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 الثالثوفالسادسة و الحلقة إلى  السابعة عشرمن الحلقة 

  



  {{ٕٕ}}    اٌّمذِخاٌّمذِخ                                        ٕٕثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلٔزشٔذ: ط                  فزبٜٚ فٛس٠خ           فزبٜٚ فٛس٠خ           
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 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ
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 شبفيخ ( بثبدخإ) ثرًبهح أسئلخ حبئرح و فتبوى فوريخ الكتبة
 حمود أثوزيد ًالشيخ فوز املؤلف
 م2131 نوفمرب 22هــ/ 3415 حمرم 25 وىالطجعخ األ

 هي الكتت املطجوعخ الثوبًوى رقن الكتبة

 اميبى وايحيبحاإل لخسسل
 لوى 7* سن 24سن *  77خن * 84* صفحخ 244 الداخلي

 يولوى، سلوفبى هط ،  ثصوخ  4،  خن 354 طهكوشيه  غالفال
 في

 إشراف
املعبدى،  حدائق ، 745ش  774دار اإلاميبى وايحيبح، 

 ،4424-2-25252744: ليفوى ، ت م ع القبهرح، ج
 4424-2-25267678:   فبكس                 

 27858/2473 احمللي يداعاإلرقن 
 978-977-90-1157-8 ين الدوىقالرت

  هطبثع النوثبر ثبلعجور طجبعخ



  {{ٖٖ}}    اٌّمذِخاٌّمذِخ                                        ٕٕثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلٔزشٔذ: ط                  فزبٜٚ فٛس٠خ           فزبٜٚ فٛس٠خ           
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 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 َكد١َ
         

  لفقهػام الحند هلل واهػ  العلػل للعلنػام ومػالح الحلنػة ل               
                                           [969 والصػػػػػػػػػػػال   البقررررررررررر ة ..

والسالـ على إماـ العلنام وزعيل الحلنام سيدنا محند أفضل الرسل واألنبيػام وللػن نمػـو 
ـ الػػدنن بهػػدد دناناػن السػػنحام الػػى نػػو  السػنام وحػػحابان األلقيػػام األنقيػػام وهػل مػػن اهاػػد 

 وبعد،وعلينا معهل أجنعين ............
فقػػد ليػػل فػػح الحلنػػةع مإف العلػػل هنػػوز ومفاليحهػػا السػػااؿع .. ولػػد وجػػن اهلل عػػ  
وجل ألباع شرنعان الغرام أهل اإلساقامة واللرامة أف ندننوا دائنا السػااؿ فػح هػل  لػل   

 اى   نعنلوا أد عنػل فػح دنػن أو دنيػا إ  عػن علػل فقػاؿ نعرفونن من شرع اهلل ودنن اهلل 
    لعالىع                                   [34 النحل 

وألػػػـ  اهلل عػػػ  وجػػػل علنػػػام هػػػبت األمػػػة األفػػػباب باعلػػػيل المػػػاهلين ولنبيػػػن الغػػػافلين 
ز  العلػػل والعلنػػام وهػػبا هػػو واألخػػب بيػػدد السػػاهين  اػػى للػػوف ا مػػة هلهػػا دومػػا فػػح  ػػو 

 نقوؿ فح ححبن البنن طبقوا هبا الننهج ا لهح اللرنل ع البد جعل النبح 
{{ممُحغمَلؼمَلاُءمُسػمَلؼمَلاُءمَطاُدوامِع٤ِّمِصعملؾملؾمل٣ّمَأِنمَؼغمُل٦ُِّغ٦ّامَأِغِؾؿمَلاءُحغمَلؼمَلاُءمُسػمَلؼمَلاُءمَطاُدوامِع٤ِّمِصعملؾملؾمل٣ّمَأِنمَؼغمُل٦ُِّغ٦ّامَأِغِؾؿمَلاءمم}}
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وهػػبا هػػو الػػبد جعلنػػا نسػػعى لنشػػر العلػػل بالقػػاؿ واللاابػػة والفعػػاؿ وجعلنػػا نسػػعى 
بهر  النسػػػلنين واإلحػػػغام إلػػػى أسػػػةلاهل واإلجابػػػة عليهػػػا لػػػد  الوسػػػ  لابصػػػر  النػػػامنين ولػػػ

والطالػػػة إف هػػػاف فػػػػح النسػػػاجد أو فػػػػح النمانعػػػاو أو هالفيػػػا أو إللارونيػػػػا عبػػػر النولػػػػ  
وشبلة النعلوماو وهل بلك  غبة فح  ضام اهلل ع  وجل أو ً و رحاً على نفػ  النسػلنين 

================================== 
َؾبثَخِ أ ٔ ْؼِشفَِخ اٌصَّ َِ ٍُ فِٟ  اٌ ثُٛ َُٔؼ١ْ ْشكَ َٚ َِ ُٓ َػَغبِوَش فِٟ " رَبِس٠ْخِ ِد  َؾبفِظُ اْث



  {{ٗٗ}}    اٌّمذِخاٌّمذِخ                                        ٕٕثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلٔزشٔذ: ط                  فزبٜٚ فٛس٠خ           فزبٜٚ فٛس٠خ           
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 .من علل ثانياً  وجل   بنا  بانا اهلل ع   
ولد جعلنا من أجل لناـ اإلسافاد  برنامماً ثابااً عق  حال  المنعة من هل أسػبوع 

قاع األ ض ولػػػػد جنعنػػػػا حػػػػا فػػػػح هػػػػل ألإلجابػػػػة علػػػػى لسػػػػاا و إخواننػػػػا النسػػػػلنين فو ن ػػػػ
 الحلقػػػػاو األولػػػػى مػػػػن هػػػػبا البرنػػػػامج ونشػػػػرناها فػػػػح هاػػػػا  سػػػػنينات ب سػػػػل البرنػػػػامج وهػػػػو

... وهػا نحػن اليػـو نلحػ  ، و شػافية  المػ م األوؿ أسػةلة  ػائر  وإجابػا –فااو  فو نػة  ]
يعل  النفػ  بنطالعاهػا بن الم م الثػانح ونشػانل علػى عشػرنن  لقػة مػن الحلقػاو .. وبلػك لػ

 لراملها على شبلة النعلوماو. وألن مشاهدلها  لنن لل ناسن  
علػػػى شػػػبلة النعلومػػػاو فػػػح غيػػػر  ا او واألسػػػةلة األخػػػر  الاػػػى لردنػػػاأمػػػا اإلسافسػػػ

 ننشرها فين إف شام اهلل ع   وجل .لخر  و البرنامج فسنخصص لها ج ماً أولا
وأف ننف  بن هل مػن  ،أف نمعل هبا العنل خالصاً لوجهن اللرنل وجل   نسأؿ اهلل ع   

 بلك وهو على هل شحم لدنر . إنن ولح   ؛ ..سألن أو لرأت أو ساعد فح نشرت
وعلػػػى للػػػن العلنػػػام وحػػػحابان  ،وحػػػلى اهلل علػػػى سػػػيدنا محنػػػد معلػػػل النػػػا  الخيػػػر

 .لسلينا هثيراً  الحلنام وألباعن الفقهام وسلل  
 .هػٖٗٗٔالقعد   من ب  ٘ٔالمني   فح نـو السبت 

 ـٖٕٔٓمن سبانبر  ٕٔالنواف  

 
 البرند ع المني   ػ محافظة الغربية ،جنهو نة مصر العربية

 ٕٓٓٓ-ٓٗ-ٜٖٔ٘ٓٗ٘لليفوف ع 
 WWW.Fawzyabuzeid.com :مول  اإلنارنت

 fawzy@Fawzyabuzeid.com :اإلليلارونىالبرند 
fawzyabuzeid@hotmail.com,   ،fawzyabuzeid@yahoo.com 
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u  ايضابع١ عغزايضابع١ عغزاحلًك١ احلًك١ u 

  ايبًطج١ يف اجملتُعايبًطج١ يف اجملتُع  

  األيف بني املضًُنياأليف بني املضًُني  

  إىل اهللإىل اهلل  ايضريايضري  

  ٌُحه١ُ ايعٌُحه١ُ ايع  

  ِفت٣ٛ إباح١ دّ َٔ خيزج ع٢ً احلانِفت٣ٛ إباح١ دّ َٔ خيزج ع٢ً احلان  



  {{ٙٙ}}    اٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ػششاٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ػشش          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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uu   ٕٕايضابع١ عغزايضابع١ عغزاحلًك١ احلًك١  uu  
  ١ يف اجملتُع١ يف اجملتُعايبًطجايبًطج  

ممدؤال:معامدورغامدم٦ّمزؾمل٦ّرماظؾػملشملفؿملةميفماجملؿؼملّٝ؟دؤال:معامدورغامدم٦ّمزؾمل٦ّرماظؾػملشملفؿملةميفماجملؿؼملّٝ؟
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 ... البلطمية البنن ظهروا فح النمان فينا نخص 
نحػػػن لسػػػنا مطػػػالبين باشػػػليل هاائػػػ  عسػػػلرنة فػػػح هػػػل لرنػػػة لنقضػػػح علػػػيهل، وإ  

ا ند  ّد  األمر، ألف هػبت اللاائػ  لحاػا  سنلثر من النليشياو واللاائ  العسلرنة، وس
إلػػى أسػػلحة، وساصػػبل هػػل الػػبالد فيهػػا هاائػػ  مثسػػلحة، وإبا  ػػد  خػػالؼ بػػين العػػائالو 

 فيلوف هبا الخالؼ بالسالح.
والدولػػػة هػػػح الاػػػح لاػػػوّلى هػػػبا األمػػػر، فػػػ ف  إبف هػػػبا األمػػػر ننبغػػػح أف نثاػػػرؾ للدولػػػة،
 ا ونثعينهػػػا علػػػى بلػػػك بػػػاإلبالغ والنحاسػػػبة،لّصػػػرو الدولػػػة فنثعينهػػػا وننبههػػػا، ونظػػػل نثنبههػػػ

 .بنبدأ بلغنح وعرفنح أل اس ،  اى لنابن الدولة ولساطي  أف لقضح على هبا األمر
، !! لػػل نعثػػد هنػػاؾ سػػلطة مره نػػةنايمػػة بلػػك أنػػن فللػػن لػػو لرهنػػا هػػبا األمػػر ألنفسػػنا 

ارونػ  فػػح  مػن ال وغيػرت!! بػػل ونناشػر القاػل !! ونعثػّل الفسػاد !! فسػيفعل هػل وا ػد مػا نرنػػد 
 ... !!! هل البالد هنا نر  اآلف

أو .. أو النحػػػػػاف  .. إف هػػػػػاف الحػػػػػاهل ..  هػػػػػبا لػػػػػولح األمػػػػػرلػػػػػرؾ نمػػػػػ  فػػػػػ بف 
 ونحن نعثينهل على بلك.فى موالعهل النخالفة .. النسةولين 

================================== 
 َٖٕٔٓ/ٕ/8٘ـ اٌّٛافك  ِٖٗٗٔٓ سث١غ األٚي  2ٕػضثخ ػّش ـ ١ِذ اٌغجبع ـ ثٕٙب  -ِغغذ ػّش  ٕ



  {{22}}    اٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ػششاٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ػشش          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 األيف بني املضًُني 
مما؟ا؟دؤال:مطؿملّٟمُغضملؿملّٓمايبمبنيماٌلػملؼملنيموغ٦ّحّٓماظزملظمل٦ّفموغؽملّٖعماًالصاتمصؿملؼملامبؿملؽملؽملدؤال:مطؿملّٟمُغضملؿملّٓمايبمبنيماٌلػملؼملنيموغ٦ّحّٓماظزملظمل٦ّفموغؽملّٖعماًالصاتمصؿملؼملامبؿملؽملؽمل
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الحقيقػػػػة لػػػػن لقػػػػـو لهػػػػبت الدولػػػػة لائنػػػػة إ  إبا أنهينػػػػا الخالفػػػػاو، إف هانػػػػت بػػػػين 
 علعػػالى  األ ػػ ا  أو بػػين المناعػػاو أو بػػين البلػػداف، بحيػػً نلػػوف جنيعػػاً هنػػا لػػاؿ اهلل

                     [01ى بلػػػػػػك أف نثخػػػػػػر  لانونػػػػػػاً نثلغػػػػػػح فهػػػػػػل معنػػػػػػ ، احلجرررررر ات
األ  ا ؟   .. للن نثلغح الخالفاو الاح ظهرو على السطل، ونثنهػح العصػبياو، ونثنهػح 

 عما نادد إلى النشاهل الاح بين النا ، بحيً نثطّب  لوؿ  بي  اهلل ومصطفات 
{{ِظؽمَلظمْلِل٥ِّمِظؽمَلظمْلِل٥ِّمممُؼِقٗبُؼِقٗبممَعاَعاممِخؿمل٥ِِّخؿمل٥ِِِّّّممُؼِقٖبُؼِقٖبممَحٖؿ٧َّحٖؿ٧ّممَأَحُُّٓط٣َِّأَحُُّٓط٣ِّممُؼِؤِع٤ُُّؼِؤِع٤ُّممالالمم}}
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نثح  الخير لبعضنا .. أنا أ ند أف أ ّشل نفسح،   مان  للن بشرط أ  أسيئ إلػى ف
الخصل، و  أشّن  علين، و  أّلهنن باهل باطلة أو زو اً، ألف هػبا لػيم مػن شػروط اإلننػاف، 

 عفال ننبغح لنامن أف نثشّن  على مامن أو ناهّنن باطالً وزو اً .. لاؿ 
ممَؼ٦َِّمَؼ٦َِّممماظؽمٖلأراظؽمٖلأرممِص٨ِّص٨ّمماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَذاَغ٥َُّذاَغ٥ُّممَح٠ّدمل،َح٠ّدمل،ممِبطمَلؿمِلِّٕٔبطمَلؿمِلّٕٔممِبؾمَلاِبؾمَلاممِظؿمُلرمِلؿملؽمَل٥ُِّظؿمُلرمِلؿملؽمَل٥ُّممَطػمِلؼمَلًةَطػمِلؼمَلًةممُعِلػمِل٣ُّٕعِلػمِل٣ّٕممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممَأَذاَعَأَذاَعممَع٤َِّع٤ِّمم}}

{{اْظعمِلؿمَلاَعِةماْظعمِلؿمَلاَعِةم
4
مم

نقػػػػوؿ لنػػػػا جناعػػػػة  لنػػػػابا نقػػػػوؿ فػػػػح أخيػػػػن النػػػػامن مػػػػاليم فيػػػػن؟! إبا هػػػػاف اهلل 
  النامنينع                  [00ي  وللن وا نعنح لعيبوا، وهل اإلنساف نع  احلج ات

 ت فلأننا نعيػ  نفسػن، ألف النػامن للنػامن هالبنيػاف نشػد  نفسن؟   .. للن هونن نعي  أخا
 .بعضن بعضاً هنا أخبر النبح 

================================== 
 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ أٔظ  ٖ

 اٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن ٚعٕٓ اٌج١ٙمٟ ٚاٌزٛث١خ ٚاٌزٕج١ٗ ػٓ أثٟ رس  ٗ



  {{88}}    اٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ػششاٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ػشش          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

فال ننبغى لنامن أف نعيػ  مامنػاً، و  نثشػّن  علػى مػامن، و  أف نفضػل مامنػاً، فػ ف 
 عأمر بالسار هنا أخبر النبح  اهلل 

{{َواظٖلِؿّٕمَواظٖلِؿّٕممماْظَقؿمَلاَءاْظَقؿمَلاَءممُؼِقٗبُؼِقٗبممريرْْيِدٚؿِدٚؿممَحؿمِل٨َّٙحؿمِل٨ّٙمممماظػمل٥ََّّاظػمل٥ََّّممٔإٖنٔإٖنمم}}
5
مم

{{ِخَِّٕةمِخَِّٕةمآلآلَواَوامماظِّٓٗغؿمَلااظِّٓٗغؿمَلاممِص٨ِّص٨ّمماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَدَؿَُّٕهَدَؿَُّٕهممُعِلػمِلؼمّلاُعِلػمِلؼمّلاممَدَؿََّٕدَؿَّٕممَع٤َِّع٤ِّمم}} نقوؿع والحبي  
ٙ 

 .إبف أخالؽ اإلسالـ إبا سادو ساد الوثد والح  والوئاـ بيننا جناعة النامنين
الماهليػػػػة  األخػػػػالؽ غيػػػػر اإلسػػػػالمية هػػػػح الاػػػػح لػػػػادد إلػػػػى العصػػػػبية وإلػػػػى أفعػػػػاؿ

والاشػػػػػعث  والاشػػػػػّي  والعصػػػػػبياو ومػػػػػا نػػػػػرات علػػػػػى الفضػػػػػائياو، ومػػػػػا نػػػػػرات فػػػػػح الصػػػػػح  
والنمالو، مػن همػـو شػر ن مػن هػل طائفػة علػى الطائفػة األخػر  وهػأنهل أعػدام مػ  أنهػل 

 مامنين ومسلنين!! وهلهل على منهج هاا  اهلل وسثن ة  بي  اهلل ومصطفات .
ف وأخػالؽ النبػح العػدناف أف لسػود بيننػا، وبعػد إبف فنحن نحاا  إلػى أخػالؽ اإلننػا

بلك نانافم فح الخير بشػرط أف   نلػوف بيننػا وبػين بعضػنا    قػد و   سػد و  بغضػام 
و  هراهية و  لننى زواؿ النعنة، هلنا م  بعضنا نح  الخير لبعضػنا، والػب  نحصػل علػى 

لنػػامنين الػػبنن نرنػػدوف األحػػواو نسػػّلل لػػن ونعينػػن علػػى لضػػام الحاجػػاو، وهػػبا هػػو  ػػاؿ ا
 أف نلوف منهل أجنعين. حالح األ واؿ وحالح البالد، نسأؿ اهلل 

 إىل اهللضري اي 
ممدؤال:معاماٌعملزمل٦ّدمباظلريمإديمآ؟دؤال:معاماٌعملزمل٦ّدمباظلريمإديمآ؟

مموػ٢ّمآممبغملانمحؿ٧ّمغزمل٢ّمإظؿمل٥ّ؟وػ٢ّمآممبغملانمحؿ٧ّمغزمل٢ّمإظؿمل٥ّ؟مم
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================================== 
 اٚد ٚإٌغبئٟ ػٓ ٠ؼٍٟ ثٓ ١ِٕخ اٌز١ّّٟ عٕٓ أثٟ د ٘

 عٕٓ اثٓ ِبعخ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  ٙ
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
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خطػر ببالػك فهػو هالػك، واهلل   نثحّي ت زماف و  نثحػي  بػن ملػاف، فلػل مػا  اهلل 
 الوحوؿ إلى اهلل؟السير إلى اهلل أو لعالى بخالؼ بلك .. فنا معنى هلنة 

أوً ع الوحوؿ بالنسبة ألهػل البػداناو هػو الوحػوؿ إلػى لوفيػ  اهلل، بػأف اهلل ناػو نح 
باوفيقػػػن، فيثعيننػػػح علػػػى بهػػػرت، وعلػػػى شػػػلرت، وعلػػػى  ثسػػػن عبادلػػػن، وعلػػػى العنػػػل الػػػبد 

 رضا من  ضرلن، والعنل البد نثوحلنح إلى الد جاو العثلى فح جنان.نثلسبنح ال
ثانياًع إبا اجاهػدوث و زمػتث طاعػة اهلل، وأخلصػت فػح الطاعػة والقصػد إلػى اهلل، و  
أ جػػوا مػػن الطاعػػاو إ   ضػػا اهلل جػػّل فػػح عثػػالت، فسأحػػل إلػػى فػػال اهلل، فيفػػال علػػى  بعلػػلن 

  إلهػامحع                         [989أو نفػػال علػّى بنػػو ن فػح فػػااددع   البقر ة  
                                                     [018 لػػػػاؿ   يوسرررر
ع 

{{اظػمل٥َِّّماظػمل٥َِّّمممِبؽمُل٦ّٔرِبؽمُل٦ّٔرممَؼؽمِلصمُلَُّٕؼؽمِلصمُلُّٕممَصٔإٖغ٥َُّصٔإٖغ٥ُّمماْظؼمُلِؤِع٤ّٔاْظؼمُلِؤِع٤ّٔممِصَّٕاَدَةِصَّٕاَدَةمماٖتعمُل٦ّااٖتعمُل٦ّامم}}
7
مم

  ى  ونثعطينػػػح لبسػػػاً مػػػن الحلنػػػةع أو نفػػػال اهلل علػػػ                      
                                  [969أو نفال على  ونمعل لح   البق ة

 لسػػاناً لػػن طػػالو  عنػػد بنػػح اإلنسػػاف، فعنػػدما نسػػنعوت ننمػػببوا إلػػى اهلل، فيهػػدد بػػح اهلل 
الح مػػن نحبػػن اهلل .... وهػػبا هلػػن وحػػوؿا إلػػى فػػال اهلل جػػّل فػػح عثػػالت، والفػػال بلسػػانح وبػػألو 

 فح هبا النماؿ هثير.
ثالثاًع الوحػوؿ إلػى مقػاـ مػن مقامػاو القػر  عنػد اهلل، ف مػا أف أهػوف مػن النقػربين، 

  ع وإمػػػػا أف أهػػػػوف فػػػػح معيػػػػة اهلل                                    
معػػح باأنيػػدت ومسػػاندلن و فظػػن وحػػيانان،  ومػػا معنػػى معيػػة اهلل؟ أف نلػػوف اهلل   النحررل098]

معػح، فيلػوف هػبا دليػل علػى أننػح  فللنا عنلت عناًل، أو لوجهت وجهًة أجػد أف اهلل 
================================== 

 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚاٌطجشأٟ ػٓ أثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ  2



  {{ٓٔٓٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ػششاٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ػشش          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 واحل إلى فضل اهلل وإهراـ اهلل جّل فح عثالت.
    ؿ فيػنعنامّلى على  ونمعلنح فػح مقػاـ نقػو   ابعاًع اهلل                  

                                     [ فياػػػػػػػػػػػػػػػػو نح اهلل   القمرررررررررررررررر 
بو نان، ونحرسنح بعنانان، فيمعلنػح دومػاً مػ  الصػادلين مػن عبػاد اهلل، ونبعػد عنػح شػياطين 

 الاح نعنلها الصدنقوف للى أفوز بنقاـعاإلنم والمن، ونمعلنح دائناً ألـو باألعناؿ 
                                                            

                            [[6969النساءالنساء  ..  

ج  مقػاـ الصػدنقية العثظنػى عنػد فيثلهننح فح للبح باألعناؿ الاح إبا عنلاها أسػاو 
، أو نرفعنح إلى مقاـ إسنن مقاـ اللدنية، فعندما ألرأ لنػاو القػرلف لافم ػر فػح للبػح اهلل 

، فػػأهوف منػػن عل نهػػل الػػر نن، ومػػابا أسػػرا  النعػػانح اآلليػػة مػػن عنػػد  ضػػر  الػػر نن 
نػح هػبت النعػانح نعلننح؟ نثعلننػح أسػرا  القػرلف، ومعػانح القػرلف، وخصػائص القػرلف، فيثعلن

 العلية بدوف معلل و  هاا  و  لفسير و  مفّسر.
وهػػبا هػػو معنػػى الوحػػوؿ إلػػى اهلل علػػى لغػػة القػػـو فػػح أ  زمػػاف وملػػاف .. فيلػػوف 
الوحػوؿ هػو الوحػوؿ إلػػى فضػل اهلل .. الوحػوؿ إلػى فػػال اهلل .. الوحػوؿ إلػى مقػاـن أ ضػػى 

 فين عن اهلل فيرضى عّنى اهللع
                                          [009املائدة . 

 ٌُحه١ُ ايع 
ممدؤال:مػ٢ّمجي٦ّزمظػملؼمللػمل٣ّمأنمؼلألمس٤ّمحغملؼملةماظضملؼمل٢ّمأممُؼؽملظمّلّٔموالمؼلأل؟دؤال:مػ٢ّمجي٦ّزمظػملؼمللػمل٣ّمأنمؼلألمس٤ّمحغملؼملةماظضملؼمل٢ّمأممُؼؽملظمّلّٔموالمؼلأل؟
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ر والنغػر  بأعناؿ وهح العباداو، أمرنا بصال  الصبل والظهر والعصػ أمرنا اهلل 



  {{ٔٔٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ػششاٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ػشش          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

والعشام، وجعل الصبل  هعاين والعصػر والظهػر والعشػام أ بعػة والنغػر  ثالثػة، فهػل نمػوز 
الصػػبل  هعاػػين والنغػػر  ثالثػػة  أف أفلػػر فػػح هػػبا األمػػر وألػػوؿ لنفسػػح لنػػابا جعػػل اهلل 

والصلواو األخر  أ بعة؟   نموز .. وننبغػى أف ألولػ  عػن الافليػر فينػا جػام بػن الػو ى، 
  ند ؾ ما ن ؿ بن الو ى، فلو أف العقل ند ؾ مػا نػ ؿ بػن الػو ى   نلػوف هنػاؾ ألف العقل 

داعيػػاً للنبػػو ، وللػػاف هػػل إنسػػاف نثػػد ؾ بعقلػػن اهلل والػػدنن والقػػرلف، و  نلػػوف هنػػاؾ داعيػػاً 
 إل ساؿ  سوؿ.

للن الو ى فينا نعم  عنػن العقػل، مادمػت لمنػت بػاهلل  بػاً وباإلسػالـ دننػاً وبسػيدنا 
 .اً و سوً  فينبغح أف ألول  عن البحً فح هل ما جامنا عن  سوؿ اهلل نبي محند 

للػن إبا أهػػـر اهلل العبػػد واسػػاقاـ وداـو علػػى طاعػة اهلل مػػ  الاثقػػى والػػو ع فقػػد نفػػال 
لن باباً من اإللهاـ فيعرؼ مػن اهلل علػى لػد ت بعػم  لنػة هػبت األ لػاـ مػن بػا ع  اهلل 
                          [989البق ة . 

إبف   لثػػػػد كؾ  لنػػػػة األ لػػػػاـ بالعقػػػػل، و  أسػػػػاطي  معرفاهػػػػا بػػػػالفلر، وللػػػػن لػػػػد 
هبت الحلل إبا القيت اهلل وداومت على الاثقى هلل، فيثعلِّننػح اهلل ب لهػاـن فػح  نثعلننح اهلل 

ن مػن للبح، ونقبؼ فح للبح ما ناس  بن حد د، وما ننشػرح لػن فػاادد بنػا أسػاطي  لحنلػ
 العلـو اإللهية الاح لشرح لح ولوّضل لح بعم  لنة هبت األ لاـ.

 ِفت٣ٛ إباح١ دّ َٔ خيزج ع٢ً احلان 
دؤال:مضاممأحّٓماِّذكاصمبإصّٓارمصؿ٦ّىمتؾؿملّّمدممع٤ّمخيّٕجمسػمل٧ّماياط٣ّ،مأومدؤال:مضاممأحّٓماِّذكاصمبإصّٓارمصؿ٦ّىمتؾؿملّّمدممع٤ّمخيّٕجمسػمل٧ّماياط٣ّ،مأوم

ممؼضملرتضمسػملؿمل٥ّ؟ؼضملرتضمسػملؿمل٥ّ؟

مم============================================================================================

ا نػرات اآلف لػل نلػن بيننػا مشػللة و  معضػلة، لو أننا ا الننا إلػى األزهػر فػح هػل مػ
  ألف األزهػػر ننشػػح علػػى الوسػػطية اإلسػػالمية، ألف اهلل نقػػوؿع                  



  {{ٕٕٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ػششاٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ػشش          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

      [034لػػػيم فيػػػن لشػػػدد و  لعنػػػت و  لسػػػي ، و  نخلػػػ  السياسػػػة بالػػػدنن،   البقررر ة
  دائنػػاً للػػدنن،   نخلػػ  فيهػػا مػػباهباً وإننػػا منػػاهج األزهػػر هنػػا لعلنناهػػا وناعلنهػػا المنيػػ

سياسػػية و  مػػباه    بيػػة وإننػػا ناعلنهػػا ليػػاعلل األ لػػاـ الشػػرعية الاػػح جػػامو مػػن    
 البرنة و س .

ألنػػن  نمػػوز  وهػػبت الفاػػو  طبعػػا  ققهػػا مشػػانن األزهػػر بأنهػػا فاػػو  باطلػػة، لنػػابا؟
 .قهالنسلل أف نحلل على من نقوؿ )  إلن إ  اهلل( بالقال إ  بح

ومػػا هػػو  قهػػا؟ مػػن لاػػل نثقاػػل، إبا لاػػل شخصػػاً واعاػػرؼ وثباػػت عليػػن المرننػػة، أو 
 عا ّلد عن اإلسالـ، للن ما داـ لد لاؿ )  إلن إ  اهلل محند  سوؿ اهلل( لاؿ 

{{ِبَقعملخمل٥ِّمِبَقعملخمل٥ِّمممٔإالٔإالممَوَعاَظ٥َُّوَعاَظ٥ُّممَغظمْلَل٥َُّغظمْلَل٥ُّممِعؽمٚل٨ِّعؽمٚل٨ّممَسزمَل٣ََّسزمَل٣َّممَصعمَلَِّٓصعمَلِّٓمماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممٔإالٔإالممٔإَظ٥َّٔإَظ٥َّممالال:م:مَضاَلَضاَلممَصؼمَل٤َِّصؼمَل٤ِّمم}}
8
مم

ن فح  ف  اهلل، ومالن أنضاً   نموز اإلعادام علين مػن أهػل اإلننػاف بػاهلل، أحبل دم
{{َوِسُِّٕض٥ُّمَوِسُِّٕض٥ُّمممَوَعاُظ٥َُّوَعاُظ٥ُّممَدُع٥َُّدُع٥ُّممَحَّٕاْمَحَّٕاْممماْظؼمُلِلػمِل٣ّٔاْظؼمُلِلػمِل٣ّٔممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّمماْظؼمُلِلػمِل٣ّٔاْظؼمُلِلػمِل٣ّٔممُط٢ُّٗط٢ّٗمم}} علاؿ 

99 

  نمػػػوز الخػػػوض فػػػح عػػػرض النسػػػلل، ألف لػػػن  رمػػػة اإلسػػػالـ .. فنػػػا داـ ننطػػػ  
 من؟!! هبا أمرا نخال  حرنل اإلسالـ.بالشهادلين ونثصلح هلل، فلي  أسابيل د

 من أحد  هبت الفاو  اساند فح فاوات إلى الحدنً البد نقوؿع
ممُؼظمَلَّٕٚقُؼظمَلَّٕٚقممَأِوَأِوممَسزمَلاُط٣َِّسزمَلاُط٣ِّممَؼرمُل٠َّٖؼرمُل٠ّٖممَأِنَأِنممُؼّٕٔؼُُّٓؼّٕٔؼُّٓممَواِحٍَّٓواِحٍّٓممَرُج٢َّٕرُج٢ّٕممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممَجؼمِلؿملَّْٝجؼمِلؿملّْٝممَوَأِعُُّٕط٣َِّوَأِعُُّٕط٣ِّممَأَتاُط٣َِّأَتاُط٣ِّممَع٤َِّع٤ِّمم}}

{{َصاْضُؿػمُل٦ُّهمَصاْضُؿػمُل٦ُّهمممَجؼمَلاَسَؿغمُل٣َِّجؼمَلاَسَؿغمُل٣ِّ
10
مم

بػػاً، وهػػل فػػح النعا ضػػة عنػػدنا مػػن خػػر  وهػػبا الحػػدنً خػػاي بالػػبد خػػر  محا  
 عمحا باً بأسلحان للحاهل القائل؟   .. إبف   نهاجنن لرأنن، فقد لاؿ 

================================== 
 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  8

 صؾ١ؼ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ٚأثٟ داٚد ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  9

 ثٓ ضش٠ؼ صؾ١ؼ ِغٍُ ػٓ ػشفغخ  ٓٔ



  {{ٖٖٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ػششاٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ػشش          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

{{َجاِئّٕٕمَجاِئّٕٕمممُدػمْلشمَلإنُدػمْلشمَلإنممِسؽمِلَِّٓسؽمِلَّٓممَح٠ّدملَح٠ّدملممَطػمِلؼمَلُةَطػمِلؼمَلُةمماْظِفؾمَلاِداْظِفؾمَلاِدممَأْصسمَل٢ََّأْصسمَل٢َّمم}}
11
مم

، فقػػاؿ لػػن هػػا لعنػػر بػػن الخطػػا  نوهػػانوا نقولو  .. هلنػػة الحػػ    بػػد وأف نقولهػػا
ممَأِعذملرئمَأِعذملرئمممَسػمَلذمل٧ّمَسػمَلذمل٧ّمممَأْطـَذملِّٕتَمَأْطـَذملِّٕتَمممَصعمَلذملِّٓمَصعمَلذملِّٓممماِدذملغمُلتِماِدذملغمُلتِم:م:مَضاِئ٢َّْضاِئ٢ّْممَظ٥َُّظ٥ُّممَصعمَلاَلَصعمَلاَلممَسػمَلؿمِل٥ِّ،َسػمَلؿمِل٥ِّ،ممَوَأْطـََّٕوَأْطـَّٕممُسؼمَلُّٕ،ُسؼمَلُّٕ،ممَؼاَؼاممظػمل٥ََّّظػمل٥ََّّاامماٖت٠ّٔاٖت٠ّٔمم}}  جػلاع

ممَظذمل٣ِّمَظذمل٣ِّمممٔإِنٔإِنممِصؿملؽمَلذملامِصؿملؽمَلذملامممَخؿمِلذملَّٕمَخؿمِلذملَّٕمممَوالَوالممَظؽمَلذملا،مَظؽمَلذملا،مممَؼعمُل٦ُّظ٦َّػذملامَؼعمُل٦ُّظ٦َّػذملامممَظذمل٣ِّمَظذمل٣ِّمممٔإِنٔإِنممِصؿملؾمٔل٣ِِّصؿملؾمٔل٣ِّممَخؿمِلََّٕخؿمِلَّٕممالالممَدِس٥ُّ،َدِس٥ُّ،:م:مُسؼمَلُُّٕسؼمَلُّٕممَظ٥َُّظ٥ُّممَصعمَلاَلَصعمَلاَلمماْظؼمُلِؤِعؽمِلنَي،اْظؼمُلِؤِعؽمِلنَي،

{{َغعمْلَؾ٢ِّمَغعمْلَؾ٢ِّم
لع ال  اهلل، أو ألوؿ لنع اعدؿ .. فلػانوا نقولػوف بلػك فال بأ  أف ألوؿ للحاه، 1212

 عفػكقكاؿك  الل ِن،  كسثوؿك  نكا ، فمامت  جلا ولاؿ لنع اْعِدؿْ  اى لحضر  النبح 
13{{ممَأِسِِّٓل؟َأِسِِّٓل؟ممَظ٣َِّظ٣ِّممٔإِنٔإِنممَؼضمِلُِّٓلَؼضمِلُِّٓلممَوَع٤َِّوَع٤ِّممَوِؼػمَل١ََّوِؼػمَل١َّمم}}

مم

وهونػػن نواجهػػن بػػرأ  فلػػيم هنػػاؾ  ػػر ا، إبف فالقاػػل لنػػن؟ لنػػن أعلػػن الحػػر ، إف  
اؾ جناعػػة لػػد جّهػػ وا جيشػػاً وأعلنػػوا الحػػر  علػػى الحػػاهل فهػػا م نثعلػػن علػػيهل هانػػت هنػػ

للػػن شػػخص نػػاللل علػػى ولػػح األمػػر و  ...  الحػػر ، وهػػبت هػػح الفاػػو  فػػح هػػبا البػػا ،
نثلّنػل األفػوات، فعلػى النسػلل أف نثعبّػر   شػحم عليػن، ولػيم فيهػا شػيةاً، فػالنعمبن  الػن، فػال

  نشػػال و  نسثػػػّ  و  نلعػػن، فيثعبّػػر فقػػػ  عػػن وجهػػػة برأنػػن حػػرا ة بشػػػرط أف   ننػػاقص و 
نظػػرت الاػػح أبا هػػا اإلسػػالـ، والػػبد هػػاف عليػػن الحبيػػ  النصػػطفى وأحػػحابن علػػح الػػػدواـ 

 ل أجنعين. ضى اهلل عنه
، و  نموز لػن اإلفاػام فػح فهبت فاو  باطلة و  ناخب بها، وهو جاهلا بدنن اهلل 

 .دنن اهلل 
  ّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّّٓٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّٓوصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملوصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼمل

================================== 
 ِغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ أثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ  ٔٔ

 اٌخشاط ألثٟ ٠ٛعف ٕٔ

 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ػٓ أثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ  ٖٔ



  {{ٗٔٗٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ػششاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ػشش          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

u احلًك١ ايجا١َٓ عغزاحلًك١ ايجا١َٓ عغز u 
 َعاٜغ١ املضخٛر 

 ًِٝإؽالح ايتع 

 بٝع املددرات 

 ٌُايعًِ ٚايع 

 أيعاب ايهُبٝٛتز 

 ملط األّ يطفًٗا ٚايٛض٤ٛ 

 اآلداب ايضًٛن١ٝ 

 قتٌ املزتد 

 اخلٛارج 

 ٌُنجز٠ ايهالّ ٚق١ً ايع 



  {{٘ٔ٘ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ػششاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ػشش          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

u  03 احلًك١ ايجا١َٓ عغزاحلًك١ ايجا١َٓ عغز
  u 

 َعاٜغ١ املضخٛر 
ممرةموأسؿملّ٘معضملؾملا،مصؾمل٢ّمتؤثّٕمسػمل٧ّٖ؟رةموأسؿملّ٘معضملؾملا،مصؾمل٢ّمتؤثّٕمسػمل٧ّٖ؟دؤال:مأخيتمعلق٦ّدؤال:مأخيتمعلق٦ّ

مم============================================================================================

أوً ع السػػػحر   نػػػاثر إ  فػػػح اإلنسػػػاف ضػػػعي  اإلننػػػاف، لػػػود الخيػػػاؿ، ألف لػػػأثير 
 عػػػن شػػػأف سػػػيدنا موسػػػىع السػػػحر دائنػػػاً نلػػػوف علػػػى خيػػػاؿ اإلنسػػػاف، ولػػػبا لػػػاؿ اهلل 

                                [66 إبف هػػػػػػػػػػػػػػػػػػح ليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  قيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،  طرررررررررررررررررر 
فالسػحر نلعػ  علػى دائػر  الخيػاؿ، فاإلنسػاف الػبد ناػأثر بالسػحر هػو الػبد ياؿ، وللنن خ

 فح إننانن خلل، أو إننانن فين ضع ، فقود اإلنناف   ناثر فين السحر أبداً.
شػػػدنداً عليػػػن  أمػػػا مػػػن  ولػػػن   ناػػػأثروف إ  لػػػأثراً بسػػػيطاً بحرهالػػػن إبا هػػػاف السػػػحر

وناحرؾ  رهاو غير طبيعيػة، هػأف ناحػرؾ  رهػاو هسػايرنة، أو  رهػاو لػدؿ علػى الفصػاـ 
فح الشخصية، أو ناحرؾ  رهاو لدؿ على الوسوا  القهرد ... مثل هبت الحرهػاو لػاثر 
لػػػأثيراً نفسػػػياً بسػػػيطاً فػػػينن  ولػػػن، للػػػن   نلػػػوف لػػػأثيراً لػػػن دو ت فػػػح لغييػػػر أ  شػػػحم فػػػح 

 اإلنساف ولو  اإلنساف اآلخر البد نعانشن.ميلانيلية جسل 

 ًِٝإؽالح ايتع 

  دؤال:مطؿملّٟمميغمل٤ّمإصالحمعؽملصمل٦ّعةماظؿضملػملؿمل٣ّميفمعزملّٕ؟دؤال:مطؿملّٟمميغمل٤ّمإصالحمعؽملصمل٦ّعةماظؿضملػملؿمل٣ّميفمعزملّٕ؟
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منظومػػة الاعلػػيل، أو منظومػػة الحيػػا  السياسػػية هلهػػا فػػح مصػػر لحاػػا  إلػػى أمػػر وهػػوع 
لنحػػافظين والنسػػةولين  اجػػة هػػبا النمانػػ ، إبا  اعػػى الحػػاهل ومػػن  ولػػن مػػن الػػوز ام وا

وطلبػػػػاو هػػػػبا الشػػػػع ، وهانػػػػت هػػػػل الوسػػػػائل فػػػػح سػػػػبيل هػػػػبت الغانػػػػاو انصػػػػلحت هػػػػل 
الننظومػػاو إف هانػػت ا لاصػػادنة أو الاعلينيػػة أو الصػػحية أو غيرهػػا، فػػالنفروض أف نلػػوف 

ل لهػبا القائنوف بالدولة ننفػبوف لػيم مػا هػو فػح مخيلػاهل، و  ننفػبوف مػا نعاقدونػن الصػال
البلد، وللن نن لوف إلى القاعد  ونقيسوف الرأ  العاـ، وننظروف إلى ما نحااجن النا  علػى 

 الوال ، ثل للوف الخطواو اإلحال ية على هبت الشاهلة.
ولػػػػبلك فػػػػػ ف أسػػػػبا  فشػػػػػلنا فػػػػح السػػػػػنواو الناضػػػػية اسػػػػػايراد لمػػػػا   فػػػػػح هػػػػػل 

نػػا أنظػػر إلػػى بلػػدد و اجػػة بلػػدد، الننظومػػاو، مػػن اليابػػاف مػػثاًل، للػػن اليابػػاف غيػػر بلػػدنا، أ
ومػػا الػػبد نحااجػػن أفػػراد بلػػدد، والنمػػاح ناولػػ  علػػى أف نلػػوف البرنػػامج لحقيقػػاً لنطالػػ  

.  ها م القـو
البلػػد لحاػػا  إلػػى نػػد عاملػػة مػػاهر ، إبف   بػػد أف نمعػػل الػػرهن األهبػػر فػػح منظومػػة 

أ شػرهالنا ومصػانعنا إلػى الاعليل لالونن اليػد العاملػة العصػرنة الند بػة النػاهر ،  اػى   للمػ
اإللياف بيػد عاملػة فنيػة مد بػة مػن شػرؽ لسػيا وغيرهػا، لنػابا ونحػن عنػدنا اللػواد ، وعنػدنا 
الالػػػونن الػػػبهنح العقلػػػح والنبػػػوغ؟! فػػػأ ض مصػػػر أ ض مواهػػػ ، وهػػػل مػػػن عليهػػػا عنػػػدهل 

 اساعداد للنبوغ وللاطو .
فػػح  اجػة إلػػى وللػوف منظومػة الاعلػػيل بحسػ   اجػة النمانػػ ، إبا هػاف النمانػ  

دفعػػػة هبيػػػر  مػػػن األطبػػػام، فيمػػػ  أف ألوسػػػ  فػػػح الاعلػػػيل الطبػػػح، ثػػػل بعػػػد بلػػػك أنظػػػر إلػػػى 
الاخصصػػػاو فػػػح الننظومػػػة الطبيػػػة، فالاخصػػػص الػػػبد نلػػػوف فيػػػن نقػػػص ألوسػػػ  فيػػػن فػػػح 

 الد اساو العليا لاحقي  النراد، وهلبا.
يػػػػر عػػػػد، للننػػػػا فاحنػػػػا المامعػػػػاو وللنػػػػا إنػػػػن انفاػػػػاح، وأدخلنػػػػا جامعػػػػاو أجنبيػػػػة بغ

والمامعػػػاو األجنبيػػػة   لنشػػػد مصػػػلحة البلػػػد، ولػػػيم لهػػػا لواعػػػد وضػػػعناها لسػػػير عليهػػػا، 
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 وللنها لحق  مصالل البالد الاح لابعها، وهبا خطأ جسيل فح منظومة الاعليل.
إبف إلحػػػالح منظومػػػة الاعلػػػيل نمػػػ  أف نراعػػػح طلبػػػاو البلػػػد، وإلحػػػالح منظومػػػة 

ة الاػػح نحااجهػػا أو نسػػاطي  إنااجهػػا ولو نػػدها الصػػناعة نمػػ  أف نراعػػح إملانيػػاو الصػػناع
 لنن  ولنا من البالد، وهلبا ننظر إلى الحاجاو، ونض  الخط  على هبت األساساو.

 بٝع املددرات 
دؤال:معامحغمل٣ّماظّٓؼ٤ّميفماظزملؿملّٓظ٨ّماظّٔيمؼؾؿملّٝماِّدوؼةماٌكّٓرةمظػملرملؾاب؟موطؿملّٟمدؤال:معامحغمل٣ّماظّٓؼ٤ّميفماظزملؿملّٓظ٨ّماظّٔيمؼؾؿملّٝماِّدوؼةماٌكّٓرةمظػملرملؾاب؟موطؿملّٟم

ممغلاسّٓمػؤالءماظرملؾابميفمإًّوجمع٤ّمدائّٕةماإلدعان؟غلاسّٓمػؤالءماظرملؾابميفمإًّوجمع٤ّمدائّٕةماإلدعان؟
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الدولػػة هلهػػا لحاػػا  إلػػى عنػػل برنػػامج لػػومح شػػامل لنػػد  شػػهر علػػى األلػػل للاوعيػػة 
بآثػػا  النخػػد او والنسػػلراو، هػػل الفضػػائياو، وهػػل الصػػح  والنمػػالو، وهػػل العلنػػام 
والواعظين فح هل المهاو، وهل الند سين على اخاالؼ النساوناو .... للوف فػح هػبت 

ار  فح لرهي  فلرد، معن عروض علنية وعنلية للنخد او ولثا هػا فػح األشػخاي، ألف الف
الشػػػع  فػػػح  اجػػػة إلػػػى لوعيػػػة فػػػح هػػػبا النيػػػداف، لػػػو لننػػػا بػػػبلك، وأد ؾ شػػػبابنا خطػػػر 
النخػػػد او، فلػػػو وجػػػد  اػػػى الصػػػيدلح معػػػدـو الضػػػنير الػػػبد لػػػيم عنػػػدت لػػػيل، ونرنػػػد أف 

 نروجها فلن نمد من نشارد منن.
ا  إلى خطة لوميػة شػاملة فػح ولػت وا ػد، ألف معظػل مشػاهلنا اآلف للن بلك نحا

فح هل ملاف سببها الرئيسح النخد او والنسلراو، إف هانت  واد  الطرؽ، أو هانػت 
 واد  السطو فح أ  زماف أو ملاف، أو هانت  واد  ا غاصػا  .... هػل هػبت األمػو  

بنا، وهانػػت هنػػاؾ إ صػػائية لػػاـ سػػببها الرئيسػػح النسػػلراو والنخػػد او الاػػح ناعاطاهػػا شػػبا
بعنلهػػا مرهػػ  النعلومػػاو فػػح عصػػر الػػرئيم السػػاب   سػػنح مبػػا ؾ، فوجػػد أف مػػا نثنفػػ  علػػى 

مليػا  جنيػن، وأظنهػا اآلف لػد زادو أضػعافاً مضػاعفة!!  ٕٕالنخد او فػح مصػر فػح العػاـ 
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ثػة ناهيك عن الحواد  الاح نراها اآلف فح هل زماف وملاف، والسب  الرئيسح فح أ   اد
 لمدت النسلراو والنخد او.

إبف هػػح لحاػػا  إلػػى لوعيػػة شػػاملة لقػػـو بهػػا الدولػػة، واللػػل نشػػا ؾ فيهػػا علػػى هػػل 
النساوناو، وبعد بلك نساطي  أف ناحد  عن من نبي  أو غيػرت، ولػن نمػدوا لػن سػولاً أو 

  واجاً إف شام اهلل.

 ٌُايعًِ ٚايع 
؟موِظ٣َّمطانم؟موِظ٣َّمطانمخربمرد٦ّلمآمخربمرد٦ّلمآمدؤال:مِظ٣َّماظضملػمل٣ّميفمزعاغؽملامأصسمل٢ّمع٤ّماظضملؼمل٢ّ،مطؼملامأدؤال:مِظ٣َّماظضملػمل٣ّميفمزعاغؽملامأصسمل٢ّمع٤ّماظضملؼمل٢ّ،مطؼملامأ

مماظضملؼمل٢ّميفمسؾملّٓماظزملقابةمأصسمل٢ّمع٤ّماظضملػمل٣ّ؟اظضملؼمل٢ّميفمسؾملّٓماظزملقابةمأصسمل٢ّمع٤ّماظضملػمل٣ّ؟
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، الناعنِّػد ..إ  نايمػة المهػل -غالبػاً  - اً ، أو   نفعػل شػر اإلنساف   نقػ  فػح ضػر  
الػػوعى   و  –% للػػن األغلبيػػة نايمػػة المهػػل، فػػ با زاد الػػوعى ٔلػػد   نصػػل إلػػى نسػػبة 

لل ػت النشػلالو، ولل ػت المػرائل، ولل ػت   –سبيل لن إ  العلل بالحمة والننط  والبرهػاف 
 هل األمو  الاح نشلو منها الخل  فح أ  زماف أو ملاف.

هانػػت  يػػالهل أحػػالً بدائيػػة، فلػػل نلػػن عنػػدهل النشػػلالو   أحػػحا   سػػوؿ اهلل 
هثػػر  العلػػل، وإننػػا ا اػػاجوا إلػػى لوجيػػن العصػػرنة الاػػح جػػد و فػػح  يالنػػا، فلػػل نحاػػاجوا إلػػى  

بالعنػػل، أمػػا فػػح عصػػرنا فقػػد زادو النشػػاهل عػػن الحػػد، ل نػػاد  الرخػػام، وهثػػر  الخيػػراو، 
وهثػػر  النخارعػػاو .... هػػل بلػػك زاد عػػن الحػػد فأحػػبل   بػػد مػػن لوعيػػة للنػػا ، والاوعيػػة 

طاف أو الػنفم سبيلها الو يد العلل، و اى اإلنساف على النحػي  الفػردد   نسػاطي  الشػي
أف لوسو  لن بعنػل نثغضػ  اهلل إ  مػن بػا  نمهػل مولػ  الشػرع فػح هػبا البػا ، أو إبا 

عندت جعلان نسهو أو ننسى أو نغفػل فيعنػل النعصػية وهػو غافػل فػح  لل ت النرالبة هلل 
  لوؿ اهللع                     [09 احلش . 
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علػػل، ل نػػاد  الػػوعى وزنػػاد  الوضػػوح للرانػػة،  اػػى ننشػػح فالعػػالل اآلف نحاػػا  إلػػى ال
 .اإلنساف على الننهج البد نحبن اهلل 

 أيعاب ايهُبٝٛتز 
دؤال:متضملاغ٨ّمطـريمع٤ّماُِّدّٕماٌزملّٕؼةمع٤ّمإدعانمأرظملاهلامِّظضملابماظغملؼملؾؿمل٦ّتّٕ،مصؿملعملسمل٨ّمدؤال:متضملاغ٨ّمطـريمع٤ّماُِّدّٕماٌزملّٕؼةمع٤ّمإدعانمأرظملاهلامِّظضملابماظغملؼملؾؿمل٦ّتّٕ،مصؿملعملسمل٨ّم

اظشملظمل٢ّمعضملصمل٣ّموضؿ٥ّمسػمل٧ّماظغملؼملؾؿمل٦ّتّٕ،مصؼملامعّٓىمتأثريمضّٕرمػّٔهماِّظضملابمسػملؿملؾمل٣ّ؟موػ٢ّماظشملظمل٢ّمعضملصمل٣ّموضؿ٥ّمسػمل٧ّماظغملؼملؾؿمل٦ّتّٕ،مصؼملامعّٓىمتأثريمضّٕرمػّٔهماِّظضملابمسػملؿملؾمل٣ّ؟موػ٢ّم

ممباظغملػملؿملةمسؽملؾمل٣ّمأممغعملؽملؽملؾملامهل٣ّ؟باظغملػملؿملةمسؽملؾمل٣ّمأممغعملؽملؽملؾملامهل٣ّ؟مممنؽملضملؾملامنؽملضملؾملا

مم============================================================================================

 .النوضوع نحاا  إلى لنظيل دلي 
الػػػدوؿ األو بيػػػة لوحػػػلت اآلف إلػػػى عػػػدـ طباعػػػة هاػػػ  مد سػػػية، ونحػػػن نعػػػانح مػػػن 

و  لحصػػػى لطباعػػػة هاػػػ  وزا   الاربيػػػة والاعلػػػيل، للػػػنهل اناهػػػوا مػػػن هػػػبت  مشػػػاهل   لعػػػد  
لة، فوضػػػعوا اللاػػػ  علػػػى اسػػػطواناو، والطالػػػ  لػػػن هنبيػػػولر فػػػح  مػػػر  الد اسػػػة، النشػػػل

وعندت هنبيولر فح من لػن، والطالػ    نحنػل إ  اسػطواناو أو أدواو لخػ نن النعلومػاو، 
 فال نحنل  قيبة ناأوت منها أو ناوج  منها.
 ف با جلم فح النن ؿ مابا نصن ؟

 ،إما أف نسابهر د وسن على اللنبيولر  -

مػػا أف نسػػا ند مػػن النعػػا ؼ عػػن طرنػػ  الواجبػػاو الاػػح أعطاهػػا لػػن النػػد   وإ  -
 .ونسانب  إجابالها من اللنبيولر

وإمػػػا إبا أ اد أف نافػػػوؽ ف نػػػن نسػػػاخدـ اللنبيػػػولر للوحػػػوؿ إلػػػى شػػػحم جدنػػػد   -
 .نافوؽ بن على زمالمت

 اػػػػى الرسػػػػل نػػػػال هنػػػػاؾ علػػػػى اللنبيػػػػولر، وإجػػػػرام الامػػػػا   النعنليػػػػة نػػػػال علػػػػى 
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 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

، فأحبل اللنبيولر أساسح فػح  يػالهل ألنػن نثشػلل العنصػر المػاب  والنسػاعد اللنبيولر
 ؽ فح عنلية الاعليل.الوالخ

للننػػػا مػػػا زلنػػػا فػػػح طػػػو  البدانػػػة، فػػػاللنبيولر للرفاهػػػة، فاألخصػػػائيوف فػػػح النػػػدا   
الػػبنن نسػػالنوف أجهػػ   اللنبيػػولر نخشػػوف مػػن النحاسػػبة فيغلقونػػن ونننعػػوف الطػػال  مػػن 

غلوف أولػاو الفػراغ فػح النننوعػاو، والطالػ    نعػرؼ الطرنقػة السػدند  اساخدامن، فيسا
الرشيد  فح اساخداـ اللنبيولر فػح بياػن، جاػى ولػو هػاف طالبػاً طيػ  القلػ  نسػاخدمن فػح 

 األلعا .
فػػنحن نحاػػا  إلػػى الاوجيػػن السػػدند الرشػػيد  اػػى نصػػل إلػػى مػػا وحػػل إليػػن غيرنػػا مػػن 

 ساخداـ هبت النواد العلنية.هبت األمل الناقدمة إف شام اهلل فح ا

 ملط األّ يطفًٗا ٚايٛض٤ٛ 
ممدؤال:مػ٢ّمُؼؽملؿعملّٚموض٦ّءماِّممسؽملّٓمتطملؿملريماظغملاص٦ّظةمظشملظملػملؾملامأومرظملػملؿؾملاماظّٕضؿملضملة؟دؤال:مػ٢ّمُؼؽملؿعملّٚموض٦ّءماِّممسؽملّٓمتطملؿملريماظغملاص٦ّظةمظشملظملػملؾملامأومرظملػملؿؾملاماظّٕضؿملضملة؟

مم============================================================================================

  نناقم الوضوم إبا غسلت لطفلها أو طفلاهػا، و اػى لػو وحػل علػى مالبسػها أو 
الو، ومػػا عليهػػا إ  أف لغسػػلن ثػػل لصػػلح، للػػن لػػيم مػػن نػػوالم جسػػنها شػػحم مػػن الفضػػ

الوضوم أف نغسل اإلنساف غيرت، ألف ما لفعلن األـ لفعلن الننرضػة فػح النساشػفى، ونفعلػن 
النسػػع  مػػ  مػػن نسػػعفن، ونفعلػػن النغسػػل مػػ  مػػن نغسػػلن، ألف النغسػػل نحػػاوؿ أف نثنحػػنل 

ماوضػػػةاً فػػػ ف هػػػبا   نػػػنقم  فالنيػػػت ونسػػػاخر  منػػػن فضػػػاللن إف وجػػػدو ونغسػػػلن، لػػػو هػػػا
إبف هػػبا األمػػر   نػػنقم الوضػػوم بحػػاؿ مػػن األ ػػواؿ، وإف لػػاؿ الػػبعم أف األـ وضػػومت، 

ننػػاقم وضػػومها إبا لنسػػت بهػػر ابنهػػا الرضػػي  أو الفطػػيل، وهػػبا  أ  فقهػػح ضػػعي  ألف 
هػبا ابنهػا وهػػو غيػر بػػال ، ولػيم هنػػاؾ شػهو  فػػح هػبا األمػػر مػن لرنػػ  و  بعيػد، وهػػبا إبا 

 فر  ابناها. لنست
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 اآلداب ايضًٛن١ٝ 
ممظظملسملؿملػملؿغمل٣ّم:ظظملسملؿملػملؿغمل٣ّم:دؤال:مضّٕأتميفمطؿابم)اٌؽملؾملجماظزمل٦ّيفموايؿملاةماظضملزملّٕؼة(مدؤال:مضّٕأتميفمطؿابم)اٌؽملؾملجماظزمل٦ّيفموايؿملاةماظضملزملّٕؼة(م

،موأدبمعّٝم،موأدبمعّٝم،موأدبمعّٝمع٦ّالغامرد٦ّلمآم،موأدبمعّٝمع٦ّالغامرد٦ّلمآماآلدابمأربضملة،مأدبمعّٝمحسملّٕةمآماآلدابمأربضملة،مأدبمعّٝمحسملّٕةمآم

،موأدبمعّٝماٌلػملؼملنيمواًػمل٠ّمأذيضملنيم...مطؿملّٟمؼؿقعمل٠ّماإلغلانم،موأدبمعّٝماٌلػملؼملنيمواًػمل٠ّمأذيضملنيم...مطؿملّٟمؼؿقعمل٠ّماإلغلانماظزملاينيماظزملاينيم

مم٦ّظ٥ّ؟٦ّظ٥ّ؟بؾملّٔهماآلدابمظؿملؽملالمرضامآموردبؾملّٔهماآلدابمظؿملؽملالمرضامآمورد
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  نثنفػػػب مػػػا طثلػػػ  منػػػن، ونناهػػػح عنػػػا نثهػػػح عنػػػن، ونثلخصػػػها لػػػوؿ اهللع          
                              [7 اآلدا  إما لأمر بخيػر أو طاعػة،   احلشر

 و غيرت.وإما أف لنهى عن أمر أو شر أ
فألاـ  بنا طثل  منح وأعنل بن، وأناهح عنا طثل  منح أف أناهح عنػن، وألمنػل بنػا 
نثحبن اهلل من النود  والنحبة والعط  والشفقة م  إخوانح النسلنين أجنعين، وهنا نلػوف 

 .اإلنساف مادباً باألد  البد نثحبن الر نن 

 قتٌ املزتد 
ضملارضمعّٝمحّٕؼةماظضملعملؿملّٓةموحعمل٦ّقمضملارضمعّٝمحّٕؼةماظضملعملؿملّٓةموحعمل٦ّقمدؤال:مػ٢ّمإباحةمدممإٌّتّٓمس٤ّماإلدالممؼؿدؤال:مػ٢ّمإباحةمدممإٌّتّٓمس٤ّماإلدالممؼؿ

مماإلغلان؟اإلغلان؟

م=====================================================

للػػػى لعلنػػػوا  قيقػػػة هػػػبا األمػػػر وجلياػػػن فػػػ ف  لػػػل النرلػػػد عػػػن الػػػدنن اخالػػػ  فيػػػن 
العلنػػام، لػػيم فيػػن  أ  وا ػػد، والفقػػوا علػػى أنػػن نسػػااا ، ونملػػم معػػن العلنػػام مػػد  مػػن 

ج الاػػػح عنػػػدت، ليضحضػػػونها، ونحػػػاولوف أف نصػػػححوا فلػػػرت، الػػػ من ننالشػػػونن فػػػح الحمػػػ
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 ونحولوت إلى الفلر السليل.
النرلػػػد الػػػبد   فصػػػاؿ فػػػح لالػػػن هػػػو الػػػبد نػػػدعوا النػػػا  أف نلونػػػوا مثلػػػن، فهػػػو 
حػػا   دعػػػو ، نػػػدعوا  نػػا  إلػػػى النلػػػوي عػػن الػػػدنن، ونػػػدعوا النػػا  إلػػػى الرجػػػوع عػػػن 

دننهل، هل مثل هبا نارهن فح النمانػ ؟  ،  اإلسالـ، وندعوا النا  ألف نلونوا  رباً على
للن نقيل لن محاهنة، والنحاهنة للوف وف  القضام الشرعح اإلسػالمح، فػ با هػاف ماشػبثاً 

 وفح أمثالنع برأنن وهو نحاوؿ أف نمل  غيرت إلى فلرت، فقد لاؿ فين 
{{َصاْضُؿػمُل٦ُّهمَصاْضُؿػمُل٦ُّهمممِدؼؽمَل٥ُِّدؼؽمَل٥ُّممَبَّٖٓلَبَّٖٓلممَع٤َِّع٤ِّمم}}

15
مم

لقضػػػػػام بعػػػػػد اسػػػػػانفاب الحمػػػػػج والبػػػػػراهين واألمػػػػػر لػػػػػيم لػػػػػح، وإننػػػػػا للقضػػػػػام، وا
 .والنرافعاو وغيرها من األمو  الاح نحااجها القضام لبل أف نفصل فح هبت القضية

للػػن لػػيم أل  إنسػػاف أف نحلػػل علػػى إنسػػاف بأنػػن ا لػػد بنمػػرد  أ   لت، أو لعنػػل 
 لت نفعلن، فػ ف هػبا شػبوب عػن النػنهج اللػرنل الػبد وضػعن الػرموؼ الػر يل سػيدنا  سػوؿ 

 . اهلل
لػػو أف إنسػػاناً لثػػا   أنػػاً أمػػامح، لػػد نلػػوف أخطػػأ، أو لػػد نلػػوف سػػهى، أو لػػد نلػػوف 
جهػػاًل، أو لػػد نلػػوف غػػافاًل، فػػال أسػػا ع بػػالحلل عليػػن، وللػػن الػػبد نحلػػل القضػػام، ومػػن 
لفػػاو هػػبا العصػػر سػػرعة األ لػػاـ فػػح مثػػل هػػبت القضػػانا مػػن العػػواـ، وهػػبت لضػػانا شػػائلة 

ألاماهل الدولة لنثل هػبا العنػل، ولفقهػوا ولبحػروا فػح هػبا لحاا  إلى الناخصصين البنن 
النماؿ، و  نحلنوف إ  بعد الارود، وإبا  لنت النحلنة األولػى بػرأ  ولػل نعمبػن لػن 
أف نعارض، وناحوؿ إلى محلنػة ا سػاةناؼ أو الػنقم، بعػد بلػك إبا أحػر علػى  أنػن فػ ف 

ن، ولنفيػب الحلػل النناسػ  لػن مػن وجودت فح النمان  أحبل فانة، و  بد من القضػام عليػ
 .شرع اهلل 

================================== 
 صؾ١ؼ اٌجخبسٞ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ٚأثٟ داٚد ػٓ اثٓ ػجبط  ٘ٔ
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 اخلٛارج 
دؤال:مػ٢ّمط٢ّمع٤ّمُؼؽملغملّٕمسػمل٧ّماظزملاينيمأومحياربؾمل٣ّمُؼضملّٓمع٤ّما٦ًّارج،موعامدؤال:مػ٢ّمط٢ّمع٤ّمُؼؽملغملّٕمسػمل٧ّماظزملاينيمأومحياربؾمل٣ّمُؼضملّٓمع٤ّما٦ًّارج،موعام

ممسالعؿؾمل٣ّموطؿملّٟمغضملّٕصؾمل٣ّ؟سالعؿؾمل٣ّموطؿملّٟمغضملّٕصؾمل٣ّ؟
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 العالمة األولىع سرعة للفير النسلنين منن على غير منهمهل.
  نبػػالوف بقاػػل النسػػلنين، نقالػػوف النسػػلنين ونارهػػوف النشػػرهين،  العالمػػة الثانيػػةع

 اى  ثاد األعاجي  فح بلك، بعم األئنة من الصالحين فػح العصػو  الناضػية لعػرض لػن 
الخوا  ، فهن وا بقالن، فقاؿ لهػلع إنػح جةػت ألسػن  مػنلل هاػا  اهلل، وأ    أنلػل ألامػن 

الـ اهلل!! ألنهػػػل نعنلػػػوف بظػػػاهر اآلنػػػة، إبا أـ  !! لظػػػاهر بأنػػػن غيػػػر مػػػامن وجػػػام ليسػػػن  هػػػ
جامهل من نسن  هالـ اهلل   نقالوت، أما من نثصلح ونصـو نثقال مػا داـ علػى غيػر فلػرهل، 

، وأنهػػػل النللفػػػين بانفيػػػب بلػػػك مػػػن اهلل ونػػػروف أف إبا ػػػة هػػػبت الػػػدمام مػػػن شػػػرع اهلل 
...فصيالو أخر  هثير .هالاف هنا العالمااف البا زلاف فح منهج الخوا  ، وهناؾ ل 

 ٌُنجز٠ ايهالّ ٚق١ً ايع 
دؤال:مطـّٕميفمػّٔاماظّٖعانماظ٦ّسازموض٢ّماالتضملاز،مأىمطـّٕماظغملالمموض٢ّماظضملؼمل٢ّ،مػ٢ّمدؤال:مطـّٕميفمػّٔاماظّٖعانماظ٦ّسازموض٢ّماالتضملاز،مأىمطـّٕماظغملالمموض٢ّماظضملؼمل٢ّ،مػ٢ّم

ممػّٔامعّٕض؟موعامسالج٥ّ؟ػّٔامعّٕض؟موعامسالج٥ّ؟

م=====================================================

ا   لنػػا نػػروف فػػح هػػبا العصػػر مػػن أف النػػ....  هػػبا اسػػاناا  اسػػانامن بعػػم العلنػػام
هثير منهل  صػلوا علػى الشػهاداو العليػا هالناجسػاير والػدهاو ا  فػح شػرنعة اهلل للػنهل   
نراعوف  قوؽ اهلل، و  ننفبوف شػرع اهلل فينػا بيػنهل، و   اػى بيػنهل وبػين أخػص إخػوانهل 
فػػح هػػبت الحيػػا ، فػػال مػػان  عنػػدت مػػن أف نأهػػل ميػػرا  أخيػػن! و  مػػان  عنػػدت مػػن أف نمفػػوا 



  {{ٕٕٗٗ}}    اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ػششاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ػشش          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 !!! مان  عندت من أف نأهل الربا! .... وهلبا بود   نن! و 
 .والسب  فح هبت النعضلة فح هبا ال ماف هثر  أهل الحراـ

 عأف باؾ من أمراض هبا العصر، فقاؿ  ولد بي ن النبح 
ممِع٤ِِّع٤ِّممَأِمَأِممملٕٕلالالحََحممَأِع٤َِّأِع٤ِّمماْظؼمَلاَل،اْظؼمَلاَل،ممَأَخََّٔأَخَّٔممِبؼمَلاِبؼمَلامماْظؼمَلُِّٕءاْظؼمَلُِّٕءممُؼَؾاِظ٨ُّؼَؾاِظ٨ّممالالممَزَعاْنَزَعاْنمماظؽمٖلأساظؽمٖلأسممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممَظؿمَلْأِتؿمَل٤َّٖظؿمَلْأِتؿمَل٤ّٖمم}}

{{َحَّٕإممَحَّٕإمم
16
مم

هػػو نرنػػد أف نثننػػح ثرولػػن مػػن  ػػالؿ أو  ػػراـ، لػػد نأهػػل مػػاؿ األناػػاـ، أو نأهػػل مػػاؿ 
الضػػعفام والنسػػاهين، ومػػن المػػائ  أف نثننػػح النػػاؿ ونثعليػػن و  نسػػافيد بػػن، ألنػػن جػػامت إبف 

 خالقن وبا نن، وهبت مشللة هبا العصر.
لخ ػص هػػبا  بن عبػا  سػيدنا عبػد اهلل بػػ ف للػوع ؟!و ولػبلك لنػابا لػل  النسػاميب
 الدام، وبي ن أسبا  الشفام فقاؿع

)ظعملؼملةماياللموّٓمهلامغ٦ّرًاميفماظعملػملب،موذي٦ّدًاميفماِّسسملاءمسؽملّٓماٌضملزملؿملة،م)ظعملؼملةماياللموّٓمهلامغ٦ّرًاميفماظعملػملب،موذي٦ّدًاميفماِّسسملاءمسؽملّٓماٌضملزملؿملة،ممم

يفماِّسسملاءمسؽملّٓميفماِّسسملاءمسؽملّٓممميفماظعملػملب،موذي٦ُّديفماظعملػملب،موذي٦ُّدممسؽملّٓماظشملاسة،موظعملؼملةمايّٕاممهلامزػملؼملُةسؽملّٓماظشملاسة،موظعملؼملةمايّٕاممهلامزػملؼملُةمموحالوًةوحالوًة

ممراسةمآ،موػ٣ّْمٌضملزملؿملةمآ(راسةمآ،موػ٣ّْمٌضملزملؿملةمآ(

وعػػػػدـ مراعػػػػا  النػػػػا  هػػػػبا األمػػػػر هػػػػو السػػػػب  فػػػػاخاالط األ زاؽ فػػػػح هػػػػبا ال مػػػػاف 
 عالرئيسح لنا نحن فين اآلف، ولبلك لاؿ 

ممَأْخَأْخممَأِوَأِوممَحالْل،َحالْل،ممِدِرَػ٣ِّْدِرَػ٣ّْ:م:مَثالٍثَثالٍثممِع٤ِِّع٤ِّممَأَسَّٖٗأَسّٖٗممَذ٨ِّْءَذ٨ِّْءممِصؿمل٥ِِّصؿمل٥ِّممَؼغمُل٦ُّنَؼغمُل٦ُّنممالالممَزَعاْنَزَعاْنممَسػمَلؿمِلغمُل٣َِّسػمَلؿمِلغمُل٣ِّممَدؿمَلْأِت٨َّدؿمَلْأِت٨ّمم}}

{{ِبؾمَلامِبؾمَلامممُؼضمِلؼمَل٢ُُّؼضمِلؼمَل٢ُّممَدؽمَلٌةَدؽمَلٌةممَأِوَأِوممِب٥ِّ،ِب٥ِّ،ممُؼِلَؿْأَغُُّٗؼِلَؿْأَغُّٗ
17
مم

 با ال من البد نحن فين؟!هل نوجد شحم أغلى من بلك فح ه
================================== 

 ٘ش٠شح  صؾ١ؼ اٌجخبسٞ ٚعٕٓ إٌغبئٟ ٚاٌذاسِٟ ػٓ أثٟ ٙٔ

 عٕٓ اٌطجشأٟ ػٓ ؽز٠فخ ثٓ ا١ٌّبْ  2ٔ



  {{ٕٕ٘٘}}    اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ػششاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ػشش          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 هل ما نحن فين اآلف من شلاود عامة فح هبا النمان  نايمة للة الناؿ؟
 ، األمػػواؿ هثيػػر  والخيػػراو هثيػػر ، للػػن نايمػػة المشػػ  والطنػػ  وللػػة البرهػػة، ألف 

 األمواؿ الاح معظنها من  راـ هح الاح لسب  هبت النشاهل.
ام دومػاً لنيػل إلػى الػبنو  وإلػى اآلثػاـ، ف با لغب   اإلنساف من الحراـ لمد األعضػ

مهنػػا اسػػان  إلػػى الػػوع  وإلػػى الحلنػػة وإلػػى خيػػر اللػػالـ لمػػدت نحػػ  اللػػالـ فػػح الغيبػػة، 
وننيػػل إلػػى الننينػػة، ولسػػانن ن دلػػ  دائنػػاً إلػػى السػػ  والشػػال واللعػػن، وناػػدا ؾ بلػػك بأنػػن 

ر البػرامج الدننيػة إف  م اح، ألنن   نساطي  أف ننسك لسانن، ما أهثر النسانعين، ومػا أهثػ
هػػاف علػػى الفضػػائياو أو النسػػاجد وغيرهػػا، للػػن مػػن الػػبد نسػػن  فيخشػػ ، مػػ  لػػوؿ اهلل 

ع 
                                                       

         [90 احلش  
األهػل الحػالؿ عنػدما نسػان  أو للن أنن من نسػنعن مػن البشػر فيخشػ ؟ حػا   

نقرأ هاا  اهلل نشعر بالخشوع فح باطنن، أما البد نقرأ وطعامن من  راـ، ف ف هػا م نقػوؿ 
 عفيهل النبح 

{{َتَّٕاِضؿمَلؾمُل٣ِّمَتَّٕاِضؿمَلؾمُل٣ِّمممَؼَؿَفاَوُزَؼَؿَفاَوُزممالالمماْظعمُلِّٕآَناْظعمُلِّٕآَنممَؼعمْلَُّٕءوَنَؼعمْلَُّٕءوَنممُأَغاْسُأَغاْسممُأٖعِؿ٨ُّأٖعِؿ٨ّممِص٨ِّص٨ّممَدؿمَلغمُل٦ُّنَدؿمَلغمُل٦ُّنممٔإٖغ٥ُّٔإٖغ٥ُّمم}}
18
مم

 !!الشهر ، و  نبغح اإلخالي هلل نقصد من لراملن الرنام أو السنعة أو 
 عفآفة اآلفاو فح هبا ال ماف هح النطعل

 ر نن النطعل الحالؿعلبلك أوؿ أسا  للنرند البد نرند فال ال
فعنلػن ..!! ، ومهنػا نعنػل ..!! فنهنػا نسػن .... !! النطعػل الحػالؿ  إبا لل ناحػر  

================================== 
 عٕٓ اٌطجشأٟ ػٓ صذٜ ثٓ ػغالْ اٌجبٍٟ٘  8ٔ



  {{ٕٕٙٙ}}    اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ػششاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ػشش          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 ع اب ، وسناعن غير ماثر، لاؿ 
{{ممَؼ٦ِّّعاَؼ٦ِّّعاممَأِرَبضمِلنَيَأِرَبضمِلنَيممَسؼمَل٢ََّسؼمَل٢َّممِعؽمِل٥ُِّعؽمِل٥ُّممُؼَؿعمَلٖؾ٢ُُّؼَؿعمَلٖؾ٢ُّممَعاَعاممَج٦ِِّص٥َِّج٦ِِّص٥ِّممِص٨ِّص٨ّمماْظَقَّٕاَماْظَقَّٕاَممماظػملُّعمْلؼمَلَةاظػملُّعمْلؼمَلَةممُِّٔفُِّٔفَظؿمَلعمْلَظؿمَلعمْلمماْظضمَلِؾَّٓاْظضمَلِؾَّٓممٔإٖنٔإٖنمم}}

19
مم

 لقنة وا د  لفعل هبا، فنا بالك بنن غثب د من  راـع
{{اْظَقَّٕأمماْظَقَّٕأممممِع٤َِّع٤َّممُشَّٔٚيُشَّٔٚيممَجَلَّْٓجَلّْٓمماْظَفؽمٖلَةاْظَفؽمٖلَةممَؼُِّٓخ٢َُّؼُِّٓخ٢ُّممالالمم}}

20
مم

إلنسػػاف ليلػػوف مػػ  ولػػبلك أوؿ عبػػاد  ل، فاألسػػا  فػػح هػػبا الػػدنن النطعػػل الحػػالؿ
الصػػالحين أو مػػن الصػػالحين الػػو ع، والػػو ع أف نامنػػ  الشػػبهاو وناػػرؾ النحرمػػاو، لػػاؿ 

{{اظؽمٖلأسماظؽمٖلأسمممَأِسَؾََّٓأِسَؾَّٓممَتغمُل٤َِّتغمُل٤ِّممَؤرّساَؤرّساممُط٤ُِّط٤ِّمم}} ع
2121 

  نهػػل ليػػاـ الليػػل، أو حػػياـ الاطػػوع، للػػن هػػن و عػػاً فػػح اللقنػػة الاػػح لػػدخل فيػػك 
 عللن أعبد النا ، وهبت عباد    نوجد مثلها، لاؿ 

{{َطاْظغمَلّٟٚمَطاْظغمَلّٟٚمممَوَرَعَوَرَعممالالََمم}}
2222 

 اى و د عن بعم الصالحين أنن هاف جالساً فح مملسػن و ولػن حػحبن، و أو ولػداً 
 فقاؿ الرجػل !نهمل على أبين ونحاوؿ ضربن، فقاؿ من  وؿ الرجل الصاللع هبا ابن  راـ

ػػو ف فػح ظهػػر أبيػػن مػػن لقنػػة  ػػراـ!! أو عالصػالل لعلػػن    لعملػػوا فاسػػبوا أمػػن، لعلػػن نلػػوف لكلك
 لغب   بعد بلك من  راـ، فنبههل إلى هبا األمر.

 ، لمعػػػل اإلنسػػػاف نباعػػػد عػػػن معاحػػػح اهلل، ونثقبػػػل علػػػى طاعػػػة اهلل  اللقنػػػة الحػػػالؿ
 .ولمعل األو د أبناماً بر  ، وموفقين إف شام اهلل 

مموصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّوصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّ

================================== 
 عٕٓ اٌطجشأٟ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػجبط  9ٔ

 عٕٓ اٌطجشأٟ ػٓ أثٟ ثىش اٌصذ٠ك  ٕٓ

 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚاثٓ ِبعخ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  ٕٔ

 عٕٓ اثٓ ِبعخ ٚاٌج١ٙمٟ ػٓ أثٟ رس  ٕٕ



  {{2ٕ2ٕ}}    اٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ػششاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ػشش          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طبف١خ { ػٍٝ اإلبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد ش                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 آداب املظاٖزات 

 ٞآداب املضًِ َع جارٙ املضٝخ 

 املزاد باخُلَّط 

 غًل املٛاقع اإلباح١ٝ 
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uu   9494ايتاصع١ عغزايتاصع١ عغزاحلًك١ احلًك١
  uu  

 ّايدميكزاط١ٝ يف اإلصال 
ممدؤال:معامعظملؾمل٦ّمماظّٓميعملّٕارؿملةميفماإلدالم؟دؤال:معامعظملؾمل٦ّمماظّٓميعملّٕارؿملةميفماإلدالم؟
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 أمػػػػػر بهػػػػػا اهلل  بيبػػػػػن ومصػػػػػطفات، ولػػػػػاؿ لػػػػػنع اإلسػػػػػالـ فيػػػػػن الشػػػػػو  ، وهػػػػػح الاػػػػػح
                  [059وأمػػػػػػر بهػػػػػػا النػػػػػػامنين ولػػػػػػاؿ فيهػػػػػػاع   آل عمرررررر ان         

           [48  والاشػػػاو  نلػػػوف عػػػن طرنػػػ  إخايػػػا  الحػػػاهل أفػػػراد مػػػن األمػػػة   الشررو
على  ّل النشاهل ومعالمة األمػو ، ونلػوف ماوافرا فيهل الحلنة والخبر  والامربة والِد بة 

، فلػػاف نشػػاو  أحػػحابن أبػػح فػػح سػػائر الاخصصػػاو، وهػػبا مػػا هػػاف نفعلػػن  ضػػر   النبػػح 
 بلر وعنر وعثناف وعلح وغيرهل.
فاخاػا  نفػراً وسػناهل  فػح عهػدت، ومػن بعػدت عنػر  وحا  على بلك أبو بلر 

 اً إ  بعػد مػوافقاهل، وإبا أحػد  لػرا اً )أهل الحّل والعقد( وهاف   نعقػد أمػراً أو نصػد  لػرا
ولل نوافقوا علين  ّلن وألغات، وهبت هح الشػو   الاػح أوجػدها اإلسػالـ، وهػح النناسػبة فػح  

،   لحاػػػا  إلػػػى غلبػػػة، و  ضػػػميج، و  هػػػل زمػػػاف وملػػػاف أل  ممانػػػ  فػػػح أ ض اهلل 
 صبياو.إناخاباو، و  ميلروفوناو، و   شاو  إناخابية، و  للاالو، و  ع

نخاا وف أناساً نرلضيهل النا  فػح هػل األمػاهن، وهػا م العثقػالم لػو وجػدوا لمػدهل 
================================== 

 َٖٕٔٓ/ٖ/8٘ـ ِٖٖٗٔٓ سث١غ ا٢خش  ٕٙ –ثٕٙب  –ذح ثزّ ٖٕ
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نباعػػػدوف عػػػن هػػػبا الطرنػػػ  اآلخػػػر، فػػػال نرلضػػػوف بػػػأف ننشػػػوا فػػػح الػػػبالد بالنيلروفونػػػاو 
 والهيةاو والعصبياو، فهبا غير سود.

 لػػل أمػػا الدننقراطيػػة فهػػبا مصػػطللا غربػػح، ولػػالوا فػػح لعرنػػ  الدننقراطيػػةع هػػح 
الشػػػع  بنفسػػػن لنفسػػػن، أ  أف الشػػػع  نثخطػػػ  لنفسػػػن الحلػػػل الػػػبد نرنػػػدت، ونثنّفػػػب هػػػبا 
الحلل بالليفية الاح نرندها، للن نحن فح اإلسػالـ نػثّنفػب  لػل اهلل ولػيم  لػل الشػع ، 

  ثلنن فوؽ المني . واهلل 
ر واإلسالـ لل نض  نظاماً ثاباػاً لحلػل المناعػاو والػدوؿ واألفػراد، فاػرؾ هػبا األمػ
لألمػػة، نخاػػا وف النظػػاـ الػػبد نػػرولهل بشػػرط أف   نخػػر  عػػن شػػرنعة اهلل، و  نباعػػد عػػن  

، فيمػوز باإلناخػا  هنػا لػّل فػح عصػر الصػدن ، اخاػا ت أهػل هاا  اهلل وسثن ة  سوؿ اهلل 
الحّل والعقد ثل بانعان األمة هلها، ونموز إبا هاف الحاهل حالحاً أف نخاا  مػن نخلفػن هنػا 

بلػر عنػر، بشػرط أف   نلػوف محابػا  لقرابػة أو لنحبػة أوغيػرت، وإننػا نخاػا  مػن اخاا  أبو 
نصػػلل لألمػػة هلهػػا فعػػاًل، ونمػػوز أف نخاػػا  هيةػػة، والهيةػػة نخاػػا وف مػػن بيػػنهل  جػػالً حػػالحاً  

 هنا اخاا  عنر ساة وطل  منهل أف نخاا وا  جاًل منهل.
اـ ليم فين نػصا حػرنل فهػو ماػروؾا هل هبا ندثؿ على أف هبا األمر ليم نّصاً حرنحًا، وما د

 .لألمة لخاا  الطرن  البد لرلضين، بشرط أف   نخال  شرع اهلل، وأف   نخال  سثن ة  سوؿ اهلل 
إبف فالدننقراطيػػػػة غيػػػػر الشػػػػو   ألف هثيػػػػرا مػػػػن اللثا ػػػػا  النعاحػػػػرنن نلابػػػػوف فػػػػح الصػػػػح  

للا عصػػرد جػػام مػػن الغػػر ، للػػن والنمػػالو أف الدننقراطيػػة هػػح الشػػو  ،   .. الدننقراطيػػة مصػػط
أمػػر بػػن أحػػحابن، وأمرنػػا بػػن  ، والنبػػح الشػػو   مصػػطلل لرلنػػح جػػام مػػن الػػر ، وأمػػر بػػن النبػػح 

 جناعة النسلنين فح هل زماف وملاف.

 آداب املظاٖزات 
دؤال:ماغؿرملّٕتماٌصملاػّٕاتمواإلسرتاضاتميفماظظملرتةماِّخريةمصؾمل٢ّمػؽملاكمآدابمدؤال:ماغؿرملّٕتماٌصملاػّٕاتمواإلسرتاضاتميفماظظملرتةماِّخريةمصؾمل٢ّمػؽملاكمآدابم
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ممقػمل٧ّماٌلػمل٣ّمبؾملاميفماإلدالم؟قػمل٧ّماٌلػمل٣ّمبؾملاميفماإلدالم؟ظػملؼملصملاػّٕاتمواإلسرتاضاتمجيبمأنمؼؿظػملؼملصملاػّٕاتمواإلسرتاضاتمجيبمأنمؼؿ
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 هبا األمر لحد  فين أنا ا هثيروف، وأنا ألخص ما الفقوا علينع
ننانر اعاقدوا أنهل أحبحوا أ را اً ونصنعوف ما نشاموف، وهلنػا  ٕ٘النا  بعد ثو   

نطػاؽ اإلسػػالـ، وفػػى نطػػاؽ األمػػل  هلنػت  جػػالً مػػنهل نقػػوؿ لػكع الحرنػػة، للػػن الحرنػػة فػػح
بشػػرط أف   لضثػػر غيػػرؾ، وهػػبا أوؿ أمػػر ننبغػػح أف  )أغذملذملتمُحذملذملّٕمعذملذملا(متسمُلذملذملّٕ(مم)أغذملذملتمُحذملذملّٕمعذملذملا(متسمُلذملذملّٕ(مماألو بيػػة هلهػػا 

نطبقن فح بلك، أ ند عنػل مظػاهر ، والنظػاهر  معناهػا اعاػراض علػى أمػر مػن األمػو ، ولهػا 
 شروطع

 ناعطػػل مػػن أوً ع ننبغػػح أف لػػال هػػبت النظػػاهر  فػػح غيػػر أولػػاو العنػػل الرسػػنية، و 
أجلهػػا العنػػل، ألنػػن   نوجػػد إضػػرا  فػػح اإلسػػالـ، فالعنػػل مقابػػل األجػػر، فػػ ف لػػل نعمبػػك 
العنػػل فػػالرؾ هػػبا العنػػل وبحػػً عػػن غيػػرت، للػػن   لفػػرض علػػى حػػا   العنػػل و  غيػػرت 

  أنك، ألف لصا    أ  الناؿ الحرنة فح هبا األمر، فالوف فح غير ولت العنل.
و  األفراد بقيامها، فػال نمػوز لحطػيل السػيا او، و  جػرح ثانياًع أ  لضا  األماهن 

وللسيرا األفراد، و  لػدمير الناسسػاو سػوام هانػت خاحػة أو عامػة، و  لػدمير القطػا او 
 .... وغير بلك.

وإننا نخر  البنن نرندوف أف نقوموا بالنظاهر  هنا نفعل أهل الغر ، فهػل نقومػوف 
 إبا لحدثوا أو نطقوا فيلوف فح  دود.حاماين ومعهل شعا او لثعبر عنهل، و 

ثالثاًع أف نعلنوا السلطاو لبلها بفار  هافية  اى لقػـو السػلطاو بحنػاناهل، ونعلنػوا 
عػػن األمػػاهن الػػبد سػػاال فيهػػا النظػػاهر ، بحيػػً   لػػاثر علػػى أهػػل هػػبا النلػػاف إف هػػانوا 

 لما اً أو عاملين أو غيرهل.
شيام، وهح شروطا لانشى مػ  اإلسػالـ، هبت هح الشروط الاح ألاموا عليها هبت األ
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{{ِضَّٕاَرمِضَّٕاَرمممالالوََوممَضََّٕرَضََّٕرممالالمم}} فاإلسالـ أساسنع
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 ٞآداب املضًِ َع جارٙ املضٝخ 
ممدؤال:معامآدابماٌلػمل٣ّمعّٝمجارهماٌلؿملق٨ّميفماظؾؿملتمواظضملؼمل٢ّ؟دؤال:معامآدابماٌلػمل٣ّمعّٝمجارهماٌلؿملق٨ّميفماظؾؿملتمواظضملؼمل٢ّ؟
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 عأد  اإلسالـ واضل، لاؿ 
ممَع٤َِّع٤ِّممَوِعؽمِلؾمُل٣َِّوِعؽمِلؾمُل٣ِّممَحعملَّأن،َحعملَّأن،ممَظ٥َُّظ٥ُّممَع٤َِّع٤ِّممَوِعؽمِلؾمُل٣َِّوِعؽمِلؾمُل٣ِّممُحعمُل٦ّٕق،ُحعمُل٦ّٕق،ممَثالُثَثالُثممَظ٥َُّظ٥ُّممَع٤َِّع٤ِّممَصؼمِلؽمِلؾمُل٣َِّصؼمِلؽمِلؾمُل٣ِّممَثالَثٌة،َثالَثٌة،مماْظِفرَياُناْظِفرَياُنمم}}

مماإٔلِدالٔماإٔلِدالٔمممَح٠َّٗح٠ّٗممَظ٥َُّظ٥ُّمماْظعمَلّٕٔؼُب،اْظعمَلّٕٔؼُب،مماْظؼمُلِلػمِل٣ُّاْظؼمُلِلػمِل٣ُّممَصاْظَفاُرَصاْظَفاُر:م:مُحعمُل٦ّٕقُحعمُل٦ّٕقممَثالُثَثالُثممَظ٥َُّظ٥ُّمماظَِّّٔياظَِّّٔيممَصَأٖعاَصَأٖعاممَواِحّْٓ،َواِحّْٓ،ممَح٠َّٙح٠ّٙممَظ٥َُّظ٥ُّ

مماْظِف٦َّأراْظِف٦َّأرممَح٠َّٗح٠ّٗممَظ٥َُّظ٥ُّمماْظؼمُلِلػمِل٣ُّ،اْظؼمُلِلػمِل٣ُّ،ممَصاْظَفاُرَصاْظَفاُر:م:مَحعملَّأنَحعملَّأنممَظ٥َُّظ٥ُّمميياظَِّّٔاظَِّّٔممَوَأٖعاَوَأٖعامماْظعمَلَّٕاَبِة،اْظعمَلَّٕاَبِة،ممَوَح٠َّٗوَح٠ّٗمماْظِف٦َّأراْظِف٦َّأرممَوَح٠َّٗوَح٠ّٗ

{{اْظِف٦َّأراْظِف٦َّأرممَح٠َّٗح٠ّٗممَظ٥َُّظ٥ُّمماْظغمَلاِصُّٕ،اْظغمَلاِصُّٕ،ممَصاْظَفاُرَصاْظَفاُر:م:مَواِحَّْٓواِحّْٓممَح٠َّٙح٠ّٙممَظ٥َُّظ٥ُّمماظَِّّٔياظَِّّٔيممَوَأٖعاَوَأٖعامماإٔلِدالٔم،اإٔلِدالٔم،ممَوَح٠َّٗوَح٠ّٗ
25
مم

 فح  دنً جام ن طونلع    الموا  نقوؿ فين 
ممَؤإٔنَؤإٔنممَأْضَِّٕضَؿ٥ُّ،َأْضَِّٕضَؿ٥ُّ،مماِدَؿعمْلََّٕض١َّاِدَؿعمْلََّٕض١َّممَؤإٔنَؤإٔنممَأَسؽمِلُؿ٥ُّ،َأَسؽمِلُؿ٥ُّ،مم١ّ١ََّاِدَؿضمَلاَغاِدَؿضمَلاَغممٔإٔنٔإٔنمماْظَفأر؟اْظَفأر؟ممَح٠َّٗح٠ّٗممَعاَعاممَأَتُِّٓروَنَأَتُِّٓروَنمم}}

ممَخؿمِلَّْٕخؿمِلّْٕممَأَصاَب٥َُّأَصاَب٥ُّممَؤإِنَؤإِنممَجؽمَلاَزَت٥ُّ،َجؽمَلاَزَت٥ُّ،ممَذؾمٔلَِّٓتَذؾمٔلَِّٓتممَعاَتَعاَتممَؤإِنَؤإِنممُسَِّٓت٥ُّ،ُسَِّٓت٥ُّ،ممَعَّٕٔضَعَّٕٔضممَؤإِنَؤإِنممَسػمَلؿمِل٥ِّ،َسػمَلؿمِل٥ِّ،ممُسَِّٓتُسَِّٓتمماْصَؿعمَلَّٕاْصَؿعمَلَّٕ

ممٔإالٔإالمماظّٕٚؼَّّاظّٕٚؼَّّممَسؽمِل٥َُّسؽمِل٥ُّممَصَؿِقُفَبَصَؿِقُفَبمماِءاِءِباْظِؾؽمَلِباْظِؾؽمَلممَسػمَلؿمِل٥َِّسػمَلؿمِل٥ِّممَتِلَؿشمِل٢َِّتِلَؿشمِل٢ِّممَوالَوالممَسِّٖٖؼَؿ٥ُّ،َسِّٖٖؼَؿ٥ُّ،ممُعزمِلؿملَؾٌةُعزمِلؿملَؾٌةممَأَصاَبِؿ٥َُّأَصاَبِؿ٥ُّممَؤإِنَؤإِنممَػؽمٖلْأَت٥ُّ،َػؽمٖلْأَت٥ُّ،

ممَوَظَُّٓكَوَظَُّٓكممِبؾمَلاِبؾمَلاممَؼِكُِّٕجَؼِكُِّٕجممَوالَوالممِدّٕ٘ا،ِدّٕ٘ا،ممَصَأِدِخػمْلؾمَلاَصَأِدِخػمْلؾمَلاممَتظمْلضمَل٢َِّتظمْلضمَل٢ِّممَظ٣َِّظ٣ِّممَصٔإِنَصٔإِنممَظ٥ُّ،َظ٥ُّ،ممَصاِػَِّٓصاِػِّٓممَصاِطؾمَلًةَصاِطؾمَلًةمماِذَؿَِّٕؼَتاِذَؿَِّٕؼَتممَؤإَذاَؤإَذاممِبٔإِذِغ٥ِّ،ِبٔإِذِغ٥ِّ،

{{ممِعؽمِلؾمَلاِعؽمِلؾمَلاممَظ٥َُّظ٥ُّممَتطمِلَّٕٔفَتطمِلَّٕٔفممَأِنَأِنممٔإالٔإالممَضَِّٓرَكَضَِّٓرَكممِبعمِلؿملـَأرِبعمِلؿملـَأرممُتِؤِذِهُتِؤِذِهممَوالَوالممَوَظَُّٓه،َوَظَُّٓه،ممِبؾمَلاِبؾمَلاممِظؿمَلطمِلؿملَِّٜظؿمَلطمِلؿملَّٜ
26
مم

 ع قوؽ هثير  نقوؿ فيها 

================================== 
 ِغٕذ اإلِبَ أؽّذ ٚعٕٓ اثٓ ِبعخ ٚاٌج١ٙمٟ ػٓ ػجبدح ثٓ اٌصبِذ  ٕٗ

 اٌطجشأٟ ٚاٌج١ٙمٟ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػّشٚ  ٕ٘

 اٌطجشأٟ ٚاٌج١ٙمٟ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػّشٚ  ٕٙ



  {{ٕٖٕٖ}}    اٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ػششاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ػشش          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طبف١خ { ػٍٝ اإلبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد ش                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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{{َدؿمُل٦َّٚرُث٥ُّمَدؿمُل٦َّٚرُث٥ُّمممَأٖغ٥َُّأٖغ٥ُّممَزؽمَلؽمِلُتَزؽمَلؽمِلُتممَحٖؿ٧َّحٖؿ٧ّممِباْظَفأرِباْظَفأرممِجِؾّٕٔؼ٢ُِّجِؾّٕٔؼ٢ُّممُؼ٦ِّصؿملؽمِل٨ُّؼ٦ِّصؿملؽمِل٨ّممَزاَلَزاَلممَعاَعامم}}
27
مم

، فالمػا  فحقوؽ الما  وإف جػا  هثيػر  أ شػدنا إليهػا وأوحػانا بهػا النبػح النخاػا  
ن إبا ا اػػا ، غيػػر النسػػلل نهنةػػن فػػح أعيػػادت، ونهنةػػن فػػح أفرا ػػن، ونعّ نػػن فػػح مصػػابن، ونعطيػػ

ونػػ و ت إبا مػػرض، ونحػػّل مشػػلاللن إف  ػػد  عنػػدت مشػػللة علػػى لػػد  إسػػاطاعانا، ونبػػاد ت 
بالسػػالـ إبا لقينػػات، فالػػوف العاللػػاو بيننػػا وبينػػن مػػود  ووئػػاـ، ونػػر  فينػػا أخػػالؽ اإلسػػالـ، 

إف شػام  ولو  أ  فينا أخالؽ اإلسالـ ف نن سيحّن للبن إلى اإلنناف وندخل فح دنن اهلل 
 .اهلل

 املزاد باخُلَّط 
ممدؤال:معامتظمللريمض٦ّلمآ:مدؤال:معامتظمللريمض٦ّلمآ:م مم   مم     مممم    مم    مممممم

مم)اظؿغمل٦ّؼّٕ(؟)اظؿغمل٦ّؼّٕ(؟

مم============================================================================================

ػػػل مػػػن د ئػػػل إعمػػػاز القػػػرلف  ، وهػػػبا القكسك ػػػل فػػػح القػػػرلف اللػػػرنل بػػػالنمـو هػػػبا القكسك
، والخثػػػن م نعنػػػح أف النمػػػـو لخػػػنم ولاػػػوا   فلػػػل نعػػػد لهػػػا بيػػػاف اهلل اللػػػرنل، وإعمػػػاز 

وجود، هاف اإلعاقاد لبل القرلف أف النمـو الاح فح السنام لظل هنا هػح إلػى نػـو القيامػة، 
 اى أخبرنػا القػرلف فػح هػبت اآلنػة وظهػر بلػك  ػدنثاً لعلنػام الفلػك فػح هػبا العصػر، وهػو 

 وو اآلدميين ولها أعنا .أف األفالؾ أو النمـو لنوو هنا نن
  فالنمـو هلها لدو  فح السنامع                  [44األنبياء . 

؟!  أنن النرو  البد ننظل سير النمـو
 للنع !!لامت القيامةفلنا نقوؿ لو احطدـ نملا بنمل 

================================== 
 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ ػبئشخ سضٟ هللا ػٕٙب 2ٕ
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           [31يس  

الشػػنم لػػدو   ػػوؿ نفسػػها، ولػػدو  فػػح ممرلهػػا  ػػوؿ نمػػـو أهبػػر منهػػا، واأل ض 
لػػػدو   ػػػوؿ نفسػػػها، ولػػػدو   ػػػوؿ الشػػػنم ... وغيػػػر بلػػػك، و  نصػػػطدـ نمػػػلا بػػػنمل و   

 هوه ا بلوه !!.
فيػن، فػ با  لػن اهلل النمل نظهػر ضػومت فػح السػنام مػن الػوهج الحػرا د الػبد جع

اخافػام هػبا الػنمل فػ ف  را لػن لخفػت، ونػو ت نبهػت، ونظػل  -ألمػر نعلنػن  - أ اد اهلل 
 ناوا   ونصغر هنا نحد  لإلنساف النرنم  اى نصيبن الشيخوخة!!.

