تعريب

الناشر

اجملمع اإلسالمي العلمي ،لكناؤ

حقوق الطبع حمفوظة
من مطبوعات اجملمع اإلسالمي العلمي
لكناؤ (اهلند) (رقم)193 :

الطبعة األوىل
3419هـ املوافق 1038م
اسم الكتاب

:

املؤلف

:

تعريب

:

حممد فرمان الندوي

عدد الصفحات

:

08

العدد

:

0088

سعر النسخة

:

08

الناشر

:

اجملمع اإلسالمي العلمي ،لكناؤ

اهلاتف

:

ندوة العلماء ،لكناؤ (اهلند)
+91-522-2741539

Email: info@airp.org.in / airpnadwa@gmail.com



5

كلمة الناشر
اذتمددددر لع اني،ددددصالة ًانيالدددداّ ًاني ددددا ددددٓ ددددَر
االر د ة ستمددر بددا اددر ا اب ددة ً ددٓ ًننيددى ً ددخاى ً ددا
تا،وم بإح صن إىل ٌٍ انيرٍاً .ب،ر!
نيقر كصن هذا اذترٍث ا اجملتمد اج دا ُ انيالدصا انيدذِ
ًلدت انيتَ ،مددصت ا انيقددرنن اني ددرٍم بإ ص تددى ا ٌا د ك د ّ
ًخص ّْ ا ٌلّ اذتجرات ا ابحصدٍث انير ضدصيَْ انيدأ قنيقصهدص
انيشددَا اني ددَر ستمددر انيرابد اذت د انيدددرًِ ا ددجر قددري بددرا
برٍ ددُ ًيددصا هددذا اذتددرٍث انيقاددٌا ص د ّْ حلددم اد هددذا اذتددرٍث
نيت،مَمى ًكصن ا قهمَْ هذا اذترٍث قيدى ٍد قدٓ انيضدٌٕ دٓ دًل
اج ددا إءإ بدددصٕ حَصتددى انيالددصذتْ دردٍدصّ ًاعتمص َدصّ دددإن إ ددا
ابدددراد ٍددإدِ إىل إ ددا اجملتمدد ًإ ددا اجملتمدد ٍددإدِ إىل
إ ا اذتَصّ ك وص.
اج ددا خيص ددف انيوددرد ًاجملتمد ،دصّ ًإاا ًد د ا اجملتمد
لادع خ قُ دإيى ٍ ص ر ا صدخْ انيو صد ًائحنراف ددإن انيقدصيٌن
ئ ٍ وُ ال صدخْ انيو صد ا اذتَصّ انيوردٍْ ًائعتمص َْ بيدى ستدرًد
انيتددريحل ًني ددا إاا ً دد ا اجملتمدد ًقدددرادي لادع خ قددُ ً ددٌ،ل
بصنيتمََز بة انيو صد ًانيالا دإيى ٍ اف ا صدخْ انيو صد.
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ً ددر كددصن هددذا اذتددرٍث بصني ةددْ ابلدٍددْ دقص بدق ددى إىل اني ةددْ
اني،ربَْ اب تصا انيدركتٌل ستمدر در دصن انيددرًِ ع دص ر االدرٍر جمل دْ
انيا،ددث اج ددا ُ ًق ددتصاك َْ اني ةددْ اني،ربَددْ ًندابوددص بددرال اني ،ددٌ
نيدرًّ اني ،مصٕ ني ددصٕ انيدذِ دص بدقدد درد دا انياخدٌي اني ،مَدْ
ًاني تف إىل اني ةدْ اني،ربَدْ ددريلعٌ قن يقدد هدذا اذتدرٍث إىل اني ةدْ
اني،ربَْ تخ َصّ حبٌاش وَر صّ َوَر ا يقدد هدذا االٌ دٌع االودم إىل
انيدص قة بصني ةْ اني،ربَْ ددإن هدذا االٌ دٌع ٍدريتُ ا دما حقدٌ
اجي ددصن ًإن اذتضددصلّ اال،ص ددرّ لمددم تقددر وص ا ددصٖر اجملددصئت
االصدٍْ قمو ت بدصٕ اجي صن خ قَّص ً ر ع ،ت اني،صمل رٍدْ ني دسودص
در ت بدة إي دصن ًإي دصن ًق دان اجي دصن كدصتئت إي دصيص ننيَدصّ
خصنيَّص ا انيشٌ،ل ً ٌا ف احملاْ ًانيت،صًن بة درد ًدرد.

قلعٌ قن ٍدصا هذا اذترٍث اال،رع انيقادٌا ا انيددص قة بصني ةدْ
اني،ربَددْ كمددص يددصا ا ابً ددص اندرٍددْ انيدص قددْ بصني ةددْ ابلدٍددْ
ا نيادصٕ حَصّ إي صيَْ ت ص ْ ت صد ْ ًقد ٌ ا ت،دصىل
ًٍ ٌن ص ّ
قن جي ،دى يصد،دّص ا بددصٕ اجملتمد انيالدصا نيَس ني م د مة دقد بددد
نيحي صيَْ مج،صٕ ً ٓ ا ت،صىل ٓ خ خ قى ستمر ً ٓ ننيى
ً خاى قمج،ة.
ستمر ًا ن ل َر اذت انيدرًِ
يرًّ اني ،مصٕ – ني دصؤ
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تقديم الكتاب
بق م، :صدّ انيشَا انيركتٌل َ،ر اب ظمُ انيدرًِ
لَٖس حترٍر زت ْ انيا،ث اج ا ُ
ً رٍر دال اني ٌ ،نيدرًّ اني ،مصٕ ني دصؤ
اذتمر لع اني،صالة ًانيالاّ ًاني دا دٓ دَر ابياَدصٕ
ًاالر ة ستمر ً ٓ ننيى ًق دخصبى ً دا تدا،وم بإح دصن إىل ٍدٌ
انيرٍا ًب،ر:
دددإن ددٌلّ اذتجددرات ا كتددصع ا ت،ددصىل حتتددٌِ ددٓ نداع
ًقح ص قيزنص ا اخصيى ني،ادصدي االدإ دة دا ق دخصع انير دٌا
دد ٓ ا َدددى ً دد م ا مجَدد راحدددد اب دددٌل دددا مدد قن
ٓ ا َى ً م.
ٍت صل ٌا بصنيقٌا بة ٍرِ ل ٌا ا
تشتمد ٌلّ اذتجرات ٓ قدع ائحرتا ًانيتاجَد نير ٌا
د ٓ ا َددى ً د م ً ددٓ نداع ادت ددٌع ًاني ددا ،ددى
ا
بالٌت خصدض مض نية ا م عور قً التودصع دٌت ًيودٓ
ا انيدددصع ددا د ددصٕ ًيددرإ انير ددٌا ع دد ٓ ا َددى ً دد م
ًاني ددا ق ص ددى كمددص ٍو،ددد ء َددد د قخَددى قً ص ددْ انيدددصع دَمددص
بَدوم كذنيك ق ر اصدي االإ دة بصنيتاة ًانيتخقَ ا ياري ٍريتَوم دا
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قِ عودددْ ًكدددذنيك س دددت اني دددٌلّ نداع اذتَدددصّ ائعتمص َدددْ
ًانيوردٍْ كمص قكرت قن االإ دة انيالدصذتة إخدٌّ ًاال،صٍشدْ دَمدص
بَدوم بصنيق ًاني،را ًانيرمحْ ًيوصهم ا مجَ اب مصا انيدأ
تو ر ابخٌّ اجميصيَْ ا اني دررٍْ ً دٌٕ انيظدا ًانيتددصبز بصبنيقدصع
ًبصنيتصنيُ انيتج س ًائمتَصع اني ذٍا همص قك ر ق مدصا انيددصع دٌٕر
ًيتصٖج ًخَمْ ًقكر ا اخصيى قن انيتقٌٔ هُ انيركَزّ انيدأ هودر
انيطرٍ إىل اني،ز ًاني ر ًمسٌ ارت .

ًهدددصت تٌعَوددصت ًت،ددصنيَم رٍددرّ قخددرٔ تتدددصًا االددإ دة
ني ددُ ٍَ،شددٌا ا هددذي انيددريَص ا ددا ْ ًق ددا ً دد،صدّ ًكرا ددْ
ًٍت ددٌن بددذنيك زتتم د ددصا ٍ،ددَا دَددى اجي ددصن ك،اددر تٌا د
ً تقددرع إىل ا ت،ددصىل ً ددتخ ي،مددْ اذتددف ًاني قددْ ًابخددٌّ
اجميصيَْ ًهٌ مي د بذنيك حَصّ اجميصن ًانيطص ْ ًارتشٌع ًاني،اٌدٍْ
اني ص ْ ت،صىل.
اني ٌلّ ك وص تٌعَوصت لبصيَدْ ًكتدصع دتقد ٍ ،دم ابدع
ًارت ًاني ر ًاني،را ًاذتف ًابخٌّ ًٍددذل دا كدد دص ٍةدصٍر
هذي ارتالصا ادتمَ ْ ًابخا اجي صيَْ ًهُ ت ،م مجَد نداع
اذتَصّ اال،ص ْ ا اجملتم،صت انياشرٍْ ًتاَِّا دلعصت اجي دصن اني دا
اني ا دا مد ك ودْ ًا د ْ،ا ةصل دْ
انيالة ًانيالة
إًن اذتَصّ ا انيدريَص نياددصٕ اتخدرّ ًكدصن اج دا ي،مدّْ دا ا
ت،صىل ٓ اجي صن ًهٌ ٍ ،دم ي داْ اجخدا ص ًاجميدصن ا دف
كد إي صن دإيى ٍ ،م مَف اني مصًات ًابلض ًهٌ بالد ب دد
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ص ٍقٌ بى اجي صن ا در ًخودصٕ قً إاودصل ًإ دان :إن ا ٍ ،دم
مَف اني مصًات ًابلض ًا بال مبص ت ،مٌن.

إن هذي انير صنيْ ستص رات قنيقصهص ،صدّ اني،ا ْ انيشَا اني دَر
ستمر انيراب اذت انيدرًِ كر ف دصد نيح دص اني،ا دْ انيشدَا
اني َر قبدُ اذت دا دُ اذت د انيددرًِ علمحدى ا ت،دصىل انيدذِ
كصن ٍد قٓ ستص رات ًدلً ّص ا عص اني َر قمحر انيشوَر ا ت َدى
كددان مبرٍرٍددْ لا برٍ ددُ عاندددر ددٌ ا هددإئٕ اب ددا ا هددذي
انيدددااد ًكدددصن هدددذا ادتدددص انيتدددصلخيُ ٍددددزا دَدددى ادددصد ل ضدددصن
ًاال،ت وٌن نيقضصٕ قٍص ً ص صت انيشور انيوضَد.
يشددرت هددذي احملص ددرات ًانيددرلًع ا زتمٌ ددصت ت،تدد
ءٍصد ّ ا تاْ ل ضصن اج ا َْ ًهدذي اجملمٌ دْ دا دلًع
قنيقصهص مسصحْ انيشدَا اني،ا دْ ستمدر انيرابد اذت د انيددرًِ ا
ل ضصن االدالر بصني ةْ ابلدٍْ ً رلت نص زتمٌ ْ ا ل صنيْ
بص م :عاجملتم اج ا ُ ا ٌٕ ٌلّ اذتجرات ً در دص
بدق ددوص إىل اني،ربَددْ ادتمَ ددْ ابي اني،زٍددز انيددركتٌل ستمددر در ددصن
انيدددرًِ عق ددتصا انيتو د ًابدع اني،ربددُ ب َددْ اني ةددْ اني،ربَددْ
ًندابودص بدرال اني ،دٌ نيدددرًّ اني ،مدصٕ ً ر دوص دٓ مسصحددْ
االإنيددف اني ددرٍم عحوظددى ا ت،ددصىل انيددذِ تدصًنددص بصنيتوددذٍف
ًانيتدقَن ًمسن بدشرهص ا كتصع بص دم عاجملتمد اج دا ُ:
حدددرًدي ًندابدددى ا دددٌٕ دددٌلّ اذتجدددرات ً دددص اجملمددد
اج ا ُ اني ،مُ ني دصؤ عاندر بطا،ى ًتٌءٍ،ى.
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ًإي إا قلٔ هذا اني تصع ماّ تو ٍصُ ت،مقّص بة كد دا
اني تصبدددصت انيدددأ دددرلت دددا ق دددا انيادددصح ة ًاالو دددرٍا حدددٌا
االٌ دددٌع قلعدددٌ قن ٍدودد ا ت،دددصىل بدددذنيك مجَدد دددا ٍقرؤيدددى
ًحير ٌن ٓ إ ا اذتَصّ ائعتمص َدْ ًبددصٕ اجملتمد انيالدصا ا
اني،صمل اال،ص ر انيٌَ .

ًا ًنيُ االر الة االتقة.
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كتاوص
سعيد األعظمي الندوي
لَٖس حترٍر زت ْ انيا،ث اج ا ُ
يرًّ اني ،مصٕ ني دصؤ
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املقدمة
اذتمر لع اني،صالة ًانيالاّ ًاني ا ٓ َر االر د ة
ًخصمت انيداَة َريص ستمر ً ٓ ننيى ً خاى قمج،ة ًب،ر:
ةّص ميتصء بى اج ا ا انيرٍصيصت ابخرٔ قيى خيص دف كدد ددرد
ا اجملتم ًٍركدز دٓ إ داحى ًٍدرب االر دٌ بصرتدصني ً دا
زاٍددص اج ددا اب ص ددَْ قي دى ٍ،ت د اني،ا ددْ بددة اجي ددصيَْ ًاجملتم د
ًاب رّ ًانيورد قهم مصٍْ كمص ًلد ا اذترٍث انيدادٌِ دصا د ٓ
ا َدى ً د م " :خ كدم خ كدم به دى ًقيدص خ كدم به دُ "
دددا ابددا صعددىً 2053 :قً ددن ددصا نيددى قن ا ت،ددصىل اكددر ا
انيقرنن اني رٍم حقٌ ى حقٌ انيٌانيرٍا صا ت،صىلً :خا ذادردًاِ اني َّدىخ
خًئَ تدشذ ِركٌُاِ شب شى خَذّٗص ًخشبصنيٌِخانيشرخٍذ ِا إِحذ خصيصّ عانيد صٕ ً 36:صا ا ٌ
ك قَئَّ خت،ذادردًاِ إِئَّ إٍِضدصيد ًخشبصنيٌِخانيشدرخٍذاِ إِحذ خدصيصّ إِ ضدص ٍخداذ ُةخاض
نخرً :خ َضخٓ لخبط َ
ٍّ ًخئَ تخدذوخرذهدمخدص ًخ ُدد
ا ختقُد نيَّودمخآ قُف
حردهد خمص َقًذ كشاَهدمخص دَ َ
شد خر َت انيِ شاخ خر َق خ
عدخدص خ انيدذطاِّ شداخ انيرضحذمخدْش ًخ ُدد لضعِّ
نيَّودمخص َدٌذئّ كَرِميدّص .خًاخذوشدضذ نيَودمخدص خ
حمذودمخص كَمخص لخبضَخصيشٓ خةش ّا عائ رإ. 24–23 :
الذ خ
اكر انيقرنن اني رٍم كذنيك اجح صن إىل كدد ددرد دا اب درّ
بر انيٌانيرٍا كمص يوٓ ا اب ٌل انيدأ تو در هدذي اني،ا دصت
دشر انيقرنن هذي اب ٌل ا ٌل رٍرّ ًيوٓ ا صٖر اب مصا
انيأ تإحلر دَوص حتٓ يوٓ ا ٌٕ انيظا ًانيشك صا ا ت،دصىل:
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ٍريَطٍوخص انيَّدذشٍ خا ن خدددٌاِ اعذتخدشاددٌاِ كَدش اّ ِّداخ انيظَّداِّ إِنض بخ،ذدضخ انيظَّداِّ إِحلذدمز خًئَ
ج ض دٌاِ خًئَ ٍخةذتخدف بض،ذضدد ُم بخ،ذضدصّ قَدٍخشدفط قَحخد دركُمذ قَن ٍخ ِريكُددخ َنيخذدمخ
خت خ
قَخشَدددد شى خَذتددددصّ دَ َرِهذدتمدددددٌيد ًخاتضقُددددٌاِ اني َّدددد خى إِنض اني َّددددىخ تخددددٌضاعز لضحشددددَمز
عاذتجرات. 12:

ًًلد كددددذنيك اكددددر اجح ددددصن إىل ابًئد ًاجخددددٌّ دد د
انيٌانيرٍا ًاكرت توص َ ى.
ًإن اني،ا صت بة انيزًج ًانيزًعْ انيأ حتمدد قهمَدّْ كدا ّ
كذنيك صٖد تٌءٍ انيتجصلّ ًاال اي انيأ ت ٌن ااصّ ني راددصت
اكرت نص تٌعَوصت ًبَدت نص ق ٌا ً ٌاب .
ًإن ا اجملتم د مدَ دّص ًدق د ّا ً ٌٍ دّص ً ددَ،وصّ ًنددم حقددٌ
َ،دددْ ب ددد توالددَد دقددر د ّ انيقددرنن اني ددرٍم انيضددٌٕ ددٓ هددذي
ادتٌايددف انيوردٍددْ ًاب ددرٍْ ًائعتمص َددْ ًائ تالددصدٍْ ًاني َص ددَْ
ًارت قَْ ً ر ًلد اذتذل ا لد انيالٌت انيذِ ٍ ٌن ا،دث إٍدذإ
نيثخددر دددد اني وجدددْ انيشدددرٍرّ ًاختَدددصل شدددَْ ٍادددرً دودددص اني دد
ًانيةددرًل ًا ددت،مصا ك مددصت إاٍددْ ا ددرين اتخددرٍا ًائ ددتوزإ
خرض َت شني دضصعِ ًخئَ تخمذاِ دشٓ ابَلذضِ
ئ تدالخِّ،رذ خ
دوم صا ا ت،صىل :خً َ
ئ ٍدخشددفط كُدددض درذتخددص ٍا دَردددٌلٍ .خًا ِالشددرذ دشددٓ خشذددَشكَ
خرخحددصّ إِنض اني َّددىخ َ
ت َنيالخدٌذتد انيِخخمشد ِ .عنيقمدصن:
ب ذٌخا ش
ك إِنض قَي َرخ ا َ
ًخامِضدضذ شا خٌذتش َ
 ً 19–18ددصا ا ددٌلّ اج ددرإ :خًئَ تخمذداِ دشددٓ ابَلذضِ خرخحدصّ
ك نيَا تخرذرِ خ ابَلذضخ ًخنيَا ختاذ ُ خغ انيِجشاخص خا ٌُئّ .كُددط انيشدكَ كَدصنخ خدَِّٗدىد
إِيض َ
شدذ خر لخبِّكَ خ ِردًهدصّ عً . 38–37إن انيةضدف انيدذِ ٍو در اني،ا دصت
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ًاال،ص ات ًٍقرتف ك ا انيدصع ا انيةضف ق ٌلاّ ت داف يتدصٖج
ا :انيَّدذشٍاخ ٍددذوشقُدٌنخ دشدٓ اني ضدرضنٕش
َْٗ دقر يوٓ انيقرنن اني رٍم دى صٖ ّ
ة خد داِ انيدضدددصعِ ًخاني َّد دىد ٍدخشد دفط
خًانيضضد درضن شٕ خًانيِ َدددصاش شمةخ انيِةخد دَذ َ ًخانيِ،خدددص شد خ
ة عنا مددران ً 134 :ددر لً ددُ ا ارتدداف انيددراخ ُ
انيِمدخذ ش دشد خ
اذت م ًاني،وٌ ًانيال ن كمص ًلد انيدوُ ا احملصعْ ًاالرص مْ.

انيقددرنن اني ددرٍم د ددتٌل كص ددد ا نداع اذتَددصّ تدددصًا هددذا
انير ددتٌل كددد عصيددف ددا اذتَددصّ ددا اني،اددصدّ ًاال،ص ددْ ًابخددا
دٌلدت قحَصيّص ت،صنيَم ا ٌلّ اني،قَرّ ًقخرٔ ا ٌلّ انيتٌعَدى
ئ خٍ ذدرخرذ َدٌذ ز ِّدا َدٌذ ٍ
االاص ر صا ا ت،دصىلٍ :ريَطٍوخدص انيَّدذشٍ خا ن خدددٌِا َ
خ خٓ قَن ٍخ ٌُيدٌاِ خخَذرّا ِّ ذدودمذ خًئَ شي خإٓز ِّا ِّي خإٓص خ خٓ قَن ٍخ ُداض خخَذدراّ
بنيِقَصعش شب ذٗسخ ائ ذمد انيِ ُو دٌ د
ئ تخ ِمشزدًاِ قَي ُو خ ُمذ خًئَ تخدخصبخزدًاِ بشص َ
ِّ ذدوداض خً َ
بخ ذ،رخ اجخميخص ِن ًخ خا نيَّمذ ٍختدفذ َدريُ ذًنيَدٗشكَ هددمد انيظَّدصشنيمدٌنخ عاذتجدرات. 11:
ًا اذتَصّ ارتص ْ اكر انيقرنن نداع انيقتدصا ًًعدى دَودص تٌعَودصت
ًاكَّر انيدصع بريخا َدصت اذتدرع ً در انيت،درض نيةد احملدصلبة
ة ا ذ دختجخصلختَ دَ دريَعش ذريد حختضددٓ
ددصا ا ت،ددصىل :خًِإنذ قَحخ درز ِّ داخ ا ِني دمشذ د ِركش خ
ئ ٍخ،ذ َمدددٌنخ
خٍ ذددمخ خ كَدداَ خ اني َّدد شى حلدددمض قَبذ شةذددىد خريِ خدخددىد انيشددكَ بشددريَضيودمذ َددٌذ ز َّ
عانيتٌبًْ 6:ا ت انيقرنن اني رٍم تد انيددوس ً تدد ابًئد خطدريّ
كا ّا صا ت،دصىل  :خدا َتخددخ يخ ِو دصّ بشةخَذدرِ يخوِدسٍ قَ ذً دَ خدصدص دشدٓ ابَلذضِ
عمشَ،دصّ
عمشَ،دّص ًخ خداذ قَحذَخصهخدص دَ ََريضيمخدص قَحذَخدص انيدضدصعخ خ
ع خ
دَ َريَضيمخص َتخدخ انيدضص خ
خشذَخَْ إِ ذا ٍ ضيخذاد يخرذ دء ُودمذ
عاالصٖرّ ً 32:صا :خًئَ تخقِتد ٌُِا قًَذئ خدكُمذ خ
خطِٗدّص كَدشا ّا عاج ددرإً 31:تدددصًا اكددر
ًخإٍِضددصكُم إنض َدتذ َودمذ كَددصنخ ش
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اني،ددرا ًح ددا اال،ص ددْ د ابءًاج ب ددد توالددَدً :خ خص ش دردًهداض
شبص ِنيمخ،ذردًفش َدإِن كَرِهذدتمدٌهداض َد خ ،خٓ قَن تخ ِرخهدٌاِ خَذٗصّ ًخخٍجذ،خدخ اني َّدىد دشَدىش
خخَذرّا كَش ّا .عانيد صًٕ 19:إاا مل ت تقر اني،ا دصت بَدومدص ًكدصن
انيطا ئء ّص قً ٓ انيقدرنن بدى جبدٌدّ ًإح دصن دصا ت،دصىلً :خإِنذ
خشوِتدمذ شقَص خ بخَذشد ِومخص دَدصبذ،خدٌاِ حخ َمدصّ ِّداذ قَهذ شدىش ًخحخ َمدصّ ِّداذ قَهذ شوخدآ إِن
ٍدرٍِد درخن إِ ذد داَحّص دٌٍخدِّد د ِ اني َّد دىد اٍَذخد دومخدددآ ِإنض اني َّد دىخ كَدددصنخ خ شَمد دصّ خخد داش اّ
انيد خددددإٓخ دَدددداخ َةذاخ قَعخ َوددددداض
عانيد ددددصٕ ً 35:ددددصاً :خإِاخا َ َّقِددددتدمد ِّ
ف قًَذ خرِّحدٌهداض شب خم،ذردًفص خًئَ دت ذم ش ٌُهداض شرخالاّ
دَريَ ذ ش ٌُهداض شبمخ،ذردً ص
ك دَ َقرذ اَ َ خم يخ ِو خ دى عانياقرّ. 231:
نيِّتخ،ذختردًاِ ًخ خا ٍخوِ،خدذ انيش َ

ً دددر ًلدت تٌعَودددصت دددا نندددْ مدد اال دد مة حبَدددث ئ
ت ددت،مد ن دص ك مددصت تا،ددث لدًد د،ددد ا االدددتمة إنيددَوم ددص ا
ت،صىل :خًئَ خت داطٌاِ اَّنيذشٍ خا خٍرذ دٌنخ شا ددً ِن اني َّىش دَخَ داطٌاِ اني َّىخ خرذًاّ بشةخَذدرِ
ك ءخٍضدضص نيش ُدِّ قُ ضْص خمخ َودمذ حلدمض ِإنيَٓ لِّخبوِمذ ضرذعش د،ودمذ دََددخاِّدٗودمذ شبمخص
ش ِمٍ كَذنيش َ
كَصيدٌاِ ٍخ ذ،مخ ٌُ خن عابي،ص  108:دتاقٓ بوص بة اجملتمد اال د م ًمد
اال م ا صت ح دْ ًهذا ئ مي ا إئ إاا كدصن در انيتدرخد ا
قصٖر م اال مة ً دصهج حَصتوم.
ٍرٍر اج ا إيشصٕ زتتم ٍ ٌن دَى اال د م قداّ بددصٕ ئ قداّ
هر صا ا ت،صىلٍ :خص قَطٍوخص اَّنيذشٍ خا ن خدددٌاِ ِإن تختضقُدٌاِ اني َّدىخ خٍجذ،خدد نيَّ ُدمذ
دُ ذر َصيصّ ًخٍد َوِّرذ خد ُمذ خَِّٗخصتش ُمذ ًخخٍةذوشدرذ نيَ ُدمذ خًاني َّدىد ادً انيِوَضذددِ انيِ خ،ظشدَمِ
عابيوددصا 29:دددإاا لً َددت هددذي اتداع كددصن ددصحاوص رالددَْ
منٌاعَددْ ً ددر ًعددرت لًاٖ،وددص ا اني دد ّ انيداٌٍددْ قن االشددركة
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ًق رإ اج ا ٍضٌ،ن در انيديب ٓ ا َى ً د م انيٌداٖد
ًالص اخت وٌا ا يالف اذتجر اب ٌد قمجٌ،ا ٓ ل ٌا ا د ٓ
ا َددى ً د م ح م دّص ً ددصنيٌا :هددذا اب ددة ل ددَدص بددى ً درض
ا نيقضددصٍص اذتَددصّ انيطاََ،ددْ ًاكددر ا ٌا د حقددٌ
اج ددا ح د ّ
اال ٌت ًانيال خصٕ ًخص ف ا ب،ضوص اال مة اص درّ ً دا قكد
ق ددراض هددذا اني،الددر ابيصيَددْ قِ إٍ ددصل اجي ددصن يو ددى ًق ددرتى
ً ،اى دتخري بى يزا صت ًاختاددصت ا اني،دصمل ك دى ا تري دد
اج ا هذي انيتق َمصت دا عدذًلهص ًا ت هدص يظدص ت،دصلف ئ
يظددص توددصخر ددصا ا ت،ددصىلٍ :ريَطٍوخددص انيدضددصعد إِيضددص خخ َقِدخددصكُم ِّددا خاكَدرٍ
د نيشتخ،خددص خلدٌُاِ إِنض َقكِ درخ خ ُمذ شد درخ اني َّ دىش
ًخقُيذخددٓ ًخعخ،خ ِدخددصكُمذ د د،دٌبّص خً َاخآٖش د خ
قَتذقَصكُمذ إِنض اني َّ خى خ شَمز خخشا ز عاذتجرات. 13:

قكر يظص انيتَ ،م انيةربدُ دٓ انيودرد ني دا اج دا خيص دف
ادتمص ْ ًٍإكر ٓ بدصٖوص ًإ احوص دريًئهدص انيقدرنن ًاذتدرٍث
ب،دصٍددْ دصٖقددْ إن اذتضددصلّ انيةربَددْ ضددت ددٓ د ددرّ اجملتمد دددا
ٌٍعر هدص يظدص نية درّ ًاجملتمد ً در ءانيدت دَدى مجَد اني،ا دصت
انيٌدٍْ بة انيٌانيرٍا ًابًئد درييٓ يظص اجملتم ؟ ًكذنيك استت نحلصل
اذتف ًانيرمحْ ًاالٌا صّ ًانيت،صًن ابخدٌِ ًٍركدز انيةدرع كد اّ
ٓ االالصا انيذاتَْ دَدتشر هذا ائجتصي دا ً دصٖد اج دا ًيظدص
انيت ،دَم ًانيرتبَدْ ًاني قدصٕات ادتصلٍدْ قحلددصٕ انيدرحات ًاب دوصل هدذا
ائجتصي ٍضصد انيرٍا ًابخا كمص ٍضدصد ت،دصنيَم اج دا ددتمس
إ ا اذتَصّ انيوردٍْ.
اذتصعْ إىل تو ا إ ا اجملتم
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ٌلّ اذتجرات اكرت دَوص ك ا د هدذي اتداع ً در
دقع قخٌيص اني ا انيشَا اني َر ستمدر انيرابد اذت د انيددرًِ دٓ
اهتمص ى برلع انيقرنن اني درٍم ا ل ضدصن االادصلت دَرتدصل نيرل دى
ٌ ٌ صت اكرت دَوص نداع اذتَصّ نيَتخ دٓ بودص انيددصع ددَم ا
بوص إءانيْ انيو صد اال تشرِ ا اجملتم ً در ارت دد انيدذِ ٍ دٌن ا
ابً ص انيرٍدَْ ً ر ر ت ا هذا اني تدصع دلً دى حدٌا دٌلّ
اذتجرات ًكصيت هذي انيرلًع ستوٌاّْ ا انيشدرٍ ددق دوص ابي
اني،زٍدز ستمدر قل ةدصن انيددرًِ ًتطاد اتن ب،در تدقدَن ًتودذٍف
نيَ توَر دوص انيقرإ كمص ا توصد دوص اذتص رًن ا انيرلًع.

