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ــدَ اٌفرــــــــــٌٍ  اٌصأْح0  فّْــــــــــا   ّعــــــــــرعد  ػــــــــ

......................... 
38 

 41 ؼثاب ٔؽأ فَ ػثادج اهلل                  اٌفصً اٌصأَ      
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محمهلل كبلو الن حهء كأصحهبو الفه هء الل ن اهدكا مػن  ه  ػأ أف  ل وػ ا أوماػهءا كرإلانػه 

 المهلمان.مم أ أجممان .. بمان  ه رب 
  ….كبمهلل 

 ػنف البػػمهب ىػأ ر ػػ، اومػنا كممهػػهلل بمهل ػها كاػػل وجهإ ػها كلػػلل   ػنف النمػػ  
  إٌمص أمهون الهللر ة ... كراهلن التمإلاغ ... لةهئفن من البمهب الل ن التف ا إ لػوا مػن

 الم هجل ن كاوو هر.
 مػػن الم ػػهجل ن وػػػلال رإلػػى اػػػماص المبػػهؿ رإلػػػى بػػن أبػػػ   هلػػ،ا كاػػػمهلل بػػن أبػػػ  

ا كالزبال بن الم اـا كرمػهللاللإمن بػن رػ ؼا كم ػم، بػن رماػلا كأاػهمن بػن ز ػهللا كقهص
 ..كرمهللاا بن رمهسا كغالىأ من الم هجل ن 

كاوو ػػهر اػػهف مػػن أ اػػمهلل بػػن ممػػهذا كممػػهذ بػػن جمػػصا كأبػػى بػػن امػػ،ا كز ػػهلل بػػن 
 كغالىمأ كأرضهىأ. إهرثنا كغالىأ 

ك هػ،ا إلػى البػمهب الػلا ر رأمهوػن الػهللر ة  الإلػل ن إمإل ػأ كلأ  هت ػل ىػء ء 
 كاػػهف لإللباػػلات مػػن ن ا بػػصاللباػػلالمعػػإلمهف مػػن عحمإلػػن بػػص اهوػػ  مػػن مػػن البػػهبهت 

 ػى ال جػلة دكر اهلػهلل  المبهراهت الم امن كالمب  دةا كدكر أاػمهء ذات النةػهقان 
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 الم هجل ن كاوو هر.   نعىا كغالىه اللبالات من  تاهت
كال ػػفهءا ك ة ػػلىأ مػػن اػػص مػػه  عػػت ج،  رإلػػى النهػػهء  ػػلبا أ أك ن  كاػػهف النمػػ  
ال صػػا اول ػػا ب ػأ كاوقػػ ل  ػى باػػهف أإػػ ال أ  ػى جماػػ  أكقػػهع أ الجفػهءا إتػػى اػهف 

ةف اػػػهف بسوفعػػػ أ أك بػػػسك دىأ كزكجػػػهع أ أك بػػػنا او أا أك  ...  رإمػػػهءاػػػهو ا ... أو ػػػأ  
ا بحػا ةلى أرهللائ أا  لػهو  إتى  هض  اللإمن من أ لههلل إتى بهللكاب أ كإا اوهع أ !! ا 

 :الحهمإلان للاهلن اا    علإلافو للا ؿ اا 

                                 [[ََُُٕٕ  ]اووماهء]اووماهء  
امتػهللاد وو ػأ وػ اة  الػهللر ة ةلػى اااومبػص  ػى اػإل ب او  مإلم أ  بمهلل ذل ثأ 

  ة ؿ !!! .. كالحهلل ثاي ال هللا ن ةلى المبل ن جممهء ىله اومن كراص إمص م هب
م ػأ أ ػهه إل...أق ؿ للأ أف أاس من ج الػهللر ة الػلل را إلمههللمنل كللن ةات هران 

  الػػلم اػػهركا رإلاػػو  ػػ  الػػهللر ة ةلػػى اا ك ا  تضػػي مػػن ىػػلا الحػػ ار الم ػػاأ الػػلم
 راإلو لتمإلاغ در عو ةلى أىص الػامنرنهللمه أ كااهللوه ممهذ بن جمص  دار بان الحما، 

 : ةذ اسلو ..... 

مم،م،مَتْؼِض٨ّم؟مَصَؼوَل:مأْضِض٨ّمِبَؿوميفمِطَؿوِبمآَتْؼِض٨ّم؟مَصَؼوَل:مأْضِض٨ّمِبَؿوميفمِطَؿوِبمآَطِقَّٟمَطِقَّٟممم}}

ِٕمَؼُؽ٤ّمِص٨ّمِطَؿوِبمآ؟مضوَل:مصِؾُلـِٖيمرد٦ّلمآ ِٕمَؼُؽ٤ّمِص٨ّمِطَؿوِبمآ؟مضوَل:مصِؾُلـِٖيمرد٦ّلمآضوَل:مصننم مم..ضوَل:مصننم

المالم،موص٧ّمرواؼيم)َو،موص٧ّمرواؼيم)َوِؼ٨ِّؼ٨َّضوَل:مصنِنمَظ٣ِّمؼُؽ٤ِّميفمُدـِٖيمَرُد٦ّٔلمآم؟مَضوَل:مأِجَؿٔفُّٓمَرْأَضوَل:مصنِنمَظ٣ِّمؼُؽ٤ِّميفمُدـِٖيمَرُد٦ّٔلمآم؟مَضوَل:مأِجَؿٔفُّٓمَرْأ

مم11مم{{َرُد٦َّلمآمَرُد٦َّلمآمَضوَل:ماْظَقِؿُّٓمٓماظِّٔيمَوص٠ََّّمرد٦ّلمَضوَل:ماْظَقِؿُّٓمٓماظِّٔيمَوص٠ََّّمرد٦ّلممم،م،م٦ّم(٦ّم(آُظآُظ

مم{{ِظَؿومُؼِقٗؾ٥ُّمآ.ِظَؿومُؼِقٗؾ٥ُّمآ.مم}}وص٧ّمرواؼيمزؼودةموص٧ّمرواؼيمزؼودةم

 مػه أإ جنػه  ػ  ىػلا الػزمن ةلػى ىػػلا المػن ج الةاػ، الممػهرؾ  ػ  الػهللر ة ةلػػى اا 
 بهلحلمن كالم ر ن الحعننا كىػلا مػه وحػهكؿ أف وبػامو بػان اػمهب اومػن  تاهوػهن ك تاػهت

                                                 
 )   بل  ( أل   أدال ج هللان ك   كامهن.رىٍن رًجىهؿو ًمٍن أٍصحهًب ميمىهذو ا معنهلل ا مهـ أإمهلل كانن التلملم كالهللارمىا  ُ
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 :كون ح أ بو  ى جما  المنهامهت 
 . ك   تفلق ا .. ا  ..ػػػأف  جتمم -
 ك   تمهغض ا ......  ا ػػكأف ك تحهب -

  ا ...ػػك   ختإلف..  ا ػػػكأف  سعإلف -

 لكا ...ػػػك   تنهب..  ا ػػكأف  تمهكو -

نا كاللإمػنا ةا كالمحم ػكأف عل ف بضهرت أ التى  حمإل و ه لإلخإلػا ىػ  المػ د    -
 كالإلةاا كالعتلا كالفهوا كالتمهضهللا كالتآلا.

لت ضػػاي مػػن الجنعػػانا بممػػص وػػهللكات لإلبػػمهب بفضػػص اا ـ  ك ػػ  اػػماص ذلػػ  وهػػ
 جػػ، أف  تعػػإلح ا التػػى المفػػهىاأ ا اػػ مان ال ػػحاحن التػػى  جػػ، أف  مل  ىػػه جاػػهللانا ك 

ا كذلػ   ػى أثنػهء ز هراعنػه لإلمحه  ػهت كالػػم دا .. كأف  تهنػ ا   م ػه ب ػه  ػ  ىػلا الم ػل
كدكر البػػػمهب ا أك إابمػػػه  كلههءاعنػػػه بػػػهلة ب كالةهلمػػػهت  ػػػى الجهممػػػهتا أك النػػػ ادل

 وهللرى لإلنهللكات أك ةلههء المحهضلات أك إض ر النههاهت كالفمهلاهت.
كقهلل ااتلوه من لههءاعنه ىله بمضهى من ىله النهللكات كالح اراتا كقهلل أوتهانهىه  ػى 

وملااػػهن كلتلػػ ف ممػػه  ارلضػػه جاػػهللا لهضػػه ه البػػمهب المعػػإلأ الممهصػػللتلػػ ف  مجم ر ػػه
 كإاهع أ اإل ه. .. كاإل ا أ.. كرمإل أ  .. مإلم أعثو    ذا ره كةوه  لا البمهبل

أف ة ػ ؽ لف ػن البػمهب    ه ػهلل رإلى ىلا  أف  ف أ إهلل بىقلائى الللاـ كأرج  
ف ممػػػهن ... امةإلػػػا لف ػػػن المعػػػإلأا أك ه حعػػػ، !ا كةومػػػه  ه ػػػهلل بػػػو الجنعػػػىأ بػػػو ذاػػػ ر 

مػػػل البػػػ  ف نا ة  مػػػه  عػػػت ج، التماػػػان  ػػػى باالمػػػءمن ..  نومػػػه  ػػػلاد ب ػػػه اػػػ  الجنعػػػ
 الخهصن ب له الف ن أك عإل ا   لا  ل ف كاضحه  ى ااهؽ الحهلل ث لإلههرلء.

ك  ونعى ا اهرة ىنه ةلى اتمنه التى صهللرت مػن قمػص  ػى اػ  ف البػمهب كاواػلة 
 كةجتمهراػػػهي كعلب  ػػػهن  ك مػػػه إػػػ ؿ ذلػػػ  مػػػن ةصػػػ ح أإػػػ اؿ او ػػػلاد بػػػهللواهي كوفعػػػاهن كأاػػػل هن 

 ة الم دة ةلا ه كولال من ه :ا ك ملن للاغمى ا اتزادكد ناهن 
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 ـ.ُْٗٗ ممن   مهئهللة المعإلأ بان الهلل ن كالمإلأ   -

 ـ.ُٔٗٗ ممن   علبان الهلبف لجاص ا  مهف   -
 ـ.ََُِ ممن      تهكل جهممن لإلبمهب  -

 ـ.ََِِ ممن ةص ح او لاد ك المجتممهت  ى ا ا ـ  -

 ـ.ََِّ ممن    و ر الج اب رإلى أا إلن البمهب  -

 .ـََِٕ ممن   بى بان النهس ا و ا قلبوه  م -

 ـ.ََِٕ ممن     المءمنهت الههوتهت   -

 ـ.ََِٖ ممن      تهكل جهممن لإلنعهء   -

 ـ.ََِٖ ممن   ر ج اللزاؽ لمإلص اورزاؽ   -
كأكصػػهؼ  أف  ةمػػ  اػػمهبنه بػػسا ؽ الهػػلبف ...  ػػنوى أدرػػ  اا  همػػهن ....كات

ممػػص كجػػ دة   ػػأ المإلػػأ  ػػ  ىػػلا كأف  جمإل ػػأ وج مػػه مبػػلقن بنعهػػهف ال النمػػ  المػػهللوهف ...
 كصإلى اا رإلى ااهللوه محمهلل كرإلى بلو كصحمو كاإلأ. الزمهف ..

 ىػُِْٗربا  اآلال  ِٖـا الم ا ا ََِٖمه    ْمعهء اوإهلل 
 

 
 

 المل هلل: الجمازة ػ محه  ن الغلبان اجم  ر ن م ل الملبان
 َََِ-َْ-َّْْْٔٓا  هاس :َََِ-َْ-َُّْٗٓٓعإلاف ف: 

 WWW.Fawzyabuzeid.com :م ق  ا وتلو 
 fawzy@Fawzyabuzeid.comا لالتلكوى: المل هلل 

fawzyabuzeid@hotmail.com 

fawzyabuzeid@yahoo.com 
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  0َ0َاٌَاٌَؼَؼَذَذَ  ايَايَلَلَ

         
            

               
  اٌىيف(اٌىيف(ظٌزج ظٌزج   1313 ّح  ّح ))
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 امهب الهللر ة ا ا مان الفتى:   كصا  المزائأ  ا مهـ أبىمه أجمص ق ؿ 
و ػػػػهر الفتػػػػى المحمػػػػ ب  ػػػػ  العػػػػمى 
 لكالفلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 كلاػػص الفتػػى المةإلػػ ب  ػػ  جلبػػن الػػلال
 أرجاػػػػ، مجهىػػػػػهللة اللجػػػػهؿ وف اػػػػ  

 
 

 لتة الىػػػػػػه مػػػػػػن وإلمػػػػػػن الممػػػػػػػهلل كاللفػػػػػػػل
 ناػػػػػػمهب مههم ػػػػػػػأ الممهصػػػػػػى كغفإلػػػػػػ 

 
    ه ػػػػػػػػػػػػػأ لإلهػػػػػػػػػػػػػلب ربػػػػػػػػػػػػ  كلإلخاػػػػػػػػػػػػػػل

 ل  ػػػػػػػػأةػلال هف بػػػػػػ فػػػػػػ  الإلاػػػػػػص رىمػػػػػػ 
 

 ىػػػػػػػػػػػأ اػػػػػػػػػمى ةلػػػػػػػػػى  إلػػػػػػػػػ، المػػػػػػػػػػػلو هر 
 هؿ  ػػػػػ  محمػػػػػػن رب ػػػػػػػأومػػػػػػأ ىػػػػػأ رجػػػػػ 

 
 لهػػػػػػػهلل ا ػػػػػػػ أ منػػػػػػػػو بعه مػػػػػػػػن العػػػػػػػػػػل

 تػػػػػػػػػى أإمػػػػػػػػػػ ه ىيٌامػػػػػػػػػػػػ اأإم مػػػػػػػػػ ا إ 
 

 أ ػػػػػػػػػػػػه ركإػػػػػػػػػػػػػى ا المػػػػػػػػػػػػػإلى أ   ػػػػػػػػػػػػػػٌلل
 لكاعػػػػلاءل ل ػػػػأ كجػػػػو الجماػػػػص  حاػػػػ 

 
 ك ػػػػلكا مػػػػن اواػػػػ اف  ػػػػ  المػػػػل كالمحػػػػػػل

 أ مػػػػػػػه  اػػػػػػػػو مػػػػػػػن جمهلػػػػػػػػػػو ساػػػػػػػ هللى 
 

 بههن رإلى ال ػهللؽ  ػ  العػال غهب ا بو ر
  ة ك   إلػػػػػػأ  إل  ػػػػػػأ إػػػػػػ  ك  ا ػػػػػػػ 

 
 رإلػػػػػػػػٌ  كعملػػػػػػػان مػػػػػػػن اوىػػػػػػػػص كالغاػػػػػػػػػل

 بمػػػػػػػػػػػػه أ ه دىػػػػػػػػػػػأ الهػػػػػػػػػػلبف  نم  ػػػػػػػػػػػ 
 

  نػػػػػػهل أ مػػػػػػن رب ػػػػػػأ مػػػػػػن ضاػػػػػػػه الفخػػػػػػػػل
 مػػػػػػه أ باإلعػػػػػػلاىأ اػػػػػػلهرل  ػػػػػػ ؿ لػػػػػػ 

 
 رأكه مػػػػػػػن اووػػػػػػػ ار  ػػػػػػػػ  لاػػػػػػػػإلن الهػػػػػػػػػػهللر

 أ ضػػػػػػػػػػاهػ ا قػػػػػػػػػهللر كأ هم ػػػػػػػػػػػلاهلا مػػػػػػػػػ 
 

  ىمػػػػػ ا اهرػػػػػػن الفجػػػػػػػلعجإلػػػػػى ل ػػػػػأ م  
 
 

 هركا ك هرقػػػػػ ارإلػػػػى اػػػػنن المختػػػػهر اػػػػػ
 

 إ  وػػػػػػهن كأىػػػػػػػ اءان عػػػػػػهللؿ رإلػػػػػػى البػػػػػػػػل
 اقإل ب ػػػػػػػػػػػأ قػػػػػػػػػػهلل رمػػػػػػػػػػلت بحهػػػػػػػػػػػػهئ 

 
 كألعنػػػػػػػػػػػػػن او ػػػػػػػػػػػػػػلاد عنمػػػػػػػػػػػػ  بهلعػػػػػػػػػػػػػػل

 مهع ا همػػػػػػػػػػػنعػػػػػػػػػلاىأ و ػػػػػػػػػهران اهلعػػػػػػػػػػ 
 ٍْ 

 كألعنػػػػػػػػػػػػػن او ػػػػػػػػػػػػػػلاد عنمػػػػػػػػػػػػ  بهلعػػػػػػػػػػػػػػل
 ى  ػػػػػ  غػػػػػلاـ إمام ػػػػػػأبهلإلاػػػػػص م عػػػػػػك  

 
 لل  ػػػ  اػػػ  د ك ػػػ  ذاػػػاػػػلهرل إاػػػهر 

  ا ببهئ ػػػػػػػػػػػػأ أم هع ػػػػػػػػػػػػػألهػػػػػػػػػػػهلل علاػػػػػػػػػػػػ 
 

 دكا بهلحػػهؿ  ػػ  العػػل كالج ػػػػلكقػػهلل جػػه
 ػأ اػػػػػػػص ممإلػػػػػػػػأكقػػػػػػػهلل أرجػػػػػػػزكا بهلمإلػػػػػػػ 

 
 هللروو مػػػػػ ا منحػػػػػ ا الحهػػػػػهئا  ػػػػػ  ال ػػػػػ

 هف  ػػػػ  اػػػػص مػػػػ  نمػػػػن اا به إعػػػػػ 
 

 رإل م مػػػػػػ ا وػػػػػػػ ر مضػػػػػػ ء بػػػػػػ  إ ػػػػػػػػل
 ل عػػػػػػػػػسدبػ أ ذاػػػػػػػػػل ك لػػػػػػػػػعػػػػػػػػػلمجه 

 
 لالػػػلا بػػػآداب ااػػػل اللاػػػص مػػػن محلػػػأ
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  22  عوة إىل اهللعوة إىل اهللالصباب والدَّالصباب والدَّ
 بسم اهلل الرمحو الرحيم

 الحمهلل ا اللم أ هلل ىلا الهلل ن بفتان بمن ا بلب أ كزادىأ اا ىهللل

 ن رمهللاا اللم قهؿ    إهلل بو :كال  ة كالع ـ رإلى ااهللوه محمهلل ب

آمبعـينمبشريًاموغّٔؼًّٕامآمبعـينمبشريًاموغّٔؼًّٕام  وأنوأن  أوصقؽ٣ّمبوظشؾونمخريًامصنغف٣ّمأرقمأصؽّٓة،أوصقؽ٣ّمبوظشؾونمخريًامصنغف٣ّمأرقمأصؽّٓة،مم}}

مم33مم{{ممصقوظػينماظشؾون،موخوظػينماظشق٦ّخصقوظػينماظشؾون،موخوظػينماظشق٦ّخ

كصػهإ، أامػل اػل  اكأ اػ، قإلػ، ذاػ  اكاإلأ كبػهرؾ رإلػى أاػـل ومػ  الإل أ صص  
الػػنفس رضػػ    ػػهىل اا اػػاهللوه محمػػهلل النمػػ  الػػلا  صػػه هه كا ػػو بػػو الػػ لى اصػػف 

صػإلى اا رإلاػو كرإلػى بلػو  ااوا ؽ امي الةمهع اللم اهف  سلا ك يءلا    اػص المهػهع
 ػػـ  كاػػص مػػن اقتػػهللل ب ػػهلل  أ كاػػهر رإلػػى درب ػػأ ةلػػى  االلإمػػهء كصػػحهبتو المػػلرة اووهاػػهء

 كرإلانه مم أ أجممان .. بمان بمان  ه رب المهلمان.الملض كالجزاء ...

  

  الأ أجممان    بهرؾ ااةا او  كأإمهب
  ػػأ  الػػ اء ا اػػ ـ  ػػ  أم زمػػهف كملػػهف  حمإلػػو اػػمهب ا اػػ ـ  جمػػص اا

كىػػأ أصػػحهب ال مػػأ المضػػان  اكىػػأ أصػػحهب اوجعػػهد الفتاػػن اأصػػحهب المز مػػن اله  ػػن
كىػػػأ أصػػػحهب الم ػػػهـ ال ػػػممن ...  اكىػػػأ أصػػػحهب او لػػػهر الجإلاػػػن ال اضػػػحن النهاػػػنا

                                                 
ن  نه ل م ِٗمحه  ن قنه ا  ـ  الب ثهء  –ملاز اانه  –اهف ىلا الهللرس قمص ص ة ال  ل بهلمعجهلل المتاا بةفناس  ِ

 ىػ.ُِْٗمن محـل  ُِـا الم ا ا ََِٖ
 ا عفعال إهى لإلباخ إهىُجمن مهللران أىص الما   ركا هتا ملعضىهلل  ل  ّ
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كاهصػػن ةذا اػهف المنػػى ىػ  بإلػػ غ رضػػه اا .. إلػ غ المنػػى  عتعػ إل ف ال ػػم،  ػ  اػػماص ب
  اعم ف ةلاو بلص مه    كام أ  رضهء الم لى جص كر .  اجص    ر ه

ىأ امهب ا اػ ـ الػل ن .. كاللم جمص ا ا ـ  نتبل    اص المههع كاوصههع 
 . إمإل ا الهللر ة ا ا مان ةلى اص أرجهء المل نا ىء ء البمهب

اهف   ل ةصلاران بهلغػه ..ن أ رنهلله مهو  جعهللم  منمو من الج هد إتى من اهف م
 !!أف  خلج ةلى الج هد م  كج د ىلا المهو 

ا اػػهف اػػل أ كأوػػتأ عمإلمػػ ف أف اػػاهللوه رمػػهللاا بػػن أـ ملتػػـ   كأرةػػالأ مبػػه ن ..
الػػلم  تنػػهكب اآلذاف مػػ  اػػاهللوه  كاػػهف مػػءذف إضػػلة النمػػ   -أم    م ػػل –المانػػان 

رن مػها كقػهلل إػهللث  مػن ىػلا اللجػص إهدثػن  ػ ؽ المجػ،   رضػ  اا بػ ؿ بػن ربػهح
رنهللمه اهف المعإلم ف    كاقمن الههداان بػان المعػإلمان كالفػلس بهاػهدة اػاهللوه اػمهلل بػن 

 ... أب  كقهص 
كبػهللءكا  تلاجمػػ ف ن إػهللث ىػػلج كمػلج  ػػ  صػف ؼ المعػػإلمانا فػ  بهللا ػن المملاػػ 

كىػػلا اػػ ح جهلل ػػهلل لػػأ  لػػن  مػػلؼ !! كذلػػ  وف الفػػلس ااػػتخهللم ا الفاإلػػن  ػػ  المملاػػن 
 صلخ بسرإلى ص عو كقهؿ:.  رنو الملب اا هن ..  مهذا اهف من اللجص؟

يفمؼّٓيموارصع٦ّغ٨ّمص٦ّقمػّٔهماظصكّٕة،ميفمؼّٓيموارصع٦ّغ٨ّمص٦ّقمػّٔهماظصكّٕة،مؼومععشّٕماٌلؾؿنيماجعؾ٦ّاماظؾ٦ّاءمؼومععشّٕماٌلؾؿنيماجعؾ٦ّاماظؾ٦ّاءممم}}

مم{{ممحؿ٧ّمؼػؿّّمآمسؾ٧ّماٌلؾؿنيحؿ٧ّمؼػؿّّمآمسؾ٧ّماٌلؾؿنيممصنغومأسؿ٧ّموظ٤ّمأتّٕاجّٝصنغومأسؿ٧ّموظ٤ّمأتّٕاجّٝ

 االإلػػػ اء  ػػػ   ػػػهلله كضػػػم ا كأمػػػهـ ةصػػػلاره كةلحهإػػػو كاهوػػػ  ال ػػػخلة بجػػػ ارها 
اف ماػػهللكلهػػى اا اػػ اهللان  ػػ    ػػخلة ..  جهءعػػو الضػػلبهت مػػن اػػص ملػػهفكر مػػ ه رإلػػى ال
 م  أف اا قهلل أرفهه:!! كى  أرمى الج هد .. 

                        [[ُُٕٕ]الفتي]الفتي  
 كقهلل و ل اا المءمنان    ىله المملان.أم ممفى من الج هد كللنو أصل رإلاوا 
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 :ال    إهدثن ال جلةمبهؿ ب
كقػهلل اػهف أبةػهؿ ىػله الحهدثػن اػمهب ك تاػهتا   نػهؾ البػهب الػلم اػهف  ت ػػن  
رإلػػى اللػػه ل ن ك جإلػػس مم ػػأ أك قل مػػهن مػػن أ إػػ ؿ اللممػػن لاتمػػلؼ اوامػػهر ك ػػ  الإلاػػص 

اهف ااهللوه رمػهللاا ىلا اهف   لى، مجهز هن ةلى الغهر لانم  النم  المختهر بسالار اللفهر ك 
 . بن أب  بلل

ػػز الةمػػهـ للاػػ ؿ اا كمػػن ممػػو  اػػلل  اهوػػ  ىنػػهؾ  تػػهة مػػن  تاػػهت ا اػػ ـ عج  
كعمبػػػ  بهلإلاػػػص مػػػ  أو ػػػه مملضػػػن امػػػه عمإلمػػػ ف لفتػػػ  اللفػػػهر المحاةػػػان بهلغػػػهرا كاهوػػػ  
عختػػلؽ ىػػلا الح ػػهر كعػػلى، بهلةمػػهـ ةلػػى أبا ػػه كالنمػػ  المختػػهر كىػػ  أاػػمهء بنػػ  أبػػ  

 . بلل
اوثػػل  ػػهلملب  رنػػهللمه اػػهف  ػػلل أثػػل أم قػػهللـ  ػػى  كقػػهلل اػػهف اللفػػهر م ػػلة  ػػ  اقتفػػهء

اللمهؿ  ه ؿ ىله الههللـ للجص  مإلغ من الة ؿ الا كرمله الا كىا تو الا كمن رهئإلػن اػلا 
 بع  لن لخملع أ. كاهف من المملن أف  ملؼ اللفهر الةل ا من اوثل

 أمػػه إضػػلة النمػػ  رنػػهللمه ذىػػ، ةلػػى الغػػهر اهوػػ  ممػػو رنه ػػن اا كاػػهف مػػن رنه ػػن اا
 اأوو ةذا مبى رإلى اللمػص  تمهاػ  اللمػص  ػ   ػلل لػو أثػل قػهللـ لحما، اا كم ةفهه 

ا كرنػػػهللمه كجػػػهلل ..  كةذا مبػػػى رإلػػػى ال ػػػخل  إلػػػان ال ػػػخل عحػػػ  قهللماػػػو  اتػػػلؾ  اػػػو أثػػػل
ااهللوه أب  بلل أف الحما، متممهن ووو اهف مل  هن كلأ  تم د رإلى العال    الةػلؽ الػ رلة 

 بهلفمص إتى أكصإلو ةلى بهب الغهر. ه و كإمإلوأصل رإلى أف  حمإلو رإلى أات
كامػػه قإلنػػه  ػػنف ابنػػو رمػػهللاا اػػهف  ػػلى، اػػص لاإلػػن ةلػػى الغػػهر بهوامػػهر كاػػلل  ابنتػػو 

كعخ  ػػػه مػػػن أف  هتفػػػى اللفػػػهر بثػػػهر  اأاػػػمهء اهوػػػ  عػػػلى، بهلةمػػػهـ اػػػص لاإلػػػن ةلػػػى الغػػػهر
ل كىػ  اػاهللوه رمػهللاا أقهللام مه  مه اهف من مه ة  أف اىإل فه رارى الغنأ رنهلل ااهللوه أب  بلػ

 ...   بسف  مب  اإلف مه بهوغنهـ لامح  بثهر اوقهللاـ    اللىهب كالم دة بن   الة 
أف ا ا ـ قهلل ربى رجهلو كاػمهبو ك تاهعػو   اهو لكا ةلى دقن التخةا، كذل  لنمل  

 رإلى التخةا، العإلاأ كلاس رإلى المب ائان التى وحن رإلا ه اآلف.
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أف  مػػػهلل  هلل ػػػو وباػػػو إتػػػى بمػػػهلل أف  نت ػػػى مػػػن درااػػػتو   هلبػػػهب اآلف    مػػػلؼ ة 
 !!  .. ك ل هلل من أباو أف  هلل  !! الجهممان  ل هلل أف  تزكج 

 !!.  ل هلل العلن  ال هلل من أباو أف  هلل  ا  ل هلل أف  ممص  اةإل، من أباو أف   و فػو
 !! الملع،    لفى  اةإل، من أباو المعهرهللة

 ؟؟؟؟مهللان رإلى أباو؟كىللا    اص أمل  نلى متى   ص البهب ممت
كلػػػأ عمتمػػػهلل رإلػػػى مػػػن  هػػػ ؿ لإلبػػػ ء اػػػن  كةذا ارتمػػػهللت رإلػػػ  أباػػػ  أ  ػػػه البػػػهب

  ال ف ثأ درهه اا ةلى إضلعو ككا تو المنان ك  بهلل من ذل   مهذا عفمص؟!
ةذان  ػػػه اػػػمهب ا اػػػ ـ   بػػػهلل كأف عمتمػػػهللكا رإلػػػى أوفعػػػلأ مػػػن المهللا ػػػنا كرإلػػػالأ 

 ا قتهللاء بمن ذالوهىأ.
ػػػزكا  اػػػتهمهؿ إضػػػلة رإلػػػى الجهوػػػ، اآلاػػػل  نػػػن المنػػػ رة أمػػػه اػػػمهب المهلل  هػػػهلل ج  

 :النم 
 .كج  دكها اتهمهؿ كالتلإا، أرهللكا وباهلل    -
 .النمى كأرهللكا الملهف اللم اانزؿ  او   -

 و.كالل  أرهللكا الملهف اللم ااسكم  او أصحهبو كضا     -

ضػػا ؼ النمػػ  النمػػى ك كاػػلل  اةةػػ ا كدبػػلكا مػػ  أوفعػػ أ رػػن اافاػػن رره ػػن   -
كىػػلا  اكىػػلا رإلاػػو المبػػهء اكىػػلا رإلاػػو الغػػلاء اهل ػػمهحبفةػػ ر ال ػػلا رإلاػػو  

 ..  هلتخةا، كاللكرن كالتن اأ !!!كىلا رإلاو الخهللمن  ارإلاو المهء

بلل  ع لػ  اتهئػ، اوو ػهر ضػا ؼ النمػ  المختػهر  هػهلل اػهف للػص كاإػهلل كوافػن ك 
 كللل   نف إضلة النم  أيٍرجى،ى ب أ كقهؿ:

ِظأَلِغَصؤرمَوَِِّبـَوِءماَِِّغَصؤر،مَوَِِّبـَوِءمَأِبـَوِءماَِِّغَصؤرمَوَِِّزَواجٔف٣ِّمِظأَلِغَصؤرمَوَِِّبـَوِءماَِِّغَصؤر،مَوَِِّبـَوِءمَأِبـَوِءماَِِّغَصؤرمَوَِِّزَواجٔف٣ِّماظؾَُّف٣ّٖماْشِػِّٕماظؾَُّف٣ّٖماْشِػِّٕممم}}

مم44مم{{ممَوِظََّٔرأرؼٔف٣َِّوِظََّٔرأرؼٔف٣ِّ

                                                 
 جهم  اوإهد ث كالملاااص.) سا رن جهبلو رىًض ى الإل وي رىٍنوي(.  ْ
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كلػػأ  لػػن ذلػػ   ػػ  ر ػػهلل إضػػلة النمػػ  كإعػػ، كللػػن  ػػ  اػػص الم ػػ ر ةلػػى  ػػـ  
أف بإلػغ الهلل نا  من  ه أإمهب اا كرا لو اللم  تي ب د ال نهلل كالعنهلل كوػص مهاػاه ةلػى 

 ال ان كأداص اص ىله الم د    ا ا ـ؟
كاػهف ا ى  محمهلل بن   اا بن الههاأ البهفى بن رأ الحجهج بػن   اػا البهفػى

كللل   نف ال ان قهلل كصإل ه ا ا ـ    ر ػهلل  ارمله    ذل  ال ق  اممن ربل رهمهن 
 .ٓمإلا ف معإلأ ث ثمهئن ف  ا ه اآلف أابل من  ااهللوه ربمهف بن رفهف كالمعإلم

 هػػهلل اػػهف  اأمػػه اللجػػص الػػلم  ػػتي اا رإلػػى  هلل ػػو بػػ د اووػػهلللس  إلػػو ق ػػن رجامػػن
كقػػهلل رأل رة ػػن مءداىػػه أف  ااإلافػػن المعػػإلمان  ػػ  ذلػػ  ال قػػ  ىػػ  ال لاػػهلل بػػن رمػػهللالمإل 

 ػػسراد أف  مػػلؼ  ااا اػػافتي لػػ  كرإلاػػ  بػػ د اووػػهلللس رإلػػى  ػػهلل رجػػص صػػهلي "أرػػلج"
 : لى، لإلخإلافن ك ه ؿ ى بن و ال كةذا بهلههئهلل م ا ا حلهىه اعسك ص ىله اللة ن

 . ه أمال المءمنان أوه اللجص اورلج اللم اافتي اا رإلى  هللم  ب د اووهلللس
ا      مػنم أ مػهو  رػن الج ػهد  ػ  اػماص اا اكاهف ىء ء ىأ رجهؿ ا اػ ـ

كرإلػػى الػػلغأ مػػن أوػػو  -أبػػهللانْى  -كلػػاس لػػ   ػػ  الج ػػهد  ! ػػ   هػػ ؿ مػػب ن أوػػه غاػػل اػػإلاأ
كاػهف  ػػ  مههللمػن الجػػائ الههئػهلل  ػػهرؽ  اة  أف اا  ػػتي رإلػى  هلل ػػو بػ د اووػػهلللس !أرػلج

ةذان  ػػنف اػػمهب بػػن و ػػال كىػػ  الػػلم أامػػص الفت إػػهت ...  ثػػأ لحػػا بػػو م اػػى ابػػن ز ػػهد
 …  ا ا ـ ى  اللم اهف  حمص را ن ا ا ـ    دكلن ا ا ـ    اص زمهف كملهف 

 ؟من اللم إمص الهلل ن رن را ؿ اا 
 ػهللر س المإلػأ  ػ  معػجهلله كمػن   هػهلل اػهف اػاهللوه راػ ؿ اا ...  مهب اإل أ الب

 !! إف  رنو المإلأ ككرهه كوبله ةلى اص رمهد اا ىأ البمهب 
                                                 

٘ من  ْ.ُّن وعم أف تجهللك منل ان ات رهلل هللة  ى اهوغ هل  جهممن الؽ ال ان لإلممإلمانأجلع ه دراان ااته هئان  ٓ
من أ % ٖٔمتهلل نانا كوعمن المعإلمان عمإلغ إ الى مإلا ف اخص  متملكف  ََّا أك وح  انن ُٔ   ؽ انال ان الهف 
 رهللد المعإلمان الحهاهى ب ه ) وه ن رن م ا رن ك لامهلل ه المهلمان( ل مها كمملكؼ أف ال ان عخفىمإلا ف عه ربلةان ك تأل مهئ

http://209.85.135.104/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/East_China_Normal_University&prev=/translate_s%3Fhl%3Dar%26q%3D%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%2584%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586%2B%25D9%2581%25D9%2589%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%258A%25D9%2586%26tq%3DMuslim%2Bpopulation%2Bin%2BChina%26sl%3Dar%26tl%3Den&usg=ALkJrhi7Mg3lATzlvxhQI85LXXKT6mjgwA
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 ىأ البمهب .. هامهب ا ا ـ .. ىأ البمهب! كرإلى اماص اللال   الح ل :
كىػػ  الػػلم عمإلػػأ مػػن إضػػلة  ااػػمو أبػػ  بػػن امػػ،ةمػػن أ اػػهب صػػغال العػػن  -

 .كى  اللم أقلأ ب ه النهس بمهلل ذل .. لهلاءات الهلبوان النم  ا
عخ ػص  ػ  رإلػأ الم ار ػث كىػ  الفػلائل  اكاهب بال اامو ز هلل بػن ثهبػ  -

 .. كاهف ى  اللم  مإل م ه لإلمعإلمان اكعمإلم ه من را ؿ اا كأعهن ه

كقهلل أاػل رإلػأ الحػ ؿ رضى اا رنو .. كاهب بال ى  ااهللوه ممهذ بن جمص  -
 ل  او...كالحلاـ كعمح  

كالػػلل   ك  ونعػػى البػػهب الفتػػى  الممػػلكؼ اػػاهللوه رإلػػى ةبػػن أبػػى  هلػػ،   -
 كامه ااسعى ذاله  إههن اهف رمل  عسلو الفت ل.(ٔ)اهف أ ه  أ قضهءان 

 

 اللل اممنهه اآلف ...:"بذاف ال  ل" الكا مبه ن ... 
 .أىٌذف أا اأ رإلى ملى، ا مهـ البه مى ووو اه مى

كالفػػػلؽ أف ألفػػػهظ اآلذاف رنػػػهلل العػػػهدة المهللاػػػن ث ثػػػن  ا مهللاػػػن ٕأمػػػه وحػػػن ىنػػػه 
كالفػػلؽ  ػػ  بهللا ػػن اآلذاف رنػػهلل  لف ػػهنا كرنػػهلل العػػهدة البػػه مان امعػػن ربػػل لف ػػهنا ربػػل

كرنػػػهلل العػػػهدة  االمهللاػػػن أف التلماػػػل ملعػػػهف  هػػػ، كلػػػلل   نةهػػػ ف اػػػص علماػػػلة بمفلدىػػػه
بػػػان المعػػػإلمان ووػػػو أمػػػل  هن لا    عػػػت ج، ا  ػػػالبػػػه مان التلماػػػل أربػػػ  مػػػلات ... كىػػػ

أك المػػػػلى،  ا ػػػػنذا امػػػػل مػػػػلعان أك أربمػػػػن أك أذف رإلػػػػى المػػػػلى، البػػػػه مى .. ىهمبػػػػ 
 ػػ  ضػػال مػػن ذلػػ  ك   جػػ، أف وباػػل رإلػػى مبػػص ىػػلا ا اػػت ؼ كأاػػمهىو أل  االمػػهللى

                                                 
ًْ ابًن ريمىلى رن  اميٍعنىهللي رىٍمهلًل الإل ًو ٍبًن ريمىلى ا ميٍعنىهللي أىًب   ػىٍمإلىى اٍلمىٍ ًصإًل    ٔ : قىهؿى ا كىأى ػٍلىضي ي أىٍرأىؼي أيم ًت  بًسيم ًت  أىبي  بىٍللوا كىأىاىهللُّىيٍأ }  ا قىهؿى قػي يٍأ إىاىهءن ريٍبمىهفي ٍبني رىف هفىا كىأىٍقضىهىيٍأ رىإًل ُّ ٍبني أىًب   ىهًل،و ا كىأىٍصهللى ا كىأىٍرإلىمي يٍأ بًهٍلحى ًؿ ً   اً ٍا ـً ريمىلي ٍأ زىٍ هللي ٍبني ثىهًب و ةى ٍبني الٍ كىاٍلحىلىاـً ميمىهذي بٍ  ا كىًلليص  أيم نو أىًمانها كىأىًماني ىىًلًه اويم ًن أىبي  ريمػىٍاهللى ا كىأىقػٍلىةيىيٍأ أيبى ُّ ٍبني اىٍم،و  جىل اًح  ني جىمىصو
  منى  ضاإلتو  ى صماهلل م لا  فناس بمحه  ن قنها كالمملكؼ أف أىص ال ماهلل أغإلم أ مهللان الملى،. ٕ
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رإلػػى العػػةي ىػػله او ػػهـ مػػن ا  ػػهت  ػػ  مبػػص ىػػله اومػػ ر  ا  ػػهت كىػػلا مػػه قػػهلل رػػأ  
 !! العةحان ال همبان 

 وختإلا؟ حا  لنه أف  متى 
 ....ةف اهف ىنهؾ ا ء    ج ىل الهلل ن

  ػػػػ  ممهإػػػػن كةذا رمإلػػػػ  ب ػػػػله   ػػػػ   اللػػػػن البػػػػلإلاهت التػػػػى جػػػػهء ب ػػػػه الػػػػهلل ن
 ...  كةذا رمإل  بتإل      صحاحن  اصحاحن
   مإلػػأ ذلػػ  ة  مػػن  هػػ ؿ لإلبػػ ء اػػن  الػػ ف كرإلانػػه أ  ...  ن ىػػ  اوصػػي؟ مػػ
 . له صحاحن أك أف ىلا ى  اوصي  لإلو من را ؿ اا وه ؿ أف ى

 كأرةالأ مبه ن بال  ى ال  ة وفع ه ..:
 نت ػػػل  ابمػػػهللمه  هػػلأ ا مػػػهـ الفهعحػػن  ػػػ  ال ػػ ة الج ل ػػػن ؛ منػػهلل العػػػهدة البػػه مان

ووػػو رنػػهلل البػػه مان قػػلاءة الفهعحػػن كاجمػػن رإلػػى المػػسمـ   .. ف الفهعحػػن  قإلػا ن لاهػػلأ المػػسم م
 :    ذل  ةلى إهلل ث را ؿ اا  فك عتنهللك     اص رامن

مم88مم{{المصالَةمٔإالَّمبػوِتَقيماظؽؿوِبمالمصالَةمٔإالَّمبػوِتَقيماظؽؿوِبممم}}

أمػػه العػػهدة المهللاػػن  هػػهلل قػػهل ا أف قػػلاءة ا مػػهـ قػػلاءة لإلمػػسمـ  وف المػػسمـ   هػػ ؿ 
كبمػػان عمنػػى "الإل ػأ ااػػتج،" كمػػن ىنػه لػػاس ىنػػهؾ اػلتن بمػػهلل قػػلاءة  –بمػان مػػ  ا مػهـ 

 المسمـ  كللنو  عتم  ةلا ه: ا مهـ لإلفهعحن     هلأىه 

                                      [[ََِِْْ]اورلاؼ]اورلاؼ  
وف اػػػػإلفنه .. ك   جػػػػ، أف وختإلػػػػا رإلػػػػى ذلػػػػ   ا  ػػػلا صػػػػحاي كىػػػػلا صػػػػحاي

ال ػػػهلي أصػػػحهب المػػػلاى، الممتمػػػهلل ن لػػػأ  ختإلػػػا أإػػػهللىأ مػػػ  اآلاػػػل  ػػػ  مبػػػص ىػػػله 
كإػػهللث  ػػ  ر ػػهلل راػػ ؿ  اأ  مإلمػػ ف أف اػػص ذلػػ  مػػن راػػ ؿ ااوو ػػلمػػهذا؟ ..  ااومػػ ر

                                                 
 اه الةملاو     اوكا،رن رمهدةى بًن ال  همً  رك  ٖ
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 ل رنو.كاإهلل من أ أال العنهلل اوق ل رنهلله بمهلل أف عحل   للن اص   ااا
 ..ةذان  ه أإمهب    ج، أف وختإلا رإلى البلإلاهت أبهللان 

ك ػػ  ىػػله الحهلػػن  ..  لػػ ف رإلػػى أاػػهس مػػن أاػػس الػػهلل ن  بػػهلل أف كةذا ااتإلفنػػه 
ؼ ةلػػى المإلمػػهء اوجػػ ء الفه ػػهء  ػػ  الػػهلل ن الػػل ن علعػػهح ل ػػأ  جػػ، أف وػػلد ىػػلا ا اػػت 

ك  وفتػػى بسوفعػػنه  اكىػػأ المإلمػػهء المػػهمإلان االنفػػ س كع ػػهدؼ أقػػ ال أ رضػػه  ػػ  الهإلػػ ب
 ...رإلى قهللر رإلمنه أك ج إلنه

 إل  اعممنه مبص ىله اوم ر .. ىص  حهللث أم ا ؼ بان المعإلمان؟ 
 :ا قهؿ عمهلى )اووماهء(ء المهمإلانكذل  وف اص مبلإلن انلج   ا ه لإلمإلمها  

                                      
كىػػأ الم مػػهء  ػػ  المإلػػأ كالمإلمػػهء كالفه ػػهء  ػػ   كاػػهف أصػػحهب إضػػلة النمػػ  

 اػػلى، وصػػحهب النمػػ  اآلاػػل ن  ااػػهف ال اإػػهلل مػػن أ أإاهوػػهن عغاػػ، رنػو المعػػسلن  االػهلل ن
كذلػ   ؟اػم   ػ  ىػله المعػسلن إػهلل به مػن إضػلة النمػ  لػأ أاػممو أوػه ك ه ؿ: من اللم

 ػسملىأ أف  تنػهكب ا اػص اثنػان   هػهلل اػهف .. ووو لأ  لن من أ من   ـز النم  لاص و هر 
كاآلاػل  ػ  الممػص الػلم  عػمى بػو رإلػى  .. بج اره  عم  المإلػأمن مه  اإهلل   ام  بمل
ك لى، اآلال ةلػى الممػص الػلم  لػا  بمهلل ذل   سعى من اهف    الممص لاعم  اممهاو

لالاجمػ ا مػ  بمضػ أ ل أ الل  كقػ   جتممػ ف  اػو  ا ثأوفعو كأك ده رن اءاؿ النهس
 قهؿ: وف النم  ك مإلغ ا بمضه  هن بمض

ـُِؽ٣ُّماْظَغوِئَىمم}} ـُِؽ٣ُّماْظَغوِئَىَصْؾُقِؾؾّٞٔماظٖشوِػُّٓمِع مم{{ممَصْؾُقِؾؾّٞٔماظٖشوِػُّٓمِع
ٜٜ
مم

 وكقػػهت ربمػػه أفكىنػػهؾ بمػػل ا ا منػػهلل اجتمػػهر أ  مإل ػػغ مػػن اػػم  مػػن لػػأ  عػػم 
 لػػػهف اللجػػػص مػػػن أ  ػػػلى، وصػػػحهب إضػػػلة النمػػػ   اإهضػػػل ن  ا ػػػه ا ثنػػػان لػػػأ  ل وػػػه

                                                 
ةى رىًض ى الإل وي رىٍنوي ً   إىهلًل ثو  ى ً صو  ٗ مىه ًل  أيٍمًع ي ًبحيجىزًايٍأ رىًن الن هًرا أى ى ًةف  : } ولال منو ق لو  )إأا رن ممهك ن بن إاهللى

ًةو وي اىهئإليًن  ىىٍص بػىإل ٍغ ى ًرمىهًدم ؟ كىأىوىه قىهًئصه: رىب  ًةو  ا كى ا ثيأ  ًةو ليٍأ مىهلٍلري ُّكفى  رىب  دىاًر   ا ًد نػينى قىهلٍل بػىإل ٍغتػي يٍأا  ػىإٍلايٍمإلًغ الب هًىهللي ًمٍنليأي اٍلغىهًئ،ى ا ًةف  أىك ؿى مىه  ػيٍنًمىءي رىٍن أىإىهللًايٍأ لىفىًخليهي كىاىفُّويا ًقاصى ٰىلى اـً اميفىهلل مىنه أى ػي ىاىي يٍأ بًهٍلًفهللى : ٰىلى    ًد نيليأٍ  ه ؟ قىهؿى



 فوزى حمــمد أبوزيــدفوزى حمــمد أبوزيــد            قضايا الصباب املعاصرقضايا الصباب املعاصر

   23              فصل األول : الصباب و الدعوة إىل اهلل               فصل األول : الصباب و الدعوة إىل اهلل               الال

 اآلال ن ك عسل أ رن ىلا اومل.
   ص ىنهؾ  ه ةا او  أاةل من جم  الهلبف؟

 منهللمه إهللث  م قمػن الامهمػن  ػ  ر ػل اػاهللوه أبػ بلل كقتػص  ا ػه اباػل مػن إف ػن 
 الهلبف  لى، ااهللوه رمل ةلى ااهللوه أب  بلل كقهؿ:

ؼومخؾقػيمرد٦ّلمآمطـّٕماظؼؿؾ٧ّمع٤ّمحػظيماظؼّٕآنمصفالمذيعًماظؼّٕآنمؼومخؾقػيمرد٦ّلمآمطـّٕماظؼؿؾ٧ّمع٤ّمحػظيماظؼّٕآنمصفالمذيعًماظؼّٕآنممم}}

مم{{ظؾؿلؾؿنيمإديمآخّٕماظّٖعونمظؾؿلؾؿنيمإديمآخّٕماظّٖعونممم  حؿ٧ّمحيػظ٥ّمآحؿ٧ّمحيػظ٥ّمآ

كاػهف إل  ػهن أ  ا اػهلل هلل ا قتػهللاء بعػاهللوه راػ ؿ اا  كاهف ااهللوه أبػ  بلػل 
كالممػػص الػػلم لػػأ  ممإلػػو راػػ ؿ اا اػػهف  ت قػػا  ا ممػػص رمػػ ن ة  امػػه رمإلػػو راػػ ؿ اا

لأ  ممص ىلا الممػص  لاػا أ مإلػو أوػها  ةف را ؿ اا  :  ههؿ ااهللوه أب بلل ارنهلله
 . سال ااهللوه رمل  لدده إتى الح اا صهللره

ىنػه بهلبػهللة أك بهلغإل ػن كالهعػ ة امػه  ل ػهلل اومػل  لأ  سال كالمملة ىنه أف رمل 
 ػػػن كىػػػلا لػػػاس مػػػن الػػػهلل ن وف د ننػػػه ىػػػ  د ااػػػمهبنه اآلف  ػػػلض برائ ػػػأ رإلػػػى المخػػػهلفان

 كقهلل قهؿ اا    ذل : ا إل   مص ا وعهف أم رمص كى  ملله    أجل لو اا قنهع

                       [[ِِٓٔٓٔ  ]المهلة]المهلة  
ووػو لػ  إػهللث ذلػ   نوػو  اإتى أوػو    جػ ز أف أياػله ابنػى أك ابنتػى رإلػى ال ػ ة

كال اجػ،  –  ػإل  كل  أوى غال م ج د  إلػن  الن   إلى ا بص اا إل  ل  أوه ا  هن منى
 اكرإلى الفضص الػلم  نهلػو ةذا صػإلى ا فىنه ةقنهرو بهودلن كالملاىان رإلى أىمان ال  ة

... كبمػػهلل أف  هتنػػ   نوػػو   ػػإلى ةف انػػ  م جػػ دا أك غاػػل م جػػ د  اكذلػػ  للػػ    ػػإلى ا
 .كىللا    اص أمل

هوػ  أك ةذا ا ابهلحجهب  نذا انػ  م جػ دا أك غاػل م جػ دمب ن  إل  أقنم  ابنتى 
 نو ػه عتمعػ  بهلحجػهب  قتنهر ػه  ؟ىى  ػ  م ػل أك  ػ  ا اػلنهللر ن أك إتػى  ػ  أكربػه

 نو ػه لػن عإلمعػو ة  !! ةمػه ةذا اهوػ  غاػل مهتنمػن كأجملع ػه رإلػى ذلػ  ..   بهلل ن اا
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 وو ه غال مهتنمن كمفتههللة ةلى بلىهف... أمهم   ه، 

 

هلإلان كالمنةػػػػا كالحجػػػػن كالحلمػػػػن كلػػػػلل   جػػػػ، ا قنػػػػهع بهلػػػػهلللاص كالملىػػػػهف بػػػػ
     ـ  كقهؿ: كالم ر ن الحعننا  ههلل أعى اهب للا ؿ اا 

ماظـٖيبمَأِنممم}} مُضَِّٕب مَطوَن مَع٤ِّ مَصَف٣ّٖ ماظَّٖغو؟ مِص٨ّ مِظ٨ّ مٔإِئَِّٔن ماظؾ٥َِّّ مَرُد٦َّل ماظـٖيبمَأِنمَؼو مُضَِّٕب مَطوَن مَع٤ِّ مَصَف٣ّٖ ماظَّٖغو؟ مِص٨ّ مِظ٨ّ مٔإِئَِّٔن ماظؾ٥َِّّ مَرُد٦َّل َؼو

م ماظـٖيٗب: مَظ٥ُّ مَضوَل مُث٣ّٖ مَدُس٦ُّه، ماظـٖيٗب: مَصَؼوَل مَؼَؿـَوَوُظ٦ُّه، ماظـٖيٗب: مَظ٥ُّ مَضوَل مُث٣ّٖ مَدُس٦ُّه، ماظـٖيٗب: مَصَؼوَل مَأِن»»َؼَؿـَوَوُظ٦ُّه، مَأِنَأُتِقٗى مػَّٔامممَأُتِقٗى مػَّٔامُؼْػَع٢َّ ُؼْػَع٢َّ

م««ِبُلِخِؿ١َِّبُلِخِؿ١َّ مَضوَل: ماَل، مَضوَل: م؟ مَضوَل: ماَل، مَضوَل: مَصِؾَؽَّٔام««َصِؾوِبـَِؿ١ََّصِؾوِبـَِؿ١َّ»»؟ مَؼُؼ٦ُّل: مَؼَِّٖل مَصَؾ٣ِّ ماَل، مَضوَل: مَصِؾَؽَّٔام؟ مَؼُؼ٦ُّل: مَؼَِّٖل مَصَؾ٣ِّ ماَل، مَضوَل: ؟

مذ مُط٢ّٗ مذَصِؾَؽَّٔا، مُط٢ّٗ مٰ  ٰ  َصِؾَؽَّٔا، ماظـٖيٗب: مَصَؼوَل ماَل، مَؼُؼ٦ُّل: مِظ١َّ ماظـٖيٗب: مَصَؼوَل ماَل، مَؼُؼ٦ُّل: مَوَأِحٖىم»»ِظ١َّ ماظؾ٥َُّّ، مَطَّٕٔه مَعو مَوَأِحٖىمَصوْطَِّٕه ماظؾ٥َُّّ، مَطَّٕٔه مَعو َصوْطَِّٕه

مم..1010مم{{ممَِِّخق١َّمَعومُتِقٗىمِظـَْػِل١ََِِّّخق١َّمَعومُتِقٗىمِظـَْػِل١َّ

 :ولالىه لتف اص أاإل ب الن ي  ا ه كباهف إإلأ المءدب  اللك ى ركا ن أ

بوظّٖغوم،مبوظّٖغوم،مممصؼولم:مؼومرد٦ّلمآمائّٔنمظ٨ّصؼولم:مؼومرد٦ّلمآمائّٔنمظ٨ّممممإنمصؿ٧ّمذوبومأت٧ّماظـيبإنمصؿ٧ّمذوبومأت٧ّماظـيبمم}}

ضّٕؼؾومضولمضّٕؼؾومضولمممصلضؾ٢ّماظؼ٦ّممسؾق٥ّمصّٖجّٕوهمومضوظ٦ّام:مع٥ّمع٥ّم!مصؼولم:مادغ٥ّم،مصّٓغومعـ٥ّصلضؾ٢ّماظؼ٦ّممسؾق٥ّمصّٖجّٕوهمومضوظ٦ّام:مع٥ّمع٥ّم!مصؼولم:مادغ٥ّم،مصّٓغومعـ٥ّ

:موم:مومممولول:مصفؾّٗم،مضولم:مأهؾ٥ّمِّع١ّم؟مضولم:مالموآمجعؾينمآمصّٓاءكم،مض:مصفؾّٗم،مضولم:مأهؾ٥ّمِّع١ّم؟مضولم:مالموآمجعؾينمآمصّٓاءكم،مض

ممالماظـوسمحيؾ٦ّغ٥ّمِّعفوتف٣ّم،مضولم:مأصؿقؾ٥ّمالبـؿ١ّم؟مضولم:مالموآمؼومرد٦ّلالماظـوسمحيؾ٦ّغ٥ّمِّعفوتف٣ّم،مضولم:مأصؿقؾ٥ّمالبـؿ١ّم؟مضولم:مالموآمؼومرد٦ّل

آمجعؾينمآمصّٓاءكم،مضولم:مومالماظـوسمحيؾ٦ّغ٥ّمظؾـوتف٣ّم،مضولم:مأصؿقؾ٥ّمآمجعؾينمآمصّٓاءكم،مضولم:مومالماظـوسمحيؾ٦ّغ٥ّمظؾـوتف٣ّم،مضولم:مأصؿقؾ٥ّم

ماظـوسمحيؾ٦ّغ٥ّمممِّخؿ١ِّّخؿ١ّ مال مو مضولم: م، موآمجعؾينمآمصّٓاءك مال مضولم: ماظـوسمحيؾ٦ّغ٥ّم؟ مال مو مضولم: م، موآمجعؾينمآمصّٓاءك مال مضولم: ؟

آمجعؾينمآمصّٓاءكم،مضولم:مآمجعؾينمآمصّٓاءكم،مضولم:مأصؿقؾ٥ّمظعؿؿ١ّم.مضولم:مالموأصؿقؾ٥ّمظعؿؿ١ّم.مضولم:مالموممِّخ٦ّاتف٣ّمضولم:ِّخ٦ّاتف٣ّمضولم:

                                                 
 جهم  اوإهد ث كالملاااص   أيمهمنى رًض  الإل وي رٍنو )ابن جل ل(.رن أىب َُ
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ظعؿوتف٣ّم،مضولم:مأصؿقؾ٥ّمًوظؿ١ّم؟مضولم:مالموآمجعؾينمظعؿوتف٣ّم،مضولم:مأصؿقؾ٥ّمًوظؿ١ّم؟مضولم:مالموآمجعؾينمممومالماظـوسمحيؾ٦ّغ٥ّومالماظـوسمحيؾ٦ّغ٥ّ

آمصّٓاءكم،مضولم:موالماظـوسمحيؾ٦ّغ٥ّمًوالتف٣ّم،مضولم:مص٦ّضّٝمؼّٓهمسؾق٥ّمومآمصّٓاءكم،مضولم:موالماظـوسمحيؾ٦ّغ٥ّمًوالتف٣ّم،مضولم:مص٦ّضّٝمؼّٓهمسؾق٥ّموم

ضؾؾ٥ّمومحص٤ّمصّٕج٥ّم.مصؾ٣ّمؼؽ٤ّمبعّٓمذظ١ّماظػؿ٧ّمضؾؾ٥ّمومحص٤ّمصّٕج٥ّم.مصؾ٣ّمؼؽ٤ّمبعّٓمذظ١ّماظػؿ٧ّمممضولم:ماظؾف٣ّماشػّٕمذغؾ٥ّمومرفّٕضولم:ماظؾف٣ّماشػّٕمذغؾ٥ّمومرفّٕ

ٔٔٔٔمم{{ؼؾؿػًمإديمذ٨ّءمؼؾؿػًمإديمذ٨ّءم
مم

كذلػػػ  ووػػػو  ػػػهللر  بهلحلمػػػن كالم ر ػػػن الحعػػػنن للػػػن لػػػ  عػػػلؾ أصػػػحهبو  ءدبػػػ ه 
 كوف الحما، امه قهؿ اا  او: اوف  مامن النفس المبل ن المنهدا ك منف ه وصل  

                                           
                       [[ُُٓٓٗٗ]بؿ رملاف]بؿ رملاف  

  ل هللوه جمامه أف ول ف رإلى ىلا الخإلا.
 رمل رهلل هللةا كممهف راقان  ى أاإل ب الهللر ة: ُِ فى ق ن جم  الهلبف 

عػػاهللوه رمػػل   ػػص  لاجػػ  اػػاهللوه أبػػهبلل بهلحجػػن كالمنةػػا كالملىػػهف ةلػػى أف اقتنػػ   
 كقهؿ: من اللم  جم  الهلبف؟

كإػػػه    اعهػػػى وهػػػىك  اقػػػهؿ رمػػػل: أرل أف ز ػػػهلل بػػػن ثهبػػػ  اػػػهب    ػػػت أ  ػػػ  د نػػػو
 .  مج  د للتهب اا كاسجمإلو رئاس الإلجنن التى اتجم  اتهب اا

 :لو ز هلل   هاتهللرى ااهللوه أب  بلل ااهللوه ز هلل كرلض رإلاو اومل  ههؿ
كم  أوو الخإلافن كأمػله مةػهع ا  ه اإلافن را ؿ اا أعفمص اا ه لأ  فمإلو را ؿ اا؟

كقػػهؿ لػػو: أوػػ  رنػػهللوه اػػهب غاػػل مػػت أ  ااقتنػػ  ة  أوػػو أاػػل  هنمػػو بهلحجػػن كالملىػػهف إتػػى
لالػ ف  ان كلػأ  فػلض رإلاػو أإػهلل ا هاتل من ا   من المعإلمان لامهكو  رإلى ىلا الممػص

 .الممص بلكح كر حهف كرضه كرض اف
                                                 

 أالجو أإمهلل رن أب  أمهمن. ُُ
12

 سوينا القصح تمعناها من متة السنح مثل صحيح الثخاسي ، عن صيذ تن ثاتت. 
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كاػػهف أمػػلان اػػهقهن  إلػػأ  لػػن ىنػػهؾ كرؽ  لتمػػ ف  ا هاتػػهر ز ػػهلل الإلجنػػن كجمػػ  اآل ػػهت
ا  كاتمػػ ا الهػػلبف اإلػػػو اأك جل ػػهلل النخػػػص ا دكلػػأ  جػػهللكا ة  أف  لتم ىػػػه رإلػػى الجإلػػ ارإلاػػو

 ااا اتم ه .. أو لكا ..
 اهف اص ب ن  لتم ه  هللر   جتمهع م  أصحهب را ؿ اا ك عسل أ:

 اه لػ ف  ػ ف ك ػ ف ك ػ ف كةذا كجػهلل جمػ  اماػل ا  من اللم  حفػ  ىػله اآل ػن؟
 .من أصحهب را ؿ اا ممو ىله اآل ن  لتم ه

 إلػأ  هتت بػن  عػسؿ رمػن  حفػ  ك مػلؼ ىػله اآل ػاػ رة الكرنهللمه كصص ةلى باػل 
 :ق لو عمهلى كى انا كاإهلل  جهلل ة  رج ن 

                                      
                                  

                                         
                               [[]الت بن]الت بن  

هب ف مػػن أصػػحهكووػػو أاػػل الم ػػهلل رإلػػى وفعػػو أ   لتػػ، أل ب ػػن ة  ةذا اػػهف اثنػػ
...  كللن وف اا إه   اتهبػو .. ةذا  هإتهر اللجص  را ؿ اا رإلى اوقص قهلل إف  ىها

 م  من من اوصحهب؟.. ىله اآل ن :  هز هلل و أصحهبو  عسلبسإهلل 
جمػػص اػػ هدة از مػػن   هػػهؿ: أاػػ هلل أف راػػ ؿ اا قػػهؿ: مػػ  از مػػن بػػن ثهبػػ ا 

  هص رإلاو اله ن .... كلنعمم ه ..ااا ذل  : بب هدة رجإلان ا  

مَصَِّٕد٥ِّممممماظـٖيٖباظـٖيٖبمماِبَؿوَعاِبَؿوَعمم}} مَثَؿ٤َّ مَظَقْؼِضَق٥ُّ مصوِدَؿِؿَؾَع٥ُّ مأِسَّٕاِب٨ٍّّ مِع٤ِّ مَصَِّٕد٥ِّمَصَّٕدًو مَثَؿ٤َّ مَظَقْؼِضَق٥ُّ مصوِدَؿِؿَؾَع٥ُّ مأِسَّٕاِب٨ٍّّ مِع٤ِّ َصَّٕدًو

مآصََص مَرُد٦ُّل مآَلِدََّٕع مَرُد٦ُّل مَؼِعَؿُّٕٔض٦َّنمممممَلِدََّٕع مٔرَجوْل مَصِطَػ٠َّ مْاِِّسَّٕاِب٨ّٗ مَوأِبَطَل ٌَِش٨َّ مَؼِعَؿُّٕٔض٦َّنما مٔرَجوْل مَصِطَػ٠َّ مْاِِّسَّٕاِب٨ّٗ مَوأِبَطَل ٌَِش٨َّ ا

ماظـٖيٖب مأٖن مَؼِشُعُّٕوَن مَواَل مبوْظَػَّٕٔس مَصُقَلؤوُع٦َّغ٥ُّ ماظـٖيٖباِِّسَّٕاِب٨ّٖ مأٖن مَؼِشُعُّٕوَن مَواَل مبوْظَػَّٕٔس مَصُقَلؤوُع٦َّغ٥ُّ مَصـوَدىممممماِِّسَّٕاِب٨ّٖ مَصـوَدىماِبَؿوَس٥ُّ، اِبَؿوَس٥ُّ،
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مُعِؾَؿوسًومػممممْاَِِّسَّٕاِب٨ّٗمَرُد٦َّلمآْاَِِّسَّٕاِب٨ّٗمَرُد٦َّلمآ ًَ ـِ مػصؼوَلمإِنمُط مُعِؾَؿوسًو ًَ ـِ مِبَّٔاماْظَػَّٔاماْظَػصؼوَلمإِنمُط مِبَّٕٔسمَؤإالَّ مَصَؼوَممَّٕٔسمَؤإالَّ مَصَؼوَممِعُؿ٥ُّ ِعُؿ٥ُّ

ـِمممماظـٖيٗباظـٖيٗب مِع ماِبَؿِعُؿ٥ُّ مَضِّٓ مأَوَظِقَّٗ مَصؼوَل ماَِِّسَّٕاِب٨ّٚ مِغَّٓاَء مَدِؿَّٝ ـِِحنَي مِع ماِبَؿِعُؿ٥ُّ مَضِّٓ مأَوَظِقَّٗ مَصؼوَل ماَِِّسَّٕاِب٨ّٚ مِغَّٓاَء مَدِؿَّٝ مضوَلم١ّ١ََِّحنَي مضوَلم؟ ؟

مِبِعُؿَؽ٥ُّ،مصؼوَلماظـٖيٗب مِبِعُؿَؽ٥ُّ،مصؼوَلماظـٖيٗباِِّسَّٕاِب٨ّٗماَلمَوآمَعو مَصمممماِِّسَّٕاِب٨ّٗماَلمَوآمَعو ـ١َِّ، مِع ماِبَؿِعُؿ٥ُّ مَبَؾ٧ّمَضِّٓ مَص: ـ١َِّ، مِع ماِبَؿِعُؿ٥ُّ مَبَؾ٧ّمَضِّٓ َطِػ٠َّمَطِػ٠َّم:

مَػ مَؼُؼ٦ُّل: مَػاِِّسَّٕاِب٨ّٗ مَؼُؼ٦ُّل: مَضِّٓمممُؾ٣ُّٖؾ٣ّٖاِِّسَّٕاِب٨ّٗ مأٖغ١َّ مأِذَفُّٓ مأَغو :ًٍ مَثوِب مب٤ُّ مُخَِّٖؼَؿُي مصؼوَل مَضِّٓمَذٔفقًّٓا، مأٖغ١َّ مأِذَفُّٓ مأَغو :ًٍ مَثوِب مب٤ُّ مُخَِّٖؼَؿُي مصؼوَل َذٔفقًّٓا،

ماظـٖيٗب مصَلْضَؾ٢َّ ماظـٖيٗبَبوَؼِعَؿ٥ُّ، مصَلْضَؾ٢َّ مِبَؿِصِّٓؼِؼ١َّمممممَبوَؼِعَؿ٥ُّ، مصؼوَل: مَتِشَفُّٓ؟ مِب٣َّ مصؼوَل: مِبَؿِصِّٓؼِؼ١َّمَسَؾ٧ّمُخَِّٖؼَؿَي مصؼوَل: مَتِشَفُّٓ؟ مِب٣َّ مصؼوَل: َسَؾ٧ّمُخَِّٖؼَؿَي

مم{{ممَذَفوَدَةمُخَِّٖؼَؿَيمِبَشَفوَدِةمَرُجَؾِق٤َّٔذَفوَدَةمُخَِّٖؼَؿَيمِبَشَفوَدِةمَرُجَؾِق٤ّٔممممَؼوَرُد٦َّلمآ،مَصَفَع٢َّماظـٖيٗبَؼوَرُد٦َّلمآ،مَصَفَع٢َّماظـٖيٗب
ٖٖٔٔ
مم

رإلػػأ أف اػػ هدة ىػػلا اللجػػص ابػػ هدة .. اػػاهللوه ز ػػهلل ىػػلا الحػػهلل ث م  اػػمنػػهللمه  
 رجإلان قهؿ ةذان ولت، اآل ن.

 أىص إلمن كرك ن.ةذان  ههلل اهف أصحهب را ؿ اا 
 .... كىللا رإلم أ الحما،     اومل  اهو ا  تحهه ف ك تبمت ف ك تبهكركف
 : كللل   نف ااهللوه الحعن الم لل 
له لػهلل  أ الجػلأة رإلػى الفتػ ل اسك دوػه  ػ  ىػله رأل جمهرن من البػمهب  ػ  ر ػ

 مػػن الجػػهئز أف ... مػػن التمإلػػاأ الػػهلل ن   هن ضػػماف الػػل ن    مإللػػ ف ة  مح ػػ  ن !! او ػػهـ 
هلل ن اا المإلػػأ البػلرى بػػللنػػو  ػ   اإهصػ ن رإلػػى الػهللات راه  ػػ  أم مجػهؿأإػػهللىأ  لػ ف 

  أوو مػن المفػلكض أف م!!!  كقهلل اصمي أابل البمهب اآلف  فتى بغال رإلأ  !ارإلى قهللره
 ..  لده ةلى أىص الفت ل

 :ل أ  كرنهللمه كجهلل ااهللوه الحعن الم لل البمهب  عهرر ف ةلى الفت ل قهؿ

زع٤ّمسؿّٕمزع٤ّمسؿّٕمممأغؿ٣ّموّٕءونمسؾ٧ّماظػؿ٦ّىمظ٦ّموجّٓتميفأغؿ٣ّموّٕءونمسؾ٧ّماظػؿ٦ّىمظ٦ّموجّٓتميفعومأسفىمحوظؽ٣ّم!!،معومأسفىمحوظؽ٣ّم!!،ممم}}

مم1414مم{{ىؿّٝمهلومأػ٢ّمبّٓرمذيقعومىؿّٝمهلومأػ٢ّمبّٓرمذيقعوممم

                                                 
ثىوي كىىي ى ًمٍن أٍصحىهًب الن م   صإلى اا رإل ُّ  )انن أبى داككد كالنعهئ  اللملل. او كاإلأارن ريمىهرىةى بًن ايزىٍ مىنى أف  رىم وي إىهلل 
 ًةف  أىإىهللىىيٍأ لىاػيٍفًت  ً   اٍلمىٍعسىلىًن لىٍ  كىرىدىٍت رىإلىى ريمىلى لىجىمى ى لى ىه أىٍىصى بىهلٍلرو كردت رن ابن إ انا  ى ةبةهؿ الحاص  بن بةن:  ُْ
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  ا ه: قهؿ 

مم1515مم{{مماظـؤراظـؤرأِجَُّٕأُط٣ِّمسؾ٧ّماظُػِؿَقومأِجَُّٕأُط٣ِّمسؾ٧ّمأِجَُّٕأُط٣ِّمسؾ٧ّماظُػِؿَقومأِجَُّٕأُط٣ِّمسؾ٧ّممم}}

ااػػم  وىػػص المإلػػأ النػػه   ةذ ا  مػػهذا أ مػػص ةذف؟ – ن ػػهؾ كأف عتجػػلأ رإلػػى الفتػػ ل 
 :ال اردقهل ا  ى اوثل 

مم1616مم{{صؿ٧ّمصؿ٧ّمع٤ّمضولمالمأدرىمصؼّٓمأع٤ّمضولمالمأدرىمصؼّٓمأمم}}

 كقهؿ ا مهـ أب  إنافن النممهف  ى ق لن "   أدرل "كعم ام ه :

مم:مَصْؾَقُؼ٢ِّمَعَّٕٖتِقـــــــــــ٤ّٔ:مال:مَصْؾَقُؼ٢ِّمَعَّٕٖتِقـــــــــــ٤ّٔ:مالمممملََلَضوَضوث٣ّمث٣ّممَأِدٔريم،مِغِصُّٟماْظِعْؾ٣ّٔم،ممَأِدٔريم،مِغِصُّٟماْظِعْؾ٣ّٔم،مَض٦ُِّلمَع٤ِّمَضوَلمالَض٦ُِّلمَع٤ِّمَضوَلمالمم}}

مم1717مم{{َأِدٔريم،مَحٖؿ٧ّمَؼِلَؿْؽِؿ٢َّماْظِعْؾ٣َّم.َأِدٔريم،مَحٖؿ٧ّمَؼِلَؿْؽِؿ٢َّماْظِعْؾ٣َّم.

