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برحمػػ   ه  بأوػػ ؿ الآػػهدف وػػهللق ب  هوػػا الحمػػهلل ا الػػلق اإلػػا اإلوعػػهفا بيإلمػػ  ال  ػػهف
 ... ألول اإليمهف ه  بحنهو

سػػ هللوه محمػػهلل وػػ ر ... ا ا بفضػػل الػػهحم  ...  بالصػػبلة بالعػػبلـ يإلػػ    ػػهف الآػػهدف
هللق بك اكػػإ إاػػهاؽ بأصػػحه   ومػػـ  الهػػ... بدلػػ  أوػػل الحومػػ  بال  ػػهف  االهػػهللق بالاػػهللاف

 بكل م  ت  هم  إحعهف إل  يـ  الهللي  دم  .... ال  هف 
فإف اا جإلت قهللرت  بت هلت حوما  ج ل لوػل اػم م  اوػه ا بج ػل م ػ اف ...  ب  هلل

 أول الههللاي  بال نهي  و  الآهدف بأح اؿ الن   ال هللوهف.
فآػػهلل فػػهز  فمػػ  بافػػا ق لػػ  بف إلػػ  بحهلػػ  الآػػهدفا بتبػػ ب  فػػ  ذلػػ   ػػهلن   ال ػػهللوهفا

 .نهفم أيإلى مهاتإ الهض افا بوهؿ أيإل  درجهت ال
يإل ػػػ  أفضػػػل المصػػػ  ى بالن ػػػ  .... بمػػػ  اػػػهلع فػػػ  ف إلػػػ  بق لػػػ  بحهلػػػ  الآػػػهدف 

ا بمآلػػ  فػػ  ... ا باػػهلع أمػػه مػػ ال .. ا فآػػهلل ات ػػه حهػػ  بوػػ ا ... الصػػبلة بأتػػمس العػػبلـ
   ... افه  بف  اآلاهة له  الن... الهللو ه الخعهاف 

 اغ إ ي  كث ه م  ال همإل   الم ازي  الصح ح  الاػ  ي وػ ف  هػه أيمػهلهمبلمه كهف ي
 ..األح اؿباإلابلص ف   ال احآآ ا م  الصهللؽ ف  األيمهؿ ؛بيآ ع ف  هه أح الهم

المػػ ازي  الآهدو ػػ  باألحػػ اؿ الن  يػػ   ه  مػػ فآػػهلل   نػػه فػػ  وػػل  الػػهللربس الآهدو ػػ    ضػػ
 هلصػػهللؽ فػػ   الوػػلس ل احآػػا  احهةػػ   هػػهبين غػػ  لإلمحعػػ  اإل االاػػ  يإلػػـ  لإلمػػرم  م هفاهػػه

 مه يهج  .  بينهؿ م  اا ا  ز  أمإل ف  ابالصبلح ف  أح ال  ايمإل 
 اه مػ ازي  الصػبلح مػ  كنػ ز العػن نب ػ  بػههم ػ  وػل  أف لدربسػنه اإلفم ب اا يإل نه فػى 

 رضى اا ينهم أجم   . هر يإل هه ا هر األئم بالآ ايهلل الا  س
العػػػهلو ف  ه هػػػ فيػػػ  المػػػ ازي  الاػػػى  حمػػػهلل اا بت ف آػػػ  ....  كمػػػه بصػػػ نه باػػػهحنه

 .أول الآإل ب  بهيهتهميإل هه ا بيآ س أح الهم
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 .اح ال و  الم  اف اللى إف سهر يإلى وهللي  العهل  وهؿ ال   ضل اا بضحنه ب 

باإلساهاػػهد ال صػػ ؿ إلػػ هم ا أب بم ػػهفاهمبلمػػه كػػهف اإلسػػاهللالؿ يإلػػى أوػػل الآػػهب 
 فهسػا نه  ػها ت ػهلى ب ابقهلل يآػه ف هػه الاػهللل سلاى يوثه ف هه اإللا هس ا م رألم  ا ههلليهم 

صػل إلػى رحػه هم مػ  ف افبل يآه إلا هس بالتػهللل سبال بلح أبصهؼ أول الآهب   نه م  اف 
بي  نػػػ   يإلػػػى ... م هػػػم  أاػػػلبا   ػػػهلل  .. فبيهاػػػهللى إلػػػ هم مػػػ  يعػػػ ى لم ػػػهفاهم  ايهيػػػهللوم

 ال ص ؿ لمهاد .
بالمػػػامو  ... بال اصػػػل ... ازي  الاػػػ  ال غنػػػ  لإلعػػػهل  مػػػ  المػػػ  غ هوػػػه ب بغ هوػػػه 

 ". مملدضنيذملذملذملذملذملذملذمل٤ّماظزملذملذملذملذملذملذملذملذملع٦ّازؼبسم نه  " فمم نهوه فى ولا الواهب ينهها 
بأف ين ه    مػ  قػهأ  أب  ااهلصه  ل جه  الوهيم أف يم ل ولا ال مل  وعأؿ اا

 ....يإلم  إل  يـ  الهللي  
 ح   بسإلمبصإل  اا يإل  س هللوه محمهلل بيإل  دل  بص

 ... معهء األر  هء
 ـ ٕٚٓٓديعم ه  ٕٙا وػ ٕٛٗٔذق الحم   ٚٔ
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مصظملقهملم٦ّعذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملادل٦ّض

م3ممادلعملّٓعهمل

م5مصؾملّٕدوملماحملؿ٦ّؼمملت

مالحاظزمٖلمازؼ٦ُّ٤ََّعماِّولمظمَلزمِل٢ُّاظ

اظعمل٦ّظؿملهملمواظضملؼملػملؿملهملمم٦ّلمآمّٓغمملمرُد٤ّمدؿملِّؽمَلؾمملعمُدإت

م.ؼهملضملزملّٕاظماحل٢ّمجلؼملؿملّٝمعرملغملالتمادللػملؼملنيمػ٨ّ

م11

م11مهمل.ؽمٖلاتؾمملعماظٗلمؽمٖلهملميفجَلا

م13مهمل.ؽمٖلاظٗلمُز٦ُّذملطؽمُل

م15مالح.اظزمٖلمازؼ٦ّ٤ََّعمع٤ّ

م12م٣ّماظشملؿملنمل.اظغملػمِلمأثُّٕ

م11م٥ّ.ُّٓؼادلقملع٤ّموَػمومُلؼمِلَد

م15مظشملّٟمأػ٢ّماظغملؼملمملل

م12مّٓٗسمملِةماظزمٖلمملدضنياظمازؼ٦ُّ٤ََّعـمملغ٧ّم:ماظمظملزمِل٢ُّاظ

م12 اظّٓس٦ّةمادلقملثّٕة

م32 أعهملماِّئؼملهمل

م33 ؾػملطمل٦ّنمردمملالتمآاظّٔؼ٤ّمؼ

م35 خؿملمملرماِّئؼملهمل

م32 أػ٢ّماظؿؼملغملنيم
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م31ماظّٕتؾهملماظضملػملؿملممل

مم3333ممٖلمملظغملنيٖلمملظغملنياظاظممازؼ٤ُّازؼ٦ّ٦ُّ٤ََّعََعـمملظىملم:مـمملظىملم:ماظاظممظمَلزمِل٢ُّظمَلزمِل٢ُّاظاظ

مم3434ممعملػمل٦ّبعملػمل٦ّباظاظممازؼ٤ُّازؼ٦ّ٦ُّ٤ََّعََعّٕٖابّٝم:مّٕٖابّٝم:ماظاظممظمَلزمِل٢ُّظمَلزمِل٢ُّاظاظ

م32مع٦ّازؼ٤ّماظعملػمل٦ّب

م34 صظملمملتماحلفّٕماِّدضملّٓ

م52 حعملؿملعملهملماظعملػملنملماظؽمل٦ّراغ٨ّ

م51 جؾملمملزمادلؽملمملسهملماإلميمملغ٨ّ

م53 ظعملػملنملماظلػملؿمل٣ّسالعمملتما

م55 حالوةماظضملؾمملدة

م52 اظلؿملمملحهملميفمادلػملغمل٦ّت

م54 سالعمملتماظعملػملنملماظلعملؿمل٣ّ

م52مأرؾمملءماظعملػمل٦ّب

مم4444 اظظملؿّّماظ٦ّػؾ٧ّممازؼ٤ُّازؼ٦ّ٦ُّ٤ََّعََعَكمملعّٗم:مَكمملعّٗم:ماْظاْظممظمَلزمِل٢ُّظمَلزمِل٢ُّاظاظ

م42 ادلـ٢ّماِّسػمل٧ّ

م44 سالعمملتمصّٓقماظؿعمل٦ّى

م22 اظّٕصؿمل٠ّمظػملشملّٕؼ٠ّ

م21 اظظملؿّّماظّٕبمملغ٨ّ

م25 اظظملّٕارمإظ٨ّمآ

م22 دؾؿمل٢ّمادلغملمملذظملمملت

م22  سالعهملماظلضملمملدة
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م41 أدبمصقؾهملماظضملمملرصني

م44 اظظملزمل٢ّماظلمملدسمع٦ّازؼ٤ّمأػ٢ّماظعملّٕب

م42مع٦ّازؼ٤ّمأػ٢ّماظعملّٕب

م42 اظّٕجممللماظضملّٓول

م22 اإلصالحمبمملظزملالحم

م21 جممملظّٗماظزملمملحلني

م23 اظّٓؼ٤ّماظؽملزملؿملقهمل

م25 اظظملزمل٢ّماظلمملبّٝم:مع٦ّازؼ٤ّماظضملّٓاظهملماإلهلؿملهملماظغمل٦ّغؿملهمل

م22 سصملؼملهملمضّٓرةمآ

م24 صشملّٕةمآ

م121 بّٕطمملتماظلؼملمملءمواِّرض

م121 رجممللماظزملّٓق

م124 اظظملزمل٢ّماظـمملع٤ّم:مع٦ّازؼ٤ّمعظملمملرضهملماظّٕوحمظػملفلّٓ

م122 ادل٦ّتمواحلؿملمملة

م124 أجلمملدمالمتؾػمل٨ّ

م112 حعملؿملعملهملمادل٦ّت

م112 اخلمملمتهمل

م112 اظظملزمل٢ّماظؿمملدّٝ:مع٦ّازؼ٤ّماحلغملؼملمملءماظّٕبمملغؿملني

م112 طؼملمملالتمأمسمملءمآ

م111 حّٓؼىملماجلؽملهمل
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م113 رالبماظ٦ّج٥ّ

م115 اظّٓس٦ّةماحلغملؿملؼملهمل

م132 اظظملزمل٢ّماظضملمملذّٕم:مع٦ّازؼ٤ّممحيملماحلعملمملئ٠ّ

م132محيملماحلعملمملئ٠ّ

م133ماظظملزمل٢ّماحلمملدىمسرملّٕم:مع٦ّازؼ٤ّمأػ٢ّماظضملؽملمملؼهمل

م135 اظطملمملؼهملمع٤ّماظضملؾمملدات

م134 ععملمملممادلضملؿملهملم

م132 عؿملّٖانمابؿالءماِّغؾؿملمملءمواِّوظؿملمملء

م134 ضػمل٦ّبماظزملمملحلني

م134ماظظملزمل٢ّماظـمملغ٧ّمسرملّٕم:مع٦ّازؼ٤ّممأػ٢ّماخلزمل٦ّصؿملهمل

م132 حعملؿملعملهملماإلغلمملن

م151 جؾملمملدماِّصظملؿملمملء

م153 ععملمملمماإلؼعملمملن

م154ماظظملزمل٢ّماظـمملظىملمسرملّٕ:ماظؽملؿملهملمعؿملّٖانماظظملؿ٦ّحمملتماظ٦ّػؾؿملهمل

م152 اهلفّٕةموإصالحماِّح٦ّال

م142 ػفّٕةماظزملمملحلني

م143 عّٕاح٢ّماهلفّٕةمادلضملؽمل٦ّؼهمل

م142 ع٦ّازؼ٤ّماظضملمملرصني

ّٓةمذملذملذملذملذملذملذمل٤ّماجملمملػذملذملذملذملذملذملاظظملزمل٢ّماظّٕابّٝمسرملّٕ:مع٦ّازؼ

مقعملؿمل٠ّماظظملؿّّظؿ

م121



  ))99((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
م123 رؼمملضمادلرملمملػّٓ

م125 جؾملمملدماإلغلمملنمحعملمملئعمل٥ّ

م124 عؿملّٓانماجملمملػّٓة

م122 اظضملّٓلمأخّٙمصظملمملتماظزملمملحلنيم

م142مخػملظملمملءمآميفماِّرض

م141 ذيممللمأػ٢ّماظظملؿّّ

م143ماظظملزمل٢ّماخلمملعّٗمسرملّٕم:مع٦ّازؼ٤ّمذطّٕمآ

م143 أػؼملؿملهملمذطّٕمآ

م144 تالوةماظعملّٕآن

م121 المإظ٥ّمإالمآ

م121مالةمسػمل٨ّمرد٦ّلمآاظزمل

م122ماظظملزمل٢ّماظلمملدسمسرملّٕم:مع٦ّازؼ٤ّماِّصظملؿملمملء

م  مم مم   م  م124ماظظملؿّّ[12]م 

م122 أػ٢ّماظزملظملهمل

م122 عؾملمملمماِّصظملؿملمملء

م123 عّٓردهملمأػ٢ّماظزملظملهمل

م125 حؿملمملةماِّتعملؿملمملء

م122 عؽملؾملمملجماظلضملّٓاء

م٤ّماظزملّٓؼعملنيذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملاظظملزمل٢ّماظلمملبّٝمسرملّٕم:مع٦ّازؼ

موادلّٕؼّٓؼ٤ّماظزملمملدضني

م122
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م112 اظزملمملدقمسالعهملماظ٦ّظ٨ّ

م111 خ٦ّفماظزملّٓؼعملني

م114 أدبماظزملقؾهمل

م111ماظظملزمل٢ّماظـمملع٤ّمسرملّٕم:مع٦ّازؼ٤ّماظّٓسمملةماحلغملؼملمملء

م111 اظؿزمل٦ّفموادلؽملؾمليملماظضملػملؼمل٧ّ

م113 عؽملؾمليملماظّٓسمملةماحلغملؼملمملء

٤ّماظّٕابشملهملممبنيمذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملاظظملزمل٢ّماظؿمملدّٝمسرملّٕ:مع٦ّازؼ

مدلّٕذّٓاظلمملظ١ّموا
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  األولاألول  فَصْمُفَصْمُانان
  11  الذالذانصَّانصَّ  اصيٍُاصيٍُىَىَيَيَ

                               ..  [[2121  ]األزضاب]األزضاب  
            انمىنيح وانؼًهيح هي انمىنيح وانؼًهيح هي   ىل اهلل ىل اهلل ذَا سعُذَا سعُعيِّعيِّ ٍ ٍنَنَذثاع عُذثاع عُإإ

  ..يحيحانؼصشانؼصش  احلم جلًيغ يشكالخ ادلغهًنياحلم جلًيغ يشكالخ ادلغهًني
  ح.ح.نَّنَّح يف اذثاع انغُّح يف اذثاع انغُّــــــــــــــــنَّنَّجلَجلَاا  
  ُح.ح.نَّنَّانغُّانغُّ  صُصُىُىُــكنُكن  
  َالذ.الذ.اصيٍ انصَّاصيٍ انصَّىَىَيٍ يَيٍ ي  
  ُى انطية.ى انطية.انكهِانكهِ  أثشُأثش  
  َه.ه.ذيُذيُوهَوهَ  ادلؤيٍادلؤيٍ  دُدًًُْْعَع  
 نطف أهم انكًالنطف أهم انكًال 

                                                 
 وػا الهللرس   هلل ال بهء  معمهلل األم ه ي هلل اا. ٕٛٗٔذب الآ هللةٓٔـا ٕٚٓٓ/ٔٔ/ٕٓالمن ها مغهغ ا م هو ا الثبلثهء  ٔ
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  ح.ح.اذثاع انغنَّاذثاع انغنَّ  ح يفح يفنَّنَّجلَجلَاا  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ف وم أجم      اا او  بأح ه    هرؾ اا

بيآػ ؿ ين غػ  أف واه  ػ  فػ  ك ػع   ياوإلم ي  ماه    رس ؿ اا وعمه كل يـ  م  
وعػم هه ل ػل وهػه بوػل  وػ  ال  ػهرات الاػ   ف يأكل؟ ك ع كهف يبهب؟ ك ع كهف ينػهـ؟كه
  ...إف اهء اا مه أريهلل أف أ هللأ    حهلليثى لومزولا ..  !!!

فإلػػػ   إف ونػػهؾ سػػػن  يمإل ػػ  بسػػن  ق ل ػػ  لخ ػػه ال هيػػ  أ ػػهللأ بأقػػ ؿ ب ػػها الا ف ػػا 
جم ه مبػهكإلنه األسػهي  بال هئإل ػ  يمإلنه  مه سم نه  باقاهللينه  مه ف  الح  إ رأينه الوحإلت 

 :بال مإل   بالهللو  ي 

                                            
                                األحساباألحساب  

إمػػه فػػ   كػػل المعػػإلم   بأغإلػػإ المػػرمن   ياهكػػ  اوامػػهمهم يإلػػ  ات ػػهع الح  ػػإ 
العػػن  البػػوإل   بإمػػه فػػ  العػػن  ال  هديػػ ا فمػػه أكثػػه المصػػإل    هلإل ػػل بمػػه أكثػػه المصػػإل   

فػ  ي هداتػ  وهو ػ   الضح  بمػه أكثػه الاػهل   لواػهب اا بمػه أكثػه الماػه     لإلح  ػإ 
ي  البوإل هت فهنهؾ مػ  يا  ػ  فػ  لح اػ  بونػهؾ مػ  يا  ػ  فػ  ث ه ػ  بونػهؾ مػ  يا  ػ  فػ  

ونػهؾ مػ  يا  ػػ  فػ  ةهيآػ  و مػ ا بكػل ذلػػ  م إلػ ب بمهغػ ب لوػ  ونػػهؾ ةهيآػ  جإل سػ  ب 
ا بإيهكم أف يه  أحهللكم أون  ال أوهدق  هل  أبل يهت ف  ات هع سن  الح  إ المح  ب 

العن  فأوه أوهدق  هه بأاػمه يإل هػه لوػ  ونػهؾ أبل يػهتا فهنػهؾ سػن  وا جػ   هػه إلػ  اا 
ه و ػهللأ؟ يإل نػه أف و ػهللأ  هلعػن  الاػ  ت جػ  إلػ  بونهؾ سػن  يههػه أثهوػه فػ  اإلػا اا ف أيهمػ

اإلػػا اا ألف اا كػػهيم بي ػػ  بتػػ اب بيعػػهمح لوػػ  الخإلػػا أح هوػػه  تاػػ غه مػػنهم الصػػهللبر 
بأح هوه  تعاهء الآإل ب ف اح ؿ ذل  إل  إح  أب إل  اػحنهء ب غضػهءا بلػلل  فػإف العػن  

صػـ  الػهللوه إال أقإلػ  بوػ  الا  بج  لهه الح  إ ف  بصهيه  إل  م  كهف يآـ  الإل ل كإل  بي
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 س هللوه ي هلل اا    يمه بس هللوه ي هلل اا    يمهب رض  اا ينهمه ح ث قهؿ:

ؼمملمُبينم!مإِنمضَِّٓرَتمأنمتزملؾَّّمومتل٨ّموظؿملّٗميفمضػملِؾ١ّمشٌّّ٘مِّحٍّٓمؼمملمُبينم!مإِنمضَِّٓرَتمأنمتزملؾَّّمومتل٨ّموظؿملّٗميفمضػملِؾ١ّمشٌّّ٘مِّحٍّٓممم}}

مملُبيٖنم!موذظ١ّمع٤ّمُدؽمٖليت،موع٤ِّمأَحنمٖلمُدؽمليتمصعملّٓمأَحٖؾين،موع٤ّممملُبيٖنم!موذظ١ّمع٤ّمُدؽمٖليت،موع٤ِّمأَحنمٖلمُدؽمليتمصعملّٓمأَحٖؾين،موع٤ّم،مؼ،مؼممصمملصضمل٢ِّصمملصضمل٢ِّ

مم11مم{{هملهملاجلؽمٖلاجلؽمٖلممأَحٖؾينمطمملنمعضمل٨ّميفأَحٖؾينمطمملنمعضمل٨ّميف

فأيهمه العن  األبل  ول ةههرة الآإلإ بال مل يإل  تخإل ص مه ف   م  أبضػهر بمػ  
أغ هر بم  أا هء تحهؾ البػحنهء وحػ  المػرمن   األا ػهر باألةهػهر أـ الصػبلة ةػ اؿ الإل ػل 
بالآإلػػإ ممإلػػ ء  ػػ غه وحػػ  وػػلا بكػػه  لهػػلا برغ ػػ  فػػ  ضػػه وػػلا؟! بضػػح ذلػػ  الح  ػػإ 

 –بوػ   ػلل  قهئمػ   هلعػن  ال  هديػ   –إل ػل بتصػـ  النهػهر قػهل ا أف فبلوػ  تآػـ  ال – لات  
قػهؿ ال ا ػه  -مػهذا قػهؿ صػإل ات ر ػ  بتعػإل مهت  يإل ػ ؟  –  إلعهوهه بلونهه ترذق ج هاوهه

 ف هه و  ف  النهر.

  َّححكنىص انغنَّكنىص انغن  
 مه الم إل ب المهغ ب؟

 الم إل ب األبؿ و 

                                                
      احلجراحلجر  

  ال ػـ  فػ  حػهلليث  بالاػ  اواػ  بللل  فإف العن  الا  أحإ أف أسػ قهه لن عػ  بإل
تحل كل المبهكل بو  سن  سهإل  ب ع    بل  توإل   أف تضه يػهللؾ فػ  ج  ػ  لاخػهج 

بلػ  !!! بت يػهلل أا  ػهلل ف ػ  ... لتهجه إل  الهصػ هلل  كلل  أف  بل  توإل  !!! بال كث ه  قإل بل  
 :بو  ق ل  ...  !بال مبآ  !بال ينهء!  ا إ  توإل  

                                                 
 ي  أوس ربا  الاهملق ٕ
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ممٗٗ{{ممهملهمٌٌلضََضََّّٓٓصََصممهملهمُُلؾََؾؿملؿمِِلاظشملَّاظشملَّممهملهمُُلؼملؼمََلػملػمِِلاظغمَلاظغمَلمم}}ومومممٖٖ{{ممَتَؾٗلؼمُل١َّميفمَوِج٥ِّمَأِخؿمل١َّمَظ١َّمَصََّٓضهمٌلَتَؾٗلؼمُل١َّميفمَوِج٥ِّمَأِخؿمل١َّمَظ١َّمَصََّٓضهمٌل}}

وػل ي مػ   ول  الصهللقهت ول ونهؾ م  ي م  ي  ااهاجهه ف  جم ع المعإلم  ؟!
المػػهأة الاػػ  لػػ س لهػػه ذمػػ  ..  ه؟ال آ ػػه يػػ  إاهاجهػػه؟! وػػل ي مػػ  المهوػػل يػػ  ال مػػل  هػػ

أ ػهللا   ػل إوهػه صػهللق  سػهإل  ب عػ    بلونهػه تحػل  ..  مهل   بال مهؿ ول ت م  ي  ددائهػه؟!
 ... كل مبهكل ال ع   

وػػهش  ػػهش يا عػػم بيػػاوإلم الآػػ ؿ ال  ػػإا  وػػ ...  مػػه و  ػػ  المػػرم  يػػه رسػػ ؿ اا؟
 . يإل  اهكإل  م ؟ مثل س هلل األبل   باآلاهي  

بإذا  امث ت عبػػػإذا تحػػػهللب  –ربق فػػػ  بصػػػ   ال ي ػػػهق إال  هسػػػمه   كمػػػه  فآػػػهلل كػػػهف 
بال ينهػه إل ػ  أحػهلل إال  اال يآهآ  إال ف  النهدر ه  ...فآهلل كهف ضحو  ت عم اضح  ت عم

  بكإلمػه قه ػل أحػهللوه أاػه؟؟؟ إلمػهذا وػامهم ف.. ا بكمه قإلنه فػإف ال عػم  صػهللق  ... بيا عم
 ...يماههلل ف  أف يامهم بي  س ف  بجه ؟!

ه أف ال ػػػػإ يآػػػػ ؿ أف أفضػػػػل ريهضػػػػ  ل ضػػػػبلت بأيضػػػػهء ال جػػػػ  وػػػػ  الضػػػػح  مػػػػ
ح ػػػث قػػػهؿ يإلمػػػػهء ال ػػػإ أف اإلوعػػػهف إذا ضػػػح  تاحػػػػهؾ فػػػ  بجهػػػ  ثػػػػبلث  ابالا عػػػم

ت قػع وصػع ال جػ  بال  الاى ت ػهؼ ة  ػه   أوهػه جإل ػ  مإل   الفبل تأت   ... بثبلث ف يضإل  
.. أمػه الحػ ف ا ه  يا عػم كث ػهاجم ه يضبلته  هسامهار ف  ألو  يحهك  بذل.. ال ج   كل  

اإوعػػهف الموا ػػإ الػػ اجم ال  ػػ س ال جػػ   ال يحػػهؾ  فاألة ػػهء أ آػػهؿفبال جػػـ   .. بالوآ ػػ 
 .أمه المرم  فه  غ ه ذل  تمهمه   – هم  بجإل  ثبلث يضبلت  س ق يضإل 

                         احلجراحلجر  
فمػػه الغػػـه الػػلق ...  بلوػػ  يإلػػ  العػػهبر !! هةأوهػػم يإلػػ  أسػػال ت نػػى ونػػه "سػػهر" ب

بقػػػهلل كػػػهف ال ػػػهب  ...أب  هلضػػػحو  بال جػػػ  ال ػػػهش؟ ؟..يإل ػػػ  إذا قه إلػػػت أا ػػػ   هل عػػػم 
 يآ ل ف ألبالدوم:

                                                 
: قهؿ   ٖ ق ٌ ا ب أ ْمه ؾ   ِهلم ْ هبِؼ بوه     ي  الم ْنو ِه } الحهلليث { بتمهم : }ر س  ؿ  اا:  ي  مهِلِ  ا ِ  م ْهث هلِل ي  أ  ِ   ي  أ ِ   ذ ّر ا قهؿ  ق ٌ ا ب  ص ه ؾ  لإلهبج ِل الهبِدقِء ال  ص ِه ل    ص هلل  ق ٌ ا بِإْرا هد ؾ  الهبج ل  ف  أ ْرِض الضببل ِؿ ل    ص هلل  بِإم هة ا    اْلح م ه  بالببْ ؾ  ص هلل 

ق ٌ ا بِإفػْه اغ    ِمْ  د ْلِ ؾ  ف  د ْلِ  أ ِا    ل    ص هلل ق  ٌ بال  ْهم  ي  ال  { سن  الاهملق بهِيِا ل    ص هلل 
 ا أاهج  إ   ح هف فى المآهصهلل الحعن ابمحمهلل جهر اا الص هللى فى الن افح ال  هة. ي  أ ى وهيهة  ٗ
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ٌ٘ طًٝل ٚنالّ يني  بين إٕ ايرب ؾٌئ ٖني              ٚج

   ٍانصالذانصالذ  يىاصيٍيىاصيٍيٍ ي  
    جػػ   أاػػه ثػػهث بريػػهش فوػػ ف اإلوعػػهف يآه ػػلبالم ضػػ ع لػػ س أكػػل باػػهاب أب أ

فإلػػ  جهػػ ت ألا ػػ  سػػ هة  –!فإلػػ س المهػػم أف يأكػػل أب يبػػهب   ػػهلل ذلػػ  .. وػػهش  ػػهش 
 بمه ذل  أغض ا  باهللدت يإل   ق ل ال  هـ فمهذا يأكل؟!! تو   امعمهئ  فهد 

الم ػػ اف الػػلق أريػػهلل أف أركػػ  جػػ وه باهصػػ  بوػػلا وػػ   ايا عػػم  هسػػامهار فوػػهف 
بلػػ  من لػػ  ينػػهلل اا؟ المػػ ازي  كث ػػهة لوػػ   ه  حصػػهل ك ػػع ت إلػػم أف وػػلا الهجػػل رجػػبل    –يإل ػػ  

 ...:الم  اف األبؿ باأليإل  باألرق  باألغإل  

مم""حيؾ٦ّغ٥ّمأطـّٕمع٤ّمأغظمللؾمل٣ّمحيؾ٦ّغ٥ّمأطـّٕمع٤ّمأغظمللؾمل٣ّممم––أيمزوجؿ٥ّموسؿملمملظ٥ّمأيمزوجؿ٥ّموسؿملمملظ٥ّممم––إذامطمملنمأػػمل٥ّمإذامطمملنمأػػمل٥ّم""

فػػػإف أبؿ مػػػ  دمػػػ   ػػػ  وػػػ  زبجاػػػ  العػػػ هللة اف نػػػهللمه وػػػ ؿ الػػػ ح  يإلػػػ  الح  ػػػإ 
بينػهللمه رجػه إل هػه بوػ   ا  ف ػ اهلليم  لمهذا؟  ع إ الومهؿ بالممهؿ بالإل ػع الػلق رأتػ

 :بقهلت... وهللأت م  ربي   ايآ ؿ زمإل و  زمإل و  دثهبو  دثهبو 

،مإغ١ّمظؿزمل٢ّماظّٕح٣ّ،موحتؼملذمل٢ّماظغمَلذمل٢ّٖ،موتغمللذملنملمممم،مإغ١ّمظؿزمل٢ّماظّٕح٣ّ،موحتؼملذمل٢ّماظغمَلذمل٢ّٖ،موتغمللذملنملممممطالموآمعمملمخيّٖؼ١ّمآمأبّٓاطالموآمعمملمخيّٖؼ١ّمآمأبّٓامم}}

  55{{  ،موتضملنيمسػمل٧ّمغ٦ّائنملماحل٠ّ،موتضملنيمسػمل٧ّمغ٦ّائنملماحل٠ّادلضملّٓوم،موتعملّٕيماظسملؿملّٟادلضملّٓوم،موتعملّٕيماظسملؿملّٟ
 ؟!ل وػػلاك ػػع توػػ ف  ػػ  وػػل  األبصػػهؼ بالمحهسػػ  ال ه مػػ  بيحػػهللث لػػ  مثػػأى  

 .فوهوت أبؿ م  دم    
 :بثهو  م  دم     و  س هللوه يإل     أ   ةهلإ -

مهئػػهللة  بقػػهلل كػػهف فػػ    ػػت الن ػػ ة بيمػػه  دوػػلاؾ سػػ ه سػػن  ا بلمػػه صػػنه الن ػػ  
  ػهلل أف فهغػ ا مػ  ال  ػهـ أاػل ا ف..  ل هئإلا  لو  يهللي وم إل  اإلسبلـ بكهو ا أر     رجبل  

مػػ  مػػنوم ينصػػهو  بينهصػػهو  يإلػػ   :قػػهؿ ااواهػػ ب  ػػهلل أف .. يبػػهح لهػػم ق ايػػهلل اإلسػػبلـ 
                                                 

 ا أاهج  ال خهرى ا المهمه الصح ح.ي  يهئب   ٘



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))1616((
مػػه أوػػ  اأوػػه  :فآػػهلل بقػػع بقػػهؿ !إال اإلمػػهـ يإلػػ  !! فعػػوت المم ػػه ؟؟وبػػه وػػلا الػػهللي ؟

باػمهئل تم ػل ... م  أاػبلؽ  ػهوهة  بذل  لمه رد  ف  ولا ال هللر المن ه  !ة ل صغ ه
 .الآإل ب  حضهت  يهمهة

 :  بثهلث م  دم     كهف س هللوه زيهلل    حهرث  -
و اػػ  لػػ ا بقػػهلل ب  ػػهلل أف ت بجػػت حضػػهة الن ػ  ب  اي ػػهللا  ممإل كػػه  لإلعػػ هللة اهلليمػ  بكػهف

 اٙ  بيمػ  بأا تػ  ي حثػ ف ينػ  فػ  كػل أرجػهء الم يػهة ال ه  ػ  ألوػ  كػهف قػهلل ا ػعظل أ ػ  
ا بكهف ال ح  لػم ينػ ؿ يإلػ  الن ػ    ػهلل أق  إل  أف يهف ا أو  ف  مو  ينهلل حضهة الن  

 :بقهل ا ال عا      فلو  ا إل  رس ؿ ااا ق ل الهسهل 
ا { يػػه ا ػػ  ي ػػهلل اا إوػػ  كػػهيم  نػػ  وهاػػم اػػل مػػه اػػ ت مػػ  المػػهؿ باي نػػه ا ننػػه} 

 اقهل ا و م قهؿ اجإلع ا م ػ  بفهبضػ   ؟أال أدلوم يإل  اصإل  ا ه م  ول : }  فآهؿ 
أوػه  : فآػهؿ لػ  أ ػ   اا فمإلع ا مػه سػ هللوه زيػهلل{ فإف ارتضهكم فخلب  بال دال منوم ا  ه  

بكػػلا مػػ   ابومإلػػ  مػػ  أصػػنهؼ األو ػػهـ كػػلا مػػ  اإل ػػل ايمػػ  بوػػرالء اا تػػ  أ ػػ ؾ بوػػلا
ب  ػػهلل أف  ابأاػػلبا يهغ ػػ ف ف ػ  فاػػهة ة يإلػػ ... باػػبلؼ ذلػػ  كث ػه ابكػػلا مػػ  الغػنم  اال آػه

 : قهؿ او م :ول اواه ام؟ قهل ا :اواه ا قهؿ لهم س هللوه زيهلل
 ا بذل  كمه قإلت ق ل الهسهل .{ ال أرض   محمهلل  هلليبل   }

ذوإ س هللوه أ    وه لحضهت  ي مه  بقػهؿ يػه رسػ ؿ اا لآػهلل ذو ػت إلػ  كعػهق بقهلل 
بة ػت  أح ػهء  ابذو ػت إلػ  النمهاػ  فػ  مإلوػ  ابذو ت إل  ق صه ف  مإلوػ  اف  مإلو 

 :فآهؿ  فم  اللق أد  ؟ ... فإلم أرق مثل أد   اال هب جم  ه  

مم22مم{{ممَأٖدَبؽمِل٨ّمَرب٨ّمَصفمَلِحَل٤َّمَتفمْلِدؼِؾ٨َّأٖدَبؽمِل٨ّمَرب٨ّمَصفمَلِحَل٤َّمَتفمْلِدؼِؾ٨ّمم}}

                    الآإلمالآإلم  
أف يوػػ ف م ػػ  مػػهذا ي  ػػل بكػػم يصػػإل  بيصػػـ   فمػػ  يهيػػهلل ابوػػلا وػػ  المآػػهـ الوػػهيم

                                                 
 ف  ذل  ال قت يخ   ف الص   ثم ي    و . بولا كهف وههـ ال   هلل ٙ
 ي  ا   مع   د رض   الإلب   ينهمه. اا   العبْم  هِو  ف  أ د ِب اإلْمبل ءِ  ٚ



  ))1717((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
 : قهؿ  بمهذا ي  ل م  الن افل بالآه هت؟ 

مَأَحمملِدؽمَلغمُل٣ِّممم}} ماظعمِلؿمَلمملَعهمِل مَؼ٦َِّم مَعِفػمِللممًل مِعؽمل٨ِّّ مَوأْضَِّٕبغمُل٣ِّ مٔإَظ٨ّٖ مَأَحؾِّغمُل٣ِّ مِع٤ِّ مَأَحمملِدؽمَلغمُل٣ِّمإٖن ماظعمِلؿمَلمملَعهمِل مَؼ٦َِّم مَعِفػمِللممًل مِعؽمل٨ِّّ مَوأْضَِّٕبغمُل٣ِّ مٔإَظ٨ّٖ مَأَحؾِّغمُل٣ِّ مِع٤ِّ إٖن

مِع مؤإٖن مِعَأِخاَلضممًل، مؤإٖن ماظـَّٖٕثمملُروَنمَأِخاَلضممًل، ماظعمِلؿمَلمملَعهمَل مَؼ٦َِّم مِعؽمل٨ِّّ مَوَأِبضمَلُِّٓط٣ِّ مٔإَظ٨ّٖ مَأِبطمَلسمِلغمُل٣ِّ ماظـَّٖٕثمملُروَنم٤ِّ ماظعمِلؿمَلمملَعهمَل مَؼ٦َِّم مِعؽمل٨ِّّ مَوَأِبضمَلُِّٓط٣ِّ مٔإَظ٨ّٖ مَأِبطمَلسمِلغمُل٣ِّ ِّ٤

ماظـَّٖٕثمملٔرؼ٤َّم مَسػمِلؼمِلؽمَلممل مَضِّٓ مآ مرد٦َّل مؼممل مضممُلظ٦ّا: مَوادُلَؿظمَلؿمِلؾمٔلعمُل٦َّن، ماظـَّٖٕثمملٔرؼ٤َّمَوادُلَؿرمَلُِّّٓض٦َّن مَسػمِلؼمِلؽمَلممل مَضِّٓ مآ مرد٦َّل مؼممل مضممُلظ٦ّا: مَوادُلَؿظمَلؿمِلؾمٔلعمُل٦َّن، َوادُلَؿرمَلُِّّٓض٦َّن

مم44مم{{ممَوادُلَؿرمَلِِّّٓضنَيمَصؼملمملمادُلَؿظمَلؿمِلؾمٔلعمُل٦َّن؟مضممللمادُلَؿغمَلؾُِّّٕوَنَوادُلَؿرمَلِِّّٓضنَيمَصؼملمملمادُلَؿظمَلؿمِلؾمٔلعمُل٦َّن؟مضممللمادُلَؿغمَلؾُِّّٕوَن

 ابال تبػػ ه مػػ  حهلليثػػ  اهكإل  تهيػػهلل النػػهس أف تمهلعػػ  بت هاػػه بمػػ  يإلػػى وػػل  البػػ
 .بيعأل ف ين  لمهذا؟ ألو  يإل  وهللق رس ؿ اا  ابإذا غهب ينهم يا حب  

فأاػػلوم بذوػػإ  ات ػػهل ا م ػػ  :إال أف قػػهؿ ل يػػهلل بأوإلػػ  فمػػه كػػهف مػػ  رسػػ ؿ اا 
فهةمػأف أوإلػ   ارثػ يه م به قهيش إف زيهلل ا ن  يهثن  بأ :بقهؿ ألول مو  ا هم ينهلل الو   

 .إل  أف أو ؿ اا   هلل ذل  الغهء ولا الا ن  ابذو  ا
بوػ  ي ػهلٌل يإلػ  أ  ػ  بيمػ  بأا تػ  يهلل ق ل  ك ع ي ضػل زيػهلل سػ هللوه محمػهلل بكل مه أر 

 .بحهيا  إال لممهؿ أابلق  بكمهؿ و  ت  بص هت  صإل ات ر   بتعإل مهت  يإل  
 بقهلل قهؿ ف  ذل  أم ه الب هاء أحمهلل ا ق :

 ٖصإ يف ايسْٝا ُٖا ايطمحا٤ أّ أٚ أب   فأْت ضمحت  فإٕ
بمه ذل  فإف البهيه لم يعا ه أف يأت   هلم ن  ألف رحم  األب باألـ مػ  ال ػهللء 

 : ا قهؿ إل  الخاهـ و  ج ء م  رحم  الهحم  المههللاة 

َرِحؼمَلهمٍلمَرِحؼمَلهمٍلمٖنماظػمّل٥َّمَخػمَل٠َّ،مَؼ٦َِّممَخػمَل٠َّماظٖلؼمَلمملَواِتمَواَِِّرَض،مِعمملَئهمَلمَرِحؼمَلهمٍل،مُط٢ّٗمٖنماظػمّل٥َّمَخػمَل٠َّ،مَؼ٦َِّممَخػمَل٠َّماظٖلؼمَلمملَواِتمَواَِِّرَض،مِعمملَئهمَلمَرِحؼمَلهمٍل،مُط٢ّٗمإٔٔإمم}}

مَصِؾؾمَلمملم مَرِحؼمَلهمًل. ماَِِّرٔض مِص٨ّ مِعؽمِلؾمَلممل مَصَفضمَل٢َّ مَواَِِّرٔض. ماظٖلؼمَلمملِء مَبؿمِل٤َّ مَعممل مَصِؾؾمَلمملمِرَؾمملَق مَرِحؼمَلهمًل. ماَِِّرٔض مِص٨ّ مِعؽمِلؾمَلممل مَصَفضمَل٢َّ مَواَِِّرٔض. ماظٖلؼمَلمملِء مَبؿمِل٤َّ مَعممل ِرَؾمملَق

مَسػمَل٧ّ ماْظ٦َّاِظَُّٓة مَسػمَل٧َّتضمِلشمِلُّٟ ماْظ٦َّاِظَُّٓة مَسػمَل٧ّممٰ  ٰ  َتضمِلشمِلُّٟ مَبضمِلسمُلؾمَلممل مَواظشملَّؿمِلُّٕ مَواْظ٦َِّحُّ٘ مَسػمَل٧َّوَظَِّٓػممل. مَبضمِلسمُلؾمَلممل مَواظشملَّؿمِلُّٕ مَواْظ٦َِّحُّ٘ َبضمِلّٕٚ.مَبضمِلّٕٚ.مممٰ  ٰ  َوَظَِّٓػممل.

                                                 
الم   ة    ف   إفب أ ح  بو ْم إل  ب أ ح هِسن و ْم أ ْابل قه  : » قهؿ ب ر ِبق  ي ْ  أ ِ   و ه يْػه ة  سن  الاهملق ا ي  محمبهلِل  ِ  الم ْنو هلِلِر ي  جهِ ه   ٛ

ِ  الم   ه ق  ف   ػ ْ    ا ربا  «. أل ِح بِ  الم إْلا ِمع  ف  لإِْل ػ ه دِء اْل  ْ إ  أ ْكن هفه  البِلي   ي ْأل    ف  بيػ ْرل    ف ا ب إفب أ ْ غض و ْم إل  ب الم ببهؤ بف   ِهلنبِم م 
 ال  هاو  ف  الصغ ه باألبسط 



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))1818((
مم{{ممؼمَلهمِلؼمَلهمِلِِّٔهماظِّٕٖحِِّٔهماظِّٕٖحْطؼمَلػمَلؾمَلمملمِبؾملْطؼمَلػمَلؾمَلمملمِبؾملَصكمٔلَذامَطمملَنمَؼ٦ُِّمماْظعمِلؿمَلمملَعهمِل،مَأَصكمٔلَذامَطمملَنمَؼ٦ُِّمماْظعمِلؿمَلمملَعهمِل،مَأ

ٜٜ
مم

 إذف فول ول  الهحمهت ج ء م  الهحم  المههللاة اللق قهؿ ف   ر نه 

                               األو  هءاألو  هء  
وبلمػى بأي هبوػى ا اارجػ  أف تنا هػ ا لإيضهحه  لهػلا الم ػ افبمه أريهلل ق ل    هلل ذل  

 :أسمهيوم بأفههموم
تمػهلل ... ك ػع؟  ثنهئ ػ  تخػهلع وػهللق ا ػه ال هيػ و  أو  ف  ولا ال صػه قػهلل ظهػهت 

 !أب مػه جإلعػهئ  فػ  أق زمػهف بموػهف !م هم النهس اهرج المن ؿ أب مه زمبلئ  ف  ال مػل
 هػما بينػهللمه يػهللال ال  ػت ألابلق  بسإل ك  م !!يآ ل ف أف فبلف ولا مثل ال إلعم البهف 

 !بالنهػػػ  !ألمػػػهح ػػػث تمػػػهلل ا!!!!!   درجػػػ   بقػػػهلل تغ ػػػه مهئػػػ  بثمػػػهو ا  كهسػػػه   تمػػػهلل  بحبػػػه  
 ا كل ذل  لم  يآ ؿ الح  إ ف هم :!بالإل   !بالبام !بالعإب 

{{ممَخؿمِلُُّٕط٣ِّمَخؿمِلُُّٕط٣ِّمَِِّػػمِل٥ِّ،مَوَأَغمملمَخؿمِلُُّٕط٣ِّماِلػػمِل٨َّخؿمِلُُّٕط٣ِّمَخؿمِلُُّٕط٣ِّمَِِّػػمِل٥ِّ،مَوَأَغمملمَخؿمِلُُّٕط٣ِّماِلػػمِل٨ّمم}}
ٔٓٔٓ

مم

بوػػلا وػػ  أمػػه مػػ  وػػم دبف ذلػػ  فهػػم ذبق رحمػػ ا بأوإلػػ  ونػػه وػػم وعػػهؤ  بأبالد ا 
 .المهل   فأوإل  يهيهللبف من  الوإلم  ال     بالم همإل .... الم  اف 

بأح هوػػه  يبػػهركهم  ايضػػهحوهمأب أح هوػػه  ف مػػهزحهم ين عػػط مػػه زبجهتػػ   بقػػهلل كػػهف 
 :م؟ فآهلتهحهؿ رس ؿ اا م ي  لع هللة يهئب  ا سأل ا اف  يمل المن ؿ

مم1111{{مموؼضملؼمل٢ّمعمملمؼضملؼمل٢ّماظّٕجممللميفمبؿمل٦ّتؾمل٣ّوؼضملؼمل٢ّمعمملمؼضملؼمل٢ّماظّٕجممللميفمبؿمل٦ّتؾمل٣ّمموخيزملّٟمغضملػمل٥ّ،وخيزملّٟمغضملػمل٥ّ،ممث٦ّب٥ّث٦ّب٥ّممخيؿملّٛخيؿملّٛطمملنمطمملنممم}}

 المن ل   ت اضػ ه  لػهب ال هيػ بكهف يآـ   هل  األيمهؿ ا يبهركنه ف  يمل المن ؿ أى
    بمبهرك  لهم حا  يح    بيآ إل ا يإل. 

بقػهلل كهوػت أمػ  العػ هللة أـ سػإل م  باوهه إل  تآهلليه الخهدـ س هللوه أوس    مهل  
  بق ػػل ومػػهة الن ػػ   اتوػػ  تنمػػإلػػم   أف إلػػ  المهللينػػ  وػػلرت ا إف رزقهػػه اا بلػػهللا

                                                 
 صح ح معإلمم هف  ي ْ  أ ِ   ي ْثم هف  ي ْ  س إلْ  ٜ

 سن  الاهملق بالهللارمى با   ح هف  ي  ي هِئب     ٓٔ
 ا المحهللث ال اديى ا المصهللر : األدب الم هد.ي  يهئب   ٔٔ



  ))1919((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
بدمنػت  االمنػ رة إلػ  المهللينػ   وػهجه الن ػ م ثػ افهزقهه اا  أوس اتم إل  اهدمه  لإلو   

 :بقهلت افمهءت    إل  رس ؿ اا بو  ا   س ه سن   اأـ سإل م

مم،،ؼمملمرد٦ّلمآمإنمابينمػّٔامطؽملوملمضّٓمغّٔرتمأنمأجضملػمل٥ّمخمملدعممًلمظػملغملضملؾهملؼمملمرد٦ّلمآمإنمابينمػّٔامطؽملوملمضّٓمغّٔرتمأنمأجضملػمل٥ّمخمملدعممًلمظػملغملضملؾهملمم}}

مم{{ممأويفمبؽملّٔريموأجضملػمل٥ّمخمملدعممًلمظ١ّأويفمبؽملّٔريموأجضملػمل٥ّمخمملدعممًلمظ١ّممذا..ذا..ممأغمملأغمملػمملمػمملممموو

 :يآ ؿ باسامه س هللوه أوس مه رس ؿ اا يبه سن   بكهف تآهيه 

،موعمملمضممللمظ٨ّمظرمل٨ّءم،موعمملمضممللمظ٨ّمظرمل٨ّءملمظ٨ّمأفمضّٛلمظ٨ّمأفمضّٛ،مصؼملمملمضممل،مصؼملمملمضمملسرملّٕمدؽملنيسرملّٕمدؽملنيممخّٓعوملماظؽمليبمخّٓعوملماظؽمليبممم}}

مم1111{{مم؟؟صضملػملؿ٥ّصضملػملؿ٥ّممململ:م:مصضملػملؿ٥ّصضملػملؿ٥ّ؟موالمظرمل٨ّءم؟موالمظرمل٨ّءمصضملػملؿ٥ّصضملػملؿ٥ّ:مأالمطؽملوملم:مأالمطؽملوملمأصضملػمل٥ّأصضملػمل٥ّممململ

 هه  هلآ ؿ يآ ؿ له :بأرادت زبجهت  أذيا  ت اهدم  ا  ه  بكهف إذا كعه 

مم1313مم{{طـملجمملظغمل٣ّمطـملجمملظغمل٣ّمممالالإعمملءط٣ّمسػمل٧ّمطلّٕمإغمملئغمل٣ّمصكملنمهلمملمآجمملإعمملءط٣ّمسػمل٧ّمطلّٕمإغمملئغمل٣ّمصكملنمهلمملمآجمملممتسملّٕب٦ّاتسملّٕب٦ّاممالالمم}}

 : إل  إذا ياإ يإل  س هللوه أوس فى ا ىءا قهؿ لهم   ه أوبكهف 

مم1313مم{{ممدس٦ّهمصػمل٦ّمضسمل٨ّمذ٨ّءمظغملمملندس٦ّهمصػمل٦ّمضسمل٨ّمذ٨ّءمظغملمملنمم}}

   ؟!المم ولا األدبمه ب !!! مه ولا الإل ع
 !!ولا الإل ع بولا األدب ل  بجهلل   ننه م  أي  تأت  المبهكل 

 ... !!!!ساناه   غ ه رج   كإلهه  ل إف المبهكل  
... ؽ اسػ  فػ  األ كهوػتأب  ... ل مػل فػ  ا كهوت  أب ... ف  المن ؿ تإف كهوس اءا  

 أب ف  أق موهف كهف ........ أب ف  البهرع 
 
 

                                                 
 ا أاهج  األل هوى ا األدب الم هد.أوس    مهلم  ٕٔ
 أوس    مهل  االمحهللث الآ عهاوى االمصهللر : ولكهة الح هظ. ٖٔ
    ا المصهللر : درء الا هرض.ي  أوس    مهل  ا المحهللث إ   ت م ٗٔ
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  طيةطيةأثش انكهى انأثش انكهى ان  

بينػػهللمه ... تػػرثه ف ػػ  الوإلمػػ  ال   ػػ ا فػػأق إوعػػهف مهمػػه كهوػػت درجػػ  اإليمػػهف ينػػهلل  
مػ  المػهءا ف نػهللمه يأت ػ  إوعػهف ثػهئه يهيػهلل أف من بػه  يعم هه كأو  أو لت يإل   داه   هردا  

بحضػػهة  !!بي هلللػػ   ػػهلوبلـ ال  ػػإ !تناهػػ  ث رتػػ ... بتآه إلػػ   هلوإلمػػ  ال   ػػ  يعػػإ بيإل ػػ  
 الن   يآ ؿ ف  كل المرمن   :

مم{{ممَعـ٢َُّمادُلقملِع٤ُّمَعـ٢َُّماظؽمٖلِقػمَلهمِل؛مالمَتفملُط٢ُّمإالَّمَرؿملِّؾممًل،مَوالمَتسمَلُّٝمإالَّمَرؿملِّؾممًلَعـ٢َُّمادُلقملِع٤ُّمَعـ٢َُّماظؽمٖلِقػمَلهمِل؛مالمَتفملُط٢ُّمإالَّمَرؿملِّؾممًل،مَوالمَتسمَلُّٝمإالَّمَرؿملِّؾممًلمم}}
ٔ٘ٔ٘

مم

حضػػهة فػبل يخػهج منػػ  إال مػه يهضػ   ابالمػرم  يحهسػإ و عػػ  يإلػ  فإلاػهت الإلعػػهف
 الهحم ا بدائمه  وصإ ي ن   ق ؿ اا ف  الآهدف

                                   ((ؽؽ))  
 !!بيحهس   يإل هه !!بمه م  كإلم  تآ لهه إال بيعم هه أبال  حضهة العم ه

بال تخهؼ مػ  العػم ه الػلق يعػمه  ؟فهل أوت اهئع م  فبلف اللق يعمه من 
ر !!!فإوػػ  حعػػهب يعػػ  ؟أب ي ن ػػ  ؟وػػلا إف كػػهف س حهسػ   ه  حهسػ  ؟! فػػإف فبلوػػأبال  بي

بي ػػهلل حهبفػػ  بأل هظػػ  بس حهسػػ   يإل هػػه يػػـ    أمػػه ال إلػػ  الو  ػػه الػػلق يعػػمه كإلمهتػػ
 أال تخهؼ من ؟ !!!! الم آهت

بال ين ا  آ ؿ إال   ػهلل ت وػه بتػهلل ه بتم ػ    !!للل  فإف المرم  دائمه  كإلمهت  قإل إل
 :ال آ   ق ؿ العإلع الصهلح بي إلم يإلم !! 

 {أؾس عًٞ األجػاّ َٔ ٚقع ايػٗاّ  إٕ َٔ ايهالّ َا ٖٛ }
 ك ع يو ف كبلـ المرمن   يهرب؟فأح هوه  تو ف كإلم  أاهلل م  ةإلآ !!!  

                           ((ٕٕٗٗ  الحػجالحػج))  
                                                 

ِ  أ   ر زِي   ال  آ ْ إِل    ٘ٔ  سن  النعهئ  الو هىي  بك ِه  ِ  ي هلل س ا ي  ي م 
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وػػػ  ي إلػػػم أف مػػػ  أل لمػػػ اوه بيعػػػم هه إلا اوػػػ  المػػػرمن  اكبلمهػػػم جػػػ اوها يخاػػػهر ا

 ا بللل  ينهللمه ياوإلم حضهة الن   ي  المرم  يآ ؿ: يعم هه أبال  و  رب ال هلم  

مم1414مم{{ممَظؿمِلَّٗمادُلقمِلِع٤ُّمبمملظشملَّضمٖلمملٔنمواَلماظػملَّضمٖلمملٔنموالماظظمَلمملِحّ٘ٔموالماظَؾِّٔيَِّظؿمِلَّٗمادُلقمِلِع٤ُّمبمملظشملَّضمٖلمملٔنمواَلماظػملَّضمٖلمملٔنموالماظظمَلمملِحّ٘ٔموالماظَؾِّٔيِّمم}}

بوػ  فػ   اآلدم  فآهلل سمه الن ػ   هحا  بل  كهف لغ ... ل س  ع هب ألق ام 
 :م  أصحه   يإل   جمبل  فآهؿ غ بة ت  ؾ رجبل  

1212مم{{ممعػملضمل٦ّنعػملضمل٦ّنممبضملريبضملريؼمملمسؾّٓمآمالمتلّٕمعضملؽملمملمسػمل٧ّمؼمملمسؾّٓمآمالمتلّٕمعضملؽملمملمسػمل٧ّممم}}

مم

حاػ  ا قهؿ مهذا أصنه يه رس ؿ اا؟ قهؿ او ؿ م  يإل   باتهك  يمبػ  فػ  الصػحهاء
 بذل  لو  ال ي  د لعهو  يإل  ولا الوبلـ. !!االممل

الن ػػػ س فإلعػػهف المػػػرم  ال ين ػػا إال  ػػػهلآ ؿ ال  ػػإ الػػػلق يػػثإلج الصػػػهللبر بيػػروس 
 ابالػػلق يػػلوإ ل يػػ  الحػػ ي  ابالػػلق يبػػ   العػػآ م بالمػػهيه ابيخ ػػع يػػ  المنوػػ ب

 بحهؿ المعإلم  . ... وولا يو ف كبلـ المرم  اباللق ي يهلل فهح  المعهبر
ب فػ  ثػ رة الغضػإ قػهؿ ... أف أ ه ذر ب بلال تغهضػ ه ب تصػهيحه  مهةا حهللثبذات 

فغضػإ الن ػ  ا  إلػى الن ػ ى اا ينػ  رضػفبػوه   ػبلؿ  العػ داء ا ػ أ   ذر ل بلؿ : يػه 
 :ل بقهؿ 

مم1414مم{{ممؼمملمأبمملمَذٓر،مأَسؿمٖلَّٕت٥ُّمبفملع٥ِِّّ؟مٔإٖغ١َّماعُّْٕؤمصؿمل١َّمجمملِػػملؿمٖلهملؼمملمأبمملمَذٓر،مأَسؿمٖلَّٕت٥ُّمبفملع٥ِِّّ؟مٔإٖغ١َّماعُّْٕؤمصؿمل١َّمجمملِػػملؿمٖلهملمم}}

فوػػم باحػػهلل تمػػهلل ف ػػ  جهوإل ػػ   ؟؟؟بينػػهللمه و  ػػا كػػبلـ ا ػػه ال هيػػ  يإلػػ  ح هتنػػه اآلف
   ى ........ أوههبا إلى الاأديإ الن !!!ك ع ت  ه   أم   !!!! اآلف؟ الوث ه بالوث ه

مم{{إالمبمملظؿعمل٦ّيمإالمبمملظؿعمل٦ّيمممالب٤ّماظؾؿملسملمملءمسػمل٨ّماب٤ّماظل٦ّداءمصسمل٢ّالب٤ّماظؾؿملسملمملءمسػمل٨ّماب٤ّماظل٦ّداءمصسمل٢ّممظؿملّٗظؿملّٗمم}}

بكعػػػع  هلػػػ  بتغ ػػػه حهلػػػ   افمػػػه كػػػهف مػػػ  سػػػ هللوه أ ػػػ  ذر إال أف حػػػ ف ح وػػػه  اػػػهلليهللا  
                                                 

 معنهلل اإلمهـ أحمهلل بسن  الاهملقي  ي هلِل اا  ٙٔ
 الهادى أوس    مهل  ا المحهللث : المنلرى ا المصهللر : الاهغ إ بالاهو إا بف   ربايهت يهلليهللة ٚٔ
   أم  ا هؿ: ل ِآ ت  أ ه ذ رٍّ  هلهب  لِة بيإل ِ  ح إلب ا بيإلى غ بلِم  ح إلب ا فعألا   يْ  ذل   فآهؿ: ِإو   سه ػ ْ ت  ر ج بل  ف   بهت  يِ  الم ْ هبِر ق ٛٔ

ْ  كهف  أا    تحت   بذكه الحهلليثا بتمهم  : } فآهؿ ل  الن  س  يهلِل  فإْل  ْ ِ ْم   إْا او وْم ا   ل وْما ج   إل هم  الإّل   تحت  أيهلِليو ْم. ف م 
ا بال ت وإل   وم  مه يػ ْغإِل  هما فإْف كإلب ام و م فأِي ن و م ه يػ إْل  س   { )صح ح ال خهرى( مّمه يأك ل ا ب ْل ػ إْلِ ْع   ممب
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بأقعػػم يإل ػػ  أف ي ػػأ بجهػػ   افػػلوإ إلػػ   ػػبلؿ ل عاهضػػ   ابيػػهؼ أف الن ػػ  غضػػ هف منػػ 

 ل  أ   آهللم  !!! هببضه صهللغ  يإل ه ابوهـ يإل  األرض ا آهللم  ل و ه ي  ذو  
 حضهة الن ػ  البػ  ه  م ألوهم ت إلم ا  ابألوهم أصحهب ذبؽ رف ه بأدب  هلليه

بال ي جػػهلل أحػػهلل فػػ  األبلػػ   بال فػػ  اآلاػػهي ا فػػ  العػػه آ   بال الم هصػػهي  مػػ  ي إلػػ  فػػ  
 :ينهم أجم     رض  اا اللبؽ الهف ه أصحهب الن   األم   

بقػػهلل يإلمهػػم  أف يضػػه قهللمػػ  يإلػػ  بجهػػ ا يإلػػ  سػػ هللوه  ػػبلؿأ ػػ ذر أقعػػم فإلمػػه أف 
 فمهذا ي  ل  بلؿ؟ !! ؾ يمإ أف ت ه ولا الآعم  حضهة الن   أو  ل  أقعم يإل   أا

فػهوهه  ابلػم يم إلهػه تبلمػس بجهػ  !ا ه ل  ه قعم أيإلى رأس   معهف  بضه رجإل  
 بأي  ت إلم  ؟ ... باللبؽ الهف ه .... إل  األدب ال هل  

                           ((ٕٜٕٜ  ال احال اح))  

  َادلؤيٍ وهذيه.ادلؤيٍ وهذيه.  دُدًًُْْعَع  
لػلل  كهوػت  !! بكهوت وػل  أابلقهػم فػ  كػل أحػ الهم اكهف ولا سماهم بوهلليهم

ألف  ابأوػػػام ت إلمػػػ ف أوػػػ  لػػػم يوػػػ  ينػػػهللوم دار لإلآضػػػهء...  ح ػػػهتهم سػػػ  هللة  ػػػبل مبػػػهكل
وػػل  الحآ آػػ   بال يهضػػ  باحػػهلل مػػنهم ألا ػػ  مػػه ال يهضػػه  لن عػػ ا و ػػلبا اجمػػ  هم يػػهللبؿ

 .ف ها ا  هل  ال هيآ 
ألف م هػم األمػهاض الاػ  وبػو   ابال إلم الحهلليث يػه إاػ او  بديننػه ي هلػإ  ػهل إلم

أف  ا قػهؿ األة ػهءمنهه اآلف مثػل الضػغط بالعػوه بتصػإلإ البػهاي   بغ هوػه مػ  األمػهاض
 .س إ م همهه الضغ ط الن ع  

لإلمعػو ن  زبجاػ  دااػل  فهلهجل إف لم يعػا ه أف يحآػا منػه  اػهرج ال  ػت يػلوإ
ا فمه ذو هه ف  ذل ؟! ف   صػ هح كػل !!  بي هغ جم ه البحنهت الا     ف هه!!! ال  ت 

بفػػ  المعػػهء  هوػػهمج ثهلػػث  !!بفػػ  الههػػه  هوػػهمج داػػه لإلنوػػهلل !!يػػـ  ونػػهؾ  هوػػهمج لإلنوػػهلل
فاػػأت  األمػػهاض بيضػػ ه وػػ  ... فمػػهذا ت  ػػل المعػػو ن ؟ تصػػهب  هلومػهلل بالنوػػهلل  !!لإلنوػهلل
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 فو ع يرثه الهللباء بأوت س إ الهللاء !!!!! ؟؟بيلوإ  هه لؤلة هء ؟؟ي  يبلجلإل حث 

بكلل  و س الم ض ع مه  نهت  بأبالد ا بيهيهلل أف يوػ ف فػ  ال  ػت اػهي  حضػهة 
 ؟فػػإذا قػػهل ا لػػم ف إلػػت ذلػػ !! ك ػػع؟! يهيػػهلل أال يعػػأؿ يمػػه ي  ػػل   –حهاػػه ا  –األل و ػػ  

 م  تاأس  يه أاػ ؟ !!!ا فكبلم  ال يهجه  إف !! بيآ ؿ أتهدبف كبلم !!.. يهتوإ مص    
 أال تاأس   م  قهؿ ل  ر نه 

                 ((ٜٜٔ٘ٔ٘  دؿ يمهافدؿ يمهاف))  
باه ت مب رتهم ف  غ بة أحهللا فآهلل قػهؿ الن ػ  وهػل فػ  المهللينػ   بقهلل اهبروم 

بمػه ذلػ  قػهؿ  ابينهللمه و ؿ يإلى رأيهم وػـ  المػ ش ابأاهربا وم أف يخهج ا م  المهللين 
 ل  حضهة اا 

                       أضهؼ س حهو أضهؼ س حهو   ذل ذل   هلل   هلل ا ثم ا ثم : :
                 ((ٜٜٔ٘ٔ٘دؿ يمهاف )دؿ يمهاف )  

 : قهؿ ا أق اهبروم لا إلمهم

مإنمآمورد٦ّظ٥ّممم}} مإنمآمورد٦ّظ٥ّمأعممل موظغمل٤ّمجضملػملؾملمملمآمرريهملمِّعيتمصؼمل٤ّمسسممأعممل موظغمل٤ّمجضملػملؾملمملمآمرريهملمِّعيتمصؼمل٤ّمؽملؾملؼملممل ؽملؾملؼملممل

{{رةمعؽملؾمل٣ّمملمؼضملّٓممسؽملمملءمرةمعؽملؾمل٣ّمملمؼضملّٓممسؽملمملءم،موع٤ّمتّٕكمادلرملؾمل٦ّ،موع٤ّمتّٕكمادلرملؾمل٦ّذمملورمعؽملؾمل٣ّمملمؼضملّٓممرذّٓاذمملورمعؽملؾمل٣ّمملمؼضملّٓممرذّٓا
1919  

ا فػػػإذا كنػػػت بلنبػػػه الهحمػػػ  ب المن  ػػػ  أق ال يحاػػػهج إلػػػ  المبػػػ رة لونهػػػه لإلا إلػػػ م
م مػػ  م ػػػ ؟ ك ػػع يا إلمػػػ ف؟ حوػػ م الحومػػهء بفآػػػت لآمػػهف الحوػػ ما أال ين غػػػ  أف ت  إل ػػ

.. ب حومػ  .. بلػ    ..  إل ػع ؟بتآ ؿ مػه رأيوػم فػ  وػلا الم ضػ ع... ن ؿ لهم اينهللمه ت
ا لونػ  تهيػػهلل أال تػهد كإلماػػ  .... ال  وػػهف    بوعػهءيإل  وهػج أمهػػهت المػرمن  ف بػ  ا رجػه

إذف ل  ات ػه اإلوعػهف منػه وهػج الح  ػإ مػه أوإلػ  ا بال يصح ذل  بولا مه يأت   هلمبهكل
 ألص ح ا دااإل   ف  ق ؿ اا

                                                 
لمه و لت ول  اآلي  :  ي  ي هللاا    ي هس  ٜٔ         (ٜٔ٘ ا قهؿ دؿ يمهاف  { :

  هآىا المصهللر : ا إ اإليمهف.الحهلليث{االمحهللث ال 



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))2424((
                                              

             )النحل() النحل (  
 ... ف هقى اآلي  ... ول بحهلل  أـ م  م   أيضه ؟ المم ه

                                       
جػهء ا نػ  الو  ػه الػلق تخػهج مػ  مػثبل  إذا كإلماػ ا ب   الصنع الػلق ال يهيػهلل ردب فهلا 

لمػهذا؟ !! .. يآ ؿ ااهج م  المن ؿ فػبل أوػت ا نػ  بال أيهفػ !! المهم   ل هد يإل   كإلم  
 !!!! إو  رجل

لع هللوه يمػه بجإلػس يإلػ  ال ػهب الواهػهر دبر ا فعػأل  رجل م  ولا الصنع  ذوإ
بوػ    ػهلل قإل ػل ب  ... بسػمل البػو ق االحهجإ مه حهجا ؟ قهؿ ج ت ألاػاو  زبجاػ 

فمػه كػهف مػ  الهجػل إال  اإل ػ بيػبل صػ تهه ي اسمه زبج  س هللوه يمه تانهقش م ػ يناهه .. 
قػػهؿ  ابينػػهللمه اسػػاهلليه  سػػ هللوه يمػػه قػػهؿ الحهجػػإ لآػػهلل ذوػػإ!! أوػػ  أاػػل حػػلاء  باػػهج 

لمػهذا اهجػت  ػهللبف أف ت ػهض اػو اؾ؟ قػهؿ  : يمػه  قػهؿ لػ  ااساهللي  ا بينهللمه يػهد
فإلمػػه سػػم ت مػػه حػػهللث لػػ  مػػه !!ا ج ػػت لوػػ  أاػػاو  زبجاػػ  الاػػ  ي إلػػ  صػػ تهه يإلػػ   

 :وه يمهزبجا  اهجتا فآهؿ س هلل
 بلػم يوإل هػه اا!!  بكلل  مهض   بمه    اغعهل  لث ه   اإوهه ة ها  ل  هم يأاى 

 بغعػػػػهل  بمهضػػػػ   بمه  ػػػػ ا فأوػػػػه الموإلػػػػع أف أحضػػػػه لهػػػػه ة هاػػػػه   امػػػػ  ذلػػػػ   بػػػػ ء 
؛   بوػػ  يمػػه  ػػ  الخ ػػهبا ..أفػػبل تحمػػل منهػػه ذلػػ !!! كػػل وػػلا إذاتحمإلػػت منػػى  ف

سػػإل  البػػ  هف  إذا مبػػ  يمػػه فػػ  ةهيػػا بكػػهفا  ح  مريػػهللا  لمػػه يآػػ ؿينػػ ؿ الػػكػػهف الػػلق  
 .كهوت و  ا  تم ل الم هؿ تهتج إذا باجههه   جه ا  ل ب كمه أا ه   داهةهيآه  

 ا فو ػع كػهف ي مػل ...  بمه ذل  كإل  تمهلل  ف    اػ  كمػه يإلمنػه حضػهة الن ػ 
لػػم يوػػ  يم ػػل و عػػ  جمػػبل  بيػػهك هم يإلػػ  ظهػػه  بيمػػه أصػػحه    مػػه الحعػػ  بالحعػػ  ؟

 :س هللوهجه ه    ي هللاا ف آ ؿ ...  بيهبو 



  ))2525((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
وػ٦ّمميرمل٨ّمسػمل٧ّمأربّٝم،مواحلل٤ّمواحللنيمسػمل٧ّموػ٦ّمميرمل٨ّمسػمل٧ّمأربّٝم،مواحلل٤ّمواحللنيمسػمل٧ّمدخػملوملمسػمل٧ّماظؽمليبمدخػملوملمسػمل٧ّماظؽمليبممم}}

1212{{مماظضملّٓالنمأغؿؼملمملاظضملّٓالنمأغؿؼملمملممغضمل٣ّغضمل٣ّذيػملغملؼملمملم،موذيػملغملؼملمملم،مومماجلؼمل٢ّاجلؼمل٢ّممغضمل٣ّغضمل٣ّزؾملّٕهموػ٦ّمؼعمل٦ّلم:مزؾملّٕهموػ٦ّمؼعمل٦ّلم:م

مم

  نطف أهم انكًالنطف أهم انكًال  
بأف يػػػهحم ال نػػػهت ا.. ف إلػػػ  الهجػػػل ينػػػهللمه يػػػهللال ال  ػػػت أف ياصػػػه   مػػػه الصػػػ  هف

بال يوػػػ  غإل هػػػه   الوػػػ  يػػأل    بيح ػػػ   بيامنػػػ ف بجػػ د  ...بالنعػػهء بياإل ػػػع لهػػم ب هػػػم 
هلمعػػػإلم غ ػػػه ذلػػػ  بيآػػػ ؿ ف ػػػ  البػػػ   فا جهف ػػػه  ف وهو وػػػ  بيامنػػػ ف رح إلػػػ  بيػػػهللـ بجػػػ د 

 : محمهلل يإل  سبلم  ا خنه 

 {ِ حٓٛا إيٝهِ ٚإٕ َتِ بهٛا عًٝهِ عاؾطٚا ايٓاؽ َعاؾط٠ إٕ عؿت }
 : لع هلل األبل   باآلاهي  بذل   هلإل ع بالهحم  بالإل   اللق قهؿ ف   اا

                              [[ٜٜٔ٘ٔ٘  .]دؿ يمهاف.]دؿ يمهاف  
    بأكمل بص   فآهؿ:إذف يإل نه جم  ه  أف واصع  هلإل   اللق مهللح  اا يإل

                                          
بيػ  غإلهػ  الآإلػإ بيػ  الآعػ ةا بيوػ ف اػ هر  بيإل نه كلل  أف و  هلل ي  ال ههظػ 

 المرم  دائمه  ت عم  ف  بج  أا   صهللق  بالوإلم  ال     صهللق .
 فإلوػػ  باوهػػه إلػػ  فضػػل اا يإل نػػه... صػػهللق  يمهيهػػه اا لنػػه فػػ  كػػل بقػػت بحػػ  ا 

 : ؾ بت اعم ف  بجه ا مهذا ل  م  األجه بالث اب ينهلل اا؟ يآ ؿتآه ل أاه

ٔإَظ٧ّمَأِخؿمل٥ِّمَسػمَل٧ّمَذ٦ِّٕقمَخؿمِلّْٕمِع٤َّماِسِؿغمَلمملِفمَدؽمَلهمٍلمٔإَظ٧ّمَأِخؿمل٥ِّمَسػمَل٧ّمَذ٦ِّٕقمَخؿمِلّْٕمِع٤َّماِسِؿغمَلمملِفمَدؽمَلهمٍلمممَغصمَلُّٕماظُّٕٖج٢َّٔغصمَلُّٕماظُّٕٖج٢ّٔمم}}

مم{{مماأََِّّٔص٨ّمَعِلِفِّٓيمػِص٨ّمَعِلِفِّٓيمػ
ٕٕٔٔ

مم

                                                 
 الهابى جه ه    ي هللااا المحهللث : ا   حمه ال عآبلوى ا المصهللر : لعهف الم  اف. ٕٓ
  )جهمه األحهديث بالمهاس ل(.  اْلحو م ي  ا   يمهب   ٕٔ



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))2626((
 : فإلمهذا أحـه و ع  م  ذل ؟!قهؿ 

مم{{ممٔإَذاماْظَؿعمَل٧ّمادُلِلػمِلؼمَلمملٔنمَصَؿزمَلمملَصَقمملمَوَحؼمِلَّٓامآمَواِدَؿطمِلظمَلَّٕاُهمشظمِلَّٕمَظؾمُلؼمَلمملٔإَذاماْظَؿعمَل٧ّمادُلِلػمِلؼمَلمملٔنمَصَؿزمَلمملَصَقمملمَوَحؼمِلَّٓامآمَواِدَؿطمِلظمَلَّٕاُهمشظمِلَّٕمَظؾمُلؼمَلمملمم}}
ٕٕٕٕ

مم

بلآهلل يآهللوه ح هتنػه ذا؟؟؟!!! ؟؟ لمهصهللر ؟ ذا أجه  ألا  كإلما   جهفا   ي غهافإلمه
 فإلمػػػهذا ال وا همػػػل  هلممػػػهؿ الػػػلق كػػػهف يإل ػػػ  سػػػ هلل أوػػػل الممػػػهؿ؟ !!!  مثػػػل وػػػل  األمػػػ ر

 باآلؿ؟ بلمهذا ال وا همل  أكمل الخبلؿ الا  كهف يإل هه المص    
بلػػ  يوإل نػػه ذلػػ   ...  بوػػلا وػػ  المحػػ  الػػلق  ػػ  يغ ػػه اا حهلنػػه إلػػ  أحعػػ  حػػهؿ

يإلػػ  منػػه  ػػ د اإلوعػػهف جهػػهد الػػن س إلػػ  أف يانػػه لوػػ  يإل م لمػػهؿ ... مػػ  ابال قإلػػ بل   ا  كث ػػه 
ل صػ ح بجهػ  وهاػه   هاػه ا بوػلا وػ  كمػهؿ اإلقاػهللاء ...   م  بجهػ  بي يل الآاهم... ذل  

كمػه ربق م  فهط وبهاا  ب بهاا  بحع  لآهئػ    حا  كهف ...  ع هلل الهسل باألو  هء 
 :.ين  

1313{{جػملؿملل٥ّمأنمأحّٓامأطّٕممسػملؿمل٥ّمعؽمل٥ّمجػملؿملل٥ّمأنمأحّٓامأطّٕممسػملؿمل٥ّمعؽمل٥ّمغزملؿملؾ٥ّممالمحيلنملمغزملؿملؾ٥ّممالمحيلنملمممجػمللمملئ٥ّجػمللمملئ٥ّوؼضملشمل٧ّمط٢ّموؼضملشمل٧ّمط٢ّممم}}

مم

ا  ػ  ذا جإلس ف  ممإلس يه  كػل باحػهلل فػ  الممإلػس أوػ  أحػإ المهلعػ   إلفإ
 :همالهس ؿ ل  بحهلليث  م   بحهص  يإلى كل باحهلل من بذل  م  ت عم

                                   [[ٔٓٚٔٓٚ  ]األو  هء]األو  هء    
!! بكثػهة المبػهكل !! بومػـ  األمػهاض !! هيش بال ي جهلل م  يخ ع ينػه ينػهء الم ػ

وعأؿ اا أف ين  نػه  مػه يإلمنػها بأف ي إلمنػه ا إال ولا النهج الوهيم لع هلل األبل   باآلاهي 
بصػػػإل  اا يإلػػػ  سػػػ هللوه ا مػػػ  يعػػػام  ف الآػػػ ؿ ف ا  ػػػ ف أحعػػػن ممػػػه ين  نػػػها بأف يم إلنػػػه 

 .محمهلل بيإل  دل  بصح   بسإلم
 
 
 

                                                 
 سن  أ ى داببدي  اْل ػ ه اِء  ِ  ي هِزِب  ٕٕ
 دالئل الن  ةا بغ هوه بالحهلليث ة يل بمبه ر.الهابى ونهلل ا   أ   وهل  ا المحهللث  ال  هآى ا المصهللر :  ٖٕ
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  ثاًَثاًَانان  صْمُصْمُففانان

  2424  انصَّادلنيانصَّادلني  ذُّػاجِذُّػاجِانان  اصيٍُاصيٍُىَىَيَيَ

  انذػىج ادلؤثشجانذػىج ادلؤثشج  
  أيح األئًحأيح األئًح  
  ٍسعاالخ اهللسعاالخ اهلل  يثهغىٌيثهغىٌ  انزيٍانزي  
  خياس األئًحخياس األئًح  
   أهم انرًكني أهم انرًكني  
  انشذثح انؼهياانشذثح انؼهيا  

                                                 
 وػا الهللرس   هلل تنهبؿ ال بهء . ٕٛٗٔذب الآ هللةٓٔـا ٕٚٓٓ/ٔٔ/ٕٓالمن ها مغهغ ا م هو ا الثبلثهء  ٕٗ



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))2828((
  انشزيىانشزيى  تغى اهلل انشمحٍتغى اهلل انشمحٍ

 ...أجم      بأح هئ  ف  ااالآهاء الوهاـ إا او  جمهي  المرمن   
م ج ػل كػل رجػل مػ  أمػ  ايإلم ا يإلم ال آ   أف اا ف  أزل  الآهلليم بف  كاه   الوهي

 .  داي ه  إل  اا –برجل تبمل رجل بامهأة  –الن   الهءبؼ الهح م 
بإومػه كإلػع  هػه الن ػ   الم يوإلع  هلهسػهل  و ػها  م ػهللبدي  فػ  أق زمػهف  فإف اا

ثم اواآل الاوإل ع إلػ  جم ػه أفػهاد األمػ  فػ  كػل زمػهف بموػهف إلػ  أف يػهث اا  اال هللوهف
 : (آل عمران 111).. قهؿ ت هلى . األرض بم  يإل هه

                          
مػه ال ظ  ػ  ..ا إل  وههيػ  ال مػهف بالموػهف  كإلوم م  يصه  كنام ... م  ؟ ...  

 :؟أجم    الا  بظ نه ف هه حضهة اا كإلنه

                                             
ا مػ  يخ ػإ !! بغ ػه ال ػهلممنػه ال هلم .. إذف فإف بظ  انه الا  بظ نه اا  هه كإلنه 

بكػل فاػهة !! بكػل اػهب !! بكل امػهأة !! ا كل فهد !! بم  ال يعا  ه الوبلـيإلى المنه ه 
 !! موإلع  هلا الاوإل ع اإلله :م  ول  األم  

                                             
بسه الع هدة األزل   بالح ػهة ال   ػ  الهللو  يػ  لهػل  األمػ  المحمهلليػ  إذا قػهم ا  هػل  

ألوػػ  قػػهؿ  ؟بمػػ  يآػػـ   ػػلل  كمػػه قإلنػػه لػػ س باحػػهلل  لاتػػ  ...الاوإل  ػػهت اله هو ػػ  الآهدو ػػ  
     بكػػلل  قػػهؿ !!! أق أف كإلوػػم رجػػل باحػػهلل          أق أف

 .  لل  حآ آ  اإليمهف  هاكإلوم رجل باحهللا إذف ف
 



  ))2929((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
  انذػىج ادلؤثشجانذػىج ادلؤثشج  

أب وههػه يإلػ  ال ضػهئ هت  ؟ول  لل  يإل نه جم  ه  إف وص هلل يإل  المنػه ه بوخ ػإ
 أب وعمل اهائط؟ ؟باإلذايهت بواحهللث

ؿ ألوػػػػػه ال وهيػػػػػهلل الػػػػػهللي ة  هلمآػػػػػهؿ بلوػػػػػ  وهيػػػػػهلل الػػػػػهللي ة  ػػػػػهألابلؽ باألف ػػػػػه!!! ال 
بوػػػػل  وػػػ  ديػػػػ ة الهجػػػهؿا أمػػػه الػػػػهللي ة  ػػػهلوبلـ بال  ػػػػهؿ  ..... بالعػػػإل ك هت باألحػػػ اؿ

تخهلع الوبلـ بالمآهؿ فإوهه دي ة الهجل الػلق يعػم و  )  ػهؿ( ألف ق لػ  يخػهلع ف إلػ ا 
 ي هتإ م  وم يإل  ول  البهكإل   فإذا كهف اا

                                          
                                ((  ٕٕ--ٖٖ  الصعالصع))  

 ..  أح النه بأف هلنه بأابلقنه..  فو ع إذف وهللي  إل  اا؟
إلػػػ  اا   ػػػهلل سػػػ هللوه رسػػػ ؿ اا فػػػ  أمػػػ  اإلجه ػػػ  وػػػ  سػػػ هللوه أ ػػػ   وػػػه  ا بأبؿ داع  

 ابسػ هلل  ػ  أ ػ  بقػهص امػهف  ػ  ي ػهفيث مػ  الصػحه   فآهلل دال يإل  يهلليػ    الصهلليا
 ػلل  ومػهلل أف  ...بةإلحػ  الخ ػه  ػ  ي  ػهلل اا ابال   ه    ال  اـ ابي هلل الهحم     ي ؼ

 !!!ال بهة الم بهي   هلمن  كإلهم قهلل داإل ا يإل  يهللي 
أب كػهف يعػمل يإلػ  اػهائط بي زيهػه  ؟بول كهف س هللوه أ    وػه يخ ػإ فػ  وػرالء

 ؟يإل  يهللي أسإلم ا ا إذف ك ع !ه؟ أ هللا  أب كهف يرلع كاإ ل آهؤبو ؟يإل هم
 ػػ   ق مػػ  ب ػػ   ال ػػهب  وػػهيم أابلقػػ  بجم ػػل ة هيػػ  بحعػػ   ا  كػػهف الهجػػل مبػػه ر 

 :م  ورالء يآ ؿ ل  ا  فوهف إذا حهللث أحهلل اسما  بوهللي 
يه فبلف أوت رجل يهقل فهل تهق أف ول  األصنهـ تغنػ  ينػ  مػ  اا اػ  ه ؟ يآػ ؿ 

 لحاا ف ماثل الهجل.الا ف آ ؿ و ه م نه إل  الهللي  ا
 :بالعبلح اللق داإل ا    و  الثآ  ف  الهللاي 



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))3131((
بال يهللي  إال إل  مػه وػ  أبؿ  ابول  الثآ  تأت  لإلهللاي  إف كهف ال يآ ؿ إال مه ي  ل

بوػػػ  أبؿ مػػػ  يخػػػهلع وػػػلا  ه  يآػػػ ؿ لإلنػػػهس كبلمػػػ همإل    ػػػ  بالنػػػهوم   يإلػػػ  وهلليػػػ ا فػػػبلال ػػػ
 . إال باسامهب إل  اا ا  أحهللمه ديه  بللل  فإف س هللوه أ ه  وه  !الوبلـ 

  أيح األئًحأيح األئًح  
 :أئم وو ف  يإلمنه جم  ه  ك ع س هللوه رس ؿ اا 

بوػػػل  األمػػػ  كإلهػػػم ينػػػهلل اا أئمػػػ ا فمػػػ  الػػػلق س بػػػههلل يإلػػػ  النػػػهس يػػػـ  الآ همػػػ  
ا بمػػػ  يبػػػههلل يإلػػػ  األمػػم؟ وػػػم الن  ػػػ ف بالمهسػػػإل فا بكػػػلل  أوػػػام ...  يػػهإا او ؟ األئمػػػ 

 األبل   باآلاهي  . أم  س هللثإلهم تمهمه   امهـ ألووم م

                                           
               ((النعهءالنعهء))  

إذف فوػػل و ػػ  اػػه هلل يإلػػ  أماػػ ا بالبػػه هلل يإلػػ  الوػػل وػػ  رسػػ ؿ ااا كػػلل  رجػػه 
  ن س الخ هب لؤلح هب

                                       

                             ((ٖٖٔٗٔٗال آهةال آهة))  
 إذف فأول األم  كإلهم أئم   

                        ((ال هقهفال هقهف))  
األوػهـ ق ػل الآ ػل ل وػ ف إمهمػه  يآاػهللق  ػ   ػ     كل باحهلل مػ  األمػ  قػهلل أوإلػ  اا

لوػػ  المبػػوإل  أوػػ  ينػػهللمه و لنػػه إلػػ  وػػل  الػػهللو ه وعػػ نه المهمػػ  باياآػػهللوه إمػػه  هلغ إلػػ  بإمػػه 
 هلمهػػل بإمػػه أونػػه حومنػػه الػػن س ف نػػه بج إلنػػه لهػػه الاصػػهؼ أب سػػم نه ل سػػهبس بوػػ اجس 
الب  هف أف مهمانه ف  الو ف و  أف وا بج بتو ف لنه ذري  ونبغل  هه بال غ ػه ذلػ  مػه 



  ))3131((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
ء ال اػػأف لنػػه  هػػه بمػػ  قػػهؿ ذلػػ  وػػ  ر نػػها فمػػه يمإلػػ   هلنعػػ   ل بجاػػ  أف وػػل  األاػػ ه

 بي هل ؟ وعأؿ الآهدف

                     كم مهة؟ كم مهة؟               ((ٖٕٖٕٔٔ   ةػ ةػ))  
نػػػػ  قػػػػهؿ لو!!بلػػػػم يآػػػػل باصػػػػ  ه يإلػػػػ هم                أق يإلػػػػ  وػػػػل

 يهرب بمهذا أف ل ف  ة همهم باها هم؟ –ل  يل الهللي ة ألو  يإل مهه الص ه ا

                                               ) ة ()ة(  
قهؿ ال اأف ل   هلا الم ض ع وػل كإل نػهؾ  ػلل ؟ ألػم ت إلػم أف الػهللو ه دار ضػ هف   

 : العمهءأى بولا سآ هه  –كإلهه 

                          ((ٖٕٖٕ  األو  هءاألو  هء))  
 : بولا و  ال هش

                             ((ٗٛٗٛ  اللاريهتاللاريهت))  

                         ((ٕٕٕٕ  ال آهةال آهة))  
ل مه تباه   و ع  قهلل أبجػهلل  لػ  ا فوللم  الماو ل  هلض هف ؟ صهحإ الهللار! ب 

 !بو  اللق يخهج  بي     إل  أف يأت   !بو  اللق يهبي  بيغلي  !ارف  ول  الهلل
 :أمه ينهلل صهحإ الض هف  فإف ال ـ   ابمهللة الض هف  ينهللوه و  ثبلث  أيهـ

                                      ((ٗٚٗٚ  الحػجالحػج))  
بمػ  الػلق سػ   ش وػل   ا!!! إذف فمهللة الض هف   هلنع   ل  و  ثبلثػ  دالؼ سػن 

 ا إذف مه بظ  ا ؟ ؟ بإف يهش فإف الض هف  يإل  المض ع؟؟ المهللة
 :إل  اا بتو ف إمهمهم بتهللال  هم يإل  حضهة اا قهؿ  ومو  أف تهللي  



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))3232((
مم1515مم{{ممضمِل٢َّماإٔلَعمملُممِظؿمُلقمِلَت٣ّٖمِب٥ِّضمِل٢َّماإٔلَعمملُممِظؿمُلقمِلَت٣ّٖمِب٥ِّٔإٖغؼمَلمملمُجٔإٖغؼمَلمملمُجمم}}

ا وػػ  فآػػهلل فػػهض اا يإل نػػه امػػس صػػإل ات  هػػه إمهمػػ  بمػػأم م   لوػػ  و ػػهؼ أف وػػل
 ... الهللي  بو  ي هرة ي  إمهـ بمأم م  

ف لوػػػ  توػػػ ف صػػػبلتهم صػػػح ح  ال  ػػػهلل بأف ي   ػػػ ا اإلمػػػهـ فػػػبل يهف ػػػ ف   هلمػػػأم مف
 ...رأسهم ق إل  ف  الهك ع بال ين ل ف رأسهم ق إل  ف  العم د بال ين بف ق إل 

أوػ    ف ػ  قػهؿفآػهلل بللل  ل  كهف ونهؾ ديهء بديػه لن عػ  بتػهكهم باإلمهـ أم  ا 
 :إذا ف ل ذل وهم اه

مم1414{{مم،مَصكملِنمَصضمَل٢َّمَصعمَلِّٓمَخمملَغؾمُل٣ِّ،مَصكملِنمَصضمَل٢َّمَصعمَلِّٓمَخمملَغؾمُل٣َِّواَلمَؼِكَؿّٙٗمَغظمْلَل٥ُّمِبَِّٓس٦ٍَّةمُدوَغؾمُل٣َِّواَلمَؼِكَؿّٙٗمَغظمْلَل٥ُّمِبَِّٓس٦ٍَّةمُدوَغؾمُل٣ِّمم}}

الإلهػػم اغ ػػه لػػ  بارحمنػػ  فػػإف ذلػػ  ال  :إذا قػػهؿ اإلمػػهـ.. مػػثبل  فػػ  ديػػهء الآنػػ ت 
فأوػت إمػهـ إذف ..إذ يإل   أف يآ ؿ الإلهػم اغ ػه لنػها الإلهػم ارحمنػه بوػلا وػ  الػهللي   ؛يم ز

  أف تمب  يإل  منهج و   الخاهـ بأبالدؾ بزبجا  ب نهت  ياػه   ؾ فػ  وػلا ال مػل يإل 
بل  أف كل باحهلل م  المعإلم   مب  يإل  ولا النهج األم   فم  ف  ال ػهلم  ا تمهمه   امهـ

إف كػهف مػ  ال هػ د أب مػ  النصػهرى أب الوػهفهي   !! كإل  يه إا او  س اخإلع يػ  اإلسػبلـ
مػػه الػػلق يمنػػه وػػرالء النػػهس إذف؟ ألوهػػم يهبونػػه !!!!  ػػهللا  بالمبػػهك  ؟ لػػ  ياخإلػػع أحػػهلل أ

 ابلؼ مه يآ ل  ديننها فإذا قهؿ لنه اا 

                                        ((ٔٔٔٔالحمهاتالحمهات))))  
بمه ذل  كإلمه مب ت ا  ة تمهلل جمهي  مػ  المعػإلم   يعػخهبف مػ  إاػ اوهما  

 ل س لنه؟ أب يآ ؿفإلم  ولا الوبلـ أ

                     ((ٕٕٔٔ  الحمهاتالحمهات))  
فػػأي  الممػػهلس الاػػ  لػػ س ف هػػه غ  ػػ  اآلف؟  ػػل يإلػػ  ال وػػس مػػ  ذلػػ  فػػإف الػػلق 

                                                 
 صح ح ال خهرى بمعإلم(ي ِ  ال سْوِهق   ٕ٘
 سن  أ ى داببدي  أ   و ه يْػه ة   ٕٙ



  ))3333((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
ألف !!! بكأونػه وحػهرب كػبلـ اا بال  ػهذ  ػها  !!ينه  ي  الغ  ػ  يمػهلل أف الوػل يعػخه منػ 

امعػػػ   هلهػػػهللق وحهر ػػػ  لوػػػ  ياهكػػػ   ػػػل إف مػػػ  ي!!! مػػػه يآ لػػػ  ر نػػػه ومبػػػ  وحػػػ  يوعػػػ  
ف فػػػ  وػػػلا ال مػػػهف بالاػػػ    بوػػػل  وػػػ  المصػػػ    الاػػػ  بقػػػه ف هػػػه المعػػػإلم!! بيصػػػ ح مثإلنػػػه 

 .... ج إلت األك اف تاخإل  ينهم
فهلهللو ه كإلهه  مه ف هه بم  ف هه بمه ف قهه بمه تحاهه إف كهف و هتػهت أب ح  اوػهت أب  

فػػ  قػػهع ال حػػهرا ا ػػهات يآػػ ؿ  ك اكػػإ سػػ هرات أب اػػم س بأقمػػهر أب م ػػهدف أب ا ػػهات
 :صإل ات ر ى بسبلم  يإل  ف هه الن   المخاهر 

مم{{ممإنمآمخػمل٠ّمأظّٟمأعهملمدؿؼملمملئهملمعؽملؾملمملميفماظؾقّٕموأربضملؼملمملئهملمعؽملؾملمملميفماظربإنمآمخػمل٠ّمأظّٟمأعهملمدؿؼملمملئهملمعؽملؾملمملميفماظؾقّٕموأربضملؼملمملئهملمعؽملؾملمملميفماظربمم}}
1212
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ماػ ؟ إذا و ػلت الهسػهل  بقمػت  ػهلاوإل ع بكػهف الا هيػع  –كل ذل  معػخه لػ  
 ...من  لغ هؾ  هل مل بالعإل ؾ بالخإلا بل س  هلآ ؿ 

                       
 ...   ف أق الهم اقاهلل ؟ ال بإومه 

                 ((ٜٜٓٓ  األو هـاألو هـ))  
 .. أق أابلقهم بسإل ك هتهم بأح الهم

  الاػ  تنهػه هأـ ي نػ ؟فه ن  با ن  الصغ ه ول أذو  أكثػه اوا هوػه  ينػهللمه يعػمه أل  ػ 
   وػػ  الاػػ  تػػهاؾ ك ػػع تأكػػل ف أكػػل مثإلػػ ا فإلػػ  لوػػ  يآإلػػهلل بياػػه ه أ ػػه ؟ ال اػػ  أف ال ػػ

فمػه الػلق ي  إلػ ؟ ي  ػل مػه يػها     نػ ا أب !!قإلت يه بلهلل كل   م ن  بأوت تأكػل  بػمهل  
بيعػأؿ الصػ   وػل أ ػ ؾ  ابينهللمه ي هؽ أحػهلل ال ػهب اف آ ؿ و م !!يآ ؿ يه بلهلل ال تولب

و  الاػ  تآػه أبال  يإلػ  ا إذف فهل    !! م ج د؟ ف آ ؿ األب ال ن  قل ل  إف أ   ل س ونه
أف ووػػ ف فػػ  كػػل حهكهتنػػه بسػػونهتنه قػػهللبة لن ػػ  اإلوعػػهف   بلػػلل  أمهوػػه اا !!اإلوعػػهف

 .   م ال برس ؿ اا أدب ا  هس ؿ اا...   م  وآاهللق؟ ...
                                                 

ا بال  هآى أيضه ي  يمه    الخ هب فى مبوهة ا إ اإليمهفا فى ل  هآ جه ه    ي هللاا األوصهرق المحهللث: ا الهابق ٕٚ
 المصه  ح.



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))3434((
إذا .. فػػ !!  ػػلل  يوػػ ف كػػل باحػػهلل ف نػػه إمهمػػه  يهػػهللق  ػػها إلػػ  اا فػػ  وػػل  الح ػػهة

 : ف  ال ج د يإل ا  بس بل  ة ع أمهؾيص ح كل ا ء  ؟يإل  ذل  سهت

                                      ((ٙٗٙٗالنعهءالنعهء))  

  ٌسعاالخ اهللسعاالخ اهلل  انزيٍ يثهغىٌانزيٍ يثهغى  
 : لنه وح .. لم ؟ بللل  فإف اآلي  الآهدو   الا  سم نهوه الإل إل  

                      ((ٖٖٜٜاألح اباألح اب))  

 رالء يه إا او ؟م  و
ا أل عػت وػل  األمػ  الاػ  ..فهل  أم  ال إلمهء. ا بم  ال إلمهء؟!يآ ل ف إوهم ال إلمهء

 :قهؿ ف هه س هلل األو  هء 

مم{{ممُصعمَلؾمَلمملُءمُأَدَبمملُءمَطمملُدوامَأِنمَؼغمُل٦ُّغ٦ّامَأِغِؾؿمَلمملَءُصعمَلؾمَلمملُءمُأَدَبمملُءمَطمملُدوامَأِنمَؼغمُل٦ُّغ٦ّامَأِغِؾؿمَلمملَءمم}}
ٕٕٛٛ

مم

ولا الوبلـ؟ مهذا كهف م هم مػ  اػههدات؟ مػ  مػنهم كػهف م ػ  ف هم قهؿ إذا  اللي  
بوػلا الخ ػهب ا أوهم مبػ ا يإلػ  وهػج رسػ ؿ اا غ ه!! س أب  وهل ري س؟ ال أحهلل ل عهو

 .مب ا يإل  وهللق س هلل األبل   باآلاهي  بوم م  الؤلح هب إل  يـ  الهللي 
بال تغ ػػإ .. بلػلل  تمػهلل أف فػ  وػل  األمػ  أئمػ  يغاهفػ ف مػ   حػ ر ال إلػم اإلله ػ  

كإلهػه يآ   وهػه فػ  قػهللـ باحػهللة إذا   بالػهللو ه.. ي  ي    ص هتهم أوػ ار الحضػهة المحمهلليػ  
 ألف اا أذف لهم  هلا ف  ح هتهم الهللو  ي  ..!!.. اهءبا 

                        ((ٖٖٗٗ  ال مهال مه))  

 !!! ال يآهأبف بال يوا  فأغإل هم أم  ف بكهف ورالء الآـ  

                                                 
 معنهلل يإلآم  –جهمه األحهديث بالمهاس ل  ي إْلآ م    ْ    اْلح هِرثِ  ٕٛ



  ))3535((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
بوػ   اكػهف كأوػ  يغاػهؼ مػ  ال حػه   بلونػ...  سػ هللق يإلػ  الخػ اص بكهف منهم 

ال إلػػػم الػػػلق ياػػػهللفا مػػػ  ج او ػػػ  بج اوحػػػ  بلػػػ س ال إلػػػم الإلعػػػهو  بحعػػػإ بلوػػػ  ال إلػػػم 
ا فوػػهو ا إذا جػػهءب   ػػهللباة ف هػػه ح ػػه يآػػ ؿ وػػل  الػػهللباة سػػ واإ  هػػه كػػلا بكػػلا !!الوبػػ  

بوػ  براثػ  لآػ ؿ !! ... بذلػ  ق ػل الواه ػ   ابكلا كل حػهؼ سػ واإ منهػه إلػ  أف تناهػ 
 النعهء( : ت هلى ) اا

                                              
 .. بغ ه  بغ ه  م  األبل هء باألكه ه بوم كث ه ال يهلل لهم

أب اػػهيج  ه  بذلػػ  لوػػ  ي هفنػػه ر نػػه أف اإلمهمػػ  لػػ س اػػهةه  لصػػهح هه أف يوػػ ف أزوهيػػ
هللق  حضػػػهة الن ػػػ  بأصػػػ ح أف يوػػػ ف قػػػهلل اقاػػػ .. اػػػهةهه األسهسػػػ  لإلهجػػػللوػػػ  ب  اجهم ػػػ 

ب هةنػػػ  يآاػػػهللق ا  هػػػهوه  يآاػػػهللق  بػػػهع الح  ػػػإف ه  ..ب هةنػػػ  أحمػػػهللي ه  ظػػػهوه  محمػػػهللي
 اف  مػػه اا لػػ  يإلػػـ  الحآػػهئا؛ ...  يآاػػهللق  ػػ  ظػػهوها  ب هةنػػها ...   ػػهة  أوػػ ار الح  ػػإ

 بيههه  يإل مه  وهديه  ف  أم  س هلل األبل   باآلاهي .

