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 َكد١َ
         

وومنعػػم  ػػن ....الػػ ي بيػػهللخ الخيػػي ووعديػػم ويػػهللخ لمػػن وح ػػم ووي ػػاخ ,,,, الحمػػهلل   
 ......من بغضم وأشقاخ 

... خيػػػػي مػػػػن ححػػػػهللث  ػػػػن يضػػػػية ا  ... والصػػػػبلة والسػػػػبلـ  لػػػػى سػػػػيهلل ا محمػػػػهلل 
وأصػػػهللؽ مػػػن ي ػػػن ... وأ ظػػػن مػػػن شػػػيح  وػػػات   ػػػاب ا  ,,, وأفضػػػن مػػػن بػػػين دوػػػن ا  

 .... وأصػػػػػحابم ال قػػػػػاة ... و لػػػػػى  لػػػػػم أ ػػػػػن  ػػػػػهللاخ ... صػػػػػلى ا   ليػػػػػم  .... بشػػػػػيع ا 
 ...و لينا معهن أجمعين  ... سك بههللوهن إلى وـو القيامةو ن من حم

 وا رب العالمين....  مين  مين 
 وبعهلل ....

  خ    ة من األسئلة ال ى حأحينا  ن جمعػة  قػص صػبلة الةمعػة  ػن ايوػر اال  ي ػ  
 ... من اإلخوة الم ابعين لنا في  ن أرجاء العالن

ووػػ ن ... بهػػا دخولهػػا لؤلذ ػػاف  وقػػهلل أج نا ػػا وو ػػحنا ا بديوقػػة سػػهلة ميسػػية وسػػهن
 ... بها ق ولها للعقوؿ وحيحاح لما جاء بها النفوس 

وجعلنػػا لهػػا  نوا ػػا وناسػػص مو ػػو ها وفهػػارس حامػػة و افيػػة حو ػػ  حصػػنيفها وحسػػهن 
 وخاصة الف اوى النو ية لمن أراد ا. العثور  ليها

األوؿ والثػا ي و  ا  و الةزء الثالث من  ػ خ الف ػاوى ال ػى سػ ر أف أصػهللر ا الةػزء 
, وقهلل ألحقنا بنهاوة ال  ػاب فهيسػا مو ػو يا للػثبلث أجػزاء معػا لمػن أراد  ػمها معػاً, منها

 ولسهولة ال حث والمياجعة للقارىء والم ابع.
 .. و سػاءاً  رجػاالً ...  وم علمػين ونفع بهػا اخوا نػا المسػلمين  لمػاءاً اف   سأؿ ا  

 .. ألمور الهللون من المسلميني ى وعن الفهن الصحي  ... صغارا و  ارا 
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أف وويػػػهلل صػػػفوؼ المسػػػلمين ووةمػػػع شػػػملهن وو لػػػ  قلػػػوبهن   مػػػا  سػػػأؿ ا  
 ووةعلهن إخوة م آلفين م وادون م  احفين  لى الهللواـ.

                                                            
                                                                  

                                                       
        (682 )البقرة 

الهػهللى والنػور واليقػين والسػي األ لػى وصلى ا  وسلن وبارؾ  لى سيهلل ا محمهلل  نز 
 والصورة األجلى في قلوب الصالحين و لم وصح م وأح ا م أجمعين.

  ػٖ٘ٗٔمن جمادى األولى  ٕٔفي وـو الس   
 ـٕٗٔٓمن مارس  ٕٕالموافر 

 
 ال يوهلل : الةميزة ػ محافظة الغيبية ,جمهوروة مصي العيبية

 ٕٓٓٓ-ٓٗ-ٜٖٔ٘ٓٗ٘حليفوف : 
 WWW.Fawzyabuzeid.com :موقع اإل  ي  

 fawzy@Fawzyabuzeid.com :اإللي  يو ىال يوهلل 
fawzyabuzeid@hotmail.com, 

fwzyabuzeid48@gmail.com, 
fawzyabuzeid@yahoo.com 
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 :١ ٚايجالث١ٕٛ ٚايجالثٕٛاذتًك١ ايطابعاذتًك١ ايطابع  
املدا١َٚ ع٢ً األعُاٍ ايضاذت١، ادتٗاد يف اهلل ٚادتٗاد يف ضبٌٝ اهلل، أثس ايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ، حب آٍ 

 ايبٝت، اذته١ُ يف املعا١ًَ ايصٚج١ٝ، ايتهًٝف باملٛعظ١، صال٠ ايكٝاّ ٚايتٗجد
 :اذتًك١ ايجا١َٓ ٚايجالثٕٛاذتًك١ ايجا١َٓ ٚايجالثٕٛ
دٚي١ شكٝك١ َط١ًُ، َظُّ ايشٝطإ،  َٛقف ايدٚي١ املط١ًُ َٔ إعالٕ اذتسب َٔ ايهافسٜٔ ع٢ً

 املطتكسٌّ ٚاملطتٛدع، أدع١ٝ ايضاذتني، حطٓات األبساز ضٝئات املكسبني
 اذتًك١ ايتاضع١ ٚايجالثٕٛ :

صال٠ املػسب ملٔ أدزى زنع١ ٚاحد٠ يف ادتُاع١، حل ايطسٜل ٚآداب ايطري يف ايشازع، اذتجاب 
 إٜراء ادتازٚايصٚاج، ايِهرب ٚايػسٚز، املغازب١ يف ايبٛزص١، 

 اذتًك١ األزبعٕٛ:
 تً٘، بسن١ املضخف، ايبٓات ٚايٓت، حج املالئه١ااإلضتعداد يًخج، بني ايدْٝا ٚايدٜٔ، قتٌٝ ال ُٜعسف ق

 اذتًك١ ايٛاحد٠ ٚاألزبعٕٛ:
آداب ٚضٓٔ عشس ذٟ اذتج١، نجس٠ ايكتٌ يف آخس ايصَإ، اذتضٍٛ ع٢ً أجس اذتج، عالج ٌَٝ األبٓاء 

 ، َع١ٝ ايسضٍٛ، شٜاز٠ ايسضٍٛ عٔ ايطسٜل املطتكِٝ
 اذتًك١ ايجا١ْٝ ٚاألزبعٕٛ:

 ايتغخ١ٝ بٗد١ٜ، شسٚط األعخ١ٝ، أدب املطًِ يف ايعٝد، أضباب ارتالفات.
 :اذتًك١ ايجايج١ ٚاألزبعٕٛاذتًك١ ايجايج١ ٚاألزبعٕٛ

أضساز ذبح اذتٝٛاْات يف اإلضالّ، دٚز املطاجد يف اإلضالّ، قبٍٛ اذتج، ايٛضط١ٝ َٓٗج حٝا٠، حهِ 
ُااّ حمخٍُٛ َُطجاٌ عًٝ٘ ايكسإٓ، صٝاّ ايرسٜغ١ َع ايُطٓا١، ايطٗاز٠ َع ٚجٛد طال ء األاافس، دخٍٛ اذت

بني أٌٖ ايهتاب ٚايرٜٔ أٚتٛ ايهتاب، حكٝك١ ايدٜٔ، اجتُاع صال٠ ايعٝد ٚادتُع١ يف ّٜٛ ٚاحد، حًل 
 ايًخ١ٝ ٚايٓكاب

 :اذتًك١ ايسابع١ ٚاألزبعٕٛاذتًك١ ايسابع١ ٚاألزبعٕٛ
ٛم األبٓاء، أ١ُٖٝ ايعكٝد٠، حه١ُ حتسِٜ املٝت١ ٚذتِ اهلجس٠ يف ٖرا ايصَٔ، ايسعا عٔ اهلل، أضباب عك

 ارتٓصٜس
 :اذتًك١ ارتاَط١ ٚاألزبعٕٛاذتًك١ ارتاَط١ ٚاألزبعٕٛ

 ضس ختطٝط اهلجس٠، االضتدا١ْ يًصٚاج، ايرْٛب اييت حتبظ ايسشم، ايتربع بايدّ يػري املطًِ، طًب ايبالء
 :اذتًك١ ايطادض١ ٚاألزبعٕٛاذتًك١ ايطادض١ ٚاألزبعٕٛ

زات ٚادتٓظ، ايشٗاد٠ ٚايضرب، ايسجٛع إىل اهلل، بني ايتكِٜٛ املٝالدٟ ٚايتكِٜٛ اهلجسٟ، ارتُس ٚاملخد
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 ايتٗسب َٔ ادتٝش، شٚاج االثٓني
 :اذتًك١ ايطابع١ ٚاألزبعٕٛاذتًك١ ايطابع١ ٚاألزبعٕٛ

 آداب ايدع٠ٛ يًطعاّ يف اإلضالّ، ُحطٔ ارتامت١، تسٜٚع املطًِ، ايربن١، حتسِٜ ارتُس
 :اذتًك١ ايجا١َٓ ٚاألزبعٕٛاذتًك١ ايجا١َٓ ٚاألزبعٕٛ

ايتٓهٝظ يف ايتال٠ٚ، ارتادَات ايتٓهٝظ يف ايتال٠ٚ، ارتادَات شرٚذ ايرتٝات، اذتدٜح ايغعٝف ٚايعًِ اذتدٜح، أدب ايداعٞ إىل اهلل، 
  ، اضِ زبو، اضِ اهلل ايغاز، املدد، اضِ زبو، اضِ اهلل ايغاز، املددغري املطًُات، حب زضٍٛ اهلل غري املطًُات، حب زضٍٛ اهلل 

  ::اذتًك١ ايتاضع١ ٚاألزبعٕٛ
تٓاٍٚ ايًخّٛ يف دٍٚ ايػسب، ضٝازات املعاقني، بني األب ٚاإلبٔ، املطًُٕٛ، آداب املطًِ َع ْرط٘، تٓاٍٚ ايًخّٛ يف دٍٚ ايػسب، ضٝازات املعاقني، بني األب ٚاإلبٔ، املطًُٕٛ، آداب املطًِ َع ْرط٘، 

  املٛتإ ٚاذتٝاتإاملٛتإ ٚاذتٝاتإ
 ٕ:اذتًك١ ارتُطٛاذتًك١ ارتُطٛ

ايشتاء زبٝع املؤَٔ، اإلْرام يف ضبٌٝ اهلل، ْضس املطًِ يسب٘، بري٠ خاي١ٝ َٔ ايهخٍٛ، أدب املطًِ يف 
 زتايظ ايعًِ، األَا١ْ، قتاٍ املطًِ يًُطًِ

 :اذتًك١ ايٛاحد٠ ٚارتُطٕٛاذتًك١ ايٛاحد٠ ٚارتُطٕٛ
خسٚج املسأ٠ يًُظاٖسات، يبظ حصاّ األَإ يًطائل ٚايسانب، أدب َعا١ًَ ارتدّ ٚايعُاٍ، املٛائد 

 ١ْ يف اإلضالّ، ايبدء بايطازم ٚايصا١ْٝ يف اآلٜات، بني عاّ َغ٢ ٚعاّ جدٜداملطٓٛ
 :اذتًك١ ايجا١ْٝ ٚارتُطٕٛاذتًك١ ايجا١ْٝ ٚارتُطٕٛ

، عالج قط٠ٛ ايكًب، اإلخالظ، آداب ادتُاع، زؤ١ٜ ، فغٌ شٜاز٠ زضٍٛ اهلل االحتراٍ بسضٍٛ اهلل 
 ايعٛز٠ يًصٚجني، اضتػالٍ ايطايب يررت٠ األجاش٠، آ١ٜ      

 :اذتًك١ ايجايج١ ٚارتُطٕٛاذتًك١ ايجايج١ ٚارتُطٕٛ
أدب املطًِ ٚقت ايرنت ٚاألشَات، ايٛزع، إحباط ايعٌُ، ايػٌٝ، أضئ١ً األطراٍ عٔ األي١ٖٝٛ، عدد 

 زنعات صال٠ ايغخ٢، حهِ ايصٚاج باإلنساٙ
 :اذتًك١ ايسابع١ ٚارتُطٕٛاذتًك١ ايسابع١ ٚارتُطٕٛ

األَإ، ايتضدم ، ايدعاء ٚايبالء، أدب ايطبٝب املطًِ، ايٛصٍٛ إىل بس ايطٗٛ يف ايضال٠، ضؤاٍ اهلل 
 بايعسض، االضتشاز٠ ٚاالضتخاز٠
 :اذتًك١ ارتاَط١ ٚارتُطٕٛاذتًك١ ارتاَط١ ٚارتُطٕٛ

بني ارتًل اذتطٔ ٚاملطه١ٓ، قرف احملض١ٓ، أدب ايدعاء، ايعباد٠ يف اهلسج، َٝعاد ايتٛب١، ايهالّ أثٓاء 
 ادتٓاش٠، قط األاافس ٚحًل ايشعس يًجٓب، طريإ املٝت

 :اذتًك١ ايطادض١ ٚارتُطٕٛاذتًك١ ايطادض١ ٚارتُطٕٛ
تهساز اإلضاء٠، ايػدز يف اإلضالّ، اضتعاد٠ األشٖس ملهاْت٘، زّد املظامل، ايّٓت ٚاألطراٍ، ثكاف١ اإلعتراز، 

 ضًُٝإ ٚعسش بًكٝظ، عطاء اهلل ايعظِٝ، بهاء ايكًب، َش٢ ادتباٍ



  {{77}}    اٌغبثعخ ٚاٌضالصْٛاٌغبثعخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌؾٍمخ           33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u ٕٛاذتًك١ ايطابع١ ٚايجالثٕٛاذتًك١ ايطابع١ ٚايجالث u 
  املدا١َٚ ع٢ً األعُاٍ ايضاذت١املدا١َٚ ع٢ً األعُاٍ ايضاذت١

  ادتٗاد يف اهلل ٚادتٗاد يف ضبٌٝ اهللادتٗاد يف اهلل ٚادتٗاد يف ضبٌٝ اهلل

  ١ُُٝ١ُُٝأثس ايػٝب١ ٚايٓأثس ايػٝب١ ٚايٓ

  حب آٍ ايبٝتحب آٍ ايبٝت

  اذته١ُ يف املعا١ًَ ايصٚج١ٝاذته١ُ يف املعا١ًَ ايصٚج١ٝ

  ايتهًٝف باملٛعظ١ايتهًٝف باملٛعظ١

  صال٠ ايكٝاّ ٚايتٗجدصال٠ ايكٝاّ ٚايتٗجد

 



  {{88}}    اٌغبثعخ ٚاٌضالصْٛاٌغبثعخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌؾٍمخ           33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

uu  ٕٛ11اذتًك١ ايطابع١ ٚايجالثٕٛاذتًك١ ايطابع١ ٚايجالث  uu  
  املدا١َٚ ع٢ً األعُاٍ ايضاذت١املدا١َٚ ع٢ً األعُاٍ ايضاذت١

ممدمال:مخرجـامعـمذفرمرعضانمجبرسةمإمياغقةمصؽقػمحناصظمسؾقفا=دمال:مخرجـامعـمذفرمرعضانمجبرسةمإمياغقةمصؽقػمحناصظمسؾقفا=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

, و ػن  ػاف وخػن مػن هللة  ائشػة ر ػي ا   نهػا  ػن  مػن رسػوؿ ا  سألوا السػي
 األواـ شيئًا؟ فقال :

{ِدميشيًةممسشيؿشيُؾفصيمَطانشيمَظا،م}
ٕٕ  

أى وػػهللاـو  لػػى العمػػن الػػ ي وعملػػم, والمهللاومػػة صػػفة أ ػػن اإلومػػاف الػػ ون وحسػػنوف 
 , وسيهلل ا رسوؿ ا  ي  نا له ا األمي فقاؿ:اإلق هللاء بيسوؿ ا  
{{َضؾؼيمَضؾؼيممموشيإغينضيوشيإغينضيممَأدضيوشيعصيفشياَأدضيوشيعصيفشياممتشيعشياَظكتشيعشياَظكمماظؾَِّفاظؾَِّفممإغيَظكإغيَظكممَِّسضيؿشيالغيَِّسضيؿشيالغيااممَأحشيبؽيَأحشيبؽيمم}}

ٖٖ
مم

    لػػن و لفنػػا شػػدداً فقػػاؿ:  ا                          (682)حي نػػا  البقرررة
 خ ػػار مػػن ال شػػيوعات اإللهيػػة والُسػػن ة الن ووػػة قػػهللر اسػػ دا  نا, ول ػػن المهػػن أف  خ ػػار مػػا 

 م. س ديع المهللاومة  لي
لو أ ك في شهي رمضػاف حخػ ن القػي ف  ػن ليلػة مػية, و نػهللما وػأحي العيػهلل ح ػيؾ حػبلوة 
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  {{99}}    اٌغبثعخ ٚاٌضالصْٛاٌغبثعخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌؾٍمخ           33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

القي ف إلي رمضاف ال ي وليم ..  ن ونفع  ػ ا؟ لػو قػيأت  شػي  وػات وداومػ   لػى ذلػك 
  فهػػو أفضػػن:                     (62) مػػا حسػػ ديع قياءحػػم إف  ػػاف  شػػي  وػػات أو  املزمرر
 أو مائة  وة ... المهن المهللاومة  لى   ا األمي. خمسين  وة

 يػػ  ذلػػك؟ العزومػػة  ػػي ال ػػي س وصػػلك إلػػى  ػػ ا األمػػي, فقػػهلل  نػػ  فػػي رمضػػػاف 
وس ػػي لػػك قيػػاـ الليػػن فػػي بيػػي رمضػػاف بػػأمٍي  ححػػافع  لػػى قيػػاـ الليػػن, والػػيءوؼ الػػييين 

 :ليس فيم المشقة فقاؿ 
ضيمم}} ضيعشي ضيمماظؾَّقضيؾغي،اظؾَّقضيؾغي،ممِغصضيػشيِغصضيػشيممَضامشيَضامشيممَلغؼيؿشياَلغؼيؿشياَصَؽَصَؽممجشيؿشياسشيٍة،جشيؿشياسشيٍة،ممِصلِصلمماْظِعششياءشياْظِعششياءشيممصشيؾَّكصشيؾَّكممعشي ضيوشيعشي ممِصلِصلمماظصؽيؾضيّّشياظصؽيؾضيّّشيممصشيؾَّكصشيؾَّكمموشيعشي

{{ممُطؾَّفصيُطؾَّفصيمماظؾَّقضيؾشياظؾَّقضيؾشيممصشيؾَّكصشيؾَّكممَصَؽَلغؼيؿشياَصَؽَلغؼيؿشياممجشيؿشياسشيٍة،جشيؿشياسشيٍة،
ٗٗ
مم

 ن صبلة الص   والعشاء في جما ة؟! ولو زدت واسػ يقظ  ق ػن الفةػي حعةز  ن 
 :بعشية دقائر فقط وصلي  ر ع ين ق ن الفةي, فما لهما من األجي؟ قاؿ 

شيممَأػضيَؾفصيَأػضيَؾفصيمماظرؼيجصيؾصياظرؼيجصيؾصيممؼضيَؼَظؼضيَؼَظأََأممإغيذشياإغيذشيامم}} شيِع غيممصشيؾَّكصشيؾَّكممَأوضيَأوضيممَصصشيؾَّقشياَصصشيؾَّقشيامماظؾَّقضيؾغياظؾَّقضيؾغيممِع غيرشيْطعشيؿشيقضي شيممِصلِصلممُطِؿؾشياُطِؿؾشياممجشيِؿقعطياجشيِؿقعطياممرشيْطعشيؿشيقضي شياظذؼياِطرغيؼ مماظذؼياِطرغيؼ

{{وشياظذؼياِطرشياِتموشياظذؼياِطرشياِتم
٘٘
مم

فيصػػة  قػػيأ  إذا  نػػُ  ُم ع ػػاً اليػػـو مػػن العمػػن وال أسػػ ديع أف أقػػيأ القػػي ف, أ دا ػػا 
 :فيها القي ف  لم في لحظات, فقاؿ 

{{اْظُؼرضيآنغيماْظُؼرضيآنغيمممثصيُؾثشيثصيُؾثشيممتشيعضيِدلصيتشيعضيِدلصيممَأحشيدظيَأحشيدظيمماظؾَّفصياظؾَّفصيممػصيقشيػصيقشيممُضؾضيُضؾضيمم}}
ٙٙ
مم

فلو جلس  بعهلل صبلة المغيب وبعهلل صبلة الفةي حقيأ سورة اإلخبلص ثػبلث مػيات 
فمػػاذا حأخػػ  مػػن الوقػػ ؟! وح ػػوف بػػ لك قػػهلل قػػيأت القػػي ف مػػية بالنهػػار ومػػية بالليػػن, و ػػ ا  

  بلـ ال ي ال وندر  ن الهوى.
 :أروهلل أف أصـو اواؿ السنة, قاؿ 
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  {{1313}}    اٌغبثعخ ٚاٌضالصْٛاٌغبثعخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌؾٍمخ           33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

ضيممِبِلتٍِّبِلتٍّممَأتضيؾشيعشيفصيَأتضيؾشيعشيفصيممثصيؿؼيثصيؿؼيممرشيعشيضشيانشيرشيعشيضشيانشيممصشيامشيصشيامشيممضـيضـيعشيعشيمم}} ضيِع {{مماظدؼيػضيرشياظدؼيػضيرشيممصشيامشيصشيامشيممَصَؽَلغؼيؿشياَصَؽَلغؼيؿشياممذشيقؼيالػيذشيقؼيالػيممِع
ٚٚ
مم

( ووماً, و ي السنة القميوة, وشهي رمضػاف و ػوف ٖٓٙوالهلل ي وعني السنة, والسنة )
( وا   ٖٓأو  ٜٕ) ( والحسػنة بعشػي أمثالهػا, فػضذا  ػيبنا )ٖٓوحس م ) وـو  * ٖٓوـو

( وو ػوف المةمػوع ٓٙ( في وف الناحج )ٓٔ * ٙ( وإذا  يبنا )ٖٓٓ)( و وف الناحج ٓٔ
 ( وب لك ح وف قهلل صم  السنة  لها.ٖٓٙ)

إذا يهللث  لي ظيوؼ خبلؿ شهي شواؿ ولن أس دع صياـ األواـ الس  منم, أ دا ػا 
 :فيصة أخيى فقاؿ  الن ي 

ضيممَأؼؼيامػيَأؼؼيامػيممثشيِةثشيِةوثشيالوثشيالمماظصؼيؾضيرغي،اظصؼيؾضيرغي،ممذشيفضيرغيذشيفضيرغيممصشيقضيمصيصشيقضيمصيمم}} ضيِع {{مماظدؼيػضيرغياظدؼيػضيرغيممقضيمصيقضيمصيصشيصشيممذشيفضيرػي،ذشيفضيرػي،ممُطؾـيُطؾـيممِع
ٛٛ
مم

ف عهلل رمضاف حصـو فقط ثبلثة أوػاـ مػن  ػن شػهي, والةسػن صػحياً وح ػاج إلػي صػياـ 
  خ الثبلث أواـ, أل هاحيو  المعهللة قليبًل, وحيو  األمعاء قليبًل, وحُيو  القلػص قلػيبًل, وحُػنظن 

 نػهلل  الضغط قليبًل ... وعنػي  ػ ا الصػياـ سػييوحك, فأ ػ  ق ػن أف حح ػاجهن دونيػاً وأخيووػاً 
 حح اجهن صحياً. ا  

إذف اإل سػػػاف وسػػػ ديع أف وسػػػيي  لػػػى مػػػنهج الدا ػػػات فػػػي رمضػػػاف وبيػػػي رمضػػػاف, 
فاإل سػاف ليسػػ   نػػهللخ مشػػ لة إابلقػاً فػػي أف ُوصػػلي الصػػ   والعشػاء فػػي جما ػػة, أو وقػػيأ 
سػورة اإلخػبلص ثػبلث مػيات صػ اياً ومسػاًءا فهػػ خ  ػ بلوة القػي ف, ومػن وقػيأ مػا حيسػي مػػن 

وضػاً فهػػ ا أفضػن وأ ػـي وأيسػػن وأ مػن, إذا صػاـ سػػ ة مػن شػواؿ وثبلثػػة أوػاـ مػػن  القػي ف أ
  ن شهي فه ا  صياـ الهلل ي للسنة  لها.

فيهللون اإل سػاف  لػى الدا ػات وإف قل ػ , وو ػوف ماشػياً  لػى  ظػاـ رمضػاف, ف  ػوف 
السنة  لهػا رمضػاف, ولػم أجػي وثػواب  ػأجي وثػواب شػهي رمضػاف اػوؿ العػاـ ب ي ػة حخفيػ  

 ., وريمة رسوؿ ا  ا 
================================== 

 صؾ١ؼ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ٚأثٟ داٚد عٓ أثٟ أ٠ٛة األٔصبسٞ  7
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  {{1111}}    اٌغبثعخ ٚاٌضالصْٛاٌغبثعخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌؾٍمخ           33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 ادتٗاد يف اهلل ٚادتٗاد يف ضبٌٝ اهلل
ممدمال:معاماظػرقمبنيمضقظفمتعادي:مدمال:معاماظػرقمبنيمضقظفمتعادي:م    مم مم مم مم    مموضقظفموضقظفممماحلج(احلج(8888))مم

ممتعادي:متعادي:م مم   مم   مم    مم   مم    مم مم  مم   مم  ((618618)البقرة)مم==البقرة

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 نػاؾ جهػاد فػي سػ ين ا , وجهػاد فػي ا  .. والةهػاد فػي سػ ين ا   ػو أف وةا ػػهلل 
اإل سػػػاف فػػػي ق ػػػاؿ ال ػػػافيون الػػػ ون أ لنػػػوا الحػػػيب  لينػػػا, وفػػػي  ػػػ ا الةهػػػاد قػػػهلل وةا ػػػهلل 

 ػاف وسػ ديع اإل ساف بنفسم بعهلل ال هللروص  لى إس خهللاـ األسلحة, وقػهلل وةا ػهلل بلسػا م إف  
أف وػػ  لن فػػي اإلذا ػػات و لػػى الفضػػائيات ووو غػػ  اإلسػػبلـ لغيػػي المسػػلمين, وقػػهلل وةا ػػهلل 

يػػي المسػػلمين, وقػػهلل وةا ػػهلل بقلمػػم وو  ػػص مقػػاالت أو   ػػص ووو ػػ  فيهػػا اإلسػػبلـ أوضػػاً لغ
 ةهيز المةا هللون إو إخبلفهن في أ ليهن بخيي في بيوحهن وأواا هن .... فهػ ا  ػو بمالم ب

  ين ا .الةهاد في س
إذاً الةهاد في س ين ا  و وف  لى ال افيون ال ون أ لنػوا الحػيب  لينػا, ول ػن إف  

   ا   جما ة  ػافية ولػن حُعلػن الحػيب  لينػا فػبل   ػهللأ  حػن بالق ػاؿ  لػيهن:          

                                                  (21األنفال)   و اف رسػوؿ ا 
 ال وأمي أصحابم بالق اؿ, إال أف و هللأ ال افيوف أواًل.

وعنػػي الةهػػاد فػػي سػػ ين ا  لػػيس فػػي حق يػػن الةػػي  والشػػياة وأفػػياد الشػػعص و ػػن 
 :مسلموف!! و ن   ا و وف جهاداً في س ين ا   ما وُيّدد ال عض؟!! ال, قاؿ 

مماظؾَِّف،اظؾَِّف،ممرشيدصيقلشيرشيدصيقلشيممؼشياؼشيا:م:مَصُؼْؾتصيَصُؼْؾتصيمماظؼيارغي،اظؼيارغي،ممِصلِصلمموشياْظؿشيْؼؿصيقلصيوشياْظؿشيْؼؿصيقلصيممَصاْظَؼاِتؾصيَصاْظَؼاِتؾصيممِبلشيقضيَػقضيفغيؿشيا،ِبلشيقضيَػقضيفغيؿشيا،ممانغيانغياْظؿصيلضيِؾؿشياْظؿصيلضيِؾؿشيمماْظؿشيَؼكاْظؿشيَؼكممإغيذشياإغيذشيامم}}

{{ممصشياِحِؾِفصشياِحِؾِفممَضؿضيؾغيَضؿضيؾغيممسشيَؾكسشيَؾكممحشيرغيؼصطياحشيرغيؼصطياممَطانشيَطانشي  إغيغؼيفصيإغيغؼيفصي:م:مَضالشيَضالشيمماْظؿشيْؼؿصيقلغي=اْظؿشيْؼؿصيقلغي=ممبشيالصيبشيالصيممَصؿشياَصؿشيامماْظَؼاِتؾصي،اْظَؼاِتؾصي،ممػشيذشياػشيذشيا
ٜٜ
  

لغي ل ػػن وةػػوز فػػي يالػػة وايػػهللة فقػػط و ػػي الػػهللفاع  ػػن الػػنفس .. فهػػو مسػػلن ووصػػ
================================== 
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ووصػػـو ول نػػم جػػاء ليضػػيبني, فهػػن أس سػػلن لػػم أـ أدافػػع  ػػن  فسػػي؟ ال بػػهلل وأف أدافػػع  ػػن 
 : فسي, قاؿ 

ضيمم}} ضيعشي ضيممذشيفغيقدظي،ذشيفغيقدظي،ممَصفصيقشيَصفصيقشيممعشياِظِفعشياِظِفممدصيونشيدصيونشيممُضِؿؾشيُضِؿؾشيممعشي ضيوشيعشي ضيممذشيفغيقدظي،ذشيفغيقدظي،ممَصفصيقشيَصفصيقشيممِدؼـِِفِدؼـِِفممدصيونشيدصيونشيممُضِؿؾشيُضِؿؾشيمموشيعشي ضيوشيعشي ممدشيِعِفدشيِعِفممدصيونشيدصيونشيممُضِؿؾشيُضِؿؾشيمموشيعشي

ضيممذشيفغيقدظي،ذشيفغيقدظي،ممَصفصيقشيَصفصيقشي ضيوشيعشي {{ممذشيفغيقدظيذشيفغيقدظي  فصيقشيفصيقشيصََصممَأػضيِؾِفَأػضيِؾِفممدصيونشيدصيونشيممُضِؿؾشيُضِؿؾشيمموشيعشي
ٔٓٔٓ
مم

إ ساف ويوهلل أف وغ صص مالي ربماً  نػي ال أحي ػم, ألف اإلسػبلـ وػأمي ي أف أدافػع  ػن 
  ا األمي, ولو ُم  فأ وف شهيهللاً, ل ن   ا الشخن لػيس لػم فػي الشػهادة, أل ػم فػي  ػار 
جهػػّنن خالػػهللاً فيهػػا أبػػهللاً, أل ػػم وحػػارب مسػػلن وػػ من بػػا  ووق ػػهللي بيسػػوؿ ا  ووحػػيص  لػػى 

 .. و  ا  و الةهاد في س ين ا . يائض ا  أداء ف
  وأمػػا الةهػػاد فػػي ا :                       (88)فهػػ ا  ػػو جهػػادي  احلررج

مػػػػع  فسػػػػي, وعنػػػػي أجا ػػػػهلل  فسػػػػي  لػػػػى أف أحخلػػػػن مػػػػن األوصػػػػاؼ ال ػػػػي وصػػػػ  ا  بهػػػػا 
صػػاؼ المنػػافقين, المنػػافقين مثػػن ال ػػ ب, أل ػػم لػػيس مػػن أوصػػاؼ المػػ منين ول نػػم مػػن أو 

 فأجا هلل  فسي أف أ وف صادقاً  لي الهللواـ و  ا جهاد مس مي.
, الحػياـ أجا هلل  فسي  لى الهللواـ أ ني أححػي ى المدعػن الحػبلؿ, وأبعػهلل  ػن المدعػن

  قػػػاؿ فػػػي القػػػي ف:  إ ػػػم جهػػػاد شػػػهللوهلل ووغُػػػّي ووُػػػزو ن للمػػػيء وا                   

                                                                  (122 
 فهن من   خ اآلوة شػيئين إثنػين و مػا: أف الخ يػث  ثيػي ووُعةػص ووُػزون للمػيء فنن  ػم  (املائدة

ػ وأ ػن  صػ   لػم, ولػ لك  ةػهلل أف المػيء زوج ػم حدهػي لػم الدعػاـ فػي ال يػ  ػ وسػ حاف ا 
, وإذا ُوجػهلل يػياـ وأ ػن ووشػ ع! .. لمػاذا  ػ ا وػا   أو ربع ربيػ  ثػن وقػوؿ: ال أشػ هيمربي

أخي؟! ليس   ا من أوصاؼ الم منين, أ   حةا هلل  فسػك أف ال حُػهللخن فػي  ػ ا الفػن إال 
   مػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػاؿ ا :                                                     

               (186 البقررة)  ف يا ي المدعن الحبلؿ وحةا هلل  فسك أف ال وهللخن
================================== 
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 جوفك إال الحبلؿ.
مػػن وػػهلُلخغن السػػةائي فهػػ ا وح ػػاج إلػػي جهػػاد .. ومػػن وُػػهللخغن معهػػا بػػا ةو أو يشػػي  

 .وسخط ا  فه ا ألعن وأشهلل فيح اج إلي جهاد أشهلل ي ى و عهلل  ن بضص ا  
مػػن وشػػيب األشػػياء ال ػػاردة واألا ػػاء ونصػػحوف بػػأف  ُقلغػػن منهػػا أل هػػا حصػػعص  مليػػة 
الهضػػن, فيةا ػػهلل ليقلػػن منهػػا, فمػػا بالنػػا بمػػن وشػػيب الخمػػي ومػػا ُوشػػ هها مػػاذا وح ػػاج؟!! 

  هى  نها. وح اج جهاداً أ ظن ي ى و ي ها  هائياً ألف ا  
  أبيػػع وأشػػ يي .. ال مػػا ع ول ػػن:                            (682)و ػػ ا  البقرررة

 وح اج إلي الةهاد.
سػػأحزوج وأ ػػي  مػػع زوج ػػي فػػي الحػػبلؿ ول ػػن معػػي أمػػي, فػػبل أفّضػػن زوج ػػي  لػػى 
أّمػي, و ػ ا وح ػاج إلػي جهػاد شػهللوهلل وخاصػة فػي  ػ ا الزمػاف, ألف اا ػة األـ واألب فػػيض 

ن اا ػػػة الزوجػػػة  لػػػى يسػػػص المسػػػ داع, فػػػضذا وإجاب همػػػا فػػػيض االمػػػا فػػػي الحػػػبلؿ, ل ػػػ
 قال : أروهلل   ا .. االما معي فبل ما ع وإذا لن و ن معي فأقوؿ لها: ال أس ديع.

ل ػػن الشػػ اب ال ون  ػػم لهػػ خ األمػػور, فلػػو  نػػ  سأصػػلي الُسػػن ة واألب أو األـ  ػػادى 
ة في ػػػاً  لػػػى , مػػػاذا قػػػاؿ الػػػهللون فػػػي ذلػػػك؟ ُأسػػػلغن وأسػػػ ةيص لنػػػهللاء ما, ألف  ػػػ خ الدا ػػػ

 والصبلة ال ي حصليها ُسن ة, والفيوضة مقهللمة  لي الُسن ة, أليس    خ حح اج إلي جهاد؟!.
 :إذاً جهاد اإل ساف ال ي قاؿ فيم ا  

                        (88)ػػو الةهػػاد فػػي شػػيع ا , والةهػػاد فػػي  احلررج 
ألوصاؼ اإلوما ية ال ي أمي ا بها ا , والةهاد فػي ُسن ة رسوؿ ا , والةهاد في اإلحصاؼ با

ال خلّػػي  ػػن أوصػػاؼ المنػػافقين مػػن الخػػهللاع وال ػػ ب والخيا ػػة والغػػ  وبيػػيخ ...  ػػن  ػػ ا 
  وح ػاج إلػي الةهػاد األ ظػن,                       (88)وقػاؿ  قػص ذلػػك  احلرج

  ا  لمن جا هلل  فسم:            (88)أى اج  اء ا   احلج .واصدفاءخ ل ن 
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  أثس ايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓأثس ايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ
مماماظلؾيبمسؾكماٌلؾؿ=اماظلؾيبمسؾكماٌلؾؿ=ؿؿدمال:مطقػمغؾؿعدمسـماظغقؾةمواظـؿقؿة=موعامأثرػدمال:مطقػمغؾؿعدمسـماظغقؾةمواظـؿقؿة=موعامأثرػ

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ال عهلل  ن الغي ة والنميمة وح اج إلي شيٍء وايػهلل و ػو:                    

                (28  األنعررا)  ,أ  قػػي الةلػػيس الصػػال  وأجالسػػم, أل ػػم  ػػو الػػ ي وعيننػػي
  فػػضذا أردت أف أح لػػن  ػػن أيػػهلل وقػػوؿ لػػي  ػػ ا يػػياـ أل هػػا بي ػػة:                  

                       (111 التوبة). 
لػػو جالسػػ  المغ ػػابين وجلسػػاء السػػوء وياولػػ  أف أ هػػا هن, وخػػيج وايػػهلل ل ننػػي 

 خػػي ووػػ  لن فػػي ي اوػػة أخػػيى, و خػػي وػػ  لن فػػي ي اوػػة ثالثػػة ورابعػػة, ي ػػى لػػو لػػن حػػ  لن 
 قهلل ورد باألثي المشهي:معهن ل نك شيو هن أل ك حس مع ل بلمهن, و 

مم{{واٌلؿؿعمذرؼؽانمسيماإلثؿمواٌلؿؿعمذرؼؽانمسيماإلثؿم)ماٌغؿابم)ماٌغؿابم

م شػػابهاف, ألف المػػ  لن لػػو لػػن وةػػهلل أيػػهللاً وسػػمعم فلػػن الػػ ي وسػػمع والػػ ي وػػ  لن 
و  لن, فمن ال ي ُوشةعم  لى ال بلـ؟ أ  , إذف ال عهلل  ن الغي ة والنميمػة سػ يلم الوييػهلل 

  و ال عهلل  ن قي اء السوء وُجلساء السوء, ومةالسة األخيار واألبيار والصالحين.
 :سافاألثي السيء للغي ة والنميمة أ ها ُحضيغع يسنات اإل 

ألف الػػ ي حػػ  لن فػػي يقػػم حح ػػاج وػػـو القيامػػة بػػأف حي ػػيم, وبمػػاذا حي ػػيم؟ حقػػوؿ: وػػا 
فػػبلف حعػػالى  عمػػن محضػػي ُصػػل   لػػى ال لمػػة ال ػػي قل هػػا فػػي يقػػك وػػـو  ػػ ا, وقػػوؿ لػػك: 

ع, وماذا حهللفع لػي فػي ذلػك؟ حقػوؿ لػم: ومػاذا أدفػع؟ وقػوؿ لػك: يسػنات, فحسػناحي سػ وز  
أيمػػن مػػن سػػيئاحهن,  !!! فو لغي ػػة وال وػػزاؿ  نػػاؾ مدػػال ا وإذا إ  هػػ  الحسػػنات ولػػن ح ػػ 

 :فى الحهللوث الشيو  مح را ومن ها ل لك قاؿ فقهلل 
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ضيممتشيدضيرصيونشيتشيدضيرصيونشيمم}} ضيعشي ضيممِصقشـياِصقشـيامماْظؿصيْػِؾسصياْظؿصيْػِؾسصي:م:مَضاُظقاَضاُظقامم==مماْظؿصيْػِؾسصياْظؿصيْػِؾسصيممعشي ضيعشي :م"م:م"مَضالشيَضالشيممعشيؿشياعشي،عشيؿشياعشي،مموشيَظاوشيَظاممَظفصيَظفصيممِدرضيػشيؿشيِدرضيػشيؿشيممالالممعشي

ضيمماْظؿصيْػِؾسشياْظؿصيْػِؾسشيممإغينؼيإغينؼي ضيِع ممػشيذشيا،ػشيذشيا،ممذشيؿشيؿشيذشيؿشيؿشيممَضدضيَضدضيمموشيؼشيْلِتلوشيؼشيْلِتلمموشيزشيَطاٍة،وشيزشيَطاٍة،مموشيِصقشيامػيوشيِصقشيامػيممِبصشيَؾاٍةِبصشيَؾاٍة  عشيِةعشيِةاْظِؼقشيااْظِؼقشياممؼشيقضيمشيؼشيقضيمشيممؼشيْلِتلؼشيْلِتلممُأعؼيِؿلُأعؼيِؿلممِع

ضيممػشيذشياػشيذشياممَصقصيْؼضشيكَصقصيْؼضشيكممػشيذشيا،ػشيذشيا،مموشيضشيرشيبشيوشيضشيرشيبشيممػشيذشيا،ػشيذشيا،ممدشيمشيدشيمشيمموشيدشيَػَؽوشيدشيَػَؽممػشيذشيا،ػشيذشيا،ممعشيالشيعشيالشيمموشيَأَطؾشيوشيَأَطؾشيممػشيذشيا،ػشيذشيا،مموشيَضذشيفشيوشيَضذشيفشي ضيِع ممِع

ضيمموشيػشيذشياوشيػشيذشيا  حشيلشيشـياِتِف،حشيلشيشـياِتِف، ضيِع ضيممُأِخذشيُأِخذشيممقضيِف،قضيِف،سشيَؾسشيَؾممعشياعشياممؼشيْؼِضلشيؼشيْؼِضلشيممَأنضيَأنضيممَضؾضيؾشيَضؾضيؾشيممحشيلشيشـياتصيفصيحشيلشيشـياتصيفصيممَصـِقشيتضيَصـِقشيتضيممَصنغينضيَصنغينضيممحشيلشيشـياِتِف،حشيلشيشـياِتِف،ممِع ضيِع ممِع

{{اظؼيارماظؼيارمممِصلِصلممُررغيحشيُررغيحشيممثصيؿؼيثصيؿؼيممسشيَؾقضيِفسشيَؾقضيِفممَصُطرغيحشيتضيَصُطرغيحشيتضيممخشيَطاؼشياػصيؿضيخشيَطاؼشياػصيؿضي
ٔٔٔٔ
مم

ال ووجػػهلل شػػيٌء ُوضػػيع يسػػنات اإل سػػاف  مةػػالس الغي ػػة, ولػػ ا  ػػاف بعػػض السػػل  
الصال  أراد أف و  لن رجن في مةلسم في ير  خي, فقاؿ لم: وػا فػبلف  ػن ياربػ  اليػـو 

؟ قاؿ: ال, قاؿ:  ن يارب  الفيس؟ قػاؿ:  اليهود؟ فقاؿ لم: ال, فقاؿ لم:  ن يارب  اليـو
ال, قػػػػاؿ لػػػػم: وػػػػا أخػػػػي وسػػػػلن منػػػػك اليػػػػـو اليهػػػػود والػػػػيـو والفػػػػيس وال وسػػػػلن منػػػػك أخػػػػاؾ 

 المسلن!!.
رجٌن منهن ذات مػية قػاؿ ليجػٍن صػال  أف فػبلف وقػوؿ  نػك  ػ ا و ػ ا, فنػادى  لػى 

نػص فػي  ػ ا الوقػ  شػحي  و ػاف الع -الخادـ وقاؿ لم: إش يي لنا  يلو  نص مػن السػوؽ 
وبعهلل ذلػك قػاؿ للغػبلـ: إذ ػص وا دهػن  هللوػة لفػبلف وقػن لػم: أ ػ  أ دي نػا  هللوػة  -وباؿ 

  فػػنحن  يوػػهلل أف  حييػػك  مػػا قػػاؿ ا :                                           
 دا ا لك؟ فقاؿ لػم: الحسػنات, ألف مػن فقاؿ لم الخادـ: وما   خ الههللوة ال ي أ النسرا((82)

 وغ اب أيهللاً فُي خ  من يسناحم وحُعدى لمن اب ابم.
  لك من األثي السيء للغي ػة الُ ػْيخ والغػن والحقػهلل الػ ي و ول ػهلل فػي الصػهللور   يةػة 
سماع أف فبلف قاؿ فيك   ا, وفبلف ح لن في يقك في  ػ ا ... فالسػ ص األساسػي ل ػن 

أف وحفظنػػا مػػػن  ػػ ا الُخلػػػر اليدوػػػ   هػػا الغي ػػػة,  سػػػأؿ ا  مشػػا ن المسػػػلمين أو معظم
 أجمعين.

================================== 
 صؾ١ؼ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ عٓ أثٟ ٘ش٠شح  11



  {{1616}}    اٌغبثعخ ٚاٌضالصْٛاٌغبثعخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌؾٍمخ           33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 آٍ ايبٝت حبُّ
،موبنيم،موبنيمصؾكمآمسؾقفمودؾؿصؾكمآمسؾقفمودؾؿممدمال:معامايدعيماظػاصؾمبنيمحبمآلمبقتمردقلمآدمال:معامايدعيماظػاصؾمبنيمحبمآلمبقتمردقلمآ

مماظغصيؾقمواظؿطرفمسيمحؾفؿ=اظغصيؾقمواظؿطرفمسيمحؾفؿ=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ليػم أ ػن مصػي, و ػو أف  ظػن فػيهن المدلوب في يػص  ؿ بيػ  الن ػي الػ ي  حػن  
الخيػػي, وُ حسػػن إلػػيهن و ػػ ةلهن و ػػوقي ن, ل ػػن ال  ع قػػهلل فػػي أ هػػن معصػػومين, أل هػػن بشػػٌي 
مثلنا ومعي ين للخدػأ, ووح ػاجوف للنصػيحة والوصػية والعلػن والعمػن ... و ػ ا  ػو الفػارؽ 

 بيننا وبين اآلخيون.
ن معصػومين فػبل وقعػوف فػي أما ال ون حغػالوا فػي يػص  ؿ ال يػ , الػ ون ا  قػهللوا أ هػ

المعاصػي, والعصػػمة لؤل  يػػاء فقػػط, ل ػػن  ػػن مػا  ػػهللا أ  يػػاء ا  ليسػػوا بمعصػػومين  مػػا قػػاؿ 
  : 

غيممُطؾؽيُطؾؽيمم}} غيابضي {{اظؿؼيقؼيابصيقنشيماظؿؼيقؼيابصيقنشيممماْظكشيطَّاِئنيشياْظكشيطَّاِئنيشيمموشيخشيقضيرصيوشيخشيقضيرصيممخشيطَّاءظيخشيطَّاءظيممآدشيمشيآدشيمشيممابضي
ٕٕٔٔ
مم

فعلينا أف  ح هن و ةلهن و ح يمهن و وقي ن, و عيػنهن فػي أمػور الػهلل يا إذا اي ػاجوا, 
في سلوؾ ايور اآلخية إذا احةهوا إليها, ل ن ال  ع قػهلل أ هػن معصػومين, وال  عػادي أيػهللاً و 

ون, وحػص  ؿ ال يػ  من السابقين األولين من الصحابة من أجلهن,  ما فعػن بعػض المغػيور 
ب ػػي وو ػػيخ سػػيهلل ا  مػػي وو ػػيخ سػػيهلل ا  ثمػػاف وو ػػيخ سػػيهللحنا  ائشػػة!! ..  وو ػػيخ سػػيهلل ا أبػػا

 , و ػػ ا إف ػػياء وزور وبُه ػػاف, والن ػػي  وا وغػػاروا مػػن سػػيهلل ا  لػػي لمػػاذا؟ وع قػػهلل أ هػػن  ػػا
 وح ارؾ وحعالى  ليهن:  ح ـي  ن أصحابم ر واف ا   أمي ا أف

{{َصَلعضيِلُؽقامَصَلعضيِلُؽقامممَأصضيقشياِبلَأصضيقشياِبلممذصيِطرشيذصيِطرشيممإغيذشياإغيذشيامم}}
ٖٖٔٔ
مم

================================== 
 بَ أؽّذ عٓ أٔظ عٕٓ اٌزشِزٞ ٚاثٓ ِبعخ ِٚغٕذ اإلِ 12



  {{1717}}    اٌغبثعخ ٚاٌضالصْٛاٌغبثعخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌؾٍمخ           33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

بسػػوء, ألف  ؿ بيػػ  الن ػػي  ػػا وا وح ػػوف  إوػػا ن أف وػػ  ي أيػػهلل ن أصػػحاب الن ػػي 
ال  ع قهلل فيهن أ هػن و نػّزؿ  لػيهن الػويي اإللهػي , هللافعوف  نهنالصحابة وونافحوف  نهن وو

, بعػهلل سػيهلل ا رسػوؿ ا  لػن ونػزؿ سػيهلل ا ج يوػن أبػهللاً إال ألف الويي ا  هى بعػهلل رسػوؿ ا  
ليلػػة القػػهللر ونػػزؿ ومعػػم المبلئ ػػة ليسػػلموا  لػػى القػػائمين الػػيا عين السػػاجهللون الػػ ون وحيػػوف 

 .  خ الليلة بضخبلٍص ليب العالمين 
 ػػ خ  ػػي العقيػػهللة ال ػػي  حػػن  ليهػػا, و ػػ لك  ليهػػا أ ػػن مصػػي أجمعػػين .. أيػػص  ؿ 
بي  الن ي ول ن ال   غالى فيهن, فػبل  قهللسػهن وال  وصػلهن إلػي درجػة الن ػوة وال إلػي  ػزوؿ 

بسػػػ  هن, بػػػن  حػػػص الةميػػػع أل هػػػن  الػػػويي, وال  ػػػ غض أيػػػهللاً مػػػن أصػػػحاب رسػػػوؿ ا  
 .جميعًا أصحاب سيهلل ا رسوؿ ا  

 ه١ُ يف املعا١ًَ ايصٚج١ٝاذت
دمال:مزوجلمؼشعرمبلغينمُأَصضـيؾمصدؼؼيتمسؾقفموالمأسرفمٌاذا=!مصنغفامملمتػعؾمظلمدمال:مزوجلمؼشعرمبلغينمُأَصضـيؾمصدؼؼيتمسؾقفموالمأسرفمٌاذا=!مصنغفامملمتػعؾمظلم

والمظفمذقؽًامدقؽًا،مصفلمعؿزوجةموصدؼؼيتمعـذمصرتة،مورؾبمعينمأنمأغلاػاموالموالمظفمذقؽًامدقؽًا،مصفلمعؿزوجةموصدؼؼيتمعـذمصرتة،مورؾبمعينمأنمأغلاػاموالم

ممأطؾؿفامأبدًا،موأغامالمأدؿطقعمصعؾمذظؽم..مصؿاذامأصعؾ=أطؾؿفامأبدًا،موأغامالمأدؿطقعمصعؾمذظؽم..مصؿاذامأصعؾ=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

المعيشة الزوجية حح اج إلي الح مة من الديفين, من الػزوج ومػن الزوجػة, فػضذا  ػاف 
 نػهللما و  ػي أوالدخ ووةػهلل زوج ػم مه مػة  - ما وحهللث اآلف فػي  ثيػٍي مػن ال يػوت   -اليجن 

بػػػاألوالد, وحي ػػػ  أو أ ملػػػ  أو قص ػػػيت فػػػي ر او ػػػم فيغيػػػي مػػػن أوالدخ ووحػػػزف, فمػػػا بالػػػك 
 !.بالصهللوقة؟

أف الزوجػػػػة حقضػػػػي معظػػػػن أوقاحهػػػػا مػػػػع  ػػػػ خ الصػػػػهللوقة, إمػػػػا  –وا  أ لػػػػن  -أ  قػػػػهلل 
                                                                                                                                

ٚاٌمضبء ٚاٌمذس ٌٍج١ٙمٟ عٓ عجذ هللا ثٓ ِغعٛد  اٌّعغُ اٌىج١ش ٌٍطجشأٟ عٓ صٛثبْ ثٓ ٠غذد  13

 



  {{1818}}    اٌغبثعخ ٚاٌضالصْٛاٌغبثعخ ٚاٌضالصْٛاٌؾٍمخ اٌؾٍمخ           33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

باللقػاء, أو المحادثػػة معهػػا بػػال ليفوف, وو ػوف ذلػػك فػػي وجػػود الػزوج, والحػػهللوث قػػهلل ودػػوؿ 
 سا ة وسا ات, فبل بهلل وأف ومّن اليجن.

