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 تقذيم

رب افًٚدغ وافهالة وافًالالم ظالذ ادًٌالقث  احلّد هلل

 . . .  وبًالدرمحٜ فًِٚدغ 

مفألشتٚذ افًالمالٜ واملىدة فى  اقربىى "   هل"اآلل واألمهالذا هالق افُتٚب افثٚفٞ

رب شىره براع ظالِٚم رربالٛ ردبالٛ بالذب ؾٔالف ظالـ دبالـ  بخارى أمحد عبده

ٓ وهق اإلشالم دبـ اهلل ظز وجؾ فالدٕٔٚ افْالٚس رافًٚدغ افذى ارتوٚه فًٌِٚد 

وظـ حٚمالؾ هالذا افالدبـ ومٌٌِالف خالٚتؿ إٌٕٔالٚس وادرشالِغ بُنالػ ظالقار 

ادِحالالدبـ وادسبهالالغ وزبالالػ افالالزاكٍغ وـالالذفؽ ادخالالرؾغ مالالـ افراؾوالالٜ 

زات هؿ بّٔالووافهقؾٜٔ افذبـ جًِقا آل افٌٔٝ ؾقق خِؼ اهلل رمجًالغ ومٔالز

مٚ رٕالزل اهلل االٚ مالـ شالِىٚن وتّّٔالقا شالىر ادَٚقالر وافٌَالٚب وادنالٚهد 

بىقؾقن حقهلٚ وبًتجدون بٕٚمقات ضٌِٚهتؿ ؾ٘ن ذـالرهتؿ بالٚهلل ظالز وجالؾ 

 اصّٖزت ؿِقاؿ وؿٚفقا : مٚ ًٌٕدهؿ وفُْْٚ ٕتَرب إػ اهلل اؿ.

 ْحالالَدهُ َوإَِذا ُذـاِلالَر اهلل ُ وَ }مبٍرحالالقن وبّرحالالقن ـِالالغ ذـالالر ؽالالر رب افًالالٚدغ

ِخَرِة َوإَِذا ُذـِرَ  ْٔ ِمُْقَن بِٚ ْٗ َٓ ُب ـَ  ِذب ُِقُب اف  ْت ُؿ َٖز  َّ ـَ ِمالـ ُدوٕاِلِف إَِذا ُهالْؿ  اْص ِذب اف 

ونَ  تٌَِْؼُ ًْ م.45افزمر{َب

فَد بًط إشالتٚذ مالٚ بتنالدؿقن بالف مالـ آبالٚت بوالًق ٚ ض ؽالر مقوالًٓٚ 

 ٔالالٝ افًٌُْالالقتبورحٚدبالالٞ بًالالتدفقن االالٚ مُذوبالالٜ ووالالًٍٜٔ رو هالالك مالالـ 

 وافهحٔح مْٓٚ بٗوفقٕف ظذ هقاهؿ.

ؾٖهقى بًّٚول افًِؿ اهلدامٜ  دٚ بٍسون ومًٚول افٌِالٜ ادسامٔالٜ ـالؾ فٌٔالغ 

 جٓؾ هٗٓس افذبـ بتًَِقن بناب هظٚن مٚ جيدوٕف ٓ صكس.
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بٖؿرب افْالٚس  مًتّدًا ومٌتدسا والقربى هل ل واأاآلبْٚ ظذ آبٚت وؿد ضٚف 

 رٕثالكة اهلل بٚدرقٚد بًد رن تًِىٝ ظِٔالف افذى وؿػ فدظق إػ رشقل اهلل 

ؿهٚر بًر بًرهٚ وخيوع هلٚ ورقٌح ضقع رمرهٚ ؾحُالؿ اهلل ظِٔالف وظِٔٓالٚ 

ٛ  ﴿ بٚفْران ٍٛ َوَت َ ْٝ َبَدا َرِِب هَل َتٌ 
 ﴿ٔ﴾  َٛ ال ًَ ـَ َشَْٔهالَذ  ﴾ٕ﴿مَمٚ َرْؽَْك َظُْْف َمُٚفُف َوَمالٚ 

ٍٛ  ًَٕٚرا َذاَت  َ َٜ  ﴾ٖ﴿ هَل ِٛ  َواْمَرَرُتُف مَح َٚف دٍ  ﴾ٗ﴿ احْلََى ًَ ـْ َم  .ادللد﴾ ِض ِجِٔدَهٚ َحٌٌْؾ ِم

ٕتؼالالافدبـ وطٓالالر احلالالؼ رؽالالؿ وؿالالقف ادًٕٚالالدبـ وافُالالٚؾربـ وادْالالٚؾَغ او

وادؼـغ إلبَالٚف هالذه افرشالٚفٜ ؾٌالٚسوا بٚفٌوالٛ واخلنالان واخلالزى   

 افدٕٔٚ وافْران بقم ٓ بٍْع ؾٔف مٚل وٓ بْقن .

 احلؼ فٔيٓره ظذ افدبـ ـِف ال افتقبٜ  هق افذى ررشؾ رشقفف بٚهلدى ودبـ

ًٚ وردفٜ مـ افَالرآن  ًٚ رؾًٔ شتَرر ض هذا افٌحٞ افنٚكؼ افنٚكؽ فٌٜ ظٚفٜٔ وردب

ٕٚقالالًٜ ومالالـ افًالالْٜ بًٕٚالالٜ ؿالالذاكػ احلالالؼ ظالالذ رظالالداس افالالدبـ وافالظٌالالغ 

وادًالتٓزكغ واحلٚؿالالدبـ وادِحالالدبـ وادؼالـغ إْٕالالٚ مٓالالغ ؿِْالٚ ؾِالالـ ٕالالقف 

افُربؿ وافنٔخ اجلِٔؾ فالـ ٕقؾٔالف حَالف ؾًْالٖل اهلل  قجفإشتٚذ افٍٚوؾ واد

ظز وجؾ افًذ افَدبر رن جيزل فف افثقاب ورن جيًؾ هذا ض مٔالزان احلًالْٚت 

 بقم بَقم افْٚس فرب افًٚدغ،،

ٕف اهلٚدى إػ شقاس افًٌٔؾ وافهالة وافًالم ظالذ خالر إٕالٚم  ّالد ظِٔالف ا

 رؾوؾ افهالة وافًالم.،،،

 ُمًد افُتٚبم
 عطى عبذ املقصودعبذ امل

 رمغ ظٚم 
ممجٚظٜ رٕهٚر افًْٜ ادحّدبٜ

مبوالدؽـدرؼي

م
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ََّتبَّ} ٍََب  ََٓدا َأِبٕ َل م{َتبَّْت 

﴿  ٛ ٍٛ َوَت َ ْٝ َبَدا َرِِب هَل  ٌ َت
 ﴿ٔ﴾  َٛ ال ًَ ـَ  ﴾ٕ﴿مَمالٚ َرْؽَْالك َظْْالُف َمُٚفالُف َوَمالٚ 

ًٚرا َذاَت  َٕ َْٔهَذ  ٍٛ  َش َ مهَل
َٜ احْلََىال ﴾ٖ﴿ ِض ِجٔالِدَهٚ  ﴾ٗ﴿ ِٛ َواْمَرَرُتُف مَح َٚف

دٍ  ًَ ـْ َم ٌٌْؾ ِم  ادًد﴾ َح

أبٚت ال بٚفْيرة إوػ ال تْذر بٔٝ ربك هلٛ بًالقس ادال ل وتٌؼال االالك 

 َؼ حئؼ ؾال بٍْع ؾٔف مٚل وٓ جتالدى رظالغل وٓ تٌْالك ظنالرة وٓ ًٕالٛ 

ؿ دظٚ حٔٞ بالذل إػ جْٓ (ٕ)وبدظٚن (ٔ)وتهقر زوجك افًقس بٌالن ض ؿرن

 وخترجٓغ خمرج ابتذال وهقان.ـؾ مْٓغ وخيزى 

وهك ـذفؽ تقحك بٖن زوجك افًقس ؿد شٌؼ ظِٔٓغ افَقل ؾال جمٚل ٕوبالٜ 

وٓ مىّع   إبغن وٓ رجٚس   خِٜ رو صٍٚظٜ وـٖن ادالقػ االذا افَالرار وهالذا 

ـَ ِمالـ َؿْقِمالَؽ ﴿ماإلظالن ادٌُر بقحك إػ رشقفف بّثؾ مٚ روحك إػ ٕقح ِم ْٗ َفـ ُب

ـَ َؾالَ َتٌْتَئِْس  إِٓ  َمـ َؿدْ  قا ﴿ََٓ  63هقد﴾آَم ُّ َِ ـَ َط ِذب ـْ ﴾ ﴿خُتَٚضٌِِْْل ِض اف  ُف َفَْٔس ِم  ٕ إِ

ٌؾ َؽْرُ َقٚفٍِح رهِ َّ ُف َظ  ٕ
ـْ ﴿م﴾َؽ إِ ََِْٔؽ َوَظالَذ ُرَمالٍؿ َِّ ال ٍٚت َظ ـَ اَلٍم ِمْٚ  َوَبَر ًَ اْهٌِْط بِ

ْؿ ِمْ   ُٓ ًُّ َّ ْؿ ُثؿ  َب ُٓ ًُ تِّ َّ َؽ َوُرَمٌؿ َشُْ ًَ م.85هقد﴾ٚ َظَذاٌب َرفِٔؿٌ َم

ذفؽ  هِٜ افْيرة إوػ. وفُـ افَرآن مًجز ومـ إظجٚزه رٕف بًىالك 

ٓ بِحَٓالٚ م(ٖ)ظىٚس ؽر جمالذوذ ورن مَتىٍٚتالف خٚفالدة ٓ بالدرـٓٚ بالذ ثالرة

ٕوقب ربٕٜٚ ٓ بًسهيٚ ذبقل مثّالرة ربالدًا ومقاؾَالٜ بالرؽؿ رزفٔتٓالٚ وتًَِٓالٚ 

ًُالس فالؽ مالـ قالقر دهالرك وتبٖصخٚص مًْٔغ ال تيؾ ربٕٜٚ تتَِٛ مالع 

حالدثٚ تًٔنالٓٚ رمًٚسبؽ ورحداث ظكك مٚ ترى خالهلٚ وجقهٚ تًرؾٓٚ و

ومنٚـك تٍٔض بٚفْقر ومقاضـ تٌالقص ض افيِّالٜ وبَٚظالٚ ترؾالؾ ض اخلالر 
                                                           

(1)
ماظؼرنم:ماحلؾؾ.م 

(2)
مؼدسونم:مؼدصعون.م 

(3)
مثرةم:مشزؼرة.مم 
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ومراجؾ تٌذ بٚفًَِؿ وتتقؿد حتتٓٚ افْٚر ودظٚة مـ ورثٜ إٌٕٔالٚس بٌِالقن ادالر 

 ون:وبتجرظقن افهٚب وبَِقن مٚ بَِقن وهؿ بْند

 احلََٜٔ جٔال ؾالالرهم خيؾ مـ  ٜ ظَِغ التإن افذى خِؼ احلََٔ

 ؿتؾ افٌالالالالرام ـؿ اشتٌٚح ؿتٔال وفربغ ؿتالالالالؾ افٌالرام رجٚهلٚ 

ومـ صقاهد افًىٚس افذى ٓ بٍْذ هذه افًالقرة افٍربالدة   افَالرآن افتالك 

ـثرا مٚ ٕتجٚوزهٚ إػ ؽرهٚ طٕٚغ ر ٚ تهقر مقؿٍٚ شالٚـْٚ شالجِٝ افًالغس 

ؾٔف والً افًّقمٜ وظْالٝ افًنالرة إؿالربغ رو ر الٚ تًالٚفٟ تكالؾٚ اؿتٙال 

افتْدبد وافتٓدبد وافتنٓر حتك بُقن قٚحٌف ظزة ومثال فمخالربـ رو ر الٚ 

 ٕص حُؿ اشتثْٚكل اؿتوتف طروف شٍِٝ وفـ تتُرر.

واحلؼ رن افًقرة رؽؿ جقهٚ افذى بٌالدو صخهالٔٚ حتالقى مالـ منالٚهد 

ٕك ْٕتَؾ مْٓٚ جٓد افىٚؿٜ وشالع افٌهالرة وبٌَالك افدٕٔٚ وحَٚكؼ أخرة مًٚ

 بًد ـؾ ذفؽ مزبد دًتزبد.

ؾَهٜ هذه افًّقمٜ افوٚفٜ تالذـر بّثالؾ ض إوفالغ جيّالع بالغ بالر افٌْالقة 

الْر ِض ﴿موؾيٚطٜ إبقة وبتِق ظِٔؽ مـ شرة إبراهٔؿ ظِٔف افًالم ؿالقل اهلل ـُ َواْذ

ٚ ًَ ب َٚن ِقدِّ ـَ ُف   ٕ ًٌَِّٕٔٚ  اْفُِتَِٚب إِْبَراِهَٔؿ إِ
عُ  ﴾ٔٗ﴿ َّ ال ًْ ٌُُد َمٚ ٓ َب ًْ  ِمَ َت

ِٝ َبِِٔف َبٚ َرَب ِٕ  إِْذ َؿَٚل 

ِْل َظَْْؽ َصْٔئًٚ ٌْ َٓ ُب تِالَؽ  ﴾ٕٗ﴿ َوٓ ُبٌِْكُ َو ْٖ ِْالِؿ َمالٚ َمْ َب ًِ ـَ اْف  إِِّنِّ َؿْد َجالَٚسِِّن ِمال
ِٝ َبٚ َرَب

ٚ اًضٚ َشِقبًّ ِْل َرْهِدَك ِسَ ًْ ٌُ  ﴾ٖٗ﴿ َؾٚت ٌِ ًْ َٓ َت  
ِٝ ـِ َبٚ َرَب مْحَ َٚن فِِر  ـَ َْٔىَٚن  َْٔىَٚن إِن  افن  ِد افن 

َظِهًّٔٚ
الَْٔىِٚن  ﴾ٗٗ﴿ القَن فِِن  ُُ ـِ َؾتَ مْحَ ـَ افالر  الَؽ َظالَذاٌب ِمال  ً َّ  إِِّنِّ َرَخُٚف َرْن َب

ِٝ َبٚ َرَب

َوفًِّٔٚ
َْرمُجَ  ﴾٘ٗ﴿ َٕ ـْ َمْ َتْْتَِف 

ـْ َآهِلَتِل َبٚ إِْبَراِهُٔؿ َفئِ َٝ َظ ْٕ ٌٛ َر ْ الَؽ َواْهُجالْرِِّن َؿَٚل َرَراِؽ

 ًّٚٔ
ََِْٔؽ  ﴾ٙٗ﴿َمِِ ًّٔٚ َؿَٚل َشاَلٌم َظ

ٍِ َٚن ِِب َح ـَ ُف   ٕ ُر َفَؽ َرِبِّ إِ
ٍِ ٌْ َْٖشتَ  غ. وتذـر بْزمربؿ﴾َش

افنٔىٚن بغ بقشػ واخقتف وـٔػ فًالٛ بٌْالك بًَالقب حتالك رخالسسوا ظالذ 

مبًَقب وتَرر ض ذفؽ مـ شقرة بقشػ ؿقفف شٌحٕٚف :
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الل  ْذ َؿُٚفقْا َفُٔقُشُػ إ} ٍِ َٕالٚ َف ٌٜ إِن  َرَبٚ ـُ ُظْهالٌَ َْٕح ُّٛ إَِػ َربَِْٔٚ ِمْٚ  َو َوَرُخقُه َرَح

ٌِغٍ  ُٕالقْا  *َوالٍل مُّ ق ُُ ْؿ َوَت ُُ ْؿ َوْجُف َربِٔ ُُ ُِقْا ُبقُشَػ َرِو اْضَرُحقُه َرْرًوٚ خَيُْؾ َف اْؿتُ

غَ  ِدِه َؿْقًمٚ َقٚحِلِ ًْ ُِالقاْ  *ِمـ َب تُ َْ ْؿ َٓ َت ُٓ الْْ ِٜ  َؿَٚل َؿٚكٌِؾ مِّ القُه ِض َؽََٔٚبال َُ ُبقُشالَػ َوَرْف

ْتُْؿ َؾِٚظِِغَ  ـُ َرِة إِن   ٚٔ  ً ُض اف ًْ ْىُف َب
َِ تَ ِْ ِّٛ َب  .01: 5بقشػ{اجْلُ

وتذـر بٚمررة ٕقح وامررة فقط . وـؾ هذه ـٕٚالٝ هالزات   بٔالقت ٌٕالقة 

 وفُْٓٚ م تٌِغ   إجيٚبٔتٓٚ مٚ بِغ صٖن ربك هلٛ.

مالٚ تثالر ال حََٔالٜ رن ادالٗمْغ ؿهٜ تِؽ افًّقمٜ افوٚفٜ تثالر ال والّـ 

ف ورن ـالؾ مالـ احتالؾ ض دوفالٜ اإلشالالم رهِالرخقة ورن اإلشالم رحالؿ بالغ 

افهدارة وتٌقر ادرـز إشالّك مُِالٚ ـالٚن رو ركًٔالٚ رو رمالرًا ؾٓالق رب ورخ 

وظؿ ؾٚن اشتٌد وظىالؾ رو قالد وتًِالؾ رو اشالتّٔؾ ؾالغل وإىالقى ـالٚن ض 

 فٌِٓٔغ إػ تٌٚب.مقؿًف افذى هق ؾٔف ربٚ هلٛ وقٚر ض زمرة ا

وبَْٔك رن اهلل رحُؿ هذه افًقرة ورثٌتٓٚ ـك تذهٛ مثال بًتز بف ـالؾ مالـ 

ظٚدى مٚ رٕزل اهلل اؽتْٚمٚ فٍِرقٜ رو جٌِٚ فِجٚه رو إبَٚس ظالذ افًالِىٜ رو حتٌٌالٚ 

فًِِىٚن رو مىٚوظٜ فِٓقى رو إبثٚرًا فِّٖفقف رو اؽسارا بٚفهالقفٜ رو اظتالدادا 

 و إٌٓٚر بغ رتٔح فف مـ زبْٜ احلٔٚة افدٕٔٚ.بٚفَقة وٍٕخٜ افنٔىٚن ر

قس تًِالؿ افالدظٚة رن افنالٔىٚن ـالك الوافًقرة إذ تًجؾ مقؿػ زوجك افً

 ًٕتْزل ظذ ربك هلٛ أخربـ مٚ رٕزفٝ افًغس ظذ ربك هلٛ إوفغ.

وافًقرة إذ تًجؾ مقؿػ زوجك افًقس تًِؿ افدظٚة رن افنٔىٚن وهق بُٔد 

وجيْد ودك مـ داخِؽ ومـ بْك جِدتؽ رشْٜ ؿد بدور حقفؽ دورات مٚـرة 

ًٚ وؿْقات بّزق اٚ إصالس وبَىع اٚ إوقٚل وؿد بتخذ مالـ  ؽ رهِالوررمٚح

خٔقٓ تثر بًْٚبُٓٚ افٌٌٚر فتُثػ افيِّٜ وختْؼ إٍٕٚس وؿالد بْهالٛ مالْٓؿ 

دظٚة حيدون إػ ربقاب جْٓؿ مـ رجٚاؿ إفٔٓٚ ؿذؾقه ض افْٚر. هُذا حتك بت ـالؾ 
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مـ افداخؾ وفَد فَـ افنٔىٚن روفٔٚس هذا إشِقب ؾغرشقه وربَْالقا ادًِّقن 

ٓ بَىًٓٚ إٓ ؾرع مْٓٚ. ظرؾقا ؤًْٕٚ ٕحـ رؽؿ إحٚدبٞ  بٚدغرشٜ رن افنجرة 

... هالؿ مالـ جِدتْالالالٚ "افهالحٔحٜ افكالحيٜ افتالك ؾهالِٝ فْالٚ هالذه افَوالٜٔ 

رظىٔتالؽ ورن ربالك ؿالٚل :  بالٚ  ّالد... ورٕالك "م(1)"وبتالُِّقن بٖفًالالْتْٚ...

ُٓؿ بًْٜ ظٚمالٜ ورٓ رشالِط ظِالٔٓؿ ظالدوا مالـ شالقى رًٍٕالٓؿ رهِٕمتؽ رٓ 

ؾًٔتٌٔح بٔوتٓؿ وفق اجتّع ظِٔٓؿ مـ بٖؿىٚرهٚ ال رو ؿالٚل مالـ بالغ رؿىٚرهالٚ ال 

(ٕ)"حتك بُقن بًوٓؿ هيِؽ بًوٚ وبًٌك بًوٓؿ بًوٚ
م. 

 اإلسالوال حمسْبٔ٘ يف 

ٕف ٓ  ًقبٜٔ   رؿٚظدة  هذا افتنٓر ادر بوع وافَرآن اذ بنٓر بًؿ افٌْك 

خرهؿ بؾ فف ٕيراس ربالغ بٚ هلٛ م بُـ رول افُٚؾربـ وٓ آاإلشالم.. ذفؽ ٕن ر

ـٕٚقا رؾجر مْف ورظتك وفُـ افَرآن خهف بٚفتنٓر ـك بتوح مـ رول وهِٜ رن 

حلّٜ افًْٛ ؿد حتَؼ ؿرب مُٚن وفُْٓٚ ٓ حتَالؼ ؿالرب مُٕٚالٜ ورن احلًالٔٛ 

ٓ بٍِٝ    اإلشالم مـ افًَٚب وحييٕك ض هذا ادَٚم حُّٜ افًْٔٛ إذا رجرم 

 تتْٚشٛ مع هذه افَؤٜ هك ؿقل افنٚظر:

 كالثور يرضب ملا عاقت البقر  أىى وقتىل سلوكا ثم أعلقه 

 إٓ رن ربٚ هلٛ هْٚ رضب ٕٕف ـٚن   افًٚكَٔغ وـٚن خيقض مع اخلٚكوغ 

إِن  ﴿تالقرث احلالٛورابىٜ اإلشالم افتك بًتد اٚ هك رابىٜ اإلبغن افتك 

ُِقا ِّ ـَ آَمُْقا َوَظ ِذب ا اف  ـُ ُودًّ مْحَ ُؾ هَلاُلُؿ افالر  ًَ ٚحِلَِٚت َشالَْٔج وافتالك  .63مالربؿ﴾افه 

ُالْؿ ﴿متقجٛ افسابط وآجتغع ض اهلل ـَ َبالْدُظقَن َرا  الِذب الَؽ َمالَع اف  ًَ ٍْ َٕ َواْقِزْ 

                                                           
ٌمم7084،م3607وررصفمم3606ماظؾكورىمطؿوبمادلـوضىمحدؼٌم(1) م1847معلؾؿمطؿوبماالعورةمحددؼ
م.مـمحذؼػيمس
(2)

م.2889معلؾؿمعـمحدؼٌمثقبونمطؿوبماظػنتمحدؼٌمم 
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َداِة  ٌَ ِقِّ بِْٚف ًَ ُد ظَ  َواْف ًْ ُف َوٓ َت َٓ َٜ ُبِربُدوَن َوْج ْؿ ُتِربُد ِزبْاَل ُٓ َٔٚ  احْلَٔاَلٚةِ ََْْٔٚك َظْْ ْٕ افالدُّ

 َٕٚ ِر ـْ ـْ ِذ ٌَُف َظ ِْ َْٚ َؿ ِْ ٍَ ـْ َرْؽ َٓ ُتىِْع َم ٌَعَ َو َٚن َرْمُرُه ُؾُرًضٚ َوات  ـَ م.مم85افُٓػ﴾َهَقاُه َو

رمٚ افًالؿٚت افدٕٔقبٜ ؾ٘ ٚ تًٚدل ض مٔزان اإلشالم ٓ صئ ؾٚذا جالرت إػ 

ـْ ُدوِن اهلل ِ ﴿مٝ مٌْقذة َّْقظٜافوالل ورورثٝ افًّك ـٕٚ َالْذُتْؿ ِمال ٕ الَغ اخت  َوَؿالَٚل إِ

ـُ  ال ًَ ِْ ٍض َوَب ًْ ْؿ بِالٌَ ُُ ُوال ًْ الُر َب ٍُ ُْ  َب
ِٜ ََٔٚم

َِ َْٕٔٚ ُثؿ  َبْقَم اْف ْؿ ِض احْلََِٔٚة افدُّ ُُ
َة َبِْْٔ ًٕٚ َمَقد  َرْوَثٚ

َٕالِٚسِ  ـْ  ْؿ ِم ُُ ُر َوَمٚ َف ُؿ افْٚ  ـُ َوا ْٖ ًوٚ َوَم ًْ ْؿ َب ُُ ُو ًْ ـَ َب واشالتحٚفٝ ال .ماظعـؽؾدقتم﴾ ب

ًَضُّ افي ِٚمُ َظالَذ َبَدْبالِف ﴿تِؽ افًالؿٚت ال وبقم افدبـ قٔٚحٚ بٍرى احلنٚ  َوَبْقَم َب

ُشالقِل َشالٌِٔاًل  َْذُت َمالَع افر  قُل َبٚ َفْٔتَِْل اخت  َُ َب
ًٕالٚ  ﴾7ٕ﴿ ِالْذ ُؾاَل َِتَالك َفْٔتَْاِلل َمْ َرخت  َبالٚ َوْب

م.افٍرؿٚن﴾َخِِٔاًل 

"مٓ  ًالقبٜٔ"مظذ رن بَالر ض رذهالٚن ادًالِّغ مًْالكوافَرآن حربص 

وحتك ٓ بتقهؿ رن هالذه افَٚظالدة رخسمالٝ بٚشالتٌٍٚر إبالراهٔؿ ٕبٔالف.. بٗـالد 

ُروا ﴿مافَٚظدة ثؿ بٌٚدر بتًِٔؾ ذفؽ ادقؿػ ٍِ ٌْ التَ ًْ ـَ َآَمُْقا َرْن َب ِذب ِلِّ َواف  َٚن فٌِِْ  ـَ َمٚ 

ُٕقا ُروِِل ُؿْربَ  ٚ ـَ ـَِغ َوَفْق  ْؼِ ُّ ِْ
اُلْؿ َرْقالَحُٚب اجْلَِحالٔؿِ فِ َ هَلاُلْؿ َر   ِد َمٚ َتٌَغ  ًْ ـْ َب  ك ِم
ٕ الُف  ﴾ٖٔٔ﴿ َ َفالُف َر َِغ  َتٌَغ  ُٚه َؾ ـْ َمْقِظَدٍة َوَظَدَهٚ إِب  ٓ  َظ َبِِٔف إِ

ِٕ ُٚر إِْبَراِهَٔؿ  ٍَ ٌْ َٚن اْشتِ ـَ َوَمٚ 

اهٌ  َو  َٕ َر ِمُْْف إِن  إِْبَراِهَٔؿ  م.م008افتقبٜ﴾َحِِٔؿٌ  َظُدوٌّ هللِ ِ َتَز 

ْؿ ب﴿وافًّدة   هذا افٌٚب ؿقل اهلل :  ـُ ـَ آَمْاُلقْا َٓ َتت ِخالُذوْا آَبالَٚس الِذب َالٚ اف  ٚ َرهيُّ

ُٖوَفئَِؽ ُهالُؿ  ْؿ َؾ ُُ ْ ُؿ مِّ َر َظَذ اإِلبَغِن َوَمـ َبتََقهل  ٍْ ُُ ْؿ َرْوفَِٔٚس إِِن اْشتََحٌُّقْا اْف ُُ َٕ َوإِْخَقا

َـ  *افي ٚدُِقنَ  ْؿ ُؿْؾ إِن  ُُ الْؿ َوَظِنالَرُت ُُ ْؿ َوَرْزَواُج ُُ ُٕ ْؿ َوإِْخالَقا ـُ ُُ ْؿ َوَرْبْاَلٚ ـُ ُُ َٚن آَبالٚ

ـَ  ال ؿ مِّ ُُ ٛ  إَِفالْٔ ـُ َتْرَوْقَ َٚ َرَح
ٚـِ ًَ َٚدَهٚ َوَم ًَ ـَ َٚرٌة خَتَْنْقَن  قَهٚ َوجِتَ ُّ ْؾتُ َوَرْمَقاٌل اْؿَسَ

ب ُهقْا َحت   ِف َؾَسَ
ٍٚد ِض َشٌِِِٔ َٓ الْقَم اهلل ِ َوَرُشقفِِف َوِج ََ ْمِرِه َواهلل ُ َٓ هَيْالِدي اْف

َٖ ِِْٖتَ اهلل ُ بِال ك َب

َِغَ  ِٚش ٍَ  .م24-23افتقبٜ﴾اْف
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وتٖـٔدا هلذه ادًٕٚك وٌٕذا فِهالت افدٕٔٚ إذا توٚربٝ مع وصٚكٟ افَٔؿ َٕرر 

ض افَرآن مٚ بقحك ال ض طْك ال بٖٕف ٓ ؿداشٜ فساب تٌتٚل ؾقؿف افَٔؿ وتقسد ؾٔالف 

ٜ ٕبقة رو بْقة رو رخقة تَػ مقؿػ احلرب رو تالٗثر جٕٚالٛ احلربٚت وٓ ؿداش

ٜ منٚظؾ إٌٕٔٚس بَهقن، وبٗذون، وبردون.  افًِٛ وهك ترى دظٚة افَٔؿ ومحِ

ذفؽ مٚ رشتقحٔف مـ رؾض ادقػ شٌحٕٚف رن بًَؿ بٚفٌِد بوالٚر ؾٔٓالٚ افرشالقل 

رو  وتًتحؾ حرمتف وٓ بقافد ووفدان تًتَىٌٓؿ إٕقبٜ رو تًتٓقهيؿ افٍردبالٜ،

تًتًٌدهؿ افًٍْٜٔ افًّٔٚس، رو حترـٓؿ إمًٜٔ افٌِٓٚس رو تنِٓؿ افًٌِٜٔ افهٍراس 

الُؿ ِاَالَذا َٓ } وٓ بُْرون مُْرا ذفالؽ ؿالقل اهلل  ؾًٚ وؾال بًرؾقن مًر
ًِ ُرْؿ

َِدِ  َِدِ  ﴾ٔ﴿ اْفٌَ َٝ ِحؾٌّ ِاََذا اْفٌَ ْٕ م.م8، 0افٌِد﴾ َوَر

صالئ بُْالره افًالرف افًربالك وإحىٚط روػ افَربك إدٕغ إػ هذا افدرك 

 وفَد ؿٚل ؿٚكؾ افًرب ؿدبغ:

 هام املهتدسوظلم ذوى القربى أشد مضاضة      عىل املرء من وقع ال

:ًٚ  وؿٚل ؿٚكِٓؿ حدبث

 افوغدا ندُْٚس جرحك   بٔدبف َّـ بببْك رخك ووبح    

ؾال ظجٛ ال إذن ال إذا رربْٚ افدبـ حيتؿ مٍٚقِٜ هٗٓس وفُـ مالع مالقآهتؿ 

َِؿُ ﴿مومالحَتٓؿ بٚفَقل ادٗثر افٌِٔغ مهداق ؿقل اهلل :بٚفقظظ  ًْ ـَ َب ِذب  ُروَفئَِؽ اف 

 ًٓ ْؿ َؿالالْق ِٓ الال ًِ ٍُ ْٕ الالْؿ َوُؿالالْؾ هَلاُلالْؿ ِض َر ُٓ ْؿ َوِظْي ُٓ َْٖظِرْض َظالالْْ ُِالالقِاِْؿ َؾالال  اهلل ُ َمالالٚ ِض ُؿ

ٚ ًٌ م.م63افًْٚس﴾َبِِٔ

 عْد إىل أبٙ هلب

ـالٖبك هلالٛ ض رذبتالف ٓبالـ  ٕف م بًرف ض افًنرة إؿالربغ ظتالؾرواحلؼ . 0

رخٔف وتَْهف فف وفدبْالف ؾُِالؿ بالٚفغ   افًالداوة وٌٕالٚ ٌٕالقا بًٔالدا ومالـ 

مقؿٍف مـ افدظقة مْذ افِحيٜ إوػ، ؾَالد اخالرج افٌخالٚرى  صقاهد هذا:
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بـ ظٌٚس رى اهلل ظْٓغ رن افٌْالك خالرج إػ افٌىحالٚس ؾهالًد اجلٌالؾ اظـ 

ربتؿ إن حدثتُؿ رن افًدو قٌحٝ إػ ؿربش ؾَٚل: ررٚؾْالٚدى: بٚ قٌٚحٚه، ؾ

مهٌُٔؿ رو ًَُّٔؿ رـْتؿ مهدؿك؟ ؿٚفقا ًٕالؿ ؿالٚل ؾالِّ٘ن ٕالذبر فُالؿ بالغ 

ظذاب صدبد. ؾَٚم ربق هلٛ بٍْض بدبف وهق بَقل: تٌٚ فؽ شٚكر افٔقم رهلذا 

 هُذا ض ؽر إتزان وٓ ترو وٓ رٕٚة وٓ ظٍٜ فًٚن.   (0)مجًتْٚ؟

: شالًّٝ ربًٔالٜ ابالـ ظٌالٚد وروى رمحد وافىزإك ظـ ابـ ظٌٚس رٕف ؿالٚل 

ربك ال رجؾ صٚب ال رٕير إػ رشقل افالف بتٌالع افٌَٚكالؾ ووراسه وافدبذ بَقل: إك 

ظذ افٌَِٜٔ ؾَٔقل : بالٚ بْالك  رجؾ رحقل ووئ افقجف ذو مجٜ بٍؼ رشقل اهلل 

ؾالن رٕك رشقل اهلل آمرـؿ رن تًٌدوا اهلل وٓ تؼالـقا بالف صالٔئٚ ورن تهالدؿقٕك 

هلل مٚ بًثْك بف. ؾ٘ذا ؾرغ ؿٚل أخر: بٚ بْالك ؾالالن هالذا ومتًْقٕك حتك رٍٕذ ظـ ا

بربد مُْؿ رن تًِخقا افالت وافًزى وحٍِٚسـؿ مـ اجلـ إػ مالٚ جالٚس بالف مالـ 

افٌدظٜ وافوالفٜ ؾال تًًّقا فف وٓ تتًٌقه. ؾَِٝ ٕبك: مـ هذا ؟ ؿٚل ظّف ربق 

م.(ٕ)هلٛ

ظِٔٓؿ  وهذا درب افىٌٚة بْهتقن خلهقمٓؿ وبرقدون حرـٚهتؿ وخيًِقن

رصْع افًْقت وبْحِق ؿ صتك اجلراكؿ بٌٔٚ بّٓدون بالذفؽ إػ مالٚ بٌٔتالقن مالـ 

ٜ رم بَؾ ؾرظقن:  ُف ﴿إبذاس وؿٓر وتهٍٔ ْرَظْقُن َذُروِِّن َرْؿتُْؾ ُمقَشك َوْفَْٔدُع َرب 
َوَؿَٚل ؾِ

ٚدَ  ًَ ٍَ َْرِض اْف ْٕ َر ِض ا ِٓ ْؿ َرْو َرْن ُبْي ُُ َل ِدبَْ رم بَالؾ ادالأل .م83ؽٚؾر﴾إِِّنِّ َرَخُٚف َرْن ُبٌَدِّ

ُدوا ِض إَْرضِ ﴿ مـ ؿقمف : ًِ ٍْ م.084إظراف﴾َرَتَذُر ُمقَشك َوَؿْقَمُف فُِٔ

ن هالؿ إ. وفَد صذ وحده ظـ بْك هٚصؿ بقم رمجًٝ اخلهقم ظذ مَالٚضًتٓؿ 8

وحٚفػ ظِٔٓؿ اخلهقم ووؿع مًٓؿ ظذ قالحٍٜٔ ادَٚضًالٜ  آزروا افٌْك 

                                                           
م.زـكمأنم"ال"مسؾكمبوبفومغوصقيموظقلًمعؾغوةمأومزائدةم(1)
صكمجمؿعماظزوائدمرواهمسؾدماهللمبـمأريدمواظطرباغكموصقفمووضػفمابـمععنيميفمرواؼيمجمؿعمم(2)

مربقعفمبـمسؾودمعـمبـكماظدبؾ.م63ص 3جالاظزوائدم
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بًْؿ وبتخؿ وبْق ربٔف بٌٔتالقن ظالذ وافتجقبع وفوٌط وضٚب فف رن برؽد و

 قتقن بقرق افنجر افىقى وبتَ

رضارا ورثَالٚٓ إف ؾًخ خىٌٜ وفدبف فٌْتك رشقل اهلل ـراهٔالٜ ورومـ ـٔده  -6

ال إػ ؽر ذفؽ مـ ادوٚبَٚت وشقس اجلقار وـِٓالٚ تٌْالئ  ظذ رشقل اهلل 

ٜ رو ظـ افنذوذ وافًٍْٜٔ ادتَٔحٜ افتك ٓ تًرف افالز وٓ تالْؿ ظالـ رجقفال

 ٕخقة رو ظزة.

﴿  ٛ ٍٛ َوَت َ ْٝ َبَدا َرِِب هَل َٛ  ﴾ٔ﴿ َتٌ  ال ًَ ـَ َشَْٔهالَذ م﴾ٕ﴿ َمٚ َرْؽَْك َظُْْف َمُٚفُف َوَمالٚ 

 ٍٛ ِٛ  ﴾ٖ﴿ ًَٕٚرا َذاَت هَلاَل َٜ احْلََىال َواْمَرَرُتالُف مَح َٚفال
الدٍ  ﴾ٗ﴿  ًَ ـْ َم  ﴾ِض ِجٔالِدَهٚ َحٌاْلٌؾ ِمال

م.8: 0ًداد

 مْقف شّجٙ السْٛ

ٔٚ واحلؼ رٕالف مالرآة تًُالس مالـ مزافالؼ افًكال وهق مقؿػ ربغ بدا صخه

وتُنػ مالـ إصالخٚص وإحالداث وإهالقاس مالٚ تٌكاله جمًالغ مِّالقس 

افٌدوات وادروحٚت. تساؿص رضٔٚؾف مـ حقفالؽ وتتقاثالٛ ظالذ منالحؽ. 

 وـٖن افٌؼبٜ حَِٜ مٍرؽٜ تدور رو إبَٚع رتٛ وفُـ بتقزبع مقشَٔك جدبد. 

آثالؿ حٚؿالد، مثالؾ حالرى رن بَالٔؿ ال مثؾ حك فُالؾ بإيامضاهتا وافًقرة ال 

إخٚدع ادهًرة وبهدع ـالؾ مٌىالؾ جٚحالد بتُْالر فِحالؼ وبٍُالر بالٚفَٔؿ 

وبَىع إواس وبىرح ال   ؽر رثؿ ال حلّٜ افًْٛ ـالذفؽ تنالك إبغوالٚهتٚ 

بٚدْحرؾغ   ـالؾ روان وتًالتْزل فًْالٜ اهلل وادالكُالٜ وافْالٚس رمجًالغ ظالذ 

 افٌِٓغ   ـؾ زمٚن ومُٚن.

ذا ؿّٜ   افًدافٜ ومثؾ بًِـ ال ـغ ذـرٕالٚ بٚشالتّرار رٕالف ٓ وهك ؾقق ـؾ ه

َٓ ﴿م ًالالقبٜٔ   اإلشالالالم ْؿ َبْقَمئِالالٍذ َو ُٓ الالَٚب َبْٔالالَْ ًَ ْٕ الالقِر َؾالالاَل َر الالَخ ِض افهُّ
ٍِ ُٕ َؾالالَِ٘ذا 
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َٚسُفقنَ  ًَ وافهقر ٕذبر بّحـ افَٔٚمٜ ـذفؽ اإلشالالم ٕالذبر بالغ .م010ادٗمْقن﴾َبتَ

مبدى ظذاب صدبد.

ظِْٔٚ افَهص وبزجك افتجٚرب وبًقق افًالز ـالك  وادقػ شٌحٕٚف بَص

تًتَر   دٕٔٚ ادًِّغ ذخٚكر ورققل تربٜٔ ومْٚبع خزة هتدى   ادًرة افنٚؿٜ 

ادؤْٜ وتًهؿ مـ ـؾ ؿٚقّٜ بًددهٚ افنٔىٚن إػ طٓر اإلبغن ومـ ـؾ ؽٚكِٜ 

ْؿ ِظْزَ ﴿مختٍٔٓٚ افِٔٚػ رو ختٌئٓٚ فْٚ إبٚم ِٓ َٚن ِض َؿَهِه ـَ ْد  ََ ٌة ُٕوِِل إَْفٌَالِٚب َمالٚ َف

 ًٜ ٍس َوُهًدى َوَرمْحَ ؾِّ َرْ ـُ ِهَٔؾ  ٍْ ـْ َتْهِدبَؼ اف ِذي َبْغَ َبَدْبِف َوَت
َسَى َوَفُِ ٍْ َٚن َحِدبثًٚ ُب ـَ

ِمُْقنَ  ْٗ ْقٍم ُب ََ
م.000بقشػ﴾فِ

وافٌؼبٜ تِتٌس بدـْٜ اجلٌِٜ وظٍـ احلّٖ ادًْقن وهذا افٌٌش )افيِّٜ( 

خٌٞ افْحٚس رو قدر احلدبالد بتهالٚظد افذى خئؿ ظذ رـٌ ٓٚ خٌٞ بؼىـ 

 مـ تِؽ افدـْٜ وذفؽ افًٍـ مًٍغ بٚفربـ )افدٕس واخلٌٞ( .

وافٌؼبٜ ٓ تزال تٍرز مـ خٌثٓٚ ؿدرا بّقه افقجف افىٔٛ وفـ تزح تَذف 

بزبدهٚ حتك بٌنك احلؼ ؾٔدق افٍٔهؾ بغ افٌٚضؾ واحلؼ وافُر )زق بٍْخ ؾٔف 

اخلٌٞ وبٍهؾ افزبد هق هذا افدبـ بُؾ هدبٚتف وآبٚتف افتك  احلداد( افذى بٍْك

 حتتؿ افَٔيٜ وادثٚبرة وتٍرض احلرـٜ افقاظٜٔ افٌهرة. 

وفًؾ افَرآن افُربؿ ال إبغس إػ مثؾ هذا ال رضب مثؾ إودبٜ بٖمقاهٓٚ ومثؾ 

َغِس مَ ﴿افذهٛ بٍتـ ظذ مقاؿد حتك خيِص افْوٚر وبذهٛ افزبد   ً ـَ اف َزَل ِم ْٕ ٚسً َر

ٚسَ  ٌَ ِر اْبتِ َِِْٔف ِض افْٚ  ٚ  ُبقِؿُدوَن َظ ُْٔؾ َزَبًدا َرابًِٔٚ َوَِّ  ً َؾ اف َّ َدِرَهٚ َؾْٚحتَ ََ ٌٜ بِ ْٝ رَْودَِب َٚف ًَ َؾ

ٚسً  ٍَ ُٛ ُج َبُد َؾَْٔذَه ٚ افز  َٖم  ُب اهلل ُ احْلَؼ  َواْفٌَٚضَِؾ َؾ َذفَِؽ َبْيِ ـَ ُف  ُِ ٍٜ َرْو َمتٍَٚع َزَبٌد ِمثْ َِْٔ ِح

َْمثََٚل َورَ  ْٕ ُب اهلل ُ ا َذفَِؽ َبْيِ ـَ َْرِض  ْٕ ُٞ ِض ا ُُ ّْ َ َس ؾَٔ ُع افْٚ  ٍَ ٚ َمٚ َبْْ م.04افرظد﴾م 
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ـذفؽ بيب اهلل إمثٚل، وبْقع ادقاؿػ حتك تْوٟ زادًا ٕبٚم افتحٚربؼ، 

وتًدو رمهًٚٓ، وجتٚرب حتهـ رو تًًػ ـِغ جتالددت افكالوف، وتُالررت 

 افيروف.

ؾ تِؽ ادقاؿػ مـ ظربك خيوالع فَالٕٚقن افًهالٌٜٔ، وافًجٛ رن بهدر مث

 -وحتُّف روح ادًِّٚن افتل ضٚدٚ تٌْل اٚ افنًراس مـ ٕحق ؿقهلؿ:

ًٚ ومالـ ٕحالق  ٓ بًٖفقن رخٚهؿ حغ بْداؿ ض افْٚكٌٚت ظذ مالٚ ؿالٚل برهٕٚال

 ؿقهلؿ:

 وما أىا إال من غزية أن غوت         غويت، وان ترشد غزية أرشد.

قن ذفؽ افًربك ض مَالٚم افقافالد، ثالؿ بًالتىٔٛ رن ورظجٛ افًجٛ رن بُ

بَػ مـ ابـ رخٔف تِؽ ادقاؿػ افنٚكْٜ اخلٚكْٜ : بتًٌَف، وبٌالري بالف، وبُذبالف، 

 وبٗذبف...افخ.

 مس أىثٕ

وٕحـ إذا تًَّْٚ إجقاس افًٍْٜٔ ادحٔىٜ بزوجل افًقس حُّْٚ بٖن ؾًالٚل 

ٚشالتٖثرت بّنالٚظره، رِب هلٛ ٓ تتٖتك إٓ مـ إمرىس منالٌقف، َشٌَتالالْف رٕثالك ؾ

ًٚ )بٍتح اجلٔؿ ادنددة(،  ٓ وشٌِٝ إرادتف، وصِٝ تٍُره، ثؿ رضَِتف ؾٕٚىِؼ مقج 

ًٚ )بٍتح افقاو ادنددة(، هيرف، وخيرف، قٌقت قٌقهتٚ، وبجدتف بجالدهتٚ  مّْقم

ؾِح ؿقم وفقا رمٚ "م)رقِف رقِٓٚ( هقاه هقاهٚ، ورمره إفٔٓٚ، وقدق رشقل اهلل

محٚفٜ احلىٛ ال رخٝ رِب شٍٔٚن ال رروى بْٝ حرب بـ واحلؼ رن ".مرمرهؿ امررة

رمٜٔ ال ـٕٚٝ شٍٕٜٔٚٔ ادؼب، رمقبٜ ادَِْٛ.  ـٕٚٝ صخهالٔتٓٚ افىٚؽٔالٜ تٖخالذ 

مبْٚقٜٔ زوج افًقس وتَػ مْف مقؿػ ادْقم ادٌْٚضٔز مـ وشٔىف.

وفَد ـٕٚٝ ال ـًنرهتٚ ال بٗرؿٓٚ رن ختِص افًٔٚدة فٌْالل ظٌالد مْالٚف، ورن 

رشٌٚب افًٔٚدة افتل ٓ تداِّن . ؾراحقا برددون بًِٚن احلٚل مَٚفٜ تقؾر هلؿ افٌْقة 
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تْٚزظْٚ ٕحـ وبْق ظٌد مْالٚف افؼالف.  رضًّالقا ؾٖضًّْالٚ، وشالَقا "مرِب جٓؾ

ٚ حتك إذا حتٚذبْٚ ظذ افرـٛ وـْٚ ٕحـ وهؿ ـٍرد رهٚن  ؾًَْٔٚ، ومحِقا ؾحِّْ

م".بف ربدًا  ؿٚفقا : مْٚ ٌٕك بقحل إفٔف ؟ ؾّتك ٕدرك ذفؽ ؟ واهلل ٓ ٕٗمـ

وإذا ـٚن ذـران افًنرة خيىىقن بىربَتٓؿ ؾِتجْد هالك ـالؾ خهٚكهالٓٚ 

إٕثقبٜ مـ : ـٔد، ومُر، وإؽالراس، وإثالٚرة...افخ فتَىالع افنالجرة بٍالرع مالـ 

 ؾروظٓٚ.

وإىِؼ ربق هلٛ رهقج ؾٚؿد افقزن حيَؼ فًنرهتٚ وهلٚ مٚ تربالد. وبنالٔع رن 

ن بٌٜٔ إبراكف ؾالقق مالٚ بتهالقر.  ن ؿقمف بتٍُِقر ّد سبع بتخىٌف صٔىٚن.  و

 ورن..... ورن.....

ًٚ.  ؾٚفتٚربخ مذس بٖخٌٚر افرجٚل افذبـ رراؿقا مًِّٚن  وهذا افتحِٔؾ فٔس بدظ

ًٚ بغ رؿدام افًْٚس. واحلالٚرض بتحالدث ظالـ رظالٚة ذفالقا فألٕثالك،  افرجقفٜ ؿربٕٚ

 وإَٚدوا فألٕقثٜ ورضَِقا فَِربْٜ افًْٚن حتؾ وترحالؾ، وحتالؾ وتالربط، وتؼالع

ؾتُّـ فِّررة وتًالِٛ افرجالؾ ؿقامتالف وؾوالِف وتَدمالف. وافًجٔالٛ رن ـالؾ 

ـْ َجْ الٍٚت َوُظُٔالقنٍ ﴿ ٚشٔٛ افًْقان هقوا ؾُٕٚقا مهداق ؿقل اهلل:  قا ِم ـُ ْؿ َتَر  ـَ
ِربؿٍ  ﴾ٕ٘﴿ ـَ ٍٚم  ََ َغ  ﴾ٕٙ﴿َوُزُروٍع َوَم ِٓ ٚ َؾٚـِ َٓ ُٕقا ؾِٔ ٚ ـَ  

ٍٜ
َّ ًْ َٕ َو

َذفَِؽ َوَرْوَرْثََْٚهٚ َؿْقًمالٚ  ﴾7ٕ﴿ ـَ

ـَ  ـَ  ﴾8ٕ﴿ َآَخِرب ُٕقا ُمَْْيِرب ٚ ـَ َْرُض َوَمٚ  ْٕ َغُس َوا  ً ُؿ اف ِٓ َِْٔ ْٝ َظ َُ م.86ال82افدخٚن﴾َؾَغ َب

وإٕقثٜ ؾٔض ادررة، ؾٓك داكًغ ختٍؼ بٚفًقاضػ، وافٌٔٝ حِّٓالٚ ومُِٓالٚ 

ِٗ }مافًٍٔح. وافَرآن بّتالدح خالر افًْالٚس بٚإلـتْالٚن ؾَٔالقل : ُفال ْٗ ُِّ ْمثَالِٚل اف َٖ ـَ

ُْقنِ  ُْ ْاُلقنٌ ﴿وبَالقل م86افقاؿًالٜ{ادَْ ُْ ـ  َبالٌْٔض م  ُ   
َٖ ال وبَالقل . 86افهالٚؾٚتم﴾ـَ

َٔٚمِ ﴿ ُهقَراٌت ِض اخْلِ َْ ؾ٘ذا إًِخٝ ـٕٚٝ ـٚدالٚس ادًالُقب م.48افرمحـ﴾ُحقٌر م 

 م فف إػ وحؾ.
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بؾ اإلشالم ًٍٕف حيدثْٚ ظـ رجٚل مسٕحغ.  ؾَدوا رمٚم إؽراس إٕقثٜ 

 ربٚت احلجٚل بِٓئـ وبِٓثـ.  ومـ ذفؽ:رؿدارهؿ وروزا ؿ. وإىَِقا خِػ 

ؿهالالٜ بربالالرة ؾَِالالد روى ض افهالالحٚح رن ظٚكنالالٜ رى اهلل ظْٓالالٚ اصالالسهتٚ 

ٚ رشقل اهلل ال بحُؿ ًّٕٜ احلربٜ افتل مـ اهلل اٚ ظِٔٓٚ ال بغ رن  ورظتَتٓٚ.  ؾخره

 تٌَك ض ظهّٜ زوجٓٚ ال مٌٔٞ ال وبغ رن تٍْهؾ ؾٚختٚرت إٍٓهٚل.

س رى اهلل ظْٓغ ؿٚل : ـٚن زوج بربرة ظٌدًا رشقد ض افٌخٚري ظـ ابـ ظٌٚ

بَٚل فف مٌٔٞ.  ـِّٖن إير إفٔف بىقف خٍِٓٚ ض شُؽ اددبْالٜ بٌُالل، ودمقظالف 

 مٌٔالٞفًٌِٚس : بٚ ظٌٚس رٓ تًجٛ مـ حالٛ  ظذ حلٔتف، ؾَٚل افٌْك  تًٔؾ

ًٚ ؟ ؾَٚل افٌْك   فزبرة فق راجًتف ؾَٚفٝ بٚ رشقل بربرة، ومـ بٌض بربرة مٌٔث

م.(ٔ)اهلل : رتٖمرِّن ؟ ؿٚل : إٕغ رصٍع.  ؿٚفٝ : ٓ حٚجٜ ِل ؾٔف

وؿهٜ مٓٚجر رم ؿٔس متداوفٜ  ٍقطٜ.  ؾَد ذـر ابـ دؿٔؼ افًٔد، وافىزاِّن 

وشًٔد بـ مْهقر ظـ ابـ مًًقد، رن رجالً هٚجر مـ مُٜ إػ اددبْالٜ ٓ بربالد 

س . ؾُٚن بَٚل فف بذفؽ ؾؤِٜ اهلجرة . وإّٕالٚ هٚجر فٔتزوج امررة تًّك رم ؿٔ

إٕغ إظغل بٚفٌْٔٚت "مض حدبٞ مٓٚجر   رم ؿٔس ؿٚفقا: وافٔف ردح رشقل اهلل 

 .(ٕ)"... افخ

ومثؾ هٗٓس رحرى رن بُقٕقا مـ رجٚل اهلدهد، هدهد شِٔغن ظِٔف افًالم 

م.(ٖ)ـغ روت رشىقرة ٓ ختِق مـ ضراؾٜ

                                                           
(1)

م.5283ماظؾكورىماظطالقمحدؼٌم 
(2)

م.0حدبٞ رؿؿم03ص 0ؾتح افٌٚرى جالم 
(3)
اطؿشػمعوماطؿشػمعـمأعرممأندمعـمررؼػمعومؼرويمانمدؾقؿونمسؾقفماظلالمموثؼميفماهلدػدمبعم

عؾؽيمدؾل.ممصفعؾفميفمخموبراتف.مموطؾػفمؼقعًومأنمحيصلمظفمرجولموغلوءمادلؿؾؽدي.ممصغدوبمثدؿمممم
نمسددماظـلوءمؼػققمبؽـريمسدددماظرجدول.مصوددؿـؽرمادلدذموطدذبقا.مصؼدولمممممممأجوءمبوحصوئقيمتـؾًم

زادمسدددماظـلدوءمزؼدودةمممموءمصاهلدػد:مظؼدمسددتمععماظـلوءمطؾماظرجولماظذؼـمؼلمترونمبلعرماظـل
 بالمذؽموظؽينماوردتفومظطراصؿفوموغؾفًمسؾقفو.ممأدطقرةوػذهممطؾرية.
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هقرة ادٌتذفٜ افتالل هذه خالقٜ افتٍتٔؼ فًٍْٜٔ زوجل افًقس.  وطْل رن اف

دٍ  ض﴿مرشّٝ حلغفٜ احلىٛ ًَ ـْ َم ربغ ظٚودت ذفؽ افتحِٔالؾ م﴾ِجِٔدَهٚ َحٌٌْؾ ِم

مافٍْز.

مؾٓك بتًِٔىٓٚ ظذ زوجٓٚ ؿالد رهالدرت رجقفتالف. وؽِالٝ ظَْالف بٚفرشالـ

وووًٝ ض رٍٕف افزمٚم، ثؿ شحٌتف ظذ وجٓف وجرتف ـغ جتر إًٕالٚم.  م"احلٌؾ"

ظجالٛ إذا ظٕٚالٝ ال بالدورهٚ ال ٍٕالس ادًٕٚالٚة،  واجلزاس مـ جْس افًّالؾ.  ؾالال

وحؼت ض افهقرة افتل ارتوالتٓٚ فًٌِٓالٚ رو بٌِٓالٚ )افًٌالؾ افالزوج. وافٌٌالؾ 

مماحلٔقان ادًروف(.

وفتًِىٓٚ ظِٔف خهٝ بّزبد مـ ظذاب مٓغ. ؾقق ر الٚ اصالسـٝ مًالف ال 

ًٚ رو ساحٜ ال ض ـؾ رٕقاع افًذاب افتل حٚؿٝ بٚفَربـ ادٖؾقن )افوالًٔػ  وّْ

 رري، وافًَؾ(.اف

وضٌٔٚن ادررة، وتًِىٓٚ إػ هذا احلد جربّالٜ متًدبالٜ تتجالٚوز افالزوج إػ 

افقفد.  ؾٕٚبْٚس افذبـ بْنئقن ض رهة ذابٝ ؾٔٓٚ رجقفٜ إب وضٌالك شالِىٚن 

 -إم حتك اشتٖثرت بٚفًِىٜ وظٚدت وؾؼ ؿقل افنٚظر:

 وذا أبوك بفستان وخلخا ل  فتلك أمك يعلو وجهها شنب

قن هدهدبـ، َوبٌْْالُتقن ال ظالذ ؽالرار ربالٔٓؿ ال ؾٚؿالدي  مثؾ هٗٓس ُّ إبْٚس ْبْ

افقزن ظدبّل افنخهٜٔ، وـذفؽ ـٚن ربْٚس رِب هلٛ، بًٌَقن ربالٚهؿ إػ هالقى 

رمٓؿ ال رم مجٔؾ ال رروى بْٝ حرب بـ رمٜٔ ال وـٕٚقا ثالثٜ رشالِؿ مالْٓؿ مًتالٛ، 

 تٌٜٔ ؾَد هِؽ ـٚؾرًا،  نف شٌع.ظوظٌَٜ، رمٚ 

اذ بًجؾ ؿؤٜ رِب هلٛ هذا افتًجٔؾ افٌِٔغ، بَالدر ربًالٚد وافَرآن افُربؿ 

مثؾ هذه ادقاؿػ، وبْير إػ اجلربّٜ بٚظتٌٚرهٚ متًدبٜ تْذر بخِؾ بهٔٛ رشٚس 

 افٌْٔٚن آجتغظل.
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وفَد رورد افَرآن افَهٜ ض ققرة مًزة، وظٌٚرة مًْالَٜ، وإبَالٚع رقالغ 

ظٌالٚس ؿالٚل : دالٚ ٕزفالٝ  ؾحًٌتٓٚ رم مجٔؾ صًرًا.  روى افٌزار ب٘شْٚده ظـ ابالـ

﴿  ٛ ٍٛ َوَت َ ْٝ َبَدا َرِِب هَل جٚفس ومًف ربق بُر.   جٚست رم مجٔؾ.  ورشقل اهلل  ﴾َتٌ 

: إٕالف شالٔحٚل ؾَٚل فف ربق بُر: فق تْحٔٝ. ٓ تٗذبؽ بنكس. ؾَٚل رشقل اهلل 

بْٔل وبْٔٓٚ.  ؾٖؿٌِٝ حتك وؿٍٝ ظذ رِب بُر ؾَٚفٝ فف : هجٕٚٚ قٚحٌؽ.  ؾَٚل 

ٓ ورب افًٌُٜ مٚ بْىؼ بٚفنًر ورب افًٌُٜ.  ؾَٚفٝ: إالؽ دهالدق.   ربق بُر:

مؾِغ وفٝ ؿٚل ربق بُر : مٚ ررتؽ ؟ ؿٚل : ٓ مٚ زال مِؽ بًسِّن حتك وفٝ.

حًٌتف صًرًا ٕٕف حيّؾ بٚجلرس، وبزخر بٚفًخربٜ ادزربٜ. وافهقرة ال اذا 

ًٚ حيقل بغ ادًِؿ وب غ شِقك ادًِؽ افذمٔؿ اإلخراج ال حربٜ رن تٗثر تٖثراً ُ ؿقب

 افذي بق بٚخلٌؾ وبَدح ض افرجقفٜ.

 اللَبٔ٘ اجلدٓدٗ

ْٝ َبَدا ﴿مفٌثْٚ مع هدابٚت )بتندبد افالم ادٍتقحٜ( وَٕتٌس  (ٔ)ٕتّع﴾ .....َتٌ 

الػ  (ٕ)بقارق ٍٕرؽٓٚ ظذ افِٔؾ افٌٓٔؿ، افذي متىل بهٌِف، وٕٚس  ً بُُِِالف، وتً

ادرخٚة مدارك ادًِّغ.  ٍٕرؽٓالٚ  (ٖ)ف)بتندبد افًغ ادٍتقحٜ( ؾحجٛ بًدوف

رضٌالٚق مومُثْٚ ًِٕط مـ حرارهتٚ ظذ"ممٚ آن فِٔؾ رن بْجع"م-وٕحـ ٕتّتؿ: 

دٕٔٚ افًرب فًِٓٚ تذوب ؾٔني افدفس، وجيري افدم، وتتٚح  (ٗ)اجلِٔد افتل تًٍؿ

 احلرـٜ، وتٌْض مـ جدبد افَِقب.

                                                           
(ٔ)

 ًٕتّتع.ٕتّع =  
(ٕ)

 وٌط بٖثَٚفف.وٕٚس بُُِِٜ =  
(ٖ)

 بٖشتٚره.بًدوفف ادرخٚة =  
(ٗ)

 = متأل . تًٍؿ 
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ٜ وؿالد رمًالٝ ضالٚبع رربْالٚ افٌِٓٔال (ٔ)وبغ ومٔض افٌقارق، وإصًٚع افًْل

افًك، وقٌٌٜ ادجتًّٚت  بًد ان ـٕٚٝ ؿٌؾ اشالتثْٚس  وصالذوذًا ض اإلًٕالٕٜٚٔ، 

 وفقثف مرؤٜ تْتٚب ؾتقر افتٓٚؾٝ، وافتخٌط وإٓحراف. 

)بُن اخلالٚس ووالؿ افٌالٚس ادنالددة( ض  (ٕ)ورربْٚ افٌِٓٔغ زمرًا، زمرًا خيٌقن

ًٚ، قًغ، بًُغ،  ض افيِالغت، بْؼالون ادالذهٛ جمتًّٚتْٚ وبوًقن بْىَِقن هقج

ًٚ، وحيََالقن مال رب، وبًالَىقن  افٌِٓل، وبًٌُقن مع مٌرب ـؾ صّس ررو

)بوؿ افٔٚس( وحٚبٚ حتك ظؿ بجٓدهؿ افتٌٚب، وتُالٚتػ افوالٌٚب، وزخالرت 

 افِِٔٚل بحغٓت احلىٛ.

ورروى بْٝ حرب، محٚفٜ احلىٛ ؿك شِىٚ ٚ ظالذ زوجٓالٚ وبٔتٓالٚ، رمالٚ 

يؿ شِىٚ ـ، وضٚفٝ رحٌٚهلـ، واتًًٝ جمٚٓهتـ، احلغٓت  ادًٚسات ؾَد ظ

وجتٚوزن افزوج وافٌٔٝ إػ افنٚرع، وادْتدي، وافدبقان، وافًٔٚشٜ، وافالقزارة 

ًٚ ، وبقكـ )بٚفٌْٚس فِّجٓقل(، بٚشالؿ افٍالـ  ...افخ ورخوًـ بحُؿ افرؽٌٜ رؿٚب

ًٚ، وتًالِِـ (ٖ) ذرا مالـ  ، ورهدرن بٚشؿ افتَدمٜٔ ؿًٔغ، وخربـ بٚشؿ احلربٜ بٔقتال

خالل رجٓزة اإلظالم إػ ـؾ مْٚحل احلٔٚة افتل ـٕٚٝ ال ؿٌؾ ال وادظالٜ مًالتَرة. 

ؾٖمًٝ ؿَِٜ متقترة تٌع. وإزت إؿالم ادًّقمٜ تٌٚرك ادخٕٚٔٞ واخلًٍْٜ، 

وتٌري بٚفًٓر، وافٍجالر، وتتٍالْـ ـالك تالذـل روار اجلالْس، وتالذبٛ ض رتالقن 

ٌٜ مٚ تٌَك مـ ٕخالقة افرجقفالٜ، )بتندبد افتٚي ادوّقمٜ( اجلْس وإٕقثٜ ادِتٓ

ع  َُ وصّخٜ افذـقرة، وؿٔؿ افدبـ. َّٓدة بُؾ ذفؽ جلٔؾ افَٔٚمٜ جٔؾ ُفُع بـ ُف

 ـغ حُٝ بًض أثٚر.

وافُِع )بوؿ افالم وؾتح افُٚف( ـِّالٜ ؾٔٓالٚ مالـ مًالِّٚن افالذل واحلّالؼ 

وافتًٔٛ وافتّٔع مٚ ؾٔٓٚ.  وفَد جٚس ض افهحٚح ظـ رٕالس رى اهلل ظْالف ظالـ 

إن مـ إذاط افًٚظٜ رن برؾع افًِؿ، وبُثالر اجلٓالؾ، "ممرٕف ؿٚل :  رشقل اهلل
                                                           

(ٔ)
  اظلين=ماظضقء. 

(ٕ)
 وؼيمسـماالغطالقمادلطؾؼم"واحلـفؾي".اخلؾىم:مواظقضعمأوماإلؼضوعمأمنوطمعـماظلري.مموػؿومطـ 

(ٖ)
 ذيعمذروة. 
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وافزِّن، وبؼب اخلّر، وبَؾ افرجٚل وبُثر افًْالٚس حتالك بُالقن خلًّالغ 

موض مًِؿ ظـ ابـ مًًقد رى اهلل ظْف ظـ رشقل اهلل ".مواحد (ٔ)امررة ؿٔؿ

مٌْالٝ اخلْالٚ،  وافًُِٔالٜ، رو افٌِٓٔالٜ.م(ٕ)"ٓ تَقم افًٚظٜ إٓ ظذ ذار اخلِؼ"

ومًتَْع افؼ، وٕذبر افتحِالؾ وافالدمٚر. ورجٓالزة اإلظالالم ال وهالك تًالتٓدي 

مدارس آشتؼاق، وافتٌنر، وافتٌربٛ ، وهك تًتَل مـ مًتَْع ادٚشالقٕٜٔ، 

ال رحٚت تثر افٌراكالز ومتجالد "مبروتقـالت قٓٔقن"موافروتري، وتْتٟٓ  ٟ

افرؿص ؾؤِٜ، واجلْس حربٜ، اخلْٚ وحتدو إػ افوالل وتتٌْل بٚفًٓر حتك بدر 

ًٚ، وؽدت افرجقفٜ بغ حتّؾ مـ ٕخقة،  وافٌَح ؾْٚ، وافًرى تىقرًا، وافتزج تَدم

وصٓٚمٜ، وؽرة، وؿقامٜ رجًٜٔ وتٌِدًا.  وؽدا افدبـ بُالؾ ؿّٔالف ال ض ٕيالرهؿ ال 

ًٚ، وؽٍِٜ ٓ تٌتٍر. ؾال ؽرو إذا إىَِٝ إٕثل ض  ظٚمؾ ختِػ، وارتدادا حوٚرب

قى متّالردة مٚرجالٜ ـٚفْالٚر، وإىِالؼ افالذـران وراسهالٚ خمالدربـ محك تِؽ افَ

وهُذا ضقتْٚ افٌِٜٓٔ اجلدبالدة واحتقإالٚ .م(ٖ)مبتنّّقن، وبًَِقن، وبٌهٌهقن

اخلدر وإكؾْٚ ظـ اجلٚدة إقِٜٔ إػ جقاد تًالٟ بٚفنالٔٚضغ ومتالقج بالٚهلقان 

مواخلزي.

 قراٜف اللله

ظز اإلشالغع وإؾالقاه.   وافًقرة افُربّٜ بُِغهتٚ ادتٍجرة موٝ مدوبٜ،

ومرؿٝ ض قِٔؾ مثر ترظد، وتزق، وتٍْذ إػ زوجل افًقس تهالًؼ : وحتىالؿ 

 افُٔٚن.