  خياس األئًحخياس األئًح  
 اإلهجػػهؿ بحعػػإل تل عػػبوػػى ا لهػػل  األمػػ  إلػػ  يػػـ  الػػهللي  بوػػل  اإلمهمػػ  م آػػ دة

 .األم  اااهروه اا لهل  المهم  لأئم ا فو  فوم ف  األم  م  وعهء ج إلهم اا
إذف ك ع يأمهبف  هلم هبؼ بينهػ ف يػ  المنوػه مػه أوهػم ال يمإلوػ ف لعػهف ال  ػهف 

 حصإل ا يإلم الإلعهف؟لم يأب 
 ؿفمملبوملمصذملمملدعمشذملريكممؿفمملبوملمصذملمملدعمشذملريكممذملذملذملذمل١ّمصكملنماد١ّمصكملنمادذملذملذملذملذملذملغظمللغظمللادعمادعم –ألو  يهيهللوم أف يأمهبا أو عهم 

ا فػػػإذا ف ػػل ذلػػػ  فإوػػػ  لػػػ س فػػػ  ... يػػأمه و عػػػ   ػػػهلم هبؼ بينهػػػ  و عػػ  يػػػ  المنوػػػه –
بالنػهس فػ  وػلا ال مػهف  األف ال  هف ونه   هف يمإل لمهذا؟  .. احا هج إل    هف ي  ن  لإلنهس

ل إلػػػم نح  وعػػػمه مػػػ  ا.. فػػػ بفػػػ  كػػػل زمػػػهف فػػػ  حهجػػػ  إلػػػ  ال  ػػػهف ال مإلػػػ  بإلػػػ  الآػػػهللبة
 .لونه وهيهلل أف وهق م  ي مل  هلا ال إلم بيو ف قهللبة !!الوث ه



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))3636((
يآاػػهللق  ػػ  فػػ  ت همإلػػ  مػػه أوػػل  األئمػػ  الػػلي  أصػػ ح ال احػػهلل مػػنهم قػػهللبةوػػم هػػرالء ف

قهللبة يآاهللق    ف  كػل حهكهتػ   ل مه كل مخإل قهت اا ... ب مه ج هاو ا   ا ا مه زبج ا 
 : ف   ق ؿ الح  إ  حاى يصل ال احهلل منهم إل  حهؿ يهث... بسونهت  

1212{{مماِتَق٥ُّمَوَخ٦َّاِتؼمَل٥ُّاِتَق٥ُّمَوَخ٦َّاِتؼمَل٥ُُّأوِتؿملومُلمَج٦َّاِعَّٝماْظغمَلػمِل٣ّٔمَوَص٦َُّأوِتؿملومُلمَج٦َّاِعَّٝماْظغمَلػمِل٣ّٔمَوَص٦َّمم}}

مم

بال ي ػػهرة تمػػهض  ا  فػػبل ين ػػا إال  ػػهلوإلم المػػهمها فػػبل تخػػهج منػػ  كإلمػػ  تػػرذق أحػػهلل
 ف  ولا المبههلل بف  كل مبههلل. ألو  اقاهللق  هلن    ا ... أحهلل

بإذا ف إلػػػت ..  عػػػ  يػػػ  المنوػػػه و ا بأوػػػ ِ أبال  أف دمػػػه و عػػػ   ػػػهلم هبؼ إذف يإلػػػ ب 
إلػ  اا  ه   ػل إوػ  فػ  وػل  الحهلػ  كإلمػه مبػ ت أكػ ف داي ػ!!ا ذل  فإل  أحاهج إل  الوبلـ

 :بولا مه يآ ل ف ف   ا حهل 

 احس ((يف أيف ضجٌ خري َٔ نالّ أيف ضجٌ يف ضجٌ ٚ ٚاحس حاٍ ضجٌ))  
 ...: اللي  وبهبا ولا الهللي  ف  كل ر  ع الهللو ه فأصحهب رس ؿ اا 

بكػػم ممإلػػ   ؟مػػ  المح ػػهت اإلذاي ػػ ب  ؟كػػم كػػهف ينػػهللوم مػػ  الآنػػ ات ال ضػػهئ  
كػم اػهيط كهسػ ت ب   ؟بكػم موا ػ  مانآإلػ  أب دائمػ؟ أس  ي   أب اههي  بكػم صػح    ي م ػ 

لػػم يوػػ  ونػػهؾ  كػػهو ا ينبػػهبوهه بيػػلي  وهه؟أب أقػػهاص مهللممػػ ؟ أب م اقػػه وػػت   ؟أب ف ػػهللي 
فػػ  كػػل حهكهتػػ  بسػػونهت   هلل مػػنهم كاػػهب ين ػػابإومػػه كػػهف كػػل باحػػ.. !!!. اػػ ء مػػ  ذلػػ 

 .بذل  ألو  اقاهللق  هلن   ف  كل أح ال  ابسإل ك هت  بتصهفهت   هلحوم  بالص اب
بمثل ولا الهجل مػ  وػرالء كػهف ينػهللمه يمبػ  يمػلب الآإلػ ب  مػه ينػهلل  مػ  النػ ر 

 ا  فػػبل يمػػلب أحػػهلل االػػلق بو ػػ  لػػ  يػػبلـ الغ ػػ با بوػػلا وػػ  جػػلب الصػػهلح   بال ػػهرف  
يبػػػهللوم  .. ف ممػػهد أف يمػػه يإلػػ  النػػهس .. بإومػػه يمػػل هم  حهلػػػ  !!ام النػػهس    هوػػ مػػنه

 !!!.  هللبف   هف أب كبلـ أب غ ه ذل  .. إل     رب النهس هلحهؿ اللق جمب 
بوػػلا مػػه كػػهف يإل ػػ  أصػػحهب رسػػ ؿ ااا بوػػل  وػػ  الػػهللي ة الاػػ  وحاهجهػػه فػػ  كػػل 

 :لم ن    آ ؿ ا ه ال هي  زمهف بموهفا بوح  يه أح هب اا برس ل  ال هئ   ا
                                                 

 كاهب ال ضهئل–مصنع ا   أ   ا    ي  أ   م سى  ٜٕ



  ))3737((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
المَؼسمُلُّٕٗػ٣ِّمَع٤ِّمالمَؼسمُلُّٕٗػ٣ِّمَع٤ِّمَسػمَل٧ّماْظَق٠ِّّمَسػمَل٧ّماْظَق٠ِّّمالمَتَّٖاُلمَرمملِئظمَلهمٌلمِع٤ِّمُأٖعِؿ٨ّمَسػمل٧ّماظِِّّٓؼ٤ّٔمَزمملِػِّٕٔؼ٤َّمالمَتَّٖاُلمَرمملِئظمَلهمٌلمِع٤ِّمُأٖعِؿ٨ّمَسػمل٧ّماظِِّّٓؼ٤ّٔمَزمملِػِّٕٔؼ٤َّممم}}

3232مم{{مم٣ِّمَأِعُّٕمآمَوُػ٣ِّمَطَِّٔظ٣َّ١ِّمَأِعُّٕمآمَوُػ٣ِّمَطَِّٔظ١ََّحٖؿ٧ّمَؼفمْلِتؿمَلؾمُلَحٖؿ٧ّمَؼفمْلِتؿمَلؾمُلممََّٔظؾمُل٣ََّّٔظؾمُل٣ّخََخ

مم

 افعػاو ف تحػت أقػهللاموم !اقهؿ ال اػأف لوػم...  ؟با  وهه بمهذا و  ل ف  الهللو ه
 :بذل  ألف اا أي هوه أمها  بقهؿ لهه م   هللء ال هللء 

3131{{خّٓع١ّخّٓع١ّ،موأتضملؾ٧ّمؼمملدغؿملمملمع٤ّم،موأتضملؾ٧ّمؼمملدغؿملمملمع٤ّمع٤ّمخّٓعينمع٤ّمخّٓعينمؼمملمدغؿملمملمأخّٓع٧ّمؼمملمدغؿملمملمأخّٓع٧ّم}}

مم

ـ لػػػ  اا كػػػل اػػػ ء فػػػ  وػػػل  .. ال  ػػػهلل بأف يخػػػهلل   ف هلمػػػه سػػػاو ف فػػػ  اهللمػػػ  اا
بيهيػػهلل أف  مػػ  ينػػهلل  ضػػ ع فػػ  ال آػػ  لوػػ ب  ا بتإلػػ  سػػن  اا الاػػ  ال تاخإلػػع ...الح ػػهة

بلػػػػ  يصػػػػل إلػػػػ  رت ػػػػ   ! فع هسػػػػإ فػػػػ  وػػػػلا االماحػػػػهف..  !رب ال ػػػػهلم   يخا ػػػػه حآػػػػهئا
 الامو  .

  أهم انرًكنيأهم انرًكني  
يبػػمل   نهياػػ  بريهياػػ  الثإلػػ  الم هركػػ    ف  ػػأف االوػػ  أوػػل الاموػػ   وػػم ال اثآػػ  

 :ف هه ت هلى جل بيبل الا  يآ ؿ 

                                   ق  ق  ال اال ا  
 : فمهمه اااهللت الهإلم قهؿ 

ِظػمْلؼمُلِكػمِلزمِلنَيمُأِوظِؽ١َّمَعزمَلمملِبؿملُّّماْظؾمُلَّٓىمَتؽمِلَفػمِل٨ّمَسؽمِلؾمُل٣ِّمِظػمْلؼمُلِكػمِلزمِلنَيمُأِوظِؽ١َّمَعزمَلمملِبؿملُّّماْظؾمُلَّٓىمَتؽمِلَفػمِل٨ّمَسؽمِلؾمُل٣ِّمممٰ  ٰ  ُر٦َّب٧ُّر٦َّب٧ّمم}}

3131مم{{مممملَءمملَءُط٢ّٗمِصِؿؽمَلهمٍلمَزػمْلؼمَلُط٢ّٗمِصِؿؽمَلهمٍلمَزػمْلؼمَل

مم

هملمصكملذامت٦ّصمملػ٣ّمت٦ّصمملػ٣ّمإديمجؽملؿ٥ّمهملمصكملذامت٦ّصمملػ٣ّمت٦ّصمملػ٣ّمإديمجؽملؿ٥ّمصؿملصؿملسمملسمملمميفيفإنمٓمضؽملمملئ٤ّمع٤ّمخػملعمل٥ّمحيؿملؿملؾمل٣ّمإنمٓمضؽملمملئ٤ّمع٤ّمخػملعمل٥ّمحيؿملؿملؾمل٣ّم}}

                                                 
 ت كث هة جهللا .ا المحهللث : معإلم ا المصهللر المعنهلل الصح ح ا بف   ربايه ث  هف م لى رس ؿ اا  ٖٓ
 ا المحهللث : الحهكم ا المصهللر : م هف  يإلـ  الحهلليث. الهابى س هللوه ي هلل اا    مع  د  ٖٔ
 ثػ ْ   هف  ربا  ال  هآ  ي  ٕٖ



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))3838((
3333مم{{هملمهملمصؿملصؿملسمملسمملمميفيفؾملمملمؾملمملمصؿملصؿملأوظؽ١ّممتّٕمسػملؿملؾمل٣ّماظظملنتمطعملشملّٝماظػملؿمل٢ّمادلصملػمل٣ّموػ٣ّمأوظؽ١ّممتّٕمسػملؿملؾمل٣ّماظظملنتمطعملشملّٝماظػملؿمل٢ّمادلصملػمل٣ّموػ٣ّم

مم

 ا بفى س رة النمم : بولا كبلـ

                                        
 بورالء وم أوام إف صهللقام بيمإلام  آ ؿ اا 

                           ((ٕٖٕٖ  األح اباألح اب))  
 .. ي  بايمل  ههال رسهل  الاوإل ع الم ج دة ف  كبلـ اا ف  اآل

فػػػبل  فػػػى رضػػػهؾ..  اف كإلهػػػه تاعػػػه ا بتاعػػػهرعياػػػ الؾ باألكػػػ  تمػػػهلل فػػػ را  أف اا
ببجهػػػت  اتبػػػاه  اػػػ  ه  إال بتمػػػهلل  أقػػػهب إل ػػػ  مػػػ  لمػػػح ال صػػػها بذلػػػ  ألوػػػ  مػػػه اا

 .. ببظ ػػت و عػػ  فػػ  ديػػ اف أوػػل اا ابته  ػػت سػػ هللوه رسػػ ؿ اا ابجهػػ  لحضػػهة اا
 .إمهمه  يآاهللق    ف  ةهيا اا

أب تهػػ  أوػػ  لعػػت أوػػبل  لهػػلا  ابإيػػهؾ يػػه أاػػ  أف ته ػػأ  ن عػػ  يػػ  وػػلا ال هيػػا
 !!وػ  الػلق أجإلعػ  ف ػ  مػه الا م ػل بالا هػ م باالحاػهاـ  بقهلل يهفت أف اا االمآهـ

 .. فبل ت هيهلل و ع  ي  ولا الخ ه أ هللا  
 فػػإف الػػ  وهػػه إلػػ  قإل ػ  ببجػػهلل ف ػػ  الصػػهللؽ بال آػػ    بايإلػم يإلػػم ال آػػ   أف اا

بتمػهلل   اوههة باحهللة م  رب ال هلم   تم ل ح هت  كإلهه ف  أوػ ار سػ هلل األبلػ   باآلاػهي 
بأبقهتػػػ  أبقػػػهت المآػػػه   ا فنهػػػهة مػػػ  فضػػػل جػػػ د   .. كػػػل أح الػػػ  أحػػػ اؿ الصػػػهلح  

 ..!!بالبآ  تآ ه   !!تم ل الوهفه بل ه  
فمػػه  هلػػ  إف كهوػػت وػػل  النهػػهة لهجػػل مػػ  ا ػػه أمػػ  أاهجػػت لإلنػػهسا وهػػهة باحػػهللة 

  :ف  ق لتهللاإل   اا تخإله ي  قإل   كل ل س بكل وهجس بكل بس اس ب م 

                            ((ٕٕٗٗ  الحمهالحمه))  

                                                 
 ي هللاا    يمه ا المحهللث اله ثمى ا المصهللر : مممه ال بائهلل. ٖٖ



  ))3939((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
 جلب فى يبل  :    آ ؿ م ال بتم إل  الم ن  

                                    ((ٜٜٓٓاألو هـاألو هـ))  

                                           
                 ((ٕٕٛٛ  األو هـاألو هـ))  

رت ػػػ   ...فػػػ  أيإلػػػ  رت ػػػ   ػػػ   اإلآػػػ   ج إلنػػػه ااإاػػػ اوى الآػػػهاء الوػػػهاـ !!! لآػػػهلل 
فآػػهلل  !! ف  ف باألبلػػ  ف بالمهسػػإل  تحعػػهللوه يإل هػػه المبلئوػػ  بيامنػػ   إل غهػػه األو  ػػهء العػػه آ

ا ػه حوهيػ  يػ  ا بقػهلل برد فػى ارغ  ا جم  ه  أف يو و ا أم  لمحمهلل بقهلل ف تم  هلا ال ضل
 :ال بهرة  ع هللوه رس ؿ اا 

اظّٔيمالمأدؿق٠ّمأنمأح٢ّمدؿمل٦ّرمحّٔائ٥ّ؛ماظّٔيمالمأدؿق٠ّمأنمأح٢ّمدؿمل٦ّرمحّٔائ٥ّ؛ممم٧ّ،٧ّ،ت٨ّماظّٔيمػ٦ّمأض٦ّىمعؽملت٨ّماظّٔيمػ٦ّمأض٦ّىمعؽملودؿملفملودؿملفملمم}}

  ٖٖٗٗ  {{ممالمأدؿق٠ّمأنمأري٢ّمحّٔاءهالمأدؿق٠ّمأنمأري٢ّمحّٔاءهاظّٔىماظّٔىممممم٧ّم:٧ّم:وضممللمعٖؿوضممللمعٖؿ
 :ألسهاركب ت ل    ألت األو ار بم س  ينهللمه رأق مهلوم ينهلل ر وم بتؤلإف 

3535{{ممدمملجّٓاموضممللمربماجضملػملينمع٤ّمأعهملمحمؼملّٓمصعملؿمل٢ّمظ٥ّمالمتّٓرطؾملمملدمملجّٓاموضممللمربماجضملػملينمع٤ّمأعهملمحمؼملّٓمصعملؿمل٢ّمظ٥ّمالمتّٓرطؾملمملممخّٕٖخّٕٖمم}}

مم

 ةإلإ أف يو ف م  ول  األم .

 ضغبٛا ٜهْٛٛا أ١َ حملُس          ٚبفضً٘ فاظٚا بهٌ َطاز
 !! بحعهللبكم يإل هه ..آهلل أص حام ف  رت   تمناهه المبلئو  لب  ل 

                                             
                         .. ..وح  ونه يه ربوح  ونه يه رب  !!!!    

                                (()ال آهة)ال آهة  
                                                 

 اله هط    يإل     أ    وه ال آهي  حع المرلع : إ هاو م    يمه    ا الواهب : وهم الهللرر ف  تنهسإ اآليهت بالع ر ٖٗ
 حإل   األبل هء بو  م األص  هء أل ى و  م األص ههوى ٖ٘



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))4141((
كػػ ف وػػ  رت ػػ  اإلوعػػهف الػػلق ج إلػػ  اا مػػ  أمػػ  الن ػػ  ال ػػهللوهفا فػػأيإل  رت ػػ  فػػ  األ

 !!!فإلمهذا إذف ته ط  ن ع  إل  أس ل سهفإل    !!ّ!أوت ف  أيإل  رت     لل 
ا فإوػػ  تهػػام  مػػه ينػػهللؾ مػػ  األو ػػهـ !!! حاػػى أوػػ  تػػهللو  و عػػ  يػػ  رت ػػ  األو ػػهـ

فا فه لهه ال  هـ بت فه لهه األم  بإذا أص  ت  مهض تعهه الإل هل   م اروػه بت حػث يػ  
!! بتهػػػام  وػػػل اػػػ  وهه !! هللابيهه بيػػػ  دباء فػػػ  أق صػػػ هللل   لاػػػ!! ة  ػػػإ فػػػ  أق موػػػهف 

!ا ا أمػػه أوػػت ف ػػ  الهت ػػ  األيإلػػى ! رت ػػ  دبففػػى بوػػ    بذلػػ  ألوهػػه ت كإلػػت يإلػػ  ر هػػه
 :بم  ي إلم ول  الهت   الا  يآ ؿ ف هه اا

                            ((لمنهفآ فلمنهفآ ف)ا)ا  
ومػػه قػػهؿ "بلهسػػ ل " بحعػػإ ثػػم أوػػام بإ "بلهسػػإل " "..با ال ػػ ة.."بلػػم يآػػل اا ونػػه 

ي ػػهللا   الب  ابال تم ػػل و عػػ  ي ػػهللا  لإل  نػػ ..  !! ا فه حػػث يػػ  رت اػػ  !!! أيهػػه المرمنػػ ف
بتاػػهؾ ي  دياػػ  ا جػػل فػػ  .. ي ػػهللا  لإلمػػهؿ بالمػػه   ..ا بالي ػػهللا  لإل بجػػ ..ا بال لإلػػهللروم 

تهكػػ ا ال   ديػػ  فآػػهلل  .. ا بوػػل  وػػ  المصػػ    الاػػ  بقػػه ف هػػه إا اونػػه المعػػإلم ف!!!  يػػبل 
بقػهؿ فػ  اػأوهه  !! بج إل ا أو عهم ي  هللا  لهل  األا هء الهللاو ػ  الاػ  حآهوػه اا !!!!!!!ا

 :ح  إ اا بمص  ه  

ّٔمخػملعملؾملمملمّٔمخػملعملؾملمملمعؽملعؽملوأغ٥ّموأغ٥ّممماظّٓغؿملمملاظّٓغؿملمملممع٤ّع٤ّممإظؿمل٥ّإظؿمل٥ّممأبطملّٚأبطملّٚإنمآمسّٖموج٢ّمملمخيػمل٠ّمخػملعملمملمإنمآمسّٖموج٢ّمملمخيػمل٠ّمخػملعملمملممم}}

3434مم{{مملممملمإظؿملؾملإظؿملؾململمؼؽملصملّٕمملمؼؽملصملّٕم

مملَحمَبضمُل٦َّضهمٍلمَعمملممملَحمَبضمُل٦َّضهمٍلمَعمملمَظ٦ِّمَطمملَغومِلماظِّٓٗغؿمَلمملمَتضمِلُِّٓلمِسؽمِلَّٓمآمَجؽمَلَظ٦ِّمَطمملَغومِلماظِّٓٗغؿمَلمملمَتضمِلُِّٓلمِسؽمِلَّٓمآمَجؽمَلمم}}،م،م

3232مم{{ممَطمملِصًّٕامِعؽمِلؾمَلمملمَذَِّٕبهمَلمَعمملٍءَطمملِصًّٕامِعؽمِلؾمَلمملمَذَِّٕبهمَلمَعمملٍءَدعمَل٧ّمَدعمَل٧ّم

مم

بمهذا سػاأال منهػه؟! كػل مػه يإل ػ  أف تأاػل  منهػه وػ  ال مػل  ؟فإلمهذا ت حث ينهه
 الصهلح بذكه اا الهافه.

 

                                                 
 الهابى م سى    يعهر ا المحهللث : ال هاقى ا المصهللر : تخهيج األح هء. ٖٙ
 سن  الاهملقي  م ْعه ِه  ِ  س ْ هلل   ٖٚ
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  انشذثح انؼهياانشذثح انؼهيا  

ي هو     الح  إ المص    يـ   ه  أف تخهج م  الهللو ه إمهم ... بالهت   ال إل ه
م  و ر البمس يضم ألول  يـ  الم قع ال ه م بل  و ٌر أق ىتص ح ب  اال حهـ

 : قهؿ  !!الم قع

ٔإَذامَأِذَُّٕص٦ّامَسػمل٧ّمَأِػ٢ّٔماْظَفؽمٖلهمِلمَأَضمملَءمُحِلؽمُلؾمُل٣ِّمِص٨ّماْظَفؽمٖلهمِلمَطؼمَلمملمُتسمِل٨ِّءمٔإَذامَأِذَُّٕص٦ّامَسػمل٧ّمَأِػ٢ّٔماْظَفؽمٖلهمِلمَأَضمملَءمُحِلؽمُلؾمُل٣ِّمِص٨ّماْظَفؽمٖلهمِلمَطؼمَلمملمُتسمِل٨ِّءم}}

3434مم{{مماظرمٖلؼمِلُّٗمَِِّػ٢ّٔماظِّٓٗغؿمَلمملاظرمٖلؼمِلُّٗمَِِّػ٢ّٔماظِّٓٗغؿمَلممل

مم

 ف  يهلم الهللو ه؟مه اللق يعهبيهه  ؟فوه يه أا  ف  ول  الهت   ال هل   لمهذا تاهكهه

                      ((ٖٜٖٜ  األح اباألح اب))  
 !وم وح ...  م  وم ورالء يه أا او ؟

 .ي إلغهه  هألف هؿ باألابلؽ باألح اؿ..  .. ك ع ي إلغهه ؟ بم  ي إلغهه
 برسهئل اا إلى اإلآ  .. م  اللى يرديهه لهم بي صإلهه إل هم؟

ت ا ه رسػهل  أرسػإلهه  دي  منههكل   ا و  ف  ديهت كث هة ..ف  كاهب اا برسهئل اا 
ف نػهللمه يآػ ؿ ا بيإل ػ  أف ترديهػه    إلػ !!!  م  الػلق يرديهػه؟ أوػت  –اا إل  اإلا اا 

 :اا 

                                    ((ٖٖٚٚالن رالن ر))  
 ال ضهي ؟بتإل  الامهرة .. أي  ول  

دوػػػم لهػػل  اآليػػهتا  ه  ف يو وػػ ف ومهذجػػب أف يوػػ ف ونػػهؾ أوػػهس م جػػػ دال  ػػهلل ب ..  
 !! م هبض  ل إلاع ح لهم م  يهيهلل ذل  ال ضهي  ال

إلػػى اإلػػا اا .. إذا لػػم  وػػل  اآليػػ  الوهيمػػ  أوػػت توػػ ف مػػ  الػػلي  يػػردبف رسػػهل ف
                                                 

وْ ه ف  كاهب اإلا اف با   يعهكه ي  ا   م ٖٛ  ع  د اْلحو م با   أ   الهللس
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يػػ  .. إذا لػػم تإلهػػ  الموهسػإ  بم هػػه ال  ػػ ع لػػم تإلهػػ  وػػل  الامػهرة بتإلػػ  بإذاتإلا ػت ا

فاو ف  لل  قهلل أديت ول  الهسػهل  بأبصػإلاهه لمػ  ح لػ  ... يمػبل  بت   آػه   –ا ذكه ا
 !! ول ساآهأ اآلي  بك  ؟أـ  ...

 :   نهللمه يآ ؿ اابأي  وم رسهل  أاهى فى دي  أاهى ...ف

                                      ((٘ٛ٘ٛ  النعهءالنعهء))  
 ـ أـ  هل  ل؟ول يو ف ذل   هلوبل

بقػػػس يإلػػػ  ذلػػػ  فػػػ  !! فػػػ  أح النػػػه بفػػػ  سػػػإل ك هتنه  النػػػهس يمػػػإ أف تػػػها  ف ػػػبل  
 اا جل ف  يبل . كاهب كل ديهت  الهسهئل ... فى  

إذف يػػه إاػػ او  يإل نػػه أف و إلػػ  الهسػػهل   أح النػػه بأابلقنػػه بسػػإل ك هتنه  ح ػػث يوػػ ف 
فا بيػهبف ف ػ  أيمػهؿ الآػهدفا يهبف ف   أاػبلؽ الآػهد ٜٖال احهلل منه قهدوه  يمب      النهس

 .  بيهبف ف   أبصهؼ الآهدفا بيهبف ف   مه يح   الهحم 
 ...أف يوهمنه  وعأؿ اا

بأف ي فآنه ألف وو ف وهللاة مههللي   غ ه ضهل   ا ف يم إلنه م  ي هد  الموهم  ب 
بأف يم إلنه ف  كل أح النه ا بأف ي فآنه لإل مل الصهلح بال إلم الهافها بال مضإل  

يإلى وهج  بف  كل ت جههتنه إل  اا رب ال هلم  ا بف  كل أق النه صهدق   ا مخإلص 
 ... إل  هسمبسن  س هلل ال االن ى األم  

 أجم   . بصإل  اا يإل  س هللوه محمهلل بيإل  دل  بصح   بسإلم

                                                 
 ا دار اإليمهف بالح هة.ٕٚٓٓلم  أراد الم يهلل فإل هجه لواه نه " ك و ا قهدوه يمبى     النهس"اة     ينهيه  ٜٖ
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  ثانثثانثانان  فَصْمُفَصْمُانان

  4040  غَّانكنيغَّانكنيانان  اصيٍُاصيٍُىَىَيَيَ
 ..  اأك ه دف  يصهب  هه المهيهلل بأك ه يهئا ي  ق  ي  الع ه إل  ا

 !!أف يه  أو  بصل باتصل 
! بال إلػ  إراػهد بال إلػ  توم ػل و ػس  ػهلل فػ  حهجػ  إلػ  جهػهد و ػس! لم ي هلل بأو  
 !!! المهيهللي  الو هر بل س الصغهرحاى بول  دف  اآلفهت الا  تص إ أب ت ج  ! 

بي يهلل األمػه اػهللة  !!! بلم ي هلل محاهجه  !!!  يه  أو  قهلل تخهج م  المهم   بينهللوه 
بأف كل مه ي  إل  ف  تصػهفهت   ا!!  بأف اإللههـ يان ؿ يإل   ا!!  ياآهلل أو  أص ح مإلهمه  إذا ا

 .! ال هدي  إلههـ
 .يإل   بمثل ولا يو ف مإل سٌ 

بال يعػػا  ه أحػػهلل مػػ  الصػػهلح   أف يخهجػػ  ؟؟؟ ب ػػلل  توػػ ف مبػػوإل  المبػػهكل 
 !! ألو  يب ه أو  يإل  ا ه!! م  ذل  

ا بوػػل  دفػػ  دائمػػه  مػػه .. جعػػهلل المػػهيهبوػػل  المبػػوإل  كػػهل  هبس الػػلق يعػػو  
 ابمهمه ارت ه قػهللر  ا اف مإ يإل  أق إوعهف مهمه  إلغت رت ....  ف منهه   يحلر الصهلح
 :مبلحه  أمه فى األوم   الآص ى  موهف .. ابيإلت درجا 

بوػل  ا ... ال  هلل أف يع ى لاوم ل و ع  ممػ  ف قػ ...  مه توم ل غ ه  ذل  أو  
 ك ع؟  –بف  كل ال هؽ ... نه مبوإل  و هو هه ف  ةهيآ

                                                 
وػا الهللرس  من ؿ الحهج ي هلل اا  ٕٛٗٔذب الآ هللة  ٔٔا ٕٚٓٓ/ٔٔ/ٕٔاألر  هء  –األزوهق  –المن ها مغهغ ا مغهغ   ٓٗ

 يصها  
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 م هاػهة اػ هوه  بي هوػه  مػ  حضػهة المخاػهر ف ػ  المهيهلل إلػ  مآػهـ ياإلآػى بصل إذا 

 .فه  ياومل م  رس ؿ اا بيومل غ ه ... ف هه بو مت 
 إل ػ  .. فبو  المص    الو ػهى الاػ  تحػهللث لإلوػل  ؟؟أمه إذا لم يصل لهل  الهللرج 

بلػ  كػهف حهلليػهللا  أب حمػهرة أب ال اػ ء  ..    األقػ اـأف ياإلآ  مػ  األخ المآػهـ الػلق أقهمػ
 .ألوهم إذا أقهم   أيهو   !ف   يإل  مه يه 

اػػػ  بزكب  ا  لوػػػ  ونػػػهؾ مػػػ  اااهرتػػػ  المهم ػػػ  م  ػػػهلل اوحػػػ  كنػػػه فػػػ  فصػػػل باحػػػهلل: مػػػثبل  
لونػ  اآلف ال ..  بون ل ول  األبامػه.. ا ونه يإل نه أف وإلاـ   هل  الا إل مهت ا  بج إلا  دكا ر 

أف تعػإلم و عى بف  ذات ال قت و ع  ال تهيهلل  !!رس ؿ اا لو  أكمل و ع أتإلآ  م  
ا فمػػ  أيػػ  !! ه فػػ  فصػػل باحػػهللبأقػػ ؿ لآػػهلل كنبػػ !! ألوػػ  أرق فػػ  و عػػ  أوػػ  قػػهئم ؟؟لإلآػػهئم

 ياومل؟!
 يإل   العبلـ:بمثل ولا كمه يآ ؿ س هللوه ي ع  

مم"المتغمل٤ّمطمملظرملؼملضملهملمتسمللملمظطملريػمملموػ٨ّمحترتق""المتغمل٤ّمطمملظرملؼملضملهملمتسمللملمظطملريػمملموػ٨ّمحترتق"

بصػػػل إلػػػ  مآػػػهـ الامهيػػػهلل أوػػػ  فػػػ  غ ػػػه حهجػػػ  إلػػػ  فػػػإذا ظػػػ  أق مهيػػػهلل حاػػػى بلػػػ  
 فإل  إلم يإلم ال آ   أو  مإل س يإل   بل  ي إل  دمهل . !!..الاوم ل

 .بيإلآ  م  دبو  اياإلآى مم  ف ق ..   بيإلآ  .. ف إل  كل باحهلل منه أف ياإلآى 
إذا كػػهف قػػهلل بصػػل إلػػ  مآػػهـ الموهاػػ   بالم اجهػػ  بالمبػػهوهللة ..  مػػ  الػػلق ف قػػ ؟

 .فآهلل بصل لإلح  إ المخاهر
 يإل  و ع ؟ يعوتمه إلف..  ؟؟؟بإذا لم يو  قهلل بصل لهلا المآهـ

 هأب ي إلػػم حػػهكا   ين ػػلوم..  !! وػػل يح ػػم كإلمػػهت يآ لهػػه..  بصػػل إذف؟بإلػػى مػػه 
 أمهـ المهيهللي  لو  يب خ  ؟! ا   يإل  م ؟!

بفػػ  و ػػس ال قػػت يومػػل !! ونػػه يوػػ ف المهيػػهلل محاػػهج إلػػ  الاوم ػػلا يومػػل غ ػػه  
 !!! بأضهع!!!  وع  ذل  فآهلل ضهع  بإذا..  و ع 

 .ألو  ل  ياومل... ضهع 
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 ..!! بيض ه غ ه  ألف غ ه  يآاهللق    بو  ل س  آهللبة

 !! ألو  أص إ   قع الحهؿلمهذا ؟ ... 
بال اػػ ء ممػػه يحػػهللث ! بال أوػػ ار !بال م اجهػػهت !ـهبال إلهػػ !بال كبػػع !فػػبل فػػاح

 !!! بح  بوعم   منهم ف  كل بقت  !وآهأ  ينهمأب  !لإلصهلح  
 .بول  وص ح  أوصحهه لن ع  أبال  بإلا او  ثهو ه  

بايإلم يإلم ال آ   قػ ؿ رب ال ػهلم   لإلح  ػإ األمػ   بوػ  إمػهـ أوػل الاموػ   بقػهلل 
 :أي ه  اا يإلـ  األبل   باآلاهي 

                        (( ةػ ةػ))  
 فبل تآع... ي إلإ ال يهدة 

 ٔٗملٓإ ٢       َٔ فٛم ْاض ايػضا غرئَٟ ٚقف١ حجب١ ٚاحلجب ْاض يظ
 ...أف يممإلنه  هألح اؿ ال هل     وعأؿ اا

 ...بالمآهمهت الهاق   
 .. بالمنهزؿ العهم  

 بأف يم إلنه مه اللي  أو م اا يإل هم م  الن     بالصػهلليآ   بالبػههللاء بالصػهلح  
 .بحع  أبل   رف آه .....

 بصح   بسإلمبصإل  اا يإل  س هللوه محمهلل بيإل  دل  

                                                 
 الغضه: الب ؾ. ٔٗ
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  شَّاتغشَّاتغانان  فَصْمُفَصْمُانان

  4242  مهىبمهىبانان  اصيٍُاصيٍُىَىَيَيَ

  صفاخ احلدش األعؼذصفاخ احلدش األعؼذ  
  زميمح انمهة اننىساَيزميمح انمهة اننىساَي  
  خهاص ادلناػح اإلمياَيخهاص ادلناػح اإلمياَي  
  ػالياخ انمهة انغهيىػالياخ انمهة انغهيى  
  زالوج انؼثادجزالوج انؼثادج  
  انغيازح يف ادلهكىخانغيازح يف ادلهكىخ  
  ػالياخ انمهة انغميىػالياخ انمهة انغميى  
  أطثاء انمهىبأطثاء انمهىب  

                                                 
معمهلل س هللق إ هاو م  –وػا    هلل ال بهء  ٕٛٗٔذب الآ هللة  ٔٔا ٕٚٓٓ/ٔٔ/ٕٔال إلهللا األر  هء المن ها مغهغ ا د ه ٕٗ

 البإلآهم 



  ))4747((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  

  مهىبمهىبانان  اصيٍُاصيٍُىَىَيََيََ
  تغى اهلل انشمحٍ انشزيىتغى اهلل انشمحٍ انشزيى

 ..ف وم أجم      ؾ ااإا او  بأح ه    هر 
..  ياعػػهءؿ   ػػه النػػهس يػػ  مػػهللق حهجػػ  النػػهس إلػػ  ال إلمػػهء ال ػػهمإل   بالصػػهلح  

 ول وح  وحاهج إل هم ف  ول  الهللو ه بف  أق ا ء؟
وحػػػ  فػػػ  أمػػػس ..  ب إيمػػػهز غ ػػػه مخػػػل..  هقاضػػػهب اػػػهلليهلل ب الحآ آػػػ  يػػػه إاػػػ او  

 .. لمهذا؟ الحهج  إل  الصهلح   ف  الهللو ه بيـ  الهللي 
بقػػهؿ فػػ   اقػػهلل اإلػػا اإلوعػػهف بج ػػل صػػبلح  ما ق ػػه  يإلػػ  صػػبلح قإل ػػ   اا إف

 : ذل  الم   ث  هلهللي  الما   

َأاَلمَؤإٖنمِص٨ّماْظَفَلِّٓمُعسمِلطمَلهمًل،مإَذامَصػمَلَقومِلمَصػمَلَّّماْظَفَلُّٓمُطػمل٥ُُّّمَوإَذامَصَلَِّٓت،مَأاَلمَؤإٖنمِص٨ّماْظَفَلِّٓمُعسمِلطمَلهمًل،مإَذامَصػمَلَقومِلمَصػمَلَّّماْظَفَلُّٓمُطػمل٥ُُّّمَوإَذامَصَلَِّٓت،ممم}}

3333مم{{ممُطػمل٥ُُّّ،مَأاَلمَوِػ٨َّماْظعمَلػمْلنمُلُطػمل٥ُُّّ،مَأاَلمَوِػ٨َّماْظعمَلػمْلنمُلَصَلَّٓماْظَفَلُّٓمَصَلَّٓماْظَفَلُّٓم

مم

بذلػػ  ألوهػػه األجػػ اء  ؛ م اإلػػا فػػ  اإلوعػػهف أبال  ربحػػ  بفػػراد  بقإل ػػ بالخػػبلؽ ال إلػػ
 .الح  ي  الا   هه تام النبأة الو و   بيص ه لئلوعهف  هه الم ي 

 ..يصػػنه الآإلػػإ ػػ  اإلػػا لػػ  وػػلا المعػػهلل الػػلق .. ثػػم إذا جػػهء دبر  فػػ  األكػػ اف 
 .  مه يهيهلل  منهه حضهة اا..  بتصنه الحآهئا  .. بتصنه الهبح
بوػػػ  حآػػػهئا اإلوعػػػهف  احآػػػهئا اإلوعػػػهف الاػػػ   هػػػه اإلوعػػػهف إوعػػػهف  اا اإلػػػا

ب ػ   فػ  ديػهت  اص هء  بصهللق  بصػبلحهه حػ   باجههػه  لاتػ  ال إل ػ   ثم     اال هةن 
اػػهلا العػػه .. رأبا   ػػهلم العػػه  –بوحػػ  مػػنهم إف اػػهء اا  –الآػػهدف أف الػػلي  يحػػ هم 

 :(األيهاؼٕٚٔ)بردبا يإل   الم اب ...  بفآه ا كبلم  .. بسم  ا ا ه  .. بالنم ى 
                                                 

 صح ح معإلمي ِ  النػسْ م هِف ْ ِ    ِب ه    ٖٗ
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 سم نه بفآهنه برددوه الم اب يإل  حضهة ال وهب كمه و ا الواهب.

  صفاخ احلدش األعؼذصفاخ احلدش األعؼذ  
بج إلػػ  فػػ  جػػ ؼ  اوػلا ال هػػهلل بالم ثػػهؽ سػمإل  الوػػهيم الخػػبلؽ فػ  لػػ ح مػػ  المنػ 

 :بلمه أتم إ هاو م بإسمهي ل يإل همه العبلـ  نهء األسهس األبؿ لإل  ت ازمهدة م  المن 

                              ((الحػجالحػج))  
ف ال  ػػػت   ػػػهلل ة فػػػهف وػػػ ح قػػػهلل ي ػػػه يإل ػػػ  الاػػػهاب بكػػػها أق كبػػػع بأظهػػػه.. أ ب ػػػ ب 

 ك ع؟  –ال  ت إل هاو م   فأظهه اا ابةمع 
بأمه إ هاو م أف يخ ط يإلػ  ظإلهػه جػهللراف وػلا  اأرسل سحه   اساآهت ف ؽ ال  ت

ثػم أظهػه اا لػ  األسػهس  ػأف أرسػل ريحػه  حمإلػت األحمػهر باألته ػ  الاػ  تهاكمػت  اال  ت
 .أسهس ال  ت اللق  نا  مبلئو  اا ف  ال هللء حاى ظهه.. يإل  أسهس ال  ت 

 أمػػه  اا .. بلمػػه ارت ػػه األسػػهس بأصػػ ح يإلػػ  ظهػػه األرض اإ ػػهاو م األسػػهس برفػػه
  أف يم ل ول  ال مهدة الا  أت   هه ج هيل م  المن  ف  رك  م  أركػهف ال  ػت لاوػ ف

 .ف ح ؿ ال  ت  يبلم  ي هللأ منهه ال هئ 
بأراد أف ي ػ    اي مه  إل  وػلا الحمػه بق إلػ  ب    الخ هبقهلل ذوإ س هللوه يمه 

 : مه ف   لم  ح ل  فآهؿ

  ممإغ٨ّمأسػمل٣ُّمأغ١َّمحفّْٕمالمَتسمُلّٕٗموالمَتؽملظملُّٝ،موظ٦ّالمأغ٨ّمرأؼومُلماظؽمليٖبإغ٨ّمأسػمل٣ُّمأغ١َّمحفّْٕمالمَتسمُلّٕٗموالمَتؽملظملُّٝ،موظ٦ّالمأغ٨ّمرأؼومُلماظؽمليٖبمم}}

َّ3333مم{{ممؼعملؾِّػمُل١َّمعمملمضٖؾػمْلُؿ١َّؼعملؾِّػمُل١َّمعمملمضٖؾػمْلُؿ١

مم

                                                 
 صح ح ال خهرى  ي  ي مه   ٗٗ



  ))4949((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
 :بكـه اا بجه  فآهؿ اإلمهـ يإل  

دممدممبػمل٧ّمإغ٥ّمؼسملّٕموؼؽملظملّٝموإنمآمدلمملمأخّٔمادل٦ّاثؿمل٠ّمسػمل٧ّمبينمآبػمل٧ّمإغ٥ّمؼسملّٕموؼؽملظملّٝموإنمآمدلمملمأخّٔمادل٦ّاثؿمل٠ّمسػمل٧ّمبينمآمم}}

وأذؾملّٓػ٣ّمسػمل٧ّمأغظمللؾمل٣ّمأظلوملمبّٕبغمل٣ّمضمملظ٦ّامبػمل٧ّمطؿنملمذظ١ّميفمطؿمملبموأذؾملّٓػ٣ّمسػمل٧ّمأغظمللؾمل٣ّمأظلوملمبّٕبغمل٣ّمضمملظ٦ّامبػمل٧ّمطؿنملمذظ١ّميفمطؿمملبم

مم3535مم{{صؾمل٦ّمؼرملؾملّٓممبمملمصؿمل٥ّمصؾمل٦ّمؼرملؾملّٓممبمملمصؿمل٥ّممماِّد٦ّداِّد٦ّدمماحلفّٕاحلفّٕوأودس٥ّموأودس٥ّم

بلػ  ألآػ  فػ   ابللل  ال ترثه ف   حهارة البمس ٙٗم  المن  بكمه قإلنه فإو  يهق ت 
إذا ألآػػ  ف ػػ  بإومػػه ي  ػػ   ابال يغ ػػس أب يغػػهؽ فػػ  المػػهء ابال يعػػخ  االنػػهر ال تػػرثه ف ػػ 

 .. و  اهص   ال ت جهلل إال ف  ولا الحمه بو  يبلمهت ب 
ثبلثػ  بيبػهي  ظل الحمه ف  حػ زتهم  ا بٚٗللل  ينهللمه سهق  الآهام   م  ق لب 

 اسهبمهم   هلل ذل  الخإل    ال  هس  م  أجػل الحمػه بجػهءبا  ػهلحمهثم  اكمه يهبى  سن 
أف لػ   :فآػهل ا اهءفممػه ال إلمػ..  فأاهر يإل   م  ح لػ  أوػ  ر مػه قػهلل جػهءبا  حمػه يبػه ه 

 قهؿ مه ول  الص هت؟ا  ص هت أيإلمنه  هه س هلل العهدات 
 .!بال يغ س إذا ألآ  ف  المهء ا!قهل ا ال يعخ  إذا ألآ  ف  النهر

ف إلمػػػػ ا أوػػػػ  الحمػػػػه الػػػػلق وػػػػ ؿ  ػػػػ  ج هيػػػػل ... الحمػػػػها فػػػػهاا هب   قػػػػهؿ أحضػػػػهبا
ه حاى يبلمهت لإلحمػه فػبل  إل     األمه أف يض ه  إف دين: .. لإلخإل لا فآهؿ زي م الآهام  

 له  الهللي  الحا....  يعا  ه أحهلل تغ  ه  بال ت هلليإل  
أب ولا  هإلضهف  إل  أف وػلا الحمػه  ػ  كػهم ها و راو ػ  ر هو ػ  تعػمل مػ  يمػه أمهمػ  

 !!! منل بضه إل  يـ  الهللي يب ه إل   .. 
                                                 

 حهللث       ال ه ى فى يهرض  األح ذى. ٘ٗ
)جهمه األحهديث .  ا   ا يم  ي  ا   ي بهس  {  ض هء  ِمْ  ي هق  ِت اْلم نب ِ اْلح م ه  األ ْس  د  ي هق  ت ٌ   ػ  ْ :}  إاهرة إلى ق ل   ٙٗ

 بالمهاس ل(
ح الى مهئ   باسامها ف  ابلف  الم امهلل ٕٛٚسن   ا بكهف ا اهللاء أمهوموهئإل هف منهه يإلى اإلسبلـ مصهئإ ك  دبل  الآهام   ٚٗ

رجل يآهؿ ل  " كهم ا  " لحمهة ي ن   بو  مهض  ف هه مهض ب م  ا رساهف إلى الو ف   أبؿ م  ظهه منهم رجل قهللـب .سن ا
 ا بينهللمه الآهام ثم  سم   هسم ذل  الهجل كهم ا  ا ثم ح ِهؼ فآهل ا قهمط  هلن     اسم لحمهة ال    ا فإلمه ا   م  مهض 

بارتو  ا آاإل وم بالمعإلم ف يإلى يهفهت بال ي جهلل إال و ه قإل ل ح ؿ ال  ت الحهاـ ف ٖٚٔق ت ا كاهم جهءبا يـ  يهف  سن  
لمعهف  أر   ف ا بقهلل حمإل  ابلؿ ول  ال ض    فى   ت  ن   ونهؾ باقاإل  ا الحمه بأالب  إل  ومه أب حضهم تفههئ ه جم  

فوإلمه حمإل  جمل بمب     قإل بل  يم ت ف أت ف  آاه بوولا حاى بصإل ا األلع جملا بقهلل أ اإلى اا الهجل اللى ت لى   جمبل  
يلا   ا بمهت أاآى م ا  بل لاب  ةهوه الخ  ث  هآلكإل  فصهر يانهثه لحم   هلهللبد بتآ  ت أبصهل  بةهؿ ك ه أمهوم بيهلليى أ  

 ى اآلاهة أاهلل بأ آ
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 بأي  ول  األفبلـ؟! ؟فأي  ول  الوهم ها

 :فى أحهديث يهللة   اأو ف بس أت  يـ  الآ هم  كمه قهؿ 

ؼ٦ّمماظعملؿملمملعهملموظ٥ّمسؿملؽملمملنمؼؾزملّٕمبؾملؼملمملم،موظلمملنمؼ٦ّمماظعملؿملمملعهملموظ٥ّمسؿملؽملمملنمؼؾزملّٕمبؾملؼملمملم،موظلمملنممماِّد٦ّداِّد٦ّدمماحلفّٕاحلفّٕؼؾضملىملمآمؼؾضملىملمآممم}}

3434مم{{ممرػمل٠ّمؼرملؾملّٓمدل٤ّمادؿػملؼمل٥ّمبمملظ٦ّصمملءرػمل٠ّمؼرملؾملّٓمدل٤ّمادؿػملؼمل٥ّمبمملظ٦ّصمملء

ـ٢َِّمُأُحٍّٓممم}}مم ـ٢َِّمُأُحٍّٓمُؼِؾضمَلىمُلمَؼ٦َِّمماْظعمِلؿمَلمملَعهمِلمِع ُؼِؾضمَلىمُلمَؼ٦َِّمماْظعمِلؿمَلمملَعهمِلمِع

3232مم{{ممَؼرمِلؾمَلُّٓمِظؼمَل٤ّٔماِدَؿػمَلؼمَل٥ُّمَوَضٖؾػمَل٥ُّمِع٤ِّمَأِػ٢ّٔماظِّٓٗغؿمَلمملَؼرمِلؾمَلُّٓمِظؼمَل٤ّٔماِدَؿػمَلؼمَل٥ُّمَوَضٖؾػمَل٥ُّمِع٤ِّمَأِػ٢ّٔماظِّٓٗغؿمَلممل

مم

   ف و ف.بول  يهم  م  يآ ؿ لإلب ء ك
 ... بولا الحمه    ال ههلل بالم ثهؽ

 ػػأف ينػػهللوم قإلػػإ   ... بوػػ  اػػههدة الضػػمهف الاػػ  أاهجهػػه الػػهحم  ل  ػػهد الػػهحم 
إذا  ابربح ت اجػػ  رب ال هيػػ  ابسػػه ي إلػػه يإلػػ  ال ػػ الم ال إل يػػ  ابربح و هفػػ  اػػ هف سػػإل ما 

 بيإل  ولا النآهء......  يإل  ولا الص هء  حهفم اإلوعهف

  نىساَينىساَيزميمح انمهة انزميمح انمهة ان  
بتػهق جمػهؿ ...  تعػمه حضػهة اا ه  فآهلل كنت ف  ال هللاي  مخإل قػ ... ول  حآ آا 

 !! ااا وهو ػػ  يػػ  رؤيػػ  مبلئوػػ  اا بسػػمهيهم بالاإلػػلذ  هلحػػهلليث م هػػم بالمإلػػ س   ػػنهم
 ألف كل الوهئنهت تع ح اا    هرات وهةآهت ! ... وهو   ي  سمهع تع  ح الوهئنهت

                                         
         ((ٗٗٗٗاإلسهاءاإلسهاء))  

 :م  اللق ال ي آ  ولا الاع  ح؟ وم الممهي  اللي  تهك ا الآإل ب تصهللأ 

ٖنماْظعمُلػمُل٦َّبمَتزمِلَُّٓأمَطؼمَلمملمَؼزمِلَُّٓأماْظَقِّٓؼُّٓ،مِضؿمل٢َّ:مَصؼمَلمملمَجاَلُؤَػمملمَؼمملمَرُد٦َّلماظػمل٥َِّّ؟مٖنماْظعمُلػمُل٦َّبمَتزمِلَُّٓأمَطؼمَلمملمَؼزمِلَُّٓأماْظَقِّٓؼُّٓ،مِضؿمل٢َّ:مَصؼمَلمملمَجاَلُؤَػمملمَؼمملمَرُد٦َّلماظػمل٥َِّّ؟مإٔٔإمم}}

                                                 
 المحهللث أ   و  م ي  ي هللاا    ي هسا المصهللر : حإل   أل ل هء. ٛٗ

 )جهمه األحهديث بالمهاس ل(ا   ا يم  ي  ا   ي بهس  رض   الإلب   ينه م ه.  ٜٗ



  ))5151((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
ـَُِّٕةم ـَُِّٕةمَضمملَل:مَط ـَُِّٕةماظّْٔطّٕٔمِظػمّل٥ِِّتاَلَوِةمِطَؿمملِبماظػمل٥َِّّمَتضمَلمملديِتاَلَوِةمِطَؿمملِبماظػمل٥َِّّمَتضمَلمملديَضمملَل:مَط ـَُِّٕةماظّْٔطّٕٔمِظػمّل٥ِّ،مَوَط 5252مم{{مممم،مَوَط

مم

يإلػػ  الػػهللباـ فػػإف قإلػػ  هم ال   لوػػ  أصػػحهب الآإلػػ ب ال ه ػػ  الممإلػػ ة  ػػلكه اا
تغ ل بال تنهـا بياإللذبف  عمهع وغمهت الوهئنهت بو  تع ح ا ف  كل األبقهتا بلػ س 

إف كهف الب ه أب األذف أب األوػع أب الوهئنهت فآط و  الا  تع ح بلو  كل ا ء ف   
ا لوػػ  مػػ  الػػلق يعػػمه؟ مػػ    ال ػػهلل باألرجػػلا كػػل اػػ ء ف ػػ  يعػػ ح اهلآػػ  ب هريػػ 

ا أمػه مػ  ج ػل فػ    حهفم يإل  الصػ هء الهبحػهو  األبؿ الػلق سػمه  ػ  حضػهة األبؿ
أذو  بقه إق صمم مػ  الحهػ ظ باألوػ اء بالػلو ب بمخهل ػ  أوػل الػهللو ه بأوػل الحمػهب 

يعمه؟! بذل  ألف األذف غ ه ةهوهة بغ ه باي  ا بلون  ف  األصل يإل  وػل  فم  أي  
الحآ آػػ ا بلػػلل  ينػػهللمه ي لػػهلل أق م لػػ د يأت ػػ  ا ػػهب الحػػ  الآ ػػـ  }يػػه ا ػػ  ددـ اإلآاػػ  
ةػهوها  وه  ػه  فهجاهػهلل أف تإلآػهو  كمػه اإلآاػ  ةػػهوها  وه  ػه { بإيػهؾ مػ  الػهللو ه بمػ  األوػػ اء 

ؾ بوآػػػهءؾ بقإل ػػػ  العػػػإل م المعػػػاآ م الػػػلق أبديػػػ  بالحهػػػ ظ بالبػػػه ات أف تغ ػػػه صػػػ هء
ا ب  ػهلل أف يعػمه الم لػ د وػلا الخ ػهب يوػ ف مػه زاؿ فػ  حهلػ  المػبلء   ف   الوهيم

ال صػهق بذلػػ  ق ػل أف ي ػػهؼ أمػ  بأ  ػػ  بيمػ  بأا تػػ  ف ػهق المبلئوػػ  الصػهيهللة بالهه  ػػ  
لػػ    ػػهلل بيعػػم هم بيبػػ ه  هػػما بلػػلل  تمػػهلل أف ال  ػػل الصػػغ ه الػػلق لػػم ي ػػهؼ مػػ  ح  

 ينهللمه تنهه إل   تمهلل أو  أح هوه  يضح  بو   لل  يضح  لم  يهاوم 

                                             
                         ((  فصإلتفصإلت))  

ر باإلحعػهس  هلمنػهظه الهللو  يػ  بينهللمه تن ؿ ساهرة الحس بي هللأ الم ل د فػ  البػ   
ف را  يحمإ ي  المنهظه اإلله   بي  المبهوهلل المإلو ت ػ  بذلػ  لوػ  يمهوػهلل ف  ػ د إلػ  
المبهوهللة مهة أاهقا بإذا كهف المعم سإل م فه  ف  منهي  م  األمهاضا أمػه إذا ضػ ع 

أوػ   جههز المنهي  فإف األمهاض تههجم  يإل  ال  را بإذا اااهللت األمهاض يب ه اإلوعػهف
ما ػػإ بال يعػػػا  ه الحهكػػػ ا بال يعػػػا  ه أف يبػػ ه  نوهػػػ  ال  ػػػهـ بالبػػػهابا بإذا ااػػػاهلل 
المػهض أكثػه ي آػػهلل حهسػ  الػػلبؽ فػإذا أكػل الحإلػػ  يمػهلل  مػػها  بوػل  المػهارة مػػ  ينػهلل  وػػ  

                                                 
 )جهمه االحهديث بالمهاس ل(ا   اهو   ِف  الابهغ إ ِف  اللْكِه(.ا الإّل     يمه ب ر ِض   الإلب   ي نػْه م ه ي  ي هلل ٓ٘



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))5252((
مػهذا و  ػل فػ  وػل  الحهلػ  لوػ  وصػحح جعػم ؟ وػلوإ لؤلة ػهء  –بل عت م  الحإل ى 

األرض أب م  أيبهب ال حه أب مػ  كهئنػهت ال حػه مػه ف ػ   ل    وه ممه اسان     ممه تن ا 
 : ا هء ألجعهد النهس بف هه يآ ؿ س هلل النهس 

5151{{ممَوِوا،موالمَتَؿّٓاَوِوامِبَقّٕإمَوِوا،موالمَتَؿّٓاَوِوامِبَقّٕإمٔإٖنمآمَخػمَل٠َّماظّٖٓاَءمواظَّٖٓواَء،مَصَؿّٓأإٖنمآمَخػمَل٠َّماظّٖٓاَءمواظَّٖٓواَء،مَصَؿّٓامم}}

مم

5151مم{{ممعمملمع٤ّمداءمإالموظ٥ّمدواءمسّٕص٥ّمع٤ّمسّٕص٥ّموجؾملػمل٥ّمع٤ّمجؾملػمل٥ّعمملمع٤ّمداءمإالموظ٥ّمدواءمسّٕص٥ّمع٤ّمسّٕص٥ّموجؾملػمل٥ّمع٤ّمجؾملػمل٥ّمم}}

مم

لمػػهذا؟ ألونػػه ال  –باء    ػػهلل وآػػ ؿ أوػػ  لػػ س لػػ  يػػبلج بالػػهللاء الػػلق لػػم يوابػػع د 
ي مػػػه  ألة ػػػهء   و ػػػهؼ أيػػػ  ال ػػػبلجا لوػػػ  ال ػػػبلج م جػػػ د غ ػػػه م آػػػ د بس وبػػػ   اا

 األجعهـ بلإلحومهء اللي  يهام ف  صح  بأجعهـ األوهـ.

  خهاص ادلناػح اإلمياَيخهاص ادلناػح اإلمياَي  
 نػهت كلل  و س الم ض ع فإذا كهف المػرم  يإلػ  الصػهاط المعػاآ م بيأاػل ف اهم

 ... م  كاهب اا بمآ يهت م  سن  ح  إ اا بمص  ه  
ونػه ال تعػا  ه الػػن س  –فػإف جهػهز المنهيػ  اإليمػهو  ينػهلل  فػػ  قإل ػ  اػهلليهلل بيا ػهلل 

 أف تضح  يإل   أب تم ل    إل  م ص   اا بولا مه يآ ؿ ف   حضهة اا 

                                      
                      ((ٕٕٓٔٓٔ  األيهاؼاأليهاؼ))    

بلػػ  اجامػػه حػػ ؿ رجػػل مػػنهم اػػ هة   اإلوػػس باػػ هة   المػػ  يإلػػ  أف يغ ػػهب  مػػه 
 اسا هي ا إل  ذل  س  بل  ألف اا أم  يإل   بج إل  ف  حصهو  ق ل 

                              ((ٙ٘ٙ٘  اإلسهاءاإلسهاء))  

                                                 
 ي  أـ الهللرداء ربا  ال  هاو  برجهل  ثآهت ٔ٘
 .معنهلل اإلمهـ أحمهلل  ٕ٘



  ))5353((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
أمه م  يآ ؿ أف الب  هف ضح  يإل   أب مهؿ    إل  الم ص   فإوهه حمػج باو ػ   

 ينع هه اإلوعهف إل  الب  هف ل خإله ي  و ع  المع  ل   بول  ة     اإلوعهف

                            (()الوهع)الوهع  
ال ػػهللوهف الواهػػ    فإلػػ  حصػػ  و عػػ   حصػػ ف الآػػهدف بزبد المنهيػػ     اهم نػػهت الن ػػ 

 األمه بصهر فى حص ف المن   بالمنهي  اإليمهو   .....
 فمه اللق ي   نه المنهي  اإليمهو   يه أح هب اا برس ل ؟  

                                    

         (( ال آهة ال آهة))  
  جمهيػػ  مػه إا اوػػ  المعػػإلم   فػػ    ػػت الصػػإل ات فػ  بقاهػػه فػػ  بمػ  يحػػهفم يإلػػ

اا و  م  يو ف ينهلل  منهي  قهدو   ر هو  ا فبل الم هص  تعا  ه أف تغػ ب ا بال العػ  هت 
تعػػا  ه أف تمػػه ا بال البػػ هة   تعػػا  ه أف ت سػػ س لػػ ا بكػػلل  ال تعػػا  ه الػػن س أف 

 ت ي  ل  بذل  ألو  ف  بقهي  اا جل ف  يبل .
أداء الصإل ات ف  جمهي  ف  بقاهه أف منهيا  مه زالػت بلن هض أون  ا هت مه  

ضػػػ     ف إلػػػ   ونػػػه أف داػػػل مػػػ  العػػػن  كآ ػػػهـ الإل ػػػلا صػػػبلة الضػػػحىا الن افػػػلا األذكػػػهرا 
االساغ هرا الصبلة يإلػ  الن ػ  المخاػهر بأزيػهلل فػ  وػل  اآلثػهر لا يػهلل المنهيػ  الآإل  ػ  ينػهللق 

 بأك ف محصنه   حص ف

                                           
                   (()األو هـ)األو هـ  

بوػػػػلا وػػػػ  الخػػػػط األبؿ بوػػػػ  المنهيػػػػ ا بإذا كػػػػهف اإلوعػػػػهف سػػػػ  يهلل مػػػػ  ال ضػػػػهي  
اإليمهو ػػ  بيصػػ ح فػػ  صػػح  ربحهو ػػ ا فومػػه أف لػػ  صػػح  جعػػمهو   الم ػػهبض أف يوػػ ف 

 :هه رب ال هي ل  صح  ربحهو   يآ ؿ ف 



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))5454((
                          ((لب هاءلب هاءاا))  

  ػالياخ انمهة انغهيىػالياخ انمهة انغهيى  
مػػه ال بلمػػهت الاػػ  أيػػهؼ  هػػه أف قإل ػػ  سػػإل م؟ إوهػػه يبلمػػهت كث ػػهة منهػػه يبلمػػهت  

صػػغ هة بمنهػػه يبلمػػهت ك  ػػهةا بمػػ  ال بلمػػػهت الصػػغ هة أف يوػػ ف ينػػهللق إحعػػهس ي افػػػا 
  أمه مه أوػ  ا ػه بإحعهسػ  ال يوػل ن ا أب أاػ ه  ػأف وػلا اهع رب النهس كأف أا ه ف

 مه ولا؟ –األمه ف   من    بمصإلح  ل  بإحعهس  يصهللقن  

5353مم{{مماٖتعمُل٦ّامِصَّٕاَدهمَلمادُلقمِلِع٤ّٔ،مصكمٔلٖغ٥ُّمَؼؽمِلصمُلُّٕمِبؽمُل٦ّٔرمآاٖتعمُل٦ّامِصَّٕاَدهمَلمادُلقمِلِع٤ّٔ،مصكمٔلٖغ٥ُّمَؼؽمِلصمُلُّٕمِبؽمُل٦ّٔرمآمم}}

مم

ا و  الوهه ػهء الن راو ػ  اإلله ػ  باصػإل  لػ   –ونه يو ف الآإلإ باصٌل و ر   ن ر اا 
جػل نهه إل  أق ا ء ف  ول  الح هة ينهه  هلمص هح اله ػهو  الػلق رك ػ  ف ػ  مػ ال  فإلمه ي

 فى يبل  .................... قهؿ ت هلى :

                 [[ٕٕٕٕٔٔ  ]األو هـ]األو هـ  
 ول ف  الآ ه أـ ونه ف  الهللو ه؟ 

                                 ((ٕٕٕٕٔٔ  األو هـاألو هـ))  
عػا  ه دار الغػهبر أب أق إوعػهف أب  تيمب         النهسا بم  م ػ  وػلا النػ ر وػل 

كهئ  ف هه مغهبر أف يرثه ف   أب ي  هلل  ي  اهلآ  ب هري ؟ ال باا يه إا او ا لوػنهم يػرثهبا 
يإل  م  ق  ت الوهه هء اله هو   ي  قإل   فأص ح ياخ ط ف  ول  األرض ح هاف كمػه قػهؿ 

 الآهدف

                                    ((ٚٔٚٔ  األو هـاألو هـ))  
مػػه الػػلق ج إلػػ   –أريػػهلل اآلاػػهي   –مػػ  يإلػػ  الهػػهللق يهللي وػػ  ت ػػهل  م نػػه ف آػػ ؿ ال 

                                                 
 سن  الاهملقي  أ   س ِ  هلل  اْلخ هلْلِرق   ٖ٘



  ))5555((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
ح ػػهاف؟ ألوػػ  ق ػػه الا ػػهر النػػ راو  اله ػػهو  بباصػػل دو ػػه  بدثػػه حهػػ  باػػه ت  بوػػ ا ا فوػػهف 

 ا جل ف  يبل . يآه   أف ق ه الن ر ال اصل ي  قإل   م  حضهة ا

  زالوج انؼثادجزالوج انؼثادج  
بمػػ  ال بلمػػهت الصػػغ هة أيضػػه  الاػػ   هػػه يبػػ ه اإلوعػػهف أوػػ  فػػ  صػػح  ربحهو ػػ  أف  

يمهلل ما   بللة ال تآهللر بال ت صع ينهللمه يػردق أق ي ػهدة أب ةهيػ  اا بوػل ال  ػهدة لهػه 
 :ووه  بللة؟ و م 

مَوَجَّٓمَحالَوَةماإٔلميمملٔن:مَع٤ِّمم}} مَوَجَّٓمَحالَوَةماإٔلميمملٔن:مَع٤َِّثالْثمَع٤ِّمُط٤ّٖمصؿمل٥ِّ مَأَحنمٖلمممَثالْثمَع٤ِّمُط٤ّٖمصؿمل٥ِّ مَأَحنمٖلمطمملَنماظػمّل٥ُّمورد٦ُّظ٥ُّ طمملَنماظػمّل٥ُّمورد٦ُّظ٥ُّ

ٔإظؿمل٥ِّمِعؼمٓلمملمِد٦ّاُػؼملممل،موَع٤ِّمَأَحنمٖلمَسؾًّٓامالمُؼِقٗؾ٥ُّمٔإاّلمظػمّل٥ِّ،مَوَع٤ِّمَؼغمْلَُّٕهمَأِنمَؼضمل٦َّدمٔإظؿمل٥ِّمِعؼمٓلمملمِد٦ّاُػؼملممل،موَع٤ِّمَأَحنمٖلمَسؾًّٓامالمُؼِقٗؾ٥ُّمٔإاّلمظػمّل٥ِّ،مَوَع٤ِّمَؼغمْلَُّٕهمَأِنمَؼضمل٦َّدم

5353مم{{ممَؼغمْلَُّٕهمَأِنمُؼػمْلعمل٧ّميفماظؽمٖلمملرَؼغمْلَُّٕهمَأِنمُؼػمْلعمل٧ّميفماظؽمٖلمملريفماظغمُلظمْلّٕٔمبضملَّٓمٔإِذمَأِغعمَلَُّٔهماظػمّل٥ُّمطؼملمملميفماظغمُلظمْلّٕٔمبضملَّٓمٔإِذمَأِغعمَلَُّٔهماظػمّل٥ُّمطؼملمملم

مم

لإلعػػػػهفا بيبػػػػ ه الآإلػػػػإ بال يبػػػػ ه  حػػػػبلبة اإليمػػػػهف إال الآإلػػػػإ بالمنػػػػهف بلػػػػ س ا
 . حبلبة ال تعا  ه كل األركهف أف تص هه أب تن اهه

بالهجػػػل الػػػلق بكإلػػػ  سػػػ هللوه رسػػػ ؿ اا وػػػ  برف ػػػا لػػػ   حهاسػػػ  المػػػ ش فػػػ  احػػػهللق 
اثن   فآط بال هللب ماه ص بقهيإ باسا بليهت  ق يػ ا بقػهلل اااػهر حضػهة الن ػ   –الغ بات 

مػػػهذا ف ػػػل االثنػػػ  ؟ قػػػهؿ األبؿ  –اثنػػػ   فآػػػط لحهاسػػػ  المػػػ ش ألف ال احػػػهلل مػػػنهم  أمػػػ  
سأحهس الم ش ف  النصع األبؿ م  الإل ل بتنهـ  م ارق ثم أبقه  ف  النصػع الثػهو  

فمػػهذا  –مػػ  الإل ػػل بأوػػهـ  مػػ ارؾا فآػػهؿ الثػػهو  لػػ  اػػ هت  ػػأق ا ػػه أبقهنػػ  يإلػػ  ال ػػ ر 
إل ػ  صنه الهجل األبؿ؟ ف ض أمه  لم ال ا أته  ال آ    أف ورالء المنهلل ف  حص ف اا بي

أف يبغل ال قت  منهجهة اا فأق ل يإل  الصبلة ف جهللت فهق  م  االسػا بليهت الو هيػ  
ك ػػع   –أف المػ ش كإلػػ  وػهئم إال مػػ  وػلا الهجػػلا قػهل ا لػػ  قاإلنػه  لامونػػه مػ  المػػ ش كإلػ  

 وآاإل ؟
دائمػه  األيػػهللاء بغ ػػه المػرمن   يآػػلؼ فػػ  قإلػ  هم الهيػػإ مػػ  المعػإلم   بوػػ  سػػن  

                                                 
 صح ح ال خهرى بمعإلم  يْ  أ و س   ٗ٘
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يإلػ  يآػ   ي اجػ  ج ػ ش أياػ  دبلػ  فػ  ال جػ دا فػإف اا سػ آلؼ  ااا فإل  معػإلم باحػهلل

ف  قإل  هم الهيإ م  ولا الهجل  م هد  بال يعا    ف اإلقاهاب من  إال مػ     ػهللا بمثػل 
وػػلا م جػػ د فػػ  كػػل زمػػهف بموػػهف ألوػػل اإليآػػهف بأوػػل كمػػهؿ اإليمػػهفا فضػػه     هلعػػههـ 

  أصػػه   فػػ  ظهػػػه  أيضػػه  و يػػػ  فمػػهء  سػػهم فػػػ  رجإلػػ  فن يػػ  بباصػػػل الصػػبلةا سػػهم ثػػػهو
بباصػػػل الصػػػبلةا أصػػػه   سػػػهم ثهلػػػث فػػػ  رق اػػػ  بوػػػ  سػػػهجهلل بقػػػهلل أصػػػهب العػػػهم ال ػػػهؽ 
ال اصل إل  الآإلإ فأيآم أاه   آهللم  بأكمل الصبلةا بينهللمه يهت   أاه    هلل ذلػ  بقػهؿ 

 لم لم ت قهن  منل إصه ا  األبل ؟
 ا قهؿ لمهذا؟ قهؿ لمػه بم  م   مه أيآها قهؿ ل ال أو  اب ت يإل  رس ؿ اا 

كنػػت أجػػهلل  مػػ  حػػبلبة المنهجػػهة ا بأوػػه فػػ  الصػػبلة بلػػلل  كػػهف مػػ  ديػػهء الصػػهلح   
"الإلهػػػػم يػػػػه مػػػػ  و مػػػػت الن  ػػػػ   بالمهسػػػػإل   بالصػػػػهلح    ن ػػػػ م منهجهتػػػػ  ال تحهمنػػػػه لػػػػلة 
منهجهت  يػه أكػـه األكػهم  " وػل  الإلػلة يػه إاػ او  مػ  يػلبقهه ف هونػه  فػبل يعػا  ه اػ ء 

ه أف يآ  ػػ  أب ي  ػػهلل  يػػ  حضػػهة مػػ ال  "بمػػ  ذاؽ يػػهؼ بمػػ  لػػم يػػلؽ اوحػػهؼ" فػػ  الػػهللو 
بقهلل رأيػام أصػحهب رسػ ؿ اا ينػهللمه ذاقػ ا فمػنهم مػ  كػهو ا يضػ  ف الصػخه يإلػ  صػهللر  
 ف  الهه هة بالحهارة س     درج  بيآ ل ف لػ  ارجػه ف آػ ؿ أحػهلل أحػهلل بياػهوم  ػلكه األحػهلل

 ال ػػػلاب يم إلهػػػم يصػػػهللبف أب ي  ػػػهللوم  بغ ػػه  كث ػػػها حاػػػى فػػػ  ال ػػػلاب لػػػم يوػػ  وػػػلا
بيمػػػن هم يػػػ  الن ػػػ  األباب بذلػػػ  مػػػ  لػػػلة الآإلػػػ ب  ػػػهلآهب بالمنهجػػػهة لحضػػػهة يػػػبلـ 

 ا للة الخب عا للة الحض را للة األوس بم  يلؽ للة األوس  ها ف هونه .   الغ  ب
 األوس  ها أغنهو  ي  النهس        باألوس  ها م هاج  بو هاس 

أو ػػأ ينػػػ  سػػ هللوه رسػػػ ؿ اا ألصػػحه   الوػػػهاـ بقػػهؿ سػػػ أت وم   ػػػهللق بالهجػػل الػػػلق 
أبيػػس الآهوػػ  رجػػل مػػ  الػػ م  دمػػ   ػػ  بلػػم يهوػػ ا من ػػ  مػػ  الممػػ ء إلػػ    ػػه   أمػػ  فػػإذا 

ونػػه ي ػػ   سػػ هللوه رسػػ ؿ اا موهوػػ   –لوػػم   رأيامػػ    إلغػػ   سػػبلم  بسػػإل   أف يػػهللي  اا
هـ بينػهدق يػه أوػل الػ م  وػل فػ وم   هللوه موث س هللوه يمه سػن   يحػج كػل يػ –األبل هء 

أبيس؟ يآ ل ف ال ب  هلل يهللة سن     هلل أف وهدق يإل  أبيس قهل ا ل س ف نه إال غػبلـ يهيػى 
اإل ل يهللي  أبيسا قهؿ أي  و ؟ قهل ا ف  موهف كلاا فأاهر سػ هللوه يمػه إلػ  سػ هللوه يإلػ  

هؿ و ػػما بمػػ   ػػأف ال ت ػػهفهم أونػػه وهيػػهلل  باوعػػبل سػػ يه  بذو ػػه إل ػػ  بسػػأال  أوػػت أبيػػس؟ قػػ
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أوامه؟ قهؿ أوه يمه    الخ هبا قهؿ أم ه المرمن  ؟ قهؿ و م بوػلا يإلػ   ػ  أ ػ  ةهلػإا 

 بزبج ا نا ؟ قهؿ ا   يم رس ؿ اا 
قهال يه أبيس أدي  اا لنه فهلليه اا لهمها فآهؿ يمه يػه أبيػس وػل لػ   –قهؿ و م 

 :ؿأف تصح نه بت  ش م نه ف  المهللين  فاأوس  نه بوأوس   ا قه

مم{{ممؼمملمأعريمادلقملعؽملنيمسفؾممًلمظ١ّمَع٤ّمأغّٗمبمملٓمطؿملّٟمؼفملغّٗمبل٦ّاه؟ؼمملمأعريمادلقملعؽملنيمسفؾممًلمظ١ّمَع٤ّمأغّٗمبمملٓمطؿملّٟمؼفملغّٗمبل٦ّاه؟مم}}

ب ػػ   منػػ لاهم  بوػػلا وػػ  حػػهؿ األبل ػػهء الػػلي  أاػػهر إلػػ هم سػػ هلل الهسػػل باألو  ػػهء 
 بموهواهم.

  انغيازح يف ادلهكىخانغيازح يف ادلهكىخ  
أف ينػػهـ اإلوعػػهف ف هت ػػه قإل ػػ  إلػػ  المإلوػػ ت  الو ػػهق بمػػ  يبلمػػهت سػػبلم  الآإلػػإ

هء بيهلم الن ر بيهلم الممهؿ بيػهلم ال هػهء بإلػ  يػ الم المبلئوػ ا األيإلىا إل  يهلم الض 
أب إلػػػ  يػػػ الم المنػػػهت يػػػهللاإلهه بيبػػػهوهلل مػػػه أيػػػهلل  اا ف هػػػه لإلصػػػهلح   بالصػػػهلحهتا أب 
ل ػػهلم ال ػػهش ف ػػهق مػػه ا ػػ  اا ف ػػ  مػػ  و ػػ م ل  ػػهد  أجم ػػ  ا أب ل ػػهلم الإلػػ ح بيػػهق ف ػػ  

لػ  كػل وػل  ال ػ الم ال هل ػ  لاهقػ  ربحػ  بيصػ   األقهللار الا  س هوه ف ػ  ال احػهلل الآهػهرا إ
 قإل   فالوإ الهبح بتأت   هل  ال ا ح بتبههللوه لإلآإلإ بو  ف  حهؿ الص هء.

 جتصب ايطٚح اهلٝانٌ     يف ايضفا أعًٞ املٓاظٍ
بولا م  يبلمهت ص هء الآإلػإ بأف الآإلػإ سػإل م بأف ح ػهة اإلوعػهف الهبح ػ   ه ػ  

مػػ  يبلمػػػهت أف قإل ػػ  بربحػػػ  فػػػ  تمػػهـ أف يأت ػػػ  أوػػػل ب  بيإل ػػ  بيإلػػػ  وهػػج ا ػػػه ال هيػػػ  
 الحآهئا ال هل   باألرباح الهاق   ل  برب  بف  كل ل إل  يهق.

 قإل ب ال هرف   لهه ي  ف           تهق مه ال يها  النهظهبف
بإذا اكامل ف  دائهة ال اح يأت ػ  اإلمػهـ األيهػم بالن ػ  األكػـه يػ بر  بي مػ   يإل ػ   

بي     ت ج ههت  بت إل مهت  بفا حهت  بذل  ألوػ  أصػ ح جنػهلليه  فػ  م  ػ  كل ل إل  ف  المنهـ 
 حضهة ذات  صإل ات ر   بتعإل مهت  يإل  ا بو  يبلم  الص هء بالنآهء.
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 ًا بآٜاتِ ٚؾبٗات       ٜؿاٖس ايػٝب َػتٛضإشا صفا ايكًب َٔ ٖٚ

  يهق ول  الغ  ب يإل  الهللباـ بو  الهللل ل يإلػ  أوػ  أصػ ح صػحا  الهبحهو ػ  سػإل م
 بأح ال  الآإل    معاآ م .

  ػالياخ انمهة انغميىػالياخ انمهة انغميى  
أمػػه إذا مػػهض الآإلػػإ النػػ راو  اله ػػهو  بلػػ س الآإلػػإ المعػػمهو  فهل  ػػهذ  ػػها ر مػػه  

ي ػػهح   مػػل الم هصػػ ا بر مػػه ي ػػهح  أاػػل المػػهؿ مػػ  حػػل أب مػػ  حػػهاـ بوػػ  مصػػ    وػػلا 
إف ذلػ  دل ػل ال صها بمػ  ال ي ػهل  إف كػهف قػهلل اكاعػإ المػهؿ مػ  حػهاـ أب مػ  حػبلؿ فػ

يإل  إف قإل   سآ م بحهل  غ ه معاآ م ألف م  حهل  معاآ م بقإل ػ  سػإل م ينػهللمه تماػهلل يػهلل  
 يأت   النهللاء م  ال إلى األيإلى

                           ((٘ٚ٘ٚ  ال آهةال آهة))  
ف هجه يإل  ال ػ را بإذا كهوػت ي نػ  تإلحػم وػل  بوهت ػ  بيبػ ه  هلما ػ  فػ  النهػه 

بوػػل  بوػػ  ل عػػت مػػ  المحهمػػهت بال مػػ  ال بجػػهت كػػلل  فػػإف الآإلػػإ سػػآ م إلػػ  وػػل  
بمهيه بإذا كهف ال يمهلل تأو  ه  ف  و ع  ينهلل أق ف ل يغضإ ر   فػ  إلم أف المػهض ااػاهلل 
بزادا ألف المػػهض لػػ  كػػهف فػػ  ال هللايػػ  فػػإف الػػن س الإل امػػ  ت آهػػ ا فحاػػى لػػ  يمػػل الػػلوإ 

بال يعػػا  ه النػػـ  بال يعػػا  ه أف ي مػػل أق فإوهػه تإل مػػ  بترو ػػ  بيبػػ ه  ػػ ا  فػػ  الضػػم ه 
  قػه الػلوإا  يبػ ه يمل م  األيمػهؿ فػ  الػهللو ه الاػ  تهضػ  و عػ  أب تهضػ  األوػهـ ألوػ 

لوػػ  إذا فآػػهلل اإلحعػػهس  هلػػلوإ فآػػهلل اسابػػهق المػػهض بيحاػػهج يإلػػ  ال ػػ ر إلػػ  ة  ػػإ 
مػػ   لوػػ  ي هلمػػ  ر ػػهو  بحوػػ م ربحػػهو  أاػػل اإلذف مػػ  إمػػهـ األة ػػهء بسػػ هلل الحومػػهء 

ولا الهللاء  بهط أف يعهيهلل  لو  يام الب هءا بإذا زاد المهض بال  هذ  ها بأاػل يا ػهوى 
   ل الم هص  أو  أف ل كلا بكلا بكلا فإف مثػل وػلا بال  ػهذ  ػها الػلق أصػ ح كمػه قػهؿ 

 اا 

                               ((ٔٓٔٓال آهةال آهة))  
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بلج ض  ع ألوػ  بصػل  ػ  األمػه أف يا ػهوى   مػل الػلو ب باألمل لمثل ولا ف  ال 

إذف يإل  كػل إوعػهف مػ  أوػل اإليمػهف أف يػ ف و عػ   مػ ازي  ا   بم ص   يبلـ الغ  ب
الآػػهدفا بيػػ ف و عػػ   مػػ ازي  الن ػػ  ال ػػهللوهف بذلػػ  لوػػ  يحػػهفم يإلػػ  الصػػح  الهبحهو ػػ  

 ػػا يإل ػػ  قػػ ؿ اا بوػػ  ل ن   بيإلػػ  األحػػ اؿ الآإل  ػػ  الاػػ  وػػ ؿ  هػػه مػػ  ينػػهلل رب ال هيػػ 
 اهرج م  الهللو ه

                                            
                                ((النحلالنحل))  

  أطثاء انمهىبأطثاء انمهىب  
ـ ألف أمػهاض إذف فنح  وحاهج إلػ  الصػهلح   ل  هلم وػه لػ س مػ  أمػهاض األجعػه

 :األجعهـ ف هه أج ر ألف المهيه اللق يمهض جعم  يآ ؿ الح  إ ف  اأو 
ضذملذملمملَلمآمَتضملذملذملمملدي:مٔإذاماِبَؿػمَلؿمِلذملذملومُلمَسِؾذملذملِّٓيماْظؼمُلذملذملقمِلِع٤َّمَوَظذملذمل٣ِّمَؼرمِلذملذملغمُلينمٔإديممممضذملذملمملَلمآمَتضملذملذملمملدي:مٔإذاماِبَؿػمَلؿمِلذملذملومُلمَسِؾذملذملِّٓيماْظؼمُلذملذملقمِلِع٤َّمَوَظذملذمل٣ِّمَؼرمِلذملذملغمُلينمٔإديمممممم}}

َس٦ّٓاِدِهمَأْرػمَلعمْلُؿ٥ُّمِع٤ِّمَأدمملريمُث٣ّٖمَأِبَّْٓظُؿذمل٥ُّمَظِقؼملذملممًلمَخؿمِلذملًّٕامِعذمل٤ِّمَظِقؼمِلذمل٥ِّمَوَدعذملممًلمَخؿمِلذملًّٕاممممممممَس٦ّٓاِدِهمَأْرػمَلعمْلُؿ٥ُّمِع٤ِّمَأدمملريمُث٣ّٖمَأِبَّْٓظُؿذمل٥ُّمَظِقؼملذملممًلمَخؿمِلذملًّٕامِعذمل٤ِّمَظِقؼمِلذمل٥ِّمَوَدعذملممًلمَخؿمِلذملًّٕامممممممم

5555مم{{ممُث٣ّٖمَؼِلَؿفمْلِغُّٟماْظضمَلؼمَل٢َُّث٣ّٖمَؼِلَؿفمْلِغُّٟماْظضمَلؼمَل٢َّمم٤ِّمَدِع٤ِّ٥ِّمَدِع٥ِّعِِع

مم

 .  لل  تو ف أمهاض األجعهـ تو  ه بت ه ه أب رفه درجهت ينهلل الو  ه
 .لو  المص    بالوهرث  ف  أمهاض الآإل ب

بقهلل ذكهوػه اا فػ  الوػهفهي  بالمهحػهللي  بالمبػهك   بالمنػهفآ   بوػ  الاػ  تحاػهج 
بأوت تنهج  اا فإلمهذا تعوت يإلػ  و عػ ؟! إل  ال بلجا فإذا كنت ال تب ه  هلخب ع 

فإلػػ  فآػػهللت لػػلة أق ة ػػهـ ال تعػػوت بت حػػث يػػ  أك ػػه األة ػػهء فػػ   إلػػهللؾ بإف لػػم يػػأت  
 .. نا م  تلوإ إل  أة هء الآهوهة 

بإف لم يأت ا  نا م  قهلل تعهفه إل  أبر ػه أب أمهيوػه حاػى لػ    ػت كػل مػه تمإلػ  مػ  
 إلػإ لن عػ  تبالمه بالمهلحا فمه  هلػ  ال  أجل أف تاماه  هللبؽ العإل م بتب ه  هلحإل 

                                                 
 المعاهللرؾ لإلحهكميهة ي  أ   وه  ٘٘



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))6161((
البػػ هء مػػ  داء قعػػ ة الآإلػػإا بلمػػهذا ال ت إلػػإ لن عػػ  البػػ هء مػػ  مػػهض غ إلػػ  الآإلػػإ 

 ي  ذكه اا؟!
 بلمهذا ال ت إلإ لن ع  الب هء م  داء جح د و م اا؟

ي   ػػػ  مهمػػػه ي   ػػػ  بإذا ةإل ػػػت اػػػ  ه  بأاػػػه  ينػػػ  اا تبػػػاو   لوػػػل الخإلػػػاا 
يإل  ا م  منه الػلق يعػا  ه أف يهاجػه كبػ ؼ الػن م الاػ  ي   هػه لػ   بتنع  يم م و م 

 باوإ الن م ف  و س  باحهلل؟ بل  أق ؿ ف  سهي  أب ف  يـ  أب ف  اهه أب ف  ال مه 

                           ((النحلالنحل))  
 :مهذا و  ل؟ وبوه 

                                      
         ((إ هاو مإ هاو م))  

 ....بولا و  الحهصل ف  زمهونه 
ح ث ومهلل يلاب الهم بالغم باألمهاض باألووهد بال نهء بالمبهكل الاػ  لػ س لهػه 

 لمهذا اوابهت؟ –اواههء بيآ ؽ ال الهللي  بالآع ة بال ههظ  بالغإله  
هلل أحػػهلل أف يبػػوه إال   ػػهلل أف يأاػػل  ألونػػه ال وبػػوه اا يإلػػ  و مػػ  بي هيػػه ا بال يهيػػ

كػػل مػػه يهيػػهلل  مػػ  ااا بقػػهلل يوػػ ف مػػه يهيػػهلل  ر مػػه ف ػػ  حا ػػ  بوػػ  ال يػػهللرق فآػػهلل يوػػ ف ف ػػ  
وػػبلؾ دينػػ  بال  ػػهذ  ػػهاا بمػػ  المػػهئ  أف يوػػ ف ف ػػ  ضػػ هع إيمهوػػ  ألوػػ  ت إلػػإ الخ ػػه 

 ... المحهللبد الحع 
بة الآػهدف باةإلػإ لو  ل  أردت أف ت إلإ ف بل  فهةإلإ زيهدة اإليمهف باةإلإ حبل

رؤيػػ  الن ػػ  ال ػػهللوهف باةإلػػإ أف توػػ ف دبمػػه  مممػػبل   ػػأح اؿ الصػػهلح   فػػ  كػػل بقػػت بدف 
بوػػ  الاػػ    بوػػ  ال إل ػػهت الحعػػهف بالخ ػػهات الحعػػهف الاػػ  أمهوػػه أف و إل هػػه الػػهحم 

 تا إلا  هلهللار اآلاهة بالح هة ال     الاآ   النآ    م ار اا جل ف  يبل .
 :  أة هء الآإل بإذف فنح  وحاهج إل



  ))6161((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
لمػهذا يػه أح ػهب؟ ألونػه جم  ػه   –م  أجل أف ي هلم وه م  ول  األسآهـ باألمهاض  

معهفهي  بال ي هؼ أحهلل ف نػه م  ػهد العػ ها بالمهػم أف يخػهج اإلوعػهف مػ  ونػه بقػهلل اػام 
اا صػػحهئع أيمهلػػ   هإليمػػهف بلػػ  يػػام وػػلا المػػهاد إال إذا كػػهف مػػه ي ػػهد الػػهحم  الػػلي  

   صح اهم ف  الآهدفأمهوه اا

                                       
      ((   الا   الا))  

 لمهذا يه رب؟ ألف ورالء الآـ   

                            (()ي وس)ي وس  
 هم بقػػهلل  بػػهوم اا ال يخػهف ف يإلػػ  أو عػػهم بال يح وػػ ف يإلػػ  مػػ  م هػػم مػػ  أح ػػه

 أوهم بم  م هم س خهج ف م  الهللو ه يإل  ا ه بيث اهم ينهلل الن س األا ه 

                                               
            ((ٕٕٚٚ  إ هاو مإ هاو م))  

هػما بفػ  يػـ  الآ همػ  م   بلن هض أو  مآصػه فػ   ضػهي  ال هيػ  فػإوهم سػ حمإل ون
 –حوػػم الحوػػ م ال إلػػػ م رحمػػ   أمػػ  وػػػلا الن ػػ  الوػػهيم أف يػػػهللال أوػػل المنػػ  جمهيػػػهت 

 لمهذا؟ لو  يأال النهج    هلل أا   

                                     ((ٖٖٚٚال مهال مه))  
ينػػػ ا يآػػػ ؿ فإلػػػ  كػػػهف باحػػػهلل م هػػػم ونػػػه فػػػ  الػػػهللو ه بقصػػػه فػػػ  ال هيػػػهت ي حثػػػ ف 

 فى الحهلليث البهيع: الح  إ صإل ات ر ى بتعإل مهت  يإل  

إذامعمملتمضؾ٢ّمصمملحؾ٥ّ.وضؿمل٢ّمظ٥ّ:مادخ٢ّمإذامعمملتمضؾ٢ّمصمملحؾ٥ّ.وضؿمل٢ّمظ٥ّ:مادخ٢ّمممإٓنمأحّٓماِّخ٦ّؼ٤ّميفماظػمّل٥ّمإٓنمأحّٓماِّخ٦ّؼ٤ّميفماظػمّل٥ّممم}}

محؿ٧ّم ماجلؽملهمل مؼّٓخ٢ّ ممل مدوغ٥ّ مطمملن مصكملن مأخؿمل٥ّ، معؽملّٖل مس٤ّ مدفملل محؿ٧ّماجلؽملهمل ماجلؽملهمل مؼّٓخ٢ّ ممل مدوغ٥ّ مطمملن مصكملن مأخؿمل٥ّ، معؽملّٖل مس٤ّ مدفملل اجلؽملهمل



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))6262((
ؼضملشمل٨ّمأخ٦ّهمعـ٢ّمعؽملمملزظ٥ّ،مضمملل:موالمؼّٖالمؼلفمللمظ٥ّمع٤ّمطّٔاموطّٔا،مصؿملعملممللمؼضملشمل٨ّمأخ٦ّهمعـ٢ّمعؽملمملزظ٥ّ،مضمملل:موالمؼّٖالمؼلفمللمظ٥ّمع٤ّمطّٔاموطّٔا،مصؿملعملممللم

أي خذ أي خذ مم--ـ٢ّمسؼملػمل١ّمصؿملعمل٦ّل:مإغ٨ّمطؽملوملمأسؼمل٢ّمظ٨ّموظ٥ّـ٢ّمسؼملػمل١ّمصؿملعمل٦ّل:مإغ٨ّمطؽملوملمأسؼمل٢ّمظ٨ّموظ٥ّإغ٥ّمملمؼغمل٤ّمؼضملؼمل٢ّمعإغ٥ّمملمؼغمل٤ّمؼضملؼمل٢ّمع
مإديم--عملى واقسمه بينناعملى واقسمه بيننا مأخ٦ّه موؼّٕصّٝ مظ٥ّ مدفملل معممل مذيؿملّٝ مصؿملضملشمل٨ّ مضمملل: مإديم، مأخ٦ّه موؼّٕصّٝ مظ٥ّ مدفملل معممل مذيؿملّٝ مصؿملضملشمل٨ّ مضمملل: ،

ٙ٘ٙ٘{{درجؿ٥ّمعضمل٥ّمدرجؿ٥ّمعضمل٥ّم
مممم

لول يه م م  المرمن   كبػ ؼ يعػمل ف هػه مػ  يبػهء مػ  أح ه ػ    بيم ل اا
 : ل ب ه لهم ينهلل اا بللل  قهؿ الح  إ 

5252مم{{ممَصكملٖنمِظغمُل٢ّمُعقمِلِع٤ّٕمَذظمَلمملَسهمًلمَؼ٦َِّمماْظعمِلؿمَلمملَعهمِلَصكملٖنمِظغمُل٢ّمُعقمِلِع٤ّٕمَذظمَلمملَسهمًلمَؼ٦َِّمماْظعمِلؿمَلمملَعهمِلاِدَؿغمْلـُِّٕوامِع٤َّماإلِخ٦َّأنماِدَؿغمْلـُِّٕوامِع٤َّماإلِخ٦َّأنممم}}

مم

فػ هم  ؿالػلي  يآػ  مػه فإذا بض ت فػ  كبػ ؼ البػ هيهت تضػم  داػ ؿ المنػهت 
 اا ف  محوم اآليهت 

                                       
                                        

  (()ال اهؼ)ال اهؼ
وهػػم ألإذف مػػ  الػػلق سػػ و ف فػػ  األمػػهف يػػـ  لآػػهء الػػهحم ؟ المصػػهحإ لإلماآػػ    

 –أول األمهف يـ  لآهء الهحم ا فإف لم يهللال ف  اػ هي  وػلا فعػ هللال فػى اػ هي  ذاؾ 
 : بال مل؟ قهؿ الح  إ 

واَلمواَلم»»ا:موالمَأِغومَلمؼمملمرد٦َّلمآمضمملَل:ما:موالمَأِغومَلمؼمملمرد٦َّلمآمضمملَل:م،مضمملظ٦ّ،مضمملظ٦ّ««عمملمِعؽمِلغمُل٣ِّمَأَحّْٓمُؼؽمِلذملِفؿمِل٥ِّمَسؼمَلػمُل٥ُّعمملمِعؽمِلغمُل٣ِّمَأَحّْٓمُؼؽمِلذملِفؿمِل٥ِّمَسؼمَلػمُل٥ُّمم}}

5454مم{{ممهملهمٍٍلَأَغممل،مٔإالَّمَأِنمَؼَؿطملؼمَلِّٓغذمل٨ّمآمِعؽمِل٥ُّمِبَِّٕحؼمَلَأَغممل،مٔإالَّمَأِنمَؼَؿطملؼمَلِّٓغذمل٨ّمآمِعؽمِل٥ُّمِبَِّٕحؼمَل

مم

أف تعػػم إلػػ هم بإيػػهؾ أف  ؾيإلػػ  إا اوػػ  الصػػهلح   فإيػػه...  يإلػػ  مػػ  تاوػػل إذف؟
فإل إلػ  ببدوػم ت ا هلل ينهم بتهمهوم بإيهؾ أف تخهصمهم حاى بلػ  ج ػ ؾ فهذوػإ إلػ هم 

                                                 
 ق ت الآإل ب أل ى ةهلإ الموى ٙ٘
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ُ عُهُ.  ٍَ َّللاَّ اِر ( فٍ ذارَِخِه عٍ أٍََس رض  )اتٍ انَُّجَّ
ـ  ي  ا   أ ػ  ذئإسن  ال  هآى الو هى( ب ي  أ ػ  وهيهة   ٛ٘  ربا  ال خهرق فػ  الصح ح ي  دد



  ))6363((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
 .يـ  الهللي تحبه ف  زمهتهم 
 :بينهدق كمه قهؿ الح  إ   ف يأت  اا  أمه الصهلح

إغ٨ّمملمأضّٝمسػملؼمل٨ّمصؿملغمل٣ّمإغ٨ّمملمأضّٝمسػملؼمل٨ّمصؿملغمل٣ّمممأؼ٤ّماظضملػملؼملمملء؟مضممللمصؿملعمل٦ّع٦ّنمصؿملعمل٦ّلمآأؼ٤ّماظضملػملؼملمملء؟مضممللمصؿملعمل٦ّع٦ّنمصؿملعمل٦ّلمآمم}}

ؼغمل٣ّماظؿمل٦ّمماغزملّٕص٦ّامعطملظمل٦ّرًامظغمل٣ّموادخػمل٦ّاماجلؽملهمل،مأؼ٤ّماظزملمملحل٦ّن؟مؼغمل٣ّماظؿمل٦ّمماغزملّٕص٦ّامعطملظمل٦ّرًامظغمل٣ّموادخػمل٦ّاماجلؽملهمل،مأؼ٤ّماظزملمملحل٦ّن؟مِّّّٖٖخِّخ

صؿملعمل٦ّع٦ّنمصؿملعمل٦ّلماػؾشمل٦ّامإظ٨ّمأرضمادل٦ّضّٟمصغمل٢ّمع٤ّمأدّٓيمإظؿملغمل٣ّمصؿملعمل٦ّع٦ّنمصؿملعمل٦ّلماػؾشمل٦ّامإظ٨ّمأرضمادل٦ّضّٟمصغمل٢ّمع٤ّمأدّٓيمإظؿملغمل٣ّم

5252{{وامبؿملّٓهموأدخػمل٦ّهمعضملغمل٣ّماجلؽملهملموامبؿملّٓهموأدخػمل٦ّهمعضملغمل٣ّماجلؽملهملم٨ّمصك٨ّّٔمصكّٔعضملّٕوصممًلمع٤ّمأجػملعضملّٕوصممًلمع٤ّمأجػمل

مم

                                   (()مهيم)مهيم  
بللل  ينهللمه يهيهلل باحهلل منهم أف يهللال يآ ؿ اواهه يه فبلف  آ   إا او  لنػهللال  

 مه   ه 

                         ((اإلسهاءاإلسهاء))  
الهسػػ ؿ بلوػػ  " إمػػهمهم" بيػػرمه  هػػم إلػػ  المنػػ ا لػػلل  أمهوػػه اا بلػػ س  ػػهلن   أب  

أف وو ف دائمه  مه ورالء الآـ  وهو   أف ممإلعه  سػامإلس ف ػ  م هػم كممإلعػنه وػلا بلػ  
 –لهللق آػػػ  باحػػػهللة حاػػػى لػػػ  ج ػػػت لحهجػػػ  مػػػ  باحػػػهلل بقػػػهؿ اواهػػػه حاػػػى يناهػػػ  الممإلػػػس 

س بذلػػ  ألف الوػػهم هات المبلئوػػ  الاػػ  تصػػ ر وػػلا الممإلػػس بتصػػ هلل   ػػهلل اواهػػهء الممإلػػ
الن راو   المإلو ت ػ  تنآػل وػلا الح ػل يإلػ  جم ػه البهاػهت ال إل يػ  بيبػهوهللوه أوػل المػؤل 

ف مػػه يحػػهللث  ينػ  ا األيإلػى بيهبونػػه اآلف "مػ  ذكهوػػ  فػػ  مػؤل ذكهتػػ  فػػ  مػؤل ا ػػه منػػ "
 ي  ر   قهؿ :

ِغ٨ّمِص٨ّمَعأٍلمِع٤َّمِغ٨ّمِص٨ّمَعأٍلمِع٤َّمَع٤ِّمَذَطَِّٕغ٨ّمِص٨ّمَغظمْلِل٥ِّمَذَطُِّٕت٥ُّمِص٨ّمَغظمْلِل٨ّ،مَوَع٤ِّمَذَطََّٕع٤ِّمَذَطَِّٕغ٨ّمِص٨ّمَغظمْلِل٥ِّمَذَطُِّٕت٥ُّمِص٨ّمَغظمْلِل٨ّ،مَوَع٤ِّمَذَطَّٕمم}}

4242{{مممَأْرؿمَلنمَلمِعؽمِلؾمُل٣ِّمَوأْطـََّٕمَأْرؿمَلنمَلمِعؽمِلؾمُل٣ِّمَوأْطـََّٕاظؽمٖلمملٔسمَذَطُِّٕت٥ُّميفمَعأٍلاظؽمٖلمملٔسمَذَطُِّٕت٥ُّميفمَعأٍل

مم
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 سٍُ األلىال واألفعال نهًرمً انهُذي كُس انعًال فً 
 مصنع ا   أ   ا   وهيهة ي  أ    ٓٙ



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))6464((
مَوَتضمَلمملَظ٧ّمم}} مَتَؾمملَرَك مظػمّل٥ِّ مَوَتضمَلمملَظ٧ّٔإٖن مَتَؾمملَرَك مظػمّل٥ِّ مَعَفمملِظَّٗممٰ  ٰ  ٔإٖن مَؼؾَؿطمُل٦َّن مُصسمُلاًل. مَدؿمٖلمملَرًة، مَعَفمملِظََّٗعاَلِئغمَلهمًل مَؼؾَؿطمُل٦َّن مُصسمُلاًل. مَدؿمٖلمملَرًة، اظِّّْٔطّٕٔ.ماظِّّْٔطّٕٔ.مممَعاَلِئغمَلهمًل

َبضمِلسملممًلمِبفمَلِجؽمِلَقِؿؾمٔل٣ِّ.مَبضمِلسملممًلمِبفمَلِجؽمِلَقِؿؾمٔل٣ِّ.مممَصكمٔلَذامَوَجُّٓوامَعِفػمِللممًلمِصؿمل٥ِّمِذْطّْٕمَضضمَلُّٓوامَعضمَلؾمُل٣ِّ.مَوَحّٟٖمَبضمِلسمُلؾمُل٣َِّصكمٔلَذامَوَجُّٓوامَعِفػمِللممًلمِصؿمل٥ِّمِذْطّْٕمَضضمَلُّٓوامَعضمَلؾمُل٣ِّ.مَوَحّٟٖمَبضمِلسمُلؾمُل٣ِّ

َؼؼمِلأُلوامَعمملمَبؿمِلؽمَلؾمُل٣ِّمَوَبؿمِل٤َّماظٖلؼمَلمملِءماظِّٓٗغؿمَلممل.مَصكمٔلَذامَتظمَلُّٕٖض٦ّامَسَُّٕج٦ّامَوَصضمِلُّٓوامَؼؼمِلأُلوامَعمملمَبؿمِلؽمَلؾمُل٣ِّمَوَبؿمِل٤َّماظٖلؼمَلمملِءماظِّٓٗغؿمَلممل.مَصكمٔلَذامَتظمَلُّٕٖض٦ّامَسَُّٕج٦ّامَوَصضمِلُّٓوامممٰ  ٰ  َحٖؿ٧َّحٖؿ٧ّ

مَصؿمَلِلفمَلممٰ  ٰ  ٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّ مَضمملَل: مَصؿمَلِلفمَلاظٖلؼمَلمملِء. مَضمملَل: ماظػمّل٥ُّاظٖلؼمَلمملِء. ماظػمّل٥ُُّظؾمُل٣ِّ مِجِؽُؿ٣ِّ؟مممممُظؾمُل٣ِّ مَأِؼ٤َّ مِع٤ِّ مِبؾمٔل٣ِّ: مَأِسػمَل٣ُّ مَوُػ٦َّ مِجِؽُؿ٣ِّ؟م، مَأِؼ٤َّ مِع٤ِّ مِبؾمٔل٣ِّ: مَأِسػمَل٣ُّ مَوُػ٦َّ ،

مِع٤ِّ مِجِؽؽمَلممل مِع٤َِّصؿمَلعمُل٦ُّظ٦َّن: مِجِؽؽمَلممل مَوُؼغمَلؾُِّّٕوَغ١َّمممَصؿمَلعمُل٦ُّظ٦َّن: مُؼَلؾُِّق٦َّغ١َّ ماَِِّرٔض، مِص٨ّ مَظ١َّ مِسَؾمملٍد مَوُؼغمَلؾُِّّٕوَغ١َّمِسؽمِلِّٓ مُؼَلؾُِّق٦َّغ١َّ ماَِِّرٔض، مِص٨ّ مَظ١َّ مِسَؾمملٍد ِسؽمِلِّٓ

مَضمملُظ٦ّا:م مَؼِلفمَلُظ٦ِّغ٨ّ؟ مَوَعمملَذا مَضمملَل: مَوَؼِلفمَلُظ٦َّغ١َّ. مَوُؼؼمَلفُِّّٓوَغ١َّ مَضمملُظ٦ّا:مَوُؼؾمَلػملخملػمُل٦َّغ١َّ مَؼِلفمَلُظ٦ِّغ٨ّ؟ مَوَعمملَذا مَضمملَل: مَوَؼِلفمَلُظ٦َّغ١َّ. مَوُؼؼمَلفُِّّٓوَغ١َّ َوُؼؾمَلػملخملػمُل٦َّغ١َّ

َؼِلفمَلُظ٦َّغ١َّمَجؽمٖلَؿ١َّ.مَضمملَل:مَوَػ٢ِّمَرَأِوامَجؽمٖلِؿ٨ّ؟مَضمملُظ٦ّا:ماَل.مَأِيمَربِّمَضمملَل:مَصغمَلؿمِلَّٟمَؼِلفمَلُظ٦َّغ١َّمَجؽمٖلَؿ١َّ.مَضمملَل:مَوَػ٢ِّمَرَأِوامَجؽمٖلِؿ٨ّ؟مَضمملُظ٦ّا:ماَل.مَأِيمَربِّمَضمملَل:مَصغمَلؿمِلَّٟم

َظ٦ِّمَرَأِوامَجؽمٖلِؿ٨ّ؟.مَضمملُظ٦ّا:مَوَؼِلَؿِفرُيوَغ١َّ.مَضمملَل:مَوِع٣ّٖمَؼِلَؿِفرُيوَغؽمِل٨ّ؟مَضمملُظ٦ّا:مِع٤ِّمَظ٦ِّمَرَأِوامَجؽمٖلِؿ٨ّ؟.مَضمملُظ٦ّا:مَوَؼِلَؿِفرُيوَغ١َّ.مَضمملَل:مَوِع٣ّٖمَؼِلَؿِفرُيوَغؽمِل٨ّ؟مَضمملُظ٦ّا:مِع٤ِّم

مَرَأِوام مَظ٦ِّ مَصغمَلؿمِلَّٟ مَضمملَل: ماَل. مَضمملُظ٦ّا: مَغمملٔري؟ مَرَأِوا مَوَػ٢ِّ مَضمملَل: مَربِّ مَؼممل مَرَأِوامَغمملٔرَك. مَظ٦ِّ مَصغمَلؿمِلَّٟ مَضمملَل: ماَل. مَضمملُظ٦ّا: مَغمملٔري؟ مَرَأِوا مَوَػ٢ِّ مَضمملَل: مَربِّ مَؼممل َغمملٔرَك.