أ ػػ  ل ػػي صػػهللوقة ف عػػاملي معهػػا فػػي يالػػة بي ػػة الػػزوج, ل ػػن فػػي وجػػود الػػزوج فػػي 
منػزؿ فػػبل بػهلل أف ح ػػوف الزوجػة الصػػالحة  مهػا األ  ػػي فػي  ػػ ا الػزوج, فػػي إر ػاءخ, وفػػي ال

الحيص  لى ما ويوهللخ, وفي حل يػة ال احػم, وفػي حل يػة رب احػم ... في ػوف  مهػا  لػم فػي  ػ خ 
 األوقات في ذلك.

 ثيٌي من السيهللات في ف ية من الف يات حناـ بةػوار أوالد ػا وح ػيؾ اليجػن وحقػوؿ أ ػا 
 ليهن, وأون الحر الشي ي للزوج؟أخاؼ  

, ولؤلس   ساؤ ا في ُقيا ا وُمهلل نا فػي  ػ ا الزوج لم يٌر شي ي أوج م  ليك ا  
الزمػػػاف الوعػػػيفن الواج ػػػات الشػػػي ية ال ػػػي أمي ػػػا بهػػػا ا , وو ػػػحها سػػػيهلل ا رسػػػوؿ ا , لػػػ ا 

  ح اج للعلن به ا المقاـ.
الػ وؽ  نػهللما وػأحي اليجػن  أ   جالسة ومعك صهللوق ك أو جارحك, في وف من باب

حسػػ أذف مػػن  فسػػها, ل ػػن وػػأحي اليجػػن ووةلػػس وون ظػػي حةهيػػز الدعػػاـ فػػبل وةػػهلل أل هػػا حيوػػهلل 
 ح ملة الحهللوث ..  ن و ضاور أـ ال؟!

لػ ا ال بػػهلل مػػن الح مػػة فػػي  ػػ ا األمػي, األمػػور حح ػػاج إلػػي ذلػػك ألف اليجػػن ويوػػهلل أف 
وحضي للمنػزؿ,  مػا أ هػا حيوػهلل أوضػاً أف  وشعي بأف لم األولووة في الي اوة  نهلل الزوجة  نهللما

ُححس بأف لها األولووة في قلص اليجن, وحيوهلل أف حشػعي بأ ػم لػن وػهللخن قل ػم سػوا ا, فعليهػا 
 أف حيا ي الزوج.

والح مػػة فػػي مثػػن  ػػ خ ال صػػيفات حح ػػاج إليهػػا النسػػاء وال نػػات ل ػػي ح ػػوف ييػػاة 
 :  الزوجية يياة اي ة وقوؿ فيها ا  

                                                              
 .(النح  18)                                                     
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 ايتهًٝف باملٛعظ١
ممدمال:معـماظذيمجيبمسؾقفماٌقسظة=دمال:معـماظذيمجيبمسؾقفماٌقسظة=
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 لنا مسلمين, ول ا وةص  لينا  لنا أف  عمن و  اظ لآلخيون, ولػيس الوّ ػاظ الػ ون 
وصػػعهللوف المنػػابي فقػػط ول ػػن  لنػػا ُوّ ػػاظ,  يػػ ؟  نػػهللما  ػػيى مػػن وخدػػ   قػػوؿ لػػم: أ ػػ  
فعل    ا و ػ ا والصػحي   ػ ا و ػ ا, ل ػن وةػص ق ػن أف أحوجػم للمو ظػة ألى أمػي أحأ ػهلل 

 ا  نهللما أقوؿ لم سي ق ن في الحاؿ.أواًل أ ني مل زـٌ به ا األمي, ل 
 :  خ الشا لة لى  اف   سيهلل ا يسن ال صيي 

ذ ػػص لػػم بعػػض الع يػػهلل فقػػالوا لػػم: أسػػياد ا وضػػيبو نا ووهينو نػػا وو لفو ػػا فػػوؽ ااق نػػا, 
و يوهلل أف حخدص لنا خد ة حوصيهن فيها  نا, فا  ظيوا جمعة فلن وػ  لن, فػا  ظيوا جمع ػين 

شػػهيون ولػػن وػػ  لن, وبعػػهلل شػػهيون وجػػهللوخ خدػػص خد ػػة فػػي فلػػن وػػ  لن, وا  ظػػيوا شػػهي و 
معاملػة الع يػػهلل, بعػػهلل الخد ػػة معظػن األبنيػػاء الػػ ون ومل ػػوف   يػهللاً أ  قػػوا  ػػ الء الع يػػهلل حػػأثياً 
بهػ ا الخدػػاب, فػ  ص إليػػم الع يػهلل و ػػاح وخ وقػػالوا لػم: لِػػَن حػأخيت شػػهيون ولػن حخدػػص فػػي 

 مػو ي لػن و ػن لػي   يػهلل, ولػن و ػن مو و نا ال ي  ي ػناخ  ليػك؟ فقػاؿ لهػن:  نػهللما  لم
معي مااًل ألش يي بم   هللاً, وا  ظػيت ي ػى رزقنػي ا  مػاالً واشػ يو  بػم   ػهللاً وأ  ق ػم لوجػم 

 ا , ثن ححهللث .
ا ظي له الء العلماء ماذا  ػا وا وصػنعوف؟! ولػ لك  نػهللما ح لػن ف ػن مػن سػمعم حػأثي 

 و ف    لى الفور .. فاإلسبلـ وأمي  ن مسلن ب لك.
ا رأو  رجبلً وُهين زوج م وو ع ها في يياحها فأقوؿ لم: إف معاملة الزوجػة وةػص أف إذ

ح وف   ا   ا, وقهلل أ وف أ ا أشهلل منم مع زوج ػي فػي المعاملػة .. فهػن  ػ ا وصػ ؟! ال بػهلل 
 أف ح وف صورة اي ة وبعهلل ا حأمي  ن إ ساف بما حيوهللخ فيس ةيص:
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ٍههههكه ٚر رههههـٟ ِضٍههههٗ ٍههههكه ٚر رههههـٟ ِضٍههههٗال رٕههههٗ عههههٓ أت   ال رٕههههٗ عههههٓ أت
  

  فعٍهههههذ ع ههههه١ُفعٍهههههذ ع ههههه١ُ  عهههههبسك ع١ٍهههههه إراعهههههبسك ع١ٍهههههه إرا
  اثهههذأ ثٕفغهههه فبٔٙٙهههب عهههٓ  ١ٙهههباثهههذأ ثٕفغهههه فبٔٙٙهههب عهههٓ  ١ٙهههب  

  
  فههههئرا أزٙههههذ عٕههههٗ ف ٔههههذ ؽىهههه١ُفههههئرا أزٙههههذ عٕههههٗ ف ٔههههذ ؽىهههه١ُ

  فٕٙههبن ٠تغههّع ِههب رمههٛي ٠ٚتشههزفٝفٕٙههبن ٠تغههّع ِههب رمههٛي ٠ٚتشههزفٝ  
  

  ثهههههبٌمٛي ِٕهههههه ٠ٕٚفهههههع اٌزعٍههههه١ُثهههههبٌمٛي ِٕهههههه ٠ٕٚفهههههع اٌزعٍههههه١ُ
  

 .فعلى  ن مسلن ق ن أف و  لن و أ هلل أ م وعمن
ول لك  ةهلل أف  ثيياً مػن  ػ خ المواقػ  ح  ػير, فأييا ػاً ونصػ  رجػن  خػي, وبعػهلل أف 

اآلخػػػي: لمػػػاذا وقػػػوؿ لػػػي  ػػػ ا ال ػػػبلـ؟! ألػػػيس  ػػػو الػػػ ي وفعػػػن  ػػػ ا  وُنهػػػي النصػػػيحة وقػػػوؿ
و  ا؟!  نهللما و وف جػهللاري مػن الزجػاج فػبل أقػ ؼ النػاس بالحةػارة أل هػن سي سػيوف لػي 
زجػػاجي, لػػ ا وةػػص أف أ لػػن أوالً أ نػػي أ مػػن بهػػ خ النصػػيحة, ولػػو  ملنػػا  لنػػا بهػػ ا الخلػػر 

 و وا أ  ياء.فسن وف  لماء ي ماء فقهاء  ادوا من فقههن أف و 

 صال٠ ايكٝاّ ٚايتٗجد
ممدمال:معاماظػرقمبنيمصالةماظؼقامموصالةماظؿففد=دمال:معاماظػرقمبنيمصالةماظؼقامموصالةماظؿففد=
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 بل مػػا وايػػهلل ول ػػػن  نػػاؾ فػػػيٌؽ بسػػيط أوجػػهللخ العلمػػػاء, ول ػػن ال ووجػػػهلل فػػيٌؽ فػػػي 
صػػبلة القيػػاـ, الشػػيع, فػػأى صػػبلة  افلػػة ُحصػػلى مػػن بعػػهلل العشػػاء إلػػي ق ػػن الفةػػي  سػػميها 

 ول لك  حن  صلغي القياـ بعهلل العشاء م اشية, وليس شيااً في السحي أو ق ن الفةي.
أما ال هةهلل فقهلل اش يط الصالحوف أف و وف بعػهلل  ػـو بالليػن, فػضذا  ػاـ اإل سػاف وقػاـ 

    : ما جاء بػ  فصل ى ف  وف   خ صبلة ال هةهلل                                  

                     (ٜٚ اإلسياء). 
في ػوف الفػيؽ بػين اإلثنػين  ػو أف القيػاـ  ػو الصػبلة بعػهلل العشػاء, ل ػن إذا  مػ  ثػػن 

 قم  وصلي  في وف   ا  و ال هةهلل, فالقياـ وال هةهلل وايهلل ول نم خبلفاً لفظياً.
 نّ وصلى ا   لى سيهلل ا محمهلل و لى  لم وصح م وسل
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u  ٚايجالثٕٛٚايجالثٕٛ  ايجا١َٓايجا١َٓاذتًك١ اذتًك١ u 
َٛقف ايدٚي١ املط١ًُ َٔ إعالٕ اذتسب َٔ ايهافسٜٔ ع٢ً َٛقف ايدٚي١ املط١ًُ َٔ إعالٕ اذتسب َٔ ايهافسٜٔ ع٢ً 

  دٚي١ شكٝك١ َط١ًُدٚي١ شكٝك١ َط١ًُ

  ايشٝطإايشٝطإ  َظَُّظُّ

  ٚاملطتٛدعٚاملطتٛدع  املطتكسٌّاملطتكسٌّ

  أدع١ٝ ايضاذتنيأدع١ٝ ايضاذتني

  حطٓات األبساز ضٝئات املكسبنيحطٓات األبساز ضٝئات املكسبني
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uu   1414ايجا١َٓ ٚايجالثٕٛايجا١َٓ ٚايجالثٕٛاذتًك١ اذتًك١  uu  
ع٢ً َٛقف ايدٚي١ املط١ًُ َٔ إعالٕ اذتسب َٔ ايهافسٜٔ 

 دٚي١ شكٝك١ َط١ًُ
مم==عامعقضػماظدوظةماإلدالعقةمعـمإسالنمدوظةمطاصرةمايربمسؾكمدوظةمعلؾؿةعامعقضػماظدوظةماإلدالعقةمعـمإسالنمدوظةمطاصرةمايربمسؾكمدوظةمعلؾؿةدمال:مدمال:م

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ػػم للقػػادة والملػػوؾ واليؤسػػاء, أل ػػم وح ػػاج إلػػى موقػػ  الهللولػػة, وال   ػػ ا السػػ اؿ ووج 
مثػن رأى  فسػم, و حػن ال   وػهلل بػأى يػاؿ ووجهلل فينا أيهلل ومثن الهللولة, ول ػن  ػن شػخن وُ 

 ما  ػيى   –من األيواؿ أف حع هللي دولة  افية  لى دولة مسلمة, وخاصة إذا  اف اإل  هللاء 
 بهللوف س ص. –

 :والس ص الظا ي بيي الس ص الحقيقي
ف مػػػا يػػػهللث فػػػي العػػػياؽ وحػػػهللث فػػػي سػػػوروا, أميو ػػػا  ػػػأ  ي دولػػػة فػػػي العػػػالن فػػػي 

 هػػاوى, أ  ػػي دولػػة مهللونػػة فػػي العػػالن اآلف أميو ػػا, وإ قػػاذ اإلق صػػاد, واإلق صػػاد األميو ػػي و
اإلق صاد األميو ي بالسيدية  لى ال بلد الضعيفة, وو حةةوف لػ لك بػأى سػ ص, فػهللخلوا 
العػػياؽ بحةػػة أ هػػا حملػػك أسػػلحة ذروػػة, مػػع أف ذلػػك لػػن وث ػػ , ل ػػنهن دخلو ػػا مػػن أجػػن 

اسػػػ ولوا  لػػػى رصػػػيهلل ال نػػػك  ال  ػػػيوؿ الػػػ ي اسػػػ ولوا  ليػػػم وخز ػػػوخ فػػػي  بػػػار ن للػػػزمن,  مػػػا
العياقي من ال  ص, و ن األشياء الثمينة,  ما أ هػا يصػل   لػى ح لفػة الحػيب وأ ػعافها 
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 من دوؿ الخليج,  ن ذلك من أجن أف وغدي النايية اإلق صادوة.
 :أميو ا اآلف في موق  إق صادي  عي , ول لك ويوهللوف الحيب  لى سوروا

ال حػػػي األبػػػيض الم وسػػػط أ  ػػػي بحيػػػية للغػػػاز ل ػػػن لمػػػاذا سػػػوروا؟ سػػػوروا أمامهػػػا فػػػي 
الد يعي في العالن  لم, جزء منها أماـ ل ناف, وجػزء أمػاـ اسػيائين, ل ػن الةػزء األ  ػي أمػاـ 
سوروا, والعلماء وقولوف أف ال  ػيوؿ فػي العػالن سػينفهلل وومػاً مػا, وال ػهللون إل  ػاج الداقػة الغػاز 

 الد يعي الموجود في ال حي في سوروا. الد يعي, ول لك حيوهلل أميو ا أف حسيدي  لى الغاز
إذف  حػػن  ػػأفياد ال   وػػهلل أف حع ػػػهللي أى دولػػة  ػػافية  لػػػى أى دولػػة مسػػلمة, بػػػن ال 
  وػػهلل أف حع ػػهللي دولػػة مسػػلمة  لػػى دولػػة مسػػلمة, ل ػػن موقػػ  الهللولػػة المسػػلمة مػػن شػػأف 

 القائمين  ليها.

 ايشٝطإ َظُّ
ممدمال:مضالمتعادي:مدمال:مضالمتعادي:م مم   مم    مم  مم   مم   مم  مم    مم

    مم   مم مم    مم ممطقػمميسماإلغلانمرائػمعـمطقػمميسماإلغلانمرائػمعـممممم)األعراف()األعراف(مم

مماظشقطان=اظشقطان=
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ال بهلل أف  عيؼ جيهللاً أف المعلومات ال ي ح هللاولها الناس من الةهللات  ػن الشػيااين  
  و ػػاـ وخيافػػات, مػػاذا وفعػػن الشػػيداف؟ قػػاؿ حعػػالى:  لهػػا أ                    

                    ) الشػػػػيداف ووسػػػػوس فػػػػي الصػػػػهللور ولػػػػيس فػػػػي  )النررررا
القلػػوب, و ػػ خ امأ ػػ  المػػ منين, ألف الوسوسػػة لػػو وصػػل  القلػػص فض هػػا سػػ هللخن  لػػى 

اإلومػػػاف فػػػي القلػػػص, وال وسػػػ ديع أف وصػػػن إليػػػم الشػػػيداف,  يفػػػع اإلومػػػاف, ل ػػػن ا  
  ول لك قاؿ حعالى:                            (46)لػيس لػم سػلداف  لػى  احلجر

 القلوب, ل ن لم وسوسة في الصهللور.
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بمػػػػػاذا ووسػػػػػوس الشػػػػػيداف؟ ووسػػػػػوس للمسػػػػػلمين بالمعاصػػػػػي, وب ػػػػػزوين الشػػػػػهوات, 
يات, وبالحيػػػػن للحصػػػػوؿ  لػػػػى األقػػػػوات, أو الوصػػػػوؿ إلػػػػى المناصػػػػص وبالخػػػػهللع والمػػػػ ام

الميموقات .... أى ا م ووسوس لئل ساف ليشغلم بالحصوؿ  لػى شػهوات الػهلل يا الهلل يػة, أو 
 شهوات الةسن والنفس في   خ الهللار الفا ية.

وووسػػػوس لل ػػػافيون بػػػأف وضػػػلم  ػػػن الديوػػػر المسػػػ قين, ووُثنيػػػم  ػػػن الف ػػػي القػػػوون 
  واإلومػػػاف ومػػػا و  ػػػع ذلػػػك مػػػن األدوػػػاف, ووةعلػػػم مشػػػغوالً بالمحسوسػػػات ,ووشػػػغلم  ػػػن ا

  والملموسات, وال ُوصهللؽ بالغيص وال و من بػم, ووأحيػم بػالحةج:                 

                                   (116) نػػػػهللما حسػػػػمع الحةػػػػج حظػػػػن  األنعرررا 
قووة, ل ػن  نػهللما حضػعها  لػى المنصػة وحشػييها حةػهلل ا يةػج وا يػة, مػن وػأحي بهػ خ أ ها 

 الحةج؟

                                                             

                    ((6262.)حممد.)حممد  

الشػيداف لئل سػاف إمػا ححقيػر المػآرب والشػهوات, وإمػا إذاً الوسيلة ال ي وػهللخن بهػا 
األمن, فيعديم  ماؿ  يوضة في أشياء ال وم ػن ححقيقهػا فػي الواقػع, ووعػي  فػي مثػن  ػ خ 

 األمور, و  ا دور الشيداف.
أما األشياء األخيي ال ي ونسػ و ها للشػيداف أ ػم وظهػي لئل سػاف  لػى شػ ن  ػ ا, أو 

 نا بها, ال حشغلنا وال  ه ن بها. يئة   ا,   خ األشياء ال شأف ل
 و ع الموا ص, فهناؾ مػن أ دػاخ ا  مو  ػة فػي  قلػم, و نػهللخ ذا ػية مػا شػاء  ا  

ا , و نػاؾ مػن أ دػاخ ا  مو  ػة فػي صػػوحم, إف  ػاف بػالديب والغنػاء أو بػ بلوة   ػػاب ا , 
مػػػن أ دػػػاخ ا  و نػػػاؾ مػػػن أ دػػػاخ ا  مو  ػػػة فػػػي وػػػهللخ, فيػػػ قن الصػػػنا ات الهللقيقػػػة, و نػػػاؾ 

 مو  ة في قهللمم .... موا ص  ثيية.
    لك فهناؾ من وعديم ا  مو  ة في  فسم, فيػيى المبلئ ػة وو لمهػن وو لمػوخ: 
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و ناؾ من وعديم ا  مو  ة في  فسم فييى العوالن بيي الميئية لػم فػي الػهلل يا الهلل يػة,  )فصلت(

  فييى ال ون وقوؿ فيهن ا :                                      (68)إذا   األعراف
 اف من الموفقين فسيحاوؿ أف وههللوهن  لى منهج رسوؿ ا  إلى ايور ا , و ػ الء د ػاة 

والعيػاذ  -إلى ا  وأخ وف بيهلل الةن  ما وأخػ وف بيػهلل اإل ػس, وإذا  ػاف مػن أ ػن الخػزالف 
م و ػػوف مػػن أ ػػن ال فػػي والعصػػياف, فيضػػحك  ليػػم, فػػضف الشػػيداف الػػ ي وأحيػػ - بػػا  

ووخ ػيخ أ ػػم وعػػالج مػػن  ػػ ا ووشػفي مػػن  ػػ ا, وودلػػص منػػم أف وعمػن معػػم ول ػػن بشػػيوط, قػػهلل 
ودلػػػص منػػػك أال حصػػػلي, أو حضػػػع قػػػهللميك  لػػػى القػػػي ف ... شػػػيوط صػػػع ة,  ػػػ ا الصػػػن  

و ػ ا لػن  موجود, و  ا الصن  موجود, و حن ال شأف لنا بهن جميعاً, ألف   ا لػن ونفعنػا,
 وضي ا.

 ما المعهللات ال ي ححمينا من الشيداف؟
   نظي في القي ف, و يى ال يػاف فػي ُسػن ة الن ػي العػهلل اف, قػاؿ حعػالى:            

                                       (62 )وقػػػػػػيون أى مػػػػػػبلـز لػػػػػػم, ومػػػػػػا  الزخرررررررف
 :ذ ي ا , ول و ي    ا األمي قاؿ الس ص؟ الغفلة  ن 

غـيمآدشيمشي،مَصنغيذشيامذشيَطرشيماظؾَّفشيمخشيشيسشي،موشيإغيذشيامَشَػؾشيموشيدضيقشيسشيمم}} غـيمآدشيمشي،مَصنغيذشيامذشيَطرشيماظؾَّفشيمخشيشيسشي،موشيإغيذشيامَشَػؾشيموشيدضيقشيسشياظشؼيقضيَطانصيمجشياِثؿظيمسشيَؾكمَضْؾِبمابضي {{اظشؼيقضيَطانصيمجشياِثؿظيمسشيَؾكمَضْؾِبمابضي
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فاإل سػػاف  نػػهللما وػػ  ي ا  حخػػيج منػػم قػػ ائ  مػػن  ػػور,  ػػ خ القػػ ائ  ح حػػوؿ إلػػى 
  شػػػػواظ مػػػػن  ػػػػار ححػػػػيؽ  ػػػػ ا الةػػػػن أل ػػػػم مػػػػن األشػػػػيار:                         

  ولػػػػ لك قػػػػاؿ ا  حعػػػػالى:  الررررر  (62)                                      

       اا ػػة ا , أو  مػاذا وحػػهللث لهػػن؟ قػػهلل ونسػػوف ذ ػػي ا , أو وغفلػػوا لحظػػات  ػػن
و ػهللار هن   , ل ػن أل هػن فػي األصػن أحقيػاء, فػضف ا  و  عهللوا  ن الصالحين مػن   ػاد ا
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  مػػػن  نػػػهللخ                (621 )وػػػأحيهن مػػػا ونقػػػ  ن مػػػن الشػػػيداف ووساوسػػػم  األعرررراف
و واجسم ال ي حةعػن اإل سػاف أييا ػاً و  ػـي مػن  ػن مػن يولػم, أو وسػخط  لػى الػهلل يا و ػن 

ليػػأس واإلي ػػاط, وأييا ػػاً وةعلػػم الشػػيداف مػػن فيهػػا, أو حضػػير بػػم الػػهلل يا خ ػػى وصػػن إلػػى ا
وم ل  بالغضص من الػيأس للقػهللمين فػيحدن بػم ووق ػن بػم, ثػن بعػهلل أف وهػهللأ وو ي ػم الشػيداف 

 وس عةص مما فعلم.
 ػػػ خ أفعػػػاؿ الشػػػيداف ل نػػػي اإل سػػػاف, أمػػػا بيػػػي ذلػػػك فخيػػػاؿ وخيافػػػات وخػػػز  بلت 

وؿ أيػػهلل أف الحةػػية ا  شػػيت فػػي  صػػور الةهػػن, ل ننػػا فػػي  صػػي العلػػن, فػػبل وصػػ  أف وقػػ
أخػػ   لػػيهن العهػػهلل أال وسػػ نوا فػػي الم ػػاف الػػ ي  الفبل يػػة فيهػػا شػػيداف!! يضػػية الن ػػي 

 عػػي  فيػػم إذا سػػمينا ا  ق ػػن دخولػػم, وال وػػأ لوا مػػن الدعػػاـ الػػ ي  أ لػػم مػػا دمنػػا سنسػػمي 
 :ا , أما إذا  سي  فه ا ذ  ك, قاؿ 

:م:ماظشؼيقضيَطانصياظشؼيقضيَطانصيممَضالشيَضالشيممَرعشياِعِف،َرعشياِعِف،مموشيِسضيدشيوشيِسضيدشيممدصيخصيقِظِفدصيخصيقِظِفممِسضيدشيِسضيدشيمماظؾَّفشياظؾَّفشيممَصذشيَطرشيَصذشيَطرشيممبشيقضيؿشيفصي،بشيقضيؿشيفصي،مماظرؼيجصيؾصياظرؼيجصيؾصيممدشيخشيؾشيدشيخشيؾشيممإغيذشياإغيذشيامم}}

:م:ماظشؼيتقضيَطانصيماظشؼيتقضيَطانصيمممَضتالشيمَضتالشيمممدصيخصيقِظتِف،مدصيخصيقِظتِف،مممِسضيتدشيمِسضيتدشيممماظؾَّتفشيماظؾَّتفشيمممؼشيتذضيُطرغيمؼشيتذضيُطرغيمممَصَؾتؿضيمَصَؾتؿضيمممدشيخشيتؾشي،مدشيخشيتؾشي،ممموشيإغيذشياوشيإغيذشياممسشيششيتاءشي،مسشيششيتاءشي،ممموشيَظتاموشيَظتامممَظُؽتؿضيمَظُؽتؿضيمممعشيِؾقتتشيمعشيِؾقتتشيمممَظاَظا

16{{مموشياْظعشيششياءشيوشياْظعشيششياءشيمماْظؿشيِؾقتشياْظؿشيِؾقتشيممَأدضيرشيْطؿصيؿصيَأدضيرشيْطؿصيؿصيمم::َضالشيَضالشيممَرعشياِعِف،َرعشياِعِف،ممِسضيدشيِسضيدشيمماظؾَّفشياظؾَّفشيممؼشيذضيُطرغيؼشيذضيُطرغيممَظؿضيَظؿضيمموشيإغيذشياوشيإغيذشيامماْظؿشيِؾقتشي،اْظؿشيِؾقتشي،ممَأدضيرشيْطؿصيؿصيَأدضيرشيْطؿصيؿصي
16
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إذاً ال حصين في ال سملة ق ن الػهللخوؿ ألى م ػاف, وبسػن ا  معنػاخ أ ػي فػي يماوػة 
ا , والػػ ي فػػي يماوػػة ا  ال وسػػ ديع أف و عػػيض لػػم شػػيداف, أمػػا الػػ ي وحػػهللث بعػػهلل ذلػػك 

  فمػػػن الػػػنفس,  ػػػالخبلؼ بػػػين زوجػػػين, وبيػػػي ذلػػػك مػػػن الخبلفػػػات:              

                      (26.)يوسف 
إذاً وةػػػص  ليػػػك أف حعػػػيؼ فػػػي المعي ػػػة الحيبيػػػة َمػػػن الفصػػػين الػػػ ي سػػػيهاجمك, 
وحعػػػػيؼ الوسػػػػيلة ال ػػػػي حػػػػهللافع بهػػػػا  ػػػػن  فسػػػػك ي ػػػػى حػػػػنة  فػػػػي اإل  صػػػػار  لػػػػى الػػػػنفس 

, وودلص منػم العػوف  لػى والشيداف, وخيي وسيلة إلى ذلك أف و وجم اإل ساف إلى ا  دوماً 
بلوغ المياد, فضذا ال   من ا  فػضف ا  سػيعينك ووقووػك وو لغػك المػياد إف شػاء ا  رب 

================================== 
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 العالمين.

 املطتكس ٚاملطتٛدع
ممتعادي:متعادي:مممعامععـكمضقلمآعامععـكمضقلمآدمال:مدمال:م  مم   مم    مم  مم  مم   مم     مم

      مممم مم    مم   مم   مم    مممممم==)األنعا ()األنعا (مم

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

فػػػي اآلوػػػة معػػػا ي ال  ػػػهلل  لهػػػا وال يػػػهلل,  ػػػ  ي منهػػػا مػػػا و ػػػاح  لػػػى يسػػػص السػػػامعين: 
, و دـ  ػاف فػي ظهػيخ اليمػين  ػن سػبللة المػ منين أ شأ ن مػن  فػس وايػهللة و ػو  دـ 

مة, وفي ظهيخ الشماؿ  ػن سػبللة الملحػهللون وال ػافيون إلػى وػـو القيامػة,  ػ خ إلى وـو القيا
السػػػبلالت حن قػػػن أوالً إلػػػى اليجػػػاؿ, وُوحػػػ فع بهػػػا فػػػي العمػػػود الفقػػػيي لليجػػػن, و ػػػ ا  ػػػو 
المس قي الم ق , واليجن وسػ ود ها فػي ريػن الزوجػة  ودوعػة إلػى أف ح  ػوف وحخػيج  ػ خ 

بةمالػم ل ػهللخن اإلم حػاف الػ ي جعلػم ا   ةملهػا ا  الودوعة إلى   خ الحياة الهلل يا, ووُ 
 :في الهلل يا ل ني اإل ساف, ومن  من موادخ 

                                  (22 )الذاريات  
  ومادة:                                  (21)هود  

 .عمن الصال  مارة األرض بال
  و نػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػادة:                                                      

  ومادة:  ..... احلجرات(16)                       (16)احلجرات .. 

 مواد  ثيية.

 أدع١ٝ ايضاذتني
دـدمسؼؾلمأومغؼؾلمجيقزمدـدمسؼؾلمأومغؼؾلمجيقزمػـاكمػـاكماءمبلدسقةماظصايني،مصفؾماءمبلدسقةماظصايني،مصفؾمدمال:مؼـؽرماظؾعضماظدسدمال:مؼـؽرماظؾعضماظدس



  {{2828}}    ٚاٌضالصْٛٚاٌضالصْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبِٕخاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

مماظدساءمبؿؾؽماِّدسقةماظقاردهمسـماظصايني=اظدساءمبؿؾؽماِّدسقةماظقاردهمسـماظصايني=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 الهلل اء إلى ا  ال م ا  في قولم جن في  بلخ: 
                   )غافر( 

 ... أو وق  الهلل اء يفية الهلل اء س حا م  ولن وحهللد 
فػ لك خيػي, وإذا د ػوت بمػا ورد  ػن األ  يػاء السػابقين  إذا د وت ب ػبلـ الن ػي 

فبل ما ع, ألف ا  ذ ي ن في القي ف لنهلل وا بهلل ائهن, وإذا د وت بأد ية المبلئ ة الػواردة 
 :  ما ورد بقولم حعالى   في القي ف فبل ما ع

                                                          

                                                          

                                                      

                                                              

         .)غافر( 

 خ  أى  موذج للهلل اء, إما أف  خ   موذج و عم لي ا , و  ا في   ػاب ا   مػا 
فػػي خ ػػاـ سػػورة ال قػػية, أو  خػػ   مػػوذج مػػن  مػػاذج رسػػوؿ ا  فػػي الػػهلل اء, وإمػػا أف  خػػ  
 مػػوذج مػػن  مػػاذج المبلئ ػػة, وإمػػا اف  خػػ   مػػوذج مػػن  مػػاذج األ  يػػاء السػػابقين, وإمػػا أف 

الصالحين, ألف الصحابة  ا وا وػهلل وف فػي ييػاة الن ػي ووػ من الن ػي  خ   موذج من  ماذج 
بػهلل اء  لػى يسػص مػا وػهللور فػي صػهللري   لى د ائهن وال ومنعهن, وإما أف ولهمني ا  

 ليحقر اليجاء.
إذاً ال ػػاب مف ػػوح, ومػػا داـ فػػ   ا  ال ػػاب فػػبل ون غػػي ألى رجػػن أف وُغلػػر األبػػواب, 



  {{2929}}    ٚاٌضالصْٛٚاٌضالصْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبِٕخاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

دة فػي الُسػن ة وال فػي ال  ػاب, واألصػن فػي األشػياء وأف وضع شيوااً و داب ليسػ  موجػو 
 اإلباية ما لن و ن  ناؾ ما ع شي ي.

 حطٓات األبساز ضٝئات املكسبني
وردمصكمايؽؿةمِّحدماظصاينيمأنمحلـاتماِّبرارمدقؽاتماٌؼربنيموردمصكمايؽؿةمِّحدماظصاينيمأنمحلـاتماِّبرارمدقؽاتماٌؼربنيمدمال:مدمال:م

  ؟؟غرجقمتقضقّّماٌرادمبفذاماظؼقلغرجقمتقضقّّماٌرادمبفذاماظؼقل
مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

رأى أف مػا  ػاف وعملػم  ما ارحقى اإل ساف في مقاـ مػن مقامػات القػيب مػن ا   ل
مػػن  فيسػػ غفي ا  ...  بػػم ألهمػػم ال وليػػر بةػػبلؿ ا  بالنسػػ ة لمػػا وصػػن إليػػم ومػػا ا  

 .القصور ال ي  اف معم في   ا العمن
  لى س ين المثاؿ:

اخ ا  وػػيى أف  ػػ ا ال ػل حقيػػر مػػياد فػػي الػػهلل يا, فػػضذا رق ػػ قػػهلل وع ػػهلل اإل سػػاف ربػػم 
ون غػػي أف و ػػوف أدبػػاً مػػع ا , أصػػلي وأصػػـو فػػي وقػػ  الشػػهللة فػػضذا ا قضػػ  الشػػهللة أحػػيؾ 
!! فيػػيى أف  ػػ ا ال ون غػػي, مػػع أف  ػػ ا  مػػن صػػال  ل نػػم بالنسػػ ة لمقػػاـ  الصػػبلة والصػػـو

, وال أف المهللاومػػة الػػ ي وصػػن إليػػم وػػيى أف  ػػ ا  مػػن ال ون غػػي أف و ػػوف لةنػػاب ا  
 خ  لى   خ الشا لة, بن ويى  فسم ا م أساء في   ادة ا  به خ ال يفية.وع هلل

إذا أداـ  لى  من الدا ة, و اف  ملم خوفاً من النار, أو امعاً في أف وهللخن الةنػة 
    إلػػى مقػػاـ الفػػيار: مػػع األبػػيار, ورقػػاخ ا                 (22)فض ػػم سػػيقوؿ فػػي  الررذاريات
جنػػة أو  ػػار ألػػن و ػػن وسػػ حر الع ػػادة ل احػػم؟!! وسػػييى  فسػػم  ا    فسػػم: لػػو لػػن وخلػػر

 مسيء مع أ م  اف وعمن أ مااًل صالحة!!.
ل احػػم, ل نػػم لػػم مدالػػص ويجػػو ححقيقهػػا,  ػػأف ووصػػلم ا  إلػػى مقػػاـ  إذا   ػػهلل ا  

ال شػػ , أو أف وفػػ   لػػم  لػػـو اإللهػػاـ, أو أف وةمػػع  ليػػم ميوػػهللون وحبلميػػ , وأف و ػػوف لػػم  



  {{3333}}    ٚاٌضالصْٛٚاٌضالصْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبِٕخاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

ات و حهللث  نها الخلػر ... لػو ارحقػى  ػن  ػ ا المقػاـ إلػى مقػاـ المفػيدون سيحاسػص  يام
  فسم, ووعاحص  فسم, وولـو  فسم ووقوؿ: ما   ا ال ي  ن  أصنعم؟!!

  ن أ  هلل ا  ل احم أـ لنين  داواخ؟!!
أ ا أ  هلل ا  ل احم ألف العداوا مع أ ها في  ظيي  داوا دونية وأخيووػة قػهلل ح ػوف ف نػة 

 ػػيون وحػػص  ػػن  ػػيون, ولػػن و خػػن  لػػى  بمػػا وناسػػ ني   ة, ل ػػن أ  ػػهلل ا  ل احػػم, وا  وبليػػ
وبما ويحفع بم  نهللي شأ م, ووحفع  لػى  أمػيي مػن اإلف  ػاف, ومػن اإل ةػاب بػالنفس, ومػن 

 اليجوع إلى الخلر, ومما سوى ذلك.
و إذاً  لمػػا حيقػػى اإل سػػػاف فػػي مقػػاـ مػػػن المقامػػات وػػػيى أف الػػ ي  ػػاف فيػػػم لػػيس  ػػػ

األمثػػػن, ولػػػيس  ػػػو األيسػػػن, فيسػػػ غفي ا  ممػػػا أسػػػاء فيػػػم, ولػػػ لك قػػػاؿ بعػػػض السػػػادة 
مػػػع أ ػػػم ال وُػػػ  ص؟ قػػػاؿ  الصػػػالحين فػػػي اإلجابػػػة  لػػػى سػػػ اؿ: لِػػػَن  ػػػاف وسػػػ غفي الن ػػػي 

بعضػهن: إ ػػم  ػػاف فػػي  ػػن  َػَفػػٍس لػػم حيقيػات فػػي مقامػػات القػػيب  نػػهلل ا , ف لمػػا ارحقػػى فػػي 
 فيس غفي ا  منم, ول لك  اف وقوؿ: م مقاـ رأى ما دو م بيناً في يق

17{{ممعشيرؼيٍةعشيرؼيٍةممِعائشيَةِعائشيَةمماْظقشيقضيمغياْظقشيقضيمغيممِصلِصلمماظؾَّفشياظؾَّفشيممدضيؿشيغضيِػرصيدضيؿشيغضيِػرصيََِِّّمموشيإغيغـيلوشيإغيغـيلممَضْؾِؾلَضْؾِؾلممسشيَؾكسشيَؾكممَظقصيغشيانصيَظقصيغشيانصيممإغيغؼيفصيإغيغؼيفصيمم}}
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مم

والغػػػػين أف وػػػػيى أف مػػػػا  ػػػػاف فيػػػػم بالنسػػػػ ة لمػػػػا  ػػػػو فيػػػػم اآلف يةػػػػاب وبػػػػين وروػػػػن, 
ار سػيئات المقػيبين( األبػيار من ذلك, و  ا حقيوص لمعنى )يسػنات األبػي  فيس غفي ا  

 ػػػن الػػػ ون وعملػػػوف األ مػػػاؿ الصػػػالحة لي ػػػيوا بمػػػا  ا ػػػهللوا ا   ليػػػم فيػػػهللخلوف الةنػػػة, أمػػػا 
 .المقيبوف فهن ال ون وعملوف وال و غوف جنة وإ ما و غوف وجم ا  

 وصلى ا   لى سيهلل ا محمهلل و لى  لم وصح م وسلن

================================== 

 صحي  مسلن وسنن أبي داود ومسنهلل اإلماـ أيمهلل  ن األبي المز ي  ٚٔ



  {{3131}}    ٚاٌضالصْٛٚاٌضالصْٛ  اٌؾٍمخ اٌزبععخاٌؾٍمخ اٌزبععخ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ بٜٚ فٛبٜٚ فٛفزفز

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u  ٚايجالثٕٛٚايجالثٕٛ  ايتاضع١ايتاضع١اذتًك١ اذتًك١ u 
  ملٔ أدزى زنع١ ٚاحد٠ يف ادتُاع١ملٔ أدزى زنع١ ٚاحد٠ يف ادتُاع١  صال٠ املػسبصال٠ املػسب

  حل ايطسٜل ٚآداب ايطري يف ايشازعحل ايطسٜل ٚآداب ايطري يف ايشازع

  اذتجاب ٚايصٚاجاذتجاب ٚايصٚاج

  ايِهرب ٚايػسٚزايِهرب ٚايػسٚز

  املغازب١ يف ايبٛزص١املغازب١ يف ايبٛزص١

  إٜراء ادتازإٜراء ادتاز



  {{3232}}    ٚاٌضالصْٛٚاٌضالصْٛ  اٌؾٍمخ اٌزبععخاٌؾٍمخ اٌزبععخ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ بٜٚ فٛبٜٚ فٛفزفز

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

uu   1818ايتاضع١ ٚايجالثٕٛايتاضع١ ٚايجالثٕٛاذتًك١ اذتًك١  uu  
 صال٠ املػسب ملٔ أدزى زنع١ ٚاحد٠ يف ادتُاع١

عةماِّخرية،معةماِّخرية،مدمال:مصاتؿينمرطعؿانمعـمصالةماٌغربمسيماٌلفدموأدرطتماظرطدمال:مصاتؿينمرطعؿانمعـمصالةماٌغربمسيماٌلفدموأدرطتماظرط

ممصؽقػمأصؾلماظرطعؿنيموػؾمأصؾفقؿامجفرًامأممدرًام=صؽقػمأصؾلماظرطعؿنيموػؾمأصؾفقؿامجفرًامأممدرًام=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

أحي بعػهلل  ػثػن  ةلػس لل شػههلل, و ... األولى والثا ية    دي.... المغيب ثبلث ر عات 
أجلػس  أصػّلي ر عػة ثػن: ف وصلي  مع اإلماـ ر عة وقم افأ ا إذا فاحني ر ع بالثالثة, ذلك 

لقػػػياءة ال شػػػههلل األوسػػػط, ثػػػن أقػػػـو آلحػػػي بالي عػػػة األخيػػػية بمفيد ػػػا ي ػػػى أ ػػػوف قػػػهلل وفيػػػ  
 إذا أخػ  ا بمػ  ص اإلمػاـ مالػك جهيوػة والثالثػة سػّياً, أمػا ح ػوف الي عػة الثا يػة و بالسنة, 

معػػاً,  همػػاالثالثػػة, وأصػػ ح  األولػػى والثا يػػة لػػي الحػػر فػػي أف أجهػػي في يأصػػ ح  الثالثػػة  ػػ
 .إف شاء ا ليس فيم  ناٌء وال حعص  و  ا أميٌ 

 حل ايطسٜل ٚآداب ايطري يف ايشازع
ممدمال:معامحؼماظطرؼؼ=موعامآدابماظلريمسيماظشارع=دمال:معامحؼماظطرؼؼ=موعامآدابماظلريمسيماظشارع=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

وشػػيح فػػي أقوالػػم مػػا جػػاء  نهػػا فػػي   ػػاب ا   , داب الديوػػر يػػهلل د ا رسػػوؿ ا  
  ا  ليم الصبلة والسبلـ بامور منهافى مح ن ال نزون فأمي : 

================================== 
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  {{3333}}    ٚاٌضالصْٛٚاٌضالصْٛ  اٌؾٍمخ اٌزبععخاٌؾٍمخ اٌزبععخ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ بٜٚ فٛبٜٚ فٛفزفز

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 . ص األومن من الديورف ولـز اإل ساف الةاأ أواًل:أواًل:
ِم بْػػِن َ ْ ػػهلِل الل ػػ َعػػنْ فأف وُلقػػي السػػبلـ  لػػى  ػػن مػػن مػػّي  ليػػم فػػي  ػػ ا الديوػػر,  ثاغقتتًام:ثاغقتتًام:

ُهَمػػا , َأف  رَُجػػبًل َسػػَأؿَرِ ػػَي الل ػػُم  َ ْمػػٍيو ْسػػبل الن  ِػػي   َ نػْ ػػٌي؟ قَػػاؿَ , َأيُّ اإْلِ ممتصيْطِعتتؿصيتصيْطِعتتؿصيمم}} : ـِ َخيػْ

ضـيمَظؿضيمتشيعضيرغيفضياظطَّعشيامشيم،موشيتشيْؼرشيُأماظلؼيالاظطَّعشيامشيم،موشيتشيْؼرشيُأماظلؼيال ضيمسشيرشيْصتشيموشيعشي ضـيمَظؿضيمتشيعضيرغيفضيمشيمسشيَؾكمعشي ضيمسشيرشيْصتشيموشيعشي {{مممشيمسشيَؾكمعشي
ٜٔ 

لسػػنة رسػػوؿ ا , و ػػاف السػػبلـ  لػػي  ػػن مػػن أمػػي  ليػػم فػػي  ػػ ا الديوػػر حد يقػػاً  ألػػر
ف عض النػاس حأخػ خ العػزة  لى الص ياف وليس  لى ال  ار فقط, ن ي ى ُوسلغ  رسوؿ ا  

 ,وُلقي السبلـ  لى ال  ػار فقػط .. ال! و ؟ لى الش اببالنفس أو ال  ي  ي  وُلقي السبلـ 
 –ُحلُػن لوالصػ ياف أى الػ ون لػن و لغػوا ا - اف وُلقػي السػبلـ  لػى الصػ ياف   يسوؿ ا  ف

 .اإلسبلـ وححية اإلسبلـي ى و علموا  داب  ؟لماذا
أف ال وديػػن النظػػي إلػػي السػػماء, فيسػػوؿ ا   ػػاف دائمػػاً ونظػػي إلػػي األرض وال  ثاظـتتًا:ثاظـتتًا:

 .ونظي إلي السماء يياًءا من ا  
  أف وُغض ال صي إذا رأى  ساًءا في مواجه م أو  لى ومين أو وسار الديوػر:  رابعًا:رابعًا:

                                                                   

           (62النور). 
ذًى ال مػن لسػا م وال أف وعا ػهلل ا   لػى أ ػم إذا سػار ال وصػيص المسػلمين أ خاعلًا:خاعلًا:
ضيمماْظؿصيلضيِؾؿصياْظؿصيلضيِؾؿصيمم}} :رسوؿ ا   من وهللخ لقوؿ ضيعشي ضيمماْظؿصيلضيِؾؿصيقنشياْظؿصيلضيِؾؿصيقنشيممدشيِؾؿشيدشيِؾؿشيممعشي ضيِع {{وشيؼشيِدِهموشيؼشيِدِهم ِظلشياِغِفِظلشياِغِفممِع

ٕٓ 
ووعػػػػاملهن  مػػػػا  ػػػػاف رسػػػػوؿ ا    لػػػػى النػػػػاس يأف وعا ػػػػهلل  فسػػػػم أف ونػػػػاد داددتتتتًا:داددتتتتًا:

مػػػا بضسػػػمهما, وإ  امػػػيأةال ونػػػادي رجػػػبلً وال  رسػػػوؿ ا  وأصػػػحابم الم ػػػار ين, فقػػػهلل  ػػػاف 
ولػػهلل  ػػاف ونادوػػم فيقػػوؿ: وػػا أبػػا  لػػن و ػػن لػػم واليجػػن الػػ ي ,وػػا أـ فػػبلف ,: وػػا أبػػا فػػبلفو نيػػم
ة ال ػػي لػػيس لهػػا والمػػيأبيحػػي, لػػم بػػأف ويزقػػم ا   مػػا رزؽ ا  ز يوػػا  ا, وعنػػي  أ ػػم وػػهلل و وحػػى

================================== 
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  {{3434}}    ٚاٌضالصْٛٚاٌضالصْٛ  اٌؾٍمخ اٌزبععخاٌؾٍمخ اٌزبععخ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ بٜٚ فٛبٜٚ فٛفزفز

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

, ف ػاف ال ونػادي و أ ػم وُ شػّي ا بأ هػا سػ لهلل   ػهللاً    ,: وػا أـ   ػهلل ا ولهلل  اف وقوؿ لهػا
نَػػا: اؿَ قَػػ , َبْ ػػَيةَ  َأبِػػي َعػػنْ فبضسػػمم قػػط, ي ػػى الصػػغار, أيػػهللاً   َوْخدُػػصُ   الل ػػمِ  َرُسػػوؿُ  بَػيػْ
 :َوقَاؿَ   الل مِ  َرُسوؿُ  َفَضم مُ  ِإلَْيمِ  َفَصِعهللَ  َ ِلي   ْبنُ  اْلَحَسنُ  َجاءَ  ِإذْ  الن اسَ 

شيممِبِفِبِفممؼصيصضيِؾّّشيؼصيصضيِؾّّشيممَأنضيَأنضيممَظعشيؾَّفصيَظعشيؾَّفصيمممماظؾَّفشياظؾَّفشيمموشيإغينؼيوشيإغينؼيممدشيقـيدظي،دشيقـيدظي،ممػشيذشياػشيذشياممابضيـِلابضيـِلممإغينغيإغينغيممَأالَأالمم}} شيبشيقضي غيممبشيقضي غيِصؽشيؿشيقضي ممِصؽشيؿشيقضي

غي غيسشيِظقؿشيؿشيقضي شيممسشيِظقؿشيؿشيقضي شيِع 21{{اْظؿصيلضيِؾِؿنيشيماْظؿصيلضيِؾِؿنيشيمممِع
21

مم

 السػيادة ووقػوؿ ػاف ونػادوهن بلفػع ! وػا سػيهلل ُيسػين ,: وػا سػيهلل يسػنف اف وقوؿ لػم
 :  صلى ا   ليم وسلن
صي،مم}} صي،اْظقشيلشي صيمماْظقشيلشي صيوشياْظقصيلشيقضي {{اْظفشيؼـيِةماْظفشيؼـيِةمممَأػضيؾغيَأػضيؾغيممذشيؾشياِبذشيؾشياِبممدشيقـيدشيادشيقـيدشيامموشياْظقصيلشيقضي