                                                           
(ٔ)

علؾؿمطؿوبماظعؾؿمم50غفمؼؿزوجفـ،اظؾكورىمطؿوبماظعؾؿمحدؼٌأىمؼؼقممبشؽقغفـمالمأ 
   عـماظؽؿوب.م6حدؼٌ

(ٕ)
م4134اظؾكورىمطؿوبماظػنتمبؾػظم"عـمذرارماظـوسمعـمتدرطفؿماظلوسيموػؿمأحقوء"محدؼٌ 

 طؿوبماظػنت.م8033علؾؿمحدؼٌ
 صؾصماظؽؾىم=محركمذغؾفم.بم(ٖ)
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ْٝ ﴿افًقرة بٚفىَِٜ إوػ  (ٔ)وفَد رقّٝ ؾٓك منحقٕٜ تًتّالؾ ؾٔٓالٚ  ﴾َتٌ 

مًِّٚن اخلًٚر وافوالل : واهلالك، وإقٍٚر مـ ـؾ خر. وافَرآن إذ خيتٚر هذه 

وتَذف  بٚفقبؾ بِٖت اٚ مقاؾَٜ دَتٙال حالٚل امالر   ٚحلّؿ ،افُِّٜ افتل متقج ب

ِهييٍ ﴿ ٍف هَّ (ٕ)َوََل تُِطْع كُلَّ َحَّلَّ
ٔؿٍ  (ٖ)ٍٍ ََه ٚز﴿،  ﴾  ِّ ٚس بَِْ ن  َِْخْرِ  * م  ٍع فِّ  َمْٚ 

تٍَد َرثِٔؿٍ  (ٗ) ًْ (٘)ُظتُؾ   * ُم
الَد َذفاِلَؽ َزٕاِلٔؿٍ   ًْ . وفَالد رحالدؿٝ هالذه 08: 00افَِالؿ﴾َب

غ رحدؿٝ بٕٚخْس بالـ ذبالؼ، وبٚفقفٔالد بالـ ادٌالرة. ؾالال ادثٚفٛ بِٖب هلٛ ـ

ٜ ؿرإٜٓٔ ظٍْٜٔ تَهؿ افيٓقر، وتًؿ بًّٔؿ افذل  ظجٛ إذا تًرض ثالثتٓؿ حلِّ

جمع افًْؿ )افٔدبـ( ورمز افتىٚول وافًز )اجلٔالد( ومقوالع إٍٔالٜ وافنالّخٜ 

 . (ٙ))اخلرضقم(

ؾ  َحال  ﴿مذفؽ مٚ تًًُف آبٚت شقرة افَِؿ ـُ َٓ ُتىِْع  غٍ َو ِٓ الٍٚز ﴿. ﴾ٍف م  ََه 

ٔؿٍ  ِّ ٚس بَِْ ن  تٍَد َرثِٔؿٍ . م  ًْ َِْخْرِ ُم ٍع فِّ َد َذفَِؽ َزِٕٔؿٍ . َمْٚ  ًْ ُظتُؾ  َب
َٚن َذا َمٍٚل َوَبِْغَ أ (7)  ـَ .  َن 

فِغَ  َو  ْٕ ُر ا
َِِْٔف آَبُٚتَْٚ َؿَٚل َرَشٚضِ ُف َظَذ اخْلُْرُضقمِ . إَِذا ُتتَْذ َظ ُّ

ًِ م.(8)﴾ َشَْ

ًٚ مٚ تًًُف آبٚت اددثروذفؽ  ُٝ َوِحًٔدا﴿مربو َْ َِ ـْ َخ ُٝ .  َذْرِِّن َوَم ِْ ًَ َوَج

ُْدوًدا  َّ ًٓ قًدا. َفُف َمٚ ُٓ ًٔدا. َوَبَِْغ ُص ِٓ ْ دتُّ َفُف مَت  ٓ ُع َرْن َرِزبدَ . َوَم َّ ٕ الُف . ُثؿ  َبْى الال  إِ ـَ

َبٚتَِْٚ َظًِْٔدا ِٔ َٚن  قًدا. ـَ ًُ ُف َق َُ ْرِه ُٖ افخ وهذا قْٔع افَالرآن م04: 00اددثر﴾....َش

بزوجل افًقس. وهُذا بٌؾ اجلّٔع ض شًِالِٜ متنالٚاٜ احلَِالٚت. وبتَالدمقن 

مرمثٚهلؿ ؾٔقردو ؿ افْٚر وبئس افقرد ادقرود.

                                                           
(ٔ)

 أصؿً:مصشؾًماحلرطي. 
(ٕ)

 .حؼريماظرأي 
(ٖ)

 .سقوب 
(ٗ)

 . ذققحماخلري 
(٘)

 . جوفمشؾقظ 
(ٙ)

 .األغػ 
(7)

 . دسلمظصؼميفماظـلىمذرؼر 
(8)

 وسقدمبوظذلم.م
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وتٌٚب افٔدبـ ؿٌؾ تٌٚب افٍْس بزز ادالذمقم رصالؾ ظالٚضالً ـالال )بٍالتح 

ٌٚب افُٚف وؾتح افالم ادنددة( بني ض روقٚفف دبٔٛ ادقت وتْقصالف رشال

 افٍْٚس. ؾٓق وؾؼ افهقرة افتل رشّٓٚ افْقاد وهق بتحن ظذ ًٍٕف: 

 دب يف الفناء سفالً فعلوا             وأراين أموت عضوًا فعضوا          

ْٝ ﴿موافُِّٜ ْٝ ﴿مض تًَِٓٚ بالٚجلقارح مالرة ﴾َتٌ  وض تًَِٓالٚ  ﴾.....َبالَدا  َتٌ ال

ٛ  ﴿بٚفذات مرة رخرى  دٌغ ض ًٍٕف وذاتف. وض شًٔف تٌْكس ظـ اخلنان ا ﴾َوَت

وـًٌف وـؾ رمقافف افتل رضٌتف وؽرتالف. وافٔالدان آفالٜ افًُالٛ وظالدة افًّالؾ.  

وتٌٚاغ ادٌُر بَىع إمؾ. وبٍرض افًجز وجيًؾ افٍَالر ض ؿٌِالف وبالغ ظْٔٔالف. 

وَهٚ ظدة افيِؿ وافًدوان وافدؾع وتٌٚاغ بنٚرة فٌِْك وإحيٚس بالٕٚمـ.  وٕالذبر 

ؾ٘ذا جٚس افتٌٚب افنٚمؾ بًد ذفؽ م جيد مالٚ "ًْك إفٔف مًتٌَِف. صٗم ِٕب هلٛ ب

مٚ رؽْك ظْف مٚفالف ومالٚ ﴿م"بدؾع بف.  وم جيد مـ بذود ظْف، وم جيد مٚ بٍتدي بف

وإصالٓٚر...افخ َّالٚ ـالٚن بًالدهٚ فِْٚكٌالٚت.   (ٔ)مـ جٚه ووفالد ورختالٚنم﴾ـًٛ

ُِق﴿موحيتًٌٓٚ فِِّغت وقدق اهلل ِّ ـْ َوَؿِدْمَْٚ إَِػ َمٚ َظ ِْْاَلُٚه َهٌاَلٚس  ا ِم ًَ الٍؾ َؾَج َّ َظ

ْثُقًرا ْٝ ﴿وافُِّٜ  86افٍرؿٚنم﴾م  ًٚ إن  ﴾َتٌ  قٚدرة ظـ ادقِل.  ورمالره إذا رراد صالٔئ

بَقل فف ــ ؾُٔقن. وإحيٚس بحتّٜٔ افقؿقع وحتَؼ افقظٔالد ظالز افَالرآن بهالٌٜٔ 

ادٚيض افتل تَىع بٚفقؿقع وتتحدى ـؾ افَقى افتل تًٚوالده. وقالٌٜٔ ادالٚيض 

فتْذر بيبٜ ظٚجِالٜ تقصالؽ رن  ﴾.... َمٚ َرْؽَْك َظُْْف َمُٚففُ ﴿مخدمٝ ـذفؽ ضاشت

(ٕ)تهٌٔف ؾتجرده مـ زبْتف. ؾِٔحُؿ ٕمتف
وفٔجّع ٕٚدبف، وفًٔد ـٔده، وفٔدؾع م،

ظـ ًٍٕف رن اشتىٚع وفَد ؾىـ ربق هلٛ إػ مٚ وراس هذه افُِغت مـ حتد شالٚؾر 

ًٚ ؾِّ٘ن امح -ؾهٚح:  ل ٍٕز بغِل ووفدي.إن ـٚن مٚ بَقل  ّد حَ

                                                           
(ٔ)

 أخؿونمبػؿحماألظػمطؾمعومطونمعـمضؾؾمادلرأةمعـؾماألبمواألخ. 
 اظذعيم=ماظدرعم(ٕ)
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وـغ رميض ظّره رشر رٕثك تِٖت  ٚبتف ظذ بد رٕثك.  ؾَد روى رٕف حغ شّع 

خز بدر ثٚر وؾَد افًٔىرة ظذ رظهٚبف واظتدى ظذ ؽالم افًٌٚد )رِب راؾالع( 

وـالٚن ربالق راؾالع رجالالً  -، وحيتِّف ؾٔيب بف إرض(ٔ)وطؾ بيبف وبثٚوره

ًٚ ال ؾٚظسوتف رم افٍوؾ  ال فٌٚبٜ بْٝ احلٚرث. رخالٝ مّٔقٕالٜ رم ادالٗمْغ ال ؤًٍ

وصجٝ ررشف بًّقد مـ ظّد احلجرة.  ؾَٚم مٍِقق افدمٚغ جيالر رجِالف ذفالٔالً.  

وترك ال خمٚؾٜ ظدوي افًدس ال بال دؾالـ ثالثالٜ ربالٚم حتالك  (ٕ)ورمٚه اهلل بٚفًدشٜ

 ظِٔف بٚحلجٚرة. (ٖ)رٕتـ.  ثؿ احتّؾ إػ رظذ مُٜ. واشْد إػ جدار ثؿ روّقا

ممتْقع ض إشِقب، وتْتَؾ إػ قٌٜٔ آشتٌَٚل ض ال إثٚرة فِْنٚط ال وافًقرة

ًا ﴿ ًٚ ض م﴾َسيَْصلَى ًَار وافهٌٔتٚن تٍِٚن روٓه ،ورخرتف، وتززإالف متالدحرج

 درك اخلًٚر ظٚجزاً ظـ متٚفؽ رمر ًٍٕف. وظـ ٕجدة زوجف افتل بدت ض افهقرة

َواْمَرَرُتُف ﴿دل احلذ مـ ؿالكد وظَقد ذفِٜٔ َّتْٜٓ تتَِد حٌالً مـ فٔػ ب البجٌٕٚف  ال

 ِٛ َٜ احْلََى مَح َٚف
دٍ  ﴾ٗ﴿ ًَ ـْ َم م.﴾ِض ِجِٔدَهٚ َحٌٌْؾ ِم

وهذه افهقرة افتًٌربٜ احلٚؾِالٜ بٚإلحيالٚس، افْٚضَالٜ بٚٓبتالذال وآمتٓالٚن، 

افالهثٜ ضك إثَٚل وإؽالل... تنك بًٍْٜٔ افًقراس، ؾٓل برؽؿ  تدهٚ، تْزع 

 "مجع حرؾالٜ"ومتٚرس حرف  ال ظَد إرؿٚس ال مـ وهدة افًَد إػ اخلًٜ، وتدٕق

بقمئذ ال حرؾٜ افًجالزة، وصالٖن اخلالٚمِغ.  ال إمٚس. وذفؽ ٕن آحتىٚب ـٚن

(ٗ)"فـ بٖخذ رحدـؿ حٌِف ؾٔحتىٛ..." وحدبٞ رشقل اهلل 
بقحل بٖن ذفؽ  

ل ض رشغ رخر افدواس، و ٚبٜ ادىٚف.  ؾ٘ذا رخرجٝ رم مجٔؾ هذا ادخرج وبرزت

افْٓٚبٜ واهلقان ظذ مررى ومًّع مـ افهٛ ادًتٓٚم ؾغ رحراه رن بتّزق ـّدًا، 
                                                           

 دلصورسيمادلـوورةم=مام(ٔ)
(ٕ)

 .اظعدديمبـقرمطؾـقرماجلدريمتـؿشرميفماظؾدنموتؿعػـموتؼؿؾم 
(ٖ)

 .داروهمبوحلفورة 
(ٗ)

وادللوصوةمم8148، 0851أرراصفممطؿوبماظزطوةمسـمأبكمػرؼرةمم0841اظؾكورىمحدؼٌم 
م8142وطؿدوبماظؾقدقعمممم0840وصكمرواؼيمسـماظزبريمرضكماهللمسـفمطؿوبماظزطدوةممم8648
م.8646وةمضوادللو
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(ٔ)وخيقر حتك خيقر
ومٚ رحراهالٚ رن تالذوب خجالالً وتتالقارى ؾالال بًالّع هلالٚ  ،

جرس.  وٓ حيس هلٚ بًد هالذه افهالًٍٜ دبٔالٛ. ـٔالػ وؿالد إحىالٝ إػ درك 

 احلٔقإٜٔ، وجرت ـٚفًْٚم؟

ترمل بٚفؼر، وتق بالٚمررة ٕٚربالٜ  الربٚت ـٚفُِغت إخ ال ومحٚفٜ احلىٛ

تقؿد وتقؽر وحترش وتًًل بٚفّّْٜٔ وتٗرث ٕٚر افًداوة بغ افْٚس.  ومثِٓالٚ 

ًٚ وبروح وبٌدو ـْٚؾخ افُر  ًٚ "بًٔش ظٌئ إمٚ رن حيرق ثٔٚبؽ، وإمٚ رن جتد مْف رحي

م".خٌٔثٜ

وافهقرة بُؾ ربًٚدهٚ إمٚ رن تُقن مْتزظٜ مـ دٕٔٚهٚ ؾٓل ـٕٚالٝ حتالرص 

ذ رن توع ض ضربؼ  ّد ظراؿٔؾ مٚدبٜ مـ ظوٚه، ورصقاك، ورؿذار تىرحٓٚ ظ

ظذ دربف وحقل بٔتف، وققب بٚبف ـغ ـٕٚٝ حترص ظذ ووع ظراؿٔالؾ مًْقبالٜ 

ض ضربؼ افدظقة ؾتْؼ افنٚكًٚت وتٍِؼ إـٚذبٛ، وتقؽر افهالدور، وإمالٚ رن 

وروزار مالـ تنك ب خرهتٚ ؾٓل بال صؽ شالتًٌٞ بالقم افَٔٚمالٜ حٚمِالٜ روزارهالٚ 

  .ًٚ روِتٓؿ ظذ طٓرهٚ وهك بال صؽ شتًِؽ ض شًِِٜ ذرظٓالٚ شالًٌقن ذراظال

وظذ رى حٚل ؾ٘ن افهقرة تًُس صح ًٍٕٓٚ وتقحل بٚحلَٚرة وافذل وادًٕٚالٚة 

ْؿ َرن ﴿إفّٜٔ.  وهك ض صْٚظتٓٚ وؾيٚطتٓٚ تٌِغ مٌِغ ؿقفف شٌحٕٚف  ـُ ُّٛ َرَحُد
َرحُيِ

َؾ حَلَْؿ َرِخِٔف َمْٔتًٚ  ـُ ْٖ قهُ َب ُّ ِرْهتُ َُ ؾغ رثَِٓٚ ظذ امررة تدظك افًٔٚدة  .08احلجالرات﴾َؾ

وافؼف وتتىِع إػ رن تتٌقر مًَد افًٔدة إوػ ظذ مالدارج رمقبالٜ وض محالك 

َؿْد ﴿ممٌٚد  هلٌٜٔ بٗججٓٚ دظٚة ظذ ربقاب جْٓؿ مـ رجٚاؿ إفٔٓٚ ؿذؾقه  ض افْٚر

ِٚس اهلل ِ َحت   ََ ُبقا بِِِ ذ  ـَ ـَ  ِذب َتَْٚ َظَذ َمٚ َخِنَ اف  ًٜ َؿُٚفقا َبٚ َحْنَ تَ ٌْ ُٜ َب َٚظ  ً ك إَِذا َجَٚسهْتُُؿ اف

َٓ َشَٚس َمٚ َبالِزُرونَ  قِرِهْؿ َر ُٓ ُِقَن َرْوَزاَرُهْؿ َظَذ ُط
ِّ
ٚ َوُهْؿ حَيْ َٓ ْضَْٚ ؾِٔ م.68إًٕالٚم﴾َؾر 

ِليَْحِولُاى ْ ﴿م-وتتوٚظػ احلنة وبًيؿ اخلًٚر وبتٍٚؿؿ اخلىٛ وقالدق اهلل:

 ٍَ هُْن َكرِهلَةا يَْىَم  ْلِقيَرَهاةِ أَْو ًَ  .  ٌِ ًِ  لَّاِييَي يُِلالَىًَُهن ََِْْيا  ٍَ َوِهاْي أَْو

                                                           
 خيقرماألوظلمعـماخلقارموػقمصقتماظؾؼرمودمقػو.مواظـوغقيمعـمخورتمضقاهمإذاموػـمودؼط.م(ٔ)
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وىَ  ًُ َِ ََٖتك اهلل ُ ﴿م.82افْحؾ﴾ِعْلٍن أََلَ َسرء َهر يَا ْؿ َؾال ِٓ ـْ َؿالٌِِْ ـَ ِم ِذب َر اف  َُ َؿْد َم

َقاِظدِ  ََ ـَ اْف م.83افْحؾ﴾ُبََْْٔٚ ُْؿ ِم

 اإلسالو دًٓ العدال٘

حٚت شقرة ادًد رن اإلشالم دبـ افًدافٜ، وادًٚواة ، وافٍرقالٜ ظِّتْٚ ٍٕ

ًٚ، و ٕالف بالرؾض ادحٚبالٚة، وادحًالقبٜٔ ض صالتك رادتُٚؾئٜ افتل تًع افْٚس مجًٔال

ققرَهٚ.  وان رققل وؾروع ادهىٍغ إخٔٚر ٓ تٍُؾ هلؿ حلّٜ افًْٛ مُٕٜٚ 

درجالٜ ظِّٔالٜ ررؾع رو رذف مـ مْٚزل افذبـ بٍقؿق ؿ رو بنسـقن مًٓؿ ض 

واحدة. وذفؽ ٕن افًّدة ض اإلشالم رحؿ افالدبـ. وروابالط اإلبالغن ومْالٚزل 

افتَقى.رمٚ ٍٕخٜ افْنٛ )ادٚل( وصّخٜ افًْٛ. وشُرة احلقل وافىقل ؾٓالل 

َٓ َتت ِخُذوا ﴿ -ض ٕير اإلشالم سح مـ دخٚن.  وقدق اهلل: ـَ َآَمُْقا  ِذب َٚ اف  َبٚ َرهيُّ

ْؿ َوإِْخَقإَ  ـُ ْؿ َآَبَٚس ُُ ُْؿ ِمالْْ ـْ َبتاَلَقهل  بالَغِن َوَمال َر َظَذ اإْلِ ٍْ ُُ ْؿ َرْوفََِٔٚس إِِن اْشتََحٌُّقا اْف ُُ

ُٖوَفئاِلالَؽ ُهالالُؿ افي الالٚدُِقَن  ْؿ  ﴾ٖٕ﴿َؾ ُُ ُٕ ْؿ َوإِْخالالَقا ـُ ُُ ْؿ َوَرْبْاَلالٚ ـُ ُُ الالَٚن َآَبالالٚ ـَ ُؿالالْؾ إِْن 

الال قَهالالٚ َوجِتَ ُّ ْؾتُ ْؿ َوَرْمالالَقاٌل اْؿَسَ ُُ الالْؿ َوَظِنالالَرُت ُُ الالَٚدَهٚ َوَرْزَواُج ًَ ـَ َٚرٌة خَتَْنالالْقَن 

ُهالقا  ب  ِف َؾَسَ
الٍٚد ِض َشالٌِِِٔ َٓ ـَ اهلل ِ َوَرُشالقفِِف َوِج ْؿ ِم ُُ ٛ  إَِفْٔ ـُ َتْرَوْقَ َٚ َرَح

ٚـِ ًَ َوَم

غَ  َِ ِٚش ٍَ ْقَم اْف ََ َٓ هَيِْدي اْف ْمِرِه َواهلل ُ 
َٖ ِِتَ اهلل ُ بِ ْٖ م.م88، 86افتقبٜ﴾َحت ك َب

شالم هق اإلبغن ومٚ بَتؤف مـ حٛ هلل ورشالقفف ٓ ادًقل ظِٔف إذن ض اإل

ٍٕالٔس.  وبداِّن.  ومٚ بٍرض مالـ جٓالٚد صالٚمؾ وحرـالٜ وتوالحٜٔ بُالؾ ؽالٚل 

وادِتزمقن اذه افَٔؿ، افْٚهوقن اذه إظٌٚس هؿ بحؼ افالذبـ آمْالقا، وظِّالقا 

ًٚ وشُْٜٔ ومقدة رخٜٔ ضٌٜٔ مافهٚحلٚت، وهؿ افذبـ بتَِقن ظقاكد توحٔٚهتؿ رمْ

اإِن  ﴿ ـُ ُودًّ مْحَ ُؾ هَلاُلُؿ افالر  ًَ الٚحِلَِٚت َشالَْٔج ُِالقا افه 
ِّ ـَ َآَمْاُلقا َوَظ ِذب .م63مالربؿ﴾اف 

موهذه احلَٚكؼ اإلشالمٜٔ افٌْٜٔ جيحدهٚ مقتقرون، وجيِٓٓٚ محَك مالقزورون

بًتقحقن افنٔٚضغ وبٌِقن ض افالدبـ.  وروفئالؽ وهالٗٓس بنالٌِقن صالغل 

  إبِٔس.  وإبِٔس ـِتٚ بدبف صغل.
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 افًٔٚر حٔٞ شِىْٜ إبِٔس، وحٔٞ مرتع جْده، ومربض ظٌٔده ومـ رؿل

إًٌثالالٝ رقالالقات جتًّٓالالٚ افٌقابالالٜ وافوالالالل.  وختتِالالػ ض افالالدواؾع وافٌٚبالالٜ 

 وإًٍٓٚل. 

وختتِط إققات ض جقؿٜ صٔىٕٜٚٔ فتُْر مٚ جٚس ض افٍْحٚت مـ رن روثؼ 

وان افقد ض اإلشالم   ظرا اإلبغن احلٛ ض اهلل، وافٌٌض ض اهلل، وادقآة ض اهلل.

 ًٚ زاد ادٗمْغ وؿرى )بُن افَٚف( رب افًٚدغ.  بنًٔف ؾقق رُوس ادتَغ رخٔ

 صذبٚ ض افدٕٔٚ وأخرة.

وإققات افتل تَذف اٚ حْٚجر إظداس فتتٍَِٓٚ حْٚجر إدظٔٚس تتندق 

برؽؿ  وتتالؿل "، واملودة يف القريبهلاآل ل، واأ"مبٖدفٜ منسـٜ، وتتًِؾ بُِغت

 مٚ بْٔٓٚ مـ تٌٚبـ ض ادذهٛ، وتٌٚظد ض اهلدف، واختالف ض افًَٔدة.  ؿٚفقا :

 إن ادًِّغ بّجدون ض قِقاهتؿ آل  ّد. .ٔ

افٌٔالٝ بخىالقة ؾربالدة وبّٔالزهؿ ظالـ ؽالرهؿ  رهالؾوان افَرآن خيص  .ٕ

ْجَس ﴿: بالَالقفالف  ُؿ افالرِّ ُُ َٛ َظالْْ الرَ  رهالؾُبِربُد اهلل ُ فُِٔالْذِه ِّٓ  َوُبَى
ِٝ ْؿ اْفٌَْٔال ـُ

ًرا ِٓ  .33األحزاب﴾َتْى

رن بدظق إػ  ٚبٚة ذوى ؿربالٚه، وخهالٓؿ )بتنالدبد  ورن اهلل رمر ٌٕٔف  .ٖ

َِْٔالِف  ٓ  ﴿افهٚد ادجرورة( بٚفقد ٕير مٚ جٚس بف مـ دبـ وخر  ْؿ َظ ُُ ُف َٖ َرْش

ْرَبك   َُ َة ِض اْف ٓ  ادََْقد   .86افنقري﴾َرْجًرا إِ

شالم بَر افًرؿٜٔ )بُن افًغ ًٕالٌٜ ومَتيض هذا ال ظْد افًداس ال رن اإل .ٗ

 إػ افًرق( وافتٍرؿٜ افًْكبٜ، وادحًقبٜٔ.

ومًْٚه ظْد إٌٕٔٚس ال مـ متهالقؾٜ، وخمرؾالٜ، وصالًٜٔ رن ردٕالك ارتٌالٚط  .٘

بدِّن مـ اهلل شالٌحٕٚف، وبّالْح إؾوالٚل، وهيالٛ  ظرؿك برشقل اهلل 
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اخلقارق، وبًىل حؼ احلؾ، وافربط، وافتكف ض صئقن اخلِؼ، وحؼ 

 ادْح واحلرمٚن، واإلؽداق ظذ ادحٚشٔٛ ادًٚتٜٔ.

وافْتٔجٜ رن بًًد افنٔىٚن، وبيؾ ادًِّقن ض شٌٚت ظّٔؼ جالٚثّغ  .ٙ

مربقضغ بٕٚرضحٜ بًٔدبـ ظـ احلٔٚة، وظـ شْـ اهلل. ؿًٕٚغ بٚفقهٚد، 

واإلحلٚد وؽرهؿ حيِالؼ ض افٍوالٚس، وبتىِالع إػ افًالغس، وحيالط ظالذ 

 افُقاـٛ، وبىِؼ إؿغر.

"مبغشالقن"موتُّؾ اجٜ افنٔىٚن إذ ترؿص رجٓالزة اإلظالالم ادتالٖثرة .7

هذه افرؿهالٜ ادٌَقحالٜ ادرذوفالٜ مالع احلَّالل وادالٖؾقٕغ "مقٓٔقن"و

)ادٖؾقن افٍٚشد افًَؾ( وفَد رربْٚ ـٔػ رؾردت جربدة شالٔٚرة قالٍحٜ 

ـٚمِٜ دجٚذبٛ افًٔدة و ٚشٔٛ احلًغ بنُؾ بٌرى بٚفؼك، وبربط 

 .(ٔ)ـ اجلٚدة وافىربؼ ادًتَٔؿبٚفٌَقر، وبَيص ظ

واإلظالمل افذي برؿص هذه افرؿهٜ وبٌتذل ؿِّف وًٍٕالف، وهيِالؾ فِقثالٜ 

هق بالال صالؽ بربالد رن بالزق إػ "مافٌُّٔقتر"مافتل تًسي ظَقل ؿقمف ض ظك

وهق بال صؽ بَدر "ماضّئْقا. ٕحـ ؾَط ض شٌٚت ظّٔؼ"إظداس بزؿٜٔ مٍٚدهٚ 

س ادًالتًّربـ.  ؾَِالد ـالٚن اإلٕجِٔالز ال إبالٚن وؿع مثؾ هذه افزؿٔالٜ ظالذ ٍٕالق

ًٚ بالزوار افٌالدوي.  وـِالغ زاد ظالدد رواد  ًٚ بٚفٌ اشتًغرهؿ فٌِالد ال هيتّقن اهتغم

ادقافد ابتٓجقا واضّٖٕقا ؾ٘ذا اهتز ادًٔٚر وؿؾ افًدد تالقتروا وؿَِالقا خنالٜٔ رن 

ْالدوب بًٌٞ افرؿقد وبًل افٌٚؾِقن. وفَد روى رحد افذبـ ـٕٚقا برؾًقن إػ اد

حغ رؾع إفٔف ظدد "مٓمًٌقن"مافًٚمل اإلحهٚكٔٚت افتل تتْٚول ظدد افرواد رن

م".مبراؾق"محىؿ إرؿٚم افَٔٚشٜٔ افتل ـٕٚٝ مًجِٜ... وؿػ وقٚح بال صًقر

                                                           
(ٔ)

 .م88/3/0656مرٕير مجٓقربٜ اخلّٔس 
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إن اإلظالمالل افالذي بالروج هلالذا  -ؾٓؾ ترإٚ ٌٕٚفغ إذا ؿِْٚ ظذ وقس هذا : 

َض(ظالرا اإلشالالم بًٍالؾ اخلٌٚل إٕغ بَدم ـنػ حًٚب فًِالٚدة ؟ هُالذا )تْ

جٚحد ُشٌَتْف رؿك افنٔىٚن، وارتف زبقف احلٔٚة، وإىِٝ ظِٔف رٓظٔٛ إظداس، 

ودظٚوي ادٚدبغ ؾتّْر، وتُْر وإًِخ مـ مَقمٚت دبْف ؾًٚد ظٚمالؾ تنالُٔؽ 

 وهدم وتٌربر.

وبًٍؾ ؽر جٚمد تَقؿع ضك رؽٍِف إبِٔس، وجرف رقؿ، رظّك إػ مالرا س 

دظٚوي بٚفٜٔ، وآمالـ بَوالٚبٚ ٕٚبٔالٜ ظالـ ؿالٔؿ اإلشالالم  ذـٜٔ هٚوبٜ ورــ إػ

ًٚ، وروتالٚدًا،  ًٚ، وبهالىْع رؽقاكال وجقهر افدبـ، وراح خيتِالؼ ؿالًٔغ وبتخالذ رربٚبال

 وصًٍٚس مـ دون اهلل. 

، متُن  (0)وبغ روفئؽ وهٗٓس ظٚد افدبـ ؽربًٌٚ ـٚشػ ادنٚـل ؿِؼ افذبٚفٜ

ال ٓ بٌدو ض ققرتف ادٗثرة  إوقاس.  وٓ ظجٛ ؾٚفدبـ ال وان ـٚن مًِّٚن جمردة

وٕيتف ادزدهرة إٓ مـ خالل ادْتّغ إفٔف، ؾٓؿ إوظٜٔ افتالل تتنالُؾ وؾَٓالٚ 

افَٔؿ.  ؾٚن ـٕٚٝ إوظٜٔ بٚهتٜ رو ـٚشٍٜ، رو مًقجالٜ رو متًرجالٜ رو متُنالة 

مندوخٜ رخذت ادًِّٚن ادجردة صُؾ إوظٜٔ ؾٚظساهٚ اخلًقف، وافًُالقف 

هْٚ حتتّٝ افَدوة، وفزم ختِؼ افدظٚة بّثالؾ افَالرآن  وآظقجٚج وادًخ. ومـ

وؿٔؿ افؼبًٜ افٌراس افتل بدظقن إفٔٓالٚ، وإٓ ـٕٚالٝ افٌربالٜ، وـٕٚالٝ ادزافالؼ، 

وافنىط، وإٍٓهٚم افٌغ بغ ادًِؿ وظَٔدتف ومْٓجف، واتَٚس هذا اهتؿ افَرآن 

ؿ، وافتحدبد بٚفتٌغ، وافتكبػ ال وافتٍهٔؾ.  وظْك اإلشالم ظْٚبٜ ؾٚكَٜ بٚفتَقب

 وافتدبر بٚن بَٔؿ افقزن بٚفًَط وٓ خين ادٔزان.

ْٝ َبَدا}وابتٌٚس هذا جٚست شقرة ادًد  تىًٌَٔٚ مٌُراً فًٌض ؿٔؿ  {....َتٌ 

اإلشالم، وبًالض مٌٚدكالف افَقبّالٜ افرصالٔدة افتالل تتحالرى افًدافالٜ، وتالرؾض 

 ادحًقبٜٔ، وتٍرض ادًٚواة، وتَرر رٕف ٓ رمؾ بال ظّؾ.

                                                           
(ٔ)

 افذبٚفٜ : ؾتِٜٔ افنًّٜ وٕحقهٚ. 
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 و حب مساؤِ، ّأجْاؤِ، ّأزضُاإلسال

ـْ َبْرَتالد  ﴿حٛ متٌٚدل بغ اخلٚفؼ وقٍقتف مـ خَِف  .1 ـَ َآَمْاُلقا َمال الِذب َالٚ اف  َبٚ َرهيُّ

ٍة  ِمَِْغ َرِظالز  ْٗ  َظالَذ ادُْال
ٍٜ ُف َرِذف  َٕ ْؿ َوحُيٌُِّق ُٓ ْقٍم حُيٌُِّ ََ ِِْٖت اهلل ُ بِ ْقَف َب ًَ ـْ ِدبِِْف َؾ ْؿ َظ ُُ ِمْْ

ـَ جُيَ  ِرب
ٚؾِ َُ كٍِؿ َذفاِلَؽ َؾْوالُؾ اهلل ِ َظَذ اْف َٓ  َٜ َٓ خَيَُٚؾقَن َفْقَم ِٚهُدوَن ِض َشٌِِٔؾ اهلل ِ َو

ـْ َبَنُٚس َواهلل ُ َواِشٌع َظِِٔؿٌ  تِِٔف َم ْٗ  .28ادٚكدة﴾ُب

حٛ تتجٚوب رقداُه بغ افًّقات وإرض مهداق مٚ روى مًِؿ ظـ  .2

ظٌالدًا دظالٚ جزبالؾ   إذا رحالٛإن اهلل "إف ؿٚل : رِب هربرة ظـ رشقل اهلل 

ًٚ ؾٖحٌف، ؿٚل  ؾٔحٌف جزبؾ، ثؿ بْٚدي ض افًغس ؾَٔقل : ؾَٚل : إِّن رحٛ ؾالٕ

ًٚ ؾٖحٌقه، ؾٔحٌف   رهالؾافًغس، ثؿ بقوع فالف افٌَالقل ض  رهؾرن اهلل حيٛ ؾالٕ

ًٚ ؾٖبٌوالف،  إرض، وإذا ربٌض ظٌدًا دظٚ جزبؾ ؾَٔالقل : إِّن ربٌالض ؾالٕال

ًٚ ؾٖبٌوالقه،  رهؾؾٌٌٔوف جزبؾ : ثؿ بْٚدي ض  افًغس : إن اهلل بالٌٌض ؾالٕال

 .(ٔ)"ؿٚل: ؾٌٌٔوقٕف، ثؿ بقوع فف افٌٌوٚس ض إرض

واحلٛ افًِقي افذي بْتيؿ رؾئدة ادٗمْغ برؿك بٖقحٚبف خمّالً )متجٚوزًا(  .3

مَٚمٚت جؾ إظغل ادَربٜ إػ اهلل.  روى اإلمٚم رمحد بًْد قحٔح ظـ رِب 

ٚ رشالقل اهلل ؾَالٚل: رتالدرون رى إظالغل ذر رى اهلل ظْف ؿٚل : خرج ظِْٔ

مرن رحالٛ إظالغل إػ اهلل"م: رحٛ إػ اهلل؟ ؿٚل ؿٚكؾ اجلٓٚد. ؿٚل افٌْالل 

وٓ ظجٛ ؾٚدتحٚبقن بجالل اهلل بيِٓؿ اهلل "ماحلٛ ض اهلل، وافٌٌض ض اهلل

 .علؾؿم(ٕ)ض طِف بقم ٓ طؾ إٓ طِف

ال بالٚفتزاور وبَتيضال وإًٍٚل احلٛ افًِقي بقرث افتداِّن، وتٍَالد إحالق .4

افتٌٚذل، وافتًٚون وافْهٔحٜ.  وبّثؾ هالذا ًٕالتقجٛ  ٌالٜ اهلل، وًٕالتْزل 
                                                           

ويفمم3181أدبويفمم6816اظؾكددورىمسددـمأبددكمػرؼددرةمرضددكماهللمسـددفمبدددءماخلؾددؼمممممم(ٔ)
مؿ.ؾواظؾػظمدللم8364حدبٞيمعلؾؿمطؿوبماظربمواظصؾم4852افتقحٔد

يفمأرراصفمم0160حدبٞعلؾؿمطؿوبماظزطوةمم331حدبٞاظؾكورىمطؿوبماجلؿوسيمواإلعوممم(ٕ)
 .3513، 3846زـٚة  0886اظؾكوري
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رمحتف وؾؼ مٚ روى مٚفؽ ب٘شْٚد قحٔح ظـ مًٚذ بـ جٌؾ ؿالٚل : شالًّٝ 

بَالالقل : ؿالالٚل اهلل تًالالٚػ : وجٌالالٝ  ٌتالالل فِّتحالالٚبغ ض،  رشالالقل اهلل 

 .(ٔ)"وادتجٚفًغ ض، وادتزاوربـ ض وادتٌٚذفغ ض

واحلٛ افًِقى بٌٌِؽ مًٜٔ افٌْٔغ، وافهالدبَٔغ، وافنالٓداس وافهالٚحلغ  .5

.ًٚ : ن رجالً شٖل رشقل اهلل رظـ إس رى اهلل ظْف "موحًـ روفئؽ رؾَٔ

متك افًٚظٜ ؟ ؿٚل : ٓ صكس ؽر إِّن احٛ اهلل ورشقفف. ؿٚل: رٕٝ مالع مالـ 

حٓؿ رحٌٌٝ.  ؿٚل رٕس: ؾغ رربٝ ادًِّغ ؾرحقا بنكس بًد اإلشالالم ؾالر

(ٕ)"اٚ
 عؿػؼمسؾقف. 

وحٛ اهلل ورشقفف حيتدم ظٚضٍٜ، وبّتذس حرارة، وبتجذ حرـالٜ وظّالالً.   .6

واحلٛ افذي ٓ جيٚوز احلالس، وٓ بالسجؿ إػ ظّالؾ حالٛ مزظالقم بالٚرد.  

إػ مٌالٚذة  وارتَٚس اّٜ ادًِؿ رن برى بحٛ ظَٔؿ بدؾًْٚ رشالقل اهلل 

مروى"موتَْالع اخلِالؼ.مفؼرشٌٚب احلٛ، وَّٚرشٜ ميٚهره افتل ترى اخلالٚ

: ٓ تدخِقن اجلْٜ حتك تٗمْقا، وٓ تٗمْالقن حتالك مًِؿ ظـ رِب هربرة 

(ٖ)"حتٚبقا، رٓ ردفُؿ ظذ صكس إذا ؾًِتّقه حتٚبٌتؿ : رؾنالقا افًالالم بٔالُْؿ
 

 روى افسمذي وابـ مٚجٜ ظـ شٓؾ بـ شًد ؿٚل : جٚس رجؾ إػ افٌْالل "

:ازهد  هلل، ورحٌْل افْٚس. ؿٚل دفْل ظذ ظّؾ إذا ظِّتف رحٌْل ا -ؾَٚل:

(4)"ض افدٕٔٚ حيٌؽ اهلل وازهد ؾٔغ ظْد افْٚس حيٌؽ افْٚس
. 

                                                           
، 864، 866ص 2جالالرؾعيماظشعىمادللدـدممم268ص 03ادلقرلمطؿوبماظشعرمحدؼٌممم(ٔ)

معـمحدؼٌمععوذ.م866
م3040،م3034دبإأرراصددفميفمم6355حالالدبٞاظؾكددورىمطؿددوبمصضددوئؾماظصددقوبيمم(ٕ)

معـماظؽؿوب.م0368حدبٞعلؾؿميفمطؿوبماظربمواظصؾيمواآلدابمم4026وإحُٚم
معلؾلؾ.م28حدبٞعلؾؿمطؿوبماإلميونمم(ٖ)
اظرتعذىموابـمعوجفمواظطرباغكمواحلوطؿمواظؾقفؼكمضدولم:مادلـدووىمصدكمددـدهمخوظددمبدـمسؿدرممممممممم(ٗ)

ظدمبـمسؿرمجمؿدعمسؾدكمضدعػفمظؾؿـدووىممممموحمؿدمبـمادلصقصمضعػفمأريدموضولماظلكووىم:مخو
 .ؾٔض افَدبر 631حدبٞ 850ص 0جال
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واحلٛ اذه ادٍٚهٔؿ ًّٕٜ جذ )بوؿ اجلٔؿ وتندبد افالم ادٍتقحالٜ( ومالـ  .7

ْث ﴿مذـالالر اهلل وصالالُره رن تتحالالدث بًّْتالالف  َربِّالالَؽ َؾَحالالدِّ
ِٜ الال َّ ًْ

الالٚ بِِْ ﴾ َوَرم 

تًًِٔغ فًٌِٚد ال خيىر ظٌدًا مالـ ظٌٔالده بٖٕالف واهلل تٌٚرـٝ رُٓه ال  .00افوحك

ظـ رِب هربالرة رن رجالالً "شٌحٕٚف حيٌف جزاس قدؿٜ ادقدة وحٌف رخٚه ض اهلل 

ًٚ. ؿٚل ربـ تربالد؟  زار رخٚ فف ض ؿربٜ رخري، ؾٖرقد اهلل فف ظذ مدرجتف مُِ

ًٚ ِل ض هذه افَربٜ، ؿٚل : هؾ فؽ ظِٔف مـ ًّٕٜ تراٚ) تهِحٓٚ  ؿٚل رربد رخ

ّْٔٓٚ( ؿٚل :      ٓ ؽر رِّن رحٌٌتف ض اهلل، ؿٚل ؾِّٖن رشقل اهلل إفٔؽ بٚن اهلل وت

(ٔ)"ؿد رحٌؽ ـغ رحٌٌتف
 علؾؿ. 

ًٚ االالذا إدب افربالالِّٚن بَالالقل افرشالالقل ال ؾالالٔغ بروبالالف ربالالق داود،  .8 وتٖدبٌالال

وافسمذي بًْد قحٔح ظـ ادَدام بالـ مًالدبُرب ال بَالقل : إذا احالٛ 

(ٕ)"افرجؾ رخٚه ؾِٔخزه رٕف حيٌف
 . 

واحلٛ افذي ٓ بقرث اخلر وٓ بثّر ادًروف حٛ صالُع آشالـ )راـالد(  .9

روى "مـحٛ ادتًّحغ وادتنْجغ ض ادَٚقر  وحقل ادنٚهد، وافٌَٚب

ًٚ ؾجًالؾ  افٌَٔٓل ظـ ظٌد افالرمحـ بالـ رِب ؿالراد ظالـ افٌْالل  تقوالٖ بقمال

، رقحٚبف بتًّحقن بقوقكف ؿٚل هلؿ : مٚ حيُِّؿ ظذ هذا؟ ؿٚفقا حالٛ اهلل

: مـ هه رن حيٛ اهلل، ورشالقفف، وان حيٌالف اهلل، ورشالقفف   ورشقفف ؾَٚل 

ًٚ إذا حدث، وفٔالٗد رمٕٚتالف إذا اكالتّـ وفٔحًالـ جالقار مالـ  ؾِٔهدق حدبث

 .(ٖ)"جٚوره

                                                           
م.81234حدبٞعلؾؿمطؿوبماظربمواآلدابمواظصؾيمم(ٔ)
.مواظرتعدذىمصدكماظزػددمممم8630حالدبٞم81ص 5جالالخمؿصرمددــمأبدكمداودمظؾؿـدذرىممممم(ٕ)

موادللـد.
صكمضولماألظؾوغكمصكماهلوعشمحدؼٌمحلـموطررهمابـمحفرمم8661حدبٞعشؽوةمادلصوبقحمم(ٖ)

دـوده:ماحلرفمبدـمأبدكماحلدرثمابدـمممممبـمأبكمضرادماألغصورى.موضولمصكمامترذييمسؾدماظرريـ
ععمم2052اشؿم806صم8وضدمخوظػفمصقفمضعقػمآخرماالصوبيمجدمػأبكمجعػرموػقمضعق
ـممقارمعـماإلميونمصؿدـمأحدىماظرددقلمممماظعؾؿمأنمحلـماجل ظؾفدريانمواحلددؼٌمظذاتدفمممممحيلد
م.أىمصققحمظغريهمضعقػمأ.مػدم
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هذا هق افقد افذي بٌٌْالل رن بًّالر روشالٚط ادًالِّغ، وبتالدؾؼ ـٚفالدم ض 

دًالِؿ بالال  ٚبالٚة وٓ إوقٚل ادًِّٜ افتل تربك إمٜ وحتٔط بُؾ ادجتّالع ا

تٍربؼ، وتِؽ رواؾده ورثٚره ؾٖبـ مـ مثؾ هذا  ٚشٔٛ احلًغ، وجمٚذبٛ افًٔد 

 وافًٔدة ؟

ًٚ وان رروف افىٌٜٔ  ظذ وقس هذه أثٚر افتل تْىؼ بٚن ادٗمـ وظٚس مذس حٌ

تْوٟ بٚفقد، وان رؾٚؿف ادؼؿٜ جتقد بٚدحٌٜ واخلر ظذ وقكٓٚ ًٕٚرع ؾًِْـ رْٕٚ 

ٌل ض مقوقظْٚ هذا رن ٕحجر رو ٕؤؼ مـ رحٚبٜ احلٛ ـك َٕكال ظالذ ٓ ٌٕت

ؿقم وٕوـ بف ظذ آخربـ بؾ ٕيـ رن احلٛ ورد مـ مقارد افرمحـ، وان ادٗمْغ 

ًٚ ضردبًٚ مع حيٓؿ مـ اإلبغن إذا  ؾٔف ذـٚس ورن ٕهٌٔٓؿ مـ افقرد بتْٚشٛ تْٚشٌ

 زاد زاد، وإذا تْٚؿص اإلبغن َٕص حيٓؿ مـ افقرد.

ٜٔ افذي زظؿ رن فذوبف بحِؿ ظراؾٜ ٖهِشالم ٓ بٍن مذهٛ صٚظر اجلواإل

إقؾ وذف افًْٛ رن خيهٌقا رمْٓؿ بٚفهٍق افزٓل وبسـالقا دالـ خٍِٓالؿ 

 افُدر وافىغ بٌِقن ؾٔف:

 وٕؼب ان وردٕٚ ادٚس قٍقًا وبؼب ؽرٕٚ ـدرًا وضْٔٚ.

ًٚ ال ٓ بٌٌض إٓ ض اهلل.  وٓ حيَالد حَالد  ًٚ وادٗمـ ال ربو ربالك جٓالؾ حدشال

ٜ ؾردًا رو ظهٌٜ دجرد ر ٚ تًسي إػ  وٍٕٚشٜ، وصحًٚ وهقي، ؾ٘ذا خص بٚفُراهٔ

ًٚ، بًٔدًا ظـ حَٚكؼ اإلشالم.    مًدن خر، رو ظْك جمد، رو مقكؾ ظز ـٚن دظٔ

ًٚ رن  ؾ٘ذا حترك ال بوٌط مٚ حيّؾ مـ حَالد ال فًٔهالػ رو بيِالؿ ـالٚن حربال

ومًٌالٞ افْالٚر جمالرد رن افَالقم مالْٓؿ  ٜٔ، وإذا ـٚن ه احلَد،ٖهِبّقت مٔتٜ ج

 ـٚن إمر رجؾ وإُل.  وٓ رخٚل رن مًًِغ بْحط إػ هذا افدرك. رشقل اهلل 

ًٚ ال إػ رقالؾ مٗثالؾ و تالد  واإلًٕٚن جيٛ رن بْتًٛ ال ان قالدؿٚ وان ـالذب

ـربؿ. وض ضًٌف آظتداد بذاتف، ورجداده.  وٕزظٜ ادٌٚهالٚة، وافتٌْالل، وافتًالِٚل 
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ًٚ ض م﴾أًََر﴿مُْٜ مْف. وـِّٜرقِٜٔ ؾٔف متّ رؿرب إفٔف مـ ـؾ ـالم.  وهق ال مْىقب

ٌا ﴿رٕٕٚٔتف ال ضقرًا بهٔح  ََ ًَفَا ٌُ ِهٌَك َهرَلا َوأََع وتالٚرة م.م34اظؽفدػم﴾أًََر أَْكثَ

ٍِْؿ ِظِْدي﴿مبكخ ٕ َغ ُروتِٔتُُف َظَذ ِظ ـْ ﴿ومرة بًْؼ  .45افَهص﴾إِ ال َٕٚ َخْرٌ مِّ َرْم َر

ُٚد ُبٌِغُ َهَذا اف ِذي ُهَق  َُ َٓ َب ٌغ َو ِٓ وافَرآن افُالربؿ ضٚدالٚ تالٚبع .م28افزخرفم﴾َم

م-هذا افداس، وٍٕذ إػ رؽقار هذا اإلًٕٚن بؼحف حتك تٌدو ؾَٚره وقالدق اهلل : 

وٌس َؿْاُلقطٌ ﴿ ُٗ ُّ َؾَٔ ُف افؼ   ً ُٚن ِمـ ُدَظٚس اخْلَْرِ َوإِن م  ًَ ٕ َُٖم اإْلِ ًْ  86ؾهالِٝ﴾َٓ َب

الالال﴿  ً ُـّ اف ًٜ َوَمالالالٚ َرُطالالال الالال َّ
َٜ َؿٚكِ ُٝ إَِػ َرِبِّ إِن  ِِل ِظْالالالَدُه ، َٚظ الالال ًْ ِج َوَفالالالئِـ رُّ

َْك ًْ ُِْح م.21ؾهِٝ﴾َف

واإلشالم ـٚن ٓبد فف مـ رن بقاجف هذه افْزظٚت افىْٜٔٔ افتل ؽالذهتٚ ؿالٔؿ 

ٜٔ إوِل.  وان بَْض افَقاظالد افتالل ررشالتٓٚ احلّٔالٜ وروهتالٚ افًهالٌٜٔ، ٖهِاجل

 وزـٚهٚ افتخِػ احلوٚري.

ؿ اإلشالم ال ض مقاجٜٓ افْزظٚت ادتّالردة ال بٍْالل مٍالٚهٔؿ ـٕٚالٝ وفَد اهت

شٚكدة مًتؼبٜ. وؿٚم اإلشالم ض هذا ادجٚل بًِّٔٚت متداخِٜ ـٚن ٓبد مْٓالٚ 

 دـ بربد رن بًٌٞ رمٜ وبْنئ دوفٜ مقضدة إرـٚن:

ٕزح إؾُٚر افٍجٜ افتل وفدهٚ افتخِػ واجلٓؾ، وادًٚرف افًالَّٜٔ افتالل  .0

 افُتٚب. رهؾُره رمدهؿ اٚ اد

 تَِٔٛ إرض حتك تىٔٛ وتتٖٓٔ ٓشتٌَٚل هدى اهلل.  .8

بذر بذور اإلبغن، وؽرس حَٚكؼ، ومًٚرف تٍُؾ ادًرة افهحٜٔ، وافٍْس  .6

 افىقبؾ. 

ٜ أؾٚت افتل ؿد تًرض فًِّرة ؾتَيض إػ ـٌقة،  .8 ادتٚبًٜ ادًتّرة، ومَٚوم

 رو ًُٕٜ.
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فَٔؿ افتل ؽرشٓٚ؟ ومٚ ظالؿالٜ ـالؾ ؾغ إبٚضٔؾ افتل َٕوٓٚ اإلشالم؟ ومٚ ا

 ، وادقدة ض افَرِب؟هؾهذا بٚٔل، وإ

 خن٘ احملبُ٘ل

ًٚ مالع ٍٕحالٚت ْٝ َبالالَدا ﴿متًٚضٍال ُٚ ً إػ اهلالدابٚت ادٌْثالٜ مالالـ ﴾ .....َتٌ ال وتىًِال

ْرَبالك﴿مافنقرى86بٜأ َُ َة ِض اْف ٓ  ادَْالَقد  َِْٔالِف َرْجالًرا إِ ْؿ َظ ُُ ُف َٖ َٓ َرْش م66بالٜأو ﴾ُؿْؾ 

ْجَس }زابماألح ُؿ افرِّ ُُ َٛ َظْ ٕ َغ ُبِربُد اهلل ُ فُِْٔذِه ِٝ  رهؾإِ ومؤْٚ ْٕند رؽقار { اْفٌَْٔ

افِٓؿ قالذ "أبتغ، وٌٕحٞ ظـ إهار افُٚمْٜ وراس ظٌٚرات افتنٓد إخر 

م"ظذ  ّد وظذ آل  ّد....

إظداس، ورؾض مٚ هيدف بف ردظٔٚس بٌىقن ض افْقم،  (ٔ)وهدؾْٚ ؾوح ؾري

وافُقن ـِف دوي، وهالدبر، ورزبالز، وزجمالرة، وساخ، وآهالٚت، وهيالقون إػ 

ًٚ رهِؽٔٚبٚت ادقِت افًحَٜٔ ض ظك برقد  ف مرـٌٜ ؾوٚس رموٝ رحد ظؼ ظٚم

تىالقي افٍوالالٚس إػ ؽٚبتٓالٚ.  ومرشالالِقهٚ برؿٌالالقن شالرهٚ، وبدرشالالقن رمرهالالٚ، 

 وبًتٌَِقن مْٓٚ إصٚرات تثر افدهنٜ وتْؿ ظـ ادجٚز ادُِقت.

ّْٚ ال بقمئذ ال رن رؾٚق اإلشالم ادؼؿٜ تٌْض بٕٚخقة، وبٚدقدة، وتْؼ وظِ

 رفقبٜ افرمحٜ ؾقق رُوس افًٚدغ، وـؾ افًٚدغ.

وتٌغ رن اإلشالم حتؿ رن تتٍنك ادحٌٜ، وتني مالـ رؾالؼ إػ رؾالؼ، ومالـ 

 ؿِٛ إػ ؿِٛ ٓمحٜ داظّٜ، مىٌٜٔ إٍٕٚس، وإردان.

ّل مـ افًّقات رمحٜ، وتْتؼ ظالذ إرض وادحٌٜ ض اإلشالم ظِقبٜ، هت

 ٕقرُا، وتٍْذ إػ افَِقب ادٗمْٜ ؾتقرثٓٚ رؿٜ، وتند بًوٓٚ إػ بًض. 

إِن  ﴿موتَدبرًا هلذه افًٚضٍٜ، وإصٚدة ب ثٚرهٚ امتـ اهلل اٚ ظذ ادٗمْغ إذ ؿالٚل

ـُ  مْحَ ُؾ هَلُُؿ افر  ًَ ٚحِلَِٚت َشَْٔج ُِقا افه 
ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ ِذب ااف  م.63مربؿ﴾ُودًّ

                                                           
 صرىم:مذيعمصرؼف،مواظػرؼيماظؽذبم.مم(1)
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وافْٚس ظذ إرض بًٔنقن ضك ؽٚزات خَٕٜٚ تتهٚظد مـ احلّٖ ادًْقن 

ؾتهٔٛ بٚفتقتر، وتسـٓؿ متْٚؿوغ تُالذب طالقاهرهؿ بالقاضْٓؿ، وبالقاضْٓؿ 

 طقاهرهؿ.

خالدهؿ إػ إرض جِٝ تْٚؿوٚت اوـِغ رصتد بًد افْٚس ظـ اهلل، اصتد 

رق، وتٌٚظد مٚ بغ افْٚس حتك افتل تًّؾ ض رظغؿٓؿ ؾٖوحٝ ظٚرمٜ تٍِح، وحت

ُِقُاُْؿ َصت ك}بٌدوا مهداق ؿقل اهلل :  ًٚ َوُؿ ْؿ مَجًِٔ ُٓ ٌُ ًَ م.08احلؼ{حَتْ

وادرس حغ بًِق بقده بٍر مـ ؽٌش ادتْٚؿوٚت، ومـ محك افكاع ادحتالدم 

 بْٔٓٚ إػ حٔٞ افًْل، وافًْٚس، وافهٍٚس.

ميٓرة مـ صتك افنقاكٛ  بًد ظروجٓٚ ال إػ إرض، آبٝ ال ؾ٘ذا آبٝ ادقدة

 افتل تًِؼ اٚ ـغ بًِؼ افزبد بٚفذهٛ.

ٝ افساحؿ،  ٚ افًِقبٜ ظز افَِقب زـٝ، ورثرت، ورورث ؾ٘ذا هت بٖرواحٓ

 وادنٚرـٜ افقجدإٜٔ. ومٓدت فقحدة افنُؾ، وادقوقع. 

 ىداٛ السحه

وادقدة بنذاهٚ افًِقي تًِؼ ال ض حٚل مناهٚ ال بٕٚؿرب إػ اهلل 

إرض، إػ روػ إرحٚم ثؿ  رهؾوتٍْذ مـ ادأل إظذ إػ قٍقة  ؾٕٚؿرب،

 إػ.... 

ومـ هْٚ ـٚن اهالتغم اإلشالالم بالٚفرحؿ بٚظتٌٚرهالٚ افْالقاة افتالل تتٍتالؼ ال إن 

ٚ إشٚس افذى تنٚد ؾقؿف إواس  ظـ إقٚفٜ الروظٔٝ  ، وادٗازرة وبٚظتٌٚره

افٍىرة واإلشالم بحُالؿ  . ؾقق رن ٕداس افدم وافرحؿ ققت وتَٚم ادجتًّٚت

ـقٕف دبـ افٍىرة بْهٝ فهقت افٍىرة وبتالقػ رمرهالٚ بٚفتٓالذبٛ وافتنالذبٛ 

 وإظالس حتك تًقد شقبٜ مزرة مـ ظِؾ اجلٌِٜ ودخـ افٌٔئٜ:
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ر (  ومـ ميٚهر ذفؽ آهتغم: مٚ رواه افٌخٚرى ظـ ربك هربرة ظالـ رشالقل اهلل 

 ـ خَِف ؿٚفٝ افرحؿ : رن هذا رٕف ؿٚل : رن اهلل خِؼ اخلِؼ حتك إذا ؾرغ م

مَٚم افًٚكذ بؽ مـ افَىًٜٔ ؿٚل : ًٕؿ رمالٚ تروالغ رن رقالؾ مالـ وقالِؽ 

ؾالٚؿرسوا رن  واؿىع مـ ؿىًؽ؟  ؿٚفٝ : بذ بٚ رب ؿالٚل ؾٓالق فالؽ ؿالٚل 

ؿْ ﴿صئتؿ:  ُُ القا َرْرَحالَٚم ًُ ىِّ ََ َْرِض َوُت ْٕ ُدوا ِض ا ًِ ٍْ ْٔتُْؿ َرن ُت ْٔتُْؿ إِن َتَقف  ًَ ْؾ َظ َٓ  َؾ

 .88د ّ﴾(ٔ)

ب( ومٚ رواه مًِؿ ظـ ربك هربرة رن رجال جٚس إػ رشقل اهلل بنُق بًد مٚ بغ 

ذوبف وبْٔف مـ حٔٞ افز. ورن رشالقل اهلل محالد فالف قالًْٔف وشالُـ جٖصالف 

جٚس رجؾ إػ رشقل اهلل وؿٚل: رن ػ ؿرابٜ "مورؽراه بٚٓشتّرار   اإلحًٚن

ْٓؿ وجيِٓقن ظذ رقِٓؿ وبَىًقْٕك  ورحًـ إفٔٓؿ وبًٔئقن إػ ورحِؿ ظ

وٓ بزال مًؽ مـ اهلل طٓالر   (ٕ)ٍٓؿ ادؾًؾَٚل : فئـ ـْٝ ـغ ؿِٝ ؾُٖٕغ ت

م.م(ٖ)"ظِٔٓؿ مٚدمٝ ظذ ذفؽ

: إن رؾوؾ افهالداؿٜ ظالذ ذى افالرحؿ ج( ومٚ رواه امحد ظـ ربقب ؿٚل: ؿٚل 

 . (8)افُٚصح

ٚفرحؿ دظٚ ظذ ؿربش بٚفَحط ؾٚشتنًٍقا إفٔف ب د( ومٚ ورد بف رن رشقل اهلل 

ؾرق ودظٚ هلؿ بٚخلهٛ وؾٚس بحؼ افرحؿ افتك بهِٓٚ بحَٓالٚ. وٓ ظجالٛ 

جالفف بًٚ  وبرزق ادؼـغ افذبـ بدظقن فف افهٚحٌٜ وافقفد. إن جؾ ؾٚهلل 

ادٗمـ بًع بزه افْٚس مٓغ ـٕٚٝ هقبتٓؿ وٕزظٚهتؿ ؾُٔػ إذا ـالٕٚقا ذوى 

غ مالـ اشالّف اشال "فِالرحؿ"رحؿ؟ إن اهلل افذى ٓ حتد رمحتف تُرم ؾٚصالتؼ 

                                                           
م2654طؿوبماآلدبم 8568، 8560، 8561اظؾكورىمطؿوبماظؿػلريمدقرةمحمؿدمحدؼٌم(1)

م.4218افتقحٔدطؿوبم
مادلؾ:مبػؿحمادلقؿموتشدؼدماظالم:ماظرتابماظلوخـمادلؿكؾػمعـمادلقاضد.م(2)
م.8225حدبٞعلؾؿمطؿوبماظربمواظصؾيمم(3)

ماظطرباغكموأريدمدمقهمبودـودمحلـمسـمحؽقؿمبـمحزام.ماظؽوذح:مادلعودىمػذاموروىم(ٗ)
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وحرك افرمحٜ افتك رودظٝ ؿِقب اإلٕٚشك ووجٓٓٚ رول مٚ وجٓٓٚ قالقب 

افرحؿ ـك بَٙال االذا رمالرا ـالٚن مًٍالقٓ. وافَِالقب افتالك حتالرم احلالٛ 

 وتًتًل ظذ هذا افتقجٔف افُربؿ ؿِقب ذكٚب ومٚ رـثرهٚ. 

 افثٔٚبٚـثر مـ بْك افدٕٔٚ ذكٚب          ـًتٓؿ حُّٜ افَدر                       

 حس الداعٔ٘

وافدظقة إػ اهلل تَقم ظذ اإلٕذار وافتٌنالر وـالال إمالربـ بتىِالٛ حًالٚ 

مرهٍٚ بِتٌس بٚدنٚـؾ وادهٚكر وبًٔش منٚهد افَٔٚمٜ مًٍْال متٖثرًا اٚ تٖثر مـ 

 براهٚ ظغ افَٔغ. 

واذا افقجدان اخلر احلًٚس بتًٚمالؾ افالداظقن مالع إمالؿ وبنالٚرـق ؿ 

افتٌهر  ٜ ؾٔغ برجك مـ خر رو حيذر مـ ذ وحْٔئذ بتٍٕٚقن ضمنٚرـٜ وجدإٔ

وافتحذبر واإلمًٚك بٚحلجز ظـ افْٚر وبًّْقن وهؿ بدظقن إػ اخلر وحيالدون 

 إػ اجلْٜ وافًْٔؿ ادَٔؿ. 

 "بٚفٌْالٚس فِّجٓالقل "واذا افقجدان اخلر احلًالٚس حيٌالقن وبالف رن حالؿ 

 افَوٚس بَّتقن. 

 هذا   افذروة. ـٚن مـ ـؾ  ورشقل اهلل 

وؾٗاده افرحٛ افرؾٔؼ ـٚن بُٚد بٍْىر رشك ـِغ ربك افؼاذم افوٚفٜ 

 وتهقر ادهر ادحتقم بًتٌَقٕف مٓىًغ مًَْك رسوشٓؿ. 