مَش مَضِّٓ مَصؿمَلعمُل٦ُّل: مَضمملَل: مَوَؼِلَؿطمِلظمِلُّٕوَغ١َّ. مَضمملُظ٦ّا: مَشَغمملٔري؟. مَضِّٓ مَصؿمَلعمُل٦ُّل: مَضمملَل: مَوَؼِلَؿطمِلظمِلُّٕوَغ١َّ. مَضمملُظ٦ّا: مَعمملمَغمملٔري؟. مَصفمَلِسشمَلؿمِلُؿؾمُل٣ِّ مَظؾمُل٣ِّ. مَعمملمظمَلُِّٕت مَصفمَلِسشمَلؿمِلُؿؾمُل٣ِّ مَظؾمُل٣ِّ. ظمَلُِّٕت

مَسِؾّْٓم مُصاَلْن. مِصؿملؾمٔل٣ِّ مَربِّ مَصؿمَلعمُل٦ُّظ٦َّن: مَضمملَل: ماِدَؿَفمملُروا. مِعؼمٖلممل مَوَأَجُِّٕتؾمُل٣ِّ مَسِؾّْٓمَدفمَلُظ٦ّا مُصاَلْن. مِصؿملؾمٔل٣ِّ مَربِّ مَصؿمَلعمُل٦ُّظ٦َّن: مَضمملَل: ماِدَؿَفمملُروا. مِعؼمٖلممل مَوَأَجُِّٕتؾمُل٣ِّ َدفمَلُظ٦ّا

ماَل ماْظعمَل٦ُِّم مُػ٣ُّ مَشظمَلُِّٕت. مَوَظ٥ُّ مَصؿمَلعمُل٦ُّل: مَضمملَل: مَعضمَلؾمُل٣ِّ. مَصَفػمَلَّٗ مَعّٕٖ مٔإٖغؼمَلممل ماَلَخشملَّمملْء. ماْظعمَل٦ُِّم مُػ٣ُّ مَشظمَلُِّٕت. مَوَظ٥ُّ مَصؿمَلعمُل٦ُّل: مَضمملَل: مَعضمَلؾمُل٣ِّ. مَصَفػمَلَّٗ مَعّٕٖ مٔإٖغؼمَلممل ممَخشملَّمملْء.

4141مم{{مم٣ّ٣ِِِّبؾمٔل٣ِّمَجػمِلؿملُلؾمُلِبؾمٔل٣ِّمَجػمِلؿملُلؾمُلممٰ  ٰ  َؼرمِلعمَل٧َّؼرمِلعمَل٧ّ

مم

 ..أق ل س ل  وص إ ف  البآهء
 ..!!!فبل اأف ل   مهنم بال  عراؿ منوه بوو ه 

 !!!بال يهم  أمه الم  اف 
 !!!بال أمه الصهاط 

 .ألو  س و ف م  أول الع هدة بالحعن  بال يهدة
 :باللى وهبي   م نه الحهلليث البهيع  فى بللل  قهؿ 

                                                 
 صح ح معإلم ي ْ  أ ِ   و ه يْػه ة   ٔٙ



  ))6565((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
مم{{٣ّمرّٕصهملمسنيم٣ّمرّٕصهملمسنيمنمرريهملمآمالمتظملمملرضؾملنمرريهملمآمالمتظملمملرضؾملجمملظل٦ّاماظزملمملحلنيمصكملجمملظل٦ّاماظزملمملحلنيمصكملمم}}

بلػػ  جإلعػػنه كمػػه وحػػ  ووػػلا بأةػػهؿ اا فػػ  أيمهروػػه إلػػ  يػػـ  الػػهللي  مػػه اسػػا  نه أف 
 ولكه   ه الح ائج الا  وحاهجهه م  الصهلح  .

أف يمنحنػػػه رضػػػه  بيانػػػ ؿ لنػػػه فػػػ  قإل  نػػػه  هلعػػػو ن  بال مأو نػػػ ا بأف   وعػػػأؿ اا
منحنػه صػ هء الآإلػ ب بيمنحنػه يم إلنه م  ي هد  اللاكهي  البهكهي  ال هكهي  الحهضػهي  بي

ص هء األرباح بيمنحنه الا إلا  حضهة المن م الوػهيم ال اػهح بيم إلنػه مػ  الػلي  يبػهوهللبف 
معهءا  بص هحه  بيم إلنه مػ  الػلي  يمنػ ف فػ  الػهللو ه األر ػهح الاػ  يح هػه  بج  الح  إ 

 ال اهح بيح هنه م  الم هص  بال ا  مه ظهه منهه بمه    .
 هللوه محمهلل بيإل  دل  بصح   بسإلمبصإل  اا يإل  س 

 



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))6666((

  ايظايظخَخَانْانْ  فَصْمُفَصْمُانان
  6262  انفرر انىهثًانفرر انىهثً اصيٍُىَيَ
  ًادلثم األػهًادلثم األػه  
  ػالياخ صذق انرمىيػالياخ صذق انرمىي  
  انشفيك نهطشيكانشفيك نهطشيك  
  انفرر انشتاَيانفرر انشتاَي  
  انفشاس إيل اهللانفشاس إيل اهلل  
  عثيم ادلكاشفاخعثيم ادلكاشفاخ  
  ػاليح انغؼادجػاليح انغؼادج  
  أدب صسثح انؼاسفنيأدب صسثح انؼاسفني  

                                                 
 وػا الهللرس   هلل تنهبؿ ال بهء ٕٛٗٔذب الآ هللة  ٔٔ – ٕٚٓٓ/ٔٔ/ٕٔاألر  هء  الم افا  –د ه ال إلهلل  –مغهغ   ٕٙ



  ))6767((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
  ًادلثم األػهًادلثم األػه  

فػ  دبلػ  الػابلبة كمػه  ا  م ػه ز  كمه سػم ام يػه إاػ او  مػ  الآػهرئ فمػ  يهيػهلل أف يوػ ف
يآ ل ف ال  هلل بأف ي حث ي  باحهلل م  ال ػهرزي  بيحػلب حػلب  بيػنهج وهمػ  إلػ  أف يصػل 

 .إل  وهج الوهاـ ثم ي اح اا يإل     هلل ذل   نهج اهص   
فػإذا أراد أف يوػ ف مغن ػػه   هريػه  كػلل  يإل ػػ  أف ي حػث يػػ  مغنػ  لػ  اػػههة فػ  وػػلا 

ي إل  الإل هق  ف  اح اا يإل    نهج اهص  ػ ا ذلػ  فػ  كػل  الممهؿ بيحالق حلب  إل  أف
الممػهالت حاػػى فػ  الامث ػػل بالوػهة فمػػ  يهيػػهلل أف يوػ ف اليػػإ كػهة دبلػػ  ي حػث لػػ  يػػ  
اليإ م و ب بياخل  قػهللبة لػ  ألوػ  ي عػأؿ مػ  مثإلػ  األيإلػى فػ  المإل ػإ؟ ف آػ ؿ فػبلف 

 أل س كلل ؟ –أب فبلف 
ومنػه المثػل األيإلػى الػلق ومػإ أف وحاليػ  إذف لمهذا وح  فػ  ةهيػا اا وهيػهلل أف 

 .لو  وصل إل  ااا ف   أق ممهؿ بف  أق م هللاف ال  هلل بأف يو ف لئلوعهف مثل أيإلى
بالمثل األيإلى ي هرة يػ  باحػهلل مبػ  فػ  وػلا الم ػهللاف بااػاهها حاػى مػ  يهيػهلل أف 
يص ح رجل أيمهؿ مبه ر يإل   أف ي حث ي  رجػل ممػ  مبػ ا فػ  وػلا الممػهؿا بك ػع 

لوػػ  يعػػ ه يإلػػ  وػػهللا ا بووػػلا فػػ  أق ممػػهؿ بفػػ  أق م ػػهللافا كػػلل  ال هيػػا إلػػ   مبػػ 
اا تعا جإ مثل أيإلى يحالق ال احهلل  ػ  بيهاػهللق  هػهللا  بيحػهبؿ أف يمبػ  يإلػ  وهمػ  

 .إل  أف ي اح يإل   ال اهح  نهج اهص
 بقهلل يآ ؿ قهئل وح  ينهللوه المثل األيإلى اللق اااهر  اا باللق قهؿ ف   اا 

                                            
                                ((األح اباألح اب  ))  

مػػػػنهم بالم هصػػػػهي      ػػػػهل  ه فػػػػإف رسػػػػ ؿ اا وػػػػ  المثػػػػل األيإلػػػػى لإلوػػػػل العػػػػه آ
 :ع أرا  ألحالق   ؟! قهؿ بالبلحآ   م   هللء ال هللء إل  وههي  النههيهتا لو  ك 



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))6868((
4343مم{{ممصػمل٦ُّّامطؼملمملمرَأؼُؿؼمل٦ّغ٨ّمُأَصػمّل٨ّصػمل٦ُّّامطؼملمملمرَأؼُؿؼمل٦ّغ٨ّمُأَصػمّل٨ّمم}}

مم

 :  ق هؿ  النبِ  س فو ع وها  بو  يصإل ؟! 

4343مم{{َؼمملمَأٗؼؾمَلمملماظؽمٖلمملُس!مُخُّٔوامَسينمَعؽمَلمملِدغمَلغمُل٣ِّمَؼمملمَأٗؼؾمَلمملماظؽمٖلمملُس!مُخُّٔوامَسينمَعؽمَلمملِدغمَلغمُل٣ِّممم}}

مم

 ك ع وأت     لنأال ين  المنهس ؟
هم  مػ  الواإ يإل مهه تهجمػ  يمإل ػ ا أريػهلل أف أرق أمػ –يآ ؿ قهئل إوهه ف  الواإ 

تهجم ول  ال  هدات فػ  صػ رة يمإل ػ  ثػم حػهللثت لػ  فا حػهت إله ػ  لوػ  أبقػ  أوػ  يمبػ  
 ...يإل  الص اب

فوػػل باحػػهلل يآاػػهللق  هسػػ ؿ ااا مػػنهم مػػ  يآاػػهللق  هػػهوه  بيػػهق مػػهذا كػػهف يإلػػ س 
ل إلػػػ س مثإلػػػ ا ك ػػػع كػػػهف يأكػػػل ل أكػػػل مثإلػػػ ا ك ػػػع كػػػهف يمبػػػ  بياه  ػػػ ا ك ػػػع كػػػهف ينػػػهـ 

   ف  ال  هداتا بونهؾ م  ياه    فػ  األحػ اؿ الآإل  ػ ا بونػهؾ مػ  بياه   ا بونهؾ م  ياه 
 .ياه    ف  أابلق  اله هو  ا بونهؾ م  ياه    ف  أبصهف  الآهدو  

صػػ رة  بلػػ س ونػػهؾ مػػ  يعػػا  ه أف ياػػه ه سػػ هللوه رسػػ ؿ اا فػػ  كػػل اػػ ء ألوػػ  
 .فهيهللة ل  يعا  ه أحهلل ف  ال ج د كإل  أف ياه    ماه    كهمإل 

يهلل أف أتأس   هسػ ؿ اا لوػ  أصػل إلػ  ال ػاح بأكػ ف مػ  أوػل ال ػاح الػلي  بأوه أر 
 ك ع؟  –ي اح يإل هم اا 

  ػالياخ صذق انرمىيػالياخ صذق انرمىي  
              ((ال آهةال آهة))  

بول  يبلم  م  ال بلمهت أف ي إلم  اا يإلم  هللبف ت إلم فإلم يحصػإل  مػ  كاػهب بال 
ي افػػػػا البػػػػهع البػػػػهيع بوػػػػهللق سػػػػم   مػػػػ  يػػػػهلم أب محػػػػهللث فهػػػػ  إلهػػػػهـا بوػػػػلا ال إلػػػػم 

                                                 
 ما ا يإل  . ٖٙ
 ا جهمه األحهديث بالمهاس ل.ي  جه ه  ٗٙ



  ))6969((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
بال يخاإلػػع م ػػ  فػػ  صػػغ ه أب ك  ػػها ألوػػ  مػػ  المموػػ  أف يػػأت   خهافػػهت  المصػػ     

 بيآ ؿ إوهه إلههـا فهإللههـ اهة  أف ي افا اهع اا.
بم  يبلمهت الاآ  أيضه  أف يم ل اا ل  فػ  كػل ضػ ا مخهجػه  بمػ  كػل وػم فهجػه  

 بيهزق  م  ح ث ال يحاعإ 

                                            
              ((ٕٕال بلؽال بلؽ))  

بيهزقػػ  ونػػه م نهوػػه أف يهزقػػ  الػػهزؽ الهػػهوه بال ػػهة  إف كهوػػت األمػػ اؿ أب ال إلػػـ  أب 
 أب ال يخ ػػه يإلػػى ال ػػهؿ ال ػػهؿ ىال هػػـ  أب األوػػ ار أب الموهاػػ هت أب أق اػػ ء يخ ػػه يإلػػ

ا بي ػهءات اا ال يعػا  ه أحػهلل   الخ هؿ ألو  ي هء مػ  ال احػهلل الما ػهؿبال يعامإل   
 حصهوه بال حههوه.

 فإذا أردت فم  أقاهللق   ؟
بػػهط أف يوػػ ف قػػهلل ظهػػهت   ونػػه يإلػػ   أف أ حػػث يػػ  رجػػل اقاػػهللق  هسػػ ؿ اا  

 ك ع؟  –يإل   يبلمهت ال اح بولا و  الهللل ل يإل  أو  رجل صهدؽ 
لهػػهـا رزقػػ  اا االسػػاآهم  فػػ  كػػل األحػػ اؿا بأجػػهلل أف أف أجػػهلل أف اا قػػهلل رزقػػ  اإل 

  أمػػهلل   منػػ د ال و إلمهػػه بال وحعػػ هه فػػ  كػػل أمػػه بفػػ  كػػل اػػأفا أجػػهلل أف اا  اا
مخهجػػه  ياحػػهللث  ػػ  الماحػػهللث ف بيلكهبوػػ   هيم ػػل لػػ  ف هػػ هللةإذا اواه ػػ  أق ضػػ ا أب أق اػػ

ج ومػػ  بكبػػع غمػػ  بأزاؿ بكهامػػ  أق أف اا أكهمػػ  بفػػه  –بيآ لػػ ف إف وػػل  كهامػػ  ل ػػبلف 
 .. أس  بضه 

 :ونه أيهؼ أف ولا الهجل يإل  الحا
 ...ألف اا قهلل فاح يإل    مه فاح    يإل  ال هرف   

ب مه فاح    يإل  الصحه   م  األوصهر بالمههجهي  ب مه فاح    يإلػ  سػ هلل األبلػ   
 باآلاهي  فأقاهللق   .
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  انشفيك نهطشيكانشفيك نهطشيك  

بأرا  لوػ  أقاػهللق  ػ ا ال  ػهلل أف يوػ ف حػ  ولا الهجل ال  هلل أف يو ف م ج د م ػ  
يػػهزؽ ألف الػػلق اواآػػل إلػػ  جػػ ار اا ال أسػػا  ه أف أرا  بكػػل مػػه أسػػا     وػػ  أف أةػػهله 
سػػ هت  بحعػػإا لونػػ  أريػػهلل أف أرق رجػػبل  أته  ػػ  فػػ  الصػػبلة بأته  ػػ  فػػ  األكػػل بالبػػهب 

 بأته    ف  النـ  بأته    ف  الآ ؿ بأته    ف  األابلؽ.
 :بأف يو ف ح  بللل  قهل اإذف ال  هلل 

ممإالمحب٨ّمضمملئ٣ّ"إالمحب٨ّمضمملئ٣ّ"ممواص٢ّواص٢ّمم"آمح٨ّمضؿمل٦ّمموالمؼزمل٢ّمإظؿمل٥ّ"آمح٨ّمضؿمل٦ّمموالمؼزمل٢ّمإظؿمل٥ّ

 .ح  قهئم أقهم  الح  إ المص    بج إل  إمهمه  ألول الص ه بال فه
ف فوإلهم يإلػ  الػهأس بال ػ   فآػهلل كػهو ا أئمػ  ألوػل زمػهوهم بأوػل   أمه األئم  العه آ

 لهاػهلل بال ػبلح  عػ  هم فػبل يصػإلحإلػ  ايصهوم بأباوهم اقاهللبا  هم باواهللبا  هم ببصػإل ا 
رجػهال لهػل  المهمػ  ل آاػهللى  فػى وػلا ال مػهف الػلى أقػهـ ف ػ  رسػ ؿ اا  أف أقاهللق  هػم

  هم أول ولا ال مهف اللى وح  ف  .
أمه إذا م ب اا يإل ب بفاح اا ي    ص هت  بكبع اا األسػاهر يػ  سػهيهت  برأيػت 

أف أسػػا  هلل مػػنهم  ػػ  ه ال  ائػػهللا فػػأق باحػػهلل  وػػرالء الآػػـ  فػػ  يػػهلم الصػػ هء فمػػ  المػػهئ 
منهم لم ي هلل يصػإل  ألوػ  غػهدر الػهللو ه بإذا صػإل  فإوػ  يصػإل  صػبلة أاػهق  ػهلهبح بل عػت 

م جػ د  ه ...بجعػم ه  فو ع أقاهللق   ؟! إذف م  أقاهللق    ال  هلل أف يو ف ربح – هلمعم 
 هللق  مػػ  ق إلػػ ا بمػػ  ق إلػػ  اقاػػ ...فػػ  ال جػػ د لوػػ  أقاػػهللق  ػػ ا بوػػ  قػػهلل اقاػػهللق  مػػ  ق إلػػ  

 ا بوولا إل  وههي  العإلعإل  ح ػث ومػهلل أف األبؿ مػنهم اقاػهللق  هلح  ػإ األيهػم  ...
. 

ف بمػػػ  سػػػهفه ال ػػػـ  بجػػػهء إل نػػػه ونػػػه لوػػػ  يػػػأت  بكمػػػه ت إلمػػػ ف فإونػػػه جم  ػػػه  معػػػهفهب 
لمػهذا؟  –ي حث ل  ي  رف ا يآ ؿ يه فبلف إو  معػهفه ال ػـ  إلػ  موػهف كػلا بأريػهللؾ م ػ  

ق ل ال هيا" بإذا كػهف اإلوعػهف معػهفها  سػ ها  ةػ يبل  فػهلهف ا ونػه أبجػإ قهل ا "ال الهف ا 
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إذا كهف معهفها  إل  الآهوهة مثبل ا أمه إذا كػهف معػهفها  لإلحػج إلػ    ػت اا الحػهاـ فػهلهف ا 

 .... ونه أبجإ بأبجإ
أمػه إذا كػهف معػهفها  إلػ  الػهللار اآلاػهة فهػػ  يحاػهج إلػ  رف ػا يوػ ف م ػ  ونػه بونػػهؾ 

 .هللث   نهم ينهلل الم ت افاهاؽبال يح
فػػهلهف ا مػػثبل  إذا كنػػه معػػهفهي  إلػػ  الآػػهوهة بيػػأت  ينػػهلل مح ػػ  مغهغػػ  بيآػػ ؿ اركػػإ 

فهل مثػل وػلا رف ػا؟ أ ػهللا  فهنػه تناهػ  الهفآػ  إذ ال  ػهلل  –أوت الآ هر بأركإ أوه األت   س 
 ف مبلزمه  لهف آ .لإلهف ا أف يو  

إل ػػ    مثػػل األيهػػما ديػػه  اا ػػ  لنػػه ال  قػػهلل ضػػهب اا  بإذا كػػهف الح  ػػإ
بوػػ  أدرق الخإلػػا جم  ػػه   هلعػػ  ل إل ػػ  بال هيػػا الػػلق ي صػػل إل ػػ  فهػػ  الػػلق ي  إلػػم الوػػل 
بمه ذل  أرسل ل  رف ا ل روع  ف  ال هيا بإف كهف الهف ا دبو  ف  المهت   بأقل منػ  فػ  

 المن ل  بكهف ولا الهف ا و  األم   ج هيل.
 ا ق ل ال هيا بذلػ  إف كنػت أيػهؼ ال هيػاا أمػه إذا  يه إا او  م  الهف إذف ال  هلل

 كنت ال أيهؼ ال هيا فأوه ونه أحاهج إل  دل ل ل هلللن  يإل  ال هيا.

  انفرر انشتاَيانفرر انشتاَي  
 أمه إذا كنت أريهلل ال اح م  ينهلل اا فمه ال هيا إل  ذل ؟

 يه تهق ول وباغل ف  ال  هدات ق هـ الإل ل بص هـ النههر باألذكهر باألبراد؟ قػهل ا "
 م  دل  يإل  ال مل فآهلل أت   " ول أ حث ف  الواإ؟

قهل ا أف الواػإ مثػل الصػ هللل   فأوػه مػهيه وػل أسػا  ه أف دتػ    ػبلج لن عػ  مػ   
كاإ األة ػهء؟ ال يصػح إذ ال  ػهلل بأف اذوػإ إلػ  ال   ػإ ي قػه يإلػ ب الوبػع بي ػهؼ مػه 

ن  يػػ  ياحآػػا  هػػه  ػ  مػػ  داء بيواػػإ لػ  رباػػا  مػػ  الصػ هللل   الآهدو ػػ  أب مػػ  الاهك  ػهت ال
 يبلج  م  ول  األمهاض الن ع   بالآإل   . 

إذف ال  ػػػهلل مػػػ  ال   ػػػإ الػػػلق س وبػػػع يإلػػػ ب  ػػػأمه مػػػ  الح  ػػػإ بي   نػػػ  رباػػػا  
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  أصهفهه م  كاهب اا بم  سن  ح  إ اا بمص  ه   

 ٚحلضط٠ ايطمحٔ ظاعٕٓٛ      ـــــــــافطٕٚ   إمنا ايكّٛ َػ
 ري ٚباملكٌٝـــــعامل بايػ       ٘ إيٞ زيــــٌٝـحتاجٛا فٝفا

 تفازــــيٝدرب ايكّٛ مبا اغ      ايططٜل ثِ عاز      ًوـــــقس غ
ول  و  الحوهي  يه أح هب ال  هلل أف يو ف قهلل سهفه ثم يهد بيهؼ ال هيا ف آ ؿ 
ل  اوا   ونه م إا اوا   ونه إاهرة مهبرا ونه ال بلم  حمهاءا ت كل يإل  اا ال بلم  ونه 

 ...اضهاء
 ... الخ  ه  بوولا يو ف الهللل ل باللق سمه  الحا

                        ((ال هقهفال هقهف))  
 بلػػم يآػػل فهسػػأؿ ينػػ  بلونػػ  قػػهؿ              هل صػػ ؿ إلػػ   ا  ا  ػػه 

بال ػػػػػاح يػػػػػه أح ػػػػػهب لػػػػػ س كمػػػػػه يهػػػػػ  النػػػػػهس ألف النػػػػػهس قػػػػػهلل غ ػػػػػهبا ..  ال ػػػػػاح األيهػػػػػم
 ا لمهذا؟يآ ل ف فبلف ولا فاح اا يإل   –حهت المص إل

 يآ لػػ ف بسػػه اا يإل ػػ  فػػ  الػػهللو ها بوػػل الػػهللو ه فػػاح؟ أب فػػبلف وػػلا ر نػػه فػػاح يإل ػػ 
 ه س هللوه سإل مهفمبول المهؿ فاح؟! الهللو ه بالمهؿ قهؿ ف ه –برزق  المهؿ ال ف ه 

                  
 لمهذا؟

                            ((النملالنمل))  
ا أف ي ػػػاح اا لػػػ  سػػػ  ل .... أف ي ػػػاح اا لػػػ  ةهيػػػا ةهياػػػ  ....  مػػػه ال ػػػاح إذف؟

ا بم  ي اح اا ل  ةهيا اإلابلص ف هونػه  ألف !!! بال ي اح  إال لإلخ اص.... اإلابلص 
 :ل ف  يبل  قهؿجاا 



  ))7373((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
مم––اإلخالصمدّٕمع٤ّمأدّٕاريمأدؿ٦ّدس٥ّمضػملنملمع٤ّمأحنملمع٤ّمسؾمملديماإلخالصمدّٕمع٤ّمأدّٕاريمأدؿ٦ّدس٥ّمضػملنملمع٤ّمأحنملمع٤ّمسؾمملديممم}}

4545مم{{ػملؿمل٥ّمعػمل١ّمصؿملغملؿؾ٥ّموالمذؿملشملمملنمصؿملظمللّٓمػملؿمل٥ّمعػمل١ّمصؿملغملؿؾ٥ّموالمذؿملشملمملنمصؿملظمللّٓمالمؼشملػملّٝمسالمؼشملػملّٝمسمم––يفمطؿمملبميفمطؿمملبمممظؿملّٗظؿملّٗ

مم

 يإل ب  هلصهللؽ   أف ي اح اا

                                      
           ((ال مهال مه))  

يإل ب  هب اللكه اللق ي صل إل  ا فهنػهؾ ذكػه ي صػل إلػ  المنػ    أف ي اح اا 
هؾ ذكػػه ي صػػل إلػػ  ااا فهلػػلكه الػػلق ي صػػل إلػػ  المنػػ  وػػ  الم جػػ د فػػ  كاػػهب اا بونػػ

 .بف  سن  ح  إ اا بمص  ه 
أمه اللكه اللق ي صل لحضهة اا فهػ  يػأت  ي ػهء فػ رق اص صػ   لمػ  يح ػ  اا 
م  اإلا اا "أسػأل  الإلهػم  وػل اسػم وػ  لػ  سػم ت  ػ  و عػ  أب أو لاػ  فػ  كاه ػ  أب 

م  اإلآ " إذف فهنهؾ أسمهء ي  إلمهه لإلخإلػاا مػ  يأاػل وػلا االسػم يصػل  ػ  يإلما  أحهللا 
 ولا االسم ف  أق كاهب ي ضه؟  –إل  الحا 

                               (( الممهدل الممهدل))  
ال  ه  الػػهحم  بحعػػإا يواػػإ لػػ  اسػػم...  مػػ  الػػلق يواػػإ فػػ  الآإلػػإ يػػه أح ػػهب؟

مػػ  اإلػػا اا بلػػلل  يعػػم و  االسػػم األيهػػم بوػػ  األيهػػم ينػػهلل ي إلػػه يإل ػػ  بال يػػها  أحػػهلل 
مػ  الصػهلح   ..  ِم  م  ؟ –صهح  ا فول باحهلل ل  اسم أيهم يهللال    يإل  حضهة اا 

 .بالماآ   بالمما    بالمص     م  ي هد اا األا هر
بولا و  ال ػاحا بلػ س ال ػاح أف ي ػاح اا لػ  كنػ  أحصػل منػ  يإلػ  وآػ دا فػهل اح 

أف يو ف كن  و راو  أب كن  ر هو  أب كن  صػمهللاو  أب كنػ  قهدوػ ا وػل  وػ  الونػ ز يمإ 
 الا  لهه ق م .

 :إذف ال  هلل م  الهللل ل
                                                 

 فاح ال هرى باهح ال رقهو  ف  كاهب الصـ  ٘ٙ
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حاػػى بال يػػأذف لػػ   و  ػػل أذف لػػ  حضػػهة الن ػػ   ا  بالػػهللل ل ال  ػػهلل بأف يوػػ ف أسػػاهذ

   الػػلي  لهػػم ي ػػهء فػػ... ف آػػ ؿ لػػ  يإل ػػ   هألح ػػهب  ... ي إلمػػ  يإلػػم اإلجمػػهؿ بالا صػػ ل
بأراػػهللوم بوػػل هم حاػػى يصػػإل ا ... با ػػلوم  هلعػػن  بالواػػهب .... كنػػ ز حضػػهة ال وػػهب 

 ...إل  ولا المنهب
وػػرالء األح ػػػهب لوػػ  يػػػروإلهم مػػنهم مػػػ  يهيػػػهلل األسػػهارا بمػػػنهم مػػ  يهيػػػهلل األوػػػ ارا 

 بمنهم م  يهيهلل أف يو ف م  األا هر باألةههر. 
 :ال  هلل أبال  أف يمه با أو عهم لهلا الع ه

ا بقإلػػم يواػػإ  ػػ ا فمػػ  يعػػهف ه إلػػ  الآػػهوهة يمهػػ  حآ  ػػ  يأاػػل ف هػػه جإل ػػهب النػػـ 
بو ت  يعمل ف هها بكل مه يحاهج إل  ا بم  يعهفه إل  الحج يحاػهج إلػ  حآ  ػ  أك ػه  هػه  
كلا غ هر بكلا جإل هب ألو  س موث ونهؾ مهللة ة يإل ا بم  يعهفه فػ    ثػ  دراسػ   لمػهللة 

اه مػهال  أكثػه يو  ػ  مػهللة ال ػهـا بمػ  وػ  معػهفه يهـ مثبل  يإل   أف يمه  حآ    أك ػه بيػهلل
 إل  الهللار اآلاهة فمهذا يحاهج؟ 

                           ((ال آهةال آهة))  
مػ  الػهللو ه  اػهرج ألوػ  بوػ ... ال  هلل أف يمه  حآ  ا   أب ثبلث  يمؤلوم  اآػ ى اا 

ال   ضػهي  الاآػ ىا فػبل يعػمح ف ألحػهلل إل  الهللار اآلاػهة فػإف جمػهرؾ اآلاػهة ال تعػمح إ
 أف يأال جإل هب ص ؼ مثبل  م  ا أب ي هي  ياهللثه  هه م  زمههيػه جهػنما أب يأاػل تو  ػع 

 كبل إومه يأال م     –أب مهبح  يهبح  هه ي  و ع  ف  الم قع ال ه م 

                                          
    ((الوهعالوهع))  

يإل ػ  أف يمػؤل الحآ  ػ   هل هق ػهت الصػهلحهتا  هأليمػهؿ الصػهلح  باأليمػهؿ النهف ػ  
 .باأليمهؿ الها ح  الا   هه يهللال جن  ااا بياهنى ف  الم قع ال ه م يـ  لآهء اا

مػهذا يحضػه؟  بولا لإلمعهفه إل  الهللار اآلاهة فمه  هلوم  م  يهيهلل الع ه إلػ  ااا
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 ؟بمهذا يمه 

 يه أح هب اا برس ل  م  يعهفه إلى ااا م  أي  يعهفه؟
فم  يعهفه إل  الػهللار اآلاػهة ي  ػث اا المبلئوػ  ل  ػهلم ا و عػ  إلػ  أف يخهج وػه 
مػػ  جعػػم  بيإل  وػػه فػػ  حهيػػهة اضػػهاء بي ػػه مػػ  ي ػػ ر المنػػ  بيأاػػلبوه بيػػهللاإل وه فػػ  

نه وض   فػ  الاػهاب إلػ  أف ر اآلاهة ألف المعم ممن ع م  الهللا ؿا كل مه ونهل  أواالهلل
يأت  يـ  الهللي  ف   ث  اا مهة أاهقا فه  ل  يػهللال إال ونػهؾ بال يػهللال الػهللار اآلاػهة إال 

 .... الن س بالهبح

  انفشاس إيل اهللانفشاس إيل اهلل  
مػػػ  يهيػػػهلل أف يػػػهللال يإلػػػ  اا ك ػػػع يعػػػهفه؟ بأيػػػ  مح ػػػ  العػػػ ه؟ بأيػػػ  مح ػػػ   

 .... مح   الع ه من  أوت.......... ال ص ؿ؟ 

 أفطزت ضبٞ ال حٛض ٚٚيسإ      افط ال َٔ نْٛٞ ايساْٞ   َين أغ
 ك ع يعهفه؟ ي ج  بجه  وح  اا 

 ؾٛم عظِٝ إيٞ فضٌ ٚضضٛإ    ٚجٗت ٚجٗٞ هلل ايعظِٝ ٚيٞ   
 إذف يإل   أف يام   آإل   إل  اا:

فبل يام  الآإلإ إل  الهللو ه بال إل  البه ات بال إل  الهيهسػ  بال إلػ  الحهػ ظ بال 
ال إل  المإللات بال يعهك  أق ا ء ف  ول  الهللو ه ألو  يهق أف الهللو ه كإلهػه ب و اء إل  األ

 االهاق ػ  بال هل ػ   فهو  ا بو  ال يهق حاى ال هق   بلو  يهجػ  أف يػهق أوػ ار حضػهة اا
ال يهيهلل المن  فإو  ل  أراد المن  فه  ال يهيػهلل اا ألوػ  يهيػهلل و ػ م المنػ ا لوػ  مػ  أو  حاى 

 .. ال يو ف ف  قإل   إال اا ف جها  وح  اا حاى بو  مه الخإلا يهيهلل اا
فإو  ي همإل  ا ال يهيػهلل منػ  مػهللح بال يخبػى منػ  قػهللح بال يهيػهلل منػ   ا  فإذا يهمل أحهلل

محوػػم فػػى  أجػػه بال يهيػػهلل منػػ  سػػم   بال يهغػػإ فػػ  اػػههة بال يهجػػ  إال مػػه قػػهؿ ف ػػ  اا
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 س رة اإلوعهف : رقم م ٜي  الان يل فى اآل

                                               
فػػبل يناهػػه أجػػه وػػلا  بإذا ف ػػل جمػػ بل  .. ال يهيػػهلل اػػ ء مػػ  أحػػهلل إال ال احػػهلل األحػػهلل

المم ػػل إال مػػ  ااا بإذا أيػػهض يػػ  جهوػػل فإلػػ س ا فػػه  منػػ  بإومػػه رو ػػ  مػػ  جنػػهب اا 
 يهغػإ بال يهوػإ إال فػ  حضػهة اا جػل فػ  يػبل ا فػإذا جل ف  يبل  ألو  ال يخبػى بال

بإذا قهللـ اهللمػ  لؤلوػهـ بإذا يمػل أق يمػل ألق إوعػهف فػ  أق زمػهف أب موػهف  ه  قهللـ ة هم
 ... ال يهج  األجه إال م  الهحم 

بولا وهػج الن  ػ   بالمهسػإل  ا فوػل باحػهلل مػنهم ذكػه اا حوهياػ  فػ  الآػهدف مػهذا 
 (:ي وسٕٚ)م يآ ؿ قهؿ ين ؟ كهف كل باحهلل منه

                                                      
بولا كبلـ كػل الن  ػ   مػه أوهػم أتػ ا إل نػه  هلههللايػ  بال نهيػ  بال اليػ  بالنػ ر بالعػهبر 

 ػه كإلػ  بوػ  باألرض ب  ػهلل  الخ تلونهم ال يهيهللبف اػ  ه  إال ِمػ  م ػ    ػهلل  مآهل ػهلل العػمهبا
 يإل  كل ا ء قهلليه.

 م  اللق يعا  ه أف يمهوهلل و ع  إل  أف يصل إل  ولا الحهؿ؟
مػػ  يعػػا  ه ذلػػ  يإل ػػ  أف ي بػػه و عػػ   أوػػ  مػػ  الهجػػهؿ الػػلي  سػػ و و ف فػػ  م  ػػ  
المصػ    بالصػػهلح   باآلؿا أمػػه إذا كػػهف مػػه زاؿ غ ػػه قػػهدر يإلػػ  و عػػ  بيحػػ ف إذا يمػػل 

ب يمل جم ل إلوعهف بلػم يػلكه   ػهلخ ه لمػ  ح لػ  فهػ  صن ه ل احهلل بلم يبوه  يإل  ا أ
محاهجػػه  ألف يه ػػ  و عػػ  بيمهوػػهلل و عػػ  لوػػ  يوػػ ف يإلػػ  قػػهللـ صػػهللؽ مػػه  مػػه زاؿ  ػػلل 

 الصهلح  ا بذل  ألف اهط الهللا ؿ يإل  حضهة اا 

                                       ((٘٘   ال  ن ال  ن))  
ف كل مه يآهللمػ  صػهؼ ا بال يهيػهلل اػ  ه  مػ  أحػهللا بمػ  يوػ ف قإل ػ  ا باإلابلص أ

 .فه  غ ه مبغ ؿ ظهوها  بال  هةنه  إال  حضهة اا
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أمػػه إذا كػػهف مبػػغ ال    وػػهة الػػهللو ه أب  ههجهػػه أب   اهفهػػه أب أم الهػػه أب وعػػهئهه أب 

 فا بإذا بحهيص يإل هها بإذا ذو ت منػ  يحػ –بمبغ ؿ ونه أق مبغ ؿ  آإل    –بظهئ هه 
رأق مػػ  م ػػ  وػػل  األاػػ هء يحعػػهلل  يإل هػػه بيحآػػهلل يإل ػػ  بيػػاوإلم يإل ػػ  بيآػػ ؿ لمػػهذا فػػبلف؟ 
ونه ي إلم أو  مثل األرض الصحهاء الاػ  يإل مهػه االساصػبلح مػ  جهلليػهلل ألوػ  يإل مػ  أف يإلػ   

 :قهؿ  لمهذا؟ –حهلليهلل ة    

4444مم{{ممِِّٕءمَتُِّٕط٥ُّمعمملمالمؼضمِلؽمِلؿمل٥ِِِّّٕءمَتُِّٕط٥ُّمعمملمالمؼضمِلؽمِلؿمل٥ِِّع٤ِّمُحِل٤ّٔمٔإِداَلٔممادَلِع٤ِّمُحِل٤ّٔمٔإِداَلٔممادَلمم}}

مم

إوػ  مػه زاؿ فػ  مآػهـ اإلسػبلـ  - ه ا لإلحهلليث فإلػم يآػل مػ  حعػ  إيمػهف المػهء باوا
بم  ف  مآهـ اإلسبلـ بيهيهلل أف يو ف يإل  ا ه يإل   أف ياػهؾ مػه ال ي ن ػ ا فػبل يآػ ؿ مػثبل  
يػػه فػػبلف مػػ  أيػػ  أت ػػت  هػػل  العػػهي  ب وػػم؟ بال يآػػ ؿ مػػ  أيػػ  أت ػػت  هػػل  النهػػهرة؟ وػػل 

 نهه ا؟! تنهه إل  العهي  بالنههرة أـ ت

  عثيم ادلكاشفاخعثيم ادلكاشفاخ  
 فم  يهيهلل اا يمإ أف يو ف كمه قهؿ اا

                         ((ٔٔ٘ٔٔ٘ال آهةال آهة))  
ا ال يػػهق إال بجػػ  مػػ ال  جػػل فػػ  يػػبل  ألوػػ  غػػه يػػ   الحػػس لابػػهؽ يػػ   الآإلػػإ

 ...بي   الآإلإ و  الا  تهق ول  الحآهئا ال هل   بول  األو ار الهاق  
إلمػػه كهوػػت يػػ   الحػػس م ا حػػ  فإلػػ  تػػهق إال المحع سػػهتا بإذا أردت أف تػػهق بك

 ....الغ   هت ف إل   أف تغه ي   ال صه 

 أْٛاض ايكسٜط غض عني احلؼ ٚاؾٗس بايضُري        تؿٗسٕ ٜا صبُّ
 : (فصهد 03) بإذا أردت أف تاوإلم مه مبلئو  اا بولا و ع م  أو اع ال اح

                                                 
 سن  الاهملقو ه يْػه ة   ي  أ   ٙٙ
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بكػػػلل  تعػػػمه حػػػهلليث الوهئنػػػهت بتوإلػػػػم الممػػػهدات بتخهةػػػإ جم ػػػه الحآػػػػهئا 
إف أردت ذلػػػ  ف مػػػإ أف يصػػػمت لعػػػهو  يػػػ  الحػػػهلليث مػػػه  ...ال هل ػػػهت بالعػػػ إل هت

 .األوهـ إال ف  الضهبرات بلإلضهبرات أحوهـ
مػػػ  الوػػػبلـ مػػػه وػػػلا بذاؾ بأوػػػت  ػػػلل  تبػػػ ش لوػػػ  إذا كػػػهف لعػػػهو  ال يا ػػػإ 

 صح   فم  اللق يواإ ف هه   هلل ذل ؟!
فبػػهائط الاعػػم ل الاػػ  أي هوػػه لػػ  ال إلػػ  الو  ػػه لوػػ  تعػػمل يإلػػ هم أحهديػػث 
ال بػػػ ه النػػػليه بتعػػػمل يإلػػػ هم أحهديػػػث المػػػؤل األيإلػػػى بيػػػهلم ال هػػػه بالصػػػ هء مؤلتهػػػم 

 ذل ؟ف إل  أق ا ء تعمل   هلل  – اعم بلت م  يهلم الم هء 
ألو  ينهللمه تصإل  ا أب تمإلس مه و ع  تنهج  اا تمػهلل أف الاعػم ل الػهللااإل  

فػأي  !!! الخهص    ااػاغل بتأت ػ  األحهديػث الاػ  اػغإلت و عػ   هػه فػ  وػل  الح ػهة 
 تمهلل الص هء؟ بأي  تب ه  هلنآهء؟

 قهلل تآ ؿ بم  أي  دت   لل  بالب   ياهكن ؟
 بمهذا ي  ل ل  الب  ؟!

وػػل غإلآػػت أذوػػ  ..  عػػهو ؟ وػػل غضضػػت ةهفػػ  بي نػػ ؟وػػل أمعػػوت يإل ػػ  ل
 ي  األحهديث البلغ   لو  ت اح اآلذاف ال اي  ؟

مػػ  الػػلق سػػ مهوهلل لػػ ؟ ال  ػػهلل أف تمهوػػهلل  ن عػػ  لوػػ  تبػػهوهللا بإال لػػ  بصػػإلت 
لهػلا ال ضػل  ػهللبف جهػػهد السػاحآ  كػل ال  ػهد ألوهػػم سػ آ ل ف لمػهذا فػبلف؟ إذ ال  ػػهلل بأف 

 ل  دبر فيو  

                        ((ٚٛٚٛ  الحػجالحػج))  
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  ػاليح انغؼادجػاليح انغؼادج  

ماػػ  و ػػػهؼ أف وػػلا المهيػػػهلل سػػ هللال فػػػ  فػػ ج العػػػ هدة  –بلػػلل  فػػػإف لنػػه يبلمػػػ  
 بيعهفه مه أول الحعن  بال يهدة؟

بيوػػه  الوػػبلـ مػػه  اإذا وههوػه إل ػػ  ف جػػهللوه  غ ػػه مبػػغ ؿ ال ػػهؿ إال  هل احػػهلل الما ػػهؿ
ا بينػػػهللمه يػػػاوإلم م ػػػ  أحػػػهلل يوػػػ ف .. صػػػنهؼ الوػػػبلـكمػػػه يحػػػإ األوػػػهـ الثهثػػػهة بأ  ااألوػػػهـ

 فه  يهيهلل أف ياوإلم مه اا بأمهـ وهظهي  ق ؿ اا.. ماضهيا ألو  س بغإل  ي  اا 

                                          
                       ((ٔٔٗٔٔٗالنعهءالنعهء))  

دذاو  ت غه الغ    بالنم م  بالعػإ بالبػام بالإل ػ  بأق أحهديػث جهف ػ   إذا كهوت
ا بيهيػػهلل دبمػػه  سػػمهع  .. بتاإلػػلذ  وإلمػػهت الآػػهدف الغهل ػػ  بال هل ػػ ... أب أق كإلمػػهت الغ ػػ  

 ... كبلـ اا أب يعمه حهلليث رس ؿ اا
فه  يبلمهت باضح  ال فصهؿ ف هها بوح  وض ه ال مه ف  الآ ل بالآهؿ مه قػ ؿ 

 :أف اا ت هلى    إ المص   الح

مم{{ممَؼغمْلَُّٕهمَظغمُل٣ِّمِضؿمل٢َّمَوَضمملَلَؼغمْلَُّٕهمَظغمُل٣ِّمِضؿمل٢َّمَوَضمملَلمم}}
ٙٚٙٚ

مم

 ما  إذف وو ف م  الهجهؿ؟
بونػػهؾ رجػػل مػػ  الهجػػهؿ كػػهف ي ػػهلل مػػه تحػػهللثت  ػػ  اػػ اه  بلعػػهو  فػػ  ال ػػـ  ف مػػهللوه 
 ضػػه كإلمػػهت ف  هضػػهه يإلػػ  األحوػػهـ ل ػػهق إف كهوػػت فػػ  الضػػهبرات أـ فػػ  المحهػػ رات 

ف نػػه يعػػا  ه أف ي ػػهلل الوػػبلـ الػػلق تحػػهللث  ػػ  فػػ   ا لوػػ  مػػ ... كإلمػػهت م ػػهللبدات  ..
 ممإلس باحهلل مه باحهلل؟

                                                 
: ق هؿ  ر س  ؿ  الإّلِ  :  ٚٙ إفب الإّل   يػ ْهض ٰى ل و ْم ث بل ثه  ب ي ْوه    ل و ْم ث بل ثه  فػ  ػ ْهض ٰى ل و ْم أ ْف تػ ْ   هلل ب   ب ال  ت ْبهِك  ا  ِِ  »ي ْ  أ ِ   و ه يْػه ة ا ق هؿ 

ْ ِل الإّلِ  ج ِم  ه  ب   ْ  ه ا ب أ ْف تػ ْ ا ِصم  ا ِ ح  ا ب ك ثْػه ة  العسر اِؿ. ب إض هي    اْلم هؿِ ا   )صح ح معإلم(«.ال  تػ   هبق  اا ب ي ْوه    ل و ْم ِق ل  ب ق هؿ 
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ا بمػػػه ذلػػػ  تهيػػػهلل أف توػػػ ف مػػػه ... فآػػػهلل فاحػػػت ال  ػػػهر يإلػػػ  اآلاػػػه!!! ال ي جػػػهلل 

الصهلح   بتآ ؿ لمهذا الصهلح ف ال ي   و  الم اوإ؟ بلػم ي احػ ا لػ  ال ػهب بك ػع لػم 
 :ؿ ف  يبلم  ال اح ن  ال ا حهت؟ ك ع تأت  ول  ال ا حهت بالح  إ يآ  تتأ

ٔإَذامَرَأِؼُؿ٣ُّماظُّٕٖج٢َّمَضِّٓمُأِسشمِل٨َّمُزِػًّٓامِص٨ّماظِّٓٗغؿمَلمملمَوِضػملَّهمَلمَعؽمِلشمِل٠ّٕمَصمملْضَؿُّٕٔب٦ّامِعؽمِل٥ُّمٔإَذامَرَأِؼُؿ٣ُّماظُّٕٖج٢َّمَضِّٓمُأِسشمِل٨َّمُزِػًّٓامِص٨ّماظِّٓٗغؿمَلمملمَوِضػملَّهمَلمَعؽمِلشمِل٠ّٕمَصمملْضَؿُّٕٔب٦ّامِعؽمِل٥ُّممم}}
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مم

 لمهذا؟
 هللإذف يػأت  ال ػاح ينػ اقهؿ ف  وػل  العػهيهت تا لػهلل الحومػ  "فإوػ  يإلآػ  الحومػ "

النهػػػها بصػػػمت األذف يػػػ  العػػػمهعا بصػػػمت الإلعػػػهف يػػػ   الصػػػمتا صػػػمت ال ػػػ   يػػػ 
 .الوبلـا بصمت الآإلإ ي  الخ اةه المهدي ا بصمت الن س ي  األو اء اإل إل ع  
ا   فػػإذا صػػمات وػػل  المػػ ارح صػػهلت الػػهبح صػػ لاهه فمػػهء ال ػػاح مػػ  ال اػػهح

 لون  مه األسع تهيهلل االثن   مه   ضهمه 

                                   ((ٗٗ  األح اباألح اب))  
قػػػهلل يآػػػ ؿ قهئػػػل أريػػػهلل أف أيػػػ ش فػػػ  الػػػهللو ه معػػػا ر بال أذؿ و عػػػ  ألحػػػهلل فػػػ  دار  
إف مه قإلنه  و  ال هيا للل ا فإذا أق إلت يإلػ  مػ الؾ تػ الؾ بإذا تػ الؾ مػ الؾ  –الغهبر 

 ا لون  تا إ بتمهق بتنهػإ بتبػهكل وػلا  فإف الهللو ه كإلهه  م  ف هه تص ه تحت قهللم
لإلمحػػػهم  فػػػبلف بمػػػه ذلػػػ  ال ت ػػػ ؿ بتحػػػهرب وػػػلا بتموػػػه  هػػػلا بتنػػػهبر وػػػلا بتػػػلوإ 

 .............ا  ه .

ؼمملماب٤ّمآدممتّٕطّٚميفماظّٓغؿملمملمرطّٚماظ٦ّح٦ّشميفماظربؼهملموالمؼؽملمملظ١ّمإالمؼمملماب٤ّمآدممتّٕطّٚميفماظّٓغؿملمملمرطّٚماظ٦ّح٦ّشميفماظربؼهملموالمؼؽملمملظ١ّمإالممم}}

مم{{ممعمملمطؿنملمظ١ّعمملمطؿنملمظ١ّ

فإل  تأال ف  النههي  إال الموا با لو  إذا أردت م  الم وػ ب ف إل ػ  أف تعػإلم 
 :لاو ف داابل  ف    و ع  بكإل  ل بلـ الغ  ب

                                                 
 )وػ حل وإ( ي  أ ِ   ابلد )حل وإ( ي  أ ِ   وهيهة  رض   الإلب   ينه مه ٛٙ



  ))8181((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
                    ((األيهاؼاأليهاؼ))  

لونػػ  تبػػغل و عػػ ا حاػػى لػػ  ذو ػػت ينػػهلل حضػػهة البػػ    مػػه ح لػػ  مػػ  مهػػهوها 
يبهب؟ مػهذا يآػ ؿ ل ػبلف؟ بإذا توإلػم مػه باحػهلل تهيػهلل يأكل؟ مهذا يإل  مهذا يمإلس؟ مهذا 

هكإل  فمػه اػأو   ػأح اؿ البػ   فػإف كنػت يإلػ  وػل  البػ!!!  أف تاصنت لاعػمه مػه يآػ ؿ
 !!! ال هل   بأبصهف  الهاق  

وػػل سػػألت و عػػ   !!! وػػل تاصػػنت يإلػػ  بج ػػإ قإل ػػ ؟! بك ػػع يخهةػػإ ر ػػ   آإل ػػ ؟
ك ع تخإلص م  و ا  بأصػ ح كإلػ  فػ  ذات اا لامبػ  يإلػ  وػ ا  فانػهؿ المنػ  كمػه وػهؿ 

  منه ؟! لون  اهغل و ع  كمه قهؿ اإلمهـ أ   ال  ائم 

 ..... ٛض يػت تسضنٗا ال تؿتػٌ بأَ
 مهذا أف ل إذف؟

 ٚبع٘ ْفػو ٚاألَٛاٍ ٜعطٝو....... 
 .أمه أوت فابغل و ع   هألم ر الهللو  ي  الا  ل س لهه أق ق م  ينهلل الصهلح  

بإذا رأيػػػت أحػػػهلل مػػػ  الصػػػهلح   أفػػػهء اا يإل ػػػ  فػػػ  وههياػػػ  تنهػػػه إل ػػػ  مػػػه أوػػػ  غ ػػػه 
 هء الاػػ  فاحهػػه يإل ػػ  ال اػػهح ألوػػ  مبػػغ ؿ  هػػل  األاػػ هءا لونػػ  كمػػه قإلػػت مبػػغ ؿ  هألاػػ

 أراح و ع  م  ول  األم ر بتهيهلل أف ت  ش ف هها  لل  ل  تصل إل  ا ء.

  أدب صسثح انؼاسفنيأدب صسثح انؼاسفني  
 :إذف ال  هلل لئلوعهف أف ي  د و ع  يإل 

 .االتمه   هلوإل   لهب ال هي  -
 .بأال ينبغل  هألا هء الههوهي   -

 .بي  د لعهو  يإل  قإل  الن ا  -
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دة العمهع بالاهت ل ال ه م لواػهب ااا فػلل  وػ  الػلق بي  د أذو  يإل  ج    -

 .ت هح    بو  ل  إيآهع

بيصحإ الصهدق   ل اهلب  أبصهفهم بينهه إلػ  أابلقهػم الاػ   هػه بصػإل ا   -
إلػػػ  ر هػػػما بال يوػػػ ف كػػػهللبرة يإلػػػ هم يػػػهللال يإلػػػ هم بم ػػػ  أبصػػػهؼ البػػػ هة   

ـ الػػهللي ا بأبصػػهؼ الخهسػػهي  ف  ػػ ء  غضػػإ اا فػػ  الػػهللو ه بسػػخ   ب  ػػهلل  يػػ  
بذلػ   ػػأف يػػهللال  هلغ  ػػ  بالنم مػػ  بفػبلف قػػهؿ بفػػبلف قػػهؿا بوػػل  الحضػػهات 
م  ربضػهت المنػ  فإلمػهذا تػهللال  هػلا الوػبلـ؟! بأوػت  ػلل  كػإ إل س ينػهللمه 

ف ال اػػػأف لهػػػم  هػػػلا الوػػػبلـا   داػػػل آلدـ لوػػػ  يخهجػػػ  مػػػ  المنػػػ  بالصػػػهلح
ألاػػػ هء ف إلػػػ  األقػػػل إف لػػػم توػػػ  مػػػثإلهم فنػػػ    عػػػهةهم أف توػػػ ف ف ػػػ  وػػػل  ا

الهللاو ػػ  بوػػل  األبصػػهؼ الخع عػػ  مػػ   ضػػهي  البػػ هة  ا تػػلوإ لابػػغإلهم 
 حوهيػػػػهت بربايػػػػهت بفػػػػبلف قػػػػهؿ كػػػػلا بفػػػػبلف قػػػػهؿ كػػػػلاا أمػػػػه سػػػػم ت قػػػػ ؿ 

 :الصهلح  

إشا جايػت ايعامل فأَػو يػاْو يريز عًٝو َٔ عًَٛ٘، ٚإشا جايػت ايعاضف }
 {٥ف٘ فأَػو قًبو ٚيػاْو يريز عًٝو َٔ عٛاضف٘ ٚيطا

لونػػ  تػػلوإ بأوػػت الػػلق  –عػػهف يأت ػػ   ػػهل  ارؼ بالآإلػػإ يأت ػػ   هلإل ػػهئع الإل 
 تهيهلل الوبلـ فمهذا يآ ؿ ل  ينهللمه يهاؾ ف  ولا الخ هؿ بفى ولا ال بغهف؟!

فمػػػهذا ي  ػػػل لػػػ  أب يمإلػػػ  لػػػ  بأوػػػت الػػػلق تهيػػػهلل ذلػػػ ؟! لػػػلل  كهوػػػت ممػػػهلس 
ل  ػػه فػػبل كإلمػػ  الح  ػػإ بمثإلهػػه ممػػهلس الصػػهلح   يآ لػػ ف كػػهو ا ف هػػه كػػأف يإلػػى رؤسػػهم ا

 .بالول مبغ ؿ  ها
 ف نهللمه يلوإ الهجل لهيهض ال هرف   مهذا ي  ل؟

يصػػػإلى  آإل ػػػ  صػػػبلة اساعػػػآهء لمػػػ ال  ل انػػػ ؿ يإلػػػى قإلػػػإ ال ػػػهرؼ لػػػ  مػػػ  غ ػػػ ث 
الم اوإ اإلله ػ  بأم ػهر ال إلػـ  اله هو ػ  مػه يم إلػ  ي  ضػ  يإلػى صػهللر  بقإل ػ  ف ماإلػم  هػل  

رجػػل مػػ  ال ػػهرف   بجهلعػػا  ثػػم اهجػػت مػػ  ينػػهلل  ال إلػػـ  ال و  ػػ ا بلػػلل  لػػ  ذو ػػت إلػػى 
بلػػػم تعػػػمه منػػػ  ق عػػػه  مػػػ  ال إلػػػـ  المون وػػػ  فػػػهيإلم أوػػػ  لػػػم تروػػػل و عػػػ  لهػػػلا المآػػػهـ 
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 لمهذا؟ –بحهمت و ع  م   إل غ ولا المهاـ 

ألو  ذو ت بم   الهللو ه بتآ ؿ فػبلف ف ػل كػلا بفػبلف قػهؿ كػلا بال اػأف لػ   هػلا 
لل  ا فإلػ  أراد رجػل مػ  الصػهلح   أف ي ػهؼ أسػهار بل  اهء أف ي إلم ذل  أليإلم  اا  ػ

رجػػل مػػ  الحهضػػهي  أب الغػػهئ    يعػػاهلليى المإلوػػ   الػػلي  م ػػ  بي إلػػإ منهمػػه أف يحهللثهوػػ  
لوػػنهم فػػ  اػػغل اػػهغل ..   مػػه ي هف وػػ  يػػ  وػػلا الهجػػلا فإلمػػهذا يعػػأل  أوػػت أب غ ػػهؾ؟

 . ها بال يهام ف  مثل ولا
أبالد  ف آػػ ؿ الإلهػػم ال تم إلنػػ  حمه ػػه   يػػردب بلػػلل  كػػهف اإلمػػهـ أ ػػ  ال ػػ ائم 

ألبل هئػ  أق إيػػهؾ أف تػلوإ لا  ػػل الػػ ل  بتبػغإل  يػػ  ااا فإمػػه تػلوإ لاعػػام ه فضػػل 
 .اا بي هيه اا الا  تن ؿ يإلى قإل   بتحصإلهه بإمه أف تخهج

 أبفػػػإف جإلعػػػت فأمعػػػ  قإل ػػػ  بلعػػػهو  بال تاحػػػهللث يػػػ  فػػػبلف الػػػلق يحعػػػهللؾ 
كلا بكلا ... مه لإلب   بول  الب اغل ال هل   بال هو   بالاػى تآ ؿ أف فبلف يحآهلل يإلىب أب  

ال يهػػػام  هػػػه بال صػػػ  هف الصػػػهلح   ألف صػػػ  هف الصػػػهلح   ةم ػػػه  فػػػ  فضػػػل اا يهامػػػ ف 
 خهللم  الصهلح   فهم يبغإل ف أو عهم فى حضهتهم  لل  فمنهم م  ي هلل ال  ػهـ بمػنهم 

 الموػػهف بمػػنهم بمػػنهم ... مػػ  يآػػهللـ الػػ اد بمػػنهم مػػ  يخػػهللـ األح ػػهب بمػػنهم مػػ  ينهػػع
 .ةم ه  ف  فضل اا ألف م  يهبف الصهلح   مؤل اا قإل   إيمهوه بحوم 

أصحإ الصهلح   بأذوإ إل هم بلم أرى ا  ه  مػ   هلو  تآ ؿ لى سن   ة يإل  بأو
ال ػػاحا أوػػت ذو ػػت إلػػ هم ال لا ػػهبوهم بال لااػػهكهم فو ػػع يػػأتى لػػ  ال ػػاح؟ بلمػػ  يػػأتى 

بأوػػت إلػػى وػػل  الإلحهػػ  لػػم تهػػام إال   إل ػػهت ...  لإلآإلػػ ب باألرباح؟ ال ػػاح؟ ألؤلاػػ هح أـ
 يهلم األا هح فمه ال اح اللق س أت  ؟

 .. .... !!!! إا اوىه أف آ ا ي
بكػػل و ػػس إمػػه أف  ابأو هسػػ  و ػػهئس اأف الم إلػػ ب يهػػ م بال مػػه قصػػ ه بايإلمػػ ا

اج ػل ا   هلل يػ  اايهف   ينهلل اا بإمه أف ته ى    إذا قض ا  ف  غ إل  ف  وهبي  ال  
أو هس  كإلهه فى رضه  باج ل أبقهت  كإلهه ف  ةهي  اا بال تبغل ال ػهؿ إال  حضػهة اا 
بايإلم أو  إذا كنت كػلل  فوػل مػه تامنػه  يآضػ   لػ  اا  ػبل ةإلػإ بال سػراؿ ألف وػل  
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 مه الصهلح  :   يهدة اا

                            [[ٖٖٗٗ  ال مهال مه]]  
 لو  ماى يأالبف ولا ال  هء؟ بمه اللق يبهءبو ؟

 ػػػػع ف   ػػػػ هم اا يهيػػػػهللبف ال ػػػػاحا يهيػػػػهللبف الآػػػػهبا يهيػػػػهللبف األوػػػػسا يهيػػػػهللبف الإل
لوػػػػػ  يهيػػػػػهللبف الحعػػػػػه هت فػػػػػ  ال نػػػػػ ؾ أب أسػػػػػهمه فػػػػػ  ال  رصػػػػػ  أب يمػػػػػهرات ا المبػػػػػ   

 ول س    هم اا؟ بيآهرات!!!
ى وػل  األاػ هء لإلوػهفهي   ػل س عػاهللرجهم ألوػ  لمػه أي ػ فإذا أي هوم اا ذلػ  إذ

بصػػهربا ف هػػه أكثػػه مػػ  المعػػإلم   أو أوػػه سػػ حهو  بت ػػهلى يػػ  وػػلا الحػػهؿ  هلحومػػ  ال هل ػػ  
 فآهؿ ت هلى: 

                                 [[]الآإلم ]الآإلم  
ا فإذا فاح ل  وػلا   حاى و هؼ أف ولا اساهللراج يه أح هب بل س رضه م  اا

ر نػه رضػ   ب فإيهؾ أف ته  أو  يبلق  رضه م  اا بتآ ؿ أف اا قػهلل رضػ  ينػ  أب أفال ه
 يبهة دالؼ جن   بول ولا رضه؟ولا ال هـ يإلىب بكع ت 

الهضػػػه الحآ آػػػ  إذا بفآػػػ  إلو هقهػػػه ف مػػػه يهضػػػى اا بج إلػػػ  تحصػػػإل  مػػػ  حػػػبلؿ 
ذا كػػهف المػػهؿ مػػ  لوػػ  إ .. ي افػػا يإل ػػ  اػػهع ااا بوػػلا وػػ  الهضػػه بيػػه  بػػهاؾ بيػػه ونػػهؾ

:  حهاـ قهؿ الح  إ   فى م نى الحهلليث الم إلـ 

مم{{سػملؿمل٥ّمبمملركمظ٥ّمصؿمل٥ّمسػملؿمل٥ّمبمملركمظ٥ّمصؿمل٥ّمممشسملؾ٥ّشسملؾ٥ّاذؿّٓماذؿّٓمكملذامكملذامصصإذامأبطملّٚمآمسؾًّٓامرزض٥ّمع٤ّمحّٕاممإذامأبطملّٚمآمسؾًّٓامرزض٥ّمع٤ّمحّٕامممم}}

بذلػػ  لوػػ  ي غ ػػ  بينعػػ   بلوػػ  ال يهجػػه إلػػ  اهلآػػ  ب هريػػ  بال ياػػ ب مػػ  الحػػهؿ 
ال ػػهرف   بالصػػهلح    الػػلق وػػ  ف ػػ ا بر مػػه يوػػ ف مػػ  العػػ هو  إلػػ  درجػػ  أوػػ  يا ػػهل  يإلػػ 

الػػلي  ح لػػ  بيآػػ ؿ مػػهذا ف إلػػام  صػػبلتوم؟ لآػػهلل أي ػػهو  اا كػػلا بكػػلاا بوػػلا مػػ  الغ إلػػ  
 .  بال  هذ  ها

 لو  المرم  ال هقل الو س ال    و  اللق يعهفه إل  
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               ((٘ٓ٘ٓاللاريهتاللاريهت))  

 فػ  رضػه  الف أق بقػت م ال  فبل يبغل ال هؿ إال  حضهة اا بال يآ ه ال قػت إال
تآ    ف  غ ه رضه اا س ص ه ل  مآاه  بأس ه  بح وه  بومه  بغمه  يـ  تإلآه  جل فػ  يػبل ا 

 بساآ ؿ كمه قهؿ اا 

                              ((٘ٙ٘ٙال مهال مه))  
 إلآػػ   ػػها إذف لمػػهذا ياهكنػػه ال ػػهرف ف فػػ  مثػػل وػػل  األاػػ هء؟ ألف ال ػػهرف   قإلػػ  هم م

 بال يباغإل ف  م  ح لهما بتآ ؿ الع هللة را    ال هللبي  ف  اأوهم:

 ٚيكس جعًتو يف ايفؤاز ذلسثٞ    ٚأعت جػُٞ َٔ أضاز جًٛغٞ
 ؼ       ٚحبٝب قًيب يف ايفؤاز أْٝػٞــــفاجلػِ َين يًدًٌٝ َؤاْ

 :بوم كلل  يمب ف يإل  وهج س هللوه رس ؿ اا يآ ل ف كهف 

 ه ذكهوه م هما بإذا ذكهبا اآلاهة تنهبلهه م هما بذلػ  ألوػ  يهيػهلل إذا ذكه قـ  الهللو
أف يآهب النهس إل  اا بي مه أف ت  ػا فػ  يػـ  بتاآػهب إلػ  اا بينصػإلح حهلػ  مػه اا 
جل ف  يبل ا بولا مه يم إل  صه ها  يإل  الم هء اللق أوػت ف ػ  لوػ  ال يآ  ػ  يػ  اا 

 جل ف  يبل .
مػػػهؿ محه ػػػ  بمهاضػػػ  ا ب أف يصػػػإلحنه ظػػػهوها  ب هةنػػػه  أف يممإلنػػػه  م  وعػػػأؿ اا

لإل ربد يإل   بأف يم إلنه م  أول تمهـ اإلق ػهؿ يإلػ  حضػهت ا بأف يم إلنػه مػ  أوػل الم يػهللا 
بيهزقنه  ومل األبل هء بالصهلح   اللي  يأالبف  أيهللينه إل  كنػ ز فضػل الحم ػهلل المم ػهللا 

 بال يبغإلنه  هلهللو ه بأوإلهه ةهف  ي   بال أقل.
 اا يإل  س هللوه محمهلل بيإل  دل  بصح   بسإلمبصإل  
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  انفصم انغادطانفصم انغادط

  6969  يىاصيٍ أهم انمشبيىاصيٍ أهم انمشب
  انشخال انؼذولانشخال انؼذول  

   اإلصالذ تانصالذ اإلصالذ تانصالذ  

  رلانظ انصاحلنيرلانظ انصاحلني  

  انذيٍ اننصيسحانذيٍ اننصيسح  
 
 

                                                 
 العههة الثهو  وػا درس ٕٛٗٔذب الآ هللة  ٔٔ – ٕٚٓٓ/ٔٔ/ٕٔاألر  هء  الم افا  –د ه ال إلهلل  –مغهغ   ٜٙ
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  يىاصيٍ أهم انمشبيىاصيٍ أهم انمشب  

 :الا  ي و ف  هه أح الهم  م ازي  أول الآهب
هيإ لآها اػ  أوهم مه الحا يإل  أو عهم بأوإل هم بذبيهم بأح ه هم ال يم إل ف مه ق

إال إذا كهف م   الحا باضحه  جإل ه ا بال يحوم ف ألخ ألا تػ  فػ  ال هيػا بإف كػهف ضػهال  
 ب   هللا  ي  أول الاحآ ا ألوهم رجهؿ الحا بال يهههبف إال الحا.

 : الص     هلل الح  إ  أول بكـه اا بجه  بو  إمهـ ق ل لئلمهـ يإل  

ّٕمع٤ّمغظملل٥ّموعمملظ٥ّمووظّٓه،مّٕمع٤ّمغظملل٥ّموعمملظ٥ّمووظّٓه،مؼمملمأعريمادلقملعؽملنيمغّٕيماظّٕج٢ّمحيؾ١ّمأطـؼمملمأعريمادلقملعؽملنيمغّٕيماظّٕج٢ّمحيؾ١ّمأطـمم}}

واظّٕج٢ّماآلخّٕمؼؾطملسمل١ّمبطملسملممًلمالمؼعملّٟمأعمملع٥ّمذ٨ّءموحتغمل٣ّمظ٥ّمسػمل٨ّمواظّٕج٢ّماآلخّٕمؼؾطملسمل١ّمبطملسملممًلمالمؼعملّٟمأعمملع٥ّمذ٨ّءموحتغمل٣ّمظ٥ّمسػمل٨ّم

مم{{ممممظؿملّٗمذظ١ّمظ٨ّموإمنمملمٓظؿملّٗمذظ١ّمظ٨ّموإمنمملمٓممحمؾؿمل١ّ،مصعملممللمحمؾؿمل١ّ،مصعملممللم

لحػػا فمػػ  إذف الػػلق افػػنح  اإل ػػهء اا فػػ  األرض وآػػ م الحػػاا فػػإذا كنػػه لػػ  وآػػ م 
  مػ  يصػ  ا يآ م الحاا فإذا كنه سنمهلم ولا إذا كهف أا  ف  وع  ا أب أظهوه ولا ألو

 ون  أيإلم يإلم ال آ   أف الحا ل س م  ا إذف فآهلل ضهع الهللي .أمه 
 :بولا و  المح  األبؿ

بال تهضػ   غ ػه  افإذا رأيت و ع  تآ ؿ الحػا بلػ  كػهف مػها  بلػ  كػهف يإلػ  و عػ 
الحا  هلليبل  فأ به بايإلم أو  ساو ف ي مه  م  رجهالت اا الػلي  يممإلهػم  ن عػ  ب لاتػ  

 .س هللوه رس ؿ اا
بيم إلػ  الح ػهء مػ   االح هء يإلمم  م  أا ػ  يػ  قػ ؿ الحػا أف لو  إذا رأيت

فػهيإلم أوػ  مػه زلػت تحاػهج إلػ  جهػهد ك  ػه لاوػ ف مػ   اقهي   ت بغ حاػى ال تآػ ؿ الحػا
 .أول م    ال ب ه النليه 
بأرضػه  قػهلل و لػت فػ  اػأو  ديػهت كث ػهة مػ  كاػهب ااا باآليػ   فع هللوه أ    وه 

كإلنػػه فآػهلل كػػهف يػاوإلم مػػه أ  ػ  بكػهف لػػم يػرم  فن ػػا أ ػ    أل ػػهظ ف هػه إسػػهءة الاػ  وح ههػه  
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 هلغ  إل  حضهة الن   فمه كػهف مػ  سػ هللوه أ ػ   وػه إال أوػ  لػم يامهلػ  و عػ  بصػو  يإلػ  

لػػم  ف إلػػت  –أب ف إلاهػػه   بذوػػإ إلػػ  رسػػ ؿ اا فآػػهؿ .. بجهػػ ا ب  ػػهللوه حػػ ف لػػلل  
 :ا فن ؿ ق ؿ اا ذل ؟ 

                                          
                                            

                   ((ٕٕٕٕ الممهدل الممهدل))  
  فػػ  فإلػػم يآ ػػل أ ػػ   وػػه أف يخػػ ض أ ػػ  ا بقػػهلل وػػ ؿ كػػبلـ اا  عػػ إ وػػل  ال اق ػػ 

 بو ؿ كبلـ اا تأي هللا  ل  إل  بمهللحه  ل . رس ؿ اا 
أ ػػه  فػػ  غػػػ بة  ػػهللر يآصػػهلل  بيهيػػػهلل أف  بقػػهلل رأق سػػ هللوه أ ػػػ  ي  ػػهللة  ػػ  المػػػهاح 

يضػػه   بكإلمػػه زاغ منػػ  بحػػهد ينػػ ا بجػػهلل  ي حػػث ينػػ  فخػػهؼ أف يآاإلػػ  معػػإلم ف حػػهللث فػػ  
 رسػ ؿ اا   سػ إلو ع  ا ء منػ ا فمػه كػهف منػ  إال أف أمعػ   هلعػ ع بقاإلػ ا بينػهللمه 

 :قهؿ م  قاإلا  بو  أ  ؾ؟ل

ؼمملمرد٦ّلمآمخظملوملمأنمؼعملؿػمل٥ّمرج٢ّمعلػمل٣ّمصؿمل٦ّشّٕمصّٓريمع٤ّمعلػمل٣ّمؼمملمرد٦ّلمآمخظملوملمأنمؼعملؿػمل٥ّمرج٢ّمعلػمل٣ّمصؿمل٦ّشّٕمصّٓريمع٤ّمعلػمل٣ّممم}}

مم{{ممبلؾنملمطمملصّٕمالمؼقملع٤ّمبمملٓبلؾنملمطمملصّٕمالمؼقملع٤ّمبمملٓ

بكإلهػػم كػػػهو ا يإلػػػ  وػػػل  البػػػهكإل ا بوػػػل  النمػػهذج لػػػ  اساهسػػػإلنه ف هػػػه بجإلعػػػنه إلػػػ  
 الص هح فإل  و ف هه حآهه بورالء وم م  قهؿ ف هم  حضهة اا 

                                       
 مه ولا؟

                              ((٘ٗ٘ٗالمهئهللةالمهئهللة))  
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  انشخال انؼذولانشخال انؼذول  

مػػ  وػػم الهجػػهؿ ال ػػهللبؿ الػػلي  قػػهؿ سػػ هللوه رسػػ ؿ اا أوهػػم س بػػههللبف يإلػػ  األمػػم 
 ؟بأتى  لل  كاهب اا يـ  الآ هم 

ص  ف  هل  الن  ت باألبصهؼا ال يمهمإل ف ف  اا بال يم إلػ ف ألحػهلل وم اللي  يا
 .إال إذا كهف م   الحا اللق يريهلل  كاهب اا بل  حاى يإل  و ع 

أوػػ   .. مػػ  يعػػا  ه يإل ػػ  أف يعا بػػه وػػل وعػػا  ه أف واخإلػػا  هػػلا الخإلػػا الوػػهيم؟
 .م  الهجهؿ اللي  صهللق ا مه يهوهللبا اا يإل  

مػ  أجػل أ  ػ  أب أا ػ  أب أااػ  أب قهي ػ  أب  ب راغ م  الحاأ لو  إذا زاغ م  الحا
 :برد فى األثه جهر  فإف ذل  و  اللق أضهع الهللي  ف   بلد المعإلم   بقهلل 

مم{{ضمل٤ّمآمض٦ّعممًلمأضمملس٦ّاماحل٠ّمبؿملؽملؾمل٣ّمضمل٤ّمآمض٦ّعممًلمأضمملس٦ّاماحل٠ّمبؿملؽملؾمل٣ّمظظمم}}

 فى م نى الحهلليث البهيع : بقهؿ 

أعّٕمآمجربؼ٢ّمأنمؼّٔػنملمإظ٨ّمضّٕؼهملمع٤ّمبينمإدّٕائؿمل٢ّمصؿملعملػملنملمسمملظؿملؾملمملمأعّٕمآمجربؼ٢ّمأنمؼّٔػنملمإظ٨ّمضّٕؼهملمع٤ّمبينمإدّٕائؿمل٢ّمصؿملعملػملنملمسمملظؿملؾملمملممم}}

ؾملممل،مصعملممللمؼمملربمإنمصؿملؾملمملمدؾضملنيمأظظملممًلمع٤ّماظزملمملحلني،مضممللمصؾؾمل٣ّمصمملبّٓأ،مؾملممل،مصعملممللمؼمملربمإنمصؿملؾملمملمدؾضملنيمأظظملممًلمع٤ّماظزملمملحلني،مضممللمصؾؾمل٣ّمصمملبّٓأ،مدمملصػملدمملصػمل

ضممللمومَلمؼمملرب؟مضممللمطمملنماظّٕج٢ّمعؽملؾمل٣ّمؼّٕيماظّٕج٢ّمسػمل٨ّمشريماحل٠ّمصالمضممللمومَلمؼمملرب؟مضممللمطمملنماظّٕج٢ّمعؽملؾمل٣ّمؼّٕيماظّٕج٢ّمسػمل٨ّمشريماحل٠ّمصالم

مم{{ميؽملضمل٥ّمذظ١ّمأنمؼغمل٦ّنمأطؿملػمل٥ّموذّٕؼؾ٥ّمميؽملضمل٥ّمذظ١ّمأنمؼغمل٦ّنمأطؿملػمل٥ّموذّٕؼؾ٥ّمممؼؽملؾملمملهموالؼؽملؾملمملهموال

 .بول  و  المص    الا  بصإلت إل  األم  اآلف فمهءت الغم  الا  وح  ف هه
   هلل أف يآ ؿ كل باحهلل ف نػه الحػا بياحػهى الصػهللؽ فػ   بل  توبع ول  الغم  إال

كل م قع يا هض ل ا بم  يا هض لم قع اآلف ف  أق موهف أب زمهف ف   بلدوػه إف كػهف 
م  اللق يبههلل م   مػ  الػلي  رأبا ال اق ػ ؟ ال  –ف  البهرع أب ف  ال مل أب ف  الع ؽ 

 !!!! يمهلل م  يبههلل م  
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الحػا بيركػهللبف يإل ػ  أال يعابػههلل  هػم ومهللوم يلو  ف لصهحإ  !ال وس يإلى ل 

 .ا  ه ا بول  و  المص    ال هم  ف  ولا ال مهف س آ ل ف لم وه  م وهأل
بالمصػػػػػ    األيهػػػػػم أف أوػػػػػل ال مػػػػػ ر يػػػػػأت ف  بػػػػػه د زبر بيآ مػػػػػ ف الحمػػػػػ  يإلػػػػػ  

ا بال يمػهلل الهجػل الػػلق يخبػى اا مػ  يريػػهلل ا   المػرمن   البػهفهء الػلي  يخبػػ ف اا
 !!!! ض   بيوع هه  به د ال بربيآ م ال هجه الآ

بوػػػل  ل عػػػت أحػػػ اؿ أوػػػل اإليمػػػهف ألف أحػػػ اؿ أوػػػل اإليمػػػهف الػػػلي  ر ػػػهوم الن ػػػ  
 و  اههدة الحا بق ؿ الصهللؽ بل  يإل  و ع . ال هللوهف 

  اإلصالذ تانصالذاإلصالذ تانصالذ  
وػػػل لػػػ  ت مػػػه ف هػػػه ال اػػػهبؿ مػػػثبل ؟ الا وػػػل لػػػ    فمػػػه الػػػلق يصػػػإلح أحػػػ اؿ  بلدوػػػه؟

ول ل  زرينه كػل الصػحهرق بأتػت كػل سػن إل   عػ ه سػنه ل  !ال ! صهرت كإلهه كن ز ذوإ؟
 !! بف  كل سن إل  مهئ  ح  ؟ أ هللا  

بل  أف  بلدوه كإلهه تحا ق يإلػ  ال اػهبؿ بالػلوإ فػ   هةنهػه بفػ ؽ أرضػهه ا ػهات 
بزرايػػػهت بصػػػنهيهت بلػػػم ياغ ػػػه سػػػإل ؾ أوإلهػػػه ل صػػػ ح يإلػػػ  اػػػهع اا بسػػػن  ح  ػػػإ اا 

 لمهذا؟ –م هات  أق تحآا لنه بمص  ه  فإل  تن ه ول  الخ هات بل 
ألوهم س أت ف يإل  كن ز اللوإ بيعهق وهه ثم ال اػهبؿ بينه  وػ  فػأي  إذف الصػبلح 
باإلصبلح؟! بكهوت وػل  مهمػ  سػ هللوه رسػ ؿ اا ألوػ  كػهف يآػ ؿ أف أسػهس اإلصػبلح وػ  

 إصبلح األفهادا فإل  صإلح األفهاد لصإلح الممامه كإل .
هم يإلػػ  األاػػبلؽ الآهدو ػػ  بيإلػػ  األبصػػهؼ كػػهف يػػه   ك ػػع كػػهف يصػػإلح األفػػهاد؟

رس ال ح هللة فػ  ال جػ د الاػ  ته ػ  ابالمهللا  هلخ ه  بهبإذا ته  ا يإل  ذل  فها المحمهللي 
 .فآهلل ضهع الهللي  هم  نهللمه تأت  ال هللبى له  يفو  مهللارس الصهلح  ا يإلى ذل  

حضػه بللل  وآ ؿ يه أح ه نه إف اللق منه و  م  يامع   ا هل م ديننه بل س مػ  ي
م نػػه بيأكػػل بيبػػهب م نػػه بيعػػهفه م نػػه بي بروػػه بيػػلوإ م نػػه بيمػػم  ػػل الػػلق يعػػ ه يإلػػ  
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وهػػػػج و  نػػػػها بالػػػػلق يآاػػػػهللق  أصػػػػحه   الوػػػػهاـ فػػػػ  األاػػػػبلؽ بالم ػػػػهمبلت بال مػػػػل  هػػػػل  

أمه الػلق سػ أكل م نػه يبػهات العػن   بيمبػ  يإلػ  حهػ  بوػ ا  بلػم ي مػل ا الابهي هت
عػػم  بحعػػإ بلػػ س م نػػه  هبحػػ  بقإل ػػ ا فنػػأت  يػػـ   مػػه اسػػا ج   اػػهع اا فهػػ  م نػػه  م

الهللي  بوآ ؿ ل  ولا فهاؽ   ننه ب  نػ ا بذلػ  ألونػه فػ  الػهللو ه مػأم ري   هلعػاه أمػه اآلاػهة 
 فإل س  هه إال ال ض ح.

بمػ  وػ  يإلػ   امػ  وػ  مثإلنػه فػ  األاػبلؽ بالآػ م بالعػإل ك هت إذف م  الػلق منػه؟
 .م  ي هد اا اهكإل  س هللوه رس ؿ اا بأصحه   بالصهلح  

وػلا الوػبلـ أريػهلل مػنوم أف تح هػ   بت هفػ   بت إلغػ   ألوػ  ينػهلل حػهللبث أق مبػوإل  
فإلمػهذا ي  ػل كػلا بكػلا؟ بلمػهذا ظإلػم أااػ   –يأت ن  باحهلل بيآ ؿ أل س وػلا الهجػل مػنوم 

بأال حآهه؟ بلمهذا ظإلم أا   بأال حآ ؟ لمػهذا يغػش فػ  ال  ػه بالو ػل بالم ػ اف؟ لمػهذا 
 فمهذا أف ل؟–غ ه ذل  كث ه يأكل الحهاـ؟ ب 

ألوػػ  ال أسػػا  ه أف أقػػ ؿ ألق أحػػهلل مػػ  المهلعػػ   م ػػ   !! بمثػػل وػػلا لػػ س منػػ 
اآلف أاهجا بكلل  ال أسا  ه أف أبقػع جمهيػ  يإلػ  ال ػهب بأقػ ؿ وػلا يػهللال بوػلا ال 

 .ف  ا بقهلل كهف س هللوه رس ؿ اا  لات  يمإلس م   المنهفآ... يهللال
اا    أ   لهس ؿ اا بكهف أ    زيػ م المنػهفآ    بقهلل ذوإ س هللوه ي هلل اا    ي هلل

بقهؿ يه رسػ ؿ اا ائػلف لػ  فػ  أف أقاػل أ ػ  حاػى ال يآاإلػ  رجػل معػإلم بر مػه ال أسػا  ه 
أتهيػػػهلل أف يآػػػ ؿ النػػػهس أف  ... أف أتمهلػػػ  و عػػػ  بأقاإلػػػ  فأقاػػػل معػػػإلمه   وػػػهفه فآػػػهؿ 

 محمهللا  يآال أصحه  .

  رلانظ انصاحلنيرلانظ انصاحلني  
  اللق مثإلنه بيمب  يإل  وهمنػه بيإلػ  وهػج رسػ ؿ اا بيإلػ   إذف فإف اللق منه و

حػػهللث فػػػ  كػػل زمػػػهف بموػػػهف فآػػهلل يػػػأت  باحػػػهلل يبيمػػػإ أف وهػػام  ػػػلل  ألوػػػ  ا كاػػهب اا
  يآػ ؿ غ ػه الئػا ف مػم مػ ه  بياصػهؼ تصػهف ابيمإلس مه األح ػهب فػ   إلػهللة كهػل  ال إلػهللة

 لا؟ا إذف ك ع ي  ل كلا بك!!يهفبلف أال يحضه م وم ولا الهجل ت هؿ  
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مػػػهذا أف ػػػل أوػػػها بوػػػل ونػػػهؾ مػػػ  يعػػػا  ه حاػػػ  أف يعػػػ  ه يإلػػػ  سػػػإل ؾ ا نػػػ ؟! إوػػػ  
يمإلس م   ب  هلل أف يخهج يمب  يإل  و ا ا بم  أك ف مع  ال  ين  و  م  يمبػ  م ػ   
كمػه أريػػهلل بحعػػإا بأوػه أريػػهلل كمػػه يهيػػهلل حضػهة الن ػػ ا بحضػػهة الن ػػ  يهيػهلل كمػػه يهيػػهلل كاػػهب 

 .ين  ااا بمثل ولا يو ف منه بأك ف مع  ال  
لو  مػ  يمبػ  يإلػ  وػ ا  ال اسػا  ه أف أق ػل أمهمػ  ال هيػاا ف نػهللمه يمإلػس م ػ  

فهػػػل أسػػػهلل ... إف لػػػم يوػػػ  ال ػػػـ  فغػػػهللا  أب   ػػػهلل غػػػهلل ... مثػػػل وػػػلا فأوػػػه ما بػػػم أف ياػػػ ب 
بمػ  وػ  الػلق  بل  كنه ل  وصػحإ إال أاػ ه  المبلئوػ  فمػ  وصػهحإ؟ !ال هيا أمهم ؟ ال

ي  ال ي ص ف اا مػه أمػهوم بي  إلػ ف مػه يػرمهبفا إذف فػنح  ف  الهللو ه بيب   المبلئو  الل
 .وصهحإ كل النهس لو  وصححهم

 م  اللق يلوإ ل  هدة ال   إ ول المهيه أـ العإل م؟ :ب هلمثهؿ ياضح المآهؿ
 ة  ه  المهيها ول وآ ؿ لإل   إ لمهذا جهءؾ ولا المهيه؟
الصػهلح   فهػ  م ا حػ  أ هللا  ألو  لمهذا ي اح ول  ال  هدة؟ بلم ؟! كلل  ربضػهت 

لمهضػ  الن ػ س لوػ  يصػإلح ا و  سػهم بلوػػ  ي ػهللل ا سػإل كهم بقػهلل يبػ   مػهض المعػػم 
ف  أس  ع أب ف  اهها لوػ  أح هوػه  ومػهلل باحػهللا  منػه ي ػهو  مػ  ي ػإ فػ  و عػ  بإصػبلح  

كػػم دبرة ته  يػػ  يحاهجهػػه؟   ه  يعػػاغهؽ سػػن  ا مػػثبل  باحػػهلل سػػهيه الغضػػإ لوػػ  يصػػ ح حإل مػػ
داػه ت ػػ د لعػهو  يإلػػ  ال إلاػهف بيإلػػ  الوػبلـ الػػلق ال يعػه اآلذاف لوػػ  ا !! دبرات كث ػهة

و  يإلػػػ  الوػػػبلـ المم ػػػل الن  ػػػل كػػػم دبرة ته  يػػػ  يحاهجهػػػه؟ يإل مػػػ  دبرات كث ػػػهة هي ػػػ د لعػػػ
ا بقػػهلل يحػػهللث فػػ  وػػل  العػػن   بوػػ  ياػػهللرب أف يه ػػ  و ػػ ة أب يخ ػػم !! بسػػن   ة يإلػػ 

 !!! بوولااحمإل  ألو  مه زاؿ ف  مهحإل  الاهللريإ بالامهي  نف
  إ العهلو  . بللل  فإف ربضهت الصهلح   ي هرة ي  ي هدات لا 

إذف م  يراال الصهلح    هلمهض  اللي  لم يام اػ هؤوم مػ  المهيػهللي  فآػهلل أا ػأ 
 ألوهم مه زال ا مهض  يا هلم ف فمهذا أف ل ف  ؟ االآصهلل

 بينهللمه تام جهيهت ال بلج يإل   أف تحوم يإل     هلل ذل . 
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  ٍاننصيسحاننصيسح  انذيٍانذي  

بوػلا مػه يمػإ أف ونا ػػ  إل ػ  فػبل وحهسػإ الصػػهلح   يإلػ  أا ػهء المهيػػهللي  إال إذا  
 .كهف الهجل الصهلح و  م  قهؿ ل  اف ل كلا بولا ل  يحهللث أ هللا  

 :هألمه المهمه و إذا ف

                         ((المهللثهالمهللثه))  
 أ أاػ  الػلق يحضػه م ػ بكل مه و  م إل ب بال اجإ يإل ب ف  ذلػ  أوػ  إذا أا ػ

أقػػ ؿ لػػ  أوػػ  أا ػػأت بالصػػ اب كػػلا بكػػهف ين غػػ  يإل ػػ  أال ت  ػػل كػػلا  ػػل ين غػػ  أف  أف
 ت  ل كلا بكلا.

بلوػ  أكػ ف رجػل يػهدؿ يإلػ ب أف أقػ ؿ  اا ن  مثبل  فأوه ال أته    بو  اػهرج المنػ ؿ
يإلػم يه  ن  لآهلل أا أت ف  كلا بكهف يمإ أف ت  ػل كػلاا لوػ  يوػ ف ا نػ  مخ ػم بأوػه أ

 .  بمه ذل  أدافه ين  فهلا ال يم ز ف  ةهيا اا
بكػػػػلل  إذا أا ػػػػأت زبجاػػػػ  بتػػػػهللاإلت ف مػػػػه ال ي ن هػػػػه فمػػػػهذا أف ػػػػل وػػػػل أمعػػػػ  
لعػػهوهها بمػػ  الػػلق يعػػا  ه أف يمعػػ  لعػػهف أوثػػ  فػػ  أق زمػػهف بموػػهف؟! إف  ضػػهياهم 

 .بكهف يمإ أال ت  إل  كلا   الثهثهةا لو  كل مه أسا  ه ق ل  أو  أا أت
ونػػه أكػػ ف األسػػهس  .ز ماػػ  أكػػ ف اػػهي  لهػػه فػػ  الخ ػػأ؟ إذا بجهاهػػه لإلخ ػػأ  لوػػ

فػػ  الخ ػػأا لوػػ  إذا أاػػلتهه الحم ػػ  المهوإل ػػ ا أب رج ػػت ل هداتهػػه األبل ػػ  فمػػهذا أف ػػل؟ 
 يإل ب ونه أال أكه ه بأق ؿ لآهلل أا أت بكهف ين غ  يإل   أف ت  إل  كلا بكلا.

الػنهج الػلق ارتضػه  رسػ ؿ اا بالػلق   ى وػلا الػنهج فإوػ بإذا مبػ نه يػه إاػ او  يإلػ
ف مػػ  ي ػػهد ا مػ   ػػهللء الػػهللو ه إلػ  يػػـ  الػػهللي  أف المعػإلم معػػ  ؿ يػػ    الصػهلح  كػهف يإل ػػ

إ نػػ   بال يآػػه  خ ػػأ يعػػوت يػػ  ا ػػأ  لآها اػػ ال ب  ه  و عػػ ا لونػػ  ال يػػهللاو  بال يمػػهلم قهي ػػ
 . ل ن ت ا بإومه يإل  المرم  أف يههه الحا بل  كهف يإل  و ع 

بػػه وػػلا األمػػه فػػ  ممام نػػه فه بػػهبا  هلعػػ هدة يإلػػ   بلدوػػه حاػػى بلػػ  لػػم إذا اوافػػ
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 :فى الحهلليث ال ارد فى الصحهح يههه ف هه ذوإ بال  اهبؿ بال غ ه ا قهؿ 

مم{{ممَأِرَبضمِلنَيمَصَؾمملحممًلَأِرَبضمِلنَيمَصَؾمملحممًلَحٌّّٓمُؼعمَلمملُمميفماَِِّرٔضمَخؿمِلّْٕمِع٤ِّمَعشمَلّٕٔمَحٌّّٓمُؼعمَلمملُمميفماَِِّرٔضمَخؿمِلّْٕمِع٤ِّمَعشمَلّٕٔممم}}

فهػ  أحعػم مػ  ف نهللمه وح  حاى اههدة الحا فآط بالا  ضهيت ف  ولا ال مهف 
كمػه قإلػت   م ه العمهء أر     يهمه   هلنع   لإلخ هاتا فأي  اههدة الحا فػ  وػلا ال مػهف؟

اػ ء ينػهللق لػػ  الم ػ   بيحػ  فػػ  و ػس كػػل مػرم  أف يآػه المػػرم  فػ  أمػه ثػػم ي حػث يػػ  
 (:انثمرج 380)  اه د الحا فبل يمهلل مه ق ؿ اا

                                               
ا بلػلا بل  قهؿ دثم لعهو  لوهوت سهإل  لو  "دثم قإل  " ي ن  و  ك  هة م  الو ػهئه

 قهؿ رس ؿ اا يإل   أفضل الصبلة بأتم الاعإل مهت :فآهلل 

مامم}} ماظغملؾمملئّٕٔ: مِبفمَلْطَؾّٕٔ مُأَحُِّّٓثغمُل٣ِّ ماَأاَل ماظغملؾمملئّٕٔ: مِبفمَلْطَؾّٕٔ مُأَحُِّّٓثغمُل٣ِّ ماظ٦ّاظّٓؼ٤َّٔأاَل موسعمل٦ُّق مبمملٓ، ماظ٦ّاظّٓؼ٤ّٔإلذّٕاُك موسعمل٦ُّق مبمملٓ، مضمملَلإلذّٕاُك مضمملَل، :م:م،

ممأوأو،م،ماظّٖٗؤراظّٖٗؤروَذؾمَلمملَدُةموَذؾمَلمملَدُةمممَصَفػمَلَّٗموضمملَل:موذؾملمملدُةماظّٖٗؤرموذؾملمملدُةماظِّٖٗؤرَصَفػمَلَّٗموضمملَل:موذؾملمملدُةماظّٖٗؤرموذؾملمملدُةماظِّٖٗؤرمموطمملَنمعؿغملؽممًلوطمملَنمعؿغملؽممًل

2222مم{{ممٖؿذمل٧ّمُضػمْلؽمَلممل:مَظذملؿمِلَؿ٥ُّمَدغمَلومَلٖؿذمل٧ّمُضػمْلؽمَلممل:مَظذملؿمِلَؿ٥ُّمَدغمَلومَل،مصؼملمملمزاَلمرد٦ُّلمآمُؼغمَلُِّّٕرَػمملمَح،مصؼملمملمزاَلمرد٦ُّلمآمُؼغمَلُِّّٕرَػمملمَحض٦ُّلماظِّٖٗؤرض٦ُّلماظِّٖٗؤر

مم

 .بذل  ألو  ي هؼ أف ذل  و  العهةهف اللق ينخه ف  الممامه
 .ل بر فآهلل ضهع الحاف نهللمه تض ه اههدة الحا بتنابه اههدة ا

بإذا ضػػػهع الحػػػا "ل ػػػ  اا ق مػػػه  أضػػػهي ا الحػػػا   ػػػنهم" إذف فآػػػهلل اواهػػػ  أمػػػه وػػػل  
 .ال إلهللة إل  غ ه رج  

فه ػػه يػػه رجػػهؿ اا وعػػ ى لهضػػه   بػػهي ا ا بوحػػ  أو عػػنه  واػػهب اا بال مػػل  عػػن  
 ح  إ اا بمص  ه .

 بصإل  اا يإل  س هللوه محمهلل بيإل  دل  بصح   بسإلم

                                                 
. بربا  معإلػم ي  يمه ب النهقهلِلا ِكبل و م ه ي  إسٰم  ل   ٓٚ  ربا  ال خهرق فػ  الصح ِح ي  قػ ِس  ِ  ح ص 
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  7171انغاتغانغاتغانفصم انفصم 

  يىاصيٍ انؼذانح اإلذليح انكىَيحيىاصيٍ انؼذانح اإلذليح انكىَيح
  ػظًح لذسج اهللػظًح لذسج اهلل  

  فطشج اهللفطشج اهلل  

  تشكاخ انغًاء واألسضتشكاخ انغًاء واألسض  

  سخال انصذقسخال انصذق  

                                                 
 وػا الهللرس  من ؿ الهللكا ر ر  ه الص  هللق   هلل صبلة الههه ٕٛٗٔذب الآ هللة  ٕٔ – ٕٚٓٓ/ٔٔ/ٕٕالخم س    –مغهغ  ٔٚ
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  عم اا الهحم  الهح م

 ف وم أجم   :  إا او  بأح ه    هرؾ اا
ول  اآليهت الا  ان ت معهم نه فػ  وػل  الإلحهػهت يمػهلل اإلوعػهف ف هػه فضػل اا 

  األم  المما هة أم  رس ؿ اا  اللق ال ي هلل بال يحهلل يإل  ول 

                                             
                                               

  (()األح اب)األح اب
 ف  هلا الخ هب؟  م  الم ن  

 هػػػلا الػػػنص فػػػ  محوػػػم الواػػػهب؟ وػػػم أمػػػ  الن ػػػ ا   بمػػػ  الػػػلي  يخػػػهة هم اا
بأصػػحهب الن ػػ  بأت ػػهع الن ػػ  الػػلي  سػػإلو ا الصػػهاط العػػ ق بمبػػ ا يإلػػ  المػػنهج اإللهػػ  

 بلم يغ هب  بلم ي هللل                      األح اب[ٕٖ] 
 فمه ال ههلل اللق يهوهلل  اا يإل  ؟

وػػلا كػػبلـ اا؟ فهػػل كػػهف لنػػه ب   وػػلا ال صػػه بماػػ  كػػهف وػػلا ال هػػهلل مػػه بج دوػػه فػػ
 أي  ولا ال ج د؟ –بج د ق ل ولا ال ج د الهللو  ق اللق وح  ف   اآلف؟ و م 

كنه أرباح ف  حضهة الوهيم ال اهح ق ل اإلا كل األا هحا بأب األا هح ددـ يإل ػ  
 :وهيهلل الهللل ل  –بيإل  و  نه أفضل الصبلة بأتم العبلـ 

                     كإلوم كإلوم                 ب  هلل ذل ب  هلل ذل  

                                    [[ٔٔٔٔ]األيهاؼ ]األيهاؼ  
فهل اإلآنه بص روه ق ل اإلػا ددـ؟ إوهػه حآ آػ  قهدو ػ  بمػ  يبػ  ف هػه فآػهلل اػهج  

 م  ول  األم  المحمهللي  "أف  اا ا ".
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  ػظًح لذسج اهللػظًح لذسج اهلل  

ل كػل باحػهلل منػػه صػ رت  ال هيػهللةا بمػ  إ ػهللاع صػنه الصػػهوه اإلآنػه اا بصػ روه بأاػ 
أف كل إوعهف س اء م  ق ل أب ف  ولا ال صه أب   هلل  ل  ص رة فهيػهللة فػبل يبػ   أحػهلل بال 
يبػػ ه  أحػػهللا لػػ  اػػول او ػػهد  ػػ  صػػ ر  يإل ػػ  ال احػػهلل األحػػهلل مػػه أف الاصػػم م باحػػهلل بلونػػ  

 ي    بي ضح قهللرة ال احهلل.
ف بأوػع   احاػػ  ا هف باػ اهبػ     ضػنه الػ  ها ي نػالبػول ال ػهـ لإل جػ  كإلنػه ف ػ  و

 فهل ونهؾ باحهلل يب   اآلاه م  ق ل الآ ل إل  وههي  النههيهت؟
أ ػػػػهللا  بااا إف المصػػػػهوه الاػػػػ  يا ػػػػهو ف  هػػػػه بالاػػػػ  ي مػػػػل  هػػػػه مهنهللسػػػػ    ػػػػهري   
بمخاػػهي   ممػػهللي  يآ لػػ ف يو  نػػه فػػ  كػػل يػػهـ أف وغ ػػه الم ديػػلا بلػػ س ذلػػ  بحعػػإ 

سػػػن   يػػػأت ف  هلم ديػػػل الآػػػهلليم بي إلآػػػ ف يإل ػػػ  أسػػػمهء بيم إلػػػ   جهلليػػػهلل بلوػػػ    ػػػهلل يبػػػه 
 بوولا دبال  ا لو  ول تعا  ه اهك  س هرات أف تم ل لول س هرة اول؟

ال تعا  ها أب ول تعا  ه اهك  كم   تهات أف تم ل لول جههز كم  ػ ته اػول؟ 
يموػث يػهللة  أب اهك  تإل   ي وهت أف تم ل لوػل تإل   يػ ف م ديػل اػهص  ػ ؟ ال فهلم ديػل

 أي اـ حاى ياغ ه   هلل أف ي وهبا بيآهللربا بيهلل هباا لو  اوهه إل 

                          ((ٛٛٛٛالنملالنمل))  
حاػػى أف المصػػنه لػػ  ةػػ ر يآػػ ؿ أف اػػط اإلواػػهج ال يعػػا  ه أف ي مػػل يإلػػ  اػػ ء 

احػهلل بوػ  باحهلل ف إل  كل اط يمل ممم ي  أا هءا لو  اوهػه أوػت إلػ  اػط اإلواػهج ال  
رحم األـ بو  اط إواهجا بمه ذل  ال يأت    احهلل يبػ   اآلاػها بلػ  حمػل الػهحم  اػ ائم 
إف كهف اثن   أب ثبلث  أب حاى امع  فبل تمهلل باحهلل يب   اآلاه مه أف الول بجػ  باحػهلل 

 بتآهة ه باحهللة لو  لول باحهلل مههه اص     ال احهلل ي  جل.

