكف. * وإذا كـت يف ثالثة, فال تتـاَج 

 * وإياك أن تتداوى بالحرام: فنن اهلل لؿ يجعؾ الشػاء يف حرام. 

 * وحافِْظ طؾك طقادة الؿريض, وٓ تطؾ الجؾقس طـده.

 * وٓ تؽؾِّْػ أجقرك مـ العؿؾ ما ٓ يطقؼ.

ؽ يف اإلحسان * وارفؼ بالدواب يف ركقهبا والحؿؾ طؾقفا, فنهنا ٓ تستطقع الشؽقى, ول

 إلقفا أجر, ويف اإلساءة إلقفا وزر.

* وٓ تؾَبس الحرير أو الذهب: فنن ذلؽ طؾك الرجال حرام, والبس الؼصقر مـ الثقاب: 

 فنكف أكؼك لثقبؽ, وأتؼك لربؽ.

 * وإياك والؼؿار: فنكف مقجب لغضب اهلل.

 * وٓ تلكؾ مـ حرام: فنن ذلؽ يردُّ الدطاء.

 اهلل, وٓ تـشد بف ضالة: فنن ذلؽ مـفل طـف. * وٓ ترفع صقتؽ يف بقت

 * وإذا تؽؾؿت فُؼؾ خقًرا أو اصؿت, فنن يف السؽقت سالمة.

 * وطؾقؽ بالجؾقس الصالح: فنكف خقر مـ القحدة, والقحدة خقر مـ جؾقس السقء.

 * وإذا ُفتح لؽ باُب خقر, فسارع إلقف, واثبت طؾقف.

 ذلؽ يقجب طذاب الؼرب. * وإياك أن تؿشل بقـ الـاس بالـؿقؿة: فنن

 * وإياَك والحسد والغؾ والحؼد والبغضاء وسقء الظـ, فنهنا أمقر مذمقمة.
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* وأحسـ قراءة الؼرآن, واستؿع إلقف, وتدبَّر معاكَقف, واطؿؾ بؿا فقف, وسارع دائًؿا إلك امتثال 

 أمر اهلل, واجتـاب هنقف.

 تخؾػ. * كـ صادق الؽؾؿة, فال تؽذب, ووفِّ العفد والقطد, فال

 * طؾقؽ بالصرب والشجاطة, وكتؿان السر, والصراحة يف الحؼ, واطرتف دائًؿا بخطئؽ.

* طؾقؽ بالققار وإيثار الجد دائًؿا, وٓ تؿزح إٓ صادًقا, وتقاضع لؾـاس مـ غقر ذلٍة وٓ 

 خضقع وٓ قؾؼ, وخقر التقاضع ما كان لػؼقر ويتقؿ ومسؽقـ وأرمؾة.

 الصقاب.* أكثر مـ الؿشقرة تصؾ إلك 

 * وطؾقؽ بالؼـاطة: فنهنا ماٌل ٓ يـػد.

* واطؾؿ أن الؿقت آٍت, وكؾ آٍت قريب, فلكثْر ِذكره, واجعؾف يصرفؽ طـ الرغبة يف الدكقا, 

 ويحؿؾؽ طؾك التؼقى.

 ...ثاكًقا: احذر من

 اًلكحرافات والؿخالػات الشرعقة الؿـتشرة يف الجامعات العامة والخاصة:

 العؼائدية:أوًًل: الؿخالػات 

طدم آطتـاء بالرتبقة طؾك أصؾ إصقل وهق )التقحقد(, مؿا أدى إلك طدم اطتزاز ( 1)

الؽثقريـ باإلسالم وطؼائده, وسرطة آستجابة لؾشبفات اإللحادية والتـصقرية 

 والشقعقة وغقرها.

آستجابة لشبفات الؿشؽؽقـ مـ )الشققطققـ والقجقديقـ والعؾؿاكققـ( يف اهلل  (4)

وجقده, ويف الرسقل وكبقتف وأخالقف وغزواتف, ويف القحققـ, ويف الؿراجع الشرطقة, و

 والؽتب الرتاثقة.
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 .(1)الفزيؿة الـػسقة والشعقر بالدوكقة )وأن إمة اإلسالمقة طبء طؾك إمؿ(  (7)

 سب اهلل تعالك, وسب الديـ يف كثقر مـ إحايقـ.  (2)

 ؼقلقة والػعؾقة وآطتؼادية, مثؾ: اكتشار بعض الؿظاهر الشركقة ال  (5)

الشرك يف إسؿاء والصػات اإللفقة, الذبح لألولقاء والصالحقـ, والـذر ٕصحاب 

الؼبقر, دطاء غقر اهلل تعالك )سقاء كاكقا أولقاء صالحقـ أو غقر ذلؽ(, آستغاثة 

إمقات بالؿؼبقريـ, والطقاف بؼبقرهؿ والتؿسح هبا وتؼبقؾ أطتاهبا, التقسؾ البدطل ب

مـ إكبقاء والصالحقـ, آطتؼاد يف تلثقر الؽقاكب والـجقم يف الحقادث وحقاة الـاس 

)ومتابعة أخبار حظؽ الققم وإبراج وآطتؼاد يف ذلؽ(, السحر والؽفاكة والعرافة 

)والذهاب لؾعرافقـ والدجالقـ والسحرة والؿشعقذيـ والؽفـة والؿـجؿقـ يف 

ؽ العؿؾ والسحر(, الغؾق يف الرسقل والصالحقـ الؽـائس وغقرها بدطقى: ف

وتؼديسفؿ وإقامة الؿشاهد وإضرحة طؾك قبقرهؿ, الرياء والسؿعة بالعبادات 

وجؿقع الؼربات... ومـفا: التعؾؿ لؾدكقا فحسب, طؿؾ الرقك والتؿائؿ وإوراد 

ة, الشركقة, الحؾػ بغقر اهلل تعالك )كالحؾػ بالـبل, وإوٓد, والختؿة الشريػ

                                                           
إلزالة هذا الشعقر كـصح بؿطالعة )ماذا خسر العالؿ باكحطاط الؿسؾؿقـ؟( لؾشقخ/ أبل الحسـ الـدوي, و)ماذا  (1)

  قدم اإلسالم والؿسؾؿقن لؾعالؿ( د/راغب السرجاين.

 هذا صػحات ٕحد طابرة قراءة مجرد أهق الـصائح؟ هبذه اكتػاطؽ وجف هق ما –أخل الؼارئ الؽريؿ  -وبعد 

ر هق أم دكقاك؟ متاهات يف يزول أن لؽـف مُّؾ:تل أم الؽتاب؟  مػقد؟ هق ما بؽؾ لؾعؿؾ ثابت وطزم تبصُّ

أخل الؼارئ, بنمؽاكؽ آكتػاع هبا يف كػسؽ وكػع غقرك فرتشدهؿ إلك الخقر, والدالُّ طؾك الخقر كػاطؾف, وذلؽ 

بـشر هذه الـصائح طؾك لقحات ووضعفا يف إماكـ العامة بالجامعة, أو كشرها طرب وسائؾ التقاصؾ 

 ة. آجتؿاطل بقـ أهؾؽ وجقراكؽ وزمالئؽ, أو بلي صريؼة أخرى تراها مـاسب

 ولؽـ, الحذَر الحذر مـ أن تْدُطق غقرك مـ غقر إقامتفا يف كػسؽ, فتؽقن مؿتثاًل ققل الشاطر: 

 َطؾِقُؾ َصبِقٌب ُيَداِوي َوالطَّبِقُب  *** َوَغْقُر َتِؼلٍّ َيْلُمُر الدـَّاَس بِالتَُّؼك
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والؽعبة(, والتؾػظ بللػاظ ٓ تجقز, مثؾ: )تقكؾت طؾك اهلل وطؾقؽ, اهلل يف السؿاء 

وأكت يف إرض, يدي الحؾؼ لؾل بال ودان, أيام سقداء, وغقر ذلؽ مـ إمثال 

والخققط والحؾؼة جؾًبا لؾرغائب ودفًعا  , لبس الحظاضة(1) الشعبقة وإققال الؿـتشرة(

لؾؿصائب, الطقرة والتشاؤم بإشقاء )كرتك الزواج يف شفر صػر, واطتؼاد أكف إذا وافؼ 

مـ الشفر يؽقن يقم كحس, وققلفؿ: فالن وشف فؼر(, التسخط  17يقم الجؿعة يقم 

 فؿ, وضعطؾك الؼدر والػؼر وإحقال, الؼراءة يف كتب السحرة والعرافقـ محاكاة ل

التؿائؿ والحروز والخرزة الزرقاء يف السقارات والبققت )بغرض دفع العقـ, وجؾب 

 (4) الـػع(.

( اإلحداث وآبتداع يف الديـ بدطقى: )البدطة الحسـة(, ومـ ذلؽ: آحتػال بالؿقلد 6)

الـبقي, ولقؾة اإلسراء والؿعراج, ولقؾة الـصػ مـ شعبان, وإحقاء الؿقالد الخاصة 

سقدة زيـب(, )السقد البدوي(, )الؼـاوي(, )أبق العباس الؿرسل(..., واكتشار بد)ال

البدع والخزطبالت بقـ الطالب والطالبات يف كثقر مـ أمقر العؼقدة والعبادات 

  (7) وآجتؿاطقات....

 .(2)اتباع إشاطرة والؿاتريدية والطرق البدطقة الصقفقة وأفراخ الؿعتزلة  (7)

                                                           
 لؾشقخ/ابـ طثقؿقـ.راجع: )معجؿ الؿـاهل الؾػظقة( لؾعالمة/بؽر أبق زيد, و)الؿـاهل الؾػظقة(  (1)

راجددع: رسددالة ماجسددتقر بعـددقان: )الشددرك بدداهلل.. أكقاطددف وأحؽامددف( د/ماجددد محؿددد طؾددل, ط.دار اإليؿددان  (4)

بإسؽـدرية, و)الرقك طؾك ضقء طؼقدة أهؾ السـة والجؿاطة( د/طؾل بـ كػقع العؾقاين, )جـاية التلويؾ الػاسددة 

 طؾك العؼقدة اإلسالمقة( د/محؿد أحؿد كقح.

 راجع: )اإلبداع يف مضار آبتداع( لؾشقخ/طؾل محػقظ. (7)

لؿعرفة حؼقؼة همٓء راجع: )إشاطرة يف مقزان أهؾ السـة( لؾشقخ/فقصؾ الجاسؿ, )الؿاتريدية(  (2)

لؾشقخ/شؿس الديـ إفغاين, )مققػ ابـ تقؿقة مـ إشاطرة( د/طبد الرحؿـ بـ صالح الؿحؿقد, 

الحقالل, )مصرع التصقف( لؾبؼاطل, )غاية إماين يف الرد طؾك الـبفاين( )إشاطرة.. طرض وكؼد( د/سػر 

لملقسل, )التصقف( لؾشقخ/إحسان إلفل ضفقر, )الؼقل الػصؾ يف حؽؿ آحتػال بغقر الرسؾ( 

= 
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التلخر يف الرزق والتوفقق يف »فقؿا يتعؾؼ بؿسللة  -خاصة-إساءة الظـ باهلل  (8)

 .«اًلمتحاكات، والحقاة والعؿل والزواج

 إمـ مـ مؽر اهلل, والقلس مـ روح اهلل.  (9)

 آطتؿاد طؾك الحقل والؼقة وإمقر الؿادية.  (11)

 آستفزاء بالديـ والؿتديـقـ.  (11)

القٓء والرباء, وتؿققع العؼائد الديـقة بدطقى: )آكػتاح طؾك أخر, ضقاع معالؿ  (14)

 (1) حقار إديان(.

 (4) آحتػال بإطقاد الؿبتدطة كد: )طقد الؽريسؿاس, طقد الحب, طقد إم...(.  (17)

 (7) آبتعاث إلك البالد إوروبقة بغقر )ضقابط شرطقة(.  (12)

___________________________ 
, تؼديؿ حقل اكحرافات الطرق الصقفقة الشريػ  لؾشقخ/إسؿاطقؾ إكصاري, )فتاوى كبار طؾؿاء إزهر

 (.ري ط.دار القسر, وكتاب رفع الؿالم طـ شقخ اإلسالم  د/ ططقة طدٓن ط. دار القسرالدكتقر محؿد يس

ومـ مظاهر ذلؽ: تقلل غقر الؿسؾؿقـ, ومقدهتؿ ٕجؾ ديـفؿ وسؾقكفؿ, تؿـل اكتصارهؿ طؾك الؿسؾؿقـ كؿا  (1)

قثقق هبؿ, كصرهتؿ يحدث الققم مع أهؾ )غزة(, اطتؼاد مساواهتؿ بالؿسؾؿقـ بدطقى )الؿقاصـة العؾؿاكقة(, ال

ومساطدهتؿ طؾك حرب الؿسؾؿقـ, اتخاذهؿ بطاكة لؾحؽام, مداهـتفؿ والتذلؾ لفؿ, مشاركتفؿ يف أطقادهؿ 

الديـقة طؾك سبقؾ الؿجامؾة, التشبف هبؿ يف أخالقفؿ وشعائرهؿ كالؿقالد وإطقاد, مدحفؿ والثـاء طؾقفؿ بال 

لسؿاح لفؿ بلكشطتفؿ التـصقرية, ادطاء أن الؿسؾؿ أخ لغقر مسقغ, الثؼة الؿطؾؼة فقفؿ, الرتحؿ طؾك مقتاهؿ, ا

الؿسؾؿ, الخقف مـ تؽػقرهؿ, آحتػال بعقد الؽريسؿاس... راجع: )القٓء والعداء يف طالقة الؿسؾؿ بغقر 

سسة الجريسل, ورسالة دكتقراه بعـقان: )الدطقة م, ط.م71هلل بـ إبراهقؿ الطريػل صالؿسؾؿ( د/طبد ا

 ديان( د/أحؿد الؼاضل, ط.دار ابـ الجقزي.لؾتؼريب بقـ إ

الؿـتدددى -راجددع: )أطقدداد الؽػددار.. ومققددػ الؿسددؾؿ مـفددا( لألسددتاذ/إبراهقؿ بددـ محؿددد الحؼقددؾ, ط.البقددان (4)

 لـدن.-اإلسالمل

كـصح بؿراجعة قرار مجؾس هقئة كبار العؾؿاء حقل آبتعاث إلك الدبالد غقدر اإلسدالمقة, ومدا فقدف مدـ الؿخداصر  (7)

 -اسد, وقد قرر الؿجؾس:والؿػ

= 
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يف الؽؾقات  -خاصة-طؾك الصحابة وأئؿة اإلسالم بدطقى الـؼد العؾؿل  آجرتاء (15)

 (1) الـظرية.

 ثاكًقا: الؿخالػات الػؽرية:

 والحقاة ,-طؿقًما–( التلثر بالشبفات التل تـادي بالعؾؿاكقة وإقصاء الديـ طـ الحقاة 1)

 (4) .الطالبقة الؿجتؿعات يف الديـل القازع فتقر إلك أدى مؿا ,-خصقًصا– الطالبقة

___________________________ 
]*[ طدم إرسال أي صالب لؾدراسة يف الخارج إٓ بعد مرحؾة الجامعة وبعد الزواج: حتك يصدؾب طدقده ويستؿسدؽ 

, حتددك يتددقفر طـددده العؾددؿ الددذي يمهؾددف لؾتصدددي والؿـحرفددةبلصددقل ديـددف, ويعددرف أسددالقب الؿددذاهب الفدامددة 

هد, إلدك 49/11/1211 آبتعاث يف دورتف الؿـعؼدة مـ يقم لؾشبفات. ]يـظر: حاشقة قرار هقئة كبار العؾؿاء يف

 هد[.11/11/1211هناية يقم إربعاء

, ط. جؿعقدة أل وإصدحاب «دفاًعاا عان ا ل واحصاحاب»... أكصدح بؿطالعدة ملسو هيلع هللا ىلصلؾددفاع طدـ صدحابة كبقـدا  (1)

د/طبدد الؼدادر  « ملسو هيلع هللا ىلصموقا  الشاقعة مان صاحاسة رااول ا  »د/أحؿدد بدـ سدعد الغامددي,  «التشاقع»بالؽقيت, 

تحؼقاق مواقا  الػاتن ساقن »د/محؿد بدـ صدامؾ السدؾؿل,  «مـفج كتاسة التاريخ اإلاالمي»محؿد ططا الصقيف, 

 د/محؿد أمحزون. «الصحاسة

 لؾديـ وضائػ طديدة إلكؼاذ الشباب.. مـفا:  (4)

 أكف صاقة متؽامؾة تتجاوز الجاكب الجسؿل والـػسل وآجتؿاطل. -1

 جاد هدف ومعـك لؾحقاة مـ خالل آرتباط باهلل.يدفع الشاب إلي -4

تعؿؾ العؼقدة اإلسالمقة طؾك تقجقف سؾقك الشاب وتشؽقؾ وطقف/ خاصة وأن الؿعتؼدات )سقاء كاكت شدعقرية  -7

 أو ٓ شعقرية( تربط الػرد بالؽقن وتعطل لقجقده ققؿة ومعـك. 

طل الديـل الحؼقؼل طـ الؿجتؿعدات الطالبقدة, يتؿ حجب الق «إخراج أجقال شاسة عؾؿاكقة»و «التـوير»وبدطقى 

واإلهؿدال الؿتعؿددد لؽددؾ مددا هدق )ديـددل(, واسددتبدال ذلددؽ بددالقطل الزائدػ أو الصددقري الخددالل مددـ الؿؽقكددات 

الصددحقحة لؾددقطل الددديـل رغددؿ أكددف مددـ الؿعؾددقم أن الددقطل الددديـل الصددحقح هددق ضددؿاكة آسددتؼامة وتجدداوز 

 آستؼالل والتضؾقؾ. 

, 22تاب )الديـ.. بحقث مؿفدة لدراسة تاريخ إديان( تللقػ د/محؿد طبد اهلل دراز صلؾتقسع راجع: ك

ط.إزهر الشريػ, و)سقسققلقجقا التطرف الديـل بؿصر: جذور ومظاهر( لألستاذ الدكتقر/طؾل أبق صاحقن 

لزحقؾل , ط.الؿؽتب الجامعل الحديث, )صبقعة الديـ يف الحقاة وحاجة الـاس إلقف( لألستاذ/محؿد ا71ص

= 
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 ضفقر حالة مـ التؿرد طؾك الثقابت الديـقة.  (4)

ضعػ الجفاز الؿـاطل الـؼدي والػؽري لدى الطالب أدى إلك سرطة استجابة   (7)

 -التـصقر  -الؿاركسقة  -آشرتاكقة  -الؾقربالقة  -بعضفؿ لألفؽار الشاذة )كالعؾؿاكقة 

 التشقع(.

 والؿتديـقـ بسبب )الـسؼ الػؽري الؿعريف الرسؿل الـظرة الؿتدكقة لؾديـ والتديـ (2)

  .(والذي يظفر يف وصؿ التديـ بالدروشة وقصر التديـ طؾك مجرد الطؼقس الشعائرية

 (1)تعدد مصادر التؾؼل أدى إلك وجقد حالة مـ السققلة الػؽرية, والػرقة الحؼقؼقة. (5)

 مد إلحادي حديث.مسخ الفقية اإلسالمقة لدى الطالب مؿا أدى إلك ضفقر   (6)

 «اإلاالم», وتصديؼ الشائعات التل هتدف لربط (4)«اإلاالموفوسقا»( اكتشار ضاهرة 7)

 بالتطرف واإلرهاب.

( تجريػ طؼقل أكثر الطالب, مؿا أدى إلك اكتشار  الخقاء الؿعريف, والضحالة الثؼافقة, 8)

 والتل كاكت كتقجتف:  (7)والجـاية طؾك الؿصطؾحات والسطحقة يف التػؽقر,

___________________________ 
ط.جؿعقة الدطقة اإلسالمقة العالؿقة, )التديـ والصحة الـػسقة( لألستاذ/صالح بـ إبراهقؿ  51, ص51ص

, 51, ص26, ط.دار الػضقؾة, و)الحديث الـبقي وطؾؿ الـػس( لد/محؿد طثؿان كجايت ص761الصـقع ص

-ة سجامعة الجقالين سو كعامةدرااة مقداكق»ط.دار الشروق, و)أثر الديـ يف ضبط السؾقك آكحرايف لؾطؾبة( 

سجؿفورية الجزائر الديؿؼراطقة الشعبقة، إعداد الطالبتقن/سن غاكم وهقبة، زيتوين مريم، إشراف -خؿقس الؿؾقاكة

 الدكتور/مغزاين اؾقم.

الوطن  ابل الوقاية مـه( تللق  د/كاصر العؼل، ط.دار -أاباسه  -كـصح سؿراجعة راالة )اًلفتراق: مػفومه  (1)

 لؾـشر، و)تصـق  الـاس سقن الظن والقؼقن( لؾعالمة/سؽر أسو زيد.

الػتوحات اإلاالمقة تحرير أم ط.دار البشقر لؾثؼافة والعؾقم, وكتاب  "اإلاالموفوسقا"ظاهرة راجع بحث:  (2)

د/ طبد  مـتؼديهدفاع عن الؼرآن ضد , وكتاب .دار البشقر لؾثؼافة والعؾقمط كالهؿا لؾدكتقر محؿد طؿارة تدمقر

 .د/ راغب السرجاين ط.ممسسة اقرأكتاب أخالق الحروب الرحؿـ بدوي, و

 راجع: كتاب إزالة الشبفات طـ بعض الؿصطؾحات, د/ محؿد طؿارة, ط.دار السالم. (3)
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 .«الغالب»* فؼدان الفقية, واإلحساس بالغربة والتخؾػ والحاجة إلك ثؼافة 

الؿقديا », والقثقق بد «الشبؽة العـؽبوتقة»* الؾجقء إلك الؿصادر الؿجفقلة طؾك 

ف لألمة اإلسالمقة.«اإلعالمقة  , مؿا أدى لسرطة التلثر بالغزو الثؼايف الؿقجَّ

 «تطبقق الؿـفج اًلكتؼائي»قة الثؼافقة يف الحقاة الؿعاصرة, مؿا كتج طـف ( ضفقر آزدواج9)

 مع الديـ وإخالق والثقابت.

( القلع بالعؾقم اإلكساكقة وآجتؿاطقة والػؾسػقة والـظريات الغربقة كد)كظرية التطقر, 11)

 وآكػجار العظقؿ( واطتؼاد أهنا مسؾَّؿات هنائقة ٓ يـؽرها إٓ جاهؾ.

( اكتشار اإلسالم الؾقربالل, وتغؾغؾ إفؽار الحداثقة  إلك طؼقل الؽثقر مـ الشباب 11)

 (1).«تجديد الخطاب الديـي», «التـوير»تحت مسؿك 

                                                           
وإكؿا لقس إسالًما هلل تعالك,  «هقوًلين»أكه إاالم  -زعؿوا-اإلاالم الؾقبرالي الغرسي الؿعتدل »من أسرز اؿات  (1)

هق إسالم ٕهقاء كؾ مـ يدطل آكتساب إلقف, فؾقس لف صقرة أو محتقى, ٕكف دائؿ التغقر والتشؽؾ بلشؽال 

 تؾؽ إهقاء التل ٓ تستؼر طؾك حال.

)اإلسالم الؾقربالل( لقس مؾًؽا ٕحد, وإكؿا هق أمر كسبل تابع لرؤى الـاس وضروففؿ, فال فارق فقف بقـ سـة  -

سـل وأشعري ومعتزلل وخارجل, وٓ بقـ معرتف بالسـة ومـؽر لفا, وٓ بقـ سؾػل وصقيف, وشقعة, وٓ بقـ 

 كؾ همٓء متساوون, ولؽؾٍّ مـفؿ مـ الحؼقق ما لغقره يف القصـ الؿسؾؿ الذي يعقشقن فقف.

 اكقة. فاإلسالم اشرتاكل إذا كان هقى الؿـتسب اشرتاكقًّا, وأبق ذر هق آشرتاكل إول, وخديجة أم آشرت -

واإلسالم رأسؿالل إذا كان هقى الؿـتسب إلقف رأسؿالقًّا: ٕن اهلل أحؾَّ البقع,  أما الربا الذي حرمف اهلل فؾقس ربا  -

البـقك )والذي هق مـ ضرورات آقتصاد الحديث( وإكؿا هق ربا العرب الجاهؾققـ الذي كان يمخذ أضعاًفا 

ًٓ لحاجة الؿساكقـ.  مضاطػة استغال

إذ ماذا تؽقن  ,[78:الشقرى] (ۀ ں ں)م ديؿؼراصل )إذا كان صاحبف ديؿؼراصقًّا(: ٕن اهلل يؼقل: واإلسال -

 الشقرى غقر الديؿؼراصقة؟ لؽـف أيًضا دكتاتقري: ٕكف يلمر بطاطة الحاكؿ وطدم الخروج طؾقف.

حًتا, وٓ طؾك ما يرسؿ أو واإلسالم الؾقربالل ديـ الجؿال, ففق ٓ يعرتض طؾك شلء مـ الػـقن الجؿقؾة رسًؿا وك -

ا كان أم طارًيا, متحرًكا كان أم ساكـًا, ما دام الغرض مـف تذوق الجؿال وإدخال البفجة طؾك  يـحت مؽسقًّ

 الـػقس.

= 
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___________________________ 
كذلؽ ففق ديـ الؿتع الربيئة, فال اطرتاض فقف طؾك غـاء أو مقسقؼك, وٓ طؾك رقص بقـ رجال وكساء, إذ كقػ  -

 خؾؼ الطققر الؿغردة ذات إصقات الشجقة؟!يحرم الغـاء والؿقسقؼك مـ 

واإلسالم الؿعتدل )ديـ السالم, فال مؽان فقف لحرب وٓ قتال وٓ دفاع طـ الـػس أو الحرمات(: ٕن اهلل يؼقل:  -

وأما الجفاد فنن الؿؼصقد مـف جفاد الـػس, وجفاد  ,[77:الـساء] (ک ک ک ک گ گ)

 الؽؾؿة والبقان, ٕن الدطقة إلك اهلل ٓ تؽقن إٓ بالحؽؿة والؿقطظة الحسـة. 

إذا كان مـتؿًقا إلك ديـ إبراهقؿل؟  -ٓسقؿا-وكقػ يؽقن يف اإلسالم قتال وهق الديـ القحقد الذي يعرتف بأخر 

كبقاء مسؾؿقن, وطؾقف فؽؾ مـ اكتسب إلك ديـ مـ تؾؽ إديان ففق مسؾؿ ٓ فالديـ طـد اهلل اإلسالم, وكؾ إ

فرق بقـف وبقــا كحـ الؿـتسبقـ إلك الديـ الؿحؿدي, فنذا كـا كعتؼد أكف ٓ معبقد بحؼ إٓ اهلل, فنن كصارى الققم 

ؿـ كان مـ الشعب )الذي يعتؼدون أكف ٓ كجاة إٓ بعبادة الؿسقح ابـ اهلل, والقفقد يعتؼدون أكف ٓ كجاة إٓ ل

 اختاره اهلل, لـدع الخؾؼ إذن لؾخالؼ هق الذي يحؽؿ بقـفا(.

واإلسالم الؾقربالل )ديـ الحرية( إذ ٓ إكراه يف الديـ, فؿـ شاء أن يدخؾ فقف دخؾ, ومـ شاء أن يخرج مـف  -   

إن طصركا هق طصر حرية خرج, وٓ تثريب طؾك داخٍؾ فقف أو خارج مـف, فال كالم يف طصركا طـ ردة ومرتد, 

التعبقر, فدطقا كؾ إكسان يؼقل ما شاء وكقػ شاء, ويدطق إلقف ويدافع طـف, دطقا إفؽار تتصارع وٓ تحؽؿقا 

 طؾك واحٍد مـفا بالحرمان مـ الدخقل يف حؾبة الؿصارطة.

: ٕن إرض كؾفا وإذا أراد الؿسؾؿ أن يفاجر إلك بؾد غقر إسالمل ويعقش بقـ ضفراين أهؾف, فؾف أن يػعؾ ذلؽ

هلل, لؽـ طؾقف إذا اختار الفجرة أن يجعؾ وٓءه الؽامؾ لحؽقمة البؾد الذي اختار الفجرة إلقفا ولدستقرها, 

فعؾك مـ يعقش يف القٓيات الؿتحدة مثاًل: أن يؼرأ الدستقر إمريؽل يف أذن مقلقده كؿا يـادي بإذان يف إذن 

 د)طقد الشؽر, طقد الؽريسؿاس( دون التؼقد بضقابط ديـف.إخرى, وطؾقف أن يحتػؾ بلطقادهؿ ك

أكتم أعؾم سلمور »يف اإلسالم الحديث: )كظؿ الحؽؿ وأمقر السقاسة( هل مـ أمر الدكقا التل قال الرسقل طـفا: 

, فال بلس طؾك الؿسؾؿقـ أن يتخذوا مـ أكظؿة الحؽؿ ما يروكف مـاسًبا لعصرهؿ ومحؼًؼا لطؿقحاهتؿ, «دكقاكم

ام آتجاه أن إلك مساواة الرجال بالـساء يف كؾ شلء فقجب أن كغقر أحؽام الؿقراث فال يؽقن فقفا فرق وما د

بقـ ذكقر وإكاث, وأن كػسح الؿجال لؾؿرأة لتحتؾ مؽاهنا يف الصػقف إمامقة مـ الؿسجد, وأن تخطب يف 

ومزاحؿتفؿ يف أماكـ العؿؾ وفصقل الؿصؾقـ وتممفؿ يف صالة الجؿعة, وأن تـال حؼفا يف آختالط بالرجال 

الدراسة وقاطاهتا, وأن ترتدي مـ الؿالبس ما شاءت وكقػ شاءت ما دام الؾبس مؿا يعترب يف طصرها محتشًؿا: 

 ٕن الحشؿة مسللة كسبقة تختؾػ باختالف الثؼافات والعادات والتؼالقد. 

= 
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يف كافة مـاحل الحقاة, واستقراد حؾقل غربقة  (1)«تطبقق الشريعة اإلاالمقة»( الػزع مـ 14)

طـد طدم صالحقة تطبقؼ الشريعة  «اإلعالمقةالشبفات »طؾؿاكقة بديؾة طـفا, وتصديؼ 

___________________________ 
ًٓ كاكقا أم كساًء؟ يجب أن كعطقفؿ حؼققفؿ يف  .. ولؿاذا يضطفد أكاس خؾؼ  اهلل فقفؿ مقاًل صبقعقًّا إلك جـسفؿ رجا

بالدكا اإلسالمقة كؿا تػعؾ الدول الراققة, أما قصة )لقط وققمف( وطؼاب اهلل لفؿ ففل مجرد قصة رمزية ٓ حؼقؼة 

 تاريخقة. 

امؾ بؼقة .. وإذا كان مـ حؼ همٓء أن يؼضقا شفقهتؿ بالطريؼة التل تػرضفا طؾقفؿ )جقـاهتؿ( فؽذلؽ يـبغل أن يع

الرجال والـساء فقعطقا مـ الحرية ما أططل همٓء متزوجقـ كاكقا أم طزاًبا ما دامقا راشديـ, وما دامقا 

مرتاضقـ: ٕن هذا هق هنج )الدول الراققة(, أما ما كان يؼال مـ اختالط إكساب فؼد وفرت لـا حبقب مـع 

 الحؿؾ طالًجا شافًقا لف. 

 ـا طـ مسللة تعدد الزوجات ومشؽالهتا. وإذا أخذكا  هبذا فنكف يغـق -

الذي تريده أمريؽا وترضك طـف, وأما مـ يـادي بضرورة العقدة إلك  «الؿعتدل»هذا هق الديـ اإلسالمل الؾقربالل  -

لؽؾ الدول  «دار اإلاالم الجامعة», ويسعك لؾتحاكؿ لشريعة اهلل, وجؿع كؾؿة الؿسؾؿقـ لقؼقؿ «الوحققن»إسالم 

جاهد جفاًدا شرطقًّا مـ أجؾ تحؼقؼ تؾؽ الغاية ففق إسالمل متشدد, تجب معاقبتف لؾؼضاء طؾك اإلسالمقة, وي

 الؿـػتحة طؾك أخر. «الؿواطـة العؾؿاكقة», لتحؼقؼ «إرهاسه الػؽري»

لؾتقسع راجع: )اإلسالم الذي يريده الغرب.. قراءة يف وثقؼة أمريؽقة( لؾشقخ/صالح بـ طبد اهلل الحساب 

ديؿ الشقخ/طبد الرحؿـ بـ صالح الؿحؿقد, ط.مركز الػؽر الؿعاصر, و)اإلسالم لعصركا( الغامدي, تؼ

, ط. البقان لؾبحقث والدراسات, و)كؿقذج الحداثة وما بعدها 468, ص467لؾشقخ/جعػر شقخ إدريس ص

ف طبد يف الػؽر العربل الحديث.. دراسة كؼدية( لألستاذ/حؿقد سؿقر, ط.مركز تؽقيـ, و)ثغقر الؿرابطة( د/ص

 الرحؿـ, ط.مركز مغارب.