ومػن العمػ  أف العلنػام اهاشػفوا أف هنػاؾ مقػابر للنمػـو فػح السػنام، فػ با أحػػي  
 النقابر ولبر فيها ولوا   إلى نـو القيامةعالنمل بالشيخوخة به  إلى هبت 

                                    [ النمـو الاػح لخػنم   التكوي
ولاوا   عن الظهو ، و  نظهر ضومها، و  نساباف شػللها، ولػدفن فػح لبو هػا، ولػل نظهػر 

نعلػل هػبت الحقػائ  عنػد نػ وؿ القػرلف  بلك إ  فح هبا العصر الحدنً، ألنن لل نلن أ ػد
إ  الوا ػػد األ ػػد، فػػأظهر اهلل بلػػك فػػح إعمػػاز القػػرلف فػػح هػػبا ال مػػاف، وهػػبا لػػنعلل علػػل 
اليقين أنن هاا  اهلل البد أن لن على  بيبن ومصػطفات، وأنػن اللاػا  الو يػد الػبد لػل ناغيػر 

  ولػػػػل نابػػػػد ؿ، بػػػػل داخػػػػالً فػػػػح لػػػػوؿ اهللع                                     
 . احلج 9]

 غًل املٛاقع اإلباح١ٝ 
دؤال:مزؾملّٕتميفماظظملرتةماِّخريةمجمؼمل٦ّسةمع٤ّماظؽملاسمتشملاظبمبإشالقما٦ٌّاضّٝمدؤال:مزؾملّٕتميفماظظملرتةماِّخريةمجمؼمل٦ّسةمع٤ّماظؽملاسمتشملاظبمبإشالقما٦ٌّاضّٝم

اإلباحؿملةموإغرملاءمبّٕاعجمػف٦ّعؿملةممتؽملّٝمعرملاػّٓةمػّٔهما٦ٌّاضّٝم..مصؼملامرأىمصسملؿملػملؿغمل٣ّماإلباحؿملةموإغرملاءمبّٕاعجمػف٦ّعؿملةممتؽملّٝمعرملاػّٓةمػّٔهما٦ٌّاضّٝم..مصؼملامرأىمصسملؿملػملؿغمل٣ّم

ممةمػّٔهما٦ٌّاضّٝ؟ةمػّٔهما٦ٌّاضّٝ؟يفمػّٔاماِّعّٕ؟موعاماي٢ّميفمعؽملّٝماظرملؾابمع٤ّمعرملاػّٓيفمػّٔاماِّعّٕ؟موعاماي٢ّميفمعؽملّٝماظرملؾابمع٤ّمعرملاػّٓ
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أوً  من  هبت النوال  ليم فػح اسػاطاعانا و  فػح اسػاطاعة  لومالنػا العربيػة هلهػا، 
 ألف هل النوال  الاح على شبلة النعلوماو لػثبكً من أمرنلا.

رنلػػػا ولػػػبلك عنػػػدما حػػػد  منػػػب فاػػػر   لػػػل محلنػػػة بغلػػػ  هػػػبت النوالػػػ ،  د و أم
ولالتع هبا األمػر لػيم للػل، ولػن لسػاطيعوا أف لفعلػوا بلػك، والننللػة العربيػة السػعودنة 
أنشأو مدننة هبير  علنية من الندف العظينة، وهبت الندننة لقػـو نوميػاً بحمػ  مػا   نقػل 

 عن أ بعة ل ؼ مول  إبا ح، ولفاجأ فح اليـو الاالح بظهو  هل  أهبر.
 - اػػى الصػػغا   -الػػبنن نميػػدوف إسػػاخداـ اللنبيػػولر وأنػػال لعلنػػوف أف الشػػبا  

 نساطيعوف إخاراؽ هبت النوال ،  اى ولو لل نظهر جدند نساطيعوف إخارالها!!.
 إبف الحل الو يد النرجو إلماناع شبابنا عن مشاهد  هبت النوال  هوع

                                                      
                                        [03 نػػربيهل الاربيػػػة اإلننانيػػػة،   الكهرر

ونعلػػ  للػػوبهل بػػر  البرنػػة، ونمعلهػػل دائنػػاً وأبػػداً عػػاملين بالاعػػاليل القرلنيػػة، مقاػػدنن بخيػػر 
 .البرنة 

ح الو يد  الاح لنػنعهل مػن مشػاهد  هػبت األشػيام، نربح فيهل مللة النرالبة هلل، فه
مػػا الػػبد نننػػ  اإلنسػػاف مػػن جرننػػة السػػرلة إبا لهيػػأو لػػن الفرحػػة و  نطلػػ  عليػػن ا ػػدا مػػن 
البشر؟ مرالبان هلل، ما البد ننن  اإلنساف من إ للا  جرننة ال نا إبا لػوافرو لػن الػدواعح 

 ن من مو ت، وهبلك هل األمو .وخشيا واألسبا  وعثرض علين األمر؟ خوفن من اهلل 
إبف الحػػل الو يػػد لعػػدـ مشػػاهد  شػػبابنا لهػػبت األشػػيام أف نحػػاوؿ أف ننػػأل للػػوبهل 
بخشية اهلل والخوؼ من اهلل ومرالبة اهلل جّل فػح عثػالت، فهػبا و ػدت هػو النػنهج الػبد هػاف 

ف سػيدنا ، و  نػ اؿ هػو النػنهج السػدند إلػى نػـو الػدنن، وأنػال لعلنػوف أعلين  سوؿ اهلل 
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  سوؿ اهلل وححبن اللراـ هانوا نرهّ وف فح لربياهل لألو د والبناو على هبا األمر.
سيدنا عنر هاف ننثر فح غس  الليل لير  مد  وجود هػبت الخشػية فػح للػو  أماػن 

بػين أـ وإبناهػا، لالػت نػدو   ػوا اً  -دوف لعن دن  –سن  فلاف ننر نوماً ف.. ليطنةن عليها، 
 ضػػػػػعح النػػػػػام علػػػػػى اللػػػػػبن، لنبيعػػػػػن فػػػػػح الصػػػػػباح، لالػػػػػت اإلبنػػػػػةع نػػػػػا أمػػػػػات  األـع نػػػػػا بثنيػػػػػة

أمػػػا سػػػنعت منػػػاد أميػػػر النػػػامنين ننهػػػح عػػػن غػػػأّل اللػػػبن بالنػػػام؟ فقالػػػت األـع وهػػػل أميػػػر 
نرانػػا، فوضػػ  عنػػر  النػػامنين نرانػػا؟ فقالػػت اإلبنػػةع إبا هػػاف أميػػر النػػامنين   نرانػػا فػػاهلل 

ف الولػت هػاف ظالمػًا ػ وفػى الصػباح أمػر بنعرفػة حػا بة  كمػراً أمػاـ بػا  البيػت ليعلِّنػن ػ أل
ألنهػا  -هبا البيت، ثػل جنػ  أو دت ولػاؿ لهػلع واهلل لػو أف بػح لػو  علػى الػ وا  لا وجاهػا 

فنػػػن نا وجهػػػا مػػػنلل وأهفيػػػن مهرهػػػا وجهازهػػػا؟ فقػػػاؿ إبنػػػن عاحػػػلع أنػػػا ..  -زوجػػة حػػػالحة 
 ة الخامم عنر بػن عبػد الع نػ  ف وجها لعاحل، وولدو بنااً، هبت البنت أنمبت الخليف

 .ألنها هانت لخشى اهلل 
وعلى هبت الػولير  هػانوا نربػوف أو دهػل وبنػالهل، علػى الخػوؼ مػن اهلل وخشػية اهلل، 
ومرالبػػة اهلل جػػّل فػػح عثػػالت، فهػػبا هػػو األمػػر الو يػػد الػػبد فيػػن النخػػر  لشػػبابنا فػػح هػػبت 

 الحيا .
ممودػمل٣ّودػمل٣ّوصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّموصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّم
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 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 
u ٕٚاحلًك١ ايعغزٕٚاحلًك١ ايعغز u 
 أٌٖ ايهٗف 

 ٞايتجًٞ اإلهل 

 بني ايٝٛجا ٚجٗاد ايٓفط 

 عكز٣ حًك٢ 

  سٚاج ايٓيب بايضٝد٠ سٜٓب بٓت جخػ 
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 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

uu   9898ايعغزٕٚايعغزٕٚاحلًك١ احلًك١
  uu  

 أٌٖ ايهٗف 
ممأؼ٤ّمؼ٦ّجّٓمأػ٢ّماظغملؾملّٟ؟موعاماظّٓرسماظّٔيمغلؿظملؿملّٓهميفمزعاغؽملامع٤ّمضزملؿؾمل٣ّ؟أؼ٤ّمؼ٦ّجّٓمأػ٢ّماظغملؾملّٟ؟موعاماظّٓرسماظّٔيمغلؿظملؿملّٓهميفمزعاغؽملامع٤ّمضزملؿؾمل٣ّ؟دؤال:مدؤال:م

مم============================================================================================

أهػػل اللهػػ  اخالػػ  فػػح ملػػاف لواجػػدهل، للػػن أحػػل اآل ام أنهػػل هػػانوا موجػػودوف 
فح منطقة األ دف، واهاشفوا أنهػل هػانوا فػح لرنػة اسػنها )الػرليل( لبعػد عػن العاحػنة عنػاف 
  ػػػػػػػػػػػػوالح سػػػػػػػػػػػػبعة هيلػػػػػػػػػػػػو ماػػػػػػػػػػػػراو، ووجػػػػػػػػػػػػدوا النسػػػػػػػػػػػػمد الػػػػػػػػػػػػبد الخػػػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػػػيهلع

                      [90 ووجػػػػػػػدوا الاوابيػػػػػػػت الاػػػػػػػح هػػػػػػػانوا فيهػػػػػػػا،   الكهرررررر
 وأحبحت هبت الننطقة م ا  سيا ح لولانا هبا.

نألينا بأدلة علنية عنليػة علػى البعػً، ألنهػل هػانوا فػح عصػر ملػك   نػامن  اهلل 
  بالبعػػػػً بعػػػػد النػػػػػوو، مثػػػػل الػػػػػدهرنين، الػػػػبنن نقولػػػػػوفع                      

                              [93فضر  اهلل   اجلاثية  لهل مثالً  سياً، دخل
ها م الفاية إلى غا  ليخافوا من ظلػل الحػاهل المبػا ، الػبد هػاف نسػمن ونعػب  أو نقاػل  

علػػػى هػػػا م الفايػػػة النػػػوو،  هػػػل مػػػن نقػػػوؿ أف هنػػػاؾ بعػػػً بعػػػد الحسػػػا ، فػػػألقى اهلل 
نين الشنسية، وثالثنائة سنة ولسعة بالسنين القنرنػة، وهػبلك  فنالوا مد  ثالثنائة سنة بالس

 هلبهل ناـ على با  الغا  البد دخلوت.
================================== 
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لػػد ـ لنػػا  ولػػل ناغيػػر مػػنهل شػػحم، واهلل  وبعػػد هػػبا العنػػر الطونػػل أ يػػاهل اهلل 
فػػح اآلنػػة إعمػػاز علنػػح، بػػأف اهلل أمػػر النالئلػػة أف نثقلبػػوهل ننينػػاً وشػػناً ،  اػػى   لثصػػا  

 بػػػػػالقثركح )لػػػػػرح الفػػػػػراي( وهػػػػػبا مػػػػػرض لػػػػػل نظهػػػػػر إ  فػػػػػح العصػػػػػر الحػػػػػدنًع ظهػػػػػو هل
                               [08 وهبا إعماز علنح أثبان القرلف   الكه

 نواف  العلل الحدنً، أف اإلنساف إبا ناـ وطاؿ نومن لظهر علين لثرح الفراي.
لنػػػد  الطونلػػػة مػػػن السػػػنين، ولػػػل نعػػػرؼ خبػػػرهل، أو بعػػػد هػػػبت ا ثػػػل أ يػػػاهل اهلل 

نعرفػػوا هػػل خبػػر القػػـو إ  بعػػد أف  ػػر ؾ اهلل فػػيهل غرنػػ   المػػوع، فطلبػػت األجسػػاـ الطعػػاـ، 
ومعهػل نقػػود منقػوي عليهػػا حػو   اسػػل النلػك الػػبد هػانوا معاحػػرنن لػن، والػػبد هػاف ننلػػر 

  البعػػػػػً، فبعثػػػػػوا وا ػػػػػد مػػػػػنهلع                                      
                                                            
         [ والو ؽ هو الفضة الاح معهل، فبه ، ولنػا أعطػى العنلػة الاػح معػن   الكه

عنلة؟! وهثيئ للااجر أف هبا الرجل عثر علػى هنػ ! ألنهػا عنلػة للااجر سألنع من أنن هبت ال
لدننػة، وهػػاف فػػح هػػبا الولػػت النلػػك نػػامن بالبعػػً والحسػػا ، وأثنػػام الحػػدنً معػػن مػػرو 
دو نػة مػن عسػاهر النلػك، فأخػبوت إلػػى النلػك، فأخػب النلػك الوجهػام والعظنػام والعلنػػام 

ى اهلل علػيهل النػػوو، فا اػا وا مػػابا فػح دولاػػن وبهبػوا إلػػيهل، وبنمػرد أف وحػػلوا إلػيهل ألقػػ
  نصػػػػنعوا بهػػػػلع                                            

 ولبلك عثر على لوح  خاـ ملاو  فين أسنائهل وإسل النلك والاا نن.  الكه 90]
لبعػػػػً بعػػػػد لصػػػػة أهػػػػل اللهػػػػ  فيهػػػػا عػػػػد  أمػػػػو  إعمازنػػػػة، األمػػػػر األوؿع إعمػػػػاز ا

أهػػل هػػبا ال مػػاف البعػػً، وأف البعػػً  النػػووع أوؿ  لنػػة مػػن هػػبا األمػػر أف نثعلػػل اهلل 
  ، هنا أعلل اهلل اليهود من لبل فح لصة الع نر، فقد مر على لرنة بيت النقػد ، فوجػد 

  أف النلك بخانصر لػد لضػى عليهػا نهائيػاً، فقػاؿ هنػا أخبػر القػرلفع              
              [959فػألقى اهلل عليػن النػـو وعلػى  نػا ت الػبد معػن مائػة سػنة، ثػل   البق ة

لػػاـ فوجػػد عظػػل الحنػػا ، للنػػن لػػل نمػػد الحنػػا ، واإلعمػػاز أنػػن هػػاف معػػن طعػػاـ عبػػا   عػػن 
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 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

عنػػ  ولػػين وشػػرا ، هػػبا الطعػػاـ لػػل ناغيػػر  غػػل هػػبت النػػد  الطونلػػة مػػن السػػنين!! فلانػػت 
 أف البعً   .هبت لنة أنضاً على 

األمػػػر الثػػػانحع إعمػػػاز علنػػػح بػػػأف الػػػبد ننػػػاـ لفاػػػر  طونلػػػة   بػػػد أف نقلبػػػن  اػػػى   
 نصا  بقر ة الفراي.

األمػػر الثالػػًع أف مػػن نصػػح  لػػـو ولػػو هػػاف علػػى غيػػر شػػاهلاهل نأخػػب  لنهػػل، 
 فح  دنً ممالم البهر والقرلف والعللع وهبا هنا لاؿ 

ممَصٔإَذاَصٔإَذامماظّْٔٚطّٕٔ،اظّْٔٚطّٕٔ،ممَعَفاِظََّٗعَفاِظَّٗممَؼَؿَؿٖؾضمُل٦َّنَؼَؿَؿٖؾضمُل٦َّنممُصسمُلالُصسمُلالممَدؿمٖلاَرًةَدؿمٖلاَرًةممِئغمَلًةِئغمَلًةالالعََعمم٧ّ٧َّوَتضمَلاَظَوَتضمَلاَظممَتَؾاَرَكَتَؾاَرَكممِظػمل٥َِِّّظػمل٥َِّّممٔإٖنٔإٖنمم}}

ممَعاَعاممَؼؼمِلػمَلُؽ٦ّاَؼؼمِلػمَلُؽ٦ّاممَحٖؿ٧َّحٖؿ٧ّممِبَأِجؽمِلَقِؿؾمٔل٣ِِّبَأِجؽمِلَقِؿؾمٔل٣ِّممَبضمِلسمّلاَبضمِلسمّلاممَبضمِلسمُلؾمُل٣َِّبضمِلسمُلؾمُل٣ِّممَوَحَّٟٖوَحّٟٖممَعضمَلؾمُل٣ِّ،َعضمَلؾمُل٣ِّ،ممَضضمَلُّٓواَضضمَلُّٓواممِذْطِّْٕذْطّْٕممِصؿمل٥ِِّصؿمل٥ِّممَعِفػمِلّلاَعِفػمِلّلاممَوَجُّٓواَوَجُّٓوا

ممَصؿمَلِلَأُظؾمُل٣َُّصؿمَلِلَأُظؾمُل٣ُّ:م:مَضاَلَضاَلمماظٖلؼمَلاِء،اظٖلؼمَلاِء،ممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّممَوَصضمِلُّٓواَوَصضمِلُّٓواممَُّٕج٦ّإَُّج٦ّاسََسممَتظمَلُّٕٖض٦ّاَتظمَلُّٕٖض٦ّاممَصٔإَذاَصٔإَذامماظِّٓٗغؿمَلا،اظِّٓٗغؿمَلا،مماظٖلؼمَلاِءاظٖلؼمَلاِء  َوَبؿمِل٤ََّوَبؿمِل٤َّممَبؿمِلؽمَلؾمُل٣َِّبؿمِلؽمَلؾمُل٣ِّ

ممِرٔضِرٔضِِّّااممِص٨ِّص٨ّممَظ١ََّظ١َّممِسَؾاٍدِسَؾاٍدممِسؽمِلِِّٓسؽمِلِّٓممِع٤ِِّع٤ِّممِجِؽؽمَلاِجِؽؽمَلا:م:مَصؿمَلعمُل٦ُّظ٦َّنَصؿمَلعمُل٦ُّظ٦َّنممِجِؽُؿ٣ِّ؟ِجِؽُؿ٣ِّ؟ممَأِؼ٤ََّأِؼ٤َّممِع٤ِِّع٤ِّممِبؾمٔل٣ِِّبؾمٔل٣ِّممَأِسػمَل٣َُّأِسػمَل٣ُّممَوُػ٦ََّوُػ٦َّمممماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّ

ممَؼِلَأُظ٦ِّغ٨ّ؟َؼِلَأُظ٦ِّغ٨ّ؟ممَوَعاَذاَوَعاَذا:م:مَضاَلَضاَلمم،،َوَؼِلَأُظ٦َّغ١ََّوَؼِلَأُظ٦َّغ١َّممَوَؼِقؼمَلُّٓوَغ١َّ،َوَؼِقؼمَلُّٓوَغ١َّ،ممَوُؼؾمَلػملخملػمُل٦َّغ١َّ،َوُؼؾمَلػملخملػمُل٦َّغ١َّ،ممَوُؼغمَلٚؾُّٕوَغ١َّ،َوُؼغمَلٚؾُّٕوَغ١َّ،ممُؼَلٚؾُق٦َّغ١َّ،ُؼَلٚؾُق٦َّغ١َّ،

ممَظ٦َِّظ٦ِّممَصغمَلؿمِلََّٟصغمَلؿمِلَّٟ:م:مَضاَلَضاَلممَرٚب،َرٚب،ممَأِيَأِيممالال:م:مَضاُظ٦ّاَضاُظ٦ّاممَجؽمٖلِؿ٨ّ؟َجؽمٖلِؿ٨ّ؟ممَرَأِواَرَأِواممَوَػ٢َِّوَػ٢ِّ:م:مَضاَلَضاَلممَجؽمٖلَؿ١َّ،َجؽمٖلَؿ١َّ،ممَؼِلَأُظ٦َّغ١ََّؼِلَأُظ٦َّغ١َّ:م:مَضاُظ٦ّاَضاُظ٦ّا

مم،،َرٚبَرٚبممَؼاَؼاممَغأرَكَغأرَكممِع٤ِِّع٤ِّ:م:مَضاُظ٦ّاَضاُظ٦ّاممَؼِلَؿِفرُيوَغؽمِل٨ّ؟َؼِلَؿِفرُيوَغؽمِل٨ّ؟ممَوِع٣َّٖوِع٣ّٖ:م:مَضاَلَضاَلممَوَؼِلَؿِفرُيوَغ١َّ،َوَؼِلَؿِفرُيوَغ١َّ،:م:مَضاُظ٦ّاَضاُظ٦ّاممَجؽمٖلِؿ٨ّ؟َجؽمٖلِؿ٨ّ؟ممَرَأِواَرَأِوا

ممَوَؼِلَؿطمِلظمِلُّٕوَغ١َّ،َوَؼِلَؿطمِلظمِلُّٕوَغ١َّ،:م:مَضاُظ٦ّاَضاُظ٦ّاممَغأري؟َغأري؟ممَرَأِواَرَأِواممَظ٦َِّظ٦ِّممَصغمَلؿمِلََّٟصغمَلؿمِلَّٟ:م:مَضاَلَضاَلمم،،الال:م:مَضاُظ٦ّاَضاُظ٦ّاممَغأري؟َغأري؟ممَرَأِواَرَأِواممَوَػ٢َِّوَػ٢ِّممَضاَلَضاَل

:م:مَضاَلَضاَلمماِدَؿَفاُروا،اِدَؿَفاُروا،ممِعؼمٖلاِعؼمٖلاممَوَأَجُِّٕتؾمُل٣َِّوَأَجُِّٕتؾمُل٣ِّممَدَأُظ٦ّاَدَأُظ٦ّاممَعاَعاممَصَأِسشمَلؿمِلُؿؾمُل٣َِّصَأِسشمَلؿمِلُؿؾمُل٣ِّممَظؾمُل٣َِّظؾمُل٣ِّممَشظمَلُِّٕتَشظمَلُِّٕتممَضَِّٓضِّٓ:م:مَصؿمَلعمُل٦ُّلَصؿمَلعمُل٦ُّلممَضاَل،َضاَل،

ممَشظمَلُِّٕتَشظمَلُِّٕتممَوَظ٥َُّوَظ٥ُّ:م:مَصؿمَلعمُل٦ُّلَصؿمَلعمُل٦ُّل:م:مَضاَلَضاَلممَعضمَلؾمُل٣ِّ،َعضمَلؾمُل٣ِّ،ممَصَفػمَلََّٗصَفػمَلَّٗممَعَّٕٖعّٕٖممٔإٖغؼمَلأإٖغؼمَلاممَخشملَّاْءَخشملَّاْءممَسِؾَّْٓسِؾّْٓممنْْنالالصُُصممِصؿملؾمٔل٣ِِّصؿملؾمٔل٣ِّممَرٚبَرٚب:م:مَصؿمَلعمُل٦ُّظ٦َّنَصؿمَلعمُل٦ُّظ٦َّن

{{َجػمِلؿملُلؾمُل٣ِّمَجػمِلؿملُلؾمُل٣ِّمممِبؾمٔل٣ِِّبؾمٔل٣ِّممَؼرمِلعمَل٧َّؼرمِلعمَل٧ّممالالمماْظعمَل٦ُِّماْظعمَل٦ُِّمممُػ٣ُُّػ٣ُّ
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 ولاؿ فح بلك الرجل الحليلع
 لقػػػػد فػػػػاز هلػػػػ  بحػػػػ  أهػػػػل ههػػػػ 

 
 فليػػػػػػػػػػػػ    أفػػػػػػػػػػػػوز بحػػػػػػػػػػػػ  لؿ النبػػػػػػػػػػػػح

 ================================== 
 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  9ٕ



  {{ٓٗٓٗ}}    اٌؾٍمخ اٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

  الحيوانػػاو النعػػدود  الللػػ  الػػبد سػػا  خلػػ  أهػػل اللهػػ  سػػيدخل المنػػة، مػػ
الاح سػادخل المنػة، هنالػة سػيدنا حػالل، و نػا  الع نػر، وهػبأل سػيدنا إسػناعيل ... فنػن 

 نحلل لن بالمنة. أجل أف سا  خل  أهل الله  أخب  لنهل، واهلل 
نثع  من الب  هدات، ونالفل بن اهلل، وننصرت على مػن عػادات  األمر الراب ع أف اهلل 

 أشد العاا  والظلنة من النلوؾ من عباد اهلل. اى ولو هاف فح عصر 
األمر الخاممع أف من اعاصل باهلل ولنسك بهد  اهلل   بد أف نثعػ ت اهلل فػح الػدنيا 
لبػػل أف نثسػػعدت فػػح اآلخػػر  إف شػػام اهلل، فػػأع هل اهلل فػػح الػػدنيا، وبهػػ  النلػػك و اشػػيان 

 إليهل، وألاموا عليهل مسمداً.
الصػػػالل والسػػاد  العلنػػػام أنػػن   مػػػان  مػػن إلامػػػة األمػػر السػػاد ع اسػػػانب  السػػل  

  مسػػػمد علػػػى الصػػػالحين والناقػػػين، هنػػػا و د فػػػح هػػػبت اآلنػػػة اللرننػػػةع         
                                   [90 لػو هػاف هػبا األمػر هنػا   الكه

نثسػن فػح شػرعنا، ألشػا و اآلنػة إلػى بلػك، نقوؿ البعمع لقد هاف هػبا األمػر فػينن لبلنػا و 
 عفى بلك أحل معروؼ فى هل ها  وأحوؿ الفقن أف ف

مم3030{{ممَذَِّٕعمَع٤ِّمَضِؾػمَلؽمَلامَذِّْٕعمَظؽمَلامَحؿمِلُثمالمَغاِدََّْذَِّٕعمَع٤ِّمَضِؾػمَلؽمَلامَذِّْٕعمَظؽمَلامَحؿمِلُثمالمَغاِدَّْمم}}

إ  إبا وجد نسن فح هاا  اهلل، أو وجد نسػن فػح  ػدنً  سػوؿ اهلل، ومػا داـ أ  
..  بػل نوجػد  ، فػال بػأ  فػح بلػك،لل نوجد نسن فح هاا  اهلل، و  فح  دنً  سوؿ اهلل

 ماى هبا اإللرا ؟إلرا  من  سوؿ اهلل! .. 
مػػ  أهػػل ملػػة  عنػػدما خػػر  أبػػو بصػػير الصػػحابح المليػػل بعػػد أف ول ػػ  الرسػػوؿ 

حلل الحدنبية، والفقوا على أف من جام إلى الرسوؿ مامنػاً نػردت، ومػن جػام مػن النسػلنين 
ل لوليػػ  العقػػد إبا بػػأبح بصػػير عابػػة بػػن أسػػيد جػػام مرلػػداً إلػػى ملػػة   نردونػػن، وبنمػػرد أف لػػ

================================== 
 .وخ اٌذٚأٟ ششػ سعبٌخ اٌم١شٚأٟاٌفٛا ٖٓ



  {{ٔٗٔٗ}}    اٌؾٍمخ اٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

أف نػردت لهػل، فقػاؿ أبػو بصػيرع نػا  سػوؿ اهلل  نرس  فػح أغاللػن، فأ سػلت لػرنأل للنبػح 
 عهل لردنح إلى أهل اللفر بعد أف لمنت؟ لاؿ 

ممغطملّٓر،غطملّٓر،ممالالمموإغاوإغاممسػملؼملت،سػملؼملت،ممضّٓضّٓممعاعاممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممصاي٦ّغاصاي٦ّغاممضّٓضّٓمماظعمل٦ّماظعمل٦ّمممػؤالءػؤالءممإنإنممبزملري،بزملري،ممأباأباممؼاؼامم}}

ممدؼين؟دؼين؟ممِص٨ِّص٨ّممؼظملؿؽمل٦ّغ٨ّؼظملؿؽمل٦ّغ٨ّمماٌرملّٕطنياٌرملّٕطنيممإديإديممتّٕدغ٨ّتّٕدغ٨ّممآ،آ،ممرد٦ّلرد٦ّلممؼاؼامم::صعملالصعملالممبعمل٦ّع١ّ،بعمل٦ّع١ّ،ممصاي٠ّصاي٠ّ

ممعضمل١ّعضمل١ّممو٤ٌّو٤ٌّممظ١ّظ١ّممجاس٢ّجاس٢ّممآآممصإنصإنممواحؿلب،واحؿلب،ممبزملريبزملريممأباأباممؼاؼامماصرباصرب:م:مممآآممرد٦ّلرد٦ّلممصعملالصعملال

{{وخمّٕجًاموخمّٕجًامممصّٕجًاصّٕجًامماْظؼمُلِؤِعؽمِلنياْظؼمُلِؤِعؽمِلنيممع٤ّع٤ّمماٌلؿسملضملظملنياٌلؿسملضملظملنيممع٤ّع٤ّ
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فسالوت، ومعن اثناف من الحػر ، وفػح الطرنػ  جلسػوا نػأهلوف الطعػاـ، فأهػل معهػل 
إلػػيهل وحػػا بهل، ولػػاؿ أل ػػدهلع أ   سػػيفك هػػبا هيةاػػن هػػبا وهػػبا، أبػػو بصػػير، ولقػػر  

اعطينيػن أنظػر إليػن، فأعطػات السػي ، فقطػ   لباػػن، وهػل  أف نضػر  اآلخػر فمػر ، ثػل لطػػ  
أغاللػػن، وبهػػ  إلػػى ملػػاف نثسػػنى )سػػي  البحػػر( بمػػوا  البحػػر األ نػػر، علػػى الطرنػػ  بػػين 

هابػػػاً وإنابػػػاً، وهػػػل مػػػن أسػػػلل مػػػن د الشػػػاـ، ننػػػر عليػػػن أهػػػل ملػػػة فػػػح لمػػػا لهل بملػػػة وبػػػال
النسلنين مػن أهػل ملػة بعػد الصػلل   نسػاطي  أف نػبه  إلػى الندننػة، فيػبه  إلػى أبػح 
بصػػير،  اػػى حػػا  معػػن نفػػر لمػػاوز السػػاين، وهػػاف مػػن الػػبنن لحػػ  بػػن أبػػا جنػػدؿ بػػن سػػهيل، 

بأنفسػػػهل،  فقطعػػػوا الطرنػػػ  علػػػى أهػػػل ملػػػة،  اػػػى أف أهػػػل ملػػػة بهبػػػوا إلػػػى  سػػػوؿ اهلل 
 جنػدؿ وأبػح بصػير أبػح إلػى النبػح  لاػ ازلوا عن هبا الشػرط، ليأخػب هػا م عنػدت، فولن

 فنػاو، مػرنم، بصػير وكأكبثػو  اهلل  سػوؿ هاػا  جنػدؿ أبو فقرأ معهنا، فينن عكلكْينِ  ليقدما
 .ٕٖمسمداً  لبرت عكلكح وبنى عكلكْيِن، وحلى جندؿ أكبثو فدفنن

ننهاهل، وهػبا نعنػح أف هػبا إلػرا   ، ولل، ولل نعارض عليهل لل نننعهل النبح 
 ببلك. من النبح 

================================== 
 أعذ اٌغبثخ ٚدالئً إٌجٛح ٌٍج١ٙمٟ ػٓ اٌّغٛس ثٓ ِخشِخ  ٖٔ

 أعذ اٌغبثخ ٚدالئً إٌجٛح ٌٍج١ٙمٟ ػٓ اٌّغٛس ثٓ ِخشِخ  ٕٖ



  {{ٕٕٗٗ}}    اٌؾٍمخ اٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 ٞايتجًٞ اإلهل 
ممدؤال:مضالمتضملادي:مدؤال:مضالمتضملادي:م   مم   مم   مم    مم    مم  مممماألعراؼ(ٖٗٔ)مم

٨ّمسػمل٧ّم٨ّمسػمل٧ّم٧ّمآمسػمل٧ّمسؾاده؟موػ٢ّمػؽملاكمصّٕقمبنيماظؿفػملخمل٧ّمآمسػمل٧ّمسؾاده؟موػ٢ّمػؽملاكمصّٕقمبنيماظؿفػملخمل٨ّ؟موػ٢ّمؼؿفػمل٨َّّ؟موػ٢ّمؼؿفػملَّعاماظؿفػملخملعاماظؿفػملخملمم
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للػػل مقػػاـ مقػػاؿ، وهػػبا سػػااؿ خػػاي، سػػنمي  عنػػن بنػػا نسػػنل بػػن هػػبا النملػػم، 
 بػػػػػبعم حػػػػػفالن، أو بػػػػػبعم أسػػػػػنامت، أو بنػػػػػو ت، أو بخيػػػػػرت، ح هػػػػػو ظهػػػػػو  اهلل فػػػػػالاملِّ 

 النامنين.أو ببرهان، أو بشحم من عطامالن وهبالن لعبادت 
 نقػػوؿ فػػح القػػػرلفع ، ألف اهلل ح نلػػوف مػػن اهلل لقلػػو  النػػػامنين بػػاهلل الاملِّػػ

                                    [3 فلػػػػػػػػل لنػػػػػػػػ  و اهلل   الفرررررررت 
للػػوف ألهػػل القلػػو  بعػػد حػػفامها مػػن الػػدنيا واألهػػوام والحظػػوظ والشػػهواو، وملةهػػا بنػػو  

 .على منهج سيد الساداو  بهر واإللباؿ الدائل على اهلل ال
فػػح هػػػل مقػػاـ بنػػا نليػػػ  بهػػبا النقػػاـ، ناملػػػى لخلقػػن أجنعػػين مػػػن  فياملػػى اهلل 

النػػامنين فػػح أ  زمػػاف وملػػاف، للشػػ  الػػبالم، إلنػػ اؿ الرخػػام، لالسػػير الخيػػراو، لمعػػل 
... هػل هػبت لمليػاو مػن  الخيراو مبا هاو، إلبها  الم ع، ب ماطة األب ، بافرنج الهػل

 ناملى بها لعنـو النامنين. اهلل 
علػى للػو  األوليػام بنػا نناسػبهل، ناملػى علػى أ ػدهل بالخشػوع،  وناملى اهلل 

 –والخشػػػية غيػػػر الخشػػػوع  –فيخشػػػ  للبػػػن لعظنػػػة جػػػالؿ اهلل، أو ناملػػػى عليػػػن بالخشػػػية 
ن بالنحبػة، أو ناملػػى فيلػوف مػن أهػػل خشػية اهلل، أو ناملػى عليػػن بػالخوؼ، أو ناملػى عليػػ

بػػن لػػن .... ناملػػى لمليػػاً  لػػن، وبنػػا للف ػػل اهلل  عليػػن بالرضػػا، فيرضػػى بنػػا لسػػل اهلل 
 .مناسباً لهبا الولح، وهبا الاقح على  س  مقدا ت وعلو شأنن عند  بن 
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لألنبيػػػام فعلػػػى لػػػد  األنبيػػػام، وهػػػبا أمػػػر هلنػػػا فيػػػن حػػػغا ،    أمػػػا لمليػػػاو اهلل 
فيػػن، ألننػػا   نسػػاطي  أف ناحػػد  عػػن أمػػر   ند نػػن، أمػػو  خاحػػة بػػين  نسػػاطي  أف ناحػػد 

اهلل وأنبيامت،   ننبغح لنا أف ندخل فيها، و  أف ناحد  عنها، وإننا هنا لاؿ اهلل فػح شػأف 
  الحبي  عنهاع                                                    

الو ى هاف معن  انا أنضاً، ما هبت الرانة؟ هنا لػاؿ بعػم الصػالحينع )فلػاف سػر   ملالن]
من سر   نطل  علين ملكك مقػر  و  نبػح مرسػل( إبا هػاف األمػين جبرنػل ولػ  ولػاؿع إلػى 
هاهنػػا اناهػػى مقػػامح، فليػػ  بأمثالنػػا نثفسػػر مػػا  ػػد  بعػػد سػػد   النناهػػى؟! مػػن أنػػن نػػألح 

 .ببلك؟! وهي  نصل إلى بلك؟!
علينػػػا أف نلاػػػـ  بػػػاألد  فػػػح بلػػػك وأف نقػػػوؿع أف مػػػا بػػػين اهلل وأنبيػػػامت   ننبغػػػح أف 

 ناحػػد  عنػػن  اػػى سػػلطاف أوليػػامت، ونلفػػح فػػح بلػػك لػػوؿ سػػيدد أبػػو ن نػػد البسػػطامح 
وأ ضػػاتع )عطػػام اهلل ألنبيػػامت همػػر   منلػػوم  بالعطػػاماو اإللهيػػة، وعطػػام اهلل ألوليػػامت هنقطػػة 

( نسػػأؿ اهلل أف نثمنلنػػا بػػاألد  فػػح هػػبا البػػا ، وأف نمنلنػػا مػػام  شػػحت مػػن هػػبت المػػر 
 باآلدا  الاح لدخلنا هبت الر ا .

 بني ايٝٛجا ٚجٗاد ايٓفط 
دؤال:مؼعمل٦ّظ٦ّن:مإنمرؼاضةماظؿمل٦ّجامتلؼمل٦ّامباظّٕوح،موجؾملادماظؽملظملّٗميفماٌؽملؾملجمدؤال:مؼعمل٦ّظ٦ّن:مإنمرؼاضةماظؿمل٦ّجامتلؼمل٦ّامباظّٕوح،موجؾملادماظؽملظملّٗميفماٌؽملؾملجم

اإلدالع٨ّمؼلؼمل٦ّامباظّٕوح،مإذنمٌاذامالمؼزمل٢ّمع٤ّمميارد٦ّنمرؼاضةماظؿمل٦ّجامإديمعاماإلدالع٨ّمؼلؼمل٦ّامباظّٕوح،مإذنمٌاذامالمؼزمل٢ّمع٤ّمميارد٦ّنمرؼاضةماظؿمل٦ّجامإديمعام

مماٌؤع٤ّمع٤ّمجؾملادهمظؽملظملل٥ّ؟اٌؤع٤ّمع٤ّمجؾملادهمظؽملظملل٥ّ؟ؼزمل٢ّمإظؿمل٥ّمؼزمل٢ّمإظؿمل٥ّم
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اليوجػػػا  ناضػػػة نفسػػػية وبدنيػػػة، وضػػػ  لصػػػنينها فقػػػرام الهنػػػود الػػػبنن نػػػد عوف أنهػػػل 
ننشػدوف الصػفام، ونصػلوف إلػى مقػاـ نسػنى حػفام الصػفام، أو مػا نسػنى بلغػاهل )النرفانػػا( 

 لهػػاـ مػػن اهلل إلػػى بعػػم القػػد او الخا لػػة الاػػح وهػػبت الرناضػػة اسػػاطاعوا أف نصػػلوا فيهػػا ب
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 جعلها اهلل فح جسل اإلنساف.
ولاقرن  بلكع لوحل أهل الصين إلى خرنطة فح جسل اإلنساف فيها مفػاليل األلػل 

 فح اإلنساف، ونعالموف األلل بوض  إبر  فح موض  معين فيناهح األلل.
سػػاف جعػػل اهلل فيػػن هػػبلك فقػػرام الهنػػود وحػػلوا إلػػى مواضػػ  لػػد او خاحػػة، واإلن

  لػػػد او خاحػػػة   نعلنهػػػا إ  اهلل، أشػػػا  إليهػػػا اهلل فػػػح لولػػػنع                  
                   [65فالرجػػل إبا لفمػػرو طالالػػن البشػػرنة نلػػوف بعشػػر ،   األنفرال

بيػػة، والقلػػ  مخصػػوي ولػػد ن نػػد، للػػن الرناضػػة الرو يػػة فػػح اإلسػػالـ لفمػػر الطالػػاو القل
 بالعوالل النو انية والنللولية العلية.

فلػػل مػػا نصػػل إليػػن أهػػل اليوجػػا اسػػاعناؿ القػػو  المسػػدنة الخا لػػة فػػح اإلنسػػاف فػػح 
ظاهر الحيا  الدنيا، لد نأهل ال جا  و  نابد أسنانن و  فنن و  معدلن، ولد ندو  علػى 

عليػػن سػػيا   بنقطػػو   و  لػػاثر فيػػن، و  مسػػامير و  لػػاثر فيػػن، أو ننػػاـ علػػى مسػػامير، ولنػػر 
 اساغالؿ القو  المسنانية فح اإلنساف فح ظاهر الحيا  الدنيا.، ناثر فين وخ  النسامير

للػػن   نسػػاطيعوف أف نصػػلوا إلػػى  انػػة الغيػػو ، و  نسػػاطيعوف أف نػػروا النالئلػػة، 
نللػوو، أو عػالل م  أنهل معنا فح هل زماف وملاف، و  نساطيعوف أف ننظػروا إلػى عػالل ال

 عالمنة، أو عالل النا ، ألف هبت طالاو للبية، هالرجل البد سألن  ضر  النبح 
ممٔإمَيذملانٕمٔإمَيذملانٕمممِظغمُلذمل٢ّٚمِظغمُلذمل٢ّٚمممٔإٖنٔإٖن:م:مَضذملالَمَضذملالَمممَحعمٛلذملا،مَحعمٛلذملا،مممُعِؤِعؽمّلذملامُعِؤِعؽمّلذملامممَأِصذملَؾِقتُمَأِصذملَؾِقتُم:م:مَضذملالَمَضذملالَمممَحأرَثُة؟َحأرَثُة؟ممَؼاَؼاممَأِصَؾِقَتَأِصَؾِقَتممَطؿمِلََّٟطؿمِلَّٟمم}}

ممَغؾمَلذملذملأري،َغؾمَلذملذملأري،ممَصَأْزؼمَلذملذملْأُتَصَأْزؼمَلذملذملْأُتمماظذملذملِّٓٗغؿمَلا،اظذملذملِّٓٗغؿمَلا،ممَسذملذمل٤َّٔسذملذمل٤ّٔممَغظمْلِلذملذمل٨َّغظمْلِلذملذمل٨ّممَسََّٖصذملذملِتَسََّٖصذملذملِت:م:مَضذملذملاَلَضذملذملاَلممٔإمَياِغذملذمل١َّ؟ٔإمَياِغذملذمل١َّ؟ممَحعمِلؿملعمَلذملذملُةَحعمِلؿملعمَلذملذملُةممَصؼمَلذملذملاَصؼمَلذملذملاممَحعمِلؿملعمَلذملذملًة،َحعمِلؿملعمَلذملذملًة،

ممَؼَؿؽمَلضمٖلؼمُلذمل٦َّن،مَؼَؿؽمَلضمٖلؼمُلذمل٦َّن،ممماْظَفؽمٖلذملةِماْظَفؽمٖلذملةِمممِصذمل٨ّمِصذمل٨ّممماْظَفؽمٖلذملةِماْظَفؽمٖلذملةِمممِبَأِػ٢ِّٔبَأِػ٢ّٔممَوَطَأٚغ٨َّوَطَأٚغ٨ّممَباِدّؼا،َباِدّؼا،ممَرٚب٨َّرٚب٨ّممِبضمَلِّٕٔشِبضمَلِّٕٔش  َوَطَأٚغ٨َّوَطَأٚغ٨ّممَظؿمِلػمِل٨ّ،َظؿمِلػمِل٨ّ،ممَوَأِدؾمَلُِّٕتَوَأِدؾمَلُِّٕت

{{َضػمْلَؾ٥ُّمَضػمْلَؾ٥ُّممماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممرََرَغ٦َّٖغ٦ّٖممُعِؤِع٤ُّْعِؤِع٤ّْممَصاْظَِّٖم،َصاْظَِّٖم،ممَأَصِؾَتَأَصِؾَت:م:ممماظؽمٖلِؾ٨ّٗاظؽمٖلِؾ٨ّٗممَصعمَلاَلَصعمَلاَلممُؼضمَلُّٖٔب٦َّنُؼضمَلُّٖٔب٦َّنمماظؽمٖلأراظؽمٖلأرممِص٨ِّص٨ّمماظؽمٖلأراظؽمٖلأرممَوَأِػ٢َّٔوَأِػ٢ّٔ
33
مم

================================== 
 ٌجضاس، ِٚغٕذ اٌشٙبة ػٓ أٔظ ِغٕذ ا ٖٖ
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نروف النالئلة، منهل من نراهل عند لالولػن للقػرلف هسػيدنا  وهاف أححا  النبح 
أسػػػيد بػػػن  ضػػػير، نػػػراهل هللػػػئ فػػػح سػػػق  الحمػػػر  نسػػػانعوف إليػػػن، ومػػػنهل مػػػن نػػػراهل 

، ومػػػنهل مػػػن  لهػػػل وهػػػل نحنلػػػوف ونحػػػدثهل ونحدثونػػػن هسػػػيدنا عنػػػراف بػػػن الحصػػػين 
فػػح غػػ و  بػػد ، وغػػػ و  أ ػػد، وغيػػر بلػػك مػػن النوالػػ ، فرانػػػة  السػػيوؼ ونقالػػوف اللفػػا 

 .الغيو  خصوحية لنن نعالج نفسن، ونثصكفِّح للبن على نهج الحبي  النحبو  
أمػػػا  ناضػػػة اليوجػػػا ف نهػػػا اسػػػاغالؿ الطالػػػاو الظاهرنػػػة فػػػح األجسػػػاـ اإلنسػػػانية مػػػ  

بالنالئلػػة، و  بهػػبت  الخلػػ ، للػػن   عاللػػة لهػػا بػػالح ، و  بػػالنللوو، و  بػػالغيو ، و 
العػػوالل النو انيػػة اإللهيػػة، و   اػػى باإللهامػػاو، ألف اإللهامػػاو فػػح هاػػا  اهلل، أو فػػح سثػػنة 

 ، ففا ؽ هبير بين هبا وبين باؾ. سوؿ اهلل 

  عكز٣ حًك٢عكز٣ حًك٢  
أغ٥ّمضالمإلحّٓىمزوجات٥ّميفمايج:م)سعملّٕىمأغ٥ّمضالمإلحّٓىمزوجات٥ّميفمايج:م)سعملّٕىمممدؤال:موردميفمحّٓؼثمظّٕد٦ّلمآمدؤال:موردميفمحّٓؼثمظّٕد٦ّلمآم

ممحػملعمل٧ّ(مغّٕج٦ّماظؿ٦ّضؿملّّ؟حػملعمل٧ّ(مغّٕج٦ّماظؿ٦ّضؿملّّ؟

مم============================================================================================

 عن عائشة  ضح اهلل عنها لالتع
ممَوَبذملؿمِل٤َّمَوَبذملؿمِل٤َّمممِباْظَؾؿمِلِتِباْظَؾؿمِلِتممَصشمَلاَفَصشمَلاَفمممماظؽمٖلِؾ٨ّٗاظؽمٖلِؾ٨ّٗممَصعمَلَِّٓمَصعمَلَِّٓممماْظَقٖج،اْظَقٖج،ممإالإالممَغَّٕىَغَّٕىممالالوََومممماظؽمٖلِؾ٨ّٚاظؽمٖلِؾ٨ّٚممَعََّٝعَّٝممَخَِّٕجؽمَلاَخَِّٕجؽمَلامم}}

ممَوَأِصَقاِب٥َِّوَأِصَقاِب٥ِّممِغَلاِئ٥ِِّغَلاِئ٥ِّممِع٤ِِّع٤ِّممَعضمَل٥َُّعضمَل٥ُّممَطاَنَطاَنممَع٤َِّع٤ِّممَصشمَلاَفَصشمَلاَفمماْظؾمَلُِّٓياْظؾمَلُِّٓيممَعضمَل٥َُّعضمَل٥ُّممَوَطاَنَوَطاَنممَؼِق٢ّٖ،َؼِق٢ّٖ،ممَوَظ٣َِّوَظ٣ِّممَواْظؼمَلَِّٕوِة،َواْظؼمَلَِّٕوِة،مماظزمٖلظمَلااظزمٖلظمَلا

ممَصػمَلؼمٖلذملامَصػمَلؼمٖلذملامممَحٚفؽمَلذملا،مَحٚفؽمَلذملا،مممِع٤ِِّع٤ِّممَعؽمَلاِدغمَلؽمَلاَعؽمَلاِدغمَلؽمَلاممَصؽمَلَلغمْلؽمَلاَصؽمَلَلغمْلؽمَلاممِػ٨َِّػ٨َّممَصَقاَضِتَصَقاَضِتمماْظؾمَلُِّٓي،اْظؾمَلُِّٓي،ممَعضمَل٥َُّعضمَل٥ُّممَؼغمُل٤َِّؼغمُل٤ِّممَظ٣َِّظ٣ِّممَع٤َِّع٤ِّممِعؽمِلؾمُل٣ِِّعؽمِلؾمُل٣ِّممَوَح٢َّٖوَح٢ّٖ

ممَوُسؼمِلٍَّٕةَوُسؼمِلٍَّٕةممِبَقجدملِبَقجدملممَؼِِّٕجَُّٝؼِِّٕجُّٝممَأِصَقاِب١ََّأِصَقاِب١َّممُط٢ُّٗط٢ّٗمماظػمل٥َِّّ،اظػمل٥َِّّ،ممَرُد٦َّلَرُد٦َّلممَؼاَؼا:م:مَضاَظِتَضاَظِتمماظؽمٖلظمْلّٕٔ،اظؽمٖلظمْلّٕٔ،ممَظؿمِلػمَلُةَظؿمِلػمَلُةمماْظَقزمِلَؾِةاْظَقزمِلَؾِةممَظؿمِلػمَلَةَظؿمِلػمَلَةممَطاَنَطاَن

ممَعذملَّٝمَعذملَّٝمممَصذملاِخُِّٕج٨ّمَصذملاِخُِّٕج٨ّم:م:مَضذملالَمَضذملالَممم،،الال:م:مُضػمْلذملتُمُضػمْلذملتُمممَضذملِِّٓعؽمَلا؟،مَضذملِِّٓعؽمَلا؟،مممَظؿمَلاِظ٨ََّظؿمَلاِظ٨َّممِباْظَؾؿمِلِتِباْظَؾؿمِلِتممَتشمُل٦ِّصنَيَتشمُل٦ِّصنَي  ُطؽمِلِتُطؽمِلِتممَعاَعا:م:مَضاَلَضاَلممَشؿمِلّٕٔي،َشؿمِلّٕٔي،

ممَسِؾذملِّٓمَسِؾذملِّٓمممَعذملَّٝمَعذملَّٝمممَصَكَِّٕجذملتُمَصَكَِّٕجذملتُمممَوَطذملَّٔا،مَوَطذملَّٔا،مممَطذملَّٔامَطذملَّٔامممَعغمَلذملانَمَعغمَلذملانَمممَوَع٦ِِّسذملُّٓكِمَوَع٦ِِّسذملُّٓكِمممِبضمُلؼمِلذملَّٕةٍمِبضمُلؼمِلذملَّٕةٍمممَصذملَأِػػملخمل٨ّمَصذملَأِػػملخمل٨ّممماظٖؿؽمِلضمِلذملؿمل٣ّٔماظٖؿؽمِلضمِلذملؿمل٣ّٔمممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّممَأِخؿمل١َِّأِخؿمل١ِّ

:م:ممماظؽمٖلِؾذمل٨ّٗماظؽمٖلِؾذمل٨ّٗمممَصعمَلذملالَمَصعمَلذملالَمممُحؿمَلذمل٨ّدمل،مُحؿمَلذمل٨ّدمل،مممِبؽمِلذملتُمِبؽمِلذملتُمممَصذملظمِلؿمٖلةُمَصذملظمِلؿمٖلةُمممَوَحاَضذملتِمَوَحاَضذملتِمممِبضمُلؼمِلٍَّٕة،ِبضمُلؼمِلٍَّٕة،ممَصَأِػػمَلػمْلُتَصَأِػػمَلػمْلُتممؽمِلضمِلؿمل٣ّٔؽمِلضمِلؿمل٣ّٔاظٖؿاظٖؿممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّمماظِّٕٖحؼمَل٤ّٔاظِّٕٖحؼمَل٤ّٔ



  {{ٙٗٙٗ}}    اٌؾٍمخ اٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

ممالالَصذملمَصذملم:م:مَضذملالَمَضذملالَمممَبػمَلذمل٧ّ،مَبػمَلذمل٧ّ،م:م:مَضاَظذملتِمَضاَظذملتِممماظؽمٖلِقذملّٕٔ؟ماظؽمٖلِقذملّٕٔ؟مممَؼذمل٦ِّمَمَؼذمل٦ِّمَمممُرظمْلذملتِمُرظمْلذملتِمممُطؽمِلذملتِمُطؽمِلذملتِمممَأَعذملامَأَعذملامممَظَقاِبَلذملُؿؽمَلا،مَظَقاِبَلذملُؿؽمَلا،مممٔإٖغ١ِّٔإٖغ١ِّممَحػمْلعمَل٧ّ،َحػمْلعمَل٧ّ،ممَسعمْلَّٕىَسعمْلَّٕى

ُعؽمِلؾمَلذملِؾٌّٛممُعؽمِلؾمَلذملِؾٌّٛممممَوُػذمل٦َّمَوُػذمل٦َّمممُعزمِلضمِلٌَّٓةُعزمِلضمِلٌَّٓةممَأَغاَأَغاممَأِوَأِوممُعؽمِلؾمَلِؾشمَلٌةُعؽمِلؾمَلِؾشمَلٌةممَوَأَغاَوَأَغاممغملََّةغملََّةِبؼمَلِبؼمَلممَأِػ٢َّٔأِػ٢ّٔممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممُعزمِلضمِلّّٓاُعزمِلضمِلّّٓاممَصػمَلعمِلؿملُؿ٥َُّصػمَلعمِلؿملُؿ٥ُّمماِغظمِلّٕٔي،اِغظمِلّٕٔي،ممَبْأَس،َبْأَس،

}}
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مم

فح الحج، وبعد اناهػام الفرنضػة هػاف مػاعمالً للرجػوع إلػى  هاف سيدنا  سوؿ اهلل 
 معن زوجالن جنيعاً فح  مة الوداع.الندننة، وهاف 

 عػنهن  ضػى اهلل على السيد  عائشة ثل على السيد  حفية)الشهرنة( ون لت الدو   
على أحػحابن ولػيم علػى نفسػن، ألنػن نضػطرهل أف ننلثػوا  اػى  ، فأشف  النبح أجنعين

 ولطػػػوؼ طػػػواؼ اإلفاضػػػة، وبقيػػػة النناسػػػك، فقػػػاؿع مػػػا عليهػػػالناهػػػح دو لهػػػا للػػػى لػػػادد 
 ..أ  عطلن عن الرجوع سرنعاً إلى الندننة ٖ٘ع  كْلقكى عكْقرك  م

لػػػل نألهػػػا باؾ إ  بعػػػد طػػػواؼ علػػػل أنهػػػا طافػػػت طػػػواؼ اإلفاضػػػة، و  فلنػػػا سػػػألها 
خػبها هػا عبػد الػر نن أف نأااإلفاضة، ولل نب  لها إ  العنر  ألنها أفردو بالحج، فػأمر أخ

 عوهانت هبت من برهاو السيد  عائشة  ضح اهلل عنهالانعيل ثل لادد عنرلها، إلى ا
جعل هناؾ مولعاً لنن لل نادد العنر  لبل الحػج، أو نػبه  إلػى هػبا  أف النبح 

 .النلاف ونادد عنرلن هلل 

  سٚاج ايٓيب بايضٝد٠ سٜٓب بٓت جخػ 
ممدؤال:مضالمتضملادي:مدؤال:مضالمتضملادي:م   مم  مم  مم    مم   مم      مماأل  ا (ٖٚ)مم، 

طانمحيبماظلؿملّٓةمزؼؽملبمبؽملتمجقّ٘موأغ٥ّمأعّٕمدؿملّٓغامزؼّٓمطانمحيبماظلؿملّٓةمزؼؽملبمبؽملتمجقّ٘موأغ٥ّمأعّٕمدؿملّٓغامزؼّٓمممضّٕأتمأنمرد٦ّلمآمضّٕأتمأنمرد٦ّلمآم

================================== 
 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ٖٗ

ػبلش ال رٍذ، ٚؽٍمٝ أٞ ِشإِخ. لبي األصّؼٟ: ٠مبي: أصجؾذ أِٗ ؽبٌمب أٞ صبوالً، ٚلبي  :ػمشٜفٝ ػّذح اٌمبسٜء:  ٖ٘

ِؼٕب٘ب اٌزٟ ٚضؼذ ٌـٗ: إٌٛٚٞ: ٚػٍٝ األلٛاي وٍـٙب ٟ٘ وٍّخ ارغؼذ ف١ٙب اٌؼشة فصبسد رٍفظٙب ٚال رش٠ذ ثٙب ؽم١مخ 

 .وزشثذ ٠ذاٖ، ٚلبرٍـٗ اٌٍـٗ



  {{2ٗ2ٗ}}    اٌؾٍمخ اٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

ممبؿشملػملؿملعملؾملامظغمل٧ّمؼؿّٖوجؾملا،مصؼملامصقةمػّٔاماظعمل٦ّل؟بؿشملػملؿملعملؾملامظغمل٧ّمؼؿّٖوجؾملا،مصؼملامصقةمػّٔاماظعمل٦ّل؟

مم============================================================================================

هبا هالـ النساشرلين، أو النفلرنن أححا  العلـو الضحلة فح هبا البا ، ألننػا 
نعلل علل اليقين أف السيد  زننػ  بنػت جحػأل  ضػح اهلل عنهػا هانػت بنػت عنػة  سػوؿ اهلل 

  ب نػد، وهػاف عنػدها ، وهاف نعرفها معرفة جيد ، ولبلك هػو الػبد عػرض عليهػا أف لاػ و
للسػيد  خدنمػة ثػل وهباػن للنبػح  اً إبام وعػ   ألنهػا لرشػية، وزنػد هػاف غيػر لرشػح، وهػاف عبػد

  البد أعاقن، والنبػح وهبػن بنولػن لبػل أف نلغيهػا اهلل ونػرو  القصػة مػبهو  فػح هاابػن ،
 لالتعها  ضى اهلل عنهل مولى زنن  بنت جحأل عن

مريمم}} مأخيت مصأردػملت مضّٕؼّ٘، مع٤ّ مسّٓة مريخشملؾين مأخيت مصأردػملت مضّٕؼّ٘، مع٤ّ مسّٓة مخشملؾين مآ مرد٦ّل مإدي مؽملة مآ مرد٦ّل مإدي ممؽملة

مرد٦ّلمآم مصعملالمهلا مرد٦ّلمآمأدؿرملريه، مصعملالمهلا مغؾؿملؾملا،مممأدؿرملريه، مودؽملة مطؿابمربؾملا مأؼ٤ّمػ٨ّممم٤ّمؼضملػملؼملؾملا مغؾؿملؾملا،م: مودؽملة مطؿابمربؾملا مأؼ٤ّمػ٨ّممم٤ّمؼضملػملؼملؾملا :

ضاظت:موع٤ّمؼامرد٦ّلمآ،مضالمزؼّٓماب٤ّمحارثة:مصطملسملؾتمريؽملةمشسملؾامذّٓؼّٓاموضاظتمضاظت:موع٤ّمؼامرد٦ّلمآ،مضالمزؼّٓماب٤ّمحارثة:مصطملسملؾتمريؽملةمشسملؾامذّٓؼّٓاموضاظتم

موجاءتينمصأخربتينمصطملسملؾتمأذّٓم مأتّٖوجمابؽملةمسؼمل١ّمع٦ّالكمضاظت: مرد٦ّلمآ: موجاءتينمصأخربتينمصطملسملؾتمأذّٓمؼا مأتّٖوجمابؽملةمسؼمل١ّمع٦ّالكمضاظت: مرد٦ّلمآ: ؼا

وعامطانمٌؤع٤ّموالمعؤعؽملةمإذامضسمل٧ّموعامطانمٌؤع٤ّموالمعؤعؽملةمإذامضسمل٧ّم}}ا،مصأغّٖلمآما،مصأغّٖلمآمع٤ّمشسملؾؾملاموضػملتمأذّٓمع٤ّمض٦ّهلع٤ّمشسملؾؾملاموضػملتمأذّٓمع٤ّمض٦ّهل

مع٤ّمأعّٕػ٣ّ مأنمؼغمل٦ّنمهل٣ّماًرية مأعّٕا مع٤ّمأعّٕػ٣ّآمورد٦ّظ٥ّ مأنمؼغمل٦ّنمهل٣ّماًرية مأعّٕا ممصأردػملتمإديمرد٦ّلمآمصأردػملتمإديمرد٦ّلمآممم{{آمورد٦ّظ٥ّ

زوجينممم٤ّمذؽت،مصّٖوجينمزؼّٓماب٤ّمحارثة،مصأخّٔت٥ّمبػمللاغ٨ّمصرملغملاغ٨ّمإديمرد٦ّلمزوجينممم٤ّمذؽت،مصّٖوجينمزؼّٓماب٤ّمحارثة،مصأخّٔت٥ّمبػمللاغ٨ّمصرملغملاغ٨ّمإديمرد٦ّلم

موات٠ّمآآمآم مأعل١ّمسػملؿمل١ّمزوج١ّ، مصعملال: موات٠ّمآ، مأعل١ّمسػملؿمل١ّمزوج١ّ، مصعملال: فى  لاؿ العوفح عن ابن عبا و مم3636..{{،
اغشملػمل٠ّمظؿملكشملبمسػمل٧ّمصؿاهمزؼّٓمب٤ّماغشملػمل٠ّمظؿملكشملبمسػمل٧ّمصؿاهمزؼّٓمب٤ّمممذظ١ّمأنمرد٦ّلمآمذظ١ّمأنمرد٦ّلمآممم}}مما  ن وؿ للك اآلنةأسب

حارثةم،مصّٓخ٢ّمسػمل٧ّمزؼؽملبمبؽملتمجقّ٘ماِّدّٓؼةمصكشملؾؾملا،مصعملاظت:مظلتمبؽملاطقؿ٥ّ،محارثةم،مصّٓخ٢ّمسػمل٧ّمزؼؽملبمبؽملتمجقّ٘ماِّدّٓؼةمصكشملؾؾملا،مصعملاظت:مظلتمبؽملاطقؿ٥ّ،م

ب٢ّمصاغغملقؿمل٥ّمضاظت:مؼارد٦ّلمآمأؤاعّٕميفمغظملل٨ّ؟مصؾؿملؽملؼملامػؼملامب٢ّمصاغغملقؿمل٥ّمضاظت:مؼارد٦ّلمآمأؤاعّٕميفمغظملل٨ّ؟مصؾؿملؽملؼملامػؼملام::صعملالمرد٦ّلمآمصعملالمرد٦ّلمآم

  :م:مؼؿقّٓثانمأغّٖلمآمػّٔهماآلؼةمسػمل٧ّمرد٦ّلمآمؼؿقّٓثانمأغّٖلمآمػّٔهماآلؼةمسػمل٧ّمرد٦ّلمآم                      
                                                               

================================== 
 عٕٓ اٌذاسلطٕٟ ٖٙ



  {{8ٗ8ٗ}}    اٌؾٍمخ اٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

                        [46 مرضؿملاألحزاب مضّٓ مضاظت: مرضؿمل، مضّٓ مضاظت: ظ٨ّمؼارد٦ّلمآمظ٨ّمؼارد٦ّلمآمممؿ٥ّؿ٥ّ،

مضالمرد٦ّلمآم م؟ مضالمرد٦ّلمآمعؽملغملقًا م؟ معؽملغملقًا م: مالمأسزمل٨ّمرد٦ّلمآمممضمل٣ّضمل٣ّغغ: مٔإذًا مالمأسزمل٨ّمرد٦ّلمآمضاظت: مٔإذًا ضّٓمأغغملقؿ٥ّمضّٓمأغغملقؿ٥ّمممضاظت:

صادؿؽملغملظملتمعؽمل٥ّموضاظت:مأغامخريمعؽمل٥ّمحلؾًا،مصادؿؽملغملظملتمعؽمل٥ّموضاظت:مأغامخريمعؽمل٥ّمحلؾًا،ممم}}مم::ممعلرمة عن ابن عبا وفى  وانة مم{{ممغظملل٨ّغظملل٨ّ

 .{{ممأةمصؿملؾملامحّٓةأةمصؿملؾملامحّٓةوطاغتماعّٕوطاغتماعّٕ

فرضيت بهبا ال وا ، م  أنها لل لرض فح البدانة ألنها لػر  أنػن لػيم هنػاؾ هفػام ، 
ميها و  لسػػػاونها فػػػح ضػػػالعة ن العػػػر    لسػػػاألنهػػػا مػػػن لػػػرنأل، وهػػػو مػػػن لبيلػػػة أخػػػر  مػػػ

وهاف هبا األمر لحلنة نعلنها اهلل، وهح أف العر  هانػت لننػ  زوا  زوجػة ا بػن النس ، 
 بالابنح، أ  إبا لبنى الرجل ولػداً ومػاو   نمػوز لنػن لبنػات أف ناػ و  زوجاػن، وأ اد اهلل 

 .أف نثبطل هبت العاد  فمعلها على  سوؿ اهلل 
انػػت علػػى غيػػر وفػػاؽ مػػ  زنػػد، وأحػػلل النبػػح بيػػنهل هثيػػراً، وهلنػػا هػػل  زنػػد وزننػػ  ه
أف نا وجهػػا،  زوجػػك، ونػػأمرت بالصػػبر،  اػػى أمػػرت اهلل مسػػك عليػػك ع ابطاللهػػا نقػػوؿ 

فح أمرت، ألنن هاف  يياً، وأمر اهلل   بػد مػن لنفيػبت، للنػن مػابا سػيقوؿ للخلػ ؟!  فاحير 
  ولهبا لاؿ لن اهللع                            [47ألنن   بد أف   األحزاب

 .ننفب أمر اهلل 
إبف ما نثسج  وؿ هبت القصة فهح لصص نهودنػة،   ننبغػح أف نعبػأ بهػا، و  ننظػر 
إليهػػا، و  نقرأهػػا، و  ناحػػد  عنهػػا مػػن لليػػل و  هثيػػر، ألف هػػبت ليسػػت أخػػالؽ البشػػير 

 لل نلػن فػح للبػن موضػ  خردلػة لغيػر مػو ت. ت من هل بلك ألنن بر أ ، فاهلل النبنر 
 وحلى اهلل على سيدنا محند وعلى للن وححبن وسلل



  {{9ٗ9ٗ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 
 

u ٚ ايعغزٕٚايعغزٕٚاحلًك١ ايٛاحد٠ ٚاحلًك١ ايٛاحد٠ u 
 ايتخؾني َٔ ايضخز، ٚايفزم بني احلكد ٚاحلضد 

 اإلغتضاٍ مبا٤ املطز 

 اخلؾَٛات ايجأر١ٜ 

 تأدٜب ايشٚج١ َٚٛدتٗا 

 أمسا٤ اهلل احلض٢ٓ 

 ع١ٓ يًدٜٔاملال 



  {{ٓ٘ٓ٘}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

u  ٚ 47 ايعغزٕٚايعغزٕٚاحلًك١ ايٛاحد٠ ٚاحلًك١ ايٛاحد٠ u 

 ايتخؾني َٔ ايضخز، ٚايفزم بني احلكد ٚاحلضد 
وعاماظظملّٕقمبنيموعاماظظملّٕقمبنيممم؟؟ع٤ّماظلقّٕموايلّٓع٤ّماظلقّٕموايلّٓممييوأوالدوأوالدمموبؿمليتوبؿمليتمم٤ّ٨ّ٨ّمغظملل٤ّمغظمللحزمٚلحزمٚلطؿملّٟمُأطؿملّٟمُأدؤال:مدؤال:م

ممايعملّٓموايلّٓم؟ايعملّٓموايلّٓم؟

مم============================================================================================

فح بيت اهلل  صػوفا للنسػلل الصلواو الخنم فح ولاها فح جناعة  جعل اهلل 
 عمن السحر والحسد ومن هل ضثر  ومن هل شّر، لاؿ 

{{اظػمل٥َِّّماظػمل٥َِّّمممِذٖعِةِذٖعِةممِص٨ِّص٨ّممَصؾمُل٦ََّصؾمُل٦َّممَجؼمَلاَسٍة،َجؼمَلاَسٍة،ممِص٨ِّص٨ّمماظزمٗلِؾَّّاظزمٗلِؾَّّممَصػمل٧ََّّصػمل٧َّّممَع٤َِّع٤ِّمم}}
38
مم

مػػن هػػل شػػحم فػػح هػػبت الحيػػا ،  نصػػوننو  ،نحفظػػن مػػن هػػل شػػحماهلل  بمػػةوالػػب  فػػح 
َطذملاَنمَرُدذمل٦ُّلمممَطذملاَنمَرُدذمل٦ُّلممممم}}ع ومسػلل أنػن  و وو السيد  عائشة  ضى اهلل عنها فح حػحيل البخػا  

اظػمل٥َِّّمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمّل٣ّمَؼَؿضمَل٦ُّٖذمِع٤ِّمَسؿمِل٤ّٔماْظَفاٚنمَوَسؿمِل٤ّٔماإٔلِغّٗٔمَصػمَلؼمٖلامَغََّٖظِتماْظؼمُلضمَل٦َّٖذَتأنماظػمل٥َِّّمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمّل٣ّمَؼَؿضمَل٦ُّٖذمِع٤ِّمَسؿمِل٤ّٔماْظَفاٚنمَوَسؿمِل٤ّٔماإٔلِغّٗٔمَصػمَلؼمٖلامَغََّٖظِتماْظؼمُلضمَل٦َّٖذَتأنم

 {{ممَأَخَّٔمِبؾمٔلؼمَلامَوَتََّٕكمَعامِد٦َّىمذِظ١ََّأَخَّٔمِبؾمٔلؼمَلامَوَتََّٕكمَعامِد٦َّىمذِظ١َّ
ثػل  ،الصبل فح جناعة أف نقرأ سو   اإلخالي حإبف نساطي  اإلنساف بعد أف نثصل

وبعػػد حػػال  النغػػر  نثعيػػدهنا مػػر  ثانيػػة، ولبػػل أف ننػػاـ لأسػػياً بالحبيػػ  نقرأهنػػا  ،النثعػػوبلين
 .إف شام اهلل ففيهنا  ثصوف الولانة من الحقد والحسد ،مر  ثالثة

ر يّػػأو ناغ ،فالحقػػد هػػو أف نثصػػا  اإلنسػػاف بػػأب  ،الحقػػد والحسػػدالفػػرؽ بػػين أمػػا 
أو أل   جػل ، أو أخيػن أل  أو أـ ،أو زميلػن ،ف جػا تباطنة إبا  أ  خيراً علػى أخيػن، إف هػا

================================== 
 َٖٕٔٓ/ٖ/ٕٕ٘ـ ِٖٗٗٔٓ عّبد األٚي  ٓٔعبلٍزٗ  –عٛ٘بط  2ٖ

 صؾ١ؼ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ عٕذة ثٓ ػجذ هللا  8ٖ



  {{ٔ٘ٔ٘}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

إبا ، إبا  أ  أو دت مافػولين ،إبا  أ  أو دت نمحػوا فػح اإلماحانػاو،  ولن من النسلنين
فػػح أ  أمػػر مػػن أمػػو  الػػدنيا ووجػػد نفسػػن غيػػر مسػػارنل لهػػبا الخيػػر  ى أخيػػن النسػػللنظػػر إلػػ

 عين ألف النسلل نقوؿ ف فهبا نثسنى الحقد، ألخين النسلل،
{{ِظؽمَلظمْلِل٥ِّمِظؽمَلظمْلِل٥ِّمممُؼِقٗبُؼِقٗبممَعاَعاممَِِّخؿمل٥َِِِّّخؿمل٥ِّممُؼِقٖبُؼِقٖبممَحٖؿ٧َّحٖؿ٧ّممَأَحُُّٓط٣َِّأَحُُّٓط٣ِّممُؼِؤِع٤ُُّؼِؤِع٤ُّممالالمم}}

39
مم

أف  أ زواؿ هبت النعنػة فهػبا مػا نثسػنين الحسػد،  حف با زاد الحقد ولحوؿ إلى لنن
فق  فهبا نثسنى  قد، وإبا لننػى أف لػ وؿ هػبت النعنػة الاػح  أخين إبا هرت ما عنداإلنساف 

حسد وهو مرض إبليم اللعين، ألف إبليم هو البد  سػد لدـ علػى جاملن فهبا نثسنى ال
  وهػو الػبد لػاؿع  ،ملاناػن عنػد اهلل                                      

    [09 وهػػاف هػػبا الحسػػد سػػر بثعػػدت وطػػردت مػػن   نػػة اهلل   األعر ا إلػػى نػػـو الػػدنن، 
 ا وللوبنا من الحقد والحسد أجنعين.و ندسالمة ح نسأؿ اهلل 

 اإلغتضاٍ مبا٤ املطز 
ممغظملل٥ّمع٤ّمعغملّٕماظرملؿملشملان؟غظملل٥ّمع٤ّمعغملّٕماظرملؿملشملان؟مم٨ّ٨ّشؿل٢ّمب٥ّماإلغلانمؼرملظملشؿل٢ّمب٥ّماإلغلانمؼرملظملااػ٢ّمعاءماٌشملّٕمإذامػ٢ّمعاءماٌشملّٕمإذامدؤال:مدؤال:م

مم============================================================================================

أو مام النهر وهو مام مطر ن ؿ على جبػاؿ أو  ،مام النطر النازؿ مباشر  من السنام
فػػح سػػرادن  األ ض  اػػى  سػػا ح األ ض، أو مػػام اآلبػػا  وهػػو مػػام مطػػر هضػػا  ثػػل سػػا  فػػ

ساحللنات، هل هبا النام نغسل ظاهر اإلنساف، للن مانقولػن النشػاغلين بالسػحر فػح هػبت ا
أ  مقولػة لسػنعها  حوأنت وأنا نا أخػ ،ةو  من السثن   ،ليم لها دليل من القرلفالاح األمو  

قػػرلف أو السثػػنة، فػػ ف هػػاف هنػػاؾ دليػػلا مػػن القػػرلف طالػػ  مػػن نثسػػنعها لػػك بالػػدليل مػػن ال
 ة فهى خير .والسثن  

================================== 
 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ أٔظ  9ٖ



  {{ٕٕ٘٘}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

و  نسػاطي  و  نسػاطي   ،فػح  يالػن مػن الحسػد حػنعن النبػح  حالنام البد نشف
واسػػػانعوا نغاسػػػل، احػػػحابيا نػػػدعى سػػػهل بػػػن  نيػػػ  مػػػا أف نفعلػػػن اآلف، عنػػػدما هػػػاف  أ ػػػدا 

 محند بن أبح أمامة نقوؿعللقصة هنا نونها ابنن 
اشؿل٢ّمأب٨ّمدذملؾمل٢ّمبذمل٤ّمحؽملؿملذملّٟمبذملإًّارمصؽملذملّٖعمجؾذملةمطاغذملتمسػملؿملذمل٥ّ،موسذملاعّٕمبذمل٤ّممممممممممماشؿل٢ّمأب٨ّمدذملؾمل٢ّمبذمل٤ّمحؽملؿملذملّٟمبذملإًّارمصؽملذملّٖعمجؾذملةمطاغذملتمسػملؿملذمل٥ّ،موسذملاعّٕمبذمل٤ّممممممممممممم}}

ربؿملضملةمؼؽملصملّٕم،موطانمدؾمل٢ّمرجذملالمأبذملؿملّٚمحلذمل٤ّماىػملذملّٓم،مصعملذملالمظذمل٥ّمسذملاعّٕمبذمل٤ّمربؿملضملذملةم:معذملامممممممممممربؿملضملةمؼؽملصملّٕم،موطانمدؾمل٢ّمرجذملالمأبذملؿملّٚمحلذمل٤ّماىػملذملّٓم،مصعملذملالمظذمل٥ّمسذملاعّٕمبذمل٤ّمربؿملضملذملةم:معذملاممممممممممم

رأؼتمطاظؿمل٦ّممضّٛموالمجػملّٓمسّٔراءم،مص٦ّس١ّمدؾمل٢ّمعغملاغ٥ّمواذؿّٓموجضملذمل٥ّم،مصذملأت٨ّمردذمل٦ّلممممرأؼتمطاظؿمل٦ّممضّٛموالمجػملّٓمسّٔراءم،مص٦ّس١ّمدؾمل٢ّمعغملاغ٥ّمواذؿّٓموجضملذمل٥ّم،مصذملأت٨ّمردذمل٦ّلمممم

،مصذملذملأخربهم،مصذملذملأخربهمٓمٓم،مصذملذملأخربمأنمدذملذملؾملالموجذملذملّٝموأغذملذمل٥ّمشذملذملريمرائذملذملّّمعضملذملذمل١ّ،مصأتذملذملاهمردذملذمل٦ّلما،مصذملذملأخربمأنمدذملذملؾملالموجذملذملّٝموأغذملذمل٥ّمشذملذملريمرائذملذملّّمعضملذملذمل١ّ،مصأتذملذملاهمردذملذمل٦ّلماآمآم

طذملت،ممطذملت،ممباظّٔيمطانمع٤ّمذأنمساعّٕم،مصعملالمرد٦ّلمآ:مسالممؼعملؿ٢ّمأحذملّٓط٣ّمأخذملاهمأالمبّٕٖممباظّٔيمطانمع٤ّمذأنمساعّٕم،مصعملالمرد٦ّلمآ:مسالممؼعملؿ٢ّمأحذملّٓط٣ّمأخذملاهمأالمبّٕٖمم

ٓممممم ٓمممممإنماظضملنيمح٠ّ،مت٦ّضأمظ٥ّ،مصؿ٦ّضأمصّٕاحمدذملؾمل٢ّمبذمل٤ّمحؽملؿملذملّٟمعذملّٝمردذمل٦ّلما ظذملؿملّٗمبذمل٥ّمممظذملؿملّٗمبذمل٥ّمممممممإنماظضملنيمح٠ّ،مت٦ّضأمظ٥ّ،مصؿ٦ّضأمصّٕاحمدذملؾمل٢ّمبذمل٤ّمحؽملؿملذملّٟمعذملّٝمردذمل٦ّلما

وضالمعاظ١ّ:مدأظتماب٤ّمذؾملابمطؿملّٟمشل٢ّمسذملاعّٕمظلذملؾمل٢ّمحذملنيمأصذملاب٥ّمبذملاظضملني؟،مممممموضالمعاظ١ّ:مدأظتماب٤ّمذؾملابمطؿملّٟمشل٢ّمسذملاعّٕمظلذملؾمل٢ّمحذملنيمأصذملاب٥ّمبذملاظضملني؟،مممممم،م،مبأسبأس

٥ّموأرّٕافمرجػملؿملذمل٥ّموداخػملذملةمإزاره،مضذملال:مثذمل٣ّممممم٥ّموأرّٕافمرجػملؿملذمل٥ّموداخػملذملةمإزاره،مضذملال:مثذمل٣ّمممممصعملال:مشل٢ّموجؾمل٥ّموؼّٓؼ٥ّموعّٕصعملؿمل٥ّمورطؾؿؿملصعملال:مشل٢ّموجؾمل٥ّموؼّٓؼ٥ّموعّٕصعملؿمل٥ّمورطؾؿؿمل

مم4040..{{ممصبمسػمل٧ّمدؾمل٢ّمب٤ّمحؽملؿملّٟمصّٕاحمظؿملّٗمب٥ّمبأسصبمسػمل٧ّمدؾمل٢ّمب٤ّمحؽملؿملّٟمصّٕاحمظؿملّٗمب٥ّمبأس

هػػل  !ولػػد هػػاف، للػػن هػػل نسػػاطي  أ ػػدا فػػح عصػػرنا أف نطالػػ  أ ػػداً بػػبلك اآلف؟
ألنػػػك لفػػػالف غاسػػػل بنػػػام لنأخػػػب هػػػبا النػػػام انسػػػاطي  أ ػػػدا أف نػػػبه  أل ػػػد ونقػػػوؿ لػػػن 

غاسػل او لػيم مػام مطػر وللنػن مػام ، فهػح هانػت خصوحػية لحضػر  النبػ  هبت ! سدلن؟
 .بن النحسود ثل اغاسل –أ  الحاسد  -بن العائن 

 ر١ٜأاخلؾَٛات ايج 
وػ٢ّمحي٠ّمذّٕسًامِّػ٢ّماظعملؿؿمل٢ّمأنموػ٢ّمحي٠ّمذّٕسًامِّػ٢ّماظعملؿؿمل٢ّمأنممم؟؟عامُحغمل٣ّماإلدالمميفماًزمل٦ّعاتماظـأرؼةعامُحغمل٣ّماإلدالمميفماًزمل٦ّعاتماظـأرؼةدؤال:مدؤال:م

ممبؽمل٥ّ؟بؽمل٥ّ؟إإؼأخّٔوامبـأرػ٣ّمع٤ّمأػ٢ّماظعملات٢ّمأومؼأخّٔوامبـأرػ٣ّمع٤ّمأػ٢ّماظعملات٢ّمأوم

مم============================================================================================

================================== 
 اٌغبِغ فٟ اٌؾذ٠ش ألثٓ ٚ٘ت ٓٗ



  {{ٖٖ٘٘}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

األ لػػاـ الػػػبنن ناولػػوف الحلػػػل فػػح بػػػالد الػػبد ننفػػػب دنػػػنا ودولػػة، نمعػػػل اإلسػػالـ 
اإلسػالـ، ألننػا لػو لرهنػا النػا  وهػل  جػػلن مػنهل نثنفػب الحثلػل بنفسػن سيصػير النمانػ  غابػػة 

والقضػػام نحلػػل  ،ولػػيم ممانعػػاً، للػػن مػػن لاػػل إف ثباػػت عليػػن الحمػػة نػػبه  إلػػى القضػػام
لػػاـ هػػو الحػػاهل أو مػػن نقػػـو مقامػػن مػػن وزا   والػػب  ننفػػب األ  ،عليػػن بنػػا نناسػػ  جرنناػػن

أمػػا الخصػػوماو فػػػح اإلسػػالـ فيقػػوؿ فيهػػػا النصػػطفى عليػػػن ، العػػدؿ أو الداخليػػة أو غيرهػػػا
 أفضل الصال  وألل السالـع

ممَػَّٔاَػَّٔاممَصؿمُلضمِلُّٕٔضَصؿمُلضمِلُّٕٔضممَؼػمْلَؿعمِلؿمَلأنَؼػمْلَؿعمِلؿمَلأنممَظؿمَلإل،َظؿمَلإل،ممثِِثالالثََثممَص٦َِّقَص٦َِّقممَأَخاُهَأَخاُهممَؼؾمِلُفََّٕؼؾمِلُفَّٕممَأِنَأِنممِظَُّٕج٢ِّٕظَُّٕج٢ّٕممَؼِق٢َّٗؼِق٢ّٗممالالمم}}

{{ٔممٔممالالِباظٖلِباظٖلممَؼِؾَُّٓأَؼِؾَُّٓأمماظَِّّٔياظَِّّٔيممَوَخؿمِلُُّٕػؼمَلاَوَخؿمِلُُّٕػؼمَلاممَػَّٔا،َػَّٔا،ممَوُؼضمِلُّٕٔضَوُؼضمِلُّٕٔض
41
مم

  نموز لنسلل أف نهمر أ  مسلل أهثر من ثال ، وفى هبت الثال    نفمػر فػح 
 حألف الهمػػػر فػػػح الخصػػػومة مػػػن عالمػػػاو النفػػػاؽ، ونهمػػػر فػػػح الخصػػػومة نعنػػػ ،الخصػػػومة

فػػح الخصػػومة  نثهػددت وناوعػػّدت ونسثػػبن ونشػػانن ونثشػػّن  عليػػن .. هػػل هػػبت األمػػو  مػػن الفمػػو 
 .و  ننبغح أف للوف بين النسلنين أجنعين أبداً 

و ن نػػد  ،اصػػر علػػى الهمػػر فػػح اللػػالـقوإننػػا النسػػلنوف إبا  ػػد  بيػػنهل خػػالؼا ن
 عمسللا مسلناً، لاؿ  عن ثالثة أناـ وأفضلهنا البد نبدأ بالسالـ، وإبا س   

{{َذؿمِلشمَلاَغأنمَذؿمِلشمَلاَغأنممماْظؼمُلِلَؿٖؾأناْظؼمُلِلَؿٖؾأنمم}}
42
مم

 علاؿ   و ع مسلناً وإبا  ،رد علين فيلونا شيطانينونل النسلل البد نسث  النسل
{{ُعِلػمِلؼمّلامُعِلػمِلؼمّلامممُؼَّٕٚوَعُؼَّٕٚوَعممَأِنَأِنممِظؼمُلِلػمِل٣ِّٕظؼمُلِلػمِل٣ّٕممَؼِق٢َّٗؼِق٢ّٗممالالمم}}

43
مم

 لرونػ اً لػ  بخنمر و  بسػلين و  بعصػا و  بحدنػد  و  بػأ  شػحم، مننػوع منعػاً با
بنن خرجػوا اع الطرن  الأ  مسللن بنثل هبت األمو ، فهبت األشيام م  اللافرنن، أو م  لثط  

================================== 
 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ أثٟ أ٠ٛة األٔصبسٞ  ٔٗ

 ِغٕذ اإلِبَ أؽّذ ٚصؾ١ؼ اثٓ ؽجبْ ٚعٕٓ اٌج١ٙمٟ ػٓ ػ١بض ثٓ ؽّبس  ٕٗ

 عٕٓ أثٟ داٚد ٚاٌج١ٙمٟ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ٖٗ



  {{ٗ٘ٗ٘}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

وإننػا  ،فح هبت األناـ دفاعاً عن نفسن، للن م  النسلل   ننبغح أف نساخدـ هبت األشيام
هثدنػػػة   ل نػػػػد عػػػن ثالثػػػػة أنػػػػاـ ثػػػل نسػػػػاأنفاف الوئػػػاـ والحيػػػػا  الطيبػػػػة علػػػى مػػػػنهج الحبيػػػػ  

 النصطفى علين أفضل الصال  وألل السالـ .

 تأدٜب ايشٚج١ َٚٛدتٗا 
مم؟؟تأدؼبماظّٖوجةتأدؼبماظّٖوجةممطؿملّٟمؼؿ٣ّطؿملّٟمؼؿ٣ّال:مال:مؤؤدد

مم============================================================================================

أوؿ ما ننبغح على ال و  لبل لأدنبن زوجان أو اإلسام  إلػى زوجاػن أف نثعلنهػا أ لػاـ 
ومػن جنلػة هػبت األ لػاـ أف نثعرفهػا واجبهػا  ،بنػن نثعلنهػا أ لػاـ دننهػاح لهػا دننهػا، أو نػأل
وواجبهػػػا نحػػػو أبيهػػػا وأمهػػػا  ،جهػػاوواجبهػػػا نحػػػو أهػػػل زو  ،و قهػػػا عنػػػد زوجهػػا ،نحػػو زوجهػػػا

ثػػل بعػػد بلػػك إبا أسػػامو نبػػدأ بالعاػػا   ،نثعلنهػػا مػػا لهػػا ومػػا عليهػػا ... وأخوالهػػا وجيرانهػػا
والعاػػػا    ننبغػػػح أف نلػػػوف أمػػػاـ أ ػػػد  اػػػى ولػػػو مػػػن األو د أو ، والعاػػػا  أحػػػفى للػػػوداد

 .خو  أو األـ أو األ إلا

 أمسا٤ اهلل احلض٢ٓ 
ممٓماُيلؽمل٧ّ؟ٓماُيلؽمل٧ّ؟امساءماامساءماِِّّممدؤال:مػ٢ّمػؽملاكمحزملّٕدؤال:مػ٢ّمػؽملاكمحزملّٕ
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 علسنها فقاؿ  أسنام اهلل الحثسنى سيدنا  سوؿ اهلل 
ممَأَحّّٓاَأَحّّٓاممَسػمِلؼمِلَؿ٥َُّسػمِلؼمِلَؿ٥ُّممَأِوَأِوممِطَؿاِب١َّ،ِطَؿاِب١َّ،ممِص٨ِّص٨ّممَأِغَّْٖظَؿ٥َُّأِغَّْٖظَؿ٥ُّممَأِوَأِوممَغظمْلَل١َّ،َغظمْلَل١َّ،ممِب٥ِِّب٥ِّممَدؼمٖلؿمِلَتَدؼمٖلؿمِلَتمماِد٣ّٕاِد٣ّٕممِبغمُل٢ِّٚبغمُل٢ّٚممَأِدَأُظ١ََّأِدَأُظ١َّمم}}

{{ِسؽمِلََّٓكمِسؽمِلََّٓكممماْظطمَلؿمِلِباْظطمَلؿمِلِبممِسػمْل٣ِّٔسػمْل٣ّٔممِص٨ِّص٨ّمم٥ّ٥ِِّبِِبمماِدَؿْأَثَِّٕتاِدَؿْأَثَِّٕتممَأٔوَأٔوممَخػمْلعمِل١َّ،َخػمْلعمِل١َّ،ممِع٤ِِّع٤ِّ
44
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================================== 
 ِغٕذ اإلِبَ أؽّذ ٚصؾ١ؼ اثٓ ؽجبْ ٚاٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن ػٓ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد  ٗٗ



  {{٘٘٘٘}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 .فهناؾ أسنام سّنى اهلل بها نفسن ولل نطل  عليها أ دا من خلقن
وأسػنام سػّنى اهلل بهػا نفسػن ونطلػ  علػى بعضػها مػن نشػام مػن خلقػن وهػبت نثسػػنيها 

 ت العليػػػة وبهػػػا سػػػر  ممػػػن أسػػػنا اً نػػػن إسػػػنأو نعلِّ  اً سػػػنإأسػػػناًم لوفيقيػػػة، نوفقػػػن اهلل فيضػػػ  لػػػن 
نهبهػا الاػى باليػة السػنام ؛ فهػى األاهلل نسػام  لػن فػو اً  ابة، ف با دعا بهػبا اإلسػل فػ فاإلج
 ،النوجػػػود  فػػػح هاػػػا  اهلل حوهػػػ ،وهنػػػاؾ األسػػػنام القرلنيػػػة لنػػػن نشػػػام مػػػن عبػػػادت اهلل 

 ع، لاؿ واألسنام الاح جنعها  سوؿ اهلل 
{{اْظَفؽمٖلَةماْظَفؽمٖلَةمممَدَخ٢ََّدَخ٢َّممَأِحزمَلاَػاَأِحزمَلاَػاممَع٤َِّع٤ِّممِحّّٓاِحّّٓاَواَواممإالإالممِعاَئًةِعاَئًةمماِدؼمّلااِدؼمّلاممَوِتِلضمِلنَيَوِتِلضمِلنَيممِتِلضمَلًةِتِلضمَلًةممِظػمل٥َِِّّظػمل٥َِّّممٔإٖنٔإٖنمم}}

45
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هو البد بهرهػا وموجػود  فػح هاػا  اهلل  حوالنب ،وهناؾ أسنام لوليفية ألنها مولوفة
و  ن نػػد عليهػػا و  ننقصػػها،.وهناؾ أسػػنام لحقيقيػػة، إبا اإلنسػػاف عنػػل بشػػرع اهلل ولحقػػ  

سػػلن مػػن هػػبت األسػػنام علػػى إ بحقيقػػة هاػػا  اهلل فأحػػبل مػػن أهػػل الاحقيػػ  فيطلعػػن اهلل 
وهبا مػا نعلنػن ، يقية فيلوف هو مفااح اإلجابة لن فح هل ما نطلبن ونرجوت من اهلل حقالا

 فح هبا البا  .

 ٜٔاملالع١ٓ يًد 
ممعامحغمل٣ّمالس٤ّماظّٓؼ٤ّ؟عامحغمل٣ّمالس٤ّماظّٓؼ٤ّ؟ممدؤال:دؤال:

مم============================================================================================

ممَضذملاَل،مَضذملاَل،مممَطؼمَلذملامَطؼمَلذملامممَصؾمُلذمل٦َّمَصؾمُلذمل٦َّمممَطاِذّبذملا،مَطاِذّبذملا،مممَطذملانَمَطذملانَمممَصذملٔإنِمَصذملٔإنِممماإٔلِدذملالٔم،ماإٔلِدذملالٔم،مممِع٤َِّع٤َّممَبّٕٔيْءَبّٕٔيْءممَأَغاَأَغا:م:مَضاَلَضاَلممَع٤َِّع٤ِّمم}} علاؿ 

{{َداِظؼمّلامَداِظؼمّلاممماإٔلِدالٔماإٔلِدالٔمممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّممَؼِِّٕجََّٝؼِِّٕجَّٝممَصػمَل٤َِّصػمَل٤ِّممَصاِدًضا،َصاِدًضا،ممَطاَنَطاَنممَؤإِنَؤإِن
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 اى لو عاد إلين مػر  ثانيػة فػال نرجػ  سػالناً أبػداً ألنػن   نّصػل لإلنسػاف أف نبػرأ مػن 
================================== 

 اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  اٌصؾ١ؾ١ٓ ٘ٗ

 عٕٓ أثٟ داٚد ٚإٌغبئٟ ٚاٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن ػٓ ثش٠ذح ثٓ اٌؾص١ت  ٙٗ



  {{ٙ٘ٙ٘}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

ن اهلل .. ومػػػن الػػػبد اإلسػػػالـ و  مػػػن اهلل و  مػػػن  سػػػوؿ اهلل، و  نلعػػػن اإلنسػػػاف إ  مػػػا لعنػػػ
  نلعنن اهلل؟                      [89البق ة                         

  [08 هرررو                         [60فواجػػػ  النسػػػلل أف ن نػػػد   آل عمررر ان
و   ،و  نموز أف نلعن  اػى دابػة ،فح اللعن على ها م، و  نموز لنسلل أف نلعن مسلناً 

 علاؿ و  نموز أف نلعن الدنيا، سيا   هالنموز أف نلعن للة  
{{ممِظَّٕٚب٥ِِّظَّٕٚب٥ِّممَأِسزمَلاَغاَأِسزمَلاَغامماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَضٖؾََّّضٖؾَّّ:م:ماظِّٓٗغؿمَلااظِّٓٗغؿمَلاممَضاَظِتَضاَظِتمماظِّٓٗغؿمَلااظِّٓٗغؿمَلامماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَضٖؾََّّضٖؾَّّ:م:ماْظضمَلِؾُّٓاْظضمَلِؾُّٓممَضاَلَضاَلممٔإَذأإَذامم}}
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 والحدنً اآلخر فح اآلخرد لاؿ ع
مماظٖلذملؼمَلاءِماظٖلذملؼمَلاءِمممَأِبذمل٦َّابُمَأِبذمل٦َّابُمممَصُؿطمِلػمَلذمل٠ُّمَصُؿطمِلػمَلذمل٠ُّممماظٖلؼمَلاِء،اظٖلؼمَلاِء،ممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّمماظػملَّضمِلؽمَلُةاظػملَّضمِلؽمَلُةممَصضمِلَِّٓتَصضمِلَِّٓتممَذؿمِلّؽاَذؿمِلّؽاممَظضمَل٤ََّظضمَل٤َّممٔإَذأإَذامماْظضمَلِؾَّٓاْظضمَلِؾَّٓممٔإٖنٔإٖنمم}}

ممَظذمل٣ِّمَظذمل٣ِّمممَصذملٔإَذامَصذملٔإَذامممَوِذذملؼمَلاالمَوِذذملؼمَلاالمممَؼؼمِلؿملؽمّلاَؼؼمِلؿملؽمّلاممَتْأُخَُّٔتْأُخُّٔممُث٣ُّٖث٣ّٖممُدوَغؾمَلا،ُدوَغؾمَلا،ممَأِب٦َّاُبؾمَلاَأِب٦َّاُبؾمَلاممَصُؿطمِلػمَل٠َُّصُؿطمِلػمَل٠ُّممِرٔضِرٔضآلآلااممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّممَتؾمِلِؾَُّٛتؾمِلِؾُّٛممُث٣ُّٖث٣ّٖممُدوَغؾمَلاُدوَغؾمَلا

ممَضاِئػمِلؾمَلذملامَضاِئػمِلؾمَلذملامممٔإَظذمل٧ّمٔإَظذمل٧ّمممَرَجضمَلذملتِمَرَجضمَلذملتِمممإالإالوََوممَأِػالَأِػالممِظَِّٔظ١َِّظَِّٔظ١َّممَطاَنَطاَنممنِِنَصٔإَصٔإممُظضمِل٤َُّظضمِل٤َّمماظَِّّٔياظَِّّٔيممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّممَرَجضمَلِتَرَجضمَلِتممَعَلاًشاَعَلاًشاممَتِفَِّٓتِفِّٓ

}}
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فػح  فػال نمػوز لإلنسػاف أف نلعػن  اػى داباػن، وهػاف ، فنن نلعن هنا ؟ نلعن نفسن
هكا.  عبػكْعِم أكْسفكا ِِت، وكاْمركأك ا ِمنك األكْنصكاِ  عكلكى نكالكةن. فكضكِمركْو فػكلكعكنكاػْ

مم4949{{ممَصعمَلاَل:مُخُّٔوامَعامَسػمَلؿمِلؾمَلامَوَدُس٦َّػا.مَصٔإغَٓؾمَلامَعػمْلضمُل٦َّغٌةَصعمَلاَل:مُخُّٔوامَعامَسػمَلؿمِلؾمَلامَوَدُس٦َّػا.مَصٔإغَٓؾمَلامَعػمْلضمُل٦َّغٌةَصَلؼمِلذملَّٝمذِظ١َّمَرُد٦ُّلماظػمّل٥َّمَصَلؼمِلذملَّٝمذِظ١َّمَرُد٦ُّلماظػمّل٥َّممم}}

إبف فللنة اللعن   للػوف علػى لسػاف مسػلل إ  للػافرن أو للػاب  أو لظػالل وهػبا 
نلػوف لػد و يعود عليػن اللعػن، سػألنن لو لعن بغيػر بلػك ف ،هو اللعن النلاو  فح هاا  اهلل

 .لعن نفسن
ممسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّٓسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّٓوصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓمووصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓمو

================================== 
 اٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن ػٓ طبسق ثٓ األش١ُ  2ٗ

 عٕٓ أثٟ داٚد ٚاٌج١ٙمٟ ػٓ ػ٠ّٛش ثٓ ِبٌه  8ٗ

ٗ9  ٍٓ ِٓ ُؽَص١ْ َْ ْث َشا ّْ ْٓ ِػ  صؾ١ؼ ِغٍُ  َػ



  {{2٘2٘}}    اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: ط} أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل} أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ ثشٔبِظ                     س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 
u ٚ ايعغزٕٚايعغزٕٚاحلًك١ ايجا١ْٝ ٚاحلًك١ ايجا١ْٝ u 
 داب ايضفزآ 

 ٜنيَضاعد٠ اإلخ٠ٛ ايضٛر 

 حه١ُ ايزنٛع ٚايضجٛد 

 ايٛاجب يف اإلْتدابات 



  {{8٘8٘}}    اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: ط} أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل} أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ ثشٔبِظ                     س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

u  ٚ 51 ايعغزٕٚايعغزٕٚاحلًك١ ايجا١ْٝ ٚاحلًك١ ايجا١ْٝ 

u 
 داب ايضفزآ 

مم؟؟جيبمأنمؼؿقػمل٧ّمب٥ّماٌلاصّٕمأثؽملاءمدظملّٕهجيبمأنمؼؿقػمل٧ّمب٥ّماٌلاصّٕمأثؽملاءمدظملّٕهممييوعاماظّٔوعاماظّٔمم؟؟دابماظلظملّٕدابماظلظملّٕآآعامعام:م:مدؤالدؤال

مم============================================================================================

 مػػا نعػػولهل الػػبنن ألهلػػن وناػػرؾ لبػػل أف نسػػافر   بػػد أف نػػودع هػػل مػػن لػػن حػػلة بػػن،
فنػن نرنػػد  ،سػفرت لبػل عليػن مقبػػلا  هػوالػبد  األمػر لونػاعل   ،سػػفرت مػد  طػواؿ إليػن نحااجونػن

 أدام هيفيػة نعلنػن عنن ونبحً النقدسة حاأل اض إلى نصل  اى نناظر   الحج أو العنر 
 وهػػبت األ لػػاـ هػػبت جيػػداً  هػػو نعلػػلو  هنػػاؾ إلػػى نػػبه  وأف بػػد   بػػل الحػػج، أو العثنػػر 

 .النناسك
 أو ،بػر سػفر هػاف إف مسػافر، مسػلل أ  إليػن نحاا  ما على نفسن  نثد ِّ  أف ونم 

 الخلػ   ثسػن وإلػى ،المنيػل الصػبر إلػى نحاػا  مسػافر أ  ... لن هػة سػفر أو ،عبػاد  سفر
 -أ  نبػين  – نسػفر السفر إف) علالوا ولبلك النسافرنن، من بن نحي  من م  الاعاملفح 

 .المنيل الصبر إلى فيحاا  السفر عند إ  معدنن هرنل نظهر   اإلنساف (الرجاؿ أخالؽ
   علعػػالى اهلل لػوؿفػػح  اللػرنل القػػرلف إليهػا أشػػا الاػح  اآلدا  وهنػاؾ        

                                          [097والرفً   البق ة
 خػرو  هػل هػو والفسػوؽ النسػام، شػةوففػح  نػاللل و ، لػن نحلّ   ما إلى عينن لنظر  أ  

================================== 
 َٖٕٔٓ/ٖ/9ٕ ٘ـ ٖٗٗٔ األٚي عّبدِٓ  2ٔ اٌفزؼ ِغغذ - اٌضِبٌه ٓ٘
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 مػػ   ػػدنًفػػح  ننمػػرؼ و  ، اهلل طاعػػة علػػى نحػػاف  بػػل ، اهلل حنعصػػ   طاعػػة، مػػن
 نقػوؿ الػدنن أمػو  فػ ف ن،الػدن أمػو  مػن هػاف ولػو  اػى أمػر أ فح  جداؿ إلى السفر  فقام
   عفيها لعالى اهلل                                   [34النحل . 