حتك ٓ جيّع بالف احلالس  وافَرآن افُربؿ ـثرا مٚ رمًؽ بزمٚم افرشقل 

ِ الَؽ ﴿مٕفوبٌِغ مْف إشك ـؾ مٌِغ ـٚن برده وحيد مـ رشٚه بّثؾ ؿقفف شٌحٚ ًَ َِ َؾ

ِمُْقا ِاََذا  ْٗ َؽ َظَذ َآَثِٚرِهْؿ إِْن َمْ ُب ًَ ٍْ َٕ ِٞ َبِٚخٌع  ٚ احْلَِدب ًٍ  : وبّثؾ ؿقفالف .3اظؽفػ﴾َرَش
ِمِْغَ ﴿ ْٗ ُٕقا ُم ق ُُ ٓ  َب َؽ َر ًَ ٍْ َٕ ِ َؽ َبِٚخٌع  ًَ الَؽ ﴿موؿقفف :م.6اظشدعراءم﴾َف ًُ ٍْ َٕ  ْٛ َؾال َتْذَه

اٍت  ْؿ َحَنَ ِٓ َِْٔ مم.5صورر﴾َظ
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 فآف ظذ رمٜ افدظقة. واٚ اؿٌؾ ظذ نٚظر افٍٔٚوٜ رؿٌؾ رشقل اهلل واذه اد

وحيس بًّٕٚك حيـ وحيْق وحيٛ ف وظنرتف وذوبف وم ٓ ؟ رفٔس بؼا مثِْٚ رهِو

ووصٚكٟ افَربك ـغ ٕحس؟ ؾغ بٚل روفئؽ  هؾآخقة وفقاظٟ إبقة وررواح ٕ

ٔٚ متقرضٚ   ادحًقبٜٔ؟ افذبـ بربدون شِٛ رٌٕؾ مٚ تْىقى ظِٔف وإٓ ـٚن  ٚب

مومٚ بٚل هٗٓس افذبـ بٌِقن حتك جٚوزوا برشقهلؿ رؿىٚر افًدافٜ وادًٚواة؟ 

 مً عْاطف املسسلني

م بُـ ض منٚظره افٍىربٜ بدظٚ مـ افرشؾ ؾَد حـ ادرشِقن  وافرشقل 

ـك ال ل ابتندبد افددمومتْقا هلؿ اخلر وجدوا  هؾمـ ؿٌِف إػ افقفد وارتٌىقا بٕٚ

 افًالم.  تقؾر هلؿ رشٌٚب إمـ   شٌؾ ت

ًٚ مـ ظٚضٍٜ إبقة  َْٚ ٕقح  ظِٔف افًالم هيتػ بٚبْف مْىَِ ًَ ـَٛ م   َبٚ ُبَْل  اْر

. حتك إذا رورده ـٍره مقارد اهلُِٜ وحٚل بْٔٓغ ادقج ؾُٚن مـ ادٌالرؿغ 88هالقد

ـْ ﴿مإدؾع ٕقح مع ظقاضػ إبقة وٕٚدى:  َوإِن  َوْظَدَك احْلَالؼُّ رهعَربِّ إِن  اْبِْل ِم

غَ  ِّ ُؿ احْلَٚـِ َُ َٝ َرْح ْٕ م.م82هقد﴾َوَر

وإبراهٔؿ ظِٔف افًالم رؿٌؾ بُؾ منٚظر افٌْقة ظذ ربٔف آزر بٌكاله وحيالذره 

ْر ض﴿موبًتحٞ خىٚه ـُ ًٌَِّٕٔٚ َواْذ  ٚ ًَ ب َٚن ِقدِّ ـَ ُف   ٕ اْفُِتَِٚب إِْبَراِهَٔؿ إِ
﴿ٗٔ﴾

َبِِٔف َبٚ   ِٕ إِْذ َؿَٚل 

 ِٝ ِْل َظَْْؽ َصْٔئًَٚرَب ٌْ َٓ ُب َٓ ُبٌِْكُ َو ُع َو َّ ًْ َٓ َب ٌُُد َمٚ  ًْ ِمَ َت
 إِِّنِّ َؿْد َجالَٚسِِّن  ﴾ٕٗ﴿

ِٝ َبٚ َرَب

ٚ اًضٚ َشِقبًّ ِْل َرْهِدَك ِسَ ًْ َؽ َؾٚت ٌِ
تِ ْٖ ِِْؿ َمٚ َمْ َب ًِ ـَ اْف ِم

﴿ٖٗ﴾
الَْٔىَٚن إِن    ٌُِد افن  ًْ َٓ َت  

ِٝ َبٚ َرَب

َٚن فِِر   ـَ َْٔىَٚن  ـِ َظِهًّٔٚ افن  مْحَ
ـِ  ﴾ٗٗ﴿ مْحَ ـَ افالر  َؽ َظَذاٌب ِم  ً َّ  إِِّنِّ َرَخُٚف َرْن َب

ِٝ َبٚ َرَب

َْٔىِٚن َوفًِّٔٚ  قَن فِِن  ُُ َؾتَ
ـْ َمْ َتْْتَالِف  ﴾٘ٗ﴿

ـْ َآهِلَتِالل َبالٚ إِْبالَراِهُٔؿ َفالئِ َٝ َظال ال ْٕ ٌٛ َر َؿَٚل َرَراِؽ

َْرمُجَْ َؽ َواْهُجْرِِّن َمًِِّٔٚ  َٕ
الَٚن ِِب َؿَٚل َشاَل م﴾ٙٗ﴿ ـَ ٕ الُف  ُر َفالَؽ َرِبِّ إِ

ٍِ ٌْ َْٖشالتَ َِْٔالَؽ َش ٌم َظ

ًّٚٔ
ٍِ م.مربؿ﴾َح
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ِْْاَلٚ ﴿مواؿٌؾ بُؾ منٚظر إبالقة ظالذ اهلل بًالٖفف اخلالر فذربتالف: ًَ َرب ْاَلٚ َواْج

 ًٜ تَِْٚ ُرم  ب  ـْ ُذرِّ  َفَؽ َوِم
ْغِ َّ
ِِ ًْ ًٜ ُم َّ

ِِ ًْ ٕ الَؽ  ُم َِْْٔاَلٚ إِ ْٛ َظ َْٚ َوُتال َُ َٕٚ َمَِْٚش َٝ  َفَؽ َوَرِر ال ْٕ َر

اُب  ِحٔؿُ  افت ق  ْؿ َآَبٚتَِؽ  ﴾8ٕٔ﴿ افر  ِٓ َِْٔ ُِق َظ ْؿ َبتْ ُٓ ًٓ ِمْْ ْؿ َرُشق ِٓ ْٞ ؾِٔ ًَ ؿُ َرب َْٚ َواْب ُٓ ُّ ِِّ ًَ  َوُب

 َٝ ْٕ ٕ َؽ َر ْؿ إِ ِٓ ٔ ِـّ َٜ َوُبَز َّ ُْ
ِزبزُ اْفُِتََٚب َواحْلِ ًَ م.086: 085ةافٌَر﴾احْلَُِٔؿُ  اْف

ِِالَغٍت } بتفذر ومتْك ظذ اهلل رن بوع اإلمٚمٜ ض َُ َوإِِذ اْبتََذ إِْبالَراِهَٔؿ َربُّالُف بِ

الِدي  ْٓ الل َؿالَٚل َٓ َبْاَلُٚل َظ
تِ ب  ًٚ َؿالَٚل َوِمالـ ُذرِّ َُِؽ فِِْ الِٚس إَِمٚمال ـ  َؿَٚل إِِّنِّ َجِٚظ ُٓ َٖمَت  َؾ

م.م088افٌَرة{افي ٚدِِغَ 

ـذفؽ مقشك ظِٔف افًالم هدتف ؾىرتف وحدتف ظقاضٍف إػ رخٔف ؾًالٖل اهلل 

الَل ِرْدًسا ﴿مًِف ردسه وظودهرن جي ًِ ُف َم ِْ ْرِش َٖ ًٕٚ َؾ ٚ ًَ
َوَرِخل َهُٚروُن ُهَق َرْؾَهُح ِمِّْل فِ

ُبقِن  ذِّ َُ ُؿِْل إِِّنِّ َرَخُٚف َرْن ُب الَغ  ﴾ٖٗ﴿ُبَهدِّ ُُ الُؾ َف ًَ ْج َٕ َِٖخٔالَؽ َو َؿَٚل َشَُْندُّ َظُوالَدَك بِ

ْٕتَُغ  َغ بَِ َبٚتَِْٚ َر ُُ ُِقَن إَِفْٔ ًٕٚ َؾاَل َبِه َِْىٚ ٚفٌُِقنَ ُش ٌَ َغ اْف ُُ ًَ ـِ ات ٌَ م.62: 68افَهص﴾ َوَم

ْؾ ِِل ﴿ دوفتف: وبيع إػ اهلل رن جيًؾ هٚرون وزبره وافرجؾ افثٕٚك ض ًَ َواْج

ـْ  ُف ِض َرْمِري ﴾ٖٔ﴿اْصُدْد بِِف َرْزِري ﴾ٖٓ﴿َهُٚروَن َرِخل ﴾9ٕ﴿رهعَوِزبًرا ِم ـْ : 86ضف ﴾َوَرْذِ

م. 68

َٓ َرْمُِِؽ ﴿مى واظتذار ٕٚدى :ؾ٘ذا مٚ وؿػ مـ ربف مقؿػ صُق َؿَٚل َربِّ إِِّنِّ 

غَ  َِ ِٚش ٍَ ْقِم اْف ََ ِز َوَرِخل َؾْٚؾُرْق َبََْْْٔٚ َوَبْغَ اْف ٍْ َٕ   ٓ م.م25دلوئدة ﴾إِ

َِخل ﴿موـذفؽ بًٍؾ   مقاؿػ آشسحٚم وآشتٌٍٚر ِٕ ْر ِِل َو ٍِ َؿَٚل َربِّ اْؽ

َٝ َررْ  ْٕ َؽ َوَر
َِْْٚ ِض َرمْحَتِ امِحِغَ َوَرْدِخ م.151االسراف﴾َحُؿ افر 

قن هِالتِؽ ظقاضػ ادرشِغ ٕحق ذوهيؿ تيؾ ٕٚظنٜ  تدمٜ ضٚدٚ ـالٚن إ

ميْٜ رصد ومْٚط رجالٚس. ؾال٘ذا خالٚمرهؿ ردٕالك صالؽ تكالؾقا بٖشالِقب آخالر 

الَغ ﴿ـٖشِقب مقشك مع هٚرون  ًَ ٚ َؿَٚل بِئْ ًٍ َودَ ٚ َرَجَع ُمقَشك إَِػ َؿْقِمِف َؽْوٌََٚن َرِش

تُ  ٍْ َِ ُه َخ َْفَقاَح َوَرَخَذ بَِرْرِس َرِخٔالِف جَيُالرُّ ْٕ ك ا ََ ْؿ َوَرْف ُُ ِْتُْؿ َرْمَر َربِّ ِدي َرَظِج ًْ ـْ َب قِِّن ِم ُّ
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َْظَداَس َوٓ  ْٕ ْٝ ِِبَ ا
ِّ َِْٕل َؾال ُتْن ُِق تُ َْ ُٚدوا َب ـَ قِِّن َو ٍُ ًَ ْقَم اْشتَْو ََ ـَ ُرم  إِن  اْف إَِفِْٔف َؿَٚل اْب

ْقمِ  ََ ِِْْل َمَع اْف ًَ م.150األسراف﴾افي ٚدِِغَ  جَتْ

مٓ بًُـ ؽوٌف وٓ هتدر ثقرتف إٓ بًد اشتًىٚف بهحٌف تزبالر فِّقؿالػ

َْظَداسَ ﴿ ْٕ ْٝ ِِبَ ا
ِّ َِْٕل َؾال ُتْن ُِق تُ َْ ُٚدوا َب ـَ قِِّن َو ٍُ ًَ ْقَم اْشتَْو ََ م.﴾إِن  اْف

ُِّقا﴿ ْؿ َو ُٓ َؽ إِْذ َرَرْبتَ ًَ ٓ  َتت   ﴾9ٕ﴿ َؿَٚل َبٚ َهُٚروُن َمٚ َمَْ َٝ َرْمالِريَر َهْٔ ًَ ـِ َرَؾ ًَ ٌِ﴿9ٖ﴾ 

َٝ َبالْغَ َبْاِلل  ْؿال القَل َؾر  َُ ُٝ َرْن َت ُْٖخْذ بِِِْحَٔتِل َوٓ بَِرْرِد إِِّنِّ َخِنٔ َٓ َت ـَ ُرم   َؿَٚل َبٚ اْب

ْٛ َؿْقِِل  اكَِٔؾ َوَمْ َتْرُؿ ْهَ
م.رف﴾إِ

وإذا رروا دٓكؾ افٍُر وتٌْٔقا إمالٚرات افًالداوة واحلَالد واحلًالد ٍٕوالقا 

ُٕقا ﴿مهيؿ وتزسواربد الٚ ـَ ـَِغ َوَفالْق  ْؼِ ُّ ِْ
ُروا فِ ٍِ ٌْ تَ ًْ ـَ َآَمُْقا َرْن َب ِذب ِلِّ َواف  َٚن فٌِِْ  ـَ َمٚ 

ُْؿ َرْقالَحُٚب اجْلَِحالٔؿِ  َ هَلُْؿ َر   ِد َمٚ َتٌَغ  ًْ ـْ َب ُٚر  ﴾ٖٔٔ﴿مُروِِل ُؿْرَبك ِم ٍَ ٌْ الَٚن اْشالتِ ـَ َوَمالٚ 

ـْ َمقْ  ٓ  َظ َبِِٔف إِ
ِٕ َر ِمْاْلُف إِن  إِْبَراِهَٔؿ  ٕ الُف َظالُدوٌّ هللِ ِ َتالَز  َ َفالُف َر َِغ  َتٌَالغ  ُٚه َؾ ِظَدٍة َوَظَدَهٚ إِب 

اٌه َحِِٔؿٌ  َو  َٕ ماظؿقبي.﴾إِْبَراِهَٔؿ 

 نيأٍلقراٜف احلق ّحٔص٘ اجل

ؤٌْٕٚ ظِٔف افهالة وافًالم م بىِؼ فًقاضٍف افٌرزبٜ افًْٚن حتالك تتخىالك 

ؾروظف رو خٚقالتف وذوى رمحالف بٌالْؿ )بوالؿ افٌالغ احلدود وم بٗثر رققفف رو 

ٜٔ ٖهِرن تٌرهؿ ؿٔؿ اجل وشُقن افْقن( مـ دون ادٗمْغ بؾ خنك رشقل اهلل 

رو بٖخذهؿ جالل افهدارة رو خيِٛ فٌٓؿ زهرة افدٕٔٚ رو ؾتْٜ اإلمٚرة رو بَِؾ مـ 

 ظِّٓؿ رؾًٜ افًْٛ وصّخٜ آرتٌٚط برشقل اهلل ؾٔتُِقا وبَدمقا بقم افَٔٚمالٜ

ذفؽ ؾٖوقٚهؿ وبٚفغ   اإلبهٚس وظِّٓؿ رن مقازبـ افًْٛ  مًٍِغ خنك 

وافْنٛ مقازبـ ـٚذبٜ وربغ حرم ؾٚضّٜ رحٛ افْٚس إفٔف ومًْٓٚ ضٌِتٓٚ وهالك 

ٔالٜ ٖهِض مًٔس احلٚجٜ فٔقجٓٓٚ إػ وجٜٓ مثذ وبكف ظْٓٚ وهٟ مًالٚبر اجل

 افُٚذب. 
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وصد بحَف ظذ مٍٚهّٔٓؿ  ٜٔ مٚ ربىؾٖهِوفَد ربىؾ اإلشالم مـ مًٚبر اجل

افٌٚفٜٔ ؾٖزهَٓٚ ورحؾ  ِٓٚ حَالٚكؼ وؿالٔغ ظٚدفالٜ بٚؿٔالٜ رهالدر افًالٔٚدة افٌَِٔالٜ 

وافًيّٜ ادقروثٜ وربىؾ صالّخٜ احلًالٛ وافًْالٛ وحالد مالـ شالِىٚن ادالٚل 

واجلٚه.. افخ تِؽ افقجٚهٚت افتك ـٕٚٝ تنُؾ مراـز ؿقة َهٓٚ اإلُٕٚر وافٍُر 

اجلدبدة افتك رروهٚ هتدبدًا دجتًّٓؿ وحتىٔغ  وافهد وبٞ افًراؿٔؾ رمٚم افدظقة

 فَّٔٓؿ وحُغ بٚإلظدام ظذ تراثٓؿ وثراكٓؿ وذؾٓؿ ادزظقم. 

وتًرض اإلشالم ٕووٚظٓؿ ادُتًٌٜ جًِٓؿ بًحقن بٚفزفزال وبهٚمقن 

 )بتندبد ادٔؿ ادوّقمٜ( جٌٜٓ واحدة ض مقاجٜٓ افدبـ اجلدبد. 

 أجساٛ تيظٔنٙ

 دٕٔٚ افْٚس ال قْػ افْٚس صًقبٚ وؿٌٚكؾ وبىقٕٚ. وادقػ ال ـك تْتيؿ 

وبغ شٌحٕٚف رن هذا افتهْٔػ إجراس تْئّك ٓ بستٛ ظِٔف متٔٔز جًْك رو 

 ٚبٚة ظْك رو اختٔٚر شالفف رو افتٌٚى ظـ تكؾٚت رو إضالالق بالد حًالٔٛ 

ًٕٔٛ ـك بًربد وخيدع وبًِٛ. آبٜ احلجرات هك ادٔزان واحلؼ افذى ؿذف بف 

الٍر َوُرٕثَالك }مؾ ؾدمٌٜ ؾ٘ذا هق زاهؼظذ افٌٚض ـَ الـ َذ ؿ مِّ ـُ ْاَلٚ َْ َِ ٕ ٚ َخ ُس إِ َٚ افْٚ  َبٚ َرهيُّ

ْؿ إِن  اهلل َ َظِِالٌٔؿ  ـُ الٚ ََ ْؿ ِظْالَد اهلل ِ َرْت ُُ الَرَم ـْ الَٚرُؾقا إِن  َر ًَ الَؾ فِتَ
ًٚ َوَؿٌَٚكِ قب ًُ ْؿ ُص ـُ َِْْٚ ًَ َوَج

م.م06احلجرات{َخٌِرٌ 

شالئؾ: رى افْالٚس  رشالقل اهلل  إن"وفَد روى افٌخٚرى ظـ ربالك هربالرة 

رـرم؟ ؿٚل رـرمٓؿ ظْد اهلل رتَٚهؿ ؿٚفقا فٔس بقشػ ٌٕك اهلل ابـ ٌٕك اهلل ابـ ٌٕك 

اهلل ابـ خِٔؾ اهلل ؿٚفقا فٔس ظـ هذا ًٕٖفؽ  ؿٚل ؾًـ مًٚدن افًرب تًالٖفقن؟ 

ذفالؽ ٕن  (ٔ)"ٜٔ خٔٚرـؿ ض اإلشالم إذا ؾَٓالقاٖهِؿٚفقا ًٕؿ ؿٚل خٔٚرـؿ   اجل

                                                           
ٌمم3383،م3374،م3353اظؾكددورىمطؿددوبماألغؾقددوءمحدددؼٌمممم(1) اظؿػلددريمم349ادلـوضددىمحدددؼ

م.4689حدؼٌ
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قالدر احلدبالد  ٜٔ زبدهٚ وجيِقهٚ ـغ جيِق افُالرٖهِبٍْك ظـ ؾوٚكؾ اجل اإلشالم

ؾ٘ذا قٚحٛ اإلبغن ؾَف وارتقاه بّثؾ اإلشالم وحُّالف ـالٚن قالٚحٌف ض ؿّالٜ 

 افٍوؾ وإقٚفٜ افٌْٚسة. 

ٜٔ بَقل رشقل اهلل ؾٔغ بروبالف ٖهِوتًَّٔٚ هلذه افسبٜٔ واجتثٚثٚ دخٍِٚت اجل

ن اهلل ٓ بْير إػ ققرـؿ ورمقافُؿ "إماهلل  ؿٚل رشقل"ممًِؿ ظـ ربك هربرة 

م.(1)"وفُـ بْير إػ ؿِقبُؿ ورظغفُؿ

إير ؾٕٚؽ فًٝ بخر مـ رمحالر وٓ "ممبٖبك ذر ال ؾٔغ بروبف رمحد وهتػ 

ٜٔ وبٌُٝ محٔتٓٚ ٖهِوبهدع وهق بَِؿ رطٍٚر اجل (ٕ)"ربٔض إٓ رن تٍوِف بتَقى

ؿقم بٍخالرون ب بالٚكٓؿ رو فُٔالقن ـُِؿ بْق آدم وآدم خِؼ مـ تراب وفْٔتٓغ "

مممًْده. رواه افٌزار ضم(ٖ)"رهقن ظذ اهلل تًٚػ مـ اجلًالن

وبّٙ اإلشالم مىٓرا افىربؼ َّٚ بثف افنالٔىٚن مالـ افٌٚمالٜ مًٌالدا فَّٔالف 

ومٌٚدكف افًٌٔؾ مًدا افَٚفٛ افربٕٚك ـك تهٓر ؾٔف هذه إمٜ فتُالقن خالر رمالٜ 

 رخرجٝ فِْٚس.

 اظتٌٚر افذات وآظتداد بٕٚقؾ وٕزظٜ افتًالٚػ وفُـ اإلًٕٚن مىٌقع ظذ

وافتٌْك وادٌٚهٚة رقِٜٔ ؾٔف متُّْٜ مْف ؾغ مْٟٓ اإلشالم ض مَٚومٜ هذه افْزظٜ 

 وتًدبؾ افًِقك؟ ذفؽ مٚ شْدرشف ض وؿٝ ٓحؼ إن صٚس اهلل.

ٍرؿٜ ٓ تو  ،ٓ دبـ  ٚبٚة و ًقبٜٔ  ،حتَؼ رن اإلشالم دبـ تقاقؾ وحتٚب

رؾع مْذ افِحيٜ إوػ صًٚر ـُِؿ ٔدم وآدم خِؼ مـ تراب مس  وافرشقل 

 ادَٔٝ. وخيّد بف هلٔٛ افًْكبٜ وافًهٌٜٔ وافًْرة ٖهذبف رشس افقجقد اجل

                                                           
(ٔ)

معـماظؽؿوب.م34علؾؿمصكماظربمواظصؾيمواآلدابمحدؼٌ  
(ٕ)

م.158صم5ادللـدمجدم 
(ٖ)

اجلوععماظصغريم.موظقسمطؿومذطرمصؼدمرعزماظلققركمحللـفمضولمادلـووىمصكمصقضماظؼدؼرمذرحم 

م.6368حدؼٌم37صم5سؾفماهلقـؿكمبلنمصقفماحللـمبـمحلنيمضعقػمجدأ
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ظراق وإققل وحيط بٚدٗمْغ ظذ رقؾ ٖهِاجل ٜٔ اجتٚز ظذ رجْحتف ٕا

 إققل ؾربىٓؿ ب دم وبِحَٓؿ افْٓٚبٜ بٚفساب.

افالداس  احلًالٌٚن ض ى فتِؽ ٕدواس مقرثٜ ال ووع ضوآشالم ال وهق بتهد

ظّٔؼ افٌقر ورن اإلًٕٚن مىٌقع ظذ افنخّٜ وافٍْخٜ وافتٌْك بٚفًراؿٜ ؾٕٚتٟٓ 

مْٓجٚ بتًؿ بٚحلُّٜ وبرظك اجلقإٛ افًٍْٜٔ درى اذبقا   ؿِقاؿ مٍالٚهٔؿ 

ٔف رو ٜٔ إوػ ورموقا إحَٚب مًتِغ )بتندبد افالم وـنهٚ( بال رصٍٖهِاجل

الْؿ  ﴿مبد آشٜٔ ُٓ  ِ ًَ الَؽ َف
ـْ َؿٌِِْ َِٕذبٍر ِم ـْ  ـْ َربَِّؽ فِتُِْْذَر َؿْقًمٚ َمٚ َرَتُٚهْؿ ِم َبْؾ ُهَق احْلَؼُّ ِم

م.6اظلفدة﴾هَيْتَُدونَ 

قالقرة مٍْالرة بنالًٜ روى  ؾٚإلشالم تٚرة خيالرج إمالر خمرجالٚ ـرهيالٚ ض .ٔ

ل )فْٔتٓالغ ؿالٚ افسمذى وربق داود ب٘شْٚد حًـ ظـ ربك هربرة ظـ افٌْك 

رو ربُالقٕـ   رؿقام بٍتخرون ب بٚكٓـ افذبـ مٚتقا إٕغ هالق ؾحالؿ مالـ جالْٓؿ 

اخلالراس بٍٖٕالف ان اهلل ؿالد رذهالٛ  (ٕ)افذى بدهده (ٔ)رهقن ظذ اهلل مـ اجلًؾ

ٜٔ وؾخرهٚ بٚٔبٚس إٕغ هق مالٗمـ تَالك رو ؾالٚجر صالَك ٖهِاجل (ٖ)ظُْؿ ظٌٜٔ

 . (ٗ)افْٚس ـِٓؿ بْق آدم وآدم مـ تراب

َرر هذا ادًْك ًٍٕف بًٌالٚرات متٌالٚبرة تٗـالد افَوالٜٔ وتنالر إػ وتٚرة ب .ٕ

ْدر روى رمحالد وافٌَٔٓالك ب٘شالْٚد  ََ مًٕٚك رخرى تقرث افَْض وحتط مـ اف

: )رًٕٚبُؿ هالذه فًٔالٝ  قحٔح ظـ ظٌَٜ بـ ظٚمر ؿٚل : ؿٚل رشقل اهلل 

فالٔس ٕحالد  (٘)بًٌّٜ ظذ رحد ـُِؿ بْق آدم ضػ افهٚع بٚفهٚع م متِئالقه

                                                           
(ٔ)

 اجلعؾم=ماخلـػلوءممم 
(ٕ)

مؼدػدهم=مؼدحرجفمم 
(ٖ)

مقيم=مجػقتفوموشؾظؿفوملػؾسؾقيماجلم 
(ٗ)

م5صم5صقضماظؼدؼرمذرحماجلوععماظصغريمجدميفضولمادلـووىمم158،م145صم4ادللـدمجد 
مفمضول:مورواهماظؾقفؼكمودؽًمسؾقفمادلـذرى.ػعضمإديأذورماظلققركمم6252حدؼٌ

(٘)
 ادلعـكمطؾؽؿميفمدرجيمواحدةمم 
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ؾٚحنالٚ  (ٔ)وؾوؾ إٓ بدبـ وتَقى ـٍالك بٚفرجالؾ رن بُالقن بالذبٚ ظذ رحد

 بخٔال( افٌخؾ وافٌذاسة وافٍحش وٕحقهٚ هك افتك تهؿ وختٍض وتزرى. 

ٚحلنالالة.  م مالالـ رؽالقار افَٔٚمالالٜ منالالٚهد تٍالالٔض بوتالٚرة برؾالالع اإلشالالال .ٖ

القِر َؾالالَ ﴿وتىٍح بالٚخلزى وتنالك بٚفهالٌٚر وافْدامالٜ  الَخ ِض افهُّ
ٍِ ُٕ  َؾالَِ٘ذا 

َٚب َبْٔ  ًَ ْٕ َٚسُفقَن َر ًَ َٓ َبتَ ْؿ َبْقَمئٍِذ َو ُٓ َْ
ُٖوَفئِالَؽ ُهالُؿ  ﴾ٔٓٔ﴿ ْٝ َمَقاِزبْاُلُف َؾ ال َِ َُ ـْ َث َّ َؾ

ُِِحقنَ  ٍْ الْ َؿ و ﴾ٕٓٔ﴿ ادُْ َٓ ْؿ ِض َج ُٓ ال ًَ ٍُ ْٕ وا َر ـَ َخِنُ ِذب َؽ اف 
ُٖوَفئِ ْٝ َمَقاِزبُُْف َؾ  ٍ ـْ َخ  ََم

ُر َوُهْؿ ؾِٔ ﴾ٖٓٔ﴿َخٚفُِدوَن  ُؿ افْٚ  ُٓ ُح ُوُجقَه ٍَ ِْ ٚحِلُقنَ َت ـَ  ٚ ـِمَآَؼوِتلمُتِؿَؾكم ﴾ٗٓٔ﴿ َٓ َأَظِؿمَتُؽ

ْٚ  َؿْقًمٚ َوٚفِّغَ ﴾٘ٓٔ﴿َسَؾِقُؽِؿمَصُؽـُِؿِؿمِبَفومُتَؽذُِّبقَن ـُ َقُتَْٚ َو َْ ََِْْٔٚ ِص ْٝ َظ ٌََِ  ﴾ٙٓٔ﴿َؿُٚفقا َرب َْٚ َؽ

ٕ ٚ َطٚدُِقَن  َٕٚ َؾِ٘ ٚ َؾِْ٘ن ُظْد َٓ قنِ َؿَٚل اْخ  ﴾7ٓٔ﴿َرب َْٚ َرْخِرْجَْٚ ِمْْ ُّ ِِّ َُ َٓ ُت ٚ َو َٓ ئُقا ؾِٔ ًَ﴿ٔٓ8﴾ 

َٝ َخالْرُ  ال ْٕ ْر َفْاَلٚ َواْرمَحْْاَلٚ َوَر
ٍِ قُفقَن َرب َْٚ َآَمْ الٚ َؾالْٚؽ َُ ـْ ِظٌَِٚدي َب َٚن َؾِربٌؼ ِم ـَ ُف   ٕ مإِ

امِحِغَ  افالالر 
ْاْلالتُْؿ  ﴾9ٓٔ﴿ ـُ الالِري َو ـْ ْؿ ِذ ـُ الالْق ًَ ْٕ ٚ َحت الالك َر َالالْذمُتُقُهْؿ ِشالالْخِربًّ ْؿ َؾٚخت  ُٓ ِمالالْْ

قنَ  ُُ الٚكُِزونَ  ﴾ٓٔٔ﴿ َتْوَح ٍَ ُْؿ ُهالُؿ اْف وا َر   ُؿ اْفَْٔقَم بَِغ َقَزُ ُٓ َؿالَٚل م﴾ٔٔٔ﴿ إِِّنِّ َجَزْبتُ

َْرِض َظَدَد ِشِْغَ  ْٕ ْؿ َفٌِثْتُْؿ ِض ا  .مادلمعـقن﴾ـَ

وربغ مجع اإلشالم بغ أل وادٚل بٚظتٌٚرَهٚ افثَِالغ افِالذبـ بنالدان إػ  .ٗ

وبٍتْالٚن افَِالٛ وبًالِغن إػ  إرض وافًروغ افِذبـ ؿد خيٌِالٚن افِالٛ

 افٌرو.

ؾٚإلشالم جيْٛ خىرَهٚ وحيهـ مـ ؾتْتٓغ بٖشِقب هتُّك بقحك بٚفٌٍِٜ 

ُهؿ بِفِ }مافندبدة وافوالل افًٌٔد دُّ ِّ ُٕ ٕ َغ  ٌُقَن َر ًَ ٍٚل َوَبِْغَ  َرحَيْ الِٚرُع هَلاُلْؿ  *ِمـ م  ًَ ُٕ

اِت َبؾ ُرونَ  ِض اخْلَْرَ ًُ ٙ أبٚت مًالددة قالٍٚت ومت .23-22ادٗمْقنم{ٓ  َبْن

افُرامٜ راشّٜ ققر إـرمغ مًٌَٜ بٚفتْدبد  وافتٓدبد مٌْٜٔ بًد مٚ بغ مدارج 

ـْ ﴿احلؼ ومْٚزل اهلقى  َْرُض َوَم ْٕ َقاُت َوا َّ  ً َدِت اف ًَ ٍَ َوَفِق ات ٌََع احْلَؼُّ َرْهَقاَسُهْؿ َف

رِ  ـْ ـْ ِذ ْؿ َظ ُٓ ِرِهْؿ َؾ ـْ ـ  َبْؾ َرَتَُْْٔٚهْؿ بِِذ ِٓ ِرُوقنَ ؾِٔ ًْ م.40ادٗمْقن﴾ِهْؿ ُم
                                                           

(ٔ)
 اظؾذىم=ماظػوحشمم 
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وتٚرة بًرض ) بُن افراس ادنددة ( افَرآن بّـ ٕحقا هذا ادْحك. ووزٕقا  .٘

ْؿ َضُٚفقَت ﴿مبّٔزان افًْرة واهلقى وافٌرور ُُ َٞ َف ًَ ْؿ إِن  اهلل َ َؿْد َب ُٓ ٌَُِّٕٔ َوَؿَٚل هَلُْؿ 

ٚ ًُ ََِْْٔٚ وَ  َمِِ ُِْؽ َظ قُن َفُف ادُْ ُُ ٕ ك َب ـُ َرَحؼُّ َؿُٚفقا َر ْح ِِْؽ َٕ ـَ  بِٚدُْ ًٜ ِم ًَ َت َش ْٗ ِمُْْف َوَمْ ُب

ٚهُ ادَِْٚل َؿَٚل إِن  اهلل َ  ٍَ الِؿ َواهلل ُ  اْقَى ًْ
ِْالِؿ َواجْلِ ًِ ًٜ ِض اْف الَى ًْ ْؿ َوَزاَدُه َب ُُ َِْٔ ِِت َظ ْٗ  ُبال

ـْ َبَنُٚس َواهلل ُ َواِشٌع َظِِٔؿٌ  ُف َم َُ ِْ م.884اظؾؼرةم﴾ُم

ٕٚغ ر ؿ وحدهؿ ي( بٖدظٔٚس افًيّٜ اف ةس ادنددبًرض ) بُن افرا رةوتٚ .ٙ

 رهالؾافَالرى ال  رهالؾبحُؿ ـق ؿ ادع  الروظٜٔ افًزة ومًٚدن افركٚشٜ ور ؿ 

ـَ ﴿مٕن بًتٖثروا بُّرمٚت افًغس ْرساُن َظَذ َرُجٍؾ ِم َُ َل َهَذا اْف ُٕزِّ  َٓ َوَؿُٚفقا َفْق

ْرَبتَْغِ َظئٍِؿ  ََ قَن َرمْحَ  ﴾ٖٔ﴿اْف ُّ
ًِ َْ ْؿ ِض َرُهْؿ َب ُٓ َٔنالتَ

ًِ ْؿ َم ُٓ َْٚ َبْٔالَْ ّْ ًَ ـُ َؿ ْح َٕ َٜ َربَِّؽ 

ًوالٚ  ًْ ْؿ َب ُٓ ُوال ًْ الٍض َدَرَجالٍٚت فَِٔت ِخالَذ َب ًْ ْؿ َؾالْقَق َب ُٓ َو ًْ َْٚ َب ًْ َْٕٔٚ َوَرَؾ احْلََِٔٚة افدُّ

قنَ  ًُ َّ ٚ  جَيْ ُٜ َربَِّؽ َخْرٌ َِّ ٚ َوَرمْحَ م.ماظزخرف﴾ُشْخِربًّ

وبًْالػ ؿقاظالدهؿ افتالك تقاوالًقا وبذرو افَرآن ؿّٔٓؿ افزاكٍٜ ذروا 

ظِٔٓٚ ًٍٕٚ حغ بتٌع مٚ شٌؼ بّقازٕٜ بالغ افًالرض افزاكالؾ وإجالؾ افهالٚدق 

مقازٕٜ تزرى بٚفزهرة وافزبْٜ وافىالس افُٚذب اخلٚدع افذى بوالٍٔف ادالٚل ظالذ 

الُر بِالٚف﴿مإؽْٔٚس ٍُ ُْ ـْ َب َ
َِْْٚ دِ ًَ ًٜ َواِحَدًة جَلَ ُس ُرم  قَن افْٚ  ُُ َٓ َرْن َب ـِ فٌُُِٔالقهِتِْؿ َوَفْق مْحَ ر 

ُرونَ  َٓ ٚ َبْي َٓ َِْٔ ِٚرَج َظ ًَ  َوَم
ٍٜ
ـْ َؾو  ٚ ِم ًٍ َُ ٚ َبت ُِئُقنَ م﴾ٖٖ﴿مُش َٓ َِْٔ ًرا َظ مَوفٌُُِٔقهِتِْؿ َرْبَقاًبٚ َوُهُ

ت   ﴾ٖٗ﴿ ُّ ِْ
َِخالَرُة ِظْاْلَد َربِّالَؽ فِ ْٔ َْٕٔٚ َوا ؾُّ َذفَِؽ دَ ٚ َمتَُٚع احْلََِٔٚة افالدُّ ـُ الغَ َوُزْخُرًؾٚ َوإِْن  م﴾َِ

اظزخرف
م.(ٔ) 

وبالحؼ افَالرآن احلَّالك ادْتٍخالغ بٌالٚزات افْنالٛ )ادالٚل( وافًْالٛ  .7

ٌٍ بواحلًٛ  الؾ  ﴿مبٚفًٚر وجيًِٓؿ بٚفَالٚر وبالرمٔٓؿ ؾٔهالّٔٓؿ ٓؿدم ـُ َٓ ُتىِالْع  َو

                                                           
(1)

غـؾفمػـوماديمأنمطؾمعومؼـلقىمسؾكمادلولمؼـلقىمطذظؽمسؾكماإلغلوب،مصؽؾفومزؼـيماحلقوةمم 
 اظدغقو.م
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غٍ  ِٓ ٍف َم ٚز ﴾ٓٔ﴿َحال  ََه 
ٔؿٍ م(ٔ) ِّ ٍٚس بَِْ تَالٍد َرثِالٔؿٍ  ﴾ٔٔ﴿ َمن  ًْ َِْخْرِ ُم

ٍع فِ م(ٕ)ُظتُالؾ   ﴾ٕٔ﴿َمْٚ 

َد َذفَِؽ َزِٕٔؿٍ  ًْ َب
َٚن َذا َمٍٚل َوَبِْغَ  ﴾ٖٔ﴿(ٖ) ـَ َِِْٔف َآَبُٚتَْٚ َؿَٚل َرَشالٚضُِر  ﴾ٗٔ﴿ َرْن  إَِذا ُتتَْذ َظ

فِغ َو  ْٕ  ؾُٚن ـؾ تِؽ افرذاكؾ افتك ٕوح اٚ وفٔدة ٍٕخٜ ادٚل وافقفد.  .اظؼؾؿ﴾ا

تتًالع  ؿد بًتًّؾ ـِّٜ جٚمًالٜ ال (ٗ)وهق بٖشق مرى افْزظتغ الوافَرآن  .8

الرى بٚفتُالٚثر وادٌٚهالٚة ـٚشالتًغفف ـِّالٜ  ٌْ ر وُت ٌُ فُؾ افيالل افزاكِٜ افتك َت

ُٚثرُ ﴿م)افتُٚثر( افتك تنك بُؾ افهٌٚر َُ ُؿ افت  ـُ ٜ )زهرة م﴾َرهْلَٚ وـُْٚبتف بُِّ

ن  َظََْْْٔٔؽ إَِػ ﴿مظـ ـؾ ذات بربؼ زاكػ رو ٕوٚرة ذابِٜ احلٔٚة افدٕٔٚ( َٓ مَتُد  َو

 َْٚ ًْ ْؿ ؾِٔالِف َوِرْزُق َربِّالَؽ َخالْرٌ َمٚ َمت  ُٓ الَْ
تِ ٍْ َ َْٕٔٚ فِْ ْؿ َزْهَرَة احْلََِٔٚة افالدُّ ُٓ بِِف َرْزَواًجٚ ِمْْ

ك ََ  .مم060ضف﴾َوَرْب

 الٜٔ افٌٚفٔالٜ وبّوالقن ٖهِوهٗٓس افذبـ بتٍَِقن ال رؽؿ افْذر ال بٖشغل اجل .9

رؽؿ أبٚت ال ض ضربؼ افتٌٚهك وافتٍٚخر ومٚ بتقفد ظْٓغ مـ رثالرة وؽالٌـ، 

وتًِط، وتىٚول وإزدراس فٌِرة هٗٓس ـٖ ؿ بٌٚرزون ادقػ وبًٚدون احلؼ 

َذْرِِّن ﴿مؾال ظجٛ إذا رربْٚ ادقػ شٌحٕٚف بزز هلؿ وبتٓددهؿ بٚفقبؾ وافثٌالقر

 ُٝ َْ َِ ـْ َخ ُٝ َفُف َمًٚٓ  ﴾ٔٔ﴿َوِحًٔداَوَم ِْ ًَ قًداَوَبَِْغ ﴾ٕٔ﴿ََُّْدوًدا َوَج ُٓ ُص
ْدُت َفالفُ ﴾ٖٔ﴿  ٓ مَوَم

ٔدً  ِٓ ْ ُع َرْن َرِزبدَ  ﴾ٗٔ﴿امَت َّ ال   ﴾٘ٔ﴿ ُثؿ  َبْى ََبٚتَِْٚ َظًِْٔدا ـَ ِٔ َٚن  ـَ ُف   ٕ م﴾َدُلِرِػُؼُفمَصدُعقّدام ﴾ٙٔ﴿ إِ

 .ادلدثر

منٚهد تزز شُٚرى شِىٚن ادالٚل وأل  وبرؾع افَرآن مـ رؽقار افَٔٚمٜ .ٓٔ

الٚ ﴿مافًالشؾ بهىرخقن وبتْالدمقن مهٍدبـ ض إؽالل مًِقـغ ض َوَرم 

ـْ ُرو قُل َبٚ َفْٔتَِْل َمْ ُروَت ـِتَٚبَِٔفْ َم َُ ٚبَِٔفْ  ﴾ٕ٘﴿ ِِتَ ـِتََٚبُف بِِنَغفِِف َؾَٔ ًَ  ﴾ٕٙ﴿مَوَمْ َرْدِر َمٚ ِح

َٜ  َبٚ  ِٚؤَ ََ  اْف
ِٝ َٕ ٚ ـَ  ٚ َٓ َِْىَِٕٚٔفْ  ﴾8ٕ﴿َمٚ َرْؽَْك َظِّْالل َمٚفَِٔالف﴾7ٕ﴿ َفْٔتَ َِالَؽ َظِّْالل ُشال  ﴾9ٕ﴿ َه

                                                           
(ٔ)

ماهلؿوزم=ماظعقوبم.م 
(ٕ)

م.اظعؿؾم=ماجلوفماظغؾقظم 
(ٖ)

ماظزغقؿم=ماظدسكمادلشؽقكمصكمأصؾف.م 
(ٗ)

مغزسيماظؿؾوػكمبودلول،مواآلل.م 
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ُِّقهُ  ٌُ ُِّقهُ ُثؿ  اجْلَحِ  ﴾ٖٓ﴿ ُخُذوُه َؾ قَن ِذَراًظالٚ  ﴾ٖٔ﴿ َٔؿ َق ًُ ٚ َشالٌْ َٓ  َذْرُظ
ٍٜ َِ ًِ ِْ ُثؿ  ِض ِش

قهُ  ُُ ُِ  .ماحلوضي﴾َؾْٚش

ٜٔ افالدٕٔٚ وبٌالغ ٖهِوافَرآن هيدد ال ض آبٚت حٚؾِٜ بٚفهقر ادًزة ال ؿٔؿ اجل .ٔٔ

رن افدٕٔٚ بُؾ ارجٓٚ وبربَٓٚ م هلٚ إػ رمٚد وحيالدو ادالٗمْغ ال بّثالؾ هالذا 

ٕ الَغ احْلََٔالُٚة ﴿جؾ افهٚدق إػ افٌدبؾ افًزبزافتهقبر ادًجز ال إػ أ القا َر ُّ َِ اْظ

ثَالِؾ  َّ ـَ ِد  َٓ َْو ْٕ َْمالَقاِل َوا ْٕ الُٚثٌر ِض ا َُ ْؿ َوَت ُُ ُٚخٌر َبَْْٔ ٍَ ٌٜ َوَت ٌٛ َوهَلٌْق َوِزبَْ
ًِ َْٕٔٚ َف افدُّ

قنُ  ُُ ا ُثؿ  َب رًّ ٍَ اُه ُمْه ُٟ َؾَسَ ٌََُٕٚتُف ُثؿ  هَئِ َٚر   ٍ ُُ َٛ اْف  َرْظَج
ٍٞ
َِخَرِة  َؽْٔ ْٔ ُحَىًٚمٚ َوِض ا

الُرورِ  ٌُ ٓ  َمتَُٚع اْف َْٕٔٚ إِ ـَ اهلل ِ َوِرْوَقاٌن َوَمٚ احْلََُٔٚة افدُّ َرٌة ِم
ٍِ ٌْ  ﴾ٕٓ﴿ َظَذاٌب َصِدبٌد َوَم

ْت  َْرِض ُرِظالد  ْٕ الَغِس َوا  ً ْرِض اف ًَ ـَ  ٚ َٓ  َظْرُو
ٍٜ ْؿ َوَجْ  ُُ ـْ َربِّ َرٍة ِم

ٍِ ٌْ قا إَِػ َم َُ َشٚبِ

ـَ  ِ ِذب ْوالِؾ  فِ ٍَ ـْ َبَنالُٚس َواهلل ُ ُذو اْف تِٔالِف َمال ْٗ ِف َذفاِلَؽ َؾْوالُؾ اهلل ِ ُب
َآَمُْقا بِٚهلل ِ َوُرُشِِ

ئِؿِ  ًَ  .احلدؼد﴾اْف

قن اذه اخلالالل ادَٔتالٜ بِالقذ بًوالٓؿ بالًٌض وؿالد بتالمحالقن حصوادتق .ٕٔ

ومراـالز  ٓرةنالقل روػ إمر. وحيتِقن مقاؿع افـٚخلَِٜ وبيبقن ٕىٚؿٚ ح

(  ذا بنُِقن مراـز ؿقى ) بوؿ افَٚف وؾتح افالقاو. مجالع ؿالقةافتٖثر وهُ

 حتدو وتقجف وتوِؾ زٕزبـ.  

 املأل االدىٙ
وهٗٓس ادىٌقظقن ظذ افٍْٚق افَٚدرون ظذ افتِقن وافتُٔالػ احلربهالقن 

افذبـ ضٚدٚ ظالرض افَالرآن "مادأل إدٕك"مؽٚبٜ احلرص ظذ افسف وافٌَٚس هؿ 

مم.مقاؿٍٓؿ   مقاجٜٓ ادرشِغ

ر( هؿ ادأل افذبـ تىٚوفقا ظذ ٕقح ظِٔف افًالم وتًْتقا مًف ؽٚبالٜ افًْالٝ ظالز 

َٕالَراَك ﴿رجٔٚل  َِْاَلٚ َوَمالٚ  ا ِمثْ ٓ  َبَؼً َراَك إِ َٕ ـْ َؿْقِمِف َمٚ  ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  ِذب َٚل ادَْأَلُ اف  ََ َؾ

 َٕ ْرِي َوَمٚ  ـَ ُهْؿ َرَراِذُفَْٚ َبِٚدَي افر  ِذب ٓ  اف  َؽ إِ ًَ ـْ َؾْوالٍؾ َبالْؾ ات ٌَ ََِْْٔٚ ِم ْؿ َظ ُُ َرى َف
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ِٚذبِغَ  ـَ ْؿ  ُُ هؿ افذبـ رـٌقا افرسوس ورقالّقا أذان وٕالقح م.84هقد﴾َُٕيُّْ

ُٕالقُح َؿالْد َجَٚدْفتَْاَلٚ ﴿مبقافٔٓؿ بٚدقظيٜ وجيٚدهلؿ بٚحلُّٜ وقٚحقا َؿالُٚفقا َبالٚ 

ـَ اف َٝ ِم ْْ ـُ َٕٚ إِْن  ُد
ًِ تَِْٚ بَِغ َت ْٖ ثَْرَت ِجَداَفَْٚ َؾ ـْ َٖ ِٚدِؿغَ َؾ م.م68هقد﴾ه 

وهؿ افذبـ تهدوا هلقد ظِٔف افًالم بُذبقٕف وبهالدون ظْالف وبتُّٓالقن ب(م

َِخَرِة َوَرْتَرْؾْاَلُٚهْؿ ﴿مبدظقتف ْٔ ِٚس ا ََ ُبقا بِِِ ذ  ـَ ُروا َو ٍَ ـَ ـَ  ِذب ـْ َؿْقِمِف اف  َوَؿَٚل ادَْأَلُ ِم

ْؿ  ُُ ُِ ٓ  َبَؼٌ ِمثْ َْٕٔٚ َمٚ َهَذا إِ الُب َِّ الٚ ِض احْلََِٔٚة افدُّ ُِقَن ِمْاْلُف َوَبْؼَ ـُ ْٖ الُؾ َِّ الٚ َتال ـُ ْٖ َب

ُبقنَ  ونَ  ﴾ٖٖ﴿ َتْؼَ ْؿ إًِذا خَلَِٚهُ ُُ  ٕ ْؿ إِ ُُ َِ ا ِمثْ تُْؿ َبَؼً ًْ ـْ َرَض
الْؿ  ﴾ٖٗ﴿مَوَفئِ ُُ  ٕ ْؿ َر ـُ الُد ًِ َرَب

ْؿ خُمَْرُجقنَ  ُُ  ٕ ْْتُْؿ ُتَراًبٚ َوِظَيًٚمٚ َر ـُ َٚت ﴾ٖ٘﴿مإَِذا ِمتُّْؿ َو َٓ َٚت َهْٔ َٓ  ﴾ٖٙ﴿دَِٚ ُتقَظُدونَ  َهْٔ

القثِغَ  ًُ ٌْ َّ ـُ بِ َْٕحال َْٕحَٔٚ َوَمٚ  قُت َو ُّ َٕ  َْٕٚٔ ٓ  َحَُٔٚتَْٚ افدُّ ٓ  م﴾7ٖ﴿ إِْن ِهَل إِ إِْن ُهالَق إِ

ِمِْغَ  ْٗ ُّ ـُ َفُف بِ ْح َٕ ِذًبٚ َوَمٚ  ـَ م.نقمعـادل﴾َرُجٌؾ اْؾَسَى َظَذ اهلل ِ 

وا  ﴿مج( وهؿ ادأل مـ ؿقم قٚفح ـٍروا ورؽروا بٚفٍُر َزُ ُْ ـَ اْشالتَ ِذب َؿَٚل ادَْأَلُ اف 

ـْ َربِِّف  قَن َرن  َقٚحِلًٚ ُمْرَشٌؾ ِم ُّ َِ ًْ ْؿ َرَت ُٓ ـَ ِمْْ ـْ َآَم َ
قا دِ ٍُ ًِ ـَ اْشتُْو ِ ِذب

ـْ َؿْقِمِف فِ ِم

ِمُْقنَ  ْٗ ٕ ٚ بَِغ ُرْرِشَؾ بِِف ُم الِذي َآمَ م﴾7٘﴿ َؿُٚفقا إِ ٕ الٚ بِٚف  وا إِ َزُ ُْ ـَ اْشتَ ِذب ْاْلتُْؿ بِالِف َؿَٚل اف 

ٚؾُِرونَ  َٕٚ  ﴾7ٙ﴿ ـَ ُد ًِ ِْؿ َوَؿُٚفقا َبٚ َقٚفُِح اْكتَِْٚ بَِغ َت ـْ َرْمِر َراِّ َٜ َوَظتَْقا َظ َؿ ُروا افْٚ  ََ ًَ َؾ

ـَ ادُْْرَشِِغَ  َٝ ِم ْْ ـُ غَ  ﴾77﴿مإِْن  ِّ َْٖقٌَُحقا ِض َداِرِهْؿ َجٚثِ ُٜ َؾ ٍَ ْج ََٖخَذهْتُُؿ افر  ﴾ 78﴿مَؾ

ْؿ  ُٓ َٓ َؾتََقػ  َظْْ ـْ  ال
الْؿ َوَفُِ ُُ ُٝ َف ََٕهالْح َٜ َرِبِّ َو ْؿ ِرَشَٚف ُُ تُ ٌْ َِ ْد َرْب ََ َوَؿَٚل َبٚ َؿْقِم َف

ِقِحغَ  ٌُّقَن افْٚ 
مم.األسراف﴾حُتِ

اروالٚكف وبتٍْْالقن   هتالقبـ اخلىالقب  وهؿ مأل مِؽ مكال بًالٚرظقن ضد(م

َراٍت ِش ﴿موبٍتقن وفٔس مـ ظِؿ ََ ـ  َشٌٌْع َوَؿَٚل ادَُِِْؽ إِِّنِّ َرَرى َشٌَْع َب ُٓ ُِ ـُ ْٖ َغٍن َب

َبَٚي إِْن  ُْ َٚ ادَْأَلُ َرْؾتُقِِّن ِض ُر ٍٚت َبٚ َرهيُّ ًَ
ِظَجٌٚف َوَشٌَْع ُشٌْْاَُلٍت ُخْيٍ َوُرَخَر َبٚبِ

ونَ  ُزُ ًْ َبٚ َت ُْ ْْتُْؿ فِِرُّ َْحالاَلِم  ﴾ٖٗ﴿ ـُ ْٕ ِوبالِؾ ا ْٖ ـُ بِتَ َْٕحال ُٚث َرْحاَلٍم َوَمالٚ  ٌَ َؿُٚفقا َرْو

ٚدِِغَ  ًَ م.مػؼقد﴾بِ
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مهال( وهؿ مأل ؾرظقن رذظْقا فف وهق بتالٌجح بالغ ترؾوالف افٍىالرة وبٖبالٚه افًَالؾ

ـْ إَِفالٍف َؽالْرِي﴿ ْؿ ِمال ُُ ُٝ َف ّْ
َٚ ادَْأَلُ َمٚ َظِِ ْرَظْقُن َبٚ َرهيُّ

.مم65اظؼصدصمم﴾....َوَؿَٚل ؾِ

َبالٚ ُمقَشالك إِن  ادَْالأَلَ  ...﴿موهؿ افذبـ ت مروا ظذ مقشك ورروا رضورة ؿتِف

ْٖمَتُِرو ِقالِحغَ َب ـَ افْٚ  ُِقَك َؾْٚخُرْج إِِّنِّ َفالَؽ ِمال تُ َْ وهالؿ  .81افَهالص﴾َن بَِؽ فَِٔ

افذبـ قالدوا ؾٌالٚفٌقا، وررهٌالقا، وررظٌالقا، ورظِْالقا احلالرب افًٍْالٜٔ، 

ـْ َؿْقِمِف َظالَذ َخالْقٍف ﴿ ومٚرشقا افتهٍٜٔ اجلًدبٜ ٌٜ ِم ب  ٓ  ُذرِّ ـَ دُِقَشك إِ َؾَغ َآَم

ؿْ  ِٓ َِالئِ ـْ ؾِْرَظالْقَن َوَم الٍٚل ِض  ِم ًَ ْرَظالْقَن َف
ْؿ َوإِن  ؾِ ُٓ الَْ

تِ ٍْ َْرضِ مَرْن َب ْٕ ـَ  ا ٕ الُف دَاِل َوإِ

ؾِغَ  افذبـ اختَِقا رشٌٚب افتهٍٜٔ، وبٌقا، وـالٚفقا وهؿ .م56بقٕس ﴾ادُْْنِ

ـْ َؿالْقِم ؾِْرَظالْقَن َرَتالَذُر ﴿مافتٓؿ، ورمقا افزآس بٖدواكٓؿ وإًِقا َوَؿَٚل ادَْأَلُ ِمال

تُِّؾ َرْبْاَلَٚسُهْؿ ُمقَشك َوَؿْقَمُف فِ  ََ َْرِض َوَبالَذَرَك َوَآهِلَتَالَؽ َؿالَٚل َشالُْ ْٕ الُدوا ِض ا ًِ ٍْ ُٔ

ْؿ َؿِٚهُرونَ  ُٓ ٕ ٚ َؾْقَؿ َٚسُهْؿ َوإِ ًَ
تَْحِٔل ِٕ ًْ َٕ م.م084إظراف﴾َو

وهؿ مأل بَِٔس دفقا ض جمًِٓٚ بَقهتؿ، ورصٚدوا بٌٖشٓؿ، ورجالقفتٓؿ، ثالؿ  و( 

فرجقفالٜ حالغ جًِقهالٚ ربالٜ إمالر، إتًُقا ؾٖهدروا حتٝ ؿدمٔٓٚ مًِّٚن ا

ًٜ ﴿موافْٓل، وقٚحٌٜ افَرار ال ًَ
ُٝ َؿٚضِ ْْ ـُ َٚ ادَْأَلُ َرْؾتُقِِّن ِض َرْمِري َمٚ  ْٝ َبٚ َرهيُّ َؿَٚف

ُدونِ  َٓ َْمُر إَِفِْٔؽ  ﴾ٕٖ﴿ َرْمًرا َحت ك َتْن ْٕ ٍْٖس َصِدبٍد َوا ٍة َوُروُفق َب ـُ ُروُفق ُؿق  ْح َٕ َؿُٚفقا 

 ْٖ ُْٕيِري َمَٚذا َت م.ماظـؿؾ﴾ُمِربـَؾٚ

وادِئٜٔ افتل تَقم ظذ افقجٚهٜ افزاكٍٜ، وتًالتَل مالـ افثالروات ادنالٌقهٜ، 

وتتندق بًٕٕٚٚب، وتتٌْك بٕٚجداد، وتتٌٚهل بقؾرة إوٓد برؾوٓٚ اإلشالم 

وبًَط اظتٌٚرهٚ وحيؾ  ِٓٚ مِئٜٔ افدبـ وافتَالقى وافٍُالر افًالدبد، وافْهالح 

 بالرــ إػ ادِئٔالٜ افالدٕٔٚ ضرؾالٜ ظالغ افرصٔد. بؾ اإلشالالم هئالٛ بٚفرشالقل رٓ

بٖشِقب خنـ افْزة صدبد افِٓجٜ، وذفؽ حغ جٚس ادأل مـ ؿالربش إػ افٌْالل 

  وضٌِقا رن بًٌد ظـ جمًِف افذبـ اتًٌقه مـ شَٚط افْالٚس، ومالقافٔٓؿ حتالك

بُقٕقا هؿ وحدهؿ إقحٚب، وتدبر رشقل اهلل رمالرهؿ ؾْالزل ؿقفالف شالٌحٕٚف 
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﴿ ٍْ ُٚدوا َفَٔ ـَ َالُذوَك َوإِْن  خت  َٓ ُه َوإًِذا  ََِْْٔٚ َؽالْرَ َي َظ
َسِ ٍْ ـِ اف ِذي َرْوَحَْْٔٚ إَِفَْٔؽ فِتَ ََٕؽ َظ تُِْق

ْؿ َصالْٔئًٚ َؿِِالٔاًل  ﴾7ٖ﴿ َخِِٔاًل  ِٓ ـُ إَِفْٔ ـَ ْد ـِْدَت َتْر ََ َٓ َرْن َثٌ تََْْٚك َف ََذْؿْاَلَٚك م﴾7ٗ﴿مَوَفْق َٕ إًِذا 

َػ ادََْغِت ثُ  ًْ َػ احْلََِٔٚة َوِو ًْ َِٕهًرا ؿ  َٓ ِو  ََِْْٚٔ (ٔ) ﴾جَتُِد َفَؽ َظ
م.اإلدراء 

َواْقِزْ ﴿مئٜٔ افًِٔٚ وبٖمره رٓ بكؾف ظْٓؿ قٚرفِوبقجف اهلل رشقفف إػ اد

َداِة  ٌَ ُْؿ بِْٚف ـَ َبْدُظقَن َرا  ِذب َؽ َمَع اف  ًَ ٍْ ِقِّ َٕ ًَ الُف َوَٓ  َواْف َٓ الُد َظْْٔاَلَٚك  ُبِربالُدوَن َوْج ًْ َت

ْؿ ُتِربدُ  ُٓ َٜ  َظْْ َٕٚ  احْلََٔٚةِ ِزبَْ ِر ـْ ـْ ِذ ٌَُِْف َظ َِْْٚ َؿ ٍَ ـْ َرْؽ َٓ ُتىِْع َم َْٕٔٚ َو َٚن  َوات ٌَعَ افدُّ ـَ َهَقاُه َو

ِقِّ ُبِربالُدوَن  َوَٓ ﴿.م85افُٓػ﴾َرْمُرُه ُؾُرًضٚ ًَ َداِة َواْف ٌَ ُْؿ بِْٚف ـَ َبْدُظقَن َرا  ِذب َتْىُرِد اف 

ِٚاِ  ًَ ـْ ِح ََِْٔؽ ِم ُف َمٚ َظ َٓ ٍس َؾتَْىُرَدُهْؿ َوْج ـْ َرْ ْؿ ِم ِٓ َِْٔ ٚبَِؽ َظ ًَ ـْ ِح ٍس َوَمٚ ِم ـْ َرْ ْؿ ِم

ـَ افي ٚدِِغَ  قَن ِم ُُ م.م28إًٕٚم﴾َؾتَ

 إمثالؾ وض ؿهٜ )ظٌس وتقِل( تثٌٔٝ ظذ افكالاط، وهدابالٜ إػ افالدرب

َْك﴿مافرؽٌٚت ووٌط فٍِتٚت وحد مـ مجقح ٌْ ـِ اْشتَ ٚ َم َٝ َفُف َتَهال ﴾٘﴿ َرم  ْٕ َٖ ىَؾ  د 

ـ ك ﴾ٙ﴿ ٓ  َبز  ََِْٔؽ َر ًَك ﴾7﴿ َوَمٚ َظ ًْ ـْ َجَٚسَك َب ٚ َم َوَرم 
َٝ َظْاْلُف  ﴾9﴿َوُهَق خَيَْنالك ﴾8﴿ ْٕال َٖ َؾ

ك  ٓ َِ َٚ َتْذـَِرةٌ  ﴾ٓٔ﴿ َت ال  إِ   م.سؾس﴾ـَ

وهذه افْهقص ورمثٚهلٚ ررشٝ ؿقاظد افًالؿٚت بغ ادالٗمْغ، وربَالٝ 

د بٚفًيالٜ، وافالذـري، وتًتحيال ادقاؿػ افتل اشتدظتٓٚ ٕٚبوٜ شٚخْٜ جتق

هالٔحقن برشالقل اهلل ال مًالتُْربـ ض إذهٚن ققرة ادأل مـ ؿربش وهالؿ ب

دٕٚسه افوًٍٚس،  وادٌّقربـ مـ رمثٚل بالل، وظالغر، وقالٓٔٛ، وخٌالٚب ال ا

)بالٚ  ّالد رروالٔٝ االٗٓس مالـ  .  جيسكالقن ظِْٔالٚ()بٚ  ّد : اضرد هالٗٓس

ًٚ هلالٗٓس ؟ رضالردهؿ رٕحـ ٕه؟ رهٗٓس مـ اهلل ظِٔٓؿ مـ بْْٔٚ؟ ؿقمؽ ر تًٌ

فالق  وتذـر بقؾد إذاف إػ رِب ضٚفٛ فَٔقفقا : (ن ضردهتؿ ٕتًٌؽؾًِِؽ إ

فالق  الرن ابـ رخٔؽ بىرد ظْف مقافْٔٚ، وحٍِٚسٕٚ، ؾٕ٘غ هالؿ ظٌٔالدٕٚ وظًالٍُٕٚٚ 

                                                           
دؾىماظـزولماظذيمذطرغوهمضوظفماظلققرلمععزواّممإديمجؾريمبـمغػري،مضؿـمسدةمأدؾوبماخدريممم(1)

 وظؽـماظلققرلماخؿورمشريماظذيمذطرتف.
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ؾًالالؾ ـالالٚن رظيالالؿ ض قالالدورٕٚ، ورضالالقع فالالف ظْالالدٕٚ، وردٕالالك ٓتٌٚظْالالٚ إبالالٚه، 

 وتهدبَْٚ فف.

وادٗمْالقن االذه ادٌالٚد  ؾهالٚروا ٓ بالٖاقن  شالقل اهلل وفَد افتزم ر

، رو  ، رو ظالرق ، وٓ برؾًقن جلالٚه ٜٔ . وٓ بَّٔقن ؿّٔٓٚ افدٕٖٔٚهِدًٚبر اجل

مٚل، رو ٍٕر، رو صكس مـ زبْٜ افدٕٔٚ وزهرهتٚ. ـٔالػ وؿالد وظالقا ربًالٚد ؿالقل 

َٔٚ}ماهلل فرشقفف : ْٕ َٜ احْلََِٔٚة افدُّ ؾّٓقا رن أبٜ صالدهتؿ و.م85افُٓػ{ُتِربُد ِزبَْ

إػ روػ افتَقى، وافقرع، واإلخالص، وسؾتٓؿ ظـ إٌٓٓٚر بٚفزبْٜ واختٚذهٚ 

ظْك تَقبؿ وترجٔح.  ودروا رن آفتزام ادابٚت افَرآن ـِٓالٚ دفٔالؾ اخلنالٜٔ 

جًالؾ  الورن اهلل إذ ووع فًِِّّغ رققل افًالؿٚت  الوضربؼ افْجٚح وافْجٚة 

ـَ ﴿موؾتْٜ، واشتِّٓقا ـؾ ذفؽ مـ ؿقل اهللرمر افتَٔد اٚ اختٔٚرًا،  الِذب ِْٕذْر بِِف اف  َوَر

القنَ  َُ الْؿ َبت  ُٓ  ِ ًَ ٌٔع َف
ٍِ َٓ َصال ـْ ُدوِِٕف َوِِلٌّ َو ِْؿ َفَْٔس هَلُْؿ ِم وا إَِػ َراِّ  ﴾ٔ٘﴿ خَيَُٚؾقَن َرْن حُيَْؼُ

ال بُ  َوَٓ  ِقِّ ًَ َداِة َواْف ٌَ ُْؿ بِْٚف ـَ َبْدُظقَن َرا  ِذب ـْ َتْىُرِد اف  َِْٔالَؽ ِمال الُف َمالٚ َظ َٓ ِربالُدوَن َوْج

ـَ افي ٚدِِغَ  قَن ِم ُُ ٍس َؾتَْىُرَدُهْؿ َؾتَ ـْ َرْ ْؿ ِم ِٓ َِْٔ ٚبَِؽ َظ ًَ ـْ ِح ٍس َوَمٚ ِم ـْ َرْ ِٚاِْؿ ِم ًَ  ِح

﴿ٕ٘﴾  ٚ َذفَِؽ َؾتَْ ـَ ـْ َبِْْٔ م(ٔ)َو ْؿ ِم ِٓ َِْٔ ـ  اهلل ُ َظ ِس َم َٓ ُٗ قُفقا َرَه َُ ٍض فَِٔ ًْ ْؿ بٌَِ ُٓ َو ًْ َْٚ َرَفالَْٔس َب

ـَ  ٚـِِرب ََِؿ بِٚفن  ْظ َٖ مم.األغعوم﴾اهلل ُ بِ

ًٚ ٔثٚر هذه افسبٔالٜ  وافرشقل  ال إرشٚس فَقاظد رققل افًالؿٚت، وتًَّٔ

ٓ بٍتٖ بثر حرارة احلرص ظذ تِؽ إققل حتك ٓ تزد : )روى  ٜ ال ـٚن  افَرإٓٔ

قٓٔٛ ض ٍٕر مًِؿ ظـ ظٚكد بـ ظّرو رن ربٚ شٍٔٚن رتك ظذ شِغن، وبالل، و

)ؿٌؾ رن بًِؿ ربق شٍٔٚن( ؾَٚفقا : مالٚ رخالذت شالٔقف اهلل ظالـ ظْالؼ ظالدو اهلل 

 مٖخذهٚ.  ؾَٚل ربق بُر : رتَقفقن هذا فنٔخ ؿربش وشٔدهؿ ؟. ؾٖتك افٌْالل 

                                                           
ؼعؾؿمعـمجيزع،موعدـممماهللمؼػنتممبكوؼؾماظشرفمظقعؾؿمعـمؼغرتموؼمخذ،مومبظوػرماظضعػمطلم(1)

 ؼزدري،موؼـػرمطؿومؼػنتماظشرصوءممبوظضعػوء.مم
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ؾٖخزه، ؾَٚل : بٚ ربٚ بُر فًِؽ رؽوٌتٓؿ ؟ فئـ ـْٝ رؽوالٌتٓؿ فَالد رؽوالٌٝ 

 .(ٔ)"بٌٍر اهلل فؽ بٚ رخل"ٚفقا : ٓ ربؽ. ؾٖتٚهؿ ؾَٚل : بٚ رخقتٚه، رؽوٌتُؿ؟ ؾَ

رن دبْٚ بَقم ظذ مثالؾ هالذه إشالس ٓ بُّالـ رن بَالر  ٚبالٚة، رو بالرى 

 بّحًقبٜٔ.  

 مً خصاٜص الرتب٘ اإلسالمٔ٘

حتِٔؾ افسبٜ اإلشالمٜٔ ظذ افْحق افذي تَدم، ووالح فْالٚ خهالٚكص هالذه 

ّٔف، ورذبٝ افسبٜ، وبغ رن إرض افتل ؽزبٝ بَٔؿ اإلشالم، ورروبٝ بتًٚف

هداه ررض جتقد بٚحلٛ، وتزدهر بٚفًدافٜ، وحتٍؾ بٚإلخٚس، وادًٚواة، وافٍرقٜ 

ادتُٚؾئٜ، وررض اإلشالم ادتنًٌٜ اذه ادًِّٚن، ترؾض ال بىًٌٔتٓٚ ال افىٍِٔٔالٚت، 

 وـؾ احلنٚكش افىٍِٜٔٔ افتل تْٚل مـ اجلالل، وتنقه اجلغل.

تٓؿ االٚ اإلشالالم رمالقر ٓ افتالل ُبالوادحٚبٚة ادزظقمٜ، وادحًقبٜٔ ادٍالساة 

حتتوْٓٚ ال ربدًا ال ررض اإلشالم افىٌٔالٜ افتالل احتِّالٝ بِالد اإلشالالم افىٔالٛ، 

 وؽذت صجرة اإلشالم افىٌٜٔ. 

وابتٌٚس هذه افْتٔجٜ ادرمقؿٜ رضِْٚ ض افتّٓٔد مٚ صٚس اهلل فْٚ رن ٕىٔؾ، وؿٌِْٚ 

 ـٖ غ صكس واحد. إرؤٜ ـٚصٍغ ظـ جذوع ادقدة، وافرمحٜ، متًَٕٚغ حتك

متتًٌغ تقجٔف اإلشالم فًِقاضػ اإلًٕٕٜٚٔ حتك ٓ جتْح.  وحتدبده مًالٚر 

تِؽ افًقاضػ، ووًف مٌٚد ، وروفقبٚت تٌٚرـٓٚ افٍىرة افًقبٜ، وجًِف افدبـ 

ًٚ بغ  ف بَتيض إخالقة، وبًالتِزم ادالقدة، وافرمحالٜ وبًِالق إػ ادنالٚرـٜ رهِرمح

 افقجدإٜٔ.

                                                           
م.38صم2جالادللـدمم8218حدبٞصضوئؾماظصقوبيمم(ٔ)
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حيًٛ حًٚب جٌِٜ اإلًٕٚن،  ال وهيدى،م(ٔ)وهق بٖشق ال مٌْٔغ رن اإلشالم

وبرقد افٌٚزات اخلَٕٜٚ افتل ؿد تتهٚظد مالـ رظالغق احلّالٖ ادًالْقن.  ؾٓالق ٓ 

بٌُٝ افٌراكز، بؾ بًِٔٓٚ.  وهق ٓ خيّد افًقاضػ بؾ هيذاٚ، وهيدهيٚ، وبًٌثٓالٚ 

مداؾئٜ، متزٕٜ، بْٚسة.

ٜٔ ٖهِاجلم(ٕ)ظذ مٌٚسات(  واإلشالم ال وهق بُر ) بوؿ افُٚف وتندبد افراس

افقخّٜٔ، وحيّؾ ظذ ردواكٓٚ ادزمْٜ ال ؿدر ر ٚ ظَّٔالٜ افٌالقر، بًٔالدة اجلالذور، 

)بؽلدرماظـدقنموتشددؼدمادلدقؿ(مسدـمععرصديمممممممم(ٖ)ؾقاجٓٓالٚ بٖصالٍٜٔ حُّٔالٜ تالْؿ

بوظـػقس،موعراسوةمحصقػيمدلؼؿضقوتماألحقال،مطؿومتؽشػمسـمضددرةمصوئؼديممم

م،موإذابيماظػقارق.سؾكمحموصرةماألوابد،موتروؼضماظطؾوع

م(ٗ)واذه افًٔٚشٜ افرصٔدة، وافَدرات افًٚفٜٔ اشالتىٚع اإلشالالم رن بهالٓر

بالدرجٚهتٚ ادتٌٚبْالٜ ال ض بقتَالٜ واحالدة، ورن بنالُؾ مالْٓؿ رمالٜ  ال مًٚدن افًرب

متّٔزة، ؾربدة اخلهٚكص، مِتزمٜ بٖققل اجتغظٔالٜ رقالِٓٚ )بتنالدبد افهالٚد( 

ي ٕيؿ )بٚفٌْالٚس ادجٓالقل( بالف رمالر اإلشالم، حربهٜ ظذ إدب اإلشالمل افذ

)بوالؿ اهلّالزة، واخلالٚس  ةافًالؿٜ بغ ادًِّغ. ذفؽ إدب افالذي برؾالع رخالق

احلالٛ، وبُالرم قالالت افالرحؿ،  ٜبالفقاو ادٍتقحٜ( اإلبغن، وبًذ راوتندبد ا

موبَدر بّٔزان افتَقى، وبًِـ رن افْٚس شقاشٜٔ ـٖشْٚن ادنط.