قلعٌ قن هذا اني تدصع ٍدإدِ دًلاّ ومدصّ ا إ دا اجملتمد
ًا ًنيُ انيتٌدَ .
حممد واضح رشيد احلسين الندوي
لَٖس انيشٌٗن انيتَ ،مَْ بدرًّ اني ،مصٕ اندر
 /30ستر 1438هد ٌٍ ابلب،صٕ قًا يٌدم 2015
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بني يدي الكتاب
اذتمر لع اني،صالة ًانيالاّ ًاني دا دٓ دَر ابياَدصٕ
ًاالر ة ستمر ً ٓ ننيى ًق خصبى ً ا تا،وم بإح دصن إىل ٍدٌ
انيرٍا ًب،ر:
دصج ا دٍا ٍةطُ مجَ ،ف اذتَصّ ً ر ددن اج دا
ني د ،اْ ا ،ف اذتَصّ ٌإ كصيت دردٍدْ قً مجص َدْ ت،دصنيَم
ًندابددصّ حبَددث ٍ،ددَا ددصحاوص حَددصّ يصعخددْ ً ددر ًدّددر ني خَددصّ
ائعتمص َْ قٍضّص تٌعَوصت كص ْ ً ،ترنيْ دإيضوص حتوْ مثَدْ ني ،دصمل
تٓ ًحَصّ
انياشرِ ً ر اكر انيقرنن اني رٍم توص َ ى ا ٌا
انير ٌا ٓ ا َى ً م قح ا تو نص.
ئ مي ا د رّ حَصّ إ ا َْ خَخْ بدرًن هدذي انيتٌعَودصت
ادتص ً ْ،هدصت صٖوْ ا انيدصع ئ مي ا قن ه دد اج دا ه دَاّ
خَخّص لمم كٌيوص د مْ عوداّ دا هدذي انيتٌعَودصت انيربصيَدْ
ًانيت،ددصنيَم انيرٍدَددْ دتددريتُ ددٌلّ اج ددا قيقدد ق ددص اني،ددصمل
ًٍالددصع انيدددصع ب ددٌٕ انيظددا ددا اج ددا دصذتصعددْ إىل قن ت ددٌن
دصٍْ خص ْ بوذي انيتٌعَودصت ائعتمص َدْ ًتقدرض ق دص انيددصع ا
ٌٕ انيقرنن ًاذترٍث ًتذكر ا ارتطف ًاني تصبصت اني،ص ْ.
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تٌعر ا ق دْ ت،دردّ دا انيقدرنن اني درٍم نٍدصت حدٌا هدذا
االٌ ٌع ني ا ٌلّ اذتجرات ٌلّ كص ْ ا هذا انياصع داكرت
دَوص ق راض اعتمص َْ كمدص ق دصلت إىل تدراب يصع،دْ ج داحوص
دوددُ د ددتٌل كص ددد ني مجتم د اج ددا ُ د صيددت اذتصعددْ إىل قن
تطا هدذي اني دٌلّ ا اذتَدصّ ًتالدص اذتَدصّ انيوردٍدْ ًائعتمص َدْ
ًدقصّ نذي انيتٌعَوصت.

هدددذا اني تدددصع انيدددذِ هدددٌ بدددة قٍدددرٍدص تو دد ً دددر ني دددٌلّ
اذتجرات ًهدٌ زتمٌ دْ دلًع قنيقصهدص دضدَ ْ مددص احملدرت انيشدَا
اني ددَر ستمددر انيراب د اذت د انيدددرًِ حوظددى ا ت،ددصىل ا ل ضددصن
االاصلت د سر دَوص ٌلّ اذتجرات بري ٌع س إحلر ً دود
ً ر خت د دَوص ك ا انيد ت انيتو ٍْ انيدأ مدص تٌعدر ا ق ودصت
ةص ٍ ريُ ًٍ ،ريُ قن ابي اني،زٍدز ستمدر قل ةدصن انيددرًِ
انيتو
ع مى ا ت،صىل ا كد رًي ر يقد هذي انيرلًع ا انيشرٍ
ددصًٍا عصياَدْ دجدصٕت هدذي انيدرلًع ا دٌلّ
حلم لتاوص ًً
إنيددف ددَم ٍتج ددٓ ددا دلا ددْ اني تددصع قيددى ددص بوددذا اني،مددد ددٓ
قح ا ًعدى ًهدٌ حصعدْ اني دص ْ قلعدٌ قيدى ٍ دٌن يصد،دصّ بالدٌلّ
ص ْ .قد ٌ ا ت،صىل قن ٍاصلت ا مر انيشَا حوظى ا ًٍدشر ددى
ارت ًٍتقاد ا االرتف عوري ًٌٍدقى الص حياى ًٍر صي.
بالل عبد احلي احلسين الندوي
دالّ انيشصي م ا ت َْ كان لاُٖ برٍ ُ
 /7ور 1438هد
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اجملتمع اإلسالمي
يف ضوء سورة احلجرات
ٚقد عٳًِِ اهلل تعاىل اؤم َٓ٪ن  ي ضٛز ٠اؿحاساآ ابا ااً ٚقٛاعاد
يككااا ٤اؿٝااا ٠اٱْطاااْٚ ،١ٝاؿٝااا ٠اٱْطاااْ ١ٝعباااز ٠عاأ ْااٛع ن َاأ
ايعباباآْٛ :ع ٖ ٛاْ٫كٝاب ايتاّ هلل تعااىلٚ ،اَتثااٍ أٚاَاسْٚ ،ٙاٛع
اخس َٖ ٛساعا ٠ذكٛم ٚاباب ؾُٝا  ن ايٓاعٚ ،ذطٔ ايتعاٌَ َا
اٱخٚ ،٠ٛإنساّ نٌ ؾػري ٚنبريٚ ،أبا ٤ذكٛقُٗاٚ ،أبا ٤ا٭َاْ،١
ٚايطس  ١ٜي نٌ غٚ ،٧ٝعدّ إؾكا ٤ايها ّ٬إىل أذاد اد ٕٚزٜٚا،١
زٴٻُا تظٗس ي٘ ْتا٥خ ض ،١٦ٝ٭ٕ ٖرا ايهٜ ّ٬هَ ٕٛعانطاً يًٛاق (.)1
عظنة الرسول :
ؾأ ٍٚغ ٖٛ ٧ٝإٔ ٜه ٕٛتعاٌَ اؤمَ َٔ٪ا زضا ٍٛاهلل ؾاً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِ َٓؿسباً َٔ ايتعاَ٬آ ا٭خسٚ ،٣قاد أَاس اريو ايؿارا ١
زقاا ٞاهلل عاآِٗ ،٭ْٗااِ ناااْٛا ٜااس ٕٚنااٌ ذاا ن ٚإ اياآي ؾااً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِ ،ؾأَس ايكسإ ايهس ِٜإٔ ٜه ٕٛضًٛنِٗ َ ايسض ٍٛؾً٢
اهلل عًٝاا٘ ٚضااًِ َتُٝااصاً ايٓطااب ١إىل اٯخااسٚ ،ٜٔإٔ ىتااازٚا أضااً ٛاً
( )1قاااٍ اٱَاااّ قُااد أغااسف عًاا ٞايتٗاااَْٛ :)ّ1943( ٟٛقااٛع ضااٛز ٠ايؿاات
إؾ٬ح اٯؾام اؾٗاب َٛٚقٛع ضٛز ٠اؿحساآ إؾ٬ح ا٭ْؿاظ اٱزغااباآ
ٚايتٛجٗٝاآ ،ؾٗر ٙايطٛز ٠تب ِّٔٝذكٛم اؤمؿطؿ ٢ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚذكٛم
اؤمطًُ ن عاَٝ ( ً١إ ايكسإ ،تؿطري ضٛز ٠اؿحساآ).
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ذطًٓاٜ ٫ٚ ،تكادَٛا اايه ّ٬أَااّ ايآي ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ٫ٚ ،
ٜسؾعاٛا أؾاٛاتِٗ ؾاٛم ؾاٛآ ايآي ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِٚ ،يااٝهٔ
عً ٢ذٹنس ٚذٴنس َِٓٗ أِْٗ أَاّ ْي َاا شايا ؾاًت٘ ايطاُاٚ ٤طٝاد،ً٠
ٜٓااصٍ عًٝاا٘ ايااٛذٜٓٚ ،ٞااصٍ عًٝاا٘ ناا ّ٬اهلل ايكااسإ ،ؾٗاارا ايهااّ٬
ايطُاٜ ٟٚؿٌ إيَ ٘ٝباغسٜ ٫ٚ ،ً٠ؿٌ إىل غري َٔ ٙايٓاع.

طعائر اهلل تعاىل:
ٜتردث اٱَاّ أمحد أ عباد اياسذ ِٝايادًٖ)1174 ّ( ٟٛ
زمح٘ اهلل تعاىل عٔ عظُ ١ايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ ؾٝكا:ٍٛ
"َٚعظِ غعا٥س اهلل أز ع :١ايٓي ٚايهعبٚ ١ايؿٚ ٠٬ايكسإ(ٖ ،)1رٙ
ا٭غٝا ٤ا٭ز ع ١ؾاقا ٗاا ا٭زض عًا ٢ايطاُاٚ ،٤إ ٫ناْا ٖارٙ
ا٭زض ٚقٝع ً ١أَاّ ايطُاٚ ،٤إذا ْصٍ غ ٧ٝمسا ٟٚعًا ٢ا٭زض
 ٫تترًُ٘ ،نُا إٔ اؿحس ايثك ٌٝاذا ٚٴق عًا ٢اياااب ضاا ا٘،
أ ٚنااإ خػ ا أَاااّ اؿدٜااد ،ؾاا ٬قُٝاا ١ياا٘ ،نااريو ناْ ا ٖاارٙ
ا٭زض تاؾٗا ًٚ ١قااعٝؿ ً١أَاااّ ايطااُا ،٤ؾااأٖ ٍٚاار ٙا٭غااٝا ٤ا٭ز عاا١
غدؿ ١ٝايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِٜٚ ،أت  ٞي غاعا٥س اهلل تعااىل
اذااّ ايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ،٭ٕ اهلل تعاىل خؿ٘ ٓؿط٘،
ٚقاٍ :قٌُٵ إَٕ نُٓتٴِٵ ٴترٹبټٕٛٳ اي ًِ ٳ٘ ؾااتٻٹبعٴْٛٹ ٢ٴٜرٵبٹابٵهُِٴ ايًِا٘ٴ ٚٳٜٳػٵؿٹاسٵ يهُاِٵ
ذٴْٴااٛٳهُِٵ ٳٚايًِا٘ٴ غؿُااٛزٷ زٻذٹااِٝٷ(ٜ ،)2عااسف ٗاار ٙاٯٜااَ ١هاْاا ١ايسضااٍٛ
( )1ذح ١اهلل ايبايػ :١د  ،1ف  ،70طب  ي اؤمطب ا٭غس ي ايٛاق  ي ًد ٠بٓ ٜٛاد
(اهلٓد).
( )2اٍ عُسإ.31 :
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ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِٚ ،قاٍ تعاىل  ي َٛق اخس كاطباً اؤمطًُ ن:
ذطٳآٳِّ ٌ١يُٳاأ نااإٳ ٜٳسٵجٴاا ٛايًِا٘ٳ
يِكا ٵد نااا ٳٕ يهُا ٵِ ؾٹاا ٢ٳزضٴاا ٍَ ٛايًِا٘ٹ ُأضٵا ٳ ٌ٠ٛٳ
ٳٚايْٳٛٝٵّٳ اٯخٹسٳ ٚٳذٳنسٳ اي ًِ ٳ٘ نثٹريًا(.)1

جعٌ اهلل تعاىل قُدًا ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ أنٌُ إْطإ ،نُا
ٜهٖٓ ٕٛاى منٛذد َٚثاٍٜ ،دزى ٘ اٱْطإ ذكٝكتاٜ٘ٚ ،تؿهاس نٝاـ
وانٜٚ ٘ٝكًِّد ،ٙنريو جعٌ اهلل تعاىل قُاداً ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ
أعً ٢منٛذد  ي اٱْطاْ ،١ٝؾإذا أزاب إْطإ إٔ ٜه ٕٛخري ايٓاع ضاريً٠
ٚخًكاً ،ؾعً ٘ٝإٔ ٜكًدٜٗٓٚ ٙخ َٓٗحٜ٘ٚ ،عٌُ طٓت٘ ،ؾٝه ٕٛقب ٛاً
عٓد اهلل َٚكس ًا يد ،ٜ٘٭ٕ اهلل تعاىل اثس غدؿٝت٘ ٓؿط٘.
طخصية الرسول :
ٚمبااا إٔ زضاا ٍٛاهلل ؾااً ٢اهلل عًٝاا٘ ٚضااًِ َاأ غااعا٥س اهلل
تعاىل ،ؾهإ اذااَ٘ ٚايعٌُ طٓت٘ ٚاَتثاٍ أٚاَسٚ ٙإ دا ٤عٛاطاـ
اؿا يا٘ َاأ ٚاجباتٓاا ا٭ضاضااٚٚ ،١ٝزب عأ ذباا٘ ؾاً ٢اهلل عًٝاا٘
َ ٬ا مل ٜهٔ ايسض ٍٛؾاً ٢اهلل
ٚضًِ إٔ إميإ ايسجٌ ٜ ٫ه ٕٛناَ ً
عًٝاا٘ ٚضااًِ أذ ا يدٜاا٘ َاأ ايٛايااد ٚايٛيااد ٚا٭٫ٚبٚ ،ه ا إٔ
ٜه ٕٛذ ايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ أنثس َٔ ذ ايٛاياد،ٜٔ
قاٍ ايٓي ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ َٔ٪ٜ ٫ :أذدنِ ذت ٢أن ٕٛأذ
إيٚ َٔ ٘ٝايدٚٚ ٙيدٚ ٙايٓاع أمجع ن(.)2
ٚقااد عسؾٓااا َاأ بزاضاا ١ضااري ايؿاارا  ١زقاا ٞاهلل عاآِٗ إٔ
( )1ا٭ذصاب.21:
( )2ؾر ٝايبداز.14 :ٟ
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ؾرا ٝاً ذُٓٝا ضٴٚ ٌ٦ق اضتػٗاب :ٙأؼ إٔ قُداً عٓدْا اٯٕ  ي
َهاْو ٚأْو  ي أًٖو؟ قاٍَ :ا أذ اٯٕ  ي َهاْ٘ اير ٖٛ ٟؾٝا٘
تؿٝب٘ غٛن ١ت٪ذٚ ٜ٘إْ ٞجاايظ  ي أًٖاٖ ،)1(ٞهارا ناإ ايؿارا ١
زق ٞاهلل عِٓٗ وب ٕٛايٓي ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِٜٚ ،طايا َأ
مج ٝأؾساب ا٭َ ١احملُد ١ٜمبثٌ ٖرا اؿ ٜ ٫ٚ ،هاَ ٕٛثًا٘ إ ٫هلل،
 ٫يًٛايد ٫ٚ ٜٔياٮ٫ٚب  ٫ٚيًُااٍ ٚاؤمتااع ٫ٚ ،٭ ٟغا ٧ٝاخاس،
ٜ ٫ٚه ٕٛ٭ذد ض ٣ٛايٓي ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ،٭ٕ ذ ايٓي
ؾااً ٢اهلل عًٝاا٘ ٚضااًِ إذا نااإ ناااَ ،ً٬عُااٌ اٱْطااإ أضااٛت٘،
ٚاعترب نٌ جص َٔ ٤ذٝات٘ ذطٓاً.

واجب اإلمياٌ الهامل:
وتاد نٌ َطاًِ ايٝا ّٛإىل إٔ وا ايسضا ٍٛؾاً ٢اهلل عًٝا٘
ٚضًِٜٚ ،طتعسض ذبٜ٘ ٫ٚ ،كادٻز ٖارا اؿا اايك ٍٛؾكا  ،اٌ
ٜكادز إذا ٚٴقا إشا ٙ٤غاٚ ،٧ٝقاد ٜكا ذا َٓااؾ ايادْٝا ٚأَٛاهلاا
ٚأَتعتٗااا  ي قً ا إْطااإ َٛقع ااً ،ىااٌ اا٘ أَااس ايااد ،ٜٔؾٓٗاا ٢اهلل
ضبراْ٘ عٓ٘ٚ ،قاٍ :إَٻُْٳآ أ ٵَٛٳايُهُِٵ ٚٳأٚٵ ٫ٴبنُِٵ ؾٹتٵٓٳٚ ٌ١ٳايًِا٘ٴ عٹٓٵا ٳدٙٴ أجٵاسٷ
ٳعظٹِٝٷ(ٚ ،)2ايؿتٓ ١يػ ً :١أَس ٜؿسف اٱْطاإ عأ ايؿاسا اؤمطاتكِٝ
ٜٚٴًٗ ،٘ٝأٜ ٟباغاس اٱْطاإ اـطاأ هاٌ غاٛمٜٚ ،بًاؼ ذبا٘ يػا٧ٝ
َبًػاً ٜسته ؾ ٘ٝجسميٚ ،ً١يهٔ إذا نإ ذ ايآي ؾاً ٢اهلل عًٝا٘
ٚضًِ  ي قً زجٌ نُا ٖ ٛاؤمطًٛب ،عٝث ٜ ٫هٌُ إمياْا٘ ،ؾا٬
( )1تؿطري ا ٔ نثري ،د  ،3ف.131 :
( )2ايتػا ٔ.15 :
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ميهٔ إٔ ٜعؿ ٞاهلل تعاىل زغِ عٛا٥ل ٚذٛاجص نثري ،٠٭ٕ اٱْطإ
إذا أذ أذدًا ؾ ٬ىايؿ٘  ي أَس َاٜ ٫ٚ ،هتُاٌ ذا ايآي ؾاً٢
اهلل عًٚ ٘ٝضًِ إ ٫هُاٍ اٱميإ ٚايعٌُ ايػسٜع ١عُ ً٬ؾابقاً.

طعائر اهلل األخرى:
ٚايػعري ٠ايثاْ ٝ ٖٞ ١ٝاهلل اؿساّ ،اير ٟي٘ ؾً ١ايطاُا،٤
ٜٓٚصٍ ؾ ٘ٝايٓٛز َأ ايطاُاٚ ،٤قا اهلل تعااىل ؾٝا٘ قاٜ ً٠ٛطاتط ٝإٔ
وُااٌ ثكااٌ ع٬قتاا٘ ايطااُاٚ ،٤ايػااعري ٠ايثايثاا ١ايؿاا ٠٬ايااي ٖااٞ
َعساد اؤم َٓ٪نٚ ،ايػعري ٠ايسا ع ١ايكسإ ايهس ،ِٜايار ٟؼادث اهلل
تعاىل عٓ٘ :يٛٵ أْ ٳصيْٓٳا ٖٳارٳا ايْكُسٵإٳ عٳً ٢جٳبٳٌُ يِسٳأٜٵتٳا٘ٴ خٳاغٹاعاً َټتٳؿٳادِّعاً
خػٵٝٳ ٹ ١اي ًِ٘ٹ( ،)1٭ْ٘  ٫ميهٔ إٔ ٜترٌُ ثكاٌ ٖارا ايهاَٚ ،ّ٬أ
َِّٔٵ ٳ
ؾكااٌ اهلل تعاااىل ٚزمحتاا٘ إٔ نَ٬اا٘ اؤمبااازى ْااصٍ تاادزهٝاً  ي قاي ا
ايهًُاآ ايي محًٗا اٱْطإٚ ،ي ٛنإ ْصٚيا٘ ادٚ ٕٚاضاط ١ناإ
محً٘ ؾعباً ،أْصٍ اهلل تعاىل ٖرا ايه ّ٬أٛ ً٫ٚاضط ١جرب ٌٝ٥عًٝا٘
ايط ،ّ٬ثِ ْصٍ عًا ٢زضا ٍٛاهلل ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِٗ ٚ ،اات ن
ايٛضًٝت ن ٚؾٌ ٖرا ايه ّ٬إيٓٝا.
احرتاو رسول اهلل :
 ٣اي ًِ٘ٹ ٚٳ ٳزضٴٛٹي٘ٹ ٳٚاتٻكُاٛاْ ايًِا٘ٳ
ٜأټٜٗٳا اِيرٹٜٔٳ اَٳٓٴٛاْ  ٫تٴكدَِّٴٛاْ ٳٝٵ ٳٔ ٳ ٜٳد َ
إَٕٻ اي ًِ ٳ٘ ٳضُٹ ٝٷ عٳًٹِٝٷ(.)2
اتك مماا َكا ٢إٔ غاإٔ ايآي ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ ياٝظ
( )1اؿػس.21:
( )2اؿحساآ.1:
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نعاَ ١ايٓاع ٫ٚ ،هٛش إٔ ٜعترب ٙأذاد َثًا٘ ٫ٚ ،هاٛش ناريو إٔ
ٜعترب ٙإهلًا ٖٛ ٌ ،إْطإ ،يهٓ٘ ميتاش عٔ عاَ ١ايٓاع إٔ ي٘ ع٬قً١
خاؾ ً١ايطُاٜ ٫ ٤ؿاٌ إيٗٝاا أذاد ،ؾا ٬اد إٔ ٜٴادزى عظُتا٘ ناٌ
إْطإ ٚواَٜ٘ٚ ،عتكد أْ٘ أؾػس َٓ٘ هاثريٚ ،إٔ قُاداً ؾاً ٢اهلل
عًٝا٘ ٚضاًِ عًاا ٢بزجا ١عايٝااَ ١أ ايؿكاٌ ٚايػااسف ،ياريو أَااس
اؤم  َٕٛٓ٪ي أ ٍٚضٛز ٠اؿحساآ إٔ ٜ ٫تكدَٛا َٔ  ن ٜاد ٟزضاٍٛ
اهلل ؾااً ٢اهلل عًٝاا٘ ٚضااًِٜ ٫ٚ ،ااسَ ٙٚثًااِٗٚ ،زب  ي ٖاار ٙاٯٜاا١
نًُااٚ " :١زضااٛي٘ "ٖٚ ،اا ٞتاادٍ عًاا ٢إٔ اهلل جعًاا٘ زضااٚ ،ً٫ٛقااد
أنسَ٘ ٗر ٙايطعاب ،٠ؾهاْ ي٘ ٖر ٙاؤمهاْ ١ايعاي ،١ٝؾهاإٔ اذااَا٘
ٖ ٛاذااّ اهلل تعاىلٚ ،أؾٌ ا٫ذااّ ٖ ٛهلل تعاىلٜٚ ،تؿٌ ٘ نٌ
غاا ٧ٝياا٘ ؾااً ١اااهلل تعاااىل ،ؾا٭غااٝا ٤ايااي هلااا ؾااً ١اااهلل ٜااأت  ٞي
َكدَتٗا زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضاًِ ،ؾٝحا اذااَا٘  ي ناٌ
ذاااٍٚ ،مل وؿااٌ أذااد غااري ٙعًااٖ ٢اار ٙايطااعابٚ ،٠جااا ٤قاأُ
َساعاٚ ٠اجباآ عظُ ١ايٓي ؾً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِٚ" :اتكاٛا اهلل"،
ذيو ٭ْٓا إذا مل ْٴهٌُ َتطًباآ ايعظُ ،١نإ ذياو َهسٖٚااً عٓاد
اهلل تعاىلْٚ ،ك مٔ  ي اؤمعاؾٚ ٞاؤمٓهساآْٚ ،ه ٕٛممكاٛت ن ياد٣
اهلل تعاىل (أعاذْاا اهلل َأ ناٌ ضا ،)٤ٛؾا ٬وايؿٓاا غاَ ٧ٝأ ايادْٝا
ٚاؤم٥٬ه ١أ ٚأذٛايٓا ايػدؿ ،١ٝغري إٔ اهلل تعااىل ميهأ إٔ ميًٗٓاا،
نُا أْ٘ ٚؾِس يهٌ زجٌ ؾسؾاً  ي اؿٝا ٠ايدْٝا إٔ ٜكا ّٛعُاٌ ٴٜسقاٞ
اهلل ٚزضااٛي٘ ،ؾرٝاتٓااا ٖاار ٙؾسؾاا ١ضااعٝد ٠يٲْا اا ١إىل اهلل تعاااىل،
يريو ٚزب  ي ايكسإ ايهس  ِٜي َٛاق نثري :٠اتكٛا اهللٚ ،اختازٚا
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طسٜااال اؿااارز ٚاؿٝطااا  ١ي ا٭َاااٛز اياااي تٓتُااا ٞإىل اهلل تعااااىل،
ٚعظُِّٖٛا ،ي ٬٦تكسنِ ٚؽدؽ أذٛايهِ.

ؾهُااا إٔ اٱْطااإ ٜهاا  ٕٛي اؿٝااا ٠ايعاَاا  ١ي ٝتاا٘ ،عٝااث ٫
ٜعظااِ ٚيااد أ ااا ٙذاال تعظُٝاا٘ ،٭ْاا٘ ىايطاا٘ نااٌ ٚق ا ٜٚ ،هاإٛ
اٱْطإ عد شٜااز ٠ناثريٚ ٠يكااَ ٤تهاسز غاري َتهًاـ ،ناريو ناإ
ايؿاارا  ١اياار ٜٔوظاا ٕٛباُ٥اااً سٜ٩اا ١زضاا ٍٛاهلل ؾااً ٢اهلل عًٝاا٘
ٚضااًِ ،ميهاأ إٔ ٜ ٫عظُااٜ ٫ٚ ،ٙٛساعااٛا ذكاا٘ٚ ،قااد ؾاادز َاأ
عكِٗ خطأ أذٝاْااً ،ؾحاا  ٤ي ايكاسإ هاٌ ؾاساذٜ :١أټٜٗٳاا ايِارٹٜٔٳ
اَٳٓٴٛاْ  ٫تٴكادَِّٴٛاْ ٳاٝٵ ٳٔ ٜٳا ٳد َ٣ايًِا ٹ٘ ٳ ٚٳزضٴاٛٹي ٹ٘ ٳٚاتٻكُاٛاْ ايًِا٘ٳ إَٕٻ ايًِا٘ٳ ضٳاُٹ ٝٷ
عٳًٹااِٝٷ ،أ ٫ ٟتكاادَٛا أْؿطااهِ اا ن ٜااد ٟايسضاا ،ٍٛااٌ اعتكاادٖٚا
ؾػري ٫ٚ ،٠تسؾعٛا أؾٛاتهِ  ي ايتعاٌَ َعا٘ ٚايترادث إيٝا٘ ،ثاِ
أَُااس هلااِ ااايتكٜٚ ،٣ٛهااٖ ٕٛاارا ايعُااٌ يًُطااًُ ن َبعااث غكا
غاادٜد ،٭ٕ اهلل تعاااىل  ٫و ا إٔ ٜعاَااٌ زجااٌ زضااٛي٘ ؾااً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِ اير ٟخؿ٘ اهلل تعاىل ٓؿط٘ٚ ،اختاز ٙيهٜ ٞعاٌَ َعا٘
َعاًَ ١ا٭ؾدقا ٫ٚ ،٤هابٍ َع٘ أٜ ٚتدخٌ  ي غ.ْ٘ٛ٦
أخالم الييب  وواجب املؤميني:
ٚقد نإ َأ زمحا ١ايآي ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ ٚنسَا٘ َا
ايٓاع إٔ أذداً إذا أضا ٤إيَ ٘ٝا اْتكِ َٓ٘ ،أ ٚغدب عًٝا٘ ؾًاِ ٜكاٌ يا٘
غااً٦ٝا ،ذتاا ٢إذا بعااا ايٓاااع إىل طعاااّٚ ،أتااٛا إيٝاا٘ قبااٌ اؤمٛعااد،
ٚجًطااٛا عٓاادٚ ،ٙاغااتػًٛا َعاا٘ ااايه ّ٬اياار ٟنااإ َبعااث إٜرا٥اا٘
ٚأًٖ٘ ،ؾٜ ٬تهًِ عٓ٘ غ٦ٝاًٜ ٌ ،ؿرب ،قاٍ اهلل تعااىل هاٌ ؾاساذ١
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 ي ايكسإٜ :أٜټٗٳا ايِرٹ ٜٳٔ اَٳٓٴٛاْ  ٫تٳدٵخٴًُٛاْ ٴٝٴٛآٳ ايٓٻبٹ ِّ٢إَ ِ٫إٔ ٜٴا٪ٵذٳٕٳ يهُاِٵ
إَي ٢طعٳااُّ غٝٵا ٳس ْٳااِٹسَٜٔٳ َإْٳااٙٴ ٚٳياا ٹهٔٵ إَذٳا بٴعٹٝاتٴِٵ ؾاابٵخٴًُٛاْ ؾاإَذٳا طعٹُٵاتٴِٵ
ؾاْٵٳت ٹػسٴٚاْ ٚٳَ ٫ٴطٵتٳأْٹْ ٹط نٳ يٹرٳدٹٜثٺ َإٕٻ ذٹيهُِٵ نإٳ ٜٴ٪ٵذٹ ٣ايٓٻبٹا٢ٻ ؾٝٳطٵاتٳرٵٝٹ٢
َٹٓهُِٵ ٳٚايًِ٘ٴ  ٫ٳٜطٵتٳرٵٝٹَ ٢ٹ ٳٔ ايْرٳلِّ(ٚ ،)1قد أند اهلل تعاىل تعظ ِٝايآي
ؾً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ  ي َٛاقا ناثري ،٠٭ٕ ايآي ؾاً ٢اهلل عًٝا٘
ٚضًِ يٝظ إْطاْاً عاًَا ٌ ،خؿٻ٘ اهلل تعااىل راتا٘ ،ؾرؿاٌ يا٘ َأ
اهلل أَإٚ ،ؾاز ٖ ٛهلل تعاىلٚ ،أؾب َأ أخاـ عبااب ،ٙؾاإذا اذاٙ
أذد َكت٘ اهللٜٓ ٫ٚ ،ظس إيْ ٘ٝظس ٠زمح ١عٝاث إْا٘ جعًا٘ َأ أذا
عبابٚ ٙأخؿِٗ ،ؾ ٬هٛش يسجٌ إٔ ٜعترب ٙؾدٜكاً أ ٚعصٜصاً.