ٕٕٕٕ
مم

ونػادي ال  ف ػاف أ ػن الةنػة, فػي الةنػة شػ اب, ل ػن  مػا سػيهللا مع أف  ن ال ي 
 .أدٌب  لّمم ألصحابم صلوات ربي وحسليماحم  ليمول ن وّ نيم, و  ا قط أيهللاً بضسمم 
, نم فػي الديوػر وفعػن إز اجػاً لآلخػيوألف مػن ويفػع صػوح ,رفع الصػوت هللـ  ًا:ًا:تتتتدابعدابع

إال إذا  اف في خد ػة أو بيي ػا ف ػاف  أ ػم ُمنػ ٌر جيشػاً,  ,ال ويفع صوحم قط الن ي  اف و 
 .و  لن بصوٍت خاف ل ن  اف 
مػاداـ وقضػي يػوائج المسػلمين  الن ػي  اف قضاء يوائج المسلمين, فقهلل   ::ـًاـًاتتتتثاعثاع

حح اج إلي خهللمة وعيج  ليهػا , وأخيى وح اج إلي معو ة وُعيج  ليم سائياً في الديور, رجن
 :, قاؿ: وا رسوؿ ا  إّف لي إليك ياجةفقال  لمميأة اقابل م  ,ليقضيها لها

:م:مَضالشيَضالشيممإغيَظقضيِؽ،إغيَظقضيِؽ،ممَأجضيِؾسشيَأجضيِؾسشيممحشيؿؼيكحشيؿؼيكممِذؽضيِت،ِذؽضيِت،مماظلـيَؽِؽاظلـيَؽِؽممغشيقشياِحلغشيقشياِحلممَأيـيَأيـيممِصلِصلمماجضيِؾِللاجضيِؾِللممنػي،نػي،ُصالُصالممُأمؼيُأمؼيممؼشياؼشيامم}}

23{{حشياجشيؿشيفشيامحشياجشيؿشيفشيامممَضضشيتضيَضضشيتضيممحشيؿؼيكحشيؿؼيكممإغيَظقضيفشياإغيَظقضيفشيامممماظؼيِؾلؽياظؼيِؾلؽيممَصفشيَؾسشيَصفشيَؾسشيممَصفشيَؾلشيتضي،َصفشيَؾلشيتضي،
23

مم

 . داب الديور  ثيية, و   في منها به ا القهللر
================================== 
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  {{3535}}    ٚاٌضالصْٛٚاٌضالصْٛ  اٌؾٍمخ اٌزبععخاٌؾٍمخ اٌزبععخ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ بٜٚ فٛبٜٚ فٛفزفز

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 اذتجاب ٚايصٚاج
ظدتلمتؼقلمظدتلمتؼقلمدمال:مأغامعصيقفؾةموعؾؿزعةموايؿدمٓ،موالمأحدمؼؿؼدعيممًطؾيت،مووادمال:مأغامعصيقفؾةموعؾؿزعةموايؿدمٓ،موالمأحدمؼؿؼدعيممًطؾيت،مووا

ظل:مإخؾعلمايفابمحؿكمؼرىماًارؾقنمذياظؽموبعدماظزواجمهفيبمعرةمظل:مإخؾعلمايفابمحؿكمؼرىماًارؾقنمذياظؽموبعدماظزواجمهفيبمعرةم

ممأخرى،مصفؾمػذامجائز=أخرى،مصفؾمػذامجائز=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 .اؿ  نا ذو شقينالس  
الشػػر األوؿ: ال اا ػػة لمخلػػوٍؽ فػػي معصػػية الخػػالر .. لػػيس لهػػا أف حديػػع أمهػػا فػػي 

ة األـ واج ػػػػة ل ػػػػن اا ػػػػة ا  أوجػػػػص, فدا ػػػػة األـ إذا , واا ػػػػأمػػػػٍي حعصػػػػي فيػػػػم ربهػػػػا 
 .حعار   مع اا ة ا , فعلّى أف أايع ا  

 :الشر الثا ي: و و أمي الخد ة, وسأ يب مثبًل ل ي أو     ا األمي ل ن
لو أراد أيهلٌل أف وش يي أّى بضا ة, بشيط أف ح وف أصلية,  ػن وةػهلل ذلػك بسػهولة 

 أـ سي عص؟
 ث ي ى وةهلل محبًل  نا أو  ناؾ فيم   خ ال ضا ة.سي عص من  ثية ال ح

ال نػ  المل زمػة د أف وش يي بضا ة صينية, فسيةهلل ا فػي  ػن م ػاف,  ػ لك ولو أرا
بضػػا ة باليػػة, وال حصػػل  إال لمػػن و حػػث  ػػن  ػػ خ ح ػػوف بشػػيع ا  والمل زمػػة بمػػنهج ا  

 السلعة الغالية و ن قلة في   ا الزماف.
وونظػػػيوف قياء ولػػػوف شػػػعي ا أصػػػفي و ينيهػػػا خضػػػياء شػػػ امػػػيأةويوػػػهلل  الشػػػ ابمعظػػػن 

 من القلين. ر والهللون أقنل ن من ونظي إلى الُخلُ لؤلجا ص  ثيياً, 
خػػي لهػػا رجػػبلً صػػالحاً وسػػيأحي إف اد   فعليهػػا أف حصػػ ي وحعلػػن  لػػن اليقػػين أف ا  

 .ف شاء ا  رب العالمين  إلو  ا أمي ا  وو هلل ا  ال و خ ,شاء ا 



  {{3636}}    ٚاٌضالصْٛٚاٌضالصْٛ  اٌؾٍمخ اٌزبععخاٌؾٍمخ اٌزبععخ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ بٜٚ فٛبٜٚ فٛفزفز

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 ٚايػسٚز ايِهرب
=موعامطقػقةماظعالجم=موعامطقػقةماظعالجموطقػمأسرفمأغينمعصيصابظيمبفذاماظداءوطقػمأسرفمأغينمعصيصابظيمبفذاماظداءمم==ربموعاماظغرورربموعاماظغروردمال:معاماظِؽدمال:معاماظِؽ

مم==عـفعـف

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

, لغػػػيور ػػػي أف وػػػيى اإل سػػػاف أ ػػػم خيػػػٌي مػػػن بيػػػيخ مػػػن النػػػاس, و ػػػ ا وػػػأحي   يةػػػة اال ِ 
يػيى فةهػاد وةا ػهللخ اإل سػاف  ػأف وقػـو بفيػم,  وعملم اإل ساف و ُيز  منوالغيور وأحي   يةة  

فػي السػماء إثنػين وسػ عين ألػ   هلل ا   َػ ػضبليس  َ   ,أ م خيٌي ممن يولػم فػي  ػ ا الةهػاد
 ين  ما ورد باألثي:سنة ي ى ق
مم{{ممعاسيماظلؿاواتمعقضعمأربعمأصابعمإالموإلبؾقسمدفدةمٓمعاسيماظلؿاواتمعقضعمأربعمأصابعمإالموإلبؾقسمدفدةمٓممم}}

أ ػا خيػٌي منػم, : لسةود آلدـ قػاؿأميخ ا  باولما   هلل   خ الع ادة أخ خ الغيور, فلما 
لم, أو , أو من أجن العلن الػ ي يص ػفالغيور قهلل وصيص اإل ساف بس ص الع ادة ال ي   هلل ا

أو مػػن أجػػػن أوالدخ  ,مػػن أجػػن المػػاؿ الػػ ي معػػػم, أو مػػن أجػػن المنصػػص الػػػ ي ُو ػػع فيػػم
  سػافف ػن  ػ خ أشػياء حصػيص اإل .... ال ون بارؾ ا  لم فيهن وأصػ   لهػن مناصػص رفيعػة

 .بالغيور, إال ال ي يفظم الحفيع 
يمشػي فػى الديوػر رافعػاً أ فػم ف ,إلػى أف اإل سػاف و عػالى  لػى النػاس يالغيور قهلل و د

وػيى  فسػم أ ػم و  ,وال ويوهلل أف وسلن  لى أيهلل, وإذا سلن  ليػم أيػهلل وػيد  ليػم السػبلـ بف ػور
 !!.وُعظموخ وو  يوخأف , ويوهلل من الناس  نهللما ويوخ ليس لم مثين

 أمي ػا أف  ػ حفع ويضػية الن ػي  ,مي ػاف إبليسػيافذاً ميض ال  ي وميض الغػيور إ
فػػي الػػهلل يا ممػػا وسػػ حر الز ػػو  شػػيء ػػن أف  أ ػػيؼ  أف ؟منهمػػا و قػػي أ فسػػنا منهمػػا ..  يػػ 

 :وقن به خ الحقيقةوأ ,زائن
  ال شٟء ِّب رشٜ رجمٝ ثشبشزٗال شٟء ِّب رشٜ رجمٝ ثشبشزٗ

  
  ٠جمٝ اإلٌٗ ٠ٚفٕٝ اٌّبي ٚاٌٌٛذ٠جمٝ اإلٌٗ ٠ٚفٕٝ اٌّبي ٚاٌٌٛذ
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  قي لك المنصص؟!من ال ي وُ إذا  ن  فيياً بالمنصص ف
 !؟صحاب المناصص يالياً أون  ن اآلفوقهلل رأونا أ

أ ػوف اليػـو صػايص مػاؿ أف إذا  ن  فيياً بالمػاؿ فالمػاؿ فػي وػهلل ا , فمػن الةػائز 
حػػأمين  وال ووجػػهلل شػػي ة ,وفػػي لحظػػة أصػػ   فقيػػياً وأح فػػ  النػػاس, أل نػػي لػػيس معػػي حػػأمين

 !!حس ديع أف ح من   ا الماؿ
قػادر أف ُوسػلط  ليػم يشػية مػن يشػيات األرض  زر اً فالزارع األ ظن  إذا  افو 
إذا  ػػاف و العمػػارات,  ػػ خ  ػػن   زوػػن مػػارات فزلػػزاؿ صػػغيي و  إذا  ا ػػم وحُهل ػػم, و وحة ايػػ

فػػػي  رواجلػػػيس لػػػم  ا  ػػػاج  ػػػ ا المصػػػنعقػػػادٌر  لػػػى أف وةعػػػن  فالةػػػامع  اً مصػػػنعاً   يػػػي 
 !؟بال ساد, فماذا أفعن بالمصنعفُيصاب  ,السوؽ

 . ن  أ ا  الماً فبل أفيح بالعلن إال إذا وفقني ا  للعمن بم  وإذا
 !!يوليس  ل ل ن إذا لن ووفقني للعمن في وف   ا العلن ُيةة  لى  

 .وال أظن أ ني أ لن العلماء فالح مة موز ة  لى العالن  لم
 !! وأ ا  خ  الح مة ولو من أفواخ المةا ين

م ثوثػة فػي  هللوػهلل نػم ي مػة مال وقػيأ وال و  ػص  خػ   اً ميػومن الةائز أف  ناؾ رجبًل أُ 
 .من ال  ص
 !؟لهػا ا فمػن أدرا ػي أف  ػ خ الدا ػات ق , إذا  ن  أ ا رجػبًل  ػامبًل  ابػهللاً   و 
 فيح بدا ة ولن أ من الق وؿ؟!.ف ي  أ

يا فػبل ون غػي أف إذا  ػاف مػن الػهلل   ةػهلل أف  ػن شػيءحسص الحس ة  لهػا   نهللما إذاً 
 :سافوفيح بم اإل 

                               (82 القصص). 
 ؟أفيحبماذا اً إذ
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 .وب وفير ا   ,وبييمة ا  ,بفضن ا 
 لو ح  يت   خ األمور  لها  لى الهللواـ فلن أصاب بميض الغيور.

 :ميض ال  يأما 
 :دائماً لحقيقة  فسمأف ونظي اإل ساف ح وف ب مالوقاوة منف
 ؟؟ وبعهلل ذلك ماذا سأ وفصيتُ  وإلى أى شيءذا  ُن ؟ ما

لػن و ػن قابلػم أميػي ال لػهلل  لػى فيسػم, و  مثن اليجػن الصػال  مالػك بػن دونػار  نػهللما 
فقػػاؿ لػػم: أ يفػػك  وقػػاؿ لػػم: أمػػا حعيفنػػي؟فلػػن وقػػ  ولػػن وُعظمػػم فنػػادى  ليػػم األميػػي  ,وعيفػػم

, وأ ػػ  فيمػػا بػػين جيفػػة قػػ رة و خػػيؾ , رةلػػك  دفػػة مػػ: أو  جيػػهللاً, فقػػاؿ لػػم: مػػن أ ػػا؟ قػػاؿ لػػم
 ذلك ححمن الع رة.

جيفػػػة  ؟, وبعػػػهلل قليػػن مػػػاذا سػػي وفمػػػاذا  ػػاف فػػػي ال هللاوػػة ,ي الحقيقػػةفاإل سػػاف و ػػػ    
 و حن ياليػاً و حػن  عػي  فػي الػهلل يا  ػن وسػ ديع أيػهلٌل أف وسػ غني  ػن سػ ي ا   ,ق رة

فسػم إذا بنأف وقػ    ػن وسػ ديع أيػهلٌل منػا,  لنا  سيي فػي الػهلل يا بسػ ي ا    ؟!ايفة  ين
 !!؟ سيقعخ وووفقم ا  و وهلللن 

 ؟ ن وس ديع أيهلٌل منا أف وقيأ الفاححة إف لن ولهمم بها ا  مع أ م وحفظها
 !!!ال شيء !؟ن ال ا ية وبين اللساف ماذا حقوؿدع الخط بيإذا قُ 

 ؟!خ إال إذا يفظم الييمند ن وس ديع أيهلٌل منا أف وحفع وجو 
 !!ي ا  في  ن وقٍ  ويين حن  لنا  ح اج إلى س 

 ؟ووس ي ا ن األ ضاء من ال ي وحفظها 
 !!ا   و 
خ و هاو م ويقيقة أميخ فضف ذلػك وقيػم مػن مػيض ءفي  فسم وبهلل اإل ساف يإذا حف   إذاً 

 .ال  ي إف شاء ا  
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 املغازب١ يف ايبٛزص١
ممدمال:معامحؽؿماٌضاربةمسيماظؾقرصة=موػؾمظؾؾقرصةمأصؾظيمسيماإلدالم=دمال:معامحؽؿماٌضاربةمسيماظؾقرصة=موػؾمظؾؾقرصةمأصؾظيمسيماإلدالم=
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ال ػي وُ ػاع فيهػا األمػواؿ ول ػن  لػى  يئػة أسػهن وسػنهللات,   ػي ال ورصة  مػا حعلمػوف 
مػػن الم مل ػػين فػػى  ػػ خ  شػػخنو ػػن  ,م  لػػى  يئػػة أسػػهن  ػػن شػػي ة رأس مالهػػا وقسػػمو 

 ؟, فأون و يع  خ األسهن ويوهلل أف و يع  هللد من األسهن, وصايصلم الشي ة 
 . ورصةفى اليع و 

 ؟و ن ال ورصة يبلؿ
ا العلمػاء األجػبلء أبػايو , و   خ معاملة مس حهللثة لن ح ن موجودة أوػاـ رسػوؿ ا  

 :ال عامن في ال ورصة ول ن بشيوط
 :وؿالشيط األ

يػبلؿ, ل ػن شػي ة حعمػن فػي الخمػي, فهػن  ح اجي في شيءأف ح وف األسهن لشي ة 
 ال. !؟وأبيع فيهاوُ اح لي  مسلن أف أش يي 

 :الشيط الثا ي
 .ف  ناؾ خهللاع بين ال ائع والمش ييأف ال و وف فيها خهللاع, فبل و و 

 :الشيط الثالث
ووأخػػ  األسػػهن,  وػػهللفع الػػثمنأف  مبلت اإلسػػبلمية, بمعنػػىأف ح ػػوف  لػػى وفػػر ال عػػا

 .ت بهللوف دفع فه ا ال وقيخ اإلسبلـل ن ال يع والشياء ال ي و ن في بعض ال ورصا
رب فػي ال ورصػة إف شػاء ا  ال عامػن ال ي أباح بها العلمػاء  ثبلثةيوط ال  خ  ي الش

 .العالمين
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 إٜراء ادتاز
ممدمال:معامجزاءمعـمؼمذيمجرياغف=دمال:معامجزاءمعـمؼمذيمجرياغف=
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 :قاؿ الن ي 
{{ممدشيقصيقشيرـيثصيفصيدشيقصيقشيرـيثصيفصيممَأغؼيفصيَأغؼيفصيممَزشيضيتصيَزشيضيتصيممحشيؿؼيكحشيؿؼيكممِباْظفشيارغيِباْظفشيارغيممِجؾضيرغيؼؾصيِجؾضيرغيؼؾصيممؼصيقِصقـِلؼصيقِصقـِلممزشيالشيزشيالشيممعشياعشيامم}}

ٕٕٗٗ
مم

 :فقهلل قين ليسوؿ ا  من و ذي جارخ ال و وف لم في اآلخية من  صيص, 
ممدشيِؾقَطٌة،دشيِؾقَطٌة،ممِجريشياغشيفشياِجريشياغشيفشياممؼصيمضيِذيؼصيمضيِذيممذشيلضيءظيذشيلضيءظيممِظلشياغصيفشياِظلشياغصيفشيامموشيِصلوشيِصلمماظؼيفشيارشي،اظؼيفشيارشي،مموشيتشيصصيقمصيوشيتشيصصيقمصيمماظؾَّقضيؾشي،اظؾَّقضيؾشي،ممتصيصشيؾِّلتصيصشيؾِّلممُصالغشيَةُصالغشيَةممإغينؼيإغينؼيمم}}

25{{مماظؼيارغياظؼيارغيممِصلِصلممِػلشيِػلشيممِصقفشيا،ِصقفشيا،ممخشيقضيرشيخشيقضيرشيممالال:م:مَضالشيَضالشي
25
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لػػن و  ػػن الفحشػػاء والمن ػػي,  سػػ نها ا صػػبلحهافػػضف  ؟ أل ػػم لػػو  ػػاف فيهػػا خيػػياً لمػػاذا
 بلسا ها وال بيهلل ا وال بييخ, وقهلل ورد:ح ذي جارة 
ممرشيدصيتقلصيمرشيدصيتقلصيمممَصعشيتادشيهصيمَصعشيتادشيهصيمممَصؿشيترغيضشي،مَصؿشيترغيضشي،مممِبكصيُؾِؼتِف،مِبكصيُؾِؼتِف،مممبشيتْلسشيمبشيتْلسشيمممالالممؼشيفصيتقِديؿيمؼشيفصيتقِديؿيمممجشيتارظيمجشيتارظيمممَظتفصيمَظتفصيمممَطانشيَطانشيمممماظؼيِؾلؼياظؼيِؾلؼيممَأنعيَأنعيمم}}

ممَأِبقتِف،مَأِبقتِف،مممإغيَظتكمإغيَظتكمممَصشيَظرشيَصشيَظرشيمماظؾَِّف=اظؾَِّف=ممرشيدصيقلصيرشيدصيقلصيمموَأغـيلوَأغـيلممؾَّفصي،ؾَّفصي،اظاظممإغيالإغيالممإغيَظفشيإغيَظفشيممالالممَأنضيَأنضيممَأتشيشضيفشيدصيَأتشيشضيفشيدصي:م:مَصَؼالشيَصَؼالشيممِبَلصضيقشياِبِف،ِبَلصضيقشياِبِف،مممماظؾَِّفاظؾَِّف

ممعشيتامعشيتامممُضتؾضيمُضتؾضيم:م:ماظؼياِظشيتةِماظؼياِظشيتةِمممِصتلمِصتلمممَأبصيتقهصيمَأبصيتقهصيمممَصَؼتالشيمَصَؼتالشيممماظؼياِظشيتَة،ماظؼياِظشيتَة،مممثصيتؿؼيمثصيتؿؼيممماظؼـياِغقشيَة،اظؼـياِغقشيَة،ممثصيؿؼيثصيؿؼيمماْظَػؿشيك،اْظَػؿشيك،ممودشيَؽتشيودشيَؽتشيممَأبصيقهصي،َأبصيقهصي،ممَصلشيَؽتشيَصلشيَؽتشي

صي:م:ممماظؾَِّفاظؾَِّفممقلصيقلصيرشيدصيرشيدصيممَصَؼالشيَصَؼالشيممتشيِؾقشيفصي،تشيِؾقشيفصي،ممَأنضيَأنضيمماْظقشيفصيقدصياْظقشيفصيقدصيممَصَلرشيادشيِتَصَلرشيادشيِتممَصؿشياتشي،َصؿشياتشي،ممَصَػعشيؾشي،َصَػعشيؾشي،ممَظَؽ،َظَؽ،ممَضالشيَضالشي صيغشيقضي ممِبِفِبِفممَأوضيَظكَأوضيَظكممغشيقضي

ضيُؽؿضي، ضيُؽؿضي،ِع 26{{سشيَؾقضيِفمسشيَؾقضيِفممموصشيؾَّكوصشيؾَّكمموحشيؼيَطفصي،وحشيؼيَطفصي،مموَطػَّشـيفصي،وَطػَّشـيفصي،مممماظؼيِؾلؽياظؼيِؾلؽيممَصغشيلؼيَؾفصيَصغشيلؼيَؾفصيممِع
26
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 .فه خ أخبلؽ رسوؿ ا  
 سيهلل ا محمهلل و لى  لم وصح م وسلن وصلى ا   لى
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  {{4141}}    اٌؾٍمخ األسثعْٛ   اٌؾٍمخ األسثعْٛ             33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u  األزبعٕٛاألزبعٕٛاذتًك١ اذتًك١ u 
  اإلضتعداد يًخجاإلضتعداد يًخج

  بني ايدْٝا ٚايدٜٔبني ايدْٝا ٚايدٜٔ

  ًً٘٘قتٌٝ ال ُٜعسف َٔ قتقتٌٝ ال ُٜعسف َٔ قت

  بسن١ املضخفبسن١ املضخف

  ايبٓات ٚايٓتايبٓات ٚايٓت

  حج املالئه١حج املالئه١



  {{4242}}    اٌؾٍمخ األسثعْٛ   اٌؾٍمخ األسثعْٛ             33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u   68األزبعٕٛاألزبعٕٛاذتًك١ اذتًك١  u 
 اإلضتعداد يًخج

دمال:مأغامذاػبمِّداءمصرؼضةمايجمإنمذاءمآ،مصؽقػمأدؿعدمِّداءمػذهمدمال:مأغامذاػبمِّداءمصرؼضةمايجمإنمذاءمآ،مصؽقػمأدؿعدمِّداءمػذهم

مماظػرؼضةماظعظقؿة=اظػرؼضةماظعظقؿة=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 خ الفيوضػة أف وبليػع مػا ولػيداء  ػ ال وفير أل باخ صار ون غي  لى من رزقم ا  
 :من األمور

 األمي األوؿ:
, ألف أوؿ  ية من  واوا الحاج أ م ونػوي بعملػم  ػ ا حوبة  صوياً  أف و وب إلي ا  

 :أف ويجع وقهلل دخن في يهللوث رسوؿ ا  
ضيمم}} ضيعشي {{ممُأعؽيفصيُأعؽيفصيمموشيَظدشيتضيفصيوشيَظدشيتضيفصيممَطؿشياَطؿشياممرشيجشيعشيرشيجشيعشيممؼشيْػلصيؼضي،ؼشيْػلصيؼضي،مموشيَظؿضيوشيَظؿضيممؼشيرضيُصثضيؼشيرضيُصثضيممَصَؾؿضيَصَؾؿضيمماْظؾشيقضيتشياْظؾشيقضيتشيممحشيجؼيحشيجؼيممعشي

ٕٕٛٛ
مم

 األمي الثا ي:
 ػ ا الظلػن, إف  ػاف  ػ ا الظلػن  بػهلل وأف وػُيد   من خلػر ا  ال أليهللإف  اف  ليم ظلٌن 

أو  ,شػػ  اخ ظلمػػاً أو زوراً أو به ا ػػاً اأو  ,أخػػ  م ا ػػم فػػي وظيفػػة  ػػأف  ,أو ظلػػن معنػػوي ,مػػالي
بػػػهلل وأف ودلػػػص منػػػم أف وسػػػامحم فػػػي  ػػػ ا  . أى ظلػػػن ال.ال وليػػػر . يقػػػم ب ػػػبلـ ح لػػػن فػػػي

بهلل وأف ودلص اإل سػاف مػنهن شخصػياً ال نػازؿ  ويقوؽ الع اد ال ,أل ها يقوؽ الع اد الظلن,
 .وال ةاوز وال سام   ن   خ الحقوؽ
================================== 
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  {{4343}}    اٌؾٍمخ األسثعْٛ   اٌؾٍمخ األسثعْٛ             33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 :األمي الثالث
أل ػم وعلػن  لػن  ,أف و يؾ أل لم وصية بما ون غي فعلم في ياؿ بيابػم وفػي يػاؿ وفاحػم

لػم  ة حعني أف و ين لهن فيهػا مػابهلل من الوصية, والوصي وربما ال وعود, فبل اليقين بأ م مسافي
ومػا ون غػي فعلػم فػي حوزوػع ال ي ػة إذا  ,وما ون غي فعلم في المهللة ال ػي و ػي هن فيهػا ,وما  ليم

 .رب واألخوة وما شابم ذلكويقوؽ األ ن واألقا ,مات
 :بعاألمي اليا

ا   حن  علن أ ػم ال وةػوز الحػج لمػن  ليػم دوػوف, ل ػن العلمػاء المعاصػيون جػزا ن 
في بشػيط أف و فػر وةػوز لمػن  ػوي الحػج و ليػم دوػٌن أف وسػا :اً أفسحوا الفيصػة فقػالواخيي 

فػضذا يػػهللث  ػ ا فػػض هن و و ػػوا  عػػهلل,ويجػع ووسػػامحوخ إذا لػن وي ػػى و ي ػوخ  مػع المػػهللونين أف
 .ودلص السماح ممن  ليم دووٌف لهن قهلل سامحوخ, و لي   خ الف وى وةص  ليم أف

 :األمي الخامس
 فيػػ  ص إلػػي  ػػالن فا ػػن, ن أي ػػاـ الحػػج ق ػػن الػػ  اب للحػػجي  ليػػم أف وعلػػون غػػ

: س ر لم الحج ألف الحػج ر ػٌن  ملػي, فمػن درسػم  ظيوػاً ولػن , وأقوؿس ر لم الحج لُيعلمم
 ف و وف مارسم  مليػا ليشػيح لػم المناسػك,بهلل وأ ومارسم  ملياً ال وس ديع أف وف ي فيم, ال

هللما أذ ػػص إلػػي  نػػاؾ أفعػػن  مػػا وفعػػن :  نػػفػػي  فسػػم  مػػا وقػػوؿ  ثيػػٌي مػػن الخلػػروال وقػػوؿ 
أف وػهللرس مناسػك الحػج بػهلل لػم  الناس ال وعلموف شيئاً في وف مثلهن, فبل , ف ثيي منالناس

 .ا ي المقهللسة, ووس عهلل وو أ ن ل لكدراسة جيهللة ق ن سفيخ إلي األر 
 :ي السادساألم

 .خ وأقاربم ق ن أف و  ص إلي حأدوة   خ الفيوضةءع معارفم وأصهللقاأف وُودغ 
أف ودػػوؼ الحػػاج  لػػى معارفػػم وأقاربػػم  -س و خلفػػوف  نهػػا وإف  ػػاف النػػا -ة ن  والُسػػ

 ػػن الػػ ون و ... ليػػود هن, فيػػأحوف إليػػم بعػػهلل  ودحػػم, ل نهػػا لػػو حمػػ  بالديوقػػة ال ػػي  علمهػػا 
إلػي خ وأقاربػم ق ػن سػفيخ ءول ن المهن أ م وػودع معارفػم وأصػهللقا.... و   وف إليم, فبل ما ع 

 الحج.



  {{4444}}    اٌؾٍمخ األسثعْٛ   اٌؾٍمخ األسثعْٛ             33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 ٚايدٜٔ بني ايدْٝا
دمال:مزوجلمؼفؿؿمطـريًاممبلؿؼؾؾمأوالدهموؼعؿينمبدرودفؿموعذاطرتفؿمخريمدمال:مزوجلمؼفؿؿمطـريًاممبلؿؼؾؾمأوالدهموؼعؿينمبدرودفؿموعذاطرتفؿمخريم

فمػقمأنمفمػقمأنمسـاؼة،موظؽـفمالمؼفؿؿمطـريًاموالمؼلللمسـماظصالةمواظعؾادة،مصؽؾمػؿؽيسـاؼة،موظؽـفمالمؼفؿؿمطـريًاموالمؼلللمسـماظصالةمواظعؾادة،مصؽؾمػؿؽي

اظطؾقبماظؿؼلماظطؾقبماظؿؼلمؼؿكرجقامأرؾاءموعفـددنيموالمؼصيػؽرمسيمأنماِّعةمهؿاجمإظلمؼؿكرجقامأرؾاءموعفـددنيموالمؼصيػؽرمسيمأنماِّعةمهؿاجمإظلم

ممدرادؿفموسؾادتفمظربف=درادؿفموسؾادتفمظربف=ممظبموضؿفمبنيظبموضؿفمبنيطقػمؼـظؿماظطاطقػمؼـظؿماظطاممواٌفـدسماظؿؼل،واٌفـدسماظؿؼل،

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ليػ   فة اآلفات في األمة  لها أ نا  هػ ن بػاألمي الػ ي لػن و لفنػا بػم ا , و  ػيؾ ال
 :اليسمي ال ي  لفنا بم ا , قاؿ 

ضيممعشيلضيؽصيقلظيعشيلضيؽصيقلظيمموشيُطؾُُّؽؿضيوشيُطؾُُّؽؿضيممرشياعػيرشياعػيممُطؾُُّؽؿضيُطؾُُّؽؿضيمم}} ضيسشي {{رشيِسقؼيِؿِفمرشيِسقؼيِؿِفمممسشي
ٕٜٕٜ
مم

بأ ػػػم مسػػػئوؿ  ػػػن حػػػوفيي المهللرسػػػين  فػػػي يػػػهللوث الح يػػػصمػػػة وظػػػن معظػػػن أفػػػياد األ
 :قػػاؿ والمبلبػػس والملخصػػات والحاجيػػات ال ػػي وح اجهػػا األبنػػاء وال نػػات, مػػع أف ا  

                                                                            
 حػن  نفػ  مػا لػن ودلػص منػا, و  ػيؾ والػيزؽ بيػهلل  , ل ػن مٌي صيو  من ا ,   ا أ طه( 166)

 .ما أمي ا بم أمياً صيوحاً في   اب ا 
الصيهلللة وما شػابهها وسػيلة لػؤلرزاؽ, ولػو حػهللبي ا جليػاً  ةػهلل أف أبنػى و  ليات الدص 

 ومعظمهػن ال وسػ ديع القػياءة ض الفػيج,ين فػي رو ل ةػار القػاانالناس في القا ية ال  يى ا
 :ول لك وقوؿ القائنال  ابة, 

  اٌؾغٝاٌؾغٝ  عٍٝعٍٝ  ٌٛ أْ أسصاق اٌعجبدٌٛ أْ أسصاق اٌعجبد
  

  ٌّبرذ إراً ِٓ عٍٙٙٓ اٌجٙبئٌُّبرذ إراً ِٓ عٍٙٙٓ اٌجٙبئُ
  

 الػػػػيزاؽ:  لػػػػىاألرزاؽ  ل ػػػػن , ا ػػػػ  ال هػػػػائن حمػػػػوت أل هػػػػا لػػػػيس لهػػػػا  قػػػػن  هائيػػػػاً 

================================== 
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  {{4545}}    اٌؾٍمخ األسثعْٛ   اٌؾٍمخ األسثعْٛ             33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

                                          (66 )وال وهػػػػػػن إف  ا ػػػػػػ  األرزاؽ  الزخرررررررف
؟ لػػو قليػػن مػػن العلػػى ال  يػػي أـ لػػيس فيػػم ػػ ا الػػيزؽ فيػػم ال ي ػػة , المهػػن  ػػن قليلػػة أو  ثيػػية
بػضذف ا , ل ػن  ثيػي ولػيس فيػم بي ػة  ووُغدػي بػم مػا يولػم سػي في المػيءمػن ا  وفيم ال ي ػة 

 من ا  لن و في أيهلل, فنحن  ح اج إلى ال ي ة من ا .
ح فػػػن بػػػاألرزاؽ, وأ ػػػا  لػػػى  أف أمشػػػي وأسػػػعى إليهػػػا, وأسػػػعى ل يبيػػػة أوالدي    ا

حيبيػػة إوما يػػة وحيبيػػة د يووػػة راقيػػة, ي ػػى و و ػػوا فػػي الػػهلل يا سػػادة, وفػػي أ مػػاؿ اآلخػػية لهػػن 
 اليوادة, في و وا أحقياء أ قياء وسادة  لى الناس, ل ن ال ودغى   ا  لى ذاؾ.

, اـ بالػهللروس واالسػ   ار و عػارض مػع اا ػػة ا   ثيػي مػن النػاس وظػن أف اإل  مػػ
و ػػ خ اامػػة   ػػيى, ألف الحقيقػػة أف اا ػػة ا  حعػػين  لػػى الن ػػوغ وال فػػوؽ وبلػػوغ النةػػاح إف 
شاء ا , و ثيي من الدل ػة و ػوف  ػاج  فػي الهللراسػة فػي ال هللاوػة وو فػوؽ, وبعػهلل ف ػية بسػ ص 

 و عةز  ن العبلج. هللـ ححصينة بالمنا ة اإللهية بال قوى ونحيؼ وونةيؼ 
أ ا أروهللخ أف وصن إلى بغي م, فػبل بػهلل مػن أف أيصػنم ب قػوى ا , وأجعلػم وخشػى ا , 
فلػػن حضػػحك  ليػػم بنػػ , ولػػن وةػػيخ اإل  ي ػػ  إلػػى مػػا ال وحمػػهلل  ق ػػاخ, ألف النػػ  أصػػ   
مصػػي ة اآلف فػػي  ػػن بيػػ , فأ ػػ  ح ػػوف  ػػائن و ػػو وػػأحي مػػن  لػػى النػػ  ب ػػن مػػا خفػػي  ػػن 

 ي وحيسم من ذلك حقػوى ا , والخػوؼ مػن ا , و حػن  عػيؼ أف حقػوى األ ين ووياخ, وال
ا  ُحةلػػػي الػػػ  ن, وُحصػػػفغي العقػػػن, وحةعػػػن اإل سػػػاف أ ثػػػي ذ ػػػاءاً, وأ ػػػهللى ذ نػػػاً, وأيسػػػن 
, وال أ ػػن فػػػي العلػػػـو ال و يػػة,  ػػػن اإلخ يا ػػػات  اسػػ عهللاداً فػػػي االسػػ   ار, ودراسػػػة العلػػػـو

 .واإللهاـ وأحي من ا  الموجودة في ال شيوة س  ها اإللهاـ, 
 نهللما  اف المسػلموف األولػوف ومشػوف  لػى  ػ ا المنهػاج  ػا وا قػادة العػالن فػي  ػن 

اآلخػػيون لِةػػهللغ ن واج هػػاد ن فػػي الػػهلل يا, وأصػػ حنا  المةػػاالت, ولمػػا حخلفػػوا ألهػػن ا  
 الة  ليهن في  ن المخ ي ات و ن المصنو ات,  حػن  ح ػاج إلػى جيػن جهللوػهلل وُغنينػا  ػن 

 يياد المعػػهللات والمصػػنو ات مػػن الشػػيؽ والغػػيب,  يػػ  وػػأحي؟ لػػيس بػػال لقين الموجػػود اسػػ
  في مهللارسنا, ول ن باإللهاـ, واإللهاـ  ن ايور:                         (686)البقرة 

 حعلين من ا .
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 قتٌٝ ال ُٜعسف َٔ قتً٘
مماماظلؾب،مصؿامايؽؿ=اماظلؾب،مصؿامايؽؿ=دمال:مرجؾمُضؿؾمأعاممبقؿف،موالمغعرفمعـمضؿؾفموعدمال:مرجؾمُضؿؾمأعاممبقؿف،موالمغعرفمعـمضؿؾفموع
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 لينػػا إبػػبلغ الةهػػات المسػػئولة, و ػػن بهللراسػػ هن وخ ػػياحهن وسػػ ديعوف أف و وصػػلوا 
للةػػػا ي فػػػي أبلػػػص الحػػػاالت, ولػػػ لك  ػػػيى  ػػػن وػػػـو  لػػػى صػػػفحات الةيائػػػهلل أف الشػػػياة  

لهػػن قػػيائن بعلػػن وهللرسػػو ها فػػي   شػػف  أف فػػبلف ق ل ػػم زوج ػػم, أو صػػهللوقم, وبيػػي ذلػػك ألف 
 ليػػات الشػػياة, و ػػن بهػػ ا العلػػن وسػػ هلللوا بػػالقيائن واألسػػ اب إلػػى الوصػػوؿ إلػػى الةػػا ي, 

 وبعهلل ذلك ويفعوخ إلى العهللالة ل قضي فيم بما حشاء يسص األدلة ال ي وس ديعوف إث احها.

 بسن١ املضخف
ممدمال:معامحؽؿموضعماٌصقػمسيماظلقارةمبـقةمأنمذظؽمحيػظفا=دمال:معامحؽؿموضعماٌصقػمسيماظلقارةمبـقةمأنمذظؽمحيػظفا=
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 ػػ خ  قيػػهللة  ثيػػي مػػن المػػ منين وميػػن إليهػػا, القػػي ف   ػػاب م ػػارؾ, ولػػيس فػػي ذلػػك 
شػػك, ولػػ ا وع قػػهلل  ثيػػي مػػن النػػاس لػػو و ػػع القػػي ف فػػي ال يػػ  فسػػ حن  ليػػم ال ي ػػة, ولػػو 
و ػػػػعم ححػػػػ  وسػػػػادحم فلػػػػن وضػػػػيخ جػػػػن وال ربػػػػاط وال سػػػػحي, ولػػػػو و ػػػػعم  لػػػػى الم  ػػػػص 

سػػيحفظم ولػػن وع ػػهللي  ليػػم أيػػهلل ... وبيػػي ذلػػك, ل ػػن  نػػهللما  نظػػي إلػػى  ػػبلـ ا   ةػػهللخ ف
  وا ػػحاً:                                      (61 )ال ليضػػعوخ ول ػػن ليقػػيأوخ  ص

ى أف  قػػيأخ ب ػػهللبي, ووفقهػػوا مػػا فيػػم ب عقػػن, ووعملػػوا بمػػا فيػػم, فػػالقي ف   ػػاب ييػػاة وح ػػاج إلػػ
 .و نف  ما فيم فنناؿ ر اء ا  

إذاً ما وفعلم   الء مخال  لنن اآلوة ال ي ذ ي ا ا , وإلى مػا  ػاف  ليػم ي يػص ا  
 , وأصحابم الم ار ين ر واف ا  ح ارؾ وحعالى  نهن أجمعين.ومصدفاخ 
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 ايبٓات ٚايٓت
ـتموالمؼػؽرمأحدمـتموالمؼػؽرمأحدمرأؼتمبعضماظػؿقاتمجيؾلـمصكمشرصفـمباظلاساتمأعامماظرأؼتمبعضماظػؿقاتمجيؾلـمصكمشرصفـمباظلاساتمأعامماظدمال:مدمال:م

إعامبلؾبماغشغاهلؿمأومجفؾفؿمبفذهماظؿؽـقظقجقامإعامبلؾبماغشغاهلؿمأومجفؾفؿمبفذهماظؿؽـقظقجقاممم،،عـمواظدؼفؿمباظـظرمٌامؼػعؾقنعـمواظدؼفؿمباظـظرمٌامؼػعؾقن

مم==طرجؾمصكمحقاتفـطرجؾمصكمحقاتفـممييوعامدوروعامدورممل=ل=راضبمتصرصاتمبـاتراضبمتصرصاتمبـاتأأطقػمطقػممم،،ايدؼـةايدؼـة

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  حن مدال وف في حيبية األوالد وال نات بأمور:
 :ة, قاؿ لنا رسوؿ ا  األمي األوؿ: العف

{{ِغلشياؤصيُطؿضيمِغلشياؤصيُطؿضيمممتشيِعػؽيتشيِعػؽيممِسػُّقاِسػُّقامم}}
ٖٖٓٓ
مم

إذا يافظ   لى العفة في سلو ياحي وفػي حصػيفاحي فػي شػ ابي وفػي شػيخوخ ي فػضف 
                 بحفظػػم حد يقػػاً لقولػػم:  بنػػاحي سػػيحفظهن ا  

 .يوسف( 24)
دال نا بػم اإلسػبلـ أف  زوػن الةفػوة ال ػي بيننػا وبػين أوالد ػا و حولهػا األمي الثا ي: ما و

إلػػػى صػػػهللاقة, فػػػأ وف صػػػهللور ألوالدي, وزوج ػػػي صػػػهللوقة ل ناحهػػػا, فعنػػػهللما و لػػػ  اإلبػػػن سػػػ ع 
سػػػنين وح ػػػاج إلػػػى , أ لمػػػم الو ػػػوء والدهػػػارة, و داب الةلػػػوس فػػػي المسػػػةهلل, فأصػػػاي م 

أفػيؽ بينػم وبػين أخواحػم فػي المضػاجع,  وأاليع يي احم وس ناحم, و نػهللما و لػ   شػي سػنين
وأ لمم أال وهللخن يةية أخواحم إال بعػهلل أف وسػ أذف, و ػ لك أى يةػية فػي ال يػ , و فػس 

 األمي بالنس ة لل نات.
َمػػن الػػ ي  ليػػم أف وُػَعلغمػػم مػػا ون غػػي فعلػػم  نػػهلل ال لػػوغ؟  ػػ خ مهمػػة معظػػن المصػػيوين 

مػػاذا وفعػن الولػهلل إذا ايػ لن؟ ال وةػػهلل وهملو هػا, فػبل شػأف لهػن بػػأوالد ن فػي  ػ خ المييلػة, 
================================== 
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مػػػن وسػػػألم إال رفقػػػاءخ, إذا  ػػػاف رفقػػػاء السػػػوء فػػػالعوض  لػػػى ا , وإذا  ػػػا وا رفقػػػاء صػػػهللؽ 
فسي و وا أيسن يااًل, ول ن ليس الصػواب, ألف األفضػن أف  خػ  بيػهللخ وأ يفػم بعبلمػات 

  بيأوػػم, ال لػػوغ, وإذا يػػهللث  ػػ ا ون غػػي  ليػػك  ػػ ا, وأ   ػػيخ مػػن  ػػ خ اللحظػػة صػػهللور و خػػ
و خػػ خ معػػي المناسػػ ات سػػواء أفػػياح أوأيػػزاف, وبػػ لك أبػػث فيػػم روح اليجولػػة, ولػػو أيػػس 
باليجولة في  ػ خ الف ػية فلػن وعمػن الصػغائي, أل ػم أيػس أ ػم رجػن واليجػن و عػالى  ػن  ػ خ 

 الصغائي.
أ ا أفضي لم بم نو ي لم من أجػن أف وُفضػي لػي بمػا  نػهللخ, فُأصػ   الصػنهللوؽ الػ ي 

ارخ, والػػ ي وضػػع فيػػم أخ ػػارخ, و نػػا أسػػ ديع أف أُقَػػػوغـ األمػػور  نػػهلل الوقػػ  وحفػػع فيػػم أسػػي 
المػػػياد حقوومهػػػا فيػػػم, و ػػػ لك األـ مػػػع ال نػػػ , فعنػػػهللما حػػػأحي الػػػهللورة لل نػػػ  ألوؿ مػػػية لمػػػن 
ح  ص؟ س   ص لزميل ها أو صهللوق ها, وحقع  فس المش لة,ل ن   خ المهمػة مهمػة األب 

هن,  حػػن  ظػػن أف ال ػػػبلـ فػػي مثػػن  ػػ خ األمػػػور واألـ,  نػػهللما و ػػوف أوالد ػػن فػػػي أيضػػا 
 يص, و نهي ن  نهللما وسألوف في مثن   خ األمور!! أليس   ػ خ األمػور مػ  ورة فػي شػيع 

, ا  فػي الفقػم,  ػ ا الفقػم مػػن الػ ي سػيعلمم لهػن؟  حػػن, سػنيا ي مػا ويا يػم رسػػوؿ ا  
 لمها أ ا و ي حعلن ال ن .األب وعلن الولهلل واألـ حعلن ال ن , وإذا  ا   األـ ال حعلن أ 

إذاً  ن أب  و المعلػن األوؿ إلبنػم فػي ال يػ , ي ػى أف األب  نػهللما وق نػع بػم اإلبػن 
سيصػػ   المثػػن األ لػػى لػػم, ي ػػى ولػػو لػػن وقصػػهلل, ف ةػػهلل صػػورة أبػػوخ بهللاخلػػم, فيقلػػهللخ فػػي 
ال ػبلـ وفػي المشػي وفػي  ػن األمػور أل ػػم سػعيهلل بػم, ل ػن لؤلسػ   ةػهلل اآلف فػي المة مػػع 

ن األب واألوالد, ف ةهلل األب ومين إلى بي  ا  واإلبن  لى المقػا ي مػع رفقػاءخ, فصاـ بي
وإذا زرحم ووماً في الةامعة حةهللخ  لى ال افي يوا مع ال نات, وذلك بس ص  هللـ اي يامي لػم 

 و هللـ حعليمم.
  إذاً الواجػػػص  لينػػػا جما ػػػة المػػػ منين أف  ل ػػػـز بالمهمػػػة ال ػػػي  ل فنػػػا بهػػػا ا :      

             (166 )الصػػػبلة ومػػػا و  عهػػػا مػػػن األمػػػور ال ػػػي ذ ي ا ػػػا ألف لهػػػا  بلقػػػة  طررره
  بالصبلة  الدهػارة, وم ػى وةػص الغسػن؟ فيةػص أف  علمهػن  ػ خ األمػور:                
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                                          (166 .)طه 
إذا مشػػػي   لػػػى  ػػػ ا المنػػػواؿ وأصػػػ ح  أ ػػػا وإبنػػػي وبن ػػػي أصػػػهللقاء, فسػػػن وف فػػػي 
ايور وايهلل ومنهج وايهلل, و  خ  ي المهمة ال ي وةػص أف  فػيغ لهػا جػزء مػن وق نػا, ي ػى 
 ضػػػػمن أف ال وخضػػػػعوا إلػػػػى ال يػػػػارات الزائفػػػػة, وال ال ػػػػيامج ال افهػػػػة, وال المواقػػػػع الفاحنػػػػة 

 لنا ولع اد الييمن: ا قاؿ ا  الموجودة  لى الن , وومشوف  م
                                                               

 الفرقان( 84)
 من   الء الم قين؟ أوالدي وبناحي, ألف أوؿ إمامة لي ح وف  لى أوالدي وبناحي.