 يف لؾشريعة اإلسالمقة الدول تطبقؼ يؾزم وهؾ ,(والديـ الدولة بقـ العالقة) جدلقة إثارة الؿعاصر واقعـا يف يؽثر (1)

  ?كقاقعـا متغقر واقع

 : الؿػتعؾة اإلشؽالقة هذه أسباب مـ ولعؾ* 

 . ودٓلتفا الؿصطؾحات طؾك الجـاية -

 يقهؿ بؿا والحدود الشعائري, الجاكب طؾك وقصره الشريعة, مصطؾح تشقيف يف إمة أطداء كجح حقث -

 (.وحشقة لؿجازر الؿجتؿع تحقيؾ هل الشريعة مفؿة أن) الؿعاصر اإلكسان

 .دٓلتف حؼقؼة وبقان الؿصطؾح تحرير مـ فالبد وطؾقف -

= 
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___________________________ 
  ؟"اإلسالمقة الشريعة" مصطؾح يعـل ماذا* 

 :والجقاب* 

 .الـعؿة بف طؾقـا وأتؿ لألمة, ربـا رضقف الذي اإلسالم لديـ جامعة كؾؿة: هل الشريعة -

 ققلف يف كؿا باتباطفا, وأمركا التزامفا, طؾقـا أوجب لذا هلل, الؿطؾؼ الحؼ بؿثابة ففل اهلل, مـ وحل وٕهنا -

 .[18:الجاثقة] (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ): تعالل

 الؿعاصر؟ واقعـا يف تػصقؾل بشؽؾ الشريعة تحؽقؿ يعـل ماذا* 

 .التقحقد أصقل وأصؾ العبقد, طؾك اهلل حؼ ويمدي ,"اهلل إٓ إلف ٓ" شفادة معـك يحؼؼ الؿسؾؿ أن يعـل -1

 طؾك ققم وٓ أحد, طؾك ٕحد فضؾ فال الحؼقق, كؾ يف الؿسؾؿقـ مـ غقره مع يتساوى مسؾؿ كؾ أن يعـل -4

 طؾك طشقرة وٓ دماء, طؾك دماء وٓ أرض, طؾك أرض وٓ جـس, طؾك جـس وٓ صبؼة, طؾك صبؼة وٓ ققم,

ّٓ . طشقرة  .سقاء اهلل حؽؿ أمام الـاس فؽؾ بالتؼقى, إ

 .ورسقلف تعالك اهلل أمر كؿا. ومصقكة مؽػقلة الؿسؾؿقـ غقر حؼقق وكذلؽ*  

 تتعالك صبؼات فال غقره, مع الؽريؿة والحقاة واإلكساكقة الؽرامة يف يتساوى الؿسؾؿ يصقر بحقث العدل يعـل -7

 .شؽؾ وبلي صقرة, بلية غقرها طؾك وتتؽرب

 يف وإما متؽامؾة, خدمات صقرة يف إما. )أفرادها جؿقع بقـ بالتساوي ُتقزع ومقاردها البالد ثروات أن يعـل -2

 (.وُمحدد مباشر مادي حؼ صقرة

 أصقؾة حؼقق وهل إلخ,.. والؿسؽـ والؿشرب الؿلكؾ حؼ ولف بالده, ثروة يف شريؽ الؿسؾؿ أن يعـل -5

 .أحد مـ مـة وٓ هبة, مجرد ولقست

 .الؿجتؿع جاكب ومـ الدولة, جاكب مـ أصقؾة شرطقة قاطدة -طـدكا - آجتؿاطل فالتؽافؾ* 

 ومؼقماهتا, اإلكساكقة الحقاة جقاكب لؽؾ شامؾة إكساكقة طدالة: وهل) آجتؿاطقة العدالة تحؼقؼ يعـل -6

 تتـاول كؿا فقفا, الـشاط وجقاكب الحقاة مظاهر جؿقع تتـاول وهل محدودة, اقتصادية طدالة مجرد ولقست

 ولقست وحدهاد آقتصادية الؼقؿ لقست العدالة هذه تتـاولفا التل والؼقؿ والقجدان والضؿائر والسؾقك الشعقر

 .والخؾؼقة الديـقة و الؿعـقية بالؼقؿ مؿتزجة هل إكؿا العؿقم, وجف طؾك الؿادية الؼقؿ

 والؿباح, الحؼقؼل وجفده طؿؾف خالل مـ الحقاة يف اإلكسان بجفد يليت الذي الػردية الؿؾؽقة حؼ تعـل -7

 إلخ,.. وآحتقال والؿؼامرة, والػساد, وآحتؽار, والسرقة, كالربا, اإلسالم ُيحرمفا صرق خالل مـ ولقس

 .الؿسؾؿقـ مال بقت إلك يرد ففق الشرطقة الطرق غقر مـ جؿعف تؿ مال وكؾ

 .كان َمـ كائـًا صاحبف ومعاقبة. وأشؽالف صقره, كؾ يف والطغقان الػساد طؾك الؼضاء يعـل -8

= 
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___________________________ 
 بؼاء ومـ الثروات, طؾك السقطرة ومـ الؿال, رأس دوران طؾك العالؿقة الفقؿـة مـ تتحرر البالد أن يعـل -9

 .إلخ.. والؽـز وآحتؽار, بالربا, التعامؾ مـ والتحرر البشر, ماليقـ مصقر يف تتحؽؿ قؾقؾة حػـة يد يف الؿال

 طؾقف ويحػظ إكساكقتف, يحؼؼ وبشؽؾ. وطزة كرامة, بؽؾ الؿشروطة اإلكسان احتقاجات كافة تحؼقؼ يعـل -11

, إكسان ففق: الخؿس الؽؾقات : وجقده الشريعة ُتحؼؼ كذلؽ-. بالتؼقى إٓ غقره وبقـ بقـف فرق ٓ كريؿ, ُحرٌّ

 يف: ُرقِقَّفُ  ُتحؼؼ ففل كذلؽ -. وُيبدع لقعؿؾ صاقاتف وُتطؾؼ إكسان, لؽؾ الؽريؿة والحقاة العؿؾ فرص تقفر حقث

 تمديفا كامؾة حؼقق)  ففل_(. إلخ..- كظقػة بقئة - مقاصالت - صحة - تعؾقؿ) مـ العامة الخدمات صقرة

 مجرد أو باإلكسان, تجارة ولقست حؼقؼقة, وحؼقق وخدمات مـفا, جزء أي يف التؼصقر طؾك وُتحاسب الدولة,

 .الؿضؿقن فارغ الُؿسؿك بقـؿا "خدمة شؽؾ" وأو شعارات,

 قادر, غقر أو قادًرا كان سقاء إكسان لؽؾ الؿادية آحتقاجات مـ إدكك الحد بتقفقر: احتقاجاتف لف وتحؼؼ* 

 وكسقة راتب اإلسالم يف رضقع لؽؾ بؾ) السـ, وكبار وإرمؾة والُؿَطؾََّؼة والقتقؿ الطػؾ( خاص) بشؽؾ وترطك

 يف الشريػة والؿـافسة والعادلة أمـة البقئة ُتقفر - ورققفا الحقاة تـقع يتحؼؼ وحتك - الققت كػس ويف وصعام,

 .الـظقػ والربح وآستثؿار التجارة

 .الشرطقة بالطرق فاسد كؾ ومحاربة بؾطجل, كؾ طؾك الؼضاء يعـل -11

 أية - الصقر مـ صقرة بلية - طؾقفا ُيفقؿـ وٓ. طدو أو غاٍز, أو ُمحتؾ, إلرادة تخضع ٓ البالد أن يعـل -14

 .الؿسؾؿقـ طؾك تتآمر وٓ اإلسالم, أطداء ُتقالل ٓ وإمة البالد سؾطة أن كؿا كاكت, مفؿا ُمستعِؿرة دولة

 كؾ مـ تتحرر ففل. أرضفا يف الؽامؾ والتصرف الحرة, واإلرادة الؽامؾة, السقادة لفا البالد أن يعـل -17

 .غقرها مـ وآستغالل وآحتالل, الخضقع, وصقر أشؽال

 .واجبات وطؾقف حؼقق, لف مـفؿ فؽؾ بقـفؿ, فرق ٓ الؿحؽقم مثؾ الحاكؿ أن يعـل -12

 إمة يف والعؼد الحؾ أهؾ باختقار ويليت. خدمتف كظقر أجًرا ويتؼاضك إمة, لدى ُمقضػ الحاكؿ أن يعـل -15

 .ومحاكؿتف ومراقبتف, طزلف, حؼفؿ ومـ ومشقرهتؿ,

 وإمة ويعاوكقه, الحاكؿ يراقبقن والعؼد الحؾ وأهؾ إمة, راحة طؾك يعؿؾقن ورجالف الحاكؿ أن يعـل-16

ًٓ  حؼقؼقًّا تؿثقاًل  ُيؿثؾقهنا مـ خالل مـ وتحاسبفؿ الجؿقع تراقب  .وطاد

 جديد مـ يستـسخ ٓ كل. بالثروة أو بالسؾطة أحد ٓستبداد مجال فال وآستبداد, الػساد طؾك حرًبا يعـل -17

 .أوقارون فرطقن

 يخضع وٓ أحد, بقـ ُيػرق ٓ طادل قضاء أمام والتؼاضل إكسان, لؽؾ الّرّباين والعدل الحؼ إقامة يعـل -18

 .اهلل شرع سقى شرع إلك يتحاكؿ وٓ اهلل, سؾطان سقى أحد لسؾطان

طقن حقـؿا البشر, مـ لغقره العبقدية مـ اإلكسان تحرر يعـل -19  .ومقازيـفا وققؿفا, الحقاة, كظؿ بلهقائفؿ ُيشرِّ

= 
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___________________________ 
 طؾقف وُتضقع وتظؾؿف, وتسرقف, وتؼفره, وتستعبده, تذلف,. اهلل لغقر طبقدية كؾ مـ اإلكسان تحرر يعـل -41

 .وأخرة الدكقا سعادة

 ما كؾ وتتخذ ورقل, هنضة كؾ وتحؼؼ ققة, كؾ وُتعد طالؿقة, مؽاكة ذات تؽقن أن ُمؾزمة الدولة أن يعـل -41

 .ريادهتا لتحؼؼ يؾزم

 .الؿستؼقؿ اهلل صراط إلك الـاس ودطقة العالؿقـ, إلك اهلل رسالة بحؿؾ ُمؾزَمة وإمة الدولة أن يعـل -44

 .أيام يف بـاؤه يؿؽـ ٓ سـقـ يف هدم ما ٕن اإلصالح, يف والتدرج الحؽؿة يعـل -47

 أو العؾؿاين, الفقي ولقس الؿعصقم, القحل كصقص يحؽؿ الذي الـزيف والؼضاء العادل, الحؽؿ يعـل -42

 .الؿػصؾة الدساتقر

 .القاجبات وبقـ بقـفا والتقازن الحؼقق وحػظ والحرمات, الؽرامة حػظ تعـل -45

 أهؾ وأمقال وأطراض وأكػس وأمقال دماء حؿاية الؿؼابؾ ويف ديــا, اطتـاق طؾك أحد إكراه طدم تعـل -46

 (.الشريعة ضقابط وفؼ) الذمة

 والػقاحش والبطالة الػؼر مـ أتباطفا وحؿاية ,(كافًعا حالٓ يؽقن أن بشرط) العؿؾ حرية تعـل -47

 .آقتصادية

 .والعامة الخاصة الؿؾؽقة بقـ الؿقازكة مع التؿؾؽ, حب غريزة ورطاية ضبط تعـل -48

 (.الشريعة ضقابط وفؼ) الحقاتقة الؿؿارسة يف وحريتف وفؽره, اإلكسان رأي طؾك الحػاظ تعـل -49

 أو ثؼايف أو فؽري أو أخالقل أو طؼائدي اخرتاق أي مـ الؿسؾؿ والؿجتؿع الػرد طؾك الحػاظ تعـل -71

 .اقتصادي

 آستبداد وتجريؿ وتحريؿ لؾشقري, مجال خؾؼ طؾك والعؿؾ الؿػاسد, ودفع الؿصالح, تحؼقؼ تعـل - 71

 .السقاسل

 .فؼره طؾك بالصرب الػؼقر أمر الذي فالشرع الصابر: الػؼقر رطاية تعـل -74

 .إخقاكف طـ الػؼر دفع طؾك حثف و مالف, يف الحؼ بدفع الغـل أمر الذي الشرع هق

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ) احتؽارها و بالثروة الؿجتؿع مـ ثؾة استئثار مـ حذر الذي الشرع ذات هق

 .[7:الحشر] (ۓ

 ويػسد العامة إمقال يلكؾ الذي ذاك خاصة) الحرام, الؿال يف متخقض كؾ تقطد الذي الشرع كػس هق هق

 (.والعباد البالد

 .اإلفؼار لقس و. الػؼر طؾك بالصرب أمر الشرع

= 
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يف طصركا الحديث, ووصػ دطاة التحاكؿ لؾشرع بلقبح إوصاف كد)إهنؿ تجار 

 وتصديؼ الشبفات اإلطالمقة طـ طدم صالحقة تطبقؼ الشريعة. ديـ(...

 ( آكػصام الـؽد بقـ العؼقدة والسؾقك تلثًرا بإفؽار التغريبقة القافدة.17)

ًٓ مـ آطتزاز بد  «لؾوطـقة»الـعرات الجاهؾقة الداطقة لؾتعصب ( اتباع 12) احمؿقة »بد

تفويد الؼدس، إعادة », مؿا أدى إلك طدم اإلحساس بؼضايا إمة, مثؾ: «اإلاالمقة

 .«تؼسقم الؿـطؼة

, مؿا أدى إلك اإلسراف يف سرطة ذم أخريـ «الغؾو والجػو»( القققع يف الطرفقة بقـ 15)

 (1) )جؿاطات, أو اتجاهات, أو أفراد مصؾحقـ(.سقاء كاكقا 

___________________________ 
 ققمف, بقـ ذلقاًل  مفاًكا يجعؾف ولؿ مصقره, يقاجف العراء يف يؾؼف لؿ لؽـ و الػؼر, طؾك بالصرب الػؼقر أمر فالشرع -

ؾ يشؼك و!!!  يدوسف والؽؾ إسػؾ الدرك يف وهق صبؼات صار الؿجتؿع فقرى يـظر  مـ حؼ أبسط لقحصِّ

 !!! حؼققف

 فالؿممـ الدم, كسقج كؾحؿة متالحًؿا أفراده بقـ الـسقج جعؾ و الؿشط, كلسـان سقاسقة الؿجتؿع جعؾ بؾ* 

 .يحؼره ٓ و يسؾؿف, ٓ و يظؾؿف, ٓ الؿممـ, أخق

 .اهلل شرع هق هذا

 !!! سقاه طـ يحدثؽؿ لؿـ تسؿعقا فال

 والغل والـػاق الؽػر أهؾ إرادات تالقت لؿاذا أدركـا ," لؾشريعة التحاكؿ" مصطؾح دٓلة طـ شقئا ففؿـا إذا* 

 خقًفا الساسة بقـ الػؽرة هذه تداول مجرد حظر يتؿ لؿاذا وففؿـا لإلسالم, إسالمقة دولة أية تحاكؿ مـع ٕجؾ

 !الؿتطرفة؟ البالقة إفؽار إلك بالؿقؾ الرمل مـ

 :راجع الؿعـل هذا حقل ولؾتقسع* 

 . القسر دار.ط. يسري محؿد/  د تللقػ ؟,لؿاذا الشريعة -

 .السالم دار.ط العابديـ, زيـ وفقؼ محؿد/  لؾؼاضل ,الشريعة تطبقق معوقات -

وقدع الؽثقدر مدـفؿ يف  «اًلااتبداديةاحكظؿاة العؾؿاكقاة »اها أكثر الشباب الؿسدؾؿ يف ضدؾ قبسبب الظروف التل يح (1)

مؿدـ يؽػدرون الؿسدؾؿقـ بدلدكك شدبفة ويسدتحؾقن دمدائفؿ,  «أهل الغؾاو»هقلهتؿ لؾقققع يف شدباك  «القلس»حالة 

هدديـ( جؿدع لؿعرفة شبفات همٓء والرد طؾقفؿ.. راجع: )إحاديث القاردة يف تحدريؿ دمداء الؿسدؾؿقـ والؿعا

= 
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وعدم اًلاتجاسة لؾـصقحة  الوصاية الديـقة،»التػؽقر الغربل, ورفض  كؿطاتباع   (16)

 الشرعقة سدعوى أن كل إكسان حرُّ يف معتؼداته وتصوراته واؾوكقاته وحقاته.

الباصؾ, والحط مـ قدر العؾؿاء الرباكققـ وإئؿة وأهؾ  السػف ترمقز أهؾ  (17)

إعادة قراءة التراث قراءة عصرية »كتب الرتاث بدطقى  الؿصؾحقـ, والـقؾ مـ 

 .«اثقةحد

معتؿديـ يف ذلؽ طؾك:  «أدعقاء الحداثة»الذي يدطق لف  «اإلاالم العصري»( اتباع 18)

, واستبدال الـؿقذج الديـل التؼؾقدي بؿػاهقؿ حداثقة جديدة طـ «)البـققية التػؽقؽقة

أكسـة »صريؼ )الؿـفج الؿعريف التداولل الغربل( لتطبؼ طؾك الـصقص الشرطقة, ثؿ 

وتؼديؿفا  «الؿؼاصد»لتحؼقؼ  «تاريخقتفا»والتلكقد طؾك  «عؼؾـتفا», و«تؾك الـصوص

 (1) صقص الشرطقة.طؾك الـ

___________________________ 
د/طؿددر بددـ طبددد العزيددز, و)فتـددة  «شاابفات التؽػقاار»ط.دار الؿقؿـددة, ود الزهددراين, وترتقددب د/جؿعددان بددـ أحؿدد

العددالج( تددللقػ/أبق الحسددـ مصددطػك بددـ إسددؿاطقؾ السددؾقؿاين, -أثددار-التػجقددرات وآغتقددآت: إسددباب

, وأكصح بالتحؾل باإلكصاف يف أثـاء تؼقيؿ الرجدال و)إطالن الـؽقر طؾك غالة التؽػقر( لؾشقخ/أحؿد أبق العقـقـ

طؿال, ويف هذا يؿؽـ مطالعة كتاب مدـفج أهدؾ السدـة والجؿاطدة يف تؼدقيؿ الرجدال لألسدتاذ أحؿدد بدـ طبدد وإ

 .16الرحؿـ الصقيان ص 

الحؼقؼة التل ٓ مدراء فقفدا أن شدباب إمدة هدؿ هددف التخريدب آطتؼدادي وإخالقدل الدذي يتقسدؾقن بدف إلدك  (1)

د تلمؾت يف ضدقاهر آكحدراف الثؼدايف التدل تسدتفدف هدمٓء الغرب إلثبات قدرهتؿ طؾك تطقيع الديـ وأهؾف, وق

بحقدث  «الغؾاو يف الحضاارة الؿادياة», و«تعظاقم الؿدكقاة الدكقوياة»الشباب, فرأيدت أكدف إذا تشدرب قؾدب الشداب 

إلددك زهدداء خؿسددة طشددر كارثددة:  «تاادريجق ا»يف تؼقددقؿ الؿجتؿعددات والشخصددقات قدداده ذلددؽ  «معقاااره»أصددبحت 

ـص، واًلزدراء سااالؼرون الؿػضاؾة، واًلاااتخػاف سؼقؿاة العؾااوم الشارعقة، والؾفااج ستعظااقم التحققاد العؾؿااي لؾا»

الؽػار، والسرور سالحديث الػؽري الؿجرد، والتدهور الساؾوكي، والعازوف الادعوي، والتحاول لؾؿشاروعات 

ساة وحسان الػؽرية الشخصقة، وااتذاجة الؿوعظة والخطاب اإليؿااين، والحادة يف محااابة اإلااالمققن، والرحا

الحؿقة   وراوله تجاه الؽتاسات الؿـتفؽة لؾؿحؽؿات، والتركقاز عؾاى  وتؼؾقلالظن تجاه الدرااات الؿـحرفة، 

 سارخصزًلت الؿتديـقن سؿاا يػاوق عادوان الؿجااهرين، والتؾاذذ سؿـاهضاة فتااوى العؾؿااء الراااخقن، والولاع 

= 
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مؿـ يصدرون  «شقوخ أاؾؿة العؾؿاكقة», أو «السؾطان»إصغاء السؿع لشققخ  (19)

العؾؿاكقة »إطالمقًّا, وتػتح لفؿ أبقاب الجامعات والؿـتديات لقؼقمقا بشرطـة أباصقؾ 

 -طـ صريؼ: «والـظم الحاكؿة

 متبايـة مختؾػة.* إيفام العامة أن الديـ مؼسؿ إلك قشقر ولباب, وأكف مجرد أققال 

* دفع العامة لؾتديـ بالفقى وإقـاطفؿ )أن هذا أمر جائز: ٕن اختالف العؾؿاء رحؿة, وأن 

لؽؾ أحد الحؼ يف آجتفاد الديـل, وأكف ٓ بد مـ آهتؿام بالؿؼاصد دون الـصقص 

الشرطقة(, كذلؽ فنن الخالف يصح أن يحتج بف كدلقؾ, وأكف ٓبد مـ التقسقر طؾك 

طقيع إحؽام الشرطقة لتحؼقؼ رغبات الؿستػتقـ, مع تعؿقؿ قاطدة )طؿقم الـاس وت

البؾقى( وإخذ بؿبدأ التؾػقؼ واتباع إققال الشاذة الؿرجقحة, لقلخذ كؾ واحد بؿا 

 (1) شاء مـ إققال بال ضابط شرطل.

___________________________ 
العؾؿاااين الحااداثي يباادأ سالتجديااد ويـتتفااي  العؾؿاااء وشااذوذات الػؼفاااء. وساختصااار: إن خطاااب الغؾااو الؿاادين

, ط.دار الحضددارة لؾـشددر 98. راجددع: )مددآٓت الخطدداب الؿدددين( لؾشددقخ/إبراهقؿ السددؽران ص«سااالتجري 

 والتقزيع.

 كتج طـ ذلؽ:  (1)

 تػؾت الشباب مـ الشرع متخذيـ فتاوى همٓء حجة. -

 لالكسالخ مـ الديـ كؾقة. التفقيـ مـ مسائؾ الشرع الؿطفر تؿفقًدا -

 اتخاذ هذه الػتاوى ذريعة لسـ تشريعات طؾؿاكقة فقضقية تصادم الشرع. -

 تشتت الؿسؾؿقـ بسبب تعدد مصادر التؾؼل. -

 إطاكة أطداء اإلسالم لؾـقؾ مـ مصادره وثقابتف وطؾؿائف.  -

 ـ لؾجؿقع, ولقس حؽًرا طؾك أحد(.فتح الباب لالجتفاد يف الديـ مـ غقر أهؾف بدطقى )حرية الػؽر, وأن الدي -

كؿؽقـ أكصاف الؿتعؾؿقـ, ومـ طرفقا بالتساهؾ مـ )الػتاوى( يف الػضائقات, بغدرض )هـدسدة طؼدقل الجؿداهقر,  -

 وإطادة تشؽقؾ وطقفؿ(.

= 



 

3311 

 

ـ, ( ازدياد الشطط الػؽري طـد الػتقات, واتباع أدطقاء تحرير الؿرأة مـ العؾؿاكقق41)

, مؿا كتج «حؼوق الؿرأة الـسوية يف الؿجتؿع الذكوري», و«الؾقبرالقة التحررية»بدطقى 

, واستخدامفا لتؿرير الؽثقر مـ إفؽار التحررية اإلباحقة يف «تسؾقع الؿرأة»طـف 

 .(1)الؿجتؿع الؿسؾؿ الؿعاصر

 ثالًثا: الؿخالػات الػؼفقة والتعبدية:

 القاجبة طؾك الؿسؾؿ يف حقاتف أو مؿاتف.الجفؾ بلبسط إحؽام الشرطقة  -1

الجفؾ بلحؽام الطفارة القاجب طؾك الؿسؾؿ تعؾؿفا, ومـ ذلؽ: )طدم التـزه مـ  -4

البقل, والتبقل يف إماكـ العامة دون حقاء أو خجؾ, آكتػاء بالؿسح بالؿـاديؾ يف 

شارع جـًبا وقد حالة فؼد الؿاء, اطتؼاد ضرورة آستـجاء قبؾ كؾ صالة, الخروج إلك ال

 أحدث حدًثا أكرب, والجفؾ بلحؽام الؿسح طؾك الخػقـ والجقربقـ.

آستفاكة بؼقؿة الصالة, تلخقر الصالة طـ وقتفا بحجة الدراسة والؾؼاءات الطالبقة,  -7

 (4) والتلخر طـ الؿقاصالت.

___________________________ 
لؾتقسع راجع: )العؼؾ الػؼفل.. معالؿ وضقابط( تللقػ د/أبدق أمامدة كدقار بدـ الشدؾل, ط.دار السدالم, و)مدـفج 

لؿعاصددر( تددللقػ د/طبددد اهلل الطقيددؾ, ط.دار الػضددقؾة, و)زجددر السددػفاء طددـ تتبددع رخددص الػؼفدداء( التقسددقر ا

 لؾشقخ/جاسؿ الػفد الدوسري, ط.الفداية بالؽقيت(.

 قضايا الؿرأة يف الخطاب الـسوي الؿعاصر الحجاب أكؿوذًجالؾتقسع حقل هذا الؿعـك, ُيرجك مراجعة كتاب  (1)

لشفر زاد  البعد السقااي لؾحجابلؾبحقث والدراسات, وكتاب  الجفـل, ط.مركز كؿاء لألستاذة مالك إبراهقؿ

, د/ محؿد طؿارة, ط.دار الشروق التحرر اإلاالمي لؾؿرأةالعربل, ط.الزهراء لإلطالم العربل الؼاهرة, وكتاب 

, تحرير سقزان حريف, ط.دار الػؽر حوار مع عبد الوهاب الؿسقري حول العؾؿاكقة والحداثة والعولؿةالؼاهرة, 

  دمشؼ, كتاب التربج الؿسقس لألستاذ طبد اهلل وهقبل.

يراجع: )ضاهرة آكػصام بقـ العؼقدة والسؾقك.. دراسة مقداكقة طؾك طقـة مـ صؾبة الجامعات الؿصرية(, تدللقػ  (4)

م طؾددك صددالب 4111ة د/إبددراهقؿ طؾددل أحؿددد محؿددد خؾقددؾ, ط.دار السددالم, حقددث أقددام دراسددة مقداكقددة سددـ

 الجامعات الؿصرية يف القجفقـ البحري والؼبؾل لقخرج لـا هبذه الـتقجة:

= 
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الجفؾ بلحؽام الصالة وصػتفا وشروط صحتفا وأركاهنا وواجباهتا ومستحباهتا,  -2

 (1) تلديتفا بال خشقع أو صؿلكقـة..و

هجر الؿساجد, وترك صالة الجؿاطة والجؿعة, والجفؾ بلحؽام الؿساجد وصالة  -5

الجؿاطة, ومـ ذلؽ: )كثرة الحركة يف الصالة, مسابؼة اإلمام, الؿرور بقـ يديَّ 

الؿصؾل, الخروج مـ الؿسجد بسرطة بعد إذان قاصًدا, ورفع الصقت يف الؿسجد 

 اجة شرطقة(.لغقر ح

اإلفطار طؿًدا يف رمضان بال طذر شرطل بحجة )آختبارات الدراسقة(, والتػريط يف  -6

 صقام الـقافؾ...

 الشح بالصدقات والزكقات لؿـ كان مقسًرا مـ الطالب طؾك إخقاكف. -7

 الؼرآن الؽريؿ والذكر. وهجر ,-طؿقًما–قؾة التعبد هلل تعالك  -8

الجفؾ بلبسط إحؽام الشرطقة الؿتعؾؼة بالدراسة التل درسفا الطالب, فضاًل طـ  -9

 الجفؾ بلحؽام الؿفـ التل سقؿتفـفا بعضفؿ.. 

الحرص طؾك جؿع الؿال مـ أي صريؼ )مؿا يدفع همٓء الشباب( لؾتعامؾ يف  -11

الت معامالت مشبقهة أو محرمة, مثؾ: )أكؾ مقراث إخقات والضعػاء(, والؿعام

الربقية, أخذ أمقال الـاس بغقر حؼ بحجة )الػفؾقة(, الغؾقل وسرقة الؿال العام, أكؾ 

___________________________ 
% مدـ طقـدة الطدالب مقضدع آسددتبقان ٓ يدمدون الصدالة, وأن كسدبة كبقدرة مددـ 25أن كسدبة تصدؾ إلدك أكثدر مددـ 

ت يف أوكة إخقدرة, الؿصؾقـ يمدوهنا بصقرة شؽؾقة لؿ يتقفر فقفا الخشقع الؽامؾ, وٓ شؽ أن الـسب قد زاد

م وأوضداطفؿ 4111لؽـ أردت بـؼؾل طؿؾ شبف مؼاركة بقـ أوضاع الطالب يف الجامعات فقؿا مضك حتدك سدـة 

 الؽارثقة أن, والتل تمكد سرطة التدهقر اإليؿاين لدى أغؾب الطالب, وإلك اهلل الؿشتؽك.

وتؾدؽ كارثدة, والقاجدب تؼدديؿ العبدادات تحقلت العبادات إلك مجرد صؼقس شعائرية بال مؼصدد أو مضدؿقن,  (1)

طؾك العادات, والحرام قبؾ العقب, والشرع قبؾ القاقع, والسـة قبؾ الؿدللقف, واهلل قبدؾ الـداس, ولؿعرفدة ذلدؽ 

راجع: )صػة صالة الـبل( لؾشقخ/إلباين, و)صػة صالة الـبل( لؾشقخ/طبد العزيز الطريػل, و)أسرار الصالة( 

 ل مرة أصؾل( د/خالد أبق شادي.لإلمام ابـ الؼقؿ, و)أو
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أمقال القتامك, الغش يف البقع والشراء, السرقة يف الؿقازيـ, الؿؿاصؾة يف الديقن, بقع 

الحرام, بقع العربقن, بقع الـجش, بقـ الديـ بالديـ, البقع أثـاء الصالة, آستداكة 

ؿار, أكؾ مال إجقر, الؽسب طـ صريؼ خقاكة صاحب العؿؾ, أخذ الؿال بالربا, الؼ

طؾك طؿؾ محرم )كبقع السجائر, وفتح مؼفك يؼدم الؿحرمات, بقع مالبس 

لؾؿتربجات, الؿحاماة طـ مجرم مذكب(, التعامؾ يف معامالت مشبقهة )كالتسقيؼ 

 (1) الشبؽل أو الفرمل(.

بحاث العؾؿقة, وتصقير الؿذكرات وصباطة سرقة جفد أخريـ, مثؾ: )سرقة إ -11

 (4) الؽتب بال استئذان مـ أصحاهبا, بحجة: طدم كتؿ العؾؿ, وأن العؾؿ رحؿ بقـ أهؾف.

التساهؾ يف تصػقػ الشعر بطريؼة مخالػة, ولبس )الذهب(, و)الحظاضات(,  -14

 .و)الحرير(, و)الشقرتات(, والبـاصقؾ الؿؿزقة, والؿباهاة بد )إضفار العقرات(

اكتشار إكؽحة الؿحرمة يف أوساط الطالب تحاياًل طؾك الحرام كد )كؽاح الدم,  -17

 (7) الزواج العريف, الزواج اإللؽرتوين, زواج الؿسقار(.

                                                           
يؿؽـ لؾشباب مراجعة: )ما ٓ يسع التاجر جفؾف( د/صالح الصاوي, )فؼف الؿعامالت الحديثة( د/طبد القهاب  (1)

أبق سدؾقؿان, ط.دار ابدـ الجدقزي, )فؼدف البقدع وآسدتقثاق والتطبقدؼ الؿعاصدر( د/طؾدل السدالقس, ط.ممسسدة 

 الريان.

ؽل والفرمل.. راجع بحث: )التسقيؼ الشبؽل تحت الؿجفر.. لدد/زاهر سالؿ بؾػؼقف( ولؿعرفة حؽؿ التسقيؼ الشب -

طؾددك اإلكرتكددت, و)التسددقيؼ الشددبؽل مددـ مـظددقر فؼفددل( لؾدكتقر/أسددامة طؿددر إشددؼر, و)التسددقيؼ التجدداري 

وأحؽامف يف الػؼدف اإلسدالمل( د/حسدقـ الشدفراين, تؼدديؿ د/طبدد الدرحؿـ إصدرم, و)حؽدؿ التسدقيؼ بعؿقلدة 

 هرمقة )دراسة فؼفقة قاكقكقة مؼاركة( لد/أحؿد سؿقر الؼرين.

هذه كؾفا مجرد تربيرات لؾسرقة العؾؿقة, ومـ أراد التقسع فؾقراجع: )أحؽام الؿؾؽقة الػؽرية والتجارية( تدللقػ  (4)

الريدداض, و)فؼددف الـددقازل.. دراسددة تلصددقؾقة -د/طبددد الددرازق شددقخ كجقددب, ط.كؾقددة الحؼددقق والعؾددقم السقاسددقة

 طبقؼقة( تللقػ/محؿد حسقـ الجقزاين.ت

 أكصح بؿراجعة: )فؼف الزواج( د/طؿر سؾقؿان إشؼر, ط.دار الـػائس. (7)
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 تربقة الؽالب لغقر حاجة شرطقة. -12

, وبعض «البرمجة الؾغوية العصبقة»و (1)«التـؿقة البشرية»التقسع الطاغل يف دراسة  -15

 العؾقم الؿساطدة, مؿا قد يؽقن لف جقاكب سؾبقة طؾك مر الزمان. 

كرة الؼدم, وألعاب الؼقى,  -خاصة-الجفؾ بإحؽام الشرطقة لأللعاب الرياضقة  -16

 (4) مؿا أدى إلك القققع يف العديد مـ الؿػاسد والؿـفقات.

ع أو العرف, مثؾ: التقضقػ إمثؾ الذي ٓ يصطدم بالشر «الؿواهب»طدم تقضقػ  -17

الؿقاهب الػـقة الصقتقة أو الحركقة أو القدوية, كد)الشعر, والرقص, والغـاء, 

والتصقير, والزخرفة والـحت, والعؿارة والـحت(, والؿقاهب الخاصة بالتسابؼ 

 (7) بالدراجات البخارية, والتؿثقؾ, والتصدر ٓتحاد الطالب.

 (2) والؽذب(.اكتشار الؿزاح الذي يحقي )سقء الخؾؼ  -18

الجفؾ بلحؽام الشريعة التل تخص الؿرأة الؿسؾؿة يف شؽؾفا وهقئتفا وزيـتفا  -19

 (1) ولباسفا.

                                                           
 راجع: كتاب التلصقؾ الشرطل لؾتـؿقة الذاتقة تللقػ الدكتقر أبق القزيد أبق زيد العجؿل, ط.دار السالم. (1)

أحؽامفا, ضقابطفا( لؾدكتقر/خالد سدعد كـدق, ط.دار الـدقادر, وكتداب )الضدقابط  راجع: )إلعاب الرياضقة.. (4)

 الشرطقة لأللعاب الرياضقة( لؾشقخ/سعقد طبد العظقؿ.

لؿعرفة الضقابط الشرطقة لؾؿقاهب البشرية راجع: )حؽؿ مؿارسة الػـ يف الشريعة اإلسالمقة( لؾدكتقر/صدالح  (7)

و)أحؽدام التؿثقدؾ يف الػؼدف اإلسدالمل( لؾدكتقر/محؿدد بدـ مقسدك بدـ  بـ أحؿد الغزالل, ط.دار القصـ لؾـشر,

هدد, و)التؿثقدؾ.. حؼقؼتدف, تاريخدف, 1247مصطػك بـ مقسك, ط.جامعة اإلمام محؿد بـ سدعقد اإلسدالمقة سدـة

حؽؿف( د/بؽر أبق زيد, وبحدث: )الدرتويح طدـ الدـػس يف الػؼدف اإلسدالمل( لألسدتاذة/كجالء محؿدد الددويس, 

 .«الرحالت أحؽام»وفقف: 

راجددع: )هدددي السددـة يف الؿددزاح( د/طددائض الؼريددقيت, ط.مؽتبددة لقـددا, و)أحؽددام الؿددزاح يف الػؼددف اإلسددالمل(  (2)

 لد/هـدبـت طبد اهلل السقاري.
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اكتشار العديد مـ الؿخالػات الـسائقة, مثؾ: )التربج, الـؿص, وصؾ الشعر, مصافحة  -41

تلجقؾ الرجال إجاكب, سػر الؿرأة بغقر محرم, التطقب يف الشقارع, التشبف بالرجال, 

الزواج مـ أجؾ الدراسة, السػر يف رحالت مختؾطة مع الشباب, إصالق البصر 

 لؾرجال...(.

 راسًعا: الؿخالػات الخؾؼقة والسؾوكقة:

 وبالبحث وجدت أن الؿخالػات الخؾؼقة تـؼسؿ إلك أقسام, مـفا: -

 * الؿخالػات التل يشرتك فقفا الشباب مع الػتقات يف الجامعة وغقرها...

 ما يخص كؾ فئة وحدها.. * ومـفا

 * ومـفا ما هق كػسل...

 * ومـفا ما هق مخالػات أخالققة طامة.

 * ومـفا ما هق مخالػات أخالققة سؾقكقة.

 ]أوًًل[: الؿخالػات الخؾؼقة الـػسقة التي يشترك فقفا الطالب:

طـد الرصد والبحث وجد أن الؽثقر مـ الطالب والطالبات يعاكقن مـ تضخؿ آفات  -

ب, حتك إهنا صارت سؿة غالبة طؾك أكثرهؿ لؿ يستطقعقا التخؾل طـفا أو التخػػ الؼؾق

 مـفا, ومـ ذلؽ: 

وحب التصدر والشفرة ولػت », «الؼسوة الؼؾبقة، وضع  الؿراقبة الذاتقة»اكتشار ضاهرة 

وظاهرة », «وظاهرة احكاكقة واحثرة», (4)«وظاهرة الؽبر وحب الؿظفرية الجوفاء», «احكظار

___________________________ 
راجع: )جامع أحؽام الـساء( لؾشقخ/مصطػك العدوي, و)أحؽدام الؾبداس والزيـدة يف اإلسدالم( لدد/سعد الدديـ  (1)

 اإلسالمل.محؿد الؽسبل, ط.الؿؽتب 

الدراسددة الؿقداكقددة أن هددذه الظدداهرة  أثبتدت «احكاكقااة»و «الؽباار»مدـ خددالل اسددتطالع آراء الطددالب حدقل ضدداهرة  (4)

%(, يراجدع: )ضداهرة آكػصدام بدقـ العؼقددة والسدؾقك( تدللقػ د/إبدراهقؿ 71مقجقدة يف بعض الطالب بـسدبة )

 .471طؾل أحؿد محؿد خؾقؾ ص
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, وضاهرة «وأوامره -ابحاكه-وظاهرة ضع  التعظقم الؼؾبي لًمر », (1)«د الؿذمومالحس

 .«قؾة الخوف من ا ، وغقاب مراقبة ا »

* الـتقجة: تشتت قؾقب همٓء وغؾبة الشر طؾقفؿ, مؿا ولَّد خػة الدياكة طـد الؽثقر مـفؿ, 

الؿجتؿعات الطالبقة,  وأدى إلك ضعػ الؼقؿ الديـقة والؿعاين الرتبقية لدى الؽثقر مـ

 (4) واستبدالفا بالؼقؿ الغربقة الزائػة.

كذلؽ تحقلت أوساط الرتبقة إخالققة )كإسرة والجامعة والرفاق والؿجتؿع( إلك  -

إدب مع اهلل, وقؾَّ احرتام الشباب لذاتف  خؾؼ, حقث غاب (7)أماكـ تئـ مـ سقء إخالق

العادات الـافعة الطقبة لدى الؽثقر مـ وشخصقتف, وضعػت إرادة اإلصالح واكتساب 

 الشباب.

 ]ثاكًقا[: الؿخالػات احخالققة العامة:

بعد اكتشار الؿخالػات إخالققة الـػسقة, ضفر آكحراف السؾقكل لدى كثقر مـ  -

)كلثر مـ آثار تؾؽ آكحرافات الـػسقة(, ولعؾَّ هذا واضًحا جؾقًّا يف:  (2)الؼطاطات الطالبقة

                                                           
مـتشر, وبسمالفؿ: ما إذا كاكقا يشعرون بالضقؼ طـد رؤيدة مدـ هدق  «الحسد الؿذموم»ت الدراسة الؿقداكقة أن تأثب (1)

%( مدـ طقـدة 71%, أي أن مدا يؼدرب مدـ )27.7%, وكاكدت كسدبة )أحقاًكدا( 41.7أفضؾ مـفؿ كاكت كسدبة )كعدؿ( 

 (.428والسؾقك صالبحث يشعرون بالضقؼ طـد رؤية إفضؾ. يراجع: )آكػصام بقـ العؼقدة 

لؾتقسع يراجع بحث: )أثدر العقلؿدة يف الؼدقؿ مدـ وجفدة كظدر صؾبدة الجامعدة إردكقدة وجامعدة الؽقيدت( بؿجؾدة  (4)

, لؾبداحثقـ: د/صدالح الددطقؾج حؿدد, و/محؿدد سدالمة 41(, ص7العدد ) ,(75الؿجؾد ) «العؾوم اًلجتؿاعقة»

, ط.دار 21اإلسالمقة( لؾدكتقر/جابر قؿقحة ص الؽقيت, و)مدخؾ إلك الؼقؿ-طؿاد, ط.مجؾس الـشر العؾؿل

 الؽتاب الؾبـاين.

, ط.الددار 444إلدراك أهؿقة الرتبقة إخالققدة, يـظدر: )فؾسدػة الرتبقدة اإلسدالمقة( د/طؿدر التدقمل الشدقباين ص (7)

 ياض.الر-, ط.دار طالؿ الؽتاب654العربقة لؾؽتب, و)الرتبقة إخالققة اإلسالمقة( لألستاذ/مؼداد يالجـ ص

الظاهر أن لالكحراف يف الؼطاطات الشبابقة الطالبقة درجات, مدـفؿ: )أشدباه الؿـحدرفقـ(, ومدـفؿ: )الؿعرضدقن  (2)

 لخطر آكحراف(, ومـفؿ: )الؿـحرف الحؼقؼل(. 

= 
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تحدث )كجرائؿ آطتداء طؾك الـػسل  تلالسؾقكقة وإخالققة والجرائؿ ال الؿخالػات

وغقرها, وجرائؿ ضد مؿتؾؽات أخريـ, وجرائؿ آطتداء طؾك إخالق والضقابط 

 آجتؿاطقة, وجرائؿ ضد الؿجتؿع(.