 نػاعّللو  نياػن، لػد  علػى ثوابػن، و بالنيػاو األعنػاؿ ألف لبل السػفر، نية لن حضرساون
 نثضػطر لػد ضػرو او هػبت ألف، نلػوف وماػى، القصػر السػفرفػح  الصػال لصر وجنػ   هيفية
  اػى اهلل هاػا  هػبا سفرتفح  معن نصطح  باؾ بعد سفرت، لبل ناعلنها وأف بد فال إليها
 نبػػاع دالػػب مػػن حػػغير ىصػػل  معػػن م نصػػطح ، و الفرحػػة لػػن حػػتيأل هلنػػا ونثرلػػل فيػػن نطػػال 
 حنصػل أف نسػاطي  مسػمداً  نمد ولل الصال  ولت  اف إبا  اى ،المي فح  ونوض  اآلف
 معػنينػوف ف الصػال   انػت إبا  اى، القبلة إلى اإلهادام طرنقة لناعل، هبلك ملاف أ فح 
 شػػروط علػػى حػػرين اـد مػػا موضػػ  أ فػػح  حفيثصػػل ،القبلػػة إلػػى نامػػن هيػػ  ونعلػػل تالمثصػػ

 .الصال 
 هػاف فلػو سػفرت، لبػل وحػية مػن لػن بػد فػال علين نخشى شحما  عندت هاف إباهبلك 

 أو ملاوبػػة وحػػية مػػن لػػن بػػد فػػال ةلينػػ لػػن شػػحم  أ نػػدتع هػػاف أو، النػػاؿ مػػن  حػػيداً  عنػػدت
  ع  اهلل لػػػوؿ ومعػػػن مسػػػافراً  نخػػػر  بلػػػك بعػػػد ثػػػل ،سػػػفرت لبػػػل مسػػػنوعة         
                         [090عم ان آل . 

 ٜنيَضاعد٠ اإلخ٠ٛ ايضٛر 
مم،،اظؾؿمل٦ّتاظؾؿمل٦ّتممأعامأعاممماياجةاياجةممالالؤؤددوومماظل٦ّرؼةاظل٦ّرؼةمماظضملائالتاظضملائالتممزاػّٕةزاػّٕةممعزملّٕعزملّٕيفميفمممغؿرملّٕتغؿرملّٕتااممدؤال:دؤال:

ممغؿّٖوجغؿّٖوجممأنأنممجيبجيب:م:ماظؾضملّٚاظؾضملّٚممؼعمل٦ّلؼعمل٦ّل؟مو؟مواظضملائالتاظضملائالتممػّٔهػّٔهممٌلاسّٓةٌلاسّٓةمماِّعـ٢ّاِّعـ٢ّمماي٢ّٓاي٢ّٓممصؼملاصؼملا

مموع٤ّوع٤ّمماِّعّٕاِّعّٕممػّٔاػّٔاممع٤ّع٤ّممدم٤ّدم٤ّممأؼ٤ّأؼ٤ّ:م:مؼؿلائػمل٤ّؼؿلائػمل٤ّمموبؽملاتؽملاوبؽملاتؽملامم،،ظضملزملؼملؿؾمل٤ّظضملزملؼملؿؾمل٤ّمماظل٦ّرؼاتاظل٦ّرؼاتممظظملؿؿملاتظظملؿؿملاتاا

مم!!دؿملؿّٖوجؽملا؟دؿملؿّٖوجؽملا؟
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م==============================================

 للػوف و  جناعيػة النسػاعد  للػوف أفع اإلسػالـ لنػا وضػعنالػبد  هػو األمثل الحلّ 
 هػا م، عػن فياحػروف ،عنػا بالنيابػة العنػل بهػبا لقػـو هيةػة  نثللِّ  ملاففح  هنا ف با ،فردنة
 أنهػػػل دعػػػوااو  ،السػػػو نة اللهمػػػة وللػػػدوا الناسػػػولين مػػػن هثيػػػرا   نػػػد  ا اآلونػػػة هػػػبتفػػػح  ألف

 .المنهو نة أنحام هلفح   ناشروااو  ،سو نين
 بحوثػػػاً  لهػػػل دولمػػػر  هػػػا م مػػػن دلاأهػػػ الهيةػػػة وهػػػبت هيةػػػة، لػػػدننا نلػػػوف وأف فالبػػػد

 للننػػا مسػػاعداو، إلػػى نحاػػاجوف و  أغنيػػام إلينػػا الالجةػػين السػػو نين بعػػم ألف ،إجاناعيػػة
 هػػلفػػح   هيةػػة للونػػت فػػ با الوجػػن، مػػام لحفػػ الاػػح  وبالليفيػػة ،الفقػػرام بالنسػػاعد  نخثػػص
 .اهلل شام إف موضعنفح  الناؿ فيبه  اهلل وجن ولحروا، األمر بهبا ولامت مسمد

   ، ولػبلكبالدهػن إلى عاجالً  أو لجالً  إف فسيعثدف عندنا الالجةاو السو ناو أما
    اػى ،بلػدنا فح الدائنة اإللامة ونوو ووألر   ساقروا األسر  هانت إبا إ  منهن نا و 
فػال بػد  ،هنػا لنلً أف لساطي    بلدها إلى أهلها عاد إبا ف نها مشقة، إلى أنفسنا نعرض
 وزوجهػا أو دهػا فااػرؾ - مػرا اً  هػبا مثػل  أننػا ولػد - بلك نحد  ولد ،هلإلي لبه وأف 
 لعػود أف لرنػد ألنهػا ،بػبلك لعبػأ و  األو د مػن الثقيل الحنل هبا ولارؾ ،بلدها إلى ولعود
 .ووطنها أهلها إلى

 البلػػػػػد هػػػػبا لغػػػػاد  لػػػػن بأنهػػػػا ولأهػػػػدنا ،اهلل سػػػػاخا واو  سػػػػاقرواو  ألػػػػرو إبا أمػػػػا
 وضػ  فقد اللفام ،فح  الشرعية الشروط حونراع ،منها نا و  أف لنا يموزف ،فين وسانلً
 وبػين ال وجػة، وبػين الػ و  بػين هفػام  هنػاؾ نلوف وأف بد   وهو ال وا فح  شروطاً  الشرع
    اهلل شػام إف القػد  بهػبا حونلافػ، شر ن نطوؿ أمرا  وهبا ال وجة أسر  وبين ال و  أسر 

 .العالنين

 حه١ُ ايزنٛع ٚايضجٛد 
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مماظزملالة؟اظزملالة؟يفميفمممودف٦ّدغاودف٦ّدغاممرط٦ّسؽملارط٦ّسؽملاممع٤ّع٤ّممايغملؼملةايغملؼملةممعاعا:م:مؤالؤالدد

مم============================================================================================

 اهلل لنػػا شػػرعهاالاػػح  العبػػاداوفػػح  الافليػػر عػػن والفلػػر العقػػل نلثػػ  أفننبغػػح  عأو ً 
، اهلل أف أ  ،لوليفيػة العباداو إفع لالوا العلنام ألف  العقليػة ومػدا هنا ،خاا هػا لنػاا 
ػػػل الربانيػػػة، للػػػن إبا حػػػفا للػػػ  اإلنسػػػاف، وزادو أنػػػوا  ل   سػػػاطي  أف لفهػػػل هػػػبت الِحلك

  اإلننػػػػػاف فػػػػػح باطنػػػػػن لػػػػػد نثلهنػػػػػن اهلل علنػػػػػاً مػػػػػن عنػػػػػدتع                         
فيخصػػن بػػبعم هػػبت األمػػو ، وهػػح لنفسػػن، و  نبػػيل بهػػا لغيػػرت، ألف مػػا نعطيػػن اهلل   البقر ة989]

 واس . ير ما نعطين لباؾ، وفضل اهلل لهبا غ
للػػن مػػا أسػػاطي  اف ألولػػن فػػح هػػبا النمػػاؿ، بحسػػ  مػػا ظهػػر فػػح العلػػل الحػػدنً، 
ولالػػػن أهػػػل الغػػػر ، لػػػالواع إف اإلنسػػػاف نايمػػػة لعاملػػػن مػػػ  اآل و الحدنثػػػة، هػػػالنحنوؿ، 

إلػػى  ز  نخػػر  منهػػا ليػػا  نصػػل واللنبيػػولر، والالف نػػوف واألجهػػ   بلػػل أنواعهػػا، هػػبت األجػػن
النػػػن ولػػػد نػػػاثر فيػػػن، فيمعػػػل اإلنسػػػاف نصػػػا  بالصػػػداع، أو بالػػػدوا ، وناعػػػرض لإلحػػػابة 

الاػػح  األشػػعةبػػاألمراض العصػػرنة هالضػػغ  والسػػلر وغيرهػػا ... هػػبت األمػػراض للػػوف نايمػػة 
 .مباشر  اإلنساف من إلى األجه   هبت من لاخر 

 هيػ  ،بػأوؿ أو ً  مخػن مػن نفرغها أف بد   الضا   األشعة هبت من اإلنساف ولولانة
 علػى جبهان اإلنساف وض  إبا إ  الشحناو هبت لثفرغ  ع األو بيوف لاؿ لفرنغها؟ نساطي 
 ،فػو اً  لنػ ؿ مخػنفػح  ال ائػد  الضا   الشثحناو فلل األ ض على جبهان وض  ف با، األ ض
 األ ض مرهػ  أف جنيعػاً  نعلل ونحن، األ ض مره  إلى مامهاً  هاف إبا أهنل الافرن  ونلوف
 الػػبدح العلنػػ اإلعمػػاز نثسػػّنى بنػػا دعصػػر  حعلنػػ سػػرا  فهػػبا ،الحػػراـ اهلل بيػػت اللعبػػة هػػو

 هػػل أف ناأهػػد  اػػى لنػػابا؟..   هعػػة هػػلفػػح   مػػرلين السػػمود إلػػى نحاػػا  اإلنسػػاف أف أثبػػت
   علعػػالى اهلل نقػػوؿ ولػػبلك ومخػػن جسػػنن مػػن خرجػػت الضػػا   األشػػعة            
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     [  اهلل نقػػيهل الػػبنن هػػل فهػػا م  املعررا  واألمػػراض ،العصػػرنة األمػػراض هػػبت مػػن 
  هلل بالسػمود منهػا والعال  ،العصرنة الحيا  وأمراض الاولر أمراض مثل اآلف نراهاالاح 

 .الشرعية النبونة الليفيةب

 ايٛاجب يف االْتدابات 
ممحّٓحّٓممإديإديممتزمل٢ّتزمل٢ّممضّٓضّٓمموعرملاط٢ّوعرملاط٢ّممخزمل٦ّعاتخزمل٦ّعاتممصؿملؾملاصؿملؾملاممهّٓثهّٓثمماظزملضملؿملّٓاظزملضملؿملّٓيفميفمممسؽملّٓغاسؽملّٓغامماإلغؿكاباتاإلغؿكاباتممدؤال:دؤال:

مموإٌّذّّ؟وإٌّذّّ؟مماظؽملاخباظؽملاخبممبؾملابؾملاممؼؿقػمّل٧ّؼؿقػمّل٧ّممأنأنممجيبجيبمماظيتاظيتمماإلدالعؿملةاإلدالعؿملةمماآلداباآلدابممصؼملاصؼملاممأحؿملاغًا،أحؿملاغًا،مماظعملؿ٢ّاظعملؿ٢ّ

مم============================================================================================

 حنقاضػ والنضج ،السياسية النوا ىفح  نضج إلى لحاا  هلها والدولن هلن الشع 
 نفسػػن  ّشػػل ح،إناخػػاب برنػػامج نلػػوف لػػن وأف بػػد فػػال نفسػػن نثرّشػػل أف بنمػػرد مرشػػل هػػل أف
 .فين سيارشلالبد  النمان  نخدـ البرنامج هبا أساسن، على

 ،نػػػػامجبر  نخاػػػػا  وإننػػػػا أفػػػػراداً  نخاػػػػا  فػػػػال ،نضػػػػماً  عنػػػػدنا نلػػػػوف وأف بػػػػد   ونحػػػػن
 نعػػرض واآلخػػر  أنػػن نعػػرض البرنػػامج وحػػا   حػػا بن، نخاػػا  لنػػا نصػػللالػػبد  والبرنػػامج

 خػػادـ أنػػن نعلػػل فػػاز فػػ با اإلسػػالـ، بهػػا أمرنػػا حػػد  سػػعة عنػػدت نلػػوف أف عليػػن ونمػػ   أنػػن،
 ،هػػا م خدمػػة إلػػى نسػػعى وإننػػا ملسػػ  إلػػى نسػػعى و  منصػػ  إلػػى نسػػعى   ألنػػن لهػػا م
 .خادمهل القـو وسيد

 و  ،هػػامداأ علػػى نسػاعدوت أف النػػا  مػػن نطلػ  وأمانػػة ثقيلػػة مهنػة نػػاؾه أف فػيعلل
 ناخبػوتا الػبنن شػأف نهنػن و  ،لنفسػن نسػاطي  مػا منهػا ليأخػب فرحػة أو ب نعة هبت أف نظن
 أدام علػػى ونعاونػػن ،اإلسػػالمية بػػالروح ناحلّػػى أف عليػػنننبغػػح  غيػػرت خاػػا واا إبا، و خاػػا وتا أو
 .العنل هبا

 النعرهػة وأثنػام اليرمػوؾ، مولعػةفػح  وهػاف للمػيأل، عامػاً  لائػداً  افهػ الوليػد بػن خالد
 بعػ ؿ أمػر وفيػن المػراح بػن عبيػد  حأبػ إلى الخطا  بن عنر النامنين أمير من خطا  جام
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 النسػػلنين مصػػلحة علػػى  رنصػػاً   لينػػاً   جػػالً  هػػاف عبيػػد  وأبػػو عبيػػد ، أبػػو ولوليػػة خالػػد
 عػػرض ثػػل النعرهػػة، ناهػػتا  اػػى طػػا الخ فخبػػأ الشخصػػية، مصػػلحان علػػى  رنصػػاً  ولػػيم

 ولحػػت دجنػػد أنػػا عبيػػد  أبػػا نػػاع لػػاؿ بػػل شػػعر ، لػػد  منػػن لاغيػػر فلػػل خالػػد علػػى الخطػػا 
 وأنػا بهػبا،  ضػيت هي  خالد ناع ولاؿ الننافقين من  جلا  فمامت شةت، بنا نحفنثر  ،أمرؾ
 انػػ للػػت مػػا بػػةمع لػػاؿ األمػػر، هػػبا  فضػػت إبا ناظػػا ؾا فػػح سػػي  ألػػ  سػػبعين مػػن مثرسػػل
 !.لائداً  أو جندناً  هنت إف  هلل أ ا   فأنا ،حأخ

 مػػن النػػاجحوف للػػدهل وهلػػبا ،األولػػوف ننػػاعل   وهلػػبا ،الصػػالل سػػلفنا هػػاف هلػػبا
 نبينػػا أحػػحا  مػػن الراليػػة النبػػاد  هػػبت وأخػػبهل باقليػػدنا إ  ننمحػػوا لػػل فػػ نهل الغػػربيين،

. 
 اإلناخابػاوفػح  نلػوف أفننبغػح    عصبية، هناؾ للوف فلن هبلك األمر هاف ف با

 البػػرامج إلػػى نظػػروااع لهػػل وألػػوؿ الدننقراطيػػة علػػى وإبناػػى حإبنػػ أد   فأنػػا ،حعػػائل لعصػػ 
 نخاػا  األ  البيػتفػح  امػدح، فبػ شػأفا  للل وليم إلين لسارنحوفالبد  البرنامج خاا وااو 

 نقلػدالاح  الدننقراطيةهح  هبت ألف لنابا؟ ثالثاً، لخاا  والبنت ،لخر نخاا  واإلبن ،وا داً 
 اهلل  ضػػواف السػػابقين وأحػػحابن  نبينػػا لنػػا نهػػاوعل   ،دنننػػا فيهػػا سػػبقنا ولػػد ،الغػػربيين فيهػػا
 .عنهل ولعالى لبا ؾ

مموصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّوصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّ
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 
u  ايعغزٕٚايعغزٕٚايجايج١ ٚايجايج١ ٚاحلًك١ احلًك١ u 
 ايتغكري 

 ًِؽف١ املض 

 ٞاملدا١َٚ ع٢ً ايؾال٠ ٚتزى املعاؽ 

 ٚاخلارجٞايتٛافل ايداخ ًٞ 

 ٌٜنذب١ أبز 

 املشاح يف ايشٚاج 

 تال٠ٚ ايكزإٓ يًخا٥ض 
م
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u  ٚ 50 ايعغزٕٚايعغزٕٚاحلًك١ ايجايج١ ٚاحلًك١ ايجايج١ u 

 ايتغكري 
دؤال:معامحغمل٣ّماظؿرملعملريمأىمتطملؿملريمظ٦ّنماي٦ّاجب؟موػ٢ّمصقؿملّّمأنماٌؽملشملعملةماظيتمدؤال:معامحغمل٣ّماظؿرملعملريمأىمتطملؿملريمظ٦ّنماي٦ّاجب؟موػ٢ّمصقؿملّّمأنماٌؽملشملعملةماظيتم

ممُترملعملَّّٕمتغمل٦ّنمنلة،موالمؼزمل٢ّمهلاماظ٦ّض٦ّء؟ُترملعملَّّٕمتغمل٦ّنمنلة،موالمؼزمل٢ّمهلاماظ٦ّض٦ّء؟
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نػرأ  ننبغػح عليهػا أف لاػػ نن ل وجهػا، و  نطلػ  عليهػا فػػح هػبا الوضػ  إ  محا مهػػا ال
البنن نحـر عليهل ال وا  بها شرعاً، وإبا ل ننت لغير زوجهػا هانػت لثنػة، إبا هانػت النػرأ   
هانػػت بناػػاً أ  لػػل لاػػ و    ننبغػػح عليهػػا أف لثغيػػر هيةاهػػا الاػػح خلقهػػا عليهػػا  بهػػا  اػػى   

ابها، أما إبا هانت ل وجت، ودخل بها زوجها أحبل األمر علػى  سػ  مػا نلوف غشاً لخثط  
 ، السيد  عائشػة لالت ولد نسنل بن زوجها من ال نناو، ما داـ   نطل  عليها إ  النحاـ 

 عفينا نصنعن ألزواجهن؟ نسام األنصا بلر  بنت عقبة نيابة عن ل
٨ّمُععمْلػمَلَؿؿمِل١ّمَصَؿزمِلؽمَلضمِلؿملؾمٔلؼمَلامَأِحَل٤َّمِعؼملَٓامُػؼمَلام٨ّمُععمْلػمَلَؿؿمِل١ّمَصَؿزمِلؽمَلضمِلؿملؾمٔلؼمَلامَأِحَل٤َّمِعؼملَٓامُػؼمَلامإِنمَطاَنمَظ١ّمَزِوْجمَصاِدَؿشمَلضمِلتمَأِنمَتؽمِلَؿِّٖٔسإِنمَطاَنمَظ١ّمَزِوْجمَصاِدَؿشمَلضمِلتمَأِنمَتؽمِلَؿِّٖٔسمم}}

موفى أ لاـ النسام ألبى الفر  بن الموز مم{{ممَصاْصضمَلػمِل٨َّصاْصضمَلػمِل٨ّ م: متّٖؼ٢ّممم}}: ماظيت ماِّدوؼة متّٖؼ٢ّموأعا ماظيت ماِّدوؼة وأعا

مم5252{{مماظغملػملّٟ،موهل٤ّماظ٦ّج٥ّمظػملّٖوج،مصالمأرىمبؾملامبأدًااظغملػملّٟ،موهل٤ّماظ٦ّج٥ّمظػملّٖوج،مصالمأرىمبؾملامبأدًا

إبا هانػػت النػػاد  الاػػح لسػػاخدـ فػػح لغييػػر لػػوف الشػػعر، سػػوام شػػعر الػػرأ  أو للػػن 
================================== 

 َٖٕٔٓ/ٗ/٘٘ـ ِٖٗٗٔٓ عّبد األٚي  ٕٗ –اٌّؼبدٞ  ٔ٘

، ٚفٝ أؽىبَ إٌغبء ألثٝ اٌفشط ثٓ اٌغٛصٜ، ٚاٌضبٔٝ فٝ أؽىبَ إٌغبء غزاء األٌجبة ششػ ِٕظِٛخ األداة أاألٚي فٝ  ٕ٘

زد اٌّشأح اٌشؼش ِٓ ٚعٙٙب ألعً صٚعٙب ثؼذ لبي ش١خٕب ػجذ اٌٛ٘بة ثٓ اٌّجبسن األّٔبطٟ: ئرا أخ: ٖط ٖٖٓٚصاد فٝ ص

 سؤ٠زٗ ئ٠ب٘ب، فال ثأط ثٗ، ٚئّٔب ٠زَ ئرا فؼٍزٗ لجً أْ ٠شا٘ب، ألْ ف١ٗ رذ١ٌغبً.ػٓ أَ ع١ٍٍخ لبٌذ: شٙذُد اِشأح عأٌذ ػبئشخ 

ًّ ٌٙب، ٚال آِش٘ب، ٚال أٔٙب٘ب، ٚئْ وبْ شٟء ؽذس،  ِب رم١ٌٛٓ فٟ لشش اٌٛعٗ، لبٌذ: ئْ وبْ شٟء ٌٚذد ٟٚ٘ ثٙب، فال ٠ؾ

ػٓ فال ثأط، رؼّذ ئٌٝ د٠جبعخ وغب٘ب هللا ئ٠ب٘ب فزٕؾ١ٙب ِٓ ٚعٙٙب، ال آِش٘ب ٚال أٔٙب٘ب.لبي ِغٍُ: ٚؽذصزٕب رؾ١خ اٌشاعج١خ،

 {. ٌٛ وبْ فٟ ٚعٗ ثٕبد أخٟ ألخشعزٗ ٌٚٛ ثشفشحلبٌذ : }   ػبئشخػٓ أَ ٔصشح،
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و غيرها، ماد  دهنية   لمعػل النػام نصػل إلػى منبػت وجػبو  الشػعر فػال نصػل الحواج  أ
بهػػا الوضػػوم، ألف شػػرط الوضػػوم أف نصػػل النػػام إلػػى منبػػت الشػػعر أو جػػبو  الشػػعر، فػػ با 
علنػػت أف هػػبت النػػاد  حػػنغية أو دهنيػػة   لوحػػل النػػام إلػػى منبػػت الشػػعر فعليهػػا إزالاهػػا،  

الوضػوم بوجػودت ألنػن نننػ  النػام عػن الوحػوؿ إلػى هنا ل نػل طػالم األظػافر، ألنػن   نصػل 
 ٖ٘أحل اإلنساف.

 ًِؽف١ املض 
دؤال:معاماظزملظملةماظيتمجيبمأنمؼؿقػمل٧ّمبؾملاماٌلػمل٣ّميفمز٢ّماِّزعاتماظيتمغضملؿملّ٘مدؤال:معاماظزملظملةماظيتمجيبمأنمؼؿقػمل٧ّمبؾملاماٌلػمل٣ّميفمز٢ّماِّزعاتماظيتمغضملؿملّ٘م

ممصؿملؾملا،محؿ٧ّمغؿكشملاػا؟صؿملؾملا،محؿ٧ّمغؿكشملاػا؟
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سػائل حػفة وا ػد ، هاف ننبغح أف نلػوف السػااؿع مػا الصػفاو؟ للػن مػاداـ بهػر ال
فػ ف الصػػفة الوا ػد  الاػػح لثصػػلل شػأف اإلنسػػاف فػػح دنيػات، ولمعلػػن سػػعيداً فػح أخػػرات، لرنبػػاً 
إلى اهلل هح خشػية اهلل ولقػوات، فػ با  ػد  فػح القلػ  خشػية هلل، وامػاأل القلػ  باقػو  اهلل 

للػـو  ف ف خشية اهلل ولقوات للػوف  ػائالً نحػوؿ بػين النػرم وبػين معصػية اهلل، ولمعػل الػنفم
النرم عندما نالاسل عن طاعة مو ت، ولدف  هل األعضام إلػى النسػا عة إلػى العنػل الػبد 

 نثرضح اهلل إف هاف فح خل  اهلل، أو فح أعناؿ البر، أو فح أعناؿ النوافل إف شام اهلل.

  ٞاملدا١َٚ ع٢ً ايؾال٠ ٚتزى املعاؽٞاملدا١َٚ ع٢ً ايؾال٠ ٚتزى املعاؽ  
ممبمواٌضملاص٨ّ؟بمواٌضملاص٨ّ؟دؤال:مطؿملّٟمُأصػمل٨ّموالمأت٦ّضّٟمس٤ّماظزملالة؟موطؿملّٟمأبؿضملّٓمس٤ّماظّٔغ٦ّدؤال:مطؿملّٟمُأصػمل٨ّموالمأت٦ّضّٟمس٤ّماظزملالة؟موطؿملّٟمأبؿضملّٓمس٤ّماظّٔغ٦ّ
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البد نمعل اإلنساف نلاـ  ونواظػ  علػى الصػال  أف ناػبهر أنػن سػينوو، و  نػد د 

================================== 
 ص٠ٕخ اٌّشأح ٌضٚعٙب ٚوً ِب ٠ُٙ فٝ ٘زا اٌشأْ.ٕٔصؼ ثمشاءح وزبثٕب }اٌؾت ٚاٌغٕظ فٝ اإلعالَ{ فف١ٗ رفص١ً فٝ  ٖ٘
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 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

الولػػت الػػبد ننػػوو فيػػن، فيمعػػل نومػػن هػػبا لخػػر أنامػػن مػػن الػػدنيا، فليػػ  نلقػػى اهلل ولػػد 
 علص ر فح الصال ؟! هبا وأمثالن نقوؿ لن هنا لاؿ 

{{اْظؼمَل٦َِّت٧ّاْظؼمَل٦َِّت٧ّممِص٨ِّص٨ّممَغظمْلَل١ََّغظمْلَل١َّممَواِسُِّٓدَواِسُِّٓدممَدِؾؿمل٢ّٕ،َدِؾؿمل٢ّٕ،ممَطضمَلاِبَّٕٔطضمَلاِبّٕٔممَأِوَأِوممَشّٕٔؼْبَشّٕٔؼْبممَطَأٖغ١ََّطَأٖغ١َّمماظِّٓٗغؿمَلااظِّٓٗغؿمَلاممِص٨ِّص٨ّممُط٤ُِّط٤ِّمم}}
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 ع نػكقثوؿث  عثنكرك  اْبنث  وكهكافك 
{{مماظزمٖلَؾاَحاظزمٖلَؾاَحممَتؽمِلَؿصمِلَّٕٔتؽمِلَؿصمِلّٕٔممَصالَصالممَأِعَلؿمِلَتَأِعَلؿمِلَتممَؤإَذاَؤإَذامماْظؼمَلَلاَء،اْظؼمَلَلاَء،ممَتؽمِلَؿصمِلَّٕٔتؽمِلَؿصمِلّٕٔممَصالَصالممَأِصَؾِقَتَأِصَؾِقَتممٔإَذأإَذامم}}
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أمػرت فػح القيػاـ  ك عند الخرو  من الدنيا ولد خالفػتثل بكهِّر بنفسكع ِبلك لواجن  ب
فػح  بفرائضن، ولخلفت عن األعناؿ الصالحة الاح أمر بها فح لرلنن، وهػاف عليهػا النبػح 

أف مػػن لػػبهر  عػػن  سػػوؿ اهلل  –وإف هػػاف ضػػعي   –هدنػػن؟!! ولػػبلك و د فػػح  ػػدنً 
 النوو فح اليـو والليلة عشرنن مر  طثب  بطاب  الشهدام.

المرائل الاح نراها، والقبائل الاح نشهدها، والنعاحػح الاػح لحػد  فػح هػل ومعظل 
نـو سببها األساسح نسياف اإلنساف أنن مسافر، و  نعلل ميعػاد السػفر، وأنػن محاسػ  علػى  
هل ما نعنلن، وهل ما ناقولن وما نصنعن، هبا النسػياف هػو الػبد نولعػن فػح هػبت النعاحػح، 

   ولػػػػػػبلك لػػػػػػاؿ اهلل للنػػػػػػامنينع                                      
                                           [08 احلش . 

وغػػدن هنػػا هػػو نػػـو القيامػػة، فػػ با لػػبهر اإلنسػػاف أنػػن  بنػػا غػػداً لقػػـو لياماػػن، وناعػػرض 
 -ألف النػػوو أخػػو النػػـو  -لػػبهر أنػػن عنػػدما ننػػاـ  بنػػا   نقػػـو للسػػااؿ، مػػابا نصػػن ؟! إبا 

مػػػابا نصػػػن ؟! إبا خػػػر   بنػػػػا   نعػػػود، إبا  فػػػ   جلػػػػن  بنػػػا   نسػػػاطي  أف نضػػػػعها، وإبا 
 وضعها  بنا   نساطي  أف نرفعها، ألف النوو لإلنساف ألر  من نفسن الاح بين جنبين.

  جنػالً فقػاؿ لػنع بلػل اشػارنان، أسػامة بػن زنػد ولػد اشػار   أ  سيدنا  سػوؿ اهلل 
================================== 

 صؾ١ؼ اٌجخبسٞ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ٚاثٓ ِبعخ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػّش  ٗ٘

 صؾ١ؼ اٌجخبسٞ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ٚاثٓ ِبعخ ٘٘
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 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 فقاؿع اشارنان إلى شهر أ  باألجل، فقاؿ ملافاًا ألححابنع
ممَواظَِّّٔيَواظَِّّٔيمماََِّع٢ّٔ،اََِّع٢ّٔ،ممَر٦ّٔؼ٢َُّر٦ّٔؼ٢ُّممُأَداَعَةُأَداَعَةممٔإٖنٔإٖنممَذؾمِلّٕٕ،َذؾمِلّٕٕ،ممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّممَؼرمِلَؿّٕٔيَؼرمِلَؿّٕٔيممُأَداَعَةُأَداَعَةممِع٤ِِّع٤ِّممَتضمِلَفُؾ٦َّنَتضمِلَفُؾ٦َّنممَأالَأالمم}}

ممَرَصضمِلُتَرَصضمِلُتممَوالَوالممُأْضَؾَّٚ،ُأْضَؾَّٚ،ممَحٖؿ٧َّحٖؿ٧ّممَؼػمْلَؿعمِلؿمَلأنَؼػمْلَؿعمِلؿمَلأنممااَذظمْلَّٕاُػؼمَلَذظمْلَّٕاُػؼمَلممَأٖنَأٖنممَصصمَلؽمَلؽمِلُتَصصمَلؽمَلؽمِلُتممَسؿمِلؽمَلاَيَسؿمِلؽمَلاَيممَرََّٕصِتَرََّٕصِتممَعاَعاممِبؿمَلِِّٓه،ِبؿمَلِِّٓه،ممَغظمْلِل٨َّغظمْلِل٨ّ

ممَحٖؿ٧َّحٖؿ٧ّممَأِدؿملطمُلؾمَلاَأِدؿملطمُلؾمَلاممَأٚغ٨َّأٚغ٨ّممَصصمَلؽمَلؽمِلُتَصصمَلؽمَلؽمِلُتممُظعمْلؼمَلًةُظعمْلؼمَلًةممَظعمَلؼمِلُتَظعمَلؼمِلُتممَوالَوالممُأْضَؾَّٚ،ُأْضَؾَّٚ،ممَحٖؿ٧َّحٖؿ٧ّممَواِضضمُل٥َُّواِضضمُل٥ُّممَأٚغ٨َّأٚغ٨ّممَصصمَلؽمَلؽمِلُتَصصمَلؽمَلؽمِلُتممَرِِّٕص٨َّرِِّٕص٨ّ

{{اْظؼمَل٦ِِّتماْظؼمَل٦ِِّتمممِع٤َِّع٤َّممِصؿملؾمَلاِصؿملؾمَلاممُأَشُّٖٙأَشّٖٙ
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نت إبف نقوؿ للسائلع ليلن النوو منك على بػاؿ، فػ با لػبهرو النػوو فقػد ضػن
 عدـ الفوو فح أدام الفرائم أو غيرها، وساقـو بنا ننبغح عليك نحو اهلل جل فح عالت.

 ٞايتٛافل ايداخًٞ ٚاخلارج 
دؤال:مأغامخارجماظؾؿملتمحمؾ٦ّبموأضق١ّموخظملؿملّٟماظصمل٢ّ،موظغملينميفماظؾؿملتمدؤال:مأغامخارجماظؾؿملتمحمؾ٦ّبموأضق١ّموخظملؿملّٟماظصمل٢ّ،موظغملينميفماظؾؿملتم

خمؿػملّٟممتاعًا،مصأث٦ّرمِّتظمل٥ّماِّدؾاب،موأختاغ٠ّمعّٝمزوجيتموأوالدي،مطؿملّٟمأختػملّٙمخمؿػملّٟممتاعًا،مصأث٦ّرمِّتظمل٥ّماِّدؾاب،موأختاغ٠ّمعّٝمزوجيتموأوالدي،مطؿملّٟمأختػملّٙم

ممحؿ٧ّمأط٦ّنميفماظؾؿملتمطكارج٥ّ؟حؿ٧ّمأط٦ّنميفماظؾؿملتمطكارج٥ّ؟ع٤ّمػّٔهماإلزدواجؿملةمع٤ّمػّٔهماإلزدواجؿملةم

مم============================================================================================

فػػح إعمػػا  اإلنسػػاف  –وهػػبا فػػح هثيػػر مػػن النػػا  فػػح زماننػػا  –هػػبا العيػػ  سػػرت 
بنفسػػن، إعمػػا  نصػػل إلػػى د جػػة الغطرسػػة، فياغطػػر  و  نشػػعر، فػػال لقبػػل نفسػػن اإللاػػدام 

نػػا جنيعػػاً مػػن ال لػػل اإللاػػدام برسػػوؿ اهلل، فػػح هدنػػن وسػػنان، ألف العاحػػل ل برسػػوؿ اهلل 
واساحضا  هيةة  سوؿ اهلل عنػد هػل فعػل، وعنػد هػل  ػدنً، وعنػد هػل عنػل، فنػ  زوجاػن 

فػح معاملػة أهػل بياػن ونسػير علػى منوالهػا، وعنػد معاملػة جيرانػن   وأو دت نساحضر هدنػن 
 هبلك، وعند بر والدنن هبلك ... وهبلك فح هل أمر.

ال مػػاف فانػػاهل أنهػػل فثانػػوا بشخصػػياهل، فلػػل إنسػػاف أثعمػػ  للػػن النػػا  فػػح هػػبا 
================================== 

 اٌطجشأٟ ػٓ أثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ  ٙ٘
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بنفسن، و أ  نفسن فػباً فػح حػفالن، عظينػاً فػح أوحػافن،  اػى أنػن إبا  ػاوؿ أ ػد أف نثقػدـ 
لػػن هدنػػة، هنػػا نفعػػل السػػل  الصػػالل، والهدنػػة عنػػدهل أف ندلػػن علػػى عيػػ  فيػػن ليثصػػلحن، 

 عيو  نفسح(. ع )  ل اهلل امرماً أهد  إلى  نقوؿ فيها سيدنا عنر 
إف لل نثر على من نصحن  اى فح مواجهان ونغض  علين لمدت ناخػب مولفػاً  يالػن 
ت حػػو لن، ألنػػن   فػػح داخلػػن، فػػال نقبػػل لصػػرفالن، ونحػػاوؿ أف نعاػػرض عليػػن، ونحػػاوؿ أف نثشػػوِّ
هيػػ  لهػػبا أف نهدنػػن أو نبػػين أف فيػػن عيػػو ؟! ونظػػن هنػػا نظػػن معظػػل النػػا  فػػح زماننػػا أنػػن 

  !! هأف اللاملين فح هبا ال ماف هثير!! وهبت مصيبة العصر.خالح من العيو 
للػػن النسػػلل نعاقػػد دائنػػاً فػػح نفسػػن النقصػػاف، و  هنػػاؿ لػػن إ  بالبػػاع هػػد  النبػػح 
العػػدناف، إبا طػػاب  فػػح لصػػرفالن وسػػلوهيالن هػػد  النبػػح العػػدناف نظػػن أنػػن وحػػل إلػػى شػػحم، 

راً للنػح أ نػد األهنػل بػأف ألابعػن ونحاوؿ أف نسالنل بلػك ونقػوؿ لنفسػنع لقػد لابعاػن ظػاه
 باطناً ، فيارلى فح هبا النماؿ وفح هبا اللناؿ.

فال خالي لهػبا السػائل مػن هػبا العيػ  إ  إبا د   أو باهػر أو علػل مػن العلنػام 
مػ  أهػل بياػن، ونلفػح فػح بلػك علػى األلػل الحػدنً النبػود  العاملين هيفية  يػا  النبػح 

 اللرنلع
{{ِػػمِل٨ّمِػػمِل٨ّمََِِّّممَخؿمِلُُّٕط٣َِّخؿمِلُُّٕط٣ِّممَوَأَغاَوَأَغاممِػػمِل٥ِّ،ِػػمِل٥ِّ،ََِِّّمم٣ّ٣َِِّخؿمِلُُّٕطَخؿمِلُُّٕطممَخؿمِلُُّٕط٣َِّخؿمِلُُّٕط٣ِّمم}}
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ونثطبِّػػ  هػػبا الحػػدنً عنليػػاً، فػػ با طب ػػ  هػػبا الحػػدنً عنليػػاً نمػػا مػػن هػػبا الػػدام، 
الصػػحة النفسػػية والقلبيػػة، والعافيػػة البدنيػػة والشػػفام، وجعػػل  يالػػن مػػ  أسػػرلن   و زلػػن اهلل 

 هلها سرو  وهنام.

 ٌٜنذب١ أبز 
ُؼضملّٕفمبؿملؽملؽملامبذملم)طّٔبةمأبّٕؼ٢ّ(مواٌعملاظبماظيتمؼظملضملػملؾملامُؼضملّٕفمبؿملؽملؽملامبذملم)طّٔبةمأبّٕؼ٢ّ(مواٌعملاظبماظيتمؼظملضملػملؾملامدؤال:معامرأىماظّٓؼ٤ّمصؿملؼملامدؤال:معامرأىماظّٓؼ٤ّمصؿملؼملام

================================== 
 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚاٌذاسِٟ ٚاثٓ ؽجبْ ػٓ ػبئشخ سضٟ هللا ػٕٙب 2٘
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مماِّصّٓضاءمصؿملؼملامبؿملؽملؾمل٣ّمطؽمل٦ّعمع٤ّماٌّٖاح؟اِّصّٓضاءمصؿملؼملامبؿملؽملؾمل٣ّمطؽمل٦ّعمع٤ّماٌّٖاح؟

مم============================================================================================

هببػػػة أبرنػػػل هػػػبت بدعػػػة غربيػػػة   شػػػأف لنػػػا بهػػػا أهػػػل اإلسػػػالـ، ألف اإلسػػػالـ  ػػػر ـ 
 عاللب   اى فح اللهو واللع ، لاؿ 

{{َحعمٛلامَحعمٛلامممٔإالٔإالممَأُض٦ُّلَأُض٦ُّلممَوالَوالممَِِّعَُّٖحَِِّعَُّٖحممٔإٚغ٨ّٔإٚغ٨ّمم}}
58
مم

ونهػػى أحػػحابن عػػن اللػػب  باللليػػة،  اػػى فينػػا نظػػن أف فيػػن منػػاف  لػػن دنيونػػة، أو 
ع )إبا هاف اللب  نثنمح فالصدؽ أنمػى( مخا   لن أخرونة، ولاؿ فح باؾ اإلماـ علّح 

 الصدؽ سبيل للرلح إلى مماؿ الصدنقينع وجعل النبح 
مماْظَفؽمٖلِة،اْظَفؽمٖلِة،ممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّممَؼؾمِلِّٓيَؼؾمِلِّٓيمماْظِؾّٕٖاْظِؾّٕٖممَؤإٖنَؤإٖنمماْظِؾّٕٚ،اْظِؾّٕٚ،ممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّممَؼؾمِلِّٓيَؼؾمِلِّٓيمماظزمٚلَِّٓقاظزمٚلَِّٓقممنٖٖنَصٔإَصٔإممِباظزمٚلِّٓٔق،ِباظزمٚلِّٓٔق،ممَسػمَلؿمِلغمُل٣َِّسػمَلؿمِلغمُل٣ِّمم}}

{{ااِصّٓٚؼعمًلِصّٓٚؼعمًلمماظػمل٥َِّّاظػمل٥َِّّممِسؽمِلَِّٓسؽمِلَّٓممُؼغمْلَؿَبُؼغمْلَؿَبممَحٖؿ٧َّحٖؿ٧ّمماظزمٚلَِّٓقاظزمٚلَِّٓقممَوَؼَؿَقّٕٖىَوَؼَؿَقّٕٖىممَؼزمِلُُّٓقَؼزمِلُُّٓقمماظُّٕٖج٢ُّاظُّٕٖج٢ُّممَؼَّٖاُلَؼَّٖاُلممَوَعاَوَعا
59
مم

فاللػػب    ننبغػػح فػػح اإلسػػالـ، ولػػو  اػػى فػػح النػػ اح، أو اللهػػو، أو اللعػػ ، ألف 
  ل لاؿ فين اهللع النسل                                       
 [009وهػػػو أهػػػل لهػػػبا الوحػػػ ، ولػػػبلك هالمػػػن مػػػ  حػػػغا ت، أو مػػػ  زوجػػػن، أو مػػػ    التوبرررة

 أ بابػػػػػػػػػػػػػػػػن، أو مػػػػػػػػػػػػػػػػ  جيرانػػػػػػػػػػػػػػػػن، أو مػػػػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػػػػل خلػػػػػػػػػػػػػػػػ  اهلل وحػػػػػػػػػػػػػػػػفن الصػػػػػػػػػػػػػػػػدؽع

                                                  [44 ومػػػػن   الزمررر
  عم  أف هػبت اآلنػة لاحػد  عػن وا ػد ثػل لمنػ  فاقػوؿع                    

  ألف هبت أوحاؼ النامنين، فلل مامن جام بالصدؽ أ  بػدنن الحػ ، وحػد ؽ بػن ولمػن
 غيرت إ  الصدؽ أنننا هاف و يثنا ول ى.بن، و  نخر  منن فح لهو أو م اح أو 

================================== 
 ّش اٌطجشأٟ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػ 8٘

 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد  9٘



  {{2ٔ2ٔ}}    ْْاٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌؼششٚاٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌؼششٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 املشاح يف ايشٚاج 
دؤال:منّٓمطـريًامع٤ّماآلباءمؼعمل٦ّلمآلخّٕمباٌّٖاح:مغّٕؼّٓمأنمغّٖوجمإبينمإلبؽملؿ١ّ،مدؤال:منّٓمطـريًامع٤ّماآلباءمؼعمل٦ّلمآلخّٕمباٌّٖاح:مغّٕؼّٓمأنمغّٖوجمإبينمإلبؽملؿ١ّ،م

ممواآلخّٕمؼعمل٦ّل:مأغامع٦ّاص٠ّ،معامحغمل٣ّماظرملّٕعميفمػّٔاماِّعّٕ؟واآلخّٕمؼعمل٦ّل:مأغامع٦ّاص٠ّ،معامحغمل٣ّماظرملّٕعميفمػّٔاماِّعّٕ؟

مم============================================================================================

ن اح فح أمػو ،  اػى   لضػنر القلػو  عليهػا، عن ال نهى الشرع، ونهى الشا ع 
 عولسوم األ واؿ بعد باؾ بسببها، فقاؿ 

{{َواْظضمِلَؿاُقمَواْظضمِلَؿاُقمممَواظؽمٚلغمَلاُح،َواظؽمٚلغمَلاُح،مماظشملَّالُق،اظشملَّالُق،ممَجّٓٙ،َجّٓٙ،ممَوَػُِّٖظؾمُل٤َّٖوَػُِّٖظؾمُل٤ّٖممَجّٓٙ،َجّٓٙ،ممَجُّٓٗػ٤َّٖجُّٓٗػ٤ّٖممَثالْثَثالْثمم}}
60
مم

  نموز فح النلاح ما نسنعن اآلف على سػبيل النداعبػة، و  علػى سػبيل النالعبػة، 
ك، والسػػام  نسػػن  بنياػػن، ولػػد ناعشػػل ونبنػػح علػػى بلػػك لمػػاؿ، ونلػػوف ألنػػك لاحػػد  بنياػػ

 السب  فح بلك الن  ة الاح بدأو بها أنت.
علػػى أ   –وهػػو جػػاد فػػح هػػل لصػػرفالن وأ والػػن ومعاماللػػن  –إبف نحػػري النػػامن 

ندخل الن اح فح هبا الشػأف، إف هػاف أمػر زوا ، ولػو هػاف بػين حػغا ، أو هػاف أمػر طػالؽ، 
نػػ ح مػػ  زوجػػن أو مػػ  غيرهػػا بللنػػة الطػػالؽ ألنهػػا لقػػ ، و  إف هػػاف عنػػدت فػػال نمػػ  أف ن

عبيػد أو إمػام بللنػة العاػاؽ، ألنػن لػو لػاؿ لعبػػدت أنػت  ػر فهػو  ػر، و  نمػوز لػن أف نقػػوؿ 
 بعد بلك إنح هنت أم ح معك.

فاإلسالـ   نثقر هبا العبً، و  هبا الهػ م، بػل نمعػل النسػلل هلناػن  ػ ، وهلناػن 
إلػػى الصػػدؽ، فػػال ننبغػػح أف ناػػرؾ الفرحػػة لنثػػل هػػبت الاصػػرفاو، وننبػػن علػػى  دائنػػاً لشػػير

ال وجػػػاو والنسػػػام علػػػى سػػػبيل الخصػػػوي بػػػأ  نلمػػػأوا إلػػػى هػػػبا األسػػػلو ، ألنػػػن أسػػػلو  
معيػ ، واإلسػػالـ  ػػرنص علػػى سػػالمة الصػػدو  بػين جنيػػ  النػػامنين علػػى اخػػاالؼ  يػػالهل 

================================== 
 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚاثٓ ِبعخ ٚأثٟ داٚد ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  ٓٙ



  {{2ٕ2ٕ}}    ْْاٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌؼششٚاٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌؼششٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 .فح هل أطوا هل  اى نلقوا اهلل 

  ٕيًخا٥ضتال٠ٚ ايكزآ 
دؤال:مالمجي٦ّزمػفّٕماظعملّٕآنمص٦ّقمثالثةمأؼام،موايائّٚمالمتعملّٕأهمإديمعّٓةمتؿفاوزمدؤال:مالمجي٦ّزمػفّٕماظعملّٕآنمص٦ّقمثالثةمأؼام،موايائّٚمالمتعملّٕأهمإديمعّٓةمتؿفاوزم

مماًؼمللةمأؼام،مصؾمل٢ّمجي٦ّزمهلامأنمتعملّٕأمذ٨ّءمعؽمل٥ّمطاٌضمل٦ّذتنيمأومآؼةماظغملّٕد٨ّ؟اًؼمللةمأؼام،مصؾمل٢ّمجي٦ّزمهلامأنمتعملّٕأمذ٨ّءمعؽمل٥ّمطاٌضمل٦ّذتنيمأومآؼةماظغملّٕد٨ّ؟

مم============================================================================================

 عالحائم لدخل فح لوؿ اهلل 
                      [60 النو  

ف نها لل لثحرِّـ على نفسػها لػالو  القػرلف، وإننػا الػبد  ػر ـ عليهػا لػالو  القػرلف هػو 
    فػػح لولػػػن عػػ  شػػأننع  مثنػػ ؿ القػػرلف                   [79وللػػػن    الواقعررة

نػبناع هونها مثنعت من لالو  القرلف لعظيناً للقرلف، للنها لساطي  أف لسن  القرلف من ال
 عأو النسمل أو غيرت، ولد لاؿ 

{{مماْظعمَلأرىُءمَواْظؼمُلِلَؿؼمِلُّٝمِص٨ّماَِِّجّٕٔمَذّٕٔؼغمَلأناْظعمَلأرىُءمَواْظؼمُلِلَؿؼمِلُّٝمِص٨ّماَِِّجّٕٔمَذّٕٔؼغمَلأنمم}}
61
مم

مػػن زوجهػػا أو أ ػػد أبنامهػػا أف فػػ ف لػػل لمػػد مػػبناعاً أو مسػػمالً لسػػاطي  أف لطلػػ  
القػػرلف وهػػح فػػح نفػػم  ر، فػػ با سػػنعت القػػرلف فلأنهػػا لالػػولهػػا مػػن هػػالـ اهلل مػػا ليسػػ نالػػو

 اعة الر نن.الولت للاـ  بط
 علل نننعها أثنام الحيم عن بهر اهلل ناهيك عن أف اهلل 

 .فلها أف لثسبل اهلل )سبحاف اهلل( -

 .ولها أف لحند اهلل )الحند هلل(  -

================================== 
ب ٔٙ َّ ُ ػُٕٙ َٟ هللاَّ ِٓ ػجَّبٍط سض  فٟ عبِغ اٌّغب١ٔذ ٚاٌّشاع١ً. ػٓ اث



  {{2ٖ2ٖ}}    ْْاٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌؼششٚاٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌؼششٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 .ولها أف لثلبر اهلل )اهلل أهبر(  -

 ، ولها أف لقوؿع )سبحاف اهلل وبحنػدت سػبحاف اهلل العظػيل أسػاغفر اهلل العظػيل(  -
 حيغة أخر . بأ  ولها أف لساغفر

 .ولها أف لثصلح على  ضر  النبح  -

 .ولها أف لبهر بػ )  إلن إ  اهلل(  -

فعليهػا فػح  اى   للوف غافلة فػح هػبت اآلنػاو،  لل نننعها الدنن من بهر اهلل  
هػػبت اآلنػػاو اسػػاناع القػػرلف، والنداومػػة علػػى بهػػر الػػر نن، ولػػاعلل علػػل اليقػػين أف أجرهػػا 

فػػح النػػرنم الػػبد نننعػػن  هػػا بنػػا و د فػػح شػػرع اهلل، فقػػد لػػاؿ وطاعاهػػا هلل للػػوف بالا ام
 مرضن عن القياـ بالطاعاو الاح لعو د عليها هللع

مماْظَقظمَلصمَلَةاْظَقظمَلصمَلَةمممماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَأَعََّٕأَعَّٕممٔإالٔإالممَجَلِِّٓه،َجَلِِّٓه،ممِص٨ِّص٨ّممءٍٍءِبَؾالِبَؾالممُؼِؾَؿػمَل٧ُّؼِؾَؿػمَل٧ّمماْظؼمُلِلػمِلؼمِلنَياْظؼمُلِلػمِلؼمِلنَيممِع٤َِّع٤َّممَأَحَّْٓأَحّْٓممَعاَعامم}}

ـ٢َِّممِظضمَلِؾِّٓيِظضمَلِؾِّٓيمماْطُؿُؾ٦ّااْطُؿُؾ٦ّا:م:مَؼِقظمَلصمُل٦َّغ٥َُّؼِقظمَلصمُل٦َّغ٥ُّمماظَِّّٔؼ٤َّاظَِّّٔؼ٤َّ ـ٢َِِّع ممَعِقُؾ٦ّّداَعِقُؾ٦ّّداممَداَمَداَمممَعاَعاممَصِقؿملّّْ،َصِقؿملّّْ،ممَوُػ٦ََّوُػ٦َّممَؼضمِلؼمَل٢َُّؼضمِلؼمَل٢ُّممَطاَنَطاَنممااعََعممِع

{{َوَثاِض٨ّمَوَثاِض٨ّمممِص٨ِّص٨ّ
62
مم

فنا دامت هح ملا مة لبل وبعد، ف ف اهلل نلابها  اػى أثنػام العػاد  لاليػة للاػا  اهلل، 
مػا دامػت امانعػت الا امػػاً بشػرع اهلل، و  جنػاح عليهػػا فػح بلػك أبػػداً، فلاشػلر اهلل علػى مػػا 

 .مة أجنعين، اهراماً لرسوؿ اهلل منحها بن اهلل، ونسام األ
مموصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّوصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّ

================================== 
 عٕٓ اٌذاسِٟ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػّشٚ  ٕٙ



  {{2ٗ2ٗ}}    اٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 
u ٚ ايعغزٕٚايعغزٕٚاحلًك١ ايزابع١ ٚاحلًك١ ايزابع١ u 
  ِِاملضًاملضً  تهفريتهفري  
 ٚرا٤ نٌ عظِٝ اَزأ٠ 

 ِٝاجلزاث ّٜٛ 

  غري٠ سٚجات ايٓيب 

 حكٝك١ ًَو املٛت 



  {{2٘2٘}}    اٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

u ٚ 64 ايعغزٕٚايعغزٕٚاحلًك١ ايزابع١ ٚاحلًك١ ايزابع١
  u 

 املضًِ تهفري 
ممأوأوممباظغملظملّٕباظغملظملّٕمماٌلػمل٣ّاٌلػمل٣ّممؼزملّٟؼزملّٟممأنأنممِّحٍِّّٓحٍّٓممجي٦ّزجي٦ّزمموػ٢ّوػ٢ّممػمل٣ّ؟ػمل٣ّ؟اٌلاٌلممتغملظملريتغملظملريممحغمل٣ّحغمل٣ّممعاعا:م:مدؤالدؤال

ممعرملّٕك؟عرملّٕك؟ممأوأوممطاصّٕطاصّٕممبأغ٥ّبأغ٥ّمماٌلػمل٣ّاٌلػمل٣ّممؼزملّٟؼزملّٟمموعؿ٧ّوعؿ٧ّمماظرملّٕك؟اظرملّٕك؟

مم============================================================================================

  ع القلػػػػػػػػػػػػ  محلػػػػػػػػػػػػن اإلننػػػػػػػػػػػػاف                                  
 نطػػػػػػ  اإلنسػػػػػػاف داـ فنػػػػػػا ، الغيػػػػػػو  عػػػػػػالـ إ  عليهػػػػػػا نطلػػػػػػ    والقلػػػػػػو   احلجرررررر ات7]

 مهنػػا لنسػػللننبغػػح    العػػالنين    بهػػا طالبػػنالاػػح  النػػامنين أعنػػاؿ ونعنػػل بالشػػهادلين
 ولػد بػاللفر، بػام أنػن أو ،الػدنن مػن خػر  بأنػن عليػن نحلػل أف علنػن هاف ومهنا شأنن هاف
 عبلكفح  مشدداً   لاؿ

{{َأَحُُّٓػؼمَلامَأَحُُّٓػؼمَلامممِب٥ِِّب٥ِّممَباَءَباَءممعمَلِّٓعمَلِّٓصََصممَطاِصَُّٕطاِصُّٕممَؼاَؼاممِخؿمل٥ِِّخؿمل٥ََِِِّّّمماظُّٕٖج٢ُّاظُّٕٖج٢ُّممَضاَلَضاَلممٔإَذأإَذامم}}
64
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 علػػى  جعػػت مسػػلناً  هػػاف ولػػو عليػػن، ن لػػت فعػػالً  هػػافراً الرجػػل   هػػبا هػػاف لػػوع بنعنػػى
 لاؿع  اهلل  سوؿ   ّ  زند بن أسامة نع وو د ،لائلها

مم،،ُجالُجالرََرممَصَأِدَرْطُتَصَأِدَرْطُتممُجؾمَلؿمِلؽمَلَة،ُجؾمَلؿمِلؽمَلَة،ممِع٤ِِّع٤ِّمماْظُقََّٕضاِتاْظُقََّٕضاِتممَصزمَلٖؾِقؽمَلاَصزمَلٖؾِقؽمَلاممَدّٕٖٔؼٍة،َدّٕٖٔؼٍة،ممِص٨ِّص٨ّمممماظػمل٥َِّّاظػمل٥َِّّممَرُد٦ُّلَرُد٦ُّلممَبضمَلـَؽمَلاَبضمَلـَؽمَلامم}}

ممَصعمَلاَلَصعمَلاَلممممِظػملؽمٖلِؾ٨ِّٚظػملؽمٖلِؾ٨ّٚممَصََّٔطُِّٕت٥َُّصََّٔطُِّٕت٥ُّممَذِظ١َّ،َذِظ١َّ،ممِع٤ِِّع٤ِّممَغظمْلِل٨َّغظمْلِل٨ّممِص٨ِّص٨ّممَص٦ََّضََّٝص٦ََّضَّٝممَصشمَلضمَلؽمِلُؿ٥َُّصشمَلضمَلؽمِلُؿ٥ُّمماظػمل٥َُّّ،اظػمل٥َُّّ،ممٔإالٔإالممٔإَظ٥َّٔإَظ٥َّممالال:م:مَصعمَلاَلَصعمَلاَل

ممَضاَظؾمَلاَضاَظؾمَلاممٔإٖغؼمَلأإٖغؼمَلامماظػمل٥َِّّ،اظػمل٥َِّّ،ممَرُد٦َّلَرُد٦َّلممَؼاَؼا:م:مُضػمْلُتُضػمْلُت:م:مَضاَلَضاَلممَوَضَؿػمْلَؿ٥ُّ؟َوَضَؿػمْلَؿ٥ُّ؟مماظػمل٥َُّّ،اظػمل٥َُّّ،ممٔإالٔإالممٔإَظ٥َّٔإَظ٥َّممالال:م:مَأَضاَلَأَضاَل:م:ممماظػمل٥َِّّاظػمل٥َِّّممَرُد٦ُّلَرُد٦ُّل

ممَزاَلَزاَلممَصؼمَلاَصؼمَلامم؟؟الالممَأِمَأِمممَأَضاَظؾمَلاَأَضاَظؾمَلاممَتضمِلػمَل٣ََّتضمِلػمَل٣َّممَحٖؿ٧َّحٖؿ٧ّممَضػمْلِؾ٥ِّ،َضػمْلِؾ٥ِّ،ممَس٤َِّس٤ِّممَذعمَلعمْلَتَذعمَلعمْلَتممَأَصالَأَصال:م:مَضاَلَضاَلممٔح،ٔح،ٚلالٚلالاظاظممِع٤َِّع٤َّممَخ٦ًِّصاَخ٦ًِّصا

================================== 
 َٖٕٔٓ/ٗ/ٕٔ ٘ـ ٖٗٗٔ ا٢خش عّبدِٓ  ٕٓ ا١ٌٌٛذ خبٌذ ث ِغغذ - ثٕٙب ٖٙ

 ، ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػّش صؾ١ؼ اٌجخبسٞ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  ٗٙ



  {{2ٙ2ٙ}}    اٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

{{َؼ٦َِّعِؽٍّٔمَؼ٦َِّعِؽٍّٔمممَأِدػمَلؼمِلُتَأِدػمَلؼمِلُتممَأٚغ٨َّأٚغ٨ّممَتؼمَلؽمٖلؿمِلُتَتؼمَلؽمٖلؿمِلُتممَحٖؿ٧َّحٖؿ٧ّممَسػمَل٨َّٖسػمَل٨ّٖممُؼغمَلُّٕٚرَػاُؼغمَلُّٕٚرَػا
65
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 نطػػػػػ  لػػػػػد داـ مػػػػػا، الشثػػػػػبهة أو بػػػػػالظن القاػػػػػل عػػػػػدـ علػػػػػى  رنصػػػػػاً  هػػػػػاف  النبػػػػػح
 بػن أمػرت مػا لرؾ ولو  اى ،اإلسالـ من بالخرو  ناهنن أف إنسافن  أل ننبغح  فال بالشهادلين
، الػػدنن بهػػبا جحػػد حنعنػػ هػػافر معنػػى ألف هػػافراً، ألػػوؿ و  عاحػػياً  مسػػلناً  فيلػػوف اإلسػػالـ

 فػػ ف ألػػرّ  داـ مػػا للػػن اللػػرنل، بػػالقرلف و  ،العػػالنين    بألوهيػػة و ، النبػػح بنبػػو  نقػػرّ   و 
 ع لاؿح، نلف هبا إلرا ت

ممَسزمَل٣ََّسزمَل٣َّممَصعمَلَِّٓصعمَلِّٓممَضاَظؾمَلاَضاَظؾمَلاممَصؼمَل٤َِّصؼمَل٤ِّمماظػمل٥َُّّ،اظػمل٥َُّّ،ممٔإالٔإالممٔإَظ٥َّٔإَظ٥َّممالالممَؼعمُل٦ُّظ٦ّاَؼعمُل٦ُّظ٦ّاممَحٖؿ٧َّحٖؿ٧ّمماظؽمٖلاَساظؽمٖلاَسممُأَضاِت٢َُّأَضاِت٢َّممَأِنَأِنممُِّٕتُِّٕتُأِعُأِعمم}}

{{اظػمل٥َِّّماظػمل٥َِّّمممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممَوِحَلاُب٥َُّوِحَلاُب٥ُّممِبَقعملخمل٥ِّ،ِبَقعملخمل٥ِّ،ممٔإالٔإالممَوَغظمْلَل٥َُّوَغظمْلَل٥ُّممَعاَظ٥ُّ،َعاَظ٥ُّ،ممِعؽمٚل٨ِّعؽمٚل٨ّ
66
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 ٚرا٤ نٌ عظِٝ اَزأ٠ 
ممبضملّٚبضملّٚممأنأنممحؿملثحؿملثمم؟؟((إٌّأةإٌّأةممس٤ّس٤ّممصٓؿّ٘صٓؿّ٘))مماٌعمل٦ّظةاٌعمل٦ّظةممػّٔهػّٔهيفميفمممصسملؿملػملؿغمل٣ّصسملؿملػملؿغمل٣ّممىىأأررممعاعاممدؤال:دؤال:

ممعزملؿملؾة؟عزملؿملؾة؟ممط٢ّط٢ّمموراءوراءممأغؾملاأغؾملاممحبفةحبفةممإٌّأةإٌّأةممسػمل٧ّسػمل٧ّممأرػملعمل٦ّػاأرػملعمل٦ّػاممواٌظملغملّٕؼ٤ّواٌظملغملّٕؼ٤ّمماباباظغمُلٖؿاظغمُلٖؿ

مم============================================================================================

 نمكػػ ،مػػرأ ا عظػػيل هػػل و امع لػػالوا فقػػد إمػػرا ، مصػػيبة هػػل و امع لػػالوا لػػد هػػانوا إف
 أعاناػن ضػاها،وأ   عنهػا اهلل  ضى خدنمة السيد  اهلل؟ دعو  لبلي  على  النبح أعافالبد 
 عنقوؿ وهو الو ى ن وؿ بعد مرلاعاً  جام ولنا ،ونفسها بنالها

ممَوَأِخَؾََّٕػاَوَأِخَؾََّٕػاممِظَكِّٓجَيَة،ِظَكِّٓجَيَة،ممَصعمَلاَلَصعمَلاَلمماظِّٕٖوُع،اظِّٕٖوُع،ممَسؽمِل٥َُّسؽمِل٥ُّممَذَػَبَذَػَبممَحٖؿ٧َّحٖؿ٧ّممَصَّٖٖعػمُل٦ُّهَصَّٖٖعػمُل٦ُّهممَزٚعػمُل٦ِّغ٨ّ،َزٚعػمُل٦ِّغ٨ّ،ممَزٚعػمُل٦ِّغ٨َّزٚعػمُل٦ِّغ٨ّمم}}

ماْظَكَؾَّٕاْظَكَؾَّٕ م: مَخِّٓجَيُةَخِّٓجَيُةممَصعمَلاَظِتَصعمَلاَظِتممَغظمْلِل٨ّ،َغظمْلِل٨ّ،ممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممَخرمِلؿملُتَخرمِلؿملُتممَظعمَلَِّٓظعمَلِّٓ: م: ممَأَبّّٓا،َأَبّّٓا،مماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممُؼِكّٖٔؼ١َُّؼِكّٖٔؼ١َّممااعََعممَواظػمل٥ََِّّواظػمل٥َِّّممَطالَطال:

ممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممَوُتضمِلنُيَوُتضمِلنُيمماظسمٖلؿمِلَّٟ،اظسمٖلؿمِلَّٟ،ممَوَتعمْلّٕٔيَوَتعمْلّٕٔيمماْظؼمَلضمِلُّٓوَم،اْظؼمَلضمِلُّٓوَم،ممَوَتغمْلِلُبَوَتغمْلِلُبمماْظغمَل٢ّٖ،اْظغمَل٢ّٖ،ممَوَتِقؼمِل٢َُّوَتِقؼمِل٢ُّمماظِّٕٖح٣َّ،اظِّٕٖح٣َّ،ممَظَؿزمِل٢َُّظَؿزمِل٢ُّممٔإٖغ١َّٔإٖغ١َّ

================================== 
 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ أثٟ داٚد ٘ٙ

 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  ٙٙ



  {{2222}}    اٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

{{اْظَق٠ّٚماْظَق٠ّٚمممَغ٦َّاِئِبَغ٦َّاِئِب
67
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 بلػػػراً   النبػػػح  ولػػػ و  ، اهلل  سػػػالة لبليػػػ  علػػػى  اهلل لرسػػػوؿ النثعػػػين نِعػػػلك  فلانػػػت
 ،الولػد نعنػة مػن ـلثحػرك  أف العليػة القػد   وأ ادو ،عنهػا اهلل  ضػى ائشةع السيد هح  وا د 

 أعلػل و  أ فػ  نلػن فلػل لألمػة، لابلغهػا  النبح وأ ادنً،  النبح لرا  لاحنل هباو 
 .عنها اهلل  ضى عائشة السيد  من بالنسام الناعلقة وخاحة النبح بسنة

 حثػللفػح   النبػح مػ  هانػت اعنهػ اهلل  ضػى سػلنة أـ للسػيد  خالداً  مولفاً  وأبهر
 وهػل بالبيػت وطػاؼ عانػراو   ػج أنػن الننػاـفػح   أ  أنن ألححابن أعلن لد وهاف ،الحدنبية

 هػبا ملػة دخػوؿ من منعوهل، وللن أهل ملة مائة وأ ب  أل ا  معنو   خر بالفعل و  ،معن
  النبػػح أحػػحا  فحػػ ف القػػادـ، العػػاـفػػح  ملػػة ونػػدخلوا نرجعػػوا أف علػػى وأحػػّروا ،العػػاـ
 عولاؿ  حللنب به  عنر سيدنا أف  اى

مَصعمَلاَلَصعمَلاَلمماْظَؾاِر٢ّٔ؟اْظَؾاِر٢ّٔ؟ممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممَوُػ٣َِّوُػ٣ِّمماْظَق٠ّٚاْظَق٠ّٚممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممَأَظِلؽمَلاَأَظِلؽمَلامم}} م: مَصعمَلاَلَصعمَلاَلممَبػمَل٧ّ،َبػمَل٧ّ،: م: ممِص٨ِّص٨ّممَغاَغاَضِؿالَضِؿالممَأَظؿمِلََّٗأَظؿمِلَّٗ:

ممَأَغِِّٕجَُّٝأَغِِّٕجُّٝممِدؼؽمِلؽمَلاِدؼؽمِلؽمَلاممِص٨ِّص٨ّمماظِّٖٓغؿمٖلَةاظِّٖٓغؿمٖلَةممُغضمِلشمِل٨ُّغضمِلشمِل٨ّممَعاَعاممَصضمَلػمَل٨َّصضمَلػمَل٨ّ:م:مَضاَلَضاَلممَبػمَل٧ّ،َبػمَل٧ّ،:م:مَضاَلَضاَلمماظؽمٖلأر،اظؽمٖلأر،ممِص٨ِّص٨ّممُػ٣ُِّػ٣َِّوَضِؿالَوَضِؿالمماْظَفؽمٖلِةاْظَفؽمٖلِة

ممُؼسمَلؿمٚلضمَلؽمِل٨ُّؼسمَلؿمٚلضمَلؽمِل٨ّ  َوَظ٤َِّوَظ٤ِّمماظػمل٥َِّّاظػمل٥َِّّممَرُد٦ُّلَرُد٦ُّلممٔإٚغ٨ّٔإٚغ٨ّمماْظَكشملَّاِباْظَكشملَّاِبمماِب٤َّاِب٤َّممَؼاَؼا:م:مَصعمَلاَلَصعمَلاَلممَوَبؿمِلؽمَلؾمُل٣ِّ،َوَبؿمِلؽمَلؾمُل٣ِّ،ممَبؿمِلؽمَلؽمَلاَبؿمِلؽمَلؽمَلامماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَؼِقغمُل٣َّٔؼِقغمُل٣ّٔممَظؼمٖلاَظؼمٖلاوََو

مَصعمَلاَلَصعمَلاَلممَبغمْلّٕٕ،َبغمْلّٕٕ،ممَأِب٨َّأِب٨ّممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّممُسؼمَلُُّٕسؼمَلُّٕممَصاِغشمَلػمَل٠ََّصاِغشمَلػمَل٠َّممَأَبّّٓا،َأَبّّٓا،مماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّ م: ـ٢َِّممَظ٥َُّظ٥ُّ: ـ٢َِِّع مَصعمَلاَلَصعمَلاَلممممِظػملؽمٖلِؾ٨ِّٚظػملؽمٖلِؾ٨ّٚممَضاَلَضاَلممَعاَعاممِع م: ممٔإٖغ٥ُّٔإٖغ٥ُّ:

{{َأَبّّٓامَأَبّّٓاممماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممُؼسمَلؿمٚلضمَل٥ُُّؼسمَلؿمٚلضمَل٥ُّممَوَظ٤َِّوَظ٤ِّمماظػمل٥َِّّاظػمل٥َِّّممَرُد٦ُّلَرُد٦ُّل
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ـك  ػػْدنكلثلْ  فكػػاْنحكرثوا لثومثػػواع لِلن ػػا ِ  فػكقكػػاؿك   الل ػػنِ   كسثػػوؿث  وكلكػػا ػػا.وكِ ل ػػوا، وكاْ ِلقثػػوا هك ـك  فكنك  لكػػا
،  وك   كجثػػلا  ػػر ؾك ،  ك الثكػػ بِػػبكِلكك  الن ػػا ك   الل ػػنِ   كسثػػوؿث  فكػػأكمكرك  لكحك ػػا مكػػر اون ػػر ؾك  فكنك ـك   وك   كجثػػلا  لكحك  لكػػا
ػػػا مكْمِلِسػػػِن، ِمػػػنْ  ػػػلك  بكلِػػػكك   الن بِػػػح    كأك  فػكلكن  ػػػلكنكةك، أثِـّ  عكلكػػػى دكخك ػػػافك  سك ػػػرك ك  وكهك ػػػا خك  لِْلػػػكك  ِفػػػح ِبهك

، ِ  عفػكقكاؿك  اْلغكْ وك

================================== 
 ػٓ ػبئشخ سضٟ هللا ػٕٙب اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ 2ٙ

 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ عًٙ ثٓ ؽ١ٕف  8ٙ



  {{2828}}    اٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

ممنِِنَوَأَوَأممَؼِقػمِلعمُل٦ّاَؼِقػمِلعمُل٦ّاممَوَأِنَوَأِنممَؼؽمِلَقُّٕواَؼؽمِلَقُّٕواممَأِنَأِنممِعَّٕإرِعَّٕإرممثِِثالالِبـَِبـَممَأَعُِّٕتؾمُل٣َِّأَعُِّٕتؾمُل٣ِّمماظؽمٖلأس،اظؽمٖلأس،ممَباُلَباُلممَعاَعاممَدػمَلؼمَلَة،َدػمَلؼمَلَة،ممُأٖمُأٖمممَؼاَؼامم}}

مَضاَظِتَضاَظِت..ِب٥ِِّب٥ِّممَأَعُِّٕت٥َُّأَعُِّٕت٥ُّممَعاَعاممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّممَرُج٢َّْرُج٢ّْممَضاَمَضاَمممَصؼمَلاَصؼمَلاممَؼِقػمل٦ُّّا،َؼِقػمل٦ُّّا، م: ممَصاِصؽمَلَِّٝصاِصؽمَلِّٝممَأِغَتَأِغَتمماِخُِّٕجاِخُِّٕجمماظػمل٥َِّّ،اظػمل٥َِّّ،ممَرُد٦َّلَرُد٦َّلممَؼاَؼا:

ممَرَأىَرَأىممَصػمَلؼمٖلاَصػمَلؼمٖلاممَصَقػمَلعمَل٥ُّ،َصَقػمَلعمَل٥ُّ،ممًضاًضاَحالَحالممَوَدَساَوَدَساممَصؽمَلَقَُّٕهَصؽمَلَقَُّٕهممَػَِّٓؼ٥َُّػَِّٓؼ٥ُّممَؼؼمٖل٣ََّؼؼمٖل٣َّممَحٖؿ٧َّحٖؿ٧ّمممماظػمل٥َِّّاظػمل٥َِّّممَرُد٦ُّلَرُد٦ُّلممَصعمَلاَمَصعمَلاَم..َذِظ١ََّذِظ١َّ

ممَبضمِلسمّلاَبضمِلسمّلاممَؼِقػمِل٠َُّؼِقػمِل٠ُّممَبضمِلسمُلؾمُل٣َِّبضمِلسمُلؾمُل٣ِّممَوَأَطٖبَوَأَطٖبممَصؽمَلَقُّٕوُه،َصؽمَلَقُّٕوُه،ممَػِِّٓؼؾمٔل٣َِّػِِّٓؼؾمٔل٣ِّممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّممَوَثُؾ٦ّاَوَثُؾ٦ّاممممػمل٥َِّّػمل٥َِّّاظاظممَرُد٦ُّلَرُد٦ُّلممَصؽمَلََّٝصؽمَلَّٝممَعاَعامماظؽمٖلاَساظؽمٖلاَس

{{اظَّٖٚحأمماظَّٖٚحأممممِع٤َِّع٤َّممَبضمِلسمّلاَبضمِلسمّلاممَؼطمُل٣َّٖؼطمُل٣ّٖممَأِنَأِنممَبضمِلسمُلؾمُل٣َِّبضمِلسمُلؾمُل٣ِّممَطاَدَطاَدممَحٖؿ٧َّحٖؿ٧ّ
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 هػبت أهثػر ومػا ، بفعلػن ليقاػدوا فعلػن نػروا أف نرنػدوف هػانوا للػنهل لقولػن سانعواا
  اهلل جعػػل النامنػػاو فػػ ف العػػاـ، الاػػا نن حوفػػح الماإلسػػ لا نخنػػافػػح  الخالػػد  النوالػػ 

 عاهلل هاا فح   الد جاو أعلى لهن  

                                                

                                            

                                              

                                            

                              [[4545ألحزابألحزاباا    

 ع النبح فيهن لاؿ هنا فالنسام، مقاـ أعلىفح  الرجاؿ النسام شا هت
{{اظَّٕٚجألماظَّٕٚجألمممَذعمَلاِئ٠َُّذعمَلاِئ٠ُّمماظؽمٚلَلاَءاظؽمٚلَلاَءمم}}
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 ال وجػة أـ الرزؽ بهل النشغوؿ الرجل الولد؟ حنثربالبد  نمك  ،اآلف  النا إلى ولننظر
 نعلػل    بنػابد الػ الرجػل الفاػا ؟ سػلوؾ ناػاب الػبد  نمكػال وجػة، و  الننػ ؿ؟فػح  لاابعنالاح 
 هنػا للرجػل معينػة النرأ أمها، إبف  لصرفالها؟ خفياو ولعلل لرالبهاالاح  أمها أـ شيةاً  عنها
  ع اهلل فيهػا نقػوؿالاػح  النسػلنة األسػر  نلونػاف معاً  وهنا ،اهلل أمرنا              

================================== 
 ِصٕف ثٓ أثٟ ش١جخ 9ٙ

 عٕٓ أثٟ داٚد ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ ػبئشخ سضٟ هللا ػٕٙب 2ٓ



  {{2929}}    اٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

               [45المنةهح  فهبت بينلنا طيبة يا الح هانت إبا وزوجاك أنت  البق ة، 
 عالصالحة النرأ  فضل مثبينا نبح ال لاؿ ولبلك

ممَأَعََّٕػاَأَعََّٕػاممَصاِظَقٍةمٔإِنَصاِظَقٍةمٔإِنممَزِوَجٍةَزِوَجٍةممِع٤ِِّع٤ِّممَظ٥َُّظ٥ُّممَخؿمِلّّٕاَخؿمِلّّٕامماظػمل٥َِّّاظػمل٥َِّّممَتعمْل٦َّىَتعمْل٦َّىممَبضمِلََّٓبضمِلَّٓمماْظؼمُلِؤِع٤ُّاْظؼمُلِؤِع٤ُّمماِدَؿظمَلاَداِدَؿظمَلاَدممَعاَعامم}}

ممِص٨ِّص٨ّممَغزمَلَقِؿ٥َُّغزمَلَقِؿ٥ُّممَسؽمِلؾمَلاَسؽمِلؾمَلاممَشاَبَشاَبممَؤإِنَؤإِنممَبِّٕٖت٥ُّ،َبِّٕٖت٥ُّ،أََأممَسػمَلؿمِلؾمَلاَسػمَلؿمِلؾمَلاممَأْضَل٣ََّأْضَل٣َّممَؤإِنَؤإِنممَدِّٕٖت٥ُّ،َدِّٕٖت٥ُّ،ممٔإَظؿمِلؾمَلأإَظؿمِلؾمَلاممَغصمَلََّٕغصمَلَّٕممَؤإِنَؤإِنممَأَراَسِؿ٥ُّ،َأَراَسِؿ٥ُّ،

{{َوَعاِظ٥ِّمَوَعاِظ٥ِّمممَغظمْلِلؾمَلا،َغظمْلِلؾمَلا،
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 أمػر علػى لثعينػن الػدنيافػح  للرجػل اهلل جعلهػا ،المنػة هنوز من هن ا  فال وجة الصالحة
 علػػى ولثعينػػن ،مالػػن ولحفػػ  منػػات، األو د لربيػػةفػػح  ولبلغػػن ،اهلل طاعػػة علػػى ولسػػاعدت ،دنيػػات
 .العالنين    اهلل شام إف لن نثعينةالهح  ألنها ،نرند ما هل

فػػػح  و  اإلسػػػالـفػػػح  لػػػيم حػػػن فػػػح  ألنهػػػا ،بػػػا ً  لهػػػا حنثلقػػػ   النقولػػػة هػػػبتإبف 
 .واللافراو اللافرنن من اآلخر الصن فح  وإننا ،النسلناو

 ِٝاجلزاث ّٜٛ 
مماىّٕاثؿمل٣ّ؟اىّٕاثؿمل٣ّ؟ممبؿمل٦ّمبؿمل٦ّمممامسؿملتامسؿملتممو(و(مماظعملاددؿملة،اظعملاددؿملة،ممعضملّٕطةعضملّٕطةممسػمل٧ّسػمل٧ّمماظسمل٦ّءاظسمل٦ّءممإظعملاءإظعملاءممغّٕج٦ّاغّٕج٦ّاممدؤال:دؤال:

مم============================================================================================

 هػػو النسػػلنين لائػػد وهػػاف ،والنسػػلنين الفثػػر  بػػين هانػػت معرهػػة القادسػػية معرهػػة
 مائػة األ بػ  علػى ن نػد الفثػر  وعػدد ألفاً، ثالثين النسلنين عدد وهاف ،ولّاي أبى بن سعد
 النوجػػود   المسػػو  باحطػػيل الفػر  ولػػاـ ،النهػػر عثبػو  مػػن بػػد و  ،دجلػة نهػػر وبينهنػػا ،ألفػاً 
 لعبػػػو  وسػػػيلة نيللنسػػػلن انارهػػػو     اػػػى وأ رلوهػػػا لمهػػػاهل السػػػفن وأخػػػبوا ،النهػػػر علػػػى
 مػػن دومػػاً  نسػػاندوف وهػػانوا، األمػػرفػػح بػػن أبػػح ولػػاي  سػػعد النسػػلنين لائػػد وا اػػا  النهػػر،
 .إخوانهل وننف  ننفعهل بنا اهلل يلهنهل، فاهلل

================================== 
 عٕٓ اثٓ ِبعخ ٚاٌطجشأٟ ػٓ صذٞ ثٓ ػغالْ  2ٔ
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 المان  إلى وخاضوت لنهرا وححبن عبر أنن الليلة باوفح  النناـفح سعد   أ 
 ، أ  وبنا دا  بنا وأخبرهل ،لميشن األعلى للنملم إجاناعاً  عقد أحبل فلنا ،اآلخر

 اهلل، بسل)ع ولولوا النهرفح  بأنفسلل وألقوا الميوي عبةواع لاؿ اهلل، برهة علىع قالواف
 من جاموا عر  القـو ها م (العظيل العلى باهلل إ  لو  و   وؿ و  اهلل، على لوهلنا

فح  السبا ة لعرؼ   والمناؿ المناؿ، إ  معهل ليمو  ،السبا ة نعرفوف و  الصحرام
 .عثالتفح  جلّ  اهلل بأمر نألنروف وللنهل الصحرام، سفينة ألنها النام

 نشػػعروف عنػػدما مػػنهل طائفػػة هػػل وهانػػت النػػام، و نلهػػل الػػيلفػػح  بأنفسػػهل فػػألقوا
 عليهػا نملسػوف نابسػة جافػة النػام سػطل علػى الػيل لػاع مػن ج نػر  لظهػر والاعػ  باإل هاؽ
   ث المثػ للثػر  المػراثيل  ػر  سثػنيتف (جرثومػة) نسػنونها هػانوا الم نػر  وهبت ،ليسارنحوا

 الشػػاطئ إلػػى وحػػلوا  اػػىوواحػػلوا النسػػير  ،عليهػػا ليسػػارنحوا النهػػر لػػاع مػػن خرجػػتالاػػح 
 .النااع من معهل منا شيةاً  نفقدوا ولل اآلخر

 مااعػػة مػن مػنلل أ ػػدا  فقػد هػلع بيػػنهل فينػا لسػاملوا اآلخػػر الشػاطئ اعبػرو  أف وبعػد
 فحػػ ف النػػام، بػػن أشػػر الػػبد  حسػػقائ فقػػدو لقػػدع لػػاؿلػػل نثمػػ  أ ػػد إ   جػػل ف ؟شػػحم
 النهػػرفػػح  بنوجػػة وإبا ح،سػػقائ أفقػػد دونهػػل حجعلانػػ لػػل    نػػاع ولػػاؿ مػػو ت ونػػاد  الرجػػل
 .النا خوف ببلك أخبر هنا  مرتفح  فيق  ولقبفن السقام لحنل

 جافػػاً  وجعلػػن النهػػر لػػاع لهػػل وأعلػػى ، فظهػػل بػػأف ،اهلل ولأنيػػد ،اهلل نصػػر فيهػػا فلػػاف
 فػال هلل نقػاللوف وماداموا ،هلل نقاللوف ألنهل ،واإل هاؽ بالاع  أ سوا هلنا فولن ليسارنحوا

 ععادات من على اهلل وننصرهل اهلل ناندهل وأف بد
                                           [90اجملا لة    
                                                          

 النبيين بخير اإللادام أ سنوا البنن السابقين والنامنين الرسل اهلل ننصر أف دب    غاف 50]
 . والنرسلين
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  غري٠ سٚجات ايٓيب 
مماظؽمللاء؟اظؽمللاء؟ممباض٧ّباض٧ّممعـ٢ّعـ٢ّممريتؾمل٤ّريتؾمل٤ّشِِشمموػ٢ّوػ٢ّممبضملسملؾمل٤ّ؟بضملسملؾمل٤ّ؟ممع٤ّع٤ّممؼطملّٕنؼطملّٕنمم٤ّ٤ّٖٖطُُطمماظؽمليباظؽمليبممزوجاتزوجاتممػ٢ّػ٢ّممدؤال:دؤال:

مم============================================================================================

 لفػػوز أف لثرنػػد وا ػػد  فلػػل بػػال و ، باإلسػػاةثا  للػػوف الػػدنيا الحيػػا فػػح  النسػػام غيػػر 
 و ػػدها ونحادثهػا وننادمهػا و ػدها عنػدها يػتونب و ػدها عليهػا نػدخل عػداها، دوف بػال و 
 .غيرها نهثّنها و 

   عحالعل الر  فيهل لاؿ فقد النبح نسام أما                          
           [49النسام بسائر هنّ و لقيس  ع لنا نقوؿ اهلل فلأف  األحزاب. 