 ػػم السػػػيهللة خهللوةػػة, ومػػن الصػػ ياف اإلمػػاـ  لػػػي زوج أوؿ مػػن أسػػلن مػػع اليسػػوؿ 
الػػ ي حيبػػى فػػي بي ػػم, ومػػن الع يػػهلل زوػػهلل بػػن يارثػػة خادمػػم, والػػ ي رفػػض أف وػػ  ص مػػع أبيػػم 

 .وأ مامم وإخوا م, إ ةاباً بههللى الن ي 
  خ الخدوات إف  ا   فاح نا وةص أف  نص  بها ش ابنا الةهللوهلل ي ػى ال وقعػوا فػي 

شػػهللة مػػع األوالد ليح يمػػوخ ووػػوقيوخ, فهػػ ا خدػػأ وةػػص أف الخدػػأ الػػ ي وقعنػػا فيػػم, و ػػو ال
  نص  الش اب باإلب عاد  ن المنهةية, وأف ومشوا  لى المنهج القي  ي اليشيهلل و و:

ؾؼمظفمايؾؾمؾؼمظفمايؾؾمررالسؾفمدؾعًاموأدبفمدؾعًاموصاحؾفمدؾعامصنذامبؾغمواحدموسشرونمصلالسؾفمدؾعًاموأدبفمدؾعًاموصاحؾفمدؾعامصنذامبؾغمواحدموسشرونمصلمم}}
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مم

  لى منهج ا  ورسولم.أل م بعهلل ذلك لن وح اج إلى مياجعة أل م ومشي 

 حج املالئه١
ممدمال:مػؾماٌالئؽةمحيفقن=دمال:مػؾماٌالئؽةمحيفقن=

================================== 
 ْ اٌضٛسٜ.ٚسد فٟ األصش عٓ عف١ب 31



  {{5353}}    اٌؾٍمخ األسثعْٛ   اٌؾٍمخ األسثعْٛ             33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 أ م قاؿ: , فمنهن من وحج إلى ال ي  المعمور, فعن الن ي المبلئ ة وحةوف
مماْظقشيقشيقشيانصي،اْظقشيقشيقشيانصي،:م:مَظفصيَظفصيممؼصيَؼالصيؼصيَؼالصيممغشيفضيرظيغشيفضيرظيمماظرؼياِبعشيِةاظرؼياِبعشيِةمماظلؼيؿشياِءاظلؼيؿشياِءمموشيِصلوشيِصلمماظدؽيغضيقشيا،اظدؽيغضيقشيا،مماظلؼيؿشياِءاظلؼيؿشياِءممِصلِصلمماْظؿشيعضيؿصيقرصياْظؿشيعضيؿصيقرصيمماْظؾشيقضيتصياْظؾشيقضيتصيمم}}

مماغضيؿشيَػضشياغضيؿشيَػضشيممخشيرشيجشيخشيرشيجشيممَصنغيذشياَصنغيذشيامماظشؼيؿضيسصي،اظشؼيؿضيسصي،ممِصقِفِصقِفممَرَؾعشيتضيَرَؾعشيتضيممؼشيقضيمػيؼشيقضيمػيممُطؾؼيُطؾؼيمماظلؼيالمصياظلؼيالمصيممسشيَؾقضيِفسشيَؾقضيِفممِجؾضيرغيؼؾصيِجؾضيرغيؼؾصيممِصقِفِصقِفممؼشيدضيخصيؾصيؼشيدضيخصيؾصي

ضيمممماظؾَّفصياظؾَّفصيممؼشيكضيُؾؼصيؼشيكضيُؾؼصيممَضْطرشيٍة،َضْطرشيٍة،ممَأْظػشيَأْظػشيممدشيؾضيعصيقنشيدشيؾضيعصيقنشيممسشيضـيفصيسشيضـيفصيممخشيرؼيتضيخشيرؼيتضيمماغضيِؿَػاضشيًة،اغضيِؿَػاضشيًة، ضيِع ممثصيؿؼيثصيؿؼيممعشيَؾًؽا،عشيَؾًؽا،ممَضْطرشيٍةَضْطرشيٍةممُطؾـيُطؾـيممِع

ممَأبشيدطيا،َأبشيدطيا،ممإغيَظقضيِفإغيَظقضيِفممؼشيعصيقدصيونشيؼشيعصيقدصيونشيممالالممثصيؿؼيثصيؿؼيممَصقشيْػعشيُؾقنشي،َصقشيْػعشيُؾقنشي،ممِصقِف،ِصقِف،ممَصقصيصشيؾُّقنشيَصقصيصشيؾُّقنشيمماْظؿشيعضيؿصيقرغياْظؿشيعضيؿصيقرغيمماْظؾشيقضيتشياْظؾشيقضيتشيممؼشيْلتصيقاؼشيْلتصيقاممَأنضيَأنضيمممضيعشيرصيونشيمضيعشيرصيونشيؼصيؼصي

شيممِبفغيؿضيِبفغيؿضيممؼشيِؼػشيؼشيِؼػشيممَأنضيَأنضيمموشيؼصيمضيعشيرصيوشيؼصيمضيعشيرصيممَأحشيدصيػصيؿضي،َأحشيدصيػصيؿضي،ممسشيَؾقضيفغيؿضيسشيَؾقضيفغيؿضيممؼصيقشيظَّكؼصيقشيظَّك شيِع ممِصقِفِصقِفمممماظؾَّفشياظؾَّفشيممؼصيلشيؾـيقصيقنشيؼصيلشيؾـيقصيقنشيممعشيقضيِضًػاعشيقضيِضًػامماظلؼيؿشياِءاظلؼيؿشياِءممِع

32{{اظلؼياسشيُةماظلؼياسشيُةمممتشيُؼقمشيتشيُؼقمشيممَأنضيَأنضيممإغيَظكإغيَظك
32

مم

,  مػػن أ مػػاؿ الع ػػاد و ػػن الػػ ون وخلقهػػن ا  مػػن المبلئ ػػة, و نػػاؾ صػػنٌ   خػػي 
 : ال س ي  وال حميهلل وال   يي, قاؿ 

ضيممتشيذضيُطرصيونشيتشيذضيُطرصيونشيممِعؿؼياِعؿؼياممإغينؼيإغينؼيمم}} ضيِع شيمموشياظؿؼيقضيِؿقدشي،وشياظؿؼيقضيِؿقدشي،مموشياظؿؼيفضيِؾقؾشي،وشياظؿؼيفضيِؾقؾشي،مماظؿؼيلضيِؾقّّشي،اظؿؼيلضيِؾقّّشي،:م:ماظؾَِّفاظؾَِّفممجشيَؾالغيجشيَؾالغيممِع شيؼشيضيعشيِطْػ ممحشيقضيلشيحشيقضيلشيممؼشيضيعشيِطْػ

ؼيمماْظعشيرضيشغي،اْظعشيرضيشغي، ؼيَظفصي 33{{ِبصشياِحِؾفشيامِبصشياِحِؾفشيامممتصيذشيطِّرصيتصيذشيطِّرصيمماظؼيقضيؾغي،اظؼيقضيؾغي،ممَطدشيوغييـيَطدشيوغييـيمميؿييؿيدشيوغيدشيوغيممَظفصي
33

مم

 ػػن حسػػ يحة وخػػيج منهػػا ملػػك وػػ  ص إلػػي العػػيش ودػػوؼ يولػػم, و  ادحػػم ال سػػ يحة 
 ع في صحيف ك إلي وـو القيامة ...و ن   ا وُو ا, ال ي قل ه

   :  خ األ ماؿ وضا فهاو  ا من فضن ا   لينا أف 
                                             (42 )النسا)  

 .شيء  خياألجي العظين و , شيء المضا فة
 في ذلك: قاؿ رسوؿ ا     لك الصبلة,

ضيمم}} ضيعشي مموشيرصيُطقسشيفشياوشيرصيُطقسشيفشيامموشيخصيشصيقسشيفشياوشيخصيشصيقسشيفشياممِضقشياعشيفشياِضقشياعشيفشياممَظفشياَظفشيامموشيَأتشيؿؼيوشيَأتشيؿؼيمموصيضصيقءشيػشيا،وصيضصيقءشيػشيا،ممَظفشياَظفشيامموشيَأدضيؾشيغشيوشيَأدضيؾشيغشيممِظقشيْضِؿفشيا،ِظقشيْضِؿفشيا،مماظصؼيالَةاظصؼيالَةممصشيؾَّكصشيؾَّكممعشي

================================== 
 عضء اٌؾغٓ ثٓ سش١ك، ٚاٌٛع١ظ فٟ رفغ١ش اٌمشآْ عٓ أثٟ ٘ش٠شح  32

 عٕٓ اثٓ ِبعخ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ٚاٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن عٓ إٌعّبْ ثٓ ثش١ش  33



  {{5151}}    اٌؾٍمخ األسثعْٛ   اٌؾٍمخ األسثعْٛ             33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

34{{حشيِػْظؿشيـِلحشيِػْظؿشيـِلممَطؿشياَطؿشيامماظؾَّفصياظؾَّفصيممحشيِػَظَؽحشيِػَظَؽ:م:متشيُؼقلصيتشيُؼقلصيممعصيلضيِػرشيٌة،عصيلضيِػرشيٌة،ممبشيقضيضشياءصيبشيقضيضشياءصيمموشيِػلشيوشيِػلشيممخشيرشيجشيتضيخشيرشيجشيتضيممػشياػشياوشيدصيفصيقدشيوشيدصيفصيقدشي
34

مم

 :: قاؿ أو العورة والغزو أوضاً    لك الحجو 
ضيمخشيرشيجشيمحشياجعيًامَأوضيمعصيعضيؿشيِؿرًامَأوضيمَشازغيؼًامثصيؿشيعيمعشياتشيمِصلمَررغيؼِؼِفمَطؿشيبشيماظؾعَيفصيمَظفصيمَأجضيرشيممم}} ضيمخشيرشيجشيمحشياجعيًامَأوضيمعصيعضيؿشيِؿرًامَأوضيمَشازغيؼًامثصيؿشيعيمعشياتشيمِصلمَررغيؼِؼِفمَطؿشيبشيماظؾعَيفصيمَظفصيمَأجضيرشيمعشي عشي

35{{مموشياْظؿصيعضيؿشيِؿرصيمإغيَظكمؼشيقضيمغيماْظِؼقشياعشيِةوشياْظؿصيعضيؿشيِؿرصيمإغيَظكمؼشيقضيمغيماْظِؼقشياعشيِةمماْظغشيازغييموشياْظقشياجاْظغشيازغييموشياْظقشياج
35
مم

, ووظن وحج ووع مػي  وخلر من الحج والعمية مل اً ومما قين فى حفسيي ذلك أف ا  
 .الع هلل رصيهلل ن سنة ووو ع في 

 :قاؿ أ ماؿ ال شي, و ح  وف من المبلئ ة   خ 
طؿؾفؿمآمطؿؾفؿمآمالمخيؾقامػذاماظؾقتمعـمدؿؿائةمأظٍػمرائٍػمبف،مصنذامغؼصمعـماظؾشرمأالمخيؾقامػذاماظؾقتمعـمدؿؿائةمأظٍػمرائٍػمبف،مصنذامغؼصمعـماظؾشرمأمم}}

36{{عـماٌالئؽةمعـماٌالئؽةممم
36

مم

 سيهلل ا محمهلل و لى  لم وصح م وسلن وصلى ا   لي
 

================================== 
 اٌّعغُ األٚعظ ٌٍطجشأٟ عٓ أٔظ  34

 عٓ أثٝ ٘ش٠شحعبِع اٌّغب١ٔذ ٚاٌّشاع١ً  35

 ٚسد فٟ األصش. 36



  {{5252}}اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u  ايٛاحد٠ ٚاألزبعٕٛايٛاحد٠ ٚاألزبعٕٛاذتًك١ اذتًك١ u 
  آداب ٚضٓٔ عشس ذٟ اذتج١آداب ٚضٓٔ عشس ذٟ اذتج١

  نجس٠ ايكتٌ يف آخس ايصَإنجس٠ ايكتٌ يف آخس ايصَإ

  اذتضٍٛ ع٢ً أجس اذتجاذتضٍٛ ع٢ً أجس اذتج

  عالج ٌَٝ األبٓاء عٔ ايطسٜل املطتكِٝعالج ٌَٝ األبٓاء عٔ ايطسٜل املطتكِٝ

  َع١ٝ ايسضٍَٛع١ٝ ايسضٍٛ

  شٜاز٠ ايسضٍٛ شٜاز٠ ايسضٍٛ 



  {{5353}}اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u   68زبعٕٛزبعٕٛايٛاحد٠ ٚاألايٛاحد٠ ٚاألاذتًك١ اذتًك١ u 
 آداب ٚضٓٔ عشس ذٟ اذتج١

ممعاماآلدابمواظلــماظقاجؾةمسؾكماٌلؾؿمسيماظعشرماِّوديمعـمذيمايفة=عاماآلدابمواظلــماظقاجؾةمسؾكماٌلؾؿمسيماظعشرماِّوديمعـمذيمايفة=دمال:مدمال:م

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 :  شهي ذو الحةة مػن األشػهي الحػـي ال ػي قػاؿ فيهػا ا                 

                  (62 )مػػػػا الواجػػػػص  لينػػػػا فػػػػي  ػػػػ خ األشػػػػهي؟  التوبررررة               

       (62 )خ األشهي ي ى ال  ح ار فيها بي نها لنا يضية الن ي  التوبة   :فقاؿ 
شيمماظَِّذياظَِّذيممعصيضشيرشيعصيضشيرشيمموشيرشيجشيبصي،وشيرشيجشيبصي،مموشياْظؿصيقشيرؼيمصي،وشياْظؿصيقشيرؼيمصي،مماْظِقفؼيِة،اْظِقفؼيِة،مموشيذصيووشيذصيومماْظَؼعضيدشيِة،اْظَؼعضيدشيِة،ممذصيوذصيوممعصيؿشيقشياِظقشياتظيعصيؿشيقشياِظقشياتظيممثشيَؾاثظيثشيَؾاثظيمم}} شيبشيقضي ممبشيقضي

38{{وشيذشيعضيؾشيانشيموشيذشيعضيؾشيانشيمممجصيؿشيادشيىجصيؿشيادشيى
38

مم

الواجػػػص  لػػػى المسػػػلمين والمسػػػلمات فػػػي  ػػػ خ األشػػػهي  ػػػهللـ ظلػػػن الػػػنفس, و ػػػن 
اإل سػػاف وظلػػن  فسػػم؟  عػػن إذا خػػال  ربػػم, وإذا خػػال    يػػم, وإذا خػػال    ػػاب ا , وإذا 

للهػو  ظلن إخوا م الم منين, وإذا وقػع فػي المعاصػي, وإذا وقػع فػي الغفلػة, وإذا حػيؾ  فسػم
واللعػػػص, وحػػػيؾ اإلشػػػ غاؿ بدا ػػػة ا  و  ػػػادة ا  وذ ػػػي ا  ....  ػػػن  ػػػ خ األشػػػياء وظلػػػن 

 اإل ساف  فسم فيها.
إذاً و  عػػهلل اإل سػػاف  ػػن  ػػن مسػػ  ات ظلػػن الػػنفس فػػي  ػػ خ األشػػهي, بمعنػػى وحػػيص 
 لػػػى اا ػػػة ا , ووحػػػيص  لػػػى يسػػػن الم ابعػػػة لسػػػيهلل ا رسػػػوؿ ا , ووحػػػيص  لػػػى يسػػػن 

يع خلر ا , ووحػيص  لػى يفػع  فسػم مػن الهفػوات والغفػبلت والمعاصػي ال عامن مع جم
 والف ن ما ظهي منها وما بدن.

================================== 
 4/13/2313َ٘ـ 1434معذح ِٓ رٞ اٌ 28 –اٌّعبدٞ  37

 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ أثٟ داٚد عٓ ٔم١ع ثٓ ِغشٚػ  38



  {{5454}}اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

ػػػم إليػػػم القػػػي ف  –بعػػػهلل ذلػػػك   ليػػػم بمػػػا ورد فػػػي  –و ػػػ ا  ػػػو األدب الهػػػاـ الػػػ ي وج 
السن ة من صياـ ما حيسي من   خ األواـ, وخاصػة وػـو  يفػة, و ليػم إييػاء لياليهػا بػ  ي ا , 

 أف   خ األواـ:في ش قاؿ 
ضيممعشياعشيامم}} ضيِع ؼيمماظصؼياِظّّصياظصؼياِظّّصيمماْظعشيؿشيؾصياْظعشيؿشيؾصيممَأؼؼيامػيَأؼؼيامػيممِع ؼيِصقفغي ضيمماظؾَِّفاظؾَِّفممإغيَظكإغيَظكممَأحشيبؽيَأحشيبؽيممِصقفغي ضيِع مممماْظعشيشضيرغي،اْظعشيشضيرغي،ممؼؼيامغيؼؼيامغياَِّاَِّممػشيِذِهػشيِذِهممِع

مم::مماظؾَِّفاظؾَِّفممرشيدصيقلصيرشيدصيقلصيممَصَؼالشيَصَؼالشيمماظؾَِّف=اظؾَِّف=ممدشيِؾقؾغيدشيِؾقؾغيممِصلِصلمماْظِففشيادصياْظِففشيادصيمموشيالوشيالمماظؾَِّفاظؾَِّفممرشيدصيقلشيرشيدصيقلشيممؼشياؼشيا:م:مَصَؼاُظقاَصَؼاُظقا

مممموشيعشياِظِفوشيعشياِظِفممِبشيْػِلِفِبشيْػِلِفممخشيرشيجشيخشيرشيجشيممرشيجصيؾظيرشيجصيؾظيممالالإغيإغيمماظؾَِّفاظؾَِّفممدشيِؾقؾغيدشيِؾقؾغيممِصلِصلمماْظِففشيادصياْظِففشيادصيمموشيالوشيالمم

ضيممؼشيرضيِجعضيؼشيرضيِجعضيممَصَؾؿضيَصَؾؿضي ضيِع 39{{ِبششيلضيٍءمِبششيلضيٍءمممذشيِظَؽذشيِظَؽممِع
39

مم

ا ظي إلى قهللر العمن الصال  في   خ األواـ, قهللر  اؿ جهللاً, ولػ لك ال بػهلل لئل سػاف 
 أف وش غن في   خ األواـ ب  ي ا , وبعض األئمة اس هلللوا  لى ذلك بقوؿ ا :

                               (68 )احلج 
  وقولم:                          (626 )البقرة  

 :األواـ المعهللودات 
 . ي أواـ ال شيور, أوؿ وثا ي وثالث ورابع أواـ العيهلل, وال ي  َُ  غي فيها   

 :أما األواـ المعلومات 
, فهػػي أوػػاـ معلومػػة  ل مهػػا ا , وجعػػن لمػػن وحييهػػا فقػػهلل قػػالوا  ػػي أوػػاـ ذي الحةػػة 

 .وي ى  نم في الهلل يا, ووُ يمم وـو لقياخ   بلمة أف ا  

================================== 
 صؾ١ؼ اٌجخبسٞ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ٚأثٟ داٚد عٓ عجذ هللا ثٓ اٌعجبط  39



  {{5555}}اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 نجس٠ ايكتٌ يف آخس ايصَإ
دمال:ممسعتمأنمآخرماظزعان،موععمطـرةماظؼؿؾمصؾـمتقجدمعؽةموالماٌدؼـة،موالمدمال:ممسعتمأنمآخرماظزعان،موععمطـرةماظؼؿؾمصؾـمتقجدمعؽةموالماٌدؼـة،موالم

ممشريػا،مصؼطمتؾؼكماظشام،مصفؾمػذهمصققّّمأممال=شريػا،مصؼطمتؾؼكماظشام،مصفؾمػذهمصققّّمأممال=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 :الحهللوث ال ي و ين  بلمات السا ة وأشيااها قاؿ فيم 
مماْظَؼؿضيؾصياْظَؼؿضيؾصي:م:مَضالشيَضالشيمماظؾَِّف=اظؾَِّف=ممرشيدصيقلشيرشيدصيقلشيممؼشياؼشيامماْظفشيرضيجصياْظفشيرضيجصيمموشيعشياوشيعشيا:م:مَضاُظقاَضاُظقامماْظفشيرضيجصي،اْظفشيرضيجصي،ممؼشيْؽصيرشيؼشيْؽصيرشيممحشيؿؼيكحشيؿؼيكمماظلؼياسشيُةاظلؼياسشيُةممتشيُؼقمصيتشيُؼقمصيممَظاَظامم}}

40{{اْظَؼؿضيؾصيماْظَؼؿضيؾصيم
40

مم

ف الق ػن وحػهللث فػي العػالن  لػم اآلف, لن وحهللد ُقدي وال مهللونػة وال دولػة, أل ل نم 
إف  اف الق ن  ن ايور يوادث الدائيات, أو يوادث القدارات, أو الحػوادث ال ػي  يا ػا 

 من اإلر اب ال ي ا  شي في  ن الوجود.
ػػػيوا, وأصػػػ ح   وبػػػبلد الشػػػاـ  ػػػي أ ثػػػي م ػػػاف اآلف فيػػػم ق ػػػن, و ثيػػػي مػػػن أ لهػػػا ُ ةغ

, ولػػ لك  دلػػص ممػػن  ػػياء  لػػى رسػػوؿ ا  الػػ بلد  لهػػا خػػياب, ولػػ لك  ػػ ا ال ػػبلـ اف
 ُوحهللغث بحهللوث أف وأحي بسنهللخ, فالحهللوث ال ي ليس لم سنهلل بيي مع مهلل.

 اذتضٍٛ ع٢ً أجس اذتج
دمال:مالمأعؾؽماٌالماظؽاسيميجمبقتمآمايرام،مصفؾمػـاكمسؿؾمجيعؾينمدمال:مالمأعؾؽماٌالماظؽاسيميجمبقتمآمايرام،مصفؾمػـاكمسؿؾمجيعؾينم

ممأتشؾفمبايفقج،موؼؽؿبمآمظلمبفمأجرمحفة=أتشؾفمبايفقج،موؼؽؿبمآمظلمبفمأجرمحفة=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 :األ ماؿ ال ي وُ  ص لئل ساف بها ثواب يةة 
================================== 

 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ أثٟ داٚد عٓ أثٟ ٘ش٠شح  43



  {{5656}}اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

إذا صػػل ى الفةػػي فػػي جما ػػة وقعػػهلل وػػ  ي ا  ي ػػى حدلػػع الشػػمس, وبعػػهلل الػػوع  -
 ن  :الشمس بثلث سا ة ُوصلغي ر ع ي

 دؿ ثواب يةة مق ولة و مية مق ولة.فه ا العمن وعا
 :  لك إذا ذ ص للمسةهلل لسماع درس العلن, لقولم  -

ضيمم}} ضيعشي ممتشياعؾياتشياعؾياممحشياجٍّحشياجٍّممَطَلجضيرغيَطَلجضيرغيممَظفصيَظفصيممَطانشيَطانشيممؼشيعضيَؾؿشيفصي،ؼشيعضيَؾؿشيفصي،ممَأوضيَأوضيممخشيقضيرطياخشيقضيرطياممؼشيؿشيعشيؾَّؿشيؼشيؿشيعشيؾَّؿشيممَأنضيَأنضيممإغيالإغيالممؼصيرغيؼدصيؼصيرغيؼدصيممالالمماْظؿشيلضيِفِداْظؿشيلضيِفِدممإغيَظكإغيَظكممَشدشياَشدشياممعشي

41{{حشيفؼيؿفصيمحشيفؼيؿفصيم
41

مم

 .  لك إذا أد ى الفيائض في المسةهلل -
والمػػيض الػػ ي أصػػيص بػػم أ ػػن المػػهللف, وبػػهللأ ونةػػي إليػػم أ ػػن القػػيى فػػي  ػػ ا العصػػي 

ما ػػة فػػي المسػػةهلل, ولػػ لك حةػػهلل المسػػاجهلل خاووػػة  ػػهللا وػػـو الةمعػػة, حػػيؾ الصػػبلة فػػي ج
و  ا ميض أصاب األمػة فػي مق ػن, ألف الةما ػة  ػي ال ػي ححفػع الةما ػة, ف فيقػوا وبػهللأ 

 :ون شي بينهن داء الفيقة اآلف, فال ي وحافع  لى الةما ة قاؿ فيم 
ضيمتشيَطفؼيرشيمِصلمبشيقضيِؿِفمثصيؿؼيمَأتشيكمعشيلضيِفدشيمجشيؿشياسشيٍةمم}} ضيمتشيَطفؼيرشيمِصلمبشيقضيِؿِفمثصيؿؼيمَأتشيكمعشيلضيِفدشيمجشيؿشياسشيٍةعشي ؼصيصشيؾِّلمِصقِفمصشيالًةمعشيْؽؿصيقبشيًةمَطؿشيبشيماظؾَّفصيمتشيعشياَظكمَظفصيمؼصيصشيؾِّلمِصقِفمصشيالًةمعشيْؽؿصيقبشيًةمَطؿشيبشيماظؾَّفصيمتشيعشياَظكمَظفصيمممعشي

مم4242{{  َطَلجضيرغيماْظقشياجـيماْظؿصيقضيرغيمغيَطَلجضيرغيماْظقشياجـيماْظؿصيقضيرغيمغي

 :  لك من أ ماؿ الخيي -
بػػػي الوالػػػهللون, ف ػػػي الوالػػػهللون و لػػػ  اإل سػػػاف أوضػػػاً أجػػػي وثػػػواب الحػػػج إلػػػى بيػػػ  ا  

إلػػى  ػػ خ األمػػا ن الحػػياـ, بيػػي أف  ػػ خ األمػػور ال ُحسػػقط الفيوضػػة, وال حُغنػػي  ػػن الػػ  اب 
 .المقهللسة لمن وملك اإلس دا ة, حنفي ًا ألمي ا , واح ا اً لسيهلل ا رسوؿ ا  

================================== 
 اٌطجشأٟ ٚاٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن ٚاٌج١ٙمٟ عٓ صذٜ ثٓ عغالْ  41
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  {{5757}}اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 عالج ٌَٝ األبٓاء عٔ ايطسٜل املطتكِٝ
دمال:مأغامسيمررؼؼموأبـائلمسيمررؼؼمآخر،موالمأدؿطقعمأنمأذيعفؿمسؾكماظلريمدمال:مأغامسيمررؼؼموأبـائلمسيمررؼؼمآخر،موالمأدؿطقعمأنمأذيعفؿمسؾكماظلريم

غؿفجمررؼؼمغؿفجمررؼؼمسيمررؼؼمآ،موطربواماآلن،موأحدػؿمؼلريمسؾكمػقاه،مواآلخرماسيمررؼؼمآ،موطربواماآلن،موأحدػؿمؼلريمسؾكمػقاه،مواآلخرما

اظؿقاراتماٌؿطرصة،مواظعؿرمميضل،موأحاولماآلنمأنمآخذػؿمإديمررؼؼمآمظؽـفؿماظؿقاراتماٌؿطرصة،مواظعؿرمميضل،موأحاولماآلنمأنمآخذػؿمإديمررؼؼمآمظؽـفؿم

ممالمؼلؿعقنمظل،مصؿاذامأصعؾ=المؼلؿعقنمظل،مصؿاذامأصعؾ=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  خ مصي ة, فال ي و يؾ زر م ي ى و  ي ووص   شةية   يية,  ن وسػ ديع إصػبلح 
اج إلى حعههللخ من  ال هللاوة, بن ق ن و ع ال  رة, فق ػن و ػع  واجها بعهلل الِ َ ي؟! الزرع وح 

 ال  رة:
{{مماَِّْطَػاِءاَِّْطَػاِءممِصلِصلممإغيالإغيالممتشيضشيعصيقػشياتشيضشيعصيقػشيامموالوالممِظصيَطِػُؽؿضيِظصيَطِػُؽؿضيممتشيكشيقؼيرصيواتشيكشيقؼيرصيوامم}}

ٖٖٗٗ
مم

وخ ػػار األرض الدي ػػة ال ػػي وضػػع فيهػػا ب رحػػم, ووحػػيص  لػػى الحػػبلؿ, ي ػػى ح  ػػوف 
مػن يػبلؿ, ووحػيص بعػهلل الندفة في صل م من ب اء يبلؿ, وحُػّغ  ى إذا      فػي بدػن األـ 

, وبمػػا  ػػاف  ليػػم صػػحابة رسػػوؿ ا  ذلػػك أف وي ػػاخ بمػػا أمػػي ا , وبمػػا وص ػػى رسػػوؿ ا  
. 

ل ػػن إذا  ا ػػ  األمػػور وصػػل  إلػػى مػػا ذ ػػي السػػائن, فالػػ ي  ليػػم أف وػػهللون  لػػيهن 
النصيحة, وال و ن وال ومن, ووُظهي لهػن الغضػص مػن أفعػالهن, واإلشػمئزاز مػن حصػيفاحهن, 

 مػا قػاؿ   الي ا  ن المنهج الػ ي وسػييوف  ليػم, فهػ ا  ػو المهػن اآلف, ألف ا  و هللـ 
: 
شيممعشيَؾٍؽعشيَؾٍؽممإغيَظكإغيَظكمماظؾَّفصياظؾَّفصيممَأوضيحشيكَأوضيحشيكمم}} شيِع :م:مَضالشيَضالشيممَأػضيِؾفشيا،َأػضيِؾفشيا،ممسشيَؾكسشيَؾكمموشيَطذشياوشيَطذشياممَطذشياَطذشياممعشيِدؼشـيَةعشيِدؼشـيَةمماْضِؾبضياْضِؾبضيممَأنغيَأنغيمماْظؿشيالِئَؽِةاْظؿشيالِئَؽِةممِع

================================== 
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  {{5858}}اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

ػي،ممَررضيَصَةَررضيَصَةممؼشيعضيِصَؽؼشيعضيِصَؽممَظؿضيَظؿضيممُصالغطياُصالغطياممسشيؾضيدشيَكسشيؾضيدشيَكممِصقفغياِصقفغياممإغينؼيإغينؼي ػي،سشيقضي ممَظؿضيَظؿضيمموشيجضيفشيفصيوشيجضيفشيفصيممَصنغينؼيَصنغينؼيمموشيسشيَؾقضيفغيؿضي،وشيسشيَؾقضيفغيؿضي،ممسشيَؾقضيِفسشيَؾقضيِفممْضِؾؾضيفشياْضِؾؾضيفشيااا:م:مَضالشيَضالشيممسشيقضي

44{{ممَضطَُّضطُّممدشياسشيًةدشياسشيًةممِظلِظلممؼشيؿشيؿشيعؼيرضيؼشيؿشيؿشيعؼيرضي
44

مم

ال بػػهلل أف وُظهػػي الغضػػص واإلشػػمئزاز و ػػهللـ الي ػػا, و ػػ ا وُهيػػ  ل ثيػػي مػػن ال غييػػػي, 
ف ثيي من األوالد  نهللما وحس أف األب بيػي راض  ػن فعلػم و ػن حصػيفاحم فيحػاوؿ ميبمػاً 

ف لن وحاوؿ أف وس ي ػي أبيػم فػي  ػ ا الوقػ  فػبل فائػهللة فيػم, ووةػص أف وس ي ي أبيم, وإ
إخياجػػم مػػن القلػػص, ألف الولػػهلل ال ػػار وحػػاوؿ دائمػػاً وأبػػهللاً أف وس ي ػػي أبػػاخ, وأف وس ي ػػي 

 أمم.
إذاً ال بػػهلل أف وُظهػػي لهػػن مػػع الوصػػاوا شػػيء مػػن الغضػػص, وشػػيء مػػن اإلشػػمئزاز مػػن 

ى لػو لػن و حػهللث بػ لك, فػضذا  زمػوا حصيفاحهن, وشيء مػن  ػهللـ الي ػا  ػن أو ػا هن, ي ػ
  ليم لن وس ةص لهن, وإذا دخلوا المنزؿ قاـ وحي هن .... وبيي ذلك من   خ األمور.

فػػضذا اسػػ ةابوا لػػم فعليػػم النصػػيحة بالح مػػة والمو ظػػة الحسػػنة, و لػػى ا  الق ػػوؿ, 
ي فيسػػأؿ ا , ووسػػ عين بػػا  أف وػػيد ن  ػػن ايوػػر الغػػى إلػػى ايوػػر الهػػهللى, وإذا صػػهللؽ فػػ

 د اءخ اس ةاب ا  لم وأال هن في وهللخ.

 َع١ٝ ايسضٍٛ
ممدمال:مؼؼقلمآمتعادي:مدمال:مؼؼقلمآمتعادي:م   مم  مم مممم    مم   مماظػؿّّ(مػؾمطؾماظػؿّّ(مػؾمطؾم2929))مم

ممصؼط=صؼط=مماٌمعـنيمهلؿمغصقبمسيمػذهماآلؼة،مأممأغفاماضؿصرتمسؾكمزعاغفماٌمعـنيمهلؿمغصقبمسيمػذهماآلؼة،مأممأغفاماضؿصرتمسؾكمزعاغفم

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

أل ػػن  لهػػ خ اآلوػػة و ػػ ا المعنػػى يػػهللاً محػػهللوداً, فمعيػػة اليسػػوؿ  ن ا  لػػن وةعػػ
زما م معية جسما ية, ومعي ػم النورا يػة مف ويػة ل ػن األمػة إلػى وػـو الػهللون, بػن  قػوؿ مف ويػة 

 ل ن األمة في الهلل يا واآلخية والةنة:
================================== 
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  {{5959}}اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

ضيممعشيعشيعشيعشيمماْظؿشيرضيءصياْظؿشيرضيءصيمم}} ضيعشي {{ممَأحشيبؼيَأحشيبؼيممعشي
ٗ٘ٗ٘
مم

    ػػػ خ فػػػي اآلخػػػية, وأوػػػن الةنػػػة؟ قػػػاؿ حعػػػالى:                            

                                                                    

      (21 ))اء ا .فالمعية في الهلل يا وال يزخ والهللار اآلخية والةنة إف ش النسا 
مػػػا فقػػػهلل ا منػػػم إال الةسػػػن فػػػي الػػػهلل يا, ل ػػػن  ػػػورخ و م ػػػع بػػػم  –والحمػػػهلل    – حػػػن 

الم قين, ووهن  بم المخلصين لين  هػار, حػارة منامػاً وحػارة وقظػة, وفػي ال ػيزخ سػي وف األمػي 
 أحن, وفي اآلخية سي وف األمي أ من, وفي الةنة سي وف األمي أ ظن.

لسػػػائلين والصػػػادقين فػػػي  ػػػن أاػػػوار اإل سػػػاف, ل ػػػى إذاً المعيػػػة مف ويػػػة للدػػػال ين وا
أف وةعلنػػا جميعػػاً مػػن أ ػػن  ػػ خ المعيػػة,  ,  سػػأؿ ا  و ػػوف فػػي معيػػة الن ػػي العػػهلل اف 

وأف وم ننػػػا فػػػي  ػػػ خ المياحػػػص الهنيػػػة, وأف وةعلنػػػا رفقػػػاء لػػػم فػػػي الػػػهلل يا واآلخػػػية والةنػػػاف 
 الي وا ية.

 شٜاز٠ ايسضٍٛ 
ممجمدـةمأممواجؾة=جمدـةمأممواجؾة=سيمايسيمايممدمال:مػؾمزؼارةماظردقلمدمال:مػؾمزؼارةماظردقلم

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 :  بػػػػنن القػػػػي ف واج ػػػػة, و فػػػػي فيهػػػػا قػػػػوؿ ا   زوػػػػارة اليسػػػػوؿ             

                                                                  
 :وو في فيها قولم  النسا(( 24)

ضيمم}} ضيعشي ممذشيِػقعطياذشيِػقعطياممَظفصيَظفصيممَأُطقنشيَأُطقنشيممَأنضيَأنضيممسشيَؾلؼيسشيَؾلؼيممحشيؼفياحشيؼفياممَطانشيَطانشيممزغيؼشيارشيِتل،زغيؼشيارشيِتل،ممإغيالإغيالممحشياجشيٌةحشياجشيٌةممتصيعضيِؿُؾفصيتصيعضيِؿُؾفصيممالالممزشياِئرطيازشياِئرطياممجشياءشيِغلجشياءشيِغلممعشي

================================== 
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  {{6363}}اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

46{{مماْظِؼقشياعشيِةاْظِؼقشياعشيِةممؼشيقضيمشيؼشيقضيمشي
46

مم

إذا ذ  ػػ  إليػػم وسػػأل  ا  المغفػػية فض ػػم سػػيغفي لػػي ب ي ػػة رسػػوؿ ا , وفػػي اآلخػػية 
, ولػػػػ لك أوج هػػػػا األئمػػػػة األ ػػػػبلـ  لػػػػى ؿ الشػػػػفا ة ال ػػػػي أال هػػػػا مػػػػن رسػػػػوؿ ا  سػػػػأ ا

المسلمين أجمعين, وإف  ػاف الػ عض ونصػ  الحةػيج بػأمور, لػئبل وظػن الحةػيج أف الزوػارة 
 :ر ن من أر اف الحج, قاؿ 

ضيمم}} ضيعشي {{ممجشيَػاِغلجشيَػاِغلممَصَؼدضيَصَؼدضيممؼشيزصيرضيِغلؼشيزصيرضيِغلمموشيَظؿضيوشيَظؿضيمماْظؾشيقضيتشياْظؾشيقضيتشيممحشيجؼيحشيجؼيممعشي
ٗٚٗٚ
مم

  ة ُ شف  لنا في   ا الزماف,  أف سػيهلل ا رسػوؿ ا  و  ا الحهللوث فيم لمحة بيو
اسػػػ  نم الغيػػػص فعي فنػػػا أف فػػػي  خػػػي الزمػػػاف سػػػي وف  نػػػاؾ قػػػـو جفػػػاة ال وػػػزوروف اليسػػػوؿ 

 ووهلل وف إلى حيؾ الزوارة, فح ر ا في   ا الحهللوث, و ش  الس ار  نهن.
 .الزوارة بيي ر ن, و ي شيء مس قن  ن أ ماؿ الحج, ل ن ال بهلل منها للحاج

جعن ي ي م وُقين في م اف بيي بيػ  ا  الحػياـ ي ػى  أف ا   وِمن ِيَ ن ا  
ويين اإل ساف إليم مفيداً, أل م لو  اف في م ػة فػضف اإل سػاف سػي  ص لل يػ  وبػالمية وػزور 
الن ػػي, ل ػػن ال بػػهلل لػػم أف وشػػهلل الييػػاؿ لزوػػارة رسػػوؿ ا , وذلػػك بيا ػػاً أل ميػػة  ػػ خ الزوػػارة 

 .وفي د ياخ وفي أخياخ إف شاء ا  رب العالمين للميء في  فسم
فيهػا أسػيار وأ ػوار ودلػع  ليهػا األاهػار واألخيػار  نػهلل زوػارحهن للن ػي  وزوارة الن ي 

  ال ح ػػاح لؤلسػػماع وال ُح شػػ  بفصػػي  ال ػػبلـ, أل هػػا أل ػػن القلػػوب وأ ػػن األرواح فػػي
 .زوارة الح يص المصدفى 

 لم وصح ة وسلنوصلى ا   لى سيهلل ا محمهلل و لى  
 

================================== 
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  {{6161}}اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u  ايجا١ْٝ ٚاألزبعٕٛايجا١ْٝ ٚاألزبعٕٛاذتًك١ اذتًك١ u 
  ايتغخ١ٝ بٗد١ٜايتغخ١ٝ بٗد١ٜ

  شسٚط األعخ١ٝشسٚط األعخ١ٝ

  أدب املطًِ يف ايعٝدأدب املطًِ يف ايعٝد

  أضباب ارتالفاتأضباب ارتالفات



  {{6262}}اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u   48ايجا١ْٝ ٚاألزبعٕٛايجا١ْٝ ٚاألزبعٕٛاذتًك١ اذتًك١  u 
 ايتغخ١ٝ بٗد١ٜ

ممعـمأحدماِّذكاص=عـمأحدماِّذكاص=جاءغلمػدؼةمجاءغلمػدؼةمممففدمال:مػؾمجيقزماظؿضققةمخبرودمال:مػؾمجيقزماظؿضققةمخبرو

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ووةػػوز أف  ,يي إلػػي  بههللوػػة, فالههللوػػة بعػػهلل مػػا سػػلم  لػػي أصػػ ح  مل ػػأ ػػهلل نشػػخ
 .أشاء ماأحصيؼ فيها  يف

 ػو حنػازؿ  ػن  والههللوػة معنا ػا أ ػم ,فضذا  اف خيوفاً وذبح م فقهلل أص   لي أل م  هللوػة
 مل ي ها لي.

لو أ دا ي م لغاً من الماؿ وقاؿ لػي: يػج بػم بيػ  ا  الحػياـ, ف  ػوف يةػة مق ولػة 
 ماؿ يبلؿ إف شاء. و ومن ماؿ الههللوة,  أل ها

 شسٚط األعخ١ٝ
مم:مػؾمػـاكمذروٌطموضعفاماإلدالممظذبّّماِّضققة=:مػؾمػـاكمذروٌطموضعفاماإلدالممظذبّّماِّضققة=دمالدمال

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 :ذب  األ حية
 .بعهلل صبلة العيهلل و وف  -

 .إلى اليـو اليابع ي اليـو األوؿف حص و  -

================================== 
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  {{6363}}اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

اً وال و ػوف لػيبًل, و ػ ا لػيس ييامػاً ول ػن ول ن األئمة قػيُّروا أف و ػوف الػ ب   هػار 
 .قالوا: األفضن أف و وف  هاراً في أواـ ال شيور الثبلثة

ضذا  ا ػ  األ ػحية خػيوؼ أو مػا ز الشػي ية فػي األ ػحية, فػط و الشي و ناؾ بعض 
عائلػػة وايػػهللة, والشػػيط  نػػا فػػي  ػػن  ػػ خ األ ػػايي ي ػػى ال قػػي أف ح ػػوف ل فهػػوأو جػػهللي 

أو ييػواف  ,أو ييػواف رجلػم م سػورة ,ف أف ُوضػحغي بحيػواف أ ػورسليمة, فػبل وةػوز لئل سػا
مػػػػن ييػػػػث بػػػػهلل وأف ح ػػػػوف جيػػػػهللة  أو ييػػػػواف أجػػػػيب, أل ػػػػك حقػػػػهللـ  هللوػػػػة   فػػػػبل ,مػػػػيوض

ف ح ػػػوف أي سػػػمينة, ل ػػػن ال وصغػػػ  أ ,بػػػهلل وأف ح ػػػوف اي ػػػة اللحػػػن و ػػػي الالمواصػػػفات, 
 . زولة

بل وأخػػ  الةلػػهلل وال فػػأف الةػػزار ال وأخػػ  أجيحػػم منهػػا,   ػػ لك مػػن شػػيوط األ ػػحية
 . نهلل امن ح وف اللحن وال بييخ ول ن أجيحم 

و  وف يا يون ال ب  إف  ا   أ ػحي نا,  ,أف ُ سمغي ا   نهلل ذبحها   لك وةص
 .قوؿ: بسن ا   ن فبلفنفنا أيهلل ب لك فوإذا  ل  

 أدب املطًِ يف ايعٝد
ممدمال:معامأدبماٌلؾؿمسيماظعقد=دمال:معامأدبماٌلؾؿمسيماظعقد=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ُسمي العيهلل بالعيهلل أل م وُعيػهلل للمسػلمين مػع بعضػهن األيػواؿ الدي ػة ال ػي  ػاف  ليهػا 
 ., والسل  الصال سيهلل ا رسوؿ ا  ومن معم

 : ن س قنا من أ لنا وأي ابنا ما رأونا مَ  -ول لك ون غي  لينا وـو العيهلل 
بػػهلل أف وسػػلموا  و ػػا وا ال ,وحضػػيوف الخد ػػةو صػػبلة العيػػهلل ب و ػػهللأوف ػػا وا وػػـو العيػػهلل 

, ولػو  ػاف !!الخصػاـ بالعيػهلل ين هػ, و لى بعضهن في المسةهلل, ولو  اف  ناؾ خصاـ بينهن
مصػػػالحة حامػػػة شػػػاملة لةميػػػع , ....  نػػػاؾ مشػػػ لة ا  هػػػ   ػػػ خ المشػػػ لة بمةػػػيء العيػػػهلل



  {{6464}}اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 وقوؿ: الن ي  السبلـ لم أجيخ,فالمسلمين في   خ ال قعة الدي ة, 
ممتشيؿشيقشياتؽيتشيؿشيقشياتؽيممَطؿشياَطؿشياممذصيغصيقبصيفصيؿشيا،ذصيغصيقبصيفصيؿشيا،ممسشيضيفصيؿشياسشيضيفصيؿشياممتشيقشياتؼيتضيتشيقشياتؼيتضيممِبقشيِدِهِبقشيِدِهممَصَلخشيذشيَصَلخشيذشيمماْظؿصيلضيِؾؿشياْظؿصيلضيِؾؿشيممَأخشياهصيَأخشياهصيممَظِؼلشيَظِؼلشيممذشياذشياإغيإغيمماْظؿصيلضيِؾؿشياْظؿصيلضيِؾؿشيممإغينؼيإغينؼيمم}}

شيمماْظقشيرشيقصياْظقشيرشيقصي شيِع ممذصيغصيقبصيفصيؿشياذصيغصيقبصيفصيؿشياممَطاغشيتضيَطاغشيتضيمموشيَظقضيوشيَظقضيممَظفصيؿشيا،َظفصيؿشيا،ممُشِػرشيُشِػرشيمموشيإغيالوشيإغيالممسشياِصٍػ،سشياِصٍػ،ممرغيؼّّػيرغيؼّّػيممؼشيقضيمغيؼشيقضيمغيممِصلِصلمماْظقشياِبلشيِةاْظقشياِبلشيِةمماظشؼيفشيرشيِةاظشؼيفشيرشيِةممِع

49{{اْظؾشيقضيرغيماْظؾشيقضيرغيمممزشيبشيِدزشيبشيِدممِعضـيؾشيِعضـيؾشي
49
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 :مين قاؿ م  س و سلن و حن
{{صشيدشيَضٌةمصشيدشيَضٌةمممَظَؽَظَؽممَأِخقَؽَأِخقَؽمموشيجضيِفوشيجضيِفممِصلِصلممتشيؾشيلؽيؿصيَؽتشيؾشيلؽيؿصيَؽمم}}

٘ٓ٘ٓ
مم

رسػػوؿ ا   اوقػػوؿ فيهػػ ,والنظػػية ح ػػوف بحنػػاف ويػػص ي ػػى أ ػػاؿ  نهػػا أجػػيوأ ظيإليػػم, 
: 

غـيماسضيِؿَؽاِفممم}} غـيماسضيِؿَؽاِفمغشيَظرصيماظرشيعيجصيؾغيمإغيَظكمَأِخقِفماْظؿصيلضيِؾؿغيمحصيؾعيًامَظفصيموشيذشيقضيضًامإغيَظقضيِفمخشيقضيرظيمَظفصيمِع غشيَظرصيماظرشيعيجصيؾغيمإغيَظكمَأِخقِفماْظؿصيلضيِؾؿغيمحصيؾعيًامَظفصيموشيذشيقضيضًامإغيَظقضيِفمخشيقضيرظيمَظفصيمِع

{{ذشيامذشيامعشيلضيِفِديغيمػعشيلضيِفِديغيمػممدشيشـيٍةمِصلدشيشـيٍةمِصل
٘ٔ٘ٔ
مم

أو أسػلن  ليػم وأ ػا أدوػي وجهػي الةهػة األخػيى! ,  ن أسلغن  لى أخي وأ ػا م ضػاورل
و ح ػاج إلػى الصػف , فػا فوا واصػفحوا  , ح اج إلى العفو!!  حن فهن وصل    ا السبلـ؟

و  ناسى ما مضى و عي  معاً بعهلل ذلك أخوة م حػابين م ػوادون  ةػهللد  ,إذا  اف يهللث شيئاً 
 ف شاء ا .إاإلسبلـ وأخبلقم وحعاليمم بيننا أجمعين  معالين

فالػػػ  وب ال ػػػي  لػػػى  والػػػ  وب ال ػػػي  ليػػػم حنػػػزؿ,  أخ مسػػػلنم   لػػػى  لمػػػا سػػػل  إذاً  
و  ا مػا وةػص أف  ,نظية فيها  د  ويناف وموّدةبو ف و وف السبلـ ب شاشة وجم, بشيط أ

 و وف في وـو العيهلل.
فػػي  ػػ ا اليػػـو أف  نشػػغن  منػػا ال ويوػػهلل  ا وػػـو العيػػهلل وػػـو المػػ منين مػػع بعضػػهن, 

و ػن  ,ة حةمعنا و ي سنة العيهلل, وال ووجهلل  وافن بعػهلل ذلػكن  بالنوافن والع ادات, فةاء ا بسُ 
================================== 
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ب 51 َّ ٙت ت عٕ َٟ هللاَّ َش سض َّ ِٓ عت  عبِع اٌّغب١ٔذ ٚاٌّشاع١ً  ، اثٓ الَي عٓ ٔبفع عٓ اث



  {{6565}}اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

وػػ  ص أيػػهلل النػػاٌس وغلػػر  لػػى  فسػػم ال ػػاب فػػي ف أيػػافع  لػػى الفػػيائض, قػػهلل مػػا  لػػى   ػػو أ
ي  ػػػ ا اليػػػـو  ػػػي ال سػػػمة الع ػػػادة فػػػ  !!,وػػػـو العيػػػهلل ووقػػػيأ القػػػي ف ووقػػػوؿ  ػػػ خ الع ػػػادة 

و  حػث  ػن الفقػياء والمسػا ين  ,والعفو  ػن المقصػيون ,والمصافحة للمسلمين ,للم منين
 .ليفييوا في   ا اليـو ال يون  ما  اف وفعن اليسوؿ ال يون 

 بِػػي ي  َفَمػػ َبَزَواحِػػِم, بَػْعػػضِ  ِفػػي  الن  ِػػيغ  َمػػعَ  َأبِػػي اْسُ ْشػػِههللَ : وَػُقػػوؿُ  َبزِو ػػَة, بْػػنِ  ِبْشػػيِ   ػػن
 :ِلي فَػَقاؿَ  َأْبِ ي, َوَأ َا  الن ِ يُّ 
مموشيُأعـيلوشيُأعـيلممَأغضيتشيَأغضيتشيممِبَلِبلِبَلِبلممبشيَؾك،بشيَؾك،:م:مُضْؾتصيُضْؾتصيممُأعؽيَؽ=ُأعؽيَؽ=مموشيسشياِئششيُةوشيسشياِئششيُةممَأبصيقَك،َأبصيقَك،ممَأغشياَأغشياممَأُطقنشيَأُطقنشيممَأنضيَأنضيممتشيرضيضشيكتشيرضيضشيكممَأعشياَأعشياممادضيُؽتضي،ادضيُؽتضي،مم}}

52{{اظؾَِّفماظؾَِّفمممرشيدصيقلشيرشيدصيقلشيممؼشياؼشيا
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 حػن  ح ػاج , و هلل هلل  ليػم وأ دػاخ ممػا معػم وجعػن يز ػم ونقلػص إلػي فػيح أخ خ 
 ػػػػ الء المسػػػػا ين إلػػػػى أفػػػػياح وفييػػػػوا معنػػػػا جما ػػػػة  يػػػػزافؿ ألػػػػك فػػػػي وػػػػـو العيػػػػهلل لنحػػػػوغ ذ

 .للةميعالمسلمين ي ى و وف فيياً وسيوراً في   ا اليـو 
ال وصغػػ  وال و ػػ ا  وف فػػي  ػػ ا اليػػـو إلػى المقػػابي لي  ػػوا وونويػػوا,  وػػ  لنػػاسبعػض ا

 ةػػػهللد  وال وةػػػص أف ,اـلحػػػزف ا  هػػػى و ػػػو ثبلثػػػة أوػػػا, ألف فػػػي وػػػـو  يػػػهلل المسػػػلمينوةػػػوز 
فنحن في وـو العيهلل  نسى األيزاف و أحي بال هةة والسيور  ما  ػاف  ,األيزاف في وـو العيهلل

 .وفعن الن ي 
 ,ذ ػػػص للق ػػور  لػػػى سػػػ ين العظػػػة واال   ػػار فلػػػيس فيهػػػا شػػػيء شخصػػػاً ل ػػن لػػػو أف 
 . ن أصحاب رسوؿ ا   ةة, وال واردن  ول نها ليس  سُ 

 ػػا فػػي  ػػ ا اليػػـو وةػػيوف وولع ػػوف  مػػا وحلػػوا لهػػن, ول ػػن فػػي ا عػػاً بالنسػػ ة ألوالد
 يوػهلل أف  ن ػم  لػى ال ا ػة أف ال و يعػوا  ػ خ و األ ياد اسُ حهللث  ألعاباً  اروة ححهللث مشػا ن, 

و  خ األلعاب الناروة ح ذي األوالد, ف ن من األافاؿ ذ     ينػم فػي وػـو العيػهلل , األلعاب
ل ػن اللعػص الػ ي لػيس فيػم مشػا ن هػا األافػاؿ, ب الناروػة ال ػي ولعػص ببس ص   خ األلعػا

================================== 
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  {{6666}}اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 فبل ما ع فهو لهو ولعص.
وبالنس ة للش اب وظن أ م في   ا اليـو م اح لم  ن شػيء, فيقػوؿ: أشػيب خمػية أو 

 !!أل م وـو  يهلل!أشيب بيية أو أشيب با ةو 
 من ال ي قاؿ   ا ال بلـ؟!! 