 احسٚيف نٌ ؾ٤ٞ ي٘ آ١ٜ       تسٍ عًٞ أْ٘ ايٛ
بل س ذل  بحعإ  ل إف كل باحهلل ل  ص ت بو هات بوغمهت اهص   ػ  مػه أف  



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))9898((
الحنمهة ينهللمه و حث ف  يإلم الابهيح الخهص  هػه ومػهللوه مابػه ه  ينػهلل جم ػه الخإلػاا 
فإلمػػهذا ااػػابلؼ النغمػػهت بالاػػهددات بالل ػػل هت؟ بلمػػهذا ومػػهلل مػػ  لػػ  بقػػه فػػ  أسػػػمهع 

احػهلل اص صػ  ا وػل  الخص صػ   وػ  الحهضهي   خبلؼ اآلاه؟ كل الم ض ع أف لول ب 
 الا  قهؿ ف هه اا  سه األفضإل   بو

                     ((ٚٓٚٓاإلسهاءاإلسهاء))  
بك     الاوهيم أف لول باحهلل اص ص   ال يباهؾ م   أحهلل أ ػهللا  فػ  أق م يػ ا فمػه 

بلآإلػإ    هلوم ل  داإلنه يإل  الحآػهئا الهللااإل ػ  فإل آػل كػل باحػهلل ممهلػ  بمػهللار  بدرجهتػ ا
كل باحهلل ي اة   بم اج هلل  بت جههتػ ا بلػهبح كػل باحػهلل إاػهاقهتهه بأح الهػه الاػ  اصػهه 

ا   حم ه ا لمهذا كل ذل  يه إا او ؟ ل بههلل اإلوعػهف فػ  و عػ  حضػهة الػ   هه اا
 حاى أف  صمهت مإل  المإل ؾ تمهللوه باضح  جإل  .

  فطشج اهللفطشج اهلل  
نػػه بوحػػ  أرباح و راو ػػ  بأاػػل باصػػنه  هػػل  الم ايػػه بجم   إذف فآػػهلل اإلآنػػه اا 

يإل نه ال ههلل أجم    كمه ذكه ف  ديهت  ال هقهو   يإل  أف و حهلل  فبل وبهؾ  ػ  اػ  ه ا بيإلػ  
أف وبػػوه  يإلػػػ  و مػػ  فػػػبل وو ػػه  هػػػه بونعػػ هه إلػػػ  أو عػػنه أب إلػػػ  غ ػػه ا بأف وػػػلكه  فػػػبل 

 :ونعه ا بأف و     فبل و صه 

                             ((ٕٖٕٖاألح اباألح اب))  
 بكل ول  مممإلهه اسمهه ال  هة الا  ف ه اا النهس يإل هه 

                             ((ٖٖٓٓالهـبالهـب))  
بوػػ  الاػػ  أبجػػهللوه يإل هػػه حضػػهة ااا فػػإف أق إوعػػهف لػػ  وهػػهت إلػػ   هةنػػ  ق ػػل أف 

وػػ  بربحػػ  بكإلػػ  يبػػههلل  هل حهللاو ػػ  ياإلػػ س  ػػهلحه ظ باألوػػ اء باألكػػ اف تمػػهلل أف قإل ػػ  بجنه
 :(انسير 08) لحضهة الهحم ا بللل  قهلل قهؿ ر   ف  أول البهؾ بالو ه
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بال  هة و  الا  تآ ؿ ذل ا أمه المعو   اللق يضح  يإل  و ع  بيغ ػه ال  ػهة 
و عػػػ   غ ػػػه صػػػ غ  اا فهػػػ  الػػػلق يمبػػػ  يإلػػػ  حعػػػإ حهػػػ  بوػػػ ا ا بيحػػػهبؿ أف يصػػػ   

 : بللل  قهؿ 

َعمملمِع٤ِّمَع٦ُِّظ٦ٍّدمٔإالَّمُؼ٦َّظُّٓمَسػمَل٧ّماْظظمِلشمْلَِّٕة،مَصفمَلَب٦َّاُهمُؼؾمَل٦َّداِغ٥ِّ،مَأِومَعمملمِع٤ِّمَع٦ُِّظ٦ٍّدمٔإالَّمُؼ٦َّظُّٓمَسػمَل٧ّماْظظمِلشمْلَِّٕة،مَصفمَلَب٦َّاُهمُؼؾمَل٦َّداِغ٥ِّ،مَأِوممم}}

2121مم{{ممُؼؽمَلزملَّٕاِغ٥ِّ،مَأِومُؼؼمَلفَلمملِغ٥ُِّؼؽمَلزملَّٕاِغ٥ِّ،مَأِومُؼؼمَلفَلمملِغ٥ِّ

مم

أب فػػ  يصػػهوه مػػ  يضػػح  يإل ػػ  يآإلػػ  بتضػػح  يإل ػػ  و عػػ  بيمبػػ  يإلػػ  حعػػإ 
هيػػهلل أف ينػػهؿ حه ظػػ  باػػه ات  بمنػػه ا بيػػهق أف اػػهع اا يحهػػه يإل ػػ  ذلػػ  ف ا ػػه وػػ ا  بي

 !!!  جل ف  يبل و ا  بياهؾ اهع اا
مػػه أف البػػهع ال يمنػػه اإلوعػػهف مػػ  أق أمػػه لونػػ  يآػػن  بيحػػهللدا فهػػل ونػػهؾ اػػه ة 

 ف  ال ج د يمن هه الهب الم   د؟
اػػػه ة   وػػػل منػػػه اا أ ػػػهللا  لوػػػ  يآننهػػػه لإلمصػػػإلح  ال إل ػػػه ل نػػػ  اإلوعػػػهف ا مػػػثبل  

النوهح؟ أ هللا   ل أ هحهه لإلول باهيهه بحه يإل هها لون  يآ ؿ اج إلػ ا أو عػوم فػ  وػل  
ال هيآػػ  ال اضػػح  لوػػ  تح هػػ ا األصػػ ؿ بيػػأت  النعػػل كإلػػ  يإلػػ  الػػنهج المآ ػػ ؿا لونػػ  
تهيهلل أف تحصل البه ة م  ةهيا غ ه اللق بضح  اا ب  ن  ح  ػإ اا بمصػ  ه ا بوػلا 

 .ال  هة الا  ف ه اا النهس يإل ههيخهلع 
 ببالحآ آػػ  يػػه إاػػ او  أف كػػل مبػػػهكل ال بػػهي  إف كهوػػت اقاصػػهدي  أب اجامهي ػػػ  أ

س هسػػػ  ا بكػػػل أمػػػهاض ال بػػػهي  إف كهوػػػت أمػػػهاض و عػػػ   أب جعػػػمهو  ا بكػػػل مػػػه يحػػػهللث 
 لإل بهي  م  ومـ  بغمـ  س  هه ت هلليل ف هة اا الا  ف ه النهس يإل هه.

ا بلنضػػهب لػػلل  مثػػهؿ مػػ   فػػهف يحػػهللث ذلػػ س يإلػػ  ف ػػهة اا أمػػه لػػ  مبػػ  النػػه
يصػػػهوها فهلصػػػ   ينػػػهللمه كهوػػػت اػػػ  ي   قػػػهل ا أف يػػػهللد العػػػوهف كث ػػػه بفػػػ  ازديػػػهد فمػػػهذا 

أمهيوػهف أب   اا بالوػل إف كػهو!! م لػ د باحػهلللو  ل؟ أصػهللربا قهو وػه   احػهيم اإلومػهب إال 
                                                 

 )ز(  )ؽ د( ي  أ    و ه يْػه ة   ٕٚ
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 !! حآ آ ألمهف أب يه هف مثإلنه ي ضإل ف اللكه ي  األوثى بول  

فمػػه كػػهف مػػ  العػػ هللات الصػػ ن هت   ػػهلل سػػ  وػػلا الآػػهو ف إال بينػػهللمه تحمػػل بت مػػل 
سػػ وهر يإلػػ  المنػػ   بتمػػهلل  أوثػػ  إال بتن لػػ  فوهوػػت النا مػػ  أف الػػلك ر فػػ  الصػػ   صػػهربا 

% فمػػ  أيػػ  يػػأت ف ٓٗ% بوعػػ   اإلوػػهث ٓٙأكثػػه مػػ  ال نػػهتا ح ػػث أف وعػػ   الػػلك ر 
 !!مػػنهم إال أف يا بجػػ ا مػػ  كم  ديػػه بمػػ  تهيبلوػػهلل لوػػل اػػهب   بجػػ ؟ ال ي جػػهلل فمػػه كػػهف

 .فهواه  ورالء ال هص  برف  ا أس هر ال باجا بأص ح ا ف  مبوإل  اهق 
فمػػه الػػلق أبق هػػم فػػ  وػػل  ال رةػػ ؟ تغ  ػػه ف ػػهة اا الاػػ  ف ػػه النػػهس يإل هػػها بلػػ  

ا  تمػػهلل أق إوعػػػهف يغ ػػػه ف ػػػهة اا إال بيو ػػ  اا يإلػػػ  بجهػػػ  بيآػػػه فػػ  ح هئػػػل حهػػػ  بوػػػ  
يهػهلل أك ػهلل سػمإل   –بي  هلل ي  حضهة اا جل ف  يبل ا بقهلل أال اا يإل نه ال هػهلل  ػلل  

 .  ف  قهدو  المم هلل
الن هتهت بال  اك  بالخضهبات مثهؿ داه ينهللوه اآلفا فآهلل ألغ نه م  قهم س ح هتنػه 
 مػػهدة الآنهيػػ  بالاػػ  كهوػػت م جػػ دة ينػػهلل د هئنػػه بأمههتنػػه بأجػػهللادوه بقػػهلل رأينهوػػه بيبػػنهوها

 .بالآنهي  كن  ال ي ن 
فنمػػػػهلل أف كػػػػل باحػػػػهلل يهيػػػػهلل أف يوػػػػ ف فػػػػ  يػػػػـ  بل إلػػػػ  مإل ػػػػهرديه يمإلػػػػ  المصػػػػهوه 
بالبػػهكهت بال مػػهرات البػػهوآهتا مػػ  أيػػ ؟ إف الحػػبلؿ لػػ  يػػ ف  بال    ػػ  لػػ  تعػػ عا 
فمػػهذا ي  ػػل؟ يآػػ ؿ وغ ػػه ال    ػػ ا ف ػػ  ال صػػه العػػه ا كهوػػت تآػػ ؿ أمػػ  بأمػػ  ال تػػل ح 

رذف ذكػػػه الػػػهللجهج إال   ػػػهلل امعػػػ  أاػػػهها أمػػػه اآلف تمػػػهلل أف الػػػهللجهج حاػػػى يػػػرذف بال يػػػ
 ك ع؟  –الهللجهج  ت ف اثن   ك إل جهاـ أب ثبلث  ابلؿ امع  بأر     يـ  

يضػػ  ف لهػػه ك مهبيػػهت بوهم وػػهتا بكػػلل  يضػػ  ف لهػػه أقػػهاص منػػه الحمػػلا بكػػل 
ا بمػػه يمإلنػػه  مػػه الػػهللجهج و  إلػػ  مػػه ال رايػػهت مػػ  أجػػل أف فذلػػ  مػػ  مصػػهئإ وػػلا ال مػػه

نػػاج ال ػػهللاف قػػهللر سػػ    أفهللوػػ  فمػػه كػػهف مػػ  وا مػػ  ذلػػ  إال وػػلا الحصػػهد إف كػػهف ت ا ػػت ي
..  األك هد أب ت ب  العهةهف أب اوابهر ال بل الوإل قا بذلػ  كإلػ  ألونػه غ هوػه ف ػهة اا

ا فػػػأي  الن ػػػهت الػػػلق ينمػػػ  يإلػػػ  تغليػػػ  اا  ػػػهللبف تػػػهللال مػػػ  اإلوعػػػهف؟ و حػػػث ينػػػ  بال 
  تػػأت   هػػػه ال    ػػ   ػػهللبف تػػػهللال اإلوعػػهف فػػ  تو  هوػػػه أب ا أيػػ  المػػػأك الت الاػػ؟؟ومػػهلل 

 !! تصغ هوه أب تحم مهه أب ة  مهه أب ملاقهه أب ل وهه؟ ال ت جهلل
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بال يح م صح  الو هر اآلف إال الاغليػ  الآهلليمػ ا بقػهلل كهوػت أاػ هء ا   ػ  بلونهػه 

اػػهاج   إلفػػ  الآ ايػػهلل المهي ػػ  صػػح   ألوهػػه اهجػػت  هلاه  ػػ  اإلله ػػ  الاػػ  بضػػ هه اا
أمػػه اآلف ب  ػػهلل أف تػػهللاإلنه فػػ  ذلػػ   .. لاغليػػ  اله هكػػل اآلدم ػػ  الثمػػهر بالن هتػػهت األرضػػ  

فػإف ذلػػ  ينخػه فػػ  جعػػم اإلوعػهف  هإلفعػػهد بالاخهيػإ بالاػػهللم ه بلػػ  رجػه اإلوعػػهف إلػػ  
يهلم ال  ػهة مػهة أاػهق ل ػهدت إل ػ  الآػ ة بالصػح  الاػ  أسػس اا يإل هػه اإلوعػهف بذلػ  

 ف  ول  األك اف.    ف هة اا الا  ج إلهه ااألو  لم ياهللال ف

  تشكاخ انغًاء واألسضتشكاخ انغًاء واألسض  
يآ ؿ النػهس وحػ  كث ػه بال ػهللد يػ داد باألرض كمػه وػ  ال ت يػهللا فو ػع يو ػ  وػلا 
الػػ رع بك ػػع تو ػػ  وػػل  الح  اوػػهت؟! بوعػػ نه مػػنهج الػػهحم  الػػلق بضػػ   لنػػه فػػ  الآػػهدف 

   ب  ن  لنه الن   ال هللوهف

                                               
                  ((ٜٜٙٙ  األيهاؼاأليهاؼ))  

بلػػػم يآػػػل ل احنػػػه يإلػػػ هم ا ػػػهات فػػػهلخ هات م جػػػ دة بلونػػػ  س ضػػػه ف هػػػه  هكػػػهت  
 :  فاو ف كمه قهؿ حضهة الن  

ُمماإٔلِثؽمَلؿمِل٤ّٔمَؼغمْلظمِل٨ّماَِِّرَبضمَلهمَل.مَوَرضمَلمملُممُمماإٔلِثؽمَلؿمِل٤ّٔمَؼغمْلظمِل٨ّماَِِّرَبضمَلهمَل.مَوَرضمَلمملُممَرضمَلمملُمماْظ٦َّاِحِّٓمَؼغمْلظمِل٨ّماإٔلِثؽمَلؿمِل٤ّٔ.مَوَرضمَلمملَرضمَلمملُمماْظ٦َّاِحِّٓمَؼغمْلظمِل٨ّماإٔلِثؽمَلؿمِل٤ّٔ.مَوَرضمَلمملمم}}

2323مم{{ممَبضمَلهمِلمَؼغمْلظمِل٨ّماظـٖؼمَلمملِغؿمَلهمَلَبضمَلهمِلمَؼغمْلظمِل٨ّماظـٖؼمَلمملِغؿمَلهمَلاَِِّراَِِّر

مم

بول  قهيػهللة المعػإلم  ا بمػه ذلػ  أومإلنهوػه بوعػ نهوها بإذ اقإلػت ل احػهلل )ال هكػ ( 
ا مه أف ال هك  و  الا  تو ػ  بتػ فه بيهػل !! وح  وهيهلل مه يو  ..  يآ ؿ مه ال هك  ول ؟

بال فهئػػهللةا بكهوػػت النا مػػ  مػػه وحػػ  ف ػػ  اآلفا  –نػػ  بفػػ   ن هوػػ  صػػح ح اإلوعػػهف فػػ  تو ي
 : ألف ال مهع ال ا ء يآن  ا بقهلل قهؿ ف  ذل  ه  ال ا ء يو   بة 

                                                 
 صح ح معإلمِ ه  ْ    ي ْ هلِل الإّلِ  ج هي   ٖٚ



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))112112((
اب٤َّمآَدم،مِسؽمِلََّٓكمعمملمَؼغمْلظمِلؿمل١َّ،موَأِغومَلمَتشمْلػمُلنمُلمَعمملمُؼشمْلطمِلؿمل١َّ،مالمِبعمَلػمِلؿمل٢ّٕمَتعمْلؽمَلُّٝ،ماب٤َّمآَدم،مِسؽمِلََّٓكمعمملمَؼغمْلظمِلؿمل١َّ،موَأِغومَلمَتشمْلػمُلنمُلمَعمملمُؼشمْلطمِلؿمل١َّ،مالمِبعمَلػمِلؿمل٢ّٕمَتعمْلؽمَلُّٝ،ممم}}

َذامَأِصَؾِقومَلمآِعؽملممًلميفمِدِِّٕب١َّ،مُعضمَلمملص٧ّّميفمَذامَأِصَؾِقومَلمآِعؽملممًلميفمِدِِّٕب١َّ،مُعضمَلمملص٧ّّميفموالمِع٤ِّمَطـِرٕيمَترمِلَؾُّٝ،ماب٤َّمآَدَم،مٔإوالمِع٤ِّمَطـِرٕيمَترمِلَؾُّٝ،ماب٤َّمآَدَم،مٔإ

2323مم{{ممَجَلَِّٓك،مِسؽمِلََّٓكمُض٦ُّتمَؼ٦ِِّع١َّ،مَصضمَلػمل٧ّماظِّٓٗغؿمَلمملماظضمَلظمَلمملءَجَلَِّٓك،مِسؽمِلََّٓكمُض٦ُّتمَؼ٦ِِّع١َّ،مَصضمَلػمل٧ّماظِّٓٗغؿمَلمملماظضمَلظمَلمملء

مم

غػش فػ  كػل   إ ال يهدة بإف كهوت  هلغشا باوههبا إل  مه وحػ  ف ػ  مػحبللل  ي
 الممهالت إف كهف ف  ال رايهت أب ف  الخضهبات أب فػ  المصػن يهت أب فػ  الامػهرات

 :بذل  ألونه وع نه ق ؿ الح  إ

2525مم{{ممَصػمَلؿمِلَّٗمِعؽمٖلمملَصػمَلؿمِلَّٗمِعؽمٖلمملممؽمَلمملؽمَلمملَع٤ِّمَشرمٖلَع٤ِّمَشرمٖلمم}}

مم

أق  ػػهللؿ ال هػػهلل بووػػث  هل يػػهللا غ ػػه مػػه يهوػػهلل يإل ػػ  مػػ ال  بأصػػ ح غ ػػه صػػهدؽ فػػ  
إت هي  لح  إ اا بمص  ه  بيمب  ف  الهللو ه يإل  حعإ و ا  بمنػه ا بلػلل  ال  ػهلل مػ  

   يبل . ل فجالآهار اإلله  بو  أف تاخإل  ين  ينهي  اا 

  سخال انصذقسخال انصذق  
                           ((ٕٕٖٖ  األح اباألح اب))  

 !!أي  ورالء الهجهؿ يه إا او ؟ وح  وهيهللوم 
هػػم مػػ  حػػهفه ا يإلػػ  ف ػػهة اا بحػػهفه ا يإلػػ  تعػػ  ه األمػػ ر بج إلػػ ا دفػػ  الح ػػهة  ف

  باػػهع اا فػػ كإلهػػه بفػػا كاػػهب اا بسػػن  ح  ػػإ اا بمصػػ  ه ا فآػػهلل حومػػ ا كاػػهب اا
بفػػػ  داإلهػػػم بفػػػ  م همإلػػػ  أبالدوػػػم بفػػػ  مهللاي ػػػ   أو عػػػهم بفػػػ  أقػػػ اتهم بفػػػ  أرزاقهػػػم
 .زبجهتهم بف  كل ا ء لهم أب ح لهم

 بقهلل بيهلل اا ورالء بو  ال يخإلع الم  هد بقهؿ بو  أصهللؽ الآهئإل   

                                                 
 ربا  ال  هاو  ف  األبسط ي  يمه  ٗٚ
 ي  جمهي  م  الصحه    ينهلل معإلم بغ ه  م  أصحهب العن  بالمعهو هلل ٘ٚ
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              (()النحل)النحل  
بح ػػهة ة  ػػ  أق اهل ػػ  مػػ  الهػػم بالغػػم باهل ػػ  مػػ  األمػػهاض باألسػػآهـ باهل ػػ  مػػ  

 : ا قهؿ   اللو ب بالبهبر باآلثهـا  ل إوهه كإلهه رضه ي  المإل  ال بلـ

مم"ارضممبمملمضل٣ّمآمظ١ّمتغمل٤ّمأشينماظؽملمملس""ارضممبمملمضل٣ّمآمظ١ّمتغمل٤ّمأشينماظؽملمملس"
2424

مم

إل  حه  بو ا  بيهيػهلل  هل سػ إل  الاػ  يحصػل  هػه بم  لم ي مل  هلا الوبلـ بأصه ي
 !! األرزاؽ أف يعاوثه م  المهؿ بإف مهؿ    ي  س  ل ال احهلل الما هؿ

 :  بونه يمهلل الآع هس المعاآ م بالم  اف الآ يم م  ال  ي  الحو م

 {فُٔ مجع َااًل َٔ حطاّ غًط٘ اهلل عًٞ ًٖهت٘ يف ايصْٛب ٚاآلثاّ  }
بف مػػػه أو آاػػػ ؟ فػػػ  الػػػلو ب ..  يػػػ  اكاعػػػ ا ؟ مػػػ  الحػػػهاـف  ػػػ ء  إثمػػػ  مػػػهت  ا مػػػ  أ

مػػ  ا نػػهؾ اػػبلؼ مػػه أقػػ ؿ فػػأت و   هلػػهللل لبالممامػػه ممإلػػ ء  ػػلل  بإف كػػهف و..  باآلثػػهـ
يإل ػػػ  األسػػػآهـ ال هػػػهـ الاػػػ  ال يعػػػا  ه توإل ػػػ    أة ػػػم جعػػػم  مػػػ  الحػػػهاـ سػػػإلط اا

 ..يبلجهه ف  ول  األيهـ
المصػه     هلعػػهةهف فػػ  مصػػه قػػهلل بصػػل  بقػهلل رأينػػه فػػ  األوػػهاـ األسػػ  ي  أف يػػهللد

 .. لمهذا؟ ألف  –يهللدوم إل  اثنه يبه مإل  ف مصهبا فهلعمهء تم ه  بلءات 

                        ((فصإلتفصإلت))  
 :بل  حعإ اإلوعهف لن ع  ف  م وهة صغ هة

 ل جػػهلل أف كػػل البػػهبر المعػػا  هة وػػ  تمم ػػه لؤلمػػ اؿ الصػػغ هة الاػػ  حصػػإلهه مػػ 
الحهاـا بلػ  اكا ػ   ػهلحبلؿ برضػ   مػه كإل ػ   ػ  بأي ػه  لػ  ذب المػبلؿ باإلكػهاـ فػإف اا 

 .س ح    ح هة ة    كمه ذكه ف  كاهب اا جل ف  يبل  
                                                 

 .أاهج  الاهملى بأحمهلل با   يعهكه ي  أ ى وهيهة  ٙٚ
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                       ......      (()النحل)النحل  

 ف ال تأت هم ول  األمهاض؟  بول الماآ
هم اا بيآػػػ يهم مػػػػ  ح ػػػث ال يحاعػػػ  ف حاػػػػى مػػػ  المػػػهئ  أف تػػػأت هم بلوػػػػ  ي  ػػػن

يبػ  هم مػ  وػلا الػهللاءا لوػ  اآلاػه ياهكػ  اا لن عػ ا بأردت أف أبضػح وػلا األمػه ل ػػهللـ 
 حهللبث الإل س فإل س م ن  أف كل م  يأت   المهض يأكل م  حهاـ. 

لونػػ  أ حػػث يػػ  الح ػػهة االجامهي ػػ  بالاػػ  يآ لػػ ف ينهػػه أف حػػهالت ال ػػبلؽ  ػػ   
ه  أص حت أكثه مػ  أر  ػ   فػ  المهئػ ا فإلمػهذا ال ي إلػا الو ػهر؟ مػ  أجػل الما بج   حهلليث
ا فهػػل ونػػهؾ مػػ  البػػ هب مػػ  يممػػه المػػهؿ مػػ  حػػبلؿ ثػػم يآػػ م فهحػػه  ..  مػػه توإلمنػػه ينػػ 

ياوإلع يبهة دالؼ جن  ؟ إذا كهف قهلل جمػه المػهؿ  ا ػإ بينػهء فإوػ  ين آػ   اػهلل  ه بلػ س 
وػػلا وػػليه مػػ  ال إلػػى الو  ػػه بأف وػػلا اػػه  ا ػػليها فػػإذا بجػػهللت سػػ هه  بت ػػليه فػػهيإلم أف 

 :معا  ه س ن ؿ يإل  ولا اإلوعهف ألو  ال ي مل  آ ؿ الهحم 

                                          
             ((ال هقهفال هقهف))  

  .بولا و  المنهج اإلله ا أف يمب  اإلوعهف يإل  ال س  
ألوهػػه وػػ  الاػػ   افهألمػػ  المحمهلليػػ  أمػػ  مهي ػػ   بػػهط أف ت مػػل  هلبػػهي   المحمهلليػػ 

 .يإل هه اإلوعهف  ت افا ال  هة اإلله   الا  ف ه اا
بوهه المعإلم ف إل  الػلي  غ ػهبا ب ػهللل ا اػهع اا بف ػهة  ... بينهللمه حهللث ال بلء

ه مه و ؿ  هم ا فمػه اػأونه  هػم؟ بقإلهللبوم بته   وم أصه نه مه أصه هم بو ؿ  ن.ا.....  اا 
عػ هلل األبلػ    فهم إف غ هبا بإف  هللل ا فإل س لهم مصهللاق   ينػهلل رب ال ػهلم   بال يرمنػ ف 

لهػػما   األرزاؽ الهللو  يػػ  الوث ػػهة فػػإف ذلػػ  اسػػاهللراج منػػ  باآلاػػهي ا بإذا أي ػػهوم اا
 :رس ؿ اا  قهؿ ف  اأوهم



  ))115115((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
2222مم{{ممِػ٨َّمَوِذؿملغمَلهمُلماالِغعمِلشمَلمملٔعِػ٨َّمَوِذؿملغمَلهمُلماالِغعمِلشمَلمملٔعوََوممِؽ١َّمُسفػمَلومِلمَظؾمُل٣ِّمَرؿملَؾمملُتؾمُل٣ِِّؽ١َّمُسفػمَلومِلمَظؾمُل٣ِّمَرؿملَؾمملُتؾمُل٣ِّظظُأوُأومم}}

مم

ا ػه   يمل لهم ال   هت ونه لوػ  يخهجػ ا مػ  الػهللو ه فآػهاء لػ س لهػم ينػهلل اا
 .  أب حعن  ي هل  و   هه

 :  ول وا ه الممع ا   اللي  قهؿ ف هم اا

                              ((ٙٚٙٚ  سسيي))  
 ...ابالخنهزيه بي هللة ال هغ تباللي  ج ل منهم الآهدة 

ال اأف لنه  هما بحاى ل  ات  نهوم ف إل نه أف وا  هم ف مه أاػلب  منػه بالػلق تآػهللم ا 
ا فآػػهلل أاػػلبا منػػه اإلتآػػهف فػػ  ال مػػل بيآهػػ  الضػػم ه بمحهسػػ     ػػ  يإل نػػه فػػ  يػػهلم ال جػػ د

أف  بوػػ   ضػػهيانه فػػ  األسػػهسا بقػػهلل تهكنػػه وػػل  ال ضػػهي  بوهيػػهلل.. الػػن س بجػػ دة األداء 
فػػ  قإل ػػل بال    المنعػػ   بحػػهالت ال تهضػػ  رب ال هيػػ  تواػػ  هم فػػ  الهمم ػػ  بالحػػهال

 كث ه.
إذف فػػنح  جم  ػػػه  وحاػػػهج إلػػػ  بق ػػ  مػػػه الػػػن س لنهجػػػه إلػػ  ف ػػػهة اا الاػػػ  ف هوػػػه 

ا بو إلم يإلػم ال آػ   أف اػهع اا وػ  الخ ػه لنػه فػ  الػهللو ه ... بوهض   بهع اا ... يإل هه
 ـ وإلآه . بو  الع هدة لنه ي  

أف يغ ه حهلنه إلػ  أحعػ  حػهؿا بأف ي ػهللؿ اػ  ونه إلػ  أفضػل اػأفا   وعأؿ اا
بأف يصػػإلح جم ػػه أح النػػه بأحػػ اؿ أبالدوػػه ب نهتنػػه بزبجهتنػػه بأحػػ اؿ حوهمنػػه ببالة أم روػػه 

داػلي   بأح اؿ المعإلم   أجم   ا بأف يم إلنه أجم     بػهي  يػهمإل   ب عػن  ح   ػ  
 باألو اء    هللي  بي  فا  ولا ال مهف محصن  .بي  البه ات بالحه ظ 

 بصإل  اا يإل  س هللوه محمهلل بيإل  دل  بصح   بسإلم

                                                 
  )جهمه األحهديث بالمهاس ل()ؾ( ي  ي م ه  رض   الإلب   ين  . ٚٚ
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  انفصم انثايٍانفصم انثايٍ
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  عم اا الهحم  الهح م

 ف وم أجم   :  إا او  بأح ه    هرؾ اا
درس ي  الم ت م  فض إل  البػ   ي عػ  إمػهـ المعػمهلل ق ػل  اسام ت م وم إل 

إقهم  الصبلةا بكهف م  اآليهت الا  تبلوه يإل نه ف  الهك   الثهو   مػ  صػبلة ال بػهء ديػهت 
مػ  كاػهب اا ت ػ   حآ آػ  المػ ت فػ  وهػه ااا ال كمػه يا ومػ  الما ومػ ف بياحػهللث ينػ  

 .  المهوإل ف بلو  كمه يها  الح  الآ ـ 
ااػػهـ اآليػػهت الاػػ  اسػػام نه إل هػػه مػػ  أاػػ  الآػػهرئ فػػ  اسػػا اهح ح إلنػػه اآلف بكػػهف 

ديهت تاحهللث ي  ينهي  اا  هلمرمن   بالمرمنهت ينهلل اهبجهم إل  اا مػ  وػل  الح ػهةا 
أف و بػػػه إا اونػػػه المػػػرمن    ػػػهلم ت بحآ آاػػػ ا ألوػػػ  ينػػػهللمه يعػػػامه   بوهيػػػهلل   ضػػػل اا

 جـ  بالحػػػ ف بيههػػػه يإلػػػ  بجػػػ وهم األسػػػ  النػػػهس إلػػػ  ا ػػػه يػػػ  المػػػ ت يصػػػه  ف  ػػػهل
 ...بتعاب ه ف هم األلم بكأوهم ذاو  ف إل  أمه يه م بأمه جع ما بولا صح ح 

بلو   هلنع   لغ ه المػرمن   بغ ػه المعػإلم  ا أمػه المػرمن   يو ػ هم قػ ؿ الصػهدؽ 
 :ال يهلل الم   ث رحم  لإل هلم  

2222مم{{مماْظؼمَل٦ُِّتمُتِقظمَلهمُلماْظؼمُلقمِلِع٤ّٔاْظؼمَل٦ُِّتمُتِقظمَلهمُلماْظؼمُلقمِلِع٤ّٔمم}}

مم

 وهللي  ق م  ل س لهه مث ل.بتح   ي ن  

  ادلىخ واحلياجادلىخ واحلياج  
فػػهلم ت  هلنعػػ   لإلمػػرم  تح ػػ  ياح ػػ   هػػه مػػ ال  جػػ اء يإلػػ  مػػه صػػن   بيمإلػػ  فػػ   

فمػه  –ةهي  اا ف  ول  الح هةا بللل  فإف الم ت  هلنع   لإلمرم  ا ء جم ل بيهػ م 
 الم ت؟ كاهب اا يلكه الم ت   وع  

                      ((ال مهال مه))  
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لونػػػه ارتحنػػػه جم  ػػػه   المعػػػ هةإذف فهػػػ  ذاوػػػإ إلػػػ  ح ػػػهةا بلػػػ  كػػػهف المػػػ ت وههيػػػ  

 : هلم ت

 ٚيٛ أْا إشا َتٓا تطنٓا     يهإ املٛت غا١ٜ نٌ ؾ٤ٞ
لو  المػ ت ح ػهة لونهػه ح ػهة أيإلػ  بأرقػ  بأ هػ  مػ  الح ػهة الاػ  وحػ  ف هػه اآلف 

ء ف هػه محع سػ  بمإلم سػ  بلهػه قػ م   ػهلل بو  ح هة محهللبدة باأليهـ ف هه م هللبدة باألاػ ه
 .ح   تو ف م آ دة بول  و  الح هة الهللو ه الا  وح  ف هه اآلف

لو  الم ت ح هة أرق ا فأوػه ونػه ال أسػا  ه أف أواآػل مػ  موػهف إلػ  موػهف إال إذا 
اساخهللمت بس إل  ف  الهك ب إف كهف س هرة أب ق هر أب ةهئهةا لوػ  مػ  اواآػل إلػ  الػهللار 

ينػػهللمه تخػػهج مػػ   –"أرباح المػػرمن    أف الح ػػهة ونػػهؾ باسػػ   يآػػ ؿ ف هػػه اآلاػػهة يمػػهلل 
ف  ح اصل ة  ر اضه يمهح ف  ػ   أاػمهر المنػ " ةإلآػهء أحػهار ماحػهك   ل عػ ا  –ونه 

  عهكن   بال م ا   كمه يآ ؿ النهس بال م ل   .

  أخغاد ال ذثهيأخغاد ال ذثهي  
باألبل ػػػهء   فػػػإف المعػػػهلل ي إلػػػ  بقػػػهلل ال ي إلػػػ  بذلػػػ  ألف جعػػػهلل األتآ ػػػهء بالصػػػهلح  

 :كمعهلل األو  هء ال ي إل  قهؿ 

ذملذملذملذملؿمَلمملِءمذملذملذملذملؿمَلمملِءمَضِّٓمَحَّٕٖممَسػمَل٧ّماَِِّرٔضمَأِنمَتفمْلُط٢َّمَأِجَلمملَدماَِِّغِؾذملَضِّٓمَحَّٕٖممَسػمَل٧ّماَِِّرٔضمَأِنمَتفمْلُط٢َّمَأِجَلمملَدماَِِّغِؾذملممممإٖنماظػمل٥ََّّإٖنماظػمل٥ََّّمم}}

4242مم{{ممَسػمَلؿمِلؾمٔل٣ُّماظٖلاَلُمَسػمَلؿمِلؾمٔل٣ُّماظٖلاَلُم

مم

 .بمثإلهم م  يإل  وهمهم
ف مػ  أصػحهب رسػ ؿ اا بكػهف   سػ   ههمهت ف الاى بللل  حهللث   هلل غ بة أحهلل 

يػػم الن ػػ ا بصػػإل  يإلػػ هم الن ػػ  بدفنػػ ا فػػ  م قػػه باحػػهللا  ه الحمػػ ة يإلػػ  رأسػػهم سػػ هللو
فػػػ  يصػػػه م هبيػػ    ػػػهلل اثنػػػ   حػػهللث ا وػػلا الموػػػهف ال ػػػهوهبمػػ  يػػػلوإ إلػػ  الحػػػج يػػػهق 

                                                 
 معنهلل اإلمهـ أحمهلل بالهللارمى بأ   داببد.ي ْ  أ ْبِس ْ ِ  أ ب س   ٓٛ
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 .البههللاء كل إل  أوإل  ف  المنهـ يآ ؿ أوآلبوه م  المهءكل ذوإ  أف بأر     يهمه  

لػلق غمػه أجعػهمهم بمػػه  بكػهف م هبيػ  قػهلل ح ػه   ػها   مػ اروم فػ اد منعػ ب المػهء ا
كهف م  أول البههللاء إال أف ذو  ا إلػ هم بأاػلبا يح ػهبفا بأثنػهء الح ػه أصػه ت ال ػأس 

 قهللـ س هللوه الحم ة فعهؿ الهللـ م  قهللم  بذل    هلل كل ول  المهللة 

                         ((دؿ يمهافدؿ يمهاف))  
 ؟بال ياممهلل     يهمه  بال يامإلطفهل ي جهلل دـ يهل ف  جعهلل الما ف  اثن   بأر 

فهإلوعػػهف اآلف ينػػهللمه يصػػهب  بػػو  إ ػػهة بوػػػ  مػػ  و ػػم اا يإل نػػه أوػػ    ػػهلل دق آػػػ  
لو  ورالء   هلل اثن   بأر     يهـ بيهل الهللـ كمه و  ف  ال ػهبؽ باألبردةا  يامإلط الهللـا 

ه بك ػػع ت مػػل الػػهللبرة الهللم يػػ ؟! وػػل ي ػػهز الو ػػهلل بيخػػهج الػػهللـ؟! إوهػػ...  فو ػػع يمبػػ ؟
 .ينهي  اا بقهللرة اا    هد اا الصهلح   اللي  كهو ا مه س هلل األبل   باآلاهي  

باأليمإ م  ذلػ  سػ هللوه جػه ه بكػهف أ ػه  سػ هللوه ي ػهلل اا  ػ  حػهاـ قػهلل بصػل إلػ  
أ  ػػ  ف جػػهلل أف جػػهح أ  ػػ  كػػهف فػػ    نػػ  ببجػػهلل أف أ  ػػ  باضػػه يػػهلل  فػػ ؽ المػػهح بينػػهللمه 

بينػهللمه بضػ  ا الضػمهدات بالآ ػ  يإلػ   الػهللـ ب غػ ارةحمإل ا يهلل  ببض  وه  مهو ػ  سػهؿ ا
المػػهح لػػم يا قػػع الػػهللـا مػػ  أيػػ  وػػلا الػػهللـ؟! اا برسػػ ل  أيإلػػما فأاػػهر أحػػهلل الحهضػػهي  

 ت قع الهللـ يإل  ال  ر. وه لم ض هه يإل    أف يهد يهلل أ    كمه كهوتا بلمه رد
  لوػػػػ  جم ػػػػه األرباح لحهػػػػا بوػػػػل  وػػػػ  ال  نػػػػ  الاػػػػ  ال تأكػػػػل األرض أجعػػػػهدوم

 بلػػػلل  ينػػػهللمه كػػػهف ي ػػػهلج اإلمػػػهـ الغ الػػػ      الخػػػهبج مػػػ  الػػػهللو ه تصػػػ هلل إلػػػ  اا
 : الاع تبلم ل  ح ل  ي و ف فآهؿ  اسوهات الم ت

 ٝؼ ٚاهلل باملٝت أْاـــيٝتا      ـطْٚٞ ٌَ إلخٛإ ٜق
 ٘ إيٞ زاض اهلٓاـططت َٓ     ضفٛض ٖٚصا قفضٞ ـــأْا ع

 ١ً َٔ ٖآٖاـإال ْكٖٛ       ال تطعهِ ٖج١ُ املٛت فُا
 ا٠ ٖٚٛ غاٜات املينـحلٝ      ًا إْ٘ــال تظٓٛا املٛت َٛت
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  زميمح ادلىخزميمح ادلىخ  

 :فهلم ت اواآهؿ م  دار إل  دار 

                                    (()المرمن ف)المرمن ف  
 هػه لنػه اابينهللمه يناهػ  األجػل المحػهللبد بالػ م  الم ػهللبد ل اػهة االاا ػهر الاػ  ج إل

  ك ػػػع يػػػام وػػػلا الهجػػػ ع  هلنعػػػ     –ف هجػػػه اإلوعػػػهف مػػػهة أاػػػهق ... فػػػ  وػػػل  الح ػػػهة
 لإلمرمن   ب هلنع   لإلمعإلم  ؟

 :ا قهؿ صإل ات ر   بتعإل مهت  يإل   وعأؿ حضهة الن   

َطؼمَلمملمَطؼمَلمملممم--ممبولا قعم من  بولا قعم من  مم––واظَِّّٔيمَغظمْلٍل٧ّمِبؿمَلِِّٓهمظَؿؼمُل٦ُّت٤ّٖمواظَِّّٔيمَغظمْلٍل٧ّمِبؿمَلِِّٓهمظَؿؼمُل٦ُّت٤ّٖممم}}

  4141{{مملمَتِلَؿؿمِلعمِلصمُل٦ّنممملمَتِلَؿؿمِلعمِلصمُل٦ّنمَتؽمَلمملُع٦ّنمَوَظُؿِؾضمَلـ٤ُّٖمَطؼمَلَتؽمَلمملُع٦ّنمَوَظُؿِؾضمَلـ٤ُّٖمَطؼمَل
ا فهل يا إ المرم  ينهللمه ينهـ؟  إذف فهلم ت مثل النـ 

فمػػه داـ قػػػهلل أرضػػ  اا بأدق مػػػه يإل ػػ  مػػػ  حآػػػ ؽ ل  ػػهد اا فإوػػػ  ينػػهللمه ينػػػهـ ينػػػهـ 
؟  مهتهح ال هؿا فم  منه يأت   ال لاب أثنهء النـ 

ا م  ظإلم ولا بسإ ولا بأكل مهؿ وػلا بمػ  يػا بالهلليػ  بمػ  قصػه فػ  ةهيػ  اا
ف نهللمه ينهـ يرو   ضم ه  بتإل م  و ع  ف ص ح و مػ  ي ػهرة يػ  تأو ػإ الضػم ه بلػـ  لإلػن س 

 لمهذا؟ –ف و ف و م  ي هرة ي  ك ا  س بأحبلـ م يم  
 م  مه يهضػ  اا أب مػه يهضػ   ػ  ي ػهد اا جػل فػ  يػبل ا لوػ  فى يألف لم يصنه 

ال  بلػػ س يإل ػػ  حػػا   يإل ػػ  لمػػ اإلوعػػهف الػػلق يػػأت  فػػ  داػػه النهػػهر بيمػػهلل أوػػ  قػػهلل أدق مػػه
ألحهلل م  ي هد اا فإلم يهإلم أحهللا  بلم يغش أحهللا  بلم يعم ألحهلل فإف مثل ولا ينهـ قهيػه 

 ...ال   ا كلل  يو ف الم ت  هلنع   لإلمرمن  
   يػهزب ي  ال هاء  ف  حهلليث ة يل  كمه ص ر  س هلل األبل   باآلاهي  بذل   

                                                 
 ى فآ  الع هةربا  ج  ه    ي هللاا    الحوم ا األل هوى ف ٔٛ
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 :ربا  اإلمهـ أحمهلل فى معنهلل 

معمم}} معخّٕجؽملممل مإديم  ممّٝمرد٦ّلمآّٝمرد٦ّلمآخّٕجؽملممل مصمملغؿؾملؿملؽملممل مإديميفمجؽملمملزةمرج٢ّمع٤ّماِّغزملمملر مصمملغؿؾملؿملؽملممل يفمجؽملمملزةمرج٢ّمع٤ّماِّغزملمملر

وجػمللؽملمملمح٦ّظ٥ّمطفملمنمملمسػمل٧ّمرُءودؽملمملموجػمللؽملمملمح٦ّظ٥ّمطفملمنمملمسػمل٧ّمرُءودؽملمملم  مماظعملربمودلمملمؼػملقّٓمصفػملّٗمرد٦ّلمآاظعملربمودلمملمؼػملقّٓمصفػملّٗمرد٦ّلمآ

مِع٤ِّم مِبمملظػمل٥َِّّ ماِدَؿضمِلؿملُّٔوا مصعملمملل: مرأد٥ّ مصّٕصّٝ مؼؽملغملوملمب٥ّ مس٦ّد مويفمؼّٓه مِع٤ِّماظشملري مِبمملظػمل٥َِّّ ماِدَؿضمِلؿملُّٔوا مصعملمملل: مرأد٥ّ مصّٕصّٝ مؼؽملغملوملمب٥ّ مس٦ّد مويفمؼّٓه اظشملري

مَسَّٔاِبماْظعمَلِؾَسَّٔاِبماْظعمَلِؾ مثالثمعّٕاتمأومعّٕتنيمث٣ّمضمملل: مّٕٔ مثالثمعّٕاتمأومعّٕتنيمث٣ّمضمملل: ماْظؼمُلقمِلِع٤َّّٕٔ ماْظضمَلِؾَّٓ ماْظؼمُلقمِلِع٤َّٔإٖن ماْظضمَلِؾَّٓ مَطمملَنمممٔإٖن مَطمملَنمٔإَذا ٔإَذا

مَعاَلِئغمَلهمٌلم مِع٤َّماظٖلؼمَلمملِء مَغََّٖلمٔإَظؿمِل٥ِّ مَؤإْضَؾمملٕلمِع٤َّماآلِخَِّٕة مَعاَلِئغمَلهمٌلمِص٨ّماِغعمِلشمَلمملٕعمِع٤َّماظِّٓٗغؿمَلممل مِع٤َّماظٖلؼمَلمملِء مَغََّٖلمٔإَظؿمِل٥ِّ مَؤإْضَؾمملٕلمِع٤َّماآلِخَِّٕة ِص٨ّماِغعمِلشمَلمملٕعمِع٤َّماظِّٓٗغؿمَلممل

مَحٖؿ٧ّ ماظرمٖلؼمِلُّٗ مَوُج٦َّػؾمُل٣ُّ مَطفمَلٖن ماْظ٦ُُّج٦ِّه مَحٖؿ٧ِّبؿملُّٚ ماظرمٖلؼمِلُّٗ مَوُج٦َّػؾمُل٣ُّ مَطفمَلٖن ماْظ٦ُُّج٦ِّه ماْظَؾزمَلّٕٔمممٰ  ٰ  ِبؿملُّٚ مَعّٖٓ مِعؽمِل٥ُّ ماْظَؾزمَلّٕٔمَؼِفػمِلُل٦َّن مَعّٖٓ مِعؽمِل٥ُّ َؼِفػمِلُل٦َّن

ِع٤ِّمَحؽمُل٦ِّطماْظَفؽمٖلهمِلمُث٣ّٖمَؼِف٨ُّءمَعػمَل١ُّمِع٤ِّمَحؽمُل٦ِّطماْظَفؽمٖلهمِلمُث٣ّٖمَؼِف٨ُّءمَعػمَل١ُّمممَعضمَلؾمُل٣ِّمَطظمَل٤ّْمِع٤ِّمَأْطظمَلمملٔنماْظَفؽمٖلهمِلمَوَحؽمُل٦ِّطَعضمَلؾمُل٣ِّمَطظمَل٤ّْمِع٤ِّمَأْطظمَلمملٔنماْظَفؽمٖلهمِلمَوَحؽمُل٦ِّط

مَرْأِد٥ِّ مِسؽمُلَّٓ مَصؿمَلعمْلضمُلُّٓ مَرْأِد٥ِّاْظؼمَل٦ِِّت مِسؽمُلَّٓ مَصؿمَلعمْلضمُلُّٓ مٔإَظ٧ّمماْظؼمَل٦ِِّت ماِخُِّٕج٨ّ ماظشملَّؿملَِّؾهمُل ماظؽمٖلظمْلُّٗ مَأٖؼُؿؾمَلممل مٔإَظ٧َّصؿمَلعمُل٦ُّل: ماِخُِّٕج٨ّ ماظشملَّؿملَِّؾهمُل ماظؽمٖلظمْلُّٗ مَأٖؼُؿؾمَلممل ممٰ  ٰ  َصؿمَلعمُل٦ُّل:

َعطمِلظمِلٍَّٕةمِع٤َّماظػمل٥َِّّمَؤرِض٦َّإنمَصَؿِكُُّٕجمَتِلؿمل٢ُّمَطؼمَلمملمَتِلؿمل٢ُّماْظعمُلشمْلَُّٕةمِع٤ِّمِص٨ّماظلِّعمَلمملِءمَعطمِلظمِلٍَّٕةمِع٤َّماظػمل٥َِّّمَؤرِض٦َّإنمَصَؿِكُُّٕجمَتِلؿمل٢ُّمَطؼمَلمملمَتِلؿمل٢ُّماْظعمُلشمْلَُّٕةمِع٤ِّمِص٨ّماظلِّعمَلمملِءم

مَأَخ مَأَخَصكمٔلَذا مَحٖؿ٧َّصكمٔلَذا مَسؿمِل٤ّٕ مَرَِّٕصهمَل مَؼِِّٓه مِص٨ّ مَؼَُّٓس٦َّػممل مَظ٣ِّ مَحٖؿ٧َّّٔوَػممل مَسؿمِل٤ّٕ مَرَِّٕصهمَل مَؼِِّٓه مِص٨ّ مَؼَُّٓس٦َّػممل مَظ٣ِّ َؼفمْلُخُّٔوَػمملمَؼفمْلُخُّٔوَػمملمممٰ  ٰ  َّٔوَػممل

مذَصؿمَلِفضمَلػمُلَصؿمَلِفضمَلػمُل مِص٨ّ مذ٦َّػممل مِص٨ّ مَوذٰ  ٰ  ٦َّػممل ماْظغمَلظمَل٤ّٔ مَوذِظ١َّ ماْظغمَلظمَل٤ّٔ مَطفمَلْرؿمَلنمِلمٰ  ٰ  ِظ١َّ مِعؽمِلؾمَلممل مَصؿمَلِكُُّٕج ماْظَقؽمُل٦ِّط مَطفمَلْرؿمَلنمِلمِظ١َّ مِعؽمِلؾمَلممل مَصؿمَلِكُُّٕج ماْظَقؽمُل٦ِّط ِظ١َّ

مَسػمَل٧ّ مُوِجَِّٓت مِعِل١ٍّ مَسػمَل٧َّغظمْلَقهمِل مُوِجَِّٓت مِعِل١ٍّ مِبؾمَلمملمممٰ  ٰ  َغظمْلَقهمِل مَؼؼمُلّٕٗوَن مَصاَل مِبؾمَلممل مَصؿمَلزمِلضمَلُّٓوَن ماَِِّرٔض مِبؾمَلمملمَوِج٥ِّ مَؼؼمُلّٕٗوَن مَصاَل مِبؾمَلممل مَصؿمَلزمِلضمَلُّٓوَن ماَِِّرٔض َوِج٥ِّ

مَصؿمَلعمُل٦ُّظممٰ  ٰ  َسػمَل٧َّسػمَل٧ّ ماظشملَّؿملِّنمُل ماظّٕٗوُح مػَّٔا مَعممل مَضمملُظ٦ّا: مٔإالَّ ماْظؼمَلاَلِئغمَلهمِل مِع٤َّ مَصؿمَلعمُل٦ُّظ)َعػمل١ّ( ماظشملَّؿملِّنمُل ماظّٕٗوُح مػَّٔا مَعممل مَضمملُظ٦ّا: مٔإالَّ ماْظؼمَلاَلِئغمَلهمِل مِع٤َّ ٦َّن:م٦َّن:م)َعػمل١ّ(

مُؼَلؼمٖل٧ّ ماظَِّؿ٨ّمَطمملَن مَأِدؼمَلمملِئ٥ِّ مِبفمَلِحَل٤ّٔ مُصاَلٕن مِب٤ُّ مُصاَلُن مُؼَلؼمٖل٧َّػَّٔا ماظَِّؿ٨ّمَطمملَن مَأِدؼمَلمملِئ٥ِّ مِبفمَلِحَل٤ّٔ مُصاَلٕن مِب٤ُّ مُصاَلُن مِص٨ّماظِّٓٗغؿمَلمملمممٰ  ٰ  َػَّٔا مِص٨ّماظِّٓٗغؿمَلمملمِبؾمَلممل ِبؾمَلممل

مٔإَظ٧ّممٰ  ٰ  َحٖؿ٧َّحٖؿ٧ّ مِبؾمَلممل مٔإَظ٧ّ)ُؼؽمِلَؿؾمَل٦ّن( مِبؾمَلممل مَصؿمُلممٰ  ٰ  )ُؼؽمِلَؿؾمَل٦ّن( مَصؿمُلِلَؿظمْلَؿُّّ ماظِّٓٗغؿمَلممل مَصؿمُلاظٖلؼمَلمملِء مَصؿمُلِلَؿظمْلَؿُّّ ماظِّٓٗغؿمَلممل مَصؿمَلِلَؿعمْلِؾػمُل٥ُّماظٖلؼمَلمملِء مَظؾمُل٣ِّ مَصؿمَلِلَؿعمْلِؾػمُل٥ُّمظمْلَؿُّّ مَظؾمُل٣ِّ ظمْلَؿُّّ

مٔإَظ٧ّ مُععمَلُّٕٖب٦َّػممل مَدؼمَلمملٍء مُط٢ِّّ مٔإَظ٧ِّع٤ِّ مُععمَلُّٕٖب٦َّػممل مَدؼمَلمملٍء مُط٢ِّّ مَحٖؿ٧ّمماظٖلؼمَلمملِءاظٖلؼمَلمملِءممٰ  ٰ  ِع٤ِّ مَتػمِلؿملؾمَلممل مَحٖؿ٧ّاظَِّؿ٨ّ مَتػمِلؿملؾمَلممل مِب٥ِّمممٰ  ٰ  اظَِّؿ٨ّ مِب٥ِّم)َؼؽمِلَؿؾمَل٨ّ( )َؼؽمِلَؿؾمَل٨ّ(

اظٖلؼمَلمملِءماظٖلمملِبضمَلهمِل،مَضمملَل:مَصؿمَلعمُل٦ُّلماظػمل٥َُّّ:ماْطُؿُؾ٦ّامِطَؿمملَبمَسِؾِّٓيمِص٨ّمِسػملخملؿملِّنَيماظٖلؼمَلمملِءماظٖلمملِبضمَلهمِل،مَضمملَل:مَصؿمَلعمُل٦ُّلماظػمل٥َُّّ:ماْطُؿُؾ٦ّامِطَؿمملَبمَسِؾِّٓيمِص٨ّمِسػملخملؿملِّنَيمممٰ  ٰ  ٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّ

مَوَأ ماظٖلمملِبضمَلهمِل ماظٖلؼمَلمملِء مَوَأِص٨ّ ماظٖلمملِبضمَلهمِل ماظٖلؼمَلمملِء مَوِصؿملؾمَلمملمِص٨ّ مَخػمَلعمْلُؿؾمُل٣ِّ مِعؽمِلؾمَلممل مَصكمٔلغ٨ِّّ ماَِِّرٔض مٔإَظ٧ّ مَوِصؿملؾمَلمملمِسؿملُّٓوُه مَخػمَلعمْلُؿؾمُل٣ِّ مِعؽمِلؾمَلممل مَصكمٔلغ٨ِّّ ماَِِّرٔض مٔإَظ٧ّ ِسؿملُّٓوُه

مَوِعؽمِل مَوِعؽمِلُأِسؿملُُّٓػ٣ِّ مُأِخَّٕىُأِسؿملُُّٓػ٣ِّ مَتمملَرًة مُأِخُّٕٔجؾمُل٣ِّ مُأِخَّٕىؾمَلممل مَتمملَرًة مُأِخُّٕٔجؾمُل٣ِّ مَوَؼفمْلِتؿمل٥ِّمٰ  ٰ  ؾمَلممل مِص٨ّمَجَلِِّٓه مُروُح٥ُّ مَصُؿضمَلمملُد مَوَؼفمْلِتؿمل٥ِّم، مِص٨ّمَجَلِِّٓه مُروُح٥ُّ مَصُؿضمَلمملُد ،



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))112112((
مَصؿمَلعمُل٦ّاَلٔن مَرب٨ِّّماظػمل٥َُّّ، مَع٤ِّمَرٗب١َّ؟مَصؿمَلعمُل٦ُّل: مَصؿمَلعمُل٦ّاَلٔنمَظ٥ُّ: مَصؿمَلعمُل٦ّاَلٔنَعػمَلغمَلمملٔنمصؿمُلِفػمِلَلمملِغ٥ِّ مَرب٨ِّّماظػمل٥َُّّ، مَع٤ِّمَرٗب١َّ؟مَصؿمَلعمُل٦ُّل: مَصؿمَلعمُل٦ّاَلٔنمَظ٥ُّ: َظ٥ُّ:مَظ٥ُّ:مممَعػمَلغمَلمملٔنمصؿمُلِفػمِلَلمملِغ٥ِّ

م ماإٔلِداَلُم، مِدؼؽمِل٨َّ مَصؿمَلعمُل٦ُّل: مِدؼؽمُل١َّ؟ مَعممل ماإٔلِداَلُم، مِدؼؽمِل٨َّ مَصؿمَلعمُل٦ُّل: مِدؼؽمُل١َّ؟ مهَعممل مَعممل مَظ٥ُّ: مهَصؿمَلعمُل٦ّاَلٔن مَعممل مَظ٥ُّ: ماظَِّّٔيمممَذاَذاٰ  ٰ  َصؿمَلعمُل٦ّاَلٔن ماظَِّّٔيماظُّٕٖج٢ُّ اظُّٕٖج٢ُّ

،مَصؿمَلعمُل٦ّاَلٔنمَظ٥ُّ:مَعمملمَسؼمَلػمُل١َّ؟مَصؿمَلعمُل٦ُّل:م،مَصؿمَلعمُل٦ّاَلٔنمَظ٥ُّ:مَعمملمَسؼمَلػمُل١َّ؟مَصؿمَلعمُل٦ُّل:م  ممُبضمِلىمَلمِصؿملغمُل٣ِّ؟مَصؿمَلعمُل٦ُّل:مُػ٦َّمٔرُد٦ُّلماظػمل٥َُِّّبضمِلىمَلمِصؿملغمُل٣ِّ؟مَصؿمَلعمُل٦ُّل:مُػ٦َّمٔرُد٦ُّلماظػمل٥َِّّ

مَصؿمُل مِب٥ِّ، مَوَصّْٖٓضومُل مِب٥ِّ مَوآَعؽمِلومُل ماظػمل٥َِّّ مِطَؿمملَب مَصؿمُلَضَّْٕأُت مِب٥ِّ، مَوَصّْٖٓضومُل مِب٥ِّ مَوآَعؽمِلومُل ماظػمل٥َِّّ مِطَؿمملَب مَأِنمَضَّْٕأُت ماظٖلؼمَلمملِء مِع٤َّ مَأِنمؽمَلمملِديمُعؽمَلمملٍد ماظٖلؼمَلمملِء مِع٤َّ ؽمَلمملِديمُعؽمَلمملٍد

مَبمملّبمملم مَظ٥ُّ مَواْصَؿُق٦ّا ماْظَفؽمٖلهمِل، مِع٤َّ مَوَأْظِؾُل٦ُّه ماْظَفؽمٖلهمِل مِع٤َّ مَسِؾِّٓيمَصمملْصُُّٕذ٦ُّه مَبمملّبمملمَصََّٓق مَظ٥ُّ مَواْصَؿُق٦ّا ماْظَفؽمٖلهمِل، مِع٤َّ مَوَأْظِؾُل٦ُّه ماْظَفؽمٖلهمِل مِع٤َّ مَسِؾِّٓيمَصمملْصُُّٕذ٦ُّه َصََّٓق

ٔإَظ٧ّماْظَفؽمٖلهمِل،مَصؿمَلفمْلِتؿمل٥ِّمِع٤ِّمِرؿملِؾؾمَلمملمَوَرِوِحؾمَلمملمَوُؼظمْلَلُّّمَظ٥ُّمِص٨ّمَضِؾِّٕٔهمَعّٖٓمَبزمَلِّٕٔهمَوَؼفمْلِتؿمل٥ِّمٔإَظ٧ّماْظَفؽمٖلهمِل،مَصؿمَلفمْلِتؿمل٥ِّمِع٤ِّمِرؿملِؾؾمَلمملمَوَرِوِحؾمَلمملمَوُؼظمْلَلُّّمَظ٥ُّمِص٨ّمَضِؾِّٕٔهمَعّٖٓمَبزمَلِّٕٔهمَوَؼفمْلِتؿمل٥ِّم

مَح مَحَرُج٢ّْ مِبمملظَِّّٔيمَرُج٢ّْ مَأِبرمِلِّٕ مَصؿمَلعمُل٦ُّل: ماظِّّٕؼّّٔ، مَرؿملِّنمُل ماظِـّؿمَلمملِب مَحَل٤ُّ ماْظ٦َِّج٥ِّ مِبمملظَِّّٔيمَل٤ُّ مَأِبرمِلِّٕ مَصؿمَلعمُل٦ُّل: ماظِّّٕؼّّٔ، مَرؿملِّنمُل ماظِـّؿمَلمملِب مَحَل٤ُّ ماْظ٦َِّج٥ِّ َل٤ُّ

مَص٦َِّجؾمُل١َّم مَأِغومَل مَوَع٤ِّ مَصؿمَلعمُل٦ُّل: مُت٦َّسُّٓ، مُطؽمِلومَل ماظَِّّٔي مَؼ٦ُِّع١َّ مَػَّٔا مَص٦َِّجؾمُل١َّمَؼُلَّٕٗك، مَأِغومَل مَوَع٤ِّ مَصؿمَلعمُل٦ُّل: مُت٦َّسُّٓ، مُطؽمِلومَل ماظَِّّٔي مَؼ٦ُِّع١َّ مَػَّٔا َؼُلَّٕٗك،

مِبمملْظَكؿمِلّٕٔ،مَصؿمَلعمُل٦ُّلمَأَغمملمَسؼمَلػمُل١َّماظزمٖلمملِظُّّ،مَصؿمَلعمُل٦ُّلمَر مِبمملْظَكؿمِلّٕٔ،مَصؿمَلعمُل٦ُّلمَأَغمملمَسؼمَلػمُل١َّماظزمٖلمملِظُّّ،مَصؿمَلعمُل٦ُّلمَراْظ٦َِّج٥ُّماظَِّّٔيمَؼِف٨ُّء بِّمَأِض٣ّٔمبِّمَأِض٣ّٔماْظ٦َِّج٥ُّماظَِّّٔيمَؼِف٨ُّء

مم{{ممَأِػػمِل٨ّمَوَعمملِظ٨َّأِػػمِل٨ّمَوَعمملِظ٨ّممٰ  ٰ  اظٖلمملَسهمَلمَحٖؿ٧ّمَأِرِجَّٝمٔإَظ٧ّاظٖلمملَسهمَلمَحٖؿ٧ّمَأِرِجَّٝمٔإَظ٧ّ

ك ع تخهج الهبح يه رس ؿ اا؟ قهؿ "فاخهج ربح  كمػه تنػ ؿ ق ػهة المػهء مػ  فػ   
بكػلل  تخػهج .. العآهء" فآ هة المهء ينهللمه تن ؿ م  الآه   ول تن ؿ  مبآ  بت إ؟ أ هللا  

 :   فومه قهؿ رب ال هلم   لا كهوت م  أول ال م   م  المرمنفالهبحا 

                                            
                              ((النحلالنحل))  

 هللبف يلاب الآ ه ب هللبف وم ب هللبف حػ ف ب ػهللبف فػ ع أب جػ عا بيخػهج إلػ  جنػ  
 .باألرض أيهللت لإلماآ   يهضهه العمهبات

ف مػػ  سػػ هلل األبلػػ   باآلاػػهي    بإذا كػػهف وػػلا الهجػػل مػػ  المآػػه    الػػلي  وػػم قهي ػػ
يإل ػ   ياب    هس ؿ اا بيآاهللق    ف  كل أمه ف  ول  الح هة بيوثه م  الصبلة بالاعػإل م

مثػل وػلا ينػهللمه تخػهج ربحػ  لإلآػهء اا يػأت  حضػهة الن ػ   لاتػ  بم ػ  رسػل اا  اف  دو ه 
بقػػهلل برد ذلػػ  فػػ  الهبايػػهت الصػػح ح ا بقػػهلل ا أو  ػػهء  لوػػ  يعػػاآ إل ا وػػل  الػػن س ال   ػػ ب 
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قػهؿ سػػ هللوه رسػػ ؿ اا مػػهة ألصػػحه   فػػ  حػػهلليث يػهـ سػػ اوإلم رجػػل مػػ  أماػػ    ػػهلل ال فػػهةا 
فمػػه زمػػهف سػػ هللوه أ ػػ   وػػها بفػػ  زمػػ  سػػ هللوه يمػػه باحػػهلل مػػ  أصػػحهب رسػػ ؿ اا اسػػم  

 ػه  أا تػ  باهجػ ا لوػ  يمهػ با المآ ػهة لوػ  مهت ب  هلل أف مػهت غ اله  ه    اهاش 
 :يهللفن   برج  ا   هلل قإل ل بإذا    يوبع الغ هء بيآ ؿ لهم

ضّٓمحسملّٕمظػملزملالةمضّٓمحسملّٕمظػملزملالةمممؼمملمإخ٦ّت٨ّمسفػمل٦ّامشلػمل٨ّموتغملظملؿملينمصكملنمرد٦ّلمآمؼمملمإخ٦ّت٨ّمسفػمل٦ّامشلػمل٨ّموتغملظملؿملينمصكملنمرد٦ّلمآممم}}

  ::بول يصإل  رس ؿ اا يإل  أحهلل   هلل اواآهل ؟ و م فآهلل قهؿ اابول يصإل  رس ؿ اا يإل  أحهلل   هلل اواآهل ؟ و م فآهلل قهؿ اا...م...ممم{{سػمل٨ّٖسػمل٨ّٖ

                                 ((ٖٖٔٓٔٓ     الا   الا))  
 مه اللق يعو   الآإلإ بيم إل  ال يخهؼا بيعو  الن س بيم إلهه ت م  ؟ 

ا بوػػػػػل    صػػػػػبلة الح  ػػػػػإ يإلػػػػػ  ال  ػػػػػهلل الآهيػػػػػإ الػػػػػلق ت فػػػػػه  الػػػػػهب الآهيػػػػػإ
الخص ص   ل عت لم  كهو ا ف  زمهو  بحعإ بإال تحلؼ ول  اآلي  مػ  الآػهدف بلونهػه 

ي  أ ػػهلل اآل ػػهللي  فػ  الصػػهلح   بالمآػػه    الػلي  يػػأت  بيعػػاآ إلهم ل ػـ  الػػهللي  م جػػ دة بسػهر 
س هللوه رس ؿ اا ل صإل  يإل  أرباحهما فنح  وصإل  يإل  المعم بو  يصإل  يإلػ  الػهبح 

. 
أمه إذا كهف اإلوعهف ف  مآهـ أيإل  بف  درجػ  مػ  الآػهب مػ  اا أدوػ  مثػل سػ هللوه 

ب  ػهلل قإل ػل  ابلـ يإل ػ  يػه أ ػه  وػهأ    وها ف نهللمه حهوت من ا  قػهؿ أسػمه مػ  يآػ ؿ العػ
 ت هلى فى س رة ال مه : سم  ا ص ته  بلم يهبا اخصه  يآ ؿ

                                            
                                         

     وه العبلـ؟ اآلي  الا  اسام نه إل هه ال ـ  مم  سمه س هللوه أ

                         ((ٗٗٗٗاألح اباألح اب))  
 :  م  اللق يح     هلعبلـ؟ العبلـ
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                        ((سسيي))  

أب  ها يإل ػ  يػه أاػ  مػ  يعػمه العػبلـ مػ  اا أب مػ  يعػاآ إل  سػ هللوه رسػ ؿ اا 
 حاى م  يعػاآ إل  مبلئوػ  الهحمػ  مػ  المنػ  مػهذا يوػ ف حهلػ ؟ يهونػه  ألوػ  ذاوػإ إلػ  اا

  ا ب  ػػهلل أف تخػػهج الػػهبح يػػأت ف كمػػه قإلػػت  و ػػ  مػػ  المنػػ  بي ػػه مػػ  المنػػ  ف إل  وهػػه
 :ف  حهيهة اضهاء م  المن 

              ((ٕٕٔٔاإلوعهفاإلوعهف))  
 األيإلػػػىا مبلئوػػ  العػػػمهء األبلػػػ  بيضػػ  ف ال  ػػػإا وػػلا ال  ػػػإ يبػػػم  كػػل المػػػؤل

بالثهو   إل  العه    يبم ف ولا ال  إ ألف ريح المن  يبػم يإلػ  معػ هة امعػمهئ  يػهـا 
بيآ لػ ف أق ربح وػل  ف آػهؿ  –فا اح أ  اب العمهء بيآع يإل  كل  ػهب سػمهء مآه  وػه 

 :حهلليث داه م نى ف   قهؿ ا ول  ربح فبلف    فبلف

الئغملهملمؼزملشملظمل٦ّنمصظملنيمع٤ّماِّرضمإظ٨ّمالئغملهملمؼزملشملظمل٦ّنمصظملنيمع٤ّماِّرضمإظ٨ّمصؿملؽملّٖلمدؿؼملمملئهملمأظّٟمع٤ّمادلصؿملؽملّٖلمدؿؼملمملئهملمأظّٟمع٤ّمادلمم}}

اظلؼملمملءموؼؿعملمملذص٦ّغؾملمملمبؿملؽملؾمل٣ّمطؼملمملمتؿعملمملذص٦ّنماجلػملهملمحؿ٧ّمتزمل٢ّمإظ٨ّمضمملبماظلؼملمملءموؼؿعملمملذص٦ّغؾملمملمبؿملؽملؾمل٣ّمطؼملمملمتؿعملمملذص٦ّنماجلػملهملمحؿ٧ّمتزمل٢ّمإظ٨ّمضمملبم

مم{{ض٦ّدنيمأومأدغ٨ّمض٦ّدنيمأومأدغ٨ّم

فػػ  وػػل  الحهلػػ  ووػػ ف قػػهلل ت ل نػػه ونػػه دفػػ  المعػػم بوػػم ونػػهؾ  –ف آػػ ؿ اا ت ػػهل  
  ف آػػ ؿ اا ت ػػهل  او  ػػ ا  ػػهبح ي ػػهللق إلػػ  األرض بافهاػػ ا لػػ  فهااػػه  مػػ –يا لػػ ف الػػهبح 

 المن  بافاح ا ل   ه ه  م  المن  يأت   من  الهبح بالهيحهف إل  يـ  الآ هم " 

                                            
                                        

                 ((  ال اق  ال اق))  
بتن ؿ الهبح   هلل أف ووػ ف قػهلل بدينػه  بو لنػه مػ  يإلػ  المآػه ها ب  ػهلل و بلنػه م هاػهة 
يأت   اخص اهلليهلل   هض ال ج  اهلليهلل   هض الث هب ل  رائح  ة    يآ ؿ العبلـ يإل   يػه 
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فبلف ف آ ؿ بم  أوت بم  أدراؾ   ؟ ف آ ؿ أب مه ت هفن ؟ أوه يمإلػ  الصػهلح بأوػه م ػ  

 كمه أبردوه  هلحهلليث .  إل  يـ  الآ هم ونه 
 .بولا و  الم ت  هلنع   لإلمرمن   ب هلنع   لإلماآ   ب هلنع   لإلمآه   

 :فب أمه م  س ضه  وهم فهم الوهفه 

                               (()محمهلل)محمهلل  

                                    ((ٕٕٛٛالنحلالنحل))  
مثل ورالء وػم مػ  لهػم ال ػلاب بيإلػ هم ال آػهب بوػم مػ  لهػم وػلا المصػ ه الػلق 

 .ياحهللث ين  األئم  بيلكهبو  ف  كل م ضه بف  كل كاهب
 ربى ين  صإلى اا يإل   بسإلم :ف فهم ف  و  م مآ ما بللل    أمه المرمن

ماظؽمليٗبمم}} ماظؽمليٗبوَغصمَلَّٕ م  مموَغصمَلَّٕ مسػملؿمل٥ّ مادَل٦ِِّت مٔإديمَعػمَل١ِّ مسػملؿمل٥ّ مادَل٦ِِّت مَرٔإديمَعػمَل١ِّ مَرْأٔس مِسؽمِلَّٓ مَراظٓلالُم مَرْأٔس مِسؽمِلَّٓ مِع٤َّماظٓلالُم مِع٤َّمُج٢ّٕ ُج٢ّٕ

م مصعملمملَل: مَأالِغزمَلمملٔر، مصعملمملَل: مَعػمَل١َّمادَل٦ِِّتماِرِصَأالِغزمَلمملٔر، مَعػمَل١َّمادَل٦ِِّتماِرِصؼممل مُعقمِلِع٤ّْؼممل مبزمَلمملِحِؾ٨ّمِصمملٖغ٥ُّ مُعقمِلِع٠ّْ٤ِّ مبزمَلمملِحِؾ٨ّمِصمملٖغ٥ُّ مَعػمَل١ُّممم،،٠ِّ مَعػمَل١ُّمصعملمملَل صعملمملَل

مُعقمِلِع٤ّٕمَرِصؿمل٠ّْ،م٦ِِّتمسػملؿمل٥ِّماظٓلالم:م٦ِِّتمسػملؿمل٥ِّماظٓلالم:مادَلادَل مَسؿمِلؽملممًل،مواِسػمَل٣ِّمَأغ٨ِّّمِبغمُل٢ِّّ موَضّٕٖ مُعقمِلِع٤ّٕمَرِصؿمل٠ّْ،مِرنمِلمَغظمْللممًل مَسؿمِلؽملممًل،مواِسػمَل٣ِّمَأغ٨ِّّمِبغمُل٢ِّّ موَضّٕٖ ِرنمِلمَغظمْللممًل

مَأغواِسػمَلواِسػمَل محمؼمٓلُّٓ مؼممل مَأغ٣ِّ محمؼمٓلُّٓ مؼممل م٣ِّ مممل مُروَحممل مُروَحاْضِؾُّٚ مَأِػػمِل٥ِّممماْضِؾُّٚ مِع٤ِّ مَصمملٔرْخ مَصََّٕخ مصًّمملَذا مآَدَم مَأِػػمِل٥ِّماب٤ّٔ مِع٤ِّ مَصمملٔرْخ مَصََّٕخ مصًّمملَذا مآَدَم اب٤ّٔ

ُضؼمِلومُلميفماظّٖٓأرمَوَعضمِل٨ّمُروُح٥ُّمصعملػملومُل:معمملمَػّٔاماظزمٖلمملٔرُخ؟موآمعمملمَزػمَلؼمِلؽمَلمملُهموالمُضؼمِلومُلميفماظّٖٓأرمَوَعضمِل٨ّمُروُح٥ُّمصعملػملومُل:معمملمَػّٔاماظزمٖلمملٔرُخ؟موآمعمملمَزػمَلؼمِلؽمَلمملُهموالم

َدَؾعمْلؽمَلمملمَأَجػمَل٥ُّ،موالماِدَؿضمِلَفػمْلؽمَلمملمَضََّٓرُه،موَعمملمَظؽملمملميفمَضِؾسمِل٥ِّمِع٤ِّمَذِغنمٍل،مِصمملِنمَتَِّٕض٦ّامَدَؾعمْلؽمَلمملمَأَجػمَل٥ُّ،موالماِدَؿضمِلَفػمْلؽمَلمملمَضََّٓرُه،موَعمملمَظؽملمملميفمَضِؾسمِل٥ِّمِع٤ِّمَذِغنمٍل،مِصمملِنمَتَِّٕض٦ّام

مآمُتقمِل مَصؽمَلَّٝ مآمُتقمِلِبؼملممل مَصؽمَلَّٝ مَظغمُل٣ِّمِبؼملممل مَعممل موُتقمِلَزُروا، متٌّمملَثؼمُل٦ّا موَتِلَكشمُل٦ّا مَتِقَُّٖغ٦ّا مؤإِن مَظغمُل٣ِّمَجُّٕوا، مَعممل موُتقمِلَزُروا، متٌّمملَثؼمُل٦ّا موَتِلَكشمُل٦ّا مَتِقَُّٖغ٦ّا مؤإِن َجُّٕوا،

مِسؽمِلَُّٓط٣ِّمَبضمِلُّٓمَس٦َِّدٌةموس٦ّدةمصمملحلَّٔرماحلََّٔر،موَعمملم مُسِؿؾ٧ّ،مؤإِنمَظؽملممل مِعؽمِل٥ُّ مِسؽمِلَُّٓط٣ِّمَبضمِلُّٓمَس٦َِّدٌةموس٦ّدةمصمملحلَّٔرماحلََّٔر،موَعمملمِسؽمِلَّٓغممل مُسِؿؾ٧ّ،مؤإِنمَظؽملممل مِعؽمِل٥ُّ ِسؽمِلَّٓغممل

ممِع٤ِّمَأِػ٢ّٔمَبؿمِلومٍلمذملمؼمملمحمؼمٖلُّٓمذملمَذضمَلّٕٕموالمَعَّٕٓر،مِبّٕدملموالمَصمملِجّٕٕ،مَدؾمِل٢ّٕموالمَجَؾ٢ّٕ،مٔإالَِّع٤ِّمَأِػ٢ّٔمَبؿمِلومٍلمذملمؼمملمحمؼمٖلُّٓمذملمَذضمَلّٕٕموالمَعَّٕٓر،مِبّٕدملموالمَصمملِجّٕٕ،مَدؾمِل٢ّٕموالمَجَؾ٢ّٕ،مٔإالَّ

محٖؿ٧ّ موَظؿمِلػمَلهمٍل مَؼ٦ِّٕم ميفمُط٢ِّّ مَأَتزمَلظملَُّقؾمُل٣ِّ محٖؿ٧َّأَغممل موَظؿمِلػمَلهمٍل مَؼ٦ِّٕم ميفمُط٢ِّّ مَأَتزمَلظملَُّقؾمُل٣ِّ موَطِؾرٔيِػ٣ِّمممَأَغممل مِبزمَلطمِلرٔيِػ٣ِّ مَأِسَُّٕف موَطِؾرٔيِػ٣ِّمالَغممل مِبزمَلطمِلرٔيِػ٣ِّ مَأِسَُّٕف الَغممل
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ِعؽمِلؾمُل٣ِّماِغظمُلِلؾمٔل٣ِّ،موآمؼمملمحمؼمٓلُّٓمَظ٦ِّمَأَرِدُتمَأْضِؾُّٚمُروَحمَبضمُل٦َّضهمٍلمَعمملمَضِِّٓرُتمسػمل٧ّمِعؽمِلؾمُل٣ِّماِغظمُلِلؾمٔل٣ِّ،موآمؼمملمحمؼمٓلُّٓمَظ٦ِّمَأَرِدُتمَأْضِؾُّٚمُروَحمَبضمُل٦َّضهمٍلمَعمملمَضِِّٓرُتمسػمل٧ّم

4141مم{{َنمآمُػ٦َّمَأِذَنمِبعمَلِؾسمِلؾمَلمملَنمآمُػ٦َّمَأِذَنمِبعمَلِؾسمِلؾمَلمملَذِظ١َّمحٖؿ٧ّمَؼغمُل٦َّذِظ١َّمحٖؿ٧ّمَؼغمُل٦ّ

مم

المػػرمن   قػػهلل أدبا مػػه يإلػػ هم ا بلػػ س يإلػػ هم حػػا ألحػػهلل مػػ  اإلػػا ااا بذلػػ  ألف 
 ..ف نهللمه يأت  الم ت يو ف الم ت ي هرة ي  اواآهؿ م  ونه إل  ونهؾ 

 .بيناآإل ف  حهي ا ألف مه يآ هللوه اآلف و  المعم... ب  هللوه يب هبف  نه 
ب يػلوإ إلػ  بكػل األوحػهء ينػ ؿ إلػ  األرض أ.. وم ف ناآإل ف إل  كل األرجػهء  هأم 
 ...أب إل  الوهس  كمه يهيهلل .. أب يلوإ إل  ال هش... المن  

 بذل  ألف ل  ل هس الحهي  ... يمهح ف     أامهر المن  

                   ((فهةهفهةه))  
 أق حه.

 م  إذف المآ هلل بالمعم ف بالم لب؟
  بلػػم ياػػإ منهػػه إوػػ  الوػػهفه بالمبػػهؾ بالمهحػػهلل بال هصػػ  الػػلق أصػػه يإلػػ  م صػػ ا

 :ا لوننه إل  الن س األا ه تآ ل منه الا      حاى لآ  اا

4343مم{{مماظضمِلَؾِّٓمَعمملمَظ٣ِّمُؼطمَلِِّٕشِّٕاظضمِلَؾِّٓمَعمملمَظ٣ِّمُؼطمَلِِّٕشِّٕممٔإٖنمآمَؼعمْلَؾ٢ُّمَت٦َِّبهمَلٔإٖنمآمَؼعمْلَؾ٢ُّمَت٦َِّبهمَلمم}}

مم

                                  ((ٖٖٔٔر رالنالن ))  

                                                 
 مممه ال بائهلل ي  الحهرِث  ِ  الخ ْ ر ِج ا ي  أ    ِ  ٕٛ
 معنهلل اإلمهـ أحمهللي  ا   يمه  ٖٛ



  ))117117((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
  اخلامتحاخلامتح  

مه يخهؼ منػ  وػ  الخهتمػ ا ..  و ؟مه اللق يخهؼ من  المرم  ينهلل الم ت يه إا ا
 م  اللق يخهؼ م  الخهتم ؟ بم  اللق تأت   س ء الخهتم ؟

م  ارتوإ ك  هة مػ  الو ػهئه بلػم ياػإ منهػه حاػى جػهء  المػ تا بمثػل وػلا ماػهبؾ 
مثػػل مػػ  يمػػ ت بوػػ  يػػهؽ ... ألمػػه ااا مهجػػ ا  ألمػػه اا إمػػه أف ي ل ػػ  بإمػػه أف يغ ػػه لػػ  

 .ألحهلل بالهللي 
 .. هء  الم ت بو  يبهب الخمه بلم ياإ من أب داه ج

 ..أب داه قال مرمنه   غ ه أمه يهللي  إل  ذل  أب أا أ بلم ياإ م  ذل  
 ...أب داه يعإلإ المرمن   أم الهم بيعهؽ بمهت ق ل أف يا ب بيهجه 

 ...أب داه ال قهللر اا زو   همهأة بلم ياإ م  ذل  
 ...اإ م  ذل  أب داه يا همل  هله ه بيأكل  هله ه بلم ي

 ... أب داه أكل مهؿ ال ا م ظإلمه  
أب م  ذوإ إل  م ػهللاف الآاػهؿ بينػهللمه رأق األيػهللاء فػه بوػهب بتػهؾ الم ػهللاف بلػم 

 ...ياإ إل  اا م  ذل  
 .بول  تعم  الو هئه 

فهػ  بال  ػهذ  ػها يناهػه ... منهػه إلػ  المػ ت   بم  يهتو هه إذا لم ياإ إل  اا
 .  إال إذا ي ه ين  ال   . ...ل  س ء الخهتم  

 :لو  المرم  مه داـ قهلل اجانإ الو هئه بحهفم يإل  ال هائه فإل  ال بهق

                                 مهذا يحهللث؟مهذا يحهللث؟  

                    ب  هلل ذل ؟ب  هلل ذل ؟  



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))118118((
                    ((النعهءالنعهء))  

 : ه الو هئه ف  ولا ال مهفبأك
 .اههدة ال بر بق ؿ ال بر بذل   نص حهلليث رس ؿ اا 

 هػػه   يمحػػ  اابوػػى الاػى  بحػػهفم يإلػ  ال ػػهائه افػإذا اجانػػإ المػرم  الو ػػهئه
 : بهط.... يهللاإل  مهللابل  كهيمه  ا الصغهئه

رب اػل لو  ال يأت  المهإلـ  يـ  الآ هم  بيآ ؿ يػه  أال يهإلم أحهللا  م  ي هد اا
 ل   حآ  م  ولا.

 ..:ورالء ف  يهلم ال هزخ هيح 
مػػه أوهػػم غ ػػه م ػػهل     ػػلل  بلوػػنهم يػػلكهبف اا ت وهػػه    مػػنهم مػػ  يػػلكه اا

يعػػام  ف  ... بيإلػػ  الهسػػل باألو  ػػهء... ا بمػػنهم مػػ  يمام ػػ ف يإلػػ  ال إلمػػهء !!!  بتن مػػه  
ا ح ػػػهة يهل ػػػ  بح ػػػهة ...  ق ػػ بيبػػهوهللبف فػػػ هم األوػػػ ار الها... مػػنهم دربس ال إلػػػم ال هل ػػػ  

 !!!يح  وهه إل  يـ  الهللي ... سهم   
لونهه ح هة ال تهاوه ال    الحع   إومه تهاوه ي   ال ص هة بي   العػهيهة إذا فاحهػه 

 بصهرت من هة.  اا
أف يا فهوػػه معػػإلم   بأف يإلحآنػػه  هلصػػهلح   بأف يخػػام لنػػه  هإلسػػبلـ   وعػػأؿ اا

لػػلي  إذا أحعػػن ا اسا بػػهبا بإذا أسػػهءبا اسػػاغ هبا بإذا جػػهءوم أجم ػػ   بأف يم إلنػػه مػػ  ا
  هل بهئه م  ينهلل   الم ت سهوم اا

 بصإل  اا يإل  س هللوه محمهلل بيإل  دل  بصح   بسإلم



  ))119119((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  

  
  انفصم انراعغانفصم انراعغ

  8484يىاصيٍ احلكًاء انشتاَينييىاصيٍ احلكًاء انشتاَيني

  كًاالخ أمساء اهللكًاالخ أمساء اهلل  

  زذيث اجلنحزذيث اجلنح  

  طالب انىخهطالب انىخه  

  انذػىج احلكيًحانذػىج احلكيًح  

                                                 
وػا الهللرس   هلل تنهبؿ ال بهء  معمهلل الب   أ    ٕٛٗٔذب الآ هللة  ٕٔ – ٕٚٓٓ/ٔٔ/ٕٕم هق يـ  الخم س  –مغهغ   ٗٛ

  وه



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))121121((
  كًاالخ أمساء اهللكًاالخ أمساء اهلل  
و لػت ينػهللمه اجامػه  ابو  داػه سػ رة الحبػه اآليهت الا  اسام نه إل هه اآلفول  

 بقهل ا ل  يه محمهلل صع لنه ر  ؟ أول البهؾ يإل  س هللوه رس ؿ اا 
فػ  أبصػهف  فػ  كاه ػ  بيإلػ  لعػهف   ذات  ب    ص هت ا ب    اا  ف صع اا

ب يبػػه ههه أب يػػأت  لهػػه لػػ  أبصػػهؼ كمػػهؿ ال يعػػا  ه أحػػهلل أف يػػهللاو هه أ  ح   ػػ  أف اا
 مثػػهؿ ألوهػػه صػػ هت ذات ػػ  تا إلػػا   همػػ  اا األزل ػػ  بي تػػ  األ هلليػػ ا ال احػػهلل األحػػهلل ال ػػهد 

 ..الصمهلل بوولا
ص هت جمهل   ي اج   هه المرمن   بي همػل  هػه المعػإلم  ا فهػ   ػهلمرمن     با

ببوػػػهب رءبؼ رحػػػ م بوػػػ   ػػػهلمرمن   تػػػ اب بي ػػػ  بكػػػهيم بوػػػ   ػػػهلمرمن    هسػػػط ببدبد 
 . هه المرمن    برزاؽ بفاهح بيإل ما كل الص هت المم إل  الممهل   ي همل اا

أمػػه أبصػػهؼ قهػػه  بصػػ هت اواآهمػػ  فهػػ  يإلػػ  الوػػهفهي  بالمبػػهك   بال   ػػهللي  يػػ  
..  بج ػػػهر يإلػػػ  المبػػػهك   .. ا فهػػػ  قهػػػهر يإلػػػ  الوػػػهفهي  ...   اػػػهع رب ال ػػػهلم  

ا بوػػل  الصػػ هت لػػ س ..   ػػهد اا المػػرمن  باػػهلليهلل الػػ  ش يإلػػ  أوػػل ال نػػهد بالحػػهب ل 
ل  اجػػ   هػػه أيػػهللاء  بأيػػهللائنه بأيػػهللاء الػػهللي    لإلمػػرمن   ف هػػه وصػػ إ بإومػػه ج إلهػػه اا

 .ف  كل بقت بح   بأيهللاء رس ل  
فػ  أبصػهف   ػ     بللل  بجإ يإل نػه أف وم ػل لوػل مآػهـ مآػهؿا بكمػه  ػ   اا

   جنهت الن  ما دار الخإلػهللا ال ػهدبس األيإلػىا مه أيهلل  ألح ه   بأليهللائ ا فآهلل أيهلل ألح ه
أوهػهر مػ  لػ   لػم ياغ ػه ة مػ ا بأوهػهر مػ  امػه لػلة لإلبػهر   ا بأوهػهر مػ  يعػل مصػ  ا 

يػػػ  المنػػػ  الاػػػ  أيػػػهللوه ل  ػػػهد    بغ هوػػػه مػػػ  األبصػػػهؼ الآهدو ػػػ  الاػػػ  يػػػاوإلم ف هػػػه اا
 :المرمن  ا ب  هلل أف يهللد ول  األبصهؼ ب    ول  الن  ت قهؿ ف هه

                                ((ٚٔٚٔ  ال اهؼال اهؼ))  
 :بزاد ف  الا ض ح الح  إ فآهؿ 



  ))121121((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
:مَأِسَِّٓدُتمِظضمِلَؾمملِدَيماظزمٖلمملِظِقنَيمَعمملماَلمَسؿمِل٤ّْمَرَأِت،مَواَلمُأُذْنم:مَأِسَِّٓدُتمِظضمِلَؾمملِدَيماظزمٖلمملِظِقنَيمَعمملماَلمَسؿمِل٤ّْمَرَأِت،مَواَلمُأُذْنمممممَؼعمُل٦ُّلماظػمّل٥َُّؼعمُل٦ُّلماظػمّل٥ُّمم}}

4545مم{{ممَدؼمِلضمَلومِل،مَواَلمَخشمَلَّٕمَسػمَل٧ّمَضػمْلنمِلمَبرمَلَّٕٕدؼمِلضمَلومِل،مَواَلمَخشمَلَّٕمَسػمَل٧ّمَضػمْلنمِلمَبرمَلّٕٕ

مم

ل  فهلمن   خبلؼ ذل ا بكل مه تػها  فػ  الػهللو ه مػ  ألػ اف الن ػ م فول مه ا ه   ه
 ال يعهبق  ضه ذرة م  و  م حضهة الوهيم ف  جن  الن  م.

مه جه   بأيػهلل  لإلوػهفهي  مػ  ال ػلاب األلػ م بمػ  أوػ اع المحػ م فػ    ب    اا
رالء لهى بف  سآه بالآهري  بغ هوه م  أوػ اع ال ػلاب الاػ  فصػإلهه فػ  الواػهبا بأيػهلل لهػ

الآـ  الػلي  ا ا ػهللبا يػ  الصػ اب بضػإل ا يػ  ةهيػا الههللايػ  بلػم يرمنػ ا  ػها بلػم يصػهللق ا 
 . هس ل  

  زذيث اجلنحزذيث اجلنح  
ف نػػهللمه ياحػػهللث الػػهللاي  مػػه المػػرمن   ف ػػ م ياحػػهللث؟ يإل ػػ  أف يوإلمهػػم يمػػه جهػػ   

 لهم اا بمه أيهلل  لهم اا م  أل اف الن  م
                      ( محمهلل) 

قػػهلل يهبفهػػه اا بوحػػ  و ضػػحهها مػػثبل  إذا حمػػ ت فػػ بل أب اػػآ  فػػ  مهللينػػ  العػػهدس 
م  أكا  ه  هلآهوهة بةإل ت من  أف أصع ل  ول  المهللين  ول أتهكهه بأبضػح لػ  مهللينػ  
ال هاػػه مػػ  رمضػػهف؟  ػػهل  ه ال ألوػػ  لػػ  تػػلوإ لإل هاػػه لوػػ  يإلػػ ب أف أبضػػح لػػ  موػػهف 

سػم البػهرع برقػم المنػ ؿ بم اصػ هت  بحهللائآػ  بأوهػهر  ب ح هاتػ ا بوػلا سون  كهل ن اف با
 :و  العو  اللق تحم   إذا كنت م  المخهة     آ ؿ رب ال هلم   

                                        
                (()س رة المرمن ف)س رة المرمن ف  

بمػػ   افػػ  مػػ  ونػػه مػػه فػػ  ال ػػهدبس مػػ  الن ػػ م بمػػ  أصػػنهؼ الاوػػهيميإلػػ ب أف أيه 
                                                 

 صح ح معإلمي ْ  أ ِ   و ه يْػه ة   ٘ٛ



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))122122((
بمػػ  وػػم أوػػل المػػ ار الػػلي  ساعػػو  م هػػم فػػ  وػػل  الػػهللار  االػػلق يبػػهرك  العػػو  ف ػػ 

 .ذل  لا هؼ الموهو  ق ل أف تخهج م  ونهب 
أف يػهق المآػهـ الوػهيم الػلق جهػ   بال هلل لول مرم  ق ل أف يخهج م  وػل  الػهللار 

ا أمه إذا كنت قهلل حم ت ف  جن  يػهللفا يإلػ ب أيضػه  أف أاػهح لػ   ل  الهءبؼ الهح م
بمػػػه ف هػػػه مػػػ  ألػػػ اف الن ػػػ م بالاوػػػهيما وػػػل يػػػهؼ أحػػػهلل مثػػػل وػػػل  ... مػػػه فػػػ  جنػػػ  يػػػهللف 

األا هء؟ م  اللق اهح لوم مه ف  جن  ال هدبس بمه ف  جنػ  يػهللف بمػه فػ  جنػ  الخإلػهلل 
 بمه ف  جن  المأبقا بول بجهللتم م  يصع لوم ذل ؟.

 ع سنهاوه  هللبف أف و هؼ ينهه ا ء مه أف اا قهلل قهؿإذف ك 

                            (()محمهلل)محمهلل  
؟! إذا لػػم ي ػػهؼ ذلػػ  فو ػػع يػػهللفه وآػػ د ا فأوػػت  إذف ال  ػػهلل أف ت هفهػػه مػػ  اآلف

 مهذا تباهق؟ –تباهق 

                                       

  مه الثم ؟مه الثم ؟                ((ٔٔٔٔٔٔ     الا   الا))  
بكػػلل  المبلئوػػ  بوػػم اػػهللـ  ا بوػػل  المنػػ  لنػػه ألف اا لػػ س لػػ  حهجػػ  فػػ  المنػػ

 بقهلل اإلا اا المن  ل وهف نه  هه بي   هه لنه ج اء مه يمإلنه المن ا 

                           (( الهحم الهحم))  
 ..فه  ي   نه الم اء المم ل

بيإلػػػ  كػػػل باحػػػهلل ف نػػػه أف يخاػػػهر الهللرجػػػ  الاػػػ  يهيػػػهللوه فػػػ  المنػػػ  بيػػػهق األبصػػػهؼ 
 ل وهف    هلا الن  م يـ  يخهج م  ول  الهللو ه   بيهللفه الثم  ا



  ))123123((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
                                             

                       ((ٖٖٚٚال مهال مه  ))  
فإلػ  يػهبا أيهذوػه اا ف ب ا أمػه اآلاػه ... باأل  اب م ا ح  مػ  اآلف لوػ  تنهػه بتػهق

 ...   زوهزوهم إال   هلل أف يلو  ا إل  ونهؾ

                                             
              ((ٚٔٚٔههال مال م))  

 .   هلل أف ت هؼ اآلفمه اللق ف هه؟ ال ي هؼ ألو  يرال يإل  غهةا أمه أوت فبل 

  طالب انىخهطالب انىخه  
ينػػػهلل أو هسػػػ  األا ػػػهة  لػػػلل  كػػػهف الهجػػػل الصػػػهلح سػػػ هللق أ ػػػ  يإلػػػ  الهبز ػػػهرق 

جإلعت أاا   م ار  ت و  فآهؿ لهه لم ت و  ؟ وه أوه أرق أ  اب العػمهبات بقػهلل فاحػت 
هديػػػه  ينػػػهدق بيآػػػ ؿ يػػػه أ ػػػه يإلػػػ  قػػػهلل  إلغنػػػهؾ الهللرجػػػ  بأرق المنػػػهت بقػػػهلل زينػػػت بأسػػػمه من

 الآص ق م  المن  بإف لم تو  تهيهللوه.
 :بونهؾ صنع داه يآ ل ف وح  ال وهيهلل الهللار إال م  أجل الم ار

 بيهيهللبف ج ار م ؟
 .يهيهللبف ج ار الن   المخاهر

 فمهذا و  ل لو  وو ف ف  ولا الم ار؟
كهت بالعونهت بواخإلػا  أابلقػ   ػ   ه حوآاهللق    بوهاهللق  ههللا  بواه    ف  كل ال

ي هد اا ألف ذل  و  مه س  إلغنه ول  المن ل  يـ  لآػهء ااا مػ  الػلق سػ و ف مػه حضػهة 
 :ف  الحهلليث ال  يل المهبق ف  الواإ الصحهح  الن  ؟ قهؿ 
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وُؼقمِلَظظمُل٦َّن،مَوإٖنمَأِبطملسمَلغمُل٣ِّمإَظ٨ّٖمادَلرمٖلمملُؤوَنمِبمملظؽمٖلؼمِلؿملؼمَلهمِلمادُلظمَلُِّّٕض٦َّنمَبؿمِل٤َّماَِِّحٖؾهمِلموُؼقمِلَظظمُل٦َّن،مَوإٖنمَأِبطملسمَلغمُل٣ِّمإَظ٨ّٖمادَلرمٖلمملُؤوَنمِبمملظؽمٖلؼمِلؿملؼمَلهمِلمادُلظمَلُِّّٕض٦َّنمَبؿمِل٤َّماَِِّحٖؾهمِلم

4444مم{{ممادُلػمْلَؿؼمِلُل٦َّنمِظػمْلُؾَّٕآِءماْظضمَلؿمِلنمَلادُلػمْلَؿؼمِلُل٦َّنمِظػمْلُؾَّٕآِءماْظضمَلؿمِلنمَل

مم

 مثل ورالء وم اللي  يهيهللبف ج ار الن   المخاهر. 
ف ياما ػ ا  ػهلنهه إلػ  بونهؾ جمهي  أاهق يهيهللبف و  م أكمل بأجمل بأ ه  بوػ  أ

لهم ي  ي  جنه   بيػ  يهػ م جمهلػ    جمهؿ ااا بينهللمه يهللاإل ف المن  بيوبع اا
 .   هلن ر اللق يآ يهم    يإل  رؤيا   ف هبو 

ينػهللمه كػهف فػ  األو ػهس األا ػهة كبػ  ا لػ   بم  ورالء الب   يمه    ال هرض 
 :  ي  قص ر  ف  المن  فإلم ت م   بقهؿ مخهة ه  اا

 فإٕ تو َٓعييت يف احلب عٓسنِ     َا قس ضأٜت فكس ضٝعت أٜاَٞ
 فمهذا يهيهلل؟ يهيهللبف بج  اا

                                             
             ((ٕٕٛٛالوهعالوهع))  

بالمآهمػهت العػهم  ا بالػلي  بورالء وم أول الهللرجهت ال إلى بأول المنػهزؿ الهاق ػ  
وعػػم هم ةػػبلب ال جػػ  بلػػ س ةػػبلب المنػػهف أب ةػػبلب ال  ػػهء باإلحعػػهف بإومػػه ةػػبلب 

 .ال ج  ال إلى
فػػ  كػػل األحػػ اؿا   بأبصػػهؼ وػػرالء أف يوػػ ف ال ػػراد اهل ػػه  إال مػػ  رب ال  ػػهد

  ياآإلإ فراد      يهللق مآإل ػ  فػبل ياآإلػإ فػ  الػهللو ه بال ياآإلػإ فػ  األوػ اء بال ياآإلػإ فػ
ا    ال  ػػهـ بالبػػهاب بال فػػ  المػػهؿ بإومػػه ياآإلػػإ دائمػػه  قإل ػػ   ػػ   يػػهللق ال احػػهلل الما ػػهؿ

 كل ول  درجهت ف  المن  يمإ أف ي هفهه النهس.

                                                 
 ربا  ال  هاو  ف  الصغ ه باألبسطا بربا  ال  ار م  حهلليث ي هلل اا    مع  د  هااصهر  ي ْ  أ ِ   و ه يْػه ة   ٙٛ
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  انذػىج احلكيًحانذػىج احلكيًح  

 ا س رة الآهري  :لو  ينهللمه وهك  لإلمرمن   يإل 

                                            
 .إوهه لإلممهم   فمه اأو   هلآهري ؟

مػػػثبل  الهجػػػل الػػػلق ي مػػػل ينػػػهللق بوػػػ  ممػػػهلل بمماهػػػهللا مػػػهذا أ ػػػ   لػػػ ؟ ال ػػػبلبات 
جػػػهلل    الابػػػم     الاػػػ  س حصػػػل يإل هػػػه وا مػػػ  اجاهػػػهد  بالاهق ػػػهت الاػػػ  سػػػ أالوه وا مػػػ

 بلئحػ  المػ اءات بأوػ  إذا أا ػأ يحػػهللث وػلا المماهػهلل باجاهػهد ا فهػل يمػ ز أف أاػ ؼ 
 .مثل ولا الوبلـ أق ل  لإلهجل الماع إ المهمل كث ه األا هءابلو  ل  كلا بكلا؟ ال 

مثػػهؿ داػػه يإلػػ  معػػا ق األسػػهة فػػإذا كػػهف ا نػػ  ممػػهلل بمماهػػهلل فػػ  الهللراسػػ ا وػػل 
أق ؿ لػ  إذا لػم تػنمح فػإف يآه ػ  سػ و ف كػلا بكػلا؟ إف وػلا أسػإل ب اػهةم فػ  الاه  ػ  

ال ػػهـ فػػإو  سػػأكهف    وػػلا بكػػلاا بووػػلا  بكػػل مػػه يإل ػػ  أف تآ لػػ  وػػ  إذا ومحػػت وػػلا
 .تو ف الاه    اإلله   بالاه    الآهدو   بالاه    الن  ي  ف  كل زمهف بموهف

فمػػه اػػأف أوػػل ال مػػ    هلآهريػػ  بمػػه اػػأف المآػػه     هلح مػػ  بمػػه أدراؾ مػػه الح مػػ  
بتػ ل   بمه اأف الممهللي  بالمماههللي  ف  ي هدة اا بله  بو اي  لإلب ق تهللي ا م  أد ػه

بجمػػػه فػػػأبي ا كػػػل مػػػه يإلػػػ ب أف أذكػػػه  وػػػ  الاهق ػػػهت الاػػػ  س حصػػػإل ف يإل هػػػه مػػػ  أجػػػل 
جههدوم بال بلبات اإلله   بالن  ي  بالآهدو ػ  بالن راو ػ  بالهبحهو ػ  الاػ  س حصػإل ف يإل هػه 

 :وا م  ي هدتهم بجههدوما بول  و  الهللي ة الا  قهؿ ف هه الح  إ

{{ممَؼلُِّّٕوا،مَواَلمُتضمَللُِّّٕواَؼلُِّّٕوا،مَواَلمُتضمَللُِّّٕواوََوممَبرملُِّّٕوامَواَلمُتؽمَلظملخملُّٕوا،َبرملُِّّٕوامَواَلمُتؽمَلظملخملُّٕوا،مم}}
ٛٚٛٚ

مم

و بػػه مػػ ؟ مػػ  ي  ػػل الصػػهلحهت بمػػ  ي مػػل الخ ػػهات بمػػ  يماهػػهلل فػػ  ةهيػػ  اا 
 بم  يمب  يإل  االساآهم  ف  ول  الح هة.