 * والؿخالػات احخالققة تـؼسم إلى أقسام، مـفا:

 )أ( * مخالػات أخالققة مع اهلل ورسقلف وشرطف والعؾؿاء الؿبؾغقـ لؾشرع الؿطفر, مثؾ: 

, سب -سبحاكف وتعالك-)سقء الظـ باهلل ورسقلف وشرطف, استبطاء الرزق, الجرأة طؾك اهلل 

الديـ, التفاون بلوامر اهلل ورسقلف, اإليؿان ببعض الشرائع وآطرتاض والؽػر وآستفزاء 

عض أخر, إدمان الػؽر الؿادي الـػعل مؿا أدى إلك اطتؿاد الؽثقريـ طؾك وتلويؾ الب

الحقل والؼقة وإمقر الؿادية, وتـاسل الؼدرة اإللفقة واطتبارها )دروشة(, آستسالم 

لشبفات شقاصقـ اإلكس والجـ التل تزيـ لؾطالب )اإللحاد, والبدطة, واقرتاف الذكقب 

ؾشرع الؿحؽؿ ومعارضة الـصقص الشرطقة بلحقال كبقرها وصغقرها(, ضعػ التسؾقؿ ل

وققاطد وأفؽار وضعقة بدطقى )آجتفاد الؿؼاصدي لػؿ الـصقص بطرق طصرية(, 

, فؼدان الفقية الديـقة, الحط مـ قدر إئؿة والعؾؿاء وكتب الرتاث ملسو هيلع هللا ىلصالؽذب طؾك الـبل 

اإلسالم ابـ  , والـقؾ مـ إئؿة إربعة وشقخ(1))خاصة( كتب السـة كصحقح البخاري

, محاولة اغتقال القحل الؼرآين وادطاء (1), السخرية مـ الديـ والتديـ وأكؿاصف وأهؾف(4)تقؿقة

___________________________ 
 وهذا التؼسقؿ يـػع كثقًرا طـد محاوٓت آحتقاء والعالج الشؿقلل الؿتقازي مع كؾ فئة مـ هذه الػئات. 

 كـصح بؿراجعة كتاب: )أزمة البخاري( لألستاذ/معتز طبد الرحؿـ, ط.الؿؽتبة العصرية. (1)

لؾتقسددع.. راجددع: )مـاقددب إئؿددة إربعددة( لإلمددام محؿددد بددـ أحؿددد بددـ طبددد الفددادي الؿؼدسددل الحـبؾددل,  (4)

, ط.دار تحؼقؼ/سؾقؿان مسؾؿ الحرشل, ط.دار الؿميد, وكتداب )إئؿدة إربعدة( لؾددكتقر/ مصدطػك الشدؽعة

الؽتدداب الؾبـدداين, وكتدداب )فصددؾ الخطدداب يف رد مددزاطؿ العددزاب يف الدددفاع طددـ شددقخ اإلسددالم ابددـ تقؿقددة(, 

لؾشقخ/طبد الؼادر بـ حبقب اهلل السـدي, و)رفع الؿالم طـ شقخ اإلسدالم ابدـ تقؿقدة( لؾدكتقر/محؿدد طؿدارة, 

اذ/محؿد حامد الـاصر, وكتاب )ابدـ تقؿقدة وكتاب )العصراكققن.. بقـ مزاطؿ التجديد ومقاديـ التغريب( لألست

= 
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أن الؼرآن بف أخطاء فادحة ٓ يدركفا إٓ أهؾ التـقير والعؾؿـة, وأن السـة تصادم الؼرآن كؿا 

 يروج لذلؽ العؾؿاكققن والؼرآكققن.

الالمبآة فقؿا يتعؾؼ بالعؼائد وإحؽام, وسرطة  فقـتج طـ هذا: )شرطـة الحرام, وشققع

آستجابة لؾؿشؽؽقـ, والؿجادلة بالفقى والباصؾ, والجرأة طؾك الػتقى يف الديـ بغقر 

طؾؿ وٓ هدى وٓ كتاب مـقر, واكتشار الطرفقة وغقاب القسطقة, فنما غؾق وإما ترخص 

 جاٍف(. 

 )ب( * مخالػات أخالققة مع الـػس: 

___________________________ 
وأخر( لؾؽاتب/طائض بـ سعد الدوسري, ط.مؽتبة البخاري, وكتاب )دطاوى الؿـاوئقـ لشقخ اإلسدالم ابدـ 

 تقؿقة(.

 مـ أكؿاط التديـ الؿعاصر: (1)

 التديـ الؿعريف العؼالين. -1

 التديـ الطؼقسل الشعائري. -4

 الحؿاسك.التديـ العاصػل القجداين  -7

 التديـ الـػعل الؿصؾحل. -2

 التديـ التػاطؾل )تديـ رد الػعؾ بعد فرتات مـ اتباع الشفقات والشبفات(. -5

 التديـ الدافعل )العصبل( ضد الخقف والؼؾؼ والشعقر بالذكب. -6

 التديـ الؿرضل )الذهايت(. -7

 التديـ بالغؾق العاصػل أو السؾقكل أو الػؽري.  -8

 يف )بالحجاب واإللفام والعرفان(.التديـ الصق -9

 التديـ الحؼ )بحقث يؽقن الػؽرة الؿركزية الؿحركة والؿقجفة لؽؾ كشاصات الشخص بشؽؾ متقازن(. -11

ومـ شبفات العؾؿاكققـ وأهؾ التغريب زطؿفؿ: )قبقل الديـ( إٓ أهنؿ يرفضقن كؿًطا مـ أكؿاط التديـ الؿعاصر 

فنن غايتفؿ مدـ ذلدؽ هدق الـقدؾ مدـ الدديـ والتدديـ الحدؼ وأهؾدف.. راجدع يف الؿذكقرة سؾًػا, وهذا مـ التؾبقس, 

-, ط.البقطدداش لؾـشددر والتقزيددع75ذلددؽ: )سددقؽقلقجقة الددديـ( لألسددتاذ/محؿد طبددد الػتدداح الؿفدددي ص

)التدديـ الؿـؼدقص( لألسدتاذ/ففؿل هقيددي, و)كظريدة الدديـ ولؾتقسع راجع كتداب  م,4114 سـة اإلسؽـدرية

 ة.ق/محؿد حشؿت, ط.مػؽرون الدولوالتديـ( لألستاذ
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 اد اهلل تعالك مـ العبد الؿسؾؿ الؿؽؾػ.الجفؾ بؿر -

 .(1)الجفؾ بآداب اإلسالم, وهجر التخؾؼ بأداب الشرطقة -

 ترك تزكقة الـػس بالؿشروع مـ العبادات.  -

 آكغؿاس يف صؾب الدكقا, وإهؿال العؿؾ لدار البؼاء. -

 التشتت والتخبط يف إهداف. -

إثرة وإكاكقة, الؽذب, اإلسراف,  اكتساب صػات ذمقؿة كد)مقت الضؿقر, البخؾ, -

العبثقة والػقضقية, السؾبقة والالمبآة, الغضب السريع غقر الؿحؿقد, الؽرب والغطرسة 

والعجب, طدم آكضباط يف الققت, وتضققع إوقات يف غقر كػع طؾك ]الؽافقفات, 

وطققهبؿ,  الؿـتديات, مقاقع التقاصؾ آجتؿاطل[, إخالف العفقد, تتبع طثرات الـاس

إفشاء إسرار, طدم الرغبة يف اإلصالح, طدم آكتػاع بؿقاسؿ الخقرات, تؼديؿ الؿػضقل 

طؾك الػاضؾ, التزطزع طـد الػتـ, طدم آستعداد لؾتضحقة والبذل, الفزيؿة الـػسقة, قؾة 

قر , ضف(4)القلس الؿمدي لالكتحار طـد القؼقـ والتشؽؽ يف وطد اهلل لعباده بالـصر والتؿؽقـ,

 خؾؼ التؽؾػ يف كؾ الؿعامالت(.

 :-طؿقًما-( * مخالػات أخالققة سؾقكقة مع الخؾؼ د)ج

يف حقاة الشباب أدى إلك آستسالم لؿداخؾ  «الرمادية»اتباع كؿط الحقاة الغربل وغؾبة  -

الشقطان, والتخؾؼ بإخالق الغربقة, والتشبع بالؿػاهقؿ إخالققة العؾؿاكقة الؼائؿة طؾك 

                                                           
لؿعرفة أداب الشرطقة.. أكصح بؼراءة: )مـتؼك أداب الشرطقة( لؾشقخ/ماجد بـ سعقد آل طقشدـ, ط.مطبعدة  (1)

الرياض, و)أداب الشرطقة( لإلمام ابـ مػؾح, ط.دار إحقاء الرتاث اإلسالمل, و)الذريعة إلك مؽدارم -دار صقبة

 الؼاهرة.-, تحؼقؼ د/أبق القزيد أبق زيد العجؿل, ط.دار السالمالشريعة( لؾراغب إصػفاين

كـصدح بؿراجعدة: كتداب الضدعػ الؿعـدقي وأثدره يف سدؼقط إمدؿ, د/ حؿدد بدـ صدالح السدحقباين, ط.البقددان,  (4)

 وكتاب استؿتع بحقاتؽ, د/ محؿد العريػل.
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إخالق, التحرر الؿطؾؼ مـ الؼققد,(, والتطرف يف الـظر لؾحقاة وإحؽام )كسبقة 

 , مؿا أدى إلك:«ثؼافة الؼطقع»والؿقاقػ, واتباع 

 * التػسخ إخالقل آجتؿاطل.

* غقاب صػة إماكة بؿػفقمفا الشؿقلل, كتقجة لؽثرة آحتؽاك وآختالط بالؿجتؿعات 

 الرأسؿالقة.

تقسقر احمور، »ػفقمف الشؿقلل, واستحالل الؽذب بحجة * غقاب مػفقم الصدق بؿ

 وقضاء الؿصالح الؿعطؾة.

, «اإلثم والعدوان», والتعاون طؾك «الرفؼة الصالحة»* الحرص عؾى صحبة السوء، وسغض 

 والؼابؾقة ٕي شلء غؾط.

 * الجفؾ بالحؼقق والقاجبات. 

 الخؾؼ , والؽرب والغطرسة. طؾك* التشبع بؿا لؿ يعط والتعالل 

 * كثرة الخقض يف الباصؾ, والؼقؾ والؼال, والغقبة, والـؿقؿة, والقققعة بقـ الـاس. 

 * طدم آكتباه لخطقرة الؽؾؿة.

 .«السوشقال مقديا»طـ صريؼ  -ٓسقؿا-* حب التصدر والشفرة ولػت إكظار 

 أسرار الؿجالس الخاصة. -خاصةً -* إفشاء إسرار 

 طثرات الـاس وطققهبؿ واتخاذها كؼطة ضعػ طـدهؿ, وهتديدهؿ بالػضقحة.* تتبع 

 * الؿجادلة بالفقى والباصؾ.

تؾك التي تحوي » -خاصة-* اكتشار إحاديث التل تحقي إيحاءات جـسقة, وألػاظ بذيئة 

 .«اكتؼاًصا من احسوين
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 (1) * سؿاع الغـاء بشؽؾ سرصاين..

 .«تبرج الـساء», و«البـاتااترجال », و«تخـث الشباب»* ضاهرة 

 الغربل والتحقة بؽؾؿات أجـبقة. «السالم»* اكتشار ضاهرة 

 * التخؾؼ بلخالق العقلؿة وما بعد الحداثة..

 * أما طـ الؿخالػات إخالققة فقؿا يتعؾؼ بالجـس أخر يف الجامعة: 

كجد أن الؿالحظ اكتشار ضاهرة آكػتاح الزائد طؾك الجـس أخر, والعالقات العاصػقة  -

العادة السرية، ومشاهدة الؿواقع »اكتشار آكحرافات الجـسقة كد «التي يتبعفا غالًبا»

, التحرش الجـسل, الؿعاكسات, (4), وآختالط الؿستفرت بقـ الجـسقـ«اإلساحقة

رتباط الؿحرم بدطقى الحب, والخؾقة الؿحرمة )ٓسقؿا( يف والـظرة الؿحرمة, وآ

 الؽافقفات, والسقارات, والؿـتديات, وشقارع )الحب يف الجامعة(, أو )حارة القفقد(.

العشق »كذلؽ كجد أكف كتقجة لؾتلثر بإطؿال الدرامقة الروماكسقة, اكتشرت ضاهرة  -

 .(7)«صػة الجامعاتالثـائقات يف أروقة الؽؾقات وأر», وضاهرة «الؿحرم

                                                           
أكدت الدراسة الؿقداكقة التل قدمفا د/إبراهقؿ طؾل أحؿد خؾقؾ, أن كسبة الطالب الؿحبقـ لسؿاع الغـداء بؾغدت  (1)

 %(.64.7%(, وبؾغت يف الجامعات إزهرية )65يف الجامعات الحؽقمقة )

بقـؿا بؾغدت  %(,55.1وأن كسبة الطالب الذيـ يحػظقن إغاين أكثر مـ الؼرآن قد بؾغت يف الجامعات الحؽقمقة ) -

 %(.68.5الـسبة يف الجامعات إزهرية )

تؼارير الدراسة الؿقداكقة التل قام هبا د/إبراهقؿ طؾل أحؿد خؾقؾ, طـ كسبة إدمان الؿقاقع اإلباحقة بؾغت يف صالب  -

 (.172%(, )راجع ضاهرة.. آكػصام بقـ العؼقدة والسؾقك ص68.8الجامعة أكثر مـ )

وأثره يف الجامعات.. راجع: )تربقة الؿرأة والحجداب( لألسدتاذ/ محؿدد صؾعدت حدرب  لؿعرفة حؽؿ آختالط (4)

, ط.مؽتبة أداب بالؼاهرة, ويرجك مراجعة: )آختالط( لؾشقخ/طبد العزيز الطريػل, وبحدث: )أققسدة 87ص

 آختالصققـ( لؾشقخ/إبراهقؿ السؽران.

%(, 71.7أكدت الدراسة الؿقداكقة العشقائقة أن العالقات العاصػقة بقـ صالب وصالبدات الجامعدات قدد بؾغدت ) (7)

وأن كثقًرا مـ هدمٓء يدذهبقن لؾؽؾقدات هبددف طؿدؾ طالقدة مدع الجدـس أخدر. )راجدع.. ضداهرة آكػصدام بدقـ 

 (.125العؼقدة والسؾقك ص
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, واتباع أسالقب الغرب اإلباحقة يف العالقات بالجـس «والعػةالحقاء »غقاب معاين  -

 أخر.

تـصقب اتحاد », وحػالت (1)يف حػالت التخرج -خاصة-الؿباهاة بنضفار العقرات  -

 .(4), والحػالت الراقصة, والؿفرجاكات الغـائقة«الطالب

, ويف أثـاء التصقيت يف -طامة-والتؾقن والـػاق )شفادة الزور  «الخقاكة»اكتشار خؾؼ  -

 .«أكه ذكاء اجتؿاعي»( بحجة -خاصة- «اكتخاسات اتحادات الطالب»

 قطع إرحام. -

 إيذاء الزمالء والجقران وإصحاب حسقًّا ومعـقيًّا.  -

كل واحد حر، واكت مش رسـا الؾي »الؿجاهرة بالؿعاصل والتباهل هبا بحجة  -

 .«قحاابـيه

 التػاخر بإحساب والطعـ يف إكساب. -

 كدرة آستجابة لـصح الـاصحقـ الؿخؾصقـ. -

 كتؿان العؾؿ الـافع بحجة )إكؿا أوتقتف طؾك طؾؿ(. -

 .(7)-خصقًصا-, واطتقاده يف آمتحاكات الدراسقة-طؿقًما- «الغش»استحالل  -

                                                           
م, أكددت أن كسدبة الدذيـ يددذهبقن 4111هقؿ طؾدل أحؿدد خؾقدؾ سدـةطدـ الدراسدة الؿقداكقدة التدل قددمفا د/إبدرا (1)

%(, )راجدع.. ضداهرة آكػصدام 15%(, وأن كسبة مـ يذهبقن )أحقاًكدا( لفدذه الحػدالت )41لؾحػالت الراقصة )

 (.426بقـ العؼقدة والسؾقك ص

 أكصح بؿراجعة فتقى: )حؽؿ الؿفرجاكات الغـائقة( لؾشقخقـ/ابـ طثقؿقـ, وابـ جربيـ. (4)

, قدال بعضدفؿ: «الغاش»مـ خالل الدراسة الؿقداكقة التل أطدها د/إبراهقؿ خؾقدؾ, واسدتطالع آراء الطؾبدة حدقل  (7)

, وأن «غشاشاون»% مدـ صدالب العقـدة العشدقائقة قدد أقدروا بدلهنؿ 51, وأن أكثدر مدـ «مػقش كجااح سادون غاش»

ؼدداًل طدـ ضدداهرة آكػصددام بددقـ العؼقدددة يف قاطدات الدراسددة كددذًبا وزوًرا. )ك «سنثبااات حضااورهم»زمالئفدؿ قددامقا 

( بعـدقان: )غشاشدقن 4274م )4117(, ويـظر: تحؼقؼ صػحل بؿجؾة )حقاء( طدد مايق سـة415والسؾقك ص

= 
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قات يف شقارع الجامعة والتسؽع ٕجؾ تضققع إو «افؾة»الحرص طؾك اختقار دراسة  -

واائل التواصل »يف غقر كػع طؾك  «احعؿار», وتضققع «الؿـتديات»و «الؽافقفات»يف 

 .(1)«الؼصص والروايات التاففة أو الجـسقة أو العؾؿاكقة», أو مطالعة «اًلجتؿاعي

ت آستداكة بالربا, وأخذ أمقال الـاس بغقر حؼ كؿا يػعؾ البعض مـ تـظقؿ )لؾرحال -

 .(4)الؿختؾطة, والحػالت الغـائقة الراقصة...( بغرض الؽسب الؿالل السريع

 الطبؼات الرأسؿالقة. محاكاة استبطاء الرزق الحالل, والتطؾع الزائد إلك -

 اكتؿاء حزبل(. -فريؼ كروي  -محافظة  -بؾد  -التعصب الجاهؾل لدد)أسرة  -

 آستطالة طؾك الضعقػ والؿؿؾقك. -

 .«التـاسز ساحلؼاب الؿؽروهة», و«التؼاطع», و«التداسر»كثرة  -

 .«البؾطجة سقن الطالب»اكتشار ضاهرة  -

 , واستباحة الؿال العام.«اًلكضباط يف الؿعامالت الؿالقة», وطدم «السرقة»اكتشار ضاهرة  -

 .(7)«الشاب الؽوول الروش»ضاهرة الحديث بللػاظ غريبة ومبفؿة لؾظفقر بؿظفر  -

___________________________ 
م( طددد 5/6/4117(, ويـظر أيًضا: )جريددة إخبدار( يف طدددها الصدادر يدقم الخؿدقس )78بدون كسقف ص

 .9س ص( حالة غش بتجارة طقـ شؿ451(, تحت طـقان: )5927)

وأثرهددا يف تشددؽقؾ طؼددؾ الشدداب والػتدداة.. راجددع رسددالة: )كظددرات يف الؼصددص  «الروايااات»لؿعرفددة خطددقرة  (1)

 والروايات( لؾشقخ/محؿد صالح الؿـجد, ط.زاد اإلسالمقة.

م, أكدددت أن كسددبة الددذيـ يددذهبقن 4111يف الدراسددة الؿقداكقددة التددل قدددمفا د/إبددراهقؿ طؾددل أحؿددد خؾقددؾ سددـة (4)

. %«15»لفذه الحػالت  «أحقاًكا»%( مـ مجؿقع الطالب, وأن كسبة مـ يذهبقن 41راقصة أكثر مـ )لؾحػالت ال

 )راجع.. ضاهرة آكػصام بقـ العؼقدة والسؾقك(.

مـ خالل استطالع آراء الطالب حقل ما إذا كاكقا يستخدمقن العبارات التدل ٓ يػفؿفدا إٓ إصددقاء وجددكا أن  (7)

%( مـ مجؿدقع العقـدة 54, فقؽقن ما يؼرب مـ )«أحقاًكا»%( أجابقا بد72.4, وكسبة )«كعم»%( أجابقا بد17كسبة )

 يتحدثقن بللػاظ غريبة, وهذه كارثة لغقية لفا آثارها الضارة بعد ذلؽ.

 9, ويـظدر: )جريددة صدقت إزهدر(.. يدقم الجؿعدة 475يراجع: )ضاهرة آكػصدام بدقـ العؼقددة والسدؾقك( ص

 .9( تحت طـقان: ألػاظ شباب الققم ص477) م, طدد4112أبريؾ سـة

= 



3311 

 

يف الصقرة والشؽؾ الخارجل  «الغرسققن والؿؿثؾقن والراقصقن»محاكاة وتؼؾقد  -

والؿالبس, وصريؼة تصػقػ الشعر, حتك يف السقارات والدراجات البخارية, مؿا أدى 

 .«الدياثة»إلك اكتشار ضاهرة 

بقـ الشباب إلك إضفار العديد مـ السؾقكقات الشاذة  «حالة التخـث»كذلؽ أدى اكتشار  -

التريض سغرض الظفور سؿظفر الؼوة والػتوة لجذب »مثؾ:  «التجؿل لؾػتقات»باب  مـ

 .«اكتباه الػتقات، ولبس الحظاظات، واالال الذهب، والبـطال الؿؿزق الؿؼطع

عؾى الفوا », و«عرب أيدول», و«اتار أكاديؿي»كذلؽ اكتشر التطؾع لؿحاكاة كجقم  -

 لتحؼقؼ ذلؽ. «الػـون الؿحرمة», لفذا أكثر الشباب مـ تعؾؿ (1)«اوا

* أما طـ إخالققات والسؾقكقات الػاسدة التل يشرتك فقفا الشباب والبـات ففل كثقرة, 

 مـفا:

 .(1), وشرب الشقشة(4)التدخقـ -

___________________________ 
%( لؿـ يستخدم بعض العبارات والجؿؾ التل ٓ يػفؿفا إٓ 18وهذه كتقجة الدراسة الؿقداكقة.. حقث بؾغت كسبة ) -

%( يسددتخدمقن مثددؾ هددذه إلػدداظ أحقاًكددا. يراجددع: )ضدداهرة آكػصددام بددقـ العؼقدددة 72.4إصددحاب, بقـؿددا )

 .422والسؾقك( ص

ع: فتاوى العؾؿاء التل تحذر مـ ذلؽ.. كد)فتقى الشقخ/طبد الرحؿـ بـ كاصر الرباك, والشقخ/طبد العزيدز راج (1)

 بـ طبد اهلل الراجحل(, وراجع:.. )بقان الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء بالسعقدية(. 

أن طددد الطدالب الدذيـ يددخـقن  م, وجدد4111يف الدراسة الؿقداكقة التل قدام هبدا الددكتقر/إبراهقؿ خؾقدؾ سدـة (4)

%(, وبالتدالل 2%(, ومدـ يددخؾ الشقشدة كسدبتفؿ )9( بـسدة )644( مـ بدقـ العددد الؽؾدل وقددره )54السجائر )

, وذكدر د/مصدطػك 168%(. راجع: )ضاهرة آكػصام بقـ العؼقدة والسدؾقك( ص17فالـسبة الؽؾقة لؾؿدخـقـ )

%( 41, ط.طالؿ الؿعرفة(  أن الـسبة قد تصدؾ إلدك )128, ص127سقيػ يف كتابف )الؿخدرات والؿجتؿع, ص

مـ خالل القاقع القصػل لؾطدالب, وقدد جداء ذلدؽ يف: )الؿجؾدة آجتؿاطقدة الؼقمقدة( طددد خداص, وجداء يف: 

)الؿجؾة آجتؿاطقة الؼقمقة... الصادرة طـ الؿركز الؼقمل لؾبحقث آجتؿاطقة والجـائقة, إشراف د/مصدطػك 

, أن )تعدداصل الحشددقش يعتددرب يف الؿؼددام إول بالـسددبة لؿتعدداصل 62قاد الؿددمثرة صسددقيػ( طددـ تعدداصل الؿدد

 .22% مـ مجؿقع الؿتعاصقـ لؾؿقاد الؿخدرة( راجع ص97الؿخدرات, والذي يبؾغ طددهؿ 
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 .(4)تعاصل الؿخدرات بلكقاطفا الؿختؾػة -

 ؟!(.طؾقفؿ, حقث إن أكثرهؿ ٓ يدري.. )لؿاذا يعقش؟! أو كقػ «الالمباًلة»غؾبة  -

 القققع يف براثـ الشبفات والشفقات بقسر وسفقلة دون أدكك مؼاومة. -

الزواج العريف، »كد «احكؽحة الػاادة»اكتشار ضاهرة استحالل الػروج طـ صريؼ شرطـة  -

 .(7), ثؿ القققع يف الزكا بدرجاتف بال خقف أو تردد«وغقره

 , والتؾفل بؿباريات الؽرة طـ القاقع. «التعصب الؽروي الؿؼقت»القققع يف  -

 * أما طـ إخالققات السؾقكقة الػاسدة الؿتعؾؼة بالطالبات: 

 يف: «تحرير الؿرأة»كجحت الحؿالت العؾؿاكقة الؿؿـفجة لؿـ يزطؿقن فؼد * 

ازدياد الشطط الػؽري طـد كثقر مـ الػتقات, واتباع أدطقاء تحرير الؿرأة مـ بـل طؾؿان,  -

طـ  «الحقاء»ؽثقر مؿا )هق معؾقم مـ الديـ بالضرورة(, مؿا أدى إلك: غقاب وإكؽار ال

 كثقر مـ الػتقات.

- . َـّ  تؼؾقد الؿؿثالت, ومحاكاة الراقصات والغاكقات والساقطات يف كؾ أكؿاط حقاهت

 الخضقع بالؼقل مع الشباب. -

 آختالط الؿستفرت بالشباب يف كؾ إماكـ بال حاجة أو ضرورة شرطقة. -

 التطؾع الدائؿ لجذب أكظار الشباب بلي وسقؾة. -

___________________________ 
مـ الؿمسػ أن تدخقـ الشقشة تسؾؾ أيًضا إلك الػتقات, فلصبح مـ الؿللقف أن أن كجد فتقدات يجؾسدـ طؾدك  (1)

َـّ الشقشددة. يـظدر: )بـددات الشقشدة يف خطددر( تحؼقدؼ صددحػل بؿجؾدة الشددباب )يقلقددق الؿؼداهل و الؽافقفددات يددخ

 .77, ص74(, ص714م(, طدد )4117سـة

مـ خالل آستبقان الذي أجري مع بعض الطالب تبقـ أن كسب شدرب الؿخددرات يف تصداطد, فؼدد تصدؾ إلدك  (4)

 م.4111, سـة186لعؼقدة والسؾقك( صكصػ الطالب أو أكثر.. يـظر: )ضاهرة آكػصام بقـ ا

ا بالزواج العريف يف الجامعات ) (7) %( 76.2%(, بقـؿدا يدرى )11.1بقـت الدراسة الؿقداكقة أن كسبة مـ يػؽرون جديًّ

 .166أن الزواج العريف زكا, يراجع: )ضاهرة آكػصام بقـ العؼقدة والسؾقك( ص
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 لؾرحالت. -خاصة-السػر بال محرم  -

 مصافحة الرجال إجاكب. -

 بشؽؾ مستػز ٓفت لالكتباه.  «التبرج والسػور والعري»اكتشار ضاهرة  -

أن »بدطقى أكف لقس فرًضا, أو أن يف فرضقتف خالًفا, أو  «الحجاب الشرعي»التؿرد طؾك  -

 . (1)«الشؽل والؿؾبس والؿظفر أمر شخصي ًل عالقة لؾدين سهحرية 

, «الؿتػؼة مع الشرع الؿطفر»التؿرد طؾك كؾ الؼقؿ الشرطقة, وإطراف الؿجتؿعقة  -

 .«التحرر من الظالمقة والرجعقة»بدطقى 

, والؽعب العالل, «البـطؾون الؿؿزق», ولبس «الحجاب الؿتبرج»اكتشار ضاهرة  -

والعدسات الؿؾقكة, والعطر الػقاح, والـؿص, ولبس الباروكة, والؿؽقاج الصاخب 

 .(4)«اتباع الؿوضة»بدطقى 

                                                           
ؾ طـ رأي الشباب يف الحجاب ومدى قـاطتفؿ بف, بقـت أن مميددي الدراسة الؿقداكقة التل ذكرها د/إبراهقؿ خؾق (1)

%( مـ العدد الؽؾدل الؿؿثدؾ لعقـدة البحدث, ومدـ يروكدف ضداهرة إيجابقدة تددل طؾدك العدقدة 81الحجاب كسبتفؿ )

 %( مـ مجؿقع العدد الؽؾل.75.1لتعالقؿ اإلسالم الصحقحة كسبتفؿ )

الحجاب وأكف فرض ديـل يجدب ارتدداؤه طـدد البؾدقغ وذلدؽ بـسدبة  .. أن آراء الشباب يف مسللةكؿا ذكرت الدراسة -

(85.4.)% 

ا, يؾقفا جامعة إسؽـدرية, ثؿ جامعة الؿـصدقرة, ثدؿ  - كذلؽ أكدت الدراسة أن التربج يف جامعة الؼاهرة مستػز جدًّ

 الزقازيؼ, ثؿ جامعة بقرسعقد, ثؿ صالبات جامعة أسققط.

, , ط.دار السالم بالؼداهرة141, ص141( تللقػ د/إبراهقؿ خؾقؾ صوالسؾوكظاهرة اًلكػصام سقن العؼقدة راجع: )

, د/ سددامل العؿددري, ط.مركددز الحجاااب شااريعة ا  يف القفوديااة والـصااراكقة واإلاااالمولؾتقسددع راجددع: بحددث 

لألسددتاذ صددفقب محؿددقد السددؼار تؼددديؿ الدددكتقر محؿددد العقضددل, ط مركددز  جدلقااة الحجااابتؽددقيـ, وكتدداب 

 رواسخ.

صددح بؿراجعددة: )مراوغددات الحجدداب( لألسددتاذ/أحؿد الصددؼر, ط.ممسسددة آسددام لؾـشددر, وكتدداب )الـسدداء كـ (4)

والؿقضددة وإزيدداء( د/خالددد الشددايع, تؼددديؿ الشقخ/صددالح السدددٓن, ط.دار بؾـسددقة, وبحددث: )حؽددؿ لددبس 

= 
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الـشرات الصادرة »التل تػرض طؾك الػتقات طـ صريؼ  «تسؾقع الؿرأة»آستجابة لثؼافة  -

 .(1)«شؽل اؾعةعن مراكز تحرير الؿرأة والؿقديا اإلعالمقة، والتي تظفر الؿرأة س

بحجة الدراسة الـظامقة يف الجامعة, أدت  «تلجقل الزواج»آستجابة لؾدطاوى الؿطالبة بد  -

اًلرتباط »إلك اكتشار العالقات الؿحرمة بقـ الشباب والػتقات, واكتشار ضاهرة 

الحب », وذيقع ضاهرة تبادل الصقر العارية وشبف العارية لؾػتقات بدطقى «الؿحرم

 . «واًلرتباط

يف قاطات الدروس, والؿـتديات, والرحالت, وحػالت  «الرقص»اكتشار ضاهرة  -

 التخرج.

َـّ طؾك آرتباط بالشباب  «الغقرة الـسائقة الؿرضقة»اكتشار ضاهرة  - بقـ الػتقات, وتـافسف

 الغـل الؼقي الػتل مع التباهل بتؾؽ العالقات أثؿة.

 الؿشقة, والؽالم, والؿؾبس, والؿشرب.التشبف بالرجال يف كثقر مـ إمقر, يف  -

أن لفا ماضي ايء، وتاريخ يف »القققع فريسة ٓبتزاز شاب مـ الشباب بدطقى  -

 .«الؿـؽرات

, مؿا يجعؾفا أداة لػتـة يف إماكـ العامة ركقب الدراجات البخارية, والدراجات العادية -

 الشباب.

 .«التعصب -التشدد »السخرية مـ الديـ وأهؾف بدطقى  -

___________________________ 
س الؿدرأة البـطؾقن لؾؿرأة( إطداد/أبل إبراهقؿ هشام بـ محؿد, ط.مؽتبدة أحؿدد بدـ حـبدؾ, وراجدع: )حؽدؿ لدب

 لؾؽعب العالل( طؾك مققع/ اإلسالم سمال وجقاب.

فقؿدا يتعؾدؼ  -خاصدة-حالة مـ حدآت مسدخ الفقيدة,  «العؾؿاكقة الصالوكات الثؼافقة»يحدث أن فقؿا يسؿك بد (1)

بؼضقة طالقة اإلسالم بالؿرأة, حقث يتؿ تصدير أن اإلسالم ضؾؿ لؾؿرأة, وأن الؿجتؿع الؿسدؾؿ مجتؿدع ذكدقري 

 ٓ يعرف العدل واإلكصاف مع البـات..مريض 
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, بدطقى «الرقص الشعبي», وفرق «الػرق الؿواقؼقة», و«الػـون الؿسرحقة»آشرتاك يف  -

 .«الـشاط الطالسي»

, أو يف الشقارع العامة بدطقى «قاعات رياضقة مشتركة مع الشباب»مؿارسة الرياضة يف  -

 . «أكفا رياضة مفؿة، وهذا شيء عادي»

 قات مـ مظاهر خادطة ٓ ترضل اهلل.آغرتار بؿا طؾقف الؽثقر مـ الػت -

 وأخقًرا: احخالق السؾوكقة الػاادة سعد التخرج:

 ومـ ذلؽ:  -

, وكقػقة «الزواج», و«العؿل», و«الرزق»فقؿا يتعؾؼ بؿسللة  -خاصة-* إساءة الظـ باهلل 

 كؾؿا ازداد الضغط الحقايت. -خاصة- «تسققر الحقاة»

 * الخقف مـ الؿستؼبؾ لؿا بعد الجامعة.

 * تضققع إوقات طؾك الؿؼاهل والؽافقفات, ومالحؼة الػتقات.

 * محاولة كسب الؿال مـ حالل أو حرام بال أدكك خجؾ أو وجؾ.

 .«إثبات الذات، وأن البـت مثل الولد»* مزاحؿة الؿرأة لؾرجؾ يف العؿؾ بدطقى 

, «فاراتتـؿقة الؿ»* اإلطراض طـ تحؿؾ الؿسمولقة الشخصقة, أو استغالل إوقات يف 

 .(1)وتعؾؿ حرفة أو أي طؿؾ مـ إطؿال الؿباحة والؿتاحة

                                                           
الحث عؾى التجارة كـصح كؾ شاب بالجد يف الؽسب الحالل, وهـاك رسالة كـصح بؿطالعتفا بعـقان: )(1)

( لإلمام أبل بؽر والصـاعة والعؿل... واإلكؽار عؾى من يدعي  التوكل يف ترك العؿل والحجة عؾقفم يف ذلك

, مؽتبة الؿطبقطات اإلسالمقة 1بؾل, اطتـك بف )طبد الػتاح أبق غدة( صأحؿد بـ محؿد الخالل البغدادي الحـ

, الصؿقعل دار. ط.  الجقالين محؿد فرحان بـ طزيز د, اإلاالمي الػؼه أحؽام الحرفة وآثارها يف, وراجع بحؾب

 الؿػتقح الشرطل لؾتعؾؿ زادي مـصة مراجعة أو زاد, لؿجؿقطة التابع (الؿفن أحؽام) لتطبقؼ الرجقع يؿؽـؽ أو

 كقػقة شرح وهذا https://bit.ly/2SAj3jT :لؾؿـصة الرسؿقة الصػحة كطؾ أو /https://zadi.net :طؾك

= 

https://zadi.net/
https://bit.ly/2SAj3jT
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 .(1)* اكتشار حالة مـ السؾبقة والالمبآة خقًفا مـ سقاسات الؿستبديـ, وأجفزهتؿ إمـقة

, مؿا قد يصؾ «الػوضوية», و«التشتت», و«اإلحباط»أو  «اًلكتئاب»* اكتشار حالة مـ 

ساًلكسحاب من »بـػسف لػرتات صقيؾة فقؿا يعرف  بالشاب لالكعزال الؿجتؿعل, والخؾقة

 .(4)«الحقاة

سعل حؼقؼل إليجاد  * تضققع إوقات وإطؿال يف اكتظار القضائػ الحؽقمقة )دون

 (.« ًل شبفة فقهحالًلأن يؽون »ة طؿؾ يف أي سبقؾ آخر, بشرط صفر

الشفادات  -الرشقة  -* الؾجقء إلك وسائؾ وحقؾ محرمة لؾتعققـ يف أي وضقػة )كالقساصة 

 الؽذب(. -آدطاءات الباصؾة  -الؿزورة 

 * كراهة الخقر لألقران والزمالء, واستؽثار الخقر طؾقفؿ.

* مع استحؽام حالة القلس قد يحاول البعض تحريؽ الرأي العام لؾضغط طؾك إكظؿة 

 .(7) الحاكؿة بلي وسقؾة مـ القسائؾ )سقاء كاكت مؿـقطة أو مباحة(

___________________________ 
 هذا خالل مـ الؿساقات يف الؿشاركة يؿؽـؽ كؿا https://bit.ly/2Vk2j22 زادي مـصة يف التسجقؾ

 http://zadi.net/courses :الرابط

يراجددع يف ذلددؽ: )أثددر الددـظؿ السقاسددقة والتشددريعقة والؼضددائقة طؾددك الشخصددقة الؿصددرية وإزمددة إخالققددة(  (1)

 .71, ص49د/محؿد وفقؼ أبق أتؾة, وهق بحث مؼدم لؾؿجالس الؼقمقة الؿتخصصة ص

م أن كسبة الطالب التل تشعر بالؼؾؼ واإلحباط بسدبب 4117طام  «الؿصريون»أكدت الدراسة التل قام هبا مققع  (4)

 %(.71الخقف مـ الؿستؼبؾ الضبابل الذي يـتظرهؿ أكثر مـ )

الؿظاااهرات واًلعتصااامات »حدداول بعددض الشددباب ابتؽددار بعددض القسددائؾ لؾضددغط طؾددك إكظؿددة طددـ صريددؼ  (7)

ه القسائؾ مـ الـاحقدة الشدرطقة, لفدذا كـصدح , دون معرفة حؽؿ استخدام هذ«واإلضراسات، والعصقان الؿدين...