سػبلـ, فػبل ون غػي ل ػن مسػلن  ػ خ أشػياء لػن و حهػا اإلو إ م وـو  يهلل فيما أبايػم ا , 
صػغيياً  ػػاف أو   يػياً أف ولةػػأ لمثػن  ػػ خ األمػور بحةػػة أف  ػ ا وػػـو لهػٍو ولعػػص, مػع ميا ػػاة 

 ألف الصبلة  ما قاؿ ا : ,قضاء فيائض ا  في   ا اليـو
                                         (126 .))النسا 

 الفاتأضباب ارت
دمال:ماغؿشرتماًالصاتمسيمربقعمعصرمبنيمأبـائفا،مصؿفدمسيماظؾقتماِّبمدمال:ماغؿشرتماًالصاتمسيمربقعمعصرمبنيمأبـائفا،مصؿفدمسيماظؾقتماِّبم

واالبـمخيؿؾػان،موطذظؽماظزوجمواظزوجة،مواىارموجاره،موحؿكمسيمودائؾمواالبـمخيؿؾػان،موطذظؽماظزوجمواظزوجة،مواىارموجاره،موحؿكمسيمودائؾم

ػـيمواحد،مصؿام ػـيمواحد،مصؿاماٌقاصالتمودماظؽؾمأتؼـمصـماالخؿالف،موطلغـامظلـامأبـاءمور اٌقاصالتمودماظؽؾمأتؼـمصـماالخؿالف،موطلغـامظلـامأبـاءمور

مماظذيمأوصؾـامظذظؽ=موعاماٌكرجمعـمػذهماًالصات=اظذيمأوصؾـامظذظؽ=موعاماٌكرجمعـمػذهماًالصات=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 :العص ية ال ي أوصلنا له خ الخبلفات  و
 !!وال من دون ا  في شيء ,أل ها  لها أموٌر سياسية ليس  من شيع ا  

 !!أ   مع   ا الحزب وأ ا مع   ا الحزب, فبل حوجهلل مش لة
ى  رأوػػك, وال أ ػػا أفػػيض ول ػػن أ ػػ  ال ح عص ػػص وال أ ػػا أحعص ػػص, وال أ ػػ  حفػػيض  لػػ

 ..  ليك رأوي
 فه ا  و اإلسبلـ, قاؿ فيم   ينا  ليم الصبلة والسبلـ:



  {{6767}}اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

ؼـياممَظقضيسشيَظقضيسشيمم}} ؼـياِع ضيممِع ضـيعشي {{سشيصشيِؾقؼيٍةمسشيصشيِؾقؼيٍةمممإغيَظكإغيَظكممدشيسشيادشيسشياممعشي
ٖٖ٘٘
مم

 !!العص ية وظن أ م  لى الصواب و ن اآلخيون  لى الخدأصايص و 
 و حن  قوؿ لم:

 .سياسيال ف لنا  لى الصواب أل م ليس أمي دون ول نم أمٌي   
ل ن الهللون  لم وايهلل والػيب وايػهلل والن ػي وايػهلل فالخبلفات  لها خبلفات سياسية, 

 والقي ف وال ع ة وايهللة والصلوات  لها وايهللة.
 !!ال  !فقط؟أو ثبلث فيائض  ن  نهلل ا يزب وصلي في اليـو أربع فيائض 

ولػم م ػاف للحػج بيػي م ػاف  ؟  ن ووجهلل  ناؾ يػزب لػم وقػ  يػج بيػي وقػ  يةنػا
 !!! ال  !؟ ع  نا

 !!! فضلهنا وايهلل و  ينا وايهلل و  ابنا وايهلل  
 وصلواحنا خمسة !!! 
هلل و ػو ال ع ػة المشػيفة شػيفها ا !! ويةنا وايهلل وفي وق  وايهلل وفي م ػاف وايػ 
 ؟!!العص ية نَ فلِ  .... 

 .العص ية ح وف للحر وليس  لؤليزاب  
 سيهلل ا محمهلل و لى  لم وصح م وسلن وصلى ا   لى

================================== 
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  {{6868}}اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u  يجايج١ ٚاألزبعٕٛيجايج١ ٚاألزبعٕٛاااذتًك١ اذتًك١ u 
  أضساز ذبح اذتٝٛاْات يف اإلضالّأضساز ذبح اذتٝٛاْات يف اإلضالّ

  دٚز املطاجد يف اإلضالّدٚز املطاجد يف اإلضالّ
  قبٍٛ اذتجقبٍٛ اذتج

  ايٛضط١ٝ َٓٗج حٝا٠ايٛضط١ٝ َٓٗج حٝا٠
  حهِ ايطٗاز٠ َع ٚجٛد طالء األاافسحهِ ايطٗاز٠ َع ٚجٛد طالء األاافس

ُااّ حمخٍُٛ َُطجاٌ عًٝ٘ ايكسإٓ ُااّ حمخٍُٛ َُطجاٌ عًٝ٘ ايكسإٓدخٍٛ اذت   دخٍٛ اذت
  صٝاّ ايرسٜغ١ َع ايُطٓا١صٝاّ ايرسٜغ١ َع ايُطٓا١

  بني أٌٖ ايهتاب ٚايرٜٔ أٚتٛ ايهتاببني أٌٖ ايهتاب ٚايرٜٔ أٚتٛ ايهتاب
  حكٝك١ ايدٜٔحكٝك١ ايدٜٔ

  ٠ ايعٝد ٚادتُع١ يف ّٜٛ ٚاحد٠ ايعٝد ٚادتُع١ يف ّٜٛ ٚاحداجتُاع صالاجتُاع صال
  حًل ايًخ١ٝ ٚايٓكابحًل ايًخ١ٝ ٚايٓكاب



  {{6969}}اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u   24ايجايج١ ٚاألزبعٕٛايجايج١ ٚاألزبعٕٛاذتًك١ اذتًك١  u 
 أضساز ذبح اذتٝٛاْات يف اإلضالّ

دمال:مععمطؾمسقدمأضقكمؼؾدأماهلفقممعـماظدولماظغربقةمسؾكماإلدالممأغفمدؼـمدمال:مععمطؾمسقدمأضقكمؼؾدأماهلفقممعـماظدولماظغربقةمسؾكماإلدالممأغفمدؼـم

بالمرريةموظقسمبفمذػؼةمسؾكمايققان،موأنماٌلؾؿقنمؼذحبقنمايققاغاتمبالمرريةموظقسمبفمذػؼةمسؾكمايققان،موأنماٌلؾؿقنمؼذحبقنمايققاغاتم

ممػمغردمسؾقفؿ=ػمغردمسؾقفؿ=اظضعقػة،مصؽقاظضعقػة،مصؽق

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  خ ش هة وع قػهلل أ ػن أوروبػا وأميو ػا أ هػن وصػي وف اإلسػبلـ بهػا فػي مق ػن, و ػي أف 
المسػػلمين لػػيس  نػػهلل ن شػػفقة وال  دػػ  بالحيوا ػػات فيػػ بحو ها بالسػػ ين وونػػزؼ الػػهللـ, 

ف  لػى اإل سػاف؟! إذا لػن و ػن  نػهلل ا وس حاف ا , أون شفقة   الء المهلل ين اليفر بالحيوا
شفقة بالحيواف فأون شفق  ن ب ني اإل ساف؟! وأ  ن حيوف الق ن وال يووػع الػ ي وسػ  و م فػي  

  ن م اف, واألسلحة الةهنمية ال ي وصنعو ها من أجن اإل ساف ال الحيواف.
يدوف ل ن لو حناولنا   خ الحةة بالديوقة العلمية ال ي وسييوف  ليهػا فهػن أ فسػهن وػ

 لى أ فسهن, فالحيواف لو مات بغيي ذب  أي بالخنر أو بدلقة  اروة  ما وفعلوف  ن, مػاذا 
وحػػهللث؟ و سػػيب دـ الحيػػواف فػػي لحمػػم والػػهللـ بػػم  ػػن المي يوبػػات والةػػياثين والدفيليػػات 
الموجودة في   ا الحيواف, فلو أرد ا أف  أ لػم بعػهلل ذلػك واهو ػاخ بػأ لى درجػات الحػيارة 

, ف ا ػ  الديوقػة اإلسػبلمية, و ػن الػ ون وصػلوا لهػ خ الن يةػة العلميػػة أف فػبل ومػوت مػا بػم
الػػهللـ  نػػهللما وسػػين ونػػزؿ معػػم  ػػن المي يوبػػات والةػػياثين والدفيليػػات ال ػػي حػػ ذي اإل سػػاف 
ال ي سيأ ن  ػ ا الدعػاـ, ولػو ح قػى شػيء مػن الةػياثين الخفيفػة ال سػيدة فػي اللحػن حق ػن 

فيأ ن اإل ساف و و مدمئن, و  ا فضػن ا   لينػا بنػي بمةيد بلي الماء بالهللرجة العادوة, 
================================== 
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  {{7373}}اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

, ومػػن أجػػن ذلػػك يػػي ـ ا   لينػػا الػػهللـ ألف اإلسػػبلـ بح مػػة الن ػػي الح يػػص المصػػدفى 
 الهللـ  و الوسط ال ي وةيي فيم ما و ذي اإل ساف والحيواف وبييخ.

 دٚز املطاجد يف اإلضالّ
ةمصؼطموطلنمظقسمهلامةمصؼطموطلنمظقسمهلاماضؿصرتماٌلاجدمسيمػذهماِّؼاممسؾكمأداءماظصالاضؿصرتماٌلاجدمسيمػذهماِّؼاممسؾكمأداءماظصالدمال:مدمال:م

دورمآخر،مععمأنماٌلاجدمسيمصفرماإلدالممطانمهلامدورمسظقؿمجباغبماظعؾادةمسيمدورمآخر،مععمأنماٌلاجدمسيمصفرماإلدالممطانمهلامدورمسظقؿمجباغبماظعؾادةمسيم

ممضقادةماِّعة،مصؽقػمتعقدماٌلاجدمهلذاماظدور=ضقادةماِّعة،مصؽقػمتعقدماٌلاجدمهلذاماظدور=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

أرى أف مػػػن سػػػأؿ  ػػػ ا السػػػ اؿ فيػػػم بعػػػض الةػػػور  لػػػى المسػػػلمين, ألف المسػػػاجهلل 
حػػالي أقػػن مػػا فيهػػا أف مػػن وصػػلوف مػػع بعضػػهن و عيفػػوف  لػػى بعضػػهن, لػػو بػػاب بو ػػعها ال

أيهلل ا وومين ولن  يخ  سأؿ  نم و عيؼ يالم إف  اف ميوضػا أو ومػي بمشػ لة, وإف  ػاف فػي 
فيح ود ا ػا شػار ناخ, وإف  ػاف فػي يالػة يػزف أو وفػاة  زونػاخ, و ػ لك  سػا هلل الفقيػي منػا, 

 في  ن المساجهلل.فالمسلموف وقوموف ب لك والحمهلل   
ل ػػن و ػػر بعػػهلل ذلػػك أف وزارة األوقػػاؼ وةػػص أف حيا ػػي فػػي المسػػاجهلل العصػػيوة أف 
و وف المسةهلل م سسة إسبلمية, بم م اف للصػبلة وم ػاف للمناسػ ات, للعػزاء أو لؤلفػياح, 

 .وويهللة ا ية صغيية  لى يسص اإلم ا يات
قػوف مػع األا ػاء و ثيي من المساجهلل ال ون ال وسػ ديعوف  مػن ويػهللة ا يػة أرا ػن و ف

وويسلوف لهن المي ي ب يوت إلى العيادات بنس ة خصن معينػة, فهػن بػ لك وػ دوف خهللمػة  
 . ما ون غي

وأبلص المساجهلل بهػا بيػ  للز ػاة, وةمعػوف الز ػاة وووز و هػا  لػى الفقػياء ... أمػور  
  ثيية لمن ويوهلل العمن في أي مسةهلل أواً  اف, المهن أف حوجهلل العزومة.



  {{7171}}اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 قبٍٛ اذتج
طقػمؼعرفماياجمأنمحفؿفمعؼؾقظةمسـدمآ=موطقػمؼلؿطقعمايػازمسؾكمطقػمؼعرفماياجمأنمحفؿفمعؼؾقظةمسـدمآ=موطقػمؼلؿطقعمايػازمسؾكمممدمال:دمال:

ممػذاماظـؼاءمواظصػاءماظؼؾيبماظذيمأطرعفمبفمآمسـدعامؼعقدمظدؼاره=ػذاماظـؼاءمواظصػاءماظؼؾيبماظذيمأطرعفمبفمآمسـدعامؼعقدمظدؼاره=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 بلمة ق وؿ الحج أمور  ثيية, أوؿ   خ األمػور أف ا  ووفقػم فػي  ػ خ األرض الدي ػة 
ء المناسػػك  لػػى يسػػص مػػا و ػػ  ا , وبػػي ن رسػػولم بالديوقػػة السػػهللوهللة اليشػػيهللة, ألف آلدا

, لػػيس مػػع أيػػهلل ا  ػػارت  ػػماف ال وفيػػر ألداء المناسػػك و دلػػص  هللاوػػة ور اوػػة مػػن ا  
و و ذا ص إلى الحج أال وصي م ميض بمنى فبل وس ديع اليمي, أو وأحيم حعػص بعيفػات فػبل 

لن وويوهلل أف ويجع لوانم, فحفػع ا  لػم فػي صػح م وإ ا  ػم وس ديع الوقوؼ والهلل اء بن و أ
  لى أداء المناسك  ما ون غي دلين  لى ق وؿ الحج إف شاء ا :

                       (2 الفاحتة)  
 لو لن وعيننا ا   لى الع ادة ما اس دعنا أف  قـو بالع ادة  ما ون غي.

إلػػػػى مػػػػا  ػػػػاف  ليػػػػم مػػػػن الػػػػ  وب   سػػػػاف بعػػػػهلل  ودحػػػػم ال وعػػػػودأف اإل :األمػػػػي الثػػػػا ي
أال ويجػع , فقهلل  اد و نػهللخ  ػـز أ يػهلل والمعاصي ق ن يةم, فقهلل حاب ا   ليم حوبة  صوياً 

 .ا   ا  ا دلين  لى اا ة ا  ور و أخيي لل  وب والسيئات ال ي  اف وعملها,  مية
 لػػػى الدا ػػػات وشػػػ ي ا   لػػػى األمػػػي الثالػػػث أف ووفقػػػم ا  بعػػػهلل  ودحػػػم للمحافظػػػة 

  جميع النعن في جميع الحاالت في وف:             (161  النح) . 
 .إذا  اف به خ ال يفية فه ا دلين  لى ق وؿ الحج

 أف و ق ن منا أ مالنا  لها أجمعين.  سأؿ ا  

 ايٛضط١ٝ َٓٗج حٝا٠



  {{7272}}اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

اظةمعـماظؿكؾط،مصفقمالماظةمعـماظؿكؾط،مصفقمالمدمال:مابينمراظبمجاععلمسيمعؼؿؾؾماظعؿر،مؼعاغلمعـمحدمال:مابينمراظبمجاععلمسيمعؼؿؾؾماظعؿر،مؼعاغلمعـمح

ؼدريمأؼـمايؼقؼةمسيمطؾمعامحيدثمسيمبؾدغا،موالمؼعرفمِّيمتقارمدؼينمأومؼدريمأؼـمايؼقؼةمسيمطؾمعامحيدثمسيمبؾدغا،موالمؼعرفمِّيمتقارمدؼينمأوم

دقادلمؼـؿؿل،موػقمؼؼقلمأنمطؾمذلءمؼـفارمأعاعف،موأغامأخافمسؾقفمعـماظضقاع،مدقادلمؼـؿؿل،موػقمؼؼقلمأنمطؾمذلءمؼـفارمأعاعف،موأغامأخافمسؾقفمعـماظضقاع،م

صؿامايؾمععف=موطقػمأػدؼفمإديماظطرؼؼمايؼ،مععماظعؾؿمأغينمأساغلمعـمغػسمصؿامايؾمععف=موطقػمأػدؼفمإديماظطرؼؼمايؼ،مععماظعؾؿمأغينمأساغلمعـمغػسم

ممحاظؿف=حاظؿف=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

المػػنهج الػػهللوني الصػػواب  أمػػا حػػن فػػي بيػػ  ا  لػػيس لنػػا شػػأف بالناييػػة السياسػػية, 
  الػػػ ي ال شػػػك فيػػػم  ػػػو الػػػ ي وقػػػوؿ ا  فيػػػم:                        (146 البقررررة) 

 .الوسدية اإلسبلمية و و األمي ال ي  ليم األز ي الشيو  ورجالم
ييػث  ا ػ  الهيمنػة لؤلز ػي  -لو ح   يوا ق ن ا  شار ال يارات الحالية المس حهللثة و 

يى أو بالمػػهللف ألف الػػيأي  ػػاف لػػن ح ػػن  نػػاؾ مشػػا ن بػػالق - لػػى أمػػور الػػهللون فػػي مصػػي 
أف   مسػػك بػػم و مشػػي  ليػػم  , فػػالمنهج الوسػػدي األز ػػيي  ػػو مػػا وةػػص  لينػػا جميعػػاً وايػػهلل

 .صي  ليمو ُ 
ف االمػا  ػو   ,بػن سياسػة فه ا لن وعػهلل دونػاً  ,النايية السياسية ال يارات الهللونية دخل 

ودخػػػن اإل  خابػػػات فهػػػ خ  اييػػػة سياسػػػية وليسػػػ  دونيػػػة, وفػػػي  ػػػ خ الحالػػػة  سياسػػػياً  يزبػػػاً 
و ػ لك مػن  ,ومصػال  الفقػياء , لى مصػال  الػ بلد السياسية  لي أف أخ ار من  و ييوصاً 

ولػػيس لهػػ ا شػػأف بالناييػػة  ,الشػػعص منهػػا وايي اإلج ما يػػة ال ػػي وعػػا ي لػػى النػػ  ػػو ييوصػػاً 
 الهللونية.

الناييػة السياسػية  ليهػا أف ح ػيؾ الناييػة الهللونيػة وراء ظهي ػا, فأي فئة دونيػة دخلػ  
أو ا  خ و ػػا ل ػػي  عمػػن بشػػيع  ,ف لنػػا مسػػلموف ,ال وقولػػوف للنػػاس ا  خ و ػػا أل نػػا مسػػلمين

و ػػػػ لك  قسػػػػن  ,ع ا  حػػػػن جميعػػػػا حزوجنػػػػا  لػػػػى شػػػػي  !و ػػػػن  حػػػػن حي نػػػػا شػػػػيع ا ؟ ,ا 
لػػن   ػػيؾ الشػػيع ي ػػى وقولػػوا  ... ال يػػع والشػػياء  لػػى شػػيع ا , و الميػػياث  لػػى شػػيع ا 



  {{7373}}اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

سػػنقين شػػيع ا , إذا  نػػ  حيوػػهلل  ػػ خ يةػػة سياسػػية ل ضػػمن أصػػوات النػػاس فأ ػػ  بػػ لك 
أدخلػػ  الػػهللون فػػي السياسػػة و ػػ ا ال وليػػر, فهػػ خ إسػػاءة للػػهللون ألف الػػهللون لػػيس لػػم شػػأف 

 سػػأؿ ا  أف وةنػػص مصػػي وأ لهػػا الفػػ ن مػػا ظهػػي منهػػا ومػػا , لػػهللون للػػهللواف ا ,بالسياسػػة
 بدن.

 حهِ ايطٗاز٠ َع ٚجٛد طالء األاافس
مماِّزاصر=اِّزاصر=ممرالءرالءدمال:مػؾمجيقزماظطفارةمواإلشؿلالمعـماظدورةماظشفرؼةمععموجقدمدمال:مػؾمجيقزماظطفارةمواإلشؿلالمعـماظدورةماظشفرؼةمععموجقدم

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 :شيط اإلب ساؿ والو وء 
و لػػػى  أنػػػاؾ يائػػػن وحػػػوؿ بػػػين المػػػاء وبػػػين أصػػػن الةسػػػن, فمػػػن ح و ػػػأال و ػػػوف  

ألف  ػػ ا سػػيمنع وصػػوؿ المػػاء إلػػى  ,أو بيػػيخ ال وصػػ  الو ػػوء إال إذا أزال ػػم اػػبلءأظافي ػػا 
أساسي, و  لك من حضع  لى وجهها المسايير وحيوهلل الو ػوء و  ا شيط  ,أصن األظافي

وصػ  الو ػوء أو الدهػارة إال إذا  ػاف  ليها إزال م ي ػى وصػن المػاء إلػى أصػن ال شػية, فػبل 
 .الماء وصن إلى أصوؿ جسن اإل ساف

و  خ مصي ة ححهللث في  صػي ا   - ذ    إلى ال وافيي و مل  حسيوحة  لك َمن 
فهػػ ا الغسػػن ال وصػػ   , لػػى ال سػػيوحة حغ سػػن ح ػػيؾ الشػػعي خوفػػاً  ثػػن  نػػهللما –  ثيػػيا اآلف

 .م البهلل أف وصن الماء إلى من   الشعي و و باان أل
أف وصػػن المػػاء ووعػػن  ػػن جسػػن اإل سػػاف و ػػن مو ػػع مػػن  دهػػارةفشػػيط الغسػػن وال

 .ليسوؿ ا   ييث األصوؿ, إال الحناء معفو  نها إ ياماً 
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

ُااّ حمخٍُٛ َُطجاٌ عًٝ٘ ايكسإٓ  دخٍٛ اذت
مم==ؾمسؾقفماظؼرآنماظؽرؼؿؾمسؾقفماظؼرآنماظؽرؼؿاممباحملؿقلماٌلفؼياممباحملؿقلماٌلفؼيدمال:معامحؽؿمدخقلمايؿؼيدمال:معامحؽؿمدخقلمايؿؼي

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

المصػػح  الػػورقي فقػػط  ػػو الػػ ي وحػػـي دخػػوؿ الحمػػاـ بػػم, ل ػػن القػػي ف الػػ ي حػػن 
فه ا  ظاـ ال  يو ي قاؿ العلماء أ م لػيس فيػم  ,حسةيلم  لى المحموؿ ال  ياخ وبيي وا  

 ,شػػيء, ل ػػن الػػورؽ وسػػ ديع أف وػػياخ وولمسػػم ووقػػيأخ أي شػػخن فيمنػػع دخػػوؿ الحمػػاـ بػػم
    أثنػػاء الةنابػػة أل ػػم مصػػح  ظػػا ي وملمػػوس, لقػػوؿ ا :  و ػػ لك ممنػػوع لمسػػم      

            (81 الواقعة) 

 صٝاّ ايرسٜغ١ َع ايُطٓا١
ممة=ة=ؼيؼيدمال:معامحؽؿمصقامماظػرؼضةمععماظلصيدمال:معامحؽؿمصقامماظػرؼضةمععماظلصي

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 :  ا و وق   لى النية
أف  : ػػاء المصػػيوة, قػػالوافو ػػ ا مػػا أخػػ ت بػػم دار اإل ,يةقػػاؿ السػػادة  لمػػاء الشػػافع

نة أف يم ن للُسػفػة, ن  صـو رمضاف فيوضة وصـو شواؿ أو حسػع مػن ذي الحةػة أو بيػيخ ُسػ
 .ل ن ال وم ن للفيوضة أف حنضوي حح  السنة, ,الفيوضة حنضوي حح 

 بمعنػػػى أ نػػػي لػػػو جئػػػ  فػػػي أوؿ شػػػواؿ وأروػػػهلل صػػػياـ السػػػ ة أوػػػاـ أو أوؿ ذي الحةػػػة
مػػن الفيوضػػة, وعدينػػي ا  مػػن  نػػهللخ ثػػواب السػػنة مػػع الفيوضػػة,  و ووػ  صػػياـ وػػـو ممػػا  لػػى  

ل ػػن لػػو  ووػػ  صػػياـ وػػـو مػػن السػػنة مػػن شػػواؿ أو ذي الحةػػة ال حسػػقط الفيوضػػة, فػػاألمي 
و دلص الحصافة في النية أف أ وي صياـ وـو فيوضة مما  لي, وحح    خ الفيوضػة حنػهللرج 

 نا.ة من فضن ا   لين  السُ 
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 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 بني أٌٖ ايهتاب ٚايرٜٔ أٚتٛ ايهتاب
مماظؽؿاب=اظؽؿاب=ممبنيمأػؾماظؽؿابمواظذؼـمأوتقبنيمأػؾماظؽؿابمواظذؼـمأوتقدمال:معاماظػرقمدمال:معاماظػرقم

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

أي ومشػوف  ,أ ن ال  اب من ون س وف إلى اليهودوة أو المسيحية ولن وحيفوا دونهن
ولػػن وحيفػػوا ولػػن و ػػهلللوا ولػػن    لػػى أصػػن المسػػيحية أو أصػػن اليهودوػػة الػػواردة مػػن ا 

 .وغييوا
لمػػػػن وة  يػػػػم    ػػػػاب  ػػػػورا ي وعديػػػػم ا    ,ال  ػػػػاب  ػػػػ ا   ػػػػاب  خػػػػي ل ػػػػن أوحػػػػو

فػي قل ػم, فسػيهلل ا  يسػى  ػاف يػهللوث الػوالدة وححملػم  ونزلػم لػم إلهامػاً  ,ووصدفيم من   ػادخ
فندػػر و ػػو  ,سػػيائين وشػػ مو ا وسػػ و ا فأشػػارت إليػػم  مػػا أمي ػػا ا و نػػهللما سػػألها بنػػو اأمػػم 

  بالمههلل وقاؿ:                                        (62 مرمي). 
والعلػػن الػػ ي فيػػم سػػيخ  ,فال  ػػاب شػػيء والن ػػوة شػػيء  خػػي, ال  ػػاب   ػػاب م نػػوف

وعديم ا  أو وعدي منم لمن اج  ػاخ واصػدفاخ مػن   ػادخ المدهػيوف, ولػ لك  ,باؿ ومضنوف
  ا  في القػي ف:  قاؿ                                       (41 العنكبروت) 

ف و  ػن المسػيحيالػ ون , فه خ  لـو مخصوصة بيي أ ن ال  ػاب أوحوا العلن من العلين 
 واليهود ال ون  ن  لى أصوؿ اليهودوة والمسيحية بهللوف ححيو .

 حكٝك١ ايدٜٔ
مم:معامحؼقؼةماظدؼـ=:معامحؼقؼةماظدؼـ=دمالدمال

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  نها رسوؿ ا , قػاؿ ا  فػي   ابػم: وبي   ,نها   اب ا يقيقة الهللون بي               

          (81 )لػػيس بالةسػػن أو باللحيػػػة الدوولػػة أو بػػالمل س, إلػػػى مػػاذا ونظػػػي  (الشررعرا
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 :الخ يي ا ؟ قاؿ 
ضيمموشيَأعضيقشياِظُؽؿضي،وشيَأعضيقشياِظُؽؿضي،ممصصيقشيرغيُطؿضي،صصيقشيرغيُطؿضي،ممإغيَظكإغيَظكممؼشيضيُظرصيؼشيضيُظرصيممَظاَظامماظؾَّفشياظؾَّفشيممإغينؼيإغينؼيمم}} ضيوشيَظِؽ 55{{وشيَأسضيؿشياِظُؽؿضيوشيَأسضيؿشياِظُؽؿضيممُضُؾقِبُؽؿضي،ُضُؾقِبُؽؿضي،ممإغيَظكإغيَظكممؼشيضيُظرصيؼشيضيُظرصيمموشيَظِؽ

55

مم

يقيقة الػهللون , ل ن الملوؾ وملمحاً  أل م لو حعلر األمي بالصور فضف أيسن الناس زواً 
 .  و حو خلر ا شيع ا لص  حو ا  و حو رسوؿ ا  و حو ي ما في الق

مهمػػا يػػهللث   وائػػص لئل سػػاف  ,مػػاذا فػػي القلػػص  حػػو ا ؟ اليقػػين الػػ ي ال و ز ػػزع
وأصابم من مشػا ن ال و ز ػزع إوما ػم وال و غيػي فػي ثق ػم بػا , إذا  ػاف وع قػهلل حمػاـ اإل  فػاد 

 .وإف اج معوا ال وس ديعوف  فعم وال  يخ ألف النافع الضار  و ا  أف الخلر جميعاً 
إذا  ػاف القلػص فيػم ل ػن إذا  اف وصػلي  ػن ليلػة ألػ  ر عػة؟ ال,  ن  ى وح م ا ؟ م

  ويضور مع ا :  ,خشوع                                            

 )ليس من  وديلوف الي وع والسةود والقياءة ول ن الخشوع في القلص. )املؤمنون 
بػن مػن معػم د  ػوراخ ال, الحاصلوف  لى أ ثي من د  وراخ؟  ن العلماء  نهلل ا ؟  من

 في خشية ا , قل م فيم خشية ا :
                                  ((6868  فاطرفاطر.).)  

 ,والخػػػوؼ مػػػن ا  ,فمو ػػػع الػػػهللون مػػػن اإل سػػػاف  ػػػو القلػػػص الػػػ ي فيػػػم خشػػػية ا 
والحػػػص   الػػػ ي وةعلػػػم  ,وال عظػػػين لحضػػػية ا  ,ظمػػػة جػػػبلؿ ا  و  يوػػػاء ا والمياق ػػػة لع

ل ػن األ مػاؿ  وس شعي يػبلوة الدا ػة وو ػ وؽ يػبلوة المناجػاة,  ػ خ  ػي يقيقػة اإلومػاف,
 :الظا ية قاؿ فيها يضية الن ي 

ضيممَظفصيَظفصيممَظقضيسشيَظقضيسشيممصشياِئؿػيصشياِئؿػيممبؼيبؼيرصيرصيمم}} ضيِع ضيممَظفصيَظفصيممسشيسشيَظقضيَظقضيممَضاِئؿػيَضاِئؿػيمموشيرصيبؼيوشيرصيبؼيمماْظفصيقعصي،اْظفصيقعصي،ممإغيالإغيالممِصقشياِعِفِصقشياِعِفممِع ضيِع ممإغيالإغيالممِضقشياِعِفِضقشياِعِفممِع

56{{اظلؼيفشيرصيماظلؼيفشيرصيم
56

مم
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  {{7777}}اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 يوػػهلل ل ػن , القيػاـ لػػيس فيػم فائػهللة أل ػػم شػ لي والقلػص لػػيس يا ػياً الصػياـ و أي أف 
والشهوات ال ػي  هػى  ,والوساوس اإلبليسية ,و ن الخوااي اليدوة ,من وصـو  ن المعاصي

ال ػػػهللون الصػػػحي   مػػػن قل ػػػم بال ليػػػة, ألفومنشػػػغن بدا ػػػة ا  وذ ػػػي ا   , نهػػػا رب ال يوػػػة
 موجود في القلص.

, ل ػػن  ػػن  حػػن جميعػػا فػػي األجػػي سػػواء؟ ال,  ػػ دي الصػػبلةأمػػي  خػػي,  حػػن جميعػػا 
 :وأون حوجهلل النية؟ في القلص ألف األ ماؿ بالنيات,لماذا؟ 

{{غشيقشيىمغشيقشيىمممعشياعشيامماعضيرغيئػياعضيرغيئػيممِظُؽؾـيِظُؽؾـيمموشيإغيغؼيؿشياوشيإغيغؼيؿشياممِباظـيقؼياِت،ِباظـيقؼياِت،مماْظَلسضيؿشيالصياْظَلسضيؿشيالصيممإغيغؼيؿشياإغيغؼيؿشيامم}}
٘ٚ٘ٚ
مم

والنيػة محلهػا القلػص, ولػ لك دلنػا  ,فػاألمي معلػر بالنيػةمػا  ػوى,  ل ػنليس مػا  مػن 
 صياط السوي والديور المس قين,  ي   صل  من أ فسنا؟ قاؿ:ال  لى يضية الن ي 

مماْظفشيلشيدصياْظفشيلشيدصيممَصلشيدشيَصلشيدشيممَصلشيدشيتضيَصلشيدشيتضيمموشيإغيذشياوشيإغيذشياممُطؾُّفصيُطؾُّفصيمماْظفشيلشيدصياْظفشيلشيدصيممصشيَؾّّشيصشيَؾّّشيممصشيَؾقشيتضيصشيَؾقشيتضيممإغيذشياإغيذشياممعصيضضيغشيًةعصيضضيغشيًةمماْظفشيلشيِداْظفشيلشيِدممِصلِصلمموشيإغينؼيوشيإغينؼيممَأالَأالمم}}

58{{مماْظَؼْؾبصياْظَؼْؾبصيمموشيِػلشيوشيِػلشيممَأالَأالممُطؾُّفصي،ُطؾُّفصي،
58  

 ػ ا  ػو األسػاس الػ ي ون غػي أف  حظػى بػم, ويوهلل اإلصبلح فليصل  قل ػم  , و  فمن
ومػع إصػػبلح القلػػص  يا ػػي فػي الظػػا ي الوسػػدية اإلسػػبلمية الشػي ية وال ػػي  ػػاف  ليهػػا خيػػي 

فػػاألوربيوف لهػػن  ,وبػػين الػػ بلد والػػهللوؿ ,, و ػػ خ أمػػور فيهػػا خبلفػػات فػػي العػػاداتال يوػػة 
لهػػن مبلبػػس مخ لفػػة, ال وػػ ثي ذلػػك فػػي الػػهللون,  ػػن مػػن ويحػػهللي الةل ػػاب  والعػػيب ,مبلبػػس

خيػػي  نػػهلل ا  مػػن الػػ ي ويحػػهللي ال هلللػػة أو الع ػػس؟  ػػبل, لػػيس لهػػ ا شػػأف بالػػهللون فهػػو أمػػي 
فل ػن بيئػة  اداحهػا وا ا هػا, ال يئػة الحػارة بيػي ال ػاردة   ,وخ ل  باخ بلؼ العادات والػ بلد

   , ل ن:و   ا                       (16 احلجرات.) 

 اجتُاع صال٠ ايعٝد ٚادتُع١ يف ّٜٛ ٚاحد
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  {{7878}}اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

ممدمال:معامايؽؿمسـدماجؿؿاعمصالةماظعقدمواىؿعةمسيمؼقممواحد=دمال:معامايؽؿمسـدماجؿؿاعمصالةماظعقدمواىؿعةمسيمؼقممواحد=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 المسػلمين جميعػاً فػي ا ػاف وػهلل و   العلن وح اج لزوادة في الفقم, سيهلل ا رسوؿ ا  
يػوؿ المهللونػة وػأحوف لصػبلة العيػهلل معػم وسػ نوف ف ػاف مػن  ,صبلة العيهلللالمهللونة وما يولها 

بالمهللونة, فل عهلل المسافة قاؿ رسػوؿ ا  لمػن  ػن مػن خػارج المهللونػة فػي  ػ خ الحالػة أ ػم ال 
أل هػػن  ػػا وا أوضػػا وػػأحوف لصػػبلة الةمعػػة مػػع  ,داع لمةيػػئهن ثا يػػة  ػػ ا اليػػـو لصػػبلة الةمعػػة

 لمػػن أحػػوا مػػن  ا ػػ   يخصػػةوالمػػا ث ػػ   نػػم أ ػػم صػػلى الةمعػػة,  نلمهللونػػة, ل ػػرسػػوؿ ا  با
 .م اف بعيهلل
 ػػا وا وصػػلو ها فػػي ف ,لػػن و و ػػوا وػػأحوف فػػي الفػػيائض العادوػػة للمهللونػػة القػػـو  ػػ الءو 
ل ػػنهن  ػػا وا ييوصػػين  لػػى صػػبلة العيػػهلل والةمعػػة مػػع رسػػوؿ ا , فلمػػا جػػاءت  ,أمػػا نهن

 :   ا  الةمعػػػة مػػػع العيػػػهلل أشػػػفر  لػػػيهن رسػػػوؿ                            
لػن وقػن , و فيخن لهن رسوؿ ا  أال وعودوا في  فس اليػـو لصػبلة الةمعػة معػم (األنبيا( 128)

 .ذلك أل ن المهللونة بن صلى بهن الةمعة
 - بعػػض النػػاس فػػي  ػػ ا الزمػػاف,  مػػن    ػػع فػػي  ػػ ا الوقػػ ؟ مػػا  ملػػم رسػػوؿ ا 

ويوػػهلل أف و ػػين للنػػاس أ ػػم أحػػى بػػأمي لػػن وعيفػػم أيػػهلل ق لػػم فيقػػوؿ لهػػن أف وصػػلوا  - ف الفػػ نزمػػا
, ن  واخ في سػنة رسػوؿ ا     العيهلل وال داع لصبلة الةمعة, وقهلل أخدأ المس ين أل م يَ 

لمػاذا  حػـي ف !؟مػاذا  فعػن فػي  ػ ا اليػـو بيػي اا ػة ا  و فنحن  صلي الةمعة والعيػهلل, 
 !.؟أ فسنا من الةمعة



  {{7979}}اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 حًل ايًخ١ٝ ٚايٓكاب
ممدمال:معامحؽؿمحؾؼماظؾققةموحؽؿماظـؼابمظؾؿرأة=دمال:معامحؽؿمحؾؼماظؾققةموحؽؿماظـؼابمظؾؿرأة=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ا أيهلل المو و ات ال ػي شػغلنا أ فسػنا بهػا جما ػة المػ منين فػي  ػ ا العصػي, لػو  
مػػن  ل ػػن لػػيس  نػػاؾ شػػيء ,بػػهلل أف و ػػوف  نػػاؾ و يػػهلل ل ار هػػا  ا ػػ  اللحيػػة فػػيض  ػػاف ال

 .ةن  ذلك في السُ 
 .ة   اقي السنن من وفعلها وأخ  األجي ومن و ي ها ليس  ليم وزرن  اللحية سُ 
ة مهمػػا  ػػاف قػػهللر ا مػػن  مػػن بهػػا فلػػم أجي ػػا ومػػن لػػن وعمػػن بهػػا فلػػيس  ليػػم ن  فػػأي ُسػػ

واألقػػوى منهمػػا فػػي  ,ة  ػػادةن  ة   ػػادة وُسػػن  وزر, ففػػي بػػاب السػػنن قػػاؿ الفقهػػاء أف  نػػاؾ ُسػػ
 سػػػنن الع ػػػادات ال ػػػي يػػػافع  ليهػػػا الن ػػػي مػػػع الصػػػلوات   ,هػػػا  ػػػي سػػػنة الع ػػػادةالعمػػػن ب
, و نػػاؾ سػػنن  ملهػػا الن ػػي ل نػػم لػػن ولزمنػػا بهػػا  وصػػبلة الػػوحي مػػثبلً  ,ة الصػػ  ن   ُسػػ  ,الخمػػس

 .  خ سنن  ادة ...  ديوق م في األ ن والشيب والل س والنـو ومظهيخ وش لم
 :ة الع ادةن  األ ن في الشيع  ي سُ و 

ة الع ادة  فسها مع أ مي ها من  من بها لػم أجػي ومػن لػن وعمػن بهػا فلػيس  ليػم ن  وسُ 
 لػػى  ػػادة  وايػػهللة, ف ػػن بلػػهلل مػػن بلػػهللاف  ة العػػادة فػػبل وة مػػع الخلػػر جميعػػاً ن  وزر, أمػػا ُسػػ

 ,سػػمي ا أُ  وأف ,أف و ػػوف الدعػػاـ مػػن يػػبلؿ المهػػنمصػػي لػػم ايوقػػة مخ لفػػة فػػي األ ػػن, 
وال و وف فيػم إسػياؼ,  حػن  نػا   ػـي  ػيوفنا  , بعهلل األ نوأيمهلل ا  ,و  ن باليهلل اليمنى

 .باللحن بينما في المهللف السايلية و يموف  يفا هن بالسمك و   ا
ن اللحية من سنن العػادات مػن  مػن بهػا فلػم أجي ػا ومػن حي هػا فلػيس  ليػم وزر, َمػو 

  :  بالشػ ناألفضن  نػهلل ا  المل حػي أـ بيػي المل حػي؟ األفضػن  ػو األحقػى, ال وهػ ن ا 
                       (16 احلجرررررات)   اؾ جما ػػػػة اآلف درجػػػػة نػػػػأقػػػػوؿ ذلػػػػك ألف



  {{8383}}اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

فالقساوسػة  لهػن مدلقػين  ,و  ا ليس من شػيع ا  ,ال فا ن  نهلل ن بحسص اوؿ اللحية
 !و ػػ لك الفنػػا ين والبل  ػػين ودلقػػوف لحػػا ن !لهػػن؟  ػػن  ػػ ا ح ػػيون مػػن ا   !لحػػا ن
  ادة وليس  دلين حفضين. فه خ

 :ةن  أما بالنس ة للنقاب فليس بفيوضة وال سُ 
الفيوضػة الحةػػاب و ػػو حغديػػة جميػػع جسػػن المػػيأة مػػا  ػػهللا الوجػػم وال فػػين,  وػػة فػػي  
  اب ا  ورد فيها حفسيي من إيهللى زوجات الن ي ومن أيػهلل أصػحابم,  أخػ  ب فسػيي ن أـ 

   قػاؿ حعػالى:!!  ضيب بػم  ػيض الحػائط و فسػي ا بهوا ػا  حػن؟                 

             (61 )فبلبهلل أف وظهي من الميأة شيء النور. 
 وا  وقػػػػػػػػػػػػػػػوؿ: المعاصػػػػػػػػػػػػػػػيوف وقولػػػػػػػػػػػػػػػوف أال وظهػػػػػػػػػػػػػػػي منهػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػيء مدلقػػػػػػػػػػػػػػػاً 

                   ثػػػن وقػػػوؿ بعضػػػهن مػػػا ظهػػػي منهػػػا العينػػػين فقػػػط, وقػػػوؿ  خػػػي بػػػن  ػػػين
السيهللة  ائشة ر ي ا   نهػا: مػا ظهػي منهػا الوجػم حقوؿ  ,ؽ في ذلكيَ ن فِ وايهللة فقط, فه

 وقاؿ:  , و  لك اليجن ال ي د ا لم رسوؿ ا وال فين
غي،ممِصلِصلممَصؼِّفضيفصيَصؼِّفضيفصيمماظؾَّفصيؿؼياظؾَّفصيؿؼيمم}} غي،اظدـيؼ {{مماظؿؼيْلوغيؼؾشياظؿؼيْلوغيؼؾشيمموشيسشيؾِّؿضيفصيوشيسشيؾِّؿضيفصيمماظدـيؼ

ٜٜ٘٘
مم

 ع ػاس ر ػيالسػيهلل ا   ػهلل ا  ابػن أي  ػالن األمػة, و ػو  ,ي ػي األمػة الن ي وسماخ 
 .الوجم وال فينما ظهي منها ا   نهما, قاؿ أوضا: 

 دلين  خي: 
شػػيط إيػػياـ المػػيأة أف  ,الحػػج الػػ ي وخػػ لط فيػػم النسػػاء واليجػػاؿ فػػي  ػػن األيػػواؿ

 ,وال ووجهلل مداؼ لليجػاؿ و خػي للنسػاء ,ح ش  وجهها و فيها, مع أ ها في يالة اخ بلط
 .بهلل أف ح ش  وجهها و فيها ومع ذلك ال ,في  داء المناسك الةميع و هللاخلوف سوواً 

و  لك ال ي  الحياـ ليس فيم صفوؼ لليجاؿ وصفوؼ للنسػاء ومػع ذلػك فالشػيط 
================================== 
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  {{8181}}اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 :أف ح ش  وجهها و فيها قاؿ 
غيممتشيْؾؾشيسضيتشيْؾؾشيسضيمموشيَظاوشيَظامماْظؿصيقضيرغيعشيُة،اْظؿصيقضيرغيعشيُة،مماْظؿشيرضيَأُةاْظؿشيرضيَأُةممتشيضيؿشيِؼبضيتشيضيؿشيِؼبضيممَظاَظامم}} غياْظُؼػَّازشيؼضي {{مماْظُؼػَّازشيؼضي

ٙٓٙٓ
مم

ين الػ ون ي مػوا العػالن العثمػا يوأصػلم أف ة بػن  ػادة, ن  فالنقاب ليس بفيوضػة وال ُسػ
ف ا ػ  المػيأة  , لػى النسػاء يوالي خمسمائة  اـ أو وزوهلل  اف  نهلل ن بيية شػهللوهللةالعيبي 

و ػ لك أ ػن  ةػهلل الػ ون صػهللروا لنػا اآلراء الو ابيػة  نػهلل ن بيػية  ,ال حخيج من ال يػ  أبػهللاً 
 ن الوقولػوف أف ال نػ  ال ػي ح لػ  سػ ع سػني يشهللوهللة  لى النساء, ي ى أ م في بعػض الف ػاو 

  ػػية قػػاؿ فيهػػا الن ػػييَ  ػػ خ بيػػية مَ  !!ن بهػػا بػهلل أف حغدػػي جسػػمها  لػػم  ػػن أبيهػػا ي ػػى ال وف ػ
: 

شيمم}} شيِع {{مماظؾَّفصياظؾَّفصيممؼصيؾضيِغضصيؼصيؾضيِغضصيممعشياعشيامماْظغشيقضيرشيِةاْظغشيقضيرشيِةممِع
ٙٔٙٔ
مم

 :ليس لها أصن في شيع ا ,و  دة,ة وال فيوضة بن  ان  سُ  يسل فالنقاب
 :والهلللين ووجهلل في

 (النقػػاب  ػػادة ال فيوضػػة)مم: سػػإ  ػاب للشػػيأل األل ػػا ي و ػػو شػػيخهن فػي الحػػهللوث 
وأحػى فيػم  (النقػاب  ػادة ال فيوضػة), و ػ لك الشػيأل القي ػاوي لػم   ػاب: وأحى فيم باألدلػة

 .ة أف النقاب  ادة وليس فيوضةن  من ال  اب والسُ  ثني  شي دليبلً ضب
اب زوػػادة فػػي السػػ ي ال  نها ػػا قػػفػػنحن ال  ػػأمي بػػم وال  نهػػى  نػػم, إذا أرادت امػػيأة الن

ألف  , ػػػم شػػػيوعةأأو  لػػػى  ,أو  لػػػى أ ػػػم فيوضػػػة ,  ػػػأمي بػػػم  لػػػى أ ػػػم مػػػن دوػػػن ا  نػػػم, وال
 الفيوضة  ي الحةاب.
 سيهلل ا محمهلل و لى  لم وصح م وسلن وصلى ا   لى

================================== 
 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ عٓ عجذ هللا ثٓ عّش  63

 صؾ١ؼ اثٓ ؽجبْ عٓ عجش ثٓ عز١ه  61



  {{8282}}اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u  ايسابع١ ٚاألزبعٕٛايسابع١ ٚاألزبعٕٛاذتًك١ اذتًك١ u 
  اهلجس٠ يف ٖرا ايصَٔاهلجس٠ يف ٖرا ايصَٔ

  ايسعا عٔ اهللايسعا عٔ اهلل

  أضباب عكٛم األبٓاءأضباب عكٛم األبٓاء

  أ١ُٖٝ ايعكٝد٠أ١ُٖٝ ايعكٝد٠

  رتٓصٜسرتٓصٜسحه١ُ حتسِٜ املٝت١ ٚذتِ احه١ُ حتسِٜ املٝت١ ٚذتِ ا



  {{8383}}اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u   26ايسابع١ ٚاألزبعٕٛايسابع١ ٚاألزبعٕٛاذتًك١ اذتًك١  u 
 اهلجس٠ يف ٖرا ايصَٔ

دمال:مؼؼقظقنمظؽؾمعمعـمػفرة،موععمطـرةماظػنتمسيمػذاماظزعانمواهلرجمدمال:مؼؼقظقنمظؽؾمعمعـمػفرة،موععمطـرةماظػنتمسيمػذاماظزعانمواهلرجم

ممواٌرج،معاماظذيمجيبمأنمؼففرهماٌلؾؿمسيمػذاماظزعان=واٌرج،معاماظذيمجيبمأنمؼففرهماٌلؾؿمسيمػذاماظزعان=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ف أف وهةياألف ػػػار واآلراء الشػػػاذة ال ػػػي أوؿ مػػػا ون غػػػي  لػػػى المػػػ من فػػػي  ػػػ ا الزمػػػا
ون سص قائلو ا إلى دون ا , وو مسػك ووس مسػك بػيأى الةما ػة, والةما ػة أى مػا احفػر 

 : ليم أ ن اال  هللاؿ وأ ن الوسدية, قاؿ 
ضيمماْظفشيؿشياسشيِة،اْظفشيؿشياسشيِة،ممعشيعشيعشيعشيمماظؾَِّفاظؾَِّفممؼشيدصيؼشيدصيمم}} ضيوشيعشي {{اظؼيارغيماظؼيارغيمممإغيَظكإغيَظكممذشيذؼيذشيذؼيممذشيذؼيذشيذؼيمموشيعشي

ٖٙ 
أوهػا , ووخػيج  لػى  ػ ا الػيأى, ووحػاوؿ أف  ن من ش   ن رأى الةما ة, ووقػ   ر 

ُوشنع  ليم,   ا ال  ُلقي لم سمعاً وال  ةالسم, وال  س مع إلى يهللوثػم إف  ػاف فػي حلفػاز أو 
 في رادوو أو في مسةهلل, وإ ما  حيص  لى الوسدية اإلسبلمية.