 كالمهلمان ب ه.  هلفت ل  ج، أف ولدىه ةلى أىإل ه
 ا كىػػ  مػػن عمإلمػػ ف. كاػػهف الهػػلبف  نػػزؿ لته اػػهللها  لػػهف اػػهف اػػاهللوه رمػػلكقػػهلل  

بػػػهكرىأ ك عػػػسؿ أ ػػػن  اجمػػػ  أصػػػحهب راػػػ ؿ اا ك أك اػػػءاؿ الفتػػػ ل ا عسعاػػػو المعػػػسلن 
 رإلى؟  ههلل امم  را ؿ اا  ه ؿ  او:

مم1818مم{{َوَأْضَضوُػ٣ِّمَسِؾ٨ّٗمِب٤ُّمَأِب٨ّمَروِظٍىمَوَأْضَضوُػ٣ِّمَسِؾ٨ّٗمِب٤ُّمَأِب٨ّمَروِظٍىممم}}

للجص أعهه معه لان لاعتفتاو  ى معػسلنا  إلمػه قػهؿ  كمه أجمص ق ؿ ا مهـ مهل  
لو   أدرلا قهؿ لو اللجص معتنللان: أأاه ل اص ىلا الم د ولههؾ  ساسل  !!؛ ثأ عهػ ؿ 

 :  أدرم!ا مهذا أق ؿ لإلنهس  ى بإلهللل؟ ا  ههؿ لو مهل  لى 

ًُمَعوِظَؽًومَصَؼوَلمِظ٧ّمالمَأِدٔرىممم}} ًُمَعوِظَؽًومَصَؼوَلمِظ٧ّمالمَأِدٔرىمُسِّٓمإَظ٧ّمَبَؾَِّٓكمَومُض٢ِّمَظُف٣ِّمَدَلْظ مم{{ُسِّٓمإَظ٧ّمَبَؾَِّٓكمَومُض٢ِّمَظُف٣ِّمَدَلْظ

                                                 
ٍاهلًلالإل ًو بًن أب  جمفلو  ُٓ  انن الهللارم .رن ريمػى
 من قهؿ   أدرل  ههلل أ تى(. صاهلل الخه ل ا بهب ) ُٔ
ًنافىنى ً  :   أىٍدًرم ًوٍ اي اٍلًمإٍلًأاا قىهؿى أب  إنافن:  ػى  عػىٍمً اأي قىهلٍلًر ال   ًة ًلميحىم هلًل ٍبًن وىٍ لو اٍلمىٍلكىًزم   ُٕ إٍلاػىهيٍص ًإلىه ىني قػىٍ ًؿ أىًب  إى

  م كى  أىٍدًرما  ىسىإىهلليىيمىه ًوٍ اي اآلاىلً مىل عػىٍاًن   أىٍدًرم إىت ى  ىٍعتىٍلًمصى اٍلًمإٍلأى. قىهؿى  ىٍحاىى كىقػىٍ ًلًو أو ه ًوٍ اي اٍلًمإٍلًأا وىف  اٍلًمإٍلأى أىٍدرً 
 .الم صإلى رن ابن رمل  كأكلو } أرإأ أمتى بسمتى أب بلل ..  ا كمبنهلل أبى  مإلى صحاي اولمهوى رن أوس  ُٖ

http://www.sonnaonline.com/BookTabweeb.aspx?RootID=254099
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 .كذل  ا  ه من اا
ا  ووى ةذا أ تاػ   ػ  أم قضػان وصػمح  المعػ  لان رنػهللم أمػهـ اا لمهذا؟

كال اجػ، رإلػى أف أعػلكل  !! لا ػه بغاػل أمهوػنكمن الجهئز أف اللم  حلى ل  الهضػان  ح
كرإلػػى أ  أععػػلع  ػػ   اكأعبمػػ  للػػى   أ تػػى بغاػػل رإلػػأ أك بغاػػل ةإه ػػن بػػس لاؼ الهضػػان

 اا.ااتهللرى اص أ لاؼ الهضان كأام  من أ للى أ تى بمه  لض   مإلى أف  االحلأ
ىػ   بانمػه اآلاػل!! كأوه أالع    الفت ل  !! للن ةذا اهف كاإهلل  حلى بمه    ل

 اللم لو إا كلأ أام  منو ......

 

 كىنه إهللث  مهللااإلن من البمهب الحض را  عسؿ أإهللىأ :
 هااهللل ىلا اللل عحلاو رػن الفتػ ل ىػ  إػهؿ اومػن الاػـ  ..  ػهلم د ا اػ ماو 

كؿ ا اػ ـ عمػهوى مػن   عمهوى من  عهد المفتان بغال رإلأ  ػى الػهلل ن  حعػ،ا كللػن د
الفعهد  ى أابل ا  ف الحاهة  مه أابل المفتان بغال رإلػأ  ػى اػص دركب الحاػهة... كقػهلل 

الػهللكؿ ك  ػى اػص  ػج ك درب !ا التخإلا كالتػسال  اوتبل الفعهد كالمحع بان ك اللا ة ك
 تحلأ    البم با  مه الهللكر اللم  ج، أف وهـ  بو؟عأرهللاء ا ا ـ 
 الج اب:

المبػػلإلن ... !!! .. كللػػن ىػػله الهضػػان رنػػهللوه وحػػن  ؿ اا كضػػ  اػػاهللوه راػػ  
رنػػهلل كاإػهلل  هػػ، كىػػ  رأس اومػػلا كالحػػص  ػ  أف الجمهرػػهت المتبػػهللدة  ضػم ف الحلػػأ 

 ان!!  ه، !!:كرأس اومل لاس كاإهلل
كاػػػص مهللراػػػن ل ػػػه  اكللػػػص مهلل نػػػن إػػػهاأ اقل ػػػن إػػػهاأ أاػػػلة إػػػهاأا كللػػػص  إللػػػص
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كاػػص مءاعػػن أك  اصػػحان ل ػػه إػػهاأ كاػػص كإػػهللة اكاػػص مجإلػػس قػػلكل لػػو إػػهاأ اإػػهاأ
 :ك سعى ىء ء الحلهـ من أوفعنه كقهلل قهؿ  اج هز    الهللكلن لو إهاأ

مم{{ممَطَؿومَتُؽ٦ُّغ٦ّامُؼ٦َّظ٧َّّمَسَؾِقُؽ٣َِّطَؿومَتُؽ٦ُّغ٦ّامُؼ٦َّظ٧َّّمَسَؾِقُؽ٣ِّمم}}
ٜٜٔٔ
مم

 ا ػػػنحن وحتػػػهج ةلػػػى عغااػػػل اإلػػػ   ػػػػ  العػػػإل ااهت كالممػػػهم ت التػػػى وتمهمػػػص ب ػػػػه
المعػػإلمان كعةمػػ ن  للػػن ةف أردت أف عمػػلؼ أاػػ ؽ ..  هلمعػػهجهلل ممإلػػ ءة كالحمػػهلل ا

 ...رإلا ه  هذى، ةلى الع ؽ     اللم  ي  ل أإ اؿ المعإلمان 
 نذا اهف ىنهؾ أمهون كصهللؽ كك هء  نف المعػإلمان بخاػل كبهلتػهلى أم إػهاأ  تػ لى 
أم م قػػػ   لػػػ ف معػػػإلأ كرإلػػػى ااػػػلا أمػػػه ةذا اهوػػػ  اواػػػ اؽ ممإلػػػ ءة بػػػهلغئ كالن ػػػ، 

كالمعػػػػإلأ  ل ػػػػهلل أف  ساػػػػص !!! .. اػػػػزاف كا إتاػػػػهؿ كالخػػػػهللاع كرػػػػهللـ الت  اػػػػن بهللاػػػػص كالم
 !!!كىلا ى  إهؿ المعإلمان اآلف ...   مه اللم ونت له من أم إهاأ؟ –المعإلأ 
نحن وحتهج اآلف ةلى عغاال اص اإل ااهعنه كذل  وونػه رمإلنػه   ػهـ بػان الممػهدات  

 ااا؟  –كبان اوا ؽ كالممهم ت 
ج كعػػػ كة الهػػػلبف كالػػػلال ارتهػػػهللوه أف الػػػهلل ن ىػػػ  ال ػػػ ة كال ػػػاهـ كالزاػػػهة كالحػػػ
كاواػ ؽ اػص كاإػهلل  مبػ  ا كإع،ا أمه الممهم ت  هللص  مبػ  رإلػى إعػ، ىػ اه 

 !!! كبلل  قةمنه مه باننه كبان د ن اا جص    ر ه!!! رإلى إع، مه  تلاءل لو 
ل ػػن ا أاػػ ؽ  مػػ  أف الػػهلل ن أربػػ  أصػػ ؿ مت زمػػن كىػػ : رهاػػهللة إهػػنا رمػػهدات اه

!!! ك    ي أف بال أصص من عإل  اوصػ ؿ كأعػلؾ المػهقى  ال منا ممهم ت إعنن ...
 اكأرإلػأ أف اا  ةإلػ  رإلػ    ػ  اػص أإػ ال  ا   بػهلل أف علػ ف رنػهللم رهاػهللة إهػن  ػ  اا

 كالل  أةدم مه رإلػ   لخإلػا اا  ػ  الممػهم ت... ثأ أةدم مه رإل   ا كى  الممهدات 
 ... ك   اوا ؽ اللل مهت ..

  إلػػ  جػػ ء بممػػل بػػن الخةػػهب إلم  الػػلم كقمنػػه  اػػو .. ىػػ  الجهوػػ، العػػكىػػلا 

                                                 
 ) ل( رن أىب  بللةى )ى،( رن أىب  ًةاحهؽ العمام  ميٍلاى ن . ُٗ
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رضػى أ عػتةا   – !!!  كع لى الحلأ    أم بإلػهللة مػن بػ د ا اػ ـ!! كبيمث .!! بلاعو 
أف   ػإلي أ ػن اا رنو كأرضهه م مه بلؿ من ج هلل ج اهلل ... ىص  عتةا  م مػه  مػص ... 

 !!لن  عتةا  !!! ... كإهلله !! ..  بإلهللة بمفلده؟
ف ىػأ ك ف كالمعػهرهلل  كىػء ء الممػهكو اأر هلل الممهكوان الل ن اهو ا مم ووو ااه ؿ 

 الل ن قهؿ ل أ:.. كىأ وحن 

مصق١ّممم}} مرأؼـو مظ٦ّ مرج٢ّ: مصؼول مصؼ٦ّع٦ّغ٨ّ، ماس٦ّجوجو ميٖف مرأؼؿ٣ّ مصق١ّمظ٦ّ مرأؼـو مظ٦ّ مرج٢ّ: مصؼول مصؼ٦ّع٦ّغ٨ّ، ماس٦ّجوجو ميٖف مرأؼؿ٣ّ ظ٦ّ

وضوظًمظ٥ّماعّٕأة:م"ات٠ّمآمؼومسؿّٕ،مصؼولمع٤ّموضوظًمظ٥ّماعّٕأة:م"ات٠ّمآمؼومسؿّٕ،مصؼولمع٤ّممم}}،م،ممم{{مماس٦ّجوجًومظؼ٦ّعـوكمبلق٦ّصـواس٦ّجوجًومظؼ٦ّعـوكمبلق٦ّصـو

مأتؼ٦ّظ٨ّمذظ١ّمِّعريماٌمعـني؟مصؼ مأتؼ٦ّظ٨ّمذظ١ّمِّعريماٌمعـني؟مصؼجب٦ّارػو: ولمسؿّٕ:مدسفومالمخريمصقف٣ّمإنمولمسؿّٕ:مدسفومالمخريمصقف٣ّمإنمجب٦ّارػو:

:مأالمتعّٕفمػّٔهم:مأالمتعّٕفمػّٔهمئاًلمئاًلموادرتد٢ّمسؿّٕمضووادرتد٢ّمسؿّٕمضومم--ٕمؼؼ٦ّظ٦ّػوموالمخريمصقـومإنمٕمغلؿعفوٕمؼؼ٦ّظ٦ّػوموالمخريمصقـومإنمٕمغلؿعفو

ممممممواتواتووؿؿــــــإٌّأة؟مإغفومإٌّأةماظؿ٧ّمادؿؿّٝمإظقفومآمع٤ّمص٦ّقمدؾّٝمدإٌّأة؟مإغفومإٌّأةماظؿ٧ّمادؿؿّٝمإظقفومآمع٤ّمص٦ّقمدؾّٝمد مم

  مم مم  مم   مم    مم مم    مممممم{{المجهدلن[المجهدلن[  ُُ]]مم

ووػو   أإػػهلل  انػػه !! ممػػهدات لػ  وجحنػػه وساػػل الحػهلل اودوػػى كوحػن  ػػ  مػهدة ال -
 . ءدم الممهدات امه  نمغ 

أمه المهاهللة رنهللمه علل بال بنهلل  ا ه كى  أىم ه "اللضه رن اا"  إلػن  ػنجي   -
كالػػػلم لػػاس ممػػو غاػػػل راض أ ضػػهنا  ػػػ   ا هلػػػلم ممػػو غاػػل راض !! منػػه أإػػهلل

ا كاػػػلل  مػػػن ممػػػو !! ك  الػػػلم لػػػاس لػػػو كلػػػهلل راض !! الػػػلم ممػػػو كلػػػهلل راض
بػػلل     لضػػى  – !!ا كمػػن اػػهف رهامػػه غاػػل راض!! أك د كبنػػهت غاػػل راض

 كىلا    بنهلل المهاهللة.  أإهلل رن اا

 ..  حهللث ك  إلج !!! أمه بنهلل الممهم ت كاوا ؽ:   -

 : كأ ن المعإلأ اللم قهؿ  او النم .. أ ن ممهم ت ا ا ـ كأا ؽ ا ا ـ؟
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ٌُِلِؾ٣ُّمَع٤ِّمَدمم}} ٌُِلِؾ٣ُّمَع٤ِّمَدا مم2020..{{ممِؾ٣َّماْظُؿِلِؾُؿ٦َّنمِع٤ِّمِظَلوِغ٥ِّمَوَؼِِّٓهِؾ٣َّماْظُؿِلِؾُؿ٦َّنمِع٤ِّمِظَلوِغ٥ِّمَوَؼِِّٓها

 به ؿ ااهلل اللاص كاووماهء: كل  أجل نه ااتفتهءان 

مم2121مم{{مماَلمٔإمَيوَنمِظَؿ٤ِّماَلمَأَعوَغَيمَظ٥ُّ،مَواَلمِدؼ٤َّمِظَؿ٤ِّماَلمَسِفَّٓمَظ٥ُّاَلمٔإمَيوَنمِظَؿ٤ِّماَلمَأَعوَغَيمَظ٥ُّ،مَواَلمِدؼ٤َّمِظَؿ٤ِّماَلمَسِفَّٓمَظ٥ُّمم}}

  مهذا عل ف النتاجن؟ كبلأ    المهئن؟
 -للإلمػػػن أ ضػػػهن ىػػػ  اوىػػػأكاومهوػػػن ىنػػػه لاعػػػ   ػػػ  المػػػهؿ  هػػػ،ا كللػػػن أمهوػػػن ا

 كالنتاجن ىنه عل ف صفل.
 كل  أجل نه ااتفتهءا بال رن ال هللؽ    اله ؿ: 

                          [[ُُُُٗٗ  ]الت بن]الت بن  
  س ن المءمن اللم لن  للب    الاـ  كل  ملة؟

مػػ ت رنػػهللمه جػػهءه ال كاو ػػل ةلػػى المعػػإلأ الحػػا  ه مػػهـ المخػػهرل  –لػػن عجػػهلل 
 قهؿ: -كأال مىٍن إ لو  مل ف

  لأ عمل ف رإلى  كىهأولا عة ل صحافت  كلأ علت، رإلى  البن كاإهللة  }
ا كذلػػ   ػػ اؿ إاهعػػو إتػى كلػػ   ػػ  المػػزاح -غامػػن كاإػهللة ػ  البػػن كاإػػهللة !! ك  

 : اللل قهؿ  عسااهن بسا ؽ را ؿ اا 
مم2222مم{{َُّٖحمالمَأُض٦ُِّلمٔإالَّمَحٛؼوَُّٖحمالمَأُض٦ُِّلمٔإالَّمَحٛؼؤإٚغ٨ّمِِّعٔإٚغ٨ّمِِّعمم}}

 : وحن من ىء ء كقهلل قهل ا لحضلة النم  س ن 

مأؼؼؿ٢ّممم}} مسؾق٥ّ، مآ مصقؿ٦ّب مؼؿ٦ّب مث٣ّ مؼلّٕق مضّٓ مضول: ماٌمع٤ّ؟ مأؼؼؿ٢ّمأؼلّٕق مسؾق٥ّ، مآ مصقؿ٦ّب مؼؿ٦ّب مث٣ّ مؼلّٕق مضّٓ مضول: ماٌمع٤ّ؟ أؼلّٕق

                                                 
 صحاي معإلأ.رن ةبن جل جا َِ
 )إأ إ،( رن أىوىسو رض ى الإل وي رنوي.  ُِ
.ركا ِِ   ه الةملاو     ال غالرن ابن رملى
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مع٤ّ؟مضول:ممع٤ّ؟مضول:ماٌمع٤ّ:مضول:مضّٓمؼؼؿ٢ّمث٣ّمؼؿ٦ّبمصقؿ٦ّبمآمسؾق٥ّ،مأؼؽّٔبماٌاٌمع٤ّ:مضول:مضّٓمؼؼؿ٢ّمث٣ّمؼؿ٦ّبمصقؿ٦ّبمآمسؾق٥ّ،مأؼؽّٔبماٌ

ممٖٕٖٕ{{اٌمع٤ّمظقّٗمبؽّٔاباٌمع٤ّمظقّٗمبؽّٔاب،م،ماٌمع٤ّمظقّٗمبؽّٔاباٌمع٤ّمظقّٗمبؽّٔابممالماٌمع٤ّمظقّٗمبؽّٔاب،الماٌمع٤ّمظقّٗمبؽّٔاب،

 ف؟ س ن المءمن اللم رإلى ىله البهاإلن اآل
الممػػهدات ك متهػػهلل   كاػػص مهرإلاػػو ىػػ!! ةذان  إلػػهلل نه اآلف   ػػهـ  ػػ  اخ ػػان المعػػإلأ 

 !! ك   الن اإى اوالل  مب  رإلى ى اه!!أوو بلل  أدل اص مه رإلاو ا 
كرمػػػهدات .. مػػػن رهاػػػهللة .. نصػػػ ح اومػػػن  ت قػػػا رإلػػػى اواػػػل بػػػهلل ن اا اإلػػػو  
 نوػو .. أم م قػ  أك إلػأ  ككيضػ  المعػإلأ  ػ اكةذا عػأ ذلػ  .. كممػهم ت .. كأا ؽ 

ثػ رة  -ه ػػػكىله ى  البػ رة التػى وحتهج ..  ءدل اومهون امه  نمغى  تن إلي أإ اؿ اومن 
ك  ولجػػػ  ةلػػػى .. كأاػػػ ؽ المػػػءمن .. كولجػػػ  ثهواػػػن ةلػػػى اػػػإل ااهت المعػػػإلأ  -اػػػإل اان

كم  ذل   خلج المعإلأ مػن المعػجهلل ك لػلب أك .. المعهجهلل     ممإل ءة كالحمهللا 
 تأ م  أوو اهف كاقفهن أمهـ اا  ه ؿ: ع، ك ب

                                       
          ]الفهعحن[]الفهعحن[  

كاإل ااهعنه اآلف مػ  اواػا   ىػ  !!    ص الل ن أومأ رإلا أ اهو ا  فمإل ف ذل ؟
 الباخ محمهلل رمهلله:كذل  وف الغلب امه قهؿ  –إى  إلىٍ  اإل ااهت الغلب 

مم{{ضـومصلودواموأخّٔغومأخالضف٣ّمصضعـومضـومصلودواموأخّٔغومأخالضف٣ّمصضعـومأخّٔوامأخالأخّٔوامأخالمم}}

ال ػهللؽ  –الجػهلل كا جت ػهد  –ا عهػهف  ػ  الممػص  – ههلل أالكا مػن د ننػه اومهوػن 
كمػػػ  ذلػػػ     نػػػزؿ !! كاػػػهئص الم اصػػػ ت ىنػػػهؾ لػػػاس  ا ػػػه ميح  ػػػص  ..زالمػػػلكءة  –

كال ػحا م جػ دة  ػ   !! بػهئ  المضػهئ  م جػ دة بػ   –اللاا، ة  بمهلل أف  هلل   اوجلة 
ف ...   الم ػل ..  مػن الػلم  غػئ ىنػهؾ؟ –اص ملػهف عساػل مػه عل ػهلل من ػه كعضػ  الػبمن 

                                                 
 رن رمهلل اا بن جلاد كابن رعهال  ابن جل ل  ِّ
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.. كالغامػػػػن .. كاللػػػػلب .. ف .. أاػػػػلكا أا قنػػػػه  عػػػػهدكا كصىػػػػهلل ركا لنػػػػه الغػػػػئ   المعػػػػإلم
كامػػه وػػلل اآلف  ػػنف اػػمهبنه مفتػػ ف بمػػه صػػهلل ركه لنػػه مػػن الجػػنس كالم اػػاهى  –كالم تػػهف 
 !!! ة كمه    غنى ك   عمن من ج ع.كاللل 

لنمػػػ د ةلػػػى أاػػػ ؽ اػػػإل اان كأا قاػػػن ... ةذان  ػػػنحن  ػػػ  أمػػػس الحهجػػػن ةلػػػى ثػػػ رة 
كةذا رجمنه ةلى ذل   ػنف أم إػهاأ  ػسعى مػن ىنػه .. اوكلان كاإلفنه ال هلي كاإل ااهع أ 

 اللرهلل[ : ُُعمهلى  ى ]ا قهؿ أك من ىنهؾ     منه

                                                     
الػػل ن  ه لػػ ف ىػػلا اللػػ ـ .. ىػػص  -ىػػهللاىأ اا - إتػػى ةف ةا اونػػه المتبػػهللد ن

 المعإلمان؟  مهمإل ف المعإلمان بهللإمن التى اهف  مهمص ب ه را ؿ اا 
!! ف   ف الحهاهاػػػػ  أبػػػهللان .. بػػػص بهلبػػػهللة كالف هوػػػن كالغإل ػػػػن ك ه لػػػ ف أونػػػه المعػػػإلم

كمػػن الػػلم أرةػػهىأ ع ػػل ي أف   مػػن الػػلم أرةػػهىأ ىػػلا الحلػػأ؟!! كالمػػهقى  ػػ  ضػػاهع 
 نذا اهف ىنهؾ مػن  هػ ؿ "  ةلػو   اا محمػهلل راػ ؿ اا"   ػص  عػتةا    لفلكا معإلمهن؟

 أإهلل    ال ج د اإلو أف  ه ؿ أوو غال معإلأ؟
ر ا اا كوػػهلل.. كجهىإلاػػن  ػػ  اػػإل ا أ ... ىػػله جهىإلاػػن  ػػ  أا ق ػػأ ك ػػ  رإلم ػػأ 
العػػإلا ال ػػهلي كاػػإل ااهع أ أجممػػانا  أف   ػػإلي أإػػ اؿ المعػػإلمان ك لدوػػه ةلػػى أاػػ ؽ

كوم د اآلف  اتلمهؿ ااهؽ الم ضػ ع كةف انػه  ػى ةجهبتنػه رػن ىػله المجهاإلػن لػأ وممػهلل 
 رن م ض رنه كالحمهللا ....
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 كالن احن ال همن التى أو ح ه لبمهبنه 

 

   لا كارد كىػلا كارد ؟وجهدؿ    ىص الجممن ل ه بذاف كاإهلل أـ بذاوهفاسف  -
 أ ضه ..

  أك ىص و إل  رإلى إضلة النم  بمهلل اآلذاف أـ  ؟ -

  ج، أف و إل  رإلى إضلة النم  ووو قهؿ:

ـ٢َِّمَعومَؼُؼ٦ُّل،مُث٣ّٖمَصمم}} ـ٢َِّمَعومَؼُؼ٦ُّل،مُث٣ّٖمَصٔإَذامَدِؿِعُؿ٣ُّماْظُؿَمٚذَنمَصُؼ٦ُّظ٦ّامِع مم{{ممؾ٦ُّّامَسَؾ٨ّٖؾ٦ُّّامَسَؾ٨ّٖٔإَذامَدِؿِعُؿ٣ُّماْظُؿَمٚذَنمَصُؼ٦ُّظ٦ّامِع
ٕٕٗٗ
مم

 اه ؿ قهئص: ةو ه  ل ضن داإل  رإلى اآلذاف كغالت من اآلذاف؟!! 
 ؟من اللم قهؿ ةو ه  ل ضن

كلػ  اػهف مػه بمػهلل ذلػ   ا لإلنه  ملؼ ألفهظ اآلذاف الب ثن ربػل أك الخمعػن ربػل
للننػػه وجػػهلل أف اػػص  ا ل ضػػن لت إػػهللت اللإلمػػهت رنػػهلل اػػص المػػءذوان ك ػػ  اػػص المعػػهجهلل

  نػػهؾ مػػن  هػػ ؿ:  ا تغنػػى  ػػ   ضػػهئص راػػ ؿ اا بمػػه  إل مػػو بػػو ااكاإػػهلل مػػن المػػءذوان 
ال  ة كالع ـ رإلا   ػه راػ ؿ ااا كىنػهؾ مػن  هػ ؿ ال ػ ة كالعػ ـ رإلاػ   ػه اػفا  

 إلمػهذا ا اػت ؼ .... كىلا دلاص رإلى أف ذل  لاس مػن اآلذاف .....ااا كغاله كغاله 
 !!! ةذف؟

   جمهرن ج هران أك اص كاإهلل    اله؟كةذا انه انختأ ال  ة ىص وختم ه   -

                                                 
اىإلي ا اا ًل    ىًنو وي مىٍن صىإل ى رىإلى   صى ىةن صىإل ى اا رىإلىٍاًو ًب ىه رىٍبلانا ثيأ   } صحاي معإلأ كعتتمتو ارىٍمًلك لإٌلًو ٍبنً رىٍن رىٍمهلًل ا ِْ

ٍن اىسىؿى ًل ى اٍل ىًااإلىنى إىإل ٍ  لو الب فىهرىني   ى أىٍرجي  أىٍف أىاي فى أىوىه ىي كى     ًلمىٍمهللو ًمٍن ًرمىهًد اا ىًنوػ  ىه مىٍنزًلىنه ً   اٍلجىن ًن  ى عػىٍنمىًغ  ةً  اٍل ىًااإلىنى     ىمى
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 ..ةذا انه جمامهن متمإلمان  مإلى اص كاإهلل أف  ختأ    اله
.. كىػلا  إللص كاإهلل منه مبػهغإلو ..ا  مبلإلن أاللكللن  ى ىله الحهلن ع  ل 

ك هػػػ ؿ أاػػػتأ ال ػػػ ة  ػػػ  .. كةذا لػػػأ  خػػػتأ ال ػػػ ة  ػػػ  جمهرػػػن  عػػػتمجص ممػػػلكؼ !! 
 !!! أك  تحهللث ممو     ختأ ال  ة ان  بغإلو نذا الج من المعجهلل  جهلل م االةل ا

كلػػػلل  وجػػػهلل أف أجػػػهللادوه اػػػهو ا رهػػػ ء  هػػػهل ا: وخػػػتأ مػػػ  بمضػػػنه جمهرػػػن  للػػػ  
 ػػ  جمهرػػن وف  ػػهلل ـ مػػ  المػػهلأا كأ ضػهن رنػػهللمه وػػهللر  وػػهللر   خػتأ الجهىػػص بلافاػػن الختػػه

 كللػػػ   خػػػلج المعػػػإلأ مػػػن بػػػان  ػػػهللم اا كقػػػهلل أدل مػػػه رإلاػػػو ا مػػػن ااا مػػػ  الجمهرػػػن
  هرن.

  إلمهذا وختإلا    مبص ىله اوم ر؟
كىػى  اكىللا قس رإلى ذل  اص اوم ر التى  ا ه ا ؼ رإلى المعهئص البػلإلان

كةذا أردوػػه أف و ػػص  ا ػػه ةلػػى  ا  ععػػت ج، الخػػ ؼ أبػػهللان بػػان المعػػإلمان كالمعػػإلمهت
 ... رأل جما   مهلحلمن كالم ر ن الحعنن كاللإلأ الةا، كالإلان

 ى  ال ص ؿ ةلى الحا. ك ل ف ىهلل نه جمامهن 

 

كة   نف اص من قػلأ اتػهبان  ػ   اأف أالع    الفت ل هن  إلاس ممنى أوى قلأت اتهب
 ا   ص  نف  ذل ؟!! ك لبا رإلى الملضى!! الة،  فتي راهدة 

  نػػػهؾ أىػػػص الفتػػػ ل الممتمػػػهلل ن كىػػػأ المإلمػػػهء  ااػػػ ا كاػػػلل   ػػػ  أمػػػ ر الفتػػػ ل
  ػأ الػل ن دراػ ا اواػهلا، المإلماػن كاودلػن  اء الل ن درا ا    اوزىػل البػل ااوج 

امػه    اكعخل ج ػه كممنهىػه اكاولفهظ    اتػهب اا اك لؽ عخل ج اوإهد ث اا اتنمه ان
 .. اهف    زمن را ؿ اا

 ػػ   حػػهللث اػػ ؼ  اىػػأ الػػل ن  مة وػػه الممنػػى المػػلاد  ػػ  اػػ  لن ك عػػلكىػػء ء 
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    )ا قهؿ عمهلى  ى ) اووماهءكبلل  ولد الفت ل وىإل ه.. أبهللان  باننه بمهلل ذل 

                                      

  اػػسف لػػ  !! إتػػى كلػػ  انػػ  رإلػػى رإلػػأ ب ػػه أقػػ ؿ ؟؟؟  ػػنذا رلضػػ  رإلػػى   تػػ ل 
  نػه رإلػى ىػل ن كةذا إهكذلػ  للػ   لػ ف أملوػه دائمػهن جماػ ا اذى، لإلمػهلأ ...  بلل 

 اومل ن  عا ص امهب ا ا ـ كأىص ا ا ـ    اال كبل كا ـ ةلى  ـ  الزإهـ.

 

ك او قهرهللعهف من اله ارهلل الفه ان رنهلل ا اتفتهءات اهف رإلا ه الفهػو النمػ م ك هػو 
 ال حهبن ك هو التهبمان ك هو أئمن الملاى، كالعإلا ال هلي أجممان:

  كىػله المعػهئص  لبػف ه اا اكةومه عل ف ا جهبن رإلى إع، إهلن العػهئص
كالمفتػػى كرإلػػى ذلػػ    عتمعػػ  به جهبػػن كعهػػ ؿ أف البػػاخ  ػػ ف  هػػ ؿ   الهإلػػ، المػػهلأ

 هػػهلل علػػ ف ةجهبػػن العػػءاؿ لفػػ ف بلػػلا كوفػػس العػػءاؿ علػػ ف ةجهبتػػو  وعػػهف باػػل  ااػػلا
 ... رة مختإلفن ب   

اػػسلو اػػهب كاػػاخ رػػن الهمإلػػن لإل ػػهئأ  ػػ   كالػػهلللاص رإلػػى ذلػػ  أف راػػ ؿ اا 
كامػه عػلكف  نو ػه  تػ ل كاإػهللة رإلػى  اكأجهزىه لإلباخ ا من  الهمإلن لإلبهب او هر رمضهف
  مأ وفتى؟ –اءاؿ كاإهلل 

كمػن الجػهئز أ   عػتةا  ا  هػهلل أكقمنػهه  امػه    حمػهلل رهمػهه  .. ةذا أبحنه لإلبهب
ا كةذا أ تانػػه البػػاخ بفتػػ ل البػػهب  هػػهلل إلجنػػه رإلاػػو ...!!  معػػ  وفعػػو ك عتلاػػصأف 

 ..  لص كاإهلل كلو  ت اه من الع اا.كاا   ضص اا 
 اةذان  لػػػص إلػػػأ مػػػن اوإلػػػهـ البػػػلران ىنػػػهؾ و ػػػا،  ػػػ  ىػػػلا الحلػػػأ لإلبػػػهب
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كىنػػهؾ  اكىنػػهؾ و ػػا،  ػػ  ىػػلا الحلػػأ لإللجػػص اكىنػػهؾ و ػػا،  ػػ  ىػػلا الحلػػأ لإلبػػاخ
 ختإلػا  اػو الحلػأ قػهلل كاػص بإلػهلل أك ملػهف مػن بػ د اا  اىلا الحلػأ لإلمػلأة و ا،   

 ... كىلا أمل مب  ر  ى رإلأ الفهو. من بإلهلل ةلى بال 
... كاػػػسل ه ككضػػػػ  ل ػػػأ مػػػػلىمهن  ا ػػػ  المػػػػلاؽ كلػػػلل  اػػػػهف ةمهمنػػػه البػػػػه م  

 ػسلغى  اكجهلل أف إهؿ أىػص م ػل  ختإلػا رػن إػهؿ أىػص المػلاؽ اكرنهللمه اوتهص ةلى م ل
كااػػتنم،  ه ػػه جهلل ػػهللان أاػػمهه "المػػلى، الجهلل ػػهلل" !! لى، الهػػهلل أ اإلػػو مػػن التػػهللر س المػػ

   ا ا أإ اؿ م ل كأىص م ل.
قػػػهلل   أجاػػػ، رنػػػو بػػػنفس  .. ةذان  هلعػػػءاؿ الػػػلم أجاػػػ، رنػػػو  ػػػ  مهلل نػػػن  فنػػػاس

وف الم ضػػ ع  ...  كقػػهلل   أجاػػ، رنػػو بػػنفس ا جهبػػن  ػػ  الهػػهىلة... ا جهبػػن  ػػ  ةاػػنه 
  رإلى إع، إهلن العهئص. ل ف ةل هـ من اا

 :دلاص بال .. لل  عةم ن الهإل ب
اػػاهللوه رمػػهللاا بػػن رمػػهس رضػػ  ا رن مػػه جػػهءه رجػػص كقػػهؿ  ػػه ابػػن رػػأ راػػ ؿ اا 

 رإل  ؟  ىص ل  قتإل  رج ن ثأ عم   ت ب اا
 .قهؿ:  ا بص عخإلهلل    وهر ج نأ اهلهللان  ا ه أبهللان 
ةوػ  عفتػى بسوػو مػن قتػص ثػأ  –ا كمبى اللجص  ههؿ لو أصػحهبو: ةوػ    عفتػى ب ػل

كجػهء لاعػسلنى  اكللػن ع اػم   اػو أوػو لػأ  هتػص بمػهلل!اقػهؿ: أرإلػأ ا عهب  ت ب اا رإلاػو
 .ثأ  سال بفت ام ك نفل جل متوا ك ه ؿ قهؿ ابن رمهس ك ت ب

قػهؿ: لػأ أقتػص ا  خلج مىٍن إ لو اإلا اللجص معلران كقهل ا: من قتإل   ه رجص؟
 .. كووػ  أابػى اا امن اهللة غا   منػو  لػلت أف أقتإلػوك  !!  كللن   ف ىلا أغهونى

ابن رمهس رضػى اا رن مػه  مل  ا من ذل  أف ا قإل  بال  ت ل من ابن رمهس ثأ أقتإلو
 :  اا(َُٖ)   فتى رإلى ب الة
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أك عهػػ ؿ أف البػػاخ  ػػ ف  ارإلاػػ  أ  عهػػا رنػػهلل  تػػ ل ممانػػن... ـ  جػػ، ممػػه عهػػهلل
 ا هلملػػػػهف  ختإلػػػػا رػػػػن الملػػػػهف...   ختإلػػػػا رػػػػن  ػػػػ ف  هن وف   وػػػػ اقػػػهؿ اػػػػلا لفػػػػ ف

كاػػػص ةوعػػػػهف لػػػػو  تػػػ ل  إل ػػػػأ ب ػػػه الػػػػلإمن رمػػػػهد اا  اكا وعػػػهف  ختإلػػػػا رػػػن ا وعػػػػهف
 .ال هلحان المإلمهء كالمهمإلان الل ن  خب وو    اص كق  كإان

 متنمػػػ ف رػػػن الفتػػػ ل  ػػػ  اػػػ ء لػػػأ  هػػػ :  كاػػػهو ا  اػػػهف أصػػػحهب راػػػ ؿ اا   
  لىم ف ةلى ااهللوه رمهللاا بن معم د ك عسل وو  اه ؿ ل أ:

غعّٕفمظ٦ّموضّٝ،مصقؼ٦ّلمظ٦ّموضّٝمغعّٕفمظ٦ّموضّٝ،مصقؼ٦ّلمظ٦ّموضّٝمممصقؼ٦ّظ٦ّن:مغّٕؼّٓمأنصقؼ٦ّظ٦ّن:مغّٕؼّٓمأن،م،مػ٢ّموضّٝمذظ١ّماظش٨ّء؟ػ٢ّموضّٝمذظ١ّماظش٨ّء؟مم}}

مم{{..ؿقؽ٣ّميفماظ٦ّاضعيؿقؽ٣ّميفماظ٦ّاضعيصلق٦ّجّٓمآمع٤ّمأعيمحمؿّٓمع٤ّمؼػصلق٦ّجّٓمآمع٤ّمأعيمحمؿّٓمع٤ّمؼػ

 ؟؟ إلمهذا علإلا وفع   ه أا     ا ء لأ  ه  بمهلل 
أمػػػػه البػػػػ ء الػػػػلم اػػػػاحهللث  ػػػػ   ا نوػػػػ   جػػػػ، أف ععػػػػسؿ رمػػػػه إػػػػهللث بهلفمػػػػص

كلػػػلل  رإلانػػػه بهلفهػػػو ... اػػػاسعى رجهلػػػو ا كرنػػػهللىه اػػػاسعى  االمعػػػتهمص  ػػػ  اػػػسف لػػػ  بػػػو
 .. الم لم اللم وحن  او اآلف

 ..كأرةالأ مبه ن بمهذا أق هلل من ذل  .
 من اللم  عتةا  أف  سعان  من بة ف ات، الفهو الههلل من بفت ل رن اسف   ائػهلل 

 ؟؟؟ أك أ فهؿ اووهبا،؟؟؟؟ أك إم ب من  الحمص  ؟؟؟ المن ؾ
كلػػػػلل   إلزم ػػػػه  هػػػػو  ابػػػػهلةم   ػػػػنف ىػػػػله اواػػػػاهء اهوػػػػ  غاػػػػل م جػػػػ دة مػػػػن قمػػػػص

 ف:كقهلل أكجهلل اا المإلمهء الل ن  فت ف    مبص ىله اوم ر و امعتحهللث

مم2525مم{{مميِِيَؼ٦ِّٔمماظِؼَقوَعَؼ٦ِّٔمماظِؼَقوَعممِؿ٨ّمٔإَظ٧ِّؿ٨ّمٔإَظ٧ّاْظَكِقُّٕميٖفمَوِص٨ّمُأٖعاْظَكِقُّٕميٖفمَوِص٨ّمُأٖعمم}}

                                                 
 الهللرر المنتبلة ِٓ
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 سكجػػهللكا ل ػػه الفتػػهكل  اىػػء ء المإلمػػهء بلػػن الفهػػواػػمحهوو كعمػػهلى  كقػػهلل أرةػػى اا 
كللػن  عػسؿ رمػه  ... ةذان رإلى المءمن أ   عسؿ رمه ااحهللث...  المنهامن ل لا الزمهف

 .  ال ىهبإهللث  م ن كااسعا  الج اب من رنهلل اللل أ 
 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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}" فَيَرَا ػَثْدُ اٌٍَّوِ تُْٓ َِعْؼٌُدٍ َّؽٍِْفُ تِاٌٍَّوِ 0 
أََّْ اٌَّرَُِ ُّفْرِِ اٌنَّاضَ فِِ وًُِّ َِا َّعْأٌٌََُٔوُ َِعْنٌٌُْ . ًٌٌََْ 

صَسَ اٌُّْفْرِنَ فِِ ؼٍََفَ ؼَاٌِفٌ ٌَثَسَّ أًَْ لَايَ ٌَصَدَقَ 0 ئَِّْ أَوْ
 ذَىَادُ ذٍَْمََ َِعٌُُْال ػَْٓ هَ الََّٕٔ ،شََِأِنَا ىَرَا َِعَأِنُ 

ًَال خَا ِفاا  ، ُِرٌََلِّفاا ػَنْيَا ًَال ،َِعْأٌََحٍ ُِرٍََؼْصًِّا فِِ ظٌََاتِيَا 
 َافُ  ُِسَالِثًا ٌَوُ أَْْ َّمٌُيَ ٌَوُ 0 ِِْٓ أََّْٓ لٍُْدَ   تًَْ ٌٍََِّّوِ ًَال

ًََّعْصَعُ أَْْ ُّمَايَ 0 ظًَُُِ فُالٌْ ػَْٓ َِعْأٌََحٍ فٍََُْ َّىُْٓ ػِنْدَهُ 
فِْيَا ظٌََابٌ . ُّسِّدُ أَْْ ٌُّصَفَ تِأََّْ ػِنْدَهُ ِِْٓ وًُِّ ضِْكٍ 

ُّفْرِِ فَِّْا ػََِِْ ػَنْوُ  ،ًَفِِ وًُِّ ُِرَؼٍََّكٍ ُِرَيَعَّسًا  ،َِ ْسَظًا 
 ،ًَُّؼَاٌِطُ َِا ػَعَصَ ػَْٓ ػِالظِوِ إَعِثَّا ُ  ،أَىًُْ اٌْفَرٌٍَْ 
 ،ال ُّفَىِّسُ فِِ ػَالِثَحٍ  ،ًََّسْوَةُ اٌعَّيٌَْجَ  ،َّ ْثِظُ اٌْؼَؽٌَْجَ 

ئِذَا أَوْصَسَ ػٍََْْوِ اٌعَّا ٌٍَُِْ ًَؼَالَدْ تِوِ  ،ًَال َّؼْسِفُ اٌْؼَافَِْحَ 
 ،َِ ْسَظًا ػَْٓ َِّّْنِوِ اٌْغَاؼَِْحُ . ًٌٌََْ وَاَْ ٌِىًُِّ ؼَاٌَفٍ 
ًَال  ،ٌََّا ؼَنِسَ اٌْؽَاٌِفُ  ،ًٌَِىًُِّ ػًٍٍَِْ دًََا ٌ ِِْٓ ظَمَِّوِ 
ًَال عٍُِّمَدِ اِْسَأَجٌ ِِْٓ شًَْظِيَا،  ،ًَظَثَدْ ػٍَََ أَؼَدٍ وَفَّازَجٌ 

26ًَال َِاخَ ػًٌٍَِْ ئِذَا ىٌَُ ُّؼَاٌَطُ{
                                                 

 .ثأ ذال المههلن أر ها  ا قىهؿى أىبي  رىٍمهلًل الإل ًو اٍبًن رىم هسو  ا رىنً اىًماهلًل ٍبًن جيمػىٍالو رىٍن   ًةٍبةىهؿي اٍلًحاىًص ً ٍبًن بىة نى  ِٔ
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  الفصل الثانى

  اهللاهلل  نصأ فى عبادةنصأ فى عبادة  بٌٌبااشش
 

  

  

 



 

 

 
   027 لَايَ اٌنَّثُِِّ

َِا ِِْٓ ؼَابَ َّدَعُ ٌَرَّجَ اٌدَُّْْٔا َِا ِِْٓ ؼَابَ َّدَعُ ٌَرَّجَ اٌدَُّْْٔا } } 
ًٌََيٌَْىَا، ًََّعَرَمْثًُِ تِؽَثَاتِوِ عَاػَحَ اٌٍَّوِ ًٌََيٌَْىَا، ًََّعَرَمْثًُِ تِؽَثَاتِوِ عَاػَحَ اٌٍَّوِ 
ئِالَّ أَػْغَاهُ أَظْس اشْنَرَِْْٓ ًَظَثْؼِنَ صِدّماا ئِالَّ أَػْغَاهُ أَظْس اشْنَرَِْْٓ ًَظَثْؼِنَ صِدّماا 

و0ُ أَُّّيَا اٌؽَّابُّ اٌرَّازِنُ ؼَيٌَْذَوُ و0ُ أَُّّيَا اٌؽَّابُّ اٌرَّازِنُ ؼَيٌَْذَوُ شَُُّ َّمٌُيُ اٌٍَّشَُُّ َّمٌُيُ اٌٍَّ
فَِِّ، اٌُّْعْدِيُ ؼَثَاتَوُ ٌَِِ، أَْٔدَ ػِنْدُِ فَِِّ، اٌُّْعْدِيُ ؼَثَاتَوُ ٌَِِ، أَْٔدَ ػِنْدُِ 

        { {   وَثَؼْضِ َِالَ ِىَرِِوَثَؼْضِ َِالَ ِىَرِِ
                                                 

27
ُ عىُهمْ  ية األولياء،حل   .اْلحسه ته سفيان عه شريح قَال: َحدَّثىي الْثَْدِريُّىَن مىهُْم ُعَمُر رضَي َّللاَّ
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ِٖ بسم اهلل الرمحو الرحيم
 

ك ػػتي معػػهم  قإل بنػػه لف ػػأ ممػػهوى  االحمػػهلل ا الػػلم أثإلػػج صػػهللكروه بعػػمهع ا مػػو
كىػ  أونػه أمػن  اكأىػ ن ل ػلا ا ومػهـ ا ل ػلا ا اػلاـكأىػ ن  اكجمإلنػه أىػ ن ل ػلا اللػ ـ اباهوػو

 .لجما  اووهـ  اال اتهب كاال ا ـ أوزلو اا
كال ػػ ة كالعػػ ـ رإلػػػى معػػ  الختػػػهـ كراػػ ؿ اووػػهـ كالبػػػفا  اور ػػأ لجماػػػ  

كاػص مػن اىتػهللل ب هلل ػو  اااهللوه محمهلل كبلو الللاـ كصحهبتو الم ػهـ االخ ئا  ـ  الزإهـ
 إلانه مم أ أجممان بمان بمان  هرب المهلمان.ةلى  ـ  الهلل ن كر

  الأ أجممان:  ةا او  كأإمهب  بهرؾ اا

  

 ا ػػػه اةػػػهب لنػػػه ممبػػػل  ةف اآل ػػػهت التػػػى ااػػػتممنه ةلا ػػػه اآلف مػػػن اتػػػهب اا 
المػءمنان ك ا ػه باػهف لم ػهـ النمػػ ة كالتلإلاػا الػلم اإلػا اا بػػو كاػلؼ بػو اػاهلل اوكلػػان 

ا أمه الخةهب اوكؿ     اةهب من إماػ، للػص رمػهلل قل ػ، هلل كاآلال ن ااهللوه محم
  ....  نهدم اا المءمنان باهء النهللاء                    .... ....  

إتػى كلػ   إلػ،  اكللة النهللاء امم ه أف اللم  نهدل ى  الخػهلا المػهرج جػص كرػ 
كرنػػهءا كاػػهف أصػػحهب  ػػنف لػػلة النػػهللاء عيػػلى، اػػص عمػػ،  امنػػه أرمػػه ن  ا ػػه عمػػ، كو ػػ،

 :للص مءمن رإلى مهللار الزمهف   ه ل ف را ؿ اا 

صوصؿّّممسع١ّموأضؾ٢ّمصوصؿّّممسع١ّموأضؾ٢ّمممؼوأؼفوماظَّّٔؼ٤ّمآعـ٦ّاؼوأؼفوماظَّّٔؼ٤ّمآعـ٦ّاممؼؼ٦ّلؼؼ٦ّلمم  إذاممسعًمآإذاممسعًمآمم}}

مصلورعمإديمتـػقّٔهمم،،سؾ٧ّمآمبؽؾ١ّسؾ٧ّمآمبؽؾ١ّ مأعّٕكمآمبلعّٕ مصلورعمإديمتـػقّٔهصنذا مأعّٕكمآمبلعّٕ مس٤ّممم،،صنذا مغفوك مغفوكمس٤ّموإذا وإذا

                                                 
م ٕٛٓٓ/ٕ/ٔحمافظة قنا املوافق  –مركز أرمنت  –العشاء مبسجد أوالد الشيخ  كان ىذه األمسية الدينية للقناة الثامنة بعد صالة ٕٛ
ىـ تعليقًا علي قراءة القارئ آليات من سورة األحزاب ىي  " يا أيها الذين آمنوا اذكروا اهلل ذكرًا كثريًا وسبحوه ٜٕٗٔمن حمرم  ٕٗ

 بكرًة وأصيالً ..."
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مم{{مم  ذ٨ّءمصلورعمإديماالغؿفوءمسـ٥ّمظؿػ٦ّزمبّٕضوءمآذ٨ّءمصلورعمإديماالغؿفوءمسـ٥ّمظؿػ٦ّزمبّٕضوءمآ

ك   هن  ػ  اآل ػن اػ ص  عػال    لإلػا المػءمنان عممػ  اامنه كاومل اللم  إلمو 
 ...ك   لإلف أ ةوفهؽ مهؿ ك  أرمهء  ان ك  اههء ان ك  ج هد ان رنهء

كةومػػه ىػػ  أمػػل  عػػال  إلمػػو منػػه المإلػػ  اللماػػل لنفمنػػه كر منػػه لنلػػ ف  ػػ  اآلاػػلة مػػن 
 :]االحزاب[  الل ن  ح  ف بملعمن ا ومهـ كالتلل أ من اا

                                              
 ...أف ولاله   اا إل، منه 

 !!كةومه أملوه    ىلا اومل به ابهر !! كلأ  حهللد مههللارا 
 :أم رإلى إع، كامنه كااتةهرتنه كقهلل قهؿ ا مهـ رمهللاا بن رمهس 

ـنيمجع٢ّمهلومحًّٓاموعؼّٓارًامـنيمجع٢ّمهلومحًّٓاموعؼّٓارًامسؾ٧ّمسؾودهماٌمعسؾ٧ّمسؾودهماٌمعممممآآط٢ّمروسيمصّٕضفومط٢ّمروسيمصّٕضفوممم}}

وجع٢ّمظؿورطفومسّٔرًامإذامٕمؼلؿطّٝمأداءػوممِّدؾوبمبقـفوماظـيبماٌكؿورمإالموجع٢ّمظؿورطفومسّٔرًامإذامٕمؼلؿطّٝمأداءػوممِّدؾوبمبقـفوماظـيبماٌكؿورمإالم

مم{{مم  اظّٔطّٕمصؾقّٗمٌمع٤ّمسّٔرميفمتّٕكمذطّٕمآاظّٔطّٕمصؾقّٗمٌمع٤ّمسّٔرميفمتّٕكمذطّٕمآ

 ..أك ملهوه .. كلأ  حهللد لو زمهوهن .. لأ   ق  لو كقتهن    نف اا
 .لأ  جمص لو ىا ن مخ  صن كالحما، 

 رإلػػى كضػػ ء كرإلػػى غاػػل كضػػ ءا بػػص ةف اومػػ ر التػػى أبهإ ػػه  تعػػتةا  أف عػػلال اا
كالحػػهئل التػػى رإلا ػػه  اإتػػى لإلجنػػ، الػػلم لػػأ  تة ػػل مػػن جنهبتػػو  اا  ػػ  اػػلرو

 اىػء ء مػن عػ كة الهػلبف  اا هػهلل منػ   ...كالنفعهء التى     تلة وفهاػ ه اإاضت ه
كىػػػأ  ػػػ  ىػػػله لػػػأ  مػػػنم أ   للػػػن اا اكمػػػن ال ػػػ ة كمػػػن الةػػػ اؼ بهلماػػػ  الحػػػلاـ

 .  اااوإ اؿ من ذال 
ك  عمػائ المػلأة المعػإلمن  ا    متن  اللجص رن ذال اا قمػص التة ػل مػن جنهبتػو
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إاػػث أف ل ػػه المػػلر  ػػ  عػػلؾ ال ػػ ة كل ػػه المػػلر  ػػ  رػػهللـ  اأ ػػهـ إاضػػت ه غه إلػػن رػػن اا
 قلاءة اتهب اا له ؿ اا جص    ر ه:

                             ]ال اقمن[]ال اقمن[  
ك  عةػػ ؼ بهلماػػ  الحػػلاـ ةذا اهوػػ  .. ك  عمػػس الم ػػحا ..  ػػ  عهػػلأ الهػػلبف 

 .للن ه    ىله الفتلة  ج، أ  عغفص رن ذال اا..    الحج 
ن  ىا ػػ... كلػػأ  جمػػص اػػمحهوو لػػو المعػػجهلل ملهوػػهن لإلػػلال   حػػهللد كأ ضػػهن  ػػنف اا لػػأ

 :بؿ رملاف( ُُٗ)هؿ رز اسوو    اللالبص ق ا ا هت ال  ة من را ع أك اج دا

                                          
 ا ػي الػلال مػن كقػ ؼ ك  ػي الػلال مػن جإلػ س ..  أم رإلى ااػت ؼ إػه ع أ

ك   عػمنه  ا إل، منه أف ولاله ذالان ابالان   ااوف ...  ك  ي اللال    كض  النـ 
 ...اللبال ة     مختإلا الحه ت التى  ل ف رإلا ه ا وعهف  اللال

أمػػل بػػلال اا إتػػى  ػػ  العػ ؽ الػػلم  نبػػغص  اػػو النػػهس بػػهلما   إتػى أف النمػػ  
كالبػػػلاء وف اا قػػػهؿ  ػػػ  المػػػءمنان المحعػػػنان كالمػػػ قنان التجػػػهر ال ػػػهدقان رنػػػهلل رب 

 المهلمان:

                                      [[ّّٕٕ  ]الن ر]الن ر  
 . نوو    منم أ رن ذال اا اإتى الما  كالبلاء م  ابلة إلاتو كا وبغهؿ بو

كقػػهلل قػػهؿ  ػػ   امػػن ىنػػه أمػػل الحماػػ، إتػػى الػػلم  ػػلى، ةلػػى العػػ ؽ أف  ػػلال اا
 اسوو صإل ات رب  كععإلامهعو رإلاو: 

مٔإظمم}} ماَل مَصَؼوَل: ماظٗل٦َّق مَدَخ٢َّ مٔإظَع٤ِّ ماَل مَصَؼوَل: ماظٗل٦َّق مَدَخ٢َّ ماظَع٤ِّ مٔإالَّ ماظ٥َّ مٔإالَّ مَظ٥ُّم٥َّ مَظ٥ُّ، مَذّٕٔؼ١َّ ماَل مَوِحَُّٓه مَظ٥ُّمؾ٥َُّّ مَظ٥ُّ، مَذّٕٔؼ١َّ ماَل مَوِحَُّٓه ؾ٥َُّّ

مِبَقِِّٓهماْظَكِقُّٕ،مَوُػ٦َّم ًُ،مَوُػ٦َّمَح٨ّٗماَلمَؼُؿ٦ُّت، مِبَقِِّٓهماْظَكِقُّٕ،مَوُػ٦َّماْظُؿْؾ١ُّ،مَوَظ٥ُّماْظَقِؿُّٓ،مُؼِقِق٨ّمَوُؼِؿق ًُ،مَوُػ٦َّمَح٨ّٗماَلمَؼُؿ٦ُّت، اْظُؿْؾ١ُّ،مَوَظ٥ُّماْظَقِؿُّٓ،مُؼِقِق٨ّمَوُؼِؿق
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ـ٥ُِّمَأْظممٰ  ٰ  َسَؾ٧َّسَؾ٧ّ ـ٥ُِّمَأْظُط٢ّمَذ٨ٍِّءمَضِّٓؼّْٕ.مَطَؿَىماظؾ٥َُّّمَظ٥ُّمَأْظَّٟمَأْظِّٟمَحَلـٍَي،مَوَعَقومَس َّٟمَأْظِّٟمَّٟمَأْظِّٟمُط٢ّمَذ٨ٍِّءمَضِّٓؼّْٕ.مَطَؿَىماظؾ٥َُّّمَظ٥ُّمَأْظَّٟمَأْظِّٟمَحَلـٍَي،مَوَعَقومَس

مم{{ممَظ٥ُّمَبِقؿًومِص٨ّماْظَفـِٖيَظ٥ُّمَبِقؿًومِص٨ّماْظَفـِٖيممٰ  ٰ  َظ٥ُّمَأْظَّٟمَأْظِّٟمَدَرَجٍي،مَوَبـ٧ََّظ٥ُّمَأْظَّٟمَأْظِّٟمَدَرَجٍي،مَوَبـ٧َّممَدقَؽٍي،مَوَرَصََّٝدقَؽٍي،مَوَرَصَّٝ
ٕٜٕٜ
مم

اػهف  ػسمل   ف كمػن أ اػاهللوه رمػهللاا بػن رمػل   ال ػهدق  لػهف أصػحهب النمػ  
 اػػػهللاص العػػػ ؽ  اك  ػػػحمو ةلػػػى العػػػ ؽ االخػػػهدـ أف  عػػػلج لػػػو المغإلػػػن  ػػػ   ػػػـ  العػػػ ؽ

 ... لمهذا؟ك مب  بمغإلتو بض  اة ات 
الػلم أمػل بػو اػاهلل العػهدات ثػأ  ن ػلؼ  اهػهؿ لػو:  ػه ابػن رمػل لالدد ىلا اللال 

 اه ؿ:  ألاس ل  إهجن    الما  كالبلاء؟

وػّٔهمحوجؿ٧ّماظؿ٧ّمجؽًموػّٔهمحوجؿ٧ّماظؿ٧ّمجؽًمممالموآموإمنومجؽًمِّرؾ٠ّمحّٓؼٌماظـيبمالموآموإمنومجؽًمِّرؾ٠ّمحّٓؼٌماظـيبممم}}

مم{{٥ّ٥ّع٤ّمأجؾفوموعومدعًمضّٓمسؿؾًمبويّٓؼٌمصنغ٨ّمأغصّٕفمبػض٢ّمآموطّٕعع٤ّمأجؾفوموعومدعًمضّٓمسؿؾًمبويّٓؼٌمصنغ٨ّمأغصّٕفمبػض٢ّمآموطّٕع

 .   اص اوإ اؿ  ااعةماههن لل ـ اا أف ولال   سملوه النم  
 :أذاهرا لألبلار كقهلل جمص النم  

ا كرنػهلل داػ ؿ كأذاػهران لإل ضػ ء اكأذاػهران لإلػهللا ؿ امن ه أذاهر لإلخلكج من المنزؿ
 اكأذاػػهران لإلخػػلكج مػػن المعػػجهلل اكأذاػػهران لػػهللا ؿ المعػػجهلل الخػػ ء كرنػػهلل الخػػلكج منػػوا

كأذاػهران رنػهلل  اان رنػهلل بػهللء الةمػهـكأذاػهر  اكأذاهران رنػهلل الهاػهـ مػن النػـ  اكأذاهران رنهلل النـ 
ا كأذاػػهران رنػػهلل ا وت ػػهء مػػن البػػلاب اكأذاػػهران رنػػهلل بهللا ػػن البػػلاب اا وت ػػهء مػػن الةمػػهـ

كرنهلل كرنهلل .. ك رنهللمه  ن ل  ى الملبةا رنهللمه  إلمس ث بػهن جهلل ػهللاا أك ػلكؽ أكؿ الفها ػن 
ل ل أك  ػلل ممتإلاػهن .. كرنهللمه  لل اا هن  عله  ى وفعو أك أىإلو أك مهلوا رنهللمه  مػ د المػ

إتػى قضػهء  ػى أل م قػا مػن الم اقػا .... كأذاهران عبػمص اػص إهجػهت ا وعػهف  ... 
ك علػلر ا  اه ؿ الملء رنػهلل ذلػ  –ذالان  إهجن ا وعهف الجنعان جمص لو اال المل ن 

 الل : الزكجن وفس اله ؿ

                                                 
 نُهَما )ز(.حم ت ىـ ك( عن ابِن ُعَمَر رضَي اللَُّو ع«) ٜٕ
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  3030مممم{{اظٖشِقَطوَنمَعومَرَزْضَؿـَوماظٖشِقَطوَنمَعومَرَزْضَؿـَومِبوِد٣ّٔماظؾ٥َِّّم،ماظؾَُّف٣ّٖمَجـِٚؾـَوماظٖشِقَطوَنمَوَجـِٚىمِبوِد٣ّٔماظؾ٥َِّّم،ماظؾَُّف٣ّٖمَجـِٚؾـَوماظٖشِقَطوَنمَوَجـِٚىممم}}

  

 .ىله اوذاهر ععمى أذاهر ال مهح كالمعهء
... مػػهذا علػػ ف النتاجػػن؟  لػػ  داـك رإلا ػػه المعػػإلأ كلػػأ   مإل ػػهكىػػى اوذاػػهر التػػى 

 .   ل ف دكمهن    إمه ن اا كانا اا
ذا اػػلج اػػهر ..ةىػػله اوذ  ةذا اػػهف ذاػػله كاإػػهلل ـكاػػل مبػػه ن رإلػػى ذلػػ  ... 

 :من المنزؿ كقهؿ امه قهؿ الحما، 

ًُمَسَؾ٧ّمآمالمَح٦َِّلمَواَلممم}} ًُمَسَؾ٧ّمآمالمَح٦َِّلمَواَلمَع٤ِّمضوَلمَؼِعـ٨ِّمٔإَذامَخََّٕجمِع٤ِّمَبِقِؿ٥ِّ:مِبِل٣ّٔمآمَت٦َّطَّْؾ َع٤ِّمضوَلمَؼِعـ٨ِّمٔإَذامَخََّٕجمِع٤ِّمَبِقِؿ٥ِّ:مِبِل٣ّٔمآمَت٦َّطَّْؾ

ـ٥ُِّماظٖشِقَطوُن ًَمَوَتـَٖق٧ّمَس ًَمَوُوِضق ـ٥ُِّماظٖشِقَطوُنُض٦َّٖةمٔإاّلمبوٓمُؼَؼوُلمَظ٥ُّ:مُطِػق ًَمَوَتـَٖق٧ّمَس ًَمَوُوِضق مم{{ممُض٦َّٖةمٔإاّلمبوٓمُؼَؼوُلمَظ٥ُّ:مُطِػق
ٖٖٔٔ
مم

... مػػن  اػػص اػػل مػن اػػلكر اورض ال ػهىلة كالمه نػػن كالممنػى أوػػ  قػهلل كقاػػ  مػن  
كاص الب كانػ  !! كاص ضاا !!.كافا  اص ىأ ...   ارق ه من ب هع ه ك من إبلاع ه ك 

 .   إمه ن اا 
 :كةذا ق ل ا وعهف    ىله اوذاهر  نوو  مل ض وفعو لإلمضهر وف اا  ه ؿ

                                               
          ]الزالؼ[]الزالؼ[  

 :وف ىء ء  ه ؿ ل أ اا هةذان الباةهف    مس رمهد اللإمن المهلل مان للال 

                                                 
نَـُهَما َوَلٌد ََلْ َيُضرُّه { ، صحيح البخارى ومسلم عن ابن عباس  ٖٓ  .وتتمتو } فـَُقِضَي بـَيـْ

 سنن الرتمذي.َعن أَنِس بِن ماِلٍك  ٖٔ
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                                [[ِِْْ  ]الحجل]الحجل  
 مػػص  غفػػص أك  فتػل أك  تلهاػػص أك  تمه ػػس أك  مػػن أم ...  كةومػه   ػػا، مػػن  مبػ 

 .  اا   ذال 
كمبص ذل  ى  اللم  ملض وفعو لإلباةهف الخهرج إهللكد ا وعهفا أمػه البػاةهف 

 : اللم  ه ؿ  او النم  

مم{{مماظّٖٓٔماظّٖٓٔمممٰ  ٰ  ٔإٖنماظٖشِقَطوَنمَؼِفّٕٔيمِع٤ّٔماِب٤ّٔمآَدَممَعِفَّٕىٔإٖنماظٖشِقَطوَنمَؼِفّٕٔيمِع٤ّٔماِب٤ّٔمآَدَممَعِفَّٕىمم}}
ٖٕٖٕ
مم

  ه ؿ    اسوو صإل ات رب  كععإلامهعو رإلاو:

أم أم   ––َؾ٧ّمَضْؾِىماِب٤ّٔمآَدَم،مَصنِنمَذَطَّٕماظؾ٥ََّّمَخـَََّٗؾ٧ّمَضْؾِىماِب٤ّٔمآَدَم،مَصنِنمَذَطَّٕماظؾ٥ََّّمَخـََّٗإٖنماظٖشِقَطوَنمَواِضّْٝمَخْطَؿ٥ُّمَسإٖنماظٖشِقَطوَنمَواِضّْٝمَخْطَؿ٥ُّمَسمم}}
مم{{مم،مَوإِنمَغِل٨َّماْظَؿَؼ٣َّمَضْؾَؾ٥ُّ،مَوإِنمَغِل٨َّماْظَؿَؼ٣َّمَضْؾَؾ٥ُّ--ع ارل كااتفىع ارل كااتفى

ٖٖٖٖ
مم

أم أف كاػهكس البػػاةهف كى اجعػو التػػى عنتػهب أم ةوعػػهف   عحػهللث ة  ةذا  تػػل 
 .. ػ  ىػله اوإػ اؿ  للػن مػن  ػلال ااا   كعلهاػص كغفػص رػن ذاػل الػلإمن

كرنه ػػن .. كإ ػهون اا ..  نوػو  ػ  افهلػػن اا  ادة رػػن اػاهللوه راػػ ؿ اا هوذاػهر الػ ار ب
 المهلة[:: ُِٓ]ا قهؿ عمهلى  ى محلأ التنز ص  كإمه ن اا جص    ر ه.. اا 

                                          
 . ه بتفل ج ىلا الضااذاله م  .. ذا ذال الممهلل م  ه كاهف    ضاا ن  -
 .لو بنزالن ىله البهللة  اهف ذال اا.. كةذا ذال اا كاهف    اهللة  -

لػو   اػهف ذاػل اا... كىػ   ػ  مػلض أراػى او مػهء   كةذا ذاػل اا -
 أف  بفاو من ىلا الهللاء :

                                                 
 )حم ق د( عن أََنٍس رضَي اللَُّو عنُو )ق د ىـ( عن صفية رضَي اللَُّو عنَها. ٕٖ
 ابن أيب الدنيا، وأبو يعلى والبيهقي. َعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّو َعْنُو رواه  ٖٖ
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                           ]البملاء[]البملاء[  
ا لػػو قضػػهء ىػػله الحهجػػن اػػهف ذاػػل اا.. ػػ  أم إهجػػن   كةذا ذاػػل اا -

 : ى إهلل ث ابن رمهس الملكل  ى ال حاحان كغالىه كللل   ه ؿ 

  {{ممَتَعِّٕٖفمٔإَظ٧ّماظؾ٥َِّّمِص٨ّماظَّٕٖخوِءمَؼِعّْٕٔص١َّمِص٨ّماظٚشِّٖٓةَتَعِّٕٖفمٔإَظ٧ّماظؾ٥َِّّمِص٨ّماظَّٕٖخوِءمَؼِعّْٕٔص١َّمِص٨ّماظٚشِّٖٓة} } 
   ػػءال إهجػػن مىػػٍن ذاػػله  ػػ  أم    ػػنف اا .. كاذاػػل اا.. عمػػلؼ ةلػػى اا 

رإلػػى وفعػػو أف  مةػػ  رمػػهده الػػلاال ن اػػص مػػه  ىوػػو بلػػو... ك ػػ  أم كقػػ  كإػػان  اأمػػل
  ةإلم وو من إضلعو    الهللواه ك ـ  الهلل ن::

                                               
                ]اوإزاب[]اوإزاب[  

 .  كبان ه را ؿ اا كذال اا لو ص ر   عمهلل ك  عحهلل ذالىه اتهب اا
 :: ت كة اتهب اا ذالا كامهرو ذال له ؿ النم  

اظّٖٓاِس٨ّمَواْظُؿَمع٤َّمَذّٕٔؼَؽؤنمِص٨ّماَِِّجّٕٔ،مَواْظَؼؤرىُءمَواْظُؿِلَؿِؿُّٝمِص٨ّماَِِّجّٕٔماظّٖٓاِس٨ّمَواْظُؿَمع٤َّمَذّٕٔؼَؽؤنمِص٨ّماَِِّجّٕٔ،مَواْظَؼؤرىُءمَواْظُؿِلَؿِؿُّٝمِص٨ّماَِِّجّٕٔممم}}

مم{{ممَذّٕٔؼَؽؤن،مَواْظَعوِظ٣ُّمَواْظُؿَؿَعؾ٣ُّمِص٨ّماَِِّجّٕٔمَذّٕٔؼَؽؤنَذّٕٔؼَؽؤن،مَواْظَعوِظ٣ُّمَواْظُؿَؿَعؾ٣ُّمِص٨ّماَِِّجّٕٔمَذّٕٔؼَؽؤن
ٖٖٗٗ
مم

اػػػػػهلل ا ذاػػػػػلا كاػػػػػمحهف اا ذاػػػػػل كالحمػػػػػهلل ا ذاػػػػػل كالتعػػػػػماي ا ذاػػػػػلا كالتحم
كالح قإلن " إ ؿ ك  قػ ة ة  بػها" ذاػلا كىػ  مػه قػهؿ رن ػه الحماػ، رنػهللمه اػسل ه رػن 

 :الكهف[ ] ى    عفعال ق ؿ اا

                                            
الحمػػػهلل ا ك  ةلػػػو ة  اا كاا أامػػػل ك  إػػػ ؿ ك  قػػػ ة ة   هػػػهؿ: "اػػػمحهف اا ك 

                                                 
 )فر( عن ابِن عبَّاٍس رضَي اللَُّو عنُهَما.  ٖٗ
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بػها المإلػ  الم ػاأ" كىػ  التػ  أكصػى ب ػػه النمػ  اومػان الخإلاػص ةبػلاىاأ رإلاػو كرإلػى ومانػػه 
أ ضػػص ال ػػ ة كأعػػأ العػػ ـ رنػػهللمه اػػهف  ػػ  رإإلتػػو الممهراػػن  ػػ  الممػػلاج كعجػػهكز العػػم  

 .إلى الما  الممم رالةمهؽ ككجهلل الخإلاص ةبلاىاأ معنهللان و له ر
 : رإلاو الع ـا  ههؿ مان جمل ص: ىلا أب ؾ ةبلاىاأ ألاً هؿ لو او ه

 :ه أب ا الع ـ رإلا   ه اإلاص ااا كللا كرد الحهلل ث رنو  الع ـ رإلا   

ًُمٔإِبَّٕاِػق٣َّمَظِقَؾَيمُأِدَّٕٔيمِب٨ّم،مَصَؼوَلم:مَؼومُعَقمممم}} ًُمٔإِبَّٕاِػق٣َّمَظِقَؾَيمُأِدَّٕٔيمِب٨ّم،مَصَؼوَلم:مَؼومُعَقَرَأِؼ ممَمم،َمم،ٖؿُّٓمَأْضِّٕٔئمُأٖعَؿ١َّماظٖلالٖؿُّٓمَأْضِّٕٔئمُأٖعَؿ١َّماظٖلالَرَأِؼ

مممم--أىمأح٦ّاضأىمأح٦ّاضمم––مم،مَؤإٖغَفومِضقَعوْن،مَؤإٖغَفومِضقَعوْنَبُيماْظَؿوِءَبُيماْظَؿوِء،مَسِّٔ،مَسِّْٔظَفـَٖيمَرٚقَؾُيماظٗؿَِّٕبِيْظَفـَٖيمَرٚقَؾُيماظٗؿَِّٕبِيَوَأِخِؾُِّٕػ٣ِّمَأٖنماَوَأِخِؾُِّٕػ٣ِّمَأٖنما

٥ُّمَأْطَؾُّٕم،مَوالم٥ُّمَأْطَؾُّٕم،مَوالمماظؾ٥َُّّم،مَواظؾَّماظؾ٥َُّّم،مَواظؾ٥َِّّم،مَواْظَقِؿُّٓمِظؾ٥َِّّم،مَوالمٔإَظ٥َّمٔإال٥ِّم،مَواْظَقِؿُّٓمِظؾ٥َِّّم،مَوالمٔإَظ٥َّمٔإالَوِشَّٕاُدفومَض٦ُِّلم:مُدِؾَقوَنماظؾََّوِشَّٕاُدفومَض٦ُِّلم:مُدِؾَقوَنماظؾَّ

  3535مم{{مم٥ِّم٥ِّممِبوظؾَّمِبوظؾََّح٦َِّلمَوالمُض٦َّٖةمٔإالَح٦َِّلمَوالمُض٦َّٖةمٔإال

 :كللل  قهؿ 

ًِمَظ٥ُّمَغِكَؾٌيميفماَىـِٖيمم}} ًِمَظ٥ُّمَغِكَؾٌيميفماَىـِٖيَع٤ِّمَضوَل:مُدِؾَقوَنمآمَوِبَقِؿِِّٓهمُشَّٕٔد مم{{ممَع٤ِّمَضوَل:مُدِؾَقوَنمآمَوِبَقِؿِِّٓهمُشَّٕٔد
ٖٖٙٙ
مم

 ككرد  ى اوثل  ى الح كع صاا اافان ذل  :