                                                 
 سن  أ ى داببدي  أ ِ   م  س ى  ٚٛ
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ح لػػػ  أمػػػه ال   ػػػهلل يػػػ  حضػػػهة اا مػػػ  أوػػػل اإليمػػػهف يإل نػػػه أف وهغ ػػػ  فػػػ  الا  ػػػ  بو ػػػا

حػػ م بتػػ اب كػػهيما ألونػػه ينػػهللمه وخ فػػ  إلػػ  اا إوػػ  رءبؼ ر  أ ػػ اب الآ ػػ ؿ بوآػػ ؿ لػػ  ت ػػهؿ  
ي ػػػػأس بيآػػػػنط بياهكنػػػػه أب يآػػػػ ؿ ال اػػػػأف لػػػػ  أوػػػػه حػػػػها أمػػػػه ال ػػػػلاب فػػػػأذكه  لإلوػػػػهفهي  

 بالمهحهللي  بالمبهك   حاى يصهة المرمن   فأوه م هلإ أف أفاح لهم  هب الا    

                                  
 ه؟ ول قهؿ ساهللاإل ف جهنم بالآهري  بالح م ؟ أ هللا  إومه قهؿمهذا قهؿ   هللو

                     
 ونهؾ ذو ب وخهؼ منهه يهرب قهؿ ال تخهف ا

                       
 وهيهلل أف و م   أكثه يهرب قهؿ

                       ((مه مهالال ))  
م   هب الغ  ر بم   هب الا اب بم   ػهب ال  ػ  بمػ   ػهب الػهح م  ال ا باداإل  ت ه

 تمهلل  أرحم    بأبل     م  أم  بأ   .
إذف حاػػى يصػػهة المػػرمن   الم ػػهبض أف وآػػػه هم إلػػ  اا بو  ػػ هم األمػػل  ػػػأف اا 

ا بكػػل مػػه يإل ػػ  أف ياػػ ب بيهجػػها لوػػ  أقن ػػ  مػػ  رحمػػ  اا بأقػػ ؿ أوػػت لػػم مسػػ غ ه لهػػ
م  أيهـ بساهللال جهنم بس حهللث ل  ف هه كػلا بكػلاا بوػلا مػه يحػهللث دائمػه  مػ   تصإل 

 :إا اونه اللي  ال ي هم ف فآ  الهللي ة الن  ي ا بقهلل أي هوه حضهة الن   المثهؿ
فآػػهلل ذكػػه قصػػ  رجػػل مػػ   نػػ  اسػػهائ ل قاػػل تعػػ   بتعػػ    فػػأراد أف ياػػ ب   ػػهلل أف 

ل ا لػػ  اذوػػإ لهػػلا الهجػػل ال ه ػػهللا أي ػػه  اا صػػح ة  هللااإلػػ  فعػػأؿ وػػل لػػ  مػػ  ت  ػػ ؟ قػػه
بكػػهف وػػلا الهجػػل ما ػػهغ لإل  ػػهدة لونػػ  لػػ س   ػػهلما فػػلوإ إلػػ  الهجػػل بقػػهؿ وػػل لػػ  مػػ  
ت   ؟ قهؿ ا  هلل ين  ألو  ل  لم ت  ل لن ؿ غضػإ اا يإلػ ب بيإل ػ  فآاإلػ  الهجػل بأكمػل 
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      المهئ ا فعأؿ مهة أاهق ول ل  م  ت   ؟ قهل ا اذوإ ل هلم يإلم  ال إل م

                (ٚٙس رة ي سع ) 
بإيهؾ أف تأال ال إلم إال م  اللق يإلم  ال إل ما بم  أال ال إلػم مػ  م هوػهلل الا إلػ م 
أب مػػ  كاػػإ ال إلػػم المنعػػ ا  مػػ  قػػهلليم فػػإف يإلمػػ  كإلػػ  قػػهلليما بمثػػل وػػلا ال إلػػم ال يػػهبق 

 .م  مثل ولا ال هلمالهمأ بال ين ت الن هت بال ي    الح هة لم  يأال  
ا فػػلوإ الهجػػل إلػػ  ال ػػهلم    إذف يإل نػػه أف وأاػػل ال إلػػم مػػ  الػػلق يإلمػػ  ال إلػػ م

بقػػهؿ لآػػهلل قاإلػػت مهئػػ  فهػػل لػػ  مػػ  ت  ػػ ؟ قػػهؿ بمػػ  الػػلق يعػػا  ه أف يمنػػه ينػػ  الا  ػػ ا 
بكل مه أرا  أف  إلهللت  بال     الا  ت  ش ف هػه ي ينػ ف لػ  الم هصػ  ف إل ػ  أف تاػهؾ وػل  

 ف.  إ لإل إلهللة ال بلو   فإف  هه أوهس صهلحال إلهللة بتلو
 ألف الن ى قهؿ :ف إل   يه أا  أف تخاهر الصهحإ الصهلح 

4444مم{{ممُؼَكمملِظ٢ُُّؼَكمملِظ٢ُّأومأومممادلُّٕءمسػمل٧ّمدؼ٤ّمَخػمِلؿملػمل٥ّ،مصػمْلؿمَلؽمِلصمُلِّٕمأحُّٓط٣ّمَع٤ِّمُؼَكمملِظُّٛادلُّٕءمسػمل٧ّمدؼ٤ّمَخػمِلؿملػمل٥ّ،مصػمْلؿمَلؽمِلصمُلِّٕمأحُّٓط٣ّمَع٤ِّمُؼَكمملِظُّٛمم}}

مم

ألوػػ  وػػ  الػػلق سػػػ   ن  يإلػػ  ةهيػػ  ااا فمبػػ  الهجػػػل وحػػ  وػػل  ال إلػػهللة فمػػػهء  
كمػه قإلنػه ال ػـ  فػإف الػلق ياػ فى اإلوعػهف إذا كػهف مػ  الوػػهفهي  المػ تا مػ  الػلق ينػ ؿ؟  

بالمبػػهك   بالمػػلو    الػػلي  لػػم يا  ػػ ا ت  ػػ  وصػػ ح  إلػػ  رب ال ػػهلم   مبلئوػػ  ال ػػلابا 
 :بإذا كهف م  المرمن   أول ال م   الصهلح   المعاآ م   يا فه  مبلئو  الهحم 

                                    ((ٔٔٔٔالعمهللةالعمهللة))  
فم  بكل  هلوهفهي ؟ مبلئو  ال ػلابا بمػ  بكػل  ػهلمرمن  ؟ مبلئوػ  الهحمػ ا بمػ  
بكل  هلمآه   ؟ زي م مبلئو  الم ت ي رائ لا بونهؾ م  وػ  أيإلػ  مػ  ذلػ  بال يعػا  ه 
أحػهلل مػ  المبلئوػ  أف يآػ ه أرباحهػم بوػرالء كػهو ا يآ لػ ف "بتػ ل  قػ ه أرباحنػه   منػػهؾ 

اهلل الب ؽ إلػ  لآهئػ  يػه رحمػ " بك ػع يآػ ه اا أرباحهػم؟ ينػهللمه يامإلػى ألحػهللوم  مه
 حضهة اا  ممهل  يه م ف  كمهل  ف أال  اا إل  ا بالهللل ل

                                                 
 معنهلل اإلمهـ أحمهللأ   وهيهة ي   ٛٛ
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                ((ٕٕٗٗ  ال مهال مه))  

 .باألو س جمه قإل  أق أوهس م هللبدي  يا فهوم اا  لات  ح   م تهه
بكمػه قػهؿ حضػهة الن ػ  اااصػمت مبلئوػ  الهحمػػ   بينػهللمه جػهء المػ ت إلػ  الهجػل

بمبلئو  ال لابا تآػ ؿ مبلئوػ  ال ػلاب وحػ  الػلي  سػنآ ه و عػ  ألوػ  لػم ي مػل حعػن  
 .بلهللي  الن   للل   بتآ ؿ مبلئو  الهحم  لآهلل اهج تهئ ه  ا اباحهللة

مإلوػه  مػ  العػمهء يحوػم   ػنهم   ف بحػهللث اػبلؼ   ػنهم فػأو ؿ ااهبو ؿ ال هيآ
ر المإلػػ  أف ق عػػ ا األرض مػػ  ال إلػػهللة الاػػ  اػػهج منهػػه إلػػ  ال إلػػهللة الاػػ  كػػهف ذاو ػػه  فأاػػه
بإذا كػػهف الهجػػل أقػػهب إلػػ  ال إلػػهللة الاػػ  اػػهج منهػػه فػػإف مػػ  يآػػ ه ربحػػ  مبلئوػػ   اإل هػػه

بإف كػػهف أقػػهب إلػػ  ال إلػػهللة الاػػ  كػػهف ذاو ػػه  إل هػػه يآػػ ه ربحػػ  مبلئوػػ  الهحمػػ ا  اال ػػلاب
بكػػػهف   نػػػ  ب ػػػ   وصػػػع  !لإل إلػػػهللة الاػػػ  كػػػهف اهرجػػػه  منهػػػهبفػػػ  الحآ آػػػ  كػػػهف الهجػػػل أقػػػهب 

ف جػهلل المبلئوػ  أف الهجػل  : فأبح  ا إل  األرض أف اماػهلل !االمعهف  ق م  ذراعا قهؿ 
لػم   فآ ضػت مبلئوػ  الهحمػ  ربح الهجػل مػه أوػ .. أقهب إل  ال إلهللة الاػ  كػهف ذاو ػه  إل هػه

 ...ي مل حعن  باحهللة ف  ح هت 
 . ق أف يا ب إل  االو  الم ض ع أو  و  

                                   (()ال آهة)ال آهة  
ي حػػث يػػ  وػػرالء الاػػ ا    بيػػهللاإلهم ..  إذف مػػ  ي فآػػ  اا فػػ  الػػهللو ه مػػهذا ي  ػػل؟

يإل  رحهب رب ال هلم   بال يآن هم م  رحم  اا بال يم إلهم ي أس ا م  ال بهيهت الاػ  
ه كاػػهب اا بي صػػهلل أ ػػ اب داػػ ؿ المنػػ  أمػػهمهما بمثػػل وػػلا وآػػ ؿ لػػ  مػػه اػػأو  يػػه ذكهوػػ

 .  أا ؟ ول م   األحوهـ أب اةإل ت يإل  األااهـ؟ إف الحوم إال ا
إذف م  ال اجإ يإل ب بيإل   بيإل  كل مػرم  أف وػلكه النػهس  هلمنػ  لنح ػ هم فػ  

   ال هيػػا بوآػػ ؿ ت ػػهل ا فػػإف األيمػػهؿ الاػػ  يػػهللاإل ف  هػػه المنػػ ا بوآػػهب لإل صػػهة بالمػػلو 
بمػػ  المػػهئ  أف يػػأت  ا ةهيػػا الا  ػػ  م اػػ ح بالاػػهئ    ر نػػه يحػػ هم بي ػػهللؿ سػػ  هتهم حعػػنهت

 .تهئإ ال ـ  إل  حضهة اا ف م إل  م  أبل هء اا بيم ل ل  مآهـ يه م ف  المنهت
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لي  بول  و  الهللي ة الا  كهف يإل هه س هللوه رس ؿ اا بكهف يإل هه األئم  الهػهللاة الػ

ي إلمهم ال إل م ي  اأو ا أمػه النػهر فإونػه وخػ   ؼ  هػه ال مػهر باألاػهار بذلػ  مػ  أجػل أف 
 (:األو  هءٜٓ) يهجه بيا با بمثل ورالء الهلليهة يآ ؿ ف هم اا

                                     
  بأةػهؿ...  حه  وهه بحػهللؽإللالحه  إواآهل  ... ف   س هللق يمه    ي هلل ال  ي 

   :ثم قهؿ لم  ح ل    هلل أف ت عم.. 

 {إْٞ أضٟ حضط٠ َا ِٖ ظٔ ٚال إْؼ }
 . ثم ت عم باهجت ربح  لإلآهء اا 

يمإلعػػ ف منػػ  مػػهلل ال صػػه بيآ لػػ ف لػػ  يػػه أياهػػه الػػػنآس فن ػػهؼ النػػهس أف المبلئوػػ  
بال اػػػهلل ا أياهػػػه فػػػبل مبػػػهط بال جػػػلب كمػػه يآ لػػػ ف ... ال   ػػ ا بوػػػلا وػػػ  اػػػهبج الػػهبح 

الػػػن س الم م نػػػ  ال   ػػػ  ااهجػػػ  إلػػػ  ربح بريحػػػهف برب راض ينػػػ  غ ػػػه غضػػػ هفا ثػػػم 
أ بػػه  خ ػػه يػػـ  مػػه يإل ػػ  مػػل بلػػهللت  أمػػ  بتخػػهجا ك ػػع  فيعػػ ق ف لػػ  ال بػػهق ف آ لػػ  

 :يو ف اهبجهه؟ قهؿ الح  إ ف  اأوهه

4242{{َصَؿِكُُّٕجمَتِلؿمل٢ُّمَطؼمَلمملمَتِلؿمل٢ُّماْظعمُلشمْلَُّٕةمِع٤ِّمِص٨ّماظلِّعمَلمملِءَصَؿِكُُّٕجمَتِلؿمل٢ُّمَطؼمَلمملمَتِلؿمل٢ُّماْظعمُلشمْلَُّٕةمِع٤ِّمِص٨ّماظلِّعمَلمملِءمم}}

مم

أق كمه تخهج ق هة المهء مػ  الصػن  ر فهػل تػرذق أب تضػه؟ كػبلا بوػل  وػ  حهلػ  
 بولا و  مه يمإ أف و به    المرمن   فى كل بقت بح  .المآه    بأول ال م  ا 

ناػػ  مأف يم إلنػػه مػػ  أوػػل الػػهللرجهت ال إلػػى فػػ  المنػػ ا بأف يػػام يإل نػػه   وعػػأؿ اا
صح   الن   المخاػهر بيهزقنػه جػ ار   يهزقنه فف م إلنه م  أول النهه إل  بجه  المم لا بأ

فػػ  دار الآػػهار بيم إلنػػه تحػػت لػػ اء اػػ هيا  بيما نػػه  هلبػػهاب مػػ  ح ضػػ  البػػهيع   منػػه  
 ن    مهي   ال وهمأ   هللوه أ هللا ا.فنبهب م  يهلل  البهي   اه   و

 بصإل  اا يإل  س هللوه محمهلل بيإل  دل  بصح   بسإلم

                                                 
 معنهلل اإلمهـ أحمهلل ٜٛ
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  انفصم انؼاششانفصم انؼاشش

  زح احلمائكزح احلمائك  يىاصيٍيىاصيٍ
  ح احلمائكح احلمائكزز  

 ..ا ال ي إلمهه يإل  الحآ آ  إال م  كب هه ل  م ال هئكل إوعهف ف   حآ
لػػػ    النػػهس مبػػػغ ل   هلحآ آػػ  الهػػػهوهة بوػػ  المعػػػم بوػػ  مػػػ  ةػػ   فم ػػػل اا

 .الو    الا  ي  ؼ ح لهه بيام  إل هه ف  صبلت ا بو  أيضه  م  يهلم ال   
مػػ  كبػػع اا لػػ  ينػػ  بج إلػػ  بف ػػ  قإلػػإ بوػػ  مػػ  النػػ را بج ػػل اا لهػػلا الآإلػػإ ل

بوػػل  أحػػ اؿ يهل ػػ  بم جػػ دة  ا... حمػػه ياصػػهؼ ف ػػ  ب ػػ  كمػػه واصػػهؼ وحػػ   أجعػػهمنه
إذا لم يصل مآهمػ  إلػ  ف م تعا ه فبل تنوها يإل  األقل سإلم!ال  ه الصهلح  ا فإذا ل

فهنهؾ أوهس ياصػهف ا فػ  قإلػ  هم كمػه واصػهؼ  أجعػهمنه  ..ولا الحهؿ فعإلم كبلـ الهجهؿ
 .بيحهك  بيلوإ    ح ث يبهء ف  يهلم المإلو تبيها  

بمإلو ت كل ا ء  هةن ا بالآإلػإ لػ س لػ  حػهللبد بال معػهفهت بال جهػهتا يآ ػه 
مه     العمهبات الع ه باألراض   الع ه ف  أقل م  لمػح ال صػه لمػ  أراد اا لػ  ذلػ  

 .بجمإل   لل 
 :إل هه  ا ()أى صإلولا الآإلإ ل  ك    ي  ؼ ح لهه بل  بجه  يام  ف  صبلت 

ِّ  صال٠ اتضاٍ حتظٞ باحلػ٢ٓ      ٚاغتػطم ايٛقت يف نؿف بال ٌَٝ ص
فهػػم مبػػغ ل ف  هلا جهػػهت الهبحهو ػػ  باألوػػ ار اله هو ػػ  الاػػ  تػػ ال هم بتػػ اجههم فػػ   
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 كل أو هسهم ف  ح هتهم الهللو  ي 

 يف نٌ ْفؼ ي٘ ْٛض ٜٛاجٗ٘        َٔ حضط٠ احلل تطٚحيًا ٚتٝكٝٓا
حآػهئا وػلا المآػػهـ إال  نػػه لوػ  قإل ػ  فػػ  يهلمػ ا بال ي إلػه يإلػػ  حاػى بوػ  يػاوإلم م 

ألوػ   وػلا الآإلػإ ك  اػ  النػ ر األيهػم بالعػه الم إلعػم الح  ػإ األكػـه كمل الهجػهؿا 
"إنميفماظعملػملنملمظطملؿملنملموإنميفماظطملؿملنملمظلّٕموإنميفماظلّٕمظؽملذمل٦ّرموإنميفمم"إنميفماظعملػملنملمظطملؿملنملموإنميفماظطملؿملنملمظلّٕموإنميفماظلّٕمظؽملذمل٦ّرموإنميفممقهؿ 

 ." ف ام  الآإلإ إل  رس ؿ اا ي  ؼ ح ل اظؽمل٦ّرمِّغمملاظؽمل٦ّرمِّغممل
 ػػ  ي ػػهلل اا بلوػػ  إلػػ  رسػػ ؿ اا أق إلػػ  ذاتػػ  الن راو ػػ  بحآ آاػػ   لػػ س إلػػ  محمػػهلل

بإومػه ة افػ  غػهؼ  االآهللس   ي  ؼ ح لهػه ة افػه  ال تح ػ   جهػهت بال يآ ػه  ػ  معػهفهت
مػػػػ  ال ا حػػػػهت براػػػػع مػػػػ  البػػػػهاب ال هػػػػ ر مػػػػ  الحضػػػػهة المحمهلليػػػػ  مػػػػ  الامإل ػػػػهت 

حاى ألول وػل  الحػهالت ممه ال يعا  ه كب    ابالموها هت بالم اجههت بالمراوعهت
 .ألف لول رجل مآهـ م إلـ  ف  ولا ال اح م  العه المواـ 

بر مػػه ينوػػه الهجػػل الػػلق فػػ  وػػلا ال ضػػل بوػػلا ال ػػاح يإلػػ  الهجػػل مثإلػػ  الػػلق فػػ  
وػلا ال ػاح ألف لوػػل رجػل فاحػػ  بلوػل رجػػل اص صػ ا  الاػػ  اصػ   هػػه الح  ػإ األيهػػم 

ا بف  ولا المآهـ يآ ؿ اا    الصبلة بالعبلـ يإل   بيإل  و  نهلع هللوه م س: 

                    
 ب   تهم ل عت الم هو  بلو  قإل  هم 

              ((ٛٚٛٚ  ي وسي وس))  
أق الصػػإل   ػػها بالصػػإل   خإلػػا ااا أق بصػػإل ا الخإلػػا  حضػػهة اا ألووػػم سػػه وػػل  

 لنه  يآ ؿ ااال صإل  الا  أو لهه اا جل ف  يبل  بف هه 

                         ((ٕٕٔ٘ٔ٘ال آهةال آهة))  
لم يآل مػ  موػهف إ ػهاو م أب مػ  الحمػه الػلق بقػع يإل ػ  إ ػهاو ما بلوػ  اتخػلبا 
م  المآػهـ الػلق بصػل إل ػ  إ ػهاو ما بمصػإل  أق صػإل ا أق اج إلػ ا وموػم أف تصػإل ا إلػ  
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 ل   بإ هاو م قهؿ اا ا  ولا المآهـ ل ام قه وم إل  اا

                               
أق الآصهلل إل  اا "يأت ؾ" بلم يآل يأت   ألوػ  سػ و ف الػلوهب ونػه لإل  ػتا بلوػ  

 يأت ؾ أوتا بم  اللق س أت   "رجهال " أق ف  مآهـ الهجهؿ

               
 لمههد م  الم ع بالهمأ بموه هللة الإل ل بجههد الن سأق يإل  كل جعهلل ضهمه م  ا

                      ((ٕٕٚٚالحػجالحػج))  
 لمهذا؟ 

                    
ل صإل ا إل  مآهـ المبهوهللةا بلم يآل ل نههبا أب ل ػهب بلوػ  "ل بػههللبا منػهفه لهػم" 

نػهفه اػه دي  بمنػهفه مػ  ال إلػـ  ال و  ػ  بمنػهفه ف بههللبا منهفه ربحهو ػ  بمنػهفه و راو ػ  بم
ال يػػهلل لهػػه بال حػػهلل لهػػه مػػ  األسػػهار الآهدو ػػ  باألوػػ ار المحمهلليػػ  بال إلػػـ  ال هفهو ػػ  يم إلهػػه 

 (  س رة الحػج ٕٛ) : اا لهرالء ألوهم أول الخص ص  

                                          
صهر اآلذاف كمه قػهل ا يإلػ  وػلا البػأف الػلق يآػـ   ػ   آى  مه أي هوما فإذا ارتيإل

ف  الحآ آ  و  الن   ال هللوهفا فمنه م  يعمه  دذاف الخإل ل ف إل   بيلوإ ل يهرة اا فػ  
خإلػ   منهجػهة ر ػ   غ ػه رق ػإ ي  ا  المإل لا بمنه مػ  يعػمه وػهللاء الح  ػإ ف عػم    عػه  ب 

 صل إل   س ه سه  بص هء قإل  .بكٌل يعمه يإل  قهللر   مه ب 
"بأذف ف  النهس" اللق أذف ف  الحآ آ    هلل ذل  م ؟ س هللوه رس ؿ اا و  الػلق 

ا بسػ هللوه   يرذف ف  كل زمػهف بموػهف لإلنػهس ل بػههللبا منػهفه لهػم ينػهلل حضػهة الػهحم 
أح هوػػه  ين ػػإ يػػ  حضػػهت  رجػػبل  فػػ  مآػػهـ اإلاػػ  بيػػأمه  أف ينػػهدق يإلػػ  أوػػل  رسػػ ؿ اا 
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  م  حضهت ا بف   يآ ؿ اإلمهـ أ   ال  ائم الآهب 

 ٜؤشٕ إبطاِٖٝ ٜػُع َٔ ييب     فٝجصب قٍٛ ايفطز َضطًًُا صبًا
بيػػػرذف إ ػػػهاو م أق مػػػ  وػػػ  فػػػ  مآػػػهـ إ ػػػهاو م فػػػ  يصػػػهوها ف  ػػػ ؼ ح لػػػ  ل رد ػػػ  
 ػػهألدب ال اجػػإ لػػ  ل  اجػػ  الح  ػػإ المخاػػهر ثػػم يرد ػػ  الح  ػػإ المخاػػهر  مػػه ين غػػ  أف 

لػػ  مػػ  الآػػهللس األيإلػػى  خػػهلص األوػػ ار ب صػػهف  األسػػهار   يامإلػػى ااياػػأدب  ػػ  حػػ   
    هه اافبتإل  رتإ يع ه ف هه األا هر يآ ؿ 

                          ((الصهفهتالصهفهت))  
فػػإذا ارتآػػ  اإلوعػػهف فػػ  المآػػهـ بصػػهرت ربحػػ  لهػػه اله منػػ  يإلػػ  وػػلا المعػػم بقػػهلل 

تهيػػهلل  افػػإف الػػهبح تحػػ  إلػػ  ح  ػػإ ذق رف ػػ  بمآػػهـ.... باإلصػػ بلـ  هل لػػ    مؤلوػػه اا
ا بةػػ اؼ الػػهبح لاحصػػ ل ال اػػ ح  ػػأمه مػػ  ... بأف تنػػهؿ اػػ  ه  مػػ  سػػه  اأف ت ػػ ؼ ح لػػ 

 .   ح المإل  الع
لهه حمهه بلهه ة افهه بلهه س  هه بلهه يهفهتهػها بوػل   هئاول  المآهمهت كإلهه حآ

هرات بالوإلمهت ال تاحمإلهػها بدذاف ال آػ ؿ ال ت  آهػها األم ر ال وعا  ه كب هه ألف ال  
م  الآإل ب إلػ  الآإلػ با  تفم  سمه ول  الوإلمهت  هل آ ؿ فه  ف  أف ؿ بلونهه كإلمه

  يآ ؿ ف هه اإلمهـ أ   ال  ائم 

 َٚٔ ايفؤاز إيٞ ايفؤاز خطابٞ    ٢أَٔ ايكًٛب إيٞ ايكًٛب ؾطاب
 ًٛب َٔ ايٖٛابــــتعطٞ ملط   َٚٔ ايًطٝف١ يًطٝف١ ْظطتٞ 

وعأؿ اا جل ف  يبل  أف يوبع ينػه كػل حمػهب حاػى وعػ ى ظػهوها  ب هةنػه   ػ   
الآإلإ بالهبح لن ػ ز  ػهل ا ح بووػ ف مػ  الػلي  ي  فػ ف  أسػهاروم  هلح  ػإ المخاػهر بمػ  

بصػػإل  اا يإلػػ  سػػ هللوه ا الػػلي  يامإلػػى لهػػم اا  أسػػهار  فػػ  كػػل لحهػػ  مػػ  ل ػػل أب وهػػهر
 بسإلم محمهلل بيإل  دل  بصح  
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  انفصم احلادي ػششانفصم احلادي ػشش

  9090  يىاصيٍ أهم انؼنايحيىاصيٍ أهم انؼنايح
  ٍانؼثاداخانؼثاداخ  انغايح يٍانغايح ي  

   يماو ادلؼيح يماو ادلؼيح  

  ييضاٌ اترالء األَثياء واألونياءييضاٌ اترالء األَثياء واألونياء  

  لهىب انصاحلنيلهىب انصاحلني  
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  انغايح يٍ انؼثاداخانغايح يٍ انؼثاداخ  

 ف وم أجم   :  إا او  بأح ه    هرؾ اا
المنهسػ ا بال أمػه  هل  ػهدات مػ  صػبلة بصػ هـ بحػجا بال رغػإ   مػه وعػ  اا

لن افػػل بالآه ػػهت مػػ  ق ػػهـ لإل ػػل بمػػ  ذكػػه بفوػػه بتحم ػػهلل بتمم ػػهلل باسػػاغ هر بصػػبلة فػػ  ا
 ... يإل  الن   المخاهرا مه أمه اا  لل  أب حه أب حث يإل  ذل  إال

ي إلإ م  ي هد  أف ي إلم ا أف الغهي  ال هم  م  كػل األبامػه بالا ج هػهت   ألو 
فوػل ال  ػهدات الغهيػ  منهػه ذكػه بال  هدات و  ذكػه  سػ حهو  بت ػهل  يإلػ  كػل الحػهالتا 

حهاػػه لػػلل ا   ي إلػػإ مػػ  اإلآػػ  أف يػػلكهب  فإلػػ س لحهجػػ  منػػ   ااا بإذا كػػهف اا
يهيهلل رف هم بيحإ و  هم باوا هيهما بيهيهلل أف يم ل الح هة الهللو ه اهضػ      بإومه ألو 

اآلاػػهة  بمللإلػػ  لهػػم باآلاػػهة دار الآػػهار بالهنػػهء لهػػما بيم إلهػػم ماػػ ج    اػػهج بالياػػ  بفػػ 
 مإلح ظ        ريهيا  بينهيا ا ممم ي   تحت ل اء س هدت  حاى يهزقهم ج ار  فػ  جناػ 

 ا فوػػل مػػ  يهيػػهلل اا   لػػ  ال ضػػل باإلو ػػهـ باإلكػػهاـا فإوػػ    ي جهػػ  ظػػهوها  ب هةنػػه
"إذا أحإ اا ي ػهللا  ألهمػ  ذكػه " فأفضػل اإللهػهـ بأيإلػ   ف  كل مآهـا قهؿ   للكه 

 ال  هلل  لكه اا يإل  الهللباـ.  اإللههـ أف يإلهم اا اإللههـ بأيهم
ت هح الن س إذا ألهمت  وبلـ تآ ل  لؤلوهـ ألف ف  ذلػ  حػم لإلػن س مػ  الا هػ م 

الػػػػػػن س لػػػػػػلل  ألوهػػػػػػه ت مػػػػػػإ  ػػػػػػلل  بتهيػػػػػػهلل أف تنػػػػػػهؿ الهضػػػػػػهء  ؼبالا م ػػػػػػلا تعابػػػػػػه 
هػػم إلهػػهـ باالساحعػػهف مػػ  العػػهم    بالحهضػػهي ا أب تنػػهؿ الثنػػهء مػػ  العػػهم   ا لوػػ  أي

   يإل  رجػل مػ  األوػهـ أف يإلهمػ  ذكػه  يإلػ  الػهللباـا أف يوػ ف مػ  الػلي    يا ضل اا
 (:آل عًرا191ٌ) ف هم ف  أة إ بأيلب بأحإل  بأجمل الوبلـ  يآ ؿ اا

                                      
ل لػ  ثنػهء فػ  يػهلم النػ ر بالممػهؿ بال هػهء يإل  ذل  مه يهيػهللا يم ػ  بي     اا

ف لكه  أول كل سمهءا يلكه  حمإلػ  ال ػهش بالحػهف    هلوهسػ  بأوػل المنػهت بكػل يمػهر 
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 :يآ ؿ ف  حهلليث  الآهللس   العمهبات ألف اا

ماظػمّل٥ُّمم}} ماظػمّل٥َُّؼعمُل٦ُّل مِحنَيمممممَؼعمُل٦ُّل مَعضمَل٥ُّ مَوَأَغممل مَسِؾِّٓي. مَز٤ِّّ مِسؽمِلَّٓ مَأَغممل مِحنَيم: مَعضمَل٥ُّ مَوَأَغممل مَسِؾِّٓي. مَز٤ِّّ مِسؽمِلَّٓ مَأَغممل :

مَذَطَِّٕغ٨ّ مَصكمٔلِن مَذَطَِّٕغ٨َّؼُِّٔطُِّٕغ٨ّ. مَصكمٔلِن مَؤإِنمممَؼُِّٔطُِّٕغ٨ّ. مَغظمْلِل٨ّ. مِص٨ّ مَذَطُِّٕت٥ُّ مَغظمْلِل٥ِّ، مَؤإِنمِص٨ّ مَغظمْلِل٨ّ. مِص٨ّ مَذَطُِّٕت٥ُّ مَغظمْلِل٥ِّ، ِص٨ّ

2121مم{{َذَطَِّٕغ٨ّمِص٨ّمَعإٕل،مَذَطُِّٕت٥ُّمِص٨ّمَعإٕلمَخؿمِلّٕٕمِعؽمِل٥ُّ.مَذَطَِّٕغ٨ّمِص٨ّمَعإٕل،مَذَطُِّٕت٥ُّمِص٨ّمَعإٕلمَخؿمِلّٕٕمِعؽمِل٥ُّ.م

مم

  يماو ادلؼيحيماو ادلؼيح  
فػ را  يا ضػل يإل ػ   ػأيإلى مآػهـ اػص  ػ  ي ػهد   بيو   ال  ػهلل إذا ذكػه اا أف اا

يإلػػ  أفضػػل ال بػػه   ػػ   اا المآػػه     ػػل باألو  ػػهء بالمهسػػإل  ا أيإلػػ  مآػػهـ يا ضػػل اا
 :(انُذم سىرج ) مه و ؟ مآهـ الم    –باألوهـ 

                                      
ت ػهل  يػ    ل عػت م  ػ  جعػمهو   أب اػ ح   أب ظهوهيػ  ألف اا  بم    اا 

 .م  براء ذل   ذل ا فول مه ا ه   هل  فه  وهل  باا
ِهػ  حاػى يم إلػ  اهلصػه    إومه م    ااب  م  ػ  إحهةػ  يحػ ط  هل  ػهلل مػ  جم ػه ِبج 

لحضهت ا فوإلمه أرادت و ع  أف تم ػل  ػ  إلػ  الػهللو ه ف مػ  يػ  ذلػ  بكإلمػه أرادت و عػ  
أف ته ق إل  الحه ظ ح ههه م  ذل  إف كهف م  أول الح م بوػم األبل ػهء أب يصػمهه 

لإلهسػػػل ألو  ػػػهءا فػػػهلح م لؤلبل ػػػهء بال صػػػم  مػػػ  ذلػػػ  إف كػػػهف مػػػ  أوػػػل ال صػػػم  بوػػػم ا
 لؤلو  هء. ب 

بإذا ت ل  اا ي هللا   هػل  ال اليػ  بأحهةػ   هػل  ال نهيػ  كػهف مػ  أوػل سػ هدة اا فػ  
ال هللاي  بم  أول اهتمػ  الحعػن  فػ  النههيػ  بمػ  أوػل ريهيػ  اا فػ  كػل غهيػ  بكػهف ي ػهللا  

 :ا ف  كل حهؿا بمه أيهم ول  المن ل  لم  ي إلمهه بيآهللروه قهللروه

                                                 
 ال خهرى بمعإلمصح ح  ي ْ  أ ِ   و ه يْػه ة   ٜٔ
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        ((ي وسي وس))  
 ػ  كػل الصػهلح   باألمػل األيهػم بتإل  غهيػ  ال ػهرف   بةإل ػ  األفػهاد بالمآػه    بمن

أمػه  كإلػ    حاى لؤلو  هء بالمهسإل   أف يا ال  اا   اليا  بأف يح  ػ    نهياػ  بيم ػل اا
بال يوإلػ  إلػ  و عػ  بال إلػ  غ ػه  ةهفػ  يػ     م   هللايا  إل  وههيا  م ك ال  إلػ  حضػهت 

 .بال أقل
ل يػـ    ػهلل صػبلة ال مػها اللق كهف يهللاـب يإل   ك بأوام ت إلم ف أف ِبرد الح  إ 

لهػه لهػػما ب فوػهف   ػهلل أف يصػػإل  ال مػه  أصػػحه   بي إلػإ مػنهم أف يآصػػ ا يإل ػ  رؤيػػهوم ل ر 
 :كمه جهءت كاإ العن  المبه رةثم يخإل ا  ن ع  مه ر   بكهف ِبرد   

"ؼمملمح٨ّمؼمملمضؿمل٦ّممالمإظ٥ّمأالمأغوملمبّٕريؿ١ّمأدؿطملؿملىملمصفملشـين،موالمتغملػملينم"ؼمملمح٨ّمؼمملمضؿمل٦ّممالمإظ٥ّمأالمأغوملمبّٕريؿ١ّمأدؿطملؿملىملمصفملشـين،موالمتغملػملينم

أض٢ّمع٤ّمذظ١ّموالمأطـّٕ،موأصػملّّمأض٢ّمع٤ّمذظ١ّموالمأطـّٕ،موأصػملّّمممإظ٨ّمغظملل٨ّموالمإظ٨ّمشريكمرّٕصهملمسنيموالإظ٨ّمغظملل٨ّموالمإظ٨ّمشريكمرّٕصهملمسنيموال

ممظ٨ّمذفملغ٨ّمطػمل٥ّمؼمملربماظضملمملدلني"ظ٨ّمذفملغ٨ّمطػمل٥ّمؼمملربماظضملمملدلني"

ا بوػ  أيضػه  ِبرد   كهف يوهروه يإل  الهللباـ فػ  كػل صػ هح ينػهللمه يخإلػ ا مػه اا
الصػػهلح   الومػػل ف حػػػهفه ف يإل هػػه يإلػػػ  الػػهللباـا فحػػػهفه ا يإل هػػه تحبػػػهبا فػػ  زمػػػهتهم 

هت ال  هلل برغ هت  بدمهلػ  تو و ا م  أول م  اهما بأظن  ديهء جهمه مهوه مح ط  ول ةإل ب 
فػػ  الػػهللو ه بفػػػ  اآلاػػهة  ػػل بالمنػػػهزؿ ال هل ػػ  بالمآهمػػػهت الهاق ػػ  مػػه أوػػػ  برد صػػغ ه لوػػػ  
فح ا  بم نه  ك  ه ألف اللق و ا    و  ال ب ه باللق ألهم     بأبح   ػ  إل ػ  وػ  ال إلػ  

  ا ف ػػػه ونػػػهء مػػػ  داـب يإلػػػ  وػػػلا الػػػ رد بالػػػلق يػػػهللاـب يإل ػػػ  يمػػػهلل يهق اػػػ  فػػػ  الو  ػػػه
 الحعن  بف  المآؿ. 

فغهي  الغهيهت بأك ػه األمػل لإلصػهلح   بالصػهلحهت أف يوػ ف فػ  م  ػ  ااا بم نػ  
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أوػػ  فػػ  م  ػػ  اا أوػػ  محعػػ ب يإلػػ  مػػ ال  إذا اسػػا هف  ػػ  فػػ  أمػػه أيهوػػ  فػػ را  بقػػ ا ا بإذا 
ةإلإ من  ةإل ه  سػهرع فػ را  بل ػه  بأجػهب ديػه ا بإذا حاػى أبق اػ  و عػ  فػ  غ إلػ  أب سػه  

 ب وع هف ذكبه  اا ألف اا يح  أ

                                      
                      ((ٕٕٓٔٓٔاأليهاؼاأليهاؼ))  

 بإذا كهف جهوبل  يإلم  اا

                         ((ٕٕٕٕٛٛال آهةال آهة))  
 :ه  أب حهللة أب أق ا ء س  ق أد   با إلآ   أابلق  م ال بإذا كهف ف  اإلآ  س ه

2121مم{{ممَأٖدَبؽمِل٨ّمَرب٨ّمَصفمَلِحَل٤َّمَتفمْلِدؼِؾ٨َّأٖدَبؽمِل٨ّمَرب٨ّمَصفمَلِحَل٤َّمَتفمْلِدؼِؾ٨ّمم}}

مم

ف  الخإلا ببق  ا ف  يهض  أب ف  س   أب ف  اام  أب ف  حه   فػإف الػلق لبإذا ق
 : يا لى الهللفهع ين  و  اا

                         ((ٖٖٛٛججالحالح))  
   :   ي  اللي  أحعن ا فآهلل قهؿ ف  اأوهم وهو

2323مم{{ممبِِبِظ٨ّمَوِظؿمٓلممًلمَصعمَلِّٓمآَذِغُؿ٥ُّمِبمملْظَقِِّٕظ٨ّمَوِظؿمٓلممًلمَصعمَلِّٓمآَذِغُؿ٥ُّمِبمملْظَقِّٕممٰ  ٰ  َضمملَل:مَع٤ِّمَسمملَدىَضمملَل:مَع٤ِّمَسمملَدىممٰ  ٰ  ٔإٖنماظػمل٥ََّّمَتضمَلمملَظ٧ّٔإٖنماظػمل٥ََّّمَتضمَلمملَظ٧ّمم}}

مم

يػػهللافه يػػ  المػػرمن   ال ػػهدي  ا بلوػػ  ي إلػػ  الحػػهب يإلػػ  مػػ  يحػػهرب المحعػػن   
ه منػػػػ  وػػػػػهربا ال يغإل ػػػػ  غهلػػػػػإ بال ي ػػػػ  باا  بالمػػػػ قن  ا بمػػػػ  ي  ػػػػػا حػػػػهب اا

 العمهبات ف  ق ضا  باألرض ف  ق ضا  بكل ا ء ف  األك اف ف  ق ضا .
يامإلػػى لآإل ػػ   ػػأو ار  ب إلههمػػ  ب  إل مػػ  ب أسػػهار    مػػ  كػػهف فػػ  م  ػػ  اا فػػإف اا

 مآهمػهت أو  ػهء  برسػإل ا بيم إلػ  ي ػهللا  ر هو ػه  يآػ ؿ فػػ  ب ب خص صػ   كاه ػ  ب منػهزؿ ح   ػ  
                                                 

 ي  ا   مع   د رض   الإلب   ينهمه. اا   العبْم  هِو  ف  أ د ِب اإلْمبل ِء  ٕٜ
 ( ي  أ ِ   و ه يْػه ة  رض   الإلب   ين   هرى ف  صح ح خربا  ال  ٖٜ



  ))139139((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
 :(انكهفسورة )فى  اأو 

                                            
 : رب ال  ة ي  الن ى يآ ؿ ف  اأوهه .. ف را   .. م    اا ك ع ينهلهه ال  هلل؟

2323{{ممأَغمملمَعَّٝمَسؾّٓيمإذامَذَطَّٕغ٨ّمَوحتّٕطوملمب٨ّمَذظمَلَؿمملُهأَغمملمَعَّٝمَسؾّٓيمإذامَذَطَّٕغ٨ّمَوحتّٕطوملمب٨ّمَذظمَلَؿمملُهمم}}

مم

لغن   لات  ب صػ هت  يػ  جم ػه ول ونهؾ ةهيا أيعه م  ذل  يه أول اا؟! يآ ؿ ا 
مخإل قهت   مبلل  بكمهل  بك هيهئ  بيهما  بيإل م  بأسهارق بأوػ ارق با ػهق ب هكاػ  أوػه 

 ممػػػهد أف ت ػػػهللأ البػػػ ا   تاحػػػهؾ لػػػلكه اا  مػػػه ي ػػػهللق إذا ذكهوػػػ  بتحهكػػػت  ػػػ  اػػػ اه ا
 بيوػػ ف م هػػم الآإلػػإ يعاحضػػه يهمػػ  اا بك هيػػهء اا بجػػبلؿ اا فهلإلعػػهف يػػلكه بالآإلػػإ

 .. يحضه أب يعاحضها  ممهد أف ي  ل ذل  يهللال ف  م    اا
واحػهللث يػ  يبػه م بػهر ... بل  موثنه ف  مآهمنػه وػلا إلػ  الصػ هح يهإا اوى ... 

مه اسا  نه إل  ذلػ  سػ  بل ا بال تاحمػل ال آػ ؿ ذلػ  بال ت  ػا ... مه اص اا    أوإلهه 
ذاؽ ف ػػهؼا ي ػػهؼ مػػه لهػػما يو ػػ  الآإلػ ب ذلػػ  ألف لهػػم حػػهؿ ينػػهلل اا ال ي هفػػ  إال مػ  

 ف  اأوهم   ق ؿ اا

                          ((ٖٖٗٗال مهال مه))  
يآن  وػل  ال  ػهرات؟ " بم  يعا  ه أف يح   ول  الوإلمهت؟ أ        

" م ا ح  ف  الهللو ه بيػـ  الػهللي  بفػ  جنػهت الن ػ ما حاػى أوهػم كمػه قػهؿ   ػه الصػهلح   
فػػػ  قإلػػػ  هم   م إذا احاػػػهربا فػػػ  أمػػػهوم مػػػهذا ي إل ػػػ ف مػػػ  ر هػػػم؟ تمإلػػػى اافػػػ  اػػػأوه

لهػػما ب  ػػهلل مػػه ي إل ػػ ا كػػل مػػه سػػم    بمػػه   فػػألهمهم مػػه ي إل  وػػ  مػػ  إلههػػم ل إل  ػػ  اا
  حآهئا صهدق  ف  قإل  هم  مه ي إل  و  منهسػ ه  لمآػهمهم يهف   بيم  هه اا يامإلى لهم اا

 :لهم  نهءا  يإل  ةإل هم ألو  قهؿ   ابمنهس ه  لحهلهم حاى ي     ا

                           ((ٙٓٙٓغهفهغهفه))  
                                                 

 صح ح ال خهرى ي  أ   وهيهة ٜٗ
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  ييضاٌ اترالء األَثياء واألونياءييضاٌ اترالء األَثياء واألونياء  

 وػػرالء الآػػـ  ألف اا أداإلهػػم فػػ  م  اػػ  بج إلهػػم مػػ  أوػػل حصػػ ف ينهياػػ  فػػإف اا
 ص صػػ   ػػهلآإل ب مػػه يغػػهر يإلػػ  قإلػػ  هم أف يػػهللال ف هػػه غ ػػه حضػػهت ا لهػػم م همإلػػ  مخ

 يإلػػ  ذلػػ   مثهق ػػل الػػلر حاػػى يػػهللـب صػػ هؤوم  حضػػهة يػػبلـ الغ ػػ ب بيحهسػػ هم اا
 .  بيهللـب أوعهم بتهللـب لهم م    اا بيهللـب وآهؤوم

بمػػ  وػػلا ال ػػهب فعػػه إف اػػ ت كػػل مػػه وػػ  فػػ  ظػػهوه   ػػبلء أب ا ػػابلء لإلمهسػػإل   
   ػػػهء باصػػػ  هء ألف ااباألو  ػػػهء بالصػػػهلح   بالماآػػػ  ا ظػػػهوه   ػػػبلء لوػػػ   هةنػػػ  اجا

أح هم بال يهض  لهم أف ي هح ا ي   ه   أب أف ينبغإل ا ي  حضػهت  أب يإلا اػ ا يػ  جمػهؿ 
مػ  كػل اػ ء فػ    سػهئهبف بإل ػ    ػ ب سهللرت  أب ةإل ا ا يهيهللوم دبمػه  يإل ػ  مآ إلػ ف 

 هلل ف  اأو  لع  الهللو ه ي هبف ف  كل أح الهم حاى ينهل ا المآهـ األم   اللق يآ ؿ اا
 األبل   باآلاهي 

                            ((الحمهالحمه))  
بم  ونه كهوت قصص األو  هء بالمهسإل   بت هيهوػه  هػلا الم ػ اف الػلق ذكهوػه  بوػ  

يغهر يإل  قإلػ  هم أف يػهللال   م  اف ال بلء باال ابلء لإلمهسإل   بالن     بالصهلح  ا اا
يبػػهءبف مػػ  زبجػػ  أب بلػػهلل أب أوػػل أب صػػحإ أب   م إلػػ ا أجعػػهمهم لمػػف هػػه غ ػػه ذاتػػ ا ي

يمل أب دو ه فهو  ا لو  الآإلإ ال يو ف إال ا بال يعمح ف ةهف  ي   بال أقػل أف ياغ ػه 
أب ياحػػ ؿ يػػ  حضػػهة ااا فػػإذا تحػػ ؿ أب تغ ػػه  ػػهدر  مػػ ال   ػػهال ابلء ل ػػهد  إلػػ  الحضػػهة 

 ػػهال ابلء باالجا ػػهء   ذا اوبػػغل يػػ  اا رد  اااإلله ػػ  بيم إلػػ  دبمػػه  فػػ  م  ػػ  ااا بإ
     بينآ ػػػ  بيم إلػػػ  دبمػػػه  مػػػه اا فػػػ  كػػػل حػػػهؿا بوػػػلا سػػػه  ػػػبلء كػػػل األو  ػػػهء صػػػحاػػػى ي

 بالمهسإل  .
باوههبا م   إل  أ  نػه إ ػهاو م يإل ػ  بيإلػ  و  نػه أفضػل الصػبلة بأتػم الاعػإل م ينػهللمه 

ته  ػػػػ   ػػػػهل بلء لإلهسػػػػل باألو  ػػػػػهء لػػػػ ا فهػػػػ    لنػػػػه لمحػػػػهت مػػػػ  ته  ػػػػ  اا   ػػػػ   اا
 :بالصهلح   بالماآ   ته    ر هو  ا اا يه  هم  لات  بال ي كإلهم إل  أحهلل م  مخإل قهت 
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                  (( ةػ ةػ))  
 يصنه يإل  ي ن   هلا ال بلء.

 ػػػأف   اوصػػػهؼ إ ػػػهاو م إلػػػ  الو اكػػػإ يا وػػػه ف هػػػه بياػػػهلل ه فػػػ  اػػػأوهه فػػػهد  اا
ألسػػ هب حاػػى ج إلػػ  يإلآػػ  فػػ  النػػهرا بينػػهللمه يإلآػػ  فػػ  النػػهر ال توػػ ف فػػ  الآإلػػإ سػػ إ ا

ا    إال لإل احهلل الآههرا فهإلوعهف ينهللمه يإلآ  ف  النػهر أب ينػهللمه يبػهؼ يإلػ  الغػهؽ فػ  
 :ال حهرا أي  مإلمأ  إال إل  اا 

                              [[ٕٕٙٙ]النمل ]النمل  
ته  اػ  ل  ػهلل  إ ػهاو م ينػهللمه قػهل ا لػ    أراد أف ي    لمبلئوا   بللل  فإف اا

يه إلهنه إف ي هلل ؾ باإل إل  يإلآ  ف  النهرا فآهؿ ي  اأو  ول اساغهث  وم؟ وػل اسػامهر 
 وم؟ إف كهف قهلل اساغهث  وم فأغ ث   بإف كهف قػهلل اسػامهر  وػم فػأج هب ا فآػهل ا يػه ر نػه 

هؿ فإل نػػ ؿ ك  ػػهكم  هلن ه ػػ  يػػنوما فنػػ ؿ األمػػ   ال  ػػهلل لنػػه مػػ  إغهثاػػ  بلػػ  لػػم ي إلػػإ منػػها قػػ
بقهؿ  إلعهف األدب أل  حهج ؟ فآهؿ إ ػهاو م الػلق  اج هيل بيهض اهللمهت  يإل  الخإل ل

اسػػا يإ الػػهللرس ألوػػ  و  ػػل مػػ  النػػ بلءا بالنػػ بلء فػػ  الوػػ ف كإلػػ  وػػم األو  ػػهء بالمهسػػإل   
إ من  أف ي هبوػ  ل  إلػ  رسػهلا  ل األبل هء بالصهلح  ا فآهؿ إ هاو م أمه إل   فبلا ف إلمب بك  

إل  اا بلم يإلحم أو  ف  م    اا بال يغ إ ين  م ال  ةهفػ  يػ   بال أقػل فو ػع ي إلػإ 
 م  س ا ؟
كػػهف فػػ  م  ػػ  اا يػػهر يإل ػػ  بي ػػإ أف يامػػ   آإل ػػ  إلػػ  سػػ ا  أب ي إلػػإ مػػ  مػػ   إف 

بال مم اػه  بال رازقػه  بال أحهلل غ ه م ال  ألو  ال يبههلل ف  الو و   ضهرا  بال وهف ه  بال مح  ه  
ااا فو ػع     فآ ػهة إال إذا أمػهللوهوم   ه  إال حضهة ااا بيبههلل كل األك اف ال هل   بالهللا

يػػػهللق الغنػػػ ا أياػػهؾ الغنػػػ  بي إلػػإ مػػػ  ال آػػهاء؟ ال يإل ػػػا وػػػلا  ي إلػػإ مػػػ  فآ ػػه بوػػػ   ػػ  
 .  هألو  هء بالمهسإل   بكمل الصهلح   بالمآه  

 حهل  يغن  ي  سرال ا فإلمه تحآا  صهللؽ دي تػ  فػ   يإلم  الخإل ل لم هيل  فآهؿ
الا ج  إل  اا بيهللـ اوبغهؿ قإل ػ  لحهػ  يػ  مػ ال  كػهف النػهللاء مػ  اا  صػهؼ وػهر الػ بلء 
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 .ين  ألو  رجه إل  أصإل  األبؿ بف هت  العهم   بو  الا ج   هلوإل   إل  اا

                               ((األو  هءاألو  هء))  
 إلب ء ك  ف و ف.لفوهف كمه قهؿ م  يآ ؿ 
 هل لػهللا   رزقػ  اا اف  قإل   اه ة ال لػهلل  برأق اا افإلمه وهجه إل  فإلع   

  أد   م هػم بأد هػم م ػ  الو  اا ينهللمه يهزؽ أح ه   بأبل هؤ   أق و م  م  و م الهللو ه
هو ا ا ػهر المػرد    مػ  أصػحهب أف يو ف ذل  فػ  أيػهلليهم بلػ س فػ  قإلػ  هما بلػلل  كػ

الن ػػ  األمػػ   يآ لػػ ف "الإلهػػم اج إلهػػه فػػ  أيػػهللينه بال تم إلهػػه فػػ  قإل  نػػه" ألوهػػم يإلمػػ ا أف 
الآإل ب ا بال يمإ أف تبػغل يػ  حضػهة اا و عػه  بال أقػلا فإلمػه اوبػغل قإلػإ الخإل ػل 

ح  يإلآ ػ  فػ   هلغبلـ أمه  رب الغبلـ باهلا الغبلـ أف يخهجػ  مػ  قإل ػ ا بإكهامػه لػ  بلصػبل
 م ضه ال  ت الحهاـ.

اوهػػػهبا إلػػػ  أدب اا مػػػه كمػػػل أو  ػػػهء اا برسػػػل ااا بلػػػلل  سػػػ هللق ي ػػػهلل الآػػػهدر 
 ك ػػهتبأرضػػه  يآػػ ؿ ب لػػهلل لػػ  اثنػػ  يبػػه بلػػهللا  مػػه بلػػهلل لػػ  باحػػهلل مػػنهم إال ب  الم بلوػػ  

يإل ػػ  أر  ػػ  تو  ػػهاتا أق لػػم يم إلػػ  فػػ  قإل ػػ ا بإف كػػهف وػػلا لػػ س المآػػهـ األيإلػػى لونهػػه 
 أح اؿ الصهلح   بالماآ   يخهج  م  قإل   بياهك  ا يا ال  

                     (() األيهاؼ) األيهاؼ  
بوػػػ  الػػػ ل    أيهمػػػه أكػػػـه بأيهمػػػه أيهػػػم أف تاػػػ ل  ا نػػػ    الياػػػ  أب ياػػػ ال  اا

 .  اليا ؟ بالي  اا
ة بصػػهلح   لػػم  وػػهق أبالدؾ  ػػهر  بلػػلل  سػػ ل سػػ هللق ي ػػهلل ال وػػهب البػػ هاو  

 بماآػػ   بفػػ  الػػهللو ه مػػهزبق   بمعػػا ري  مػػه أوػػ  لػػ س ينػػهللؾ بقػػت لهيػػهياهم؟ فآػػهؿ 
اوبػػغإلنه  ػػها بتهكنػػه أمػػه األبالد يإلػػ  حضػػهة اا فوهوػػت ينهيػػ  اا  هػػم أكمػػل مػػ  ينهيانػػه 

  هم ل  كنه م هم  هل  ال نهي ا بول  و  أح اؿ الصهلح   ف  كل بقت بح  .
اػه ه  ال   ي  ثم الب هبا بصػهر  مآهـ  يهرة ا ن  ينهللمه  إل ذوإ إ هاو م   هلل ذل  ل

 بةإلإ من  ذ ح   ا فهللال اإليمهب    ف  فراد ا فأد   ااغضه  يعه النهه
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أوػػل الوبػػع ألوػػ  و ػػ ا بمػػه الػػلق "فػػهوهه مػػهذا تػػهق" أق أف إسػػمهي ل كػػهف مػػ  
يهبؼ إسمهي ل أف ولا أمه؟ اإللههـ اللق ألهم     اللق يآ ؿ لإلب ء ك  ف و فا فوػهف 
إسػػمهي ل غػػبلـ م  إل ػػم يػػهق الغ   ػػهت بيػػهق  نػػ ر قإل ػػ  األمػػ ر الم ن يػػهت ألف اا ر ػػه  يإلػػ  

 : ذل  فآهؿ أل   

                                            
          (()الصهفهت)الصهفهت  

بزاد إسػػمهي ل فآػػهؿ أل  ػػ  ال تخ ػػه أمػػ   ػػلل  حاػػى ال تحػػ ف يإلػػ با بأاػػلا الح ػػل 
بذو ػه إلػ  ِمنػ  بقػهلل أا ػ  المهلليػ  أق العػو ن   ابالمنمل بتههوها أوهمػه ذاو ػهف ل حا  ػه

قهؿ يه أ ت ااحل المهللي  حاػى تآ ػه  اهاتصإلا  ف  ث ه  ا ب  هلل أف بصبل بالآإل ب  ها
   عػػهي  بك نػػ  يإلػػ  بجهػػ  حاػػى ال تنهػػه إلػػ  ق  فاأاػػلؾ البػػ آ  فػػ  تن  ػػل أمػػػه اا

باػهلل بثػهق  ج ػهللا  حاػى  اباو ع قم ص  حاى ال يآه يإل ػ  الػهللـ فاػها  أمػ  فاحػ ف ألجإلػ ا
ق  حاػى ال   بثػها بلمه اػهلل بثهقػ  قػهؿ يػه أ ػت فػ ال يهتج يإل ب فأتمإلمل م  تن  ل أمه ر 

 اإال م ثآػه   هلح ػهؿ و ػل أمػه ااأ بال  اػهؼ مػ  ت   ػا بتن  ػل أمػه اا تآ ؿ المبلئو  إوى
 : (انصافاخ سىرج)ا قهؿ ت هلى فآهؿ األب و م ال  ف أوت أل    يه  ن 

                                                

                                         
فإلمه أسإلمه ال ج  اا لمه تحآا كمهؿ إسبلـ قإل   ب هةنػ  لمػ ال  بأاػهج منػ  اػ    

 ف را  ين  ولا ال بلء.  حإ ال لهللا بلم ي هلل ف   غ ه م ال  رفه اا
لهػػم    ػػهء إومػػه وػػ  تأديػػإ مػػ  ااإذف الػػ بلء لإلهسػػل باألو  ػػهء بالصػػهلح   باألبل

االجا ػهء  لهػم ل هج  ا إل  حضهت   هلوإل   إذا الا ا ا ي  حضػهت  ةهفػ  يػ   أب أقػلا ف ػام
أحػهلل سػ ا ا   الهللائم  ال يبغإلهم يػ  اا  بيومل لهم الص هء بيو و ا ف  م    اا
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ؿ ألوػػ  ج إلػػت " يػػه إ ػػهاو م تػػهللرق لػػم  اتخػػلت  اإلػػ بل ؟ قػػهؿ الا قػػه  بلػػلل  قػػهؿ اا

  هللو  لإلن هاف بمهل  لإلض  هف ببلهللؾ لإلآه هف بقإل   لإلهحم " 

                     ((النعهءالنعهء))  
لهػل  األمػ  وصػ  ه  يه مػه  ف ػ  فآػهؿ ف ػ    وػلا المآػهـ بوػ  مآػهـ الخإلػ  ج ػل اا

 : فى م نى الحهلليث 

خػملؿمل٢ّماظّٕري٤ّمإبّٕاػؿمل٣ّمخػملؿمل٢ّماظّٕري٤ّمإبّٕاػؿمل٣ّمالمختػمل٦ّماِّرضمع٤ّمأربضملنيمرجاًلمسػمل٨ّمضّٓممالمختػمل٦ّماِّرضمع٤ّمأربضملنيمرجاًلمسػمل٨ّمضّٓمممم}}

ممممسػملؿمل٥ّماظلالممصؾؾمل٣ّمتّٕزض٦ّنموبؾمل٣ّمتطملمملث٦ّنموبؾمل٣ّمتؽملزملّٕونموإذامأرادمآسػملؿمل٥ّماظلالممصؾؾمل٣ّمتّٕزض٦ّنموبؾمل٣ّمتطملمملث٦ّنموبؾمل٣ّمتؽملزملّٕونموإذامأرادمآ

مم{{ممبفملػ٢ّماِّرضمسّٔابممًلمغصملّٕمإظؿملؾمل٣ّمصزملّٕفماظضملّٔابمسؽملؾمل٣ّبفملػ٢ّماِّرضمسّٔابممًلمغصملّٕمإظؿملؾمل٣ّمصزملّٕفماظضملّٔابمسؽملؾمل٣ّ

ف فآػػهلل ي يػػهللبف ألف فضػػل اا باسػػه بي ػػهء اا غ ػػه ممػػلبذا   وػػم يإلػػ  األقػػل أر  ػػ
 األبل   باآلاػهي ا بقػهلل قػهؿ اا بألف فضل اا لهل  األم  ال يحهلل بال ي هلل ألوهه أم  س هلل

  ل  اص ص   ل : 

                        (() النعهء) النعهء  
 :و س الحهؿ ي آ ب    إسحهؽ    إ هاو م يإل هم العبلـ

بوػ  الػلق سػ حمل  افآهلل يإلم ي آ ب   ح  اا بإلهػهـ اا أف ي سػع بارث و  تػ 
الغػػػبلـ بوػػػ    تأك ػػػهللا  ببضػػػ حه  ينػػػهللمه أيإلػػػم اا  أمهوػػػ  الن ػػػ ة مػػػ  بلػػػهلل ا بزاد  اا

 : (َىسف5)فً اَِح  غبلـ ينهللمه رأق الهؤي  فآهؿ ل 

                                        
ف هت ػػ  اا يإلػػ  ذلػػ   ...لؤلو  ػػهء يه مػػ  بلإلصػػهلح   كػػلل  يه مػػ   ته  ػػ  اا

اا يإلحهػ    نهياػ  بيح هػ   ح هػ  بصػ هوا  ألوػ  معػا دع لن  تػ ا ك ػع  ألو  لػم يإلحػم أف
يحمػػل الن ػػ ة بياخإلػػى ينػػ  مػػ ال  ةهفػػ  يػػ   أب أقػػل؟ بك ػػع يصػػل إل ػػ  أحػػهلل مػػ  ال بػػه 

إا تػ  يو ػهللبف لػ     فم ػل اا..  أيإل  اػأو  بج إلػ  و  ػه  مػ  أو  ػهء ؟   موهب  باا
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فػى  بينػهللمه جػهء إا تػ  ل أاػلب  سػهه بقػهؿذلػ ا  لػ  ك هللا ا فإل  لم يلكه ذل  مػه حػهللث

 س رة ي سع :

                                      
فوهوػػت كإلمهتػػ  وػػ  الحمػػ  الاػػ  اتوػػأبا يإل هػػه بالمخػػهج الػػلق يخهجػػ ف  ػػ  ممػػه 

مه أيإلمػ  ي  إل فا ف نهللمه يهدبا بسألهم ي  ي سػع قػهل ا أكإلػ  الػلئإا فمػهء الػلئإ ينػهلل
اا  لل  بجهء مها ه  حاى بقع أمػهـ و ػ  اا ي آػ ب بقػهؿ يػه و ػ  اا أوػت ت إلػم أف اا 

يإلػ  اا ا فحػـه اا يإلػ  الح  اوػهت أجعػهد األو  ػهء بحػـه حـه يإل نه أكػل لحػـ  األو  ػهء
األرض أف تأكػػػل أجعػػػهد األو  ػػػهء ألف اا يصػػػمهم بح ههػػػم  ح هػػػ  بج ػػػل ا ال صػػػم  

 بالح م براث  لؤلبل هء الومل اللي  ته    األو  هء بالمهسإل  . لؤلو  هء
جػهئه جػهللا  س هللق إ هاو م الهللسػ ق  ينػهللمه بضػ    مػه أسػهلل بكلل  كمل األبل هء؛ 

  ق صا لم ينبغل  لل  بإذا  هم يمهللبف األسهلل يه ت يإل  كا  ا فآهل ا لػ    ػهلل ذلػ  ف
كنػػت تحػػهللث    مػػهقػػهل ا ب  !؟ك ػػع ينبػػغل  غ ػػه  أمػػه ا ػػت األسػػهلل؟ قػػهؿ مػػ  اوبػػغل  ػػها

 .بغ ه  م  الصهلح   كث ه  ول سرر األسهلل ةهوه أـ ومس؟أق ؿ و ع ؟ قهؿ 
 :مثل اللق حهللث مه جهلل  أ  هلل  اا ين  .. فإلمه اوبغل ي آ ب   لهلل  

                     ((ٛٗٛٗي سعي سع))  
 م ي كإلػ  إلػ  اال س يإل  ي سػعا بلوػ  يإلػ  الػلوإ الػلق ظػ  أوػ  ارتو ػ  ألوػ  لػ

 .بل  بكإل  إل  اا مه  هح ديهر  ةهف  ي   بال أقل 
س هللوه ي سع يإل   بيإل  و  نه أفضل الصبلة بأتم العبلـ ينػهللمه اوبػغإلت  ػ  زبجػ  

 :ال  ي  بق هللـ لإلمحهكم  بقهؿ

                                  ((ٖٖٖٖ  ي سعي سع))  
اليامػػهد ال اجػػإ يإلػػ  األو  ػػهء فػػ  وػػلا المآػػهـ يإلػػ  حضػػهة اا فإلػػم ي امػػهلل تمػػهـ ا

 فأداإل  اا العم  بموث ف   س ه سن  .
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  لهىب انصاحلنيلهىب انصاحلني  

مػػ  أوػػل المآهمػػهت ال ينبػػغل يػػ  اا  قإلػػإ الهجػػل الصػػهلح الػػلق يهيػػهلل أف يوػػ ف
 ةهف  ي   بال أقػلا ينبػغل  معػم  مػه أبالد  بمػه أوإلػ  بمػه أصػحه   لوػ  قإل ػ  مػه اا

  بللل  م الوه اإلمهـ أ   ال  ائم ا  كهف يآ ؿ ف  ولا المآهـ بو  ف  ال هلس: 

 ا٥حًا فطاضاـــــيٛال ايصٜٔ حتبِٗ يفطضت َٔ     نٌ اخلال٥ل غ
 ِ بساضِٖ رلتاضاــــيهٔ قًٛب ايعاؾكني زعت إيٞ    أْٞ أقٝ

 قًيب يسٜو ٚبايربيؼ ٖٝهًٞ      أٚصٌ إيٝو ايضب أعًٞ َٓاضا
 لمػػه كػػهو ا فػػ  غػػ بة  ػػهللر ال ي امػػهللبف  برضػػ  اا ؿ اا حاػػى أصػػحهب رسػػ  

عػػبلح بال ياػػهد بال يإلػػ  جمػػه بال يإلػػ  اليإلػػى ا ال ت إال يإلػػى اا بالآإلػػ ب م إلآػػ   حضػػه 
 :وصهوم اا ق ة  هللو  ا ال ي امهللبف إال يإل  الم  و  اله هو  ا فوهوت النا م  أف

                               ((ٕٖٕٖٔٔدؿ يمهافدؿ يمهاف))  
بفػػ  غػػ بة حنػػ   ينػػهللمه رأبا جم هػػم بكثػػهة ياػػهدوم بقػػ ة سػػ  فهم باػػهللة رمػػهحهم 

درسػػه  فػػ  ال هللايػػ  لونػػ  أيآ ػػ   هلنصػػه فػػ    بقػػهل ا لػػ  وهػػـ  ال ػػـ  مػػ  قإلػػ ا أي ػػهوم اا
 :( سىرج انرىتح35)دي   ا بقهؿ م إلبل  ذل  النههي  م  أجل الح  إ المخاهر 

                                           
                                     

                                       
 : (انرىتح 36) ثم كهف سه النمهح  

                                          
ف الػػلي  كػػهو ا ح لػػ  فهػػم الػػلي  جػػهء اا  هلنصػػه مػػ  أجإلهػػم ألوهػػم   الآإلػػ  الماحآآػػ
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لمػه قإل  هم لم تا إلا إال  حضهة ااا بلم تهتو  يإل  غ ه اا ةهف  ي   بال أقلا بللل  

ال ركػإ  غإلػ  مػ  كػل جهوػإ ه ػ ا بال ػهللب يحػ ط  ػ  بومػ  ح لػ  حضهة الن   فه أصحهب 
 أوه ا   ي هلل الم إلإ    أوه الن   ال كلب ا بمب  بو  يآ ؿ:   ههبم هبؼ فهسه 

 ألف اا ح ه   ح ه  بيصم    صما  بقهؿ ل  

                 ((ٙٚٙٚالمهئهللةالمهئهللة))  
بأرضػػه    وػػه الصػػهلليا   وػػل  وػػ  م  ػػ  اا الاػػ  يإلمهػػه فػػ  الػػهللرس ال مإلػػ  أل ػػ

 :  اا ل  وهه أحهللوم تحت قهللم   لهدوها قهؿ  ؿمه قهؿ أ    وه يه رس  ينهلل

ممممؼمملمأبمملمبغملّٕمؼمملمأبمملمبغملّٕممم}}   مم مم مم   ممعمملمزؽمل١ّمبمملثؽملنيمآمعمملمزؽمل١ّمبمملثؽملنيمآم،م،ممم((اظؿ٦ّبهملاظؿ٦ّبهمل3232))مم

ث٣ّمأذمملرمإظ٨ّمعقملخّٕةماظطملمملرمص٦ّجّٓمحبًّٕامسفمملجممًلمعشملؼملشملؼملممًلموسػمل٨ّمث٣ّمأذمملرمإظ٨ّمعقملخّٕةماظطملمملرمص٦ّجّٓمحبًّٕامسفمملجممًلمعشملؼملشملؼملممًلموسػمل٨ّممم؟!م؟!مثمملظـؾملؼملمملثمملظـؾملؼملممل

م مرجممللمؼؿفملػؾ٦ّنمظػمللظملّٕ، مسػملؿملؾملممل مجمملػّٖة مبمملخّٕة مدمملحػمل٥ّ مرجممللمؼؿفملػؾ٦ّنمظػمللظملّٕ، مسػملؿملؾملممل مجمملػّٖة مبمملخّٕة مظ٦ّمدمملحػمل٥ّ مبغملّٕ مأبممل مظ٦ّموضممللمؼممل مبغملّٕ مأبممل وضممللمؼممل

مم{{ممجمملءوامع٤ّمػمملػؽملمملمخلّٕجؽملمملمع٤ّمػمملػؽملمملجمملءوامع٤ّمػمملػؽملمملمخلّٕجؽملمملمع٤ّمػمملػؽملممل

فوهوت النا م  ينهللمه ارتهللت الم يهة ال ه    كإلهه بلم ي ا إال الآإل ل الػلق احػا م 
فمهػ  احػهللق ا م  اللق اسػا يإ الػهللرس مػ  األصػحهب؟ إوػ  أ ػ   وػه – إسبلم  بدين  

لمهللينػ  بزبجػهت الن ػ  أمهػهت يبه ج به  بتهؾ المهللين ا قػهل ا يػه اإل  ػ  رسػ ؿ اا تاػهؾ ا
باا لػ  تخ  ػت } :ا فآػهؿ ق لاػ يػهللافه المرمن   بوعهء األوصهر بالمههجهي   هللبف ج ش
 أرسإلا  قط { الع هع أمههت المرمن    هلمهللين  مه رددت ج به  

باثا ف  فضل م ال ا بف  م    اا بم  كهف ف  م  ػ   ... لمهذا؟ ألو  باثا ف  اا
ال  تم إلػػ  يعاعػػهل كػػل صػػ إ بي اجػػ  كػػل اػػهللة بال يهمػػ  أق أمػػه فػػ  اا فػػإف ثآاػػ   مػػ  

بصػػإل  اا يإلػػ      وػػل  الح ػػهة ألوػػ  يمبػػ   ػػها بياحػػهؾ  ػػها بتح ةػػ  ينهيػػ  مػػ ال 
 س هللوه محمهلل بيإل  دل  بصح   بسإلم
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  ػششػشش  انفصم انثاًَانفصم انثاًَ

  9595  أهم اخلصىصيحأهم اخلصىصيح  يىاصيٍيىاصيٍ

 

  ٌزميمح اإلَغاٌزميمح اإلَغا  

  خهاد األصفياءخهاد األصفياء  

  ٌيماو اإليماٌيماو اإليما  

                                                 
 وػا   هلل الصبلة ٕٛٗٔذب الحم   ٘ – ٕٚٓٓ/ٕٔ/ٗٔالمم    –الم هدق  ٜ٘
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  الهحم  الهح م عم اا

 با  هلم ارح باألجعهـ بوحهبؿ أف تو ف م هػه الآإلػ  وا همل مه اا اآلفوح  
ا  ػػػػهلآإل ب بأاػػػػلبا م هػػػػه ف الا همػػػػل   ػػػػنهم ب ػػػػ   اأمػػػػه الخهصػػػػ  فآػػػػهلل جهوػػػػهللبا حاػػػػى كػػػػه

 .األجعهـ
يػهلم النػ ر الم وػ ب مػ  حضػهة يػبلـ الغ ػ با  م  الآإل ب ف  أصإلهه ب هللءوه و 

همػل  ػهلآإل ب توبػع ينهػه الحمػإ بي ػهح لهػه النهػه إلػ  الغ ػ ب لوػ  ف نهللمه يو ف الا 
 :  ينهللمه قهأ ق ؿ اا ما ؟ إذا اإلت م  اللو ب بح هت م  ال   با قهؿ 

                                             
                        (( الم الم        ))  

ٔإٖنماْظؼمُلقمِلِع٤َّ،مٔإَذامَأِذَغنمَل،مَطمملَغومِلمُغغمْلَؿهمٌلمَد٦َِّداُءمِص٨ّمَضػمْلِؾ٥ِّ.مَصكمٔلِنمَتمملَبمَوَغََّٖعمٔإٖنماْظؼمُلقمِلِع٤َّ،مٔإَذامَأِذَغنمَل،مَطمملَغومِلمُغغمْلَؿهمٌلمَد٦َِّداُءمِص٨ّمَضػمْلِؾ٥ِّ.مَصكمٔلِنمَتمملَبمَوَغََّٖعممم}}

ِظ١َّماظّٕٖاُنماظَِّّٔيمَذَطَُّٕهماظػمل٥َُّّمِظ١َّماظّٕٖاُنماظَِّّٔيمَذَطَُّٕهماظػمل٥َُّّمٰ  ٰ  َواِدَؿطمِلظمَلَّٕ،مُصعمِل٢َّمَضػمْلُؾ٥ُّ.مَصكمٔلِنمَزاَدمَزاَدِت.مَصَّٔواِدَؿطمِلظمَلَّٕ،مُصعمِل٢َّمَضػمْلُؾ٥ُّ.مَصكمٔلِنمَزاَدمَزاَدِت.مَصّٔ

2424مم{{مماآلؼهملاآلؼهملِص٨ّمِطَؿمملِب٥ِّمِص٨ّمِطَؿمملِب٥ِّم

مم

  ٌزميمح اإلَغاٌزميمح اإلَغا  
 :صل و ر ق ل يهلم الهه را بللل  رأينه كل ي الم الن ر اإلوعهف ف  األ

                                ((ٕٕٔٚٔٚاأليهاؼاأليهاؼ))  
لػػػ س سػػػم نه بلوػػػ  "اػػػههللوه" مػػػهذا اػػػههللوه؟ جمػػػهؿ الحضػػػهة ال إل ػػػ  بكػػػل ال ػػػ الم 

ل  يػهلم المعػم ال إل ي  بالمإلو ت   المنهللرج  ف  ول  الحضهة ال إل  ا فإلمه و ؿ اإلوعهف إ
ف  الهللو ه حصل الإل س فأص ح اإلوعهف ثنهئ    ػهلل أف كػهف باحػهللا ا فأصػ ح جعػم بقإلػإا 

 أب جعم بربحا أب ج ء مو ف م  ينهصه األرض بالم ء الثهو  م  و ر اا.
                                                 

 سن  ا   مهج   و ه يْػه ة  ي ْ  أ  ِ  ٜٙ
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المػػ ء الهػػهوه مػػ  الػػهللو ه بالمػػ ء اآلاػػه مػػ  اآلاػػهةا أب المػػ ء الهػػهوه مػػ  ال ػػهلم 

إل ا بالم ء اآلاه مػ  يػهلم المإلوػ تا المإلػ  يآػ ؿ ف ػ  اللق وح  ف   باسم  يهلم الم
 :اا 

                     ((ٔٔ   المإل المإل))  
 اا : بالمإلو ت يآ ؿ ف  

                   ((ٖٖٛٛ  يسيس))  
 بيآ ؿ ي  اإلوعهف  "اإلآا    هللق" أق ف   المإل  بف   المإلو ت.

هوه باللق يهيه  اسم اا الههوه اللق يامإلػى فػ  وػل  الم ء الههوه م  يهلم اله
المهػػهوها بالمػػ ء ال ػػهة  يامإلػػى يإل ػػ  اسػػم اا ال ػػهة  بيهيػػه  مػػ  يػػهلم ال  ػػ ف بمػػ  كػػل 

 ال  اة .
الم ء الههوه وها   هل    الحع   بلػلل  يعػم  يػهلم البػههدةا بالمػ ء ال ػهة  ال 

 إ.وها  إال  هل    الآإل    بللل  يعم  يهلم الغ 
فهإلوعهف ف   غ ػإ بف ػ  اػههدةا ف ػ  مػ  يػهلم البػههدة المعػم بمػ  يػهلم الغ ػإ 

 الآإلإ بالهبح بالعه بالخ ه بكل الحآهئا.
فػػػإذا اسػػػا هع اإلوعػػػهف أف يمهوػػػهلل ظػػػهوه  إلػػػ  أف يصػػػ    ألف المعػػػم مػػػ  كثهفػػػ  
 بكثهفا  كثهف  ة ن ػ  ألوػ  مػ  ينهصػه األرض مػ  تػهاب بمػهء بوػ اء بوػهر بوػل  ينهصػه أق

 : ا ء يإل  بج  األرضا فه  أبال  م  مهء

                        ((س رة المهسبلتس رة المهسبلت))  

::بثهو ه  بثهو ه                ((ٕٕٓٓ  الهـبالهـب))  
 ه  ... :ف نهللمه وض ع المهء إل  الاهاب يص ه ة ن
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                           ((الصهفهتالصهفهت))  

 ع إل  ال    النهر باله اء مهذا يص ه؟ فخهر بينهللمه وض 

                          (( الهحم الهحم))  
ف  ػػ  ال نهصػػػه األر  ػػػ ا بكػػل مػػػ  يإلػػػ  ظهػػه ال عػػػ    مػػػ  ال نهصػػه األر  ػػػ  بلوػػػ   

 نعػػػإ ما هبتػػػ  ال ي إلمهػػػه إال مػػػ  يآػػػ ؿ لإلبػػػ ء كػػػ  ف وػػػ فا بمػػػهداـ ف ػػػ  وػػػل  ال نهصػػػه 
فهػػ  كث ػػع أق ال تػػهق مػػ  براء  بال تػػهق مػػ   هللااإلػػ  بيحمػػإ مػػ  اإل ػػ  بووػػلا  األر  ػػ 

 جعم اإلوعهف.
ينػػػ    أمػػػه المػػػ ء اآلاػػػه فػػػ  اإلوعػػػهف فهػػػ  ل  ػػػع ال ي ػػػهق إال لمػػػ  كبػػػع اا

الحمهب فأص ح  ن ر اا يهقا لون  ال ي هق      الحس بلوػ  ي ػهق   ػ   ال صػ هة ب  ػ   
  يهللاء.العهيهة ب     الآإلإ ب     الع

  خهاد األصفياءخهاد األصفياء  
ف نهللمه يمهوهلل اإلوعهف ولا المعما بالمههد ال يو ف إال يإل  النهج البػهي  مػ  
كاػػهب اا بمػػ  سػػن  رسػػ ؿ اا بيإلػػ  المػػنهج الػػلق كػػهف يإل ػػ  محمػػهلل رسػػ ؿ اا بالػػلي  
م  ا إذا جهوهلل ولا المههد فهلمعم يػاخإلص مػ  وػل  الوثهفػ ا بلمػه يػاخإلص منهػه يصػ ه 

 ص ح و را ف و ف المعم وػ ر بال ػهة  وػ ر ف وػ ف وػ ر يإلػ  وػ را ف ػهق ا هؼ بل  ع ف
 حاى بو  ف  ظهوه المعم بحاى بو  ف  يهلم الحس يهلم الن ر.

 ول الوث ع يعا  ه أف يبع؟
و م فهل جهج ي هرة ي  رمل بالهمل كث عا لو  ينهللمه يهللال ال هف الحػهارق يإلػ   

هف ينػػهللمه يػهللال دائػهة المهػهدا بي هللاإلػػ  درجػهت حػهارة م  نػ  يصػػ ح اػ هفه ا كػلل  اإلوعػ
مهنهللس قهدو  فػ  دائػهة المهػهد بال يوػ ف ينػهلل  ينػهد بال فاػ ر بالكعػل بيػهللال المهػهد 

 س ص ح ا هفه .
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ونهؾ أوهس ال يهللاإل ف ال هف إال  بهللة بوػم الممهذيػإا بوػم ال يػهللربف  هلإل ػل بال 

كثهفاػ ابونهؾ أوػهس يإلػ   هلنههر بال  هلبػمس بال  ػهلآمه  إلػ  أف يػام تصػ    المعػم مػ   
الػنهج األكمػػل الػلي  يا  ػػ ف مػنهج رسػػ ؿ ااا ف وػػ ف مػه النػػهس بياػ بج بينمػػإ بي مػػل 

ا وػلا المهػهد يخإلػص   تمهمه   امهـ لو  ل  جههد مه اا  مثل أصحهب رس ؿ اا 
المعم م  الوثهف  ف و ف المعم ف  ول  ال اهة ي هرة ي  وػ را بلمػه يوػ ف المعػم وػ ر 

 ونهؾ براث  م  رس ؿ اا. فاو ف
كػػهف إذا مبػػ  ال ي ػػهق لػػ  ظػػل ألوػػ  وػػ ر بكػػهف إذا بقػػع فػػ    سػػ هللوه رسػػ ؿ اا 

الصبلة يأت    هلل الصبلة بيحهللث م  اإل   بي هفهم أا هئهم ف آ ل ف يػه رسػ ؿ اا ك ػع 
 : رأيانه بأوت ف  الصبلة ف آ ؿ 

2222مم{{ممِع٤ِّمَبؿمِل٤ّٔمَؼَّٖٓيِع٤ِّمَبؿمِل٤ّٔمَؼَّٖٓئإٓغ٨ّموآمَظفمَلرىمِع٤ِّمَخػمْلِّٟمَزؾمِلّٕٔيمَطؼملمملمَأرىمٔإٓغ٨ّموآمَظفمَلرىمِع٤ِّمَخػمْلِّٟمَزؾمِلّٕٔيمَطؼملمملمَأرىممم}}

مم

ألف ظػػػهوه  وػػػ ر ب هةنػػػ  وػػػ ر بكإلػػػ  وػػػ ر فأصػػػ ح يػػػهق مػػػ  كػػػل المهػػػهت بيػػػهق كػػػل 
 الحآهئا الههوهات بالخ  هت.

وػػل  الحهلػػ  الاػػ  يمهوػػهلل ف هػػه الصػػهلح ف حاػػى يصػػإل ا إل هػػها لوػػ  لػػ س جهػػهدوم 
اا الخهص  بأوهه بلو  لو  يصإل ا إل  رؤي  و ر ل صإل ا إل هه حاى يا هو ا  هه بي اخهبا 

اللق اداه  ل  هد اا بحاى ياما  ا  هلنهه إل  بجػ  ح  ػإ اا بمصػ  ه  الػلق ال يغ ػإ 
و  عػػه  يػػ  وػػل  الح ػػهةا ف وػػ ف م ػػ  رسػػ ؿ اا فػػ  كػػل وػ   ػػس بفػػ  كػػل حػػهؿ كمػػه كهوػػت 

 الع هللة را    ال هللبي  تآ ؿ:

 ٚيكس جعًتو يف ايفؤاز ذلسثٞ      ٚأعت جػُٞ َٔ أضاز جًٛغٞ
 ٢ؼ     ٚحبٝب قًيب يف ايفؤاز أْٝػــــِ َين يًدًٌٝ َؤاْفاجلػ

ألوػ  ال يعػا  ه أف يصػل إل هػه أحػهلل إال  ...  ول  حهل  إف ا ت قإلت حهل  اهصػ 
 .أول الخص ص  

بإف اػػ ت قإلػػت أوهػػه حهلػػ  فهيػػهللة ألوهػػه ال يخػػص اا  هػػه إال الم ػػهدي  مػػ  ي ػػهد ا 
                                                 

 ي  أ   وهيهة ولا حهلليث صح ح يإلى اهط معإلم  ٜٚ
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فػػى  يصػػهللق وهه لوػػ  الآػػهدف ذكهوػػه بإف اػػ ت قإلػػت أوهػػه حهلػػ  يم  ػػ  ألف أوػػل ال آػػ ؿ ال

 محوم اآليهت ا فآهؿ ت هلى :

                                          
                                                 

       ((فصإلتفصإلت))  
 :[ٖٔ]فصإلت    األفضل وم أـ المبلئو ؟ المبلئو  اهدم   ينهللومم

                                                 
   لمهذا؟ ألوهم بصإل ا لهلا المآهـ ال ه م باللق يآ ؿ ف   اا 

                                 
                    ((األو هـاألو هـ))  

 "بكلل " أق ونهؾ م  ق إل  بم    هلل .

  ٌيماو اإليماٌيماو اإليما  
فهلػلق يصػل إلػ  مآػػهـ اإليآػهف يػهق   ػػهلم النػ ر الػلق فػ   هةنػػ  كػل يػهلم ال ػػ اة  

ا لوػ  الو ػع ال يصػهح  ػ ا فمػثبل  إذا جػهء اػخص    الا  اسػانوههه باإلآهػه الػهحم 
داػػه م صػػها فإلػػ  قػػهؿ الو  ػػع لإلم صػػه صػػع لػػ  ك ػػع ت إلػػه البػػمس؟ فمهمػػه ك  ػػع ب 

يصػػع لػػ  وػػل يعػػا  ه أف ي إلغػػ  ال صػػع؟ ال ألوػػ  ال يػػهقا فهػػل  األاػػ هء توػػ ف مػػ   ػػهب 
 ذؽ ت هؼ.

ينهللمه يصل ورالء إل  وػلا الحػهؿ ف هتآػ ا أبال  إلػ  رؤيػ   ػهة  األاػ هء فوػل اػ ء 
    ل   هة  بكل   اة  األا هء تع ح ا
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                            ((ٗٗٗٗاإلسهاءاإلسهاء))  

ا بلػػلل  ي آػػ  الاعػػ  ح   ف نػػهللمه يػػهق يػػهلم ال ػػ اة  يعػػمه  إلغاهػػه تعػػ  حهه ا
 : ول الإلغهت

                                   ((ٔٙٔٙالنملالنمل))  
 بولا و  مإلو ت يهلم المإل . 

مإلوػ ت اا ف ػهق يػهلم الضػ هء بيػهلم النػ ر فػ  العػمهء بيػهق  ثهو ه  يوبع ل  ي 
المبلئوػػ   ػػأو ايهم بأيػػهللادوم بيحػػهدثهم بيحهدث وػػ  بيوإلمهػػم بيوإلم وػػ  بيعػػا  هلل مػػنهم 
م هرؼ بي ارؼ بل هئعا بيهق يهلم الممهؿا جمهؿ العه بيهللاإلهه بلو   هبح ا ف هػل 

يبػهء ألوػ  يعػا  ه فػ  كػل  المعم موهو  بيهسػل الػهبح ك ػع يبػهء بأوػ  يبػهء بإلػ  مػ 
بقػػت بحػػ   أف يهسػػل ربحػػ  إلػػ  أق موػػهف أب أق زمػػهف أب إلػػ  مػػه فػػ ؽ ال مػػهف بالموػػهف 

 إل  ح ث ال ةهق  لإل آل  حصه  بال إموهف

                   بو  المعم بو  المعم . .                 . . أق ةإل ع أق ةإل ع

: :   الهبح الهبح                 (()يس)يس  
فهلهبح تنعإل  منه سهي  النـ  فاهق الهؤيهت الصهلح  فالوإ إل  موػ  أب المهللينػ  

 : مثل الهجل اللق سأل  رس ؿ اا  :ا لوإ إل  المن تأب 

طؿملّٟمأصؾقومل؟مصعملممللمأصؾقوملمعقملعؽملممًلمحعملممًل،مضممللمظغمل٢ّمض٦ّلمحعملؿملعملهملمصؼملمملمطؿملّٟمأصؾقومل؟مصعملممللمأصؾقوملمعقملعؽملممًلمحعملممًل،مضممللمظغمل٢ّمض٦ّلمحعملؿملعملهملمصؼملمملممم}}

مضممللمسّٖصوملمغظملل٨ّمس٤ّماظّٓغؿملممل مإميمملغ١ّ؟ مضممللمسّٖصوملمغظملل٨ّمس٤ّماظّٓغؿملمملحعملؿملعملهمل مإميمملغ١ّ؟ صمملدؿ٦ّىمسؽملّٓيمحفّٕػمملمصمملدؿ٦ّىمسؽملّٓيمحفّٕػمملمممحعملؿملعملهمل

موذػؾؾملوذػؾؾمل مممل، مممل، مغؾملمملري موأزؼملفملت مظؿملػمل٨ّ مصفملدؾملّٕت مغؾملمملري موأزؼملفملت مظؿملػمل٨ّ مأصؾقوملمأصؾقوملمووصفملدؾملّٕت موطفملغ٨ّ مأػ٢ّموطفملغ٨ّ مأػ٢ّمأري أري

مأر موطفملغ٨ّ مصؿملؾملممل مؼؿّٖاورون موػ٣ّ مأراجلؽملهمل موطفملغ٨ّ مصؿملؾملممل مؼؿّٖاورون موػ٣ّ مؼؿضملمملووناجلؽملهمل موػ٣ّ ماظؽملمملر مأػ٢ّ مؼؿضملمملووني موػ٣ّ ماظؽملمملر مأػ٢ّ صؿملؾملمملمصؿملؾملمملمممي
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سؾّْٓمغ٦ّرمآمسؾّْٓمغ٦ّرمآم:م:موضممللوضممللمم،،وطفملغ٨ّمأريمسّٕشمرب٨ّمبمملرزًا،مضممللمظ٥ّمسّٕصوملمصمملظّٖموطفملغ٨ّمأريمسّٕشمرب٨ّمبمملرزًا،مضممللمظ٥ّمسّٕصوملمصمملظّٖم

مم2424مم{{ضػملؾ٥ّمبمملإلميمملنمضػملؾ٥ّمبمملإلميمملنم

  ألوػ  بصػػل فمػه يػها  النػػهئم فػ  و مػ  إذا كػػهف مػ  الصػهلح   يػػها  ال ػهرؼ فػ  يآهاػػ
إلػػ  قػػهللرات بإموهو ػػهت أيإلػػى فػػ  يػػهلم الهبحهو ػػهت بوػػل  أاػػ هء ال توبػػع أسػػهاروه إال 
لم  ااا هب  ببزو    مػ ازي  أوػل الخص صػ  ا فػإذا كهوػت الػن س م جػ دة فهػل  األسػهار 

 م آ دة باهص  إذا كهف م  الماحهللث  ا فبل  هلل م  تهليإ الن س.

 عٓسْا عني ايفضٍٛ ٖصب ايٓفؼ إٕ ضَت ايٛصٍٛ     غري ٖصا
 ؼ بتٛحٝس ايعًٞ      عٔ بٝإ اآلٟ َٔ فطز قؤٍٚـــٖصب ايٓف

 .بول  درج  أيإل  ايها  المامو  ف  يآها  ... فمه يها  ال هرؼ ف  منهم 
 ....يها  ال ارث ف  يآها  ... بمه يها  المامو  ف  منهم 

وػػ ت ثػػم يػػهلم ف ػػهق يػػهلم المإل بمػػه يػػها  الػػ ارث فػػ  منهمػػ  يػػها  الن ػػ  فػػ  يآهاػػ 
يإلػػػ  أسػػػهار   المنػػػهفا ثػػػم   ػػػهلل ذلػػػ  يبػػػهؼ يإلػػػ  يػػػهلم الآػػػهللس األيإلػػػى ف  إل ػػػ  اا

الوهس  بيإل  أقهللار الإل ح المح  ظ بيإل  حآهئا ال يعا  ه أف يب ه إل هػه حاػى يغإل هػه 
إال لومػػػل المػػػ قن   الػػػلي  إف أ ػػػهح ا    همػػػ ز ألوهػػػه كنػػػ ز ال ي ضػػػهه بال يوبػػػ هه اا

 ...ألف ول  أسهار الآهللر هلعه ت هح دمهؤوم 
بأسػػهار الآػػهللر ال ي إلػػه يإل هػػه إوعػػهف بف ػػ  ذرة مػػ  ال بػػهي ا فػػبل  ػػهلل أف يوػػ ف كإلػػ  

 .مبغ ؿ  هلحضهة اإلله  
وػػل  الػػهللبائه  اوػػرالء ال يآػػه أحػػهللوم فػػ  ذوػػإ أب ي  ػػل ي ػػإ ألوهػػم ينػػهللمه يػػهللاإل  

 يصهللر لهم قهار الح م اإلله  

                            ((األو هـاألو هـ))  
بإذا اااغإلت ال    فهلا لإلآإلإ المنبغل  غ ػه اا بكػلل  ال ػهلل بكػلل  المػ ارحا 

                                                 
 الحهرث    مهلو  أوس ا فى تخهيج اإلح هء ا باإلصه   ال   ح هف بكاإ يهللة ا مه إاابلؼ فى الهبايهت. ٜٛ
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لوػػ  الآإلػػإ إذا كػػهف ال ينبػػغل  غ ػػه اا ةهفػػ  يػػ   بال أقػػل وػػل تنهػػه ال ػػ   لعػػ ا ؟ وػػل 

 يعامه اإلوعهف  إذو  إل  حهلليث لع ا ؟
هللمػػ  اا جػػل فػػ  يػػبل  فإلمػػه فػػإذا اوبػػغل الآإلػػإ  ػػها كهوػػت المػػ ارح كإلهػػه فػػ  ا

 هػػل  المبػػهوهلل ال هل ػػ  فهػػم فػػ  وػػل  اآلوػػهت أك ػػه يآػػهب لهػػم إذا غ إلػػ ا   يمػػا هم اا
وػػل  المبػػهوهلل الهاق ػػ ا لػػلل  الػػلق يحمػػإ   يػػ  يػػ  اا ةهفػػ  يػػ   أف يحم ػػ  اا

 يآ ؿ: منهم ي  ول  المبهوهلل يحس  هللؿ البهلليهللا بللل  اإلمهـ أ   ال  ائم 

 نال ٚال ابػٞ اجلٓإ يطٝبٗا      اضٙ  ـــــٚحك٘ َٔ ْ أْا ال أخاف

 اضٙ ٚهلٝبٗاـــٚايبعس عٓ٘ ْ     ين  ــفايكطب َٓ٘ جٓيت ٚذلاغ
فػػػبل   فهلحمػػػهب ذؿ  هلنعػػػ   لهػػػرالء األقػػػ اـ ألف لهػػػم أحػػػ اؿ اهصػػػ  مػػػه اا

هلليثػ  ياإللذبف إال  منهجهت  بال ياما ػ ف إال  مبػهوهللة حضػهة ذاتػ  بال يأوعػ ف إال  إلليػل ح
 :سأل ا اإلمهـ يإل  ك ع حهل  مه اا؟ا بمنهجهت 

َّ ....  ٚإشا ْازٜت اغتُع... قاٍ عبس إشا زعٛت أجابين  } إي
 {ٚإشا غهت افتتحين بايهالّ 

 :بأرضه  ف  أحهلل ول  الحهالت يآ ؿ س هللق أ   ي يهلل ال ع هم  

ٓاجا٠ ي٘ يف حاي١ امل  يٛ أْبأت اخلًل بػع١ ضمحتو َا عبسٚى، فكاٍ اهلل }
 {ٚيٛ أْبأْاِٖ مبحبتٓا يو يكتًٛى، فكاٍ ٜاضب ال تكٍٛ ٚال ْكٍٛ.