 ،الخيػػرفػػح  الانػػافم حوهػػ ،اهلل  سػػوؿ ا أحػػح بػػين هػػالغير  بيػػنهن الغيػػر  وهانػػت
 العنػػل هػػو  النبػػح نسثػػر   ومػػا ،ح النبػػ نسثػػر   فينػػا والنثسػػا عة ،البػػر عنػػلفػػح  والاسػػا ع
 بلػػك،فػػح  ناسػػا عن فلػػنّ ، اهلل شػػام إف اآلخػػر  للػػدا  النثوحػػل والعنػػل ،اهلل حنثرضػػالػػبد 
 و ػم   ،اهلل بهػا أمػرالاػح  والقربػاو ،اهلل طاعػةفػح  لسػا ع مػنهن وا ػد  هػل هانػت ولبلك
 .اهلل  سوؿ عليها

 حػػػال  بعػػػد لملػػم هانػػػت عنهػػا اهلل  ضػػػى الحػػا   بنػػػت جونرنػػة السػػػيد  إ ػػداهن
 ، ولد و دعالنبح بحضر  لاداماً ا الشنم شروؽ إلى للثسبِّ  الفمر

مما،ا،َعِلِفَِّٓػَعِلِفَِّٓػممِص٨ِّص٨ّممَوِػ٨ََّوِػ٨َّمماظزمٗلِؾَّّاظزمٗلِؾَّّممَصػمل٧ََّّصػمل٧َّّممِحنَيِحنَيممُبغمْلًَّٕةُبغمْلًَّٕةممِسؽمِلَِّٓػاِسؽمِلَِّٓػاممِع٤ِِّع٤ِّممَخََّٕجَخََّٕجمممماظؽمٖلِؾ٨ّٖاظؽمٖلِؾ٨ّٖممَأٓنَأٓنمم}}

مَصعمَلاَلَصعمَلاَلممَجاِظَلٌة،َجاِظَلٌة،ممَوِػ٨ََّوِػ٨َّممَأِضَق٧َّأِضَق٧ّممَأِنَأِنممَبضمِلََّٓبضمِلَّٓممَرَجََّٝرَجَّٝممُث٣ُّٖث٣ّٖ م: ممَصاَرْضُؿ١َِّصاَرْضُؿ١ِّمماظَِّؿ٨ّاظَِّؿ٨ّمماْظَقألاْظَقألممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممٔزْظِتٔزْظِتممَعاَعا:

مَضاَظِتَضاَظِتممَسػمَلؿمِلؾمَلا؟َسػمَلؿمِلؾمَلا؟ م: ممماظؽمٖلِؾ٨ّٗاظؽمٖلِؾ٨ّٗممَضاَلَضاَلممَغضمَل٣ِّ،َغضمَل٣ِّ،: م: ممَظ٦َِّظ٦ِّممَعّٕٖاٍت،َعّٕٖاٍت،ممثََثالالثََثممَطػمِلؼمَلاٍتَطػمِلؼمَلاٍتممَأِرَبََّٝأِرَبَّٝممَبضمِلَِّٓكَبضمِلَِّٓكممُضػمْلُتُضػمْلُتممَظعمَلَِّٓظعمَلِّٓ:

ممَغظمْلِل٥َِّغظمْلِل٥ِّممَؤرَضاَؤرَضاممَخػمْلعمِل٥َِّخػمْلعمِل٥ِّممَسََّٓدَسََّٓدممَوِبَقؼمِلِِّٓهَوِبَقؼمِلِِّٓهمماظػمل٥َِّّاظػمل٥َِّّممُدِؾَقاَنُدِؾَقاَنممَظ٦ََّزَغِؿؾمُل٤َّٖظ٦ََّزَغِؿؾمُل٤ّٖمم٦ِّٔم٦ِّٔماْظؿمَلاْظؿمَلممُعؽمِلُُّٔعؽمِلُّٔممُضػمْلِتُضػمْلِتممِبؼمَلاِبؼمَلاممُؤزَغِتُؤزَغِت
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{{َطػمِلؼمَلاِت٥ِّمَطػمِلؼمَلاِت٥ِّمممَوِعَّٓاَدَوِعَّٓاَدممَسِِّٕذ٥َِّسِِّٕذ٥ِّممَؤزَغَةَؤزَغَة
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 علهن نقوؿ  النبح وهاف
ممّّٓا،ّّٓا،ؼََؼممَأْر٦َُّلَأْر٦َُّلممَأٖؼُؿؾمُل٤َّٖأٖؼُؿؾمُل٤ّٖممَؼَؿشمَلاَوْظ٤ََّؼَؿشمَلاَوْظ٤َّممَصغمُل٤َّٖصغمُل٤ّٖ:م:مَضاَظِتَضاَظِتممَؼّّٓا،َؼّّٓا،ممَأْر٦َُّظغمُل٤َّٖأْر٦َُّظغمُل٤ّٖممِب٨ِّب٨ّممَظَقاًضاَظَقاًضاممَأِدَُّٕسغمُل٤َّٖأِدَُّٕسغمُل٤ّٖمم}}

{{َوَتزمَلُّٖٓقمَوَتزمَلُّٖٓقمممِبؿمَلَِّٓػاِبؿمَلَِّٓػاممَتضمِلؼمَل٢َُّتضمِلؼمَل٢ُّممَطاَغِتَطاَغِتممٖغؾمَلاٖغؾمَلاََِِّّممَزِؼؽمَلُب،َزِؼؽمَلُب،ممَؼّّٓاَؼّّٓاممَأْر٦ََّظؽمَلاَأْر٦ََّظؽمَلاممَصغمَلاَغِتَصغمَلاَغِت:م:مَضاَظِتَضاَظِت
73
مم

 ثػل ،السػوؽ مػن بػالغ ؿ حلػأل عنهػا اهلل  ضػى جحػألن  بنػت زننػ  السػيد  هانت فقد
 طػػوؿ أف فعلنػػن بػػن، لاصػػّدؽ حوالبػػال ا،بياهػػفػػح  منػػن جػػ ماً  امعػػلف ،ولبيعػػن ولنسػػمن لغ لػػن
 .والنساهين الفقرام إلىبسب  حدلاها  هاف ندها

فػح  جنيعػاً  نشػارهن وهػنّ  ،الخيػرفػح  نانافسن هنّ ،   النبح نسام  اؿ هاف وهلبا
 عنػلن  عػن فابحػً ،منهػا اغػا ف الخيػرفػح  عنػالً  لفعػل أخاهػا لر  أف هنا والغير  البر، عنل
 علػػى و  د،نيػػو د أمػػرفػػح  نلػػن ولػػل ، اهلل  سػػوؿ حونثرضػػ اهلل حنثرضػػ فيػػن لنافسػػها لخػػر

 عنسائنا من نحد  هنا حالنب شخص
                                                       

                                                              
                                                   

                                                       
                  [ع اهلل بهػػػػػػا هلفهػػػػػػلالاػػػػػػح   الوظيفػػػػػػة إلػػػػػػى نظػػػػػػرا ثػػػػػػل  األحررررررزاب  

                                                    
           [43و لنة ،اهلل لناو من بيولهنفح  ن ؿ ما نبلغن أفأمرهل اهلل   األحزاب 
 .أجنعين عنهثن ولعالى لبا ؾ اهلل  ضى ،لياـ خير بلك بابلي  فقنن اهلل،  سوؿ أ ادنً

================================== 
 سضٟ هللا ػٕٙب صؾ١ؼ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ٚإٌغبئٟ ػٓ ع٠ٛش٠خ ثٕذ اٌؾبسس 2ٕ

 صؾ١ؾٟ ِغٍُ ٚاثٓ ؽجبْ ػٓ ػبئشخ سضٟ هللا ػٕٙب 2ٖ
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 حكٝك١ ًَو املٛت 
ممطؿابطؿابيفميفمممؼّٕدؼّٕدممصػمل٣ّصػمل٣ّمم،،ا٦ٌّتا٦ٌّتممعػمل١ّعػمل١ّممػ٦ّػ٦ّممظؿملّٗظؿملّٗممسّٖرائؿمل٢ّسّٖرائؿمل٢ّممأنأنمماظضملػملؼملاءاظضملػملؼملاءممبضملّٚبضملّٚممؼعمل٦ّلؼعمل٦ّلممدؤال:دؤال:

ممػّٔاػّٔاممحعملؿملعملةحعملؿملعملةممصؼملاصؼملاممصعملّٛ،صعملّٛ،مما٦ٌّتا٦ٌّتممعػمل١ّعػمل١ّممبإد٣ّبإد٣ّمموردوردمموإمناوإمنامم،،سّٖرائؿمل٢ّسّٖرائؿمل٢ّممإد٣ّإد٣ّممةةؽملؽمٖٖلاظُلاظُلممأوأوممآآ

مم؟؟غملالمغملالماظاظ

مم============================================================================================

    علػػػػاؿ اهلل ألف األ واح، نقػػػػبم وا ػػػػداً  مللػػػػاً  لػػػػيم أنػػػػن رلفالقػػػػفػػػػح  الػػػػوا د   
                                                   [00السررررررجدة  

 هػبت علػى النشرؼ النلك إسل هو ع  ائيل إف وليل  و ن، بقبم هلو  م ملكا  إنساف للل
 عنػدما  اهلل ألف النهنػة لهبت أخاير أنن وو د األ واح، لبم لاوّلى الاح هلها النمنوعة

 لرابهػا، مػن بم م منها لن حنأل وأف ،األ ض إلى نن ؿ أف جبرنل أمر لدـ طينة رنثخنِّ  أف أ اد
 مػػػ  هػػػبا وللػػػر  شػػػيةاً، منهػػػا نقػػػبم ولػػػل فرجػػػ  ،منػػػك بػػػاهلل أعػػػوبع لالػػػت إليهػػػا نػػػ ؿ فلنػػػا

 مػن نقػبم أف أ اد فلنػا ننػ ؿ، أف ع  ائيػل  اهلل فػأمر ل،ميلائي م  هبا وللر  إسرافيل،
 سػاعبوِ االػبد  إفع ع  ائيػل لهػا فقػاؿ منػك، بػاهلل أعػوبع لن لالت الارا  من  فنة األ ض

 .األ واح لقبم لصلل إنكع العّ      لن فقاؿ منها، وأخب ،حأمرنالبد  هو بن
 علػى النشػرؼ وهػو ،هػاب موهػل ملػكا   وح للػل وإننػا هلها، األ واح نقبم   للنن

 اهلل لػاؿ هنػا إنسػافن  وللػل، اللائنػاو هػل علػى النشػرؼ اإللهية الصحة وزنر هوف ها م،
 .علين لقبم مالئلة أو لساقبلن ومالئلة ، و ن نقبم ملكا  مالئلة، أو ملكا 

  ع مامنػػػػػػػػػػػػػاً  هػػػػػػػػػػػػػاف إبا                                      
                                   [49عطالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف وإبا  النحرررررررررررررررررررل 

                                     [98فرلػػة إلػػيهل لػػبه  هػػا م  النحررل 
 عنػن اهلل ى ضػ عػاز  بػن البرام  دنًفح  بلك  النبح ووّضل عليهل، للقبم جهنل من



  {{8ٗ8ٗ}}    اٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 ع فقاؿ
ممٔإَظؿمِل٥ِّٔإَظؿمِل٥ِّممَغََّٖظِتَغََّٖظِتمماظِّٓٗغؿمَلا،اظِّٓٗغؿمَلا،ممِع٤َِّع٤َّممَؤإِدَبإرَؤإِدَبإرمماآلِخَِّٕة،اآلِخَِّٕة،ممِع٤َِّع٤َّممٔإْضَؾإلٔإْضَؾإلممِص٨ِّص٨ّممَطاَنَطاَنممٔإَذأإَذامماْظؼمُلِؤِع٤َّاْظؼمُلِؤِع٤َّممٔإٖنٔإٖنمم}}

ممُط٢ُّٗط٢ّٗممَسػمَلؿمِل٥َِّسػمَلؿمِل٥ِّممَوَصػمل٧ََّّوَصػمل٧َّّممَوَطظمَلؽمِلؾمٔل٣ِّ،َوَطظمَلؽمِلؾمٔل٣ِّ،ممِبَقؽمُل٦ِّرؾمٔل٣ِِّبَقؽمُل٦ِّرؾمٔل٣ِّممَتػمَلعمل٦َُِّّهَتػمَلعمل٦َُِّّهممَعاَتَعاَتممُػ٦َُّػ٦َّممَصٔإَذاَصٔإَذاممَضّٕٔؼّؾا،َضّٕٔؼّؾا،ممِعؽمِل٥ُِّعؽمِل٥ُّممَصَفػمَلُل٦ّاَصَفػمَلُل٦ّاممَعالِئغمَلٌةَعالِئغمَلٌة

ممَظ٥ُّ،َظ٥ُّ،ممَصؿمُلظمْلَؿَُّّصؿمُلظمْلَؿُّّممَظ٥َُّظ٥ُّممَصؿمُلِلَؿظمْلَؿَُّّصؿمُلِلَؿظمْلَؿُّّمماظٖلؼمَلاِء،اظٖلؼمَلاِء،ممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّممِبُّٕوِح٥ِِّبُّٕوِح٥ِّممُؼضمِلَُّٕجُؼضمِلَُّٕجممُث٣ُّٖث٣ّٖممَواَِِّرٔض،َواَِِّرٔض،مماظٖلؼمَلاِءاظٖلؼمَلاِءممَبؿمِل٤ََّبؿمِل٤َّممَعػمَل١ٍَّعػمَل١ٍّ

مَوَتضمَلاَظ٧َّوَتضمَلاَظ٧ّممَتَؾاَرَكَتَؾاَرَكممَصؿمَلعمُل٦ُّلَصؿمَلعمُل٦ُّل م: ممُأِخُّٕٔجؾمُل٣ِّ،ُأِخُّٕٔجؾمُل٣ِّ،ممَوِعؽمِلؾمَلاَوِعؽمِلؾمَلاممُأِسؿملُُّٓػ٣ِّ،ُأِسؿملُُّٓػ٣ِّ،ممَوِصؿملؾمَلاَوِصؿملؾمَلاممَخػمَلعمْلُؿؾمُل٣َِّخػمَلعمْلُؿؾمُل٣ِّممِعؽمِلؾمَلاِعؽمِلؾمَلاممَسِؾِّٓي،َسِؾِّٓي،ممَأِرِجَِّٝأِرِجِّٝ:

مَصؿمَلعمُل٦ُّلَصؿمَلعمُل٦ُّلممآٍت،آٍت،ممَؼْأِتؿمل٥َِّؼْأِتؿمل٥ِّممُث٣ُّٖث٣ّٖممُعِِّٓبّٕٔؼ٤َّ،ُعِِّٓبّٕٔؼ٤َّ،ممُؼ٦َّظ٦َُّّنُؼ٦َّظ٦َُّّنممِحنَيِحنَيممِغضمَلاِظؾمٔل٣ِِّغضمَلاِظؾمٔل٣ِّممَخظمْل٠ََّخظمْل٠َّممَصؿمَلِلؼمَلَُّٝصؿمَلِلؼمَلُّٝ م: ممَوَعاَوَعاممَرٗب١َّ؟َرٗب١َّ؟ممَع٤َِّع٤ِّ:

مَصؿمَلعمُل٦ُّلَصؿمَلعمُل٦ُّلممَغِؾؿمٗل١َّ؟َغِؾؿمٗل١َّ؟ممَوَع٤َِّوَع٤ِّممِدؼؽمُل١َّ؟ِدؼؽمُل١َّ؟ م: ممَصؿمَلُّٕٗدَػاَصؿمَلُّٕٗدَػامماإٔلِدالُم،اإٔلِدالُم،ممَوِدؼؽمِل٨ََّوِدؼؽمِل٨َّممممُعَقؼمٖلُّْٓعَقؼمٖلّْٓممَوَغِؾؿمٚل٨َّوَغِؾؿمٚل٨ّمماظػمل٥َُّّ،اظػمل٥َُّّ،ممَرٚب٨ََّرٚب٨َّ:

ممَث٦ِّّبا،َث٦ِّّبا،ممَوَأِغعمَلاُهَوَأِغعمَلاُهممَوِجؾمّلا،َوِجؾمّلا،مماظؽمٖلأساظؽمٖلأسممَأِحَل٤َُّأِحَل٤ُّممَؼْأِتؿمل٥َِّؼْأِتؿمل٥ِّممُث٣ُّٖث٣ّٖمم،،َصؿمَلعمُل٦ُّظؾمَلاَصؿمَلعمُل٦ُّظؾمَلاممَسػمَلؿمِل٥ِّ،َسػمَلؿمِل٥ِّ،ممَصؿمَلُّٕٗدَػاَصؿمَلُّٕٗدَػاممَصؿمَلعمُل٦ُّظؾمَلا،َصؿمَلعمُل٦ُّظؾمَلا،ممَسػمَلؿمِل٥ِّ،َسػمَلؿمِل٥ِّ،

ممَوِجؾمُل١ََّوِجؾمُل١َّ:م:مَصؿمَلعمُل٦ُّلَصؿمَلعمُل٦ُّلممُععمِلؿمل٣ّْ،ُععمِلؿمل٣ّْ،ممُغضمَلؿمِل٣ُّْغضمَلؿمِل٣ّْممِصؿملؾمَلاِصؿملؾمَلاممَظ١ََّظ١َّممَوَجؽمٖلِؿ٥ِّ،َوَجؽمٖلِؿ٥ِّ،مماظػمل٥َِّّاظػمل٥َِّّممِبِّٕٔض٦َّأنِبِّٕٔض٦َّأنممَأِبرمِلَِّٕأِبرمِلِّٕ:م:مَصؿمَلعمُل٦ُّلَصؿمَلعمُل٦ُّلممٔرحًيا،ٔرحًيا،ممَوَأْرؿمَلُؾ٥َُّوَأْرؿمَلُؾ٥ُّ

ـِػمُل١َّممِباْظَكؿمِلّٕٔ،ِباْظَكؿمِلّٕٔ،ممَجاَءَغاَجاَءَغامماْظ٦َِّج٥ُّاْظ٦َِّج٥ُّ ـِػمُل١ََّوِع مَصؿمَلعمُل٦ُّلَصؿمَلعمُل٦ُّلممِصؿمل١َّ؟ِصؿمل١َّ؟مماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَباَرَكَباَرَكممَأِغَتَأِغَتممَصؼمَل٤َِّصؼمَل٤ِّممِباْظَكؿمِلّٕٔ،ِباْظَكؿمِلّٕٔ،ممُؼَؾرمٚلُُّٕؼَؾرمٚلُّٕممَوِع م: ممَأَغاَأَغا:

ممِص٨ِّص٨ّممَظَلّٕٔؼضمّلاَظَلّٕٔؼضمّلاممَسػمِلؼمِلُتَسػمِلؼمِلُتممَعاَعاممُطؽمِلَتُطؽمِلَتممٔإِنٔإِنممَواظػمل٥ََِّّواظػمل٥َِّّمماظشملَّؿمٚلِب،اظشملَّؿمٚلِب،ممَجَلِِّٓكَجَلِِّٓكممِع٤ِِّع٤ِّممَخَِّٕجُتَخَِّٕجُتمماظشملَّؿمٚلُب،اظشملَّؿمٚلُب،ممَسؼمَلػمُل١ََّسؼمَلػمُل١َّ

ممَخِّْٕقَخِّْٕقممَظ٥َُّظ٥ُّممُؼِكَُّٕقُؼِكَُّٕقممُث٣ُّٖث٣ّٖممَخؿمِلّّٕا،َخؿمِلّّٕا،ممَصاِحٍبَصاِحٍبممِع٤ِِّع٤ِّمماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَصَفَّٖاَكَصَفَّٖاَكمماظػمل٥َِّّ،اظػمل٥َِّّ،ممَعضمِلزمِلؿمَلِةَعضمِلزمِلؿمَلِةممَس٤َِّس٤ِّممَبشمِلؿملّؽاَبشمِلؿملّؽامماظػمل٥َِّّ،اظػمل٥َِّّ،ممَراَسِةَراَسِة

ممِع٤َِّع٤َّممٔإِدَبإرٔإِدَبإرممِص٨ِّص٨ّمماْظغمَلاِصُّٕاْظغمَلاِصُّٕممَطاَنَطاَنممَصٔإَذاَصٔإَذا..اْظعمِلؿمَلاَعِةاْظعمِلؿمَلاَعِةممَؼ٦ِّٔمَؼ٦ِّٔمممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّممَوُروُحؾمَلاَوُروُحؾمَلاممٔرحُيؾمَلأرحُيؾمَلاممَصؿمَلْأِتؿمل٥َِّصؿمَلْأِتؿمل٥ِّمماْظَفؽمٖلِة،اْظَفؽمٖلِة،ممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّ

ممَعاَتَعاَتممُػ٦َُّػ٦َّممَصٔإَذاَصٔإَذاممَضّٕٔؼّؾا،َضّٕٔؼّؾا،ممِعؽمِل٥ُِّعؽمِل٥ُّممَصَفػمَلُل٦ّاَصَفػمَلُل٦ّاممَعالِئغمَلٌةَعالِئغمَلٌةممٔإَظؿمِل٥ِّٔإَظؿمِل٥ِّممَغََّٖظِتَغََّٖظِتمماآلِخَِّٕة،اآلِخَِّٕة،ممِع٤َِّع٤َّممَؤإْضَؾإلَؤإْضَؾإلمماظِّٓٗغؿمَلا،اظِّٓٗغؿمَلا،

مماظٖلؼمَلاِءاظٖلؼمَلاِءممَبؿمِل٤ََّبؿمِل٤َّممَعػمَل١ٍَّعػمَل١ٍّممُط٢ُّٗط٢ّٗممَوَظضمَلؽمَل٥َُّوَظضمَلؽمَل٥ُّممَوَظضمَلؽمُل٦ُّه،َوَظضمَلؽمُل٦ُّه،مماْظؼمَلِؾػمُل٦ّٔل،اْظؼمَلِؾػمُل٦ّٔل،مماظزمٗل٦ِّفاظزمٗل٦ِّفممِع٤َِّع٤َّممَطاظٖلظمل٦ُِّّدَطاظٖلظمل٦ُِّّدممَغظمْلُل٥َُّغظمْلُل٥ُّممَخََّٕجِتَخََّٕجِت

ممَتَؾاَرَكَتَؾاَرَكممَصؿمَلعمُل٦ُّلَصؿمَلعمُل٦ُّلممَظ٥ُّ،َظ٥ُّ،ممُؼظمْلَؿُِّّؼظمْلَؿِّّممَصػمَل٣َِّصػمَل٣ِّممَصاِدَؿظمْلَؿَقؾمَلاَصاِدَؿظمْلَؿَقؾمَلامماظٖلؼمَلاِء،اظٖلؼمَلاِء،ممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّممِبُّٕوِح٥ِِّبُّٕوِح٥ِّممَسَُّٕج٦ّاَسَُّٕج٦ّاممُث٣ُّٖث٣ّٖممَواَِِّرٔض،َواَِِّرٔض،

مَوَتضمَلاَظ٧َّوَتضمَلاَظ٧ّ م: مُث٣ّٖممَوِعؽمِلؾمَلاَوِعؽمِلؾمَلاممُأِسؿملُُّٓػ٣ِّ،ُأِسؿملُُّٓػ٣ِّ،ممَوِصؿملؾمَلاَوِصؿملؾمَلاممَخػمَلعمْلُؿؾمُل٣ِّ،َخػمَلعمْلُؿؾمُل٣ِّ،ممِعؽمِلؾمَلاِعؽمِلؾمَلاممي،ي،َسِؾَِّٓسِؾِّٓممُرٗدواُرٗدوا: مُث٣ُّٖأِخُّٕٔجؾمُل٣ِّ، ممآٍت،آٍت،ممَؼْأِتؿمل٥َِّؼْأِتؿمل٥ِّممُأِخُّٕٔجؾمُل٣ِّ،

ممُث٣ُّٖث٣ّٖممَدَرِؼَت،َدَرِؼَت،ممالال:م:مَصؿمَلعمُل٦ُّلَصؿمَلعمُل٦ُّل  َأِدٔري،َأِدٔري،ممالال:م:مَصؿمَلعمُل٦ُّلَصؿمَلعمُل٦ُّلممَغِؾؿمٗل١َّ؟َغِؾؿمٗل١َّ؟ممَوَع٤َِّوَع٤ِّممِدؼؽمُل١َّ؟ِدؼؽمُل١َّ؟ممَوَعاَوَعاممَرٗب١َّ؟َرٗب١َّ؟ممَع٤َِّع٤ِّ:م:مَصؿمَلعمُل٦ُّلَصؿمَلعمُل٦ُّل

ممَوَأِغَؿؽمُل٥َُّوَأِغَؿؽمُل٥ُّممَوِجؾمّلا،َوِجؾمّلا،مماظؽمٖلأساظؽمٖلأسممَأْضَؾَُّّأْضَؾُّّممَؼْأِتؿمل٥َِّؼْأِتؿمل٥ِّممُث٣ُّٖث٣ّٖممَدَرِؼَت،َدَرِؼَت،ممالال:م:مَصؿمَلعمُل٦ُّلَصؿمَلعمُل٦ُّلممَأِدٔري،َأِدٔري،ممالال:م:مَصؿمَلعمُل٦ُّلَصؿمَلعمُل٦ُّلممَسػمَلؿمِل٥ِّ،َسػمَلؿمِل٥ِّ،ممَؼُّٕٗدَػاَؼُّٕٗدَػا

مَصؿمَلعمُل٦ُّلَصؿمَلعمُل٦ُّلممَث٦ِّّبا،َث٦ِّّبا،ممَوَأِوَخرمُل٥َُّوَأِوَخرمُل٥ُّممٔرحًيا،ٔرحًيا، م: :م:مَصؿمَلعمُل٦ُّلَصؿمَلعمُل٦ُّلممُععمِلؿمل٣ّْ،ُععمِلؿمل٣ّْ،ممَسَّٔاْبَسَّٔاْبممِصؿملؾمَلاِصؿملؾمَلاممَظ١ََّظ١َّممَوَغإرَوَغإرمماظػمل٥َِّّ،اظػمل٥َِّّ،ممِبَلَكِِّٛبَلَكِّٛممَأِبرمِلَِّٕأِبرمِلِّٕ:



  {{8٘8٘}}    اٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

ـِػمُل١َّ ـِػمُل١َِّع :م:مَصؿمَلعمُل٦ُّلَصؿمَلعمُل٦ُّلممِصؿمل١َّ،ِصؿمل١َّ،مماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَباَرَكَباَرَكممالالممَأِغَت؟َأِغَت؟ممؼمَل٤ِّؼمَل٤ِّصََصممِباظرمٖلّٕٚ،ِباظرمٖلّٕٚ،ممَجاَءَجاَءمماْظ٦َِّج٥ُّاْظ٦َِّج٥ُّممَوِجؾمُل١ََّوِجؾمُل١َّممِباظرمٖلّٕٚ،ِباظرمٖلّٕٚ،ممَبرمٖلََّٕبرمٖلَّٕممِع

ممَظَلّٕٔؼضمّلاَظَلّٕٔؼضمّلاممَسػمِلؼمِلُتَسػمِلؼمِلُتممَعاَعاممُطؽمِلَتُطؽمِلَتممٔإِنٔإِنممَواظػمل٥ََِّّواظػمل٥َِّّمماْظَكِؾؿملِث،اْظَكِؾؿملِث،ممَجَلِِّٓكَجَلِِّٓكممِع٤ِِّع٤ِّممَخَِّٕجُتَخَِّٕجُتمماْظَكِؾؿملُث،اْظَكِؾؿملُث،ممَسؼمَلػمُل١ََّسؼمَلػمُل١َّممَأَغاَأَغا

ممَعضمَل٥َُّعضمَل٥ُّممآٍتآٍتممَؼْأِتؿمل٥َِّؼْأِتؿمل٥ِّممُث٣ُّٖث٣ّٖممَذّٕ٘ا،َذّٕ٘ا،ممَصاِحٍبَصاِحٍبممِع٤ِِّع٤ِّمماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَصَفَّٖاَكَصَفَّٖاَكمماظػمل٥َِّّ،اظػمل٥َِّّ،ممَراَسِةَراَسِةممَس٤َِّس٤ِّممَبشمِلؿملّؽاَبشمِلؿملّؽامماظػمل٥َِّّ،اظػمل٥َِّّ،ممَعضمِلزمِلؿمَلِةَعضمِلزمِلؿمَلِةممِص٨ِّص٨ّ

ممُث٣ُّٖث٣ّٖممَضَِّٓع٥ِّ،َضَِّٓع٥ِّ،ممٔإِبؾمَلأمٔإِبؾمَلأمممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّممَضِِّٕغ٥َِّضِِّٕغ٥ِّممَبؿمِل٤ََّبؿمِل٤َّممَعاَعاممَثعمْلْبَثعمْلْبممَظ٥َُّظ٥ُّممُؼِكَُّٕقُؼِكَُّٕقممُث٣ُّٖث٣ّٖممِبؾمَلا،ِبؾمَلا،ممَصؿمَلسمِلُّٕٔب٥َُّصؿمَلسمِلُّٕٔب٥ُّممَحِّٓؼٍَّٓحِّٓؼٍّٓممِع٤ِِّع٤ِّممِععمْلؼمَلضمَلٌةِععمْلؼمَلضمَلٌة

{{اْظعمِلؿمَلاَعِةماْظعمِلؿمَلاَعِةمممَؼ٦ِّٔمَؼ٦ِّٔمممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّممَوَشؼمٗلؾمَلاَوَشؼمٗلؾمَلاممَوَػُفؾمَلاَوَػُفؾمَلاممَصؿمَلْأِتؿمل٥َِّصؿمَلْأِتؿمل٥ِّمماظؽمٖلأر،اظؽمٖلأر،ممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّممَظ٥َُّظ٥ُّممُؼِكَُّٕقُؼِكَُّٕق
74
مم

 واإلننػاف، الاقى أهل من هاف إف المنة مالئلة من هبلبة ن ؿل اإلنساف موو فعند
 بنػا ننطػ  هبيػرهلو  والخسػراف، والصػدود الهمػراف أهػل مػن هػاف إف النػا  أهل من فرن ا  أو
 معػن و  مشػرط معػن و  بيػدت ننسػلها فػال الحػاؿ،فػح  الػروح فاخػر  القػرلف،فػح  اهلل لاؿ

 عبالنسبة للنامن هنا لاؿ  فاخر  وا د  هلنة نقوؿ وللنن شحم، و  عال 
{{اظٚلعمَلاِءماظٚلعمَلاِءمممِص٨ِّص٨ّممِع٤ِِّع٤ِّمماْظعمَلشمْلَُّٕةاْظعمَلشمْلَُّٕةممَتِلؿمل٢َُّتِلؿمل٢ُّممَطؼمَلاَطؼمَلاممَتِلؿمل٢َُّتِلؿمل٢ُّممَصَؿِكُُّٕجَصَؿِكُُّٕجمم}}

7575 
 !عنام؟ فيها وهل  ؟!شد أو  لع  فيها هل..  القربة من لن ؿ ميات لطر 
 عفين لاؿ..  اللافر وأما
{{ؼمَلِؾػمُل٦ّٔلمؼمَلِؾػمُل٦ّٔلماْظاْظمماظزمٗل٦ِّفاظزمٗل٦ِّفممِع٤َِّع٤َّممَطاظٖلظمل٦ُِّّدَطاظٖلظمل٦ُِّّدممَغظمْلُل٥َُّغظمْلُل٥ُّممَخََّٕجِتَخََّٕجِتممَعاَتَعاَتممُػ٦َُّػ٦َّممَصٔإَذاَصٔإَذامم}}مم
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مم

ػػ العنػػود أ  هنػػا نخػػر   ،تمأعضػػا هػػل معهػػا فاثمػػب  ،الصػػوؼ مػػن بالنػػا  ىالنثحن 
 .البرنة لخير نهانسلِّ  أف نم  غيبية أمو ا  حوه ،البا  هبافح  و د ما وهبا ،هيةالن وهل

مموصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّوصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّ

================================== 
 اٌطجشٞ ػٓ عبثش ثٓ ػجذ هللا  2ٗ

 ِغٕذ اإلِبَ أؽّذػٓ اٌجشاء ثٓ ػبصة  2٘

 اٌطجشٞ ػٓ عبثش ثٓ ػجذ هللا  2ٙ



  {{8ٙ8ٙ}}    اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 
u ٚ ايعغزٕٚايعغزٕٚاحلًك١ اخلاَض١ ٚاحلًك١ اخلاَض١ u 
 ايطب ايغعيب 

 خزؼ اجلٓضٞايت 

 ؽفات ايتاجز املضًِ ايتك٢ 

 ايكزؽ١ٓ ع٢ً اإلْرتْت 

 ٞاملد ايغٝع 

 ٕجتٜٛد ايكزآ 



  {{8282}}    اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

u ٚ 77 ايعغزٕٚايعغزٕٚاحلًك١ اخلاَض١ ٚاحلًك١ اخلاَض١
  u 

 ايطب ايغعيب 
مآالمم مأو ماظضملني، ماريّٕار مإٌّض٧ّمع٤ّ مبرملظملاء متعمل٦ّم ميفمبالدغا ماعّٕأة مآالممدؤال: مأو ماظضملني، ماريّٕار مإٌّض٧ّمع٤ّ مبرملظملاء متعمل٦ّم ميفمبالدغا ماعّٕأة دؤال:

مداخ٢ّماظضملنيموتلؿكّٕج موذظ١ّمس٤ّمرّٕؼ٠ّمإدخالمظلاغؾملا مأومدع٦ّعماظضملني، مداخ٢ّماظضملنيموتلؿكّٕجاظضملني، موذظ١ّمس٤ّمرّٕؼ٠ّمإدخالمظلاغؾملا مأومدع٦ّعماظضملني، مماظضملني،

مضؾ٢ّمأنمتعمل٦ّممبؾملّٔهم مضؾ٢ّمأنمتعمل٦ّممبؾملّٔهمايزمل٧ّموأذؿملاءمأخّٕىمع٤ّمسنيمإٌّؼّٚ،موػ٨ّمتطملل٢ّمظلاغؾملا ايزمل٧ّموأذؿملاءمأخّٕىمع٤ّمسنيمإٌّؼّٚ،موػ٨ّمتطملل٢ّمظلاغؾملا

مأغؾمل٣ّمهلؽمل٦ّام ماظضملؼملػملؿملةمسؽملّٓػا مػّٔه موؼعمل٦ّلمبضملّٚماِّذكاصماظّٔؼ٤ّمأجّٕوا مأغؾمل٣ّمهلؽمل٦ّاماظضملؼملػملؿملة، ماظضملؼملػملؿملةمسؽملّٓػا مػّٔه موؼعمل٦ّلمبضملّٚماِّذكاصماظّٔؼ٤ّمأجّٕوا اظضملؼملػملؿملة،

طـريًا،مو(متّٕجّٝمإظؿملؾمل٣ّماِّسّٕاضماظلابعملةماظيتمطاغتمتزملؿملؾؾمل٣ّ،معّٝماظضملػمل٣ّمأنمضّٕؼؾًامظؽملامطـريًا،مو(متّٕجّٝمإظؿملؾمل٣ّماِّسّٕاضماظلابعملةماظيتمطاغتمتزملؿملؾؾمل٣ّ،معّٝماظضملػمل٣ّمأنمضّٕؼؾًامظؽملام

موػّٔهمإٌّأةمداسّٓت٥ّمطـريًا،مذػبمإديمطـريمع٤ّماِّرؾاءمو(مؼظملؿملّٓوهميفمحاذػبمإديمطـريمع٤ّماِّرؾاءمو(مؼظملؿملّٓوهميفمحا موػّٔهمإٌّأةمداسّٓت٥ّمطـريًا،مظؿ٥ّ، ظؿ٥ّ،

متظملضمل٢ّمذظ١ّمظ٦ّج٥ّمآ،موأػػمل٨ّمؼّٕؼّٓونمعينم متظملضمل٢ّمذظ١ّمظ٦ّج٥ّمآ،موأػػمل٨ّمؼّٕؼّٓونمعينموػ٨ّمالمتشملػملبمأيمأجّٕمعاديموإمنا وػ٨ّمالمتشملػملبمأيمأجّٕمعاديموإمنا

مماظّٔػابمإظؿملؾملامِّنمسؿملينمتؤٌين،موأغامخائظملة،مأصؿملّٓوغ٨ّمعاذامأصضمل٢ّ؟اظّٔػابمإظؿملؾملامِّنمسؿملينمتؤٌين،موأغامخائظملة،مأصؿملّٓوغ٨ّمعاذامأصضمل٢ّ؟

مم============================================================================================

 عأمر دنننا على لساف نبينا بالاداود والعال ، ولاؿ 
{{ِذظمَلاّءمِذظمَلاّءمممَظ٥َُّظ٥ُّممَوَضََّٝوَضَّٝممٔإالٔإالممَداّءَداّءممَؼسمَلَِّٝؼسمَلِّٝممَظ٣َِّظ٣ِّمماظػمل٥ََّّاظػمل٥ََّّممَصٔإٖنَصٔإٖنممَتَّٓاَوِوا،َتَّٓاَوِوا،مماظػمل٥َِّّ،اظػمل٥َِّّ،ممِسَؾاَدِسَؾاَدممَؼاَؼامم}}

78
 وفح  وانةع ،،

مَع٤ِّمَوَجؾمٔلػمَل٥ُّمَسػمِلؼمَل٥ُّ،مَع٤ِّمَسػمِلؼمَل٥ُّمِذظمَلاّء،مَظ٥ُّمَأِغََّٖلمٔإالمَداّءمُؼؽمِلِّٖٔلمَظ٣ِّماظػمل٥ََّّمَصٔإٖنمَتَّٓاَوِوا،م}

{َجؾمٔلػمَل٥ُّ
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إلػػى الرفيػػػ  األعلػػػى هانػػػت  أنهػػا بعػػػد اناقػػػاؿ النبػػػح  لعائشػػػة و ثود عػػن السػػػيد  
لصػػ  العػػال  للثيػػر مػػن األمػػراض، فسػػةلت هيػػ  لعلنػػت بلػػك؟ فقالػػت  ضػػح اهلل عنهػػاع  
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 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

نسػػػقل )أد ننػػػرض( هثيػػػراً، وهانػػػت لأليػػػن  لنػػػام العػػػر  فيصػػػفوف لػػػن  هػػػاف  سػػػوؿ اهلل 
 الدوام، فحفظت بلك منهل.

لسػانها فػح العػين ولػدنرت بحمػة العػال ، هػبا  والنشا  إليها فح السااؿ امرأ  لضػ 
وأمثالػػن نسػػنى الطػػ  الشػػعبح، والطػػ  الشػػعبح فػػح عػػرؼ الػػدنن   ننبغػػح لنػػا أف نلمػػأ إليػػن 
إ  مػػا وافػػ  علػػى حػػحان الطػػ  الامرنبػػح العنلػػح الػػبد نػػبه  إليػػن أجنعػػين، أمػػا الطػػ  

بغػح أف نػبه  إليػن الشعبح البد   نواف  علين الط  الامرنبح العنلػح فهػو خرافػاو   نن
و  أف نسػػاخدمن، ألف الطػػ  الامرنبػػح لقػػدـ فػػح عصػػرنا وأحػػبل فيػػن الغنػػى عػػن هػػل هػػبت 

 األشيام.
فلل لع  فح مرض العين نمد لن عػال  عنػد أطبػام العيػوف، فلنػابا نػبه  هنػا أو 
هناؾ ونبحً عن من ناعاطوف هبا الط  الشعبح، ونظن أف فيػن شػفام، مػ  أف هػبا الطػ  

لطػػػ  الامرنبػػػح الػػػبد نعانػػػد علػػػى اللفػػػام  والخبػػػر  والنعػػػداو الالنولوجيػػػة نانػػػافى مػػػ  ا
 الحدنثة الاح   غنى ألد عين عنها فح العال  وفح لشخيص الدام إف شام اهلل.

 ٞايتخزؼ اجلٓض 
دؤال:ماغؿرملّٕتميفمبالدغامزاػّٕةماظؿقّٕشماىؽملل٨ّمواٌضملاطلة،مطؿملّٟمغؿزملّٓىمدؤال:ماغؿرملّٕتميفمبالدغامزاػّٕةماظؿقّٕشماىؽملل٨ّمواٌضملاطلة،مطؿملّٟمغؿزملّٓىم

ممهلّٔهماظصملاػّٕة؟موعامأدؾابؾملا؟موعامسالجؾملا؟هلّٔهماظصملاػّٕة؟موعامأدؾابؾملا؟موعامسالجؾملا؟

مم============================================================================================

 الاحري المنسح ظاهر  لها أسبا  عدند ، نبهر منها على سبيل النثاؿع
أوً ع أزمػػة البطالػػة، الشػػبا  الػػبد أنهػػى  يالػػن ود اسػػالن المامعيػػة ولػػيم لػػن عنػػل، 
  مػػػابا نصػػػن ؟ نملػػػم علػػػى الطرلػػػاو نشػػػاهد الغادنػػػاو والرائحػػػاو، لاحػػػرؾ غرن لػػػن، ولثػػػا

شهولن، ونحاوؿ أف نارجل عن بلك فح لنم امرأ ، فح النظر إلى فاا ، فح هلنة إلى أنثػى 
... فيدفعػػن بلػػك إلػػى هػػبا األمػػر وهػػو الاحػػري، ولػػبلك ننبغػػح أف نبحػػً للشػػبا  جنيعػػا 
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 عن أعناؿ للفهل عن هبا األمر.
ف نػ و  ثانياًع النغا   فح نفقاو ال وا ، إبا وف  الولػد فػح عنػل ف نػن   نسػاطي  أ

نفسػػن مهنػػا هػػاف أجػػرت، ألف الػػ وا  نحاػػا  إلػػى نفقػػاو باهظػػة بحسػػ  مػػا نػػرات اآلف، ولػػد 
نلوف أهلن غير مسػاطيعين لنسػاعدلن، فنػابا نصػن  والغرنػ   غالبػة عليػن؟! فيلمػأ إلػى هػبت 

 النعاهساو وهبت النشاهساو.
الػدنن،   فينبغح على النمان  أف ننظر فح هبا األمر ونغير الاقاليػد الاػح ليسػت مػن

هالنغػػا   فػػح النهػػو ، والنغػػا   فػػح الشػػبلة، والاطػػرؼ فػػح الحفػػالو الاػػح لصػػن  للػػ وا  
و   اجػػػة للرجػػػػل أو للفاػػػػا  فيهػػػػا، وإننػػػػا للبػػػػدت دنػػػػوف فاد ػػػػة   نسػػػػاطي  أف نسػػػػدها أو 
نادنها، واإلسراؼ فح الامهي او، إف هاف فح لمهي  النن ؿ أو فػح األسػا  لل وجيػن، مػ  

اف نعػػيأل بأثاثػػن طػػواؿ ال مػػاف، وللنػػن بعػػد بلػػك نغيػػر لألفضػػل ولأل سػػن أنػػن   نوجػػد إنسػػ
 على الدواـ.

فعلػػى النمانػػ  أف نقػػ  مولفػػاً وا ػػداً فػػح بلػػك، وناخػػب لػػرا او  ادعػػة فػػح هػػػبا 
 عاألمر لهوف ال وا  على الشبا  لقولن 

{{َصَّٓاًضامَصَّٓاًضامممَأِؼَلُُّٕػ٤َّٖأِؼَلُُّٕػ٤ّٖممَخؿمِلُُّٕػ٤َّٖخؿمِلُُّٕػ٤ّٖمم}}
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إخواننػػػا فػػػح بلػػػد  لسػػػنى الللػػػل فػػػح ولػػػد أعمبػػػت فػػػح هػػػبا األمػػػر بامربػػػة عنلهػػػا 
أسواف، جلم هبا  العػائالو مػ  بعػم، والفقػوا وهابػوا وثيقػة، وولعػوا عليهػا، وفيهػا أف مػن 
نخال  هبت الوثيقة ندف  غرامة لد ها خنسوف أل  جنيػن، والفقػوا علػى اآللػحع أف لقاصػر 

ة علػى غػرفاين الشبلة على الدبلاين والنحبم و  ل ند عن بلك، وأف نقاصر أثا  ال وجي
ماوسػطاين بػػال مغػا   فيهنػػا، وأف للغػى الحفػػالو ال وجيػة النللفػػة، إف هانػت فػػح الشػػبلة 
أو فػػح الدخلػػة، والفقػػوا علػػى هػػبا األمػػر، واسػػاطاعوا بػػبلك القضػػام علػػى مشػػللة العنوسػػة 

================================== 
 صؾ١ؼ اثٓ ؽجبْ ٚاٌطجشأٟ ػٓ ػجذ هللا ثٓ اٌؼجبط  8ٓ
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 للبناو، ومشللة ا لفاع السن بدوف زوا  للشبا .
ف النػػػا  لنظػػػر إلػػػى بعضػػػها هػػػبت النشػػػللة لحاػػػا  إلػػػى لضػػػافر لػػػو  النمانػػػ ، أل

ولحاوؿ أف لقلد اآلخرنن، ف با الفقنا على  أد جنيػ  اناهػت هػبت النشػللة، ولربنػا األمػر 
 إلى الشبا ، وسهلنا األمر بالنسبة للبناو، واناهى هبا األمر.

ثالثاًع وهبا نحاا  إلى الدولة، والػدوؿ اإلسػالمية هلهػا، أف نننػ  النثيػراو للغرائػ ، 
لسػػالو، ومػػن منػػاظر فاضػػحاو، ومػػن أغػػانح لحػػد  اآلف وفيهػػا  الصػػين مػػن أفػػالـ ومس

وعػػا نن وعا نػػاو لثيػػػر غرائػػ  الشػػبا ، ونمعػػػل النحطػػاو الفضػػائية لنشػػػح علػػى النػػػنهج 
 اإلسالمح، فال لبيل إ  ما أبا ن شرع اهلل، ولناهح عنا نهى عنن دنن اهلل جل فح عالت.

امػة باهظػة، أو بغلػ  لنالػن  اػى ولمـر بعد بلك الدولة مػن نفعػل بلػك ونخػال  بغر 
  نعػػػود إلػػػى بلػػػك، لنعػػػوِّد شػػػبابنا علػػػى مشػػػاهد  الننػػػاظر األليفػػػة النظيفػػػة العفيفػػػة، الاػػػح 
لساعدهل على الحصانة وعلػى العفػة، ونننػ  هػبلك النمػالو المنسػية واللاػ  المنسػية 
اؿ الاػػػح لاػػػداوؿ فػػػح النلابػػػاو، وهػػػح الاػػػح لحقػػػ  اآلف أعلػػػى  لنػػػاً فػػػح النبيعػػػاو، إللبػػػ

الشػػبا  عليهػػا فػػح هػػبا العصػػر، فنننػػ  هػػبت اللاػػ  منعػػاً بالػػاً مػػن دو  النشػػر والنلابػػاو، 
  اى   نمد الشبا  إ  ما نساعدت على العفة وعلى العنل الصالل الناف  لن ولبلدت.

 ابعاًع أف لنن  الدولة منعاً بالاً هل الننافب الاح ننفب إلينا منهػا البػانمو والنخػد او 
فػػػػ نح أعاقػػػػد أف معظػػػػل  ػػػػواد  أهػػػػل مصػػػػر اآلف سػػػػببها هػػػػبت النخػػػػد او والنسػػػػلراو، 

والنسلراو، لدخل إلينا من سينام، ولألينا من ليبيا، ولألينا من السوداف، وفيها بػالم طػاـ، 
ألف الشا  إبا به  عقلن   ند د ما نصن ، لد نعادد على فاا   ػر  فػح عػرض الطرنػ  

علػػى أخاػػن، وأظػػنلل جنيعػػا سػػنعال فػػح هػػبا و  نػػد د، لػػد نعاػػدد علػػى أمػػن، لػػد نعاػػدد 
األمػػر اللثيػػر، ألنػػن إبا بهػػ  العقػػل أحػػبل ألػػل  لبػػة مػػن الحيػػواف، ألف الحيػػواف لػػن بعػػم 

 عقل نني  بن، للن هبا نفقد الانيي  بالللية.
فالبد أف نننػ  هػبت األمػو ، إبا فعلنػا بلػك نقػـو بعػد بلػك باحصػين شػبابنا بمرعػة 



  {{9ٔ9ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 ع   النبى من لناو هاا  اهلل، وندعوت إلى العنل بقوؿ من اإلنناف فح دنننا، وجرعة
ممَصضمَلػمَلؿمِل٥َِّصضمَلػمَلؿمِل٥ِّممَؼِلَؿشمِلَِّٝؼِلَؿشمِلِّٝممَظ٣َِّظ٣ِّممَوَع٤َِّوَع٤ِّممَصػمْلؿمَلَؿَّٖٖوِج،َصػمْلؿمَلَؿَّٖٖوِج،مماْظَؾاَءَةاْظَؾاَءَةممِعؽمِلغمُل٣ُِّعؽمِلغمُل٣ُّمماِدَؿشمَلاَعاِدَؿشمَلاَعممَع٤َّٔع٤ّٔمماظرمٖلَؾاِب،اظرمٖلَؾاِب،ممَعضمِلرمَلََّٕعضمِلرمَلَّٕممَؼاَؼامم}}

{{ٔوَجاْءمٔوَجاْءمممَظ٥َُّظ٥ُّممَصٔإٖغ٥َُّصٔإٖغ٥ُّممِباظزمٖل٦ِّٔمِباظزمٖل٦ِّٔم
81
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 ؽفات ايتاجز املضًِ ايتك٢ 
مم؟؟ص٧ّماإلدالمص٧ّماإلدالمممدؤال:معامصظملاتماظؿاجّٕماظؿعمل٨ّدؤال:معامصظملاتماظؿاجّٕماظؿعمل٨ّ

مم============================================================================================

هػػبا السػػااؿ نحاػػا  إلػػى إجابػػة طونلػػة، للنػػا نػػوج ت علػػى  سػػ  الولػػت بنػػا أوجػػ ت  
  هاا  اهللع                              [975علػى الاػاجر أف نػد   بػا    البق ة

 سػػوؿ اهلل، أو فػػح الفقػػن الشػػرعح، لػػيعلل مػػا أ ل ػػن لػػن اهلل، البيػػ  فػػح هاػػا  اهلل وفػػح سثػػن ة 
عليػن الحػر ، و  طالػة  ونعلل الربػا بأحػنافن ليباعػد عنػن، ألف الربػا مػن نقا فػن نعلػن اهلل 

  ع ألد إنساف بحر  اهلل                           [979البق ة . 
ا الاػاجر، أوً ع أف نلػوف سػنحاً فػح بيعػن وفػح من اآلدا  الاػح نمػ  أف ناحلػى بهػ

 عشرامت، فيقابل زبائنن بالابسل، وبالللل اللين، وبالسهولة فح الحدنً، لقولن 
{{اْضَؿسمَل٧ّماْضَؿسمَل٧ّمممَؤإَذاَؤإَذامماِذَؿَّٕى،اِذَؿَّٕى،ممَؤإَذاَؤإَذاممَباَع،َباَع،ممٔإَذأإَذاممَدؼمِلّقا،َدؼمِلّقا،ممَرُجػمًلاَرُجػمًلامماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَرِح٣ََّرِح٣َّمممم}}

82
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ف بهػبت السػلعة وبثننهػا، األمر الثانحع أف نلوف  رنصػاً علػى أ  نسػاغل جهػل ال بػو 
ومن نساغل جهل النشارد بثنن السلعة ونبيعها لػن أضػعافا مضػاعفة فقػد خػال  هػدد اهلل 

، إبا هػػاف مػػا نبيعػػن نحانػػل الغػػأل، عليػػن أف نامنػػ  الغػػأل، إف هػػاف فػػح وهػػدد  سػػولن 
 عالوزف أو فح الثنن بلل أحنافن لقولن الصن  أو فح الليل أو فح 

================================== 
 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد  8ٔ

 صؾ١ؼ اٌجخبسٞ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ٚاثٓ ِبعخ ػٓ عبثش ثٓ ػجذ هللا  8ٕ



  {{9ٕ9ٕ}}    اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

{{ِعؽمٖلامِعؽمٖلامممَصػمَلؿمِلََّٗصػمَلؿمِلَّٗممَشَّٖ٘شّٖ٘ممَع٤َِّع٤ِّمم}}
83
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األمر الثالًع على الااجر الصدوؽ أف نقيل النادـ ندمن، إبا اشػار  منػن إنسػاف ثػل 
 عمشى وندـ على شرائن ولاـ بالرجوع ليرد ما اشارات، علين أف نقبل منن لقولن 

ـََِّٕت٥ُّمماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَأَضاَلَأَضاَلممَبؿمِلضمَلَؿ٥ُّ،َبؿمِلضمَلَؿ٥ُّ،ممَغاِدّعاَغاِدّعاممَأَضاَلَأَضاَلممَع٤َِّع٤ِّمم}} ـََِّٕت٥َُّس {{اْظعمِلؿمَلاَعِةماْظعمِلؿمَلاَعِةمممَؼ٦َِّمَؼ٦َِّمممَس
84
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اػػة الاػػح للاػػ  عنػػد الػػبعم )البضػػاعة النباعػػة  لػػرد و  لسػػابدؿ(   أعلػػل أمػػا الالف
من أنن ألوا بها؟!   هح فح شرع اهلل، و  هح فح هاػا  اهلل، و  هػح فػح سثػن ة  سػوؿ اهلل، 
و  هح  اى عند القـو الناقدمين فح أو وبا وأمرنلا، وإف هانوا علػى غيػر هػدد شػرنعة اهلل 

.!! 
أنن اشار  من أمرنلػا أشػيام، وعنػدما ألػى إلػى مصػر لػل لرلػن،  فقد  لى لح البعم

و دها مػر  ثانيػة إلػى أمرنلػا بعػدها بػ من وأخػبوها منػن و دوا لػن الػثنن!! ف لالػة النػادـ ندمػن 
هبا مبدأ من مباد  اإلسالـ الاح دعانا إليها الحبيػ  النصػطفى عليػن أفضػل الصػال  وألػل 

 السالـ.
بلك أ  نبي  بينينن،   نحل  ليرو  بضػاعان،   نحلػ  األمر الراب ع على البائ  ه

باهلل و  بالطالؽ و  بغيرت، وإننا نبي  باألمانة الاح ناعػا ؼ عليهػا البػائ  والنشػارد، والاػح 
 ننبغح أف للوف بين النامنين والنامناو.

األمػػر الخػػاممع أ  ناسػػاهل فػػح لدام فرنضػػة اهلل انشػػغا ً باما لػػن، بػػل نعنػػل بقػػوؿ 
  ع اهلل                                                         
 [47 فيحري علػى فػرائم اهلل، ونحػري علػى إخػرا  زهػا  لما لػن هػل عػاـ، ونحػري   النو

 على مراعا   قوؽ من  ولن من الفقرام والنساهين.
================================== 

 د ػٓ أثٟ ٘ش٠شح صؾ١ؼ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ٚأثٟ داٚ 8ٖ

 صؾ١ؼ اثٓ ؽجبْ ِٚغٕذ اٌشٙبة ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  8ٗ



  {{9ٖ9ٖ}}    اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

، إبا لحلػػػػى بهػػػػا الاػػػػاجر نلػػػػوف لػػػػاجراً حػػػػدولا، اهلل  لدا  هثيػػػػر  جعلهػػػػا  سػػػػوؿ
 عوالااجر الصدوؽ نقوؿ فين 

{{اْظعمِلؿمَلاَعِةماْظعمِلؿمَلاَعِةمممَؼ٦َِّمَؼ٦َِّمممَواظرمٗلؾمَلَّٓاِءَواظرمٗلؾمَلَّٓاِءممَواظزمٚلّٓٚؼعمِلنَي،َواظزمٚلّٓٚؼعمِلنَي،مماظؽمٖلِؾؿمٚلنَي،اظؽمٖلِؾؿمٚلنَي،ممَعََّٝعَّٝمماَِِّعنُياَِِّعنُيمماظزمٖلُّٓوُقاظزمٖلُّٓوُقمماظٖؿاِجُّٕاظٖؿاِجُّٕمم}}
85
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 ايكزؽ١ٓ ع٢ً ايٓت 
٦ّنمب٦ّضّٝمصريوداتم٦ّنمب٦ّضّٝمصريوداتمدؤال:ماغؿرملّٕتمباظؽملتمزاػّٕةماظعملّٕصؽملةم)اهلاطّٕز(موػ٣ّمع٤ّمؼعمل٦ّعدؤال:ماغؿرملّٕتمباظؽملتمزاػّٕةماظعملّٕصؽملةم)اهلاطّٕز(موػ٣ّمع٤ّمؼعمل٦ّع

خؾؿملـةمإلشالقما٦ٌّاضّٝ،مصؼملامحغمل٣ّماظرملؾابماظّٔؼ٤ّمؼظملضملػمل٦ّنمذظ١ّمباٌؽملؿّٓؼاتمخؾؿملـةمإلشالقما٦ٌّاضّٝ،مصؼملامحغمل٣ّماظرملؾابماظّٔؼ٤ّمؼظملضملػمل٦ّنمذظ١ّمباٌؽملؿّٓؼاتم

مموا٦ٌّاضّٝماإلدالعؿملةمواظضملّٕبؿملة؟موعامحغمل٣ّماظّٔؼ٤ّمؼظملضملػمل٦ّنمذظ١ّمبا٦ٌّاضّٝماإلدّٕائؿملػملؿملة؟وا٦ٌّاضّٝماإلدالعؿملةمواظضملّٕبؿملة؟موعامحغمل٣ّماظّٔؼ٤ّمؼظملضملػمل٦ّنمذظ١ّمبا٦ٌّاضّٝماإلدّٕائؿملػملؿملة؟

م==============================================

وننهى عنػن  سػوؿ اهلل  لل البد نفعل بلك هو  لل من نقـو بعنل ننهى عنن اهلل 
  ألف هػػبا إعػػالف  ػػر  فػػح هػػبا النمػػاؿ، والنػػامن   نبػػدأ أ ػػداً بقاػػاؿ، و  نقالػػل إ ،

  ع إبا هػػاف القاػػاؿ لوافػػ  عليػػن شػػرنعة الوا ػػد الناعػػاؿ                      
                     [091علػػػى إخوانػػػن النػػػامنين ف ننػػػا  فهػػػبا الػػػبد نعاػػػدد  البقرر ة

  دخل فح لوؿ اهللع                                [0الطالق . 
أمػػا مػػن نبػػاد  النوالػػ  اإلسػػرائيلية وغيرهػػا فهػػو نعلػػن الحػػر  علػػيهل، ولػػل نعلنػػوا 

وها الحػػػر  عليػػػن، ونمػػػ  أف نقػػػا ع الحمػػػة بالحمػػػة، إف هػػػاف   نعمبػػػن اآل ام الاػػػح نػػػبهر 
فعليػػن أف نػػرد الػػرأد بػػالرأد، وللػػن لػػيم بهػػبت الوسػػيلة الاػػح نرجػػوا أف لاولػػ  لنامػػاً،  اػػى 

 نناشر السلل والوئاـ بين سلاف العالل أجنعين اآلف إف شام اهلل.

 ٞاملد ايغٝع 

================================== 
 عٕٓ اٌذاسلطٕٟ ٚاٌزشِزٞ ٚاٌذاسِٟ ػٓ أثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ  8٘



  {{9ٗ9ٗ}}    اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

ممدؤال:مطؿملّٟمغعملّٟمأعاممزاػّٕةمآٌّماظرملؿملضمل٨ّموحماوظةمغرملّٕماظؿرملؿملّٝميفمعزملّٕ؟دؤال:مطؿملّٟمغعملّٟمأعاممزاػّٕةمآٌّماظرملؿملضمل٨ّموحماوظةمغرملّٕماظؿرملؿملّٝميفمعزملّٕ؟

مم============================================================================================

أنا أ   أف وسائل اإلعالـ لبػال  فػح هػبا األمػر، ألننػا جنيعػاً أهػل مصػر والحنػد هلل 
ناحصن بحصوف أهل السثن ة فح العقيد  والعباداو واألخالؽ والنعامالو، و  نواف   اػى 

 طبعنػػا مػػا عليػػن أهػػل الاشػػي ، ألنهػػل نامػػاوزوف عػػن الحػػد، ولػػد لػػاؿ فػػيهل اإلمػػاـ علػػح 
  وجهنعوهر ـ اهلل

مم8686{{ممإلإلضََضَػػمَل١َّمِص٨َّٓمَرُجاَلٔن،مُعِقبْٓمَشإل،مَوُعِؾطمِلّْٚمَػػمَل١َّمِص٨َّٓمَرُجاَلٔن،مُعِقبْٓمَشإل،مَوُعِؾطمِلّْٚم))مم

 عونحن والحند هلل على الننهج الوسطح
نح  النبح وللن نمعلن دائناً عبداً هلل و سولن، فهو عبػد نػو ى إليػن، و  ن نػد  -

 .على بلك

ونحػ  لؿ بيػت النبػح، لقػربهل مػػن  ضػر  النبػح، وللػن نػوجههل إبا أخطػػأوا،   -
صػػوبهل إبا أحػػلحوا، ونعاقػػد أنهػػل بشػػر مثلنػػا نمػػ  علػػيهل مػػا نمػػ  علينػػا، ون

 عوننبغح علينا نحوهل لوؿ الحبي  
ممَوِظَُّٕد٦ِّظ٥ِّ،َوِظَُّٕد٦ِّظ٥ِّ،ممَوِظغمِلَؿاِب٥ِّ،َوِظغمِلَؿاِب٥ِّ،ممِظػمل٥َِّّ،ِظػمل٥َِّّ،:م:مَضاَلَضاَلممِظؼمَل٤ِّمؼامرد٦ّلمآ؟ِظؼمَل٤ِّمؼامرد٦ّلمآ؟ممُضؿمل٢َُّضؿمل٢َّمماظؽمٖلزمِلؿملَقُة،اظؽمٖلزمِلؿملَقُة،مماظّٓٚؼ٤ُّاظّٓٚؼ٤ُّمم}}

{{َوَساٖعِؿؾمٔل٣ِّمَوَساٖعِؿؾمٔل٣ِّممماْظؼمُلِلػمِلؼمِلنَي،اْظؼمُلِلػمِلؼمِلنَي،ممِئؼمٖلِةِئؼمٖلِةِِّّوََو
87
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 عأما أهل الاشي 
فػػ نهل نغػػالوف فػػح  ػػ  لؿ البيػػت  اػػى نظنػػوا أنهػػل معصػػوموف، ونحػػن   -

 جنيعًا نعاقد أف العصنة لرسوؿ اهلل فق ، و  لوجد عصنة لسوات.

================================== 
  ػٓ أثٝ عؾ١فخعبِغ اٌّغب١ٔذ ٚاٌّشاع١ً  8ٙ

 صؾ١ؼ ِغٍُ ٚعٕٓ أثٟ داٚد ٚإٌغبئٟ ػٓ ر١ُّ ثٓ أٚط  82



  {{9٘9٘}}    اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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نعاقدوف أنهل نالقوف و ياً، ونحن نعاقػد أف الػو ى لػد انقطػ  منػب اناقػاؿ  -
 إلى الرفي  األعلى.  سوؿ اهلل 

مبػػػدماً  -ؼ مػػػا نػػػبطن وهػػػح إظهػػػا  اإلنسػػػاف خػػػال -هػػػل نمعلػػػوف الاقيػػػة  -
أساسياً عندهل، ونحن إبا أظهر اإلنساف خالؼ ما نثبطن نعدت منافقاً، للػنهل نعدونػن خثلثقػاً 

 طيباً نخلصوف بن من الولوع فح النشاهل والو طاو والنطباو، وهبا ننافح عقيدلنا.

ف با جةنا إلى الاشرن  عندهلع نمد أف من أنواع ال وا  زوا  الناعة وهػو  -
حيل عندهل، أف نا و  إنساف امرأ  لند  محدد  نػثنكص عليها فح العقد، لد نلػوف زوا  ح

نػػـو وليلػػة أو شػػهر أو سػػنة ... ونحػػن عنػػدنا شػػرط الػػ وا  أف نلػػوف مابػػداً،   نفصػػل بػػين 
 ال وجين إ  أمرنن، إما الطالؽ وإما النوو.

، أمػػو  هثيػػر  موجػػود  عنػػد أهػػل الاشػػي ،   نوافػػ  عليهػػا جناعػػة النػػامنين -
و  نرضػػػوف بهػػػا فينػػػا بيػػػنهل، وإخواننػػػا أهػػػل مصػػػر أهػػػل الوسػػػطية   نرضػػػوف عػػػن الوسػػػطية 

 بدناًل، و  نرضوف بهبت النناهج الناطرفة، فنحن والحند هلل فح أماف.
وأظػػن أنػػن لػػن ننيػػل إلػػى هػػبت النبػػاد  إ  أحػػحا  النفػػو  الضػػعيفة الاػػح لثشػػار  

بلدنا، وإف هاف هو نثظهػر أنػن معهػل، للنػن بالناؿ عقيدلها، وهبا حن  لليل جداً جداً فح 
 ، وإننا ناابعهل ليحصل على الناؿ، فح باطنهل   نوافقهل

فالحند هلل مصر وأهلها فػح أمػاف، وهػح  املػة وسػطية اإلسػالـ إلػى نػـو القيامػة إف 
 شام اهلل.

 ٕجتٜٛد ايكزآ 
ممدؤال:مامسضملتمأنمو٦ّؼّٓماظعملّٕآنمبّٓسة،مصؼملامصقةمذظ١ّ؟دؤال:مامسضملتمأنمو٦ّؼّٓماظعملّٕآنمبّٓسة،مصؼملامصقةمذظ١ّ؟
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 من لاؿ أف لموند القرلف بدعة؟!! لقد لاؿ اهللع



  {{9ٙ9ٙ}}    اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

                  [095الشع اء  
 بد من لمونػد الػاالو   اػى لوافػ  اللغػة العربيػة، وبحسػ  مػا نػ ؿ بػن القػرلف علػى 

 ع، فالاموند مطلو  لقوؿ النبح لساف جبرنل للنبح األمين 
{{ِباْظعمُلِّٕآٔنمِباْظعمُلِّٕآٔنمممَؼَؿطمَل٤َّٖؼَؿطمَل٤ّٖممَظ٣َِّظ٣ِّممَع٤َِّع٤ِّممِعؽمٖلاِعؽمٖلاممَظؿمِلََّٗظؿمِلَّٗمم}}
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وألغػػػن أد أعطػػػح الحػػػروؼ  قهػػػا، هالنػػػد والغنػػػة وغيرهػػػا منػػػا الفػػػ  عليػػػن السػػػاد  
العلنام، فقد أباح العلنام النػد فػح لفػ  الماللػة دوف غيػرت إلػى أ بعػة عشػر  رهػة، فقػرام  

األمػة، فػال ننبغػح  القرلف بأد طرنقة ليم فيػن شػحم طالنػا علػى القواعػد الاػح الفقػت عليهػا
 الخرو  على هبت القواعد لقوؿ اهللع

                     [3املزمل  
 أد على  س  القواعد الاح أجنعت عليها األمة لقوؿ النبحع

{{َظٍةمَظٍةمَضالَضالممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممَتِفَؿؼمِلَُّٝتِفَؿؼمِلُّٝممَظ٤َِّظ٤ِّممُأٖعِؿ٨ُّأٖعِؿ٨ّممٔإٖنٔإٖنمم}}
89
مم

مم

مموصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّوصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّ
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 صؾ١ؼ اٌجخبسٞ ٚعٕٓ اٌج١ٙمٟ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  88

 ، ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػّش اثٓ ِبعخ ػٓ أٔظ  عٕٓ 89



  {{9292}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕزشٔذ: طزشٔذ: طٔٔثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

u ايعغزٕٚايعغزًٕٚك١ ايضادص١ ًٚك١ ايضادص١ ٚاحلاحل u 
 املٛاعٝد َع أٚقات ايؾال٠ 

 اصتدداّ ٚقت ايعٌُ َٚعدات٘ يًػري 

 ٕاألجز ع٢ً قزا٠٤ ايكزآ 

 ٍاملزأ٠ عاعز٠ غش 

 ايكطط ِّ  َص

 بني ايزٚح ٚاجلضد 

 جبٌ ايطٛر 

 ٞأٚتٞ ٚأٚح 

 ايعٌُ بأجز يف اجلُعٝات اخلري١ٜ 

 بني ايضزٜب١ ٚايشنا٠ 

 ايكزض احلضٔ َٔ ايشنا٠ 

 حضا١ْ األٚالد 

 ختإ ايبٓات 



  {{9898}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕزشٔذ: طزشٔذ: طٔٔثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

u  ٚ 91ايعغزٕٚايعغزٕٚاحلًك١ ايضادص١ ٚاحلًك١ ايضادص١
  u 

 املٛاعٝد َع أٚقات ايؾال٠ 
ذابمسؽملّٓهمع٦ّسّٓمعّٝمبؽملتموذظ١ّميفمعؿملضملادماظزملالة،مصغملؿملّٟمؼ٦ّص٠ّمبنيمذابمسؽملّٓهمع٦ّسّٓمعّٝمبؽملتموذظ١ّميفمعؿملضملادماظزملالة،مصغملؿملّٟمؼ٦ّص٠ّمبنيمدؤال:مدؤال:م

مماإلثؽملني؟اإلثؽملني؟
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 أد موعد هبا نا أخح؟!!
نـو النيعاد مػ  أد إنسػاف ننبغػح إبا هاف أد موعد فين للنسلل منفعة فح الدنيا أو  

 .أف ألوؿ لن ميعادنا بعد اناهام الصال 
نعنح   ننبغح أخب موعد عادد ألد مصػلحة أثنػام الصػال ، إبا أ اد أ ػد النػا  أف 
ن و نػػػح ألػػػوؿ لػػػن بعػػػد حػػػال  العشػػػام مػػػثاًل، أو بعػػػد حػػػال  النغػػػر   اػػػح   نعطلنػػػح عػػػن 

ا أ ند ل ونمهػا نلػوف موعػدنا أنضػا بعػد الصػال ، الصال ،  اى لو هاف للياً لخطبة ابناح وأن
 .أد موعد للنامن ننبغح أف نلوف عق  الصال 

 عبالونلفاعلن اهلل  فى معنى السهو عن الصال  البنن لوعد لاؿ 
مم{{اظَِِّٓٔؼ٤َّمُػ٣ِّمَس٤ِّمَصاَلِتؾمٔل٣ِّمَداُػ٦َِّناظَِِّٓٔؼ٤َّمُػ٣ِّمَس٤ِّمَصاَلِتؾمٔل٣ِّمَداُػ٦َِّن}}س٤ّمدضملٍّٓمضال:مدأظُتماظؽمليبَٓمس٤ّمض٦ِّظ٥ِّس٤ّمدضملٍّٓمضال:مدأظُتماظؽمليبَٓمس٤ّمض٦ِّظ٥ِّمم}}

مم..9191{{ممُِّٕوَنماظزملَٓاَلَةمس٤ّموضِؿؾمَلإُِّوَنماظزملَٓاَلَةمس٤ّموضِؿؾمَلاضاَل:مُػ٣ُّماظَِِّٓٔؼ٤َّمُؼَؤخِٓضاَل:مُػ٣ُّماظَِِّٓٔؼ٤َّمُؼَؤخِٓ

أمػػا بالنسػػبة لسػػااؿ السػػائل، فػػال ننبغػػح لولػػد نػػامن بػػاهلل واليػػـو اآلخػػر أف نلػػوف لػػن 
موعػػػد مػػػ  فاػػػا  إ  إبا عقػػػد عقػػػدها علػػػى سثػػػن ة  سػػػوؿ اهلل، للػػػن لبػػػل بلػػػك   نمػػػوز لػػػن 

================================== 
 َٖٕٔٓ/ٗ/ٕٙ٘ـ ِٖٗٗٔٓ عّبد ا٢خش  ٙٔ –اٌضلبص٠ك  9ٓ
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  {{9999}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕزشٔذ: طزشٔذ: طٔٔثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 عمقابلاها، لاؿ 
ـُؾمُلؼمَلامممؿمِلشمَلاَنؿمِلشمَلاَناظرمٖلاظرمٖلممَصٔإٖنَصٔإٖنممِباِعََّٕأٍة،ِباِعََّٕأٍة،ممَأَحُُّٓط٣َِّأَحُُّٓط٣ِّممَؼِكػمُل٦َّٖنَؼِكػمُل٦َّٖنممالالمم}} ـُؾمُلؼمَلامَثاِظ {{َثاِظ
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هي  ناقابل معها وليست من بود   نن؟! هبا من الشػيطاف ومػن الػنفم، وننبغػح 
فػح هػل  أف نف ع جنيعاً من هبا العنل، وأف ناقح اهلل فح أنفسنا، وأف نحلل شػرع اهلل 

 أ والنا وخطوالنا.

 اصتدداّ ٚقت ايعٌُ َٚعدات٘ يًػري 
بماآلظ٨ّ،مواظرملّٕطةمتضملشملؿمل٥ّمداسةمظػملّٕاحةمبماآلظ٨ّ،مواظرملّٕطةمتضملشملؿمل٥ّمداسةمظػملّٕاحةمدؤال:مذكّٙمؼضملؼمل٢ّميفمذّٕطةمسػمل٧ّماياددؤال:مذكّٙمؼضملؼمل٢ّميفمذّٕطةمسػمل٧ّماياد

واظطملّٔاءمواظزملالة،مصؿمللؿكّٓممايادبميفمػّٔهماظلاسةميفمأسؼملالمذّٕطةمأخّٕى،مواظطملّٔاءمواظزملالة،مصؿمللؿكّٓممايادبميفمػّٔهماظلاسةميفمأسؼملالمذّٕطةمأخّٕى،م

مموؼلؿكّٓمماظؽملتمأؼسملامسػمل٧ّمحلابماظرملّٕطةماِّودي،مصؼملامحغمل٣ّمذظ١ّ؟وؼلؿكّٓمماظؽملتمأؼسملامسػمل٧ّمحلابماظرملّٕطةماِّودي،مصؼملامحغمل٣ّمذظ١ّ؟

============================================================================================  

ى العنػػل بعػػد بلػػك الشػػرهة لعطيػػن للػػك السػػاعة ليسػػامل ونسػػاعيد نشػػاطن ليقبػػل علػػ
أهثر لو  وأهثر نشاطاً، فهو ناناوؿ مشروبا أو نأهل ونصلح فيعود للعنل أهثػر لػو  وأهثػر 

 نشاطاً.
و  ننبغػػػػػح لػػػػػن أف نسػػػػػاخدـ أدواو هػػػػػبت الشػػػػػرهة لغيرهػػػػػا إ  إبا أبف لػػػػػن مالههػػػػػا، 
 فيسػػاأبف أو ً مػػن مالػػك الشػػرهة، إبا أبف لػػن هػػاف هػػبا العنػػل  ػػال ً   بػػأ  بػػن، وإبا لػػل
نػػػأبف لػػػن، أو نعلػػػل هػػػو علػػػل اليقػػػين أنػػػن لػػػن نػػػأبف لػػػن نلػػػوف هػػػبا العنػػػل  ػػػراـ، و  ننبغػػػح 
مواحػػػلان، ومػػػا نأخػػػبت مػػػن الشػػػرهة األخػػػر  سيعوضػػػن اهلل بالبرهػػػة فينػػػا نأخػػػبت مػػػن الشػػػرهة 

 األولى إف شام اهلل.

================================== 
 عٕٓ اٌزشِزٞ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ ػّش ثٓ اٌخطبة  9ٕ



  {{ٓٓٔٓٓٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕزشٔذ: طزشٔذ: طٔٔثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 ٕاألجز ع٢ً قزا٠٤ ايكزآ 
ممدؤال:معامحغمل٣ّمضارئماظعملّٕآنماظّٔيمؼأخّٔمأجًّٕا؟دؤال:معامحغمل٣ّمضارئماظعملّٕآنماظّٔيمؼأخّٔمأجًّٕا؟

مم============================================================================================

على هاا  اهلل، للن العلنام األجػالم لػالوا أنػن نحػبم نفسػن فػح هػبا    ناخب أجرا 
الولػػت مػػن أجػػل القػػرام  وناػػرؾ أعنالػػن ومصػػالحن، فػػاألجر الػػبد نأخػػبت لػػيم نظيػػر القػػرلف 

الفػػاؽ للػػن نظيػػر الولػػت الػػبد اسػػاقطعنات منػػن ولضػػات معنػػا، وهػػبا األجػػر ننبغػػح أ  نلػػوف ب
بين الطرفين، للن ننبغح أف نراعح الطػرؼ الثػانح مسػاحقاو الطػرؼ األوؿ، إبا لػل نراعػح 
الداعين مساحقاو الطرؼ األوؿ فال مان  من اإللفاؽ إبا هاف نعلل أنهػل لػن نعطػوت  قػن، 

 وهبت فاو  العلنام األجالم الشين الشعراود وغيرت.

 ٍاملزأ٠ عاعز٠ غش 
ممزجػملؿملةميفماظطملّٖل؟زجػملؿملةميفماظطملّٖل؟مماًًاأومأبؿملاتأومأبؿملاتمماًًاأةماظيتمتغملؿبمذضملّٕأةماظيتمتغملؿبمذضملّٕدؤال:معامحغمل٣ّماظؾؽملتمأومإٌّدؤال:معامحغمل٣ّماظؾؽملتمأومإٌّ
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زجليػػػة إ  ل وجهػػػا، إبا هػػػاف خاطبػػػاً لهػػػا  اً   ننبغػػػح للنػػػرأ  أو البنػػػت أف للاػػػ  أبيالػػػ
ب وجهػا فينبغػح عليهػا أ   اً وعقد عقدت عليها فقد أحبحت فح عصػنان، ومػا داـ هػبا خاحػ

 اهلل  و لبيحػػػػن لغيػػػػرت، للػػػػن الشػػػػعر العػػػػاـ ننلػػػػن إباعاػػػػن، للاػػػػ  مػػػػثالً فػػػػح  ػػػػ ِّ للابػػػػن أ
ننلنهػػػا أف للاػػػ  بلػػػك ... النػػػامنين،  األخػػػالؽ أو  ػػػ ِّ  أو  ػػػ ِّ  ، سػػػوؿ اهلل أو  ػػػ ِّ 
 ولشيعن... ولبنعن 

أمػػا البنػػت الاػػح للاػػ  غػػ   ولػػل لػػرلب  بػػ و ، فهنػػاؾ شػػيطاف نلعػػ  فػػح داخلهػػا، 
  ولاغ ؿ فين ولعم  بباؾ ولاغ ؿ فين، واهلل لاؿ لهاع لاطل  لألو د ولعم  بهبا

                                 [[4040 النو النو    



  {{ٔٓٔٔٓٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕزشٔذ: طزشٔذ: طٔٔثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

بخاط  لقػوؿ فيػن مػا  ننبغح أف لغم بصرها و  لنظر إلى غيرها  اى نأليها اهلل 
 .شامو، هبا هدد اهلل وهبا شرع  سوؿ اهلل 

 ايكطط ِّ  َص
ممعملشملّٛميفماي٨ّماظّٔيمغضملؿملّ٘مصؿمل٥ّ،مػ٢ّمجي٦ّزمأنمغسملّٝمهلاماظل٣ّ؟عملشملّٛميفماي٨ّماظّٔيمغضملؿملّ٘مصؿمل٥ّ،مػ٢ّمجي٦ّزمأنمغسملّٝمهلاماظل٣ّ؟دؤال:مطـّٕتماظدؤال:مطـّٕتماظ
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  نمػػػوز، ألف دنننػػػا أوحػػػانا بالحيوانػػػاو وبػػػالرف  بهػػػا، للػػػن نمػػػوز اسػػػاخداـ أمػػػر 
اخارعػػن العلنػػام فػػح الطػػ  الحػػدنً وبلػػك عػػن طرنػػ   قػػن الػػبهو  منهػػا  اػػى   ننمػػ ، 

ضام على القط   يً لػن نلػوف هنػاؾ حػغا  واللبػا  سػوؼ لنػوو ولػن وببلك ننلن الق
 .نلوف لها عق ، وهبت طرنقة شرعية ليم فيها مخالفة لهدد خير البرنة 

 بني ايزٚح ٚاجلضد 
ممدؤال:معاماظظملّٕقمبنيماظّٕوحمواىلّٓ؟دؤال:معاماظظملّٕقمبنيماظّٕوحمواىلّٓ؟
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روح هح الحقيقػة الباطنػة الاػح لحػرؾ هػبا المسد هو المسل الظاهر البد نرات، وال
المسل، الاح لنظر من خالؿ هبت العين، ولسن  من خالؿ هبت األبف، ولاللل من خػالؿ 
هػبا اللسػاف، فهػح النولػػو  الػبد نحػرؾ هػػبا المسػل، ولػبلك عنػػدما ننػوو اإلنسػاف مػػابا 

وجػود  ننقص من هبت األعضام؟   شحم، النولػو  فقػ  هػو الػبد خػر ، العػين هنػا هػح م
للنهػػا   لػػر ، واألبف موجػػود  للػػن لػػو نادنػػت عليػػن هػػل نػػرد؟ هػػال، فػػالروح هػػح الحقيقػػة 

وهػح النهيننػة  الاح لحيح هبا المسل ولاحرؾ بن ولسعى بن ولنشح بن، فهػح  وح اهلل 
 على المسل فح هل أ والن.



  {{ٕٕٓٔٓٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕزشٔذ: طزشٔذ: طٔٔثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 جبٌ ايطٛر 
ممدؤال:مٌاذامضّٖٓممآمذطّٕمجؾ٢ّماظشمل٦ّرمسػمل٧ّمعغملةميفمد٦ّرةماظؿني؟دؤال:مٌاذامضّٖٓممآمذطّٕمجؾ٢ّماظشمل٦ّرمسػمل٧ّمعغملةميفمد٦ّرةماظؿني؟
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فػػح هاابػػن اللػػرنل نراعػػح  لػػد ـ اهلل طػػو  سػػينين علػػى هػػبا البلػػد األمػػين ألف اهلل 
  الاػػا نن ال منػػح لألنبيػػام والنرسػػلين، هقولػػن لعػػالىع                           

                                        [7األحزاب . 
فػػالقرلف نحػػري علػػى الارليػػ  ال منػػح، فرسػػالة سػػيدنا موسػػى هانػػت مػػن فػػوؽ جبػػل 
الطو ، وهاف بلك لبل  سالة سيدنا  سوؿ اهلل، و سػالة  سػوؿ اهلل الخالنػة هانػت مػن البلػد 

، لػػو  اـ هػػح  سػػالة  سػػوؿ اهلل الحػراـ، فلػػاف هػػبا للارليػػ  ال منػػح، وأنضػػا إف  سػػالة الخاػػ
هاف اهلل لد ـ البيت الحراـ للاف النعنى أنن ساألح  سالة من الطو  بعد بلك، للػن  سػوؿ 

 .اهلل هو الخالل فالبد أف نألح فح الخااـ فهو مسك الخااـ 

 ٞأٚتٞ ٚأٚح 
ممأوح٨ّ؟أوح٨ّ؟ممدؤال:معاماظظملّٕقمبنيمأوت٨ّمودؤال:معاماظظملّٕقمبنيمأوت٨ّمو
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  أولحع                                           [87 احلج  

 .اإلناام نلوف من اهلل مباشر  إلى  بيبن ومصطفات بدوف واسطة 
أمػا الػو ح فيلػػوف إمػا عػن طرنػػ  أمػين الػو ح جبرنػػل، وإمػا عػن طرنػػ  ملػك اإللهػػاـ 

ن طرن  ملك نن ؿ من السنام بنهنة خاحػة هنػا هػاف ننػ ؿ النوجود م  هل إنساف، وإما ع
 ، النهل أف هناؾ واسطة بين اهلل و سولن.بعم النالئلة على سيد الرسل واألنبيام 



  {{ٖٖٓٔٓٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕزشٔذ: طزشٔذ: طٔٔثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 ايعٌُ بأجز يف اجلُعٝات اخلري١ٜ 
ممدؤال:معامحغمل٣ّماظضملؼمل٢ّميفماىؼملضملؿملاتماًريؼةمععملاب٢ّمأجّٕ؟دؤال:معامحغمل٣ّماظضملؼمل٢ّميفماىؼملضملؿملاتماًريؼةمععملاب٢ّمأجّٕ؟
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أنا أ   أف العنل فح المنعياو الخيرنة ننبغػح أف نلػوف لوجػن اهلل، للػن األجػر إبا  
هاف ماا ػاً نسػاعد اإلنسػاف علػى اإلسػانرا نة فػح العنػل، أمػا الػبد نعنػل لوجػن اهلل إبا لػل 
نػػألح نومػػاً   نسػػاطي  محاسػػبان، فػػ با عنػػل شػػهرا وانقطػػ    نسػػاطي  أ ػػد أف نعالبػػن، للػػن 

فيلػوف هػبا أدعػى أف نحػاف  اإلنسػاف علػى  -ولػو  اػى أجػر  مػ د  -أجػر  إبا هاف هناؾ
العنػػػل وعلػػػى النواعيػػػد ونرعػػػى النصػػػالل، وفػػػح نفػػػم الولػػػت نسػػػاطي  أف نحاسػػػبن أو أف 

 نعالبن.
فػػ با هانػػت المنعيػػة الخيرنػػة لػػد   بحػػاً ولػػو للػػيالً فينبغػػح أف نمعػػل جػػ م مػػن هػػبا 

خيرنػػة لهػػا مشػػروعاو، فنػػثالً لػػو ألننػػا  العائػػد للنشػػرفين علػػى النشػػروع، فهنػػاؾ جنعيػػاو
مساوحػػػ  طبػػػح بهػػػبا النسػػػمد وجعلنػػػا اللشػػػ  بعشػػػرنن جنيهػػػاً نأخػػػب الطبيػػػ  عشػػػر  
جنيهػػػاو وعشػػػر  للمنعيػػػة، والػػػبد سػػػيلوف مسػػػةو ً عػػػن لنظػػػيل النرضػػػى وإدخػػػالهل علػػػى 

 الطبي  نأخب ج ماً لشميعًا لن على هبا العنل وللنداومة.
مشػروعاو اسػاثنا نة نلػوف العنػل بحلػل الوضػ   للن إبا هانت المنعية ليم لهػا

، وإف هنػت أ   أف معظػل هػبت المنعيػاو   لافاعػل مػ  النمانػػ  و  لطػوع لوجػن اهلل 
نلوف لها ممهود ظاهر وواضل وملنو  ألف مػن نعنػل فيهػا هلهػل ماطوعػوف، وللثػر فيهػا 

، و   اإلعاػػػبا او  اػػػى عػػػن اإلجاناعػػػاو ألف العنػػػل الاطػػػوعح ناطلػػػ  هنػػػة عاليػػػة هلل
 بساطي  القياـ بهبا األمر إ  للة لليلة.

للػػػن مػػػثال المنعيػػػة الشػػػرعية علػػػى مسػػػاو  المنهو نػػػة لهػػػا مشػػػروعاو اسػػػاثنا نة، 
لنػػابا لػػنمل؟ ألنهػػا لعطػػح أجػػراً للقػػائنين علػػى هػػبت النشػػروعاو، حػػحيل أنػػن أجػػر غيػػر 



  {{ٗٓٔٗٓٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕزشٔذ: طزشٔذ: طٔٔثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 القياـ بن.مم د للن  اى لو أنن أجر  م د نمعلن بسانر فح هبا العنل ونحري على 
هػػبلك خطبػػة المنعػػة واإلمامػػة واآلباف النفػػروض أنهػػا هلل، لػػو أخػػبو أجػػراً نظيػػر 
الخطبة للػوف الصػال  باطلػة، للػن األجػر نظيػر الولػت، ولػر و الدولػة األجػو  ليعػيأل بهػا 
هػػا م النػػا ، وهنػػا فػػػح القػػر  لبػػل انضػػناـ النسػػػاجد لألولػػاؼ نمنػػ  للنػػابف والخػػػادـ 

فح موسل الب   نمن  لن الب  ، وفح موسل القنػل نمنػ  لػن القنػل بالنسمد أجراً سنوناً، 
... لنػػابا؟ للػػح نشػػمعن وإ  هيػػ  نعػػيأل؟! فيمػػ  مراعػػا  مثػػل هػػبت األمػػو  ألنهػػا أمػػو  

 شرعية، فاألجر  الؿ طالنا أنن نظير عنل، وإبا أ اد هو أف ناطوع باألجر فال بأ .

 بني ايضزٜب١ ٚايشنا٠
ممواظّٖطاة؟واظّٖطاة؟ممدؤال:معاماظظملّٕقمبنيماظسملّٕؼؾةدؤال:معاماظظملّٕقمبنيماظسملّٕؼؾة
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 .ال ها     اهلل
 .والضرنبة فرنضة من الدولة نظير النناف  الاح ليسرها للنواطنين 

فالدولػػة لنشػػئ الطػػرؽ وهػػبلك النساشػػفياو والمػػيأل ولقػػيل مشػػروعاو ولساصػػلل 
ننبغػح خصػل الضػرائ  األ اضح، من أنػن نػألح هػل هػبا؟ مػن  صػيلة الضػرائ ، ولػبلك   

 من ال ها ، ألف هبا    وهبا   ، فال نأخب من هبا لباؾ.

 ايكزض احلضٔ َٔ ايشنا٠ 
ممدؤال:مػ٢ّمجي٦ّزمختزملؿملّٙمجّٖءمع٤ّماظّٖطاةمظػملعملّٕضمايل٤ّ؟دؤال:مػ٢ّمجي٦ّزمختزملؿملّٙمجّٖءمع٤ّماظّٖطاةمظػملعملّٕضمايل٤ّ؟
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   نموز لخصيص ج م مػن ال هػا  للقػرض الحسػن، ألف ال هػا  إبا وجبػت   بػد أف



  {{٘ٓٔ٘ٓٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕزشٔذ: طزشٔذ: طٔٔثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

ونرند أف نعطيهل مػن ال هػا  نمػوز لػن أف نعطػيهل  اً لخر  فو اً،  اى لو أف إنساناً نعوؿ أسر 
مقػػدماً، فنػػثال إبا هانػػت زهالػػك فػػح  مضػػاف فبعػػد  مضػػاف لعطػػيهل مػػن زهػػا  العػػاـ النقبػػل، 

، للػػن لػػو أخػػرو زهػػا  هػػبا العػػاـ لاعطيهػػا لنػػن  اػػى إبا جػػام األجػػل   للػػوف مػػدنناً هلل 
بسػب   هلل  اً عػد  بنػا نأليػك األجػل و  نخرجهػا و ثاػك فاخػر  أنػت مػدننلعولهل فينػا ب
 هبا الاأخير.

وهػػبلك القػػرض الحسػػن لػػو أعطياػػن إلنسػػاف ولػػل نػػردت فهػػبا  ػػ  اهلل، وسػػأهوف أنػػا 
 .مدنن بهبا الح  هلل 

 عوإبا جعلنا القرض الحسن للفقرام النعدمين 
نأخػب علػيهل إنصػاؿ أمانػة، للػن فػح فعلينا أف نعطػيهل مبلغػاً نسػاطيعوف القيػاـ بػن، و 

لرا   أنفسنا أنهل لو لل نساطيعوا  دت فنعابرها حدلة، إبا هانػت نيانػا هلػبا فػال بػأ ، أمػا 
 إبا هانت نيانا أف نردوا ما أخبوا فعلينا أف نطالبهل بهبت النبال   اى نأخبها غيرهل.

 حضا١ْ األٚالد 
ممدؤال:مع٤ّمظ٥ّماي٠ّميفمحسملاغةماِّوالد؟دؤال:مع٤ّمظ٥ّماي٠ّميفمحسملاغةماِّوالد؟
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األكْولى بالبنػاو أو األو د أـ ال وجػة، هػبا  لػل الشػرع ولػيم فيػن جػداؿ ألف هػبا 
أمر  سوؿ اهلل، إبا لػل نلػن لػدنها اسػاطاعة فيناقػل الحػ  إلػى أـ الػ و ، للػن إبا هانػت أـ 

نػػام ليعرفػػوهل  لػػل ال وجػػة لهػػا الرغبػػة فهػػبا  قهػػا، للننػػا فقػػ  نحلػػل بعػػم العقػػالم والعل
الشػػرع ولنفيػػبت بػػدوف غضاضػػة، وبعػػد بلػػك علينػػا أف نأخػػب األو د جنيعػػا هػػل فاػػر  ل نػػا   

 جدهل أو جدلهل ألبيهل  اى   للوف هناؾ جفو .

 ختإ ايبٓات 



  {{ٙٓٔٙٓٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕزشٔذ: طزشٔذ: طٔٔثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

ممدؤال:معامحغمل٣ّمخؿانماظؾؽملات؟دؤال:معامحغمل٣ّمخؿانماظؾؽملات؟
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 عبح بالنسبة لخااف البناو لاؿ فين الن
{{ِظػملؽمٚلَلاِءمِظػملؽمٚلَلاِءمممَعغمْلَُّٕعٌةَعغمْلَُّٕعٌةممِظػملَّٕٚجأل،ِظػملَّٕٚجأل،ممُدؽمٖلٌةُدؽمٖلٌةمماْظِكَؿاُناْظِكَؿاُنمم}}
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أد أنػػن لػػل نصػػل لد جػػة السثػػن ة، والػػبد نفصػػل فيػػن الطبيػػ ، إبا هػػاف المػػ م الػػبد 
   ندعن نساأحلن هلن ألف هبا  راـ. اً هبير   -وهو البظر  -نساأحل 

ا األمر، فلثير مػن فلثير من النشاهل ال وجية الاح لوجد فح عصرنا هبا سببها هب
الرجاؿ نشلو أف زوجان لارهن ولقوؿ لن لل نعد حغا اً لهػبا األمػر، ألنػن لػيم لػدنها العضػو 
الػبد نثيػر هػبت الشػهو ، فقػػد لثضػح عليػن نهائيػا، فينبغػح إبا هػػاف هػبا العضػو بػا زاً وظػػاهراً 

 نعنل هنا لاؿ النبح للسيد  أـ عطيةع
{{اظِّٖٖؤجماظِّٖٖؤجمممِسؽمِلَِّٓسؽمِلَّٓممَوَأِحصمَل٧َّوَأِحصمَل٧ّممِظػمْل٦َِّج٥ِِّظػمْل٦َِّج٥ِّممَأِغسمَلَُّٕأِغسمَلُّٕممَصٔإٖغ٥َُّصٔإٖغ٥ُّممُتؽمِلؾمٔلغمِل٨ّ،ُتؽمِلؾمٔلغمِل٨ّ،ممَوالَوالمماِخظمِلسمِل٨ّاِخظمِلسمِل٨ّمم}}
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أمػػا إبا هانػػت البنػػت طبيعيػػة فليسػػت بحاجػػة إلػػى الخاػػاف، ألنػػن مػػن النهػػل أف ناػػرؾ 
 وعلى  قها . للبنت ما نعينها على شهولها  رحاً على الرجل

مموصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّوصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّ

================================== 
 ِغٕذ اإلِبَ أؽّذ ٚعٕٓ اٌج١ٙمٟ ػٓ أعبِخ ثٓ ػ١ّش  9ٖ

 ٕٓ اٌج١ٙمٟ ػٓ اٌضؾبن ثٓ ل١ظ اٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن ٚع 9ٗ



  {{2ٔٓ2ٓٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

u ٚ ايعغزٕٚايعغزٕٚاحلًك١ ايضابع١ ٚاحلًك١ ايضابع١ u 
 ب ايفزق١ٚاإلْكضاّ بني املضًُني اآلٕأصبا 

 ٕسنا٠ اإلجيار يألطٝا 

 ٍاإلغتضا 

 اإلفزاسات ايٓضا١ٝ٥ 

 ٟايتعؾب يًزأ 

 ايبال٤ ٚايزضا 

 تػٝري املٓهز 

 قزٚض ايبٓٛى 

 ٌُايتٛب١ َٔ ايتشٜٚؼ َٔ ايع 



  {{8ٔٓ8ٓٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

u ٚ 95 ايعغزٕٚايعغزٕٚاحلًك١ ايضابع١ ٚاحلًك١ ايضابع١
  u 

 ٕأصباب ايفزق١ٚاإلْكضاّ بني املضًُني اآل 

واالغعمللاممبنيماٌلػملؼملنيماآلن؟موعاماٌكّٕجمع٤ّمػّٔهمواالغعمللاممبنيماٌلػملؼملنيماآلن؟موعاماٌكّٕجمع٤ّمػّٔهمممعامأدؾابماظظملّٕضةعامأدؾابماظظملّٕضةدؤال:مدؤال:م

مماظظملنت؟اظظملنت؟
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هبا السااؿ أجبنا علين مرا اً وللرا اً، وهنػاؾ إجابػاو ماعػدد  ومانوعػة موجػود  فػح  
هاػػا  )إحػػالح األفػػراد والنمانعػػاو فػػح اإلسػػالـ( وهاػػا  )أمػػراض األمػػة وبصػػير  النبػػو ( 
فيهػػا فحػػص مبػػدئح لعينػػة مػػن أمػػراض األمػػة، ولوحػػيفها، ولوضػػيحها، وعالجهػػا، و وشػػاالها 

منػػب بعثاػػن، وأهػػل هػػبت األسػػبا  هػػو  ػػ  الػػدنيا والانػػافم فيهػػا،  الاػػح هابهػػا  سػػوؿ اهلل 
 علاؿ 

ممغمُل٣ِّ،غمُل٣ِّ،َضِؾػمَلَضِؾػمَلممَطاَنَطاَنممَع٤َِّع٤ِّممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممُبِلشمَلِتُبِلشمَلِتممَطؼمَلاَطؼمَلامماظِّٓٗغؿمَلااظِّٓٗغؿمَلاممَسػمَلؿمِلغمُل٣َُّسػمَلؿمِلغمُل٣ُّممُتِؾَلَُّٛتِؾَلَّٛممَأِنَأِنممَسػمَلؿمِلغمُل٣َِّسػمَلؿمِلغمُل٣ِّممَأَخرمَل٧َّأَخرمَل٧ّمم}}

{{َأِػػمَلغمَلِؿؾمُل٣ِّمَأِػػمَلغمَلِؿؾمُل٣ِّمممَطؼمَلاَطؼمَلاممَوُتؾمِلػمِلغمَلغمُل٣َِّوُتؾمِلػمِلغمَلغمُل٣ِّممَتؽمَلاَصُل٦َّػا،َتؽمَلاَصُل٦َّػا،ممَطؼمَلاَطؼمَلاممَصَؿؽمَلاَصُل٦َّػاَصَؿؽمَلاَصُل٦َّػا
96
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الانػػافم فػػح النناحػػ ، والانػػافم فػػح جنػػ  األمػػواؿ، والانػػافم فػػح جنػػ  الخلػػ  
للشػهر  والرنػام والسػنعة، والانػافم فػح الظهػو  فػح الفضػائياو، والانػافم فػح اللاابػة فػح 

نمنعػػن  ػػ  الػػدنيا، ومعػػن  ػػ  الظهػػو ، وهػػبا هػػو  الصػػح  والنمػػالو .... هػػل بلػػك
 السب  األساسح لنعظل الخالفاو الاح بين النسلنين فح هبا ال ماف.

ولنأخب عينة على سبيل النثػاؿع مػا الػبد أخ ػر النصػالحة بػين اإلخػو  فػح فلسػطين 
================================== 

 َٖٕٔٓ/٘/ٖ٘ـ ِٖٗٗٔٓ عّبد ا٢خش  ٖٕ –اٌّؼبدٞ  9٘

 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ ػّشٚ ثٓ ػٛف  9ٙ



  {{9ٔٓ9ٓٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

فح  نا  والضفة الغربية؟ م  أنهل فح هنين وا د، ونواجهػوف عػدواً وا ػد؟!! الرغبػة فػح 
ال عامػػػة، هػػػا م نرنػػػدوف أف نلػػػوف لهػػػل ال عامػػػة، وهػػػا م   نثقػػػروف بػػػاآلخرنن ونرنػػػدوف أف 

 نلوف لهل ال عامة.
 أمر ثانحع ما البد ضي   الصوماؿ؟

لنػػػػافم الفةػػػػاو النخالفػػػػة ولصػػػػا عها علػػػػى ال عامػػػػة، وهػػػػل طائفػػػػة لرنػػػػد أف لنفػػػػرد  
أشػد مػن  ػربهل لللفػا ،  بال عامة والرناسة، ولحا   بشراسػة ولػو  مػن عػداها ومػن سػواها

  اى أنهل نساعينوف بغير النسلنين على إخوانهل النسلنين، وهبا هو األمر الشدند.
 أمر ثالًع

مػػا نػػرات فػػح العػػراؽ اآلف مػػن حػػراع علػػى السػػلطة، وضػػ  بب لػػن األمرنلػػاف، وزه اهػػا  
نوا الدولػة أهل إنراف، وأحبحنا نراها اآلف، الشػيعة والسثػن ة واألهػراد، وعلػى وشػك أف نثقسػ
 إلى دوؿ ماعدد  م  أنن   ِغنى لهل عن بعضهل  شاراههل فح مواطن الخيراو.

وأنضػػاً مػػا نػػرات اآلف فػػح بلػػدنا مصػػر مػػن لطػػا ن، ولػػ ا ل، ومليونيػػاو أحػػبحت   
لينػػة لهػػا، ألنهػػا زادو عػػن العػػد وعػػن الحػػد، ولولػػ  ا ناػػا ، وأحػػبل البلػػد علػػى وشػػك 

ساسػػػػح لنػػػػا نحػػػن فيػػػػن سػػػػب  سياسػػػػح ولػػػػيم سػػػػب  ا ضػػػنحالؿ الاصػػػػادناً، والسػػػػب  األ
الاصػػادد، وألف اللػػل نثلػػل علػػى مقصػػدت نعانػػد، مػػ  أف العنػػاد سػػيادد إلػػى خػػرا  البلػػد، 
للن اللل ماشدد فح عنادت، هل بلك سببن الصراع السياسح علػى النناحػ  والنلاسػ  

 عوالنآ  ، وهبا هلن ندخل فح لولن 
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صؼملامضؿملؼملةماظّٖطاةمسػمل٧ّمغعمل٦ّدمصؼملامضؿملؼملةماظّٖطاةمسػمل٧ّمغعمل٦ّدممم،،أعؿػمل١ّمضشملضملةمأرضمزراسؿملةمأض٦ّممبؿأجريػامدؽمل٦ّؼًاأعؿػمل١ّمضشملضملةمأرضمزراسؿملةمأض٦ّممبؿأجريػامدؽمل٦ّؼًادؤال:مدؤال:م

مم؟؟اإلجياراإلجيار

مم============================================================================================

زهػػا  األ ض علػػى مػػن ن  عهػػا، ألف ال هػػػا  ليسػػت علػػى األ ض وللػػن علػػى الػػػ  ع، 
 .لن والنصن  والسيا   األحوؿ الثاباة هاأل ض والنس

هبت األحوؿ ليست عليها زها ، وإننا ال ها  على ز ع األ ض إبا بلػ  النصػا ، أو 
 اا  النصن .إن

أمػػا إنمػػا  النسػػلن، أو إنمػػا  اإل ض نمػػ  عليػػن زهػػا  إبا بلػػ  النصػػا  القػػانونح 
للنػػاؿ، أ  أحػػبل جنلػػػة اإلنمػػا  خػػالؿ العػػػاـ مػػا نػػػوازد ثنػػن خنسػػة وثنػػػانوف جػػراـ مػػػن 

 به .ال
 وإخراجح لهبت ال ها    ننن  إخرا  ال ا ع النثاجر زها  ز عن، ألنن هو األسا ع

                       [030األنعام . 

 ٍاالغتضا 
مم::؟ممبضملؽمل٧ّ؟ممبضملؽمل٧ّػ٢ّمميغمل٤ّمرصّٝمحّٓثمأطربمواظرملكّٙمعازالمسػمل٧ّمحّٓثمأخّٕػ٢ّمميغمل٤ّمرصّٝمحّٓثمأطربمواظرملكّٙمعازالمسػمل٧ّمحّٓثمأخّٕدؤال:مدؤال:م

ممحّٓثمذياعمباظػملؿمل٢ّ،موأصؾقتمص٦ّجّٓتمسؽملّٓيماظّٓورةماظرملؾملّٕؼة.حّٓثمذياعمباظػملؿمل٢ّ،موأصؾقتمص٦ّجّٓتمسؽملّٓيماظّٓورةماظرملؾملّٕؼة.

مم============================================================================================

 نم  أف لغاسلح بسب  المناع، ثل لغاسلح بعد اناهام فار  الدو   الشهرنة.

 االفزاسات ايٓضا١ٝ٥ 
بضملّٚماإلصّٕازاتماظؾؽملؿملةمبنيماينيمبضملّٚماإلصّٕازاتماظؾؽملؿملةمبنيماينيمممييأغاماعّٕأةمعؿّٖوجةمواِّنمحاع٢ّموسؽملّٓأغاماعّٕأةمعؿّٖوجةمواِّنمحاع٢ّموسؽملّٓدؤال:مدؤال:م
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٦ّضأمظغمل٢ّمصالةمأممجيبم٦ّضأمظغمل٢ّمصالةمأممجيبموػ٢ّمأتوػ٢ّمأتمم؟؟ػّٔهماإلصّٕازاتمس٤ّماظزملالةػّٔهماإلصّٕازاتمس٤ّماظزملالةممصؾمل٢ّمتضملؿملعملينصؾمل٢ّمتضملؿملعملينمم،،واِّخّٕواِّخّٕ

مم؟؟اإلشؿلالاإلشؿلالممسػمل٧ّٖسػمل٧ّٖ

مم============================================================================================

إ  مػػػا لػػػل  ونػػد ، والقليػػػل والنػػػاد    نثقػػػا   –األمػػر الشػػػائ  والنعػػػروؼ أف النػػرأ  
إبا  نلت ا لفعت عنها الحيضػة، فػال لأليهػا بعػد بلػك، فػ با ظهػرو افػرازاو، إف   –علين 

لثشػبة دـ الحػيم الػبد ننػ ؿ عليهػا، فهػبت  –وهػح أعلػل بنفسػها  – هانت هبت ا فػرازاو
 يضة، ألنن شب  بعم النسام فيحضػن وهػن  وامػل، وهػبت لأخػب أ لػاـ الحيضػة بلاملهػا 

 .م  أنها  امل، فال لثصلح و  لصـو  اى لرلف   يضاها ثل لغاسل، ولصـو هلل 
ف دمػػاً، وإننػػا لثشػػبن مػػاماً أمػػا إبا هانػػت افػػرازاو عادنػػة، أ  أنهػػا   لصػػل ألف للػػو 

أحفر، أو لن لوف لرن  من بلك، للن   للوف دمػاً، إبا هانػت هػبت ا فػرازاو علػى هػبت 
الهيةة، فنا علػى النػرأ  إ  أف لضػ  فوطػة دو   مػن الفػوط السػنيلة، ولغسػل فرجهػا جيػداً 

إبا لبػػػل الوضػػػوم، ولاوضػػػأ للػػػل حػػػال ، و  لثصػػػلح بوضػػػوم وا ػػػد حػػػاللين مااػػػالياين، إ  
 لأهدو أف ا فرازاو   لاوالى فح هبت اآلناو.

 ايتعؾب يًزأ٣ 
وسؽملّٓعاموسؽملّٓعاممم،،أومظّٕأىمعامأراهمصقؿملقًاأومظّٕأىمعامأراهمصقؿملقًامم٨ّ،٨ّ،اظؿضملزملبمظّٕأؼاظؿضملزملبمظّٕأؼمم٨ّ٨ّعرملغملػملةموػعرملغملػملةموػممييسؽملّٓسؽملّٓدؤال:مدؤال:م

سرتافمسرتافمأوماالأوماالمم٨ّ٨ّالمأدؿشملؿملّٝماظّٕج٦ّعمس٤ّمرأؼالمأدؿشملؿملّٝماظّٕج٦ّعمس٤ّمرأؼمم٨ّ٨ّطؽملتمخمشملؽًامص٧ّمرأؼطؽملتمخمشملؽًامص٧ّمرأؼممأطؿرملّٟمأغينأطؿرملّٟمأغين

ص٧ّمص٧ّمممأسػمل٣ّأسػمل٣ّممعّٝمأغينعّٝمأغينمم٨ّ٨ّوأحاولمجاػًّٓامأنمأثؾتمصقةمرأؼوأحاولمجاػًّٓامأنمأثؾتمصقةمرأؼمم،،طؽملتمسػمل٧ّمخشملأطؽملتمسػمل٧ّمخشملأممبأغينبأغين

مم،مصؼملاماي٢ّ؟،مصؼملاماي٢ّ؟ضّٕارةمغظملل٧ّمأغ٥ّمخشملأضّٕارةمغظملل٧ّمأغ٥ّمخشملأ

مم============================================================================================

هبت ليست مشػللة، وللنهػا أـ النشػاهل، فسػب  هػل النشػلالو بػين األشػخاي 
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وبػػين المناعػػاو هػػبا األمػػر وهػػو الاعصػػ  للػػرأ ، اإلنسػػاف   ناعصػػ  لشػػخص أو لػػرأ  
 من أ  لساف، وإف ظهر على إ  إنساف.ولو هاف  أنن، وإننا ناعص  للح ، إف خر  

اإلنساف السود نبحً دوماً عن الحػ ،  اػى ولػو ظهػرو هلنػة الحػ  مػن أثمِّػح، أو 
 جػػل   نعبػػأ النػػا  بػػن، ألف النػػامن نطلػػ  الحػػ ، نطلػػ  الحلنػػة مػػن أ  وعػػام خػػر ،   

 نهننح الوعام، وإننا نهننح هلنة الحلنة.
عليػن أف ناحػر  الصػوا  لػد  اسػاطاعان، وفػح وإبا لاؿ اإلنساف لوً ، أو  أ   أناً 

نفػػم الولػػت نحػػري إبا ظهػػر غيػػرت نػػوطِّن نفسػػن أف نقبػػل الحػػ  ولػػو هػػاف مػػراً، هػػاف اإلمػػاـ 
نثظهػػػر الحػػػ  علػػػى  وأ ضػػػات نقػػػوؿع )مػػػا جادلػػػت أ ػػػداً إ  وودو أف اهلل  الشػػػافعح 

ئنػاً للحػ ، وهلنػة لسانن   على لسانح( ألنن لغى من عندت هبت العصػبية، وإننػا العصػبية دا
 الح .