مَرٚب٥ِّمم}} مِذْطّٕٔ مِص٨ّ مآَدَم ماِب٤ّّ مَأَخَّٔ مَصٔنَذا مِضقَعوْن ماْظَفـِٖي مَرٚب٥ِِّص٨ّ مِذْطّٕٔ مِص٨ّ مآَدَم ماِب٤ّّ مَأَخَّٔ مَصٔنَذا مِضقَعوْن ماْظَفـِٖي مَأَخَِّٔتمممِص٨ّ مَوَج٢ّٖ مَأَخَِّٔتمَسّٖٖ مَوَج٢ّٖ َسّٖٖ

مِص٨ّم مِص٨ّماْظَؿالِئَؽُي مَصَقُؼَشِّٕٔسماََِّشِّٕٔسماَِّاْظَؿالِئَؽُي م، مَبِعُضُف٣ِّ مَوَأِعَل١َّ مَبِعُضُف٣ِّ مَشََّٕس مَصُّٕٖبَؿو مَصَقُؼِذَفؤر م، مَبِعُضُف٣ِّ مَوَأِعَل١َّ مَبِعُضُف٣ِّ مَشََّٕس مَصُّٕٖبَؿو ٦ُّلم٦ُّلمِذَفؤر

  3737مم{{ُنمَضوَلم:مَصَؿَّٕمَصوِحِؾ٨ّمُنمَضوَلم:مَصَؿَّٕمَصوِحِؾ٨ّماظَِّّٔيمَؼِغُّٕٔسمِظؾَِّّٔيمالمَؼِغُّٕٔسم:مَعومَظ١َّمَؼومُصالاظَِّّٔيمَؼِغُّٕٔسمِظؾَِّّٔيمالمَؼِغُّٕٔسم:مَعومَظ١َّمَؼومُصال

 ب له اوذاهر اهف اص ذال من ه ومهعهت كأاجهر   :   نذا ذالت اا  

                                                 
 املعجم األوسط للطرباىن عن عبد اهلل بن مسعود. ٖ٘

 عن عبد اهلل بن عمرو رواه البزار وإسناده جيد. ٖٙ
 ُسَلْيَماَن الدَّارَاِنُّ  عن أىب َيُة اأْلَْولَِياءِ ِحلْ  ٖٚ

http://www.sonnaonline.com/BookTabweeb.aspx?RootID=534053
http://www.sonnaonline.com/BookTabweeb.aspx?RootID=548731
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[[]بؿ رملاف]بؿ رملاف  

ك نةػػػا  اأف ىػػػله اوذاػػػهر رنػػػهللمه  تفػػػ ه ب ػػػه الممػػػهلل المػػػءمن...  بػػػص زد رإلػػػى ذلػػػ 
منػو ىا ػن ركإهواػن ل ػلا    خلج من قإلمو كركإو ال ةل ػ   جمػص اا األفهو ه بإلعهوو

 اهلل أف عػيفىػػت ي لػػو أبػػ اب العػػمهءإتػػى   ػػص ةلػػى المػػلش بمػػ   العفػػ  ةلػػى اا االػػلال
ا ك  ضػ  اػص ذلػ   ػ  صػحافتو اك  ص  للر اللال اللم قهلػو المػءمن إتػى  ػـ  الهاهمػن

 إاث قهؿ    الحهلل ث ال حاي: كقهلل قلر ىله الحهاهن النم  اللل أ 

ـَِعِطْػ٤َّمإٖنمِعٖؿومَتُِّٔطُّٕوَنمِع٤ِّمَجاَلٔلماظؾ٥َِّّ:ماظٖؿِلِؾقَّّ،مَواظٖؿِفِؾق٢َّ،مَواظٖؿِقِؿقإٖنمِعٖؿومَتُِّٔطُّٕوَنمِع٤ِّمَجاَلٔلماظؾ٥َِّّ:ماظٖؿِلِؾقَّّ،مَواظٖؿِفِؾق٢َّ،مَواظٖؿِقِؿقمم}} ـَِعِطْػ٤َّمَّٓمَؼ َّٓمَؼ

َطَّٓٔوٚيماظـِٖق٢ّٔمُتَّٔطُِّّٕمِبَصوِحِؾَفو،مَأَعومَطَّٓٔوٚيماظـِٖق٢ّٔمُتَّٔطُِّّٕمِبَصوِحِؾَفو،مَأَعوممم__أىمص٦ّتمأىمص٦ّتممم__َح٦َِّلماْظَعِّٕٔشمَظُف٤ّٖمَدٔوٙيمَح٦َِّلماْظَعِّٕٔشمَظُف٤ّٖمَدٔوٙيم

مم{{ممُؼِقٗىمَأَحُُّٓط٣ِّمَأِنمَؼُؽ٦َّنمَظ٥ُّمَأِوماَلمَؼَّٖاُلمَظ٥ُّمَع٤ِّمُؼَّٔطُِّّٕمِب٥ُِّؼِقٗىمَأَحُُّٓط٣ِّمَأِنمَؼُؽ٦َّنمَظ٥ُّمَأِوماَلمَؼَّٖاُلمَظ٥ُّمَع٤ِّمُؼَّٔطُِّّٕمِب٥ِّ
ٖٖٛٛ
مم

جمػص ىػلا ك لت، م..ك  ص  عمي اا ةلى  ـ  الهاهمن .. أم  خلج ىلا التعماي 
 ..!! التعماي    صحافن الممهلل المءمن اللم قهل ه  ض ن من اا كةالامه ن من اا 

 

كإعػػ،  ا   هت ػػل رإلػػى التعػػماحهت كالت إلػػا ت كالتلماػػلات  كذاػػل اا
 ذال وف اا قهؿ لنه:  هل  ة رإلى النم  

                                ....  [[ٓٔٓٔ  ]ا إزاب]ا إزاب  
كةذا اػػػهف اا بلاعػػػو   ػػػإل  رإلاػػػو  نوػػػو    حتػػػهج ةلػػػى صػػػ عنه كللننػػػه وحػػػن الػػػل ن 

 ا إزاب[: كقهؿ لنه ]وحتهج ةلا ه كللل  أملوه اا ب ه 
                                                 

 .َوَعِن النـُّْعَماِن ْبِن َبِشرٍي َرِضَي اللَُّو َعنـُْهَما رواه ابن أيب الدنيا، وابن ماجو واللفظ لو، واحلاكم  ٖٛ
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عو رإلاػػػػو أعػػػػأ ال ػػػػ ة كالتعػػػػإلامهت ةلػػػػى إضػػػػل   أصػػػػحهب النمػػػػ كقػػػػهلل ذىػػػػ، 

 رنهلل وزكؿ ىله اآل ن ك عحهللث من أ رجص  ههؿ:الممهراهت 

ٔإَذامٔإَذامممُممَسَؾِق١َّمَصَؼِّٓمَسَّْٕصـَوُه،مَصَؽِقَّٟمُغَصؾ٨ِّّمَسَؾِق١َُّممَسَؾِق١َّمَصَؼِّٓمَسَّْٕصـَوُه،مَصَؽِقَّٟمُغَصؾ٨ِّّمَسَؾِق١ََّرُد٦َّلماظؾ٥َِّّ،مَأٖعوماظٖلالَرُد٦َّلماظؾ٥َِّّ،مَأٖعوماظٖلالممؼوؼومم}}

ميفمَصال مَصؾَِّقـَو ميفمَصالَغِق٤ُّ مَصؾَِّقـَو مسؾِق١َّ؟َغِق٤ُّ مصؾ٧َّّماظؾ٥َُّّ مسؾِق١َّ؟ِتـَو، مصؾ٧َّّماظؾ٥َُّّ مَأٖنمممِتـَو، مَحٖؿ٧ّمَأِحَؾِؾـَو ًَ مَصَصَؿ مَأٖنمضول: مَحٖؿ٧ّمَأِحَؾِؾـَو ًَ مَصَصَؿ ضول:

م مضول: مَؼِلَلْظ٥ُّ. مَظ٣ِّ ماظُّٕٖج٢َّ مضول: مَؼِلَلْظ٥ُّ. مَظ٣ِّ مَسَؾ٧ّمُعَقٖؿٍّٓم»»اظُّٕٖج٢َّ مَص٢ّٚ ماظؾَُّف٣ِّ مَصُؼ٦ُّظ٦ّا: مَسَؾ٨ّٖ مَصؾَِّقُؿ٣ِّ مَسَؾ٧ّمُعَقٖؿٍّٓمٔإَذا مَص٢ّٚ ماظؾَُّف٣ِّ مَصُؼ٦ُّظ٦ّا: مَسَؾ٨ّٖ مَصؾَِّقُؿ٣ِّ ٔإَذا

ًَمَسَؾ٧ّمإِبَّٕاِػق٣َّ،مَوَسؾ٧ّمآٔلمإِبَّٕاِػق٣َّ،مَوَبؤرْكمَسَؾ٧ّم ًَمَسَؾ٧ّمإِبَّٕاِػق٣َّ،مَوَسؾ٧ّمآٔلمإِبَّٕاِػق٣َّ،مَوَبؤرْكمَسَؾ٧ّمَوَسؾ٧ّمآٔلمُعَقٖؿٍّٓ،مَطؿومَصؾَِّق َوَسؾ٧ّمآٔلمُعَقٖؿٍّٓ،مَطؿومَصؾَِّق

مَوَسَؾ٧ّ مَوَسَؾ٧ُّعَقٖؿٍّٓ، مإِبَّٕاِػق٣َّ،مممُعَقٖؿٍّٓ، موسؾ٧ّمآٔل مَسَؾ٧ّمٔإِبَّٕاِػق٣ّ، ًَ مَبوَرْط مَطؿو مُعَقٖؿٍّٓ، مإِبَّٕاِػق٣َّ،مآٔل موسؾ٧ّمآٔل مَسَؾ٧ّمٔإِبَّٕاِػق٣ّ، ًَ مَبوَرْط مَطؿو مُعَقٖؿٍّٓ، آٔل

مم{{ممإٖغ١َّمَحِؿقّْٓمَعِفقّْٓإٖغ١َّمَحِؿقّْٓمَعِفقّْٓ
ٖٜٖٜ
مم

ل جػػهللوه أف  كةذا و لوػػه ةلػػى ىػػله ال ػػاغن أك أم صػػاغن لإل ػػ ة رإلػػى راػػ ؿ اا 
 أف  ةإلػ، مػن اا..     ػإلى بنفعػو كللنػو أم مءمن    أم صػاغن لإل ػ ة رإلػى النمػ  

كوج ػص اللافاػن  ا" كذل  وونه   وهللرم ااػا و ػإل  رإلاػوم : "الإل أ صص    إل  رإلى الن
أف   ػػإل  بهلناهبػػن رنػػه رإلػػى   نل ػػ  اومػػل ةلػػى اا كوةإلػػ، مػػن اا االتػػى ب ػػه و ػػإل  رإلاػػو

 .إمامو كم ةفهه
كلمػػه انػػه ول ػػ  اومػػل ةلػػى اا كوةإلػػ، منػػو أف   ػػإل  رإلػػى إمامػػو كم ػػةفهه  نونػػه 

 ه رإلى إما، اا كوه ؿ: "الإل أ" كاإلمن "الإل أ" عمنػ  :  ػه ولال اا    اص ص ة و إلا
اا  لاػػا   ػػػإل  .... ىػػلا مػػػه وفمإلػػو!!!  رإلػػى إمامػػ  اا ةذان  نونػػه وهػػ ؿ  ػػه اا صػػػص  ا

 قهؿ لنه اا:؟؟؟  رإلاو؟

                   ]ا إزاب[]ا إزاب[  

                                                 
 } احلديث {. عن أيب مسعوٍد قال: أَقْـَبَل َرُجٌل َحَّتَّ َجَلَس بـَْْيَ َيَدْي َرُسوِل اللَِّو، َوََنُْن ِعْنَدُه، فَقالَ صحيح البخارى. ٜٖ
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ة  اا اػػص بػػو أم لػػاس للػػأ اػػسف بػػلل  ووػػو أمػػل غامػػ  كاػػل ةل ػػ     مإلمػػو 
 :ذال ك لف   ا ه ق ؿ النم   .ا ةذان ال  ة رإلى النم  إضلة النم  

َع٤ِّمَصّؾ٧ّمَسؾ٨ّٖمِحنَيمُؼِصِؾُّّمَسِشًّٕا،موِحنَيمُؼِؿِل٨ّمَسِشًّٕامَأِدَرَطِؿ٥ُّمَذَػوَسِؿ٨ّمَع٤ِّمَصّؾ٧ّمَسؾ٨ّٖمِحنَيمُؼِصِؾُّّمَسِشًّٕا،موِحنَيمُؼِؿِل٨ّمَسِشًّٕامَأِدَرَطِؿ٥ُّمَذَػوَسِؿ٨ّممم}}

مم{{ممَؼ٦َِّمماظِؼَقوَعِيَؼ٦َِّمماظِؼَقوَعِي
ٗٓٗٓ
مم

ل لنػػه وإلمػػن ك لفػػ   ا ػػه أو ػػه ىػػ  التػػى عناػػ ا هل ػػ ة رإلاػػو ع جػػ، لإلمػػلء البػػفهرن
 :ال لاط له ؿ النم  

{{مماِطاِطََّّٕٕصٚٚص٧ّماْظ٧ّماْظؾََؾسََسمم٦ّْر٦ّْرغُُغمم٧ّ٧ّٖٖؾََؾسََسممالُةالُةصٖٖصاْظاْظمم}}
ٗٔٗٔ
مم

لاتفهػػهلل .. لمػػهذا؟ كىػػ  التػػى عػػءدم بػػهلملء أف  محػػث رنػػو راػػ ؿ اا  ػػـ  الهاهمػػن 
 اؿ ػأك رنػػهلل أىػػ ... ا  رنػػهلل عةػػه ل ال ػػحا ... أك  هػػا ممػػو رنػػهلل مازاوػػوا .. أك  الوػأإػػ

 ذل  ووو قهؿ:   ؟ ... من أ ن جهء ذل الهاهمن 

ؼومأؼفوماظـوسمإنمأنوط٣ّمؼ٦ّمماظؼقوعيمع٤ّمأػ٦ّاهلوموع٦ّارـفومأطـّٕط٣ّمسؾ٧ّمؼومأؼفوماظـوسمإنمأنوط٣ّمؼ٦ّمماظؼقوعيمع٤ّمأػ٦ّاهلوموع٦ّارـفومأطـّٕط٣ّمسؾ٧ّممم}}

مم{{ممصالةمص٧ّمدارماظّٓغقوصالةمص٧ّمدارماظّٓغقو
ٕٕٗٗ
مم..

   عػػ  ىػػلا ال قػ  لػػلال  ضػػإل ه أك باػهف اػػل  ه كللن ػػه  كال ػ ة رإلػػى النمػ  
 قهؿ  ا ه: من أصي اوذاهر كأ ضص اوذاهر ك لف  أف النم  

مم{{ممَصالًةمَصؾ٧َّّمآمَسَؾِق٥ِّمِبَفومَسِشًّٕاَصالًةمَصؾ٧َّّمآمَسَؾِق٥ِّمِبَفومَسِشًّٕاممَع٤ِّمَصّؾ٧ّمَسؾ٨َّٖع٤ِّمَصّؾ٧ّمَسؾ٨ّٖمم}}
ٖٖٗٗ
مم}}يمزؼودةميمزؼودةمــــــــــــــــــوص٧ّمرواؼوص٧ّمرواؼمم

مم{{َصْؾُقْؽـِِّٕمسؾّٓمِع٤ِّمَذِظ١َّم،مَأِومِظُقؼِؾ٢ِّمَصْؾُقْؽـِِّٕمسؾّٓمِع٤ِّمَذِظ١َّم،مَأِومِظُقؼِؾ٢ِّم

 رإلاو بلاعو ربل ملات.   من صإلى رإلى را ؿ اا ملة صإلى اا
 كق لو صإلى اا رإلاو كاإلأ لإل حهبى اللل اسلو رن مههللار مه   إلى رإلاو :

                                                 
 اة.رواه الطربان بإسنادين وإسناد أحدمها جيد ورجالو ثق  عن أيب الدرداء ٓٗ

  الدارقطىن وابن شاىْي ىف األفراد عن أىب ىريرة{ عاماْي مرة غفرت لو ذنوب مثانْي فمن صلى على يوم اجلمعة مثانومتامو }ٔٗ  
 أََنِس ْبِن َماِلٍك ، و شرف أصحاب احلديث للخطيب البغدادى َعْن الديلمى عن أنس  ٕٗ
 عن أيب موسى رواه الطربان ٖٗ
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ًَم،مَؤإِنمٔزِدَتمَصُف٦َّمممَضوَلَضوَلمم}} ٌُم؟مَضوَلم:م"مَعومِذِؽ ـُٗؾ ًَم"م،مَضوَلم:ماظ ًَم،مَؤإِنمٔزِدَتمَصُف٦َّم"مَعومِذِؽ ٌُم؟مَضوَلم:م"مَعومِذِؽ ـُٗؾ ًَم"م،مَضوَلم:ماظ "مَعومِذِؽ

ًَم،مَؤإِنمٔزِدَتمَصُف٦َّمَأْصَض٢ُّم"مَضوَلم:م ًَم،مَؤإِنمٔزِدَتمَصُف٦َّمَأْصَض٢ُّم"مَضوَلم:مَأْصَض٢ُّم"م،مَضوَلم:ماظـِٚصُّٟم؟مَضوَلم:م"مَعومِذِؽ َأْصَض٢ُّم"م،مَضوَلم:ماظـِٚصُّٟم؟مَضوَلم:م"مَعومِذِؽ

  4444مم{{ممصؽؾفومضولم:م"مٔإّذامَؼْؽِػق١َّماظؾ٥َُّّمَػٖؿ١َّم،مَوَؼِغِػُّٕمَظ١َّمَذِغَؾ١َّمصؽؾفومضولم:م"مٔإّذامَؼْؽِػق١َّماظؾ٥َُّّمَػٖؿ١َّم،مَوَؼِغِػُّٕمَظ١َّمَذِغَؾ١َّم

 مػهذا رإلاػ   ػه أاػ  المػءمن  .. له اوذاػهر  ػه أ  ػه اوااػهر ىػ  إاػهة المػءمنانى
أك كأوػػػػ  رااػػػػ، كاػػػػاإلن  .. أك كأوػػػػ  جػػػػهلس  ػػػػ  باتػػػػ  .. كأوػػػػ  عمبػػػػ   ػػػػ  الةل ػػػػا

 لإلم اص ت أ هن اهو  أف عحلؾ لعهو  كعممص ب صان وما :

مم{{مماَلمَؼَّٖاُلمِظَلوُغ١َّمَرْرؾًومِع٤ِّمِذْطّٕٔماظؾ٥َِّّاَلمَؼَّٖاُلمِظَلوُغ١َّمَرْرؾًومِع٤ِّمِذْطّٕٔماظؾ٥َِّّمم}}
ٗ٘ٗ٘
مم

كأ ضػػػص مػػػه  هػػػ ؿ الإلعػػػهف  ػػػ   اأف علػػػلر ذاػػػل اا ب ػػػلا الإلعػػػهف مػػػه رإلاػػػ   ػػػ 
ممانػهن أف المػءمنان إتػى الػل ن  كقػهلل قػهؿ النمػ    اوا اف ى  ذال إضلة اللإمن

ل ػػأ كالػػهللرجهت المإلػػى التػػى ج زىػػه  ػػ    اػػاهللاإل ف الجنػػن رنػػهللمه  ػػلكف ةاػػلاـ اا
 :لكا من ذال ااالجنن ل أ ك ن لكف ةلى صحا أرمهل أ  تمن ف أف ل  اهو ا أاب

َذ٨ٍِّءمٔإالَّمَسَؾ٧ّمَدوَسٍيمَعِّٕٖتمِبٔف٣ِّمَظ٣ِّمَؼُِّٔطُّٕوامَذ٨ٍِّءمٔإالَّمَسَؾ٧ّمَدوَسٍيمَعِّٕٖتمِبٔف٣ِّمَظ٣ِّمَؼُِّٔطُّٕوامممٰ  ٰ  َظِقَّٗمَؼَؿَقٖلُّٕمَأِػ٢ُّماْظَفـِٖيمَسَؾ٧َّظِقَّٗمَؼَؿَقٖلُّٕمَأِػ٢ُّماْظَفـِٖيمَسَؾ٧ّمم}}

مم{{ممِصقَفوِصقَفومم  اظؾ٥ََّّاظؾ٥ََّّ
ٗٙٗٙ
مم

 .كالعهرن ىنه أم الإلح ن
ذى، لز ػهرة اػاهللم رمػهللاللإاأ  كللل  كرد أف الباخ امهؿ الهلل ن اوامام  

رنػػو الحجػػهب كرأل ىػػلا  مػػ  رجػػص مػػن ال ػػهلحان ابػػا ااكوف اواماا  الهنػػهئ  
 ثأ قهؿ    و ه ن إهلل بو: االلجص ال هلي كركإو    قمله كاه مو كاإلمو

:مؼومبينمالمتغػ٢ّمس٤ّمذطّٕم:مؼومبينمالمتغػ٢ّمس٤ّمذطّٕمؼومدقّٓيمأوصين،مصؼولمدقّٓيمسؾّٓاظّٕحق٣ّمؼومدقّٓيمأوصين،مصؼولمدقّٓيمسؾّٓاظّٕحق٣ّممم}}

                                                 
ميَاِن لِْلبَـيـَْهِقي   ٗٗ  أَبِيِو ، َعْن الطَُّفْيِل ْبِن ُأيَب  ْبِن َكْعٍب َعِن   ُشَعُب اْْلِ

 )حم ت ىـ حب ك( عن عبد اللَّو بن بسر رضَي اللَُّو عنُو )ز(. ٘ٗ
 عنُو. طب ىب( عن معاٍذ رَضي اللَّوُ ) ٙٗ

http://www.sonnaonline.com/BookTabweeb.aspx?book=&RootID=611854
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  مم٦ّل:٦ّل:ــــــــــــرّٕصيمسنيمصلغومطؿومتّٕىميفمروضوتمسوظنيموعّٝمذظ١ّمأضرّٕصيمسنيمصلغومطؿومتّٕىميفمروضوتمسوظنيموعّٝمذظ١ّمأضمم  آآ

مم     مم  مم مم  مم مم  مم مممممم{{مماظّٖعّٕؼاظّٖعّٕؼمم5656ػػمم

 هلعماهلل ى  اللم  إل مو اا ذاله ك   هو لإلنةا بهاػمو ك لفاػو اػل هن ك خػلان قػ ؿ 
    إهلل بو الههللا :  اا

مِع٤َّماظـٖؤسم،ممِع٤َّماظـٖؤسم،مَعإٕلَعإٕلَع٤ِّمَذَطَِّٕغ٨ّمِص٨ّمَغْػِل٥ِّمَذَطُِّٕت٥ُّمِص٨ّمَغْػِل٨ّم،مَوَع٤ِّمَذَطَِّٕغ٨ّمِص٨ّمَع٤ِّمَذَطَِّٕغ٨ّمِص٨ّمَغْػِل٥ِّمَذَطُِّٕت٥ُّمِص٨ّمَغْػِل٨ّم،مَوَع٤ِّمَذَطَِّٕغ٨ّمِص٨ّممم}}

ـُِف٣ِّمَوَأْرَقَىمَعإٕلَعإٕلِص٨ّمِص٨ّمممَذَطُِّٕت٥َُّذَطُِّٕت٥ُّ ـُِف٣ِّمَوَأْرَقَىممَأْطـََّٕمِع مم4747مم{{مَأْطـََّٕمِع

وػػلال اا اػػللان ا  – ػػنذا ذاػػلت اا  ػػنف اا  ػػلالؾ ك هضػػى جماػػ  إ ائجػػ  
رإلى النمأ التى أإه نه ب ه    ىله الحاهة .. الػنمأ ال ػهىلة كالخاػلات المػهىلة كأر م ػه 

    اآل ن::  كأالم ه مه أاهر ةلاو اا

                                              
                   [[ّّْْ  ]ا إزاب]ا إزاب  

 :كأامل الل ا 
 ا هػهلل أالجنػػه مػن وإلمػػهت اللفػل ةلػػى وػ ر ا  مػػهف اأف وبػلله رإلػػى وممػن ال هللا ػػن

كمػن وإلمػهت الج هلػن  اكمن وإلمهت البػ  كالبػلؾ ةلػى وممػن التعػإلاأ لحضػلة الػلإمن
 هػػهلل أالجنػػه مػػن اػػص ال إلمػػهت  اةلػػى وممػػن المإلػػأ بػػهلهلبف الػػلم أوزلػػو رإلػػى النمػػ  المػػهللوهف

 ... الحعػان كالممن  ػن ب ػػلا الػهلل ن الػػلم ارعضػهه لنػػه كإممػو ةلانػػه كجمإلػو أرػػز اػ ء رنػػهللوه
  اج، أف وبلل اا رإلى رةه هه إتى وهللاص    ق لو رز اسوو: 

                       [[ٕٕ   ةبل ةبل]اىاأ]اىاأ  
 :األحزاب[ ]وهىا  رن أف اا أرهلل لإللاال ن  ـ  لههئو امه قهؿ    اتهبو 

                                                 
 َأيب ُىَريـَْرَة مسند أمحد بن حنبل َعْن  ٚٗ
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مػػن اػػص ضػػلاء مضػػلة  اعػػإلمنه مػػن   عحاػػن اا لنػػه  ػػـ  لههئػػو أف  عػػإلمنه اا

حعػػػهب كمػػن المػػػلاب كالمهػػػهب ك عػػػإلمنه مػػػن داػػػ ؿ اوىػػ اؿ الحبػػػل ن كمػػػن م اقػػػا ال
 ج نأ ك هللر وه ةلى التلل أ كالتم اأ كالتمجاص    ىلا الم قا اللل أ:

                           ]اوإزاب[]اوإزاب[  
أم أف اا اػػالـل الػػلاال ن أمػػهـ جماػػ  اللهئنػػهت مػػن قمػػص الهمػػص ةلػػى بمػػهلل الممػػهلل 

ممهىهة بسو أ اللاال ن ا جص  ػ  رػ ه كلػلل   ػنف اا قػهلل لال ف ل أ الزى  كالفخل كال
 : ى )اوإزاب( جمص أرإلى مههـ    مههمهت اورمهؿ    ا رة اوإزاب رنهللمه قهؿ

                                 
           ..   أر ىأ كبالىأ أر ىأ كبالىأ . .               

                                       
ك ػ  اآل ػن اواػلم  ػ  ىػله العػ رة  ا ف  ىله اآل ن ل أ أجل ر اأ جزاء ذاػلىأ

كللل  اػهف  اوو أ من رمهد اا اللاال ن  أم علل أ من اا اكأرهلل ل أ أجلان ال مهن 
 ذال اا  اه ؿ:   ص  أصحهبو دائمهن بهلمهللاكمن رإلى 

ـَِّٓمَعِؾقِؽُؽ٣ِّم،مَوَأِرَصِعَفومِص٨ّمَدَرَجوِتُؽ٣ِّم،مَأالَأالمم}} ـَِّٓمَعِؾقِؽُؽ٣ِّم،مَوَأِرَصِعَفومِص٨ّمَدَرَجوِتُؽ٣ِّم،ممُأَغٚؾُؽُؽ٣ِّمِبَكِقّٕٔمَأِسَؿوِظُؽ٣ِّمَوَأِرَضوَػومِس مُأَغٚؾُؽُؽ٣ِّمِبَكِقّٕٔمَأِسَؿوِظُؽ٣ِّمَوَأِرَضوَػومِس

مَصَؿِضُّٕٔب٦ّام مَسُّٖٓوُط٣ِّ مَتْؾَؼ٦ِّا مَأِن مَوِع٤ِّ م، مَواْظ٦َّٔرٔق ماظَّٖٔػِى مٔإِسَطوِء مِع٤ِّ مَظُؽ٣ِّ مَصَؿِضُّٕٔب٦ّامَوَخِقّٕٕ مَسُّٖٓوُط٣ِّ مَتْؾَؼ٦ِّا مَأِن مَوِع٤ِّ م، مَواْظ٦َّٔرٔق ماظَّٖٔػِى مٔإِسَطوِء مِع٤ِّ مَظُؽ٣ِّ َوَخِقّٕٕ

٦ّامَأِسـَوَضُؽ٣ِّم؟م"مَضوُظ٦ّام:مَوَعومَذاَكمَؼومَرُد٦َّلماظؾ٥َِّّم؟مَضوَلم:م"مِذْطُّٕم٦ّامَأِسـَوَضُؽ٣ِّم؟م"مَضوُظ٦ّام:مَوَعومَذاَكمَؼومَرُد٦َّلماظؾ٥َِّّم؟مَضوَلم:م"مِذْطُّٕمَأِسـَوَضُف٣ِّم،مَوَؼِضُّٕٔبَأِسـَوَضُف٣ِّم،مَوَؼِضُّٕٔب

اظؾ٥َِّّم"مَوَضوَلمُعَعوُذمِب٤ُّمَجَؾ٢ّٕم:م"مَعومَسِؿ٢َّماِعُّْٕؤمِبَعَؿ٢ّٕمَأِغَف٧ّمَظ٥ُّمِع٤ِّمَسَّٔاِبماظؾ٥َِّّماظؾ٥َِّّم"مَوَضوَلمُعَعوُذمِب٤ُّمَجَؾ٢ّٕم:م"مَعومَسِؿ٢َّماِعُّْٕؤمِبَعَؿ٢ّٕمَأِغَف٧ّمَظ٥ُّمِع٤ِّمَسَّٔاِبماظؾ٥َِّّم
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مم4848مم{{َسّٖٖمَوَج٢ّٖمِع٤ِّمِذْطّٕٔماظؾ٥َِّّم"َسّٖٖمَوَج٢ّٖمِع٤ِّمِذْطّٕٔماظؾ٥َِّّم"

الفػهال ن الحهضػل ن بػان  هلل ػو ... الػلاال ن  أف  جمإلنػه مػن رمػهده  وعػسؿ اا
أف  جمػػص وةهنػػه ذاػػلان كصػػمتنه  لػػلا كو لوػػه   كوضػػلع ةلاػػو...  ػػ  اػػص كقػػ  كإػػان 

 رملانا كصإلى اا رإلى ااهللوه محمهلل كرإلى بلو كصحمو كاإلأ.

                                                 
ْرَداِء َعْن   ُسَنُن اْبِن َماَجوْ  ٛٗ  .َأيب الدَّ
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 49 بسم اهلل الرمحو الرحيم

 .حمتو الحمهلل ا الجهم  اللم جممنه رإلى م
 .كك هنه وف ول ف من أىص  هرتو

كأرهونػػه بفضػػإلو رإلػػى ذاػػله كاػػلله كإعػػن رمهدعػػو كال ػػ ة كالعػػ ـ رإلػػى اػػلاج 
 أإمتو ااهللوه محمهلل كبلو كأصحهبو كأعمهرو ةلى  ـ  الهلل ن كرإلانه مم أ أجممان.

  

  الأ أجممان   ةا اوى كأإمهبى بهرؾ اا
 إ ػػػػهت  ػػػػ  عجػػػػ الى بػػػػان المعػػػػإلمانا  ػػػػنحن أكد أف أاػػػػ ؽ ةلػػػػالأ بمػػػػل الم 

إتػػى   ػػإلي   جمهرػػن المعػػإلمان  ػػ  أمػػس الحهجػػن ةلػػى المإلػػأ ال ػػحاي بػػهلل ن اا
أإ النػػه  مػػن الج ػػص الهمػػاي الػػلم رأ تػػو كأوػػتأ جمامػػهن عإلمعػػ وو أف اباػػلان مػػن   اا

المعإلمان كالمعإلمهت  بل  مل البل ل عهرة من العػحل كعػهرة مػن مػس الجػنا كىػلا 
سم أمل من أم روه   بػهلل كأف وملضػو رإلػى اتػهب اا لػنمإلأ إلػأ اا  اػو ك  وحلػأ أمل ا

 : ]مشيم[  او بهوى اءا أمه الجن  اه ؿ اا    اسوو

                                              
 لزرام أ كرئاع أ: أراإل أ اا رإلى الله ل ن كلاس رإلى المعإلمان بص قهؿ

                                  [[ٔٓٔٓ]ا الاء]ا الاء  
مػهداـ التػـز ... ااػا  تحهػا ذلػ  ؟  لاس ىنهؾ اػإلةهف ول اػاةهف رإلػى معػإلأ

 .ببلع اا كاآلداب التى جهء ب ه إما، اا كم ةفهه
                                                 

 ىػُِْٗمن محـل  ِْـ الم ا ا ََِٖ/ِ/ُؿ المبهء بهلهلل  اف )أك د الباخ(  ـ  اهف ىلا الهللرس بمهلل عنهك  ْٗ
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  ف لمس الجن؟ مه اللم  جمص امهبنه أك وعهئنه أك  تاهعنه  تملض
 ا لمػػهذا ... أو ػػأ لاعػػ ا  ػػ  إ ػػهون اا ك   ػػ  إمه ػػن اا ك   ػػ  افهلػػن اػػلع اا

 .وو أ  مب ف رإلى إع، الح  كال  ل
 كأبان للأ  سق ؿ كبها الت  اا ...
 ػػػس ن اآلداب التػػػى  إلتػػػـز ب ػػػه المعػػػإلم ف  ه .. ةف الحماػػػ، أكجػػػهلل للػػػص رمػػػص أدبػػػ

 كرنهلل الخلكج من ه كرنهلل الت اجهلل  ا ه؟!.. أه كالمعإلمهت رنهلل دا ؿ دكرات الماه
 كقهلل رإلمنه النم  أوو قمص أف وهللاص رإلانه أف وه ؿ:ىلا مبهؿ كاإهلل .. 

ٌِمم}} ٌِمَواْظَكَؾوِئ ٌِاظؾَُّف٣ّٖمٔإٚغ٨ّمَأُس٦ُّذمِب١َّمِع٤َّماْظُكِؾ ٌِمَواْظَكَؾوِئ   ٓ٘ٓ٘      اظؾَُّف٣ّٖمٔإٚغ٨ّمَأُس٦ُّذمِب١َّمِع٤َّماْظُكِؾ
ثػػأ  ػػهللاص ا وعػػهف بلجإلػػو كبػػهلةم  ستعػػنى التعػػمان قمػػص البػػلكع  ػػى أل رمػػص ا 

ف بػػهللااإل ه    ػػتلإلأ بػػسل اػػ ـ أك لفػػ   مهػػص إتػػى أف العػػهدة المإلمػػهء كةذا اػػه االاعػػلل
قهل ا أوو ةذا  لؽ أإهلل المهب رإلى من بهلهللااص  مإلى من بهلهللااص أف  نةا بإلف ػن عػءدل 
لممنػى ك   نةػػا بلإلمػػن كذلػػ  للػػ     تجبػػأ المإللػػان اللػػلاـ اللػػهعمان الػػل ن مػػ  اػػص 

ف بػػلل  كىػػأ    ػػهللاإل ف مبػػص ىػػله هةوعػػهف الػػهللا ؿ للتهبػػن ىػػله اللإلمػػن وو ػػأ ملإلفػػ
كرإلػػى ا وعػػهف  ػػ  مبػػص ىػػله الحهلػػن أف  تنحػػني لامػػلؼ مػػن بهلخػػهرج أف ...  اومػػهان 

 دكرة الماهة مبغ لن:

                                     ]ؽ[]ؽ[  
  من من أبنهئنه  تهب  ذل ؟

ة  أك الم ااهى   ل أ الهللوهللون بهوغهوى   عحإلبص كامه عمإلم ف أف أك دوه كبنهعن 
                                                 

 رن أوس بن مهل  كركرعو أغإل، ات، العنن َٓ
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 ػػ  دكرة الماػػهة .. ك ػػ  ذلػػ  مخهلفػػن صػػل حن لبػػلع اا كىػػأ بػػلل   حلاػػ ف العػػهان 
كقػهلل كرد  ػى اوثػل أف اا عمػػهلى أمػل الم ئلػن أف عجمػص إػػهللان  هصػ ن بػان الجػن كا وػػس 

رإلانػه أف  كقهؿ لإلجػن رإلػالأ أف ععػلن ا الجمػهؿ كالمحػهر كأمػهان قضػهء الحهجػنا بػلل 
 . وإلتـز اودب البلرى    أمهان قضهء الحهجن امه قإلنه كامه رإلمو لنه را ؿ اا 

كمبػػهؿ باػػل  ػػهةا اوى : مػػن  حػػه   رإلػػى  ػػلائل اا  ػػى كقت ػػه ... اهصػػن صػػ ة 
 الفجل وف إضلة النم  قهؿ:

  ُُٓٓ    اظؾَُّف٣ّٖمَبؤرْكمِظُلٖعِؿ٨ّمِص٨ّمُبُؽ٦ّٔرَػوماظؾَُّف٣ّٖمَبؤرْكمِظُلٖعِؿ٨ّمِص٨ّمُبُؽ٦ّٔرَػوممم}}  
  إل ف الفجػل ثػأ  خلجػ ف ةلػى الحهػ ؿ كةلػى أرمػهل أا  كقهلل اهف ببهئنه كأجهللادوه

كرنهللمه عبتهلل إلارة البمس    ال اا  ل ف ال اإػهلل مػن أ قػهلل اوت ػى مػن رمإلػو .. أمػه 
وحػػن اآلف  نخػػلج  ػػ  المهاػػػلة صػػمهإهن كلػػلل   عػػخل منػػػه المػػهلأ اإلػػو إتػػى أف الػػػهللكؿ 

 ف رإلػػى صػػ ة الغناػن المتلكلاػػن مبػػص العػػم د ن  ت ػػف ف ب صػػا ر ػػاأا كىػػ  أو ػػأ  حػػه  
الفجلا ثأ  خلج ف ةلى الممص ممللان جػهللان مػ  أف اا أغنػهىأ بػهلمتلكؿا أمػه وحػن اهصػن 
 ػػػ  ال ػػػااا ك ػػػى اوجػػػهزاتا و ػػػإلى بمػػػهلل اػػػلكؽ البػػػمسا كلػػػ   ػػػهت المعػػػإلأ صػػػ ة 
الفجػػل كصػػإلى بمػػهلل البػػمس ككجػػهلل وفعػػو  ػػ  إعػػلة كاجػػص أك إاػػهء مػػن اا أك لػػـ  أك 

ل  .. للػن الم ػامن أف ىػلا ال ضػ  بهلنعػمن لػو اػ ء رتهب  ههلل عل ف ملة ثأ  تهللارؾ ذ
 مام  كرهدلا كقػهلل اػهف إضػلة النمػ  رنػهللمه  ػلى، ل ػ ة الفجػل  مػل رإلػى ابنتػو التػى  
اهف  حم ه غه ػن الحػ، كىػى العػاهللة  ه مػنا كزكج ػه اػاهللوه رإلػىا ك ػهللؽ رإلػا أ المػهب 

وػ م أ  هػػهؿ  ك هػ ؿ ق مػ ا ةلػى ال ػ ةا ك ػى مػلة صػإلى كرػهد كلػأ  جػهللىأ قػهلل قػهم ا مػن 
 :بن أبى  هل،  امه جهء  ى صحاي معإلأ رن رإلى

ًُ:مَؼومَرُد٦َّلماظؾ٥َِّّم  َأٖنماظـِٖؾ٨ّٖمَأٖنماظـِٖؾ٨ّٖممم}} ًُ:مَؼومَرُد٦َّلماظؾ٥َِّّمَرََّٕض٥ُّمَوَصوِرَؿَيم،مَصَؼوَل:مَأالمُتَصؾ٦َُّّنم؟ممَصُؼْؾ ممممَرََّٕض٥ُّمَوَصوِرَؿَيم،مَصَؼوَل:مَأالمُتَصؾ٦َُّّنم؟ممَصُؼْؾ

ِحنَيمِحنَيمممُلماظؾ٥َِّّمُلماظؾ٥َِّّمٔإٖغَؿومَأِغُػُلـَومِبَقِّٓماظؾ٥َِّّم،مَصٔنَذامَذوَءمَأِنمَؼِؾَعـَـَومَبَعـَـَوم،مَصوِغَصََّٕفمَرُد٦ّٔإٖغَؿومَأِغُػُلـَومِبَقِّٓماظؾ٥َِّّم،مَصٔنَذامَذوَءمَأِنمَؼِؾَعـَـَومَبَعـَـَوم،مَصوِغَصََّٕفمَرُد٦ّ

ًُمَظ٥ُّمَذِظ١َّ،مُث٣ّٖمَدِؿِعُؿ٥ُّمَوُػ٦َّمُعِِّٓبّْٕمَؼِضُّٕٔبمَصِكَُّٔه،مَوَؼُؼ٦ُّلم ًُمَظ٥ُّمَذِظ١َّ،مُث٣ّٖمَدِؿِعُؿ٥ُّمَوُػ٦َّمُعِِّٓبّْٕمَؼِضُّٕٔبمَصِكَُّٔه،مَوَؼُؼ٦ُّلمُضْؾ ٔنِغَلوُنمٔنِغَلوُنمَوَطوَنماْظَوَطوَنماْظممُضْؾ

                                                 
ٍنمىصو  ُٓ  رىًض ى الإل وي رىٍنوي    ٍبًن أىًب   ىهًل،و رىإلً رىٍن   ميٍعنىهللي أىٍإمىهللى ٍبًن إى
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ؼومصورؿيمعومعـع١ّمأنمتؼ٦ّع٧ّمؼومصورؿيمعومعـع١ّمأنمتؼ٦ّع٧ّممم}}:م:مععـوػوععـوػومموص٧ّمرواؼيوص٧ّمرواؼي  ،مم،مم{{ممممَأْطـََّٕمَذ٨ٍِّءمَجَّٓالَأْطـََّٕمَذ٨ٍِّءمَجَّٓال

مممم{{يفمػّٔهماظلوسي؟مأعومسؾؿًمأنمػّٔهمدوسيمت٦ّزؼّٝماِّرزاق؟ميفمػّٔهماظلوسي؟مأعومسؾؿًمأنمػّٔهمدوسيمت٦ّزؼّٝماِّرزاق؟م

ل  ووو    ل هلل من أإهلل أف  جهدؿ    ىلا اومل وف ص ة الفجػل ىػى صػ ة كذ
ا كقػهلل قهلػ  لػو العػاهللة رهئبػن  الفتي كالغنهئأ كالخالات كالملاػهت كالحفػ  مػن اا 

 رضى اا رن ه كرن أبا ه ال هلل ا   مه .. متمجمن كمعتف من :

:م:مسفؾًم٤ٌّمؼصؾ٧ّماظصؾّّمبعّٓمذّٕوقماظشؿّٗمطقّٟمؼّٕزق؟مصؼولمسفؾًم٤ٌّمؼصؾ٧ّماظصؾّّمبعّٓمذّٕوقماظشؿّٗمطقّٟمؼّٕزق؟مصؼولممم}}مم

مم5252مم{{ؼّٕزقمطؿومؼّٕزقماظؽوصّٕمؼّٕزقمطؿومؼّٕزقماظؽوصّٕم

 :تأل رزؽ   بلان  اوا كذل  وف الله ل  لزؽ اهلحا اوه

                                          ]محمهلل[]محمهلل[  
 بص ةف إضلة اا قهؿ    ب ن أالل أو أ مبإل أ:

                                          ]الفلقهف[]الفلقهف[  
للػػن المعػػإلمان    ل ػػ  اا اػػسو أ ك   غنػػا أ  ػػ  أمػػ ر الػػهللواه ة  بهلملاػػن التػػى  

... ةذان  ػنحن لعػنه مبػص ىػء ء     تنػزؿ ل ػأ ب ػه  ػ  أرزاق ػأ بللمػو كجػ ده ك ضػإلو
 ػػ  اورزاؽا وو ػػأ  ػػهللكركف مػػ  اواػػمهبا أمػػه وحػػن  امةانػػه اا الملاػػهت مػػ  اورزاؽا 

كمػن   ػإلى  –التى عسعى ب ه اوامهب كىػلا مػه  جمػص لإلمػءمنان المػزة رإلػى اػص المػهلمان 
  ه ؿ  او: ال مي    جمهرن  نف إضلة النم  

ـُٖؽ٣ُّماظؾ٥َُّّمِبَش٨ٍِّءمِع٤ِّمِذٖعِؿ٥ِّم}}   ـُٖؽ٣ُّماظؾ٥َُّّمِبَش٨ٍِّءمِع٤ِّمِذٖعِؿ٥ِّمَع٤ِّمَصؾ٧َّّماظٗصِؾَّّمَصُف٦َّمِص٨ّمِذٖعِيماظؾ٥َِّّمَصالمُؼِؿِؾَع   ّّٓٓ    َع٤ِّمَصؾ٧َّّماظٗصِؾَّّمَصُف٦َّمِص٨ّمِذٖعِيماظؾ٥َِّّمَصالمُؼِؿِؾَع
ا .. كمػػن  لػػ ف اػػلل  ىػػص  عػػتةا  أإػػهلل أف ك ػػ  ذمػػن اا ىنػػه أل  ػػ  ضػػمهف ا

  ءذ و ةف اهف ااةهف أك جهف أك إبلة ضهرة أك غال ذل ؟
                                                 

 بن فو اوكؿ.كرد مبص ىلا اله ؿ  ى اآلثهر رن بمل من ال حهبن ا امه كرد رن ا مهـ البه مى  ِٓ
 انن التلملل رن أبى ىل لة ا كا ركا هت رهللة ّٓ
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أوػ  الػلم ع ػن  !!  ا  ه ؿ الههئإل ف ول هلل إجهبه أك إلزان وتحلز بو ...  بهلةم  
 ااا أصنمو؟....!! ...  الحلز لنفع 

 اام  لحضلة النم  كى   ه ؿ:

ٌُْؾ١ُّمَوَظ٥ُّماَيِؿُّٓم،مممَع٤ِّمَضوَلم:ماَلمٔإَظ٥َّمٔإالَع٤ِّمَضوَلم:ماَلمٔإَظ٥َّمٔإالمم}} ٌُْؾ١ُّمَوَظ٥ُّماَيِؿُّٓم،ماظؾ٥َُّّم،مَوِحَُّٓهماَلمَذّٕٔؼ١َّمَظ٥ُّم،مَظ٥ُّما اظؾ٥َُّّم،مَوِحَُّٓهماَلمَذّٕٔؼ١َّمَظ٥ُّم،مَظ٥ُّما

مَظ٥ُّمَسَِّٓلمَسِشّٕٔمٔرَضوٍبم،م ًِ مَظ٥ُّمَسَِّٓلمَسِشّٕٔمٔرَضوٍبم،مَوُػ٦َّمَسَؾ٧ّمُط٢ّٚمَذ٨ٍِّءمَضِّٓؼّْٕم،مِص٨ّمَؼ٦ِّٕممِعوَئَيمَعٍّٕٖةم،مَطوَغ ًِ َوُػ٦َّمَسَؾ٧ّمُط٢ّٚمَذ٨ٍِّءمَضِّٓؼّْٕم،مِص٨ّمَؼ٦ِّٕممِعوَئَيمَعٍّٕٖةم،مَطوَغ

م ًِ مَوَطوَغ م، مَدٚقَؽٍي مِعوَئُي ـ٥ُِّ مَس ًِ مَوُعِقَق م، مَحَلـٍَي مِعوَئُي مَظ٥ُّ ًِ مَوُطِؿَؾ ًِ مَوَطوَغ م، مَدٚقَؽٍي مِعوَئُي ـ٥ُِّ مَس ًِ مَوُعِقَق م، مَحَلـٍَي مِعوَئُي مَظ٥ُّ ًِ مِع٤َّمَوُطِؿَؾ مِحِّّٕزا مِع٤َّمَظ٥ُّ مِحِّّٕزا َظ٥ُّ

مٔإالم م، مِب٥ِّ مِبَلْصَض٢َّمِعٖؿومَجوَء مَذِظ١َّمَحٖؿ٧ّمُؼِؿِل٨َّم،مَوَظ٣ِّمَؼْلِتمَأَحّْٓ مٔإالماظٖشِقَطؤنمَؼ٦َِّع٥ُّ م، مِب٥ِّ مِبَلْصَض٢َّمِعٖؿومَجوَء مَذِظ١َّمَحٖؿ٧ّمُؼِؿِل٨َّم،مَوَظ٣ِّمَؼْلِتمَأَحّْٓ اظٖشِقَطؤنمَؼ٦َِّع٥ُّ

  5454مم{{َأَحّْٓمَسِؿ٢َّمَأْطـََّٕمِع٤ِّمَذِظ١َّممَأَحّْٓمَسِؿ٢َّمَأْطـََّٕمِع٤ِّمَذِظ١َّمم

كةذا قهل ػػه ..  كىػػلا ىػػ  الحجػػهب الػػلم  جػػ، أف عممإلػػو بنفعػػ  ك  أإػػهلل غاػػلؾ
 .من الباةهف   اؿ لاإلتو ىله إتى   ميبمهلل غلكب البمس اهو  لو إلزا 

كرنػهللمه ومإلػػأ أك دوػه مبػػص ىػله اواػػاهء  ػنو أ اػػاإلتزم ف ببػلع اا كاآلداب التػػى 
جػػػهء ب ػػػه راػػػ ؿ اا كىنػػػه    لػػػ ف لإلبػػػاه ان ك  لإلجػػػن ك  لإلمػػػس اػػػسف ب ػػػأ ك ل وػػػ ا 

 دااإلان    ق ؿ اا: 

                                [[ٔٓٔٓ]ا الاء]ا الاء  
  ػص مػػنلأ مػػن اػػم  أك قػلأ أوػػو  ػػ  ر ػػهلل راػػ ؿ اا اػهف ىنػػهؾ مػػن  ممػػص أإجمػػن 

 ك حمص اتمهن ك مهلج ب ه من العحل كمن الجن؟
 أبهللان ...   لأ  حهللث ذل 

 كذل  وو أ اهو ا دااإلان    ق ؿ اا: 

                                      ]اا[]  اا  [  
                                                 

 رىًض ى الإل وي رىٍنوي أىًب  ىيلى ٍػلىةى رىٍن  صىًحايي اٍلميخىهًرم   ْٓ
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.. كىػػى أمػػ ر كاػػ  ف قػػهلل دااإل ػػه أكىػػهـ   مهػػى رنػػهللوه بمػػهلل ذلػػ  الحعػػهلل كالعػػحل
 ا أمه الحعهلل  مم مو من رنهللوه  نحن الل ن وحعهلل أوفعنها لمهذا؟كالا هت ابالة ...

 ... ااا؟ وونه لأ وممص بمه جهء بو اا كرا لو 
أك رأ ػػ  أثػػهث  !!ا جتػػ   سرجمتػػ  هػػهلل قػػهؿ لنػػه اا ةذا داإلػػ  باتػػ  كرأ ػػ  زك 

أك رأ ػػػ  أل اػػػ ء  ػػػ   !!ا  أك رأ ػػػ  ابنتػػػ  أك ابنػػػ   ػػػسرجم ؾ!!ا  باتػػػ   سرجمػػػ  
 رإلاػ  أف عممػص بهػ ؿ اا... كأرجم  بو .. ؟ أك    رمإل   .. أك    أرض  .. بات 

 : الكهف[93]عمهلى  ى

                                                   
أك باػ   اأك أاتػى اأك باػ  أاػى اكللل  رإلمنه إضلة النم  أوو ةذا داإل  باتى

 رإلى  أف أق ؿ: ... أك ول ملهف اأك داإل  رمإلى اأك جهرل اأك با  صهلل هى اأب 

مم5555مم{{معومذوءمآمالمض٦ّةمإالمبوٓممعومذوءمآمالمض٦ّةمإالمبوٓمبل٣ّمآبل٣ّمآمم}}مم

كرنػهللمه  ا ػسعى مػن المػانةف الحعػهلل  كل  داكمنه رإلى ذل   من أ ن  سعى الحعػهلل؟
 تح ػػن ا وعػػهف "بمعػػأ اا مهاػػهء اا   قػػ ة ة  بػػها"  نو ػػه عمةػػص العػػأ الخػػهرج مػػن 

كلػػن ععػػتةا  إفػػ  .. كلنفػػلض أف املأعػػى أك ابنتػػى مػػه زالػػ  ضػػمافن  ػػ  الحفػػ  ا المػػان
 و: ى ممنى إهلل برإلا ه أف علمل كعه ؿ: "اا أامل" وف النم  قهؿ رن النهر .. ىله اآل ن 

مم{{أرػؽ٦ّػومبوظؿؽؾريمأرػؽ٦ّػومبوظؿؽؾريممم}}

 .كبهلتهلى وةف  وهر الحعهلل بهلتلمال

                                                 
 انن اوق اؿ كاورمهؿ لإلمتهى ال نهللل ا ككرد بسغإل، ات، العنن بلكا هت كز هدات أك وه هف. ٓٓ
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 !!! للننه م  اواا ونعى كو مص
ثػػأ وػػسعى بمػػهلل ذلػػ  كوهػػ ؿ  ػػ ف ىػػلا إعػػهللوىا ثػػأ بمػػهلل ذلػػ  ضػػخمنه الم ضػػ ع 

... كعهللااإل  الخلا ن م  الػ ىأ ...  مػ  اومػلاض المضػ  ن كالنفعػانا  ز هدة رن الحهلل 
...  مػن أك دوػه   ػهب بمػلض رضػ ل وجػـز بسوػو محعػ د  أل أإػهللكأوت انه ةلى أوػو ةذا 

م  أف ا وعهف مملض ول ملض كة  مه اإلا اا او مهء كالهللكاء كقهلل قهؿ اللا ؿ  ػ  
 :لمه اسل ه رن التهللاكل  ذل 

ًِماَِِّسَّٕاُبم:مَؼومَرُد٦َّلماظؾ٥َِّّم،مَأالمَغَؿَّٓاَوىم؟مَضوَلم:م"م"مَغَع٣ِّم،مَؼومِسَؾوَدماظؾ٥َِّّمم}} ًِماَِِّسَّٕاُبم:مَؼومَرُد٦َّلماظؾ٥َِّّم،مَأالمَغَؿَّٓاَوىم؟مَضوَلم:م"م"مَغَع٣ِّم،مَؼومِسَؾوَدماظؾ٥ََِّّضوَظ ممَضوَظ

مم{{َتَّٓاَوِوام،مَصٔنٖنماظؾ٥ََّّمَظ٣ِّمَؼَضِّٝمَداّءمٔإالمَوَضَّٝمَظ٥ُّمِذَػوّءم،مَأِومَضوَلم:مَدَواّءمَتَّٓاَوِوام،مَصٔنٖنماظؾ٥ََّّمَظ٣ِّمَؼَضِّٝمَداّءمٔإالمَوَضَّٝمَظ٥ُّمِذَػوّءم،مَأِومَضوَلم:مَدَواّءم
5656  

 :كاومل اآلال الم أ أ ضهن 

 

 نذا اهف الملض ااة ؿ كلو رػ ج كااعػتمل  اأف النهس اآلف   عمتلؼ بهلملض
ىػػلا مػػلض مػػزمن ك  أمػػص  ػػ  البػػفهء ة  ةذا ك  -المػػ ج اهلػػلم   ػػهب بمػػلض العػػلل

أك ةذا كي ػػػػا الةػػػػ، كااػػػػتةهع أف  ػػػػزرع بنلل ػػػػهس أك ا  ػػػػه بنلل ػػػػهس كىػػػػلا  اعجإلػػػػى اا
كالمل ل    ىػله الحهلػن  ل ػهلل أف  بػمل أوػو غاػل  -الم ض ع اآلف مجلد بمهؿ كع قمهت

 !!  اعهرع ةلى ذل  اك ن حو النهس بهلتهللاكل بهوربهب امل ل
ف ثإلث الم ل ان رإلى اوقص عتهللى ر صحت أ بغال إعهب بعػم، كم  اواا  ن

ا كةذا اػهف   بػهلل مػن ا اػتمهون بهوربػهب  جػ، !!! الإلج ء لألربهب بةل هػن ربػ ائان
أف علػػػ ف ممتمػػػهللة مػػػن ج ػػػن  ماػػػن راػػػمان كأجل ػػػ  رإلا ػػػه التجػػػهرب اهلتجػػػهرب الهللكائاػػػن 

 هلرىػػػه ك لتم ػػػه ىػػػ   كثمػػػ  أوػػػو لػػػاس ل ػػػه بثػػػهر جهوماػػػن كصيػػػلح بهاػػػتخهللام ه كأ ضػػػهن مػػػن
 الةما،.

                                                 
ا كىً   المىهًب رىٍن اٍبًن مىٍعمي دو ا كىأىًب  ىيلى ٍػلىةى ا كىأىًب  ايزىامىنى ا رىػٍن أىبًاػًو ا أياىهمىنى ٍبًن اىلً  و رىٍن  اينىني التػ ٍلًمًلم  ػ اٍلجىهًم ي ال  ًحايي  ٔٓ ـي  كىاٍبًن رىم هسو كىىىلىا إىهلًل ثه إىعىنه صىًحايها كعمهمو }  اا" قىهلي ا :  ىه رىاي ؿى الإل ًو ا كىمىه ىي ى ؟ قىهؿى : ال ىلى  ًة  دىاءن كىاًإهللن
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 كالتػى  سعا ػه التإلػ ث مػن اػص وهإاػن!! أمه اوربهب الم ج دة اآلف رإلى اورصفن 
كمػػ  ذلػػ  وساػػلىه .. أك مػػن رػػهدـ كاػػهئص الم اصػػ ت .. ةف اػػهف مػػن عػػلاب البػػهرع  !!

!!!!!!!!!! ك    جػػهلل أإػػهلل رإلػػى كجػػو الحهاهػػن  مػػلؼ مػػهذا بػػهللااإل ه ة   رإلػػى أو ػػه رػػ ج
 كالغئ كالخهللاع كااتغ ؿ أكىهـ كبمهؿ النهس !!!!التإل ث 

 ػػ   ان أإػػهلل فااػػتغ ؿ عجػػهرل ك جػػ، أف  تنمػػو لػػو المعػػإلم ف ك   جػػهرك   ػػلا اإلػػو 
أمه اوربهب التى ثمت  رن أجػهللادوه اػهلإلام ف ...  مبص ىلا اومل وف المضهر عزداد !!

 ب  نو ه أربهب مجلبن أمه اوربه... كالحإلا بلل لإلمغص  الإلوفإل وزا
  ػص ذلػ  مػه اػهف ...  ههؿ لو ر ج     لمن الن ؽ ... كمن   هب منه بهللمهلل 

 ؟رإلاو را ؿ اا 
  ا كلنن ل ةلى المعص اللم قهؿ اا  او:

                     النحص[النحص[  ٗٔٗٔ]ا]ا  
 كلأ  هص البفهء وف البفهء بمههد لا من اللم  ملؼ ىله المههد ل؟

كمػ  ذلػ  اإلػو  إلػـز الةػ، أ ضػهن للػ  أرػلؼ  !!! كالهللرااػن   إلزم ه المحث كالمإلػأ
كىػلا ةف اػهف المعػص  ػسعى بػو ؟ امان المعص التػى عبػفانى مػن مػلض اػلا أك مػلض اػلا 

كلػػلل  رنػػهللمه  ن ػػح   -وف النحػػص اآلف أغإلمػػو  غػػلل بهلعػػلل –النحػػص مػػن الزىػػ ر 
 كأ ن ىلا المعص؟.: أإهلل بهلمعص قص لو

لمعػػص بػػسف   ػػنم ا محإلػػ   اػػلل ه  تغػػلل رإلاػػو لباػػل مػػن ملبػػى النحػػص  غبػػ ف ا 
المعص الخهرج من ىػلا النحػص .. عجػهلل أوػو  ا ن  منو رعإلو كللل  رنهللمه عحإلصالنحص ل

 الل ملاز  ... ك   رإاا أزىهر .. ك  غالىه !!!
كةذا إػهللث ذلػ  ربػهب ة  ةذا ثمتػ   ماػهن كرإلماػهنا ةذان  ه أإمهب   اسف لنه بهو

مػػهء الحلمػػهء الػػل ن أثمتػػ ا بمػػه    ػػهللع مجػػه ن لإلبػػ  صػػحن ىػػلا وساػػل المػػ ج مػػن او 
 الم ج كبسوو لاس لو أ ن بثهر جهومان.
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وف ىلا من ضمن أاةهء الف ػأ التػى اػهر  أ ضػه  ػى النػهسا  سغإلماػن المجتمػ  
 متهػػػهلل أف اوربػػػهب .. اػػػاىء  مامػػػى كةذا لػػػأ عنفػػػ    عضػػػل !! كىػػػلا ج ػػػص رإلمػػػى .. 

مامػػػن ة  أو ػػػه عحتػػػ ل رإلػػػى ملامػػػهت رهلل ػػػهللة كبمػػػل ىػػػله  هوربػػػهب كةف اهوػػػ  مػػػن الة
الملامهت ربمه  لػ ف ضػهران ..  كبمضػ ه قػهلل  لػ ف اةاػلان جػهللا لبػخص دكف اآلاػل وف 
رنػػهلله ق ػػ ر  ػػى كوػػهئا إا  ػػن بهلجعػػأ كربمػػه    مػػلؼ بػػو ..  اتنهكل ػػه  امػػلض وفعػػو 

ان المملك ن أك لػأ لضلر اهلل هلل لتنهكلو ىله اوربهب التى لأ عبم   هئهللع ه بهلةلؽ المإلم
 ععتخإلص المهدة المءثلة الفمهلن من ه كععتممهلل الم اد الضهرة بهل اهئص الحهلل بن ....

 

أم  عػتمال –اػهف  تمػ ذ  امػه كرد  ػ  ال ػحاي  أمه م ض ع العحل  نف النم  
ا كقػهلل كرد  ػى من العحل كالحعهلل بسدران ابالة  إلمه وزل  المم ذعان ااتفى ب مػه -بها

 : رنو  ضإل مه 

ـُِؾُف٤ّٖمَضُّّٛم،ماْظُؿَع٦َّٚذَتِق٤ّٔم} }  ًِمَسَؾ٨ّٖمآَؼوْتمَظ٣ِّمُؼَّٕمِع ـُِؾُف٤ّٖمَضُّّٛم،ماْظُؿَع٦َّٚذَتِق٤ّٔمُأِغَّٖٔظ ًِمَسَؾ٨ّٖمآَؼوْتمَظ٣ِّمُؼَّٕمِع   5757مم{{ُأِغَّٖٔظ
أونه بمهلل أف و إلى ال مي وهػلأ ا اػ ص ثػ ث مػلات  كقهلل رإلمنه إضلة النم  

 :  العاهللة رهئبن قهلك ونهـ وتح ن ب ه رنهللمه ول هلل أف  ا كأ ضهكالمم ذعان

مَسَؾِق٥ِّمَوَدؾ٣ََّّمَطوَنمٔإَذامَأَوىمٔإَظ٧ّمِصَّٕاِذ٥ِّمُط٢ّٖمَظِقَؾٍيمَجَؿَّٝمَأٖنماظـِٖؾ٨ّٖمَصؾ٧َّّماظَأٖنماظـِٖؾ٨ّٖمَصؾ٧َّّماظمم}} مَسَؾِق٥ِّمَوَدؾ٣ََّّمَطوَنمٔإَذامَأَوىمٔإَظ٧ّمِصَّٕاِذ٥ِّمُط٢ّٖمَظِقَؾٍيمَجَؿَّٝمؾ٥َُّّ ؾ٥َُّّ

ماظؾ٥َُّّمَأَحّْٓمَوُض٢ِّمَأُس٦ُّذمِبَّٕٚبماظَػَؾ٠ّٔم مِصقٔفَؿوم:مُض٢ِّمُػ٦َّ مَصَؼََّٕأ مِصقٔفَؿو ٌَ ماظؾ٥َُّّمَأَحّْٓمَوُض٢ِّمَأُس٦ُّذمِبَّٕٚبماظَػَؾ٠ّٔمَطػَِّق٥ِّم،مُث٣ّٖمَغَػ مِصقٔفَؿوم:مُض٢ِّمُػ٦َّ مَصَؼََّٕأ مِصقٔفَؿو ٌَ َطػَِّق٥ِّم،مُث٣ّٖمَغَػ

مِبٔفَؿومَوُض٢ِّمَأُس٦ُّذمِبَّٕٚبماظـٖؤسم،مُث٣ّٖمَؼِؿَلُّّمِبٔفَؿومَعوماِدَوُض٢ِّمَأُس٦ُّذمِبَّٕٚبماظـٖؤسم،مُث٣ّٖمَؼِؿَلُّّمِبٔفَؿومَعوماِد مِبٔفَؿومَؿَطوَعمِع٤ِّمَجَلِِّٓهم،مَؼِؾَُّٓأ َؿَطوَعمِع٤ِّمَجَلِِّٓهم،مَؼِؾَُّٓأ

مم5858مم{{َسَؾ٧ّمَرْأِد٥ِّمَوَوِجٔف٥ِّمَوَعومَأْضَؾ٢َّمِع٤ِّمَجَلِِّٓهمَؼْػَع٢ُّمَذِظ١َّمَثاَلَثمَعّٕٖاٍتم"مَسَؾ٧ّمَرْأِد٥ِّمَوَوِجٔف٥ِّمَوَعومَأْضَؾ٢َّمِع٤ِّمَجَلِِّٓهمَؼْػَع٢ُّمَذِظ١َّمَثاَلَثمَعّٕٖاٍتم"م

                                                 
 صحاي معإلأ رن رهمن بن رهمل . ٕٓ
 ا  عنفث : أل عنفخ بل ا افاا رىهًئبىنى رىٍن   صىًحايي اٍلميخىهًرم   ٖٓ
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م م: موص٧ّمايّٓؼٌماآلخّٕ م: مَداِخَؾَيمممإإمم}}وص٧ّمايّٓؼٌماآلخّٕ مَصْؾَقْلُخِّٔ م، مٔإَظ٧ّمِصَّٕاِذ٥ِّ مَأَوىمَأَحُُّٓط٣ِّ مَداِخَؾَيمَِذا مَصْؾَقْلُخِّٔ م، مٔإَظ٧ّمِصَّٕاِذ٥ِّ مَأَوىمَأَحُُّٓط٣ِّ َِذا

ـُِػِّٚمِبَفومِصَّٕ ـُِػِّٚمِبَفومِصَّٕٔإَزأرِهم،مَصْؾَق اَذ٥ُّممَوْظُقَل٣ّٚماظؾ٥ََّّمَصٔنٖغ٥ُّمَظومَؼِعَؾ٣ُّمَعومَخَؾَػ٥ُّمَبِعَُّٓهمَسَؾ٧ّمِصَّٕاِذ٥ِّماَذ٥ُّممَوْظُقَل٣ّٚماظؾ٥ََّّمَصٔنٖغ٥ُّمَظومَؼِعَؾ٣ُّمَعومَخَؾَػ٥ُّمَبِعَُّٓهمَسَؾ٧ّمِصَّٕاِذ٥ِّمٔإَزأرِهم،مَصْؾَق

مُدِؾَقوَغ١َّم مَوْظَقُؼ٢ِّ: ماَِِّؼَؿ٤ّٔ، مَسَؾ٧ّمِذؼ٥ِِّّ مَصْؾَقِضَطِفِّٝ م، مَؼِضَطِفَّٝ مَأِن مَأَراَد مَصٔنَذا مُدِؾَقوَغ١َّم، مَوْظَقُؼ٢ِّ: ماَِِّؼَؿ٤ّٔ، مَسَؾ٧ّمِذؼ٥ِِّّ مَصْؾَقِضَطِفِّٝ م، مَؼِضَطِفَّٝ مَأِن مَأَراَد مَصٔنَذا ،

ًُمَجـِِؾ٨ّم،مَوِب١َّمَأِرَصُع٥ُّم،مٔإِنم ًُمَجـِِؾ٨ّم،مَوِب١َّمَأِرَصُع٥ُّم،مٔإِنماظؾَُّف٣ّٖمَرٚب٨ّمِب١َّمَوَضِع ًَمَغْػِل٨ّم،مَصوْشِػِّٕمَظَفوم،ماظؾَُّف٣ّٖمَرٚب٨ّمِب١َّمَوَضِع ًَمَغْػِل٨ّم،مَصوْشِػِّٕمَظَفوم،مَأِعَلْؽ َأِعَلْؽ

مم5959مم{{َؤإِنمَأِرَدْؾَؿَفومَصوِحَػْظَفومِبَؿومَتِقَػُّٜمِب٥ِّمِسَؾوَدَكماظٖصوِظِقنَيمَؤإِنمَأِرَدْؾَؿَفومَصوِحَػْظَفومِبَؿومَتِقَػُّٜمِب٥ِّمِسَؾوَدَكماظٖصوِظِقنَيم

  اػاةهف  هلبػ  ك   ػءثل  اػ  اػحل بػص ك لػ ف كىنه عل ف قهلل إلزت وفع   ػ
 لو إف  بمهلل ااتاههوو أ ضه ...

أمه اله ل    ا  مهف أجم   ا مهفضمهؼ ا كقهلل ع ثل ىله اوااهء المءذ ن رإلى 
 .المإلمهء أوو    ءثل  او العحل أك الحعهلل

اػػحله الا ػػ د ىػػى ق ػػن  كقمػػص أف  عػػسؿ أإػػهلل  هله ػػن الملك ػػن رػػن أف النمػػى 
مختإلهػػنا كقػػهلل إهػػا المإلمػػهء المػػهلم ف  هلعػػنن أو ػػه مهللا اػػن بس ػػهللل الا ػػ د لابػػام ا أو ػػأ 

 أف عنهى من ه ات، العنن النم  ن. قهلل احلكا ومى المعإلمان كىله  ل ن امالة  جن
اص الم ض ع أف المجهلس ا اء    الجهممن بان امهبنه كبنهعنػه أك  ػ  الػم د  ػ  

ا ىػلا اػحل أاػ د كذاؾ رمػص اػفإلى ... كاػلا ا اررنه عهللكر اإل ه رإلى ىله الخزرم ت
 !!!   لاس ل ه أاهس من ال حنأقهصاص كاإل ه  كالا !!! 

ةذا أراد البػػػهب الػػػزكاج  جإلعػػػ ف  أ بػػػممل ..كاو ػػػلكا ااػػػا  ػػػسثل النػػػهس بمضػػػ 
ن ىػػله ك لبػػلكف لػػو مػػ..   ػػ ف كإػػهللث لػػو ربػػ، ... بجػػ اره ك ه لػػ ف  ػػ ف ىػػلا اتػػ، لػػو

كلهلل ػػو ا اػػتمهللاد كقػػهلل ايػػحن رػػهلأ الػػ ىأ الػػلم  اػػو  رػػئ الزكجاػػن  اػػهللاصاللكا ػػهت ... 
ىػػػػله مبػػػػص عحػػػػهللث لػػػػو كمػػػػ  بمػػػػل ا رىػػػػهؽ المػػػػهللوى أك الضػػػػغ، الم ػػػػمى قمػػػػص الػػػػزكاج 

 ..  اه   ى الفخ ك  ن اوو ممم ؿ لو رمص ...  أك رب، !!!  بعهت الم
 !!!م  أف مم أ الم ض ع رمهرة رن أكىهـ وفعان 

                                                 
 .صحاي معإلأ رن أبى ىل لة  ٗٓ
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كلػ   اكللل   ػنف ععػمان  ػ  المهئػن مػن إػه ت اللبػهط رمػهرة رػن إػه ت وفعػان
.. كللػن   إلػن  حػهللث لػو ذلػ .. أف البهب لأ  عػم  مػن أإػهلل كعلانػهه  تلػص رإلػى اا 

 ا كى  بهات هر اهلل هلل :نفل الع اا رنهلل الزكاجببلط أف  
 . ـ  الزكاج العنن ىى ال لامن -
كلػػاس مػػن العػػنن او ػػلاح التػػى أاػػلت ال ػػمغن الم ػػل ن التػػى عخػػهلا اػػلع   -

 اكأف  ػػلاقص المػػل س رلكاػػو اك ػػلؽ م اػػاهان غنهئاػػن امػػن معػػلح  اا
  ػص ىنػهؾ  ...المفلكض أوو لاس لنه اسف ب ه ا ... كمبص ذل  رهدة أكركبان 

 معإلأ رنهلله غالة ا كرا لو  لاقص رلكاتو أمهـ الحهضػل ن  ػ  لاإلػن المػلس؟
 أمه    الرنه   بهلل من ال لامن: نقإلنه أف ذل   فمإلو اوكركباا... 