 : ول  أح اؿ اهص  لهجهؿ يآ ؿ ف هم اإلمهـ أ   ال  ائم 

 إال َطاز حتًٞ َٔ َعاْٝٗا   ـٗاــــــــإٕ ايطجاٍ نٓٛظ يٝؼ ٜسضٜ
 يف األضض أجػاَِٗ ٚايعطش َكعسِٖ    قًٛبِٗ صفت ٚاهلل ٖازٜٗا

 غف١ٓٝ ايٛصٌ بػِ اهلل دلطٜٗا   ٛ ـطع املضطفٞ ُٖٚــٛؽ يؿِٖ ايؿُ

 بيآ ؿ أيضه  ف  اأوهم:
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 ٚحاٍ َع املدتاض يف نٌ حلظ١    ٌطــضجاٍ هلِ حــــــاٍ َع اهلل ظاٖ

 . ف  كل لحه  لهم حهؿ مه رس ؿ اا 
 : س هللق إ هاو م الما  ل  

أاػهؼ يإلػ   كهف يبهؼ يإل  ته  ا  ف   هللايا  أم  بكهوت مػ  الصػهلحهتا بينػهللمه
فػػ  المنػػهـ فػػهح فػػلوإ ي بػػهوها فآهلػػت يػػه  نػػ  أفهحػػت  ػػلل  ال  مآػهـ رأق ف ػػ  الن ػػ  

 .يو ف الهجل رجبل  حاى يها  ف  ال آه  بل س ف  المنهـ
بذل  حا  ال يآع ينهلل ولا المآهـا إذا كػهف صػهحإ كػل المآهمػهت بكػل المنػهزؿ 

 : الوهيمهت قهؿ ل  اا

                      (( ةػ ةػ))  
 ألف كمهؿ اا ال حهلل ل  بال وههيػ  لػ  بمػه ينػهلل ااا يإلمه  اه دا  مآهمه  ف  كل ا ء

 يهزؽ م  يبهء  غ ه حعهب  ال يعا  ه أحهلل حهلل  بال يهلل  بال حعه   ألو. 
 أم  :قهلت ل   ايآه  الن   س هللى إ هاو م الما  لى فإلمه رأق 

 {ٜا بين اآلٕ متت ضجٛيتو  }
 : م  الهجهؿ اللي  ف  كاهب اابرجل أق 

                                             
                                             

((األح اباألح اب))  
 

 بصإل  اا يإل  س هللوه محمهلل بيإل  دل  بصح   بسإلم
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  ػششػشش  نثنثانثاانثاانفصم انفصم 

  9999  انفرىزاخ انىهثيحانفرىزاخ انىهثيح  ح ييضاٌُح ييضاٌُيَّيَّاننّاننّ
  اذلدشج وإصالذ األزىالاذلدشج وإصالذ األزىال  

  هدشج انصاحلنيهدشج انصاحلني  

  يشازم اذلدشج ادلؼنىيحيشازم اذلدشج ادلؼنىيح  

  يىاصيٍ انؼاسفنييىاصيٍ انؼاسفني  

                                                 
 هللي ة إل  ااوػ ا الهللرس   هلل صبلة ال بهء  مآه المم    ال هم  لإل ٜٕٗٔم  المحـه  ٕ – ٕٛٓٓ/ٔ/ٓٔالم هدق ف   ٜٜ
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  عم اا الهحم  الهح م

أف    ػػػهلخ ه النػػػهزؿ مػػػ  فضػػػل ااا بوعػػػأل يّمػػػل لنػػػه ال ػػػاح  الحمػػػهلل ا الػػػلق
  معػػػإلم   أجم ػػػ  ا بوػػػهللي ا اايم إلػػػ  يػػػهـ ا ػػػه بفػػػاح ب هكػػػ  بوصػػػه يإل نػػػه بيإلػػػ  ال

قػػهئإل  : الإلهػػػم اج ػػل أبؿ وػػػلا ال ػػهـ فاحػػػه  بصػػبلحه  بأبسػػػ   ا ػػها  بومهحػػػه  بداػػه   هكػػػ  
بفبلحه ا ببفآنه بالمعإلم   أجم    لمه تح   بتهضه  يه أرحػم الػهاحم  ا بصػإل  اا يإلػ  

 س هللوه محمهلل بيإل  دل  بصح   أجم   .
 جم   :ف وم أ  إا او  بأح ه    هرؾ اا

  اذلدشج وإصالذ األزىالاذلدشج وإصالذ األزىال  
يبلمػػ  فهرقػػ   ػػ   زمػػهو   ب ػػ   حػػهلا  ا  ػػ   زمػػ    كهوػػت ومػػهة الن ػػ  المخاػػهر 

المهوإل ػػ  ب ػػ   زمػػ  المهللو ػػ  بالهفهو ػػ  بالح ػػهة اإليمهو ػػ  اإلسػػبلم  ا  ػػ   يػػهدات جهوإل ػػ  
ه يإلػ  تع  ه يإل هه ال ص  هت الآ إل   باألو اء البخص   إل  ة هع إسبلم   قهدو ػ  يعػ  

أوإلهػػػػه اإليثػػػػهر بالحػػػػإ لإلن ػػػػ  المخاػػػػهر بالمػػػػ دة لمم ػػػػه المعػػػػإلم   بالمػػػػرمن   فػػػػ  كػػػػل 
 و هاسه  بقهللبة لول مرم  كهيم.  األمصهر باألق هرا ولا الهللرس ال ه م ج إل  اا

إف صػػبلح األحػػ اؿ إف كػػهف لؤلفػػهاد أب لإلممام ػػهت ال  ػػهلل لػػ  مػػ  ومػػهة حعػػ   أب 
حه  بوػ ا  إلػ  مػه يحػإ اا بيهضػه  لوػ  يوػ ف مػ   م ن ي ا فبل  هلل لإل هد أف يههجه م 

أول الهضه ي  حضهة اا جل ف  يبل ا أمه مػ  تمعػ   حهػ  بوػ ا  بيهيػهلل مػه ذلػ  أف 
 يحإ ِم  ا إلآ  م   كهف يإل  ا إلآ .  ينهؿ رضه م ال  فه  يامع   محهؿ ألف اا

ؿ رضػه  جػل فػ  إذف ال  هلل بأف يهمه اإلآ  ل اخإلا  أابلؽ اا حاى يح   اا بينه
بكهف م   ن  اسهائ ل باللق اسػاإلل  يبل ا بأوام ت إلم ف الهجل اللق أا هوه ين  الن   

الخ     باساحإل  أك ه م ص   بو  الآال لهللرج  أو  قال تعػ   بتعػ    و عػه  بمػه ذلػ  
وهلليػػػ  بإلههمػػػ  مػػػه وػػػلا المهػػػل البػػػهلليهللا   فػػػ  قإل ػػػ  و  ػػػه  يصػػػإ ف ػػػ   أ آػػػ  لػػػ  اا

 أوػ  ال  ػهلل لػ  مػ  الهجػ ع إلػ  اا بسػإل ؾ ةهيػا اإلسػاآهم  مػه أح ػهب اا فأحس ف  يـ  
جػػل فػػ  يػػبل ا بلونػػ  ذوػػإ إلػػ  رجػػل يه ػػهلل بقػػهؿ لػػ  وػػل لػػ  مػػ  ت  ػػ ؟ فآناػػ  ال ه ػػهلل مػػ  
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رحمػػ  ااا بأاػػل ي ػػػهد  مػػ  ممإلعػػػ   حمػػ  أف ل نػػ  اا سػػػان ؿ يإل ػػ  بوػػػ  م ػػ ا بوعػػػ  

 س  هألف ػػػػهؿ باأليمػػػػهؿ ف ممػػػػهد أف يا جػػػػ  ي همػػػػل الخإلػػػػا  هلن ايػػػػه بلػػػػ  ال ه ػػػػهلل أف اا
ينهه إل  ول  الن   بي همإل   آهللر مػه ف هػه مػ  صػهللؽ بإاػبلص   الآإلإ إل  اا فإف اا

 : ا قهؿ لحضهة اا

122122مم{{ممٔإٖغؼملمملماِِّسؼمَلمملُلمبمملظؽملِّؿملمملت،مؤإٖغؼمَلمملمِظغمُل٢ِّّماِعّٕٔىٍءمعمملمَغ٦َّىٔإٖغؼملمملماِِّسؼمَلمملُلمبمملظؽملِّؿملمملت،مؤإٖغؼمَلمملمِظغمُل٢ِّّماِعّٕٔىٍءمعمملمَغ٦َّىمم}}

مم

  هدشج انصاحلنيهدشج انصاحلني  
لح ف يهمػػػػهبف الن ايػػػػه العػػػػ    بال  ايػػػػه بلػػػػلل  فػػػػإف أبؿ ومػػػػهة يههجهوػػػػه الصػػػػه   

ال هسهللة الوهسهللةا فبل يخ ه يإلػ   ػهلهم إال اػ ء يح ػ  اا جػل فػ  يػبل  بوػلا وػ  أبؿ 
ا بإذا صإلحت الن ايه بال  ايػه أصػإلح   المههد لم  أراد أف يو ف مآه ه  م  رب ال  هد

 ل يػ  رأيػ  ف صػإلح االئلوعهف  هةن ا بالههوه يا ه ال هة  ألوػ  يػأتمه  ػأمه  بي  ػ  اا
   الههوه لصبلح ال هة ا بل س البأف اػأف الخ ػ ات الاػ  تآ  هػه األقػهللاـ فػ  ةهيػ

 :اا بلو  البأف اأف حهكهت الآإل ب ف  الا ج  إل  حضهة اا

٤ِّمَؼؽمِلصمُلُّٕم٤ِّمَؼؽمِلصمُلُّٕمغملغمِِلُص٦َّٔرُط٣ِّمَوَأِع٦َّاِظغمُل٣ِّ.مَوَظُص٦َّٔرُط٣ِّمَوَأِع٦َّاِظغمُل٣ِّ.مَوَظممٰ  ٰ  ٔإٖنماظػمّل٥َّماَلمَؼؽمِلصمُلُّٕمٔإَظ٧ّٔإٖنماظػمّل٥َّماَلمَؼؽمِلصمُلُّٕمٔإَظ٧ّمم}}

121121مم{{مم٣ّ٣ِِِّسؼمَلمملِظغمُلِسؼمَلمملِظغمُلُضػمُل٦ِّبغمُل٣ِّمَوَأُضػمُل٦ِّبغمُل٣ِّمَوَأممٰ  ٰ  ٧ّ٧ّٔإَظٔإَظ

مم

                                        [[ٚٓٚٓاألو هؿاألو هؿ]]  
إذف وػػػػل يػػػػأت  الخ ػػػػه يإلػػػػ  حعػػػػإ صػػػػبلح الآإلػػػػإ أـ المػػػػ ارح؟ مػػػػ  المػػػػهئ  أف 
اإلوعػػهف  ػػهلم ارح قػػهلل يمػػؤل األرض ي ػػهدة ا لوػػ  و اػػ  كهسػػهللة بفهسػػهللة وحػػ  اا أب وحػػ  

 :انفرلاٌ[30]كراته انعسَس فً  مإل  كإل  كمه يآ ؿ ف   اااإلا اا ب لل  يص ح ي

                                                   
                                                 

 صح ح ال خهرى  يمه      الخ  ّهبِ ي   ٓٓٔ
 صح ح معإلمي ْ  أ ِ   و ه يْػه ة   ٔٓٔ
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بإذا كهوت الن   ة    بالن س ماغإل   بتم ل اإلوعهف يآه ف  ال لػل لونػ  فػ   هةنػ  

هة ااا   بياحعػس ت  ػ  وصػ ح  إلػ  حضػال يهض  ي  ولا ال لل بينهللـ بيخمل م  مػ ال
 مثل ولا يآ ؿ ف   اا:

                                                
                                           

        [[ٙٔٙٔ]األحآهؼ ]األحآهؼ  
ت ول  الحآ آ  فأصإلح دائمػه  بأ ػهللا  ا لػ ح قإل ػ  باػط ف ػ  و ايػه تهضػ  فإذا يإلم

إذا وهه إل  الآإلإ ببجهلل ف   الن ايه الا  تهض   فبل ي هل    مػل الهػهوه   ر   فإف اا
لهجػل مػ  ي ػهد الصػحه   بوػ  سػ هللوه أ ػه  إف قإل ل أب كث ها بلػلل  قػهؿ ال بػ ه النػليه 

 :بكهف يآ ؿ ف   ذر 

ُخػمُلعملممًلموَخػمْلعملممًل،مُخػمُلعملممًلموَخػمْلعملممًل،م  ممُّٕٖهمَأِنمَؼؽمِلصمُلَّٕمإديمَذِؾؿمِل٥ِّمِسؿملل٧ّماب٤ّٔمَعَِّٕؼ٣َُّّٕٖهمَأِنمَؼؽمِلصمُلَّٕمإديمَذِؾؿمِل٥ِّمِسؿملل٧ّماب٤ّٔمَعَِّٕؼ٣ََّع٤ِّمَدَع٤ِّمَدمم}}

121121مم{{َصػمْلؿمَلؽمِلصمُلِّٕمإديمأب٨ّمَذردملمَصػمْلؿمَلؽمِلصمُلِّٕمإديمأب٨ّمَذردملم

مم

حاػى ال يبػاغل  بإق هلػ  بإا هتػ  الػهللائم إلػ  مػ ال  فآػهؿ لػ   أق إلى زوهلل  ببريػ 
 :  مل الههوه بياهؾ و ر اا الههوه ف  فراد  

123123مم{{ممػمِلؿمل٢ُّمِع٤َّماْظضمَلؼمَل٢ّٔػمِلؿمل٢ُّمِع٤َّماْظضمَلؼمَل٢َّٔأِخػمِلِّٙمِدؼؽمَل١َّمَؼغمْلظمِل١َّماْظعمَلَأِخػمِلِّٙمِدؼؽمَل١َّمَؼغمْلظمِل١َّماْظعمَلمم}}

مم

أق ال ت حث ي  الوم بال ال هللد لو  ا حث ي  الإل ح اللق إذا وهه ف   اا 
 :حهللد ل  مه يإل ا    م  ال ا ح بو  ل ح الآإلإ

                               [[ٕٕٕٕ] الممهدل] الممهدل  
  بالمػػهللد ونػػه                     اإلوعػػهف  ػػهبح مػػ  مػػ ال  بإذا أ مػػهلل

                                                 
 صح ح ا   ح هف بمممه ال بائهللي  ي هلل اا    مع  د  ٕٓٔ
وْػ  ه ( ِف  اإلْابل ِص )ؾ( ي  م هذ رض   الإلب   ين    ٖٓٔ  )ا    أ ِ   الهللس
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فو ػػع يوػػ ف حهلػػ  فػػ  ي ػػهدة اا بةهيػػ  اا جػػل فػػ  يػػبل ؟ فهلمهوػػل مػػ  اوػػام  أيمػػهؿ 
الم ارح بوع  الن ايه بال  ايػها لوػ  ي ػهدة المآػه    بقػهب الصػهلح   إومػه وػ   إصػبلح 

 :ا حاى أف   ضهم قهلل قهؿ  الآإلإ بكاه   الن ايه ال     ف   لهب ال هلم  

مم"م"مممممخّٕجمع٤ّمبؿمليتمإالمإذامغ٦ّؼوملمدؾضملنيمغؿملهملمطػملؾملمملمٓخّٕجمع٤ّمبؿمليتمإالمإذامغ٦ّؼوملمدؾضملنيمغؿملهملمطػملؾملمملمٓ"إغ٨ّمالمأ"إغ٨ّمالمأمم

اػ   أمػه وػ  ف ػلوإ  فوم ي حصل مثل ولا؟ فأوت تلوإ إلػ  المعػمهلل لاصػإل  رك
 :  إل  المعمهلل بم   س     و   بكل و   لهه ثمنهه بفاحهه ينهلل رب ال هي 

                            [[ٔٙٔٙ]الصهفهت ]الصهفهت  
ل مل مػه ي اػهللارؾ  ػ  ال لػل مػ  اا جػل بيػبلا ف نػهللمه ذوػإ إلػ  الهجػل بمثل ولا ا 

ال ه ػػػهلل سػػػهلل يإل ػػػ  ال ػػػهب فأالتػػػ  و عػػػ  فآاإلػػػ  بأكمػػػل  ػػػ  المهئػػػ  بمػػػه ذلػػػ  كػػػهف  صػػػ ص 
اإليمػػهف مػػهزاؿ م جػػ دا  فػػ  قإل ػػ  بذلػػ  حاػػى ال وعػػا هم الا  ػػ  يإلػػ  أق إوعػػهفا فعػػأؿ 

  ػػ   بالمهسػػإل   بوػػرالء وػػم مػػ  فػػهللل   يإلػػ  رجػػل مػػ  ال ػػهرف   الػػلي  وػػم يإلػػ  قػػهللـ الن
يآػػهأبف ألػػ اح الحآػػهئا فػػ  قإلػػ ب الحهضػػهي  بيػػأت هم المػػهللد الخػػهص  هػػم مػػ  مهئػػهللة رب 

ا بلػػ س كإلماػػ   يح ههػػم بيابػػهللؽ  هػػم بحعػػإا فآػػهؿ لػػ  مػػ  أق الػػ بلد   ال ػػهلم  
 إلهللة كلاا قهؿ إف ال إلهللة الا  أوػت منهػه  إلػهللة سػ ء فػهاهج منهػه إلػ   إلػهللة     أوت؟ قهؿ م

 .فإف أوإلههصهلح فكلا 
باػػػهج الهجػػػل مهػػػهجها  باوهػػػهبا إلػػػ  الهمػػػهة بفهئػػػهللتهه فآػػػهلل  –بوػػػل  ومػػػهة موػػػهف 

فػبل وػػ  قػهلل ذوػإ إلػػ  الصػهلح   بال وػػ  أيإلػ  الا  ػػ   ابافاػ  المن ػ  ق ػػل اواصػهؼ ال هيػػا
بلػػم  ه إلعػػهو  بكهروػػه أمػػهـ أحػػهلل الحهضػػهي  لػػهب ال ػػهلم   بلػػم يصػػإل  رك ػػ  بلػػم يصػػم ي مػػ

 .كل الم ض ع أو  و ق يا ب إل  ااي مل أق يملا لو   
بذلػ  ألف الحعػػه هت اإلله ػػ  لحضػهة الحعػػ إ تحعػػإ كػػل اػ ء فػػ  أسػػهع مػػ  
لمػػح ال صػػه بيصػػهللر األمػػه يإلػػ  ال ػػ را لوػػ  اػػهلا الآػػ ق بالآػػهللر أراد أف ي ػػ   لنػػه م ق ػػه  

فن لػػت مبلئوػػ  الهحمػػ   لن ا ػه بلنػػهق فضػػل اا لمػػ  وػ ق ا ػػها  لمػػ ال  فآػػهؿ الم صػـ  
ءت مبلئوػػ  ال ػػلابا بوػػلا ال يحػػهللث أ ػػهللا  فإمػػه وػػرالء أب وػػرالء لونهػػه حومػػ  لوػػ  بجػػه

 (.ٕٛٔ) راجه  هقى الآص   ص ح   و ا ها باااصم ا
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يحوػػػػم  هلعػػػػهائه   إلػػػػ  الهػػػػ اوه باا توهػػػػه مبلئوػػػػ  ال ػػػػلاب بال  ػػػػهة ونػػػػه أف 

بوهمػػه ظػػ  بيإلمنػػه اا أف وحوػػم  هلعػػهائه إذا يإلمنهوػػه بأف و ػػ ض األمػػه ف هػػه إلػػ  اا 
 :الع ء فه  س إ كل المبهكل     ي هد اا ف  ول  الح هة

                                     [[ٕٕٕٕٕٕ.]ال آهة.]ال آهة  
 ..إذف الهمهة الا  وحاهج إل هه أجم    ف  ولا ال قت بالح  
 .  ايهإف كنه أفهاد أب جمهيهت أب ا   ه  بأممه  و  ومهة الن ايه بال

يغ ػه لػ  ذلػ ا لوػ  مػ  غػش بوػ  ي إلػم يإلػم   فم  غش بوػ  ال ي إلػم فػإف اا
 !!!ال آ   أو  يغش معإلمه  

 !!! بم  يولب بي إلم يإلم ال آ   أو  كهذب ف  ق ل 
 !!بم  يبههلل اههدة ال بر بو  يإل  ثآ  تهم  أو  يخهلع ضم ه  بيغهلط و ع 

بج إلاهػػه ف مػػه   ننػػه م هوػػهة باػػهللة بقػػس يإل هػػه أاػػ هوهه ألوهػػه وػػ  مػػه أبدت  ح هتنػػه 
 ...ضغ ط و ع   بيص    

 .بفبذل  ألف المعإلم   ي ص ف اا بوم يهلم ف بمصه 
لوػػ  لػػ  كهوػػت الم صػػ   مػػه حعػػ  الن ػػ  فإوػػ  إذا رجػػه إلػػ  اا ةهفػػ  يػػ   فػػإف اا 

ا بإذا كػهف .. ا بإف كهوت الم ص   وهتم  ي  جهل فإف اا يغ ه ل  ذلػ .. يغ ه ل  ذل 
 :لمه  بوع  ينهلل الم ص   فإف اا يغ ه ل  ذل ا قهؿ ح     بقهة ي ن  يه

123123مم{{ػملؿمل٥ّمػملؿمل٥ّمغملّٕػ٦ّامسغملّٕػ٦ّامسدؿدؿاظؽمللؿملمملنموعمملمأاظؽمللؿملمملنموعمملمأاخلشملفملمواخلشملفملموممرصّٝمس٤ّمأعيترصّٝمس٤ّمأعيتمم}}

مم

ا لوػػ  مػػه يعػػ إ كػػل غمػػ  وػػ  الم هصػػ  ألمػػ  كإلهػػه.. ا كػػل ذلػػ  مهفػػ ع مػػ  األمػػ 
 ....!!! العإل ك   الا  وهاوه مه الا مهلل بس ا اإلصهار

 : ل األاهلل م  ذل  بق ه  
 لم  يا مهلل أف يغ م أا   المعإلم  هػل  الم صػ   كػأف يآػ ؿ أوػه أيػهؼ مػه أيمػل  ػ

                                                 
 ا أاهج  األل هوى فى صح ح المهمه. ي  ث  هف  ٗٓٔ
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حاػػى ؟؟؟  أب بثن ػه   ؟أب مبػهكه   ؟أتغػ م معػإلمه ؟! بوػل غهػت يه ديػه   –أيمإلػ  لوػ  أغ هػ  

 تغ م معإلمه ؟!
 :أمه سم ت ق ؿ اا جل ف  يبل 

                                             
         [[ٗٚٗٚ.]الحمه.]الحمه  

  يشازم اذلدشج ادلؼنىيحيشازم اذلدشج ادلؼنىيح  
وهمػه الا و ػه فػ  الم صػ   أب الاػهلل  ه لم صػ    بالهمهة الا  وحاهجهه أجم ػ   أف

س   مػػل م صػػػ  ا بيإلػػ  اإلوعػػػهف أف ي وػػه دبمػػػه  فػػ  ك   ػػػ  الا  ػػ  إلػػػ  اا  أب اػػغل الػػػن
هؿ الا   هه يح   م ال  بيهضػ  ينػ  فػ  بالهج ع الصح ح إل  حضهة م ال  بالآ هـ  هأليم
 .الهللو ه بيم إل  م  المآه    يـ  لآ ه  جل ف  يبل 

مػػػه صػػػح   الوػػػهاـ ق ػػػل ومهتػػػ   بوػػػل  الهمػػػهة قػػػهلل حآآهػػػه سػػػ هللوه رسػػػ ؿ اا 
الموهو ػػ  الحعػػػ  ا فإوػػػ  لػػػم يهػػهجه إلػػػ  المهللينػػػ  إال   ػػػهلل أف ومػػه أوإلهػػػه ال صػػػ    الآ إل ػػػ  

 ا:بأص ح ا م  الهللااإل   ف  ق ؿ ا

                          [[ٔٓٔٓ]الحمهات]الحمهات  
ف ج ت ونه الهمهةا بلم يههجه إل هم إال   ػهلل أف وػهجهبا مػ  البػه ات بالحهػ ظ 
باألو اء بالمإللات بأيهمهه بأك هوه بو  دف  اآلفهت حإ الػهللروم بالػهللينهرا فػإف م هػم 

إ الػػهللروم بالػػهللينهرا ف  ػػهلل أف األبزار فػػ  زمهونػػه فػػ  كػػل أوحػػهء األمػػ  سػػ  هه األسهسػػ  حػػ
إ الهللروم بالهللينهر إل  ص   اإليثهر بأص ح ا يرثهبف يإل  أو عهم بل  كػهف حوهجهبا م  

 . هم اصهص  وهجه إل هم الن   المخاهر 
وػػل  الهمػػهة يػػه إاػػ او  وحػػ  فػػ  أمػػس الحهجػػ  إل هػػه سػػ اء فػػ   ػػهللء ال ػػهـ أب فػػ  

 .الخاهـ
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ات الاػػ  وهػػ  ينهػػه اا بالاػػ  ي غضػػهه ومػػهة يإلػػ  الػػهللباـ مػػ  كػػل الصػػ هت بال ػػهد

 س هللوه رس ؿ ااا بواحإل   هلص هت اإليمهو   باالبصهؼ الآهدو  .
بول  الهمهة تمه  مهاحلا أبال  يإلػ  اإلوعػهف أف يهمػه أبصػهؼ المنػهفآ   ل وػ ف 

 : الا  يآ ؿ ف هه وى  معإلمه  صح ح اإلسبلـ ينهلل رب ال هلم   ب

َطمملَنمُعؽمَلمملِصعملمملمَخمملِظزملممل.مَوَع٤ِّمَطمملَغومِلمِصؿمل٥ِّمَخػملَّهمٌلمِعؽمِلؾمُل٤ّٖمَطمملَغومِلمَطمملَنمُعؽمَلمملِصعملمملمَخمملِظزملممل.مَوَع٤ِّمَطمملَغومِلمِصؿمل٥ِّمَخػملَّهمٌلمِعؽمِلؾمُل٤ّٖمَطمملَغومِلمَأِرَبّْٝمَع٤ِّمُط٤ّٖمِصؿمل٥ِّمَأِرَبّْٝمَع٤ِّمُط٤ّٖمِصؿمل٥ِّممم}}

ِصؿمل٥ِّمَخػملَّهمٌلمِع٤ِّمِغظمَلمملٕق.مَحٖؿ٧ّمَؼََّٓسؾمَلممل:مٔإَذامَحَّٖٓثمَطََّٔب.مَؤإَذامَسمملَػَّٓمَشََّٓر.مِصؿمل٥ِّمَخػملَّهمٌلمِع٤ِّمِغظمَلمملٕق.مَحٖؿ٧ّمَؼََّٓسؾمَلممل:مٔإَذامَحَّٖٓثمَطََّٔب.مَؤإَذامَسمملَػَّٓمَشََّٓر.م

وإذامأؤمت٤ّموإذامأؤمت٤ّممم}}،موص٧ّمرواؼهملمأخّٕىم،موص٧ّمرواؼهملمأخّٕىم{{ممَؤإَذامَوَسَّٓمَأِخػمَلَّٟ.مَؤإَذامَخمملَص٣َّمَصَفََّٕؤإَذامَوَسَّٓمَأِخػمَلَّٟ.مَؤإَذامَخمملَص٣َّمَصَفَّٕ

125125مم{{ممخمملنخمملن

مم

   هلل بأف يهمه أبصهؼ الن هؽ ل و ف معإلمه ا م  المعإلم؟إذف ال
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مم

إذف يإل ػػػ  أف يهمػػػه العػػػإ بالبػػػام بالإل ػػػ  بالغ  ػػػ  بالنم مػػػ  بقػػػ ؿ الػػػ بر بأل ػػػهظ 
 :الخن  بال م ر بالإلغ ا ألو  م  أبصهؼ المرمن  

                             [[ٖٖ]المرمن ف]المرمن ف  
 عهف ال يآ ؿ إال مه يهض  الهحم  ...بيص ح ل  ل

كػػل ال ياحػػهللث إال  هلصػػهللؽ بال ياحػػهللث إال  وػػل قػػ ؿ جم ػػل بال يخػػهج منػػ  إال  
يإل ػ  ينػهلل المإل ػل بيهضػ   ػ  األوػل بالصػهحإ بالخإل ػلا  ػل يهضػ   ػ  ال ػهللب  ل م يثػهب

حاػػى مػػه أيػػهللاء اا بأيػػهللاء اإلسػػبلـ ألوػػ  مػػردب  ػػأدب  ألوػػ  ال يامػػهبز الحػػهلل فػػ  الوػػبلـ
 .المص    يإل   أفضل الصبلة بأتم العبلـ

 :بول  و  الهمهة األبل  بال يناآل منهه إل  مه   هللوه إال إذا أتم ال مل  هه 

                                                 
 صح ح ال خهرى بمعإلمي ْ  ي ْ هلِل اا ْ ِ  ي ْمه ب  ٘ٓٔ
 صح ح ال خهرى بمعإلم(ي ِ  اْ ِ  ج ه ْيج   ٙٓٔ
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  ]األو هـ[]األو هـ[

 :  هلل الن   بتو  هة اإلحهاـ الصبلة بدائمه  مه وآ ؿ ذل  ف  اسا اهح
 فو ع وآ لهه؟
أف وآػػ ؿ إف صػػبلت  بوعػػو  بمح ػػهق بممػػهت  ا رب ال ػػهلم   ال  ـيإلم وػػه الوػػها

" أف أق ؿ فبل يم ز معإلم  ل  ب لل  أمهت بأوه م  ال اهي               " 
لوػػػػ  أوػػػػه بأوػػػػت يإل نػػػػه أف وآػػػػ ؿ مػػػػ   ألف مػػػػ  يآػػػػ ؿ ذلػػػػ  وػػػػ  باحػػػػهلل فآػػػػط 

 المعإلم  ا ما  أك ف م  المعإلم  ؟
 :م  سإلم المعإلم ف م  لعهو  بيهلل ...  ال هللاي   

  ػهلل مآػهـ    ا بمح هق بممهت  ا رب ال هلم بوههي  مآهـ اإلسبلـ "صبلت  بوعو 
بمػػ  أجػػل أف يهتآػػ    ػػهلل ذلػػ  بيناآػػل بيهػػهجه مػػ  ... اإلسػػبلـ يناآػػل إلػػ  مآػػهـ اإليمػػهف 

اإلسػػبلـ إلػػ  اإليمػػهف ال  ػػهلل بأف ياصػػع  هألبصػػهؼ الاػػ  بصػػع  هػػه اا أوػػل اإليمػػهف فػػ  
 :الآهدف بي هللأ  أبؿ المرمن ف

                                            
      ]المرمن ف[] المرمن ف [  

 ول اللي  وم ف  صبلتهم م  إل ف؟ أ هللا  لو  ال  هة ونه  هلخب ع.

  يىاصيٍ انؼاسفنييىاصيٍ انؼاسفني  
 ...  خب ي  ا....   قهللر ال  هلل ف  الصبلة؟  إذف  م  ي ف اا
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فػػهل زف ونػػه لإلآإلػػإ بلػػ س الػػ زف ظػػهوهق فػػنح  جم  ػػه  وصػػإل  الممهيػػ  بفػػ  صػػع 

ح بالثػػػ اب باألجػػػه باحػػػهلل؟ ال لوػػػ  يإلػػػ  حعػػػإ الن ايػػػه بال  ايػػػه باحػػػهلل لوػػػ  وػػػل ال ػػػا
فهنػػػهؾ مػػػ  يصػػػإل   مػػػ ارق بوػػػ  مبػػػغ ؿ ال ػػػهؿ  ........ فػػػ  الصػػػبلة  بالخبػػػ ع ا

 هل مػػل بال  ػػهؿ بال  ػػهـ بالبػػهابا بداػػه يصػػإل  ب هلػػ  لػػم ينبػػغل لحهػػ  يػػ  مػػ ال  وػػل 
 يعا يهف ف  األجه؟

                            [[ٗٙٗٙ]فصإلت]فصإلت  
فػػهلم  اف ونػػه لإلن ايػػه بالخبػػ ع بأيمػػهؿ الآإلػػإ مػػ  اإلاػػبلص بالصػػهللؽ بالخبػػ ع 

أحػػ اؿ ال ػػهرف     بالحضػػ ر بالخػػ ؼ بالخبػػ  ا بوػػل  وػػ  المػػ ازي  الاػػ  يػػ ف  هػػه اا
 .بي   هم يإل هه ال اح ف  كل بقت بح  

  ابم  يهيهلل ال اح يإل    هلصهللؽ باإلابلص بالخب ع بالحض ر بالح هء مػ  ا
بالهغ ػػػػ  بالهو ػػػػ  باإلا ػػػػهت بالا اػػػػلا كػػػػل وػػػػل  األحػػػػ اؿ الآإل  ػػػػ  بااليمػػػػهؿ الآإل  ػػػػ  وػػػػ  

 .الم ازي  الا  ي     هه رب ال هي  ال اح لإل هرف   بالصهلح  
 مه  هلوم  م  يصإل  ألع رك   أب أكثه أب أقل؟

  م ال ػػهرف  ا فاآ ػػ ميأاػػل  هػػه الثػػ اب بوػػ  تآ ػػ م ال ه ػػهللي  الػػلق يخاإلػػع يػػ  تآ ػػ
 .ل  اا ل      الث اب باألجه أمه تآ  م ال هرف   ل      ال احال ه هللي  ي حعإ بي هللس 

 ..فهنهؾ م  ي اح يإل    هإللههـ 
 .. بونهؾ م  ي اح يإل    ن ر 

 ...بونهؾ م  ي اح يإل    مآهـ م  مآهمهت ال هاس  
 ...بونهؾ م  ي اح يإل    مآهـ ال رع الوهمل لحضهة اا 

 ... ح يإل     اح غ   بونهؾ م  ي ا
 ...بونهؾ م  ي اح يإل     اح بو   
 ....بونهؾ م  ي اح يإل     اح ر هو  
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 ....بونهؾ م  ي اح يإل     اح جنهو  

 .....   . ػػػبونهؾ م  ي اح يإل     اح قهللس
فا حهت ال يػهلل لهػه بال حػهلل بكنػ ز ال يعػا  ه أحػهلل يػهلل أسػمهءوه فضػبل  يػ  الخ ػه 

أيػهلل أف اا ت ػهلى صػهلح   بالػلق يآػ ؿ ف ػ  سػ هلل األبلػ   باآلاهينػاللق جه   اا ف هػه لإل
 ال أذف سم ت بال ا ه يإل  قإلإ  به.ل  هد  الصهلح   ف  المن  مه ال ي   رأت ب 

 بكل ولا يإل  أسهس أيمهؿ الآإل ب الاػ   هػه ال ػاح مػ  ينػهلل حضػهة يػبلـ الغ ػ ب
 اإلوعػػػهف منػػػهزؿ المنػػػهف هػػػه الثػػػ اب باألجػػػه الػػػلق  ػػػ  ينػػػهؿ  ا أمػػػه أيمػػػهؿ الهػػػ اوه ف

جنػ  يهضػهه العػم ات باالرض أيػهللت كمػه قػهؿ   بالمآهمهت الحعػهف يػـ  يهللاإلػ  اا
 :اإلمهـ أ   ال  ائم 

 ٘ َطأٟ ايطجاٍــــــــج١ٓ عطضٗا ايػُٛات ٚاالضض أعست    ٚايٛج
 \.أق أف الهجهؿ ال يهيهللبف ول  المن  بلونهم يهيهللبف ال ج 

المنػػ  ف آ لػ ف بمػهذا و مػل  هػه؟ تهكنهوػه أحػ ج مػػه بقػهلل ي هضػ ف يإلػ هم كػل مػه فػ  
 وو ف إل هه بوح  ف  الهللو ها ف آ ؿ رب ال  ة بمهذا تهيهللبف؟

 .جبلل  ال وهيهلل  إال جمهؿ بجه ب ف آ ل ف بي ت  
ف  لحه  م هرقا  لإلهللو ه ينهللمه أةإل    يإلػ  مآهمػ  فػ   مثل الب   ا   ال هرض 

 لمن  لم ي هح بلم يا عم  ل قهؿ: المن  بدرجهت  بمنهزل  بمه أيهلل ل  ف  ا

 فإٕ تو َٓعييت يف احلب عٓسنِ      َا قس ضأٜت فكس ضٝعت أْفاغٞ
 [:ٕٛ]الوهع بو   لل  يهيهلل ال ج 

                                           ..  
ـ اإلحعػػػهف بإذا اتصػػػع اإلوعػػػهف  صػػػ هت أوػػػل اإليمػػػهف بأراد أف يهتآػػػ  إلػػػ  مآػػػه

 .ف إل   أف يحع  كل ا ء ي مإل 
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باإلحعػػهف ألق يمػػل ال يوػػ ف إال  ػػأف ي مإلػػ  المػػهء يإلػػ  وهػػج الن ػػ  ال ػػهللوهف بأف 

 .  بيا    و   صهلح  ل ج  الحنهف المنهف بيهافآ  يع آ 
بأف يمهد الن س ف   مػ  اػه ة الهيػهء أب العػم   أب ال مػإ أب حػإ الههػ ر ألوػ  

ا بتإلػػ  وػػ  مػػ ازي  ومػػهة    اػػهلص النػػ ر مػػ  ال  يػػ  الغ ػػ رال يهيػػهلل مػػ  براء ذلػػ  إال
 أول اإلحعهف.

ك ػػع يحعػػ  المػػهء ال مػػل؟ أف يا ػػه ف ػػ  أبال  سػػ هللوه رسػػ ؿ اا ي  ػػل    –مػػهة أاػػهق 
 بولا مه يآػ ؿ ف ػ  اا:   ك  إل  بي مل ك مإل  بياأس  ف  كل يمل  حضهت      

                 الوهع[ٖٓ] 
بلػػػم يآػػػل ونػػػه م ػػػ  يمػػػل لوػػػ  مػػػ  ضػػػمن  ونػػػه مػػػ  أحعػػػ  ال مػػػل ألف مػػػ  يمػػػل  

 بحعإ قهلل يآهؿ ل                  ال هقهف[ٕٖ ] 
 .ف  ك     ال مل إذف يإل  اإلوعهف أف ي مل ال مل ماأس ه   هلح  إ 

ال  ػػهـ بالبػػهاب بكػػهف الصػػهلح ف يبلحهػػ ف ذلػػ  حاػػى فػػ  األمػػ ر الههمبػػ   فػػ  
بف  الوبلـ بف  الا همل مه األوهـ بف  النـ  بفػ  المإلػ س بحاػى فػ  اله  ػ  الهػهوهة مػه 

 . هةن  بو  األسهس األبؿ ماه    أف أسهس الماه   
 ..ك ع كهف  هةن  مه اا حهؿ ال مل ا؟ بولا و  المهم

 .با ماه  ا  ف  اله اوهبلونهم أيضه  كهو ا ياحه 
هء أف توػ ف و اػ  ق ػل ال مػل بأثنػهء ال مػل ب  ػهلل ال مػل إلػ  أف ي اف ػ  الم بأف ياحهب 

 .األجل اهلص  ل ج  اا
 األوػ  مػ  المػهئ  أف ت ػهللأ ال مػل  ن ػػ  اهلصػ  ا بتاحػ ؿ الن ػ  فػ  أثنػهء  لخإلػػا اا

أب   هلل ح   م  الػهللوه تػلكه  يإلػ  سػ  ل  اأب تاح ؿ الن     هلل  ةإل ه  لإلبههة     اإلا اا
ف  آهلل ثمهة اإلابلص الا  ت جهت  ػ  لحضػهة اا مػه أف اإلاػبلص .. ال خه اإليمهب ب 

 .يمإ أف يو ف ف  كل المهاحل
بمػػ  ونػػه فػػإف مػػ  يمػػل يمػػبل  ل جػػ  اا يإل ػػ  أال يػػها  إال ينػػهللمه يإلآػػه ا بقػػهل ا فػػ  
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 :ذل  ف  تأبيل ق ؿ اا

                          [[ٔٓٔٓ]فهةه]فهةه  
يض   أمهـ ي ن   ألو  مهداـ أمهـ ي ن  فإو  أريهلل أف أتوإلػم ينػ  أب أريػهلل يهف   أق ال 

بأوعػه  أف يمهللحن  النهس يإل   أب ي ثن  يإل ب  ع   ا ف مإ أف أرف   م  أمهـ ي نػ  وههئ ػه  
  هلا ال مل أق ؿ ما  بأي ؟ حا  ينهللمه ي ل ِكه و  أحهلل

يمػػإ أف يهفػػه ال مػػل مػػ  بأوعػػ  وػػلا ال مػػل وههئ ػػه  ألونػػ  أيمػػل ا بمػػ  ي مػػل ا 
 .ل  يض    بس      أجه   أمهـ ي ن   بي إلم يإلم ال آ   أف اا

 :باألجه ونه ل س ث اب بغهؼ بح ر بأك اب 
لون  و ر بفاح بكبع بيإلـ  بأسهار بإلههـ بمػ  كػل أوػ اع ال  ػهءات الاػ  يخػص 

 هػػػه ال اوػػػهللي   اا  هػػػه األو  ػػػهء بالمهسػػػإل  ا بلػػػ س مػػػ  أوػػػ اع ال  ػػػهءات الاػػػ  يخػػػص اا
بال ه ػػػهللي  ألوهػػػػم يهيػػػػهللبف أاػػػػ هء حعػػػػ  ا أمػػػػه الصػػػػهلح   فػػػػإوهم يهيػػػػهللبف فا حػػػػهت قإل  ػػػػ  

 بم ن ي .
بإذا أراد أف يوػػ ف مػػ  أوػػل ال آػػ   ال  ػػهلل أف ياممػػل  ممػػهؿ صػػ هت رب ال ػػهلم   

حػهبؿ أف ياممػل  هػه مػه ي"إف اا يحإ م  ا إلآ  م  كهف يإل  ا إلآػ " يػهق صػ هت اا ب 
  ألوهػػه الهللرجػػ  ال همػػ ا فهل  ػػهدات سػػهإل  األداء قإل إلػػ  ال نػػهءا لوػػ  يهػػم اإلػػا اا بذلػػ

 ال نهء ف  الاخإلا  أابلؽ اا.
ونػه قػهلل أصػ ح ماصػ ه   صػ   ... ينهللمه ياخإلا اإلوعػهف  ػهل    ينػهللمه يغ هػ  إوعػهف 

ب هإلحعػػهف .... ب هل صػػل لمػػ  ق  ػػ  ... ا ينػػهللمه ياصػػع  ػػهلوـه لمػػ  حهمػػ  ...  ال  ػػ 
 :إل   إل  م  أسهء

اْظَق٠ّٖماْظَق٠ّٖمِص٢ِّمَع٤ِّمَضشمَلضمَل١َّمَوَأِحِل٤ِّمٔإديمَع٤ِّمَأَدمملَءمٔإَظؿمِل١َّ،مَوُض٢ّٔمِص٢ِّمَع٤ِّمَضشمَلضمَل١َّمَوَأِحِل٤ِّمٔإديمَع٤ِّمَأَدمملَءمٔإَظؿمِل١َّ،مَوُض٢ّٔممم}}

122122مم{{ممَوَظ٦ِّمَسػمَل٧ّمَغظمْلِل١ََّوَظ٦ِّمَسػمَل٧ّمَغظمْلِل١َّ

مم

                                                 
 ا   النبمبهر ي  يإل   رض   الإلب   ين    ٚٓٔ
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ول  يه إا او  ومهات الصهلح   بو  ال تام بال ينصإلح الحهؿ بال يعاآ م ال ػهؿ 

 .إال إذا تممل المهء  حإ صهدؽ ا برس ل  
بذلػػ  ألف الحػػإ وػػ  الػػلق  األيهػػم مػػه الن ػػ   كمػػه كػػهف الصػػهلليا األك ػػه 

 :ين  ألصحه    بللل  قهؿ ا يعهل يإل  اإلوعهف كل االيمهؿ بكل االح اؿ

مملمصسملػملغمل٣ّمأب٦ّمبغملّٕمبغملـريمصالةموالمبغملـريمصؿملمملمموإمنمملممملمصسملػملغمل٣ّمأب٦ّمبغملّٕمبغملـريمصالةموالمبغملـريمصؿملمملمموإمنمملمععمم}}

124124مم{{برمل٨ّءموضّٕميفمصّٓرهمبرمل٨ّءموضّٕميفمصّٓرهم

مم

 .بو  إصبلح الآإلإ بالن ايه 
 :درج  الصهلليآ  

 .إلإ سإل مال تنهؿ إال  آ ا بوى و  أيهم درج    هلل الن  ة
 ..  و ايه  كإلهه كهيم  بيا ج   هه  إابلص بصهللؽ لحضهة الوهيم

 ....بولا و  المههد االيهم لم  أراد أف يوـه 
 ...بم  أراد أف يغنم 

يإلػػػػ  الن  ػػػػ   بالمهسػػػػإل   بالصػػػػهلليآ     ػػػػ  بمػػػػ  أراد أف ي ػػػػاح اا يإل ػػػػ   مػػػػه فػػػػاح
 بالبههللاء بالصهلح  .

 بصح   بسإلم بصإل  اا يإل  س هللوه محمهلل بيإل  دل 

                                                 
 ف ه الآهلليه ٛٓٔ
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  ػششػشش  انفصم انشاتغانفصم انشاتغ

  109109يىاصيٍ اجملاهذج نرسميك انفرريىاصيٍ اجملاهذج نرسميك انفرر
  سياض ادلشاهذسياض ادلشاهذ  
  خهاد اإلَغاٌ زمائمهخهاد اإلَغاٌ زمائمه  
  ييذاٌ اجملاهذجييذاٌ اجملاهذج  
  انؼذل أخص صفاخ انصاحلنيانؼذل أخص صفاخ انصاحلني  
    خهفاء اهلل يف األسضخهفاء اهلل يف األسض  
  مجال أهم انفررمجال أهم انفرر  

                                                 
وػ ا الهللرس   هلل تنهبؿ ال بهء  مآه المم    ال هم  لإلهللي ة  ٜٕٗٔم  المحـه  ٕ – ٕٛٓٓ/ٔ/ٓٔالخم س  –الم هدق  ٜٓٔ
 ااإل  
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  سياض ادلشاهذسياض ادلشاهذ  

 :قهؿ اإلمهـ أ   ال  ائم 

 ٟٛ حملًٞـــبعس ذل ـــــًٞ بايتدـًٞ     ايتح
 طٚضٟ بايتجًٞـــــٚغ            ضايٞ عٔ فعــايٞٚاْف

 ٘ ْٛض حيًٞـــــــــإْ            ٚؾــــــٗٛزٟ يٛجٛزٟ      
 ا ُٖٚٞ ٚعكًٞـٚامنح         ٞ عٔ عكـايٞ    ٚاضحتاي

 ايٞ           عٔ غٟٛ دلسٟ ٚأصًٞـــٚاتضايٞ باْفض
 ٞ باب ايهٓع ٜٛيٞـــسؽ             يـٚاضتؿايف ضاح ق

 ري ظٌـــــٚأضٟ َٔ غ     متحٞ ظاليٞ       سٖاــٓع
 طقًا َٔ غري فضٌــَؿ          ْٛض قسؽ ٜبسٚا جٗطًا

 ب أٚ بعكٌــــــٝف               أٚ بٓػــــــال بهِ أٚ به
 ضًٞ أٚ بٛصًٞـــأّ بف     يب        ــتؿطم األْٛاض تٓ

 ٍٛ حل غري قٛيٞـــق   اب ٚغـــــًب        بٌ بإجي
 ًٞــــعني اجيابٞ ْٚٝ          غــًيب ٚامنحا٥ٞعني

 س أعُٞ مل ٜضًٞــهٔ        عٓــــسإ يـُٖا ايضٚ
 ٞ يف ذلٛ حٛيٞـــآٜت        ًيبـــــثِ اجيابٞ ٚغ

 ف يًتجًٞـــــًِ أٚ بكٝس          بٌ بهؿـــــــال بع
 سٙ جع٥ٞ نًٞـــــــبع             طامٞ يٞ بــــــٚايتجً

 ًا يٞ بايتجًٞــــٝب ايػٝب ٜبسٚ     َعًٓفٝ٘ غ
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 س أضا٤ت ثِ حٛيٞـق      ُؼ    ـــحضط٠ األمسا٤ ؾ

 ا ظٌ ظٌٗــــــــٚأْ           سّــٛ ٚعــــــــٚأْا ذل
 طم يف نٌ ْعٍـــــٛض َضئ          َؿــــــــــٚأْا ْ
 ايف ٚقٛيٞـــــْٛض أٚص    يٓاض ٜبسٚ     ؼ اـــــال مب

 عال ْٛض ايتجًٞـــــــف ٛض عًٞ           ـــــــــبٌ بسا ْ
 جِ يًٝٞــــٚامنحت أْ ٓٛض بٓٛض      ـــــفامنحٞ اي
 ٛ آثاضٟ بعكًٞــــمتح       طم مشؼـــعٓسٖا تؿ

 ٞــــــ٘ جٗطًا      ٜٚطٟ حٝث أٚيـــًٜٚٛح ايٛج
 س ط٘ ذلٛ فضٌـــــٜتٗا       ـــــط قسؽ ْاٚيمخ

 
 .بأرضه  أ   ال  ائم ول  الآص هللة لئلمهـ 

بوػػػ  أصػػػل فػػػ  ق ػػػه العػػػهل  لإل آ ػػػهت الاػػػ  تحم ػػػ  يػػػ  مآهمػػػهت الآػػػهب بو إلػػػ  
 .ال ص ؿ إل  م ال 

رمػػ ز يهل ػػ  بإاػػهرات غهل ػػ  تحاػػهج إلػػ  أف ػػهللة مػػ  الػػهللو ه اهل ػػ  بقإلػػ ب إلػػ  ى بوػػ
 . صهللؽ ةهل   لإلآهب م  حضهت  بال يبغإلهه ي  حضهة اا اهغإل   م الوه

 .ألف حآ آ  الم هو  ال تههه بأوت ف  ة ر الم هو  ام  م هو ههبسنإلمه إل  رزاز 
 .... !!!! فإذا تخإل ت  عهؾ ي  الم هو 

 .... !!!بيبت  هبح  بقإل   ف  يهلم الن ر بالم هو  
 ...... !!!بصهت ت هو  ممه وح  من  و هو  

  أسهار ول  الم هو  ...   يإلهم  اا
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  خهاد اإلَغاٌ زمائمهخهاد اإلَغاٌ زمائمه  

م  حآػهئاا جعػم بو ػس بقإلػإ بربح بسػه بج ػل لإلمعػم مػه   فآهلل اإلآ  اا
يبػػغإل  فػػإذا اػػغإلت البػػ اغل المعػػم حم اػػ  يػػ  مبػػهوهلل الآإلػػإا بإذا ت هل ػػت  هلصػػ هء 

المعػػم الح لآإل ػػ  أوػػ ار األل و ػػ  ظػػهوهة فػػ  كػػل األرجػػهء المإل ػػ   يػػ  مػػهاداتبالمهػػهد 
 :بالخ    

 يف ايكًب عني تطاْٞ        يف حاٍ قطب ايتساْٞ
 :م ج د بولا

                                     
                    [[ٚ٘ٚ٘]األو هـ]األو هـ  

يهبوػػ  ألوهػػم أوػػل البػػه د بال ينػػهؿ  كػػل مػػ  مػػّ  اا يإلػػ همإذف لػػ س بحػػهلل  لوػػ    
وعػػػهف   إل ػػػهت البػػػه د إال   ػػػهلل فآػػػهلل معػػػاإل مهت وػػػلا ال جػػػ دا فػػػبل يصػػػح أف ينبػػػغل اإل

إذف ال  ػػهلل بأف تاحإلػػ    ػػهلل أف ات الآإلػػإا دالمعػػم بفػػ  و ػػس ال قػػت يحصػػل يإلػػ  مػػها
تاخإلػػ  بالمثػػل م جػػ دا فهػػل أسػػا  ه اآلف أف ألػػ س جإل ػػهب ثػػهو  يإلػػ  المإل ػػهب الػػلق 
أل عػػ  ثػػم يههػػه جمػػهؿ اإلثنػػ  ؟ محػػهؿ إذ ال  ػػهلل بأف أاإلػػه األبلػػ  كػػ  ألػػ س الثهو ػػ  لوػػ  

وػل أسػا  ه أف أكاػإ يإلػ  صػ ح  موا  ػ ؟  ػهل  ه ال ألوػ   –يههه جمهلهػها مثػهؿ داػه 
 ل  حهللث مه اسا  ت أف أقهأ األبل  بال الثهو  ا إذف ال  هلل أف أمح  لو  أكاإ

 أذلٛ أْا ٚأثبت أْا                تًكٞ املػط٠ ٚاهلٓا

 تؿٗس مجااًل ظاٖطًا               باحلػٔ ٜا َٔ أَٓا
 !!!! لعهلو  بول  و  الخ  ة الص    يإل  كل ا

يص إ يإل   أف ياهؾ ول  الهللار بو  المعم بيعو  ف  دار جهلليهللة فه  يهيػهلل أف 
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 ول يم ز؟ ال  هلل أف أوهللـ أبال  لو  أ ن . –ي ن  دار بال يههللـ الآهلليم  

  ييضاٌ اجملاهذجييضاٌ اجملاهذج  
 :اإلا اا اإلوعهف بأالح ل  كل ال  هف ف  يهلم 

                   [[ٕٕٚٔٚٔ]األيهاؼ ]األيهاؼ  
لػػػ  الو ػػػهف ل ػػػهق مػػػه رد  فػػػ  مبػػػههلل ألعػػػت ي ػػػهف فػػػ  أكمػػػل   ا ااثػػػم اإلػػػ 

االحػ اؿا لونػ  ق ػػهلل األمػه  ػأف ج ػػل لئلوعػهف صػ هت ظإل م ػػ  جه ل ػ ا بتحػهللث ينهػػه اا 
 :ف  ديهت  الآهدو  ا فم ل م  ص هت  ال مإل 

                   [[ٔٔٔٔ]االسهاء]االسهاء  
 :فهل مإل  بصع لول إوعهف بالم إل ب

                             [[ٖٖٚٚ]األو  هء]األو  هء  
 وػػل  ال مإلػػ  بياممػػل  هألوػػهة بالحإلػػما يآضػػ  يإلػػىإذف ال  ػػهلل أف يمهوػػهلل إلػػ  أف  

 :اإلمعهؾب  ال خل اإلا اإلوعهف بم  ة   ا 

                  [[ٔٓٓٔٓٓ  ]اإلسهاء]اإلسهاء  
آ  ضػا   مػه أوػ  لػم يمعػ  أق حاى ال  ل الػلق ي لػهلل تمػهلل أف يهلليػ  م ا خ بلأق 

إال أو  يهيهلل كل ا ء ف  يهللي ا بم  حومػ  اا أوػ  ينػهلل رح إلػ  ال  ػهلل  اا ء   هلل م  الهللو ه
أف تن ػػهد يػػهللا  بوػػلا م نػػه  كػػم م ػػ  ممػػه ق ضػػت يإل ػػ ؟ ال اػػ ءا بحضػػهة اا يهيػػهلل مػػ  

 (ٙٔ)لاغه    ه  اإلوعهف أف يو ف كهيم

                                         
ض اإلمعػػهؾ بيصػػ ح كػػهيم ه إذف ال  ػػهلل أف يػػاخإلص مػػ  دفػػ  البػػح بداء ال خػػل بمػػ
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 ..يإل  ص هت الوهيم الخبلؽ

"إف الوػػػهيم  ػػػ  الوػػػهيم  ػػػ   يآػػػ ؿ فػػػ هم  مػػػه الػػػلق أكػػػـه ذريػػػ  إ ػػػهاو م  ػػػهلن  ة؟
ا م نػه  أوػ  ال الوهيم    الوهيم ي سع    ي آ ب    اسحا    إ هاو م" كإلهم كهمهء بول

 .. ينهؿ أق مآهـ كهيم إال كل كهيما ول يم ز أف يو ف ونهؾ و    خ ل؟ ال
كلل  ال يم ز أف يو ف ونهؾ بل   خ ل أب يػهرؼ  خ ػل بذلػ  ألف  خإلػ  يوػ ف 
دل ل يإل  ض ا أفآ  ف  م هفا   ه ػ ا فهل ػهرؼ  ػها ي ػاح يهلليػ  ألف ي إلػم بيثػا أف مػه ينػهلل 

 .  بول  و  يآ هللة ال هرف   بالصهلح  اا أقهب إل   ممه ف  يهلل
  كمه يهبق ين  أج د  هلخ ه م  الهيح المهسإل  بكػهف ال يأت ػ  أحػهلل إال بردب   كهف 

ف نػػهللمه أتػػه  مػػ  ي إلػػإ منػػ  الػػلق ال يمإلوػػ  قػػهؿ لػػ  "ا اػػه ا  حهجاػػ  أب  م عػػ ر مػػ  الآػػ ؿ
رسػػ ؿ اا ا ينػػهللوه غضػإ سػػ هللوه يمػه بقػػهؿ يػه ل ػهئهيإلػ ب" أق ااػاهق يإلػػ  حعػه   مػػ  ا

إف اا لم يوإل    هػلا فػهؤق فػ  بجهػ  الغضػإا فآػهؿ أحػهلل األوصػهر أو ػا يػه رسػ ؿ اا 
 هػػلا  : }بػػه يإلػػ  بجهػػ  بقػػهؿ بال تخبػػ  مػػ  ذق ال ػػهش إقػػبلال فاهإلػػل بجهػػ  بظهػػه ال

بيو ف اإلو هؽ م  كل مه أي ه  الخبلؽ بلػ س المػهؿ بحعػإ فػإف كػهف يمإلػ  {ا  أ مهت
لمػػ  لػػ س لػػ  جػػه ا بإذا كػػهف يمإلػػ  ال إلػػم ين ػػا مػػ  يإلمػػ ا بإف   المػػه  ف إل ػػ  أف ين ػػا منػػ 

ا .....  يهيػهللبف وػل  األحػ اؿ ال هل ػ  ػا مػ  حهلػ  يإلػ  ال آػهاء بمػ  كهف يمإل  الحهؿ ين
 :الطالق[7]قهؿ ت هلى فى محوم الان يل فى 

                        ..                     

  انصاحلنيانصاحلني  صفاخصفاخ  ل أخصُّل أخصُّانؼذانؼذ  
 : بكهف اإلوعهف كمه قهؿ اا

                     [[ٕٕٚٚ]األح اب]األح اب  
إذف ال  هلل بأف ي يل الهإلم بياحإل   هل هللؿا بقهلل قهؿ حضهة الن ػ   .. جه ؿب ـ   ظإل
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ف  ذل  "أما  وػل  يػهللبؿ" بيوػ ف ال ػهللؿ مػه كػل النػهس حاػى األيػهللاءا بقػهلل كػهف الن ػ  

  أضهاسػػ  فػػإف أكػػل يإلػػ  وهح ػػ  مػػنهم مػػهة يأكػػل يإلػػ  الثهو ػػ   ا   ػػ   وػػهح ي ػػهللؿ حاػػى
المػػهة األاػػهقا فآػػهلل أ لهػػم ال ػػهللؿ منػػل و  مػػ  أظ ػػهر  بوػػ  ة ػػل ف نػػهللمه أرادت مهضػػ ا  أف 

ألهم  ال هللؿا فبل يمػ ز فػ    ت     ثهللق أا   رفه باكا    مه يخص  بذل  ألف اا
 :يآهـ رجل بمه زاؿ ينهلل  قإل ل م  و ا  مإلو ت اا بال ف  دائهة أبل هء اا أف 

                                            
                          ((لنهزيهتلنهزيهتاا))  

 :األح اب(ٓٚفى اآلي  )    حضهة اافبف  ولا جههد اهلليهلل يآ ؿ  

                                               
ال تآل إال الحا بل  يإل  و ع  بل  يإل  أقهب النهس إل   بل  كػهف الحػا مػها ا  

 :لمهذا يهرب الآ ؿ العهلليهلل؟ قهؿ و  اللق

                      [[ٚٔٚٔ]األح اب]األح اب  
 :فهلآ ؿ العهلليهلل بال هللؿ بمح  الهإلم يآ ؿ ف   اا 

ِسَؾمملِديمإغ٨ِّّمَحِّٕٖعومُلماظصملُّػمْل٣َّمَسػمَل٧ّمَغظمْلِل٨ّ،مَوَجضمَلػمْلُؿ٥ُّمَبؿمِلؽمَلغمُل٣ِّمِسَؾمملِديمإغ٨ِّّمَحِّٕٖعومُلماظصملُّػمْل٣َّمَسػمَل٧ّمَغظمْلِل٨ّ،مَوَجضمَلػمْلُؿ٥ُّمَبؿمِلؽمَلغمُل٣ِّمؼمملمؼمملممم}}

112112مم{{ممعممًلمَصاَلمَتصملَّمملَظؼمُل٦ّاعممًلمَصاَلمَتصملَّمملَظؼمُل٦ّاُعَقُّٕٖعَقّٕٖ

مم

 :فإيهؾ أف تهإلم و ع  بتآ ؿ  ه اؾ
أب أف تهيػػهلل ..!!! أب مػػ  أجػػل مصػػإلح  يهجإلػػ   ...!!!  مػػ  أجػػل حهجػػ  فػػ  و عػػ 

 : ا   بف  كل ولا ات هع لإله ق أب تهيهلل تبا ت ةهئ ...  إفعهدا      اثن  

                                    [[ٕٖٕٖ]النمم]النمم  
                                                 

ه يػ ْهِبق ي ْ  ر    ِ   ي ْ  أ ِ   ذ رٍّ  ٓٔٔ  ربا  معإلما بالاهملقا با   مهج   ي ِ  النب    ِف م 



  ))179179((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
إذف مػػ  يهيػػهلل اا ال  ػػهلل بأف ياصػػع  صػػ   ال ػػهللؿ الاػػ  يح هػػه مػػ ال  يإلػػ  جم ػػه  

 :بكـه اا بجه  اإلا ااا يإل  أبل هء  بيإل  أيهللاء ا قهل ا لئلمهـ يإل  

ػضو ٚحيتهِ إيٝو َع حبٝب يو فتحهِ ي٘ عًٞ إْا ْطٟ ايطجٌ ٜب }
َّ  ذلبٝو، فكا ٍ   يٝؼ شيو إي         [75]ّاألْعا} 

بولا األمه ل  ظهه ف  األم  لصإلحت كل أح الهػه فػ  ةهفػ  يػ   ألف الػلق ضػ ه 
ك ع أوصػه غ ػه    –كل النهس ات هع اله ق كأف يآ ؿ اإلوعهف ولا ا   يم  أب ولا أا  

يإل   بالمثل يآ ؿ أوػه بأاػ  يإلػ  ا ػ  يمػ  بأوػه با ػ  يمػ  يإلػ  الغهيػإا وػل قػهؿ الن ػ  
 :ذل ؟ أ هللا   ل قهؿ

اِغزمُلِّٕمَأَخمملَكمَزمملِظؼملممًلمَأِومَعصمْلػمُل٦ّعممًل.مِضؿمل٢َّ:مؼمملمرد٦ّلمآمَغزمَلُِّٕت٥ُّمَعصمْلػمُل٦ّعممًلمَصغمَلؿمِلَّٟماِغزمُلِّٕمَأَخمملَكمَزمملِظؼملممًلمَأِومَعصمْلػمُل٦ّعممًل.مِضؿمل٢َّ:مؼمملمرد٦ّلمآمَغزمَلُِّٕت٥ُّمَعصمْلػمُل٦ّعممًلمَصغمَلؿمِلَّٟممم}}

111111مم{{ممٔإٖؼمملُهٔإٖؼمملُهممػمل٣ّٔمَصَّٔاَكمَغزمِلَُّٕكػمل٣ّٔمَصَّٔاَكمَغزمِلَُّٕكَأِغزمُلُُّٕهمَزمملِظؼملممًل؟مضمملل:مَتغمُلظمل٥ُُّّمَس٤ِّماظصملَُّأِغزمُلُُّٕهمَزمملِظؼملممًل؟مضمملل:مَتغمُلظمل٥ُُّّمَس٤ِّماظصملُّ

مم

بل  كل باحهلل منه يهد أاه  أب جهر  أب مػ  م ػ  يػ  الهإلػم فػإف كػل أح النػه تنصػإلح 
 . إذف اا

لوػ  كػل مػ  يآػ ؿ بأوػػه مػهل  وآػ ؿ لػ  ك ػػع تهيػهلل أف توػ ف مػ  رجػػهؿ اا إذف؟ إف 
رجهؿ اا س حومهم اا ف  اإلا اا يـ  الػهللي  بذلػ  ألوهػم س بػ   اا فهػل يبػ ه فػ  

ا بلػػلل  برد فػػ را    عػػاحا البػػ هي ؟ ال يمػػ ز بإف ف ػػل ي ػػهد مػػ  رحمػػ  ااباحػػهلل ال ي
هِدـِ :  كهف  الن  س  أف رس ؿ اا   ِممبه يػ آ  ؿ  لإلخ 

!مضمملَل:م!مضمملَل:مَترمِلظمَلَّٝمِظ٨ّمَؼ٦َِّمماظعمِلؿمَلمملَعهمِلَترمِلظمَلَّٝمِظ٨ّمَؼ٦َِّمماظعمِلؿمَلمملَعهمِلضمملَل:مَحمملَجِؿ٨ّمَأِنمضمملَل:مَحمملَجِؿ٨ّمَأِنمممَأَظ١َّمَحمملَجهمٌل؟َأَظ١َّمَحمملَجهمٌل؟مم}}

ـَِِّٕةماظٗلُف٦ِّدممضمملَل:ضمملَل: ـَِِّٕةماظٗلُف٦ِّدإٖعمملمالماِسؽمل٨ِّّمِبغمَل 111111مممم{{ممإٖعمملمالماِسؽمل٨ِّّمِبغمَل

مم

 :مخهة ه أول   ا   هلخ هب الخهلهلل يإلى مه ال ص ر  بقهؿ

                                                 
 صح ح ال خهرىي  أ و ِس  ِ  م هِل    ٔٔٔ
 ربا  أحمهلل برجهل  رجهؿ الصح ح ٕٔٔ
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ممم}} مُعَقؼمٖلٍّٓ! مِبؽمِلومَل مصمملِرؼمَلهمَل مَؼممل مُعَقؼمٖلٍّٓ! مِبؽمِلومَل مصمملِرؼمَلهمَل مَظ١ِّمٱٱَؼممل مَأِعػمِل١ُّ ماَل مَصكمٔلغ٨ّ ماظؽمٖلمملٔر مِع٤َّ مَظ١ِّمِذَؿّٕٔيمَغظمْلَل١ِّ مَأِعػمِل١ُّ ماَل مَصكمٔلغ٨ّ ماظؽمٖلمملٔر مِع٤َّ ِذَؿّٕٔيمَغظمْلَل١ِّ

م ماظػمل٥َِّّ! مَرُد٦ّٔل مَسؼمٖلهمَل مَصظمِلؿمٖلهمَل مَؼممل ماْظؼمُلشملَّػمِلنمِل، مَسِؾِّٓ مِبؽمِلومل مَصظمِلؿمٖلهمَل مَؼممل مَذؿمِلؽممًل، ماظػمل٥َِّّ! مَرُد٦ّٔل مَسؼمٖلهمَل مَصظمِلؿمٖلهمَل مَؼممل ماْظؼمُلشملَّػمِلنمِل، مَسِؾِّٓ مِبؽمِلومل مَصظمِلؿمٖلهمَل مَؼممل ِذَؿّٕٔيمِذَؿّٕٔيمٱٱَذؿمِلؽممًل،

ِذَؿّٕٔيمَغظمْلَل١ِّمِذَؿّٕٔيمَغظمْلَل١ِّمٱٱممًل،مَؼمملمَسمملِئرمَلهمُل!مممًل،مَؼمملمَسمملِئرمَلهمُل!مٔرمَصكمٔلغ٨ّماَلمَأِعػمِل١ُّمَظ١ِّمِع٤َّمظػمل٥َِّّمَذؿمِلؽٔرمَصكمٔلغ٨ّماَلمَأِعػمِل١ُّمَظ١ِّمِع٤َّمظػمل٥َِّّمَذؿمِلؽَغظمْلَل١ِّمِع٤َّماظؽمٖلمملَغظمْلَل١ِّمِع٤َّماظؽمٖلممل

113113مم{{اظؽمٖلمملٔرمَوَظ٦ِّمِبرمِل٠ّمَتؼمِلٍَّٕةماظؽمٖلمملٔرمَوَظ٦ِّمِبرمِل٠ّمَتؼمِلٍَّٕةمِع٤َّمِع٤َّم

مم

 بو   لل  يهيهلل أف ي إلمهم ال هللال .

  خهفاء اهلل يف األسضخهفاء اهلل يف األسض  
 .ف مإ يإل  اإلوعهف أف يو ف س ع اا ف  األرض

البػػهي   فػػ   رض فو ػػع وآ مهػػه؟ ال تآػػهـألعػػنه وحػػ  الػػلي  وآػػ م اػػهي   اا فػػ  األ
 ..أق أرض إال  هل هللال 

مػػهـ يإلػػ  ا ػػ  يػػم الن ػػ  بزبج  نػػت الن ػػ  بأب وعػػل الن ػػ  ال هللالػػ  الاػػى ج إلػػت اإل
يخاصػػم م ػػ  رجػػل ينػػهلل يمػػه ف آػػ ؿ سػػ هللوه يمػػه ت ػػهل  ونػػه يػػه أ ػػه الحعػػ  فغضػػإ بظهػػه 

ب  ػهلل اواهػهء الآضػ    الغضإ ف  بجه  برفه أف يماثل ل إل   بظػل باق ػه   مػ ار اصػم ا
قهؿ ل  يمه إو  رأيت ف  بجهػ  الغضػإ فإلمػهذا؟ قػهؿ ألوػ  كن انػ  بلػم تونػ  اصػم  

 بةإل ت من  أف أجإلس  م ارؾ بتهكا  باق ه .اق ل أف يههه الحا ل  أب ل 
وػػػػل  وػػػػ  الاه  ػػػػ  اإليمهو ػػػػ  يػػػػه إاػػػػ او ا بلػػػػ  بصػػػػإلنه إلػػػػ  وػػػػل  الاه  ػػػػ  اإليمهو ػػػػ  

كػػل اػػه مػػ    ننػػه بج إلنػػه فػػ  الػػهللو ه كأونػػه فػػ  جنػػ    الوصػػإلحت كػػل أح النػػه بوػػ ع اا
يهل ػػ ا أمػػه اآلف ف ا ػػن  ال احػػهلل منػػه ك ػػع يإلصػػا الػػاهم ال هةإلػػ   أا ػػ ا بك ػػع يػػأت   بػػه د 

 .زبر ل بههللبا يإل  أا   بي هح إذا حوم يإل  أا   زبرا  ب هاهوه  
لمػػ بلد أيػػ  اإلسػػبلـ فػػ  الآإلػػإ؟ بأيػػ  اإليمػػهف فػػ  ال ػػراد؟ إوػػ  إسػػبلـ فػػ  اػػههدة ا

 !!! بإيمهف ف    هق  االح اؿ المهللو   بفآط

                                                 
 )وإ( ي  أ    و ه يْػه ة  رض   الإلب   ين    ٖٔٔ
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ا فهل ػػهللؿ أسػػهس اإلصػػبلح   يػػس وػػلا وػػ  اإليمػػهف الػػلق ي هل نػػه  ػػ  رب ال هيػػ 

 .بال هللؿ يم ل اإلوعهف يآه  لو   إذا أا أ ل غ ه ل  اا جل بيبل
يػػلو   إلػ  رسػػ ؿ اا بي اػػهف    بأوػام ت إلمػػ ف كػم كػػهف الصػحه   حاػػى النعػػهء مػنه

بيمهإلهػػ  المػػهة تإلػػ  المػػهة بيصػػهرف يإلػػ  اإلياػػهاؼ  هلخ ػػأ بذلػػ  ألوػػ  يإلمهػػم   خ ػػ ه 
الػهللو ه ح هػ  اا مػ  م  أصهب ا  ه  م  ول  الخ هيػه ف هػه  ػ  فػ  يهفهم أو  ذل  ح   

 يلاب اآلاهة.
بمػػ  ال ػػهللؿ أيضػػه  أوػػ  إذا أا ػػأ فػػ  حػػا أحػػهلل ي اػػهؼ بيػػلوإ إل ػػ  ماأسػػ ه  بي إلػػإ 

 أي  ول  ال      اآلف؟المعهمح  بو  ة     المعإلم ف
ه ذلػ  يوػه ه بال ي اػهؼا بالموػه هة ل عػت مػيو ف اإلوعهف مخ م بي إلػم ذلػ  ب 

م  أابلؽ المرمن  ا مهذا يإل ػ  لػ  اياهفػت  ػهلحاا باإلياػهاؼ  ػهلحا فضػ إل  بقإلػت يػه 
وػػلا سػػهمحن  فآػػهلل أا ػػأت فػػ  حآػػ   وػػلاا ونػػه تػػهيح قإل ػػ  بتعػػاخإلص كػػل حآػػهلل أب 

العمهح تهـ ف  الهللو ه بيـ  ال حهـا ول  األمػ ر يػه إاػ او   حعهلل أب  غه ف  قإل   بيو ف
 ف  ة     اإلوعهف   ِف ه ج إلهه اا

                     [[ٕٕٚٚ]األح اب]األح اب  
  ل حمل األمهو  ظإل مه  جه ال .قكهف   

  مجال أهم انفررمجال أهم انفرر  
هو ػ  ال يهإلػم بإذا حمل االمهو  بتمإلت يإل  مهدة قإل ػ  ال دائػه اإلله ػ  باألوػ ار اله 

اإلوعػػهف أف يمهوػػهلل فػػ  الػػاخإلص مػػ  وػػل  الحآػػهئا   بال يمهػػل يإلػػ  أحػػهللا بأمػػه اا
ؼ اإلله ػ  بيخاػهر هصب الهإل م   المه ل   ل اصع  هألابلؽ الآهدو   باالابلؽ الن  ي  باأل

 :مه يبلئم  م  ول  األبصهؼ بكإلهه باحهللا بولا و  المههد االيهم بذل  ل و ف

                            [[ٗٙٗٙ]فصإلت]فصإلت  
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م  جهوهلل معاحآه  لهلا ال اح بول  المن ل  لمههد  ف  و ا  ف  تإلػ  األمػ ر الاػ  

 .....لهه ا  هه  ف  أبصهف  الههوهة   أبضحنهوها بج ل اا
فآهلل اإلا ل  ا ها  بأمهؾ  اهلي   حاى يو ف كمه ين غ ا بج ل لػ  أظ ػهرا  بأمػهؾ 

 .ف  أكثه م  م ضه ف  جعم  ا ه بأمهؾ  إزالا   اآإل مهها باإلا ل 
كلل  و س الم ضػ ع اإلآػ   هػل  األبصػهؼ الم ن يػ  بأمػهؾ  اهػلي هه أب إزالاهػه 
 هلوإل ػػ  لااصػػع  هألبصػػهؼ اإلله ػػ  بتاخإلػػا  ػػهألابلؽ الآهدو ػػ  فا ػػهح لػػ  األوػػ ار اله هو ػػ  

ال  نػهت أب فػ   بيوبع ل  ي  األسػهار الآهللسػ   إف كهوػت فػ  الوهئنػهت أب فػ  اآليػهت
 ... ف   مممل لول مه ف  الم ج دات  ل ح  اللق ج ل اا

فأوت كن  ف   رم ز لوػل الونػ ز الهػهوهة بال هةنػ ا فم ػهتح كػل اػ ء ف ػ  ألوػ  
إذا جهوػػػهللت فػػػ  اا حػػػا جهػػػهد ا بوػػػلا مػػػه ..  ا ماػػػ  ي ػػػاح وػػػلا الونػػػ ؟  اإل  ػػػ  اا

 :يآ ؿ ف   اإلمهـ أ   ال  ائم 

 طٜف ٖساٖاــــاٖا     ٚاهلل بايؿطع ايؿـــكٛزٖا يعٓفطط ايٓفٛؽ ت

 ٗط ٚاإلفػاز نٌ َٓاٖاــــْفػٞ متٌٝ إيٞ احلظٛظ بطبعٗا      ٚايك
 حاى قهؿ:تآ دوه ل نه  إذا ات  هه اإلوعهف بمبى يإلى و اوه ... 

 ا ز أى ال    باألذف بالإلمس باللبؽ .... ايصٟ أضزاٖا ٚبطٜسٖا احلؼ
و  وػػػػػ  أسػػػػػهس ال صػػػػ ؿ إلػػػػػ  يإلػػػػػ   الػػػػػهللرجهت برف ػػػػػه وػػػػل  الممهوػػػػػهللات يػػػػػهإا ا

المآهمػػػهتا ف إل ػػػ  أف تمهوػػػهلل و عػػػ  الاػػػ   ػػػ   جن  ػػػ  لوػػػ  تػػػاخإلص مػػػ  الحػػػم بمػػػ  
فػػ  اإلوعػػهفا بتصػػ ه مممػػبل   أبصػػهؼ   الهػػ ق بمػػ  وػػل  األبصػػهؼ الاػػ  ج إلهػػه اا

 . الن   ال هللوهف 
 بصإل  اا يإل  س هللوه محمهلل بيإل  دل  بصح   بسإلم
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  ػششػشش  يظيظانفصم اخلاانفصم اخلا

  114114  يىاصيٍ ركش اهلليىاصيٍ ركش اهلل
  أمهيح ركش اهللأمهيح ركش اهلل  

  ٌذالوج انمشآٌذالوج انمشآ  

  ال إنه إال اهللال إنه إال اهلل  

  انصالج ػهي سعىل اهللانصالج ػهي سعىل اهلل  

                                                 
 وػا الهللرس   هلل صبلة المم    هلمعمهللٕٛٗٔلآ هللة ذب ا ٖٔـ ٕٚٓٓ/ٔٔ/ٖٕ –ة خ الخ ل  –المن ه  ٗٔٔ
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  أمهيح ركش اهللأمهيح ركش اهلل  

  عم اا الهحم  الهح م  
  فػػ وم أجم ػػ   بج إلنػػه اا بإيػػهكم مػػ  الػػلاكهي  اا  إاػػ او  بأح ػػه    ػػهرؾ اا

 .. كث ها  باللاكهات
بوأاػػل  أيػػهللق   ػػه لوػػ  وعػػهل لػػ  ه أمػػ ر  لآػػهلل ج نػػه ونػػه لنػػلكه أو عػػنه م وػػم

باألمػه المػهمه الػلق يعػهل  ػ  ر نػه كػل أمػ ر الػهللو ه بيصػإلح  ػ  كػل  ا الهللو ه بأمػ ر اآلاػهة
 .  أم ر اآلاهة و  ذكه اا

 .    ال  هلل لإلآهب م  اا كلكه اا ثي جهلل ا ء يعا  ه أف ياب  بال
 إف أمػػػ ر اإلسػػػبلـ قػػػهلل بقػػػهؿ يػػػه رسػػػ ؿ اا ف نػػػهللمه ذوػػػإ رجػػػل إلػػػ  رسػػػ ؿ اا 

ق ػػػهـ الإل ػػػل بصػػػ هـ النهػػػهر بتػػػبلبة الآػػػهدف بصػػػبلة الضػػػح  فآػػػهلل كثػػػهت  –تبػػػ  ت يإلػػػ ب 
   ؟ ثدلن  يإل  ا ء باحهلل أتب  –الن افل 

أمػػه ال ػػهائه فػػبل غنػػ   امػػ  الن افػػل يغنػػ  يػػ   آ ػػ  الن افػػل بوػػ   ػػلل  يهيػػهلل اػػ  ه  
أبصػػإلن  وػػلا الػػلكه لحضػػهة اا ينهػػه فػػبل يػػأت  باحػػهلل بيآػػ ؿ لآػػهلل ااػػاغإلت  ػػلكه اا بقػػهلل 

الصػػبلةا مثػل وػػلا وآػػ ؿ لػػ  لآػهلل بصػػإلت إلػػ  جهػنم ب ػػ س الآػػهار ألف تػػهؾ  لػػىبال أحاػهج إ
فا إذف ال ػػهائه ب الصػػبلة لػػ  جػػهز ألحػػهلل لوػػهف تهكهػػه رسػػ ؿ اا أب تهكهػػه الخإل ػػهء الهااػػهلل

 .. اهرج أق كبلـ
 هـا بمثػل وػلا بكلل  ال ي جػهلل مػ  يآػ ؿ لآػهلل بصػإلت إلػ  اا بال أحاػهج إلػ  الصػ

وآ ؿ ل  إوػ  لػم تصػل إلػ  اا بلونػ  بصػإلت إلػ  سػآه بال  ػهذ  ػها بذلػ  ألف الصػ هـ 
فهيضػػ  فهضػػهه اا جػػل فػػػ  يػػبل ا بكػػلل  ال ي جػػهلل مػػػ  م ػػ  النآػػ د بيمإلػػ  اإلسػػػا هي  
بيآػػ ؿ ال أحاػػهج إلػػ  الحػػجا بمثػػل وػػلا وآػػ ؿ لػػ  إوػػ  غ ػػه م فػػا ألف سػػ هللوه يمػػه قػػهؿ 

يإل  كل م  اسا هع أف يحج بلم يحج بكمػه ت إلمػ ف أف الم يػ   وممت أف أفهض الم ي 
 .. ت هض يإل  غ ه المعإلم  



  ))185185((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
ف وآـ  كإلنػه   هيػ  اا  أا إذف يه إا او  ال هائه أمه مناه  بال فصهؿ ف   بيمإ 

ف بالهجػػل الػػلق ذوػػإ لهسػػ ؿ اا يهيػػهلل اػػ ء مػػ  الن افػػل يغنػػ  يػػ  الوػػل كمػػه كػػهف 
 :    ث  يإل  ا ء أتب ينهللمه قهؿ ل  الهجل دلن فآهؿ 

مَأِسَّٕاِبذملؿمٖلمملٔنمإظذمل٧ّمرد٦ّٔلمآمؼلفملالِغ٥ِّمصعملمملَلمَأَحُُّٓػؼمَلممل:مؼمملمرد٦َّلمآممم}} مَأِسَّٕاِبذملؿمٖلمملٔنمإظذمل٧ّمرد٦ّٔلمآمؼلفملالِغ٥ِّمصعملمملَلمَأَحُُّٓػؼمَلممل:مؼمملمرد٦َّلمآمجمملَء جمملَء

مضممللم ماظؽملمملٔسمَخؿمِلّْٕ، مضممللمَأٗي ماظؽملمملٔسمَخؿمِلّْٕ، مَسؼمَلػمُل٥ُّ»»َأٗي موَحُل٤َّ مُسؼمُلُُّٕه مرمملَل مَسؼمَلػمُل٥َُّع٤ِّ موَحُل٤َّ مُسؼمُلُُّٕه مرمملَل مؼمملم««َع٤ِّ موضممللماآلَخُّٕ: مؼمملم، موضممللماآلَخُّٕ: ،

مصفمَلِخِؾِِّٕغذمل٨ّم مَسػمَلذمل٨ّٖ مضّٓمَطـَُِّٕت ماإلدالٔم مَذَّٕاِئَّٝ مإٖن مآ، مصفمَلِخِؾِِّٕغذمل٨ّمرد٦َّل مَسػمَلذمل٨ّٖ مضّٓمَطـَُِّٕت ماإلدالٔم مَذَّٕاِئَّٝ مإٖن مآ، مَأَترمَلٖؾىمُلمرد٦َّل مَأَترمَلٖؾىمُلمبفمَلِعّٕٕ بفمَلِعّٕٕ

115115مم{{ممَلمملُغ١َّمَرْرؾممًلمِبِّْٔطّٕٔمآَلمملُغ١َّمَرْرؾممًلمِبِّْٔطّٕٔمآالمَؼَّٖاُلمِظالمَؼَّٖاُلمِظ»»ِب٥ِّ،مضمملَل:مِب٥ِّ،مضمملَل:م

مم

 بقهلل يآ ؿ قهئل أح هوه  أذكه اا بأوه مبغ ؿ بو  ذكه مه غ إل ؟
 آهؿ:وآ ؿ لمثل ولا ال  أس أذكه ألف س هللق أحمهلل    ي هء اا العونهللري

ؼؽملعملػمل١ّمؼؽملعملػمل١ّمممالمترتكماظّٔطّٕمظ٦ّج٦ّدماظطملظملػملهملمصؿمل٥ّ،مصُّٕبمذطّٕمعّٝمشظملػملهملالمترتكماظّٔطّٕمظ٦ّج٦ّدماظطملظملػملهملمصؿمل٥ّ،مصُّٕبمذطّٕمعّٝمشظملػملهملمم}}

آمصؿمل٥ّمإظ٨ّمذطّٕمعّٝمحسمل٦ّرموذطّٕمعّٝمحسمل٦ّرمؼؽملعملػمل١ّمآمصؿمل٥ّمآمصؿمل٥ّمإظ٨ّمذطّٕمعّٝمحسمل٦ّرموذطّٕمعّٝمحسمل٦ّرمؼؽملعملػمل١ّمآمصؿمل٥ّم

مم{{إظ٨ّممسمملعماظّٔطّٕمع٤ّمادلّٔط٦ّرإظ٨ّممسمملعماظّٔطّٕمع٤ّمادلّٔط٦ّر

 " "                     [[ٕٕٔ٘ٔ٘]ال آهة]ال آهة  
 فهل تهيهلل  إل غ أيإل  الهللرجهت م  ال هللاي ؟ 

 ... ال  هلل بأف تص ه
 فم  ذا اللق يصإل  بيمهلل الخب ع م  أبؿ صبلة ا؟

ػػػه و عػػػ  بيمهوػػػهلل و عػػػ  إلػػػ  أف يصػػػل إلػػػ  مآػػػهـ  ػػػل ال  ػػػهلل بأف يصػػػإل   أبال  بي خب 
ا إذف يإلػ  المػرم  أف يػلكه اا   الخب عا بول  و  الصبلة ال ه م  الا  يح هػه اا

 هئمه  أب قهيهللا  أب جهلعه .ق يإل  كل حهؿ إف كهف

                                                 
 معنهلل اإلمهـ أحمهلل بسن  ال  هآ  الو هىي  يمهب    قػ س الِوْنهلِلق  ي  ي هلل اا     به  ٘ٔٔ



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))186186((
  ٌذالوج انمشآٌذالوج انمشآ  

  ذكػها بإذا   م يلكه اا؟ تبلبة الآهدف ذكها بسمهع الآهدف ذكها فإذا تإلػ ت فإوػ 
 : كنت ال أسا  ه الابلبة بأسمه معمل فإف ذل  أيضه  ذكه قهؿ 

واظضملمململمواظضملمململممم}}مم{{ذّٕؼغملمملنذّٕؼغملمملنيفماِّجّٕميفماِّجّٕماظلمملعّٝمواظعملمملرئماظلمملعّٝمواظعملمملرئممم}}

114114مم{{ص٧ّماخلريص٧ّماخلريمملنممملنموادلؿضملػمل٣ّمذّٕؼغملوادلؿضملػمل٣ّمذّٕؼغمل

مم

لو  المهم ينهللمه اسمه الآهدف إف كهف ف  ال  ت أب فػ  العػ هرة أب فػ  ال مػل أف 
 أيمل  آ ؿ حضهة الهحم :

                                        لمهذا؟لمهذا؟                
                  [[ٕٕٓٗٓٗ]األيهاؼ]األيهاؼ    

بكإلمػػ  ل ػػل فػػ  الآػػهدف ل عػػت  م نػػ  الاهجػػ  كمػػه تآػػ ؿ الإلغػػ  بلونهػػه  م نػػ  الػػبلـ 
 :[180]انثمرج أق الاأك هلل إذف 

                   ت ن  لاهحم فا ت ن  لاهحم فا                  
                                         

ول ت ن  اآلي  أو  م  المهئ  أف تاآ ف؟ الا لو  م ن  اآلي  ونه لااآ فا فإل ػل فػ   
 آلي  ت ن  الـ الاأك هلل.

أت  مػ  إذف ينهللمه وعمه الآهدف يمػإ أف ونصػت بومانػه يػ  الحػهلليثا بينػهللمه يػ
يوإلمن  بأوه أسامه الآهدف يمإ أف أق ؿ صهللؽ اا ال هػ م بأغإلػا المػليهع أب المعػمل 

كػػبلـ اا دع المػػليهع ي مػػلا مػػ  الػػلق   ؿ قهئػػل إوػػ إلػػ  أف وناهػػ  مػػ  الحػػهلليثا بقػػهلل يآػػ  
يعػم   ونػه؟ وػػل المػ  بالمبلئوػ  الحهضػػهي  فػ  الموػهف أكثػػه أد ػه  منػ  فػػ  سػمهع كػػبلـ 

                                                 
 أ   أمهم  ا الاهغ إ بالاهو إ. ٙٔٔ



  ))187187((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
ع الآهدف يعاإلـ  من  أف أوصت بل س ولا بحعإ لوػ  أكػ ف مػه ؟ ال ألف سمه   اا

 :اآليهتا فإذا كهوت دي  ف هه ديهء يإل ب أف أدي ا بينهللمه أسمه الآهرئ ياإل 

                                  [[ٙٓٙٓ]غهفه]غهفه  
يإلػ  ال ػهؿ أدي  اا  مه يأت  يإل  ال ػهؿ ألف مػه يػأت   مهذا أف ل ف  ول  الإلحه ؟ 

لػ   ػهب اإلجه ػ ا بلػلل  فػإف سػ هللق أحمػهلل  ػ  ي ػهء اا العػونهللرق   و  مه فػاح اا
  يآ ؿ ف  حوم  ال ه م: 

مم{{ممإذامصؿّّمظ١ّمبمملبماظّٓسمملءمصعملّٓمصؿّّمظ١ّمبمملبماإلجمملبهملإذامصؿّّمظ١ّمبمملبماظّٓسمملءمصعملّٓمصؿّّمظ١ّمبمملبماإلجمملبهملمم}}

 :بإذا جهءت ديهت تاحهللث ي  المن 

                                       لغها  [لغها  []ا]ا  
بإذا جػهءت ديػهت تاحػهللث يػ  النػهر أقػ ؿ الإلهػم ا.أق ؿ الإلهػم اج إلنػ  مػ  أوإلهػه 

 .مه كاهب اا مه العمهع هب هلا أك ف مامهب  اح هن  م  النهر باهبروه بيلا هه
فػإذا جػهءت  ابالم اقع الا  بقع ينهللوه حضهة الن   يمإ أف أك ف يآهه  ينهللوه

نػػهلل سػمهيهه أف أتمػػ  إلػ  الآ إلػػ  بأسػمهللا أمػػه إذا  ديػ  سػمهللة يإلػػ ب إذا كنػت يإلػػ  بضػ ء ي
كنت يإل  غ ه بض ء أب يإل  س ه بل  أسا  ه اإلتمه  إل  الآ إل  يإل ب أف أقػ ؿ سػ حهف 

 .اا بالحمهلل ا بال إل  إال اا باا أك ه
بإذا كنػػت فػػ  باجػػإ يػػ اء بال موػػهف يصػػح ف ػػ  العػػم د أيضػػه  أقػػ ؿ سػػ حهف اا 

 اا باا أك ػػػػها بلػػػػلل  يآػػػػ ؿ ال إلمػػػػهء أف يإلػػػػ  الآػػػػهرئ الم فػػػػا بالحمػػػػهلل ا بال إلػػػػ  إال
 .الحو م أال يوهر دي  العمهللة بذل  حاى ال يبا يإل  النهس

بكػػلل  اإلمػػهـ فػػ  صػػبلة الممهيػػ  يعاحعػػ  أال يآػػهأ ديػػهت  هػػه سػػمهللة حاػػى ال 
يحهللث ابلؼ     النهس ألو  إف سمهلل فإف م  اإل   يعمهلل منهم و ه بال يعػمهلل ال ػهق  

لا يإل ػػ  أف ي ا ػػهلل يػػ  ديػػهت العػػمهللةا أمػػه إذا سػػمه أحػػهللوه ديػػ  سػػمهللة فػػ  أق زمػػهف بلهػػ
 .بموهف يإل   إف كهف يإل  بض ء اإلتمه  لإلآ إل  بيعمهلل سمهللة باحهللة



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))188188((
 :ف  داه س رة الا    بإذا قهأ الآهرئ ق ؿ اا

                                                
      ]  الا  []الا[    

 .أق ؿ ف  و ع  كمه قهؿ حضهة الن   " إل  بأوه يإل  ذل  م  البهوهللي "  
 :بإذا قهأ داه س رة الآ هم 

                                         ] الآ هم []الآ هم[  
 ...أق ؿ  إل  قهدر بوولاا 

 . لل  أتمهبب مه ديهت اا جل ف  يبل 
بإذا كنت سأتإل  الآهدف  ن ع  ونه يعاحع  أف أقػهأ فػ  مصػحع م عػه فػهلآهدف 
م جػػ د فػػ  المػػا  ب مػػ ار  ت عػػ ه مػػ ج   عػػ ط لإلوإلمػػهت الاػػ  ال أيػػهؼ م نهوػػها بمنهػػه 

أف  س إ و بؿ اآليهت الا  ال أيػهؼ لمػهذا و لػتا ألف أبؿ فػهض يإلػ ب   ػهلل اإليمػهف  ػها
 أت إلم كاهب اا بأيهؼ م نه  ...

 :ذا لم أيهؼ م نه  أرجه لإلههمش الم عها مثبل  بإ

                     [[ٕٕٕٕ]النمم]النمم  
م  منوم ي هؼ م ن  ول  اآلي ؟ فػنح  كمػه ت إلمػ ف وا ػهرق فػ  قػهاءة الآػهدف فػ   

 رمضهف بو هلل اامهت بوا هو   لل ا بال  هة ل س   هللد الخامهت بلو  ال  هة  آ ؿ اا:

                                             [[ٚٔٚٔ]الآمه ]الآمه  
بلم يآػل فهػل مػ  تػهل ا لوػ  المهػم أف يػهللكه بيػا م بي ا ػه بيػا هم بياػهلل ها فهػل  

 :قهؿ أفبل يآهأبف الآهدف؟ ال بلمن  قهؿ

                          [[ٕٕٛٛ]النعهء]النعهء  



  ))189189((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
 مهم ف  الاهلل ه بللل  فإف س هللوه اإلمػهـ يإلػ  فهلمهم ل س ف  الآهاءة بلو  ال

بكػػـه اا بجهػػ  قػػهؿ "ال ا ػػه فػػ  قػػهاءة ال تػػهلل ه ف هػػه بال ا ػػه فػػ  صػػبلة ال ابػػ ع ف هػػه" 
رضػػ  اا ينهػػه قهلػػت "ألف تآػػهأ سػػ رة إذا زل لػػت األرض زل الهػػه  اػػهلل ه بالعػػ هللة يهئبػػ  

 رمػػ  أق يآػػهأ بال ي ػػ  مػػه وب ا ػػه لػػ  مػػ  أف تآػػهأ الآػػهدف كإلػػ  مػػ  أبلػػ  إلػػ  داػػه  و رمػػ " 
 يآهأا بذل  كمه يآهأ المعإلم ف ف  رمضهف.

بمػػ  يآػػهأ بياػػهلل ه الآػػهدف فػػ  رمضػػهف فهػػل سػػ أال أجػػهزة مػػ  الػػابلبة   ػػهلل رمضػػهف   
كمػػه أاػػلوه اآلف؟! مػػ  أيػػ  ايامػػهللت وػػل  االجػػهزة؟! وػػل وعػػ ت أف الآػػهدف سػػ أت  يػػـ  

 ؟!   الآ هم  بيبو ؾ إل  اا

                                         
          [[ٖٖٓٓ]ال هقهف]ال هقهف  

ك ػػع يوػػ ف مهمػػ ر بوحػػ  وضػػ   يإلػػ  ته  ػػ ة الصػػهل ف بو إلآػػ  فػػ  العػػ هرة بوضػػ   
فػ  غػهؼ النػػـ  بيإلػ  الموهتػإ؟! وضػػ   زينػ  بديوػػ ر لوػ  وػل فاحنػػه  بقهأوػه  بفهمنػػه ا 

  ؟ بالهمه ونه ل س ومه الابلبة بلوػ  ومػه ال مػل  بالمهم باألوم   هلل ذل  ول يمإلنه
  هلآهدف.
و  هإذف يإلػػػػ ب ينػػػػهللمه أسػػػػمه  أب أقػػػػهأ الآػػػػهدف أف أتم ػػػػ  بأتػػػػلكه بأتػػػػهلل ه فػػػػ  م ػػػػ 

يعػػه  لئلوػػس جم  ػػه  بلإلمػػهف فإلػػ  أف ونػػهؾ رجػػبل    الآػػهدفا بمػػ  حومػػ  الآػػهدف أف اا
يإلػـ  لػم يآهأوػه أسػاهذ فػ  يإلػم  إل ػ يأم ه  بيآهأ الآهدف  آإلإ حهضػه بتم ػ  فػإف اا ينػ ؿ 

 :الا ع ه بولا و  كبلـ اا

                                [[ٔٚٔٚ]الآمه]الآمه  
يعػػهوه  أق سػػهإلنه  فػػأق مػػرم  يآػػهأ  آإلػػإ سػػإل م بيػػام   بياػػهلل ه ال  ػػهلل بأف ي هػػما  

 .بقهلل يو ف   ضوم رأق ذل 
وػهق فػ  الحػهم   بيهيػهلل أف يآػهأ  فإل  أف ونهؾ حاى م  ال ين ا ال ه    بمعإلم كمػه

 .الآهدف كل مه يإل   أف ي اح المصحع ف مهلل أو  يآهأ  إلعهف يه   م   
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بينهللمه تعم   يهم ل  أو  ياوإلم ال ه    لو  ينهللمه تاوإلم م ػ  تمػهلل أوػ  ال ي ػهؼ 

ا قػػهلل يآػػ ؿ   الا عػػ ه الػػلق يعػه  ال إلػػ  الو  ػه  ال ه  ػ ا إذف لمػػهذا يآػهأ كاػػهب اا؟ إوػ
وػػ  يآػػهأ بال ي هػػما أ ػػهللا  ألوػػ  تمػػهلل  يآػػهأ بالػػهللم ع تعػػ ل مػػ  ي ن ػػ  بوػػلا م نػػه  أوػػ  قهئػػل إ

 من  ل  هلوبلـ بي هم مه يآهأا إذف لمهذا فهم بو  ال يم هلل ال ه   ؟
إوػػ  ت عػػ ه رب ال هيػػ  آليهتػػ  الآهدو ػػ  لوػػل المعػػإلم   قػػهرئ   بغ ػػه قػػهرئ  ا بكهوػػت 

  أف ي هفنه أف الآهدف ل س لإلآهرئ   بلػ س الآهدف يإل  الن   بو  أم  حوم  او اؿ اا
الإلغػػػ  ال ه  ػػػ  ألف كػػػل وػػػل  األاػػػ هء ب ألوػػػل الإلعػػػهف ال صػػػ ح بال ألوػػػل النحػػػ  بالصػػػهؼ 

 جهءت   هلل و بؿ الآهدف.
إذف فهم الآهدف ألق مػرم  فػ  قإل ػ  يآػ   بيآػهأ  بيػام   بياػهلل ه فػ  ديهتػ  أب بوػ  

بوػ  م جػ دة بال زالػت فأح هوػه  كػهف يعم  ا بكهف العإلع الصهلح يمإلوػ ف م و ػ  ر هو ػ  
ت  رجػػل كػػهيم ال  نػػ   بال يح ػػم الآػػهدف ف آػػ ؿ آلاػػه أريػػهلل أف أسػػمه كػػبلـ اا ف آػػهأ لػػ  أيػػ

ينع  دي  ف آ ؿ لػ  الهجػل كػهيم ال  نػ   لآػهلل أا ػأ  ه  الهجل بأثنهء الآهاءة كهف الهجل أح هو
ف؟ يآػ ؿ ال ف آػ ؿ  تا ف نع  مهة أاػهق بيػهدد  الهجػل ف آػ ؿ الم صػه وػل تح ػم الآػهد

 ك ع يهفت إذف أون  قهلل أا أت؟
يآػػػ ؿ بأوػػػت تآػػػهأ كنػػػت أرق وػػػ ر ف نػػػهللمه اوآ ػػػه وػػػلا النػػػ ر يهفػػػت أوػػػ  ق  ػػػت 
اآليهتا بول  األم ر م ج دة ف  كل زمهف بموهف ا بولا ألوهم كػهو ا بمػه زالػ ا يعػم  ف 

 الآهدف كمه قهؿ الهحم :

                      [[ٕٕٔٔ الحهق الحهق]]  
ل عػت وػػل  األذف الحعػ   ألف اسػػمهه أذف صػهغ   إذا أصػػغت لإل إلػم بالحومػػ  أب 
أذف الو   إذا اسام ت إل  األغػهو  بالمبلوػ ا لوػ  األذف ال اي ػ  وػ  أذف الآإلػإ بوػ  

.إذف ذكػػه اا أيهمػػ  بأ همػػ  وػػ  كػػبلـ اا بلػػلل  قػػهؿ   الاػػ  تعػػامه إلػػ  كػػبلـ اا
 : ح     بقهة ي ن  



  ))191191((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
112112مم{{ممِسَؾمملَدِةمُأٖعِؿ٨ّمِتاَلَوُةماْظعمُلِّٕآٔنِسَؾمملَدِةمُأٖعِؿ٨ّمِتاَلَوُةماْظعمُلِّٕآٔنَأْصسمَل٢ُّمَأْصسمَل٢ُّممم}}

مم

بقهلل تعهل الم ض ع اآلف فإف لم أسػا ه الػابلبة يإلػ ب أف أسػمه فإذايػ  الآػهدف ال 
بتعػػم بلت الآػػهاء المبػػه ري  ال همػػهء  تنآ ػػه فػػ  ل ػػل بال وهػػهر بالمعػػمبلت م جػػ دة

 ا بالمهم أف أج هلل العمهع باإلسامهع.م ج دة بل عت م آ دة

   اهللاهللال إنه إال ال إنه إال  
 .كلل  ال إل  إال اا  بم  ذكه اا

 :س هللوه م س  يآ ؿ

مم،،المإظ٥ّمإالمآالمإظ٥ّمإالمآؼمملربمخزملينمبرمل٨ّءمأذطّٕكمب٥ّمدونمخػملعمل١ّمضممللمض٢ّمؼمملربمخزملينمبرمل٨ّءمأذطّٕكمب٥ّمدونمخػملعمل١ّمضممللمض٢ّممم}}

،موأرؼّٓمأنمختزملينمبرمل٨ّءم،موأرؼّٓمأنمختزملينمبرمل٨ّءمالمإظ٥ّمإالمآالمإظ٥ّمإالمآضممللمؼمملربمط٢ّمخػملعمل١ّمؼعمل٦ّظ٦ّنمضممللمؼمملربمط٢ّمخػملعمل١ّمؼعمل٦ّظ٦ّنم

ؼمملمع٦ّد٨ّمظ٦ّمطمملغوملماظلؼمل٦ّاتمواِّراضنيميفمطظملهملمؼمملمع٦ّد٨ّمظ٦ّمطمملغوملماظلؼمل٦ّاتمواِّراضنيميفمطظملهملمممآآممصعملممللصعملممللمم،،دونمخػملعمل١ّدونمخػملعمل١ّ

114114مم{{..المإظ٥ّمإالمآالمإظ٥ّمإالمآيفمطظملهملمظّٕجقوملمطظملهملميفمطظملهملمظّٕجقوملمطظملهملمممالمإظ٥ّمإالمآالمإظ٥ّمإالمآوو

مم

أغإلػػػ  بأرقػػػ  بأيإلػػػ  مػػػ  العػػػم ات باالراضػػػ   بمػػػ  فػػػ ه   ال إلػػػ  إال اافوإلمػػػ  
 : بللل  قهؿ الح  إ 

ٔإالَّماظػمل٥َُّّمَوِحَُّٓهماَلمٔإالَّماظػمل٥َُّّمَوِحَُّٓهماَلممم٥ّ٥َََّأْصسمَل٢ُّمَعمملمُضػمْلومُلمَأَغمملمَواظؽمٖلِؾؿمٗل٦َّنمَضِؾػمِل٨ّمَسرمِلؿمٖلهمَلمَسََّٕصهمَل:ماَلمٔإظَأْصسمَل٢ُّمَعمملمُضػمْلومُلمَأَغمملمَواظؽمٖلِؾؿمٗل٦َّنمَضِؾػمِل٨ّمَسرمِلؿمٖلهمَلمَسََّٕصهمَل:ماَلمٔإظمم}}

112112مم{{ممؼّْٕؼُّْٕط٢ّمَذ٨ٍِّءمَضُِّٓط٢ّمَذ٨ٍِّءمَضِّٓممٰ  ٰ  ُػ٦َّمَسػمَل٧ُّػ٦َّمَسػمَل٧ّاْظؼمُلػمْل١ُّمَوَظ٥ُّماْظَقؼمِلُّٓمَواْظؼمُلػمْل١ُّمَوَظ٥ُّماْظَقؼمِلُّٓمَوممَذّٕٔؼ١َّمَظ٥ُّ،مَظ٥َُّذّٕٔؼ١َّمَظ٥ُّ،مَظ٥ُّ

مم

ف هػػه بو مػػتا بإف قإلنػػه اا فإوػػ  ذكػػها بإف قإلنػػه حػػ  يصػػح  ال إلػػ  إال اافػػإف قإلنػػه 
 :بق ـ  يصح

                                                 
  )جهمه األحهديث بالمهاس ل()وإ( ي  الن مهف     ب ه رض   الإلب   ين  . ٚٔٔ
118

 ُذي.كُس انعًال نهًرمً انه 

 )جهمه األحهديث بالمهاس ل(اسمهي ل    ي هلل اْلغهفه اْل هرس  ف  األ ْر     ي  يإلّ  رض   الإلب   ين  .  ٜٔٔ
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                  [[ٔٔٓٔٔٓ]االسهاء]االسهاء  
فغهيػػػ  " اا  "فإوػػػ  ذكػػػها بإذا ذكهوػػػه اإلسػػػم المػػػهمه بل إلػػػ  إال اافػػإذا ذكهوػػػه اا  ػػػ

اللكها بإذا ذكهوه  أق بصع م  أبصهؼ اا الم ج دة ف  كاػهب اا بذكهوػه رسػ ؿ اا 
 فإوهه ذكه.