إلشالم ـٚن ظٚمؾ ردبٚر وظٚمالؾ وإدب افرؾٔع افذي اتًّٝ بف دظقة ا

 إؿٌٚل. 

                                                           
ؼرؼددمممإمنواظؾقًم"مأػؾزسؿقامأنماإلدالممحوبلمصكثرمبوظصؾقاتمواظربطوتمآلمحمؿد،مواغفمعقزمم(1)

ؾدىمظدذويمضربدوهممممرماظؾقً،موؼطفرطؿمتطفدريًا"موانمحمؿددًاممممأػؾاهللمظقذػىمسـؽؿماظرجسم
 ععوعؾيمعؿؿقزةم"ضؾمالمأدلظؽؿمسؾقفمأجرًامإالمادلقدةميفماظؼربل".مم

 ذيعمعؾوءةم:مادلؽونمادلقبقءم(ٕ)
 تؽشػم(ٖ)
 ؼذؼىم(ٗ)
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وظٚمؾ إدبٚر بٚفًٌْٜ ٕوفئالؽ افالذبـ اشالتٌْقا بًالرض افالدٕٔٚ، وتًالٚطّقا 

هٗٓس رحًالقا بالٚن .م(ٔ)بٖقٚفٜ افًرق، وتٌْقا بٚفًٔٚدة واجلٚه، وافؼف إثٔؾ

 افدٕٔٚ متٔد حتٝ رؿدامٓؿ ؾجـ جْق ؿ.

ظذ وقس اإلشالالم، وظٚمؾ إؿٌٚل بٚفًٌْٜ فِوًٍٚس افذبـ اـتنٍقا رًٍٕٓؿ 

ورحًالالقا بروظالالٜ افَالالٔؿ وجالالالل ادٌالالٚد ، ودفس ادالالٖوى ؾالال فقا رٓ بًالالِّقه، 

ٜ ادْهٍٜ افتل ررت بِجٜ  واشسخهقا مـ رجِف افٍْس، وافٍْٔس.  وبٚفًٌْٜ فَِِ

احلؼ، وربكت راكًٜ اهلدي، ومًِّٚن اإلًٕٕٜٚٔ افتل تًتّؾ ض ثْٚبٚ هالذا افالدبـ 

 افًئؿ.

ًٚ، واـتغًٓ، وؿقة حتك بٌِقا إصالد، وم بزل ادٌَِقن بزداد ون بَيٜ، ووظٔ

.ًٚ ًٚ ووهْ  واشتقوا واجتٚحقا روفئؽ اددبربـ افذبـ ازدادوا ؽٍِٜ وختٍِ

رن بنالقه جالالل  ال وهق افٌِٔٛ افِقذظل إربالٛال  وم بُـ فرشقل اهلل 

ًٚ، "حملقبقي"متِؽ افَٔؿ افٍٚوِٜ رو بًٍد مًٍقهلٚ افًئؿ بٚفدظقة إػ  تكالحي

ًٚ. ـٔػ وهق رو  ًٚ، و تِّٔح ثٌَٓؿ ٕيالرًا، وؾُالرًا ورؽْالٚهؿ ررهرف افْٚس حً

 بٚفًقاضػ افٌِْٜٔ افًٚدفٜ.

رؿٌؾ بُؾ هذه ادًِّٚن افًٚمٜٔ ظذ افْٚس وظالذ إمالٜ، وظالذ  وافرشقل 

خٚقتف بٚظتٌٚرهؿ إدٕغ.  بٚظتٌٚرهؿ روػ افًٚدغ بٚإلٕذار، واإلفتزام )ورٕالذر 

 ظنرتؽ إؿربغ(.

ـًٚكر افْٚس ال  ؾ حٛ، ومقوع وٓبٜ ضٚدٚ ـٕٚقا مٗمْغ. ؾ٘ن  القتف وخٚ

روى افٌخٚري ظالـ "ماؾتَدوا خِٜ اإلبغن ؾال وٓبٜ وفُـ هلؿ رحؿ تٌؾ بٌالهلٚ.

جٓٚرًا ؽالر ه بَالقل : رن آل ؾالالن ،     ظّرو بـ افًٚص ؿٚل : شًّٝ افٌْل 

                                                           
 اظزطلماألصقؾم(ٔ)
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ح ادٗمْغ، وفُـ هلالؿ رحالؿ فًٔقا بٖوفٔٚكل، إٕغ وفٔل اهلل وقٚفم(ٔ)رو رِب ؾالن

م".)بوؿ افٌٚس وتندبد افالم ادوّقمٜ بٌالهلٚ( (ٕ)ربِٓٚ

مـ ؿربش، وـٔػ دظٚ ظِالٔٓؿ بٚفًنالة، وافَحالط ال  وفَد مر بْٚ مقؿٍف 

وـٔػ ظٚد  ال"مإؽ إن تذرهؿ بوِقا ظٌٚدك"ربغ متٖثرًا بْيرة ٕقح ظِٔف افًالم 

ٛ رظٚبالٜ فِالرحؿ افتالل تٌالؾ ؾرق هلؿ حغ اشتنًٍقا بٚفرحؿ، ودظٚ هلؿ بٚخله

)بٚفٌْٚس فِّجٓقل( بٌالهلٚ، وتققؾ بحَٓٚ، وجراس فَِٚظدة افًٚمٜ افتل تقجٛ 

ـَ }مافز، وإؿًٚط، وتٍسض افتحٚب. ِذب ـِ اف  ُؿ اهلل ُ َظ ـُ ٚ َٓ ْؿ ِض  َٓ َبْْ ـُ ُِق الٚتِ ََ َمْ ُب

ْؿ َرن ـُ الالـ ِدَبالالِٚر ؿ مِّ ـُ ـِ َوَمْ خُيِْرُجالالق ب وُهْؿ َوتُ  افالالدِّ ُّٛ َتالالَزُّ الال
ْؿ إِن  اهلل َ حُيِ ِٓ الالُىقا إَِفالالْٔ

ًِ َْ

ىِغَ  ًِ َْ ـِ * ادُْ ُؿ اهلل ُ َظ ـُ ٚ َٓ ٕ َغ َبْْ ْؿ  إِ ـُ ـ ِدَبالِٚر ؿ مِّ ـُ ـِ َوَرْخَرُجق ب ْؿ ِض افدِّ ـُ ُِق ـَ َؿَٚت ِذب اف 

ْوَفئِالَؽ ُهالؿُ  َوَطَٚهُروا ُٖ ُْؿ َؾ الْقُهْؿ َوَمالـ َبتَالَقهل  ْؿ َرن َتَقف  ُُ  {قنَ افي الٚدُِ  َظَذ إِْخالَراِج
 .6-5ادّتحْٜ

  .وأبتٚن ال ـغ ٕرى ال تتْٚوٓن

مبتًًٚن فُؾ ذات ـٌد رضٌالٜ ال افز، واإلؿًٚط وَهٚ بٍّٓقمٓغ افقاشع .1

م.(ٖ)"ض ـؾ ذات ـٌد رضٌٜ رجر"

وان  الادقآة وهك وفٔدة اإلبغن وٓ تُقن إٓ بغ مالٗمْغ.  وافُالٚؾر  .2

 . ٓ بًدو حد افز، واإلؿًٚط ال شٚم

                                                           
مأػدالًمذؽمعـماظراويم؟مضقؾمادلعينم"أبقمروظى"مغػلف.ممصؽلغفمبرشؿمأؼودؼدف،موعقاضػدف،مظدقسممممم(1)

ون،موضقؾمادلرادمآلمأبلمروظىمنمـم ممؼمعـقامصفؿميفمحؽؿمابـمغدقحممظشرفمادلقاالةمالصؿؼودهماإلمي
 ."ؽأػؾ"اغفمظقسمعـم

 .265معلؾؿميفماإلميونمحدؼٌم99ٓ٘مأصؾفومبصؾؿفوماظؾكورىمطؿوبماألدبمحدؼٌم(2)
  سـمأبكمػرؼرةمم2244حدؼٌمماظلالمطؿوبمادللوضوهمعلؾؿمطؿوبمم2363اظؾكورىمحدؼٌمم(ٖ)
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 ب حسابَاحساسٔ٘ حيس

ـٕٚقا رقحٚب منٚظر مرهٍٜ. تَّٔٓؿ ـِّالٜ  ال وٓشٔغ إٕهٚر ال وافًرب

وتًَدهؿ، وتثرهؿ افْيرة، وبٗرؿٓؿ اخلٚضر، وبَالر ظٔالق ؿ اإلؿٌالٚل، وجيالرح 

 ـزبٚسهؿ إظراض...افخ.

وهذه افهٍٚت ادتقترة وراس ـؾ مٚ قدر ظْٓؿ مـ صالٓٚمٜ وٕخالقة، ومالـ 

محٜٔ، وققفٜ، ومـ صًر، وخىٛ، ومـ  ـرم، وٕجدة، ومـ حٛ، وؽرة، ومـ

 وؾٚق، وصَٚق، وؾراق، وتالق. 

وتٖثرهؿ اذه افهٍٚت افًهٌٜٔ ـثرًا مٚ حٚل بْٔٓؿ وبالغ افْيالرة ادتًّْالٜ 

ذ افَرار افثٚؿٛ افًالدبد. افًَّٜٔ افتل تًز إؽقار، وحتٔط بٕٚبًٚد، وتًغ ظ

 وآؾٚق  دودة. ؤَٜ، مٚ صدهتؿ إػ رًٍٕٓؿ، وحًٌتٓؿ ض جمٚٓت ـثراً 

ووٌقط تِؽ افهٍٚت سؾتٓؿ ظـ احلُّٜ افتل تالقرث إٕالٚة، وظّالؼ 

افًٔٚشٜ، وحًـ افتخىٔط.  وافًرب ـِـ ؾالٔٓؿ حُالغس.  وفُالْٓؿ ـالٕٚقا ؿِالٜ 

 بٚفًٌْٜ فِنًراس واخلىٌٚس.

افىربالؼ،  وـٚن ؾٔٓؿ حُّٜ. وفُْٓٚ ـٕٚٝ ض افٌٚفٛ بداكٜٔ، مىروحالٜ ض

مالـ تِالؽ  ال افًرِب ـٕٚالٝ تتنالُؾ ال ض افٌٚفالٛمْٚبًٓٚ حتٝ إؿدام.  ؤًٍٕٜ 

افهٍٚت. ومًرؾٜ رظداس افًرب بًهالٌٜٔ اخلالالل افًربٔالٜ هقٕالٝ ظِالٔٓؿ رمالر 

 اشتًغرهؿ ومُْتٓؿ مـ افتًِط، وافًٔٚدة. 

ـٚن وؾؼ ؿقل افنٚظر : )إدًل افذي بيـ بؽ افيالـ ـالٖن  ورشقل اهلل 

ن مالٚ تالرم رٕالقؾٓؿ ؿد ررى وؿد شًّٚ( وـٚن بًِؿ حََٜٔ ؿقمالف، وا الؿ هظالٚ

قن.  وـٚن ٓبد ال بحُؿ ـقٕف ٌٕك دظقة.  ودوفٜ ال رن بًٔد تنُٔؾ إمٜ ٖهِؾٔتج

ًٚ. ورن بهالقؽٓؿ ال ض ؿقافالٛ  وخيٍػ مـ افقضٖة افًٚضٍٜٔ افتل تتُِّٓؿ رحٕٔٚال

قٔٚؽٜ جدبدة مقصٚه )بٍتح افقاو وتنالدبد افنالغ( بٕٕٚالٚة واحلِالؿ  ال اإلشالم
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وشالداد افٍُالرة، وحًالـ اإلظالداد، وشالالمٜ  وافهز، وافًُْٜٔ، وبًد افْير،

 افتخىٔط.

ـٚن ٓبد رن بربٔٓؿ تربٜٔ جدبدة تَقم ظالذ حًالٚبٚت دؿَٔالٜ تًّالؾ رفالػ 

وافهز اجلّٔؾ،  حًٚب فتِؽ افْزظٚت ادقروثٜ. تربٜٔ راكدهٚ افهٍح اجلّٔؾ،

ِٜ َوادَْْقِظَيالالال﴿واحلالالالداس اجلّٔالالالؾ. راكالالالدهٚ  الالال َّ ُْ
ِٜ اْدُع إِِػ َشالالالٌِِٔؾ َربِّالالالَؽ بِٚحْلِ

 ِٜ َْ ًَ  .082افْحؾ﴾احْلَ

وٓشالٔغ إٕهالٚر ال ذوو حًٚشالٜٔ  ال رن افًالرب وفَد درى رشالقل اهلل 

 صدبدة هك وفٔدة تِؽ افهٍٚت افتل ٕقهْٚ اٚ.

رن رمتف افتل رذبٝ دظقة اإلشالم، ورؽرمالٝ بٌّٚدكالف وؿّٔالف ال  ودرى 

جمًدة متقال  تْير إفٔف ٓ بٚظتٌٚره ؾردًا، وفُـ بٚظتٌٚره ؿٔؿ اإلشالم، وبٌّٚدكف،

اذا ـٕٚٝ تٍرض ظِٔف رن بتُِؿ بًّٔالٚر، وبتكالف  ملسو هيلع هللا ىلصظذ إرض. ودرابتف 

ـٕٚٝ صٚؿٜ مؤْٜ، وٓ ظجٛ ؾَالد ـالٚن بُٚبالد ـالك  بحًٚب ال رن مًرتف 

ٜٔ. ثؿ بهالٓرهؿ ٖهِبًٌٞ رمٜ ضقبٝ ض فٍٚكػ مـ ظٚدات وقٍٚت، ورُى ج

 ف. ض بقتَٜ اإلشالم، وبهقؽٓؿ ض ؿقافٌف رو بًْجٓؿ ظذ مْقاف

وٓشٔغ إٕهٚر ال تًَِالقا بٌّالٚد  اإلشالالم افتالل ٓ تالداِّن.  ال وادًِّقن

افذي احتندت ؾٔف ـؾ افَٔؿ إخٚذة افٌْٚسة افتل وقت  وتًَِقا برشقل اهلل 

 ض دظقة اإلشالم.

مـ ميٚهر تِؽ احلًٚشٜٔ ان إٕهٚر ـٚن هيّٓؿ جمرد افتٍُر ض احتغٓت 

رم افَرى ال وض احتغٓت إحٔٚزه إػ ذوبالف  ال ٕمإػ افَربٜ ا ظقدة رشقل اهلل 

 ف. رو ض احتغٓت إكاؾف ظْٓؿ فًٌٛ رو ٕخر.رهِو

ًٚ مالـ  روى افٌخٚري ومًِؿ وؽرَهٚ ظـ رٕس رى اهلل ظْف ؿالٚل: رن ٕٚشال

إٕهٚر ؿٚفقا حغ رؾٚس اهلل ظذ رشقفف مـ رمقال هقازن مٚ رؾٚس.  ؾىٍالؼ بًىالل 

ًٚ،  رجًٚٓ مـ ؿربش ادٚكٜ مـ اإلبؾ ؾَٚفقا : بٌٍر اهلل فرشالقل اهلل.  بًىالل ؿربنال

 وبدظْٚ، وشٔقؾْٚ تَىر مـ دمٚكٓؿ.  ؾحدث )بٚفٌْٚس فِّجٓقل( فرشالقل اهلل 
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بَّٚفتٓؿ، ؾٖرشؾ إػ إٕهٚر ؾجًّٓؿ ض ؿٌٜ مـ ردم )بٍتح اهلّزة وافدال( وم 

ظالُْؿ؟ بدع مًٓؿ رحدًا ؽرهؿ، ؾِغ اجتًّقا جَٚسهؿ ؾَٚل مالٚ حالدبٞ بٌِْالل 

ًٚ. ورمالٚ رٕالٚس مْالٚ  ؾَٚل ؾَُٓٚهؿ : رمٚ ذوو رربْٚ بٚ رشقل اهلل ؾِؿ بَقفالقا صالٔئ

ًٚ، وبالدع إٕهالٚر،  حدبثٜ رشْٚ ؿ ؾَد ؿٚفقا : بٌٍر اهلل فرشقل اهلل. بًىل ؿربن

: اِّن رظىك رجًٚٓ حالدبثل ظٓالد  وشٔقؾْٚ تَىر مـ دمٚكٓؿ.  ؾَٚل رشقل اهلل 

افْٚس بٕٚمقال، وترجًالقن إػ رحالٚفُؿ  بٍُر رتٖفٍٓؿ. رمٚ تروقن رن بذهٛ

 .(ٔ)برشقل اهلل؟ ؿٚفقا : بذ بٚ رشقل اهلل ؿد رؤْٚ

:  وروى مًِؿ ظـ رِب هربرة ال ؿٚل: ـْٚ مع رشقل اهلل بقم افٍتح، ؾَالٚل 

مـ دخؾ دار رِب شٍٔٚن ؾٓق آمـ، ومـ رفَك افًالح ؾٓق آمـ، ؾَٚفٝ إٕهٚر : 

، ورؽٌٜ ض ؿربتف.  وٕزل افقحك ظذ رشالقل رمٚ افرجؾ ؾَد رخذتف ررؾٜ بًنرتف

ِّن إ. ؿٚل : ؿِتؿ: رمٚ افرجؾ ؾَد رخذتف ررؾٜ بًنرتف، ورؽٌٜ ض ؿربتف. ـال   اهلل

ظٌد اهلل ورشقفف هٚجرت إػ اهلل، وافُٔؿ. ادحٔٚ  ٔٚـؿ، وادغت َّٚتُؿ. ؿٚفقا : 

هالالدؿُٕٚؿ، ن اهلل، ورشالالقفف بإواهلل مالالٚ ؿِْالالٚ إٓ والالْٚ بالالٚهلل ورشالالقفف.  ؿالالٚل و

 .(ٕ)وبًذرإُؿ

ًٚ ٔثٚرهٚال  رشقل اهلل  ـٚن ٓ بٍتٖ بًُْٓٚ  ال اظتٌٚرًا هلذه احلًٚشٜٔ وإدراـ

ـِغ ثٚرت، وبىٍئٓٚ ـِغ احتدمٝ بجّٔؾ افتقجٔف، وحًالـ ادالقآة، وقالٚدق 

 افقظد.

رٕف ؿٚل:ال فقٓ اهلجرة فُْٝ   روى افٌخٚري ظـ رِب هربرة ظـ رشقل اهلل

ًٚ، فًالُِٝ وادي إٕهالٚر رمرا مـ إٕهٚر،  ًٚ رو صالًٌ وفق شِؽ افْالٚس وادبال

وصًٌٓٚ. وإٕهٚر صًٚر، وافْٚس دثٚر. إُٕؿ شالسون بًالدي رثالرة ؾالالٖقزوا 

بُالؾ افالذبـ بالدظقن  .  إن اهلل تًٚػ ربط رشالقفف (ٖ)حتك تَِقِّن ظذ احلقض

                                                           
(1)

م.6445محدؼٌماألغصوراظؾكورىمطؿوبمعـوضىمم 
(2)

معـماظؽؿوب.م53معلؾؿمطؿوبماجلفودمواظلريمحدؼٌم 
(3)

م.4888م،مررصفم6466محدؼٌماألغصوراظؾكورىمعـوضىمم 
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فًق بربدون وجٓف، ورمر، آ تًدو ظْٔٚهؿ.  ؾٍِتالٚت رشالقل اراؿ بٚفٌداة و

مقزظٜ ظذ ـؾ هٗٓس. وإؿٌٚفف، وبنٚصتف وـؾ ررواحف افزـٜٔ صٚمِٜ فُؾ   اهلل

هٗٓس.  وهق بقيص مـ مْىِؼ إخقة اإلبغٕٔالٜ بُالؾ هالٗٓس.  روا بالٚدررة، 

بٔتف، وروا بٚدٓٚجربـ، وروا بٕٕٚهٚر خرًا ض آخر  ٖهؾوافرؿٔؼ وروا ب

ًٚ رظدة احلّل، وظوٜ ادرض.  ربٚمف مٌٚفٌ

ري ظـ رٕس بـ مٚفؽ رى اهلل ظْف ؿٚل: مر ربق بُر، وافًٌٚس روى افٌخٚ

بّجِس مـ جمٚفس إٕهٚر، وهؿ بٌُقن ؾَٚٓ: مالٚ بٌُالُٔؿ ؟ ؾَالٚفقا: ذـرٕالٚ 

ؾٖخزه. ؾخرج افٌْل وؿالد ظهالٛ  ؾدخؾ رحدَهٚ ظذ افٌْك  جمِس افٌْل 

واثْك ذ ررشف حٚصٜٔ برد ؾهًد ادْز ال وم بهًد بًد ذفؽ افٔقم ال ؾحّد اهلل، ظ

ظِٔف ثؿ ؿٚل: روقُٔؿ بٕٕٚهٚر ؾٚ ؿ ـرر )بىٕٚتل( وظٌٔتل )خٚقتل( وؿالد 

ؿوقا افذي ظِٔٓؿ، وبَالك افالذي هلالؿ، ؾالٚؿٌِقا مالـ  ًالْٓؿ، وجتالٚوزوا ظالـ 

م.(ٔ)مًٔئٓؿ

ؿد جتنؿ مٚ جتنؿ، ومحؾ ًٍٕالف ظالذ افًْالٚس ـالك  ال ال ؾٔغ رطـ وافرشقل 

هٛ ظْٓالٚ بالرح احلًٚشالٜٔ، بِّس دًٜ رخرة ظذ ؿِقب إٕهٚر بًُْٓٚ، وبذ

 وجقى افٍَدان.

مر مـ بًده، بًتجٔنالٓٚ، وبثالر وـك بِّس دًٜ رخرة ظذ ؿِقب روػ إ

 ؾٔٓٚ مًِّٚن إخقة، وخِؼ افًرؾٚن.

 افَٔالغ إن مالٚ ـٌالٝ مالـ ٕالقازع بُّالـ ـٚن برى بًغ  وـٚن رشقل اهلل 

ًٚ مدمرًا.  ٓ بذر مـ صالكس رتالك ظِٔالر ف إٓ جًِالف ن بىؾ بررشف ثؿ بْىِؼ جمتٚح

 ـٚفرمٔؿ. 

                                                           
(1)

م.3801،م3799ماظؾكورىمعـوضىماألغصورمحدؼٌم 
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 روى مًِؿ ظـ رِب بردة ظـ ربٔف )رِب مقشك إصًري( ؿٚل: رؾع افٌْل 

وـٚن ـثرًا مٚ برؾالع ررشالف إػ افًالغس ال ؾَالٚل: افْجالقم رمْالٜ  ال ررشف إػ افًغس

فًِغس، ؾ٘ذا ذهٌٝ افْجقم رتك افًغس مٚ تقظد، ورٕٚ رمْٜ ٕقحِٚب، ؾ٘ذا ذهٌٝ 

دون، ورقحِٚب رمْٜ ٕمتل ؾ٘ذا ذهٛ رقحِٚب رتك رمتل رٕٚ، رتك رقحِٚب مٚ بقظ

 .(ٔ)مٚ بقظدون

ٕٝ رُبتف.  وافرشقل وهق بقيص . وـذفؽ ـٚهُذا ـٚن ظِؿ رشقل اهلل 

خر ربٚمف بٕٕٚهٚر إٕغ رراد رن بًُس ظذ رقحٚبف َّٚ ظِؿ رجٚس رم براظالقا ض آ

بالٚدة بٚحلُّالٜ، مثِف احلًٚشٔٚت وبًرؾقا إؿدار، وحيِّقا مـ بًالده رمٕٚالٜ افر

وادقظيٜ احلًْٜ ورمٕٜٚ افًٔٚشٜ افراصدة افتل تقؾر إمـ وجتّع افنّؾ وتثِٟ 

 افهدور. 

وادحٚبٚة تِد مزبداً مـ  ٚبٚة وتقرث افتٍُؽ، وافتٌٚظد وافتٌٚؽض ودظٚمٜ 

 افُْٔقٕٜ اإلشالمٜٔ افتحٚم وحٛ، وافتئٚم، واظتهٚم بَٔؿ اإلشالم.

ّد ؾ ثرهؿ بٚفهِقات وخهٓؿ بٚفزـٚت. )زظّقا ان اإلشالم حٚبك آل  

 وى ؿربٚه حغ ضِٛ هلؿ مًٚمِٜ متّٔزة(ذمٔز  ورن  ّد 

إ ٚ خهٚكص ٓ تٌْٝ إٓ افًز، وٓ جتقد إٓ بالٚفَٔؿ ادالثع وٓ حتتوالـ إٓ 

 اإلخٚس وادًٚواة، وافًدافٜ، وافٍرص ادتُٚؾئٜ.

هلؿ، وذوب تِؽ اخلهٚكص هق افذي رروي ظروق إوفغ، وؽذى روقالٚ

)بٍتح اجلٔؿ وافْقن( وارؾٜ م(ٕ)ووحد رمرهؿ حتك بدوا صجرة ؾْٕٜٔٚ ضٌٜٔ اجلْل

ْؿ ِض اإلِْ ...م}مافيؾ، مًٌقضٜ افٌدن ُٓ ُِ ُه َؾال َزَرُه َوَمثَ َٖ الَزْرٍع َرْخالَرَج َصالْى ـَ ِٕجِٔؾ 

ٚرَ   ٍ ُُ َٔظ ِاُِؿ اْف ٌِ اَع فَِٔ ر  ُٛ افزُّ ِج ًْ ََِظ َؾْٚشتََقى َظَذ ُشقِؿِف ُب ٌْ م86افٍتح{َؾْٚشتَ

                                                           
م.2531علؾؿمصضوئؾماظصقوبيمحدؼٌم(1)
 اظـؿورم(2)
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 استطساد
وتربٜ اإلشالم ٓ تزال ٕجٌٜٔ، مًىٚس، وصٔٚضغ اجلـ واإلٕس إن اجتًّالقا 

ظذ رن بٌروا مالـ خهٚكهالٓٚ، رو بًهالٍقا بٌّٚدكٓالٚ ٓ بًالتىًٔقن وان ـالٚن 

 بًوٓؿ فًٌض طٓرًا.

وهالؿ افنالالٔٚضغ بْحكالال ض  الالٚوٓت افتٌِالالٔس، وافتٌربالالٛ، وافتخٔٔالالؾ، 

فٌْٚتٚت افىٍِٜٔٔ افتل تٌق افقاجٓالٜ، وتًُالق وافتؤِؾ، وافتّقبف بٚفٌدع، وبٚ

 طٚهر إرض.

و ٚوٓت افنٔٚضغ ؿد ختدع افٌك، واحلنٚكش افىٍِٜٔٔ ؿد تنُؾ ضٌَالٜ 

ظٚزفٜ توًػ اددد، رو تقؿػ افري، رو تقهـ افتٔٚر، وحْٔئالذ بهالًٛ اتهالٚل 

ادًِؿ بسبتف، وبًن اشتّداده، رو امتهٚقف مـ رحٔؼ افسبٜ ذات اخلهالٚكص 

 ًجزة.اد

وـِغ ضٚل اددى، ـِغ اصتد افتٌٚبـ بالغ ادًالِؿ وتربتالف. وهُالذا بًالتحٔؾ 

ًٚ  ثالؿ بالذرون )بٚفٌْالٚس  ادًِّقن إػ رظقاد بٚهتٜ قٍراس.  ثؿ بًالَىقن، حىٚمال

 فِّجٓقل( هنًٔغ ردراج افربٚح.

وادًِّقن ال ض رووٚظٓؿ افراهْٜ ال بًٕٚقن إٍٓهٚم افٍالٚجع بالغ افقاؿالع 

مربٜ، وافتىٌٔؼ بغ افًِقك، وافًَٔدة.وادٌْٝ بغ افْي

ًٚ فإلشالم، وٓ بُقٕقن حٔثٜٔ  ؾٓؿ ال ض ووًٓؿ افراهـ ال ٓ بهِحقن ظْقإ

 مـ حٔثٔٚت احلُؿ ظذ هذا افدبـ.

ًٕؿ ان ادْهػ افذي بْند احلؼ ٓ بٌٌْل رن بْير إػ اإلشالم مالـ خالالل 

ًٚ ـثٍٔالٜ شالقدا س ٌٕىالل ادْٚؾالذ، ادًِّغ افذبـ ت ـِقا مـ افداخؾ، وؽدوا حجٌ

 وأؾٚق، وتوْل إبهٚر.
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ؾ٘ذا ؾٚوٝ دمٔٚ ادًِّغ بٚجلقي، اهلقي، وآشتٌداد، وإثرة، اإلٕىقاكٜٔ، 

 وإٓتٓٚزبٜ، وافٌش، وادحٚبٚة، وادحًقبٜٔ، وافزبػ، وافزور....افخ.

ًٚ مًْدة، رو رمًٔغ...افخ فٔس مًْل رن ذفؽ  وإذا بدا ادًِّقن هٔٚـؾ، خنٌ

م بؾ احلؼ افذي ٓ صؽ ؾٔف رن واؿًٓؿ بْىؼ بّدي بًدهؿ ظالـ ؿالٔؿ هق اإلشال

 اإلشالم، وؾُره افْٚقع ادٌغ افذي حئط بٚفدٕٔٚ وأخرة.

م(ٔ)إن ادًِّغ ال بال صؽ ال متخٍِالقن حتتالقهيؿ ؽٌٔقبالٜ مزمْالٜ.  وبالسدون

)بٍتح افٔٚس، وافتٚس، وافراس وافدال ادنددة( وهؿ بًرون افََٓالري ض ؽٔٚبالٚت 

ر، وبثالرون افالساب وـالٖ ؿ رضحٜ، وبرـوقن بٖرجِٓؿ حيٍرون اٚ افٌَالقإ

 ن موٚجع ادقتك هل ادُٚن افىًٌٔل فِّتخٍِغ.رحًقا بٖ

رمٚ اإلشالم ؾ٘ن بٔٚرؿٜ افًٚفٜٔ ٓ تزال تتهدر رـٛ اإلًٕٕٜٚٔ راكالدة هٚدبالٜ 

 داظٜٔ.

 سس ٍرا االستطساد
ورمًُٝ وادَالٚم  وفَد اشتىردت ض احلدبٞ وفُْل م رخرج ظـ اجلٚدة،

بٌربْل بّزبد مـ افِػ وافْؼ، وآشتىراد، وه هذا حقار حٚر دار بْٔل وبغ 

بالزظؿ رن م(ٗ)مالٚداِّنم(ٖ))بٍتح ادٔؿ وـن افْقن وتنالدبد افٔالٚس( بًثاللم(ٕ)زمْل

ن احلوالٚرة  زمـ  دود، ض بَٚع  الدودة.  وراإلشالم ـٚن ؿقام ؾئٜ  دودة، ض

وان افًٚؿٌٜ فِدٕٔقبٜ افَٚكّٜ ظذ ادٚدإٔالٜ، وافًِغٕٔالٜ.  افٌٚؿٜٔ هل حوٚرة ادٚدة، 

                                                           
 ؼلؼطقنممم(1)
زسؿقنمانمتغريماظقسوءمؼؼؿضلمبوظضرورةمتغدريماظدقسلموأنممماظزعينمغلؾيمإديماظزعـ.ممواظزعـققنمؼم(2)

 ظؽؾمزعونمدوظيمورجواًلم"انمػلمإالمحقوتـوماظدغقوممنقتمودمقوموعومؼفؾؽـومإالماظدػر".
اظؾعـققنمؼطرحقنماإلدالمموؼؿغـقنمبوظعروبديمواظؼقعقديماظعربقدي.مموؼزسؿدقنمانمسظؿديمحمؿددمممممممم(3)

.تؽؿـميفمسروبؿف 
مدموطالماظؾػظنيمؼقحقدونمبودلؾوظغديمممممأنيفمتؼدؼسمادلودةمطؿوممادلوداغقيمادلغوالةم(4) اظعؾؿوغقيمسؾودةماظعؾؿ

 اظطوشقيم.
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ن افدبـ بٌٌْل رٓ بزج بررشف ض دٕٔٚ متىالقرة جٚربالٜ، وان اإلشالالمٔغ هالؿ ور

 ادًقؿقن، ـِغ رحًقا بخىٖ تَدمٔف تهدوا هلٚ وٕٚدوا هِؿ إفْٔٚ.

بِقون ظْؼ أبٚت، وجيٚدفقن  الم(ٔ)وافزمْٔقن ال بؾ شّٓؿ رن صئٝ افزمْل

فَرآن جدال ادْٚؾَغ.  وافزمْٔقن ورمثٚهلؿ مـ قْٚكع ادٚشقٕٜٔ، وربٚكٛ رٕدبٜ بٚ

افروتٚري  ومـ ضالكع اإلحلٚد وظّالس افهٓٔقٕٜٔ، وافهٌِٜٔٔ.  بٌنقن ادحٚؾؾ 

افدبْٜٔ، وحييون افْدوات اإلشالمٜٔ، وبْدشقن بّٓٚرة بغ افنالٌٚب ادًالِؿ 

، رو ررشالِقا افًذبالٜ رو رمًالُقا وجيٚرو ؿ، وبدارو ؿ، وربغ رضَِالقا افِحالل

بٚفًهٚ وؿكوا اجلٌِالٚب، وربالغ تالٖبىقا إشالٍٚر افهالٍراس، وربالغ تيالٚهروا 

ًٚ خلىٜ مدروشٜ تتٔح هلالؿ رن بٍَالقا ظالذ مالد اإلشالالم،  بٚفٌٍِٜ.  ـؾ ذفؽ ضٌَ

وبزٕقا حرـٚت افنٌٚب ادًِؿ، وبًدوا شجالت وٚؾٜٔ ظـ افنالٌٚب وٓشالٔغ 

 رهيٜ، وافروع.  إن ـٚن ثّٜ بقم ـرهيٜ، وروع.افرواد. شجالت تًد فٔقم افُ

وهٗٓس فدؿٜ تُْرهؿ، وجقدة متثِٔٓؿ خيٍقن ظذ ـثر مالـ إخقإْالٚ افالذبـ 

بتهدرون افرـٛ وبٗمقن ؿقاؾؾ افنٌٚب.  وفَد صٚهدت بًْٔل مِحدًا رظرؾالف 

ًٚ ذاكع افهٔٝ، بتًّالح بهالدر  ًٚ مرمقؿ ـغ رظرف ربْٚكل، بٖخذ بٕٚحوٚن صٔخ

بٚفٌَالت، وبِتّس افزـٚت. ودٚ رآِّن إكف ـٚفنٔىٚن وفالف افنٔخ وبّىره 

رضاط وشٖفٝ ظْف افنٔخ ؾّجد، وٕزه، ورثْل ظذ دبْف، وؽرتف، ومحالد شالًٔف 

 ادنُقر إلظالس ـِّٜ اهلل.

ورخزت افنٔخ بٖمره، ؾٚشسجع، وحقؿؾ ،واشتًٚذ مـ ؾتْٜ افَقل، وؾتْٜ 

 افًّؾ. 

ع ال بىرؿالف ال رن بًِالق احلالقاجز، ومـ هٗٓس ادِحدبـ اخلىربـ مـ اشالتىٚ

وبتخىك إشقار، وٍٕذ إػ ادُِّٜ افًربٜٔ افًالًقدبٜ.  وبَالل ؾٔٓالٚ شالْقات ال 

 بٌٞ افًّقم، وبًٍد افَِقب، وبًد فًٚظٜ افهٍر. المًٚرًا رو متًٚؿدًا 

                                                           
 اظزعينم=مادلرضلمم(1)
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واجْٓل افَىٛ افزمْالل بًالد رن تالٚبع  الٚرضاِت ض افًؼال إواخالر مالـ 

 رموٚن.

ُِؿ  } مًتٍتحًٚ بَقفف تًِٚل: .0 ْخَقاِ ِْؿ َه َِِغ إِلِ
ٚكِ ََ ْؿ َواْف ُُ ِؿَغ ِمْ قِّ ًَ َُِؿ اهلل ُ ادُْ ًْ َؿْد َب

ٓ  َؿِِٔالً  َْٖس إِ ُتقَن اْفٌَ ْٖ َٓ َب م.05إحزاب{إَِفَْْٔٚ َو

وؿٚل : ال مالٚ رصالد جْالٚبتُؿ ظالذ افنالٌٚب. رٓ ؾالٚظِّقا رن افالدٕٔٚ بُالؾ  .8

ؾ روحٕٚٔٚتالف وشالٌِٔٚتف بنالُؾ زهراهتٚ وإجيٚبٔٚهتٚ تنُؾ افَقة وافدبـ بُ

ٍْخُؿ ض روظٔالٜ افالدبـ واهْالٜ بالمَٚومٜ واهٜٔ هزبِالٜ وجْالٚبتُؿ إُٕالؿ 

روًتؿ ـؾ صكس. وـْتؿ ـٚدررة افتل دخِٝ افْٚر ض هرة حًٌتٓٚ ؾال هالل 

رضًّتٓٚ، وٓ هالل ترـتٓالٚ تٖـالؾ مالـ خنالٚش إرض. وـالذفؽ ؾًِالتؿ 

تَالقوا ظالذ صالدهؿ إػ بٚفنٌٚب، وبٕٚمٜ م ختِق بْٔٓؿ وبالغ افالدٕٔٚ.  وم 

ًٚ ؿىالع، وٓ ادقحنٜ افٍَراس. وـْتافًٚحٜ  ؿ وـٕٚقا مًُؿ ـٚدٌْٝ ٓ ررو

 طٓرًا ربَل.

وؿٚل : بربؽ ؿؾ ِل : مٚ ؿّٜٔ ؾُرـؿ افْٚقع ادٌغ افالذي ٓ بهالّد رمالٚم  .6

 منٚـؾ افتىٌٔؼ؟

دًا إن اإلشالم م بدم ظٍْقإف إٓ شٚظٜ مـ  ٚر، وان ادًِّغ م بٌِثقا آ رم

هق بَّٔٚس افدهر بقم رو بًض بقم.  وهٛ رن هذا افٔقم امتد حتك ؽىل ثالثٜ 

خر افَرون ؿرِّن ثؿ افذبـ بِق ؿ ثؿ افذبـ "مؿرون مهداق حدبٞ افرشقل 

 مٚذا تًٚوي ثالثٜ افَرون بٚفًٌْٜ فًّر إمؿ ؟ م(ٔ)"بِق ؿ...

اكالًغ رن تالردد ال ـغ حيِالق فالؽ د ال وؿٚل : ال وهٛ رن اإلشالم ؾُر ٕٚقع مٌغ .8

ًٚ رن افًٔٛ ـؾ افًٔٛ ض افَقم افذبـ م بٗدوا إمٕٜٚ، وم بٍقا بحؼ  وهٛ ربو
                                                           

طؿوبممصضوئؾمأصقوبماظـؾكمم6320أرراصفمم8328حدبٞاظؾكورىمطؿوبماظشفوداتمم(1)
سـمسؾدماهللمبـمعلعقدمرضكماهللمسـدفمعلدؾؿمممم3325نآبغ،مطؿوبم3886حدبٞاظرضوقم
م.8266موئؾمأصقوبماظـؾكمصض
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بٚفٌْٚس فِّجٓقل ال ثَالؾ  ال . ؾَؾ ِل بربؽ: دٚذا محؾافدبـ وم بذودوا ظـ محٚه

هذا افدبـ وهق جد ثَٔؾ بْص افَرآن. دٚذا محؾ ظذ ظقاتالؼ هزبِالٜ، وظِالؼ 

ٜ ظِِٜٔ؟ ودٚذ رهؾبُق ا رٕٔط رمر افدبـ بٖمٜ مَىقظٜ افٍْس هظٚن مٚ متخٚذف

ٔالٜ رحالط افْالٚس.  ٖهِتِٓٞ وتًجز وتًٔٚ ؟ دالٚذا افًالرب وؿالد ـالٕٚقا ض اجل

وظٚصقا رؽؿ اإلشالم رحط افْٚس بدفٔؾ ر ؿ هظٚن مالٚ ؾرضالقا ض دبالْٓؿ.  

موهظٚن مٚ ًٕقا إخقة وافَٔؿ وتىٚحْقا بٚفَْٚ وافرمٚح وافًٔقف؟

 رراد هلذا افدبـ رن بًتّر وبٌِغ مٌرب افنالّس ٓشالتقدع . وؿٚل : فق رن اهلل2

ؾُره افْٚقع ادٌغ رمٜ مـ رمؿ افٌرب. إذن فْكالوه، وٕؼالوه وفُالـ اهلل 

وـِف إػ افًرب وهق ظِٔٓؿ بوالٔؼ قالدورهؿ وؿكال بالٚظٓؿ ورٍٕٚشالٓؿ 

وضٌٔٚن ظقاضٍٓؿ ورهقاكٓؿ.  ومٍٚد هذا رن ادقِل ٓ بربالد هلالذا افالدبـ رن 

إػ بقم افَٔٚمٜ.  هذا ؿوٚس اهلل ؾٍٔؿ افتنٌٞ بٖحُٚم روحٝ ال بًتّر طٚهرًا 

 ض زمْْٚ هذا ال ؽر ذات مقوقع.

ُٕؿ تهٔحقن ؾغ قدي افهٔٚح؟ تٌربر بٚفقظقد، وختدبر بًًّقل إ. وؿٚل : 3

افُالم، وتٌٔر فٍِّٚهٔؿ بٖجٓزة اإلظالم، وإجٓٚض مـ بًد إجٓٚض، مـ 

 بًد إجٓٚض ؾّتل تٍَٔقن.

 ّاجلْاب ؟
ه مـ رهار آشتىراد. ؽر رِّن فـ رشتًِؿ إلؽراكف، وفـ رشٌح مع ذفؽ 

وادالقدة ض  هالؾتٔٚره. بؾ شٖظقد بٍْز إػ اجلٚدة إوِل، إػ مقوقع أل وإ

ًٚ بتًجٔؾ تِؽ إؿٚوبؾ افوٚفٜ ادوِٜ،  افَربك. مدخرًا اجلقاب دَٚم آخر مُتٍٔ

ًٚ رمالٚم هالذه إؿٚوبالؾ م تًّْالغ، متالدبربـ، وحٌالذا رن آمالً رن بَػ افَراس مِٔ

 بدرشقا جقإٛ مثؾ هذه إؿٚوبؾ وبنسـقا مًْٚ ض افرد، وإحَٚق احلؼ.
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رن بٌحثقا ظـ ؿالٔؿ اإلشالالم افًِٔالٚ، وشٔٚشالٜ اإلشالالم افرصالٔدة، وظالزة 

 ادًِّغ ادجٔدة ـٔػ ذابٝ وربـ ؽٚبٝ ؟ ؾٔؿ وِقا ؟ وم ذفقا؟

ػ افرصالد ؟ بالؿ ٕقاجالف مُالر مٚ اخلىٜ ادثع، وادْٟٓ افَقبؿ افذي هيالدي إ

 روفئؽ ؟ وـٔػ ٕتهدى فُٔد رـٚبر ادجرمغ ورقٚؽرهؿ ؟

 ـٔػ ًٌٕٞ هذه إمٜ افٌٚكٌٜ وـٔػ ٌٕرهيٚ بٕٚصٍٜٔ، ؤًَٕٓٚ افسبٚق.

إن رققات افَقي ادوٚدة رظالع، ووشالٚكِٓؿ رؿالقي، وإمُالٕٚتٓؿ روشالع، 

 وبٖشٓؿ صدبد، وبٖشْٚ بْْٔٚ صدبدًا، وؿِقبْٚ صتل.

فًٍؾ افهٚدرة مـ افوٌقط ادًالتّرة، ومالـ ذل افًالْغ ؟ ومالٚ ثؿ ردود ا

افًزة افتل ٕٖخذهٚ َّٚ شِػ مـ ختىٛ وظٍقبٜ، وإًٍٚفٜٔ ٓ توٌىٓٚ بهالرة، 

ًٚ رم جالٚست  وٓ حيتقهيٚ ختىٔط ؟ و ْٜ ادًِّغ ض ـؾ مُٚن. هؾ ظّالٝ اتٍٚؿال

 وفٔدة تدبر وختىٔط، وت مر؟

وترؾع ٕهٛ إظغ ظْد تنخٔص رشئِٜ مٗرؿٜ ٓبد رن تقوع ض احلًٌٚن 

ًٚ ض افالدم رو  افداس، وظْد وقػ افدواس وظْد حتدبد صُِف وضربَٜ تًٚضٔف، حَْ

ًٚ بٕٚصًٜ رو جراحٜ...افخ. ًٚ، رو مً ًٚ بٚفٍؿ رو ـٔ  صًغ بٕٕٚػ رو بًِ

ذفؽ ه مـ رهار آشتىراد وافن أخر هق رْٕالل رردت رن رووالح رن 

إمٜ اإلشالمٜٔ ؿٚضٌٜ هلٚ ظالؿٜ اذا اخلٌؾ افذي  ضْٚاٚ ظذرادحْٜ افتل رضبٝ 

رقٚب ؾُر ظدبد َّـ بْتّقن إػ هذه إمٜ، بؾ ؾُر ـثالر َّالـ بًالٔىرون ظالذ 

جمٚٓت افُالم، وحيتِقن مقاؿع افتٖثر، وبتّتًقن بالٚفزبؼ اخلِالٛ، وإفَالٚب 

افتل  افىْٕٜٚ، ورراكؽ احليقة افتل تٌٚرـٓٚ افَقي ادوٚدة فإلشالم، تِؽ افَقي

ًٚ، وبٌوٚس َٓ َتت ِخُذوا ﴿ممٓ تٖفقٕٚ خًٌٚٓ، وٓ توّر فْٚ إٓ ظْت ـَ َآَمُْقا  ِذب َٚ اف  َبٚ َرهيُّ

ْؿ  ُُ ـْ ُدوِٕ ًٜ ِم َٕ ـْ  َٓ بَِىٚ َوُٚس ِم ٌْ وا َمٚ َظِْتُّْؿ َؿْد َبَدِت اْفٌَ ًٓ َودُّ ْؿ َخٌَٚ ُُ َٕ ُفق ْٖ ؿْ َب ِٓ  َرْؾالَقاِه

َزُ  ـْ ل ُقُدوُرُهْؿ َر ٍِ ُؿ  َوَمٚ خُتْ ُُ ٚ  َف ََبِٚت َؿْد َبْٔ  ْٔ ُِقَن  ا َِ ًْ ْْتُْؿ َت ـُ ِس  ﴾8ٔٔ﴿إِْن  َٓ ْٕتُْؿ ُرو َهٚ َر
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ٌُّقَ ُْؿ 
َٓ حُتِ ْؿ  َو ـُ ق َُ ِِِّف َوإَِذا َف ـُ ِمُْقَن بِْٚفُِتَِٚب  ْٗ ْؿ َوُت ُُ َٕ َِالْقا  َؿالُٚفقاحُيٌُِّق َآَمْ الٚ َوإَِذا َخ

الْٔظِ  ٌَ ـَ اْف َِٕٚمالَؾ ِمال َ ْٕ ُؿ ا ُُ َِالْٔ قا َظ ْؿ إِن  اهلل َ َظِاِلٌٔؿ باِلَذاِت  ُؿالْؾ  َظوُّ ُُ الْٔيِ ٌَ ُمقُتالقا بِ

ُدورِ  ؿْ إِْن  ﴾9ٔٔ﴿افهُّ ُُ ًْ ًَ ْ َرُحالقا ِاَالٚ  مَت ٍْ ٌٜ َب ْؿ َشالِّٔئَ ُُ ُهْؿ َوإِْن ُتِهالٌْ ْٗ ال ًُ ٌٜ َت الَْ ًَ  َوإِنْ َح

ُْٔدُهْؿ َصْٔئًٚ إِن  اهلل َ  ـَ ْؿ  ـُ َٓ َبُيُّ قا  َُ وا َوَتت  ُِقَن ُ ِ  بَِغ َتْهِزُ َّ ًْ م.آلمسؿران﴾ٔطٌ َب

وادقِل ؿد حذر مـ جمرد تقاجالدهؿ ض قالٍقؾْٚ، وٌٕالف إػ إثالر افًالٔئ 

ا ومُِالقا افزمالٚم، قافذي بستٛ ظذ جمرد مقاـٌتٓؿ فْٚ. ؾُٔالػ فالق اشالتٌىْ

قا ﴿موقٚروا إوفٔٚس ؟ ًُ َْوَوال َٕ ًٓ َو ٓ  َخٌاَلٚ الْؿ إِ ـُ ْؿ َمالٚ َزاُدو ُُ َفالْق َخَرُجالقا ؾاِلٔ

ؿُ  ُُ َٕ ق ٌُ ْؿ َبٌْ ُُ ُظقَن هَلُْؿ َواهلل ُ َظٌِِٔؿ بِٚفي ٚدِِغَ  ِخاَلَف ْؿ َشغ  ُُ ٔ
َٜ َوؾِ تَْْ ٍِ م.84اظؿقبيم﴾اْف

ومـ ميٚهر اخلٌٚل افذي رمْٔٚ بف مٚ ٕري، وًّٕع مـ : متجٔد فِغدة، وتٌـ 

بٚفٍـ، وجتربؿ فِّتدبْغ، ؤٕؾ مـ جالل افؼبًٜ، وتُالذبٛ دقاؿالػ ؿرإٓٔالٜ، 

ظذ اإلشالم، ودؾٚع ظـ افُٚؾربـ بف، وهتجؿ ظذ وتْدر بٚجلْٜ، وافْٚر، واؾساس 

مَٚم ادقِل جؾ وظال بٚفتىٚول ظِٔف، وٕحِف شٌحٕٚف مٚ م بَؾ، ومـ دؾالٚع ظالـ 

هذا ادتىٚول افذي جتٚوز ؿدره افَّكس ؾراح بًْٛ إػ اهلل ؾُرة افٌٞ افًالَٔؿ، 

ـِ اْؾَسَى َظَذ اهلل ِ﴿موـِغتف افٍٚجرة ادًّقمٜ َُِؿ َِّ  ـْ َرْط ِذًبٚ َرْو َؿَٚل ُروِحَل إَِِل  َوَم ـَ  

ْٕالَزَل اهلل ُ َوَفالْق َتالَرى إِِذ افي الٚدُِقَن ِض  ِزُل ِمثْالَؾ َمالٚ َر ْٕ ُٖ ـْ َؿَٚل َش ٌس َوَم َوَمْ ُبقَح إَِفِْٔف َرْ

الزَ  ُؿ اْفَٔالْقَم جُتْ ُُ ًَ ٍُ ْٕ ُٜ َبِٚشُىق َرْبِدهيِْؿ َرْخِرُجقا َر َُ
َراِت ادَْْقِت َواداََْلكِ َّ ْوَن َظالَذاَب َؽ

ونَ  ِزُ ُْ تَ ًْ ِف َت
ـْ َآَبٚتِ ْْتُْؿ َظ ـُ قُفقَن َظَذ اهلل ِ َؽْرَ احْلَؼِّ َو َُ ْْتُْؿ َت ـُ م66األغعومم﴾اهْلُقِن بَِغ 

ووقالالّف  ـالالذفؽ مالالٚ ٕالالري وًٕالالّع مالالـ ظالالدوان ظالالذ مَالالٚم افرشالالقل 

بٚدحًقبٜٔ، وادحٚبٚة مـ مْىِؼ ادَٝ، او مـ مْىِؼ اجلٓؾ. ومـ... ومالـ... 

 ....ومـ

زوابع ؿٚقّٜ تِػ دٕٔٚ ادًِّغ، وتثقر ؾالقؿٓؿ وحتالٝ ررجِٓالؿ مزؿالٜ، 

 مرظدة وـِٓٚ تْؿ ظـ افقهـ، وتنك بٚفزفزال افذي هز إرـٚن، وهدد افٌْٔٚن. 
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ن اهلزات وفٔدة ادحـ، وهل بدورهٚ رؾوٝ إػ مزبد مـ  ـ ؾّزبالد مالـ إ

 بًوٓٚ فًٌض.  خٌٚل، ؾغ رصد ترابط ـؾ تِؽ افيقاهر.  ومٚ رووح إتًٚب 

زظّقا رن آشالالم دبالـ  ٚبالٚة، وروجالقا رٕالف حالٚبك آل  ّالد ؾخهالٓؿ 

بٚفهِقات، وافزـٚت، وروّر هلؿ مٚ م بوّره فٌالرهؿ، وضِالٛ هلالؿ ادالقدة 

 وافتُربؿ. وفٔس ـذفؽ.

 إن اإلشالم دبـ افَٔؿ ورٕف داكغ ظذ ساط مًتَٔؿ ٕٚقع.

شٌؾ موالِٜ تًّرهالٚ  وفُـ حُّٜ اهلل اؿتوٝ رن بّد هذا افكاط بغ

 صٔٚضغ مهداق مٚ روى امحد وافًْٚكك ظالـ ابالـ مًالًقد رن رشالقل اهلل 

خىٚ ثؿ ؿٚل هذا شٌٔؾ اهلل ثؿ خط خىقضٚ ظالـ بّْٔالف وظالـ صالغفف وؿالٚل : 

اضِالل ﴿مهذه شٌؾ ظذ ـؾ شٌٔؾ مْٓٚ صٔىٚن بدظق إفٔف ثالؿ ؿالرر َوَرن  َهالَذا ِسَ

 ًُ ِ َٓ َتتٌ  قُه َو ًُ ًٔغ َؾٚت ٌِ
َِ تَ ًْ ْؿ ُم ُُ  ِ ًَ ْؿ بِِف َف ـُ ٚ ْؿ َوق  ُُ

ـْ َشٌِِِِٔف َذفِ ْؿ َظ ُُ َق بِ ر  ٍَ ٌَُؾ َؾتَ ًُّ قا اف

قنَ  َُ (ٔ)﴾َتت 
م.م026إًٕٚم 

ؾٕٚققات افتك ترتٍع ظِِٜٔ َّقهٜ بزخرف افَقل رو قٚخٌٜ مِتٌٜٓ بيام 

 والل وافتٌربر.احلَد هك رققات افزبغ وادُر وآ

 ظْف مًٚم تِؿ افِقحٜ افتالك ووالًٝ وفَد رووح فْٚ ابـ مًًقد رى اهلل

)شئؾ ابالـ مًالًقد رى اهلل ظْالف: مالٚ افكالاط  خىقضٓٚ بٔد افٌْك افُربؿ 

ض ردٕٚه وضرؾف ض اجلْٜ وظـ بّْٔف جقاد )بتندبد  ادًتَٔؿ ؟ ؿٚل ترـْٚ  ّد 

افدال. مجع جٚدة واجلٚدة افىربؼ( وظـ بًٚره جقاد وثؿ )بٍالتح افثالٚس( رجالٚل 

تِؽ اجلقاد إتٓٝ بف إػ افْٚر ومالـ رخالذ ظالذ  ؿ. ؾّـ رخذ ضبدظقن مـ مر ا

اضِالل ﴿مافكاط ادًتَٔؿ إتٓك بف إػ اجلْٜ ثؿ ؿالرر ابالـ مًالًقد : َوَرن  َهالَذا ِسَ

ًٔغ  َِ تَ ًْ م.(ٕ)ؾٚقـ مقؿبرخرجف رزم{ُم

                                                           
رواهمأريدمواظؾزارموصقفمسوصؿمبـمأبكمبفدظيمػقمثؼيموصقفمضعػمجمؿعماظزوائدموعـؾعماظػقائددممم(1)
م88صم4كمجدقـؿظؾف

مطؿوبماظػضدوئؾموادلـوضدىماظػصدؾماألولمصضدؾماإلميدونموضدولممممممم4103رؿؿجوععماألصقلمأثرمم(2)
مرموابـمعردوؼفمواألثرمعقضقف.اخرجفمرزؼـ.مضولماحملؼؼموأخرجفمسؾدماظرزاقموابـمجرؼ
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رردٕٚ بُؾ مٚ رشٍِْٚ رن ًِٕؿ رن اإلشالم حربص ظذ ترابط ادجتّع ادًِؿ 

قدة وإفٍٜ وادرمحٜ حربص ظذ رن بيؾ هذا ادجتّع بًٔالدًا بروابط إخقة واد

ظـ مزافؼ إثالرة وافٍردبالٜ وإٓتٓٚزبالٜ وإٓحالفٔالٜ وافٌالك واهلالقى ومحٔالٜ 

 ٜٔ. ٖهِاجل

وادًِّقن رن وِقا  ؾزفقا ؾسدوا   ادٓٚفؽ وذفقا ؾأل الؿ رشالدفقا ظالذ  

ٚ بٖبالدهيؿ وجقهٓؿ حجٌٚ ؾتِقهالٚ بٖبالدهيؿ وحنالقا رظٔالْٓؿ بٖؽنالٜٔ ًٕالجقه

وخنوا رًٍٕٓؿ   ؽٔٚبٚت حٍروهٚ بٖبدهيؿ وبٚتقا بًٕٚقن مـ خمّهالٜ مٚدبالٜ 

إذا قدؿقا  الومًْقبٜ حٚـقا رظىٚؾٓٚ بًٍٖٕٓؿ ؾال ظجٛ وؿد احتقهتؿ افٌٍالت 

ـؾ ٕٚظؼ رو تندؿقا بُؾ بٚضؾ زاهؼ وٓ ؽرابٜ إذا آبالقا بؼال افًالّع وافٌكال 

ة وظٚصالقا ؽٌِالٜ افالدبـ وؿٓالر وافًِٚن وافٍٗاد وؽّْقا خالزى افالدٕٔٚ وأخالر

 افرجٚل. 

ٔن وبًد ذفؽ افًٌح افىقبؾ اهلالٚدف َٕالػ وجٓالٚ فقجالف مالع مالزاظؿ او

ٓ   ٓ  ﴿مغ مًتٍتحغ بَقفف شٌحٕٚفٖهِاحلٚؿدبـ وتٖوبؾ اجل َِِْٔف َرْجالًرا إِ ْؿ َظ ُُ ُف َٖ َرْش

ْرَبك   َُ َة ِض اْف م.مم86افنقري﴾ادََْقد 

شِقبف افٍخالؿ هالق قالقت احلالؼ ظالال وافْص افُربؿ   قٌٔتف ادقحٜٔ ور

جمِجال ظز رجقاس تثر افرؽٛ وافرهٛ واشسشالؾ مهِهالال ض مًٔالٜ مًِالـ 

متدهؿ افذبـ حيالٚجقن   اهلل وتالدحض حججٓالؿ وتتقظالدهؿ بٚفقبالؾ وافثٌالقر

ِال﴿ ٌٜ ِظْاْلَد َراِّ ْؿ َداِحَوال ُٓ التُ َٛ َفالُف ُحج  ِد َمٚ اْشالتُِجٔ ًْ ـْ َب قَن ِض اهلل ِ ِم ـَ حُيَٚجُّ ِذب ْؿ َواف 

ٌٛ َوهَلُْؿ َظَذاٌب َصِدبدٌ  ْؿ َؽَو ِٓ َِْٔ  03اظشقرىم﴾َوَظ

وهق إذان افًغوى ارتٍع ض بٔئٜ ؿرإٜٓٔ تٌْذ افٌٚؾِغ وتزرى ـتٚب مْالر، 

َٚن ُبِربُد َحْرَث ﴿ادقؽِغ   متٚهٚت تًِؿ إػ افوالل، وتٍٙ إػ افؤٚع  ـَ ـْ  َم

ـَ  ـْ  فِ َوَم
ِزْد َفُف ِض َحْرثِ َٕ َِخَرةِ  ْٔ ـْ ا َِخَرةِ ِم ْٔ ٚ َوَمٚ َفُف ِض ا َٓ ِف ِمْْ

تِ ْٗ ُٕ  َْٕٚٔ َٚن ُبِربُد َحْرَث افدُّ

 ٍٛ ُٜ  ﴾ٕٓ﴿َِٕهٔ ال َّ
ِِ ـَ  َٓ َذْن بِالِف اهلل ُ َوَفالْق ْٖ ـِ َمالٚ َمْ َبال ب ـَ افدِّ ُظقا هَلُْؿ ِم ُٚس َذَ ـَ َرْم هَلُْؿ ُذَ
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ْؿ َوإِن  افي ٚدَِِغ هَلُْؿ ظَ  ُٓ يِضَ َبَْْٔ َُ ْهِؾ َف ٍَ َغ َِّ الٚ  ﴾ٕٔ﴿َذاٌب َرفِٔؿٌ اْف
َِ ٍِ َتَرى افي الٚدَِِغ ُمْنال

ٌُقا َوُهَق َواِؿٌع ِاِْؿ  ًَ م.88افنقرى﴾...ـَ

َرْم ﴿مققت احلؼ دوى ض شٔٚق ٕذر تنٓر شٔػ احلؼ، وتِقح بٌَوٜ افًالز

ٌَِِْؽ َوبَ  ِذًبٚ َؾِْ٘ن َبَنِٖ اهلل ُ خَيْتِْؿ َظَذ َؿ ـَ قُفقَن اْؾَسَى َظَذ اهلل ِ  َُ ُح اهلل ُ اْفٌَٚضَِؾ َوحُيِالؼُّ َب ّْ

ُدورِ  ٕ ُف َظٌِِٔؿ بَِذاِت افهُّ ِف إِ
َِِغتِ َُ م.88افنقرى﴾احْلَؼ  بِ

موخالل هذه افْذر متٙ بروق رخٜٔ افًْك، زـٔالٜ إرواح واظالدة مٌؼالة

ِت هَلُْؿ َمالٚ َبَنالٚسُ } ٚحِلَِٚت ِض َرْوَوِٚت اجْلَْٚ  ُِقا افه 
ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ ِذب وَن ِظْاْلَد َواف 

ٌِرُ  َُ ْوُؾ اْف ٍَ ِْؿ َذفَِؽ ُهَق اْف ُِقا  ﴾ٕٕ﴿مَراِّ ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ ِذب ُ اهلل ُ ِظٌََٚدُه اف  َذفَِؽ اف ِذي ُبٌَؼِّ

ٚحِلَِٚت  م.م86افنقرى﴾افه 

وبًد تِؽ افْذر افتك تَذف بٚحلّؿ وهذه افٌنٚرة افتك تزخر بٚدـ وتالذـر 

 ع ٕداس افًزة.  بٖن برؾ بٚفٍوؾ بٗمر رشقل اهلل 

 مقتضٙ السٔاق

وارتٌٚط افْص بغ شٌؼ وبغ حلؼ وارتٍٚظف   بٔئالٜ تالقحك بالٚفَقة وافَالدرة 

وافًزة برجح وحدة ادالمح بغ رؾراد افٌٔئٜ افقاحدة ووحدة اجلق افًٍْك افذى 

 بًؿ افقشط وهيٛ ظذ ؿوٚبٚه. 

ٜ االذا ادَتٙال ال بزخالر بٚفنالّقخ وبزؾالر بالٚفَقة وبنالك بٚفثَال الوافالْص 

 وآظتداد 

وافذى بَذف بّثؾ هذا احلؼ بٌٌْك رن بُقن ظزبزا ظّالؿٚ بًّق ؾالقق ذل 

افًٗال رو مٕٜٓٚ آشتًىٚف وافْير إػ ادخِقق ـٔػ وظيّٜ اهلل حتٔط بًٌالده 

 مـ ـؾ جٕٚٛ ورمحتف تْزل متدؾَٜ مـ ـؾ ققب ؟ 
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ظ حٍِالٝ افٌٔئالٜ بٍِال وإحيٚس اذا وإصًٚرا بٚفًزة افتك حتدق برشالقل اهلل 

ؾال جمٚل فَقة رخرى وٓ مُالٚن دخِالقق  "هق"موبوّر اجلالفٜ"ماهلل"ماجلالفٜ

موٓ فٔٚذ إٓ بٚخلٚفؼ .

1. ﴿ َٜ الَٚظ  ً الؾ  اف ًَ ْٕالَزَل اْفُِتَالَٚب بِالٚحْلَؼِّ َوادِْٔالَزاَن َوَمالٚ ُبالْدِربَؽ َف اهلل ُ اف ِذي َر

 ٌٛ  م04اظشقرىم﴾َؿِرب

ـْ بَ ﴿ .2 ٌَِٚدِه َبْرُزُق َم
ًِ ِزبزُ اهلل ُ َفىٌِٔػ بِ ًَ ِقيُّ اْف ََ  م06اظشقرىم﴾َنُٚس َوُهَق اْف

ُ ِعبَردٍَُ  لَِّيييَ  .3 ٌُ َّللاَّ  86اظشقرىم{﴿ذَِلَك  لَِّيي يُبَّشِ

الُح اهلل ُ ﴿ .4 ّْ ٌِِْالَؽ َوَب ْؿ َظَذ َؿ
ِذًبٚ َؾِْ٘ن َبَنِٖ اهلل ُ خَيْتِ ـَ قُفقَن اْؾَسَى َظَذ اهلل ِ  َُ َرْم َب

 ِِ َُ ؼُّ احْلَؼ  بِ
ُدورِ اْفٌَٚضَِؾ َوحُيِ ٕ ُف َظٌِِٔؿ بَِذاِت افهُّ ِف إِ

 88افنقرى﴾ َغتِ

َدٍر َمٚ َبَنُٚس ﴿م .5 ََ ُل بِ ـْ ُبَْزِّ
َْرِض َوَفُِ ْٕ ْقا ِض ا ٌَ ٌَِٚدِه َفٌَ

ًِ ْزَق فِ َط اهلل ُ افرِّ ًَ َوَفْق َب

ٌَِٚدِه َخٌٌِر َبِهرٌ 
ًِ ُف بِ  ٕ  م84اظشقرىم﴾إِ

6. ﴿ ًْ ـْ َب َٞ ِم ْٔ ٌَ ُل اْف ال َرمْحَتَالُف َوُهالَق اْفالَقِِلُّ َوُهَق اف ِذي ُبَْزِّ ِد َمالٚ َؿَُْىالقا َوَبُْْؼُ

ٔدُ  ِّ  م... إفخ85اظشقرىم﴾احْلَ

إن افَقة ادتٍجرة مـ مثالؾ هالذه أبالٚت حربالٜ رن ترؾالع رسوس ادالٗمْغ 

 وتًهّٓؿ ظـ شٗال ؽر اهلل. 

 وإذا ـٚن هذا هق صٖن ظٚمٜ ادٗمْغ ؾُٔػ بٖول ادٗمْغ؟ رن رشقل اهلل 

ًف مقوًٚ منٌقهٚ مقوع مـ بًتجدى رو بْتير مـ افْٚس ظٚكالدا روػ بٖٓ ٕو

 .مٚدبٚ رو مًْقبٚ مٌٚذا رو ؽر مٌٚذ فَٚس تٌِٔغ افرشٚفٜ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





7ٕ 

 أسلْب التلقني "قل"

 ذفؽ ظىٚس افٌٔئٜ وإحيٚس افًٔٚق ؾغ ظىٚس إشِقب ؟ 

افتك تالْؿ "مضؾم"مإن ؿرار آحتًٚب وافزهد ؾٔغ ظْد افْٚس ابتد  بُِّٜ 

بٕٚشالِقب "مٜ ؾٚكَٜ بّقوقع احلدبٞ ومثالؾ هالذا إشالِقب بًالرف ظـ ظْٚب

ٜ احلؼ وبَِـ احلجٜ افٌٚفٌٜ وبٖمر بَذؾٓٚ  "افتَِْٔك  وهق رشِقب مثر بربط بُِّ

ؿدؾٚ بٖخذ بٕٚفٌٚب وحيًؿ ادقؿػ وبًد ظذ اخلهؿ ـؾ ضربالؼ ؾالال بًالتىٔع 

رو افكامٜ ادقاؿػ افتك تتىِٛ افهالبٜ  افتٍِٝ. وبُثر جمئ هذا إشِقب ض

 واحلًؿ.  