ٚجا  ٤ي َكط اٯٜاَ :١إٕٻ ايًِا٘ٳ ضٳاُٹ ٝٷ عٳًٹاِٝٷ .أ ٟإٔ أذاداً إذا
عٌُ اـداع  ي َساعاَ ٠تطًباآ عظُ ١ايٓي ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ
ؾًٝظ ذيو ممهًٓا ،٭ٕ اهلل خبري راآ ايؿادٚزٚ ،إذا أذا زجاٌ
ايٓي ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ إخ٬ف ايٓٝاَ ١عاؾااً عظُتا٘ ناإ اهلل
تعاىل َطًعااً عًٝا٘ٚ ،إذا عظاِ زجاٌ ايآي ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ
هًُات٘ ٚأؾٛات٘ نإ اهلل ٘ عًُٝاً ،ؾطً َٓاا ٚأٚجا إٔ تهإٛ
قًٓ ٛا َؿعُ ً١عظُ ١زض ٍٛاهلل تعاىل ٚذب٘ ؾً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ،
ٚأْ٘ ذ ٚقدضٚ ١ٝاذااّ ،ؾًٔ ْعاٌَ َع٘ َعاًَا ١اؤمطااٚا ،٠٭ٕ اهلل
ٜعًِ مجْ ٝػاطاتٓا ٜٚطً عً ٢أعُايٓا نًٗا ٖٛٚ ،مس ٝعً.ِٝ
أسلوب الهالو:
ٜأٜټٗٳا اِيرٹٜٔٳ اَٳٓٴٛاْ  ٫تٳسٵؾعٴْٛا أؾٵاٛٳاتٳهُِٵ ؾاٛٵمٳ ؾٳاٛٵآٹ ايٓٻبٹاٚ ِّ٢ٳ٫
( )1ا٭ذصاب.53:
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حٗٵسَ ٳعٵكٹهُِٵ يٹٳب ٵعضُ إٔ ٳترٵٳب أ ٵعُٳاايُهُِٵ ٚٳأْاتٴِٵ
حٗٳسٴٚاْ ي٘ٴ ٹايْك ٵ ٍَ ٛن ٳ
ٳت ٵ
 ٫ٳتػٵعٴسٴٕٚٳ (اؿحساآ.)2:

تػري ٖار ٙاٯٜا ١إىل إٔ اؤما َٓ٪ن إذا ؼادثٛا إىل ايآي ؾاً ٢اهلل
عًٝاا٘ ٚضااًِ ؾٓٝبػاا ٞهلااِ إٔ ىؿكااٛا أؾااٛاتِٗٚ ،يااٝهٔ أضااًٛب
ن َِٗ٬أخـ ٚأخؿض ٚأبع ٢إىل ا٫ذااّ ٚايكدضٜٓٚ ،١ٝبػ ٞهلِ
إٔ ٜساعٛا َثٌ ذيو َٔ اٯباب خ ٍ٬جًٛضِٗ أَاّ ايٓي ؾاً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِ ٫ٚ ،وطٔ هلِ إٔ ٜتهًُٛا عٓد ايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٝا٘
ٚضًِ ،نُا ٜتهًُ ٕٛأَاّ أقااز ِٗ ٚأؾادقا ،ِٗ٥اٌ  ٫اد هلاِ إٔ
٬ٜذظٛا غا ١ٜا٭بب ٚا٫ذااّ  ،ي نٌ ض٪اٍ ٜٛجْٗٛا٘ إيٝا٘ ،٭ْا٘
أؾكٌ ايبػسَٚ ،هاْت٘ أعًٚ ٢أزؾ  ،يه ٬ٝودث أْهاِ  ٫تػاعسٕٚ
مبهاْتااا٘ ايعايٝاااٚ ١تتهًُاااَ ٕٛعااا٘ أضاااًٛب عاَااا ١ايٓااااع ،ؾتراااب
أعُااايهِ ٚأْااتِ  ٫تػااعسٚ ،ٕٚأْااتِ تظٓاا ٕٛأْٓااا عًُٓااا أعُااا  ً٫ي
اياادْٝا ،زغااِ إٔ ٖاار ٙا٭عُاااٍ ذبط ا ْتٝحاا ١خطااأ قااٚ ٌٝ٦ضاا٤ٛ
أببٚ ،إٕ نإ ذيو مل ٜهٔ ؾابذًا َٚتؿاقُاً  ي أعٓٝهِ.
امتحاٌ الكلوب:
َإٕٻ اِيرٹ ٜٳٔ ٳٜػٴكټا ٛٳٕ أؾٵاٛٳاٳتٗٴِٵ عٹٓا ٳد ٳزضٴا ٍَٛايًِا٘ٹ أُٚٵياا٦ٹو ايِارٹ ٜٳٔ
اَٵٳترٳٔٳ اي ًِ٘ٴ قًُُٛٳٗٴِٵ ٹيًتٻ ْكٛٳ ٣يٗٴِ َٻػٵؿٹ ٳسٚ ٌ٠ٳأجٵسٷ ٳعظٹ ٝٷِ (اؿحساآ.)3:
ذنااس  ي ٖاار ٙاٯٜاا ١اَترااإ ايكًااٛب يًتكااَ ،٣ٛعٓااا ٙإٔ اهلل
تعاىل ْظس إىل ايتك  ٣ٛي قًاٛب ايؿارا  ١زقا ٞاهلل عآِٗٚ ،زٴٟٚ
عِٓٗ أْٗاِ ٜتهًُا ٕٛأَااّ زضا ٍٛاهلل ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ هاٌ
أبب ٚاذااّٚ ،أذٝاْاً ٜتهًُ ٕٛهٌ خؿ ١ٝذت ٢ناإ ايآي ؾاً٢
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اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ًٜحاأ إىل اضتؿطااز َااذا قاايٛا؟ ٚخاؾا ً١عاد ْاصٍٚ
ٖر ٙاٯٜاآ أؾب ايٓاع ذرز ٜٔنثرياً ،ؾأَسٚا َاس ً٠ثاْٝا ً١إٔ ايآي
إذا أَسِٖ ػا ٧ٝؾا ٬تطاأي ٙٛعأ غا ٧ٝاخاس ٫ٚ ،تهثاسٚا ايطا٪اٍ
عٓ٘ٚ ،انتؿٛا مبا أَسنِ ٘ٚ ،اؾُٗٛا َديٛي٘ َٓا٘ ٫ٚ ،تبرثاٛا عأ
أَٛز أخس ،٣يريو ذناس اهلل تعااىل عًا ٢ضاب ٌٝاؤمٛعظا ١قؿا ١ا
إضسا  ٌٝ٥ي ايكسإ ايهس ،ِٜايي ٚزبآ ؾٗٝا نساٖا ١نثاس ٠ايطا٪اٍ،
ذُٓٝا أَس ٓ ٛإضسا ٌٝ٥ار ايبكاس ،٠ضاأيٛا :نٝاـ تها ٕٛايبكاس٠؟
َٚاذا ٜه ٕٛيْٗٛا؟ ؾبٓا ٶ ٤عً ٢ذيو قاٝكٛا عًا ٢أْؿطاِٗ ايطاب،ٌٝ
ؾٓٗاِٖ ايٓي ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ عٔ نثس ٠ايط٪اٍ ،٭ِْٗ ٜكعٕٛ
ٗااا  ي ذااسد َٚػااك ،١ؾااإذا أَااس اهلل تعاااىل عهااِ عاااّ عاأ غاا،٧ٝ
ؾٓٝبػ ٞإٔ ٜطتؿٝد ايٓاع َٓ٘ٚ ،يٝعًُٛا ٘ نٝؿُا غاٚ٤اٜ ٫ٚ ،كعاٛا
 ي تدقٝل ٚعث ،ؾكد قاٍ ايكسإ ايهس ِٜعٔ ايآي ؾاً ٢اهلل عًٝا٘
ٚضاااًَِ :ٳاااآ اتٳاااانُِٴ اي ٻسضٴاااٍٛٴ ؾدٴا ارٴٙٚٴ ٳَٚٳاااا ٳْٗٳاااانُِٵ عٳٓٵا ا ٴ٘ ؾا ااْٳتٗٴٛاْ
(اؿػسْٚ ،)7:ظساً إىل ٖرا نإ ايؿرا  ١زق ٞاهلل عآِٗ  ي غاٜا١
َٔ اؿٝط  ١ي ايط٪اٍ أَاّ ايٓي ؾً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِٚ ،إذا نااْٛا
 ي ذاج ١إىل ايط٪اٍ ،ؾهسٚا نٝـ ٜطأي ،ْ٘ٛيٜ ٬٦ؿدز َِٓٗ ضا٤ٛ
أبب ،ؾهاْٛا ٜٓتظس ٕٚقد ّٚأعسا  ،ٞ٭ٕ ٖرا ايسجٌ ايػًٝظ ايؿاظ
ٜطأٍ عٔ ايٛاق  ،ؾٝطُع ٕٛاؾٛاب عٓ٘ َٔ ايآي ؾاً ٢اهلل عًٝا٘
ٚضًِٚٚ ،زب ذنس ٖ ٤٫٪ا٭عساب  ي ٖر ٙايطاٛز ٠أْٗاِ ٜاأت ٕٛإىل
ايٓي ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٜٚتهًُ ْ٘ٛطا٬ط ١ايًطاإ ،ؾريتهبإٛ
 ٬ض٦ٝاًٚ ،ىطس ٕٚأْؿطِٗ ،يهٔ ايرٜ ٜٔػك ٕٛأؾٛاتِٗ أَاّ
عُ ً
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ايٓي ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِٚ ،ىؿك ،ٕٛؾأٚي٦و ِٖ اير ٜٔاَترٔ
اهلل قً ِٗ ٛيًتك ،٣ٛأ ٟؾادقٛا  ي أعُااهلِٚ ،لراٛا  ي اَتراإ
اهلل تعاىل ،ؾإٕ ٖٜ ٤٫٪تهًُ ٕٛأضاًٛب ٖاابٚ ٨يا ن َا ايسضاٍٛ
ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ نُاا وا اهلل تعااىل ،ؾٝرارز ٕٚؾٝا٘ ،ؾًاِٗ
َػؿسٚ ٠أجس عظ.ِٝ

طبيعة سهاٌ العرب:
ناْ هلح ١ايعاسب  ي اياتهًِ َا أ ٟغادـ غادٜد٫ٚ ،٠
ٜعترب ٕٚأْؿطِٗ أقٌ بزج َٔ ً١غريِٖٚ ،إٕ ناْٛا ًٜكا ٕٛناٌ ؾاسب
هٌ أزوٚ ،١ٝمبا إٔ ٖرا ا٭ضاًٛب مل ٜهأ ؾارٝراً َا ايسضاٍٛ
ؾاااً ٢اهلل عًٝااا٘ ٚضاااًِٚ ،إٕ ناااإ ذياااو ٜعتااارب غاااعاز اؿكااااز٠
اؤمعاؾااس ،٠ؾٓصياا تٛجٗٝاااآ ز اْ ٝا ١ؾااسو  ١ي ايكااسإ ايهااس،ِٜ
ؾاَترٓ قًٛب ٖ ٤٫٪ايٓاع يًتك ،٣ٛؾؿدقٛا ؾٚ ،٘ٝنُا َسٻ َأ
قبٌ أِْٗ ناْٛا ؾاَت ن  ي فًاظ ايسضا ٍٛؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ،
ٜطُع ٕٛن ّ٬ايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضاًِ هاٌ أبب ٚاذاااّ،
ٚميتٓع ٕٛعٔ نثس ٠ايطا٪اٍ ،أثاا ِٗ اهلل تعااىل مبػؿاسٚ ٠أجاس عظاِٝ
نُا قاٍ  ي اخس اٯ :١ٜيٗٴِ َٻػٵؿٹ ٳسٚ ٌ٠ٳأجٵسٷ ٳعظٹِٝٷ.
بعض األعراب اجلاٍليني:
رحٴاسٳاآٹ أنْثٳاسٴٖٴِٵ ٜ ٫ٳعٵكٹًُاا.ٕٛ
إٳٕٻ ايِارٹٜٔٳ ٜٴٓٳابٴْٚٳااو َٹاأ ٳٚزٳا ٹ ٤ا ْي ٴ
د إَيا ٵَِٗٝٵ يهاا ٳٕ خٳٝٵاساً ِيٗٴاِٵ ٳٚايًِا٘ٴ غؿُاٛزٷ
ٚٳيٛٵ أٻْٗٴِٵ ؾٳابٳسٴٚاْ ذٳتٻا ٢ٳتدٵاسٴ ٳ
زٻذٹ ٝٷِ (اؿحساآ.)5–4:
ٚزب  ي ٖر ٙاٯٜاآ تأنٝد أبب ايٓي ؾً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ،
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٭ٕ عض ا٭عساب ناْٛا ٜٓاب ٕٚايآي ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ َأ
ٚزا ٤اؿحساآ ٚؾكًا يطبٝعتِٜٗ ،اا قُاد! ٜاقُاد! اخاسدٖ ،ا٤٫٪
ناااْٛا ٜااأتَ ٕٛاأ ايكااسٚ ٣ا٭زٜااافٚ ،ناااْٛا ذ ٟٚعٓحٗٝاا٫ٚ ،١
ٜعسؾااَ ٕٛاأ اؿكاااز ٠غااً٦ٝاٚ ،نٝااـ ٜهاا ٕٛأضااًٛب ايهاا َ ّ٬ا
ايهبازٚ ،نٝـ ٜتهًُ َ ٕٛايصَٚ ٤٬ايؿػازٜ ٫ ،عسؾ ٕٛعٔ ٖرٙ
اٯباب غً٦ٝاَ ،سٚ ً٠ق َثٌ ذيو إٔ عض ا٭عساب جا٩ا إىل ايٓي
ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ ٚ ،اد٩ا ٜٓابْٚا٘ ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ َاأ
خازد ايبٝا  :قُاد ،قُاد ،يٝؿاٌ نَٗ٬اِ إىل ايآي ؾاً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِٚ ،إٕ نإ نٖ َِٗ٬را مل ٜهأ ٓٝا ١ؾاضاد ،٠اٌ ناإ
َٔ جٌٗ مبهاْ ١ايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ ،يهأ ضا ٤ٛا٭بب
ٜه ٕٛضا٦ٝاًٚ ،إٕ مل ٜهأ َأ ْٝا ١ؾاضاد ،٠ؾًاِ ٜاسض زضا ٍٛاهلل
ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ أضاًٛب نَٗ٬اِ ٖارا ،ؾعااتبِٗ اهلل تعااىل،
ٚعًُِِٗ نٝـ ٜعاًَ ٕٛايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضاًِٚ ،قااٍ عأ
ٖ ٤٫٪ا٭عساب :أنْثٳسٴٖٴِٵ ٜ ٫ٳعٵكٹًُ .ٕٛايٛاق إٔ عًُاِٗ ٖارا ؾادز
عٔ طبٝعتِٗٚ ،مل ٜعسؾٛا نٝـ ٜتهًُ َ ٕٛايٓي ؾاً ٢اهلل عًٝا٘
ٚضااًِ؟ ٚنٝااـ ٜعاااًََ ٕٛعاا٘ٚ ،نااِ وُااٌ اياآي ؾااً ٢اهلل عًٝاا٘
ٚضًِ َٔ عظُٚ ١غسف ايٓطب ١إيِٗٝ؟

تعليه الصرب وحهنتُ:
جااا  ٤ي اٯٜاا ١ايثاْٝاا ١عاآِٗٚ :ٳياٛٵ أٻْٗٴاِٵ ؾٳابٳسٴٚاْ ذٳتٻاا ٢ٳتدٵاسٴ ٳ
د
إَي ا ٵَِٗٝٵ يهااإٳ خٳٝٵااساً ِيٗٴ اِٵ ،يهاأ َثااٌ ٖاارا ايٓاادآٜ ٫ ٤اض ا متاَ ااً
َٚهاْت٘ٚ ،ميهأ إٔ ٜها ٕٛايآي ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ  ي أَاس ٫
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ٜٓبػ ٞي٘ خسٚج٘ ،ؾاإذا ْٴاٛب ٟناإ ذياو َبعاث خًاٌ ٚإٜارا ٤يا٘،
ٚوتُاٌ إٔ ايااٛذ ٞاٱهلاآٜ ٞااصٍ عًٝا٘ باخااٌ ايبٝا  ،ؾاآٜ ٬اضا
ْدا  ٙ٩ي ٖر ٙاؿاي ،١ؾا ٬اد يهاٌ زجاٌ إٔ ٜها ٕٛعًا ٢ذارز َأ
ْدا ٘٥ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ َأ خاازد ايبٝا  ،٭ٕ أَاس ٙؾاً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِ ىتًـ نًًٝا َٔ عاَ ١ايٓاع.

ْٚباا٘ اهلل تعاااىل أٖااٌ اؿكااس أٜكااًا  ي ٖاار ٙاٯٜاااآ كاطبااًا
ا٭عااساب نأْاا٘ ٜكاا ٫ :ٍٛتكًًِّااٛا َاأ قُٝاا ١اياآي ؾااً ٢اهلل عًٝاا٘
ٚضًِ ،٭ٕ ي٘ ع٬ق ً ١اهلل ق ،١ٜٛؾٓااٍ َأ ايػاسف ٚايعظُاَ ١اا ٫
ٜطا ٜ٘ٚأذد َٔ ايبػس ،ؾإْ٘ ٚإٕ نإ ػاساً ،يهأ اهلل تعااىل خؿٻا٘
ٓؿطااا٘ٚٚ ،قاااع٘ ؼا ا ن٤٬تااا٘ ٚعٓاٜتاااٖ٘ٚ ،ااادا ٙإىل ايؿاااسا
اؤمطتك ،ِٝقاٍ تعاىلٚ :ٳَٳا ٜٳٓ ٹطلٴ عٳَٔ ا ْي ٳٗٛٳ .٣إَٕٵ ٴٖٛٳ َإٚ ِ٫ٳذٵٞٷ ٜٴٛذٳ٢
(ايٓحِ.)4–3:
عسؾٓا َٔ ٖرا إٔ ن ّ٬ايسضا ٍٛؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ ياٝظ
نَ٬اا٘ ؾرط ا  ،ااٌ ٖاا ٛناا ّ٬اهلل تعاااىلٖٚ ،ااٜ ٛؿااٌ إىل ايٓاااع
ٛاضطت٘ ،٭ٕ اهلل تعاىل  ٫ىاط أذاداً َباغاس ،ً٠ؾاإذا ْاصٍ ناّ٬
اهلل تعاااىل عًاا ٢أذااد َباغااس ٫ ٠ميهاأ ياا٘ إٔ ٜترُااٌٚ ،نااإ اياآي
ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ نًُا ْصٍ عً ٘ٝايٛذ ٞغاعس ثكاٌ ٜتؿاب ا٘
عسقآًٜٚ ،ر ِٗاسٚ ،ٙإذا ناإ عًا ٢با ا ١ؾهأمناا قؿاِ ِٗسٖاا،
ٚإذا ناْ زنبت٘ عً ٢أذد غعس اإٔ أطٓاْااً َأ ايثكاٌ قاد ٚقاع
عً ،٘ٝيهٔ اهلل ضبراْ٘ جعً٘ ٜترُاٌ ثكًا٘ٚ ،إذا ْاصٍ ٖارا اياٛذٞ
عً ٢زجٌ عابَ ٟاآ خٓكًاَٚ ،ا اضتطاع محً٘.

واجب العظنة اليبوية:
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نإٔ خ٬ؾٖ ١ر ٙايتعاي ٖٞ ِٝإٔ ْعتكد َهاْ ١ايسض ٍٛؾاً٢
اهلل عًٝاا٘ ٚضااًِ َاأ أعُااام قًٓ ٛااا عٝااث ٜظٗااس أثسٖااا  ي ضااا٥س
غْٓٛ٦اٚ ،إذا عكدْا فًطًا َٔ فايظ ايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ
غاااعسْا عظُااا ١ؾااااذبٜ٘ ٫ٚ ،اااس ٣أْٓاااا جًطااآا  ي ٖااار ٙاجملاااايظ
اؤمبازنْ ٌ ،١ه ٕٛخاؾك ن  ي ايه َ ّ٬أؾدقآ٥ا ،أ ٚلًظ نُا
لًظ َ أؾرا ٓا ،٭ٕ ايسض ٍٛؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ خؿا٘ اهلل
تعاااىل ٓؿطاا٘ٚ ،قااد أنسَاا٘ اهلل تعاااىل ايػااسف ٚايهساَاا ١عٝااث إْاا٘
ػس ،يهٔ يٝظ نعاَ ١ايبػسٜ ،ك ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ :إمنا أْاا
ػس ،أزق ٢نُا ٜسق ٢ايبػسٚ ،أغك نُا ٜػك ايبػس(.)1
ٚزبآ  ي اٯٜاآ اؤمرنٛز ٠أع ٙ٬تٛجٗٝاآ خاؾا ١اايعسب،
٭ٕ طبا ٥ايعسب ناْ ذس ،ً٠ؾإِْٗ ناْٛا ىااطب ٕٛاؤمًاٛى اأبا:٠
أْ  ،بخٌ ٖرا ا٭ضًٛب  ي ايعحِ اير ِٜٓ ٟعٔ ذكاز ٠جٝاد،٠
نٝااـ ٜهاا ٕٛتعآًَااا ٚضااًٛنٓا َا كتًااـ اؤمطااتٜٛاآ َاأ ايٓاااع،
ٚنإ ايعسب ىاطب ٕٛاؤمًاٛى ،نُاا نااْٛا ىااطب ٕٛعاَا ١ايٓااع،
 :٬أٜٗا اؤمًو! اؾعٌ ٖارا ا٭َاس ،ؾاختااز عاض ايعاسب ايطٴارد
َث ً
ٖرا ا٭ضًٛب أَاّ ايٓي ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ،يهٔ نإ ا٭َاس إٔ
عض ايؿرا  ١ناْٛا ٜكٛيَ :ٕٛا زأٜٓا ايٓي ؾً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ
مبٌ ٤عْٓٛٝا ،أ ٟمل لا ٨إٔ ْٓظاس ايآي ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ،
٭ٕ ٖٝب ١ايٓي ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ قد َٮآ قً ،ِٗ ٛؾعسف َٓا٘
( )1ؾرَ ٝطًِ.6792 :
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أْ٘ نإ ٖٓاى زجاٍ جٴدب َٔ ايعسب خااطبٛا ايآي ؾاً ٢اهلل عًٝا٘
ٚضًِ ،أ ٚنإ ؾ ِٗٝزجااٍ قُادَا ٤تهًُاٛا ؿاٛآ زؾٝا ْٚ ،اابٚا
امساا٘ ،٭ٕ نثااس ٠ايًكااا ٤تٓػاا ٧عاادّ ايتهًااـ ،ؾااٛجِٗٗ ايكااسإ
ايهس ِٜإىل إٔ ٜ ٫سؾعاٛا أؾاٛاتِٗ ،اٌ إٔ ٜطاتُعٛا نَ٬ا٘ ،٭ْا٘
َعًُهِ ٖٚابٜهِ ،ؾ ٬د يهِ إٔ تطتؿٝدٚا َٓ٘ ٚتطٝع ،ٙٛيهٔ ٫
تعاًَٛا َع٘ َعاًَ ١اؤمطاٚا.٠

آداب الزيارة:
ٚإٕ َا ٚزب  ي ٖر ٙاٯٜاآ َٔ اباب  ي ْدا ٤ايٓي ؾً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِ َٔ ٚزا ٤اؿحساآ  ٫د َٔ َساعاتٗا َ ايآي ؾاً٢
اهلل عًٚ ٘ٝضًِٚ ،إٕ ناْ ٖر ٙاٯباب جدٜس ً٠ايعٌُ َا عاَا١
ايٓاع ،زمبا ٜه  ٕٛي فتُعاتٓا إٔ عض ايٓاع ٜٓااب ٕٚعٓاد ااب
أذد ؿٛآ زؾٜ ٫ٚ ، ٝعًِ إٔ ذياو ايسجاٌ  ي أ ٟذايا ،١يهأ
ايسجٌ ايرٜٓ ٟابٜ ٫ ٟباي ٞاريو ،زغاِ إٔ َأ ضا ٤ٛا٭بب إٔ
َٓابٜاً ٜ ٫صاٍ ٜٓااب ٟػاري زب َأ ؾااذ ايبٝا ٚ ،أبب ايصٜااز٠
ٜكتكاا ٞإٔ ٜٓتظااس اٱْطااإ جااٛاب ؾاااذ ايب ٝا قا ُ٥ااً خااازد
ايب ٝا  ،أٜٓ ٚتظااس خسٚجااٜ٘ٚ ،ساعااٚ ٞق ا َاأ ٜااصٚز ٙأْاا٘ َتاا٢
ًٜكاااٜٚ ،ٙهاا ٕٛؾازغاااً يًهااَ ّ٬عاا٘ ،ايٛاقاا إٔ ٖاار ٙاؿكاااز٠
اٱض ١َٝ٬قد اق َٔ  ن اؤمطًُ نٚ ،ؾاز ذااٍ اؤمطاًُ ن أْٗاِ
ٜ ٫بااي ٕٛااريوٖٚ ،ااِ ٜٓطاا ٕٚٛعًاا ٢أْؿطااِٜٗ ٫ٚ ،ؿهااس  ٕٚي
زجٌ اخس  ٫ٚ ،ي أَس ،ٙإْٗاِ ٜادخً  ٕٛي ايبٝاٛآ اد ٕٚذٝاا،٤
ؾٝدحااٌ َٓاا٘ ؾاااذ ايب ٝا أذٝاْ ااًٚ ،ميهاأ إٔ ؾاااذ ايب ٝا
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ًٜاابظ قُٝؿاا٘ ،أٜ ٚهاا  ٕٛي اؿُاااّ أٜ ٚه ا  ٕٛي أعُاااٍ ايب ٝا
ا٭خااسٜٚ ،٣ااأت ٞزجااٌ َاأ اـااازدٜٓٚ ،ااابٜ ٫ٚ ،ٟطااتأذٕ،
ٜٚدخٌ ايبٖ ، ٝر ٙنًٗا اباب غري إض ،١َٝ٬ؾكد ذناس اهلل تعااىل
 ي ايكسإ ايهاس ِٜاباب ايصٜااز ٠ػاٜاَ ١أ ايتأنٝاد ،يٝطًا ايٓااع
عًاا ٢اباب ايؿااػري ٚايهاابري  ي اجملتُ ا َ ا اباب اياآي ؾااً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِٜٚ ،طًعٛا عً ٢إٔ َا ٖ ٛأضًٛب ايهَٚ ،ّ٬تٜ ٢ٴًك٢
ايه ٚ ،ّ٬أَٓ ٟاضبٜ ١ٴًكٖ َٔٚ ،٢ا ٛايارٜٛ ٟجٻا٘ إيٝا٘ ايهاّ٬؟
َٚتٜٓ ٢اب ٣اٱْطإ؟ ٚإذا مل ٜهأ اعتٓااٗ ٤ار ٙاٯباب ،ؾٝهإٛ
اٱْطإ ضب إٜرا ٤اٯخس  ٜٔي غؿًَٗٓ ١ا.