د/محؿد بـ طبد الدرحؿـ الخؿدقس,  «الؿظاهرات واًلعتصامات واإلضراسات.. رؤية شرعقة»بؿراجعة رسالة: 

التظااهرات »ط.دار الػضقؾة, حقث طرض الشقخ ٕدلة الؿجقزيـ, وأدلة الؿاكعقـ, وذكر الراجح لديف, وبحدث: 

= 
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 ضاهرة الفجرة الشرطقة وغقر الشرطقة إلك البالد إوربقة.* اكتشار 

 . ه التل ولد فقفادباللمزية أو حسـة  ةلألمة والقصـ, والتـؽر ٕي «اًلكتؿاء»* ضقاع 

, مثؾ: ماذا فعؾ اهلل لل ٕؤمـ بف؟! أيـ (1)* القلس قد يدفع الشباب ٓطتـاق أفؽار إلحادية

 اهلل مـ واقعـا؟!

لجؿالفا, وبالطرق التؼؾقدية, وارتؽاب الؿحرمات والؿـؽرات يف * الزواج مـ فتاة 

 الخطبة والػرح.

 * تـشئة أسرة طؾك الـؿط الغربل بال التزام بالديـ أو الشرع أو الخؾؼ.

 * السػر لؼضاء العطؾة الصقػقة واإلجازة  يف الؿصايػ الؿختؾطة, بدطقى التـزه.

 ورة رشعية بحجة السعي عىل طؾب الرزق.السػر لبالد غري املسؾؿني لغري حاجة أو رض *

آكؽباب طؾك الدكقا وآغرتار بزخارففا والتشتت وطدم آتزان والرتكقز وترك  *

 التخصص.

  

___________________________ 
, كؿا كـصح بؼراءة بحث التظاهرات وآطتصامات لؾدكتقر حامد حامد العؾلد/ «واًلعتصامات.. رؤية شرعقة

 العؾل.

د/ حؿدد بدـ صدالح السدحقباين, ط.مجؾدة البقدان,  الضع  الؿعـوي وأثره يف اؼوط احمامُيـصح بؿطالعة كتاب  (1)

هاة الصادمات الـػساقة مان خاالل أ/ محؿد العبدة, ط. دار الصػقة, وكتداب مدقاج ققام الدول واؼوطفاوكتاب 

 .د/ فقزية بـت صالح بـ محؿد الخؾقػل, ط. دار الحضارة لؾـشر والتقزيع ژتدسر قصة مريم عؾقفا السالم 



 

3311 

 

فتاوى شبابية
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اقتضت حؽؿة اهلل تعالك وسـتف أكف يف آخر الزمان يؽثر الجفؾ وأهؾف, ويؼؾ العؾؿ وأهؾف, 

ما كراه يف هذه أوكة إخقرة  -خاصةً -مممـ غققر طؾك ديـف, وٓ شؽ أن هذا يحزن كؾ 

 -طامةً -مـ تزايد  الغثاء الػؽري والذي ضفر بجالء ووضقح طؾك شاشات التؾػاز 

, ولعؾَّ مـ أسباب ضفقر هذا الػساد -خاصةً -والؼـقات الػضائقة وشبؽات اإلكرتكت 

ـْ يدطقن العؾؿ, ولقسقا لف الؽبقر ما يؼقم بف اإلطالم العؿقؾ الؿقجف مـ السؿاح ب استػتاء َم

بلهؾ, ولشديد إسػ ترى أمثال همٓء الؿضؾقـ يتبادرون إلك الػتقا قبؾ أرباهبا, 

ويعرتضقن طؾك إحؽام ولقسقا مـ أصحاهبا, وُيؼقِّؿقن أققال أهؾ العؾؿ, وما هؿ يف 

 الؼافؾة إٓ أذكاهبا.

قدم طؾك جؿع الػتاوى الؿفؿة التل أن أ -بعد آستخارة وآستشارة-ٕجؾ هذا رأيت 

يسلل فقفا الشباب بؽثرة, وحرصت طؾك جؿعفا مـ بطقن كتب الػتاوى لؽبار أهؾ العؾؿ 

ـْ اتػؼت كؾؿة إمة طؾك قبقل آرائفؿ وفتاواهؿ واجتفاداهتؿ العؾؿقة, ولؿ  يف زماكـا مِؿَّ

ـ أهؾ العؾؿ داخؾ أقتصر يف هذا طؾك جفة طؾؿقة بعقـفا, بؾ أخذت ما أطتؼد أكف الحؼ, م

كؿا –وخارج قطركا الؿصري, إذ الحؽؿة ضالة الؿممـ أكك وجدها ففق أحؼ الـاس هبا 

 , جزاهؿ اهلل طـا خقر الجزاء.-☺صحَّ طـ رسقل اهلل 
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: أسئؾة يف العؼيدة   أوًلا

 

 : ما الذي يجب عؾى الؿسؾم عؿؾه من العؼقدة حتى يؽون مسؾًؿا حؼ ا؟1س

يتػاوتقن يف قدرهتؿ العؼؾقة, ويف فراغفؿ ومشاغؾفؿ الحققية, ويف تقسر صرق الؿسؾؿقن ج: 

التعؾؿ وصعقبتفا, فقجب طؾك الؿسؾؿ ما ٓ يجب طؾك أخر, وأقؾ ما يجب مـ ذلؽ 

طؾك كؾ مؽؾػ اإليؿان باهلل ومالئؽتف وكتبف ورسؾف والققم أخر, واإليؿان بالؼدر 

, مع الـطؼ بالشفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل خقره وشره, حؾقه ومره, وففؿ معـك ذلؽ  ًٓ إجؿا

, وإقام الصالة وإيتاء الزكاة بالـسبة  ًٓ وأن محؿًدا رسقل اهلل, وففؿ معـاها ولق إجؿا

لألغـقاء, وصقم رمضان, وحج البقت الحرام لؿـ استطاع إلقف سبقاًل, ثؿ معرفة حؽؿ 

ب ما ٓ يجقز مـفا, مع الحذر ما يبتؾك بف مـ الـقازل لقؼدم طؾك ما يجقز مـفا, ويتجـ

مـ كؾ ما حرم اهلل طؾك طباده, وأكثر مـ تالوة الؼرآن الؽريؿ مع قراءة الؽتب الديـقة 

 .(1)الـافعة, كؽتاب طؼقدة الؿممـ, شرح العؼقدة القاسطقة لؾشقخ ابـ طثقؿقـ

 : ما هي الؽتب الؿػقدة التي يجب عؾقـا مطالعتفا حتى كػفم ديــا؟2س

السـن »و  «صحقح مسؾم»و  «صحقح البخاري»ؽريؿ وكتب السـة, مثؾ  الؼرآن الج: 

ٓبـ  «زاد الؿعاد», و «فتح الؿجقد», و «التوحقد», وكتب العؼقدة, مثؾ: كتاب  «احرسع

 .(4), وأمثالفا مـ كتب طؾؿاء السـة«شرح الطحاوية», و  «العؼقدة الوااطقة»الؼقؿ, و 

 والعؿؾقة الؿوجودة يف الؿجتؿع اإلاالمي؟: ما هي ظواهر الشرك الؼولقة 3س

                                                           
لؾدكتقر/ طبد  «اعتؼاد أئؿة السؾ »(, ط. العبقؽان, وأكصح بآصالع طؾك كتاب  7517( فتاوى الؾجـة الدائؿة )1)

 الرحؿـ الخؿقس.

 (, ط. العبقؽان.7227الؾجـة الدائؿة )( فتاوى 4)
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الظقاهر الشركقة يف الؿجتؿعات اإلسالمقة كثقرة, مـفا: آستغاثة وآستعاكة بغقر اهلل ج: 

فقؿا ٓ يؼدر طؾقف إٓ اهلل, والـذر لغقر اهلل, والذبح لغقر اهلل كؿـ يذبح لقلل, والحؾػ 

 بغقر اهلل كؿـ يحؾػ بالـبل والؿصحػ.

شرك: اتخاذ الؼبقر مساجد والصالة فقفا, وقد هنقا طـ ذلؽ, قال اهلل ومـ وسال ال

 .[164]إكعام: َّ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ تعالك:

 يه ىه مه ُّٱ وطؾؿ اهلل الؿسؾؿقـ أن يؼقلقا يف كؾ ركعة مـ صالهتؿ:
 .[5: الػاتحة]َّ جي

  َح سَ ذَ  ن  مَ  ا ُ  نَ عَ لَ » :☺ وقال
 .«ا ِ  رِ ق  غَ لِ

 ..«ا ِ سِ  ن  عِ تَ اا  فَ  َت ـ  عَ تَ ذا اا  إِ ، وَ ا َ  لِ لَ اا  فَ  لَت لَ ا َا ذَ إِ »: ☺ وقال

 .«َد ساجِ م مَ قفِ حِ صالِ م وَ فِ قائِ بِ ك  أَ  ورَ بُ وا قُ ُذ َخ ى، ات  ارَ َص الـ  وَ  ودَ فُ القَ  ا ُ  نَ عَ لَ »: ☺ وقال

  ، أًل وإن من كان قبؾؽم كاكوا يتخذون قبور أكبقائفم وصالحقفم مساجد»: ☺ وققلف

 .«تتخذوا الؼبور مساجد، فنين أكفاكم عن ذلكأًل فال 

 .«من حؾ  سغقر ا  فؼد أشرك»: ☺وقال 

 .(1)إلك غقر ذلؽ مـ مظاهر البدع الشركقة

 : هل يجوز الحؾ  سالشرف أو الؽعبة؟4س

ٓ يجقز الحؾػ بغقر اهلل, بؾ هق شرك ٕن الحؾػ بالشلء تعظقؿ لف, وٓ يجقز التعظقؿ ج: 

أن  ☺ فلمرهؿ الـبل «والؽعبة»: الصحابة يف أول اإلسالم يؼقلقنلؿخؾقق, وقد كان 

, فلما الشرف  والـسب وإب وكحقه فؽؾف حؾػ بغقر اهلل, وقد «ورب الؽعبة»: يؼقلقا

                                                           
 (, ط. العبقؽان.1/547( )89927( فتاوى الؾجـة الدائؿة )1)
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الشرك يف هذه احمة أخػى من دسقب الـؿؾة السوداء عؾى »: ◙قال ابـ طباس

 .«الصخرة السوداء يف ظؾؿة الؾقل

 .(1)وحقاتؽ يا فالكة, وحقايت... إلخ.. فجعؾ الحؾػ بالحقاة مـ الشركوهق أن تؼقل: واهلل 

: رجل يؼول: ًل إله إًل ا  محؿد راول ا ، وًل يؼوم ساحركان احرسعة: الصالة 5س

والزكاة والصقام والحج، وًل يؼوم ساحعؿال احخرى الؿطؾوسة يف الشريعة اإلاالمقة، هل 

يوم الؼقامة سحقث ًل يدخل الـار ولو لوقت  ☺ يستحق هذا الرجل شػاعة الـبي

 محدود؟

مـ قال: ٓ إلف إٓ اهلل محؿد رسقل اهلل, وترك الصالة والزكاة والحج جاحًدا لقجقب ج: 

هذه إركان إربعة أو لقاحد مـفا بعد البالغ: ففق مرتد طؾك اإلسالم يستتاب, فنن 

إن مات طؾك ذلؽ, ومـ قال مـ تاب ُقبؾت تقبتف وكان أهاًل لؾشػاطة يقم الؼقامة 

العؾؿاء: أكف كافر كػًرا طؿؾقًّا ٓ يخرجف طـ حظقرة اإلسالم برتكف لفذه إركان يرى أكف 

 .(4)أهؾ لؾشػاطة فقف وإن كان مرتؽًبا لؿا هق دون الؽبائر إن مات مممـًا

 : ما حؽم اًلحتػال سلعقاد الؿقالد؟6س

: ☺ الشرع الؿطفر, بؾ هق بدطة, لؼقل الـبل آحتػال بلطقاد الؿقالد ٓ أصؾ لف يف ج:

 .(7)«من أحدث يف أمركا هذا ما لقس مـه ففو رد»

 لؿ يحتػؾ بؿقلده مدة حقاتف وٓ أمر بذلؽ, وٓ طؾؿف أصحابف, ☺ ومـ الؿعؾقم أن الـبل

وهؽذا خؾػاؤه الراشدون, وجؿقع أصحابف لؿ يػعؾقا ذلؽ, وهؿ أطؾؿ الـاس بسـتف, 

وأحرصفؿ طؾك اتباع ما جاء بف, فؾق كان آحتػال  ☺وهؿ أحب الـاس لرسقل اهلل 

                                                           
 ( الػتقى لسؿاحة الشقخ ابـ جربيـ رحؿف اهلل.1/118( فتاوى إسالمقة )1)

 ( ط. العبقؽان.7/98( )5457( فتاوى الؾجـة الدائؿة  )4)

 ( متػؼ طؾقف.7)
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مشروًطا لبادروا إلقف, وهؽذا العؾؿاء يف الؼرون الؿػضؾة, لؿ يػعؾف أحد  ☺بؿقلده 

 .(1)واحد مـفؿ بف مـفؿ ولؿ يلمر

 ؟«كعقد الؽريسؿاس»: هل يجوز شرًعا اًلحتػال سلعقاد الؽافرين  7س

ة إضفار الشعائر الديـقة اإلسالمقة بقـ الؿسؾؿقـ, وترك إضفارها الؿخالػ ـّ السُّ ج: أوًًل: 

 .«عؾقؽم سسـتي واـة الخؾػاء الراشدين»: , وقد ثبت طـف أكف قال☺ لفدي الرسقل

ػار يف أطقادهؿ ويظفر الػرح والسرور هبذه ٓ يجقز لؾؿسؾؿ أن يشارك الؽ ثاكًقا:

الؿـاسبة, أو يعطؾ إطؿال سقاء كاكت ديـقة أو دكققية, ٕن هذا مـ مشاهبة أطداء اهلل 

 .(4)«َمن تشبه سؼوم ففو مـفم»: أكف قال ☺ الؿحرمة, وقد ثبت طـ رسقل اهلل

 : ما حؽم السػر إلى سالد الغرب لؾعؿل أو لؾسقاحة؟8س

 السػر إلك بالد الؽػار ٓ يجقز إٓ بثالثة شروط: ج:

 أن يؽقن طـد اإلكسان طؾؿ يدفع بف الشبفات. * الشرط احول:

 أن يؽقن طـده ديـ يؿـعف مـ الشفقات.* الشرط الثاين: 

 أن يؽقن محتاًجا إلك ذلؽ.* الشرط الثالث: 

ا يف ذلؽ مـ الػتـة أو فنن لؿ تتؿ هذه الشروط فنكف ٓ يجقز السػر إلك بالد الؽػار: لؿ

ًٓ كثقرًة يف هذه إسػار.   خقف الػتـة, وفقف إضاطة الؿال: ٕن اإلكسان يـػؼ أمقا

أما إذا دطت الحاجة إلك ذلؽ لعالج أو تؾؼل طؾؿ ٓ يقجد يف بؾده, وكان طؾك طؾؿ 

 .(7)وديـ طؾك ما وصػـا ففذا ٓ بلس بف

                                                           
 ( ط. دار القصـ.15/119, جؿع وترتقب: محؿد السقد )«فتاوى إاالمقة»( الشقخ ابـ باز كؼاًل طـ  1)

 (.4521( فتاوى الؾجـة الدائؿة, رقؿ )4)

( ط.أصداء الؿجتؿع, وكحـ كـصح إخقاكـا الشباب بؿا كصح بف شقخـا, 7/72( مجؿقع فتاوى ابـ طثقؿقـ )7)

 وكؼقل لفؿ: مـ ترك شقًئا هلل طقضف اهلل خقًرا مـف.
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ا أكثر : أكا طالب جامعي.. لي صديق وأخ كصراين، وه9س و زمقؾي يف الدرااة، أحبه جد 

 من سعض زمالئي الؿسؾؿقن، فلخبرين زمقل لي سلن هذا حرام، ففل هذا صحقح؟

أما ققل: )يا أخل( لغقر الؿسؾؿ, ففذا حرام وٓ يجقز: ٕن إخ إما أن يؽقن مـ الـسب ج: 

والؽافر لقس أو الرضاع, ٕكف إذا اكتػت أخقة الـسب والرضاع لؿ يبؼ إٓ أخقة الديـ, 

 حم جم هل مل ُّٱ أًخا لؿممـ يف ديـف, وتذكر وتذكر ققل كبل اهلل تعالك كقح:
 مل خل  حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم
 جي ىهيه مه جه ين ىن  من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل
 .[26-25هقد: ]َّڤ يي ىي مي خي حي

* وأما ققل: صديؼ ورفقؼ وكحقهؿا, فنن كاكت كؾؿة طابرًة يؼصد هبا كداء مـ جفؾ 

 ففذا ٓ بلس بف, وإن قصد هبا معـاها تقدًدا وتؼرًبا مـفؿ, فؾؼد قال اهلل تعالك:اسؿف مـفؿ, 

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ
 .[44: الؿجادلة]َّجيحي يه ىه مه  جه ين ىن من

 .(1)فؽؾ كؿا طؾؿت مـ أية الؽريؿة

 : هل اإلكسان مسقر أم مخقر؟11س

سبحاكف أططاه طؼاًل وسؿًعا وبصًرا اإلكسان مخقر ومسقر, أما كقكف مخقًرا: فألن اهلل ج: 

وإرادًة, ففق يعرف بذلؽ الخقر مـ الشر, والـافع مـ الضار, ويختار ما يـاسبف, وبذلؽ 

تعؾؼت بف التؽالقػ مـ إمر والـفل, واستحؼ الثقاب طؾك صاطة اهلل ورسقلف, وأما 

 مب ُّٱ قال سبحاكف:كقكف مسقًرا فألكف ٓ يخرج بلفعالف وأققالف طـ قدر اهلل ومشقئتف, كؿا 

                                                           
( ط.دار القصـ, وأكصح بؿراجعة كتاب  7/112) «مجؿوع فتاوى وراائل الشقخ اسن عثقؿقن» كؼاًل طـ  (1)

 لؾشقخ الؼحطاين. «الوًلء والبراء»
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 حسخس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب
 .[44]الحديد:  َّ جض مص خص حص مس

 حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف ُّٱ وقال سبحاكف:
 .[49-48]التؽقير:  َّٱڤ مل خل

 .[44]يقكس:  َّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ وقال سبحاكف:

الؽتاب ويف الباب آيات كثقرة وأحاديث صحقحة كؾفا تدل طؾك ما ذكركا لؿـ تلمؾ 

 .(1)والسـة

 : أرجو التؽرم سبقان عالمات الساعة وأشراطفا؟!11س

إذا », مـ ققلف لف: ڠجربيؾ  ☺أشراط الساطة كثقرة, مـفا: ما أجاب بف الـبل ج: 

 ..«ولدت احمة رسفا، وإذا تطاول اإلسل البفم يف البـقان

مـ  -المطؾقف الصالة والس-ومـفا خروج الؿسقح الدجال, وكزول طقسك بـ مريؿ 

السؿاء, وصؾقع الشؿس مـ مغرهبا, وخروج دابة إرض مـفا, واستػاضة الؿال حتك 

يعَطك الرجؾ الؽثقر مـ الؿال فقظؾ ساخًطا, ومـفا كثرة الػتـ حتك ٓ يبؼك بقت مـ 

ٓبـ كثقر رحؿف اهلل,  «البداية والـفاية»بققت العرب إٓ دخؾتف, وطؾقؽ بؼراءة كتاب  

 .(7( )4)ـفا, وفقف طظات وطرب وبقان ما يؼل اإلكسان بف كػسف مـ الػتـفػقف شرح الؽثقر م

 : ما حؽم الدين يف رجل اب الدين؟ هل يحؽم سؽػر فاعؾه عؾى الػور؟ 12س

                                                           
 (.2517( )7/777( راجع فتاوى الؾجـة الدائؿة )1)

 ( ط.العبقؽان.7/98( )5457فتاوى الؾجـة ) ( 4)

 الصحقح الؿسـد من أشراط الػتن » لؾشقخ/العريػل, وكتاب «كفاية العالم» آستػادة مـ كتاب يؿؽـؽو (7)

 لؾشقخ/مصطػك العدوي. «والؿالحم
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سب الديـ وآستفزاء بشلء مـ الؼرآن والسـة, وآستفزاء بالؿتؿسؽ هبؿا كظًرا لؿا ج: 

ػر إذا صدر مـ مؽؾػ, ويـبغل أن تؿسؽ بف كنطػاء الؾحقة, وتحجب الؿسؾؿة: هذا ك

  ىت نت ُّٱيبقـ لف أن هذا كػر, فنذا أصر بعد العؾؿ ففق كافر, قال تعالك: 
 يق ىق  يف ىف يث نثىث مث زث رث يت
 .(1)[66-65]التقبة:  َّ يلام ىل  مل يك ىك مك لك اك

 : سعض الشباب يطؾق أحؽام الؽػر عؾى الزاين وشارب الخؿر، فؿا حؽم ذلك؟13س

ٓ ُيؼال لؿـ زكك أو شرب الخؿر: أكت كافٌر, طـد أهؾ السـة والجؿاطة, بؾ ُيؼاُل فقف: إكف ج: 

مممـ بؼدر ما فقف مـ اإليؿان, فاسؼ بؼدر ما فقف مـ معصقة, وما ورد مـ ققل الـبل 

 «ًل يزين الزاين حقن يزين وهو مممن، وًل يشرب الخؿر حقن يشرسفا وهو مممن»: ☺

كػل كؿال اإليؿان القاجب ٓ طؾك كػل أصؾ اإليؿان, بدلقؾ فؿحؿقٌل طؾك , الحديث

ما من عبد قال: ًل إله »: مـ حديث أبل ذر طـد البخاري أكف قال ☺ أكف َثبََت طـ الـبل

.. قؾت: يا رسقل اهلل: وإن زكك وإن سرق؟ «إًل ا ، ثم مات عؾى ذلك إًل دخل الجـة

وإن زكى وإن ارق عؾى »: رق؟ قال.. قؾت: وإن زكك وإن س«وإن زكى وإن ارق»: قال

وإن زكى وإن ارق رغم أك  أسي »: وكان أبق ذر إذا حدث هبذا قال, «رغم أك  أسي ذر

قال أبق طبد اهلل: هذا طـد الؿقت أو قبؾف إذا تاب وكدم وقال: )ٓ إلف إٓ اهلل( غػر  ,«ذر

شلء مـفا, لؽـ مـ لف: وبذلؽ يجؿع بقـ أدلة القطد والقطقد, ويعؿؾ هبا كؾفا وٓ يرد 

استحؾ الزكك أو السرقة أو شرب الخؿر وغقرها مـ الؿحرمات الؿجؿع طؾك 

 .(4)تحريؿفا: كػر طـد أهؾ السـة والجؿاطة

                                                           
 (.1/456( )2221( فتقى رقؿ )1)

 (.2851( فتقى الؾجـة الدائؿة برقؿ )4)
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: ظفرت جؿاعة يؼال لفا: الشقعة، فؿا حؽم الدين يف همًلء، خاصة وأكفم سدأوا يف 14س

 اًلكتشار يف الجامعة؟

تشقع  ◙ ٕن تشقعفؿ لعؾل بـ أبل صالب الشقعة, والصقاب أن يؼال الرافضة:ج: 

-, فالرافضة كؿا وصػفؿ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ◙ متطرف غال, ٓ يؼبؾف طؾل

 «اقتضاء الصراط الؿستؼقم يف مخالػة أصحاب الجحقم»يف كتابف   -رحؿف اهلل تعالك

إكفم أكذب طوائ  أهل احهواء وأعظؿفم شركا، فال يوجد يف »: (791حقث قال )

احهواء أكذب مـفم، وًل أسعد عن التوحقد، حتى إكفم يخرسون مساجد ا  التي أهل 

ُيذكر فقفا ااؿه، فقعطؾوكفا عن الجؿعة والجؿاعات، ويعؿرون الؿشاهد التي أققؿت 

 عؾى الؼبور التي كفى ا  وراوله عن اتخاذها.

 من مجؿوع اسن قاام: -3/ج356ص-وقال يف الػتاوى 

ا قاطًعا لؾعذر وأكه إمام معصوم، ومن  ☺الـبي  أن وأصل قول الرافضة: كص لعؾي كص 

خالػه كػر، وأن الؿفاجرين واحكصار كتؿوا الـص، وكػروا ساإلمام الؿعصوم، واتبعوا 

أهواءهم، وسدلوا الدين، وغقروا الشريعة، وظؾؿوا واعتدوا، سل كػروا إًل كػًرا قؾقاًل، إما 

سؽر وعؿر وكحوهؿا ما زاًل مـافؼقن، وقد  سضعة عشر أو أكثر، ثم يؼولون: إن أسا

يؼولون: سل آمـوا ثم كػروا، إلى أن قال: ومـفم ظفرت أمفات الزكدقة والـػاق: كزكدقة 

 الؼرامطة الباطـقة وأمثالفم..

ا كؿا هو معؾوم يف التاريخ: حقث أكفم يديـون   وأما خطرهم عؾى اإلاالم فؽبقر جد 

والؿـافؼقن أضر طؾك اإلسالم مـ ذوي الؽػر الصريح:  والتل حؼقؼتفا الـػاق, «سالتؼقة»

 حط خضمض حض جض مص  حصخص مس خس حس ُّكؿا قال تعالك: 
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 مك خكلك حك مقجك حق مف حفخف جف  مغ جغ جعمع مظ
 .(1) [2]الؿـافؼقن:  َّجل

: كـا كتحدث يف الجامعة، ثم ذكر أحد الزمالء ما فعؾه حزب ا  والشقعة من مواق  15س

اإلخوة: إكفم أعداء ا  وراوله، وهم خوكة، ففل البطولة يف العراق ولبـان، فؼال أحد 

هذا صحقح؟ وهل يف مثل هذا الوقت العصقب كجفر سخالفـا، كلهل السـة معفم: 

 واحمة تتركح تحت ضرسات احعداء؟!

الشقعة الرافضة شر أهؾ البدع الؿـتسبة إلك الؼبؾة, ويف تؽػقرهؿ كزاع بقـ أهؾ العؾؿ, ج: 

ئدهؿ وأققالفؿ كػرية: لؽـ ٓ يؽػر الؿعقـ مـفؿ إٓ بعد والراجح أن كثقًرا مـ طؼا

استقػاء الشروط واكتػاء الؿقاكع, والجفؾ غالب طؾقفؿ والتلويؾ كذلؽ وارد, لفذا فال 

يؿؽـ تؽػقرهؿ بالعؿقم وٓ تؽػقر الؿعقـ إٓ بعد ققام الحجة.. أما تعؿقؿ الؼقل أهنؿ 

كافر قد تبقـ كػره, ولؽـ كؿا ذكركا هؿ أطداء اهلل ورسقلف فػقف كظر, وٓ يجقز إٓ يف 

شر أهؾ البدع, وهؿ يؽػرون أهؾ السـة يف إغؾب, وخقاكتفؿ لفؿ طرب العصقر ثابتة 

متؽررة, وإن كان اكتصار الؿبتدع طؾك الؽافر أحب إلقـا مـ طؽسف, لؽـ مع الحذر مـ 

 بدطتف.

ؽ اإلطجاب: كذلؽ فنكف يجب التحذير مـ اإلطجاب هبؿ ومـ الـظر إلك طقاقب ذل

مـ الؿقؾ إلقفؿ, والسؽقت طؾك بدطتفؿ, وما أصاب إمة اإلسالمقة ما أصاهبا إٓ 

الشرك والـػاق والبدطة, فال يجقز السؽقت طؾك ذلؽ ٕن الققت هق  بسبب اكتشار

                                                           
 ( الشقخ ابـ طثقؿقـ.7/86( الؿجؿع الثؿقـ )1)
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ق دون شقائب, ومجاكبة أصحاب الػسق وقت كصقحة لألمة بالثبات طؾك الحؼ الصايف

 .(1)والعصقان والبدع والضالٓت

 : هل يتوق  عؾى صحة الؿـفج واًلعتؼاد جـة أو كار؟16س

كعؿ, الؿـفج وآطتؼاد إذا كان صحقًحا صار صاحبف مـ أهؾ الجـة, فنذا كان طؾك مـفج ج: 

ومـفج السؾػ الصالح, يصقر مـ أهؾ الجـة بنذن اهلل, وإذا صار طؾك  ☺رسقل اهلل 

د بالـار,  فصحة الؿـفج وآطتؼاد يرتتب طؾقفا مـفج وطؼقدة أهؾ الضالل, ففق متَقطَّ

 .(4)جـة أو كار

: يف هذا الزمان عديد من الجؿاعات، وكل مـفا دعي اًلكضواء تحت الػرقة الـاجقة، 17س

 وًل كدري أيفا عؾى حق فـتبعه، فلي الجؿاعات كتبع؟

كؾ مـ هذه الجؿاطات تدخؾ يف الػرقة الـاجقة: إٓ مـ أتك مـفؿ بؿؽػر ُيخرج طـ ج: 

اإليؿان, لؽـفؿ تتػاوت درجاهتؿ ققًة وضعًػا بؼدر إصابتفؿ لؾحؼ وطؿؾفؿ لف,  أصؾ

وخطئفؿ يف ففؿ إدلة والعؿؾ, فلهداهؿ أسعدهؿ بالدلقؾ ففًؿا وطؿاًل, فاطرف 

وجفات كظرهؿ, وكـ مع أتبعفؿ لؾحؼ وألزمفؿ لف, وٓ تبخس أخريـ أخقهتؿ يف 

, بؾ اتبع الحؼ حقثؿا كان ولق طؾك لسان اإلسالم, فرتد طؾقفؿ ما أصابقا فقف مـ الحؼ

مـ يخالػؽ يف بعض الؿسائؾ, فالحؼ رائد الؿممـ, وققة الدلقؾ مـ الؽتاب والسـة 

 .(7)هل الػقصؾ بقـ الحؼ والباصؾ

 : من هي الػرقة الـاجقة يف هذا العصر؟ وما هي صػاتفا؟18س

                                                           
( 751, طدد )59, باب الػتاوى, ص«الـبويالفدي »( راجع كالم الشقخ/أبل إسحاق الحقيـل, كؼاًل طـ مجؾة  1)

 هد, واكظر لؾتقسع فتاوى كبار طؾؿاء إزهر الشريػ حقل الشقعة, ط.دار القسر.1245الجؿاديان سـة 

, 145( الشقخ/صالح بـ فقزان بـ طبد اهلل الػقزان, كؼاًل طـ إجقبة الؿػقدة طـ أسئؾة الؿـاهج الجديدة, ص4)

 ط.دار الؿـفاج.

 (.7144( رقؿ )4/167لؾجـة )( فتاوى ا7)
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فقفا  ☺التل قال الرسقل  الػرقة الـاجقة الؿـصقرة يف هذا العصر إلك ققام الساطة هلج: 

افترقت القفود عؾى إحدى وابعقن فرقة، وافترقت الـصارى عؾى »: لؿا سئؾ, حقـ قال

اثـتقن وابعقن فرقة، واتػترق هذه احمة عؾى ثالث وابعقن فرقة، كؾفا يف الـار إًل 

 . «من كان عؾى مثل ما أكا عؾقه القوم وأصحاسي»: . مـ هل؟ قال«واحدة

  حم جم يل ىل مل خلُّ تعالك: وقال طـفؿ اهلل
 جه ين ىن  من خن حن جن يم ىم مم خم
 .[111]التقبة:  َّٰذ يي ىي مي  حيخي جي يه ىه مه

ومـ صػات هذه الػرقة أهنا متؿسؽة بؿا كان طؾقف الـبل وأصحابف, ومـ صػاهتا أهنا 

تصرب طؾك الحؼ, وٓ تؾتػت إلك أققال الؿخذلقـ الؿخالػقـ, وٓ تلخذهؿ يف اهلل لقمة 

ل طائػة من أمتي عؾى الحق ظاهرين، ًل يضرهم من خذلفم وًل ًل تزا»: ☺ٓئؿ, قال 

 .«من خالػفم، حتى يلتي أمر ا  وهم عؾى ذلك

 ومـ صػاهتا أهنا تحب السؾػ الصالح, وتثـل طؾقفؿ, وتدطق لفؿ, وتتؿسؽ بآثارهؿ.

 .(1): طدم تـؼقصفؿ ٕحد مـ السؾػ, سقاء الصحابة أو مـ بعدهؿومن صػاها

 ، فؿن هم أهل السـة والجؿاعة؟«أهل السـة»كسؿع عن  : كثقًرا ما 19س

أهؾ السـة والجؿاطة هؿ الذيـ تؿسؽقا بالسـة, واجتفدوا طؾقفا, ولؿ يؾتػتقا إلك ج: 

سقاها, ٓ يف إمقر العؾؿقة العؼدية, وٓ يف إمقر العؿؾقة الحؽؿقة, ولفذا سؿقا أهؾ 

 هنؿ مجتؿعقن طؾقفا.السـة: ٕهنؿ متؿسؽقن هبا, وسؿقا أهؾ الجؿاطة ٕ

وإذا تلمؾت أحقال أهؾ البدع وجدهتؿ مختؾػقـ فقؿا هؿ طؾقف مـ الؿـفاج العؼدي أو 

 (1)العؿؾل, مؿا يدل طؾك أهنؿ بعقدون طـ السـة بؼدر ما أحدثقا مـ البدع

                                                           
, ط.دار 147( راجع كالم الشقخ/صالح الػقزان, كؼاًل طـ إجقبة الؿػقدة طـ أسئؾة الؿـاهج الجديدة, ص1)

 الؿـفاج.
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كؾفم يف الـار إًل »: عن احمة حقث يؼول يف حديث ☺ : ما الؿراد سؼول الـبي21س

واحدة، وما الواحدة؟ وهل اًلثـتان والسبعون فرقة كؾفم خالدون يف الـار عؾى حؽم 

( هل هذه احمة تؼال حتباعه وغقر احتباع ☺الؿشرك أم ًل؟ وإذا ققل: )أمة الـبي 

 فؼط؟

هذا  ج: الحؿد   وحده، والصالة والسالم عؾى راوله وآله وصحبه، وسعد: الؿراد ساحمة يف

الحديث أمة اإلجاسة، وأكفا تـؼسم إًل ثالٍث وابعقن.. اثـتان وابعون مـفا مـحرفة 

مبتدعة سدًعا ًل تخرج من مؾة اإلاالم، فتعذب سبدعتفا واكحراففا إًل من عػا ا  عـه 

والجؿاعة الذين ااتـوا  وغػر له، وملواها الجـة، والػرقة الواحدة الـاجقة هي أهل السـة

 وهم الذين قال فقفم الـبي ڤ ولزموا ما كان عؾقه هو وأصحاسه ☺ اـة الـبي

ًل تزال طائػة من أمتي عؾى الحق ظاهرين، ًل يضرهم من خالػفم وًل من »: ☺

 . (4)«خذلفم حتى يلتي أمر ا 

أما مـ أخرجتف بدطتف طـ اإلسالم فنكف مـ أمة الدطقة ٓ اإلجابة فقخؾد يف الـار, وهذا 

هق الراجح, وققؾ: الؿراد بإمة يف هذا الحديث أمة الدطقة, وهل طامة تشؿؾ كؾ مـ 

مـ آمـ مـفؿ ومـ كػر, والؿراد بالقاحدة أمة اإلجابة, وهل  ☺بعث إلقفؿ الـبل 

ؿاًكا صادًقا ومات طؾك ذلؽ, وهذه هل الػرقة الـاجقة مـ إي ☺خاصة بؿـ آمـ بالـبل 

الـار, إما بال سابؼة طذاب وإما بعد سابؼة طذاب, ومآلفا الجـة.. وأكا آثـتان 

والسبعقن فرقة ففل ما طدا الػرقة الـاجقة, وكؾفا كافرة مخؾدة يف الـار, وهبذا يتبقـ أن 

___________________________ 
 ( ط.دار القصـ.7/7) «مجؿوع قتاوى وراائل الشقخ اسن عثقؿقن»( الشقخ ابـ طثقؿقـ, كؼاًل مـ  1)

 .(469, 478, 479, 5/72), ورواه أحؿد (7679)أصؾ الحديث طـد اإلمام البخاري  (4)
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ـ أمة اإلجابة ففق مـ أمة الدطقة ولقس أمة الدطقة أطؿ مـ أمة اإلجابة, فؽؾ مـ كان م

 .(1)العؽس

: سالـسبة لبعض الدول الؿسؾؿة التي تبقح كثقًرا من الؿـؽرات كالؿسؽرات والزكا 21س

 ففل يعد ذلك من الؽػر البواح الذي يجقز الخروج عؾقفا؟ 

لف,  هـاك فرق بقـ مـ يستبقح ما حرم اهلل, وبقـ مـ يػعؾ ما حرم اهلل وهق غقر مستبقحج: 

كالذي يشرب الخؿر وهق يعتؼد أكف حرام, أو يلكؾ الربا, وهق يعتؼد أكف حرام, أو يزين 

وهق يعتؼد أن الزكا حرام ففذا ٓ يؽػر, هذا يؽقن فاسًؼا كاقص اإليؿان. وإن كان طؾقف 

حد يطبؼ طؾقف الحد: حد الزكا, حد السرقة, حد الشرب, لؽـ ٓ يحؽؿ بؽػره: ٕكف لؿ 

لء, أما مـ استباح هذه إشقاء, فنكف يؽػر: ٕن مـ استباح شقًئا مجؿع يستبح هذا الش

 .( 4)طؾك تحريؿف, فنكف يؽػر ولق لؿ يػعؾف فؽقػ إذا فعؾف

                                                           
 هد.1247( جؿادى إولك سـة 217العدد ) «مجؾة التوحقد»( الؾجـة الدائؿة, كؼاًل طـ  1)

, ط.دار 26بـ طؾل, ص .. اطتـك بف أبق طبد الرحؿـ طادل«التؽػقر وضواسطه»( الشقخ/صالح الػقزان, كؼاًل طـ  4)

, جؿع وترتقب الشقخ/طبد الؿؾؽ الؼاسؿ, ط.دار الؼاسؿ, «دروس العام»كتاب   , واكظر أيًضا:اإلمام أحؿد

 .759ص

, كثر فقف الخقض  قديًؿا وحديًثا, وهق مضؾة أففام, ومزلة أقدام, «الؼائل عؾي» قؾت       : إن التؽػقر مقضقٌع هامٌّ

الخطر طـ هذه إمة, وبقان الحؼ  ولخطقرة هذا الؿقضقع اهتؿ بف العؾؿاء, فللػقا فقف كتًبا كثقرًة, مـ أجؾ درء

مـ الباصؾ يف هذا الباب.. ولـعؾؿ جؿقًعا: أكف ٓ يجقز أن يتؽؾؿ يف هذا الباب مـ لقس طـده طؾؿ أو معرفة أو 

َرُه اهلل ورسقلف: ٓرتؽابف كاقًضا مـ كقاقض اإلسالم الؿجؿع طؾقفا بقـ  بصقرة, وٓ يحؽؿ بالؽػر إٓ طؾك مـ َكػَّ

ر كؾ مـ أصؾؼ حؽؿ التؽػقر طؾك مسؾؿ معقـ بغقر الضقابط الشرطقة التل قررها طؾؿاء أهؾ العؾؿاء.. ولقحذ

 السـة والجؿاطة يف هذا الباب, ولقعؾؿ أكف قد ارتؽب جريؿتقـ طظقؿتقـ:

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ) :, وهل: أكف قال طؾك اهلل بغقر طؾؿ, قال تعالكإحدهؿا أعظم من احخرى

 [.41: ]إكعام  (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

= 
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: السحر والؽفاكة والتـجقم -حػظه ا -: ائل فضقؾة الشقخ صالح الػوزان 22س

 والعرافة، هل سقـفؿا اختالف يف الؿعـى؟ وهل هي اواء يف الحؽم؟

طبارة طـ طزائؿ ورقك وطؼد يػعؾفا السحرة بؼصد التلثقر طؾك الـاس بالؼتؾ أو  لسحر:ج: ا

إمراض أو التػريؼ بقـ الزوجقـ, وهق كػر وطؿؾ خبقث ومرض اجتؿاطل شـقع 

 يجب استئصالف وإزالتف وإراحة الؿسؾؿقـ مـ شره.