هبا الدام نثسن ى عنى العصبية، وهو دام نفسح نحاا  إلى الط  النفسح لعالجػن، 
وما دمنا لطرلنا إلػى بلػك، فػ ف لػح نصػيحة أ نػد أف أوجههػا إلػى إخػوانح جنيعػاً فػح بلػكع 

  اإلنسػػاف بصػػير علػػى نفسػػنع                         [03فػػ با  أ    القيامرة
اإلنساف أنن غير ماوازف فح لصرفالن، وأ والن غيػر سػونة، وهػو نفسػن غيػر  اض عػن سػلوهن 
مػػ  نفسػػن ومػػ  غيػػرت، هػػبا األمػػر ناطلػػ  الػػبها  إلػػى الطبيػػ  النفسػػح ليثشػػخص الػػدام، 
ونص  الدوام، من ضنن األسبا  الاح لقد مت بهػا األمػل الناهضػة هاليابػاف وأو بػا وأميرهػا 

 األمر. وغيرها هبا
أنال لعلنوف أنن لو سلك أ  إنساف فح أ  ملػاف عنػدهل سػلوهاً مخالفػاً لألعػراؼ، 
وبهبوا بػن إلػى النحػاهل، فػ ف القاضػح نحلػل عليػن أف نػبه  إلػى النصػحة النفسػية فػو اً، 
ألنػػػن لنػػػا لمػػػأ إلػػػى هػػػبا السػػػلوؾ إ  ألنػػػن غيػػػر سػػػود، مػػػثاًلع لػػػو مشػػػى لائػػػد سػػػيا   علػػػم 

فػ نهل نحولػوت مباشػر  إلػى القاضػح، والقاضػح نحولػن إلػى  -نػدنا وهبا مناشػر ع –ا لمات 
 النصحة النفسية، و  نثفر  عنن إ  بعد الاأهد من أنن شثفح من هبا الدام.
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 -وهػػبا مناشػػر فػػح النصػػرنين  –لػػو أف هنػػاؾ إنسػػاف هثيػػر السػػ  والشػػال واللعػػن 
إف هػاف اهاةػا ، أو  وهبا ليم بطبيعػة اإلنسػاف السػود العػادد، فيعػالموت مػن هػبا الػدام،

 وسوا  لهرد ... األدوام النفسية هثير ، وعالجالها نسير .
النصيبة العظنػى عنػد النصػرنين أنػن   نقبػل الػبها  إلػى الطبيػ  النفسػح، ونقػوؿ 
هػػل أنػػا ممنػػوف؟! مػػاؿ هػػبا ومػػاؿ المنػػوف؟! المنػػوف مػػرض عصػػبح، للػػن النػػرض النفسػػح 

 غير بلك.
للػػوف لصػػرفالن لوافػػ  العػػرؼ والشػػرع، وأ   فػػال بػػد لإلنسػػاف أف نلػػوف سػػود، أ 

لصرؼ نخال  العرؼ والشرع فهو مرض نفسح، على سبيل النثاؿع إنساف نضر  زوجاػن 
فح هل أمر فهػبا مػرنم نفسػح، ألف اإلنسػاف السػود   نفعػل بلػك، اإلنسػاف األعظػل فػح 

عنػن أنػن  لل نرد عنن أنن ضر  أ ػد مػن نسػامت، ولػل نػرد ا ساوام وهو سيدنا  سوؿ اهلل 
سػػ  وا ػػد  مػػنهن، إبف إبا حػػد  هػػبا السػػلوؾ مػػن شػػخص فهػػبا دليػػل علػػى أنػػن مػػرنم 
نفسح، هبلك لو إف إنساف عاللالن م  زمالمت فح العنل مقطوعػة، إبف هنػاؾ شػحم نفسػح 

 إما عندت أو عندهل.
الصحة النفسية مطل  ضرو د أل  بيةة لرند أف لاقدـ، وأل  إنسػاف نرنػد أف نحيػا 

ح هبت األهواف، ألف اإلنساف لو ظاهرت مادنن، وول  فح خطػأ شػرعح، وبهػ   يا  طيبة ف
لعالل الدنن، أو  جل من الصػالحين نعاقػد فيػن عقيػد  شػدند ، وأشػا  إليػن بػأمر، لػو خػال  
هػػػبا األمػػػر ف نػػػن نلػػػوف غيػػػر سػػػود نفسػػػياً ونحاػػػا  إلػػػى عػػػال  للصػػػحة النفسػػػية، والصػػػحة 

نػػػة، والاػػػح لمعػػػل اإلنسػػػاف نثقبػػػل علػػػى شػػػرع اهلل  النفسػػػية هػػػح البػػػا  للحيػػػا  الطيبػػػة الدنيو 
 ، و ضواف اهلل لبا ؾ ولعالى عنهل أجنعين.هأححا   سوؿ اهلل 

ولبلك نم  على من نمػد نفسػن أنػن ماػردد، ولػيم عنػدت اسػاعداد ألف نأخػب لػرا  
فػػػح أ  أمػػػر، فعليػػػن بػػػالعال  النفسػػػح مػػػن هػػػبا الوسػػػوا ، وهػػػبلك إبا سػػػن  ل ام علنػػػام 

مػػا، وللنػػن مصػػر علػػى  أنػػن وأنػػن أفضػػل  أ  فهػػبا مػػرنم بنػػرض السػػادنة، وغيػػرهل فػػح أمػػر 
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 وهبا مرض نفسح، ونحاا  إلى عال  نفسح ... وهلبا.

 ايبال٤ ٚايزضا 
مم،) وات البيهقح(مم{{اِبَؿالُهماِبَؿالُهمممَسِؾّّٓاَسِؾّّٓاممَأَحٖبَأَحٖبممٔإَذأإَذاممَتضمَلاَظ٧َّتضمَلاَظ٧ّمماظػمل٥ََّّاظػمل٥ََّّممٔإٖنٔإٖنمم}}:م:مدؤال:مضالمرد٦ّلمآمدؤال:مضالمرد٦ّلمآم
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مم؟؟ديديممأممابؿالءمع٤ّمآأممابؿالءمع٤ّمآممسػمل٧ّٖ؟سػمل٧ّٖ؟ممآآ
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إبا هػػاف هػػبا الػػبالم بسػػب  لقصػػير ولصػػو  منػػح، فػػال أنسػػبن إلػػى اهلل، للػػن ا بػػاالم 
مػػن اهلل،  مػػن اهلل هػػو الػػبد فػػوؽ طػػالاح، أمػػر جػػام لػػيم لػػح طالػػة علػػى دفعػػن، فهػػبا ابػػاالم

للنح للاسلت عن البحً عػن عنػل، وهلنػا جػامو فرحػة عنػل لػح أ اهػا غيػر مناسػبة لػح 
، ولػل ألػ و ، ثػل ألػوؿ اً وألرهها، والعنر نمرد، فبلغت الثالثين، ثل األ بعين، ولل أجه  بياػ

إف اهلل مبالينح!! هػبا الػبالم أنػا الػبد جةػت بػن مػن نفسػح، ألنػح لػو أخػبو باألسػبا  مػن 
 ، وأل  بام فح األسبا عسثافال لح هنوز  ضر  الوها  البدانة ف

{{اظؽمٖلأسماظؽمٖلأسمممَأْشؽمَل٧َّأْشؽمَل٧ّممَتغمُل٤َِّتغمُل٤ِّممَظ١ََّظ١َّمماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَضَل٣ََّضَل٣َّممِبؼمَلاِبؼمَلامماِرَضاِرَضمم}}
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أجػػػد أ ضػػػى بنػػػا أعطػػػانح وأبحػػػً عػػػن األفضػػػل، فػػػال ألػػػرؾ الػػػبد فػػػح نػػػدد  اػػػى 
، بػػل نعنػػل أ  عنػػل، وبنياػػح عنػػد بدانػػة العنػػل فػػ ف اهلل األ سػػن، فػػالنامن   نلػػوف خاليػػاً 

  ،سيسلسػػل نمػػػا ح فػػػح العنػػػل، فيفػػػال لػػػح األبػػوا   اػػػى أحػػػل إلػػػى ألصػػػى الغانػػػاو
 .فضاًل من اللرنل الوها  

هبلك لو أنح أثفرط فح أمر نفسح، وألناوؿ شيةاً منا هكر هن دنن اهلل، أو  ر من شػرع 
، وأنػا لػل أسػن  اللػالـ، فمػام الضػر  –والبد هر هن أو  ر من اهلل ألف فيػن ضػر  لػح  -اهلل 
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هل هبا اباالم من اهلل؟  ، للن البالم من اهلل هو البد نألح بػدوف سػب  منػح، و  لصػو  
 عو  لقصير منح، وهبا نقوؿ فين 

{{اْظَؾالِءماْظَؾالِءمممَضِّٓٔرَضِّٓٔرممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّمماظزمٖلِؾَّٕاظزمٖلِؾَّٕممَوُؼؽمَلُّٖٚلَوُؼؽمَلُّٖٚلمماْظؼمُلِؤَغِة،اْظؼمُلِؤَغِة،ممَضِّٓٔرَضِّٓٔرممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّمماظِّٕٚزَقاظِّٕٚزَقممُؼؽمَلُّٖٚلُؼؽمَلُّٖٚلمماظػمل٥ََّّاظػمل٥ََّّممٔإٖنٔإٖنمم}}
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جثند اللط  للط  بهبا العبد، ولهيأت ولمعلػن مسػاعداً لبل أف نن ؿ البالم نثن ؿ اهلل 
لهػبا الػبالم، وهػبا نحػػد  معنػا جنيعػاً فػػح مصػيبة النػوو، هلنػا ناعػػرض لهػبا الػبالم، للػػن 
لبل النوو نػبه  جثنػد اللطػ  ألهػل النيػت ونثػأهِّلوهل ونمهػ وهل باطنيػاً  يػً   نػد د 

 اآلخرنن، فهبا هو البالم النازؿ من اهلل.
نػػػح اهلل بعػػػدـ اإلنمػػػا ، أو اباالنػػػح اهلل بػػػأف جعػػػل الب نػػػة هلهػػػا بنػػػاو، أو إبا اباال

 بنوو أ  أو أـ أو ولد أو زوجة ... هػل هػبت أمػو  فػوؽ الطالػة، واهلل  اباالنح اهلل 
نثعين ونثقود ونلط  فح مثل هبت األ ػواؿ، للػن معظػل الػبالماو الاػح نراهػا علػى السػا ة 

 اآلف السب  فيها اإلنساف.
اآلف فػح مصػػر نثحػب  مػػن اللا ثػة ا لاصػادنة الاػػح سػاق  علينػػا، هػبت اللا ثػػة اللػل 

من سببها، اهلل أـ نحن؟ نحػن بسػب  العنػاد علػى السػلطة وعػدـ ا لفػاؽ، و  نانػازؿ أ ػد، 
  ولبلك هبا البالم بسػببناع )مػن أعنػاللل سثػل  علػيلل(                     

                               [35 فاط . 
بالم الدنيا هين نسير، للن البالم األعظل إبا هاف فػح الػدنن، هػأف ألهػاوف فػح أدام 
الصال  جناعة فح النسمد، ثل ألهاوف فح ادامهػا فػح ولاهػا، ثػل أللاسػل عػن أدامهػا، ثػل 

م فػػح الػػدنن سػػببن النباشػػر ألرههػػا .... هػػبت مصػػيبة هبػػر ، ألف هػػبا بػػالم فػػح الػػدنن، والػػبال
األحدلام والنحبين، ف با هاف اإلنساف   نرند أف نق  فح بالم فح الدنن علين أف نصػطفح 

 األحدلامع
================================== 
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{{ُؼَكاِظ٢ِّمُؼَكاِظ٢ِّمممَع٤َِّع٤ِّممَأَحُُّٓط٣َِّأَحُُّٓط٣ِّممَصػمْلؿمَلؽمِلصمُلَِّٕصػمْلؿمَلؽمِلصمُلِّٕممَخػمِلؿملػمِل٥ِّ،َخػمِلؿملػمِل٥ِّ،ممِدؼ٤ِّٔدؼ٤ّٔممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّمماْظؼمَلُِّٕءاْظؼمَلُِّٕءمم}}
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اؿ، لػو حػادلت  جػػل حػالل، وجػػام لي و نػح و انػت حػػال  العشػام علػػى سػبيل النثػػ
ف نن سػيطل  منػح أف نصػلح العشػام أو ً ثػل نلنػل، للػن إبا هػاف مػن الطػرؼ الثػانح، ف نػن 
سيلوف  سوؿ مرسل من ِلبكل الشيطاف، وإبا  انت حػال  العشػام فسػيقوؿ لػحع الليػل هلػن 
عشام، فهبا ضي   على  حال  المناعة فح ولاها، ومن المػائ  أف أنسػى وأنػاـ و  أحػلح!! 

مػن الصػال  الػبد مػن أجلػن ألػرؾ الصػال  فػح ولاهػا؟! إبف   بػد مػن العنػل  ما األمر األهل
 عبقوؿ  سوؿ اهلل 

{{َتعمِل٨ّٙمَتعمِل٨ّٙمممٔإالٔإالممَرضمَلاَع١ََّرضمَلاَع١َّممَؼْأُط٢َِّؼْأُط٢ِّممالالوََوممُعِؤِعؽمّلا،ُعِؤِعؽمّلا،ممٔإالٔإالممُتزمَلاِحِبُتزمَلاِحِبممالالمم}}
101
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{{َتعمِل٨ّٙمَتعمِل٨ّٙمممإالإالممَبؿمِلَؿ١ََّبؿمِلَؿ١َّممَؼُِّٓخ٢َِّؼُِّٓخ٢ِّممالالمم}} وفح  وانة أخر ع
102102 

أو دؾ .. وبلػػػك إبف بػػػبلك للػػػوف لػػػد أمنػػػت نفسػػػك، وأمنػػػت زوجاػػػك، وأمنػػػت 
بسب  األنقيام األلقيام البنن لصا بهل ولصادلهل، وأمنت فانة الدنن، وإبا هانوا حػادلين 
وناحػػحين فػػ نهل سػػيعينونح، فػػ با أخطػػأو فػػح أمػػر مػػا، فينصػػحنح ونردنػػح، ألنػػن إبا  لنػػح 
على الباطل و  نردنح فهو ليم بصادؽ و  أمين، وللن األمين الػبد ننبهنػح عنػدما نرانػح 

ػػرا؟ األكْحػػحكا ِ  أكد  عنػػدما سػػألوتع  لػػى الباطػػل، وهػػبا الػػبد لػػاؿ فيػػن  ضػػر  النبػػح ع يػْ  خك
 ع  لكاؿك 

{{َذطَََّّٕكمَذطَََّّٕكمممَغِلؿملَؿ٥َُّغِلؿملَؿ٥ُّممَؤإَذاَؤإَذاممَأَساَغ١َّ،َأَساَغ١َّ،ممَوَتضمَلاَظ٧َّوَتضمَلاَظ٧ّممَتَؾاَرَكَتَؾاَرَكمماظػمل٥ََّّاظػمل٥ََّّممَذَطَِّٕتَذَطَِّٕتممٔإَذأإَذاممَصاِحْبَصاِحْبمم}}
103
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 صػػػنت نفسػػػح بالصػػػادؽ األمػػػين الػػػبد أحػػػا بن  اػػػى   ألػػػ  فػػػح فػػػان وبػػػالماو 
أف نرفػػ  عنػػا هػػال  ف بػػالماو الػػدنن أشػػد ثقػػالً مػػن بػػالماو الػػدنيا، نسػػأؿ اهلل الػػدنن، أل
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 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚأثٟ داٚد ٚاٌذاسِٟ ػٓ أثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ  ٔٓٔ
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 عنام وبالم فح الدنن والدنيا واآلخر  أجنعين.

 تػٝري املٓهز 
ممَصٔإِنَصٔإِنممَصِؾػمِلَلاِغ٥ِّ،َصِؾػمِلَلاِغ٥ِّ،ممَؼِلَؿشمِلَِّٝؼِلَؿشمِلِّٝممَظ٣َِّظ٣ِّممَصٔإِنَصٔإِنممِبؿمَلِِّٓه،ِبؿمَلِِّٓه،ممَصػمْلؿمُلطمَلؿمٚلُِّٕهَصػمْلؿمُلطمَلؿمٚلُِّٕهممُعؽمِلغمَلّّٕاُعؽمِلغمَلّّٕاممِعؽمِلغمُل٣ِِّعؽمِلغمُل٣ِّممَرَأىَرَأىممَع٤َِّع٤ِّمم}}:م:مدؤال:مضالمدؤال:مضالم

{{اإٔلمَيأنماإٔلمَيأنمممَأِضضمَلَُّٟأِضضمَلُّٟممَوَذِظ١ََّوَذِظ١َّممَصِؾعمَلػمْلِؾ٥ِّ،َصِؾعمَلػمْلِؾ٥ِّ،ممشمِلِّٝشمِلَِّٝؼِلَؿَؼِلَؿممَظ٣َِّظ٣ِّ
013013
مممم

ممػ٢ّمػّٔامايّٓؼثمظ٥ّمصؾمل٣ّمزاػّٕ،موصؾمل٣ّمبار٤ّ؟ػ٢ّمػّٔامايّٓؼثمظ٥ّمصؾمل٣ّمزاػّٕ،موصؾمل٣ّمبار٤ّ؟

م==============================================

وأحػل مػا لالػن السػاد  العلنػام فػح ظػاهر، ولػبا علينػا بػالفهل الظػاهر، لغيير الننلػر 
 لالواع {{ِبؿمَلِِّٓهِبؿمَلِِّٓهممَصػمْلؿمُلطمَلؿمٚلُِّٕهَصػمْلؿمُلطمَلؿمٚلُِّٕهممُعؽمِلغمَلّّٕاُعؽمِلغمَلّّٕاممِعؽمِلغمُل٣ِِّعؽمِلغمُل٣ِّممَرَأىَرَأىممَع٤َِّع٤ِّمم}}هبا الحدنًع 

 لنن ننلك هبا األمر، هالحاهل، والرئيم فح العنل، وأنا فح بياح.
 ع{{َصِؾػمِلَلاِغ٥َِّصِؾػمِلَلاِغ٥ِّممَؼِلَؿشمِلَِّٝؼِلَؿشمِلِّٝممَظ٣َِّظ٣ِّممَصٔإِنَصٔإِنمم}}

وبلك للعلنام، والنساشا نن  ػوؿ القػاد  والراسػام، وال وجػة واألبنػام، والصػادلين 
 من النصحام.

 ع{{اإٔلمَيأناإٔلمَيأنممَأِضضمَلَُّٟأِضضمَلُّٟممَوَذِظ١ََّوَذِظ١َّممِؾ٥ِّ،ِؾ٥ِّ،َصِؾعمَلػمْلَصِؾعمَلػمْلممَؼِلَؿشمِلَِّٝؼِلَؿشمِلِّٝممَظ٣َِّظ٣ِّممَصٔإِنَصٔإِنمم}}
نػػأمر  وهلنػػة )بقلبػػن( لػػو طثبقػػت هنػػا ننبغػػح لثصػػلل النمانػػ  هلػػن، هيػػ ؟ إف اهلل 

النػػػامن الاقػػػح النقػػػح أ  نخػػػال  الفاسػػػ ، و  نشػػػا هن، و  نشػػػارد منػػػن، و  نبيػػػ  لػػػن، و  
ح اسػػرائيل أنهػػل  سػػب  إنػػ اؿ الغضػػ  علػػى بنػػ نث وجػػن، و  ناػػ و  مػػن أبنػػامت، وبػػي ن النبػػح 

هػػانوا ننهػػوف عػػن الننلػػر وللػػن بعػػد بلػػك نخػػالطوهل ونواهلػػوهل ونشػػا بوهل، فينػػ ؿ اهلل 
 العبا  من عندت فيعنهل جنيعاً.

================================== 
 صؾ١ؼ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ٚأثٟ داٚد ػٓ أثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ  ٗٓٔ



  {{8ٔٔ8ٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 على سبيل النثاؿع
علنػػت أف هػػبا الاػػاجر نغػػأل فػػح سػػلعان وبضػػاعان، فيمػػ  علينػػا جنيعػػاً أف نافػػ   

 ل.ونثضر  عن الشرام من بضاعان، هل سينصلل أـ  ؟ سينصل
علننا جنيعاً أف هبا الصان  غير أمين فح حنعان، نم  علينا جنيعاً عػدـ الػبها  

 لن، هل سياغير أـ  ؟ سياغير، وهلبا.
زميػػل معنػػا فػػح العنػػل نامسػػم علػػى أخبا نػػا ثػػل نػػبه  إلػػى الػػرئيم ونحليهػػا لػػن، 

 إف لػػن ا نثغيػػر أف مػػن لػػن بػػد فػػال اللػػل لاطعػػن وإبا نقاطعػػن، نفعػػل؟ مػػابا ،ولأهػػدنا مػػن بلػػك
 لجاًل. أـ عاجالً 

إبف الاغييػػػر بالقلػػػ  شػػػحم هػػػين وللػػػن لرهاػػػن أثمػػػة  ضػػػر  النبػػػح، والنػػػا  لعاقػػػد أف 
الاغيير بالقل  هو السػلوو، وللػن الاغييػر بالقلػ  أ    نرضػى عنػن، وبالاػالح   نخالطػن 

 و  نشا هن و  نعاملن، فيضطر ألف نثصلل  الن.
و اسػاخدمنا هػبا السػالح علػى هػل مػن إبف أضع  اإلنناف هو سػالح النقاطعػة، لػ

، فهػبا هفيػل أف نػرد بلػك إلػى شػرع ، أو  اد عن طرنػ   سػوؿ اهلل خال  شرع اهلل 
 اهلل.

عل ننػػػا هػػػبا السػػػالح واسػػػاخدمن فػػػح ألػػػل مػػػن بلػػػك، عنػػػدما  وسػػػيدنا  سػػػوؿ اهلل 
خر  إلى غ و  لبوؾ، وهاف هل من نقد  على  نػل السػالح نخػر ، والػبد عنػدت عػب    

، فبقػػػح ثالثػػػة لػػػل نخرجػػػوا مػػػ   سػػػوؿ اهلل، ومعهػػػل هثيػػػر مػػػن أف نعاػػػب  لرسػػػوؿ اهلل  بػػػد
جػامت  الننافقين أنضاً لل نخرجوا للن هػا م الثالثػة هػانوا حػادلين، وعنػدما  جػ  النبػح 

بقبولهػػا ألنػػن نعػػرؼ أنػػن   فائػػد  مػػنهل، ثػػل  الننػػافقوف فػػاناحلوا األعػػبا ، ولظػػاهر النبػػح 
نمػػدوا مػػا نعاػػػب وا بسػػببن، فػػأمر النبػػػح النسػػلنين أف نعن لػػػوهل، و  جػػام الصػػادلوف، فلػػػل 

نلقػػوف علػػيهل السػػالـ، وإبا ألقػػوا هػػل السػػالـ   نػػردوف علػػيهل، وزوجػػالهل   لخػػدمهل و  
لنلػػنهل مػػن أنفسػػهن، وهػػاف  جػػل مػػنهل عمػػوز   نخػػدـ نفسػػن فاسػػاةبنوا النبػػح أف لخدمػػن 
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ى هػػبا الحػػاؿ خنسػػين نومػػاً،   نللنهػػل زوجاػػن، وللػػن   لنلنػػن مػػن نفسػػها، وملثػػوا علػػ
 أ د، و  ناعامل معهل أ د،  اى أحبحوا هنا لاؿ اهللع

                                                         
                                            [008التوبة  

؟ لِػػلك   نطبقهػػا جناعػػة النسػػلنين فػػح  أليسػػت هػػبت سثػػن ة وضػػعها لنػػا  سػػوؿ اهلل  
 هل زماف وملاف؟! وبهرها اهلل لنا فح القرلف لنطبقها إلى لخر ال ماف.

البلطميػػة الػػبنن ظهػػروا فػػػح هػػبا ال مػػاف، لػػو أف هػػػل بلػػد لاطعػػت البلطميػػة الػػػبنن 
ممَوَذِظذملذمل١ََّوَذِظذملذمل١َّ}}ل سػػيرجعوف إلػػى اهلل، وهلػػبا، وبلػػك هلػػن بسػػالحع عنػػدهل مقاطعػػة هاملػػة، فػػ نه

 .{{اإٔلمَيأناإٔلمَيأنممَأِضضمَلَُّٟأِضضمَلُّٟ
أحػػػبل اآلف فػػػح هػػػل بلػػػد مػػػن بػػػالد اهلل سػػػوؽ، هػػػبت األسػػػواؽ اشػػػاهرو بأنهػػػا هلهػػػا 

 نص  وا اياؿ، لنابا نارؾ هبا السوؽ؟
دو نا أف   نػبه  إليػن، وبالاػالح سػيراجعوف أنفسػهل، للػن لػو لرهنػا األمػر علػى مػا 

عليػػن، الػػبد نظلػػل نظلػػل، والػػبد ننصػػ  ننصػػ ، و  نعادنػػن، و  نقطػػ  معاملانػػا معػػن، هػػو 
 فلن نرج !!

للن   بد للنسلنين من لكومػة، و  ناػرؾ األمػر لػولح األمػر، ألف لنػا دو  ألػو  مػن 
 ولح األمر، ألننا لو اجانعنا ولر نا فسيناهح األمر، ف جناع النسلنين لن لأثير.

 قزٚض ايبٓٛى 
سؼمل٢ّمع٦ّزّٟمضشملاعمخاص،موظغمل٤ّمإٌّتبمالمؼغملظملؿملينم٦ٌّاجؾملةمزّٕوفمسؼمل٢ّمع٦ّزّٟمضشملاعمخاص،موظغمل٤ّمإٌّتبمالمؼغملظملؿملينم٦ٌّاجؾملةمزّٕوفمدؤال:مأدؤال:مأ

ايؿملاة،مصؾمل٢ّمجي٦ّزمأنمأضرتضمع٤ّماظؾؽمل١ّمعؾػملطملًامعاظؿملًامظػملؼمللاسّٓةمسػمل٧ّمزّٕوفمايؿملاة،مايؿملاة،مصؾمل٢ّمجي٦ّزمأنمأضرتضمع٤ّماظؾؽمل١ّمعؾػملطملًامعاظؿملًامظػملؼمللاسّٓةمسػمل٧ّمزّٕوفمايؿملاة،م

ممطرملّٕاءمدؿملارةمعـاًلمظػملضملؼمل٢ّمبؾملا،مأومِّخّٔمدؿملارةمع٤ّماظؾؽمل١ّمعؾاذّٕة؟طرملّٕاءمدؿملارةمعـاًلمظػملضملؼمل٢ّمبؾملا،مأومِّخّٔمدؿملارةمع٤ّماظؾؽمل١ّمعؾاذّٕة؟
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مم============================================================================================

 ع  نلفين، فيحاا  إلى أمرنن إبا هاف اإلنساف دخلن
األمر األوؿع دلة الانظيل، وجود  الاقسيل لنا جاد بن علين الرزاؽ اللرنل، إبا فعػل 
بلػػك مػػ  ليامػػن بنػػا هل فػػن بػػن اهلل مػػن الفػػرائم، لنػػ ؿ علػػى هػػبا النػػاؿ برهػػة مػػن اهلل لمعػػل 

 القليل نسد ملاف اللثير، فيحاا  إلىع
                                                      
{{اْضَؿزمَلَّٓماْضَؿزمَلَّٓمممَع٤َِّع٤ِّممَساَلَساَلممَعاَعامم}} عولاؿ ،   الف قان67]

مماظؽمٖلظمَلعمَلِةاظؽمٖلظمَلعمَلِةممِص٨ِّص٨ّمماالْضِؿزمَلاُداالْضِؿزمَلاُدمم}} عولاؿ ، 105105

{{اْظؼمَلضمِلؿملرمَلِةماْظؼمَلضمِلؿملرمَلِةمممِغزمِلُِّٟغزمِلُّٟ
106106 

 عفح هل األمو  وا لاصاد نحاا  إلى أف نثحق  اهلل مراد اهلل 
صػػر أف النػا  فاحػػت شػػهو  البطػوف علػػى شػهواو النطعػػل والنشػػر ، فنعضػلة الع

ولساهلك فيها هل طالالها من األمواؿ، ولػن لشػب  الػنفم، ولػن لحنػد الػبطن، و  نلفػح، 
 للن لو مشينا على الهد  النبود فح بلك ف ف ألل القليل نلفح ون ند.

اف   اػػى نلػػوف األمػر الثػػانحع   مػان  لػػن مػػن أف نبحػً عػػن عنػل نػػاف ، والعنػػل النػ
 زلن  الؿ   بد أف نواف  علين شرع اهلل، من  يً طبيعة العنل، ومن  يً البػا  الػبد 

أمػػا القػػروض فيمػػ  علػػى هػػل مسػػلل أف نباعػػد عين بػػن علػػى الوحػػوؿ إلػػى هػػبا العنػػل، نسػػا
نربينػا علػى بلػك، ونقػوؿع األ   عنها بالللية، وهػاف شػيخنا الشػين محنػد علػح سػالمة 

إ  فػػح الضػػرو او، فػػ با أ اد أف نشػػارد شػػحم نػػوفر ثننػػن أو ً ثػػل نشػػارنن،    نسػػادنن أبػػداً 
ألنػػػن  بنػػػا نشػػػارد سػػػيا   بالقسػػػ ، وهػػػبت السػػػيا   نحصػػػل لهػػػا  ادثػػػة، مػػػابا نصػػػن  فػػػح 

ْنن؟!.ولبلك نم  عليك أف لنشح هنا لاؿ اهلل   عالدك
                                                

================================== 
 ِغٕذ اإلِبَ أؽّذ ٚاٌطجشأٟ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد  ٘ٓٔ

 اٌطجشأٟ ٚاٌج١ٙمٟ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػّش  ٙٓٔ



  {{ٕٕٔٔٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

      [67 الف قان 
ْنن علػػػى نفسػػػك إ  فػػػح الضػػػرو او النلحػػػة، والضػػػرو   لثقػػػد    و  لفػػػال بػػػا  الػػػدك

 بقد ها.

 ٌُايتٛب١ َٔ ايتشٜٚؼ َٔ ايع 
دؤال:مذطّٕمتمصسملؿملػملؿغمل٣ّمع٤ّمضؾ٢ّمسّٓممج٦ّازمتّٕكما٦ٌّزّٟماظضملؼمل٢ّ،مواظضملؼمل٢ّمخارجمدؤال:مذطّٕمتمصسملؿملػملؿغمل٣ّمع٤ّمضؾ٢ّمسّٓممج٦ّازمتّٕكما٦ٌّزّٟماظضملؼمل٢ّ،مواظضملؼمل٢ّمخارجم

،مصاظّٔيمؼّٕؼّٓمأنمؼؿ٦ّبمع٤ّمذظ١ّ،معاذام،مصاظّٔيمؼّٕؼّٓمأنمؼؿ٦ّبمع٤ّمذظ١ّ،معاذاماظ٦ّزؿملظملةمأثؽملاءمداساتماظضملؼمل٢ّمظّٖؼادةمدخػمل٥ّاظ٦ّزؿملظملةمأثؽملاءمداساتماظضملؼمل٢ّمظّٖؼادةمدخػمل٥ّ

ممؼظملضمل٢ّمصؿملؼملامعسمل٧ّ؟ؼظملضمل٢ّمصؿملؼملامعسمل٧ّ؟
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إبا هاف اإلنساف نارؾ العنل ونبه  لعنل لخر أثنام عنلن نسػاطي  أف نحسػ  مػا 
ولػيم  -لقاضات من أمواؿ ونثخرجها لد  اساطاعان إلى أ  جهة من جهاو البػر أو الخيػر 

 ع   اى نظل هو وأو دت نعنلوف بقوؿ اهلل  -خرجها دفعة وا د  شرطاً أف نث 

                          [079البق ة  

 .فال نأهل إ  الحالؿ البد أ ل ن اهلل  
مموصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّوصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّ



  {{ٕٕٕٕٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 
u ٚ ايعغزٕٚايعغزٕٚاحلًك١ ايجا١َٓ ٚاحلًك١ ايجا١َٓ u 
 تُع٘ٚاجب املضًِ حنٛ ْفض٘ ٚدل 

 ّأحهاّ املٛيٛد يف اإلصال 

 اإلصتػالٍ األَجٌ يألجاس٠ ايؾٝف١ٝ 

 ٕحال٠ٚ اإلميا 

 ٕٛايزابط١ بني املؤَٔ ٚايه 



  {{ٖٕٖٕٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

u ٚ ايعغزٕٚايعغزٕٚاحلًك١ ايجا١َٓ ٚاحلًك١ ايجا١َٓ ٔٓٚ
  u 

 ٘ٚاجب املضًِ حنٛ ْفض٘ ٚدلتُع 
مماجبماٌلػمل٣ّمدم٦ّمغظملل٥ّمودم٦ّمجمؿؼملضمل٥ّ؟اجبماٌلػمل٣ّمدم٦ّمغظملل٥ّمودم٦ّمجمؿؼملضمل٥ّ؟دؤال:معامودؤال:معامو
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 عأف نعنل بقوؿ  سوؿ اهلل وأهلن وممانعن   النسلل نحو نفسن واج
{{َرِسؿمٖلِؿ٥ِّمَرِسؿمٖلِؿ٥ِّمممَس٤َِّس٤ِّممَعِلُؽ٦ّْلَعِلُؽ٦ّْلممَوُطػملُّغمُل٣َِّوُطػملُّغمُل٣ِّممَرإعَرإعممُطػملُّغمُل٣ُِّطػملُّغمُل٣ِّمم}}

108
مم

بأف نقـو فح نفسن بالنحافظة على طاعة اهلل الاح هل فن بهػا اهلل، وأف نقػـو بػالحقوؽ 
لهػػل، و فظهػػل مػػن  الشػػرعية نحػػو أهػػل بياػػن مػػن لحصػػيل القػػوو الحػػالؿ، و عاناػػن الطيبػػة

ال لػػل والضػػالؿ والايػػا او اإللحادنػػن والشػػرهية الاػػح اناشػػرو فػػح هػػبا ال مػػاف، ونحصػػنهل 
بالشرع الشرن  وبالسثن ة وبػالقرلف، وأف نلػوف حػو   طيبػة فػح نفسػن فػح أخاللػن ولعاماللػن 

 وسلوهيالن م  من  ولن والخل  أجنعين.
لبضػػاعة اإلسػػالـ،   نعػػرض  اً  ضػػمنػػدو  مبيعػػاو لإلسػػالـ، عا د  عكػػألف هػػل مسػػلل نػث 

بضاعة اإلسالـ بلسانن وإننا نعػرض بضػاعة اإلسػالـ فػح لصػرفالن وأخاللػن وسػلوهيالن، فػ ف 
 أ  النا  منن سلوهياو إسالمين وأخالؽ لرلنين أ بوا هبا الػدنن، واف  أوا منػن غيػر بلػك  

غلػ  النسػلنين هاف بلك إسام  بالغة لهػبا الػدنن الػبد نناسػ  إليػن، وهػبا مػا ولػ  فيػن أ
 النعاحرنن، البنن نقولوف ما   نفعلوف.

 ٛيف اإلصالّ دأحهاّ املٛي 
================================== 

 َٖٕٔٓ/٘/ٓٔ٘ـ ِٖٗٗٔٓ عّبد ا٢خش  ٖٓا١ٌّٕب  –اٌؼذٚح  -اٌجغمٍْٛ  –ِغغذ اٌغفشاْ  2ٓٔ

 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػّش  8ٓٔ



  {{ٕٕٗٔٗٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

مميفماإلدالم؟يفماإلدالم؟ممدددؤال:معامأحغملامما٦ٌّظ٦ّدؤال:معامأحغملامما٦ٌّظ٦ّ
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 عننبغح عند و دلن وعق  خروجن مباشر  من بطن األـ
 .ح أبنن اليسر ونقيل الصال  ف ، أف نابف بصوو خافت فح أبنن اليننى  -

ألف شػػػرن  الاسػػػميل اإللهػػػح النرهػػػ  فػػػح جهػػػازت العصػػػبى سػػػوؼ نبػػػدأ الاسػػػميل، 
فيساحسػػن أف نلػػوف أوؿ الاسػػميل أباف اهلل وإلامػػة الصػػال ، أ  أف هػػبا اإلنسػػاف سػػوؼ 

 نبدأ الصلة باهلل جل فح عالت.
إف هػػاف لػػن شػػعر أف نحلػػ  شػػعرت ونخػػر  مقابػػل وزنػػن  ثػػل بعػػد بلػػك سػػن  النبػػح 

، او مػػػػا نػػػػوازد لينػػػػة هػػػػبا الػػػػبه  مػػػػن النقػػػػود، أو باخاصػػػػا  ناصػػػػدؽ عنػػػػن للفقػػػػرام اً بهبػػػػ
 والنساهين.

أف  اإبا هاف ولح األمر األ ، أو أ  األ ، أو أ  األـ معهل إملانيػاو ونسػاطيعو 
سثػن ن للنسػاطي ، ولػيم شػرطاً أف للػوف فػح  ةنصنعو عنن عقيقة فقد أحػابوا السثػن ة، والعقيقػ

للػوف عقػ  الػو د  مباشػر ، للػن فػح الولػت الػبد لػال فيػن ا سػاطاعة،  اليـو الساب ، أو
 وا ساطاعة نعنح لوفر الناؿ بدوف دنوف، و  نحاا  إلين فح ضرو ناو الحيا .

بعد بلك ننبغح األخب بالاعليناو الحدنثة مػن النحافظػة علػى الاطعينػاو الصػحية 
نماهػد اجاهػاداً  ل، وإبا نس ػر اهلل الاح لمرنها المهاو الطبية،  نها ضرو نة لهبا الطفػ

شدنداً فنمعل األـ هح الاػح لطعنػن مػن لبنهػا ومػن ثػدنها، ألف الرضػاعة الطبيعيػة لهػا فوائػد 
   لعد و  لحد نضي  الولت عن بهرها.

 االصتػالٍ األَجٌ يألجاس٠ ايؾٝف١ٝ 
دؤال:مطؿملّٟمؼغمل٦ّنماالدؿطملاللماِّعـ٢ّمظألجازةماظزملؿملظملؿملةمحؿ٧ّمؼلؿظملؿملّٓمعؽملؾملامدؤال:مطؿملّٟمؼغمل٦ّنماالدؿطملاللماِّعـ٢ّمظألجازةماظزملؿملظملؿملةمحؿ٧ّمؼلؿظملؿملّٓمعؽملؾملام



  {{ٕٕ٘ٔ٘ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

ممئؽملاموبؽملاتؽملا؟مئؽملاموبؽملاتؽملا؟مأبؽملاأبؽملا
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األجػػػاز  الصػػػيفية لػػػألو د والبنػػػاو ننبغػػػح أف للػػػوف فرحػػػة لمعلهػػػل نسػػػا ندوف مػػػن 
، فأجعػػل ولػػت لحفػػ  هاػػا  اهلل، وولػػت لندا سػػة لعػاليل الػػدنن، ومػػن  فػػ  هاػػا  اهلل 

ونلفػح لنػن نفعػل بلػك لػوؿ  سػوؿ  العلـو الدننية الاػح جػام بهػا القػرلف للافقػن فػح الػدنن،
 عاهلل 

{{اظّٓٚؼ٤ّٔماظّٓٚؼ٤ّٔمممِص٨ِّص٨ّممَصعملَّؾمَل٥َُّصعملَّؾمَل٥ُّممَخؿمِلّّٕاَخؿمِلّّٕاممِبضمَلِؾٍِّٓبضمَلِؾٍّٓمماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَأَراَدَأَراَدممٔإَذأإَذامم}}
109
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ومػػػ  بلػػػك فػػػ ف الطبيعػػػة البشػػػرنة لحاػػػا  إلػػػى لػػػرونل للػػػنفم، ولحاػػػا  إلػػػى  ناضػػػة 
للمسػػل، فػػال بػػأ  أف نمعػػل لهػػل ولػػت للرناضػػة، ألف الرناضػػة لعطػػح لػػو  لألبػػداف، وفيهػػا 

طالػػػاو الاػػػح لػػػاجج الشػػػهو  فػػػح الفايػػػاف والفايػػػاو، الشػػػهو  الاػػػح لمعػػػل الولػػػد إبهػػػا  لل
نملم على الطرن  نعاهم هبت، وننظر إلى هبت خير إبها  لهػا الرناضػة، فعنػدما ننػا   
الرناضػػػة ونرجػػػ  ماعػػػ  لػػػن نفلػػػر فػػػح هػػػبا األمػػػر، وعنػػػدما ننػػػا   الرناضػػػة ونافػػػوؽ فيهػػػا، 

 فسوؼ نحاف  على نفسن.
 عارونل عن النفم فقد لاؿ و  بد لهل من ال

{{َوَداَسًةمَوَداَسًةمممَداَسًةَداَسًةمماْظعمُلػمُل٦َّباْظعمُلػمُل٦َّبممَرٚوُح٦ّاَرٚوُح٦ّامم}}
110
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والارونل   بد من اساثنا ت، فنثالً لو أخبلهل ولنشيت بهػل وسػ  الحقػوؿ أشػرح 
عػػػن الػػػ  ع، فيلػػػوف هػػػبا لػػػرونل عػػػن الػػػنفم ولفلػػػر ولػػػدبر،  لهػػػل بعػػػم عمائػػػ  اهلل 

 عن فح هبا ال ماف م  لولن والافلر عباد  من العباداو الاح أهنلها النسلني

================================== 
 عٕٓ اثٓ ِبعخ ػٓ ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ عف١بْ اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚ 9ٓٔ

 ِغٕذ اٌشٙبة ػٓ أٔظ  ٓٔٔ



  {{ٕٕٙٔٙٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

{{َطاظٖؿظمَلغملُّّٕٔمَطاظٖؿظمَلغملُّّٕٔمممِسَؾاَدَةِسَؾاَدَةممالالمم}}
111
مم

112112{{َتظمَلغملُُّٕٓمَداَسٍةمَخؿمِلّْٕمِع٤ِّمِسَؾاَدِةمَدؽمَلٍةَتظمَلغملُُّٕٓمَداَسٍةمَخؿمِلّْٕمِع٤ِّمِسَؾاَدِةمَدؽمَلٍةمم}}  عولولن أنضا 

مم

  مان  أف لخبهل فح نـو من األناـ إلػى  دنقػة الحيػواف وأشػرح لهػل عمائػ  اهلل 
 ى الصػحرام وأشػرح لهػل فح هبت الحيواناو، و  مان  اف لخبهل فح نـو من األنػاـ إلػ

حن  اهلل فح األ ض، وهنا أن ؿ مام، وهنا لرهها مػن غيػر مػام، وغيػر بلػك، فلػل شػحم فيػن 
نعل اهلل، النام نمر  من أجل النعل الاح ن  عها والاػح نربيهػا، والصػحرام فيهػا نعػل النػولى 

.وهو البد نربيها فح باطنها ونغبنها ، 
هػبت الػنعل بغيػر لعػ ، ونغنينػا بفضػلة مػن  إبا حلحنا و أحلحنا نلش  لنا اهلل 

هبت النعل، أما إبا لرنحنا ولثاللنا غي   عنا هبت اللنوز  اػى نرجػ  إلػى اهلل، ونعػرؼ فضػل 
 اهلل جل فح عالت.

  مان  أف أدخل بهل على شبلة النت  اى أعلنهل الطرنقة السدند  لػدخوؿ هػبا 
، و بنػػا نمػػرهل األمػػر إلػػى النوالػػ  البػػا ، ألننػػح لػػو لػػرهاهل سػػوؼ نػػدخلوف إلػػى األلعػػا 

والنننوعػػػة، وسػػػوؼ نفلػػػت ال مػػػاـ مػػػن نػػدد، وللػػػن عنػػػدما أدخلهػػػل أنػػػا سػػػوؼ   النحظػػو  
ادخلهػل علػػى النوالػػ  العلنيػػة هاألعمػػاز العلنػح فػػح النبالػػاو والحيوانػػاو والفلػػك وجسػػل 
اإلنسػػػػاف، أو أدخػػػػل بهػػػػل علػػػػى بػػػػرامج النعلومػػػػاو الاػػػػح نحااجونهػػػػا فػػػػح  يػػػػالهل أو فػػػػح 

 ساهل.د ا
  مان  أف لخبهل فح فاػر  األجػاز  وأعلنهػل مػا ننبغػح لهػل أف ناعلنػوت مػن  قػوؽ  
ه نا   بود األ  اـ  اػى نعرفػوا بود أ  ػامهل، ومػا لهػل مػن  قػوؽ   بػد أف لػاد  ، ألف 

================================== 
 اٌطجشأٟ ٚاٌج١ٙمٟ ػٓ ػٍٟ ثٓ أثٟ طبٌت  ٔٔٔ

أخشعٗ اثٓ ؽجبْ فٟ وزبة اٌؼظّخ ِٓ ؽذ٠ش أثٟ ٘ش٠شح ثٍفظ عز١ٓ عٕخ ثاعٕبد ضؼ١ف ٚسٚاٖ أثٛ ِٕصٛس اٌذ٠ٍّٟ  ٕٔٔ

ؼ١ف عذا ٚسٚاٖ أثٛ اٌش١خ ِٓ لٛي اثٓ ػجبط ثٍفظ خ١ش فٟ ِغٕذ اٌفشدٚط ِٓ ؽذ٠ش أٔظ ثٍفظ صّب١ٔٓ عٕخ" ٚئعٕبدٖ ض

 ِٓ ل١بَ ١ٌٍخ".  رخش٠ظ أؽبد٠ش اإلؽ١بء اٌؼشالٟ



  {{2ٕٔ2ٕٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 حلة األ  اـ هادو أف لناهح فح هبا ال ماف.
ة، نسػػأؿ اهلل أف ننفػػ  وهنػػاؾ اللثيػػر مػػن األمػػو  النافعػػة لألبنػػام فػػح األجػػاز  الصػػيفي

 أو دنا وأف ننفعنا بهل ونمعلهل لر  عين لنا فح الدنيا وا خر .

 ٕحال٠ٚ اإلميا 
ممدؤال:مطؿملّٟمؼّٔوقماٌلػمل٣ّمحالوةماإلميان؟دؤال:مطؿملّٟمؼّٔوقماٌلػمل٣ّمحالوةماإلميان؟
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وضػػ  ثػػال  شػػروط مػػن عنػػل بهػػا باؽ  ػػالو  اإلننػػاف، فقػػاؿ  سػػيدنا  سػػوؿ اهلل 
 ثن الصحيلعفح  دن 

ممٔإَظؿمِل٥ِّٔإَظؿمِل٥ِّممَأَحٖبَأَحٖبممَوَرُد٦ُّظ٥َُّوَرُد٦ُّظ٥ُّمماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَؼغمُل٦َّنَؼغمُل٦َّنممَأِنَأِنمممَيأن،مَيأن،آلآلااممَوَةَوَةالالحََحممَوَجََّٓوَجَّٓممِصؿمل٥ِِّصؿمل٥ِّممُط٤ُّٖط٤ّٖممَع٤َِّع٤ِّممثْْثالالثََثمم}}

ممَطؼمَلاَطؼمَلامماْظغمُلظمْلّٕٔاْظغمُلظمْلّٕٔممِص٨ِّص٨ّممَؼضمُل٦َّدَؼضمُل٦َّدممَأِنَأِنممَؼغمْلََّٕهَؼغمْلََّٕهممَوَأِنَوَأِنممِظػمل٥َِّّ،ِظػمل٥َِّّ،ممإالإالممُؼِقٗؾ٥ُُّؼِقٗؾ٥ُّممالالمماْظؼمَلَِّٕءاْظؼمَلَِّٕءممُؼِقٖبُؼِقٖبممَوَأِنَوَأِنممِد٦َّاُػؼمَلا،ِد٦َّاُػؼمَلا،ممِعؼمٖلاِعؼمٖلا

{{اظؽمٖلأرماظؽمٖلأرمممِص٨ِّص٨ّممُؼعمْلََّٔفُؼعمْلََّٔفممَأِنَأِنممَؼغمْلَُّٕهَؼغمْلَُّٕه
113
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مم::{{ِد٦َّاُػؼمَلاِد٦َّاُػؼمَلاممِعؼمٖلاِعؼمٖلاممٔإَظؿمِل٥ِّٔإَظؿمِل٥ِّممَأَحٖبَأَحٖبممَوَرُد٦ُّظ٥َُّوَرُد٦ُّظ٥ُّمماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَؼغمُل٦َّنَؼغمُل٦َّنممَأِنَأِن}}

أف نلػػوف أمػػر اهلل، وسثػػن ة  سػػوؿ اهلل مثعظ نػػاً عنػػدت أهثػػر مػػن لعظينػػن لولػػدت ول وجػػن 
ولنالن وألهلن وللنا  أجنعػين، فيلػوف األمػر األعظػل فػح للبػن هػو شػرع اهلل، وسثػن ة  بيػ  

 طفات.اهلل ومص
 ع{{ِظػمل٥َِِّّظػمل٥َِّّممٔإالٔإالممُؼِقٗؾ٥ُُّؼِقٗؾ٥ُّممالالمماْظؼمَلَِّٕءاْظؼمَلَِّٕءممُؼِقٖبُؼِقٖبممَوَأِنَوَأِن}}

إبا أ   أ  إنساف، أو ألػاـ حػلة مػ  أ  إنسػاف   بػد أف للػوف الصػلة هلل، وطلبػاً 
لنرضػػاو اهلل، نفػػرض أف لػػن مصػػلحة عنػػدت،   بػػد أف للػػوف النصػػلحة فػػح الد جػػة الثانيػػة، 

================================== 
 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ أٔظ  ٖٔٔ



  {{8ٕٔ8ٕٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 .ا اهلل، وطلبا لانفيب سثن ة  سوؿ اهلل وللن فح الد جة األولى النعاملة هلل، طلباً لرض
النعاحػح الاػح  {{اظؽمٖلذملارٔماظؽمٖلذملارٔمممِصذمل٨ّمِصذمل٨ّمممُؼعمْلََّٔفُؼعمْلََّٔفممَأِنَأِنممَؼغمْلَُّٕهَؼغمْلَُّٕهممَطؼمَلاَطؼمَلامماْظغمُلظمْلّٕٔاْظغمُلظمْلّٕٔممِص٨ِّص٨ّممَؼضمُل٦َّدَؼضمُل٦َّدممَأِنَأِنممَؼغمْلََّٕهَؼغمْلََّٕهممَوَأِنَوَأِن}}

ناعػػرض لهػػا نراهػػا عنػػدما لعػػرض عليػػن أنػػن إبا ولػػ  فيهػػا هأنػػن ولػػ  فػػح النػػا ، فاثػػبغم إليػػن 
  ع نػػا  لطبيقػػاً لقػػوؿ اهلل  النعاحػػح، ونػػر  مػػن شػػد  الػػبغم لهػػا أنهػػا            

                           [ التكاث . 
لػػن بحػػالو  الطاعػػة فػػح للبػػن، فيمػػد  إبا وف ػػى اإلنسػػاف بهػػبت الشػػروط نانػػ ؿ اهلل 

ال  نافضػػػل عليػػػن فػػػح الصػػػ    عبػػػاد   ػػػالو    نسػػػاطي  أ ػػػد وحػػػفها، ونمػػػد أف اهلل 
بالخشوع وبالحضو ، وإبا خشػ  للػ  العبػد و ضػر مػ   بػن باؽ  ػالو  للبيػة   نسػاطي  

 .، ألنها  الو  من    البرنة ةوحفها بأ  لغة من اللغاو اللساني

 ٕٛايزابط١ بني املؤَٔ ٚايه 
دؤال:مإذامطانماظغمل٦ّنمؼلؾّّمحبؼملّٓمآمطاٌؤع٤ّ،مصؼملاماظّٕابشملةمبنيماٌؤع٤ّموبنيمدؤال:مإذامطانماظغمل٦ّنمؼلؾّّمحبؼملّٓمآمطاٌؤع٤ّ،مصؼملاماظّٕابشملةمبنيماٌؤع٤ّموبنيم

مماظغمل٦ّن؟اظغمل٦ّن؟
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سػػناؾ وطيػو  وأفػػالؾ لسػػبل أهػل مػػا فػػح اللػوف مػػن جنػػاداو ونبالػاو و يوانػػاو و 
  بحنػػػػػػػػد اهلل، هنػػػػػػػػا لػػػػػػػػاؿ اهلل لعػػػػػػػػالىع                                    

                [33واساقاـ على طاعة اهلل هػاف هػبا  إبا سب ل النامن هلل،  اإلسر اء
اللػػوف هلػػن مسػػخر لخدماػػن، فػػال لساعصػػح عليػػن أ  مهنػػة، أو أ  ملنػػة فػػح السػػنواو أو 

 فح األ ض.
نمعػػل اللػػوف هلػػن  هػػن إشػػا لهل،  وأنػػال لعلنػػوف أف أنبيػػام اهلل و سػػلن، هػػاف اهلل 

الػى  هػاف إبا ضػر  البحػر بعصػات ننشػ  البحػر ألنػن نرنػد بلػك، وننشػ   سيدنا موسح 
اثنػػا عشػػر طرنػػ ، ألف بنػػح اسػػرائيل هػػاف عػػددهل اثنػػى عشػػر فرنقػػاً، هػػل فرنػػ  ننشػػح فػػػح 



  {{9ٕٔ9ٕٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

طرنػػػ ، فيقولػػػوف نرنػػػد أف نػػػر  بعضػػػنا، فيضػػػر  موسػػػى البحػػػر مػػػر  أخػػػر  فياخلػػػل النػػػام 
النامند نوافب ننظروف من خاللها لبعضهل وناحدثوف معاً، ونحن نعرؼ أف لػاع البحػر مػن 

هانػت الشػنم فػح خػدماهل، فسػلطت  را لهػا الشػدند  طين، هي  ننشػوف علػى الطػين؟  
علػػى البحػػر فػػح لحظػػة فأحػػبل الطػػين نبسػػاً، ولنػػا عطػػأل سػػيدنا موسػػى والػػبنن معػػن ضػػر  

 الصخر  بالعصا فنبعت منها اثناا عشر  عينا من النام، هل فرلة لشر  من عين.
  سأؿ مو ت فطلػلنا أ د أهل ملة أف نلش  لهل عن لنة، ف سيدنا  سوؿ اهلل 

فػح ليلػة الرابػ  عشػر أو منن سيدنا جبرنل ) وفى بلك  واناو عدنػد ( أف نػأمرهل نمانعػوا 
، لنػػابا الرابػػ  عشػر والخػػامم عشػػر؟ لالػػك اآلنػة!الخػامم عشػػر مػن الشػػهر بعػػد النغػر  

إلػى القنػر فانشػ  نصػفين،  ، فاجانعوا، وأشػا  أ  هامالً  اً ألف القنر فيها نلوف فيها بد  
 ، ونص  على جبل النرو .نص  على جبل الصفا

وهبت اآلنة من اإلعماز العلنح البد ثبت لسيدنا  سوؿ اهلل، وللاا  اهلل فػح هػبا 
ال ماف، الدهاو  زغلوؿ النما  البد ناحد  دائنػاً فػح اإلعمػاز العلنػح نقػوؿع هنػت ألقػح 
محاضر  فح لندف لإلنمليػ  عػن اإلعمػاز العلنػح، وإبا بػرئيم النرهػ  اإلسػالمح فػح لنػدف 

لاؿع أساأبنك فح مداخلة، فأبنت لن، لاؿع هنت ألرأ القػرلف هد اسػة  –وهو انملي د  –
   اى أ   مابا فح الدنن اإلسالمح، وعندما لرأوع                         

 للت هبا لخرن ، ولرهت القرلف.  القم 0]
اهد برنامماً اساضي  فين  ائد مػن وفح نـو من األناـ وأنا جالم أماـ الاليف نوف أش

 واد الفضام البنن بهبوا إلى القنر، فقاؿ لن النبن ع لنابا هبت النليػا او مػن الػدو  او 
الاح لنفقونهػا علػى هػبت الػر الو، والاػح لػد لسػعد البشػرنة هلهػا؟! لػاؿع نحػن نعػود علينػا 

سػػطل القنػػر وأنػػا علػػى ئػػد؟ لػػاؿع مػػثالً فوائػػد هثيػػر  مػػن هػػبت الػػر الو، لػػاؿع مػػا هػػبت الفوا
فوجةت أف هناؾ شػ  فػح القنػر مػن أولػن إلػى لخػرت، هػبا الشػ  عػرنم فػح بعػم األمػاهن 

 وضي  فح بعم األماهن.
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نقػػوؿ الرجػػلع عنػػدما سػػنعت هػػبت النعلومػػة لفػػ و مػػن ملػػانح وللػػتع اهلل أهبػػر، 
سػاحدثة وعرفت أف اإلسالـ دنن الحػ ، ألف  ائػدوا الفضػام للل فػوا  اػى نثباػوا باألدلػة الن

 عالعصرنة لوؿ اهلل 
                            [0  القم. 

 هاف هل اللوف لحت أمرت ألف اهلل لاؿع  سيدنا  سوؿ اهلل 
                                       [63النساء  
بػن مالػك، هػاف سػوؼ نػد ههل، فػأن ؿ  أثنام الهمر  خر  و ائهل  جل اسنن سرالة 

ع خبنػػػػن، ولػػػػاؿ لػػػػنع األ ض طػػػػوع أمػػػػرؾ، فنرهػػػػا بنػػػػا شػػػػةت، فقػػػػاؿ  لاهلل األمػػػػين جبرنػػػػ
ع الرهيػن، فاارهػن، ونالػر  هػبا األمػر ثػال  فأخبلن، فقاؿ الرجلع لبت، فيقوؿ لها النبح 

 مراو.
ح هػاف فػح نائل على  جل سيدنا اإلماـ على لبل النغر ، واإلماـ عل هاف النبح 

، هػػبا اليػػـو لػػل نصػػلح العصػػر  اػػى هػػادو الشػػنم لغيػػ ، فاسػػايق  سػػيدنا  سػػوؿ اهلل 
 عفقاؿع حليت العصر؟ لاؿع  ، لاؿ 

َضاَظِتمَضاَظِتم"م"ممماظرمٖلؼمِلَّٗاظرمٖلؼمِلَّٗممَسػمَلؿمِل٥َِّسػمَلؿمِل٥ِّممَصُّٕٖدَصُّٕٖدممَغِؾؿمٚل٥َِّغِؾؿمٚل٥ِّممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممِبؽمَلظمْلِل٥ِِّبؽمَلظمْلِل٥ِّمماِحَؿَؾَّٗاِحَؿَؾَّٗممَسػمِلؿم٘لاَسػمِلؿم٘لاممَسِؾََّٓكَسِؾََّٓكممٔإٖنٔإٖنمماظػملَّؾمُل٣ّٖاظػملَّؾمُل٣ّٖمم}}

ممَسػمِل٨ّٙ،َسػمِل٨ّٙ،ممَوَضاَمَوَضاَممماَِِّرٔض،اَِِّرٔض،ممَوَسػمَل٧َّوَسػمَل٧ّمماْظِفَؾألاْظِفَؾألممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممُرِصضمَلِتُرِصضمَلِتممَحٖؿ٧َّحٖؿ٧ّممؼمِلُّٗؼمِلُّٗاظرمٖلاظرمٖلممَسػمَلؿمِل٥َِّسػمَلؿمِل٥ِّممَصشمَلػمَلضمَلِتَصشمَلػمَلضمَلِت:م:مأامساءأامساء

{{َشاَبِتمَشاَبِتمممُث٣ُّٖث٣ّٖمماْظضمَلزمِلَّٕ،اْظضمَلزمِلَّٕ،ممَوَصػمل٧ََّّوَصػمل٧َّّممَصَؿ٦َّٖضَأَصَؿ٦َّٖضَأ
114  

وللػن الغرنػ  أف نلػوف بلػك مػن الرجػاؿ الػبنن  ػوؿ النبػح ...  وهبا ليم بغرنػ 
يلػػة مػػن بلػػك !! ..  وهنػػا أ و  للػػل ننابجػػاً لل، وهيػػ  نلػػوف اللػػوف هلػػن لحػػت أمػػرهل

 عب سلو  نسير ولد اشاهرو للك الولائ  وغيرها فى ها  السير والاا نن فننها

================================== 
 اٌطجشأٟ ػٓ أعّبء ثٕذ ػ١ّظ  ٗٔٔ
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 ع د  فح عهدت زل اؿ سيدنا عنر  -
فأمسك الػد   الاػح معػن وضػر  بهػا األ ض ولػاؿع لػرد واسػلنح فػ نح أعػدؿ علػى 

 ظهرؾ، فقرو وسلنت فح الحاؿ!!.
 عبعً أ دهل برسالة إلى الينن سيدنا  سوؿ اهلل  -
وأثنام سيرت وجد جناعة نفروف من على الطرن ، فسػألهلع لػالواع هنػاؾ أسػد نقطػ   

، ومعػػح الطرنػػ ، فسػػا   ػػت وحػػل إليػػن ولػػاؿ لػػنع أنػػا حػػحابح مػػن حػػحابة  سػػوؿ اهلل 
 سػػالة مػػن  سػػوؿ اهلل، فانحػػى عػػن الطرنػػ ، وإبا باألسػػد نانحػػى عػػن الطرنػػ !! ألف الرجػػل 

 . امل  سالة  سوؿ اهلل 
 علفال البحرنن لبد به  بأمر  سوؿ اهلل هبلك الرجل ا -

والبحػػرنن بينهػػا وبػػين السػػعودنة خلػػيج عرضػػن  ػػوالح أ بعػػوف هيلػػو ماػػر، فقػػاـ جػػيأل 
البحػػرنن بمنػػ  السػػفن هلهػػا عنػػدهل،  اػػى   نمػػد النسػػلنوف سػػفينن نرهبػػوف فيهػػا، فمنػػ  

ل نػا هػرنل( هب الرجل الصحابة البنن معن هلهل ولاؿع لولوا معحع )نا علح نػا عظػيل نػا  لػي
معح البحػر، مػابا  ػد ؟ لمنػد النػام فػح البحػر  اػى سػا وا إلػى هنػاؾ،  اػى ليػل  اوان لو 

 أف اإلبل سا و ولل نبال خفافها.
 عسيدنا سعد فح مولعة القادسية ضد الفر  -
وهاف نفصل بينهنا نهػر دجلػة، وهػاف مائػن هثيػر، وأخػب الفػر  السػفن عنػدهل هلهػا  

ف أد شحم نعبروف بن، فرأ  سيدنا سعد فح النـو أنػن نعبػر وأ رلوها  اى   نمد النسلنو 
هو وجندت النهر، ولنا اسايق  جن  القاد ، ولاؿع أنا  أنت هػبا، لػالواع مػابا نفعػل؟ لػاؿع 
لولػػواع )بسػػل اهلل لوهلنػػا علػػى اهلل و   ػػوؿ و  لػػو  إ  بػػاهلل العلػػح العظػػيل( وان لػػوا باإلبػػل 

 على النام.، ففعلوا، وسا وا والخيل فح النهر
وهاف البد ناع  منهل نمد ج نر  على وجػن النػام نملػم عليهػا ونرلػاح، والم نػر  
هبت هانوا نسنونها المرثومة،  اى وحلوا إلى المهة األخر  من الشاطئ، ولل نثفقد منهل 
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شئ إ   جل ول  منن هو  النام البد هاف نشر  منػن، فحػ ف الرجػل لػبلك، وإبا بنوجػة 
 سق  فح  مرت!!  اى نعرؼ أف الدنيا هلها مسخر  للنامن.لقبؼ لن بلوبن في

إلى النغر  العربح،  اى نبنح مدننػة ألحػحا   به  سيدنا عقبة بن ناف   -
 عفح لونم  سوؿ اهلل 

 اوهاف أححا   سوؿ اهلل  لنام، فلانوا نن لوف بعيداً عن العنػا ،  اػى   نحالػو 
لوا هػػبا النلػػاف نصػػلل للندننػػة الاػػح هػػح بالعبػػاد، فاخاػػا وا لطعػػة أ ض، وهانػػت غابػػة، فقػػا

مدننة القيرواف اآلف، مابا نفعل وهح غابة مليةة بالحيواناو؟! بعضهل لاؿع نحرلها، لػالواع 
سوؼ نحرؽ الحيوناو ولد نهانػا دنننػا عػن  ػرؽ الحيوانػاو، فقػالوا مػابا نفعػل إبف؟ جػام 

 عقبة ولاؿع
 مدننػة ألحػػحا   سػػوؿ اهلل  نػا سػػلاف هػػبت الغابػة لقػػد اخارنػػا هػبت النلػػاف لبنػػام

 .فا  لوا، وسوؼ ننهللل ثالثة أناـ
فشػػاهدوا الحيوانػػاو وهػػح لخػػر ، الدببػػة لأخػػب حػػغا ها ولػػبه ، واألسػػود لأخػػب 
حػػػػغا ها ولػػػػبه ،  اػػػػى الحيػػػػاو لأخػػػػب حػػػػغا ها ولػػػػبه  ... اللػػػػل بهػػػػ  مػػػػن خطػػػػا  

 ، ألف اهلل سخ ر لهل اللوف هلنعأححا   سوؿ 
                                                [04اجلاثية . 

مموصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّوصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّ

مم
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u ٚ ايعغزٕٚايعغزٕٚاحلًك١ ايتاصع١ ٚاحلًك١ ايتاصع١ u 
 ٔايٓفع يًدٜٔ ٚايٛط 

 جتٓب املعانضات 

 ٕصب ايشَا 

 ٍحه١ُ حتزِٜ يبط ايذٖب ٚاحلزٜز يًزجا 

 حٌ َغه١ً ايضٛضا٤ يف املضاجد 

 ٜ ٌيف عإٔن ٖٛ ّٛ 

 ٕايدْٝا املذ١ََٛ يف ايكزآ 

 ايغٗٝد 

 َاٍ ايشٚج١ 

 ايٛؽٍٛ إىل اهلل 

 ايتجار٠ بايضًع املدع١ُ 
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u ٚ ايعغزٕٚايعغزٕٚاحلًك١ ايتاصع١ ٚاحلًك١ ايتاصع١ ٔٔ٘
  u 

 ٔايٓفع يًدٜٔ ٚايٛط 
مم؟؟وطؿملّٟمغّٕض٧ّممبزملّٕغامايؾؿملؾةوطؿملّٟمغّٕض٧ّممبزملّٕغامايؾؿملؾةمم؟؟وظ٦ّرينوظ٦ّرينممطؿملّٟمأط٦ّنمذكزملًامغاصضملًامظّٓؼينطؿملّٟمأط٦ّنمذكزملًامغاصضملًامظّٓؼيندؤال:مدؤال:م

مم============================================================================================

 عهح نلوف اإلنساف شخصاً نافعاً لنفسن ولوطنن علين أف نعنل بقوؿ اهلل 
                                                             

              [90األحزاب  
عبادلن هلل، وفح سلوهن م  خل  اهلل، فػح ناأسى برسوؿ اهلل، ونقادد برسوؿ اهلل فح 

عبادلن هلل سيناؿ  ضا مو ت، وفح سلوهيالن مػ  خلػ  اهلل سػيناؿ الاوافػ  والرضػا مػن الخلػ  
 لد  اإلساطاعة فح هبت الحيا .

أمػػػا بالنسػػػبة لبلػػػدنا مصػػػر لػػػن ننصػػػلل شػػػأنها، و ػػػاؿ أهلهػػػا إ  إبا لرهنػػػا النصػػػالل 
نا، وهاف هننا جنيعاً أف نض  أندننا فػح أنػدد بعضػنا الشخصية والنناف  الفردنة و ام ظهو  

لإل لفاع بشأف بلدنا، للن ما داـ هنػاؾ لنػافم علػى النقاعػد، وهنػاؾ حػراع علػى الرئاسػة، 
وهنػػاؾ حػػراعاو علػػى النلاسػػ ، فلػػن ناحقػػ  أد نفػػ  لهػػبا البلػػد، لػػبلك   بػػد أف نعنػػل 

 جنيعًا بقوؿ اهللع 
                                   [014آل عم ان . 

  مػػػان  مػػػن األ ػػػ ا  بشػػػرط أف   نلػػػوف هنػػػاؾ لقالػػػل بينهػػػا، و  حػػػراعاو علػػػى 
الػػػدنيا، ونعنػػػل هنػػػا لعنػػػل الػػػبالد األجنبيػػػة، فاللػػػل نسػػػعى لصػػػالل الػػػوطن، مػػػ  اخػػػاالؼ 

================================== 
 َٖٕٔٓ/٘/ٕٗ٘ـ ِٖٗٗٔٓ سعت  ٗٔ اإلعّبػ١ٍ١خ -عشاث١َٛ -ِغغذ ص٠ٓ اٌؼبثذ٠ٓ  ٘ٔٔ



  {{ٖٖ٘ٔ٘ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل  ثشٔبِظ }ثشٔبِظ }                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 وجهاو نظرهل، فااقا   وجهاو النظر واللل هدفن مصلحة الوطن.
لرسػػح، وهػػبا هدفػػن النصػػالل، وهػػبا هدفػػن الننػػاف ، هػػل هػػبت للػػن هػػبا هدفػػن ال

األمػػو  هػػح الاػػح فرلػػت البلػػد وسػػببت النشػػاهل العونصػػة الاػػح نحػػن فيهػػا اآلف، وسػػا ند إف 
لػػػل نرجػػػ  إلػػػى ا عاصػػػاـ بحبػػػل اهلل، ونضػػػ  أنػػػدننا فػػػح أنػػػدد بعػػػم جنيعػػػاً لبػػػل أف لغػػػرؽ 

 السفينة بنن فيها ونحن فيها.

 جتٓب املعانضات 
مميتمتؿضملّٕضمظػملؼملضملاطلاتمطـريًاميفماظرملارع،مطؿملّٟمأجؽملؾؾملامػّٔاماِّعّٕ؟يتمتؿضملّٕضمظػملؼملضملاطلاتمطـريًاميفماظرملارع،مطؿملّٟمأجؽملؾؾملامػّٔاماِّعّٕ؟دؤال:مابؽملدؤال:مابؽمل

مم============================================================================================

 النعاهساو فح الشا ع لحاا  إلى عد  أمو ع
 عاألمر األوؿع نم  على البنت أف لعنل بقوؿ اهلل 

                                                              
                         [49األحزاب  

  لللػػػل أ ػػػداً مػػػن الشػػػبا  مباشػػػر ، أو فػػػح موبانػػػل أو فػػػح المامعػػػة برلػػػة ونعومػػػة  
ولابسل لن، ألنها بنمرد أف لفعل بلك نظن الشا  أنها لحبن في ند من بلك، للػن لعاملػن  

  ا لاؿ اهلل لعالىع هن                [49األحزاب . 
 األمر الثانحع
                               [44األحزاب  

لنشػػػح محاشػػػنة بػػػالنالبم اإلسػػػالمية، و  لضػػػ  علػػػى وجههػػػا أحػػػباغ، و  للػػػبم 
 إليها؟!. النالبم غير اإلسالمية، من البد سيساطي  أف ننظر



  {{ٖٖٙٔٙٔ}}    اٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل  ثشٔبِظ }ثشٔبِظ }                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 األمر الثالًع
                                           [44األحزاب  

على ما لر ت عليها شرع اهلل، ولػدخل أف لحاف  على لحاف  على فرائم اهلل، و أف 
 عفح لوؿ  سوؿ اهلل 

{{ُتَفاَػ١َّمُتَفاَػ١َّمممِفُِّٓهِفُِّٓهتََتمماظػمل٥ََّّاظػمل٥ََّّمماِحظمَلّْٜاِحظمَلّْٜممَؼِقظمَلصمْل١ََّؼِقظمَلصمْل١َّمماظػمل٥ََّّاظػمل٥ََّّمماِحظمَلّْٜاِحظمَلّْٜمم}}
116
مم

بػػالقوؿ ع،إبف األمػػر نحاػػا  إلػػى أف نلػػوف لعاملهػػا مػػ  غيػػر بونهػػا بنػػا لػػر  اهلل 
لػى لليفػوف لنػن   النعروؼ، وبالخشونة، وبالمفاؼ،   لقوؿ باللين و  لابسل، و  لػرد ع

 نعرفها أو غيرت.
د بلػك وللبم النالبم اإلسالمية النحاشنة، و  لمعل على وجهها أحباغ، ثل بع

لنفػػب شػػرع اهلل بالنحافظػػة علػػى الفػػرائم الاػػح فرضػػها عليهػػا اهلل، إبا  افظػػت علػػى بلػػك 
 عفاأخب بعد بلك األمر النبود فح لولن 

ممَوَعضمَلؾمَلاَوَعضمَلؾمَلاممإالإالممَظؿمَلإل،َظؿمَلإل،ممثِِثالالثََثممَعِلرَيَةَعِلرَيَةممُتَلاِصُُّٕتَلاِصُّٕممِخِّٕٔخّٕٔآلآلااممَواْظؿمَل٦ِّٔمَواْظؿمَل٦ِّٔمممِباظػمل٥َِِّّباظػمل٥َِّّممُتِؤِع٤ُُّتِؤِع٤ُّممِعََّٕأٍةِعََّٕأٍةالالممَؼِق٢َّٗؼِق٢ّٗممالالمم}}

{{َعِقَّٕٕممَعِقَّٕٕممممُذوُذو
117
مم

 ُّيشَإا صب 
اى٦ّماى٦ّممم--أؼاممد٦ّدةمأؼاممد٦ّدةممم--زعانمأشربمزعانمأشربمممسؾاراتمعـ٢ّ:سؾاراتمعـ٢ّ:ممعامحغمل٣ّمض٦ّلمبضملّٚماظؽملاسعامحغمل٣ّمض٦ّلمبضملّٚماظؽملاسدؤال:مدؤال:م

مم؟؟أسّٖط٣ّمآأسّٖط٣ّمآمموشريػامع٤ّمػّٔهماِّظظملازوشريػامع٤ّمػّٔهماِّظظملاز.م.م..مم!!!!سؿملرملةمعؾملؾؾةسؿملرملةمعؾملؾؾةمم--ممّٖصتّٖصتاظاظزىمزىم

مم============================================================================================

 عن اهللع هبا البد ناحد  بنثل هبت الللناو دخل فح لوؿ  سوؿ اهلل 
================================== 

 ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ٚاٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن ػٓ ػجذ هللا ثٓ اٌؼجبط  عٕٓ اٌزشِزٞ ٙٔٔ

 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ أثٟ داٚد ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػّش  2ٔٔ



  {{2ٖٔ2ٖٔ}}    اٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل  ثشٔبِظ }ثشٔبِظ }                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

{{اظِّٖٓػُّٕماظِّٖٓػُّٕمممُػ٦َُّػ٦َّمماظػمل٥ََّّاظػمل٥ََّّممَصٔإٖنَصٔإٖنمماظِّٖٓػَّٕ،اظِّٖٓػَّٕ،مم٦ّا٦ّاَتُلٗؾَتُلٗؾممالالمم}}
118
مم

هو الناولح جني  األمو  فػح هػل األنػاـ وهػل    لس  األناـ و  الدهر ألف اهلل 
 ، للن البد نحد  لنا فح الدنيا من زه  وضي  سببنعالليالح لمني  خل  اهلل 

                                [41  الشرررررررررررررررررررررو                
                                       [35 فلػػػػػػػػػو  اسػػػػػػػػػبنا   فررررررررراط

 ببعم ما نعنلن لن نارؾ شيةا على األ ض، وللنن نعفو ونصفل.
لػػد نلػػوف نحػػن   نعنػػل، للػػن غيرنػػا نعنػػل ونحػػن حػػاماوف، اآلفػػة الاػػح ظهػػرو فػػح 

أف النا  سلات عن األمر بػالنعروؼ والنهػح عػن الننلػر، نػر  الظػالل ونقػوؿ هبا ال ماف 
 عوأنا مالح طالنا هو بعيد عنح، وهو جا ت، لاؿ 

ممَؼضمُلؼمٖلؾمُل٣َُّؼضمُلؼمٖلؾمُل٣ُّممَأِنَأِنممَأِوَذ١ََّأِوَذ١َّممَؼَِّٓؼ٥َِّؼَِّٓؼ٥ِّممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممَؼْأُخُّٔواَؼْأُخُّٔواممَصػمَل٣َِّصػمَل٣ِّمماظصملَّاِظ٣َّاظصملَّاِظ٣َّممَرَأِواَرَأِواممٔإَذأإَذامماظؽمٖلاَساظؽمٖلاَسممٔإٖنٔإٖنمم}}

{{ِعؽمِل٥ُّمِعؽمِل٥ُّمممِبضمِلعمَلاٍبِبضمِلعمَلاٍبمماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّ
119
مم

يننا، هأف  أننا  جاًل أخب أخوالػن  قػن وأهلػوت، و  نمػد بالبلػد  مػن إبا ضاع الح  ب
 عفقد و د فى األثر ما معناتنألح لن بحقن!! فقد ضاعت البلد  هلها، 

{{ظضمل٤ّمآمض٦ّعامأضاس٦ّاماي٠ّمبؿملؽملؾمل٣ّمظضمل٤ّمآمض٦ّعامأضاس٦ّاماي٠ّمبؿملؽملؾمل٣ّممم}}
120
مم

نمػػد مػػن نغيػػر  ػػدود األ ض بينػػن وبػػين جػػا ت، ونسػػاولح علػػى جػػ م مػػن أ ضػػن، و  
بحقن، أو نشهد معن، فيضي   قن، ولن ؿ اللعنة على المنيػ ، فػال نمد بالبلد  من نألح لن 

بد أف للوف فينا طائفة لقوؿ الح  وأجرهػا علػى اهلل، إبا وجػدو هػبت الطائفػة فػأد شػر أو 
.  ضر نازؿ من السنام على هبا النلاف سيرلف  بفضل ها م القـو

================================== 
 صؾ١ؼ ِغٍُ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  8ٔٔ

 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚأثٟ داٚد ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ أثٟ ثىش اٌصذ٠ك  9ٔٔ

 ذدح رؾًّ راد اٌّؼٕٝ.ثشٚا٠بد ِزؼ ٚسد فٟ األصش ٕٓٔ



  {{8ٖٔ8ٖٔ}}    اٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل  ثشٔبِظ }ثشٔبِظ }                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

و  نمػػد ولألسػػ  أحػػبل اللػػل اآلف نقػػوؿ   شػػأف لػػح، فامػػد مػػن نعػػاهم البنػػاو 
من نننعػن أو نللنػن، وغيػر بلػك مػن األمػو  الاػح لػل للػن بيننػا، هػل هػاف نسػاطي  أ ػد أف 
ننسك السيما   علناً فح نها   مضاف فح أد ملػاف فػح مصػر؟! أحػبل اآلف علنػاً وفمػو اً 
و  نقػػوؿ لػػن أ ػػدا مػػابا لفعػػل؟! لثط ػػاع الطرنػػ  هػػانوا نقطعونػػن لػػيالً وفػػح الننػػاط  النو شػػة، 

حبل نهػا اً وفػح النػدف والنيػادنن العامػة، نخرجػوف علػى اإلنسػاف ونأخػبوف مػا معػن واآلف أ
من ماؿ أو هال  وننظر لنن  ولػن و  ناحػرؾ أ ػد، مػا هػبا؟! هػبا هػو سػب  النلبػة الاػح 

 فينا  لات عن بنح إسرائيلع نحن فيها اآلف، لاؿ 
ممَأِػػمِلؾمَلا،َأِػػمِلؾمَلا،ممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممَوَطَّٔاَوَطَّٔاممَطَّٔاَطَّٔاممَعِّٓؼؽمَلَةَعِّٓؼؽمَلَةممبِِباْضػمِلاْضػمِلممَأٔنَأٔنمماْظؼمَلالِئغمَلِةاْظؼمَلالِئغمَلِةممِع٤َِّع٤َّممَعػمَل١ٍَّعػمَل١ٍّممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّمماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَأِوَح٧َّأِوَح٧ّمم}}

ممَوِجؾمَل٥َُّوِجؾمَل٥ُّممَصٔإٖنَصٔإٖنممَوَسػمَلؿمِلؾمٔل٣ِّ،َوَسػمَلؿمِلؾمٔل٣ِّ،ممَسػمَلؿمِل٥َِّسػمَلؿمِل٥ِّمماْضػمِلِؾؾمَلااْضػمِلِؾؾمَلا:م:مَضاَلَضاَلممَسؿمِل٤ّٕ،َسؿمِل٤ّٕ،ممَرَِّٕصَةَرَِّٕصَةممَؼضمِلزمِل١ََّؼضمِلزمِل١َّممَظ٣َِّظ٣ِّممُصالّغاُصالّغاممَسِؾََّٓكَسِؾََّٓكممِصؿمل٥ِِّصؿمل٥ِّممٔإٖنٔإٖن:م:مَضاَلَضاَل

{{َضُّّٛمَضُّّٛمممَداَسًةَداَسًةممِظ٨ِّظ٨ّممَؼَؿؼمَلضمٖلَِّٕؼَؿؼمَلضمٖلِّٕممَظ٣َِّظ٣ِّ
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ل هػبا الننلػر، ونحػن أمرنػا  أ  الننلر ولل نغيرت، ولل نننعن بلػك مػن مخالطػة أهػ
  فقػػػػػػاؿع  اهلل علػػػػػػى لسػػػػػػاف النبػػػػػػح                                      

                           [013ومابا نفعل نا  سوؿ اهلل؟ لاؿع   آل عم ان 
ممَؼِلَؿشمِلَِّٝؼِلَؿشمِلِّٝممَظ٣َِّظ٣ِّممَصٔإِنَصٔإِنممَصِؾػمِلَلاِغ٥ِّ،َصِؾػمِلَلاِغ٥ِّ،ممَؼِلَؿشمِلَِّٝؼِلَؿشمِلِّٝممَظ٣َِّظ٣ِّممَصٔإِنَصٔإِنممؿمَلِِّٓه،ؿمَلِِّٓه،بِِبممَصػمْلؿمُلطمَلؿمٚلُِّٕهَصػمْلؿمُلطمَلؿمٚلُِّٕهممُعؽمِلغمَلّّٕاُعؽمِلغمَلّّٕاممَرَأىَرَأىممَع٤َِّع٤ِّمم}}

{{مَيأنممَيأنمآلآلااممَأِضضمَلَُّٟأِضضمَلُّٟممَوَذِظ١ََّوَذِظ١َّممَصِؾعمَلػمْلِؾ٥ِّ،َصِؾعمَلػمْلِؾ٥ِّ،
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البد نغير بيدت هو الحاهل، أو  ئيم العنل، أو أنا فح بياػح، والػبد نغيػر باللسػاف 
ت أخػوؾ؟ لنػػابا العلنػام علػػى الننػابر ونحػػن جنيعػاً، لِػػلك لصػن  هػػبا فػح ولػػدؾ؟ لنػابا ظلنػػ

 رمت أخاك من النيػرا ؟ لِػلك لغػأل فػح هػبا الصػن  مػن النبػاو أو الفاههػة؟ أمػا علنػت 
 عأف هبا سيأهلن النسلنوف؟! ولد لاؿ النبح 

================================== 
 اٌطجشأٟ ٚاٌج١ٙمٟ ػٓ عبثش ثٓ ػجذ هللا  ٕٔٔ

 صؾ١ؼ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ٚأثٟ داٚد ػٓ أثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ  ٕٕٔ



  {{9ٖٔ9ٖٔ}}    اٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل  ثشٔبِظ }ثشٔبِظ }                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

{{ِعؽمٖلامِعؽمٖلامممَصػمَلؿمِلََّٗصػمَلؿمِلَّٗممَشرمٖلؽمَلاَشرمٖلؽمَلاممَع٤َِّع٤ِّممُُمم}}
123
مم

ع )لرهنػػح الحػػ  نقػػوؿ سيغضػػبوف منػػح، ومػػابا فػػح بلػػك؟! ولػػد لػػاؿ سػػيدنا عنػػر 
أ ػػد أف نصػػا بن ألنػػن نقػػوؿ الحػػ ، وللػػن لػػن عنػػد اهلل ملانػػة   ولػػيم لػػح حػػدن (   نرنػػد 

 نعادلها ملانة.
أما البد نثغير بالقل  وهو أضػع  اإلننػاف فػنحن جنيعػاً، هيػ ؟ عنػدما أجػد  جػالً 
نغػػأل فػػح البيػػ  والشػػرام   أشػػارد منػػن، وأبحػػً عػػن غيػػرت، وهػػبلك نفعػػل الثػػانح والثالػػً، 

لغشاي، مابا سيفعل؟ إمػا أف نصػلل نفسػن أو نغلػ  فلو لمنعنا أهل البلد ولل نشارد من ا
 محلن، ولم على بلك فح هل األمو .

هبا واج  النسلنين النعاحرنن، والبد لهاونوا بن ف ادو النشاهل، واسػافحلت 
األمػػو  هنػػا نػػر ، وأحػػبحت األمػػو  حػػع   لهػػا، وهػػل إنسػػاف نقػػوؿع مػػابا أفعػػل؟!! لفعػػل  

 عهنا لاؿ  سوؿ اهلل 
124124{{ممِل١ّمُث٣ّٖمِبؼمَل٤ِّمَتضمُل٦ُّلمُث٣ّٖماِّْضََّٕبمصاِّْضََّٕبِل١ّمُث٣ّٖمِبؼمَل٤ِّمَتضمُل٦ُّلمُث٣ّٖماِّْضََّٕبمصاِّْضََّٕباِبَّْٓأمِبؽمَلظمْلاِبَّْٓأمِبؽمَلظمْلمم}}

مم

ابػػػدأ بنفسػػػك، ثػػػل أو دؾ، ثػػػل ألا بػػػك، ثػػػل جيرانػػػك ونبػػػدأ لػػػد نمياً لطبيػػػ  الػػػدنن 
النصيحة، نا فالف أنت  ر فػح مالػك وللنػح أ نػد أف أنصػحك،   للاػ  أل ػد شػحم مػن 

هل لشػػػرع اهلل، وألػػػرؾ لػػػن النيػػػرا  ولاػػػرؾ اآلخػػػر، إمػػػا أف لعطػػػيهل جنيعػػػاً بالعػػػدؿ أو لاػػػره
الحرنة، هل فح بلك شحم؟! إبا عنلت بلك فقد أدنػت مػا علػى  هلل، للػن إبا للػت لػيم 

 لح شأف وهبلك اآلخرنن فنن إبف سينصل النسلل؟!
{{اظؽمٖلزمِلؿملَقُةماظؽمٖلزمِلؿملَقُةممماظّٓٚؼ٤ُّاظّٓٚؼ٤ُّمم}}
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================================== 
 صؾ١ؼ اثٓ ؽجبْ ٚاٌطجشأٟ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد  ٖٕٔ

ب رَمُُٛي فِٟ ٚسد فٟ اٌصؾ١ؾ١ٓ ثٛعٗ آخش فٟ ؽذ٠ش اٌصذلخ .. ٚٚسد فٟ رٙز٠ت اٌىّبي ثٍفظ } ٕٗٔ َٙبِد ؟  َِ ٌِْغ ِْٙغَشِح ٚا ٌْ ا

َ٘ب ْذ ِ٘ َ٘ب ، ٚاْثَذْأ ثَِْٕفِغَه فََغب ِ ،اْثَذْأ ثَِْٕفِغَه فَبْغُض  ..{فَمَبَي : " ٠َب َػْجَذ هللاَّ

 صؾ١ؼ ِغٍُ ٚعٕٓ أثٟ داٚد ٚإٌغبئٟ ػٓ ر١ُّ ثٓ أٚط  ٕ٘ٔ



  {{ٓٗٔٓٗٔ}}    اٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل  ثشٔبِظ }ثشٔبِظ }                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 جل نضر  زوجان، ألوؿ لػنع لنػابا لضػربها؟ إمػا أف لعاشػرها بػالنعروؼ أو لفا لهػا 
أمر اهلل، والنعاشر  بالنعروؼ أف لنظر ما عليك لهػا ومػا لهػا عليػك، إبا لػل  بالنعروؼ هنا

للػػن لعػػرؼ بلػػك فابهبػػا سػػوناً أل ػػد العلنػػام نوضػػل للنػػا هػػبت الحقػػوؽ لاسػػيرا عليهػػا،   
 .لرند أف لفعل بلك أعطها  قها والرهها لبه  لبيت أبيها بنا نرضح الر نن 

ن  اى نعنل بنا نرضح اهلل، وهبلك مػن الااجر البد نغأل فح الوزف  بد أف أنصح
نغػػأل النسػػلنين ونسػػاخدـ الهرمونػػػاو فػػح النػػ ا ع فػػح أد ز ع مػػػن الػػ  وع، وهػػبا األمػػػر 
جعػػل مصػػر هػػػح أهبػػر دولػػػة فػػح العػػػالل فػػح أمػػراض اللبػػػد والسػػرطاف، لنػػػابا؟ ألننػػا نضػػػ  
لبعضػػنا السػػل فػػح األهػػل، فنصػػي  بعػػم، ونقضػػح علػػى بعػػم، ولػػل نعػػد هنػػاؾ النصػػيحة، 

 ع  بد أف نعنل بقوؿ  سوؿ اهلل  لبلك
{{اظؽمٖلزمِلؿملَقُةماظؽمٖلزمِلؿملَقُةممماظّٓٚؼ٤ُّاظّٓٚؼ٤ُّمم}}
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لو مشينا على هبا األمر، هنا هاف نصن  أححا   سػوؿ اهلل مػ  بعضػهل سينصػلل 
   النا وناغيرع                                               [00ال عد . 

 حلزٜز يًزجاٍحه١ُ حتزِٜ يبط ايذٖب ٚا 
ممدؤال:معامايغملؼملةمع٤ّمهّٕؼ٣ّمظؾّٗماظّٔػبموايّٕؼّٕمظػملّٕجال؟دؤال:معامايغملؼملةمع٤ّمهّٕؼ٣ّمظؾّٗماظّٔػبموايّٕؼّٕمظػملّٕجال؟

مم============================================================================================

هػػبت بصػػير  النبػػو ،  حػػيد دوؿ لعػػالل هلػػن بالػػبه ، فلػػل نػػـو نسػػن  أف الاصػػادنا 
سػػيها ، و حػػيدنا فػػح البنػػك سػػيقل، هػػل بلػػك مػػن الػػبه ، لػػو األمػػواؿ الخا جيػػة لهػػا مػػا 

وازنها من البه  فح البنك سيصبل المنين هنا هاف أناـ النلك، فقد هنػا نشػارد بالمنيػن ن
 الوا د خنسة  نا و.

================================== 
 صؾ١ؼ ِغٍُ ٚعٕٓ أثٟ داٚد ٚإٌغبئٟ ػٓ ر١ُّ ثٓ أٚط  ٕٙٔ



  {{ٔٗٔٔٗٔ}}    اٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل  ثشٔبِظ }ثشٔبِظ }                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

ونحػػػن والحنػػػد هلل أهبػػػر دولػػػة فػػػح العػػػالل فػػػح هنػػػوز الػػػبه  النوجػػػود  فػػػح بػػػاطن 
األ ض، للن النصيبة أف الدولة لرهت العصاباو لساخرجن ولاػاجر فيػن، مػ  أف الدولػة لػو 

 وضعان فح خ اناها فسيناف  بن النا  أجنعين.اساخرجان و 
 ػر ـ الػبه  علػى الرجػاؿ ألف هػبا  حػيد الدولػة، فلػو أف الرجػاؿ لبسػت  النبح 

البه  مثل النسام لاآهل الرحيد، وافاقرو الدولة، وساند ندها لغيرهػا، للػن الرجػاؿ إبا 
ونػة إلظهػا  هػبت لػل نلبسػوا الػبه  فسػي ند الرحػيد، ولصػبل الدولػة غنيػة، وهػبت  لنػة نب

 .النعم   ا لاصادنة الاح لل لظهر إ  فح هبا العصر لطبيقاً لبصير   سوؿ اهلل 
أمػا الحرنػػر فػػألف لبسػػن نقاضػػح النعومػػة فػػح العيشػػة، وهػػبا نلػػوف للنسػػام، و  ننبغػػح 

.)  أف نلوف للرجاؿ، بل الرجاؿ هنا ليلع )اخشوشنوا ف ف النعل   لدـو

 جدحٌ َغه١ً ايضٛضا٤ يف املضا 
زساجماظّٔىمؼلؾؾ٥ّماِّرظملالمص٧ّماٌلاجّٓمزساجماظّٔىمؼلؾؾ٥ّماِّرظملالمص٧ّماٌلاجّٓمعامح٢ّمعرملغملػملةماظسمل٦ّضاءمواإلعامح٢ّمعرملغملػملةماظسمل٦ّضاءمواإلدؤال:مدؤال:م

ػ٢ّمغشملّٕدػ٣ّمع٤ّمػ٢ّمغشملّٕدػ٣ّمع٤ّممم؟؟عاذامغظملضمل٢ّمعضملؾمل٣ّعاذامغظملضمل٢ّمعضملؾمل٣ّمم؟؟ثؽملاءماظزملالةثؽملاءماظزملالةأأواظؿرمل٦ّؼّ٘مسػمل٧ّماٌزملػملنيمواظؿرمل٦ّؼّ٘مسػمل٧ّماٌزملػملنيم

مم؟؟رظملالماٌلفّٓرظملالماٌلفّٓوػ٢ّمحّٓدماإلدالممد٤ّمظّٓخ٦ّلماِّوػ٢ّمحّٓدماإلدالممد٤ّمظّٓخ٦ّلماِّاٌلفّٓ؟ماٌلفّٓ؟م

مم============================================================================================

 ع سار نا وأ  نا، لاؿ لو مشينا على لعاليل اإلسالـ 
{{َدِؾضمّلامَدِؾضمّلامممَبػمَلطمُل٦ّاَبػمَلطمُل٦ّاممٔإَذأإَذامماظزمٖلالَةاظزمٖلالَةممَأِوالَدُط٣َُّأِوالَدُط٣ُّممَسػملخملؼمُل٦ّاَسػملخملؼمُل٦ّامم}}
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إبف من سيدخل النسمد؟ البد بل  سب  سنين، ولعلل الطهػا   والوضػوم والصػال  
ولدا  الػػدخوؿ فػػح النسػػمد، والػػبد ألػػل مػػن سػػب  سػػنين نػػدخل مػػ  أبيػػن، ونلػػوف أبػػوت 

 مسةوً  عنن، نرالبن ونعلنن.
================================== 

 ، ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ٚأثٟ داٚد ػٓ ع١شح ثٓ ِؼجذ ح وشف األعزبس ػٓ أثٟ ٘ش٠ش 2ٕٔ



  {{ٕٕٗٔٗٔ}}    اٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل  ثشٔبِظ }ثشٔبِظ }                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 ،.حن نحاا  إلى أف نأخب أو دنا بالرف  واللين للى نحببهل فح دنن اهلل ون
ولد لننا بعنل لمربة فػح بلػدنا وسػأنقلها أ ػد األ بػا  وهػو مػد   لغػة إنملي نػة، 
جعلنػػات ناػػولى األطفػػاؿ، ونقػػ  بهػػل فػػح حػػ  فػػح لخػػر النسػػمد،  اػػى لصػػلح الصػػفوؼ 

ونشػػمعهل، ونصػػحل لهػػل مػػا نخطةػػوا فيػػن األماميػػة فػػح  ا ػػة وفػػح أمػػاف، وناػػابعهل ونػػرالبهل 
فػػح الصػػػال ، ونحػػػن معػػن، نقػػػوؿ لهػػػلع مػػن سيصػػػلح الفمػػػر أسػػبوعاً هػػػامالً سػػػنعطين خنسػػػة 
جنيهاو، وسنلا  اسنن فح لو ة الشرؼ، ولاـ بعنل لو ة بالنسمد نلا  فيهػاع حػلى 

 الفمر هبا األسبوع فالف وفالف وفالف.
ا مػػن نعلنهػػل اآلدا  فػػح بيػػت اهلل، فأحػػبل األو د مقبلػػين علػػى طاعػػة اهلل، ونمػػدو 

 .ونصحل لهل ما نخطةوا فين فح الصال 
 .للن   ننبغح أف أطردهل من النسمد

نحػػن نػػر  اآلخػػرنن نأخػػبوف أطفػػالهل نػػـو المنعػػة إلػػى اللنيسػػة، ونحضػػروف لهػػػل 
الحلو  والشيلو لن ليمببوهل فيها!! لبلك   بد أف نحببهل فح النسمد بػالرف  واللػين، 

، إبا أخطػػػأ و  العنػػػ  والقسػػػو    ننبغػػػح مػػػ  طفػػػل نرنػػػد أف نػػػدخل بيػػػت اهلل ألف أسػػػل
أححل لن خطأت، والطفل نسامي  للاوجين، فػال نارهػن للشػيطاف، بػل نمػ  أف نأخػبت مػن 
الشػػيطاف ونعلنػػن لدا  الػػر نن فػػح بيػػت الػػر نن، فػػال بػػد أف نأخػػب أبنائنػػا بػػالرف  واللػػين 

 .لنحببهل فح دنن اهلل، ونلونوا حالحين
 عاآلفالاح نعانح منها ممان  النسلنين  النصيبة

أف هثيػػػػر مػػػػن شػػػػبا  النسػػػػلنين فػػػػح المامعػػػػاو   نعػػػػرؼ النسػػػػاجد، و  نعػػػػرؼ 
الصال ، والنصيبة األعظل أنن به  للنخد او والبانمو والحشيأل والنسػلراو واألمػو  

 .األخر 
أف نػػػاثر  تو ؟! هػػػل نسػػػاطي  أبػػػأو العنػػػر ت فػػػح هػػػبت السػػنت أف نػػػرد  و مػػن نسػػػاطي  أبػػػ



  {{ٖٖٗٔٗٔ}}    اٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل  ثشٔبِظ }ثشٔبِظ }                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 ألنن لد أحبل  جاًل.... علين؟  ، 
أ صػػنن وأوجهػن، فنصػػبل هلنػػا  لػبلك   بػػد أف لخػبت معػػح مػن البدانػػة إلػػى بيػت اهلل

 . موجهين ألو دنا لياشمعوا ونثقبلوا على دنن اهلل 
أف نهانػػػوا باألطفػػػاؿ  اػػػى .... وهػػػبا مػػػا أ نػػػدت مػػػن إخواننػػػا النسػػػلنين أجنعػػػين، 

يػػػة الصػػػحيحة آلدام الصػػػال ، والملػػػو  فػػػح بيػػػت اهلل، ونامػػػاوز عػػػن نعلنهػػػل بأنػػػدننا الليف
الهفػػواو ونعلنهػػل، وسيسػػاميبوف ونلونػػوف ب نػػة طيبػػة هنػػا هػػاف نفعػػل أحػػحا   سػػوؿ اهلل 

 عليهل أجنعين.  ضواف اهلل 

 ٕنٌ ّٜٛ ٖٛ يف عأ 
مم؟؟ الر ننٜٕ]ممُط٢ّٖمَؼ٦ِّٕممُػ٦َّمِص٨ّمَذْإٔنمُط٢ّٖمَؼ٦ِّٕممُػ٦َّمِص٨ّمَذْإٔنمممدؤال:معامعضملؽمل٧ّمض٦ّلمآمتضملادي:مدؤال:معامعضملؽمل٧ّمض٦ّلمآمتضملادي:م
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 نساود أل  سنةع اليـو من أناـ اهلل 
                                                        

        [48ق  

ـو لخػر خلػ  خل  اهلل األ ض والسناواو فح نومين، ونـو لخر خل  فين ال  ع، ونػ
 فين الحيواناو، ونـو لخر خل  فين اإلنساف ... 