مم6060مم{{َأِوِظ٣ِّمَوَظ٦ِّمِبَشوٍةمَأِوِظ٣ِّمَوَظ٦ِّمِبَشوٍةم}}

وػػسعى بهػػهرج لإلهػػلبف اللػػل أ لاعػػتم  مػػن قمػػص انػػه   اكامػػه رأ نػػه كرأ ػػتأ  ػػ  او ػػلاح
 .كذل  إتى وعت ص الزكاج بلتهب اا جص    ر ه النهس لإلهلبف

اضػػ   ػػهلله رإلا ػػه غػػل ت أ لاإلػػن المػػلس ا  إلرلكاػػو مػػ  كالمػػل س رنػػهللمه  ػػهللاص  -
 :ك ه ؿ امه رإلمنه اللا ؿ

ًِمَسَؾِق٥ِّم،مَوَأُس٦ُّذمِب١َّمِع٤ِّممم}}مم ًِمَسَؾِق٥ِّم،مَوَأُس٦ُّذمِب١َّمِع٤ِّماظؾَُّف٣ّٖمٔإٚغ٨ّمَأِدَلُظ١َّمِع٤ِّمَخِقَّٕٔػوم،مَوَخِقّٕٔمَعومُجِؾَؾ اظؾَُّف٣ّٖمٔإٚغ٨ّمَأِدَلُظ١َّمِع٤ِّمَخِقَّٕٔػوم،مَوَخِقّٕٔمَعومُجِؾَؾ

ًِمَسَؾِق٥ِّمَذَّٕٚػوم،مَوَذّٕٚمَعَذَّٕٚػوم،مَوَذّٕٚمَع ًِمَسَؾِق٥ِّمومُجِؾَؾ مم6161مم{{ومُجِؾَؾ

 .كىى علدد وفس الهللرهء
ا أكؿ رمػػػص  ػػػ  غل ػػػن النػػػـ  ب ػػػ ة ه أف  مػػػهللءمإلا مػػػ رإلػػػى كضػػػ ء  كةف اهوػػػه -

رنػهللمه ك  ة المبهء ةف لأ  ل وه قهلل صإلاهىها أك ص  رامتان للب المهلمان
الحاهة الزكجان بهل  ة  نو مه    إفػ  اا كرره ػن اا كرنه ػن اا كلػن   مهللءا

                                                 
 .صحاي المخهرل رن أوس بن مهل   َٔ
 انن ابن مهجن ا رن رملك بن اما،. ُٔ
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ا  اػػػهإل أف  هػػػلب أ بعػػػحل ك   عػػػتةا  جنػػػى أذ ت مػػػه وو مػػػه بػػػهللءا  عػػػتة
 . لهوه    إف  اا كصاهون اا جص    ر ه ابهل  ة

 

بػػص كونمػػو المعػػإلمان رػػن ىػػله ... كلػػلل   جػػ، رإلانػػه جمامػػهن أف ومتنػػ  بهللإلاػػن 
التػى  ح اىػه أف اوقهصػاص .. كىػى الخلا هت التى  ه  و ه لألك د كلإل ػغهر كلإلمنػهت 

ك ػػ ف رأل جنػػى  ػػ   ا ػػ ف رأل جن اػػن  ػػ  الملػػهف الف وػػى كأكصػػه  ه اػػلا كىا ت ػػه اػػلا
 االملهف الف وى كإهللث لو ممو الا 

من اوىص أك اوم هت رنهللمه  ل هللكف من أبنػهئ أ أف  نػهم ا كبهلػلات  بالبص أف الل
ك عػػػػم و أ بساػػػػمهء مخافػػػػن ." او فػػػػهؿ ال ػػػػغهر  خ وػػػػ ىأ بهلمفهر ػػػػ  أك " أب رجػػػػص ..

 مبص ىله التلاىهت عتلؾ أثلا اإلماه  ى وف س أبنهئنه كوحن  وهللرل !!لأل فهؿ  
 اجػػ، أ  عه ػػ ا رإلػػا أ مبػػص ىػػله اله ػػص أك عخمػػلكىأ بمبػػص ىػػله اومػػ ر وف 
ىله اوم ر رمهرة رن ى كس اوتبلت    زمن الج ص كمن اػهللة اوتبػهرىه علاػخ   ػ  

..   ػػ  رهإل ػػأ المػػه ن تتلاػػخ أك دوػػه حػػن ونهإل ػػه دكف كرػػى ةلػػى اللمػػهر ا ثػػأ و أذىػػهف 
عةف ا ىله الخلا هت رإلى العةي رنػهللمه  تمػلض أك دوػه ول م قػا ثأ  ك مل الزمهف ..

ك ةلع أ التى اإله ػأ اا أمه ةذا علانه أك دوه رإلى  مامت أ ...  اتهةم ف من الخ ؼ!! 
ك مبػ  كإػهلله !! ث اوااػل مػن الإلاػص  عتجهلل أف ال اإهلل مػن أ  خػلج  ػ  البإلػرإلا ه .. 
.. كلاعػػ  ىنػػهؾ الا ػػهت  ػػى  كذلػػ  ووػػو لػػأ  عػػم  اػػا هن ..  ك    ػػهب !!  ػػ  الهل ػػن 

 رهإلو المه ن !!
أمه اآلال ةذا أراد أف  هللاص الحمهـ بهلإلاص عجهلل أوو اػهئا كملعمػهلل ك ل ػهلل ممػو مػن 

ةذان  ان ... رػن العػحل كرػن الجػن كرػن البػاه كذل  من ال  كس التى امم ه ا ءوعو
 ػػنحن الػػل ن رللوػػه صػػف  أك دوػػه كبنهعنػػه بهله ػػص كالحله ػػهت كالخلا ػػهت التػػى لاعػػ  

ت ه ػرهاػ.... !!!!  للن ه أكىهـ ... من د ن اا كلاس ل ه أصص صحاي    ىله الحاهة 
 النهس    ىله الهللواه.
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 :به  ا ء كإاهلل أر هلل أف أيومو رإلاو ةا او 
كمم منػه اآلف ةف لػأ  لػن ممػو اػ هدة رإلماػن  ا ل أالمنه اا بػهلمإلأأونه ىنه    م

كاللباػػل منػػه مم ػػأ مػػه  بػػل  منػػو رمػػهرة رػػن ا   ػػ  كالحمػػهلل ا رإلػػى درجػػن ثهه اػػن رهلاػػن 
 لكؼ    الحاهة قهلل عملض ل ه.من و... متهر، وفعان 
صػػمى  هػػهلل أمػػو كعػػزكج أباػػو مػػن أاػػلل  سصػػمي لػػو زكجػػن أب أاػػهءت ممهمإلتػػو مػػب ن 

  كقت ػػػه لػػػأ  لػػػن  عػػػتةا  أف  خمػػػل أبػػػهه بػػػلل   اػػػنملس ذلػػػ  رإلاػػػو بمػػػلض مػػػن ك ػػػ
اورػػلاض النفعػػان أك مػػلض مػػن اومػػلاض النفعػػان .. ىػػله اومػػلاض  ػػه ةاػػ او   إلزم ػػه 

 .الم ج
للػػن المبػػلإلن رنػػهللوه أونػػه ةذا رل نػػه أف   وػػه  بػػل  مػػن مػػلض وفعػػ  و ػػن أوػػو 

 هلػػهللكؿ اوكرباػػن  ا  كبػػان الجنػػ فمػػ  أف ىنػػهؾ  ػػهرؽ اماػػل بػػان المػػلض النفعػػ امجنػػ ف
 المتههللمن عجهلل أف الم حهت النفعان  ا ه أابل من ال إهللات ال حانا لمهذا؟ 
 .وو أ إل   ف رإلى ر ج النهس من مبص ىله اوملاض لال و ا أا  هء

رنهللمه وجهلل أف أإهلل أك ده  بل  من صهللكد رن أمل مػن اومػ ر ىنػه    جػ،  ةذان 
ووػػػو مػػػن الجػػػهئز أف  لػػػ ف عمػػػلض ل ػػػهللمن وفعػػػان  ا عػػػ دأف وهػػػ ؿ أوػػػو معػػػح ر أك مح

مػػ  اواػػا  نونػػه ونعػػ،   .. كللػػن كامػػه قإلنػػه .. اػػمم  ىػػلا المػػلض كلػػأ أوتمػػو أوػػه لػػلل 
 .اص ا ء اآلف لإلعحل كالحعهلل كالجن

رنهللمه ولى، لإلل ن  ممإلػ ف  ػ  كومهللأ  ى الهللكامن الههعإلن التى   عنت ى ... !!!! ك 
وف الػممل مػن أ  عػهـك رإلػى ... معػتلزقان ك م ػهران ىله المجػه ت وجػهلل أف أغإلػم أ 

ا كرنػهللمه أذىػ، ل اإػهلل مػن ىػء ء مػب ن بػهبن  .. أجل أامل مػن أجػل أم ػل كأامػل او مػهء
دائػأ كرنػهللمه أاػسلو  هػ ؿ ةف  هن  ه ؿ: ةوو  بل  مػن اػلا كاػلا كاػلا ك ل ػهلل أف  جمإلػو زب وػ

أك رنػهللـ  لتمػص ال ػ ؿ ...  اػص اػ ل اكؿ  ك  بػهلل أف عػسعان  .. العحل  تللر اص اػ ل 
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 ... أكىهـ  ى أكىهـ ..... كبس هلل نه . ورمص لو "عح  ةن" أك إلز

 

 أمه ل  إهللث بهلفمص رهرض من الجن أك من العحل  إلمن أذى،؟
 .رإلانه أف ولى، لمن  خبى اا ك تهى اا جص    ر ه

أصػهب جنػى  تػهة  ػلى، أىػص  ا  فػى كقتػو ا مػهـ أإمػهلل بػن إنمػص كاو ل ةلى 
 :أرةهىأ  لدة من إلاءه كقهؿ ل أ... ةلى المج، كااتم   االفتهة ةلاو

 ابػن إنمػص  ػسملؾ أف عخػلج كة  ضػلب  ب ػلا الحػلاءأف كق لػ ا لػو: ااذىمػ ا ةلا ػه
كبمػػهلل ك ػػهة أإمػػهلل بػػن إنمػػص رػػهد الجنػػى لإلفتػػهة وو ػػه لػػأ كاػػفا  الفتػػهةا  خػلج كلػػأ  مػػهلل 

 لىم ا ةلى رهلأ من المإلمهء  ههؿ اآعى مملػأ كرنػهللمه  اع ااعتح ن بح  ف اا كال 
كصػػص ةلػػى الفتػػهة قػػهؿ لإلجنػػى: أاػػلجا  هػػهؿ الجنػػى: لػػن أاػػلجا  هػػهؿ: لمػػهذا الجػػ  

قػػهؿ: أإمػػهلل بػػن إنمػػص اػػهف  خبػػى اا  لػػهف  خبػػهه اػػص  رنػػهللمه أمػػلؾ أإمػػهلل بػػن إنمػػص؟
 من    اورض كمن    العمهء.

بػها كالمإلمػهء بػو ..  ،  ا ه ةلى أىػص الخبػانةذاىْن مبص ىله اوم ر  ج، أف أذى
 نه ؿ: أف الم ج بػهلهلبف كصػفو الػلإمنا  ا ه ؿ قهئص: ةو أ  ه ل ف أف الم ج بهلهلبف

  مهذا  مهلج؟

                                          
       [[ٕٕٓٓ]وس  ]وس    

للػػػن مػػػن  ػػػهلل ر ف أو ػػػأ  ا اجس كالبػػػ  بػػػفى أمػػػلاض ال ػػػهللكر اهل ا اػػػن كال ػػػ
 .... مهلج ف بهلهلبف ع ام ا    الم ض ع 

كمػه اآل ػهت التػى  ؟؟؟ مب ن كاإهلل  بتلى من ملض بهللإلى  لاا  تمهلج بهلهلبف
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 !!!   ا ء...  عيهلأ  للى عيبفى اللإلى؟
 ..كبال  بل  من اللمهلل

 ..!!! .   ا ء  مه اآل هت التى وهلأىه للى  بفى من اللمهلل؟
  ج، ىنه أف وض  أمهـ أراننه ق ؿ اللم    نةا رن ال  ل:

  ِِٔٔ      َؼومِسَؾوَدماظؾ٥َِّّمَتَّٓاَوِوام،مَصٔنٖنماظؾ٥ََّّمَظ٣ِّمَؼَضِّٝمَداّءمٔإالمَوَضَّٝمَظ٥ُّمِذَػوّءَؼومِسَؾوَدماظؾ٥َِّّمَتَّٓاَوِوام،مَصٔنٖنماظؾ٥ََّّمَظ٣ِّمَؼَضِّٝمَداّءمٔإالمَوَضَّٝمَظ٥ُّمِذَػوّءمم}}  
 ..  اهلبػػػػ ... ةذان الهػػػػلبف    بػػػػفى ة  مػػػػن اواػػػػاهء التػػػػى  ػػػػ  صػػػػهللكر النػػػػهس 

 عتةا  الهلبف أف  هللاك  ه كذلػ  ... أك إهلن وفعان ... أك ال ىأ كالخاهؿ ... كالبلؾ 
 كأ ضهن من اللم  هللاكل بهلهلبف؟النف س ...  ةوف الهلبف لمهللاكا

                                        
                [[ّّٗٗ]ا إزاب]ا إزاب  

لإلمػػل ل رػػن  ل ػػا "ال ػػهلل  ف"  للػػن أ اآلف   ػػنم ف البػػلائ، ك ه لػػ ف أاػػمم ىه
 ةذا اهف الباةهف  هػ ؿ  اػو النمػ  المػهللوهفا رإلى أذوو لل   بفىا  مهذا عفمص البلائ،؟

 : ى ممجز الماهف

{{ممٔإٖنماظٖشِقَطوَنمَؼِفّٕٔيمِع٤َّماِب٤ّٔمآَدَممَعِفَّٕىماظّٖٓٔممِع٤َّماْظُعُّٕؤقمٔإٖنماظٖشِقَطوَنمَؼِفّٕٔيمِع٤َّماِب٤ّٔمآَدَممَعِفَّٕىماظّٖٓٔممِع٤َّماْظُعُّٕؤقممممم}}
6363  

لػػن ..ز  بػػلائ،؟مػػهذا عفمػػص  اػػو المػػن المػػلكؽ !!  مػػن  جػػلل منػػ  مجػػلل الػػهللـ 
 ...   ان عفمص أل ا ء بص اتز هلله وف ر 

ةذان المػػػ ج بػػػهلهلبف لػػػاس لألمػػػلاض الحعػػػان المضػػػ  ن الجعػػػمهوان كللنػػػو لمػػػ ج 
أملاض ال اػهكس كال ػ اجس كال ػ كس التػى  ػ  ال ػهللكر كمػن  هػـ  بػلل  ىػأ المإلمػهء 

مػػن مػػن الهػػلبف أف  لامػػ ا لنػػه علاابفضػػص اا عمػػهلى ف وو ػػأ ىػػأ الػػل ن  عػػتةام ف   المػػهمإل
                                                 

 اما عخل جو. ِٔ
هًف لإًٍلمػىاػٍ ىًه    ّٔ  رىكىاهي ميٍعإًلأه ً   ال  ًحاًي ا رىًن اٍلهىٍمنىًم   ا رىٍن إىم هدو  أىوىسو  ا رىنٍ  ايمى،ي اٍ ً مى
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 .اللل أ عبفى من ىلا الهللاء
 كقهؿ: ذى، كاإهلل ةلى را ؿ اا ك ى ممنى الحهلل ث كرإلى اماص المبهؿ 

:مأدممض٦ّلمدؾقونم:مأدممض٦ّلمدؾقونممم،مصؼولمظ٥ّ،مصؼولمظ٥ّإغ٧ّمأجّٓمودووسمدائؿيميفمغػل٨ّإغ٧ّمأجّٓمودووسمدائؿيميفمغػل٨ّمم}}مم

مم{{اٌؾ١ّماظؼّٓوس"اٌؾ١ّماظؼّٓوس"

 .كىلا الم ج     إلي للص كاإهلل
 ا ل  المػ ج الػلم ةذ   بهلل من  ما، ربهو  و راو   بخص ل  ىلا الهللاء ك  

 .أبلأ بو من ىلا الهللاء.
اخص باػل    ىٍحضيػل  ػ  ال ػ ة ك ل ػهلل دكاءان ل ػلا الػهللاء ك ػسعى ىػلا مػن اتػهب 

 –باػػل    جػػهلل  ػػ  قإلمػػو ابػػان اػػلل   إلزمػػو دكاء مػػن اتػػهب اا لتسعاػػو الخبػػان  –اا 
، باػػػل  جػػػهلل  ػػػ  قإلمػػػو غإل ػػػن كقعػػػ ة اػػػلل   إلزمػػػو دكاء مػػػن اتػػػهب اا للػػػى  ػػػلؽ الهإلػػػ

 ك ت ا بهللإمن كالإلان لإلمءمنان أجممان ...
ىػػله ىػػى اودك ػػن التػػى عبػػفى صػػهللكر كوفػػ س المػػءمنان مػػن اتػػهب ااا لػػلا  جػػ، 
رإلانه أ  وممأ كوه ؿ وحػن ومػهلج بػهلهلبف مػن اػص مػلض رضػ ل كوفعػ ا  لاػا  مػهلج 

 الهلبف اللإلى كاللمهلل كااا ع هللؽ ذل  كأو  رجص رهقص؟!
ؿ رإلاػػو الهػػلبف اػػهف  مػػلض كاهوػػ  عةممػػو العػػاهللة الػػلم أوػػز  مػػ  أف اللاػػ ؿ  

 قهل :ا رهئبن كقهلل اسل ىها من أ ن عمإلم  الة،؟

اظعّٕبموحؽؿوؤػومصؿعؾؿًماظعّٕبموحؽؿوؤػومصؿعؾؿًمميّٕضمطـريًاموطونمؼلتق٥ّمأرؾوءمميّٕضمطـريًاموطونمؼلتق٥ّمأرؾوءمممطونماظـيبمطونماظـيبممم}}

مم{{عـف٣ّماظطىمعـف٣ّماظطىم

ةذان اػاهللوه راػػ ؿ اا اػػهف  مػػلض اباػػلان كاإلمػه مػػلض  عػػتهللرى الةماػػ، ك  ػػا لػػو 
ن ىػػلا المػػ ج كمػػن  ػػ ؿ الفتػػلة كابػػلة اومػػلاض كاودك ػػن المػػ ج  ػػتحف  العػػاهللة رهئبػػ

الم ةفى اللم اهف  نػزؿ كىلا ى  اللا ؿ ا إف   الم جهت كأصمح   مامن عهللاكل
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كىػػػ  مػػػل ل ...  ا كقػػػهلل داػػػص رإلاػػػو أإػػػهلل أصػػػجهبو  اػػػهف  تػػػهللاكل رإلاػػػو الهػػػلبفا  
 :كااتم  ةلى الحهلل ث اللل دار ا قهؿ ال حهبى 

ًُمَسَؾ٧ّماظـؾ٧ّممم}} ًُمَسَؾ٧ّماظـؾ٧ّمَدَخْؾ ًُم:مَؼومَرُد٦َّلماظؾ٥َِّّم،مٔإٖغ١َّمَظُؿ٦َّس١ُّمممَدَخْؾ ًُم:مَؼومَرُد٦َّلماظؾ٥َِّّم،مٔإٖغ١َّمَظُؿ٦َّس١ُّمَوُػ٦َّمُؼ٦َّس١ُّم،مَصُؼْؾ َوُػ٦َّمُؼ٦َّس١ُّم،مَصُؼْؾ

ـُِؽ٣ِّم ـُِؽ٣ِّمَوِسًؽومَذِّٓؼّّٓام؟مَضوَلم:م"مَأَج٢ِّم،مٔإٚغ٨ّمُأوَس١ُّمَطَؿومُؼ٦َّس١ُّمَرُجاَلٔنمِع مم{{َوِسًؽومَذِّٓؼّّٓام؟مَضوَلم:م"مَأَج٢ِّم،مٔإٚغ٨ّمُأوَس١ُّمَطَؿومُؼ٦َّس١ُّمَرُجاَلٔنمِع
6464
  

 كم  ذل  اهف  سعى بهو مهء  الملب الحلمهء لا ف ا لو الم ج.
 ػػ  مجتممنػػه وونػػه أصػػمحنه مجتمػػ  ه وحهصػػلىىػػله ال ػػ اىل  ػػه ةاػػ اوى  نمغػػى أف 

 ...رهلأ كمتمإلأ ك    ي أف عل ف ىله الم هىل كال  اىل باننه جمهرن المعإلمان 
 .كرإلانه أف وهمص رإلى المإلأ كرإلى المإلمهء كونفل البل من العمحهء

 ....وسمل أك دوه بتنفال الع اا كرإلانه أف 
جػ ء اه مػػهـ النػ كم كا مػهـ ابػػن كالممػص بهوذاػهر الا ماػن التػػى جمم ػه اوئمػن او

 .... العنى كا مهـ معإلأ كغالىأ من اوئمن
كومبػػػى رإلػػػى ىػػػهللل كب ػػػالة مػػػن اتػػػهب اا كمػػػن اػػػنن راػػػ ؿ اا للػػػ    ػػػإلي 

أإ النػػه ك هضػى اا رإلػػى ىػله الخلا ػهت المنتبػػلة باننػه ك   بػػم  بنػه رػػهللكان   اا
 من الله ل ن كالمبلاان.

هػلبف الم ػاأ رباػ  قإل بنػه كجػ ء إزونػه كذىػهب ىمنػه أف  جمػص ال  وعػسؿ اا
كغمنػه كأواعػػهن لنػه  ػػ  قم روػػه كاػفامهن لنػػه  ػ  إبػػلوه كوػػ ران لنػه  ػػ  اػإل انه كأف  جمإلنػػه مػػن 

 الل ن  عتمم ف اله ؿ  اتمم ف أإعنو
 كصإلى اا رإلى ااهللوه محمهلل كرإلى بلو كصحمو كاإلأ.

مم

                                                 
  رىٍمهلًل الإل وً رىٍن  صىًحايي اٍلميخىهًرم   ْٔ
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 ئِذَا زَأٍَ اٌؽَّثَابَ َّغٍُْثٌَُْ اٌْؼٍَُِْ لَاي0َوِ تُْٓ َِعْؼٌُدٍ ػَثْدُ اٌٍَّوَاَْ 

ا تِىُُْ َّنَاتِْغَ اٌْؽِىَّْحِ َِسْؼَثً }

خٍُْمَاَْ ، ًََِصَاتِْػَ اٌظٍَُّّْحِ 

، زَّْؽَاَْ اٌصَِّْابِ ، ظُدُدَ اٌْمٌٍُُبِ 

 65 { وًُِّ لَثٍَِْحٍ
                                                 

هًف لإًٍلمػىاػٍ ىًه    ٓٔ زىاًر رن  ايمى،ي اٍ ً مى ٍاهلًل الإل ًو ٍبًن أىًب  اٍلمىاػٍ  ا اإلههف الباهب : قهلل من ثاهب أ كللن جهلل هللة متجهللدة قإل ب أ.ريمػى
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 الفصل الرابع

  الصباب للمجتمعالصباب للمجتمع  دوردور
 

 

 

 

 

 



 

 

  

  ::حلية األولياءحلية األولياء    فى فى   َعَطاٍء اِلُخَراَساِنيَِّعَطاٍء اِلُخَراَساِنيَِّعِن َعِن   

  َطَلُب اِلَحَواِئِج ِمَن َطَلُب اِلَحَواِئِج ِمَن
الشََّباِب َأِسَهُل ِمِنُه ِمَن الشََّباِب َأِسَهُل ِمِنُه ِمَن 

َتَر ِإَلى َقِوِل َتَر ِإَلى َقِوِل الشُُّيوِخ " َأَلِم الشُُّيوِخ " َأَلِم 
ال ذَصْسِّةَ ػٍََْْىُُُ اٌٌَََْْْ َّغْفِسُ ال ذَصْسِّةَ ػٍََْْىُُُ اٌٌَََْْْ َّغْفِسُ   00  ُيوُسَفُيوُسَف

  ::َوَقاَل َيِعُقوُب َوَقاَل َيِعُقوُب     اٌٍَّوُ ٌَىُُْاٌٍَّوُ ٌَىُُْ
  ِِّظٌَْفَ أَظْرَغْفِسُ ٌَىُُْ زَتِِّظٌَْفَ أَظْرَغْفِسُ ٌَىُُْ زَت     
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 بسم اهلل الرمحو الرحيم

لاعػػ     أف الن ا ػص التى  همص بػ ه ال ػهلح ف رػػإلى اا ٔٔالحهاهن  ػه ةا اوى
كعػػ كة  اكصػػاهـ الن ػػهرا كأىم ػػه  ػػى و ػػل اللباػػل منػػه قاػػهـ الإلاػػص ...  ػػن الػػممل امػػػه  
 ا ..كاوذاهر االهلبف

ف ىػى الن ا ػص التػى    كللن الن ا ػػص التػى   ػتأ ب ػه ال هلحػػ ات تإل  و ا ػص الممػهد
كصػػحمو المػػلرة اللػػلاـ كأكؿ ىػػله الن ا ػػص كالتػػى ع ػػص  اػػهف رإلا ػػه اػػاهللوه راػػ ؿ اا 

 فل ضن ىى  إلػ، المإلػأ.ةلى رعمػن ال

 

 هن.أك عمإلام هن كلػلل  رازكا رإلى  إل، المإلأ الفه ى  ى الهلل ن ا اء عمإلم
 تجػػهلل أف الػػلل  ػػتمإلأ اػػ اء مػػن اتػػهب أك مػػن مجإلػػس رإلػػأ إ ػػاإلتو مػػن اوجػػل 

 .كالب اب    مهثإل ه أم رمص من اورمهؿ ال هلحن الت  ذالوهىه
 :كى   ه ؿ  كاام  ةلى الحما،

ًِمَظ٥ُّم  }} ًِمَظ٥ُّمَع٤ِّمَشَّٓامُؼّٕٔؼُّٓماْظِعْؾ٣َّمَؼَؿَعؾَُّؿ٥ُّمِظؾ٥َِّّمَصَؿَّّماظؾ٥َُّّمَظ٥ُّمَبوّبومٔإَظ٧ّماْظَفـِٖيم،مَوَصََّٕذ َع٤ِّمَشَّٓامُؼّٕٔؼُّٓماْظِعْؾ٣َّمَؼَؿَعؾَُّؿ٥ُّمِظؾ٥َِّّمَصَؿَّّماظؾ٥َُّّمَظ٥ُّمَبوّبومٔإَظ٧ّماْظَفـِٖيم،مَوَصََّٕذ

ًِمَسَؾِق٥ِّمَعالِئَؽُيماظٖلَؿ٦َّاِتمَوِحقَؿوُنماْظَؾِقّٕٔم ًِمَسَؾِق٥ِّمَعالِئَؽُيماظٖلَؿ٦َّاِتمَوِحقَؿوُنماْظَؾِقّٕٔماْظَؿالِئَؽُيمَأْطؿوَصَفوم،مَوَصؾَّ   ٕٕٔٔ    اْظَؿالِئَؽُيمَأْطؿوَصَفوم،مَوَصؾَّ
ص اوقػػػـ  كةلػػػى الةل ػػػا كذلػػػ  وف المإلػػػأ ىػػػ  الػػػلم  لاػػػهلل ا وعػػػهف ةلػػػى العػػػما

   اوإعن لممػهدة اا كالت جو ةلى اا
 هلممػػهدة  ػػى أاهاػػ ه ك ػػى درجهع ػػه ك ػػى ث اب ػػه عت قػػا رإلػػى ر ػػأ الناػػن كالناػػن   

كأف المػلء لا ػإلى ب ػ ة أااػو كرا ر مػه   عل ف رهلان الههللر ة  بهلفهو  ى د ن اا
                                                 

 مهلل ص ة الجممنا بحهللائا الممهدل.ـا الهللرس ب ََِٖ/ٓ/ٗىػ ُِْٗجمهد أكؿ ْس ػػـ  الخما  ٔٔ
 .ام، ا  مهف لإلما هى ا رن أبى الهللرداء  ٕٔ
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رض كذلػػ  بعػػم، الناػػن كالناػػػػن كاإػػهلل كاػػج دىمه كاإػػهلل كبان مػػه امػػه بػػان العػػمهء كاو
عحتػهج ةلػى رإلػأ  ػهلمإلأ  جمػص ا وعػهف بػهلل ن مػن أف  نػ م واػن كاإػهللة  نػ م امعػان واػن 

    ى الممص ال اإػهلل كللص واػن ث اب ه كأجلىه من اا
 هلمهبهلل قهلل   إلى رامتػان كاللجػص ال ػهلي الفهاػو  ح ػص رإلػى أجػل مهئػن رامػن  ػى 

 :كذاؾ ؟ الفهرؽ  ى النان كامه قهؿ بمل ال هلحانمه الفهرؽ بان ىلا  -اللامتان 

مم{{مم  إغ٨ّمالمأسؿ٢ّمسؿاًلمإالمبعّٓمأنمادؿفؿّٝمصق٥ّمدؾعنيمغقيمطؾفومٓإغ٨ّمالمأسؿ٢ّمسؿاًلمإالمبعّٓمأنمادؿفؿّٝمصق٥ّمدؾعنيمغقيمطؾفومٓمم}}

 ا ػنف واػػن اوغإلماػن الػلىهب ل ػ ة الجممػن ا نذا انه مب ن انلى، ل  ة الجممن
 إلػػ، ك  اللػػن اللجػػص ال ػػهلي المءمػػػن  مػػهللد الناػػن  انػػ ل مبػػػ ن الػػلىهب ل ػػ ة الجممػػن

 ػنو  ذاىػ، الاػـ  للػ  أذبػي الجممػن كامه وم نه الاـ  قمص صػ ة  اكلههء ا ا اف االمإلأ
 .ةف اهف جم ن أك بهػلة أك اػهة رإلى إع، التملال كىى واػن أالل

   ص الم اـ  ن كف ىله النان ؟
قػهللر الناػن  كاوجل رإلػى ...      لى، مػن أجص ص ة الجممن كإع،!! ا أبػهللان 
 ؿ بهلناهتا كةومه للص أمللء مهو ل ....ةومه اورمه

 مه اللل  فتي الناهت  ه ةا او  ؟ المإلػأ 
 :كقػهلل قػػهؿ 

مم6868مم{{َصِؼق٥ّْمَواِحّْٓمَأَذّٓٗمَسَؾ٧ّماظٖشِقَطؤنمِع٤ِّمَأْظِّٟمَسوِبٍّٓمَصِؼق٥ّْمَواِحّْٓمَأَذّٓٗمَسَؾ٧ّماظٖشِقَطؤنمِع٤ِّمَأْظِّٟمَسوِبٍّٓممم}}

كذل  وف الباةهف    هللاػص لإلوعهف ة  رػن  ػل هان ةمػه مػن مػهللاص  ج إلػو ك  
 ه  ى كقػ  غفإلن رن اا . مػلؼ إلػأ البلع  او كةمػ

 ةذف ااا  هللاص الباةهف لإلمهلأ ؟
   عػػتةا   هلمػػهلأ قػػهلل ا إلػػ  رإلػػى اػػص إاإلػػو كأ رامػػو  إلػػن  عػػتةا  البػػاةهف أف 

                                                 
 الما هى ا ركاه ابن رمهس  ى ام، ا  مهف.ا ك انن ابن مهجو ٖٔ
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 هللاص ة  ةذا ا ػلأت رإلاػو الغفإلػن كالمػهلأ دائػأ الػلال لمػ  ه كقإلمػو معػتاه  دكمػهن  نم ػو 
 أر ه. حهلل ثالكىلا ر ها   حم ه منو إضلة اا جص  ى ةلى اورمهؿ ال هلحن التى
 مه ى  أر أ من ذل :  كلهػهلل قػهؿ العاهلل 

َرُجَؾؤنمَأَحُُّٓػَؿومَسوِبّْٓمَواآلَخُّٕمَسوِظ٣ّْم،مَصَؼوَلمَرُد٦ُّلماظؾ٥َِّّمَرُجَؾؤنمَأَحُُّٓػَؿومَسوِبّْٓمَواآلَخُّٕمَسوِظ٣ّْم،مَصَؼوَلمَرُد٦ُّلماظؾ٥َِّّمممُذِطَّٕمِظَُّٕد٦ّٔلماظؾ٥َِّّمُذِطَّٕمِظَُّٕد٦ّٔلماظؾ٥َِّّممم}}

مم{{َأِدَغوُط٣ِّمَأِدَغوُط٣ِّم:م"م"مَصِض٢ُّماظَعوِظ٣ّٔمَسَؾ٧ّماظَعوِبِّٓمَطَػِضِؾ٨ّمَسَؾ٧ّم:م"م"مَصِض٢ُّماظَعوِظ٣ّٔمَسَؾ٧ّماظَعوِبِّٓمَطَػِضِؾ٨ّمَسَؾ٧ّم
6969
  

 كقهؿ أ ضهن 

مم7070مم{{ٖنمَصِض٢َّماْظَعوِظ٣ّٔمَسَؾ٧ّماْظَعوِبِّٓمَطَػِض٢ّٔماْظَؼَؿّٕٔمَظِقَؾَيماْظَؾِّٓٔرمَسَؾ٧ّماْظَؽ٦َّاِطِىمٖنمَصِض٢َّماْظَعوِظ٣ّٔمَسَؾ٧ّماْظَعوِبِّٓمَطَػِض٢ّٔماْظَؼَؿّٕٔمَظِقَؾَيماْظَؾِّٓٔرمَسَؾ٧ّماْظَؽ٦َّاِطِىمَٔإَٔإمم}}

 .كذل  وف المهلأ  ب  لمن إ لو و ران كالمإلمهء الج الهللواه كم هباي اآلالة 
كابنتػو  بػان ا مػهـ أإمػهلل بػن إنمػص  تدار اله ػن البػ الة التػى كربمه عػلالكف  

قهلػػ    مػػهـ البػػه م  رنػػهللمه قػػهؿ ابػػن إنمػػص  بنتػػو مػػه رأ ػػ   ػػى البػػه مى ؟رنػػهللمه زاره ا
 :رأ    او ث ثن ا هؿ لاع   ى ال هلحػان قػهؿ كمػه ىى ؟ قهل 

كاهف من رهدع أ أف  ههللم ا لإلضاا  عةهن كابل ههن لاعػتمان ب مػه ا لأ  هأ الإلاص  
كالبهلبػن أاػص  اكلأ  ت ضسكالبهوان صإلى الفجل  ارإلى قاهـ الإلاص   جهللت أوو لأ  عتخهللمو
 اوعسؿ البػه م    ػ  أرإلػأ بنفعػو  ههؿ  اأا ن ابالان كالمإلمهء    ساإل ف ة  رن  هقن

كاهو  عإل  انن الهـ  عمإلم ىه من أصحهب إضػلة النمػ     خ ضػ ف  ػى أإػهلل ة  بمػهلل 
 ػػنذا كجػػهلل لػػو مخلجػػهن  نت ػػ  اومػػل  ػػ   عػػهرر ف  ػػى  اأف  عػػسؿ ىػػلا اللجػػص رػػن العػػم،

 ..{{صؿـؾؿ٦ّامأومصؿؾقـ٦ّامصؿـؾؿ٦ّامأومصؿؾقـ٦ّاممم}}ممض ة  بمهلل التبم الخ  
 :مجامهن   ههؿ البه م  

لهػػهلل إإلإلػػ   ػػى ىػػله الإلاإلػػن مهئػػن معػػسلن  ػػى الفهػػو اإل ػػه ع ػػأ المعػػإلمان   ػػص ىػػلا 
ألا رامن ؟ بهلةم  ذل  أ ضص وف المنفمن الت  عم د رإلػى الغاػل أر ػأ ص ة أ ضص أـ 

                                                 
 أىًب  أيمىهمىنى المىهًىإًل   رىٍن  ٍلًمًلم  ػ اٍلجىهًم ي ال  ًحايي اينىني التػ   ٗٔ
هًف لإًٍلمػىاػٍ ىًه    َٕ  ايمى،ي اٍ ً مى

http://www.sonnaonline.com/BookTabweeb.aspx?RootID=213338
http://www.sonnaonline.com/BookTabweeb.aspx?RootID=213338
javascript:
http://www.sonnaonline.com/BookTabweeb.aspx?RootID=611854


 فوزى حمــمد أبوزيــدفوزى حمــمد أبوزيــد            قضايا الصباب املعاصرقضايا الصباب املعاصر

 
  فصل الرابع  : دور الصباب للمجتمعفصل الرابع  : دور الصباب للمجتمعالال                                      84

 :إلى ا وعهف  ه، كأامل  ى اوجل رنهلل اا من المنفمن الت  عم د ر

     مىٍن رىًمصى صىهًلحهن  ىإًلنػىٍفًعًو مىٍن رىًمصى صىهًلحهن  ىإًلنػىٍفًعًو  ))ْْٔٔ إل   إل    ))  
كالبهواػػن قػػهؿ ووػػ  منػػل صػػإلا  المبػػهء لػػأ أوػػأ  مهاػػ  رإلػػى كضػػ ئ  إتػػى صػػإلا  

كالبهلبن قهؿ أاإل  ابالان وف من مأل بةنػو مػن زاد ال ػهلحان مػأل اا قإلمػو ة مهوػهن  االفجل
 .اده إ ؿ  اساص ك تضإل كىى  لصن أف  جهلل ا وعهف اخ هن ز  اكإلمن
 : ه ؿ اللجص الحلاأك 

مم،م،ماللاللــــــــــــــــــــدرػ٣ّمحدرػ٣ّمحمم...م...ممموالمؼّٖؼّٓانمعّٓىماظّٓػّٕمإالمسُّٖاوالمؼّٖؼّٓانمعّٓىماظّٓػّٕمإالمسُّٖامم،،)ماثـونمسّٖؼّٖان)ماثـونمسّٖؼّٖان

ممؽ٤ّمإظق٥ّم(ؽ٤ّمإظق٥ّم(ــــــــــــــــوأخمصوحلمتلوأخمصوحلمتل

 س ن الهللرىأ الح ؿ؟ كأ ن اوخ ال هلي اللل ععلن ةلاو  ى ىلا الزمػهف الػلل  
  لمإلأ  ل ضن كللل  اهو  رمهدة اووماهء أاص النفهؽ بلأاو  او  ى اص ملهف؟  ةإل، ا

                          ((  ) ػو ) ػو     
   اهو  المإلأ كالحلمن 

                               ((صص))  
كاػػلل  رمػػهدة الفه ػػهء كالمإلمػػهء ىػػى أ ضػػه المإلػػأ كلػػػلل  رنػػهللمه أثنػػى النمػػى رإلػػى 

 ػى اػسو أ رإلمهءإلمػهء اػهدكا مػن  ه  ػأ أف  ل وػ ا أوماػهء كلػأ  هػص أجص أصحهبو قػهؿ 
 قهؿ : ىنه اهدكا من رمهدع أ أف  ل و ا أوماهء كللنو 

مم{{ُصَؼَفوُءمُسَؾَؿوُءمَطوُدوامِع٤َّماْظِػْؼ٥ِّمَأِنمَؼُؽ٦ُّغ٦ّامَأِغِؾَقوَءمُصَؼَفوُءمُسَؾَؿوُءمَطوُدوامِع٤َّماْظِػْؼ٥ِّمَأِنمَؼُؽ٦ُّغ٦ّامَأِغِؾَقوَءممممم}}
7171
  

مإلػأ اإلػا ةذف رمهدة اووماهء ى  المإلأ كالحلمػن  ػتمإلأ مػن اا ثػأ  ووو اواهسا 

                                                 
 إإلان اوكلاهء رن أبى محمهلل. ُٕ
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اا كللل  جمإل ا المإلمهء كرثن اووماهء وو أ ىأ الههئم ف ب ػله اللاػهلن  ػهلمإلأ رمػهدة   
اػػن وف المإلػػأ اوتػػػهص مػػػن   ه أم رمػػػهدة مػػن الممػػػهدات النف بػػهب  ه ك   نهوػػػلىه ك   عػػهك 

 درجػن النه ػإلن ةلى درجػن الفل ضػن:

{{َرَؾُىماْظِعْؾ٣ّٔمَصّٕٔؼَضٌيمَرَؾُىماْظِعْؾ٣ّٔمَصّٕٔؼَضٌيم  }}
7272
مم

جمػػص رعمػػن المإلمػػهء قل مػػن جػػهللان جػػهللان مػػن رعمػػن اووماػػهء كلػػاس   ك لفػػى أف اا
 اووماهء المهد ان للن من رعمن ااهلل اووماهء  نف أر أ مه اص اا بو وماو ى  :

                                      ((ٓٔٓٔاوإزاباوإزاب))  
 كقػهلل قػهؿ الحما،  ى أىػص المإلػأ:

ِئَؽَؿ٥ُّمَحٖؿ٧ّماظـِٖؿَؾَيمِص٨ّمُجِقَّٕٔػوم،مَوَحٖؿ٧ّماْظُق٦َّتمِص٨ّماْظَؾِقّٕٔمِئَؽَؿ٥ُّمَحٖؿ٧ّماظـِٖؿَؾَيمِص٨ّمُجِقَّٕٔػوم،مَوَحٖؿ٧ّماْظُق٦َّتمِص٨ّماْظَؾِقّٕٔمَوَعالَوَعالممٔإٖنماظؾ٥ََّّٔإٖنماظؾ٥ََّّمم}}

مم{{َظُقَصؾ٦َُّّنمَسَؾ٧ّمُعَعؾ٣ِّّٔماظـٖؤسماْظَكِقََّٕظُقَصؾ٦َُّّنمَسَؾ٧ّمُعَعؾ٣ِّّٔماظـٖؤسماْظَكِقَّٕ
7373
  

 ا    وفس درجن النم ة . ةذان  كامه اممتأ  نف اص ا    إلى رإلى ممإلأ النهس الخال 

 كذل  وو أ  مإلغ ف رن اا:

                                        
                              ((اوإزاباوإزاب  ))  
  ى إهلل بػو الم اأ: كقػػهؿ 

    ُط٤ِّمَسوِظّؿومَأِومُعَؿَعؾِّّؿومَأِومُعِق٘ؾومَأِومُعٖؿَؾّعوم،مَوالمَتُؽ٤ّٔماْظَكوِعَّٗمَصَؿِفِؾ١َّمُط٤ِّمَسوِظّؿومَأِومُعَؿَعؾِّّؿومَأِومُعِق٘ؾومَأِومُعٖؿَؾّعوم،مَوالمَتُؽ٤ّٔماْظَكوِعَّٗمَصَؿِفِؾ١َّم  ْْٕٕ  

                                                 
 )جهم  اوإهد ث(  اٍلمإلأ رن أىوىسو رض ى الإل وي رنوي.ابن رمهلل اٍلمل   ِٕ
 أىًب  أيمىهمىنى ا رىٍن  اٍلميٍمجىأي اٍللىًمالي لإلة مػىلىاًو   ّٕ
ٍمتىػهللًعي كىقىػهلٍل ريًكمى ن أبى الهللردار المهللاص ةلى العنن اللملل لإلما هىا ر ْٕ }. قىهؿى : قػيإٍل ي لإًٍلحىعىًن : مىًن اٍلخىهًمسي ؟ قىػهؿى : اٍلمي ا ًمٍن كىٍجوو باىلى مىٍل ي رنه ًةلىى الن ًم     ا كىريًكمى ًمٍن كىٍجوو باىلى رىٍن رىٍمهلًل الإل ًو رىًض ى الإل وي رىٍنوي مىٍ قي  نه رىإلىٍاوً  ىىلى
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عل  اتهبهن وقلأ  او كالنان ا للػ  أرمػص بمػه  اػو أك ن  ػى وفعػ  ثػأ بمػهلل  نذا أم
 :ؼ الحهلل ث اللل ولك و بممنهه ذل  أرإلمو لغالم  ه ؿ 

عؿؽهمسؾ٧ّمأرؼؽؿ٥ّمعؿؽهمسؾ٧ّمأرؼؽؿ٥ّممم--ممكالعهرن  ى ق ؿ الحما، أم الإلح نكالعهرن  ى ق ؿ الحما، أم الإلح نمم--دوسيمع٤ّمسوٕمدوسيمع٤ّمسوٕممم

ممؼطوظّٝمص٧ّمطؿوب٥ّمخريمع٤ّمسؾودةمدؾعنيمدـيمؼطوظّٝمص٧ّمطؿوب٥ّمخريمع٤ّمسؾودةمدؾعنيمدـيم

لتهمػػن كللنػػو  هضػػى ال قػػ   ػػى  إلػػ، المإلػػأ  ػػ  مػػ  أوػػو متلػػ  كرإلػػى اور حاػػن ا 
   جهلل  ه أإمهب أ ضص من عح اص المإلأ ة  ع صاص المإلأ ك لفى  او ق ؿ الحما،:

  ـَٖع٣ّٔم ـَٖع٣ّٔمَواظؾ٥َِّّمَِِّنمَؼِفَِّٓيماظؾ٥َُّّمِبُفَّٓاَكمَرُجالمَواِحّّٓامَخِقّْٕمَظ١َّمِع٤ِّمُحِؿّٕٔماظ   ٕٕٓٓ  {{َواظؾ٥َِّّمَِِّنمَؼِفَِّٓيماظؾ٥َُّّمِبُفَّٓاَكمَرُجالمَواِحّّٓامَخِقّْٕمَظ١َّمِع٤ِّمُحِؿّٕٔماظ
 هػػػهلل  ان رإلم فػػنذا رإلػػػأ كاإػػهلل ك لفػػى اػػلل  أف المهلػػػأ  ساػػػل أجػػػل المػػتمإلأ الػػلل

كةذا رإلأ أمن من النػهس  هػهلل أاػل أجػل ىػله اومػن التػ   اأاػل أجػل ىلا ال اإػهلل م  أجله
 كللل  اىتأ المإلمهء كاوج ء بهلمإلػأ رػإلى مػهللل الهللىل. ارإلم ه

 

 :ف  أمػه الن ا ػص كالممهدات اوالل الت  اىتأ ب ه ال هلح
  ع ػػأ المعػػإلمان كلػػاس الممػػهدات الخهصػػن ب ػػأ كقػػهلل وػػ ه رػػن   ػػ  الممػػهدات التػػ

  ه هلل بلل  الن ا ص عإل  الممهدات ااهلل اوكلان كاآلال ن رنهللمه قػهؿ:

أََالمُأِخِؾُُّٕط٣ِّمِبَلْصَض٢َّمِع٤ِّمَدَرَجِيماظٚصَقؤممَواظٖصَؾوِةمَواظٖصََّٓضِي،مَضوُظ٦ّام:مَبَؾ٧ّم،مأََالمُأِخِؾُُّٕط٣ِّمِبَلْصَض٢َّمِع٤ِّمَدَرَجِيماظٚصَقؤممَواظٖصَؾوِةمَواظٖصََّٓضِي،مَضوُظ٦ّام:مَبَؾ٧ّم،م} } 

َصَلوَدمَذاِتماظَؾِق٤ّٔمِػ٨َّماَيوِظَؼُي،مالمَأُض٦ُّلمَصَلوَدمَذاِتماظَؾِق٤ّٔمِػ٨َّماَيوِظَؼُي،مالمَأُض٦ُّلمممَضوَلم:مَصَؾوُحمَذاِتماظَؾِق٤ّٔم،مَصٔنٖنَضوَلم:مَصَؾوُحمَذاِتماظَؾِق٤ّٔم،مَصٔنٖن

  ٕٕٔٔ    َتِقِؾ٠ُّماظٖشَعَّٕم،مَوَظِؽ٤ِّمَتِقِؾ٠ُّماظّٓٚؼ٤َّمَتِقِؾ٠ُّماظٖشَعَّٕم،مَوَظِؽ٤ِّمَتِقِؾ٠ُّماظّٓٚؼ٤َّم

                                                 
  اىٍ صو  ػىٍمًن  اٍبنى اىٍمهللو اككد رىٍن انن أبى د ٕٓ
ٍردىاًء انن التلالل ا الجهم  ال حايا رىٍن  ٕٔ  أىًب  الهلل 
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 إلػػ  أف رجػػ ن قضػػى ..  ةذف  ػػنف مػػن ااػػل الممػػهدات كأوفم ػػه ا صػػ ح بػػان النػػهس
لاإلػػن  ػػى ا صػػ ح بػػان ةثنػػان كرجػػص باػػل قضػػى مبػػص ىػػله الإلاإلػػن  ػػى رمػػهدة عػػ ازل رمػػص 

 ؟ الػػػػلل أصػػػإلي باػػػػن المتخهصػػػمانا قػػػهؿ ن  س  مػػػه أر ػػػأ كأامػػػل كأوفػػػ  رمػػػهدة االبهإلػػػا
 الحجلات(: ٗعمهلى  ى )

                                                   

 

ن جمإلػػن ..  مػػ ةو ػػه رمػػهدة لػػاس ل ػػه  ػػى الممػػهدات التممهلل ػػن النفإلاػػن اػػماو ك  مباػػص
 .ىله الممهدات التزاكر  ى اا كالم دة  ى اا

وف النػهس عتػزاكر اآلف ةف اػهف .. كىى الممهدة الت  اهدت عنهلض  ى ىلا الزمهف 
بػػص لهػػهلل بإلػػغ اومػػل إتػػى مػػ  ذكل اورإػػهـ أف التػػزاكر باػػن أ أ ضػػهن ا لم ػػإلحن أك لمنفمػػن 

للػػن بمػػهلل ذلػػ   نبػػغص ...ماػػهلل ن لم ػػهلي بحجػػن أف النػػهس مبػػغ لن ة  ةذا اػػهف  ػػى ال
 ػػى الحػػهلل ث  الم ػػةفى اللػػص كرمػػهدة التػػ اد  ػػى اا كالتػػزاكر  ػػى اا  لفا ػػه قػػ ؿ 

  - جص  ى ر ه:الههللاى ركا ن رن رب المزة 

  ًِمَعَقٖؾِؿ٨ّمِظْؾُؿَؿَقوٚبنَيمِص٨ّٖم،مَواْظُؿَؿَفوِظِلنَيم ًِمَعَقٖؾِؿ٨ّمِظْؾُؿَؿَقوٚبنَيمِص٨ّٖم،مَواْظُؿَؿَفوِظِلنَيم"مَضوَلماظؾ٥َُّّمَتَؾوَرَكمَوَتَعوَظ٧ّم:مَوَجَؾ "مَضوَلماظؾ٥َُّّمَتَؾوَرَكمَوَتَعوَظ٧ّم:مَوَجَؾ

  ٕٕٕٕ  َواْظُؿَؿَّٖأؤرؼ٤َّمِص٨ّٖم،مَواْظُؿَؿَؾوِذِظنَيمِص٨ّٖم"مَواْظُؿَؿَّٖأؤرؼ٤َّمِص٨ّٖم،مَواْظُؿَؿَؾوِذِظنَيمِص٨ّٖم"مممِص٨ّٖم،ِص٨ّٖم،
رمػػص ععػػت ج، بػػو محمػػن اا  مػػه الػػلل ا   ػػ    جػػ، إضػػلة اا رإلػػى وفعػػوأل 

  ى الحهلل ث الههللاى أ ضهن:   عهك و  ى بهان اورمهؿ  ف  الحهلل ث اآلال  ه ؿ

  ٛٚٛٚ  {{ممَحٖؿ٧ّمُأِحٖؾ٥َُّحٖؿ٧ّمُأِحٖؾ٥َُّوَعومَؼَّٖاُلمَسِؾِّٓيمَؼَؿَؼُّٕٖبمٔإَظ٨ّٖمِبوظـ٦َّٖاِص٢ّٔمَوَعومَؼَّٖاُلمَسِؾِّٓيمَؼَؿَؼُّٕٖبمٔإَظ٨ّٖمِبوظـ٦َّٖاِص٢ّٔم} } 
                                                 

 ا أكرده المهلل هلل من ات، العنن مبص م  س مهلإل  كالممجأ اللمال لإلةملاوى غالىه اللبال.رن ممهذ بن جمص  ٕٕ
 رهئبن ا معنهلل ا مهـ أإمهللرن   ٖٕ
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  متى عسعى إتى ىله ؟ 
اا أرإلأ !!  نو ه عسعى رإلػى قػهللر ال ػفهء كالنهػهء كالخبػ ع كالحضػ ر ا للػن  ػى 

 اوالل كجم    ران  ..!! كاو ل ةلى الفلؽ بان ا ثنان كللل  قهؿ الحما،:

مم{{ممَأْظَّٟمَعَؾ١ٍَّأْظَّٟمَعَؾ١ٍّممُزِرمِص٨ّماظؾ٥َِّّ،مَصٔنٖغ٥ُّمَع٤ِّمَزاَرمِص٨ّماظؾ٥َِّّمٖذَقَع٥ُّمَدِؾُع٦َّنُزِرمِص٨ّماظؾ٥َِّّ،مَصٔنٖغ٥ُّمَع٤ِّمَزاَرمِص٨ّماظؾ٥َِّّمٖذَقَع٥ُّمَدِؾُع٦َّنمم}}
ٜٜٚٚ
مم

ًَمَوَروَبمَعِؿَشوَكممم}} ًَمَوَروَبمَعِؿَشوَكمَع٤ّمَسوَدمَعّٕٔؼضًومَأِومَزاَرمَأخًومَظ٥ُّميفمآمَغوَداُهمُعـَوٍدمَأِنمِرِؾ َع٤ّمَسوَدمَعّٕٔؼضًومَأِومَزاَرمَأخًومَظ٥ُّميفمآمَغوَداُهمُعـَوٍدمَأِنمِرِؾ

ـِّٖٔاًل ـِّٖٔاًلَوَتَؾ٦ّْٖأَتمِع٤َّماْظَفـِٖيمَع مم{{ممَوَتَؾ٦ّْٖأَتمِع٤َّماْظَفـِٖيمَع
ٛٓٛٓ
مم

إػػلس البػػلؼ الخػػهص بػػػو  -لػػػن  لػػ ف مبإلػػو أإػػهلل مػػن ر مػػػهء الػػهللواه ككج هئ ػػه 
ف ألػا ؟ بػص ةف العػممان   المهلأ   ةا لػو اػمم ف ألا   ص رئاس أق ل دكلن  ى  امم

أمػه النبػاهلل كاله ػاهللة التػى  بػهللكا ب ػه ىػلا  !! ألا لاع ا إلاهن رهد ان كللن أ م ئلػن
أم أوػ   مػػ  كاػػالؾ ل ػػله :  م  ك هب ممبهؾ ك هبػ  لػ  الجنػن  -الحلس     

 الز ػهرة  ػهب  ى اوجػل كالبػ اب ك هبػ  ل  الجػنن:

                                    ((الزملالزمل ) )  
كممنى الحهلل ث أف من  ممص ذل   ههلل كجمػ  لػو الجنػن وهىاػ  رػن عف ػاص ىػله 

 الز هرة  نذا و لت وا  رإلى ا ؽ وو  لأ أره منل  تلة    إلن  ه ؿ  ا ه الحما،:

٦ِّٕقمَخِقّْٕمِع٤َّماِسِؿَؽوِفم٦ِّٕقمَخِقّْٕمِع٤َّماِسِؿَؽوِفمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٧ّمَذ٧ّمَذ٥ِّمَسَؾ٥ِّمَسَؾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَغَظُّٕماظُّٕٖج٢ّٔمٔإَظ٧ّمَأِخقَغَظُّٕماظُّٕٖج٢ّٔمٔإَظ٧ّمَأِخقمم}}

مم8181مم{{َػّٔامَػّٔامَدـٍَيمِص٨ّمَعِلِفِّٓيمَدـٍَيمِص٨ّمَعِلِفِّٓيم

ن ارتلػهؼ اػنن  ػى معػجهلل راػ ؿ  مهذا علإلفنى ىله الن لة لل  عل ف أ ضص مػ
 كالل  ةف ع ه ح ا كاو لكا لمه قػهؿ الحما، :اا ا 

                                                 
 )جهم  اوإهد ث كالملاااص()إص( رن ابًن رم هسو رض ى الإل وي رن يمىه.  ٕٗ
 )معنهلل ا مهـ أإمهلل كالتلملم(رن أىب  ىيلى ٍػلىةى  َٖ
 )جهم  اوإهد ث كالملاااص(اٍلحلاأ رن ابن رملكو رضى  الإل وي رنوي.  ُٖ
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ًِمُذُغ٦ُّبُفَؿومَبِقـَُفَؿوَعومِع٤ِّمُعِلِؾَؿِق٤ّٔماْظَؿَؼَقومَصَؿَصوَصَقومٔإالَّمَتَلوَعومِع٤ِّمُعِلِؾَؿِق٤ّٔماْظَؿَؼَقومَصَؿَصوَصَقومٔإالَّمَتَلومممم}} ًِمُذُغ٦ُّبُفَؿومَبِقـَُفَؿوَضَط مم8282مم{{ممَضَط

 عنزؿ ذو بو كذو بى وهىا  رن:

مم8383مم{{ممَتَؾٗلُؿ١َّميفمَوِج٥ِّمَأِخق١َّمَصََّٓضٌيَتَؾٗلُؿ١َّميفمَوِج٥ِّمَأِخق١َّمَصََّٓضٌيمم}}

مم8484مم{{ممَواْظَؽِؾَؿُيماظطَّٚقَؾُيمَصََّٓضٌيَواْظَؽِؾَؿُيماظطَّٚقَؾُيمَصََّٓضٌيمم}}

عل ف الز هرة اإل ه و ر رإلى و ر  هلز هرة قػهلل ااػت جم  ب ػه الجنػن كاػص إلاػهعى  ةذان 
 . وف الز هرة  ى اا  رنهلل اا إتى إلاهت المان ل ه أجل كث اب

أو ػػػأ اػػػهو ا رنػػػهللمه  مبػػػ ف  ػػػى  لقػػػهت  كقػػػهلل كرد رػػػن أصػػػحهب راػػػ ؿ اا 
اػػػهف أإاهوػػػهن  هةػػػ  معػػػالىأ صػػػخلة أك وخإلػػػن  ػػػنذا عجهكزكىمػػػه ا  المهلل نػػػن الغاػػػل مم ػػػهللة 

كىله الممهدة من   ع ه ح ا كو لكا ةلى بمض أ لل   سالكا اوجل كالب اب من اا
 لم امن الت    تأ ب ه ال هلح ف م  أف النهس اآلف رن ه غه إلان.الممهدات ا

 

كقهلل إ لت كاهئص ا ر ـ كالفضهئاهت اص الممهدات  ى البػلإلاهت كالممػهدات 
التػػ  عػػءدم  ػػى المعػػهجهلل أك ال ػػاهـ أك عػػ كة الهػػلبف أك غالىػػه مػػن الممػػهدات التػػى اػػهف 

 اـ . حلص رإلا ه ااهللوه را ؿ اا كصحمن اللل 
 ػػاأ اػػهف  تنػػه س اػػاهللوه أبػػ  بلػػػل كاػػاهللوه رمػػل ىػػػص  ػػى ال ػػػ ة أـ  ػػى ال ػػاهـ أـ 

 ػػى اهللمػػن المعػػهاان  ف   ػػى ىػػلا ك  ذاؾ كةومػػه اػػهف  تنه عػػه الحػػج أـ عػػػ كة الهػػلبف ؟
ل جو اا كعمإلمػ ف اله ػن الملك ػن رنػهللمه ذىػ، رمػل لعػاهللة مهمػهللة للػ   خػهللم ه كاإلمػه 

ذل   عسل ه من اللل  ت لى أملؾ ؟ قهل  رجص   أرل ػو ذى، ةلا ه كجهلل من امهو ةلى 
                                                 

وٍػاىه    اتهب ا ِٖ  ً ا اف )ش( رن اٍلملاًء رضى  الإل وي رنوي.اللُّك هو  كابن أىب  الهللُّ
 )صحاي ابن إمهف(رن أب  ذر  ّٖ
 رىٍن أىًب  ىيلى ٍػلىةى رىًض ى الإل وي رىٍنوي. ركاه المخهرم كمعإلأ    إهلل ث ْٖ
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ك ػػى  ػـ  ذىػػ، قمػػص الفجػػل لاػلل مػػن  ػػلى، ل ػػله  اقػهؿ متػػى  سعاػػ ؟ قهلػ  قمػػص الفجػػل
   جهلله ااهللوه أب  بلل  ههؿ لنفعو عمهن ل   ه رمل أعتم  ربلات أبى بلل  االعاهللة

عػػم  أك د كاػػلل  رنػػهللمه كلػػى اػػاهللوه أبػػ  بلػػل الخ  ػػن كاػػهف ذاىمػػهن ةلػػى باتػػو  
كلػن  حإلػ، لنػه المػهرز بمػهلل الاػـ  كاػهف  اجالاوو كىأ  تغهمزكف ك ه ل ف لههلل أصمي اإلافن

كرنػػػهللمه اػػػمم أ قػػػهؿ ا م نػػػ ا اػػػسداـك رإلػػػى إ بػػػن مػػػه  ا فمػػػص ل ػػػأ ذلػػػ  قمػػػص الخ  ػػػن
رمػػهدات  ػػى وفػػ  النػػهس ... كىػػله اهوػػ  رمػػهدات ال ػػهلل ا كالفػػهركؽ  ارنػػهللاأ مػػن مػػهرز

   لإلنهس.كاهللمن النهس كالممص النه 

 

كللل   ه ةا اوى وحػن جمامػهن وحتػهج  ػى ىػلا الم ػل أف وغاػل مفػهىاأ النػهس رػن 
 ..ال   ان كالت  ؼ 

ف   ف منمزلػك ف بماػهلل  وف المف ـ  اللااخ  ى أذىهف النهس أف ال ػ  ان أوػهس اػإلما
 .رن المجتم  كاص أرمهل أ رمهدات ك هرهت كأذاهر كإع،

 :   ان منل ر ل النم ة ةلى الم ل الحهلل ثم  أف ال
ىػػأ الػػلل اػػهف رإلػػا أ الحاػػهة ا جتمهراػػن  مػػن الػػلل اػػهف  ممػػل المعػػهجهلل ؟ كمػػن 
اللل اهف  نبػ  الم جػ  ؟ كمػن الػلل اػهف  ج ػز المعتبػفاهت ك  قػا رإلا ػه اورض 
كالمههرات لإلوفهؽ رإلا ه ؟ من اللل اهف  م هلل الةلؽ ؟ من اللل اهف  بػلؼ رإلػى اػص 

ف من رمػهد اا كلػلل   جػ، رإلانػه أف وضػةإل  بػهللكر اجتمػهرى   اورمهؿ ؟ ال هلح ىله
  ى ر لوه ىلا 

كىػلا الهللكر ىػ  مػه  حتهجػو النػهس اآلف  ػى ىػلا الزمػهف كىػ  الممػص اووفػػ  الػلل 
 :قػهؿ  او النمى المهللوهف



 فوزى حمــمد أبوزيــدفوزى حمــمد أبوزيــد            قضايا الصباب املعاصرقضايا الصباب املعاصر

   91          فصل الرابع  : دور الصباب للمجتمع                       فصل الرابع  : دور الصباب للمجتمع                       الال

مممم8585مم{{َخِقُّٕماظـٖؤسمأِغَػُعُف٣ِّمِظؾـٖؤسَخِقُّٕماظـٖؤسمأِغَػُعُف٣ِّمِظؾـٖؤس}}

الغػ ء كةلى من  مهلج أ من اوملاض كةلػى   هلنهس عحتهج اآلف مػن  خفا رن أ
 من   قا أم كبهء  ى أم زمهف أك ملهف 

كةلى من  ءلا بان اثنػان  ػى الػزكاج رإلػى الحػ ؿ كرإلػى اػلع اا بةل هػن ماعػلة 
كاػػػ، ىػػػلا الغػػػ ء الػػػلل رػػػأ ك ػػػأ كةلػػػى مػػػن  حػػػهرب المبػػػل ت التػػػ  اوتبػػػلت  ػػػى 

 المجتم  وتاجػن الغػ ء أك الج ػص كغالىه .
ذف   بهلل من أف  لػ ف للػص كاإػهلل منػه دكر كاػص كاإػهلل منػه  حػهللد مػه لػو رنػهلل اا ة

بمهلل أف  حهللد دكره الػلل اػاهـ  بػو لخإلػا اا  ػى ىػله الحاػهة  سوػ  الػلل عختػهر دكرؾ 
   كرإلى أاهس دكرؾ  تحهللد و رؾ كمههللارؾ كأجلؾ كر مت  رنهلل اا

                          ( (ّّٓٓ   إل  إل   )) 
 من  جإلس لإلتممهلل  ى المنزؿ أك  ى المعجهلل رإلى مهذا   مل ؟

ةف مػػن   ػػمل ىػػ  مػػن  خػػهل، النػػهس ك  ػػمل رإلػػى أذاىػػأ اػػسف   ػػمل رإلػػى أ راػػ، 
المنه هان كرإلى إاص الهللجهلان كغالىأ للن المهبهلل  تإللذ بهلممهدة كإع، بػص ةوػو أإاهوػهن 

ده كىػلا مػه  حػهللث دائمػهن مػ  أف  ل هلل أف  تن ص من مع  لاتو البلران عجهه زكجتو كأك 
 قهؿ : النمى 

مم8686مم{{ممُطؾُُّؽ٣ِّمَرإعمَوُطؾُُّؽ٣ِّمَعِلُموْلمَس٤ِّمَرِسٖقِؿ٥ُِّطؾُُّؽ٣ِّمَرإعمَوُطؾُُّؽ٣ِّمَعِلُموْلمَس٤ِّمَرِسٖقِؿ٥ِّمم}}

ف ك ف إ ؿ ال ػهلحان كالعػهئل    اج، رإلى المعإلأ  ى ىلا الزمهف كاهصن المإلتف
أف  لػػ ف لػػو دكر اجتمػػهر  لخهللمػػن اآلاػػل ن كىػػلا ىػػ  الػػهللكر اواهاػػى  ... مػػ  المػػهر ان
 .  رإلى أاهاو لا مي ل  مههمهن كمنزلن رنهلل رب المهلمان اللل عهاأ

كابحب ا كوهم ا  ى اال ال هلحان عجهلل أو أ اػهو ا قػهئمان ب ػلا الػهللكر ا جتمػهر  
                                                 

85
 عن جاتشمسنذ الشهاب  

 )إص( رن أىوسو رضى  الإل وي رنوي  ٖٔ
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 اوف الهللكر التممهللل لإلممهد الػل ن  ل ػهللكف درجػهت  ػى الجنػن اكلاس الهللكر التممهللل  ه،
ى بسوماػهء اا كراػص اا الػل ن اػهف للن من  ل هلل أف عل ف لو منزلن رنهلل اا رإلاو أف  تسا

 إلػأ  ختإلػى ال اإػهلل مػن أ بنفعػو ة  لح ػهت كبػهقى ال قػ  اإلػو ...!! دكرىأ مػ  الخإلػا 
 حػػص مبػػلإلو ىػػلا أك  مػػهلج أزمػػن ذاؾ أك  ل ػػ  ممن  ػػن باػػل ن كىػػله ىػػى ... مػػ  الخإلػػا 

 الممهدات التى  همص رإلا ه ال هلح ف كال هلحهت 
كاهف رجػ ن  ان ان  أرل و  ى بهللا ن العمماناهتك حضلوى اآلف رجص من ال هلحا

أماػػػهن للػػػن أالمػػػو اا بهل ػػػ ح ك ػػػى عإلػػػ  الفتػػػلة اػػػهف الػػػلئاس رمػػػهلل النهصػػػل قػػػهلل أوبػػػس 
المعتبػػػفاهت الملاز ػػػن كاهوػػػ  عممػػػص بلػػػص  هقت ػػػه ك ػػػلى، ةلا ػػػه النػػػهس كمػػػن  عػػػتإلـز 

اإاػػن اػػػهف ر جػػو داػػػ ؿ اوقعػػهـ الهللااإلاػػػػن ةف اػػهف لإلمػػ ج أك  جػػػلاء الممإلاػػهت الجل 
كاهو  رمهدة ىلا اللجص ال هلي اواهاػان أف  ػسعى  ػـ  الز ػهرة كممػو مجم رػن ..  هللاص 

كالعػػل ل الػػلل رإلاػػو مػػل ل .. ك ن ػػل دااػػص المنمػػل .. مػػن اوإمػػهب ك ػػهللاص المعتبػػفى 
أمػه العػل ل الػلل رإلاػو مػل ل ك  أإػهلل بجػ اره  هػا ىػ   .. كإ لو جمهرن   اسف لػو بػو

ل ػػ  ركإػػو الممن  ػػن بػػص ك تػػلؾ لػػو اػػاس مػػن الفها ػػن كاهوػػ  ىػػله ك  ااػػاو ك .. بجػػ اره 
  هػ ؿ  اػو الممهدة لجمل اه ل ىء ء ا كقهلل قلأت  ى ذل  إهلل بػهن لعاهللم راػ ؿ اا 

 مهممنهه :

ممممعومسؾّٓمآمبشهمأصض٢ّمع٤ّمجربماًورّٕمعومسؾّٓمآمبشهمأصض٢ّمع٤ّمجربماًورّٕممممم

 كقهلل اهف اللجص بلل   جمل اه ل ىء ء المنلعل ن 
كإاهللان كبهان الملضى إػ ؿ اػص كاإػهلل مػن أ أقهربػو  وف المل ل ةف اهف  ى المنمل

كأصحهبو  لاا عل ف اللكح الممن  ن لإلمػل ل الػلل بػ  زكار ؟ بػهلةم  اػا ن بػص أإاهوػهن 
  لب ىلا المل ل من المنمل ك لى، ةلى الحمهمهت ةلى أف عنت ى الز ػهرة  لػهف اللجػص 

 بلل   هللاكل ىلا الحلج 
هدات ال ػػهلحان  مػػن الػػلل اػػهف  تػػ لى كرإلػػى ذلػػ  المنػػ اؿ اهوػػ  كمػػه عػػزاؿ رمػػ

اهللمػػػػن باػػػػ ت اا مػػػػن ر ػػػػل راػػػػ ؿ اا ةلػػػػى أف أوبػػػػست كزارة اوكقػػػػهؼ مػػػػن عن اػػػػا 
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الملاإال كعن اا المعهجهلل كةضهءع ه ؟ من  ل ف غال ال هلحان من اللل اهف  تػ لى 
ةو ػػػه  مػػن الػػلل اػػهف  تػػ لى ا مػػهـ الةمػػهـ لإلمحتػػهجان  ػػى اػػص زمػػهف كملػػهف ؟ او تػػهـ ؟ 

 :ا قهؿ قلة رانى دة ال هلحانرمػه

إٖنميفماَىـِٖيمُشَّٕصًومُؼَّٕىمَزوِػَُّٕػومِع٤ِّمَبوِرـَفو،مَوَبوِرـُفومِع٤ِّمَزوِػَّٕٔػو،مَأَسّٖٓػوماظؾ٥َُّّمإٖنميفماَىـِٖيمُشَّٕصًومُؼَّٕىمَزوِػَُّٕػومِع٤ِّمَبوِرـَفو،مَوَبوِرـُفومِع٤ِّمَزوِػَّٕٔػو،مَأَسّٖٓػوماظؾ٥َُّّممم}}

مم8787{{مماظٖلَؾوَم،مَوَصؾ٧َّّمبوظؾَِّق٢ّٔمَواظـٖوُسمِغَقوْماظٖلَؾوَم،مَوَصؾ٧َّّمبوظؾَِّق٢ّٔمَواظـٖوُسمِغَقوْمممٰ  ٰ  ِظَؿ٤ِّمَأرَع٣َّماظطََّعوَم،مَوَأْصَش٧ِّظَؿ٤ِّمَأرَع٣َّماظطََّعوَم،مَوَأْصَش٧ّ

 ن بهل اجػػ، وحػػ  الخإلػػا أمػػه الممػػهدة  هػػهلل كضػػم ه كاو ػػل ةلػػى الحػػهلل ث كقػػهلل بػػهللأ أك 
لمػػءمن ( كصػػص بهلإلاػػص  ػػى و ه ػػن الحػػهلل ث ووػػو  جػػ، أف  لػػ ف ىنػػهؾ اػػ  لنفعػػو ) أم ا

 رن رمهد اللإمن قهؿ  ى الهلبف   كللل  رنهللمه عحػهللث ااكالنهس واػهـا 

                                          
                            ((لفلقهفلفلقهف))  

 أم  خهلة ف النهس ك تنزل ا ل أ كبمهلل ذل 

                                   ((لفلقهفلفلقهف)ا)ا  

 

لمحهكلػن جػل النفػ   كى  التمهمػص مػ  الخإلػا... ىنه بهللأ إضلة اللإمن بهوكلى 
كلػػلل   نوػػو مػػن المغػػهزل الم امػػن لتمإلػػاأ اػػاهللوه الخضػػل لعػػاهللوه م اػػى أوػػو .. ل ػػء ء 

 ...كاهف رإلى ذل  مهللار اص اله ن !!! رإلمو ااا  نف  النهس 
كاػهو ا قمػص ذلػ  قػهلل بحبػ ا  ػى المإلػهللة ...   لا الجػهللار لاتامػان   اػه بنػه لمنهئػو 
لهػهلل أبػى الجماػ  أف  ةمم وػه كرإلػى الػلغأ مػن رمن  ةمم أ  إلأ  جهللكا  ههؿ لو م اى 

                                                 
 )صحاي ابن إمهف(.  ٕٖ
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 ...   ههؿ الخضل ا ؟ذل  وهاأ ل أ الجهللار
كاهف المإلػ  ةذا كجػهلل أم اػفانن االل  العفانن اهو  لمعهاان  نتفم ف من ه 

 ههؿ الخضل وفمص ب ه راػ، بحاػث أف ىػلا الماػ،    جمإل ػه عغػلؽ .. صهلحن  سالىه 
 ةذف اللاهلن اإل ه رمػهرة رػن وفػ  الخإلػا ف  الخإلا ا لا ه المإل  كاهف ذل  لنكبهلتهلى  ت

 ػى ا م نػهف  هإتى الغ ـ اللل قتإلو اهف من أجػص أب  ػو ال ػهلحان لامابػ ا إاهع مػ... 
 كىهللكء ك ى الن ه ن قهؿ:

                             ((ِِٖٖالل االل ا))  
أف عممػػص كاللاػػهلن التػػى كصػػإل  ةلػػى اػػاهللوه م اػػى ىنػػه ىػػى أف راػػهلت  كم متػػ  

كة ػػهؾ أف عػلى، ةلػى جمػص الةػػ ر لتتمتػ  بمنهجػهة اا كعمػائ ىنػػهؾ ... رإلػى وفػ  النػهس 
كذلػػ  وف أاػػهس درػػ ة اللاػػص أف عنػػزؿ كعتحمػػص ...  ػػى ال ػػفهء كالنهػػهء كعتػػلؾ الخإلػػا 
 أذل الخإلا كعهللر  الخإلا ةلى اا 

 كعحهكؿ أف ع إلي ا  ف الخإلا كععهرهللىأ رإلى أم ر الحاهة.