فوائد تبني اليبأ:
ٜأټٜٗٳا اِيرٹٜٔٳ اَٳٓٴٛاْ إَٕ جٳآ ٳ٤نُِٵ ؾا ٹضلٷ ٹٓٳبٳإُ ؾتٳبٳٝٻٓٴْٛا إٔ تٴؿٹٝببٴٛاْ قٛٵَٳا
حٗٳاي ٺ ١ؾتٴؿٵٹبرٴٛاْ عٳًَ ٢ٳا ؾعٳًْتٴِٵ ْٳابٹَٹ نٳ (اؿحساآ.)6:
ٹٳ
جااا٤آ إغااازَُٗ ٠اا ١إىل اجملتُا اٱْطاااْ ٞخاا ٍ٬ذنااس اباب
اجملتُ إٔ َا تتهًُ َٔ ٘ ٕٛنًُاآ ه ؾ ٘ٝأخر اؿرز ٚاؿٝط،١
ٚنْٛٛا َثٌ ايسجٌ ايعاقٌ اؤمتٛاق  ٫ٚ ،تطسعٛا  ي أ ٟأَاسٚ ،إذا
اطًعتِ عً ٢غ ٧ٝنإ َٛق ايٓكد ؾا ٬تؿػا ٙٛعًا ٢عحاٌ ،يا٬٦
واادث ضااِ ٤ٛاأ نااإ َبعااث خطااازٚ ،٠إذا جااا٤نِ زجااٌ ٓبااأ أٚ
ذه ٢قؿا ً ،١أ ٚأخارب إٔ ؾْ٬ااً ٜكا ٍٛعٓاو غا٦ٝاًٚ ،إٕ ناإ ا٭َاس
خ٬ف ذيو ،ؾبد ٕٚتب ن ا٭َس ميهأ إٔ ٜؿادز َأ ايطااَ غا٧ٝ
نإ قازًا ،ثِ ٜؿب عًَ ٢اا ؾعاٌ ْابَاًا ،ؾؿاسٻح ايكاسإ ايهاسِٜ
ٗاارا إٔ زج اَ ً٬سته ا ايهبااا٥س عًٓ اًا ،ناذ ااً ٜكاا ٍٛاااط  ً٬ي نااٌ
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َٓاضبٜ ٫ٚ ،١أخر اؿٝط  ١ي أَاسُ ،إذا أخاربى ػا ٧ٝؾا ٬تؿادق٘،
ذت ٢تتب ن ٫ٚ ،تٓؿر ٙؾع ،ً٬ي ٬٦تٛاج٘ خح ً٬عد تب ن ا٭َس.

مرض عاو يف العصر احلاضر:
ٜك ا نااثري َاأ أَثاااٍ ٖاار ٙاؿااٛابث  ي فتُعاتٓااا عٝااث ٜثاال
اٱْطإ ايٓبأ ايرٚ ٟؾً٘ إيَ ٘ٝأ ب ٕٚعاث ،ثاِ ٜعاسف أْا٘ ناإ
 ،٬زغِ اٱجسا٤اآ ايي ؾدزآ عد َ ٙإْطإ سٜاَ ،٧بٓٝا١
اط ً
عً ٢ض ٤ٛايتؿاِٖ  ٫ميهٔ اضاتدزانٗا ،قاد بخاٌ  ي طباا ٥ايٓااع
ايٝاا ّٛأْٗااِ ٜاارنس ٕٚاٯخااس  ٜٔي فايطااِٗ جملااسب َتعااْ ١ؿطاا،١ٝ
ؾٝربطاا ٕٛأعُاااهلِ ظٗايااٖ ،١اارا َااا ٜٴعااسف  ي اٱضاا ّ٬ايػٝباا،١
ؾايػٝبااٖ ١اا ٞذنااسى أخاااى مبااا ٜهااس ،ٙيااٝظ َعٓاا ٢ايػٝباا ١إٔ ٜااتِٗ
اْ٫طإ أذدًاٜ ٖٛٚ ،عسف ايتُٗٚ ،١قد ذرزآ ايػاسٜعَُٗٓ ١اا،
ٚقااد عااِ َااسض ايػٝباا  ١ي فتُعٓااا نااثرياً ،ىطااس نااثري َاأ ايٓاااع
ذطاآاتِٗ تطااًٖ ،١ً ٝاار ٙضاآ ١اهلل  ي ا٭زض إٔ َاأ اغتاااب أذااداً
أعط ٝا ذطاآات٘ َاأ ْاااٍ َاأ عسقاا٘ٚ ،إذا ناْ ا ذطاآات٘ قًًٝاا١
محً َعاؾ ٘ٝعً ٢اؤمػتاب ،نإٔ عًُٓا اير ٟناإ يًتطاً ١ٝؾكا
ًؼ َٔ ؾداذت٘ عٝث أذب اخستٓاٚ ،أقاع َا نطبٓا َٔ اؿطآاآ
ايكً ١ًٝاؤمكداز عً ٢ضب ٌٝايؿدؾ ،١إذا تد سْا قً ً٬ٝعسؾٓا أْٓا ْكاٝ
ذطٓاتٓا عبثًا ،ؾٓه  ٕٛي اٯخس ٠ؾاؿس ايٝادٚ ،ٜٔأعطٝا ذطآاتٓا
اٯخس ،ٜٔزغِ أْٓا نطبٓا َٔ اؿطٓاآ نثرياً.
ْب٘ ايكسإ ايهس ِٜإىل عدّ ايثك ١أْبااٖ ٤ارا ايٓاٛع َأ ايٓااع
غااري اؿاارزٚ ،ٜٔأَااسِٖ ااايتب ن ،٭ٕ أَثاااٍ ٖاا ٤٫٪ايٓاااع زمبااا
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ٜكدَ ٕٛنَ َِٗ٬صخسؾًا َٚاصٚزاًٚ ،هعًا ٕٛايها ّ٬اؤمػا ن نَ٬ااً
ؾاؾًٝا ،ؾٝػتعٌ َٓ٘ ايٓااعٜٚ ،باغاس ٕٚعُا ً٬قابذااً ظٗايا ،١ؾا٬
تهْ ٕٛتٝحت٘ ذطٓ ًٜٚ ،١تأضؿ ٕٛط ٍٛذٝاتِٗ.

فداحة عدو التبني:
ٚزبآ  ي نتاااب "نًًٝااٚ ١بَٓاا "١أغااٗس نتا ايعس ٝاا ١قؿاا،١
تب ِّٔٝإٔ اٱْطإ إذا أقدّ عً ٢أَس اد ٕٚتاب ن ا٭َاس خحاٌ ْٚادّ،
 ٬يًداسٚد َٓاا٘ٚ ،ايكؿاا ١عًاَ ٢ااا ٜااأت :ٞإٕ اَااسأ٠
 ٫ٚهاد ياا٘ ذا ً
 ،٬ؾؿسح ٘ أ  ٚ ،ٙٛعد أٜاّ ذإ هلا إٔ تتطٗس،
ٚيدآ غَ٬اً مجً ٝ
ؾكايا اؤمااسأ ٠يًٓاضااو :اقعااد عٓااد ا ٓااو ذتاا ٢أذٖا إىل اؿُاااّ،
ؾأغتطااٌٚ ،أعااٛب ،ثااِ إْٗااا اْطًكا إىل اؿُاااّ ٚخًؿا شٚجٗااا
ٚايػٚ ،ّ٬مل ًٜبث إٔ جا ٙ٤زضا ٍٛاؤمًاو ٜطاتدعٚ ،٘ٝمل هاد َاا
ىًؿ٘ عٓد ا ٓ٘ ،غري ا أ عاسع باد عٓاد ،ٙناإ قاد ز اا ٙؾاػرياً،
ؾٗ ٛعٓد ٙعدٚ ٌٜيد ،ٙؾان٘ ايٓاضو عٓاد ايؿاي ٚأغًال عًُٗٝاا
ايبٚ ، ٝذٖ َ ايسضٚ ،ٍٛخسد َٔ عاض أجرااز ايبٝا ذٝا١
ضااٛبا ،٤بْا َاأ ايػاا ،ّ٬ؾكااس ٗا ا اأ عااسع ،ثااِ ٚثا عًٗٝااا
ؾكتًٗا ،ثِ قطعٗاا ٚاَاتٮ ؾُا٘ َأ بَٗاا ،ثاِ جاا ٤ايٓاضاو ٚؾات
ايباب ،ؾايتكا ٙا ٔ عسع نايبػري ي٘ ،مبا ؾٓ َٔ قتٌ اؿ ،١ٝؾًُاا
زاًَٛ ٙثاًا اياادّٖٚ ،ااَ ٛاارعٛز ،طاااز عكًااِ٘ٚ ،اأ أْاا٘ قااد خٓاال
ٚيدٚ ،ٙمل ٜتثب  ي أَسٚ ،ٙمل ٜا ٚؾ ،٘ٝذتٜ ٢عًِ ذكٝك ١اؿاٍ،
ٜٚعٌُ ػري َا ِٔ ذيوٚ ،يهٔ قسب ا ٔ عسع قاس  ١عهااش،٠
ناْ  ي ٜد ٙعً ٢أّ زأض٘ ،ؾُاآٚ ،بخٌ ايٓاضو ،ؾسأ ٣ايػاّ٬
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ضًًُٝا ذًٝاٚ ،عٓد ٙأضٛب َكط  ،ؾًُا عسف ايكؿ ،١تب ن يا٘ ضا٤ٛ
ؾعً٘  ي ايعحًاٚ ١قاسب عًا ٢زأضا٘ٚ ،قااٍ :يٝات مل أزشم ٖارا
ايٛيدٚ ،مل أغدز ٖرا ايػدزٚ ،بخً اَسأت٘ ،ؾٛجدت٘ عًا ٢تًاو
اؿاٍ ،ؾكاي يَ٘ :ا غأْو؟ ؾأخربٖاا ااـرب َأ ذطأ ؾعاٌ ا أ
عسعٚ ،ضَ ٤ٛهاؾأت٘ ي٘ٚ ،قاي ٖ :ار ٙمثاس ٠ايعحًا ،١ؾٗارا َثاٌ
َٔ ٜ ٫تثب  ي أَس ٌ ،ٙوكل أغساق٘ ايطسعٚ ١ايعحً.)1(١

مالحظة:
تكا أَثاااٍ ٖاار ٙاؿااٛابث  ي اجملتُا اٱْطاااْ ،ٞؾاا ٬ااد َاأ
ا٫عتباز ٚا٫تعاِ ٗآْ ٫ٚ ،ؿر غ٦ٝاً َبٓٝاًا عًاْ ٢باأ َابِٗ ٚخطاأ،
ٌ ْٓؿر نٌ عًُ ١ٝعد تب ن ايٓبأ.
ٚقاٍ اهلل تبازى ٚتعاىلٜ( :أټٜٗٳا اِيرٹٜٔٳ اَٳٓٴٛاْ إَٕ جٳاآ ٳ٤نُِٵ ؾاضٹالٷ
ٹٓٳٳبُإ ؾتٳبٳٝٻٓٴٛاْ).
خطاب موجُ إىل املؤميني:
ٚٳاعٵًُٴْٛا إٔٻ ؾٹٝهُِٵ ٳزضٴٍٛٳ اي ًِ٘ٹ يٛٵ ٴٜطٹٝعٴهُِٵ ؾٹا ٢ناٹثريُ َِّأٳ ا٭َٵا َس
يعٳٓٹتټِٵ ٚٳياهٹٔٻ اي ًِ ٳ٘ ذٳبٻ ٳ إَيٝٵهُِٴ ا٭ٹميٳا ٳٕ ٚٳشٳٜٻٳٓ٘ٴ ؾٹ ٢قًُُٛٹهُِٵ ٚٳن ٻسٙٳ إَيٝٵهُِٴ
ايْهُؿْسٳ ٳٚايْ ُؿطٴٛمٳ ٳٚايْعٹؿٵٝٳا ٳٕ أُٚٵيا٦ٹو ٖٴِٴ ايسٻا ٹغدٴٕٚٳ (اؿحساآ.)7:
ذٴنس  ي اٯ ١ٜايطا ك ١أْ٘ ٜٓ ٫بػ ٞ٭ذاد إٔ ٜثال ها ّ٬زجاٌ
عً ٢عحٌ ،ؾٝك ٍٛاهلل تعاىل  ي ٖر ٙاٯ ١ٜػا َٔ ١ٜايتأنٝد :إْا٘ ٫
ٜٓاض إٔ ٜأت ٞزجٌ ٚىارب زضا ٍٛاهلل ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ عأ
()1

اب ايٓاضو ٚا ٔ عسع :نًٚ ١ًٝبَٓ ١ف.)229–228( :
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أَس ،٭ٕ أذدًا إذا عٌُ ٖرا ايعٌُ عً ٢ضب ٌٝاؤمصاح ْٚػأ  ي قًا
زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ غ ٧ٝعٓ٘ ذب عًُ٘ ،ؾُعٓ ٢قٍٛ
اهلل تعاىل٫ :ذظٛا إٔ ايٓي ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ يٝظ ػساً عاَاً،
ٌ ٖ ٛزض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ،ؾإْ٘ إٕ أطااع  ي ناثري َأ
ا٭َس ٚقعتِ  ي َػكٚ ،١ؿل هِ قسزٚ ،إذا ضا ٤زأ ٟزضا ٍٛاهلل
ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ عٔ زجٌ يصّ ٘ قسز ،ذاآ  ّٜٛنإ زضٍٛ
اهلل ؾااً ٢اهلل عًٝاا٘ ٚضااًِ  ي اؤمطااحدٚ ،ناْا ذحساتاا٘ َت٬ؾااكً١
اؤمطحدٚ ،ناْ تتهًِ ٘ أّ اؤم َٓ٪ن ايطٝد ٠ؾؿ ١ٝزق ٞاهلل عٓٗا
 ي ِاا ّ٬ايًٝااٌٚ ،نااإ اؤمطااحد َؿتٛذاًا ،ؾااإذا ؿاارا َ ٞاسٻ عًاا٢
َطاؾْ ،١ابا ٙزض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ؿٛآٚ :قاٍٖ :رٙ
شٚجي( ،)1زغِ إٔ أذداً ٫ميهٔ إٔ ٜتؿٛز عٓ٘ غ٦ٝاً ،عٝث ٜكاّٛ
َ اَسأ ٠أجٓب  ١ٝي ِ ّ٬ايً ،ٌٝيهٔ اٱْطإ إْطإ ،ميهٔ إٔ ٜٓػأ
 ي ذٖٓاا٘ غاا ،٧ٝؾاادعا ٙاياآي ؾااً ٢اهلل عًٝاا٘ ٚضااًِ ٚ ،اا ن أَاَاا٘
ذكٝك ١ا٭َس ،٭ْ٘ إٕ خطس  ي ذٖٓ٘ غ ٧ٝعأ زضا ٍٛاهلل ؾاً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِ قاع إمياْ٘ ،ؾاإٕ تؿاٛز غا ٧ٝقاابح  ي غدؿا ١ٝايآي
ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٜٓرز غطس نبري.
( )1عٔ أْظ إٔ ايٓي ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ نإ َ اَسأَ ٠أ ْطاا ،٘٥ؾُاسٸ سجاٌ،
ؾكاٍٜ :ا ؾٖ !ٕ٬ر ٙاَسأت ٞؾ ،١ْ٬قاٍٜ :ا زض ٍٛاهلل! َٔ نٓ أِأ ا٘ ؾاإْٞ
مل أنٔ أِأ او ،ؾكااٍ :إٕ ايػاٝطإ هاسَ ٟأ ا أ ابّ فاس ٣ايادّ (غاع
اٱميإ يًبٗٝك ٚ ،)6799 :ٞي زٚاَ ١ٜطًِ َ :ٸس زج َٔ ٕ٬ا٭ْؿاز ،ؾًُا زأٜا
ايٓي ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ أضاسعا ،ؾكااٍ ايآي ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ :عًا٢
زأضهُا ،إْٗا ؾؿ ٓ ١ٝذ.)5808( ٞٝ
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َاس ٠خاسد زضا ٍٛاهلل ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ ٚعًا ٞأ أ اٞ
طاي َٔ اؤمطحد ؾسأ ٣ؾً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ زجاْ ً٬اُ٥ااً ،ؾكااٍ
يعً :ٞأٜكٹظ٘ ،ؾأٜكظ٘ عً ٔ ٞأ  ٞطاي زق ٞاهلل عٓ٘ ،ثِ ضاأٍ
عً ٞزقا ٞاهلل عٓا٘ زضا ٍٛاهلل ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِٜ :اا زضاٍٛ
اهلل! أْ ا تطااا ل  ي اـاارياآ ،ؾًُاااذا َااا أٜكظتاا٘؟ قاااٍ :ؾااإٕ مل
ٜطتٝكظ عً ٢إٜكاِ ٞيًؿ ٠٬يهإ ذيو نؿساً(.)1

عٴًااِ َٓاا٘ أْاا٘ ٜٓ ٫بػاا ٞجرااٛب ناا ّ٬اياآي ؾااً ٢اهلل عًٝاا٘
ٚضًِ ضًٗٛا أٜكاًٚ ،ناريو عٴًاِ إٔ ٖارا ايعُاٌ إذا ناإ َهسٖٚااً
ؾهِ ٜه ٕٛتؿٛز غا  ٧ٝي قًا زضا ٍٛاهلل ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ
غدٜدًاٚ ،إذا ٚقس غ ٧ٝعٔ أذد  ي قً زض ٍٛاهلل ؾاً ٢اهلل عًٝا٘
ٚضًِ ذبط اخست٘ ،ؾكاٍ :اعًُٛا إٔ ؾٝهِ زض ٍٛاهلل ٜاأت ٞإيٝا٘
ايٛذٚ ،ٞي٘ عظَُٚ ١هاْ ١عٓد اهلل ،يٜ ٛطٝعهِ  ي نثري َأ ا٭َاس
يعٓتِ ،ثِ قاٍ عأ ؾارا ت٘ ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ :إٕ اهلل تعااىل
أْعااِ عًااٝهِ أْاا٘ ٖاادانِ ،ؾتعٝػاا ٕٛذٝاااتهِ َاا َٓ٪ن اااهلل إمياْ ااً
ناَٚ ،ً٬ذب إيٝهِ اٱميإ ٚشٜٻٓ٘  ي قًا ٛهِٚ ،ز اانِ تس ٝا٫ ،ً١
تككاا ٕٛأَااسًا قااد إمياااْهِٖ ،اارا ؾكااٌ َاأ اهلل عظاا ،ِٝإْاا٘ شٜاأ
اٱميااإ  ي قًاا ٛهِ عٝااث إْهااِ ت٬ذظاا  ٕٛي نااٌ غااَ ٧ٝكتكاا٢
اٱميإٚ ،ذ اهلل تعاىل ٚذٴ ٻ زضٛي٘ ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضاًِ ،ؾا٬
ت٪ثس ٕٚإَ ٫ا أذ اهلل ٚزضٛي٘ ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضاًِ ،ؾا ٬ؼاٍٛ
بْٚهِ أٖٛا٩نِ ٌ ،ته ٕٛخاقع ً ١يهِٚ ،ت٬ذظ  ٕٛي نٌ ذاٍ
( )1ايتؿطري ايهبري يٲَاّ ايساش ،ٟضٛز ٠ايكدز.
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َتطًباااآ اٱميااإ ،ؾكااد نااسٸ ٙاهلل تعاااىل إيااٝهِ ايهؿااس ٚايؿطااٛم
ٚايعؿٝإٚ ،جعًٗا َهس ١ً ٖٚؾتهسٖٗا قً ٛهِ ،ؾاْكًبا أَاٛزنِ
عٝث  ٫ؼب ٕٛغ٦ٝاً قد إمياْهِ ،٭ٕ اهلل تعاىل قاٍ  ي اخس اٯٜا:١
أُٚٵيا٦ٹو ٖٴِٴ ايسٻا ٹغدٴٕٚٳ ،ؾِٗ َتهااًَ ٕٛخًكااً ٚضاًٛناًٖٚ .اِ عًا٢
بزب ؾر َٔ ٝاؿٝا.)1(٠

ٚزبآ  ي ٖاار ٙايطااٛز ٠تٛجٗٝاااآ ٱؾاا٬ح نااٌ غااَ ٧ٝاأ
غ ٕٛ٦اؿٝا ٠عً ٢نٌ َطت ،٣ٛذنس ؾٝا٘ أضاضاٝاً إٔ اٱقاساز عظُا١
اهلل تعاىل ٚا٫عااف مبهاْا ١زضاٛي٘ ٚاجا غاسعًا ،ؾا ٬هاٛش َعا٘
تعاَااٌ اؤمطاااٚا ،٠إْاا٘ َاأ عباااب ٙاؤمؿااطؿ ن ا٭خٝااازٜٓ ،ااصٍ عًٝاا٘
ايكسإ ،ؾكدَِّٛا ي٘ اٜاآ ايتبحٚ ٌٝا٫ذاااّ ،ؾا ٬هاٛش إٔ تعااًَٛا
َعاًَ ١عاَ ١ايٓطب ١إىل أخ٬ق٘ اؿطآٚ ،١ناإ َأ بأ ا٘ ؾاً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِ أْ٘ هًظ ذٝث ٜٓتٗا ٞا٘ اجملًاظٚ ،ناإ ٖارا خًكا٘،
ؾعً ٢ناٌ َطاًِ إٔ ٜأخار اؿارز ٭ٕ ايآي ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ
ذُٓٝا اعتٴرب عظًُٝا ؾٜٓ ٬بػ ٞإٔ هابٍ َع٘ أذاد أٜٓ ٚاقػا٘ َٓاقػا١
ايعآَٜ ٫ٚ ،١تكد ازا.ٙ٤
العنل برأي الصحابة رضي اهلل عيَه:
نُا ضبل اْؿاً أْ٘ نإ َٔ طبٝع ١ايعسب أِْٗ ٜعترب ٕٚأْؿطِٗ
(ٜ )1ك ٍٛاٱَاّ قُد أغسف عً ٞايتٗاْ :ٟٛايب٬غ  ١ي قٛي٘ :نسٻ ٙإيٝهِ ايهؿاس ٚايؿطاٛم
ٚايعؿااٝإ  ي َكا ًاا ١اٱميااإ احملب ا ٚاؤمااص ٜٔإغاااز ٠إىل إٔ اٱميااإ احملب ا اؤمااص ٜٔأٟ
ايهاٌَ َا ٜ ٫ه ٕٛؾ ٘ٝنؿس  ٫ٚؾطال  ٫ٚعؿاٝإ أَ ٟاا ٜها ٕٛؾٝا٘ ايتؿادٜل اؾٓاإ
ٚايعٌُ ا٭زنإ ٚاٱقساز ايًطإ ( ٝإ ايكسإ ،تؿطري ضٛز ٠اؿحساآ).
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أؾكٌ َٔ اٯخس  ٜٔي نٌ غ ،٧ٝؾػٝٸس ايكسإ ايهس ِٜطبٝعتِٗ ٖرٙ
زٜٚاادًا زٜٚاادًا ،يااٜ ٬٦تاادخًٛا  ي أذهاااّ اهلل تعاااىل ااآزا ،ِٗ٥ؾتااازً٠
واادث إٔ اياآي ؾااً ٢اهلل عًٝاا٘ ٚضااًِ ٜ ٫عُااٌ ػااَ ٧ٝساعاااً٠
يٰخس ،ٜٔؾٝدطس ٕٚخطاز ًٚ ٠اقر ً.١

ٚأذطاأ منااٛذد  ي ٖاارا ا٭َااس غااص ٠ٚأذااد ،ؾكااد أغاااز ٗاارٙ
اؤمٓاضب ١ايؿرا  ١اير ٜٔمل وكسٚا غص ٠ٚدز عًا ٢ايآي ؾاً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِ يًكتاٍ ،خسٚجاً َٔ اؤمدٜٓا ١اؤمٓاٛز ،٠٭ْٗاِ أنثاس عادباً
َٔ غص ٠ٚدزٚ ،نإ ايٓي ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٜس ٣عدّ اـسٚد
َاأ اؤمدٜٓاآَ ١اضاابًا يًكتاااٍ ،ؾهااإ َاأ ايطااٗٛيٚ ١ايٝطااس إٔ ميهااث
ايؿرا   ١ي ٛٝتِٗٚ ،إذا جس ٣ايكتاٍ عً ٢عد َٔ ث٬ثا ١أ ٚأز عا١
نَ ًٛٝااآ َٔ اؤمد ١ٜٓنإ اؤمطًَُ ٕٛثاٌ ايهؿااز  ي ضااذ ١عاَا،١
ؾهإ ايكتاٍ  ي اؤمد ١ٜٓأنثس تأثرياً َٔ قبٌ ،يهٔ ناثرياً َأ ايؿارا ١
ممٔ مل وكسٚا  ي غص ٠ٚدز ،ناْٛا ٜظٓ ٕٛعٓٗا أْٗا جبٗ ١ؾػري،٠
ٚنإ ؾٗٝا َٓا نتٝبا ١ؾاػريَ ٠أ ايهؿااز ،ؾُأ ٜتٝطاس يا٘ اـاسٚد
ؾًٝدسد ،ؾايؿارا  ١ايار ٜٔناإ قاد غاػًِٗ أَاس مل وكاسٚا ٖارٙ
ايػصٚ ،٠ٚخسج نتٝب ١تػتٌُ عً ٢ث٬ث َأٚ ٠ث٬ثا ١عػاس زجاً٬
ؤمٓ جٝؼ ايهؿازٚ ،مبا إٔ ايهؿاز ناْٛا  ي عدب ٖاٚ ،ٌ٥ناإ عادب
 ،٬يهآِٗ ثبتااٛا ناؾباااٍ ايساضاٝاآ  ي ٖاار ٙايطاااعاآ
اؤما َٓ٪ن قًااً ٝ
اؿسجاا ،١ؾاضااتركٛا ْؿااس اهلل تعاااىلْٚ ،ااايٛا ايؿاات اؤمااب نٚ ،تًكااٛا
ػازَ ٠ػؿس ٠ايرْٛب ،ؾايؿارا  ١ايهاساّ ايار ٜٔمل وكاسٚا غاص٠ٚ
أذااد ٜؿااس ٕٚعًاا ٢اـااسٚد َاأ اؤمدٜٓاا ١اؤمٓااٛز ٠يٓٝااٌ جااٛا٥ص ايكتاااٍ
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ٚإِٗاز إض ،َِٗ٬ؾٓظاسًا إىل عاٛاطؿِٗ اٱضا ١َٝ٬أزاب زضا ٍٛاهلل
ؾً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ إٔ ىاسد َأ اؤمدٜٓا ١يًكتااٍٚ ،بخاٌ ايبٝا
يٲعداباآ اؿس  ،١ٝؾكاٍ عكِٗ يًرٜ ٜٔا٪ثس ٕٚاـاسٚد يًكتااٍ:
زأٜهِ ٖرا يٝظ عطأ ،ؾاإذا ناإ زأ ٟزضا ٍٛاهلل ؾاً ٢اهلل عًٝا٘
ٚضًِ يًكتااٍ َأ باخاٌ اؤمدٜٓا ١ؾآٜ ٬بػا ٞإٔ ٜكٗاس عًٝا٘ ،ؾداسد
زض ٍٛاهلل  ٫طاً ايدزع ،ؾكايٛاٜ :ا زضا ٍٛاهلل! زقآٝا سأٜاو ،إٕ
غ ٦قاتً َٔ باخٌ اؤمدٚ ،١ٜٓإٕ غ ٦خسج  ،قااٍ ؾاً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِ :إٕ ايٓي إذا يبظ ايدزع ٜٓ ٫صع ،ؾٜ ٬ه ٕٛايكتاٍ إ٫
َٔ خازد اؤمد.)1(١ٜٓ