هػل نػـو مػن هػبت األنػاـ هانػت لػػال فيػن مر لػة مػن مرا ػل هػبت الحيػا ، نثلكوِّنهػػا    
 ، فليم النقصود أناـ الدنيا.الع   

 عو اى أناـ الدنيا
هل   نولد هل نـو هل من البشر؟ وننيت اهلل هل نـو هل من البشر؟ هل نـو نننح اهلل

 من ال  ع؟ ونأمر بحصاد هل من ال  ع؟



  {{ٗٗٔٗٗٔ}}    اٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل  ثشٔبِظ }ثشٔبِظ }                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 !! إبف هل نـو هو فح شأف
 .شةوف نبدنها و  نبادنها،   نعلنها إ  خالقها وبا نها 

 ٕايدْٝا املذ١ََٛ يف ايكزآ 
ممدؤال:معاماظّٓغؿملامأٌّع٦ّعةميفماظعملّٕآن؟دؤال:معاماظّٓغؿملامأٌّع٦ّعةميفماظعملّٕآن؟
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، ألف الػػدنيا أمرنػػا نػػاؿ الدنيػػة الاػػح نهػػى عنهػػا اهلل الػػدنيا مػػن الػػدنام ، وهػػح األع
 أف نعنرها بالطاعاوع اهلل 

                                [56الذا يات  
 أو نعنرها باألعناؿ الاح لنفعنا على شرع اهللع

                                     [60 هو  

 .للوف العنا   فيها هنا ننبغح وف  شرع اهلل 
أمػػا الػػدنيا النبمومػػة فػػح القػػرلف هػػح الاػػح فيهػػا غفلػػة عػػن اهلل، وبعػػد عػػن شػػرع اهلل، 
والبػػػاع للهػػػو ، وانشػػػغاؿ باللليػػػة باللعػػػ  واألهػػػوام، وعػػػدـ ا ماثػػػاؿ لشػػػرنعة اهلل، وعػػػدـ 

 النشح على منهج  بي  اهلل ومصطفات.
د ، ودنيا مبمومة، الدنيا النحنود  هح الاػح ناخػبها اإلنسػاف إبف هناؾ دنيا محنو 

وسيلة لدخوؿ المنػة، فيعنرهػا بالطاعػاو واألعنػاؿ الصػالحة النوافقػة لشػرنعة    األ ض 
، والدنيا النبمومة هح الاح ناب  اإلنساف فيهػا هػوات، و  نعنػل بشػرع اهلل، والسناواو 

 هح الاح لاؿ اهلل فيهاع ونخال  فيها سثن ة  بي  اهلل ومصطقات، و 
                                 [91احلديد . 



  {{٘ٗٔ٘ٗٔ}}    اٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل  ثشٔبِظ }ثشٔبِظ }                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 ايغٗٝد 
ممدؤال:مع٤ّماظرملؾملؿملّٓ؟دؤال:مع٤ّماظرملؾملؿملّٓ؟
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الشهدام هثيػر، فهنػاؾ شػهيد النعرهػة، وشػهيد بيننػا، شػهيد النعرهػة هػو الػبد مػاو 
سػػبيل اهلل، أو مػػاو وهػػو نػػداف  عػػن نفسػػن، أو مػػاو وهػػو نػػداف  عػػن فػػح معرهػػة لاػػاؿ فػػح 

 ع) ننلنلل لرام  هاابنا بشرناو النامن فى اآلخر  ففين لفصيل لهبا البا ( عرضن
ممُضِؿ٢َُّضِؿ٢َّممَوَع٤َِّوَع٤ِّممَذؾمٔلؿملّْٓ،َذؾمٔلؿملّْٓ،ممَصؾمُل٦ََّصؾمُل٦َّممِدؼؽمِل٥ِِّدؼؽمِل٥ِّممُدوَنُدوَنممُضِؿ٢َُّضِؿ٢َّممَوَع٤َِّوَع٤ِّممَذؾمٔلؿملّْٓ،َذؾمٔلؿملّْٓ،ممَصؾمُل٦ََّصؾمُل٦َّممَعاِظ٥َِّعاِظ٥ِّممُدوَنُدوَنممُضِؿ٢َُّضِؿ٢َّممَع٤َِّع٤ِّمم}}

{{َذؾمٔلؿملّْٓمَذؾمٔلؿملّْٓمممَصؾمُل٦ََّصؾمُل٦َّممَأِػػمِل٥َِّأِػػمِل٥ِّممُدوَنُدوَنممُضِؿ٢َُّضِؿ٢َّممَوَع٤َِّوَع٤ِّممؾمٔلؿملّْٓ،ؾمٔلؿملّْٓ،ذََذممَصؾمُل٦ََّصؾمُل٦َّممَدِع٥َِّدِع٥ِّممُدوَنُدوَن
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 عوهناؾ شهدام ألل د جة من ها م، لاؿ فيهل النبح 
ممٔإّذأإّذاممُأٖعِؿ٨ُّأٖعِؿ٨ّممُذؾمَلَّٓاَءُذؾمَلَّٓاَءممٔإٖنٔإٖن:م:مَضاَلَضاَلممَذؾمَلاَدٌة،َذؾمَلاَدٌة،مماْظؼمُلِلػمِل٣ّٔاْظؼمُلِلػمِل٣ّٔممَضِؿ٢َُّضِؿ٢ُّ:م:مَضاُظ٦ّاَضاُظ٦ّاممُأٖعِؿ٨ّ؟ُأٖعِؿ٨ّ؟ممُذؾمَلَّٓاُءُذؾمَلَّٓاُءممَع٤َِّع٤ِّمم}}

ممَؼعمْلُؿػمُلؾمَلاَؼعمْلُؿػمُلؾمَلاممَواْظؼمَلَِّٕأُةَواْظؼمَلَِّٕأُةممَواْظطمَلَُّٕق،َواْظطمَلَُّٕق،ممَواْظَؾشمْل٤ُّ،َواْظَؾشمْل٤ُّ،ممَذؾمَلاَدٌة،َذؾمَلاَدٌة،ممُس٦ُّنُس٦ُّنَواظشملَّاَواظشملَّاممَذؾمَلاَدٌة،َذؾمَلاَدٌة،مماْظؼمُلِلػمِل٣ّٔاْظؼمُلِلػمِل٣ّٔممَضِؿ٢َُّضِؿ٢ُّممَظعمَلػمِلؿمل٢ّْ،َظعمَلػمِلؿمل٢ّْ،

{{َجؼمِلضمَلاَءمَجؼمِلضمَلاَءمممَوَظَُّٓػاَوَظَُّٓػا
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 عوفح  وانة أخر  لاؿ 
ممَتضمَلاَظ٧َّتضمَلاَظ٧ّمماظػمل٥َِّّاظػمل٥َِّّممَدِؾؿمل٢َّٔدِؾؿمل٢ّٔممِص٨ِّص٨ّممُؼعمْلَؿ٢ُُّؼعمْلَؿ٢ُّمماظَِّّٔياظَِّّٔيممَغضمَل٣َِّغضمَل٣ِّ:م:مَضاُظ٦ّاَضاُظ٦ّاممُأٖعِؿ٨ّ؟ُأٖعِؿ٨ّ؟ممِع٤ِِّع٤ِّمماظرمٖلؾمٔلؿملُّٓاظرمٖلؾمٔلؿملُّٓممَع٤َّٔع٤ّٔممَأَتُِّٓروَنَأَتُِّٓروَنمم}}

ممَواظشملَّضمِلنُيَواظشملَّضمِلنُيممَذَطُِّٕت٣ِّ،َذَطُِّٕت٣ِّ،مماظَِّّٔياظَِّّٔيمماظرمٖلؾمٔلؿملُّٓاظرمٖلؾمٔلؿملُّٓممَظعمَلػمِلؿمل٢ّْ،َظعمَلػمِلؿمل٢ّْ،ممٔإّذأإّذاممُأٖعِؿ٨ُّأٖعِؿ٨ّممُذؾمَلَّٓاَءُذؾمَلَّٓاَءممٔإٖنٔإٖن:م:مممَضاَلَضاَلممُعِقَؿِلّؾا،ُعِقَؿِلّؾا،ممَصاِبّّٕاَصاِبّّٕا

ممَتؼمُل٦ُّتَتؼمُل٦ُّتممَوَطؿمِلََّٟوَطؿمِلَّٟ:م:مَضاُظ٦ّاَضاُظ٦ّاممُجؼمِلضمّلا،ُجؼمِلضمّلا،ممَتؼمُل٦ُّتَتؼمُل٦ُّتممَواْظؼمَلَِّٕأُةَواْظؼمَلَِّٕأُةممَواْظطمَلّٕٔؼ٠ُّ،َواْظطمَلّٕٔؼ٠ُّ،مماْظؾمَلِّٓٔم،اْظؾمَلِّٓٔم،ممَوَصاِحُبَوَصاِحُبممَواْظؼمَلِؾشمُل٦ُّن،َواْظؼمَلِؾشمُل٦ُّن،

{{َؿؼمُل٦ُّتمَؿؼمُل٦ُّتمصََصممَبشمْلؽمِلؾمَلاَبشمْلؽمِلؾمَلاممِص٨ِّص٨ّممَوَظَُّٓػاَوَظَُّٓػاممَؼضمِلَؿُّٕٔضَؼضمِلَؿُّٕٔض:م:مممَضاَلَضاَلممُجؼمِلضمّلا؟ُجؼمِلضمّلا؟مماْظؼمَلَِّٕأُةاْظؼمَلَِّٕأُة
130
مم

================================== 
 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚأثٟ داٚد ٚإٌغبئٟ ػٓ عؼ١ذ ثٓ ص٠ذ  8ٕٔ

 عٕٓ اٌذاسِٟ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ ػجبدح ثٓ اٌصبِذ  9ٕٔ

 ِغٕذ ص٠ذ ٚربس٠خ دِشك ػٓ ػٍٟ ثٓ أثٟ طبٌت  ٖٓٔ



  {{ٙٗٔٙٗٔ}}    اٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل  ثشٔبِظ }ثشٔبِظ }                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 ولاؿ أنضاًع
{{َذؾمَلاَدٌةمَذؾمَلاَدٌةممماْظطمَلّٕٔؼِباْظطمَلّٕٔؼِبممَع٦ُِّتَع٦ُِّتمم}}
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الشػهدام وهكث ػرهل،  اػى أننػح أظػن أف معظػل الػبنن ننولػوف فػح هػبا العصػر  نو ع 
فػح بلػدنا شػهدام، ألف معظػل الػبد ننػوو إمػػا باللبػد أو السػرطاف وغيػر بلػك مػن أمػػراض 

 ، و  نشلوا اهلل إلى خل  اهلل.البطن، فلل ها م شهدام بشرط أف   نابـر من لضام اهلل
للن البد نصبر على لضام اهلل، ونرضى بقضػام اهلل، مػ  األخػب باألسػبا ، فيأخػب 

 األدونة والعال ، وإبا ماو ماو شهيداً إف شام اهلل.

 َاٍ ايشٚج١ 
ممدؤال:مػ٢ّمحي٠ّمظػملّٖوجمأنمؼأخّٔمع٤ّمعالمزوجؿ٥ّ؟دؤال:مػ٢ّمحي٠ّمظػملّٖوجمأنمؼأخّٔمع٤ّمعالمزوجؿ٥ّ؟
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 ؿ ال وجة   نح  األخب منن إ  ب بنها وبرضاها ألنن هو النلل  باإلنفاؽعما
                                             

                         [43النساء  

ها بغيػػر إبنهػػا و ضػػاها، فػػ با  اػػى أننػػح إبا أليػػت لهػػا بهدنػػة هالشػػبلة   نحػػ  أخػػب 
 ضػػيت وللػػن بشػػرط،   بػػد أف لػػوفح بهػػبا الشػػرط، مػػثاًلع أعطػػت زوجهػػا شػػبلاها ليبيعهػػا 
ونحػػج بهػػبا النػػاؿ، فػػ با اسػػاثنرت فػػح شػػحم لخػػر غيػػر الحػػج فقػػد خػػال  الشػػرع، وأحػػبل 

 لثل، ألنن خال  شرطهاع
                 [077البق ة  

================================== 
 عٕٓ اٌطجشأٟ ٚاٌج١ٙمٟ ٚاثٓ ِبعخ ػٓ ػجذ هللا ثٓ اٌؼجبط  ٖٔٔ



  {{2ٔٗ2ٗٔ}}    اٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل  ثشٔبِظ }ثشٔبِظ }                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

لشروط الاح بيننا  اى لظل الثقة موجود ، والثقة بػين الػ وجين هػح   بد من لوفية ا
 عأسا  النعيشة ال وجية السدند ، لاؿ 

{{اْظَق٠ّٖماْظَق٠ّٖمممَواَص٠ََّواَص٠َّممَعاَعاممُذُّٕوِرؾمٔل٣ُِّذُّٕوِرؾمٔل٣ِّممِسؽمِلَِّٓسؽمِلَّٓمماْظؼمُلِلػمِلؼمُل٦َّناْظؼمُلِلػمِلؼمُل٦َّنمم}}
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 ايٛؽٍٛ إىل اهلل 
ممدؤال:معامعضملؽمل٧ّماظ٦ّص٦ّلمإديمآ؟دؤال:معامعضملؽمل٧ّماظ٦ّص٦ّلمإديمآ؟
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وؿ إلػى اهلل نعنػح الوحػوؿ إلػى  ضػا اهلل، ألنػن لػن نصػل أ ػد إلػػى اهلل، ألف اهلل الوحػ
ليم لن ملاف و  زماف، للن الوحػوؿ إلػى اهلل معنػات هػو الوحػوؿ إلػى هيفيػة أف نرضػى اهلل 

  عنا، وندخل فح لوؿ اهللع                       [8ألصر طرن  نوحل   البينة
 . هو العنل بشرع اهلل ماابعة لرسوؿ اهلل إلى  ضا اهلل

، وهبا ألصر طرن  نثنيل اإلنساف  ضػا أعنل بشرع اهلل هنا هاف نفعل  سوؿ اهلل 
، ودليػػل  ضػػا اهلل علػػح  فػػح الػػدنيا أف أهػػوف دائنػػاً  ػػرنص علػػى األعنػػاؿ الصػػالحة، اهلل 

 ضػػػا اهلل، إبا هنػػػت وأفػػػرح إبا عنلاهػػػا، وأنػػػدـ إبا لػػػل أوفػػػ  فػػػح فعلهػػػا، فهػػػبا دليػػػل علػػػى 
 رنص دائناً على حياـ األناـ الفاضلة، أو على حال  الفمر فح ولاها، أو حال  مػا ليسػر 

 لبل الفمر، أو النداومة على بهر اهلل .... هب دليل على  ضا اهلل.
إبا أب ف الفمػػر وبسػػب  الاعػػ  واإل هػػاؽ لػػل أسػػايق  إ  بعػػد اناهػػام حػػال  الفمػػر، 

، فيلػػوف هػػبا دليػػل علػػى  ضػػا اهلل ألنػػح أوبػػن وألػػـو واناػػابنح  ػػ ف ولػػـو لن فسػػح طػػوؿ اليػػـو
 نفسحع

                       [9القيامة  
================================== 

 بوُ فٟ اٌّغزذسن ٚعٕٓ اٌج١ٙمٟ ٚاٌذاس لطٕٟ ػٓ ػبئشخ سضٟ هللا ػٕٙباٌؾ ٕٖٔ



  {{8ٔٗ8ٗٔ}}    اٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌؼششْٚ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلأعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل  ثشٔبِظ }ثشٔبِظ }                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

وإبا  ػد  أف ننػػت  اػى طلعػػت الشػػنم ولػل أحػػلح الصػػبل، فاناػابنح هػػلا شػػدند 
 .  نساطي  أ د أف نفرجن عنح، فهبا دليل على  ضا اهلل 

فهو أ  نبالح النرم بعنل الطاعاو، لاـ بها أـ لػل نقػل بهػا،    أما دليل عدـ الرضا
فرؽ عندت، للن دليل الرضا أف نوف  اإلنساف لعنل األعناؿ الاح أمرنا بهػا الػر نن، وهػاف 

 ع، لاؿ عليها النبح العدناف 
{{إذامأحبمآمسؾّٓامدكّٕهمِّصسمل٢ّماِّسؼملالميفمأصسمل٢ّماِّوضات.إذامأحبمآمسؾّٓامدكّٕهمِّصسمل٢ّماِّسؼملالميفمأصسمل٢ّماِّوضات.مم}}
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 ايتجار٠ بايضًع املدع١ُ 
ممال:معامحغمل٣ّماظؿفارةمباظلػملّٝمآٌّسؼملة؟ال:معامحغمل٣ّماظؿفارةمباظلػملّٝمآٌّسؼملة؟دؤدؤ
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إبا هانػت الامػػا   بالسػػل  الندعنػة ليسػػيراً لنػػن   نسػاطي  الحصػػوؿ عليهػػا، فهػػبت 
وشػػرطها أ  نلػػوف لمػػا لح ولمػػا   غيػػرد ، لمػػا   لػػن لبػػو ، ألننػػح أنسػػر لػػن الحصػػوؿ عليهػػا

ن ، نعنػح مػن ناػاجر فػح هػبت األنػاـ فػح السػو   والبنػ نن لثػل لسب  أزمة فح داخل النما
بال شك، ألف سب  مشللة البن نن والسػو   هػح الامػا   النحرمة.وحػلى اهلل علػى سػيدنا 

 محند وعلى للن وححبن وسلل

================================== 
 ٚسد فٟ األصش ٖٖٔ



  {{9ٔٗ9ٗٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

u ٕٛاحلًك١ ايجالثٕٛاحلًك١ ايجالث u 
  األدب َع رصٍٛ اهلل 

 ايٛؽ١ٝ 

 ١َٓٗ احملاَا٠ 

 ٍٛرٚح املكت 

 آٜات ُتجبَّت اجلٓني 

 ضاظ املٝت مبٔ حٛي٘إح 

 احلضٛر يف ايؾال٠ 

 ايٛقا١ٜ َٔ احلضد 

 ٟاإلْٗٝار اإلقتؾاد 



  {{ٓ٘ٔٓ٘ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

u ٕٛاحلًك١ ايجالثٕٛاحلًك١ ايجالث ٖٔٗ
  u 

  األدب َع رصٍٛ اهلل 
مم؟؟دؤال:مطؿملّٟمغؿأدبمعّٝمرد٦ّلمآمدؤال:مطؿملّٟمغؿأدبمعّٝمرد٦ّلمآم
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         [أمرنا اهلل   احلج ات فح هبت اآلناو بعد  لدا ع 

 أف اإلنسػػاف   ناقػػدـ علػػى أمػػر، و  نثقػػدـ علػػى أمػػر إ  بعػػد أف نػثقكػػدـ  سػػوؿ اهلل 
لياأسػػى بػػن ونقاػػدد بػػن فػػح فعلػػن حػػلواو  بّػػح ولسػػلينالن عليػػن، ألننػػا مػػأمو وف أف نقاػػدد 

اؿ، فػال بػد أف نػر  فعلػن ثػل ناابعػن فػح هػبا الفعػل، أو نسػن  فػح هػل األعنػ برسوؿ اهلل 
 .لولن ثل ننفبت ليلوف هبا العنل ححيحًا ومقبوً  عند اهلل 

وأمػػر النػػامنين فػػح هػػل زمػػاف وملػػاف بعػػدـ  فػػ  الصػػوو فػػح ممػػالم النبػػح إف هػػاف 
ناقالػػن إلػػى  يػاً، أو النمػػالم الاػػح نثسػػن  فيهػػا شػػرع النبػػح، وعلػػل النبػػح، وسثػػن ة النبػػح بعػػد ا

الرفي  األعلى، وممالم العلػل   بػد وأف نلػوف فيهػا السػلينة والحلػل و  نمػوز فيهػا  فػ  
 الصوو.

هنػػا ناحػػّد  عػػن شػػخص عػػادد،   و  ننبغػػى لنسػػلل أف ناحػػّد  عػػن  سػػوؿ اهلل 
بل   بد فح الحدنً عن  سوؿ اهلل أف نلوف معػن الاعظػيل والابميػل والاػولير لرسػوؿ اهللع 

================================== 
 َٖٕٔٓ/٘/ٖٔ٘ـ ِٖٗٗٔٓ سعت  ِٕٔغغذ ع١ذٞ ؽغٓ اٌؾّصٟ  –لٙب  ٖٗٔ



  {{ٔ٘ٔٔ٘ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

           [9 والاولير نعنح أف نثعظن ن.  الفت 
هػػاف العػػر  اآللػػين مػػن البادنػػة ننػػادوف  سػػوؿ اهلل ب سػػننع نػػا محنػػد، فقػػاؿ لهػػل اهلل 

 ع                                            [63 النرررررررررررررررررررررررررررررررررررو  .
، و  لػػػدعوت ب سػػنن مثلػػػن مػػثللل، ألف معػػػن لولػػواع نػػػا نبػػح اهلل، نػػػا  سػػوؿ اهلل، نػػػا حػػّفى اهلل
 .النبو ، ونلوف معن الاولير والاعظيل لنبح اهلل 

  عنػػدما نسػػن  إسػػل النبػػح أف نصػػّلح عليػػنع  وأمرنػػا اهلل                 
                                                        

 عولد لاؿ   األحزاب56]
{{َسػمَل٨ّٖمَسػمَل٨ّٖمممُؼزمَل٢ُّٚؼزمَل٢ّٚممَصػمَل٣َِّصػمَل٣ِّممِسؽمِلَُّٓهِسؽمِلَُّٓهممُذِطُِّٕتُذِطُِّٕتممَع٤َِّع٤ِّمماظَِّّٔياظَِّّٔيمماْظَؾِكؿمل٢ُّاْظَؾِكؿمل٢ُّمم}}
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عنػػػدما نسػػػن  اإلنسػػػاف إسػػػل  سػػػوؿ اهلل فػػػح أ  زمػػػاف وملػػػاف فػػػال بػػػد وأف نصػػػحبن 
 .بالصال  على  سوؿ اهلل 
  مػػػ   ضػػػػرلن أف نطيعػػػن فػػػح هػػػػل مػػػا أمػػػر بػػػػنع  أنضػػػاً أمرنػػػا اهلل          

        [04اجملا لرة                            [81ألنػن لػل نأمرنػػا   النسراء
  بشػػحم مػػن عنػػدت وإننػػا عػػن و ػػىن أن لػػن عليػػن  بػػنع                        

                [7 احلش . 
أف نقاػػدد بػػن فػػح هػػل  يالنػػا، فػػح العبػػاداو واألخػػالؽ والنعػػامالو،  ا اهلل وأمرنػػ

  و اى فح العاداو هالنشى واألهل والشر  ... فح هل شةونن نقاػدد بػن لقػوؿ اهلل لنػاع 
                                                           

              [90األحزاب . 
أفضػػل النبيػػين وخيػػػر  هػػبلك ننبغػػى للػػل مسػػػلل أف نعلػػل علػػل اليقػػين أف النبػػػح 

================================== 
 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚإٌغبئٟ ٚاٌج١ٙمٟ ػٓ ػٍٟ ثٓ أثٟ طبٌت  ٖ٘ٔ



  {{ٕٕ٘ٔ٘ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

فػح النبيػين والنرسػلين، ونثفضػلن علػى هػل مػن سػوات  النرسلين، وأنن هػو األوؿ عنػد اهلل 
 من أنبيام اهلل و سل اهلل، وهبا لفضيل اهلل.

 ايٛؽ١ٝ 
بماإلغلانموصؿملةميفمحؿملات٥ّ؟موػ٢ّمهلامصؿملطملةمبماإلغلانموصؿملةميفمحؿملات٥ّ؟موػ٢ّمهلامصؿملطملةمدؤال:مػ٢ّمع٤ّماظرملّٕعمأنمؼغملؿدؤال:مػ٢ّمع٤ّماظرملّٕعمأنمؼغملؿ

ممخمزمل٦ّصة؟موػ٢ّمُؼعملٚل٣ّمصؿملؾملامممؿػملغملات٥ّموأع٦ّاظ٥ّمسػمل٧ّمأوالده؟خمزمل٦ّصة؟موػ٢ّمُؼعملٚل٣ّمصؿملؾملامممؿػملغملات٥ّموأع٦ّاظ٥ّمسػمل٧ّمأوالده؟

مم============================================================================================

 عهل مسلل لاؿ فين ولن 
ممَوَوِصؿمٖلُؿ٥َُّوَوِصؿمٖلُؿ٥ُّممإالإالممَظؿمِلػمَلَؿؿمِل٤َّٔظؿمِلػمَلَؿؿمِل٤ّٔممَؼِؾؿملُتَؼِؾؿملُتممِصؿمل٥ِِّصؿمل٥ِّممُؼ٦ِّص٨ُّؼ٦ِّص٨ّممَذ٨ِّْءَذ٨ِّْءممَظ٥َُّظ٥ُّممُعِلػمِل٣ُّٕعِلػمِل٣ّٕمماِعّٕٕٔئاِعّٕٕٔئممَح٠َّٗح٠ّٗممَعاَعامم}}

{{ِسؽمِلَُّٓهمِسؽمِلَُّٓهمممغمْلُؿ٦َّبٌةغمْلُؿ٦َّبٌةعََع
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  نصل أف نبيت أ د إ  عن وحية نلابها أو نبهرها لنن  ولن، والبد لل نلاػ  
 ع  وحية وماو ولل نعرؼ من  ولن، لاؿ 

{{اظعملؿملاعةماظعملؿملاعةمممؼ٦ّمؼ٦ّمممإديإديمماظغملالماظغملالممميفيفممظ٥ّظ٥ّممؼؤذنؼؤذنمم((مموصؿملةوصؿملةممشريشريممسػمل٧ّسػمل٧ّممعاتعاتممع٤ّع٤ّمم}}
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لوحػػية الاػػح نثػػامر   نللنػػن اهلل، و  ننظػػر إليػػن نػػـو القيامػػة، ومػػا الوحػػية الواجبػػة؟ ا
النسلل بلااباها أف نثعلل زوجان وأو دت بنا لػن مػن األمػواؿ، ومػا عليػن مػن الػدنوف، ونبلغهػا 
لألشػػػخاي وللهيةػػػاو، للػػػن هاابػػػة شػػػحم ألو دت فػػػح  يالػػػن فػػػ ف هػػػبا شػػػحم نهػػػى عنػػػن اهلل 

 و سولن، لنابا؟
                                                   

        [00النساء . 
================================== 

 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػّش  ٖٙٔ

 ػٍٟ ثٓ ٠ٛعف اٌش١شاصٞ ػٓ عبثش ثٓ ػجذ هللا  أؽبد٠ش 2ٖٔ



  {{ٖٖ٘ٔ٘ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

  نعلػػل أ ػػدا مػػن الػػبد ننػػوو أوً ، فلػػو أنػػا هابػػت هػػبا النػػاؿ إلبنػػح، وإبنػػح مػػاو 
لبلح، فقد أخطأو أنا فح هبا األمػر، لػبلك مػا دامػت األعنػا  بيػد اهلل فأنػا أدعػوا أو دد 

الح الارهػػػة علػػػى شػػػرع اهلل، و  إلػػػى العنػػػل بشػػػرع اهلل، ووحػػػياى للػػػل أف لقاسػػػنوا بعػػػد وفػػػ
 لحرموا البناو و  لحرموا أ داً من األو د ألف الارهة   بد وأف لشنل المني .

إبف   نمػػوز للرجػػل أف نػػوزع لرهاػػن فػػح  يالػػن، وللػػن نمػػوز لػػن وحػػية، والوحػػية   
ل نػػػد عػػػن الثلػػػً، وللػػػوف لمهػػػة خيرنػػػة، أو لنسػػػمد، أو لنساشػػػفى، أو لنعهػػػد دننػػػى، أو 

 نسافن بن دام ونحاا  إلى النعونة.للوف إل
الو ثػػػة لقػػػوؿ  أمػػػا إبا هانػػػت الوحػػػية أل ػػػد مػػػن الو ثػػػة فػػػال لمػػػوز إ  بنوافقػػػة بػػػالح

 ع الحبي  النصطفى
{{ِظ٦َّأرٍثمِظ٦َّأرٍثمممَوِصؿمٖلَةَوِصؿمٖلَةممالالمم}}
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ماػػى أوحػػى للػػوا  ؟ أوً ع إبا هػػاف بػػن شػػيةاً وأ   أنػػن نحاػػا  للنسػػاعد  وأخولػػن لػػن 
اً مساعصػػػياً علػػػى العػػػال ، ونحاػػػا  إلػػػى نفقػػػاو هثيػػػر ، نسػػػاعدوت، مػػػثاًلع ولػػػد مػػػرنم مرضػػػ

 ودخلن   نلفح هبت النفقاو، فيموز أف أخثّصن بشحم بشرط موافقة إخولن.
ثانياًع إبنة ساا و  وليم لها عنل، فيموز أنضػاً أف أخّصػها بػبعم الارهػة بشػرط أف 

   ل ند عن الثلً.
مولن، للن لوزن  الارهة هلثػل  وهبت هح الوحانا الاح نموز للنرم أف نوحح بها لبل

، و  نعلل الغيػ  إ  اهلل، فناػرؾ األمػر لشػرع اهلل، فال نموز شرعاً ألف األعنا  بيد اهلل 
 جّل فح عثالت.اهلل وهل ما نوحيهل بن أف نحبوا بعم وأف نقاسنوا الارهة على شرع 

 ١َٓٗ احملاَا٠ 
================================== 

 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚاثٓ ِبعخ ٚإٌغبئٟ ػٓ ػّشٚ ثٓ خبسعخ  8ٖٔ



  {{ٗ٘ٔٗ٘ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

آممبؾملؽملةمآممبؾملؽملةمممدؤال:مأغامذابمحاص٢ّمسػمل٧ّمظؿمللاغّٗمايعمل٦ّقمودأسؼمل٢ّمإنمذاءدؤال:مأغامذابمحاص٢ّمسػمل٧ّمظؿمللاغّٗمايعمل٦ّقمودأسؼمل٢ّمإنمذاء

احملاعاة،مصػمل٦ّمجاءغ٨ّمذكّْٙمُعّٕتغملْبمىّٕمية،موأغامأسػمل٣ّمأغ٥ّمعّٕتغملؾؾملامباظظملضمل٢ّمصؾمل٢ّماحملاعاة،مصػمل٦ّمجاءغ٨ّمذكّْٙمُعّٕتغملْبمىّٕمية،موأغامأسػمل٣ّمأغ٥ّمعّٕتغملؾؾملامباظظملضمل٢ّمصؾمل٢ّم

أداصّٝمسؽمل٥ّ؟مأومذكّٙماشؿزملبمأرضمذكّٙمآخّٕمصؾمل٢ّمظ٦ّمداصضملتمسؽمل٥ّموادؿشملضملتمأداصّٝمسؽمل٥ّ؟مأومذكّٙماشؿزملبمأرضمذكّٙمآخّٕمصؾمل٢ّمظ٦ّمداصضملتمسؽمل٥ّموادؿشملضملتم

مسؼمل٢ّْمالمدخ٢ّمظ٥ّم مأممأنمػّٔا معضمل٥ّميفماُىّٕم؟ مظؿملّٗمظ٥ّمأط٦ّنمذّٕؼغملًا مسؼمل٢ّْمالمدخ٢ّمظ٥ّمانمأسشملؿمل٥ّمعا مأممأنمػّٔا معضمل٥ّميفماُىّٕم؟ مظؿملّٗمظ٥ّمأط٦ّنمذّٕؼغملًا انمأسشملؿمل٥ّمعا

ممبؾملّٔا؟بؾملّٔا؟

مم============================================================================================

مهنػػػة النحامػػػا  فػػػح األسػػػا  هػػػح دفػػػاعا عػػػن النظلػػػـو أو حػػػا   الحػػػ  الػػػبد   
نساطي  أف نصل إلى  قػن، للػن إبا هػاف نعلػل علػل اليقػين أف الػبد جػامت ظالنػاً أو جػائراً 

 فيم  علين أف ننسح  من هبت القضية و  نداف  عن ظالل أو جائر.
ظلػػل، وهػػل مػػن دافػػ  عػػن جػػائر فهػػو فلػػل مػػن دافػػ  عػػن ظػػالل فهػػو شػػرنلن فػػح ال

 شرنلن فح المكْو ، وأموالن الاح نحصلها منن  راـ ألنن نعلل بلك.

 ٍٛرٚح املكت 
دؤال:مػ٢ّمصقؿملّّمأنماٌغملانماظّٔيمُؼعملؿ٢ّمصؿمل٥ّمذكّٙمعامتصمل٢ّمروح٥ّمبؾملّٔامدؤال:مػ٢ّمصقؿملّّمأنماٌغملانماظّٔيمُؼعملؿ٢ّمصؿمل٥ّمذكّٙمعامتصمل٢ّمروح٥ّمبؾملّٔام

مماٌغملان؟مأومؼصملؾملّٕمسظملّٕؼؿ٥ّمطؼملامؼعمل٦ّظ٦ّن؟موػ٢ّمػؽملاكمآؼاتمعضملؿملؽملةمظزملّٕفمػّٔهماظّٕوح؟اٌغملان؟مأومؼصملؾملّٕمسظملّٕؼؿ٥ّمطؼملامؼعمل٦ّظ٦ّن؟موػ٢ّمػؽملاكمآؼاتمعضملؿملؽملةمظزملّٕفمػّٔهماظّٕوح؟

مم============================================================================================

هػػبت خرافػػة هانػػت موجػػود  فػػح الماهليػػة لبػػل اإلسػػالـ، هػػانوا نعاقػػدوف أف مػػن نثقاػػل 
فػػح ملػػاف لػػألح  و ػػن فػػح حػػو لن ولظهػػر فػػح هػػبا النلػػاف لنػػد  أ بعػػين نومػػاً، وهػػبت خرافػػة 
أبطلها اإلسالـ، ونهى عنهػا نبينػا عليػن أفضػل الصػال  وألػل السػالـ، ألف الػروح إبا خرجػت 

ولثوضػ  فػح  من المسػد لهػا أمػرنن، األمػر األوؿع إبا هانػت ناجيػة لػبه  إلػى جنػة اهلل 
 وحػػلة طيػػر أخضػػر نطيػػر بهػػا فػػح أشػػما  المنػػة، األمػػر الثػػانىع إف هانػػت حػػا بة خطيةػػة 



  {{٘٘ٔ٘٘ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 لثحبم فح سمين  اى نـو الدنن.
و  عاللػػة للػػروح بػػالظهو  فػػح الػػدنيا؟ ألف  يالهػػا لػػد اناهػػت وحػػعدو إلػػى خالقهػػا 

، فعلينػػا أف   نسػػن  لهػػبت الخرافػػاو، وأف نبطػػل هػػبت العػػاداو، ألنهػػا ليسػػت  ئهػػا وبا
 .من شرع اهلل و  من دنن اهلل 

 آٜات ُتجبِّت اجلٓني 
دؤال:مريػملتموضّٓمدؾ٠ّمظ٨ّماإلجؾملاضمعّٕاتمسّٓؼّٓة،مػ٢ّمػؽملاكمآؼاتمضّٕآغؿملةمُتـٚؾتمدؤال:مريػملتموضّٓمدؾ٠ّمظ٨ّماإلجؾملاضمعّٕاتمسّٓؼّٓة،مػ٢ّمػؽملاكمآؼاتمضّٕآغؿملةمُتـٚؾتم

مماىؽملني؟موػ٢ّمػؽملاكمرضؿملاتمأومأدسؿملةمتؿمللّٕماظ٦ّالدة؟اىؽملني؟موػ٢ّمػؽملاكمرضؿملاتمأومأدسؿملةمتؿمللّٕماظ٦ّالدة؟
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، ولاحػػي ن أولػػاو النػػرأ  عنػػدما لحنػػل و  نلانػػل  نلهػػا، فعليهػػا أف لػػدعو اهلل 
اإلجابػػػػة، فاػػػػدعو اهلل فػػػػح السػػػػمود، ولػػػػدعو بػػػػين األباف اإللامػػػػة، ولػػػػدعو اهلل فػػػػح سػػػػاعة 

سػػاعة الفطػػر إف هانػػت حػػائنة،  المنعػػة، فػػ ف المنعػػة فيهػػا سػػاعة إجابػػة، ولػػدعو اهلل 
ولثلػػل فػػح  ولػػدعو اهلل فػػح ولػػت السػػحر وولػػت الفمػػر ألنػػن ولػػت إجابػػة ... لػػدعو اهلل 

الػدعام، والػػدعام بػػأ  هيفيػػة إف هػاف بللنػػاو عاميػػة أو فثصػػحى، فػ ف اهلل جعػػل الػػدعام هػػو 
 با  لحقي  الرجام.

إبا أ دو أف لأخب من هاا  اهلل أدعية ثبات فح هاا  اهلل عن أنبيام اهلل فػال بػأ ،  
 خب دعام سيدنا زهرناعهأف لأ
                                    [89ولدعو بهبا الدعام   األنبياء

فػػال مػػان ، وهػػبا الػػدعام مثمػػر   للحنػػل  علػػى سػػبيل أف هػػبت الػػدعام لػػد اسػػامابن اهلل 
 واإلنما  إف شام اهلل    العالنين.

، الضػػراعة وا سػػاغفا  واإلهثػػا  مػػن الػػدعام هلل أمػػا لسػػهيل الػػو د  فعليهػػا أنضػػاً ب



  {{ٙ٘ٔٙ٘ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

  نثسػػهِّل لهػػا أمرهػػا ولػػدخل فػػح لػػوؿ اهللع  فػػ ف اهلل                           
                           [الطالق . 

 ٘إحضاظ املٝت مبٔ حٛي 
ممدؤال:مػ٢ّمؼرملضملّٕماٌؿملتممب٤ّمح٦ّظ٥ّ؟دؤال:مػ٢ّمؼرملضملّٕماٌؿملتممب٤ّمح٦ّظ٥ّ؟
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 فح  دنثنع النيت نشعر بلل شحم، لاؿ 
{{َضِؾِّٕٔهمَضِؾِّٕٔهمممِص٨ِّص٨ّممُؼَّٓظخملؿمل٥ُِّؼَّٓظخملؿمل٥ِّممَوَع٤َِّوَع٤ِّممُؼطمَلٚلػمُل٥ُّ،ُؼطمَلٚلػمُل٥ُّ،ممَوَع٤َِّوَع٤ِّممَؼِقؼمِلػمُل٥ُّ،َؼِقؼمِلػمُل٥ُّ،ممَع٤َِّع٤ِّممَؼضمِلُّٕٔفَؼضمِلُّٕٔفمماْظؼمَلؿمٚلَتاْظؼمَلؿمٚلَتممٔإٖنٔإٖنمم}}
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 عفى الحدنً الوا د فى هن  العناؿ وغيرت ولاؿ 
ممَسََّٕص٥َُّسََّٕص٥ُّممٔإالٔإالممَسػمَلؿمِل٥ِّ،َسػمَلؿمِل٥ِّ،ممَصؿمُلَلػملخمل٣َُّصؿمُلَلػملخمل٣ُّمماظِّٓٗغؿمَلا،اظِّٓٗغؿمَلا،ممِص٨ِّص٨ّممَؼضمِلُّٕٔص٥َُّؼضمِلُّٕٔص٥ُّممَطاَنَطاَنممُج٢ُّٕج٢ّٕرََرممَضِؾَّٕٔضِؾّٕٔممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممَؼؼمُلَّٕٗؼؼمُلّٕٗممَرُج٢َّٕرُج٢ّٕممِع٤ِِّع٤ِّممَعاَعامم}}

مم..{{اظٖلالَمماظٖلالَممممَسػمَلؿمِل٥َِّسػمَلؿمِل٥ِّممَوَرٖدَوَرٖد

 ولاؿ فح الحدنً اآلخر حلواو  بى ولسلينالن علينع
ٌّؿملَؿ٥ُّممم}} ٌّؿملَؿ٥ُّمع٤ّمأػّٓىمػّٓؼةم مم--إنمطانمصّٓضةمأومتالوةمضّٕآنمأومحجمأومشريهمإنمطانمصّٓضةمأومتالوةمضّٕآنمأومحجمأومشريهممم--ع٤ّمأػّٓىمػّٓؼةم

ؾملامع٤ّمح٦ّظ٥ّمع٤ّماِّع٦ّات،موضالمػّٔهمؾملامع٤ّمح٦ّظ٥ّمع٤ّماِّع٦ّات،موضالمػّٔهمأخّٔػاماٌؿملتمسػمل٧ّمأرؾاقمع٤ّمغ٦ّرموباػ٧ّمبأخّٔػاماٌؿملتمسػمل٧ّمأرؾاقمع٤ّمغ٦ّرموباػ٧ّمب

{{ػّٓؼةمصالنمإدٓيمػّٓؼةمصالنمإدٓيم
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فالنيػػت نشػػعر بلػػل شػػحم نحػػد  فينػػػا إ  أنػػن   نسػػاطي  المػػوا ، وبلػػك  اػػػى 
لللافرنن، فبعد غ و  بد  أمػر النبػح بمنػ  مػولى اللفػا  وهػانوا سػبعين ووضػعهل فػح  فػر  

 وناد  عليهلع وبه  إليهل النبح 
================================== 

 ِغٕذ اإلِبَ أؽّذ ٚعٕٓ اٌطجشأٟ ػٓ أثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ  9ٖٔ

 ٚسد فٟ ئؽ١بء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ ٚوزبة اٌشٚػ ٚوزبة اٌززوشح فٟ أؽٛاي اٌّٛرٝ.  ٓٗٔ



  {{2ٔ٘2٘ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

ممَصٔإٖغاَصٔإٖغاممَوَرُد٦َّظ٥ُّ؟َوَرُد٦َّظ٥ُّ؟مماظػمل٥ََّّاظػمل٥ََّّممَأَرضمِلُؿ٣َُّأَرضمِلُؿ٣ُّممَأٖغغمُل٣َِّأٖغغمُل٣ِّممَأَؼُلُّٕٗط٣َِّأَؼُلُّٕٗط٣ِّممُصالٕن،ُصالٕن،ممِب٤ُِّب٤ُّممُصالُنُصالُنممَؼاَؼاممُصالٕن،ُصالٕن،ممِب٤ُِّب٤ُّممُصالُنُصالُنممَؼاَؼامم}}

مَضاَلَضاَلممَحعمٛلا؟َحعمٛلا؟ممَرٗبغمُل٣َِّرٗبغمُل٣ِّممَوَسََّٓوَسَّٓممَعاَعاممَوَجُِّٓت٣َِّوَجُِّٓت٣ِّممَصؾمَل٢َِّصؾمَل٢ِّممَحعمٛلا،َحعمٛلا،ممَرٗبؽمَلاَرٗبؽمَلاممَوَسََّٓغاَوَسََّٓغاممَعاَعاممَوَجَِّٓغاَوَجَِّٓغاممَضَِّٓضِّٓ م: ممِب٤ُِّب٤ُّممُسؼمَلُُّٕسؼمَلُّٕممَضاَلَضاَل:

ممَواظَِّّٔيَواظَِّّٔي:م:ممماظؽمٖلِؾ٨ّٗاظؽمٖلِؾ٨ّٗممَصعمَلاَلَصعمَلاَلممَظؾمَلا؟َظؾمَلا؟ممَأِرَواَحَأِرَواَحممالالممَأِجَلاٍدَأِجَلاٍدممِع٤ِِّع٤ِّممُتغمَلػملخمل٣ُُّتغمَلػملخمل٣ُّممَعاَعامماظػمل٥َِّّ،اظػمل٥َِّّ،ممَرُد٦َّلَرُد٦َّلممَؼاَؼا:م:ماْظَكشملَّاِباْظَكشملَّاِب

{{ِعؽمِلؾمُل٣ِّمِعؽمِلؾمُل٣ِّمممَأُض٦ُّلَأُض٦ُّلممِظؼمَلاِظؼمَلاممِبَأِدؼمَلَِّٝبَأِدؼمَلَّٝممَأِغُؿ٣َِّأِغُؿ٣ِّممَعاَعاممِبؿمَلِِّٓهِبؿمَلِِّٓهممَغظمْلِل٨َّغظمْلِل٨ّ
141
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  النيػػت نناقػػػل مػػػن دا  الػػدنيا إلػػػى دا  إسػػػنها دا  البػػػرز ع                 
               [011دا  البرز  فيها  يا  وللن بدوف جسل،  يا  أخر  ألف   املؤمنون

 للروح وللنفم وللحقائ  األحلية لإلنساف، ولبلك نلوف فيها إما جنة أو نا ، لاؿ 
{{اظؽمٖلأرماظؽمٖلأرمممُحظمَلُّٕٔحظمَلّٕٔممِع٤ِِّع٤ِّممُحظمْلٌَّٕةُحظمْلٌَّٕةممَأِوَأِومماْظَفؽمٖلِةاْظَفؽمٖلِةممٔرَؼأضٔرَؼأضممِع٤ِِّع٤ِّممَرِوَضٌةَرِوَضٌةمماْظعمَلِؾُّٕاْظعمَلِؾُّٕمم}}
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هػػاف فػػح  فػػر  مػػن  ثفػػر فنػػن هػػاف فػػح  نػػاض المنػػة   بػػد وأف نشػػعر بػػالنعيل، ومػػن  
 فح لـو فرعوفع  النا  نشعر بالعبا ، ولبلك لاؿ اهلل 

                       غرلوا وأهلهل السنك، وللن اهلل  لاؿع
              [95نوح  

، أل، بعد أف غرلوا أثدخلوا النا ، هبت النا  هل فح الدنيا أـ فػح اآلخػر ؟ فػح الػدنيا 
 لاؿع  اهلل 

                               أ  فح الدنياع           
                                  [36 غاف  

 فهبا عبا  لخر غير عبا  اآلخر .
سػاطي  أف نشػعر بهػا و  نثحػػّم فالحيػا  البرزخيػة  يػا  أخػر  وللػن   نػد هها و  ن

================================== 
 صؾ١ؼ اٌجخبسٞ ػٓ أثٟ طٍؾخ األٔصبسٞ  ٔٗٔ

 ، ٚاٌطجشأٟ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح عٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ أثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ  ٕٗٔ



  {{8ٔ٘8٘ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

بها، وللنهل نسنعوننا ونحضروف معنػا، ونسػنعوا مػا نسػنعن وللػن   نسػاطيعوف المػوا ، 
منهل ا سػاطاعة للراماػن عنػد اهلل نسػاطي  أف نػألينح فػح الننػاـ، وأ ات  البد نعطين اهلل 

، وهػػبت هػػح فػػح الننػػاـ، ونػػألينح بأخبػػا  حػػادلة، وأ اهػػا لحػػد  بعػػد بلػػك فػػح عػػالل الػػدنيا
 وسيلة اإللصاؿ الو يد  وهح عالل النناـ.

 احلضٛر يف ايؾال٠ 
ممدؤال:معاماظّٕوذؿةماظيتموضمل٢ّماإلغلانمحيسملّٕميفماظزملالة؟دؤال:معاماظّٕوذؿةماظيتموضمل٢ّماإلغلانمحيسملّٕميفماظزملالة؟
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 الحضو  نحاا  إلى عد  أمو ، والنامن مسةوؿ عنها، أولهاع
                                                   [37 احلج  

 .أ ف  اللثرت والبغم والحقد والحسد لمني  عباد اهلل -

 با  فعػػػت هػػػبت األمػػػو ، فعلػػػى  بعػػػد بلػػػك أف أمػػػأل القلػػػ  بالنحبػػػة والنػػػود  فػػػ  -
 .والرف  والشفقة والحناف لمني  عباد اهلل هنا فعل النسلنوف األولوف

 ثل بعد بلكع  -
{{اظػمل٥َِّّماظػمل٥َِّّمممِبِّْٔطِّٕٔبِّْٔطّٕٔممَرْرّؾاَرْرّؾاممِظَلاُغ١َِّظَلاُغ١َّممَؼَّٖاُلَؼَّٖاُلممالالمم}}
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 بأ بعة أحناؼعأبهر اهلل 
 .وأنا سائر -

 .وانا نائل  -

================================== 
 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚاثٓ ِبعخ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ٠غش  ٖٗٔ



  {{9ٔ٘9٘ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 .وأنا  اه   -

 وأنا جالم فح بياىع  -
                                    [090آل عم ان  

 فأساعد وأجه  نفسح.وألبهر دائناً أننح مسافر إلى اهلل، ماى؟   أعلل،   
إبا عنلػت بهػبت الروشػػاة وبهػبت األحػػناؼ األ بعػة فسػامد الحضػػو  والخشػوع بػػين 

، وهبا نحاا  أف ننفب الروشاة على مرا ل و  لثنفب على مر لػة وا ػد ، فػ با ند  اهلل 
والخشوع واألنم باهلل فح الصال  هنػا ننبغػى إف شػام اهلل  نفبلها لمد الحضو  م  اهلل 

 النين.   الع

 ايٛقا١ٜ َٔ احلضد 
ممدؤال:مطؿملّٟمؼعمل٨ّماإلغلانمغظملل٥ّمع٤ّمايلّٓ؟دؤال:مطؿملّٟمؼعمل٨ّماإلغلانمغظملل٥ّمع٤ّمايلّٓ؟
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مػػن الحسػػد،  إبا  ػػاف  اإلنسػػاف علػػى الفػػرائم فػػح ولاهػػا فػػح جناعػػة ولػػات اهلل 
 وإبا  صػػل الحسػػد فػػال نػػاثر إ  لػػأثير خفيفػػاً ولػػن نػػابد و  نضػػر، ولػػو أ اد ال نػػاد  علػػى
بلػػػك نقػػػرأ بعػػػد حػػػال  الفمػػػر والنغػػػر  الصػػػندنة والنعػػػوبلين، وهػػػبلك عنػػػد الخػػػرو  مػػػن 

.  النن ؿ وعند النـو
ومن أحػابن الحسػد عليػن أف نػبه  إلػى  جػل ناوّسػل فيػن الصػالح والاقػو ، ونثرليػن 

 الرلية الشرعية في نل لثا  هبا الحسد إف شام اهلل.
لػػى فحػػل محاػػرؽ وننػػر علػػػيهل إبا لػػل نمػػد فنثحضػػر للػػيالً مػػن البخػػػو  ونضػػعهل ع

  ائحين جائين سب  مراو ونحن نقرأ الصندنة والنعوبلين، فيحد  الشفام إف شام اهلل.
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 ٟاالْٗٝار االقتؾاد 
مماالغؾملؿملارماالضؿزملادي؟االغؾملؿملارماالضؿزملادي؟ممدؤال:معامدّٕٗدؤال:معامدّٕٗ
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 ة اإلسػػالمية سػػالوفبنوهنػػا لػػو سػػا و علػػى الشػػرنع، الربػػا هػػو سػػر إنهيػػا  إلاصػػادنا
 أ والنا اإللاصادنة على ما نراـ.

فالبد أضاعنا  الياً هو إلباع النظل الربكونة على مسػاو  بنوهنػا، مػ  أننػا لػدننا نظػاـ 
 إسالمح أفضل منن، ونثفيد أهثر منن، وليم فين مشاهل .. هي  بلك؟

أنػػػػا أ نػػػػد أف أعنػػػػل مشػػػػروعاً، فأعنػػػػل د اسػػػػة جػػػػدو  للنشػػػػروع وأبهػػػػ  لبنػػػػك  
سالمح، ونعطينى النبل  هلن وبعػدها نقػوؿ لػحع هػبت مشػا هة بينػح وبينػك، أنػا لػح النصػ  إ

 وأنت لك النص ، فهبا نظاـ إسالمح وهو النشا هة، وليم فين شحم.
 .فللى ننمل إلاصادناً   بد أف نلغح الربا

 عوأو وبا  الياً بدأو للغح الربا
 .بونةألف الاضخل سببن األساسح هو الربا والفوائد الر 

 عللن البنوؾ اإلسالمية فيها
 .نظاـ النشا هة، وفيها نظاـ النضا بة، وفيها نظاـ النرابحة

وهح هلها نظل إسالمية أ سن من نظاـ الربا وأهس  وأفيد و ػالؿ هنػا لػاؿ شػرع 
 .اهلل 

مموصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّوصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّ
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u ٚ ايجالثٕٛايجالثٕٛاحلًك١ ايٛاحد٠ ٚاحلًك١ ايٛاحد٠ u 
 ايفاضٌ يف اإلصزا٤ ٚاملعزاج قٛاعد اجملتُع 

 حه١ُ تزتٝب األْبٝا٤ يف ايضُاٚات 

 ْؾٝب املؤَٔ َٔ اإلصزا٤ ٚاملعزاج 

  عل ؽدر رصٍٛ اهلل 

 قزا٠٤ عد١ِّٜ ٜط 

 حه١ُ ايعدد صبع١ 

 َد ايعني إىل ْعِ ايػري 

 ايهالّ يف املضاجد 

 بها٤ ايضٝد٠ فاط١ُ ع٢ً حضز٠ ايٓيب 
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u ٚ ايجالثٕٛايجالثٕٛاحلًك١ ايٛاحد٠ ٚاحلًك١ ايٛاحد٠ ٔٗٗ
  u 

 جملتُع ايفاضٌ يف اإلصزا٤ ٚاملعزاجقٛاعد ا 
ممطؿملّٟمُغّٕد٨ّمباإلدّٕاءمواٌضملّٕاجمض٦ّاسّٓماجملؿؼملّٝماظظملاض٢ّ؟طؿملّٟمُغّٕد٨ّمباإلدّٕاءمواٌضملّٕاجمض٦ّاسّٓماجملؿؼملّٝماظظملاض٢ّ؟دؤال:مدؤال:م

مم============================================================================================

فػػح   لػػة اإلسػػرام هػػح نفسػػها  الحقيقػػة أف اآلنػػاو والنشػػاهد الاػػح  لهػػا النبػػح 
إلػى فسػاد النمانعػاو لفػاو  النسال  الاح لادد إلػى فسػاد النمانعػاو، أوؿ مػا نػادد

اللسػػاف، هالغيبػػة والننينػػة واللػػب ، وهػػبت أمهػػاو الخطانػػا الاػػح لفسػػد أ  ممانػػ ، ولػػد 
 مثثثلها جنيعًا فح هبا األمر.  أ  النبح 

األمػػػر الثػػػانح الػػػبد نفسػػػد النمانعػػػاو، وهػػػبا أمػػػر لػػػو  ه نػػػا عليػػػن  نصػػػلل  ػػػاؿ 
النسػةوؿ مللػ  بعنػل،   نسػاطي  أف ممانعنا الاصادناً، هبا األمر هو أنػك لػر  الرجػل 

نقـو بن إ  بنشقة شدند ، وم  بلك لمدت بخالؼ هبا العنل نرأ  هلا من اللمػاف، وهػلا 
 من المهاو، وهلا من الاخصصاو ..

 ولد لرأو بحثاً لرجل من  جاؿ اإللاصاد عندنا، نقوؿ فينع
بطالػة، لػت هػبت النناحػ  الناعػدد  ووزعػت علػى الشػبا   ل ػت مشػللة الللو ف

و ل ت النشللة اإللاصادنة الاػح نعػانح منهػا اآلف، ألف هػل مسػةوؿ مػن النسػةولين اللبػا  
لمد عندت هلا من النسةولياو   نساطي  أف نقـو بها، للنن نحسبها لنفسن ليفوز بنصػيبها 

وأشػػا  إليػػن بالرجػػل الػػبد نحنػػل   مػػة   مػػن النبػػال  النخصصػػة لهػػا، وهػػبا مػػا  لت النبػػح 
 نساطي   نلها، وهو نرند أف ن ند عليها.هبير    

================================== 
 َٖٕٔٓ/ٙ/2٘ـ ِٖٗٗٔٓ سعت  8ٕ –اٌّؼبدٞ  ٗٗٔ
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ناهيك عن األمراض اإلجاناعية، وأخطرها النظر إلػى الغيػر، والغػد  بػالغير، وأبرزهػا 
 بشاعاها فح مرائين. جرننة ال نا، والاح بي ن النبح 

هػػبلك األشػػيام الاػػح بهػػا حػػالح النمانعػػاو، فبػػي ن عالبػػة الخيػػر   ثػػل بػػي ن النبػػح 
نين اهلل لفاعلن،  اى أف اإلنساف عندما نفعل عنالً مػن أعنػاؿ الخيػر، فػ ف وفعلن، وهي  نثن

نثننين لػن، هػال  ع الػبد نثػ  ع ونثحصػد فػح نفػم الولػت بػدوف مػد  للننػو والرعانػة،  اهلل 
 وهلنا  ثصد عاد هنا هاف، لياسا ع النا  إلى الخير وإلى البر.

ام لػػػو طبقناهػػػا عنليػػػاً فػػػح فػػػح   لػػػة اإلسػػػر  فالنشػػػاهد والػػػرا  الاػػػح  لهػػػا النبػػػح 
   يالنػػا  ولانػػا إلػػى النمانػػ  النثػػالح الػػبد نقػػوؿ فيػػن اهلل جػػل فػػح عػػالتع          

                 [99 نسػػأؿ اهلل   الفررت  أف ناطبػػ  بلػػك وأف ننطبػػ  بلػػك علينػػا فػػح
  يالنا وفح بالدنا أجنعين.

 حه١ُ تزتٝب األْبٝا٤ يف ايضُاٚات 
ال:معامايغملؼملةمع٤ّماظرتتؿملبماظّٔيمطانمسػملؿمل٥ّماِّغؾؿملاءميفماظلؼملاواتميفمظؿملػملةمال:معامايغملؼملةمع٤ّماظرتتؿملبماظّٔيمطانمسػملؿمل٥ّماِّغؾؿملاءميفماظلؼملاواتميفمظؿملػملةمدؤدؤ

مماإلدّٕاءمواٌضملّٕاج؟اإلدّٕاءمواٌضملّٕاج؟
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فح السنام األولى وجد سيدنا لدـ، وفح السنام الثانيػة وجػد سػيدنا عيسػى ونحػى، 
عػػة وجػػد سػػيدنا إد نػػم، وفػػح وفػػح السػػنام الثالثػػة وجػػد سػػيدنا نوسػػ ، وفػػح السػػنام الراب

السػػػنام الخامسػػػة وجػػػد سػػػيدنا هػػػا وف، وفػػػح السػػػنام السادسػػػة وجػػػد سػػػيدنا موسػػػى، وفػػػح 
السنام السابعة وجد سيدنا إبراهيل خليل الر نن عليهل جنيعػاً وعلػى نبينػا أفضػل الصػال  

 وألل الاسليل.
ػػل لػػل فيهػػا مػػا شػػةت، للػػن بابهػػا ػػل هثيػػر ، هػػبت الِحلك  جنيعػػاًع هػػبا الارليػػ  فيػػن ِ لك

                          [989بعػػػد لقػػػو  اهلل نلهػػػل اهلل   البقررر ة  العبػػػد بػػػبعم
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 هبت الِحلل.
نسوؽ منها مثاؿع هلنػة سػنام مػن السػنو أ  الرفعػة، أ  أف  فعػة النػرم ولرليػن فػح 

اؼ لنطبػػ  علػػى هػػبت السػػناواو السػػب ، ومػػا فيهػػا مػػن أوحػػ مقامػػاو القػػر  عنػػد اهلل 
األنبيام والنرسلين، فأوؿ ما نبدأ اإلنساف فح السير إلى مو ت نحاػا  أو ً أف نثصػلل  يالػن 
اآلدمية، ونثغبد هػبا المسػد اآلدمػح مػن  ػالؿ، ألف الػرزؽ الحػالؿ هػو الػبد نحفظػن مػن 
ال لل والولوع فح النعاحح، وهو البد نسولن أنضاً إلػى طاعػة اهلل، ونحببػن فػح هاػا  اهلل، 

 ن إلى  سوؿ اهلل وإلى العنل الصالل الراف  عند مو ت.ونثشكول
ف با أحلل  يالن اآلدمية أ يا اهلل للبن بيحى الحيا  الرو انية، وا سامابة بعيسػىع 

                                                      
نػػػامنين، إبف الحيػػػا  هنػػػا هػػػح الحيػػػا  القلبيػػػة، الحيػػػا  بنػػػو  اإلننػػػاف، والنػػػدام لل  األنفرررال93]

وبالعنل الصالل البد نحبن  ضر  الػر نن، هػبت الحيػا  إشػا   إليهػا )نحػى( وهػبت الحيػا  
ألنها  يا  نحبهػا اهلل   بػد أف للػوف  يػا   و انيػة، وعيسػى إشػا   إليهػا، ولػبلك هانػا معػاً 

  و انية، وليست  يا  لدمية أو إنسانية.فح هبت السنام،  اى للوف  يا  
العبد بالحيا  اإلننانية جن لن اهلل بالمنػا و اإللهيػة، بالمنػا و  ف با أ يا اهلل 

اليوسػػفية، فلػػاف ممنػػالً بػػأنوا  اهلل، ولػػبلك عنػػدما ناقػػح عبػػد مػػو ت، عنػػدما لشػػهدت لشػػعر 
أف لقػوؿ جنػا ً  سػح، نحوت باإلجالؿ، ولشػهد فػح وجهػن لبسػاً مػن المنػاؿ،   لسػاطي  

الػػبد لػػاؿ فيػػن  –المنػػاؿ اليوسػػفح  –ألنػػن لقػح ونقػػح  للنػن جنػػاؿ  و ػػح وهبػػن لػػن اهلل 
  اهللع                                                           

                  [40 لاكقػػػػح النقػػػػح عنػػػػدما نػػػػرات العابػػػػدوف، أو أنضػػػػاً هػػػػبا ا  يوسرررر
العلنػػام والناحػػدثوف، ونػػروف المنػػا و الاػػح منحهػػا لػػن اهلل، والنواهػػ  الاػػح أفاضػػها عليػػن 

أ  مػػػػا  صػػػػلنن بلسػػػػبهن مػػػػن العلػػػػـو والنعػػػػا ؼ والعبػػػػاداو،  (نثقطعػػػػن أنػػػػدنهن  )مػػػػو ت 
 ونساسلنن لن ليحظوف بفضل اهلل جل فح عالت.



  {{٘ٙٔ٘ٙٔ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

وهػػػو مقػػػاـ الندا سػػػة )إد نػػػم( فياػػػدا   مػػػ  النالئلػػػة فيناقػػػل إلػػػى النقػػػاـ األ لػػػى 
طػػػو اً،  طػػػو اً، وناػػػدا   مػػػ  أنبيػػػام اهلل و سػػػلن وأ وا هػػػل طػػػو اً، وناػػػدا   مػػػ  الحبيػػػ  

  ع ونرلقػح فياػػدا   مػ   بػػن                  [4 أ  الػػرأ مػ   بػػك، فيالقػػى   العلر
نية الاح أشرنا إلى بعضػها، و  نسػاطي  لفصػيلها، العلـو اإللهامية الوهبية من مصاد ها الربا

ألف لفصػػػيلها فػػػػوؽ الطالػػػة واإلملػػػػاف، والعلػػػـو اإللهيػػػػة   طالػػػة للعقػػػػوؿ البشػػػرنة بسػػػػناع 
أسنامها فضػاًل عػن ا صػامها فضػالً عػن فهنهػا، ألنهػا   لثفهػل بػالعقوؿ وإننػا لثفهػل بػأنوا  

 .يو  القلو  إبا زالت منها العيو  وفثاحت لحضر  عالـ الغ
فػػػ با مثػػػنل العلػػػـو الوهبيػػػة  زلػػػن اهلل الحلنػػػة الها ونيػػػة، فسػػػيدنا هػػػا وف إشػػػا   إلػػػى 
الحلنػػة، ألنػػن هػػاف  لينػػاً، فيلػػوف لولػػن بحلنػػة، و رهالػػن بحلنػػن، وسػػلنالن بحلنػػة ... 
نػرات النػا   لينػاً فػح هػػل أ والػن ولصػرفالن وأفعالػن، وهػػبا الػبد أطنػل أف نلػوف إخػػوانح 

ل   نصد  منن إ  لصرؼ  ليل، و  نخػر  مػن فيػن إ  لػوؿ  لػيل، داخلين فين، فالحلي
  وهو بن عليل، وننف  بن لغيرت الاعليل، نػثعكلِّل النا  بحرهالن وسلنالن وإشػا الن لبػل ألوالػنع 
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عليػػن بالحلنػػة اإللهيػػة، وظهػػرو عليػػن فػػح لصػػرفالن السػػلوهية  فػػ با لفض ػػل اهلل 
إلػػى مقػػاـ النحادثػػة مػػ  الحضػػر  اإلليهػػة، فيحػػاد  مػػو ت،  و يالػػن البشػػرنة،  ل ػػات اهلل 

  ونللػل اهلل جػل فػح عػالت، هنػا لػػاؿ اهللع                                     
                         [50  فيحظػػػى بهػػػبت الرلبػػػة اإللهيػػػة، نللنػػػن   الشرررو

أ ياناً  و ن إلين، ونبثن ما نرند أف نهبن إليػن مػن النواهػ   اهلل لونة فح للبن، ونأخب اهلل 
نشػاو هل فػح بعػم األشػيام  اإللهية والعطانا الربانية،  اى نصل ببعم ها م أف الحػ  

اعػػالماً لشػػأنهل، ولػػدليالً علػػى  فعػػة مقػػدا هل، هػػاف بعضػػهل نقػػوؿ علػػى سػػبيل الػػد ؿع   
 فين. نحد  فح هوف اهلل أمر إ  شاو نح اهلل 



  {{ٙٙٔٙٙٔ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

بهػػبا النقػػاـ، و ثفػػ  إلػػى مقػػاـ النحادثػػة والناانسػػة والنمالسػػة  فػػ با أهرمػػن اهلل 
  ظػػػاهر  أو باطنػػػة إ  لخللػػػت محبػػػة اهلل هػػػل  قائقػػػن الظػػػاهر  والباطنػػػة، فػػػال لصػػػير فيػػػن ب  
 !! ولامن إلى اهلل، ولشدت إلى اهلل، ولبهرت باهلل، ولأخبت إلى  ضر  اهلل

فااخلػػل هػػبت النحبػػة هػػل  قائقػػن، فيلػػوف خلػػيالً هلل جػػل فػػح عػػالت، أد نلػػوف فػػح 
وهػػػبت مناهػػػى مقامػػػاو السػػػائلين، ومناهػػػى مقامػػػاو السػػػاللين، ومناهػػػى !!  مقػػػاـ الخليػػػل

 .. ى مقاماو النحبين، ومناهى مقاماو النثْخِلصينمقاماو النرندنن، ومناه
وبعد بلك النثْخلكصين والنحبوبين والنطلوبين والنرادنن   بد أف نلونوا على لػدـ 

 عو د أنن سيد األولين واآلخرنن  اى ننشوا على لدمن ونسيروا خل   ضرلن، 
ممأىمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّأىمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمم––اٌضملّٕاجمحنيمصارقمجربؼ٢ّمص٧ّمععملاع٥ّمصلؼملّٝماٌضملّٕاجمحنيمصارقمجربؼ٢ّمص٧ّمععملاع٥ّمصلؼملّٝمممةةظؿملػملظؿملػملمم}}

مم145145مم{{رض٧ّمآمسؽمل٥ّرض٧ّمآمسؽمل٥ّممص٦ّتامؼرملاب٥ّمص٦ّتماب٧ّمبغملّٕص٦ّتامؼرملاب٥ّمص٦ّتماب٧ّمبغملّٕمم--ودػمل٣ّودػمل٣ّ

 فح الاشهد عندما لاؿع  وها م هل البنن أشا  إليهل  سوؿ اهلل 
اظؿقؿملاتمٓمواظزملػمل٦ّاتماظشملؿملؾاتمٓ،مصكارؾ٥ّمع٦ّالهمصعملال:ماظلالممسػملؿمل١ّماظؿقؿملاتمٓمواظزملػمل٦ّاتماظشملؿملؾاتمٓ،مصكارؾ٥ّمع٦ّالهمصعملال:ماظلالممسػملؿمل١ّممم}}

أؼؾملاماظؽمليبمورريةمآموبّٕطات٥ّ،مصأذارمإديمأرواحمع٤ّمح٦ّظ٥ّمع٤ّماظغمُلؼمٖل٢ّموضال:مأؼؾملاماظؽمليبمورريةمآموبّٕطات٥ّ،مصأذارمإديمأرواحمع٤ّمح٦ّظ٥ّمع٤ّماظغمُلؼمٖل٢ّموضال:م

مم{{ؿملؽملاموسػمل٧ّمسؾادمآماظزملاينيمؿملؽملاموسػمل٧ّمسؾادمآماظزملاينيماظلالممسػملاظلالممسػمل

 وهبا بحر   لرا  لن، ومحي     ػد  لػن مػن األسػرا  اإللهيػة والعلػـو الربانيػة، وبابػن
 لوؿ اهلل لعالىع

                          [989البق ة  
 وهلها خواطر إلهامية.

================================== 
 رفغ١ش ٔٛس األر٘بْ ٚاٌؼٙٛد اٌّؾّذ٠خ  ٘ٗٔ



  {{2ٔٙ2ٙٔ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 ْؾٝب املؤَٔ َٔ اإلصزا٤ ٚاملعزاج 
مم٤ّمع٤ّماإلدّٕاءمواٌضملّٕاج؟٤ّمع٤ّماإلدّٕاءمواٌضملّٕاج؟دؤال:معامغزملؿملبماٌؤعدؤال:معامغزملؿملبماٌؤع

مم============================================================================================

نصي  النامن من اإلسرام والنعػرا  الصػال  الاػح جامنػا بهػا  سػوؿ اهلل هدنػة وافػر  
 لنا من عند  ضر  اهلل جل فح عالت.

نصػػي  النػػامن مػػن اإلسػػرام والنعػػرا  الوحػػانا النبونػػة فػػح الرانػػاو اللاشػػفة الاػػح  
بهػػا  سػػوؿ اهلل، وبػػي ن فيهػػا لبػػائل العيػػو  الاػػح لباعػػد بػػين النػػرم وبػػين القػػر  مػػن  هاشػػفنا

 ضر  عالـ الغيو  ليباعػد عنهػا باللليػة، وأبػوا  القػر  الاػح إبا سػعا فيهػا هػاف لرنبػاً مػن 
 مو ت ولر بن مو ت ولد من وناجات.

دنا  سػوؿ ثل بعد باؾ نصي  النامن من اإلسرام والنعرا  أف ننشح على خطا سػي
اهلل ومػػن معػػن مػػن أنبيػػام اهلل و سػػل اهلل ليلحػػ  بهػػل فػػح النقامػػاو هنػػا بهػػر لنػػا وبػػي ن سػػيدنا 

   سوؿ اهللع                                    [91األنعام . 
هػبا ونلافح بهبا القد  من نصي  النامن، وهناؾ أمو    عد  لها و   ػد  لهػا فػح 

 النماؿ.

  ُعلَّ ؽدر رصٍٛ اهلل 
مم،موعامايغملؼملةمع٤ّمذظ١ّ؟،موعامايغملؼملةمع٤ّمذظ١ّ؟دؤال:مط٣ّمعّٕةمُذ٠ّٖمصّٓرمرد٦ّلمآمدؤال:مط٣ّمعّٕةمُذ٠ّٖمصّٓرمرد٦ّلمآم

مم============================================================================================

شثػػػ    الثابػػػت فػػػح السثػػػن ة النبونػػػة، وهاػػػ  السػػػير  النعانػػػد  أف سػػػيدنا  سػػػوؿ اهلل 
نواو عنػد مرضػعان  لينػة السػعيدنة، حد ت أ ب  مراو، مر  وهو طفل حغير عندت أ بػ  سػ



  {{8ٔٙ8ٙٔ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 ومر  وهو ابن اثنا عشر عاماً، ومر  لبل ن وؿ الو ى، ومر  لبل اإلسرام والنعرا .
والعبر  فح بلك هلن فػح هلنػة وا ػد  جامعػة مانعػة هػح أف نلافػت النػامن ونحػري 
النػػػػامن علػػػػى دواـ طهػػػػا   القلػػػػ ، ألف القلػػػػ  هػػػػو محػػػػل نظػػػػر اهلل، وهػػػػو موضػػػػ   عانػػػػة 

ين مػػن عبػػاد اهلل، وهػػو موضػػ  ا خػػالي والصػػدؽ واليقػػين والصػػفاو الطيبػػة الاػػح الصػػادل
نحبها اهلل، وهو البد نوض  فين الاقػى والخشػية والسػلينة والحلػل والبضػاعة الاػح نافضػل 

 بها اهلل على األلقيام من عباد اهلل.
القلػػ  السػػليل هػػو أسػػا  العبػػد الػػبد نسػػاقيل، ونرنػػد أف نلػػوف هرننػػاً عنػػد  ضػػر  

أنقػػى مػػن النقػػام، وأحػػفى مػػن الصػػفام، وأنػػو  مػػن األنػػوا ،  ، للػػ  الحبيػػ  للػػرنل ا
وأبهى من البهام، للن اهلل أشػا  لنػا علػى  ضػرلن لػنعلل أهنيػة هػبا األمػر، وأف نػداـو دومػاً 
علػػى طهػػا   القلػػ ، وأف نحػػري عليػػن فػػح جنيػػ  اآلنػػاو، و  ناراخػػى فػػح بلػػك، ألنػػك لػػو 

ر  الحقػد ضػعت ولهػت، لػو د   فيػن مػرض الحسػد فلػيم لراخيت لو د   فح للبػك عقػ
لك نصي  فح القبوؿ عند من نقوؿ للشحمهن فيلوف، لو مثلحم الفػااد باللراهيػة والػبغم 

 عناًل منك مهنا هنت مثسدداً فين فح هػبت الحيػا  ألف اهلل  لخل  اهلل فلن نقبل اهلل 
 لاؿ فح النامنينع 

                                                   [37 احلج . 
إبف العبػر  أف نػدنل اإلنسػاف علػػى طهػا   القلػ  مػن الغػػل والحقػد والحسػد واللػػرت 
والبخػػل والشػػل ... وهػػل الصػػفاو الاػػح نهػػى عنهػػا اهلل، وننلػػات بالنحبػػة والنػػود  والاػػآل  

عليػػػػن اهلل مػػػػن عنػػػػدت بالسػػػػلينة والطنأنينػػػػة ... وهػػػػل الصػػػػفاو الاػػػػح نحبهػػػػا اهلل، فيافضػػػػل 
والخوؼ من  ضرلن، والخشية لماللن، والحضو  بػين ندنػن، والخشػوع عنػد مناجالػن وعنػد 
الصال  بين ندنن، نافضل علين بنواه  الصالحين ألنػن  فػ  للبػن مػن أوحػاؼ الننػافقين، 

 عػاه  علػى القلػ  وحكف ات على نهج سيد األولين واآلخرنن، فدائناً الصادؽ فح طرن  اهلل
نثصػػػفين وننقيػػػن ونمليػػػن، ننقيػػػن مػػػن النبالػػػاو والوسػػػاو  والهػػػواجم الشػػػيطانية والنفسػػػانية، 



  {{9ٔٙ9ٙٔ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 ونثملين ببهر اهللع
ممِجالُؤَػا؟ِجالُؤَػا؟ممَصؼمَلاَصؼمَلامماظػمل٥َِّّ،اظػمل٥َِّّ،ممَرُد٦َّلَرُد٦َّلممَؼاَؼاممِضؿمل٢َِّضؿمل٢َّمماْظَقِّٓؼُّٓ،اْظَقِّٓؼُّٓ،ممَؼزمِلَُّٓأَؼزمِلَُّٓأممَطؼمَلاَطؼمَلاممَتزمِلَُّٓأَتزمِلَُّٓأمماْظعمُلػمُل٦َّباْظعمُلػمُل٦َّبممَػِِّٔهَػِِّٔهممٔإٖنٔإٖنمم}}

{{مماْظعمُلِّٕآٔناْظعمُلِّٕآٔنممةُُةَوِتالَوَوِتالَومماْظؼمَل٦ِِّت،اْظؼمَل٦ِِّت،ممِذْطُِّٕذْطُّٕ:م:مَضاَلَضاَل
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إبف دائناً نثصفح القلػ  ونثطهػرت ونمليػن، فػ با فعػل بلػك أحػبل حػالحاً للعطػاماو 
 اإللهيػػة، والخصوحػػياو الربانيػػة، فيثلػػـر بنػػا أهػػـر اهلل بػػن عبػػادت الصػػالحين، نسػػأؿ اهلل 

 أف نلوف منهل أجنعين.
، ولد مشيت عليػن واإلماـ أبو الع ائل نقوؿ بيااً فح هبت الم ئية من عنل بن نا هنات

 شهو  عد   اى عنلت بنا فينع
  اسػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػنيرؾ والحظػػػػػػػػػن أسػػػػػػػػػرا د

 
 واعلػػػػػػ  علػػػػػػى بػػػػػػا  الصػػػػػػفا نػػػػػػا سػػػػػػا د

 
 قزا٠٤ عد١ِّٜ ٜط 

ممضملّٓٚؼةمؼّٗ؟ضملّٓٚؼةمؼّٗ؟عامؼضملّٕفمبعامؼضملّٕفمبدؤال:معامحغمل٣ّمضّٕاءةمدؤال:معامحغمل٣ّمضّٕاءةم

مم============================================================================================

ن، سػػػيدنا و دو عػػن بعػػػم السػػاد  الصػػالحي -هنػػا ليػػػل فػػح شػػأنها   -عدنػػة نػػم 
فػػػينن نقرأهػػػا  أمرنػػػا أف نقػػػرأ نػػػم ألنفسػػػنا ولغيرنػػػا عنػػػد الشػػػداو فقػػػاؿ   سػػػوؿ اهلل 

 لنفسنع
{{ممَظ٥َُّظ٥ُّممُشظمِلَُّٕشظمِلَّٕمماظػمل٥َِّّاظػمل٥َِّّممَوِج٥َِّوِج٥ِّمماِبِؿطمَلاَءاِبِؿطمَلاَءممَظؿمِلػمَلٍةَظؿمِلػمَلٍةممِص٨ِّص٨ّممؼّٗؼّٗممَضََّٕأَضََّٕأممَع٤َِّع٤ِّمم}}
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ولبلك  م هثير من الصالحين على لراملها هل ليلة، وخاحة أنها سػهلة وميسػر ، 

================================== 
  ِغٕذ اٌشٙبة ٚشؼت اإل٠ّبْ ٌٍج١ٙمٟ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػّش ٙٗٔ

 شؼت اإل٠ّبْ ٌٍج١ٙمٟ ٚعٕٓ اٌذاسِٟ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  2ٗٔ



  {{2ٓٔ2ٓٔ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 عاؼ لها أجراً هبيراً، ولاؿ وزاد على بلك الحبي  فأض
{{ممَعّٕٖاٍتَعّٕٖاٍتممَسرمِلََّٕسرمِلَّٕمماْظعمُلِّٕآٔناْظعمُلِّٕآٔنممِضَّٕاَءَةِضَّٕاَءَةممِبعمِلَّٕاَءِتؾمَلاِبعمِلَّٕاَءِتؾمَلاممَظ٥َُّظ٥ُّمماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَطَؿَبَطَؿَبممؼّٗؼّٗممَضََّٕأَضََّٕأممَع٤َِّع٤ِّمم}}
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سه ل ببلك األمػر للنشػغولين باألعنػاؿ، الػبنن لػيم عنػدهل ولػت إلطالػة القػرام ،  
وهػبا ليسػير عظػيل هونن نقرأ نم فلأننا لرأ القػرلف هلػن عشػر مػراو فػح األجػر والثػوا ، 

، وإف هػػاف هنػػاؾ لصػػو  عظػػيل منػػا أجنعػػين فػػح هػػبا األمػػر، فنػػاللل مػػن الػػرموؼ الػػر يل 
 ساعاو وساعاو فينا   نفيد و  ننف ، وعند القرام  نصبل مشغولين!!.

أف نقرأهػػػا لنػػػن نعػػػالج سػػػلراو النػػػوو ولشػػػاد عليػػػن، فهػػػح  وأمرنػػػا  سػػػوؿ اهلل 
 علاؿ لثسهل الن ع، وخرو  الروح بسهولة، 

{{ممؼّٗؼّٗممَع٦َِّتاُط٣َِّع٦َِّتاُط٣ِّممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّمماْضَُّٕءوااْضَُّٕءوامم}}
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فقاؿ بعم الصالحين لياسػاً علػى بلػكع نقرأهػا فػح النلنػاو، واسػاند بعضػهل إلػى 
أف أبػػات بهػػر لػػن أنػػن هػػاف  بعػػم الرانػػاو الصػػالحة،  و  الشػػين محػػى الػػدنن بػػن العربػػح 

فػح الننػاـ  مرض بالحن ى وأوشك على النوو، فأخب نضػرع إلػى اهلل ونػاـ، فػرأ  النبػح 
فقاؿ لنع الرأ علػى محنػد نػم نثشػفى بػ بف اهلل، فقػاـ مػن النػـو ووضػ  نػدت عليػن ولػرأ نػم 
فشفات اهلل وعافات، فاساند بعػم الصػالحين غلػى بلػك ولػالواع نقرأهػا فػح النلنػاو، الػبد 
ول  فح شد ، البد ول  فػح ضػائقة، الػبد أحػابن مػرض وا اػا  فػح عالجػن ونرنػد الشػفام 

ت النية، أو البد ضاع لن شػحم و  نػد د أنػن موضػعن، فيقػرأ نػم فيثلهنػن اهلل فيقرأ نم بهب
 .بالشحم البد ضاع منن، أو نردت لن 

وجام بعم القـو وأ ادوا أف نطبقوا بلك علػى مػن نليػدهل، أو مػن نسػحم لهػل، أو 
مػػن نماػػرح شػػراً نحػػوهل، وسكػػن وها عدنػػة نػػم، وهػػل وا ػػد لػػن طرنقػػة مخالفػػة، مػػ  أننػػا فػػح 

================================== 
 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚاٌذاسِٟ ػٓ أٔظ  8ٗٔ

 عٕٓ أثٟ داٚد ٚإٌغبئٟ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ ِؼمً ثٓ ٠غبس  9ٗٔ



  {{2ٔٔ2ٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

أ  نػدعوا علػى أ ػد،  اػى ولػو هػاف ظالنػاً ألننػح   ألػيقن مػن هػبا  قيقة أمرنػا النبػح الح
سيناصػػر لػػح ونػػرد  الظلػػل، ألننػػح  بنػػا أهػػوف أنػػا الظػػالل، و اػػى لػػو هػػاف ظالنػػاً فػػ ف اهلل 

 ع قح، لاؿ 
{{مماِغَؿزمَلَّٕاِغَؿزمَلَّٕممَصعمَلَِّٓصعمَلِّٓممَزػمَلؼمَل٥َُّزػمَلؼمَل٥ُّممَع٤َِّع٤ِّممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممَدَساَدَساممَع٤َِّع٤ِّمم}}
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النحلنة األخرونػة عػن    البرنة،ألنػن أخػب  أخب  قن، وليم لن أف نرف  لضية فح
  قن بالدعام، ولبلك هاف بعم الصالحين نقولوفع القالل بالدعام هالقالل بسيفن.

إبف نحػػن نأخػػب المانػػ  األوؿ، فنقػػرأ نػػم ألنفسػػنا ،ونقػػرأ نػػم عنػػد النػػ ع لسػػهيالً 
مػن أسػام إلينػا  لنولانا، ونقرأ نم عند الضوائ  والشدائد، للن   نقرأها على من لبانا و 

 .اماثاً  والاداماً بسيدنا  سوؿ اهلل 

 حه١ُ ايعدد صبع١ 
مماظلؼملاواتمدؾّٝمواِّراضنيمدؾّٝ،مصؼملامايغملؼملةمع٤ّماظضملّٓدمدؾضملة؟اظلؼملاواتمدؾّٝمواِّراضنيمدؾّٝ،مصؼملامايغملؼملةمع٤ّماظضملّٓدمدؾضملة؟دؤال:مدؤال:م

مم============================================================================================

السػػناواو السػػب  ليسػػت مػػا نػػرات فولنػػا، وللػػن الػػبد نػػرات فولنػػا هػػو سػػق  اللػػر  
لبد فين النمـو واللواه ، وهبا خا   نطاؽ اللر  األ ضية، للن  ػوؿ اللػر  األ ضية، ا

األ ضػػية نوجػػد الغػػالؼ المػػود النحػػي  بػػاأل ض، والػػبد نحفػػ  األهسػػمين مػػن الخػػرو  
والاسػػػر  مػػػن هوهػػػ  األ ض، والػػػبد نحفػػػ  األ ض مػػػن غػػػاز األوزوف القػػػادـ مػػػن وهػػػج 

 الشنم ومن لهيبها، والبد نحف  الماببية األ ضية 
هل بلك من الغالؼ المود البد نرات أز ؽ، أما السػناواو فػال نعلػل  قيقاهػا إ  

 .با   السناواو 
================================== 

 عٕٓ اٌزشِزٞ ِٚغٕذ اٌشٙبة ػٓ ػبئشخ سضٟ هللا ػٕٙب ٓ٘ٔ



  {{2ٕٔ2ٕٔ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

ف ف األ ض لاب  ممنوعػة شنسػية، هػبت النمنوعػة فػح ممػر  اسػنها د   الابانػة، 
ود   الابانػػػة فيهػػػا أهثػػػر مػػػن مائػػػة ألػػػ  شػػػنم أهبػػػر مػػػن شنسػػػنا، وهػػػل شػػػنم  ولهػػػا 

ر  فػػػح اللػػػوف، واللػػػوف ملػػػحم بػػػالنمراو، إبف أنػػػن ممنوعػػػاو، ود   الابانػػػة أحػػػغر ممػػػ
 السناواو؟!! وم  بلك نقوؿ اهللع 

                                  [37الذا يات  
 أ  أنها لاس  باسانرا ، هبا ا لساع   نساطي  أ د  حدت.
ئلػػػػة نلاشػػػػفوف ممػػػػراو هلنػػػػا ل نػػػػد األجهػػػػ   الحدنثػػػػة هالالسػػػػلوباو الفلليػػػػة الها

للػػن لػػيم معهػػل  ونمػػـو جدنػػد ، وللاشػػ  عمائػػ  فػػح اللػػوف أوجػػدها    اللػػوف 
 أجه   للاش  هل ما فح األهواف.

  ننبغػػػح لنػػػا أف ناولػػػ  عنػػػدت، و  أف نبحػػػً  إبف هػػػبا أمػػػر مفػػػوض إلػػػى اهلل 
 عندت.

 للن  لنة العدد سبعة موجود  فح هل شحم، فالطواؼ سبعة، والسعى بػين الصػفا
 والنرو  سبعة، و مح األ ما  سبعة، والسمود على سبعةع

{{ممَدِؾضمَلِةَدِؾضمَلِةممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممَأِدُفََّٓأِدُفَّٓممَأِنَأِنممُأِعُِّٕتُأِعُِّٕتمم}}
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وأنػػاـ األسػػبوع سػػب ، وجػػوا ح اإلنسػػاف سػػب  ... هػػل هػػبت السػػب  إشػػا   أشػػا  إليهػػا 
األشػيام األساسػية  الاو يدنة سػب  فمعػل اهلل  بعم العا فين فقاؿع ألف حفاو اهلل 

 شرعن على سب . فح هونن وفح
الاو يدنػػػة هػػػح السػػػن  والبصػػػر واللػػػالـ واإل اد  والحيػػػا  والعلػػػل  وحػػػفاو اهلل 

والقد  ، ولػبلك جعػل سػر هػبا األمػر، وإف هػاف فػح الحقيقػة سػر الاسػبي    نعلنػن إ  مػن 

================================== 
 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ ػجذ هللا ثٓ اٌؼجبط  ٔ٘ٔ



  {{2ٖٔ2ٖٔ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 عل نن البدن .

 َد ايعني إىل ْعِ ايػري 
ممدؤال:معامعضملؽمل٧ّمض٦ّلمآمتضملادي:مدؤال:معامعضملؽمل٧ّمض٦ّلمآمتضملادي:م مم   مم    مم  مم مم    مم  مم    مم

    ممممر٥ّ(؟ر٥ّ(؟131131))مم
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، فلػػاف فػػح القػػرلف   ناحنلػػن إ   ضػػر   سػػوؿ اهلل  هػػاف الخطػػا  مػػن اهلل 
نخاطػ  النػػامنين فػػح سػػيدنا  سػػوؿ اهلل، مثػػاؿ بلػػك عنػػدنا فػػح الػػدنياع أ  خطػػا   اهلل 
  مصلحة نألح ب سل مكػن؟  ئػيم النصػلحة، و ئػيم النصػلحة نوجهػن، فػأ  خطػا  مػن أل

 اهلل ألمة  بيبن ومصطفات نألح لرسوؿ اهلل، و سوؿ اهلل نوجهن لهبت األمة.
  ولػػػػػبلك عنػػػػػدما نقػػػػػوؿ اهللع                     [0هػػػػػل  سػػػػػوؿ اهلل   األحرررررزاب
 .ألمة النبح فح شخص النبح نحاا  للاقو ؟!  ، للن الخطا  

فح ليلة اإلسرام والنعرا  عثرضت علين هل المنا و الاح لسػاح  النظػر  النبح 
إليها، من جنا و النللوو، وجنا و المنة، وجنػا و المبػروو، وجنػا و السػد  ، 

  وجنا و العري ... للنن لل نلافت إليهػا، ولػبا مد ػن اهلل فقػاؿع                 
    [07 فليػػػ  ننػػػد عينيػػػن إلػػػى مػػػا مػػػ  النػػػا  مػػػن زننػػػة الحيػػػا  الػػػدنيا واهلل   الرررنج 

 أغنات؟!!.
إبف الخطػػا  هنػػا ألمػػة الحبيػػ ، أ  ننػػد عينينػػا إلػػى مػػا أعطػػى اهلل بػػن إخواننػػا، ألف 
الحسد سب  فسػاد أ  ممانػ ، والحسػد هػو أف ننظػر اإلنسػاف إلػى الػنعل الاػح فػح أنػدد 

لػػػػ  إليهػػػػا، ونرنػػػػد أف نحصػػػػل عليهػػػػا، أو نرنػػػػد أف نحصػػػػل عليهػػػػا ونثحػػػػـر منهػػػػا غيػػػػرت، وناط
 .حا بها، وهبا الحسد النلروت والنبغوض فح دنن اهلل 



  {{2ٗٔ2ٗٔ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

فح شخص  بيبن ومصطفات أ  نند عينينا إلى ما م  غيرنا مػن نعػل  فأعلننا اهلل 
صػػحيل الػػبد فػػح  دنثػػن ال الػػدنيا، وأ  ننظػػر إلػػيهل، ولػػاؿ فػػح بلػػك سػػيدنا  سػػوؿ اهلل 

 ننبغح أف نحابد بنع
ممالالممَأِنَأِنممَأِجَُّٓرَأِجَُّٓرممَصٔإٖغ٥َُّصٔإٖغ٥ُّممَص٦َِّض١ََّص٦َِّض١َّممُػ٦َُّػ٦َّممَع٤َِّع٤ِّممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّممَتؽمِلصمُلَِّٕتؽمِلصمُلِّٕممَوالَوالممُدوَغ١َُّدوَغ١َّممُػ٦َُّػ٦َّممَع٤َِّع٤ِّممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّمماِغصمُلِّٕاِغصمُلِّٕمم}}

{{ممِسؽمِلََّٓكِسؽمِلََّٓكمماظػمل٥َِّّاظػمل٥َِّّممِغضمِلؼمَلَةِغضمِلؼمَلَةممَتَِّٖدٔريَتَِّٖدٔري
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انظر إلى من هو أعلى منك فح الدنن لاثعلح هناك، ولثقػود ع نناػك، ولسػا ع إلػى 
ظر إلى من دونك فػح الػدنيا  اػى لرلػاح، فاشػلر اهلل علػى عطػامت، ولحنػد ا لادام بن، وان
 اهلل على نعنامت.

للن غي ر النا  فح عصرنا الننظا  الػبد وضػعن لنػا نبينػا فاعبػوا، بػدأوا ننظػروف إلػى 
مػػن هػػو دونهػػل فػػح الػػدنن، ومػػن هػػو فػػولهل فػػح الػػدنيا فطنعػػوا، هػػبت النطػػام  هػػح الاػػح 

ة والغػد  والخيانػة والمشػ  والطنػ  ....  اػى بػين األهػػل أوجػدو الغػأل واللػب  والسػرل
 لناع لمد من نأهل    أخولن!! وبلك بسب  الدنيا الدنية، ولاؿ 

{{مماظؽمٖلأساظؽمٖلأسممَأْشؽمَل٧َّأْشؽمَل٧ّممَتغمُل٤َِّتغمُل٤ِّممَظ١ََّظ١َّمماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَضَل٣ََّضَل٣َّممِبؼمَلاِبؼمَلاممَاِرَضَاِرَضمم}}
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 نقوؿع ولبلك حا   الناؿ   ننلن أف نغانح، ألف  سوؿ اهلل 
ممإالإالممَصاُهَصاُهممالالَؼؼمِلَؼؼمِلممَوَظ٤َِّوَظ٤ِّممآَخَّٕ،آَخَّٕ،ممَواِدّؼاَواِدّؼاممَظ٥َُّظ٥ُّممَأٖنَأٖنممَأَحٖبَأَحٖبممَذَػٍب،َذَػٍب،ممِع٤ِِّع٤ِّممَواٍدَواٍدممآَدَمآَدَمممِظاِب٤ِّٔظاِب٤ّٔممَطاَنَطاَنممَظ٦َِّظ٦ِّمم}}

{{مماظٗؿَّٕاُباظٗؿَّٕاُب
154
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للن أغنػى النػا  مػن نقنػ  بنػا للػات مػو ت، ونسػعى هنػا أمػر اهلل فػح جلػ  الحػالؿ 
الػبد شػرعن لػن اهلل، ولػيم القناعػة أ  أعنػل أو أ هػن، للػن أعنػل بنػا أمػر اهلل و  أخػال  

================================== 
 اٌطجشأٟ ٚاٌج١ٙمٟ ػٓ أثٟ رس اٌغفبسٞ  ٕ٘ٔ

 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚاثٓ ِبعخ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  ٖ٘ٔ

 صؾ١ؼ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ٚاٌذاسِٟ ػٓ أٔظ  ٗ٘ٔ



  {{2٘ٔ2٘ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

ومػػا نعطيػػن لػػح اهلل إبا  ضػػيت سػػيغنينح بػػن اهلل و  نثحػػوجنح إلػػى عػػدات، لنػػ ؿ فيػػن  شػػرع اهلل،
البرهة من عند اهلل، فيقضػح هػل طلبػالح و ػوائمح أنػا ومػن أعػولهل، و  أمػد نػدد إلػى غيػر 

 .اهلل، ألنح أمشح على نهج  بي  اهلل ومصطفات 

 ايهالّ يف املضاجد 
ممّٓميفمصالةماىؼملضملة؟ّٓميفمصالةماىؼملضملة؟دؤال:معامرأىماظّٓؼ٤ّمصؿملؼمل٤ّمؼؿغملػملؼمل٦ّنمباٌلفدؤال:معامرأىماظّٓؼ٤ّمصؿملؼمل٤ّمؼؿغملػملؼمل٦ّنمباٌلف
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155155{{مماْظؼمَلِلِفِّٓمَؼأُط٢ُّماْظَقَلؽمَلاِتمَطؼمَلامَتأُط٢ُّماظؽملَٓاُرماْظَقشمَلَباْظؼمَلِلِفِّٓمَؼأُط٢ُّماْظَقَلؽمَلاِتمَطؼمَلامَتأُط٢ُّماظؽملَٓاُرماْظَقشمَلَبمميفيفمماْظغمَلالُماْظغمَلالُممم}}::ضالمضالم

مم

واللػػالـ فػػح المنعػػة نمعػػل المنعػػة باطلػػة، فالػػبنن نػػبهبوف لبػػل المنعػػة   نمػػوز 
هػػاف اللػػالـ فػػح مصػػلحة، وإبا هػػاف   بػػد فخػػا     لهػػل أف ناحػػدثوا مػػ  بعضػػهل،  اػػى لػػو

النسمد، وللن عند دخوؿ النسمد نمػ  ا لاػ اـ بػاألد ، وعل نونػا اللػراـ أف اإلنسػاف 
بنمػػرد دخػػوؿ النسػػمد نثصػػلح السثػػن ة ثػػل نقػػوؿ بقلبػػن، أو بقلبػػن ولسػػاننع نونػػت اإلعالػػاؼ 

 عهلل، واإلعالاؼ أللن لحظة،  اى نأخب أجر اإلعالاؼ، لاؿ 
ع٤ّماسؿغملّٟمضّٓرمص٦ّاقمغاضةمُطؿبمظ٥ّمث٦ّابمحفؿنيموسؼملّٕتنيمتاعؿنيمع٤ّماسؿغملّٟمضّٓرمص٦ّاقمغاضةمُطؿبمظ٥ّمث٦ّابمحفؿنيموسؼملّٕتنيمتاعؿنيممم}}

{{ععملؾ٦ّظؿنيمععملؾ٦ّظؿنيم
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فلنػػابا أضػػي  علػػى نفسػػح هػػبا الثػػوا ؟!! فيمػػ  أ  ألللػػل إ  مػػ  اهلل، أبهػػر اهلل، 
او أللو هاػا  اهلل، أو أحػلح علػى  سػوؿ اهلل، أو أسػاغفر اهلل ... للػن   ألللػل مػ  جػا د 

 أبداً  اى ولو فح مصلحة.