ِزَل  َآَمْٚ  ُؿْؾ }جيئ ض مَٚمٚت تقؤح افًَٔدة بٔٚن رشس اإلبغن  -0 ْٕ بِٚهلل ِ َوَمٚ ُر

ََِْْٚٔ م.58ظّرانآلم{َظ

َٚن } ـَ ًٚ َوَمٚ  َٜ إِْبَراِهَٔؿ َحٍِْٔ  ِ ًٚ ِؿًَٔغ مِّ ٍٔؿ ِدبْ
َِ تَ ًْ اٍط مُّ ٕ ِْل َهَداِِّن َرِبِّ إَِػ ِسَ ُؿْؾ إِ

ـَ ادُْ  ـِغَ ِم الُِل َوَ َْٔالَٚي َوََّاَلِِٚت هللِ ِ َربِّ ﴿م030إًٕٚم{ْؼِ ًُ ُٕ ُؿالْؾ إِن  َقالاَلِِت َو

ٚدَِغَ  ًَ م.ماألغعوم﴾اْف

ٕ ِْل ﴿موض مَٚمٚت تَربر افتقحٔد وٌٕذ ٕقازع افؼك -8 ٕ َغ ُهَق إَِفٌف َواِحٌد َوإِ ُؿْؾ إِ

قنَ  ـُ الال الالؾِّ  ُؿالْؾ َرَؽالالْرَ ﴿م06األغعددومم﴾َبالِريٌس َِّ الالٚ ُتْؼِ ـُ الالل َربًّالالٚ َوُهالالَق َربُّ 
ٌِ اهلل ِ َرْب

سٍ  مم038األغعومم﴾َرْ

َُِغِت اْفَزِّ َواْفٌَْحِر ﴿وض مَٚمٚت افتًربػ بٚهلل وقٍٚتف  -6 ـْ ُط ْؿ ِم ُُ ٔ ـْ ُبَْجِّ ُؿْؾ َم

ـَ  ٚـِِرب ـَ افن  ـ  ِم َٕ ق ُُ ـْ َهِذِه َفَْ َٕٚ ِم َْٕجٚ ـْ َر
ًٜ َفئِ َٔ ٍْ ًظٚ َوُخ َُٕف َتَيُّ األغعوممم36﴾َتْدُظق

قنَ ﴿ . ـُ ْٕتُْؿ ُتْؼِ ْرٍب ُثؿ  َر ـَ ؾِّ  ـُ ـْ  ٚ َوِم َٓ ْؿ ِمْْ ُُ ٔ م.38إًٓٚم﴾ُؿِؾ اهلل ُ ُبَْجِّ
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ْؿ َظالَذاُب اهلل ِ َرْو ُق﴿وض مَٚمٚت افتخقبػ وافقظظ افٌِٔغ  -8 ـُ ْؿ إِْن َرَتٚ ُُ ْل َرَرَرْبتَ

 ْْ ـُ ُٜ َرَؽْرَ اهلل ِ َتْدُظقَن إِْن  َٚظ  ً ُؿ اف ُُ ُٚه َتْدُظقنَ بَ  ﴾ٓٗ﴿تُْؿ َقِٚدِؿَغ َرَتتْ ِنُػ  ْؾ إِب  ُْ َؾَٔ

قنَ  ـُ ْقَن َمٚ ُتْؼِ ًَ مم.األغعوم﴾َمٚ َتْدُظقَن إَِفِْٔف إِْن َصَٚس َوَتْْ

ـْ إَِفالالٌف } ال ؿ م  ُُ ُِقبِ ْؿ َوَختََؿ َظَذ ُؿ ـُ ْؿ َوَرْبَهَٚر ُُ ًَ ّْ ُؿْؾ َرَرَرْبتُْؿ إِْن َرَخَذ اهللُّ َش

 ُُ تِٔ ْٖ ُف أَبِٚت ُثؿ  ُهْؿ َبْهِدُؾقنَ َؽْرُ اهللِّ َب َُٕكِّ َْٔػ  ـَ مم83إًٕٚم{ؿ بِِف إُيْر 

الَٚن ﴿موض مَٚمٚت افقظٔد وافتٓدبدم-5 ـَ ْٔالَػ  ـَ ُْٕيُروا  َْرِض ُثؿ  ا ْٕ ُؿْؾ ِشُروا ِض ا

بِغَ  ذِّ َُ ُٜ ادُْ ْؿ إِِّنِّ َظٚ﴿م.00إًٕٚم﴾َظِٚؿٌَ ُُ
َٕتِ الٚ َُ ُِالقا َظالَذ َم َّ ِمالٌؾ ُؿْؾ َبٚ َؿالْقِم اْظ

ُِِح افي ٚدُِقنَ  ٍْ َٓ ُب ُف   ٕ اِر إِ ُٜ افد  قُن َفُف َظِٚؿٌَ ُُ ـْ َت قَن َم ُّ َِ ًْ ْقَف َت ًَ م.062إًٕٚمم﴾َؾ

َٓ َرِجُد ِض َمٚ ُروِحَل  وض مَٚمٚت ادحٚجٜ وتؤٔؼ اخلْٚق ظذ اخلهقم -3 ﴿ُؿْؾ 

قَن مَ  ُُ ٓ  َرْن َب ُف إِ ُّ ًَ ًمٚ َظَذ َضِٚظٍؿ َبْى قًحٚ َرْو حَلَْؿ ِخِْْزبٍر إَِِل  ُ َر  ٍُ ًْ ًٜ َرْو َدًمٚ َم ْٔتَ

 ٚ ًَ ًْ
ٕ ُف ِرْجٌس َرْو ؾِ َٓ َظٍٚد َؾِ٘ن  َرب الَؽ  رهؾَؾِ٘  اْوُىر  َؽْرَ َبٍٚغ َو

ـِ َّ ْرِ اهلل ِ بِِف َؾ ٌَ
فِ

قٌر َرِحٌٔؿ﴾ ٍُ ُدوَن َرن  اهلل َ﴿م082األغعوممَؽ َٓ ـَ َبْنال ِذب ُؿ اف  ـُ َداَس َٓ ُِؿ  ُص َم  ُؿْؾ َه َحالر 

ؿْ ﴿م021األغعوممَهَذا﴾ ُُ َم َربُّ َٚفْقا َرْتُؾ َمٚ َحر  ًَ م.020إًٓٚم{ُؿْؾ َت

ٕ ْاِلل }موض ادَٚمٚت افتك تتىِٛ جٓرا بٚفَٔغ واظتالدادا بٚفىربَالٜ  -4 ُؿالْؾ إِ

ٔؿٍ  َِ تَ ًْ اٍط مُّ ِبِّ }م030إًٕٚم{َهَداِِّن َرِبِّ إَِػ ِسَ الـ ر   مِّ
ٍٜ اَل ُؿالْؾ إِِّنِّ َظالَذ َبِّْٔ

صُّ احْلَؼ  َوُهَق َخْرُ وَ  َُ ُؿ إِٓ  هللِِّ َب ُْ ُِقَن بِِف إِِن احْلُ ِج ًْ تَ ًْ ْبتُؿ بِِف َمٚ ِظِْدي َمٚ َت ذ  ـَ

ِٚقِِغَ  ٍَ م.م24إًٕٚم{اْف

ؿْ }وض مَٚمٚت آظساف بٚفَدر واحلجؿ افٌؼى  -5 ُُ ُِ ثْ َٕٚ َبَؼٌ مِّ ٕ َغ َر { ُؿْؾ إِ
ُُ }.م001افُٓػ َٛ َوٓ ُؿؾ ٓ  َرُؿقُل َف ْٔال ٌَ َِالُؿ اْف ـُ اهللِّ َوٓ َرْظ

ْؿ ِظِْدي َخَزآكِ

الك  َّ التَِقي إَْظ ًْ َِالٌؽ إِْن َرت ٌِالُع إِٓ  َمالٚ ُبالقَحك إَِِل  ُؿالْؾ َهالْؾ َب ْؿ إِِّنِّ َم ُُ َرُؿقُل َف

ُرونَ   ُ ٍَ مم21ًٕٕٚما{َواْفٌَِهُر َرَؾالَ َتتَ
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ـْ  ُؿْؾ إِِّنِّ َفـ}مو  مَٚمٚت اطٓٚر افًٌقدبٜ واخلنٜٔ -6 ـَ اهلل ِ َرَحٌد َوَف جُيَِرِِّن ِم

ِْتََحداً  مم.88اجلـ{َرِجَد ِمـ ُدوِِٕف ُم

ـَ }وظْد شقق رمر مًتٌرب ؽر مٖفقف  -01 ٌر مِّ ٍَ َٕ َع  َّ ٕ ُف اْشتَ ُؿْؾ ُروِحَل إَِِل  َر

 ًٚ ًٚ َظَجٌ َْٚ ُؿْرإٓ ًْ
ِّ ٕ ٚ َش ُٚفقا إِ ََ ِـّ َؾ مم.0اجلـ{اجْلِ

ؿْ }موظْد افَٓر وـٌٝ إظداس -00 ُُ ْٔيِ ٌَ  .م006آل ظّران{...مُؿْؾ ُمقُتقْا بِ

َِِْٔف }واشتزاس وضّٖٕٜ فٍِْس اهلِقع افتك رذبٝ افنح  -08 ْؿ َظ ُُ ُف َٖ ُؿؾ ٓ  َرْش

ٚدَِغَ  ًَ ِْ
َرى فِ ـْ ـْ }م.61إًٕٚم{َرْجرًا إِْن ُهَق إِٓ  ِذ َِْٔالِف ِمال ْؿ َظ ُُ ُف َٖ ُؿْؾ َمٚ َرْشال

 ِِّ َُ ـَ ادُْتَ َٕٚ ِم غَ َرْجٍر َوَمٚ َر الْؿ إِْن ﴿م.53ص{ٍِ ُُ َق َف ُٓ ـْ َرْجٍر َؾ ْؿ ِم ُُ ْفتُ َٖ ُؿْؾ َمٚ َش

ٔدٌ  ِٓ ٍس َص ؾِّ َرْ ـُ ٓ  َظَذ اهلل ِ َوُهَق َظَذ  َِِْٔف }.مش84ٌٖ﴾َرْجِرَي إِ ْؿ َظ ُُ ُف َٖ ُؿؾ ٓ  َرْش

ْرَبك َُ َة ِض اْف ممم.86افنقرى{َرْجرًا إٓ  ادََْقد 

وؿد تزز ال  "ؿؾ"مؾٔٓٚ رشِقب افتَِغ هذه هك ربرز ادَٚمٚت افتك اشتًّؾ

حغ ًٕتًرض أبٚت  افتك ظْٔٝ اذا إشالِقب ؿالد تالزز رؽالراض رخالرى. 

ُرْب بؾ تتداخؾ ض هذه إؽراض افتك ذـرٕٚهٚ. وـِٓٚ    َْ وفُْٓٚ ظْد افتًّـ َت

جمِّٓٚ تٌْئ ظـ احلًؿ وافًزم وؾهؾ ادَٚل ـغ تقحك بٖن افَذف بالٚحلؼ ظالذ 

متؿ إٓ مـ ؾقق ررؤف قٌِف  وٓ بْؿ إٓ ظـ مرـز ؿقة.  هذا افْحق ٓ ب

ومـ ـٚن بَذف بٚحلؼ ؿذؾٚ بدؾع افٌٚضؾ وبزهَف مـ ـٚن برمك مالـ مرـالز 

افَقة ٓ بُّـ رن بًتًىك افْٚس رو بًٖل افًٚكد ال هٚن هذا افًٚكد رو جؾ ال إٓ 

ًٚ فٍِْقس ومذـٔٚ  افقجدان  رن بُقن افًٚكد ادًئقل برتد إػ افْٚس رًٍٕٓؿ مقؿي

 ورابىٚ إواس وراؾًٚ دظٚكؿ ادجتّع. 

وافًٗال ال حْٔئذ ال شٗال بالؽك بقحك بندة آرتٌٚط وظّؼ ادنٚرـٜ بٖن 

افداظٜٔ واددظقبـ ـٚجلًد افقاحد. وافًٗال ال اذا افتٖوبؾ ال ؿربٛ مالـ ؿوالٜٔ 
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اَلَة َوَآُتقا افز  }ماشتَراض اهلل افْٚس   ؿقفف تًٚػ: قا افه  ُّ الَٚة َوَرْؿِرُوالقا َوَرِؿٔ ـَ

ًْٚ ًَ م.م81ادزمؾ{اهلل َ َؿْرًوٚ َح

ُف }م: وبَقفالالف شالالٌحٕٚف ٍَ ًٚ َؾَُٔوالالِٚظ الالْ ًَ ًٚ َح الالِرُض اهللَّ َؿْروالال َْ الالِذي ُب الالـ َذا اف  م 

مم00احلدبد،م882افٌَرة{َففُ 

بًّْالٚه إرى ؟ وهالؾ بًالقغ رن  "مافَالرض"مؾٓؾ بًقغ هْٚ ال رن ٕٖخالذ

َِ }ٕهٔح ـغ قٚحٝ هيقد  ـُ َرْؽَِْٔٚسإِن  اهللَّ َؾ ْح َٕ ؟ وهالؾ م050ظّالرانآلم{ٌر َو

ٍٕٓؿ مـ تًدد آبٚت آشتَراض رن صدة اإلحلٚح بْؿ ظـ صدة  حٚجٜ ادِحالػ 

؟ شالٌحٕٚف هالق افٌْالك فالف مالٚ ض (ادِح )بوؿ ادٔؿ وـن افالم وتنالدبد احلالٚس

ممافًّقات ومٚ   إرض.

 جْع العني ّجْع الفؤاد

وبْنئف ظذ تْزبف افٌك وافٌهرة ظغ ض واإلشالم بربك ادٗمـ ظذ افْزاهٜ 

حقزة افْٚس وافَرآن حيالد فألبهالٚر وافٌهالٚكر حالدودا مًْقبالٜ ؿقبّالٜ وبِالزم 

 وظدم ختىٔٓٚ.  ٓٚادٗمْغ بٚحسام

ظغ ادٗمـ ٓ تٌٌك وٓ تًدو وٓ تتذبذب وٓ تزبغ وادالٗمـ بَالٚوم بُالؾ 

رن بٍٙال ذفالؽ إػ بقادر افزبغ افتك حتقم حقل ظْٔٔف  دؾًٚ ٕخىٚرهٚ وخنالٜٔ 

زبغ افَِقب ومِٔٓالٚ ظالـ افكالاط واػ زبالغ إفٌالٚب وهتٚؾتٓالٚ ظالذ افَنالقر 

ُِقَاُؿْ }وافسهٚت. وافزبغ بِد مزبدا مـ زبغ  َِغ  َزاُؽقا َرَزاَغ اهلل ُ ُؿ م.م2اظصػ{َؾ

ـ وراكف ـؾ ادٗمْغ ال إػ رضورة وٌط  واتَٚس ـؾ هذا بقجف اهلل رشقفف ال وم

َٓ ﴿مقارح حتك تًتدل ؾال تزبغ وتًالدو ذفالؽ ؿالقل اهللاجلم(ٔ)احلقاس وصُؿ َو

ْؿ ؾِٔالِف َوِرزْ  ُٓ الَْ
تِ ٍْ َ َْٕٔٚ فِْ ْؿ َزْهَرَة احْلََِٔٚة افالدُّ ُٓ َْٚ بِِف َرْزَواًجٚ ِمْْ ًْ ن  َظََْْْٔٔؽ إَِػ َمٚ َمت  ُق مَتُد 

ك ََ ن  َظَْْْٔٔال}مومثؾ ذفؽ ؿقفف شٌحٕٚف.م060ضف﴾َربَِّؽ َخْرٌ َوَرْب َؽ إَِػ َمالٚ َٓ مَتُد 
                                                           

(1)
مذؽؿماجلقادم=ماجلؿفموهؽؿمصكمحرطؿف.م 
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ِمِْغَ  ْٗ ُّ ِْ
ْض َجََْٚحَؽ فِ ٍِ ْؿ َواْخ ِٓ َِْٔ َزْن َظ ْؿ َوَٓ حَتْ ُٓ ْْ َْٚ بِِف َرْزَواجًٚ مِّ ًْ .م55احلجر{َمت 

وـٖن رشتدبٚر افْية افزاكِٜ وافزهرة اخلٚدظٜ ٓ بتؿ إٓ بٚإلؿٌٚل اخلٚفص ظالذ 

  )ٓ متدن( )وٓ  ادٗمْغ روػ ادٌٚد  وافَٔؿ. وفًؾ هذا مـ رهار اتٌٚع افْٓك

حتزن( بٕٚمر افهٚدع افرصٔد ) واخٍض جْٚحؽ فِّٗمْغ ( وفًِف مالـ رهار 

َواْقِزْ }مإمر بٚدالزمٜ وافْٓك ظـ افتجٚوز وإضٚظٜ افٌٚؾِغ ض ؿقفف شٌحٕٚف

 َٓ الُف َو َٓ ِقِّ ُبِربالُدوَن َوْج ًَ َداِة َواْف ٌَ ُؿ بِْٚف ـَ َبْدُظقَن َرا  ِذب َؽ َمَع اف  ًَ ٍْ الُد َظْْٔاَلَٚك  َٕ ًْ َت

َْٕٔٚ َوَٓ  َٜ احْلََِٔٚة افدُّ ْؿ ُتِربُد ِزبَْ ُٓ َٚن  َظْْ ـَ َٕٚ َوات ٌََع َهَقاُه َو ِر ـْ ٌَُِْف َظـ ِذ َِْْٚ َؿ ٍَ ـْ َرْؽ ُتىِْع َم

وصجٌٚ فُؾ افدواؾع افتك ؿد بيـ ر الٚ تالزر اشالتٌَٚل م85افُٓػ{َرْمُرُه ُؾُرضًٚ 

دؾع افرشقل بٖشِقب افتَِالغ ال إػ رن آزدهٚر وادزدهربـ وافسف وادسؾغ ب

ِمـ }مبهٔح بغ ادزدهربـ بهٔحٜ احلؼ ْٗ ُِْٔال الـ َصالٚس َؾ َّ ْؿ َؾ ُُ بِّ َوُؿِؾ احْلَؼُّ ِمـ ر 

رْ  ٍُ ُْ َِْٔ مم.86افُٓػ{َوَمـ َصٚس َؾ

هُذا حيد ادقػ احلدود فٌِهٚكر وإبهٚر حتك ٓ تْزفؼ   ٕقبٜ زبٌٓالٚ إػ 

َٖ }موهدة ادحـ وافٍتـ وافنٌٓٚت قَن َمالٚ َتَنالَٚبَف َؾ ًُ ِ ُِقِاِْؿ َزْبٌغ َؾَٔتٌ  ـَ ض ُؿ ِذب ٚ اف  م 

ِوبِِفِ  ْٖ ٚس َت ٌَ ِٜ َواْبتِ َ تْْ ٍِ ٚس اْف ٌَ م.4آلمسؿران{ِمُْْف اْبتِ

تٔح بًد بذل اجلٓالد رواإلشالم بٖمر بٚفروٚ بغ ؿًؿ، وبٌرى بٚفَْٚظٜ بغ 

 واختٚذ إشٌٚب 

رو ذ بقرثالٚن شالُْٜٔ وافَْٚظٜ بغ ؿًالؿ، وافروالٚ بالغ ؿالدر مالـ خالر، 

 واشتَرارا واضّئْٕٚٚ.

ؿرة ظغ افٌؼ ومٍٓٚ ؾٗاد ـالؾ  (ٔ)وآضّئْٚن وافًُْٜٔ وآشتَرار هك

  -إًٕٚن :

                                                           
ضرةماظعنيم.مادؿؼرارػو،موأرؿؽـوغفو،مورضوػو،موغؾذػومظؾؿذبذب،مواظزؼغ.موادلودةم)ضدر(متدقحكمممم(1)

ـمبوظربودةماظؿكمتـؾٍماظصدر،موبودلقضعماظذىمؼفىم اذماظؼدرارمادلطدؽـمعدـماألرض.موتدقحكمممممماألعد
أدؾوبماهلؾع.متؼقل:مضرتمسقـف،متؼر،مضدرة،موضدرورامإذامػددأتمأومرأتمعدومممممبوظـؾوتمواغؼطوعم

مطوغًمتؿشققمإظقفمصودلودةمتدورمحقلماظرضومواهلدوء.
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ـْ }ظٌٚد افالرمحـ  ٍٚ رؾئدةؿرة افًغ مٓ -0 ْٛ َفْاَلٚ ِمال قُفالقَن َرب ْاَلٚ َهال َُ ـَ َب الِذب َواف 

 ِْ ًَ َة َرْظُغٍ َواْج ٚتَِْٚ ُؿر  ب  ًٚ َرْزَواِجَْٚ َوُذرِّ َغ إَِمٚم َِ ت  ُّ ِْ
م.48افٍرؿٚن{َْٚ فِ

وإفٔٓٚ هٍٝ ٍٕس امررة ؾرظالقن وهالك تتنالٌٞ بّقشالك وتٌالرى ؾرظالقن  -8

الك َرن }بٚشتحٔٚكف  ًَ ُِالقُه َظ تُ َْ َٓ َت  ِلِّ َوَفالَؽ 
ُت َظْغٍ ْرَظْقَن ُؿر 

ِٝ اْمَرَرُت ؾِ َوَؿَٚف

ُرونَ  ًُ َٓ َبْن َٕت ِخَذُه َوَفدًا َوُهْؿ  َْٚ َرْو  ًَ ٍَ م.6اظؼصص{َبْ

الَزَن }واٚ رمتـ اهلل ظذ رم مقشك  -6 َٓ حَتْ الٚ َو َٓ الر  َظُْْٔ ََ الْل َت ـَ الِف  َُٕٚه إَِػ ُرمِّ َؾَرَدْد

قنَ  ُّ َِ ًْ َٓ َب ثََرُهْؿ  ـْ ـ  َر
ََِؿ َرن  َوْظَد اهلل ِ َحؼٌّ َوَفُِ ًْ م.م06افَهص{َوفِتَ

ُّٝ َؿٌْالَؾ  َبٚ َفْٔتَْاِلل}ت روهك افتك وؾرهٚ اهلل دربؿ   بقم  ْتٓٚ شٚظٜ زؾ -8 ِمال

ًّٚٔ
ًِ ًٔٚ َمْْ ًْ َٕ  ُٝ ْْ ـُ ٚ َرٓ  ﴿ضولمدؾقوغفم﴾ َهَذا َو َٓ

تِ ـْ حَتْ َؾ َربُِّؽ  َؾََْٚداَهٚ ِم ًَ َزِِّن َؿْد َج حَتْ

 ٚ بًّ تَِؽ َهِ َِِْٔؽ ُرَضًٌٚ َجًِّْٔٚم﴾ٕٗ﴿حَتْ ِٚؿْط َظ ًَ  ُت
ِٜ َِ ي إَِفِْٔؽ بِِجْذِع افْ ْخ الِع  ﴾ٕ٘﴿مَوُهزِّ ُُ َؾ

ي  ِِب َوَؿرِّ ـِ َقالْقًمٚ َواْذَ مْحَ ََٕذْرُت فِِر  قِِل إِِّنِّ  َُ ـَ اْفٌََؼِ َرَحًدا َؾ ـ  ِم ٚ َتَربِ َظًْْٔٚ َؾِ٘م 

ًّٚٔ
ًِ ْٕ َِِّؿ اْفَْٔقَم إِ ـَ ـْ ُر َِ معرؼؿم﴾َؾ

ـِ }وهك ثّرة افتؼبع  -2 ِوي إَِفَْٔؽ َمـ َتَنالٚس َوَمال ْٗ ـ  َوُت ُٓ ُتْرِجل َمـ َتَنٚس ِمْْ

 َٝ ـْ َظَزْف  َِّ َٝ ْٔ ٌَ َٓ حَيْالَزن  اْبتَ ـ  َو ُٓ الر  َرْظُٔالُْ ََ َٕالك َرن َت َِْٔالَؽ َذفاِلَؽ َرْد َؾاَل ُجََْٚح َظ

الالَٚن اهلل ُ َظِِالالًٔغ  ـَ ْؿ َو ُُ ُِالالقبِ َِالالُؿ َمالالٚ ِض ُؿ ًْ ـ  َواهلل ُ َب الال ُٓ ُِّ ـُ ـ   ُٓ َوَبْرَوالالْغَ بِالالَغ آَتْٔالالتَ

م.م20إحزاب{َحِِٔغً 

 تٌْئ ظـ اشالتَرار وـغ رن زبغ افٌك هيدد بزبغ افَِقب ؾٚن ؿرة إظغ

افٍْقس وهدرة إؾئدة رمٚ زبغ افًالغ تالدور حتالك تٍَالد قالٚحٌٓٚ آتالزان 

وؾالقق ظْٔٔالف  اً وتهٌٔف بٚفدوار ؾٌٔدو وبروح رقؿ رظّك ـٖن ض رذٕٔالف وؿالر

 مع افذبـ ـٕٚالٝ رظٔالْٓؿ ض هشحٚبٜ وحقل ؿٌِف رؽنٜٔ ـٖ ٚ إـْٜ ، و ؼ

 .ؽىٚس ظـ ذـر اهلل وـٕٚقا ٓ بًتىًٔقن شًّٚ
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بٍتح افٌالٚس )افتك ٓ خيىٍٓٚ بربؼ وٓ بزبٌٓٚ برج  ةًك هك افَربرٌافًغ افن

 ج احلس افٍٚتـ( وٓ تِٓٞ وراس ـؾ بهٔص هك ظغ ادٗمـ زس وافاوافر

وافًغ اجلقظك هك ادتقترة افََِٜ افتك ٓ ترى إصٔٚس ظذ حََٔتٓٚ وؾؼ مٚ 

ٚ مـ  ؿ رو ؿرم ) صالدة بًٌْٞ مْٓٚ مـ صًٚع بؾ وؾؼ مٚ بًتّؾ   ٍٕس قٚحٌٓ

افنقق ( رو صٌؼ ) صدة افرؽٌٜ ( هك افًالغ افتالك جتالر قالٚحٌٓٚ إػ تٌالٚب وٓ 

 بِّٗهٚ إٓ افساب هك ظغ افٍٚجر. 

ُؿالؾ }موهتذبٌٚ فألظغ وقدا فنٔىٚ ٚ وإضٍٚس فْٚرهٚ رمر اإلشالم بٚفٌض

قا وُّ ٌُ ِمَِْغ َب ْٗ ُّ ِْ ر ظالذ افثٕٚٔالٜ وحذر مـ افْيرة إوػ وصدد افُْم61افْقر{فِّ

ممتقؾرا فألمـ ووغٕٚ فالشتَرار.

مزبدا مالـ ؿالرب حتالك  ال ادٗمـ احلؼ ؿربٛ مـ اهلل وبيؾ بِتّس ال بٖظغفف

بًِق إػ مَٚم ادًٜٔ وحييك بحٛ افرمحـ، وظْدكذ بُقن ربالف شالًّف، وبكاله، 

وبده، ورجِف )وٓ بزال ظٌدي بتَرب إػ بٚفْقاؾؾ حتك رحٌف، ؾ٘ذا رحٌٌتف ـْٝ 

 .(ٔ)افذي بًّع بف، وبكه افذي بٌك بف، وبده افتل بٌىش اٚ..( شًّف

ورربٚب هذه ادْزفٜ افرؾًٜٔ داكًغ مسؾًقن بًّْقن بحقاس صًٌل، وبًرؾقن 

 بٚفْزاهٜ، وظٍٜ افٔد، وافًغ، وإذن، وافًِٚن.

َرِن }مرول ادٗمْغ. قْع ظذ ظغ اهلل.  واصالتّؾ بّحٌالٜ اهلل وافرشقل 

الُف اْؿِذؾِِٔف ِض  ُْٖخْذُه َظُدوٌّ ِلِّ َوَظُدوٌّ ف  ِٚحِؾ َب  ً ِف اْفَٔؿُّ بِٚف
َِ ِْ ُِْٔ  افت ُٚبقِت َؾْٚؿِذؾِِٔف ِض اْفَٔؿِّ َؾ

ِّْل َوفِتُْهََْع َظَذ َظِْْٔل ًٜ مِّ ََِْٔؽ َ ٌَ  ُٝ َظ ْٔ ََ ؾٓق رذن ض ذروة، افْزاهٜ .م66ضف{َوَرْف

 ؽّالرة احلالٛ افًِالقي ؽْالل، ادىَِٜ وافًٍٜ افنٚمِٜ، وافنٌع افٍٔٚض وهالق ض

مرضي )بُن افوٚد، وتندبد افٔٚس( شخل، رزبـ إًٍٓٚل.

                                                           
(1)

م.م3218ماظؾكورىمطؿوبماظرضوقمحدؼٌم 
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برؽؿ ثٌٚتف، واضّئْٕٚف، وؿرة ظْٔف، وـٚن بتًالقذ ـثالرًا مالـ صالىط  وهق 

ًٚ، وتًًِٔغ، وتَقبًغ فًٍْٔٚت إمٜ:  احلقاس، وبٌل اجلقارح، وجقع افٍٗاد تٌْٔٓ

مـ ظِؿ ٓ بٍْع، ومـ ؿِٛ ٓ خينع، ومـ ٍٕس  ـٚن بتًقذ مـ إربع : -ٔ

"أخرجدفماريدد،موأبدقمداود،موابدـمممممم.(ٔ)ٓ تنٌع، ومـ دظقة ٓ بًتجٚب هلالٚ

معوجي".

ٕ-  ًٚ وجقع افٍٗاد بقرث اجلْقن افًٚضٍل، وبدؾع إػ محٚة افرذاكالؾ وختقؾال

مـ رن حيؼ هذا بٚمتف ـٚن بٌٔٝ، وبهحق متًقذًا حتك تتَِك ظْف رمتالف. 

ـالٚن  ن رشالقل اهلل روابـ مٚجف، ورمحد وافًْالٚكل  )روي افسمذي(،

بَقل : افِٓؿ إِّن رظقذ بؽ مـ اجلقع ؾٕٚف بئس افوجٔع، ورظقذ بؽ مـ 

 .(ٕ)اخلٕٜٔٚ ؾ٘ ٚ بئًٝ افٌىٕٜٚ(

وـٚن بر رن افؼال بًالتىر إذا بٌالٝ احلالقاس، ؾًتالٚ افٍالٗاد، وظالدت  -ٖ

وشِؿ بَِـ رقحٚبف آشتًٚذة مالـ ذور افالٍْس،  اجلقارح. ؾُٚن 

واجلقارح )ظـ صتر بـ صُؾ بـ محٔد ظـ ربٔف ؿٚل : ؿِالٝ بالٚ ٌٕالل اهلل 

ظِّْل تًقبذًا رتًقذ بف. ؿٚل : ؿؾ افِٓؿ رِّن رظقذ بؽ مالـ ذ شالًّل، 

، (6)وذ بكي، وذ افْٚس، وذ ؿٌِل، وذ مٌْتل( رخرجف ربق داود

 وافسمذي وافًْٚكل.

                                                           
م0احلدوطؿمصدكمادللدؿدركمجددممممم836ص 5جالالاظـلوئكمصكماالددؿعوذةمعدـماظشدؼوقمواظـػدوقمممممم(1)

مصؼفماظذػؾك.وضولمصققحمسؾكمذرطمعلؾؿمووام018ص
بؾػدظماألولمعدـمحددؼٌمرقؼدؾموددؽًممممممم0861حدبٞذطرهماظلققركمصكماجلوععماظصغريمم(2)

وضولمرواهماحلوطؿمصكمادللؿدركمسـمأبكمعلدعقدممم088ص 8ادلـووىمصكمصقضماظؼدؼرمجدمسؾقف
ماظذػؾكمصكماظؿؾكقصمريقدمعرتوكمأ.مػدم.موضولمصققحمضولم266صم0جالرضكماهللمسـفم

سـمحذؼػيمرضكماهللمسـفمضدولمحمؼؼدفماددـودهمضدعقػمممممم0656حدبٞكماظدسوءمظؾطرباغععمم(3)
ونمصدكماظـؼدوتموضدولممممؾدمبدـمحماصقفماحللـمبـمأبكمجعػرموػقمضعقػموػوغكمبـمحيقدكمذطدرهممم

 .0886ص 6جالخيطكءم
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اذا حتالك بًتجر مـ خٚكْٜ إظغ، ودخـ افهدور، وجيٓر  وـٚن  -ٗ

تًِؿ إمٜ، وتًل )روي افٌَٔٓل ظـ رم مًٌد ؿٚفٝ : شالًّٝ رشالقل 

بَقل : افِٓؿ ضٓر ؿٌِل مـ افٍْٚق، وظّع مـ افربٚس، وفًِّٚن مـ  اهلل 

افُذب، وظْٔل مـ اخلٕٔٚالٜ، ؾٕٚالؽ تًِالؿ خٚكْالٜ إظالغ، ومالٚ ختٍالل 

 .(ٔ)افهدور(

ر مـ اخلٕٜٔٚ، بنٔد بٚفًٍٜ، وبرؾع ادتًٍػ إقٔؾ، وبٍْ ورشقل اهلل  -٘

 وبقظد اخلٚكـ افقؤع.

ادرتٍَغ إػ مرهؾض حدبٞ برؾع ظذ افْيٚر منٓد اجلْٜ، وافْٚر، وبهْػ 

 رهالؾ:  رقْٚف )روى مًِؿ ظـ ظٔٚض بـ ادجٚصًك ؿٚل : ؿٚل رشالقل اهلل 

ٜ : ذو شِىٚن مًَط، متهدق، مقؾؼ ورجؾ رحٔؿ، رؿٔؼ افَِٛ فُؾ  اجلْٜ ثالث

افْٚر مخًٜ : افؤًػ افذي  رهؾتًٍػ، ذو ظٔٚل، وذي ؿرِب ومًِؿ، وظٍٔػ م

، واخلٚكـ افذي ٓ خيٍل ، وٓ مًٚٓ رهالً افذبـ هؿ ؾُٔؿ تٌع ٓ بٌٌقن م(ٕ)ٓ زبر فف

، ورجؾ ٓ بهٌح، وٓ بّز إٓ وهالق خيٚدظالؽ ظالـ فن دق آخٕٚفف ضّع وإ

افنْير شالكس "م(ٖ)ؽ ومٚفؽ وذـر افٌخؾ رو افُذب، وافنْير افٍحٚشرهِ

ؼ، وادتًّـ ض افهٍٚت افتل ذـرت ض احلدبٞ بتٌغ ال بال ظْٚس ال رن خالل اخلِ

 افْٚر تنك بجقع افٍٗاد. رهؾاجلْٜ تْؿ ظـ صٌع افٍٗاد وان خهٚل  رهؾ

إمٜ ظذ افسؾع، وافًالزة، وهيالدهيؿ إػ رصالٍٜٔ  هُذا برِب رشقل اهلل 

ٕيالـ رن تٍُؾ افهحقة وافًداد، وافهحٜ افًٍْٜٔ، ؾٓؾ بًَؾ بًد هالذا رن 

                                                           
صدكمممأممععؾدماظؽعؾقيماظؿكمغزلمسؾقفدومرواهماخلطقىمواحلؽقؿماظرتعذىمصكماظـقادرمطالػؿومسـمم(1)

 8جالالضك:مدـدهمضعقػمصقضماظؼدؼرمظؾؿـووىمذرحماجلدوععماظصدغريممماهلفرةمضولماحلوصظماظعرا
 .0286حدبٞ 086ص

ضقؾمأؼضدًومػدقمممويمالمسؼؾمظفمؼزبرهموميـعفمنمومالمؼرضلمأالمزبرمظفمبػؿحماظزايموإدؽونماظؾوءمم(2)
 اظذيمالمعولمظف.مم

مسـمسقوضماجملوذعك.م8532حدبٞفومأػؾيموصػيمتعؿقؿفوموـعلؾؿمطؿوبماجلم(3)
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ف؟ ـٔػ وؿد روي امحد ظالـ رهِبىِٛ ادحٚبٚة رو افتحٌٛ إػ  مرشقل اهلل

ًٚ "موهق بنسط ظذ ذر ؿٚل: دظِّٚن رشقل اهلل  رِب "ممرن ٓ تًالٖل افْالٚس صالٔئ

م.(ٔ)"وٓ شقضؽ رن شَط مْؽ حتك تْزل إفٔف ؾتٖخذه"ممؿِٝ ًٕؿ. ؿٚل

رو جٚه ردظل إػ  إن افزهد ؾٔغ ض حقزة افْٚس مـ مٚدة، رو حقل، رو ضقل،

رن حتٛ، وتُرم مهداق مٚ روي افسمذي ، وابـ مٚجٜ ظـ شٓؾ بـ شًد ؿٚل : 

ؾَٚل بٚ رشقل اهلل : دفْل ظذ ظّؾ إذا رٕٚ ظِّتالف احٌْالل  جٚس رجؾ إػ افٌْل 

اهلل، واحٌْل افْٚس، ؿٚل : رزهد ض افدٕٔٚ حيٌؽ اهلل، ورزهد ؾٔغ ظْد افْٚس حيٌؽ 

م.(ٕ)افْٚس

 عف  سي٘ املسسلنيالتجسد ّالرت

ادرشِقن قِقات اهلل ظِٔٓؿ بتّٔزون بٚفتجرد هلل، وافسؾع اخلٚفص ظالغ ض 

ًٚ فِْقازع  حقزة افْٚس، ؾٓؿ ض مًرهتؿ افنٚؿٜ ادؤْٜ متقـِقن  تًٌقن، وؿىً

افٌرزبٜ افتل ؿد تند إػ إوٓد وتنٌؾ بٖمر تقؾر تراث بوّـ هلالؿ ادًالتٌَؾ 

ك تتالقؾر ـالؾ ضٚؿالٚهتؿ فِالدظقة خهالقا )بٚفٌْالٚس وهئئ هلؿ ظٔنٜ رؽالدة. وحتال

"مٕحـ  مًٚذ إٌٕٔٚس ٓ ٕقرث، مٚ ترـْٚه قدؿٜ "مفِّجٓقل( بٖ ؿ ٓ بقرثقن

وهؿ إذ بِزمقن رًٍٕٓؿ اذا، ٓ بٌُتقن هذه افْالقازع افٍىربالٜ ض ؽالرهؿ، بالؾ 

إؽ إن "مبّْقن افٍىرة، وبًِقن افٌربزة، وبقققن بٚٓهتغم بٚفقارث وادراث

م.(ٖ)"ع ورثتؽ رؽْٔٚس خر مـ رن تدظٓؿ ظٚفٜ بتٍٍُقن افْٚستد

وجترد ادرشِغ هلل جيًِٓؿ ؾقق ادنٚظر افٌَِٜٔ، وؾقق مَتؤٚت إٓتغس إػ 

ٚ ﴿مبٔٝ رو رهط : ًٍ ٔ ًِ ٕ الٚ َفْاَلَراَك ؾِْٔاَلٚ َوال قُل َوإِ َُ ٚ  َت ًرا َِّ
ثِ ـَ ُف  ََ ٍْ َٕ ُٛ َمٚ  ْٔ ًَ َؿُٚفقا َبٚ ُص

                                                           
(1)

م.048ص 2جالمادللـدم 
(2)

مخترجييمدؾؼم 
(3)

سـمدعدمبـمأبكمم0385حدبٞعلؾؿماظقصقيمم0862حدبٞاظؾكورىمطؿوبماجلـوئزمم 
موضوص.
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ِزبزٍ َرْهُىَؽ فَ  َوَفْقَٓ  ًَ ََِْْٔٚ بِ َٝ َظ ْٕ ْؿ    َؿَٚل م﴾9ٔ﴿مَرمَجََْْٚك َوَمٚ َر ُُ َِْٔ َبٚ َؿْقِم َرَرْهىِل َرَظزُّ َظ

ٔطٌ  ُِقَن ُ ِ َّ ًْ ٚ إِن  َرِبِّ بَِغ َت ِربًّ ْٓ
ْؿ طِ ـُ َْذمُتُقُه َوَراَس ـَ اهلل ِ َواخت  م.م68-60هقد﴾ِم

افالقرع، وافتْالزه،  وترؾع ادرشِغ بْجع ض قٔحٚهتؿ ادتتٚبًٜ افتل تْؿ ظالـ

 وآشتٌْٚس بٚهلل : 

َوَبالٚ ﴿ممبتجع ض قٔحٜ ٕقح افتل تزري بٚدٚل، وتًع صٚن خِٜ اإلبالغن -ٔ

ـَ َآَمُْقا  ِذب َٕٚ بَِىِٚرِد اف  ٓ  َظَذ اهلل ِ َوَمٚ َر ًٓ إِْن َرْجِرَي إِ َِِْٔف َمٚ ْؿ َظ ُُ ُف َٖ َٓ َرْش َؿْقِم 

ِْؿ َوَفُِِّْ  ُْؿ ُماَلُؿق َراِّ ُِقَن إِ   َٓ ْؿ َؿْقًمٚ جَتْ ـُ ل َرَرا
ـَ  ﴾9ٕ﴿ ِِّن ِم ـْ َبُْْكُ َوَبٚ َؿْقِم َم

ُرونَ  ـ  ـْ َرْجٍر إِْن َرْجِرَي ﴿.مػقد﴾اهلل ِ إِْن َضَرْدهُتُْؿ َرَؾاَل َتَذ َِِْٔف ِم ْؿ َظ ُُ ُف َٖ َوَمٚ َرْش

ٚدَِغَ  ًَ ٓ  َظَذ َربِّ اْف م.016افنًراس﴾إِ

 َبٚ َؿْقِم َٓ ﴿احتًٚبف، واشتٌْٚسه بٚهلل وض قٔحٜ هقد افتل تًِـ ترؾًف، و -ٕ

ُِقَن﴾ َِ ًْ ٓ  َظَذ اف ِذي َؾَىَرِِّن َرَؾاَل َت َِِْٔف َرْجًرا إِْن َرْجِرَي إِ ْؿ َظ ُُ ُف َٖ  51ػقدَرْش

 وتتٚبع افهٔحٚت ًٍٕٓٚ ظذ فًٚن قٚفح، وفقط، وشٚكر ادرشِغ. -ٖ

وافًٍٜ،  ظْٝ ادؼـغ، وتردد احلٚكربـ بهٔحٜ افرؾًٜ، وجيٚبف  ّد  -ٗ

ًٚ  الٟ إخقإالف ادرشالِغ موافْزاهٜ، وآحتًٚب مٗمترًا بٖمر اهلل، مْتٓج

ٓ  َمـ َصٚس َرن َبت ِخَذ إَِػ َربِّالِف َشالٌِٔالً } ـْ َرْجٍر إِ َِِْٔف ِم ْؿ َظ ُُ ُف َٖ { ُؿْؾ َمٚ َرْش
ِِّ }م24افٍرؿٚن َُ ـَ ادُْتَ َٕالٚ ِمال ـْ َرْجٍر َوَمالٚ َر َِِْٔف ِم ْؿ َظ ُُ ُف َٖ الغَ ُؿْؾ َمٚ َرْش ٍِ} 
َِْٔالِف }.م53ص ْؿ َظ ُُ ُف َٖ َداُهُؿ اْؿتَِدْه ُؿؾ ٓ  َرْش ُٓ ـَ َهَدى اهللُّ َؾٌِ ِذب َؽ اف 

ُرْوَفالئِ

ٚدَِغَ  ًَ ِْ
َرى فِ ـْ ـْ َرْجالٍر }م61إًٕٚم{َرْجرًا إِْن ُهَق إِٓ  ِذ ؿ مِّ ُُ ْفتُ َٖ ُؿْؾ َمٚ َش

ٓ  َظَذ اهلل ِ َوُهَق َظَذ  ْؿ إِْن َرْجِرَي إِ ُُ َق َف ُٓ ٔدٌ َؾ ِٓ ٍس َص ؾِّ َرْ ـُ  .84شٌٖ{م 

بٚدغرشٜ ال ظٍٜ رشقل اهلل، وترؾًف، وجالٚست هالذه  الوفَد ظرف ادؼـقن 

افهٔحٚت مٗـدة.. وبْٚس ظذ هذا إمر افذي حتَالؼ، وتٖـالد، بالرؾض افَالرآن 

َٖهُلُْؿ }مقدودهؿ، ورظراوٓؿ، ض رشِقب اشتٍٓٚمل، إُٕٚري، هتُّل، ًْ َرْم َت
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ـ م   ؿ مِّ ُٓ ُِقنَ َرْجرًا َؾ ََ ثْ َرٍم مُّ ًٚ َؾَخَراُج َربَِّؽ َخالْرٌ }م81افىقر{ٌْ هُلُْؿ َخْرج
َٖ ًْ َرْم َت

اِزِؿغَ  م.م48ادٗمْقن{َوُهَق َخْرُ افر 

وظع وقس شْٜ ادرشِغ.. واشسصٚدًا اذه أبٚت افٌْٔالٜ افتالل جتالؾ مَالٚم 

ن ادرشِغ ظـ رن تتحرك ٍٕقشٓؿ رو متتد رظٔالْٓؿ إػ روظٔالٜ افْالٚس.. بُّالـ ر

ْٕير مرة رخري ض افالْص افُالربؿ افالذي اشالتَىٌْٚ واشالتقؿٍْٚ هالذا افقؿالقف 

 افىقبؾ:

 " قل ال أسألله علُٔ أجسًا إال املْدٗ يف القسبٕ "

وٌٕٚدر ؾًْتًٌد مٚ ٓـالف ادًتؼالؿقن، ورددتالف ادتهالقؾٜ مالـ رن أبالٜ 

ًٚ فدظقة اخلر.  رهؾجتًؾ ود   ؿرابٜ افرشقل ثّْ

إٓ رن "َٔٝ فدظؿ مذهٌٓؿ، وررهيؿ اهلزبؾ وترؾض تِؽ إحٚدبٞ افتل ش

مـ مثؾ مٚ رووا مًزوا إػ رشقل اهلل )حرمٝ اجلْٜ ظذ مـ "مؿرابتل رهؾتقدوا 

بٔتل، وآذاِّن ض ظثرِت.  ومـ اقىْع قالًْٜٔ إػ رحالد مالـ وفالد ظٌالد  رهؾطِؿ 

 -ومالـ مثالؾ:م.(ٔ)ادىِٛ وم جيٚزه ؾٖٕٚ رجٚزبف ظِٔٓٚ ؽدا بقم افَٔٚمٜ إذا فَْٔل(

ـ مٚت ظذ حٛ آل  ّد مٚت صٓٔدًا، ومـ مٚت ظذ حٛ آل  ّالد جًالؾ )م

اهلل زوار ؿزه ادالكُٜ، وداره اجلْٜ، ومـ مٚت ظالذ بٌالض آل  ّالد جالٚس بالقم 

ًٚ بغ ظْٔٔف : ربس افٔقم ض رمحٜ اهلل . ومـ مٚت ظالذ بٌالض .... (ٕ)افَٔٚمٜ مُتقب

. هالذه ومثِٓالٚ مالـ (ٖ)وٓ ٕهٔٛ فالف ض صالٍٚظتل(آل  ّد م برح راكحٜ اجلْٜ، 

 ووع ؽالة افنًٜٔ وجِٜٓ افهقؾٜٔ.

                                                           
ذطرهمابـماجلقزىمصكمادلقضقسوتممبعـوه.م"حشرمؼقمماظؼقوعيمؼفقدؼًو"مضولماظعؼقؾكمظدقسمهلدذامممم(1)

م.3ص 8جالاحلدؼٌمأصاًلموردؼػمطونمعـماظغالةمصكماظرصضم
مبؼم.ادلصدرماظلوم(2)
(3)

مبعـوهمضولمابـمسدى:مػذامحدؼٌمبورؾمم8ص 8جالذطرهمابـماجلقزىمصكمادلقضقسوتم 
 وضعفمذقكـومسؾدماهللمبـمحػصمأ.مػدم.
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وافًٍْٜٔ افًربٜٔ ال بقمئذ ال م تُـ مًالتًدة فتٌَالؾ هالذا افتًٍالر افهالقض، 

ٓ رن حيثْالٚ ظالذ إافنًٔل.  ؾَد ورد رن أبٜ دٚ ٕزفٝ ؿٚل ؿقم : مٚ بربالد  ّالد 

قُفالأ﴿مبٖ ؿ اهتّقه ؾتال ؿقل اهلل ؿرابتف مـ بًده. ؾٖخز  َُ قَن اْؾالَسَى َظالَذ  َْم َب

ِذًبٚ اهلل ِ َٜ ﴿مؾِغ ٕدمقا تال ؿقفف شٌحٕٚف.88افنقريم﴾ـَ ٌاَلُؾ افت ْقَبال َْ َوُهَق اف الِذي َب

ـْ  ُِقنَ  َظ ًَ ٍْ َُِؿ َمٚ َت ًْ ِّٔئَِٚت َوَب  ً ـِ اف ق َظ ٍُ ًْ م.82افنقري﴾ِظٌَِٚدِه َوَب

 : واملقبو ل أن الرسو ل 

ًٚ رراد رن بًع رحٚشٔس ادقدة افتل ـٕٚٝ تتحُؿ  -1 ؾٔٓؿ، وحترـٓؿ رحٕٔٚال

الـ ُدونِ ﴿ممإػ افؼ ومٓٚوي افؼالك. َالْذُتؿ مِّ ٕ الَغ اخت  ًٕالٚ  َوَؿالَٚل إِ اهلل ِ َرْوَثٚ

َْٕٚٔ ْؿ ِض احْلََِٔٚة افدُّ ُُ
َة َبِْْٔ َقد   رراد رن بًتثّرهٚ ض اخلر.. 82فًٌُْقتا﴾م 

ًٚ مـ هذا اهتؿ  ك ض ب٘ثٚرة ظٚضٍٜ افرحؿ، ورواس افَربك فتتحر وإىالؿ

مجٔع آجتٚهٚت وٕٚصد ؿقمف ادقدة ان م تُـ بحؼ افٌْقة ؾٌحؼ افَرابٜ.  وشٖهلؿ 

رن بهِقا افرحؿ ادنالسـٜ ؾالال بُالقن ؽالرهؿ روػ مالْٓؿ بحٍيالف، وٕكالتف.  

ودظٚهؿ إػ رظٚبٜ حؼ افدم، وافًْٛ بال جتٓؿ، وٓ تُْر وٓ إبذاس، وٓ قالد، 

الال رن بالقدوه فَرابتالف ال "مض افَربالكادالقدة "موٓ تًقبؼ.  وٕٚدي مْٚصالدًا ؿقمالف

ؾٚفرشقل ـٚن روشط افْٚس ض ؿربش.  وـٚن بّٝ بهِٜ فُالؾ بىالقن ؿالربش.  

ؾ٘ذا توٚؾروا ظذ إظىٚكف حؼ افَربك رمـ جٌٕٚٓؿ، ووّـ رن بْىِؼ ض ضربالؼ 

م".ممبٚفٌْٚس فِّجٓقل"افدظقة ؽر مًقق 

ِلُّ َرْوَػ بِال﴿مـٚن روِل افْٚس بٚدٗمْغ ٕف رؾقق  ـْ افٌْ  ِمَِْغ ِمال ْٗ ؿْ  ٚدُْ ِٓ ال ًِ ٍُ  ﴾َرٕ

ٕ الَغ ﴿موهق ؿىٛ افرحل ض آخقة افتالك صالد رواسهالٚ اإلبالغن.م.3آحزاب إِ

ِمُْقَن إِْخَقةٌ  ْٗ ال االذا آظتٌالٚر ال بٌٌْالل رن بتٌالقر ذروة  وهق م.م01احلجالرات﴾ادُْ

م.م(ٔ)"ٓ بٗمـ رحدـؿ حتك رـقن رحٛ إفٔف مـ مٚفف، ووفده، وافْٚس رمجًغ " افَِقب

                                                           
سـمأغدسمرضدكماهللمسـدفموعلدؾؿمطؿدوبممممممم02حدبٞطؿوبماإلميونمعؿػؼمسؾقفمظػظماظؾكورىمم(1)
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واه وتٖوبؾ أبٜ ظذ هذا افْحق هق افذي ظِٔف إكّٜ افراشخقن رخذا بغ ر

ٕف شئؾ ظـ ادقدة ض افَربالك ؾَالٚل شالًٔد بالـ افٌخٚري، وامحد ظـ ابـ ظٌٚس ر

م بُـ بىـ مـ  ؾَٚل ابـ ظٌٚس : ظجِٝ.  إن افٌْل "مافَربك آل  ّد"جٌر: 

 .(ٔ)قا مٚ بْٔل، وبُْٔؿ مـ افَرابٜؿربش إٓ ـٚن فف ؾٔٓؿ ؿرابٜ ؾَٚل: إٓ رن تهِ

موآشتثْٚس مَْىع ـغ ض ؿقفالف شالٌحٕٚف ؾٚفَربك ظذ هذا مهدر ـٚفَرابٜ. 

ٓ  َمـ َصٚس َرن َبت ِخَذ إَِػ َربِِّف َشٌِٔالً } ـْ َرْجٍر إِ َِِْٔف ِم ْؿ َظ ُُ ُف َٖ م.24افٍرؿٚن{ُؿْؾ َمٚ َرْش

فرشالقل ٓ بًالٖل ض افَربالك.  ؾٚ ؾٚختٚذ افًٌٔؾ إػ اهلل فٔس رجرًا.  ـذفؽ ادقدة

ظالغل مَتوالٔٚت افالرحؿ وافَربالك وبًالٖل رن بٍُالقا ظْالف رجرًا وفُْف بىِٛ إ

مربدهيؿ، وبذروه  إن م بْكوه.

سِ ﴿موأبٜ مُٜٔ  ٕزفٝ ؿٌؾ ـَ افْٚ  َؽ ِم ُّ ِه ًْ ض  ال وافرشقل ادلوئدة.﴾َواهللُّ َب

ذ افْٚس. ؾال ؽرابٜ ـٚن بنُق إػ اهلل وًػ ؿقتف، وؿِٜ حِٔتف، وهقإف ظ ال مُٜ

إذا راح هيدىس مـ ثٚكرهتؿ بنتك افىرق إػ رن هئئ اهلل رمرًا ـٚن مًٍقًٓ.  إػ رن 

متتدؾؼ رواؾد افَقة، وتتٍتح مًٚفؽ افْك.

إٓ رن تتالقددوا إػ اهلل بٚفىٚظالٜ وافتَالقى وصالدة "موَّٚ ؿٔؾ : إن ادًْل -2

م."احلٛ هلل

ًٚ بحُؿ وصٔجٜ اإلبغنُؿ ٓ رن بقد بًوا"موَّٚ ؿٔؾ : رن ادًْل -3  ."بًو

وؿٔؾ : رن افْص دظقة إػ ادحٚؾيٜ ظذ مٚ بْٔٓؿ مـ قالت، وروابالط  -4

وذفؽ ٕن إبذاسهؿ رشقل اهلل حالري ان بثالر ثالٚكرة ظنالرتف إؿالربغ 

 وحْٔئذ حتدث ادقاجٜٓ، وتَْىع إواس.

                                                           
ددقرةماظشدقرىماظرتعدذىممممم8505حالدبٞطؿوبماظؿػلريمم6864حدبٞاظؾكورىمادلـوضىمم(1)

مسـمابـمسؾوسمرضكماهللمسـفؿو.م856، 886ص 8حالتػلريمدقرةماظشقرىمادللـدم
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ًٚ إػ ادالدظقبـ ٓ إػ افالداظل  اواذ افتٖوبالؾ بُالقن ظٚكالد ادالقدة راجًال

الَق }:مه. وهذا هق ادىٚبؼ دًْل ؿقفف تًِٚلوحد ُٓ ـْ َرْجالٍر َؾ ال ؿ مِّ ُُ ْفتُ َٖ ُؿْؾ َمٚ َشال

ٔدٌ  ِٓ ٍس َص ؾِّ َرْ ـُ ٓ  َظَذ اهلل ِ َوُهَق َظَذ  ْؿ إِْن َرْجِرَي إِ ُُ م.م84شٌٖ{َف

 حتقق أٌ زسل اهلل أباٗ، مرتعفعٌْ، ذّّ مشه.

ظٓؿ مـ ؾالٔض وهؿ قِقات اهلل وشالم ظِٔٓؿ حيٚوفقن رن بوٍقا ظذ رتٌٚ

 هذه اخلالل، وان بربقهؿ ظذ ظزة افٍْس، وافزهٚدة ؾٔغ ظْد افْٚس.

هالذه افهالٍٚت، ومُالـ م(ٕ))بٚفٌْٚس فِّجٓالقل( ذروةم(ٔ)بقىس و ّد 

 آحتًٚب، وؽْل افٍْس، وآـتٍٚس بٚهلل.م(ٖ))بٚفٌْٚس فِّجٓقل( ظذ جٚدة

قالحٚبتف ض  ـل بهالٓر ال ال ـٌره مـ إٌٕٔٚس ظِٔٓؿ افًالم  وفَد جٚهد

ن حيهالـ راإلبٚس، وافًٍٜ، واحلٛ.. وم(ٗ)ن حيَْٓؿ بسبٚقربقتَٜ هذه افًجٚبٚ و

إمٜ ود ردواس اخلٕٜٔٚ، وافٍْٚق، وذ احلقاس، وجالقع افٍالٗاد افالذي بالقرث 

 افؼه، وافِٓٚث.  واهلل تٌٚرك وتًِٚل حد ) بٍتح احلٚس وتندبد افدال( فرشقفف 

الؾِّ َؿالْقٍم ﴿مبًٚد رشٚفتفمـ رول وهِٜ ال حدوده وبغ فف ر ال ُُ َٝ ُمْالِذٌر َوفِ ٕ الَغ َرٕال إِ

ٓ  اْفٌَاَلغُ ﴿م.4اظرسد﴾َهٚدٍ  ََِْٔؽ إِ وردبف ب بٚت صالٚؾٜٔ متًْالف .م85افنالقريم﴾إِْن َظ

ًٚ إن هالؿ  بمـ رن بؤؼ قدره، رو بتنًٛ ؾُره، رو تتذبذ ًٍٕف، وتىر صًٚظ

وفَْف ربالف رقالقل  اظروقا رو اشتٌنقا ثٔٚاؿ، ورسوا، واشتُزوا اشتٌُٚرًا،

ٌَِل اهللُّ﴿ماحلًٌْٜ فِٔقذ اٚ ـِغ اـٍٓرت إجقاس ًْ ْؾ َح َُ ْقْا َؾ ٓ إَِفالَف إِٓ   َؾِ٘ن َتَقف 

ئِؿِ  ًَ ْرِش اْف ًَ ُٝ َوُهَق َربُّ اْف ِْ ـ  ِْٔف َتَق َِ م.م086افتقبٜم﴾ُهَق َظ

                                                           
 متؽـ،مواحؿؾم.م(1)
 ذروةماجلؾؾمأسالهم.م(2)
ماجلودة:ماظطرؼؼ.م(3)
 اظرتؼوق:ماظدواء.م(4)
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الُِل َوَ َْٔال﴿مموآحتًٚب رقؾ مـ رققل اإلشالم ًُ ُٕ َٚي ُؿْؾ إِن  َقالاَلِِت َو

الالالٚدََِغ  ًَ ﴾ٕٙٔ﴿َوََّاَلالالِِٚت هللِ ِ َربِّ اْف
ُل   ْٚ َرو  َٕالالال بالالالَؽ َفالالالُف َوبِالالالَذفَِؽ ُرِمالالالْرُت َوَر َٓ َذِ

غَ  ِّ ِِ ًْ م.036إًٕٚم{ادُْ

ن آحتًٚب، وإؿٚمٜ فِّالٗمـ ظالذ درب افتقـالؾ افؼالظل، ٖوخلىقرة ص

تًددت أبالٚت افتالل تالٖمر بٚٓحتًالٚب، وحتالٞ ظالذ احلًالٌْٜ، وتثْالل ظالذ 

 تًٌغ، ادحًْغ. ادح

تٚرة بثر افَرآن ال بْداس افٌْقة ال ـؾ ؿالقي افًالزم ض ٌٕٔالف ظِٔالف افهالالة  -ٔ

ِاللُّ }مٕف مالقٓه وـٚؾٔالف، وظٚقالّفروافًالم، ثؿ بَِل إفٔف  َالٚ افٌْ  َبالٚ َرهيُّ

ِمِْغَ  ْٗ ـَ ادُْ َؽ ِم ًَ ـِ ات ٌَ ٌَُؽ اهللُّ َوَم ًْ 38إٍٕٚل{َح
م.(ٔ)

 فرشالقفف. بالرد ظْالف ـالؾ ـٔالد، وتٚرة بٗـالد افَالرآن صالّقل رظٚبالٜ اهلل -ٕ

َوإِن ُبِربالُدوْا َرن }موبدحض ـؾ مُر، وبقؾر فٌْٔف اجلٕٚٛ أمـ ادْٔع

ِمِْغَ  ْٗ الالِه َوبِالالٚدُْ الالَدَك بَِْْكِ الالِذَي َرب  الالٌََؽ اهللُّ ُهالالَق اف  ًْ  {خَيْالالَدُظقَك َؾالالِ٘ن  َح
 .م38إٍٕٚل

ٓؿ ظٓالدًا، وإٓٚ بٗـد افَرآن مًْف ادتقـِغ، وجيًؾ ٕكة ادتَغ وـٍٚبت -ٖ

ًٚ ٓ بتخِػ ْؾ َفالُف خَمَْرًجالٚ ...}موؿٕٚقٕ ًَ ـْ َبت ِؼ اهلل َ جَيْ ـْ  ﴾2﴿َوَم َوَبْرُزْؿالُف ِمال

الٌُُف إِن  اهلل َ َبالٚفُِغ َرْمالِرِه َؿالْد  ًْ َق َح ُٓ ْؾ َظَذ اهلل ِ َؾ ـ  ـْ َبتََق ُٛ َوَم
ًِ َٓ حَيْتَ  ُٞ َحْٔ

ٍس َؿْدًرا ؾِّ َرْ ُُ َؾ اهلل ُ فِ ًَ  .6: 8اظطالق﴾َج

ومرة بنٔد افَرآن بّقؿالػ مالٗمْغ ارتًٍالقا بال٘بغ ؿ ؾالقق افَالروح،  -ٗ

واجلروح، وشغ اؿ بَْٔٓؿ، واظتزازهؿ براؿ إػ مًتقي رؾٔع تتوٚسل 

ُشقِل ِمـ }ممًف مجقع افْٚس، وهتقن هتدبداهتؿ ـَ اْشتََجُٚبقْا هللِِّ َوافر  ِذب اف 

                                                           
عدـمممأداةم"عـماتؾعؽ"مععطقصيمسؾكمظػظماجلالظي.موالمؼؼدحمػذاميفمحؼقؼيماظؿقطدؾمألنمادلدمعـنيممم(1)

أدواتمغصرةماهللمظردقظف،موذطروامسؾكمدؾقؾماالعؿـدون،مواظؿؾصدرمبـعؿديماهللمادلوئؾديمعؿؿـؾديميفمممممم
 ادلمعـني.مم
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 ًَ ـَ َرْح ِ ِذب
ْرُح فِ ََ ِد َمٚ َرَقَٚاُُؿ اْف ًْ قْا َرْجٌر َظئِؿٌ َب ََ ْؿ َوات  ُٓ ـَ  ﴾7ٕٔ﴿مُْقْا ِمْْ ِذب اف 

ْؿ  ُُ قا َف ًُ َس َؿْد مَجَ ُس إِن  افْٚ  ًٕٚ َوَؿالُٚفقا  َؾْٚخَنْقُهؿْ َؿَٚل هَلُُؿ افْٚ  َؾَزاَدُهْؿ إِبَغ

َؿ  ًْ
ٌَُْٚ اهلل ُ َوِٕ ًْ ٌَُِقا﴾7ٖٔ﴿ اْفَقـُِٔؾ َح ََ ْٕ ٍٜ  َؾٚ َّ ًْ

ِ ْ  بِْ ـَ اهلل ِ َوَؾْوالٍؾ َم ْؿ  ِمال ُٓ ال ًْ ًَ ّْ َب

قا ِرْوَقاَن  ًُ  .آلمسؿران﴾َواهلل ُ ُذو َؾْوٍؾ َظئِؿٍ  اهلل ُِشقٌس َوات ٌَ

٘-  ًٚ ن اخلر ـِف رورخرى بًرض افَرآن بْٓؿ احلقاس، وجقع افٍٗاد، مٌْٔ

اُلْؿ َرُوالْقْا َمالٚ آَتالُٚهُؿ اهللُّ }مض افسؾع، وافريض، وآحتًالٚب َوَفالْق َر  

 ًْ ٕ الٚ إَِػ اهللِّ َوَرُشقُفُف َوَؿُٚفقْا َح تَِْٔٚ اهللُّ ِمالـ َؾْوالِِِف َوَرُشالقُفُف إِ ْٗ ٌَُْٚ اهللُّ َشالُٔ

 .م26افتقبٜ{َراِؽٌُقنَ 

وربَْالٝ  ،حتل إذا مٚ تقضدت جذور احلًٌْٜ، ووجدت افٍْقس بردهٚ -ٙ

بًيّٜ آحتًٚب، وجالل رمر ادحتًٌغ.. فَـ اهلل رشقفف، وادالٗمْغ 

ٌَِل }ممٜظقٚدرن بًِْقهٚ ظٚفٜٔ، وبىَِقهٚ حٚشّٜ  ًْ ْؾ َح َُ ْقْا َؾ َؾِ٘ن َتَقف 

ئِؿِ  ًَ ْرِش اْف ًَ ُٝ َوُهَق َربُّ اْف ِْ ـ  َِِْٔف َتَق  .086افتقبٜ{اهللُّ ٓ إَِفالَف إِٓ  ُهَق َظ

الٚ } ـ  اهلل ُ ُؿْؾ َرَؾَرَرْبتُؿ م  قُف َُ َْرَض َفَٔ ْٕ َغَواِت َوا  ً ََِؼ اف ـْ َخ ؿ م  ُٓ ْفتَ َٖ َوَفئِـ َش

ِه َرْو َرَراَدِِّن  َتالْدُظقَن ِمالالـ ُٚت رُضِّ ٍَ ِٚصالال ـَ ـ   الال َهالالْؾ ُهالال ُي 
ْن َرَراَدِِّنَ اهلل ُ بِ

ُدوِن اهلل ِ إِ

ُِالقنَ  ِـّ الُؾ ادُْتََق ـ  ٔاْلِف َبتََق َِ الٌَِل اهلل ُ َظ ًْ تاِلِف ُؿالْؾ َح ُٚت َرمْحَ َُ ال
ًِ
ْ ـ  َُّ  َهْؾ ُه

ٍٜ
 {بَِرمْحَ
م.م65افزمر

وافًٍٜ، وإشالم افقجالف  هُذا بٗقؾ افَرآن افُربؿ مًِّٚن افرؾًٜ، وافًزة،

فِّقِل ض ؿِقب ادٗمْغ وبٖجْحٜ  هذه ادًِّٚن إقِٜٔ حيِالؼ ادٗمْالقن فٌٌٔالقا 

مشْٜٔ، رخٜٔ افنذي، ظزبزة ادْٚل ظذ ؽر ادٗمْغ. ".حًٌْٚ اهلل"ممَٚم

ورشؾ اهلل مـ هذا ادَٚم ـٕٚقا بقاجٓالقن اجلٚحالدبـ، وخيالٚضٌق ؿ وفُالـ 

مبًزون ظـ اـتٍٚكٓؿ بٚهلل، وؿْٚظتٓؿ بٍْحٚت مَالٚمبٚفٌِٜ افتل بٍّٓق ٚ، ـٕٚقا 

م".بٚ ؿقم ٓ رشٖفُؿ ظِٔف رجرًا... "مبّثؾ"محًٌْٚ اهلل"
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َ ٟ  ٟ ادرشِغ ظِٔٓؿ افًالم، ؾٖـد فَقمف رٕف  تًٛ،  وادهىٍل  .مأ

ًٚ راجع إػ افْالٚس رًٍٕالٓؿ رؽْل بٚهلل، و ن ظٚكد ادقدة افتل بْندهٚ مِح

ْؿ مِ ﴿ ُُ ْفتُ َٖ الؾِّ ُؿْؾ َمٚ َش ـُ ٓ  َظالَذ اهلل ِ َوُهالَق َظالَذ  ْؿ إِْن َرْجِرَي إِ ُُ َق َف ُٓ ـْ َرْجٍر َؾ

ٔدٌ  ِٓ ٍس َص ُٔقِب  ﴾7ٗ﴿مَرْ ٌُ ُم اْف ِذُف بِٚحْلَؼِّ َظال  َْ ُؿْؾ إِن  َرِبِّ َب
ُؿْؾ َجَٚس احْلَؼُّ  ﴾8ٗ﴿

ٔدُ  ًِ ٕ َغ ﴾ 9ٗ﴿ َوَمٚ ُبٌِْدُ  اْفٌَٚضُِؾ َوَمٚ ُب ُٝ َؾِ٘ ِْ َِ ِزال َوإِِن  ُؿْؾ إِْن َو ٍْ َٕ َرِوؾُّ َظَذ 

 ٌٛ ٌٔع َؿِرب
ِّ ٕ ُف َش ُٝ َؾٌَِغ ُبقِحل إَِِل  َرِبِّ إِ َوَفْق َتَرى إِْذ َؾِزُظالقا َؾالاَل  ﴾ٓ٘﴿ماْهتََدْب

ٍٚن َؿِربٛ َُ ـْ َم م.مدؾل﴾َؾْقَت َوُرِخُذوا ِم

وفًّٔؼ جذور هذه ادًِّٚن ض افٍْقس بٗـالدهٚ بٕٚشالِقب افتَِْٔالل   .مب

ًٚ بالٚن افتىِالع  إػ مالٚ خيتالٚره افْالٚس تُِالػ، وتُِالػ ٓ بِٔالؼ مقحٔ

غَ }بٌٕٕٚٔٚس ٍِ ِِّ َُ ـَ ادُْتَ َٕٚ ِم ـْ َرْجٍر َوَمٚ َر ِْٔف ِم َِ ْؿ َظ ُُ ُف َٖ مم53ص{ُؿْؾ َمٚ َرْش

 استطساد
وافتُِػ هق خترص مالٚ م ٕالٗمر بالف، وافتُِالػ بًّْٔٔالف ـربالف مرؾالقض. 