ٚنإ أذد أضباب ٖصمي ١اؤمطاًُ ن ايظااٖس  ٠ي غاص ٠ٚأذاد إٔ
اؤم َٓ٪ن أعحباٛا كاٛتِٗ ،زغاِ إٔ اٱمياإ ٜتطًا َأ ناٌ َأَ٪
باُ٥اً إٔ ٜعتكد إٔ اهلل ٖ ٛاؤم٪ثس اؿكٝك  ٞي نٌ غٚ ،٧ٝإٔ ايٛضااٌ٥
َٔ ؾٓ اٱْطإ ،ؾ ٬تعترب ٖر ٙايٛضاا ٌ٥غاٜا ،ً١اٌ ٜتٛناٌ عًا٢
اهلل تعاىل ذل تٛنً٘ اضتعُاٍ ٖار ٙايٛضااٖ ،ٌ٥ارا ٖا ٛاؤمطًاٛب،
ٚإذا نااإ ايٓحاااح َكاادزًا َ أ اهلل تعاااىل ااد ٕٚاضااتدداّ ايٛضاااٌ٥
ٚا٭ضباب ،ؾُا ناْ اؿاج ١إىل قتااٍ ٚذاسب ،اٌ ٜٓاصٍ َأ اهلل
تعاىل غٜ ٧ٝه ٕٛؾٖ ٘ٝصميْ ١هسا ٤يًُػسن نٚ ،مل ٜكطس اؤمطًُٕٛ
إىل ايكتاٍٚ ،مل وتاجٛا إىل إعداباآ ٖاً٥ا ،١ؾًاِ ٪ٜناد اهلل تعااىل
( )1قاٍ زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًَِ :ا ٜٓبػ ٞيٓي إذا يبظ ٭َتا٘ إٔ ٜكاعٗا،
ذت ٢وهِ اهلل   ٚ ٘ٓٝن عادَ( ٙٚطآد اٱَااّ أمحاد أ ذٓباٌ ،د ،351 /3
زقِ اؿدٜث.)14829 :
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ْؿااسَٓ ٙاا٘ ،ااٌ أَااس ايكتاااٍ نُااا نااإ ايهؿاااز  ي اؤمٝاادإٚ ،قاااٍ:
اضتددَٛا اؤمٛاٖا اٱهلٝاٚ ١ايعاصا ِ٥ايس اْٝاٚ ،١اعتُادٚا عًا ٢اهلل
تعاىلٚ ،مبا إٔ اؤم َٓ٪ن قد ٚثكٛا عدبِٖ نثرياً ْتٝحا ١اْتؿاازِٖ  ي
غص ٠ٚدزٚ ،أٜكٓٛا إٔ ايٓؿس هلِ ،نأِْٗ قايٛا :ذُٓٝا نٓا  ي دز
ثًااث عاادب ايهؿااااز ٖصَٓاااِٖ ؾاآرٔ أٚىل اااإٔ ْٗااصَِٗ ْٚتػًاا
عً ،ِٗٝؾهإ ٖٓاى أَسإ :أذدُٖا إٔ اؤمطًُ ن أعحبٛا عدبِٖ،
ٚأٜكٓٛا أِْٗ ضٓٝتؿس ٕٚعًا ٢ايهؿااز ،ؾٝطاُ ٕٛغاصا ٠فاٖاد،ٜٔ
ٚثاُْٗٝااا :أْٗااِ أؾاٝبٛا ٓداَااٚ ١خصٜااإ ْتٝحاا ١عاادّ اَتثاااٍ اياآي
ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ،ياريو قااٍ اهلل تعااىل ٫ :تكادَٛا ا ن ٜادٟ
اهلل ٚزضٛي٘ ٫ٚ ،تطُعٛا َٔ ايسض ٍٛإٔ ٜطٝعهِٚ ،إ ٫تكعا  ٕٛي
َػهً ،١٭ٕ ايٓي ٚايسضٜ ٫ ٍٛتهًِ َٔ عٓد ْؿط٘ٚ ٖٛ ٌ ،ذٞ
ٜااٛذ ٢إيٝاا٘ ،ؾهااٌ َااا ٜكاا ٍٛاياآي ٜهااَ ٕٛاأ اهلل َٓااص ً٫أَ ٚااٛذ٢
إي ،٘ٝؾرنس ايكسإ ايهاس ِٜاباب ايها ّ٬عأ ايآي ؾاً ٢اهلل عًٝا٘
ٚضًِ َؿؿًٚ ،ً١نإ ايؿرا  َٔ ١خٖ ٍ٬ار ٙايتٛجٗٝااآ اٱهلٝا١
ٜٛقس ٕٚايٓي ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ناثريًا ،ؾكاد ٚزب عأ أ ا ٞهاس
زقاا ٞاهلل عٓاا٘ أْاا٘ نًُااا تهًااِ عٓااد اياآي ؾااً ٢اهلل عًٝاا٘ ٚضااًِ
خؿض ؾٛت٘ ٚتهًاِ هاٌ أبب ٚاذاااّٚ ،ناريو ناإ ايؿارا ١
ٜتأب   ٕٛي ايه ،ّ٬يٜ ٬٦ه ٕٛض ٤ٛأبب َا ايآي ؾاً ٢اهلل عًٝا٘
ٚضًِ  ي أ ٟذاٍ ،ؾُدذِٗ اهلل تعاىل  ي ايكاسإ ٗار ٙايهًُااآ:
أُٚٵيا٦ٹو اِيرٹٜٔٳ اَٵٳترٳ ٳٔ اي ًِ٘ٴ قًُُٛٳٗٴِٵ يٹًتٻكْاٛٳ ٣يٗٴاِ َٻػٵؿٹا ٳسٚ ٌ٠ٳأجٵاسٷ ٳعظٹاِٝٷ
(اؿحساآ.)3:

امليعه احلكيكي:
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ك َِّ ً٬ٳٔ اي ًِ ٹ٘ ٳٚٹْ ٵعُٳ ً١ٳٚاي ًِ٘ٴ عٳًٹِٝٷ ذٳهٹِٝٷ (اؿحساآ.)8:
ؾ ٵ
عد َاا َادح اهلل تعااىل إمياإ ايؿارا  ١ذٴناس  ي ٖار ٙاٯٜا ١إٔ
 َٔ ٬اهلل ْٚعُ ١عٝث ٜهسٖ ٕٛنٌ غ ٧ٝض ٣ٛاٱمياإ،
َعِٗ ؾك ً
ٜ ٫سغب  ٕٛي أَٛز تٓا ي اٱميإٚ ،إذا مل ٜهٔ ؾكاٌ
يهٔ ؾ ِٗٝزجا ً
اهلل تعاااىل ؾُااا نااإ أ اا ٛهااس ؾاارا ًٝا ٫ٚ ،أ اا ٛهلاا َاأ أٖااٌ
جِٗٓ،إٕ أ اا هلا ناإ عُااً يسضا ٍٛاهلل ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ،
يهٓ٘ بخاٌ جٗآِٚ ،ناإ أ ا ٛهاس أذاد زؾاقا٘ ٚأتسا ا٘ ،إ ٫إٔ اهلل
تعاىل اؾطؿا ٙيؿربْ ١بٚ ٘ٝمحٌ زضايت٘ إىل ايٓاع ،نأْ٘ نإ َأ
ؾكاٌ اهلل تعاااىل َٓٚاا٘ ٚنسَاا٘ عًٝاا٘ ،ؾااٜ ٬ظاأ أذااد َٓااا أْاا٘ وُااٌ
َهاْ ً ١خاؾ ً ،١مل  ٌٜٓأذد ٖر ٙايٓعُ ١ظٗد ،ٙإمنا ْاهلا تٛؾٝل َأ
اهلل تعاىل ،ؾٜ ٬ػا أْ ٞأمحاٌ ٖار ٙاؤمٝاصٖٚ ،٠ار ٙايؿاؿٖٚ ،١ارٙ
ايؿك ،١ًٝ٭ٕ مج ٝايؿكا َٖٛٛ ٌ٥اٚ ،١إذا غكا اهلل تعااىل–٫
قدز اهلل–ؾإْ٘ ٜكدز عًا ٢ضاً ْعُتا٘ٚ ،قاد ٚقا َاسازاً إٔ اهلل قاد
ضً َٔ أؾراب ايتك ،٣ٛاؤمتد ٜٓن ناٌ ؾكاٚ ،١ًٝغاابزٚا ايادْٝا
ؾؿس ايٝاد ،ٜٔؾعًاِ َٓا٘ إٔ ٜ ٫ػاا أذاد ػآَ ٧ٝا٘ ،اٌ عًٝا٘ إٔ
ٜػهس اهلل نٌ ذ ن ٚإ ،٭ٕ مجٝا َاا أنسَٓاا ا٘ َأ ايآعِ ياٝظ
ظٗدْا ٌ ،إذا غا ٤اهلل تعاىل إٔ ٜآعِ عًا ٢أذاد أْعاِ عًٝا٘ ادٕٚ
اضتركامٚ ،أذٝاًْا ودث إٔ اٱْطإ ٜتردث عٔ ْعُاٖ :١ارا َأ
جٗدْا ،ؾٝهس ٙاهلل نٜٚ ،َ٘٬طً مجْ ٝعُ٘ ،ؾا ٬اد إٔ ٜهإٛ
 ي قً ا نااٌ إْطااإ إٔ مج ٝا َااا َاآ َاأ ْعااِ ،إمنااا نااإ اادٕٚ
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اضتركامْٚ ،اي٘ َٔ ؾكً٘ٚ ،يٝظ يطع ٘ٝأ ٟبخٌ ؾٚ ،٘ٝإذا ناإ
ٚزا ٤ايطااع ٞتٛؾٝاال َاأ اهلل أمثااس ايطااعٚ ،ٞأؾااب ذزٜع ا ً١قكااً١
يًٛؾ ٍٛإىل ايػاٜا ،١ؾكاد ذناس إٔ مجٝا ؾكاا ٌ٥أٖاٌ ا٫مياإ َأ
ؾكٌ اهلل ٚنسَ٘ٚ ،اهلل عً ِٝذهٜ ٖٛٚ ،ِٝعًاِ َأ أذال ٓعُا٘،
 َٔٚأٚىل مبٓ٘ ٚؾكًٜ٘ َٔٚ ،طترل اؤم٬طؿٚ ١ايعطـٜٓ َٔٚ ،اٍ
ذكٜ٘ ٫ َٔٚ ،طترل ؾكً٘ ٜٓ ٫اٍ ؾكًٜ٘ َٔٚ ،ه ٕٛقب ٛاً عٓاد
اهلل ؿاحل أعُاي٘ ٜطترل ؾكٌ اهلل تعاىل ،ناٌ ذياو ٜتٛقاـ عًا٢
ؾكٌ اهلل تعاىل ٚعًُ٘ ٚذهُت٘.

درض الصلح واإلىصاف:
 ن اقْتٳتٳًُٛاْ ؾأؾٵ ٹًرٴٛاْ ٳٝٵٳٓ ٴُٗٳاا ؾاإَٕ ٳػٳا ٵ
ٳٚإَٕ طآٹ٥ؿتٳإَ َٹٔٳ ا ْي ٴُ٪ٵَٹٓٹ ٳ
ذدٳا ٴُٖٳا عٳً ٢ا٭ُخٵسٳ ٣ؾكاتٹًُٛاْ ايِتٹ ٢تٳبٵػٹ ٢ذٳتٻا ٢تٳؿٹا٤ٞٳ إَيا ٢أَٵاسَ ايًِا٘ٹ
إَ ٵ
ؾا اإَٕ ؾاااآ٤ٳآٵ ؾأؾٵا ا ٹًرٴٛاْ ٳٝٵٳٓ ٴُٗٳاااا ٹايْعٳا ادٵٍَ ٚٳأ ْقطٹا اطُْٛا إَٕٻ ايًِا ا٘ٳ ٴٜرٹا ا ټ
خ ٳ ٌ٠ٛؾأؾٵ ٹًرٴٛاْ ٳٝٵٔٳ أخٳاٛٳٜٵهُِٵ ٳٚاتٻكُاٛاْ ايًِا٘ٳ
ا ْيُٴ ْك ٹط ٹط نٳ .إَٻُْٳا ا ْي ٴُ٪ٵَٹٓٴٕٛٳ إَ ٵ
ذُٴٕٛٳ (اؿحساآ.)10–9:
يعٳًِهُِٵ تٴسٵ ٳ
ٚايػ ٧ٝاؤمِٗ اٯخس عاد تكٜٛا ١ايع٬قا ١ااهلل تعااىل إٔ تهإٛ
ع٬قاآ اؤم َٓ٪ن ؾُٝا ٝآِٗ َثاٌ اٱخاٚ ،٠ٛاعتارب اٱضا ّ٬مجٝا
اؤمااا َٓ٪ن إخااا ،ً٠ٛؾاااأَس إٔ تهااا ٕٛع٬قاااتِٗ عًااا ٢أضااااع اؿا ا
ٚاٱخا٬فٚ ،يااٝظ َعٓاا ٢ا٭خاا ٠ٛإ ٫إٔ ٜعاَااٌ اٱْطااإ َعاًَاا١
ا٭ يٮ ٪ٜٚ ،ب ٟذكٛقٜ٘ٚ ،تؿاابَ ٣أ اـ٬ؾااآ ٚايٓصاعااآ،
ٜٚتؿل نُٖ٬ا عً ٢نٚ ّ٬اذدٚ ،إذا ناْ اؿاج ١إىل ايتٓاشٍ عٔ
زأ ٟؾعًٝاا٘ إٔ ٜتٓاااشٍ عٓاا٘ ،٭ْاا٘ إذا أؾااس عًاا ٢زأٜاا٘ ؾاا ٬تتُثااٌ
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ايٛذدٚ ٠ايتكأَ  ي اجملتُ  ،ؾ ٬د َٔ قاػ زأٚ ٟايتٓااشٍ عٓا٘
ٱْػا ٤ج ٛايٛذدٚ ٠ايتكأَ َٔٚ ،أضباب ايؿٛقٚ ٢ا٫قاطساب
اي  ّٛٝي ايعامل إٔ نٌ إْطإ ٜؿاس عًا ٢زأٜا٘ ،ؾٝتؿاابّ ٚ ،ي ناٌ
َهإ اْكطِ ايٓاع إىل ؾسٜك نٜ ٫ٚ ،تٓااشٍ أذاد عأ زأٜا٘ ،ؾٓٝػاأ
اخت٬ف ثِ ٜتؿابّ زج ،ٕ٬ؾايؿسٜل ايرٜ ٟه ٕٛقٜٛااً هارب اٯخاس
قطساً عً ٢زأٜا٘ ،ؾتبتعاد قًاٛب ؾسٜال عأ اٯخاس ،ياريو زناص اهلل
تعاىل عًٖ ٢ارا اؾاْا إٔ َأ بأب اؤما َٓ٪ن إٔ ٜساعاٛا اؤمؿاًر،١
ٚإذا ذدث  ِٗٓٝغاَ ٧ٝأ ايٓاصاع ؾعًا ِٗٝإٔ ٜكٗاسٚا زأٜٗاِٚ ،إذا
تؿاقِ ا٭َس ٚاغاتد اـطا ؾعًا ِٗٝإٔ ىتاازٚا أضاًٛب اؤمؿااؿ،١
ٚإ ٫نإ ا٭َس ٜٓتٗ ٞإىل ا٫قطساب ٚاـؿاّ(.)1

عصبية الرأي:
ذا ٍٚاؤمٓاؾك  ٕٛي اؤمد ١ٜٓيتٛج ٘ٝايتُٗ ١إىل عا٥ػا ١زقا ٞاهلل
عٓٗااا ،ذُٓٝااا ًااؼ اـاارب زضاا ٍٛاهلل ؾااً ٢اهلل عًٝاا٘ ٚضااًِ مج ا
مج ٝايٓاع  ي اؤمطحد ٚضأٍَ :اذا ٖر ٙايكاي ١ايي ًػات عآهِ
 ي اؤمدٜٓا ١اؤمٓاٛزٚ ،٠أْاا أعًاِ أٖاٌ اٝي ،ؾًُااذا تؿادز أزاجٝاـ
ٚإغاعاآ غري َسقٚ ،١ٝمٔ ْ ٫عتربٖا ؾرٝر ،ً١ؾكاّ زجاٌ َأ
( )1قاااٍ اٱَاااّ ايتٗاااْ ٟٛزمحاا٘ اهلل :ايب٬غاا :١اقتتًااٛاٚ ،نااإ ايظاااٖس اقتتًتااا،
ٚايعد ٍٚإىل قُري اؾُ يسعا ١ٜاؤمعٓ ،٢ؾإٕ نٌ طا٥ؿ َٔ ١ايطا٥ؿت ن مجاعا،١
ؾكدز زٴٚع  ٞي ايطا٥ؿت ن َعٓاُٖا أٚ ،ً٫ٚيؿظُٗا ثاْٝااً عًا ٢عهاظ اؤمػاٗٛز  ي
ا٫ضتعُاٍٚ ،ايٓهت  ١ي ذيو َا ق :ٌٝإِْٗ أ  ً٫ٚي ذاٍ ايكتااٍ كتًطا ،ٕٛؾًارا
مج أ ً٫ٚقاُريِٖ ٚ ،ي ذااٍ ايؿاً َتُٝاصَ ٕٚتعاازؾ ٕٛؾًارا ثا ايكاُري
( ٝإ ايكسإ :تؿطري اؿحساآ).
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قباااًٝي اؤمدٜٓااا ١اؤمػاااٗٛزت ن :ا٭ٚع ٚاـاااصزدٚ ،قااااٍ :إذا ناااإ
ايسجٌ ايرٜ ٟتهًِ مبثٌ ٖر ٙا٭ذابٜث َٔ قبًٝتٓا قتًٓاٚ ،ٙإذا نإ
َٔ ؾسع إخٛآْاا اضاتأذْا َآِٗ يًكتاٌٖ ،ارا ايها ّ٬مل وبا٘ زجااٍ
قبًٝاا ١أخااس ،٣ؾااأثسآ ؾاا ِٗٝايعؿااب ١ٝايااي ناْا غااا٥عٝ ً١اآِٗ  ي
ايصَٔ اؾاًٖ ٫ٚ ،ٞضُٝا  ي ايصَٔ اؾااًٖ ٞناْا ذاسٚب ٖاات ن
ايكبًٝت ن َػٗٛز ً٠غا٥ع ً ،١ؾثاز زجاٍ قبًٝا ١أخاسٚ ،٣قاايٛا :نٝاـ
تكتً ٕٛزجَٓ ً٬ا؟ ؾهاٌ َاا ٜهآٓٝ ٕٛاا ْتؿااِٖ ْٚتؿااحلٚ ،ذُٓٝاا
اذتدّ ايه  ّ٬ي اجملًظ اْؿض اجملًظ ْظساً إىل خطاٛز ٠اؤمٛقاٛع،
يٜ ٬٦تداؾِ ايٓاع ؾُٝا .ِٗٓٝ

ٚميهاأ  ي اـؿااَٛاآ ايداخًٝاا ١إٔ ٜؿاااب اٱْطااإ عؿااب١ٝ
ايسأٚ ،ٟعؿب ١ٝايسأ ٟغ ٧ٝخطريٚ ،اْتٗاٖ٩ا ؾع  ،ياريو قٝاٌ
يًٓي ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ :إذا ؽاؾِ زجا ٕ٬ؾًٝطا ناٌ ٚاذاد
 ي ايؿً ٚ ،إذا مل ٜسقاٝا ،ؾًاٝكض ُٗٓٝاا قااضَٚ ،أ ٜٓ ٫كااب
يًككا ٤ؾًٝهٔ قد ٙإجسا ٤ؾازّ ،يٝبل ايتكأَ  ي اجملتُ ٖٚ ،را
اٱجساٜ ٫ ٤تِ إ ٫إذا ناْا ذهَٛا ١إضا ،١َٝ٬٭ْٗاا َطاٛ٦ي ١عأ
ايعكابٜ ٫ٚ ،طتط ٝعاَا ١ايٓااع إٔ ٜطاتعًُٛا قاٛتِٗ ،إ ٫أْٗاِ
ٜطااتطٝع ٕٛإٔ ٜؿكااٛا ايككاا ١ٝاا ن ؾااسٜك ن ،إزقاااُٗ٥ا عًاا ٢أَااس
اخااسٜٚ ،بعاادٚا ايٓاااع َاأ اـؿااَٛاآ ،إ ٫إٔ ايسجاااٍ اياار٫ ٜٔ
ٜدزن ٕٛا٭َس ظدٜاٚ ١ؾٗاِٚ ،زب عآِٗ ٫ :هاٛش اضاتدداّ ايكا٠ٛ
قادِٖ َاا مل ٜتؿكاٛا عًا ٢ايككاا ٤ايار ٟناإ َٛاؾكااً ٭ذهاااّ اهلل
تعاىل ،ؾإذا اضتعدٚا يًؿاً ؾايؿاً أٚىل هلاِ ٚأذطأٚ ،ياٝهٔ
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اٱْؿاف  ي أَٛزِٖٚ ،تك ٣ٛاهلل  ي قًاٚ ،ِٗ ٛاؿٝطاٚ ١اؿارز  ي
غااٚ ،ِْٗٛ٦إذا جااس ٣إجااسا ٤قاااْ ْٞٛؾاا ٬ىااايـ ذيااو ذكاا ٛم اهلل
تعاىل ،يريو ق :ٌٝاتكٛا اهلل ،يعًهاِ تسمحا ٫ٚ ،ٕٛتٓاصٍ زمحا١
اهلل تعاىل إ ٫عً ٢ايرٜ ٜٔكر ٕٛتطٗ٬ٝتِٗ َٚسقٝاتِٗ  ي ضابٌٝ
اهلل تعاىلٖٚ ،را َاا ٜكتكا ٞإميآْاا إٔ منًاو أْؿطآا ْٚكٗاس غاٗٛاتٓا
ذُٓٝا ٜأت ٞأَس َٔ اهلل تعاىل.

األمراض اخللكية:
ٜأټٜٗٳا اِيرٹٜٔٳ اَٳٓٴٛاْ  ٫ٳ ٜٵطدٳسٵ قٛٵّٷ َِّٔ ق ٵ ُّٛٳعطٳ ٢إٔ ٜٳهُْٛٴٛاْ خٳٝٵسًا
َِّ ا ٵٓٗٴِٵ ٚٳ ٫ٹْطٳااآ٤ٷ َِّاأ ِّْطٳااآ٤ٺ ٳعطٳاا ٢إٔ ٜٳهُ أٻ خٳٝٵااساً َِّ ا ٵٓٗٴٔٻ ٚٳ ٫تٳ ًُْٹ اصٴٚاْ
أْ ُؿطٳهُِٵ ٚٳ ٫تٳٓٳاٳصٴٚاْ ٹا٭يْكابٹ ٹ ٵ٦ظٳ ا٫ضٵِٴ ايْ ُؿطٴٛمٴ ٳ ٵعدٳ اٱٳميٳإَ ٚٳَٳأ
يِِٵ ٜٳتٴ ٵ ؾأُٚٵيا٦ٹو ٖٴِٴ ايظِاٹيُٴٕٛٳ (اؿحساآ)11:
ذٴنسآ  ي ٖر ٙاٯ ١ٜعض ا٭َساض ا٫جتُاع ١ٝاؤمُٗ ،١نُاا
ٜه ٕٛايٓااع  ي اجملتُا اٱْطااَْ ٞتراا  نَٚ ،ات٬طؿ نٜٚ ،تؿاٌ
عكِٗ بعض عً ٢ضب ٌٝايكسا  ،١ؾٝح ا٫ذااّ ٝآِٜٗٚ ،ٴعتارب
تٛجٝاا٘ ايطعاأ ٚايٓكااد ٚكاطباا ١زجااٌ اضااِ غااري َٓاضا ٜػااعس اا٘
ؾاذب٘ ضٴب ًٚ ١عازًا ،ؾٓٗ ٞاؤم  َٕٛٓ٪ي ٖر ٙاٯ ١ٜهاٌ ؾاساذ ١عأ
اقااف أَثاٍ ٖر ٙا٭عُاٍ ،٭ٕ اٱْطاإ زمباا ٜعًِّال عًا ٢أذاد أٚ
ٜك ٍٛمجً ً ١عٓ٘ ٜظٔ ٗا إضا ٠٤إىل ْؿط٘ ،أٜ ٚطتٗص ٨ه ّ٬أذد،
ؾٝػعس ذيو اٱْطإ إٖاْتٜ٘ٚ ،عترب ايسجٌ اؤمطتٗصْ ٨ؿطا٘ نابرياً،
 ٬عًا ٢أْاو تعتارب ايسجاٌ
ٚته ٕٛمجٖ ٝر ٙا٭عُاٍ اـاط ١٦بياً ٝ
قعٝؿاًٚ ،تظٔ إٔ ذيو ايسجاٌ ٜ ٫كاس ٓاا غا٦ٝاًٚ ،مأ أذاساز  ي

53
أعُايٓا ْٚػاطاتٓاٚ ،اضتعُاٍ نًُاتٓا ،إذا غٓ٦ا أطًكٓا عًٝا٘ نًُا١
" قؿري ايكاَاٚ ،" ١إذا غآ٦ا مسٓٝاا " ٙطٜٛاٌ ايكاَاٖٚ ،" ١ار ٙعااب٠
إْطاااْ ١ٝإٔ نااٌ إْطااإ ٜؿهااس  ي اْتكاااب زجاآٌٜ ٫ٚ ،ظااس إىل ع ٛٝاا٘
ٱميٳاإَ،
ظ ا٫ضٵِٴ ايْ ُؿطٴٛمٴ ٳ ٵعدٳ ا ٳ
َٚطا ،٘٥ٚيريو قاٍ اهلل تعاىل :ٹ ٵ ٦ٳ
٭ٕ اٱميإ ٜعترب نٌ إْطإ ضٛا٤ٶ ٢ٜٗٓٚ ،عأ اضاتٗصا ٤أذاد ،ؾاإٕٻ
ٖر ٙايعاباآ ْٛع َٔ ايهرب ٚايػطسضٜٓ ٫ٚ ،١ظاس اٱْطاإ ع ٛٝا٘،
ٚميهٔ إٔ ايسجٌ اير ٟتعتربٚ ٙقٝعًا ناْ َهاْت٘ عٓد اهلل زؾٝعا،ً١
ٚنإ َٔ ذ اهلل تعاىل ٚتكٛا ٙمبهإ إذا ذًـ اهلل عً ٢أَس ٭ سٙ
اهلل تعاىل ،نُا جا  ٤ي اؿدٜث ايػسٜـ :نِ َٔ أغاعث أغارب ذٟ
طُس ٘ ٪ٜ ٫ ٜٔي٘ ي ٛأقطِ عً ٢اهلل ٭ س .)1(ٙزمبا ٜها ٕٛاٱْطاإ  ي
ٜٚ ،٬ٴاسَ ٣أ عٝاد خسقااً ،يا ٛأقطاِ ااهلل  ي
يباع ٜ ٫ها ٕٛمجاً ٝ
فًظ ٭ س ٙاهلل تعااىل ،ؾعسؾٓاا َٓا٘ إٔ ايسجاٌ ايارْ ٟظٓا٘ ذكارياً،
ْٚطدس َٓ٘ ،نإ نتا ٘  ّٜٛايكٝاَ ١ثك  ً٬ٝي اؤمٝصإ.

حهنة اليَي عً األمراض:
ٚقد ْٗٝا ايٓطاا ٤ؿاؿ ١خاؾا ١عأ ايطعأ  ي ا٭عاساض،
ٚايتٓااا ص ا٭يكاااب ،٭ٕ ٖاار ٙا٭َااساض تٛجااد  ي ايٓطااا ٤نااثرياً،
ذٝثُااا ٜهاأٻ ؾازغاااآ ؾااٜ ٬هاا ٕٛيااد ٜٔٗعُااٌ ضاا ٣ٛايطعاأ  ي
ا٭عااساض ،ؾتهاا ٕٛعٓاادٖٔ إَهاْاااآ ؤمثااٌ ٖاار ٙا٭عُاااٍ ،ؾاآٗ ن
عٓٗااا خاؾا ،ً١قاااٍ اهلل تعاااىل ٖٚاا ٛىاااطبٗٔٚ :ٳ ٫ٹْطٳااآ٤ٷ َِّاأ ِّْطٳااآ٤ٺ
ٳعطٳاا ٢إٔ ٜٳهُ أٻ خٳٝٵااسًا َِّ ا ٵٓٗٴٔٻ ،٭ٕ ايسجااٌ اياارٜ ٟٴطااتٗإ ميهاأ إٔ
( )1ضٓٔ اياَر.3854 :ٟ
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تهاا ٕٛبزجتاا٘ زؾٝع ا ً ١عٓااد اهلل تعاااىل ،ؾاذاارزٚا  ي اضااتعُاٍ ٖاارٙ
ا٭يكاااب ايااي تطاا ٧ٝإىل أذادٺٚٚ ،زب  ي اخااس اٯٜاا :١ٹا ٵ٦ظٳ ا٫ضٵاِٴ
ايْ ُؿطٴٛمٴ ٳ ٵع ٳد اٱٳميٳا َٕ ٫ٚ ،ع٬ق ١ؤمثٌ ٖر ٙا٭َساض اٱميإٖٚ ،رٙ
ا٭عُااااٍ ضااا ١٦ٝاااراتٗا ،يهااأ اٱمياااإ ٜصٜاااد َااأ خطاااٛزٖ ٠ااارٙ
ا٭َااساض ،ثااِ تااأتَ ٞثااٌ ٖاار ٙا٭َااساض  ي ايؿطااٛم ،ؾاياارٜٔ
َٓ٪ٜاا ٕٛاااهلل تعاااىل ٜٚتبعاا ٕٛأٚاَااس ٙه ا عًاا ِٗٝإٔ هتٓبااٛا ٖاارٙ
ا٭َااٛزٜٚ ،ت ٛااٛا َاأ ا٭عُاااٍ ايااي ازتهبٖٛااا ،ؾااإذا ك ٝا ٖاارٙ
ا٭َساض  ي اجملتُ أؾ ٝاجملتُ ا٫مٚ ٍ٬ايؿطاابٚ ،ناٌ ٜسٜاد
ايثأز َٔ اٯخس ،ؾايسجٌ ايٛقا ٝايكاعٝـ ايار ٟضادسآٳ َٓا٘ أٚ
ْابٜت٘ ًك خاط ،٧إذا تكًد َٓؿاباً  ي اؤمطاتكبٌ ذادث  ي باخًا٘
عاطؿ ١اْتكاّٚ ،تعسق ذٝاتو يًدطس.