  انصالج ػهي سعىل اهللانصالج ػهي سعىل اهلل  
بمصػ هح المإلإل  ال ػبلـ ... إ الصبلة بالعبلـ يإل  ح  .... بم  ذكه اا كلل  

سػػػ هللوه رسػػػ ؿ اا محمػػػهلل ....  بالبػػػ  ه األيهػػػم لمم ػػػه األوػػػهـ يػػػـ  ال حػػػهـ  .... الهػػػبلـ
 .يإل   أفضل الصبلة بأتم العبلـ

لنػه اا  ػ    ؟بلة يإل ػ ػػػػ هلص بلم أمهوػه  ا....  م  اللق أمهوه  هلصبلة يإل  ؟ اا
 :... ج  إل ههل س م نهوه احا ه أف الصبلة يإل   ت هلى 

                                        [[٘ٙ٘ٙ]األح اب]األح اب  
فػػنح   .. أحػػهلل داػػه؟ ال أق ينػهللمه يصػػإل  اا بمبلئواػػ  يإل ػػ  وػػل يحاػػهج اػػ ء مػػ 

 األح اب[: ٙ٘] ... قهؿ ت هلى فى اآلي  ف  المحاهج

                                               
 : ا قهؿ الح  إ األيهمم  الصبلة يإل  ؟ ووثهأ؟ يهرس ؿ اا  ك ع وصإل 

112112{{ؼ٦ّمماظعملؿملمملعهملؼ٦ّمماظعملؿملمملعهملممصكملغؾملمملمغ٦ّرط٣ّمسػمل٨ّماظزملّٕاطصكملغؾملمملمغ٦ّرط٣ّمسػمل٨ّماظزملّٕاطمموامع٤ّماظزملالةمسػمل٧ّٓوامع٤ّماظزملالةمسػمل٧ّٓأطـّٕأطـّٕمم}}

مم

 :بالصهاط يإل  جع ر جهنم الا  لهه س    جع ر

                                                 
 كن  ال مهؿ فى سن  األق اؿ باألف هؿ  لإلماآى الهنهللى ٕٓٔ



  ))193193((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
بألػػع  ا ابألػػع سػػن  اسػػا اء ا اكػػل جعػػه مػػ  يمبػػ  يإل ػػ  يمبػػ  ألػػع سػػن  صػػ  د

 ه  !!!!سن  و  ة
 إذف كم المهللة الا  يمب هه يإل  الع    جع ر؟

 الوهه هء الا  يإل   م  أي ؟..  باحهلل بيبهي  ألع سن 
 :ألف البمس يـ  الآ هم  س ناه  أمهوه لؤل هلل... ال ي جهلل امس 

                                            
                [[ٗٛٗٛ]ا هاو م]ا هاو م  

بالنػػ ر ....  بكػػل اػػ ء سػػ ناه   .... بالبػػمس سانوعػػع.... النمػػـ  ساخعػػع 
 :ونهؾ س و ف

                                             [[ٗٓٗٓ]الن ر]الن ر  
 :و ر األيمهؿ الصهلحهت

يأت ػ  رجػل   ػهلل أف واهكػ  و  مه س أت   ونهؾ بو  اللق س روع  ف  الآ ػه ينػهللمه 
اػهلليهلل   ػػهض الث ػهب اػػهلليهلل   ػهض ال جػػ  لػ  رائحػػ  ة  ػ  يآػػ ؿ لػ  العػػبلـ يإل ػ  يػػه فػػبلفا 
يآػػ ؿ يإل ػػ  العػػبلـا مػػ  أوػػت؟ بمػػ  الػػلق أرسػػإل  إلػػ ب؟ يآػػ ؿ أب مػػه ت هفنػػ  أوػػه يمإلػػ  

 .. الصهلح بإوه م   ونه إل  يـ  الآ هم 
 فمه اللق ين ه ول  المع ر؟

ح  ػإ المخاػهر فهػ  الن رالػلق يوبػع لإلمػرمن   ظإلمػهت وػل  و ر الصػبلة يإلػ  ال
المعػػ ر بيم ػػل م هػػم قػػ ة ر هو ػػ  ي  ػػهبف  هػػه وػػل  المعػػ را مػػنهم مػػ  يمػػه يإلػػ  العػػ     
كمهبر ال هؽ الخهةعا بمػنهم مػ  يمػه يإل هػه مثػل الػهيح العػهي  ا بمػنهم مػ  يمػه يإل هػه 

 .مثل الخ لا بمنهم م  يمه يإل هه مها ه  
مػػػ  المػػػرمن   سػػػ خاإلع يمػػػ  يمبػػػ  يإل هػػػه مػػػ  المهحػػػهللي  بمػػػ  يمبػػػ  يإل هػػػه 

 .بالوهفهي  بالمبهك  
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فػػإف مػػ  يمبػػ  مػػنهم فهلمعػػه أرؽ مػػ  البػػ هة بأحػػهلل مػػ  العػػ ع فو ػػع يمبػػ  

 .يإل  ؟ ال يعا  ه ف ن ؿ ف  جهنم بال  هذ  ها
 : أمه م  يمب  م  المرمن   قهؿ ف هم 

111111مم{{أؼمملممأؼمملممممحيتمؼغمل٦ّنمسّٕض٥ّمعلريةمثالثهملحيتمؼغمل٦ّنمسّٕض٥ّمعلريةمثالثهملؼؿلّٝماظزملّٕاطمِّعيتمؼؿلّٝماظزملّٕاطمِّعيتممم}}

مم

ف مب  م م    إذف ااا مػه الػلق يضػم لإلمهاػ  بالهاكػإ؟ بقػهلل يآػ ؿ قهئػل بوػل 
 : ونهؾ راكإ؟ وآ ؿ و م م  ضح  بل  مهة ف  ح هت ا قهؿ 

مم{{ممٔإِدَؿظمْلُّٕٔػ٦ّامَضَقمملَؼمملُط٣ِّمَصكملٖغؾمَلمملمَعشمَلمملَؼمملُط٣ِّمَسػمَل٧ّماظزملَّٕاِطٔإِدَؿظمْلُّٕٔػ٦ّامَضَقمملَؼمملُط٣ِّمَصكملٖغؾمَلمملمَعشمَلمملَؼمملُط٣ِّمَسػمَل٧ّماظزملَّٕاِطمم}}
ٕٕٕٕٔٔ

مم

 .يإل  رس ؿ اا و  و ر الصبلة جم  ه  باللق يضم لهرالء أى اساعمن وها 
 :بك ع وهللال المن ؟ ول  هل مل؟ قهؿ الهس ؿ

َعمملمِع٤ِّمَأَحٍّٓمَؼُِّٓخ٢ُّماْظَفؽمٖلهمَلمِبضمَلؼمَلػمِل٥ِّ،مَضمملُظ٦ّا:مَواَلمَأِغومَلمَؼمملمَرُد٦َّلماظػمل٥َِّّم؟مَضمملَل:مَعمملمِع٤ِّمَأَحٍّٓمَؼُِّٓخ٢ُّماْظَفؽمٖلهمَلمِبضمَلؼمَلػمِل٥ِّ،مَضمملُظ٦ّا:مَواَلمَأِغومَلمَؼمملمَرُد٦َّلماظػمل٥َِّّم؟مَضمملَل:ممم}}

113113مم{{ممَواَلمَأَغمملمٔإالَّمَأِنمَؼَؿطمَلؼمٖلَِّٓغ٨ّماظػمل٥َُّّمِبَِّٕحؼمَلِؿ٥َِّواَلمَأَغمملمٔإالَّمَأِنمَؼَؿطمَلؼمٖلَِّٓغ٨ّماظػمل٥َُّّمِبَِّٕحؼمَلِؿ٥ِّ

مم

ا ك ػػػػع وحصػػػػل وػػػػل  البػػػػ هي  إذف ك ػػػػع سػػػػنهللال؟ وػػػػهللال  بػػػػ هي  رسػػػػ ؿ اا
باسػػػم  ا الحػػػهلليث بايمإلػػ ا  ػػػ ا لوػػػ  المهػػػم  بوأاػػلوه؟  بػػػ ء سػػػهل يعػػػ ه قػػهؿ ف ػػػ  

 :الم اظ   بالمهللبام 

َذظمَلمملَسِؿ٨ّمَذظمَلمملَسِؿ٨ّمممَع٤ِّمَصػمّل٧ّمَسػمل٨ّٖمِحنَيمُؼزمِلِؾُّّمَسرمِلًّٕا،موِحنَيمُؼؼمِلِل٨ّمَسرمِلًّٕامَأِدَرَطِؿ٥َُّع٤ِّمَصػمّل٧ّمَسػمل٨ّٖمِحنَيمُؼزمِلِؾُّّمَسرمِلًّٕا،موِحنَيمُؼؼمِلِل٨ّمَسرمِلًّٕامَأِدَرَطِؿ٥ُّمم}}

113113مم{{ممَؼ٦َِّمماظعمِلؿمَلمملَعهمِلَؼ٦َِّمماظعمِلؿمَلمملَعهمِل

مم

دوه كػػهو ا أكثػػه حهصػػه  منػػه فآػػهلل كػػهو ا دائمػػه  فػػ  ااػػهـ بلوػػ  ت هفػػ ا أف د هءوػػه بأجػػهللا
صبلة الص ح بااهـ صبلة المغهب   هلل الهلليهء يصإل ف يإل  حضػهة الن ػ  يبػه مػهات فػ  

 .ف  هلهللو ه أقإل نه ي  ذل   جمهي ا أمه وح  اآلف بألونه مبغ ل
                                                 

 كن  ال مهؿ فى سن  األق اؿ بأألف هؿ لإلماآى الهنهللى. ٕٔٔ
 جهمه األحهديث بالمهاس ل())فه( ي  أ ِ   و ه يْػه ة  رض   الإلب   ين  . ٕٕٔ
 )جهمه األحهديث بالمهاس ل()ةإ( ي  أ سهم      اهي   رض   الإلب   ين  . ٖٕٔ
 ي  أ   الهللرداء ربا  ال  هاو   إسنهدي  ٕٗٔ



  ))195195((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
 :بكمه قإلت بألف د هءوه بأجهللادوه كهو ا حومهء

يآػ ؿ لمػهر  بصػهلليآ  لػ  اهجنػه مػ  المعػمهلل فآهلل كهف ال احهلل مػنهم يآػ ؿ لن عػ  ب 
فأاػػلبا ال هػػهلل يإلػػ   افػػإف وػػلا سػػ حهللثن  بوػػلا س بػػغإلن  بلػػ  وصػػإل  يإلػػ  حضػػهة الن ػػ 

 أو عهم أال يخهج ا م  المعمهلل حاى يصإل ف يإل  الن   جمهي ا لمهذا؟
ألف ل  باحهلل فآط يمإل  مآ ػ ؿ فعػ آ ل يمػل الممهيػ  كإلهػه مػ  أجإلػ ا بوػل  وػ  

 .ههالحوم  الا  تحإل   
 :بونهؾ   ه الغهفإل   اآلف يآ ل ف

 !!!!ال صبلة يإل  الن     هلل األذاف
 :م  إذف اللق قهؿ صإل ا   هلل األذاف؟ الهس ؿ بف  صح ح ال خهرق بمعإلم

ـ٢َِّمَعمملمَؼعمُل٦ُّل،مُث٣ّٖمَصػمل٦ُّّامَسػمَل٨ّٖ،مَصكمٔلٖغ٥ُّمَع٤ِّمَصػمل٧َّّممم}} ـ٢َِّمَعمملمَؼعمُل٦ُّل،مُث٣ّٖمَصػمل٦ُّّامَسػمَل٨ّٖ،مَصكمٔلٖغ٥ُّمَع٤ِّمَصػمل٧َّّمَِذامَدؼمِلضمِلُؿ٣ُّماْظؼمُلقمَلذَِّنمَصعمُل٦ُّظ٦ّامِع َِذامَدؼمِلضمِلُؿ٣ُّماْظؼمُلقمَلذَِّنمَصعمُل٦ُّظ٦ّامِع

مَص مَصاَلًة مَصَسػمَل٨ّٖ مَصاَلًة مَصكمٔلٖغؾمَلمملمَسػمَل٨ّٖ ماْظ٦َِّدؿملػمَلهمَل، مآمِظ٨ّ مَدػمُل٦ّا مُث٣ّٖ مَسرمِلًّٕا، مِبؾمَلممل مَصكمٔلٖغؾمَلمملمػمل٧َّّمآمَسػمَلؿمِل٥ِّ ماْظ٦َِّدؿملػمَلهمَل، مآمِظ٨ّ مَدػمُل٦ّا مُث٣ّٖ مَسرمِلًّٕا، مِبؾمَلممل ػمل٧َّّمآمَسػمَلؿمِل٥ِّ

َعؽمِلَّٖٔظهمٌلمِص٨ّماْظَفؽمٖلهمِلماَلمَتؽمِلَؾطمِل٨ّمٔإالَّمِظضمَلِؾٍّٓمِع٤ِّمِسَؾمملِدمآ،مَوَأِرُج٦ّمَأِنمَأُط٦َّنمَأَغمملمُػ٦َّ،مَعؽمِلَّٖٔظهمٌلمِص٨ّماْظَفؽمٖلهمِلماَلمَتؽمِلَؾطمِل٨ّمٔإالَّمِظضمَلِؾٍّٓمِع٤ِّمِسَؾمملِدمآ،مَوَأِرُج٦ّمَأِنمَأُط٦َّنمَأَغمملمُػ٦َّ،م

115115مم{{ممؿملػمَلهمَلمَحػملَّومِلمظ٥ّماظرمٖلظمَلمملَسهمُلؿملػمَلهمَلمَحػملَّومِلمظ٥ّماظرمٖلظمَلمملَسهمُلَصؼمَل٤ِّمَدفمَلَلمِظ٨َّماْظ٦َِّدَصؼمَل٤ِّمَدفمَلَلمِظ٨َّماْظ٦َِّد

مم

 :قهؿ سإل نه الصهلحبقهلل 
إف يإلػػػ  المػػػرذف   ػػػهلل أف يناهػػػ  مػػػ  اآلذاف يصػػػإل  يإلػػػ  الن ػػػ  مػػػ  أجػػػل أف يػػػلكه 

 الحهضهي  بالعهم    أف ين لبا العن  الا  أمه  هه س هلل األبل   باآلاهي .
أوهػم قػهل ا أف مػ  ي  ػل  -يػ  فآػ  الػهللي  -ف   بالب ه  الا  بض هه إا اونػه الغػهفإل

 !!ذل  ي يهلل يإل  األذاف
كمػػه يآ لػػ ف لوهوػت الصػػ غ  الاػػ  وصػإل   هػػه ونػػه  .. هوػػت إضػػهف  يإلػ  األذاف بلػ  ك

بفػػ  ... أب كمثػل الاػػ  فػ  أسػػ اف ... أب مثػل الاػػ  فػ  قنػػه  .. كمػه فػػ  المعػمهلل الموػػ 
 !!! سهئه ال بلد ص غ  باحهللة

                                                 
 صح ح معإلمي ْ  ي ْ هلِل الإّلِ  ْ ِ  ي ْمِهب ْ ِ  اْل  هِص  ٕ٘ٔ
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 .لو  منهم م  يآ ؿ الصبلة بالعبلـ يإل   يه و   اا 

 .. ه و ر يهش اا بمنهم م  يآ ؿ الصبلة بالعبلـ يإل   ي.
 ...بكل باحهلل ياإل م  ص غ  مخاإل   

 .بذل  ألو  ي إلم أوهه اهرج األذاف باأليمهؿ  هلن هت
بو ا  م  ول  الصبلة كمػه قإلنػه أوػ  يصػإل  بيػلكه إا اوػ  المصػإل   بالعػهم    لوػ  

 .  يصإل ف يإل  حضهة الن  
 :بأرضه   بللل  قهؿ اإلمهـ البهف   

ذنمبضملّٓماغؿؾملمملءماِّذانمأنمؼعمل٦ّلمسػمل٨ّماِّض٢ّمذنمبضملّٓماغؿؾملمملءماِّذانمأنمؼعمل٦ّلمسػمل٨ّماِّض٢ّمؼؽملؾطمل٨ّموجينملمسػمل٨ّمادلقملؼؽملؾطمل٨ّموجينملمسػمل٨ّمادلقملمم}}

مم{{مموصػمل٨ّمآمسػمل٨ّمدؿملّٓغمملمحمؼملّٓموسػمل٨ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّوصػمل٨ّمآمسػمل٨ّمدؿملّٓغمملمحمؼملّٓموسػمل٨ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّ

بكهوت ول  و  الحوم  الا  كهو ا م  أجإلهه ي  إل ف ذلػ  ف نػهللمه يآ لػ ف وهيػهلل أف 
ون ػػل الحػػهلليث  ثػػم ي  إلػػ ف ذلػػػ  بين لبوػػ    ػػهلل صػػبلة الصػػػ ح ب  ػػهلل صػػبلة المغػػهب فػػػ  

 جمهي  فمه المهوه م  ذل ؟



  ))197197((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  

  ػششػشش  انفصم انغادطانفصم انغادط

  126126األصفياءاألصفياء  يىاصيٍُيىاصيٍُ
                  

             [[2929]انفرر]انفرر  

  أهم انصفحأهم انصفح  
  يهاو األصفياءيهاو األصفياء  
  يذسعح أهم انصفحيذسعح أهم انصفح  
  زياج األذمياءزياج األذمياء  
  ينهاج انغؼذاءينهاج انغؼذاء  

                                                 
 وػ   ٕٛٗٔا اؿ  ٕٚ –ـ ٕٚٓٓ/ٔٔ/ٛالخم س  –الم هدق  ٕٙٔ
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                               [[ٕٜٕٜ]ال اح]ال اح  

  عم اا الهحم  الهح م
اللق اساخإلص رجهال  بأقهـ أ ػهللاال  يحمإلػ ف لػ اء اإلسػبلـ فػ  كػل زمػهف الحمهلل ا  

بموػػهفا بالصػػبلة بالعػػبلـ يإلػػ  سػػ هللوه محمػػهلل ق ػػإ دائػػهة ال جػػ د الػػلق قػػهؿ فػػ  حهلليثػػ  
 :الصح ح

ممٰ  ٰ  اْظَق٠ّ،مَزمملِػّٕٔؼ٤َّمَسػمل٧ّاْظَق٠ّ،مَزمملِػّٕٔؼ٤َّمَسػمل٧ّممٰ  ٰ  ٔإٖغؾمَلمملمَظ٤ِّمَتِؾََّٕحمِسزمَلمملَبهمٌلمِع٤ِّمُأٖعِؿ٨ّمُؼعمَلمملِتػمُل٦َّنمَسػمل٧ّٔإٖغؾمَلمملمَظ٤ِّمَتِؾََّٕحمِسزمَلمملَبهمٌلمِع٤ِّمُأٖعِؿ٨ّمُؼعمَلمملِتػمُل٦َّنمَسػمل٧ّمم}}

112112مم{{ممَذِظ١ََّذِظ١َّممٰ  ٰ  فمْلِت٨َّمَأِعُّٕماظػمل٥َِّّمَوُػ٣ِّمَسػمل٧ّفمْلِت٨َّمَأِعُّٕماظػمل٥َِّّمَوُػ٣ِّمَسػمل٧ّؼََؼممٰ  ٰ  اظؽمٖلمملٔس،مَحٓؿ٧ّاظؽمٖلمملٔس،مَحٓؿ٧ّ

مم

صإل  اا يإل   بيإل  دل  األيػبلـ بأصػحه   الوػهاـ بكػل مػ  اواػهللق  ههلليػ  إلػ  يػـ  
 الهللي  بيإل نه م هم أجم    دم   دم   يهرب ال هلم  .

 ف وم أجم   :  إا او  بأح ه    هرؾ اا
بقهللرات الن  س  ل فػ ؽ مػه  ف  تصهريع األم ر أم ر ف ؽ ةهق  ال آ ؿ  إف ا

 تاحمإل  األرباح ألف اا كمه قهؿ ي  و ع :

                                        [[ٕٕٛٛ]يس]يس  
 اي از ال ج د بال يػام اإليػ از إال  بػهع اا بديػ  اا اااػهر اا  بلمه أراد اا 
   بو  أيإلم باص    بو  أكػـه الح  ػإ المصػ     باصػ    لػ   رجػهال  ي  ن وػ

حومػ  اا ال هلغػ  يإل  ت إل   دي ة اا بيرازربو  ف  حمل رسهل  م ال  جل ف  يبل  بو  
فػى  فػ  اػأوهم  ق ه اا ل  رجهال  ي هللبو   أو عهم بأمػ الهما قػهؿ ااإل  يـ  الهللي ا 

 :المهئهللة[ٗ٘]

                                           
 بقهؿ ف  اأوهم: 

                                                 
 )جهمه األحهديث بالمهاس ل()كه(.  ي    ْ    أ ِ   س ْ   هف  م   هبِ  ي  ٕٚٔ



  ))199199((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
                                   [[ٕٖٕٖ]األح اب]األح اب  

قػهللبة فػ  يمإلػ  بفػ  ممهلػ  لمػ    ػهلل  إلػ    ورالء الهجػهؿ مػنهم مػ  ج إلػ  اا 
ا هارآػيـ  الػهللي ا فمػنهم مػ  أقهمػ  اا فػ  الامػهرة ل وػ ف قػهللبة لإلامػهر األ ػهار إلػ  يػـ  ال

فػ  المهػ  بفػ  الصػنهيهت بفػ  األيمػهؿ الحػهة بج إلهػم ومػهذج   بمنهم م  ج إل  اا
لنػػه بلمػػ  ق إلنػػه بلمػػ    فػػلة فػػ  وػػل  ال هقػػهت باإل ػػهللايهت إلػػ  يػػـ  الػػهللي ا بقػػهؿ اا

   هللوه ف  اأوهم أجم   :

                                          [[ٜٜٓٓ]األو هـ]األو هـ  
م  نه  حآ آ  حهلهم بصهللؽ اػأوهم بسػبلم  قصػهللوم: "أصػحه   كػهلنمـ   بقهؿ  

  ػػأيهم اقاػػهلليام اواػػهلليام " )معػػنهلل اإلمػػهـ أ ػػ  حن  ػػ  يػػ  أ ػػ  وهيػػهة(ا بمػػنهم مػػ  ج إلػػ  اا
   قهئمه  ف  مآهـ المنهفح  بالػهللفهع يػ  الح  ػإ بدي تػ  بال مػل لنبػه دينػ  برفػه لػ اء

   م هدي  المههد.بكإلما  بوم اال  هؿ الصنهديهلل ف

  أهم انصفحأهم انصفح  
 ...بهي   بأمنهء أسهار الحآ آ  البمنهم حمإل  

فإلػم  بجػهءبا إلػ  المهللينػ  ح ػث رسػ ؿ اا  ابوم رجػهؿ تهكػ ا  بلدوػم بأبةػهوهم
فػػػ  معػػػمهلل   فػػػأو لهم الن ػػػ   اقهيػػػإ أب يهيػػػع ي هف وػػػ  بين لػػػ ف يإل ػػػ  هيوػػػ  لهػػػم  هػػػ

أف يصػن  ا  س ل  سآع فػأمهوم الن ػ  الم هرؾا بكهف المعمهلل جهللارا  يح ط  موهف بل 
المعمهلل فػ  مراهتػ  ل مإلعػ ا تحاهػه فػ  الصػ ع بينػهم ا تحاهػه   سآ ه  لإلمه  البهق   م

 .ف  الإل ل بياآ ف ف  الباهء و بؿ الم ه بسم وه الص  ب 
بيػأبق إل ػ  الغه ػهء الػلي   بالص   و  العآع اللق كهف ف  معػمهلل رسػ ؿ اا 

 . ال زبج  بال مهؿ بال بلهلل بإومه جهءبا ما هغ   ا برس ل  ل س لهم بة  بال أول ب 
 .. ورالء الآـ  كهف يهللدوم ي يهلل بينآص  حعإ األح اؿ
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يوإلػع   ضػهم  ػ  ه األيمػهؿ  بدبوػ  كػهف الن ػ   ايأت  م هػم جهلليػهلل كهف  أح هوه

فػ  ف اهك ا الموهفا كهف يصل يهللدوم أح هوه  إل  الع     بأح هوه  إل  الاعػ    بجمإلػاهم 
مخاإلػػع المهاحػػل الن  يػػ  حػػ اؿ سػػ  مهئ  رجػػلا أق أف الػػلي  داإلػػ ا المهللرسػػ  بتخهجػػ ا 

 يإل  دف هت ح ال  س  مهئ  رجل.
مػػػنهم سػػػ هللوه سػػػإلمهف ال هرسػػػ  بمػػػنهم سػػػ هللوه صػػػه إ الهبمػػػ  بمػػػنهم سػػػ هللوه  ػػػبلؿ 
الح بػػػ  بمػػػنهم سػػػ هللوه أ ػػػ  ذر الغ ػػػهرق بجػػػهء لهػػػم فػػػ  النههيػػػ  فػػػ  ال ػػػهـ العػػػهدس مػػػ  

 هيهة ألو  أسإلم ف  يهـ فاح ا  ه.الهمهة أ  و

  يهاو األصفياءيهاو األصفياء  
 .ع هة الن  ي  أسمهئهم بابصهفهم بأح الهمالذكهت كاإ 

لن  ػػ  بدينػػ  فوػػهف لػػ س لهػػم اػػغل إال  حضػػهة   بكهوػػت مهمػػاهم أف فػػهغهم اا
 افمػػػنهم مػػػ  كػػػهف يآػػػـ    ضػػػ ء ... ا الخهللمػػػ  يإلػػػ  أو عػػػهم يػػػ  ببز ا  خهللماػػػ  ب الن ػػػ  

بكػهف  ابمػنهم حهمػل الن إلػ   ابمػنهم مػ  كػهف يحمػل يصػه  ا هػ ر بمنهم مػ  كػهف يآػـ   
فإذا اواهػ  مػ  مهماػ  جه وػه  .. إذا دال الن   إل  موهف أال الن إل   ببض همه ف  كم 

بمػػنهم مػػ  كػػهف يبػػاغل  خهللمػػ  ضػػ  هف  ابمػػنهم مػػ  كػػهف يبػػاغل    همػػ  باػػها  ا ل إل عػػهه
 . زي ا أو عهم لخهللم  الن   بمنهم م  كهف يهي  غنم  بدبا  ا ف  ا حضهة الن   

بكػػهو ا مػػه ذلػػ  يآاعػػم ف األبقػػهت لاحصػػ ل ال إلػػم الن ػػ ق باآليػػهت الآهدو ػػ  مػػ  
يإلػ  ااػ اوهم مػ   ا بكهو ا يص م ف النههر بف  داه ال ػـ  يػ زيهم الن ػ  رس ؿ اا 

المهػهجهي  بمػػ  االوصػػهرا   ضػػهم كػهف يأاػػل الهجػػل ب  ضػػهم كػهف يأاػػل الثبلثػػ  ب  ضػػهم  
 .أال امع  ب  ضهم كهف يأال يبهة كهف ي

يأاػل فػ  كػل ل إلػ  ثمػهو   رجػبل  مػنهم  بكهف س هللوه س هلل    م هذ  س هلل االوصهر 
 .فإذا أص ح الص هح جهءبا إل  معمهلل رس ؿ اا  اي  مهم بي  اهم ينهلل 

بكػػهف لػػ  غػػنم  بأح هوػػه  كػػهف يناهػػ  الا زيػػه بيا آػػ  يػػهللد فوػػهف يعاضػػ  هم الن ػػ  
   مهم م  ل نهه بكهو ا يعاغن ف    ي  كل اصنهؼ ال  هـ.يأمه  حإل هه بي
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 :بمهماهم   هلل ذل  و  ول  الهسهل 

فهػػم الػػلي  حمإلػػ ا وػػلا الػػهللي  بوػػم الػػلي  بيػػ ا الآػػهدف فػػ  صػػهللبروم بوػػم الػػلي  
فػ  كػل أيمػهلهم بوػم  فػ  كػل احػ الهم بوػم الػلي  اقاػهللبا  حضػهت   تب ه ا  هلن   

 .  ت إل   رسهل  ر هم ي  ن و  يإل  اللي  قهم ا م   
بقػػهلل حعػػهللوم ال جهػػهء باألغن ػػهء مػػ  ال ػػهب يإلػػ  وػػل  الموهوػػ  اإلله ػػ  بالهللرجػػػ  

كػػهف حهيصػػه  يإلػػ هم كػػل الحػػهص يآ ػػل   اله هو ػػ  الاػػ  ت ضػػل يإلػػ هم  هػػه اا ألف الن ػػ  
 .يإل هم  ول بجه  بيمهلعهم بي هس هم

عػ  وػرالء الآػـ  حاػى إذا جهء ال جهػهء باالثهيػهء مػ  ال ػهب ال ياػهؾ ممهل بكهف 
أو  برد أف   ه زيمهء ال هب بو  رجل يهللي  األقهع    حػه س بم ػ  و ػه لمػه رأب ذلػ  

فػ  حعػ  الوػبلـ    قهل ا يه رس ؿ اا اج ل لنه ممإلعه  اهصه  كهرالءا بلم ي فآهم اا
 –فآهل ا اج ل لنه ممإلعه  اهصه  فنح  أثهيهء ال ػهب بال تػهللينه ومإلػس مػه وػرالء ال آػهاء 

بكػػهو ا يإل عػػ ف جإلػػ د الضػػأف بجإلػػ د الضػػأف  ػػهللبف م هلمػػ  ك مهبيػػ  صػػنهي   لهػػه رائحػػ  ال 
فآهل ا إونه واأذق م  ريحهم فهج ل لنه ممإلعه  ي هؼ ال ػهب أف لنػه  –يعاع غهه اإلوعهف 

 :  ممإلعه  لإل جههءا فن ؿ ق ؿ اا

                                              
          [[ٕٕ٘٘]األو هـ]األو هـ  

 :ال آهة[ٖٕٚقهؿ ت هلى فى ] أق فبل ت ه ورالء با آ  مه ال آهاء

                                     

                                     

                                     
  ال هلغ  فوػهو ا ال يعػأل ف مهمػه حػهللث  كهف قهلل أد هم بول هم يإل  ال   بالن   

يحوػػ  باق ػػ  ف آػػ ؿ غإل نػػ   لهػػم مػػ  مخمصػػ  بمػػ  جػػ عا حاػػى أف سػػ هللوه أ ػػ وهيهة 
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ث م ػػ  المػػ ع حاػػى كػػهللت أجػػ  فهأيػػت أ ػػه  وػػه اهرجػػه    ػػهلل الصػػبلة فعػػهت م ػػ  أتحػػهلل

بأوػػه ال أريػػهلل أف يحػػهللثن  يػػ  اآليػػهت بلوػػ  أظػػ  أوػػ    ديػػهت مػػ  كاػػهب اا  بأسػػأل  يػػ
س ضػػ  ن  بي  منػػ  بلونػػ  لػػم ي  ػػل فهجػػه بتهكػػ  بلػػم يخ ػػه   مػػه  ػػ ا قػػهؿ ف جػػهللت يمػػه 
فعهت م   بتحهدثت م   ف  ديهت ف  كاهب اا بأوه أ غ  أف يضػ  ن  بي  منػ  لمػه  ػ  

 :يهاو  ف هؼ مه    هج ت بإذا  ح     م  الم ع بلون  لم ي  ل ف

                                               [[ٔٓٛٔٓٛ]ي سع]ي سع  
فػػلو ت إل ػػ  بكػػهف    يػػه رسػػ ؿ اا قػػهؿ الحػػا أق ت ػػهؿ  فآػػهؿ لػػ  أ ػػه وػػه قإلػػت ل  ػػ

ت فػ  و عػ  بمػه قػهؿ فآإلػاقهؿ ادع أول الصػ    اينهلل  أين  أق ين ات قإل إل  بكهو ا ثبلث 
ثػػػم قػػػهؿ اسػػػآ  أوػػػل  اقػػػهؿ فػػػأمهو  أف أحإلػػػإ ينػػػ ة اتصػػػنه وػػػل  األينػػػ  مػػػه أوػػػل الصػػػ  

قػػػهؿ فبػػػه  ا جم  ػػػه  ب آ ػػػت فضػػػإل  أوػػػه قػػػهؿ سػػػهق  الآػػػـ  داػػػهوم اػػػها ه ا قإلػػػت ب  االصػػػ  
اػهب حاػى أقػهؿ فأاػلت ا ثػم قػهؿ أ ػه وهيػهة ااػهبا فبػهب منهػه فنهبلاهه رس ؿ اا 

فآإلػػت بالػػلق   ثػػ   احاػػى امػػاؤلت أضػػإل   اأ ػػه وهيػػهة ااػػهب برسػػ ؿ اا يآػػ ؿ اارت يػػت
 ... هلحا ال أجهلل ل  معإلوه  

 [:ٜ]الحبه قهؿ ت هلى فى  اي     حضهة الن   ر درسه  يمإل ه  ف  اإليثهر

                                           
 ػػه النػػهس   ػػهلل اواآػػهؿ الح  ػػإ فوػػهو ا يإلػػ  وػػلا ال ضػػه بلػػلل  ينػػهللمه تحػػهللث   
  ألوػػ  ربق يػػ   –إلػػ  الهف ػػا األيإلػػى بقػػهل ا أكثػ ػػه  أ ػػ  وهيػػهة الحػػهلليث يػػ  رسػػ ؿ اا

بالمهللة الا  قضػهوه مػه رسػ ؿ اا ال ت إلػ  األر ػه  –رس ؿ اا ح ال  أر    دالؼ حهلليث 
م مػػػه حػػػهللثاه  مػػػهلهم بمػػػهؿ أ ػػػ  وهيػػػهة باا لػػػ ال ديػػػ  فػػػ  كاػػػهب اا سػػػن   فآػػػهؿ 

 :   حهلليث باحهلل ي  رس ؿ اا بو  ق ؿ اا
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           [[ٜٜ٘ٔ٘ٔ]ال آهة ]ال آهة  

  رايػػهتهم بتمػػهراتهم بأوػػه كنػػت مػػه رسػػ ؿ اا  مبػػغ ل   يػػ  رسػػ ؿ اا  بكػػهو ا
 .ملء   ن  أق ما هغ  

  يذسعح أهم انصفحيذسعح أهم انصفح  
فوهوػػػت مهللرسػػػ  أوػػػل الصػػػ   وػػػ  أبؿ مهللرسػػػ  ف هػػػه إيهاػػػ  كهمإلػػػ  لوػػػل ال ػػػبلب  

بف هػػه تػػهللريإ يمإلػػ  لوػػل ال ػػبلب يإلػػ  ال إلػػـ  الاػػ  يحصػػإل وهه باآليػػهت الاػػ  يعػػام  ف 
 :مه قهؿ ف  اأوهمإل هه فخهج ا ك

114114مم{{ممُصعمَلؾمَلمملُءمُأَدَبمملُءمَطمملُدوامَأِنمَؼغمُل٦ُّغ٦ّامَأِغِؾؿمَلمملَءُصعمَلؾمَلمملُءمُأَدَبمملُءمَطمملُدوامَأِنمَؼغمُل٦ُّغ٦ّامَأِغِؾؿمَلمملَءمم}}

مم

بللل  وم اللي  حمإل ا ربح الهللي  بمه أح ج النهس ف  كل زمػهف بموػهف إلػ  ربح 
مػ  ينػهلل  يإلمػه  بو  ػه  بوػ را  كبػ  ه  بحػهال    الهللي  ألوهم يمإل ا  مه يإلمػ ا فأي ػهوم اا

 ح الهم وم ذجه  يحالق لم  أراد أف يا هؼ يإل  ق ؿ اا:ر هو ه  فوهو ا ف  كل أ

                           [[ٕٜٕٜ]ال اح]ال اح  
 بكػػػهف وػػػرالء الآػػػـ  ألوهػػػم فػػػ  الهللراسػػػ  الهللااإل ػػػ  يحػػػـه يإلػػػ هم وػػػهظه المهللرسػػػ  

 تخ ي  مه ي يهلل ي  حهجهتهما ف آ ؿ يه  بلؿ مػه الػلق اػغإل ؟ يآػ ؿ يػه رسػ ؿ اا امعػ 
 : دراوم  هق   ينهللق فآهؿ 

112112مم{{مموالمختّ٘مع٤ّمذيماظضملّٕشمإضالاًلوالمختّ٘مع٤ّمذيماظضملّٕشمإضالاًلممأغظمل٠ّمبالاًلأغظمل٠ّمبالاًلمم}}

مم

                                                 
 معنهلل يإلآم  –)جهمه األحهديث بالمهاس ل )كه(. ي إْلآ م    ْ    اْلح هِرثِ  ٕٛٔ
 ي هلل اا    مع  د فى الن افح ال  هة.ا بي   بلؿ فى تخهيج اإلح هء. ٜٕٔ
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قػهؿ بك ػػع أصػنه ذلػػ  يػه رسػػ ؿ اا؟ قػهؿ مػػه رزقػت فػػبل تخ ػم أق اػػل مػه تحاػػهج 

  .إل   بال هق  رد  يإل  ال آهاء م  المرمن   بالمعإلم   اللي  يحاهج ف إل 
  ث ه ػػ  ف جػػهللب  قػػهلل ص ػػه فػػ  ف ابػػ ا فػػا فإلػػم يمػػهللبا لػػ  ك نػػه بلػػلل  مػػهت أحػػهللوم 

 :ا فآهل ا يه رس ؿ اا بجهللوه ف  ث ه   دروم  ا فآهؿ أب دينهري  ث ه   دروم  

ممم  النهرم  النهرأى أى مم{{طؿملؿمملنمطؿملؿمملنممم}}
ٖٖٔٓٔٓ
مم،،

ألف ولا حهلهم فآػهلل ضػم  اا لهػم كػل اػ  وهم فػبل يمػإ يإلػ هم أف يخ  ػ ا اػ  ه  
ي   األمنهء بحمإلػ  الػهبح حهؿ يهل  أقهمهم ف   رس ؿ اا ل و و ا حمإل  البه ا فه  لإلغهلل. 

 الا  حمإلهه س هلل الهسل باألو  هء بي  ث ف ذل  ف  كل األوحهء بف  كل األرجهء رضػ  اا
  ينهم أجم   ا بللل  كهف   يمهلعهم بيآػ ؿ الحمػهلل ا الػلق ج ػل فػ  أماػ  مػ

 :  أمهو  ر   أف أصّ ه و ع  م هم ثم قهأ ق ؿ اا

                                       
                                              

                                                     
                     [[ٕٕٛٛالوهالوه]ع]ع  

ورالء الآـ  لم يو  الن   ياحهؾ حهك  أب يعو  سون  أب يخػهج مػ  لعػهو  ل هػ  
 .إال بيعم  وهه بيعمإل وهه  أف هللتهم بقإل  هم

بللل  يا مإ ال هلم كإل  م  دق  الاعم ل لهلا الن   المإل لا فمه سمل الاػهري  
لا الن ػ  يإل  أحهلل م  ال به حهكهتػ  بسػونهت  بل اهتػ  حاػى فػ  اإل اتػ  كمػه سػمل يإلػ  وػ

 .الوهيم 
لآػػهلل كػػهف مػػنهم مػػ  يػػهللال أح هوػػه  ماخ  ػػه  ل ػػهق مػػ  حػػهؿ الن ػػ  مػػه ال يػػها  غ ػػه  فػػ  

 .اإل ات  حاى يص  ا كل أح اؿ رس ؿ اا 
                                                 

 .ي  أ ى أمهم  فى معنهلل أحمهلل بف   ربايهت يهلليهللة فى كاإ العن  ٖٓٔ
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  زياج األذمياءزياج األذمياء  

 ؟ك ع كهوت ح هتهم ف  معمهلل رس ؿ اا 
يػلوإ إلػ هم بيمهلعػهم ب  ضػهم  كهوت حإلآهت ال إلم أبؿ اغإلهم بكهف الن   

  كػػهف يمإلػػس فػػ  حإلآػػهت لػػابلبة كاػػهب اا ب  ضػػهم كػػهف يمإلػػس فػػ  حإلآػػهت   ػػهلل ذلػػ
بوحػػ  فػػ   داػػل يإل نػػه رسػػ ؿ اا  ا يآػػ ؿ سػػ هللوه سػػإلمهف ال هرسػػ    لػػلكه اا

تنػ ؿ   فآهؿ رأيت رحمػ  اا  فآهؿ مه تصن  ف فآإلنه ولكه اا  جمهي  ولكه اا
 يإل وم فأح  ت أف أص إ م  ول  الهحم .

وإل ػػ  المحمهلليػػ ا حإلآػػهت يإلػػم بحإلآػػهت ذكػػه بحإلآػػهت قػػهدف بحإلآػػهت وػػل  وػػ  ال
فوػػه يإلػػ  الػػنهج الػػلق بصػػ   الػػهحم  فػػ  الآػػهدف بكػػهف يإل ػػ  الن ػػ  ال ػػهللوهف بكػػهف يإل ػػ  
صػػحه ا  األجػػبلء فػػ  كػػل زمػػهف بموػػهفا وػػل  كهوػػت أحػػ الهم إمػػه اهللمػػ  لحضػػهة الن ػػ  أب 

ا  لا  ي  ثهه حضػهة الن ػ  جههد ف  ص  ؼ الم ش ف  الغ بات الا  يآ دوه الن   أب ا
 :[ٕٛم اللي  بص هم اا فآهؿ ف  اأوهم ]الوهع كهوت ح هتهم كإلهه ا بللل  و

                                               
م الثإلػػ  الم هركػػ  الػػلي  يآػػ ؿ بيو ػػ هم  هػػلا ال صػػع اػػهفه  بفخػػها ا وػػرالء الآػػـ  وػػ 

 بوػػم ال تػ اؿ ةهئ ػػ  قهئمػ   ػهلحا ال يضػػهوم مػ  اػهل هم حاػػى يػأت  أمػه ااوهػه أ ف هػه 
 يإل  ذل  إل  يـ  الآ هم .

 : لهم برث  ف  كل زمهف بموهف يآ ؿ ف هم 

َؼِقؼمِل٢ُّمػّٔاماظضمِلػمْل٣َّمِع٤ِّمُط٢ِّّمَخػمَلٍّٟمُسُّٓوُظ٥ُّمؼؽملظمُل٦َّنمسؽمل٥ُّمَتِقّٕٔؼَّٟماظطمَلمملِظنَيمَؼِقؼمِل٢ُّمػّٔاماظضمِلػمْل٣َّمِع٤ِّمُط٢ِّّمَخػمَلٍّٟمُسُّٓوُظ٥ُّمؼؽملظمُل٦َّنمسؽمل٥ُّمَتِقّٕٔؼَّٟماظطمَلمملِظنَيممم}}

131131مم{{ممِؾشمِلػملنَيِؾشمِلػملنَيوِتمملوؼ٢َّماجلمملِػػملنَيمواِغِؿَقمملَلمادُلوِتمملوؼ٢َّماجلمملِػػملنَيمواِغِؿَقمملَلمادُل

مم

بوػػم العػػهدة الصػػهلح   فػػ  كػػل زمػػهف بموػػهفا بلػػلل  تمػػهلل دبمػػه  فػػ   عػػهط كػػل 
                                                 

 .ي  أ    وهيهة  ا بي هلل اا    ي م ه ربا  ال  ار ٖٔٔ
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رجل صهلح و ه م  ورالء تهك ا الهللو ه بتهك ا المبهغل بت هغ ا اا منهم م  يآػـ   خهللمػ  
اإلا اف ةإل ه  لمػه ينػهلل اا بمػنهم مػ  ي إلػ  ديػ ة اا فػ  كػل األصػآهع بال آػهع بمػنهم مػ  

 ػػه بيمػػل الخ ػػه بيمػػل الموػػهـر بوبػػه األاػػبلؽ ال هضػػإل  بالآػػ م الآهدو ػػ  يعػػ ى ل مػػل ال
 باألابلؽ الن  ي  ف  كل األرجهء باألوحهء.

بوػػرالء وػػم برثػػ  وهت ػػ  المآهمػػهتا بلػػلل  كػػل رجػػل مػػنهم يإلػػ  حػػهؿ رجػػل مػػ   
وػػرالء العػػه آ  ا كمػػه أف كػػل رجػػل مػػ  وػػرالء الصػػ  ة كػػهف يإلػػ  حػػهؿ و ػػ  أب رسػػ ؿ مػػ  

َع٤ِّمَدُّٕٖهمَأِنمَؼؽمِلصمُلَّٕمَع٤ِّمَدُّٕٖهمَأِنمَؼؽمِلصمُلَّٕممم}}:ا منهػها بقهلل برجهلل فى ذل  أحهديث يهللةعه آ  ال  رسل اا

 ا  131131مم{{ممممُخػمُلعملذملممًلموَخػمْلعملذملممًل،مَصػمْلؿمَلؽمِلصمُلذملِّٕمإديمأبذمل٨ّمَذرٓممممُخػمُلعملذملممًلموَخػمْلعملذملممًل،مَصػمْلؿمَلؽمِلصمُلذملِّٕمإديمأبذمل٨ّمَذرٓمممم  ممإديمَذِؾؿمِل٥ِّمِسؿملل٧ّماب٤ّٔمَعَِّٕؼ٣َّإديمَذِؾؿمِل٥ِّمِسؿملل٧ّماب٤ّٔمَعَِّٕؼ٣َّ
بأ ػػ  ذر رجػػل تػػهؾ الػػهللو ه  هلوإل ػػ  بكػػهف منبػػغبل   هإلق ػػهؿ يإلػػ  حضػػهة اا جػػل فػػ  يػػبل ا 

سػػػ هللق إ ػػػهاو م الهللسػػػ ق  الػػػلق فػػػهغ و عػػػ  ا بتػػػهؾ    ال ػػػ ائم بينػػػهللمه زار اإلمػػػهـ أ ػػػ
 :الهللو ه بمه ف هه قهؿ ف  اأو  

 ..... عًٝ٘ أبٛ شض ايػفاضٟ قس أًَٞ
ذر ف  زمهو  بفػ  يصػه  بأباوػ ا فهلعػ  هلل مػ  يػهللال و عػ  فػ   ألو  برث حهؿ أ ى

 يهللاد ورالء الآـ  الع هللاء.
  الم هش بتحصػ ل األقػ اتا بلوػ  ال وعا  ه ف  ولا ال مهف أف واهؾ الع   يإل

يم ػل بقاػ    ػػهلل تحصػ ل ق تػ  بقػػ ت أبالد  الضػهبرق ا حاػى يإلحػػا وػرالء األقػ اـ فػػإذا 
الح هة المهلليهللة بأح ل ف  ال ظ    الهللو  ي  إلػ  الاآهيػهلل فػإف ال ظ  ػ  اله هو ػ    رزق  اا

فهغ  ل وػ ف مػ    ل س لهه س  لإلاآهيهلل فإل م ل يمإل  كإل  ا بي إلم يإلم ال آ   أف اا
 :جنهلل اا اللي  يهث ف أح اؿ الص  ة الوهاـ ال هرة أول الص  

                                                  
  الوهع[.الوهع[.ٕٕٛٛ]]

  

                                                 
 صح ح ا   ح هف بمممه ال بائهللي  ي هلل اا    مع  د  ٕٖٔ
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  ينهاج انغؼذاءينهاج انغؼذاء  

ته ػ ا  وولا كهوػت ديػ ة اإلسػبلـا الثإلػ  الم هركػ  الاػ  كهوػت حػ ؿ المصػ     
األحػ اؿ ال إل ػ  ب  ػهلل ذلػ  كػل رجػل مػنهم ةػهؼ  إل  مهئهللت  البه   باه  ا م  يم ن  ي

 .ح ل  ةهئ   أيم  ا  حهل  بتإلآ ا من  يإل م  ال و   
فوػػهف لوػػل رجػػل مػػنهم ةهئ ػػ  فعػػ هللوه ي ػػهلل اا  ػػ  معػػ  د كػػهف لػػ  ةػػبلب بسػػ هللوه 

 ػ   ػ  ك ػإ كػهف بسػ هللوه أ ابسػ هللوه أ ػ  ذر كػهف لػ  مهللرسػ   ام هذ    ج ل كهف ل  مهللرس 
بس هللوه يإل     أ   ةهلإ بس هللوه ي هلل اا    ي هسا كػل باحػهلل مػنهم كػهف لػ   ال  مهللرس 

بظػػل وػػلا ا  مهللرسػػ  بااػػاص   إلػػم مخصػػ ص بحػػهؿ مخصػػ ص مػػ  المإل ػػ  الآػػهللبس
الحهؿ إل  ي منه وػلا يم ػل اا موػهف كػل رجػل رجػل مػ  الصػهلح   يإلاػع ح لػ  و ػه مػ  

 .يإل  ت إل   رسهل  اا بحمل أمهو  اا أول الآإل ب الصهدق   ي  ن و 
بلػػ  تػػهلل هوه بوههوػػه فػػ  تػػهري  الػػهللي ة اإلسػػبلم   ل جػػهللوه أف الػػلق وبػػه اإلسػػبلـ فػػ  
أفهيآ ػػه بفػػ  دسػػ ه بفػػ  وػػل  الصػػحهرق الآهحإلػػ  بوػػل  األمػػهك  ال   ػػهللة مػػه وػػم إال وػػرالء 

الن ه اللي  ال يهج ف غ ه بج  اا "         . 
فػ  مػهؿ بال أمػبل  فػ  جػه  أب جل مػنهم يعػ ه البػه ر يإلػ  قهللم ػ  ال ةم ػه  كهف اله 

 :[الوهعٕٛ]بلو  رغ   ف  ت إل   رسهل  اا ل   ز  أف يهللال ف  ق ؿ اا منصإ؛ 

                                           
غ ػه معػإلم بوػ  العػ ه  ل ػ  رجػلأبالػلق  (الػهللي ة إلػ  اإلسػبلـ)باللق يهق كاهب 

لوػػ  لػػ  كهوػػت الػػهللي ة مػػ  أجػػل الحصػػ ؿ يإلػػ   .يمػػهلل وػػلا الوػػبلـا ..أرو لػػهلل اإلومإل ػػ ق
مهؿ فإل  تمهلل ونهؾ حهؿا بل  كهوت الهللي ة م  أجل الحص ؿ يإل  منصػإ أب جػه  فإلػ  

 .يحآا اا لهلا الهجل منه  ألف منه  أمل فهو  ال يهض  حضهة اا 
إلػػ  وػػل  الػػ ت هة بيإلػػ  وػػلا المػػنهج فػػ  كػػل بقػػت بحػػ  ا لوػػ  ديػػ ة الصػػهلح   ي

بف  يصػهوه كػلل  رأينػه ذلػ  رجػهؿ اا الصػهلح  ا بكػهف المهيػهللي  الصػهدق   يإلػ  وػل  
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يإلػ  سػ  ل المثػهؿ كػهف لػ  و ػه مػ  أصػحه   ج إلهػم   الػ ت هة فوػهف اإلمػهـ أ ػ  ال ػ ائم 

زبجػهتهم بأ نػهئهم فوػهف يآػـ   يإل  يهلل اإلمهـ أ ػ  ال ػ ائم ك هلػ   م   ف    ا  بت ل  ال 
 ن عػ   اه  ػػ  أ نػهئهم باإلاػػهاؼ يإلػ هم بكػػهو ا وػم يم  ػػ ف الػ بلد اػػهقه  بغه ػه  بوػػم الػػلي  

 وبهبا ولا الخ ه ب إلغ ا ولا ال ضل رغ   ف  رضهء اا جل ف  يبل .
ةهئ ػ  مػ   ول  الوا    يه ونهء م  ينضم إل هه باللق يهللال ف  ق ؿ رسػ ؿ اا 

 م حاى يأت  أمه اا بوم يإل  ذل .   هلحا ال يضهوم م  اهل هأما  قهئم
ال ي غ ف مػ  براء ذلػ  دو ػه بال مػهؿ بال موهسػإ بال منهصػإ بال مغػهوم بال حاػى 

 :قهؿ اا ف هما  ا ها  بمهيهللي  بإومه ي إل  ف م  ذل  كإل  بج  اا

                                         ]  ال اق  []ال اق[  
ورالء وػم برثػ  الن  ػ   ببرثػ  الصػحه   األيػبلـ الم مإلػ   ببرثػ  األحػ اؿ الصػهدق   

 م  س هلل األبل   باآلاهي ا بالػلي  يآػ ؿ فػ هم سػ هللق أحػهلل  ػ  ي ػهء اا العػونهللرق 
 "حهؿ رجل ف  ألع رجل ا ه م  كبلـ ألع رجل ف  رجل باحهلل". 

الهجػػهؿ المامػػهدي ا ف ػػهللاياهم الامػػهد مػػ   ديػػ ة اا تحاػػهج إلػػ  ذلػػ  الصػػنع مػػ 
األوػػ اء بمػػ  الن غػػهت بمػػ  بالن يػػهت بمػػ  الم هلػػإ الهللو ػػ  بمػػ  األوػػ اء الن عػػهو   فػػبل 
يهيػػػهللبف إال بجػػػ  اا باا   ػػػهلل ذلػػػ  يريػػػهللوم بيعػػػهللدوم بيث ػػػاهم بيإلهمهػػػم بيرلػػػع لهػػػم 

وػلا ال ػهب بيإل هم الآإل ب فإف  المهمه و  الػلق يممػه الآإلػ ب يإلػ  ال ػهد الم إلػ با 
أف ي إلغنػػه جم  ػػه  ذلػػ ا بأف يم إلنػػه   بوػػلا ال ضػػل م اػػ ح لمػػ  أراد ال ا ح.وعػػأؿ اا

 بصإل  اا يإل  س هللوه محمهلل بيإل  دل  بصح   بسإلما جم  ه  أوبل  للل 
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  ػششػشش  انفصم انغاتغانفصم انغاتغ

  يىاصيٍ انصذيمني يىاصيٍ انصذيمني 
  133133  وادلشيذيٍ انصادلنيوادلشيذيٍ انصادلني

  ػاليح صذق انىيلػاليح صذق انىيل  

  خىف انصذيمنيخىف انصذيمني  

  أدب انصسثحأدب انصسثح  
 

                                                 
 وػ ا الهللرس   هلل صبلة المم    ٜٕٗٔمحـه  ٖ –ـ ٕٛٓٓ/ٔ/ٔٔالم هدقا المم     ٖٖٔ
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  ادقادقصصانانانىىل انىىل   ػاليحػاليح  

 مهوى يبلم  ال لى الصهدؽ ؟
بأرضػػه  مراػػها  لم هفػػ  الصػػهلح   الصػػهدق  ا ك ػػع  ي   نػػه اإلمػػهـ أ ػػ  ال ػػ ائم 

 فى الآص هللة :أيهف ؟ كمه سم ام 

 ٢َافِٗ َعاْٞ نالإٕ نٓت تسض٣ َكا٢َ         ف
 :بذل  ألف الصهلح   الصهدق   يإل  قهللـ

                            [[ٙ٘ٙ٘]الوهع]الوهع  
بأبؿ يبلمػػػ  يإلػػػ  صػػػهللؽ الػػػ ل  ي هفهػػػه أق إوعػػػهف سػػػ  هلل بيمهإلهػػػه كػػػل اػػػآ  أف  

يهزق  اا ال إلم المون ف بال اردات اإللههم   اإلله  ا بللل  فإف كػبلـ الصػهدق   ال يآ ػهلل 
 م نػػػ  فػػػإوهم ياوإلمػػػ ف  حعػػػإ الانػػػ التا بالانػػػ الت توػػػ ف يإلػػػ  حعػػػإ م اجهػػػهتهم 

ينػ ؿ يإلػ  قإل ػ  إجه ػ  لإلعػراؿ يإلػ  قػهللر   س  ل سراؿ فإف الحػالإلهجهؿ  م ن  أو  إذا 
بقػػهلل ي عػػأؿ و ػػس العػػراؿ مػػ  سػػهئل داػػه فاػػأت  إجه ػػ  أاػػهق بمػػ  سػػهئل ا العػػهئل تهيحػػ 

 ...ثهلث فاأت  إجه   أاهق بوولا
بيإل  العهمه ونه أال يامع   أحهلل ول  اإلجه هت بيآػ ؿ أف ال ػهرؼ فػبلف يم ػإ 

و  يم ػإ يإلػ  وػلا العػراؿ  وػلا فػ  مح ػ  كػلا أب فػ  يإل  ولا العراؿ  ولا بذل  أل
 .مآهـ كلاا لو  كل سراؿ ل  ف  المآهمهت ح  هت ال حهلل لهه بال وههيهت

بقهلل يو ف لإل هرؼ تصهؼ ف  معإل  مػ  األمػ ر بوػل  الاصػهفهت توػ ف إلههمػهت 
  ف ري  بقا   ف أت  المهيهلل اللق ال ي هؼ بيآ ؿ أف الب   ف ل كلا سهي  كػلا مػه أف وػل

العهي  تو ف يإل  حعإ ال ارد بكػل سػهي  لهػه باردا بإف حػهللثت و ػس وػل  الحهلػ  فػ  
موهف داه لمهء بارد داه ألو  ال ي ح ضه فول مه يإل   أف ي ح ضه ربح  مه اا بقإل ػ  مػه 
ح  ػػإ اا بمصػػ  ه  بياإلآػػى الػػ اردات الاػػ  تػػأت  مػػ  اا برسػػ ل  بتوػػ ف وػػل  الػػ اردات 

م ػػ اف مػػ  المػػ ازي  الاػػ  ذكهوػػه  هػػه اإلمػػهـ أ ػػ  ال ػػ ائم فػػ   يإلػػ  حعػػإ الحػػهالتا بوػػلا
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 الآص هللة لن هؼ أح اؿ الصهدق   رض  اا ينهم.

  خىف انصذيمنيخىف انصذيمني  
 –  بػػه سػػ هللوه أ ػػ   وػػه  هلمنػػ  فآػػهؿ ال دمػػ  موػػه ااا فو ػػع يحعػػ  الهػػ   ػػها 

قه ػه  مػ  اا  وهج  ت ع ها ؟ لآهلل بضحنه ولا األمه ص هح ال ـ  بقهلل قإلنه كإلمه ي يهلل اإلوعػهف 
 :كإلمه زاد ا ف  م  حضهة اا ألف اا

                                  [[ٕٖٕٖ]األو  هء]األو  هء  
بسنضػػػهب مػػػثبل  لا ضػػػ ح الحآ آػػػ  بإف كػػػهف المثػػػل لاآهيػػػإ الحآ آػػػ  فآػػػطا أكثػػػه  

ل  ه النػػهس ا فػػه  مػػ  المإلػػ ؾ بالهؤسػػهء م ػػ ؟ وػػل ال   ػػهللي  يػػنهم أب المح  ػػ    هػػم؟  ػػه
المح  ػػػ    هػػػم ألف ال احػػػهلل مػػػنهم يخػػػهؼ يإلػػػ  و عػػػ ا فإلػػػ  رأق المإلػػػ  أب الػػػهئ س أق 
تآص ه  ع ط فإو  أبؿ مه ي  ش ي  ش  هلمح       ا بكػلل  الصػهلح   بألوهػم سػم  ا 

 :ق ؿ اا

                         [[ٕٕٔٔ]ال هبج]ال هبج  
الاػ  يح هػه بيهضػهوه اا لوػ  فأوه مثبل  أجاههلل يإلػ  قػهللرق فػ  ةهيػ  اا باآلداب  

ر مػه  مهإلػػ  بذلػ  ألونػػه لػم وحصػػل كػل ال إلػػم أقػه فػػ  سػ ء أدب يعػػا جإ غضػػإ ااا 
 فم  اللق يأم  ذل ؟  

ال أحهللا ف  هلل أف حهللث إل إل س اللق ي هلل اا اثن   بس     ألع سػن  بقػهلل أا ػأ  
 ا  ه  باحهللا  بمه ذل  قهؿ ل :

                                               
                   [[ٔٛٔٛ  ]األيهاؼ]األيهاؼ  

 :بقهؿ ف  ذل  اإلمهـ أ   ال  ائم 
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 {ٖف٠ٛ ايعاضفني أنرب شْب  }

 فه ن  الصغ ه اللق مه زاؿ ة بل  ينهللمه يه  ا ول أقع  يإل  ؟ 
ألو  ة ػلا لوػ  ينػهللمه كبلا بحاى ل  قع ت يإل   فإف م   م ارى ي هت ن  بذل  

ي إل  ل  لم أقع  يإل   إف أا أ ل اإ يإل  المم ه بإذا أص ح رجبل  ال  ػهلل بأف يعػا جإ 
الهمه بالخصهـ ألو  أص ح معػ  ال ا إذا  كإلمػه زاد اإلوعػهف فػ  المآػهـ فػهلم إل ب منػ  أف 

باالحاػػػهاـا فمػػػه الػػػلق ي م ننػػػ  بالػػػن س لهػػػه و ػػػ ات بلهػػػه   ي يػػػهلل فػػػ  األدب مػػػه اا
 ات تخهج م  اإلوعهف ف    ه األبقهت بال يهللرق. هللب 

صح ح إف ر نه كهيم بي   بغ  ر رح ما لو  ورالء يخهؼ ال احهلل منهم أف ي هق ػ  
اا  أف ي حمإ ين  أب ي حم ػإ ينػ  ال  ػهءات الاػى ي اصػإل   هػه بال يخػهؼ ونػه مػ  أجػل 

ت الاػى يما ػ   هػه المن  أب ا فه  مػ  النػهر لونػ  يخػهؼ مػ  ال  ػهءات باله ػهت بالا ضػبل
الحػػا فإلػػ  اوآ ػػه يػػ  وػػل  الحػػهالت فػػإف جهػػنم ينػػهلل  أوػػ ف بيآػػ ؿ فػػ  ذلػػ  اإلمػػهـ أ ػػ  

 :ال  ائم 
 أوػػػػػػػػه ال أاػػػػػػػػهؼ بحآػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ  وػػػػػػػػهر 

 
 كػػػػػػػػبل بال أ غػػػػػػػػى المنػػػػػػػػهف ل   هػػػػػػػػه

 فػػػػػػػػهلآهب منػػػػػػػػ  جناػػػػػػػػى بمحهسػػػػػػػػن  
 

 بال  ػػػػػػػػػػػػػهلل ينػػػػػػػػػػػػػ  وػػػػػػػػػػػػػهر  بله  هػػػػػػػػػػػػػه
  هللة األاهى:إذا  فه  اهئع أف ي  هلل  ي  ول  الحضهة بقهؿ ف  الآص 

 وػػػهر المحػػػ م مػػػه الهضػػػه وػػػ  جناػػػ 
 

 أمػػػػػػػػػػػػه الن ػػػػػػػػػػػػ م  غ ػػػػػػػػػػػػه  ال أرغػػػػػػػػػػػػإ
بأضػهب لػلل  مػثبل : فأوػه ج ػت ألزبرؾ بأوػت صػهحإ  فمهذا أف ػل  ػهلن  م  هللبوػ ؟ 

قصػػػػه يهػػػػ م باسػػػػاآ إلن  الخػػػػهللـ بالحبػػػػم بقػػػػهللم ا إلػػػػ  أفخػػػػه أوػػػػ اع ال  ػػػػهـ بالبػػػػهاب 
مان ػػت يػػ  مآػػه إلاىا وػػل فػػ  بأجإلعػػ و  بأكهمػػ و  بأوػػه أيإلػػم أوػػ   هلػػهللاال بمػػه ذلػػ  ا

كػلل   كبلا فهل ج ت لإل  ػهـ أـ ج ػت لػ  أوػت؟ ول  الحهل  أتإللذ  هل  هـ بالبهاب؟
 و س الم ض عا لمهذا وباهؽ إلى المن ؟

بلػػ س مػػ  أجػػل الن ػػ م ألوػػ  م جػػ د فػػ  الػػهللو ه فأكمػػل الن ػػ م   لبػػه د بجػػ  اا
 بأيهم الاوهيم أف يإلآى الوهيم بأف يعمه من :
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                                 األح اب[األح اب[  ٗٗٗٗ]اآلي ]اآلي  

بوػػلا مػػه يخػػهؼ منػػ  مػػ  وعػػم هم الصػػهلليآ   بحاػػى األو  ػػهء بالمهسػػإل   فػػإف سػػ هللوه 
 بو  م  يآ ؿ: رس ؿ اا 

133133مم{{ممَوَأِخرملمملُط٣ِّمَظ٥َُّوَأِخرملمملُط٣ِّمَظ٥ُّمممممموآمإغ٨ّمِِّسػمَلؼمَلغمُل٣ِّمبمملٓوآمإغ٨ّمِِّسػمَلؼمَلغمُل٣ِّمبمملٓمم}}

مم

مػه و لػت سػ رة وػ د بف هػه ل –بكمه تهبف كإلمه زاد الآػهب يصػ ح أاػهلل فػ  الخبػ   
 ق ؿ اا ت هلى:

                                   [[ٕٕٔٔٔٔ  ]و د]و د  
ف  الحػهؿ ا  ضػت سػ    يبػه اػ هة فػ  رأسػ  مػ  الخػ ؼ بقػهلل اػهؼ ونػه مػ  أال 

 يو ف يإلى كمهؿ االساآهم  بقهلل قهل ا ل : مه اللق ا    يه رس ؿ اا؟

ُػ٦ٍّدمَوَأَخ٦َّاُتؾمَلممل:ماْظ٦َّاِضضمَلهمُل،مَواْظعمَلمملٔرَسهمُل،مَواْظَقمملضَّهمُل،مَؤإَذامُػ٦ٍّدمَوَأَخ٦َّاُتؾمَلممل:ماْظ٦َّاِضضمَلهمُل،مَواْظعمَلمملٔرَسهمُل،مَواْظَقمملضَّهمُل،مَؤإَذامَذؿمٖلَؾِؿؽمِل٨ّمُد٦َّرُةمَذؿمٖلَؾِؿؽمِل٨ّمُد٦َّرُةممم}}

135135{{مماظرمٖلؼمِلُّٗمُط٦َّرِت،مَوَدفمَلَلمَدمملِئ٢ّْاظرمٖلؼمِلُّٗمُط٦َّرِت،مَوَدفمَلَلمَدمملِئ٢ّْ

مم

 : بيآ ؿ ف  ولا الم نى اإلمهـ أ   ال  ائم 
 اػ ؼ   ػػهللى فػػ  الآػهب وػػهر جح مػػى

 
 اػػػػػػػػػػػػ إ الػػػػػػػػػػػػػهأس سػػػػػػػػػػػػػه  أي ػػػػػػػػػػػػػهوى

 .ينهه ةهف  ي   أى أونى بأوه ف  مآهمهت الآهب ول  أاهؼ أف ي  هللو  
بأاهر ونه أف س رة و د بف هه م نى داػه يخػ ؼ فوػل فاػهة يآػ ؿ اا بوػ  يحوػ  

 ي  قص  جمهي  منهم:

                          [[ٙٓٙٓ   ]و د ]و د  

                      [[ٙٛٙٛ  ]و د]و د  
                                                 

 ا معنهلل اإلمهـ أحمهللي  يهبة ا ي  يهئب  ٖٗٔ
 بسن  الاهملق ي  ا   ي هس  همه األحهديث بالمهاس ل()جا   مهدبي  ي  أوس  رض   الإلب   ين  . ٖ٘ٔ
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وػم فػ  فلكه ال  ػهلل ألوػل الآػهب يخػ فهم ب  –كإلم  ال  هلل يخهؼ   ف نهللمه يعمه 

 .ول  المنهزؿ ال هل   بول  الهللرجهت الهاق  
فآػػهلل يػػهللال المنػػ  بيحػػـه  –بوػػلا مػػه اػػّ ؼ سػػ هللوه أ ػػ   وػػه بسػػ هللوه يمػػه بغ ػػهوم 

 م  المّن  بوى النهه إلى بج  اا فمهذا ي  ل  هلمن ؟
إف أوم و  م بأيهػم و ػ م فػ  المنػ  أف تأت ػ  رسػهل  كػل فاػهة يإلػى حعػإ قه ػ  مػ  

ل : "مػػ  الحػػ  الػػلق ال يمػػ ت إلػػى الحػػ  الػػلق ال يمػػ تا بذلػػ  ألوػػ  تآػػ ؿ الهسػػه –اا 
 ونه أال ص   اا:

                      [[٘ٚ٘ٚ  ]النعهء]النعهء  
ثػػم يخػهج منهػػه أوػػل ا بيػػهللال أوػل النػػهر النػهر ا ف  ػهلل أف يػػهللال أوػل المنػػ  المنػ  

 :الو هربال يا آى ف هه إال األاهار ب ... الب هيهت م  أم  الن   المخاهر 

مَطِؾمم}} مَطفمَلٖغ٥ُّ ماْظعمِلؿمَلمملَعهمِل مِبمملْظؼمَل٦ِِّتمَؼ٦َِّم مَطِؾُؼَفمملُء مَطفمَلٖغ٥ُّ ماْظعمِلؿمَلمملَعهمِل مِبمملْظؼمَل٦ِِّتمَؼ٦َِّم ماْظَفؽمٖلممّْ٘مَأِعػمَلُّّّْ٘مَأِعػمَلُُّّؼَفمملُء ماْظَفؽمٖلَصؿمُل٦َّضُّٟمَبؿمِل٤َّ مَواظؽمٖلمملٔرَصؿمُل٦َّضُّٟمَبؿمِل٤َّ مَواظؽمٖلمملٔرهمِل ممهمِل

َذا؟مَصؿمَلرمِلَِّٕئٗؾ٦َّنمَوَؼؽمِلصمُلُّٕوَنمَوَؼعمُل٦ُّظ٦َّن:مَذا؟مَصؿمَلرمِلَِّٕئٗؾ٦َّنمَوَؼؽمِلصمُلُّٕوَنمَوَؼعمُل٦ُّظ٦َّن:مٰ  ٰ  َصؿمُلعمَلمملُل:مَؼمملمَأِػ٢َّماْظَفؽمٖلهمِلمَػ٢ِّمَتضمِلُّٕٔص٦َّنمَػذملَصؿمُلعمَلمملُل:مَؼمملمَأِػ٢َّماْظَفؽمٖلهمِلمَػ٢ِّمَتضمِلُّٕٔص٦َّنمَػذمل

مَػذمل مَػذملَغضمَل٣ِّ. ماْظؼمَل٦ُِّت،ٰ  ٰ  َغضمَل٣ِّ. ماْظؼمَل٦ُِّت،َذا مَػذملممَوُؼعمَلمملُل:َوُؼعمَلمملُل:ممَذا مَتضمِلُّٕٔص٦َّن مَػ٢ِّ ماظؽمٖلمملٔر مَأِػ٢َّ مَػذملَؼممل مَتضمِلُّٕٔص٦َّن مَػ٢ِّ ماظؽمٖلمملٔر مَأِػ٢َّ مَضمملَلمٰ  ٰ  َؼممل مَضمملَلمَذا؟ َذا؟

مَػذملَصؿمَلرمِلَصؿمَلرمِل مَغضمَل٣ِّ. مَوَؼعمُل٦ُّظ٦َّن: مَوَؼؽمِلصمُلُّٕوَن مَػذملَِّٕئٗؾ٦َّن مَغضمَل٣ِّ. مَوَؼعمُل٦ُّظ٦َّن: مَوَؼؽمِلصمُلُّٕوَن مِب٥ِّمٰ  ٰ  َِّٕئٗؾ٦َّن مَصؿمُلقمِلَعُّٕ مَضمملَل: ماْظؼمَل٦ُِّت. مِب٥ِّمَذا مَصؿمُلقمِلَعُّٕ مَضمملَل: ماْظؼمَل٦ُِّت. َذا

ماظؽمٖلمملٔرم مَأِػ٢َّ مَوَؼممل مَع٦َِّت. مَصاَل مُخػمُل٦ّْد ماْظَفؽمٖلهمِل مَأِػ٢َّ مَؼممل مُؼعمَلمملُل: مُث٣ّٖ مَضمملَل: ماظؽمٖلمملٔرمَصؿمُلَِّٔبُّّ. مَأِػ٢َّ مَوَؼممل مَع٦َِّت. مَصاَل مُخػمُل٦ّْد ماْظَفؽمٖلهمِل مَأِػ٢َّ مَؼممل مُؼعمَلمملُل: مُث٣ّٖ مَضمملَل: َصؿمُلَِّٔبُّّ.

134134مم{{ممتََتَصاَلمَع٦َِّصاَلمَع٦ُِّخػمُل٦ّْدمُخػمُل٦ّْدم

مم

 فاأتى لول باحهلل م  المآه    رسهل  كمه قإلنه بو :

الممي٦ّتمسؾّٓيمالممي٦ّتمسؾّٓيمع٤ّماحل٨ّماظّٔيمالممي٦ّتمإديماحل٨ّماظّٔيمع٤ّماحل٨ّماظّٔيمالممي٦ّتمإديماحل٨ّماظّٔيممم}}

مم{{ظّٖؼمملرت٨ّمظّٖؼمملرت٨ّممماذؿعملوملمظّٕؤؼمملكمصؿضملمملَلاذؿعملوملمظّٕؤؼمملكمصؿضملمملَل

بونهؾ م  تأت   ول  الهسهل  مهة بونهؾ م  تأت   ول  الهسهل  يإلى قهللر كل يػـ  مػ  
                                                 

 صح ح معإلمي ْ  أ ِ   س ِ  هلل   ٖٙٔ
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ل  يإلى قهللر كل يػـ  مػ  أيػهـ اا مػهة بكػل باحػهلل يإلػى أيهـ الهللو ه مهة بونهؾ م  تأت   الهسه

 :  حعإ درجا ا بول  أك ه بأيإلى بأيهم بأغإلى و  م ف  المن  بو  رؤي  بج  اا

                                          ] الآ هم []الآ هم[  
بل هء بالصػهلح   مػ  بولا يه أا  مه يخ ؼ س هللوه أ    وه بس هللوه يمه بكمل األ

ال  ػػػهلل فػػػ  حهلػػػ  الآػػػهب بذلػػػ  ألف الػػػن س لهػػػه و ػػػ ات قػػػهلل ت قػػػه اإلوعػػػهف فػػػ  م  ػػػهت 
فػػ  ال قػػت بالحػػهؿ باهصػػ  ينػػهللمه يعػػم  ا أحػػ اؿ   يعػػا جإ  هػػه ال  ػػهلل غضػػإ اا

 .العه آ  
فعػػ هللوه م سػػى ينػػهللمه بلػػهلل بضػػ ا  أمػػ  فػػ  ال حػػه بقػػهلل بضػػ ا  فػػ  صػػنهللبؽ بر  اػػ  

ه بجػهء مػ ج اػهلليهلل ق ػه الح ػل بمبػى الصػنهللبؽ حاػى بصػل إلػى  ح ل حاى ال ي  هلل ينه
قصه فهي ف با ػ  اهلاػ  باسػم  م سػى أيضػه  أالتػ  أمػ  بذو ػت  ػ  إلػى الغه ػ  بتهكاػ   هػه 
فآ ه اا ل  س هللوه ج هيل ين ؿ كإلمه جهع بيأتى ل   غ ال  تهض   فع هللوه م سى ته ى ينػهلل 

سى اللق ته ػى يإلػى يػهلل ج هيػل بصػل بم   –بته ى اآلاه يإلى يهلل س هللوه ج هيل  –فهي ف 
ف ألػػػع مػػػ  المهيػػػهللي  بكػػػهف   إلػػػى حػػػهؿ كػػػهف ي إلػػػه يإلػػػى الإلػػػ ح المح ػػػ ظ بكػػػهف لػػػ  سػػػا

فآهلل ص رت ل  و ع  بقهلت إلى ماػى يهػل م سػى؟  –يعاب ى  هلليهئ ا باوهه إلى اله  ة 
فػػهلليه يإلػػى  –إوػػ  أريػػهلل مآهمػػ  بأحػػل محإلػػ ا فػػأراد لم سػػى المػػ ت ل عػػاإلم الهئهسػػ  موهوػػ  

 غضػػ ه  يه مػػه  بقػػهؿ لػػ : أتػػهللي  يإلػػى و ػػ ب بصػػ  ب؟  ف يم اػػ  اا فغضػػإ الحػػام سػػى أ
 بول  سآ  ا ول كهوت ف  الحع هف؟... 

 كل مه ينهلل  بقهلل ذكه ذل  ف  الآهدف ف  ق ل  ي  اأو :  الا بقهلل سإل   اا

                                                      
          [[ٔٚ٘ٔٚ٘  ]األيهاؼ]األيهاؼ  

 باوا   لآلي  الب  هف  لات  أص ح ته  ه  ل  ببص   ر نه   صع ق  ح:
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         [[ٔٚٙٔٚٙ  ]االيهاؼ]االيهاؼ  
بذلػػ  أف الوإلػػإ يعانبػػا مػػ  لعػػهو  بوػػل  اآليػػ   هػػه إيمػػهز يإلمػػى ذكػػه  الآػػهدف 

بلػػلل  يإلهػػث دائمػػه  ألف معػػهـ البػػم فػػ  الإلعػػهف بلػػم يوابػػع ال إلػػم ذلػػ  إال فػػ  وػػلا 
 بكهوت النا م  أف ولا الهجل قهؿ ف   اا: –ال مهف 

                                     [[ٔٚٙٔٚٙ  ]األيهاؼ]األيهاؼ  
 –هلل أف بصػػل إلػػى وػػل  المهت ػػ  ال هل ػػ  ب عػػ إ ا ػػأ بمػػهت يإلػػى غ ػػه اإليمػػهف   ػػ

 بيآ ؿ ف  ذل    ه الصهلح  :
 فم سػػى الػػلق ر ػػه  ج هيػػل كػػػهفه

 
 بم سػػػى الػػػلق ر ػػػه  فهيػػػ ف مهسػػػل

بذلػػ  يػػه أاػػى لوػػى ال ت اػػهض يإلػػى أحػػهلل فآػػهلل يآػػ ؿ قهئػػل: "فػػبلف وػػلا أ ػػ   مػػ   
بمػػػه لهػػػلا  ال اػػػأف لنػػػه  ػػػلل ا..  الصػػػهلح   بجػػػهلل  مػػػ  الصػػػهلح   بك ػػػع يوػػػ ف ووػػػلا؟

بيآ ؿ داػه فػبلف وػلا كػهف أ ػه  مػ  ال ػ اـ فو ػع يصػ ح وػ  مػ  ..  الم ض ع بالمهللبد؟
بمػػه لإل اليػػ   ػػلل  ... وػػل مػػ  معػػ غهت ت  ػػ   الػػ ل  يمػػل فػػ ش بتبػػ    ..  أبل ػػهء اا؟

 أل    بأم  أب أوإل ؟
إوهه اص  هء باواآهء يإلى حعإ ةههرة الآإلإ بلػ س لهػه اػأف  هلحعػإ بالنعػإ 

 وع هه:  بإومه كل

                            [[ٖٖٔٔ  ]الحمهات]الحمهات  
بينػػػػهللمه يػػػػهى سػػػػ هللوه الصػػػػهلليا أ ػػػػه  وػػػػه وػػػػلا المثػػػػل الآهدوػػػػ  بغ ػػػػه  مػػػػ  األبل ػػػػهء 

 بالصهلح  ا فمهذا يو ف حهلهم؟
 .. يخهؼ ال احهلل منهم أف تاهك  ينهي  اا لحه  ف  ؿ أب يضل

الهجل منه لحه  باحػهللة فمػ  الػلق يػأم  فػ  بوح  جم  ه  ل  تخإلت ينهي  اا ي  
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 !!!ول  الإلحه  أال ي ؿ أب يضل 

بوػلا مػه  –فنح  وحاػهج دائمػه  إلػى ريهيػ  اا بينهيػ  اا برضػهء اا جػل فػ  يػبل  
بوػػػلا أيضػػػه  مػػػه  –يػػنهم أجم ػػػ     ي إل ػػ  الصػػػهلح   بالصػػػهلليآ   بالمآػػػه    رضػػػى اا

 مم يخهف ف؟ –هلح   ي خ ؼ الصهدق   م  أت هع األبل هء بالص
 ...  يخهف ف أف ياغ ه قإلإ ال ل  يإل هم

ألوػػػػ  لػػػػ  تغ ػػػػه قإلػػػػإ الػػػػ ل  يإلػػػػى أحػػػػهللوم فػػػػإف اا ينهػػػػه فػػػػ  قإلػػػػ ب الصػػػػهلليآ   
فػػإذا وهػػه فػػ   ابيهضػػى لهضػػهوم ابيغضػػإ لغضػػ هم ابالصػػهلح   فػػ  كػػل يػػـ  سػػ     مػػهة
 فه مػػػه يوػػػ ف ذلػػػ  سػػػ إ الحهمػػػهف لػػػ  مػػػ  كػػػل.. قإلػػػإ أحػػػهللوم ببجػػػهلل  غهضػػػ ه  يإل ػػػ  

ال  ػػهءات باله ػػهت أب ةػػهدؾ مػػ  ديػػ اف األبل ػػهء بالصػػهلليآ   بالبػػههللاء بالصػػهلح   إذا 
ا فمػػ  يػػهدى فمػػه  هلػػ  إذا حهر اػػ  فإوهػػه مصػػ    المصػػهئإ... يهرضػػا  أب اياهضػػت يإل ػػ 

 ل  بل ه فآهلل دذوا   هلحهب.
إذا  كل وػل  األمػ ر وػ  مػه تخػ ؼ الصػهلح   بالصػهلليآ   فػ  وػل  المآهمػهت فهػم 

بوػػلا  –هيػػ  اا بل ػػع اا بريهيػػ  اا ال تاخإلػػى يػػنهم و عػػه  فػػ  وػػل  الح ػػهة يهيػػهللبف ين
 يإلى قهللر مه يعمح    ال قت ف  اإلجه   يإلى ولا العراؿ.

 اٍ:ؤـــــــــغ
 ... الم اب وى : ؟مه أبضح دي  ف  الآهدف ت    مآهـ الن   

                         [[٘٘  ]الضحى]الضحى  
 م  اا . م دي  ت    مآهـ س هللوه رس ؿ اا بو  أيه

  أدب انصسثحأدب انصسثح  
 بمه إا او ؟...دداب األخ ال اج   مه ا خ  أسأؿ مه م  اف اآلف  ب

وػػػل  األمػػػ ر باضػػػح  لػػػ  رجػػػه اإلوعػػػهف إلػػػى وهػػػج أصػػػحهب رسػػػ ؿ اا بالعػػػإلع 
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 يػػنهم أجم ػػ   بقػػهلل قإلنهوػػه ال ػػـ  بذكهوػػه أخ لوػػم فػػ  ال  ػػهرة الاػػى  الصػػهلح رضػػ  اا

وآإلهه ي  اإلمهـ أ   ال  ائم ح ث يآ ؿ: "الاإلم ل مه ا خ  كهال   ال هر مه بالهلل  الػهؤؼ 
 الهح م"

 ا    هر مه أب رؤؼ رح ما ك ع تو ف ال بلق    نهمه؟
األب  ه رح م ال يهيهلل المبآ  بال يهيهلل الوإل ػ  بال يهيػهلل أف يحمػل ا نػ  مػه ال ي ػهؽ 

 .هيص يإلى المصإلح  ل م هللأ  الاخ  ع بالهحم  بمه ذل  فه  ح
باال   أح هوه  ال يهللرق مصإلحا  فإذا اهللد يإل   ف  بقػت فإومػه ذلػ  ألوػ  ال يػهللرق 
مصإلحا  بذل  كمه تبهللد يإلى ا ن  ينػهللمه يوػ ف لػ  مصػإلح  بوػ  منبػغل ينهػه فا هل ػ  

 .فابهللد يإل   ألو  حهيص    ا هه مهة باثن   بثبلث  بال يعام إ
يػػػهلل باآلداب الاػػػى يآػػػـ   هػػػه األح ػػػهب بكػػػلل  و ػػػس الم ضػػػ ع  ػػػ   البػػػ   بالمه 

بلػػلل  رأى اإلمػػهـ أ ػػ  ال ػػ ائم  ال عػػت دداب ظهوهيػػ  فآػػط لوػػ  ال  ػػهة  ػػهآلداب ال هةن ػػ 
  بأرضه  أحهلل أبالد  جهلعه  ف  ممإلع  ف جهلل  يمإلس ماه  ه  باضػ ه  بجهػ  فػ  األرض

 منوس الهأس فآهؿ:

األنرب ٚايٛايس ال ٜطض٢ ٚال  ٜا ب٢ٓ أْا يو مبٓعي١ األر األنرب أٚ ايٛايس، ٚاألر} 

حيب إٔ ٜؿل ع٢ً ابٓ٘ أٚ أخٝ٘ يف اجلًٛؽ بني ٜسٜ٘ ٚيٝؼ ٖصا ٖٛ األزب ٚيهٔ 

 { اخلًٛات نُا تطاقب٘ يف اجلًٛات األزب إٔ تطاقب اهلل يف

 .بولا و  األدب العهلليهلل  
فأوت أمهـ النهس م  يهاؾ منهم يآ ؿ : إو  دي  م  اآليهت لو  إذا تهكػت من ػهدا 

  ة تص ح كأو  ا  هوه  م  الب هة  ا فهل يو ف ولا و  األدب؟فى اإل
ف ال ين إلػػ  يإلػػ هم   بالصػػهلح اأ ػػهللا ا إذا  فإوػػ  تمثػػل بوػػم ال يهيػػهللبف وػػلا الامث ػػل

 .الامث ل ألف اا يهيهم  ن ر العهيهة بي   ال ص هة المن هة حهل 
خبػه  بت إلػم إذا  فهم يهيهللبف أدب الآإل ب مه يبلـ الغ ػ ب بوػ  أف تهاقػإ اا بت

ي إله يإل   بيهاؾ ف  أق بقت بف  أق ح   بف  أق موهف بولا مه يهيهللبوػ    أف اا
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أمػػه أف تهػػ  أوهػػم يهيػػهللبف منػػ  ينػػهللمه تػػهى اػػ خ  مػػثبل  تآػػع لػػ  أب ت هػػم لػػ  أب تآ ػػل  –

 ..يهلل  كل ذل  ال يبغل  هؿ أق رجل م  الصهلح   
 –بي حثػػ ف يػػ  ذلػػ   ػػل إوػػ  يبػػغل  ػػهؿ األدي ػػهء فآػػط الػػلي  يهيػػهللبف ذلػػ   ػػل 

لمػه  ألصػحه   ا باسػم  ا لإلحػهلليث البػهيعا بمػهذا قػهؿ بذل  كإل  ل س فػ  ديػ  اا 
 اهج يإل هم :

ُعَؿ٦َّطخملؽممًلمَسػمَل٧ّمَسزملممًل،مصعمُلؼمِلؽمَلمملمٔإَظؿمِل٥ِّ،مصعمَلمملَل:مالمُعَؿ٦َّطخملؽممًلمَسػمَل٧ّمَسزملممًل،مصعمُلؼمِلؽمَلمملمٔإَظؿمِل٥ِّ،مصعمَلمملَل:مالم  ممَخََّٕجمَسػمَلؿمِلؽمَلمملمَرُد٦ُّلمآَخََّٕجمَسػمَلؿمِلؽمَلمملمَرُد٦ُّلمآمم}}

132132مم{{ممَتعمُل٦ُّع٦ّامَطؼمَلمملمَتعمُل٦ُّمماَِّسمملِج٣ُّمُؼضمَلصملخمل٣ُّمَبضمِلُّٚمَبضمِلسملممًلَتعمُل٦ُّع٦ّامَطؼمَلمملمَتعمُل٦ُّمماَِّسمملِج٣ُّمُؼضمَلصملخمل٣ُّمَبضمِلُّٚمَبضمِلسملممًل

مم

 قهؿ: صح ح أف س هللوه أ    وه 
 ق ػػػػػػػػػهم  لإلح  ػػػػػػػػػإ يإلػػػػػػػػػ ب فػػػػػػػػػهض

 
 بتػػػػػػهؾ ال ػػػػػػهض مػػػػػػه وػػػػػػ  معػػػػػػاآ م

 يم ػػػػػػػت لمػػػػػػػ  لػػػػػػػ  يآػػػػػػػل بفهػػػػػػػم 
 

 يػػػػػػػػػهى وػػػػػػػػػلا الممػػػػػػػػػهؿ بال يآػػػػػػػػػـ 
 .لم يو  يهام  لل  األمه  لون   

 :باألدب اللق يهيهلل  ورالء
 .و  األدب مه حضهة ااا فنح  وهيهلل أف و صإل  إلى اا بل س ألو عنه

جهلل أحهلل م  الصهلح   يهيهلل ج هبت أب يهمػ ت أب ريهسػ  أب من لػ  فػ  وػل  بال ي  
 .الهللار ال هو    ل يهيهللبف المن ل  ال هق   ينهلل اا

بإومه اللق يبغإلهم أف تهاقػإ اا  ابللل  فإف كل أم ر الهللو ه الههوهة ال تبغإلهم
 .بأف يو ف اا من  يإلى  هؿ

بلػػ    ابػػأف ينػػهلل وػػرالء الصػػهلح  بإذا كنػػت تهاقػػإ اا بتخبػػه  فأوػػت صػػهحإ ال
بلػػػ  كػػػهو ا ال يهبوػػػ    ػػػ   ال صػػػه بال  اكػػػهف   نػػػ  ب  ػػػنهم دالؼ األم ػػػهؿ بالو إلػػػ ماهات

 .تهاوم إال كل سن   مهة
بوػػل  ا فإلػ س البػأف كثػػهة المبلزمػ  لوػػ  البػأف المهللابمػػ  يإلػى مهاق ػػ  اا بابػ ا 

                                                 
 سن  أ   داببد(ي  أ ِ   أ م هم     ٖٚٔ
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 .وى أح اؿ الصهلح   رضى اا ينهم أجم   

 : ا اف بو  المهمأمه األدب مه اإل
 فم  او :

 .أال يهى اإلوعهف و ع  أفضل م  أى أخ م  اإلا اف 
ألف وػػلا األخ  ا ػػل يػهى دبمػػه  أوػػ  أقإلهػم اػػأوه   األف ال ضػل   ػػهلل اا يرت ػػ  مػ  يبػػهء

مػثبل  يخػػهللـ بوػػ  ال يخػػهللـا بوػػلا ي يػػهلل ينػػ  فػ  الحػػإا بوػػلا ي يػػهلل ينػػ  فػػ  ال جػػهللا بوػػلا 
 ... ي يهلل ين  ف  الب ؽ

 .إل   أف يهى دبمه  أو  أقل اإلا اف اأوه  إذا  ي
 .بم  حهفم يإلى ولا المآهـ فآهلل حهفم يإلى مآهـ الخهللم  الم إل ب يإلى الهللباـ

أمه إذا رأى و ع  فػ  يػـ  مػ  األيػهـ أوػ  أحعػ  مػ  فػبلف أب مػ  فػبلف فإوػ  يحاػهج 
 أف يهد إلى دائهة األدب ل اأدب مه اا بمه أح هب اا جل ف  يبل .

 يإلى س هللوه محمهلل بيإلى دل  بصح   بسإلم. بصإلى اا
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  ػششػشش  انفصم انثايٍانفصم انثايٍ

  138138يىاصيٍ انذػاج احلكًاءيىاصيٍ انذػاج احلكًاء
  ًًانرصىف وادلنهح انؼهًًانرصىف وادلنهح انؼه  

  ينهح انذػاج احلكًاءينهح انذػاج احلكًاء  

                                                 
 وػا برا  يمل ص هح المم   ٜٕٗٔم  محـه  ٖ – ٕٛٓٓ/ٔ/ٔٔالمم    –الم هدى  ٖٛٔ
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  انرصىف وادلنهح انؼهًيانرصىف وادلنهح انؼهًي  

وحػػػػ  كمػػػػه الحهػػػػام وحػػػػهبؿ أف و  ػػػػا المػػػػنهج ال إلمػػػػ  ال صػػػػهق الحػػػػهلليث يإلػػػػى 
يإلى ال هيآ  البػهي   المهضػ    الاص ؼ حاى وث ت لإل هلم أجمه أف الص ف   حا بحآ آ 

 . هلمنهوج ال إلم  
 :بالحآ آ  يه إا اوى

أف الخبلفػػػهت الاػػػى  ػػػ   ال ػػػهؽ بالممهيػػػهت اإلسػػػبلم   لػػػ  بضػػػ ت يإلػػػى المػػػنهج 
 .فهال إلم  الصح ح مه اااإلع اثن

ألف المػػػػػنهج ال إلمػػػػػ  أف وضػػػػػه الآضػػػػػ   يإلػػػػػى مهئػػػػػهللة ال حػػػػػث  ػػػػػهللبف رأق معػػػػػ ا 
بإومػه مػه يا صػل ا   م  ن  فػ  و عػ  أب فػ  فػراد  لإلبخص ال هحث بال و ى لهه ر وا م
 .إل   ال إلم  هلبهبط الصح ح  المهض  

 .ف إلى ق هـ العهي هبأظ  أف ولا المنهج ل  ات ه ف  أق قض   مه اااإلع اثن
لوػػػ  المبػػػوإل  أف الػػػلق ي ػػػهض الآضػػػ   يوػػػ ف فػػػ  و عػػػ  معػػػ آه  رأيػػػه  وحػػػ  وػػػل  

بال هاو   ال إلم ػ  أب الن عػ   الاػى تث ػت صػح   بيحهبؿ أف يأتى  هألدل  المن آ   االآض  
 .رأي  باياآهد  ف  ول  الآض   

لوػػ  لػػ  يػػهض األمػػه كإلػػ  يإلػػى  عػػهط ال حػػث  –بوػػلا سػػ إ اػػبلؼ المعػػإلم   
 :    هللا  ي  اله ى بالحم إال ظه ر الحا كمه قهؿ اإلمهـ البهف ى 

 {اْٞ ظٗط احلل ع٢ً يػاْ٘ ال ع٢ً يػَا ْاظطت أحسًا إال ٚٚزت إٔ ٜ }
بألونه مهللرس  ص ف   اهي   منهمهه و  منهج اإلمهـ أ   الحع  البػهذل  باإل هئػ  

–سػػػ هللق أحمػػػػهلل  ػػػ  ي ػػػػهء اا العػػػػونهللرى  –المهضػػػ    سػػػػ هللق أ ػػػ  ال  ػػػػهس المهسػػػػ  
 . بمنهمنه ال صهق و  منهج اإلمهـ أ   ال  ائم  –بأا هوهم بأمثهلهم 

المهللرسػ  رأى م جػ د فػ  أق  بكمه يمإ أف تآاضػى األمػ ر ال  ػهلل بأف يوػ ف لهػل 
ذا  ألف أق دايػػ  ياحػػهللث مػػ  وػػل  المهللرسػػ  ي  ػػه يػػ  وػػل  المهللرسػػ ا إ اأمػػه مػػ  األمػػ ر
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 . هلل أف تا ا اآلراء ف  أق قض   يإلى رأق جم ه و  ه ين  أجم   ال

ألو  مػ  ال  ػإ أف يههػه دايػى مػ    ننػه يػاوإلم فػ  قضػ   مػه  ػهأى يخػهلع ال ػهق   
منهػػه  مػػه ي افػػا و عػػ  بياػػهؾ المػػنهج الػػلق سػػإلو  بات  ػػ  ألف أب يهجػػه إلػػى الواػػإ بيػػأتى 

ذلػػ  ياعػػ إ فػػ  ذ ل ػػ   ػػ   العػػهلو   بقبلقػػل  ػػ   المهيػػهللي  بي  ػػى فهصػػ  لآلاػػهي  أف 
 .يههجم ا أصحهب ولا المنهج

 :بولا و  الههللؼ م  برا  ال مل ول 
بكػػل باحػػهلل ي ػػهض مػػه ينػػهلل  بمػػه ا بوػػ  أف وا ػػا يإلػػى رأق جم ػػه فػػ  وػػل  الآضػػ   

صل إل ػ  فػ   حثػ  مػ  الآػهدف بالعػن  بدراء العػإلع الصػهلح ألوػ  لػ س لنػه اجاهػهد   ػهلل ت  
 اورالء بال وهيهلل رأيه  اخص ه   ل رأيه  قهلل اسان ط م  الآػهدف بالعػن  برأى العػإلع الصػهلح

بوهجح ال ت ص ه  الهأق الػلق تعػ ه يإل ػ  ال هيآػ  البػهذل   ألوهػه ف ػبل  وػ  صػهح   العػ هة 
 .تخهلع البهي   ةهف  ي   بال أقل المهض   الاى ال

 بللل  وآ ؿ إلا اونه:
ال تآػػػهأبا لمح ػػػى الػػػهللي   ػػػ  ال ه ػػػ  بال يآػػػهأ لػػػ  أحػػػهلل إال مػػػ  اكامػػػل ألوػػػ  اإلػػػط 

ء سػػ ا   بسػػ هللال فػػ  ىبمػػ  اكامػػل يعػػا  ه أف ي ػػهز لوػػ  الم اػػهلل اال إلعػػ    هلاصػػ ؼ
 . ل إو  و ع  س ال لب.. ماهوهت ل  يصل ف هه إلى أق حل 

 :ال  ف إل   أب 
بيػػه ح ػػلا لػػ  ا أف تػػهللرس مػػنهج مهللرسػػا  ج ػػهللا  فػػ  فوػػه ا ػػ  ي ػػهء اا  -

بلهػه أكثػه مػ  سػ     اػهح اػهح  ك ػهر  اقهأوه الحوم فػ  أحػهلل اػهبحهه
بالحوػػم مػػ  إيمػػهب ال ػػهلم  هػػه ج إلػػت حاػػى أصػػحهب  اال ػػهرف ف  ػػها

ال وه المابػهللد يهللرسػ وهه اآلف ل هللر سػ ف منهػه ل إلمهػم أوهػه تنػهؿ الآ ػ ؿ 
 .بذل  ألوهه تبهلل الخإلا بي هراتهه توهد أف تو ف تن يبل   الخإلاينهلل ا

بكلل  اقهأ كاإ إمهمهوه أ   ال  ائم با خنه الب   محمهلل يإلػى سػبلم    -
ثػػم ت سػػه   ػػهلل ذلػػ  فػػ    –بكاػإ ال   ػػهلل ال آ ػػه بالواػػإ الاػػى   ػػهلل ذلػ  

بال يوػ ف  ه  كاإ الصػ ف   الاػى تا ػه العػن  بالمهػم أف يوػ ف رأينػه جم  ػ
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 ؼ ف  بجههت النهه.ونهؾ ابل

  ينهح انذػاج احلكًاءينهح انذػاج احلكًاء  
بأوػػه فػػ  وػػلا ال قػػت أبصػػ  و عػػ  بإاػػ او  الػػهلليهة بإاػػ او  أجم ػػ     ػػهللة بصػػهيه 

 .بو  ل عت جهلليهللة بلو  م   هب الالكهة  ينهلل ت إل   دي ة اا
 أبال :

الممهيػػػػهت بالمعػػػػهجهلل أف وػػػػأتى الممػػػػه ب يمػػػػإ أف واحػػػػهى ينػػػػهلل الحػػػػهلليث فػػػػ  
 . هألحهديث الصح ح  

ف   بالعػهدة العػه آ اونهؾ   ه مػ  إا اونػه يػأتى  واػإ الػ يم بكاػإ الهقػهئا ألف
 هللر بيإلامعػػ فوػػل  الواػػإ كػػهو ا يعػػ ق ف ف هػػه أحهديػػث ضػػ     أب ممه لػػ  المصػػ  مرل ػػ

 .ال لر  أوهه ت خ  ؼ النهس أب تمل هم إلى اا بولا يلر أق ح م  ذوإ
 بقهلل كهف اإلمهـ أ   الحع  البهذل  يآ ؿ:

 {ًُا٤ فحسثِٖٛ باألحازٜث ايضحٝح١ تِ ايعإشا حسث }
 بف  األحهديث الصح ح  غنى بك هي .