 

كرإلػػى ذلػػ   جػػػ، أف علػػ ف راػػهلن ال ػػػ  ان  ػػى ىػػلا الزمػػػهف  سوػػه   أر ػػهلل منػػػ  
لعػػهف ذااػػل كإعػػ، للػػن  جػػ، أف  لػػ ف ىػػلا الإلعػػهف ذااػػلان لفضػػص اا ةلػػى اإلػػا اا 
 س  مه أكلى أف علال  ضص اا ةلى اإلا اا لل  عحمم أ  ػى اا أـ عػهللاـك رإلػى قػ ؿ   

 علال  ضص اا ةلى اإلا اا امه قهؿ اا لعاهللوه داكد: ةلو ة  اا ؟ اوكلى  ممهن أف

َضوَلمَداُوُدمَسَؾِق٥ِّماظٖلاَلُممِصقَؿومُؼَكوِرُىمَرٖب٥ُّ:مَؼومَربمَأٗيمِسَؾوِدَكمَأَحٗىمٔإَظِق١َّمَضوَلمَداُوُدمَسَؾِق٥ِّماظٖلاَلُممِصقَؿومُؼَكوِرُىمَرٖب٥ُّ:مَؼومَربمَأٗيمِسَؾوِدَكمَأَحٗىمٔإَظِق١َّممم}}

ِق٤ّٔ،ماَلمِق٤ّٔ،ماَلمُأِحٗؾ٥ُّمِبُقؾ١َّم؟مَضوَل:مَؼومَداُوُدمَأَحٗىمِسَؾوِديمٔإَظ٨ّٖمَغِؼ٨ّٗماْظَؼْؾِى،مَغِؼ٨ّٗماْظَؽػَُّأِحٗؾ٥ُّمِبُقؾ١َّم؟مَضوَل:مَؼومَداُوُدمَأَحٗىمِسَؾوِديمٔإَظ٨ّٖمَغِؼ٨ّٗماْظَؼْؾِى،مَغِؼ٨ّٗماْظَؽػَّ

َؼْلِت٨ّمٔإَظ٧ّمَأَحٍّٓمُد٦ّءًا،مَواَلمَؼِؿِش٨ّمِبوظـِٖؿقَؿِي،مَتُّٖوُلماْظِفَؾوُلمَواَلمَؼُّٖوُل،مَأَحٖؾـ٨ِّمَؼْلِت٨ّمٔإَظ٧ّمَأَحٍّٓمُد٦ّءًا،مَواَلمَؼِؿِش٨ّمِبوظـِٖؿقَؿِي،مَتُّٖوُلماْظِفَؾوُلمَواَلمَؼُّٖوُل،مَأَحٖؾـ٨ِّم
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َوَأَحٖىمَع٤ِّمُؼِقٗؾـ٨ِّ،مَوَحٖؾَؾـ٨ِّمٔإَظ٧ّمِسَؾوِدي،مَضوَل:مَؼومَربمٔإٖغ١َّمَظَؿِعَؾ٣ُّمَأغ٨ّمَوَأَحٖىمَع٤ِّمُؼِقٗؾـ٨ِّ،مَوَحٖؾَؾـ٨ِّمٔإَظ٧ّمِسَؾوِدي،مَضوَل:مَؼومَربمٔإٖغ١َّمَظَؿِعَؾ٣ُّمَأغ٨ّم

َحؾُؾ١َّمٔإَظ٧ّمِسَؾوِدَكم؟مَضوَل:مَذطُِّٕػ٣ِّمَحؾُؾ١َّمٔإَظ٧ّمِسَؾوِدَكم؟مَضوَل:مَذطُِّٕػ٣ِّمُأِحٗؾ١َّ،مَوُأِحٗىمَع٤ِّمُؼِقٗؾ١َّ،مَصَؽِقَّٟمُأُأِحٗؾ١َّ،مَوُأِحٗىمَع٤ِّمُؼِقٗؾ١َّ،مَصَؽِقَّٟمُأ

ِبكاَلِئ٨ّمَوَباَلِئ٨ّمَوَغِعَؿوِئ٨ّ،مَؼومَداُوُدمٔإٖغ٥ُّمَظِقَّٗمِع٤ِّمَسِؾٍّٓمُؼِعنُيمَعْظُؾ٦ّعًومَأِومَؼِؿِش٨ّمِبكاَلِئ٨ّمَوَباَلِئ٨ّمَوَغِعَؿوِئ٨ّ،مَؼومَداُوُدمٔإٖغ٥ُّمَظِقَّٗمِع٤ِّمَسِؾٍّٓمُؼِعنُيمَعْظُؾ٦ّعًومَأِومَؼِؿِش٨ّم

ًُمَضََّٓعِق٥ِّمَؼ٦َِّممَتُّٖوُلماَِّْضَّٓاُم ًُمَضََّٓعِق٥ِّمَؼ٦َِّممَتُّٖوُلماَِّْضَّٓاُمَعَع٥ُّمِص٨ّمَعْظَؾَؿِؿ٥ِّمٔإالَّمُأَثؾ مم8888مم{{ممَعَع٥ُّمِص٨ّمَعْظَؾَؿِؿ٥ِّمٔإالَّمُأَثؾ

 ا :كىلا مه قهلو ااهللوه را ؿ ا

َأَحٗؾ٦ّاماظؾ٥ََّّمِظَؿومَؼِغُّٔوُط٣ِّمِب٥ِّمِع٤ِّمِغَعِؿ٥ِّ،مَوَأِحٗؾ٦ِّغ٨ّمِظُقىماظؾ٥َِّّمَوَأِحٗؾ٦ّامَأِػ٢َّمَأَحٗؾ٦ّاماظؾ٥ََّّمِظَؿومَؼِغُّٔوُط٣ِّمِب٥ِّمِع٤ِّمِغَعِؿ٥ِّ،مَوَأِحٗؾ٦ِّغ٨ّمِظُقىماظؾ٥َِّّمَوَأِحٗؾ٦ّامَأِػ٢َّممم}}

مم8989مم{{ممَبِقِؿ٨ّمِظُقيبَبِقِؿ٨ّمِظُقيب

  أر ػػهلل منػػ  أف ع ػػإلى رإلػػى إضػػلة النمػػى لاػػص و ػػهر للػػن اذاػػل أكصػػهؼ كاػػمهئص 
أ كإاػهع أ  ػى الإلاػص إضلة النمى لإل هلحان كاوبلار من أجص أف  تخإله ا ب ه  ى عمػهمإل 

 ك ى الن هر .
أـ مػػن  جإلػػس مػػ  ؟  س  مػػه اوكلػػى مػػن   ػػإلى رإلػػى إضػػلة النمػػى مهئػػن ألػػا مػػلة 

اوامػػص .. جمهرػػن ك حػػهللث أ رػػن كصػػا كاإػػهلل مػػن أكصػػهؼ إضػػلة النمػػى لاتخإلهػػ ا بػػو ؟
كىله أ ضهن رمهدة ال ػهلحان ... كاورإلى كاورق  اسوهن أف  مإلأ النهس امهئص را ؿ اا 

 نتمو ةلا ه النػهس كقػهلل وػهل ا ىػلا العػما وو ػأ اعج ػ ا ةلػى الممػهدة النه مػن اللا مػن  التى  
 لإلخإلا كجمإل ا ووفع أ دكر م  الخإلا .

 ػػنف ..  ػى وفػػ  الخإلػا  ان ةذف  إلػـز للػص كاإػػهلل منػه  ػػه أإمػهب أف  ختػهر لنفعػػو دكر 
ف لأ  عػتة  ااتةهع اف  نفم أ بإلعهوو  م ه كومم  كةف لأ  عتة   إلانفم أ بلتهبهعو كة

 إلانفم أ بمهلو كةف لأ  عتة   إلانفم أ ب قتو  ى إص مبػهاإل أ كا  ػهع أ ك حػهكؿ أف 
 خفػػا رػػن المنلػػ بان ك  ااػػى المحػػزكوان ك ل ػػ  الحػػلج رػػن صػػهللكر الم ػػهللكر ن  ػػنف 

 : ك حهكؿ إتى رإلى اوقص أف  هضى إهجهت النهس قهؿ ا ىله اإل ه رمهدة ا
                                                 

 وي رن يمىه.)ى، ال( رن ابًن رم هسو رض ى الإل   ٖٖ
 )ت ؾ( رىًن اٍبًن رىم هسو رض ى الإل وي رن يمىه )ز( ٖٗ
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ٌُِل٢ّىمِص٨ّمَحوَجِيمَأِخقىمِص٨ّمَحوَجِيمَأِخقٰ  ٰ  َع٤ِّمَعَّ٘ع٤ِّمَعّ٘مم}} ٌُِل٥ّ٢ِّما ىمِبَكِؿَلٍيمىمِبَكِؿَلٍيمٰ  ٰ  ٔممَأَزؾ٥َُّّماظؾ٥َُّّمَتَعولٔممَأَزؾ٥َُّّماظؾ٥َُّّمَتَعولٰ  ٰ  ٥ِّما

َؼُِّٓس٦َّنمَظ٥ُّ،مَوَظ٣ِّمَؼَِّٖلمَؼُك٦ُّضمِص٨ّماظِّٕٖحَؿِيمَحٖؿ٧ّمَؼْػَُّٕغ،مَؼُِّٓس٦َّنمَظ٥ُّ،مَوَظ٣ِّمَؼَِّٖلمَؼُك٦ُّضمِص٨ّماظِّٕٖحَؿِيمَحٖؿ٧ّمَؼْػَُّٕغ،مَوَدِؾِعنَيمَأْظَّٟمَعَؾ١ٍّمَوَدِؾِعنَيمَأْظَّٟمَعَؾ١ٍّم

مم{{مم««َصٔنَذامَصََّٕغمَطَؿَىماظؾ٥َُّّمَظ٥ُّمِحٖفًيمَوُسِؿًَّٕةَصٔنَذامَصََّٕغمَطَؿَىماظؾ٥َُّّمَظ٥ُّمِحٖفًيمَوُسِؿًَّٕة
ٜٜٓٓ
مم

ومَطوَنمَخِقًّٕامِع٤ّٔماِسِؿَؽوِفمِسِشّٕٔؼ٤َّمومَطوَنمَخِقًّٕامِع٤ّٔماِسِؿَؽوِفمِسِشّٕٔؼ٤َّمِخق٥ِّمَوَبَؾَّٞمِصقَفِخق٥ِّمَوَبَؾَّٞمِصقَفِص٨ّمَحوَجِيمَأِص٨ّمَحوَجِيمَأممٰ  ٰ  َع٤ِّمَعَش٧َّع٤ِّمَعَش٧ّمم}}

َدـٍَي،مَوَع٤ّٔماِسَؿَؽَّٟمَؼ٦ِّعًوماِبِؿَغوَءمَوِج٥ِّماظؾ٥َِّّمَسّٖٖمَوَج٢ّٖمَجَع٢َّماظؾ٥َُّّمَبِقـ٥َُّمَوَبِق٤َّماظـٖؤرمَدـٍَي،مَوَع٤ّٔماِسَؿَؽَّٟمَؼ٦ِّعًوماِبِؿَغوَءمَوِج٥ِّماظؾ٥َِّّمَسّٖٖمَوَج٢ّٖمَجَع٢َّماظؾ٥َُّّمَبِقـ٥َُّمَوَبِق٤َّماظـٖؤرم

مم{{ممَثاَلَثَيمَخـَوِدَق،مَأِبَعَُّٓػومَبِق٤َّماْظَكوِصَؼِق٤َّٔثاَلَثَيمَخـَوِدَق،مَأِبَعَُّٓػومَبِق٤َّماْظَكوِصَؼِق٤ّٔ
ٜٜٔٔ
مم

وه رمػهلل اا بػن رمػهس رضػى اا ىلا ووػو  عػمى  ػى قضػهء إػ ائج المعػإلمان اػاهلل
رن مه اػهف ممتلفػهن  ػى المعػجهلل النمػ ل كجػهءه رجػص ذاػل لػو إهجػن  مػه اػهف منػو ة  أف 
قػػهـ مػػن ممتلفػػو كرنػػهللمه ىػػأ بػػهلخلكج مػػن بػػهب المعػػجهلل قػػهؿ اللجػػص  ػػه ابػػن رػػأ النمػػى 

 أوعا  أو  ممتلا ؟ قهؿ   كللن  امم  صهإ، ىلا الهمل  ه ؿ :

٥ُّمِبُؽ٢ّمُخْط٦ٍَّةمَؼِكُط٦َّػوم٥ُّمِبُؽ٢ّمُخْط٦ٍَّةمَؼِكُط٦َّػومَجِيمَأِخق٥ِّماْظُؿِلِؾ٣ّٔمَطَؿَىماظؾ٥َُّّمَظَجِيمَأِخق٥ِّماْظُؿِلِؾ٣ّٔمَطَؿَىماظؾ٥َُّّمَظِص٨ّمَحوِص٨ّمَحوممَع٤ِّمَعَش٧َّع٤ِّمَعَش٧ّمم}}

ٌُمَصوَرَض٥ُّ،مَصٔنِنم  َدِؾِعنَيمَحَلـًَيمَوَعَق٧َّدِؾِعنَيمَحَلـًَيمَوَعَق٧ّ ـ٥ُِّمَدِؾِعنَيمَدقَؽًيمٔإَظ٧ّمَأِنمَؼِِّٕجَّٝمِع٤ِّمَحِق ٌُمَصوَرَض٥ُّ،مَصٔنِنمَس ـ٥ُِّمَدِؾِعنَيمَدقَؽًيمٔإَظ٧ّمَأِنمَؼِِّٕجَّٝمِع٤ِّمَحِق َس

ًِمَحوَجُؿ٥ُّمَسَؾ٧ّمَؼَِّٓؼ٥ِّمَخََّٕجمِع٤ِّمُذُغ٦ِّب٥ِّمَطَق٦َِّممَوَظَُّٓت٥ُّمُأٗع٥ُّ ًِمَحوَجُؿ٥ُّمَسَؾ٧ّمَؼَِّٓؼ٥ِّمَخََّٕجمِع٤ِّمُذُغ٦ِّب٥ِّمَطَق٦َِّممَوَظَُّٓت٥ُّمُأٗع٥ُُّضِضَق ،مَؤإِنمَػَؾ١َّمِصقَؿوم،مَؤإِنمَػَؾ١َّمِصقَؿومُضِضَق

مم((ركاه أب   مإلى رن أوسو ركاه أب   مإلى رن أوسو   ))مم{{مماْظَفـَٖيمِبَغِقّٕٔمِحَلوٍباْظَفـَٖيمِبَغِقّٕٔمِحَلوٍبممَبِق٤َّمذِظ١َّمَدَخ٢ََّبِق٤َّمذِظ١َّمَدَخ٢َّ

كالنػهس  ػػى ىػلا الزمػػهف  ػى امػػس الحهجػن ةلػػى مػن  هضػػى إػ ائج أ مػػن ةاػػ او أ 
المعػإلمان كامػه قإلػػ   نو ػه اهوػ  رمػػهدة أبػ  بلػػل ال ػهلل ا كرمػل بػػن الخةػهب كغاػػلىأ 

جهب  ػ  بػهلل لإلمعػإلأ كاهصػن ال ػ  ى  ػى ىػلا الم ػل أف   ػن  من أصحهب النمى اوو
لو دكر كلاس الهللكر امه قإلنه أف  لال اا بهاأ الا أك بمهللد اػلا كةومػه اجمػص ذاػلؾ  ػى 
وف  أا ع  المءمنان كاجمػص صػ ع  رإلػى إضػلة النمػى  ػى عحمامػو بػلال أكصػه و إتػى 

                                                 
 )اٍلخلائة  رن رمهلل الإل ًو بن رملك كأىب  ىيل لىةى رىًض ى الإل وي رىنػٍ يمىه َٗ
 كةانهده جاهلل. رن ابن رمهس ركاه الةملاو     اوكا، ُٗ
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  ل و ا لو من المحمان 
ضػلكا أكصػه و ك حػهكل ف أف  تمبإلػ ا بسا قػو كبمهلل أف   ػمح ا مػن المحمػان  عتح

 ػػػى اػػػص كقػػػ  كإػػػان كإػػػهكؿ أف عجمػػػص اػػػا ه مػػػن كقتػػػ  لهضػػػهء إػػػ ائج الضػػػمفهء مػػػن 
المعػػإلمان  ػػػسف ذلػػ  ىػػػ  أر ػػػأ رمػػػص  هػػـ  بػػو المػػءمن  ػػػى دواػػهه كاهوػػ  عإلػػ  رمػػػهدة 

 ااهللل أبى الحعن البهذلى 
 .ىو كقهللره ههلل اهف  بف  رنهلل الحلهـ  ى قضهء إ ائج اووهـ معتغ  جه

كلػلل  رنػهللمه جػهء مػن عػ وس كأراػص اإلفػػو ابػن المػلاء قهضػى قضػهة عػ وس راػػهلن 
ةلػػى اػػإلةهف م ػػل أف أبػػه الحعػػن جػػهء ةلػػى م ػػل للػػى  ءلػػ، النػػهس ك باػػل البػػهئلة رإلاػػ  

 سراػػص العػػإلةهف راػػهلن ةلػػى إػػهاأ ا اػػلنهللر ن ا كاػػهف ذلػػ  إهػػػهللان رػػػإلى أبػػى الحعػػن 
ك   خػلج من ػه كوفػل إػهاأ ا اػلنهللر ن  ان به اػلنهللر ن سمػله بسف  هاػػهلل ةقهمتػػو  ػى الهإلمػ

ذل  كإجزه  ى الهإلمن بمهلل ذل  جهءه وفل من الهمهئص الهل مػن من ا اػلنهللر ن كقهلػػ ا  ػػه 
 ااهللل ةف الحهاأ  ػلض رإلانه ضلائ، بهى ػن   وعتةا  عحمإل ه  هاف  لػنه 

ه أف ا وعػػػهف كلػػػأ  ػػػله الجنػػػهللا  ةهلمػػػ ا هػػػهـ رإلػػػى الفػػػ ر كاػػػلج مػػػن بػػػهب الهإلمػػػن
 ء ػهلله ك عػهللدها كجماػ  الامػهت اوكلاػهء رمػهرة رػن عس اػهلل مػن   صهدؽ النان  ػنف اا

اا ل ػأ  ا صػػ أ  ػػى ق ػػػ دىأا كجػػهء ةلػػى الهػهىلة كداػػص رػػػإلى العػػإلةهف  ػػى الهإلمػػػن 
كداػػػص الحهجػػ، لاخػػػمله أف أبػػه الحعػػن البػػهذلى بهلمػػهب  هػػهؿ لهػػهلل أصػػهللرت أمػػػلا بمػػػهللـ 

 هللر ن  مػه اللل أعى بو ةلى ىنه ؟ أداإل ه مغػهدعو ا الػن
 هػػهؿ  ػػه اػػاهللل ج ػػ  أاػػف  لػػ   ػػى الهمهئػػص  هػػهؿ ةاػػف   ػػى وفعػػ  أك ن كىػػهؾ 

   راػػهلن ابػػن المػػلاء  اػػ   هقلأىػػه قػػهؿ  ػػه اػػاهللل أوػػه كأوػػ  كابػػن المػػلاء  ػػى قمضػػن اا
  هاػتغهث ا بػو  لجػ  اكبمهلل أف مبػى بضػمن اةػ ات اػص الحػهاأ  ػى ملهوػو اكقهـ اهرجهن 

 .ةلاو  سمعلو كىزه  لج  اهلمهن  همص افهرتو كأصهللر أملا بلد مه أال من أ
كأال  بف  إتى أوو من ابلة علدده رإلى اوملاء كالع  ان  ى اػفهرهت الخإلػا 

 إلان التى عج، أك التى عنمغى لو.لأ  مهلل بمض أ  جإلو التج
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 ..كىله امه قإلنه  ه أا اوى رمهدة ال هلحان  ى اص ملهف كزمهف 
ن قل ػػن بنػػػى رػػهمل ملاػػػز الزقػػػهز ا أدرانػػػه  ػػى ر ػػػلوه ىػػلا أإػػػهلل ال ػػهلحان مػػػكقػػهلل 

اػػهف  ػػسعى ل ػػلا اللجػػص أصػػحهب الحػػ ائج مػػن   ااػػلقان ( كىػػ  البػػاخ محمػػ د أبػػ  ىهاػػأ
 مػػػن اػػػهف لػػػو  اال ػػػمهح المػػػهال  اساػػػلىأ ك خػػػلج ب ػػػأ ةلػػػى الزقػػػهز ا لهضػػػهء م ػػػهلح أ

كمن اػهف لػو م ػإلحن  ػى اه لو م إلحن  ى الل لبهء  لى، بو ةلى ىا ن الل لبهء ك هضا 
كىلػلا ةلػى أف  نت ػى مػن اػص الم ػهلي مػ  اوهضػهء االتلبان كالتمإلاأ  لى، ك هضػا ه لػو 

كق  الممص ك م د ةلى بإلهللعو كاهو  عإل  م متػو  ػى اػص  ػـ  قضػهء م ػهلي الخإلػا  إلمػه 
 ..لملضهة اا كابتغهء كجو اا جص  ى ر ه 

 لػ ف ىلا ال  ح  ى اإلػ ة  ػى جمػص كىللا  ل ف ال  ح  ى ىلا الزمهف    
ك  اإل ة  ى با  ك  اغص ال ق  بلال الإلعهف أك عػ كة الهلبف أك صػ ة النه إلػن أك مػه 

 اهب ذل   ه، 
كللن وسال إ نه من ىله الممهدات للن الممهدة اوامل كاور أ ىى وفػ  الخإلػا 

الخاػػػل افهرإلػػػو الفهػػػلاء كالمعػػػهاان أك وػػػهللؿ مػػػن  مإلػػػ  رإلػػػى ة مػػػهم أ  ػػػنف الػػػهللاؿ رإلػػػى 
كالتخفاػػا رإلػػى المنلػػ بان كالملضػػى كالمهئعػػان كىػػله أر ػػأ رمػػهدة لإلمػػءمنان  ػػى ىػػلا 

 الزمهف 
أف    هنػػه لخاػػل رمػػهدة كأف  جمإلنػػه مػػن ااػػهر رمػػهده ال ػػهلحان   وعػػسؿ اا

 المهمإلان رإلاو  ى ىلا الزمهف 

وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد وعلى 
 آله وصحبه وسلم
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 لاي لسج ػْنَ ػٍْو اٌصالج ًاٌعالَ 0

ِٔؼَّْرَاِْ َِغْثٌٌُْ } 
فِْيَِّا وَصِالٌ ِِٓ اٌنَّاضِ 

 { سَاؽُاٌصِّؽَّحُ ًَاٌْفَ
 ظنٓ اٌرتِرٍ ، ػٓ اتٓ ػثاض 
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 ِٗ بسم اهلل الرمحو الرحيم

الحمػػهلل ا الػػلل أالمنػػه بهلل نػػو كمتهبمػػن إماماػػو كم ػػةفهة كال ػػ ة كالعػػ ـ رإلػػى 
اػػاهللوه كم  وػػه بػػن رمػػهلل اا ةمػػهـ ال ػػهللاة كاػػاهلل الػػهللرهة كالبػػفا  اور ػػأ لجماػػ  الخ ئػػا 

كاص من اعمػ  ىػهللاه كرإلانػه مم ػأ أجممػان  ـ  وإله  اا صإلى اا رإلاو كرإلى بلو كصحمو 
 بمان  ه رب المهلمان . َبمان 

:  ه ؿ اا عمهلى لإلبػهب الػلل وبػس   ةف ممبل البمهب  ه ؿ ل أ را ؿ اا
  ى  هرن اا :

ِسَطوُهمِسَطوُهمَذوَبمَؼَُّٓعمَظَّٖٔةماظِّٓٗغَقومَوَظِف٦ََّػو،مَوَؼَلَؿْؼِؾ٢ُّمِبَشَؾوِب٥ِّمَروَسَيماظؾ٥َِّّمٔإالَّمَأَذوَبمَؼَُّٓعمَظَّٖٔةماظِّٓٗغَقومَوَظِف٦ََّػو،مَوَؼَلَؿْؼِؾ٢ُّمِبَشَؾوِب٥ِّمَروَسَيماظؾ٥َِّّمٔإالَّمَأَعومِع٤ِّمَعومِع٤ِّممم}}

َأِجّٕماِثـََؿِق٤ّٔمَوَدِؾِعنَيمِصّٓؼؼًومُث٣ّٖمَؼُؼ٦ُّلماظؾ٥َُّّ:مَأٗؼَفوماظٖشوٗبماظٖؿؤرُكمَذِف٦ََّت٥ُّمِص٨ّٖ،مَأِجّٕماِثـََؿِق٤ّٔمَوَدِؾِعنَيمِصّٓؼؼًومُث٣ّٖمَؼُؼ٦ُّلماظؾ٥َُّّ:مَأٗؼَفوماظٖشوٗبماظٖؿؤرُكمَذِف٦ََّت٥ُّمِص٨ّٖ،م

ًَمِسـِِّٓيمَطَؾِعّٚٔمَعاَلِئَؽِؿ٨ّ ًَمِسـِِّٓيمَطَؾِعّٚٔمَعاَلِئَؽِؿ٨ّاْظُؿِلُِّٓلمَذَؾوَب٥ُّمِظ٨َّ،مَأِغ مم9393مم{{مماْظُؿِلُِّٓلمَذَؾوَب٥ُّمِظ٨َّ،مَأِغ

لو عح  وص الملش  ـ    وص ة  وإلو مهمهللان  نت له إتػ    كللل  جمص اا
   تملض وى اؿ الهاهمن ك  وى اؿ الم قػا ك  لإلمػلاب ك  إتػى لإلمتػهب كذلػ  ووػو 
 ل ف  ى رإهب اا عح  وص رلاػو  ػـ    وػص ة  وإلػو كىػأ اػممن مػن ضػمن أ اػهب 

   وبس  ى  هرن اا

 

 ػػنمأ اا التػػ  ممنػػه اباػػلة ...   جػػو البػػمهب ةلػػى أمػػل ن ىػػهمان  كإضػػلة النمػػ  
 للػن النمػ  ... ة ك  وعتةا  أف وحا، ب ه أك ومػهللىه  ػى ىػلا ال قػ  اله ػال كرهلل هلل

كاهصػػن  ػػى مبػػص ىػػله او ػػهـ كىػػى  ػػػتلة ...  لاػػز رإلػػى وممتػػان متػػ ا لعان لػػهللل البػػمهب 
 : هػ ؿ  ا مػه مب ن كالتى  حتهر  ا ه اوبنهء .. مهذا  فمإل ف؟  ا جهزات 

                                                 
 بمعجهلل بؿ المزائأ بمغهغن  -ا لههء البػػػػمهب   ََِٓ/  ٕ/  ُٕمغهغن  ػػـ  اوإهلل   الم ا ا  ِٗ
 )جهم  اوإهد ث كالملاااص( )إص( اٍلحعن بن افاهف ّٗ
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مم9494{{ممظـٖؤسماظٚصٖقُيمَواْظَػَّٕاُغظـٖؤسماظٚصٖقُيمَواْظَػَّٕاُغمِع٤ّمامِع٤ّماِغِعَؿَؿؤنمَعِغُؾ٦ّْنمِصقٔفَؿومَطـِرْيِغِعَؿَؿؤنمَعِغُؾ٦ّْنمِصقٔفَؿومَطـِرْيمم}}

  ػػػنهؾ صػػحن ك تػػػ ة كإا  ػػن كوبػػهط كىنػػهؾ كقػػ   ػػلاغ اهوجػػهزة التػػ  أوػػتأ  ا ػػه 
اآلف ىهعهف النممتػػهف اػاغمن اللباػل مػن النػهس بعػمم مه كالغػمن ىنػه أم ا ولعػهر كالللػن 

 كاللآبن كالحػزف كذل  بعم، الته ال  ى ىهعان النممتان .
وه اا ال ػحن كأرةهوػه الفػلاغ كىػ  ال قػ   مػهذا وممػص  ا مػه ؟  بػهلل أف  ههلل أرةه

عغتػػػػنأ صػػػػحت  كوبػػػػه   كإا  تػػػػ  كعغتػػػػنأ اػػػػلل  كععػػػػتفاهلل ب قتػػػػ  إتػػػػى أف النمػػػػ  
رنهللمه أراد أف   جو به اتفهدة ب مه أضهؼ ةلا مه ابالان من النمأ  ههؿ: 

ِع١َّ،مَوِصٖقَؿ١َّمَضِؾ٢َّمَدَؼِؿ١َّ،مِع١َّ،مَوِصٖقَؿ١َّمَضِؾ٢َّمَدَؼِؿ١َّ،مْشَؿـ٣ِِّمَخِؿلًومَضِؾ٢َّمَخِؿّٕٗ:مَذَؾوَب١َّمَضِؾ٢َّمَػَّْٕشَؿـ٣ِِّمَخِؿلًومَضِؾ٢َّمَخِؿّٕٗ:مَذَؾوَب١َّمَضِؾ٢َّمَػَّٕٱٱمم}}

مم9595مم{{مم،مَوَحَقوَت١َّمَضِؾ٢َّمَع٦ِِّت١َّ،مَوَحَقوَت١َّمَضِؾ٢َّمَع٦ِِّت١ََّوِشـَوَكمَضِؾ٢َّمَصْؼَّٕٔك،مَوَصَّٕاَش١َّمَضِؾ٢َّمَذِغِؾ١ََّوِشـَوَكمَضِؾ٢َّمَصْؼَّٕٔك،مَوَصَّٕاَش١َّمَضِؾ٢َّمَذِغِؾ١َّ

 سوػػػ  اآلف عمتإلػػػ  ال ػػػحن التػػػى ععػػػتةا  ب ػػػه أف عهػػػـ  الإلاػػػص أك ع ػػػـ  ا ثنػػػان 
فلصػن ةلػى أف  كلػ  لػأ عنت ػز ىػله ال!!  كالخماس أك عممص ب ه أم رمص وػه   لإلمعػإلمان 

ةف ا  إلن ععتةا  أف عممػص رمػ ن وه مػهن لػ  أك لإلمعػإلمان... امل ان  كضمف  ق ع  
لػػػأ ععػػػتغص ىػػػله الفتػػػلة  مػػػه أابػػػل اومػػػلاض التػػػ  ولاىػػػه عنتبػػػل  ػػػى ىػػػلا الزمػػػهف كعإلحػػػا 

 بهلبمهب قمص اللمهر كرنهللمه  ملض ا وعهف  ةإل، من  ممص لو ووو    عتةا 
ص  تػػلة البػػمهب  ػػى الممػػص النػػه   أك الممػػص اللا ػػ  ةذان الفلصػػن أمهمػػ  للػػ  ععػػتغ

 هلممػػػص النػػػه   امػػػه قإلنػػػه  نفمػػػ  أوػػػ  كالمعػػػإلمان أمػػػه الممػػػص اللا ػػػ    ػػػ   ل ػػػ  اػػػسو  
 ..  كمههم  رنهلل اا كىى الممهدات 

ةذف  لصػػػن ا وعػػهف ىنػػه أف  عػػتغص  تػػلة ال ػػحن كالبػػمهب  ػػى الممػػص النػػه   أك 
 الممػص اللا ػ  

 كأملوه أف و تأ ب ه. ت  قهلل كصهوه ب ه النم  كىله ى  اوم ر ال

                                                 
 (َعن ابِن َعبَّاسٍ  )سنن الرتمذي ٜٗ
 رواه احلاكم وقال: صحيح على شرطهما.َ َعِن اْبِن َعبَّاس َرِضَي الّلُو َعنـُْهَما ٜ٘
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 هلبػػػهب  ػػػى صػػػحتو مػػػهذا  فمػػػص ؟ للػػػ  ولػػػ ف رإلػػػى ال ػػػهللل الهػػػ  أ كال ػػػػلاط 
اػػهف ..  ػػى ىػػله اوكقػػػهت ؟     المعػػتهاأ رإلانػػه أف ومػػلؼ مػػهذا اػػهف  فمػػص اللاػػ ؿ 

ااػهمن بػن ز ػهلل كاػاهللوه  إ ؿ النم  امهب ابالكف من أ ااهللوه رإلى بن أبى  هل، كاػاهللوه
م م، بن رمال كرتهب بن أااهلل كغالىأ كقهلل اهو  مم أ الػهللر ة قهئمػن رإلػى البػمهب 

 إت  أف النم  قهؿ :
آمبعـينمبشريًاموغّٔؼًّٕامآمبعـينمبشريًاموغّٔؼًّٕام  وأنوأن  أوصقؽ٣ّمبوظشؾونمخريًامصنغف٣ّمأرقمأصؽّٓة،أوصقؽ٣ّمبوظشؾونمخريًامصنغف٣ّمأرقمأصؽّٓة،مم}}

مم9696مم{{ممصقوظػينماظشؾون،موخوظػينماظشق٦ّخصقوظػينماظشؾون،موخوظػينماظشق٦ّخ

وبل اللاهلن ىػأ البػمهب كىػأ  ى  من ذل   تضي أف من اهرهلل إضلة النم  
الػػل ن قػػهم ا بػػهلحلكب كالغػػزكات اػػلل  ىػػأ الػػل ن قػػهم ا بهلممػػهو  مبػػص بنػػهء المعػػػجهلل 
كغاله من الم هـ كقهلل اهف أىأ مه  حلص رإلاو البمهب أك ن  ى ىله اوكقهت ىػ  صػ ة 

رهػػ، اوذاف  ػػى المعػػجهلل لاػػءدل اػػص كاإػػهلل   الفػػلكض  ػػى جمهرػػن مػػ  راػػ ؿ اا
 ا اوثل ال ارد كالمب  ر :كاهو ا  حف  ف   امن أ مه رإلاو 

مممم{{ع٤ّمتّٕكمصالةماظصؾّّمصؾقّٗمص٧ّموجف٥ّمغ٦ّرمع٤ّمتّٕكمصالةماظصؾّّمصؾقّٗمص٧ّموجف٥ّمغ٦ّرممم}}

 عةإل  البمس  إلاس  ى كج و و ر .ا إتى ال مي إهضلان  أم من لأ   ص  
مم{{وع٤ّمتّٕكمصالةماظظفّٕمصؾقّٗمص٧ّمجلّٓهمض٦ّةموع٤ّمتّٕكمصالةماظظفّٕمصؾقّٗمص٧ّمجلّٓهمض٦ّةممم}}

أم  بػػػل  مػػػن الضػػػما كالػػػ ىن كذلػػػ  وف الهػػػ ة   عػػػسع  مػػػن الةمػػػهـ كإعػػػ،  
 .   ه عسعى من الةمهـ بمهلل أف  سذف ااكللن

مم{{وع٤ّمتّٕكمصالةماظعصّٕمصؾقّٗمص٧ّموضؿ٥ّمبّٕطيموع٤ّمتّٕكمصالةماظعصّٕمصؾقّٗمص٧ّموضؿ٥ّمبّٕطيممم}}

 كللا  ى الحهلل ث البل ا  ى المخهرل رن بل هللة:
                                                 

 .ٜٖٗص ٔمن مدرسة أىل البيت ج روايات مرتضى/ :فريد ٜٙ
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      َع٤ِّمَتََّٕكمَصاَلَةماظَعِصّٕٔمَصَؼِّٓمَحِؾَّٛمَسَؿُؾ٥ُّمَع٤ِّمَتََّٕكمَصاَلَةماظَعِصّٕٔمَصَؼِّٓمَحِؾَّٛمَسَؿُؾ٥ُّممم}}
 اسع  ا وعػهف أاػل الن ػهر  ػ   جػهلل أوػو  مػص اػا هن ك هػ ؿ أف الاػـ  لػاس  اػو بلاػن 

بػص   أف كقتو ى  الػلل وزرػ  منػو الملاػن بعػم، رػهللـ صػ عو لإلم ػل  ػى كقتػو إهضػلان م
كمػػن  حػػه   رإلػػى ىػػلا الػػن ج  جػػهلل  ػػى اػػص أكقهعػػو الملاػػن  جػػهلل وفعػػو كرمإلػػو محمةػػهن ... 

 ك هضى  ا ه اص م هلحوا كوم د لألثل ال ارد ....
مم{{وع٤ّمتّٕكمصالةماٌغّٕبمصؾقّٗمص٧ّموظّٓهمّٕٔةموع٤ّمتّٕكمصالةماٌغّٕبمصؾقّٗمص٧ّموظّٓهمّٕٔةممم}}

فان لػػػػو رإلػػػػى  ػػػػ ؿ الخػػػػ، ك   مبػػػػ ف رإلػػػػى ال ػػػػلاط أم  جػػػػهلل أف أك ده مخػػػػهل
المعتهاأ ك  رإلى الن ج اله  أ كذل  وف كق  المغلب ق ال كالمءمن الحػل ص رإلاػو 

 أف   إلى الفلض  ى كقتو اوكؿ .
مم{{وع٤ّمتّٕكمصالةماظعشوءمصؾقّٗمص٧ّمغ٦ّع٥ّمراحيموع٤ّمتّٕكمصالةماظعشوءمصؾقّٗمص٧ّمغ٦ّع٥ّمراحيممم}}

 مػػػػن  نػػػػهـ بػػػػهللكف أف   ػػػػإلى المبػػػػهء إتػػػػى كلػػػػ  وػػػػهـ ث ثػػػػن أ ػػػػهـ  جػػػػهلل  ػػػػى و مػػػػو  
 اباس كال ػػ كس كاوإػػ ـ المزرجػػن ك جػػهلل وفعػػو بمػػهلل أف  عػػتاه  أوػػو متمػػ، كغاػػل اللػػ

 ملعهح كذل  ووو لأ   إلى المبهء  ى كقت ه

 

ةذف  نف أكؿ رمص اهف  محث رنو البمهب  ى ر ػل راػ ؿ اا اػهف ال ػ ة  ػى 
ال  ػػل أمػه ةذا إػهللثتن  وفعػػ  كأاػلت صػ ة ...    كقت ػه  ػى جمهرػن  ػػى باػ  اا

لتلػػ ف مػػ  الم ػػل  ػػ  رػػلر لػػ  كللػػ  أةاػػل ال ػػ ة  بػػهلل أف  لػػ ف ىنػػهؾ رػػلر اػػلر  
 .  للل   ج، رإل  رنهللمه أام  اوذاف أف أعلؾ مه  ى  هللم كألمى وهللاء اللإمن

 ػى أرمػهل أ  ػى العػ ؽ كرنػهللمه  عػمم ف أذاف  كقهلل اهف أصػحهب راػ ؿ اا 
ثػأ  مػ د بمػهلل ذلػ  .. ى، ةلػى ال ػ ة ك لاال  ل اهف ال اإهلل من أ  تلؾ داهوو امه ى  

 –ةلى داهوو كعجهرعو كللل  اهف اا  لزق أ الملان  ى اوجعػهـ كاومػ اؿ ك ػى اػص اػ  
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كاػهف الفػػ ح مػػن أ رنػػهللمه  ل ػػ  الفػػسس ك عػم  اوذاف    نػػزؿ الفػػسس ك ضػػلب بػػو ضػػلبن 
 ا ككرد  ى اوثل: ى اورض ممتههللان أف ىله الضلبن لن  ل ف  ا ه بلان

مم{{المبوركمآمص٧ّمسؿ٢ّمؼـف٧ّمس٤ّماظصالةمالمبوركمآمص٧ّمسؿ٢ّمؼـف٧ّمس٤ّماظصالةممم}}

 لهف  تلؾ الفسس ك لى، لاإلمى وهللاء اللإمن كبمهلل أف   إلى  لمص الممػص الػلل  
اػػهف  ممإلػػو ةذف رإلػػى المػػءمن أف  فةػػن لػػلل  جاػػهللان ك إلمػػى اوذاف رإلػػى الفػػ ر كةذا اػػهف 

هلػ  المءمن قمص اوذاف  ػتلإلأ مػ  كاإػهلل  منػهللمه  عػم  اوذاف  متنػ  رػن اللػ ـ كقػهلل ق
 مه ممنهه كال ارد بلكا هت رهلل هللة:العاهللة رهئبن  ى ذل  

جيؾّٗمععـومحيّٓثـوموحنّٓث٥ّمصنذامادؿؿّٝمإديماِّذانمصؽلغ٥ّمالمجيؾّٗمععـومحيّٓثـوموحنّٓث٥ّمصنذامادؿؿّٝمإديماِّذانمصؽلغ٥ّمالمممطونمطونممم}}

مم{{ؼعّٕصـوموالمغعّٕص٥ّمؼعّٕصـوموالمغعّٕص٥ّم

 إلمػى اوذاف رإلػى الفػ ر ك هػ ؿ امػه  هػ ؿ المػءذف  ػنذا قػهؿ المػءذف  كقهلل اػهف 
 ةلػػػػو ة  اا كةذا قػػػػهؿ أاػػػػ هلل أف اا أامػػػػل اا أامػػػػل  ػػػػلدد اإلفػػػػو كةذا قػػػػهؿ أاػػػػ هلل أف  

محمػػػهللان راػػػ ؿ اا  لددىمػػػه اإلفػػػو كرنػػػهللمه  هػػػ ؿ المػػػءذف إػػػ  رإلػػػى ال ػػػ ة إػػػ  رإلػػػى 
الفلح  لدد   إ ؿ ك  ق ة ة  بها المإلى الم اأ كرنهللمه  ه ؿ  ػى الن ه ػن اا أامػل اا 

ف  فػلغ المػءذف أامل  لددىػه أ ضػهن اإلػا المػءذف كةذا قػهؿ   ةلػو ة  اا  لددىػه كبمػهلل أ
 :ك هللر  لحضلة النم  الهللرهء ال ارد من اوذاف رإلى المءمن أف   إلى رإلى النم  

ـ٢ُِّمَأِجِّٕٔهمم}} ـ٢َِّمَعومَؼُؼ٦ُّلمَصَؾ٥ُّمِع ـ٢ُِّمَأِجِّٕٔهَع٤ِّمَدِؿَّٝماْظُؿَمذُنمَصَؼوَلمِع ـ٢َِّمَعومَؼُؼ٦ُّلمَصَؾ٥ُّمِع مم9797مم{{ممَع٤ِّمَدِؿَّٝماْظُؿَمذُنمَصَؼوَلمِع

كذلػػ  لمػػن رنػػهللمه  عػػم  اوذاف  لػػا رػػن اللػػ ـ ك ػػلدد اوذاف بمػػهلله ك  ػػإلى 
  ه ؿ رإلى إضلة النم  كبمهلل ذل  

اظؾَّف٣ّٖمرٖبمػِّٔهماظِّٖٓس٦ِّةماظؿوٖعِي،مواظٖصالِةماظؼوِئَؿِي،مص٢ّٚمسؾ٧ّماظؾَّف٣ّٖمرٖبمػِّٔهماظِّٖٓس٦ِّةماظؿوٖعِي،مواظٖصالِةماظؼوِئَؿِي،مص٢ّٚمسؾ٧ّم»»ٔإذاممسَّٝماٌمٚذَنم:مٔإذاممسَّٝماٌمٚذَنم:ممم}}

ـ٢َِّم«م«محمٓؿٍّٓ،موَأِسِط٥ِّمُدِمَظ٥ُّمؼ٦َّمماظؼقوَعِيحمٓؿٍّٓ،موَأِسِط٥ِّمُدِمَظ٥ُّمؼ٦َّمماظؼقوَعِي ـ٢َِّموطونمُؼِلِؿَعفومَع٤ِّمَح٦َِّظ٥ُّموُؼِقٗىمَأِنمَؼُؼ٦ُّظ٦ّامِع وطونمُؼِلِؿَعفومَع٤ِّمَح٦َِّظ٥ُّموُؼِقٗىمَأِنمَؼُؼ٦ُّظ٦ّامِع

                                                 
 ة رَضي اللَُّو عنوُ )طب( عن معاوي ٜٚ
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ًِمَظ٥ُّمممَوَع٤ِّمضوَلَوَع٤ِّمضوَل»»ذِظ١َّمٔإذامَدِؿُع٦ّاماٌمٚذَنمضوَل:مذِظ١َّمٔإذامَدِؿُع٦ّاماٌمٚذَنمضوَل:م ًِمَظ٥ُّمعـ٢َّمذظ١َّمٔإذامَدِؿَّٝماٌمٚذَنمَوَجَؾ عـ٢َّمذظ١َّمٔإذامَدِؿَّٝماٌمٚذَنمَوَجَؾ

مم9898مم{{ممذػوَسَيمحمٓؿٍّٓمصؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودّؾ٣ّمؼ٦َّمماظؼقوَعِيذػوَسَيمحمٓؿٍّٓمصؾ٧ّمآمسؾق٥ّمودّؾ٣ّمؼ٦َّمماظؼقوَعِي

 .. كقهلل اهف ذل  أىأ ا   حلص رإلاو البمهب إتى  ى كق  الهتهؿ
 ههلل رل  أ إضلة النمػ  أوػو لػ  اهوػ  الحػلب دائػلة كالمملاػن معػتملة  بػهلل كأف  

كللػ     فػ ت اب كالن ا اوال  لى، ةلى ال ػ ة  ءذف أإهللىأ كاهف و ف أ  حهر 
الن ػػػا الػػػلل  حػػػهرب الجمهرػػػن اوكلػػػى   ػػػإلى اومػػػهـ بن ػػػا الجػػػائ اللامػػػن اوكلػػػى 

ك  ص جهلعهن ةلى أف  هـ  من اإلفو ك  إلى اللامن البهلبن كاللابمن منفػلدان بعػلرن  اكالبهوان
  بػػمل ب ػػه اورػػػهللاء ثػػأ  عػػإلم ا ك ن ػػل  ف ةلػػػى ماػػهللاف الهتػػهؿ بةل هػػن إلامػػػن لةافػػن  

لان ػػلؼ بمػػهلل ذلػػ  مػػن اػػهو ا  ػػى الماػػهللاف لا ػػإل ف اإلػػا ا مػػهـ اللامػػن اوكلػػى كالبهواػػن 
ثػػأ  عػػإلأ ا مػػهـ لاهػػـ  مػػن ابهلنعػػمن ل ػػأ كعلػػ ف اللامػػن البهلبػػن كاللابمػػن بهلنعػػمن لإلمػػهـ 

 ...اإلفو ل  ة اللامن البهلبن كاللابمن 
كلػػى إتػػ  أثنػػهء الهتػػهؿ أمػػه اآلف كذلػػ  اإلػػو للػػ   نػػهل ا  ضػػص كدرجػػن الجمهرػػن او

 اػت ؼ أاػػهلا، الحػػلب لنفػلض أف الجنػػهللم معػػ  ؿ رػن مػػهلل   أك دبهبػػن ك   عػػتةا  
أف  تلا ه  ههلل رإلمنه إضلة النم  أف   إل  أثنهء رمإلو رإلى ىله الممهللات ااا ؟  نػ ل 
ال ػػػػ ة ك هلل ػػػػو عممػػػػص كراناػػػػو عن ػػػػل ةلػػػػى اورػػػػػهللاء كاػػػػص مػػػػػ  رإلاػػػػو أف  لػػػػلر اودراػػػػن 

ماحهت الخهصػػن بهل ػػػ ة كذلػػ  للػػ     تػػلؾ ال ػػ ة  ػػى كقت ػػه كقػػػهلل قػػػهؿ اػػاهللوه كالتعػػ
 مػن ضمن البمهب  ه راػ ؿ اا: رمهلل اا بن معم د كاهف اهبػهن 

ًُمَرُد٦َّلماظّؾ٥ِّمَأٗيماْظَعَؿ٢ّٔمَأْصَض٢ُّ؟مَضوَل:ممم}} ًُمَرُد٦َّلماظّؾ٥ِّمَأٗيماْظَعَؿ٢ّٔمَأْصَض٢ُّ؟مَضوَل:مَضوَل:مَدَلْظ مم9999مم{{مماظٖصاَلُةمِظ٦َّْضِؿَفواظٖصاَلُةمِظ٦َّْضِؿَفو»»َضوَل:مَدَلْظ

اهلله رإلػى الزوػهد كرانػو عنبػن كمػ  ذلػ   هػلأ كامه اممتأ أوو من  مع  المهلل    
بمػػهلل أف وػػ ل الفهعحػػن ك هػػلأ العػػ رة كاػػلل  كىػػ  رإلػػى إهلتػػو  هػػ ؿ اا أامػػل ثػػأ اػػمحهف 
ربػػى الم ػػاأ ثػػأ  هػػ ؿ اػػم  اا لمػػن إمػػهلله ك لمػػص جماػػ  أراػػهف ال ػػ ة كىػػ   حػػهرب 

                                                 
رَداِء رواه الطربان يف الكبري ٜٛ  .عْن َأيب الدَّ
 (َعْن َعْبِد اهلل ْبِن َمْسُعودٍ  )صحيح مسلم. ٜٜ
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 كذل  لل    عف عو ال  ة ل قت ه 
 هؿ لنه اا ػجص ذل  قمن ذل  عتضي لنػه أىماػن ال  ة كمػن أ

مم مم    مم  مم  مم      مم   مم    مممممم

لمهذا ؟ وف المم وهت ا ل ان كا مهللادات اللبهوان الت  عسع  لإلوعهف رنهلل ال  ة 
 ػػػى ال قػػػ  اوكؿ     جػػػهلل ل ػػػه عمػػػ  ل  ػػػى رػػػهلأ اواػػػ اف بممنػػػى أوػػػو لػػػ  ج ػػػ  بلػػػص 

ال ػاهلللاهت إتػى الم جػ د من ػه  ػى أمل لػه كأكربػه  إلػن عمػهدؿ امعػ لن كاإػهللة   اتهمانػهت
 ... مةا ه اا لإلوعهف رنهلل ال  ة من ق ة كوبهط كإا  ن كبلان 

 لو .  اص امع  ت المهلأ لن عم ض اص ىله اللمع لن التى  مةا ه اا

 

مػػهلل أداء ال ػػػ ة اػػهف الل هضػػػن كالبػػ ء البػػهو  الػػػلل اػػهف البػػمهب  حػػلص رإلاػػو ب
ووػػػػو رمػػػػص ا  هػػػػػهلل و ػػػػأ اػػػػاهللوه راػػػػ ؿ اا كصػػػػحمو اللػػػػلاـ لإلبػػػػمهب كقتػػػػهن لإلل هضػػػػن... 

اهإهت كم ر،  ى المهلل نن المن رة لإلل هضن النه من التػ  عنفػ  ا وعػهف كعنفػ  اوك ػهف 
 .كعنف  اود هف كىله الك  ه

الجػلم ( كاػهف للػ   بػج    لهف ااهللوه را ؿ اا بلاعو  مهرس ر هضػن المػهللك ) 
وعهئو رإلى ممهراو الل هضػن  ممػص معػهبههت مػلة مػ  العػاهللة رهئبػن كمػلة مػ  غالىػه مػن 

كاهف لل   بجم ه  مة  قإلػا ن  ػى الجػلم للػ  ععػمهو كعفػ ز ىػ  بهلج لػن كىػى  اوعهئو
 لل   بج  زكجهعو رإلى ممهران الل هضن  إلمن وم  ن من را ؿ اا 

ـ  تلإلأ رن اللاهقن  إلػن ع ػص ةإػهللل وعػهئنه ةلػ  اللاػهقن كةذا اهف المجتم  الا  
التػػ  اهوػػ  رإلا ػػه زكجػػهت إضػػلة النمػػ  كال ػػحهباهت اللػػلاـ كذلػػ  وو ػػن اػػن  مبػػان 
رإلى اللاهقن النم  ن كرإلى الحلمن ا ل اػن  ػى راػهقن اوجعػهـ ك ػى الل هضػن المهللواػن مػ  
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 ...كاهف البمهب الل   را ؿ اا 
الجػػػلم كمػػػن أ مػػػن اػػػهف  مػػػهرس الم ػػػهررن كلاعػػػ    هػػػهلل اػػػهف مػػػن أ مػػػن  مػػػهرس

كاػػلل  أم ر هضػػن رنافػػن  ا الم ػػهررن الحػػلة التػػ  عمػػهرس اآلف وو ػػه مللكىػػو  ػػى الػػهلل ن 
كاػلل  م ػهررن الباػلاف ا اهلم امن وو ه عءذل كعضل كوحن ول هلل اللل  نف  ك   ضل 

الل هضػػن التػػى اػػهف المنافػػن أمػػه  توو ػػه ممن رػػن كمحلمػػن  ػػى ا اػػ ـ كغالىػػه مػػن الل هضػػه
  مهرا ه امهب ا ا ـ

 هػػهلل اهوػػ  الجػػلم كالم ػػهررن كالتمل نػػهت العػػ  هلل ن  هػػهلل اػػهف اػػاهللوه رإلػػى ووػػو  
 ػػهرس كمػػن رإلػػى اػػهاإلتو مػػن الفلاػػهف  تػػل ل لمػػهللة اػػهرن بمػػهلل صػػ ة الفجػػل بهلتمل نػػهت 

 كللل  كصص ااهللوه رإل  بإلاهقتو ةلػى قػ ة لهللرجػن أف مػن  ػلل االت  وعما ه ا  هلل ن اآلف
 هلله  ه ؿ او ه اا أاهلل بممنى أوو ل  ضلب كاإهلل باهلله ضػلبن علػ ف اضػلبن اواػهلل التػى 

كاهف ةذا أمع  بمم أ أإهلل  ت قا ومضو رإلى الف ر كذلػ  مػن اػهللة الهػ ة التػى  اعهتص
 ..جهءت من الل هضن المهللوان م  اله ة ا  مهوان 

بػػهب  كىػػلا مػػه جمإلػػو وػػص  حػػهرب  ػػى غػػزكة اامػػل ةلػػى أف اعػػل اػػافو بمػػهللىه اإلػػ 
الح ن باهلل و كعهللرع بو أمهـ ضلبهت اللفهر كبمهلل اوت هء المملان جهء ربلة  لاهف للػ  
 حلا ف المهب ك ل م ه  إلأ  عتةام ا كوص المهللد  زداد ةلى أف أصمي ث ثان  هراػهن كمػ  

كذل  وف ا مهـ رإلى اهف  مإلػ  قػ ة ا  مػهف مػ  قػ ة اوبػهللاف  هػ ة  اذل  لأ  عتةام  
 اووفهؿ(: ٓٔ)  وبهللاف  ه ؿ  ا ه اللإمناو مهف م  ق ة ا

                                           
كقػهلل أثمػ  المإلػأ الحػهلل ث كقػهؿ أف اػص اوج ػزة التػى  ػى  ا ال ف ال اإػهلل بمبػلة

هقػن جعأ ا وعهف عممص بمبل  هقت ػه التػى أرةهىػه ل ػه اا  منػهللمه  مةػى اا ا وعػهف  
مػػن ال ػػمل رػػن  ل ػػا ا  مػػهف  مػػص الفػػ ر  فػػلز الجعػػأ مػػهدة ىلم واػػن ععػػمى اووػػهللرك ان 
عجمػػص  هقػػن ا وعػػهف قػػهللر  هقتػػو المهد ػػن ربػػل مػػلات كقػػهلل اػػهو ا  مهراػػ ف أ ضػػهن اللمه ػػن 
كاػػهف إضػػلة النمػػ   بػػجم أ رإلػػى ذلػػ  ك ممػػص ل ػػأ معػػهبههت كاػػهف  حضػػل بنفعػػو  ػػى 
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كالل  اهف  حضل رنهلل و ه ن اػمهؽ الجػلم ك حتضػن  ماهللاف اللمه ن ك مةى جهئزة لإلفهئز
الفهئز اوكؿ ك مةاو جػهئزة كذلػ  اإلػو لتبػجام أ رإلػى الل هضػن وف ا اػ ـ  حتػهج ةلػى 

 ق ة اوجعهـ كقهلل قهؿ لنه اللا ؿ  ى ذل  .

مماظّؾ٥ِّمِع٤َّماْظُؿِمِع٤ّٔماظٖضِعقِّٟ.مَوِص٨ّمُط٢َّاظّؾ٥ِّمِع٤َّماْظُؿِمِع٤ّٔماظٖضِعقِّٟ.مَوِص٨ّمُط٢َّممٰ  ٰ  اْظُؿِمِع٤ُّماْظَؼ٦ّٔٗيمَخِقّْٕمَوَأَحٗىمٔإَظ٧ّاْظُؿِمِع٤ُّماْظَؼ٦ّٔٗيمَخِقّْٕمَوَأَحٗىمٔإَظ٧ّمم}}

ـَِػُع١َّمَواِدَؿِع٤ِّمِبوظّؾ٥ِّ.مَواَلمَتِعِفِّٖ.مممٰ  ٰ  َخِقّْٕ.ماِحِّٕٔصمَسَؾ٧َّخِقّْٕ.ماِحِّٕٔصمَسَؾ٧ّ ـَِػُع١َّمَواِدَؿِع٤ِّمِبوظّؾ٥ِّ.مَواَلمَتِعِفِّٖ.مَعومَؼ مم100100مم{{َعومَؼ

 لػ ف لػو و ػا، ةذف رإلى البمهب  ى ر لوه الحهل  بمػهلل أف  ػءدل الفػلائل أف 
 من الل هضن المهللوان كأ   ت هكف أك  تلهاص  ى ذل  ...

 

 مهذا بمهلل ذل  ؟
 ممػهلل اا بػهللكف أف  تفهػو  ػى الػهلل ن ؟ كرإلػى ىنػػه أف   بػهلل كأف  مػلؼ د نػو ةذ ااػا

أرلؼ أإلهـ الة هرة كأإلهـ ال ض ء كأإلهـ ال  ة كال اهـ كمػه الػلل  مةػص ال ػ ة 
؟ كمػػػه الػػػلل   ػػػحي ال ػػػ ة ؟ كاػػػلل  أإلػػػهـ الماػػػ  كالبػػػلاء  منػػػهللمه أاػػػتلل أك أباػػػ  

 :قهؿ  ى ذل  و أمبى رإلى الع اا كذل  وو

مم101101مم{{مم٥ُّمِب٥ِّمَخِقًَّٕامُؼَػؼِِّف٥ُّميفماظِّٓٚؼ٥ّ٤ُّمِب٥ِّمَخِقًَّٕامُؼَػؼِِّف٥ُّميفماظِّٓٚؼ٤َّع٤ِّمُؼِّٕٔدماظؾََّع٤ِّمُؼِّٕٔدماظؾَّمم}}

ةذف رإلػػى البػػمهب أف  جمػػص لػػو كقتػػهن  ػػتمإلأ  اػػو الػػهلل ن  نمػػه أف  عػػم  مػػن المإلمػػهء 
كةمػػه  ػػتمإلأ مػػن ا ذارػػهت كةمػػه  ػػتمإلأ مػػن اللتػػ، كةمػػه أف  ػػتمإلأ مػػن اػػص ىػػء ء  اعػػم  

  اػو اا إانهن ك هلأ إانهن بال كرإلاو ىنه أف  عم  المػإلأ ال اةى اللل قػهؿ

                          ((ُُّّْْ)المهلة)المهلة  
                                                 

 صحيح مسلم(َعْن َأيب ُىَريـَْرَة  ) ٓٓٔ
 معاويَة بَن أيب ُسْفيانَ صحيح ابن حبان( عن  ٔٓٔ
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كالمإلػػػأ ال اػػػةى ىػػػ  الػػػلل  مإلمػػػو لنػػػه رإلمهءوػػػه  ػػػى اوزىػػػل البػػػل ا ووػػػو الػػػهلل ن 
ال اة  اللل    مغى ة  عمإلاأ الهلل ن لانتف  بػو ا وعػهف  ػى د نػو ك ػى رمإلػو  ػى الػهللواه 

 كاآلالة .
هلل و ملتمن صػغالة مػن اللتػ، العػ إلن الممعػةن أف  ل ف لأك  تهة  مإلى اص اهب 

كاػػػػػلل  ملتمػػػػػن صػػػػػ عان مػػػػػن اػػػػػلائ، اللهاػػػػػا  أك  االتػػػػػى  ػػػػػتمإلأ من ػػػػػه أإلػػػػػهـ الػػػػػهلل ن
كةف اهف البهب    متإل  ملتمن رإلاو اف  سع  بممل المج ت الهلل ناػن ك  ا العاهللىهت

 .مهو  من  حضل ك تهب  بمل المإلمهء الممتهلللان لاتمإلأ أإلهـ الهلل ن
وف البػهب ةذا عخػلج  مامػهن أك  االبهب و امو من الهلل ن ك تفهػو  اػوبلل   سال 

رإلاػػو اف  ػػءدل مػػه رإلاػػو لحضػػلة اا مػػن .... م نهللاػػهن أك صػػاهلل واه أك  ػػى أل  ػػلع أاػػل 
  لاا  ءدل ىله الممهدات ؟ا رمهدات

لػػػن  عػػػتةا  ة  ةذا رػػػلؼ أإلػػػهـ البػػػلع اػػػلل    بػػػهلل كأف  تمهمػػػص مػػػ  النػػػهس 
هلل كأف  ملؼ الح ؿ كالحلاـ كاللل أبهإو اا كالػلل إلمػو اا  لاا  ل ف ذل  ؟  ب

 .  كذل  للى  مبى رإلى المن ج ال حاي اللل كضحو اتهب اا
 :كقهلل أرةى إضلة النمى ىله اوااهء لإلبمهب للى  عتغإل ا  هقت أ  امه  فاهلل

 ف البػػػمهب  ػػػى ىػػػله الفتػػػلة علػػػ ف لهلل ػػػو  ػػػ رة ك هقػػػن كعغاػػػل  عػػػا ل جى    ػػػل 
 االنضج كىلا مه  جمإلو  نتمو ةلى الغل زة كالن ل ةلى الجنس اواػل مػن الفتاػهت ر مهت

 ..  ال ئى  ل هلل م هإمت ن كملااإلت ن كعبغإلو مبص ىله اوااهء 
 ... لمهذا ؟كل  اوبغص بلل   ههلل اعل الهللواه كاآلالة 

وف ذلػػػ   مةإلػػػو رػػػن المإلػػػأ كرػػػن درااػػػتو ك ػػػى وفػػػس ال قػػػ  عممػػػهلله رػػػن  ل ػػػا 
لو و ازع النفس كمه  عهرهلل رإلى ىله الن ازع ىػ  الفػلاغ كال ػحن كبمػل كعتمإل  اا

الهللكار  الخهرجان مبص أف  ها البهب رإلى الن اص  لالل من عػلكح كعجػ  أك  ػلل  ػى 
التإلفػػػهز بمػػػل المنػػػهول الخإلامػػػن أك ةذا اػػػهف  ػػػهللاص رإلػػػى النػػػ   ػػػى الم اقػػػ  الممن رػػػن 

 إل ؾ غال اإلاأ.كالمحلمن اص ذل   ه ل دكار  الغل زة ك ءدل ةلى ا
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أكؿ اػػ  ىػػ  الحهاهػػن التػػى رإلم ػػه ..   مػػه الػػلل  حمػػى البػػهب  ػػى ىػػله الفتػػلة ؟
 ااهللوه را ؿ اا لإلبمهب كأملىأ أف  جمإل ىه  ى قإل ب أ كىى أف قهؿ ل أ :

ـَِل٧ّاْظِؾّٕٗماَلمَؼِؾؾ٧ّاْظِؾّٕٗماَلمَؼِؾؾ٧ّمم}} ـَِل٧ّ،مَواٖذِغُىماَلمُؼ ًَمَطَؿوم،ماِسَؿ٢ِّمَع،ماِسَؿ٢ِّمَعاَلمَؼُؿ٦ُّتاَلمَؼُؿ٦ُّتممَواظّٖٖٓؼوُنَواظّٖٖٓؼوُنمم،مَواٖذِغُىماَلمُؼ ًَمَطَؿومومِذِؽ ومِذِؽ

مم102102مم{{ممَتِّٓؼ٤ُّمُتَّٓاُنَتِّٓؼ٤ُّمُتَّٓاُن

أم اوتمػػو ةلػػى أف أم اػػ  اػػتفمإلو   بػػهلل كأف  حػػهللث ممػػ  ةذا اػػهف مػػ  ابنتػػ  أك 
 :م  أات  أك زكجت  كللل  رنهللمه ذى، اهب ةلى را ؿ اا كقهؿ  ه را ؿ اا 

مَع٥ِّمم}} موضوُظ٦ّا: موَزَجّٕوُه، مسؾق٥ِّ ماظؼ٦ُّم ماْضؾ٢َّ ميفماظّٖٚغو، مظ٨ّ مَع٥ِّٔإِئَِّٔن موضوُظ٦ّا: موَزَجّٕوُه، مسؾق٥ِّ ماظؼ٦ُّم ماْضؾ٢َّ ميفماظّٖٚغو، مظ٨ّ مصؼول:مممٔإِئَِّٔن مصؼول:مَع٥ِّ، َع٥ِّ،

م««ُأِدُغ٥ُِّأِدُغ٥ِّ»» مصؼول: مضّٕؼؾًو، مِعـ٥ُّ مَصَّٓغو م، مصؼول: مضّٕؼؾًو، مِعـ٥ُّ مَصَّٓغو ُمالٚع١َّ؟، ُمالٚع١َّ؟َأُتِقٗؾ٥ُّ مجعَؾينمآمممَأُتِقٗؾ٥ُّ موآ، مال مجعَؾينمآمضول: موآ، مال ضول:

ماظ موال مضول: ماظِصَّٓاَك، موال مضول: ٙمالٖعفوِتٔف٣ِِّصَّٓاَك، محيٗؾ٦َّغ٥ُّ ٙمالٖعفوِتٔف٣ِّـوُس محيٗؾ٦َّغ٥ُّ مـوُس مضول: م، مضول: مالم، مضوَل: مالبـؿ١َّ؟ مالمَأصؿِقٗؾ٥ّ مضوَل: مالبـؿ١َّ؟ َأصؿِقٗؾ٥ّ

،مضوَل:م،مضوَل:مَؾـوِتٔف٣َِّؾـوِتٔف٣ِّاظـوُسمحيٗؾ٦َّغ٥ُّمِظاظـوُسمحيٗؾ٦َّغ٥ُّمِظممجعَؾينمآمصّٓاَك،مضول:موالجعَؾينمآمصّٓاَك،مضول:موالمموآمؼومرد٦َّلمآوآمؼومرد٦َّلمآ

مآ مرد٦َّل مالموآمؼو مضول: ُمالِخِؿ١َّ؟ مآَأصؿِقٗؾ٥ّ مرد٦َّل مالموآمؼو مضول: ُمالِخِؿ١َّ؟ مممَأصؿِقٗؾ٥ّ مضول: مجعَؾينمآمصّٓاَك، مضول: والموالمجعَؾينمآمصّٓاَك،

مضول:الَخ٦ّاِتف٣ّالَخ٦ّاِتف٣ّمماظـوُسمحيٗؾ٦َّغ٥ّاظـوُسمحيٗؾ٦َّغ٥ّ مضول:، مضول، مظعٖؿِؿ١َّ؟ مضولَأهٗؾ٥ُّ مظعٖؿِؿ١َّ؟ مآالموآمؼالموآمؼممَأهٗؾ٥ُّ مرد٦َّل مآو مرد٦َّل ممو

مظَعٖؿوِتف٣ّضول:والماظـوضول:والماظـوممجعؾينمآمصّٓاَك،جعؾينمآمصّٓاَك، مظَعٖؿوِتف٣ُّسمحيؾ٦َّغ٥ُّ مُسمحيؾ٦َّغ٥ُّ م، م، مضول: مًوظِؿ١َّ؟ضول: مًوظِؿ١َّ؟َأهؾ٥ُّ ممَأهؾ٥ُّ

مآ مرد٦َّل مؼو موآ مال مآضوَل: مرد٦َّل مؼو موآ مال موممضوَل: مضوَل: موجعؾينمآمصّٓاك، مضوَل: محيؾ٦َّغ٥ُّمجعؾينمآمصّٓاك، ماظـوُس محيؾ٦َّغ٥ُّمال ماظـوُس ال

رٚفِّٕمَضؾَؾ٥ُّ،موَحٚص٤ِّمرٚفِّٕمَضؾَؾ٥ُّ،موَحٚص٤ِّمووممضول:مص٦َّضَّٝمؼَُّٓهمسؾق٥ّموضوَل:اظؾف٣ّٖماشِػِّٕمَذِغؾ٥ُّضول:مص٦َّضَّٝمؼَُّٓهمسؾق٥ّموضوَل:اظؾف٣ّٖماشِػِّٕمَذِغؾ٥ُّمم،،ًَوالِتٔف٣ًَِّوالِتٔف٣ِّ

ًُمٔإديمذ٨ٍّء،مضول:مصَؾ٣ِّمؼُؽ٤ِّمَبِعَّٓمذظ،مضول:مصَؾ٣ِّمؼُؽ٤ِّمَبِعَّٓمذظصَّٕج٥ُّصَّٕج٥ُّ ًُمٔإديمذ٨ٍّء١َّماظَػؿ٧ّمؼؾؿِػ مم103103مم{{مم١َّماظَػؿ٧ّمؼؾؿِػ

لاهػػان أف أم اػ  اػػتفمإلو  نوػػو اػػاحهللث ممػػ  مبإلػػو  مإلاػ   ػػه بنػػ  أف عمإلػػأ رإلػػأ ا

                                                 
 ()جامع األحاديث واملراسيل)عب( عن َأيب َقالبََة ُمرَسالً .  ٕٓٔ
 عن َأيب أُمامَة رواه َأمحد والطربان يف الكبري ورجالو رجال الصحيح ٖٓٔ
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كلػػػلل  ذىػػػ، لحضػػػلة النمػػػ  بمػػػل اللجػػػهؿ الػػػل ن لػػػهلل  أ غاػػػلة اػػػهلل هللة ك خػػػه  ف رإلػػػى 
 وعهئ أ كبنهع أ كقهل ا مهذا وفمص  ه را ؿ اا لاح ن اا وعهئنه كبنهعنه ؟ قػػهؿ:

مم104104مم{{ممِسػ٦ُّّامَتِعّٟٗمِغَلوُؤُط٣ِِّسػ٦ُّّامَتِعّٟٗمِغَلوُؤُط٣ِّمم}}

كابنتػو التػى  ازكجتو الت  ااتزكج ه  امه بمهللأم من  ما وفعو  نف اا  ح ن لو 
اػػص ىػػء ء  ح ػػن أ لػػو   ... كامػػو التػػى أوجمتػػو اكأاتػػو التػػى ممػػو ااػانجم ه  ػػى المعػػتهمص

 ...اا لل   مائ ملعهح المهؿ 
كىنهؾ عجلبن ععمم ف رن ه  ى المجتم  أوو لاس ىنهؾ اهب ةقتػلؼ المنلػل  ػى 

اب كذلػػ  ووػػو  بػػ  أف اػػص المنػػهت رإلػػى اػػمهبو ة  كاهوػػ  إاهعػػو بمػػهلل زكاجػػو اإل ػػه رػػل
ىػػله البػػهاإلو كاػػص النعػػهء رإلػػى ىػػله الحهلػػن ك    ػػن أف ىنػػهؾ كاإػػهللة معػػتهامن كىػػلا 

 ...لو ووو اهلا الع اا  ى امهبو   رههب من اا
كىنػهؾ كاإػهلل مػن المإلػ ؾ لػػأ  فمػص أل اػ   ػى اػػمهبو ة  أوػو قمػص امػلأة ذات مػػلة 

 ػسمل ابنتػو أف عمبػى  ػى الةل ػا بػهللكف إػلس كمبػى  سراد أف  ملؼ م ػهللاقان الحػهلل ث 
اإلا ابنتو لاتتمم ه   جهلل  ى  ل ػا مػه مػن اػلج اإلف ػه كقمإل ػه كلػأ  متػلض  ل ه ػه بمػهلل 

 ذل  أإهلل  ملؼ صهللؽ الحهلل ث اللل  ه ؿ 

ًَمَطَؿومَتِّٓؼ٤ُّمُتَّٓاُناِسَؿ٢ِّمَعاِسَؿ٢ِّمَعمم}} ًَمَطَؿومَتِّٓؼ٤ُّمُتَّٓاُنومِذِؽ مم105105مم{{ممومِذِؽ

ذا  فمػص البػهب كقهلل  عسؿ العهئص ك ه ؿ لنفلض أف الب  ة جهمحن كاتغإلمو  مه
  ى ركاتو وهجمن قهؿ ا ؟

ـُِؽ٣ُّماظَؾوَءَةمَصْؾَقَؿَّٖٖوِج،مَصٔنٖغ٥ُّمَأْشّٚٗمِظْؾَؾَصّٕٔ،ممم}} ـُِؽ٣ُّماظَؾوَءَةمَصْؾَقَؿَّٖٖوِج،مَصٔنٖغ٥ُّمَأْشّٚٗمِظْؾَؾَصّٕٔ،مَؼومَعِعَشَّٕماظٖشَؾوِبمَع٤ّٔماِدَؿَطوَعمِع َؼومَعِعَشَّٕماظٖشَؾوِبمَع٤ّٔماِدَؿَطوَعمِع

مم106106مم{{ممَوَأِحَص٤ُّمِظْؾَػِّٕٔج،مَوَع٤ِّمَظ٣ِّمَؼِلَؿِطِّٝ،مَصَعَؾِق٥ِّمِبوظٖص٦ِّٔم،مَصٔنٖغ٥ُّمَظ٥ُّمٔوَجوْءَوَأِحَص٤ُّمِظْؾَػِّٕٔج،مَوَع٤ِّمَظ٣ِّمَؼِلَؿِطِّٝ،مَصَعَؾِق٥ِّمِبوظٖص٦ِّٔم،مَصٔنٖغ٥ُّمَظ٥ُّمٔوَجوْء

                                                 
 )طس( عن عائشَة رضَي اللَُّو عنَها. ٗٓٔ
 )جامع األحاديث واملراسيل()عب( عن َأيب َقالبََة ُمرَسالً .  ٘ٓٔ
 صحيح البخارى ومسلم(َعْن َعْبِد اهلل  ) ٙٓٔ
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 ع أك الخمػػاس مػػن اػػص أاػػم.. أف   ػػـ  اوثنػػان مػػن اػػص أاػػم ع  كرإلػػى مبػػص ىػػلا
 :نذاا  ا  عو  مإلاو أف   ـ  ا ثنان كالخماس كةذا اهف الاـ  ال اإهلل    جمي

 .كاو، رإلى صاهـ ا ثنان كالخماس -
 .كرإلى بداء الفلائل  ى جمهرن  -

 .كإهللد كقتهن لهلاءة الهلبف  -

 .ككقتهن لةإل، المإلأ  -

 .ككقتهن لإلل هضن  -

ك حف ػو اا  ػى اػمهبو ك مػائ إاػهة بمنػػن ... نبػغص بمبػص ىػله اومػ ر ابػػهللان  إلػن  
   اؿ إاهعو وف اا  جمإلو دكمهن ىهو  المهؿ مةم ن النفس .