ؿـ بـ حسـ يف  ادطاء طؾؿ الغقب بقاسطة استخدام الجـ. قال الشقخ طبد الرح والؽفاكة:

: وأكثر ما يؼع يف هذا ما يخرب بف الجـ أولقاءهؿ مـ اإلكس طـ إشقاء «فتح الؿجقد»

الغائبة بؿا يؼع يف إرض مـ إخبار: فقظـف الجاهؾ كشًػا وكرامًة, وقد اغرت كثقر مـ 

 الـاس هبؿ حتك أهنؿ يظـقن الؿخرب بذلؽ طـ الجـ ولقًّا هلل, وهق مـ أوٓء الشقطان.

من أتى »: ☺ ويجقز الذهاب إلك الؽفان: روى مسؾؿ يف صحقحف طـ بعض أزواج الـبل

 .(1)«عراًفا فسلله عن شيء فصدقه سؿا يؼول: لم تؼبل صالته أرسعقن يوًما

___________________________ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ) وقال سبحاكف:

 [.77]إطراف: (  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

أكف َجـَك طؾك هذا الؿسؾؿ, فحؽؿ طؾقف بالؽػر وأخرجف مـ اإلسالم, وهذا يرتتب طؾقف أحؽام:  الجريؿة الثاكقة:

مـفا أن الرجؾ إذا كان متزوًجا فنكف يؾزم زوجتف أن تػارقف, كذلؽ ففق ٓ يرث وٓ يقرث, وإذا مات ٓ يغسؾ, 

فالذي حؽؿ طؾقف بالؽػر بغقر حؼ  وٓ يؽػـ وٓ يصؾك طؾقف, وٓ ُيدَطك لف, وٓ ُيدَفـ يف مؼابر الؿسؾؿقـ..

من قال حخقه يا كافر، أو يا مـافق، أو »: ☺يتحؿؾ هذه إمقر كؾفا: ٕهنا تـبـل طؾك كالمف وطؾك ققلف, لؼد قال 

.. فالقاجب طؾقـا جؿقًعا تؼقى اهلل, وحػظ الؾسان مـ «يا خبقث، أو يا عدو ا ، وهو لقس كذلك، إًل حاد عؾقه

ؾك الخؾؼ بالؽػر, ولـعؾؿ أن التؽػقر حؽؿ شرطل ٓ يجقز إصالقف إٓ مـ العؾؿاء الراسخقـ التسرع يف الحؽؿ ط

يف العؾؿ, إذ هؿ أطؾؿ الـاس بؿراد اهلل, كذلؽ ففؿ أثبت الـاس وأطؾؿفؿ بشروط وققع الؽػر طؾك معقـ, واكتػاء 

دهؿ هق التؽػقر, وٓ حقل الؿقاكع طـف, خالًفا لؾجفال والؿشرطقـ, وأكصاف الؿتعؾؿقـ, فنن أرخص شلء طـ

 وٓ ققة إٓ باهلل.

 (.2/751( صحقح مسؾؿ )1)
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طل معرفة إمقر بؿؼدمات يستدل هبا طؾك الؿسروق  قال البغقي: والعراف: هق الذي يدَّ

 ومؽان الضالة, وققؾ: هق الؽاهـ.

وهق آستدٓل بإحقال الػؾؽقة طؾك الحقادث إرضقة, وهق مـ أطؿال جقم: والتـ

 .ةالجاهؾق

 : ما هي الواقؾة الشرعقة لؾوقاية من السحر؟23س

العافقة, ويتعقذ بؽؾؿات اهلل التامات مـ شر ما خؾؼ ]ثالث  -جؾ وطال-أن يسلل اهلل ج: 

شيٌء يف احرض وًل يف السؿاء، سسم ا  الذي ًل يضر مع ااؿه »مرات[, وأن يؼقل: 

]ثالث مرات يف الققم والؾقؾة[, كذلؽ يؼرأ آية الؽرسل بعد كؾ  «وهو السؿقع العؾقم

والؿعقذتقـ, بعد  ,[1: اإلخالص] َّيل ىل مل خل ُّٱصالة وطـد الـقم, وقراءة: 

كؾ صالة وبعد الػجر والؿغرب ]ثالث مرات[, واإلكثار مـ ذكر اهلل جؾ وطال, 

أن يؽػقؽ شر كؾ ذي شر,  -سبحاكف وتعالك-راءة كتابف العظقؿ, وسمالف واإلكثار مـ ق

أعوذ سؽؾؿات ا  التامة، من كل شقطان وهامة، ومن كل عقن ًلمة، أعوذ »: وأن يؼقل

سؽؾؿات ا  التامات التي ًل يجاوزهن سر وًل فاجر، من شر ما خؾق، وذرأ وسرأ، ومن 

 .(1)«رحؿنشر كل طارق، إًل طارًقا يطرق سخقر يا 

 : اختؾ  الشباب حول مسللة التؽػقر إلى قولقن: 24س

الػريق احول يؼول: يجوز لـا إطالق عؾى كل َمن وقع يف الؽػر، وظفر مـه صرفه أي  

كاًلاتغاثة، والـذر، والذسح، والطواف حول الؼبور.. »كوع من أكواع العبادة لغقر ا   

ا مختاًرا راضًقا كالعؾؿاكققن لعؿوم الـصوص أو من احتؽم إلى غقر شرع ا  طائعً « إلخ

 والػتاوى الصادرة سفذا الشلن.

                                                           
, ط.دار الؼاسؿ, وأكصح بآصالع طؾك 256ص «دروس العام»( راجع كالم الشقخ/صالح الػقزان, كؼاًل طـ  1)

 دكتقر/سعقد طبد العظقؿ. «الرققة الـافعة»لؾدكتقر/الجريسل, وكتاب   «ارِق كػسك وأهؾك»كتاب 



3311 

 

الػريق الثاين يؼول: إن التؽػقر أمر خطقر، ًل يجوز لؽل أحد أن يتؽؾم فقه، وهو من 

صالحقات العؾؿاء الرااخقن والؼضاة الشرعققن، ويجب التػريق سقن الػعل والػاعل، 

الؽػر عؾى من صرف كوًعا من أكواع العبادة والؼول والؼائل، فال يجوز إطالق 

الؿذكورة حتى يـظر إلى إقامة الحجة، وسقان الؿحجة، وإزالة الشبفة.. وهذا لقس 

 لؾشباب، سل لؾعؾؿاء والؼضاة الشرعققن فؼط، فؿا قولؽم فضقؾة الشقخ؟

: يجب التػريؼ بقـ الؿطؾؼ والؿؼقد يف حالة حؽاية مذاهب العؾؿاء يف هذه الج:  ًٓ ؿسللة أو

أو غقرها. فؿثاًل يستدل البعض بؼقل طالؿ مـ العؾؿاء: إن كذر, أو ذبح, أو استغاث 

 بغقر اهلل: ففق مشرك, حالل الدم والؿال.. إلخ!!

إن مذهب هذا العالؿ هق طدم العذر بالجفؾ يف مسائؾ العؼقدة, أو  فقؼول هذا الؿستدل:

 م طؾقف الحجة!!التقحقد, والدلقؾ أكف قال: مشرك, ولؿ يؼؾ: حتك تؼا

أكف كص طام, ولقس فقف تعققـ شخص معقَّـ, فعـد التعققـ وقد يرد عؾى هذا اًلاتدًلل: 

 ٓبد مـ ققام الحجة, والعالؿ لؿ يـػ ذلؽ.

أكف ٓ يجقُز كسب ققل أو رأي لعالؿ يف مسللة ما إٓ والصحقُح يف مثل هذه الـصوص: * 

تؾؽ, ثؿ بعد ذلؽ استخالص رأيف:  بجؿع الـصقص الؿختؾػة طـف يف هذه الؿسللة أو

 ٕن إخذ بؼقٍل دون بؼقة إققال وجؿعفا إلك بعضفا مـ طادة أهؾ الزيغ والضالل.

 * كؿا أكف ٓ يؾزم أن ُيؼال يف كؾ كصٍّ مـ الـصقص العامة: ما لؿ تؼؿ طؾقف الحجة!

فعؾ كذا ٕن العؾؿاء يف كثقر مـ إحقان ٓ يذكرون إطذار, ففؿ حقـ يؼقلقن: َمـ 

ًٓ أو جاهاًل أو مؽَرًها, إلخ!!  فؼد كػر, ٓ يؼقلقن: إٓ إن كان متلو

ولعؾَّ هذا يشبف ققلفؿ: أن الزاين والسارق وشارب الخؿر ٓ يؽػرون, ٓ يؾزم أن يؼال 

! : إٓ إن كان مستحالًّ  يف كؾ كصٍّ

ؿ فـصقحتل ٕي أحد لزيد وطؿرو أن يرتكقا هذه الؿسللة, ويتقجفقا لطؾب العؾ

 الشرطل طؾك أيدي العؾؿاء الؿتخصصقـ.
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 ٕن هذه الطرق تمدي إلك بؾبؾة إكػار.

وثاكًقا: إمة اإلسالمقة تجـل القيالت بسبب هذا الػؽر الخبقث الذي اكتشر بقـ 

أوساط الشباب, وسببف: طدم الرجقع إلك أهؾ العؾؿ, والذي يجر مـ بعده إلك 

 .(1)والؿعاهديـالتػجقر, وقتؾ إبرياء مـ الؿسؾؿقـ 

من كل عام مقالدي  14/2: يحتػل سعض الـاس يف القوم الراسع عشر من شفر فبراير 25س

( ويتفادون الورود الحؿراء، ويؾبسون valentine day سقوم الحب )فالـتقن داي

الؾون اححؿر ويفـئون سعضفم، وتؼوم سعض الؿحالت سصـع حؾويات سالؾون اححؿر، 

وتعؿل سعض الؿحالت إعالًكا عؾى سضائعفا التي تخص هذا ويرام عؾقفا قؾوب، 

 القوم، فؿا هو رأيؽم يف:

 أوًًل: اًلحتػال سفذا القوم الؿسؿى سعقد الحب؟

 ثاكًقا: الشراء من الؿحالت يف هذا القوم؟

 ثالًثا: سقع أصحاب الؿحالت غقر الؿحتػؾة لؿن يحتػل سبعض ما ُيفَدى يف هذا القوم؟

 وجزاكم ا  خقًرا.

وبعد دراسة الؾجـة لالستػتاء: أجابت بلكف دلت إدلة الصريحة مـ الؽتاب والسـة ج: 

وطؾك ذلؽ أجؿع سؾػ إمة أن إطقاد يف اإلسالم اثـان فؼط, هؿا: طقد الػطر وطقد 

إضحك, وما طداهؿا مـ إطقاد سقاء كاكت متعؾؼة بشخص أو جؿاطة أو حدث, أو 

د مبتدطة ٓ يجقز ٕهؾ اإلسالم فعؾفا وٓ إقرارها وٓ أي معـك مـ الؿعاين ففل أطقا

إضفار الػرح هبا, وٓ اإلطاكة طؾقفا بشلٍء: ٕن ذلؽ مـ تعدي حدود اهلل, ومـ يتعدى 

حدود اهلل فؼد ضؾؿ كػسف, وإذا اكضاف إلك العقد الؿخرتَع كقكف مـ أطقاد الؽػار ففذا 

الؿممـقـ طـ  -سبحاكف-قد هنك اهلل إثؿ: ٕن يف ذلؽ تشبًفا هبؿ وكقع مقآة لفؿ, و

                                                           
 .41, 41ص «احائؾة العراققة»ع كالم الشقخ/صالح الػقزان, كؼاًل طـ  ( راج1)
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من تشبه سؼوم »: أكف قال ☺ التشبف هبؿ وطـ مقآهتؿ يف كتابف العزيز, وثبت طـ الـبل

 .«ففو مـفم

وطقد الحب هق مـ جـس ما ُذكر: ٕكف مـ إطقاد القثـقة الـصراكقة, فال يحؾ لؿسؾؿ 

يممـ باهلل والققم أخر أن يػعؾف أو يؼره أو يفـئ بف: بؾ القاجب تركف واجتـابف استجابًة 

هلل ورسقلف, وُبعًدا طـ أسباب سخط اهلل وطؼقبتف, كؿا يحرم طؾك الؿسؾؿ اإلطاكة طؾك 

غقره مـ إطقاد الؿحرمة بلي شلء: مـ أكؾ, أو شرب, أو بقع, أو شراء, هذا العقد أو 

أو صـاطة, أو هدية, أو مراسؾة, أو إطالن أو غقر ذلؽ: ٕن ذلؽ كؾف مـ التعاون طؾك 

 جف مغ جغ ُّٱيؼقل:  -جؾ وطال-اإلثؿ والعدوان ومعصقة اهلل والرسقل, واهلل 
 مل خل حل مكجل لك حكخك جك مق  حق مف حفخف
 [.4]الؿائدة:  َّ هل

يجب طؾك الؿسؾؿ آطتصام بالؽتاب والسـة يف جؿقع أحقالف, ٓ سقؿا يف أوقات و

الػتـ وكثرة الػساد, وطؾقف أن يؽقن فطـًا حذًرا مـ القققع يف ضالٓت الؿغضقب 

طؾقفؿ والضالقـ والػاسؼقـ الذيـ ٓ يرجقن هلل وقاًرا, وٓ يرفعقن باإلسالم رأًسا, 

الك بطؾب هدايتف والثبات طؾقفا: فنكف ٓ هادي إٓ هق وطؾك الؿسؾؿ أن يؾجل إلك اهلل تع

 سبحاكف وتعالك. 

 .(1)وباهلل التقفقؼ, وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿٍد وآلف وصحبف وسؾؿ

 : هل يصح قولـا: ًل حول ا ؟26س

.. والقاجب أن تعدل «ًل حول وًل قوة إًل سا »: هذا خطل يف التعبقر, والصحقح ققلفؿج: 

 .(4)الذي يراد هبا حتك كتجـب القققع يف الخطلطؾك القجف 

                                                           
 هد.47/11/1241( بتاريخ 41417( فتقى الؾجـة الدائؿة الصادرة برقؿ )1)

 ( الشقخ/ابـ طثقؿقـ.4)
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زمان »، «يا خقبة الزمن»، «هذه أيام اوداء»: : كثقًرا ما يؼول الشباب يف هذه احيام27س

 ، فؿا حؽم هذه الؽؾؿات؟ «غدار

أن تؽقن سبًّا وقدًحا يف الزمـ, ففذا حرام وٓ يجقز: ٕن ما حصؾ مـ الزمـ ج: احول: 

: فؿـ سبف فؼد سب اهلل, ولفذا قال تعالك يف الحديث الؼدسل ففق مـ اهلل طز وجؾ,

 .«يمذيـي اسن آدم يعقب الدهر وأكا الدهر، سقدي احمر، أقؾب الؾقل والـفار»

 :ڠأن يؼقلفا طؾك سبقؾ اإلخبار, ففذا ٓ بلس بف, ومـف ققلف تعالك طـ لقطالثاين: 

يقم شديد,  أي شديد. وكؾ الـاس يؼقلقن: هذا [77: هقد]َّين ىن  نن منُّٱ

 وهذا يقم فقف كذا وكذا مـ إمقر, ولقس فقف شلء.

 .(1), ففذا سب: ٕن الغدر صػة ذم وٓ يجقز«هذا الزمان غدار»: وأما ققلف

شاءت »، و «شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا»: : ما قولؽم يف هذه احلػاظ28س

 ؟«احقدار كذا وكذا

ألػاظ مـؽرة: ٕن الظروف جؿع ضرف,  «شاءت الظروف»و   «شاءت احقدار»: ققلج: 

وهق إزمان, والزمـ ٓ مشقئة لف, وكذلؽ إقدار جؿع قدر, والؼدر ٓ مشقئة لف, 

فال  «اقتضى قدر ا  كذا وكذا»: وإكؿا الذي يشاء ففق اهلل طز وجؾ, كعؿ لق قال اإلكسان

دة وٓ إرادة بلس, أما الؿشقئة فال يجقز أن تضاف لألقدار: ٕن الؿشقئة هل اإلرا

 .(4)لؾقصػ, وإكؿا اإلرادة لؾؿقصقف

مطؾؼًة، فؿا « حرية اإلسداع»و« حرية اًلعتؼاد»و« الػؽر حرية»: : تسؿع من يؼول29س

 تعؾقؼؽم عؾى ذلك؟

                                                           
 (.7/175) «مجؿوع الػتاوى والراائل»( الشقخ/ابـ طثقؿقـ  1)

 (.7/176) «مجؿوع الػتاوى والراائل»( الشقخ/ابـ طثقؿقـ,  4)
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تعؾقؼـا طؾك ذلؽ أن الذي يجقز أن يؽقن اإلكسان حر آطتؼاد يعتؼد ما شاء مـ إديان ج: 

أحًدا يسقغ لف أن يديـ بغقر ديـ محؿد, فنكف كافر باهلل فنكف كافر: ٕن كؾ مـ اطتؼد أن 

 ُّ َّ ٍّ ُّٱ طز وجؾ, يستتاب, فنن تاب, وإٓ وجب قتؾف, يؼقل اهلل تعالك:
ويؼول  ،[85: آل طؿران]َّٱچ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ

 .(1) [19: آل طؿران]َّ مبنب زب رب يئ ىئُّتعاىل: 

 . «يخال  الشريعة اإلاالمقةفقؿا »كذلؽ فنن هذا الؽالم يحتاج إلك ضابط أٓ وهق  

سجفدي صار »أو  « سػضل الدكتور فالن تغقر هذا احمر»: هل هذه العبارة صحقحة  31س

 ؟«احمر كذا

هذه العبارة صحقحة إذا كان لؾؿذكقر أثر يف حصقلف, فنن اإلكسان لف فضؾ طؾك أخقف إذا ج: 

هذا سػضل »: س أن يؼالأحسـ إلقف, فنذا كان لإلكسان يف هذا إمر أثر حؼقؼل فال بل

, أو ما أشبف ذلؽ: ٕن إضافة الشلء إلك سببف الؿعؾقم جائزة «مجفود فالن», أو  «فالن

ا, فػل صحقح مسؾؿ أن رسقل اهلل  لوًل أكا »: قال يف طؿف أبل صالب ☺شرًطا وحسًّ

 .«لؽان يف الدرك احاػل من الـار

ب يف كار جفـؿ يف ضحضاح مـ كار, وطؾقف كعالن يغؾل مـفؿا  وكان أبق صالب يعذَّ

لوًل أكا لؽان يف » :☺دماغف, وهق أهقن أهؾ الـار طذاًبا والعقاذ باهلل, فؼال الـبل 

 .«الدرك احاػل من الـار

أما إذا أضاف الشلء إلك سبب ولقس بصحقح فنن هذا ٓ يجقز, وقد يؽقن شرًكا, كؿا 

قـ, أو أضاف شقًئا إلك لق أضاف حدوث أمر ٓ يحدثف إٓ اهلل إلك أحد مـ الؿخؾقق

 .(4)أحد مـ إمقات أكف هق الذي جؾبف لف, فنن هذا مـ الشرك يف الربقبقة

                                                           
 ( بتصرف.7/177( الشقخ/ابـ طثقؿقـ, كؼاًل طـ مجؿقع الػتاوى والرسائؾ, )1)

 (.7/146) «مجؿوع الػتاوى والراائل»( الشقخ/ابـ طثقؿقـ  4)
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 فؿا حؽم هذا الؼول؟« الؿجاهد الشفقد فالن» كثقًرا يف الجامعة من يؼول: : كسؿع31س

 الشفادُة ٕحٍد بلكف شفقٌد تؽقن طؾك وجفقـ:ج: 

أن ُتؼقَّد بقصػ, مثؾ أن يؼاَل: كؾ َمـ ُقتؾ يف سبقؾ اهلل ففق شفقد, ومـ ُقتؾ  أحدهؿا:

دون مالف ففق شفقد, وَمـ مات بالطاطقن ففق شفقد, وكحق ذلؽ ففذا جائز كؿا جاءت 

 .☺ بف الـصقص: ٕكؽ تشفد بؿا أخرب بف الرسقل

إكف شفقد, ففذا ٓ أن ُتؼقد الشفادة لشخص معقـ, مثؾ أن تؼقل لشخص بعقـف: والثاين: 

واتػؼت إمة طؾك الشفادة لف بذلؽ, ٕن الشفادة  ☺ يجقز إٓ لؿـ شفد لف الـبل

بالشلء ٓ تؽقن إٓ طـ طؾؿ بف, وشرط كقن اإلكسان شفقًدا أن يؼاتؾ لتؽقن كؾؿة اهلل 

 هل العؾقا, وهل كقة باصـة ٓ سبقؾ إلك العؾؿ هبا. 

لف ذلؽ, وٓ كشفد لف بف, وٓ كسلء بف الظـ,  ولؽـ َمـ كان ضاهره الصالح فنكـا كرجق

 ًٓ والرجاء مرتبة بقـ الؿرتبتقـ: ولؽــا كعامؾف يف الدكقا بلحؽام الشفداء, فنذا كان مؼتق

يف الجفاد يف سبقؾ اهلل ُدفـ بدمف يف ثقابف مـ غقر صالة طؾقف, وإن كان مـ الشفداء 

 أخريـ فنكف يغسؾ ويؽػـ ويصؾك طؾقف. 

فدكا ٕحٍد بعقـف أكف شفقد لزم مـ تؾؽ الشفادة أن تشفد لف بالجـة, وهذا وٕكـا لق ش

 ☺خالف ما كان طؾقف أهؾ السـة: فنهنؿ ٓ يشفدون بالجـة إٓ لؿـ شفد لف الـبل 

بالقصػ أو بالشخص, وذهب آخرون مـفؿ إلك جقاز الشفادة بذلؽ لؿـ اتػؼت إمة 

وهبذا تبقـ  -رحؿف اهلل تعالك-ابـ تقؿقة  طؾك الثـاء طؾقف, وإلك هذا ذهب شقخ اإلسالم

أكف ٓ يجقز أن كشفد لشخص بعقـف أكف شفقد إٓ بـصٍّ أو اتػاق: لؽـ مـ كان ضاهره 

 .(1)الصالح فنكـا كرجق لف ذلؽ

                                                           
 (, ط.دار القصـ.7/1117) «مجؿوع الػتاوى والراائل»( راجع كالم الشقخ/ابـ طثقؿقـ, كؼاًل طـ  1)
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فالن سعقد عن الفداية، أو »: : هل يجوز أن كؼول لؿن أارف عؾى كػسه يف الؿعاصي32س

 ؟ «عن الجـة، أو عن مغػرة ا 

وقد ثبت يف الصحقح أن  -طز وجؾ-ٓ يجقز هذا الؼقل: ٕكف مـ باب التللل طؾك اهلل ج: 

وا  ًل يغػر ا  »: رجاًل كان مسرًفا طؾك كػسف, وكان يؿر بف رجؾ آخر, فقؼقل

َمن ذا الذي يتللى عؾي  أًل أغػر لػالن، قد غػرت له، »: ... فؼال اهلل طز وجؾ«لػالن

 ..«وأحبطت عؿؾك

كؿ مـ إكسان قد بؾغ يف الؽػر مبؾًغا  -طز وجؾ-لإلكسان أن يستبعد رحؿة اهلل  فال يجقز

, والقاجب طؾك -طز وجؾ-طظقًؿا, ثؿ هداه اهلل فصار مـ إئؿة الذيـ يفدون بلمر اهلل 

مـ قال ذلؽ أن يتقب إلك اهلل, حقث يـدم طؾك ما فعؾ ويعزم طؾك أٓ يعقد يف 

 .(1)الؿستؼبؾ

 عن وص  اإلكسان سلكه حقوان كاطق؟ -رحؿه ا -عثقؿقن : ائل الشقخ اسن 33س

الحققان الـاصؼ يطؾؼ طؾك اإلكسان كؿا ذكره أهؾ الؿـطؼ, ولقس فقف طـدهؿ طقب: ٕكف ج: 

تعريػ بحؼقؼة اإلكسان, لؽـف يف العرف ققل يعترب قدًحا يف اإلكسان, ولفذا إذا خاصب 

دح فقف, وحقـئذ ٓ يجقز أن يخاصب بف اإلكسان بف طامقًّا فنن العامل سقعتؼد أن هذا ق

العامل: ٕن كؾ شلء يسلء إلك الؿسؾؿ ففق حرام, أما إذا خقصب بف مـ يػفؿ إمر 

طؾك حسب اصطالح الؿـاصؼة, فنن هذا ٓ حرج فقف: ٕن اإلكسان ٓ شؽ أكف حققان 

ـطؼ, باطتبار أن فقف حقاة, وإن الػضؾ الذي يؿقزه طـ غقره مـ بؼقة الحققاكات هق ال

فصؾ, والجـس يعؿ الؿعرف  «كاطق»جـس, وكؾؿة   «حقوان»ولفذا قالقا: إن كؾؿة  

 .(4)وغقره, والػصؾ يؿقز الؿعرف طـ غقره

                                                           
 (.7/147) «مجؿوع الػتاوى والراائل», كؼاًل طـ  ( راجع فتقى الشقخ/ابـ طثقؿقـ1)

 (.7/146) «مجؿوع الػتاوى والراائل»( اكظر  4)



 

3311 

 

: ما حؽم الدين يف العؾؿاكقة، وهل الخالف سقن اإلاالم والعؾؿاكقة يدخل يف احصول 34س

 أم هو يف كطاق الػروع؟!

 أجاب الشقخ الشعراوي قائاًل:ج: 

العؾؿاكقة ضد الدين، والخالف سقن العؾؿاكقة واإلاالم هو يف أصل احصول... هات »  

لـا جزًءا طبؼت فقه الشريعة تطبقًؼا صحقًحا وحدث مـه فساد، ويف الؿؼاسل هاتوا جزًءا 

 حؽؿته احهواء وكتج عـه صالح...

ات شتى، ثم قال رحؿه ا : لؼد اكطؾق أعداء ا  يف حرسفم عؾى اإلاالم من مـطؾؼ

وأظفروا مذاهب مختؾػة أاؿوها العؾؿاكقة والقسارية وغقر ذلك، وكؾفا متػق عؾى 

  .(1)«العداء لإلاالم وأهؾه، والحرب عؾى مـفج ا 

                                                           
 , ط.دار القسر.85إلك ص 76, مـ ص«فتاوى كبار عؾؿاء احزهر الشري  حول العؾؿاكقة»( راجع  1)
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  ثاكًقا: مـ مشؽالت الشباب   

 

: أكا شاب أعاين من حالة كػسقة اقئة لؾغاية والواواس الؼفري، وكـت دائًؿا أتؿـى 1س

 يجوز ذلك؟الؿوت، ففل 

ًل يتؿـقن أحدكم الؿوت لضر كزل »: ☺ ٓ يجقز لؽ أن تتؿـك الؿقت: لعؿقم ققلفج: 

سه، فنن كان ًل محالة فؾقؼل: الؾفم أحقـي ما كاكت الحقاة خقًرا لي، وتوفـي إذا كاكت 

... وكـصحؽ بالتقبة وآستغػار, وكثرة الطاطات, والؿحافظة طؾك «الوفاة خقًرا لي

ب مـ أهؾ الخقر, وكثرة مجالستفؿ, والبعد طـ إشرار ومجالستفؿ, الػرائض, والؼر

 .(1)وطسك اهلل أن يعافقؽ ويشرح صدرك لؾحؼ

: أحقاًكا يواوس لي الشقطان فقسللـي: من خؾق هذا؟ إلى أن يؼول: ومن خؾق ا  2س

 تعالى.. فؿاذا أصـع سفذا الواواس؟

فقؼقل لف: مـ خؾؼ كذا, ومـ خؾؼ  أن الشقطان يليت إلك اإلكسان ☺ قد أخرب الـبلج: 

بالدواء الـاجح, وهق أن  ☺ كذا.. إلك أن يؼقل لف: ومـ خؾؼ اهلل. وأطؾؿـا رسقل اهلل

 .(4)كستعقذ باهلل مـ الشقطان الرجقؿ, وكـتفل طـ هذا

 : أريد أن أخؾص   يف عؿؾي، فؿاذا أفعل؟3س

ًٓ ٕمر اهلل, ج:  وصؾًبا لؿثقبتف, وٓ تؾتػت إلك ما يـتابؽ مـ طؾقؽ بلداء شعائر اإلسالم: امتثا

 .(1)القسقسة بلن طؿؾؽ هذا رياء, وحارب ما استطعت

                                                           
لؾشقخ/فماد  «اةالواو»(, وأكصح بآصالع طؾك كتاب  6725( رقؿ )7/784) «فتاوى الؾجـة الدائؿة»(  1)

 لألستاذ/طؿرو طبد الؿـعؿ سؾقؿ. «عالج الواواس الؼفري»سراج طبد الغػار, وكتاب  

 ( الشقخ/ابـ طثقؿقـ.2/269) «فتاوى إاالمقة»(  4)
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 : من كؼص إيؿاكه ماذا يػعل؟4س

 ☺طؾقؽ بتالوة الؼرآن وتدبره والعؿؾ بؿا فقف, وقراءة ما يقضحف مـ سـة رسقل اهلل ج: 

طؾقؽ اإلكثار مـ إطؿال والرجقع إلك كالم أهؾ العؾؿ الؿعتربيـ يف العؼقدة والػؼف, و

الصالحة ومجالسة أهؾ الخقر, وادفع طـؽ وساوس الشقطان بؽثرة ذكر اهلل 

وآستغػار, وحاسب كػسؽ فقؿا مضك مـؽ, فنن كـت مسقًئا فتب إلك اهلل واستغػره, 

 .(4)وأقؾع طـ الذكقب واكدم طؾك فعؾؽ, واطزم طؾك طدم العقدة إلك مثؾ ذلؽ

 ؟سفا الشقطان عؾى اإلكسان : ما الطرق التي يدخل5س

الطرق التل يدخؾ هبا الشقطان طؾك اإلكسان كثقرة, مـفا أن يلتقف مـ جفة شفقة فرجف, ج: 

فقغريف بالزكا, ويسقل لف مـ الخؾقة بالـساء إجـبقات, والـظر إلقفـ, ومخالطتفـ, 

يلتقف مـ جفة وسؿاع غـائفـ, وكحق ذلؽ, وٓ يزال يػتـف حتك يؼع يف الػاحئة, ومـفا أن 

شفقة بطـف, فقغريف بلكؾ الحرام وشرب الخؿر وتـاول الؿخدرات وكحق ذلؽ, ومـفا أن 

يلتقف طـ صريؼ غريزة حب التؿؾؽ, والؿقؾ إلك الغـك والثراء, فقغريف بالتقسع يف أسباب 

الؽسب حاللف وحرامف, فال يبالل بلكؾ أمقال الـاس بالباصؾ مـ ربا وسرقة وغصب 

كحق ذلؽ, ومـفا أن يلتقف مـ جفة غريزة حب التسؾط والتعالل واختالس وغش و

والتعاضؿ فقستؽرب ويتجرب طؾك الـاس ويحؼرهؿ ويسخر مـفؿ إلك غقر ذلؽ مـ 

 .(7)الؿداخؾ الؽثقرة

___________________________ 
سحث تعطقر احكػاس سذكر »(, وكـصح إخ الؼارئ بؿراجعة  8691( رقؿ الػتقى )4/177( الؾجـة الدائؿة )1)

, ويراجع بحث: دبقب الـؿؾ لؾؿستشار محؿد وفقؼ زيـ العابديـ,ط.دار العػاين د/سقد «أحاديث اإلخالص

 ابـ رجب.

 (.1416( رقؿ )7/188( الؾجـة الدائؿة )4)

 (.2/472) «فتاوى إاالمقة»( راجع  7)
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: لؼد أغواين الشقطان وفعؾت فاحشة الزكا، وأكا أعؾم أكفا فاحشة كبقرة، وأريد أن أتوب 6س

؟ففل يتوب ا -عز وجل-إلى ا      عؾي 

التوبة باهبا مػتوح إىل أن تطؾع الشؿس من مغرهبا، فؿن تاب إىل اهلل توبًة كصوًحا من ج: 

الرشك فام دوكه تاب اهلل عؾقه، والتوبة الـصوح هي ادشتؿؾة عذ اإلقالع عن الذكوب، 

ظقاًم والـدم عذ ما فات مـفا، والعزم الصادق عذ أال يعود فقفا خوًفا من اهلل سبحاكه، وتع

 حئ جئ يي ىي ني ُّ: له، ورجاء لعػوه ومغػرته، كام قال سبحاكه
 حج مث متهت خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ
 [.57]الزمر:  َّ جح مج

وقد أجؿع العؾؿاء طؾك أن هذه أية كزلت يف التائبقـ, ويزاد طؾك الشروط الثالثة الؿذكقرة 

يمدي إلقفؿ يف صحة التقبة شرط رابع فقؿا إذا كاكت الحؼقق ٔدمققـ, وهق أن 

من كان عـده حخقه »: ☺ حؼققفؿ مـ مال أو غقره, أو يستحؾفؿ مـفا: لؼقل الـبل

مظؾؿة من عرض أو شيء فؾقتحؾؾه القوم قبل أًل يؽون ديـار وًل درهم: إن كان له عؿل 

صالح أخذ من حسـاته سؼدر مظؾؿته، فنن لم يؽن له حسـات أخذ من اقئات صاحبه 

 .(1)«فحؿل عؾقه

طؾك الؿسؾؿ أن يحذر الشرك ووسائؾف وجؿقع الؿعاصل: ٕكف قد يبتؾك بشلء مـ والقاجب 

 .(4)ذلؽ ثؿ ٓ يقفَّؼ لؾتقبة

 : ما حؽم الدين يف شاب زَكى سػتاة، ولم يطبق عؾقفؿا الحد الشرعي يف الدكقا ولم يتوسا؟7س

ا طؾك كبقرة مـ كباج:  ئر طؼقدة أهؾ السـة والجؿاطة أن مـ مات مـ الؿسؾؿقـ مصرًّ

الذكقب كالزكا مثاًل: يؽقن تحت مشقئة اهلل سبحاكف, إن شاء غػر لف, وإن شاء طذبف طؾك 

                                                           
 ( أخرجف البخاري.1)

 ( الشقخ/ابـ طثقؿقـ.2/156( فتاوى إسالمقة )4)
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ا طؾقفا, ومآلف إلك الجـة: لؼقلف سبحاكف وتعالك:   ني مي زي ُّٱالؽبقرة التل مات مصرًّ
 [.84]الـساء:   َّخبمب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

الدالة عذ إخراج عصاة ادوحدين من الـار، وحلديث عبادة  ادتواترةولألحاديث الصحقحة 

أتبايعوين عؾى أًل تشركوا سا  شقئًا »: فؼال ☺: كـا طـد الـبل ◙بن الصامت 

: .. وقرأ آية الـساء أية الؿذكقرة وأكثر لػظ سػقان قرأ أية«وًل تزكوا وًل تسرقوا

شقًئا فعوقب ففو كػارة له، ومن فؿن وىف مـؽم فلجره عؾى ا ، ومن أصاب يف ذلك »

سه، وإن شاء غػر له  .(1)«أصاب مـفا شقئًا من ذلك فستره ا  ففو إلى ا ، إن شاء عذ 

: لؼد اخترت فتاًة عؾى خؾق ودين لتؽون زوجًة لي، ولؽــي عـدما أخبرت والدي 8س

، وأردت أن أعرف السبب فؼال: لقس  هـاك سذلك رفض، وحاولت إقـاعه ولؽـه أصر 

من ابب، وأكا حائر سقن طاعة والدي أو صرف الـظر عن هذه الػتاة التي اخترتفا، فؿاذا 

 أفعل؟

هذا السمال يؼتضل أن كقجف الـصقحة إلك والدك الذي مـعؽ مـ الزواج هبذه الؿرأة ج: 

التل وصػتفا بلهنا ذات خؾؼ وديـ, فنن القاجب طؾقف أن يلذن لؽ يف تزوجفا إٓ أن 

بب شرطل يعؾؿف ويبقـف حتك تؼتـع أكت, وطؾقف أن يؼدر هذا إمر يف كػسف يؽقن لديف س

لق كان أبقه مـعف أن يتزوج امرأًة أطجبتف يف ديـفا وأخالقفا, أفال يرى أن ذلؽ فقف شلء 

مـ الغضاضة طؾقف وكبت حريتف, فنذا كان هق ٓ يرضك أن يؼع مـ والده طؾقف مثؾ هذا 

ًل يممن أحدكم »: ☺ ه مثؾ هذا, قد قال الـبلفؽقػ يرضك أن يؼع مـف طؾك ولد

 .«حتى يحب حخقه ما يحبه لـػسه

فال يحؾ ٕبقؽ أن يؿـعؽ مـ التزوج هبذه الؿرأة بدون سبب شرطل, وإذا كان هـاك 

سبب شرطل فؾقبقـف لؽ حتك تؽقن طؾك بصقرة, أما الـصقحة التل أوجففا إلقؽ أيفا 

                                                           
 (.4475( رقؿ )1/517) ( رواه البخاري.. فتاوى الؾجـة الدائؿة1)



3113 

 

عدل طـ هذه الؿرأة إلك امرأة أخرى إرضاًء السائؾ فلكا أققل: إذا كان يؿؽـؽ أن ت

 ٕبقؽ وحثًّا طؾك َلؿِّ الشؿؾ وطدم الػرقة فافعؾ.