َٕٚ مِ }ممْذ وؿٍقا ظذ ؿقل اهلل وقحٚبٜ رشقل اهلل  غَ َوَمٚ َر ٍِ ِِّ َُ ِالقا ط{ ـَ ادُْتَ

بتْٚقحقن بٚٓظتدال وبتْٚهقن ظـ افتُِػ، وبربئقن بٚفٍْس ادٗمْٜ رن تالذـر 

 ض ظداد ادتٍُِغ:

روي ظـ ابـ مًًقد إف ؿٚل : مـ شئؾ ظالغ ٓ بًِالؿ ؾَِٔالؾ ٓ رظِالؿ، وٓ 

ـَ }مظِالؿ، وؿالد ؿالٚل اهلل فرشالقفف"مٓ اظِالؿ"بتُِػ، ؾالٚن ؿقفالف  َٕالٚ ِمال َوَمالٚ َر

غَ ادُْ  ٍِ ِِّ َُ م.(ٔ){تَ

ومًْل م"إف بْٚزع مـ ؾقؿف"موِلوَّٚ روي : فِّتُِػ ثالث ظالمٚت.  إ

إف بتًٚضل "مذفؽ إف ؽر جٓقل بتجٚوز حجّف وٓ بًرف ؿدر ًٍٕف.  وافثٕٜٚٔ

ومًْل ذفؽ إف هيٍق إػ افناب، وبّز وبهٌح ـٚفُِٛ إن حتّؾ م"مٚ ٓ بْٚل
                                                           

اظؾكورىمطؿوبماظؿػلريمضولماهللمسزموجؾمظـؾقفم"ضؾمعومأددلظؽؿمسؾقدفمعدـمأجدرموعدومأغدومعدـممممممممم(1)
م.816ص 5جال 8516رثرادلؿؽؾػني"م
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ـالذفؽ ؾَالد رذل ًٍٕالف إذ محِٓالٚ مالٚ ٓ  ظِٔف بِٓٞ رو تسـف بِٓٞ، ومـ بالٚت

، وقدق رشقل اهلل : ٓ بٌٌْل فِّٗمـ رن بذل ًٍٕف، ؿٚفقا وـٔػ بالذل (ٔ)تىٔؼ

إف بَقل مٚ ٓ "مًٍٕف بٚ رشقل اهلل ؟ ؿٚل : بتحّؾ مـ افٌالس مٚ ٓ بىٔؼ.  وافثٚفثٜ

ٕف خيٚفػ سبح اإلشالم افذي حيتؿ ظذ ادًالِؿ رن بهالدر إومًْل هذا "مبًِؿ

الُػ َمالٚ َفالَْٔس َفالَؽ بِالِف }مبَقل، وبًٍؾ ظـ ظِؿ  اكتغر بَقفف شٌحٕٚف ؾٔغ َْ َوَٓ َت

ِْالالالؿٌ ً ِْالالالؿٍ }موؿقفالالالف شالالالٌحٕٚفم63اإلهاس{ِظ ًِ وِِّن بِ ُٗ م086إًٕالالالٚم {...ٌَِّٕالالال

َُ }وؿقفف ِْؿٌ ً ؿَفَْٔس َف مالٚ ان إوافذي بتزحزح ظالـ افًِالؿ م.33آلمسؿرانم{بِِف ِظ

ًٚ، وافَرآن بنجٛ ـالؾ بٌْل ظذ اخلرص، وافيـ.  وافيـ ٓ بٌْل  مـ احلؼ صٔئ

 َوَؿُٚفقا َفقْ }مهلؿ بذفؽ مـ ظِؿ ان هؿ إٓ خيرققن مْىؼ رو رمر ظغده افيـ مٚ

ٓ  خَيُْرُقالقنَ  ِْالٍؿ إِْن ُهالْؿ إِ ـْ ِظ الٚ هَلاُلؿ باِلَذفَِؽ ِمال َُٕٚهؿ م  ـُ َمالٚ َظٌاَلْد مْحَ  {َصٚس افر 
ٍِْؿ إِْن ُهْؿ  ﴿.81افزخرف ـْ ِظ ٓ  َبُيُّْقنَ َوَمٚ هَلُؿ بَِذفَِؽ ِم .. إػ ؽالر 88ٜٔاجلٚث﴾إِ

مذفؽ مـ أبٚت.

مٚ رن هيقي إػ ؽٔٚبف اجلٓؾ ؾرجؿ بٚفٌٔٛ، وهيالرف بالٚحلّؼ، وبٍالسي إو

افُذب، وبَع حتٝ ضٚكِٜ أبٚت افتل تتٓدد افرامجغ، وتْالذر  ادٌسبالغ، ومالٚ 

 رـثرهٚ.

، تَقفالقن ظالذ رشالقل اهللوروفئؽ افذبـ بتالٖوفقن افَالرآن بٌالر ظِالؿ، وب

الِذي }ٔغ ختٚفػ ضًٌٜٔ اإلشالم وبًتقفدون مثؾ ؿالقل اهلل:وبٌتدظقن ؿ َذفاِلَؽ اف 

ٓ  ادََْقد   َِِْٔف َرْجراً إِ ْؿ َظ ُُ ُف َٖ ٓ  َرْش ٚحِلَِٚت ُؿؾ  ُِقا افه 
ِّ ـَ آَمُْقا َوَظ ِذب ُ اهلل ُ ِظٌََٚدُه اف  َة ُبٌَؼِّ

ِزْد فَ   ٕ  ًٜ َْ ًَ ْف َح َسِ َْ ـ َب ْرَبك َوَم َُ قرٌ ِض اْف ُُ قٌر َص ٍُ ًٚ إِن  اهلل َ َؽ ْ ًْ ٚ ُح َٓ م86افنقرى{ُف ؾِٔ

موٓكد ًَّقخٜ...افخ روفئؽ هؿ ادتٍُِقن.
                                                           

طؿدوبماظػدنتموضدول:ممممم8828حالدبٞسـدفمممأخرجفماظرتعذىمعـمحدؼٌمحذؼػديمرضدكماهللممم(1)
حددؼٌمحلدـمشرؼدىممتقدزماظطقدىمواخلؾقدٌمصقؿدومؼددورمسؾدكمأظلدـيماظـدوسمعدـماحلددؼٌمممممممممممممم

ابدـمعوجدفمممم816صم2ادللـدمبؾػظموعلدؾؿمجددمممم0636مهال0656رؾعيمصؾحمم068ص
مطؿوبماظػنت.م8103حدبٞ
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ان شٖل إصحٜ ادؼـغ مٚدة رو  مْزه ظـ افتُِػ.  وهق  وافرشقل 

مًْل ؾَد تًٚضل مٚ ٓ بْٚل ورهدر وؿالٝ افالدظقة شالدي، وحٚصالٚه رن بُالقن 

 رهقن ققرة ـغ جٚس إالف ؿالٚل: خالرج ـذفؽ. ـٔػ وهق افذي رُٕر افتُِػ ض

ض بًض رشٍٚره ؾًٚر فٔالً، ؾّروا ظذ رجؾ جٚفس ظْد مَراة فف  رشقل اهلل 

)حقض مٚس( ؾَٚل ظّر بٚ قٚحٛ ادَراة : رو فٌٝ افًٌٚع افِِٜٔ ض مَررتالؽ ؟ 

ٓ ختزه بٚ قٚحٛ ادَراة.  هذا متُِػ هلٚ مٚ محِٝ ض بىق ٚ،  ؾَٚل افرشقل 

م.(ٔ)َل ذاب ضٓقروفْٚ مٚ ب

ظـ افتُِػ، وثٌٝ ترؾًف ظغ ض حقزة افْٚس  وإذا تٖـد شّق رشقل اهلل 

رمُْْٚ رن ٕري ادحٚجٜ افَقبالٜ افتالل تُّالـ وراس ذفالؽ آشالتٍٓٚم اإلُٕالٚري 

افتُّٓل افذي قدرت بف آبٜ مـ أبٚت افتل تٍْالل ظالـ رشالقل اهلل رن بًالٖل 

ؿ مِّ }مرجراً  ُٓ َٖهُلُْؿ َرْجرًا َؾ ًْ ُِقنَ َرْم َت ََ ْث َرٍم مُّ ٌْ 81افىقر{ـ م 
م.(ٕ)

ًٕؿ إذا تٖـدت ٕزاهٜ رشقل اهلل حؼ فَِرآن ان بْدد بٚدْٚـهالغ إصالحٚس 

الـ }:وحؼ فف رن بنٔد بغ اظد اهلل فرشقفف َؾ َفَؽ َخْرًا مِّ ًَ َتٌََٚرَك اف ِذي إِن َصٚس َج

ؾ ف   ًَ َْ َُٚر َوجَيْ ْٕ ٚ ا َٓ
تِ ِري ِمـ حَتْ ٍت جَتْ م.01افٍرؿٚن{َؽ ُؿُهقراً َذفَِؽ َجْٚ 

ًٚ َؾَخالَراُج َربِّالَؽ َخالْرٌ َوُهالَق َخالالْرُ } :حالؼ فالف رن بَالقل هُلُْؿ َخْرجالال
َٖ ال ًْ َرْم َت

اِزِؿغَ  وذفؽ ض شٔٚق آبٚت تًٍف إحالم، وتزدري إهقاس .م48ادٗمْقن{افر 

ٌٜ َبالْؾ َجال﴿افتل ٓ بَٚس اٚ حؼ، وٓ بَقم ظِٔٓٚ قالح  قُفقَن بِالِف ِجْ ال َُ َٚسُهْؿ َرْم َب

                                                           
صوحىماحلدقضممصؼولمسؿرومبـماظعوصمرضكماهللمسـفم"مؼومم08ادلقرلمطؿوبماظطفورةمأثرمرضؿمم(1)

ػؾمترومحقضؽماظلؾوع؟مصؼول:مسؿرومبدـماخلطدوبمرضدكماهللمسـدفمؼدومصدوحىماحلدقض:مالمممممممم
سدـمأبدكمممم206حالدبٞابـمعوجفمطؿدوبماظطفدورةممممختربغومصنغومغردماظلؾوع،موتردمسؾقـومورواة
دؽؾمسـماحلقوضماظؿكمبنيمعؽديموادلدؼـديمتردػدومممممملسو هيلع هللا ىلصدعقدماخلدرىمرضكماهللمسـف.مأنماظـؾكم

"هلومعومريؾًمصكمبطقغفوموظـومعومشريمرفقرػدو"مضدولمصدكمممممملسو هيلع هللا ىلصاحلؿريمصؼولماظلؾوعمواظؽالبمو
اظزوائدمصكمادـودةمسؾدماظرريـمبـمزؼدمعـمادؾؿ.مروىمسـمأبقدفمأحودؼدٌمعقضدقسيموضدولمابدـمممممم

م.46ص 0جالاجلقزى:مأذيعقامسؾكمضعػفمابـمعوجفم
 المؼؿؽؾػقنمبذاًل،موالمؼؿقؿؾقنمعغورم،مبؾمػؿماظغومنقن،ماظظوصرون.مم(2)
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ِٚرُهقَن  ـَ َِْحؼِّ  ثَُرُهْؿ فِ ـْ بِٚحْلَؼِّ َوَر
َقاُت  ﴾7ٓ﴿ َّ ال  ً الَدِت اف ًَ ٍَ َوَفِق ات ٌََع احْلَؼُّ َرْهَقاَسُهْؿ َف

ِرُوالقنَ  ًْ الِرِهْؿ ُم ـْ ـْ ِذ الْؿ َظال ُٓ ِرِهْؿ َؾ ـْ ـ  َبْؾ َرَتْْٔاَلُٚهْؿ بِالِذ ِٓ ـْ ؾِٔ َْرُض َوَم ْٕ َرْم  ﴾7ٔ﴿ َوا

َٖهُلُْؿ َخْرًجٚ َؾَخرَ  ًْ اِزِؿغَ َت م.48: 41ادٗمْقن﴾اُج َربَِّؽ َخْرٌ َوُهَق َخْرُ افر 

اي فق ـٚن احلؼ مٚ تراه إهقاس ادختٍِٜ ادتوٚربٜ فًٍد ٕيٚم افًٚم وفق ٕزل 

 وإرض، ومـ ؾٔٓـ. افَرآن بغ برون، وهيقون، فًٍدت افًّقات،

، وٓ وافذبـ بربدون رن جيري احلؼ وؾؼ رهقاكٓؿ محَل ٓ بْالدبقن دُرمالٜ

 ضٚدٚ طِقا ظٌٔد اهلقى، واهي افنٓقات. ةبًٖفقن )بٚفٌْٚس فِّجٓقل(.  ّد

بربالد رن بٍهالؿ افًالرا افتالل تنالدهؿ إػ  ال بالف بُؾ مٚ جالٚس ال وافرشقل 

افنٓقات وإهقاس.  وهق حٔٞ بذـرهـ افرحؿ، وبًٖهلؿ ادقدة ض افَرِب، إٕالغ 

إن  ال د( بغ اجلالقإح.  فًِالفحيرك ـٚمـ اخلر، وبثر وصٚكٟ افدم أشـ )اخلٚم

ورشالٚر  ال رن بًتَْذهؿ مـ ٕر اهلقى ورؽالالل افنالٓقة الٕجح ض إثٚرة افُقامـ 

 افتَٚفٔد.

وبذرة اخلر ـٚمْٜ ض ـؾ بْل اإلًٕٚن، ؾٚن تًٓدت برؾؼ ووفٔٝ حتك ترق، 

ربًْٝ، وازدهرت ورثّرت اخلر افٌٚمر افالذي بًالؿ مراؾالؼ احلٔالٚة، وجقإالٛ 

 ادجتّع.

بْٚصدهؿ افرمحٜ، وبًالٖهلؿ ادالقدة، وبّْالٔٓؿ  هذا ـٚن رشقل اهلل وابتٌٚس 

 بخر افداربـ.
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 مفَْو الظسعفٔ٘ "يف القسبٕ"

ؿؾ ٓ رشٖفُؿ ظِٔف رجرًا إٓ ادالقدة ض "موإذا رجًْٚ افٌك ض أبٜ افُربّٜ

ًٚ رْٕٚ رمٚم رشِقب ؾربد جًِٝ ؾٔف ـِّٜ"مافَربك ًٚ فِّالقدة "ممافَربك"ممتٌْٔ طرؾال

 الٚ م تالرد إٓ مًالٌقؿٜ ر ض افَالرآن بالري"ممافَربك"ممٓشتًغٓت ـِّٜ وادتتٌع

"مروفالق"بالال  مْهقبٜ رو جمرورة، مٍردة رو جمّقظٜ، رو مًٌقؿٜ "ذو"بّوٚف هق 

ْرَبالالالك }مرؾقظالالالٜ، رو مْهالالالقبٜ، وتًتحيالالال مثالالالؾ ؿالالالقل اهلل  َُ َؾالالال ِت َذا اْف

الالفُ   َ الالْدِل َواإلِ }م.65افالالروم{..َح ًَ ُمُر بِْٚف ْٖ ْرَبالالكإِن  اهللَّ َبالال َُ الالِٚن َوإِبتَالالٚس ِذي اْف ًَ مْح

ْرَبك ...}.م61افْحؾ{... َُ َوإَِذا }م.044افٌَالرة{َوآَتك ادََْٚل َظَذ ُحٌِِّف َذِوي اْف

ْرَبك َُ َٜ ُرْوُفقْا اْف َّ ًْ
َِ ـَ آَمْاُلقْا َرن }م.5افًْٚس {...مَحَيَ اْف الِذب ِاللِّ َواف  َٚن فٌِِْ  ـَ َمٚ 

ـَِغ َوفَ  ْؼِ ُّ ِْ
ُرواْ فِ ٍِ ٌْ تَ ًْ ُٕقْا ُرْوِِل ُؿْرَبك ..َب ٚ ـَ افخ اذن دٚذا إٍردت م006افتقبٜ{.ْق 

 ٜ ْرَبك "آبتْٚ اذا آشتًغل ؟ وم شٌَٝ ـِّ َُ افذي رؾٚد ان "مض"هْٚ بٚفيرف "ماْف

افَرابٜ وظٚس فِّقدة؟ وهال ؿٔؾ : إٓ ادقدة فذي افَربك رو فذوي افَرابٜ حتالك 

 ربٛ رن وراس هذا آشتًغل افٍربالد بِتَل افتًٌر مع شٚكر ادقاؿع إخرى؟ ٓ

هاً ؾٚفَرآن ادًجز بٍرد افُِؿ بّٔزان، وجيًّٓٚ بّٔزان، وبًرف بّٔزان وبُْر 

 ًٚ بّٔزان، وبؤػ بّٔزان، وجيرد بّٔزان، وجيالر افُِّالٜ بَالدر، وجيًِٓالٚ طرؾال

ًٚ بَدر.   موميروؾ

ومالـ مربدبف، وبًٌط  مقاكد احلُّٜ، وافرمحٜ فقاردبالف، م(ٔ)ن بَريآمـ ؿر

.  آبٚت هذا افتًٌر افٍربد تَرِب بٚٓحتًٚب، وتٗـد مًْٜ ادحتًالٌغ ادتالقـِغ

افٍْس افنٚردة. وتوٌط فٍتٚت افَِقب افََِٜ حتك م(ٕ)هت ٍٕحٚت تند ظرا

 بُؾ واد صًٌٜ. م(ٖ)ٓ تتْٚثر بددا

                                                           
 أطرعفمضريماظشهم(1)
 ذيعمسروة.ممواظعروةمعـماظـقبمعقضعماظزر.ممم(2)
 عؿػرضيمم(3)
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تٌالط ض افٌٍِالٜ، وتٌالقص ض افقحالؾ وتراست خالل افٍْحٚت رٍٕس دٕٔٚ 

ًٕالتٓدي  "حًٌْٚ اهلل "ج ٕزهيٜ، رؿَٜٔ، ؽْٜٔ، ٕحق مَٚم وٓحٝ رٍٕس ظِٔٚ تدر

ُٝ َوُهَق َربُّ }:ؿقفف شٌحٕٚف  ِْ ـ  َِِْٔف َتَق ٌَِل اهللُّ ٓ إَِفالَف إِٓ  ُهَق َظ ًْ ْؾ َح َُ ْقْا َؾ َؾِ٘ن َتَقف 

ئِؿِ  ًَ ْرِش اْف ًَ َِِْٔف }مؿقفف شٌحٕٚف :م(ٔ)وتًتنًر.م086افتقبٜ{اْف ْؿ َظ ُُ ُف َٖ ُؿؾ ٓ  َرْش

ْرَبكَرجْ  َُ َة ِض اْف ٓ  ادََْقد  موبروظْٚ وٕحـ ٕتدبر صًٚر ادهالىٍغ،م86افنقرى{رًا إِ

م.م(ٖ)وـِّٜ ظَدهٚ افٍربد بحٌٚتف اخلراكد،م(ٕ)موَٕدر ٕيٚمف

م.م﴾ؾؿُ ﴿مَغ وظرؾْٚ احيٚس ـِِّٜوفَد ظِّْٚ  ربًٚد اشِقب افت

 ٜ افيرؾٜٔ افتل وردت مًٌقؿٜ بحرف بٍٔد "مافَرِبم"وبَل ان َٕػ امٚم ـِّ

مادقدة، وافز.ؾٌدت وـٖ ٚ وظٚس حنقه "مض"

ؾٚدقدة ال بَّتيض هذا افسـٔٛ ال روح ـؾ ؿرِب.  وـؾ ؿرابٜ ٓ تقرث افتقاد 

ؿرابٜ جقؾٚس، مٔتٜ ٓ بًتد اٚ، ٕن افًزة بالٚدقدة افتالل تًّالر افَرابالٜ، وتزـالل 

 اظغؿٓٚ.

وافًسة مالـ "مفًسةا"وافذبـ بًّْقن بَرابٜ جتقد بٚدقدة، وتٍٔض بٚفز هؿ 

 ٚ ؿالدة تًجـ بٚدًؽ. ؾٚفقحنٜٔ افتل تًالخق، وتزهالق، وتىٔالٛ، رمًٕٚٔٓٚ : 

 ."افًسة"وتًِق حربٜ بٚن تًتًٚر هلٚ ـِّٜ 

ـٚن بًع افًٚدغ بٌَِف افٌُر افٍٔالٚض.  وـالٚن بالٖد بالٚفغ  ورشقل اهلل 

مالـ إد ـِغ رظرض ؿقمف ظـ افتذـرة مًروغ ـٖ ؿ محر مًالتٍْرة، ؾالرت 

 ؿًقرة.  

وفُؿ رربْٚ افَرآن افُربؿ خيٍػ مـ فقاظجف، وحيد مـ رشٚه، وبٌُح مجٚح 

مؾًِِؽ بٚخع ًٍٕالؽ"م"فًِؽ بٚخع ًٍٕؽ آ بُقٕقا مٗمْغ "منٚظره بّثؾ 
                                                           

 تؿكذهمذعورًا.مم(1)
 اظـظوممطؾمخقطمؼـظؿمبفمظمظممودمقهم.م(2)
 ذيعمخرؼدةمواخلرؼدةماظؾمظمة.م(3)
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وفُالؿ وؿٍْالٚ امالٚم جالقامح ـِالؿ "مظذ رثٚرهؿ ان م بٗمْقا اذا احلدبٞ رشًػ 

ٚس( بالدٕق االٚ احلتالػ إػ وهل تهقر ادًروغ ؾراصٚ )بٍالتح افٍال رشقل اهلل 

مثع  تتٚجٟ ٕٚره. )ظـ رِب هربرة ريض اهلل ظْف ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل م(ٔ)جٚحؿ

ومثُِؿ ـّثؾ رجؾ اشتقؿد ٕٚرًا ؾِغ اوٚست مٚ حقفالف جًالؾ افٍالراش، وهالذه 

افدواب افتل تَع ض افْٚر بًَـ ؾٔٓٚ وجًؾ حيجزهـ، وبٌٌِْف ؾٔالتَحّـ ؾٔٓالٚ، 

م.معؿػؼمسؾقفم(ٕ)وإتؿ تتَحّقن ؾٔٓٚ(ؾٖٕٚ رخذ بحجزـؿ ظـ افْٚر 

افتالل تٌالٞ م(ٖ)بّنٚظره إًٕٜٓٚٔ افٍٔٚوٜ ظسة ؿربش، وظٌٔتٓؿ و ّد 

مٚ ـٍٚر ؿربش ؾغ ـٕٚقا فرتَقا إػ مُٕٜٚ افًالسة، رافروح، وتزخر بٚدقدة، وافز 

وافًٌٜٔ، ـٔػ وؿرابتٓؿ متجالردة مالـ افالروح وبالقاضْٓؿ تٌالع بٚحلَالد وافٌالؾ 

موافنْ ن ؟ 

افالرحؿ، وـثالرًا مالٚ  برؽؿ هذا ال ـثرًا مٚ ٕٚصالدت رشالقل اهلل ال ربش وؿ

ٜ : وإبقة، وافدم ادنسك اشتٌالًٓ دنٚظره افًِٔٚ  رضبٝ ال فف ال ظذ روتٚر افَراب

 ظْٓؿ، وبًٍق :  ن بُػ رشقل اهلل ررو تَٜٔ رو شٔٚشٜ، وخدبًٜ، ومُرا رجٚس 

دظالٚ هلالؿ بٚخلهالٛ رظٚبالٜ  ٕٚصدوه افرحؿ حغ رقٌٔقا بالٚفَحط، ؾالرق، و - 0

 فِرحؿ. 

ن بُػ ظـ دظقتف، وبىِٛ رخقة وافٌْقة وتقشِقا افٔف بحؼ افًّقمٜ وإ - 8

وـٚن شٔدا ض ؿقمف ال  الن ظتٌٜ بـ ربًٜٔ رمٚ بربد. )روي ابـ اشحٚق بًْده : 

ًٚ وهق جٚفس ض ٕٚدي ؿالربش، ورشالقل اهلل  جالٚفس ض ادًالجد  ؿٚل بقم

ظالرض ظِٔالف امالقرًا رومرؿقم إػ  ّد ؾٖـِّف،وحده.  بٚ مًؼ ؿربش.  رٓ 

                                                           
 اجلوحؿم=ماجلققؿ.م(1)
سدـمأبدكمممم8858حالدبٞ،معلدؾؿمطؿدوبماظػضدوئؾمممم3854حدبٞاظؾكورىمطؿوبماظرضوقمم(2)

مرةمرضكماهللمسـف.ػرؼ
 سقؾيماظرجؾمعقضعمدرهمنموثؼؿف.مم(3)
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بٚ افقفٔد. ؿؿ رفًِف بٌَؾ بًوٓٚ  ؾًْىٔف رهيٚ صٚس، وبُػ ظْٚ ؟ ؿٚفقا : بع بٚ 

ٕالٝ مْالٚ حٔالٞ ؿالد رؾَٚل : بٚ ابـ رخل،  فٔف ؾُِّف. ؾَٚم إػ رشقل اهلل إ

ظِّٝ مـ افًٌىٜ ض افًنرة، وادُٚن ض افًْٛ، وإؽ ؿد رتٔالٝ ؿقمالؽ 

ٕٚ واهلل مٚ ًِٕؿ رجالً مـ افًرب ردخؾ ظالذ ؿقمالف مثالؾ مالٚ روبٚمر ظئؿ، 

ردخِٝ ظذ ؿقمؽ. ؾرؿٝ مجٚظتٓؿ، وشٍٓٝ احالمٓؿ، وظٌالٝ آهلالتٓؿ، 

)بتندبد افٍٚس( مـ ميض مـ آبٚكٓؿ، ؾٚشّع مْالل بالٚ ابالـ  ودبْٓؿ وـٍرت

 اخل...(.

وميض ربق افقفٔد بًرض ظذ رشقل اهلل، وبَسح ظِٔالف بٚشالِقب متِىالػ 

فٔالف بٚدقاجٓالٜ وادهالٚدمٜ، إرن بهؾ بٚدالبْٜ وافرؿٜ إػ مٚ م بهالِقا  رؾٔؼ آمالً 

 وافًْٔؼ.

وربق افقفٔد وهق بتِّؼ رشقل اهلل بُِغتف ادًًقفٜ إٕالغ ـالٚن بِالقح بَرابالٜ 

ن ـ افروح.  وربالق افقفٔالد وظهالٌتف ال وإؿٚحِٜ جدبٚس خِٝ مـ ادقدة ؾخِٝ م

قا ظالسة  ّالد دجالرد تالظالٌٓؿ ٓ بُّـ رن بُقٕ ـٕٚقا بّتقن إػ رشقل اهلل 

بُِغت : بٚ بـ رخل، رخ ـربؿ وابـ اخ ـربؿ.. افخ تِؽ افًٌٚرات ادتَِّٜ افتل 

 ٓ حتقي إٓ اجلرس افرٕٚن. 

إٕغ ظٍٚهؿ إػ رن "مافَرِب"ممظذ ـِّٜ"مض"وافَرآن حغ ردخؾ رداة افيرف 

إٕالٚد، رمالٚ ذفؽ صٚن افَرابٜ افتالل تالربط بالغ  ادٙسبِّئقا افُِّٜ بٚفزبٝ 

محالد، ى رور ٓ تِٔالؼ إٓ بًٕٕٚالٚم.  ؾالال ظجالٛ. افَرابٜ اخلٚوبٜ افٌالٚردة ؾٓالل

ٓ رشٖفُؿ ظِٔالف رجالرًا "واحلٚؾظ افىزاِّن، ظـ ابـ ظٌٚس مٚ رووا مـ رن ادًْل 

ممافَرابٜ اذن وظٚس، ومٌْع."مإٓ ان تقدوِّن وتهِقا مٚ بْٔك وبُْٔؿ مـ..
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، ومٗازرتف.  وٕؼ دظقتالف.  هالذا هالق تُّـ ض اتٌٚظف ومقدة رشقل اهلل 

ٌُّقَن اهللَّ }ض افقؿٝ ًٍٕف ال ظغ حٛ اهلل  الحٛ رشقل اهلل وهذا 
ْتُْؿ حُتِ ـُ ُؿْؾ إِن 

ُؿ اهللُّ ُُ قِِّن حُيٌٌِْْ ًُ م.31آلمسؿران{َؾٚت ٌِ

مواظتٌٚرًا هلذه افًالؿٜ افقضٔدة بغ حٛ اهلل وحٛ رشالقفف ؾنال ؿالقم أبالٜ

ْؿ ظَ } ُُ ُف َٖ ْرَبكُؿؾ ٓ  َرْش َُ َة ِض اْف  بحٛ اهلل، وافتَرب افٔف. {َِِْٔف َرْجرًا إِٓ  ادََْقد 

ًٚ( رن افٌْل ظروي آمٚم رمحد  ؿٚل : ٓ رشٖفُؿ ظذ مٚ  ـ ابـ ظٌٚس )ربو

ن تتَربالقا افٔالف رن تالقدوا اهلل تًالِٚل، ورجالرًا إٓ ررتٔتُؿ بف مـ افٌْٔٚت واهلدي 

م.(ٔ)بٚفىٚظٜ

 بٜ رؿقال ٓ تثٌٝ ظْد افتّحٔص مْٓٚ:وفَد ترددت ض تٖوبؾ أ

ًٚ دـ ؾٚخر افًٌٚس مـ إٓهٚر.  ومثالؾ  -0 مٚ زظؿ مـ رن أبٜ ٕزفٝ تقجٔٓ

هذا ٓ بًقل ظِٔف، ٕن افًقرة مُٜٔ، وأبٜ ذـرت ض شٔٚق آبٚت ٓ متٝ 

 إػ ؿؤٜ ادٍٚخرة بهِٜ.

ل اهلل، مـ ِب حٚتؿ مـ رن أبٜ دٚ ٕزفٝ ؿٚفقا : بٚ رشقرومْٓٚ مٚ رواه ابـ    -2

هٚ.  اذ مالـ افثٚبالٝ رن اهٗٓس افذبـ رمرٕٚ بّقدهتؿ ؟ ؿٚل : ؾٚضّٜ، ووفد

ؾٚضّٜ تزوجٝ بًد بدر ض افًْٜ افثٕٜٚٔ مـ اهلجرة، ؾِؿ بُـ هلٚ ض مُالٜ 

حًغ "من اشْٚد اخلز صًٔٔٚ ٓ بٌَؾ خزه هقرزوج وٓ وفد. ذفؽ ؾقق 

 ".بـ آصَر

م"مج افًْٜمْٓٚ"مؿٚل ابـ تّٜٔٔ ريض اهلل ظْف ض

ن تتزوج ؾٚضّٜ.  ؾُٔالػ رافًْٜ.  وٕزفٝ ؿٌؾ  رهؾ)ان افًقرة مُٜٔ بٚتٍٚق . 0

 تٍن أبٜ بقجقب مقدة ؿرابٜ ٓ تًرف، وم ختِؼ ؟(.

                                                           
(1)

موضولموصكمادـودهمضعقػمأ.مػدم.م884ص 5جالذطرهمابـمحفرمصكمصؿحماظؾورىمم 
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ابالـ ظٌالٚس "مافٌٔالٝ رهؾادًقل اذن ظذ مٚ رثر ظـ ترمجٚن افَرآن، ورظِؿ 

م".ريض اهلل ظْٓغ

ققٜٔ بحَقق ذوي ؿرِب افرشالقل وبري ابـ تّٜٔٔ رن مجٔع مٚ ض افَرآن مـ ت. 2

 موذوي ؿرِب إًٓٚن إغ ؿٔؾ ؾٔٓٚ )ذوي افَرِب( وافًالدول ظالـ هالذا إػ

ْرَبك} َُ ادالقدة "مربد ادقدة هلؿ فَٔؾ.بًتقجٛ افْير.  ذفؽ إف فق رم{ِض اْف

رشالٖفؽ "مؾٕٚف ٓ بَقل مـ ضِٛ ادالقدة"مض افَرِب"موم بَؾ"مفذوي افَرِب

 ".رشٖفؽ ادقدة فٍالن "وفُـ "م ؿرِب ؾالنض"مموٓ"مادقدة ض ؾالن

ؾقق ان افٌْل ٓ بًٖل ظذ تٌِٔغ رشٚفٜ ربف رجرًا افٌتٜ بؾ رجالره ظالذ اهلل ـالغ . 0

غَ }مؿٚل : ٍِ ِِّ َُ ـَ ادُْتَ َٕٚ ِم ـْ َرْجٍر َوَمٚ َر َِِْٔف ِم ْؿ َظ ُُ ُف َٖ  .53ص{ُؿْؾ َمٚ َرْش

َرٍم } ٌْ ـ م  ؿ مِّ ُٓ َٖهُلُْؿ َرْجرًا َؾ ًْ ُِقنَ َرْم َت ََ ثْ م.83افَِؿ{مُّ

ٍس } ؾِّ َرْ ـُ ٓ  َظَذ اهلل ِ َوُهَق َظَذ  ْؿ إِْن َرْجِرَي إِ ُُ َق َف ُٓ ـْ َرْجٍر َؾ ؿ مِّ ُُ ْفتُ َٖ ُؿْؾ َمٚ َش

ٔدٌ  ِٓ  .84شٌٖ{َص

ادخالٚضٌغ  وافَرِب ذـرت مًرؾٜ بٖل ؾٓل اذن ؿرِب مًٓالقدة مًروؾالٜ فالدي. 8

آشسصالٚد بُالالم آمالٚم  وبْٔٓؿ( إتٓل وهل افَرِب افتل بغ افرشقل 

 ربـ تّٜٔٔ.

وبًد ؾٚن ادًِؿ تدظّف مَقمٚت مْٓٚ آبالغن، وإخالقة، واحلالٛ ض اهلل، 

وافٌٌض ض اهلل.. افخ ومَقمٚت ادًِّغ تيؾ تتجٚذب، وتتًِٚل حتك تتجالٚوز 

بٚفيالورة ال ادالقدة ض  البٚدًِّغ مًتقي افَرِب : هذا ادًتقي افالذي بَتيضال 

 افَرِب.

ض افَرِب شِقك بٌذي إًٍٓٚل بٚفَرِب، وبٍيض إػ مزبد مـ افت فػ  ادقدة

وافتداِّن ال إػ مزبد مـ ؿرِب ؾّزبد مـ مقدة بهقرهٚ اهلل تًالِٚل ض قالقرة ظٚكالد 
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َِِْٔف َرْجرًا إِٓ  }ماذ َٕر بف ظغ ادًِّغ تَر بف ظغ رشقل اهلل  ْؿ َظ ُُ ُف َٖ ُؿؾ ٓ  َرْش

ْربَ  َُ َة ِض اْف م.{كادََْقد 

ًٚ، و ًٚ.  ؾٓل تًع افًنرة إؾٚفَرِب هْٚ رظؿ مٍٓقم ؿربغ.  وتًع ررحٛ رؾَ

رو "مذا"مرو م"مذي"مـؾ مٍٚهٔؿ ـِغت افَرِب افتل وردت ض  افَرآن مًٌقؿٜ بال

افخ.  وؽر مًٌقؿٜ.  وتًالع مٍٓالقم إرحالٚم، وروِل "...موفقر"مرو "ممذوي"

مإرحٚم افذبـ جًؾ اهلل بًوٓؿ روِل بًٌض.

 تزال افُِّٜ تتًع، ومتتذس حتك تْيؿ ادًِّغ ؿٚضٌٜ، ؾٚٓشالم رحؿ وٓ

ف، وادًِّقن ـِٓالؿ رخالقة بّْىالقق افَالرآن، وسبالح افًالْٜ، وروح رهِبغ 

افؼبًٜ افٌراس )إٕغ ادٗمْقن إخقة(  وادٗمـ مىٚفٛ بٖن بدرج منتّالً بًّالِّٚن 

الُروْا }مٚ ظذ افًٌالٚدافَرِب حتك بدرك مْزفٜ إخقة احلَٜ افتل رمتـ اهلل ا ـُ َواْذ

 ًٚ تِِف إِْخَقإال َّ ًْ
ِ َْٖقٌَْحتُؿ بِْ ْؿ َؾ ُُ ُِقبِ َػ َبْغَ ُؿ ف  َٖ ْتُْؿ َرْظَداس َؾ ـُ ْؿ إِْذ  ُُ َِْٔ َٝ اهللِّ َظ َّ ًْ

ِٕ} 
م.م016آل ظّران

 حدٓث ماٛ خه

 ذـرٕٚ اهلل ال ساحٜ رن بَقل : ؾٔؿ ادحٚورة وادداورة ورشقل اهلل  ـَٚكؾ

ًٌٚرات ـٖ ٚ وقٜٔ ؤّْٜ االؿ، وذفالؽ ض احلالدبٞ افالذي رواه بٔتف ب رهؾض  ال

مًِؿ ض قحٔحف ظـ بزبد بـ حٔٚن ؿٚل: )إىَِالٝ رٕالٚ وحهالغ بالـ شالرة، 

ٜ إػ زبد بـ ررؿؿ.  ؾِغ جًِْٚ إفٔف ؿٚل فف حهغ : فَد فَٔٝ بٚ  وظّرو بـ مًِّ

، وشًّٝ حدبثف، وؽزوت مًالف، وقالِٔٝ زبد خرًا ـثرًا رربٝ رشقل اهلل 

. خٍِف، فَد فَٔٝ بٚ زبد خرًا ـثرًا.  حدثْٚ بٚ زبد مٚ شًّٝ مـ رشالقل اهلل 

ؿٚل : بٚ ابـ رخل واهلل فَد ـزت شْل، وؿدم ظٓدي، ؤًٕٝ بًض افذي ـْٝ 

رظل مـ رشقل اهلل ؾغ حدثتُؿ ؾٖؿٌِقا، ومالٚ ٓ ؾالال تٍُِقٕٔالف، ثالؿ ؿالٚل : ؿالٚم 

ًٚ بغس بدظل مخٚ بغ مُ رشقل اهلل  ٜ واددبْٜ. ؾحّد اهلل، ورثْل ظِٔف، ؾْٔٚ خىٌٔ
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ووظظ، وذـر ثؿ ؿٚل : رمٚ بًد رٓ رهيٚ افْٚس، إٕالغ إالٚ بؼال بقصالؽ رن بالٖتْٔل 

رشقل رِب ؾٖجٔٛ، ورٕٚ تٚرك ؾُٔؿ ثَِغ، روهلغ ـتٚب اهلل ؾٔالف اهلالدي وافْالقر، 

ؾخذوا بُتٚب اهلل، واشتًُّقا بف، ؾحٞ ظذ ـتٚب اهلل، ورؽٛ ؾٔف ثالؿ ؿالٚل : 

ًٚ(.  ؾَٚل فف حهغ : ومـ  رهؾتل.  رذـرـؿ اهلل ض بٔ رهؾو بٔتف ؟  رهؾبٔتل )ثالث

بٔتف مالـ حالرم  رهؾبٔتف، وفُـ  رهؾبٔتف؟ ؿٚل : ًُٕٚه مـ  رهؾرفٔس ًُٕٚه مـ 

افهدؿٜ بًده. ؿٚل ومـ هؿ؟ ؿٚل : هالؿ آل ظالذ، وآل ظَٔالؾ، وآل جًٍالر، وآل 

م.(ٔ)ظٌٚس.  ؿٚل ـؾ هٗٓس حرم افهدؿٜ ؟ ؿٚل ًٕؿ(

ـ فػ فٍٓؿ مدخالً فِىًـ ض ظدافٜ  وهذا احلدبٞ بتخذ مْف ادًتؼؿقن وم

بٚدحٚبالٚه،  اإلشالم وافتنُٔؽ ض قدق مٌٚدكف وبتّٓقن بّقجٌف رشقل اهلل 

 ومتٔٔز خٚقتف، وآفف.

م بًْالٛ ض هالذا وفَد تًروالٝ هلالذا احلالدبٞ وؿِالٝ : ان رشالقل اهلل 

رو بالرؾًٓؿ ظالذ افْالٚس، وم  ، بٔتف مزبد ؾوؾ بّٔزهؿ ظْد اهلل رهؾاحلدبٞ إػ 

بزن هلؿ بّٔزان بٌٚبر مٚ بزن بف فًٚمٜ ادًِّغ. ـغ رٕف م بقص هلؿ بدٕٔٚ زاكالدة، 

بٔتالف.   رهالؾوٓ ضِٛ اؿ مًٚمِٜ خٚقٜ متٔزهؿ، بؾ م بزد ظذ ان ذـرٕالٚ اهلل ض 

ٓ ٕحِٚب، ورٓ ٌِٕق رو ًٕغ ظِٔٓؿ افنٔىٚن.  وفًِف  وذفؽ بَتيض رٓ ٕحٔػ، وا

بٔتالف،  ٖهالؾٔف افهالة وافًالم ال ٕير بٍراشٜ ادٗمـ ؾتهقر مٚ شقف حئؼ بظِ ال

وٓ شٔغ مـ ٍٕقس ًٍٕٝ ظذ بْل هٚصؿ ذف افٌْقة، وورمٝ رٕقؾٓٚ دٚ ٕٚفقا 

ُٚ ً مالـ رمـ ذـر.  ؾقق  بّحّد  ن هذا افؼف اجلدبد ؿد بقرث بْل هٚصؿ صٔئ

خالربـ.  َالد ض ٍٕالقس أٌرة، واحلًد، واحلافزهق وافتًِٚل افذي بثر ٕقازع اف

بٌْل هٚصؿ هذا افنًقر ؾرون رن مٚ ؽّر افًرب مـ شالٔٚدة وذف موؿد جيّح

، ور ؿ روِل افًٚدغ بساث  ّد ظِٔف افهالة وافًالم. وحْٔئالذ تراث  ّد 

                                                           
(1)

م.8815حدبٞعلؾؿمصضوئؾماظصقوبيمم 
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ن بْل هٚصؿ بتًٚفٔٓؿ وخٔالكٓؿ رٕثقر افٌرة، وتوىرم إحَٚد، وحيس افْٚس 

ًٚ وثَالً ٓ بىٚق.  روحقا ظٌئ

افٌٔٝ ظروٜ فٌُِالٝ، وافَٓالر، وآوالىٓٚد.   رهؾوفُؾ هذه ادًِّٚن ـٚن 

وـٕٚقا ربًٞ ظذ افَِؼ، ورحقج فِققٜٔ اؿ، ؾال ؽرو إذا ذـرٕٚ رشقل اهلل اؿ 

 آمرًا رن َٕٔؿ افقزن بٚفًَط وٓ ٕخن ادٔزان. 

بّٔزان اجلرح وافتًدبؾ ال بًٌٞ ظذ افتقؿػ وافْير. وذفؽ ٕن  الواحلدبٞ 

إول فِحدبٞ )زبد بـ ررؿؿ ريض اهلل ظْف( اشتزر فًٍْف حغ صُٚ مـ  افراوي

ـز افًـ، وؿدم افًٓد، وخق ضروق افًْٔٚن، ؾُٖٕف ريض اهلل ظْف بَِل االذا 

ًٚ.ٖهِظـ ـ  ف مًئقفٜٔ مٚ بروي تقرظ

مؿالٚل : وؿد حيِق فًٌِض رن حيتٟ بالغ ورد   افًالْـ مالـ رن رشالقل اهلل 

ؿٚهلٚ متخقؾٚ م(ٔ)"قن اجلْٜ حتك حيٌقـؿ هلل وفَرابتكوافذى ًٍٕك بٔده ٓ بدخِ"

مـ بقادر جٍقة وؽرة تقصالؽ رن جتتالٚج بًالض افَِالقب ادقتالقرة بالقم جتٓالؿ 

ممورظروقا وتٌٚمزوا. رقحٚاٚ خلٚقٜ رشقل اهلل 

م بهدر فتحدبد شٌٛ حٛ مقجقد ؾًالال وفُْالف  الـغ ٓ خيٍك  الواحلدبٞ 

ٓجيٚد حٛ مًدوم رقال ـك خيِؼ افالقد برتُز ظذ رمر ؽر افذى ذـر وم بًؼ 

وبزدهر مرتٌىٚ بٚفًٌٌغ ادالذـقربـ ٕن احلالٛ إًٍالٚل ؽالر ارادى بٌْثالؼ مالـ 

 ظقامؾ ورشٌٚب هك مرـز افداكرة .

                                                           
.مظػظدفم"مواهللمالمؼددخؾمضؾدىمأعدرىءممممم0444حالدبٞعلـدمأريدمسـمسؾدمادلطؾىمبـمربقعدفممم(1)

وعلدـدماظؾدزارمممم6360حالدبٞرابؿدكمأ.مػددموسـددماظرتعدذىممبعـدوهممممممإميونمحؿكمحيقؽؿمهللموظؼ
عدارمادـودهمسؾكمؼزؼدمبـمأبكمزؼونماظؽقصكمضعقػمعدـمطؾدورمأئؿديماظشدقعيم ممممممم8042حدبٞ

مؼرومظفمعلؾؿمعـػردًامبؾمعؼروغًومبغريهمأ.مػدمواحلدؼٌمطؿومترىمذقعكماظرائقي.
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الَػ َبالْغَ }مؿِالٛ رحالد وـغ رٕف بًتحٔؾ ظالذ رحالد رن خيِالؼ حٌالٚ ض َوَرف 

ُِقِاِؿْ  خالذٕك ؾالٔغ ٓ )افِٓؿ ان هذا ؿًالّك ؾالٔغ رمِالؽ ؾالال تٗا 36إٍٕالٚل{ُؿ

م.(ٕ)) بٚ مَِٛ افَِقب ثٌٝ ؿٌِك (م(ٔ)رمِؽ(

ـذفؽ مـ ادًتحٔؾ ؾؽ حٛ مـ مرـزه ووتده فٔند وبققؾ بًٌٛ رخالر 

بًّْك رن روفئؽ ـٕٚقا حيٌقن وفُـ بًقامؾ رخرى ؾالٖراد رشالقل اهلل رن بقجالف 

 ذفؽ احلٛ إػ وجٜٓ قحٔحٜ.  

قن بغ ادالٗمْغ واحلؼ رن احلدبٞ شٔؼ فٌر ذفؽ. ؾٓق برؾض بندة رن بُ

ه احلَالد  تٌٚؽض ورحَٚد وبًتُْر بندة رن بُقن افَالرب مالـ رشالقل اهلل 

 وشٌٛ افؤٌْٜ.

وًٕقد ؾَْقل : ٕحـ ٓ ّْٕع ان بتُّـ مـ افَِقب حالٛ آل  ّالد افَالٚكؿ 

ظذ مْٟٓ اهلل ورشقفف وفُْْٚ ٕرى رن حٌٓؿ ٓ بستٛ ظذ هذه أبٜ افُربّالٜ. 

 ٚمٜ مْٓٚ:بؾ جيرى ظذ ؿقاظد اشالمٜٔ ظ

 رن احلٛ   اهلل وافٌٌض ؾٔف روثؼ ظرا آبغن  -ٔ

ورن ادٗمْغ دراؿ افساحؿ افتقاقؾ وافتالقاد )مثالؾ ادالٗمْغ ض تالقادهؿ..  -ٕ

م.م(ٖ)إفخ(

                                                           
سـمسوئشيمرضدكماهللمسـفدومضدولممممطؿوبماظـؽوحمم8184حدبٞخمؿصرمدــمأبقمداودمظؾؿـذرىمم(1)

ادلـذرى:مأخرجفماظرتعذىمواظـلوئكموابـمعوجفموذطرماظرتعذىمواظـلوئكمأغفمروىمعرداًلموضدولمم
م.وادلردؾمعـمدؾلؾيماظضعقػمم38صم6اظرتعذىمادلردؾمأصحمجد

ضدولموحددؼٌمممم888مصم8مجددمم8081مسـمأغسمرضكماهللمسـفماظرتعذىمطؿوبماظؼدرمحدؼٌم(2)
ٌمممأغسمأصحمثؿمرواهمصك موضدولمحددؼٌمحلدـمرضدؿممممم6288مطؿوبماظدسقاتمسـمأممددؾؿيمحقد

مسـمسوصؿمبـمطؾقىماجلرتكموضولمحدؼٌمشرؼىمعـمػذاماظقجفم.م6245
م.8253معلؾؿمصكماظربمواظصؾيمحدؼٌم3100حدبٞماألدبصكماظؾكورىمم(3)
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ـَ آَمْاُلقا }ورن تٔٚر ادقدة بنى بالغ ادالٗمْغ بٍوالؾ اهلل وـرمالف  -ٖ الِذب إِن  اف 

ُؾ هَلاُل ًَ ٚحِلَِٚت َشَْٔج ُِقا افه 
ِّ ـُ ُوّداً َوَظ مْحَ مرى حٌالٚ تًَالدم.63مالربؿ{ُؿ افالر 

رواسه ض افًغس ثؿ بًُْس صًٚظف ظذ إرض رى حيٌٓؿ اهلل وحيٌٌٓؿ إػ 

 ظٌٚده. 

ٚ ًٕالتّىر ْال   ٚوفٜ فتٌهالر ادتخٌىالغ ووالٌط فٍِتالٚت افنالٚردبـ ذهٌ

شّقات افَرآن وًٕتخِص مالـ رصالٍٔتف افرمحٕٚٔالٜ مالٚ بزـالك اجلْالٚن وبهالَؾ 

 افقجدان. 

 رن افقصٔجٜ افتك ٓ تٍرز افساحؿ وافتحٚب وافتْٚقح ض ال بقمئذ الّْٚ وظِ

 ٜٔ وظهٌٔتٓٚ افًّٔٚس.ٖهِٓ ظـ محٜٔ اجلاهلل وصٔجٜ خرؿٚس جقؾٚس ٓ تنك إ

ومثؾ هذه افقصٔجٜ اخلٚوبٜ مالـ اؾالرازات افتالدبـ افهالحٔح ومالـ ٕوالح 

ٓحَالٚد دٕٔٚ وتًالٔؾ بٚافًقاضػ افًٚمٜٔ هظٚن مٚ متتِئ بٚؾرازات افٌراكالز افال

 وٌٚن. وافنْ ن وإ

ظالهالٚ   جمراهالٚ رومًجزة افَرآن رٕف واجف هالذه افٌراكالز افالدٕٔٚ ؾىٌٓالٚ و

 ومرشٚهٚ. 

ـؾ ذفؽ بًالد رن ًٕالػ صالحْٚت افٌالك وإثالرة وادٚدإٔالٜ ادًالتقدظٜ   

 إظغق ادتقحِٜ.

بًد رن ؾرؽٓٚ وهٖٔهٚ دٚ شَِٔك مـ ؿقل جدبد ثَٔؾ ظرصالف تَالقى وابالغن 

اَر }بثٚر هداهؿ ؿقفف شٌحٕٚف إوبر وتقاد و وؾرصف تْٚقح وا افالد  ُُ ـَ َتٌَالق  ِذب َواف 

ًٜ َِّّ الٚ  َٓ جَيُِدوَن ِض ُقالُدوِرِهْؿ َحَٚجال ْؿ َو ِٓ ـْ َهَٚجَر إَِفْٔ ْؿ حُيٌُِّقَن َم ِٓ
بَغَن ِمـ َؿٌِِْ َواإْلِ

ٌٜ َومَ  َٚن ِاِْؿ َخَهَٚق ـَ ْؿ َوَفْق  ِٓ ًِ ٍُ ثُِروَن َظَذ َرٕ ْٗ ْوَفئَِؽ ُروُتقا َوُب ُٖ ِف َؾ ًِ ٍْ َٕ ـ ُبقَق ُصح  

ُِِحقنَ  ٍْ الَٚم َظالَذ }موصًٚرهؿ ؿقفف شالٌحٕٚف.م6احلؼ{ُهُؿ ادُْ ًَ القَن افى  ُّ
ًِ َوُبْى

ًٚ َوَبتًِٔغ َوَرِشراً  ُِْٔ ًْ َٓ  ﴾8﴿ ُحٌِِّف ِم ْؿ َجالَزاًس َو ُُ ُِٕربُد ِمْْ  َٓ ْؿ فَِقْجِف اهلل ِ  ُُ ُّ
ًِ ْى ُٕ ٕ َغ  إِ
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قًرا ُُ ﴾9﴿ ُص
  َٕ  ٚ  ٕ َىِربالًراإِ ّْ ـْ َربَِّْٚ َبْقًمٚ َظٌُقًشالٚ َؿ وذـالرهؿ م.01: 5اإلًٕالٚن﴾َخُٚف ِم

َؿ اْفَقـُِٔؾ }ادرتؾ ؿقفف شٌحٕٚف  ًْ
ٌَُْٚ اهللُّ َوِٕ ًْ م.{َح

 نيأٍلالتصدٚ للغلبني ّاملبطلني ّاجل

أل "مؾَد إتحِقا وحرؾقا وروفقا وهؿ بهالقفقن وجيقفالقن حالقل ؿوالٜٔ

ٓضٍٓؿ اإلشالالم مالضٍالٜ مُنالقؾٜ  د وزظّقا رن ذوى ؿربك  ّ"مهؾوإ

فًالْٜ ـالؾ روخهٓؿ ب٘رادة شٚمٜٔ متْع ظْٓؿ ققاظؼ افدٕس وافالرجس حالرك 

ؽداؿٚ ـِغ تنٓدٕٚ إادًِّغ ـك تًتّىر افرمحٚت وافزـٚت افتك تٌدق ظِٔٓؿ 

ممرو قِْٔٚ وشِّْٚ ظذ افٌْك افُربؿ

ٖثر اؿ ٓ تِتحؿ بذوى افرحؿ آؿربغ بحٔٞ تًتمآلُ{}واحلؼ رن ـِّٜ

وتًد ادْٚؾذ ظذ ؽرهؿ مـ رتٌٚع ورقحٚب ورٕهٚر بؾ هك ـِّٜ مرٕٜ تًْحٛ 

ممظذ روفئؽ وظذ ؽرهؿ.

بوٚح هذا ٓ بد رن َٕالػ وؿٍالٜ متٖٕٔالٜ ٕحالٔط ؾٔٓالٚ بٚبًالٚد تًالتًرض وإل

 ادٍٚهٔؿ:

 .قاحد افأل ـِّٜ واشًٜ افدٓفٜ ؾَد بىِؼ ظذ افنخص  .ٔ

َٜ :}ض ؿقفف تًٚػؿ ـغ رمٚ ظذ شٌٔؾ افتؼبػ وافتًئ -ر ْؿ إِن  آَب ُٓ َوَؿَٚل هَلُْؿ ٌُِِّٕٔ

ٚ  َتَرَك آُل ُمقَشك َوآُل  َِّّ ٌٜ  ٔ
َِ ْؿ َوَب ُُ بِّ ـ ر  ٌٜ مِّ ُؿ افت ُٚبقُت ؾِِٔف َشَُِْٔ ُُ تَِٔ ْٖ فِ َرن َب

ُِِْ ُم

 ْٗ ْتُؿ مُّ ـُ ْؿ إِن  ُُ ًٜ ف  ُٜ إِن  ِض َذفَِؽ َٔب َُ
ُُِف ادَْمكِ ِّ . 885افٌَرةَ{ِمِْغَهُٚروَن حَتْ

ؾٚفتٚبقت ترـف مقشك وهٚرون ظِٔٓغ افًالم و تقى خمٚفٍٚهتغ وتًيالٔغ 

اشالؿ افٌْٔالغ م{آُل }فٌِْٔغ وتٍخٔغ فنٖن افتٚبقت ًٍٕف شٌَٝ ـِّالٜ 

افُربّغ وـٖ غ بغ حََٚ ورٕجزا وؿٚومٚ وجٚهدا ـٕٚٚ رمٜ ـٖبراهٔؿ افذى 

ض طْك رًٕٛ مـ ؿقل ادٍنبـ  ال ؿٚل اهلل ؾٔف ) إن ابراهٔؿ ـٚن رمٜ( وهذا
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افالسك إػ آل مقشالك وآل هالٚرون مالـ حٔالٞ "مبٚفٌْٚس فِّجٓقل"مرشْد

 بد إػ بد وـِٓؿ آل مقشك وآل هٚرون. مرٕتَٚل افتٚبقت مـ بد إػ

َؾَقَؿالُٚه اهلل ُ َشالِّٔئَِٚت َمالٚ ﴿ؿقفف تًٚػ  ورمٚ ظذ شٌٔؾ افُْٚبٜ وافتُٓؿ ـغ ض -ب

ُروا َوَحَٚق بِ َ  َُ َذاِب َم ًَ ْرَظْقَن ُشقُس اْف
ا  ﴾٘ٗ﴿ِل ؾِ الٚ ُؽالُدوًّ َٓ َِْٔ َرُوقَن َظ ًْ ُر ُب افْٚ 

َذاِب  ًَ ْرَظْقَن َرَصد  اْف
ُِقا َآَل ؾِ ُٜ َرْدِخ َٚظ  ً قُم اف َُ م.83: 82ؽٚؾر﴾ َوَظِنًّٔٚ َوَبْقَم َت

صالد رؿٚفقا : فًؾ شقس افًذاب ؿدر مٚتدرك بالغ ؾرظالقن ورصالٔٚظف وفًالؾ 

حُؿ ـقٕف قٚحٛ رمرهؿ افالذى بَالدمٓؿ بالقمؿ بف افًذاب خٚص بٍرظقن ذات

َِْىٍٚن ُمٌِغٍ ﴿افَٔٚمٜ وبقردهؿ افْٚر َِْْٚ ُمقَشك بَِ َبٚتَِْٚ َوُش ْد َرْرَش ََ ﴾9ٙ﴿مَوَف
إَِػ ؾِْرَظْقَن  

قا َرْمَر ؾِْرَظْقَن َوَمٚ َرْمُر ؾِْرَظْقَن بَِرِصالٍٔد  ًُ ِف َؾٚت ٌَ
َِئِ َِ  ﴾97﴿َوَم الُدُم َؿْقَمالُف َبالْقَم اْف َْ ِٜ َب ََٔٚمال

َر َوبِئَْس اْفِقْرُد ادَْْقُروُد  ْوَرَدُهُؿ افْٚ  َٖ ِٜ بِالئَْس  ﴾98﴿َؾ ََٔٚمال
َِ ًٜ َوَبْقَم اْف َْ ًْ قا ِض َهِذِه َف ًُ َوُرْتٌِ

ْؾُد ادَْْرُؾقدُ  اذا آظتٌٚر مـ افهقر افتك تًًُالٓٚ  الؾٍرظقن م.66: 63هقد﴾افرِّ

ٚمِ }أبٜ افُربّٜ ـَ ُِالقْا َرْوَزاَرُهالْؿ  ِّ ـَ فَِْٔح الِذب ـْ َرْوَزاِر اف   َوِمال
ِٜ ََٔٚمال َِ ًٜ َبالْقَم اْف َِال

ٍِْؿ َرَٓ َشالٚس َمالٚ َبالِزُرونَ  ْرِ ِظ ٌَ ُِّقَ ُؿ بِ ؾٓالق بحُالؿ وٓبتالف .م 82افْحالؾ{ُبِو

 .ادًئقفٜ بٌقس بٚثّٜ واثّٓؿ وحيّؾ وزر افوالفٜ ووزر آوالل 

ثر مـ أبٚت دبْف وربغ دحْٚ هذا ادًْك   ـ رهؾوآل افرجؾ ؿقمف ورتٌٚظف و .ٕ

ـْ آِل }ومـ ذفؽ ؿقفف شٌحٕٚف "مآل"افتك وردت ؾٔٓٚ ـِّٜ  ؿ مِّ ـُ َْْٚٔ َٕج  َوإِْذ 

ْؿ َوِض  ـُ الٚس ًَ
تَْحُٔقَن ِٕ ًْ ْؿ َوَب ـُ َذاِب ُبَذبُِّحقَن َرْبَْٚس ًَ ْؿ ُشَقَس اْف ُُ َٕ قُمق ًُ ْرَظْقَن َب

ؾِ

ْؿ َظئِؿٌ  ُُ بِّ ـ ر  ؿ َبالٌس مِّ ُُ
مم86افٌَرة{َذفِ

ادراد بال ل ؾرظالقن ؾرظالقن ورتٌٚظالف ؾالٚن أل بىِالؼ ظالذ  ؿٚل افَٚشّك :

 افنخص ورتٌٚظف 

دبْف وـذفؽ آل  رهؾوؿٚل ربق ظٌد اهلل افَرضٌك ) آل ؾرظقن ؿقمف ورتٌٚظف و

ظهٚر شقاس ـٚن ًٕالٌٔٚ رشقل اهلل مـ هق ظذ مِتف ودبْف ،   ظكه و  ـؾ إ
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ن ـالٚن ًٕالٌٔف إف ورهِوٓ فف رو م بُـ ومـ م بُـ ظذ دبْف ومِتف ؾِٔس مـ آفف 

 وؿربٌف 

مآلُ{}متذـرٕٚ بُِغت بُّالـ رن تُالقن مهالٚدر فُِّالٜمآلُ{}وـِّٜ م. ٖ

ادٌْالك  ض"مأل"موبُِغت رخرى بُّـ رن تُقن ٕيٚكر تَرب مـ ـِّالٜ

 وادًْك .

مرقالؾ ـِّالٜ"مرهالؾ"مافٌِالٜ إن ـِّالٜ رهالؾوؿدؿٚل "مرهؾ"تذـرٕٚ بُِّٜ  -ر

ٍٔٚ ثؿ ربدفٝ اهلّزة افثٕٜٚٔ رفٍٚ زبالٚدة ض ؿٌِٝ اهلٚس إػ َهزه ختٍممآلُ{}

ٓ تًالتًّؾ إٓ مآلُ{}مٓ رن ـِّالٜإافتخٍٔػ ؿٚل قٚحٛ افَٚمقس : 

 ؾٔغ ؾٔف ذف ؽٚفٌٚ. 

ل مـ مًٕٚٔالف بُن اهلّزة بًدهٚ ٓم منددة وأ"مأل"موتذـرٕٚ بُِّٜ -ب

ربالدفٝ م"رهالؾ"مافًٓد واحلِػ واجلٚر وافَرابٜ وإقؾ اجلٔد ؾًِؾ هٚس

افرجؾ هؿ رقحٚب ظٓده وهؿ ض  رهؾك َهزة. وحيًـ هذا افَقل رن هْٚ

بُن "ذن افًالؿٜ بغ إل إافٌٚفٛ جرإف وهؿ   افٌٚفٛ ؿرابتف ورقِف 

موبغ أل ظالؿٜ وضٔدة. "ماهلّزة وختٍٔػ افالم أخرة

افرجؾ ظٌٔتف ومرجع  رهؾوتذـرٕٚ بال آل بئقل روٓ ومٖٓ بًّْك رجع ال و -ج

 رمره. 

وتذـرٕٚ بال آل افدهـ روٓ بًّْك متٚشؽ وخثر ال وآل افرجالؾ ظدتالف وه  -د

وآل ممتٚشُف وؿقتف رى رقِحف وشٚشف وآل ادِؽ رظٔتالف ربالٚٓ شٚشالٓؿ.

هِح بًوٓؿ ظذ افَقم وػ ظِٔٓؿ ال ورؾراد أل بتًٚهد بًوٓؿ بًوٚ وب

 ًوٓؿ روفٔٚس بًض صئقن بًض وب

ٜ  -و ناب وـذفؽ جؾ افْٚس بّوقن بًّْك اف"مأل"وٕذـر ؾٔغ ٕذـر ـِّ

"مبًِّقن"م) ؾتح افٔٚس وـن ادٔؿ ( مـ بًٔد ومٔض افزق اخلِٛ وبئِقن
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ـناب بًَٜٔحيًٌف افيّ ن مٚس حتك إذا جٚسه م جيده صٔئٚ ال رو ٕن احلٔٚة 

ـِٓٚ هاب وافْٚس ؿربٌٓؿ وبًٔدهؿ وهٟ ـٚذب بًًُف افناب واد ل 

مٚس ـؾ بربؼ حًٛ ؿقل افنٚظر : ادحتقم هق إَٓنٚع وافزوال وإىٍ

 كين مل يكن بني احلجون إىل الصفا        أىوس ومل يســـمر بمكة سامر         

 رو ـغ ؿٚل أخر : 

 جتامع، مل ىبت لولة معا إىى ومالكا        لطو ل يفلام تفرقنـــا ك           

وآل اهلل وأل بًد ـؾ ذفؽ افنخص ًٍٕف وآل افرجؾ رتٌٚظالف وروفٔالُٚه  -ز

رردت ان بُالقن ذفالؽ زادا فِالدظٚة افالذبـ "مؿالٚمقس"مورشقفف روفُٔٚه

بتهدون ٕبقاق ادًتؼؿغ ومتحذفَالٜ ادتهالقؾغ ؾٓالٗٓس بنَنالَقن 

بُِغت خداظٜ وخيرققن بؾ خيتَِقن مٍٚهٔؿ ومٌٕٚك وت وبؾ ٓ رشالٚس 

 هلٚ مٚ ٕزل اهلل اٚ مـ شِىٚن. 