 :أمه مه  حهللث اآلف من امهبنه المعت تل اللل  مبى رإلى إع، إ و كى اه
 غاله ؟ كاللل  ه ؿ ال اإهلل من أ لنفعو مه اللل  جمإلن  ألجس ةلى ال اهـ أك ةلى

 ارإلػػػى أف ألجػػػس ةلػػػى إاإلػػػن ك  اػػػ س لزماإلتػػػو ك هػػػ ؿ عمػػػهلى ومهػػػهلل المهػػػهلل أوػػػه كأوػػػ 
كعحتف ػى ب ػه !!!اكوعجص ىػلا المهػهلل رإلػى كرقػن  !!!ا كوب هلل رإلاو صهلل ه    ف ك  ف

 .كرنهللمه وتخلج ون ل  ى اومل!!! كالهلل   ك  كالهللل  ىكوتزكج ك  دارى أف ومل 
 :كىلا مه  حهللث اآلف  ى الجهممهت

 .رغأ أوو زوه كالماهذ بها : ...ك عم وو زكاج
 لمهذا ؟

 وف الط الزكاج  ى ا ا ـ ى  :
   أف   ا ا أبا ه رإلى ذل  كى  كلى اومل كقهؿ  ى ذل   -ُ

المغَؽوَحمإظَّومِب٦َّظ٨َّموَذوِػَِّٓيمَسِّٕٓل،موعومَطوَنمِع٤ِّمِغَؽوٕحمسؾ٧ّمَشِقّٕٔمذِظ١َّمَصُف٦َّمالمغَؽوَحمإظَّومِب٦َّظ٨َّموَذوِػَِّٓيمَسِّٕٓل،موعومَطوَنمِع٤ِّمِغَؽوٕحمسؾ٧ّمَشِقّٕٔمذِظ١َّمَصُف٦َّممم}}
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  اا107107مم{{ممَوِظ٨ّٗمِع٤ِّمالمَوِظ٨ّٖمَظ٥َُّوِظ٨ّٗمِع٤ِّمالمَوِظ٨ّٖمَظ٥ُّمموظٗلْؾَطوُنوظٗلْؾَطوُنَبوِر٢ّْ،مصٔننمَتَشوَجُّٕوا،مصَبوِر٢ّْ،مصٔننمَتَشوَجُّٕوا،مص
ىػػػلا ىػػػ  ا اػػػ هر ... اػػػسف وممػػػص إفػػػص ز ػػػهؼ كوػػػهللر  النػػػهس ةلاػػػو .. ك  -ِ

 البلط البهوى 
 ... كبهلةم  بمهلل إهللكث ذل 

كىى   رة امهب كوزكة امهب لأ  عتة  البهب أف  تغإل، رإلا ه ووو بماػهلل رمػه  
 :هلله رإلى الزكاج  ه ؿقإلنهه من التح انهت البلران  منهللمه  حبو كال

كىص ىنهؾ  تهة رإلى الجهدة ةف اص المنهت صفهع ه الا كالا كذلػ  بنػهء رإلػى مػه  
بعػم، وػهر الغاػلة .. كإتى ل  ضغةنه رإلاو كزكجنهه  نوو  جمص إاهة زكجتػو جحػاأ ا ربه 

 ووو ون أف اص المنهت رإلى اهاإلن الفتهة التى عزكج ه ىلا البػ  
كىػى وػهر  ءجج ػه اا  ػى صػهللره جػزاء !!!  ل إاهعػو كىله الحالة ع ص ع زمو مهلل

 .  مه ارعلمو من ا ثأ كالمخهلفن لبلع ربو
كىػػله و ػػاحن أو ػػح ه للػػأ  ػػه أك دل رػػن امػػلة كعجلبػػن بعػػم، المبػػهاص التػػى 
ع اج نه  ى الحاهة كامػه قإلنػه ةذا أردت أف عتػزكج كعةمػ ن كع ػمي ىػهو  المػهؿ رإلاػ  أف 

 :  لوهىه لتل ف امه قهؿ إضلة النم  رن ااعح ن وفع  بهلح  ف الت  ذا
َعومِع٤ِّمَذوَبمَؼَُّٓعمَظَّٖٔةماظِّٓٗغَقومَوَظِف٦ََّػو،مَوَؼَلَؿْؼِؾ٢ُّمِبَشَؾوِب٥ِّمَروَسَيماظؾ٥َِّّمٔإالَّمَأِسَطوُهمَعومِع٤ِّمَذوَبمَؼَُّٓعمَظَّٖٔةماظِّٓٗغَقومَوَظِف٦ََّػو،مَوَؼَلَؿْؼِؾ٢ُّمِبَشَؾوِب٥ِّمَروَسَيماظؾ٥َِّّمٔإالَّمَأِسَطوُهممم}}

َت٥ُّمِص٨ّٖ،مَت٥ُّمِص٨ّٖ،مَأِجّٕماِثـََؿِق٤ّٔمَوَدِؾِعنَيمِصّٓؼؼًومُث٣ّٖمَؼُؼ٦ُّلماظؾ٥َُّّ:مَأٗؼَفوماظٖشوٗبماظٖؿؤرُكمَذِف٦ََّأِجّٕماِثـََؿِق٤ّٔمَوَدِؾِعنَيمِصّٓؼؼًومُث٣ّٖمَؼُؼ٦ُّلماظؾ٥َُّّ:مَأٗؼَفوماظٖشوٗبماظٖؿؤرُكمَذِف٦َّ

ًَمِسـِِّٓيمَطَؾِعّٚٔمَعاَلِئَؽِؿ٨ّ ًَمِسـِِّٓيمَطَؾِعّٚٔمَعاَلِئَؽِؿ٨ّاْظُؿِلُِّٓلمَذَؾوَب٥ُّمِظ٨َّ،مَأِغ مم108108مم{{مماْظُؿِلُِّٓلمَذَؾوَب٥ُّمِظ٨َّ،مَأِغ

 

 دنا حممد وعلى آله وصحبه وسلموصلى اهلل على سي

                                                 
 صحاي ابن إمهف(رن رهًئبىنى  ) ٚٓٔ
 )جهم  اوإهد ث كالملاااص( افاهف )إص( اٍلحعن بن َُٖ
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  َُٗحوارات الصبابحوارات الصباب
 



الجػػ اب: ا رتػػػلاض غهلمػػهن  لػػػ ف رإلػػى ا اػػػأ وونػػه رنػػػهللمه وػػلل ال اقػػػ  وجػػػهلل أف 
ال   ان رمػهرة رػن الممػص ببػلع اا كقػهلل قعػأ اا اػلرو رإلػى لعػهف اػاهللوه جمل ػص ةلػى 

 قهئ ن: مهف كةإعهف.. رنهللمه اسؿ اللا ؿ ةا ـ كة 

مم110110..{{مموُط٣ِّمُؼَعؾُِّؿُؽ٣ِّمِدؼـَُؽ٣ِّوُط٣ِّمُؼَعؾُِّؿُؽ٣ِّمِدؼـَُؽ٣َِّذاَكمِجِؾّٕٔؼ٢ُّمَأَتَذاَكمِجِؾّٕٔؼ٢ُّمَأَتممممحؿ٧ّمضولمحؿ٧ّمضولمممُم؟ُم؟عوماإٔلِدالعوماإٔلِدالمم}}

ىػػأ الجمهرػػن الػػل ن  ه لػػ ف   ول ػػهلل أف ولتفػػى  -ك  اػػسف لنػػه به اػػأ- هل ػػ  ان 
 ...ك  ولضى بمههـ ا  مهف .. بمههـ ا ا ـ 

واه بهلػػهللرجهت الػػهللواه  مػػن  انػػه  ػػ  الهللرجػػن البهلبػػن  ل ػػهلل أف  ػػنحن   ولضػػى  ػػ  الػػهلل
                                                 

 ََِٕىػ   لا   ُِْٗ رج، -ِؿ المزائأ بمغهغن المناها ا بمعجهلل بََِٓ/ٕ/ُٕاوإهلل  -ُلههء البمهب: َُٜٗٓٔ
 معنهلل ا مهـ أإمهلل كصحاي ابن إمهف( رملي بني الخىة هبرن  َُُ
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 لػػ ف  ػػ  البهواػػن كمػػن  ػػ  البهواػػن  حػػهرب لالػػ ف  ػػ  اوكلػػى كمػػن  ػػ  اوكلػػى  ل ػػهلل أف 
  مي مهلل لا رهمهن كالمػهلل ل المػهـ  ل ػهلل أف  لػ ف كااػص كزارة ككااػص الػ زارة  ل ػهلل أف  لػ ف 

 ػنحن  تههرس كولضى بهلػهللكف  ػ  المههمػهت؟محه  هن أك كز لان ...  إلمهذا  امه رنهلل اا و
   ول هلل أف ول ف من أىص مههـ ا إعهف كا إعهف::

      أِنمَتِعُؾُّٓماظؾ٥ََّّمَطَلٖغ١َّمَتَّٕاُه،مصنِنمَظ٣ِّمَتُؽ٤ِّمَتَّٕاُهمَصٔنٖغ٥ُّمَؼَّٕاكأِنمَتِعُؾُّٓماظؾ٥ََّّمَطَلٖغ١َّمَتَّٕاُه،مصنِنمَظ٣ِّمَتُؽ٤ِّمَتَّٕاُهمَصٔنٖغ٥ُّمَؼَّٕاك} }   
  –كلػػلل   ػػنف مػػن  ل ػػهلل أف   ػػص ةلػػى ىػػلا المهػػهـ رإلاػػو أف  يحعػػن  ػػ  اػػص اػػ ء 

أف علج  ةلى إضلة الم ةفى كعن ل ةلى أإ الػو كةلػى أ مهلػو  وه ؿ لو: رإلا ..  ااا؟
كلاس ةلى أق الو  ه، .. عهتفى أ مهلو كعهتهللل بسإ الو للى عنهؿ مههـ ا إعػهف كع ػمي 

 :) النحص( من الل ن  ه ؿ اا  ا أ: 

                                          
وساػػل مبػػه ن كاإػػهللان إتػػى   ..  ؿ ال ػػ  ان  لاػػا أيإعػػٍن الممػػص؟كىػػله ىػػ  أإػػ ا

وةاص    ا جهبن. مب ن ةذا أردت ال  ة  بهلل أف عل ف إلاهعى ال هىلة من قاػهـ كراػ ع 
كاج د كع كة كععماي ع ا ا راػ ؿ اا  ػنذا ج ػ  بهلحلاػهت ال ػهىلة امػه  نمغػ  رإلػى 

  ػ  ال ػ ةا   ػص ل ػله ال ػ ة قامػن من ج را ؿ اا كالهإل، مبػغ ؿ كمإلتفػ  رػن اا
 : المؤمىىن[ 2-1]  ا وف من أثنى رإلا أ ربنه    ال  ة قهؿ  ا أ ذات بهؿ رنهلل اا؟

                                                  
  لاا أصص ةلاو؟ –ةذان   بهلل من الخب ع 

  كبػهللؿ المػلة ثػ ث مػلات أك اػم  مػلات   ػص  ػسعان   سوه اآلف مت ضػ  امػه  نمغػ
أبهللان للن لل  أصص ةلى الخب ع رإلى  أف أ   ل المه ن كىػ  الهإلػ، ..  ذل  بهلخب ع؟

مػػن الحهػػهلل كمػػن الحعػػهلل كمػػن اوثػػلة كاووهواػػن كمػػن إػػ، الػػلات كمػػن اػػص ال ػػفهت التػػى 
 .   إهلل بو    اتهبو كإلر من ه اللا ؿ   و ى رن ه اا
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ف  ىٍة يل الهإل، رنهللمه أصإلى  ل ف الهإل، م  اا ةمه    إهلن ابػ ع كةمػه كبمهلل أ
 ػ  إهلػػن إضػػ ر كةمػػه  ػ  إهلػػن اولعػػهر كةمػػه  ػ  إهلػػن ةامػػهت كةمػػه  ػ  إهلػػن ةقمػػهؿ عػػهـ 

 .رإلى إضلة اا
كةذا زاد الخب ع  ت الى رإلاػو  ضػص مػن اا اػسف  نػزؿ رإلاػو كىػ   ػ  ال ػ ة وػ ر 

أك  حهللثػػو  –آل ػػهت التػػى  لددىػػه بػػان  ػػهللم اا  ػػ  ال ػػ ة ةل ػػهـ بمإلػػـ   ػػ  ا –مػػن اا 
بساػػػاهء ك ػػػهللبل لػػػو أمػػػ ر الػػػهللواه كىػػػ   ػػػ  ال ػػػ ة كذلػػػ  ووػػػو   ػػػإل  صػػػ ة   اا

 ك سعى اص ذل  بمهلل   هرة الهإل، كللل   ه ؿ ال   ان: -الحض ر

ممبوجملوػّٓات"مبوجملوػّٓات"ممم  "طؿومغطفّٕماظظوػّٕمبوٌوء،مغطفّٕماظؼؾىمٓ"طؿومغطفّٕماظظوػّٕمبوٌوء،مغطفّٕماظؼؾىمٓمم

هل ػػهىل ا ػػهىل راػػ ؿ اا كبهلمػػه ن احػػهؿ راػػ ؿ اا كذلػػ  للػػ  وػػءدل ال ػػ ة ب
رنهللمه اهف  نػهج  مػ  ها كقػس رإلػى ذلػ  اػص الممػهدات   ػى عحتػهج ةلػى   ػهرة الهإلػ، 
كلػػلل  قػػهل ا:   ولتفػػى بهلة ػػهرة ال ػػهىلة كإعػػ،ا ةذان  بػػهلل كأف وية  ػػل الهإلػػ، كالفػػءاد 

 ااا وة ل الهإل،؟  –لناص ىلا الملاد 
نهاػػػن الهإلػػػ، كع ػػػفان الػػػنفس التػػػى جػػػهلل  ا ػػػه المػػػهر  ف ب اػػػهئص الج ػػػهد ك ل ػػػا ع

كاجت هلل  ا ه ال هلحان من انن ااهلل اوكلان كاآلال ن كللل   نف اص كاإهلل مػن أ أاػل 
أاإل به من أاهلا، را ؿ اا    ع فان النفس ك   عنهان الهإلػ، ا جػص  ػ  رػ ه كلمػه 

 :يىوس[46] إ ص لو الملاد وزل  رإلا أ ببل هت من اا

                                                
                                  

 أ هلله اا بمههـ الفلاان:

ٌُِمِع٤ّٔ،مم}}   ٌُِمِع٤ّٔ،اٖتُؼ٦ّامِصَّٕاَدَيما ـُِظُّٕمِبـ٦ُّٔرمآمماٖتُؼ٦ّامِصَّٕاَدَيما ـُِظُّٕمِبـ٦ُّٔرمآصٔنٖغ٥ُّمَؼ مم111111مم{{ممصٔنٖغ٥ُّمَؼ

                                                 
 انن التلملمرن أب  اىًماهللو اٍلخيهلٍلًرم   ُُُ
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 منى بب ء    وفع   سق ؿ من أ ن رلؼ؟ لإل - سإاهوهن رنهللمه  لإلمنى  
بمنهمهت صهدقن امه أ هلل إمامو كم ػةفهه أك   كقهلل رلؼ بن ر اا أك أ هلله اا

أ ػػهلله اا بنل همػػهت رإلماػػن وعػػمم ه منػػو لػػأ وهلأىػػه  ػػ  اتػػهب كلػػأ وعػػمم ه مػػن رػػهلأ كمػػ  
ذلػػ    وجػػػهللىه عخػػػلج رػػن اػػػلع اا قاػػػهلل أومإلػػن  نمػػػلؼ أف مبػػػص ىػػلا  لضػػػى رنػػػو ااا 

 كرنهللمه أربل رإلى كاإهلل من ىء ء: أق ؿ أر هلل أف أا ف مبإل  الو  مم 
 ػسق ؿ: رإلمنػى ااػا صػفا  وفعػ  كااػا   ػلت قإلمػ    اه ؿ اللجص: لمػهذا؟ 

   صإل  ةلى ىله المبل هت لل  أمب     وفس الةل ا كأصص ةلى ىله المبل هت.
ل ػا وف كىلا ى  اص الم ض ع  ه ةا او  كاػص كاإػهلل مػن المػهر ان أاػل اػماص ك 

الةلؽ ابالةا كرإلى اػص كاإػهلل منػه أف  محػث رػن الةل ػا الػلم  ماػص لػو ك لعػهح ك محػث 
ك  حمو للػ   ػتمإلأ منػو ىػلا المػن جا رن اللجص ال هلي اللم  مب  رإلى ىلا الةل ا 
 قهلل  ه ؿ قهئص: ىص ىلا الم ض ع    اتهب اا؟
 وه ؿ: ومأ كاام  ةلى اا كى   ه ؿ:

                                   المهئهللة[المهئهللة[ْْٖٖ]ا]ا  
 لص وم  لو اػل من كلػو مػن ج كالبػل من قػهلل اعفهنػه رإلا ػه جمامػهن كلػأ وختإلػا  ا ػه 

 كللل  ل  جهء أإهلل ال هلحان كأولل البل من وه ؿ: باننه كبان  بمهلل المبلقان:

ممالمتؼؿّٓىممب٤ّمزاظًمذّٕؼعؿ٥ّمم...مموظ٦ّمجوكمبوِّغؾومس٤ّمآالمتؼؿّٓىممب٤ّمزاظًمذّٕؼعؿ٥ّمم...مموظ٦ّمجوكمبوِّغؾومس٤ّمآ

ال ػػهلحان بمػػن ج مػػن رنػػهلله وهػػ ؿ:   ول ػػهللؾ وف المػػن ج    لػػ ف  كلػػ  أعػػى أإػػهلل
لإل اػػػمن ا ل اػػػن التػػػى رمتػػػو    عػػػتةا  أإػػػهلل مػػػن  كراػػػ ؿ اا  –ة  مػػػن راػػػ ؿ اا 

اوكلان أك من اآلال ن أف  ممػص بلػص مػه رمػص بػو راػ ؿ اا كاػص كاإػهلل  ساػل بهبػه رإلػى 
ال ػهلي الػلم كصػص كاع ػص كجهءعػو  ةذان رإلى  أف أرل من ج ىلا اللجص –قهللره  ممص بو 

كأوه اخ اهن ملعهح لو كأذى، ةلاػو للػ   مإلمنػ  ك  صػإلن  ةلػى الفػتي  االمبل هت من اا
اللم  تي بو اا رإلاو كةلى اللضػه الػلم رضػى رنػو بػو مػ  ه كةلػى المبػل هت التػى ببػله 
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 ب ه اا .. كىلا بهات هر م ض ع ال   ان.
م اػػ ء باػػل   ػػلا     ػػأ للػػن الم ػػأ أف ىػػء ء أمػػه ةذا اػػهف ااػػم ه صػػ  ان أك أ

ىأ   ب مههـ ا إعهف أك الػلاغمان  ػ  مهػهـ ا إعػهفا أك المهاػهان لمهػهـ ا إعػهف 
كى  من أرإلػى المههمػهت  ػ  الػهلل نا ةذان  هل ػ  ان لاعػ  اػهرج الػهلل ن كللػن أ  ةإلمػ ف 

 .أرإلى مههـ    الهلل ن كى  مههـ ا إعهف
  ـ كا  مهف؟ىص ممنى ذل  أو أ علا ا ا ا

اػ  بػص ىػأ أابػل النػهس إلصػهن رإلػػى الهاػهـ بسإلػهـ ا اػ ـ كرإلػى الهاػهـ بتمػػهلاأ 
 كاا كرا لو أرإلأ. –ا  مهف كذل  لل   لعه ا ةلى ا إعهف 

 

رإلػى ال ػهللل الهػ  أ ى  اسل ا ء م ج د    م ل منػو الت ػ ؼ ال ػحاي الػلم 
كمنػو بمػل ا اػ ة  اكرإلى ال لاط المعتهاأ ك تمع  أىإلو ببلع النم  اللءكؼ اللإاأ
ك متههللكف بسوػو مػهداـ  !! الل ن عبمملكا كالج ا رن الةل ا كون ا أو أ من أىص التحهاا

كوحػػن وهػػ ؿ ل ػػء ء: مػػن قػػهؿ  -ال اإػػهلل مػػن أ قػػهلل كصػػص  إلػػاس رإلاػػو صػػ ة ك  رمػػهدات
 علؾ ال  ةا  هص لو:أوى قهلل كصإل  ك 

ةوػػ  قػػهلل كصػػإل  ةلػػى اػػهلا ووػػو لػػ  اػػهف وإػػهلل أف  تػػلؾ ال ػػ ة للػػهف راػػ ؿ اا 
كمػػه علا ػػه إتػػى  ػػ  مػػلض ك هعػػوا كلػػ  اػػهف وإػػهلل أف  تػػلؾ ال ػػ ة للػػهف أبػػ بلل كرمػػل 

 كالخإلفهء اللااهلل ن كمه علا ه رجص من أ لح ن إتى لهى رب المهلمان.
لبػلران  ػ  جإلعػهعو اػسف  عػمي لإلنعػهء كالممل من أ عحهللث بمل المخهلفهت ا
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بػػهلجإل س مػػ  اللجػػهؿ بػػهللكف إػػهجز ك  اػػتهر كىػػلا رمػػص  تنػػه ى مػػ  اػػلع اا كامػػه قإلنػػه 
ةذان  ػػػنف ال ػػػ  ان  -المهللا ػػػن اػػػلران لتلػػػ ف الن ه ػػػن صػػػ  ان – جػػػ، أف ولػػػ ف اػػػلراان 

الممتمػػهلل ن ىػػأ المتمعػػل ف ببػػلع اا  ػػ  اػػص كقػػ  كإػػان  م مػػه عحهػػا كم مػػه كصػػص 
 ػػ   غػػهدر اػػلع اا قاػػهلل أومإلػػن ك   عػػمي لنفعػػو أف  ختإلػػى بػػهملأة ك غإلػػا المػػهب كاع ػػص 

رإلاػػو كرإلا ػػه ثهػػن  ػػ  وفعػػو كوهػػ ؿ لمبػػص ىػػلا: ةذا انػػ  رإلػػى ثهػػن مػػن وفعػػ    ػػص أوػػ  
 رإلى ثهن  امن عجهلع ؟

ا كىنػػػهؾ اػػػلل  مػػػن  عػػػتخهللم ف   ػػػ   خإليػػػ ىف  رجػػػص مػػػ  امػػػلأة ة  مػػػ  ذم محػػػـل
ف الػػم د ك فلضػػ ف رإلػػى النػػهس: "ةعػػهكات" ك "رػػهدات" الةل ػػا لجمػػ  اومػػ اؿ ك ة  ػػ  

 ك جمإل ف للص بإلهلل اإلافن كىلا الخإلافن  جم  اوم اؿ كغالىه لإلباخ كىللا...
كأوػػه اخ ػػاهن  ػػ  بهللا ػػن داػػ ل  لةل ػػا اا اػػهف ىنػػهؾ رجػػص أع اػػأ  اػػو ال ػػ ح 

ك ػهللر و  أف  كاهف  سعى ةلى بإلهللعنه ب له اللافان بمهللىه رأ تو    المنهـ كإ لو إةػهـ اباػل
 أرانو رإلى أف  حمإلو رإلى و له  مل   أو أ امه قهؿ اا:

                                 [[ُُّّ]اوومهـ]اوومهـ  
كذلػػػ  وف ىػػػء ء  مة وػػػو  اتحػػػلج مػػػن الن ػػػي ل ػػػأ ك عػػػتحى مػػػن ةراػػػهدىأ ك  

ك  مةػى المػهدة  ه ؿ وإػهللىأ أوػ  رإلػى المه ػص كبمضػ أ     ػإلى كووػو  ػهلل   ا عػهكة أ
كمبص ىء ء   اسف ل أ بهلت  ؼ بػص   اػسف ل ػأ بهلػهلل ن وو ػأ ااػتخهللم ا  -   إلج

 : ى ممنى الحهلل ث البل ا  الهلل ن كااإلن لجم  الهللواه م  ق ؿ را ؿ اا 

مم{{عؾع٦ّنمعؾع٦ّنمعؾع٦ّنمع٤ّمرؾىماظّٓغقومبعؿ٢ّماآلخّٕةعؾع٦ّنمعؾع٦ّنمعؾع٦ّنمع٤ّمرؾىماظّٓغقومبعؿ٢ّماآلخّٕة}}مم

؟ -كللل  كضي إضلة اا  م  من ومب   ه رب من ىء ء الهـ 
 ذال اوكصهؼ    الهلبف كأكؿ كصا:

                                           ]س[]  س  [  
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كىػأ م تػهللكف رإلػى اػلع  –أم اعم  من    ةإل، من  ابال ك  قإلاص بػص  مةاػ  
 .  اا

أف  لػػ ف رهلمػػهن ببػػلع اا ووػػو معػػ  ؿ رمػػن إ لػػو    كال صا البهو :
م لىأ بو ى  الع اا كبمهلل اػلع اا  ساػلىأ ةلػى الممػص بمػه رإلمػ ا كبمػهلل كأكؿ ا ء  

لػن   ػإل ا ةلػػى  ذلػ   ساػلىأ ةلػى إإلهػهت ال ػفهء لاػسعا أ النػ ر كالضػاهء كبػهللكف البػلع
 ىلا المههـ الم اأ.

 كال صا البهلث:

                                               
         [[ََُُٖٖ  ]اا  ]اا    

   بهلل أف عل ف لهلل و ب الة منالة  ه ؿ  ا ه الحما،:

ٌُِمِع٤ّٔ،مم}} ٌُِمِع٤ّٔ،اٖتُؼ٦ّامِصَّٕاَدَيما ـُِظُّٕمِبـ٦ُّٔرمآمماٖتُؼ٦ّامِصَّٕاَدَيما ـُِظُّٕمِبـ٦ُّٔرمآصٔنٖغ٥ُّمَؼ مم112112مم{{ممصٔنٖغ٥ُّمَؼ

من ى  اللجص اللم أمل اا م اى أف  لى، ةلاو كمػه   كال صا اللاب : 
 :الكهف[46]مه قهؿلأ  ن ه رن الإلو ك  ل وو ك  ىا تو كةو..  صفهعو؟

                                                  
كاوتم  ا ةلى التلعاػ، أك ن اللإمػن كبمػهلل ذلػ  المإلػأ الإلػهللو   اجػ، أف علػ ف لهلل ػو 
اللإمن التى عع  ال غال كاللماػل كالغنػى كالفهاػل ك   خػص الغنػى  ػ  مجإلعػو به قمػهؿ 

 ال به دبهر  ووو  ممص به ؿ اا لإلحما،:كالفه

                                       
                     [[ِِٖٖ]الل ا]الل ا  

                                                 
 نن التلملمارن أب  اىًماهللو اٍلخيهلٍلًرم   ُُِ
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 - كىػػء ء ىػػأ ال ػػهلح ف الػػل ن رإلػػى المػػن ج الهػػ  أ كىػػ  مػػن ج راػػ ؿ اا 
كلػأ  عػػتهأ   م ػهلي أك مػن ابتمػهلل رػن اػلع االلػن مػن اعمػ  الػهللواه ك ل ػهلل  ا ػػه ال

رإلاو    اسف لنه ب ء ء وو أ أدراهء الت ػ ؼ وف ال اإػهلل مػن أ قػهلل  يء ػهلل درػ اه  اػسع  
ب رقػػن ك هػػ ؿ أوػػه مػػن اػػجلة النعػػ، ك  اػػسف لػػ  بهلنعػػ، وف النعػػ، الػػلم أر ػػهلله ىػػ  

 وع، الع اا بانو كبان را ؿ اا ووو قهؿ لفه من:

مَرُد٦ّٔلماظؾ٥َِّّ!مَؼومَصوِرَؼومَصوِرمم}} ًَ ـِ مَرُد٦ّٔلماظؾ٥َِّّ!مَؿَيمِب ًَ ـِ ـ١ِِّمِع٤َّماظؾ٥َِّّمٱٱَؿَيمِب مَصٔنغ٨ّماَلمُأْشـ٨ِّمَس ـ١ِِّمِع٤َّماظؾ٥َِّّمِسَؿِؾ٨ّمِظؾ٥َِّّمَخِقًّٕا مَصٔنغ٨ّماَلمُأْشـ٨ِّمَس ِسَؿِؾ٨ّمِظؾ٥َِّّمَخِقًّٕا

ِسَؿ٢ِّمِظؾ٥َِّّمَخِقًّٕامَصٔنغ٨ّماَلمُأْشـ٨ِّمِسَؿ٢ِّمِظؾ٥َِّّمَخِقًّٕامَصٔنغ٨ّماَلمُأْشـ٨ِّمٱٱَذِقؽًومَؼ٦َِّمماْظِؼَقوَعِي،مَؼومَسٖؾوُس،مَؼومَس٣ّٖمَرُد٦ّٔلماظؾ٥َِّّ!مَذِقؽًومَؼ٦َِّمماْظِؼَقوَعِي،مَؼومَسٖؾوُس،مَؼومَس٣ّٖمَرُد٦ّٔلماظؾ٥َِّّ!م

ـ١َِّمِع٤َّماظؾ٥َِّّمَذِقؽًومَؼ٦َِّمماْظِؼَقوَعِي ـ١َِّمِع٤َّماظؾ٥َِّّمَذِقؽًومَؼ٦َِّمماْظِؼَقوَعِيَس ؼومبـ٧ّمسؾّٓاٌطؾىمالمؼومبـ٧ّمسؾّٓاٌطؾىمالممم}}وص٧ّمرواؼيموص٧ّمرواؼيم،م،م113113مم{{ممَس

مم{{ؼلتقـ٧ّماظـوسمبوِّسؿولموتلت٦ّغ٨ّمبوِّحلوبمواِّغلوبؼلتقـ٧ّماظـوسمبوِّسؿولموتلت٦ّغ٨ّمبوِّحلوبمواِّغلوب

كلػػػأ  هػػػص ىػػػهت كرقػػػن النعػػػ، كرإله ػػػه رإلػػػى الحػػػهئ، كاوت ػػػى اومػػػل وف المنعػػػ، 
 جػػ، أف  لػػ ف أابػػل النػػهس إلصػػهن رإلػػى ا وتعػػهب لإلنمػػ  بهلبػػلع البػػل ا كقػػهلل  هػػ ؿ 

 ل  بلل  ةذ  ج، أف  ه ؿ: من أوه؟ قهئص: ةف أب  اهف من ال هلحان ك  اسف
كةذا اػػهف أبػػهه مػػن ال ػػهلحان  إلػػن  نفػػ  ة  وفعػػو كللػػ  أقػػ د صػػهلحان  بػػهلل كأف 
أا ف أابلىأ ىمن    الممص بهلل ن اا كأابلىأ ممل ن ببلع اا جػص  ػ  رػ ه كأإػلص  
اػص الحػػلص  ػػ  اػػص إلاػػهعى كاػػلنهع  أ  أذؿ كأ  أضػػص وف اإلفػػى أمػػن عتممنػػ  ك"ذلػػن 

 ًلأ ذلن لإلمهلىأ" المه
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 جامع األحاديث ولثمشلشيل عن سماك تن حزيفح عن أتيه. 



 فوزى حمــمد أبوزيــدفوزى حمــمد أبوزيــد            قضايا الصباب املعاصرقضايا الصباب املعاصر

   123          فصل السادس:  حوارات الصباب                            فصل السادس:  حوارات الصباب                            الال

ونى قهلل أجمػ  رإلػى ىػلا العػءاؿ كقإلػ  أف اػص رجػص صػهلي لػو مػن ج كىػلا أون أ
المػػن ج مػػن اػػنن راػػ ؿ اا كمػػن اػػلع اا كأم رجػػص  ػػهللر  ال ػػ ح ك ػػسع  بمػػن ج مػػن 
رنػهلله وهػػ ؿ لػػو:   كوحػػن   ولضػى ة  بػػػ قػػهؿ اا كقػػهؿ راػ ؿ اا كةذا ج ػػ  بػػ رد  بػػهلل 

وإهد ػػث ال ػػحاحن مػػن اوذاػػهر  ػػ  أف  لػػ ف ةمػػه ب ػػهت مػػن اتػػهب اا أك مػػه كرد  ػػ  ا
 .انن را ؿ ااا كىله ى  منهىج ال هلحان

بمض أ من جػو قاػهـ الإلاػص كبمضػ أ من جػو ال ػاهـ كبمضػ أ من جػو ال ػ ة رإلػى 
كبمضػػػ أ من جػػػو اهللمػػػن الفهػػػلاء كالمعػػػهاان كالملضػػػى كالزمنػػػ  مػػػن المػػػءمنان  النمػػػ  

إلمان المتخهصػػمانا كبمضػػ أ الػػل ن   رهئػػص ل ػػأا كبمضػػ أ من جػػو ا صػػ ح بػػان المعػػ
من جو التفلل كبمض أ من جو الزىهلل    الهللواه كاص كاإػهلل لػو مػن جا   ػص ىنػهؾ منػه مػن 

  عتةا  أف  مب  رإلى اص ىله المنهىج؟
 ا كلل  أصص ةلى الملاد   رإلى  أف أمب  رإلى من ج كاإهلل كةذا زرت رجػ ن مػن 

لؾ ب ػػػأ كأىتػػػهللم ب ػػػهلل  أ ال ػػػهلحان أك أابػػػل  ػػػ  ضػػػال مػػػن ذلػػػ  كعجػػػ، ز ػػػهرع أ وعمػػػ
للػػن   أاػػتةا  العػػال ة  رإلػػى مػػن ج كاإػػهلل كةذا إػػهكؿ  –كعنػػهلن  درػػ ة صػػهلحن مػػن أ 

ا وعػػهف العػػال رإلػػػى من جػػان أك ث ثػػػن   ػػهب بػػهل  س امػػػه  حػػهللث للباػػػل مػػن النػػػهس 
 .الل ن ولاىأ كأوه اخ اهن أق ؿ رإلا أ مخهباص
، وف المجػػلكب لػػو كىػػأ لاعػػ ا بمجهذ ػػ –أمػػه النػػهس  اه لػػ ف رػػن أ مجهذ ػػ، 

 هلجػػلب ممنػػهه عمإلػػا الهإلػػ، بػػها كر متػػو أف  ػػلده اا ةلػػى إهلػػو كقػػ  اآلذاف  –ر مػػن 
للػن كامػه قػهل ا  –لاءدم ال  ة ا ك لده ةلى إهلو    ا ل رمضػهف لا ػـ  البػ ل ا 

ةذا غإل، رإلاو الحهؿ    ءدم ال  ة كىلا مه أاػماو مخمػ ؿ كقػهلل إػهللث لػو ذلػ  ووػو 
ى وفعػو اوكراد كوػص  جت ػهلل كعػلؾ إهجػهت الجعػأ  حػهللث الخإلػص  ػ  الجعػأ اب ل رإلػ
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 .كأ ضه إهللث اإلص    ق اه المهإلان
أمه المجلكب  ههلل ذالوػه ر مهعػو كلػلل  أقػ ؿ: رإلػى  أف باػل مػن ج كاإػهلل للػ  
أاػػتةا  أف أقػػـ  بمػػه رإلػػى  مػػن معػػ  لان ةف اػػهف ل الػػهللم  أك لزكجػػ  كأك دم كىػػلا ىػػ  

 المههـ اوكؿ:

مم114114مم{{ممؾُُّؽ٣ِّمَرإعمَوُطؾُُّؽ٣ِّمَعِلُموْلمَس٤ِّمَرِسٖقِؿ٥ِّؾُُّؽ٣ِّمَرإعمَوُطؾُُّؽ٣ِّمَعِلُموْلمَس٤ِّمَرِسٖقِؿ٥ِّطُُطمم}}

 ااا؟  –ثأ أقـ  بمه رإلى  ا جص    ر ه 

                        [[ُُٔٔ]التغهبن]التغهبن  
 . رإلى إع، ااتةهرتى كق عى اللكإهوان ككقتى م  رب المل ن

ى اػػماص التمػػػهس للػػن ةذا ذىمػػ  لإل ػػهلحان رإلػػى اػػػماص ااػػتجهبن الػػهللرهء أك رإلػػ
ال ػػهللل النمػػ م ك ػػلل  ػػا أ اػػم  راػػ ؿ اا أك  ػػلل  ػػا أ أاػػ ؽ اللمػػص مػػن أصػػحهب 

للػػن مػػه أمبػػ  رإلاػػو ىػػ  مػػن ج كاإػػهلل كذلػػ  للػػ   – ػػ  مػػهو  مػػن ذلػػ  ... راػػ ؿ اا 
أصػػػص لإلمنػػػىا كوحػػػن   وفػػػلؽ بػػػان أإػػػهلل مػػػن ال ػػػهلحان وو ػػػأ اإل ػػػأ  ػػػهللر ف ةلػػػى رب 

 كاإهللة  إلمهذا وختإلا؟ نحن جمامهن ق هللوه ج ن  –المهلمان 
 ػػنذا انػػه مػػب ن اػػنلى، ةلػػى الهػػهىلة   نػػهؾ مػػن  عػػه ل بهلةػػهئلة كىنػػهؾ مػػن  عػػه ل 
بهلهةهر المهدل كىنهؾ من  عه ل بهةهر النـ  كباػل بهلعػاهرة كباػل بهلحه إلػنا اػص كاإػهلل 
 رإلػػى إعػػ،  هقتػػو كق عػػو للػػن ال ػػهللؼ كاإػػهلل كمػػه داـ ال ػػهللؼ كاإػػهلل  إلمػػهذا وختإلػػا؟

الخػػ ؼ بػػان ال ػػهلحان كالحهاهػػن لػػاس ىنػػهؾ اػػ ؼ أبػػهللان بػػان  كلػػلل     جػػ،.... 
ال ػػهلحان ال ػػهدقان كةذا كجػػهلل اػػ ؼ  لػػ ف بػػان المل ػػهلل ن الجػػهىإلان الػػل ن    مل ػػ ف 

كوحن اآلف ةذا جإلعنه مجإلس رإلأ امجإلعنه ىػلا أك مجإلػس أم رػهلأ أك  –أم ر الهلل ن 
 أم كل  أك أم عه  كصهلي متى ويهمص رإلى رإلمو؟

قهؿ اا كقػهؿ اللاػ ؿ أك قػهؿ اوئمػن اورػ ـ الممتمػهلل ن الممػلك ان  ةذا علإلأ   
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 ةذا جهء بب ء غال ذل  ىص ااجإلس ةلاو أإهلل من ال هدقان؟
وػػػػلال اا كىلػػػػلا اػػػػص مجإلػػػػس مػػػػن ...   ا ةذا اػػػػهف مجإلػػػػس ذاػػػػل  مػػػػن وػػػػلال؟

لػ ف: مجهلس ال هلحان ةمه أف  ه لػ ا اا كةمػه  ػلالكا بهاػأ مػن أاػمهء اا ... مػب ن  ه  
أك   إل ف رإلى را ؿ اا .. ىص ىنهؾ ا ء بال  ػ  ىػله المجػهلس  –أك قاـ   -إ  

 ....   ا ةذان  لإلنه متفهان ...   ه ةا او ؟
  ػػلا اػػص المجإلػػس بهاػػأ مػػن أاػػمهء اا الحعػػنى التػػى  ػػتي اا رإلاػػو بػػو كىػػلا 

بهل ػ ة  كقا رنهلل ا اأ الجهم  اور أ "اا" ووو  يتي رإلاو بوا كىلا اػص المجإلػس
رإلػػى إضػػلة النمػػ  وف اا  ػػتي رإلاػػو ب ػػه كىػػلا اػػص الم ضػػ ع ا كرنػػهللمه وػػلال اا  ػػ  

 -أوػه بلىػهم  –مجإلس ةف اهو ا رزمان أك ر هران أك اهذلان أك بلىهمان .. ىص وه ؿ: اا 
 ... ة  قهن  هلجما   ه ؿ اا كإع،..  أوه اهذل ؟ –أك اا 
 ؟  " ألن  همإل ه من  اا نذا داإل  م  أم  ل هن كقإل  "اا 

 ةذان ةذا كجهللت أم قـ   لالكف اا  هجإلس مم أ للال اا جص    ر ه .

 

أك  ػػ  إػػهلل ث راػػ ؿ ا المإلػػأ الإلػػهللو  رمػػهرة رػػن   ػػأ جهلل ػػهلل  ػػ  ب ػػهت اتػػهب اا 
كاػػػـل اا  ل ا لإلمػػػهـ رإلػػػى كاػػػلط ىػػػلا الف ػػػأ أف  ةػػػهبا اػػػلع اا كقػػػهلل قػػػه ا  اا

 قهؿ كج و: ىص ا لأ النم  بؿ الما  بب ء؟

مم{{ممال،مإالمصفؿًومجيّٓهماظعؾّٓميفمطؿوبمآال،مإالمصفؿًومجيّٓهماظعؾّٓميفمطؿوبمآمم}}
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   نهؾ المإلأ البلر  أك ن كى :  ا ه، هن لهللوا هن لاس رإلم النم   الج اب: رإلأ

                               .. ..  كىلا ى  المإلأ  كىلا ى  المإلأ      ::  

                          ثأ ثأ   ااىلا أك ىلا أك             كى  رإلأ كى  رإلأ
  ثهواه ثهواه .. ..   عزاان النف سعزاان النف س                    كى  الهلبف أم الفهو كى  الهلبف أم الفهو

               كى  رإلأ الحلمن كى  رإلأ الحلمن                      
             ]المهلة[]المهلة[  

مػػػػب ن ابنػػػػ  اآلف أداإلتػػػػو الحضػػػػهون ىػػػػص أرإلمػػػػو المإلػػػػأ الملنػػػػ ف أـ أرإلمػػػػو المإلػػػػأ 
كرد  ػػى  اػص مػه قإلنػهه كقػهلل كرإلػأ النمػػ   –بػهلةم  المإلػأ البػلر  أك ن   البػلر  أك ؟

 :اوثل

مم{{اظشّٕؼعيمأض٦ّاظ٨ّمواظطّٕؼؼيمأسؿوظ٨ّموايؼقؼيمأح٦ّاظ٨ّاظشّٕؼعيمأض٦ّاظ٨ّمواظطّٕؼؼيمأسؿوظ٨ّموايؼقؼيمأح٦ّاظ٨ّ}}

 .أ إضلة النم  كلاس المإلأ الإلهللو  كإع،اص ذل  ى  رإل
 ػػػنذا رل ػػػ  البػػػلع  ابمػػػه اػػػهف رإلاػػػو النمػػػ  مػػػصوف المإلػػػأ الإلػػػهللو  ىػػػ  ثمػػػلة الم

 . نف اا  مةان  البملة كى  المإلأ الإلهللو ... كرمإل  بو رإلى الةل هن الملضان 
 للن من لأ  ملؼ البلع  من أ ن  سعاو المإلأ الإلهللو ؟

 الحهلن     ةل هـ ااةهو : ا جهءه ا ل هـ كى  رإلى ىلهكةذ

                                         
                                             

              ]ا ومهـ[]ا ومهـ[  
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 كصإلى اا رإلى ااهللوه محمهلل كرإلى بلو كصحمو كاإلأ.

 



 :كال اهـ  او بهلنعمن لإللا ؿ 
كللػػن  ػػتأ ذلػػ  بهػػلاءة اػػمهئإلو  اإلػػاس بهػػلاءة اػػػالعو  هػػهلل أاػػلوهىه  ػػى المػػػهللارس 

 .  ى التى عجمص ا وعهف   اأ  ى را ؿ اا  اقوكصفهعو كأكصه و كأا 
أك  ػػى إػػهلل ث  امنػػه ةف اػػهف  ػػى اللمػػه ت المحمهلل ػػنكىػػلا مػػه رازوػػه رإلاػػو  ػػى ات

 هػػهلل رازوػػه  ػػى ىػػله اللتػػ، رإلػػى أكصػػهؼ راػػ ؿ اا  ااا أك اللإمػػن الم ػػهللاه االحهػػهئا
المػهللارس  للػن الغػزكات أاػلوهىه  ػىكىػى كا  حػلؾ الهإلػ ب ك باػل اللػ امن ..  كاػمهئإلو

   ػى التػى ع ػاأ ا وعػهف  ػى راػ ؿ اا ا كةذا أالوه من ه اا هن وسال مه  تمإلا بهلبػمهئص
 أمه رن عػهللبل الهػلبف  إلػـز لػلل  أف  هػلأه ا وعػهف  ػى كقػ  صػفهء  ػنذا قػلأه بمػهلل ا

ص ة الفجل  نوو  بمل بح كة الهلبف كةذا قلأ ا وعهف الهلبف  ى  ـ  صاهـ بمهلل صػ ة 
 الل   بمل بح كة الهلبف .  الم ل  نوو
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 وساػل بهلعػنن ىػله ةف من  ه ل ف   اسف لنػه بهوإهد ػث  ػنحن وممػص بػهلهلبف ك 
قضان قهئمن مػن ر ػل ال ػحهبن اللػلاـ  هػهلل ذىػ، مػن  ه لػ ف لعػاهللوه رمػهلل اا بػن رمػل 
رضػػ  اا رن مػػه وحػػن وممػػص بػػهلهلبف ك  اػػسف لنػػه بهلعػػنن  لهوػػ  ةجهبتػػو التػػ   جػػ، أف 

 وما ه جاهللان .
قػػهؿ ل ػػأ اػػأ صػػ ة  لضػػ  رإلانػػه  ػػى ا اػػ ـ ؟ قػػهل ا امعػػن قػػهؿ ىػػهع ا  ػػلائل 

كأاػػػمهئ ه ال ػػػمي كال  ػػػل كالم ػػػل كالمغػػػلب كالمبػػػهء مػػػن اتػػػهب اا   ػػػص  ػػػى ال ػػػ ة 
الهػػلبف ىػػلا التف ػػاص ؟ قػػهل ا   لهػػهلل عمإلمنهىػػه مػػن راػػ ؿ اا قػػهؿ اػػأ رػػهللد رامػػهت اػػص 
صػ ة  ػػى الهػػلبف ؟ قػػهل ا لػػأ  ف ػػإل ه الهػػلبف كقػهلل عمإلمنهىػػه مػػن راػػ ؿ اا قػػهؿ مػػه مامػػهد  

 هلبف ذل  كقهلل عمإلمنهه من را ؿ اا .اص ص ة  ى الهلبف ؟ قهل ا لأ  لال ال
ونتهػػص ومػػل باػػل كىػػ  الزاػػهة   نػػهؾ زاػػهة المػػهؿ كزاػػهة الػػزرع كزاػػهة التجػػهرة كزاػػهة 
الم اا  كزاهة اوا أ كالعنهللات كزاهة الم هو  أر هلل اص و هب من أو ػمن ىػله الزاػهة 

 من اتهب اا ؟ أ ضهن غال م ج د  ههلل عمإلمنهىه من العنن المة لة .
 :الحج  ههلل علإلأ الهلبف رن الة اؼالل  

                               ((لحجلحجاا ) )  
 ػلأ ملة  ةػ ؼ الحهج ؟ ىػص الهػػلبف بػػو اػممن أاػػ اط ؟   كللننػػه عمإلمنهىػػه مػػن 

  ى الحهللجاث الممإلـ  للص معإلأ: راػ ؿ اا  ههلل قهؿ 

مم115115مم{{ممَعـَوِدَؽُؽ٣َِّعـَوِدَؽُؽ٣َِّؼومَأٗؼَفوماظـٖوُس!مُخُّٔوامَسينمَؼومَأٗؼَفوماظـٖوُس!مُخُّٔوامَسينممم}}

 كرد  ى اتهب اا ) المهلة(: اػلل  العمى
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 ، جامع األحاديث والمشاسيل.عن جاتش  
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نػه عمإلمنػه ذلػ  مػن اأ ملة ىنه إػهللد الهػلبف رػهللد مػلات العػم  ؟ لػأ  حػهللد كللن
كالعػػػنن   ػػػإل  ىػػػله ا ةذف  ػػػهلهلبف قػػػهلل جػػػهء بهوإلػػػهـ المجمإلػػػن ....  راػػػ ؿ اا 

اوإلػػهـ المجمإلػػن ةذف العػػنن ىػػى التػػ  عف ػػص الهػػلبف  ػػ  غنػػ  لإلهػػلبف رػػن العػػنن ك  
غنػػى لإلعػػنن رػػن الهػػلبف كالهػػلبف كالعػػنن اػػ  كاإػػهلل كىمػػه الم ػػهللر الػػلل وساػػل منػػو اػػص 

 : اوب اب  ى اص زمهف كملهف كقهلل قهؿ  عبل مهعنه  ى أم بهب من

ًُماظؼّٕآَنموعـَؾ٥ّمعَع٥ّ،مأاَلمؼ٦ِّذمم}} ًُماظؼّٕآَنموعـَؾ٥ّمعَع٥ّ،مأاَلمؼ٦ِّذَأالمإغ٨ّمأوِتق عوُنمسؾ٧ّمعوُنمسؾ٧ّمــــــــــــــــــــــ١ُّمرج٢ّْمذؾ١ُّمرج٢ّْمذؾــــــــــــــــــــَأالمإغ٨ّمأوِتق

أرؼؽِؿ٥ّمؼؼ٦ُّل:مسؾقؽ٣ّمبفّٔاماظؼّٕآن،مصؿوموجِّٓمتمصق٥ّمع٤ّمحالٕلمصَلحؾ٦ُّّه،موعومأرؼؽِؿ٥ّمؼؼ٦ُّل:مسؾقؽ٣ّمبفّٔاماظؼّٕآن،مصؿوموجِّٓمتمصق٥ّمع٤ّمحالٕلمصَلحؾ٦ُّّه،موعوم

طؿومحَّٕممطؿومحَّٕمممم٦ُّلمآم٦ُّلمآمــــــــــــ٦ّه،موإٖنمعومحَّٕٖممرد٦ّه،موإٖنمعومحَّٕٖممردــــــــــوَجّٓمتمصق٥ّمع٤ّمحّٕإممصقّٕٚعوَجّٓمتمصق٥ّمع٤ّمحّٕإممصقّٕٚع

مم116116..{{مماظؾ٥َُّّاظؾ٥َُّّ

 أرةهه اا الهلبف كمبإلو ممو أل البلح كالتف اص  لمه جهء بو الهلبف .

 



 :رة ػن النم  
لػػػ  درػػه ب ػػه المعػػإلأ بلػػص مػػه جػػهء رػػػن ال ػػهلحان مػػن أدراػػن كىػػ  غاػػل مبػػغ ؿ   

وف أاػػهس رة ػػن إضػػلة النمػػى أف  نبػػغص ا وعػػهف  ..  لة النمػػ   مػػهذا  ػػلل ؟المػػهؿ بحضػػ
بمحمتػػو ك تمإلػػا بحضػػلعو ك حػػهكؿ أف  هتفػػى أثػػله ك تممػػو  ػػى أرمهلػػو كأإ الػػو ك عتحضػػل  

                                                 
 رن المههللاـ بن ممهللم الب ركاه أب  داكدا كركل الهللارم  ُُٔ
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 ااا اهف   إلى إضلة النم  ؟ كااا اهف  ت ضس ؟
  ػى المنػهـ ك  اػسف بلل   غإل، رإلى بهلو ىػلا التمإلػا  منػهللمه  نػهـ  ػلل النمػ  

 للل  بسل درهء .

 

               

كمن  حهاػ،  اكالمب  رإلى ال لاط ملة كاإهللة اإهاهن الحعهب أوو ملة كاإهللة
مبػػى قمػػل ك  ماػػزاف ك  رػػلاب  ػػ  .. بغاػػل إعػػهب ىنػػهؾ وفعػػو ىنػػه  نوػػو  ػػهللاص الجنػػن 

  غال ذل  رإلى ال لاط ك  

                                       )الزمل() الزمل (  
  رإلػػى ال ػلاط المعػػتهاأ ىنػػه كمػن  مبػػ....  كذلػ  وو ػػأ أاػلكا إعػػهب أ ىنػػه 

 : اللل قهؿ  او اا

   { {                       ––   كالممنى أف ىلا ال لاط لاس كالممنى أف ىلا ال لاط لاس

  --ىنهؾ بص ىنه كلأ  هص  همب ا رإلاو كللن قهؿىنهؾ بص ىنه كلأ  هص  همب ا رإلاو كللن قهؿ         ((  وومهـوومهـُُّّٓٓ)) ا ا  
ا كمػػن  مبػػى رإلػػى ىػػػل  اػػاهللوه راػػ ؿ اا أم امبػػ ا اإلفػػوا ةذف ال ػػلاط ىنػػه ىػػ

 .بػص ااهللاص الجػنن بغاػل إعهب..ال لاط ىنػه  إلن  مبى ىنهؾ رإلى ال لاط 
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 .أمػه اءاؿ المإللان   ػ  ةمه اءاؿ عبل ا كةمه اءاؿ عمناا
اػػػءاؿ عبػػػل ا لاتمػػػان لإلمػػػأل اورإلػػػى ملهوػػػن ىػػػلا اللجػػػص الهػػػهدـ رإلػػػا أ لا ن ػػػ ه 

 .   أك ج زكه ك ز  ه ةلى أف  هام ه  ى الم قا اللل أ اللل قهللره لو اللل 
أك رإلاػػػو  ؟أك إعػػػهبهت ؟أك جػػػني ؟رإلاػػػو د ػػػ فاػػػهف كةذا اػػػهف اػػػءاؿ عمناػػػا  ػػػهف  

ثػػأ  ساػل مػػهللة إػػمس  ػػى إفػػله  ام ػهلأ كاػػال ف ىػػلا العػػءاؿ بهلنعػمن لػػو اعػػءاؿ الناهبػػن
من إفل النهر لحان مامهد المحلمن  ػـ  الػهلل ن ىػلا الحػمس  متمػل مػن م ػإلحتو وف مػن 

  إلمػ  المحلمػن رإلاػو بعػجن أ   خ ػم ف  سال إمس كااػتملار ىنػه رإلػى الػهللواه لػ
 ىله او هـ من مهللة العجن ؟ ومأ الل  اومل بهلنعمن لمهللة إمس الهمل قهؿ 

ُأٖعِؿ٨ّمُأٖعٌيمَعُِّٕح٦َّعٌيمُعَؿوْبمَسَؾِقَفومَتُِّٓخ٢ُّمُضُؾ٦َّرَػومِبُُّٔغ٦ِّبَفوموَتِكُُّٕجمِع٤ِّمُضُؾ٦ّٔرَػومُأٖعِؿ٨ّمُأٖعٌيمَعُِّٕح٦َّعٌيمُعَؿوْبمَسَؾِقَفومَتُِّٓخ٢ُّمُضُؾ٦َّرَػومِبُُّٔغ٦ِّبَفوموَتِكُُّٕجمِع٤ِّمُضُؾ٦ّٔرَػوممم}}

ـَِفومبو ـَِفومبوالمُذُغ٦َّبمَسَؾِقَفو،مُؼَؿٖقُّٙمَس ٌُِمِعـِنَيمَظفوالمُذُغ٦َّبمَسَؾِقَفو،مُؼَؿٖقُّٙمَس ٌُِمِعـِنَيمَظفوِدِؿِغَػؤرما مم117117مم{{ممِدِؿِغَػؤرما

كىلا من  ضص اا رإلى اومػن المحمهلل ػن بػص أف مػه  حػهللث ل ػله اومػن مػن الفػتن 
    ى الهللواه الل   خ أ من اوإلهـ الت  ات هللر رإلا أ  ػػـ  الهاػهمن قػهؿ 

اُبَفوميفماظِّٓٗغَقوماُبَفوميفماظِّٓٗغَقومُأٖعِؿ٨ّمػِِّٔهمُأٖعٌيمَعُِّٕح٦َّعٌيمَظِقَّٗمَسَؾِقَفومَسَّٔاْبميفماآلِخَِّٕة،مَسَُّٔأٖعِؿ٨ّمػِِّٔهمُأٖعٌيمَعُِّٕح٦َّعٌيمَظِقَّٗمَسَؾِقَفومَسَّٔاْبميفماآلِخَِّٕة،مَسَّٔمم}}

مم118118مم{{ممَؿ٤ُّمَواظّٖٖاَلٔزُلمَواْظَؼِؿ٢َُّؿ٤ُّمَواظّٖٖاَلٔزُلمَواْظَؼِؿ٢ُّاْظِػاْظِػ

 : ههلل افا رنػو الحلأ كلػلل  قهؿ ىلا  لإلمه جهء لإلوعهف ا  من 

المَؼِؿَُّٕضمُعِمِع٤ّْموالمُعِمِعـٌَيموالمُعِلِؾ٣ّْموالمُعِلِؾَؿٌيمإالمَحَّّٛمآمَسّٖٖمَوَج٢ّٖمبفومالمَؼِؿَُّٕضمُعِمِع٤ّْموالمُعِمِعـٌَيموالمُعِلِؾ٣ّْموالمُعِلِؾَؿٌيمإالمَحَّّٛمآمَسّٖٖمَوَج٢ّٖمبفوممم}}

ـ٥ُِّمَخِطقَؽَؿ٥ُّ ـ٥ُِّمَخِطقَؽَؿ٥َُّس مم119119مم{{ممَس

 و اسف  هػ ؿ لمهذا أملضنى اا ؟أ   بلػ ا اا ةلى اإلػهذلػ  ببػلط 

                                                 
 رن أوس بن مهل .ركاه الةملاو     اوكا، ُُٕ
 (.رن أًب  مي اىىك  )انن أبى داككد ُُٖ
 (.رن جهبل رن أب  الزبال )معنهلل ا مهـ أإمهلل ُُٗ
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كىلػػلا رنػػهللمه جػػهءت المناػػػن ل اإػػهلل مػػن أصػػحهب راػػػ ؿ اا كاػػهف اهئفػػهن  هػػػهؿ 
ألػػأ عبػػتلى  النمػػ  مػػأ عخػػهؼ ؟  هػػهؿ  ػػه راػػ ؿ اا أابػػى مػػن رػػلاب ج ػػنأ  هػػهؿ 

 :الحمى ق، ؟ قهؿ بإلى قهؿ

ٌُِمِع٤ّٔمِع٤َّماظـٖؤرمماْظُقٖؿ٧ّمِع٤ِّمَصِقّّٔمَجَفـ٣َّٖ،مَوِػ٨َّاْظُقٖؿ٧ّمِع٤ِّمَصِقّّٔمَجَفـ٣َّٖ،مَوِػ٨َّمم}} ٌُِمِع٤ّٔمِع٤َّماظـٖؤرَغِصقُىما مم120120مم{{ممَغِصقُىما

 :كللل  أرتههلل اف اللل اانهقئ الحعهب  ـ  الحعهب من ىله اومن
 .ةمه اللل ارعل، امالة من اللمهئل كلأ  ت، من ه إتى الم ت -
كةمػػه الػػلل رإلاػػو إهػػ ؽ لإلممػػهد كلػػأ  ةإلػػ، مػػن أ العػػمهح كالمفػػ  من ػػه إتػػى   -

 .ىله اومن  الم ت كىء ء ىأ من ااتملض ف لإلمعسلن من

أمه أم معإلأ مهداـ محه  هن رإلى  ػلائل اا بماػهللان رػن اللمػهئل لػاس رإلاػو إهػ ؽ 
لإلمعػإلمان ك  م ػهلأ  ةهلم وػو ب ػػه  ػـ  الػهلل ن رإلاػػو أف  تػاهن أوػو اػػاخلج مػن الػهللواه ةلػػى 
جنن النماأ كمه رإلاو من ذو ب  خإل و منو اا ىنػه رإلػى الػهللواه ةمػه بػهل أ كالغػأ أك بمػل 

 .تى  خلج من الهللواه كلاس رإلاو ا اوملاض إ
 اللل ولك و بهلممنى :  ه ؿ اا عمهلى  ى إهلل بو الههللاى قهؿ 

موأحودؾ٥ّممم موأدؼؿًمجلؿ٥ّ مص٧ّمععقشؿ٥ّ مأحؾؾًمسؾّٓيمضقؼًمسؾق٥ّ موأحودؾ٥ّمإذا موأدؼؿًمجلؿ٥ّ مص٧ّمععقشؿ٥ّ مأحؾؾًمسؾّٓيمضقؼًمسؾق٥ّ إذا

صنذامبؼ٧ّمظ٥ّمصنذامبؼ٧ّمظ٥ّممم،،حؿ٧ّمالمؼؾؼ٧ّمسؾق٥ّمدقؽيمأروظؾ٥ّمبفوحؿ٧ّمالمؼؾؼ٧ّمسؾق٥ّمدقؽيمأروظؾ٥ّمبفومم،،سؾ٧ّمذظ١ّممبـوضق٢ّماظّٔرسؾ٧ّمذظ١ّممبـوضق٢ّماظّٔر

غقوموظقّٗمسؾق٥ّمدقؽيمغقوموظقّٗمسؾق٥ّمدقؽيمذهمذّٓدتمسؾق٥ّمدؽّٕاتما٦ٌّتمحؿ٧ّمخيّٕجمع٤ّماظّٓذهمذّٓدتمسؾق٥ّمدؽّٕاتما٦ٌّتمحؿ٧ّمخيّٕجمع٤ّماظّٓ

مبفو مبفوأروظؾ٥ّ مص٧ّمععقشؿ٥ّمم،،أروظؾ٥ّ مأبغضًمسؾّٓيمودعًمسؾق٥ّ مص٧ّمععقشؿ٥ّوإذا مأبغضًمسؾّٓيمودعًمسؾق٥ّ وأصققًمظ٥ّموأصققًمظ٥ّممم،،وإذا

سؾ٧ّمذظ١ّممبـوضق٢ّماظّٔرمحؿ٧ّمالمؼؽ٦ّنمظ٥ّمحلـيمؼطوظؾينمسؾ٧ّمذظ١ّممبـوضق٢ّماظّٔرمحؿ٧ّمالمؼؽ٦ّنمظ٥ّمحلـيمؼطوظؾينممم،موأحودؾ٥ّ،موأحودؾ٥ّجلؿ٥ّجلؿ٥ّ

محؿ٧ّممم،،بفوبفو ما٦ٌّت مدؽّٕات مخػػًمسؾق٥ّ مايلـوت مع٤ّ مذه مظ٥ّ مبؼ٧ّ محؿ٧ّمصنن ما٦ٌّت مدؽّٕات مخػػًمسؾق٥ّ مايلـوت مع٤ّ مذه مظ٥ّ مبؼ٧ّ صنن

                                                 
 ركاه ابن أب  الهللواه كالةملاو  كىرىٍن أىًب  رىٍ حىهوىنى رىًض ى الإل وي رىٍنوي  َُِ
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ممممممخيّٕجمع٤ّماظّٓغقوموظقّٗمظ٥ّمحلـيمؼطوظؾـ٧ّمبفوخيّٕجمع٤ّماظّٓغقوموظقّٗمظ٥ّمحلـيمؼطوظؾـ٧ّمبفو

 المبلاان كالماػػهذ بها .كىػلا لإلله ل ن ك 
ةذف  لص مه  حهللث لإلمءمن  ػى الػهللواه لاخفػا اا رنػو الحعػهب كةذا بهػ  رإلاػو 
اػػ   لػػ ف  ػػى الهمػػل كىػػلا ىػػ  المإلحػػا الخػػهص بػػهلمءمنان كلػػن   جػػهلل مػػن  خػػلج مػػن 
الهم ر ة  كقهلل إ ص رإلى اػ هدة النجػهح كالفػ ح ة  مػن ذالوػهىأ كىػأ المعػإلأ الػلل 

 تػ، مػن اللمػهئل أك مػن رإلاػو إهػ ؽ لإلممػهد كلػأ  مػهلى ب ػه أك الػلل  الج من الهللواه كلأ
 :كىلا أاهللىأ رت ان    مهى   ى الهللواه بمه  مإلو من ممهص  اا

مم121121مم{{ممنََنووُط٢ّٗمُأٖعِؿ٨ّمُعَعوَص٧ّّمٔإالَّماْظُؿَفوِػُّٕٔط٢ّٗمُأٖعِؿ٨ّمُعَعوَص٧ّّمٔإالَّماْظُؿَفوِػّٕٔمم}}

 

    ه ؿ  ى الهلبف   من عهب كأوهب كعهمص اا ع بتو  نف اا

                                              
         ) الفلقهف ()الفلقهف(  

بػػهو  كالبػػلط ال اكاػػل  ه اوكؿ ىػػ  ا قػػ ع رػػن الػػلو، اللػػن الت بػػن ل ػػه اػػلكط
كالبلط البهلػث ىػ  المػـز رإلػى أ   مػ د ةلػى  اى  النهللـ رإلى مه إهللث منو كرإلى مه  مص

 .اللو، ملة أالل ابهللان 
أمػػه ةذا اػػهف  ا  ػػنف اا  غفلىػػه بهلت بػػن ىػػلا بهلنعػػمن لإلػػلو، ةذا اػػهف بانػػو كبػػان اا

                                                 
 )ؽ( رن أىب  ىيلى ٍػلىةى رضى  الإل وي رنوي  ُُِ



 ــدــدفوزى حمــمد أبوزيفوزى حمــمد أبوزي            قضايا الصباب املعاصرقضايا الصباب املعاصر

 
  فصل السادس:  حوارات الصباب  فصل السادس:  حوارات الصباب  الال                                          134

 الػلو،  ػػى إػا رمػػهلل مػن الممػػهد  ابػػتلط لهمػ ؿ ع بتػػو أف  عػهمحو الممػػهلل الػلل أاةػػس  ػػى
أك مػػه  .. بهلنعػػمن لمػػن ارعلػػ، جل مػػن الزوػػػه مػػب ن  كىػػلا    حػػهللث اأك  مفػػ  رنػػو اإهػػو

 :  من اللل  مف  رنو ك  في ؟ كلػلل  قػهؿ من الف هئ  ... اهب  ه 

مم122122مم{{بشّٕماظّٖاغ٨ّمبوظػؼّٕموظ٦ّمبعّٓمحنيمبشّٕماظّٖاغ٨ّمبوظػؼّٕموظ٦ّمبعّٓمحنيممم}}

  من  ى المجتم  اإلو  عتةا  أف  مف  ك  في بهلنعمن لجل من الزوه ؟
 حتى التى ارعل، مم ه الخةس مػ  أو ػه أاةػست ة  أو ػه عنػهللـ  ..لن  عهمي أإهلل 

كىله ىى المبلإلن التى من أجإل ػه  ابمهلل ذل  أاهلل النهللـ ك  ععهمي من  مص مم ه ذل 
 )ا الاء(: اػػو  ا وف اا قهؿ لنهوه ؿ لبمهبنه ة هاأ ثأ ة هاأ من ىلا اومل

                                                 
اهلخةهبػهت .. الزوػه وفعػو كللػن اواػاهء التػ  عهػلب ةلػى كممنى اآل ػن لػاس الزوػه 

كة ػهؾ أف عهػ ؿ أف مبػص ىػله اواػاهء  كالن ػلات.. كاورنػهؽ  اا كالهػم ت.. كاللإلمهت 
 .بماهللة رن الزوه وو ه بل هلل الزوه كب ابن الزوه 

ا أمػه  هللإلان للى   وه   ى ىله الخةا ن كالماهذ بهلػصمإلانه ىنه أف وعهلل المهب ب 
 غفػػل لػو اػػص اػػ ا كللػػن رإلاػػو أف  جت ػػهلل اػػص  مػن عػػهب ع بػػن و ػػ إهن كعهمإل ػػه اا  ػػنف اا

 .ا جت هد ك ملؿ اص ال اهئص  ى ةرهدة إه ؽ الممهد ةلا أ

 

رػػن الػػلو، كأوػػهللـ رإلػػى  مإلػػو الت بػػن أف أقإلػػ  اػػلكط  أر ها ػػنفقإلنػػه اػػما ك امػػه 
 تػػلة عةػػ ؿ أك عه ػػل ضػػحل  كةذا  مإلػػ  ذلػػ  كبمػػهلل  اكأرهىػػهلل اا رإلػػى رػػهللـ علػػلاره

                                                 
 ل.هللهؿ لإلمتهى ال نؿ كاو مانن اوق اانز الممهؿ  ى  ُِِ
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ا بػػنفس البػػلكطثهواػػن ك رإلػػى أف أعػػ ب كأرجػػ  رإلػػى وفعػػى ككقمػػ   ػػى وفػػس الػػلو،ا 
ك   امػػن ع بتػػو ةلػػى ااك   اػػسس ا  كاإلمػػه كقػػ  ا وعػػهف  ػػى الػػلو، اػػلر الت  ػػن ا

 :قهؿ  ى إهلل بو الههللاى   وف اا...  اساو الباةهف من الت بن 

ؼومسؾوِديمٔإٖغُؽ٣ِّماّظّٔؼ٤َّمُتِكِطؽ٦َّنمِبوظّؾِق٢ّٔمَواظـٓفؤرمَوَأغوماّظِّٔيمَأْشِػُّٕماظّٔغ٦َّبمؼومسؾوِديمٔإٖغُؽ٣ِّماّظّٔؼ٤َّمُتِكِطؽ٦َّنمِبوظّؾِق٢ّٔمَواظـٓفؤرمَوَأغوماّظِّٔيمَأْشِػُّٕماظّٔغ٦َّبممم}}

مم123123مم{{ممَوالمأبوظ٨ّمَصوِدَؿِغػّٕوغ٨ّمَأْشِػِّٕمَظُؽ٣َِّوالمأبوظ٨ّمَصوِدَؿِغػّٕوغ٨ّمَأْشِػِّٕمَظُؽ٣ِّ

 

ىػ  الممػػهلل رػن المباػػلات التػى ععػػم،  اةف أكؿ بنػهلل  ػػى رػهللـ مجػػ ء ىػله الخػػ ا ل
.. كىى امه قإلنػه المجػ ت الخإلامػن غاػل ال هد ػن .. كاللتػ، الجنعػان .. ىله الخ ا ل 

 عهإلاص الةمهـ ب اهـ بمل او هـ  ثهواهن اهلل  ا ثأ  كالن  ك البهت كا  ـ الف
مػػن عػػ كة الهػػلبف ... اػػغص ال قػػ  بةهرػػن اا كذاػػل اا رإلػػى الػػهللكاـ  ثهلبػػه: تمم ػػه 

 ...أك ا اتغفهر  المهللوهف ا أك ص ة رإلى إضلة النمى
 .إلن عسعى لإلهإل، ىله الخ ا ل المتوكرنهللمه  بغص ا وعهف كقتو ب له الةهرهت  

 

                                                 
123

 لمستذسك للحامم ، عن أتً رس.ا 
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 .العلإهف لو ر ج دائأ كلو ر ج جزئ 
كالم ج الهللائأ لل     سع  العلإهف و هئاهن أف  هلل أ ا وعهف  ػى اػص أكقهعػو التػى 
لاعػػ   ا ػػه مبػػهغص ذاػػل اا مػػب ن  أثنػػهء المبػػ  أك الجإلػػ س أك النػػـ  اػػص مػػه رإلاػػو أف 

بػػػلال اا اػػػسف  عتحضػػػل اا أك  ػػػلال اا بهاػػػأ مػػػن أاػػػمهئو  فمإلػػػو أف  بػػػغص الإلعػػػهف 
الحعػػػن  أك   ػػػإل  رإلػػػى راػػػ ؿ اا أك  هػػػلأ أك  عػػػم  اتػػػهب اا  ػػػنذا اػػػغص ا وعػػػهف 
أكقػػػهت الفػػػلاغ بةهرػػػن اا رإلػػػى الػػػهللكاـ  حضػػػل الهإلػػػ،  اجػػػهلل أوػػػو رنػػػهللمه   ػػػإل   ػػػزداد 

 .الحض ر  اتمت  بهلخب ع كالحض ر بان  هللم اا كى   ى ال  ة
أمه الم ج الجزئ  أف أعج ز لإل  ة قمص كقت ه ك  أداػص  ػى ال ػ ة  جػػسة اػسف 

ا كأثنػهء كأق ؿ لنفعى ا ؼ أصإلى الفػلض بػان البػ  اناػ ف مبػ ن أاهىػهلل ممػهراة اػلةا أ
 ؟ااحهللث كعسع  المبهغص  مهذا أ مص أا ف مبغ  ن بمه اللاإن

 :لل  أجهلل  ى ال  ة الحض ر الجزئ  
أع ضػػػػس كاجإلػػػػس  ػػػػى  .. ز قمػػػػص م رػػػػهلل ال ػػػػ ة كلػػػػ  بمبػػػػل دقػػػػهئارإلػػػػىى أف أعج ػػػػ

اه اػتغفهر   كأوبػغص  ػى ىػلا ال قػ  بػسم ذاػل ا االمعجهلل ك  أعحهللث مػ  أإػهلل
 ػػنذا ج ػػزت وفعػػ  قمػػص ال ػػ ة ب ػػله  اأك عػػ كة الهػػلبف أك ال ػػ ة رإلػػى إضػػلة النمػػ 

 اللافان  عسداص  ى ال  ة كأجهلل الخب ع كالحض ر بان  هللل اا .