و  ا مػا  ػياخ اآلف, فنةػهلل أف المسػلن وق ػن مسػلن بسػ ص ف ػوى, والػ ي أف ػى بهػ خ 
 ػػن  ػػو رجػػن مػػ من حقػػي  قػػي وخشػػى ا  وو قػػم؟! ياشػػا   أف وُف ػػي رجػػن مػػ من الف ػػوى 

 لم من بق ن م من, ل ن ال ي وُف ي ب لك  و من الشواذ ال ون قين فيهن:
{{اظؼيارغيماظؼيارغيمممَأػضيؾغيَأػضيؾغيممِطالبصيِطالبصيمم}}

ٙٗ 
================================== 

 1/11/2313َ٘ـ 1434ِٓ رٞ اٌؾغخ 27 –اٌّعبدٞ  62
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  {{8484}}اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

و ػػن الخػػوارج, والخػػوارج  ػػن  ػػن مػػن رفػػع سػػبلياً  لػػى مسػػلن, أ ػػا ال أقػػوؿ جما ػػة 
 ػػن حنظػػين فيػػم المحقػػين وفيػػم الم دلػػين, ل ػػن الخػػوارج  ػػن مػػن   معينػػة أو حنظػػين معػػين, ألف

 وُ فغي مسلن أو ويفع سبلياً  لى مسلن أو ويوع مسلن.
ربمػػا و ػػوف  ػػ ا الشػػخن حابعػػاً لشػػيأل, و ػػ ا الشػػيأل مػػن األفا ػػن, فػػبل  لقػػي اللػػـو 
 لػػػى الشػػػيأل, أل ػػػم ربمػػػا و ػػػوف مهللسػػػوس فػػػي صػػػفوؼ أح ا ػػػم لي ػػػوارى فػػػيهن ووُنفػػػ  ف ػػػيخ, 

بيي مسػئوؿ  نػم, ومثػن  ػ ا    عػهلل  نػم وال  سػمع منػم قلػيبلً وال  ثيػياً, و   عػهلل  ػن   فالشيأل
 . ن اآلراء الشاذة الضالة, و س مسك بيأى الةما ة في دون ا  

أوضػػاً فػػي  ػػ ا الزمػػاف  ثػػيت الف ػػاوي فػػي ح يػػين الحػػر وال ااػػن فػػي  ػػن أمػػور الحيػػاة, 
ألف الػيأى إذا  ػاف  ػن جما ػة, فهػو الػيأى  و لى  أف أح ع رأى المةػامع الفقهيػة المع هلللػة,

األسػػلن, مثػػن رأى مةمػػع ال حػػوث اإلسػػبلمية ال ػػابع لؤلز ػػي, و ػػ الء أربعػػوف  المػػاً, و ػػن 
خبلصة العلماء فػي مصػي, أو رأى دار اإلف ػاء ألف  ػ الء م خصصػوف فػي الف ػوى, أو رأى 

المسػػلمين ...  مةمػػع الفقػػم اإلسػػبلمي, و ػػ ا مقػػيخ فػػي جػػهللة, ووة مػػع فيػػم خبلصػػة  لمػػاء
إذاً اليأى األولػى لئلح ػاع فػي  ػ ا الزمػاف رأى المةػامع الفقهيػة, ألف  ػ الء  لمػاء حناقشػوا 

 وح ايثوا وقل  وا األمي  لى  افة وجو م, فعلى  بأخ  اليأى من   الء وأ ف خ فوراً.
ل ن أى إ ساف مهما بل  في العلن إذا  اف رأوم فيدي واج هادخ من  فسم فهو قابػن 

, فالمةػامع الفقهيػة فػي  ػ ا لخدأ, ألف  ن رجن و خ  من  بلمم ووُ ػيؾ إال رسػوؿ ا  ل
الزماف أولى باالح اع ألف   الء مةمو ة من العلماء األفػ اذ الم خصصػين, واج معػوا  لػى 
رأى, في ػػوف  ػػػ ا الػػػيأى  ػػػو الػػيأى النػػػاجع فػػػي  ػػػ ا المقػػاـ, ي ػػػى ال و شػػػ   ذ نػػػي, وال 

 ن األ ماؿ.وغيص  قلي في أى  من م
,  يػ ؟  هػاجي إلػى   خ  ايية, والنايية األخيى وةص أف  هاجي إلػى رسػوؿ ا  

 :, فنحن في  صي فيم  راء, قاؿ ُسن ة رسوؿ ا  
ممِبرشيْأِؼِفِبرشيْأِؼِفممرشيْأيػيرشيْأيػيممِذيِذيممُطؾـيُطؾـيمموشيإغيسضيفشيابشيوشيإغيسضيفشيابشيممعصيمضيثشيرشيًة،عصيمضيثشيرشيًة،مموشيدصيغضيقشياوشيدصيغضيقشياممعصيؿؼيؾشيعطيا،عصيؿؼيؾشيعطيا،مموشيػشيقطيىوشيػشيقطيىممعصيَطاسطيا،عصيَطاسطيا،ممذصيقؾياذصيقؾياممرشيَأؼضيتشيرشيَأؼضيتشيممإغيذشياإغيذشيامم}}



  {{8585}}اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

65{{ممغشيْػِلَؽغشيْػِلَؽممِبكشياصؼيِةِبكشياصؼيِةممؽََؽَصعشيَؾقضيَصعشيَؾقضي
65

مم

مػػػاذا  فعػػػن؟  ػػػ  ص إلػػػى رسػػػوؿ ا , أل ػػػك لػػػو حػػػهللبيت سػػػ ةهلل  ػػػن الخبلفػػػات بػػػين 
المسػماة بضسػػن اإلسػبلـ أو الفػػيؽ سػ  ها االس مسػاؾ بػػيأى شػيوخها و لماء ػػا, الةما ػات 

 :قاؿ , وصح م ال ياـ لماذا ال   يؾ   الء جا  اً, و   ص م اشية إلى رسوؿ ا  
شيمماْظؿشيفضيِدؼـينيشياْظؿشيفضيِدؼـينيشيمماْظكصيَؾَػاِءاْظكصيَؾَػاِءمموشيدصيؼـيِةوشيدصيؼـيِةممِبلصيؼيِؿلِبلصيؼيِؿلممؿضيؿضيسشيَؾقضيُؽسشيَؾقضيُؽمم}} شياظرؼياِذِدؼ مموشيسشيضؽيقاوشيسشيضؽيقاممِبفشياِبفشياممتشيؿشيلؼيُؽقاتشيؿشيلؼيُؽقامماظرؼياِذِدؼ

66{{ِباظؼيقشياِجِذمِباظؼيقشياِجِذمممسشيَؾقضيفشياسشيَؾقضيفشيا
66

مم

 يجػػع لؤلصػػن, وال خػػبلؼ وال بيػػيخ, أو أرجػػع إلػػى رأى وارد  ػػن المػػ ا ص الفقهيػػة 
 األربعة, و لها  راء واردة  ن ُسن ة رسوؿ ا .

آلراء وححيػػيت فيةػػص أف أحقػػي ا  وأفعػػن مػػا ويحػػاح إليػػم قل ػػي, قػػاؿ إذا قػػيأت  ػػ خ ا
: 

مموشياْرؿشيَلغؼيتضيوشياْرؿشيَلغؼيتضيمماْظَؼْؾبصي،اْظَؼْؾبصي،ممإغيَظقضيِفإغيَظقضيِفمماْرؿشيَلنؼياْرؿشيَلنؼيممعشياعشيامماْظِؾرؽياْظِؾرؽيممغشيْػلشيَؽ،غشيْػلشيَؽ،مموشيادضيؿشيْػِتوشيادضيؿشيْػِتممَضْؾؾشيَؽ،َضْؾؾشيَؽ،ممادضيؿشيْػِتادضيؿشيْػِتمم}}

ممَأْصؿشياَكَأْصؿشياَكمموشيإغينضيوشيإغينضيمماظصؼيدضيرغي،اظصؼيدضيرغي،ممِصلِصلمموشيتشيرشيدؼيدشيوشيتشيرشيدؼيدشيمماظؼيْػسغي،اظؼيْػسغي،ممِصلِصلممحشياَكحشياَكممعشياعشيامموشياإلغيثضيؿصيوشياإلغيثضيؿصيمماظؼيْػسصي،اظؼيْػسصي،ممإغيَظقضيِفإغيَظقضيِف

67{{مموشيَأْصؿشيقضيَكوشيَأْصؿشيقضيَكمماظؼـياسصياظؼـياسصي
67

مم

 :فعلى س ين المثاؿ قضية اللحية
جما ػػة وقولػػوف أ ػػم ُسػػن ة, وجما ػػة وقولػػوف أ هػػا فػػيض, أوػػن األدلػػة مػػن القػػي ف ومػػن 

 !الُسن ة؟  ن  ناؾ دلين من القي ف بفيض اللحية  لى المسلمين؟ ال
فػي اللحيػة, فأصػ ح    ن  ناؾ دلين من الُسن ة بفيض اللحيػة؟ ووجػهلل دليػن حيبيػص

 :ُسن ة, ولو صارت فيوضة فقهلل خالف  َ هللى الن ي,  ي ؟ قاؿ 
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  {{8686}}اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

{{ممتصيشيػِّرصيواتصيشيػِّرصيوامموشيَظاوشيَظامموشيبشيشـيرصيواوشيبشيشـيرصيواممتصيعشيلـيرصيوا،تصيعشيلـيرصيوا،مموشيَظاوشيَظاممؼشيلـيرصيواؼشيلـيرصيوامم}}
ٙٛٙٛ
مم

 وقال  السيهللة  ائشة ر ي ا   نها:
شيمممماظؾَِّفاظؾَِّفممرشيدصيقلصيرشيدصيقلصيممخصيقـيرشيخصيقـيرشيممعشياعشيامم}} شيبشيقضي غيممبشيقضي غيَأعضيرشيؼضي ضيممَظؿضيَظؿضيممعشياعشياممَأؼضيلشيرشيػصيؿشياَأؼضيلشيرشيػصيؿشياممَأخشيذشيَأخشيذشيممإغيظَّاإغيظَّاممَأعضيرشيؼضي ضيؼشيُؽ {{إغيثضيؿطيامإغيثضيؿطيامممؼشيُؽ

ٜٜٙٙ
مم

فلػػو جعلنػػا اللحيػػة فيوضػػة فقػػهلل جعلنػػا حػػارؾ اللحيػػة  ثػػن, ومصػػييخ جهػػنن!! و ػػ ا ال 
 و ماشى مع الههللى الن وي, ل نها ُسن ة.

الةمعػػػة فيوضػػػة وحار هػػػا وعاقػػػص, ل ػػػن الػػػي ع ين ق ػػػن أو بعػػػهلل الةمعػػػة ُسػػػن ة, فمػػػن 
 األمور به خ ال يفية. صبل ما فلم أجيخ, ومن حي هما ليس  ليم وزر, و   ا  قلص

 ػن المشػا ن ال ػي يػهللث  فػي األمػة اإلسػبلمية   يةػة ال عصػص آلرء المشػاوأل, ومػػا 
داـ األمي  راء مشاوأل في وف المو وع مو ع خبلفي, أل م لو  ػاف  نػاؾ رأى  , أو رأى 
ليسػػوؿ ا  فلػػن و ػػوف خػػبلؼ, ل ػػن لػػو  ػػاف رأى خبلفػػي  لػػى  أف أرى أدلػػ هن ثػػن أسػػ ف  

 :ال ي ويحاح إليم قل ى أ من بم وال أفي م  لى بييي, قاؿ قل ي, و 
ؼـياممَظقضيسشيَظقضيسشيمم}} ؼـياِع ضيممِع ضـيعشي {{سشيصشيِؾقؼيٍةمسشيصشيِؾقؼيٍةمممإغيَظكإغيَظكممدشيسشيادشيسشياممعشي

ٚٓٚٓ
مم

ل ن العص ية ح ػوف لػيأى صػيو  فػي   ػاب ا , أو رأى صػيو  فػي ُسػن ة رسػوؿ ا , 
 :, قاؿ و  ا ليس إال للفيائض ال ي في ها ا  

مموشيإغيَضامصيوشيإغيَضامصيمماظؾَِّف،اظؾَِّف،ممرشيدصيقلصيرشيدصيقلصيممعصيقشيؿؼيدطياعصيقشيؿؼيدطيامموشيَأنؼيوشيَأنؼيمماظؾَّفصياظؾَّفصيممإغيظَّاإغيظَّاممإغيَظفشيإغيَظفشيممَظاَظاممَأنضيَأنضيممذشيفشيادشيُةذشيفشيادشيُة:م:مسػيسػيخشيؿضيخشيؿضيممسشيَؾكسشيَؾكمماْظنغيدضيَؾامصياْظنغيدضيَؾامصيممبصيـِلشيبصيـِلشيمم}}

71{{اْظؾشيقضيِتماْظؾشيقضيِتممموشيحشيجؽيوشيحشيجؽيممرشيعشيضشيانشي،رشيعشيضشيانشي،مموشيصشيقضيمصيوشيصشيقضيمصيمماظزؼيَطاِة،اظزؼيَطاِة،مموشيإغيؼؿشياءصيوشيإغيؼؿشياءصيمماظصؼيَؾاِة،اظصؼيَؾاِة،
71

مم

  خ الفيائض, وما بعهلل ذلك و وف  وافن وسنن ومس ح ات  لى اخ بلؼ درجاحهػا, 
  ا وا وسييوف  لى ذلك, والمنهج:  حاب رسوؿ ا  فاألمور وا حة, وأص
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  {{8787}}اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
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{{ممتصيشيػِّرصيواتصيشيػِّرصيوامموشيَظاوشيَظامموشيبشيشـيرصيواوشيبشيشـيرصيواممتصيعشيلـيرصيوا،تصيعشيلـيرصيوا،مموشيالوشيالممؼشيلـيرصيواؼشيلـيرصيوامم}}
ٕٕٚٚ
مم

وال ي ويوػهلل أف وشػر فليشػر  لػى  فسػم, ل ػن ال وشػر  لػى بيػيخ, فهػ ا  ػو الم ػهللأ 
 أف وةن نا الف ن ما ظهي منها وما بدن. اإلسبلمي في ذلك,  سأؿ ا  

 هللايسعا عٔ ا
دمال:مػؾمػـاكمصرقمبنيماظرضامسـمآمتعاديمبؼضاءه،موبنيماإلدؿلالممظؼضاءمدمال:مػؾمػـاكمصرقمبنيماظرضامسـمآمتعاديمبؼضاءه،موبنيماإلدؿلالممظؼضاءم

ممآمداسةماإلبؿالء=موطقػمؼعرفماإلغلانمأغفمرضلمأممادؿلؾؿ=آمداسةماإلبؿالء=موطقػمؼعرفماإلغلانمأغفمرضلمأممادؿلؾؿ=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

الي ا  ن ا  فػي األمػور ال ػي ححػهللث لئل سػاف ولػيس لػم شػأف فػي يصػولها, أو لػن 
بميض ليس بسػ ص سػلو م, أو بسػ ص حعي ػم للمصػابين  س  م,  أف و  ليم ا  ححصن ب

بػػم, ول ػػن جػػاءخ فةػػأة بػػهللوف سػػابر إ ػػ ار, ل ػػن لػػو  ي ػػ   فسػػي لػػؤلذي وللمػػيض, فهػػ ا 
والمخػػهللرات, و ػػي حصػػيص ال  ػػهلل بضػػير  و ػػوف منػػي ولػػيس مػػن ا ,  مػػن وشػػيب الخمػػي

خ, ل ػػن  ػػو الػػ ي حسػػ ص فػػي  ػػ ا بػػال , فلػػو أصػػيص بمػػيض ال  ػػهلل فػػبل وقػػوؿ أف ا  ابػػ بل
األمػي, أو مػن وشػػيب الػهللخاف بشػيا ة إلػػى أف أصػيص صػهللرخ ورئ يػػم, فهػ خ اإلصػابة بسػػ  م, 

 وبيي ذلك, و ناؾ  هللة أمور حةعن اإل ساف من أ ن الي ا  ن ا :
أف وأخ  باألس اب في دفػع مػا يػهللث لػم ب ػن مػا اسػ داع و ػن مػا فػي  األمي األوؿ:

ليػػم أف وػػ  ص لؤلا ػػاء وو عػػااى الػػهللواء بال يفيػػة ال ػػي وصػػفها لػػم وسػػعم, فػػضذا  ػػاف مػػيض  
 األا اء.

أف ودلػص مػع ذلػك مػن ا  الشػفاء, فيسػلك األمػيون, ل ػن إذا الػص  األمي الثػا ي:
 :من ا  الشفاء وحيؾ الهللواء فقهلل خال  الُسن ة, قاؿ 
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  {{8888}}اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

{{ِذَػاءطيمِذَػاءطيمممعشيعشيفصيعشيعشيفصيممَأغضيزشيلشيَأغضيزشيلشيممإغيظَّاإغيظَّامماءطياءطيدشيدشيممؼصيشيزـيلضيؼصيشيزـيلضيممَظؿضيَظؿضيمممماظؾَّفشياظؾَّفشيممَصنغينؼيَصنغينؼيمماظؾَِّف،اظؾَِّف،ممِسؾشيادشيِسؾشيادشيممتشيدشياوشيوضياتشيدشياوشيوضيامم}}
ٖٖٚٚ
مم

وإذا أخػ  الػهللواء و سػص الشػفاء إلػى الد يػص أو إلػى الػهللواء فقػهلل دخػن فػي  ػوع مػن 
, ل ػن أ واع الشيؾ الخفي أل م  سص لل شي ما ال ولير أف وُنسص إال إلػى خػالر ال شػي 

 الفبل ي. وقوؿ الشفاء من ا  بس ص الد يص فبلف, أو الشفاء من ا  بس ص الهللواء
فالم من وأخ  باألس اب, واألس اب للم من جنايين, الةناح األوؿ ال وجػم إلػى ا  
بالهلل اء واإلق ػاؿ, والةنػاح الثػا ي األخػ  باألسػ اب بالديوقػة ال ػي بي نهػا بفعلػم وقولػم رسػوؿ 

 .ا  
ألف  أال وشػ و ا  إلػػى خلػر ا , فػبل وقػوؿ لِػػَن اب بل ػي وحػيؾ فػػبلف؟! األمػي الثالػث:

 ػػػ ا مػػػن  ػػػهللـ الي ػػػا  ػػػن القضػػػاء, أو أف وفعػػػن  نػػػهلل المصػػػي ة مػػػا  هػػػى  نػػػم سػػػيهلل اليسػػػن 
  واأل  يػػاء,  مصػػي ة المػػوت:                       (122)مػػن الػػ ي وسػػ ديع  املائرردة

  أف وهللفع الموت أو و جلم  ن إبنم الصغيي؟!! ل ن  ن ما  لى   ػو قػوؿ:                 

        (122)اللهن أجي ا في مصابنا   ا خيياً و و نا  نم خيياً منم, قػاؿ  البقرة  ػن 
 موت إبنم إبيا ين:

شيممإغينؼيإغينؼيمم}} شياْظعشيقضي ممإغيبضيرشياِػقؿصيإغيبضيرشياِػقؿصيممؼشياؼشياممِبِػرشياِضَؽِبِػرشياِضَؽمموشيإغيغؼياوشيإغيغؼياممرشيبؽيشـيارشيبؽيشـياممؼشيرضيضشيكؼشيرضيضشيكممعشياعشياممإغيظَّاإغيظَّاممغشيُؼقلصيغشيُؼقلصيمموشيَظاوشيَظاممؼشيقضيزشينصيؼشيقضيزشينصيمموشياْظَؼْؾبشيوشياْظَؼْؾبشيممتشيدضيعشيعصيتشيدضيعشيعصيمماْظعشيقضي

74{{ممنشينشيَظؿشيقضيزصيوغصيقَظؿشيقضيزصيوغصيق
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فبل وخػيج منػم  لمػة  هػى  نهػا الشػيع, وال وفعػن  مػبلً  هػى  نػم الشػيع, وال وةػوز 
للمػػػيأة أف ح شػػػ  شػػػعي ا وحن شػػػم ل خػػػال  الشػػػيع, وال صػػػوت ر ػػػة أو صػػػوت  ةػػػي, أو  

 . بلـ ال ولير بالي اء بالقهللر  ن ا  
وؿ  لى س ين المثاؿ أف أجهز إبني لي وف ا ي اً, فأيضيت لػم بهللاوػة مػن الصػ  األ

اإلب هللائي  ن الم خصصين ليهللرسوا لػم, ووفػيت لػم  ػن األجهػزة, و ػاف وسػيي بشػ ن جيػهلل, 
================================== 
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  {{8989}}اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

ولمػػا وصػػن إلم حػػػاف الثا ووػػة دخػػػن فػػي إم حػػػاف أيػػهلل المػػػواد المشػػهود لػػػم بػػال فوؽ فيهػػػا, 
والم وقػػػع أف وحصػػػن فيهػػػا  لػػػى الهللرجػػػة النهائيػػػة, ل ػػػن بعػػػهلل دخولػػػم اإلم حػػػاف يػػػهللث فػػػي 

وبين المأل شيء من ال يدد, فػ     المعلومػات ولػن و ػ  ي  الخدوط الهللاخلية بين ال ا ية
شيء إال القلين إلى أف ا  هى الوق , فلن وحصن  لى المةموع ال ي وهللخلم ال ليػة ال ػي 

 ويوهلل ا, يهللث ذلك أل م وحالفم ال وفير من ا .
ما وةص  لى   نا أف أس سلن ألمي ا , وأ لن أف الخيي فيما اخ ارخ ا , ولػو راجػع  
 ػػن وايػػهلل فينػػا ملفػػم  ةػػهلل أف معظػػن مػػا حػػن لنػػا  ػػاف مػػن اخ يػػار ا , ولػػيس اخ يار ػػا, فَمػػن 
ال ي اخ ار أبوخ وأمػم؟! ومػن الػ ي اخ ػار م ػاف وميعػاد سػا ة الػوالدة؟! ومػن الػ ي اخ ػار 
اإلسن؟! ومػن الػ ي اخ ػار الشػ ن والمبلمػ  والشػعي والعيػوف؟! ...  ػن ذلػك اخ يػار ا , 

  ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس األبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوون:                          واألبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوون؟ 
                       !!والػػػ ي وظػػػن أف لهػػػن دور فػػػي  ػػػ ا األمػػػي فهػػػن مشػػػي وف  

                           (28 )القصص. 
لمهللرسػة معينػة ولو بحث  س ةهلل  ن شيء بهػ خ ال يفيػة, فمػثبلً  نػ  حيوػهلل الػ  اب 

ل ن ذ    لمهللرسة أخيى, أو  ن  حيوهلل  لية معينة ل ن ذ    ل لية أخيى, و نػ  حي ػز 
في  ن يياحك للحصوؿ  لى وظيفة معينػة ل ػن الحيػاة العمليػة جعل ػك فػي وظيفػة أخػيى, 
وحعلقػػ  بفبل ػػة و نػػ  حيوػػهلل الػػزواج منهػػا ل نػػك حزوجػػ  بػػأخيى, أو  نػػ  حيوػػهلل مػػن األوالد  

  ا ...  ػن وسػ ديع أيػهلل أف و ػهللخن فػي  ػ خ األمػور؟!!  ػ ا أمػي القػادر   ا ومن ال نات  
. 

إذا أردت أى أمػي مػػن األمػور فعلػػى  أف أج هػهلل مػػا فػػي وسػعي, ل ػػن إذا لػن وػػأت  ػػ ا 
 األمي ُأسلغن ألمي ا , وأ لن  لن اليقين أف الخيي في ما أجياخ ا .

جم, وأرووها بالماء, وأخػ ت أ ا فبلح سأزرع األرض, وأ ع فيها السماد ال ي حح ا
ب ن األس اب, ل ن ال أ من المحصوؿ, وإذا جػاء المحصػوؿ أشػ ي ربػي  ليػم, إذا  ػاف 
قليػػن أقػػوؿ الحمػػهلل  , وأد ػػوا ا  أف و نػػزؿ بال ي ػػة فيػػم, فػػضذا بػػارؾ فيػػم صػػار القليػػن  ثيػػي, 



  {{9393}}اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 وةعػػن  ػػ ا أال وإذا  ػػاف  ثيػػي أيمػػهلل ا  وُأخػػيج الز ػػاة, وأ ػػا مشػػفر ووجػػن وأد ػػوا ا  
   الزرع اب بلءاً لي:                                         (42.) النم 

إذاً الم من وي ى بقضاء ا  بعهلل أخ خ ب ن األس اب الهللونية والهلل يووة ال ي أوج  هػا 
 .ة رسوؿ ا   ليم الحياة إف شاء ا , وال وفعن أمياً وُغضص ا , أو وخال  ُسن  

واإل ساف وعػيؼ أ ػم راٍض  ػن ا  إذا وجػهلل اإل سػاف فػي قل ػم بػيد الدمأ ينػة, وشػعور 
بالياية واالس ياية لما أجياخ ا , ولػن وةػهلل  فسػم حُهيةػم  لػى الشػ وى إلػى خلػر ا  مػن 

 ا ا , أو ححضم  لى حػيؾ الع ػادات ام عا ػاً وا  يا ػاً  لػى أمػي ا ,  ػأف ال ُوصػلي!! و ػ
  , بػػػػن وضػػػػي  فسػػػػم: ال وضػػػػي ا                                           (42 

 فصلت(.
فضذا وجهلل  فسم مق بًل  لى ا  في  ن األيواؿ, وشعي بياية في قل ػم لمػا قضػى ا  

اً وندػػػر وقػػػهلل ر, ولػػػيس  نػػػهللخ رب ػػػة فػػػي بػػػث الشػػػ وى إلػػػى خلػػػر ا , بػػػن وةػػػهلل لسػػػا م دائمػػػ
 .بالحمهلل   والش ي   وعلن  لن اليقين  لى أ م راٍض  ن ا  



  {{9191}}اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 أضباب عكٛم األبٓاء
ممدمال:معامدؾبمسؼققماِّبـاءمظقاظدؼفؿمسيمػذاماظزعـ=دمال:معامدؾبمسؼققماِّبـاءمظقاظدؼفؿمسيمػذاماظزعـ=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

اليجػػن الػػ ي ذ ػػص لسػػيهلل ا  مػػي وشػػ و مػػن  قػػوؽ إبنػػم لػػم, فاسػػ هلل ى سػػيهلل ا  مػػي 
ن وقػػاؿ لػػم: لِػػَن  ققػػ  أبػػاؾ؟ قػػاؿ: وػػا أميػػي المػػ منين إ ػػم  قنػػي ق ػػن أف أ قػػم, قػػاؿ: اإلبػػ

 –و ي ؟ قاؿ: لن ُوحسن اخ يار أمي, وأحى بَأَمة, ولن ُوحسن اخ يار إسمي وسػما ي َجْعػن 
ولن وُعلمني أي اـ الػهللون, فقػاؿ سػيهلل ا  مػي: اذ ػص وػا رجػن فقػهلل  قق ػم ق ػن أف  –يشية 
 وعقك.

 في  هللة أشياء: - ما في القصة   -لعقوؽ إذاً الس ص في ا
سوء اخ يار الزوجة, و ػ ا سػ ص وقػع فيػم  ثيػي مػن الشػ اب فػي  ػ ا  الس ص األوؿ:

الزماف, فييوهلل زوجة أجن ية من أوربػا وبيي ػا, لو هػا  ػ ا واولهػا  ػ ا و ينهػا و ػ ا, وال شػأف 
 وقولم: لم باألخبلؽ, مع حح وي يضية  الن ي 

غي،مماءشياءشيوشيخشيضضيرشيوشيخشيضضيرشيممإغيؼؼياُطؿضيإغيؼؼياُطؿضيمم}} غي،اظدـيعشي غي=ممخشيضضيرشياءصيخشيضضيرشياءصيمموشيعشياوشيعشيامماظؾَِّف،اظؾَِّف،ممرشيدصيقلشيرشيدصيقلشيممؼشياؼشيا:م:مَصِؼقؾشيَصِؼقؾشيمماظدـيعشي غي=اظدـيعشي مماْظؿشيرضيَأُةاْظؿشيرضيَأُة:م:مَضالشيَضالشيمماظدـيعشي

75{{اظلؽيقِءماظلؽيقِءممماْظؿشيضيؾشيِتاْظؿشيضيؾشيِتممِصلِصلمماْظقشيلضيشـياءصياْظقشيلضيشـياءصي
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لػػ لك ال بػػهلل أوالً مػػن ال حػػث  ػػن المن ػػ  و ػػو ال يػػ  الػػ ي  شػػأت فيػػم, فػػضذا  ػػاف 
بلؿ, فػبل ح ػيدد فػي الػزواج ال ي  م ني  لى اإلوماف و لى اا ػة الػييمن و لػى ححػيي الحػ

 من   ا ال ي .
 ػػػاف وةلػػػس مػػػع   ححػػػيي المدعػػػن الحػػػبلؿ, اإلمػػػاـ أبػػػو العػػػزائن  السػػػ ص الثػػػا ي:

حبلميػػ خ, فػػيأو شػػاباً وضػػيب أبػػاخ, ف عة ػػوا وقػػالوا:  ػػ ا إبػػن يػػياـ, فقػػاؿ اإلمػػاـ: ال ح همػػوا 

================================== 
 ِغٕذ اٌشٙبة عٓ أثٟ عع١ذ اٌخذسٞ  75



  {{9292}}اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

ن إبػن يػياـ بسػ ص أم م, فقهلل و وف أباخ قهلل أ ن أ لة يياـ وح و   منها  دف م, ف اف اإلب
   خ األ لة.

ول لك ي ى أ من والء األبناء ال بهلل من ححيي المدعن الحبلؿ, أل م ال ووجػهلل ولػهلل 
ب اخ أبوخ مػن الحػبلؿ و ػو يػيون  ليػم وسػ ديع أف وُعلػي صػوحم  لػى أبيػم, أو وخػال  لػم 

 أمياً.
 –هلل   والحمػ –أف أ لغمػم مػن صػغيخ شػيع ا ,  حػن  ُعلغػن أوالد ػا  الس ص الثالػث:

الفػيائض,  الصػبلة والصػياـ, ل ػن  نسػى فػي زيمػة الحيػاة أف  علمهػن الواج ػات,  واجػػص 
اإلبػػن  حػػو أبيػػم, وواجػػص اإلبػػن  حػػو أمػػم, وواجػػص أ ػػن ال يػػ  مػػع الةيػػياف, وواجػػص أ ػػن 
ال يػػػ  جميعػػػاً مػػػع ذوي األريػػػاـ, العػػػن والعمػػػة والخػػػاؿ والخالػػػة ... , وواجػػػص اإلبػػػن مػػػع 

ن مػع مػن  ػو أ  ػي منػم فػي السػن, ومػن  ػو أصػغي منػم فػي السػن ... ُمهللرغسم, وواجص اإلبػ
   خ الواج ات  سينا ا مع أ ها  ي األساس.

وأحعةػػػص ممػػػا  ػػػياخ اآلف مػػػن بعػػػض الدػػػبلب والشػػػ اب مػػػن األلفػػػاظ الوقحػػػة ال ػػػي 
وقولو ها,   الء ما ال ي حعلموخ من األدب؟!  ن من واجص الدالػص أو الدال ػة أف و  ػص 

 يم أواً  اف  لى جهللراف؟! أون أدب اإلسبلـ؟!س اً أليهلل معلم
ضيممَظقضيسشيَظقضيسشيمم}} ضيِع ضيممُأعؼيِؿلُأعؼيِؿلممِع ضيعشي 76{{حشيؼَّفصيحشيؼَّفصيممِظعشياِظِؿشـياِظعشياِظِؿشـيامموشيؼشيعضيرغيفضيوشيؼشيعضيرغيفضيممصشيِغريشيغشيا،صشيِغريشيغشيا،مموشيؼشيرضيحشيؿضيوشيؼشيرضيحشيؿضيممَطِؾريشيغشيا،َطِؾريشيغشيا،ممؼصيِفؾؼيؼصيِفؾؼيممَظؿضيَظؿضيممعشي
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 ػػػ خ اآلداب ال بػػػهلل أف  عدػػػي منهػػػا قسػػػداً وافيػػػاً ألبناء ػػػا ي ػػػي و و ػػػوا  لػػػى الػػػنهج 
 سي وف األوالد إف شاء ا  بيرة. اإلسبلمي السهللوهلل, فضذا قمنا ب لك

 : ضي  إلى   خ األس اب س  اً  خياً قاؿ فيم 
{{ممَأبضيشـياؤصيُطؿضيَأبضيشـياؤصيُطؿضيممتشيؾشيرؼيُطؿضيتشيؾشيرؼيُطؿضيممآبشياءشيُطؿضي،آبشياءشيُطؿضي،ممبشيرؽيوابشيرؽيوامم}}

ٚٚٚٚ
مم

أف   ػػوف بػػيرة بآبائنػػا وأمهاحنػػا, فػػضف ذلػػك سػػي وف مػػن أسػػ اب ال ػػي لنػػا مػػن أوالد ػػا 
================================== 

 ِغٕذ اإلِبَ أؽّذ ٚاٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن عٓ عجبدح ثٓ اٌصبِذ  76

 اٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن عٓ عبثش ثٓ عجذ هللا  77
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 وبناحنا إف شاء ا .

 أ١ُٖٝ ايعكٝد٠
ممولماظذيمجيبمأنمؼصيقؽؿفماٌلؾؿمسيمدؼـمآ=ولماظذيمجيبمأنمؼصيقؽؿفماٌلؾؿمسيمدؼـمآ=دمال:معاماِّداسماِّدمال:معاماِّداسماِّ

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

األسػػاس األوؿ الػػ ي ون غػػي أف ُوح مػػم  ػػن مسػػلن فػػي دوػػن ا   ػػو العقيػػهللة, أل هػػا 
 : لى أ م بناء, وال ناء أقين  لى قوا هلل, قاؿ  أساس اإلسبلـ, اإلسبلـ صو رخ الن ي 

مموشيإغيَضامصيوشيإغيَضامصيمماظؾَِّف،اظؾَِّف،ممرشيدصيقلصيرشيدصيقلصيممعصيقشيؿؼيدطياعصيقشيؿؼيدطيامموشيَأنؼيوشيَأنؼيمماظؾَّفصياظؾَّفصيممإغيظَّاإغيظَّاممإغيَظفشيإغيَظفشيممَظاَظاممَأنضيَأنضيممذشيفشيادشيُةذشيفشيادشيُة:م:مخشيؿضيسػيخشيؿضيسػيممسشيَؾكسشيَؾكممدضيَؾامصيدضيَؾامصياْظنغياْظنغيممبصيـِلشيبصيـِلشيمم}}

78{{اْظؾشيقضيِتماْظؾشيقضيِتممموشيحشيجؽيوشيحشيجؽيممرشيعشيضشيانشي،رشيعشيضشيانشي،مموشيصشيقضيمصيوشيصشيقضيمصيمماظزؼيَطاِة،اظزؼيَطاِة،مموشيإغيؼؿشياءصيوشيإغيؼؿشياءصيمماظصؼيَؾاِة،اظصؼيَؾاِة،
78
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 :وأوؿ قوا هلل اإلسبلـ شهادة أف ال إلم إال ا  وأف محمهلل رسوؿ ا 
 .معناخ العقيهللة , و  ا

فشػػهادة أف ال إلػػم إال ا  معنا ػػا أف وعلػػن  لػػن اليقػػين أ ػػم ال  ػػار وال  ػػافع إال ا , 
وال معدػػي وال مػػػا ع إلػػػى ا , وال مصػػػيؼ لؤلمػػور وال مقلػػػص لؤل ػػػواف إال ا , وال وحػػػهللث 
ة شيء في ال وف إال بضذ م, وال و حػيؾ سػا ن وال وسػ ن م حػيؾ إال بػأميخ ...  ػ خ العقيػهلل

 الصحيحة  ي أساس الهللون.
وأف وعلن أف الن ي صادؽ فيمػا جػاء بػم مػن  نػهلل ا , لػن وندػر  لمػة  ػن  ػواخ وإ مػا  

أفعالم وأقوالم ويػى مػن ا , فيأخػ  ا بيقػين, وونفػ  ا بيقػين,  ػ ا  ػو األسػاس األوؿ,  ن 
 وما بعهلل   ا األساس الع ادات, والع ادات ال ي وصلحها العقيهللة الصحيحة.

================================== 
 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ عٓ عجذ هللا ثٓ عّش  78
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 حتسِٜ املٝت١ ٚذتِ ارتٓصٜسحه١ُ 
سؾقـاماٌقؿةمواظدممويؿماًـزؼر=موعامايؽؿةمعـمخؾؼمسؾقـاماٌقؿةمواظدممويؿماًـزؼر=موعامايؽؿةمعـمخؾؼمممدمال:مٌاذامحرؼيممآمدمال:مٌاذامحرؼيممآم

مماًـزؼرمععمأغفمعضرمسؾكمحقاةماإلغلان=اًـزؼرمععمأغفمعضرمسؾكمحقاةماإلغلان=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

, وقػػاؿ فػػي األشػػياء منهػػا الضػػار ومنهػػا النػػافع, ابػػ بلءاً لنػػا واخ  ػػاراً لنػػا خلػػر ا  
  ذلػػػػػػػػك:                                                               

                                                    )لػػو  ػػاف  ػػن  )العنكبرروت
 هػػػى  ػػػن أشػػػياء اخ  ػػػاراً أل ػػػن  ا م ػػػاح ففيمػػػا وةا ػػػهلل المػػػ من؟! ل ػػػن ا  مػػػا فػػػي الػػػهلل ي

اإلوماف, فهن ون هوف  ما  هى  نم ا , أـ س سوؿ لهن  فوسهن مخالفة ا  وحعهللي يػهللود 
 ا .

ومػػن  ػػ خ األشػػياء الخنزوػػي, والمسػػ يات بأ وا هػػا والمخػػهللرات, ومػػا ُذبػػ  لغيػػي ا  
   :و ن ما يي مم ا  في   اب ا                                                 

                                                                             

                               (6 .)املائدة 

 نػػػاؾ حػػػأووبلت  لميػػػة  صػػػيوة ا  شػػػفها العلمػػػاء حث ػػػ   ػػػير  ػػػ خ األشػػػياء, ل ػػػن 
 األسػػػػاس فػػػػي القضػػػػية أف  نػػػػاؾ اخ يػػػػار للمػػػػيء, واالخ يػػػػار ال بػػػػهلل أف و ػػػػوف بػػػػين أمػػػػيون:

                                 (61)اف  ناؾ أمي وايهلل ما  ػاف  نػاؾ   لو الكهرف 
اخ يػػار, ومػػا  ا ػػ   نػػاؾ جنػػة أو  ػػار, ل ػػن  نػػاؾ اخ يػػار, لػػ لك ال بػػهلل مػػن المفا ػػلة بػػين 

 أميون, أمي أيل م ا  وأبايم, وأمي يي مم ا  و هى  نم.
ي ػػى الةنػػة  نػػهللما جعػػن ا   دـ فيهػػا جعػػن لػػم اخ يػػار فيػػم, فأبػػاح لػػم  ػػن الةنػػة إال 

   ليػػم: شػػةية وايػػهللة لي                                    (62 )مػػا  ػػ خ  البقرررة
الشػػةية؟ ال شػػأف لنػػا بػػ لك  مػػا  ل منػػا سػػادحنا الصػػالحوف, ألف ا  لػػن وػػ  ي لنػػا إسػػمها, 
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وظن الشيداف ووسوس لػم ولزوجػم ووسػوؿ لهمػا إلػى أف أ ػبل مػن الشػةية وخالفػا أمػي ا , 
   الن يةة خيوجهما من الةنػة ال ػي أبايهػا لهمػا ا , فػضذا  ػاف  دـ ُأخػيج مػن الةنػة ف ا

 وزوجم بمعصية وايهللة, ف ي   هللخلها و حن  ن وـو  عصى ا  ميات وميات؟!!.
  إذًا   ا األمي  لى سػ ين االبػ بلء:                        (8 )العلػن  هرود

الخنزوي, ل ن سلفنا الصال  لن وعيفوا   خ األ يار, ل نهن  يفػوا أف ا  ش  أ يار أ ن 
ا   هػػى  ػػن أ لػػم فػػام ثلوا, و ػػ لك الػػهللـ والمي ػػم وبيػػي ن ...  ػػن مػػا فيػػم  هػػى وةػػص أف 
و  عػهلل  نػػم المسػػلن والمػػ من وإال مػػا اسػػ حر مػػن حأ ػػن لػػهللخوؿ الةنػػة دخػػوؿ الةنػػة, ولقػػاؿ 

نػػة؟! ل ػػن الحةػػة  نػػا أ هػػن دخلػػوا الةنػػة أل هػػن أ ػػن الموقػػ : لِػػَن وػػهللخن  ػػ الء دو نػػا الة
أاا وا ا  وا  هوا  ما  هػى  نػم ا , ودخػن أ ػن النػار النػار أل هػن  صػوا ا  وخػالفوا أمػي 

 ا  جن في  بلخ.
 هػى ا   ػن الػزواج مػن األخػ  فػي الي ػا ة, ل ػن  ةػهلل  ثيػياً مػن الشػػ اب اآلف ال 

 ي وحػػـي مػػن الي ػػا ة وحػػـي مػػن النسػػص, ل ػػن وحلػػو لػػم إال أخ ػػم فػػي الي ػػا ة, مػػع أف الػػ
 الشيداف وسوؿ لم   ا األمي ووحليم لم, مع أ م ال وةوز لم أف و زوجها.

 ػػػ خ ي مػػػة جعػػػن ممنو ػػػات فػػػي المػػػأ والت والمشػػػيوبات والمن ويػػػات, اخ  ػػػاراً 
 لئلرادات, ولمهللى صبلبة اإلوماف وقوحم في قلوب الم منين والم منات.

 :يون الخنزوي فهي  ثييةوبالنس ة للح مة من حح
أبيز ػػا مػػا و ػػحم اإلمػػاـ محمػػهلل   ػػهللخ فػػي زوارحػػم لفي سػػا, فقػػهلل ال ػػوا منػػم أف وػػ  ص  

معهن لزوػارة مزر ػة خنػازوي يهللوثػة, وقػالوا: أ ػ ن ححيمػوف أ ػن الخنزوػي, ل ػن  نػا  ػن شػيء 
  ظي , و ناؾ  ناوة بيديوة, فلماذا ححيموف أ لم؟ 
 افال  ػػػاثي, فػػػأحوا بدل ػػػم, فهػػػاجن الػػػهللو قػػػاؿ:  حػػػو ي بػػػهللو ين ودجاجػػػة فػػػي يالػػػة 

 بل بعضهما ليفوز أيهلل ما بالهللجاجة.بعضهما و ادا وق 
ف من ذ ور الخنازوي, وأ ثى حشػ هي الوقػاع, فػأحوا بػ لك, فوجػهللوا اثن الص منهن اثن
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 أف أيهلل الخنزويون وسا هلل اآلخي  لى الوقاع بالخنزويخ, فقاؿ لهن: 
زع الغيػػية مػػن الخنزوػػي  لػػى أ ثػػاخ, وأ ػػ ن أث ػػ ن يػػـي اإلسػػبلـ أ ػػن الخنزوػػي ألف ا   ػػ

 . لميًا أف اإل ساف ح أثي ا ا م بما وأ لم من الدعاـ, فال ي وأ ن الخنزوي سيفقهلل الغيية
و  ا ما وحهللث في الػهللوؿ الغيبيػة, فػبل حوجػهلل بيػية مػن اليجػاؿ  لػى النسػاء وال مػن 

 .النساء  لى اليجاؿ
 ا اإلماـ محمهلل   هللخ.به   خ أبيز األس اب ال ى ألهن ا  

وبالنسػػ ة للػػهللـ فقػػهلل ا  شػػ  العلمػػاء يػػهللوثاً أف الػػهللـ  ػػو الػػ ي وحمػػن المي يوبػػات 
 :والةياثين في جسن اإل ساف والحيواف

فلػػو مػػات الحيػػواف بػػأى  يفيػػة بيػػي الػػ ب  الشػػي ي فػػضف الػػهللـ و خلػػن أ سػػةة اللحػػن  
حن فػي مػاء وححػ  أى ومعم ما فيم من مي يوبات وفييوسات وفديوات, ولو سوونا   ا الل

درجػػػػة يػػػػيارة فػػػػضف  نػػػػاؾ بعػػػػض الفييوسػػػػات والمي يوبػػػػات ال حمػػػػوت ف ن قػػػػن إلػػػػى جسػػػػن 
 .اإل ساف, ومنها الهللودة الشيودية ال ي حن قن من لحن الخنزوي وال قي إلى جسن اإل ساف

ويػػن ذلػػك الػػ ب  الشػػي ي ييػػث ونػػزؿ  ػػن الػػهللـ ومعػػم األشػػياء ال ػػي حضػػي اإل سػػاف 
قػػػى فػػػي اللحػػػن مػػػن فييوسػػػات ومي يوبػػػات فض ػػػم ومػػػوت  نػػػهلل درجػػػة وو قػػػى اللحػػػن, ومػػػا و  

 الغلياف  ما أث   العلن, ول لك وأ ن اإل ساف و و مدمئن.
 وصلى ا   لى سيهلل ا محمهلل و لى  لم وصح م وسلن
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u  ارتاَط١ ٚاألزبعٕٛارتاَط١ ٚاألزبعٕٛاذتًك١ اذتًك١ u 
  ضس ختطٝط اهلجس٠ضس ختطٝط اهلجس٠

  االضتدا١ْ يًصٚاجاالضتدا١ْ يًصٚاج

  ايرْٛب اييت حتبظ ايسشمايرْٛب اييت حتبظ ايسشم

  املطًِاملطًِايتربع بايدّ يػري ايتربع بايدّ يػري 

  طًب ايبالءطًب ايبالء
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u  81 ارتاَط١ ٚاألزبعٕٛارتاَط١ ٚاألزبعٕٛاذتًك١ اذتًك١ u 

 ضس ختطٝط اهلجس٠
ػذاماظؿكطقطماحملـؽمواظدضقؼمسيمػفرتفمػذاماظؿكطقطماحملـؽمواظدضقؼمسيمػفرتفمممدمال:مٌاذامخططمردقلمآمدمال:مٌاذامخططمردقلمآم

مم==وآمؼعصؿؽمعـماظـاسموآمؼعصؿؽمعـماظـاسممم:م:مضالمظفضالمظفممععمأنمآمععمأنمآم

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

إلسػػياء والمعػػياج, وقػػهلل صػػعهلل بعػػهلل ذ ابػػم مػػن ق ػػن الهةػػية بعػػاـ فػػي يادثػػة ا  ػػاف 
م ة إلي بيػ  المقػهللس وإحصػالم باأل  يػاء إلػي السػماوات سػماًء حلػو سػماء ي ػى وصػن إلػي 
سػػهللرة المن هػػى ورجػػع  مػػا قالػػ  اليواوػػات وفياشػػم سػػاخٌن لػػن و ػػيد بعػػهلل, ألف  ػػ ا أمػػٌي فػػي 

بػػم مسػػلك وسػػلك ا   خاصػػة  فسػػم, ففػػي خاصػػة  فسػػم واألمػػور الخاصػػة بحضػػيحم  ػػاف 
 األ  ياء, ففي الدعاـ وقوؿ: 
{{وشيؼشيلضيِؼقـِلموشيؼشيلضيِؼقـِلمممرشيبـيلرشيبـيلممَصقصيْطِعؿصيـِلَصقصيْطِعؿصيـِلممَأِبقتصيَأِبقتصيممإغيغـيلإغيغـيلمم}}

ٛٓٛٓ
مم

 وفي النـو وقوؿ:
{{َضْؾِؾلمَضْؾِؾلمممؼشيشـيامصيؼشيشـيامصيمموشيالوشيالممسشيقضيـِلسشيقضيـِلممتشيشـيامصيتشيشـيامصيمم}}

ٛٔٛٔ
مم

 ػاف وأخػ   فسػم  م فيها,ل ن في األمور ال ي ون غي أف وق هللي بها المسلموف وو ابعو 
 : بمأخ  العامة لقولم 

{{ممؼقممبلضعػفؿ،مصننمصقفؿماظضعقػمواظؽؾريموذاماياجةؼقممبلضعػفؿ،مصننمصقفؿماظضعقػمواظؽؾريموذاماياجةاظاظأضدرمأضدرممم}}
ٕٕٛٛ
مم
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فػػػيعلن أف فػػػي المسػػػلمين  ػػػعفاء وح ػػػاجوف إلػػػي الهةػػػية ووح ػػػاجوف إلػػػي حصػػػيو  
علم هػػػن المسػػػػلك السػػػهللوهلل فػػػي أى أمػػػي, ولػػػ ا قػػػاؿ اإلمػػػػاـ  أمػػػور ن وإلػػػي حػػػهللبيي ييػػػاحهن ف

 ٖٛ{ سييوا  لى سيي أ عف ن: }  الشافعى 
ا  أوالً ثػػن وُيحػػص األسػػ اب ووضػػع لهػػا خدػػة مح مػػة, أمػػا المػػيء المػػ من فيسػػ عين بػػ

فمػن رح ػص الخدػة المح مػة وأخػ  باألسػ اب ولػن وع مػهلل  لػى مسػ ص األسػ اب فقػهلل أخدػػأ 
سػ اب فقػػهلل سػلك المسػػلك بيػي اليشػػيهلل, فػي ال وييػهلل, ومػػن ا  مػهلل  لػػى ا  فقػط وحػػيؾ األ

 ػي أحايهػا لػم ا  ي ػى وػ ن ل ن الم من اليشيهلل وس عين با , ثن ُوح ن الُخدة باألس اب ال
 .لم   ا العمن بنةاح

والم من وح ػاج فػي أى أمػٍي إف  ػاف لػهلل ياخ أو ألخػياخ, لنفسػم أو لولػهللخ أو لمة معػم 
 .أو لعملم, من و ع الخدة السهللوهللة اليشيهللة

ي ػػػى ولػػػو اي ػػػاج المسػػػلن إلػػػي القيػػػاـ لصػػػبلة الفةػػػي ليصػػػليم فػػػي وق ػػػم يا ػػػياً فػػػي 
وضػػع خدػػة مح مػػة لػػ لك, فيةػػص أف ونػػاـ م  ػػياً أو وسػػ عين الةما ػػة األولػػي ال بػػهلل وأف 

 بسا ة  ـو في النهار:
{{مماظؾَّقضيؾغياظؾَّقضيؾغيممِضقشيامغيِضقشيامغيممسشيَؾكسشيَؾكمماظؼيفشيارغياظؼيفشيارغيممِبَؼقضيُؾقَظِةِبَؼقضيُؾقَظِةممادضيؿشيِعقصـيقاادضيؿشيِعقصـيقامم}}

ٛٗٛٗ
مم

وال بهلل أف و وف يهللوثػم بعػهلل العشػاء فيمػا ونفعػم فػي أخػياخ, فػبل و حػهللث بعػهلل العشػاء 
 مػػا ورد بػػاألثي أف مػػن حنػػاوؿ اعامػػا بعػػهلل  فػػي أمػػور د يػػاخ, وأف و ػػوف  شػػاءخ م  ػػياً وخفيفػػاً 
حقسػيمهن بالفقم  لى الم ا ص األربعػة فػى العصي فهو لم  شاء, و ما أورد سادحنا العلماء 