وإذا كان ٓ يؿؽـؽ بحقث يؽقن قؾبؽ متعؾًؼا هبا وتخشك أيًضا أكؽ لق خطبت امرأًة 

أخرى أن يؿـعؽ أبقك مـ زواجؽ هبا أيًضا: ٕن بعض الـاس قد يؽقن يف قؾبف غقرة أو 

 , فقؿـعفؿ ما يريدون.حسد ولق ٕبـائف

أققل: إذا كـت تخشك هذا وٓ تتؿؽـ مـ الصرب طـ هذه الؿرأة التل تعؾؼ هبا قؾبؽ فال 

 .(1)حرج طؾقؽ أن تتزوجفا ولق كره والدك

 : تزوجت فتاًة فوجدتفا لقست سؽًرا، فساورين الشؽوك، فؿاذا أفعل؟9س

الجؿاع, كالقثبة وكثرة الحقض كرى أٓ هتتؿ مـ ذلؽ, فنن البؽارة قد تزول بغقر ج: 

واإلصبع وكحق ذلؽ, ومع هذا فال ماكع مـ سمال الػتاة طـ سبب زوال البؽارة فنن 

ادطت مؿؽـًا وكػت الزكا, فالؼقل ققلفا, وإن ادطت وطء شبفة أو إكراًها ففل معذورة, 

 .(4)وإن اطرتفت بالزكا وأضفرت الـدم والتقبة, فاهلل يؼبؾ التقبة طـ طباده

 أكا شاب يف سداية حقاتي، فؿاذا أفعل حرضي رسي؟ :11س

, وآطتصام بؽتاب اهلل وسـة رسقلف, ☺ طؾقؽ بتؼقى اهلل وصاطتف وصاطة رسقلفج: 

والتزام ما يعقـؽ واجتـاب ما ٓ يعقـؽ, والبعد طـ الػتـ, ومالزمة إخقار ومجاكبة 

فظة طؾك إذكار الصحقحة إشرار, واإلكثار مـ تالوة الؼرآن مع تدبر معاكقف, والؿحا

, مع تذلؾ وحضقر الؼؾب, والؼراءة يف الؽتب التل تؽثر فقفا ☺الثابتة طـ الـبل 

وكالهؿا ٓبـ الؼقؿ,  «الداء والدواء»وكتاب   «الػوائد»الحؽؿ والؿقاطظ, مثؾ كتاب  

وادع اهلل يف سجقدك بؿا ورد يف السـة مـ إدطقة, مع تضرع وخشقع, طسك أن يفديؽ 

                                                           
 (.2/197) «فتاوى إاالمقة»( الشقخ/ابـ طثقؿقـ  1)

 (.7/161) «فتاوى إاالمقة»( الشقخ/ابـ طثقؿقـ  4)
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رح صدرك لؾخقر, ويدفع طـؽ الػتـ ما ضفر مـفا وما بطـ, ومـ الؽتب الؿػقدة  ويش

وكالهؿا ٓبـ الؼقؿ رحؿف اهلل, و  «إغاثة الؾفػان»و  «زاد الؿعاد يف هدي خقر العباد»

 .(1)مع العـاية بالصحقحقـ وتػسقر ابـ كثقر «فتح الؿجقد سشرح كتاب التوحقد»

ا  يف كػسك( من سعض الؿعاصي مثل: حؾق الحقة، : ما قولؽم لؿن ققل له: )اتق 11س

 وشرب الدخان، وإطالق البصر، واؿاع احغاين، من يؼول: اإليؿان يف الؼؾب؟!!

هذه الؽؾؿة كثقًرا ما يؼقلفا بعض الجفال أو الؿغؾطقـ, وهل كؾؿة حؼ يراد هبا باصؾ: ج: 

اإليؿان الذي يف الؼؾب ٕن قائؾفا يريد ما هق طؾقف مـ الؿعاصل, ٕكف يزطؿ أكف يؽػل 

طـ طؿؾ الطاطات وترك الؿحرمات, وهذه مخالطة مؽشقفة, فنن اإليؿان لقس يف 

الؼؾب فؼط, بؾ اإليؿان كؿا طرفف أهؾ السـة والجؿاطة: ققل بالؾسان, واطتؼاد بالؼؾب, 

 وطؿؾ بالجقارح. 

لؽـف ما وقر قال اإلمام الحسـ البصري رحؿف اهلل: لقس اإليؿان بالتحؾل وٓ بالتؿـل: و

يف الؼؾب وصدقتف إطؿال, وطؿؾ الؿعاصل وترك الطاطات دلقؾ طؾك أكف لقس يف 

 مع جع مظ  حط مضُّٱ إيؿان, أو فقف إيؿان كاقص, واهلل تعالك يؼقل: الؼؾب
 [.171]آل طؿران:  َّجغ

 [.478: البؼرة]َّ  خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ

 [. 477: البؼرة]َّ مل يك ىك مك لك ُّٱ

 [.64]البؼرة: َّ من خن حن جن يم ىم مم ُّٱ

 .(4)فاإليؿان ٓ يسؿك إيؿاًكا كاماًل إٓ مع العؿؾ الصالح وترك الؿعاصل

                                                           
 (.2/292( فتاوى إسالمقة )1)

 ( الػتقى لؾشقخ/صالح الػقزان.4)
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لؿاذا »: : يحتج سعض الشباب عـد ارتؽاسفم لؾحرام سػعل غالب الـاس، ويؼولون12س

 «. تخصوكا كحن، الـاس يػعؾون كذا وكذا

 مس خس حس جس مخ جخ مح جحمجُّ هذا لقس بحجة: لؼقلف تعالك: ج:
 [.116: إكعام]َّحصخص

  .[.117: يقسػ]َّٱخت حي جي ٰه مه جه هنُّ ولؼقلف:

 .(1)والحجة فقؿا قالف اهلل ورسقلف, وفقؿا كان طؾقف السؾػ الصالح

ا عؾى معصقة، ثم كدمت عؾى فعؾفا وتبت إلى ا ، ولؽن سعد 13س : أكا شاب كـت مصر 

 ؟ ذلك سؿدة عدت إلى هذه الؿعصقة، ثم كدمت وتبت، ثم عدت، فؿاذا أفعل

إذا طؾؿ اهلل مـؽ الصدق يف التقبة واإلخالص, ثؿ صرأ طؾقؽ فقؿا بعد تغقر, وتسؾط  ج:

طؾقؽ الشقطان وغقر مـ حالؽ, فاهلل يغػر ما مضك مؿا قد تبت مـف تقبة خالصة 

كصقًحا, وٓ تعد إلك هذا الذكب مرة أخرى, وٓ يعد إلقؽ طؼاب الذكب الؿاضل 

 بعقدتؽ إلك كػس الذكب مرة أخرى. 

إذا طؾؿ اهلل مـؽ طدم الصدق يف التقبة يف الؿرة إولك, فذكبؽ لؿ يغػر: لعدم تقفر أما 

اإلخالص يف التقبة إولك ولعدم الـصح فقفا, ولقس ٕكؽ طدت إلك الذكب مرة 

 .(4)أخرى

: أريد أن أحافظ عؾى التزامي سالدين وتؿسؽي سالشريعة خاصة وكحن يف زمان كثرت 14س

 الدخقؾة؟  فقه الؿـاهج واحفؽار

 الضقابط الشرطقة التل تحافظ هبا طؾك ديـؽ:  ج:

                                                           
 (.7/179) «مجؿوع الػتاوى والراائل»( الشقخ/ابـ طثقؿقـ  1)

 , ط.دار الػضقؾة.671ص «فتاوى وراائل الشقخ»( الشقخ/طبد الرزاق طػقػل, كؼاًل طـ  4)
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: أن ترجع إلك أهؾ العؾؿ والبصقرة, وأن تتعؾؿ مـفؿ, وأن تستشقرهؿ يف كؾ إمقر  ًٓ أو

 خاصة ما يجقل يف فؽرك. 

ثاكًقا: أن ترتوى يف إمقر كؾفا, وٓ تتعجؾ, وٓ تتسرع يف الحؽؿ طؾك الـاس, بؾ طؾقؽ أن 

 خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ ققل يلتقؽ: تتثبت مـ كؾ
  [.6: الحجرات]ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

ثالًثا: احرص طؾك التزود بالعؾؿ طـ صريؼ مجالسة أهؾ العؾؿ, وآستؿاع ٔرائفؿ, 

وكذلؽ بؼراءة كتب السؾػ الصالح, وسقر الؿصؾحقـ مـ سؾػ هذه إمة وطؾؿائفا, 

الـاس, وكقػ كاكقا يلمرون  وكقػ كاكقا يعالجقن إمقر, وكقػ كاكقا يعظقن

بالؿعروف ويـفقن طـ الؿـؽر, وكقػ كاكقا يحؽؿقن طؾك إشقاء, وهذا مدون يف 

سقرهؿ ويف تراجؿفؿ, ويف أخبارهؿ, ويف قصص الؿاضقـ مـ أهؾ الخقر وأهؾ 

 [.111 ]يقسػ: َّخفمف حف جف مغ جغ مع جعُّ الصالح وأهؾ الصدق:

رابًعا: اطؾؿ أن العربة بالصقاب, والصقاب والحؼ ما وافؼ الؽتاب والسـة بػفؿ 

 .(1)يصقبقن ويخطئقن ☺السؾػ, وأما الـاس طدا رسقل اهلل 

ا، وما تعري  ا15س لغؾو وكذلك حد : ما الحد الذي إذا زاد عـه اإلكسان يف الدين يعتبر غؾو 

 التػريط يف الدين؟

ا هق الزيادة طـ الؿشروع, وقد هنك  ج: الحد الذي إذا زاد طـف اإلكسان يف الديـ يعترب غؾقًّ

 . (4)«إياكم والغؾو يف الدين»: طـ الغؾق فؼال ☺ الـبل

                                                           
 .426ص «احجوسة الؿػقدة»: ( الشقخ صالح الػقزان, كؼاًل طـ1)

 ( رواه أحؿد وغقره بنسـاد صحقح.4)
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أما التػريط: ففق التؼصقر يف الؼقام بؿا أوجب اهلل مـ فعؾ بعض الؿعاصل, كالزكا 

لقالديـ, وصؾة إرحام, ورد السالم, والغقبة والـؿقؿة, أو ترك بعض القاجبات: كرب ا

 (1)وكحق ذلؽ, وباهلل التقفقؼ

: ما حؽم اًلاتفزاء سالؿؾتزمقن سلوامر ا  وراوله خاصة وأن كثقًرا من واائل 16س

 اإلعالم تستفزئ سالدين وأهؾه، وتجعؾفم مادة لؾسخرية؟ 

ا طؾك آستفزاء بالؿؾتزمقـ بلوامر اهلل ورسقلف لؽقهنؿ التزمقا بذلؽ م ج: حرم وخطقر جدًّ

الؿرء: ٕكف يخشك أن تؽقن كراهقة لؽراهة ما هؿ طؾقف مـ آستؼامة طؾك ديـ اهلل, 

 وحقـئذ يؽقن استفزاؤه هبؿ استفزاء بطريؼفؿ الذي هؿ طؾقف: فقشبفقن ما قال اهلل طـفؿ: 

 يق ىق  يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نتُّ
 ىن نن من زن رن مم يلام ىل  مل يك ىك مك لك اك
 [. 66-65]التقبة: َّزي ري ٰى  ين

 ☺ يعـقن رسقل اهلل -فنهنا كزلت يف ققم مـ الؿـافؼقـ قالقا: ما رأيـا مثؾ قرائـا همٓء 

أرغب بطقًكا وٓ أكذب ألسـًا وٓ أجبـ طـد الؾؼاء, فلكزل اهلل فقفؿ هذه  -وأصحابف

أية, فؾقحذر الذيـ يسخرون مـ أهؾ الحؼ لؽقهنؿ مـ أهؾ الديـ, فنن اهلل سبحاكف 

 خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مكُّوتعالك يؼقل: 
 هت مت هب مب هئ مئ هي مي  خي حي جي ٰه مه جه هن من
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل هس مس  هث مث
  [.76-49]الؿطػػقـ:  َّ جه ين ىن من خن حن جن يم

 إذا أمرين والداي أن أترك أصحاسًا طقبقن وزمالء أخقاًرا، ففل تجب عؾي  طاعتفؿا؟: 17س

                                                           
 (.8926( الؾجـة الدائؿة, رقؿ )1)



 

3111 

 

إكؿا الطاعة يف »: ☺لقس طؾقؽ صاطتفؿا يف معصقة اهلل, وٓ فقؿا يضرك: لؼقل الـبل  ج:

 . «الؿعروف

 . «ًل طاعة لؿخؾوق يف معصقة الخالق»: ☺وققلف 

فالذي يـفاك طـ صحبة إخقار ٓ تطعف, ٓ القالديـ وٓ غقرهؿا, لؽـ تخاصب والديؽ 

بالؽالم الطقب, وبالتل هل أحسـ, كلن تؼقل: يا والدي بارك اهلل فقؽ, ويا أمل حػظؽ 

اهلل, همٓء صقبقن, وكؾِّْؿفؿ بؽؾ أدب وبؾقـ, ورد طؾقفؿ بالؽالم الطقب وإسؾقب 

, وإذا مـعاك فال تخربهؿا أكؽ تتبع إخقار وتتصؾ هبؿ, الحسـ, ٓ بالعـػ والشدة

ولؽـ طؾقؽ أٓ تطعفؿا إٓ يف الطاطة والؿعروف, وإذا أمرك بؿصاحبة إشرار, أو 

أمرك بالتدخقـ أو شرب الخؿر والزكا أو بغقر ذلؽ فال تطعفؿا, وٓ غقرهؿا يف ذلؽ, 

 .(1)وباهلل التقفقؼ

: لؼد كـت من الشباب الؿستفتر، فَؿن  ا  تعالى عؾي  سالفداية، ولؽــي يف حقرة 18س

 شديدة وًل أعرف لؿن أقرأ، وًل لؿن أاتؿع، ومن هم العؾؿاء الذين يؼتدى سفم؟ 

جزاك اهلل خقًرا, وثبتؽ طؾك الحؼ والفدى, أما طـ إجابة سمالؽ لؿا تؼرأ وتسؿع,  ج:

ها هل أوصاففؿ: ففؿ أهؾ العؾؿ باهلل تعالك, الذيـ تػؼفقا يف فاستؿع إلك أهؾ العؾؿ, و

وتحؾقا بالعؾؿ الـافع, وكذلؽ يتحؾقن بالعؿؾ الصالح, ، ☺ كتاب اهلل وسـة رسقلف

فال ُيؼتَدى بعالؿ ٓ يعؿؾ بعؾؿف, وٓ ُيؼتَدى بجاهؾ لقس طـده طؾؿ, وٓ ُيؼَتَدى إٓ بؿـ 

جؿع بقـ إمريـ: العؾؿ الـافع والعؿؾ الصالح, وهؿ والحؿد هلل كثر, وطرف طـفؿ 

/ابـ باز رحؿف اهلل تعالك, العؾؿ والتؼقى والقرع.. وطؾك رأسفؿ سؿاحة الشقخ

وفضقؾة الشقخ/محؿد بـ صالح العثقؿقـ, وفضقؾة الشقخ/إلباين, وغقرهؿ مـ حذا 

 حذوهؿ مـ العؾؿاء الرباكققـ. 

                                                           
 (.2/416) «فتاوى إاالمقة»( الشقخ/ابـ باز, كؼاًل طـ : 1)
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فال يجقز إخذ طـ الجفال ولق كاكقا متعالؿقـ, وٓ إخذ طـ الؿـحرفقـ يف العؼقدة 

 إن سؿقا طؾؿاء.. بشرك أو تعطقؾ, وٓ إخذ طـ الؿبتدطة والؿـحرفقـ و

فإصـاف الثالثة: أهؾ العؾؿ الـافع والعؿؾ الصالح, وأهؾ العؾؿ بدون طؿؾ, وأهؾ 

العؿؾ بدون طؾؿ, وقد ذكر اهلل تعالك هذه إصـاف يف آخر سقرة الػاتحة, وأمركا أن 

كسللف أن يفديـا إلك صريؼ الصـػ إول, وأن يجـبـا صريؼ الصـػقـ أخريـ, قال 

 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيُّٱ تعالك:
 .[7-6: الػاتحة]َّٱڄ ّٰ ِّ  ُّ َّ

 ًّٓ  .(1)فجعؾ الصـػ إول مـعًؿا طؾقف, والصـػ الثاين مغضقًبا طؾقف, والصـػ الثالث ضا

عؿن يسفر وًل يستطقع أن يصؾي الػجر  -رحؿه ا -: ائل الشقخ محؿد سن عثقؿقن 19س

 الصؾوات التي يصؾقفا يف الوقت؟إًل سعد خروج الوقت، ففل تؼبل مـه؟ وحؽم سؼقة 

أما صالة الػجر التل يمخرها طـ وقتفا وهق قادر طؾك أن يصؾقفا يف الققت: ٕن بنمؽاكف  ج:

أن يـام مبؽًرا, فنن صالتف هذه ٓ تؼبؾ مـف: ٕن الرجؾ إذا أخر الصالة طـ وقتفا بدون 

لقس عؾقه أمركا  من عؿل عؿاًل »: ☺ طذر, ثؿ صالها فنهنا ٓ تؼبؾ مـف: لؼقل الـبل

. والذي يمخر الصالة طـ وقتفا طؿًدا بال طذر قد طؿؾ طؿاًل لقس طؾقف أمر اهلل «ففو رد

من كام »: ☺ورسقلف, فقؽقن مردوًدا طؾقف.لؽـ قد يؼقل: إكـل أكام, وقد قال الـبل 

 . «عن صالة، أو كسقفا فؾقصؾفا إذا َذكرها، ًل كػارة لفا إًل ذلك

ف أن يـام مبؽًرا لقستقؼظ مبؽًرا, أو يجعؾ طـده ساطة تـبفف, أو فـؼقل: إذا كان بنمؽاك

يقصل مـ يـبفف فنن تلخقره الصالة وطدم ققامف يعترب تعؿًدا لتلخقر الصالة طـ وقتفا 

 .(4)فال تؼبؾ مـف, أما بؼقة الصؾقات التل كان يصؾقفا يف وقتفا فنهنا مؼبقلة

 ظ كتاب ا ؟ : أرشدوين إلى الطريؼة التي تعقــي عؾى حػ21س

                                                           
 .452ص «احجوسة الؿػقدة»( هذه فتقى الشقخ/صالح الػقزان, كؼاًل طـ  1)

 (.14/41( مجؿقع فتاوى ابـ طثقؿقـ )4)
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كقصقؽ بالعـاية بالحػظ, واختقار إوقات الؿـاسبة لؾحػظ, كآخر بالؾقؾ, أو بعد صالة  ج:

الػجر, أو يف بؼقة إوقات التل تؽقن فقفا مرتاح الـػس: حتك تستطقع الحػظ 

والؿذاكرة, مع سمال اهلل التقفقؼ واإلطاكة, فؿـ استعان باهلل صادًقا أطاكف اهلل ويسر 

 .(1)أمره

  

                                                           
 (.78/177( مجؾة البحقث اإلسالمقة )1)
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  ثالًثا: أسئؾة فؼفقة شبابقة
 

 
 : شاب أحدث حدًثا أكبر، كق  يغتسل من الجـاسة؟ 1س

الغسؾ صفارٌة واجبٌة مـ الحدث إكرب كالجـابة والحقض, وكقػقة الغسؾ طؾك الـحق  ج:

 التالل: 

 , ثؿ يتقضل وضقًءا«سسم ا »: أن يـقي الغسؾ بؼؾبف دون الـطؼ بالـقة, ثؿ يسؿل فقؼقل

كاماًل, ثؿ يحثل الؿاء طؾك رأسف فنذا أرواه أفاض طؾقف ثالث مرات, ثؿ يغسؾ سائر 

 .(1)بدكف

 : ما حؽم الؿسح عؾى الجورسقن؟ 2س

يف الؿسح طؾك الجقربقـ يف القضقء خالف: فؿـ أهؾ العؾؿ مـ مـعف, ومـفؿ مـ  ج:

ـ والؽعبقـ أجازه, والصحقح أكف جائز إذا لبسفؿا طؾك صفارة, وكاكا ساتريـ لؾؼدمق

لؿدة يقم ولقؾة لؾؿؼقؿ, وثالثة أيام لؾؿسافر, إلك غقر ذلؽ مـ شروط الؿسح: لؿا ثبت 

ومسح طؾك الجقربقـ  ☺ أكف قال: تقضل الـبل ◙ طـ الؿغقرة بـ شعبة

 .(4)والـعؾقـ

وسفؾ ابـ سعد  وقد طؿؾ بف ابـ مسعقد والرباء بـ طازب وأكس بـ مالؽ وأبق أمامة

 .(7)وغقرهؿ, وهق ققل جؿاطة مـ أهؾ العؾؿ

: أكا طالب أزهري، وأاتقؼظ يف سعض احيام ويؽون الجو شديد البرودة وأكا جـب، وًل 3س

أقدر عؾى اًلغتسال يف الصباح، وأذهب إلى الؿعفد، ففل يجوز لي قراءة سعض الؽتب 

 كتاب ا ؟ أرجو اإلفادة. الشرعقة التي أدرافا: مع العؾم أكفا تحوي آيات من 

                                                           
 , ط.جفاز اإلرشاد والتقجقف بالسعقدية.59ص «أحؽام الطفارة»( الشقخ/ابـ طثقؿقـ  1)

 حديث حسـ صحقح. ( رواه أحؿد وأبق داود والرتمذي, وقال:4)

 (.1926( الؾجـة الدائؿة, رقؿ )7)
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ٓ يجقز تلخقر غسؾ الجـابة حتك تذهب إلك الؿعفد وتعقد: ٕن معـك ذلؽ أن ترتك ج: 

الـفار, وذلؽ كبقرة مـ الؽبائر, والحؿد هلل الـاس أن يف سعة والحؿد الصالة صقل 

 هلل, فقؿؽـؽ تسخقـ الؿاء بلي مـ القسائؾ الؿتقفرة, وإياك أن تـزل مـ بقتؽ وأكت

 .(1)طؾك جـابة

 ما هي رخص السػر لؾطالب الؿسافرين؟: 4س

 رخص السػر أربعة:  ج:

 * صالة الرباطقة ركعتقـ. 

 * الػطر يف رمضان, ويؼضقف طدة مـ أيام أخر. 

 * الؿسح طؾك الخػقـ ثالثة أيام بؾقالقفا ابتداء مـ أول مرة مسح. 

* سؼقط الؿطالبة براتبة الظفر والؿغرب والعشاء, أما راتبة الػجر وبؼقة الـقافؾ فنهنا باققة 

طؾك مشروطقتفا واستحباهبا: فقصؾل الؿسافر صالة الؾقؾ وسـة الػجر وركعتل 

الضحك وسـة القضقء وركعتل دخقل الؿسجد وركعتل الؼدوم مـ السػر, فنن مـ 

 «الؿسجد»يبدأ قبؾ دخقل بقتف بدخقل بقت اهلل   السـة إذا قدم اإلكسان مـ سػر أن

 فقصؾل فقف ركعتقـ. 

وهؽذا بؼقة التطقع بالصالة فنكف ٓ يزال مشروًطا بالـسبة لؾؿسافر ما طدا ما قؾت سابًؼا, 

كان ٓ يصؾل هذه  ☺وهل راتبة الظفر وراتبة الؿغرب وراتبة العشاء: ٕن الـبل 

 .(4)الرواتب الثالث

معي، أدرس يف جامعة الؼاهرة، وأاافر كثقًرا سغرض الدرااة: ولؽن ًل : أكا طالب جا5س

 أعرف شقئًا عن قصر الصالة، فلرجو اإلفادة؟ 

                                                           
 هد.1247, جؿادى إولك سـة 217( اكظر فتقى لجـة الػتقى بلكصار السـة, كؼاًل طـ مجؾة التقحقد, طدد 1)

 (.1/212) «فتاوى إاالمقة»( الشقخ/ابـ طثقؿقـ, مـ  4)
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أجؿع العؾؿاء طؾك مشروطقة الؼصر يف الصالة يف السػر, ومـ قال غقر ذلؽ فؼد شذ طـ  ج:

 إجؿاع الؿسؾؿقـ, وإكؿا وقع الخالف يف خؿس مسائؾ: 

: حؽؿ الؼصر: والراجح فقف أكف سـة إلتؿام طثؿان, وإتؿام مـ أدركف مـ احولى

الصحابة خؾػف, وٓ شؽ يف أن الصحابة كاكقا يؼصرون يف إسػار حتك طثؿان, وإكؿا 

, ولؿ يرد أكف أتؿ يف سػره غقره.  ًٓ  أتؿ يف مـك متلو

باإلحصاء  تحديد لفا, فؿـ أخذ ☺مسافة الؼصر: ٕكف لؿ يرد طـ الـبل  الثاكقة:

 ☺, قال بإربعة برد, ومـ قال باإلصالق قال مطؾؼ السػر, لؽـ الـبل ☺ٕسػاره 

خرج معف أهؾ مؽة يف الحج فؼصروا خؾػف, ولؿ يلمرهؿ باإلتؿام, وتلخقر البقان طـ 

محؾف ٓ يجقز كؿا هق مؼرر يف طؾؿ إصقل فالؿعترب لقس لؾؿسافر, إكؿا هل هقئة 

ؿؾقا معفؿ ما يتزودون بف يف سػرهؿ, وكاكت هقئتفؿ هقئة الؿسافر وحالف, ففمٓء ح

الؿسافريـ, أما ما لؿ يشتؿؾ طؾك هذه الفقئة كالؿقضػ الذي يعؿؾ كؾ يقم يف مؽان 

بعقد يؼطع لف مسافة صقيؾة بقسقؾة سػر سريعة يف كؾ يقم فؾقس ذلؽ بحال يجقز 

 الؼصر. 

سػر مباح, فال يؼصر يف سػر : السػر الذي يجب فقف الؼصر: والراجح أكف كؾ الثالثة

 الؿعصقة. 

: الؿقصـ الذي يبدأ فقف الؼصر: هق خروجف مـ حدود بؾده, ويـتفل بدخقلفا, الراسعة

اها.   ولف الؼصر خارجفا وهق برَّ

إذا أقام يف بؾد غقر دار إقامتف ففؾ يؼصر أم يتؿ؟ الجقاب: إن كان حالف حال  الخامسة:

قا بعده أو مـ حبس لديـ يطؾبف أو خقف يف الطريؼ الغزاة الذيـ يـتظرون الػتح لقرجع

يرقبف, فنكف يؼصر ما بؼل الحال كذلؽ, وإن كان حالف معرفة هناية السػر فنن كاكت مدة 
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مؽثف أقؾ مـ أربعف أيام قصر, وإن كاكت أكثر يتؿ مـ حقـ وصقلف إلك هذه البؾد.. واهلل 

 .(1)أطؾؿ

مؼقؿون يف الؿديـة يف حالة الحصص : هل يجوز لـا الجؿع سقن الصالتقن وكحن 6س

 الدرااقة التي ًل كستطقع الخروج مـفا؟ 

طؾقؽ أن تمدي الصؾقات يف أوقاهتا, وٓ تعترب الدراسة طذًرا لؽ يرخص لؽ مـ أجؾف  ج:

, فعؾقؽ أن تـسؼ بقـ دراستؽ ☺تلخقر أي صالة طـ وقتفا الذي بقـف رسقل اهلل 

 .(4)وأداء الصؾقات يف أوقاهتا 

أكا شاب ًل زلت أدرس، ووالدي رجل غـي، وهو يتعامل سالرسا وغقره من البقوع : 7س

، وقد سقـت له أن الرسا  الؿحرمة، فؿا موقػي من هذا وخصوًصا أكه هو الذي يـػق عؾي 

 حرام مراًرا: ولؽن سدون جدوى، فؿاذا أفعل؟

, وإكؿا هل سبقؾ إلك الدراسة التل يشقر إلقفا السائؾ هل قطًعا لقست مـ إمقر القاجبةج: 

الرزق هذه إيام, فنذا كان إمر أكف يعقش تحت كـػ أبقف, وهق واثؼ مـ أن والده 

يتعامؾ بالربا, فعؾقف أن يتعاصك كؾ إسباب لؾخالص  مـ هذه الؿعقشة الؼائؿة طؾك 

الؿعصقة, ولق أدى إمر إلك ترك الدراسة: ٕن الدراسة بذاهتا لقست واجًبا طقـقًّا, 

ؾقف أن يسعك لؽسب الرزق الحالل بؽد يؿقـف, وطرق جبقـف, هذا خقر لف وأبؼك, وط

فباستطاطة السائؾ أن يدع الدراسة ولق ممقًتا, ويسعك أن يقجد لـػسف رزًقا يعػ بف 

كػسف ويستغـل طـ إكػاق أبقف طؾقف, وإن اضطر غقر باغ وٓ طاد, أي أن يظؾ تحت إكػاق 

ؾب مـف, وإكؿا يلخذ بؼدر ما يسد بف رمؼف, ويستغـل بف أبقف, فؾقس لف أن يتقسع يف الط

 .(7)طـ الـاس

                                                           
 هد.1217السادس, جؿادى الثاين سـة  , العدد«مجؾة التوحقد»( دار الػتقى بلكصار السـة, كؼاًل طـ  1)

 (.6752( الؾجـة الدائؿة رقؿ )4)

 هد.1212, العدد العاشر, طام 79( الػتقى  لؾشقخ إلباين, كؼاًل طـ مجؾة إصالة, ص7)
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 : ما حؽم من يحػظ الؼرآن لالختبار ثم يـساه؟8س

مـ أكثر قراءة الؼرآن لؽـف لؿ يحػظف: لضعػ ذاكرتف يمجر طؾك قراءتف, وُيعذر يف طدم ج: 

 [.16]التغابـ:   َّمئ خئ حئ جئ ُّٱ: حػظف: لؼقلف تعالك

 .(1)لالختبار مثاًل, ثؿ كسقف فؼد أساء, وفاتف خقر كثقرومـ حػظ الؼرآن 

 : ما حؽم الدرااة يف الؿدارس والجامعات الؿختؾطة؟9س

كـصح الؿسؾؿ الذي يريد كجاة كػسف أن يبتعد طـ أسباب الشر والػتـة, وٓ شؽ أن ج: 

 آختالط مع الشابات يف الؿدارس والجامعات مـ أسباب وققع الػساد واكتشار الزكا,

ولق حاول الشخص أن يحػظ كػسف فال بد أن يجد صعقبة, لؽـ إذا ابتؾل الشخص 

بذلؽ فعؾقف التحػظ, وآطتزال, وغض البصر, وحػظ الػرج, وطدم الؼرب مـ الـساء 

 .(4)قدر استطاطتف, واهلل أطؾؿ

:هل يجوز لؾرجل أن يـظر إلى الؿرأة احجـبقة أكثر من كظر الػجلة؟ وهل يجوز 11س

 الرجال أن يحضروا محاضرة تؾؼقفا امرأة متبرجة؟لؾطالب 

ٓ يجقز لف الـظر إلقفا أكثر مـ كظر الػجلة إٓ إذا دطت الضرورة إلقفا يف حالة اإلكؼاذ مـ ج: 

غرق أو حريؼ أو هدم أو كحق ذلؽ أو يف حالة كشػ صبل أو طالج مرض إذا لؿ يتقسر 

 .(7)مـ يؼقم بذلؽ مـ الـساء

ويف سعض اححقان أاؾم عؾى الػتقات، ففل االمي عؾقفن سـقة  : أكا طالب جامعي،11س

 طقبة يف الؽؾقة حالل أم حرام؟

                                                           
 (.7771( )2/67( الؾجـة الدائؿة )1)

 (.7/114) «فتاوى إاالمقة»( الشقخ ابـ جربيـ,  4)

 (.7/68, )«إاالمقةفتاوى »( الؾجـة الدائؿة,  7)
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ٓ يجقز الدراسة مع الػتقات يف محؾ واحد, ويف مدرسة واحدة, ويف كرسل واحد, بؾ ج: 

هذا مـ أطظؿ أسباب الػتـة, فال يجقز لؾطالب وٓ لؾطالبة هذا آشرتاك لؿا فقف مـ 

الم فال بلس أن يسؾؿ طؾقفؿا سالًما شرطقًّا لقس فقف تعرض ٕسباب الػتـ, وأما الس

الػتـة, وٓ حرج أن تسؾؿ طؾقف أيًضا مـ دون مصافحة: ٕن الؿصافحة ٓ تجقز 

لألجـبل, بؾ يؽقن السالم مـ بعقد مع الحجاب, ومع البعد طـ أسباب الػتـة, ومع 

لس بف, أما إذا كان السالم طؾقفا طدم الخؾقة, فالسالم الشرطل الذي لقس فقف فتـة ٓ ب

مؿا يسبب الػتـة أو سالمفا طؾقف كذلؽ, أي كقكف طـ شفقة وطـ رغبة فقؿا حرم اهلل, 

 .(1)ففذا مؿـقع شرًطا, وباهلل التقفقؼ

 : إذا كان الرجل يؼوم سعؿل الؿرااؾة عن طريق الـت مع الؿرأة احجـبقة، فؿا الحؽم؟12س

ثقر الشفقة بقـ آثـقـ, ويدفع الغريزة إلك التؿاس الؾؼاء ٓ يجقز هذا العؿؾ: فنكف يج: 

, وتغرس حب الزكا يف  ـٌ وآتصال, وكثقًرا ما يحدث بسبب تؾؽ الؿغازلة والؿراسؾة فت

الؼؾب مؿا يققع يف الػقاحش أو يسببفا, فــصح مـ أراد مصؾحة كػسف وحؿايتفا طـ 

 .(4)هلل الؿقفؼالؿراسؾة والؿؽالؿة وكحقها حػًظا لؾديـ والعرض, وا

 : أكا شاب يف الجامعة ومػتون سالـساء، فؿاذا أفعل؟13س

طؾقؽ أن تغض بصرك طـ التطؾع إلك الـساء, وتؼطع تػؽقرك فقفـ, وتتذكر ما أطد اهلل ج: 

ٕهؾ التعػػ والبعد طـ الحرام, وطؾقؽ أيًضا أن تبادر إلك الزواج فنكف أغض لؾبصر 

 .(7)وتؼتصر طؾك الؿباح الحالل, واهلل أطؾؿ وأحصـ لؾػرج, ففـاك يـؼطع التػؽقر

لؾشقخ طؾل قاسؿ طؾك   «هتؼدر تغؿض عقـقك»وأكصح هذا الشاب بسؿاع شريط 

 .«اإلكتركت»

                                                           
 (.7/71, )«فتاوى إاالمقة» -رحؿف اهلل-( الشقخ ابـ باز 1)

 (.7/79, )«فتاوى إاالمقة»( الشقخ ابـ جربيـ,  4)

 (.7/116, )«فتاوى إاالمقة»( الشقخ ابـ جربيـ,  7)



3131 

 

 : ما حؽم العالقات قبل الزواج؟14س

ققل السائؾ قبؾ الزواج, إن أراد قبؾ الدخقل وبعد العؼد فال حرج.. ٕهنا بالعؼد تؽقن ج: 

مراسؿ الدخقل, وأما إذا كان قبؾ العؼد أثـاء الخطبة أو قبؾ زوجتف, وإن لؿ تحصؾ 

ذلؽ فنكف حرام وٓ يجقز إلكسان أن يستؿتع مع امرأة أجـبقة مـف ٓ بالؽالم وٓ بـظر 

ًل يخؾون رجل سامراة إًل مع ذي محرم، »: أكف قال ☺ وٓ بخؾقة: فؼد ثبت طـ الـبل

 .«وًل تسافر امرأة إًل مع ذي محرم

أكف.. إذا كان هذا آجتؿاع بعد العؼد فال حرج فقف, وإن كان قبؾ العؼد ولق والحاصؾ 

بعد الخطبة والؼبقل فنكف ٓ يجقز, وهق حرام طؾقفؿا: ٕهنا أجـبقة حتك يعؼد لف 

 .(1)طؾقفا

 : ما الحؽم فقؿا لو قام شاب غقر متزوج وتؽؾم مع شاسة غقر متزوجة يف الفات ؟15س

ٓ يجقز التؽؾؿ مع الؿرأة إجـبقة بؿا يثقر الشفقة: كؿغازلة, وتغـج, وخضقع يف ج: 

 ٰى  ٰر ٰذ يي ُّٱالؼقل, سقاء كان يف التؾقػقن أو يف غقره: لؼقلف تعالك: 
أما الؽالم العارض  [74]إحزاب:  َّرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 .(4)لحاجة فال بلس بف إذا سؾؿ مـ الؿػسدة: ولؽـ بؼدر الضرورة

ؽم التػؽقر سػعل احشقاء الؿحرمة، كلن يػؽر شخص أن يسرق مثاًل، أو يػؽر : ما ح16س

 أن يزين، وهو يعؾم من ذات حاله أكه لن يػعل ذلك؟

                                                           
 (, ابـ طثقؿقـ.7/181, )«فتاوى إاالمقة»(  1)

 .«فتاوى إاالمقة»( الشقخ ابـ جربيـ,  4)
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ما يؼع يف كػس اإلكسان مـ إفؽار السقئة كلن يػؽر يف الزكا أو السرقة أو كحق ذلؽ, وٓ ج: 

إن ا  »: ☺يػعؾ شقًئا مـ ذلؽ فنكف ُيعَػك طـف وٓ يؾحؼف بذلؽ ذكب: لؼقل الـبل 

َثت سه أكػسفا ما لم تعؿل أو تتؽؾم  .(1)«تجاوز عن أمتي ما حد 

 .«لم ُتؽتب عؾقهمن هم  سسقئة ولم يػعؾفا »: ☺ وققلف

 .(4)«ُكتَبت له حسـة: حكه تركفا من جرائي»: ويف لػظ

والؿعـك: أكف مـ ترك السقئة التل هؿَّ هبا مـ أجؾ اهلل: كتبفا اهلل لف حسـة, وإن تركفا 

ٕسباب أخرى لؿ ُتؽتب طؾقف سقئة ولؿ ُتؽتب لف حسـة, وهذا مـ فضؾ اهلل سبحاكف 

 .(7)ورحؿة لعباده, فؾؾف الحؿد والشؽر

 : ما حؽم العادة السرية؟17س

العادة السرية: وهل آستؿـاء بالقد محرمة, ويجب طؾك كؾ مسؾؿ الحذر مـفا: ٕن ج: 

  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ فعؾفا مخالػ لؼقلف طز وجؾ:
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 [.7-5]الؿممـقن:   َّمب زب رب

 .(2)ولل التقفقؼ ولؿا يف هذه العادة السرية مـ إضرار الؽثقرة, واهلل

 : ما هو الزواج العريف؟ وهل يختؾ  يف شيء عؾى الزواج العادي الؿعروف؟18س

الزواج العريف يطؾؼف بعضفؿ طؾك الؿمقت, وهق كؽاح الؿتعة, وهذا ٓ يجقز, وذلؽ إذا ج: 

حددوا مدة وقت العؼد بلن قالقا: كزوجفا لؽ لؿدة سـة أو كصػ سـة, وبعدها كخؾعفا 

ا, ففذا هق كؽاح الؿتعة, وهق ٓ يجقز, وإكؿا يػعؾف الرافضة اطتؿاًدا طؾك مـؽ أو كلخذه

                                                           
 ػؼ طؾقف.( مت1)

 ( متػؼ طؾقف.4)

 (.2/515, )«فتاوى إاالمقة»( الشقخ ابـ باز,   7)

 (.7/116, )«فتاوى إاالمقة»( الشقخ ابـ طثقؿقـ,  2)
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أحاديث قديؿة مـسقخة, والحؽؿ أكف محرم ومـسقخ فال يجقز, أما الـؽاح العادي ففق 

الذي يـؽحفا كؽاح رغبة فقدفع لفا صداقفا كاماًل ولق خؾعفا بعد ذلؽ مباشرًة فال ماكع 

 .(1)مـ ذلؽ

 حرام كؾه؟ أرجو سفذا اإلفادة، جزاكم ا  خقًرا. : هل الظن السقئ19س

  َّجنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ قال اهلل تعالك:ج: 
 [.14]الحجرات: 

ولقس كؾ الظـ إثًؿا, فالظـ الؿبـل طؾك قرائـ تؽاد تؽقن كالقؼقـ ٓ بلس بف, وأما 

آخر الظـ الذي بؿجرد القهؿ فنن ذلؽ ٓ يجقز, فؾق فرضـا أن رجاًل رأى مع رجؾ 

امرأًة, والرجؾ هذا ضاهره العدالة فنكف ٓ يحؾ لف أن يتفؿف بلن هذه الؿرأة أجـبقة مـف: 

 ٕن هذا مـ الظـ الذي يلثؿ بف اإلكسان.