================================== 
 ٚسد فٟ ئػبٔخ اٌطبٌج١ٓ ٘٘ٔ

 سٚاٖ اٌطجشأٟ ٚاٌج١ٙمٟ ػٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ ػٍٟ ٙ٘ٔ



  {{2ٙٔ2ٙٔ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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  ايضٝد٠ فاط١ُ ع٢ً حضز٠ ايٓيببها٤ 
{{ممِعؽمٚل٨ِّعؽمٚل٨ّممَبسمِلضمَلٌةَبسمِلضمَلٌةممَصاِرؼمَلُةَصاِرؼمَلُةمم}}:م:مدؤال:مضالمدؤال:مضالم
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بغملؿ٥ّمبغملاءًامعّٕؼًّٕا،مصؼملامدّٕمبغملؿ٥ّمبغملاءًامعّٕؼًّٕا،مصؼملامدّٕممموٌاماغؿعمل٢ّموٌاماغؿعمل٢ّممم

ممػّٔاماظؾغملاء؟ػّٔاماظؾغملاء؟
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فػػراؽ  سػػوؿ اهلل لػػيم بالسػػهل، فرسػػوؿ اهلل هلػػن جنػػاؿ، وهلػػن   نػػة، وهلػػن شػػفقة، 
ابناػػػن الاػػػح هػػػاف عنػػػدما نراهػػػا داخلػػػة عليػػػن نقػػػ  ونحاضػػػنها ونثملسػػػها  وهلػػػن  نػػػاف، وهػػػبت

 بموا ت، وأنال لعلنوف أنن جعل أو دها أو دت، ولاؿع
ُط٢ّٗمَدَؾٍبمَوَغَلٍبمُعؽمِلعمَلشمِلّْٝمَؼ٦َِّمماْظعمِلؿمَلاَعِةمَعامَخاَلمَدَؾِؾ٨ّمَوَغَلِؾ٨ّمَوُط٢ّٗمَوَظِّٓمَأٍبمُط٢ّٗمَدَؾٍبمَوَغَلٍبمُعؽمِلعمَلشمِلّْٝمَؼ٦َِّمماْظعمِلؿمَلاَعِةمَعامَخاَلمَدَؾِؾ٨ّمَوَغَلِؾ٨ّمَوُط٢ّٗمَوَظِّٓمَأٍبممم}}

{{ممَوَظِّٓمَصاِرؼمَلَة،مَصٔإغ٨ّمَأَغامَأُب٦ُّػ٣ِّمَوَسزمَلَؾُؿؾمُل٣َِّوَظِّٓمَصاِرؼمَلَة،مَصٔإغ٨ّمَأَغامَأُب٦ُّػ٣ِّمَوَسزمَلَؾُؿؾمُل٣ِّممَصٔإٖنمَسزمَلَؾَؿؾمُل٣ِّمِِِّبؿملؾمٔل٣ِّمَعامَخاَلَصٔإٖنمَسزمَلَؾَؿؾمُل٣ِّمِِِّبؿملؾمٔل٣ِّمَعامَخاَل
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ولبلك هاف سر بلام السيد  فاطنة بسػب  الفػراؽ، هنػا فعػل سػيدنا  سػوؿ اهلل مػ  
 ابنن إبراهيلع

{{ممَظؼمَلِقُّٖوُغ٦َّنَظؼمَلِقُّٖوُغ٦َّنممٔإِبَّٕاِػؿمل٣ُّٔإِبَّٕاِػؿمل٣ُّممَؼاَؼاممِبظمِلَّٕاِض١َِّبظمِلَّٕاِض١َّممَؤإٖغاَؤإٖغامم}}
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 لنع تولال بي  الحبعد دفن أو أنم ولبلك و د أنها بهبت إلى سيدنا بالؿ 
160160{{؟م؟م««اظرتاَباظرتاَبممؼامأغُّٗ،مأراَبِتمغظمُل٦ّدغمل٣ّمأنمهـ٦ّامسػمل٧ّمرد٦ّٔلمآمؼامأغُّٗ،مأراَبِتمغظمُل٦ّدغمل٣ّمأنمهـ٦ّامسػمل٧ّمرد٦ّٔلمآممم}}

مم

ام لهػػا وطلبػػت منػػن أف نأليهػػا بحفنػػة مػػن الاػػرا  الػػبد وضػػعوت علػػى  سػػوؿ اهلل، فمػػ
 ولالتع بحفنة من الارا ، فشن اها

================================== 
 ٓ ِخشِخ اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ اٌّغٛس ث 2٘ٔ

 أَثٛ ٔؼ١ُ فٟ اٌّؼشفخ، وش 8٘ٔ

 صؾ١ؼ اٌجخبسٞ ٚعٕٓ أثٟ داٚد ػٓ أٔظ  9٘ٔ

 صؾ١ؼ اٌجخبسٜ ٚوض١ش غ١شٖ ٓٙٔ



  {{22ٔ22ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 مػػػػػػػػابا علػػػػػػػػى مػػػػػػػػن شػػػػػػػػل  لربػػػػػػػػة أ نػػػػػػػػد
 

 أ  نشػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػد  ال مػػػػػػػػػػػػػاف غواليػػػػػػػػػػػػػػا
 أنهػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػو  ا حػػػػػػػػػػبت علػػػػػػػػػػى  مصػػػػػػػػػػائ 

 
 حػػػػػػػػػػبت علػػػػػػػػػػى األنػػػػػػػػػػاـ عػػػػػػػػػػدف لياليػػػػػػػػػػا

 هل إنساف عندت لل    ناألل للفراؽ؟! 
 اػػى أف مػػن نػػ و   بيػػ  ثػػل نفا لػػن، أ  نحػػد  ألػػل للفػػراؽ؟! هػػبت النحبػػة، وهػػبا 

 دليل على الشفقة والحناف والوجد واإلخالي.
 عندما جام سيدنا جعفر من بالد الحبشة حادؼ فال خيبػر، فسػيدنا  سػوؿ اهلل 

 ول  وا اضنن والا من ولب لن، ولاؿع
{{ممَجضمِلظمَلَّٕٕجضمِلظمَلّٕٕممِبعمُلُّٓؤمِبعمُلُّٓؤمممَأِمَأِمممَخؿمِلَؾََّٕخؿمِلَؾَّٕممِبظمَلِؿِّّٔبظمَلِؿّّٔممَأْصَُّٕحَأْصَُّٕحممَأَغاَأَغاممِبَأٚؼؾمٔلؼمَلاِبَأٚؼؾمٔلؼمَلاممَأِدٔريَأِدٔريممَعاَعامم}}
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بلػػى علػػى طػػو  وجبػػاؿ عػػاي بينهػػا، ونظػػر إليهػػا بحنػػاف  وإبا هػػاف  ضػػر  النبػػح 
 ولاؿ لهاع
ممَأِػػمَل١َِّأِػػمَل١ِّممَأٖنَأٖنممالالَوَظ٦َِّوَظ٦ِّمممماظػمل٥َِّّاظػمل٥َِّّممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّممِرٔضِرٔضآلآلااممَوَأَحٗبَوَأَحٗبمماظػمل٥َِّّ،اظػمل٥َِّّ،ممَأِرٔضَأِرٔضممَخؿمِلَُّٕخؿمِلُّٕممَأٖغ١َِّأٖغ١ِّممَسػمِلؼمِلُتَسػمِلؼمِلُتمم}}

{{ممَخَِّٕجتَخَِّٕجتممَعاَعاممِعؽمِل١ِِّعؽمِل١ِّممَأِخَُّٕج٦ِّغ٨َّأِخَُّٕج٦ِّغ٨ّ
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 ..!! لأل ض  ن  
 ة، أ  لحن لروح سيدنا  سوؿ اهلل ..فنا باؿ السيد  فاطن

 .وعط  وشفقة و ناف سيدنا  سوؿ اهلل 
مموصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّوصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّ

================================== 
 اٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن ػٓ عبثش ثٓ ػجذ هللا  ٔٙٔ

 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚإٌغبئٟ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  ٕٙٔ



  {{28ٔ28ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     زبٜٚ فٛزبٜٚ فٛفف

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 
u ٚ الثٕٛالثٕٛايجايجاحلًك١ ايجا١ْٝ ٚاحلًك١ ايجا١ْٝ u 

 آداب سٜار٠ املزٜض 

 ّدٚر املضاجد يف اإلصال 

 ٚاجبات املكبٌ ع٢ً ايشٚاج 

  ٍٛايٝضز َٓٗج ايزص يف ايدع٠ٛ 

 أَٛاٍ ايشنا٠ ٚخد١َ اجملتُع 

 آداب ايبٝع ٚايغزا٤ 
 



  {{29ٔ29ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     زبٜٚ فٛزبٜٚ فٛفف

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

u ٚ ايجالثٕٛايجالثٕٛاحلًك١ ايجا١ْٝ ٚاحلًك١ ايجا١ْٝ ٖٔٙ
  u 

 آداب سٜار٠ املزٜض 
ؿضملاع٢ّمعّٝمؿضملاع٢ّمعّٝمدؤال:معامآدابمزؼارةمإٌّؼّٚ؟موإذامطانمإٌّضمُعضملّٓيمصغملؿملّٟمغدؤال:معامآدابمزؼارةمإٌّؼّٚ؟موإذامطانمإٌّضمُعضملّٓيمصغملؿملّٟمغ

مم؟؟إٌّؼّٚإٌّؼّٚ

مم============================================================================================

 علدا  زنا    النرنم  ددلها السثن ة النطهر ، ولاؿ فيها 
{{ممُسِّٓمَعّٕٔؼسمّلاُسِّٓمَعّٕٔؼسمّلاممِعؿملالِعؿملالمماِعّ٘ٔاِعّ٘ٔمم}}
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ومعنى بلك أنح ملل  ب نا   أ  مرنم فح بلدلح، ولو امانعت عن زنػا   النػرنم 
 فينا ندو  بين اهلل وبين العبد نـو القيامةع ، لاؿ بدوف عب  ف ف اهلل نعالبنح على بلك

ممَرٗبَرٗبممَوَأِغَتَوَأِغَتممَأُس٦ُّدَكَأُس٦ُّدَكممَطؿمِلََّٟطؿمِلَّٟ:م:مَؼاَرٚبَؼاَرٚبممَضاَلَضاَلممَتضمُلِِّٓغ٨ّ،َتضمُلِِّٓغ٨ّ،ممَصػمَل٣َِّصػمَل٣ِّممَعِّٕٔضُتَعِّٕٔضُتممآَدَم،آَدَم،مماِب٤َّاِب٤َّممَؼاَؼامم}}

ممَظ٦َِّظ٦ِّممَأٖغ١ََّأٖغ١َّممَسػمِلؼمِلَتَسػمِلؼمِلَتممَأَعاَأَعاممَتضمُلُِّٓه؟َتضمُلُِّٓه؟ممَصػمَل٣َِّصػمَل٣ِّممَعَّٕٔضَعَّٕٔضممّغاّغاالالصُُصممَسِؾِّٓيَسِؾِّٓيممَأٖنَأٖنممَسػمِلؼمِلَتَسػمِلؼمِلَتممَأَعاَأَعا:م:مَضاَلَضاَلمماْظضمَلاَظؼمِلنَي؟اْظضمَلاَظؼمِلنَي؟

{{ممِسؽمِلَُّٓهِسؽمِلَُّٓهممَظ٦ََّجَِّٓتؽمِل٨َّظ٦ََّجَِّٓتؽمِل٨ّممُسَِّٓت٥ُُّسَِّٓت٥ُّ
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، ألننػا لػو لرهناهػا سػاناهح، إبف البد سيعال  العبد على لرؾ ال نػا      العػ   
 ولدا  هبت ال نا   نقيسها  س  العصر البد نحن فين.

إبا هػػاف النػػرنم فػػح  الػػة   لسػػنل بال نػػا  ، هػػأف نلػػوف فػػح الرعانػػة النرهػػ  ، فػػال 
لػػػك، وإبا هػػػاف النػػػرنم مثهيػػػئ لل نػػػا   فعلينػػػا أف نراعػػػح لدا  ننبغػػػح علينػػػا أف نلػػػل فػػػح ب

================================== 
 َٖٕٔٓ/ٙ/ٗٔ٘ـ ِٖٗٗٔٓ شؼجبْ  ٘ –اٌضلبص٠ك  ٖٙٔ

 ؾذ٠ش الثٓ ٚ٘تاٌغبِغ فٟ اٌ ٗٙٔ

 صؾ١ؼ ِغٍُ ٚاثٓ ؽجبْ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  ٘ٙٔ



  {{8ٓٔ8ٓٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     زبٜٚ فٛزبٜٚ فٛفف

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 ال نا   النبونة.
وال نػػػا   النبونػػػة أف نػػػبه  للنػػػرنم، وإبا اسػػػاطعنا أف نضػػػ  نػػػدنا عليػػػن ونػػػدعوا لػػػن 
فعلنػػا، وإبا لػػل نسػػاط  دعونػػا مػػن غيػػر أف نضػػ  نػػدنا، ومػػن األدعيػػة الػػوا د  عػػن  سػػوؿ اهلل 

ع 
مماْظضمَلصمِلؿمل٣َّ،اْظضمَلصمِلؿمل٣َّ،مماظػمل٥ََّّاظػمل٥ََّّممَأِدَأُلَأِدَأُل:م:مِعَّٕإرِعَّٕإرممَدِؾََّٝدِؾَّٝممِسؽمِلَُّٓهِسؽمِلَُّٓهممَصعمَلاَلَصعمَلاَلممَأَجػمُل٥َُّأَجػمُل٥ُّممَؼِقسمُلَِّٕؼِقسمُلِّٕممَظ٣َِّظ٣ِّممَعّٕٔؼسمّلا،َعّٕٔؼسمّلا،ممَساَدَساَدممَع٤َِّع٤ِّمم}}

{{اْظؼمَلَّٕٔضماْظؼمَلَّٕٔضمممَذِظ١ََّذِظ١َّممِع٤ِِّع٤ِّمماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَساَصاُهَساَصاُهممإالإالممَؼرمِلظمِلؿمَل١َّ،َؼرمِلظمِلؿمَل١َّ،ممَأِنَأِنمماْظضمَلصمِلؿمل٣ّٔ،اْظضمَلصمِلؿمل٣ّٔ،مماْظضمَلِّٕٔشاْظضمَلِّٕٔشممَرٖبَرٖب
166
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وبعػػػػد الػػػػدعام نملػػػػم اإلنسػػػػاف لحظػػػػة ثػػػػل ناػػػػرؾ النلػػػػاف لغيػػػػرت، علػػػػى أف نلػػػػوف 
نعنلػػوف علػػى  ا ػػة النػػرنم، ألنهػػل لػػو فاحػػوا بػػا  ال نػػا   فػػ ف  الننظنػػين مػػن أهػػل البيػػت

 عالنرنم سيلوف عندت باسانرا  ضيوؼ، لاؿ 
{{ُح٘ؾامُح٘ؾامممَتَِّٖدِدَتَِّٖدِدممِش٘ؾاِش٘ؾاممُزِرُزِرمم}}
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وهاف فح ال من الناضح لقلة زاد اليػد ناشػهوف النػرنم أ  نقولػوف لػنع مػا لشػاهح؟ 
نقػدـ للنػرنم النػاؿ، فيقضػح فيقوؿ لهل ما نشاهح، للن  أننا فح هػبا ال مػاف أف خيػر مػا 

 بن ما نشام من مصالحن، إف هاف أجر  طبي  أو دوام أو عنلية ...
هبا الناؿ إف هػاف لفقيػر فهػو حػدلة و  أناظػر  داً منػن، وإف هػاف لغنػح فهػو هدنػة، 

، فػػػػال ننبغػػػػح أف نلابػػػػن فػػػػح  إف  دهػػػػا فبهػػػػا ونعنػػػػت، وإف لػػػػل نردهػػػػا جعلػػػػت النػػػػاؿ هلل 
 لر ثل نحاس  علين.هراساو أو أو و ؽ أو دفا

هػػبلك مػػن اآلدا  عػػدـ اإلهثػػا  مػػن اللػػالـ  ػػوؿ النػػرنم، وإبا لللننػػا   نػػاللل 
إ  بنا نبشرت، وبنا نمعل لن أمل فح الحيا ، وبنا نمعلػن نفػرح بػاهلل، و نػاللل بنػا  ػد  

 لفالف وفالف  اى   ناثر فح نفسيان.
================================== 

 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚأثٟ داٚد ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ ػجذ هللا ثٓ اٌؼجبط  ٙٙٔ

 اٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن ٚاٌطجشأٟ ػٓ ؽج١ت ثٓ ِغٍّخ  2ٙٔ



  {{8ٔٔ8ٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     زبٜٚ فٛزبٜٚ فٛفف

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

  ل نػػا   النػػرنم إ  بعػػد هػػبت جنلػػة مػػن اآلدا ، وسػػيدنا  سػػوؿ اهلل أمرنػػا أ  نػػبه
 ثالثة أناـ، إبا هاف النرض خفي  فسيخر ، أما إبا زاد عن بلك فهبا نساح  ال نا  .

 عفيل من ونلـ  الداخلين مراعا  أمو ، منها وإبا هاف النرنم بن مرض معدن 
أ  نصػػافحهل أو نصػػافحوت إ  بننػػدنل و لػػح أو ائػػل، و  نح نػػوف مػػن بلػػك، ألف 

 ولاؿ فيهاع الصحية أمرنا بها  سوؿ اهلل مراعا  القواعد 
{{ُعزمِلّّدملمُعزمِلّّدملمممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممُعؼمِلّْٕٔضُعؼمِلّْٕٔضممُؼ٦ّٔرُدُؼ٦ّٔرُدممالالمم}}
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ونلػػـ  أهػػل البيػػت أف نثطهػػروا باسػػانرا  النلػػاف الػػبد فيػػن النػػرنم،  اػػى إبا دخػػل 
 ال ائروف   لحد  لهل عدو  من هبا الدام.

 ّدٚر املضاجد يف اإلصال 
ممأممهلامأدوارمأخّٕى؟أممهلامأدوارمأخّٕى؟ممدؤال:مػ٢ّمدورماٌلاجّٓمؼعملؿزملّٕمسػمل٧ّماظزملالةمصعملّٛ،دؤال:مػ٢ّمدورماٌلاجّٓمؼعملؿزملّٕمسػمل٧ّماظزملالةمصعملّٛ،

مم============================================================================================

 عمن أدوا  النساجد
لفقػػد األ ػػواؿ، وبحػػً األمػػو  الهامػػة الاػػح لاعلػػ  بأهػػل النلػػاف، مػػ  مراعػػا  لدا  
النسػػػمد، والنظػػػر فػػػح أ ػػػواؿ الننلػػػوبين والنرضػػػى والبائسػػػين لنحاولػػػة الاخفيػػػ  عػػػنهل 

غا ، ود و  العلػػػل فػػػح بيػػػت اهلل، ومػػػن الننلػػػن إلامػػػة وعالجهػػػل، ولحفػػػي  القػػػرلف للصػػػ
د و  العلػػػػل بػػػػأجر  مػػػػ د أو ممػػػػانح ألبنػػػػام النسػػػػلنين، و  مػػػػان  مػػػػن جعػػػػل ملػػػػاف فػػػػح 

 النسمد لللش  العالجح على الفقرام والنساهين ...
 هل مصالل النسلنين لثاد   فح بيت اهلل.

================================== 
 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اثٓ ِبعخ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  8ٙٔ



  {{8ٕٔ8ٕٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     زبٜٚ فٛزبٜٚ فٛفف

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

لنصػػالل األهليػػة وهػػاف مسػػمد  سػػوؿ اهلل جػػام  للػػل مصػػالل النسػػلنين، فنمنػػ  ا
، مػػ  مراعػػا  لدا  النسػػمد الاػػح بينهػػا والحلوميػػة النبونػػة هػػاف فػػح مسػػمد  سػػوؿ اهلل 

 عنهل أجنعين. سلفنا الصالل  ضح اهلل 
أمػػػا النلػػػروت فػػػح النسػػػمد الملػػػو  لأل ادنػػػً فػػػح األخبػػػا ، وهشػػػ  األسػػػرا ، 

 عوللغيبة والننينة، واألمو  الاح لاؿ فيها 
ٔسمَزَعاْنمَؼغمُل٦ُّنمَحِّٓؼـُؾمُل٣ِّمِص٨ّمَعَلاِجِِّٓػ٣ِّمِص٨ّمَأِعّٕٔمُدِغؿمَلاُػ٣ِّمَصاَلمٔسمَزَعاْنمَؼغمُل٦ُّنمَحِّٓؼـُؾمُل٣ِّمِص٨ّمَعَلاِجِِّٓػ٣ِّمِص٨ّمَأِعّٕٔمُدِغؿمَلاُػ٣ِّمَصاَلمَؼْأِت٨ّمَسػمل٧ّماظؽمٖلاَؼْأِت٨ّمَسػمل٧ّماظؽمٖلامم}}

{{ممُتَفاِظُل٦ُّػ٣ِّمَصػمَلؿمِلَّٗمِظػمل٥َِّّمِصؿملؾمٔل٣ِّمَحاَجٌةُتَفاِظُل٦ُّػ٣ِّمَصػمَلؿمِلَّٗمِظػمل٥َِّّمِصؿملؾمٔل٣ِّمَحاَجٌة
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 ٚاجبات املكبٌ ع٢ً ايشٚاج 
دؤال:مأغامذابمععملؾ٢ّمسػمل٧ّماظّٖواج،معاماظّٔيمجيبمأنمأتضملػملؼمل٥ّمضؾ٢ّماظّٖواج؟موعامدؤال:مأغامذابمععملؾ٢ّمسػمل٧ّماظّٖواج،معاماظّٔيمجيبمأنمأتضملػملؼمل٥ّمضؾ٢ّماظّٖواج؟موعام

مماظّٔيمجيبمأنمتؿضملػملؼمل٥ّمخشملؿملؾيت؟اظّٔيمجيبمأنمتؿضملػملؼمل٥ّمخشملؿملؾيت؟

مم============================================================================================

 عاناشر فح اآلونة األخير  الطالؽ بين الشبا   دنثح العهد بال وا 
الػػ و  لػػن  قػػوؽ ، عػػدـ معرفػػة الػػ و  وال وجػػة بحقػػوؽ الػػ وجينع وسػػببن األساسػػح 

 وال وجة لها  قوؽ، ونم  على هال ال وجين معرفة  قولن وواجبالن.
وهػػبت  -جبهػػا نحػػو زوجهػػا، وواجبهػػا نحػػو أهػػل زوجهػػا ال وجػػة لعػػرؼ  قولهػػا ووا

 .وواجبها نحو أبيها وأمها وأخوالها -نقطة جوهرنة فح هبا ال ماف 
وال و  هػبلك نعػرؼ  ػ  زوجاػن، ونعػرؼ هػبلك  ػ  أهلهػا، أبيهػا وأمهػا وأخوالهػا، 
 و   والدنن وأخوالن، إبا علننا بلك من شرع اهلل دامت الحيػا  فػح هنػام  وسػرو  إف شػام

================================== 
ّٟ ف 9ٙٔ  «.شؼت اإل٠ّبْ»ٟ سٚاٖ اٌج١ٙم



  {{8ٖٔ8ٖٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     زبٜٚ فٛزبٜٚ فٛفف

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 اهلل.
نعلل هبلك مػن دنػن اهلل لدا  المنػاع، وشػروطن الشػرعية، ومواحػفالن النبونػة، و  
نلمػػأ إلػػى شػػبلة النعلومػػاو، ونػػر  فيهػػا مػػا لب حػػن الشػػرع، ونحػػاوؿ أف ننفػػبت فػػح  يالنػػا، 
وهبا أمػر   نسػاطيعن شػبابنا، ألف الػبد نحػد  علػى هػبت الشػبلاو مػن أنػا  محاػرفين، 

 م النحاػػرفين، و  زوجاػػن لسػػاطي  أف لقلػػد هػػا م النحارفػػاو، ولػػن نسػػاطي  أف نقلػػد هػػا 
معظل النشاهل من هبا السب ، نرنػدها أف لاشػبن باألوضػاع الاػح نراهػا و  لسػاطي ، وهػو  

 هبلك   نساطي .
نمػػ  علػػى الشػػا  أف نعلػػل النػػوا ح الصػػحية الاػػح نبنبغػػح أف نعرفهػػا نايمػػة هنػػا 

 علعاطح الننشطاو المنسية
 لػػػػت علينػػػػا فػػػػح بلػػػػدنا هػػػػبت األنػػػػاـ، فػػػػاللثير ناعػػػػاطى الننشػػػػطاو وهػػػػبت مصػػػػيبة 

المنسػػية بػػدوف مشػػو   طبيػػة، ولػػبلك  ػػد  فػػح مصػػرنا فػػح األنػػاـ الناضػػية مػػوو هثيػػر مػػن 
الشػػبا  بسػػب  هػػبت الننشػػطاو، ألنػػن   بػػد لػػن أف نعػػرؼ مػػد  مػػا ناحنلػػن للبػػن، والػػبد 

اػػح سػيأخبها، وهػػل مػر  نقػػـو نحػدد بلػك الطبيػػ  البػاطنح أو القلبػػح، ونحػدد لػػن المرعػة ال
 ٓٚٔبالمناع فح األسبوع أو فح الشهر.

ألف الشػػػبا  اآلف فػػػا غين، ونرنػػػدوف هػػػبا األمػػػر ليػػػل نهػػػا ، وطػػػالاهل   لاحنػػػل، 
ولد الهل   لساطي ، والننشػطاو لهػا عوالػ  وخينػة ظهػرو فػح هػبت األنػاـ، ولػبا   بػد 

اػى   ناعػرض لنػرض أو دام لن أف نعرض نفسن على طبي ، ونأخب منن األمػر النصػي ،  
 .أو موو والعياب باهلل 

 عإبا عرؼ  قولها وعرؼ هبت األمو  هانت هبت الحيا  هنا لاؿ اهلل 
                         [90ال وم . 

================================== 
ٔ2ٓ

 ٕٔصؼ ثمشاءح وزبثٕب } اٌؾت ٚاٌغٕظ فٝ اإلعال{ فمذ رٕبٚي رٍه اٌّٛاض١غ ع١ّؼب ثبٌزفص١ً اٌالصَ. 



  {{8ٗٔ8ٗٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     زبٜٚ فٛزبٜٚ فٛفف

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

  ٍٛايٝضز َٓٗج ايزص يف ايدع٠ٛ 
صػملبمصػملبمدؤال:مغّٕىمبضملّٚماظضملػملؼملاءمؼرملّٓدونميفماظّٓؼ٤ّ،محبفةمأنمػّٔاماظؿرملّٓدمع٤ّمدؤال:مغّٕىمبضملّٚماظضملػملؼملاءمؼرملّٓدونميفماظّٓؼ٤ّ،محبفةمأنمػّٔاماظؿرملّٓدمع٤ّم

،مصؾمل٢ّمػّٔامطانمعؽملؾملجمرد٦ّلم،مصؾمل٢ّمػّٔامطانمعؽملؾملجمرد٦ّلماظّٓؼ٤ّ،موأنمصؿمل٥ّمإرضاءمٓمواتؾاعمظُلؽمٖلةمرد٦ّلمآماظّٓؼ٤ّ،موأنمصؿمل٥ّمإرضاءمٓمواتؾاعمظُلؽمٖلةمرد٦ّلمآم

ممواظزملقابة؟واظزملقابة؟ممآمآم

مم============================================================================================

هػػاف نشػػدد علػػى نفسػػن ونيسػػر لغيػػرت، ولالػػت السػػيد  عائشػػة   مػػنهج  سػػوؿ اهلل 
  ضح اهلل عنها فح شأننع

{{ٔإِثؼمّلامٔإِثؼمّلامممَؼغمُل٤َِّؼغمُل٤ِّممَظ٣َِّظ٣ِّممَعاَعاممَأِؼَلَُّٕػؼمَلاَأِؼَلَُّٕػؼمَلاممَأَخََّٔأَخَّٔممإالإالممَأِعَِّٕؼ٤َّٔأِعَِّٕؼ٤ّٔممَبؿمِل٤ََّبؿمِل٤َّممممظػمل٥َِّّظػمل٥َِّّااممَرُد٦ُّلَرُد٦ُّلممُخؿمٚلَُّٕخؿمٚلَّٕممَعاَعامم}}
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ػػػن سػػػيدنا معػػػاب بػػػن جبػػػل، وسػػػيدنا أبػػػو موسػػػى  وهػػػاف نوجػػػن أحػػػحابن للايسػػػير، فوج 
 ، ولاؿ لهناعاألشعرد للبها  إلى الينن للدعو  إلى اهلل 

{{َتِكَؿػمِلظمَلامَتِكَؿػمِلظمَلامممالالوََوممَوَتشمَلاَوَساَوَتشمَلاَوَسامما،ا،ُتؽمَلظملخملَُّٕتؽمَلظملخملَّٕممالالوََوممَوَبرمٚلَّٕاَوَبرمٚلَّٕاممُتضمَلٚلَّٕا،ُتضمَلٚلَّٕا،ممالالوََوممَؼٚلَّٕاَؼٚلَّٕامممم}}
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 عوو د عن جابر بن عبد اهلل 
ممَض٦َِّعذمل٥ُّمَض٦َِّعذمل٥ُّمممَؼذملْأِت٨ّمَؼذملْأِت٨ّمممُث٣ُّٖث٣ّٖمممماظؽمٖلِؾ٨ّٚاظؽمٖلِؾ٨ّٚممَعََّٝعَّٝممُؼزمَلػملخمل٨ُّؼزمَلػملخمل٨ّممَطاَنَطاَنمم،،ممَجَؾ٢َّٕجَؾ٢ّٕممِب٤َِّب٤َّممأنمُعضمَلاَذأنمُعضمَلاَذمممم}}

ممةًًةالالَصذملمَصذملمممَصزمَلذملػمل٧َّّمَصزمَلذملػمل٧َّّمممَرُجذمل٢ّْمَرُجذمل٢ّْمممَصَؿَفذمل٦ّٖزَمَصَؿَفذمل٦ّٖزَم:م:مَضذملالَمَضذملالَممماْظَؾعمَلذملَّٕةَماْظَؾعمَلذملَّٕةَمممِبؾمٔلذمل٣ُّمِبؾمٔلذمل٣ُّمممَصعمَلََّٕأَصعمَلََّٕأممَة،َة،الالاظزمٖلاظزمٖلممِبؾمٔل٣ُِّبؾمٔل٣ُّممَصؿمُلزمَلػملخمل٨َّصؿمُلزمَلػملخمل٨ّ

ممَصذملَأَت٧ّمَصذملَأَت٧ّممماظُّٕٖجذمل٢َّ،ماظُّٕٖجذمل٢َّ،مممَذِظذمل١َّمَذِظذمل١َّمممَصَؾػمَلذملَّٞمَصَؾػمَلذملَّٞمممُعؽمَلذملاِص٠ّْ،مُعؽمَلذملاِص٠ّْ،مممٔإٖغ٥ُّٔإٖغ٥ُّ:م:مَصعمَلاَلَصعمَلاَلممُعضمَلاّذا،ُعضمَلاّذا،ممَذِظ١ََّذِظ١َّممَصَؾػمَلََّٞصَؾػمَلَّٞمم،،َخظمِلؿملظمَلًةَخظمِلؿملظمَلًة

ممِبؽمَل٦َّاِضذملِقؽمَلا،مِبؽمَل٦َّاِضذملِقؽمَلا،مممَوَغِلذملعمِل٨ّمَوَغِلذملعمِل٨ّمممِبَأِؼذملِّٓؼؽمَلامِبَأِؼذملِّٓؼؽمَلامممَغضمِلؼمَل٢َُّغضمِلؼمَل٢ُّممَض٦ِّْمَض٦ِّْمممٔإٖغأإٖغامماظػمل٥َِّّاظػمل٥َِّّممَرُد٦َّلَرُد٦َّلممَؼاَؼا:م:مَصعمَلاَلَصعمَلاَلمممماظؽمٖلِؾ٨ّٖاظؽمٖلِؾ٨ّٖ

ممُعؽمَلذملاِص٠ّْ،مُعؽمَلذملاِص٠ّْ،مممَأٚغذمل٨ّمَأٚغذمل٨ّمممَصذملََّٖس٣َّمَصذملََّٖس٣َّمممَصَؿَفذمل٦ِّٖزُت،مَصَؿَفذمل٦ِّٖزُت،مممةََةاْظَؾعمَلذملَّٕماْظَؾعمَلذملَّٕمممَصعمَلذملَّٕأَمَصعمَلذملَّٕأَممماْظَؾأرَحذملةَماْظَؾأرَحذملةَمممِبؽمَلاِبؽمَلاممَصػمل٧ََّّصػمل٧َّّممُعضمَلاّذاُعضمَلاّذاممَؤإٖنَؤإٖن

مموََوممَوُضذملذملَقاَػاَوُضذملذملَقاَػاممَواظرمٖلذملذملؼمِلَّٗٔواظرمٖلذملذملؼمِلّٗٔمماْضذملذملَّْٕأاْضذملذملَّْٕأممّثذملذملا،ّثذملذملا،الالثََثممَأِغذملتَمَأِغذملتَمممَأَصٖؿذملذملاْنَأَصٖؿذملذملاْنممُعضمَلذملذملاُذ،ُعضمَلذملذملاُذ،ممَؼذملذملاَؼذملذملا:م:ممماظؽمٖلِؾذملذمل٨ّٗاظؽمٖلِؾذملذمل٨ّٗممَصعمَلذملالَمَصعمَلذملالَم

================================== 
 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ أثٟ داٚد 2ٔٔ

 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ أثٟ داٚد ػٓ ػجذ هللا ثٓ ل١ظ  2ٕٔ



  {{8٘ٔ8٘ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     زبٜٚ فٛزبٜٚ فٛفف

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

  173{{ممَوَغِق٦ََّػاَوَغِق٦ََّػامماَِِّسػمَل٧ّاَِِّسػمَل٧ّممَرٚب١ََّرٚب١َّمماِد٣َّاِد٣َّممَدٚؾَّّٔدٚؾّّٔ

 نخف  على العامة، ولاؿ لألمة والعلنامع فلاف 
ممَواْظغمَلِؾرَي،َواْظغمَلِؾرَي،ممَواظٖلعمِلؿمل٣ََّواظٖلعمِلؿمل٣َّمماظسمٖلضمِلؿملَّٟاظسمٖلضمِلؿملَّٟممِعؽمِلؾمُل٣ُِّعؽمِلؾمُل٣ُّممَصٔإٖنَصٔإٖنممَصػمْلؿمُلَكظملخملِّٟ،َصػمْلؿمُلَكظملخملِّٟ،ممِظػملؽمٖلأسِظػملؽمٖلأسمم٣ّ٣َِِّأَحُُّٓطَأَحُُّٓطممَصػمل٧ََّّصػمل٧َّّممٔإَذأإَذامم}}

{{َذاَءمَذاَءمممَعاَعاممَصػمْلؿمُلشمَل٦ِّٚلَصػمْلؿمُلشمَل٦ِّٚلممِظؽمَلظمْلِل٥ِِّظؽمَلظمْلِل٥ِّممَأَحُُّٓط٣َِّأَحُُّٓط٣ِّممَصػمل٧ََّّصػمل٧َّّممَؤإَذاَؤإَذا
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، فالػػبد نصػػلح بالنػػا  نمػػ  عليػػن الايسػػير والاخفيػػ  الػػبد أمػػر بػػن  سػػوؿ اهلل 
 نا هبا وإلى نـو الدنن إف شام اهلل.والبد علين الدعا  الهدا  الاقا  إلى نوم

 أَٛاٍ ايشنا٠ ٚخد١َ اجملتُع 
ممدؤال:مطؿملّٟمغ٦ّزّٟمأع٦ّالماظّٖطاةمًّٓعةماجملؿؼملّٝ؟دؤال:مطؿملّٟمغ٦ّزّٟمأع٦ّالماظّٖطاةمًّٓعةماجملؿؼملّٝ؟

مم============================================================================================

وحػػحابان النبػػا هين  ثل ػػت هػػل  ال هػػا  لػػو وثفقنػػا فػػح إنفالهػػا هنػػا فعػػل  سػػوؿ اهلل 
 .مشاهلنا اإللاصادنة
ؾ هيةػػة مخصوحػػة لل هػػا  فػػح هػػل بلػػد، لقػػـو بحصػػر للفقػػرام والنسػػاهين هانػػت هنػػا

والنرضػػػػح وأحػػػػحا  الحػػػػواد  والنلبػػػػاو، ولػػػػوزع بلػػػػك بػػػػدوف هػػػػو  و  مراعػػػػا  لرابػػػػة 
أوحػػدالة، وإننػػػا بحسػػػ  الحاجػػة الاػػػح نحااجهػػػا العبػػد النسػػػلل، فلنػػػا هػػاف األمػػػر هػػػبلك 

  ثل ت جني  النشلالو اإلسالمية.
 عنن لاـ بعنلها سيدنا عنر بن عبد الع ن  وعندنا لمربة فح الاا  

هبت الامربة هانت مػدلها سػناين ونصػ ، جنػ  ال هػا  ووزعهػا علػى الفقػرام، ولبقػى 
جػػ م هبيػػر مػػن أمػػواؿ ال هػػا ، فػػأمر القػػائنين عليهػػا بحصػػر الشػػبا  النقبلػػين علػػى الػػ وا ، 

================================== 
 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ أثٟ داٚد 2ٖٔ

 ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح اٌصؾ١ؾ١ 2ٗٔ



  {{8ٙٔ8ٙٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     زبٜٚ فٛزبٜٚ فٛفف

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

ا ن  الػػ وا ، وطلػػ  مػػنهل أف نقومػػوا بخطبػػة مػػن نرغبػػوف مػػن البنػػاو، ولالفػػل ال هػػا  بنصػػ
ف كو   شبا  األمة من أمواؿ ال ها ، وبقيت األمواؿ، فنظر إلى النسلنين األميػين الػبنن   
نقرأوف و  نلابوف، وأمر باعيين مػد   فػح هػل مسػمد مػن مسػاجد الدولػة، والدولػة هانػت 
 مػػن الصػػين إلػػى النغػػر ، ولػػوفير األلػػواح والطباشػػير وأجػػر  النعلػػل هلهػػا مػػن أمػػواؿ ال هػػا ،
لينحو أمية النسلنين والنسػلناو، وبقيػت أمػواؿ ال هػا ، فػأمر بانهيػد الطػرؽ، وعلػى هػل 
مر لة دا  ضيافة، فيها طبا  نطهو الطعاـ، ف با لعػ  النسػافر ننػ ؿ فػح هػبت الػدا  فيمػد 
طعاماً طازجاً نأهلن، وملاناً نرلاح فين، ومخ ناً فين عل  لدوابن، وجعل بلك فػح هػل أ جػام 

 الننللة.
ال ها   لت هل النشاهل فح بالد النسلنين، للن النشللة اآلف عػدـ وجػود  إبف

 لماف لل ها ، وال ها  لبه  للسائلين، للن هناؾ أنا  بهر نا اهلل بهلع
                                                

                                   [974البق ة  
نوجػػػد أنػػػا  دخلػػػن نلفيػػػن باللػػػاد، للنػػػن عفػػػوؼ الػػػنفم،   ننػػػد نػػػدت و  نطلػػػ ، 
ونعيأل مسػاو اً، للػن عنػدت بنػت للػ وا  و  ننلػك نفقػاو زواجهػا، أو عنػدت بيػت نرنػد أف 

 نبنين و  ننلك نفقاو البنام ..
؟ نحن.ها م القـو هل أ   بال ها ، مكن نعرؼ   ها م القـو

 .فيم  أف   نخص بال ها  أنا  محدودنن ومعدودنن
فػح هػل بلػد ولألسػ  لػأليهل أمػواؿ هثيػر  مػن ال هػا  ل نػد النحػدودنن وها م القـو 

عػػػن  ػػػاجاهل، فيػػػبه  هثيػػػر مػػػنهل للنخػػػد او والنسػػػلراو، ألنػػػن مػػػاؿ جػػػام بػػػدوف عنػػػام 
 ولع ، وهنا للوف ال ها  لد وثضعت فح غير موضعها.

لن ننبغح أف للوف لل ها  لمنة، واللمنة نماهدوف فح سبيل اهلل و  نخافوف لومػة ل



  {{82ٔ82ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     زبٜٚ فٛزبٜٚ فٛفف

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 .الح  ف ئل، ليم عند أ دهل هو  أل د، و  مماملة، وإننا نباغو 
 با فعلنا بلك ف نػن لػن نوجػد فقيػر أو مسػلين إ  ولشػنلن عنانػة اهلل مػن ال هػا  إف ف

 شام اهلل    العالنين.

 آداب ايبٝع ٚايغزا٤ 
ممال:معامآدابماظؾؿملّٝمواظرملّٕاءميفماإلدالم؟ال:معامآدابماظؾؿملّٝمواظرملّٕاءميفماإلدالم؟دؤدؤ

مم============================================================================================

 عباخاصا  شدند أوؿ أد  من لدا  البي  والشرام السنا ة، لاؿ 
{{َباَعمَباَعمممٔإَذأإَذاممَدؼمِلّقا،َدؼمِلّقا،ممَرُجالَرُجالمماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَرِح٣ََّرِح٣َّمم}}
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األجػػل، هػبلك أ  نسػاغل  اجػة الفقيػػر، فػال نسػاغل الفقيػر لػػو اشػار  بالقسػ  أو 
 ونبي  لن الشحم بأضعاؼ مضاعفة.
 أف نوفح الليل والني افع

                                           [85 األع ا . 
أف نلػػوف اإلنسػػاف غيػػر محالػػر، هالػػبد نحػػد  فػػح أنامنػػا هػػبت، فنمػػد أف البنػػ نن 

زنعن، بيننا نمػدت نبػاع فػح البيػوو فػح جػراهن، والمػرهن والسو   غير موجود فح أماهن لو 
نبػػاع بأضػػعاؼ مضػػاعفة، والنصػػيبة أنػػن مغشػػوي ومضػػاؼ إليػػن مػػام!! هػػبا إسػػنن ا  الػػا ، 

 عولاؿ فين  ضر  النبح 
{{َخاِرْئمَخاِرْئمممَصؾمُل٦ََّصؾمُل٦َّمماِحَؿغمَلَّٕ،اِحَؿغمَلَّٕ،ممَع٤َّٔع٤ّٔمم}}
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 صؾ١ؼ اٌجخبسٞ ٚاثٓ ؽجبْ ٚعٕٓ اثٓ ِبعخ ػٓ عبثش ثٓ ػجذ هللا  2٘ٔ

 صؾ١ؼ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ٚأثٟ داٚد ػٓ ِؼّش ثٓ أثٟ ِؼّش  2ٙٔ



  {{88ٔ88ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     زبٜٚ فٛزبٜٚ فٛفف

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 ولاؿ فينع
ممَتضمَلاَظ٧َّتضمَلاَظ٧ّمماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَوَبَّٕٔئَوَبَّٕٔئممَتضمَلاَظ٧ّ،َتضمَلاَظ٧ّ،مماظػمل٥َِّّاظػمل٥َِّّممِع٤َِّع٤َّممَبَّٕٔئَبَّٕٔئممَصعمَلَِّٓصعمَلِّٓممَظؿمِلػمَلًة،َظؿمِلػمَلًة،ممَأِرَبضمِلنَيَأِرَبضمِلنَيممَرضمَلاّعاَرضمَلاّعامماِحَؿغمَلَّٕاِحَؿغمَلَّٕممَع٤َِّع٤ِّمم}}

{{ِعؽمِل٥ُّمِعؽمِل٥ُّم
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 عهبلك   ننبغح لنن نبي  أف نعرض سلعان بالينين، لاؿ 
{{ِظػمْلَؾََّٕطِةمِظػمْلَؾََّٕطِةمممُعؼمِلِقعمَلٌةُعؼمِلِقعمَلٌةممِظػملٚلػمْلضمَلِةِظػملٚلػمْلضمَلِةممُعؽمَلظملخملعمَلٌةُعؽمَلظملخملعمَلٌةمماْظَقػمِلُّٟاْظَقػمِلُّٟمم}}
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 ناهيك عن الحل  بالطالؽ!! ظناً منن أنن   نرند بن الطالؽ، وها مع
                                             

        [[99البق ةالبق ة    

 ألنن   نوجد مامن لقح نحل  بالطالؽ،   حادلاً و  هابباً. 
 .هبت أهل لدا  البي  والشرام

 أف نثمنل بها النسلنين أجنعين. ونسأؿ اهلل 
مموصقؾ٥ّمودػمل٣ّوصقؾ٥ّمودػمل٣ّمموصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّوصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّ

================================== 
 ِغٕذ اإلِبَ أؽّذ ٚاٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػّش  22ٔ

 داٚد ػٓ أثٟ ٘ش٠شح اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ أثٟ  28ٔ



  {{89ٔ89ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 
u ٚ ايجالثٕٛايجالثٕٛاحلًك١ ايجايج١ ٚاحلًك١ ايجايج١ u 

 عالج ايفتٛر يف ايطاع١ 

 ٜٔحاج١ اإلْضإ إىل ايد 

 ايضعاد٠ 

 ٞاملٓٗج ايٛصط 

 ؽفات ايعامل ايجك١ 



  {{9ٓٔ9ٓٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

u ٚ ايجالثٕٛايجالثٕٛاحلًك١ ايجايج١ ٚاحلًك١ ايجايج١ ٜٔٚ
  u 

 عالج ايفتٛر يف ايطاع١ 
دؤال:مأغامأحبمأنمأداوممسػمل٧ّماِّورادمواِّذطار،موظغمل٤ّمتؽملؿابينمأحؿملاغًامحاظةمع٤ّمدؤال:مأغامأحبمأنمأداوممسػمل٧ّماِّورادمواِّذطار،موظغمل٤ّمتؽملؿابينمأحؿملاغًامحاظةمع٤ّم

مماظظملؿ٦ّرموضملػملينمأغعملشملّٝمس٤ّمآٌّاوعةمسػمل٧ّمذظ١ّ،مصؼملاماظضملالجمهلّٔاماِّعّٕ؟اظظملؿ٦ّرموضملػملينمأغعملشملّٝمس٤ّمآٌّاوعةمسػمل٧ّمذظ١ّ،مصؼملاماظضملالجمهلّٔاماِّعّٕ؟

مم============================================================================================

أ  إنسػػاف نقبػػػل علػػى طاعػػػة اهلل، هػػأ  إنسػػػاف نقبػػػل علػػى أ  عنػػػل نػػاف  فػػػح هػػػبت 
ط  الحيا ، دائناً أ  عنػل نقبػل عليػن اإلنسػاف نبػدأت بهنػة ونشػاط، ثػل نعقػ  الهنػة والنشػا

 هسلا وفاو .
هيػػ  نامن ػػ  اإلنسػػاف هػػبا الفاػػو ؟ نثمػػدد الع ننػػة فلػػو وضػػعت فػػح نياػػحع لنػػابا ألػػـو بهػػبا 
العنل؟ لح لماؿ وأ ند لحقيقها مػن و ام هػبا العنػل، أ نػد أف أنمػو مػن األهػواؿ نػـو ال  ػاـ، أ نػد أف 

أهػػوف مػػ  الػػبنن أنعػػل  أنمػػو مػػن النػػا ، أ نػػد أف أسػػاظل لحػػت عػػري اهلل نػػـو   ظػػل  إ  ظلػػن، أ نػػد أف
اهلل علػػػيهل مػػػن النبيػػػين والصػػػدنقين والشػػػهدام والصػػػالحين.... دائنػػػاً األمػػػل هػػػو الػػػبد نثحفػػػ  علػػػى 

 العنل.
مػا الػػبد نػػدفعنح للعنػػل؟ األمػػل، مػػا الػػبد نػػدف  أو دنػػا أف نسػػافروا للخػػا  ؟ نرنػػد 

لحق ػػ  األمػػل، أف نبنػػح، أو نرنػػد أف ناػػ و ، أو نرنػػد أف نعنػػل مشػػروعاً .. ماػػى نسػػاقر؟ إبا 
وهػػبلك هػػل أنػػا ضػػننت لحقيػػ  األمػػل الػػبد أ جػػوت مػػن اهلل؟   نوجػػد أ ػػدا نطنػػةن  اػػى 

 نخر  من هبت الحيا ، إبف لنابا ألول  عن العنل؟!.
فعلػػى  إبا أ دو أف   ألولػػ  عػػن العنػػل أف أجػػدد األمػػل، وألػػوؿ لنفسػػح محاسػػباًع 

================================== 
 َٖٕٔٓ/ٙ/ٕٔ٘ـ ِٖٗٗٔٓ شؼجبْ ِٕٔغغذ اٌغالَ عشعب  29ٔ



  {{9ٔٔ9ٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

نػػابا ألولػػ ؟! لػػن ألولػػ  إ  إبا لػػل نػكلثػػل لػػح مػػا نثبشػػرنح بالحصػػوؿ علػػى هػػبا األمػػل، فل
جاملنح بثشر  من اهلل باحقي  األمػل، و اػى لػو جػاملنح بثشػر  مػن اهلل باحقيػ  األمػل فػ ف 

 هبا الاحقي  نساوج  شلر اهلل، وشلر اهلل   نلوف إ  بطاعة اهلل جّل فح عثالت.

 ٜٔحاج١ اإلْضإ إىل ايد 
ظّٕصاػؿملةموالمجيّٓماإلغلانمػؽملاكمظّٕصاػؿملةموالمجيّٓماإلغلانمػؽملاكمدؤال:ميفماظّٓولماظطملّٕبؿملةمتؿ٦ّصّٕمط٢ّمُدؾ٢ّماظّٕاحةموادؤال:ميفماظّٓولماظطملّٕبؿملةمتؿ٦ّصّٕمط٢ّمُدؾ٢ّماظّٕاحةموا

ممحاجةمظػملّٓؼ٤ّ،مصؼملامحاجةماإلغلانمإديماظّٓؼ٤ّ؟حاجةمظػملّٓؼ٤ّ،مصؼملامحاجةماإلغلانمإديماظّٓؼ٤ّ؟

مم============================================================================================

الدوؿ األو وبية وغير األو وبية هح الاح لمي  على هبا السااؿ، أعلػى أمػل العػالل 
دننا ؾ، وهػػػى فػػح الػػدخل والرفاهيػػػة هػػح الػػدوؿ اإلسػػػلندنافية وهػػح السػػوند والنػػػرونج والػػ

أعلػػى مسػػاو  دخػػل فػػح العػػالل و فاهيػػة فػػح الوجػػود، وأعلػػى أمػػل العػػالل فػػح اإللاصػػاد هػػح 
 الياباف.

وهػػا م وهػػا م لسػػنواو ماعػػدد  جػػام أنهػػل أحػػحا  الارليػػ  األوؿ فػػح العػػالل فػػح 
 اإلناحا  واألمراض النفسية، فلنابا نناحروف وعندهل هل ما نطلبوف؟!!

لنفسػػػية وعنػػػدهل هػػػل مػػػا لحااجػػػن الػػػنفم مػػػن شػػػهواو ولنػػػابا نصػػػابوا بػػػاألمراض ا
 و ظوظ وملباو؟!!

هػػا م فقػػدوا شػػيةاً جوهرنػػاً   غنػػح لإلنسػػاف عنػػن، أحػػبل عنػػدهل جفػػاؼا  و ػػانح، 
والطالػػة الرو انيػػة هػػح الاػػح لثحػػد  الاػػوازف النفسػػح لإلنسػػاف .. اإلنسػػاف نلػػوف فػػح لنػػة 

لػػػبد نثخفػػػ  عليػػػن ولػػػ  اللا ثػػػة أو اإلزدهػػػا  فػػػح دنيػػػات ثػػػل لأليػػػن ها ثػػػة أو مثصػػػيبة، فنػػػا ا
النصػيبة؟ اإلننػػاف فػػح داخػػل اإلنسػاف، والثقػػة فػػح  ضػػر  الػر نن .. فػػح لنػػاو القػػرلف إبا 
ألبل عليها ولالها بادبثر، إبا جالم  جالً من العثلنام أو الصثلحام نثخف  عنن الوطػأ ونثػ نل 

 عنن الغل، ونرف  عنن الغثنة ونمعلن نرضى بنا لسنن اهلل لنع



  {{9ٕٔ9ٕٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

{{اظؽمٖلأسماظؽمٖلأسمممَأْشؽمَل٧َّأْشؽمَل٧ّممَتغمُل٤َِّتغمُل٤ِّممَظ١ََّظ١َّمماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَضَل٣ََّضَل٣َّممِبؼمَلاِبؼمَلاممِرَضِرَضاامم}}
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ولبلك لمد الرجل الناّدد الِصرؼ البد   نعرؼ اهلل، إبا اخالفػت  سػابالن الاػح 
هػػػبت األ ض الاػػػح ز عهػػػا ولػػػد   لهػػػا  -ألف هػػػل شػػػحم عنػػػدت بالحسػػػا   - سػػػبها ودب رهػػػا 

فو اًع إما بنرضن نفسػح، وإمػا بشػحمن محصوؿ هبا، إبا لل لأو بنا لد   فال بد وأف نثصا  
نفسحن نلوف لن لأثيرا جسدد، نألين خر  أو نألين شللا نصفح ... فاألين أ  ها ثة ألف لػو  
الدف  الداخلية الاح لقاـو الػ  زؿ والبػراهين والهنػـو والنشػاهل الدنيونػة   لوجػد إإل لنػن 

 .نامن باهلل، وننشى على شرنعة سيدنا  سوؿ اهلل 
عنػػدنا هنػػا فػػح بالدنػػا لمػػد العػػواـ األميػػين إبا أحػػاباهل مصػػيبة النػػوو مػػثالً  ولػػبلك

 ائػػ ا  لػػبه  إلػػيهل لاخفػػ  عػػنهل فامػػدهل هػػل الػػبنن نعظونػػك!! .. لنػػابا؟ اللطيػػ  
بهل، ونبعً فح للوبهل جثند اللط ، نخف  عنهل مػا نػ ؿ بهػل، للػن هػا م لػيم عنػدهل 

 بلك،   نطنةنوف إ  بالحساباو، أما نحنع
                          [98ال عد  

ولػػو هنػػا ممػػردنن، فلػػو هػػاف البيػػت لػػيم فيػػن جنيهػػاً وا ػػداً لمػػد أف حػػا   البيػػت 
 أنن لن ننسات. النامن نث  فح اهلل 

للػػن الرجػػل النػػادد إبا هانػػت عنػػدت الحسػػاباو بنالنػػين المنيهػػاو و ػػدثت أزمػػة 
ي  فػػح البو حػػة، لمػػدت ناخػػب   ونحػػد  لػػن مػػا   نثحنػػد بسػػيطة فػػح السػػوؽ أو لػػرّدد بسػػ

 .عثقبات ألنهل   نثقوا فح اهلل 
إبف اإلننػػاف الػػبد نحػػن فػػح أّمػػم الحاجػػة إليػػن والػػدنن هػػو الػػبد نثحػػد  لإلنسػػاف 
الاػػوازف النفسػػح والحيػػا  الطيبػػة الرو يػػة الاػػح نسػػاطي  اإلنسػػاف أف نثليِّػػ  ظروفهػػا ولوجهػػن 

  نلفر و  نسأـ و  ن جر، وإننا نعيأل هنا لاؿ اهللعفح  يالن الدنيونة، فال
================================== 

 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚاثٓ ِبعخ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  8ٓٔ
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هبا سااؿ فلسفح، إبا اساعرضنا فين ألػواؿ الفالسػفة سػندخل فػح لػوؿ بعيػد، فالسػعاد  عنػد  
هل إنساف فينا نيل ما نحبن اإلنساف، ف با هاف اإلنساف نح  النػاؿ فسػعادلن فػح جنػ  النػاؿ، وإبا  
هػػػاف اإلنسػػػاف نحػػػ  النسػػػام، فسػػػعادلن فػػػح احػػػطياد مػػػا نحبػػػن مػػػن النسػػػام، إبا هػػػاف اإلنسػػػاف نحػػػ  
الننصػػ  فسػػعادلن فػػح الوحػػوؿ إلػػى هػػبا الننصػػ ، للػػن السػػعاد  الحقيقيػػة إبا أ دناهػػا نقػػوؿ فيهػػا 

 الرجل الحليلع
 ولسػػػػػػػػػػػػػػػػت أ   السػػػػػػػػػػػػػػػػعاد  جنػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػاؿن 

 
 وللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيد

 
 عاد  فح لقو  اهلل وفح طاعة اهللعالس

فالسعيد باقوات نفرح إبا ولعت علين لرعة الحج وللوف أغلػى مػن أّ  شػحمن  صػل 
لين فح هبت الحيا ، ونفػرح إبا أ يػا ليلػة القػد  فػح طاعػة اهلل ونلػوف فػح حػبيحاها هػانئ ع

الباؿ ومسرلن أعلى من البد  صػل علػى الػدهاو ات، ألنػن اسػاطاع أف ننفػب مػا نثرضػح للبػن، 
 وما نثرضح  بن، وما نثرضح نبيِّن من إ يام ليلة القد  فح طاعة اهلل.

 عإبف السعاد  هح
اهلل، ومانثرضػػػػػح  سػػػػػوؿ اهلل، و  نرضػػػػػى بػػػػػبلك إ  األلقيػػػػػام،  لحصػػػػػيل مػػػػػا نثرضػػػػػح

، وبلػػك عنػػد أهػػل فالسػػعاد  فػػح لقػػو  اهلل ألنهػػا فعػػل مػػا نحبػػن اهلل ومػػا نحبػػن  سػػوؿ اهلل 
 اإلنناف وليم لهل شأفا بأهل الشرؾ واللفراف.
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 ٞاملٓٗج ايٛصط 
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لػػػو نظرنػػػا للخالفػػػاو النوجػػػود  بػػػين الايػػػا او اإلسػػػالمية النعاحػػػر  نظػػػر  نسػػػنيها 
بػػالننهج العلنػػح، والنفػػروض أف نػػنهم بػػن مامػػرداً عػػن الهػػو  وعػػن الحػػ  وعػػن العصػػبية، 

ا هػا م األشػخاي و جعنػا هػاف الاعصثػ  فقػ  نمد أنها هلها عصبياو ألشخاي، لػو ألغينػ
 للنبح، وللاا  النبح، ولنا هاف علين أححا  النبح، فهل سيظل هناؾ خالفاو بيننا؟  .
فلػػل الخالفػػاو مػػا سػػببها؟ نقػػوؿ بعضػػهلع الشػػين فػػالف نقػػوؿ هػػبا، ولخػػر نقػػوؿع 

النشػانن  الشين فالف نقوؿ هبا، وثالً نقوؿع الشػين فػالف نقػوؿ هػبا، سػوام هػانوا هػا م
سابقين أو معاحرنن، إبا طابقػت ألػواؿ هػا م بػألواؿ  سػوؿ اهلل ومػنهج  سػوؿ اهلل فيلػوف 

 على الر   والسعة، أما إبا هاف األمر خالفيًا فِللك ناعص   لرأ  دوف  أ ؟!!.
إبا اخاػػرو  أنػػاً مػػن هػػا م فػػال أجبػػر غيػػرد علػػى هػػبا الػػرأ ، و  أفػػرض عليػػن هػػبا 

األمػػػو  الخالفيػػة، ومادامػػػت هػػػح أمػػو ا خالفيػػػة فػػال أجبػػػر غيػػػرد  الػػرأ  ألف الخػػػالؼ علػػى
 علين.

فلػل النشػاهل لػألح مػن أننػح أ ػاوؿ أف أفػرض هػبا الػرأ  علػى غيػرد، وأعاقػػد أف 
 أنػػػػح هػػػػو الصػػػػوا  و أد غيػػػػرد هلػػػػن خطػػػػأ .. لنػػػػابا؟! لِػػػػلك   نمعػػػػل خالفانػػػػا هخالفػػػػاو 

 ضػى واإلمػاـ أ نػد بػن  نبػل أححا  النباه  الشرعية؟! اإلماـ مالك واإلماـ الشافعح 
ل وأ ضػػاهل أجنعػػين هػػل اخالفػػوا فػػح األحػػوؿ؟   .. إننػػا الخالفػػاو فػػح الفػػروع، اهلل عػػنه

فبعضػػػهل نػػػر  أف البسػػػنلة لنػػػة مػػػن سػػػو   الفالحػػػة، ونمهػػػر بهػػػا فػػػح الصػػػال  وهػػػو اإلمػػػاـ 
 الشافعح، واإلماـ مالك نقػوؿ البسػنلة لنػة فػح القػرلف هلػن وهػح ليسػت مػن الفالحػة فيثِسػر  
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بهػػػا، هػػػبا  أ  مخػػػال  للػػػن مػػػن أِسػػػر  بهػػػا فهػػػو علػػػى حػػػوا ، ومػػػن جهػػػر بهػػػا فهػػػو علػػػى 
حػػوا ، ومػػن الػػبد علػػى الخطػػأ؟ مػػن اعاقػػد أف  أنػػن هػػو الصػػوا  و أ  غيػػرت هػػو الخطػػأ، 

 وهبا هو سّر الخالفاو النعاحر .
إف أحػػحا  الايػػا او لعصػػبوا أللػػواؿ علنػػائهل وأئنػػاهل، واعاقػػد أف  أ  إمامػػن هػػو 

دنن، وأف  أ  غيرت ليم من  أ  الدنن، وهػبا هػو سػب  الخالفػاو والنشػاهل بػين  أ  ال
 النعاحرنن ، فللها ل ام فح األمو  الخالفية.

للػػػن الطوائػػػ  النوجػػػود  علػػػى السػػػا ة اآلف .. هػػػل نوجػػػد خالفػػػاو بيػػػنهل علػػػى 
الصػػال ع فػػح الصػػػبل والظهػػر والعصػػػر والنغػػر  والعشػػػام؟ أو فػػح عػػػددها ولولياهػػا؟ وهػػػل 

خالفاً فح عدد الرهعاو؟ وهل نوجد خالفاً فح الرهوع والسػمود؟ هػل نوجػد خػالؼ  نوجد
 فح الاالو  واأللفاظ؟  .

فعلهػػا هلهػػا للػػى  إبف فػػح أد شػػحمن نوجػػد الخػػالؼ؟ فػػح أمػػو  خالفيػػة، والنبػػح 
نثثبػػت للعػػالل أف هػػبا الػػدنن فيػػن سػػعة، فنػػن نأخػػب بهػػبا المانػػ  فهػػو حػػحيل، ومػػن نأخػػب 

و حػػحيل، وللػػن الغيػػر حػػحيل هػػو العصػػبية ألنهػػا ليسػػت مػػن اإلسػػالـ بالمانػػ  اآلخػػر فهػػ
فػح شػحمن .. وهلػػبا لػم علػى بلػػك هػل األمػو  لمػػدها هلهػا أمػو ا خالفيػػة، و  نوجػد أبػػداً 
أمػػو ا جوهرنػػة و  أحػػولية فػػح دنػػن اهلل ونخالػػ  فيهػػا، فلسػػنا مخالفػػين فػػح الصػػياـ و  فػػح 

 ؽ و  النيرا  و  النعامالو.ال ها  و  على الحج و  على ال وا  والطال
فها م نرندوف لبانػاً وا ػداً نػـو المنعػة .. مػا النػان  ؟ وهػا م نرنػدوف أبانػين فنػا 
النان ؟ فهبا وا د وهػبا وا د، للػن الغيػر وا د أف هػبا نقػوؿ أنػا علػى حػوا  وغيػرد علػى 

األمػػر؟!  خطػػأ، أو والعيػػاب بػػاهلل نقػػوؿ أف هػػبا خػػر  مػػن اإلسػػالـ .. مالػػك أنػػت ومػػا لهػػبا
  الخػػرو  مػػن اإلسػػالـ لػػيم مػػن شػػأف أ ػػد مػػن النسػػلنين مهنػػا هػػاف لػػد ت مػػن العلػػلع    

            [57األنعام . 
إنسػػػػاف نقػػػػوؿع )  إلػػػػن إ  اهلل محنػػػػد  سػػػػوؿ اهلل( فهػػػػل أسػػػػاطي  أف أ لػػػػل عليػػػػن 
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 عباللفر؟!  ، وللن ألوؿ مسللا عاحح، إبا  أنت علين معصية، لاؿ 
ممِعؽمٚل٨ِّعؽمٚل٨ّممَسزمَل٣ََّسزمَل٣َّممَصعمَلَِّٓصعمَلِّٓممَضاَظؾمَلاَضاَظؾمَلاممَصؼمَل٤َِّصؼمَل٤ِّمماظػمل٥َُّّ،اظػمل٥َُّّ،ممإالإالممٔإَظ٥َّٔإَظ٥َّممالالممَؼعمُل٦ُّظ٦ّاَؼعمُل٦ُّظ٦ّاممَحٖؿ٧َّحٖؿ٧ّمماظؽمٖلاَساظؽمٖلاَسممُأَضاِت٢َُّأَضاِت٢َّممَأِنَأِنممُِّٕتُِّٕتُأِعُأِعمم}}

{{اظػمل٥َِّّماظػمل٥َِّّمممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممَوِحَلاُب٥َُّوِحَلاُب٥ُّممِبَقعملخمل٥ِّ،ِبَقعملخمل٥ِّ،ممإالإالممَوَغظمْلَل٥َُّوَغظمْلَل٥ُّ  َعاَظ٥ُّ،َعاَظ٥ُّ،
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 ، فعلى  النصيحة وبالحثسنىعف با لل نصلِّ 
                                         [33 ط  

 .ومن البد علين الحسا ؟    العّ   
، فال نساطي  أف نثلّفػر مسػلناً بػبن ، ألف الػبن  الػبد نحاسػ  عليػن هػو اهلل 

فلػػػل الخالفػػػاو العصػػػرنة سػػػببها هػػػو الاعصػػػ  آل ام العلنػػػام واألئنػػػة الػػػبنن نػػػاعلل مػػػنهل 
 ونقادد بهل فح هبا الدنن.
العصر األوؿ، و فعنا العصبية هلها ونرف  هل هػا م النشػانن فػح  لو  جعنا هلنا إلح

، فنلػػوف هلنػػا مػػ  األحػػل، ومػػن  هػػبا الطرنػػ ، وجعلنػػا لنػػا شػػيخاً وا ػػداً، وهػػو  سػػوؿ اهلل 
 هاف م  األحل فلنابا نبحً عن الفروع؟

والفروع األمر فيها واس ، ف با أخبو برأ  هبا فهو حوا ، أو أخبو بػرأ  هػبا 
 ... أو أخبو برأ  هبا فهو حوا فهو حوا ، 

 .وهاف على بلك أئنانا اللراـ 
عنػػدت القنػػوو فػػح حػػال  الفمػػر بعػػد القيػػاـ مػػن الرهػػوع واجػػ   اإلمػػاـ الشػػافعح 

نعنػػح   بػػد منػػن، ومػػن لػػرؾ القنػػوو نسػػمد للسػػهو، واإلمػػاـ أبػػو  نيفػػة عنػػدت القنػػوو فػػح 
واإلمػػاـ مالػػك عنػػدت القنػػوو فػػح حػػال  الػػولر لبػػل الرهػػوع بعػػد اناهػػام القػػرام  وهػػو والػػ ، 

حال  الفمر لبل الرهػوع سػّراً، فػ با أخػبنا بػبلك فػال مػان ، وإبا لػل نفعلػن فػال مػان  ولػيم 
================================== 

 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  8ٔٔ



  {{92ٔ92ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

فين شحم .. أليم هبا خالؼ بينهل؟ ولنػابا هػبا الخػالؼ؟ ألف هػبا جػامت أثػر مػن  سػوؿ 
 اهلل فأخب بن، واآلخر جام  أثر لخر فأخب بن، وهلهل نألوف من  سوؿ اهلل.

لي و  اإلمػاـ أبػح  نيفػة بعػد مولػن فػح مسػمدت فػح بغػداد  به  اإلماـ الشافعح 
وأنظػروا إلػح األد   -ودخػل فػح ولػت حػال  الفمػر  -وهو مدفوف فح مسمدت هنػاؾ  -
وأنظػػػر لهػػػا م  -ألبػػػاع أبػػػو  نيفػػػة لػػػالواع   نّصػػػل أل ػػػدن منػػػا أف نػػػـا اإلمػػػاـ الشػػػافعح  -

علػػيهل شػػين األزهػػر نفسػػن نقولػػوف ع   نصػػل أف  الناعصػػبين فػػح عصػػرنا  اليػػاً، فلػػو دخػػل
فاإلمػػػاـ الشػػػافعح ولػػػ  إمامػػػاً بهػػػل ولػػػرؾ  -نلػػػوف إمامػػػاً و  نقػػػدموت وأ ػػػدهل نقػػػ  إمامػػػاً 

القنوو فح الصال ، فبعد الصال  لالوا لنع ِللك لرهت القنوو فح الصال  م  أنن واجػ  فػح 
 لهل أدبام.مبهبك؟ لاؿع لأدثباً م  حا   النبه  فح مسمدت!! هانوا ه

نوجػػػد اآلف ثقافػػػاو فنػػػن الشػػػبا  مػػػن معػػػن دهاػػػو ات ومػػػن معػػػن ليسػػػانم ومػػػن معػػػن 
بلالو نو ، وفػح هػبت الم ئيػة ننقصػهل األد  الػبد ناحلّػى بػن النسػلل الػبد علػى مػنهج 
 سػوؿ اهلل، وهػػو اإل اػراـ والاواضػػ  وللبيػػر أخيػن النسػػلل، واإلعاػػراؼ بحػ  أخيػػن النسػػلل 

ر  أف أخػػػات أفضػػػل منػػػن و بنػػػا نلػػػوف ألقػػػى هلل منػػػن والاقػػػو  وإنلػػػا  الػػػباو، وهػػػل وا ػػػد نػػػ
 محلها القل  .. أليم هبا هو ما نم  أف نلوف بين النسلنين هلهل؟.

ونأخػػػػػػب مػػػػػػن هػػػػػػا م الناػػػػػػأخرنن أحػػػػػػحا   إبف لنػػػػػػابا ناػػػػػػرؾ أحػػػػػػحا  النبػػػػػػح 
 العصبياو، وإبا أخبنا منهل فيلوف بدوف عصبية وللوف األخو  اإلسالميةهح السائد ع

                                                       
        [01احلج ات  

 هل الحرهاو والنعا ؾ الاح لرونها سببها هبت العصبية.
نػػألح نػػـو العيػػد جناعػػة نلبػػروا ونقولػػوفع اللهػػل حػػل علػػى سػػيدنا محنػػد، فيقولػػوف 

 !!لهلع لل نرد هبا



  {{98ٔ98ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 الالبير هلن من أولن آلخرت سثن ة!!
بهػػ  نفػػر للشػػين الغ الػػح   نػػة اهلل عليػػن ولػػالوا لػػنع نفػػر فػػح النسػػمد مخالفػػين، 
منهل من نقوؿع حال  الاراونل ثنانية  هعاو، منهل من نقوؿع عشػرنن، وهكن ػوا بػالعراؾ مػ  

ونل، ألف حػػػال  بعضػػػهل، فنػػػا  أنػػػك؟ فقػػػاؿ لهػػػلع أ   أف نثغلػػػ  النسػػػمد و  نثصػػػلِّح الاػػػرا
 الاراونل هلها سثن ة، للن العراؾ بين النسلنين مصيبة من النصائ  وهبير  من اللبائر!!.

أنت لرند أف لصلح ثنانية حّلح ثنانية، ولخر نرنػد أف ن نػد، فهػل هنػاؾ  ظػرا علػح 
هػػػػبت ال نػػػػاد ؟   .. مػػػػن شػػػػام فيلسػػػػالثر ومػػػػن شػػػػام فليقلػػػػل، للػػػػن الغيػػػػر مطلػػػػو  هػػػػو 

 الخالفاو.
 عأهبر فانة لحصل بين النامنين اآلف هح الفرلة بينهلألف 

 !!! واألجان  مازالوا ن ه وف هبت الفثرلة
 !!! ونمعلوف ها م نحا بوف ها م

واآلخػػروف نحػػػا بوف هػػػا م، فهػػػل عصػػػاباو وهػػل وا ػػػد  ولػػػن عصػػػابة، ونػػػألح لخػػػر 
 !!!ليثصلى بالمناعة نقولوف ع إنن من الفرلة األخر  فال لنّلنوت،

 و لادـ من فرلة اليهود؟!! وهل جام نثبّشر للنسيحية؟!!فهل ه
ألػػل نػػأو ليػػاللل فػػح دنػػن اهلل؟! لنػػابا للػػوف هػػبت الحػػر  الاػػح بيننػػا؟! فهػػبت هػػح 

 عالعصبية الماهلية الاح نقوؿ فيها 
ممَع٤َِّع٤ِّممِعؽمٖلاِعؽمٖلاممؿمِلَّٗؿمِلََّٗوَظَوَظممَسزمَلِؾؿمٖلٍة،َسزمَلِؾؿمٖلٍة،ممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممَضاَت٢ََّضاَت٢َّممَع٤َِّع٤ِّممِعؽمٖلاِعؽمٖلاممَوَظؿمِلََّٗوَظؿمِلَّٗممَسزمَلِؾؿمٖلٍة،َسزمَلِؾؿمٖلٍة،ممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّممَدَساَدَساممَع٤َِّع٤ِّممِعؽمٖلاِعؽمٖلاممَظؿمِلََّٗظؿمِلَّٗمم}}

{{َسزمَلِؾؿمٖلٍةمَسزمَلِؾؿمٖلٍةمممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممَعاَتَعاَت
182
مم

================================== 
 عٕٓ أثٟ داٚد ٚاٌج١ٙمٟ ػٓ عج١ش ثٓ ِطؼُ  8ٕٔ



  {{99ٔ99ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 ؽفات ايعامل ايجك١ 
دؤال:معّٝمطـّٕةماًشملؾاءمواظعملؽمل٦ّاتماظّٓؼؽملؿملة،معامصظملاتماظضملا(ماظـعملةماظّٔيمغأخّٔمسؽمل٥ّمدؤال:معّٝمطـّٕةماًشملؾاءمواظعملؽمل٦ّاتماظّٓؼؽملؿملة،معامصظملاتماظضملا(ماظـعملةماظّٔيمغأخّٔمسؽمل٥ّم

ممأعّٕمدؼؽملؽملا؟أعّٕمدؼؽملؽملا؟

مم============================================================================================

 عالعاِلل البد نلمأ إلين فح هبا ال ماف
او سياسػية لػاثر فػح فاػوات، و  عصػبياو مبهبيػة لػاثر فػح البد   ننانػح إلػح ليػا   

 علولن، وإننا نقوؿ الح  هنا لاؿ  ضر  النبح 
{{ُعّٕ٘امُعّٕ٘امممَطاَنَطاَنممَؤإِنَؤإِنمماْظَق٠ّٖاْظَق٠ّٖممُض٢ُّٔض٢ّٔمم}}

183
مم

 .نثفاح بنا نرات حواباً فح دنن اهلل -

و  لخضػػ  هػػػبت الفاػػو  لسػػػلطاف أو أميػػػر، و  لخضػػ  لفرلػػػة و  لعصػػػبية و    -
 .لنبهبية

 الحاف  لن من هل بلك خشية اهلل ولقواتعوإننا معن   -
                                                 [98 فاط  
 وناقين. وهو البد نخشى اهلل  

مموصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّوصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّ

================================== 
 رس اٌغفبسٞ صؾ١ؼ اثٓ ؽجبْ ِٚغٕذ اٌشٙبة ػٓ أثٟ  8ٖٔ



  {{ٕٕٓٓٓٓ}}    اٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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u ٚ ايجالثٕٛايجالثٕٛاحلًك١ ايزابع١ ٚاحلًك١ ايزابع١ u 

 ٗز رَضإايتأٌٖ الصتكباٍ ع 

 ٕاحله١ُ َٔ ؽٝاّ عٗز رَضا 

 ٕايٓؾز يف عٗز رَضا 

 املدزج َٔ ايفنت 

 أصباب ايطالم 

 قزا٠٤ ايفاحت١ 



  {{ٕٕٔٓٔٓ}}    اٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

u ٚ ايجالثٕٛايجالثٕٛاحلًك١ ايزابع١ ٚاحلًك١ ايزابع١ ٔٛٗ
  u 

 ٕايتأٌٖ الصتكباٍ عٗز رَضا 
ممدؤال:مطؿملّٟمتؿأػ٢ّماظعملػمل٦ّبمواِّجلاممإلدؿعملؾالمذؾملّٕمرعسملان؟دؤال:مطؿملّٟمتؿأػ٢ّماظعملػمل٦ّبمواِّجلاممإلدؿعملؾالمذؾملّٕمرعسملان؟

مم============================================================================================

هػػل لشػػهر  مضػػاف لأهػػل ظػػاهر ولأهػػل للبػػح، الاأهػػل الظػػاهر أننػػح أجهػػ  القػػوو الاأ
الضرو د البد   غنى لح عنن أنا وأو دد للفطو  وللسحو ، ليم لػح عاللػة باللناليػاو  

 هالياميأل وما شاهل بلك، وللن ألللل عن القوو الضرو دع
                                              [40 األع ا . 

أما الاأهػل القلبػح أف أجهػ  نفسػح بنعرفػة أ لػاـ الصػياـ، وهيفيػة القيػاـ، و  نناظػر 
 اػػػى نػػػألح أوؿ  مضػػػاف ونقػػػوؿ نرنػػػد أف نعػػػرؼ أ لػػػاـ الصػػػياـ،  ، وللػػػن النفػػػروض لبػػػل 

اـ الصػياـ، الدخوؿ فح العنل نأخب الد   النظرد ونطب  بالعنل ما د سنات نظرناً من أ ل
 وإبا  د  عندد شحم فين لبم أو الابا  على  بالسااؿع

                                   [34النحل . 
هبلك ننبغح على من لل نلن ناقن لالو  القرلف أف نعنل لبػل  مضػاف علػى إجػاد  

شػػهر  مضػػاف، هنػػا أنػػ ؿ علػػى لػػالو  القػػرلف للػػح نقػػرأ القػػرلف لػػرام  حػػحيحة عنػػد دخػػوؿ 
  ع النبػػػح                 [095حػػػحيل أف مػػػن نقػػػرأ القػػػرلف ونثاعاػػػ  لػػػن   الشرررع اء

فػح الحػدنً، للػن الػبد نقػرأت وهػو مػاهرا فيػن نلػوف مػ  اللػراـ  أجراف هنػا لػاؿ النبػح 
 فأهوف فح الد جة األعلى. السفر  البر  ، م  مالئلة اهلل 
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نرفػ  هػل مػا ناعلػ  بػالخل  ونمعػل القلػ  هنػا أن لػن اهلل ولػاؿ فيػن  هبلك نم  أف
  فػػح هاػػا  اهللع                        [89مػػثالً لػػو أبػػح وأمػػح غكْضػػبى   الشررع اء

منػػح للػػياًل، أبهػػ  أل ضػػيهل  اػػى   نػػدخل علػػى   مضػػاف وأنػػا عػػاؽ، ألف العػػاؽ  اػػى ولػػو 
 حاـ فلن نثقبل منن الصياـ.

بينح وبين جيرانح خالفاً فأسا ع إلنهػام هػبا الخػالؼ لبػل  مضػاف، بينػح وبػين أ ػدن 
من خل  اهلل خالؼ، أحفِّح هبت الخالفاو بحيً نػدخل علػى   مضػاف والقلػ  معلػ ا بػاهلل 

... هػبت األمػو  حػعبة علػى الػنفم، وللػن  وليم هناؾ شائكا أو عائ  نعولنح عن اهلل 
 لاؿع بح، فقد و د عن أبح ب  الغفا د هبت األمو  وح ى بها الن

ممَأْظعمَلاُه،َأْظعمَلاُه،ممَحٖؿ٧َّحٖؿ٧ّممَأَدَسؾمُل٤َِّأَدَسؾمُل٤ِّممَصػمَل٤َِّصػمَل٤ِّممِخزمَلإل،ِخزمَلإل،ممِبَلِؾِّٝٔبَلِؾّٝٔمممماْظعمَلاِد٣ّٔاْظعمَلاِد٣ّٔممَأُب٦َّأُب٦ّممَخػمِلؿملػمِل٨َّخػمِلؿملػمِل٨ّممَأِوَصاِغ٨َّأِوَصاِغ٨ّمم}}

ممَع٤َِّع٤ِّممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّممَأِغصمُلَُّٕأِغصمُلُّٕممالالوََوممُدوِغ٨ّ،ُدوِغ٨ّ،ممُػ٦َُّػ٦َّممَع٤َِّع٤ِّممٔإَظ٧ّٔإَظ٧ّممَوَأِغصمُلَُّٕوَأِغصمُلُّٕممَوُعَفاَظَلِؿؾمٔل٣ِّ،َوُعَفاَظَلِؿؾمٔل٣ِّ،مماْظؼمَلَلاِطنٔياْظؼمَلَلاِطنٔيممِبُقٚبِبُقٚبممَأَعَِّٕغ٨َّأَعَِّٕغ٨ّ

ممَوَأِنَوَأِنممَضشمَلضمَلؽمِل٨ّ،َضشمَلضمَلؽمِل٨ّ،ممَع٤َِّع٤ِّممَوَأِص٢ََّوَأِص٢َّممَزػمَلؼمَلؽمِل٨ّ،َزػمَلؼمَلؽمِل٨ّ،ممَسؼمٖل٤َِّسؼمٖل٤ِّممَأِسظمُل٦ََّأِسظمُل٦َّممَوَأِنَوَأِنممَذؿمِلّؽا،َذؿمِلّؽا،مماظؽمٖلاَساظؽمٖلاَسممَأِدَأُلَأِدَأُلممالالوََوممَص٦ِِّض٨ّ،َص٦ِِّض٨ّ،ممُػ٦َُّػ٦َّ

ممِع٤ِِّع٤ِّممُأْطـَُِّٕأْطـَِّٕممَوَأِنَوَأِنممِئ٣ّٕ،ِئ٣ّٕ،الالممَظ٦َِّعُةَظ٦َِّعُةمماظػمل٥َِّّاظػمل٥َِّّممِص٨ِّص٨ّممَتْأُخُِّٔغ٨َّتْأُخُِّٔغ٨ّممالالوََومماظزمٖلِؾّٕٔ،اظزمٖلِؾّٕٔ،ممِع٤َِّع٤َّممَأَعَّٕٖأَعّٕٖممَطاَنَطاَنممَؤإِنَؤإِنمماْظَق٠ّٖاْظَق٠ّٖممَأُض٦َّلَأُض٦َّل

{{ممِباظػمل٥َِِّّباظػمل٥َِّّممإالإالممُض٦َّٖةُض٦َّٖةممالالوََوممَح٦َِّلَح٦َِّلممالال:م:مَض٦ِّٔلَض٦ِّٔل
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  وأهػػػـر الخصوحػػػياو الاػػػح خػػػص  بهػػػا اهلل  بيبػػػن ومصػػػطفات هػػػح لػػػوؿ اهللع    
                                   [099 األع ا . 

إبف نم  أف نثمه  أنفسنا لبل  مضاف بأف نعفو عنػن أسػام إلينػا، ونصػفل الصػفل 
لصػفل المنيػل؟ نعنػح   أعالبػن و  أعػانرت، للػن أعفػو عنػن هلل، المنيل عنػن ظلننػا، ومػا ا

و  أبهر هبا األمر لن و  أل دن من خل  اهلل، فنن نفعل بلػك إف شػام اهلل فسػيلوف لأهػل 
لرمضاف ونلوف إف شام اهلل من البنن نارشحوف لليلة القد  ولن جائ   هثبر  من اهلل، نسػأؿ 

 أف نلوف منهل أجنعين. اهلل 
================================== 
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 ١ُ َٔ ؽٝاّ عٗز رَضإاحله 
ممدؤال:معامايغملؼملةمع٤ّمصؿملاممذؾملّٕمرعسملانماٌؾارك؟دؤال:معامايغملؼملةمع٤ّمصؿملاممذؾملّٕمرعسملانماٌؾارك؟

مم============================================================================================

لشػػهر  مضػػاف  لػػلا هثيػػر  منهػػا  لػػلا طبيػػة، هػػبت نضػػي  الولػػت عػػن عػػدِّها، فػػنحن  
 لاؿ لناع هلنا مرضى والنبح 

{{ممُص٦ُّع٦ّامَتزمِلٗق٦ّاُص٦ُّع٦ّامَتزمِلٗق٦ّامم}}
186
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لر، وللضغ ، وألمراض الرئاين، وألمراض الحساسػية، فالصياـ عال ا لللبد، وللس
 ولألمراض الملدنة ... وأمراض   عد لها الصياـ نعالمها وبالطب  أهنها أمراض النعد .

وهناؾ  لػل إجاناعيػة، سػيدنا نوسػ  هػاف معػن خػ ائن األ ض وهػاف نصػـو فسػألوت 
، فػنحن عنػدما نصػـو ِللك لصـو وأنت على خ ائن األ ض؟! لاؿ لهلع  اى   أنسى المػائ 

نثْحػػػركـ مػػػن الطعػػػاـ فنعػػػرؼ أف هنػػػاؾ أنػػػػا ا محػػػرومين، إبا هنػػػا نحػػػـر أنامػػػاً وسػػػنأهل عنػػػػد 
النغػػػر ، فهنػػػاؾ أنػػػا ا محرومػػػوف و  نمػػػدوف   فػػػح مغػػػر  و  فػػػح عشػػػام طعػػػاـ، فػػػيحن 
القل  إلى   نػة هػا م، وإلػى العطػ  علػيهل، وإلػح إزالػة باسػهل وضثػرهل، واألمػر الو يػد 

 عننا بن  بنا هو لوؿ النبح البد سير 
{{اظٖلؼمَلاِءماظٖلؼمَلاِءمممِص٨ِّص٨ّممَع٤َِّع٤ِّممَؼَِّٕحؼمِلغمُل٣َِّؼَِّٕحؼمِلغمُل٣ِّممِرٔضِرٔضآلآلااممِص٨ِّص٨ّممَع٤َِّع٤ِّمماِرَحؼمُل٦ّااِرَحؼمُل٦ّامم}}

187
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وهنػػػػػاؾ  لػػػػػل أخالليػػػػػة، فالنسػػػػػلل   نوجػػػػػد أ ػػػػػدا مثلػػػػػن أبػػػػػداً طػػػػػواؿ العػػػػػاـ فػػػػػح 
السػػلوهياو، فهػػو مثػػاؿا فػػح السػػلوهياو الطيبػػة، فػػال نخػػر  مػػن فنػػن إ  القػػوؿ الطيػػ  و  

  نسعى إ  إلى األمػاهن الطيبػة، و  نعنػل إ  األعنػاؿ الخيِّػر ، للنػن لناد ندت إ  برف ، و 
================================== 

ُ ػُٕٗ  8ٙٔ َٟ هللاَّ  اثٓ اٌغٕٟ ٚأَثٛ ٔؼ١ُ فٟ اٌطت ػٓ أَثٟ َُ٘ش٠َْشحَ سض

 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚأثٟ داٚد ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػّشٚ  82ٔ



  {{ٕٕٗٓٗٓ}}    اٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
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لػػد نسػػهى أو ننسػػى فيقػػ  فينػػا نثغضػػ  اهلل، فمعػػل اهلل لػػن و شػػة إحػػالح ألخاللػػن ومػػدلها 
 عثالثين نوماً لاؿ فيها  ضر  النبح 

ممَضاَتػمَل٥ُّ،َضاَتػمَل٥ُّ،ممَأِوَأِوممَأَحَّْٓأَحّْٓممَذاَتؼمَل٥َُّذاَتؼمَل٥ُّممَصٔإِنَصٔإِنممَؼزمِلَكِبَؼزمِلَكِبممالالوََوممَؼُِّٕصِث،َؼُِّٕصِث،ممالالصََصممَأَحُِّٓط٣َِّأَحُِّٓط٣ِّممَص٦ِّٔمَص٦ِّٔمممَؼ٦ُِّمَؼ٦ُِّمممَطاَنَطاَنممٔإَذأإَذامم}}

{{َصاِئ٣ّْمَصاِئ٣ّْممماِعُّْٕؤاِعُّْٕؤممٔإٚغ٨ّٔإٚغ٨ّممَصػمْلؿمَلعمُل٢َِّصػمْلؿمَلعمُل٢ِّ
188
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  فياعّهد نفسن فى هػبت الثالثػين نومػاً بػأف نلػوف مػنع                 
                                                

                                [الف قان  

فينشى على هبت النواحػفاو النيِّػراو، وإبا  ػاف  النسػلل علػى بلػك طػواؿ هػبا 
 عالشهر، فسيلوف بعد  مضاف على هبا الننهج طواؿ الدهر، ولد لاؿ 

ممَؼْأَظظمُل٦َّنَؼْأَظظمُل٦َّنمماظَِّّٔؼ٤َّاظَِّّٔؼ٤َّممَأْطؽمَلاًصا،َأْطؽمَلاًصا،ممنََناْظؼمُل٦َّرَُّؽ٦ّاْظؼمُل٦َّرَُّؽ٦ّممَأِخالًضا،َأِخالًضا،ممَأَحاِدؽمُلغمُل٣َِّأَحاِدؽمُلغمُل٣ِّممٔإَظ٨ّٖٔإَظ٨ّٖممَأَحٖؾغمُل٣َِّأَحٖؾغمُل٣ِّممٔإٖنٔإٖنمم}}

{{َوُؼِؤَظظمُل٦َّنمَوُؼِؤَظظمُل٦َّنم
189
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 عولاؿ 
{{َحَل٤ّٕمَحَل٤ّٕمممُخػمُل٠ُّٕخػمُل٠ّٕممِع٤ِِّع٤ِّمماْظعمِلؿمَلاَعِةاْظعمِلؿمَلاَعِةممَؼ٦َِّمَؼ٦َِّممماْظؼمُلِؤِع٤ّٔاْظؼمُلِؤِع٤ّٔممِعؿملَّٖأنِعؿملَّٖأنممِص٨ِّص٨ّممَأِثعمَل٢َُّأِثعمَل٢ُّممَذ٨ِّْءَذ٨ِّْءممَعاَعامم}}
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فيلػػوف الصػػياـ لنرننػػاً لنػػا علػػى الخثلثػػ  الحسػػن، وأظػػن ممانػػ  النسػػلنين ممانػػ  
 ن.  نام بينهل، وهو ممان  الخثلث  الحس

فلػػو مشػػينا علػػى هػػبا الهػػدد اإللهػػح وعلػػى هػػبا الهػػد  النبػػود، فيلػػوف ممانعنػػا 
ممانعػػاً مثػػالح، فػػال نمػػد فيػػن سػػ  و  شػػال و  لعػػن و  هػػب  و  غيبػػة و  ننينػػة و  زو  
و  ل ونر و  باطل، وهبا هو النمان  البد نمػ  أف نلػوف عليػن النػامنين فػح هػل زمػاف 

================================== 
 خبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌج 88ٔ

 اٌطجشأٟ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  89ٔ

 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚأثٟ داٚد ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ ػ٠ّٛش ثٓ ِبٌه  9ٓٔ
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 وملاف، وأهافح بهبت الحلل.

 ٕايٓؾز يف عٗز رَضا 
ممدؤال:مٌاذامطانماظؽملزملّٕمحػملؿملّٟمأػ٢ّماإلميانميفمذؾملّٕمرعسملانمباظّٔات؟دؤال:مٌاذامطانماظؽملزملّٕمحػملؿملّٟمأػ٢ّماإلميانميفمذؾملّٕمرعسملانمباظّٔات؟
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فػح القػرلفع  ، نقػوؿ اهلل سبحاف اهلل العلػل الحػدنً نثثبػت إعمػاز هاػا  اهلل 
                                      [65أ  أف الوا د بعشر ،   األنفال

والعلل الحدنً نقوؿع أف اهلل خل  أجهػ   اإلنسػاف ومعظنهػا اثنػين،  اػى إبا  ػد  شػحم 
فح أ دهنا فيعنػل اآلخػر، وبهػروا أف هػبت األجهػ   لعنػل بعشػر طالاهػا، فػال نوجػد جهػاز 

د  للعينػػػين للسػػػاف فػػػح جسػػػل اإلنسػػػاف نعنػػػل بطالاػػػن اللاملػػػة أبػػػداً، مػػػن أوؿ القلػػػ  للنعػػػ
للرجلين ... لللل، وإبا لعرض اإلنساف ألمر نحاا  إلى الصػبر، فػبهر العلنػام أف المسػل 
نفرز ماد  هينيائية إسنها األند وفين، هبت الناد  لمعل لو  أجه   اإلنساف لاضػاع  إلػى 

 عشر  أضعاؼ.
سػػػن ى شػػػهر  مضػػػاف بشػػػهر الصػػػبر،  ماػػػى نحػػػد  بلػػػك؟ عنػػػد الصػػػبر، والنبػػػح 

صبر ثوابن المنػة، ففػح شػهر  مضػاف، عنػدما ننانػ  اإلنسػاف اسػامابة ألمػر الػر نن عنػا وال
نثبطل الصياـ فيصبر، فاادف  القو  المسنانية، فيصير الوا د فػح  مضػاف بعشػر   اػى فػح 
القػػػػو  العضػػػػلية، فنػػػػا بالػػػػك بقػػػػو  الػػػػبهام؟! ومػػػػا بالػػػػك بقػػػػو  القلػػػػ ؟! ومػػػػا بالػػػػك بػػػػالقو  

 إلنساف طالاو   لثعد و  لثحد.الرو انية؟! هبت لمعل فح ا
  ولػػبلك غػػ و  بػػد  هانػػت فػػح  مضػػاف، ولػػد لػػاؿ فيهػػا اهللع                 

                       [939مػػن  مضػػاف،  العشػػروفوفػػال ملػػة هػػاف فػػح   البقرر ة
لنغػػػوؿ واجاػػػا وا وهػػبا النعػػػا ؾ الشػػػدند  الاػػػح أ يػػػت اإلسػػػالـ مػػن جدنػػػد، فعنػػػدما جػػػام ا

العػػراؽ وبغػػداد وسػػو نا ودخلػػوا الشػػاـ وهنػػوا بػػدخوؿ مصػػر، فخػػر  السػػلطاف لظػػ  ومعػػن 
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بيبػػر  والنناليػػك مػػن مصػػر، وهانػػت النعرهػػة فػػح شػػهر  مضػػاف فػػح أ ض فلسػػطين، هػػبت 
النعرهة إسنها معرهة عين جالوو، ألف هناؾ عين مام نقاؿ أف جالوو شر  منهػا، وأعػاف 

بعنػػػػل هناشػػػػة للنغػػػػوؿ، دخػػػػل القلػػػػ ، وجعػػػػل النيننػػػػة والنيسػػػػر   اهلل النسػػػػلنين فقػػػػاموا
لاراج ، فلنا همل النغوؿ لراج  القل ، ولفت النيننة، ولفت النيسر ، وأ اطوا بمػيأل 
النغػػوؿ مػػن هػػل المهػػاو، و جػػ  جػػيأل النغػػوؿ بغيػػر  جعػػة، وهػػاف فػػح بلػػك عػػ  اإلسػػالـ 

رهػػػة الاػػػح هانػػػت فػػػح والنسػػػلنين، وهػػػبلك فػػػال األنػػػدلم هػػػاف فػػػح  مضػػػاف، ولخرهػػػا النع
العاشر مػن  مضػاف، والاػح هػاف فيهػا لحرنػر سػينام، والاػح  ضػرها سػيدنا  سػوؿ اهلل وأ واح 

 الصالحين والنامنين والصحابة النبا هين.
طالػػػة ولػػػد او النسػػػلل فيػػػن  فشػػػهر  مضػػػاف شػػػهر الصػػػبر، ولػػػبلك نمعػػػل اهلل 

 لاضاع  عشراو النراو.

 املدزج َٔ ايفنت 
ممّٝميفمعزملّٕ،مصؼملاماٌكّٕجمعؽملؾملاموطؿملّٟمغؿزملّٖٓىمهلا؟ّٝميفمعزملّٕ،مصؼملاماٌكّٕجمعؽملؾملاموطؿملّٟمغؿزملّٖٓىمهلا؟دؤال:مػؽملاكمصؿؽملةمتؽملّٓظدؤال:مػؽملاكمصؿؽملةمتؽملّٓظ
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الفانة الاح نراها فػح مصػر جنيعػاً فانػة الخػالؼ، والػبد زادهػا هػو الانسػك بػالرأ  
  والاعصػػ  والعنػػػاد، فنػػػا العػػػال ؟                                     

        [9بػػػػد وأف لظهػػػػر طائفػػػػة ثالثػػػػةع   احلجرررر ات                            
                                      [013آل عم ان . 

نهج الوسػطح وأنا أ   أف هبت الطائفة ننبغػح أف للػوف مػن  جػاؿ األزهػر، وأهػل النػ
البنن هل   إلى ها م و  إلى ها م، ونابنوف مباد   ونثحضروف زعنام الطائفاين ونضػعوف 
برنػػامج عنػػل، و  بػػد لهػػا م أف نانػػازلوا للػػياًل، واآلخػػرنن نانػػازلوا للػػيالً مػػن أجػػل مصػػلحة 

 البلد، ولنشح النسير  على هبا الننواؿ.
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لػػل مابلػػد ومانسػػك برأنػػن ونعانػػد و  للػػن إبا اسػػانر األمػػر علػػى مػػا هػػو عليػػن، وال
 الحف  والسالمة، وهبا األمر العاـ. نرند أف نانازؿ خردلة فنسأؿ اهلل 

فنابا نفعػل نحػن؟ أنػا  أنػح أف نبػدأ مػن الػبالد، فلػل بلػد مػن الػبالد فيهػا مػن ننيػل 
إلػػػى هػػػا م، ومػػػن ننيػػػل إلػػػى هػػػا م، فهػػػا م سػػػيخرجوف فػػػح مظػػػاهراو نانػػػدوف أنفسػػػهل 

سػػقاط اآلخػػرنن، واآلخػرنن نخرجػػوف ونػػرد وف علػػيهل فا نػد الفػػان، فينػػادد جناعػػة ونعلنػوف إ
بػػػأف نملػػػم معػػػاً، ونحػػػن أو د بلػػػدن وا ػػػد ، ولنػػػابا ن نػػػد الخصػػػومة ون نػػػد الخػػػالؼ بيننػػػا، 
فػػػنملم معػػػاً، ولػػػيم لنػػػا شػػػأفا بنػػػا هػػػو علػػػى السػػػا ة العليػػػا، و  بػػػاألمو  الاػػػح بهػػػا حػػػراع 

هػػػا هلهػػػا حػػػراعاو علػػػى النقاعػػػد والنناحػػػ ، فػػػنحن لػػػل ولنػػػافم بػػػين هػػػا م األلػػػواـ، ألن
نحصػػػل علػػػى ملاسػػػ  و  مناحػػػ ، نحػػػن معػػػاً نظػػػل أنػػػدننا فػػػح أنػػػدد بعػػػم وننبػػػب هػػػبت 

 الخالفاو من بلدنا، فعندما لبدأ القثر ، وهل لرنة ومن و ائها لرنة، سيثنبب هبا األمر.
ن نرغػػ  لنػػابا نخالػػ  فػػح هػػبا األمػػر وهػػو أمػػرا سياسػػح؟! هػػل إنسػػاف ننشػػح مػػ  مػػ

وفينا نرنػد، فنػن نثػرد أف ننشػح مػ  هػبا الحػ   فػال مػان ، ومػن نرغػ  فػح أف ننشػح مػ  
الح   اآلخر فال مان ، وللػن   ألعصػ  لح بػح و  أهػاجل غيػرت، و  أظػن أف   بػح هػو 

 الح   الصحيل وغيرت هلن   نصل وأهاجنهل.
اخاػا و   بػاً ثالثػاً، مػابا أنا فح بياح اخارو   باً، وإبنح إخاا    بػاً لخػراً، وابناػح 

فػػح بلػػك؟! هػػبت هػػح الدننقراطيػػة الاػػح نرنػػد أف نثنػػرِّف أنفسػػنا عليهػػا .. النهػػل أف   نلػػوف 
 بيننا خالفاو، والخالفاو لطفوا على السطل.