نإ  ي ايعؿس ايعباض ٞزجٌ نبري ا٭ْاـ ،ؾٝطادس َٓا٘ ناثري
َاأ ايٓاااعٚ ،إذا ضااًُٛا عًٝاا٘ قااايٛا :ايطاا ّ٬عًٝهُااا (ٜسٜااد:ٕٚ
ايسجٌ ٚأْؿ٘) ،نإ ٖرا ا٫ضتٗصا ٤أضًٛب  ٫ميهٔ ياريو ايسجاٌ
إٔ ٜك ٍٛغً٦ٝا ،٭ٕ اٱْطإ إذا اغتهُٖ َٔ :٢اا اياسج ٕ٬ايًارإ
ضًُتِ عًُٗٝا؟ ؾ٪ٝي ٕٛأْٓا َا أزبْاا اريو أْؿاو؟ اٌ ناإ زجاٌ
ٜأت ٞإيٓٝا ؾطًُِٓا عً َٔٚ ،٘ٝذطٔ اؤمؿابؾ ١إٔ ذيو ايسجٌ قد ْاٍ
َٓؿاابًا  ي اؿهَٛاا ،١ؾتااٛاؾسآ ياا٘ ؾسؾاا ١قتااٌ ايطاااخسَ ٜٔاأ أْؿاا٘
ؾكتًااِٗ غ اسٻ قتً ا١ٺٖ ،اار ٙناْ ا خطااازتِٗ  ي اياادْٝا ،ايااي ؼاادث
نااثرياً ،يهاأ اـطاااز ٠ا٭خسٜٚااٖ ١اا ٞايااي تهاا ٕٛهلاار ٙا٭عُاااٍ
ٜٚعاقبِٗ اهلل تعاىل ٗا.

نارثة العصر احلاضر:
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 ٫د يٓا إٔ ْتأٌَ  ي قٖ ٤ٛر ٙايتعاي :ِٝنِ ْ٪بَ ٟتطًباآ
اجملتُ اٱض ،َٞ٬ؾْ ٬كدِّز أذدًا زغِ ابعآ٥ا اٱضا ،ّ٬طاؤماا ٫
 ٬عاأ اعتبازْااا ا٭ اؤماأَ٪
ْعتاارب ا٭ َاأ ا٭ّ أخ اًا غااكٝكًا ،ؾكا ً
أخاًْٚ ،تطً ؾك َآز ٓاٚ ،نإ َٔ ايا٬شّ إٔ ْعتارب إناساّ أخٓٝاا
إنساًَا يٓاٚ ،أذا ٙأذ ٣يٓاٚ ،زاذت٘ زاذ ١يٓاا ،يهأ َأ ا٭ضاـ إٔ
نٌ زجٌ ٜتؿهس  ي ؾٝاْ ١عظُت٘ ،إذا ضا ٤نا ّ٬زجاٌ زجا ً٬اخاس
ثااازآ ثٛزتاا٘ٚ ،نااٌ ٜػااعس عظُتاا٘ٚ ،تااصَٓ ٍٚاا٘ طبٝعاا ١ايعؿااٛ
ٚايؿؿ  َٔٚ ،اؤمسجا ٛإٔ تها ٕٛعٓادْا ؾاؿ ١ا٫ذاااّ ٚايتكادٜس،
ٚطبٝعااَ ١ساجعاا ١زأٜاا٘ٚ ،طبٝعاا ١ايتؿااابَ ٟاأ اـ٬ؾاااآ ايداخًٝاا،١
ٚطبٝع ١زعا ١ٜا٭ يٮ  ،ؾاؿاجَ ١اض ١إىل إقاَا ١زٚا ا ذطآ،١
ٚاجتٓاااب اـ٬ؾاااآ ٚا٭يكاااب اـاط٦ااٚ ١ايطاادسٚ ،١ٜإقاَاا٦ٝ ١اا١
ايتكأَ ٚا٫ؼاب  ي اجملتُ .
ثالثة أمراض خطرية:
جتٳٓٹبٴٛاْ نثٹرياً َِّا ٳٔ ايظِأِّ إَٕٻ ٳعٵاضٳ ايظِأِّ إَثٵا ٷِ
ٜأټٜٗٳا اِيرٹٜٔٳ اَٳٓٴٛاْ ا ٵ
ح ٻططٴااٛاْ ٚٳ ٫ٳٜػٵتٳ ا ٻعٵكٴ اهُِ ٳعٵك ااً أٴٜرٹ ا ټ أذٳ ا ٴدنُِٵ إٔ ٜٳ ْأنُ اٌٳ
ٚٳ ٫ٳت ٳ
يرٵا اِٳ أخٹٝا ا٘ٹ ٳَٝٵتا اًا ؾهسَٖٵٴتُٴاااٙٛٴ ٚٳاتٻكُاااٛاْ ايًِا ا٘ٳ إَٕٻ ايًِا ا٘ٳ تٳا اٛٻابٷ زٻذٹاااِٝٷ
(اؿحساآ)12:
ْٗ ٞاؤمطًُ  ٕٛي ٖار ٙاٯٜا ١عأ ايظأ ٚايتحطاظ ٚايػٝبا،١
ٖر ٖٞ ٙا٭َاساض اـطاري ٠اياي ٜؿااب ٗاا اجملتُا اٱْطااَْ ٞأ
ايؿطاااب ٚا٫قااطسابٚ ،تٓػااأ  ي ايكًااٛب ايهساٖااٚ ١اياابػض ،قاااٍ
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زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ :إٜانِ ٚايظٔ( ،)1اْتػس ايٖ ّٛٝرا
اؤمسض نثرياًٜ ،طعٔ اٱْطإ  ي عسض أخ َٔ ٘ٝب ٕٚتسببٚ :ميهٔ
إٔ ذيو ايسجٌ قد عٌُ ٖرا ايعٌُ ؼكٝكًا يبػٝتا٘ٚ ،ميهأ إٔ ٜٓػاأ
ذيو هلرا ايػسضٚ ،غري ذيو َأ ايهًُااآ ،يكاد تعاٛٻب اٱْطاإ
عً ٢اضتدساد َؿٗا ّٛخااطَ ٧أ نا ّ٬ناٌ زجاٌ ،ؾكاد قااٍ اهلل
تعاىل :اجٵتٳٓٹبٴٛاْ نثٹريًا َِّ ٳٔ ايظِِّٔ ،٭ْو تؿاب غطأ  ي ايظأ َاسازاً،
 ٬قااٍ ياو زجاٌ نًُا ١خاريٚ ،أْا
ؾتؿادز َٓا٘ ْتاا٥خ ضاَ ،١٦ٝاث ً
محًتاا٘ عًاا ٢ضاادس ١ٜااد ٕٚضااب ٚ ،أٜاادآ ِٓااو ٖاارا كااسأ٥
أخس ،٣ؾهاْ ْتٝحت٘ أْو تبتعد َٓ٘ ،يعًو تظٔ إٔ ذيو ايسجاٌ
قد قااٍ َثاٌ ذيو،٭ْا٘ ٜ ٫ظأټ ا ٞخارياً ٚ ،اريو تٓػاأ  ي قًباو
نساٖ َٔ ١ٝأخٝو اؤم َٔ َٔ٪غري أضاع.

ايعًِ عبااز ٠عأ َعسؾا ١اؿكٝكاٚ ،١ايظأ عبااز ٠عأ اـٝااٍ
اٱْطاااْٚ ٞاؿاادع ٚايااتدُ ن ،نًٓااا ٜعااسف إٔ ايٓاااز ؼااسم ،ؾًااٛ
أجربْا أذد قس اً عً ٢ا٫عتكاب َٔ إٔ ايٓااز  ٫ؼاسم ؾاْ ٬عتكاد إٔ
ايٓاز  ٫ؼسم ،٭ْٓا ْعسف عٓٗا ذال اؤمعسؾا ،١يهأ إذا ػا ٍٛأذاد
أَآَاٚ ،زج  ،ؾْ ٬عسف عٓ٘ عًًُا ذكٝكٝاً أْ٘ ؤماذا ػٚ ٍٛزجا ،
ؾٜ ٬عتكد إْطاإ عٓا٘ زأٜااً قطعٝااً ،اٌ ٜظأ عٓا٘ ذدضااً ٚؽُٓٝااً،
ٜٚتدٝااٌ أخًٝاا ١كتًؿاا  ١ي ذٖٓاا٘ ،تااازٜ ٠ظاأ إٔ ياا٘ عُاآٖ ً٬اااا،
ؾٝتحٚ ،ٍٛتاز ًٜ ٠ظٔ إٔ يا٘ نساٖآَ ً١اا ،ؾاأعسض عٓاٖ،ارا ٖاَ ٛاا
ٜطُ ٢ايظٔ إٔ ايسجٌ ٜكٝظ َٔ ذٖٓا٘ إٔ ذياو ايسجاٌ قاد عُاٌ
( )1ؾر ٝايبداز ،ٟنتاب ا٭بب ،اب َا  ٢ٜٗٓعٔ ايتراضد ٚايتدا س.
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ٖرا ايعٌُ ،طاؤما ٜكاس ٖارا ايػآ ٧ٝؿطا٘ ،نُاا ضابل َأ قباٌ إٔ
 ٬قاد قتاٌ ا أ عاسع اعتُااباً عًآِ ٢ا٘ ،ثاِ تأضاـ ،ياريو
زج ً
اعتٓ ٗر ٙا٭َٛز ايػسٜع ١اٱض ،١َٝ٬ذتا ٢قااٍ ؾاً ٢اهلل عًٝا٘
ٚضااًِ :نؿاا ٢اااؤمس ٤ناار ًا إٔ واادث هااٌ َااا مس ا (َ .)1عٓااا ٙإٔ
اٱْطإ ْٴٗ ٞعٔ ْكٌ نٌ َا مس َٔ ن ،ّ٬ؾاُٝهٔ َٓا٘ اـطاأ  ي
ايٓكٌٚ ،إذا ذدث ٖرا ايها ّ٬أَااّ زجاٌ ؾٓٝػاأ  ي ذٖٓا٘ ْاٛع َأ
ا٫قطساب ،ؾهاْ ايٓتٝح ١ض ٤ٛايظأ ،زغاِ إٔ ايٓاقاٌ مل ٜٓكاٌ
ٖرا ايه ّ٬إ ٫يًُتعٚ ١ايتطً ،١ٝؾٓٗ ٞاٱْطاإ عأ ْكاٌ َثاٌ ٖارا
ايه ،ّ٬ؾإذا مل ٜٓكٌ َثٌ ٖرا ايه ّ٬ؾًٝظ ٖٓاى خطسٚ ،إذا ْكاٌ
تؿاقُ أخطاز ،ؾا٭ضًٛب ا٭ذطٔ إٔ اٱْطإ إذا مل ٜهٔ عٓادٙ
عًِ ٜك ٝعٔ غ ٧ٝؾٜ ٬رنس أَاّ أذدٚ ،ورز َٓ٘ نٌ اؿرز.

التجشص:
ٚقاااٍ  ي ٖاار ٙاٯٜاا ٫ٚ :١ػططااٛا أ ٫ ٟتبرثااٛا عاأ أخطااا٤
ايٓاااع ،٭ٕ اٱْطااإ إذا نااإ  ي ٚضااع٘ ايبرااث عاأ عٝااٛب ايٓاااع
ؾريغ ا ؾٝاا٘ ٚهتٗاادٜٚ ،كاا ٍٛأَاااّ اٯخااس :ٜٔإٕ ايسجااٌ ايؿْ٬ااٞ
ازته ٖرا ايعُاٌَٚ ،ااذا تكٛيا ٕٛعأ ايسجاٌ ايؿْ٬اٞ؟ ٚإٕ ناإ
ذيو ايسجٌ قد ازته ٖرا ايعٌُ ،ؾُاا ٜكاسى ٖارا؟ ٖٚاَ ٛطاٍٛ٦
عٓد اهلل عٔ ٖرا ايعٌُ ،يط ٳ أْ َهًِـ يًطعٔ  ي عاسض أذاد،
أ ٚتتب ا عااٛزاآ اٯخااس ،ٜٔ٭ٕ تتب ا عااٛزاآ اٯخااسٚ ٜٔايتُاااع
َٛاق ا ايكااعـ ؾااٜ ِٗٝكاااب اٱميااإٚ ،إذا نٓ ا أَاارياً يًُطااًُ ن
( )1ؾرَ ٝطًِ :زقِ اؿدٜث.7 :
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ؾأْ َط ٍٛ٦عٔ إخباز خطأ زجٌ ،٭ٕ ا٭َري كٝٻس  ي اؿهاِ عًا٢
أذدٚ ،ياٝظ ٚزا ٤ذياو ذال يسجاٌ إٔ هٗاس طا ٤ٛزجاٌ اخاس ،أٚ
ٜتتب عٛزت٘ ،ؾإٕ تتب عٛز ٠غدـ ذْ ٚ ،ذنس ذيو ايعٝا أَااّ
اٯخس ٜٔذْ نبريٜٚ ،طُ ٢ايػٝب ،١نإٔ ايتحطاظ ٜارٖ ايٓااع
إىل ايطسٜل ايط ،٧ٝؾ ٬د يٓا َٔ إٔ لتٓ َٓ٘ نٌ ا٫جتٓاب.

الغيبة:
ٚزب  ي ٖر ٙاٯ ١ٜعد ايتحطظ ايٓٗ ٞعٔ َسضٜ ٖٛٚ ،اأتٞ
 ي اياتٝا عاادٚ ،ٙماأ َؿااا  ٕٛاا٘ ،قاااٍ اهلل تعاااىلٚ :ٳٜ ٫ٳػٵتٳا
ٻعٵكٴهُِ ٳعٵكاًَٚ .عٓ ٢ايػٝب :١إٔ ٜرنس اٱْطإ عٛٝب زجٌ اخس،
ٖٚرا ْٛع َٔ ايرْ ٚ ،عكا ٘ أٜكًا غدٜدٚ ،نُا ضبل َأ قباٌ إٔ
ايسجٌ إذا اغت  ٝي عسق٘ ٜٛق  ّٜٛايكٝاَ  ١ي نتا ٘ َٔ ذطٓاآ
اؤمػتا  نٚ ،إذا مل تهٔ عٓدِٖ ذطٓ ١وُاٌ عًا ِٗٝضا٦ٝاآ ايسجاٌ
اير ٟاغت ٫ٚ ، ٝغو أْا٘ خطااز ٠نابريًْ ٫ ،٠تؿا إيٗٝاا غا٦ٝاً،
ٚمٔ ْطعأ  ي أعاساض اٯخاسَ ٜٔتعا ًٚ ١تطاًْٚ ،ً١ٝكا ٝذطآاتٓا
عؿٛاً ،ؾاؿاج ١إىل إٔ مرز َٔ ذيو نثريًا ،يا ٬٦تهاٖ ٕٛار ٙاؤمتعا١
ضبباً هل٬نٓا ٚتعاضتٓا.
مجال قرآىي للغيبة:
قٴااسب َثاااٍ يًػٝباا  ١ي ايكااسإ ايهااسَ ِٜاأ أنااٌ ؿااِ ا٭
اؤمٚ ، ٝنٌ َا ْك َٔ ٘ ّٛعٌُ جعًا٘ اهلل تعااىل ذا ٚجٗا ن ،نُاا
ٜه ٕٛيًعًُ ١ايٓكد ١ٜجاْباإ  :ي جاْبٗاا ا٭ ٍٚغا ٚ ،٧ٝي جاْبٗاا
اٯخااس غاا ،٧ٝنااريو ٜهاا ٕٛ٭عُايٓااا ٚجٗااإٚ :جاا٘ ْ ٫ااسا٫ٚ ٙ
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 ٬مٔ ْتهًِ ،ؾآعًِ إٔ ؾاٛتٓا
ْػاٖدٚٚ ،ٙج٘ ْساْٚ ٙػاٖدَ ،ٙث ً
ٜؿٌ َأ َهاإ إىل َهاإ اخاسٚ ،إٕ ؾاٛتٓا ٖارا ٜادخس  ي َهاإ
اخس ٖٛٚ ،إٔ ايهساّ ايهااتب ن عًا ٢عٛاتكٓاا ٜطاحً ٕٛناٌ غا،٧ٝ
ٖارا ْظاااّ باخًااٚ ،ٞواضا اا٘ اٱْطااإ ٜاا ّٛايكٝاَااٚ ،١ميهاأ إٔ
ٜؿِٗ ٖرا مبثاٍ اخاس :إٕ ايس اا  ي ذسَتٗاا ٚخبثٗاا تػاب٘ ايٓحاضا،١
يهاأ ؾااٛزتٗا ايظاااٖس  ٠ي اياادْٝا تػااب٘ ٚضااَ ً١ًٝاأ ٚضااا ٌ٥اؿٝااا،٠
ٜٓتٗص ٗا اٱْطاإ  ي ذٝاتا٘ ايدْٜٛٝا ٫ٚ ،١تظٗاس  ي ايادْٝا ؾاٛزتٗا
ايداخًٝاااٖٚ( ،١ااا ٞايٓحاضااا ،)١٭ٕ اهلل تعااااىل جعاااٌ ايااادْٝا باز
اَتراااإ ،ؾاااإذا أناااٌ اٱْطاااإ ايس اااا أ ٚاضاااتعٌُ ايهطاا اؿاااساّ
ٚاضتُت صخازؾٗا ِٗٚسآ ؾٛزتٗا ايباطٓ ّٜٛ ١ايكٝاَا ١عاسف أْا٘
أنااٌ نُٝاا ً١ناابري ًَ ٠اأ ايٓحاضاااآ ،٭ٕ ايؿااٛز ٠ا٭خااس ٣هلاارٙ
ا٭عُاااٍ ػتُاا اضااتُساز  ي اٯخااس ،٠ؾتتُثااٌ ايؿااٛز ٠اؿطاآ١
يٮعُاٍ ايؿاؿٚ ،١ايؿٛز ٠ايط ١٦ٝيٮعُاٍ اـبٝث ،١ناريو غاإٔ
ايػٝب ،١ؾاإٕ اٱْطاإ ٜتًارذ ايػٝبا ،١يهأ ايكاسإ ايهاس ِٜقاد َثٻاٌ
ايػٝب ١أنٌ ؿِ ا٭ اؤم ، ٝؾإٕ زج ً٬إذا اغتاب أذداً ؾهأْ٘ ٜأنٌ
ؿِ أخ ٘ٝاؤمٖٚ ، ٝر ٙعاب ٠خبٝث ١إذا عسؾٗا اٱْطإ ذال َعسؾتٗاا
نسٖٗااا ٚتكااصش َٓٗاااٚ ،مبااا إٔ عًُٗااا ٜااستب اااٯخس ٠ؾااٜ ٬اادزى
اٱْطإ خطٛزتٗاٚ ،غٓاعتٗاٜ ٫ٚ ،عًاِ نٝاـ تها ٕٛؾاٛزتٗا  ي
اٯخسٚ ،٠نِ أنٌ َٔ ؿِ أخ ٘ٝاؤم ، ٝؾٝعاق  ي اٯخس ٠نُا َاسٻ
اْؿاًٜٚ ،ه ٕٛنتاب اؤمػتاب ؾؿساً خايٝاً.

زمبا ىرب اهلل تعاىل َٔ خ ٍ٬عض قؿؿ٘ إٔ غ٦ٝاً ٜها  ٕٛي
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 ٬ذطًٓا  ٚي طعُ٘ يرٜرًا ،يهٔ ٜه  ٕٛي اطٓ٘ ؾاضاداً،
ِاٖس ٙمجً ٝ
ذاآ َس ٠ذكاسْا َأب ا ،ً١ناْا ؾٗٝاا عاض اؿاٚ ،ٟٚ٬ناإ َأ
ؾكٌ اهلل أْٓاا مل ْأناٌ ٖار ٙاؿا ،ٟٚ٬يهأ عاض ايسجااٍ ايارٜٔ
ذكسٚا  ي اؤمأب ا ١أنًاٛا هاٌ زغباٚ ،١قاد عًُٓاا َأ عاد إٔ ٖارٙ
اؿاا ٟٚ٬نااإ ؾٗٝااا ؾطاااب ،ؾاياار ٜٔأنًااٛا ٖاار ٙاؿاا ٟٚ٬أؾ اٝبٛا
مبسض ،ؾهاْ ٖر ٙاؿا  ٟٚ٬ي ِاٖسٖاا جٝاد ،ً٠يهأ ناِ ناْا
قاااز  ً٠ي اطٓٗااا مل ٜعًُٗااا أذااد ،نااريو ذُٓٝااا ْػتاااب ؾٓتًاارذ
ِاااٖسًا ،يهاأ نااِ ؼُااٌ ايػٝبااَ ١اأ خطاااز ٠ؾابذااْ ٫ ١كاادزٖا،
ٚأذٝاْا َثٻٌ اهلل تعاىل أَاّ زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضاًِ ذكٝكا١
ا٭عُاااٍ ،يااريو ٚزب  ي عااض ايسٚاٜاااآ :إٔ زج ا ً٬قااد اغتاااب
نثريًا ،ؾكاٍ ي٘ ايٓي ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ :اذٖ ْٚ ،ظِّـ ؾُو،
ؾإْ ٞأز  ٣ي ؾُو قطعاً َٔ ايًرِ.

أساض نل عنل:
أضاع اَتثاٍ نٌ َا أَس اهلل ٘ٚ ،اجتٓاب نٌ غاْٗ ٧ٝا ٢اهلل
عٓ٘ إٔ ٜه ٕٛاٱْطإ خاغعًا هلل ،ؾكد جا  ٤ي اخس اٯ ١ٜاتكاٛا اهلل،
اتكٛا قاضب ١اهلل ،ؾإٕ اهلل تعاىل واض غدٜداً  ّٜٛايكٝاَ ،١ؾ ٬اد
يهِ َٔ إٔ ؼارزٚا ناٌ اؿارز ،يٝها ٕٛذطاا هِ ٜطارياً ،ؾاإٕ اهلل
تٛاب زذ.ِٝ
درض املشاواة يف الكرآٌ الهريه:
ٜأټٜٗٳا ايٓٻااعٴ إَْٻاا خٳًكْٓٳاانُِ َِّأ ذٳنا ُس ٚٳأُْٵثٳاٚ ٢ٳجٳعٳًْٓٳاانُِٵ غٴاعٴ ٛاً
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ٌ يٹتٳعٳااا ٳزؾُْٛا إَٕٻ أنْاسٳَٳهُِٵ ٹعٓا ٳد ايًِا ٹ٘ أتٵكااانُِٵ إَٕٻ ايًِا٘ٳ عٳًٹااِٝٷ خٳاٹبريٷ
ٚٳقبٳآ٥ٹا ٳ
(اؿحساآ.)13:

خٴٛط اؤم  َٕٛٓ٪ي اٯٜاآ ايطا ك ١ايترً ٞاؿكاز ٠اٱمياْ١ٝ
ٚأخربٚا إٔ اٱضٚ ّ٬اٱمياإ يٝطاا عبااز ً٠عأ ايعبااباآ ؾكا  ،اٌ
ُٖا عبازتإ عٔ ؾٛؽ اؿٝا  ٠ي قاي زقا اهلل تعاىل ،ؾاإٕ اٱْطاإ
إذا أَ اهلل تعاىل ؾاز أخًا ؤم ،َٔ٪ؾٝه ٕٛضاا٥س اؤما َٓ٪ن َثاٌ أضاس٠
ٚاذاادٖٚ ،٠اا ٞٴتطاُٻ ٢أضااس ٠إمياْٝااٖٚ ،١اار ٙا٭ضااس ٠اٱمياْٝاا ١تؿااٛم
ا٭ضس ايعسقٝا ،١٭ٕ أؾاساب ٖار ٙا٭ضاسٜ ٫ ٠تداؾاُ ٕٛؾُٝاا ٝآِٗ،
زغااِ إٔ ا٭ضااس ايعسقٝااٚ ١ايكبا٥ااٌ ايٓطااًٜ ٫ ١ٝبتعااد ٕٚعاأ ذيااو،
ؾته ٕٛيدٜٗا مجاعااآ كتًؿاٚ ١ؾٹاسم َتٓٛعا ١عًا ٢أضااع ايٓطاٌ،
ٚايًطإ ٚايٓط ٚ ،ػس ٟؾاساعاآ باخًٝاٚ ١خؿاَٛاآ غااذٓ،١
ثِ اعتدا٤اآ ٚاقاطٗاباآ ،ؾاإٕ ايكاٜ ٟٛػًا ايكاعٝـٜٚ ،ػُا
ايػ ذكٛم ايؿكريٚ ،ضاب ٖارا ايؿطااب إٔ ايٓااع ٜتػااذٓ ٕٛؾُٝاا
َٓ ِٗٓٝكطُ ن  ي قباٚ ٌ٥غاعٛب غات ،٢ؾاا٭ ٝض وتكاس ا٭ضاٛب،
ٚؾاذ اؤمٓؿ وتكس ايسجٌ ايعابٚ ،ٟا٭ضاس ٠ذاآ ايػدؿاٝاآ
ايهباز ؼتكس ا٭ضس ٠ايي ؾكدآ ٖر ٙايػدؿٝاآ.
زبٻ اهلل تعاااىل عًااٖ ٢اار ٙايٓصعاااآ  ي ٖاار ٙاٯٜااَ ١اأ ضااٛز٠
اؿحساآ كٛي٘ :إْا خًكٓانِ َٔ ذنس ٚأْثَ ،٢عٓا ٙإٔ مج ٝايٓاع
أ٫ٚب أب ٚاذااد ٚأّ ٚاذاادٜ ٫ ،٠ؿااٛم زجااٌ زج ا ً٬اخااسٚ ،إٕ َااا
زمساا٘ ايٓاااع َاأ ؾااٛز يًتؿاقااٌ اطااٌ ،ؾاا ٬ااد َاأ قااٖ ٛاارٙ
ا٫عتبازاآٜٚ ،كتك ٞإميآْا إٔ ْبتعد عٔ ا٭َاٛز اياي تها ٕٛضاب
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اـاا٬ف ٚايؿااساعٖٚ ،اارا  ٫ميهاأ إ ٫إذا ٚاؾٓٝااا َتطًباااآ اٱميااإ،
ٚأْػأْا عٛاطـ ذ اهلل تعاىل  ي قًٓ ٛاٚ ،مل ْهٔ َكؿس  ٜٔي أبا٤
أٚاَس اهلل تعاىل َٔ ذكٛم ايعباابٚ ،نٓاا عٝاد ٜٔعأ ايػٝباٚ ١ايطعأ
ٚايًُااص ٚاهلُااصٚ ،ؾهسْااا  ي إؾاا٬ح غاآْٛ٦اٚ ،ضااعٓٝا  ي ؾاآاع١
َطتكبًٓاٚ ،ؤمطٓا عٓ ٛٝا قبٌ إٔ ًُْاظ عٝاٛب غريْااٚ ،اعتكادْا أْٓاا
إذا مل ْاى اـؿاّ ٚايػٝبٚ ١غري ذيو َٔ ا٭َاساض زغاِ َاا عًُٓاا
َاأ أعُاااٍ اـااري ،اقااطسزْا ٜاا ّٛايكٝاَاا ١إىل إٔ ْعطاا ٞاٯخااسٜٔ
ذطاآاتٓاْٚ ،هاا ٕٛؾااؿس ايٝااد ٜٔزغااِ ذطاآاتٓا ْٚػاااطاتٓا اؿطاآ،١
ٚعًٓٝاا إٔ ْ ٫عتاارب أْؿطآا أؾكااٌ َأ أذااد ،٭ٕ اٱْطاإ ٜ ٫ػتاااب
أذداًٜ ٫ٚ ،طعأ  ي عسقا٘ ٜ ٫ٚتٓاا ص ا٭يكااب إ ٫إذا ؾكاٌ ْؿطا٘
عً ٢اخس ،ؾأ طٌ ايكسإ مج ٝأغهاٍ ايتؿاقٌٚ ،قاٍ ٫ :تؿاقٌ
٭ذد عً ٢أذدٚ ،ايٓااع َأ ابّ ،خًكٗاِ اهلل عاص ٚجاٌ َأ ذناس
ٚأْث ،٢إ ٫أْ٘ جعًهِ  ي غعٛب ٚقبا ٌ٥كتًؿ ،١ؾًٝظ ضاب ذياو
ٝإ ايتؿاقٌ ٓٝهِ ،أ ٚطب َٝاصتهِ اـاؾا ،١اٌ ٭ٕ تعاازؾٛا،
ؾهُا إٔ ايدٚي ١تٓكطِ إىل ايٜ٫ٛااآٚ ،ايٜ٫ٛااآ تٓكطاِ إىل اؤمادٕ،
ٚاؤمدٕ تٓكطِ إىل أذٝاٚ ،٤غاٖ ١ٜرا ايتكط ِٝإٔ تتٛاؾس ضاٗٛيٜٚ ١طاس
اا ن ايٓاااع  ي ايتعااازف ٚإباز ٠ايٓظاااّ ،نااريو ٜطااُ ٢نااٌ إْطااإ
اضِ ،يٝعسف ٘ٚ ،إ ٫نإ ايه َ٘ٓ ّ٬ؾعباً د ٕٚذنس امس٘ ،٭ٕ
اٱْطااإ إذا ضااأٍ عاأ زجااٌٚ ،اضااتعٌُ يؿااظ ايسجااٌ ايؿْ٬اا،ٞ
ٚايػدـ ايؿْ٬ا ٞاضتؿاع ا٭َاسٚ ،ؾااز َعكاداً ،يهأ إذا ذٴناس
امس٘ ؾايرٜ ٜٔعسؾ ْ٘ٛىارب ٕٚعأ ذياو ايسجاٌ ً ٚادٚ ٙذِّٝا٘ ،ناإٔ
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ٖاارا ايتكطااْ ِٝااٛع َاأ ايطااٗٛيٚ ١ايتعااازف ،نااريو ٚشٻع اهلل تعاااىل
ايٓااع  ي مجاعاااآ ،يٝطاٌٗ ايتعااازف َٓا٘ ٚايٛؾاا ٍٛإيٝا٘ٚ ،يااٝظ
َعٓااا ٙإٔ ايسجااٌ ايؿْ٬اا ٞأؾكااٌ َاأ ايسجااٌ ايؿْ٬ااٚ ،ٞايػاادـ
ايؿْ٬ااا ٞأذكاااس َااأ ايػااادـ ايؿْ٬ااا ،ٞؾٗااارا ايتكطااا ِٝيًتعاااازف
ٚا٫تؿاٍ ؾك  ،يهٔ ٚزب َ ذيو قٛي٘ تعاىل :إٕ أنسَهِ عٓد اهلل
أتكانِ ،أ ٟإٔ أنسّ ايٓاع عٓد اهلل ٚأغسؾِٗ َٔ نإ أغد ذارزاً  ي
 ٬أٚاَس اهللَٚ ،طٝعاً ؾابقاً ي٘.
ذٝات٘ ٚ ،عٝدًا عٔ ايط٦ٝاآٚ ،عاَ ً