أما إذا كان لفذا الظـ سبب شرطل فنكف ٓ بلس بف وإٓ حرج طؾك اإلكسان أن يظـف, 

 .(4) أطؾؿوالعؾؿاء قالقا: يحرم ضـ السقء بؿسؾؿ ضاهره العدالة, واهلل

: تؽثر سقن أوااط الشباب سالجامعة مجالس الـؿقؿة: حقث يتجؿع سعض الشباب 21س

 لقسامروا أكػسفم سالغقبة والـؿقؿة، ففل يجوز لي مجالستفم؟

همٓء الجؿاطة الذيـ يتسامرون يف أكؾ لحقم إخقاهنؿ, همٓء يف الحؼقؼة سػفاء, ٕن ج: 

 خي  حي جي يه مهىه جه ين ىن من خن ُّٱ اهلل تعالك يؼقل:
 [.14]الحجرات:   َّّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي

ففمٓء الذيـ يلكؾقن لحقم الـاس يف مجالسفؿ قد فعؾقا كبقرة مـ الؽبائر, والقاجب 

طؾقؽ كصقحتفؿ فنن امتثؾقا وتركقا ما هؿ طؾقف فذاك, وإٓ يجب طؾقؽ أن تؼقم طـفؿ: 

                                                           
 (.7/474, )«فتاوى إاالمقة»( الشقخ ابـ جربيـ,  1)

 (.2/577, )«فتاوى إاالمقة»( الشقخ ابـ طثقؿقـ,  4)



 

3131 

 

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض ُّٱلؼقلف تعالك: 
 جن مم خم  حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق

 [.121]الـساء:   َّهن من خن حن

فقؽقن الجالس يف مؽان الغقبة كالؿغتاب, فعؾقؽ أن تػارق مجالسفؿ وأٓ تجؾس 

 .(1)معفؿ

: رجل يجتؿع مع أصدقائه ويف أثـاء الجؾسة يشرسون الؿخدرات والخؿور، فؿا حؽم 21س

 الجؾوس معفم؟

بالؿعاصل: كشرب الخؿقر, واستعؿآت الؾفق,  ٓ يجقز الؼعقد مع الػسؼة الؿعؾـقـج: 

وإغاين الؿحرمة والؿزامقر والطبقل وكحقها, وطؾك اإلكسان أن يـصح أصدقاءه 

بالبعد طـ هذه الؿعاصل: يحذرهؿ مـ العؼقبة طؾقفا وآثارها السقئة, فنن لؿ يؼبؾقا 

 .(4)فؾقبتعد طـفؿ حتك ٓ يشؼك معفؿ

 ن سعضفم سعًضا؟: ما حؽم الدين يف شباب يؾعـو22س

لعـ الؿسؾؿ بغقر حؼ مـ كبائر الذكقب ومـ الؿعاصل الظاهرة, وإذا كان الؾعـ ج: 

لعن الؿممن »: أكف قال ☺ لؾقالديـ صار اإلثؿ أكرب وأطظؿ: لؿا ثبت طـ الـبل

 .(7)«كؼتؾه

 .(2)«اباب الؿسؾم فسوق، وقتاله كػر»: ☺وقال 

: قالقا: بؾك يا رسقل اهلل. فؼال «الؽبائر؟أًل أكبئؽم سلكبر »: ٕصحابف ☺ وقال

 .(1)«اإلشراك سا ، وعؼوق الوالدين، وقول الزور، أو قال: وشفادة الزور»

                                                           
 (.2/256) ,«فتاوى إاالمقة»( الشقخ ابـ طثقؿقـ,  1)

 (.2/257, )«فتاوى إاالمقة»( الشقخ ابـ جربيـ,  4)

 ( متػؼ طؾقف.7)

 ( متػؼ طؾف.2)
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وٓ شؽ أن لعـ القالديـ مـ أقبح العؼقق, فالقاجب طؾك الؿسؾؿ طؿقًما, وطؾك 

مـ إوٓد خصقًصا مع والديفؿ الحذر مـ هذه الجريؿة وتطفقر ألسـتفؿ مـفا, حذًرا 

غضب اهلل وطؼابف, وحرًصا طؾك بؼاء الؿقدة وإخقة بقـ الؿسؾؿ وإخقاكف وبقـ القلد 

 .(4)ووالديف

يف ديــا اإلاالمي، وهل هي من لفو الحديث؟ عؾًؿا « الـؽت»: ما حؽم الػؽاهة  23س

 سلكفا لقست ااتفزاًء سالدين، أفتوكا ملجورين.

بالؽالم والتـؽقت إذا كاكت بحؼ وصدق فال بلس بف, وٓ سقؿا مع اإلكثار مـ  التػؽفج: 

ا ☺ ذلؽ, وقد كان الـبل وأما ما كان بالؽذب فال , ☺ يؿزح وٓ يؼقل إٓ حؼًّ

ويل لؾذي يحدث فقؽذب: لقضحك سه الؼوم، ويل له، ثم ويل »: ☺يجقز: لؼقلف 

 .(7), واهلل ولل التقفقؼ«له

 : ما حؽم ما يػعؾه الشباب من قذف أعراض سعض البـات واتفامفن سالزكا؟ 24س

الؼذف: هق الرمل بػاحشة الزكا والؾقاط, هذا هق الؼذف, وحؽؿف: هق محرم وكبقرة مـ ج: 

 ىل ُّٱ كبائر الذكقب, ورمل اإلكسان بالزكا والؾقاط كبقرة مـ كبائر الذكقب, فاهلل يؼقل:
  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل
 جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 [.45-47]الـقر:   َّمج  حج مث هت مت خت حت

 هذا جزاؤه يف أخرة, أما جزاؤه يف الدكقا ففق طدة أمقر:

___________________________ 
 ( متػؼ طؾقف.1)

 (, ط.ابـ تقؿقة.7/122, )«مجؿوع فتاوى ومؼاًلت اسن ساز»(  4)

 (.2/256, )«فتاوى إاالمقة»( الشقخ ابـ باز,  7)
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يؼام طؾقف الحد, بلن ُيجؾد ثؿاكقـ جؾدًة إذا لؿ يلت بلربعة شفقد يشفدون طؾك احول: 

 يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ ما كطؼ بف: لؼقلف تعالك:
 [.2]الـقر:   َّىل مل

  َّين  ىن نن زنمن رن مم ام يل ُّٱ سؼقط طدالتف: لؼقلف تعالك:الثاين: 
 [.2]الـقر: 

 مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱوصػف بالػسؼ: لؼقلف تعالك: الثالث: 
 [.2]الـقر:   َّين  ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك

الذكقب, يجب طؾك والحاصؾ أن الؼذف بجريؿة الزكا أو الؾقاط كبقرة مـ كبائر 

 .(1)الؿسؾؿ أن يطفر لساكف مـف, وأن يحرتم أطراض الؿسؾؿقـ وٓ يخقض فقفا

 : ما هو الحؽم فقؿا يػعؾه الـاس يف الحػالت من التصػقق والتصػقر؟25س

الحؽؿ يف ذلؽ أكف متؾؼًّك مـ غقر الؿسؾؿقـ فقؿا يظفر, فؾذلؽ يـبغل لؾؿسؾؿ أٓ ج: 

يؽرب أو يسبح اهلل طز وجؾ, ولقس أيًضا طؾك سبقؾ  يستعؿؾف, وأما إذا أطجبف شلء

التؽبقر الجؿاطل كؿا يػعؾ بعض الـاس, إكؿا يسبح اإلكسان بقـف وبقـ كػسف, وأما 

التؽبقر الجؿاطل أو التسبقح الجؿاطل طـدما يليت شلء يدطق لؾعجب, ففذا ٓ أطؾؿ لف 

 .(4)أصاًل 

 : ما حؽم رفض الزواج سحجة إكؿال الدرااة؟26س

                                                           
 (.5/717), «الؿـتؼى»( فتقى الشقخ صالح الػقزان, كؼاًل طـ  1)

 (.2/777, )«فتاوى إاالمقة»( الشقخ ابـ طثقؿقـ, 4)
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كصقحتل لجؿقع الشباب والػتقات البدار بالزواج والؿسارطة إلقف إذا تقسرت أسبابف: ج: 

يا معشر الشباب، من ااتطاع مـؽم الباءة فؾقتزوج: فنكه أغض لؾبصر »: ☺ لؼقل الـبل

 .(1)«وأحصن لؾػرج، ومن لم يستطع فعؾقه سالصوم فنكه له وجاء

د لفم : كالحظ أن سعض الطؾبة يف مطاعم الؿدن 27س الجامعقة يلخذون أكثر مؿا هو محد 

 يف الوجبة، فؿا حؽم ذلك؟

د لف محرم طؾقف: ٕكف أكؾ لؾؿال ج:  ٓ يجقز ذلؽ: ٕن الصـػ الذي أخذه زائد طؿا ُحدِّ

بالباصؾ إٓ أن يدفع ققؿتف أو أن يستلذن مـ تؽػؾ بنصعام الطؾبة, أو أن يرضك بذلؽ 

 .(4)بعد إخباره ٕن الحؼ لف

 يجوز شرًعا تحضقر الغائب وكتاسة ااؿه ضؿن الحاضرين؟ : هل28س

 يف هذا الػعؾ ثالثة محاذير:ج: 

 * الؿحذور إول: الؽذب.

 * الؿحذور الثاين: خقاكة الؿسئقلقـ يف الؿصؾحة.

ا لؾراتب الؿرتتب طؾك الحضقر, فقلخذه  * الؿحذور الثالث: أكف يجعؾ هذا الغائب مستحؼًّ

هذه الؿحاذير يؽػل بالؼقل يف تحريؿ هذا التصرف الذي  ويلكؾف بالباصؾ, وواحد مـ

ضاهر سمال السائؾ أكف مـ إمقر اإلكساكقة, وإمقر اإلكساكقة لقست محؿقدًة طؾك 

 .(7)اإلصالق, بؾ ما وافؼ الشرع مـفا محؿقد, وما خالػ الشرع ففق مذمقم

لتي لقس لفا عالقة : هل ُيعذر الشخص يف عدم طؾبه لؾعؾم: لسبب اكشغاله سدرااته ا29س

 سالعؾم الشرعي، أو سسبب عؿؾه أو غقر ذلك؟ 

                                                           
, اكصح كؾ فتاة بآصالع طؾك كتاب (7/111, )«فتاوى إاالمقة»ؾشقخ ابـ باز,  ل الػتقى , واكظر:( متػؼ طؾقف1)

 , د/ طبد الرب كقاب الديـ آل كقاب, ط.دار العاصؿة.  تلخر ان الزواج أاباسه وأخطاره وطرق عالجه

 (.2/749, )«فتاوى إاالمقة»( الشقخ ابـ طثقؿقـ,  4)

 (.2/749, )«فتاوى إاالمقة»( الشقخ ابـ طثقؿقـ,  7)
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صؾب العؾؿ الشرطل فرض كػاية إذا قام بف مـ يؽػل صار يف حؼ أخريـ سـة, وقد ج: 

يؽقن صؾب العؾؿ واجًبا طؾك اإلكسان طقـًا يعـل فرض طقـ, كؿا لق أراد اإلكسان أن 

يتعبد هلل بعبادة, فنكف يجب طؾقف أن يعرف فؼف هذه العبادة, وطؾك هذا فنن الذي يشغؾف 

كػايتف وأهؾف, مع محافظتف طؾك ما يجب الحػاظ طؾقف  طـ صؾب العؾؿ الشرطل حؿاية

مـ العبادة, كؼقل: إن هذا معذور وٓ حرج طؾقف: ولؽـف يـبغل طؾقف أن يتعؾؿ مـ العؾؿ 

 .(1)الشرطل بؼدر ما يستطقع

 : أريد أن أقوم سدعوة كاجحة مع زمالئي يف الجامعة، فؿاذا أفعل؟31س

 محُّٱ ك اهلل تعالك طؾك طؾؿ وبصقرة, قال اهلل تعالك:: الدطقة الـاجحة هل الدطقة إلج: أوًًل 
  جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ
 خلمل حل جل مك خكلك حك  جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع
 [.88]هقد:   َّخم حم جم هل

فػل هذه أية بقان شروط العؾؿ والؽسب الحالل وامتثالف لؿا يدطق إلقف, فقتجـب ما 

والـقة الحسـة, وتػقيض إمر إلك اهلل تعالك والتقكؾ هنك اهلل طـف, ويؿتثؾ ما أمر اهلل بف 

 طؾقف, وأكف هق الذي بقده التقفقؼ واإللفام.

 هئ  مئ خئ حئ جئ ييُّومـ الشروط أيًضا ما ذكره اهلل تعالك بؼقلف: 
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت جتحت هب مب خب جبحب
 .(4) [145]الـحؾ:   َّجس

 : هل يجوز ما يسؿى سالتؿثقل اإلاالمي كتؿثقل الصحاسة؟ 31س

                                                           
 (.1/175, )«فتاوى إاالمقة»( الشقخ ابـ طثقؿقـ,  1)

 (.2/469, )«فتاوى إاالمقة»( الؾجـة الدائؿة,  4)
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تؿثقؾ الصحابة أو أحد مـفؿ مؿـقع: لؿا فقف مـ آمتفان لفؿ وآستخػاف هبؿ ج: 

وتعرضفؿ لؾـقؾ مـفؿ, وإن ضـ فقف مصؾحة فؿا يمدي إلقف مـ الؿػاسد أرجح, وما 

ار العؾؿاء يف مـع كاكت مػسدتف أرجح ففق مؿـقع, وقد صدر قرار مـ مجؾس هقئة كب

 ذلؽ.

 : ما حؽم درااة الؼاكون سؽؾقة الحؼوق؟32س

إذا كان مـ يريد دراسة الؼقاكقـ القضعقة لديف فؽرة ققية وطؾؿقة يؿقز هبا الحؼ مـ ج: 

الباصؾ, وكان لديف حصاكة إسالمقة يلمـ معفا مـ آكحراف طـ الحؼ, وقصد بتؾؽ 

ام الؼقاكقـ القضعقة وبقان مقزة أحؽام الدراسة الؿؼاركة بقـ أحؽام اإلسالم وأحؽ

اإلسالم طؾقفا, وبقان شؿقلفا لؽؾ ما يحتاجف الـاس يف صالح ديـفؿ ودكقاهؿ, إحؼاًقا 

ًٓ لؾباصؾ.. والرد طؾك مـ استفقتف الؼقاكقـ القضعقة فزطؿ صالحقتفا  لؾحؼ وإبطا

ف دراستفا, وشؿقلفا وكػايتفا إن كان كذلؽ فدراستف إياها جائزة, وإٓ فال يجقز ل

وطؾقف أن يستغـل بدراسة إحؽام اإلسالمقة يف كتاب اهلل تعالك والثابت طـ رسقل اهلل 

طؾك ما درج طؾقف أئؿة طؾؿاء اإلسالم وصريؼ سؾػ إمة يف دراستفا وآستـباط  ☺

 مـفا. 

: إذا كان يف آشتغال بالؿحاماة أو الؼضاء إحؼاق لؾحؼ وإبطال لؾباصؾ, ورد ثاكًقا

الحؼقق إلك أرباهبا, وكصر لؾؿظؾقم: ففق مشروع لؿا يف ذلؽ مـ التعاون طؾك الرب 

 حكخك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغُّوالتؼقى, قال اهلل تعالك: 
 [. 4]الؿائدة: َّهل مل خل حل مكجل لك

 .(1)وباهلل التقفقؼ

                                                           
كـصح بؿطالعة كتاب  أحؽام التؿثقؾولؿعرفة  (4122ؾجـة الدائؿة, الػتقى رقؿ )الو ,(1/528( الؾجـة الدائؿة )1)

د/ بؽر أبق زيد, ط.دار العاصؿة, وكـصح كؾ مـ التحؼ بؽؾقات الحؼقق أن يتعرف طؾك تاريخ الؼقاكقـ  التؿثقل

= 
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 : ما حؽم درااة الػؾسػة والؿـطق؟ 33س

إذا كان طالًؿا واثًؼا مـ كػسف ٓ يخشك الػتـة يف ديـف مـ قراءهتا, وٓ مـ مجالسة أهؾفا ج: 

وقصد بؼراءهتا الرد طؾك ما فقفا مـ باصؾ, وكصرة لؾحؼ: جاز لف دراستفا لذلؽ, وإٓ 

ؼاء لؾػتـة, وباهلل حرم طؾقف دراستفا ومخالطة أهؾفا: بعًدا طـ الباصؾ وأهؾف وات

 .(1)التقفقؼ

 : ما حؽم الدين يف درااة الؽقؿقاء وتدريسفا يف الؿدارس والجامعات لؾطالب؟34س

لقس طؾؿ الؽقؿقاء الذي يدرس لطالب الؿدارس مـ جـس الؽقؿقاء التل مـعفا العؾؿاء, ج: 

 -ثاًل م-وقالقا: إهنا سحر, وحذروا الـاس مـفا, يزطؿ أصحاهبا أهنؿ يجعؾقن الحديد 

ذهًبا, ويغشقن الـاس, ويلكؾقن أمقالفؿ بالباصؾ, أما التل تدرس يف الؿدارس يف هذا 

الزمـ ففل تحؾقؾ الؿادة إلك طـاصرها التل تركبت مـفا, أو تحقيؾ العـاصر إلك مادة 

تركب مـفا تخالػ صػاهتا تؾؽ العـاصر بقاسطة صـاع وطؿؾقات ُتدْجدَرى طؾقفا: فنهنا 

الف الؽقؿقاء الؿزطقمة فنهنا تؿقيف وخداع ولقست مـ أكقاع السحر حؼقؼة واقعقة, بخ

 .(4)الذي جاءت بف الـصقص يف الؽتاب والسـة بتحريؿف والتحذير مـف, وباهلل التقفقؼ

 : ما حؽم الدين يف كظرية التطور واًلرتؼاء؟35س

___________________________ 
لؾدكتقر محؿد طؿارة,  العؾؿاكقةالقضعقة العؾؿاكقة وكقػ تسؾؾت إلك مجتؿعاتـا اإلسالمقة وذلؽ بؼراءة كتاب 

التشريع الجـائي لؾؼاضل محؿد وفقؼ زيـ العابديـ, ط.دار السالم, وكتاب  ق الشريعةمعوقات تطبقكتاب 

لؾدكتقر الحؽم سغقر ما أكزل ا  لؾؿستشار طبد الؼادر طقدة, ط.دار الحديث, وبحث  سالؼاكون الوضعي مؼاركا

يف الػؼه  الؿحاميكتاب أحؽام طبد الرحؿـ صالح الؿحؿقد ط.دار صقبة, ولؿعرفة أحؽام الؿحاماة, ُيراجع 

 .د/ طبد الؽريؿ محؿد الطقر اإلاالمي

, د/ محؿقد مزروطة, ط.دار القسر, الػؾسػة اإلاالمقة, وُيراجع كتاب (9216( الؾجـة الدائؿة, فتقى رقؿ )1)

 ., د/ طبد الحؾقؿ محؿقد, ط.أكصار السـة الؿحؿديةراالة الػؾسػةو

 (.227(, )11177( الؾجـة الدائؿة, الػتقى رقؿ )4)
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، ڠ  آدم ـ يف الؼرآن أصقار خؾؼهذا الؼقل لقس بصحقح, والدلقؾ طؾك ذلؽ أن اهلل بقّ ج: 

 مت خت  حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ  ييُّ فؼال تعالك:
 [.59]آل طؿران: َّهت

 مل ُّٱثؿ إن هذا الرتاب, ُبؾَّ حتك صار صقـًا ٓزًبا يعؾؼ بإيدي, فؼال تعالك: 
 ىل مل يك ىكُّ وقال اهلل تعالك:, [14]الؿممـقن: َّزن رن مم  ام يل ىل
 [.11]الصافات: َّيل

 َّمت خت حت جت هب  مب خب حب ُّٱ ثؿ صار حؿًل مسـقًكا, قال تعالك:
 [.46]الحجر: 

ًٓ كالػخار, قال تعالك:   َّخت حت جت هب مبُّٱ ثؿ ما لبس صار صؾصا
 .[12]الرحؿـ: 

 خس حس ُّٱ وصقره اهلل طؾك الصقرة التل أرادها وكػخ فقف مـ روحف, وقال تعالك:
  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس
 [.49-48]الحجر:   َّمق حق مف خف

هذه هل إصقار التل مرت طؾك خؾؼ آدم مـ جفة الؼرآن, وأما إصقار التل مرت 

 نن من زن رن مم  ام يل ىل مل ُّٱطؾك خؾؼ ذرية آدم, فؼال تعالك: 
  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن
 مج حج مث متهت  خت حت جت هب مب خب حب جب
 .(1)[12-14]الؿممـقن:  َّجح

                                                           
الجـاية العؿد لؾطبقب , كـصح الطبقب الؿسؾؿ بؿراجعة كتاب (5167(, رقؿ الػتقى )1/71( الؾجـة الدائؿة )1)

الطبقة د/ أحؿد شرف اححؽام الشرعقة لألعؿال د/ محؿد يسري إبراهقؿ ط.دار القسر, و عؾى احعضاء البشرية

طؾقفا د/ محؿد بـ محؿد مختار الشـؼقطل, دراسات فؼفقة يف قضايا  الجراحات الطبقة وا ثار الؿترتبةوالديـ, 

= 
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والتولقد، ويوجد حاًلت عؿؾقة يحتم : أكا طالب سؽؾقة الطب أدرس أمراض الـساء 36س

 عؾى الطالب مشاهدتفا، وهذا يستؾزم وجودكا وإًل رابـا، فؿا الحؽم يف ذلك؟

إصؾ وجقب سرت العقرة مـ الرجال والـساء, وطقرة الرجؾ مـ السرة إلك الركبة, ج: 

والحرة كؾفا طقرة إٓ وجففا وكػقفا يف الصالة واإلحرام, وإذا كاكت ترى الرجال 

يروهنا وجب طؾقفا سرت وجففا وبدهنا سقاء كاكت يف الصالة أو يف إحرام حج أو و

طؿرة, ويجقز كشػ العقرة إذا ما دطت الحاجة إلك ذلؽ, ويجقز آصالع طؾقفا إذا 

اقتضت الؿصؾحة ذلؽ, ومـ ذلؽ اصالع الطالب طؾك الـساء يف أثـاء إجراء طؿؾقات 

تعؾؼ بف طدد مـ الؿصالح, والشريعة جاءت تتعؾؼ بلمراض الـساء والقٓدة, وهذا سق

 .(1)لجؾب الؿصالح ودرء الؿػاسد

 : هل يجوز شراء هقؽل عظؿي لؾتعؾقم؟37س

ٓ يجقز ذلؽ: ٕكف شراء مقت, ولق كان مسؾًؿا كان أشد تحريًؿا, وأما الفقؽؾ ج: 

 .(4)البالستقؽل فال شلء فقف, وٓ يؿـع دخقل الؿالئؽة الؿـزل

الشفادة الجامعقة عن طريق الغش، ثم ُعقِّن يف عؿل، فؿا حؽم : طالب حصل عؾى 38س

 راتبه؟

طؾقف التقبة إلك اهلل مؿا فعؾ والـدم, وأما القضقػة فصحقحة, وما أخذ صحقح ما دام ج: 

يمدي الؿفؿة التل ُأسـَِدت إلقف, ويؼقم هبا والحؿد هلل, ولؽـ كؿا قؾـا طؾقف التقبة إلك 

 .(7)ـؽر والتقبة تجب ما قبؾفااهلل مـ هذا العؿؾ السقئ الؿ

___________________________ 
صبقة معاصرة د/ طؿر سؾقؿان إشؼر وآخرون ط.دار الـػائس, وكـصح الصقدلل الؿسؾؿ بؿطالعة فؼف الصقدلل 

 .الؿسؾؿ د/ حالد أبق زيد الطؿاوي ط.دار العصقؿل

 ( الؾجـة الدائؿة.1)

 .«مجؾة الفدي الـبوي» طـ  ( الشقخ أبق إسحاق الحقيـل, كؼاًل 4)

 (.2/711, )«فتاوى إاالمقة»( الشقخ ابـ باز,  7)
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، والسجائر، ومالسس الغـاء الؿحرمة اطواكات: شاب كان له محل يبقع فقه أ39س

ل تجارته إلىلؾؿتبرجات ، فؿا الحؽم يف أشقاء حالل ًل شبفة فقفا ، ثم هداه ا ، وحو 

 الؿال الذي كسبه وأكؾه من سقع احشرطة الؿحرمة التي كان يسجؾفا ويبقعفا؟

أكؾف مـ هذا الؿال الحرام فنكف يتقب إلك اهلل مـف ويستغػره, وما أكؾف يؽػقف التقبة مـف,  ماج: 

ولقس يف وسعـا اسرتجاطف مـ جقفف ومـ بطـف, وما بؼل مـ الؿقاد الؿحرمة الؿسجؾة 

ؾ طؾقفا قرآن وأذكار, أو  طؾك إشرصة فقسفؾ طؾقف التخؾص مـفا بؿحقها, ويسجَّ

 .كتاب يف التقحقد والعؾؿ

أما ما مضك مـف قاهلل يتقب طؾقف, وما بؼل مـ الؽسب الحرام فؾقـػؼف يف وجقه الرب, 

لقس طؾك سبقؾ الصدقة, إكؿا يتخؾص مـ إمقال الؿحرمة يف وجقه الخقر والرب: ٕن 

 .(1)الصدقة ٓ تؽقن إٓ مـ كسب صقب.. غػر اهلل لـا ولف

: محادثة مع سـات، «شات» يؼوم سعض مرتاديه سعؿل « اقبر»:أكا شاب أمتؾك 41س

والعؽس، وأكا دائم الـصح لفم، ففل عؾي  سعد ذلك إثم، عؾًؿا سلين إذا طردتفم ذهبوا 

 لغقري؟!

ًٓ محرًما حرم طؾقف إطاكتف طؾك ذلؽ ج:  َمـ طؾؿت أكف يستعؿؾ شبؽة اإلكرتكت استعؿا

لف ولغقره, وتلجقر مؽاكؽ وجفازك لف, أما إذا لؿ تعؾؿ إٓ بعد فعؾف, فعؾقؽ الـصح 

وكقهنؿ يذهبقن لغقرك ٓ يبقح لؽ إطاكتفؿ طؾك محرم, واطؾؿ أن مـ ترك شقئًا هلل 

 .(4)طقضف اهلل خقًرا مـف

                                                           
 .671, ص«مجؿوع الػتاوى والراائل»( الشقخ طبد الرزاق طػقػل,  1)

 .58(, ص751, طدد )«مجؾة الفدي الـبوي»( الشقخ أبق إسحاق الحقيـل, كؼاًل طـ  4)
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: ابق أن ااتػسركا من فضقؾتؽم عن اؿاع احغاين وأجبتوكا سلن احغاين الؿاجـة 41س

وأعقاد  حرام اؿاعفا، لفذا ما حؽم اؿاع احغاين الديـقة والوطـقة وأغاين احطػال

 الؿقالد؟

العزف حرام مطؾًؼا, وإغاين الديـقة والقصـقة وأغاين إصػال إذا كاكت مصحقبة ج: 

 بالعزف, ففل بدطة ويحرم حضقرها والؿشاركة فقفا.

: ☺ ومـ إدلة طؾك تحريؿ إغاين وإكاشقد الؿشتؿؾة طؾك العزوف ققل الـبل

 .(1)«والخؿر والؿعازف لقؽوكن من أمتي أقوام يستحؾون الحر والحرير»

، وما توجقفؽم حصحاب «الؿحؿول»: ما حؽم وضع الـغؿات الؿواقؼقة سالجوال  42س

محالت الجوال الذين يضعون الـغؿات الؿواقؼقة الؿحرمة سجواًلت الشباب، 

 ويلخذون ماًًل مؼاسل ذلك؟!

ٕن يف ذلؽ الؿقسقؼك محرمة بالجقال وغقره, لؽـفا أطظؿ حرمًة إذا كاكت بالجقال: ج: 

أذية لؾـاس حقث يسؿعقهنا إذا تؿ آتصال طؾك الجقال, وهذا داخؾ يف أذية الؿممـقـ, 

  ىك مك لك اك ُّٱ ومـ آذى الؿممـقـ فؼد احتؿؾ إثًؿا وهبتاًكا مبقـًا:
 [.58]إحزاب:   َّزن رن مم ام يل ىل مل يك

ويشتد اإلثؿ إذا كان صاحب الؿحؾ يضع الـغؿة, ويساطد الشباب طؾك اإلثؿ 

طـ التعاون  -طز وجؾ-والعدوان, وهذا مـ التعاون طؾك إمر الؿحرم, وقد هناكا اهلل 

 [.4]الؿائدة:   َّحكخك جك مق  حق مفُّ فؼال: طؾك الحرام

وإذا كان همٓء يلخذون أجرًة طؾك ذلؽ ففذا الؽسب خبقث محرم, وهق مـ أكؾ 

 [.188]البؼرة:   َّين  ىن نن من زنُّالؿال بالباصؾ..

                                                           
, «فتاوى إاالمقة»يف هذا الباب.. الؾجـة الدائؿة,  ( رواه البخاري يف صحقحف مع أحاديث أخرى وردت 1)

(2/791.) 
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ولقعؾؿ همٓء أن صقب الؿطعؿ مـ أسباب إصابة الدطاء, وأن الؽسب الخبقث ماكع مـ 

 .«أطب مطعؿك تؽن مستجاب الدعوة»: ☺إجابة الدطاء, قال 

الرجل يطقل السػر أشعث أغبر، يؿد يديه إلى السؿاء: يا رب، يا رب. »: ☺ وذكر

 .(1)«ومطعؿه حرام ومشرسه حرام فلكى يستجاب له

شرب الشقشة؟ وهل حؽؿفا حؽم الدخان؟ وهل تعتبر الشقشة والدخان : ما حؽم 43س

 من الؿخدرات الؿحرمة؟

شرب الشقشة والدخان بلكقاطف مـ الؿحرمات: لؿا فقفؿا مـ إضرار الؽثقرة, وقد ج: 

أوضح إصباء العارفقن بذلؽ كثرة أضرارهؿا, وقد حرم اهلل طؾك الؿسؾؿقـ أن 

طؾك كؾ مـ يتعاصاهؿا تركفؿا والحذر مـفؿا: لؼقل يستعؿؾقا ما يضرهؿ, فالقاجب 

 رن مم ام ىليل مل يك ىك ُّٱ: ☺ يخاصب كبقف -طز وجؾ-اهلل 
 [.2]الؿائدة:   َّزن

 رث يتُّ: ☺يف سقرة إطراف يف وصػف كبقف محؿًدا  -سبحاكف-وققلف 
 [.157]إطراف:   َّىث  نث مث زث

فتؽقن جؿقع وجؿقع أكقاع التدخقـ والشقشة مـ جؿؾة الخبائث الضارة لإلكسان, 

 .(4)أكقاطفا محرمًة بـص هاتقـ أيتقـ وما جاء يف معـاهؿا, واهلل أطؾؿ

 : ما حؽم شرب البقرة؟ وكذا ما شاسففا من الؿشروسات؟44س

إذا كاكت البقرة لقست مؿا يسؽر فال بلس, أما إذا كاكت مشتؿؾة طؾك شلء مـ مادة ج: 

السؽر فال يجقز شرهبا, وهؽذا بؼقة الؿسؽرات سقاء أكاكت مشروبًة أو ملكقلًة يجب 

 حف جفُّ الحذر مـفا, وٓ يجقز شرب شلء مـفا وٓ أكؾف: لؼقل اهلل طز وجؾ:
                                                           

 هد.1247( الربقعان 764, العدد )«مجؾة الفدي الـبوي»( رواه البخاري ومسؾؿ.. كؼاًل طـ  1)

 (.7/227, )«فتاوى إاالمقة»( الشقخ ابـ باز,  4)
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 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف
  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل  مل خل هل مل
 [.91-91]الؿائدة:   َّجي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن

 .(1)«كل مسؽر خؿر، وكل مسؽر حرام»: ☺ ولؼقلف

أكف لعـ الخؿر وشارهبا وساققفا وطاصرها ومعتصرها وحامؾفا  ☺وثبت طـف 

 .(4)والؿحؿقلة إلقف وبائعفا ومشرتيفا وآكؾ ثؿـفا

 ؟: ما هو حؽم لعب الورق والشطركج45س

هبذه إشقاء الؿـع: لؽقهنا مـ آٓت الؾفق الصادة طـ ذكر اهلل وطـ  حؽؿ الؾعبج: 

الصالة, وهذا هق الؿعروف طـد أهؾ العؾؿ: ٕهنا تشغؾ وتؾفل وتصد طـ الخقر, وفقفا 

 .(7)مبالغة قد تػضل إلك شر طظقؿ بقـ الالطبقـ, وقد تشغؾفؿ طـ ما أوجبف اهلل طؾقفؿ

مثاًل يف الؿباراة الرياضقة خارج أوقات الصالة، وما : ما حؽم لبس السروال الؼصقر 46س

 حؽم لبس الشورت الؼصقر يف الشوارع والـوادي خاصًة يف الحر الشديد؟

الذي يسرت العقرة الؿغؾظة فؼط,  «كالشورت», كرى أكف ٓ يجقز لبس السراويؾ الؼصقرةج: 

 إسقاق أو غقر ذلؽ وتبدو معف الػخذان أو أكثرهؿا سقاء كان يف الؾعب يف مباراة أو يف

ولق يف غقر الصالة, وقد ُيعَػك طـ ذلؽ داخؾ البقت إذا كان اإلكسان يف مفؿتف الخاصة 

رأى جرهد إسؾؿل وقد اكحسر إزاره طـ  ☺بحقث ٓ يطؾع طؾقف الـاس, والدلقؾ أكف 

 .(2), واهلل الؿقفِّؼ«غط فخذك: فنن الػخذ عورة»: بعض فخذه, فؼال

                                                           
 ( رواه مسؾؿ.1)

ْطَرْكج يف الػؼف  , لؿعرفة(7/221, )«فتاوى إاالمقة»( الشقخ ابـ باز,  4) ْطَرْكج راجع رسالة أحؽام الشِّ أحؽام الشِّ

 .اإلسالمل لؾشقخ مشفقر حسـ سؾؿان

 (.8/98, )«مجؿوع فتاوى ومؼاًلت اسن ساز»( الشقخ ابـ باز,  7)

 (.2/426, )«فتاوى إاالمقة»( الشقخ ابـ جربيـ,  2)
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 اإلاالم يف الؿالكؿة، ومصارعة الثقران، والؿصارعة الحرة؟: ما حؽم 47س

الؿالكؿة ومصارطة الثقران مـ الؿحرمات الؿـؽرة: لؿا يف الؿالكؿة مـ إضرار ج: 

 الؽثقرة, ولؿا يف مصارطة الثقران مـ تعذيب لؾحققان بغقر حؼ.