 .حددهؿ ربق ظٌد اهلل افَرضٌك  ذا حتَؼ هذا ؾٚظِؿ رن آل  ّد هؿ افذبـإ

ـْ آِل ؾِْرَظْقنَ }متٖوبؾ آبٜ : 650ص 0ال) ج - ؿ مِّ ـُ َْْٚٔ َٕج  فذبـ ظذ اهؿ {َوإِْذ 

شقاس ـٕٚقا رًٌٕٚس رو م بُقٕقا ومـ م ، مِتف ودبْف ض ظكه وض ـؾ إظهٚر 

ن ـٚن ًٕالٌٔٚ ؿربٌالٚ وادٗمْالقن إف ورهُِـ ظذ دبْف ومِتف ؾِٔس مـ آفف وٓ ب

غ بِٓجقن   قِقاهتؿ و  ؽر قِقاهتؿ بذـر آل  ّد داظالغ مسمحالغ ح

ٜ وافْغس   ٕغ بهذ بًوٓؿ ظذ بًض وبٌٚرك بًوٓؿ فًٌض.  إشٚكِغ هلؿ افزـ

 وادٗمْقن اذ بهِقن وبٌٚرـقن ظذ  ّد وآفف إغ بًٍِقن هذا 

 شداهٚ.صُرا هلل ظذ ًّٕٜ ر -0

الَر اهلل ِ ﴿ن مُر اهلل ؽر مٖمقن إ ؿهلواشتٌَٚس فتِؽ افًّْٜ بٚفدظٚس  -8 ُْ ِمُْقا َم َٖ َرَؾ

ونَ  ْقُم اخْلَِٚهُ ََ ٓ  اْف َر اهلل ِ إِ ُْ ـُ َم َم ْٖ م.م66األسرافم﴾َؾاَل َب
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واكتغرًا بٖمر اهلل شٌحٕٚف ؾَد رمرٕٚ رن ٕهذ ظذ ٌٕٔف افُربؿ وتٌْٔٓٚ إػ هالذا  -6

   اهلل ـٚن رشقل اهلل  وتربٜٔ دنٚظر اخلقف افداكؿ مـ اهلل وافرجٚس احلٚر

حالدى ؾِق ـٕٚٝ إم(ٔ)"إك ورٕٚ رشقل اهلل ٓ ردرى مٚذا شًٍٔؾ بك"مبَقل: 

ممؿدمك   اجلْٜ وإخرى خٚرجٓٚ خٚرجٓٚ مٚ رمْٝ مُر اهلل.

ومـ صقاهد هذا مٚ روى افٌخٚرى ظـ ظٚكنالٜ رى اهلل ظْٓالٚ ؿٚفالٝ )مالٚ 

هلالٚة وهالك افِحّالٜ )مجالع  تالف(اوٚحُٚ حتك ررى مْالف هلق رربٝ رشقل اهلل 

و رحيٚ رٕغ ـٚن بٌتًؿ وـٚن إذا راى ؽٔغ إادؼؾٜ ظذ احلِؼ ض رؿل شَػ افٍؿ( 

ض وجٓف ؿٚفٝ : بٚ رشقل اهلل افْالٚس إذا رروا افٌالٔؿ  ال بٚفٌْٚس فِّجٓقلدمظرف 

ؾَٚل ؟ وجٓؽ افُراهٜٔ  ؾرحقا رجٚس رن بُقن ؾٔف ادىر ورراك إذا رربتف ظرف ض

ْك ان بُقن ؾٔف ظالذاب؟ ظالذب ؿالقم بالٚفربح وؿالد رى ؿالقم ظٚكنٜ مٚ بٗمْتمبٚ

م.م(2)افًذاب ؾَٚفقا هذا ظٚرض َّىرٕٚ

ْؿ َوَفئِـ }مواشتزتدة فًّْٜ ظزبزة ؽٚفٜٔ -8 ُُ  ٕ ْرُتْؿ َِٕزبَد َُ ْؿ َفئِـ َص ُُ َن َربُّ َٖذ  َوإِْذ َت

ْرُتْؿ إِن  َظَذاِِب َفَنِدبدٌ  ٍَ ًالتٌَٔٓٚ وافًّْٜ ادًٚدة افتْٔدظق ـالك ٕ .4إبدراػقؿم{ـَ

وًٕتزبد مْٓٚ هك ًّٕٜ قالة ادقػ وادأل إظذ ظذ رشقفف وظذ ادالٗمْغ 

ؾَّتٙال  ؾٚفهِقات افتك ًٕتّىرهٚ واؿًٜ ثٚبتٜ رمٚ بٚفًٌْٜ فرشقل اهلل 

ُِّقا }ؿقفف شٌحٕٚف  ـَ آَمُْقا َق ِذب َٚ اف  ِلِّ َبٚ َرهيُّ ُِّقَن َظَذ افٌْ  تَُف ُبَه َُ
إِن  اهلل َ َوَماَلكِ

ِِٔغً  ًْ قا َت ُّ ِِّ َِِْٔف َوَش وامٚ افًٌْٜ فًالٚكر ادالٗمْغ ؾٌَّتٙال  .23إحزاب{َظ

َُِغِت إَِػ ﴿ ؿقفف شٌحٕٚف ـَ افيُّ ْؿ ِم ُُ تُُف فُِْٔخِرَج َُ
ْؿ َوَماَلكِ ُُ َِْٔ ُهَق اف ِذي ُبَهعِّ َظ

ِمَِْغ َرِحًٔغ  ْٗ َٚن بِٚدُْ ـَ ـَ }مؿقفف شٌحٕٚفوم.86آحزاب﴾افُّْقِر َو ِذب ُِقَن  اف  ِّ حَيْ

                                                           
صضوئؾماظصقوبيمم8354حدبٞوطؿوبماظشفوداتمم0886حدبٞاظؾكورىمطؿوبماجلـوئزمم(1)

سـمأمماظعالءمرضكماهللمسـفوم 4105، 4118، 4116اظؿعؾريمحدؼٌوصكمم6686حدبٞ
مذلنمسـؿونمبـمعظعقنمرضكماهللمسـف.ميف

طؿدوبماالدابمعلددؾؿمطؿددوبممم3168ررصددفمم8585حالالدبٞسدـمسوئشدديمرضدكماهللمسـفددومممم(ٕ)
معـماظؽؿوب.م03حدبٞاالدؿلؼوءم
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ـَ  ِ الِذب
ُروَن فِ ٍِ ٌْ التَ ًْ ِمُْقَن بِالِف َوَب ْٗ ِْؿ َوُب ِد َراِّ ّْ ٌُِّحقَن بَِح ًَ ـْ َحْقَفُف ُب ْرَش َوَم ًَ اْف

ََِؽ  القا َشالٌِٔ ًُ ـَ َتالُٚبقا َوات ٌَ ِ ِذب
ْر فِ ٍِ ًِْغ َؾْٚؽ ًٜ َوِظ مْحَ ٍس ر  ؾ  َرْ ـُ  َٝ ًْ آَمُْقا َرب َْٚ َوِش

ْؿ َظَذاَب اجْلَِحٔؿِ  ِٓ َوِؿ
ـْ  ﴾7﴿  الل َوَظالْدهَتُْؿ َوَمال

تِ ْؿ َجْ الِٚت َظالْدٍن اف  ُٓ ِْ َرب َْٚ َوَرْدِخ

ِزبُز احْلَُِٔؿُ  ًَ َٝ اْف ْٕ ٕ َؽ َر ٚهِتِْؿ إِ ب  ْؿ َوُذرِّ ِٓ ْؿ َوَرْزَواِج ِٓ
ـْ َآَبٚكِ ََِح ِم م.5، 4ؽٚؾر ﴾َق

ْغ وبًتٌٍر وبىِٛ هلالؿ جْالٚت ظالدن مظذ ـِف بهذ ظذ ادٗإ إن ادأل

مٌٌٚت افذٕقب بؾ تْداح )متتد وتتًع( دواكر افرمحٜ   ادأل آظذ  وافقؿٚبٜ مـ

ٚدُ ﴿مرضإ رهؾحتك تًع  َُ َقاُت  َت َّ  ً ى ْرنَ  اف ٍَ ـْ  َبتَ ـ   ِم ِٓ ُٜ  َؾْقِؿ َُ ٌُِّحقنَ  َواداََْلكِ ًَ  ُب

دِ  ّْ ِؿْ  بَِح ُرونَ  َراِّ ٍِ ٌْ تَ ًْ ـْ  َوَب َْرضِ  ِض  دَِ ْٕ ٍُ  ُهقَ  اهلل َ إِن   َرَٓ  ا ٌَ ِحٔؿُ  قرُ اْف م.م2افنقرى﴾افر 

رض ؾِٔٝ صًرى واذا ـٕٚٝ افهِقات تتدؾؼ مـ ـؾ ققب ظذ مـ   إ

 ّد ال حتك ظذ ؾرض رن ـِّٜ آل بَهالد االٚ خٚقالتف  مٚ ادٔزة افتك متٔز اٚ آل

 إؿربقن مـ روٓد ورحٍٚد ورقٓٚر وررحٚم؟

 سي٘ اهلل
ظذ ؾراغ بؾ ؿٚم ظالذ  ـغ هق مًِقم م بٌـ ) بٚفٌْٚس فِّجٓقل ( الوآشالم 

مافرشالؾ افًالٚبَغ، مْالقالشْـ ادقحدبـ ووقؾ ادٚى بٚحلٚرض وًٕٟ ظالذ 

ْؿ َواهللُّ َظٌِِٔؿ } ُُ َِْٔ ْؿ َوَبتُقَب َظ ُُ
ـَ ِمـ َؿٌِِْ ِذب ـَ اف  ْؿ ُشَْ ُُ ْؿ َوهَيِْدَب ُُ َ َف ُبِربُد اهللُّ فٌَُِٔغِّ

م.83افًْٚس{َحُِٔؿٌ 

ْٝ ِمـ َؿٌُْؾ َوَفالـ جَتِالَد ُشْ  }آشالم بُؾ تًٚفّٔف بٌْك ظذ  َِ تِل َؿْد َخ َٜ اهلل ِ اف 

ِٜ اهلل ِ َتٌِْدبالً   ْ ًُ
م.م86افٍتح{فِ

مالثِٓؿ  (هدى شْٜ ادرشِغ مـ ؿٌِالف وض )بٚفٌْالٚس فِّجٓالقل ورشقفْٚ 

ومحالؾ )بٚفٌْالٚس  ،ـالغ جٌْالقا رشالٌٚبف (مقاؿػ احلرج وجْٛ )بٚفٌْٚس فِّجٓالقل

َمالٚ ﴿موقالدق اهلل حرجنة فُٔال بُقن ظِٔف ظذ مْٚهٟ افٍىرة ادٔ (فِّجٓقل

الَٚن  ـَ ـْ َؿٌْالُؾ َو َِْقا ِم ـَ َخ ِذب َٜ اهلل ِ ِض اف  ـْ َحَرٍج ؾَِٔغ َؾَرَض اهلل ُ َفُف ُشْ  ِلِّ ِم َٚن َظَذ افٌْ  ـَ
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ُدوًرا َْ َُٕف وَ  ﴾8ٖ﴿ َرْمُر اهلل ِ َؿَدًرا َم ِت اهلل ِ َوخَيَْنْق َٓ قَن ِرَشٚ ٌُ ِِّ ـَ ُبٌَ ِذب َٓ خَيَْنْقَن َرَحالًدا اف 

ًٌٚٔ
ًِ ك بِٚهلل ِ َح ٍَ ـَ ٓ  اهلل َ َو م.م66: 65آحزاب﴾إِ

 رقىٍٚهؿ اهلل ظز وجؾ.ومـ شْٜ اهلل   ادرشِغ افذبـ 

رمالٚم  رن بثٌتالقا ظْالد افٍالتـ وبَالقوأًْٓؿ ظالذ الُرن بهقؽٓؿ قٔٚؽٜ ت -0

امٓٚ حتدبٚت ادحـ افتك تٍجرهٚ افَقى ادوٚدة فِحؼ ورمٚم رشِحٜ ؿق

افٌقابٜ وافتّقبف وافكف ظـ اجلٚدة وآشتٍزاز وافالدظٚوى ادٍالساه 

تكالؾٚت مادثرة بٌٜٔ اجيٚد جق بقرث افىٔش وآوىراب وبدؾع إػ

 محَٚس.

ن بتَقا مُر افَقى ادوالٚدة بٚفهالِقات تَالٚم   روؿٚهتالٚ رومـ شْْٓؿ  -8

ّالٜ وبٚفْقاؾؾ توقى   مًٚرجٓٚ وبٚفذـر وبٚفهالز وبٚفٍىْالٜ واحلُ

مَقمالٚت   واحلرـٜ اددروشٜ وافَالرآن افُالربؿ جيالذ فرشالقل اهلل

افهّقد جتِٜٔ وض خالل ذفؽ بٌربف بٚفتزام شالْٜ إوفالغ ذفالؽ مالٚ 

الالُٚدوا َوإِنْ ﴿ًٕالالتقحٔف مالالـ آبالالٚت آهاس  ََٕؽ  ـَ و زُّ
ٍِ الالتَ ًْ ـَ  َفَٔ َْرضِ  ِمالال ْٕ  ا

ٚ فُِْٔخِرُجقكَ  َٓ ٌَِْثُقنَ  َٓ  َوإًِذا ِمْْ ٓ   ِخاَلَؾَؽ  َب َٜ م﴾7ٙ﴿مَؿِِٔاًل  إِ ـْ  ُشْ  َِْْٚ َؿدْ  َم  َرْرَش

ََِؽ  ـْ  َؿٌْ َٓ  ُرُشَِِْٚ ِم ْ تَِْٚ جَتِدُ  َو ًُ
ِقباًل  فِ اَلةَ  َرِؿؿِ م﴾77﴿ حَتْ سِ  فُِدُفقكِ  افه  ّْ ال  افن 

ِؼ  إَِػ  ًَ ِ ْٔؾِ  َؽ ْجرِ  َوُؿْرَآنَ  اف ٍَ ْجالرِ  ُؿْرَآنَ  إِن   اْف ٍَ الٚنَ  اْف قًدا ـَ ُٓ ـَ  ﴾78﴿مَمْنال  َوِمال

ِ ْٔؾِ  دْ  اف ج  َٓ ًٜ  بِفِ  َؾتَ َِ ك َفَؽ  َٕٚؾِ ًَ ثََؽ  َرنْ  َظ ًَ ًٚمٚ َربَُّؽ  َبٌْ ََ قًدا َم ُّ  َوُؿالْؾ م﴾79﴿ َ ْ

ِِْْل َربِّ  الْؾ  ِقالْدٍق  خُماْلَرَج  َوَرْخِرْجْاِلل ِقْدٍق  ُمْدَخَؾ  َرْدِخ ًَ ـْ  ِِل  َواْج  ِمال

َْٕؽ  ًٕٚ َفُد َِْىٚ الٚنَ  اْفٌَٚضِالَؾ  إِن   اْفٌَٚضُِؾ  َوَزَهَؼ  احْلَؼُّ  َجٚسَ  َوُؿْؾ  ﴾8ٓ﴿مَِٕهًرا ُش  ـَ

م.م50: 43آهاس﴾َزُهقًؿٚ

ومـ شْٜ ادرشِغ ان بقققا ذوهيالؿ، وذرارهيالؿ بٚفًّالؾ، وافتَالقي،  -6

 واشالم افقجف هلل وحده ذفؽ مٚ تًِّف:
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ٕٝ تًتًٔد افَرار افربِّٚن افذي شِخ ابـ ٕقح ظـ ٕقح، وجرده مالـ ور -1

ـْ }مٔتفرهِ ُف َفَْٔس ِم  ٕ ُٕقُح إِ ـِ َؽ إِ رهَِؿَٚل َبٚ  ْف َٖ ًْ ٌؾ َؽْرُ َقٚفٍِح َؾالَ َت َّ ُف َظ  ٕ

ـَ اجْلَ  قَن ِم ُُ ٌِْؿ إِِّنِّ َرِظُيَؽ َرن َت م.83هقد{غَ ٖهَِمٚ َفَْٔس َفَؽ بِِف ِظ

ٕٝ تًتًٔد ٕهقص وقٜٔ ٌٕغ ـربّغ رؿٌال ظذ روٓدَهٚ مققالغ رو -2

ـْ ﴿بٚفتزام اجلٚدة، وبٚٓشالم حتك ادقت  ُٛ  َوَم ـْ  َبْرَؽ ِٜ  َظ ال  ِ  اِهٔؿَ إِْبالرَ  ِم

  ٓ ـْ  إِ فَ  َم ٍِ فُ  َش ًَ ٍْ دِ  َٕ ََ َْْٔٚهُ  َوَف ٍَ َْٕٔٚ ِض  اْقَى ٕ فُ  افدُّ َِخَرةِ  ِض  َوإِ ْٔ ـَ  ا ِ غَ  دَ ٚحِلِ  افه 
ُٝ  َؿالَٚل  َرْشِِؿْ  َربُّفُ  َففُ  َؿَٚل  إِذْ  ﴾ٖٓٔ﴿ ّْ َِ الٚدَِغَ  فاِلَربِّ  َرْشال ًَ  ِاَالٚ َوَوا   ﴾ٖٔٔ﴿ اْف

قُب  َبِْٔفِ  إِْبَراِهٔؿُ  َُ ًْ ٍَكماهلل َ إِن   َبِْل   َبٚ َوَب ؿُ  اْقَى ُُ ـَ  َف ب ـ   َؾالاَل  افدِّ ٓ   مَتاُلقُت  إِ

ْٕتُؿْ  قنَ  َوَر ُّ
ِِ ًْ ْْتُؿْ  َرمْ  ﴾ٕٖٔ﴿ ُم َداسَ  ـُ َٓ قَب  َحَيَ  إِذْ  ُص َُ ًْ  فٌَِِْٔفِ  َؿَٚل  إِذْ  ادَْْقُت  َب

ٌُُدونَ  َمٚ ًْ ـْ  َت ِدي ِم ًْ ٌُدُ  َؿُٚفقا َب ًْ  َوإِْشالَغِظَٔؾ  َراِهٔؿَ إِْبال َآَبٚكِالَؽ  َوإَِففَ  إِهَلََؽ  َٕ

ـُ  َواِحًدا إِهَلًٚ َوإِْشَحَٚق  ْح َٕ قنَ  َففُ  َو ُّ
ِِ ًْ  .م066: 061اظؾؼرة﴾ُم

موإٝ تًتًٔد مـ تًَٔٛ بًَقب ظِٔف افًالم ظذ رُبٚ بقشػ ؿقل اهلل -ٖ

تَالُف } َّ ًْ
ؿُّ ِٕ
ِٞ َوُبالتِ ِْٖوبالِؾ إََحِٚدبال َؽ ِمـ َت ُّ ِِّ ًَ َذفَِؽ جَيْتٌََِٔؽ َربَُّؽ َوُب ـَ َو

ٚ َظَذ َرَبَقْبَؽ ِمـ َؿٌُْؾ إِْبَراِهَٔؿ َوإِْشالَحَٚق ظَ  َٓ َغ َرمَت  ـَ قَب  َُ ًْ ََِْٔؽ َوَظَذ آِل َب

ؾٚٔبٜ تقوح رن ررس إمالر اجتٌالٚس م3بقشػ{إِن  َرب َؽ َظٌِِٔؿ َحُِٔؿٌ 

ؿالربغ رن ؿالقام إمالر ظِالؿ ؾٔالٚض بًالع إبتالس، وتُِٔػ. وابًٌَف 

. تد ؾقق ؿقاظد بْل ظِٔٓٚ إـرمالقنوإبًدبـ. ورن ضربؼ افُغل بّ

تٌٚع )بتندبد افتٚس( وـٚن بًَقب ظِٔف ورن ادْٟٓ ادرتيض هق مْٟٓ إ

 افًالم بقيص بقشػ بٚفتزام درب افُالغل افالذي افتزمالف إقالقل

ٚ َظَذ َرَبَقْبَؽ }آـرمقن  َٓ َغ َرمَت  ـَ قَب  َُ ًْ ََِْٔؽ َوَظَذ آِل َب تَُف َظ َّ ًْ
ؿُّ ِٕ
م{َوُبتِ

رمتٓٚ اهلل ظالذ إبالقبـ بالٚٓبغن، واجلٓالٚد، وافهالز، وافًىالٚس، وفَد 

 وافًِؿ، واحلُّٜ وافتقايص بٚخلر.  
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ن بًىقا افذراري ؾقق مالٚ رظىالل روهُذا ًِٕؿ رٕف فٔس مـ شْـ ادرشِغ 

إٕغ بتٌع بًالض ادرشالِغ، وبًْالٟ ظالذ  ال ال ـغ ووحْٚ شٚكر افْٚس.  و ّد 

ظـ افًالٌٔؾ، رو بْحالرف فٔالقيص فذوبالف بٍوالؾ  ن حئدرمْقاهلؿ.  ؾغ بُقن فف 

  تُربؿ دجرد ر ؿ ذووه.

ادٗمْقن بتحرـقن حقل  قر رحٛ أؾٚق، رخل افًالْل، ظٌالؼ إرواح 

 دشؿ افًىٚس. 

م قر هق بحُؿ وجدإف افًِٚل ادرهػ، وؿٌِف افٌُر افد س بُِغت اهلل، هق

{ ًِ ٍُ ـْ َرٕ ِمَِْغ ِم ْٗ ِلُّ َرْوَػ بِٚدُْ ٚهُتُؿْ افٌْ  َٓ ْؿ َوَرْزَواُجُف ُرم  م.3األحزاب{ِٓ

هذا ادحقر افذي بًتَىٛ مـ مًف مـ رقحٚب، وجيتذب، وهيٍالق إػ مالـ 

ًٚ ؾٔٓٚ ـتٚب، ؾٔٗمْقن بغ ؾٔٓٚ  مهالداق مالٚ ورد  الوراسه مـ إخقان جيدون قحٍ

قان ض الخالإقالحٚب بًٚبنالقٕف ؾًالالً، ورظـ رشقل اهلل وهق بهْػ رتٌٚظف إػ 

ـ حٔٚوالف، وبٗمْالقن ظٍقن دظقتف، وبْؼون هداه، وبذبقن وّر افٌٔٛ بتَِ

افذي اجتٌٚه ربف ـل بًُس ظالذ آرض  بٚفٌٔٛ. هذا ادحقر هق رشقل اهلل 

 مٚ بًتٌَؾ مـ افًغس.

وادٗمْقن اذا ادَتيضال رخالقة فًالالت. رمٓالٚهتؿ صالتل، بِالدا ؿ متْٚكٔالٜ، 

ْٓؿ بٌالذون ال بٚفٌْالٚس زمٚ ؿ مٌتٚظدة، هقبٚهتؿ خمتٍِٜ، رظراؿٓؿ متنالًٌٜ، وفُالر

برحٔؼ واحد ، مهٍل بربط بْٔٓؿ ، وبٗفػ بالغ ؿِالقاؿ ، وبّْالل  الفِّجٓقل 

 مٚدبٚهتؿ، ومًْقبٚهتؿ، وحيقضٓؿ بٖرواح ظِقبٜ.

وهذه إرواح ادنسـٜ افتل هتٛ ظِٔٓؿ شخٚس، رخٚس، ؾتني ض إوقٚل 

ابط افتل وجتري ض افًروق تنُؾ مْٓؿ رابىٜ  ُّٜ إواس، تزري بُؾ افرو

و ظهٌٜٔ افًْٛ، وحدة افًرق، رو  ظْكبٜ إقؾ، ر تٌْثؼ مـ ؾهِٜٔ افدم، رو

وافٌَِٜٔ. وتِؽ افروابط افًغوبٜ ؿقامٓالٚ ظالكالؼ افالروح.  ورد ؾًِٓالٚ وحالدة 

تسابط اٚ  (تًٚضٍٓؿ، وترامحٓؿ إٍٕٚس وآحًٚس وافٌْض )مثؾ ادٗمْغ ض
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بّثؾ تِؽ افهِقات افتك بدظق اٚ  افَِقب ادٗمْٜ وتتجٚوب، وتًز ظـ ًٍٕٓٚ

 بًوْٚ فًٌض بيٓر ؽٔٛ.

ذفؽ افستٔؾ افنجل افذي َٕدم بالف  ال وفًؾ َّٚ بٗبد رن احلََٜٔ هل مٚ ؿِٝ

فتِؽ افهِقات افتل ٕتؿ اٚ تنٓدٕٚ.  افستٔؾ افذي تًؿ ررواحالف ـالؾ ادالٗمْغ 

ٜٔ )افًالم ادقحم)افًالم ظِْٔٚ وظع ظٌٚد اهلل افهٚحلغ( ومـ وحل هذه افًٌٚرة

ن ادٗمـ شٌِٔف رن بٌالدر بًٍْالف رْٔٚ وظع ظٌٚد اهلل افهٚحلغ( بُّٚن رن ٍٕٓؿ ِظ

خالالص إبالغن وقالدق، وإؾٔحٔىٓٚ بُؾ رواؾد إمـ وافًالم مـ تقحٔالد، و

ٕ  }موافتزام بُؾ مٚ ظٓد اهلل... َْٔىَٚن إِ ٌُُدوا افن  ًْ ٓ  َت ْؿ َبٚ َبِْل آَدَم َرن  ُُ ْد إَِفْٔ َٓ ُف َرَمْ َرْظ

ٔؿٌ  َِ تَ ًْ اٌط مُّ ٌٌِغ*َوَرْن اْظٌُُدوِِّن َهَذا ِسَ ْؿ َظُدوٌّ مُّ ُُ م.30، 31بس{َف

ختالف رصُٚهلؿ، ورفقا ؿ، وبَالٚظٓؿ، بثْل بًٌٚد اهلل افهٚحلغ، ظذ إ ورن

 ورزمٚ ؿ.  برجق هلؿ افرمحٜ، وبتّْل افًالم، وبدظق مـ رجِٓؿ بيٓر ؽٔٛ.

مٚ مـ رٕحن ظْالف رداس افهالالح رؾُٖن دبْْٚ شالم وفُـ ظذ ـؾ قٚفح. 

ًٚ فِنٔىٚن بًٔدًا ظـ دواكر إمٚن.  ؾَد روحل مُنقؾ

ًٚ بالال تٍربالؼ  وبهدران مَسٕغ. ؾٚذا ـٚن افًالم هيٛ ظالذ ادالٗمْغ ظٚمال

بٍئالٜ  (ٔ)حتك تنتّؾ اصتغل افهغس"مافهالة"مؤؼ اـْٚفٕن رؾُٔػ اذن بتِٖت 

مو بٔٝ  دود؟رمًْٜٔ، 

 ٍلقضٔ٘ األ

؟ ومٚ تٖوبؾ تِالؽ أبالٜ افُربّالٜ  هؾؾغ ؿؤٜ إ "أل"ؤٜ تِؽ ربًٚد ؿ

 ٚ سحيٜ ض افتّٔٔز، وادحٚبٚه وافُٔؾ ل تندق اٚ خهقم اإلشالم زاظّغ رافت

ـثر مـ مُٔٚل ؟ ومٚ تٖوبؾ ؿقفف شٌحٕٚف )إٕغ بربد اهلل فٔذهٛ ظُْؿ افالرجس ٖب

                                                           
 نمتؿؾػػمبـقبؽمتؾػػًومؼصػمجلؿؽموؼعققمحرطؿؽ.أاذؿؿولماظصؿوءمم(1)
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"مرن"مدرهشالِقب افالذي تتهال، وبىٓالرـؿ تىٓرًا(.هُالذا االذا إافٌٔالٝ رهؾ

مافُٚؾٜ (  حتك تتٍرغ فِتقـٔد، واحلك ؟"ممٚ"مادٍُقؾٜ ظـ افًّؾ بال )

 ّقف٘ لغْٓ٘

 "رهالالؾ"رقالالِٓٚ  "آل"رذٕالالٚ إػ رن  "آل"ض تتًٌْالالٚ ٓصالالًٚظٚت ـِّالالٜ 

ورقؾ ـؾ صكس بْىقي بٚفيورة ظذ جذور احلَٚكؼ افتالل حيِّٓالٚ ؾرظالف، 

 ال ٜ ادنالتَٜرث افُِّالتالؾُغ رن افقفٔد برث مـ خهٚكص رقالقفف، ـالذفؽ 

ًٚ بّْق وبذوي، بًّر  ًٚ حٔ وبْالتُس، حئالٚ  "بٚفٌْٚس فِّجٓالقل"بٚظتٌٚرهٚ ـٚكْ

ترث مـ خهٚكص مهدرهٚ، ـالغ تالرث افُِّالٜ ادحالقرة  الافخ  ... وبّقت

حتّؾ مالٚ حيّالؾ ؾرظٓالٚ  "رهؾ"ن ـِّٜ رمـ خهٚكص رقِٓٚ.  ومَتيض هذا 

اجلدبالد،  ْٚكٓالٚهلالٚ دخِٓالٚ مالـ ابالدال، وبٌ "آل"ن ـِّالٜ رإٓ  .م(ٔ)مـ مًالٚن

)بٍالالتح اهلّالالزة وشالالُقن افالالقاو( وتهالالىٌغ  "ولر"تالالرتٌط او تِالالتحؿ بالالغدة 

ًٚ ـغ تًُٛ افنجرة ادىًّٜ مـ خهٚكص افنالجرة إخالري  بًّٕٚٔٓٚ، متٚم

مافتل  ضًّٝ اٚ.

بٔد ان افُِّٜ تًتّد حٔٚة رخري مـ افًٔٚق، وتْحق االٚ آشالتًغٓت 

ظِٔٓالٚ حٔقبالٜ ظرؾٔالٜ، رو ادىردة مْالٚحل جدبالدة تثالري افُِّالٜ، وتوالٍل 

ذظٔالالٜ، رو جمٚزبالالٜ، رو احيٚكٔالالٜ. جدبالالدة ؾالالقق حٔقبتٓالالٚ إوِل وتتُٚمالالؾ 

احلٔقبتٚن فٔتقفالد مالـ تالؿحٓالغ صالكس جدبالد، وفُْالف بالرث مالـ ظْكالي 

 افتزاوج وحيّؾ مـ مال ٓغ.

 " ّاملعاىٕ املعازض٘أٍلكلن٘ "

 ت ادختٍِالٜ مَٚقالد خمتٍِالٜ،روالٚؾٝ افٔٓالٚ آشالتًّال "رهؾ"وـِّٜ 

و تًٌد مـ مٍٓقمٓٚ افٌِقي.وافُِّٜ بقوالًٓٚ إول تًىالل مًْالل رتَرب، 

                                                           
غقديمطؿدومتلدؿؼؾماظـوغقديمبوددؿعؿوالتمممممموؽـفومتلؿؼؾمبودؿعؿوالتمالمتشورطفومصقفوماظؽؾؿيماظـوظم(1)

 خوصيمبفو.م
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ثالؿ تقشالع  "رٕالس "ري  "بٍالتح اهلّالزة وـنال اهلالٚس" رهؾإٓس.  تَقل : 

ًٚ.  "بٚفٌْٚس فِّجٓقل" ًٚ ظرؾٔال ض افُّٜ  ؾٖضَِٝ ظذ مهالٚدر إٕالس اضالؿال

بٚفٌْالالٚس "ودارت افُِّالالٜ ض اشالالتًّالهتٚ افًرؾٔالالٜ حتالالك رشالالخٝ وطالالـ 

  ٚ رقؾ ؾٔٓٚ.. مـ ذفؽ ؿقهلؿ:ر "لفِّجٓق

فِزبٝ، وافنحؿ، وـؾ مٚ بٗتالدم بالف. ٕن تالقؾر آدام  "ـُتٚبٜ "هٚفٜ إ -ٔ

 ـٚن ظٚمؾ اجٜ ورٕس فٌِٔٝ ـِف.

شالتحَف.  ٕن افيٍالالر بالٚحلؼ ظٚمالالؾ إي رؾالالن ـالالذا  ٖهؾشالالتإوؿالقهلؿ :  -ٕ

 اشتَرار.  ورٕس.

 وجروا ظذ هذا ادْقال ؾَٚفقا : -ٖ

ًٚ افرجؾ فًنرتف، وذوي  رهؾ .أ  م.ؿربٚه َّـ  بًٕٗقٕف ؽٚفٌ

 ًٕقن بٕٚمر، وبٖرز افٔٓؿ إمر.ٖمر وٓتف افذبـ بإ رهؾو .ب 

 ادذهٛ مـ بدبْقن بف. رهؾافٌٔٝ شُٕٚف.  و رهؾو .ج 

 افرجؾ زوجف. رهؾو .د 

زواجف، وبْٚتف، وقٓره، ورحٍٚده افذبـ ـٕٚقا حيرـالقن رافٌْل  رهؾو .ٍ 

 .  ؾٔف ؽربزة آجتغع، وظقامؾ إٕس إًٕٜٓٚٔ إوِل

 وفُٔٚه. رـؾ ٌٕل رتٌٚظف، ورمتف، وآفف افذبـ هؿ  رهؾو .و 

ض ـالالؾ هالالذه  "رهالالؾ"وهُالالذا ٕالالري رن مًْالالل إٕالالس بالالالزم ـِّالالٜ 

 آشتًغٓت.  

ًٚ، وٓ حنالقا، وٓ وفًْٚ َٕػ هذه افقؿٍ ًٚ بالؾ إٜ افٌِقبالٜ ظٌثال شتًراوال

 ادراد:
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مالٚمٓؿ رهالذه افقؿٍالٜ افٌِقبالٜ زادا فِالدظٚة، دإٔالٚ  "ثّالر"ن بيؾ جْل ر -ٔ

 دون بف ٕبقاق ادًتؼؿغ، وهراس ادتهقؾٜ. بته

تًىل هذا افًىٚس افًٚم. ؾالال جمالٚل فكالف  " رهؾ"رن ًٕجؾ رن ـِّٜ  -ٕ

 افُِّٜ ظـ ظّقمٔتٓٚ وحكهٚ ض رــ  دود آ بَربْٜ بْٜٔ.

ن افُربؿ فُِِّٜ دارت ض هذا ادالدار، ومحِالٝ مًٓالٚ آواشتًغٓت افَر

 فتل رشّْٚهٚ.بًّْل إٕس، وم خترج ظـ افداكرة ا

ْؿ َظَذ }متدبر ؿقل اهلل : ُُ الؿْ  رهؾَهْؾ َرُدفُّ ُُ ُف َف َٕ ُِق ٍُ ُْ ٍٝ َب م08افَهالص{َبْٔ

ـْ َرَراَد بِ } ال ُمقَشالك}.م82بقشػ{َؽ ُشَقساً ٖهَِمٚ َجَزاس َم َٙ َِغ  َؿ ََجالَؾ  َؾ ْٕ ا

ـْ }.م86افَهص{فِ ٖهَِوَشَٚر بِ  تَِٚب َمْرَبَؿ إِِذ إتٌَاَلَذْت ِمال
ْر ِض اْفُِ ـُ الٚ رهَِواْذ َٓ

 ًٚ ِؿّٔ ًٚ َذْ ٕٚ َُ ْؿ وَ }م03مربؿ{َم ُٓ ًَ ٍُ وا َرٕ ـَ َخِنُ ِذب ـَ اف  ب ْؿ رهِالُؿْؾ إِن  اخْلَِٚهِ ِٓ ٔ

 ِٜ ََٔٚم َِ َقى وَ  رهؾُهَق }م02افزمر{َبْقَم اْف َْ َرةِ  رهؾافت  ٍِ ٌْ جتالد ان م.23اددثر{ادَْ

مإمر ظذ مٚ رووحْٚ.  ورن افًّقم حََٜٔ ٓ ختهص إٓ بَربْالٜ افًالٔٚق رو

 آوٚؿٜ، رو افًٓد...افخ.

ض افْيؿ افَرآِّن داكرة بغ تِؽ ادًِّٚن مرتُز رـالغ  "رهؾ"وورود ـِّٜ 

ْجَس }يْٓالالٚ ض آبتْالٚ ٕبتالٔح فْالٚ ان  ُؿ افالرِّ ُُ َٛ َظالالْ ٕ الالَغ ُبِربالُد اهلل ُ فِٔاُلْذِه  رهالالؾإِ

 ِٝ حتّؾ ٍٕس ادًالِّٚن، وتالٗدي ظالغ إداس وتهالِح رن  .66إحزاب{اْفٌَْٔ

 ؾ بٔٝ، إذا م تًتز افَراكـ افتل وجٓٝ ت وبؾ ادٗوفغ. ـ هؾتًتًٚر ٕ

 ىظسٗ تطبٔقٔ٘ يف آٓات

ًٚ، وـل تىّئـ افَِالقب رـثالر، ورـثالر، ًٕالتًرض  وفٔزداد إمر ووقح

ًٚ ضٚكٍٜ رخري مـ أبٚت افتل اصتِّٝ ظالذ ـِّالٜ  ن رمالـ ؿٌالؾ  "رهالؾ"مً

 ٍٚشر.ْٕير ض افَراكـ رو ْٕٚؿش أراس ادختٍِٜ افتل حٍِٝ اٚ افت
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ُٝ اهللِّ} -ٔ ـْ َرْمِر اهللِّ َرمْحَ َجٌَِغ ِم ًْ ْؿ }م46هقد{َؿُٚفقْا َرَت ُُ َِالْٔ ُٚتُف َظ ـَ َوَبَر

ٔالالدٌ  رهالالؾ ِ ٔالالٌد جم 
ٕ الالُف مَحِ ِٝ إِ وأبالالٜ شالالٌَٝ بٚحلالالدبٞ ظالالـ  ،{اْفٌَٔاْلال

ََٕٚهٚ بِِْ٘شالَحَٚق َوِمالـ َوَراس }افزوجٜ ال ْ ْٝ َؾٌَؼ  َُ ٌٜ َؾَوالِح َّ
َواْمَرَرُتُف َؿ كِ

قَب إِْشَحَٚق بَ  َُ َٕٚ َظُجقزٌ  ًْ َِتَك َرَرفُِد َوَر ْٝ َبٚ َوْب وهالذا م40هالقد{..مَؿَٚف

 ."رهؾ"افًٔٚق ؿربْٜ تًغ ادراد بُِّٜ 

ْؿ وَ } -ٕ ُُ ال ًَ ٍُ ـَ آَمْاُلقا ُؿالقا َرٕ الِذب َٚ اف  َٕالٚراً رهِالَبٚ َرهيُّ ْؿ  ُُ .م3اظؿقدرؼؿم{...ٔ

، وبًد تَربالع، وأبٜ جٚست بًد احلدبٞ ظـ بًض رزواج افٌْل 

َوإِْذ َرَه  افْ ٌاِللُّ إَِػ ﴿مقدة إػ آظتالدال مالـ بًالد مٔالؾوحٞ ظذ افًال

َوالُف  ًْ َف َب ٔاْلِف َظالر  َِ الَرُه اهلل ُ َظ َٓ َْٖت باِلِف َوَرْط ٌ ال َٕ َِغ   ِض َرْزَواِجِف َحِدبثًٚ َؾ ًْ َب

ِِّنَ 
َٖ ٌ ال َٕ ََٖك َهالَذا َؿالَٚل  ٌاَل ْٕ ـْ َر ْٝ َمال ََٖهالٚ باِلِف َؿَٚفال  ٌ َٕ َِغ   ٍض َؾ ًْ ـْ َب َوَرْظَرَض َظ

ُٔؿ اخْلٌَاِلُر 
ِِ ًَ اْف

َغ َوإِْن َتَيالَٚهَرا  ﴾ٖ﴿ ُُ ُِالقُب ْٝ ُؿ ٌَ الْد َقال ََ إِْن َتتُقَبالٚ إَِػ اهلل ِ َؾ

َد َذفاِلَؽ  ًْ ُٜ َب َُ
ِمَِْغ َوادَْاَلكِ ْٗ بُؾ َوَقٚفُِح ادُْ ُه َوِجْزِ َٓ ِْٔف َؾِ٘ن  اهلل َ ُهَق َمْق َِ َظ

ٌر  ِٓ ـ  َرن بُ  ﴾ٗ﴿َط ُُ ََ  ِ ُف إِن َض ك َربُّ ًَ الَِِغٍت َظ ًْ ـ  ُم ُُ ْ ًٚ َخْرًا مِّ ٌِْدَفُف َرْزَواج

َحٍٚت َثٌِّٔاَلالالالٍٚت 
ِمْاَلالالالٍٚت َؿِٕٚتاَلالالالٍٚت َتٚكٌِاَلالالالٍٚت َظٚباِلالالالَداٍت َشالالالالٚكِ ْٗ مُّ

ٚراً  َُ ُؿالقا }موهذا افًٔٚق ؿربْالٜ تالرجح ان آبالٜ.م2: 6افتحربؿ{َوَرْب

ؿْ  ُُ ًَ ٍُ متنالر رول مالٚ تنالر إػ إزواج.  وـالذفؽ آبالٜ.م3اظؿقرؼؿ{َرٕ

َْٕرُزُؿالَؽ رهَِوْرُمْر } ـُ  ْح  ٕ  ًٚ َُٖفَؽ ِرْزؿ ًْ َٕ  َٓ  ٚ َٓ ْٔ َِ اَلِة َواْقَىِزْ َظ َؽ بِٚفه 

َقى َْ ُٜ فِِت  ِٚؿٌَ ًَ  .مم068ضف{َواْف

ٔاْلِف َؿالُٚفقْا }واذا رقٌْٚ افًّع إػ قٔحٜ رخقة بقشػ -ٖ َِ ُِقْا َظ َِغ  َدَخ َؾ

َْٚ وَ   ً ِزبُز َم ًَ َٚ اْف ال َوِجئْْاَلٚ بٌَِِوالٚرهَِبٚ َرهيُّ ُّ َْٖوِف َفْاَلٚ َْٚ افيُّ ْزَجالٍٚة َؾال  مُّ
ٍٜ َظ

ِؿغَ  َْْٔٚ إِن  اهللَّ جَيِْزي ادُْتََهدِّ َِ ْق َظ َْٔؾ َوَتَهد  َُ وارتالددٕٚ .م55بقشػ{اْف

إػ مالقضْٓؿ، ومالقؿٍٓؿ وهالؿ بًَْالقن ربالٚهؿ بالٖن  ال ال مع قٔحتٓؿ

، وبالزدادوا ـٔالؾ هؾبرشؾ مًٓؿ رخٚهؿ حتك بتٚح هلؿ رن بنوا إ
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قا }مبًر ًُ َِغ  َرِج َْٖرِشالْؾ َؾ ٔاْلُؾ َؾ َُ َٕالٚ ُمْاِلَع ِمْ الٚ اْف ْؿ َؿُٚفقْا َبالٚ َرَبٚ ِٓ إَِػ َربِٔ

ٕ ٚ َفُف حَلَٚؾُِيقن تَْؾ َوإِ ُْ َٕ  َٕٚ َْٚ َرَخٚ ًَ الَغ  ﴾ٖٙ﴿ َم ـَ   ٓ ٔاْلِف إِ َِ ْؿ َظ ُُ َؿَٚل َهالْؾ َآَمالُْ

ـْ َؿٌُْؾ َؾٚهلل ُ َخْرٌ َحٚؾًِيالٚ َوُهالَق َرْرَحالُؿ ا ْؿ َظَذ َرِخِٔف ِم ُُ امِحِغَ َرِمْْتُ فالر 
﴿ٙٗ﴾ 

َٕالٚ َمالٚ  ْؿ َؿالُٚفقا َبالٚ َرَبٚ ِٓ ْؿ ُرد ْت إَِفالْٔ ُٓ ْؿ َوَجُدوا بَِوالَٚظتَ ُٓ َودَٚ  َؾتَُحقا َمتََٚظ

ُر  ِّ َٕ ل َهِذِه بَِوَٚظتَُْٚ ُرد ْت إَِفَْْٔٚ َو
ٌِ
ٌْ ٔاْلَؾ رهَِٕ ـَ َْٕزَداُد  َٕٚ َو ُظ َرَخٚ ٍَ َْٕح َْٚ َو

رٌ  ًِ ٌْٔؾ َب ـَ ٍر َذفَِؽ  ًِ اذا، وبغ حلؼ هذا، ًِٕالؿ رن م.32 :36بقشػ{َب

افًنالالرة ـِٓالالٚ.  وٓشالالٔغ إذا تالالدبرٕٚ ض ؿالالقل  "رهالالؾ"ادالراد بُِّالالٜ 

قُه َظالَذ َوْجالِف َرِِب }مبقشػ ظِٔف افًالم َُ ْف َٖ ٔيِص َهالَذا َؾال ِّ ََ اْذَهٌُقْا بِ

ِْٖت َبِهرًا َوْرُتقِِّن بِ  ًِغَ ٖهَِب ْؿ َرمْجَ  .66بقشػ{ُُ

ٕ ٚ }مواذا ؿررٕٚ ؿقفف شٌحٕٚف -ٗ قَك وَ إِ ـَ رهُِمَْجُّ ْٝ ِمال َٕ ٚ ـَ ٓ  اْمَرَرَتَؽ  َؽ إِ

ـَ  الالٚبِِرب ٌَ َْٖهِ }موض ال هْالالٚ الن افُِّالالٜ رظِّْالالٚ م66افًٌُْالالقت{اْف َؾالال

ٕ الالُف ٖهِالبِ  ْؿ َرَحالٌد إِٓ  اْمَرَرَتالالَؽ إِ ُُ ْٝ ِمالالْ ال
ٍِ تَ ِْ ِ ٔاْلالِؾ َوَٓ َب ـَ اف ال ْىالالٍع مِّ

َِ َؽ بِ

الالال ٚ َمالالالٚ َرَقالالالَٚاُْؿ إِن  َمْقِظالالالَدُهُؿ افهُّ َٓ الالالٌُْح ُمِهالالالٌُٔ ٌُْح َرَفالالالَْٔس افهُّ

 ٍٛ ِربالال ََ تنالالّؾ إهة، وافزوجالالٜ وإٓ دالالٚ ـالالٚن هْالالٚك م50هالالقد{بِ

 .{إِٓ  اْمَرَرَتَؽ }مرضورة فالشتثْٚس
َٕالٚ َوَؾالَٚر }مومثؾ هذا مٚ ؿٔؾ فْقح ظِٔالف افًالالم -٘ َحت الك إَِذا َجالٚس َرْمُر

ؾ  َزْوَجْغِ اْثَْْغِ وَ  ـُ ٚ ِمـ  َٓ ٔ
َْٚ امْحِْؾ ؾِ ِْ َِٔاْلِف رهِافت ُّْقُر ُؿ َؽ إِٓ  َمـ َشٌََؼ َظ

ُف إِٓ  َؿٌِِٔؾ  ًَ ـَ َم ـَ َوَمٚ آَم ـْ آَم ْقُل َوَم ََ  .م81هقد{اْف

ْٚ  َؿٌُْؾ ِض }مواذا تِقت ؿقفف شٌحٕٚف -ٙ ـُ  ٚ ٕ ـ  رهَِؿُٚفقا إِ ال َّ َغ َؾ
َِ ٍِ ْاَلٚ ُمْنال

قمِ  ُّ  ً َٕٚ َظَذاَب اف َْْٔٚ َوَوَؿٚ َِ  .84افىقر{ماهلل ُ َظ

َٛ إَِػ }:محٕٚفٕتذـر ؿالقل اهلل شالٌ ى الكرهِالُثالؿ  َذَهال َّ .م66افَٔٚمالٜ{ِف َبتَ

ربَْٝ رن افُِّٜ ؾٔٓٚ شًٜ تالقحل االٚ حٚفتالٚ آصالٍٚق، وافتّىالل.  هُالذا 
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تًع بقوًٓٚ افٌِقي، وافًرض، وافؼالظل.  رؾالرادًا، ورؾالرادًا،  "رهؾ"ـِّٜ 

مممورؾرادًا.

 املفَْو العسيف أّ الشسعٕ

م افٌِالقي، وزبالٚدة.  ؾٚفهالالة مالثال ادٍٓقم افًرض ٕي ـِّٜ ؾٔف ادٍٓق

تًْل ض افٌِالٜ افالدظٚس، وهالل ض ظالرف افؼالع تًْالل : إؿالقال وإؾًالٚل 

 ادخهققٜ، ادٍتتحٜ بٚفتٌُر، ادختتّٜ بٚفتًِٔؿ.

وافهقرة افؼظٜٔ فِهالالة بنالي ؾٔٓالٚ ادٍٓالقم افٌِالقي ٕن افالدظٚس 

ظرف افؼالع،  ادتيع ادذظـ روح افهالة... وافهقم فٌٜ، آمًٚك.  وض

مًٚك ظذ وجف خمهقص، واحلالٟ افَهالد، وض افؼالع ؿهالد خمهالقص، إ

 مهحقب بّالبًٚت  دودة. وهُذا.

افًرف افؼظل ال مـ ؾَٓالٚس، ورقالقفٔغ، و الدثغ ض  رهؾوفَد تْٚزع 

   "افٌٔٝ رهؾ"مٍٓقم ـِّٜ 

 ؾ ظذ وؾٚضّٜ وابَْٚهٚٔؿ -ٔ

 هؿ ادتَقن مـ رمتف. ال ـغ ؿٔؾ ض ـِّٜ آل ال وؿٔؾ -ٕ

 ٔؾ هؿ ـؾ مـ احتقاهؿ بٔٝ افٌْقة.وؿ -ٖ

 وؿٔؾ هؿ رزواجف خٚقٜ.  -ٗ

 بٔتف. رهؾوؿٔؾ رزواجف فًـ مـ  -٘

 وؿٔؾ هؿ افذبـ حرمقا افهدؿٜ مـ ذوي ؿرابتف. -ٙ

 وؿٔؾ هؿ بْق هٚصؿ -7

وؿٔؾ هؿ احلل مـ ؿربش افذبـ ٓ تدبـ افًالرب آ هلؿ..وؿٔالؾ ـالؾ  -8

 ي هٗٓس ادذـقرون وؽرهؿ.رمتف ر
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 ىظسٗ متخٔص

 د افتدبر وافتّحٔص :وَّٚ بٌدو ظْ

ًٚ دـ رُٕر ذفؽ. رهؾرن رزواج  ّد مـ  -ٔ  بٔتف خالؾ

وذفؽ مهداق مٚ روي مًِؿ ض قحٔحف ظـ زبد بـ ررؿؿ حالغ  -ٕ

بٔتالف  رهالؾبٔتف، وفُـ  رهؾبٔتف؟ رفٔس ًُٕٚه مـ  رهؾشئؾ: )مـ 

ومالـ هالؿ ؟ ؿالٚل  "افًالٚكؾ"مـ حرم افهدؿٜ بًده. ؿٚل حهغ 

وآل ظٌٚس. ؿٚل ـالؾ هالٗٓس  هؿ آل ظذ، وآل ظَٔؾ، وآل جًٍر،

 .(ٔ)حرم افهدؿٜ ؟ ؿٚل ًٕؿ

ودٚ ورد ض افهحٔحغ مـ رٕالف ظِٔالف افهالالة وافًالالم ظِّٓالؿ  -ٖ

 ".(ٕ)افِٓؿ قؾ ظذ  ّد وازواجف ،وذربتف "افهالة ظِٔف 

 بٔتٓغ بْص افَرآن.  رهؾوٕن امررة ابراهٔؿ، وامررة فقط مـ  -ٗ

ٕ الالَغ ُبِربالالُد اهللُّ}من أبالالٜرؾالالقق  -٘ وردت مًْالالقؿٜ .م86كالالدةادٚ{َر

ظالالذ آبالالٚت ختٚضالالٛ ًٕالالٚس افٌْالالل وتًالالٚفٟ بًالالض  "مًىقؾالالٜ"

مخذ حُؿ ادًْقق ظِٔف.ٖمنٚـِٓـ. وادًْقق ب
                                                           

مأػدؾمسؾدكممممحدؼٌمزؼدمبـمارضؿمرضلماهللمسـفموردميفمععدرضمذطدرمختدقفمرددقلماهللمممممم(1)
ؼؿكقفمعـمصدنتمجوئقديمالمهدد،مممممبقؿف،مووصوبؿفمبفؿمسؾكمعومتؼدم،موطونمردقلماهللم

ختؿزنمعـمغورماحللدمعومختؿزن،موتؼذصفومصققمطؾماظرءوسماظيتمؼظدـمصقفدومممتضرعفومغػقسم
االدمقوزمظؾينمػوذؿ.ممويفمعؼدعيمتؾؽماظرءوسمػذهماظرءوسماظيتمذطرػومزؼدمبدـمأرضدؿ.ممصدالمممم

ػمالءمػؿماظذؼـمغصؾلمسؾقفؿ.مبؾمػمالءماظدذؼـمخيشدلمسؾدقفؿ،مممممأنؼػفؿم"بوظؾـوءمظؾؿففقل"م
 طؿوبمصضوئؾماظصقوبي.م8815ٌموصرقمبنيماالسؿؾورؼـ.معلؾؿمحدؼ

مإغلدوغوًمصؾقاتماظؿشفدمتقضقػيمعلثقرةمواظصالةماظيتمػـومغوصؾيمتقضقػقي،مواظردقلمحبؽؿمطقغدفمممم(2)
ػدؿمممػدؾمف،موألنماألػؾ،موألغفمخريماظـوسمألاألضربنيوراسقًومبوظدرجيماألوظلمظؾقؿف،موسشريتفم
تلذرًامبؽؾمػذهمادلعدوغلماددرتحؿممممًا(قؽؿمغورأػؾومأغػلؽؿادلرتؾيمماظيتمسؾكمعرتؾيماظـػسم)مضقام

.ممطؿددومؼؼددقلمأحدددغومجلؿددعم"ادسددقاماهللميف".ماظؾكددورىمطؿددوبماألغؾقددوءممممماألضددربنيفمػؾددأل
 .814حدبٞسـمأبكمريقدماظلوسدى،معلؾؿمطؿوبماظصالةمبوبماظؿشفدمم6636حدبٞ
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إتَٔٚس مـ رمتف رظع درجٜ مـ هذا.  ؾٕٚتَٔٚس روفُٔٚه دٚ ثٌالٝ ض م-ب

ؿالٚل : )ان آل بْالل ؾالالن فًٔالقا ِل بٖوفٔالٚس،  ٕف رافهحٔحغ مـ 

وهالذا إثالر ال ـالغ ٓ خيٍالل ال م(ٔ)ادٗمْغ( وإٕغ وفٔل اهلل  وقٚحلقا

مٜٔ.هِبثٌٝ افقٓبٜ فهٚحلل ادٗمْغ، وفُـ ٓ بٍْل ظْٓؿ إ

،م19مصماجلالزس افرابالع"ؿٚل صٔخ اإلشالم ابالـ تّٔٔالٜ ض مْٓالٚج افًالْٜ 

)واذا ـالالٚن ـالالذفؽ ؾٖوفٔالالُٚه ادتَالالقن بْٔالالف، وبٔالالْٓؿ ؿرابالالٜ افالالدبـ  "....20

رظيؿ مـ افَرابٜ افىًٌٜٔٔ ٕن افَرب بالغ وآبغن، وافتَقي. وهذه افَرابٜ 

افَِقب، وإرواح رظيؿ مـ افَرب بغ إبدان.  وهلذا ـالٚن رؾوالؾ اخلِالؼ 

 اوفُٔٚه ادتَقن.

مٚ آؿٚرب ؾٍٔٓؿ ادٗمـ وؾٔٓؿ افُالٚؾر. وؾالٔٓؿ افالز وافٍالٚجر. ؾال٘ن رو

ـٚن ؾٚوؾ مْٓؿ ـًع وجًٍر واحلًـ واحلًغ...افخ. ؾٍوالِٓؿ بالغ ؾالٔٓؿ 

غن وافتَقي.  ؾٓؿ روفُٔٚه اذا آظتٌٚر، ٓ بّجرد افًْٛ ؾٖوفٔالُٚه مـ آب

ًٚ ال ؾالذفؽ ٓ بَتيضال رن بُقٕالقا إو الرظيؿ درجٜ مـ آفف  ن قع ظِالٔٓؿ تًٌال

رؾوؾ مـ روفٔٚكف افذبـ م بهؾ ظِالٔٓؿ. ؾالٚن إٌٓٔالٚس، وادرشالِغ هالؿ مالـ 

ًٚ ن م بالالدخِقا ض افهالالالة مًالالف تٌإبٔتالف و رهالالؾروفٔٚكالف، وهالالؿ رؾوالالؾ مالالـ  ًالال

ؾٚدٍوقل ؿد خيتص بٚمر وٓ بِزم رن بُقن رؾوالؾ مالـ افٍٚوالؾ بالدفٔؾ رن 

ن رـغ ثٌالٝ ض افهالحٔحغ ال وآتٍالٚق ظالذ  ال رزواجف هـ َّـ بهع ظِٔٓؿ

ن ـالالم صالٔخ اإلشالالم رإٌٕٔٚس رؾوؾ مْٓـ ـِٓـ ( ر. هال.  هذا وٓ خيٍالل 

ؿالربغ ؾَالط ال بهدؿٚن ظذ افًنرة إ هؾرمحف اهلل ظذ ؾرض رن أل ال وإ

 فًٔقا ض افَّٜ  ؾٖبـ ادحٚبٚه؟  الرض ٍؾٓؿ حتك ظذ هذا اف

                                                           
وحدددؼٌمم802حالالدبٞعلددؾؿمطؿدوبماإلميددونممم2661اظؾكدورىمصددكماألدبمحددؼٌمرضددؿمممم(1)

مؽؿوبمعـمحدؼٌمسؿرومبـماظعوص.عـماظم633رؿؿ
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وجقهٓٚ ادختٍِٜ، وتتًٌْٚ مٚ بًٌْٞ مالـ افُِّالٜ  ظع "رهؾ"ؿٌِْٚ ـِّٜ 

ٕ الٚ تهالدر مالـ منالُٚة  "افوالقس"صًٚظٚت متنًٌٜ متنٚاٜ افًالْل إمـ 

 واحدة.

وهالدتْٚ واهتدبْٚ ض تًٚمِْٚ مع افُِّٜ ب بالٚت ـربّالٜ رفَالٝ إوالقاس ،

 افًٌٔؾ.

توالٚسل تن اإلشالم رحؾ قٚحلل ادٗمْغ مْزفٜ رؾًٜٔ ر الوظرؾْٚ ال بقمئذ 

، وإقالالحٚب، وإًٕالالٚب، وإقالالٓٚر، ؾألوفئالالؽ هالالؾإزاسهالالٚ مْالالٚزل إ

ًٕالؿ اهلل رو وتندبد افىالٚس ادًُالقرة( فِالذبـ افذروة افتل وضئٝ )بوؿ افقا

وؽر روفئؽ تتحالدد ظِٔٓؿ مـ افٌْٔغ، وافهدبَٔغ، وافنٓداس، وافهٚحلغ 

 خالقٓؿ.إتٌٓؿ ظذ ؿدر رظغهلؿ، وقدؿٓؿ، ومرا

ؾَالد توالٍل  -ؿربغن ؿِْٚ ا ٚ خمهققٜ بٖؿرب إٜٔ ادجردة ال وإهِرمٚ إ

ًٚ خيِٛ رفٌٚب افْٚس وفُْٓٚ ظْالد اهلل ٓ ترؾالع، وٓ ختٍالض بالؾ ربالغ ـالٚن  بربَ

تُالؾ ن براحلًٔٛ افًْٔٛ رحالقج إػ افًىالػ وافالدظٚس مالـ ؽالره، ٓحالتغل 

ن بٌس بهالتف افًرؿٜٔ ؾَٔك، ٚس ادٍتقحٜ، وـن افُٚف( وخنٜٔ ر)بتندبد افت

رو بىٌل، رو بًّؾ ٓشتٌالل هذه افهالت ض رؽراض صخهٜٔ دٕٔٚ.  وخقف 

رن بْتق بٚفدخٚن افذي بتهٚظد مـ جمٚمر ادٌروغ، وافٌِٓٚس رو بًتىٔٛ ؽِق 

ع مالٚرق وهالق اخلالٚرج ظالـ افٌٚفغ، وترتٔؾ ادحٚشٔٛ افزاكٍغ مـ مٚرؿل )مج

 افكاط( افنًٜٔ، ومحَل ادتهقؾٜ ؾٚن ٕدبْٚ )بٚفٌْٚس فِّجٓقل( رن ٕهع ظِٔٓؿ

ؾذفؽ ٕ ؿ ظذ خىر ظئؿ بنالُِف ـالؾ  -ـغ ورد ض حدبٞ افتًِٔؿ افًٚبؼ ال

 تِؽ آحتغٓت افتل ذـرٕٚهٚ.
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 لقاح أبلٔس

ُؿ ا}موأبٜ ُُ َٛ َظالْ ٕ الَغ ُبِربالُد اهلل ُ فُِٔالْذِه ْجَس إِ ْؿ  رهالؾفالرِّ ـُ الَر ِّٓ  َوُبَى
ِٝ اْفٌَْٔال

راً  ِٓ ؾٓل ظْالد ،م(ٔ)حغتّْحغ، مًتٍتحربٜ بٚن ًٕقد افٔٓٚ مًم33األحدزابم{َتْى

افهقؾٜٔ دفٔؾ افتّٔٔز، وظْد افنًٜٔ افراؾوٜ حجٜ افًهّٜ، ورقالؾ آمٚمٔالٜ، 

مافنًٔل افذي اشتٍحؾ خىٌف، وتىٚبر ذره.م(ٕ)موؿٚظدة ادذهٛ

)بتندبد افًغ( ثؿ بالغ افنالٔىٚن وافراؾوالٜ، ؾٓالغ وافهقؾٜٔ وفٔدة متٚس 

)افنًٜٔ وافهقؾٜٔ( متُٚمالن. ومالـ ثّالرات تُالٚمِٓغ مالٚ ٕالري مالـ مقافالد، 

وربدال ، وؿداشالٚت مٍالساة     ؿىٚبرؽقاث ورومْٚشٌٚت ، وؿٌٚب وررضحٜ ، و

 الرؤٍٝ ظذ مٌَقربـ حيٟ إػ شٚحتٓؿ ٕزل اهلل اٚ مـ شِىٚن.. ؿداشٚت  مٚ ر

مالبغ مـ إؽرار، وافًالذج، بَالدمقن مْتًٍالقن  ال فٔٚفٔٓؿ اخلتٚمٜٔ وٓشٔغ ض

موِِقن وتنجًٓؿ رؿالالم، وبٌالٚرك وؾالٚدهتؿ شالِىٚت وبٌّالض ظالـ ؽالٔٓؿ 

صٔٚضغ رؾض، وبٌِغ اخلىٛ رصده حغ ختهص قٍحٚت ـٚمِالٜ تالروج هلالذا 

وذ افٌِٜٔ مٚ بوالحؽ ال ورٕالٝ تالري جربالدة شالٔٚرة تٍالرد  الافًتف.  وتوحؽ 

ًٚ طٍالر بَِالٛ قٍحٜ ـٚمِٜ ٕ ًٚ صالٚب ٌٕٚس مقفد افٌدوي، وتْؼ ؾٔغ تْؼ رن مىرب

ن بٌْالل رن بًقق اهلدي إػ شٚحٜ افٍُر افٌقاح، وصُرًا هلل ال ر الؾْل خِٔع ؾْذر 

ض فِٜٔ افٌدوي اخلتٚمٜٔ حتك افهٌٚح، وتٖشػ حغ بَْؾ افٔؽ ظـ مًئقل ـٌر 

ِب ربوغ بًالٚحٜ افذبـ طِقا را"مإوفٔٚس"رذف ظذ ظِّٜٔ َٕؾ رؾٚت ظؼة 

افًٌٚس ادرد دهراً ضقبالً مَدشغ، مٗهلغ، بِتّس روٚهؿ، وبتَل شخىٓؿ، 

ٕف ـٚد بهًؼ حالغ م جيالد ض روترجل برـتٓؿ ال تٖشػ حغ تًّع ظـ ادًئقل 

ٕف اوىر رن بًتّر ض افتّثِٜٔٔ افتالل كر ؽر رضراف ،ومجٚجؿ حٔقإٚت، وراحلٍٚ

ؿ افُالالب، وهٔٚـالؾ افٌٌالٚل إػ مثقاهالٚ رٕٔىٝ بف ؾَْؾ ظيٚم  احلّر، ومجالٚج

اجلدبد ض احتٍٚل رهٔٛ، رجٚس رٓ حتؾ فًْتٓؿ ظذ افًٚحٜ افتالل رخِٔالٝ ـالل 

ًٚ فٌَِٜ مؼـل آشُْدربٜ. وهُذا روحل فُؾ ٕٚحٜٔ مؼالـقهٚ.   تُقن حرم
                                                           

 غطؾىمادلـقيموغـشدماظـػقوت.مم(1)
تدسلماظراصضيمسصدؿيمسؾدكمرضدلماهللمسـدف،موأغدفمبفدذهماظعصدؿيمظدفماحلدؼماألولميفماعدورةمممممممممممم(2)

ادلمعـني.موأنمعوحدثمبعدمعقتمردقلماهللميفمدؼقػيمبينمدوسدةمزؾدؿمظعؾدل،موددرضيمبقـدفممممم
 حلؼف.م
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وفُؾ وثـ شدٕتف، وفُؾ مٌٚسة ؿٌِٜ، وحرم.  وـذفؽ آفالٝ ؿوالٚبٚ افتَالدبس، 

ظالٚوي افزـالٚت وافُرامالٚت إػ مٓالٚزل، ومًالٚخر، ود وافتْزبف، وافًهّٜ ،

مواشتخٍٚف بٚفًَقل وابتزاز بٚشؿ افدبـ اديِقم.