 

رنهللمه أصػإلى  نوػو    حػلر لػ  محضػل : أكل مه : ن وحن وعتفاهلل من ال  ة اا ا
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 حػلر لػو محضػل  كذلػ  وف كاإػهلل عػلؾ صػ ة ال  ػل مػب ن  نوػو ابسو  علا  ىله ال  ة
كة ػهاأ أف ع نػ ا أف اا  حهاػ، عػهرؾ ال ػ ة  ػـ   ابسوو علؾ ص ة ال  ل  ى ىػلا الاػـ 

ك ساػػل !! كل ػػه محلمػػن  !! بػػص ةف اػػص  ل ضػػن ل ػػه إعػػهب..   ..  الهاهمػػن مػػلة كاإػػهللة 
كةذا لػػأ   ػػإل   .. ال  ػػل الاػػـ   إلػػو قضػػان رإلاػػو !!!  ػػنذا لػػأ   ػػص  رػػن اػػص  ل ضػػن إلػػأ 

..كىلػػػلا رػػػن اػػػص  ل ضػػػن ..  هإعػػػم ا رػػػهللد الهضػػػه ه !!!!!  ضػػػان ثهواػػػن الم ػػػل   ػػػ  ق
 :كللل  قػػهؿ إضلة النم 

ـَِفومم}} ـَِفوَع٤ِّمَغِل٨َّمَصالًة،مَأِومَغوَممَس مم124124مم{{مم،مَصْؾُقَصؾَِّفومٔإذامَذَطََّٕػو،مَصْؾُقَصؾَِّفومٔإذامَذَطََّٕػوَع٤ِّمَغِل٨َّمَصالًة،مَأِومَغوَممَس

إتػػى كةف اهوػػ  منػػل اػػنان  ػػنذا اػػهف ىنػػهؾ اػػهب رمػػله ثمهواػػن ربػػل رهمػػهن كلػػأ 
اػو أف  ماػهلل مػه رإلاػو مػن صػ ة منػل أف كصػص ةلػى اػن  مإل ا  إلى ةلى أف بإلػغ ىػلا الممػل

 .المإل غ وف اص ص ة علا ه ل ه قضان ااحها، رإلا ه أمهـ اا  ـ  الهاهمن 
 لػػ و  قػػهلل أد ػػ  ال ػػ ة  إلػػن  حػػلر لػػى مخهلفػػن كلػػن أإهاػػ، رإلػػى ىػػله الهضػػان 
كىنهؾ ا  بال  ػنو  لػ  أد ػ  ال ػ ة  ػنف لػى مله ػسة رنػهلل اا مػن الحعػنهت كاوجػل 

 مػػن لػػأ عن ػػو صػػ عو رػػن الفحبػػهء كالمنلػػل أم  خػػلج مػػن ال ػػ ة ك مػػ د ةلػػى ا لم ػػاأا
اػػاحـل مػػن المػػ كة  .. للنػػو ػػنف مبػػص ىػػلا لػػن  حػػلر لػػو مخهلفػػن عػػلؾ ال ػػ ة  االممهصػػ 

للنػػػو لػػػ  عػػػلؾ ... أل  حػػػـل مػػػن اوجػػػل ..  كالمله ػػػسة التػػػ   ساػػػلىه رنػػػهلل أداء ال ػػػ ة 
رإلاػػو  ػػـ  الهاهمػػػن كلنضػػػلب مبػػه ن رػػػإلى ىػػػلا الػػ زر ال ػػ ة و هئاػػهن  ػػنف رإلاػػو كزر  حهاػػ، 

 :هلنم   هػ ؿ ...  

مم125125مم{{مماتمتفووغومبفومرؾّٝمآمسؾ٧ّمضؾؾ٥ّاتمتفووغومبفومرؾّٝمآمسؾ٧ّمضؾؾ٥ّع٤ّمتّٕكماىؿعيمثالثمعّٕع٤ّمتّٕكماىؿعيمثالثمعّٕمم}}

 مػه رههبػو ؟ عنمهػهلل المحلمػن  جممن كاإػهللة  تلا ػه  {{ع٤ّمشريمسّٔرمع٤ّمشريمسّٔرممم}}ك ى ركا ن 
كمػن  - مػهف ةلػى البإلػث بػلل  وهػص ا  -امه كرد بهوثلأاػ د ثإلث قإلمػو   -كعهلر  ػ ران 

كمن علؾ ثػ ث جمػ  ع هكوػهن ب ػأ .. علؾ جممتان ع هكوهن ب مه بهللكف رلر ةا د ثإلب  قإلمو 
                                                 

  صحاي ابن إمهف(رن أوًس بًن مهل  )  ُِْ
 . رن أب  الجمهلل  من  الضملم ) إعن صحاي ( _ ابن مهجو ُِٓ
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 ك م  اا رإلى قإلمو  مهذا  مهى بمهلل ذل  ؟.. أا د قإلمو اإلو
 .كمن   إلى  إلاس لو اسف ب لا ال زر

بػي أل ذ اكمن ذى، قمص ال  ة بعػهرن أم رنػهلل بهللا ػن الهػلبف  لسومػه وحػل بهللوػو
 .كىله ى  المله سة ابهلة ككزر ه رإلى الفهلاء كالمعهاان  ى اوجل كالب اب

كمػػن راح  ػػى العػػهرن البهلبػػن  اكمػػن ذىػػ،  ػػى العػػهرن البهواػػن  لسومػػه وحػػل امبػػهن 
 اكمػػن راح  ػػى العػػهرن اللابمػػن  لسومػػه قػػهللـ باضػػن أم ع ػػهللؽ بماضػػن ا لسومػػه ذبػػي د لػػهن 

للػػن لػػاس رإلاػػو  .. أجػػل لػػو ك  مله ػػسة لػػوكمػػن داػػص بمػػهلل أف   ػػمهلل ا مػػهـ المنمػػل  ػػ  
وف مم ػأ اػمهبنه الاػـ   .. لمػهذا؟ كاو لكا ةلى اػأ وضػا  مػن اوجػل كالبػ اب.. محهامن 

كمبػص ىػلا قػهلل إػـل  اكبمػهلل ا وت ػهء مػن الخةمػن ا لى، ةلػى المعػجهلل بمػهلل ةقهمػن ال ػ ة
ةذف رنػػهللمه  ... وفعػػو مػػن المػػ كات كالمله ػػآت التػػى جمإل ػػه اا لمػػن جػػهء قمػػص ال ػػ ة

ثهواػػهن ةذا و تنػػ  ىػػله ال ػػ ة رػػن  اأك ن ععػػه، رنػػى المةهلمػػن كالمحهاػػمن:أةدم ال ػػ ة 
ا للػن   الفحبهء كالمنلل  نف لػى مله ػسة مػن اوجػل كالبػ اب كالحعػنهت رنػهلل اا

 :  أعلؾ ال  ة أبهللانا ك ء هلل ذل  إهلل ث النمى 

صؾّّمدّٕقمصؼولمدقـفوهمصؾّّمدّٕقمصؼولمدقـفوهم:مإنمصالغومؼصؾ٨ّماظؾق٢ّمطؾ٥ّمصنذامأ:مإنمصالغومؼصؾ٨ّماظؾق٢ّمطؾ٥ّمصنذامأممممٌومضق٢ّمظ٥ٌّومضق٢ّمظ٥ّمم}}

مم126126مم{{ممعومتؼ٦ّلمأومضولمدؿؿـع٥ّمصالت٥ّعومتؼ٦ّلمأومضولمدؿؿـع٥ّمصالت٥ّ

 

ك ختإلا الهنػ ت  ػى ال ػإل ات ا الهن ت  ى ص ة الفجل كارد رن را ؿ اا 
 .كاإل أ من را ؿ اا مإلتمس ارم مهن رإلى إع، أراء الملاى،

                                                 
 ركاه أإمهلل كالمزار كالةحهكم كالمغ م كالل بهذم بنانهد صحاي من إهلل ث أب  ىل لة ُِٔ
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الػلل كرد لػو أف راػ ؿ اا اػهف  هنػ  أل  ػهللر    ه مهـ البه مى قهلل أال بػهللأل
 . ى ص ة الفجل بمهلل الهاهـ من اللا ع  ى اللامن البهوان

كقػػهلل أاػػل ا مػػهـ مهلػػ  بمػػه كرد ةلاػػو مػػن راػػ ؿ اا أف الهنػػ ت  ػػى اللامػػن البهواػػن 
كقهلل أال اومهـ أب  إنافػن بمػه كرد ةلاػو مػن راػ ؿ  ابمهلل ا وت هء من الهلاءة كقمص اللا ع

 .أف الهن ت  ى رامن ال عل بمهلل المبهء  اا
 ...  أمػػه ا مػػهـ أإمػػهلل بػػن إنمػػص  هػػهلل قػػهؿ أوػػو  جػػ ز الهنػػ ت ك جػػ ز رػػهللـ الهنػػ ت

كةف قنػ   إلػ  اوجػل كالبػ اب ... كىػلا جػهئز ... كىػلا جػهئز ...  ةذف  نف ىلا جػهئز 
 كالم أ أ  وختإلا ..... كةف لأ عهن   إلاس رإلا  ا  ... 

  

لمهذا ولى، ةلى اللكا هت  ػه اػمهب ا اػ ـ كرنػهللوه الهػلبف كىػ  كاضػي كصػل ي 
كامػه اعفػا رإلاػو  كبػنص أإهد ػث راػ ؿ اا    تػهرؾ ال ػ ة  ػى وػص اتػهب اا

 : را ؿ اا  اوئمن اور ـ ةف علا ه المعإلأ ع هكوهن ب ه كاع ن  نوو امه قهؿ ااهللوه

ًِمَظ٥ُّمُغ٦ّرًامَوُبَِّٕػوغًومَوَغَفوًةمَؼ٦َِّمماْظِؼَقوَعِي،مَوَع٤ِّمَظ٣ِّممم}} ًِمَظ٥ُّمُغ٦ّرًامَوُبَِّٕػوغًومَوَغَفوًةمَؼ٦َِّمماْظِؼَقوَعِي،مَوَع٤ِّمَظ٣ِّمَع٤ِّمَحوَصَّٜمَسَؾ٧ّماظٖصاَلِةمَطوَغ َع٤ِّمَحوَصَّٜمَسَؾ٧ّماظٖصاَلِةمَطوَغ

ُؼَقوِصّْٜمَسَؾِقَفومَظ٣ِّمَؼُؽ٤ِّمَظ٥ُّمُغ٦ّْرمَواَلمُبَِّٕػوْنمَواَلمَغَفوٌة،مَوَطوَنمَؼ٦َِّمماْظِؼَقوَعِيمَعَّٝمُؼَقوِصّْٜمَسَؾِقَفومَظ٣ِّمَؼُؽ٤ِّمَظ٥ُّمُغ٦ّْرمَواَلمُبَِّٕػوْنمَواَلمَغَفوٌة،مَوَطوَنمَؼ٦َِّمماْظِؼَقوَعِيمَعَّٝم

مم127127مم{{مموَعوَنمَوُأَب٨ّمِب٤ّٔمَخَؾٍّٟوَعوَنمَوُأَب٨ّمِب٤ّٔمَخَؾٍَّٟضوُروَنمَوِصَِّٕس٦َِّنمَوَػَضوُروَنمَوِصَِّٕس٦َِّنمَوَػ

 كقهلل قهؿ  ى الحهلل ث البهو   ىلا ى  وص إهلل ث را ؿ اا 

مم128128مم{{مماْظَعِفُّٓماظَِّّٔيمَبِقـَـَومَوَبِقـَُف٣ِّماظٖصاَلُةمَصَؿ٤ِّمَتََّٕطَفومَصَؼِّٓمَطَػَّٕاْظَعِفُّٓماظَِّّٔيمَبِقـَـَومَوَبِقـَُف٣ِّماظٖصاَلُةمَصَؿ٤ِّمَتََّٕطَفومَصَؼِّٓمَطَػَّٕمم}}

                                                 
 )إأ  ، ى،( رن ابن رملكو رضى  الإل وي رنوي. ُِٕ
ةى رن أىبًًاو رن رىٍمهلًل اا ُِٖ  انن التلملم بني بػيلىٍ هللى
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كالمه ػػ د ىنػػه أف مػػن علا ػػه كىػػ   عػػت زأ بهلمػػهمإلان ب ػػه كبهلم ػػإلان ك متهػػهلل أو ػػه  
أمػه الػلل  ػءال ال ػ ة ..  كغال مجهلل ن     اه ل بنص إهلل ث را ؿ اا غال وه من 

  ى ا رة المهر ف :     ملا ر  ى ق ؿ اا

                                           
أل الػػل ن  ػػءالكف ال ػػ ة ك ت ػػهكو ف ب ػػه اػػسف  ػػءال المعػػإلأ ال  ػػل لا ػػإلاو مػػ  

   ػص أك  ءال المغلب لا إلاو م  المبهء أك  جمص اػص ال ػإل ات  ػى أاػل الاػـ  الم ل 
 :  ال  ص امه قهؿلو بنص اآل ن ...  مه ال  ص ؟ 

ـ٣َّٖمَؼِف٦ّٔيمصق٥ِّماظؽوِصُّٕمَأِرَبِعنَيمَخّٕٔؼػًومَضِؾ٢َّمَأِنمَؼِؾُؾَّٞمَضعَُّٕهمم}} ـ٣َّٖمَؼِف٦ّٔيمصق٥ِّماظؽوِصُّٕمَأِرَبِعنَيمَخّٕٔؼػًومَضِؾ٢َّمَأِنمَؼِؾُؾَّٞمَضعَُّٕهاظ٦ّؼ٢ّمَواٍدميفمَجَف مم129129{{مماظ٦ّؼ٢ّمَواٍدميفمَجَف

كالػػنص الهلبوػػى ال اضػػي ..  ػػ ة لمػػن  ت ػػهكف  ػػى أداء ال  كقػػهلل جمإلػػو اا 
كرنػػهللمه  عػػسؿ أىػػص الم قػػا ... ال ػػل ي الػػلل  حػػهللد مػػن  ػػهللاص ج ػػنأ  ػػى كادم اػػهل 

 ىء ء مه اإلللأ  ى اهل ؟ ردكا رإلا أ قهئإلان 

                            ( () المهللثل) المهللثل  

 .  ةذف  تهرؾ ال  ة ره بتو  ى اهل بنص اتهب اا
مم130130مم{{ممِبماظـٖؤرمِعٖؿ٤ِّمَؼُِّٓخُؾَفوِبماظـٖؤرمِعٖؿ٤ِّمَؼُِّٓخُؾَفوَتََّٕكماظٖصاَلَةمُعَؿَعؿًّٓامُطِؿَىماِدُؿ٥ُّمَسَؾ٧ّمَبوَتََّٕكماظٖصاَلَةمُعَؿَعؿًّٓامُطِؿَىماِدُؿ٥ُّمَسَؾ٧ّمَبوَع٤ِّمَع٤ِّممم}}

كقػػهلل بػػان اػػاهللوه راػػ ؿ اا الحػػهلتان ةذا اػػهف قػػهلل علا ػػه ع هكوػػهن ب ػػه أك علا ػػه افػػلان 
 .كرنهدان كارتههدان أو ه   عنف  ا وعهف  ى دواهه ك ـ  لههء اا

ث أالل  سعى ب ػه بمػل ةا اونػه  خ  ػ ف ب ػه النػهس كىنهؾ مه بهع من أو ه أإهد 
ك ه لػػ ف أف عػػهرؾ ال ػػ ة لػػو امعػػن ربػػل ره بػػن كىػػى أإهد ػػث متمػػهللدة  جمم و ػػه مػػ  
بمضػ ه ك ضػػم و ه رإلػػى أو ػػه إػػهلل ث كاإػػهللا مػ  او ػػه مجم رػػن أإهد ػػثا كضػػم ىه لإلزجػػل 

                                                 
 انن التلملمرىن أىًب  اىماهللو ) ُِٗ

 أىب  وماأ رن أىب  اماهللو رضى  الإل وي رنوي  َُّ
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لفانػه كالتخ  اا كا اػ ـ غنػى رػن ذلػ  وف اوإهد ػث ال ػحاحن كاآل ػهت الهلبواػن ع
اذف من علؾ ال  ة جح دان كوللاوػهن   ػ  اػه ل كمػن علا ػه اعػ ن كع هكوػهن   ػ  ا  ى ذل 

.  معإلأ رهصو

 

كلػػأ  اف أذف المػػءذف امػػه وحػػن اآلف ل ػػ ة ال  ػػل:  ػػنصػػ ة العػػفل ل ػػه اػػلكط
مم}}ف كاػػهو ا قػػهلل مهن  ه لػػ   ا اجػػ، رإلػػىى أف أصػػإلى أك ن ثػػأ أاػػه ل اأاػػه ل بمػػهلل مػػن مغهغػػو

 .أم  حف   اا من النلمهت {{ص٢ّٚموارطىمالمتـؽىمص٢ّٚموارطىمالمتـؽىم
 لان  ػػى  ػػنذا انػػ  معػػه: أمػػه ةذا اػػه لت قمػػص اآلذاف  سوػػه رإلػػى الخاػػهر بػػان اػػا ان

ااهرة اهصن أك ااهرة أجلة كوحن م  بمضنه جمهرن كلهللم الفلصن أف أرػلض رإلػى قهئػهلل 
ك أمػػػه ةذا انػػػ  معػػػه لان بل هػػػو ا ىػػػله العػػػاهرة أف  ت قػػػا لا ػػػإل  الجماػػػ   م ػػػه كوممػػػ 

  ومل  أ  نذا أملن أف وتفا جمامهن رإلػى أف وت قػا  اصهلل ا كاإهلل كممنه امعن بال ن
ا  ػػنذا لػػأ وتفػػا أك ر ػػل قهئػػهلل ..  ثنػػهء العػػفل   ػػلا جاػػهلللن ػػإلى رنػػهللمه  حػػان ال قػػ  أ

العػػاهرة الت قػػا لإل ػػ ة .. أك .. ننت ػػل ةلػػى أف و ػػص ثػػأ وػػءدم ال ػػ ة كالم ػػأ ىنػػه أ  
  حهللث ا ؼ أك عنهزع.
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ال  وهـ ا وعهف أكؿ الإلا للنو ل  اػ ل ةلػى  ص كقهـ  ى أاله  عاهـ  كذىنو صهؼو
أف الجعػػأ لػػ  وػػهـ  ػػنف ج ػػهز ال ػػاهون    ػػنف مػػن قػػهللرة اا االفجػػل كلػػأ  تػػلؾ  تػػلة

اللبهواػػن الػػلل  اػػو  خإلػػص ا وعػػهف مػػن اػػص مػػه ربه قمػػص المنػػهـ كلػػلل  دائمػػهن بمػػهللمه  هػػـ  
 .صه ى كالهإل، صه ى ا وعهف من النـ   هـ  كاللىن

مػػن أف عمعػػي  ػػى الجعػػأ كذلػػ  وف  تػػلة النػػـ  عمةػػى الفلصػػن وج ػػزة ال ػػاهون 
كاػص اواػل ن التػ  اػجإلت ه اوذف  ااص المنهول التػ  رأع ػه المػان لل ا وعهف أك ااهلو  

 اهػػـ  ا وعػػهف صػػه اهن كبػػلل   عػػتةا  أف  بػػمل  اكاػػص اللإلمػػهت التػػ  قهل ػػه الإلعػػهفا 
 جص  ى ر ه. بح كة الةهرن ا

للن ل  ا وعهف وص معتاه هن ةلى مةإل  الفجل كاهصنن ةذا اهف  ع ل مبص مم ػأ 
 نوػو  ػهللاص مػن اػ ؿ  االبمهب  ى م اقػ  النػ  أك إتػى رإلػى بػلامج التإلافز ػ ف المهد ػن

 نػػه  فهػػهلل إػػ كة الةهرػػن ..  كلػػأ  تػػلؾ  تػػلة لاػػتخإلص من ػػه   ىػػله المنػػهول ةلػػى اا
 .  هة اكالبم ر بإللة المنهج

ـ مملػػلان ثػػأ  هػػـ   نػػه  كلػػلل  قػػهل ا    لػػ ف ىنػػهؾ ع جػػهلل ة  بمػػهلل وػػـ  كاػػهف 
 .كرإلى ىله العنن اهف العإلا ال هلي رضى اا رن أ أجممانلا إلى من الإلاصا 

كللل   نف ا وعهف ةذا أاإلص م  اا أرةهه اا الػتحلأ  ػى العػهرن الما ل جاػن 
مه  نػهـ  مهػهلل المػـز أف  عػتاه  العػهرن الخهمعػن مػب ن كرنػهلل ا    حتهج ةلػى منمػو لا ق ػو
كأذال ملة رنهللمه انه  ى المملة إاػث اػه لوه بمػهلل الفجػل مػن ا  ت ق ن العهرن الما ل جان

ملػػن ةلػػى المهلل نػػن ككصػػإلنه بمػػهلل الم ػػل كبمػػهلل أف صػػإلانه الم ػػل قػػهؿ الل هػػهء لػػن وعػػتةا  
اػػػهرن أ ه تنػػػه العػػػهرن  النػػػـ   هإلػػػ  وػػػهم ا  ػػػ  اػػػسف للػػػأ  نمنػػػه كقمػػػص المغػػػلب ببإلػػػث
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الما ل جاػػػن لن ػػػإلى المغػػػلب كالػػػهلللاص رإلػػػى ذلػػػ  أوػػػو رنػػػهللمه عل ػػػهلل العػػػفل كمامػػػهد الهةػػػهر 
 .العهرن الخهمعن مب ن عجهلل أف اهرت  الما ل جان ع ق   من النـ 

كةف رزمػ  المػػـز ب ػػفهء ذىػن كوهػهء بػػهؿ ... كاػص الم ػأ أف عضػػم، ىػله العػهرن 
 هلل . إلان ل  الحهلل   اوااهلل  نف اا

 

وف ال ػػاهـ المةإلػػ ب أف  هإلػػص الةمػػهـ  اىػػ  بػػلل    ػػـ  ال ػػاهـ الغاػػل مةإلػػ ب
  نذا امت ت الملكؽ بهلهللـ بمهلل الةمهـ عتحلؾ الغل ػزة االلل  تعم،  ى ز هدة عهلل ا الهللـ

كرنػهللمه   ػػـ  ا وعػػهف  جػػهلل وفعػػو بمػػهلل الم ػػل ةف اػػهف  ػػى الممػػص أك  ػػى العػػفل لػػاس ا 
للػػن ةف انػػ  صػػهئمهن ك ػػى وفػػس ال قػػ  وػػهئأ  ػػ اؿ الن ػػهر ... رنػػهلله أم دكارػػ  لإلغل ػػزة 

كرنػػهلل ا  ةػػهر أرػػ ض مػػه لػػأ باإلػػو ... ك ػػى العػػح ر ألػػت أ اماػػن اماػػلة مػػن الةمػػهـ ... 
 أصأ. ؿ الن هر...  نو  بلل  اسو  لأ  ا

ةذف ال ػػػاهـ  جػػػ، أف  لػػػ ف ممػػػو الممػػػص مػػػ  عهإلاػػػص اماػػػهت الةمػػػهـ كا وبػػػغهؿ 
   بةهرن اا كرنهللمه  فمص ا وعهف ذل   هللاص  ى ق ؿ اا

ًَمِسـِِّٓيمَطَؾِعّٚٔمَعاَلِئَؽِؿ٨ّ....َأٗؼَفوماظٖشوٗبماظٖؿؤرُكمَذِف٦ََّت٥ُّمِص٨ّٖ،مَأٗؼَفوماظٖشوٗبماظٖؿؤرُكمَذِف٦ََّت٥ُّمِص٨ّٖ،ممم}} ًَمِسـِِّٓيمَطَؾِعّٚٔمَعاَلِئَؽِؿ٨ّ،مَأِغ مم131131مم{{مم،مَأِغ

ن اػال و ف عحػ  وػص المػلش  ػـ    كالل   هللاص  ػى قػ ؿ راػ ؿ اا رػن الػل 
 .وص ة  وإلو إاث أف أكؿ كاإهلل  ا أ ى  اهب وبس  ى  هرن اا 

كةضه ن لمه قإلنهه  ههلل أصػمي  ػى ىػلا الم ػل أمػ ر أاػلل ع ػاج الغل ػزة وف بمػل 
                                                 

 )جامع األحاديث واملراسيل( )حل( احْلسن بن سفيان ٖٔٔ



 ــدــدفوزى حمــمد أبوزيفوزى حمــمد أبوزي            قضايا الصباب املعاصرقضايا الصباب املعاصر

 
  فصل السادس:  حوارات الصباب  فصل السادس:  حوارات الصباب  الال                                          144

البػػمهب  ػػلكج اآلف لػػممل المجػػ ت التػػ  عنبػػل ال ػػ ر المهر ػػن مبػػص البػػملن كالم رػػهلل 
إتػػى أونػػه وجػػهللىه عمػػهع  ػػى ل أامػػهر الفننهوػػهت كغالىػػه ... كالمجػػ ت اللباػػلة التػػى عنبػػ

 اص ملهف.جما   
كالل  ىنهؾ من البمهب من  هللاص رإلى الم اق  ا بهإان كىلا إلاـ الرهن كةثػأ 
اماػػػل بػػػص ةف بمػػػل البػػػمهب   ػػػ ر مػػػن ىػػػله الم اقػػػ  بمػػػل المنػػػهول ك عػػػجإل ه رإلػػػى 

كىػػلا إػػلاـ ك ػػػهللاص ه ػػص .. رإلػػػى النػػ  أك الم ب اللمماػػ عل ك لاػػإل ه لزم ئػػو كأصػػهللقهئو 
م ض ع البػهت ال المحهدثػهتا كو ػ ر الم به ػص بهللػهمالا بمض أ أ ضهن رإلى الن   ى 

كةملهواػػن التحػػهدث بهل ػػ رة  ػػ ؽ ذلػػ   تحػػ  أب ابػػه مػػن البػػل رإلػػى البػػمهب   إػػهللكد 
ل ػػػها لمػػػن؟ لمػػػن    لرػػػ ل ك   خػػػهؼ اا ك جػػػلل كراء رر وػػػهت مفعػػػو كاػػػ  اع ه بػػػ  

 رادع.
 اكأال هت متملجػهتاا  لدف التعهلىا اهت  هرغهت ت بهلن  ق  اإلى الم  كىنهؾ ر

 اتةػػػ ر اومػػػل بمػػػهلل  تػػػلة ةلػػػى عحهلل ػػػهلل  ا اتإلػػػلذ البػػػهب كىػػػ   ػػػتلإلأ مػػػ   تػػػهة مػػػن ىػػػء ء
... وف ىػلا ىػ  اػلع اا كىػلا كوحن وحـل مبص ىله اوم ر كومنم ه.. م اراهلل المههبإلن 

  .ى  الحلأ اللل  حمى امهبنه من ىله الم هل
كومتمػهلل عمهمػهن  اللى  تح ن البهب رإلاو أف  متمهلل رن ال  ر الخإلامن كالمهر ن ان ةذ

كاػلل  ىنػهؾ بمػل  ا كأ ضػهمحهدثهت كالم اق  ا بهإاػن المحلمػنمن  رن معهكج الن 
البػػمهب الػػلل  ماػػص ةلػػى اله ػػص الجنعػػان كالمتلجمػػن رػػن الإلغػػهت اوجنماػػن كىػػى مػػن 

أراد البػهب قػلاءة اله ػص  مإلاػو بهله ػص التػى ضمن اوااهء التػ  ع ػاج البػ  ة كةف 
  عحل رإلى الفضاإلن كاودب كمه  لضى اا كرا لو 

 ػنذا صػهإ، ا أل مجم رػن اوصػحهب: ) البػإلن (مػه  مػلؼ بػػكأىأ من ذل  اإلو 
ا وعهف اإلن منحل ن  ػ  بػهلل كأف  ساػلكه مم ػأ وف الةمػهع ععػلؽ مػن الةمػهع كا وعػهف 

وحلص رإلاو  ى ىله الفتػلة ىػى الل هػن ال ػهلحن  ػنذا اػهف  كللل   نف أىأ مه ا   بمل
كأرتػلر رػن  ا   إاهء  ى أف أبتمهلل رنو بهللإلان.. ىنهؾ اهب غال م تهللل كغال م لب 

 مههب عو ك  أامي لنفع  أف أمب  م  ر ههء الع ء .
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 ػهلنفس  اك عإلأ وفعػو لنفعػو اىلا مه  حهللث دائمهن وف ا وعهف  عتلان لإلنفس
 .ك إلـز ل ه من  نبة ه اعماص ةلى اللعص كاللاإن

كمه  حهللث للبال من البمهب كعحهللثػو بػو وفعػو أف  هػ ؿ ا جػهزة  لصػن  اػتجأ 
 ا ةإل، من  أف عم ض مه  هعػ   للن د ن اا... كمن إهو أف  عتل ي  اكأاتل ي

كذلػ  وف مػه عهللراػو رمػهرة رػن درااػو رإلماػػن أك أاهد ماػن للنػ  عحتػهج ةلػى جلرػن مػػن 
   ص ال  ة التى   إلا ه ا ل ه أجهزه ؟.. الفهو  ى الهلل ن 

كاػلل  عػ كة اتػهب اا الػلل  ةاأبهللان ك ج، أف عل ف أإلص رإلا ػه أثنػهء ا جػهز 
 تل ف الفلصن اهوحن أثنػهء ا جػهزةا  ػى أف  االهللراان بت كعو   عمي ل  ال ق  أثنهء 

 أك أإهكؿ أف أ  أ بمػل ممػهوى الهػلبف...  أك عج د أك عحف  مه عاعل من الهلبف  عتإل 
ورػػ ض مػػه  اةذف  تػػلة ا جػػهزة أإػػهكؿ  ا ػػه أف أرػػلؼ د نػػى بهللرااػػن إهاهاػػن متسواػػن ...

 ...علاتو كأىمإلتو أثنهء الهللراان 
 بمهر اومبص لإل ق  اللل أملوه بو ا ا ـ رإلى الهللكاـ .كىلا ى  ا ات

 

كاجمنه ابمهب أف وتمع  بػسداب الفضػاإلن كوتمعػ  دائمػهن ك ػى اػص كقػ  كإػان 
ببػػلع اا   ػػ  المإلجػػس كىػػ  المػػ ذ كىػػ  الح ػػن كو ثػػا الم قػػن باننػػه كبػػان اا وف مػػن 
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و كبان اا  نوو ل   إل، من اا أل  إلػ،  ػى أم اػهللة  إلماػو  ػنذا  إلػ،   ثا الم قن بان
أثنهء ا متحهف  إل مو اا به جهبن كةذا  إلػ، منػو معػهرهللعو  ػى إػص مبػلإلن  نمنو ا جهب

 عػػاجهلل المعػػهرهللة مػػن اا كةذا  إلػػ، مػػن اا إمه تػػو  ػػى أم م قػػا  تمػػلض  اػػو لضػػل 
 :(ؽالة ّ-ِ عاحماو اا ) 

                                                        

 

 .اواهس اإلو ى  ا لتزاـ
 هلجمهرػػن التػػ  ا  إلػػ  أف البػػهب ألتػػـز  عاعػػم  منػػو اللػػ ـ ك همػػص رإلاػػو اووػػهـ

 أمهم  اآلف ااا رل   بمض ه ؟
كاػػهف  ا هػػهلل انػػ   ػػى الفلقػػن البهواػػن بػػهللار المإلػػـ  اى الجهممػػنعمل نػػه رإلػػى بمػػل  ػػ

كالل  جما  ةا اونه اللمهر قهلل عمل نه رإلػى  االحهج ر ض بهلفلقن البهوان بلإلان ال نهللان
كمهراػػنه النبػػهط الػػلل علكوػػو .. كع ثهػػ  المػػلم ا  مهواػػن باننػػه .. بمضػػنه  ػػى ىػػله الفتػػلة 

 ه ىى الحإلهن العحل ن المفه دة.به لتزاـ كىل اآلف من  تلة البمهب ااا ؟
 كأصػإلى رإلػى إضػلة النمػى اكأعإلػ  الهػلبف  ا ههلل ان  أصـ  ا ثنػان كالخمػاس

 .كالتف ؽ  ى دراان المإلأ  ام  عح اص المإلأ
كرنػػهللمه بػػهللأت أدرػػ  ةلػػى اا  ػػى بإلػػهللع  امػػتأل المعػػجهلل رػػن باػػله امػػهران كاػػمهبهن 

 إلى الفجل كوهمهلل  ى المعػجهلل ةلػى كانه و اكاهو ا  هلأكف مم  ال إل ات رإلى را ؿ اا
إت  أف النهس اهو  عتنهللر بلل  كانه  ى المعػجهلل وخػتأ اتػهـ ال ػ ة  امةإل  البمس
كانػػه ومػػلؼ بمػػل جاػػهللان لهللرجػػن أونػػ  لػػ  أرل  اكاػػهف ذلػػ  اػػتهءن كصػػافهن  االة  ػػص كالػػ راد
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 .كاإهلل من أ لأ  هلأ كرده أذاله بلل 
عحإلاػػػػػ  بػػػػػهوا ؽ اللل مػػػػػن ةذف أكؿ اػػػػػ  أف عإلتػػػػػـز  ػػػػػنذا التزمػػػػػ  بػػػػػهلمن ج ك 

كبهلتػػهل   إلتػػا  اعجػػهلل أوػػ  بغاػػل أف عػػتلإلأ  ػػلاؾ النػػهس قػػهللكة  امػػن اكالممػػهم ت الةامػػن
 تمػػهللأ  ػػى التػػسثال  ػك ل ػػهللكف م هإمتلػػ اإ لػػ  البػػمهب الػػلل  مإلػػ  ىػػله النزرػػن الةامػػن

 :ىلا اومل امه كرد  ى اوثل المب  ر ى  ا  ا أ ك ل و ف رجانو لانن  ى  هللؾ

ل١ّمصننمادؿفوبًمصودس٦ّمشريكل١ّمصننمادؿفوبًمصودس٦ّمشريكإدس٦ّمغػإدس٦ّمغػمم  مم

 

 ...ك عم  ... البمهب  بهلل كأف  هلأ 
 ؟ عال ف رنهلله اللدكد الله ان.. كقلأ اتمنه  مب ن   إل  ام  منه

المإلمػػان المػػهر ان أىػػص الت اػػ، كا رتػػهللاؿ كالهػػلاءة ك ممػػه  ملػػن العػػمهع لإلمإلمػػه 
 .كال اج، رإلى امهبنه أف  خ ص لو كق  لإلهلاءة ا هواهس ى  إ، ا   ع ل أا

كقهلل انه كوحن مبإللأ اهف اغإلنه البػهغص ىػ  الهػلاءة  هػهلل انػ   ػى ا جػهزة أك   
غػػلب ر هضػػن أداـك رإلػػى الممػػهدات المفتلضػػن كاوكراد ثػػأ  ػػى الفتػػلة مػػن الم ػػل ةلػػى الم

بهللواػػػن  ػػػى لمػػػ، اللػػػلة لل ػػػ  لاػػػهقت  المهللواػػػن كبمػػػهلل ذلػػػ  الهػػػلاءة كانػػػ  أقػػػلأ  ػػػى الاػػػـ  
امعمهئن صفحن  ى مختإلا أو اع الممػهرؼ كذلػ  وف الم ػل ر ػل ثهه ػن  مػن مػنلأ 

   :قهؿ   متى عهلأ ةذف ؟ لأ اتهبهن أك اتهبان ؟   أإهللا  ى ىله اوجهزة قهلل ق

ًِمَظ٥ُّمَع٤ِّمَشَّٓامُؼّٕٔؼُّٓماْظِعْؾَع٤ِّمَشَّٓامُؼّٕٔؼُّٓماْظِعْؾ  }} ًِمَظ٥ُّم٣َّمَؼَؿَعؾَُّؿ٥ُّمِظؾ٥َِّّمَصَؿَّّماظؾ٥َُّّمَظ٥ُّمَبوّبومٔإَظ٧ّماْظَفـِٖيم،مَوَصََّٕذ ٣َّمَؼَؿَعؾَُّؿ٥ُّمِظؾ٥َِّّمَصَؿَّّماظؾ٥َُّّمَظ٥ُّمَبوّبومٔإَظ٧ّماْظَفـِٖيم،مَوَصََّٕذ
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ًِمَسَؾِق٥ِّمَعالِئَؽُيماظٖلَؿ٦َّاِتمَوِحقَؿوُنماْظَؾِقّٕٔم ًِمَسَؾِق٥ِّمَعالِئَؽُيماظٖلَؿ٦َّاِتمَوِحقَؿوُنماْظَؾِقّٕٔماْظَؿالِئَؽُيمَأْطؿوَصَفوم،مَوَصؾَّ   ُُِِّّ    اْظَؿالِئَؽُيمَأْطؿوَصَفوم،مَوَصؾَّ
  ص ىنهؾ رمهدة أ ضص من ذل  ؟ أ ضص الممهدة  إل، المإلأ كالةهل، الػلل اػص 

اللت، الهللرااان كإعػ، كعخػلج بتفػ ؽ كأراد أف  عػجص  ػى الهللرااػهت المإلاػه ىػص ىمو 
 ةذف  بهلل من أف   ا  ب هقو به   ع كالمحث...   عتةا  ؟  

ووػػػو  ااومػػػل اآلاػػػل أوػػػ    أر ػػػهلل لإلبػػػهب الػػػهللا ؿ  ػػػى الجػػػهللاؿ لمجػػػلد الجػػػهللاؿ
لض  اػو لمػن كةذا كض   ى م قػا عمػ اةمه بمإلأ أك بممص امفلكض أف  نبغص بسمل  نفمو

 عسلو  نف اهف  عتةا  ا جهبن أجهب كةف لأ  عتة  رإلاو أف  ساله لمن ىػ  أرإلػأ منػو 
 .لاجامو رإلى ىلا العءاؿ ك تخإلص من ىلا المة،

 اكالخةػػل اػػص الخةػػل أف  جاػػ، كىػػ     ػػهللرل ووػػو بػػلل   تمػػلض لحػػلج اػػهلل هلل
ا لػاس بماػ، كىػل اكأضما ا  مهف  ى ذلػ  أف  هػ ؿ لإلعػهئص اوت ػل إتػى أرل ا جهبػن

 كمبلإلن ىلا الم ل أف النهس عتلإلأ بغال رإلأ 
كللػػى أاػػ ف جػػهىز لمبػػص ىػػله الم اقػػا رإلػػى بػػهلهلاءة كا  ػػ ع كأكؿ مػػه أر ػػهللاأ 
ا  ػػ ع رإلاػػو ىػػ  اتهبنػػه  تػػهكل جهممػػن لإلبػػمهب وو ػػه  تػػهكل رإلػػى الةمامػػن مػػ   ػػ ب 

ضػهن كانػ  أجاػ، الجهممن رمهرة رن أا إلن اهو  عهللكر  ى ذىن أ كىػى مػه  ػى ذىػنلأ أ 
رإلا ه بةل هن ا إلن كممعةن غال ممههللة كرنػهللمه عهػلأ ىػلا اللتػهب عمػلؼ منػو اػص الػلدكد 

. 
كىنػػػهؾ اتػػػهب باػػػل كىػػػ  وػػػ ر الجػػػ اب رإلػػػى أاػػػ إلن البػػػمهب كلػػػ  قػػػلأت ىػػػل ن 

 هػهلل أإةػ  بمم ػأ اودلػن لإلػلد رإلػى اػص م  ىلا اللتهب الإللل بان  هلل   .. اللتهبان 
ذلػػ  عز ػػهلل مػػه اػػ   مػػن ممإل مػػهت مػػن أل ... جتمػػ  بمػػهلل الهضػػه ه المبػػهرة اآلف  ػػى الم

 م هللر من الم هدر أك ج ن من الج هت .

                                                 
 .ام، ا  مهف لإلما هى ا رن أبى الهللرداء  ُِّ
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ومػػهللأ بلتػػهب المػػن ج ال ػػ    وف مػػه بػػو مػػن أاػػ إلن  ػػى صػػإل، المػػن ج كالمجػػهؿ 
كاػػلل  اتػػػهب ااص كقػػهلل رازوػػػه ذلػػ  بهلتف ػػػمػػػن أبنػػهء الت ػػػ ؼ ال ػػهدقانا الخػػهص بنػػه 

كى  اتهب  تلإلأ رن مبهاص المجتم  اإل ه من النهإاػن  "ا و ا قلبوه  مبى بان النهس"
 الهلل نان كمن النهإان المإلمان الم ل ن .

 

ف كللػػن أ أاةػػػسكا الف ػػأ وف أم ةوعػػػهف  هػػ ؿ   ةلػػػو ة  اا محمػػػهلل   ىػػأ معػػػإلم
 اا     معإلأ للنو أاةس الف أ كولج ا لو أف  م د ك لج  ةلى ال  اب .را ؿ 

 

اػػص مبػػهر   الفاػػهلل   جػػاأ كاللػػ  ى وػػ  ةذا اػػهف لػػاس  ا ػػه داػػ ؿ رإلػػى الم اقػػ  
المحلمن   ى مللكىو وو ه عبػغص البػمهب رػن الممػص كرػن الةهرػهت أمػه ةذا اػهف  ا ػه 

 اقػػ  المحلمػن  ػػى إػػلاـ   ػص ىنػػهؾ ةملهواػػن اآلف أف  منػ  صػػهإ، ىػػله داػ ؿ رإلػػى الم
ومأ ىنػهؾ ةملهواػن  –المبلكرهت البمهب من الهللا ؿ رإلى الم اق  المحلمن ؟ مهللااإلو 

 بهلبفلة ؟ 
امعػػمهئن م قػػ  هممػػن اهصػػن  ػػى الل ػػهض كاػػص  ػػـ  علتبػػا العػػم د ن رنػػهللىه ج

بػمهب ا اػ ـ ىػله الجهممػن عغإلػا ىله الم اق  مفت إػن ل اجهلل هلل ل له الم اق  المحلمن
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كى  مبلإلن صػممن  ػهلم اق  التػ   ا ى اص  ـ  امعمهئن م ق   اخلج امعمهئن غالىه
رل ت ه اتممص ل ه البفلة الت  االت ةلا ه أمه الم اق  المعتحهللثن مهذا عفمص  ا ػه كمػ  

تةا  أف ىله الجهممن أاعت ه الهللكلن لل  عمنػ  ىػله الم اقػ  ا بهإاػن كمػ  ذلػ    وعػ
كىنػهؾ بخػ ؼ الم اقػػ  ا بهإاػن مػه ىػػ  أضػص اػػما  كىػى اػلائ، الفاػػهلل   المنتبػلة  ػػى 
الجنس كالتى  سع  ب ه البمهب ك بهىهللكو ه كمه  حز  ى وفعى مػ  اواػا أف اباػل مػن 
اللجهؿ المتزكجان  ى ىلا الم ل  جإلع ف ل له الم اق  كالتػى  ممإل ػه الغػلب مػن أجػص 

 ة عهد البمهب المعإلأ .
اص ىله المبلكرهت ةف اهف  ا ه الهللا ؿ رإلى الم اق  المحلمن   ػ  إػلاـ   ةذف

كملعم ه إلاـ وو ه عفعهلل البمهب كالممهح  ه، لإلبمهب  ى ىػلا ال قػ  اف وػ  ل ل ػأ 
  َأمهان لممهران الل هضن لتفل غ  هقهع أ   أف اك ل ل أ أمهان لإل   كالإلم، 

كىػػػن  ػػػى ا اػػػ ـ وو ػػػه عبػػػغص  ػػػنذا اهوػػػ  الل عبػػػانن كالػػػهللكمان  كالةهكلػػػن ملل 
البػػمهب رػػن  هرػػن اا  مػػه بػػهللأ بمػػه علكوػػو اآلف مػػن مبػػلكرهت مػػه أوػػزؿ اا ب ػػه مػػن 
اػػإلةهف وهىاػػ  أو ػػه ععػػتنفهلل أمػػ اؿ أكلاػػهء اومػػ ر  ػػى أمػػ ر غاػػل وه مػػن أمػػه ةذا انػػ  أر ػػهلل 
رمػػص مبػػلكرهت عفاػػهلل المجتمػػ  رإلػػىى أف أرمػػص مبػػلكرهت لتبػػغاص البػػمهب أك ارمػػص 

 تمإلاأ البمهب دكرات  ى الل مما عل بسجل رمزل كىللا .مبلكع ل

 

 ػػ  إػػ ؿ وف ىػػلا اومػػل  جػػ، التساػػهلل منػػو  ػػنذا اػػهف الممإلػػغ الزائػػهلل مػػن التجػػهرة  
المبػػلكع مبػػهران أمػػه ةذا اػػهف الممإلػػغ مػػن الهمػػهر رإلػػىى أف باػػل ق كأكزرػػو رإلػػى بمػػل 
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المحتػهجان مػػن الفهػػلاء كالمعػػهاان كبمػػهلل ذلػ  أقةػػ  ممػػهمإلتى ب ػػلا ا وعػػهف ك  أاػػهراو 
  ى با  ك  الاء ك  رمص بمهلل ذل  أبهللان وف الهمهر  مهدؿ البلؾ بها

                                               
                                       

            ) ا رة المهئهللة () ا رة المهئهللة (  

 

ٖٖٔ

  بنػػهت أك غاػػلىأ أك إػػ  ال  ػػل  ػػ  أل جػػهللار  ػػى قمإلػػن أك التػػهللإلج رنػػهلل العػػم
العػػاهللات ال ئػػى  ػػلىمن لحػػ  ال  ػػل  ػػى اللناعػػن اػػص ذلػػ  الا ػػهت لاعػػ  مػػن د ػػن 

 ػػى اػػ  ك  بػػهلل أف ون ػػى النعػػهء رػػن ذلػػ  كومإلم ػػأ أف ىػػله بػػهللع أمػػل الػػهلل ن   اا
 ن مػه   صػإلو ةلػى كلاتخل من ااػمهب الػهللواه كالػهللكمن  ل هلل اا هن  إلاةإلمو من اا  ا بمنم ه

كأإػػ، أف أوػػ ه أف ىػػله الخلا ػػهت اوتبػػلت  ػػى ر ػػهلل الهللكلػػن المبمهواػػن رنػػهللمه  ذلػػ  ... 
 اهف  عاةل الج ص رإلى النهس كىى بهللع محلمن و ى رن ه ا ا ـ .

 

                                                 
 ناه.ى  م ض  بمإلهللة الم نعه ملاز بن  مزار محه  ن الم  ُّّ
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للػػػن رإلػػػى  اوف ا اػػػ ـ  مةػػػ  ل بػػػن إل ػػػن ا اتاػػػهر هى اوب ىنػػػه  لػػػ ف متعػػػإلة
للػػػن الػػػلال اوكؿ كاوااػػػل ل بػػػن ك   اا بػػػن أف  عػػػتنال بمبػػػهكرة اوب كاوـ لخمػػػلع أ

 . ج ز  ى ا ا ـ أف  فلض اوب رإلى ابنو زكجن بغال رضهه
 ػػ  بػػهلل ا جػػهن بغاػػل رضػػهىهامػػه    جػػ ز  ػػى ا اػػ ـ أف  فػػلض اوب رإلػػى ابنتػػو زك 

كممنهىػه  امن اللضه أم أف عل ف ا بنن راضان كالل  اوب كللل  وعما ه  تلة الخةمن
أف  ن ػػل البػػػهب كالفتػػػهة لممضػػ مه أك  جإلعػػػه ممػػػهن  ػػى كجػػػ د اوىػػػص أك  ػػى غل ػػػن بهب ػػػه 

 مفت ح للى   عل ف اإل ة  نذا ارعهإه لممض مه وتمأ بمهللىه بهان ا جلاءات

 

البمهب اإلو  ى ىلا الم ػل  ل ػهلل الفتػهه رإلػى البػلص اوكربػى ببػلة باضػهء كاػمل 
 :كقهلل إلروه اللا ؿ من ذل  كقهؿ  !!ك    تأ البهب بهلخإلا اكرا ف زرقهء اأصفل

ضولمضولمممعومخضّٕاءماظّٓع٤ّمؼومرد٦ّلمآم؟عومخضّٕاءماظّٓع٤ّمؼومرد٦ّلمآم؟إؼوط٣ّموخضّٕاءماظّٓع٤ّمضوظ٦ّاموإؼوط٣ّموخضّٕاءماظّٓع٤ّمضوظ٦ّامومم

ممإٌّأةمايلـوءمص٧ّماٌـؾًماظل٦ّءمإٌّأةمايلـوءمص٧ّماٌـؾًماظل٦ّءم
134134

مم

من ى  ركث الم اا  رنهللمه عنم   ى ىلا اللكث كردة ىص عساػلىه ؟ اػلل  كالهلل
 ..وفس الم ض ع  هلملأة الجماإلن  ى المنم  الع ء اهل ردة  ى ركث الم اا  

رمن أبحث؟ ةف أىأ ا  عمحث رنو ى  الما  الػلل اػتختهر منػو الفتػهة ... ػنذا  
الحػ ؿ ك   غبػ ف ك  اهف الماػ  باػ   ضػاإلن ك تمعػ  أىإلػو بهلفضػاإلن ك أىم ػه أاػص 

 خػػهللر ف ك   ػػزكركف كبماػػهلل ن عمهمػػهن رػػن الحػػلاـا  ػػنذا اػػهف الماػػ  رإلػػى ىػػله البػػهاإلن 
 مإلػػىى أف باػػل ابنػػت أ .. كأوػػه مغمػػل المانػػان كبػػلل  أاػػ ف قػػهلل رزقػػ  الزكجػػن ال ػػهلحن 

{{َصوْزَػِّٕمِبَّٔاِتماظّٓٚؼ٤َّٔصوْزَػِّٕمِبَّٔاِتماظّٓٚؼ٤ّٔمم}}:: كى  التى قهؿ  ا ه 
ُّٓ   

                                                 
 ركاه الهللارقةن     او لاد كاللام لمزم    اومبهؿ من إهلل ث أب  اماهلل الخهللرم قهؿ الهللارقةن  عفلد بو ال اقهللم ُّْ
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ل صػػهإمن الػػػهلل ن  غناػػو اا ةلػػى أف   ػػػمي كعلبػػ   ػػهللاؾ ىنػػه ممنهىػػػه أف مػػن اػػاسا
 المهؿ رنهلله مبص التلاب من ابلعو إت  كةف اهو  الفتهة  هالة 

                                      ((ِِّّ)الن ر)الن ر  
كىلا أمل أرج  من البػمهب أف  مهإلػ ه كمػه أإػ، أف أوػ ه رنػو أ ضػهن أوػو ةف اهوػ  

اإلػػا كد ػػن كمةمم ػػأ مػػن إػػ ؿ للنػػ  وفعػػاهن غاػػل ملعػػهح لبػػلإل ه  الفتػػهة مػػن باػػ  رإلػػىى 
 اج، رإلىى ىنه أ  أعمأ ىلا اومل وف اواهس اوكؿ  ى ىلا اومل أف علػ ف معػتل ي 

 وفعاهن وو  اللل اتمائ مم ه .

 



من الحا اوػهت أك أم  ػهئل مػن الةاػ ر اهلػهلل   أك اواػهلل ل  رأ نه مب ن أل إا اف 
احا اف  هو  عجهلل لو أوبى اهصن بو كل  أراد  ػهئلان باػل أف  هتػلب مػن دجهجػن الػهلل   
ا     تلاو ىلا الهلل   ك  ص  ههعإلو ةلى اف  هتإلو أك  ممهلله رن اوبػهه كىػلا مػه وعػماو الغاػلة

 .الل  وفس الن هـ  ى اواهلل 
اػ ـ رإلػى أو ػه ع ػص م جػ دة بػهلللاص أوػ  عغػهر رإلػى ااتػ  ىله الغالة  حػلص ا 
كالل  عغهر رإلػى أمػ  ةف أرادت الخػلكج كىػى اػه لة مػ  ا ل  أف أإهللان اراد ممهاعت ه 

 كلع  زكج ه.ةو  ةبن ه 
ف ةلى إهؿ ة تههللكا  اػو الغاػلة  ػ   غػهر مػن أ أإػهلل ك كقهلل كصص ىء ء الهـ  الله ل 
  ص ولضى أف  ل ف مبص ىلا ال ضػ  رنػهللوه اااتو   رإلى زكجتو ك  رإلى ابنتو ك  رإلى 

؟   ةذف  تمػػهلاأ د ننػػه للػػى وحػػه   رإلػػى ىػػله الغاػػلة كللػػى وحػػه   ا ضػػهن رإلػػى التنهاػػص 
سكربػه اآلف     جػهلل  ا ػه اػهب أك  تػهة جػهء مػن  ل ػا إػ ؿ ..  العإلاأ إف هن لألوعهب

نػػهللمه  مإلػػغ اػػتن ربػػلة ة  وػػهدران كذلػػ  وو ػػأ  فتحػػ ف بػػهب الزوػػه رإلػػى م ػػلاراو  هل لػػهلل ر
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رهمهن  مبى ك إل   امه  ل هلل كالل  الفتهه ل  جهءت بمباه ه ةلػى منػزؿ اواػلة كداإلػ  
بو ةلى غل ن النـ     متلض ه ك   إل م ػه أإػهلل مػن اواػلة ك جإلعػ ف اػهرج غل ت ػه كىػى 

    ...  عمػػهرس اللز إلػػن   ػػص  جػػ ز مبػػص ذلػػ  أك   ا ػػا أإػػهلل منػػه رإلػػى ذلػػ   ػػى ب دوػػه ؟
كصػػص اومػػل بلػص زكجػػن ىنػػهؾ أف  لػػ ف ل ػه ربػػاا أك اإلاػػص اػػ ؼ .. ك لزكجػػن اػلل  ا
... ك ك مػهرس مم ػه اللذ إلػن .. كىلا المبػاا أك الخإلاػص  ػهعى ةلػى منزل ػه رػهدل  ازكج ه

 زكج ه منت ل اهرج غل ن و م ه .
 :  ةذف  هلغالة أاهاان  ى ا ا ـ كللل  قهؿ

َصَؿوماظّٖٓٗؼ٦ُّث؟مَضوَل:مَصَؿوماظّٖٓٗؼ٦ُّث؟مَضوَل:مضوظ٦ّامضوظ٦ّاماظّٖٓٗؼ٦ُّث،ماظّٖٓٗؼ٦ُّث،ممم،معـف٣ّم،معـف٣ّمَبًّٓاَبًّٓامؼُِّٓخُؾ٦َّنماْظَفـَٖيمَأمؼُِّٓخُؾ٦َّنماْظَفـَٖيمَأَثاَلَثٌيمالَثاَلَثٌيمالمم}}

مم136136مم{{مماظَِّّٔيماَلمُؼَؾوِظ٨ّمَع٤ِّمَدَخ٢َّمَسَؾ٧ّمَأِػِؾ٥ِّاظَِّّٔيماَلمُؼَؾوِظ٨ّمَع٤ِّمَدَخ٢َّمَسَؾ٧ّمَأِػِؾ٥ِّ

 . سل رجص  ج، أف  غهر رإلى أمو كأاتو كابنتو كزكجتو بص رإل  أقهربو
كللل  رنهللمه ذى، الباخ محمهلل رمهلله رإمن اا رإلاو ةلػى بػهر س كاػسل ه لمػهذا 

  ػػهاعه لػػ ف أوػػو  هػػا رإلػػى الهػػهذكرات كالػػلمأ ك ساإل؟  ػػهوتأ حػػأ الخنز ػػل إػػـل ا اػػ ـ ل
للننه ىنػه ومنػى مػزارع لإلخنػهز ل رإلػى أإػهللث مػه كصػص ةلاػو المإلػأ مػن و ػهـ كو ه ػن ك ػ، 

لػاس اومػل  هػهؿ البػاخ  إلمهذا ذل   ى د نلأ؟  باةلم كم  ذل  أ ضهن عحلم وو ؟ 
 :لألم ض ع و ه ن كو هـ كللى أكضي اومل 

بهإضػػهر أوبػػى انز ػػل عبػػت ى ال قػػهع كمجم رػػن أاػػلل مػػن ذاػػ ر الخنز ػػل  لىأاكأمػػ
مػػن أ ذاػػل ىػػله اووبػػى  سإضػػلكا مػػه  إلػػ، كعػػلا أ   جػػهللكا أف ذاػػل اووبػػى  مػػان بهاػػن 

ثػػأ قػػهؿ أإضػػلكا لػػى دجهجػػن كث ثػػن د ػػ ؾ مػػن أ  ر رإلػػى اعاػػهف اوبػػهه بػػ  أم غاػػلة ا الػػلا
له الهللجهجػن أف  هتػص   كاػهد كلاػا ىػكلاا ىػله الهللجهجػن كمػه أف علاػ ىأ مػ  بمضػ أ ة
 بهان الهلل  ؾ رإلى ا ؼ مه إهللث م  الخنهز ل.

من أجص ذلػ  إػـل ا اػ ـ لحػأ الخنز ػل وف الخنز ػل    غػهر رإلػى   ههؿ الباخ

                                                 
هًر ٍبًن  ىهًالو رىًض ى الإل وي ركاه الةملاو ُّٔ    رىٍن رىم 
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كمن  ةلة اا كانن اا أف الةمهـ  ءثل  ى الةمهعا  نذا أاص ا وعػهف لحػأ انز ػل ا اوبهه
 .ة رإلى وعهئلأ ههلل الغالة كللل   ههللعأ الغال 

كلػلل  جػهء  ػى ا كالمبهؿ رإلى ذل  أف من  ساص لحمه مل ضهن  مػلض  ػى الحػهؿ
عمػػهلاأ إضػػلة النمػػ  رػػن دكاجػػن المنػػزؿ أو ػػه ةف اهوػػ  عساػػص الفضػػ ت اودماػػن كغالىػػه 
 نوو  إلـز إمع ه ث ثن أ هـ قمص ذبح ػه  ػى غل ػن منف ػإلن كوةمم ػه بهلةمػهـ المػهدم إتػى 

 .ةلى الحلمن النم  ن  ى ىلا اوملكاو لكا ا  تة ل ج   ه
مةإل بػػػن كللػػػن  ػػػى الحػػػهللكد البػػػلران كرنػػػهلل كجػػػ د الػػػهللارى  هلغالة بػػػان الػػػزكجان ػػػ

التػػػ  عػػػءدم ةلػػػ  إػػػهللكث البػػػ  بان مػػػه بػػػهللكف داع أك ةلػػػ   الفمإلػػػى ل ػػػه ا كللػػػن الغاػػػلة
إهللكث اههؽ كا ؼ بهللكف أامهب ععت ج، ذل      غاػلة بغاضػن  هػ ؿ رن ػه صػإل  

 لران  ى ىلا الحهلل ث البل ا :اا رإلاو كاإلأ مح

ـَِفومَعومُؼِؾِغُّٚماظؾ٥َُّّ،مَصَلٖعوماْظَغِقَُّٕةماظَِّؿ٨ّمُؼِقٗىممم}} ـَِفومَعومُؼِؾِغُّٚماظؾ٥َُّّ،مَصَلٖعوماْظَغِقَُّٕةماظَِّؿ٨ّمُؼِقٗىمإٖنمِع٤َّماْظَغِقَِّٕةمَعومُؼِقٗىماظؾ٥َُّّ،مَوِع إٖنمِع٤َّماْظَغِقَِّٕةمَعومُؼِقٗىماظؾ٥َُّّ،مَوِع

ممةُُةريرََياظِغاظِغوََومم،،___ أل  ى العم، ال اق  اللل  عتهللرى ذل _ أل  ى العم، ال اق  اللل  عتهللرى ذل ممٔرؼَؾئرؼَؾياظؾ٥َُّّ،مصوْظَغِقَُّٕةميفماظؾ٥َُّّ،مصوْظَغِقَُّٕةميفم

ُٓفََفضُُضغََغؾِِؾاظيتمَؼاظيتمَؼ ُٓوما مم((كللن عخاص ككىأ كللن عخاص ككىأ ام، ام، ب  ب  _ أل _ أل ممرؼؾيرؼؾيممريرٔٔييفمَشيفمَشممةُُةريرََيظِغظِغصَوصَومموما
ٖٖٔٚٔٚ
مم

 :محلران كاـل اا كج و  امه قهؿ ا مهـ رإلى ك 

مم{{المتؽـّٕماظغريةمسؾ٧ّمأػؾ١ّمصرتع٧ّمبوظل٦ّءمع٤ّمأجؾ١ّمالمتؽـّٕماظغريةمسؾ٧ّمأػؾ١ّمصرتع٧ّمبوظل٦ّءمع٤ّمأجؾ١ّممم}}

 

أف  عػػمي لإلةػػل ان بممهراػػن الغل ػػزة واػػمهب رػػهللة ا كمن ػػه اػػلع ا اػػ ـ الػػزكاج 
                                                 

 ن رتا ركاه أب  داكد كالنعهئ  كابن إمهف من إهلل ث جهبل ب ُّٕ
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للػػن بةل هػػن  ..  ػػ   منػػ  البػػهب مػػن ممهراػػن اػػ  ة الجػػنسالتػػى أكجػػهللىه اا  ا مػػه 
 .الفضاإلن لت ص الهاأ م ج دة  ى المجتم 

 اػسمن  ا اختهر  تهة ك تزكج ه رإلى الع اا كرإلى انن اا ك ل وػه لممضػ مه  هػ،
ى اوتبػػػلت  ػػػى ىػػػلا الزمػػػهف كأابلىػػػه امػػػه ا وعػػػهف مػػػن اومػػػلاض الم إللػػػن كاوكب ػػػن التػػػ

عػػسع   ػه كاإلعػا ف كغالىػه مػػن اومػلاض المػهللملةا عمإلمػ ف ىػ  مػلض او ػػهللز كالزىػلل كال
كاإػهلل  إلػ  أف كاإػهلل  هػ، مػل ل  إلمػهللكل ع ػص  رن  ل ا الب  ات المتمهللدة  ى محػص

مح ا جمامػهن  خػه  ف مػن إتى أف اوكركباان أوفع أ الل ن امح ا بلل  أص اةلى اللص
 لخ   أ من الملض . الجنس

ةذف رنػهللمه قػنن ا اػ ـ كاػلع ىػله البػػ  ات  هوػو لػأ  حلم ػه كلػأ  منم ػه للنػػو 
قنن ػػه إف ػػهن لإلوعػػهف أك ن كإف ػػهن لألوعػػهب كىػػلا مػػه ومػػائ  اػػو بملاػػن ا اػػ ـ كبفضػػص 

 .  را ؿ اا
راػػ ف ك مإلػػأ أبنهةوػػه كاػػمهبنه الػػل ن  هللا كثهواػػهن إمه ػػن لمنػػى ا وعػػهف مػػن اومػػلاض 

الةػ، أف ملػهف البػ  ة  ػى اووبػى ىػ  أابػل اومػهان المملضػن لإلةفػا ت كالفالكاػػهت 
كمػن أجػص ذلػ  قػنن ا اػ ـ  اك   نف   اػو التح ػانهتكر ، ووو رض  را   اكغالىه
 اله ارهلل.

أمػػػه م اضػػػاي الحػػػ، كالإلهػػػهءات .. كاإللػػػأ  مإلػػػأ مػػػهذا  حػػػهللث  ا ػػػه .. إتػػػى لػػػ  
 ه كىى الل  ... ااا ععتحإل ف اومل؟؟أمعل  باهللىه  ه، .. أك و لت ل 

كقػػػهلل و ػػػػل باننػػػه اوف مػػػػن  ل ػػػهلل أف  مػػػػهرس المهػػػهللمهت  اتمتػػػػ  بػػػهلن ل ةلػػػػى  تػػػػهة 
ىػػله المهػػهللمهت ةف اهوػػ  محهدثػػن أك و ػػلة أك ابتعػػهمن اػػص ىػػله مهػػهللمهت  كالإلمػػس كاػػص

قػػػػهلل عجػػػػل ةلػػػػى مػػػػه    حمػػػػهلل رهمػػػػهه  هػػػػهؿ اا أف العػػػػ من  ػػػػى اف  تػػػػلؾ ا وعػػػػهف ىػػػػله 
عجلبتنػه التػى كأجاػ،  ػسق ؿ أف  بهللإلان لا ػص محف وػهن ةلػى اف  تػزكج لمػهذا ؟المههللمهت 

ك  ارػػػهلل م اػػهب  عػػػإل   ل ػػا غاػػل اػػلرى  ػػى اػػمهبو أف أااتعػػمنهىه مػػن امػػلة الحاػػهة 
 متههلل عمهـ ا رتههد كعنتهبػو ال اػهكس كالبػل ؾ أف اػص الفتاػهت الفتاهت ك خلج مم نا 
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 .رإلى ىله البهاإلن
 ت ػػمي إاهعػػو مػػ   ا  ػػن أوػػو   ع جػػهلل  تػػهة كاإػػهللة  هضػػإلنكرنػػهللمه  ل ػػهلل اف  تػػزكج 

رلكاػػػتو اإل ػػػه اػػػ  كاذا اهوػػػ  الحاػػػهة ممناػػػن رإلػػػى البػػػ    ػػػى جحػػػاأ    ةػػػهؽ كامػػػه 
عمإلمػػ ف  هػػهلل ارعفمػػ  وعػػمن الةػػ ؽ بػػان المتػػزكجان إػػهلل بهن ووػػو رنػػهللمه  تػػزكج البػػمهب 

ا  مػػهف عن ػػهؿ اواػػ إلن رإلػػى الزكجػػن مػػ  مػػن مبػػا  قمإلػػى ؟  تهػػ ؿ لػػأ  حػػهللث كعحإلػػا 
رإلػػى ذلػػ  ك    ػػهللؽ ك  ػػص رإلػػى ىػػلا الحػػهؿ ةلػػى أف   ػػص اومػػل الػػى الةػػ ؽ بعػػم، 
اػل او كون وػػو التػى قػػهلل عػسع  مػػن إهقػػهللة مػن زما ع ػػه التػى عل ػػهلل أف عخةػ، مبإل ػػه  تباػػل 

 .. !! إ ل ه اوقهك ص كبعم، أف لو مهضى  ا ن او ه الل  ل ه مهضى
إلمػػل س كعهػػ ؿ أوػػ  عمإلػػأ أونػػى كقػػهلل اػػممنه ذلػػ  اباػػلان إتػػى أف بمضػػ ن عػػلى، ل

صػػػهلل هن   وػػػو اةامتػػػ  كأرجػػػ ا اف عساػػػل بهلػػػ  من ػػػه  اإلمػػػ، البػػػ  بلأاػػػو كعتغاػػػل اػػػص 
المفهىاأ رنهلله ك   فةن أو ه كاه ن كذل  اإلو بعم، أف لو مهضى كا ا ـ  هػ ؿ للػى 

 ػػى ىػػله الفتػػلة عمػػائ  ػػى مػػ دة كرإمػػن كإاػػهة مةم نػػن رإلاػػ  أف عحػػه   رإلػػى وفعػػ  
  هع  بمهلل الزكاج الن كم دة ك نةما رإلا  ق ؿ اا لاجمص اا إا

   نىليأ م  ىد ةن كىرىٍإمىنن نىليأ م  ىد ةن كىرىٍإمىنن كىجىمىصى بػىاػٍ   ((  اللـكاللـكُُِِ))  كىجىمىصى بػىاػٍ
 كعل ف الحاهة بانلأ بمنن معتهلة كىهو ن ةف اهء اا .

مػػن ق ػػص الحػػ، كالغػػلاـ التػػى عمػػأل الجهممػػهت أمػػه مػػه وػػلاه  ػػى كاػػهئص ا رػػ ـ 
لػػص المعإلعػػ ت م ػػن رن ا ا ػػهن للػػى !!!  كع ػػ ر لإلبػػمهب كالفتاػػهت إتماػػن ذلػػ  

ذىمػػػ  ةإػػػهللل الممػػػب ت لبػػػهرع اػػػإلامهف بهاػػػه ... كوو ػػػأ عجػػػهر ... عغػػػلل البػػػمهب 
بهلهػػهىلة كأاػػلت عػػلقص كاػػ، البػػهرع للػػى عػػلكج لفاإلم ػػه الجهلل ػػهلل ك    م ػػه  ػػى ذلػػ  

للػن الم ػأ رنػهللىه المػهؿ كاػص مػن رإلػى  ... أوو ابف  ر راع ه كرق    ى ملػهف رػهـ
م ػػأ او ػػ ـ ممناػػن رإلػػى الحػػ، مبإل ػػه  مهاإلن لاعػػ ا أاػػ  هء ك  اػػسف لنػػه ب ػػأ ك ىػػله البػػ

وف اللمػهر   مػسرب  كالغلاـ كذل  لتتمإلا ب أ  هئفن البمهب لال و ا ل أ ركاد كجم  ر
كىاػػه ممػػهن ون ػػل ةلػػى ال اقػػ   مػػن مػػن الممبإلػػان كالممػػب ت عػػزكج مػػلة ل ػػأ  ػػى ذلػػ   ... 
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ت رهلل هللة ةف اهف ممبص أك ممبإلن كمم ػأ ىػله الز جػهت كاإهللة ؟  تزكج ال اإهلل من أ ملا
 اهلان من الم دة كالعلن بص رإلى الملس من ذل  عمهمهن .