 : ميعاد وج ة العشاءلموا يهلل الوج ات, وقالوا فى 
مم{{ممووضتماظعشاءمعـمبعدماظعصرمإديمغصػماظؾقؾووضتماظعشاءمعـمبعدماظعصرمإديمغصػماظؾقؾمم}}
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 ظم في أيصغ السا ات إليم.م أف ووقوودلص من وال بهلل بعهلل ذلك أف وهلل و ا  
 .فأى أمي وح اجم المسلن في د ياخ أو أخياخ ال بهلل لم من خدة سهللوهللة

   سػػػوة, و ػػػو الػػػ ي قػػػاؿ فيػػػم لنػػػا ا ولمػػػا  ػػػاف رسػػػوؿ ا   ػػػو األ              

                  (61) ى فقػػهلل و ػػع الخدػػة المح مػػة,  ػػيض  فسػػم أوالً  لػػ األحررزا
الق ائن فلما وجهلل إجابة في أ ن المهللونػة د ػا ن إلػي اإلومػاف بػم, ولمػا د ػا ن إلػي اإلومػاف 
بػم الػص مػنهن أف وػ ازروخ وونصػػيوخ فػهلل وخ إلػي الهةػية إلػػي مػهللون هن, فػ  ص إلػي المهللونػػة 
بناءاً  لى د ػوة مػن أ لهػا, ولػن وػ  ص إليهػا مػن أوؿ و لػة, بػن أرسػن منػهللوباً  ػن يضػيحم 

 ر ووُعلغن أ لها الصبلة ووقيأ   اب ا  و و مصعص بن ُ ميي.ودلع  لى األمو 
و نهللما جاءخ في العاـ الثػا ي بوفػهلل   يػي ووجػهلل حييابػاً لهلل وحػم وحشػيوفاً بهةيحػم, قػير 
حػم, فاسػ عاف بػهلللين أل ػم ويوػهلل أف ومشػي بديوػٍر بيػي  أف وهاجي إلي المهللونة, وأ ػهلّل لؤلمػي ُ هلل 

سيمشػػي شػػماالً والمهللونػػة فػػي شػػماؿ م ػػة, وخػػيج  مسػػلوؾ ومشػػي فيػػم الخلػػر, وحظػػا ي أ ػػم
أواًل جهة الةنوب أى جهة اليمن, ودخن الغار, و ن ال ُوخّين إليهن أف ومشي جهػة الػيمن 

 أبهللاً.
ولما  لن أ هن  ليعوف في اق فاء األثػي مشػى  لػى أاػياؼ أصػابعم منػ  خيوجػم مػن 

ال وةهللوا لػم أثػياً ي ػى أ ػم  منزلم ي ى بل  الغار و ي مسافة حزوهلل  ن س ع  يلوم يات, ي ى
 نػػهللما وصػػن إلػػي الة ػػن  ا ػػ  قهللميػػم وقػػهلل حةيّيػػ  بالػػهللـ, فأشػػفر  ليػػم الصػػهللور ويملػػم 

 .وأّصي  لى أف وحملم  لى  ا لم بما ر خ من  ثار الهللـ في قهللمي رسوؿ ا  
و ػي ن َمػن وػأحي لػػم باألخ ػار بعػهلل أف و سػػّمعها, ومػن وػأحي لػػم بالدعػاـ, و ػن أوالد أبػػي 

  ػػهلل ا  وأسػماء, ورحّػػص را ػي الغػػنن الػ ي ومشػػي خلفهػن فػػي الػ  اب واإلوػػاب ي ػػى ب ػٍي 
وُغدػػي  لػػى  ثػػار أقػػهللامهن .. رحّػػص األمػػي حيحي ػػاً مح مػػاً أل ػػم قػػهللوة لنػػا وأسػػوة لنػػا, ي ػػى إذا 

 . أرد ا  ةاح أى أمي ال بهلل لنا أف  هللبيخ حهللبيياً مح مًا اق هللاءاً بيسوؿ ا  
لزمػاف  لهػا إلػي ال خدػيط, ف ػن مػا جػيى لنػا ومػا وحػهللث وما أيػوج األمػة فػي  ػ ا ا

بيننا في المة مع س  م اليئيسي  و إ عهللاـ ال خديط أو قلة ال خديط أو  ع  ال خدػيط, 
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, لنةحنػا فػي  ػن أ مالنػا الهلل يووػة وفز ػا ل ننا لو خددنا حخديداً سهللوهللاً  ما فعن الن ػي 
 إف شاء ا   وجز ا في  ن أ مالنا ال ي  قصهلل بها الهللار اآلخية

 االضتدا١ْ يًصٚاج
دمال:مأغامذابظيمأحؾؾتمصؿاةموتؼدعتمبطؾؾفامعـمأعفاموأبقفامصطؾؾقامعينمرؾؾاتمدمال:مأغامذابظيمأحؾؾتمصؿاةموتؼدعتمبطؾؾفامعـمأعفاموأبقفامصطؾؾقامعينمرؾؾاتم

صققمراضيتموإعؽاغقاتلمعـمعفرػيموذؾؽٍةموحػؾمزواجمسيمأطربماظؼاسات،مووجدتمصققمراضيتموإعؽاغقاتلمعـمعفرػيموذؾؽٍةموحػؾمزواجمسيمأطربماظؼاسات،مووجدتم

عـفؿمعغاالةمطؾريةمحبفةمتتمإمشعينمبـتمسؿفاموبـتمخاهلامتتمصػؽرتمسيماإلدؿداغةمعـفؿمعغاالةمطؾريةمحبفةمتتمإمشعينمبـتمسؿفاموبـتمخاهلامتتمصػؽرتمسيماإلدؿداغةم

زواجمبفامظشدةمحيبمهلا،مصفلمتؿؿؿعمجبؿالمباػر،مصفؾمجيقزماإلدؿداغةمزواجمبفامظشدةمحيبمهلا،مصفلمتؿؿؿعمجبؿالمباػر،مصفؾمجيقزماإلدؿداغةمإلمتامماظإلمتامماظ

ممسيمػذاماِّعر=سيمػذاماِّعر=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 لليجن وللميأة:  الزواج في اإلسبلـ من سن م ال يسيي والُيسي, فقهلل قاؿ ا  

                                                    

                         (66 النور). 
أ ػػواع النسػػاء البلحػػي و حػػث  ػػنهن الشػػ اب, بػػي ن أف  نػػاؾ مػػن  ولمػػا بػػي ن الن ػػي 

ويبػػص فيهػػا الشػػ اب لػػهللونها, و نػػاؾ مػػن ويبػػص فيهػػا الشػػ اب لةمالهػػا, و نػػاؾ مػػن ويبػػص 
 في ذلك: ب لحس ها, وقاؿ فيها الش ا

غيممِبذشياِتِبذشياِتممَصاْزَػرضيَصاْزَػرضيمموشيِظِدؼـِفشيا،وشيِظِدؼـِفشيا،مموشيجشيؿشياِظفشيا،وشيجشيؿشياِظفشيا،مموشيِظقشيلشيِؾفشيا،وشيِظقشيلشيِؾفشيا،ممِظؿشياِظفشيا،ِظؿشياِظفشيا،:م:مرضيبشيعػيرضيبشيعػيََِِّّمماْظؿشيرضيَأُةاْظؿشيرضيَأُةممتصيضيَؽّّصيتصيضيَؽّّصيمم}} غياظدـيؼ مماظدـيؼ

{{ممؼشيدشياَكؼشيدشياَكممتشيرغيبشيتضيتشيرغيبشيتضي
ٛ٘ٛ٘
مم

د ػا لمػن وظفػي بػػ ات الػهللون أف وةعػن ا  المػػاؿ فػي وػهللخ  ػػال ياب مػن  ثيحػم, و ػػ ا 
================================== 

 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ أثٟ داٚد عٓ أثٟ ٘ش٠شح  85



  {{132132}}اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

الزواج الشاب ذلك فلن و عّني في يياحم ولػن و عػص فػي الحصػوؿ الخيي العظين, فلو  شهلل 
  لى بغي م.

ل ػػن القػػيض فػػي اإلسػػبلـ ال وةػػوز إال للضػػيورات الُقصػػوى, والضػػيورات الُقصػػوى 
 ي ال ي ال وس ديع اإل ساف أف وعي  بهػا ولػيس معػم مػن المػاؿ مػا و  ف ػن ب حقيقهػا,  ػأف 

عػػم مػػا وعػػالج بػػم المػػيض, أو فقيػػياً لػػيس فػػي بي ػػم و ػػوف اإل سػػاف ال قػػهلّلر ا  ميوضػػاً ولػػيس م
ربيٌ  وايهلل, فلو في بي م ربي  ال وس هللون ي ى وأ ن  ػ ا اليبيػ , أو أف اإل سػاف لػيس 

اػػاءاً والسػػماء بدػػاءاً, فلػػو لػػم يةػػيٌة وايػػهللة ال وسػػ هللون لي نػػي, فػػضذا و لػػم مػػأوى إال األرض 
  ار زوجة صالحة.أراد الش اب أف و ني بي م وزواجم  لى األساس الشي ي وخ

ل ن ال وةوز أف وس هللون ليهللفع ح الي  القا ة, وال وةوز أف وسػ هللون ليػأحي بػ  ص 
زائهلٍل  ن الحهلّل وال ياجة لم بم, وال وةوز أف وس هللون ليصنع وليمػة و  ػا ى بهػا بػين الخلػر, 

 ورواٍش ونافس بم األبنياء و ػو مػن الفقػياء, وقػهلل قػاؿ ا  وال ون غي أف وس هللون ليأحي بأثاث
  حعالى في أمي المػ منين:                                               

       (28 الفرقان). 
فعلينػػػا أف   ةنّػػػص اإلسػػػياؼ وال  ػػػ وي و  ةنػػػص  ػػػ لك ال قديػػػي فننفػػػر فػػػي يػػػهللود 

 أف ووّجػػم شػػ ابنا إلػػي الػػنهج القػػوون فػػي الضػػيوروات ال ػػي ال بنػػى ألمثالنػػا  نهػػا ..  سػػأؿ ا 
 .دون اليءوؼ الييين 



  {{133133}}اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 ايرْٛب اييت حتبظ ايسشم
ممدمال:معاماظذغقبماظيتمهؾسماِّرزاقموشقثماظلؿاء=دمال:معاماظذغقبماظيتمهؾسماِّرزاقموشقثماظلؿاء=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 :  ال  وب ال ي حح س األرزاؽ وبيث السماء وقوؿ فيها 
{{ممؼصيِصقؾصيفصيؼصيِصقؾصيفصيممِباظذؼيغضيِبِباظذؼيغضيِبمماظرـيزضيقشياظرـيزضيقشيمممصيمصيَظقصيقضيرشيَظقصيقضيرشيمماظرؼيجصيؾشياظرؼيجصيؾشيمموشيإغينؼيوشيإغينؼيمم}}

ٛٙٛٙ
مم

 :و  خ ال  وب أ مها
 .ال  ائي ال ي حح اج إلي حوبة  صوح 
   ػػائي اللسػػاف مػػن ال ػػ ب وقػػوؿ الػػزور وشػػهادة الػػزور والسػػحي والسػػّص و ػػو  -

 .سص الم منين والق ؼ و و ق ؼ المحصنات الغافبلت

 .و  ائي اليهلل  الق ن والسيقة وإ ا ة الظالن  -

ليجلين  المشػي إلػي أمػا ن الشػهوات وال ػوليغ وػـو الزيػ  مػن الةهػاد و  ائي ا  -
 .في س ين ا  

و  ائي ال دن من أ ن اليبا وأ ػن مػاؿ الي ػين ظلمػاً وأ ػن الحػياـ وُشػيب الخمػي  -
 .و ن ُمس ي

 .و  ائي العين  النظي إلي مايّيـ ا   -

 لػػى   ػػاد ا  و  ػػائي األذف  مػػن سػػماع الغي ػػة والنميمػػة وال حُسػػس وال ةُسػػس   -
. ... 

 ألف الصػػػغائي قػػػهلل و في ػػػا ا   ...  ػػػ خ ال  ػػػائي ون غػػػي أف ون هػػػي  نهػػػا المػػػ من
================================== 

 عٕٓ اثٓ ِبعخ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ٚاٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن عٓ صٛثبْ  86



  {{134134}}اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 بالصبلة .. قاؿ ا  حعالى:
                                                         

           (61 )النسا) 
 ػوا  ة ن بػن الع ػاس ر ػي ا   نهمػا: إف حي  ػ خ اآلوػة ال يومػة سػيهلل ا   ػهلل ا قاؿ ف

ي السػػهو والنسػػياف وصػػغائي والصػػبلة ح فغػػ -قػػاؿ بالصػػبلة  -  ػػائي مػػا حنهػػوف   فغػػي  ػػن ن 
  في قولم:  ال  وب ال ي وغفي ا ا                                     

 (12 إبراهيم)  وفي قولم: 
ضـيفصيممؼشيغضيؿشيِلؾصيؼشيغضيؿشيِلؾصيممَأحشيِدُطؿضيَأحشيِدُطؿضيممِبؾشياِبِبؾشياِبممغشيفشيرطياغشيفشيرطياممَأنؼيَأنؼيممَظقضيَظقضيممَأرشيَأؼضيؿصيؿضيَأرشيَأؼضيؿصيؿضيمم}} ضـيفصيِع ضيممؼشيؾضيَؼكؼشيؾضيَؼكممػشيؾضيػشيؾضيممعشيرؼياٍتعشيرؼياٍتممخشيؿضيسشيخشيؿضيسشيممؼشيقضيمػيؼشيقضيمػيممُطؾؼيُطؾؼيممِع ضيِع ممِع

ضيممؼشيؾضيَؼكؼشيؾضيَؼكممَظاَظا:م:مَضاُظقاَضاُظقامم،،ممذشيلضيءظيذشيلضيءظيممدشيرشيِغِفدشيرشيِغِف ضيِع مماْظكشيؿضيسغياْظكشيؿضيسغيمماظصؼيَؾقشياِتاظصؼيَؾقشياِتممعشيشـيؾصيعشيشـيؾصيممَصَؽذشيِظَؽَصَؽذشيِظَؽمم::َضالشيَضالشيممذشيلضيءظي،ذشيلضيءظي،ممدشيرشيِغِفدشيرشيِغِفممِع

ؼيمماظؾَّفصياظؾَّفصيممققؼشيؿضيقصيؼشيؿضيقصي ؼيِبفغي 87{{اْظكشيَطاؼشياماْظكشيَطاؼشيامممِبفغي
87

مم

 ايتربع بايدّ يػري املطًِ
ممدمال:مػؾمجيقزماظؿربعمباظدممظغريماٌلؾؿ=دمال:مػؾمجيقزماظؿربعمباظدممظغريماٌلؾؿ=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

وةػػوز ال  ػػيع بالػػهللـ إل قػػاذ أى إ سػػاف أوػػاً  ػػاف, أل هػػا إييػػاٌء للػػنفس, ومػػن أييػػا  فسػػاً 
  ف ا ما أييا الناس:                                 (66 )لن وقػن ا  , املائدة

 فسػػػاً م منػػػة, فلػػػو أف رجػػػٌن بيػػػي مسػػػلن وصػػػارع المػػػوت ووح ػػػاج إلػػػي دـ قػػػهلل ح ػػػوف  ػػػ خ 
 ػػاف وخهللمػػم بػػبلـٌ وهػػودي,   الم ُيمػػة سػػ  اً فػػي دخولػػم اإلسػػبلـ, وأ ػػ ن حعلمػػوف أف   ينػػا 

 :هللخ وعالج س يات الموت, فقاؿ ولما ميض ذ ص إليم لزوارحم ووج
ممَصشيَظرشيَصشيَظرشيمممماظؼيِؾلؽياظؼيِؾلؽيممسشيَؾقضيِفسشيَؾقضيِفممَصَلسشيادشيَصَلسشيادشيممَأبصيقهصي،َأبصيقهصي،ممَصلشيَؽتشيَصلشيَؽتشيممَأِبقِف،َأِبقِف،ممإغيَظكإغيَظكممَصشيَظرشيَصشيَظرشي"م"ممماظؾَّفصياظؾَّفصيممإغيظَّاإغيظَّاممإغيَظفشيإغيَظفشيممَظاَظاممُضؾضيُضؾضيممُصَؾانصي،ُصَؾانصي،ممؼشياؼشيامم}}

================================== 
 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ عٓ أثٟ ٘ش٠شح  87



  {{135135}}اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

مموشيَأغؼيَؽوشيَأغؼيَؽمماظؾَّفصي،اظؾَّفصي،ممإغيظَّاإغيظَّاممَظفشيَظفشيإغيإغيممَظاَظاممَأنضيَأنضيممَأذضيفشيدصيَأذضيفشيدصي:م:ماْظغصيَؾامصياْظغصيَؾامصيممَصَؼالشيَصَؼالشيمماْظَؼاِدؿغي،اْظَؼاِدؿغي،ممَأبشياَأبشياممَأِرعضيَأِرعضيممَأبصيقهصيَأبصيقهصيممَصَؼالشيَصَؼالشيممَأِبقِف،َأِبقِف،ممإغيَظكإغيَظك

شيممِبلِبلممَأخضيرشيجشيفصيَأخضيرشيجشيفصيمماظَِّذياظَِّذيممِظؾَِّفِظؾَِّفمماْظقشيؿضيدصياْظقشيؿضيدصي:م"م:م"مؼشيُؼقلصيؼشيُؼقلصيمموشيػصيقشيوشيػصيقشيمممماظؼيِؾلؽياظؼيِؾلؽيممَصكشيرشيجشيَصكشيرشيجشيمماظؾَِّف،اظؾَِّف،ممرشيدصيقلصيرشيدصيقلصي شيِع ممِع

88{{اظؼيارغياظؼيارغي
88

مم

فين غي  لى المسلن ألى إ ساف أواً  اف إف إسػ داع أف وغيثػم أو ونفعػم فليغيثػم, قػاؿ  
: 

غيمم}} غيعشي ضيُؽؿضيممادضيؿشيَطاعشيادضيؿشيَطاعشيممعشي ضيُؽؿضيِع {{َصْؾقشيْػعشيؾضيمَصْؾقشيْػعشيؾضيمممَأخشياهصيَأخشياهصيممؼشيضيَػعشيؼشيضيَػعشيممنضينضيأََأممِع
ٜٜٛٛ
مم

مػػػػات حةعػػػػن القلػػػػوب ححػػػػّن إلػػػػي أصػػػػحاب  ػػػػ خ فػػػػضذا فعػػػػن ذلػػػػك فػػػػضف  ػػػػ خ الم يُ 
 الم يومات وحغّيي يياحها وحنقلص إلي س ين الصالحين إف شاء ا .

 طًب ايبالء
دمال:مؼؼقظقنمإنماإلبؿالءمبابماظعطاءموبفمؼرصعمآماظدرجات،مصفؾمغطؾبمعـمدمال:مؼؼقظقنمإنماإلبؿالءمبابماظعطاءموبفمؼرصعمآماظدرجات،مصفؾمغطؾبمعـم

ممظرصعماظدرجات=ظرصعماظدرجات=ممآماإلبؿالءآماإلبؿالء

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

اإلبػػ بلء بػػاب العدػػاء لمػػن  ػػزؿ بػػم الػػ بلء واج هػػهلل فػػي دفعػػم ب ػػن ييلػػة فلػػن وسػػ دع, 
الػ بلء,  فاس عاف با , ل ن ال ون غي للمػ من أف وُعػّيض  فسػم للػ بلء, وال أف وسػأؿ ا  

 وجص بػػم الػػهللرجات فػػي الةنػػة المػػ من و ػػو فػػي أ لػػى  مػػٍن فػػي اإلسػػبلـ وسػػ فقػػهلل قػػاؿ 
 الشهادة في س ين ا :

{{اْظعشيدصيوـيماْظعشيدصيوـيمممِظَؼاءشيِظَؼاءشيممتشيؿشيؼيقضياتشيؿشيؼيقضياممالالمم}}
ٜٜٓٓ
مم

, ول ػن فح ى الشػهادة ال و منّػى لقػاء العػهللو لينالهػا, و ػي أ ظػن درجػة  نػهلل ا  
================================== 
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  {{136136}}اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 :قاؿ 
ممَأرشيدضيتشيَأرشيدضيتشيمموشيإغيذشياوشيإغيذشيامماْظؿشيلشياِطنيغي،اْظؿشيلشياِطنيغي،ممحصيبؼيحصيبؼيوشيوشيمماْظؿصيضيَؽرشياِت،اْظؿصيضيَؽرشياِت،مموشيتشيرضيَكوشيتشيرضيَكمماْظكشيقضيرشياِت،اْظكشيقضيرشياِت،ممِصعضيؾشيِصعضيؾشيممَأدضيَلُظَؽَأدضيَلُظَؽممإغيغـيلإغيغـيلمماظؾَّفصيؿؼياظؾَّفصيؿؼيمم}}

91{{إغيَظقضيَؽمإغيَظقضيَؽمممَصاْضِؾضضيـِلَصاْضِؾضضيـِلممِصؿضيشـيًةِصؿضيشـيًةممِبِعؾشياِدَكِبِعؾشياِدَك
91

مم

إف  ػػػاف مي ػػػاً أو فقػػػياً أو  ػػػهللاوة  لفػػػ ن وال حسػػػأؿ الػػػ بلء أوّػػػاً  ػػػافوعنػػػي ال حسػػػأؿ ا
نػهللما في خيػي د ػاء  ل مػم ألـ المػ منين السػيهللة  ائشػة   الخلر, بن  سأؿ ا   ما قاؿ 

 قوؿ ؟ قاؿ:أ  إذا أص   ليلة القهللر فماذا : وا رسوؿ اقال 
{{ممسشيـيلسشيـيلممَصاسضيػصيَصاسضيػصيمماْظعشيْػقشياْظعشيْػقشيممتصيِقبؽيتصيِقبؽيممَطرغيؼؿظيَطرغيؼؿظيممسصيُػقؿيسصيُػقؿيممإغيغؼيَؽإغيغؼيَؽممُضقِظل:ماظؾَّفصيؿؼيُضقِظل:ماظؾَّفصيؿؼيمم}}

ٜٕٜٕ
مم

 و اف وقوؿ لُةلة أصحابم : 
{{وشياْظعشياِصقشيَةموشياْظعشياِصقشيَةممماْظعشيْػقشي،اْظعشيْػقشي،مماظؾَّفشياظؾَّفشيممدشيُؾقادشيُؾقامم}}

ٜٖٜٖ
مم

عضػػهن وقػػوؿ: ) ولػػ لك  ػػاف الصػػالحوف وقولػػوف: ) اللهػػن ال حةيبنػػا وال حخ  ي ػػا ( وب
اللهػػن إ ػػي أ ػػوذ بػػك مػػن بػػبلء الشػػك وال ةيبػػة ( وُروى أف بعػػض الصػػالحين  ػػاف ُمحفغظػػاً 
للقػي ف فػي زمػػن السػل  الصػػال  فػي القػػيف الثػا ي الهةػػيى, فأخ حػم الحميػػة وومػاً فقػػاؿ   

 لى أى ياٍؿ فاخ  ي ي,  فأخ خ ا  بحصي ال وؿ, واي ار  نهلل األا ػاء فلػن وةػهلل فػي  :
ه ا ال بلء دواء, ف  ص إلي الصػ ياف فػي م   ػم وقػاؿ لهػن: اد ػوا لعمغ ػن ال ػ  اب, وق م ل

وأخ  ودوؼ  لى الم احػص ووقػوؿ لهػن: اد ػوا لعم ػن ال ػ اب!!, لمػاذا؟ أل ػم الػص مػن 
 ا  ما الودير!!.

  وقهلل  ل منا ا  في القػي ف أف  قػوؿ فػي خيػي الػهلل اء:                          

                                      (682 )البقرة. 
 نوصلى ا   لى سيهلل ا محمهلل و لى  لم وصح م وسل

================================== 
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  {{137137}}اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u  ايطادض١ ٚاألزبعٕٛايطادض١ ٚاألزبعٕٛاذتًك١ اذتًك١ u 
  بني ايتكِٜٛ املٝالدٟ ٚايتكِٜٛ اهلجسٟبني ايتكِٜٛ املٝالدٟ ٚايتكِٜٛ اهلجسٟ

  ارتُس ٚاملخدزات ٚادتٓظارتُس ٚاملخدزات ٚادتٓظ

  ايشٗاد٠ ٚايضربايشٗاد٠ ٚايضرب

  ايسجٛع إىل اهللايسجٛع إىل اهلل

  َٔ ادتٝشَٔ ادتٝشايتٗسب ايتٗسب 

  شٚاج االثٓنيشٚاج االثٓني



  {{138138}}اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u   14ايطادض١ ٚاألزبعٕٛايطادض١ ٚاألزبعٕٛاذتًك١ اذتًك١  u 

 بني ايتكِٜٛ املٝالدٟ ٚايتكِٜٛ اهلجسٟ
ظؿؼقؼؿماهلفريمظؿؼقؼؿماهلفريمدمال:مؼؼقلمبعضمسؾؿاءماظغربمأنماظؿؼقؼؿماٌقالديمأوضعمعـمادمال:مؼؼقلمبعضمسؾؿاءماظغربمأنماظؿؼقؼؿماٌقالديمأوضعمعـما

مممصؿامحؼقؼةمػذماِّعر=مصؿامحؼقؼةمػذماِّعر=ِّغفمثابتمالمؼؿغريِّغفمثابتمالمؼؿغري

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

يال ين, فهناؾ حقوون وأخ  بهللوراف الشمس و  ا مػا أخػ  بػم الػ ون بػهللأوخ  ال اروأل لم
بميبلد سيهلل ا  يسى, وله ا إسمم ال قوون الميبلدي ول نم في األصػن  ػو دوراف الشػمس, 

وػػـو وربػػع, ولػػ لك  ػػن أربػػع  ٖ٘ٙالشػػمس حػػهللور وحػػهللور يولهػػا األرض والػػهللورة حسػػ غيؽ 
, و نػػاؾ ال قػػوون القمػػيي الػػ ي وػػهللور  لػػى دورة القمػػي والػػ ي أخػػ  ا بػػم فػػي  سػػنين وزوػػهلل وػػـو

 .حشيوعنا وال ي  سميم ال قوون الهةيى وال ي بهللأ بهةية اليسوؿ 
وػػـو ولػػ لك  ةػػهلل أف السػػنة  ٔٔال قػوون القمػػيي وقػػن  ػػن ال قػػوون الشمسػػي بحػػوالي 

, ولػ لك  نػهللما ذ ػي ا   ٔٔالهةيوة أقن من الميبلدوة بحوالي  أصػحاب ال هػ   وػـو
   ػػي ال قػػوومين معػػاً فقػػاؿ  ػػّز شػػأ م: فػػي القػػي ف ذ                              

  و ػ ا بػػال قوون المػػيبلدي, ثػػن قػػاؿ:                (62 الكهرف)  ,و ػػ ا بػػال قوون القمػػيي
 في وف الفيؽ بين   ا وذاؾ حسع سنين.

دا ػي لػ  ي ا اآلف, فنح اجهػا فػي الحػيارة, الشمس لها منافع ال حُعػهلل وال ُححػهلّل ػػػ وال
وإمهللاد المحاصين وال  يوؿ والسوالر وال وحاجاز وبييخ, و ن   ا الشػمس  ػي ال ػي حخّز ػم 

 في أشياء في باان األرض.
================================== 
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  {{139139}}اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

القمي و س ص في ظا ية المهلل والةػزر فػي ميػاخ ال حػي, فيشػهلل الميػاخ ثػن وُعيػهلل ا ثا يػة 
و ػي مخػزف الميػػاخ  -فػي ال حػي فيةعػػن الميػاخ  فيحػهللث المػوج, و ػ ا المػوج وقلػص ال حػي

ال حعدن وال ح عفن و  ا من يي ػة المػوج ال ػي ُححي هػا, والػ ي وشػّغن  ػ ا   -لؤلرض  لها 
  لم  و القمي.

العلمػػاء فػػي العصػػي الحػػػهللوث وقولػػوف أف القمػػي  مػػا و سػػػ ص فػػي المػػهلّل والةػػزر فػػػي 
 ةػهلل أف  ػغط الػهللـ ويحفػع ال حي,   لك و س ص في مهلّل وجزر في جسن اإل ساف, ولػ لك 

 وونخفض.
 ػػ لك دورة القمػػي ميح دػػػة مػػع دورة المػػػيأة الشػػهيوة, ولػػػ لك دورة المػػيأة الشػػػهيوة 
ح ػػوف إمػػا حسػػعة و شػػيون وومػػاً وإمػػا ثما يػػة و شػػيون وومػػاً وإمػػا ثبلثػػين وومػػاً يسػػص ال قػػوون 

 القميي.
ة الحمػػن  ػػ لك يمػػن المػػيأة مػػيح ط بػػال قوون القمػػيي, فعنػػهللما ححمػػن إمػػيأة فػػضف مػػهلل

 ح وف حسعة أشهي  ةيوة وليس حسعة أشهي ميبلدوة.
   و ػػػ لك الي ػػػا ة, قػػػاؿ حعػػػالى:                                         

                    (666 )ويولين وعني سن ين قميو ين وليس ا ميبلدو ين. البقرة 
المػػيأة, فمػػػهللة العػػهللة للمػػػيأة المدلقػػة ثبلثػػػة أشػػهي قميوػػػة, وال ػػي حػػػوفي   ػػ لك  ػػػهلّلة

 زوجها فمهللة  هلل حها أربعة أشهٍي و شياً قميوة.
  لك مػن  ػاف وملػك مػاالً وبلػ   صػاب الز ػاة و ػو مػا وػوازي ثمػن خمسػة وثمػا ين 
جياماً من ال  ص, بحسص ثمػن الػ  ص فػي  ػ ا الوقػ , وشػيام أف ومػي  ليػم سػنة قميوػة 

 س لها شأف بالميبلدوة.ولي
فةعػػػػػن ا   ػػػػػن الحسػػػػػابات ال شػػػػػيوعية بالحسػػػػػابات القميوػػػػػة ألف القمػػػػػي لػػػػػم حػػػػػأثيي 
فسػػيولوجي فػػي يياحنػػا  لهػػا, ففػػي مةػػاؿ الزرا ػػة قػػهللوماً ق ػػن  مػػن الُصػػَوب,  نػػا  ػػزرع فػػي 
أر نا العادوة , ف نا  زرع الخضيوات ومن المعػيوؼ أ هػا فػي الليػالي القميوػة حزوػهلل  القثػاء 



  {{113113}}اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

خيار ول لك  ا   ُحةمع في الصػ اح, أمػا فػي الليػالي المظلمػة فػبل وةمػع, لمػاذا؟ ألف وال
 القمي لم حأثيي في  مو الن احات.

  لػػػ لك جعػػػن ا   زوجػػػّن حقوومنػػػا القمػػػيي  ػػػو ال قػػػوون المع مػػػهلل  نػػػهلل ا:        

                                                                   

       (62 )ا  و النّن, والم  ية ال فصيلية ماذا قال ؟ قاؿ الن ي  التوبة  : 
ضيفشياممذشيفضيرطيا،ذشيفضيرطيا،ممسشيششيرشيسشيششيرشيمماثضيشـيااثضيشـيا:م:ماظلؼيشـيُةاظلؼيشـيُةمم}} ضيفشياِع مماْظِقفؼيِة،اْظِقفؼيِة،مموشيذصيووشيذصيومماْظَؼعضيدشيِة،اْظَؼعضيدشيِة،ممذصيوذصيو:م:معصيؿشيقشياِظقشياتظيعصيؿشيقشياِظقشياتظيممثشيَؾاثظيثشيَؾاثظيممحصيرصيمظي،حصيرصيمظي،ممَأرضيبشيعشيٌةَأرضيبشيعشيٌةممِع

شيمماظَِّذياظَِّذيممعصيضشيرشيعصيضشيرشيمموشيرشيجشيبصي،وشيرشيجشيبصي،ممؿصيقشيرؼيمصي،ؿصيقشيرؼيمصي،وشياْظوشياْظ شيبشيقضي 95{{وشيذشيعضيؾشيانشيموشيذشيعضيؾشيانشيمممجصيؿشيادشيىجصيؿشيادشيىممبشيقضي
95

مم

 ارتُس ٚاملخدزات ٚادتٓظ
دمال:مؼعؿؼدماظؾعضمأنماًؿرمواٌكدراتمؼؼقيماظـاحقةماىـلقة،موظذامندمدمال:مؼعؿؼدماظؾعضمأنماًؿرمواٌكدراتمؼؼقيماظـاحقةماىـلقة،موظذامندم

بعضماظشؾابمسيمظقؾةمسصيردفؿمؼؼقعقنمبؿعارلماٌكدراتمحبفةمأغفامتؼقيماياظةمبعضماظشؾابمسيمظقؾةمسصيردفؿمؼؼقعقنمبؿعارلماٌكدراتمحبفةمأغفامتؼقيماياظةم

ممرأىماظدؼـمواظعؾؿمسيمػذاماِّعر=رأىماظدؼـمواظعؾؿمسيمػذاماِّعر=ممـلقةموتزؼؾماظرػؾةم..مصؿاـلقةموتزؼؾماظرػؾةم..مصؿااىاى

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 :الهللون يي ـ   خ األشياء, فالخمي و ن شيء ُوس ي العقن قاؿ فيم 
{{حشيرشيامظيمحشيرشيامظيمممَصَؼِؾقُؾفصيَصَؼِؾقُؾفصيممَطـِريصيهصيَطـِريصيهصيممَأدضيَؽرشيَأدضيَؽرشيممعشياعشيامم}}

ٜٜٙٙ
مم

ها  حػوؿ ي ى الشيء ال ي لو شيب  منم قلين  ما وهلّل ي ال عض أف ال يية ال ي  لي
ال حس ي إال أخ  جي ة   يية, ماداـ ُحس ي بعهلل جي ة   يية ف  وف أصبلً أوضاً يياـ, وفػي 

 رواوة :
ضـيفصيممَأدضيَؽرشيَأدضيَؽرشيممشيعشياشيعشيامم}} ضـيفصيِع ضـيفصيمماْظَؽػـياْظَؽػـيممَصِؿؾضيءصيَصِؿؾضيءصيمماْظَػرضيقصياْظَػرضيقصيممِع ضـيفصيِع {{حشيرشيامظيمحشيرشيامظيمممِع

ٜٜٚٚ
مم

================================== 
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  {{111111}}اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 .ي ى لو مؤلت  فغي منم في وف يياماً 
والعلػن الحػهللوث أو ػهلل و  لك المخهللرات أوضاً ييمها الشيع و ػ ا لػيس فيػم جػهللاؿ, 

ذلػػك وأث ػػ  أف المخػػهللرات والمسػػ يات حُغيػػص اإل سػػاف  ػػن و يػػم و ػػن ف ػػيخ و ػػن  قلػػم 
و ن الواقع ال ي  ػو فيػم, فيعػي  فػي الػو ن وفػي الخيػاؿ, ووُهيػ  لػم و ػو فػي  ػ ا الػو ن 

 جنسية, وليس في الحقيقة  نهللخ شيء. لى أ م  نهللخ قوة 
فض ػػػم .... وحػػػهللث فػػػي أميو ػػػا وأوروبػػػا  ولػػػ لك لػػػو أ ػػػم إسػػػ مي  لػػػى  ػػػ ا األمػػػي  مػػػا

ولػػيس لػػم  ػػبلج بعػػهلل ذلػػك أل ػػم لػػن وعػػ  فػػي الواقػػع ... سيصػػاب بػػالعةز ال لػػي الةنسػػي 
 ال ي وعي  فيم.

يػػيون  لػػى اإل سػػاف المسػػلن  لػػى أ ػػم و م ّػػع بأ مػػن م عػػة, والم عػػة م ػػى  ا  
, فلػن وحػس ح وف  املة؟ إذا  اف اإل ساف يا ي ووحس, ل ن  نهللما و ػوف العقػن مغيػص

بشيء, أل م وعي  في و ن وفي خياؿ, ل ن اإل ساف المسلن م ى و  وؽ الدعػاـ؟ إذا  ػاف 
سػػػوواً ل ػػػن إذا  ػػػاف ميوضػػػاً لػػػن وحػػػس بدعمػػػم, فلػػػو أ دي ػػػم سػػػ ي أو  سػػػن و ػػػو مػػػيوض 

 بالحم ى وقوؿ لك إ م ُمي, ومن أون لم به خ الميارة ؟ أل م ميوض.
ومػػػع  - لى الحالػػػة الةنسػػػية, ولػػػ لك إذاً المسػػػ يات والمخػػػهللرات حقضػػػي  هائيػػػاً 

 ةػػهلل  ثيػػياً مػػن الشػػ اب  نػػهلل ا اآلف وفػػي روعػػاف الشػػ اب لػػن وعػػهلل  نػػهللخ الحالػػة  -األسػػ  
الةنسية, فُيصاب بعقػهلل  فسػية أو إي ػاط, وويوػهلل أف ون حػي أو وفعػن بنفسػم أى شػيء, أل ػم 

م إلػػي لػػن وعػػهلل لػػم  ػػبلج, والسػػ ص األساسػػي  ػػو أ ػػم مشػػي فػػي الديوػػر المعػػوج الػػ ي أوصػػل
 ذلك, ول لك  نص  إخوا نا بقوؿ ا : 

                                           (8 .)احلشر 
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  {{112112}}اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 ايشٗاد٠ ٚايضرب
دمال:مظلمإبـؿانمتقصقؿاممبرضماظلررانموػؿامسيمدـماظشؾابمصفؾمػؿامدمال:مظلمإبـؿانمتقصقؿاممبرضماظلررانموػؿامسيمدـماظشؾابمصفؾمػؿام

مماظصربمسيماإلدالم=اظصربمسيماإلدالم=ذفقدتان=موعامأجريمسـدمآمإنمصربت=موعامعؼاممذفقدتان=موعامأجريمسـدمآمإنمصربت=موعامعؼامم

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

من فضن ا   لينا وب ي ة   ينا فػضف مػن ماحػ  بالسػيااف ومػن ومػوت بػأى مػيٍض فػي 
 .شهيهللاً  بدنم  ميٍض في المعهللة أو بالقلص أو بال  هلل أو بالدحاؿ جعلم ا  

 :قاؿ 
ضي:م:ماُظقااُظقاضََضممِصقُؽؿضي=ِصقُؽؿضي=مماظشؼيفغيقدشياظشؼيفغيقدشيممتشيعصيدؽيونشيتشيعصيدؽيونشيممعشياعشيامم}} ضيعشي ممإغيذطياإغيذطياممُأعؼيِؿلُأعؼيِؿلممذصيفشيدشياءشيذصيفشيدشياءشيممإغينؼيإغينؼي:م:مَضالشيَضالشي..اظؾَِّفاظؾَِّفممدشيِؾقؾغيدشيِؾقؾغيممِصلِصلممُضِؿؾشيُضِؿؾشيممعشي

صيممذشيفشيادشيٌة،ذشيفشيادشيٌة،مماظؾَِّفاظؾَِّفممدشيِؾقؾغيدشيِؾقؾغيممِصلِصلمماْظَؼؿضيؾصياْظَؼؿضيؾصيممَظَؼِؾقؾظي،َظَؼِؾقؾظي، صيوشياْظؾشيَط مموشياظؽيَػلشياءصيوشياظؽيَػلشياءصيممذشيفشيادشيٌة،ذشيفشيادشيٌة،مموشياْظغشيرشيقصيوشياْظغشيرشيقصيممذشيفشيادشيٌة،ذشيفشيادشيٌة،مموشياْظؾشيَط

98{{ذشيفشيادشيٌةمذشيفشيادشيٌةممموشياظطَّاسصيقنصيوشياظطَّاسصيقنصيممذشيفشيادشيٌة،ذشيفشيادشيٌة،
98

مم

و شهيهلل, ول لك الشههللاء في  صي ا  ػ ا  ثيػيوف, فمن مات بأى ميٍض في بدنم فه
فمعظن المصيوين منهن من وموت بال لى ومنهن من وموت بال  هلل أو بالقلص, صػحي  أ ػم 
لػػػيس  الشػػػهيهلل الػػػ ي ومػػػوت فػػػي سػػػ ين ا  ول نػػػم أوضػػػاً شػػػهيهلل وسػػػي ل  درجػػػة الشػػػهادة, 

 :والشهادة وقوؿ فيها 
شيمماظؾَّفصياظؾَّفصيممسشيدؼيػشياسشيدؼيػشياأََأممدشيرشيجشيٍةدشيرشيجشيٍةممِعائشيَةِعائشيَةمماْظفشيؼـيِةاْظفشيؼـيِةممِصلِصلممإغينؼيإغينؼيمم}} شيِظْؾؿصيفشياِػِدؼ غيممُطؾؽيُطؾؽيممدشيِؾقِؾِف،دشيِؾقِؾِف،ممِصلِصلممِظْؾؿصيفشياِػِدؼ غيدشيرشيجشيؿشيقضي ممعشياعشياممدشيرشيجشيؿشيقضي

شـيممَطؿشياَطؿشياممبشيقضيشيفصيؿشيابشيقضيشيفصيؿشيا شيبشيقضي 99{{وشياَِّرضيضغيموشياَِّرضيضغيممماظلؼيؿشياِءاظلؼيؿشياِءممبشيقضي
99

مم

إذاً ال ػي ماحػ  و ػاف  نػهلل ا سػيااف, والسػػيااف ومشػي فػي الػهللـ, والػهللـ موجػود فػػي 
 في قوؿ ا : ال دن, ف  وف شهيهللة إف شاء ا , أما أجي أمها فهو  ثيي, وأوؿ أجي

================================== 
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  {{113113}}اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

                                                                  

 )ومػػاذا لهػػن؟  )البقرررة                                                            

 (128 البقرة). 
 و  لك من   يةة الص ي:

                                  (12 الزمر). 
 وفي الحهللوث 

:م:مَصقشيُؼقُظقنشيَصقشيُؼقُظقنشيممسشيؾضيِدي=سشيؾضيِدي=مموشيَظدشيوشيَظدشيممَضؾشيضضيؿصيؿضيَضؾشيضضيؿصيؿضي:م:مِظؿشيَؾاِئَؽِؿِفِظؿشيَؾاِئَؽِؿِفمماظؾَّفصياظؾَّفصيممَضالشيَضالشيمماْظعشيؾضيِد،اْظعشيؾضيِد،مموشيَظدصيوشيَظدصيممعشياتشيعشياتشيممإغيذشياإغيذشيامم}}

مَصقشيُؼقلصيَصقشيُؼقلصيممغشيعشيؿضي،غشيعشيؿضي، م: مَصقشيُؼقُظقنشيَصقشيُؼقُظقنشيممُصمشياِدِه=ُصمشياِدِه=ممثشيؿشيرشيَةثشيؿشيرشيَةممؿضيؿضيَضؾشيضضيؿصيَضؾشيضضيؿصي: م: مَصقشيُؼقلصيَصقشيُؼقلصيممغشيعشيؿضي،غشيعشيؿضي،: م: ممسشيؾضيِدي،سشيؾضيِدي،ممَضالشيَضالشيممعشياذشياعشياذشيا:

مموشيدشيؿؽيقهصيوشيدشيؿؽيقهصيمماْظفشيؼـيِةاْظفشيؼـيِةممِصلِصلممبشيقضيؿطيابشيقضيؿطياممِظعشيؾضيِديِظعشيؾضيِديممابضيصـيقاابضيصـيقا:م:ماظؾَّفصياظؾَّفصيممَصقشيُؼقلصيَصقشيُؼقلصيمموشيادضيؿشيرضيجشيعشي،وشيادضيؿشيرضيجشيعشي،ممحشيِؿدشيَكحشيِؿدشيَك:م:مَصقشيُؼقُظقنشيَصقشيُؼقُظقنشي

100100{{اْظقشيؿضيِدماْظقشيؿضيِدمممبشيقضيتشيبشيقضيتشي

مم

 :ا  رسوؿ  ن   ا   يةة للص ي, ول لك قاؿ 
شـيماْظفشيلشيِدم،موشيالمخشيقضيرشيمِصلمجشيلشيٍدماسضيَؾاسضيَؾمم}} شـيماإلغيميشيانغيمِبؿشيضيزغيَظِةماظرؼيْأسغيمِع شـيماْظفشيلشيِدم،موشيالمخشيقضيرشيمِصلمجشيلشيٍدمؿصيقامَأنؼيماظصؼيؾضيرشيمِع شـيماإلغيميشيانغيمِبؿشيضيزغيَظِةماظرؼيْأسغيمِع ؿصيقامَأنؼيماظصؼيؾضيرشيمِع

101101{{ممالمرشيْأسشيمَظفصيالمرشيْأسشيمَظفصي

مم

  ن ووجهلل جسهلل وس ديع أف وعي  ببل روح؟
 !!ال  

 !  لك اإل ساف المسلن ال وس ديع أف و غّلص  لى  ق ات الهلل يا بغيي الص ي
 شاء ا .ج للم من في  ن أيوالم إف والص ي الةمين  و أيسن  بل

================================== 
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  {{114114}}اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 ايسجٛع إىل اهلل
دمال:ماسؿؿرتمعـذمصرتةموظؽـمبعدمرجقسلمعـماظعؿرةمتؾدظتمأحقاظلمدمال:ماسؿؿرتمعـذمصرتةموظؽـمبعدمرجقسلمعـماظعؿرةمتؾدظتمأحقاظلم

وأصؾقتمعصيؼصعيرةمسيمصالتلموصرائضلمممامأدعييمإظلمتعبماظـػس،مصؽقػمؼصيؿؽـينموأصؾقتمعصيؼصعيرةمسيمصالتلموصرائضلمممامأدعييمإظلمتعبماظـػس،مصؽقػمؼصيؿؽـينم

اظرجقعمإظلمآمععماظعؾؿمأغينمسـدعامأضقممظؾصالةمأذعرمبؿعبمودوارمذدؼدممماماظرجقعمإظلمآمععماظعؾؿمأغينمسـدعامأضقممظؾصالةمأذعرمبؿعبمودوارمذدؼدمممام

ممؾينمأضصعيرمسيمصالتلموأدائفا=ؾينمأضصعيرمسيمصالتلموأدائفا=جيعجيع

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

من  بلمات ق وؿ العمػية أو الحػج أف اإل سػاف ويجػع مػن العمػية أو الحػج خيػٌي ممػا  
, فػػػػضذا  ػػػػح   الػػػػنفس  ػػػػاف ق لهمػػػػا فػػػػي الههللاوػػػػة وفػػػػي الدا ػػػػة واإلق ػػػػاؿ  لػػػػى ا  

وػنفض ال سػن وويجػع إلػي ا  وو ػوب إلػي ا  والشيداف  لى اإل ساف وح اسػن, فعليػم أف 
  و ليػػم أف وعا ػػهلل ا ,  أف ال وعػػود إلػػي  ػػ ا ال سػػن مػػية أخػػيى, والػػ ي وعػػين  لػػى

 ذلك الصح ة الصالحة أل ها حعين  لى ذلك.
  إذاً وةػػص  ليهػػا مصػػاي ة مػػن وعينهػػا  لػػى الدا ػػة:                          

  وإذا  اف لهػا  سػوة حةالسػهن و ػ الء النسػوة بيػي مصػليات ح ػي هن:  دة(املائر 6)        

                           (28  األنعرا)  ول نها لو جالسػ  امػياة صػالحة صػادقة
وسمع  الصبلة و ي ح حهللث معها حقوؿ لها:  يا  صػلي أوالً ثػن   مػن الحػهللوث, وو ػوف 

هللوث لػػيس فيػػم بي ػػة وال  ميمػػة وال سػػص وال شػػ ن وال خػػوض فػػي أ ػػياض المسػػلمين, الحػػ
 ول نم يهللوث  افع في شيء مفيهلل.