ٕغ إوٕحـ حغ ًٕٔد، وٕزبد، وٕىٔؾ افقؿقف رمٚم ظقاقػ اخلٔٚل ادؼك، 

طٓٚرا فِحالؼ وشالدًا فِالذراكع، ورجالٚس رن إًٍٕؾ ذفؽ تَدبرًا خلىقرة إمر، و

 ًدوي.ٕحٚس افداس افقبٔؾ حتك ٓ تًتؼي اف

 ٍنٔ٘ استقساز البٔت اليبْٖأ

ُ}وآبتْٚ  ٕ َغ ُبِربُد اهلل  ووًٝ بغ آبٚت تربىٓالٚ وحالدة افٌٔئالٜ افَرإٓٔالٜ م{إِ

َْٕٔٚ }مافتل متتد مٚ بغ ؿقل اهلل ـ  ُتِرْدَن احْلَََٔٚة افدُّ ْتُ ـُ َْزَواِجَؽ إِن  ِّٕ ِلُّ ُؿؾ  َٚ افٌْ  َبٚ َرهيُّ

الَٚفْغَ ُرَمالتِّ  ًَ ٚ َؾتَ َٓ ًٚ مَجِالٔالً َوِزبَْتَ احال ـ  َهَ ال ُُ ْح ـ  َوُرَهِّ ُُ وؿقفالف ،م85إحالزاب{ًْ

القَن هَلاُلُؿ }م:شٌحٕٚف ُُ َٙ اهلل ُ َوَرُشقُفُف َرْمرًا َرن َب  إَِذا َؿ
ٍٜ ِمَْ ْٗ َٓ ُم ـٍ َو ِم ْٗ ُ

َٚن دِ ـَ َوَمٚ 

 ٌِ ْد َوؾ  َواَلًٓ مُّ ََ ِص اهلل َ َوَرُشقَفُف َؾ ًْ ـْ َرْمِرِهْؿ َوَمـ َب ُة ِم َرَ
ًٚ اخْلِ م.63إحزاب{ْٔ

وأبٚت تًتٓدف رول مٚ تًتٓدف وغن اشالتَرار بٔالٝ افٌْالقة اشالتَرارًا 

بٍُؾ مًرة قحٜٔ ٓ تنقاٚ ؿالؿالؾ، وٓ بًُرهالٚ تالقتر رو ؿِالؼ.  ذفالؽ ٕن 

ٜ هل افًُـ وهل افًُْٜٔ، وافًُْٜٔ مٓد ـؾ قحٜ ًٍٕٜٔ. وري اهتزاز  افزوجٔ

ًٚ ن قٌر ال حري رإض بٔٝ افٌْقة ال و ًٚ مـ وؿٝ افٌْالقة.  ؾالقق رن  ن هيدر وؿت ثّْٔ

فًٔؿ شٚكر ادالٗمْغ، ـالغ ـالٚن  ملسو هيلع هللا ىلص رثر آهتزاز ال بال صؽ ال شٔتجٚوز رشقل اهلل

م.م(ٕ)وبقم صٚع ان افٌْل ضِؼ ًٕٚسه،م(ٔ)بقم حدبٞ آؾؽ

                                                           
تػلريمدقرةمؼقدػمودقرةماظـقرموطؿدوبماالميدونمممم8330حدبٞاظؾكورىمطؿوبماظشفوداتمم(1)

موطؿوبماإلسؿصومموطؿوبماظؿقحقدمعلؾؿمطؿوبماظؿقبيمحدؼٌمعـماظؽؿوب.
رويماالعومماريدمسـمسؿرمرضلماهللمسـفمضولمعـمحدؼٌمرقؼؾمعومععـوهمدمطـًماغوموجورمظدلمممم(2)

بـمزؼدمبدوظعقاظلممميأعقغؿـووبماظـزولمسؾكمردقلماهللمغؾؿؿسمخربماظقحلموطـومغلؽـميفمدارم
شلونمتعدماخلقؾمظؿغزوغومدمصـزلمصوحيبمؼقعًومثؿمسودمسشوءمصضدربممممأندمضولموطـومغؿقدثم

بوبلمصكرجًمعػزسًومأضقلم:معوذامأجوءتمشلونمضدولمالمبدؾمأسظدؿمعدـمذظدؽموأردقلمرؾدؼمممممممم
واحلدؼٌميفماظؾكورىمطؿوبمادلظو ممم68، 66ص 0الجغلوءهم..اخل.مادللـدممردقلماهللم
م68، 60علؾؿمطؿوبماظطالقمحددؼٌممم2586واظؾؾوسمم2060اظـؽوحموم8835حدبٞ

 عـماظؽؿوب.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ٕٔ٘ 

ًٚ ظذ  شتَرار بٔٝ افٌْقة ـٕٚٝ افًغس تتالدارك إواتَٚس هذا آهتزاز، وحٍٚط

 إمر، وتتدخؾ ض حًؿ بِٔغ:

خِٝ افًغس بقم حجؾ افنٔىٚن بحدبٞ آؾؽ بَِْف مـ ؾؿ إػ تد -ٔ

 ؾؿ.

بًض ًٕٚكف ومحِتف ظذ رمر ـربف.  بقمئذ  وبقم ت مر ظذ افرشقل  -ٕ

ْٝ ﴿مزجر افَرآن ًٕٚس افٌْل زجرًا ظًٍْٔٚ  ٌَ الْد َقال ََ إِن َتتُقَبالٚ إَِػ اهلل ِ َؾ

َِْٔالِف َؾالِ٘ن  اهلل َ ُهالقَ  َغ َوإِن َتَيَٚهَرا َظ ُُ ُِقُب بالُؾ َوَقالٚفُِح  ُؿ ُه َوِجْزِ َٓ َمالْق

رٌ  ِٓ َد َذفَِؽ َط ًْ ُٜ َب َُ
ِمَِْغ َواداََْلكِ ْٗ ـ  َرْن ُبٌِْدَفُف  ﴾ٗ﴿ادُْ ُُ ََ  ِ ُف إِْن َض ك َربُّ ًَ َظ

ِمْاَلٍٚت َؿِٕٚتَالٍٚت َتٚكٌَِالٍٚت َظٚبِالَداٍت  ْٗ الَِِغٍت ُم ًْ ـ  ُم ُُ ا ِمْْ َرْزَواًجٚ َخْرً

ٚرً  َُ ٍَٚت َوَرْب َحٍٚت َثٌِّٔ
 .2: 8افتحربؿ﴾اَشٚكِ

 ال اخلْٚق بًٖفْف افزبْٜ وبىٚفٌْف بغ فٔس ظْالده وبقم ؤَـ ظِٔف  -ٖ

ِاللُّ ُؿالؾ }بقمئذ ـٚن افتخٔالر بَّتيضال ؿقفالف شالٌحٕٚف َالٚ افٌْ  َبالٚ َرهيُّ

ـ  ... ْالالتُ ـُ َْزَواِجالالَؽ إِن  وـٕٚالالٝ افسبٔالالٜ افَقبّالالٜ، .ماالحززبا  {.ِّٕ

زة فمبالٜ افتالل وافتٖدبٛ افٌٚفغ اذه أبٚت افتل تنُؾ بٔئالٜ متّٔال

ٕ َغ ُبِربُد اهلل ُ}ٕحـ بهددهٚ  .م{إِ

 آٓ٘ تللٔف

ن افْالٚطر ض ٔػ ٓ تؼبػ، فتقؤح هالذا رؿالقل : إتُِ ال وأبٜ ال ؾٔغ رري

مـالغ تًالتقؿٍف ٓم افتًِٔالؾ افداخِالٜ ظالذ افًٍالؾ"مبربالد"مأبٜ تًتقؿٍف ـِّٜ

، ومًالٌٛ، ذهٚب افرجس ٕتٔجٜدًْل افذي بتٌٚدر إػ افذهـ رن إوا"مفٔذهٛ"

اداة تًِٔؾ، ورن مٚ شٌؼ مـ تقجٔٓٚت، ومـ حير واؾساس، وحتذبر "مافالم"موان

رشٌٚب ٕتٔجتٓٚ ذهٚب افرجس وافتىٓر. ؾُٖن ادًْل )بٚ ًٕٚس افٌْل : ان اهلل اذ 

بكف افٌْك ظـ زهرة افدٕٔٚ وزبْتٓٚ، بُّـ ظذ ان تروغ بغ ريض بف رشالقل 

 ْد اهلل، واذ بٖمرــ بٚٓحًٚن، وافسؾع ،مـ ظٔش افٍُٚف مٗثرات مٚ ظ اهلل 
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ـ بٚفتَقي، وافٍوٚكؾ، وافُغل...ان اهلل اذ بربد  وافتًٍػ، وافَْقت، واذ بِزمُ

فُـ ـؾ هذا ـل حتََـ افىٓٚرة، وتتخِهـ مـ ـؾ إدران، وتالقؾرن افِٔٚؿالٜ 

واحلُّالٜ...( واالذا افتل ترؾًُـ إػ مًتقي بٔقت افٌْالل افًالٚمرة ب بالٚت اهلل 

ـقٕٜٔ ـٕٚٝ رم ذظٜٔ، ـغ شٌْغ ؾالٔغ بًالد ال ٓ  الن ؾًؾ آرادة ر بتوح رافتًٍ

صٚرة إػ مٚ إ "ذفؽ"بتًِط ظع إذهٚب افرجس، وإٕغ بًّؾ ض  ذوف تَدبره 

مذـر مـ تقجٔٓٚت، وروامر، وٕقاه.

وطْل رن هذا افتًٍر جيٌْْٚ خمٚوٚت افراؾوٜ، ومتٚهٚت افنًٜٔ، وبٍُْٔالٚ 

م.مإػ ـقٕٜٔ وذظٜٔ"مآرادة"مض تًَٔؿمئقٕٜ افتُِػ افٌغ 

ًٚ ظالذ ؿالقل اهلل مموفَد اصٚر افَٚشّل ض تًٍره إػ ٕحق هذا حغ ؿٚل مًٌَال

ْجَس } ُؿ افالالرِّ ُُ َٛ َظالْ ٕ الَغ ُبِربالالُد اهلل ُ فُِٔالالْذِه الالراً  رهالالؾإِ ِٓ ْؿ َتْى ـُ الالَر ِّٓ  َوُبَى
ِٝ م{اْفٌَْٔال

رؾالٜ ادالال ثؿ ٓ خٍٔالٜ مَٚري مالٚ رمالرــ، و الٚــ، ووظيُالالـ، إم.66إحالزاب

ٜ تًِِٜٔٔ ٕمرهـ و ٔٓـ ظذ شٌٔؾ  واحلرص ظذ افتهقن ظْٓٚ بٚفتَقي، ؾٚجلِّ

ممآشتئْٚف(.

 ٍٔ٘لمدازج األ

ٜٔ ظِّٜٔ ٓ تتحَؼ بّجرد افًْالٛ، ؾالٚفتّتع رهِٜٔ ادذـقرة ض أبٜ هِوإ

بؼف إٓتغس إػ بٔقت افٌْقة حظ إتَٔٚس ادحًْغ، رمٚ افٌٚوون ادخِدون إػ 

ًٚ، او رو رغ وفالق ـالٕٚقا آبالٚس، ؿٕرض ؾٌْٔٓؿ وبغ هذا افؼف بًد ادؼا خقإال

ٜٔ حغ مترد ومرق هِربْٚس.  وافَرآن افُربؿ تٖـٔدًا هلذا جرد ابـ ٕقح مـ هذه إ

ؽ، إٕف ظّؾ ؽر قالٚفح ( واؿالرارًا هلالذا ادٍٓالقم بالغ افَالرآن رهِٕف فٔس مـ إ)

ًٚ } بالٚهلل وادحالٚدبـ هللن تَقم بغ ادالٗمْغرافٍقاقؾ افتل بٌٌْل  َٓ جَتِالُد َؿْقمال

ُٕقا آَبالٚسُهْؿ َرْو  الٚ ـَ ـْ َحٚد  اهلل َ َوَرُشقَفُف َوَفْق  ِخِر ُبَقادُّوَن َم ْٔ ِمُْقَن بِٚهلل ِ َواْفَْٔقِم ا ْٗ ُب

بالَغَن وَ  ُِالقِاُِؿ اإْلِ َٛ ِض ُؿ تاَل ـَ الَدُهؿ َرْبَْٚسُهْؿ َرْو إِْخَقاَ ُْؿ َرْو َظِنالَرهَتُْؿ ُرْوَفئاِلَؽ  َرب 
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ُْْف  الٚ َريِضَ اهلل ُ بُِروٍح مِّ َٓ ٔ
ـَ ؾِ َْ اَلُٚر َخٚفاِلِدب ْٕ الٚ ا َٓ

تِ ٍت جَتِْري ِمـ حَتْ ْؿ َجْٚ  ُٓ ُِ َوُبْدِخ

َٓ إِن  ِحالالالالْزَب اهلل ِ ُهالالالالُؿ  ْؿ َوَرُوالالالالقا َظْاْلالالالُف ُرْوَفئاِلالالالَؽ ِحالالالالْزُب اهلل ِ َر ُٓ َظالالالالْْ

ُِِحقنَ  ٍْ م.88ادجٚدفٜ{ادُْ

حزاب اخلالل افتل تٗهؾ ادرس ـل بًْؿ بؼف ظِـ افَرآن ض شقرة آرـغ 

ن بٗـد ر ملسو هيلع هللا ىلص إٓتغس إػ طالل افٌْقة افقارؾٜ، وـِػ اهلل ال هْٚك ال رشقفف افُربؿ

ن بْوقي حتٝ فقاكف.  رمٚ مـ ٌٕٚ ومٚل ورثر حتّٜٔ تِؽ ادٗهالت فُؾ مـ رراد ر

ظجٛ إذا احلٔٚة افدٕٔٚ ؾٓق مىِؼ افناح وهق  روم مـ هذا افؼف افرؾٔع، ؾال 

رمر رشقل اهلل رن خير رزواجف بغ رن بِتزمـ اذه افَٔؿ وبًنـ ض ـٍْالف، وبالغ 

 ٓ بِتزمـ ؾًٔزفـ، وبَهغ. ر

وض هذا ٕزفٝ آبٜ افتخٔر وتقافٝ بًدهٚ آبٚت تَٔؿ اددارج افتالل ترتًالؽ 

ِاللُّ َرْوَػ }وِل افْالٚس بالؽ رٕحق ادًتقي بُالقن ؾٔالف رشالقل اهلل وفٔالؽ، و افٌْ 

ٍض ِض بِٚدُْ  ًْ ْؿ َرْوَػ بِالٌَ ُٓ ُوال ًْ َْرَحِٚم َب ْٕ ٚهُتُْؿ َوُرْوُفق ا َٓ ْؿ َوَرْزَواُجُف ُرم  ِٓ
ًِ ٍُ ـْ َرٕ ِمَِْغ ِم ْٗ

َٚن َذفَِؽ ِض  ـَ  ًٚ ُروؾ ًْ ؿ م  ُُ
ُِقا إَِػ َرْوفَِٔٚكِ ًَ ٍْ ٓ  َرن َت ـَ إِ ِٚجِرب َٓ ِمَِْغ َوادُْ ْٗ ـَ ادُْ  ـِتَِٚب اهلل ِ ِم

ُىقر ًْ م.3األحزاب{اً اْفُِتَِٚب َم

ًٚ ظذ ًٕالٚس افرشالقل  ، بالؾ هالل متٚحالٜ، رحٌالٜ وهذه اددارج فًٔٝ وؿٍ

 أؾٚق تًع افُٚؾٜ وتًتحٞ خىٚ ـؾ ادٗمْٚت وادٗمْغ.

ًٚ بالٚفرسوس وتقجٔٓالف  وآشالم ال حغ بًالٚفٟ رو حيٚشالٛ ال بٌتالدىس ؽٚفٌال

 اخلىٚب ض هذه أبٚت إػ حالكؾ رشقل اهلل مـ هذا افٌَٔؾ.

ظذ هالذا  الإوفٔٚت وهـ افَدوة وافتندبد ظِٔٓـ ؾٓـ افًٔدات  .ٔ

ن بثر محٚشف ؽرهـ ٕن ؿراـ مـ مْالزل افالقحل رافْحق ال حري 

 م بًٍٓـ. ؾغ بٚل ؽرهـ ؟  وارتٌٚضٓـ برشقل اهلل 

ن بًًُالـ مالٚ ربٌٚت مـ منٚـل افٌْقة حربالٚت روهـ ؾقق هذا ؿ .ٕ

 ممثِٜ حتتذي.ربتَِغ، ورن بُـ 
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ن مُٚ ـ ربغ ٍٕع رو صالٍع، روؿد بيْـ  وهـ ؿد بٌٓرن بٕٚوقاس، .ٖ

ؾٚذا رخذن )بٚفٌْٚس فِّجٓقل اذه افهٔحٜ ربَـ )بٚفْقن ادنالددة( 

 وربَـ ؽرهـ رن افًزة ض اإلشالم بٚفًّؾ.

وافَهقر ؾالٔٓـ رؿالٌح مالـ افَهالقر ض ؽالرهـ.  وذفالؽ فزبالٚدة  .ٗ

ؾرقتٓـ، وفُغل افًّْٜ ظِٔٓـ، رٓ تري رن حد احلر وًػ حالد 

حًْٚت آبرار شٔئٚت ادَالربغ، ورن إٌٓٔالٚس ظِالٔٓؿ افًٌد، ورن 

افًالم ظقؿٌقا ؾٔغ ٓ بًٚؿٛ ؾٔف ؽرهؿ؟ هلذا، وفٌر هالذا روثالرن 

ؽالراس بٚفىٓالٚرة، إبٚخلىٚب. وخقضٌٝ إمالٜ ـِٓالٚ مالـ خالهلالـ 

ًٚ ظذ افتهقن، وافسؾع وافتَقي.  وحٍزًا فِّٓؿ، وحث

ًٍالف ـالؾ هالذه وطْل رن ـؾ مـ جد، ورخِص، وظزم ؾهدق وحَالؼ ض ٕ

ًٚ بٕٚ  رهالً ٜٔ، هِاخلالل افٌِْٜٔ اجلِِٜٔ، وحتع بُؾ هذه افَٔؿ افًِقبٜ رقٌح حََٔ

شِغن "مؿٚل الابغس إػ هذا  ال فالٕوقاس حتٝ ؾًٚضٚط افٌْقة، وفًؾ رشقل اهلل 

تالل فوٓ ؽرو ؾٚفٌْل روِل بٚدٗمْغ مـ رًٍٕٓؿ، وهذه افقٓبٜ ا ".افٌٔٝ رهؾمْٚ 

ًٚ ـِواـؾ إ (ٔ)حتّؾ غ شْحٝ ؾرقٜ.  جٚس ض س ـٚن رشقل اهلل بٗـدهٚ ظِّٔ

ـٚن ٓ بهع ظذ مٔٝ ظِٔف دبـ، ؾِغ ؾتح اهلل ظِٔف  ن رشقل اهلل افهحٔحغ ر

إٚ روِل بٚدٗمْغ مـ رًٍٕٓؿ، ؾّـ تقض وظِٔف دبـ ؾًع ؿوالُٚه، "افٍتقح ؿٚل: 

 .(ٕ)"ومـ ترك مٚٓ ؾِقرثتف

ض خوالؿ أبالٚت ؾالقق ادالدارج، وظالع  وبًد ؾٔجدر بْٚ ان ًٕٔش هْٔٓالٜ

اجْحٜ افَٔؿ إقِٜٔ افتل تٍُؾ ٕقحٚاٚ مًتقي اهلِٜٔ ،ذفؽ ادًتقي افالذي 

تتجرد ؾٔف مـ افذاتٜٔ ادحوٜ، وترتٍع ؾالقق افًقاضالػ، وآؽالراض، وحتالس 

                                                           
 ختػلم.م(1)

 .8865تػلريمدقرةماالحزابموحدؼٌمم8450اظؾكوريمحدؼٌمم(ٕ)
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حتالك ٓ هتالقي ض اهلُِالٚت، م(ٔ)وهق حيقضؽ، وبٚخذ بحجزتؽ برشقل اهلل 

هلل إحٛ إثر وؾؼ مٚ جٚس ض افهحٔح )وافذي ترتٍع إػ حٔٞ بُقن رشقل ا

ٍٕز بٔده ٓ بٗمـ رحدـؿ حتك اـقن رحٛ افٔف مـ ًٍٕالف (، ومٚفالف، وافْالٚس 

ومهداق مٚ جٚس ض افهحٔح مالـ رن ظّالر ريض اهلل ظْالف ؿالٚل : بالٚ  (ٕ)امجًغ(

: ٓ بٚ ظّر  رشقل اهلل، واهلل ٕٕٝ رحٛ إػ مـ ـؾ صكس إٓ مـ ٍٕز : ؾَٚل 

اـقن احٛ افٔؽ مـ ًٍٕؽ، ؾَٚل بٚ رشقل اهلل، واهلل  ٕٕٝ رحٛ إػ مالـ حتك 

 .(ٖ): آن بٚ ظّر ـؾ صكس حتك مـ ٍٕز، ؾَٚل 

فَالدر بٚٓشالِقب ارِب ادًِّغ ظذ رٓ بْٚؿنقا تهالٚربػ  ورشقل اهلل 

 ن بٗمْقا بٚفَدر خره وذه.ذي بْٚؿض بف تكؾٚت افْٚس، وظع راف

ن حيَؼ بٚمُٕٚٚتف افقاشًٜ مٚ بنؼ روافٍَر وافٌْل بًتىٔع ض خِؼ اهلل افٌْل . 0

ؾَٚفقا : ؿد  س ادٓٚجربـ رتقا رشقل اهلل رِب هربرة ان ؾَررظذ افٍَر ) ظـ 

بٚفدرجٚت افًع وافًْٔؿ ادَٔؿ.  ؿٚل ومٚ ذاك : ؿالٚفقا  (ٗ)افدثقر رهؾذهٛ 

بهالالِقن ـالالغ ٕهالالع، وبهالالقمقن ـالالغ ٕهالالقم، وبتهالالدؿقن.  وٓ ٕتهالالدق 

ًٚ تدرـقن بالف مالـ رؾال ر ًتَقن وٓ ًٕتؼ.  ؾَٚل رشقل اهلل وب ظُِّؿ صٔئ

ٓ مـ قْع إشٌَُؿ، وتًٌَقن بف مـ بًدـؿ، وٓ بُقن رحد رؾوؾ مُْؿ 
                                                           

)امندومعـؾدل،موعـدؾماعديتمممممم-ضدول:مماخرجمعلؾؿميفمصقققفمسـمأبلمػرؼرةمأنمردقلماهللمم(ٔ)
ـمصقف،موأغومآخذمحبفزطؿ،موأغدؿؿممطؿـؾمرجؾمادؿقضدمغورًا،مصلخذتماظدواب،مواظػراشمؼؼع

تؼقؿقنمصقفوم(مواحلفزم)بضؿماحلوء،موصدؿحماجلدقؿ(مذيدعمحفدزةم)مبضدؿماحلدوءمواددؽونمممممممم
اجلقؿ(مواحلفزةمظؾلراوؼؾمطودلؼعدمظالزار،مصنذامأرادماالعلوكمعـمخيدوفمتػؾؿدف،ماومددؼقرفمممم

ؾدكمم،ميفمنوتـدو،موحرصدفمسمممأخذمبذظؽمادلقضعمعـف،موػذامعـؾمالجؿفودمغؾقـدومحمؿددممم
ختؾقصـومعـماهلؾؽدوتماظديتمبدنيمأؼددؼـومأ.مػدد.ممعدـماظؼدرريب.ماظؾكدورىمطؿدوبماألغؾقدوءممممممممممم

عدـممم04حالدبٞعلدؾؿمطؿدوبماظػضدوئؾممممم3856حالدبٞطؿوبماظرصدوقممم6884حدبٞ
 اظؽؿوب.

(ٕ)
 تػلريمدقرةماالحزاب.م8450،م8865حدؼٌمماظؾكوريمحدؼٌ 

(ٖ)
 .3368حدبٞطؿوبماإلميونممواظـذورم 

ػذامواألحودؼٌماظيتمذطدرتمػـدومظؾدالظديمسؾدكمحؽؿديماهللموصضدؾفمطؾدفومممممممممماظدثقرم:ماألعقال.م(ٗ)
 صقققي.م
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مثؾ مٚ قًْتؿ ؟ ؿٚفقا بع.  ؿٚل : تًٌحقن، وتُزون، وحتّدون دبالر ـالؾ 

ًٚ وثالثغ، ؿٚل ؾرجع ؾَالراس ادٓالٚجربـ إػ رشالقل اهلل ؿالٚكِ غ : قالة ثالث

 -: ملسو هيلع هللا ىلصإمقال بغ ؾًِْٚ ؾًٍِالقا مثِالف ؾَالٚل رشالقل اهلل  رهؾشّع اخقإْٚ 

م.م(ٔ))ذاك ؾوؾ اهلل بٗتٔف مـ بنٚس (

 رهالؾقؾالقن ض افىالرق بِتًّالقن وض حدبٞ افٌخالٚري ) ان هلل مالكُالٜ بى. 8

ن اهلل بَقل دالصُتف : اصٓدوا ؾِّٖن ؿد ؽٍرت هلؿ. ؾَٔقل مِؽ: رن إ( افذـر

ًٚ فٔس  مْٓؿ إٕغ جٚس حلٚجٜ.  ؾَٔقل اهلل : هؿ اجلًِٚس ٓ بنَل اؿ ؾٔٓؿ ؾالٕ

 .(ٕ)جِٔس

إٕغ بَُٚـؿ ؾٔغ شِػ ؿٌُِؿ مـ إمؿ ـغ بالغ "ومـ ذفؽ حدبٞ افهحٚح . 6

افتقراه افتقراه ؾًِّقا حتالك إذا  رهؾقالة افًك إػ ؽروب افنّس روِت 

ًٚ.  ثالؿ روِت ٖإتهػ افْٓٚر ظجزوا ؾال إٓجٔالؾ  رهالؾظىقا ؿراضالٚ، ؿراضال

ًٚ، ثالؿ ٖإٓجٔؾ ؾًِّقا إػ قالة افًك ثؿ ظجزوا ؾ ًٚ، ؿراضال ظىقا ؿراضال

ٚ إػ ؽروب افنّس ؾ افُتٚبغ  رهؾظىْٔٚ ؿراضغ ؾَٚل ٖروتْٔٚ افَرآن ؾًِّْ

ًٚ، وٕحـ تري ربْٚ : رظىٔٝ هٗٓس ؿراضغ، ؿراضغ، ورظىٔ ًٚ، ؿراض ْٚ ؿراض

رجرـؿ مـ صكس ؟ ؿٚفقا : ٓ، ؿٚل:  ـثر ظّالً ؿٚل اهلل.  هؾ طِّتُؿ مـرـْٚ 

 .(ٖ)"ؾٓق ؾوع روتٔف مـ رصٚس

ان ؾوؾ اهلل ؽٚمر، ورمحتف واشًٜ ٓ حتجر، وتهٚربٍف ٓ تْالٚؿش،  .0

ظْدٕٚ ال ؾٓل مَٚدبر ظٚمٜ ٓ تالرتٌط  الوـِٓٚ خٚفٜٔ َّٚ بققػ بٚدحٚبٚه 

ٓ تدور حقل  ًٕٚن مًغ. وٓ خيتص اٚ دبـ دون دبـ.  إبٌٔٝ مًغ، و

ًِٕؿ ظذ  ّد وظع آفف وقحٌف ومالـ  الٟ  جالف إػ بالقم وٕهع و

 افدبـ.

                                                           
علؾؿمصكمادللوجدمم3686حدبٞوصكماظدسقاتمم586حدبٞاظؾكورىمطؿوبمصػيماظصالةمم(ٔ)

م.262حدبٞوعقاضعماظصالةم
(ٕ)

م.8356حدبٞعلؾؿمصكماظذطرمواظدسوءمواظؿقبيمم3815حدبٞاظؾكورىمطؿوبماظدسقاتمم 
.مم8836،م8835حالدبٞوطؿوبماظؾقدقعممم225حدبٞوبمعقاضقًماظصالةماظؾكورىمطؿم(ٖ)

م.4266،م4834وطؿوبماظؿقحقدمم2180افَرآنوصضوئؾمم6826وطؿوبماألغؾقوءم
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 م  بٔٝ٘ اآلٓ٘

ووح َّٚ ميض رن افَرآن زاد مًٌقط، ورن افذـر ؿري متٚح، ورن احلُّالٜ 

صًٚظٚهتٚ افَٚيص، وافداِّن.  ؾّـ إتثؾ، و ؾ مـ هذه افْٔٚبٔع افثرة إافٌْقبٜ تًؿ 

ٜٔ، ودرجٜ هِتدٕق مـ مًتقي إؾَد اختذ افًدة وهٖٔ ًٍٕف ـل تىٓر، وتًِق، و

افقٓبٜ، شقاس ض احلر وافًٌد، وافذـر، وإٓثل وافًربؼ، وؽر افًربؼ ٓ ؾوؾ 

ٕبٔض ظذ رشقد وٓ ٕشقد ظذ ربٔض، وٓ فًرِب ظذ ظجّالل وٓ فًجّالل 

ٓ بٚفًّؾ وافتَقي وآبٚتْٚ افتل ًٕتٓدهيٚ مًالٚم موالٔئٜ ظالذ ضربالؼ إظذ ظرِب 

 ادىَِٜ بال حتٔز، وٓ  ٚبٚة. ادًٚواة، وافًدافٜ

ن ؽرم ًٕٚس افٌْل رـثر مـ ؽّْٓؿ ورن مقؿًٓـ رتٌغ  ال بؾ هل ال ـغ رشٍِٝ

ـ رظن بحُؿ ـق ـ  ،"افًْٚس إوفٔٚت"مبَِل ظِٔٓـ رظٌٚس رصد، ورن مًٚسفتٓ

ور ـ اذه أبٚت افزمـ )بٚفٌْٚس فِّجٓقل( وبٚفتًالِٚل ظالـ افًالرض افزاكالؾ، 

ِالٛ بًٌْالالٞ مالالـ زهالرة  احلٔالالٚة افالالدٕٔٚ، وبالالٚفتحُؿ ض وبٚحتَالٚر ـالالؾ بربالالؼ خ

إًٍٓٚٓت افٍىربٜ افّْٜٓ افتل تًتّؾ ظْد رُبالٜ ادّتًالٚت ادالًْغت. وم ٓ ؟ 

ًٍٕف رمالر )بٚفٌْالٚس فِّجٓالقل( بّثالؾ هالذا بَقفالف  وؿد ظِّـ رن رشقل اهلل 

َْٚ بِِف َرْزَواًج }شٌحٕٚف  ًْ ن  َظََْْْٔٔؽ إَِػ َمٚ َمت  َٓ مَتُد  َٕٔٚ َو ْؿ َزْهالَرَة احْلَٔاَلِٚة افالدُّ ُٓ الْْ ٚ مِّ

ك ََ ِٔف َوِرْزُق َربَِّؽ َخْرٌ َوَرْب
ْؿ ؾِ ُٓ َْ

تِ ٍْ امر )بٚفٌْٚس فِّجٓقل(  ٕف . ور131رفم{فَِْ

ن تيؾ ظْٔف ظٚفَٜ بّٗمْغ خٚرج دواكر افوقس، زاهدة ض افٌٓرج، وافزخٚرف، ر

موافزبْٜ. 

َؽ َمعَ } ًَ ٍْ َٕ ـَ َبْدظُ  َواْقِزْ  ِذب َٓ اف  الُف َو َٓ ِقِّ ُبِربُدوَن َوْج ًَ َداِة َواْف ٌَ ُؿ بِْٚف  قَن َرا 

َٓ ُتىِعْ  َٔٚ َو ْٕ َٜ احْلََِٔٚة افدُّ ْؿ ُتِربُد ِزبَْ ُٓ ُد َظََْْٔٚك َظْْ ًْ َٕالٚ  َت ِر ـْ ٌِْاَلُف َظالـ ِذ ْاَلٚ َؿ ِْ ٍَ ـْ َرْؽ َم

َٚن َرْمُرهُ  ـَ ٌََع َهَقاُه َو مم.85افُٓػم{ُؾُرًضٚ َوات 
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 سآٓ٘ التدٔري بعد ىظ
 )بعد بضه الباٛ ّسلٌْ العني(

وآشالم حغ بْكف بٚفًْٚس إوفٔٚت ظـ افْوٚرة ادٌربالٜ ادًٌْثالٜ مالـ 

إظراض افزاكِٜ، وظـ إزدهٚر اجلذاب افذي بالتألٕ ظالذ وجالقه، وقالدور 

ؽرهـ مـ افًْٚس.. إٕغ بًٍؾ اإلشالم ذفؽ ـل بَٔٓـ مـ افتالقرط، ومالحَالٜ 

داد افِالالذبـ تقفالالدَهٚ ؽربالالزة إثالالرة، وحالالٛ اهلالالقي، ومالالـ افتًالالِط، وآشالالتٌ

آشتئثٚر.. وافِذبـ تٗججٓغ افَدرات ادتٚحٜ بَّتيض ؿرب ادُالٚن رو ادُٕٚالٜ 

 مـ احلٚـؿ.

 الهذا افًك ربغ بُقٕقن رؿدر افْٚس ظذ وظل مرامل هذه افْيربٜ  رهؾو

بًٚد افًْالٚس إوفٔالٚت ظالـ داكالرة إوالقاس، وافرؽٌالٚت ال ٕن ٕيربٜ رضورة إ

دواس افًْالٚس إوفٔالٚت رًٚسبـ رـثر  خِؼ اهلل مًٕٚالٚة مالـ رهالقاس، وآراس، واد

 افِقاِت ؿد بتجٚوزن احلدود ،وبٌٌغ ؾًٔهٍـ ض افْٓٚبٜ بٚحلٚـؿ، وادحُقم.

ن آشالم ـٚن بًٔد افْير حغ رحٚط ًٕٚس افذروة بّثالؾ هالذه افتًالٚفٔؿ ، إ

ًٚ وحغ حد مـ فٍتٚهتـ ، وؿٔد مـ حرـتٓـ ، وحغ حًؿ ض  ؿؤتٓـ حًًغ بٌِٔ

الٚ }مب بٜ افتخٔر َٓ َْٕٔٚ َوِزبَْتَ ـ  ُتِرْدَن احْلََٔالَٚة افالدُّ ْتُ ـُ َْزَواِجَؽ إِن  ِّٕ ِلُّ ُؿؾ  َٚ افٌْ  َبٚ َرهيُّ

ًٚ مَجِٔالً  اح ـ  َهَ ُُ ْح ـ  َوُرَهِّ ُُ ًْ َٚفْغَ ُرَمتِّ ًَ اَر *َؾتَ ـ  ُتِرْدَن اهلل َ َوَرُشالقَفُف َوافالد  ْتُ ـُ َوإِن 

ـ  َرْجرًا َظئِغً ا ُُ َِْٚت ِمْ
ًِ ْح ُّ ِْ

ِخَرَة َؾِ٘ن  اهلل َ َرَظد  فِ م.86، 85إحزاب{ْٔ

وادالبًٚت افتل قٚحٌٝ ؿؤٜ افتخٔر ـٕٚالٝ مالبًالٚت مثالرة وشالٚظٜ 

افتخٔر ـٕٚٝ شٚظٜ ظهٌٜٔ وإمُٕٚٚت تَِٛ افْزظٚت افٌؼبٜ ـٕٚٝ ؿٚكّٜ. ؾال 

إمر ؾٖٔمر ًٕالٚسه بٚفتالِّٖن وادنالٚورة ، ظجٛ إذا رربْٚ رشقل اهلل بَدر خىقرة 

جٚسهالٚ حالغ  وافْير روي افٌخٚري ظـ ظٚكنٜ ريض اهلل ظْٓٚ رن رشقل اهلل 

ِّن ذاـر فالؽ ؾَٚل إ ن خير رزواجف . ؿٚفٝ . ؾٌدر ِب رشقل اهلل رمره اهلل تًِٚل ر
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ٓ تًتًجع حتل تًتٖمري ربقبؽ ال وؿد ظِؿ رن ربقي م بُقٕٚ إرمراً ، ؾال ظِٔؽ 

ِالاللُّ ُؿالالؾ } ن اهلل تًالالِٚل ؿالالٚل:إبالالٖمراِّن بٍراؿالالف ال ؿٚفالالٝ: ثالالؿ ؿالالٚل:  َالالٚ افٌْ  َبالالٚ َرهيُّ

َْزَواِجَؽ.. إِل متٚم أبتغ ؿٚفٝ: ؾَِٝ فف ؾٍل ري هذا اشتٖمر ربقي؟ ؾالِّ٘ن {ِّٕ

م.(ٔ)رربد اهلل ورشقفف وافدار أخرة

ًٚ هذا آمتحٚن افهًٛ بْجٚح ، وارتًٍـ اذا مًالٚم ٕالرة  ض واجتزن مجًٔ

مضربؼ ًٕٚس افًالٚدغ ، ورجالٚل افًالٚدغ ، وتَالرر رن آشالالم ؿٌالؾ ـالؾ صالكس

 درجٚت اجلقدة ، ـغ تق بٚفًّؾ افذي بِغ رؿيص"مإحًٚن"موـِّٜ"مإحًٚن"

ي تٍهح وتيٓر ( ظـ ًٍٕٜٔ خرة تندبد ادٔؿ . رتْؿ )بٍتح افتٚس وـن افْقن و

م، ووجدان رؿٔؼ.

 تلالٔف ٍرا االختباز

افالذي  ملسو هيلع هللا ىلص ِل رشالقل اهللإافٌْقة رمر جِٔؾ، وذف إٓتغس  وافٌَٚس ض ـْػ

اختزٕالالف، ورختالالزن شالالٌِٔف ذف مٍالالدي )بتنالالدبد افالالدال ادٍتقحالالٜ(  بتىِالالٛ 

ًٚ بًغ ظالع آرتٍالٚع ؾالقق إمقاقٍٚت ظًرة ، وقالحٔٚت راكدة ، و ًٚ ظٚفٔ بغٕ

افندة ، وؾقق افرخٚس ، وقزًا وقالة ، وبدا ضالقِل بًالتًٚن االٚ ظالع منالٚـؾ 

 جتّع ، وٕقازع افٍْس ، وظٌَٚت افىربؼ.اد

 ذن مـ تربٜٔ تهقغ افًْٚس إوفٔٚت وـؾ افًْٚس قٔٚؽٜ ذهٌٜٔ َٕٜٔ.إؾالبد 

هذه افسبٜٔ اهلٚدؾٜ تٍُِٝ اٚ أبٚت افتل تِٝ آبٜ افتخٔر ، وتًَٕٚٝ ـالؾ 

ٜ  فتٍٔد  ٚ ؾٖردن اهلل ورظٍٚت رآبٚت افٌٔئٜ افَرإٓٔ  ن افًْٚس اذا مجًـ ـؾ هذه افًجٚب

 تًٌٍٚت ، ورؿالٌِـ ظالع رشالقفف راوالٔٚت ، مِتزمالٚت ، وؿْالتـ هلل خٚصالًٚت 

ـ ظـ افْقازع افدٕٔٚ ذاـرات زـٔٚت ...افخ ــ جدبرات بٚدَٚم ظٚمالت ، وترؾً

                                                           
(1)

معـمحدؼٌمرقؼؾ.م8835حدبٞطؿوبمادلظو ممم 
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شّل ٓ ؾرق ض هذا بغ ؿربٛ وبًٔد. ؾٚهلل افذي ٓ بؤع رجالر مالـ رحًالـ إ

ُش }مظّالً هق شٌحٕٚف افَٚكؾ َؿ اهللُّ َوَمـ ُبىِِع اهللَّ َوافر  ًَ ْٕ ـَ َر ِذب َؽ َمَع اف 
ْوَفالئِ ُٖ قَل َؾ

ـَ ُروَفالالالئَِؽ  الال ًُ َغ َوَح
الالٚحِلِ َداس َوافه  َٓ الال َغ َوافنُّ

َِ ب الالدِّ ِِّٔالالَغ َوافهِّ ـَ افٌْ  الال ؿ مِّ ِٓ َِالالْٔ َظ

 ًٚ افىٚظٜ ادًْٜٔ هل افىٚظٜ افداكّالٜ ادداومالٜ بٚخلنالقع . هالل م.36افًْٚس{َرؾَِٔ

 افَْقت .

 الغسو ّالغيه

ْٝ }ممٚم ؿقفالف شالٌحٕٚفاحلََٜٔ رن بٍَقا ضقبالً رٕظداس وحيِق  ْاُل َْ َوَمالـ َب

 ًٚ َٕٚ هَلاَلٚ ِرْزؿال َتْغِ َوَرْظتاَلْد هِتَالٚ َرْجَرَهالٚ َمالر  ْٗ ُّٕ  ًٚ الْؾ َقالٚحِل َّ ًْ ـ  هللِ ِ َوَرُشالقفِِف َوَت ُُ  ِمْ

ِربغً  تغ. رزاظّغ رن ؽرهـ بٗجر مرة . رمٚ هـ ؾٔالٗجرن مالم.60إحزاب{ـَ

ٕٜٔ افتل خههـ اٚ ؾٚكدة ربقبٜ ؾُٔػ رؿرهٚ آشالم دبـ وبنًٔقن رن ادرة افثٚ

 افٍرص ادتُٚؾئٜ؟

وظِغُٕٚ بَقفقن ان ادوٚظٍٜ ترتٌٝ مرة ظع افىٚظٜ ، ورخري ظع ضٌِٓـ 

روٚ رشقل اهلل بحًـ اخلِؼ وضٔٛ ادًالٚذة . وطْالل رن هالذا افتزبالر ال ظالع 

مؽر ـٚف. الوجٚهتف 

ن وظالدن رؾٓالـ "مافٌْؿ بالٚفٌرم"مٚظدةواحلؼ رن افَٚظدة ادراظٚة هْٚ هل ؿ

"مممالرتغ"بٚجربـ ؾَد وظدن بًذابغ . وروفئؽ افذبـ تٍتحٝ رظْٔٓؿ فُِّالٜ 

قا موالٚظٍٜ ٖهِوجتال"ممبوٚظػ هلٚ افًذاب والًٍغ"ممظّقا وقّقا ظـ ـِّٜ

ٍٜ } افًذاب افتل شٌَٝ موٚظٍٜ إجر: ِٚحَنال ٍَ ـ  بِ ُُ ِْٖت ِمالْ ِلِّ َمـ َب ٚس افٌْ  ًَ
َبٚ ِٕ

 َ ٌَِّْٔ راً مُّ ًِ َٚن َذفَِؽ َظَذ اهلل ِ َب ـَ ْغِ َو ٍَ ًْ َذاُب ِو ًَ ْٝ }م{ٍٜ ُبَوَٚظْػ هَلَٚ اْف ْاُل َْ َوَمـ َب

 ًٚ َٕٚ هَلاَلالٚ ِرْزؿالال َتْغِ َوَرْظتَالالْد هِتَالالٚ َرْجَرَهالالٚ َمالالر  ْٗ ُّٕ  ًٚ الالْؾ َقالالٚحِل َّ ًْ ـ  هللِ ِ َوَرُشالالقفِِف َوَت ُُ ِمالالْ

ِربغً  م.60،م61إحزاب{ـَ
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ن اختههـ بحًالـ جالزاس ظْالد آحًالٚن وإن إذن ؿٚكّٜ ٕ ـ إافًدافٜ 

 بًقس ظذاب ظْد إٓحراف. ال َد اختههـ ال دون ؽرهـؾإحرؾـ 

ـ . ذفؽ ٕن موٚظٍٜ احلًْٜ رمر منسك بغ بؾ احلؼ ر ن ؽرمٓـ ؾقق ؽّْٓ

ْٝ َشٌْ }اجلّٔع   َرٌَٕتَ
ٍٜ
ثَِؾ َحٌ  َّ ـَ قَن َرْمَقاهَلُْؿ ِض َشٌِِٔؾ اهللِّ  َُ

ٍِ ـَ ُبْ ِذب ثَُؾ اف  َع َشالَْٚبَِؾ م 

ٍٜ َواهللُّ ُبَوِٚظُػ دَِـ َبَنُٚس َواهللُّ َواِشٌع َظِِٔؿٌ  ُٜ َحٌ  ئَ  مِّ
ٍٜ َِ ؾِّ ُشٌُْ ـُ م.830افٌَرة{ِض 

ًٚ . ر مٚ تندبد افُْر، وموٚظٍٜ افًذاب ؾٓق إجراُس ؾربد ٓ بًؿ افْٚس مجًٔ

َمالـ َجالٚس }ن رشٚسوا حًٌٝ رشالٚسهتؿ شالٔئٜ واحالدة  إذفؽ ٕن ظٚمٜ افْٚس 

الٚ َوُهالالْؿ َٓ بِ  َٓ َِ  َؾالالالَ جُيْالَزى إِٓ  ِمثْ
ِٜ
الِّٔئَ  ً ال َرْمثَٚهِلاَلالٚ َوَمالـ َجالٚس بِٚف َِالُف َظْؼُ ِٜ َؾ الَْ ًَ ٚحْلَ

قنَ  ُّ َِ وافًْٜ افؼبٍٜ رـدت هذا ادًْل ؾَد رخرج مًِؿ ظـ .م031إًٕٚم{ُبْي

ن اهلل ـتٛ احلًْٚت وافًٔئٚت، إ"رٕف ؿٚل:   ظـ افٌْلريض اهلل ظْٓغ ابـ ظٌٚس 

ؾٚن  .(ٖ)بحًْٜ ؾِؿ بًِّٓٚ ـتٌٓٚ اهلل فف ظْده حًْٜ ـٚمِٜم(ٕ)ؾّـ هؿ.م(ٔ)بغ ثؿ

هق هؿ اٚ ؾًِّٓالٚ ـتٌٓالٚ اهلل فالف ظْالده ظؼال حًالْٚت إِل شالًٌغكٜ والًػ إِل 

حًْٜ ـٚمِٜ، ؾٚن هق م(٘)ومـ هؿ بًٔئٜ ؾِؿ بًِّٓٚ ـتٌٓٚ اهلل ظْدهم،(ٗ)روًٚف

م."(ٙ)هؿ اٚ ؾًِّٓٚ ـتٌٓٚ اهلل ظِٔف شٔئٜ واحدة

ـثر َّٚ هق افٌْقة ادِتهَغ بف ، ر هؾوٓ صؽ رن جمٚل افذـر وافتًِؿ متٚح ٕ

متٚح فٌرهـ وهذه مٔزة تٍوؾ اهلل اٚ ظِٔٓـ ، ؾٚن شٚرظـ مع هذا إِل افتَقي، 

                                                           
 بنيمذظؽمأيمصصؾمذظؽماجملؿؾممبومؼؿؾقه.م(1)
قفمابـمحقونمواحلوطؿم"عـمػؿمحبلـيماهلؿمأولماظعزمموادلرادماظعزممغػلفمدلومرواهمأريدموصقم(2)

 ؼعؾؿماهللماغفمأذعرمبفومضؾؾفموحرصمسؾقفوم..."اخل.
 اظقصػمبوظؽؿولمظرصعمتقػؿمغؼصماحللـيمظؽقغفومغشلتمسـماهلؿماجملردمسـماظعؿؾمم(3)

اظضعػمادلـؾمايمإظلمدؾعؿوئيمعـؾمإظلمأعـولمطـريةم،موذظؽمحبلىماالخالصموصدقمم(ٗ)
 إؼؼوعماالغػوقميفمأحلـمعقاضعفموتعديماظـػعماظعزمييموحضقرماظؼؾىم،مو

 ماظعـدؼيمظؾؿلطقدمواظؿشرؼػم(٘)
طؿوبماظرضوقموطؿدوبماظؿقحقددمممم3860حدبٞاظؿلطقدمبوظقاحدةمؼػقدمسدممادلضوسػيماظؾكورىمم(ٙ)

 .060حدبٞعلؾؿماإلميونمم4210
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وحتِغ بٚجلالل وتقصحـ بٚدٓٚبٜ وجتٌْـ افنٌٓٚت ..افخ حيغ بٚفًٌؼ وإٍردن 

الٚس إِِن َبٚ } ومتٔزن. وهذا مٍٚد ؿقفف شٌحٕٚف: ًَ ـَ افِّْ ال ََٖحالٍد مِّ ـَ ـ   تُ ًْ ِلِّ َف ٚس افٌْ  ًَ
ِٕ

ـَ  ًْ ـ  َؾالالاَل خَتَْوالال ْٔالالتُ ََ ات 
ـَ َؿالالْقًٓ م(ٔ) ِْالال ٌِِْالالِف َمالالَرٌض َوُؿ الالِذي ِض َؿ الالَع اف  َّ ْقِل َؾَْٔى ََ بِالالْٚف

 ًٚ ُروؾ ًْ م.68إحزاب{م 

، وخمٚفىالٜ افْالٚس  جتغع هذه اخلالل ؿد بُقن ظًرًا اذا اشالتّر افالزوزإو

ض افىرؿٚت. ومـ رجؾ هالذا رمالرن بقؿالٚر بٍيضال اِل آشالتَرار. رو  وافيب

بٚشتَرار جيِّف افقؿٚر ، وافرزإٜ وبّأل جٌْٚتالف افالذـر ، وافتًٌالد ، وآحًالٚن 

غ تالورؿّالـ افهالالة ، ور (ٕ)ٜٔ إوِلٖهِوؿرن ض بٔقتُـ ، وٓ تزجـ تزج اجل

ة ؿالد تُالقن رن ادرر خري هلروإمر بٚفقؿٚر رو آشتَرار حُّٜ ..."مافزـٚة 

دري . ذفؽ ٕن ض افرجٚل مـ بًِّٚن احلًٚشٜٔ ادٍرضٜ ثٚرة مـ حٔٞ ٓ تإظٚمؾ 

افتل تقرث افِٓٚث مـ ٓ صكس ومـ ري صكس ، وتَتِع ادًِّٚن إًٕٜٓٚٔ فتالزرع 

مُٚ ٚ افنٌؼ )صدة افنٓقة( وتيم افْٚر . ورقحٚب هالذه افٍْالقس ادربوالٜ 

رـٜ افًٚدبٜ ، وافٍِتٜ افزبئٜ، وافْيالرة ادرشالِٜ ظالع ربغ محِق )بتندبد ادٔؿ( احل

شجٔتٓٚ ، وافُِّٜ افًٚذجٜ ..افخ ؾقق مٚ حتّؾ . وخنالٜٔ ظالدوي ، وظالدوان 

هٗٓس ادريض رمرت )بٚفٌْٚس فِّجٓقل( افًْالٚس بٚفقؿالٚر ، وافَالرار . وروفئالؽ 

ّالٜ و افتَىقا ـِافًًٚر اذا اصتّقا راكحٜ افتزج رادريض بداس افُِٛ بتُِّٓؿ 

ًد ، وتالزِّن افًري ، وتًؿ اخلالظٜ ، وبٍجر اجلراؿهٜ . ؾُٔػ اؿ حغ بًقد 

؟ وهؾ ؾّٓٝ "ممؾٔىّع افذي   ؿٌِف مرض"مافًْٔٚن ؟ روظٔٝ مٌزي ؿقل اهلل 

                                                           
حلوجددىمواظؼدؾحمواالذددورةمبدوظعنيموامممقلماظرتضددؼم،مواظؿؿؿدعم،مواظرخوعددي،معدـماخلضددقعمبدوظؼممم(ٔ)

 واظشػؿنيموطؾفومرذائؾمعفؾؽيمتعؿماجؾوظـوماظشوردة.مم
اجللػؾقيماألوظلمطؾمجلػؾقديم ممؼفدذبفومدؼدـمو ممؼؽدؾحمذيوحفدوماظؼدقؿمواظعدوداتمواظعدرفمممممممممم(ٕ)

اظؽرؼؿ،مػؿمأصقوبفوماالغطالقمطوظلقائؿمأوماظضقاريممطؾمعدومؼؽػدؾمإذدؾوعماظغرؼدزةموإرػدوءمممممم
 مأوارماظشفقات.
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ٜٔ إوِل هق شٔٚدة اخلالظٜ، وزِّن احلالقاس ، وؾجالر اجلالقارح ، ٖهِرن تزج اجل

 وداس افًْٔغ وساخ اجلًد؟

 حقٔق٘ إزادٗ اهلل

"م"مبالٕٚغ"مإرادة مٗـالدة..."مإٕغ بربالد اهلل "مذه آرادة افتل جٚست ض آبٜوه

م".وادًٍقل ادىِؼ ادٗـد"م"وافالم

ن ر الرادة ٍٕٚذة ، خٚرؿٜ تَىع بحهقل ادراد، وحيالؼ فْالٚ ال ٕحالـ إؾٓل إذن 

ثٌٚت رمر فنكس بًْل ٍٕل ثٌقت هذا إمر ٕصٔٚس رخري؟ وهالؾ إٕتًٚسل : هؾ 

 فًْٚس ٌٕٔف مٚ رراد رٕف شٌحٕٚف رراد فٌرهـ افرجس، وافدٕس؟ مًْل رن بربد اهلل

ثؿ مٚ حََٜٔ آرادة افتل هيِؾ هلٚ ادتهقؾٜ وافنًٜٔ، وادًتؼالؿقن ؟ رن ادالقِل 

بغ ض ـتٚبف رٕف بربد بْٚ افٔن ، وآظتدال ، وافتقبٜ..افخ ؾٓؾ حتَؼ هالذا فُالؾ 

 ادخٚضٌغ ؟

فٔس ض أبٜ دفٔؾ "مرابع مـ مْٓٚج افًْٜ( ؿٚل آمٚم ابـ تّٜٔٔ )ض اجلزس اف

َغ إٕال}من ؿقفالفرظع مزاظؿ افنًٜٔ وؽرهؿ، وحتَٔؼ ذفؽ ض مَٚمغ : رحدَهٚ 

ْؿ }ـَقففم{ُبِربُد اهللُّ ُُ ُِقْا ُوُجقَه ًِ الِة ؾْٚؽ تُْؿ إَِػ افه  ّْ ـَ آَمُْقْا إَِذا ُؿ ِذب َٚ اف  َبٚ َرهيُّ

ْؿ إَِػ ادََْراؾِِؼ وَ  ُُ ًٚ َوَرْبِدَب ْتُْؿ ُجٌُْال ـُ ٌَِغ َوإِن  ًْ َُ ْؿ إَِػ اْف ُُ َِ ْؿ َوَرْرُج ُُ وِش ُُ ُحقْا بُِر ًَ اْم

تُُؿ  ًْ ٚكِِط َرْو ََٓم ٌَ ـَ اْف ؿ مِّ ُُ ْ ٍر َرْو َجٚس َرَحٌد م  ٍَ ْرَى َرْو َظَذ َش ْتُؿ م  ـُ ُروْا َوإِن   ٓ َؾٚض 

ٔدًا َضِّٔ 
ًِ قْا َق ُّ  ّ ُدوْا َمٚس َؾتََٔ

َِْؿ جَتِ ٚس َؾ ًَ ُْْف َمالٚ افِّْ ؿ مِّ ُُ ْؿ َوَرْبِدب ُُ ُحقْا بُِقُجقِه ًَ ًٚ َؾْٚم ٌ

ْؿ  ُُ َِالْٔ تَُف َظ َّ ًْ
ؿ  ِٕ
ْؿ َوفُِٔتِ ـُ َر  ٓ ـْ َحَرٍج َوَفالُِـ ُبِربُد فَُِٔى ؿ مِّ ُُ ْٔ َِ َؾ َظ ًَ ُبِربُد اهللُّ فَِْٔج

ُرونَ  ُُ ْؿ َتْن ُُ  ِ ًَ الِذَي ُرٕالِزَل ؾِٔالِف افْ }وـَقففم.3ادٚكدة{َف ُر َرَمَوَٚن اف  ْٓ الْرآُن َص َُ

ُف َوَمالـ  ّْ َُِْٔه َر َؾ ْٓ ُؿ افن  ُُ َد ِمْ ِٓ ـ َص َّ ْرَؿِٚن َؾ ٍُ ـَ اهْلَُدى َواْف ٍَٚت مِّ ِس َوَبِّْٔ  ِْٚ ُهًدى فِّ

الُؿ  ُُ ال َوَٓ ُبِربالُد بِ الُؿ اْفُْٔنَ ُُ ٍٚم ُرَخَر ُبِربُد اهللُّ بِ ـْ َرب  ٌة مِّ د 
ًِ ٍر َؾ ٍَ ًٚ َرْو َظَذ َش َٚن َمِربو ـَ
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 ِّ ُْ الالال َوفِتُ ْنَ ًُ الالالْؿ اْف ُُ  ِ ًَ ْؿ َوَف ـُ وْا اهللَّ َظالالالَذ َمالالالٚ َهالالالَدا ُ الالالزِّ َُ َة َوفِتُ الالالد 
ًِ ُِالالالقْا اْف

ُرونَ  ُُ ـَ ِمـ }وـَقفف.م052افٌَالرة{َتْن ِذب ـَ اف  ْؿ ُشَْ ُُ ْؿ َوهَيِْدَب ُُ َ َف ُبِربُد اهللُّ فٌَُِٔغِّ

ْؿ َواهللُّ َظٌِِٔؿ َحُِٔؿٌ  ُُ َِْٔ ْؿ َوَبتُقَب َظ ُُ
ْؿ َوُبِربالُد َواهللُّ ُبِربُد َرن بَ {}َؿٌِِْ ُُ َِْٔ تُقَب َظ

ُِقْا َمٔاْلً َظئِغً  َقاِت َرن مَتِٔ َٓ قَن افن  ًُ ِ ـَ َبتٌ  ِذب الَػ }86افًْٚس{اف  ٍِّ ُبِربالُد اهللُّ َرن خُيَ

 ًٚ ٍٔ ًِ ُٚن َو ًَ َؼ اإِلٕ
ْؿ َوُخِِ ُُ رادة اهلل هلالذه أبالٚت متوالّْٜ إؾٚن .م85افًْٚس{َظْ

ف فِّٗمْغ ورمرهؿ بف . فٔس ض ذفؽ دحٌٜ اهلل فذفؽ ادراد وروٚه بف ، ورٕف ذظ

ٓ  ٚفٜ .. وافدفٔؾ ظع ذفؽ ر ٓ رٕف بُقن  ٕف خِؼ هذا ادراد وإف ؿوٚه وؿدره ، و

بٔتالل ؾٖذهالٛ ظالْٓؿ  رهالؾبًد ٕزول هذه أبٜ ؿٚل: افِٓالؿ هالٗٓس  رن افٌْل 

خٌٚر اهلل بٕٚف ؿد رذهٛ ظْٓؿ إافرجس وضٓرهؿ تىٓرًا. ؾِق ـٕٚٝ أبٜ تتوّـ 

، وضٓرهؿ مٚ احتٚج اِل افىِٛ وافدظٚس . ثالؿ ؿالٚل آمالٚم رمحالف اهلل :  افرجس

موآرادة ض ـتٚب اهلل ٕقظٚن : 

ـ  ٌتف وروٚه . ) مثؾ تُِؿ أبٚت افتل هدت( .  -0  ارادة ذظٜٔ دبْٜٔ تتوّ

ـْ ُبالِرِد اهلل ُ َرْن ﴿وارادة ـقٕٜٔ ؿدربٜ تتوّـ خَِف وتَدبره ـَقفف شٌحٕٚف  -8 َّ َؾ

ٚ َحَرًجالٚ هَيدِ  ًَ ْؾ َقالْدَرُه َوالِّٔ ًَ ُف جَيْ  ِ ـْ ُبِرْد َرْن ُبِو ْح َقْدَرُه فإِْلِْشاَلِم َوَم َبُف َبْؼَ

ِمْاُلقنَ  ْٗ َٓ ُب ـَ  ِذب ْجَس َظَذ اف  ُؾ اهلل ُ افرِّ ًَ َذفَِؽ جَيْ ـَ َغِس   ً ُد ِض اف  ً ٕ َغ َبه  َٖ االغعدوممم﴾ـَ

ُْٕهِحل﴿موـَقل ٕقح.م125 ْؿ  ُُ ًُ ٍَ َٓ َبْْ َٚن اهلل ُ  َو ـَ ْؿ إِْن  ُُ َْٕهَح َف إِْن َرَرْدُت َرْن َر

القنَ  ًُ ْؿ َوإَِفْٔالِف ُتْرَج ُُ ْؿ ُهَق َربُّ ُُ ِقَب ٌْ إتٓالل ـالالم آمالٚم م68هالقد﴾ُبِربُد َرْن ُب

 بٚختهٚر.

 ذهٚب رجس.إمـ تىٓر ، و ال اذن ؾًِٔٝ أبٜ بدافٜ ظع وؿقع ادراد
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 دعاٛ السسْل

بٔتالف بالٚفتىٓر ،  هالؾن افٌْالل دظالٚ ٕرٍُالل ؾٚن ؿٔؾ : دظْٚ مالـ أبالٜ . وب

مجالع ظِٔالٚ ، وؾٚضّالٜ ،  واحلًالـ ،  ذهٚب افرجس . بؾ ؿد ورد رن افٌْالل وإ

بٔتل ؾٖذهالٛ ظالْٓؿ  رهؾهٗٓس "واحلًغ ، ثؿ جِِٓؿ بًُٚس ـٚن ظِٔف ثؿ ؿٚل 

م.رواهماظرتعذي..."مم(ٔ)افرجس

م هالالتغًالٚس ظالع هالالذا افْحالق بالدل ظالع حالرص وإؿالٚفقا : وجتِالِٔٓؿ بٚفُ

ال  بدظٚكالف  البٔتف مْحقا  رهؾوختهٔص . ؿٚفقا : وافرشقل مًتجٚب افدظٚس و

ًٚ  ن رشقل اهلل درجٜ م تتحَؼ فٌرهؿ. وَٕقل إ ـٚن ض مثؾ هالذه ادقاؿالػ ربال

ـّثؾ وافد إدؾع إِل ابْالف ال  ال هْٚ ال مـ مًٚن. ومثِف "إب"بُؾ مٚ حتّؾ ـِّٜ 

ًٚ ال بوّف وبِئّف ن وبدظق فف ًٚ ؾىرب م بٍىر ظالع افهالالبٜ  . وافرشقل إدؾٚظ

ٜ ، وافًَقة بؾ ـٚن رؽْل افًٚدغ بٚدنٚظر إًٕٜٓٚٔ افتل ـٕٚٝ تئقل ض  وافٍيٚط

.ًٚ  ـثر مـ ادقاؿػ اِل منٚرـٜ وجدإٜٔ ظٚفٜٔ ادًتقي ـغ ووح إٍٓ

وطْل رن دظقات افرشؾ ظِٔٓؿ افًالم فًٔٝ  تّٜ آجٚبٜ . ؾَد اشتٌٍر 

"مدْٚؾَغ وـٚن افرد شتٌٍر ٓ جدوي . واشتٌٍر رشقل اهلل ابراهٔؿ ٕبٔف . وا

الَر اهللُّ ﴿ ٍِ ٌْ َِالـ َب ًة َؾ َغ َمالر 
ًِ
ْر هَلاُلْؿ َشالٌْ

ٍِ ٌْ التَ ًْ ْر هَلُْؿ إِن َت
ٍِ ٌْ تَ ًْ ْر هَلُْؿ َرْو َٓ َت

ٍِ ٌْ اْشتَ

و جالٚ دالْٟٓ "ممهعف ، وإٚ خرـؿ ٕهِوافرشقل ان دظٚ ٕ .51افتقبٜم﴾..هَلُؿْ 

م بقؿػ دظقاتف ظع  وهق "مُٔؿ ٕٚرًا..رهِؿقا إًٍُؿ ن و"تٔٛ افَرآن ض افس

 ال ن دظٚس افرشقل  فالٔس حتّالل افقؿالقعرف بؾ ضٚدٚ دظٚ ٕمتف، وافدفٔؾ ظع رهِ

                                                           
نماظشقكنيم ممؼصققوهماذميفمادـودهمغظرم.مػذاموظؼدمتػــمادلؿدروذديميفمماخرجفماظرتعذيمإالمام(1)

ادللدرحقيماهلزظقديم.ماظرتعدذىميفمممممأوحدؼٌماظؽلوءموزادوامصقفمزؼوداتمجعؾؿفمأذؾفمبودلؾدفوةمم
ؾدقمعدـمممخيمويفماظلـد:مذفرمبدـمحقذدىمالممم36صم2جدم6540حدبٞطؿوبمادلـوضىم

ـمذدكءمروىميفمػدذاماظؾدوب،موطؾؿديمممممطالممظذظؽمضولماظرتعذى:مػذامحدؼٌمحلـموػقمأحل
 روىءميفمػذاماظؾوبمالمتػقدمصقيماحلدؼٌ.معوأحلـم
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: )فُؾ ٌٕل دظقة مًتجٚبٜ، تًجؾ ـؾ ٌٕل دظقتف، ظع افْحق افيْقن ال ؿقفف 

ادخالر دظقتالف  إالف م(ٔ)ٕمتل اِل بالقم افَٔٚمالٜ..( ِّٜن ادخرت دظقِت صٍٚظإو

ممبٔتف. ؾٖبـ ادحًقبٜٔ وربـ ادحٚبٚه؟ هؾافًهغس ٕمتف، ٓ ٕ

 عفضل اهلل

افٌٔٝ ، ومرادٕٚ ان ٕالذود ظالـ آشالالم،  رهؾؾوْٚ ض احلدبٞ ظـ ؿؤٜ ر

افتل تْٓش ض ظرض آشالم وتنالُؽ  (ٕ)وٕتهدي فِذكٚب وافثًٚفٛ وافدبٌٜ

 ادثع. فض ؿّٔ

ٚوالالً ، ومٍوالقًٓ . ؾَوالٜٔ افٍٚوالؾ وفالٔس مرادٕالٚ رن ٍْٕالل رن هْالٚك ؾ

وادٍوقل ؿؤٜ ـقٕٜٔ ظٚمٜ ، واهلل افذي ٓ بًٖل ظغ بًٍؾ بهالىٍل ، وبّٔالز ، 

ِ َؿ }موبرؾع درجٚت مـ بنٚس ـَ ـ  ؿ م  ُٓ ْْ ٍض مِّ ًْ ْؿ َظَذ َب ُٓ َو ًْ ٚ َب َِْْ ُشُؾ َؾو  َِْؽ افرُّ
تِ

ك ابْ  ًَ ْؿ َدَرَجٍٚت َوآَتَْْٔٚ ِظٔ ُٓ َو ًْ ُدِس اهللُّ َوَرَؾَع َب َُ َُٕٚه بُِروِح اْف ْد َِٚت َوَرب  ـَ َمْرَبَؿ اْفٌَِّْٔ

ـِ  اَلُٚت َوَفالالُِ الِد َمالٚ َجالٚسهْتُُؿ اْفٌَِّْٔ ًْ الـ َب الِدِهؿ مِّ ًْ ـَ ِمـ َب ِذب َوَفْق َصٚس اهللُّ َمٚ اْؿتَتََؾ اف 

 ُِ َر َوَفْق َصٚس اهللُّ َمٚ اْؿتَتَ ٍَ ـَ ـ  ؿ م  ُٓ ـَ َوِمْْ ـْ آَم ؿ م  ُٓ ْْ
ِّ قاْ َؾ ٍُ َِ ُؾ َمٚ اْختَ ًَ ٍْ ـ  اهللَّ َب

قْا َوَفالُِ

م.826افٌَرة{ُبِربدُ 

القا ُخُىالَقاِت }مواهلل بٍوِف بتدارك ـؾ افًٌٚد ًُ ِ َٓ َتتٌ  ـَ آَمْاُلقا  الِذب َالٚ اف  َبٚ َرهيُّ

َٓ َؾْوُؾ  ِر َوَفْق َُ ْحَنٚس َوادُْْ ٍَ ُمُر بِْٚف ْٖ ُف َب  ٕ َْٔىِٚن َؾِ٘ ِْع ُخُىَقاِت افن  َْٔىِٚن َوَمـ َبتٌ  اهلل ِ افن 

ٌٔع  ِّ ل َمـ َبَنالُٚس َواهلل ُ َشال ِـّ ـ  اهلل َ ُبَز
ـْ َرَحٍد َرَبدًا َوَفُِ ؿ مِّ ُُ ٚ ِمْ ـَ ْؿ َوَرمْحَتُُف َمٚ َز ُُ َِْٔ َظ

م.م80افْقر{َظِِٔؿٌ 

                                                           
ميددونماإلعلددؾؿميفمم4848افتقحٔالالدوطؿددوبمم3618ؼٌماظدددسقاتمحددداظؾكددورىمطؿددوبمم(1)

معـمحدؼٌمأبكمػرؼرةمرضكماهللمسـف.م066،م065حدبٞ
واظدبمؼضربمعـاًلماظذئوبمواظـعوظىمأعـؾيمظغدرماألسداءم،موعؽرػؿم.مواظدبؾيمذيعمدبممم(ٕ)

 ظؾصدؼؼماجللػؾمطودلؿصقصيم.م
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وفُْف شٌحٕٚف خيتص برمحتف مـ بنٚس، وبوٍل مـ ؾوِف ظع افًٌٚد بَّٚدبر 

ًٚ حلُّتف افتل ٓ تُتْف ر ؾوؾ اهلل ظع افْٚس ٕنالٓدهٚ ض وميٚه.م(ٔ)متٍٚوتٜ تًٌ

افٌدو وافرواح متٍٚوتٜ . ؾٍوؾ اهلل ٓ بَٚس بَّٚبًًالْٚ ، وتقزبًالف ٓ خيوالع 

 حلًٚبٚتْٚ .

 واهلل اهلٚدى إػ شقاس افًٌٔؾ 

ظٚم77ٜ ٜ فًِٚدغمحوافهالة وافًالم ظذ ادًٌقث ر

                                                           
 المتؽشػم.م(1)
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