حرج فقفا: أما الؿصارطة الحرة التل لقس فقفا خطر وٓ أذى وٓ كشػ لؾعقرات فال 

وٕن إصؾ يف مثؾ هذا  ؛☺ لقزيد بـ ركاكة فصرطف ☺ لحديث مصارطة الـبل

 .(1)اإلباحة إٓ ما حرمف الشرع الؿطفر

 : ما الحؽم يف الدخول إلى مالعب كرة الؼدم لؿشاهدة إحدى الؿباريات؟ 48س

ترك الدخقل يف الؿؾعب لؿشاهدة إحدى مباريات كرة الؼدم إن كان ٓ يرتتب طؾقف ج: 

واجب كالصالة ولقس فقف رؤية طقرة, وٓ يرتتب طؾقف شحـاء وٓ طداوة, فال شلء 

فقف, وإفضؾ ترك ذلؽ ٕكف لفق, والغالب أن حضقره يجر إلك تػقيت واجب وفعؾ 

 .(4)محرم, وباهلل التقفقؼ

 : ما الحؽم فقؿا يػعؾه سعض الرجال من لبس السالال، ولبس الشورت الؼصقر؟!49س

السالسؾ لؾتجؿؾ هبا محرم طـد الرجال: ٕن ذلؽ مـ شقؿ الـساء, وهق تشبف اتخاذ ج: 

الؿتشبفقـ مـ الرجؾ بالـساء, ويزداد تحريًؿا وإثًؿا إذا  ☺بالؿرأة, وقد لعـ الرسقل 

كان مـ الذهب, فنكف حرام طؾك الرجؾ مـ القجفقـ: مـ جفة أكف ذهب, ومـ جفة أكف 

ذا كان فقف صؾقب, فنن هذا حرام حتك طؾك تشبف بالؿرأة, وأطظؿ مـ ذلؽ وأخبث إ

الؿرأة أن تؾبس حؾقًّا فقف صقرة سقاء كاكت صقرة إكسان أو حققان, صائر أو غقر صائر أو 

كان فقف صقرة صؾقب, وهذا أطـل ما فقف صقر حرام طؾك الرجال والـساء فال يجقز 

                                                           
 (.2/211( مجؿقع فتاوى ابـ باز )1)

 د/سعقد طبد العظقؿ. «الضواسط الشرعقة لأللعاب الرياضقة»مـ يؿارس الرياضة بؼراءة رسالة   كؾكـصح  فائدة:

 (.2/277, )«فتاوى إاالمقة»( الؾجـة الدائؿة,  4)
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جؾ لبس ٕي مـفؿا أن يؾبس ما فقف صقرة إكسان أو حققان أو صؾقب, كذلؽ ٓ ي

 .(1)مؾبس قصقر يظفر طقرة الرجؾ... واهلل أطؾؿ

 

 : ما حؽم الدين فقؿا يسؿى سالحظاظة؟ 51س

: مـ يػعؾ ذلؽ تعؾقؼ إساور أو لبسفا, وربط الخققط مـ الشعر أو غقره كالحظاضةج: 

يعتؼد أن هذه إشقاء تؿـع الضرر أو تدفع بذاتف طؿـ لبسفا, ففذا شرك أكرب, ُيخِرج 

مـ الؿؾة, وإن كان يعتؼد أن اهلل هق الضار الـافع, إكؿا هذه إشقاء أسباب فؼط: ففذا 

-محرم وشرك أصغر يجر إلك الشرك إكرب, وقد طؼد الشقخ محؿد بـ طبد القهاب 

ساب: من الشرك لبس »: يف هذا الؿقضقع, فؼال «التوحقد»باًبا يف كتاب   -رحؿف اهلل

, أورد فقف أدلًة, مـفا: حديث طؿران بـ «الحؾؼة والخقط وكحوهؿا لرفع البالء أو دفعه

قال:  «ما هذا؟»: رأى رجاًل فققده حؾؼة مـ صػر, فؼال ☺ أن الـبل ◙حصقـ 

إًل وهـًا، فنكك لو مت وهي عؾقك ما أفؾحت اكزعفا: فنكفا ًل تزيدك »: مـ القاهـة. قال

 .(4)«أسًدا

: أرجو من فضقؾتؽم سقان حؽم حؾق الؾحقة، أو أخذ شيء مـفا، وما هي حدود 51س

 الؾحقة الشرعقة؟ 

أعػوا الؾحى »: قال ☺فنن الـبل ، ☺ حؾؼ الؾحقة محرم: ٕكف معصقة لرسقل اهللج: 

 ..«وحػوا الشوارب

 الؿرسؾقـ إلك هدي الؿجقس والؿشركقـ.وٕكف خروج طـ هدي 

                                                           
 (.2/277, )«فتاوى إاالمقة»( فتاوى الشقخ ابـ طثقؿقـ,  1)

, «الؿـتؼى»( رواه أحؿد بسـد ٓ بلس بف, وصححف ابـ حبان والحاكؿ وأقره الذهبل.. الشقخ صالح الػقزان,  4)

(1/162.) 
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وحد الؾحقة كؿا ذكره أهؾ الؾغة هل شعر القجف والؾحققـ والخديـ, بؿعـك أن كؾ ما 

طؾك الخديـ وطؾك الؾحققـ والذقـ ففق مـ الؾحقة, وأخذ شلء مـفا داخؾ يف الؿعصقة 

وفروا »: , و«أرخوا الؾحى...»: , و«اعػوا الؾحى...»: قال ☺ أيًضا: ٕن الـبل

 ..«أوفوا الؾحى...»: , و«الؾحى...

 .(1)وهذا يدل طؾك أكف ٓ يجقز حؾؼفا: ٕكف أطظؿ وأبقـ مخالػة مـ أخذ شلء مـفا

 : هل إابال الؿالسس لغقر الخقالء محرم أم ًل؟52س

إسبال الؿالبس لؾرجال محرم سقاء كان لؾخقالء أو غقر الخقالء: ولؽـ إذا كان ج: 

 أشد وأطظؿ: لحديث أبل ذر الثابت يف صحقح مسؾؿ أن الـبل لؾخقالء, فنن طؼقبتف

ثالثة ًل يؽؾؿفم ا  يوم الؼقامة وًل يـظر إلقفم وًل يزكقفم ولفم عذاب »: قال ☺

 ..«ألقم

الؿسبل، والؿـان، والؿـػق »: قال أبق ذر: مـ هؿ يا رسقل اهلل, خابقا وخسروا؟! قال

 .(4)«اؾعته سالحؾ  الؽاذب

: أكف قال ☺ طـ الـبل ¶ مطؾؼ, ولؽـف مؼقد بحديث ابـ طؿروهذا الحديث 

 .(7)«جر ثوسه خقالء لم يـظر ا  إلقه من»

وإذا كان خقالء فنن  ¶ ويؽقن اإلصالق يف حديث أبل ذر مؼقًدا بحديث ابـ طؿر

اهلل ٓ يـظر إلقف وٓ يزكقف ولف طذاب ألقؿ, وهذه العؼقبة أطظؿ مـ العؼقبة التل وردت 

                                                           
 (. 2/219, )«فتاوى إسالمقة»( الشقخ ابـ طثقؿقـ,  1)

 اجع. د/محؿد بـ إسؿاطقؾ, فػقف الجقاب الـافع الـ« أدلة تحريؿ حؾؼ الؾحقة»: فائدة: كـصح إخقاكـا بؿراجعة كتاب

 ( رواه مسؾؿ.4)

 ( رواه البخاري.7)
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ما » :☺فقؿـ كزل إزاره إلك ما تحت الؽعبقـ لغقر الخقالء, فنن هذا قال فقف الـبل 

 .(1)«أاػل الؽعبقن من اإلزار فػي الـار

ثؿ إن بعض الـاس إذا أكؽر طؾقف اإلسبال, قال: إكـل لؿ أفعؾف خقالء, فـؼقل لف: اإلسبال 

ب اإلكسان طؾقف يف مقضع الؿخالػة  فؼط, وهق ما أسػؾ كقطان: كقع طؼقبتف أن يعذَّ

ب بالـار مؼابؾ  الؽعبقـ بدون خقالء, ففذا يعاَقب طؾقف يف مقضع الؿخالػة فؼط بلن يعذَّ

ما فقف الؿخالػة, وهق ما كزل طـ الؽعبقـ, وٓ يعاَقب فاطؾف بلن ٓ يـظر اهلل إلقف وٓ 

ف طذاب ألقؿ, يزكقف, وكقع طؼقبتف أن اهلل ٓ يؽؾؿف وٓ يـظر إلقف يقم الؼقامة وٓ يزكقف ول

 .(4)وهذا فقؿـ جره خقالء, هؽذا كؼقل لف

 ؟«كحؾق الشعر كاسوريا...»، : ما حؽم من ترك سعض شعر الرأس أطول من سعض53س

: هنك طـ الؼزع, وقال ☺أن رسقل اهلل  ¶ روى أبق داود, طـ طبد اهلل بـ طؿرج: 

 .«احؾؼه كؾه، أو دعه كؾه»

قال يف شرح اإلقـاع: فقدخؾ يف الؼزع, حؾؼ مقاضع مـ جقاكب الرأس, أو أن يحؾؼ 

وسطف ويرتك جقاكبف كؿا تػعؾف طامة الـصارى, أو حؾؼ جقاكبف وترك وسطف كؿا يػعؾ 

 كثقر مـ السػفاء, وأن يحؾؼ مؼدمف ويرتك ممخره. 

ففق مـفؿ. وسئؾ أحؿد طـ حؾؼ الؼػا, فؼال: هق مـ فعؾ الؿجقس, ومـ تشبف بؼقم 

 .(7)وهبذا يعؾؿ أكف ٓ يجقز ترك بعض شعر الرأس أصقل مـ بعض

: من الؿعؾوم وجوب مؼاطعة صاحب الؿعصقة، ولؽن إذا أردكا دعوته فؿاذا كػعل، 54س

 هل كتودد إلقه وكجالسه، أم ماذا كػعل؟ أفتوكا ملجورين. 

                                                           
 ( رواه البخاري وأحؿد.1)

 , ط.مؽتبة اإليؿان بالؿـصقرة.71لؾشقخ ابـ طثقؿقـ, ص« أسئؾة مفؿة(  »4)

 (.667( الؾجـة الدائؿة, الػتقى رقؿ )7)
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مؼاصعة الؿعصقة هل مؼاصعة صاحب الؿعصقة لقست معؾقمًة كؿا قال السائؾ, ولؽـ ج: 

الؿعؾقمة, وصاحب الؿعصقة إذا لؿ يؽـ طؾك معصقة فنكف ٓ ُيؼاَصع وٓ ُيفَجر إٓ أن 

يؽقن يف ذلؽ فائدة بحقث يرتدع إذا رأى الـاس قد قاَصعقه, فنن مؼاصعتف يف هذه الحالة 

 تؽقن مطؾقبًة, وإٓ فال تـبغل مؼاصعتف, وأما الجؾقس والتحدث إلقف لؾتللقػ والدطقة

إلك الفدى والتؼك فنن هذا أمر مطؾقب, وأما مجالستف والتحدث إلقف مداهـًة وطدم 

 ًٓ  .(1)مبآة بؿا فعؾ مـ الؿعاصل فنن هذا ٓ يجقز: ٕن لؽؾ مؼام مؼا

: ما حؽم الدين يف سعض الشباب ومـفم سعض طؾبة العؾم الذين صار مـفجفم 55س

 التجريح يف سعضفم البعض؟

طؿؾ محرم, فنن كان ٓ يجقز إلكسان أن يغتاب أخاه الؿممـ, وإن كان الذي أراه أن هذ ج: 

طالًؿا, فؽقػ يسقغ لف أن يغتاب إخقاكف العؾؿاء مـ الؿممـقـ, والقاجب طؾك اإلكسان 

 الؿممـ أن يؽػ لساكف طـ الغقبة يف إخقاكف الؿممـقـ.

 هبذه البؾقى أكف إذا جرح العالؿ فسقؽقن سب
َ

ًبا يف رد ما يؼقلف هذا ولقعؾؿ هذا الذي ابُتؾِل

العالؿ مـ الحؼ, وجرح العالؿ يف القاقع لقس جرًحا شخصقًّا, بؾ هق جرح إلرث 

ض لؾخطل, وأكت ، ☺ محؿد ولست أققل: إن كؾ طالؿ معصقم: بؾ كؾ إكسان معرَّ

إذا رأيت مـ طالؿ خطل فقؿا تعتؼده, فاتصؾ بف وتػاهؿ معف, فنن تبقـ لؽ أن الحؼ معف 

اتباطف, وإن لؿ يتبقـ لؽ: ولؽـ وجدت لؼقلف مساًغا, فاحذر مـ خطئف: وجب طؾقؽ 

 .(4)ولؽـ ٓ تجرحف

                                                           
 (.2/476, )«فتاوى إاالمقة»( الشقخ ابـ طثقؿقـ,  1)

 (.1( )2/478) «فتاوى إاالمقة»( فتقى لؾشقخ  ابـ طثقؿقـ  )بتصرف(,  4)

 «قواعد يف التعامل مع العؾؿاء»: د/محؿد إسؿاطقؾ, و «حرمة أهل العؾم»: كـصح همٓء الشباب بؿراجعة بحث

 لؾشقخ/الؾقيحؼ.
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، فؿا حؽم اإلاالم يف «التسويق الشبؽي والفرمي»: اكتشر سقن الشباب عؿوًما ظاهرة  56س

 هذه الؿعامالت؟

 حرمة التعامؾ مع هذه الشركات: ٕسباب كثقرة, مـفا:  -واهلل أطؾؿ-الظاهر ج: 

: , وَمـ أراد التقسع فؾقراجع بحث«اكتشار السرقة والـصب، والغرر، والجفالة يف البقع»  

طؾك الشبؽة العـؽبقتقة  لؾشقخ/زهقر سالؿ, «التسويق الشبؽي تحت الؿجفر»

 اإلكرتكت.

 :كصقحة عامة

 مـ آصالع طؾك فتاوى كبار أهؾ العؾؿ يف كتبفؿ, مثؾ:  رْ ثِ كْ أَ 

 ط.دار القسر. «فتاوى عؾؿاء احزهر الشري الؿـار الؿـق  من »*  

 ط.دار القصـ. «فتاوى كبار عؾؿاء البؾد الحرام»*  

, جؿع وترتقب الشقخ/طبد العزيز الؿسـد, وغقرها مـ كتب «فتاوى إاالمقة»* 

 الػتاوى.

 وغقرها مـ مقاقع الػتاوى العؾؿقة الـافعة, كد:  * 

 د صالح الؿـجد., لؾشقخ/محؿ«اإلاالم.. امال وجواب»مققع   -
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 قبل أن أضع القتلم
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 * يف ختام سحثي أقول:

الؽؾؿة أماكة, وخقر إماكة ما كان هلل سبحاكف وبحؿده, والؿممـ ريحاكة يف ققلف وطؿؾف, وقؾبف ولساكف, 

 وسره وإطالكف..

وهذه الصػحات بعض أماكات, أضعفا بقـ يدي الؿسؾؿقـ والؿسؾؿات, وأوصقفؿ بحػظفا مـ  -

 أفات, فنهنا صريؼ الخؾقد وضقاء القجقد.

وهذا الؽتاب مجؿقطة مـ إبقاب والؿباحث, كؼحتفا جؿقًعا... فال ترتك مـفا باًبا... فنن خؾػ  -

كؾ باب )إجر والثقاب(, وإمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر, واإليؿان باهلل, والسعل إلك أخرة 

 هرة, وشػاٍه ذاكرة.بؼؾقب طامرة, وكػقس صاهرة, وطققن سا

 فنن وفؼـل اهلل فؿغػرة, وإن أخػؼت فؿعذرة. -

 أهؾ التؼقى وأهؾ الؿغػرة. -سبحاكف-أسلل اهلل العػق والعافقة يف الديـ والدكقا وأخرة, هق 

 كتبت هذا الؽتاب. -يف كؾ مؽان مـ أرض اهلل-فنلقؽ أخل الشاب  -

 ا مـل, فنن الزهقر ٓ ترد.باقة ورد مـ الػردوس إطؾك أهديفا إلقؽ, فتؼبؾف

 وقد جؿعتفا لؽ مـ حدائؼ الؼرآن وبساتقـ السـة, فحافظ طؾقفا مـ الذبقل. -

 فؿا زلت بخقر ما دمت بخقر... -

 فنهنا الطريؼ إلك الجـة...

 طريق اححبة.. »

 محؿد وصحبه..    

 .«جؿعـا ا  صحبة       

 وصؾك اهلل طؾك محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ.

 وكتبف

مؼقُِّد أوابده, وجامُع فرائده, وكاقُؾ فقائده, الػؼقر 

 (1)إلك ربف الخالَّق/طؾل قاسؿ طؾل

                                                           
مـ كاكت لف أية مالحظة أو كصقحة, فؾقتقاصؾ معل طؾك الصػحة الرسؿقة لؾشقخ طؾل قاسؿ طؾك الػقس بقك, ( 1)

طؾك  deen4all/ أو خدمة 11411114229777ؿقع طؾك القاتس آب ورقؿفا أو خدمة الديـ لؾج

 التؾقجرام, أو طؾك الؼـاة الرسؿقة لؾشقخ طؾل قاسؿ طؾك الققتققب
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 الاػافارس
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 72 طالمات الشباب -
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 21 مؾحقضات مفؿة -

 22 خصائص الؿرحؾة الشبابقة -

 25 ( سـة17سؿات الؿراهؼ يف جقاكب الـؿق خاصة حتك سـ ) -

 25 الـؿق الجسؿل -
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3111 

 

 77 طالمات الـضج آكػعالل -
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 84 السؾقك آجتؿاطل يف مرحؾة الؿراهؼة -

 86 السؿات العامة لفذه الؿظاهر -

 87 مراحؾ التطبقع آجتؿاطل -
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 91 حؼقق الؿراهؼ آجتؿاطقة -
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 97 مـ أسباب الخؾؾ الخؾؼل -

 95 حاجات الؿراهؼ -

 95 الؿراهؼ والتديـ -

 98 الديـل الـضج -

 111 أشؽال آكحراف الديـل  -

 111 التػريغ الديـل -

 111 الـؿق الـػسل -

 117 تحديد الفقية -

 112 مسارات البحث طـ الفقية -

 115 الفقية الؿفـقة -

 118 مـظقمة أكؿاط الشباب -
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 114 الشباب الؿغرتب الؿـسحب -

 117 شباب الرفض الؿعتدل -
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 555 %(111الػصل الراسع: )الدحقح.. وطريق الا

 557 * أسرار التػقق

 558 * التػقق الدراسل.. لؿاذا؟!

 558 لؾظػر بػضؾ التعؾؿ -1

 559 افتقًّ  اققيًّ  اشابًّ  ٓزلت ٕكؽ -4

 559 ٕن اإلسالم أولك طـاية بالعؾؿ وأهؾف -7

 561 ٕن العؾؿ مـ أسباب هنضة إمؿ والشعقب -2

 562 * مػاتقح التػقق

 565 الفؿة العالقة والـقة الصالحة -1

 565 التحؾل بصػات صالب العؾؿ الـجقب -7

 578 احذر لصقص التػقق الدراسل -2
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 581 مؼرتحة لتـظقؿ الققت* خطقات 

 586 * جدول مؼرتح لتـظقؿ الققت

 591 احذر فقضك الؿذاكرة غقر الؿؿـفجة -5

 591 * كقػ تـظؿ مذاكرتؽ؟!

 592 الؿذاكرة الجقدة.. كقػ؟! -

 611 حؾ مشؽالتؽ -

 611 كقػ تحػظ؟! -

 617 تعؾؿ فـ التسؿقع -

 619 الطرق الؿبتؽرة لؾؿذاكرة -

 616 كقػ تػفؿ؟ -

 617 مشؽؾة السرحان -

 617 مشؽؾة الؽسؾ والؿؾؾ -

 618 مشؽؾة الـسقان -

 611 مشؽؾة ضعػ الرتكقز -

 611 هؾ أذاكر وحدي أم مع زمالئل؟! -

 611 أستحل مـ مـاقشة أستاذي أو الؿحاضر لل -

 615 قبؾ آمتحان.. ماذا تػعؾ؟! -

ا لحصد أطؾك الدرجات 55 -  615 سرًّ

 644 مؼرتح لؾؿذاكرة يف رمضانجدول  -

 STARTING POINT 645 يةالػصل الخامس: كؼطة سدا

 546 * مـ داخؾ الجامعات

 678 * بعد الجامعة
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 671 * ٓ يستقيان

 671 * فارق كبقر بقـ الصـػقـ

 677 * لؿاذا ألتزم بديـل؟!

 672 لعظؿة هذا الديـ -1

 672 * فضؾ اإلسالم

 678 أمركا بالؿداومة طؾك التؿسؽ بشرطفٕن الشارع الحؽقؿ  -4

 679 ٕن كبقـا أوجب طؾقـا التؿسؽ بالشرع -7

 621 ٕن اهلل فطركا طؾك آلتزام بشرائعف -2

 621 ٕكف ٓ سبقؾ إلك الدرجات العؾك يف الجـة إٓ بآلتزام -5

 621 ٕن آلتزام صريؼ الؽؿال -6

 621 * مراحؾ آلتزام

 625 * كقػ ألتزم؟!

 625 استعـ بربؽ وخالؼؽ -1

 625 صدق اهلل يصدقؽا-4

 626 استشعر آلتزام بالديـ يف الظاهر والباصـ -7

 627 خالط الجاديـ مـ الؿؾتزمقـ -2

 651 طؾقؽ بتزكقة كػسؽ وتربقتفا -5

 654 * الرتبقة لؿاذا؟! 

 654 ٕن الرتبقة مرتبطة ارتباًصا وثقًؼا باإلكساكقة -1

 652 الرتبقة سبب يف الحػاظ طؾك حقاة إفراد وإمؿ والشعقبٕن  -4

 652 ملسو هيلع هللا ىلصسقد إكبقاء  -خاصة-ٕن الرتبقة مفؿة إكبقاء  -7

 655 ٕن الرتبقة طصؿة مـ الػتـ -2
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 656 ٕن الرتبقة وسقؾة ققية لؾتحؽؿ يف الـػس البشرية -5

 657 ٕن الرتبقة مـ أسباب دخقل الجـة -6

 658 الرتبقة وقاية مـ مػاسد الزمـٕن  -7

 659 لؾحػاظ طؾك الشباب طـد التساقط مفؿالرتبقة سبقؾ  -8

 661 الرتبقة صريؼ الخالص والتؿؽقـ -9

 668 * معالؿ الؿـفج الرتبقي الصحقح

: الرباكقة ًٓ  669 أو

 669 ثاكًقا: القسطقة

 669 ثالًثا: السؾػقة

 671 رابًعا: اإليجابقة

 674 تربقة الـػس وخطقرة ذلؽ* إهؿال 

 677 * كصقحة ألباكقة

 672 ؟* كقػ تزكل كػسؽ

 675 * لؾرتبقة أكقاع:

: الرتبقة اإليؿاكقة ًٓ  675 أو

 676 * معـك الرتبقة اإليؿاكقة

 678 * اإليؿان لؿاذا؟

 684 * كقػ تربل كػسؽ إيؿاكقًّا؟!

 687 آستعاكة الصادقة باهلل -1

 687 طؾك إخالص العؿؾ هلل تعالكمجاهدة الـػس  -4

 682 إحقاء شعار )إلك الؼرآن مـ جديد( -7

 682 * الؼرآن لؿاذا؟!
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 689 * كقػ يؽقن الؼرآن رفقؼل؟

 694 * تلدب مع الؼرآن

 692 * كقػ أحػظ الؼرآن؟!

 695 * فرصة العؿر لحػظ الؼرآن

 696 * بركامج مقسر لحػظ الؼرآن

 697 * إلك الؼرآن مـ جديد

 698 * كقػ كتدبر الؼرآن؟!

 711 * السرطة أم الجقدة؟!

 ًٓ  711 * قؾبؽ أو

 717 استشعار الخقف مـ اهلل يف السر والعؾـ -2

 717 كثرة ذكر اهلل -5

 716 كثرة التعبد -6

 718 العـاية بالػرائض -7

 718 الـظر يف أحقال سؾػـا الصالح -8

 711 الؿقاطظ مـ أسباب الـؿاء اإليؿاين -9

 711 التػؽر يف خؾؼ اهلل -11

 717 التعاون الؿشروع يف أداء العبادات -11

 716 التـافس والتسابؼ يف الخقر -14

 717 تصحقح العؼقدة -17

 718 * مختصر جامع لؾعؼقدة اإلسالمقة

 757 التػؽر والتدبر يف أسؿاء اهلل وصػاتف -12

 755 الؿشاركة يف الدطقة إلك ديـ اهلل الرحؿـ -15
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 756 * الجزاء مـ جـس العؿؾ

 757 * لإليؿان ثؿرات

 767 * ٓ بديؾ طـ العؾؿ

 767 ثاكًقا: الرتبقة العؾؿقة

 762 * لؿاذا كطؾب العؾؿ؟!

 767 * لؾعؾؿ الشرطل فضؾف العظقؿ

 777 * كصقحة غالقة

 775 * العؾقم الشرطقة قسؿان

 781 * وسائؾ تحؼقؼ الرتبقة العؾؿقة:

 781 يسلل العبد ربف العؾؿ الـافعأن  -1

 781 اجتـب جؿقع الؿعاصل صغقرها وكبقرها -4

 784 إدراك مؼاصد صؾب العؾؿ -7

 784 العؿؾ بالعؾؿ -2

 784 الؼراءة مع الزمالء وإصدقاء وصالب العؾؿ قراءة مـفجقة -5

 784 آهتؿام الؽامؾ بدراسة إصقل القاجبة يف كؾ طؾؿ -6

 787 اإلسالم* العؾؿ يف 

 787 مـ القسائؾ الؿفؿة يف البـاء العؾؿل والعؼؾل -7

 794 طؾقؽ بآجتفاد والسعل يف صؾب العؾؿ بؿـفجقة -8

 797 كثرة آصالع والؼراءات الخاصة الؿرتبة الؿـتؼاة -9

 797 * ولؽـ!!

 795 * أسئؾة حائرة

 795 * الؿـفجقة يف صؾب العؾؿ
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 795 * خطقرة هجر الؿـفجقة

 797 * شبفة والرد طؾقفا

 798 * مـ هق العالؿ؟

 799 * كقػ كتؾؼك العؾؿ؟

 811 * أسؿاء أئؿة العؾؿ قديًؿا وحديًثا

 875 * لؾعؾؿ آفات.. فاحذرها

 877 * يا شباب!!

 872 * ما هل أهؿ الؽتب التل يـصح بؼراءهتا؟!

 878 مرحؾة )بداية الفداية( -1

 877 مرحؾة )سـة أولك التزام( -4

 847 الؿرحؾة إولك )لرتبقة صالب طؾؿ مجتفد( -7

 845 الؿرحؾة الثاكقة )لرتبقة صالب طؾؿ مجتفد( -2

 848 الؿرحؾة الثالثة )لرتبقة صالب طؾؿ متخصص( -5

 874 الؿرحؾة الرابعة )لرتبقة صالب طؾؿ متخصص( -6

 يف بقتـا مؾحد  -7

 877  صـاطة محاور ومـاضر

 828 مالحظات مفؿة -

 872  ثالًثا: الرتبقة السؾقكقة وإخالققة -

 872 * تعريػ الخؾؼ

 875 الرتبقة السؾقكقة وإخالققة.. لؿاذا؟!

 875 لؿـزلة إخالق يف ديـ اإلسالم -1

 876 ٕن اهلل يحب التخؾؼ بإخالق الحؿقدة -4



3111 

 

 876 اتباًطا لـبقـا كبل إخالق -7

 879 اتباًطا ٕصحاب كبقـا -2

 879 والؼرب مـف ملسو هيلع هللا ىلصكسًبا لحب كبقـا  -5

 879 شقًقا لؾجـان وتثؼقاًل يف الؿقزان يقم كؾؼك الرحؿـ -6

 881 ٕن حسـ الخؾؼ هق الديـ كؾف -7

 881 ٕن سقء الخؾؼ مـ أطظؿ أسباب دخقل كار جفـؿ -8

 881 ٕن إخالق هل قؾب العبادة وثؿرهتا -9

 881 الصادق ٕن حسـ إخالق ثؿرة لإليؿان -11

 881 ٕن إخالق الحسـة صريؼـا لؼؾقب الخؾؼ -11

 881 ٕن التحؾل بإخالق الحؿقدة هق دطقة لؾخؾؼ -14

 881 * الدطاة الصامتقن

 881 * الرسقل قدوة لـا

 887 وا التاريخؤ* اقر

 887 * فبفداهؿ اقتده

 882 ٕكـا يف طصر اإلفالس إخالقل, والتؾقث السؾقكل -17

 882 ٕن إخالق مـ أسباب جؿع إمة طؾك كؾؿة سقاء -12

 885 ٕن حسـ الخؾؼ مدطاة لؾتقفقؼ والـصر -15

 887 * أسئؾة حائرة

 888 * الؼرآن يجقب

 889 كتخؾؼ بلخالق اإلسالم حؿاية لألمة مـ الؿػاسد -16

 891 * التذكرة القفقة ببعض أداب اإلسالمقة

: إدب مع اهلل ًٓ  891 أو
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 891 ثاكًقا: إدب مع كتابف

 897 إدب مع الـبل الؽريؿ ثالًثا:

 892 رابًعا: إدب مع خؾؼ اهلل

 895 * الؼقاطد إساسقة ٓكتساب إخالق

 915 * كقػ كتعامؾ مع الخؾؼ؟

 916 أخالقل؟! مـ * كقػ أغقر

 919 * واحذر

 911 ارابًعا: الرتبقة طؾك أن يؽقن الشخص اجتؿاطقًّ 

 911 * وسائؾ طامة يف بـاء الجاكب آجتؿاطل لدى الشباب الؿسؾؿ

 911 الحقاة آجتؿاطقةالؿتعؾؼة بتعؾؿ أداب وإحؽام الشرطقة  -1

 911 إكشطة والربامج الرتويحقة -4

 914 إكشاء الجؿعقات الخقرية -7

 914 التعاون مع الجؿعقات الخقرية -2

 917 اإلطداد لؾحقاة الؿادية -5

 912 إكساب الخربات -6

 912 تـؿقة الؿثابرة والعزيؿة طـد الؿؾؾ والسلم -7

 912 تـؿقة تؼدير الؿسمولقة -8

 912 تـؿقة مفارات إتؼان العؿؾ -9

 915 آرتؼاء بالقطل آجتؿاطل -11

 915 تـؿقة مشاطر الرب والصؾة -11

 915 تـؿقة الؼدرة طؾك بـاء طالقات اجتؿاطقة كاجحة -14

 916 تـؿقة روح التعاون والعؿؾ الجؿاطل الؿمسسل -17
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 917 الرتبقة طؾك آهتؿام بلحقال الؿسؾؿقـ -12

 918 غرس الشعقر بشرف آكتؿاء لألمة اإلسالمقة -15

 919 * خامًسا: الرتبقة الـػسقة

 941 وسائؾ طامة يف البـاء الـػسل: -

 941 العدل يف التعامؾ -1

 941 ومراطاة الؿشاطرآهتؿام  -4

 941 آطتدال يف رطاية الشباب -7

تدطقؿ الدور آجتؿاطل لؾؿمسسات التعؾقؿقة لتتؿؽـ مـ القفاء بحاجات  -2

 944 الطالب آجتؿاطقة والـػسقة

 947 تحؼقؼ آستؼرار إسري -5

 947 تػعقؾ دور إسرة -6

 947 تػريغ الطاقة بشؽؾ إيجابل -7

 942 مؾء الػراغ -8

 942 غرس الثؼة بالـػس -9

 945 تحسقـ مػفقم الذات -11

 945 إشباع الحاجات الـػسقة -11

 947 تقجقف آكػعآت وضبطفا حقل مقضقع معقـ -14

 947 تقجقف العقاصػ وضبطفا -17

 949 الققاية مـ آكحرافات وآضطرابات الـػسقة -12

 971 الؿشروطةهتذيب الدوافع وإشباطفا بالطرق  -15

 971 تؼقية اإلرادة -16

 974 سادًسا: الرتبقة الػؽرية والدطقية -
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 977 الؿسارالػصل السادس: 

 972 مـتؽس قصة -

 975 احذر التآكؾ اإليؿاين -

 975 آلتزام إجقف -

 976 مظاهر ضعػ آلتزام -

 926 التساقط لؿاذا؟! -

 926 أسباب اكتؽاس تتعؾؼ بالدطقة والصحقة وضغط البقئة -

 951 أسباب تتعؾؼ بالؿـتؽس ذاتف -

 977 «!!آكتؽاسة اإليؿاكقة»أو ما كسؿقف « التساقط»كتائج  -

 972 كداء إلك مـ طرفتف مستؼقًؿا!! -

 979 تقبة مـتؽس -

 1111 اًللتزاموفوسقاالػصل الساسع: 

 1114 احذر الؿرجػقـ الؿثبطقـ -

 1114 * آلتزام شبفات وردود

 1112 ؽامؾالقتـاع ٓإٓ بعد ا بلي أم مـ أمقر الديـ ٓ ألتزمأكا  الشبفة إولك:

 1119 الشبفة الثاكقة: الديـ يسر

بِعُ الشبفة الثالثة:   1148 فؼط الـصقص َرْوَح  ًأتَّ

 1174 الشبفة الرابعة: إطؿال بالـقات

 1179 الشبفة الخامسة: سقف وأخقاهتا

 1121 واهلل ٓ يغػر اهلل لل الشبفة السادسة:

 1154 الشبفة السابعة: طـدما أحؼؼ أهدايف سللتزم

 1157 الشبفة الثامـة: ربل غػقر رحقؿ
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 1159 الشبفة التاسعة: ثؼافة الؼطقع حائؾ دون آلتزام

 1164 الشبفة العاشرة: لق أراد اهلل هدايتل لفداين

 1166 الشبفة الحادية طشر: أكتؿ إرهابققن وتجار ديـ

 1171 الشبفة الثاكقة طشر: َمـ أصدق. وأي الؿـاهج أتبع؟

 1118 * كصقحة مـ الؼؾب

 1147 * هقا.. أطؾـ مقالدك الجديد

 1142 * مـ واقع الحقاة

 1147 * أخل.. أجب كداء الحؼ

 1171 : داتور الؿؾتزم الجامعيالثامنالػصل 

 1174 قاكقن.. احرص واحذر -

 1177 العؼائديةالؿخالػات  -

 1121 الؿخالػات الػؽرية -

 1154 الؿخالػات الػؼفقة والتعبدية -

 1156 الؿخالػات الخؾؼقة والسؾقكقة -

 1174 ** فتاوى شباسقة

 1477 ** قبل أن أضع الؼؾم

 1479 ففرس الؽتاب

 1458 صدر لؾؿملػ -
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 * صدر للمؤلف:

 كتاب )ماذا يريد اهلل مـك؟!(. -

 )داذا تطؾق برصك؟!(.كتاب  -

 كتاب )احلقاء ادػتؼد(. -

 رسالة )اكت عايش لقه؟!(. -

 رسالة )هتؼدر تغؿض عقـقك(. -

 رسالة )دعوة إىل احلقاء من جديد(. -

 رسالة )فؼه التصدق الغائب(. -

 رسالة )الػتاوى الـافعة إىل شباب اجلامعة(.  -

 رسالة )من فتاوى األعالم(.  -

 رسالة )كالم من اآلخر(.  -

ا(. -  رسالة )كالم رصيح جدًّ

 رسالة )هل تعرف موالك؟!(. -

 )هؤالء هم الرجال!!(. -

 ( لؾشقخ/عيل قاسم، و: د/حازم شومان.84+رسالة ) -

 * يصدر للمؤلف بمشوئة اهلل: 

 كتاب )الـجاح الدعوي(.. اجلزء الثاين من كتاب )صريق(. 

 * يصدر للمؤلف بمشوئة اهلل تعاىل: 

 كتاب )ادصؾحون ادػسدون(.

 * يصدر قريًبا بمشوئة اهلل تعاىل: 

 سؾسؾة )قبل العرشين(، تؼرأ فقفا..

 يا فاشل. -يا فاشل  -
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 جرعة أمل. -

 معاكاة شاب. -

 حرامي. 84األسطورة والــ -

 يف بقتـا مؾحد!! -

 أخًرا.. عرفت ريب!! -

 !أكا لسه صغرة! -

 فاشوكقستا!! -

 قبل أن تـػذ الصالحقة. -

 ارتبط بشقاكة. -

 سوق ادتعة. -

 امسك حرامي. -

 خارج الصـدوق. -

 الـاجح يرفع إيده. -

 .«الفوتو داي»وهم  -

 مؾتزم ومش مؾتزم.  -

 * ويصدر قريًبا سؿشقئة ا  تعالى: 

 (Restartingسؾسؾة: )إعادة بدء التشغيل 

 .اإليامين، واًلنتؽاس الؼؾبيلعالج مظاهر التآكل 

 

 * وترقبوا اإلصدارات الرتبوية اجلديدة للمؤلف بمشوئة اهلل تعاىل:

 سلسلة: )ىحو التزام أفضل(

 تؼرأ فقفا عن: 
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 االلتزام.. داذا؟  -

 االلتزام احلؼقؼي.. -

 دعوين ألتزم.. -

 االلتزام ادزيف.. -

 اكتؽاسة قؾب.. -

 االلتزاموفوبقا.. -

 

 اإلصدارات املنهجوة اجلديدة للمؤلف.. * وترقبوا

 سلسلة: )أصول الوصول إىل املنهج احلق(

 تؼرأ فقفا:

 الواقع ادر.. -

 حوار مع كػس تائفة.. -

 مـفج أم مـاهج؟! -

 من هو العامل؟! -

 أسئؾة حائرة.. -

 * ويصدر لؾؿمل  قريًبا سنذن ا :

 آختقارات الػؼفقة لإلمام البغقي.

 ."رسالة ماجستقر"الدرس البالغل الصقيت يف الؼرآن الؽريؿ سقرتا الـؿؾ ومحؿد أكؿقذجا 
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