إبا جثبنػػا البلػػد هنػػا سػػب  مػػراو وللنػػاع نسػػق  هػػبا .. مػػابا سػػافعل هػػبت النػػداماو؟ 
يػػر بلػػك؟ سػػا ند اإل ػػن فػػح الصػػدو  والبغضػػام فػػح سػػا ند الخالفػػاو أـ هنػػاؾ شػػيةاً لخػػر غ

القلػػو ، وسااصػػد   لػػح جناعػػة، ومػػن المػػػائ  أف الخالفػػاو لشػػابك فيهػػا األنػػدد وغيػػػر 
 بلك.

فلنابا نض  أنفسنا فح هبا النعيا ؟! دعنا نلوف على الننهج الصحيل وهل وا ػد 



  {{8ٕٓ8ٕٓ}}    اٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

هػاجل أ ػداً، فػال ننشى على هوات، و  نلوف لن  أ  على أ د، بشرط أف   ناعّص  و  ن
نلوف هبا الماهاً دننياً وللنن الماهاً سياسياً، واألمو  الدننية فأئنانا با ؾ اهلل فػيهل نلفونػا 
فػػح بلػػك، فيملسػػوف معػػاً ونافقػػوف علػػى األمػػو  الاػػح لهػػل البلػػد مػػن النا يػػة الدننيػػة، فػػال 

 خالؼ فح النا ية الدننية، وللنها خالفاو سياسية.
 طة، والخػرو  مػن هػبت الو طػة نحاػا  أو ً إلػح لاعػد  فػح فبهبا نخر  من هبت الو 

الػػبالد، وهػػح أف ن نػػل الخالفػػاو والشػػحنام الاػػح بيننػػا فػػح الػػبالد ألنهػػا خالفػػاو سياسػػية 
وحراعاو   بية ونلوف معاً أخو  وهل وا د لن  أنن وهل وا د لػن فلػرت، وبعػد بلػك نافػ  

الػدنن بالحلنػة والنوعظػة الحسػنة،  جنيعاً لنصلحة هبا البلد نسعى جنيعاً لنصلحة هػبا
فػػال نعػػادد مػػن خالفنػػا و  نخاحػػل مػػن الخػػب طرنقػػاً غيػػر طرنقنػػا ألنهػػا هلهػػا أمػػو ا سياسػػية 

أف نثصػلل شػأف هػبت الػبالد  ليست فػح دنػن اهلل   مػن لليػلن و  مػن هثيػر .. نسػأؿ اهلل 
 أجنعين.

 أصباب ايطالم 
وجنيمحّٓؼـًامصؼملاماِّدؾاب؟موعاموجنيمحّٓؼـًامصؼملاماِّدؾاب؟موعامدؤال:مطـّٕتمحاالتماظشملالقميفمبالدغامبنيماٌؿّٖدؤال:مطـّٕتمحاالتماظشملالقميفمبالدغامبنيماٌؿّٖ

ممايػمل٦ّل؟موعامدورماِّدّٕةميفمت٦ّسؿملةماظرملؾابمضؾ٢ّماظّٖواج؟ايػمل٦ّل؟موعامدورماِّدّٕةميفمت٦ّسؿملةماظرملؾابمضؾ٢ّماظّٖواج؟
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نوجد فح بلدلح السنة الناضية أهثر من عشػر شػبا  طلقػوا زوجػالهل فػح أوؿ سػنة 
ومػنهل مػن طلػ  بعػد فح ال وا ، فنػنهل مػن طلػ  بعػد شػهرنن، ومػنهل مػن طلػ  بعػد ثالثػة، 

أ بعة أشهر، والسب  الرئيسح فػح هػبت األمػو  هػو جهػل الشػبا  والبنػاو بحقػوؽ األزوا  
 وال وجاو واألهل فح اإلسالـ.

  بد للشا  والفاا  النثقبل على ال وا  أف نعرؼ أو ً ما لن وما علين نحو ال وجػة، 
، وأنػا أبهػر أنػن  سػوؿ اهلل  وهح نفم الشحم .. من أنن بلك ؟ من هاا  اهلل، ومن سثن ة
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هػاف فػػح القػػدنل هػاف فػػح  فػػل )الِحن ػة( نػػألوف برجػػل عػالل ونملػػم مػػ  الشػبا  الػػبنن مػػن 
 وؿ الشا  ونشرح لهل    ال و  علػى زوجاػن، و ػ  ال وجػة علػى زوجهػا مػن شػرع اهلل، 

 ومن هاا  اهلل، ومن سثنة  سوؿ اهلل، للح نعرؼ ما لن وما علين.
يها نحو أهل زوجها ألف هثيراً من  واد  الطػالؽ سػببها األثػر  والبنت لعرؼ ما عل

واألنانيػة، فالبنػت عنػدما لثخطػ  ولػال الخثطبػة، لقػوؿ لػنع أنػا أ نػدؾ و ػدؾ، و  أ نػد أمػك 
و  أبػػوؾ و  إخولػػك، نقػػوؿ لهػػاع أنػػا لػػح شثػػقة فػػح البيػػت؟ لقػػوؿ لػػنع أنػػا   ألػػ و  فػػح بيػػت 

 خر!!.نسلنوف فين، ابحً لح عن شقة فح بيت ل
وما معنى هبا؟ معنات أنن لو زا ها أ دا من أهػل زوجهػا فسػاامهل فػح وجػوههل ولػن 
لسػػاقبلهل هنػػا نمػػ ، ولفػػرح ولسػػعد ولرنػػد أف لصػػن  النسػػاحيل عنػػدما ن و هػػا أ ػػدا مػػن 
أهلها، وهبا نثسب  هراهية أهل الػ و  لهػا، وأ يانػاً نػدفعهل ألف نػدفعوت لطاللهػا، ونقولػوف 

 منها .. لنابا؟ ألنهل نردوف اإلسام  الظاهر  منها. لن سن وجك أخر  أفضل
فح  ين أننا لل نر  بلػك موجػوداً عنػد أمهالنػا و  أخوالنػا، فلانػت الوا ػد  مػنهن 
 رنصػػة علػػى إ ضػػام  نالهػػا، وإ ضػػام أخػػواو زوجهػػا لارضػػين ولانػػاؿ  ضػػامت، إبف لحاػػا  

 ال وجة أف لعرؼ  قوؽ األهل واأللا  .
ن هناؾ أمػر لخػر، فقػد لفشػت فػح هػبت األنػاـ فاشػية وهػح بعد معرفة  قوؽ ال وجي

الننشػػػػطاو المنسػػػػية والنخػػػػد او والنسػػػػلراو، فالشػػػػػبا  نرنػػػػد مػػػػن ليلػػػػة الدخلػػػػػة أف 
نساخدـ الننشطاو المنسية، ولل نلش  و  نعرؼ مد  لحنثل للبػن للمرعػة الننشػطة، 

ػػػػػل البنػػػػػت النسػػػػػلينة مػػػػػا   لطيػػػػػ  ، فيسػػػػػاخدـ أو هػػػػل هػػػػػل نػػػػػـو ناناولهػػػػػا، ونرنػػػػػد أف نثحنِّ
الننشطاو ونرنػد أف ننػاـ معهػا خنػم أو سػت مػراو، وهػح   لسػاطي  بلػك ألنهػا جسػل 

 ولحل ودـ ولها طالة فال بد وأف نراعح الشبا  هبا األمر.
هبلك نم  أف نراعح الوفاؽ، ألف اإلسالـ شدد على الوفاؽ، والوفاؽ معنػات أنهػا 

الرغبػة، للنػك لرنػد أف لنػاـ معهػا وهػح  نلوف لها  غبػة عنػدما نطلبهػا للنػـو معهػا، ولبادلػك
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ليم لها  غبة فاولد عندها هراهية واشنة از لهبت الحالة، هبت الحالة إبا هاف معهػا والعيػاب 
بػػػػاهلل البرشػػػػاـ فالػػػػوف مصػػػػيبة مػػػػن النصػػػػائ ، والشػػػػبا  نػػػػوع  إلػػػػح بعضػػػػهل أف البرشػػػػاـ 

ومػػ  الطػػ  للنهػػا  والنخػػد او  بػػد منهػػا لهػػبا األمػػر، مػػ  أف هػػبا أمػػرا نانػػافى مػػ  العلػػل
 مصيبة  لت فح هبا البلد فح هبا األمر.

هناؾ أمر لخر، وهػو أف الشػا  والبنػت أهػل شػحم عنػدهل هػح  فلػة الػ وا ، لرنػد 
لاعة بلبا ولالل  هبا ونألى الفقرام ونسألوفع أنن الولينة؟ فيقولوفع ليم معػن شػيةاً فقػد 

 ليػػاجر لاعػػة؟! الرسػػوؿ  أنفػػ  هػػبا وهلػػ  هػػبا والاػػرض هػػبا، وهػػل نمػػوز أف أف نقاػػرض
 أوحى بالولينة ولاؿ لسيدنا عبد الر نن بن عوؼع

{{ممِبرمَلاٍةِبرمَلاٍةممَوَظ٦َِّوَظ٦ِّممَأِوِظ٣َِّأِوِظ٣ِّمم}}
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 عوهبت الولينة لنن؟ لاؿ 
{{اْظظمُلعمَلَّٕاُءماْظظمُلعمَلَّٕاُءمممَوُؼِؿَُّٕكَوُؼِؿَُّٕكممْشؽمِلؿمَلاُءْشؽمِلؿمَلاُءآلآلااممَظؾمَلاَظؾمَلاممُؼَِّٓس٧ُّؼَِّٓس٧ّمماْظ٦َِّظؿملؼمَلِة،اْظ٦َِّظؿملؼمَلِة،ممَرضمَلاُمَرضمَلاُممماظشملَّضمَلأماظشملَّضمَلأمممَذَّٕٗذّٕٗمم}}
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ولينػػػة للفقػػػرام فػػػ ف هػػػبا الطعػػػاـ نننػػػ   ألف الولينػػػة أساسػػػاً للفقػػػرام، فعنػػػدما أحػػػن 
النقل، وننن  السوم البد نن ؿ، وننن  الحسد، وننن  هػل الػبالم، ونملػ  الخيػر مػن اهلل، 

 والدعام من الفقرام مساما  فح هبت اآلناو فيلوف هبا ال وا  مبا ؾا إف شام اهلل.
مػػو  الاػػح أنػػن الولينػػة اآلف؟! لمػػد الشػػا  ناػػرؾ الولينػػة وأهػػل شػػحمن عنػػدت هػػح األ

  عن الاببنرع  نراها، وهح األفراح الاح فيها سفن وفيها لببنر، م  نهح اهلل          
       [96اإلس اء . 

بعػم هػػبت األمػو  وغيرهػػا هػػح الاػح لسػػب  النشػاهل فػػح هػػبت األنػاـ، ونضػػاؼ إلػػح 
ك مػػابا أعطػػوهح؟ بلػػك أنضػػاً أف الػػ وجين مػػن البدانػػة ننظػػروف نظػػر  مادنػػة ونقػػوؿ لهػػاع أهلػػ
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وهػػػح لقػػػوؿ لػػػنع وأهلػػػك مػػػابا أعطػػػوؾ؟ وهػػػبا نمعػػػل بيػػػنهل أمػػػو ا خالفيػػػة شخصػػػية، للػػػن 
اإلسالـ غير هبا، فلل ما عليهل أنهل نمه وف البيت بنا نناس  أ والهل للى نلوف بياػاً 

 .مسلنًا ل وجين مسلنين، وننمبوف أطفا ً نو دوف اهلل 

 قزا٠٤ ايفاحت١ 
ممضؿملامماظػملؿمل٢ّمضّٕاءةمد٦ّرةماظظملاهة؟ضؿملامماظػملؿمل٢ّمضّٕاءةمد٦ّرةماظظملاهة؟دؤال:مػ٢ّمجي٦ّزميفمصالةمدؤال:مػ٢ّمجي٦ّزميفمصالةم
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نمػػ  علػػى اإلنسػػاف أف نفاػػال الصػػال  بقػػرام  الفالحػػة، سػػوام حػػلى نافلػػة أو حػػلى 
 عفرضاً بنفردت أو جناعة، لقولن 
{{اْظغمِلَؿاِبماْظغمِلَؿاِبمممِبظمَلاِتَقِةِبظمَلاِتَقِةممٔإالٔإالممَصالَةَصالَةممالالمم}}
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لػا ع أف لػرام  الفالحػة  بػد منهػا فػى  هعػاو  ولبلك اإلماـ الشافعى واإلماـ أ ند
 الصال ، واإلماـ أبو  نيفة أخب بالروانة األخر ع

ممَصؾمٔل٨ََّصؾمٔل٨َّممِخَّٓاْج،ِخَّٓاْج،ممَصؾمٔل٨ََّصؾمٔل٨َّممِخَّٓاْج،ِخَّٓاْج،ممَصؾمٔل٨ََّصؾمٔل٨َّمماْظعمُلِّٕآٔن،اْظعمُلِّٕآٔن،ممِبُأٚمِبُأٚمممِصؿملؾمَلاِصؿملؾمَلاممَؼعمْلَّْٕأَؼعمْلَّْٕأممَظ٣َِّظ٣ِّممةًًةالالصََصممَصػمل٧ََّّصػمل٧َّّممَع٤َّع٤ّ}}

{{َتؼمَلإممَتؼمَلإممممَشؿمِلَُّٕشؿمِلُّٕممِخَّٓاْج،ِخَّٓاْج،
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فالحة فى هػل  هعػة مػن  هعػاو الصػال  إبف من األفضل واألسلل أف اإلنساف نقرأ ال
 سوام هانت فرنضة أو نافلة فرضاً أوجناعة.

مموصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّوصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّ

================================== 
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u ٚ ايجالثٕٛايجالثٕٛاحلًك١ اخلاَض١ ٚاحلًك١ اخلاَض١ u 

 ايضزٚرات تبٝح احملظٛرات 

 ٍايتؾزف يف املا 

 متٝٝش األٚالد يضبب 

 املُاط١ً يف األَا١ْ 

  ًِاحلدٜحايعد٠ ايغزع١ٝ يًُزأ٠ ٚايع 
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u ٚ ايجالثٕٛايجالثٕٛاحلًك١ اخلاَض١ ٚاحلًك١ اخلاَض١ ٜٔ٘
  u 

 ايضزٚرات تبٝح احملظٛرات 
دؤال:مغّٕيميفمػّٔهماِّؼاممتؽملاضّٚمبنيمعامؼعمل٦ّظ٥ّمبضملّٚماظؽملاسموبنيمعاؼظملضملػمل٦ّغ٥ّمدؤال:مغّٕيميفمػّٔهماِّؼاممتؽملاضّٚمبنيمعامؼعمل٦ّظ٥ّمبضملّٚماظؽملاسموبنيمعاؼظملضملػمل٦ّغ٥ّم

ممحبفةمأنماظسملّٕوراتمتؾؿملّّماحملصمل٦ّرات،مصؼملامرأيمصسملؿملػملؿغمل٣ّميفمذظ١ّ؟حبفةمأنماظسملّٕوراتمتؾؿملّّماحملصمل٦ّرات،مصؼملامرأيمصسملؿملػملؿغمل٣ّميفمذظ١ّ؟
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شػػرعيين نثخي ػػل إلػػػى النػػاظر مػػن لرنػػ  أف بينهنػػا لعػػػا ض،  د م الاعػػا ض بػػين  أنػػين
والقواعػد الفقهيػػة لػد م هػػبا الاعػػا ض هقاعػد  )الضػػرو او لبػػيل النحظػو او( والشػػرط فػػح 

 ، ألننػػح لػػو خالفػػت شػػرع اهلل لطبيقهػػا أف   للػػوف النحظػػو او لخػػال  شػػرع اهلل 
 فأهوف لد خرجت عن نطاؽ الشرنعة.
رنعة، هػػأف هنػػاؾ أمػػرنن مػػن الشػػرع نثخي ػػل إلػػح النػػاظر للػػن القاعػػد  فػػح نطػػاؽ الشػػ

إليهنػػػا أف بينهنػػػا لعػػػا ض وأضػػػر  لهػػػبا مثػػػاً ع الشػػػرنعة أمػػػرو النػػػامن أف نػػػادد فرنضػػػة 
  الصػػػػػػػال  فػػػػػػػح أوؿ ولاهػػػػػػػاع                                      

صػػال  عػػن ولاهػػا إ  لضػػرو   لثقرّهػػا الشػػرنعة، وهػػح   ننبغػػح للنػػامن أف نػػاّخر ال  النسرراء014]
أنضاً ضػرو   شػرعية،  اػى   ناعػّرض للنسػاملة والحسػا  أو العاػا  أواللػـو علػى األلػل، 
فلػػو اإلنسػػاف هػػاف مسػػافراً وأب ف أباف الظهػػر مػػثالً ولػػل نسػػاط  أف نولػػ  وسػػيلة النواحػػلة 

)الضػػرو او لثبػػيل النحظػػو او( ألدام الفرنضػػة فيػػاخر الصػػال  وهنػػا نلػػوف  لػػل القاعػػد ع 
 ألنن أّخر الفرنضة عن ولاها لسب ن ألرلن الشرنعة.

للن لو هاف هنػاؾ إنسػاف نملػم أمػاـ الالفػاز واسػاغرؽ فػح مشػاهد  منظػر أو فػيلل 
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وأبف الظهر وأخ ر الصال  بحمة أف الضرو او لبيل النحظو او، فأّد ضرو   هػبت؟! إنهػا 
 .أف لن فح شرع اهلل شحما نثبيحها هوات، والهو    ش
  بقط  ند السا ؽع  لخب مثاً  لخرع أمر اهلل                      

         [48فصاؿ فح بلك ألنن  دا من  دود اهلل الشرعية، ولو لولفت عن   املائدة  
ر شػرعح نقػرت دنػن اهلل بلك فالوف لد ألغيت  داً مػن  ػدود اهلل، إ  إبا هػاف الاولػ  ألمػ

 د  أمرافع بعم المند وهانوا علػى مقربػة مػن العػدو  .. هي ؟ فح عصر سيدنا عنر 
فح الميأل سرلوا، فقالوا لػنع لػو طلبنػاهل لقكطْػ  أنػدنهل سػيفروف إلػح العػدو، فنػا الحلػل؟ 

 لاؿ لهلع   نطب  عليهل العقوبة فح هبا الولت لهبت الضرو  .
العربية وحا  النا    نمدوف الطعاـ إ  بنشقة بالغػة،  و دثت مماعة فح الم نر 

وسرؽ بعم الفقرام ليأهلوا، فأول  عنر  ػد السػرلة فػح هػبا العػاـ، وسثػنى عػاـ الرمػاد ، 
ولػػاؿع   ننبغػػح لطبيػػ  هػػبا الحػػد إ  إبا شػػب  النػػا ، وهػػبت لػػدخل فػػح لاعػػد  الضػػرو او 

 لثبيل النحظو او.
ن بػػػأمو ا أدخلػػػت النػػػا  فػػػح اللػػػبم وجعلػػػاهل ومثّػػػل لهػػػا بعػػػم الفقهػػػام النعاحػػػرن

  لاحقػػػ  وهػػػح مػػػن بػػػا  فػػػال )لػػػو  - اػػػح ظاهرنػػػاً  -نشػػػلثوف فػػػح بلػػػك، فمػػػاموا بػػػأمو  
 ػػد  هػػبا للػػاف هػػبا( للػػن السػػل  الصػػالل وأحػػحا   سػػوؿ اهلل هػػانوا   نفاحػػوف بػػا ك 

د  هػبا )لو( ألف لو لفال عنل الشيطاف، فلاف سيدنا عبد اهلل بن مسعود نثقاؿ لنع لػو  ػ
فح هػبا الولػت مػن  جػاؿ  ع لو  د  ما لبهروف فسثيقيِّم اهلل فنابا نفعل؟ فيقوؿ 

 األمة من نثفاح فح هبا األمر فال لشغلوا أنفسلل بهبا األمر.
فقالواع لو اإلنساف لعّرض للهالؾ والنوو ولل نمد إ  النياػة، فلػو أهلهػا   شػحم 

 .علين، وهنا للوف الضرو او لبيل النحظو او
هػػبلك عنػػدما نثمػػرد إنسػػافا عنليػػة جرا يػػة فػػال بػػد لػػن مػػن البػػنج، والبػػنج مخػػػد  
ومحر ـ فح اإلسالـ، وللن هنػا أحػبل ضػرو  ، فػ با اناهػت العنليػة واأللػل   نػ اؿ موجػوداً 
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 فيعطوت  قنة مو فين، والنو فين ماد  عبا   عن مخد  للنن هنا ضرو  .
لػن نارهنػح  اػى نقالنػح، فلػو لالنػح فأنػا وهبلك فح القال، لو خر  أ دهل على ، و 
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لناً وألػػػػػوؿ أف الضػػػػػرو او لبػػػػػيل وأحػػػػػبل الػػػػػدفاع هنػػػػػا ضػػػػػرو  ، للػػػػػن ألاػػػػػل مسػػػػػ
النحظػػو او!! مػػن لػػاؿ هػػبا؟! فهػػبت لحاػػا  إلػػح العلنػػام األجػػالم الفقهػػام الػػبنن نضػػعوف 
للػػل  ػػد   دنثػػن، وللػػل لاعػػد  مواضػػعها الشػػرعية، ولػػبلك   ننبغػػح لإلنسػػاف أف نفاػػح 

 بنفسن ل  وإنناع 
                                   [34النحل . 

أما لاعد  الغانة لبػر  الوسػيلة فهػح لاعػد  أمرنليػة أو بيػة، وليسػت لاعػد  إسػالمية، 
فعنػػدهل الغانػػة لثبػػر  الوسػػيلة نعنػػحع أنػػا أبنػػح بياػػاً، وهػػبا البيػػت سػػيالل  مػػثالً مليػػوف جنيهػػاً 
فأجن  هبا الناؿ بأ  طرنقػة هانػت، وبػأ  هيفيػة  اػى أبنػح البيػت، لػد أغػأل أو أخػدع أو 

 ؽ، وأساخدـ هل وسيلة ألحل إلى الغانة ...أسر 
 هل نصل هبا اللالـ فح اإلسالـ؟!!.

إسػػالمنا لػػيم هلػػبا، وللػػن اإلسػػالـ   بػػد وأف للػػوف الغانػػة شػػرعية، والوسػػيلة مػػن 
الشػرنعة النحندنػػة، فلػػو أف الغانػة هانػػت شػػرعية فيقرهػػا شػرع اهلل، والوسػػيلة هنػػا   بػػد وأف 

، و  نموز للنرم أف نثدخل هػوات فػح فح سثنة  سوؿ اهلل  للوف منا و د فح هاا  اهلل أو
 عبلك فقد لاؿ 
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اإلنسػاف فػػح  يالػن نصػػن  فػػح مالػن مػػا نشػام بشػػرط أف   نظلػػل أ ػد، ألنػػن مشػػارؾ، 
والنننوع هنا هو أف أخص فالف وفالف فح لرهاح بغير شرع اهلل وبغير  ضام الو ثػة، بنعنػى 
أنػػح معػػح مليػػوف جنيهػػاً مػػثاًل، ووجػػدو إبنػػح هػػبا نحاػػا  لنائػػة ألػػ  فػػأعطيهل لػػن، ولسػػت 

مثلػػن، ألف هػػبت ضػػرو   ألننػػح  ػػح ، للػػن إبا أ دو اف أوزع الارهػػة  مثل كمػػاً بػػأف أعطػػح إخولػػن
 فيلوف على  أمرننع أف ألاـ  بشرع اهلل، و نلوف هناؾ  ضام بين الو ثة.

ألػػوؿ لهػػل إخػػوللل هػػا م نحاػػاجوف هػػبا، وأنػػا أ نػػد أف أزنػػدهل وأعطػػيهل هػػبا وهػػبا 
إ  إبا هػاف هنػاؾ ضػرو    فح الارهة .. فهل لرضوف ببلك؟ فهبا هػو النطلػو  فػح الارهػة،

شرعية بنعنىع أف هناؾ بنااً ل وجت، أو ل وجت و دثت لهػا ظػروؼ ولػيم لهػا معػاي فػال 
بد وأف نخصها بشحم من النعاي  اى   لحاا  إلح إخولها، أو هناؾ ولدا مرنم ونحاػا  

 .إلح عال  مالح، فأساعدت، وهبا شرعا ألّرت اهلل و سولن 
ونهػػى أحػػالً عػػن  ، ر سػػب  فهػػبا مػػا نهػػى عنػػن اهلل و سػػولنللػػن إبا هػػاف الاوزنػػ  بغيػػ

 لوزن  الارهة أثنام  يا  النو  ، وللن ألرهها لشرع اهلل وألوؿ ألو ددع
نػػا أو دد بعػػد أف ألقػػى اهلل انظػػروا إلػػح دنػػونح وسػػددوها وألػػوا، بلمنػػة مػػن علنػػام 

سػبحانن ن إف شػام اهلل الشرنعة والاسنوا بشرع اهلل جّل وعال، وألرؾ األمر وليم لح شأفا بػ
 لعالى .و 
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 متٝٝش األٚالد يضبب 
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هبا لػيم فيػن شػحما هنػا بهرنػا فػح السػااؿ السػاب ، أهػل شػحم هػو إ ضػام األخػو ، 
و  نلػوف بػأف ألػوؿ أل ػدهل سػنبنح ألخيػك شػقة ألنػن محاػا ، أو ألف أخاػك وإ ضػام األخػ

 محااجة فسنعطيها هبا، ف با  ضى المني  فال مان .
 اػػى لػػو لػػل نوافػػ  أ ػػدهل، فنثرضػػين ونعوضػػن،  اػػى نظلػػوا أخػػو  علػػى مػػا هػػل عليػػن، 

أنػا    ، فنػثاًلعوالوز  هو أف أ ـر أ دهل من النيػرا  لضػغينة أو لشػحمن   نثرضػح اهلل 
أ ػػ  زوجػػة إبنػػح فػػالف ولػػبلك سػػأ رمن مػػن النيػػرا !! وهػػبا غيػػر جػػائ  فػػح شػػرع اهلل، أو 

 عل و   بغير  ضام أمن، لاؿ 
{{اْظعمِلؿمَلاَعِةماْظعمِلؿمَلاَعِةمممَؼ٦َِّمَؼ٦َِّممماْظَفؽمٖلِةاْظَفؽمٖلِةممِع٤َِّع٤َّممِعرَياَث٥ُِّعرَياَث٥ُّمماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَضشمَلََّٝضشمَلَّٝممَوأرِث٥ِّ،َوأرِث٥ِّ،ممِعرَياِثِعرَياِثممِع٤ِِّع٤ِّممَصَّٕٖصّٕٖممَع٤َِّع٤ِّ}}
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 املُاط١ً يف األَا١ْ 
طؼملؿملةمع٤ّماظّٔػبموضاظتمهلا:مػّٔهمأعاغة،موٌامرػملؾؿؾملامطؼملؿملةمع٤ّماظّٔػبموضاظتمهلا:مػّٔهمأعاغة،موٌامرػملؾؿؾملامدؤال:ماعّٕأةمأسشملتمأعؾملامدؤال:ماعّٕأةمأسشملتمأعؾملام

عارػملؿؾملامحؿ٧ّمت٦ّصتماِّم،موأخّٔمأخ٦ّتؾملامػّٔهماِّعاغةمو(مؼضملشمل٦ّػامذؿملؽًامعؽملؾملام..مصؼملامعارػملؿؾملامحؿ٧ّمت٦ّصتماِّم،موأخّٔمأخ٦ّتؾملامػّٔهماِّعاغةمو(مؼضملشمل٦ّػامذؿملؽًامعؽملؾملام..مصؼملام

ممحغمل٣ّماإلدالممعّٝمأعؾملاموعّٝمأخ٦ّتؾملا؟حغمل٣ّماإلدالممعّٝمأعؾملاموعّٝمأخ٦ّتؾملا؟

مم============================================================================================

  لػػػػػػاؿ فػػػػػػح القػػػػػػػرلفع  هػػػػػػح أخطػػػػػػأو ألف اهلل                       
================================== 

 ٓ أٔظ عٕٓ اثٓ ِبعخ ػ 98ٔ



  {{8ٕٔ8ٕٔ}}    اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

                                [989والخطأ البد نق  فين جنيعاً   البقر ة
هو أف نقوؿع هي  أها ؟! ومابا نقولوف علّى لػو هابػت؟! وهػبا هػو الخطػأ .. ومػابا فيهػا 

 لو هابت؟ الدنن هلبا.
ن إبنػح وللػن ألػوؿ لػنع اهاػ  نػا بنػّح  اػى لػو إبنح أخب منػى مبلغػاً مػن النػاؿ مػ  أنػ

جام أجل اهلل نعرؼ إخولك ما لهل وما عليهل، إ  إبا هنت أعطياػن هػبا النبلػ  مػن نفسػح 
 لطوعاً فليم فيها شحم.

إبا لرهنا شرع اهلل ناعػ ، فأحػبل الوضػ   اليػاً نرجػ  إلػح الضػنير إبا هػاف   نػ اؿ 
ر عند معظنهػل مػاو وهفنّػوت ودفنػوت .. لػبلك   فين الروح، فالنا  اآلف اخالفت، والضني

 عبد من الوحية،، لاؿ 
{{اظعمِلؿملاَعةماظعمِلؿملاَعةمممَؼ٦ّمَؼ٦ّمممٔإَظ٧ّمآٔإَظ٧ّمآممممالالاظغمَلاظغمَلممِص٨ِّص٨ّممَظ٥َُّظ٥ُّممُؼِؤَذنُؼِؤَذنممَظ٣َّظ٣ّممَوِصؿمٖلةَوِصؿمٖلةممَشؿمِلَّٕشؿمِلّٕممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممَعاَتَعاَتممَع٤َِّع٤ِّمم}}
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مم

ولػػيم بالضػػرو   أف أهابهػػا، وللػػن أوحػػح أو دد بػػاللالـ، فػػألوؿ لهػػلع أوحػػيلل 
 ا، وفالف لن عندد هبا، وأثعرِّفهل ما لح وما على .بلبا وهبا، وأنا لح عند فالف هب

إبف مػػن نػػألنن أ ػػد علػػى شػػحم نلاػػ  بلػػك ونثعػػرؼ أو دت، أو نلاػػ  إنصػػا و 
أمانة وهبا هو األهنل، فنثالً لو أعطانح أ د خنسين أل  جنيهاً أمانة عنػدد، فػال نّصػل 

 ؿ.أف نحف  أ دا مالن عند أ د، فعندؾ البنك ض  فين مالشام من النا
 اى الػبه  فخػب حػندوؽ فػح البنػك وأجِّػرت وضػ  فيػن مػا لشػام، والبنػك   نسػلل 
أ ػداً شػيةاً إ  بػػ عالـ و اثػة، فػػ با لػوفى فػػالف فػال بػػد وأف نخػر  للػػل وا    قػن الشػػرعح 

 ب عالـ الو اثة، فنحن نم  أف ننشح على هبا الننواؿ.
فهح إبا أ ادو أف  فلونها أنها لل للا  أو لل لوحح بهبا، فهبا خطأ النرأ ،

لسامل أمها فهبا نرج  إليها، وللن   لسامل أخوالها ألنهل ظالنين، والظلل سيقضح اهلل 
================================== 

 أؽبد٠ش ػٍٟ ثٓ ٠ٛعف اٌش١شاصٞ ػٓ عبثش ثٓ ػجذ هللا  99ٔ



  {{9ٕٔ9ٕٔ}}    اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

  فح شأنن نـو الدننع                                        
                                                         

      [37للن النهل أ  لانازؿ،  اح نأليك  بك بحقك. األنبياء. 

 ايعد٠ ايغزع١ٝ يًُزأ٠ ٚايعًِ احلدٜح 
دؤال:مإذامطاغتماعّٕاةمادؿأصػملتماظّٕح٣ّ،مأوماعّٕأةموصػملتمإديمد٤ّماظؿملأسمدؤال:مإذامطاغتماعّٕاةمادؿأصػملتماظّٕح٣ّ،مأوماعّٕأةموصػملتمإديمد٤ّماظؿملأسم

مصػملؼملاذا معات، مطانمزوجؾملا مصإذا ماظّٓورةماظرملؾملّٕؼة، مصػملؼملاذاو(متضملّٓمتأتؿملؾملا معات، مطانمزوجؾملا مصإذا ماظّٓورةماظرملؾملّٕؼة، مأربضملةمأذضملّٕٕمممو(متضملّٓمتأتؿملؾملا مأربضملةمأذضملّٕٕمغؤخّٕػا غؤخّٕػا

وسرملّٕة،موإذامطاغتمعشملػملعملةمٌاذامتؿأخّٕمثالثةمضّٕوءمأومثالثةمأذؾملّٕمحؿ٧ّمتؿّٖوجمعّٕةموسرملّٕة،موإذامطاغتمعشملػملعملةمٌاذامتؿأخّٕمثالثةمضّٕوءمأومثالثةمأذؾملّٕمحؿ٧ّمتؿّٖوجمعّٕةم

ممأخّٕى؟أخّٕى؟

مم============================================================================================

نثقػػيم لهػػبا الػػدنن مػػن نانػػدت  اػػى ولػػو مػػن اللػػافرنن، فقػػد  فػػح الحقيقػػة أف اهلل 
{{اْظظمَلاِجّٕٔماْظظمَلاِجّٕٔمممِباظُّٕٖج٢ِّٔباظُّٕٖج٢ّٔمماظّٓٚؼ٤َّاظّٓٚؼ٤َّممااَػََّٔػَّٔممُؼَؤٚؼُُّٓؼَؤٚؼُّٓمماظػمل٥ََّّاظػمل٥ََّّممٔإٖنٔإٖنمم}} علاؿ 

200200 
وبهرنػػا بلػػك فػػح هاابنػػاع  -أ ػػد علنػػام األجنػػة وهػػو  جػػل نهػػودد أسػػلل فينػػا بعػػد 

أثبػػت علنيػػاً أف الفػػر  نلػػوف لػػن بصػػنة للػػبهر الػػبد  -)دعػػو  الشػػبا  العصػػرنة لإلسػػالـ( 
 ندخلن، وهبت البصنة   ل وؿ إ  بعد ثالثة أشهر.

هلل جّل فح عثػالت، ألف فيػن الننفعػة والنصػلحة المّنػة لنػا فال بد لنا أف نلاـ  بشرع ا
 فح الدنيا واآلخر .

وصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّوصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّ

================================== 
 صؾ١ؼ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌذاسِٟ ٚإٌغبئٟ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  ٕٓٓ



  {{ٕٕٕٕٓٓ}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚ      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 
u  ايجالثٕٛايجالثٕٛٚٚ  ايضادص١ايضادص١احلًك١ احلًك١ u 

 ّايزَٚاْض١ٝ يف اإلصال 

 ايكزض يًعُز٠ 

 ًِايزؤٜا ايؾاحل١ ٚاحل 

 ٔايًج٤ٛ يًضخز ٚاجل 



  {{ٕٕٕٕٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚ      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

u ٚ ايجالثٕٛايجالثٕٛاحلًك١ ايضادص١ ٚاحلًك١ ايضادص١ ٕٓٔ
  u 

 ّايزَٚاْض١ٝ يف اإلصال 
ممدؤال:مػ٢ّمػؽملاكمروعاغلؿملةميفماإلدالم؟دؤال:مػ٢ّمػؽملاكمروعاغلؿملةميفماإلدالم؟
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 .هلنة  ومانسية هلنة أجنبية، مقابلها العربح العاطفة
واإلسػػالـ دنػػن العاطفػػة، ألف فيػػن عطػػ  اللبيػػر علػػى الصػػغير، وعطػػ  األ  واألـ 

يم علػػى النراسػػين أو الرعيػػة ... اإلسػػالـ دنػػن هلػػن علػػى األبنػػام، وعطػػ  الراعػػح أو الػػرئ
مبنػػح علػػى العاطفػػة وعلػػى العطػػ ، لػػبلك هنػػاؾ هاػػ  مهنػػة فػػح هػػبا النمػػاؿ، منهػػا هاػػا  
للشين محند الغ الح السقا   نة اهلل علين اسنن )المان  العاطفح فح اإلسالـ( فس ػر فيػن 

 .الموان  العاطفية فح دنن اهلل 
د بالرومانسػػػية فػػػح سػػػاالن العاطفػػػة المنسػػػية بػػػين شػػػا  للػػػن إبا هػػػاف السػػػائل نقصػػػ

وفاػػا ، فهػػبت العاطفػػة   للػػوف فػػح دنػػن اهلل إ  بعػػد ا  لبػػاط علػػى شػػرع اهلل، وسثػػن ة  بيػػ  
اهلل ومصطفات، أما العاطفة السابقة لبلك فالوف ممرد اإلعمػا  إل ضػام الغرنػ  ، فػالغرن   

ا ، ونرنػػد أف نسػػاولح عليهػػا، فيضػػحك لهػػيج الشػػا  فيرنػػد إ ضػػام غرن لػػن، فيبحػػً عػػن فاػػ
عليها ونوهنها أنن نحبها، وأنن نوجد عاطفة بينها وبينػن هشكػبكلة  لاقاطهػا ليػادد غرضػن ثػل 

 نارهها.
للػػن الحػػ  فػػح اإلسػػالـ بعػػد ا لبػػاط الشخصػػين علػػى شػػرع اهلل، وعلػػى هاػػا  اهلل، 

 وجية.وهنا ننبنح الح  للنصلحة النشارهة بينهنا الاح بنى عليها عأل ال  
================================== 

 َٕٕٔٓ/ٔٔ/ٙٔ٘ـ ِٖٗٗٔٓ عّبد ا٢خش  ٖٕ –األلصش  ٕٔٓ



  {{ٕٕٕٕٕٕ}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚ      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

الح  عندنا هلل، والح  لرسوؿ اهلل، والح  للاػا  اهلل، والحػ  لػأل ، والحػ  
لػػػألـ، والحػػػػ  لػػػػأل ، والحػػػػ  لألخػػػػت، والحػػػػ  للنػػػػامنين أجنعػػػػين، والحػػػػ  للعلنػػػػام، 
والحػػ  للصػػالحين، للػػن الحػػ  للمػػنم اآلخػػر   نػػال إ  بعػػد عقػػد الػػ وا ، وبعػػد العقػػد 

 اػح عنػدما نمانعػوف فػح بيػت نلػوف بيػنهل الشرعح نبحً عػن الاقػا   بػين الشخصػين، 
 وفاؽ والفاؽ.

ومػػا نػػرددت بعػػم الشػػبا  اآلف بحمػػج واهيػػة أف الشػػا  نحاػػا  إلػػى فاػػر  للاعػػرؼ 
على الفاا ، فينشح معها ونملم معها، لد لطوؿ إلى عاـ، هػبا أمػر   نقػرت اإلسػالـ، ألف 

 لاؿ فح  دنثن المام  النان ع النبح 
ـُؾمُلؼمَلاممماظرمٖلؿمِلشمَلاَناظرمٖلؿمِلشمَلاَنممَصٔإٖنَصٔإٖنممِباِعََّٕأٍةِباِعََّٕأٍةممَرُج٢َّْرُج٢ّْممَؼِكػمُل٦َّٖنَؼِكػمُل٦َّٖنممالالمم}} ـُؾمُلؼمَلامَثاِظ {{َثاِظ
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 اػػػى   نمػػػوز أف نمعػػػل هػػػبا هنػػػا لػػػ عل بعػػػم األمهػػػاو فػػػح هػػػبا ال مػػػاف، فانهػػػد 
الطرنػػ  للشػػا ، ولمعلػػن نملػػم مػػ  الفاػػا  فػػح  مػػر  مػػن  مػػر البيػػت، ولملػػم لارالػػ  

ونػػوا الحضػػو   اػػى   نػػألح أ ػػد فيعلػػر علػػيهل حػػفوهل، ولػػ عل أنهػػا لصػػن  بلػػك  اػػى نل
 لحت عينيها، وهبا   نقرت اإلسالـ.

اإلسػػالـ دنػػػن واضػػػل وحػػػرنل، والحػػ  لػػػو فص ػػػلنا فػػػح  قيقاػػن، ف نػػػن نقػػػ  مػػػن أوؿ 
نظر ، ف ف اإلنساف ننظر إلى  جل نظر  فيمد لن مولعاً فح للبن، ونشػعر بحػ  نحػوت، ولػد 

 نعاشر  جاًل فح العنل أو فح المير  سنين و  نمد فح القل  مياًل نحوت.
الرجل النامن إبا نظر إلى امرأ  ووجد أف فيها  ضا فح للبن، وطنأنينة فػح نفسػن، ف

بعد بلك ناقدـ ألهلها، ونانل عقد النلاح، وبعد بلك نحاو ف الاقػا   فينػا بينهنػا علػى 
هبا البػا  عنػدما جػامت أنصػا د  ، ولد  لفل النبح شرع اهلل، وعلى منهج  سوؿ اهلل 

 عأ ند أف أل و  فالنة، فقاؿ لن النبح  ولاؿع نا  سوؿ اهلل إنح
================================== 

 عٕٓ اٌزشِزٞ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ٚصؾ١ؼ اثٓ ؽجبْ ػٓ ػّش ثٓ اٌخطبة  ٕٕٓ



  {{ٖٕٕٖٕٕ}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚ      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

ممُؼِؤَدَمُؼِؤَدَمممَأِنَأِنممَأِحَّٕىَأِحَّٕىممَصٔإٖغ٥َُّصٔإٖغ٥ُّممٔإَظؿمِلؾمَلا،ٔإَظؿمِلؾمَلا،ممَصاِغصمُلَِّٕصاِغصمُلِّٕمماِذَػِباِذَػِب:م:مَضاَلَضاَل.م.مالال:م:مَضاَلَضاَلممٔإَظؿمِلؾمَلا؟ٔإَظؿمِلؾمَلا؟ممَغصمَلَِّٕتَغصمَلَِّٕتممَػ٢َِّػ٢ِّ}}

{{ممَبؿمِلؽمَلغمُلؼمَلاَبؿمِلؽمَلغمُلؼمَلا
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لػػل نقػػلع فػػاجلم إليهػػا، أو فاحػػد  إليهػػا، أو فامشػػح معهػػا، للنػػن اهافػػى بػػالنظر، 
مػػيالً فػػح للبػػن، و ا ػة فػػح نفسػػن، ثػػل نبػػدأ بعػػد بلػػك لنفيػػب  ومػن نظػػر  وا ػػد  نمػػد اإلنسػػاف

 .شرع  بن 

 ايكزض يًعُز٠ 
دؤال:معامرأىماظّٓؼ٤ّميفماظّٔػابمِّداءماظضملؼملّٕةمع٤ّمعالمخاصمجبؼملضملؿملة،موتلّٓؼّٓةمدؤال:معامرأىماظّٓؼ٤ّميفماظّٔػابمِّداءماظضملؼملّٕةمع٤ّمعالمخاصمجبؼملضملؿملة،موتلّٓؼّٓةم

ممبضملّٓماظضمل٦ّدة؟بضملّٓماظضمل٦ّدة؟

مم============================================================================================

ْنن، فػا لحج لنػن اسػاطاع، ولشػارط إبا هاف الحج وهػو الفرنضػة   نمػوز أدامت بالػدك
علين الشرنعة النطهر  أف نلػوف مػن جنلػة ا سػاطاعة أف ناػرؾ ألو دت فػح بياػن مػا نلفػيهل 

 .. من النفقاو الضرو نة  اى عودلن
ْنن،  ْنن؟!! و بنػا ننػوو اإلنسػاف ولػل نسػد الػدك فلنابا إبف نرهػ  أنفسػنا ونعانػر بالػدك

 فاتعوالنامن نخشى دوماكًً من لوؿ  بي  اهلل ومصط
{{َسؽمِل٥ُّمَسؽمِل٥ُّمممُؼعمْلسمَل٧ُّؼعمْلسمَل٧ّممَحٖؿ٧َّحٖؿ٧ّممِبَِّٓؼؽمِل٥ِِّبَِّٓؼؽمِل٥ِّممُعضمَلػملَّعمَلٌةُعضمَلػملَّعمَلٌةمماْظؼمُلِؤِع٤ّٔاْظؼمُلِؤِع٤ّٔممَغظمْلَُّٗغظمْلُّٗمم}}
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، فكأثِلحك  دكْننا، عكلكْينِ   كجثلن  عكلكى نثصكلِّح  فح بدانة أمرت  وهاف   عفكسكأكؿك  ِبنكيِّتن
ممَأُب٦َّأُب٦ّمماَلاَلضََضممَصاِحِؾغمُل٣ِّ،َصاِحِؾغمُل٣ِّ،ممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممَصػمل٦ُّّاَصػمل٦ُّّا:م:مَضاَلَضاَلممِدؼؽمَلاَرأن،ِدؼؽمَلاَرأن،ممَغضمَل٣ِّ،َغضمَل٣ِّ،:م:مَضاُظ٦ّاَضاُظ٦ّاممَدِؼ٤ّْ؟َدِؼ٤ّْ؟ممَسػمَلؿمِل٥َِّسػمَلؿمِل٥ِّممَػ٢َِّػ٢ِّمم}}

ممَأَغاَأَغا:م:مَضاَلَضاَلممممَرُد٦ِّظ٥َِّرُد٦ِّظ٥ِّممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّمماظػمل٥َُّّاظػمل٥َُّّممَصَؿََّّصَؿَّّممَصػمَلؼمٖلاَصػمَلؼمٖلاممَسػمَلؿمِل٥ِّ،َسػمَلؿمِل٥ِّ،ممَصزمَلػمل٧ََّّصزمَلػمل٧َّّمماظػمل٥َِّّ،اظػمل٥َِّّ،ممَرُد٦َّلَرُد٦َّلممَؼاَؼاممَسػمَل٨َّٖسػمَل٨ّٖممُػؼمَلاُػؼمَلا:م:مَضَؿاَدَةَضَؿاَدَة

================================== 
 خ عٕٓ اٌذاس لطٕٟ ػٓ اٌّغ١شح ثٓ شؼج ٖٕٓ

 عٕٓ اثٓ ِبعخ ٚاٌذاسِٟ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  ٕٗٓ



  {{ٕٕٕٕٗٗ}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚ      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

{{ِظ٦ََّرَثِؿ٥ِِّظ٦ََّرَثِؿ٥ِّممَصؾمُل٦ََّصؾمُل٦َّممَعاالَعاالممَتََّٕكَتََّٕكممَوَع٤َِّوَع٤ِّممَصضمَلػمَل٨ّٖ،َصضمَلػمَل٨ّٖ،ممَدِؼؽمّلاَدِؼؽمّلاممَتََّٕكَتََّٕكممَع٤َِّع٤ِّممَغظمْلِل٥ِّ،َغظمْلِل٥ِّ،ممِع٤ِِّع٤ِّممُعِؤِع٤ُّٕعِؤِع٤ّٕممِبغمُل٢ِّٚبغمُل٢ّٚممَأِوَظ٧َّأِوَظ٧ّ
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ْنن، وإبا لػػل نػػادد ولػػدت هػػبا الشػػاهد أف ال نيػػت الػػبد ننػػوو نثحػػبم فػػح لبػػرت بالػػدك
ْنن فسيظل محبوساً ومرهوناً فح لبرت!!.  الدك

إبف   ننبغػػح علػػى النسػػلل أبػػداً أف نسػػادنن ألدام العنػػر ، ولػػد أبػػاح العلنػػام لػػن أف 
لػػل  نسػػادنن ألدام الحػػج وهػػو الفرنضػػة إبا هػػاف مػػن اسػػاداف مػػنهل أبنػػوا لػػن، ولػػالوا لػػنع إبا

ْنن، أو هاف لد لرؾ نصي  معلـو من الناؿ لسداد هػبا  لرج  فنحن مسامحوف فح هبا الدك
ْنن أبداً، وللن نظر  إلى ميسر . ْنن، للن العنر    نموز أدامها بالدك  الدك

 ًِايزؤٜا ايؾاحل١ ٚاحل 
ممدؤال:معاماظظملّٕقمبنيماظّٕؤؼاماظزملايةموبنيمايػمل٣ّ؟دؤال:معاماظظملّٕقمبنيماظّٕؤؼاماظزملايةموبنيمايػمل٣ّ؟

مم============================================================================================

{{اظرمٖلؿمِلشمَلأنماظرمٖلؿمِلشمَلأنمممِع٤َِّع٤َّممَواْظُقػمْل٣َُّواْظُقػمْل٣ُّمماظػمل٥َِّّ،اظػمل٥َِّّ،ممِع٤َِّع٤َّمماظِّٕٗؤَؼااظِّٕٗؤَؼامم}} علاؿ 
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 عالرانا الصالحة
، ونلػػوف وهأنػػن فػػح عػػالل نػػ ر  فيهػػا اإلنسػػاف أشػػيام لػػل لخطػػر علػػى بالػػن لبػػل النػػـو

الحقيقػػة، أ  إبا  أ  جنعػػاً فيلػػوف هأنػػن فػػح الحقيقػػة، ونشػػعر أنػػن فػػح اليقظػػة لنامػػاً، فػػ با 
نمػػد نفسػػن منشػػرح الصػػد ، وفػػرح القلػػ  بنػػا  لت، ألف الرانػػا الصػػالحة مػػن اهلل اسػػايق  
. 

للػػن اإلنسػػاف إبا هػػاف مشػػغو ً بنسػػألة أو أ  أمػػر وشػػغلن هػػبا األمػػر بد جػػةهبير  
جداً ف نن نر  ما نشغلن عنػدما ننػاـ، وهػبا مػا نسػنى الحلػل، أو إبا هػاف اإلنسػاف مسػاقيناً 

================================== 
 عٕٓ أثٟ داٚد ٚإٌغبئٟ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ عبثش ثٓ ػجذ هللا  ٕ٘ٓ

 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ اٌؾبسس ثٓ س٠ؼٟ  ٕٙٓ



  {{ٕٕٕٕ٘٘}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚ      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

د الشػػيطاف أف نػػردت عػػن هػػبا السػػبيل فيرنػػن لهاونػػل وأشػػيام علػػى طرنػػ  اهلل فػػح البدانػػة ونرنػػ
 عمف عة فح نومن، وعلين إبا  أ  بلك بقوؿ  سوؿ اهلل 

ممِع٤ِِّع٤ِّممِباظػمل٥َِِّّباظػمل٥َِّّممَوْظؿمَلَؿضمَل٦ِّٖذَوْظؿمَلَؿضمَل٦ِّٖذممّثا،ّثا،الالثََثممَؼَلأرِهَؼَلأرِهممَس٤َِّس٤ِّممَصػمْلؿمَلؽمِلظمُلِثَصػمْلؿمَلؽمِلظمُلِثممَؼغمْلَُّٕػ٥ُّ،َؼغمْلَُّٕػ٥ُّ،ممُحػمْلؼمّلاُحػمْلؼمّلاممَأَحُُّٓط٣َِّأَحُُّٓط٣ِّممَحػمَل٣ََّحػمَل٣َّممَصٔإَذاَصٔإَذامم}}

{{ممَتسمُلُّٕٖهَتسمُلُّٕٖهممَظ٤َِّظ٤ِّممَصٔإٖغؾمَلاَصٔإٖغؾمَلاممَذَّٕٚػا،َذَّٕٚػا،
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 ٔايًج٤ٛ يًضخز ٚاجل 
ممدؤال:معامحغمل٣ّمع٤ّمؼػملفأمظػمللقّٕمواىانمظريزض٥ّمآمباِّوالد؟دؤال:معامحغمل٣ّمع٤ّمؼػملفأمظػمللقّٕمواىانمظريزض٥ّمآمباِّوالد؟

مم============================================================================================

 عما عاللة السحر وما عاللة الماف فح  زؽ األو د؟!! لاؿ 
ع٤ّمعرمل٧ّمإديمداحّٕمأومطاػ٤ّمأومسّٕافمصزملّٓض٥ّمصؿملؼملامؼعمل٦ّلمصعملّٓمطظملّٕممبامع٤ّمعرمل٧ّمإديمداحّٕمأومطاػ٤ّمأومسّٕافمصزملّٓض٥ّمصؿملؼملامؼعمل٦ّلمصعملّٓمطظملّٕممباممم}}

{{ممأغّٖلمسػمل٧ّمحمؼملّٓمأغّٖلمسػمل٧ّمحمؼملّٓم
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  ننبغح لنسلل أبداً أف نلمػأ أو نطلػ  أو نلػل إ  علػى  ضػر  اهلل جػل فػح عػالت، 
 لناع وبعد أف لاؿ اهلل 

                   [61 عاف . 
 مابا نباغح بعد بلك؟

لنػػػا بػػػا  اإلجابػػػة عنػػػدما فػػػال لنػػػا بػػػا  الػػػدعام، وبػػػا  الػػػدعام نحقػػػ   فػػػال اهلل 
اؿ  اػػػى ولػػػو هػػػاف الرجػػػل وال وجػػػة أحػػػبحا جسػػػنانياً غيػػػر مػػػاهلين اآلمػػػاؿ، ونصػػػلل األ ػػػو 

لإلنما ، ف ف نبح اهلل زهرنا هاف لد هبر فح السن، ولل نعد عندت مام الغرن   البد نثنمػ  
منػػن الولػػد، وامرألػػن هبػػرو فػػح السػػن ولمػػاوزو سػػن اليػػأ ، واناهػػت البونضػػاو الاػػح لنػػ ؿ 

================================== 
 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ اٌؾبسس ثٓ س٠ؼٟ  2ٕٓ

 .ش١جخ ػٓ ػجذهللا ِصٕف اثٓ أثٟ  8ٕٓ



  {{ٕٕٕٕٙٙ}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚ      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اهلل ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿعومنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نالػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف الولػػػػػػػػػػػػػػػػػػد، وللنػػػػػػػػػػػػػػػػػػن دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اهلل، ولنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا د
                                    [89فاسػػػػػػػػػػػػػاما  لػػػػػػػػػػػػػن اهللع  األنبيررررررررررررراء 
                                [91األنبياء . 

 عهبت طرن  األنبيام، وهبت طرن  الصالحين
يػػدت الضػػر، ومػػن بيػػدت النفػػ ، مػػن ا اػػا  إلػػى شػػحم نسػػأؿ مػػن بيػػدت األمػػر هلػػن، مػػن ب

ومن بيدت الحيا ، ومن بيدت النوو، نق  على بػا  اهلل، ونلمػأ إلػى اهلل، ونضػرع إلػى اهلل، 
ونسػػاغيً بػػاهلل، ونػػدعوا اهلل فػػح األولػػاو الاػػح نحػػ  اهلل فيهػػا النناجػػا  ونميػػ  فيهػػا مػػن 

لثلػً األخيػر، و   نان ؿ من أجلنا هل ليلػة فػح ا فو اً، إباهاف اهلل  دعات، نلبين اهلل 
 الع   هو البد نفال البا  وننادد علينا ونقوؿع

{{اْظظمَلِفُّٕماْظظمَلِفُّٕمممَؼشمْلػمُلََّٝؼشمْلػمُلَّٝممَحٖؿ٧َّحٖؿ٧ّممَظ٥ُّ؟َظ٥ُّ؟ممَصَأْشظمِلََّٕصَأْشظمِلَّٕممُعِلَؿطمِلظمِلُّٕٕعِلَؿطمِلظمِلّٕٕممِع٤ِِّع٤ِّممَػ٢َِّػ٢ِّممَصُأِسشمِلؿمَل٥ُّ؟َصُأِسشمِلؿمَل٥ُّ؟ممَداِئ٢َّٕداِئ٢ّٕممِع٤ِِّع٤ِّممَػ٢َِّػ٢ِّمم}}
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ننادد علينا اهلل ليلبح  اجالنا ونقضح طلبالنا، ونارؾ با  اهلل ونبه  إلى السػحر  
النا  بحيلهل وملػرهل!! أو باسػخير المػن السػيئ ولػيم المػن النػامن!! البنن نسحروف 

 عنبه  إليهل بحمة العال ، و  نموز هبا للنامنين أجنعين، لاؿ 
ممَتطمِلُّٓوَتطمِلُّٓومماظشملَّؿمِلَّٕ،اظشملَّؿمِلَّٕ،ممَؼُِّٕزُقَؼُِّٕزُقممَطؼمَلاَطؼمَلاممَظََّٕزَضغمُل٣َِّظََّٕزَضغمُل٣ِّممَت٦َّطُّػمِل٥ِّ،َت٦َّطُّػمِل٥ِّ،ممَح٠َّٖح٠ّٖمماظػمل٥َِّّاظػمل٥َِّّممَسػمَل٧َّسػمَل٧ّممَت٦َّطَّػمْلُؿ٣َِّت٦َّطَّػمْلُؿ٣ِّممَأٖغغمُل٣َِّأٖغغمُل٣ِّممَظ٦َِّظ٦ِّمم}}

210{{  اّغااّغاِبشمَلِبشمَلممَوَتُّٕوُحَوَتُّٕوُحممِخؼمَلاّصاِخؼمَلاّصا
مم

اسػػادؿ بعػػم النالاسػػلين والناقاعػػدنن والػػراغبين فػػح لػػرؾ العنػػل بهػػبا الحػػدنً، 
علػى أف اهلل نػرزؽ الطيػر بغيػر سػعح وهػػببوا، ألف الحػدنً نػدؿ علػى السػعى، فللنػة لغػػدو 

 معناها لبه ، ثل لعود ولد مألو بطونها.
ػػ    لل ػػنِ ا عكلكػػى لػكػػوكه ْلاثلْ  أكن لثػػلْ  لكػػوْ  الاوهػػل هنػػا فػػح هػػبا النقػػاـ م ِلػػِن ع  ك هػػو األخػػب  لػكوكه 

================================== 
 عٕٓ اٌذاسِٟ ٚإٌغبئٟ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ عج١ش ثٓ ِطؼُ  9ٕٓ

 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚاثٓ ِبعخ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ ػّش ثٓ اٌخطبة  ٕٓٔ



  {{2ٕٕ2ٕٕ}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌضالصْٛ          ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚ      س٠خ     س٠خ     فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 .هو الفاعل وليست األسبا  باألسبا  م  النظر أف اهلل 
هو البد نرزلنػح ولػيم عنلػح، أو أز ع األ ض  أبه  إلى عنلح وأعلل أف اهلل 

وأظػػن أف الػػرزؽ الػػبد نسػػولن اهلل لػػح مػػن نبػػاو هػػبت األ ض مػػن عنػػدت ولػػيم بسػػب  هػػدِّد 
لػػرزاؽ بو القػػو  الناػػين، أو أبهػػ  إلػػى الطبيػػ  إبا مرضػػت للػػن   و  لعبػػح ألف اهلل هػػو ا

ألػوؿ شػػفانح الطبيػػ  الفالنػػح، أو شػػفانح الػػدوام الفالنػػح، وللػػن ألػػوؿ شػػفانح اهلل علػػى نػػد 
الطبيػػػ  فػػػالف، أو شػػػفانح اهلل بسػػػب  الػػػدوام الفالنػػػح، أعاقػػػد أف الشػػػفام مػػػن اهلل وأعػػػرض 

 عنفسح على طبي  هنا لاؿ 
{{ِذظمَلاّءمِذظمَلاّءمممَعضمَل٥َُّعضمَل٥ُّممَأِغََّٖلَأِغََّٖلممإالإالممَداّءَداّءممُؼؽمَلِّٖٚلُؼؽمَلِّٖٚلممَظ٣َِّظ٣ِّمممماظػمل٥ََّّاظػمل٥ََّّممَصٔإٖنَصٔإٖنمماظػمل٥َِّّ،اظػمل٥َِّّ،ممَؾاَدَؾاَدسِِسممَتَّٓاَوِواَتَّٓاَوِوامم}}
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هباؾ أبنائنا نباهروف لإلماحاناو ونمدوا ونماهدوا فح الاحصيل، للن نعلنػوا أف 
النماح والحصوؿ على النمنوع العالح   نال إ  باوفي  اهلل و عانػة اهلل ومعونػة اهلل لػن فػح 

 .حافأدام اإلما
فلػػو باهػػر النػػواد وهضػػنها جيػػداً، ولخلػػت عنػػن عنانػػة اهلل سػػاعة اإلماحػػاف لػػن نمػػد  
هلنة وا د  منا  ص لن، وسيناهح ولػت اإلماحػاف ولػن نلاػ  هلنػة وا ػد ، مػ  أنػن باهػر 

 جيداً، للنن لل نعاند على اهلل وناوهل على اهلل    الاوهل.
فػػػح هػػػل بػػػا ، و  نعاقػػػد أف فحػػػ  الاوهػػػل علػػػى اهلل أف نأخػػػب اإلنسػػػاف باألسػػػبا  

فػػح  ، وهػػبا مػػا لصػػدت  سػػوؿ اهلل األسػػبا    لفعػػل بػػبالها، وللػػن لفعػػل بػػ بف  بهػػا 
 هبا الحدنً الشرن .

مموصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّوصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّ

  مم

================================== 
 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚأثٟ داٚد ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ أعبِخ ثٓ شش٠ه  ٕٔٔ



  {{8ٕٕ8ٕٕ}}  اٌخبرّخاٌخبرّخ                              ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

  ترمجة املؤلف ترمجة املؤلف 
  فضيلة الشيخ فوزي ذلمد أبوزيدفضيلة الشيخ فوزي ذلمد أبوزيد

  ـ، ٜٛٗٔأهاوبر ٛٔنبب ع ولد فضيلان فح
هػ بالمني  ، مره  ٖٚٙٔمن ب  الحمة  ٘ٔالنواف  

السنطة، غربية،   ـ ع، و صل على ليسانم هلية دا  
ـ، ثل عنل بالاربية ٜٓٚٔالعلـو من جامعة القاهر  

والاعليل  اى وحل إلى منص  مدنر عاـ بندنرنة طنطا 
 ـ.ٜٕٓٓالاعلينية، ولقاعد سنة 

  نعنل  ئيسا للمنعية العامة للدعو  إلىالنشاطع 
 ٗٔٔى ومقرها الرئيس ٕٕٗوالنشهر  برلل ، نصرب هللا
جني  أنحام  فح ولها فروع، النعاد  بالقاهر  ٘ٓٔ ا عش

وإ يام الدعو  اإلسالمية، لنشر بنصر والدوؿ العربية واإلسالمية ناموؿ المنهو نة.، هنا 
او باإلضافة إلى اللااب. هبا بالحلنة والنوعظة الحسنة؛ ثل واألخالؽ اإلننانيةالنث 

، من الاسميالو الصولية اللثير   والوسائ  الناعدد  الـسعاد  ممد اإلإلالهادفة 
للنحاضراو والد و  واللقاماو على الشرائ  واأللراي الندممة، وأنضا من خالؿ 

وهو أحبل أ د  www.Fawzyabuzeid.comمولعن على شبلة اإلنارنت 
الشين العلنى اللامل على مد   أهبر النوال  اإلسالمية فى بابن وجا   إضافة لرا 

 خنسة وثالثين عاـ مضت، ولد لل إفاااح واجهة للنول  باللغة اإلنملي نة .
والعنل على جن  الص  ، ندعو إلى نبب الاعص  والخالفاو -ٔع ولنػدع
واألثر   والاخلص من األ قاد واأل ساد، اإلسالمية اإلخو وإ يام  وح ، اإلسالمى

الاربية الرو ية الصافية بنحري على لربية أ بابن  -ٕ، أمراض النفمواألنانية وغيرها من 
منا شابن من مظاهر  الاصوؼنعنل على لنقية  -ٖ.، هل ولصفية للوبهلسبعد لهبن  نفو 

والسنة وعنل السلوهى النبنى على القرلف  صوؼوإ يام الا، عن  وح الدنن  بعيد
 .اللراـالصحابة 
  ونشر األخالؽ ، ببعً الروح اإلننانية إعاد  النمد اإلسالمىع هدفن
 .ارسين النباد  القرلنية، وباإلسالمية



  {{9ٕٕ9ٕٕ}}  اٌخبرّخاٌخبرّخ                              ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 قائمة مؤلفات الشيخ: مثانوى كتابًا يف شت شالشل 
 كتب: 5أوال : شلصلة مو أعالم الصوفية : عدد 

الشين محند على سالمن سير   -ٕط( ٕاإلماـ أبو الع ائل النمدد الصوفى) -ٔ
شين اإلسالـ السيد إبراهيل الدسولى  -ٗنى السيد أ ند البدو  النربى الربا -ٖوسرنر .،

 الشين اللامل السيد أبو الحسن الشابلى -٘ط( ٕ)
 كتاب: 22ثانيا : شلصلة الديو واحلياة  :عدد 

ط( لرجل ٕ( مائد  النسلل بين الدنن و العلل.)٘، )ٕؤنفحاو من نو  القرلف   -ٚوٙ
مفالل  -ٔٔفااو  جامعة للشبا . -ٓٔالشبا ،  نو  الموا  على أسةلة -ٜلإلندونسية 

ط( )لرجل لإلنملي نة( ٕلربية القرلف لميل اإلنناف )-ٕٔط( )لرجل لألندونسية(ٜالفر  )
هي  نحب ك اهلل )نارجل   -ٗٔط(.ٕإحالح األفراد و النمانعاو فى اإلسالـ ) -ٖٔ

ل لإلنملي نة ومنشو  على هونوا لرلنا ننشى بين النا  ) لرج-٘ٔلألندونيسية واإلنملي نة(، 
 -ٛٔفااو  جامعة للنسام، -ٚٔالنامناو القانااو  -ٙٔالنول ، ونارجل لألندونيسية(،

( بنو إسرائيل ووعد اآلخر ، ٚٙط(، )ٕزاد الحا  والنعانر )-ٜٔلضانا الشبا  النعاحر، 
( ٗٚاد،)( جام  األبها  واألو  ٖٚ( إهراـ اهلل لألمواو، )ٕٚ( الصياـ شرنعة و قيقة، )ٔٚ)

، ٔ( فااو  فو نة  ٙٚ( أمراض األمة وبصير  النبو ،)٘ٚالح  والمنم فى اإلسالـ، )
 .ٕ( فااو  فو نة  ٓٛ)

 كتب: 7ثالجًا: شلصلة اخلطب اإلهلامية: عدد 
 ط(2: املهاشبات الديهية: طبعة دلسأة، وطبعة دللد واحد )1مج 

ع شهر شعباف و ليلة  ٖ  -ٕٕع اإلسرام و النعرا . ٕ  -ٕٔع النولد النبو . ٔ  -ٕٓ
-ٕ٘ع الحج و عيد األضحى.  ٘  -ٕٗع شهر  مضاف و عيد الفطر. ٗ -ٖٕالغفراف، 

 ط(.ٖعالنناسباو الدننية )ٔالخط  اإللهامية عمج -ٕٙع الهمر  و نـو عاشو ام،ٙ 
 كتاب 1اجمللد الجانى : اخلطب اإلهلامية العصرية : عدد 

 ( األشفية النبونة للعصر.ٛٚ)
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 كتب: 8:شلصلة احلقيقة احملمدية: عدد ثالجا 
 ٖٓ-ٜٕالر نة النهدا . -ٕٛط(. ٖ دنً الحقائ  عن لد  سيد الخالئ  ) -ٕٚ

واج  النسلنين  -ٕٖاللنا و النحندنة، -(ٕٕ، )ٕط(، ٕ)ٔإشرالاو اإلسرامع 
 ( ثانى اثنين.ٓٚالسرا  الننير، )-ٖٖط( )لرجل لإلنملي نة(.ٕالنعاحرنن نحو  سوؿ اهلل )

 كتاب: 13بعا : شلصلة الطريق إىل اهلل: عددرا
عالماو الاوفي  ألهل  -ٖٙالنماهد  للصفام و النشاهد   -ٖ٘أبها  األبرا .  -ٖٗ

طرن  النحبوبين و  -ٜٖمرالى الصالحين.  -ٖٛ سالة الصالحين. -ٖٚالاحقي . 
لحفة  -ٕٗنيل الاهانى بالو د القرلنى. -ٔٗهي  للوف داعيًا على بصير .   -ٓٗأبوالهل.

طرن   -ٖٗالنحبين ومنحة النسارشدنن فينا نطل  فى نـو عاشو ام للقاولمى )لحقي (.، 
(أ سن ٗٙنوافل النقربين.) -ٗٗالصدنقين إلى  ضواف    العالنين) لرجل لألندونسية(.

 ( دعو  الشبا  العصرنة لإلسالـ.ٜٚالقوؿ.، )
 كتاب 15خامصا: شلصلة دراشات صوفية معاصرة: عدد 

أبوا  القر  و منازؿ  -ٚٗالصفام واألحفيام. -ٙٗصوفية و الحيا  النعاحر . ال -٘ٗ
ط( )لرجل لإلنملي نة ومنشو  على النول (. ٖالصوفية فى القرلف والسنة ) -(ٜٕالاقرن .،)

موازنن  -ٔ٘الو نة واألوليام. -ٓ٘ الننهج الصوفى والحيا  العصرنة. -ٜٗ
-٘٘سيا ة العا فين. -ٗ٘م وحفها ول هياها.النف -ٖ٘الفال العرفانى. -ٕ٘الصادلين.

( األجوبة ٜٙ( العطانا الصندانية لألحفيام.)ٛٙ( نسناو القر .)٘ٙمنها  الواحلين.)
 ( شرا  أهل الوحل.ٚٚالربانية فح األسةلة الصوفية.، )

 كتب: 9شادشًا: شلصلة شـفاء الصدور: عدد 
أو اد األخيا  )لخرنج  -ٚ٘، ط(ٖأبها  األبرا  ) -ٙ٘ط(. ٗمخاصر مفالل الفر  ) -٘٘

بشائر النامن عند النوو  -ٜ٘ط(.ٕعال  الرزاؽ لعلل األ زاؽ ) -ٛ٘ط(، ٕوشرح(.)
مخاصر زاد الحا  والنعانر.  -ٔٙط(،ٕ)أسرا  العبد الصالل وموسى - ٓٙط(، ٖ)
 ( بشائر الفضل اإللهح.ٙٙ( بشرناو النامن فح اآلخر .)ٖٙ)
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 ى ذلمد أبوزيدأيو جتد مؤلفات فضيلة الشيخ فوز

 القاهػػػػػر   لل الهال  إسل النلابة
 شا ع جوهر القائد األزهر ٙٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ ملابة النملد العربح
 سوؽ أـ الغالـ ميداف الحسين ٜٕٛٔ٘ٔٓ٘ ملابة المندد
 شا ع الشين  نحاف،عابدنن ٕ٘ ٕٜٕ٘ٔٛ٘ٚ دا  النقطل

 الد اسةالشين حالل المعفر   ٚٔ ٜٕٜٕٓٛٛ٘ ملابة جوام  الللل
 عنا   األولاؼ بالحسين ٔ ٜٕ٘ٚٔٗٓ٘ ملابة الاوفيقية

 زلاؽ السونلل خل  مسمد الحسين ٕ ٖٜٕٕٔ٘ٚٗٚٔٓ بازا  أنوا  الحسين
 ميداف  سن العدو  بالحسين ٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ ملابة الع ن نة
 شا ع جوهر القائد بالد اسة ٖٓٔ ٜٕٙٛٚٓٓ٘ الفنوف المنيلة
 شا ع النشهد الحسينى بالحسين ٕٕ ٕٜٕٔٗ٘ٓ٘ ملابة الحسينية
 شا ع محند عبن خل  األزهر ٔ ٜٕٓٔٛٓٔ٘ ملابة القلعة

 ميداف السيد  نفيسة . ٜ ٕٔٗٗٗٓٔ٘ ملابة نفيسة العلل
النلا  النصرد 

 شا ع شرن  ٕعنا   اللوام  ٕٖٜٖٕٚٔٗ الحدنً

 شا ع البسااف ببا  اللوؽ ٕٛ ٜٜٖٕ٘ٗٔٙ األدن  هامل هيالنى
 شا ع الاحرنر، ميداف الدلح ٜٓٔ ٖٖٖٖٖٓٓ٘ نسافملابة دا  اإل

 ميداف طلعت  ر  ٙ ٕٕٔٗٙ٘ٚ٘ ملابة مدبولى
 ، شا ع النصر مدننة نصرٕٓٓٓطيبة  ٕٕٓٙ٘ٔٓٗ مدبولى مدننة نصر
 شا ع عدلى جوا  السناراؿ ٜ ٜٜٜٖٕٗٓٔ النهضة النصرنة
 ةشا ع د.  مازد، خل  نادد الارسان ٙ ٜٖٜٖٖٔٗٗ هال للنشر والاوزن 
النلابة األزهرنة 

 د   األلراؾ، خل  المام  األزهر ٜٕٚٚٗٓ٘ٓٓٔٓ للارا 

 شا ع جوهر القائد األزهر ٕٛٔ ٖٕٜٕ٘ٛٛ٘ ملابة أـ القر 
النلابة األدبية 

 شا ع الصنادلية باألزهر ٜ ٕٖٜٕٛٛٗ٘ الحدنثة

 شا ع د.أ ند أمين، مصر المدند ٕٔ ٜٜٕٙٗٗٗٙ ملابة الروضة الشرنفة
 لند نةاإلسػػػػ  

 محطة الرمل، أماـ مطعل جاد ٕٜٕٕٛٓٓٙٗٔٓ هشك سونا
 محطة الرمل، حفية زغلوؿ ٜٕٖٕٛٙٔٓٓٔٓاللاا  اإلسالمى 
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 الثقافى

هشك محند سعيد 
 شا ع النبى دانياؿ، محطػة مصر ٙٙ ٖٓٓٗٔٔٗٔٔٔٓ موسى

 ي النبى دانياؿ، محطة مصر ٗ ٖٓ-ٜٕٜٖٗ٘ٛ ملابة الصياد
 النشيرأ ند إسناعيل، سيد  جابر ٖٕ ٖٓ-ٜٖٕ٘ٙٗ٘ ملابة سيبونن
 أ/ أ ند األبيم -محطة الرمل ٖٖٕ٘٘٘ٗٛٛٔٓ اللشك األبيم

 األلػػػػػػػاليل  

 بموا  مد سة عبد الع ن  على -ال لازن  -------محند  هشك عبد الحاف 
 شا ع نو  الدنن –ال لازن   ٘٘ٓ-ٕٕٖٕٓٓٙ ملابة عباد 
 مسمد السيد البدو أماـ  -طنطا ٓٗٓ-ٖٖٖٔ٘ٙٗ ملابة لا 
 شا ع سعيد والنعاصل أماـ هلية الاما  ٜ -نطاط ٓٗٓ-ٜٖٕٖٖ٘ٗ ملابة لربة

 ٕٖٜٛٔ٘ٛٓٓٔٓ هشك الاحرنر
 شا ع السوداف أماـ السناراؿ، -هفر الشين 

 أ/سامى أ ند عبد السالـ

 جيهاف بموا  مساشفى ا عش -الننصو    ٖٕٕٕ٘٘ٛٓٓٔٓ ةححافة المامعملابة 
 د سلينافأ/عنا الطوا  م

 أ/عاط  وفد ، ي الهاد ، ع بة عقل، الننصو   ٜٕٙٗٔٗٔٓٓٔٓ الر نة النهدا ملابة 

بموا  مد سة ابن  ةالثانون ا عش -الننصو   ٖٓ٘٘ٔٚ٘ٓٓٔٓ ةملابة ححافة الثانون
 هناؿ الدنن أ ند حا ، اللقناف

 أخبا  اليـو ححافة
موا  مد سة حالح ب -الننصو   – طلخا ٜٕٕٗٗٚٚٔٗٔٓ للحا  محند األلربى

 أماـ هوبر  طلخا ة،سالل الاما ن
 أ  نادت غ الى بربر  -فاند ٜٕٕٓٓٛٙٗٙٔٓ ملابة اإلنناف

 ٜٜٕٕٓٗٓٙٚٔٓ هشك الصحافة
السونم،ي الشهدام، ح  سن محند 

 خير 
 شا ع ا ند عرابح أماـ الالونن النهنى -سوها  ٖٜٓ-ٜٜٕٖٕ٘ٚ أو د عبدالفااح السناف

 أماـ مسمد سيدد عبد الر يل القناو  -لنا ٜٙٔٙٛٔ٘ٙٓٔٓ هشك أبو الحسن

 ٜٗٙٙٛٙٛٓٓٔٓ إسنا -هشك بالقرانا
الحا  محند  -ي السيد  زنن  -إسنا  -لرانااؿ

 الرنم واألسااب محند  مضاف محند النوبى

 ٖٕٜٛٔٗٔٔٔٔٓ هشك  سنى ب سنا

هشك  سنى محند عبد العاطى 
 الننسى

 األلصر -أماـ مساشفى الرمد ب سنا 

ضاً بدو  األهراـ والمنهو نة واألخبا  و دا  الشع  والقومية ومن النلاباو اللبر  األخر  بالقاهر  والمي   أن
أغل  اللا  ولن نلها ممانا هنا طبعت من على مول  وننلن أنضاً اإلطالع إليلارونيا على . واألسلند نة والنحافظاو
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على النت على أهبر مول  علنى لللاا  العربى ، وهى منشو   أنضاً .comfawzyabuzeidwww.الشين 
.com.askzadwww وننلن طلبها من الناشرع ، 

مم

  ظملؾملّٕدتماِّولم:مصؾملّٕدتمايػملعملاتظملؾملّٕدتماِّولم:مصؾملّٕدتمايػملعملاتاظاظ

 ٕٗ الاملح اإللهح  ٖ مقدمة
 ٖٗ بين اليوجا وجهاد النفم   ٘٘    السابعة عشرالسابعة عشرالحلقة الحلقة 

 ٘ٗ عقر   لقى  ٙ البلطمة فح النمان 
 ٚٗ زوا  النبح بالسيد  زنن  بنت جحأل  ٚ األلفة بين النسلنين

  ٜٜٗٗ  الحلقة الوا د  والعشروفالحلقة الوا د  والعشروف  ٛ السير إلى اهلل
الاحصػػػػػين مػػػػػػن السػػػػػػحر والفػػػػػرؽ بػػػػػػين الحقػػػػػػد   ٓٔ  لنة العنل

 والحسد
٘ٓ 

 ٔ٘ اإلغاساؿ بنام النطر  ٔٔ هل نباح دـ الخا   على الحاهل؟
 ٕ٘ الخصوماو الثأ نة   ٗٔٗٔ  الحلقة الثامنة عشرالحلقة الثامنة عشر
 ٗ٘ لأدن  ال وجة ومودلها  ٘ٔ معانشة النسحو 
 ٗ٘ أسنام اهلل الحسنى  ٘ٔ إحالح الاعليل
 ٘٘ العنة للدننالن  ٚٔ بي  النخد او
  ٚ٘ٚ٘  الحلقة الثانية والعشروفالحلقة الثانية والعشروف  ٛٔ العلل والعنل

 ٛ٘ لدا  السفر  ٜٔ ألعا  اللنبيولر
 ٜ٘ مساعد  اإلخو  السو نين  ٕٓ لنم األـ لطفلها والوضوم

 ٔٙ  لنة الرهوع والسمود  ٕٔ اآلدا  السلوهية
 ٕٙ الواج  فح اإلناخاباو  ٕٔ لال النرلد
  ٗٙٗٙ  ثالثة والعشروفثالثة والعشروفالحلقة الالحلقة ال  ٖٕ الخوا  

 ٘ٙ الاشقير  ٖٕ هثر  اللالـ وللة العنل
 ٙٙ حفة النسلل   ٕٕٚٚ  الحلقة الااسعة عشرالحلقة الااسعة عشر

 ٙٙ النداومة على الصال  ولرؾ النعاحح  ٕٛ الدننقراطية فح اإلسالـ
 ٛٙ الاواف  الداخلح والخا جح  ٖٓ لدا  النظاهراو

 ٓٚ هببة أبرنل  ٖٔ لدا  النسلل م  جا ت النسيحح

http://www.fawzyabuzeid.com/
http://www.askzad.com/
http://www.askzad.com/
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 ٔٚ الن اح فح ال وا   ٕٖ لنراد بالخثن ما
 ٕٚ لالو  القرلف للحائم  ٖٗ غل  النوال  اإلبا ية

  ٗٚٗٚ  الحلقة الرابعة والعشروفالحلقة الرابعة والعشروف   ٖٖٙٙ  الحلقة العشروفالحلقة العشروف
 ٘ٚ للفير النسلل  ٖٚ أهل الله 

مممممممممممممممممم

 ٓٔٔ اإلغاساؿ  ٙٚ و ام هل عظيل امرأ 
 ٔٔٔ اإلفرازاو النسائية  ٜٚ نـو المراثيل

 ٔٔٔ الاعص  للرأد  ٔٛ ير  زوجاو النبح غ
 ٗٔٔ البالم والرضا  ٖٛ  قيقة ملك النوو

 ٚٔٔ لغيير الننلر   ٙٛٙٛ  الحلقة الخامسة والعشروفالحلقة الخامسة والعشروف
 ٕٓٔ لروض البنوؾ  ٚٛ الط  الشعبح

 ٕٔٔ الاوبة من الا ون  من العنل  ٛٛ الاحري المنسح
مػن  ) حفاو الااجر النسلل الاقػى

 (   البي  والشراماأد
  ٕٕٕٕٔٔ  الحلقة الثامنة والعشروفالحلقة الثامنة والعشروف  ٜٔ

 ٖٕٔ واج  النسلل نحو نفسن وممانعن  ٖٜ القرحنة على اإلنارنت
 ٕٗٔ أ لاـ النولود فح اإلسالـ  ٜٗ الند الشيعح
 ٕ٘ٔ اإلساغالؿ األمثل لألجاز  الصيفية  ٜٙ لموند القرلف

 ٕٚٔ  الو  اإلنناف   ٜٜٚٚ  الحلقة السادسة والعشروفالحلقة السادسة والعشروف
 ٕٛٔ الرابطة بين النامن واللوف  ٜٛ ولاو الصال النواعيد م  أ

  ٖٖٖٖٔٔ  الحلقة الااسعة والعشروفالحلقة الااسعة والعشروف  ٜٜ اساخداـ ولت العنل ومعدالن للغير
 ٖٗٔ النف  للدنن والوطن  ٓٓٔ األجر على لرام  القرلف

 ٖ٘ٔ لمن  النعاهساو  ٓٓٔ النرأ  شاعر  غ ؿ
 ٖٙٔ س   ال ماف  ٔٓٔ سكل  القط 

 ٓٗٔ  لنة لحرنل لبم البه  والحرنر للرجاؿ  ٔٓٔ بين الروح والمسد
 ٔٗٔ  ل مشللة الضوضام فح النساجد  ٕٓٔ جبل الطو 
 ٖٗٔ هل نـو هو فح شأف  ٕٓٔ أولح وأو ح

 ٗٗٔ الدنيا النبمومة فح القرلف  ٖٓٔ العنل بأجر فح المنعياو الخيرنة
 ٘ٗٔ الشهيد  ٗٓٔ بين الضرنبة وال ها 

 ٙٗٔ ماؿ ال وجة  ٗٓٔ ا القرض الحسن من ال ه
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 ٚٗٔ الوحوؿ إلى اهلل  ٘ٓٔ  ضانة األو د
 ٛٗٔ الاما   بالسل  الندعنة  ٙٓٔ خااف البناو

  ٜٜٗٔٗٔ  الحلقة الثالثوفالحلقة الثالثوف   ٚٓٔٚٓٔ  الحلقة السابعة والعشروفالحلقة السابعة والعشروف
 ٓ٘ٔ األد  م   سوؿ اهلل   ٛٓٔ أسبا  الفرلة واإلنقساـ بين النسلنين

 ٕ٘ٔ يةالوح  ٓٔٔ زها  اإلنما  لألطياف
مم
مم
مم

 ٖٜٔ السعاد   ٗ٘ٔ مهنة النحاما 
 ٜٗٔ الننهج الوسطح  ٗ٘ٔ  وح النقاوؿ

 ٜٜٔ حفاو العالل الثقة  ٘٘ٔ لناو لػثث بت المنين
  ٕٕٓٓٓٓ  الحلقة الرابعة والثالثوفالحلقة الرابعة والثالثوف  ٙ٘ٔ إ سا  النيت بنن  ولن

 ٕٔٓ الاأهل إلساقباؿ شهر  مضاف  ٛ٘ٔ الحضو  فح الصال 
 ٖٕٓ الحلنة من حياـ شهر  مضاف  ٜ٘ٔ الولانة من الحسد
 ٕ٘ٓ النصر فح شهر  مضاف  ٓٙٔ اإلنهيا  اإللاصادد

 ٕٙٓ النخر  من الفان   ٔٙٔٔٙٔ  الحلقة الوا د  والثالثوفالحلقة الوا د  والثالثوف
لواعػػػػػػد النمانػػػػػػ  الفاضػػػػػػل فػػػػػػح اإلسػػػػػػرام 

 والنعرا 
 ٕٛٓ أسبا  الطالؽ  ٕٙٔ

 ٕٔٔ لرام  الفالحة  ٖٙٔ  لنة لرلي  األنبيام فح السناواو
النػػػػػػػػػامن مػػػػػػػػن اإلسػػػػػػػػػرام نصػػػػػػػػي  
 والنعرا 

  ٕٕٕٕٔٔ  الحلقة الخامسة والثالثوفالحلقة الخامسة والثالثوف  ٚٙٔ

 ٖٕٔ الضرو او لبيل النحظو او  ٚٙٔ ش  حد   سوؿ اهلل 
نة نم  ٕٙٔ الاصرؼ فح الناؿ  ٜٙٔ لرام  عدِّ

 ٕٚٔ لنيي  األو د لسب   ٔٚٔ  لنة العدد سبعة
 ٕٚٔ النناطلة فح األمانة  ٖٚٔ مد العين إلى نعل الغير

 ٜٕٔ العد  الشرعية للنرأ  والعلل الحدنً  ٘ٚٔ للالـ فح النساجدا
  ٕٕٕٕٓٓ  الحلقة السادسة والثالثوفالحلقة السادسة والثالثوف  ٙٚٔ بلام السيد  فاطنة على  ضر  النبح

 ٕٕٔ الرومانسية فح اإلسالـ   ٛٚٔٛٚٔ  الحلقة الثانية والثالثوفالحلقة الثانية والثالثوف
 ٖٕٕ القرض للعنر   ٜٚٔ لدا  زنا   النرنم

 ٕٕٗ الرانا الصالحة والحلل  ٔٛٔ دو  النساجد فح اإلسالـ
 ٕٕ٘ اللموم للسحر والمن  ٕٛٔ واجباو النقبل على ال وا 
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فػػػػػػػػح  اليسػػػػػػػر مػػػػػػػػنهج الرسػػػػػػػػوؿ 
 الدعو 

 ٕٕٛ نبب  عن النال   ٗٛٔ

 ٜٕٕ لائنة النالفاو  ٘ٛٔ أمواؿ ال ها  وخدمة النمان 
 ٖٕٔ لائنة دو  النشر والنلاباو  ٚٛٔ لدا  البي  والشرام

 ٖٖٕ الفهرست األوؿ للحلقاو   ٜٜٛٔٛٔ  ة والثالثوفة والثالثوفالحلقة الثالثالحلقة الثالث
 ٖٕٙ الفهرست الثانى للنوضوعاو  ٜٓٔ عال  الفاو  فح الطاعة
  إناهى بحند اهلل ولوفيقن  ٜٔٔ  اجة اإلنساف إلى الدنن

مم
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مماظظملؾملّٕدتماظـاغ٧ّم:مصؾملّٕدتما٦ٌّض٦ّساتاظظملؾملّٕدتماظـاغ٧ّم:مصؾملّٕدتما٦ٌّض٦ّسات

    ثانياًع العباداوثانياًع العباداو     أوً ع العقائدأوً ع العقائد
 ٕٓ ها والوضوملنم األـ لطفل  ٛٔ العلل والعنل

 ٔٙ  لنة الرهوع والسمود  ٖٕ الخوا  
 ٘ٙ الاشقير  ٓ٘ الاحصين من السحر والفرؽ بين الحقد والحسد

 ٙٙ النداومة على الصال  ولرؾ النعاحح  ٙٙ حفة النسلل
 ٜٙ لموند القرلف  ٘ٚ للفير النسلل

 ٜٛ النواعيد م  أولاو الصال   ٖٛ  قيقة ملك النوو
 ٓٓٔ األجر على لرام  القرلف  ٜٗ الند الشيعح

 ٗٓٔ القرض الحسن من ال ها   ٔٓٔ بين الروح والمسد
 ٓٔٔ زها  اإلنما  لألطياف  ٗٔٔ البالم والرضا
 ٓٔٔ اإلغاساؿ  ٕٚٔ  الو  اإلنناف
 ٕٗٔ أ لاـ النولود فح اإلسالـ  ٖٙٔ س   ال ماف

 ٕ٘ٔ الوحية  ٘ٗٔ الشهيد
 ٛ٘ٔ الصال الحضو  فح   ٗ٘ٔ  وح النقاوؿ

 ٜٚٔ لدا  زنا   النرنم  ٙ٘ٔ إ سا  النيت بنن  ولن
 ٔٛٔ دو  النساجد فح اإلسالـ  ٜ٘ٔ الولانة من الحسد

 ٘ٛٔ أمواؿ ال ها  وخدمة النمان   ٜٔٔ  اجة اإلنساف إلى الدنن
 ٜٓٔ عال  الفاو  فح الطاعة  ٜٗٔ الننهج الوسطح

 ٕٔٓ شهر  مضاف الاأهل إلساقباؿ  ٕ٘ٓ النصر فح شهر  مضاف
 ٖٕٓ الحلنة من حياـ شهر  مضاف  ٕٕ٘ اللموم للسحر والمن

 ٕٔٔ لرام  الفالحة   
 ٖٕٕ القرض للعنر    

مم
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 ٖٕٔ الضرو او لبيل النحظو او     ثالثاًع النعامالو والنمان ثالثاًع النعامالو والنمان 
 ٕٙٔ الاصرؼ فح الناؿ  ٙ البلطمة فح النمان 
 ٕٚٔ سب لنيي  األو د ل  ٚ األلفة بين النسلنين

     ابعاًع الفاا  والنرأ  النسلنة ابعاًع الفاا  والنرأ  النسلنة  ٖٔ لدا  النسلل م  جا ت النسيحح
 ٚٗ زوا  النبح بالسيد  زنن  بنت جحأل  ٚٔ بي  النخد او

 ٗ٘ لأدن  ال وجة ومودلها  ٖٕ هثر  اللالـ وللة العنل
 ٔٚ الن اح فح ال وا   ٕ٘ الخصوماو الثأ نة
 ٕٚ ائملالو  القرلف للح  ٘٘ النالعنة للدنن
 ٙٚ و ام هل عظيل امرأ   ٛ٘ لدا  السفر
 ٔٛ غير  زوجاو النبح   ٓٚ هببة أبرنل

 ٛٛ الاحري المنسح  ٚٛ الط  الشعبح
) مػن  حفاو الااجر النسلل الاقػى

 لدا  البي  والشرام (
 ٓٓٔ النرأ  شاعر  غ ؿ  ٜٔ

 ٙٓٔ خااف البناو  ٜٜ ساخداـ ولت العنل ومعدالن للغيرا
 ٔٔٔ اإلفرازاو النسائية  ٔٓٔ قط سكل  ال

 ٖ٘ٔ لمن  النعاهساو  ٕٔٔ الاوبة من الا ون  من العنل
واجػػػػػػػػػ  النسػػػػػػػػػلل نحػػػػػػػػػو نفسػػػػػػػػػن 

 وممانعن
 ٙٗٔ ماؿ ال وجة  ٖٕٔ

 ٘٘ٔ لناو لػثث بت المنين  ٖٗٔ النف  للدنن والوطن
 ٙٚٔ بلام السيد  فاطنة على  ضر  النبح  ٛٗٔ الاما   بالسل  الندعنة

 ٕٛٔ واجباو النقبل على ال وا   ٗ٘ٔ لنحاما مهنة ا
لواعػػػػػػػد النمانػػػػػػػ  الفاضػػػػػػػل فػػػػػػػح 

 اإلسرام والنعرا 
 ٜٕٔ العد  الشرعية للنرأ  والعلل الحدنً  ٕٙٔ

 ٕٕٔ الرومانسية فح اإلسالـ  ٚٛٔ لدا  البي  والشرام
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    سادسًاع على اإلنارنتسادسًاع على اإلنارنت     لفسير لرلف وشرح  دنًلفسير لرلف وشرح  دنًخامسًاع خامسًاع 
 ٜٔ ألعا  اللنبيولر  ٕٛ ـالدننقراطية فح اإلسال

 ٖٗ غل  النوال  اإلبا ية  ٕٖ النراد بالخثن م
 ٖٜ القرحنة على اإلنارنت  ٖٚ أهل الله 
 ٕ٘ٔ اإلساغالؿ األمثل لألجاز  الصيفية  ٘ٗ عقر   لقى

    سابعًاع اإلسالـ ولضانا العصرسابعًاع اإلسالـ ولضانا العصر  ٗ٘ أسنام اهلل الحسنى
 ٔٔ الحاهل؟هل نباح دـ الخا   على   ٜٚ نـو المراثيل

 ٘ٔ معانشة النسحو   ٔٓٔ بين الروح والمسد
 ٘ٔ إحالح الاعليل  ٕٓٔ جبل الطو 
 ٕٔ لال النرلد  ٕٓٔ أولح وأو ح
 ٖٓ لدا  النظاهراو  ٚٔٔ لغيير الننلر

 ٔ٘ اإلغاساؿ بنام النطر  ٖٗٔ هل نـو هو فح شأف
 ٜ٘ مساعد  اإلخو  السو نين  ٗٗٔ الدنيا النبمومة فح القرلف

 لنػػػػػػػػة لحػػػػػػػػرنل لػػػػػػػػبم الػػػػػػػػػبه  
 والحرنر للرجاؿ

 ٕٙ الواج  فح اإلناخاباو  ٓٗٔ

 لنػػػػػػػػػػة لرليػػػػػػػػػػ  األنبيػػػػػػػػػػام فػػػػػػػػػػح 
 السناواو )  لة النعرا (

الحصػػػوؿ علػػػػى أجػػػر مػػػػن العنػػػل فػػػػح   ٖٙٔ
 المنعياو الخيرنة

ٖٔٓ 

نصػػػػػػػػي  النػػػػػػػػػامن مػػػػػػػػن اإلسػػػػػػػػػرام 
 والنعرا 

 ٗٓٔ بين الضرنبة وال ها   ٚٙٔ

 ٘ٓٔ ضانة األو د   ٚٙٔ ش  حد   سوؿ اهلل 
نة نم أسػػػػػػػػػػبا  الفرلػػػػػػػػػػة واإلنقسػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػين   ٜٙٔ لرام  عدِّ

 النسلنين
ٔٓٛ 

 ٔٔٔ الاعص  للرأد  ٔٚٔ  لنة العدد سبعة
 ٕٓٔ لروض البنوؾ  ٖٚٔ مد العين إلى نعل الغير
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

 ٔٗٔ  ل مشللة الضوضام فح النساجد  ٕٕٗ الرانا الصالحة والحلل
 ٓٙٔ اإلنهيا  اإللاصادد   
  
 ٕٗ الاملح اإللهح     ب ( اإلسالـ ولضانا العصرب ( اإلسالـ ولضانا العصر)لا)لا

 ٖٗ بين اليوجا وجهاد النفم  ٘ٚٔ اللالـ فح النساجد
فػػػػػػػػح  اليسػػػػػػػر مػػػػػػػػنهج الرسػػػػػػػػوؿ 

 الدعو 
 ٛٙ الاواف  الداخلح والخا جح  ٗٛٔ

 ٕٛٔ الرابطة بين النامن واللوف  ٕٙٓ النخر  من الفان
 ٚٗٔ الوحوؿ إلى اهلل  ٕٚٔ النناطلة فح األمانة

 ٓ٘ٔ األد  م   سوؿ اهلل      ثامناًع الاصوؼ واألخالؽثامناًع الاصوؼ واألخالؽ
 ٜٜٔ حفاو العالل الثقة  ٚ األلفة بين النسلنين

 ٕٛٓ أسبا  الطالؽ  ٛ السير إلى اهلل
    ٕٔ اآلدا  السلوهية

  ::القبريء الكريمالقبريء الكريم  مالحظبثمالحظبث
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--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------



  {{ٕٕٔٗٔٗ}}  اٌخبرّخاٌخبرّخ                              ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 

 
  إلً اللقبء معإلً اللقبء مع

  جسء الثـبلثجسء الثـبلثالال

  منمن

  

  فتــــبوي فىريتفتــــبوي فىريت

  برنبمج اإلنترنج اإلسبىعًبرنبمج اإلنترنج اإلسبىعً

  أسئلت جبئرة وإجبببث شبفيتأسئلت جبئرة وإجبببث شبفيت  

  

  مع فهرسج مىضىعً لألجساء الثالثتمع فهرسج مىضىعً لألجساء الثالثت

  

  وكتبةوكتبة

  فتبوي مىقع الشيخ فىزي محمد أبىزيدفتبوي مىقع الشيخ فىزي محمد أبىزيد

  

وصلً هللا علً سيدنب محمد وصلً هللا علً سيدنب محمد 



  {{ٕٕٕٕٗٗ}}  اٌخبرّخاٌخبرّخ                              ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

  وعلً آله وصحبه وسلموعلً آله وصحبه وسلم



  {{ٖٕٖٕٗٗ}}  اٌخبرّخاٌخبرّخ                              ٕٕٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚئعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ؾّذ أثٛص٠ذ                                                       اٌىزبة اٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّإٌفبد اٌّطجٛػخ اٌش١خ فٛصٜ ِ

  

  