 ثهو ه :
بإذا اسابههللوه  آصص م  العه آ   يػ  العػإلع الصػهلح أب يػ  أو  ػهء اا برسػإل  
يإل نػػػه أف و ا ػػػهلل  هلنعػػػ   ألو  ػػػهء اا برسػػػإل  يػػػ  المهللس سػػػهت ال ه ديػػػ  الاػػػى دسػػػت يإلػػػى 

 .هاألو  هء بالمهسإل   بمه أكثهو
فإف أبؿ م عه لواػهب اا كػهف اإلمػهـ ال  ػهق بقػهلل ايامػهلل فػ  وػل  الآصػص يإلػى 
مػه برد فػػ  الاػػ راة باإلوم ػػل بالاػػ راة باإلوم ػل الم   يػػهف أب الم جػػ داف فػػ  يصػػه  كػػهف 

 .ف همه أضهل ل
بكػػل مػػ  جػػهء   ػػهلل  مػػ  الم عػػهي  وآػػل وػػل  الآصػػص  ػػهللبف تمحػػ ص أب فػػػهز أب 
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 .يآبل  ب ينهه بال وهبى إال مه يث ت وآبل   دراي ا إذا  ول  الآصص وا قع

بإذا أبردوه قصصه  ي  العػإلع الصػهلح أب يػ  الصػهلح   العػه آ   أب الم هصػهي  
 .يإل نه أف واحهى أف يو ف ولا الآصص مآ  ال لإل آل بي افا يإل   النآل

ا بي افػا النآػلا بال يوػ ف ف ػ  مغػهالة بال اػ ط ابولا و  الم ػ اف أف يآ إلػ  ال آػل
 .مه ث ت ف  البهع البهيع أق 

بذلػػػ  ألف المهيػػػهللي  ياغػػػهل ف فػػػ  إث ػػػهت قصػػػص بكهامػػػهت لإلصػػػهلح   بمػػػه أغنػػػى 
الصػهلح   يػ  وػل  ال يػهدات بيػ  وػػل  المغػهالة ف ػى الآصػص الصػح ح ك هيػ  لمػػ  أراد 

 ل  الههللاي .  اا
 ثهلثه :

 :   أف وم ل وصإ أي ننه ق ؿ اا 

                                             
                  [[ٖٖٖٖ  ]فصإلت]فصإلت  

 :بايإلم يه أا  يإلم ال آ  
 .أف إقهما  ف  الهللي ة ال م  فبلف أب فبلف بإومه و  م  حضهة الهحم 

بايإلػػم أوػ  ي إلػه يإل ػػ  بيػهاؾ بيا آػػهللؾ فػ  كػػل  اف إل ػ  أف ت همػل اا فػػ  دي تػ 
إلػػى مػػه فػػ  قإل ػػ  بمػػه ي  نػػ  وػػ اؾ بكػػهف اػػ خنه اإلمػػهـ محمػػهلل يإلػػى سػػبلم  م ضػػه بينهػػه 

 : يآ ؿ ل 

 {و تعٌُ ألْو تعٌُ هلل ٚيٝؼ يؿٝدو ٜا ب٢ٓ اعٌُ ٚال ُٜٗو َعطف١ ؾٝدو أْ } 

إذا  ل س  بهط أف ت هض يإلى الب   أب يإلى اإلا اف كل ا ء بلػاو  وماػ  ا 
 :إ اا بمص  ه فإذا كهوت الهم  ا بتهيهلل أف ت مل  آ ؿ ح  
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مم

 فاح اا ل  أ  اب الههللاي .
 را  ه :

 ابداه أمه أكا ى    ف  وػلا الممػهؿ أوّػ  بأوػام كإلنػه وػهللي ا الخإلػا إلػى رسػ ؿ اا
 ..فهلول يهللي ا إلى حضهة اا  ابس هللوه رس ؿ اا يهللي ا الخإلا إلى حضهة اا

 :فإذا رأى المهيهلل أب الهللايى يهللـ ق  ؿ بإق هؿ يإل  
 .ونه ي اش ف  و ع 

أق يهيػػهلل أف  ا..ألوػػ  ر مػػه يوػػ ف فػػ  وػػلا ال قػػت يػػهللي ا إلػػى و عػػ  بوػػ  ال يبػػ ه
بوػػػل  دفػػػ   ... يوػػػ ف اػػػ خه  يإلاػػػع النػػػهس ح لػػػ  بتػػػأتمه  ػػػأمه  بال ت  ػػػل اػػػ  ه  إال  إذوػػػ 

 ..يهللي ا إلى رس ؿ اا كمه قإلت برس ؿ اا يهللي ا إلى اا لون   –اآلفهت 
بمه دمنه كإلنه وهللي ا  هل  الو     ب هل  الحهل  المهض   فإلػم الخػبلؼ   ننػه فػ  أق 

 :إذا  يإل نه أف و ا هلل ي  الخبلفهت ..  قض  ؟!
أب حاػػى  ابال ػػهؽ المخاإل ػػ  مػػ  البػػلاذ بغ ػػهوم امػػه الممهيػػهت اإلسػػبلم   ا  سػػ اء

 ..ائع الص ف   بمبهيخهممه ال   
 ف  ملكهة المهاهلل بالمعاهاهلل: فآهلل قهؿ اإلمهـ أ   ال  ائم 

ٚشنطِٖ إشا جًػت َع قّٛ ٚشنطٚا َؿاخيِٗ فرتض٢ عِٓٗ ٚأث٢ٓ عًِٝٗ  }
 {مبا مل ٜعًُٛٙ يف َؿاخيِٗ 

 :بقهلل ضه نه المثل ف  ولا الممهؿ
 ..:بمه زاؿ الم هللاف باس ه  لض ا ال قت 

 :كا نه ي  أيبلـ الاص ؼ   وه ف ألونه وهك  كمه ذكه 

                                                 
 سن  أ   داببدا    س ْ هلل  ي   ٜٖٔ
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 كاهب" اإلمهـ أ   ال  ائم الممهللد الص فى".  -
 كاهب "الب   محمهلل يإلى سبلم  س هة بسهيهة".  -
 ."المه ى اله هوى كاهب "الع هلل أحمهلل ال هللبى -
 إ هاو م الهللس قى"ا   اإلسبلـ الع هلل  كاهب "أا ها بل س داها    ب -
ى وهم  ف  ته    و ع  بي  منهمػ  فػ  ته  ػ  أونه وهك  ف  س هة الهجل الصهلح يإلف

المهيهللي  بال يبلق  لنه  غ ه ذل  ألف ولا و  اللق وحاهجػ  مػ  الصػهلح   أجم ػ   بوػ  
 الا هؼ يإلى منهوج الهجهؿ ألف لول رجل منهج بكإلهم كمه قهؿ اا:

                                 [[ٗٛٗٛ  ]المهئهللة]المهئهللة  
 :اهي   بل  منههج كل رس ؿ ل  

 ... هلبهي   لإلولف
 ...بالمنههج لإلخهص  باهص  الخهص 

فنا ػػػهؼ يإلػػػى منػػػهوج الصػػػهلح   فػػػ  ته  ػػػ  ا  لمػػػ  يهيػػػهلل ال صػػػ ؿ إلػػػى اا فهػػػ 
بإذا بةّنػػه أو عػػنه  –أو عػػهم لنآاػػهللى  هػػم بمػػنهمهم فػػ  ته  ػػ  أح ػػه هم لنهاػػهللى  هػػهلليهم 

 بسنآ ؿ: لنه  بل ت اف    يإلى ول  األم ر فإف ال اح س أتى م  ينهلل اا

                                          
                     :بو مل  آ ؿ اا:بو مل  آ ؿ اا  

                                              ]النصه[]النصه[  
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  انفصم انراعغ ػششانفصم انراعغ ػشش
  يٍ انشاتطحيٍ انشاتطحيىاصيىاص

  تني انغانك وادلششذتني انغانك وادلششذ  
  انشاتطح انغهىكيحانشاتطح انغهىكيح  

  ساتطح احملثحساتطح احملثح  

  اننغة انشوزاَياننغة انشوزاَي  

     ا   الاه   ا   الاه  
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  انشاتطح انغهىكيحانشاتطح انغهىكيح  

بقهلل تلكهت ألف الوبلـ ياهللايى حوم  م  حوم اإلمهـ أ   ال  ائم المهم   بذلػ  
 خص ص م ض ينه قهؿ: "الهبا ط ثبلث: را    العهل  مه المهاهللا برا  ػ  ال اصػل مػه 

 "  برا    المامو  مه حضهة اا ؿ اا رس  
بمه سنأال  و  را    العهل  مه المهاهلل أمه را    ال اصل مه رسػ ؿ اا برا  ػ  

 المامو  مه حضهة اا فإلهمه ممهؿ داه:
را    العهل  مه المهاهلل أبال تو ف را    يإلم   ياإلآى من  ال إلم ألف ال إلػم الػلق 

ال ػػهرف  ا فػػهل إلم الم جػػ د فػػ  الواػػإ ي ضػػح الخ ػػ ط  يهفػػه وػػ  ال إلػػم الػػلق ي اإلآػػى مػػ 
 :لإلمهيهللي  لو  كمه قهؿ 
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مم

 }م  يمل  مه يإلم.{ مم ؟ م  المهاهلل الح  } برث  اا يإلم مه لم يو  ي إلم{
فػإذا يمػل  ػ  يأت ػ  ال ػاح ف ممإلػ   ياإلآى المهيهلل ال إلم م  ال هرؼ الح  ثم ي مل   

المهاهلل  أح ال  بأح اؿ المهاهلل معامهللة مػ  أحػ اؿ رسػ ؿ اا بلػ س ألحػهلل مػ  ال ػهرف   
العه آ   أب البلحآ   حهؿ بال قهؿ إال  إمهللاد م  س هللوه رس ؿ اا بمػ  اديػى غ ػه ذلػ  

 ال  ائم: فآهلل غهؽ ف  حه  بو ا  فوإلهم م مهللي   م  رس ؿ ااا بقهلل قهؿ اإلمهـ أ  

 بٝإ فحاٍ فايؿٗٛز َكا٢َ ....
أبال  ال  ػػهف الػػلق يهػػلب الن ػػ س بي ػػاح  –بضػػه الػػثبلث درجػػهت فػػ  وصػػع   ػػت 

اآلفػػهؽ لمػػ  ي مػػل  ػػ  مػػ  المهيػػهللي  ثػػم يممإلػػ   ػػهألح اؿ بالحػػهؿ وػػى ال مػػهللة فػػ  ته  ػػ  
 الهجهؿ بللل  قهؿ ف هه: 

 { باحلاٍ تعن١ٝ ايٓفٛؽ ال بايفًٛؽ ٚال بايسضٚؽ }
                                                 

  ٰهلا الإلب مأ   و  م ف  )الحإل   ( م  حهلليث أوس  ٓٗٔ
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 أال الحهؿ؟ك ع و
 قهؿ: 

 فاممإلػػػػػ ا  هلحػػػػػهؿ مػػػػػ   ػػػػػهب سػػػػػمه
 

  هل ضػػػػػػػػػل وػػػػػػػػػهبلوم رح ػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػهللامى
 بولا مه قهؿ ف   الب   ا   ي هء اا: 

 {جٌ ٚاحس حاٍ ضجٌ يف أيف ضجٌ خري َٔ نالّ أيف ضجٌ يف ض }
إذا  أبال  الها    ال إلم ػ  بوػى تحاػهج إلػى إاػ ة قػهؿ ف هػه اإلمػهـ أ ػ  ال ػ ائم: "يإلػى 

هر أاه  ل  سػ آ  فػ  صػح   المهاػهلل ياػأدب  آدا ػ  بياممػل  أيمهلػ  بيإلاػـ  العهل  أف يخا
  أح ال "

لوػػػػ  ال ياخػػػػل  اػػػػ خه  فهػػػػ  أخ ي ػػػػ   أا ػػػػ  يإلػػػػى  إلػػػػ غ مػػػػهاد  حاػػػػى يأت ػػػػ  ال ػػػػاح 
بيبلمهت ال اح أبال  الهؤي  الصػهدق  ثػم اإللهػهـ مػ  اا ثػم ال هاسػ  الن راو ػ  ثػم   ػهلل ذلػ  

وػػهؿ درجػػ  مػػ  الػػهللرجهت الوبػػ    بوػػ  مآػػهـ اإلحعػػهف: يناآػػل إلػػى درجػػ  ال اصػػإل   إذا 
 " هللء العإل ؾ تبهوهلل اإلحعهف"

 بولا و  اإلةهر بالهللائهة الاى وهللبر ف هه جم  ه  إف اهء اا.

  ساتطح احملثحساتطح احملثح  
بأوػػم مػػه يآػػ ى الها  ػػ   ػػ   المهاػػهلل بالمهيػػهلل وػػى الحػػإ فهلحػػإ وػػ  الػػلق يم إلػػ  

: "الب   وػ   ه ػ  إلػى الب هاو  يا إلا  ب خ  بالب   كمه يآ ؿ س هللق ي هللال وهب 
 بيهد إل   م  رس ؿ اا ي ه  الههللاي  بال نهي  بال ا حهت" رس ؿ اا 

بةهلمه أف را    الحإ     المهيهلل با خ  ق ي  الآ ة الاى يآػ ؿ ف هػه أيضػه  سػ هللق 
ي ػػػػهللال وهب البػػػػ هاو : "يمػػػػإ يإلػػػػى المهيػػػػهلل إذا أراد أف ينا ػػػػه  بػػػػ خ  أف ي اآػػػػهلل تمػػػػهـ 

أوػػ  أيإلػػى ال ػػهرف   بالمهاػػهللي  فػػ  زمهوػػ  فإلػػ  اياآػػهلل أف ونػػهؾ فػػ  زمهوػػ  مػػ  وػػ   اإلياآػػهد
 أيإلى من  حـه  هك  االوا هع من "
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بإذا اااإلت يآ هللة العهل  فػ  اػ خ  أيضػه  يآػ ؿ: "حػـه  هكػ  االوا ػهع مػ  رسػ ؿ 

 اا ي  ةهيآ "
بذلػػػ  ألف المػػػهللد يػػػأتى يإلػػػى قػػػهللر الحػػػإ بكإلمػػػه زاد الحػػػإ كإلمػػػه زاد المػػػهللد مػػػ  

ألوػ  ال يعػا  ه أف يعػامهلل منػ  م هاػهة إال إذا  اإلى المهيهلل ي  ةهيا ا خ  س ؿ اا ر 
 .بصل إلى مآهـ ال اصإل   فهم اللي  يعامهللبف م هاهة م  س هلل األبل   باآلاهي 

 بي ضح اإلمهـ أ   ال  ائم ك     اوا هع المهيهلل  مهاهلل  ف آ ؿ:
يهت بتمإلػػس إل ػػ  لاعػػامه أق إذا كنػػت فػػ  مهاحػػل ال ػػهللا –"إذا جهلعػػت ال ػػهلم  

أق  –فأمع  يإل ػ  لعػهو  ل ػهد يإل ػ  مػ  يإل مػ ا بإذا جهلعػت ال ػهرؼ  –إلى يإلم  
فأمعػػ   –تخ  ػػت مهحإلػػ  ال إلػػـ  بتهيػػهلل أف تػػهللال فػػ  دائػػهة الآػػـ  بوػػ  دائػػهة األحػػ اؿ 

يإل   قإل   ل هد يإل   مػ  ل هئ ػ  بإذا جهلعػت ال ػهلم ال ػهرؼ فأمعػ  قإل ػ  بلعػهو  
ء قإل ػػ  بلعػػهو  تػػهد إل ػػ  ال ػػ ارؼ بالإل ػػهئع مػػ  رسػػ ؿ اا ي ػػه   ا ػػ  بإذا أمعػػ  المػػه  –

المهاػػهلل ألوػػ  ي   ػػ   هلمآػػهللار الػػلق ياحمإلػػ ا بالمإلػػ س مػػه ال ػػهرؼ حاػػى  ػػهللبف كػػبلـ فػػ  
 حهل  الصمت و  جإل س الومبل".

 .بإذا بصل اإلوعهف إلى مهحإل  الم هف  فه  ال يحاهج إلى كبلـ
  هي  ف  ذل  ال قت:بيآ ؿ اإلمهـ أ   ال  ائم ي  اوا

 {حٝا٠ ايكًب خري َٔ حٝا٠ ايفطزٚؽْفؼ َع احلٞ حٝا٠ يًكًب ْٚفؼ يف  }

 فهلن س ال احهلل اللق يمإلع  م   ينهللمه يصإ م  قإل   يإلى قإل  :
 أمػػػػػ  الآإلػػػػػ ب إلػػػػػى الآإلػػػػػ ب اػػػػػها ى

 
 بمػػػ  ال ػػػراد إلػػػى ال ػػػراد ا ػػػه ى

 : ال إلػم حػهلل لػ  وههيػ  بال  هلل أف و  م م  الػهللائهة األبلػى لنػهللال فػ  المهحإلػ  الثهو ػ 
ال  ػػهلل أف وػػهللال دائػػهة األوػػ ار لإلاممػػل ف هػػه  ػػهألح اؿ باألحػػ اؿ  -بفػػ ؽ ال إلػػم أوػػ ار –

يإل مهػػه الهجػػهؿ الػػلي  يإلمػػ ا ثػػم يمإلػػ ا ثػػم أق إلػػ ا  هلآإلػػإ ل اممإلػػ ا  ػػأح اؿ الهجػػهؿ ف ػػهد 
 دائمه  ما ال ه  ال ينآ ه ةهف  ي   بال أقل. يإل هم ال اح م  رس ؿ اا 
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  نشوزاَينشوزاَياننغة ااننغة ا  

أدب المهيػػهلل مػػه اػػ خ   الحومػػ  ال ه مػػ  الاػػى لخػػص ف هػػه اإلمػػهـ أ ػػ  ال ػػ ائم 
 :بال بلق  ف  ولا األدب 

 –يبلقػ  أب مػه ا نػ   –أف المهيهلل مه ا خ  كهال   ال ػهر مػه أ  ػ  الػهءبؼ الػهح م 
 .حآ آ  االواعهب الهبحهو  اللق    ت هض ال   ضهت بتأتى ال ا حهت

ل  ظهوه بو  المعم الههوه بولا المعم ل  وع   ظهوهة وػ  أف س هللوه رس ؿ اا 
الػلؿ حإل اػ  بالخػ ؼ  –ذري  فهةم  رضػى اا ينهػه بلػ  صػ رة  هةنػ  وػى الصػ رة ال  هلليػ  

مػػ  اا ق امػػ  بالهغ ػػػ   هةنػػ  بالهو ػػػ  ظػػهوه  بابػػ   اا ت مػػػه قإل ػػ  ب ػػػه ال الػػهللي  سػػػهبر  
 .رة ال  هللي بصإل  األرحهـ ح  ر  بو  ص رة  هةن  تعمى الص  

بال  ػػػهلل الػػػ ارث ال  ػػػهلل أف يوػػػ ف يإلػػػى وػػػل  األحػػػ اؿ المهضػػػ   حاػػػى يوػػػ ف صػػػ رة 
بإذا تحآػػػا وػػػلا االواعػػػهب ي ػػػهض إل ػػػ  مػػػ  ا ربحهو ػػػ  يإلػػػى قػػػهللر  مػػػ  الصػػػ رة المحمهلليػػػ 

 .الحضهة المحمهللي  األسهار ال إل   بال ا حهت ال إل  
الم ن يػ  فهػ  ال  بكلل  المهيهلل الػلق يهيػهلل ال ػاح ال  ػهلل أف ياحإلػى  هػل  األبصػهؼ

يهى رس ؿ اا بلون  يهى ال ارث لػ  ف اممػل  ممهلػ  الهبحػهوى بددا ػ  فػ  مآػهـ ال   ديػ  
مآهمػ  باإلق ػهؿ يإلػى   فإذا تممل  ػلل  بصػهر الخػ ؼ مػ  اا ق امػ  بالح ػهء مػ  اا

دائمه  حهل  بتممل  هػل  الممػهالت تحآآػت النعػ   الهبحهو ػ  ف  ػهض يإل ػ   عػه   اا
 مهذا يأال اال   م  أ   ؟ –النع   وص    م  ال راث  المحمهللي  ول  

يأاػػل الم ػػهاث ألف ال لػػهلل صػػ رة أ  ػػ  بكػػلل   هلنعػػ   لإلم ػػهاث ال ػػهةنى مػػ  النػػ ر 
بال إلػػػم بالهبحهو ػػػهت باالاػػػهاقهت كإلهػػػه تػػػهد إلػػػى ال  ػػػهلل إذا تبػػػ    هةنػػػه  هلمهاػػػهلل الحػػػ  

  اإلمهـ أ   ال  ائم ول  األبصػهؼ ا بللل  ينهللمه   بالمهاهلل الح  ياب    هس ؿ اا 
ف  ذات  باػهحهه لنػه اإلمػهـ محمػهلل يإلػى سػبلم  اػ خنه فػ  كاػهب "اإلمػهـ أ ػ  ال ػ ائم كمػه 
قهللـ و ع  لإلمعإلم  " بيإل وم الهج ع إلى ولا الواهب باألبصهؼ الاى يبػمإلهه الواػهب 

فػػ  مػػ  الم ػػهبض أف ومهوػػهلل لوػػى واممػػل  هػػه بوػػلا وػػ  جهػػهد ال ػػهرف   فإلػػ س جهػػهدوم 
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لوػػ  الممهوػػهللات األسهسػػ   ف مػػه  اق ػػهـ الإل ػػل بصػػ هـ النهػػهر فآػػط ألوهػػه ممهوػػهللات ثهو يػػ 

 يبامإل  ولا الواهب ألف ق اـ الواهب كإل  حوم  لئلمهـ أ   ال  ائم يآ ؿ ف هه:

ٚايطٖب١  ،ذلُس َاض٢ اخلٛف َكاَ٘، ٚايصٍ حًٝت٘ ٚايطغب١ باطٓ٘ } 
 {...ٚ .. ٚ   بٛضٙٚص١ً األضحاّ ح ،ٚبط ايٛايسٜٔ غطٚضٙ ،ظاٖطٙ

 بف  داه ول  الحوم  يآ ؿ: –بو  حوم  يه م  يإل نه أف وآهأوه بو مل  هه 
 {صا فًٝهٔ نٌ َاٍض أٚ َٔ حيب َاضٖٚه }

فمػػ  ياخإلػػا  هػػل  األبصػػهؼ فهػػ  صػػ رة مهضػػى بيأاػػل حآػػ  مػػ  الم ػػهاث  هواعػػه   
ل هيػا بمػ  لػم يػامم الابػ    هػل  األبصػهؼ فإوػ  يحػإ مػهض بيمبػى يإلػى ا اإلى مهضػى

وػلا وػ  الم ػهاث الػلق يآػ ؿ ف ػ  سػ هللوه رسػ ؿ اا: }وحػ  ا ب لو  يإلاحػا  هػلا الم ػهاث
 م هاه األو  هء ال و رث درومه بال دينهراا بإومه و رث يإلمه  بو را {

ماػػػى يأاػػػل وػػػلا  –فػػػهل إلم بالنػػػ ر م ػػػهاث الهسػػػل بكػػػل باحػػػهلل ف نػػػه لػػػ  ف ػػػ  وصػػػ إ 
 صح  ولا النعإ؟ إذا أث ت صح  النعإا بك ع يث ت...  النص إ؟

  بأيمهلػ  بأح الػ  أف ياحآا  امهـ المبه ه   م  يناعإ إل   ف ابػ    ػ  فػ  أابلقػ
سػػػه االواعػػػهبا  ... لمػػػهذا؟ ألف ال   ديػػػ  ي  دياػػػ  ا الابػػػ    ػػػ  فػػػى فػػػ بال ػػػهب األبؿ 

 .بوع ا الاحآا  هل   دي  فآط !! بأا أ قـ  فاب ه ا    ف  الههوه
بغإلهػػ  بقعػػ ة بوػػلا منػػهفى لإلصػػ هت المحمهلليػػ  بلػػلل  تمػػهلل أف ينػػهللوم فههظػػ  

بلػػلل  ال ينػػهل ف وصػػ  ه  مػػ  اإلرث الم نػػ ى النػػ راو   ػػل ينوػػهبف يإلػػى مػػ  ينػػهللوم وػػلا 
 اإلرث كأف يآ ل ف: ك ع تهبف رؤيهت؟ ك ع يأت وم اإللههـ؟

 لو  ولا النعإ يآ ؿ ف   أ   ال  ائم:  –بذل  ألو  لم ياب   إال  هلههوه 
 بمآػػػػػػػهمىوعػػػػػػػ هف وعػػػػػػػإ حآ آاػػػػػػػى 

 
 ومػه سػػه اواعػػه   إلػػى المآػػهـ العػػهم 

 بو  الاب    مآهـ ال  هللي  ....  –بيآصهلل النعإ الهبحهوى بالنعإ الن راو   
 قهلهه  هااصهر: ..  مه الم إل ب من ؟
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"فوػػ  ي ػػهللا  لنػػه" أى ي ػػهلل ا بذلػػ  كمػػه كػػهف رسػػ ؿ اا ماحآآػػه  هل   ديػػ  لحضػػهة 

هءتػ  ال  هيػه اإلله ػ   غ ػه حػهلل بال يػهلل بال كػم بال  فإذا تحآآت ف  مآػهـ ال  هلليػ  ج –اا 
 بلو   أو ار بم اوإ ت هلت م ن ي . –ك ع 

     ا   الاه   ا   الاه  
بيإلػػػى سػػػ  ل الاػػػلكهة أذكػػػه فػػػ  وػػػلا ال ػػػهب أف اػػػ خنه األك ػػػه لإل هيآػػػ  البػػػهذل   

ا ببالهلل ا خنه اإلمهـ محمهلل مهضى أ   ال  ائم كػهف جػهلل  الب   أ   الحع  البهذلى 
هضػػى  ػػ  سػػإل هف بكػػهف أم ػػها  فػػ  من آػػ   ػػ بلد الم ائػػه يإلػػى الحػػهللبد  ػػ   األيإلػػى يعػػمى م

اواعػػػإ لئلمػػػهـ أ ػػػ  الحعػػػ  البػػػهذل   –الم ائػػػه بالمغػػػهب تعػػػمى ونػػػهؾ يػػػ   مهضػػػى 
بصػػح   حاػػى أوػػ  مػػ  اػػهللة ح ػػ  لػػ  لػػم يعػػا ه أف ي هرقػػ  فهرتضػػه  البػػ   اهدمػػه  لػػ  بكػػهف 

تآػػهأب  بوػػ  جػػهلل اإلمػػهـ أ ػػ   بذلػػ  لوػػ  تحآآػػ ا ذلػػ  ينػػهللمه –اسػػم  مهضػػى أ ػػ  ال ػػ ائم 
ال  ائم يحوى الهجػل كمػه برد فػ  سػ ه البػهذل   فػ  كاػهب: "الم ػهاه ال إل ػ  فػ  ال هيآػ  

 البهذل  " بغ هوه م  الواإ الاى تاوإلم ي  س ه العهدة البهذل  :
قػػهؿ: تحػػهللث  ))قػػهؿ ا ػػ  الصػػ هغ: "حػػهللثنى البػػ   الصػػهلح أ ػػ  ال ػػ ائم مهضػػى 

مػه  أصػحه   فآػهؿ: "أف توػ ف يػهلل  يإلػ هم يح ههػم ح ثمػه  فػى حآ آػ  البػ    الب   
ا فإلمػػه   كػػهو ا" قػػهؿ: فهياهضػػت يإلػػى ذلػػ  فػػ  و عػػ  بقإلػػت: ال يوػػ ف ذلػػ  إال ا

أص حت أالتنى ض آ  اػهلليهللة فػ  و عػ ا فخهجػت لخػهرج اإلسػونهللري ا بجإلعػت يإلػى 
بإذا  سهحل ال حه ال ـ  كإل ا فإلمه صإل ت ال صها زيآتا ي نى أداإلت رأسػ  فػ  ةػ قىا

   هلل تحهكنىا فهننت أو    ه ال آهاء يمهزحنى.
قهؿ: فأاهجت رأس  م  ة قىا بإذا  هه امهأة حعنهء يإل هه ل ػهس حعػ ا بحإلػىا 

قهلػت: أوػػتا فآإلػت: أيػػ ذ  ػها منػػ ا فآهلػت: باا مػػه لػى ينػػ   فآإلػت لهػػه: مػه تهيػػهللي ؟
ال  ػل  هل صػ  ر فهللاف اهه ي  و ع ا فأالتنى ف  حضنهها بل  ت    كمه يإل إ ا  هاح.

بمه مإلوػت مػ  و عػى اػ  ه ا برمانػى  ػ   فخػليهها فحنػت و عػ  إل هػها بإذا   ػهلل أاػلتنى 
م  أةػ اقىا بإذا أوػه  هلبػ   يآػ ؿ لػ : يػه مهضػىا مػه وػلا الػلق تآػه ف ػ ؟ برمػهو  ينهػها 
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 فهننت أف الب   اجاهز  لل  الموهفا فهف ت رأس ا فمه بجهللت الب   بال المهأة ...

ذلػ ا بيإلمػت أوػى أصػ ت  هياهاضػى يإل ػ ا فهسػاغ هت اا بصػإل ت فا م ػت مػ  
المغهبا بدت ت إلػى ال ػهب األاضػها بقػهلل غإلآػت أ ػ اب ال إلػهلل كإلهػها فإلمػه دوػ ت منػ  .. 
او اح ل  بداإلت المهللين   ثم اغإلاا بوػلا ال ػهب ال ي ػاح إال   ػهلل صػبلة المم ػ ا يخػهج 

   األاهى.من  األم ه بالنهس إلى العهحلا ثم يغإلا إلى المم 
قػػهؿ: بأت ػػت الآإل ػػ ا بداإلػػت   اػػى مخا  ػػه  يػػ  ال آػػهاء فإلمػػه صػػإلى البػػ   ال بػػهء 
اآلاػػهةا صػػهؼ النػػهسا بكػػهف فػػ  كػػل ل إلػػ ا ي مػػل م  ػػهدا يػػأتى إل ػػ  النػػهس مػػ  ال إلػػهللافا 

ا قػػهؿ:  يعػػام  ف كبلمػػ ا قػػهؿ: ثػػم داػػل الخإلػػ ة بقػػهؿ: أيػػ  مهضػػى؟ قػػهل ا: مػػه رأينػػه  ال ػػـ 
ا إل با فآإلت لهم: إونى مهيها بكهف كلل ا فإوى مه أت ت إال  حػهؿ اةإل    ف    ا ا فأت  

 يه م.
قػهؿ: فحمإلػ وى إل ػ ا بأداإلػ وى يإل ػ ا بأمػهوم  هالوصػهاؼا فآهؿ: احمإل     ػنوما 

فمإلعػػػت  ػػػ   يهلليػػػ  بأوػػػه أ وػػػىا فآػػػهؿ لػػػى: يػػػه مهضػػػىا لمػػػه قإلػػػت  ػػػهألمس كػػػلا بكػػػلاا 
دت أف تآػه فػ  الم صػ  ؟ .. مػ  فهياهضت أوت يإل ا أي  كهوت يهللق ال ػـ  منػ  لمػه أر 

 ٔٗٔلم يمو  م  ذل  فإل س  ب   ...

 قاٍ ابٔ ايضباغ: ٚحسثٓا أٜضًا قاٍ:
كنه  هللمنه ر ال حشا فإلمػه صػإل نه ال صػها أي ػهوى كاه ػه لإلبػ   ال آ ػ  فخػه الػهللي  
ال ا ى  هإلسونهللري ا  هسم حهجػ  يهضػت لػ ا فآإلػت لػ : يػه سػ هللق إذا كػهف غػهللا إف اػهء 

فآػهؿ لػ : العػهي  تعػهفه بت ػ د  -بولا الم ضه مع هة يـ  لإل هرس –  أسهفه  وه  –اا 
 إل ب  هلم اب إف اهء اا ت هلى.

كهوت ينػهللقا باهجػت ما جهػه  ف صػإلت إلػى اإلسػونهللري    ٕٗٔقهؿ: فاآإلهللت ومب 
فػػ  أقػػهب بقػػتا بأي  ػػت الواػػهب لإلبػػ   برج ػػت إل ػػ  ق ػػل اصػػ هار البػػمسا بكنػػت 

ا فػػػأظ  أوهػػػم سػػػمه  هػػه دبيػػػه  بصػػ ت أحػػػهلل يمبػػىمػػهرت  م ػػػهؿ الحػػهجه فػػػ  ةهيآػػىا فأ

                                                 
 (٘ٗاٗٗدرة األسهار ال   الص هغ ص) ٔٗٔ

 ( النمب : غ هء مخ طٕٗٔ)
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آػػى مناهػػها ا قػػهؿ: فمػػه رأيػػت الإلصػػ ص ي اهضػػ ون  فػػ  ةػػهؼ النهػػهرا فأرسػػل النمبػػ  بأ 

 .. بجإلعت     يهللي  ت عبم بقهؿ ل :قهؿ: فإلمه رج ت إلى الب   أحهللا ا 
مهضػػػىا تم ػػػ  ومبػػػا  تاآػػػى  هػػػػه الإلصػػػ ص؟ الػػػهللبق الػػػلق كنػػػت تعػػػػمه دبق يه

ه اهجػػػت مػػػ   ػػػ   يػػػهللق حاػػػى توّ ػػػل  ػػػ  ثمػػػهو ف أل ػػػه  مػػػ  المبلئوػػػ ا باا مػػػ المبلئوػػػ ا
 يح ه و  م  أمه اا حاى بصإلت إلى اإلسونهللري  بيهللت إل نه.

 ٚقاٍ أٜضًا: حسثٓا ايؿٝذ أبٛ ايععا٥ِ َاض٢ ضمح٘ اهلل قاٍ:
  ثنى الب   م  اإلسونهللري  إلػى دم ػهط فػ    ػه ح ائمػ ا بكػهف ينػهللوه رجػل مػ  

 م  ا فهساأذف الب  ا فأذف ل  ف  الع ه. أوإلهها فأراد الع ه
أاػػهج الهجػل دراوػػم  – ػػهب مػ  أ ػػ اب اإلسػونهللري   –فإلمػه ت جهنػه ل ػػهب العػهللرة 

دامها فآإلت ل : مه وحاػهج إلػى اػ ءا فآػهؿ لػ : ومػهلل دكػهف فػبلف فػ  إل باهى  هه ا  ا  ب 
نػت مهمػه بكا الصحهاء .. بأاػهر إلػى دكػهف حإلػ اوى  هإلسػونهللري ا فآإلػت لػ : إف اػهء اا

سهفهت ال أحمل م ػ  زادا ا فػإذا أصػه ن  جػ ع أسػمه كبلمػ  مػ  اإل ػ  يآػ ؿ: يػه مهضػ : 
قػهؿ: ي بػتا فأجػهلل ة همػه ة  ػه بمػهء يػل ها أاهج ي  يم نػ  تمػهلل مػه تأكػلا بكػلا إذا 

 نػػه العػػ ه حاػػى ت ػػهلى النهػػهر  نػػها فآػػهؿ لػػ : يػػه  فخهجنػػه يػػ  اإلسػػونهللري  بمبػػ نها بجػػهللب 
ج ػػتا بإذا  وػػبلـ البػػ   يإلػػى ال ػػهدة يآػػ ؿ: يػػه مهضػػ  جػػهع مهضػػ  أة منػػى فػػإوى قػػهلل 

قػػهؿ: فخهجػػت يػػ  يم نػػ ا ف جػػهللوه مح إلػػ     ا أاػػهج يػػ  يم نػػ  تمػػهلل مػػه ت  مػػ ا ضػػ
مإل نػػػها ف وػػػى الهجػػػل ممإلػػػ ءة  ونهفػػػ  سػػػوهي  مخإل ػػػ   هلمعػػػ  بمػػػهء الػػػ ردا فأكإلنػػػه حاػػػى 

 فآإلت ل :بت مإ ممه رأىا
 فى دكهف الحإل اوى؟ أيهمه أة إ .. ولا ال  هـ أب مه أاهت إل  

فآػػهؿ: باا مػػه رأيػػت مثػػل وػػلا قػػط .. بمػػه صػػنه مثإلػػ  فػػ  قصػػه مإلػػ  مػػ  المإلػػ ؾا 
 بأراد أف يهفه  آ ا  فمن ا ا بتهكاهه يإلى حهل .

بمب نه يع ها  ف  بنها بإذا  وبلـ الب   يآ ؿ: يه مهضػ  أاػهج يػ  يم نػ  تمػهلل 
سهي  بقمنه فمػه بجػهللوه ق ػهة  المهءا ف جهللوه ي   مهء يلب ف  الهمل فبه نها باض م نه

 فآإلت: ال يإلم ل    ...  مهءا فآهؿ الهجل: أي  المهء اللق كهف وهونه؟
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فآهؿ: باا لآهلل موػ  لهػلا البػ   تمو نػه  يه مػه ا باا ال رج ػت إلػى أوإلػ ا حاػى 

بػى فػ  ال هيػ  أوهؿ مه وػهؿ وػلا البػ  ا أب أمػ ت فػ  اا ت ػهلىا فخإلػى فهبتػ  ينػهللقا بم
ؿ لػػػ : يػػػه مهضػػػ  بدرت قػػػهؿ: فإلمػػػه قضػػػ ت سػػػ هىا برج ػػػت إل ػػػ  قػػػه.. ااا  يآػػػ ؿ: اا

أة ماػػ  الونهفػػ  العػػوهي  فػػ  ال هيػػ ا  –فآإلػػت لػػ : أوػػت الػػلق بدرتػػ  )أوإلوػػت( ضػػ   ا 
 بأسآ ا  المهء ال لب ف  الهمل.

 فآهؿ ل : مه ف  اللاو    إلى اا ت هلى ... ((
ة بمبػه دة إلػى يػـ  الػهللي  لوػ  بول  و  م همإل  ال هرف   بالصهلح   بو  م ج د

تحاهج إلى يآ هللة صهدق  م  المهيهللي  بم  اياآهلل اهب م  ولا البهاب بدال مػ  وػلا 
ال ػػهب برأى فػػ  وػػلا ال ػػهب ال مػػإ ال مػػهب بمػػ  اواآػػهلل حػػـه بال ي مػػنح اػػ  ه  قإلػػ بل  بال  

 هة العهم  .كث ها  م  ول  ال ضهي  الغهل   ال هل   الهاق   ألوهه ال تمنح إال لإلن  س الم ه
بوػػػلا يإلػػػى سػػػ  ل المثػػػهؿ بفػػػ  قصػػػص ال ػػػهرف   العػػػه آ   بالبلحآػػػ   كث ػػػه بكث ػػػه 
يواإ دبابي  ك هر ف  ولا الممهؿ بذل  حاى و إلم يإلم ال آ   أف المبهي  ال ػهرف   ال 

 : ف  حهلليث  الآهللس   ياحهك ف إال   هلل أف ياحآآ ا  آ ؿ اا

مأحؾؾؿ٥ّمطؽملوملموالمؼّٖالمسؾّٓىمؼؿعملّٕبمإظ٨ّمبمملظؽمل٦ّاص٢ّمحؿ٧ّمأوالمؼّٖالمسؾّٓىمؼؿعملّٕبمإظ٨ّمبمملظؽمل٦ّاص٢ّمحؿ٧ّمأمم}} مأحؾؾؿ٥ّمطؽملوملمحؾ٥ّمصكملذا حؾ٥ّمصكملذا

مسضمل٥ّماظّٔيمؼلؼملّٝمب٥ّموبزملّٕهماظّٔيمؼؾزملّٕمب٥ّموظلمملغ٥ّماظّٔيمؼؽملشمل٠ّمب٥ّموؼّٓهممسضمل٥ّماظّٔيمؼلؼملّٝمب٥ّموبزملّٕهماظّٔيمؼؾزملّٕمب٥ّموظلمملغ٥ّماظّٔيمؼؽملشمل٠ّمب٥ّموؼّٓهم

مم{{اظؿ٧ّمؼؾشملّ٘مبؾملمملموِّنمدفملظينمِّسشملؿملؽمل٥ّموِّنمادؿضملمملذمب٨ّمِّسؿملّٔغ٥ّاظؿ٧ّمؼؾشملّ٘مبؾملمملموِّنمدفملظينمِّسشملؿملؽمل٥ّموِّنمادؿضملمملذمب٨ّمِّسؿملّٔغ٥ّ

 بصإلى اا يإلى س هللوه محمهلل بيإلى دل  بصح   بسإلم.
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  انفصم انؼششوٌانفصم انؼششوٌ

ثح اننفظ وانرخهك ثح اننفظ وانرخهك اعَاعَسَسَيُيُ  يىاصيٍُيىاصيٍُ
  تأخالق سعىل اهلل تأخالق سعىل اهلل 

 ا الهحم  الهح م عم ا
 ف وم أجم   :  إا اوى بأح ه ى  هرؾ اا

فػ   مه ين غى أف يآـ     كل معػإلما بكػل مػرم  بكػل فػهد مػ  أمػ  سػ هللوه محمػهلل 
 ..اي  ال هـ الهمهى المهلليهلل بتمهللد ذكهى الهمهة البهي  هللبو نى   ولا ال قت 

يإلػػى  هلػػ ا  آلف أف يهاجػػه و عػػ ا بأف يعػػاهجه صػػحع أيمهلػػ  بيم إلهػػه تمػػهيإل ػػ  ا
بم  فضػل اا يإل نػه أوػ  ج ػل لنػه فػ  الوم  ػ ته الػلق بو ػ  لنػه المآػهللرة يإلػى أف يعػا  هلل 
أق اػػ ء مػػ  الػػلاكهة مػػ  غ ػػه ممهػػ دا بال تخػػهيج إسػػنهدا بإومػػه  ممػػهد أف يخ ػػه يإلػػى 

 بيو ف أمهم  كعهي  يمإل  أب الآ هـ   .  ال هؿ أى يمل يعا  هلل ا يأت    اا
ونػػػها بيعػػػاإلم مإل هتػػ  بيحهسػػػإ و عػػػ  يإلػػػى مػػػه يمػػػلا  فػػ مإلس بيعػػػا هض أيمهلػػػ 

ألف الػػلق يعػػا هض أيمهلػػ  بمػػ  يحهسػػإ و عػػ  ف ػػه ونػػه ا بيػػه  بػػها  ألوػػ  كمػػه ..  لمػػهذا؟
 ق ل: )حهس  ا أو عوم ق ل أف تحهس  ا(

فهلػػلق يحهسػػإ و عػػ  ونػػه لػػ س يإل ػػ  حعػػهب فػػ  اآلاػػهةا يخػػهج إلػػى اآلاػػهة ال 
 ج ف م  الآ  ر إلى الآص را لمهذا؟حعهب بال م  اف بال صهاطا بإومه يخه 
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 ألوهم حهس  ا أو عهم ف  الهللو ه.

بلػػػلل  دائمػػػه  بأ ػػػػهللا  يحػػػهبؿ اإلوعػػػػهف أف يحهسػػػإ و عػػػ  أبال  ػػػػأبؿا فهنػػػهؾ مػػػػ  
يحهسػػإ و عػػ  فػػ  كػػل لحهػػ ا بوػػرالء وػػم األكػػه ه بونػػهؾ مػػ  يحهسػػإ و عػػ  كػػل ل إلػػ  

ا فمػ ا يعا هض مػه ف إلػ  فػ  ذلػ  ال ػـ  ه بجػهلل ف ػ  مػ  ا ػه يحمػهلل سهي  مه يأتى إلى النـ 
 غ  ر رح م.  ااا بمه بجهلل ف   م  س ء يعاغ ه اا من ا باا

بونهؾ م  يحهسإ و ع  كل أس  ع مػهةا بونػهؾ مػ  يحهسػإ و عػ  كػل سػن  مػهةا 
  ػهللمه يحهسػإ و عػ  ال يعػا هم ح اؿ  هلمهة ا بونهؾ م  يحهسإ و ع  ف  كل ول  األ

 م ذو ه ق  بتآ ؿ: ك ع يغ ه  اا؟تعا ه .. إيهؾ أف  ذو ه  يإلى مغ هة اا

امس٘ ٚإشا ٚاجٗو بامس٘ ايعفٛ فال نبري٠ ٚإٕ عظُت، إشا ٚاجٗو ب }
ي اجهنه   ضإل  بأف وعأؿ اا أف بإومه و  ك  هةا  {فال صػري٠ ٚإٕ حكطت ٍ ايعس

 فم  س آنه م  األمم يهمإلهم اا   هللل ا أمه وح  فآهلل قهؿ اا لنه:ي همإلنه  وهم ا 

                                                  
                                           

          األحآهؼ[األحآهؼ[  ٙٔٙٔ]اآلي ]اآلي  
  هوػه لنػهأحع  األيمػهؿ بالعػ  هت يغ أف ياآ ل منه بلو  أق ا ء؟  بيهللوه اا

أمػػه أوػػل الو ػػهئه الػػلي  لػػم يا  ػػ ا منهػػه فآػػهلل قػػهؿ فػػ  مػػه دمنػػه وحهسػػإ أو عػػنه فػػ  الػػهللو ها 
 :ال هقهف[ ٖٕ]اآلي فى محوم الواهب فى  اأوهم

                                                     
 بو  س حهو :

                                [[ٕٖٕٖ  ]األو  هء]األو  هء  
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فحهسإ و ع  بإيهؾ أف تعا هم ذو ها بف  و س ال قت إيهؾ أف تعاصػغه ذلػبل. 
االثن   ف  و س ال قػت ال تعػا هم أى ذوػإ ألف أق ذوػإ إذا باجهػ  اا   ضػإل  غ ػه  

ه ل ا بال تعاصغه أق زلل أب أق ا أ ألف اا إذا ردؾ يإلى ولا الخ ػأ بحهسػ   حعػه 
 دق آه  باهلليهللا  ل  تنم ا م  ال لاب يـ  الآ هم .

وػػلا وهػػج المػػرمن   الصػػهدق  ا بالمػػهوه فػػ هم الػػلق يعػػهرع فػػ را  ينػػهلل ارتوػػهب أق 
ذوػػػػإ إلػػػػى الماػػػػهب ال يرجػػػػل بال يعػػػػ ؼ بال يناهػػػػه إلػػػػى المم ػػػػ  بال إلػػػػى رمضػػػػهفا ألف 

 الاع يع بالاأج ل  ضهي  المنهفآ   بل عت  ضهي  المرمن  .
ا بم ػػػهمإلاهم مػػػه اا ف ريػػػ ا فػػػبل تأج ػػػل    ضػػػهياهم حهضػػػهة مػػػه ااالمرمنػػػ ف 

 لإل مل باالساغ هر م  اللللا بإومه كمه قهؿ اا:

                                 [[ٖٖٖٖٔٔ  ]دؿ يمهاف]دؿ يمهاف  
ب  ػػهللمه يمػػهى المحهسػػ   أب   يعػػهرع يإلػػى ال ػػ ر بال يناهػػه أق تعػػ يع مػػه اا

 .   هلل أف يص ى حعه هت  بي هللأ ص ح  جهلليهللة مه ااالم هت   ال 
بف  كل بقت جهلليهلل يه ح لا ل  كنه و إل ا ف ػ  مػه ح  ػإ اا بمصػ  ه  بو ػـ  ي مػه 

 أق ال  بأح الػ  بأف هلػ ا بو مػل  آػ ؿ  أك هللا  أف ال قت الآهدـ وو ف ف   مه رس ؿ اا 
 اا:

                                           
                                     [[ٕٕٔٔ  ]األح اب]األح اب  

 ي ػػـ  أبال أف يوػػ ف مػػ  أوػػل وػػل  اآليػػ ا األو ػػهس ال هق ػػ  يم إلهػػه مػػه رسػػ ؿ اا 
حاى إذا اهجنه م  الػهللو ه ووػ ف م ػ ا إذا كػهف ر نػه قػهؿ لنػه فػ  الآػهدف يصػع لنػه المػرم  

 و  يعا هلل لإلآه : ب 

                                     [[ٔ٘ٔ٘  ]األحآهؼ]األحآهؼ  
 مهذا ي مل؟ 
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                              [[ٔ٘ٔ٘  ]األحآهؼ]األحآهؼ  

ي ػػهللأ ي ػػ ى الػػهللو ه بيا جػػ  إلػػى اا بحعػػ  الخاػػهـ  ػػأف يوػػ ف مػػه المصػػ  ى يإل ػػ  
 أفضل الصبلة بأتم العبلـ يإلى الهللباـ.

 ول ونهؾ أحهلل منه يعا  ه أف يو ف مه المص  ى يإلى الهللباـ؟
فػ  كػل األحػ اؿ باأليمػهؿ باألقػ اؿا بقػهلل برد  يابػ    ػ  ..  ؟كإلنها ك ػع ذلػ 

 كل األح اؿ الاى ال تخ ه يإلى ال هؿ.  ين  
 مهة باحهللةا مهذا ي  ل؟ ال يعا  ه أحهلل أف يآاهللى  هلمص  ى 

ي مػػل لػػ  لػػ ح فػػ  قإل ػػ  يواػػإ ف ػػ  مػػه يهيػػهلل تحآ آػػ  ل هضػػى اا يواػػإ ف ػػ  حومػػ  
غ هوػػه حاػػى يآػػـ   هػػه بياحآػػا  بػػأوهه بيوػػ ف مػػ  باحػػهللة بيا قػػع ينػػهللوه بال يناآػػل إلػػى 

 :األح اب[ ٓٚ]اآلي فى  أوإلهه بأبؿ مهحإل  بأا ه مهحإل  قهؿ لنه ف هه ر نه

                                               
 سهللد ق ل  باج ل كبلم  معهللدا  بإذا سهللدت الآ ؿا مهذا ي  ل ل ؟

                                     [[ٚٔٚٔ  ]األح اب]األح اب  
 . بإذا يمإلنه    وو ف م  ال جههء ينهلل ااا كل ولا ما قع يإلى الآ ؿ

 ف آ ؿ اإلمهـ معإلم يصع لنه رس ؿ اا 

ر٦ّؼ٢ّماظزملؼملومل،مالمؼؿغملػمل٣ّميفمشريمحمملجهمل،موالمؼؿغملػمل٣ّمر٦ّؼ٢ّماظزملؼملومل،مالمؼؿغملػمل٣ّميفمشريمحمملجهمل،موالمؼؿغملػمل٣ّمممطمملنمرد٦ّلمآمطمملنمرد٦ّلمآممم}}

مم{{مممؼؿغملػمل٣ّمإالمإذامبّٓامغظملّٝمورجمملمث٦ّاب٥ّمؼؿغملػمل٣ّمإالمإذامبّٓامغظملّٝمورجمملمث٦ّاب٥ّيفمعمملالمؼضملؽملؿمل٥ّ،مواليفمعمملالمؼضملؽملؿمل٥ّ،موال

مػ  األئمػ  رضػى اا إذا ح هنهوه بيمإلنه  هػه سػنو ف .. كم حوم  ول  يه إا اف؟
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لػ س ونػهؾ ..  ة يػل الصػمتا ال يػاوإلم فػ  غ ػه حهجػ { }كػهف ينهم بأرضػهوم .... 

}بال يػػاوإلم فػػ  مػػهال ي ن ػػ { بوػػلا وػػ  األمػػه ..  دايػػى لإلوػػبلـ وعػػوتا بلمػػهذا تػػاوإلم؟
 .للق أت إ النهس جم  ه ف  ول  األيهـا }بال ياوإلم إال ف  مه يهج ا ث ا  {ا

إلى اهل  ونهلل    أ   وهل  بو  ا   العػ هللة اهلليمػ   نػت  ذوإ س هللوه الحع  
 بكهف بصهفه  يم هلل ال صعا بقهؿ ل : ا يإلهلل رضى اا ينهه م  زبج غ ه الن   

مم{{ذؿملؽممًلمأتضملػمل٠ّمب٥ّمذؿملؽممًلمأتضملػمل٠ّمب٥ّمممصّٟمظ٨ّمع٤ّمرد٦ّلمآمصّٟمظ٨ّمع٤ّمرد٦ّلمآممم}}

نػػهس م همإلػػ ا ا فآػػهلل كػػهف أيػػلب النػػهس حػػهلليثه ا بأل ػػع الأف وا ػػهؼ يإل ػػ   ال  ػػهلل
 اا:كهف جمهال  ف  كمهؿ بكمهال  ف  جمهؿا بصهللؽ بأرؽ النهس أحهس عه  ..  

                          ((الآإلمالآإلم))  
ها بكػػهف ي همػػل النػػهس م همإلػػ  يبػػاهؽ إل ػػ  ف هػػه الصػػغ ه بالو  ػػها بالمبػػه   بالنه ػػ

يراوعػػهم بيػػهللو هم بيبلة هػػما فهػػ  النمػػ ذج الآػػ يم بالمثػػل األيإلػػى الػػلق اااػػهر  لنػػه اا 
لنعػػ ه يإلػػى وػػهللا  بوػػنهج يإلػػى وهمػػ ا بووػػ ف مح ػػ   لههلليػػ  حاػػى وإلآػػى اا بوحبػػه فػػ  

 سأل  و س العراؿ بو س ال إلإ.ب  هلل قإل ل جهء إل   س هللوه الحع   ب نهلل ااا م  ا  ي
يهيػػػهللبف أف يو وػػػ ا صػػػ رة مػػػ  رسػػػ ؿ اا بوػػػل  وػػػلا وػػػ  وهػػػج العػػػإلع الصػػػهلح 

 : ال ضهي  و  الم إل    ف  ولا ال قت باآلفا بولا اللق قهؿ ين  م ال  

                             ((ٕٜٕٜ  ال احال اح))  
م ػػ  .. اا اونػػه ظنػػ ا أف يابػػ ه ا  ػػ  فػػ  المهػػهوه أب فػػ  األاػػ هء الهػػهوهاتا بوػػل 

إلسػػبلـ؟ مػػه الػػلق يههػػه جمػػهؿ اإلسػػبلـ يػػه إاػػ او ؟ بمػػه الػػلق كػػهف وػػل  تههػػه جمػػهؿ ا
؟ أـ صػػػبلت ؟ أـ صػػػ هم ؟ أـ حمػػػ ؟ أـ أو  ػػػ  رسػػػ ؿ اا ..  يمػػػلب الو ػػػهر لئلسػػػبلـ؟

الػػلق كػػهف يمػػل هم لئلسػػبلـ جمػػهؿ م همبلتػػ . أمػػه غ هوػػه مػػ  األمػػ ر ...  جمػػهؿ م همإلاػػ ؟
 فومه قهؿ اا:

                                          [[ٗٙٗٙ  ]فصإلت]فصإلت  
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دجػػبل  بيعػػهللد لػػ  ثمنػػ  تمػػها  بػػهى منػػ  رسػػ ؿ اا أف يجػػهء أحػػهللوم بيػػهض يإلػػى  }

بق ػػل ممػػ ء اآلباف جػػهء  بوهػػه  بغا آػػه يإلػػى م  ػػهد العػػهللادا  لحهجػػ  يهضػػت لهسػػ ؿ اا
ووػػم يػػه  نػػى بقػػهؿ: إا بجل ػػ  جػػل ه اػػهلليهللا  أثػػه فػػ  ينآػػ ث  ػػ  البػػهيع ابل  ػػإ  بأمعػػو  

الغ ػهة سػ هللوه يمػه فأاػلت  اال هئإلػ  كإلهػه حاػى يعػا    ا ي نػى مػسب م ػلي هللالم إلإ قـ  
 :يإلى رس ؿ اا بقهؿ: دينى أق ه ينآ  يه رس ؿ ااا فآهؿ ل  

٤ّمادلشملمملظؾهملموتفملعّٕغ٧ّم٤ّمادلشملمملظؾهملموتفملعّٕغ٧ّملِِلؼملّٕمتفملعّٕهمحُبؼملّٕمتفملعّٕهمحُبإديمشريمػّٔامعؽمل١ّمؼمملمُسإديمشريمػّٔامعؽمل١ّمؼمملمُسأِح٦ُّجمأِح٦ُّجمطالغمملمطالغمملممم}}

مُخ مسؼملّٕ مؼممل ماِّداء، مُخحبل٤ّ مسؼملّٕ مؼممل ماِّداء، مَعِِّّٔٔحبل٤ّ موأسشمل٥ّ مَعه موأسشمل٥ّ موه مومملظ٥ّ معمملممملظ٥ّ مغصملري مصمملسممًل مسرملّٕؼ٤ّ معمملمزده مغصملري مصمملسممًل مسرملّٕؼ٤ّ زده

  أال  س هللوه يمه ل      الامهأال  س هللوه يمه ل      الامهففالصهع ح الى يبهبف ق   ف  ال قت الحهلىاالصهع ح الى يبهبف ق   ف  ال قت الحهلىا  --ممروسؿ٥ّروسؿ٥ّ
مسؼملّٕ؟مم-- مؼممل مأتضملّٕصؽمل٧ّ مظ٥ّ مسؼملّٕ؟صعملمملل مؼممل مأتضملّٕصؽمل٧ّ مظ٥ّ مدضملؽمل٥ّممصعملمملل مب٤ّ مزؼّٓ مأغممل مضمملل: مال، مدضملؽمل٥ّضمملل: مب٤ّ مزؼّٓ مأغممل مضمملل: مال، مصعملمملل:مضمملل: مصعملمملل:م، ،

َعمملِتماظؽمٗلُؾ٦ِّٖةمَضِّٓمَعمملِتماظؽمٗلُؾ٦ِّٖةمَضِّٓم،مط٢ّٗمَسال،مط٢ّٗمَسال؟؟ؼمملمُسؼمَلُّٕؼمملمُسؼمَلُّٕممرب،مضمملل:مغضمل٣ّ،مأتّٓرىمملمصضملػملوملمػّٔارب،مضمملل:مغضمل٣ّ،مأتّٓرىمملمصضملػملوملمػّٔااحلاحل

ميف ميفَسَّْٕصُؿؾمَلممل مَأِخَؿِؾُِّٕػؼمَلمملمممَسَّْٕصُؿؾمَلممل مَظ٣ِّ ماِثؽمَلَؿؿمِل٤ّٔ مإظَّممل مإَظؿمِل٥ِّ مَغصمَلُِّٕت مِحنَي ماظػمل٥َِّّ مَرد٦ّٔل مَأِخَؿِؾُِّٕػؼمَلمملمَوِج٥ِّ مَظ٣ِّ ماِثؽمَلَؿؿمِل٤ّٔ مإظَّممل مإَظؿمِل٥ِّ مَغصمَلُِّٕت مِحنَي ماظػمل٥َِّّ مَرد٦ّٔل َوِج٥ِّ

مَصعمَلّٓم مِحػمْلؼملممًل، مإظَّممل مَسػمَلؿمِل٥ِّ ماجَلؾمِل٢ّٔ مِذُّٖٓة مَؼّٖٔؼُُّٓه مَوَظممل مَجؾمِلػمَل٥ُّ، مِحػمْلؼمُل٥ُّ مَؼِلِؾ٠ُّ مَصعمَلّٓمِعؽمِل٥ُّ: مِحػمْلؼملممًل، مإظَّممل مَسػمَلؿمِل٥ِّ ماجَلؾمِل٢ّٔ مِذُّٖٓة مَؼّٖٔؼُُّٓه مَوَظممل مَجؾمِلػمَل٥ُّ، مِحػمْلؼمُل٥ُّ مَؼِلِؾ٠ُّ ِعؽمِل٥ُّ:

مَرٓب مبمملظػمل٥َِّّ مَرضؿملومُل مَأغ٨ِّّمضّٓ مُسؼمَلُّٕ مَؼممل مَصفمُلِذؾمٔلَُّٓك مَرٓباِخَؿَؾُِّٕتؾمُلؼمَلممل، مبمملظػمل٥َِّّ مَرضؿملومُل مَأغ٨ِّّمضّٓ مُسؼمَلُّٕ مَؼممل مَصفمُلِذؾمٔلَُّٓك مِدؼؽملممًل،ماِخَؿَؾُِّٕتؾمُلؼمَلممل، موبمملإٔلدالٔم مِدؼؽملممًل،مممًل، موبمملإٔلدالٔم ممًل،

مم{{ممَوِبؼمُلقؼمٖلٍّٓمَغِؾؿمٓلممًلَوِبؼمُلقؼمٖلٍّٓمَغِؾؿمٓلممًل
ٖٖٔٗٔٗ

مم

كإلمػه ي يػهلل المهوػل ... حإلمػه كإلمه ي يهلل رس ؿ اا !!! كإلمه ي يهلل المهول جهبل  
كإلمػه ي يػهلل رسػ ؿ !!! رقػ ا كإلمػه ي يػهلل المهوػل غإلهػ   كإلمػه ي يػهلل رسػ ؿ اا !!! فههظ  

 ل نه . اا 

                                           
                       [[ٜٜٔ٘ٔ٘  ]دؿ يمهاف]دؿ يمهاف  

ال ههظ  بالغإله  بل  كػهف مػ  ال وػهد بلوػ  ينػهلل  الغإلهػ  ..  فمه اللق ين ه النهس؟

                                                 
ـ  ٖٗٔ  صح ح ا   ح هفي هلل  اا     س بل 



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))244244((
 س  هبف من  أـ يآاه  ف من ؟!

 مه اللق يههه جمهؿ اإلسبلـ يه إا اوى؟
 س األمػه يػه إاػ اوى: جمػهؿ اإلسػبلـ بكمػهؿ بجمهؿ أابلق  بو  و  و أبصهف  

أوػت ساصػإل  فػ  المعػمهلل ؼ المػرمن  ا  أابلؽ المعإلم   بأبصه..  الهللي  ك ع يههه؟
ألع رك   ف  الإل إل ا لػ س لػ  اػأف  ػ  بلوػ  ينػهللمه تػأتى بتوإلمنػىا فإلعػهو  وػ  الػلق 

 يههه بي    جمهؿ دين  إذا كهف الإلعهف مممبل  كمه قهؿ اا:

                                           
        [[ٕٕٗٗ  ]الحج]الحج  

لوػػ  أوػػت قػػهئم الإل ػػل بصػػهئم النهػػهر ذاكػػه ا فػػ  كػػل األو ػػهس لونػػ  فػػم الآإلػػإ 
 غإل م ال  ه س و ف أبؿ النهفهي  من  أوإل  المآه   . بو  و س البهكإل .

لػلق ارتضػه ا برفػه أف ي ػ د إلػى أ  ػ  ال  ػهلل ا..  ؟م  أبؿ م  دمػ   هسػ ؿ اا 
يإل ػ  مػه اػهء مآه ػل أف  هبيهضػ ينػهللمه جػهء أ ػ   بيمػ  إلػى الن ػ   بأوإل  س هللوه زيهلل 

"اجإلعػه إل ػ  فػإف اااهركمػه فػبل حهجػ  لػ   ػ " بوػلا الوػبلـ ق ػل   ي     لهمػه فآػهؿ لهمػه:
 ضػػى  محمػػهلل فآػػهؿ لهمػػه: أوػػه ال أر ا بلػػم يوػػ  وػػ ؿ يإل ػػ  الػػ ح    ػػهللا الهسػػهل  بالن ػػ ة

 .... حهبال م   لو  م  غ ه فهئهللة  هلليبل  
لػػم توػػ  ونػػهؾ صػػبلة   ػػهلل بال صػػ هـ بإومػػه كهوػػت أاػػبلؽ اإلسػػبلـ بجمػػهؿ اإليمػػهف 
الاى ف ه اا يإل هه و    يإل   أفضل الصبلة بأتم الاعإل مهت الاى يإل هه الم  ؿ إلػى رف ػه 

 هت ب هه رف   الصهلح   بالصهلحهت.الهللرجهت بيإلّ  المآهم
ت نػػه ا بصػػهر يػػهلليى زيػػهلل  ػػ   –بقػػهؿ: أاػػههللكم أف زيػػهللا  ا نػػى أرثػػ  بيهثنػػ   كهفػػأ  

 أ  إل  ف مه   هلل.  محمهللا ألف الا نى كهف م ج دا ق ل اإلسبلـ بلو  اا
ول سم ام يػ  مثػل وػلا مػ  ق ػل؟ لمػهذا؟ ..  رجل غهيإ ي ضإل  يإلى أ    بأوإل !!

 .هت الاى كهف يإل هه م  أجل جمهؿ األابلؽ بمحهس  الص ...  مه الع إ؟
بولا يه إا اوى و  مه يمل نه إلى ح  ػإ اا بمصػ  ه ا بيم إلنػه وآاػ س مػ  وهلليػ  



  ))245245((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
 . إذا كػهف يإلػى ال  ػهدةا فمػ  الػلق ي ػهلل اا  الوهيم جمهؿ األبصهؼ الاػى يح هػه اا

 ف ألع سن   اثنهف بس   كم م  العن  ؟ ..  كمه ي هلل  إ إل س؟ 
مػػه مػه م نػػه   فػ  اػػأو  سػن  حاػػى قػهؿ حضػػهة الن ػػ  لػم يغ ػػل ف هػه يػػ  ةهيػػ  اا 

مػػػ  الػػػلق ا فػػػى العػػػم ات العػػػ ه مػػػ  م ضػػػه أر ػػػه أصػػػه ه إال بإل إلػػػ س ف هػػػه سػػػمهللة ا
 س   هلل مثل ي هدت ا بلو  ينهللمه قهؿ اا ل :

                  [[ٖٖٗٗ  ]ال آهة]ال آهة  
ذف الم ضػ ع أ  ػهلل  ااا إ..  ضحوت يإل   و عػ ا مػهذا كهوػت النا مػ  يػه ااػ اوى؟

 :ل س م ض ع ال  هد  بإومه الآ  ؿا قهؿ 

133133مم{{ممَاْظَفمملِػ٢ُّماظٖلِك٨ّٗمَأَحنمٗلمٔإَظ٧ّماظػمل٥َِّّمِع٤ِّمَسمملِبٍّٓمَبِكؿمل٢َّٕاْظَفمملِػ٢ُّماظٖلِك٨ّٗمَأَحنمٗلمٔإَظ٧ّماظػمل٥َِّّمِع٤ِّمَسمملِبٍّٓمَبِكؿمل٢ّٕمم}}

مم

الصػبلة بالصػ هـ ..  أحإ إلػى اا مػ  يه ػهلل  خ ػل –لون  سخ   –اوا ه ا: جهول 
وػػ  حآ آاهمػػه لػػم لػػم تػػرثها ف ػػ  كمػػه ين غػػ . بإذا لػػم يرديػػه إلػػى ذلػػ  فههوهومػػه ي ػػهد ا ل

 بفهضهمه م  أجإلهه.  تردق إلى الغهي  الاى أرادوه اا
لػػ  أف اوعػػهوه  يآػػهأ الآػػهدفا ب صػػه  ال يغػػهدر المصػػحع فػػ  ل ػػل أب وهػػهرا لوػػ  ال 

 يعا  ه أف يمإل  و ع  ينهللمه يهى أوثىا بيو ف كمه قهؿ اا:

                                   [[ٖٖٓٓ  ]الن ر]الن ر  
 أي  ي هدت  ول ؟

                                          
            [[ٗ٘ٗ٘  ]ال نو  ت]ال نو  ت  

وػػلا يػػػه إاػػ اوى ةهيػػػا المآػػػه    بمػػنهج الصػػػهلح   الاممػػػل  ػػأح اؿ سػػػ هلل األبلػػػ   
   بةهيػػا الماآػػ   باآلاػػهي  فػػ  أبصػػهف  بفػػ  أابلقػػ  بفػػ  كػػل أح الػػ  وػػ  سػػ  ل المآػػه 

                                                 
 )جهمه األحهديث بالمهاس ل(. )ت( ي  أ    و ه يْػه ة  )وإ( ي  جه ه  )ةس( ي  يهئب    ٗٗٔ



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))246246((
 :اللق ي صإلهم إلى رض اف رب ال هلم   بم  ا  ف  الهللو ه بيـ  الهللي ا قهؿ 

ٔإٖنماظُّٕٖج٢َّمَظؿمُلِّٓٔرُكمِبُقِل٤ّٔمُخػمُلعمِل٥ِّمَدَرَجهمَلماْظعمَلمملِئ٣ّٔمِبمملظػملَّؿمِل٢ّٔمٔإٖنماظُّٕٖج٢َّمَظؿمُلِّٓٔرُكمِبُقِل٤ّٔمُخػمُلعمِل٥ِّمَدَرَجهمَلماْظعمَلمملِئ٣ّٔمِبمملظػملَّؿمِل٢ّٔممم}}

135135مم{{مماظصملَّمملِع٨ّءمبمملْظؾمَل٦َّاِجّٕٔاظصملَّمملِع٨ّءمبمملْظؾمَل٦َّاِجّٕٔ

مم

ِتماآلِخَِّٕةمَوَأِذََّٕفمادَلؽمَلمملٔزٔلمَوإٖغ٥ُّمِتماآلِخَِّٕةمَوَأِذََّٕفمادَلؽمَلمملٔزٔلمَوإٖغ٥ُّمإٖنماْظضمَلِؾَّٓمَظؿمَلِؾػمُلُّٞمِبُقِل٤ّٔمُخػمُلعمِل٥ِّمَسصمِلؿمل٣َّمَدَرَجمملإٖنماْظضمَلِؾَّٓمَظؿمَلِؾػمُلُّٞمِبُقِل٤ّٔمُخػمُلعمِل٥ِّمَسصمِلؿمل٣َّمَدَرَجمملمم}}

134134{{ممَظسمَلضمِلؿملُّٟماْظضمِلَؾمملَدِةمَوإٖغ٥ُّمَظؿمَلِؾػمُلَّٞمِبُل٦ِّءمُخػمُلعمِل٥ِّمَأِدظمَل٢َّمَدَرَجهمٍلمِص٨ّمَجؾمَلؽمٖل٣ََّظسمَلضمِلؿملُّٟماْظضمِلَؾمملَدِةمَوإٖغ٥ُّمَظؿمَلِؾػمُلَّٞمِبُل٦ِّءمُخػمُلعمِل٥ِّمَأِدظمَل٢َّمَدَرَجهمٍلمِص٨ّمَجؾمَلؽمٖل٣َّ

مم

بواممل    بكمػه قإلػت ينػهللمه وناهػى منػ  وناآػل إلػى  لو  وأال ج ءا م  أابلق  
بينػهللمه ..  ة يػل الصػمت(( ))كػهف  مػثبل  غ ه  بالم ء اللق اااهوه  ف  ولا ال ػـ  وػ  

: }كػػهف صػػما  يػػ  ت وػػه{ أق قػػهؿ  سػػأؿ سػػ هللوه الحعػػ  اهلػػ  يػػ  حآ آػػ  صػػما  
 يآ ؿ :كهف   ألو  يم إل  يا وها 

ميفممم}} ماظضملّٓٔل موطػملؼملهمِل مواظضملالغؿملهمل ميفماظلّٕٓ ماظػمل٥َِّّ مخرملؿملهمِل ميفمأعّٕغ٨ّمرب٨ّمبؿلّٝ: ماظضملّٓٔل موطػملؼملهمِل مواظضملالغؿملهمل ميفماظلّٕٓ ماظػمل٥َِّّ مخرملؿملهمِل أعّٕغ٨ّمرب٨ّمبؿلّٝ:

مضشملضملين،م مع٤ّ مأص٢ّ موأن مواظطملؽمل٧ّ، ميفماظظملعملّٕٔ مواظعملزملِّٓ مواظّٕض٧ّ، مضشملضملين،ماظطملسملنمل مع٤ّ مأص٢ّ موأن مواظطملؽمل٧ّ، ميفماظظملعملّٕٔ مواظعملزملِّٓ مواظّٕض٧ّ، اظطملسملنمل

مصؼمليتمصغملًّٕا،م مؼغمل٦ّن موأن مزػملؼملين، مسؼمٖل٤ّ موأِسظمَل٦ّ محّٕعين، مع٤ّ مصؼمليتمصغملًّٕا،موأسشمل٨ّ مؼغمل٦ّن موأن مزػملؼملين، مسؼمٖل٤ّ موأِسظمَل٦ّ محّٕعين، مع٤ّ وأسشمل٨ّ

132132مم{{فمفمبمملدلضملّٕوبمملدلضملّٕو»»٢ّ:م٢ّ:موضؿملوضؿمل«م«موغشملعمل٨ّمذطًّٕا،موغصملّٕيمسربًة،موآعّٕمبمملظضملِّٕفوغشملعمل٨ّمذطًّٕا،موغصملّٕيمسربًة،موآعّٕمبمملظضملِّٕف

مم

يا وػػه فػػ  أق اػػ ءا ينػػهللمه وا وػػه وحػػ ا وا وػػه فػػ  زباج ال نػػهت بيمػػل األبالد 
 قهؿ لنه: مه أو  بوا وه ف  تحص ل مه ضمن  اا لنها 

٤ِّمَتؼمُل٦َّتمَحٖؿ٧ّمَتِلَؿ٦ِِّص٨َّمٔرِزَضؾمَلممل،مَؤإِنمَأِبشمَلفمَلمَسؽمِلؾمَلممل.مَصمملٖتعمُل٦ّاماظػمل٥ََّّم٤ِّمَتؼمُل٦َّتمَحٖؿ٧ّمَتِلَؿ٦ِِّص٨َّمٔرِزَضؾمَلممل،مَؤإِنمَأِبشمَلفمَلمَسؽمِلؾمَلممل.مَصمملٖتعمُل٦ّاماظػمل٥ََّّمَٔإٖنمَغظمْللممًلمَظَٔإٖنمَغظمْللممًلمَظمم}}

134134مم{{ممَعمملمَح٢ّٖ،مَوَدُس٦ّامَعمملمَحَُّٕمَعمملمَح٢ّٖ،مَوَدُس٦ّامَعمملمَحَُّٕمَوَأِجؼمِلػمُل٦ّامِص٨ّماظشملَّػمَلنمِل.مُخُّٔوامَوَأِجؼمِلػمُل٦ّامِص٨ّماظشملَّػمَلنمِل.مُخُّٔوام

مم

 إذف ك ع وا وه؟

                                                 
 ي  أ   أمهم  ربا  ال  هاو  ٘ٗٔ
   (.)ة ا ي  أ وس  ر ِض   الإلب   ي نْ  ٙٗٔ
 مبوهة المصه  حبي  أ   وهيهة  ٚٗٔ

 سن  ا   مهج ج هِ ِه ْ ِ  ي ْ هلِل الإلبِ   ٛٗٔ



  ))247247((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
فػػ  اإلق ػػهؿ يإلػػى ااا فػػ  يػػـ  ال ػػهض يإلػػى ااا فػػ  داػػ ؿ ال ػػهزخا بك ػػع يوػػ ف 

راؿ المإلوػػ  ا بفػػ  المنػػ  بمػػه ف هػػه مػػ  الػػهللرجهتا بالن ػػ م بمػػه ف ػػ  مػػ  حػػهل  ف ػػ ؟ ا بسػػ
ا أب يا وػػػه فػػػ  م ػػػهو  مآهمػػػهت المػػػرمن  ا ب هػػػلا يوػػػ ف مػػػه سػػػ هلل األبلػػػ   باآلاػػػهي  

اآليػػػهت الآهدو ػػػ ا بم ػػػهوى األحهديػػػث الن  يػػػ ا بفػػػ  أذباؽ ال ػػػهرف   فػػػ  ةهيػػػا ااا بفػػػ  
 إاهرات الصهلح   لحهلليث س هللوه رس ؿ اا.

..ا يػهإا اوى  }ال ياوإلم ف  غ ه حهج {..  ذا توإلم يو ف الوبلـ ف  أق ا ء؟بإ
 ا باسم  ا : إذا كهوت أبصهؼ المرمن  . بل س المحعن   ف  كاهب اا.. 

                                          
                           [[]المرمن ف]المرمن ف  

مه الإلغ ؟ ال إلمهء بالخ هاء فػ  كاػهب اا بفػ  الإلغػ  الاػى وػ ؿ  هػه كاػهب اا قػهل ا: 
الغ  ػػػ  بال .. فػػػها ال يمػػػهللحهم  هل  ػػػهلل يػػػ   الإلغػػػ : وػػػ  الوػػػبلـ الػػػلق ال ي  ػػػهلل بال يضػػػه

يمإ يإلػى كػل معػإلم أف يمانػه  ألف كل ولا حهاـ محآا.. النم م  بال العإ بال الإل   
كػػهلوبلـ فػػ  الع هسػػ  بالوػػبلـ فػػ  الوػػ رةا ... لونػػ  يصػػ هم  هل  ػػهلل يػػ  الإلغػػ  ...  اينػػ 

المرم  إذا كهف ي  الإلغػ  م ػهضا أح اؿ النهس ال  م    غ ه تخص ص ...  الوبلـ ف  كل
 :قهؿ ا ف  مهذا ياوإلم بف  أق ا ء؟

132132مم{{ممَرِح٣َّماظػمل٥َُّّمَسِؾًّٓامَضمملَلمَخؿمِلًَّٕامَصطمَلؽمِل٣َّ،مَأِومَدغمَلومَلمَصَلػمِل٣ََّرِح٣َّماظػمل٥َُّّمَسِؾًّٓامَضمملَلمَخؿمِلًَّٕامَصطمَلؽمِل٣َّ،مَأِومَدغمَلومَلمَصَلػمِل٣َّمم}}

مم

الوإلمػػ  الاػػى سػػأق لهها إذا كهوػػت سػػااح ؿ لػػ   بػػ   يإلػػى رصػػ هللق أق لهػػها بإال 
 ... :   فبلا ب هللؿ مه أتوإلم مه ال به أتوإلم مه رب ال به

 {اٙ أْا َع عبسٟ َا شنطْٞ ٚحتطنت بٞ ؾفت }
 وعمه حوم المحوم  اإلله   ف  ولا األمه:

                                                 
 ونهد باْلخهائ   ف  م و هرِـِ األ ْابل ِؽ ي  اْلحع  م ْهس بل   ٜٗٔ



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))248248((
                                            

                         [[ٔٔٗٔٔٗ  ]النعهء]النعهء  
 ا بلنعػأؿ رسػ ؿ اا وػلا حوػم أحوػم الحػهكم  ..  حوم م  وػلا يػه إاػ اوى؟

 :قهؿ  رس ؿ اا؟س هللى يهم  أحإ النهس إل   يه 

٦َّنمَأْطؽمَلمملصممًلماظَِّّٔؼ٤َّمَؼفمْلَظظمُل٦َّنم٦َّنمَأْطؽمَلمملصممًلماظَِّّٔؼ٤َّمَؼفمْلَظظمُل٦َّنمإٖنمَأَحٖؾغمُل٣ِّمإَظ٨ّٖمَأَحمملِدؽمُلغمُل٣ِّمَأِخاَلضممًلمادُل٦َّرخملُؽإٖنمَأَحٖؾغمُل٣ِّمإَظ٨ّٖمَأَحمملِدؽمُلغمُل٣ِّمَأِخاَلضممًلمادُل٦َّرخملُؽمم}}

152152مم{{مموُؼقمِلَظظمُل٦َّنوُؼقمِلَظظمُل٦َّن

  اللق يأل   النهس. بتوه  م  يه رس ؿ اا؟اللق يأل   النهس. بتوه  م  يه رس ؿ اا؟..م..ممم

إٖنمَأَحٖؾغمُل٣ِّمٔإَظ٧ّماظػمل٥َِّّمَوَأْضََّٕبغمُل٣ِّمِعؽمل٨ِّّمَأَحمملِدؽمُلغمُل٣ِّمَأِخالضممًل،مَؤإٖنمَأِبطمَلسمَلغمُل٣ِّمإٖنمَأَحٖؾغمُل٣ِّمٔإَظ٧ّماظػمل٥َِّّمَوَأْضََّٕبغمُل٣ِّمِعؽمل٨ِّّمَأَحمملِدؽمُلغمُل٣ِّمَأِخالضممًل،مَؤإٖنمَأِبطمَلسمَلغمُل٣ِّممم}}

ـَِّٖٕثمملُروَنمادُلَؿ ـَِّٖٕثمملُروَنمادُلَؿإديماظػمل٥َِّّمَوَأِبضمَلَُّٓط٣ِّمِعؽمل٨ِّّماظ 151151مم{{ممظمَلؿمِلؾمٔلعمُل٦َّنمادُلَؿرمَلُِّّٓض٦َّنظمَلؿمِلؾمٔلعمُل٦َّنمادُلَؿرمَلُِّّٓض٦َّنإديماظػمل٥َِّّمَوَأِبضمَلَُّٓط٣ِّمِعؽمل٨ِّّماظ

مم

كبلمهػم مػػ  أاػهللاقهم بال يو ػػ ف يػػ  : المابػػهللق فا الػػلق يهغػ  كث ػػها هلثهثػهربف:ف
دااإل ػػػ  بوػػػ   الػػػلق ي مػػػل و عػػ  فآ هػػػه فػػػ  كػػػل اػػ ء بوػػػل  رغ ػػػ : الما  هآػػػ فا الوػػبلـ

فهللق ياوإلم فى الع هس  بيه  أو  أحع  م  رجػهؿ األحػ اب ظهوهة ف  ولا ال مهف ... 
 الع هس  بالنهقهلل لإلمعإلعبلت بيه  أو  وهقهلل مثإلهم با  ه ف  كل ا ء.ف  

 المرم  ال ياوإلم إال إذا كهف باثآه  أف مه ين ا    ف  صح    حعنهت :

                                     [[ٔٛٔٛ  ]ؽ]ؽ  
إذا كػهف و آػ   بل س ق ال  فآطا بإومه ق ؿ بيمل. فػهلمرم  يػه إاػ او  ال ين ػا إال

باوا ػػػ  إلػػػى وػػػل   –فػػػ  م ػػػ اف حعػػػنهت . بلػػػلل  إذا أراد المػػػهء أف يوػػػ ف مػػػ  الصػػػهلح   
 ال  هرة "فإل  هلل كإلمهت "ا م  اللق يعا  ه أف ي  ل ذل ؟

بأرضه  كهف يآ ؿ: ي  سػ هللق موػ    وولا كهو اا س هللق أ   الحع  البهذل  
 اؿ(( الهللي  األسمه تإلم ل  النم إ ))مو   الهللي  م  األ هلل

                                                 
 ربا  ال  هاو  ف  الصغ ه باألبسط  ي ْ  أ ِ   و ه يْػه ة   ٓ٘ٔ
 صح ح ا   ح هفي  أ   ث إل   الخ بن   ٔ٘ٔ



  ))249249((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
ػػػم ه يوػػػ ف ينػػػهلل بموػػػ   وػػػلا كػػػهف ي مػػػل تهزيػػػها بكمػػػه و ػػػهؼ أيػػػهـ زمػػػهف أ ف كػػػل الع 

 لون  كهف يآ ؿ:الاهزقا 

قبٌ غطٚب ايؿُؼ أشٖب إىل املػجس ٚأجًؼ َع ْفػٞ ٚأغتعٝس َا حتسثت  }
 { ب٘ يف َٜٛٞ، فأجسٙ بضع نًُات ال تعٜس عٔ أضبع١ عؿط ن١ًُ

أف   لمػػه أراد اا...  ة يوػػ ف أفضػػلال يػػاوإلم إال لضػػهبرةا بلػػ  اسػػاخهللـ اإلاػػهر 
 ي  ى اإلاهرة لن   م  األو  هء أف يهفه مآهم  ينهلل ا مهذا قهؿ ل ؟

                                     [[ٔٓٔٓ  ]مهيم]مهيم  
 ي ن  ال بلم  الخهص    . لو  م  اللق يعا  ه أف يص ه يإلى الوبلـ؟

                                          
                                        [[ٕٖٕٖ  ]األح اب]األح اب  

 ا بذات مػهة رد  يمػه بأرضه  كهف يضه حصه  تحت لعهو  س هللوه أ    وه 
 فآهؿ ل  :بو  يمهلل لعهو  

مامم}} مَرُد٦ّٔل مَخػمِلؿملظمَلهمَل مَؼممل مَتزمِلؽمَلُّٝ ماَعممل مَرُد٦ّٔل مَخػمِلؿملظمَلهمَل مَؼممل مَتزمِلؽمَلُّٝ مهَعممل مٔإٖن مَضمملَل: م؟ مهظػمل٥َِّّ مٔإٖن مَضمملَل: م؟ مَأِوَرٰ  ٰ  ظػمل٥َِّّ ماظَِّّٔي مَأِوَرَذا ماظَِّّٔي َدِغ٨ّمَدِغ٨ّمَذا

مَذَرَبم مَؼرمِلغمُل٦ّ مٔإالَّ ماْظَفَلِّٓ مِع٤َّ مَذ٨ِّْء مَظؿمِلَّٗ مَضمملَل: ماظػمل٥َِّّ مَرُد٦َّل مٔإٖن مَذَرَبمادَل٦َّأرَد، مَؼرمِلغمُل٦ّ مٔإالَّ ماْظَفَلِّٓ مِع٤َّ مَذ٨ِّْء مَظؿمِلَّٗ مَضمملَل: ماظػمل٥َِّّ مَرُد٦َّل مٔإٖن ادَل٦َّأرَد،

151151مم{{مم٧ِِّ٥ّ٥ّمِحِّٖٓت٧ّمِحِّٖٓتاظػملَلمملٔنمَسػملاظػملَلمملٔنمَسػمل

مم

لػػػم  بلػػػلل  وعػػػمه يمػػػ  ربى أر  ػػػ  دالؼ حػػػهلليثه ا بغ ػػػه  أل ػػػ  حػػػهلليثه ا لونػػػ  
 كمػه سػمه سػ هللوه أ ػ   دة. لو  وػل ونػهؾ أحػهلل سػمه مػ  الن ػ  يهبق إال أحهديث م هللب 

بللل  لمه تػ لى الخبلفػ  ا ػإ ا  ػ  يه مػ  مػ  جمإلػ  باحػهللة تح ػه األبلػ   ...   وه؟
 باآلاهي  قهؿ:

                                                 
 بقهؿ ا   كث ه جّ هلل ي  أ سإلم )ع وإ(ب  ٕ٘ٔ



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))251251((
 {إىل َعطفت٘ إال بايعجع عٔ َعطفت٘ احلُس هلل ايصٟ مل ٜضٌ أحس } 

 ت.بحاى وعا  ه ف  ول  الخ    وحاهج إلى الوث ه م  الممإلهللا
لإلوػػبلـ إذف فإلػػ و    ػػه حهجػػ ... بإذا لػػم يوػػ  ونػػهؾ داع  ال يػػاوإلم فػػ  غ فوػػهف 

سػػػػ  اح لػػػػ  كنػػػػ ز   ال  ػػػػهلل  هلصػػػػمت ف ػػػػه  بػػػػها  ألف اا  الصػػػػمتا بإذا أدب اا
 :قهؿ ا الحوم 

امِعؽمِل٥ُّمامِعؽمِل٥ُّمٔإَذامَرَأِؼُؿ٣ُّماظُّٕٖج٢َّمَضِّٓمُأِسشمِل٨َّمُزِػًّٓامِص٨ّماظِّٓٗغؿمَلمملمَوِضػملَّهمَلمَعؽمِلشمِل٠ّٕمَصمملْضَؿُّٕٔب٦ّٔإَذامَرَأِؼُؿ٣ُّماظُّٕٖج٢َّمَضِّٓمُأِسشمِل٨َّمُزِػًّٓامِص٨ّماظِّٓٗغؿمَلمملمَوِضػملَّهمَلمَعؽمِلشمِل٠ّٕمَصمملْضَؿُّٕٔب٦ّمم}}

153153مم{{ممَصكملٖغ٥ُّمُؼػمَلعمل٤َُّّماْظِقغمْلؼمَلهمَلَصكملٖغ٥ُّمُؼػمَلعمل٤َُّّماْظِقغمْلؼمَلهمَل

مم

 الحوم  تأتى لم ؟
ألوػػل الصػػمت يػػ  الإلغػػ  بيػػ  الوػػبلـ إال ف مػػه ي  ػػهللا بلػػ  كػػهف الوػػبلـ لػػهللرس أب 

 يآ ؿ: ال ياوإلم ف  مه الي ن  ا بللل  كهف  ت إل م حوم  فبل مهوها بكهف 

153153مم{{ممؿمِل٥ِّؿمِل٥ِِّع٤ِّمُحِل٤ّٔمٔإِداَلٔممادَلِِّٕءمَتُِّٕط٥ُّمَعمملماَلمَؼضمِلؽمِلِع٤ِّمُحِل٤ّٔمٔإِداَلٔممادَلِِّٕءمَتُِّٕط٥ُّمَعمملماَلمَؼضمِلؽمِلمم}}

مم

فإذا كهف ذل  م  حع  اإلسبلـا فو ع  حع  اإليمهف؟ بك ػع  حعػ  اإليآػهف؟ 
فهل  هلل إمه أف يبغل و ع   ها أب أق ذكه اا أب يا وػه فػ  مخإل قػهت اا حاػى يابػ   ا 

 ال ياوإلم إال ف مه يهج ا ث ا  { : }بكهف  هس ؿ اا 
بأوػام ت هفػ ف الوث ػه مػ  أابلقػ  الوبلـ اللق يأتى م  براء  ث اب ياوإلم  ػ ا وػلا 

 بيه م ص هت  حاى بصع ق ل الهسهل   أو :

ظذملؿملَّٗمِبظمَلَّٜموالمَشػمِلذملؿملٍّٜمَواَلمَصٖكمملٍبمبمملِّد٦ّأق،موالمَؼَِّٓصُّٝماظلؿملؽهمَلمبمملظلؿملؽهمِل،مظذملؿملَّٗمِبظمَلَّٜموالمَشػمِلذملؿملٍّٜمَواَلمَصٖكمملٍبمبمملِّد٦ّأق،موالمَؼَِّٓصُّٝماظلؿملؽهمَلمبمملظلؿملؽهمِل،ممممم}}

155155مم{{مموَظغمِل٤ِّمَؼضمِلظمُل٦ّموَؼطمِلظمِلُّٕوَظغمِل٤ِّمَؼضمِلظمُل٦ّموَؼطمِلظمِلُّٕ

مم

س هللوه أ    وه الصهلليا يآ ؿ ل : يػه رسػ ؿ ااا لآػهلل ذو ػت إلػى كعػهى فػ  مإلوػ ا 

                                                 
 )وػ حل وإ( ي  أ ِ   ابلد )حل وإ( ي  أ ِ   وهيهة  رض   الإلب   ينه مه.  ٖ٘ٔ
 معنهلل البههبي  حع      يإل   ٗ٘ٔ

 ربا  ال خهرق فػ  الصح ح ي  مػحمهلل  ِ  سنهف ي  فػ إل ػْ ِح  ِ  سإلػ ػمهف   سن  ال  هآ  الو هى بي  ي هِء  ِ  ي ع هر   ٘٘ٔ



  ))251251((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
إلى ق صه ف  مإلوػ ا بإلػى النمهاػ  فػ  مإلوػ  بة ػت  أح ػهء ال ػهب فمػه رأيػت مػ  وػ  ب 

 :فآهؿ ..  أحع  اإلآه  من ا فم  اللق أد  ؟

154154مم{{ممَأٖدَبؽمِل٨ّمَرب٨ّمَصفمَلِحَل٤َّمَتفمْلِدؼِؾ٨َّأٖدَبؽمِل٨ّمَرب٨ّمَصفمَلِحَل٤َّمَتفمْلِدؼِؾ٨ّمم}}

مم

 :قهؿ م الوه اإلمهـ ا   ال  ائم 
 بالصػػػػػػػػمت م ػػػػػػػػهاج بج يػػػػػػػػ  ةهػػػػػػػػهة

 
 بالصػػػػػػمت رفػػػػػػهؼ حضػػػػػػهة الاػػػػػػػ اب

الصػمت أوػ  يم ػل اإلوعػهف دائمػه مهفػ ع الػهأسا فػبل أحػهلل ي هت ػ  بم  فضهئل وػلا  
يإلػػى كإلمػػ  قهلهػػها أب أوػػ  اػػام  أب اغاه ػػ  ف خػػهج مػػ  الػػهللو ه بلػػ س ألحػػهلل مػػ  الخإلػػا يإل ػػ  
ت    ألف اا قهلل يغ ه لإل  هلل مه يو ف   ن  ب  ن  س حهو  بت هلىا أمه مػه يهإلػ  ال  ػهلل فهلػلق 

 ه يآ ؿ اا ت هلى:  ن  ب    غ ه  م  الخإلاا بللل  ينهللو

،مع٤ّمطمملنمظ٥ّم،مع٤ّمطمملنمظ٥ّموسّٖت٧ّموجالظ٨ّمالمتّٓخ٢ّماجلؽملهملمحؿ٧ّمتّٕض٨ّمخزملؼملمملئ١ّوسّٖت٧ّموجالظ٨ّمالمتّٓخ٢ّماجلؽملهملمحؿ٧ّمتّٕض٨ّمخزملؼملمملئ١ّمم}}

مم{{ح٠ّمسؽملّٓمصالنمصػملؿملكّٕجمح٠ّمسؽملّٓمصالنمصػملؿملكّٕجم

وػػلا الخإلػػا ال هػػ م الػػلق كػػهف يإل ػػ  المصػػ  ى يإل ػػ  الصػػبلة بالعػػبلـ إومػػه أق لػػ  
 :لن ع  أبال  بإلا اوى ثهو ه  حاى و هللأ يههللا  جهلليهللا   هلمنهج الها هلل لإلمص  ى 

                                         
          [[ٕٕٗٗ  ]الحج]الحج  

النػػهس الػػلي  يآػػهؿ يػػنهم: النػػهس   –بر مػػه كػػل النػػهس قػػهلل ال ي مػػ هم وػػلا المػػنهج 
لوػػ  أوػػت ال يهمػػ  إال ي ػػهد اا الماآػػ  ا بالصػػهلح   الػػلي  وػػم حآ آػػ   –كهلنعػػنهس 

لهػػهللى بالاآػػػىا ي حثػػ ف يػػػ  وػػل  األحػػػ اؿ بلػػ  حومػػػ  النػػهس ينػػػهلل رب ال ػػهلم  ا أوػػػل ا
 باحهللة م  ول  الحوما فهلحوم  ال احهللة ت اح لهم األق هؿ.

 مه ل  بمهؿ النهس؟ بمه اللق يهم  م  النهس؟

                                                 
   أ د ِب اإلْمبل ِء ( ي  ا   مع   د رض   الإلب   ينهمها   العبْم  هِو  ف ٙ٘ٔ



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))252252((
ذوإ   ه الب هب الػلي  اوضػم ا إلػى سػإل  الخػ ارج فػ  يصػه الصػحه  ا بكػهف 

هلإل ػػلا بقػػهلل سػػأل ا يػػ  ي ػػهدات وػػرالء البػػ هب يهامػػ ف  ػػابلبة الآػػهدف بالصػػ هـ بالاهمػػهلل  
أصحهب س هللوه رس ؿ اا فلو  ا إلى امهأة س هللوه أ   الػهللرداءا بقػهلل قػهؿ فػ  اػأو  رسػ ؿ 

 بكهف اسم  ي يمه: اا 

152152مم{{ممُس٦َِّؼذملؼمِلّْٕمحغمِلؿملذمل٣ُّمُأٖعِؿذمل٨ُّس٦َِّؼذملؼمِلّْٕمحغمِلؿملذمل٣ُّمُأٖعِؿذمل٨ّمم}}

مم

 فآهلت لهم:

مم{{طضملؾمملدتغمل٣ّ،موظغملؽمل٥ّمطمملنمجيػملّٗمؼؿظملغملّٕمطضملؾمملدتغمل٣ّ،موظغملؽمل٥ّمطمملنمجيػملّٗمؼؿظملغملّٕمممملمتغمل٤ّمسؾمملدت٥ّملمتغمل٤ّمسؾمملدت٥ّمم}}

 :قهؿ ب 

{{ممدؽملهملدؽملهملممتظملغملّٕمدمملسهملمؼضملّٓلمسؾمملدةتظملغملّٕمدمملسهملمؼضملّٓلمسؾمملدةمم}}
154154

152152مم{{ممَواَلمِسَؾمملَدَةمَطمملظٖؿظمَلغملَُّّٕٔواَلمِسَؾمملَدَةمَطمملظٖؿظمَلغملُّّٕٔمم}}مممممممم

مم

العهي  ونه ت نػى الإلحهػ ا أق أوػ  إذا ت وػه لحهػ  فإلػ  ينػهلل اا ك  ػهدة سػن  وههروػه 
 بأرضه  يآ ؿ: ص هـ بل إلهه ق هـا بكهف اإلمهـ أ   ال  ائم 

 {َٔ عباز٠ غٓني  ظ١ فهط بٝكني خرٌيحل }
بيان ؿ ل  ال ضػل مػ  حضػهة  ان  الهافألو   هه ينآبه ي  الآإلإ الحمإ بي بؿ ي

بياآػػهب  هػػه ال  ػػهلل مػػ  ... ألوهػػه ال  ػػهدة ال ح ػػهللة الاػػى تخبػػه  هػػه الآإلػػ ب  ؛ ...الػػهحم 
ذكػػػها  بصػػػمانه فوػػػها  أف يم ػػػل و آنػػػه   وعػػػأؿ اا.حضػػػهة الػػػهحم  بالن ػػػ  ال ػػػهللوهف 

ا   المػرمن  بأف يم إلنػه مػ  ا ػهر ي ػهدبوههوه ي ها ا بأف يممإلنه  ممهؿ ح   ػ  بمصػ  ه ا 
 بصإلى اا يإلى س هللوه محمهلل بيإلى دل  بصح   بسإلم.

 
  ه سبحانه وتعاىلحبمد متَّ 

                                                 
 )الػحهرث( ي  أ ػ  الػمثنى الػمإلػ و  مهسبل .  ٚ٘ٔ
 أاهج  ا   ح هف ف  كاهب ال هم  م  حهلليث أ ى وهيهة  إل م سا   سن   إسنهد ض  ع ٛ٘ٔ
    ين  .أ     وه    كهمل ف  م  مِمِ  ا با   النبمبهر ي  اْلحهرث    يإلّ  رض   الإلب  ٜ٘ٔ



  ))253253((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
  نبرة عن املؤلف فضيلة األشتاذ فوزى حممد أبوزيدنبرة عن املؤلف فضيلة األشتاذ فوزى حممد أبوزيد

 :ـا المم  ة ٜٛٗٔ/ٓٔ/ٛٔتهري  بمحل الم بلد 
 جمه ري  مصه ال ه     –محهفه  الغه     -مهك  العن   

ا جهم   الآهوهة المرول: ل عهوس كإل   د  ـ.ٜٓٚٔار ال إلـ 
.  ال مل: مهلليه يهـ  مهلليهي  ةن ه الا إل م 
 :ا  ممه ريػ  مصػه ال ه  ػ  اا ي مل رئ عػه لإلمم  ػ  ال همػ  لإلػهللي ة إلػى - ٔالنبهط

بلهػه ا حهللائا الم هدى  هلآهوهة ٘ٓٔ هرعا ٗٔٔى بمآهوه الهئ ع ٕٕٗبالمبههة  هقم 
 الممه ري .فهبع فى جم ه أوحهء 

ثل باألاػبلؽ بإح هء الم  ا لنبه الهللي ة اإلسبلم   الممه ري يام ؿ فى جم ه  - ٕ
 . هلحوم  بالم يه  الحعن ؛ اإليمهو  

 .بلـس هإلضهف  إلى الواه هت الههدف  إلى إيهدة ممهلل اإل - ٖ
بالاعػم بلت الصػػ ت   بال سػػهئط الما ػػهللدة لإلمحهضػػهات بالػػهللربس بالإلآػػهءات  - ٗ

 المهللمم .يإلى البهائط باألقهاص 
 بأيضه م  ابلؿ م ق   يإلى ا و  الم إل مهت الهللبل   ) اإلواهوت ( : -٘

WWW.Fawzyabuzeid.com 
 جهرى تحهلليث الم قه بتهجما  بسانبه    الواإ ت هيه بالاعم بلت بالإلآهءات.

 بال مػػل يإلػػػى  يػػهللي  إلػػى و ػػػل الا صػػإ بالخبلفػػهت  ػػػ   المعػػإلم   -ٔ:  ت ػديػػ
 ابالػػػػػاخإلص مػػػػػ  األحآػػػػػهدا اإلسػػػػػبلم   اإلاػػػػػ ةء ربح بإح ػػػػػها جمػػػػػه الصػػػػػع اإلسػػػػػبلمى

 .بغ هوه م  أمهاض الن س اباألوهو   اباألثهةا باألحعهد
 ا  ػػهلل تهػػليإ و  سػػهم ؛يحػػهص يإلػػى ته  ػػ  أح ه ػػ  يإلػػى الاه  ػػ  الهبح ػػ  الصػػهف   -ٕ

 .بتص    قإل  هم
بإح ػػهء ا يػػ  ربح الػػهللي  ةممػػه اػػه   مػػ  مهػػهوه    ػػهلل الاصػػ ؼي مػػل يإلػػى تنآ ػػ   -ٖ

 .بأصحه   الوهاـ ؿ.هس  البيمل الوهسم العإل كى الم نى يإلى الآهدف  ص ؼاال
    بوبػػػػػه األاػػػػػبلؽ ا إيػػػػػهدة الممػػػػػهلل اإلسػػػػػبلمى    ػػػػػث الػػػػػهبح اإليمهو ػػػػػ : وهللفػػػػػ

 اهس   الم هدئ الآهدو    ا بكلل اإلسبلم  



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))254254((
مظػملقزمل٦ّلمسػمل٧ّمعقملظظملمملتماِّدؿمملذمص٦ّزىمحمؼملّٓمأب٦ّزؼّٓ

ممأوالم:مبمملظعملمملػّٕةمواجلؿملّٖةأوالم:مبمملظعملمملػّٕةمواجلؿملّٖة

 انعُىاٌ نهاذفا إسى انًكرثح

 35913532 انًجهذ انعرتٍ
 -شـــــارع جىهر انمائذ  116

 انماهرج -أياو جايعح األزهر

 35931518 يكرثح انجُذٌ
يُذاٌ  –سىق أو انغالو انرجاري 

 انذسٍُ، انماهرج

 ش انشُخ رَذاٌ عاتذٍَ 53 37958315 دار انًمطى

دار األدًذٌ 

 نهُشر
35723530 

ًُُا أياو س -ش طهعد درب 23

 يررو، انماهرج

 35898339 جىايع انكهى
ش انشُخ صانخ انجعفرٌ  17

 تانذراسح ، انماهرج

 35132221 َفُسح انعهى
تجىار  –يُذاٌ انسُذج َفُسح  9

 يسجذ انسُذج َفسُح تانماهرج

انًكرة انًصرٌ 

 انذذَث
30902137 

 –شارع شرَف  3عًارج انهىاء 

 انماهرج

 00053300 دار اإلَساٌ
  –ـــــــــــارع انرذرَرشـ 139

 يُذاٌ انذلٍ، انجُسج 

 أياو يسجذ اإلياو انذسٍُ ------------ يكرثح عانى انفكر

 انماهرج -يُذاٌ طهعد درب  6 35756231 يكرثح يذتىنً

يكرثح يذتىنً 

 يذَُح َصر
32315633 

 -طرَك انُصر -3333طُثح 

 انماهرج -يذَُح َصر 

يكرثح انُهضح 

 انًصرَح
 جىار انسُررال –ش عذنً  9 30913992

يكرثح هال نهُشر 

 وانرىزَع
00229109 

 –ش د/دجازٌ، انصذفٍُُ  6

 انماهرج ، خهف َادٌ انررساَح



  ))255255((   قيندصالموازين ا  فوزى محمد أبوزيد  
 -------------- انًكرثح انفاطًُح

أياو انثاب  -يُذاٌ جايع األزهر

 انعثاسٍ ، انماهرج

 35898350 يكرثح أو انمري
أياو  -شارع جىهر انمائذ 138

 زهر، انماهرججايعح األ

انًكرثح األدتُح 

 انذذَثح
 شارع انصُادلُح تاألزهــــــر 9 35902883

يكرثح انروضح 

 انشرَفح
36222699 

 -شارع انذكرىر.أدًذ أيٍُ  31

 يصر انجذَذج

  تاأللانُى ثاَُا

 يكرثح عثادج
-355-

3036333 
 شارع َىر انذٍَ –انسلـــــازَك 

كشك عثذانذافظ 

 يذًذ عثذانذافظ
-------------- 

تجىار يذرسح  –انسلــــــــــازَك 

 عثذانعسَس عهً 

 يكرثح ذاج
-323-

0002651 

تجىاريسجذ  -يكرثح ذاج  -طُطا 

 انسُذ أدًذ انثذوٌ

 داج أدًذ غسانً ترتري -فاَذ  يكرثح اإلًَاٌ

  كشك انصذافح
 -شارع انشهذاء -انســـــــــىَس

 دـــاج دسٍ يذًذ خُري

ح أوالد عثذانفرا

 انسًاٌ

-390-

3037599 

ش ادًذ عراتٍ تجىار  -سىهاج

 يركس انركىٍَ انًهًُ

كشك أتى انذسٍ 

 يذًىد
-------------- 

أياو يســـــــــجذ ســــــُذٌ  -لُا 

 عثذانردُى انمُاوي

دار األدًذٌ 

 نهُشر

-368- 

3027833 

أياو  -أتراج انجايعح  -انًُُا

 انشثاٌ انًسهًٍُ

واجلؼملؾمل٦ّرؼهملمواِّخؾمملرمظػملؿ٦ّزؼّٝمومدارماظرملضملنملمواظّٓورماظعمل٦ّعؿملهملمواجلؼملؾمل٦ّرؼهملمواِّخؾمملرمظػملؿ٦ّزؼّٝمومدارماظرملضملنملمواظّٓورماظعمل٦ّعؿملهملمأؼسملممًلمبّٓورماِّػّٕاممأؼسملممًلمبّٓورماِّػّٕامم

ممظػملؿ٦ّزؼّٝمواظؽملرملّٕموع٤ّمادلغملؿؾمملتماظغملربىماِّخّٕىمبمملظعملمملػّٕةمواِّدغملؽملّٓرؼهملمواِّضمملظؿمل٣ّظػملؿ٦ّزؼّٝمواظؽملرملّٕموع٤ّمادلغملؿؾمملتماظغملربىماِّخّٕىمبمملظعملمملػّٕةمواِّدغملؽملّٓرؼهملمواِّضمملظؿمل٣ّ



   أبوزيد فوزى محمد  قيندصالموازين ا   ))256256((
 ملالحظاتكم القيمة
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