ؾعًِ ريو إٔ َعسؾ ١غسف إْطإ ٜ ٫تٛقـ عًَ ٢عسؾ ١أ ٘ٝ
ٚأضااست٘ ،ااٌ تتٛقااـ عًاا ٢قاا ٠ٛايؿااً ١اااهلل تعاااىلٚ ،غااد ٠اؿاارز
ٚاؿٝطا  ١ي ناٌ غا ،٧ٝ٭ٕ َأ نااإ قا ٟٛايؿاً ١ااهلل تعااىل نااإ
أغسف ٚأنسّ عٓدٚٚ ،ٙٴقا يا٘ ايكبا  ٍٛي ناٌ َهاإَٚ ،أ ناإ
قعٝـ ايؿً ١اهلل نإ ٚقٝعاً عٓد اهلل تعاىلٚ ،نإ أٖ ٕٛعٓد اهلل
تعاااىل ،ااٌ إذا ٚجااد َهاْ ااً عٓااد كً ا ايٓعاااٍ نااإ ياا٘ غااسف أٟ
غسف ،ؾاتك َٓ٘ إٔ َعٝاز ايػسف ٚايعص ٠ايتك ٣ٛأ ٚؾكاداْٗا٫ ،
ا٭ضس ٠ايػسٜؿٚ ١ايًطإ.
ٚٚزب  ي اخس اٯ :١ٜإٕ اهلل عًا ِٝخابري .أ ٟإذا ناإ اٱْطاإ
زغااِ ٖاار ٙايتعاااي ِٝقااد اعتاارب ؾاااذ ايتكاا ٣ٛزجا ٫ ً٬ع٬قاا ١ياا٘
ايتكٚ ،٣ٛتظاٖس ا٭ؾكً ١ٝبْٜٛٝاًٚ ،اذتكس ايٓاعٚ ،ناإ ِااٖسٙ
ىايـ اطٓ٘ أْ٘ ٜ ٫عترب أذداً أنرب َٓ٘ ،ؾًٝعًِ ٖرا ايسجاٌ إٔ اهلل
ضبراْ٘  ٫ىؿ ٢عً ٘ٝغ ٌ ،٧ٝإْ٘ خبري ػ ٕٛ٦ايٓاع  ي نٌ ذا ن
ٚإَٚ ،طً عً ٢أضسازِٖ َٚهْٓٛاآ قً  ِٗ ٛي نٌ ؿظ.١

املؤمً واملشله:
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قاي ٹ ا٭عٵسٳابٴ اَٳٓٻا قٌُ يِِٵ ٴت٪ٵَٹٓٴٛاْ ٚٳيااهٹٔ قُٛيُاٛاْ أضٵاًُٵٓٳا ٚٳيُٻاا
ٳٜدٵخٴٌَ اٱَميٳإٴ ؾٹا ٢قًُُاٛٹهُِٵ ٳٚإَٕ ٴتطٹٝعٴاٛاْ ايًِا٘ٳ ٚٳ ٳزضٴاٛي٘ٴ ٜ ٫ٳًٹاتٵهُِٵ َِّأٵ
أ ٵعُٳايٹهُِٵ غٳٝٵ٦اً َإٕٻ اي ًِ ٳ٘ غؿُٛزٷ زٻذٹِٝٷ (اؿحساآ.)14:
ذُٓٝااا زأ ٣عااض ايٓاااع ضااسع ١اْتػاااز اٱضاا  ّ٬ي جصٜااس٠
ايعسب بخًٛا  ي اٱضٚ ّ٬ؾازٚا َطًُ ن ،يهٔ مل ٜٓايٛا ايدزجا١
ايي نا ْ يًطا ك ن ا٭ٚي ن َأ اؤما َٓ٪نٜ ٫ٚ ،ها ٕٛذياو إ ٫إذا
بخااٌ اٱميااإ غااػاف قًاٚ ،ِٗ ٛؾااازآ قًاآَ٪َ ِٗ ٛا ً١ؾٝهْٛاإٛ
َ َٓ٪ن ذكاًٚ ،إٜ ٫طاَُ ٕٛطاًُ نٜ ٫ٚ ،ها ٕٛإميااِْٗ َعتارباً إ٫
إذا طبٻكٛا تعاي ِٝاٱض ّ٬عً ٢ذٝااتِٗٚ ،قاد َأٻ عاض ا٭عاساب
اؤمطًُ ن عً ٢زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ :أِْٗ آَٛا ،ؾاأْصٍ
اهلل عً ِٗٝاٯ ١ٜاؤمرنٛز ٠أع ٙ٬عٝث ٜٓ ٫طبل عً ِٗٝنًُ ١اٱمياإ
ناًَ ا ،ً١٭ٕ اٱميااإ مل ٜاادخٌ قًاا ،ِٗ ٛؾٓٝبػاا ٞهلااِ إٔ ٜكٛيااٛا:
أضًُٓاْٚ ،طكْٓا هًُ ١اٱض ،ّ٬ؾإذا خااي قًا ِٗ ٛاٱمياإ نااْٛا
َ َٓ٪ن  ي َعٓ ٢ايهًُٜٚ ،١ٴػاا  ي اٱمياإ إٔ ٜطٝا اٱْطاإ اهلل
ٚزضٛي٘ ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِٜٚ ،عٝؼ ذٝات٘  ي ق ٤ٛايتٛجٗٝااآ
ايس اْ ،١ٝؾا٭ِٖ اؤمٗاِ يهاٌ زجاٌ إٔ ٜها ٕٛقًبا٘ َؿعُااً اٱمياإ،
َٚصبٚجًا طاع ١اهلل ٚزضاٛي٘ ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ ،ؾاإذا اجتُا
ٖرإ ايعٓؿسإ  ي زجٌ تٝطاس يا٘ إٔ هتٓا اؤمعاؾاٚ ٞاؤمٓهاساآ،
ٚنًُا عٌُ َٔ عٌُ ؾاحل ْااٍ ا٘ ؾٛا٥اد عظُٝا ،ً١ؾا ٬تٓؿا ٖارٙ
ا٭عُاٍ دٖ ٕٚر ٜٔايعٓؿسٚ ،ٜٔإذا عٌُ زجٌ َثٌ ذيو ،ؾهُا
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جااا  ٤ي ٖاار ٙاٯٜااٜ ٫ :١ٳًٹااتٵهُِٵ َِّاأٵ أ ٵعُٳااايٹهُ ٵِ غٳااٝٵ٦اً ،تٴكاادز ٖاارٙ
ا٭عُاٍ اؤمطت ٣ٛايرٜ ٟهَ ٕٛثً٘ٚ ،قااٍ  ي اخاس ٖار ٙاٯٜا :١إَٕٻ
اي ًِ٘ٳ غؿُٛزٷ زٻذٹِٝٷ ،ؾٜ ٬ؿسض اهلل غ٦ٝاً عً ٢أذدٚ ،اٱْطإ ٜعاٌَ
عٓد اهلل ذط أعُاي٘.

ميزة خاصة باملؤميني:
إَٻُْٳااا ا ْي ٴُ٪ٵَٹٓٴاا ٛٳٕ ايِ ارٹٜٔٳ اَٳٓٴااٛاْ ٹايًِ ا٘ٹ ٚٳ ٳزضٴااٛٹي٘ٹ ثٴ اِٻ ي اِٵ ٜٳسٵتٳاااٴْٛا
ٚٳجٳا ٳٖدٴٚاْ ٹأ ٵَٛٳاٹيَِٗٵ ٚٳأْ ُؿ ٹطَِٗٵ ؾٹ ٢ضٳبٹ ٌَٝايًِا ٹ٘ أُٚٵياا٦ٹو ٖٴاِٴ ايؿٻاا ٹبقُٕٛٳ
(اؿحساآ.)15:
تاادٍ اٯٜاا ١عًاا ٢إٔ اؤماا َٓ٪ن ٖااِ اياار ٜٔآَااٛا اااهلل ٚزضااٛي٘
ٚعًُٛا تعايٚ ،ُ٘ٝقد بخٌ اٱميإ  ي قً ،ِٗ ٛعٝث ٜٓ ٫ػأ غو
ؾٗٝاٚ ،نٌ َا ٜأَس ٘ اهلل ٚزضٛي٘ ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٜعًُ ٕٛا٘
د ٕٚتسبب ،ؾٜ ٬باي ٕٛؾٓ ٘ٝؿ  ٫ٚقسزٜٚ ،كبً ٕٛنٌ أَس سقاا
ٚزغبٚ ،١إٕ نإ ذيو ا٭َس َكاباً ٭ْؿطِٗ ،ؾإذا زأٜٓا ٖرا ا٭َاس
مبٓظاز جدٜد نإ َٓعهطاًٚ ،قد ًؼ ذاٍ ايٓاع  ي ٖارا ايصَاإ إىل
أِْٗ إذا أُخربٚا ػسٜع َٔ ١غسا ٥اٱض ّ٬قايٛا َٔ :اؤمطاتر ٌٝإٔ
ْعٌُ ٗا  ي ٖرا ايعؿسٚ ،قد تػاري ايصَاإ ٚتبادٍ ،زغاِ إٔ اؤمٝاص٠
ايبازش ٠يًُ َٓ٪ن إذا نإ أَاَِٗ أَس َٔ اهلل ٚزضٛي٘ ؾً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚضًِ ضٛا٤ٷ ٜٴعٌُ ٘ أّ ٚ ،٫ج عً ِٗٝايعٌُ ا٘  ي ناٌ ذااٍ،
ٚإٕ نإ عً ٢ذطا ِٗ.
ٚقد بي ضٛز ٠اؿحساآ عً ٢عَ٬اآ اؤما َٓ٪نٚ ،أخاربآ
إٔ اؤم َٓ٪ن ايؿابق ن ِٖ ايرَٓ٪ٜ ٜٔا ٕٛااهلل ٚزضاٛيٜ٘ٓٚ ،كاابٕٚ
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يهااٌ أَااس َاأ أَااٛزِٖٜٚ ،عًُاا ٕٛاا٘ ،ثااِ ٜكاارٓ ٕٛؿٛضااِٗ
ٚأَٛاهلِ  ي إعا ٤٬نًُا ١اهلل تعااىلَ ،أ طاسم غاتٜ ٫ٚ ،٢باايٕٛ
أبْ ٢غ  ٧ٝي ٖارا ايطاب ،ٌٝضاٛا٤ٷ َااتٛا ؾٝا٘ ،أ ٚؾٓٝا أَاٛاهلِ،
ٚقاااد قااااٍ اهلل عاااد ذناااس ؾاااؿاآ ٖااا ٤٫٪اؤمااا َٓ٪ن :أٚي٦اااو ٖاااِ
ايؿاااابق ،ٕٛأ ٟأْٗاااِ ٜٓ ٫طكااا ٕٛايًطاااإ ؾكا ا  ،اااٌ ٪ٜقٓااإٛ
ايكًٛبٜٛٚ ،اؾل ِاٖسِٖ اطِٓٗٚ ،نٌ َا أَسٚا ٘ ٜعًُ.٘ ٕٛ

عله اهلل تعاىل:
قٌُٵ أتٴع ِّٳًُٴٕٛٳ اي ًِ٘ٳ ٹدٹٜٓٹهُِٵ ٚٳاي ًِ٘ٴ ٳٜعٵًِٴ َٳا ؾٹ ٢اي ٻطُٳاٚٳاآٹ ٚٳَٳا ؾٹ٢
٤ٞٺ عٳًٹااِٝٷ .ٳُٜٴٓټاإٛٳ عٳًٝٵااو إٔٵ أضٵااًُٴْٛا قُااٌ ِ٫
ض ٳٚايًِ ا٘ٴ ٹهُااٌِّ غٳ ا ٵ
ا٭زٵ َ
ٌ ايًِا٘ٴ ٳُٜٴأټ ٳعًاٝٵهُِٵ إٔٵ ٖٳاادانُِٵ ٹيٲَميٳااإَ إَٕٴ
ٳتُٴٓټااٛاْ عٳًا٢ٻ َإضٵااَ٬ٳهُِٵ ٳا َ
 ن (اؿحساآ.)17–16:
ُنٓٵتٴِٵ ؾٳا ٹبقٹ ٳ
اير ٜٔقايٛا عٔ إض :َِٗ٬آَا ٘ ،قاٍ اهلل عِٓٗ ٫ :ذاجا١
إىل َثٌ ٖرا ايك ،ٍٛؾاإٕ اهلل عًا ِٝهاٌ غاَٚ ،٧ٝطًا عًا ٢ناٌ
جص  ٤ي ايطُاٚاآ ٚا٭زضٚ ،خبري هٌ بقٝال ٚجًٝاٌٚ ،ناريو
َطً ا عًاا ٢بزجاااآ إمياااْهِ ٚإضااَ٬هِ ،ؾاا ٬ؾا٥ااد ٠ياادعٛانِ،
ؾا تػٛا زقا اهلل تعاىل ادَ ً٫أ بعاٛانِ ،٭ٕ ايٓااع زمباا ٜادٻعٕٛ
ٓااا٤ٶ عًااَ ٢ؿاااحل َتٓٛعاا ،١يٓٝااٌ اؤمٓاااؾ اؤمابٜااٚ ،١يطًاا اؾاااٙ
ٚايؿٛا٥د ايدْ.١ٜٛٝ
مية اهلل تعاىل:
ٚزبآ ايؿساذ  ١ي ٖر ٙاٯ ١ٜمبِّٔ ا٭عاساب عًا ٢اهلل تعااىل،
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زغِ أِْٗ ذُٓٝا أضًُٛا ؾٜٓ ٬ؿ إ ٫أْؿطِٗ ،ؾٜ ٬ؿتكاس اهلل تعااىل
إىل عبابتِٗ ،ؾإٕ مج ٝاؤمدًٛقاآ تعبادٚ ،ٙإٕ اؤم٥٬هاٚ ١ايطٝاٛز
ذتاا ٢ا٭غااٝا ٤اؾاَااد ٠نايػااحس ٚاؿحااس ٚغريُٖااا َاأ اؤمدًٛقاااآ
تعباد ،ٙؾاإٕ زجا ً٬إذا أضاًِ ٖٚا ٛميأټ عًا ٢اهلل إضا ٚ َ٘٬عبابتاا٘
ؾٗرا عٌُ خاط ٫ٚ ،٧ذاج ١هلل إىل عبااب ٠أذاد ،ؾاإذا آَاتِ ااهلل
ٚعبدمت ي٘ ؾٓٝؿعهِٚ ،تؿً ٘ ذٝاتهِ ا٭خسٚ ،١ٜٚتٓاي ٕٛايؿاٛش
ا٭ اادٜٚ ،ٟااٛؾس اهلل يهااِ َٓاااؾ اؿٝااا ،٠٭ٕ ٖاارا َٓ اَ ً١اأ اهلل أْاا٘
ٖاادانِ يٲميااإٚٚ ،ؾكهااِ يكباا ٍٛبعٛتاا٘ٚ ،اياادخ  ٍٛي مجاعاا١
اؤمطًُ ن ،ؾاير ٜٔآَٛا اهلل ناإ َعٗاِ ؾكاٌ َأ اهلل تعااىلٚ ،إذا
ناْٛا ؾابق ن  ي إمياِْٗ ؾعً ِٗٝإٔ ٜػهسٚا اهلل عًْ ٢عُ ١اٱمياإ،
ٜٚظٓٛا إٔ ٖر ٙايٓعُ ١مل ٜهطبٖٛا ظٗدِٖ ٌ ؿكٌ َٓ٘.

عالو الغيوب:
آ ٳٚا٭زٵضَ ٳٚايًِاا٘ٴ ٳؿٹااريٷ ٹُٳااا
َإٕٻ ايًِاا٘ٳ ٳٜعٵًااِٴ غٝٵاا ٳ ايطٻااُٳاٚٳا ٹ
ٳت ٵعُٳًُٕٛٳ (اؿحساآ.)18:
ذٴناسآ  ي ضااٛز ٠اؿحاساآ تٛجٗٝاااآ اجتُاعٝا ١يًُاا َٓ٪ن،
ٚٚزب تٛج ٘ٝجاَ  ي اخس ايطٛزٖٚ ٠ا ٛإٔ ناٌ َاا تكَٛا ٕٛا٘ َأ
عُااٌ  ي فتُعاااتهَِٚ ،ااا تٴدؿااَ ٕٛاأ قاا ٍٛذطاأ أ ٚضاا  ٧ٝي
قً ٛهِ ؾًٝظ اهلل غبري ٗر ٙا٭َاٛز ؾرطا  ،اٌ ٖا ٛؿاري هاٌ
ذز َٔ ٠ذزاآ ٖرا ايهَٚ ،ٕٛساق ؾُْ ٝػاطاتٓا نٌ ذ ن ٚإ.
ٚزب  ي ٖاار ٙاٯٜاا :١إٕ اهلل ٜعًااِ غٝا ايطااُاٚاآ ٚا٭زض،
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ٚاضتعًُ ي٘ نًُ " ١ايػ ،" ٝؾايػ ٖٛ ٝاير ٟىؿا ٢عًا ٢ايٓااع
عًُٜ٘ٚ ،تٛقـ ايد ٜٔاٱض َٞ٬عً ٢اٱمياإ ايػٝا  ،٭ٕ ناٌ َاا
أُخربْا َ٘ٚ ،اا اعتكادْا َأ ذٝاث نْٓٛاا َطاًُ ن َٚا َٓ٪ن ،عًاّٛ
غٝب ٖٛٚ ،١ٝق ٍٛؾؿٌ ،ؾهٌ َا ٜه ٕٛأَاّ ايعا ن ٜ ٫ػاو اٱْطاإ
 ي ٚجااٛب ،ٙؾايٓاااز تط اُٻ ٢ايٓااازٚ ،اؿحااس ٜطااُ ٢اااؿحسٚ ،اؤمااا٤
ٜعااسف اؤمااا ،٤نااإٔ ٖاار ٙا٭غااٝاٚ ٤تأثريٖااا ًَُااٛع ياادٜٓا ،يهاأ إذا
ق :ٌٝإٕ  ي ايؿكا٥٬َ ٤هٚ ،ً١عًا ٢عااتل ناٌ إْطاإ ًَها ن ،ؾٗاٛ
يٝظ  ي َػاٖد ٠اٱْطإ ،ؾٓرتاد  ي اعتكاب ٖر ٙا٭غاٝا ٤ايػٝبٝا ١إىل
غااٚ ٧ٝؾااٌ إيٓٝااا َاأ ٹقبٳااٌ ْاايٜٚ ،تٛقااـ إميآْااا عًاا ٢اعتكاااب ٖاارٙ
ا٭غٝاَ ٤أ ايكًا  ،ؾاإذا مل ْاٗ َٔ٪ار ٙا٭غاٝا ٤خسجٓاا َأ ْطاام
اٱض ،ّ٬٭ٕ قٛز ايد ٜٔاٱض ٖٛ َٞ٬اٱميإ ٗر ٙا٭َٛز ايػٝب.١ٝ

اإلمياٌ بالغيب:
ٜٓ ٫بػاا ٞ٭ذااد إٔ ٜااابب  ي اٱميااإ ايػٝاا  ،٭ٕ ايسجاااٍ
اياار ٜٔاؾااطؿاِٖ اهلل ٱ اا٬ؽ ايػٝاا إىل ايٓاااع  ٫ىؿاا ٢عًااِٗٝ
ذٝاتِٗٚ ،تتؿـ ذٝاتِٗ أَاّ ايعاَ ١ؿؿاآ ذطٓٚ ،١ميس مبساذٌ
َاأ عٓااد اهلل تعاااىل ٫ ،ميهاأ إٔ ٜااابب ؾٝاا٘ ايٓاااعٚ ،قااد ٚزب عاأ
ايٓي ؾً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ أْا٘ مل ٜهارب قباٌ ايٓبا ٠ٛقا ٚ ،ناإ
ايٓاع ٜطُ ْ٘ٛايؿابمٚ ،اغتٗسآ أَاْت٘ ٚؾدق٘  ي ايٓاع ،ؾاإذا
نإ نٌ جص َٔ ٤أجصا ٤ذٝا ٠زجٌ طاٖس ًْٚ ٠ظٝؿ ،ً١ؾهٝـ ميهٓ٘ إٔ
ٜاتهًِ خطاأً عااد ْبٛتا٘ٚ ،قااد خااتِ اهلل تعااىل عًاا ٢ؾاادق٘ ٚأَاْتاا٘
كٛي٘ٚ :ٳَٳا ٜٳٓ ٹطلٴ عٳَٔ ا ْي ٳٗٛٳَ .٣إٕٵ ٴٖ ٳَ ٛإٚ ِ٫ٳذٵاٞٷ ٜٴاٛذٳ( ٢ايآحِ–3:
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 ،)4ؾإٕ ْبًٝا إذا ذرز أذداً َٔ عاراب ،أ ٚذنِاس ٙااٯخس ،٠ؾًاٝظ
َعٓا ٙأْ٘ ٜهربٜ ٖٛ ٌ ،كَ ٍٛا ٜػا ٤اهلل تعاىل َٚا ٜٛذ ٞإي.٘ٝ

يهٔ َٔ ا٭ضـ إٔ ايٓاع ٜٓطٖ ٕٛر ٙاؿكٝكاٜ ٫ٚ ،١كبًإٛ
 ٬بًْٜٛٝا إذا قدّ ػس ت٘ أ ٚزغِ  ي
ق ٍٛزجٌ ؾابم ،زغِ إٔ زج ً
غ ٧ٝتٗٝٸأ ايٓاع ٭خرٚ ٙايعٌُ ٘ ْظساً إىل ػس تٜ٘ ٫ٚ ،ابب  ٕٚي
قب ٍٛبزاضااآ عًُاا ٤ايطبٝعا ١اٌ ْكباٌ نَٗ٬اِ َأ غاري تاسبب أٚ
تااأخري ،ذيااو ٭ْٓااا ْعًااِ أْٗااِ تعًُااٛا عًاا ّٛايطبٝعاا ،١ؾااإِْٗ ٫
ىرب ٕٚإ ٫عد ػس  ،١نإٔ مجْ ٝػاطاتٓا تٓرؿس عً ٢قب ٍٛقاٍٛ
زجٌٚ ،إذا ضااؾسْا عًا ٢طسٜال جدٜاد ،ضاأيٓا عٓا٘ ٚاطًعٓاا عًٝا٘
متاَاآً ،ااا ٶ ٤عًاا ٢ذيااو ْطاااؾس عًاا ٢ذيااو ايطسٜاال ،ؾااإذا مل ْطااًِِّ
تٛج ٘ٝأذد نٓا َكؿٛز  ٜٔي با٥ستٓاٜ ٫ٚ ،ته ٕٛاجملتُ اٱضاَٞ٬
إ ٫إذا نإ  ي أؾساب ٙعاطؿ ١ايتعا ،ٕٚيهٔ ْبٝاً إذا أزغادْا إىل جٗا١
 ي ق ٤ٛايتحازب ؾْٗ ٬تِ ٗا غً٦ٝاٚ ،إٕ ذٝات٘ نًٗا تها ٕٛعباازً٠
عٔ ايؿدم ٚؾؿا ٤ايكً ْٚ ،ابب ؾُٝا ٜكْٚ ،ٍٛػو  ي نَ٬ا٘:
ٖااٌ ٖاا ٛؾااابم أّ ناااذب؟ ٚتطاااٚزْا ؾهااس ٠أْٓااا إذا عًُٓااا هَ٬اا٘
خطسْا خطاز.ً٠
ايٛاق إٔ ٖار ٙا٭ؾهااز تػاري إىل عادّ اٱمياإ ٓباْ ٠ٛاي ،ؾاإذا
اعتكادْا ْبااْ ٠ٛااي نٓااا عٝااد ٜٔنااٌ ايبعااد َاأ ا٭َااٛز ايااي ْٗاْااا عٓٗااا
ايٓي ،يهٓا ْػاٖد إٔ ا٭َس ايرْٗ ٟاْا عٓ٘ ايٓي اقا ٓا َٓاَ٘ٚ ،عًاّٛ
إٔ نااٌ غااٝ ٧ٝااد اهلل تعاااىلٚ ،نااٌ َااا غااا ٤اهلل نااإَٚ ،ااا مل ٜػااأ مل
ٜهاأ ،ؾااإذا غااا ٤إٔ ميااسض أذاادًا أَسقاا٘ٚ ،نااٌ َاأ غااا ٤إٔ ٜػااؿ٘ٝ
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غااؿاٚ ،ٙإذا غااا ٤جعااٌ ياا٘ ايعاا٬د ْاؾعااًٚ ،إذا غااا ٤جعااٌ ياا٘ اياادٚا٤
قازآً ٚ ،ا٤ٶ عًٖ ٢ر ٙا٭َاٛز إذا بقكٓاا ايٓظاس عسؾٓاا أْٓاا ناايـ ٖارٙ
ا٭َااٛزَ ،عٓاااا ٙأْٓااا ْ ٫ااا َٔ٪تعااااي ِٝاهلل ٚزضااٛي٘ ؾاااً ٢اهلل عًٝااا٘
ٚضًِٚ ،إذا آَا ٗا َٔ ؾُ ِٝايكً  ،ؾ ٬نايـ أَسٚ ،ٙناف نُاا
ٜٓبػ ٞإٔ ىاؾ٘ َ َٔ٪ؾابم ،يهٔ نٌ ٚاذد َٓا ايٜ ّٛٝهَ ٕٛطاسٚزاً
َ خسم قٛاْ ن اهلل تعاىل ،نأْا٘  ٫ىااف اهلل تعااىلٚ ،مل ىطاس بايا٘
غ ٧ٝعأ اؿٝاا ٠ا٭خسٜٚاٚ ،١قاد ؾكادآ قًٓ ٛاا نٝؿٝا ١اياٝك ن اياي إذا
ذنسآ َعٗا جٗآِ ٚؾظا٥عٗاا تاأثسآ ٗااٚ ،اقػاعسآ جًٛبْاا مبحاسب
مساااع أٖااٛاٍ ايكاارب ٚاؿػااسٚ ،نااإ ا٫جتٓاااب َاأ اؤمعاؾاا ٞضااٗ،ً٬
يهٔ عدّ ٚجاٛب ٖار ٙايهٝؿٝااآ بيٝاٌ عًا ٢قاعـ إميآْاا ،ؾعًاِ إٔ
إميآْا يٝظ ك ،ٟٛؾ ٬تٓتكٌ إىل ذٝاتٓا اثاز اٱميإ اهلل تعاىل.