كالح،  ى رإلأ النفس الحهلل ث ى  أف  ن ل البهب الى الفتهة  امجػ، ببػلإل ه 
كم مح ه أك أل صفن  ا ه  تتحلؾ الغل زة كبهلتهل   هتلب من ىػله الفتػهة لابػم  غل زعػو 

 نى  نةما رإلى جهو، الفتهة أ ضه .كوفس المم
أمه الح، الهللائأ  اػسع  ةذا عػأ الػزكاج رإلػى اػلع ااا كبمػهلل الػزكاج  ػلعم، اوثنػهف 

كللػػن  هن إػػ، قمػػص الػػزكاج ك  وعػػماو إمػػا  ػػ   تػػسع  المحمػػن الهللائمػػن التػػى   و ه ػػن ل ػػه
الػػلل كىػػلا ا رجػػهب امػػه عػػلكف اآلف مػػن أىػػأ وتهئجػػن الػػزكاج المل ػػى  هناوعػػماو ةرجهبػػ

 .رل هن  اوتبل  ى المجتم  كى  أمل غال مهم ؿ الرهن ك 
قػػهؿ رػػن  تػػلة البػػمهب أوػػو  جػػ، رإلػػى البػػهب كالفتػػهه أف  حلصػػه رإلػػى  ه اػػ ـ 

ا ع ػػػل ، الغل ػػػزة بةهرػػػن اا كبػػػلؿ المج ػػػ د  ػػػى ر هضػػػن غاػػػل رنافػػػن مةهبهػػػن لبػػػلع اا
كااػتمان ا بهللوان  ر هضنا أك  ى رمص أف عاعل ذل  كى  او ضصالبمهب  هقن  اعتغص 

 :  قهؿهل ـ  امه اما كأكضحنه  ههللرإلى ذل  اإلو بةهرن اا ا
ـُِؽ٣ُّماظَؾوَءَةمم}} ـُِؽ٣ُّماظَؾوَءَةَؼومَعِعَشَّٕماظٖشَؾوِبمَع٤ّٔماِدَؿَطوَعمِع كالمهءة أل الههللرة رإلى الزكج من كالمهءة أل الههللرة رإلى الزكج من   --ممَؼومَعِعَشَّٕماظٖشَؾوِبمَع٤ّٔماِدَؿَطوَعمِع

ْؾَؾَصّٕٔ،مْؾَؾَصّٕٔ،مَصْؾَقَؿَّٖٖوِج،مَصٔنٖغ٥ُّمَأْشّٚٗمِظَصْؾَقَؿَّٖٖوِج،مَصٔنٖغ٥ُّمَأْشّٚٗمِظمم--النهإان الجعمان كالنهإان النفعان كالنهإان المهد ن النهإان الجعمان كالنهإان النفعان كالنهإان المهد ن 

،مَصَعَؾِق٥ِّمِبوظٖص٦ِّٔم،مَصٔنٖغ٥ُّمَظ٥ُّم،مَصَعَؾِق٥ِّمِبوظٖص٦ِّٔم،مَصٔنٖغ٥ُّمَظ٥ُّم--كىله ىى اللكاتن كىله ىى اللكاتن   --َوَأِحَص٤ُّمِظْؾَػِّٕٔج،مَوَع٤ِّمَظ٣ِّمَؼِلَؿِطَِّٝوَأِحَص٤ُّمِظْؾَػِّٕٔج،مَوَع٤ِّمَظ٣ِّمَؼِلَؿِطِّٝ

مم138138مم{{ممٔوَجوْءٔوَجوْء

 .أل  هإلص الب  ة  ى بةهوو ةلى أف  تسىص لإلزكاج

 

                                                 
 رن رمهللاا ا ال حاحان. ُّٖ
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أل  ػاإلأ أك معإلعػػص  حتػػ ل رإلػػى ةو ػػهر لمػ رات الفتاػػهت  ػػنف مبػػهىهللعو مخهلفػػن 
  ومل اا كلعنن را ؿ اا وف اا قهلل قهؿ لنه 

                                    
                          ((  ََّّ)الن ر )الن ر  

كذلػ  لػ  اػػهف  ػى التإلافز ػػ ف  مػه داـ أمػػهمى  ػى ىػػلا الفػاإلأ مػػن   عغةػى اػػملىه 
كم  ػػلة ل ػػهللرىه كاػػاههو ه  مبػػهىهللع ه إػػلاـ بػػنص اػػلع اا كة ػػهؾ أف عهػػ ؿ ةو ػػه صػػ رة 

 وف ىله ال  رة ىى الت  عسعى لنه بهلمبهاص كعبال ا  عى كغل زعى .

 

  الحهلل ث كاضي كصل ي كقهلل قهؿ  او 

مم139139مم{{  حؾؾ٧ّحؾؾ٧ّ  جي٨ّءماظـوطّّمؼّٓهمؼ٦ّمماظؼقوعيموؼّٓهجي٨ّءماظـوطّّمؼّٓهمؼ٦ّمماظؼقوعيموؼّٓهمم}}

ـُِظُّٕماظؾ٥َُّّمٔإَظِقٔف٣ِّمَؼ٦َِّمماْظِؼَقوَعِيمَواَلمُؼَّٖطقٔف٣ِّ،مَواَلمَؼِفَؿُعُف٣ِّمَعَّٝممم}} ـُِظُّٕماظؾ٥َُّّمٔإَظِقٔف٣ِّمَؼ٦َِّمماْظِؼَقوَعِيمَواَلمُؼَّٖطقٔف٣ِّ،مَواَلمَؼِفَؿُعُف٣ِّمَعَّٝمَدِؾَعٌيماَلمَؼ َدِؾَعٌيماَلمَؼ

                                                 
 .ام، ا  مهف رن أوس بن مهل   ُّٗ
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ِِّٓخُؾُف٣ِّماظـٖوَرمَأٖوَلماظّٖٓاِخِؾنَيمٔإالَّمَأِنمَؼُؿ٦ُّب٦ّا،مٔإالَّمَأِنمَؼُؿ٦ُّب٦ّا،مٔإالَّمَأِنمِِّٓخُؾُف٣ِّماظـٖوَرمَأٖوَلماظّٖٓاِخِؾنَيمٔإالَّمَأِنمَؼُؿ٦ُّب٦ّا،مٔإالَّمَأِنمَؼُؿ٦ُّب٦ّا،مٔإالَّمَأِنماْظَعوَظِؿنَي،مُؼاْظَعوَظِؿنَي،مُؼ

مِب٥ِّ،م مَواْظَؿْػُع٦ُّل مَواْظَػوِس٢ُّ مَؼَُّٓه، ماظـٖوِطُّّ مَسَؾِق٥ِّ: ماظؾ٥َُّّ مَتوَب مَتوَب مَصَؿ٤ِّ مِب٥ِّ،مَؼُؿ٦ُّب٦ّا، مَواْظَؿْػُع٦ُّل مَواْظَػوِس٢ُّ مَؼَُّٓه، ماظـٖوِطُّّ مَسَؾِق٥ِّ: ماظؾ٥َُّّ مَتوَب مَتوَب مَصَؿ٤ِّ َؼُؿ٦ُّب٦ّا،

مَؼ مَحٖؿ٧ّ مَأَب٦َِّؼ٥ِّ مَواظٖضؤرُب ماْظَكِؿّٕٔ، مَؼَوُعِِّٓع٤ُّ مَحٖؿ٧ّ مَأَب٦َِّؼ٥ِّ مَواظٖضؤرُب ماْظَكِؿّٕٔ، مَحٖؿ٧ّمَوُعِِّٓع٤ُّ مِجرَياَغ٥ُّ مَواْظُؿِمِذي مَحٖؿ٧ّمِلَؿِغقـَو، مِجرَياَغ٥ُّ مَواْظُؿِمِذي ِلَؿِغقـَو،

مم140140مم{{ممَؼْؾَعـ٦ُُّه،مَواظـٖوِطُّّمَحِؾقَؾَيمَجؤرِهَؼْؾَعـ٦ُُّه،مَواظـٖوِطُّّمَحِؾقَؾَيمَجؤرِه

 قهؿ اماهلل بن جمال :ك 

رويمأنمض٦ّعومحيشّٕونمؼ٦ّمماظؼقوعيمومأؼّٓؼف٣ّمحؾوديمع٤ّماظّٖغومطوغ٦ّامرويمأنمض٦ّعومحيشّٕونمؼ٦ّمماظؼقوعيمومأؼّٓؼف٣ّمحؾوديمع٤ّماظّٖغومطوغ٦ّاممم}}

مم{{ممؼعؾـ٦ّنميفماظّٓغقوممبّٔاطريػ٣ّؼعؾـ٦ّنميفماظّٓغقوممبّٔاطريػ٣ّ

 .    إن اكذل  لتل ف الفضاحن أمهـ الخ ئا ىلا ةف لأ  ت، ع بن و
 لباػػل مػػن  ػػى اآلثػػل اللباػػل ممػػه  مػػان م ػػإلحتن اػػمهبنه  ممػػه كرد رػػن اوئمػػن  ك

ك  ػػػػهب اػػػػلل  ا   ػػػػهب بػػػػهل زاؿ كالضػػػما ا قػػػهلل اػػػمهبنه الػػػػلل  مػػػهرس ىػػػػله المػػػػهدة 
ن بهلنعػػاهف كقإلػػن الحفػػ  بػػص أإاهوػػه   ػػهب بفهػػهللاف الػػلاالة ك  ػػهب بهلمبػػى الإلاإلػػى كقإلػػ

ىػػله المػػهدة أف البػػهب ةذا ةرتهدىػػه  ػػنف أر ػػهبو  اللة ػػن الم ػػل نا كمػػن أاةػػل معػػهكلء
عتم د ا ثهرة الجنعان ب له الةلبهن ممه قهلل  ملض أ لمبػهاص زكجاػن  ػى زكاج ػأا كىػلا 
مب  ر لهللل او مهء المخت ػانا كمػن     ػهللؽ  إلاعػسل أ ا كلػلا كرد رػن اػاهللوه أوػس 

 :ل قمص أف  بم  المإلأ الحهلل ث صحن ذ ى صاهلل الخه ل كغالا ك  بن مهل  

مممم{{احػّٜمعوءكمصوغ٥ّمعوءمسقـق١ّموعّْمدوضق١ّماحػّٜمعوءكمصوغ٥ّمعوءمسقـق١ّموعّْمدوضق١ّممم}}

  لا اومل  تةإل، من البػهب أوف  ضػ   لػله كأر ػهبو ك حػلؾ مبػهرلة كااهلػو 
ككىمو بغاػل الةل ػا الػلل صػنمو اا رإلاػو ممػه  ػءدل بػو ةلػى متهرػ، وفعػان كر ػمان ل ػه 

زف البػهب ةوملهاهت بهللوان كجعهلل ن  تتسثل أر هب ا وعهف ك هص علاازه كقهلل  ختػص عػ ا
النفعػى ا كقػػهلل  تػػسثل الم ػػل كالن ػل كأر ػػهب الحػػس ا كبػػص كقػهلل ع تػػز رضػػ ت الجعػػأ 

                                                 
 اٍلحعن بن رل ن    جزئو )ى،( رن أىوسو رض ى الإل وي رنوي  َُْ
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ا كأ ضػه   ػػلا الممػص  ػهلل   بهلبػهب ةلػى ة ػػ ؽ ب ػله  ػى اػص ملػػهف كذاػهء ا وعػهفبػص 
 كةلى التإل ص رإلى الغهد هت كاللائحهت 

كلػػػلل  رنػػػهللمه أمػػػل  ػػػى المهللراػػػن أرػػػلؼ الةهلػػػ، الػػػلل  مػػػهرس ىػػػله المػػػهدة مػػػن 
ؿ رهللـ علاازه كع ىهوػو كاػلإهوو ووػو للػى  مهراػ ه  بػهلل كاف  عػتلج  منػهول ممتللػن ا 

 ػػػى ذىنػػػو ىػػػله المنػػػهول عبػػػغإلو كعهلل مػػػو ةلػػػى أف  ػػػلى، ك بػػػتلل صػػػ ران رهر ػػػن أك  ػػػسعى 
كرنػػهللمه  اىػػله المنػػهول ع ػػص عبػػغإلو  اػػلى، بتفلاػػله بماػػهللان  ابمجػػ ت ب ػػه صػػ ر   عإلاػػا

كقػهلل  فػتي  اك   عػتةا  التلااػز اأ رنػهلله البػلكد عتهلل أ ا وبغهؿ ب له المنػهول  عػتهلل 
بمض أ اللتهب ك هلأ مهئن صفحن ك ى الن ه ن    جهلل أوو إ ص أل ا  كذلػ  لبػلكده 

ك   ػػػسعى التلااػػػز ة  مػػػن  هرػػػن اا كا قمػػػهؿ رإلػػػى اا .. كااػػػتهللامتو رإلػػػى ىػػػله المػػػهدة 
 كاورمهؿ ال هلحن التى  هللاـك رإلا ه 

رنهللمه اهف  هلأ أم اػ  مػلة كاإػهللة  حف ػو  البه م  كامه عمإلم ف  نف ا مهـ 
كرنػػػهللمه  ػػػلى، ةلػػػى اللتػػػهعمى ) أم الػػػلل  ماػػػ  اللتػػػ، ( كووػػػو لػػػأ  لػػػن  مإلػػػ  المػػػهؿ 

ثػػأ  ااػػهف  ن ػػل  ػػى اللتػػهب بجػػ ار اللتػػهعمى مػػلة بمػػهلل ةاػػت لاوو  االلػػه ى لبػػلاء اللتػػ،
هللمه اػػهف ذاىمػػهن ك ػػى  ػػـ  رنػػ ا ماػػهلله ةلاػػو قػػهئ ن لهػػهلل إف ػػ  اللتػػهب مػػن أكلػػو ةلػػى أاػػله

 ههؿ البػاخ مػه الػلل إػهللث لػ   الباخو محف  الهلبف لالاج  رإلاو ةلتمس رإلاو اومل
 لبػف  الػل ي جػزءان مػن اػهقا ه اهو  عمبى أمهمى ةملأة رنهلل مجا ػى   : تلال كقهؿا ؟

ا  سوبهللالحف  اى  ام، رهللـ قهللرع  رإلى  ههؿ الباخ ىلا   ن لتا    :البه م  لاـ 

ممظ٧ّممممممممصلرذّٓغ٧ّمإديمتّٕكماٌعوص٧ّمظ٧ّممممممممصلرذّٓغ٧ّمإديمتّٕكماٌعوص٧ّمذؽ٦ّتمإديموطقّٝمد٦ّءمحػذؽ٦ّتمإديموطقّٝمد٦ّءمحػ

مم٣ّمغ٦ّرممممممموغ٦ّرمآمالمؼفّٓىمظعوص٣ّ٧ّمغ٦ّرممممممموغ٦ّرمآمالمؼفّٓىمظعوص٧ّــــــــــــــــوأخربغ٧ّمبونماظعؾوأخربغ٧ّمبونماظعؾ

ثػأ  هػهلل انػ  أقػلأ بتلااػز  ػى الهػلاف  التػزاـ   نف مه أرهونه  ى إاهعنػه ىػ  ا كللل
أمػه اآلف ةذا  ااوتهص من الهلاف كأذى، ةلى اللتهب  سجهلل أف مه أقلأه  ى اللتهب أإف و

وإػػهلل البػػمهب ىاػػه لتحضػػل مجإلػػس الهػػلبف  هػػ ؿ لػػاس لػػهللل كقػػ  أوػػى ذاىػػ، ةلػػى قإلنػػه 
أمه وحن  ههلل انه وحضل المجإلس ثأ وم د بمهلل المجإلس ةلى المنزؿ كمه وهػلأه   االملاالة
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اسونػػه إف نػػهه كصػػ ر  ػػى  ءادوػػه ذلػػ  وف مجإلػػس الػػلال كمجإلػػس الهػػلبف  نهػػى ال ػػهللر 
 .. ـ كىله الف ـ ك  فى الهإل، ك جمص ا وعهف مءى ن ل له المإل  

للن رنهللمه  جإلس البهب رإلى النهصان لابهىهلل من علكح كعجػىء  مػهذا  ح ػص  
رإلػى عح ػاص المإلػأ  وو رنهللمه  هلأ عبغإلو ىله ال  راةذف مه  عػهرهلل البػهببمهلل ذل  و

 كالممهلل رن الحلاـ كاآلثهـ . ىى الةهرن كالممهدة كاوكراد كع كة الهلبف كذال اا

 

   جػػ ز لإلوعػػهف المػػءمن أف  عػػ، الػػهلل ن لمعػػإلأ ك  لغاػػل معػػإلأ إتػػى    مػػ د 
لعػػهوو رإلػػى ىػػلا الإلفػػ  وف مػػن  عػػ، غاػػل المعػػإلأ قػػهلل    نتمػػو ك جػػهلل أف الإلفػػ   خػػلج 

 .منو ةلى معإلأ كىنه  ل ف قهلل كق   ى امالة من اللمهئل 
اهللوه راعػى رإلاػو العػ ـ انز ػلان  ل ػهلل أف  ممػل مػن أمهمػو  هػهؿ ) مػل  ػه كقهلل رأل ا

ممػػهرؾ (  تمجػػ، مػػن إ لػػو كقػػهل ا لمػػهذا قإلػػ   ػػه ممػػهرؾ ؟ قػػهؿ الىػػ  أف ارػػ د لعػػهوى 
 .النةا ب لا الإلف  

كىللا اص ةوعهف ةذا عم د رإلى ا     عتةا  علاو  مػن عمػ د أف  هػ ؿ  بنػو  ػه 
مص وفعو اإلمهن أك انز لان أك رإلى إع، مه عم د  مإلػى المػءمن ةبن الػ ...  هوو  ه ل ه ك ج

أ   مػػ د لعػػهوو ة  رإلػػى اولفػػهظ الحماػػهللة إتػػى مػػ  غاػػل المعػػإلمان وف الإلعػػهف  متػػهد 
رإلى ىله اولفػهظ ك نةػا ب ػه دكف أف  بػمل  ػى اػهرن الغضػ، بػلل   هػ  ا وعػهف  ػى 

    له ؿ ااالمح  ر كالل  إتى   أجمص ىء ء  عم ف د نى بغال رإلأ 
                                      

                  ((ََُُٖٖ)اوومهـ)اوومهـ    
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  :و هوه ا ا ـ رن الل ن    ههعإل ونه 

                                           
                                                

                ((  ) الممتحنن) الممتحنن  
 هلهللكلػػن التػػ  أرإلنػػ  رإلػػىى  اةذف المػػءمن    حػػهرب ة  الػػلم أرإلػػن الحػػلب رإلاػػو

مه الهللكلن الت  لاس بان  كبان ه إػلب لمػهذا أرإلػن أ االحلب رإلىى أف أرإلن الحلب رإلا ه
ووػػ  لػػ   مإلػػ  ذلػػ   هػػهلل ععػػمم   ػػى مبػػهاص لػػى ..  رإلا ػػه الحػػلب كلمػػهذا أركر ػػه ؟

كامه اممتأ قل مهن رإلى من قتص ةثنان  ػى لنػهللف  هػهلل ععػم،  ػى مبػهاص للػص اك ا او  
كمػن ..  نػ ع  إللى  هللاص أم كاإهلل منه ل له الهللكلػن  ه لػ ف مم.. المعإلمان ىنه كىنهؾ 

مػػن  ل ػػهلل أف  عػػتلمص راػػهلتو المإلماػػن   ..  مػػن  ػػهللاص  مػػ ن عههبإلػػو مبػػهاص   إ ػػل ل ػػه 
ةااػتالاد بضػهرن ااػا  ػلى،  ااا  لى، ؟ كلن  ل هلل الم ج ااا  ػلى، ؟ كمػن  ل ػهلل

ةذف من اللل ععم،  ى اص ذل  ؟ الغه ص اللل ارعلػ، ىػلا ا جػلاـ بهاػأ ا اػ ـ ؟ 
  قهؿ اا لحضلة النمى  كا ا ـ من ىلا بلج كقهلل

                                                   
                 ) اووفهؿ (  ) اووفهؿ (  

 :كةذا ىأ جنح ا ل لا العإلأ لل   غهللركا بى قهؿ   اسف ل 

                    ((ِِٔٔ  اووفهؿاووفهؿ))    
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 ...ه كبان اوجإلتلا إلب اآلف ؟    إلمهذا أضلب أ   ص بانن
 خػلج  ؟إتى ةا اونه  ى  إلعةان ةذا اهو ا رههللكا ىهللون بهاتاػهرىأ ككقمػ ا رإلا ػه 

... ؟ ألػػأ   قػػ  إضػػلة النمػػ  ىهللوػػن مػػ  الا ػػ د ؟ هػػ ؿ ااػػا أكقػػػ  ىهللوػػن مػػ  الا ػػػ د مػػن
ىػء ء  ػى ب دوػه كمن  مائ من .. كاإلنه  ملؼ ذل  عهر خاهن .. إهللث ذل   ى المهلل نن 

ل ػأ أف  نف اام أ أىص ذمتنه ةف اهو ا و ػهرل أك   ػ د أك غاػلىأ كقػهلل قػهؿ النمػ   ػا أ 
مػن أ أك أاػلت منػو اػا هن رغمػهن رنػو  ان كلنفلض أو  وإلمػ  كاإػهللا مه لنه كرإلا أ مه رإلانه

ك ممػػػهن  ػػػػى المجتمػػػ  المعػػػػإلأ النػػػهس   عساػػػػل إه ق ػػػػه  –أك إهربتػػػو دكف أف  حػػػػهربن  
 ػػنذا عمػػهلل   إػػهللكد البػػلع  -.   نػػهؾ ك ة اومػػل كىنػػهؾ البػػل ن كالهػػهو ف ..بس ػػهلل  ه .

 :إلرو  النم  كقهؿ 

ًُمَخِصُؿ٥ُّممٰ  ٰ  َع٤ِّمآَذىَع٤ِّمآَذىمم}}   ـِ ًُمَخِصُؿ٥َُّذِعٓقًومَصَلَغومَخِصُؿ٥ُّ،مَوَع٤ِّمُط ـِ مم141141مم{{ممَخَصِؿُؿ٥ُّمَؼ٦َِّمماْظِؼَقوَعِيَخَصِؿُؿ٥ُّمَؼ٦َِّمماْظِؼَقوَعِيممَذِعٓقًومَصَلَغومَخِصُؿ٥ُّ،مَوَع٤ِّمُط

وف أ من ذل  أف عل ف ممهمإلتنه ل أ ىى الت  عجمإل أ  حمػ ف ا اػ ـ ك ػهللاإل ف 
ى د ػػن اا وونػػه لػػ  رهد نػػهىأ كإهربنػػهىأ  لػػأ كاإػػهلل مػػن أ اػػاهللاص  ػػى د ػػن اا ؟    ػػ

أإػهلل للػػن رنػهللمه ومػػان ل ػػأ اػمهإن ا اػػ ـ كرإمػن ا اػػ ـ كجمػػهؿ ا اػ ـ  مػػه الػػلل 
 أ  اجهن .   حهللث ؟ ااهللاإل ف  ى د ن اا

 

 ااهللوه الخضل لأ  فمص ذل  ة  بنذف اا للنو أدبهن م  اا لأ  جـز ق لو  ههؿ:
                                                 

141
ُ عنهُ    ، والزمً هى من يعيش معنا من أهل النتاب  فهى فً رمتنا.)خط( عن اتِن مسُعىٍد سَضي هللاه
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((       ) )كللنو قهؿ  ى الن ه نكللنو قهؿ  ى الن ه ن                           
 ههلل اهف ةذوهن من اا للنو من أدبو لأ  جـز اومل ووو جمص ذل   ههلل اهف ةذوهن من اا للنو من أدبو لأ  جـز اومل ووو جمص ذل  ا ا الل ا(الل ا(ِِٖٖ))

  ::رإلى لعهف وفعو  نعمو ةلى وفعو  ههؿرإلى لعهف وفعو  نعمو ةلى وفعو  ههؿ                    
                                      

  الل ا(.الل ا(.ََٖٖ))

 

 :اوا إلن التى  نمغ  أ  وبغص أوفعنه ب ه قهؿ  ىلا العءاؿ من

ـِفو..إٖنماظؾ٥ََّّمإٖنماظؾ٥ََّّممم}} ًَمس٤ّمأذقوَءمَرِحَؿًيمظُؽ٣ِّمَشِقَّٕمِغلَقوٕنمصالمَتِؾَقـ٦ُّامَس ًَمس٤ّمأذقوَءمَرِحَؿًيمظُؽ٣ِّمَشِقَّٕمِغلَقوٕنمصالمَتِؾَقـ٦ُّامَسـِفودَؽ مم{{ممدَؽ
ٕٕٔٗٔٗ
مم

كىلا مه  بغص بهؿ ابال من النهس ك   نمغ  أف  فمإل ا ذل  مبػص ةف اػهف اللاػ ؿ 
 –أك أـ اللاػ ؿ اهوػ  رإلػى مػهذا  – أك كالهلل اللا ؿ اهف رإلى مهذا – هلأ أك غال قهرج 

 :االحزاب[22]م  أف اص المةإل ب منه ى  مه لنه وحن ب له اوم ر؟

                                         
كللل  رإلانه جمهرن المإلمهء أ  وبغص المعإلمان بمبص ىػله اومػ ر كاػص مػه رإلانػه 

كمجهىهللاعػوا  وا كرمهداعػواكامه عػ عواكاػمهئص إضػل  أف وحهللث أ رن أا ؽ إضلة النمػ 
للػػن ةذا اػػهف قػػهرج أـ غاػػل  –كصػػفهء إضػػلة النمػػ  كىػػلا مػػه وحتهجػػو جمهرػػن المػػءمنان 

مػن الخػػزرم ت كذلػ   قػهرج  ػ  اػسف لنػه ب ػلا الم ضػ ع كلمػهذا وبػغص أذىهونػه بػلل ؟
 .نالتى كضم ه المعتبلق ف لابغإل ا المعإلمان رن اوم ر الم من    الهلل 

قهرج  من ا رجهز أف  ل ف غال قهرج لل  وه ؿ: ىػهاأ   نذا اهف را ؿ اا 
                                                 

 بنانهد إعن.« رن أبػ  ثمإلمن الػخبنػ   انن الهللارقةنػ  ُِْ
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رإلػػـ  اوكلػػان كاآلاػػل ن مػػ  أوػػو لػػأ  هػػلأ  ػػ     اللجػػص الػػلم لػػاس بهػػهرج كرإلمػػو اا
... ةذان  جػ، أ    منػه   اتػهب كلػأ  ة إلػ   ػ  راػهلن كللػن الػلم رإلمػو ىػ  مػ  ه

 منػػهللمه وػػزؿ رإلاػػو الػػ إ   ػػنف أكؿ مػػه قهلػػو  –ىػػلا الم ضػػ ع   مػػن قل ػػ، ك  مػػن بماػػهلل 
  أمػػان الػػ إ  جمل ػػص ىػػ  :        [[ُُا]االمإلػػا]ا كالحػػهلل ث كاضػػي قػػهؿ: مػػه أوػػه بهػػهرج  المإلػػا

  قػػهؿ:  كصػػل ي: ةقػػلأ ا قػػهؿ: مػػه أوػػه بهػػهرجا ةقػػلأا قػػهؿ: مػػه أوػػه بهػػهرجا          
          ]المإلا[]المإلا[ 

تمإلأ الهػػلبف مػػن رجػػص مػػن المػػلب اػػهف  هػػلأ  ػػ   كقػػهلل اع ػػأ الا ػػ د النمػػ  بسوػػو اػػهف  ػػ
ات، العهبهان  سبةص اا ىله الحجن كأرإلم أ أف النم  اهف أماػهن كلػاس بهػهرج وف مػن 

اػهف  مإلػأ اللػهعمان   ػ  ممجػزة أاػلل  هػهلل    ا أمػه ا وػو   رإلمػو ىػ  رب المػهلمان
م ػػل المػػهء كأو ػػل ال -بعػػأ اا الػػلإمن الػػلإاأ–اػػهف  هػػ ؿ لمػػن  لتػػ،  عػػان كرىػػ  رٍ  }اى

 .  الماأ      ةرجهز بال و راو  رإلمو بو اا
 ا ىػػص اػػهف  نػػزؿ الهػػلبف صػػحا  للػػن الهضػػان: ىػػص اػػهف رنػػهلله اتػػ،  هػػلأ من ػػه؟

أ ضهن  ا  هللم اهف  هلأه ى  جمل ص .. ةذان     قضػان منت اػن    جػ، رإلانػه   هلأ من ه؟
 .أبهللان أف وتلإلأ  ا ه   من قل ، ك  من بماهلل

وفػػس الم ضػػ ع رنػػهللمه  نبػػغص بمػػل ةا اونػػه بػػسب النمػػ  كأمػػو كرإلػػى مػػهذا  اػػلل 
كىػػى الفتػلة التػػى اهوػ  بػػان اػػاهللوه  –كالػػلد أف أب النمػ  كأمػػو مػن أىػػص الفتػلة .. مػهع ا؟ 

راعػػى كاػػػاهللوه محمػػػهلل كىػػى إػػػ الى اػػػمممهئن رػػهـ كاػػػص ىػػػء ء وػػهجان  اجػػػ، رإلانػػػه أ  
ة ػهاأ أف  ػتلإلأ أإػهلل مػنلأ  ػ  إػا  إلروه كقهؿ  وبغص أوفعنه ب لا اومل وف اا
 النم  بب ء  ع ء ةلى النم :

                                         
                                     ]اوإزاب[]اوإزاب[  

أعحػهللث   مػهذا أ مػص؟ – ػن كمن  فمػص ذلػ   هػهلل داػص  ػ  التحػل ل الػلم  ػ  اآل
  ه، رن امه عو التى أثنى ب ه اا رإلاو:
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                            ]الهإلأ[]الهإلأ[  
اػص ىػله اللمػه ت   –كأعحهللث رن رف ه كرن ع اضػمو كرػن رإمتػو كرػن اػفهتو 

ىػػى التػػى  جػػ، أف أعحػػهللث ب ػػه لإلمػػءمنان كالمءمنػػهت كأم اػػ ء  يبػػمٍل ببػػماأ اوتهػػهص 
رػػػن أم راػػػ، وف اا أملوػػػه  اا  سمػػػهم  الم ػػػمن ك إلػػػـز أف أوػػػزه راػػػ ؿ اا  للاػػػ ؿ

كمػػن  ػػءذم راػػ ؿ اا  بػػلل   ػػ  اتهبػػو ووػػى لػػ   مإلػػ  ذلػػ   نوػػو ة ػػلاء للاػػ ؿ اا 
  هللاص   :

                                    ]الحجلات[]الحجلات[  
كاللػ ـ الػلم ذاػله المعتبػلق ف مبػللان ةذان  ج، أف وتلإلأ رنو بلػص امػهؿ 

    إضلعو   اسف لنه بو ك  إتى وحلاو لإلمعإلمان.

 

 ااباػػلان أرتهػػهلل أف ىػػله الفتػػ م التػػ   نعػػم و ه لإلػػهللات ر رإلػػى جممػػو قػػهلل بػػهلغ ا  ا ػػه  
 هػػهلل قػػهؿ الػػهللات ر رإلػػى جممػػو ةذا اهوػػ  الفتػػهة    ا ػػسج زة ا رػػ ـ  ػػى منت ػػ  الخةػػ رة

عحتهج ةلاو كااتأ رإلى  هلل غال أىص الخملة مبص الهللا هت كإ ق  ال ػحن كالفتػهة مملضػن 
 هػ،  سال ا ر ـ المهةػ  اوااػل ...  هن   مي الختهف ىنه إلام ا ى ىلا ال ق  لإلنزؼ

 ن:ػص ب قهل ا ذل  مبك ا 
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                                   ((النعهءالنعهء ) ) كالتى  عػلىه كالتى  عػلىه

     ه هالممل رإلى ىػ اه أوػو   على، لإل ػ ة كلأ  لمػإلالممل رإلى ىػ اه أوػو   على، لإل ػ ة كلأ  لمػإل                   
                      ((ّّْْالنعهءالنعهء))  

  ػلض بػنص الحػهلل ثارن اتهف اللا ر وف اتػهف الػلا ر كاتهف ا وهث  ختإلا 
 هلهإلفن كىى الجزء اللل  غةى قمن رض  اللال أثمػ  المإلػأ الحػهلل ث أوػو  جػ، ةزالت ػه 
وو ه ععم، لإلوعهف أملاضهن ابالة ذالىه الة، إتى اف أكربػه  ػى ال قػ  الحػهلى عخػتن 

 .اللا ر اهلمعإلمان
 ختإلػا ا كى     ل   ؽ  لج اووبىأمه اتهف ا وهث  اختإلا     لمض  صغال 

 ا ػه ممتػهللؿ ك  عحتػهج ةلػى الختػهف كىنػهؾ أوبػى أاػلل مػن علػن من أوبى واػلل   نػهؾ 
ا كقػػهلل ممػػه   ػػاج اػػ  ع ه ةذا ةإتػػ  بم بعػػ ه الهللااإلاػػن  ان  لػػ ف  ا ػػه ىػػلا المضػػ  بػػهرز 

 .ب  ةالإل، ا ا ـ أف وسال من ىلا الملكز جزء صغال إتى عمتهللؿ  
اػ ـ  ػهلملأة ىنػه قػهلل  عػه ل زكج ػه لمػهللة اػنان كمػ  ذلػ  عحػه   الص بػ د ا ك 

المػػػلأة رإلػػػى وفعػػػ ه للػػػن المػػػلأة اوكرباػػػن    لفا ػػػه زكج ػػػه كعحتػػػػهج ممػػػػو ةلػػػى اإلاػػػص أك 
 ػى  كقػػهلل قػػهؿ ا رباا كذل   ى كجػ د زكج ػه كذلػ  ووػو   اتػػهف رنهللىػػأ لإلوػػهث

 :ذل 

مم  ِظؾـَٚلوِءِظؾـَٚلوِءاظـِكَؿوُنمُدـٌٖيمظؾّٕجؤل،مَعْؽَُّٕعٌيماظـِكَؿوُنمُدـٌٖيمظؾّٕجؤل،مَعْؽَُّٕعٌيممممم
143143

مم

مػػن الػػلل  هػػـ  ب ػػله الممإلاػػن كمػػن  اكمللمػػػن ىنػػه أل علػػل أ لمػػن ععػػتحا ذلػػ 
كاتػػهف ا وػػهث    جػػ ز  االػػلل  هػػ ؿ ؟ الةماػػ، المعػػإلأ كبهلهػػهللر الػػلل    ماػػ، المػػلأة

ك   هػػلر ذلػػ  ة  الةماػػ، ك   ابمػػهلل الػػ  دة اهلػػلا ر كللػػن بمػػهلل اػػم  اػػنان رإلػػى اوقػػص
 :ـ رةان التى اهو  عخػتن الفتاػهت  ى زمػهووو هؿ سال الةما، ة  امه ق

                                                 
 رن ابن رمهس انن الما هى اللمللا كمعنهلل ا مهـ أإمهلل رن أاهمو رن أباو. ُّْ
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ـِٔفِؽ٨ّمم ًِماِذٚؿ٨ّمَوالمُت ـِٔفِؽ٨ّٔإَذامَخَػِض ًِماِذٚؿ٨ّمَوالمُت     ٔإَذامَخَػِض
ٔٗٗٔٗٗ
مم

 امػػن المإلػػ    هن بعػػاة ان كأاػػم  ىنػػه أل اػػلل جػػزء اكىػػلا امػػه  هػػ ؿ الةػػ، الحػػهلل ث
عحلما ػػه مػػن لػػلة المتمػػن الجنعػػان التػػى اإله ػػه اا اػػمحهوو  كاعلاػػ  بهاػػن المضػػ  إتػػ   

  ه ل ه امه اإله ه  ى اللجهؿ.عمهلى  ا ه كأبهإ

 





امػه قإلنػه اػهبههن أف منػهب  الناػص اللبهواػن ا ل اػن    تمهرض ذل  مػ  الحػهلل ث ووػو  
 هلمنػػػهب  ال هىل ػػػن ىػػػى ىضػػػمن المحاػػػلات كىضػػػمن  االتػػػى عػػػ  ل لػػػو الماػػػهه    مإلم ػػػه أإػػػهلل

للػػن الناػػص لػػو منػػهب  أاػػلل ج  اػػن لػػأ   ػػص المإلػػأ ةلػػى اآلف لممل ت ػػه كالتػػ     االحمبػػن
نعػػتةا  أف وعػػما ه مخػػهزف أمػػه بهاػػن اوو ػػهر  ػػى أوحػػهء المػػهلأ  ا    مل  ػػه ة  اا
أل بػػسمل امػػه الناػػص  ملػػس ذلػػ  وف الماػػهه عجػػلل  اػػو مػػن رنػػهلل اا .... لماػػهه اومةػػهر 
إتى كل  قةم ا الماػهه مػن الحمبػن أك مػن العػ داف أك مػن أكغنػهللا  عػتخلج كعههلل ل اا 

   اامنو الماهه بنذف اا ووو  او را ف ج  ان عسعى بهلماهه بةل هن غامان    مإلم ه ة
  

 

                                                 
 رن أوس بن مهل و ركاه الةملاو     اوكا، ُْْ
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كرنػهللمه مػهت كركت العػالة  بػن ممػهذ  النمئ اللم  هر اهف ومئ ااهللوه اػمهلل
رإلػى أ ػلاؼ أصػهبمو  عػ ص بمػهلل  مبػى  ػى جنػهزة اػاهللوه اػمهلل بػن ممػهذ  أف النم  

ذل  كقاص : ه را ؿ اا رأ نهؾ ع ن  اا هن مه صنمتو من قمص رأ نهؾ عمبى رإلى أ ػلاؼ 
 : أصهبم   ههؿ 

ْظَّٟمَعَؾ١ٍّمَعومَوِرُؽ٦ّاماَِِّرَضمْظَّٟمَعَؾ١ٍّمَعومَوِرُؽ٦ّاماَِِّرَضمَظَؼِّٓمَغََّٖلمِظَؿ٦ِِّتمَدِعِّٓمِب٤ّٔمُعَعوٍذمَدِؾُع٦َّنمَأَظَؼِّٓمَغََّٖلمِظَؿ٦ِِّتمَدِعِّٓمِب٤ّٔمُعَعوٍذمَدِؾُع٦َّنمَأمم}}

مم146146مم{{،مِظَؿ٦ِِّتمَدِعِّٓمِب٤ّٔمُعَعوٍذم،مِظَؿ٦ِِّتمَدِعِّٓمِب٤ّٔمُعَعوٍذم٤ّ٤ّٔٔاِػَؿّٖٖمَسُِّٕشماظِّٕٖحؿاِػَؿّٖٖمَسُِّٕشماظِّٕٖحؿمم}}145145{{َؾَفوَؾَفوَضِؾَضِؾ

كاهوػػػػ  جنػػػػهزة اػػػػمهلل  حمإل ػػػػه النػػػػهس رإلػػػػى أ ػػػػلاؼ أصػػػػهبم أ  ػػػػ   تملنػػػػ ا مػػػػن 
مم:: ةمعها أ بنمبو بس هلل  أ  ههل ا  ه را ؿ اا مه رأ نه جنهزة أاا من ىله  ههؿ 

  ..147147{{ئؽيمطوغًمهؿؾ٥ّ.ئؽيمطوغًمهؿؾ٥ّ.إنماٌالإنماٌالمم}}
ةذا ارعفػػػػ  الػػػػنمئ بحاػػػػث علػػػػ ف أ ػػػػلاؼ  -امػػػػه ركل  ػػػػى العػػػػنن  –كلػػػػلا أقػػػػ ؿ 

اوصػػهب  ىػػ  التػػى عإلمعػػو بػػهللكف ثهػػص  م ػػه كوممػػ ا أمػػه ةذا انػػه ول ػػهلل عةااػػل رجػػص ك ػػسعى 
كاإػهلل مػػن الػػل ن  مبػ ف  ػػ  المػػءالة ك ػهلل   الػػنمئ د مػػن اػهلل هللة ك هػػ ؿ أف الػػنمئ قػػهلل 

كولػ ف وحػن الػل ن  مإلنػه ذلػ  كلاعػ  الم ئلػن وونػه   هر أاػلر ا  اجػلل اللػص اإلفػو

                                                 
 )بزا رن رمل بن اٍلخة هب رىًض ى الإل وي رىٍنوي  ُْٓ
 صحاي المخهرل كمعإلأرىٍن جىهًبلو  ُْٔ
 ا اتهب العنن ا صحاي التلمللمبلهة الم هباي :الم هللر -اولمهو   المحهللث:أوس بن مهل   اللاكم: ُْٕ
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وحمإلو رإلى أاته نه كوجللا كالنهس    ىله الحهلن  ل ف لهلل  ه ا اتمهللاد لػلل ا كىنػه 
أقػ ؿ كأومػػو ...كإتػى كلػػ   ػهر ... كإتػػى لػ  اػػهف رإلػى رةكس اوصػػهب  !!!  ػنف ذلػػ    

م مػػػػن التػػػػى ذالىػػػػه لنػػػػه اا  منػػػػ  أوػػػػو كلػػػػ  ا أك ذك منزلػػػػن ال مػػػػن رنػػػػهلل اا .... وف ال
 {{االدؿؼوعيمخريمع٤ّمأظّٟمطّٕاعيماالدؿؼوعيمخريمع٤ّمأظّٟمطّٕاعيممم}}كعمع  ب ه ال هلح ف من رمهد اا: 

ىص   ػي !!!  كأثنهء جنهزعو  ا لكه ..  نذا اهف ىنهؾ كاإهلل     إل  كوحن ومل و 
كقػهلل  ه لػ ف بمػهللىه أوػو اػهف   ػإل  ا  أف وه ؿ رإلاو أك ومتههلل  او أوػو كلػ  مػن أكلاػهء اا؟

ىػص قػهؿ النمػ : ةذا رأ ػتأ اللجػص  متػهد معػجهلل     المهلل نن  مه اػسونه بػلل ؟    ملن أك
كاضػي   ا ا  نحن ول ػهلل أف  لػ ف وػهىله اػلع  ملن أك المهلل نن  ها هللكا لو به  مهف؟

 .كةذا اهف الل  وب هلل لو بهل  ح كا  مهفلمس  او ... 
 ػػى   عخفػػى أمػػه اومػػ ر التػػى  حلا ػػه بمػػل المل ػػهلل ن ك  ا  ػػه بمػػل المحاةػػان  

ة     كىػله   عػهللؿ رإلػى مهػهـ اللجػص رنػهلل رب المػهلمان –رإلى ذم  ةنن    الػهلل ن 
 . امه قإل  مبص جنهزة امهلل
ووو ربمػه  اأف ىلا اومل    هللؿ رإلى مههـ اللجصب ض ح كأالر ك   الن ه ن أق ؿ 

خلكو أ كمػه أابػل ىػء ء ك عػ   نهؾ اآلف من  عخل الجن   الإلخهللاع كالفتنن  حمإلو الجنُّ 
رنػػهللمه عةػػلؽ رإلاػػو المػػهب  هػػ ؿ ...  ااػػا؟  ا النػػهس ك ه لػػ ا وحػػن مػػن ال ػػهلحانالا ىمػػ  

 -ى  الػلم أامػله  هلجنُّ  لمن إ لو: ااهللاص   ف  احتهر النهسا ك ه ل ف ااا رلؼ؟
أك  ه ؿ: لمهذا  مإل  أمس الا كالا  احتهر من أمهمو ك متهػهلل أوػو مػن ال ػهلحان مػ  أف 

  ا رلاؼ[:ِٕ]ى  اللم أامله الجن  

                                            
للػػػن ةف اػػػهف رجػػػ ن صػػػهلحهن رإلاػػػو أف  خملوػػػ  بمػػػه اػػػاحهللث غػػػهللان أك بمػػػهلل غػػػهلل أك 

ا كذلػ  امػه اػهف اػاهللوه !!!  خملو  ااا اتل ف اهبهن الحعػنى الخهصػن بػ  كاهعمت ػه
ف الػل ن  لبػا اا ل ػأ بمػل   جػهؿ اا ال ػهلحر اػلا   ك ا خمل أصػحهبو را ؿ اا 
 الغا،.
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ةذان م ض ع  الاف الما    رملة بو أبػهللان وف أصػحهب راػ ؿ اا اللمػص أبػ بلل 
كرمػػل كربمػػهف كغاػػله ... مػػه اػػممنه أف كاإػػهللان مػػن أ قػػهلل  ا ػػلكا لػػو ومبػػهن بػػص ةف اػػاهللوه 

منزؿ قمػله ك خلجػ ا الجبػن ف بػهل  ربمهف د ن ه افان كبهلإلاص لل     نمئ الب ار المحاةػ
 ك مبإل ا ب ه م  أف النم  قهؿ  او:

مم{{ممٔإٖنمِع٤ِّمُأٖعِؿ٨ّمَظَؿ٤ِّمَؼِشَػُّٝمَِّْطـََّٕمِع٤ِّمَرِبقَعَيمَوُعَضَّٕٔإٖنمِع٤ِّمُأٖعِؿ٨ّمَظَؿ٤ِّمَؼِشَػُّٝمَِّْطـََّٕمِع٤ِّمَرِبقَعَيمَوُعَضَّٕمم}}
ٔٗٛٔٗٛ
مم..

 ػػنف الخػػزرم ت التػػى اوتبػػلت  ػػ  ر ػػ ر الج ػػص ... كبمػػه أونػػه  ػػ  ر ػػل المإلػػأ 
ك جػػ، أف وخلج ػػه مػػن   ػػنف ال ػػهلحان من ػػه بيػػلءاء اكعحػػا، بهل ػػهلحان... كالخلا ػػهت 

 .  ره لنه ك  وتحهللث ة  بمه   ا ا الع ربنه

 

ةف اػػػػهء اا معػػػػتهمص ا اػػػػ ـ اػػػػال ف معػػػػتهم ن زاىػػػػل وف أكربػػػػه كأمل لػػػػه اإلمػػػػه 
 .عههللم ا  ى المإلأ  لكف أف ا ا ـ ى  الحص للص مبهاص المبل ن

 أة  ى ا ا ـ : مب ن لنعمن لإلمهس المل  
كىػػػػ  مػػػػن أاػػػػهلل الم اضػػػػا  إعهاػػػػان لػػػػهللل المجتممػػػػهت الغلباػػػػن عجػػػػهه ا اػػػػ ـا 

حػلر مػن الإلمػهس البػلرى لتهإلػهلل الغػلبا  ػى عهئنه اآلف عل هلل أف عتكالممل من  تاهعنه أك و
المز هلل من اػتل المػلأة أإهللث صاحن اآلف  ى أكربه ى  ا عجهه ةلى ال ق  اللل  او أف 
ى المإلػمسا بػص وػهدت بمػل الجمماػهت النعػهئان  ػى أكركبػه بإلػمس لجعم ه كاإتبهم ه  

 ػى   تعهإلاػص إػ ادث المنػا كا غت ػهب التػى اوتبػل مه  بمو لمس المعإلمهت من أجص 
ا كذلػػ  رإلػػى الػػلغأ مػػن اػػمهح المجتمػػ  بػػهلفحئ كالفجػػ ر اػػص ملػػهف  ػػى ىػػله الػػم د

التحػػلش بهلنعػػهء ك كا بهإاػػن كالم قػػهت الغاػػل اػػلران بػػص كعهنػػان البػػلكذ ة  أف وعػػمن 
ممه د م ػن لإلتفلاػل  ػى عهإلاػهلل زل  ةغت هب ن أرإلى بلبال جهللان من ه  ى الم د ا ا مان

 المعإلمهت.
                                                 

 جهم  اوإهد ث كالملاااصرن اٍلحهرث بن أيقػىٍائ ا ٛٗٔ
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بص كأثمت  اوبحهث الةمان الغلبان أف لمهس المعإلمهت العهعل لإلجعأ كقه ن ضػهلل 
اػػل هف الجإلػػهلل الػػلل  نتبػػل بنعػػ، أرإلػػى بلباػػل لػػهللل الغلباػػهت الغاػػل معػػإلمهت مههروػػن 

 إلمهت انتاجن ممهالة لتملض أجعهدىن المهر ن آلامن البمس الممهالة.بهلمع
منػػل أاػػ ل أثمتػػ  أف أإػػهلل ُْٗكأإػػهللث الهللرااػػهت المإلماػػن التػػى وبػػلت بػػهلغلب 

اومػػػلاض النعػػػهئان المملك ػػػن بػػػهلغلب كالمج  لػػػن العػػػم، ك عػػػمى مػػػلض بةهوػػػن الػػػلإأ 
ن ) ةقػػلأ الحهاػػان الم ػػهجلةا اػػممو الػػلل ع صػػإل ا ةلاػػو ىػػ  لػػمس النعػػهء لإلم بػػس الضػػاه

أرػػػػ ه( كالمعػػػػم، آل ـ اػػػػهلل هللة كلإلمهػػػػأ كىػػػػ     مػػػػلؼ  ػػػػى المجتممػػػػهت ا اػػػػ مان 
 المإلتزمن.

كأمه الل ن  نهدكف بهلنزرهت التحلر ن  ػى الم قػهت الجنعػان  فػى الغػلب كأمل لػه 
عل و  جمماهت كب ه إتى ممب ت مملك ػهت  نػهد ن بمػهللـ ممهراػن المػلأة لإلجػنس قمػص 

ن " لعن ملاإاضهن لإللجهؿ" كلن وعإلأ أوفعنه ة  بزكاج راػمىا كقػهلل رأل الزكاج كامهرى
الغػػلب مػػءالان أف الم قػػهت الجنعػػان التحلر ػػن كالبػػهذة قػػهلل قػػهدت اآل ؼ ةلػػى إػػتف ن 
به صػػهبن به  ػػهللزا كوحػػن ومبػػل درػػهة البػػلكذ الجنعػػى ب  ػػ ر مػػلض غل ػػ،  مػػلؼ  ػػى 

لػػهللل البػػهذ ن جنعػػاهن كلػػأ  الغػػلب بمػػلض" عآاػػص لحػػأ الجعػػأ" كلػػأ  عػػجص و ػػ ره ة 
  ملن الت صص ةلى أ ن أدك ن لو إتى اآلف.

وهىاػػػ  رػػػن الممػػػلكؼ أف اػػػل هف الػػػلإأ أقػػػص بلباػػػل لػػػهللل المعػػػإلمهت ةوملهاػػػهن 
ممهاػػلان له ارػػهلل الم قػػهت الجنعػػان  ػػى ا اػػ ـ ك لختػػهف اللجػػهؿا كإتػػى اػػل هف البػػهللل 

                                                 
مه  يملؼ بهلت هبهت بةهون  أثمت  درااهت  مان إهلل بن أف ارعهللاء الم بس الضاهن     تلات الملاىهن قهلل  عم، ٜٗٔ لك اع ر ج ف د ل وعن الخمال    ضغ، الهللـ    كأكضي الم.اللإأا كى  إهلن مءلمن قهلل ععم، المهأا كوه هف الخ  بن

كقن ات  إ ؿ اللإأ ل   ق ة الهلل    أف الضغ، المتعم، رن ارعهللاء الم بس الضاهن اككلفع ف لإلة، ال قهئ  بمل ةهواه مم هلل
   الجعأ مبص الممه ل كغالىه  ءدم ةلى عجم  كعلااأ الخ  ه من بةهون اللإأ    منةهن  قهللممه  هل ب الهل من من الممال 

لأ عنلبا ة   ة  أف أامهبو الملضقهللـ ةوو رإلى اللغأ من أضهؼ ك ا ب مهن إهدة مه قمص الةمث كأإاهوهن المهأك  لإلملض معممهن 
الم بس لممل ال ق      إتى رنهلل اإل  ىله ععتملكأكضي أف عغاالات الضغ، المتعممن رن الم بس الضاهن .امءالا

أف أثل ىلا الضغ،  ع جو الخ  ه ةلى الخهرج لت ص ةلى الممه ل مضافهن ةلى ااتملار  ءدل جهللراف اللإأ العمالنا كىلا 
كأجهب د لنع ف رن ذل  بمههلن إهللكث الملضا ةلى  اللجم  النهعج رن عللار ىله الممإلان لعن ات رهللة بمهلل المإل غ  ءدم

المإلهللاف التى  لعهلل ن جما  النعهء    قهل  ةف ان كالت لاهلل"ا كقهؿ  ا ه: ةف الهللرااهت الةم وبلع ه "المجإلن المل ةهوان لإلنعهئان
إاث علعهللم  ا مءاهللان الملس    الغلبإه ت قإلاإلن ب لاالب ثان انن المهضان ا ل    لهلل  ه لأ    ل الم بس ال اامن 

ػ رئاعن  بلوهرد بوجا ن مبص العلاك ص الجانز ك ذات ال ا، العهق،ا امه أاهللت النعهء م د  ت مختإلفن من الم بس الضاه
العاهللات كالفتاهت ضلكرة عجن، ارعهللاء ىله وهصحن ا ىله النتهئج من جهوم ه جممان الت هب بةهون اللإأ ال  نان اومل لان ػ: 

  .الب ل ن ا كاهصن    أثنهء الهللكرةالضاهن الم بس



 ــدــدفوزى حمــمد أبوزيفوزى حمــمد أبوزي            قضايا الصباب املعاصرقضايا الصباب املعاصر

 
  فصل السادس:  حوارات الصباب  فصل السادس:  حوارات الصباب  الال                                          174

 مان امه أمل ا ا ـ. هص جهللان لهللل النعهء المعإلمهت  لتزام ن بهللضهرن الةما
أمػػه ىنػػهؾ  اب دوػػه اآلف اوتبػػل  ا ػػه اللبػػهإتػػى  ػػى الم قػػهت المهلاػػن ...  إلألاػػا 

كذلػ   اى لنهللا كألمهواه بن ؾ غال رب  ػن رإلػى الةل هػن ا اػ مانا  ى ا  علا ك  ههلل أوبسك 
وو ػػأ  متهػػهللكف أف اللبػػه ىػػ  الػػلل  عػػم، التضػػخأ المنتبػػل  ػػى اػػص أوحػػهء المػػهلأ ك  

التضخأ ة  ب ج د بن ؾ غال رب  نا كمه اوزمن المهلاػن التػى عحلػأ قمضػت ه لم ج كااإلن 
اآلف أابػػػل كأابػػػل بهلن ػػػهـ المػػػهلى المػػػهلأ ة  وتاجػػػن ممهاػػػلة لإلعاهاػػػهت المهلاػػػن اللب  ػػػن 
التعػإلةان كاوو مػػن الم ػػل ان المهد ػػن التػػى   عمتػػلؼ ة  بهػػهو ف المبػػلا كىنػػهؾ أصػػ ات 

اآلف رإلى دراان الن هـ المػهلى  ػى ا اػ ـ رػص   اػو مخلجػه   رهلمان رهلل هللة عحث الغلب
مػه  جمإل ػأ  متهػهللكف أف  ان كىللا  لتبػف ف  ػى اػص  ػـ  جهلل ػهللامه  ه ل ف ىأ أوفع أا 

 لمبهاص المبل ن. ا ا ـ ى  الحص
ععػتخهللـ ؾ اآلف ملااز لإل حن النفعان  ى أكركبػه ىنهأمه وفعاهن  حهللث ك إلج: 

جل ػػػهللة اوىػػػلاـ مػػػن وبػػػلت  مػػػهومس الهل ػػػ،  ان  ػػػى المػػػ ج ل هػػػن الممػػػهدات ا اػػػ ما
رمػػهرة رػػن  بمػػ جابػػ ون اللامػػن أو ػػأ  مإلجػػ ف اػػص ةإػػهللل الملااػػز الم جاػػن الةماماػػن اد

ا ةلػػى امعػػن  ة ك ػػهللكف كاإػػهللا اثنػػهفألفػػهظ ال ػػه بػػهللكف للن المعػػإلماناإلاػػهت صػػ ة 
 .جك ى العج د لمهذا ةذف إلاهت ال  ة ؟ وو ه المػ  ا ى اللا ع

أاػػػػإلأ ك ػػػػهللرى مػػػػلاد كاػػػػلل  ىنػػػػهؾ كاإػػػػهلل مػػػػن امػػػػهر المعتبػػػػلقان اولمػػػػهف قػػػػهلل 
لو الػػممل مػػه ساػػ اإلممإل مهت  ػػى إإلػػا اػػمهؿ او إلنةػػىانلكاػػهف  ممػػص معتبػػهر  اى  مػهف

الػػلل ىػػهللاؾ ةلػػى ا اػػ ـ ؟ قػػهؿ منػػل  تػػلة أصػػهب الةاػػهر ن اوكرباػػان إهلػػن مػػن الفػػزع 
 إلػأ   أمحبنه رن أوجػي كاػاإلن عبػجم  اكالخ ؼ من را ب الةهئلات  ى ماهد ن الهتهؿ

 ػػءدكا إلاػػهت ال ػػ ة ا اػػ مان  ػػى ملااػػز المػػ ج الةمامػػى كىػػلا اػػجم أ ف وجػػهلل ة  أ
هإلػ   ػى وفعػ  ةذا اهوػ   كقػهلل ااػت قفن  ىػلا   ا ؼا  ه ؿ: رإلى را ب الةهئلات ب

  كمػهإلاهت ال  ة ا ا مان ال ػهىلة عبػج  الةاػهر ن  مػهذا لػ  قػهل ا ألفػهظ ال ػ ة ؟ 
 اهف ةىتهللائنه ل لا ة  وونه  إ نه أف الةاهر ن المعإلمان   خه  ف أبهللان.

 لاػػهت الممػػهدات ا اػػ مان كىػػىةذف أصػػمي الةػػ، المػػهلل ص  ػػى أكربػػه اآلف ىػػ  إ



 فوزى حمــمد أبوزيــدفوزى حمــمد أبوزيــد            قضايا الصباب املعاصرقضايا الصباب املعاصر

   175          فصل السادس:  حوارات الصباب                            فصل السادس:  حوارات الصباب                            الال

اومػػػلاض المعتم ػػػان اباػػػل مػػػن ملااػػػز المػػػ ج الةمامػػػ  ك اللباػػػل مػػػن  متمػػػهلل رإلا ػػػه  ػػػى 
ـ اػ ل  ػى المػهـ مػن  إلػ ع الفجػل ةلػى ر ج ه رنهللىأ اآلف أف  متن  ا وعهف رن الةمػه
كلػػػلل   ػػػنف اباػػػل مػػػن الن ػػػهرل رنػػػهللوه ا غػػػلكب البػػػمس ان ػػػهـ اػػػ ل رمضػػػهف رنػػػهللوه

 سكربػػه ا كةذا اػػسل  ال اإػػهلل مػػن أ لمػػهذا ع ػػـ  ؟  هػػ ؿ مػػن أجػػص ال ػػحن ا  ػػ م ف ممنػػه
 .اآلف عتجو ةلى عمهلاأ ا ا ـ وو ه الحص لإلمبهاص المعتم ان رنهللىه

ف عخ ػػػاص ألمهواػػػه  ذارػػػن اهصػػػن كقنػػػهة عإلافز  واػػػن كأإػػػهللث اػػػ   ػػػى ذلػػػ  اآل
اهصػػػن عهػػػهللـ  ا مػػػه الن ػػػهـ ا جتمػػػهر  ا اػػػ م  عءاػػػهلل  ػػػى ىػػػله المحةػػػهت أف الحػػػص 

كىػى  المبهاص المجتم  اولمهوى أف  لتع، المهدات كاورلاؼ ا جتمهران ا اػ مان
كاو ػػل كاوتمػػو ... ىػػه كةلهػػهء العػػ ـ كغال  اكبػػل ال الػػهلل ن اكصػػإلن اورإػػػهـ اعمػػهدؿ الز ػػػهرات

أو ػػأ  ل ػػهللكف أف  تهبم وػػه  ػػى عمػػهلاأ د ننػػه كوحػػن ول ػػهلل أف وتػػهبم أ  ػػى وػػ اإى ا وحػػ ؿ 
 ةذف المعتهمص اآلف لإلا ـ ةف اهء اا ..... كا بهإان 

 تم تحمد َّللا وحسه تىفيقه وما تىفيقى إالتاهلل عليه تىكلت وإليه أوية.
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 وملة رن المءلا اواتهذ

  الغلبان  -ملاز العنةن  -ـ ا الجمازة ُْٖٗ/َُ/ُٖكمحص الما د: عهر خ 
 ـ .َُٕٗالمءىص: لاعهوس اإلان دار المإلـ  ا جهممن الههىلة 
.الممص: مهلل ل رهـ بمهلل ل ن  نةه التمإلامان 
 : ا بجم  ر ن م ػل الملباػن ها ممص رئاعه لإلجممان المهمن لإلهللر ة ةلى -ُالنبهط

 إػػػهللائا الممػػػهدل بهلهػػػهىلة َُٓ هرعاػػػ ُُْى ىػػػه اللئاعػػػكمهل  ِِْكالمبػػػ لة بػػػلقأ 
 الجم  ر ن.كل ه  لكع  ى جما  أوحهء ا

بػػص كاواػػ ؽ كةإاػػهء المي  لنبػػل الػػهللر ة ا اػػ مان الجم  ر ػػن تجػػ ؿ  ػػى جماػػ   -ِ
 . بهلحلمن كالم ر ن الحعنن ا  مهوان
 .  ـابه ضه ن ةلى اللتهبهت ال هد ن ةلى ةرهدة مجهلل ا  -ّ
جا ت ال ػػػػػ عان ك ال اػػػػػهئ، المتمػػػػػهللدة لإلمحهضػػػػػلات كالػػػػػهللركس رإلػػػػػى كالتعػػػػػ -ْ

 البلائ، ك اوقلاص المهللمجن.
 كأ ضه من ا ؿ م قمو رإلى املن ا وتلو : -ٓ

WWW.Fawzyabuzeid.com 
 عوػدر  : 
كالممػػص رإلػػى جمػػ  ال ػػا   ػػهللر  ةلػػى ومػػل التم ػػ، كالخ  ػػهت بػػان المعػػإلمان -ُ

كاوثػػػلة  كالػػػتخإلص مػػػن اوإهػػػهد كاوإعػػػهدا ان ا اػػػ م ا اػػػ ةكةإاػػػهء ركح  ا اػػػ مى
 .كاووهوان كغالىه من أملاض النفس

 حػػػلص رإلػػػى علباػػػن أإمهبػػػو رإلػػػى التلباػػػن اللكإاػػػن ال ػػػه ان بمػػػهلل ع ػػػل ، وف اػػػ أ  -ِ
 . كع فان قإل ب أ

كةإاػهء  ا رػن ركح الػهلل ن ةممػه اػهبو مػن م ػهىل بماػهلل الت ػ ؼ ممص رإلػى عنهاػن  -ّ
 . كأصحهبو الللاـا ؿ اا الهلبف كرمص را   العإل اى الممنى رإلى   ؼالت

   ىهلل و: 
كوبػػل اواػػ ؽ ا اػػ مان كعلاػػاخ ا ةرػػهدة المجػػهلل ا اػػ مى بممػػث الػػلكح ا  مهواػػن 

 .الممهدج الهلبوان
 كصإلى اا رإلى ااهللوه محمهلل رإلى بلو ك صحمو ك اإلأ
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 قهئمن مءلفهت اواتهذ   زل محمهلل أب ز هلل 
 ال   ان : أك  : من أر ـ

 الباخ محمهلل رإلى ا من االة كال لة. -ِا مهـ أب  المزائأ المجهللد ال   ى  -ُ
 ااخ ا ها ـ العاهلل ةبلاىاأ الهللا قى -ْالملبى اللبهوى العاهلل أإمهلل المهللكل  -ّ

 ثهواه : الهلل ن كالحاهة :
 ِا ج ُوفحهت من و ر الهلبف ج -ٕأ ط(ِزاد الحهج ك الممتمل ) -ٓ
 و ر الج اب رإلى أا إلن البمهب  -ٗإلأ بان الهلل ن ك المإلأا مهئهللة المع -ٖ
 ط( )علجأ لألوهللكوعان(ٔمفهعي الفلج ) -ُُ تهكل جهممن لإلبمهبا  -َُ
 علبان الهلبف لجاص ا  مهفا )علجأ لإلوجإلاز ن كاووهللكوعان(ا -ُِ
ااا  حمُّ  اا ) عح    -ُْةص ح او لاد ك المجتممهت  ى ا ا ـ  -ُّ

ا و ا قلبوه  مبى بان النهس )عح  التلجمن -ُٓ  وهللكواعان(االتلجمن لأل
 لألوهللكواعان (

 قضه ه البمهب الممهصل -ُٖ تهكل جهممن لإلنعهءا  -ُٕالمءمنهت الههوتهتا  -ُٔ
 الخة، ا ل همان : المجإلهلل اوكؿ : المنهامهت

 : ا الاء ك المملاجا ِج -َِ: الم لهلل النم لا ُج -ُٗ
: ا ل رمضهف ك راهلل الفةلا ْج-ِِلاإلن الغفلافا  : ا ل اممهف ك ّج -ُِ
 : ال جلة ك  ـ  رها راء. ٔج -ِْ: الحج ك راهلل اوضحىا   ٓج -ِّ

 ثهلبه : الحهاهن المحمهلل ن :
 .اللإمن الم هللاة -ِٔ ممهت(. ّإهلل ث الحههئا رن قهللر ااهلل الخ ئا ) -ِٓ
 (اِةالاقهت ا الاء )ج -ِٖط(ا ِ)ُج-ةالاقهت ا الاء -ِٕ
)  كاج، المعإلمان الممهصل ن وح  اللا ؿ  -َّاللمه ت المحمهلل ن  -ِٗ

 علجأ لإلوجإلاز ن كجهرل وبله بهلم ق  بمهلل عة  له كعحهلل بو(.
 رابمه : الةل ا ةلى اا :

أذاهر  -ِّ ل ا ال هلل هان ةلى رض اف رب المهلمان ) علجأ لألوهللكوعان(ا -ُّ
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ر مهت الت  اا وىص  -ّْالمجهىهللة لإل فهء ك المبهىهللةا     -ّّاوبلارا 
 التحهااا

  ل ا المحم بان ك أذكاق أ -ّٕملاقى ال هلحان ا  -ّٔراهلن ال هلحانا  -ّٓ
 اهمعه : درااهت ص  ان ممهصلة :

 ال فهء كاوصفاهء -ّٗ ال   ان ك الحاهة الممهصلةا  -ّٖ
 ط(ِ)ال   ان  ى الهلبف كالعنن  -ُْ أب اب الهلب ك منهزؿ التهل ، -َْ
 المن ج ال   ى كالحاهة الم ل ن  -ِْأ لإلوجإلاز ن(.)علج
 م از ن ال هدقان -ْْ   ال   ن كاوكلاهء -ّْ

  اهداهن: اإلعإلن مه قص  ك دؿ  اهداهن: اإلعإلن مه قص  ك دؿ  
 ط( ا ِأذاهر اوبلار ) -ْٔ ط(ا ِمخت ل مفهعي الفلج ) -ْٓ
 أكراد اوااهر ) عخل ج كالح (. -ْٕ

: اإلعإلن اػفهء ال هللكر : اإلعإلن اػفهء ال هللكراهبمهنْن   اهبمهنْن
 ببهئل المءمن رنهلل الم ت  -ْٗ مإلص اورزاؽ ر ج اللزاؽ ل -ْٖ
 الممهلل ال هلي كم اى  -َٓ

: عح  الةم  لإلمءلا : عح  الةم  لإلمءلاثهمنهنْن   ثهمنهنْن
  ةاأ اللتهبةاأ اللتهب        العإلعنالعإلعن

  ؼما ك اٌرصٌف اٌنمّْـحؼما ك اٌرصٌف اٌنمّْـح  ٌفْح ِؼاصسج 0ٌفْح ِؼاصسج 0ــــــــــــــدزاظاخ صدزاظاخ ص  --ُُ
  ظـــــــــــــــْاؼح اٌؼازفنظـــــــــــــــْاؼح اٌؼازفن  0 0           --22
  ـــــــــــأَـــــــــــأَــاٌفرػ اٌؼسفـــــــــاٌفرػ اٌؼسفـــــــــ  00          --33
  اٌصــــــــــــــــــٌٍاخ اإلهلاَِّْحاٌصــــــــــــــــــٌٍاخ اإلهلاَِّْح  00ـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــح ح ا ّدّح ا ّدّــــــــــــــــــحلمْمحلمْماا  --44
  وْف ذىٌْ داػْاا ػٍَ تصالجوْف ذىٌْ داػْاا ػٍَ تصالج  00  ك ئىل اهللك ئىل اهللّــــــــــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــاٌغساٌغس  --55
ـــــــــــرـحــاحلــــــــــىُ اإلهلــــــــــــاحلــــــــــىُ اإلهلــــــــــــ  00          --66 ـــــــــــرـحاَِْـّ   اَِْـّ
  ((22)ط)ط  اٌؼاملناٌؼاملن  عسّك اٌصدّمن ئىل زضٌاْ زبعسّك اٌصدّمن ئىل زضٌاْ زب  00          --77
 ، ئلرصادّح(، ئلرصادّح(22اجملٍد إًي0 املناظثاخ )طاجملٍد إًي0 املناظثاخ )ط  اِْح0 اِْح0 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغة اإلهلالغة اإلهل    --88
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 لإلح  ؿ رإلى مءلفهت اواتهذ   زل محمهلل أب ز هلل
 الههىلة رقأ ال هعا ةاأ الملتمن

 اوزىل ش ج ىل الههئهللا ُُٔ ُِِِْٓٗٓ المجإلهلل الملب 
 الحعاناماهللاف  غ ـاا ؽ أـ ال َُُِٖٓٗٓ ملتمن الجنهللم
 رهبهلل ن االباخ ر حهفش  ِٓ ُِِٖٕٓٓٗ دار المهةأ

  إلم  إلب أمهـ اانمه متلك َْ ََِّْٕٓٓ دار اوإمهللم لإلنبل
 اخ صهلي الجمفلا الهللراانالب ُٕ َِِٖٖٗٗٓ ج ام  اللإلأ
 بج ار المعجهللماهللاف العاهللة وفاعن  ٗ َُُِْْْٓ وفاعن المإلأ

 ال ا  ش ِرمهرة الإل اء  ُِِّّْٕٗ الملت، الم لم الحهلل ث
 الهللق ماهللاف  ش التحل لا َُٗ ََّّّّّٓ دار ا وعهف
 ماهللاف  إلم  إلب  ٔ ُِِْٕٔٓٓ ملتمن مهللب لى

 ا ش الن ل مهلل نن و لَََِ امن  ََُِِْٔٓ مهللب لى مهلل نن و ل
 رهلللى ج ار العنتلاؿش  ٗ َُِّْٗٗٗ الن ضن الم ل ن
 إجهزما اإلا وهدم التلاهونش د ٔ ُّّّْْٗٗ ى  لإلنبل كالت ز  
 ىلا أمهـ المهب الممها اوز  ماهللاف َََُِْٖٖٔٓ الملتمن الفه مان

 اوزىل -ش ج ىل الههئهلل ُِٖ ِِّٖٖٓٗٓ أـ الهلل
 ش ال نهدقان بهوزىل ٗ ِِّْٖٖٗٓ اودبان الحهلل بن
 م ل الجهلل هللة ش د.أإمهلل أماناُِ ِْْْٗٗٔٔ اللكضن البل فن
 ش و ر الهلل ن –الزقهز ا  َََِِِّٔٓٓ ملتمن رمهدة

 لنهللر نػػػػػػػا ا  
 محةن اللمصا أمهـ مةمأ جهد َََُِِْٖٗٔ اب  ا وه
مملض اللتهب 

 محةن اللمصا صفان زغإل ؿ ََُُِِّٖٗٔ العلنهللرل

اب  محمهلل اماهلل 
 اهرع النمى داواهؿا محةػن م ل ٔٔ َََُُُُّْْ م اى

 حةن م لش النمى داواهؿا م ْ َّ-ِّْٖٗٓٗ ملتمن ال اهد
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 المبالأإمهلل ةامهراصا ااهللل جهبل ِّ َّ-ِّْٗٓٔٓ ملتمن اام  و
 اوقػػػػػػػػػػػػػهلاأ  
رمهللالحه    اب 

المز ز  الزقهز اا بج ار مهللران رمهلل -------- محمهلل رمهللالحه  
 رإلى

 و ر الهلل ن هرعا –الزقهز ا  َٓٓ-ََِِِّٔ ملتمن رمهدة
 المهللكل  نةه أمهـ العاهلل ََْ-ُّّّْٓٔ ملتمن عهج

 هرعش اماهلل م  ا ٗ نةها  ََْ-ِّّّْٓٗ ملتمن قلبن
 أمهـ اإلان التجهرة -الممت أ 

 الحهج أإمهلل غزالى بلبلل - ه هلل -------- ملتمن ا  مهف
اهرع الب هللاءا الحهج  -الع  س --------- اب  ال حه ن

 إعن محمهلل االل
أك د رمهللالفتهح 

 العمهف
-َّٗ-

ِِّٕٓٗٗ 
أمهـ  ا ش اإمهلل رلاب -ا ىهج

 التل  ن الم نى
أمهـ معجهلل ااهللم رمهلل اللإاأ  -قنه  َُُُٖٔٔٓٗٔ اب  أب  الحعن

 الهنهكل
 َٖٔ- دار اوإمهللم لإلنبل

َِِّْٕٖ 
البمهف أمهـ المناها أبلاج الجهممنا 

 المعإلمان
أ ضهن بهللكر اوىلاـ كالجم  ر ن كاوامهر لإلت ز   ك دار البم، كالهللكر اله مان 

الجازة كاوالنهللر ن من الملتمهت اللملل اوالل بهلههىلة ك لإلت ز   كالنبل ك 
 كالمحه  هت.

ك ملن ا   ع ةلالتلكواه رإلى وملة مخت لة رن المءلفهت م  المههللمن 
كالف لا  رإلى أامل م ق  رإلمى لإللتهب الملبى رإلى ا وتلو  

www.askzad.com 
 امه  ملن عنز ص اللت، ةلالتلكواه ببلكط الم ق .
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