ؾاؿاجااا ١إىل إٔ ٜػاااعس ناااٌ ٚاذاااد َٓاااا كُٝاااٖ ١ااار ٙايثاااس٠ٚ
َ ٬اأ اهلل تعااىلٜٚ ،ثبا ٖار ٙاؿكٝكاا  ١ي
اٱمياْٝاٜٚ ،١عتكادٖا ؾكا ً
قًبٜ٘ٚ ،ػهس اهلل تعاىل عً ٢أْ٘ ٚقا َٔ ٙايتطه  ي َتاٖاآ اؾٗاٌ
ٚايػٛاٚٚ ،١ٜؾك٘ يًطحٛب أَاَٖ٘ٓٚ ،اى نثري َٔ ايٓاع ٜه  ْٕٛٛي
ِاٖس ايؿاٛز ٠أَثااٍ اؤما َٓ٪ن ،يهآِٗ ذسَاٛا ْعُا ١اٱمياإ ،ؾاإذا
اضتركس أذاد ٖار ٙايتعًُٝااآ  ٫ىاايـ أٚاَاس اهلل ٚزضاٛي٘٫ٚ ،
ميهٓ٘ إٔ ٜتؿاٛز غا٦ٝاً عٓا٘ ،٭ْا٘ ٜعتكاد إٔ اهلل خابري هاٌ أَاس َأ
أَٛز ،ٙضٛا ٶٜ ٤بد ٜ٘أ ٚىؿَ ٖٛٚ ،٘ٝطً عً ٢ناٌ غا ،٧ٝنُاا َاسٸ
 ي اٯٜاا ١ايطااايؿ ١اياارنس :إٕ اهلل ؿااري مبااا تعًُاا ،ٕٛؾٗاار ٙا٭غااٝا٤
ضٛا٤ٷ ناْا خؿٝا  ً١ي ايها ٕٛأِ ٚااٖس ًٜ ،٠عًُٗاا اهلل تعااىلٚ ،مأ
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ا ابّ ْااس ٣ا٭غااٝا ٤ايظاااٖس ،٠أْ ٚعتكااد ا٭غااٝا ٤ايااي تهاا  ٕٛي
ػاز ٓااا ،يهاأ اهلل ٚذااد ٙخاابري هااٌ ذزَ ٠اأ ذزاآ ٖاار ٙايهآ٥اااآ
ايٛاضع ،١ايي ٚض عًُ٘ نٌ غ.٧ٝ

غاية خلل سيدىا آدو عليُ الشالو:
ٚقد أند اهلل تعاىل  ي ٖار ٙايطاٛز ٠يًُطاًُ ن متثٝاٌ اٱضاّ٬
 ي جٛاْ كتًؿ َٔ ١ذٝااتِٗٚ ،ذُٓٝاا خًال اهلل عاص ٚجاٌ ضاٝدْا
ابّ ،ؾًِ ىًك٘ جملسب يعب ١أَ ٚتعا ،١اٌ خًكا٘ يػاٜاَُٗ ١اٖٚ ١ادف
عااٍُٚ ،نػااـ عظُتا٘ أَاااّ اؤم٥٬هاٚ ،١ذنااس أْا أخًاال كًٛقااً،
ٜتُٝص عٔ ضا٥س اؤمدًٛقاآ َٔٚ ،اير ٟوٌُ ؾك ١ًٝأناسّ ٚأؾكاٌ
َاأ اؤم٥٬هاا١؟ ؾااإِْٗ خًكااٛا يًعبااابٜ ٫ٚ ،٠عسؾاا ٕٛعاأ اؤمعاؾااٞ
غ٦ٝاً ٌ ،يٝط عٓدِٖ غسا٥ص ايرْٛب ٚاٯثاّٜ ،ؿعً ٕٛذط َاا
أَااسِٖ اهلل تعاااىلٖٚ ،ااِ خاقااع ٕٛهلل ،ؾُاأ ٜهاا ٕٛأعبااد اـًاال
ٚأنثس ٙطاع ًَِٗٓ ١؟ يهٔ زغِ ٚجٛبِٖ خًل اهلل اٱْطاإ ٚؾكاً٘
عًاا ٢ضااا٥س اؤمدًٛقاااآٚ ،خًاال ٖاار ٙاياادْٝا ياا٘ٚ ،أٚبع ؾٗٝااا ضااا٥س
اياآعِ ياا٘ ،ذتا ٢نااإ بٚزإ ايػااُظ ٚايكُااس يٲْطااإ ،ذنااس ٙاهلل
ذيو هًُا ١ايتطادري ،ذٝاث قااٍ :ٳٚضٳادٻس يهُاِٴ ايػٻا ٵُظٳ ٳٚايْكُٳاسٳ
بٳا٥ٹبٳٝٵ َٔ ٳٚضٳدٻ ٳس يهُِٴ ايًِْٝٵٌٳ ٳٚايٻٓٗٳازٳٚ .ٳاتٳانُِ َِّأ نُاٌِّ َٳاا ضٳاأيْٴتُٴٙٛٴ ٚٳإَٕ
ٳتعٴاااادټٚاْ ْٹ ٵعُٳااااا ١ايًِاااا ٹ٘  ٫ٴترٵؿٴاااااٖٛٳا َإٕٻ اٱٵْطٳاااااإٳ يظًُاااااّٛٷ نؿِاااااازٷ
(إ ااساٖٚ ،)34–33:ِٝضاادس ياا٘ نااريو ايطٝااٛز ٚاياادٚاب ،يااٝظ
َعٓ ٢ذيو إٔ اهلل خًل ٖرا اؤمدًٛمٚ ،خًل ذيو اؤمدًاٛم ٚخًال
َ مج ٝاؤمدًٛقاآ اٱْطاإ أٜكااً ،اٌ ايٛاقا إٔ اٱْطاإ خًال
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أغسف اؤمدًٛقاآٚ ،جعً مج ٝاؤمدًٛقااآ تا عا ً١يا٘ ،يتطات ٛي
ذاجتااا٘ٚ ،أٚبع اهلل تعااااىل  ي ا٭زض اؤمعاااابٕ اياااي وتااااد إيٗٝاااا
اٱْطإٜ ٫ٚ ،صاٍ ٜهتػـ عٓٗا عًُا ٤ايطبٝعٚ ١ىارب ٕٚاإٔ ٖارٙ
ا٭غٝا ٤أُخسج َٔ َهإ نراٚ ،أْٗا ُانتػؿ َأ ذياو اؤمهاإ،
ٖٚرا ايػا ٧ٝوُاٌ خاؾا ً١ٝنارا ،ؾاإِْٗ ٜهتػاؿٖ ٕٛار ٙاؿكاا٥ل،
يهااأ ٜ ٫طاااتطٝع ٕٛإٔ ىًكاااٛا ٖااار ٙا٭غاااٝا ،٤ؾااا ٬ميهااأ ٖااارٙ
ا٫نتػاؾاآ إ ٫إذا ناْ ٖر ٙا٭غٝاَٛ ٤جٛب.٠

سية اهلل تعاىل:
ٖر ٙضٓ ١اهلل تعاىل  ي ا٭زض َٓر ا٭شٍ إٔ اهلل خًل َٔ قبٌ
يٲْطااإ نااٌ َااا ميهاأ إٔ وتاااد إيٝاا٘ يؿاارت٘  ٚكاٗ٥ااا ٚاضااتٝؿا٤
ذاجٝات٘ َٔٚ ،أعسف عٛا٥ح٘ أنثس َٔ ز ٘ تعااىل؟ ؾإْا٘ خًال ناٌ
غااٚ ،٧ٝخًاال اٱْطااإ ،ؾهااٌ أَااس َاأ أَااٛز اْ٫طااإ  ي عًااِ اهلل
تعاىل ،ؾكد أٚبع  ي ا٭زض نٌ َاا وتااد إيٝا٘ اٱْطاإٜٚ ،طاتؿٝد
َٓ٘ اٱْطاإ ذٓٝاًا ٯخاس ،يهأ اي٬ؾا يًٓظاس إٔ ٖار ٙا٭غاٝا ٤مل
ؽًل عبثًا ٌ ،نإ  ي ْظاّ اهلل تعااىل إٔ ىًال خًكااًٜ ،طاتعًُ٘  ي
ٖر ٙايدْٝاٜٚ ،هًؿ٘ ٭با ٤ايؿسٜك ١ايي ٖ ٞغا ١ٜاؿٝاا ٠اؤمطاتك،١ُٝ
ٚأِٖ غ ٧ٝؾٗٝا َعسؾ ١اٱْطإ ز ا٘ٚ ،أبا ٤غاهسٚ ،ٙاختٝااز َآٗخ
غهسٚ ،ٙإؾ٬ح اٱْطاإ ْؿطا٘ٚ ،نْٛا٘ أؾكاٌ ٚأذطأ إْطاإ،
َٚأ نُاااٍ قادز ٠اهلل تعاااىل أْا٘ أٚبع  ي طبٝعاا ١اٱْطاإ خؿااا٥ـ
ٚممٝصاآ تٓؿ  ي إؾ٬ح ذٝا ٠اٱْطإٜٚ ،ه ٕٛاٱْطإ ٗا أغسف
اـ٥٬لٜ ٌ ،ؿٛم اؤم٥٬ه ،١٭ْ٘ ٜكٗ ّٛا َا ٜ ٫ك ّٛكًٛم اخاس،
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ؾاؤمدًٛقاااآ ا٭زقاا ١ٝتطاات ٛي ذاجٝاااآ اٱْطااإ ٫ٚ ،غاٜاا ١هلاا،
ؾبعكٗا يًسنٛب ٚ ،عكٗا يًؿٛفٚ ،ناٌ َاا وؿاٌ َٓٗاا ؾٛا٥اد
َٓٚاؾ خًك هلا ،ؾٜ ٬عًِ ٖر ٙاؿكا٥ل إ ٫اهلل تعاىل.

ميزة خاصة:
ممااا َٝٸااص اهلل اا٘ اٱْطااإ عاأ اؤم٥٬هااٖ ١اا ٛايعًااِٚ ،قااد َاآ اهلل
اٱْطإ ايعًِٚ ،أخرب اؤم٥٬ه ١أْ٘ َٝص ٠خاؾ ١يٲْطإٚ ،ذياو ٭ْٗاِ
ناْٛا ٜتعحبٚ َٔ ٕٛجٛب كًٛم جدٜاد ،ؾكااٍ اؤم٥٬ها :١مأ ْعبادى،
َٚاذا ٜؿعٌ ٖرا اؤمدًٛم؟ ؾكاٍ اهلل تعاىل :إْ ٞأعًِ َا  ٫تعًُ.ٕٛ
َٚعٓااَٝ ٢ااص ٠ايعًااِ إٔ ٜااتعًِ اٱْطااإ ايعًااِٜٚ ،طااتعًُ٘  ي
ذٝات٘ٚ ،قد عًٍِ اهلل تعاىل اٱْطإ َٓٗح٘ أٜكاًٚ ،أٚبع  ي طبٝعتا٘
ٚذٚق٘ إٔ ٜتعًِ ٖرا ايعًِٜٚ ،طتؿٝد َٓ٘ٓ ٚ ،ا٤ٶ عًا ٢ذياو أنسَا٘
اهلل تعاىل مبٝاص ٠ا٫ختٝااز أٜكاًا ،ؾهاإ َعٓاا ٙإٔ اٱْطاإ ضٝرؿاٌ
عً ٢ايعًِٜٚ ،طتعًُ٘ أٜكًا  ي ٓا ٤ذٝات٘ ،ؾإذا مل ٜهٔ يا٘ خٝااز،
ؾع إلااش ٖارا ايعُاٌ أٜكاًا ،٭ْا٘ إذا مل ٜهأ يٲْطاإ خٝااز،
عٌُ اٱْطإ ٚؾل َا غا ٤اهلل تعااىلٚ ،ناإ كًٛقااً َطارياً ،ؾُآ
اهلل اٱْطإ خٝازاًٚ ،أؾب ٖرا اـٝااز َطاٛ٦ي ١ٝنابري ٠يا٘ٚ ،أغااز
ايكااسإ ايهااس ِٜإيٝاا٘ قااا :ً٬٥إَْٻااا عٳ ٳسقٵ آٳا ا٭َٳاْٳاا ١عٳًاا ٢ايطٻ اُٳاٚٳاآٹ
ذُٳًٗٳا اٱَٵْطٳإٴ
رُٹًْٳٓٗٳا ٚٳأغٵؿكْٔٳ َٹ ٵٓٗٳا ٚٳ ٳ
ٳٚا٭زٵضَ ٳٚا ْيحٹبٳا ٍَ ؾأٳٝٵ ٳٔ إٔ ٳ ٜٵ
( .٫ا٭ذااصاب )72:أ ٟإٔ اهلل عااسض ٖاارٙ
جٗٴااً ٛ
َإْٻ ا٘ٴ نااا ٳٕ ًُِ َٛااً ٳ
ا٭َاْ ١عً ٢ايطُاٚاآ ٚا٭زض ٚاؾبااٍٚ ،ضاأهلاٖ :اٌ تطاتطٝ
إٔ ؼٌُ ٖر ٙاؤمطٛ٦ي١ٝ؟ ؾأجا اؾباٍ :يٝظ  ي ٚضعٓا ،يهأ ؤماا
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نًٍـ اٱْطإ قاٍ :أمحاٌ ٖار ٙاؤمطاٛ٦ي ،١ٝ٭ٕ اهلل تعااىل أٚبع  ي
اٱْطااإ خؿااا٥ـ ٜطااتطٗ ٝااا إٔ وًُااٗا ،ؾكباا ٍٛاٱْطااإ ٖاارٙ
اؤمطااٛ٦ي ١ٝبيٝااٌ عًاا ٢ضااسع ١إجا تاا٘ ،ؾعاارب عٓاا٘ اهلل تعاااىل ااايظًّٛ
اؾٗااا ،ٍٛأ ٟإْااا٘ ضاااس ٜاْ٫ؿعااااٍٚ ،ضاااس ٜاؿهاااِ ،٭ٕ ٖااارٙ
اؤمطٛ٦ي ١ٝقد أ  ٢محًٗا اؾباٍ ،يهٔ اٱْطاإ زقا ٞعًُاٗا ،ؾاإذا
قبًٓااا ٖاار ٙاؤمطااٛ٦ي ١ٝؾاا ٬ااد يٓااا إٔ ْترًُااٗاٚ ،ذيااو إٔ ْهاإٛ
ؾاؿ نَٚ ،باتػ ن زقاا اهللٚ ،نتااز َصاٜاا ٚخؿاا٥ـٚ ،أعُااً٫
ذطاآَٓٚ ،ً١ؿاار ٜٔإزاب ٠اهلل تعاااىل ،ايااي أ ااداٖا اهلل تعاااىل ٛاضااط١
أْبٝا–٘٥عً ِٗٝايط.– ّ٬

جامعية الديً والظريعة:
ٚيااٝعًِ إٔ مجٝا اؤمطااٛ٦يٝاآ ايااي ٚنًااٗا اهلل إىل اٱْطااإ،
ٚا٭ذهاااّ ايااي أْصهلااا اهلل يككااا ٤ذٝاتاا٘ ،نًااٗا ذط ا ٚضااع٘،
ٚيٝعًِ نريو إٔ اهلل  ٫وتاد إىل إٔ ٜه ٕٛاٱْطإ ؾااؿاً ،ضاٛا٤
ؾً اٱْطإ أّ مل ٜؿً  ٫ ،ؾا٥د ٠ؾٝا٘ هلل تعااىل ،ؾإْا٘  ٫وتااد
إيٚ ،٘ٝي٘ نثري َٔ اؤمدًٛقاآٚ ،اؤم٥٬ه ١نريوٚ ،نًٗا َػػٛي  ١ي
عباااب ٠اهلل تعاااىل ،ؾًااٝظ ٖٓااا كًااٛم ٜ ٫ٳعبااد اهلل تعاااىل ،ؾاياادٚاب
ٚايطٛٝز تعبد اهلل تعاىل ،يهٔ طسم عبابتٗا كتًؿٚ ،١قد ٚقا اهلل
يًٓاع طسقاً َتعدب ،ً٠ؾهإ ياب إضاسا ٌٝ٥طسٜال خااف ايعبااب،٠
ٚناْ يٮَِ قبًِٗ طسم ،ؾعٓد عض قٝاّٚ ،عٓد اخس ٜٔقعاٛب،
ٚعٓد ق ّٛضحٛب ،يهٔ اهلل تعاىل أناسّ ٖار ٙا٭َا ١ػاسٜع ١جاَعا١
تته ٕٛعبابتٗا َٔ قٝاّ ٚقعٛب ٚزنٛع ٚضاحٛبٚ ،قعادٚ ٠جًطا،١
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جُٻااع خؿا٥ؿاٗا،
ؾحعٌ اهلل ٖار ٙا٭َا ١خ٬ؾا ١ضاا٥س ا٭َاِ ٚ ،ٴ
ٚمنٛذجاً عايًٝا هلا ،ؾأنٌُ غسٜعت٘ عًٗٝا ،ؾًِ تبل ذاجا ١إىل ْبا٠ٛ
عد ْب ٠ٛضٝدْا قُاد ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِٚ ،مل تهأ ْبا ٠ٛخاامت
ايٓب ٝن قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ جملسب غسف ٚعظُ ٌ ،١ٱنُاٍ
ايد ٜٔعً ،٘ٝؾ ٬ذاج ١إىل ب ٜٔجدٜادْٚ ،اي جدٜادٖٚ ،ارا ْظااّ
 ٬إذا اضتُس َٔ أذد عً ٢أذطأ ٚجا٘ ،ؾا٬
ايعامل اؤمعاؾس إٔ عُ ً
ذاجاا ١إىل إٔ ٜتاادخٌ ؾٝاا٘ زجااٌ اخااس ،نااريو نااإ ايطااب ٚزا٤
إنُاٍ ايػسٜع ١عً ٢زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ إٔ اهلل جعاٌ
ايػسٜع ١جاَع ً١٭َا ١قُاد ؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِٚ ،نًاـ ايٓااع
٭ٕ ٜهْٛٛا َتؿؿ ن ؿؿاآ قُٛبٚ ٠خؿاٍ طٝبَٚ ،١طبك ن إزاب٠
اهلل عً ٢خًك٘ٚ ،قد محٌ اٱْطإ ٖر ٙاؤمطٛ٦ي ،١ٝ٭ْ٘ ناإ وُاٌ
ٖر ٙاؤمٖٛب ،١يهٓ٘ مل ٜتؿهس  ي عٹظِ ٖر ٙاؤمطٛ٦يٚ ١ٝذحُٗا ،٭ْا٘
إذا تؿهس أذحِ ٖٓٗٝا ١إٔ ٖارَ ٙطاٛ٦ي ١ٝنابريٚ ،٠ايٛاقا إٔ تطبٝال
إزاب ٠اهلل تعاىلٚ ،ؾٝاغ ١ايٓؿظ  ي قاي اٱْطإ ايؿااحل َطاٛ٦ي١ٝ
نبري ٖٛٚ ،٠وتاد إىل ُٖٚ ١طُٛح ٚاضت ٤٬ٝناَاٌ عًا ٢ايآؿظ،
ٚاتصإ ٚٚضط ،١ٝؾاهلل ٜٓػٖ ٧ر ٙايؿاؿاآ  ي ْبٝا٘ ؿاٛز ٠ناًَا،١
ثِ ٜػسف عًٝا٘ ٜٚتٓاٚيا٘ ايسعاٜا ١ايهاًَا ،١ؾهاإ ؾاً ٢اهلل عًٝا٘
ٚضًِ َعؿَٛاً عٔ اـطأ ،٭ْ٘ نإ َؿاْٛاً َأ اهلل تعااىل ،عٝاث
ٜ ٫ؿدز َٓ٘ ذْ ؿؿت٘ إْطاْاً.

أٚبع اهلل  ي اٱْطاااإ ؾاااؿاآ َتٓاقكاااٚ ١عااااباآ َكااااب،٠
ايٓؿظ مت ٌٝإىل ايساذٚ ١ايتًرذ ٚايتُت صذازف ايدْٝا ،يهأ زقٝبااً
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ٜكٜٓ ٫ :ٍٛبػَ ٞثٌ ذيو ٫ٚ ،هٛش يو إٔ ؼٝد عٓا٘ قٝاد غاعس،٠
ٖ َٔٚرا ايسق ٝ؟  ٖٛٚيٝظ كا ٚ ،ِ٥ي ٜد ٙعؿا ٖٛ ٌ ،أَاس اهلل
تعاىل ،ؾإذا اعتكدمت اهلل ز اً ٚإهلًا ،ؾ ٬اد إٔ تٓكاابٚا يهاٌ أَاس َأ
أَٛزٚ ،ٙقد أخرب ذيو ٛاضطْ ١ب :٘ٝإْ٘ مبا تعًُ ٕٛخبري.

خالصة الكول:
ٜػري اخس اٯ ١ٜإىل إٔ اهلل تعاىل خابري أعُاايهِ ،ؾإْا٘ ٜطًا
عًاَ ٢ؿاادزٖاٖ ،اٌ ؾاادزآ ٓٝا ١ؾاااؿ ١أ ٚؾاضادٚ ،٠نااِ نٓااتِ
كًؿ ن  ي ْٝاتهِٚ ،أ ٟعٌُ ٜترً ٢سقا اهلل تعااىلٚ ،أ ٟعُاٌ
مت ؤمؿااًر ١غدؿاا ١ٝأْٝ ٟااٌ غااٗس ،٠ؾاااهلل عااص ٚجااٌ ؿااري ٗاارٙ
ا٭َااٛز ٫ٚ ،ميهاأ إٔ ىابعاا٘ أذاادٖٚ ،ااٜ ٛطًا عًاا ٢عُااٌ نااٌ
غدـ ،ؾهٌ غادـ ٜٴحاص  ٣ي اٯخاس ٠ذطا َطات ٣ٛعًُا٘،
ؾاؿاج ١إىل إٔ لعٌ فتُعاتٓا إمياْٝاَٚ ،١عٓا ٢اٱمياإ إٔ ْطٝا اهلل
ٚايسض ،ٍٛ٭ٕ اٱْطإ إذا أذ أذداً  ٫ىايؿا٘ ،ؾاٱمياإ أضااع
يؿ٬ح ا٭عُاٍٚ ،يٝهٔ ٖرا اٱمياإ زاضاداً  ي ايكًاٛب ،ؾإْا٘ إذا
نإ زاضدًا ؾًر أعُايٓاٚ ،إذا مل ٜهٔ اٱمياإ ناريو اْعهاظ
ا٭َس ،٭ٕ اهلل اطً عً ٢عٌُ نٌ إْطإٜ ٖٛٚ ،عاسف نٝاـ قااّ
٘ ٚنٝـ ألص ،ٙؾإذا عٌُ زجٌ عُ ١ٝٓ ً٬ؾاضد ،٠يهٔ إذا تظااٖس
ؿ٬ذ٘ ؾاهلل خبري ٓٝت٘ ،٭ْ٘ ٜكٚ :ٍٛاهلل ؿري مبا تعًُ.ٕٛ
ٖاارا ايتؿطااري ايااٛجٝص يطااٛز ٠اؿحااساآ ٜاادٍ عًاا ٢إٔ ٜهاإٛ
اؤم َٔ٪منٛذجاً يٮخ٬م ايٓب ٚ ،١ًٝعٝداً َأ اؤمٓهاساآ ٚايؿاٛاذؼ،
ٚإٔ ٜثب  ي قًب٘ ذ اهلل ٚزضٛي٘ ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضاًِٜٚ ،أَ٪
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 ٬أٚاَس اهلل تعاىل ْٛٚاٖٚ ،٘ٝياٝهٔ  ي ذٖٓا٘ إٔ اهلل ٜطًا
إمياْاً ناَ ً
عً ٢نٌ غٜٚ ،٧ٝس ٣إٔ أعُايٓا خايؿ ١أ ٚؾاضد .٠ثِ هصٜٓا جصا٤ٶ
ذطًٓا أ ٚض٦ٝاً.

نلنات الدعاء:
ايًٍِٗ اجعاٌ اٱمياإ زاضادًا  ي قًٓ ٛاا ،ايًٍٗاِ ٚؾكٓاا يًثبااآ
عً ٢طاعتو هٌ اضتكاَ ،١ايًٍِٗ أ عدْا عٔ ا٭غٝا ٤ايي تهسٖٗاا
ٜا زب ايعاؤم ن ،ايًٍٗاِ ٚؾٍكٓاا ٱؾا٬ح ْؿٛضآا ،ايًٍٗاِ أ عادْا عأ
تٓك ٝعٛٝب اٯخسٚ ٜٔذنسٖاٚٚ ،ؾٍكٓا ؤمعسؾ ١عٓ ٛٝا ٚإشايتٗا هٌ
طسٜل ممهٔ ٜا زب ايعاؤم ن.
ٜا زب ايعااؤم ن! مأ َطاًُ ،ٕٛيهأ إضآَ٬ا ٖا ٛاٱضاّ٬
ايتكًٝااد ،ٟؾاجعااٌ ايًٍٗااِ إضاآَ٬ا جاز ٜااً  ي أعُايٓااا ْٚػاااطاتٓا،
ٚاجعٌ إضَٓ٬ا ممًً٤ٛا سٚح اٱميإ ،ايًٍِٗ ثبٸا  ي قًٓ ٛاا ايعكٝاد٠
ايؿرٝرٚ ١ؾهس ٠اٱميإ اؤمطتك.١ُٝ
ايًٍٗااِ إٕ ذٝاتٓااا ممًاا ٠٤ٛايؿطاااب ،ؾط ادٸب خطاْ اا ٚاٖاادْا إىل
ضٛا ٤ايؿسا ٚ ،ثبٸتٓا عً ٢ايؿسا اؤمطتك ،ِٝايًٍِٗ أؾً أذاٛاٍ
اؤمطاااًُ ن  ي ناااٌ َهاااإٚ ،طٗٸسْاااا َااأ ايعاااداٚاآ ٚاـ٬ؾااااآ
ٚايٓصاعاآ ،يٓه ٕ ٛإخاَ ٠ٛتراا  ن ٜاا زب ايعااؤم ن ،ايًٍٗاِ اجعاٌ
ذٝاتٓااا ذطا َسقاااتوٚٚ ،ؾٍكٓااا ؾُا اـاارياآ  ي ٖاار ٙاؿٝااا،٠
يته ٕٛاخستٓا خريًا َٔ ا٭ٚىل ،ايًٍِٗ شٜٸٔ قًٓ ٛاا طا٬ح ايتكا،٣ٛ
ٚاجعًٓا َٔ عبابى ايؿاؿ ن ،ايًٍِٗ َٔ أؾًرت٘ نإ ؾاا٥صاًَٚ ،أ
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مل تؿًر٘ نإ خاضاسا ،ايًٍٗاِ  ٫ػعًٓاا َأ اـاضاسٚ ،ٜٔاجعًٓاا
َٔ ايٓاجر ن ،ايًٍِٗ ازذِ اؤمطًُ ن  ي نٌ َهاإٚ ،اجعاٌ يٮَا١
ؾسجاً َٔ نٌ َؿاٝب ١متاس ٗاا ٜاا زب ايعااؤم نٚ ،اجعاٌ زضاايٖ ١ارٙ
ايطٛز  ٠ي قسازْ ٠ؿٛضٓا ٚتطبٝكٗا عً ٢ذٝاتٓا ٜا زب ايعاؤم ن ،ايًٍِٗ
ٚؾٍكٓا يًعٌُ تعاي ِٝايكسإ ايهس ،ِٜاَ ن.

ٚؾً ٢اهلل تعااىل عًا ٢خاري خًكا٘ قُاد ٚعًا ٢ايا٘ ٚؾارب٘
أمجع ن ،سمحتو ٜا أزذِ ايسامح ن.
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