 :فال ي وُعين اإل ساف  لى ذلك
الصػػح ة الصػػالحة, وسػػماع الػػو ع ولػػو مػػن إذا ػػة القػػي ف ال ػػيون أو مػػا ُوشػػ هها مػػن 

مػػة فسػػ  غيي أيوالهػػا اإلذا ػػات الهللونيػػة .. حسػػمع الػػو ع وحصػػحص امػػيأة صػػالحة مػػع العزو
 إف شاء ا . وح  هلّلؿ وحهللون  لى اا ة ا  



  {{115115}}اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 ايتٗسب َٔ ادتٝش
دمال:معامحؽؿمذكصمضاممبؿطؾقؼمزوجؿفمإلخراجمإبـفمعـماىقش=موعامحؽؿمدمال:معامحؽؿمذكصمضاممبؿطؾقؼمزوجؿفمإلخراجمإبـفمعـماىقش=موعامحؽؿم

ضطرةماظعنيماظيتمؼؿؿمإدؿكداعفامإلخراجماظشكصمعـماىقش=موعامحؽؿمضراءةمضطرةماظعنيماظيتمؼؿؿمإدؿكداعفامإلخراجماظشكصمعـماىقش=موعامحؽؿمضراءةم

ممدقرةمؼسمبـقةمإخراجمذكصمعـماىقش=دقرةمؼسمبـقةمإخراجمذكصمعـماىقش=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ال ي قاـ ب دلير زوج م ي ػى و ػوف ولػهللخ  ػو العائػن وال وػهللخن الةػي ,  ػ ا حزووػي 
صػػػيو  ولػػػيس فيػػػم جػػػهللاؿ, ألف الدػػػبلؽ ال ولةػػػأ لػػػم المػػػ من إال للضػػػيورة الُقصػػػوى, و ػػػ خ 

 :ليس  من الضيورات, قاؿ 
{{مماظطََّؾاقصياظطََّؾاقصيمماظؾَِّفاظؾَِّفممإغيَظكإغيَظكمماْظقشيَؾالغياْظقشيَؾالغيممَأبضيغشيضصيَأبضيغشيضصيمم}}

ٕٕٔٓٔٓ
  

ـ  لػػى  فسػػي زوج ػػي وأـ أوالدي وال ػػي أ ػػا مسػػ يو  مػػا الضػػيورة ال ػػي حةعلنػػي أيػػيغ 
معها و ي مس يوحة معي؟!! ي ى ولو أ غي ال أروهلل ا فيم ن أف ح وف  ػي حيوػهلل ي مػن أجػن 

وةا ص الصػواب ووخػال   ػهللى  اذا  لةأ إلي   ا األسلوب ال يأف وظّن األوالد معنا, لم
 يياـ.  ا؟!!  و هللى رسولم  ا  

أوضاً من وضع قدية معينػة فػي  ينػم ي ػى ال وػهللخن الةػي  فهػ ا وُػوّلي وػـو الزيػ , 
و ي   يية من ال  ائي, ألف من وهيب من الةي  مثلم مثػن مػن وهػيب مػن الميػهللاف, و ػ خ  
  يية من ال  ائي إسمها ال وّلي وـو الزي , وعني الهيب أثناء الق اؿ, و ػ خ ال  يػية ُوخلّػهلل 

 والعياذ با . بها في جهّنن
 اف في إيهللى الغزوات ومّيوا بعين ماء وبةوار ا بعض الشػةي   سيهلل ا رسوؿ ا  

الةميػػن فقػػاؿ أيػػهلل أصػػحابم: وػػا رسػػوؿ ا  أسػػ اذ ك أف أظػػن فػػي  ػػ ا الم ػػاف أحو ػػأ مػػن 

================================== 
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  {{116116}}اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 :  فقاؿ    خ العين وأشيب منها و  ن من ثمي   ا الشةي وأ  هلل ا  
شيممخشيقضيرظيخشيقضيرظيمماظؾَِّفاظؾَِّفممدشيِؾقؾغيدشيِؾقؾغيممِصلِصلممَأحشيِدُطؿضيَأحشيِدُطؿضيممَظؿصيَؼامصيَظؿصيَؼامصيمم}} شيِع {{ممِصقفشياِصقفشيامموشيعشياوشيعشيامماظدؽيغضيقشيااظدؽيغضيقشياممِع

ٖٖٔٓٔٓ
مم

 :السا ة في س ين ا  أفضن من الهلل يا وما فيها
فال ي وضع في  ينم قدية ي ى ال وهللخن الةي  فهػ ا ودفػيء  ػ خ العػين ي ػى ال  

, والػهللفاع  ػن أرض ا  و ػن شػيع ا  جػّن و  ص ألداء  ػ خ اليسػالة الواج ػة  ليػم   
 وقوؿ: , والن ي خ, و  ا حزووي  هي  نم ا  في ُ بل

ظي:م:ماظؼيارصياظؼيارصيممتشيؿشيلؽيفصيؿشياتشيؿشيلؽيفصيؿشياممالالممسشيقضيشـيانغيسشيقضيشـيانغيمم}} ظيسشيقضي ضيممبشيَؽتضيبشيَؽتضيممسشيقضي ضيِع ظيمماظؾَِّف،اظؾَِّف،ممخشيشضيقشيِةخشيشضيقشيِةممِع ظيوشيسشيقضي ممدشيِؾقؾغيدشيِؾقؾغيممِصلِصلممتشيقضيرصيسصيتشيقضيرصيسصيممبشياتشيتضيبشياتشيتضيمموشيسشيقضي

104104{{اظؾَِّفماظؾَِّفم

مم

أمػػا قػػػياءة سػػػورة وػػس إذا قيأ ػػػا اإل سػػػاف فض ػػم وقيأ ػػػا لقضػػػاء شػػيء  ػػػافع, و ػػػن مػػػن 
  هللـ دخوؿ الةي ؟!! الحوائج النافعة

أ ػػا أرى فػػي  ػػ خ األوػػاـ أف خيػػي  ػػبلج للشػػ اب  ػػو دخػػوؿ الةػػي , ألف الشػػ اب 
حهللّلن و ا    ليم األمور ولن وعهلل ونفع في شيء, ألف األب واألـ اآلف  ما الل اف وُػهلللبلف 

 األوالد, والةي  وُهّ ب وو ّدب, , ف ي  لنا أف  هيب منم؟!
 بلهلل ا؟! وإذا  يبنا فمن ال ي وهللافع  ن  

 ن   خ أو اع ال ون غي أف ح ػوف, ول ػن ون غػي أف   ػوف جميعػاً مسػ عهللون للػهللفاع 
  ن دون ا  و ن شيع ا  و ن بلهلل ا جميعًا إف شاء ا .

================================== 
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  {{117117}}اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 شٚاج االثٓني
دمال:مرجؾمتركمزوجؿفموأوالده،موتزوجمأخرىموساشمععفا،موبعدمصرتةمرقؼؾةمدمال:مرجؾمتركمزوجؿفموأوالده،موتزوجمأخرىموساشمععفا،موبعدمصرتةمرقؼؾةم

ممرجعمظزوجؿفماِّوظلمظقـاممععفامصرصضؿف=رجعمظزوجؿفماِّوظلمظقـاممععفامصرصضؿف=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 : وأخدأ من ال هللاوة
 .أ   حيوهلل أف ح زّوج فبل ما ع في الهللون, بشيط أف حعيؼ األي اـ الشي ية

 فضذا أردت أف ح زوج بالثا ية فهناؾ شيوط :
 الشيط األوؿ:

 حس ديع أف حعوؿ األسيحين و نهللؾ الماؿ ال ي و فيك والس ن ال ي و فيك.
 ط الثا ي: الشي 

 أف و وف  نهللؾ اإلس دا ة ال هلل ية للعهللؿ بين الزوج ين.
 الشيط الثالث: 

, أو لهػػ خ ثبلثػػة أوػػاـ ولؤلخػػيى  ال بػػهلل وأف حعػػهللؿ بينهمػػا, إمػػا لهػػ خ وػػـو ولؤلخػػيى وػػـو
 :ثبلثة أواـ,  أو له خ أس وع ولؤلخيى أس وع .. يسص ما و فقا معك, قاؿ 

مموشيِذؼُّفصيوشيِذؼُّفصيمماْظِؼقشياعشيِةاْظِؼقشياعشيِةممؼشيقضيمشيؼشيقضيمشيممجشياءشيجشياءشيممبشيقضيشيفصيؿشيابشيقضيشيفصيؿشياممؼشيعضيِدلضيؼشيعضيِدلضيممَصَؾؿضيَصَؾؿضيممرشيَأتشيانغي،رشيَأتشيانغي،اعضياعضيمماظرؼيجصيؾغياظرؼيجصيؾغيممِسضيدشيِسضيدشيممَطانشيَطانشيممإغيذشياإغيذشيامم}}

105105{{دشياِضٌطدشياِضٌط

مم

  ي  و وف  اداًل؟ 
ال بهلل وأف وعهللؿ في  ن شػيء, ف مػا ونفػر  لػى  ػ خ ونفػر  لػى حلػك, و مػا وشػ يى 

================================== 
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  {{118118}}اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

لهػػ خ وشػػ يى ل لػػك, و مػػا ونػػاـ  نػػهلل  ػػ خ ونػػاـ  نػػهلل حلػػك .. فالعهللالػػة  نػػا مدلقػػة, فػػضف لػػن 
 أف وفعن ذلك, فعليم بقوؿ ا :وس دع 

                           (6 ))النسا. 
 :و ض  من الس اؿ أف األخ ال ي فعن ذلك لم يال اف

وقوؿ في القػي ف:  إما أ م ال وعيؼ الح ن الشي ي و  ا ليس ُ  راً ألف ا   -
                                   (46  النحرر)  إذا  نػػ  ال حعػػيؼ فيةػػص

 وذلك في أى أمٍي من أمور الشيوعة.أف حسأؿ أواًل, 

أو أ م وعيؼ ومع ذلػك ُمِصػي  لػى فعلػم, فهػ ا وح ػاج أف  سػ هلل ي لػم رجػن أو   -
 إثنين من الُعقبلء ليفهموخ الحقيقة.

وفهمػػػوخ خدػػػأخ, و ػػػاف وةػػػص  ليهػػػا أف حػػػ  لن مػػػن ال هللاوػػػة وحيسػػػن لػػػم إثنػػػاف ُ قػػػبلء 
والنسػػاء حسػػ حي ول ػػن  ػػ ا الو ػػع لػػيس فيػػم ييػػاء ألف  يالػػم وح ػػاجوف ر او ػػم ووح ػػاجوف 
ليؤو م, فضف لن وس ةص فُيص   من يقهػا المنػع, ول ػن ق ػن ذلػك فهػي زوج ػم, ولػيس مػن 

 يقها أف حم نع  نم أبهللاً.
  ألف ا قهػػػا, ول ػػػن ونفػػػر  لػػػى أوالدخ منهػػػا .... و نػػػاؾ رأى  خػػػي  ػػػو أف ودل

 :فى مثن   خ المواق   وقوؿ

                                     (161 ))النسا  
و ػػ ا األمػػي  ػػاف وةػػص مػػن ال هللاوػػة, ول ػػن االمػػا لػػن ح ػػن حعػػيؼ ولػػن و ػػن وعػػيؼ 

 .فالمو وع م يوؾ ألمي ا  
 سيهلل ا محمهلل و لى  لم وصح م وسلن وصلى ا   لى



  {{111919}}اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ            33ذ: طذ: طٔزشٔٔزشٔثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u ايطابع١ ٚاألزبعٕٛايطابع١ ٚاألزبعًٕٛك١ ًك١ اذتاذت u 
  آداب ايدع٠ٛ يًطعاّ يف اإلضالّآداب ايدع٠ٛ يًطعاّ يف اإلضالّ

  ُحطٔ ارتامت١ُحطٔ ارتامت١

  تسٜٚع املطًِتسٜٚع املطًِ

  ايربن١ايربن١

  حتسِٜ ارتُسحتسِٜ ارتُس



  {{123123}}اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ            33ذ: طذ: طٔزشٔٔزشٔثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u   122ايطابع١ ٚاألزبعٕٛايطابع١ ٚاألزبعٕٛاذتًك١ اذتًك١  u 
 آداب ايدع٠ٛ يًطعاّ يف اإلضالّ

آلدابماإلدالعقةماظيتمؼـؾغلمأنمؼالحظفاماٌلؾؿمحنيمؼدسقامشريهمإظلمآلدابماإلدالعقةماظيتمؼـؾغلمأنمؼالحظفاماٌلؾؿمحنيمؼدسقامشريهمإظلماادمال:معامدمال:معام

ممعائدتف=عائدتف=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ناؾ  داب إسبلمية وةص أف وبليظها المسلن  نهلل د وة بييخ للدعاـ أ مها:
 :هة لمن  نهللخ حقوى  , لقولم موج  وةص أف ح وف الهلل وة للدعاـ أواًل : 

{{تشيِؼلؿيمتشيِؼلؿيمممإغيظَّاإغيظَّاممَرعشياعشيَؽَرعشياعشيَؽممؼشيْلُطؾضيؼشيْلُطؾضيمموشيَظاوشيَظاممعصيمضيِعطياعصيمضيِعطياممإغيظَّاإغيظَّاممتصيصشياِحبضيتصيصشياِحبضيممَظاَظامم}}
ٔٓٚٔٓٚ
مم

وإ مػا  مػا قػاؿ  ,ال لمصػلحة وال إلب غػاء منفعػة ,ف و وف   ا العمن لوجػم ا : أثا ياً 
   :ا  فػػػي رجػػػاالت ا                                          (8 اإلنسررران) 

   ؟القـو ماذا قاؿ قائلهنو  الء                                             
 .(اإلنسان 1)

فعػن سػلماف   أف أس هللون لصنع اعاـ,     ّل  فوؽ ااق نا, وعني ال وص: أف الثالثاً 
 :قاؿ الفارسي 
{{ِظؾضؼيقضيِػمِظؾضؼيقضيِػمممغشيؿشيَؽؾَّػشيغشيؿشيَؽؾَّػشيممَأنضيَأنضيمموشيدشيؾَّؿشيوشيدشيؾَّؿشيمموشيَآِظِفوشيَآِظِفممسشيَؾقضيِفسشيَؾقضيِفمماظؾَّفصياظؾَّفصيممصشيؾَّكصشيؾَّكمماظؾَِّفاظؾَِّفممرشيدصيقلصيرشيدصيقلصيممغشيفشياغشياغشيفشياغشيامم}}

ٔٓٛٔٓٛ
مم

ومػػا ال ػػهللون؟  مػػا قػػاؿ   وأق ي ػػ  فلػػن أربػػص فػػي  ػػيٍ  وػػأحيني, فػػأل ػػي لػػو ح ل  
================================== 
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  {{121121}}اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ            33ذ: طذ: طٔزشٔٔزشٔثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

وعنػػي ح ػػوف , ل ػػن ال   خػن بػػالموجود (المفقػػودوال    لػ  الةػػود بػػالموجود ): الصػالحوف
ل ػن اللحػن فػي  ,حي يػم اآلفاالثبلجة فيها لحن وأقوؿ لزوج ي إاهػي بيضػ اف فقػط واللحػن 

  .الثبلجة موجود في وف الةود بالموجود
ومعنػػاخ أف ال  شػػ يي شػػيئاً ولػيس معنػػا إم ا يػػات, وو ػػوف  ػػ ا  ,المفقػػود  وال    لّػ

بػػهلل وأف أقػػهلّلـ لػػم الواجػػص الػػ ي  للضػػي  الػػ ي وػػأحي فةػػأة, ل ػػن الضػػي  الػػ ي د وحػػم ال
 .شيئاً ولير بم, ل ن  ي  جاء لم فةأة وبهللوف إس عهللاد, فأجود بالموجود وال أّدخي 

أف  ػػػ ا الضػػػي  ال وػػػ خي فيوضػػػة مػػػن رابعػػػاً: اإل سػػػاف إذا د ػػػا  ػػػيفاً وحػػػيص  لػػػى 
ف العصػي فيائض ا   ن وق ها, أو أف وخوض في المعاصػي ػػػ بمعنػي إذا جػاء ي  ػيٌ  وأذ  

فػػبل أقػػوؿ لػػم أف الدعػػاـ لػػن وةهػػز بعػػهلل و ليػػك أف حن ظػػي ي ػػى  أ ػػن ثػػن  صػػلي العصػػي بعػػهلل 
 .بعضنا  لى قضاء الفيائض في وق ها حن  م منين المفيوض أف  عين , ال, األ ن

نميمػة أو مثن الغي ة والوإذا جلسنا ال وةص أف و وف في المةلس شيئاً وُغضص ا  
أو في شػيع  ,؟ و وف فيم  بلـٌ في ذ ي ا  ن أو لعن, فماذا و وف في المةلسسص أو ش

وُفيػهلل مة معنػا ..  , أو في مصلحة لنا, أو في أى شػيءأو في حفسيي  وة من   اب ا  ,ا 
 .ل ي ال وح م ا  جّن في ُ بلخوالقوؿ ا مالسفل ن    عهلل فيم  ن 

ض لػي  ػ ا أييص  لى أف ال أجعػن الضػي  وشػعي بأ ػم ُمػيبن  لػى أف وُعػوغ  خامساً:
فػي  ػ خ الحالػة أ ػوف قػهلل أاعم ػم , و بػهلل وأف وػهلل و ي بعػهلل ذلػك وعني أ ا د وحم فبللدعاـ, ا

فػي وال ثوابػاً إال مػن ا  جػّن  فأ ػا أاعمػم وال أ  ظػي أجػياً  ,لغيي ا , وعني اعػاـ مقابػن اعػاـ
 .ُ بلخ

مػػم لػػم ومػػن اآلداب أف   ػػن معػػم ي ػػى أشػػةعم, فػػبل أد ػػوخ للدعػػاـ ثػػن أقهللغ سادسػػاً: 
وأحي م وأ ن ويهللخ, ول ن   ن معم وأ ديم   خ وأ ديم حلك  ما  اف أصػحاب رسػوؿ ا  

 .وفعلوف, و من  لمهن رسوؿ ا  
ين و خػػػي القػػػائمين,   ػػػن بػػػأى ايوقػػػة أف و ػػػوف صػػػايص الدعػػػاـ أوؿ اآل لػػػسػػػابعاً: 

ورد بحػهللوث جػابي ع بعهلل, فػأح لن  مػا  معينة بحيث أ ني ال أقـو ق لم ي ى ال وقـو ولن وش



  {{122122}}اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ            33ذ: طذ: طٔزشٔٔزشٔثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

من  داب الدعػاـ أف و ػػحهلّلثوا فػػي « اإليياء  اب »فػي أبو يامهلل الغزالى اإلماـ و ما أورد 
 ٜٓٔمة وبيي ا.ياؿ أ لم بػالػمعيوؼ, وو ػحهللثوا بح اوات الصالػحين فػي األاع

  و بغسن وهللخ ثن أ ا من بعهللخ. و هللأ وبعهلل اال  هاء من الدعاـ
أييص  لى أف ح وف صا عة الدعاـ إف  ا   زوج ي أو إبن ي أف حصػنعم  لػى  ثامناً:

نهػػا بغيػػي ر ػػا مهػػا  لػػى ُصػػنع الدعػػاـ فس صػػنعم حمح ػػة لُ شػػار ني فػػي األجػػي, ل ػػن لػػو أج ي 
الثػػػواب, فيةػػػص أف أشػػػي ها معػػػي فػػػي األجػػػي ل ي ػػػيني, فػػػأ وف قػػػهلل ييم هػػػا مػػػن األجػػػي و 

 .ا إف شاء ا والثواب ف عملم  ن ر 

 ُحطٔ ارتامت١
مم==ؼربمودبؿؿمظؾؿلؾؿمخبامتةماظلعادةؼربمودبؿؿمظؾؿلؾؿمخبامتةماظلعادةاِّسؿالماظيتممتـعمسذابماظاِّسؿالماظيتممتـعمسذابماظممدمال:معادمال:معا

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 خاحمة السعادة شيء, و  اب الق ي شيء  خي.
وون غػي أف و  عػهلل  نهػا المػيء  , مػاؿ  ػي ال ػي حوجػص سػوء الخاحمػة: األأوالً الخاحمػة

؟ إذا وقػع فػي   يػية مػن ال  ػائي ولػن مػا الػ ي وسػ وجص سػوء الخاحمػةي ى ُوخ ن لم بخيي, 
 :ل ن الصغائي قاؿ ا  فيهاو ص منها ق ن الموت, 

                          (114 )فهػػ خ الصػػبلة حغفػػي  ,ففمػػثبلً  صػػلي اآل هرود
بػهلل وأف و ػوف  مابين الصبلحين إذا  ا   الػ  وب صػغيية, ل ػن ال  يػية الال  وب لئل ساف 

 .ها حوبة  صوحل
النميمػة والس ػص و  ال  ب والغي ػة   إما أف ح وف  ن ايور اللسافو  خ ال  ائي  -

 ػن  . فهػ خ   ػائيوأشهللُّ ا شهادة الػزور وقػوؿ الػزور والسػحي .. ,والش ن واللعن
================================== 
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  {{123123}}اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ            33ذ: طذ: طٔزشٔٔزشٔثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 .ايور اللساف
مثن الش اوى ال يهللوة ال ي ليس لهػا سػ ص,  إما أف ح وف   ائي  ن ايور اليهللو  -

 .لنوالق ن ومعاو ة الظا
وأ ػػن مػػا ييمػػم  , أ ػػن مػػاؿ الي ػػين ظلمػػاً    ػػن ايوػػر الػػ دن  ػػائي إمػػا أف ح ػػوف  و  -

 أو شيب ما ييمم ا  من المس يات وبيي ا. ,ا 
 يب من الةي  ي ى ال وحػارب  من   ,الزي   ال ولي وـو   ناؾ   ائي اليِْجنو  -

إذا بػػػػػهللأ الق ػػػػػاؿ, أو إذا مشػػػػػي بهػػػػػا إلػػػػػي أمػػػػػا ن الشػػػػػهوات فػػػػػي سػػػػػ ين ا  
 .الُش هات ال ي  هى  نها ا و 

 .و من قـو لوطو ي والعياذ با   ما  علن جميعًا  الز ا   ناؾ   ائي الفيجو  -
ن  لػػم و ػػي  قػػوؽ بالةسػػاإل سػػاف ال  يػػية ال ػػي ويح  هػػا   ػػ خ ال  ػػائي وأبلػػع -

 الوالهللون.
 :  خ ال  ائي  لها و  عهلل  نها اإل ساف

إذا إب عػػػهلل اإل سػػػاف  ػػػن ال  ػػػائي فػػػضف شػػػاء ا  سػػػُيخ ن لػػػم بخاحمػػػة الُحسػػػني مػػػاداـ 
 .في  بلخوحافع  لى فيائض ا  جّن 

 :    اب الق يثا ياً 
 :باف فقاؿبق يون وع مّي  , فض م ر منم الن ي أما ما وقي من   اب الق ي ماي   

شيممؼشيلضيؿشيِؿرصيؼشيلضيؿشيِؿرصيممالالممَصَؽانشيَصَؽانشيممَأحشيدصيػصيؿشياَأحشيدصيػصيؿشياممَأعؼياَأعؼياممَطِؾريػي،َطِؾريػي،ممِصلِصلممؼصيعشيذؼيبشيانغيؼصيعشيذؼيبشيانغيمموشيعشياوشيعشياممَظقصيعشيذؼيبشيانغي،َظقصيعشيذؼيبشيانغي،ممإغيغؼيفصيؿشياإغيغؼيفصيؿشيامم}} شيِع مماْظؾشيقضيلغي،اْظؾشيقضيلغي،ممِع

غي،ممَصششيؼَّفشياَصششيؼَّفشياممرشيْرؾشيًةرشيْرؾشيًةممجشيرغيؼدشيًةجشيرغيؼدشيًةممَأخشيذشيَأخشيذشيممثصيؿؼيثصيؿؼيممِباظؼيِؿقؿشيِة،ِباظؼيِؿقؿشيِة،ممؼشيؿضيِشلؼشيؿضيِشلممَصَؽانشيَصَؽانشيممخشيرصيخشيرصياآلاآلمموشيَأعؼياوشيَأعؼيا غي،ِبـِصضيَػقضي ممثصيؿؼيثصيؿؼيممِبـِصضيَػقضي

ممَأنضيَأنضيممَظعشيؾَّفصيَظعشيؾَّفصي:م:مَصَؼالشيَصَؼالشيممػشيذشيا=ػشيذشيا=ممصشيشيعضيتشيصشيشيعضيتشيممِظؿشيِظؿشي:م:ماظؾَِّفاظؾَِّفممرشيدصيقلشيرشيدصيقلشيممؼشياؼشياممَصَؼاُظقاَصَؼاُظقامموشياِحدشيًة،وشياِحدشيًة،ممَضؾضيرػيَضؾضيرػيممُطؾـيُطؾـيممِصلِصلممَشرشيزشيَشرشيزشي



  {{124124}}اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ            33ذ: طذ: طٔزشٔٔزشٔثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

  110110{{ممؼشيقضيؾشيلشياؼشيقضيؾشيلشياممَظؿضيَظؿضيممعشياعشياممسشيضيفصيؿشياسشيضيفصيؿشياممؼصيكشيػَّػشيؼصيكشيػَّػشي

 :أيهلل ما  اف ال وس  يئ من ال وؿ
وبعػهلل أف ونػزؿ  اـ و و مدمئن ي ى ونزؿ ال ػوؿ  لػم,بهلل وأف وهللخن الحم ال فاإل ساف

قليٌن من الُعسي فُيعّصي قليبلً بأص عم األوسي وو وف الػ  ي مػن أسػفن, فػضذا   نهللخال وؿ إذا 
أو وقػػ   -بلػػهللي  - ػػادي وضػػيب بيجلػػم إف  ػػاف الحمػػاـ  ا  هػػاء  ػػزوؿ بولػػملػػن و أ ػػهلل مػػن 

 ػػ ا ال ػػوؿ أو وغسػػلم المهػػن أ ػػم و أ ػػهلل أ ػػم لػػن وعػػهلل  نػػاؾ بػػوالً ثػػن ُوةفغػػ  ووةلػػس ثا يػػة ... 
 :بالماء

                                             (128 التوبة) 
و دهػػػيوف مػػػن ال ػػػوؿ بػػػالحةي   ػػػا وا  , فقػػػهللو زلػػػ   ػػػ خ اآلوػػػة فػػػي أ ػػػن مسػػػةهلل قُ ػػػاء

ف عػهلل  ,و مػا معنػا اآلف فػي الحمػاـ ,؟  نػهلل ا الػورؽ والمػاءوالماء, و ي   أحي بػالحةي اآلف
 ال يومة. ى أامئن وأ وف قهلل دخل  في اآلوة أف أجّف  بالورؽ أبسن بالماء ي

 :وأما اآلخي
والنميمػػة  ػػي  قػػن ال ػػبلـ  لػػى سػػ ين الوقيعػػة, ف ػػاف ومشػػي بػػين النػػاس بالنميمػػة, 

ي فػػأردت أف أثيػػي اآلخػػي, فػػأقوؿ لػػم:  ػػ ا قػػاؿ  ليػػك  ػػ ا سػػمع  وايػػهلل وػػ  لن  لػػى اآلخػػ
 .و  ا, فأ وف قهلل أوقع  بينهما بالنميمة

وُثنػي والخيػي .. فػبلف  ػ ا ومػهلليك و  ن  ػبلـ المػهللح والثنػاءأ قػ ال شػيء فػي أف ل ن
 زوهلل المح ة.:   ا و  ا فأووقوؿ ليك 

هلل  نػهللخ جػزًءا مػن الػُ غض : فبلف قػاؿ  نػك  ػ ا و ػ ا وأسػاء إليػك فيولغػل ن أقوؿ لم
والنماـ ُوسػن  اـ,والس ص  و من النم   !؟س صوالثا ي ال وعيؼ ما ال ,لم ولن وديص منم أبهللاً 

 :ات, قاؿ فيم    ق أوضاً 
================================== 
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  {{125125}}اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ            33ذ: طذ: طٔزشٔٔزشٔثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

{{َضؿؼياتظيمَضؿؼياتظيممماْظفشيؼـيَةاْظفشيؼـيَةممؼشيدضيخصيؾصيؼشيدضيخصيؾصيممَظاَظامم}}
ٔٔٔٔٔٔ
مم

الػػ ي ونشػػي ال ػػبلـ لُيوقػػع بيػػنهن فهػػ ا محػػّيـٌ  ليػػم دخػػوؿ الةنػػة إال إذا حػػاب حوبػػًة 
ى أف ال وعػود إليػم بعػهلل ذلػك و بلمة ال وبػة النصػوح أ ػم وُقلػع  ػن الػ  ص ووعػـز  لػ , صويا

 .أبهللاً 
 فػي مو ػع و ػحم سػيهلل ا رسػوؿ ا  أ ماؿ حس وجص   اب الق ي, و  ا ما  خ 

 قاؿ: فعن جابي بن   هلل ا   , خي
ظيممسشيَؾقضيِفسشيَؾقضيِفممرشيجصيؾػيرشيجصيؾػيممسشيَؾكسشيَؾكممؼصيصشيؾِّلؼصيصشيؾِّلممَظاَظامممماظؼيِؾلؽياظؼيِؾلؽيممَطانشيَطانشيمم}} ظيدشيؼضي ظي=ممَأسشيَؾقضيِفَأسشيَؾقضيِف:م:مَصلشيَللشيَصلشيَللشيممِبؿشيقضيٍت،ِبؿشيقضيٍت،ممَصُلِتلشيَصُلِتلشيممدشيؼضي ظي=دشيؼضي ممممدشيؼضي

112112{{صشياِحِؾُؽؿضيمصشياِحِؾُؽؿضيمممسشيَؾكسشيَؾكممصشيؾُّقاصشيؾُّقامم::َضالشيَضالشيممِدؼشيارشيانغي،ِدؼشيارشيانغي،ممسشيَؾقضيِفسشيَؾقضيِفممغشيعشيؿضي،غشيعشيؿضي،:م:مَضاُظقاَضاُظقا

مم

 َولَػػهلًلا َوحَػػػَيؾَ  ِدونَػػاٍر, ِمائَػػةِ  ثَػػبَلثَ  َوحَػػػَيؾَ  َأِخػػي َمػػاتَ : قَػػاؿَ  اأْلَاْػػَوِؿ, بْػػنِ  َسػػْعهللِ  َ ػػنْ ؟ لمػػاذا
 : الل مِ  َرُسوؿُ  ِلي فَػَقاؿَ  َ َلْيِهْن, أُْ ِفرَ  َأفْ  فََأَرْدتُ  ِصَغارًا,

{{سشيضـيفصيمسشيضـيفصيمممَصاْضضغيَصاْضضغيممَصاذضيػشيبضي،َصاذضيػشيبضي،ممِبدشيؼضيـِِف،ِبدشيؼضيـِِف،ممعشيقضيؾصيقسظيعشيقضيؾصيقسظيممَأخشياَكَأخشياَكممإغينؼيإغينؼيمم}}
ٖٖٔٔٔٔ
مم

زئية  ثيٌي مػن المسػلمين وقػع فيهػا, فيق ػيض و ػو ونػوي أف ال ُوسػهللد دونػم, ةالو  خ 
و ػو  ,س أمنم وأ دػاخاق يض واآلخي  منم و اوونسي أف   ا وح سم في الق ي .. لماذا؟ أل م 

 :ول لك ون غي  لى  ن مسلن أف وعمن بقوؿ الح يص  ,ونوي أ م لن وعديم   ا الحر
غي،ممِؾقتشيِؾقتشيؼشيؼشيممَأنضيَأنضيممِظؿصيلضيِؾؿػيِظؿصيلضيِؾؿػيممؼشيضيؾشيِغلؼشيضيؾشيِغلممالالمم}} غي،َظقضيَؾؿشيقضي {{ِسضيدشيهصيمِسضيدشيهصيمممعشيْؽؿصيقبشيٌةعشيْؽؿصيقبشيٌةمموشيوشيِصقؼيؿصيفصيوشيوشيِصقؼيؿصيفصيممإغيالإغيالممَظقضيَؾؿشيقضي

ٔٔٗٔٔٗ
مم

وسػ ديعوا ي ػى إذا جػاء أجلػم بغ ػة ما لم وما  ليػم, ؼ من معم في ال ي  البهلل أف وُعيغ 
 .سهللاد ما ليم من دون

ال  فػين  ػو أوؿ بنػهلل مػن ال ي ػة بعػهلل المػوت والغسػن و أف والشيع الشيو  د ا إلػي 
================================== 
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  {{126126}}اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ            33ذ: طذ: طٔزشٔٔزشٔثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

ك م دل ػات الػهللفن, وبعػهلل ذلػك الػهلَلون,  أخ خ  و ال فن وبعهلل ذل سهللاد الهلَلون, فأوؿ شيء
 .ع ال ي ة  لى الورثةزغ ثن  ُو 

 :, ووعمػػن بقػػوؿ ا  فػػي   ػػاب ا وػػنٌ فػػالم من الح ػػين الػػ ي وعػػي  ولػػيس  ليػػم دَ 
                                                      (28 الفرقان) 

وال ػػي وسػػ ديع اإل سػػاف أف وسػػ غني  ,ون ال ون غػػي إال فػػي الضػػيورات الُقصػػوىوالػػهللَ 
 فى يياحم:  نها

ول ػػن أصػػ ي ي ػػى و ػػوفي , حليفزوػػوف يشػػ ي أل أف أسػػ هللونولػػيس مػػن الضػػيورات   -
 .ثمنم فأش يوم

ي ول ػػن  نػػهللما و ػػوفولػػيس مػػن الضػػيورات أف أسػػ هللون ألشػػ يي جهػػاز ح ييػػ ,   -
 . يومثمنم أش

 الةػػػاحوخ ومػػػا   شػػػ يي مػػػأ والت حيفيهيػػػةأل أسػػػ هللون ولػػػيس مػػػن الضػػػيوروات أف  -
 شابهم ...

 . ا مهللونوأ أل ني خائ  من لقاء ا     ا
 .أف وُنةينا من   اب الق ي  سأؿ ا    



  {{127127}}اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ            33ذ: طذ: طٔزشٔٔزشٔثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 تسٜٚع املطًِ
مم==حصيؽؿمتروؼعماٌلؾؿموإذفارماظلالححصيؽؿمتروؼعماٌلؾؿموإذفارماظلالح:معام:معامدمالدمال

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

فػػي الحػػػهللوث  ويفػػع السػػبلح فػػػي وجػػم المػػ منين فلػػيس بمػػػ من, قػػاؿ  إ سػػافأى 
 الصحي  :

ضيمم}} ضيعشي ؼـيامممَصَؾقضيسشيَصَؾقضيسشيمماظلـيَؾاحشي،اظلـيَؾاحشي،ممسشيَؾقضيشـياسشيَؾقضيشـياممحشيؿشيؾشيحشيؿشيؾشيممعشي ؼـيامِع {{ِع
ٔٔ٘ٔٔ٘
مم

من ويفع السبلح  لى أيهلٍل من المسلمين فبل و وف من المسلمين أبػهللاً .. ولػو  ػاف 
؟!  يػػ  ويفػع السػػبلح  لػى مػػ من  أل ػم ولػو  ػػاف إمامػاً وخدي ػػاً  ,ي الخمػػس فػي جما ػػةُوصػلغ 
 :قاؿ 

{{عصيلضيِؾؿطيامعصيلضيِؾؿطيامممؼصيرشيوـيعشيؼصيرشيوـيعشيممَأنضيَأنضيممِظؿصيلضيِؾؿػيِظؿصيلضيِؾؿػيممؼشيِقؾؽيؼشيِقؾؽيممَظاَظامم}}
ٔٔٙٔٔٙ
مم

: لػػو لػػن , وعنػػي أقػػوؿ لػػمبل ون غػػي ال ههللوػػهلل فػػي اإلسػػبلـفػػ ,وال يووػػع  نػػا وعنػػي ال ههللوػػهلل
 ,ألف الم من ييوٌن  لى ُييمة المػ من ,فه ا ال ولير باإلسبلـ ,حفعن   ا لفعل  بك   ا

 : وق  أماـ ال ع ة وقاؿ لها فيها أف سيهلل ا رسوؿ ا   وجاء
ممعصيقشيؿؼيٍدعصيقشيؿؼيٍدممغشيْػسصيغشيْػسصيمموشياظَِّذيوشياظَِّذيممحصيرضيعشيؿشيِؽ،حصيرضيعشيؿشيِؽ،مموشيَأسضيَظؿشيوشيَأسضيَظؿشيممَأسضيَظؿشيِؽَأسضيَظؿشيِؽممعشياعشياممرغيحَيِؽ،رغيحَيِؽ،مموشيَأْرقشيبشيوشيَأْرقشيبشيممَأْرقشيؾشيِؽَأْرقشيؾشيِؽممعشياعشيامم}}

غيممَظقصيرضيعشيُةَظقصيرضيعشيُةممِبقشيِدِه،ِبقشيِدِه، غياْظؿصيمضيِع ؼيغشيغشيمموشيَأنضي،وشيَأنضي،مموشيدشيِعِفوشيدشيِعِفممعشياِظِفعشياِظِفممِعضيِؽِعضيِؽممحصيرضيعشيًةحصيرضيعشيًةمماظؾَِّفاظؾَِّفممِسضيدشيِسضيدشيممَأسضيَظؿصيَأسضيَظؿصيمماْظؿصيمضيِع ؼيُظ ممإغيظَّاإغيظَّاممِبِفِبِفممُظ

مم117117{{خشيقضيرطياخشيقضيرطيا

 :في ق ن المسلن  نهلل ا  أ ـي من ُييمة ال ع ة, ووقوؿ الن ي  ُييمة الم من
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  {{128128}}اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ            33ذ: طذ: طٔزشٔٔزشٔثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

ضيمماظؾَِّفاظؾَِّفممِسضيدشيِسضيدشيممَأػضيقشينصيَأػضيقشينصيمماظدؽيغضيقشيااظدؽيغضيقشياممَظزشيوشيالصيَظزشيوشيالصيمم}} ضيِع {{عصيلضيِؾؿػيمعصيلضيِؾؿػيمممرشيجصيؾػيرشيجصيؾػيممَضؿضيؾغيَضؿضيؾغيممِع
ٔٔٛٔٔٛ
مم

 :؟ قاؿ ن لقاحن المسلن من حوبة:  يضية الن ي  سألوا
غيممِظَؼاِتؾغيِظَؼاِتؾغيممعشيؾشيعشيؾشيؼشيفضيؼشيفضيممَأنضيَأنضيمماظؾَّفصياظؾَّفصيممَأبشيكَأبشيكمم}} غياْظؿصيمضيِع {{تشيقضيبشيًةمتشيقضيبشيًةممماْظؿصيمضيِع

ٜٜٔٔٔٔ
مم

 ر ي ا   نهما وقوؿ:أسامة بن زوهلل  و ن
ضيمماْظقصيرشيَضاِتاْظقصيرشيَضاِتممَصصشيؾؼيقضيشـياَصصشيؾؼيقضيشـياممدشيرغيؼؼيٍة،دشيرغيؼؼيٍة،ممِصلِصلمممماظؾَِّفاظؾَِّفممرشيدصيقلصيرشيدصيقلصيممبشيعشيشيشـيابشيعشيشيشـيامم}} ضيِع :م:مَصَؼالشيَصَؼالشيممرشيجصيًؾا،رشيجصيًؾا،ممَصَلدضيرشيْطتصيَصَلدضيرشيْطتصيممجصيفشيقضيشـيَة،جصيفشيقضيشـيَة،ممِع

ضيممغشيْػِللغشيْػِلل  ِصلِصلممَصقشيَضعشيَصقشيَضعشيممَصَطعشيضيؿصيفصيَصَطعشيضيؿصيفصيمماظؾَّفصي،اظؾَّفصي،ممإغيظَّاإغيظَّاممإغيَظفشيإغيَظفشيممَظاَظا ضيِع مماظؾَِّفاظؾَِّفممرشيدصيقلصيرشيدصيقلصيممَصَؼالشيَصَؼالشيممممِظؾؼيِؾلـيِظؾؼيِؾلـيممَصذشيَطرضيتصيفصيَصذشيَطرضيتصيفصيممذشيِظَؽ،ذشيِظَؽ،ممِع

شيممخشيقضيًصاخشيقضيًصاممَضاَظفشياَضاَظفشيا  إغيغؼيؿشياإغيغؼيؿشيامماظؾَِّف،اظؾَِّف،ممرشيدصيقلشيرشيدصيقلشيممؼشياؼشيا:م:مُضْؾتصيُضْؾتصي:م:مَضالشيَضالشيمموشيَضؿشيْؾؿشيفصي=وشيَضؿشيْؾؿشيفصي=مماظؾَّفصي،اظؾَّفصي،ممإغيظَّاإغيظَّاممإغيَظفشيإغيَظفشيممَظاَظا:م:مَأَضالشيَأَضالشي:م:م شيِع ممِع

ضيممذشيَؼْؼتشيذشيَؼْؼتشيممَأَصَؾاَأَصَؾا:م:مَضالشيَضالشيمماظلـيَؾاحغي،اظلـيَؾاحغي، ضيسشي ممسشيَؾلؼيسشيَؾلؼيممؼصيَؽرـيرصيػشياؼصيَؽرـيرصيػشياممزشيالشيزشيالشيممَصؿشياَصؿشياممممَظا=َظا=ممَأمضيَأمضيمماَظفشيااَظفشياَأَضَأَضممتشيعضيَؾؿشيتشيعضيَؾؿشيممحشيؿؼيكحشيؿؼيكممَضْؾِؾِف،َضْؾِؾِف،ممسشي

{{ؼشيقضيعشيِؽٍذمؼشيقضيعشيِؽٍذمممَأدضيَؾؿضيتصيَأدضيَؾؿضيتصي  َأغـيلَأغـيلممتشيؿشيؼيقضيتصيتشيؿشيؼيقضيتصيممحشيؿؼيكحشيؿؼيك
ٕٕٔٓٔٓ
  

 :قاؿ و 
ضيمماظؾَّفصي،اظؾَّفصي،ممإغيظَّاإغيظَّاممإغيَظفشيإغيَظفشيممَظاَظاممؼشيُؼقُظقاؼشيُؼقُظقاممحشيؿؼيكحشيؿؼيكمماظؼـياسشياظؼـياسشيممُأَضاِتؾشيُأَضاِتؾشيممَأنضيَأنضيممُأِعرضيتصيُأِعرضيتصيمم}} ضيَصؿشي ممعشياَظفصي،عشياَظفصي،ممِعـيلِعـيلممسشيصشيؿشيسشيصشيؿشيممَصَؼدضيَصَؼدضيممَضاَظفشياَضاَظفشياممَصؿشي

{{ؼِِّفمؼِِّفمِبقشيِبقشيممإغيظَّاإغيظَّامموشيغشيْػلشيفصيوشيغشيْػلشيفصي
ٕٕٔٔٔٔ
مم

 :وو في ن الحهللوث ال ي وقوؿ فيم  ,فقاحن المسلن ليس بمسلن
ظي،مموشيػصيقشيوشيػصيقشيممؼشيْؼؿصيؾصيؼشيْؼؿصيؾصيممِحنيشيِحنيشيممَأحشيدصيُطؿضيَأحشيدصيُطؿضيممؼشيْؼؿصيؾصيؼشيْؼؿصيؾصيممالالمم}} ظي،عصيمضيِع {{إغيؼؼياُطؿضيمإغيؼؼياُطؿضيمممَصنغيؼؼياُطؿضي،َصنغيؼؼياُطؿضي،ممعصيمضيِع

ٕٕٕٕٔٔ
مم

فاشنع الةيائن في اإلسبلـ  و ق ن المسلن بغيي ير, والق ن و وف للحا ن أو ولػي 
ي ػى إذاً المػ من ال وق ػن, ابة وأ ػن القػوى الضػعي , يص   المة مع بس, وإال فقط األمي

أو  ليػػم بحسػػص ث ػػوت  ولػػو  ػػاف لػػم يػػر فيدلػػص الحػػر مػػن الحػػا ن, والحػػا ن وقضػػي لػػم
================================== 
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  {{129129}}اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ            33ذ: طذ: طٔزشٔٔزشٔثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 .أبهللاً  أف وأخ  يقم بنفسمال ون غي ذلك أليهلل المسلمين األدلة وو ويها, ل ن 

 ايربن١
مم==دمال:مطقػمنؾبماظربطةمظؾققتـادمال:مطقػمنؾبماظربطةمظؾققتـا

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 :أمور زوؿ ال ي ة وح اج إلي  هلّلة 
 اِّعرماِّول:اِّعرماِّول:

 .حقوى ا 
 .وحقوى ا  وعني خشية ا  ومياق  م

المػيء ال ومشػي وال وةلػس وال ونػاـ إلػى أى مو ػع إال ووعلػن  لػن أف عني حومياق  م 
 اليقين أف ا  مدلٌع  ليم ووياخ .

 اِّعرماظـاغل:اِّعرماظـاغل:
 :الخمس في جما ة وخاصة الفةي, وقهلل قاؿ المحافظة  لى الصلوات 

{{بصيُؽقرغيػشيامبصيُؽقرغيػشيامممِصلِصلممعؼيِؿلعؼيِؿلُُِِّّممبشيارغيْكبشيارغيْكمماظؾَّفصيؿؼياظؾَّفصيؿؼيمم}}
ٕٖٕٖٔٔ
مم

 .وةوال ون وصلوف الفةي في جما ة ححفهن   خ الهلل 
سيهلل ا  لى و ا ػا  هاالسيهللة فاامة وزوج ووقع ابن مإذا ذ ص لصبلة الفةي  و اف 

 مػا روى سػيهلل ا أ ػس   فقػاؿ  وس ناف بةوارخ, وذات مية ذ ػص وصػّلى ورجػع ولػن وقومػا
 بن مالك : 

ٌَلضيِفِدمحشيؿعيتكمإغيذشيامَرَؾعشيتِتماظششيعيتؿضيسصيمخشيترشيجشيمرشيدصيتقلصيممممممممطشيعيامعشيعشيمردقلغيمآمطشيعيامعشيعشيمردقلغيمآممم}} ٌَلضيِفِدمحشيؿعيتكمإغيذشيامَرَؾعشيتِتماظششيعيتؿضيسصيمخشيترشيجشيمرشيدصيتقلصيممممممسيما سيما

================================== 
 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚأثٟ داٚد عٓ صخش اٌغبِذٞ  123



  {{133133}}اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ            33ذ: طذ: طٔزشٔٔزشٔثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

َصتدشيخشيْؾشـياممَصتدشيخشيْؾشـيامممم،،وشياتشيعيؾشيعضيؿصيفصيمصؼتالشي:ماغضيَطِؾتؼضيمِبشـيتامحشيؿعيتكمغشيتدضيخصيؾشيمسشيؾتكمَصاِرؿشيتَةمبـتِتمربؿتدٍممممممممموشياتشيعيؾشيعضيؿصيفصيمصؼتالشي:ماغضيَطِؾتؼضيمِبشـيتامحشيؿعيتكمغشيتدضيخصيؾشيمسشيؾتكمَصاِرؿشيتَةمبـتِتمربؿتدٍمممممممممممآمآم

{{ضضيَطِفعشيٌة،مصؼالشي:مؼامَصاِرؿشيُة،معشيامؼصيـِقؿصيِؽمػشيِذِهماظلشيعياسة=ضضيَطِفعشيٌة،مصؼالشي:مؼامَصاِرؿشيُة،معشيامؼصيـِقؿصيِؽمػشيِذِهماظلشيعياسة=سشيَؾقضيفشياموشيإغيذشيامِػلشيمغشياِئؿشيٌةمعصيسشيَؾقضيفشياموشيإغيذشيامِػلشيمغشياِئؿشيٌةمعصي
ٕٔٗ
مم

فضف  ا   فى ياجة ما عة  ميض أو ب يخ د ا لها, ,بن لػن ح ػن  اح هػا  لػى النػـو 
إغيذشيامصشيتؾعَيقضيؿصيؿصيماْظَػفضيترشيمَصتاَلمتشيشيتاعصيقامممممإغيذشيامصشيتؾعَيقضيؿصيؿصيماْظَػفضيترشيمَصتاَلمتشيشيتاعصيقاممممممم}}: حلك السا ة ال ى  ى سػا ة حوزوػع األرزاؽ أل ػم قػاؿ 

ضيمَرَؾِبمَأرضيزشياِض ضيمَرَؾِبمَأرضيزشياِضسشي 125125{{ُؽؿضيمُؽؿضيمسشي

مػي ابػن   ػاس بابنػم الفضػن و ػو و لى ذلك  ا   األمة , وقػهلل ،م،م
ضتؿمإغتؽمظـتائؿماظلتاسةماظتيتمؼؼلتؿمآمصقفتاممممممممضتؿمإغتؽمظـتائؿماظلتاسةماظتيتمؼؼلتؿمآمصقفتامممممممممم}}: ائن  ومػة الضػحى في ضػم بيجلػم وقػاؿ 

126126{{اظرزقمظعؾادهماظرزقمظعؾادهم

مم

يينمػػا قالػػ   سػػيهلل ا رسػػوؿ ا  سػػ الها لوالسػػيهللة  ائشػػة وّ ػػح   ػػ ا األمػػي فػػي 
فقػػاؿ لهػػا  مػػا ورد ؟  يػػ  وُػػيزؽي الصػػ   بعػػهلل الشػػمس  لػم: وػػا رسػػوؿ ا   ة ػػ  لمػػن ُوصػػلغ 

, لػػيس فيػػم بي ػػة اً وعنػػي رزقػػ،م،م{{ؼصيتترزقمطؿتتامؼصيتترزقماظؽتتاصرمممؼصيتترزقمطؿتتامؼصيتترزقماظؽتتاصرممممم}}:م:مفػػى معنػػى الحػػهللوث الشػػيو  
 .الفةي في جما ة ح دي إلي ال ي ة صبلةو 

مماِّعرماظـاظث:مهرعييماٌطعؿمايالل:اِّعرماظـاظث:مهرعييماٌطعؿمايالل:

                                                      

               (186 البقرة). 
مم::اِّعرماظرابع:مإخراجماظزطاةماِّعرماظرابع:مإخراجماظزطاةم

 :فعليػػػم أف وُنفػػػػر منػػػم مػػػػا حيّسػػػػيإذا  ػػػاف المػػػػاؿ فيػػػم ز ػػػػاة, وإذا لػػػن و ػػػػن فيػػػم ز ػػػػاة 
                    (6 البقرة)  ة من ال يون الخبلؽ فضف اإل فاؽ ووجص ال ي. 

   :صلة األرياـ فقهلل قاؿ  مي الخامس:األ

================================== 
 ِغّع اٌضٚائذ عٓ أٔظ ثٓ ِبٌه 124

ت  اٌفزؼ اٌىج١ش ٚاٌطجشأٝ 125 َٟ هللاَّ ٙتّبعٓ اثٓ عجبطه سض  عبِع اٌّغب١ٔذ ٚاٌّشاع١ً،  عٕ
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  {{131131}}اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ            33ذ: طذ: طٔزشٔٔزشٔثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

127127{{ممسضيؿشيارغيسضيؿشيارغياظدـيؼشيارغيموشيزغيؼشيادشيٌةمِصلماَِّاظدـيؼشيارغيموشيزغيؼشيادشيٌةمِصلماَِّمماْظِؾرؼيموشيِصَؾَةماَِّرضيحشيامغيمِسؿشيارشيُةاْظِؾرؼيموشيِصَؾَةماَِّرضيحشيامغيمِسؿشيارشيُة  إغينؼيإغينؼي  }}

مم

 .ف ةعن رزؽ اإل ساف م ارؾ
أل م ال ويوػهلل أف وعدػيهن شػيئا, فػي  ,أص ح  صلة األرياـ  نهلل ن ثقيلة اآلفوالناس 

الهػػهللاوا ال سػػيدة أو العداوػػا ال ػػي حعديهػػا لػػ وى األريػػاـ بّسػػي ال ي ػػة ال ػػي حنػػزؿ مػػن  يػػين أف
 ,.من  داواخ ومن أقواحم   لى ما رزقك ا   ا  

 .أجمعينأف ويزقنا ال ي ة في أرزاقنا   سأؿ ا  

 حتسِٜ ارتُس
ؼرآنمظػظمؼرآنمظػظمالمهرؼؿماًؿرمِّغفامملمؼؼرتنمععفامسيمآؼاتماظالمهرؼؿماًؿرمِّغفامملمؼؼرتنمععفامسيمآؼاتماظـػلمبعضماُىفؼيـػلمبعضماُىفؼيدمال:مؼدمال:مؼ

مم=م=مسؾكماظؿقرؼؿ،مصؿامصقةمػذاماظؼقلسؾكماظؿقرؼؿ،مصؿامصقةمػذاماظؼقلممؼدؽيلؼدؽيل

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  في الخمي في القي ف:   يجع للقي ف, وقوؿ ا                               

                                                            (12 
 . (املائدة

 .ص العقن وأس ي العقنالخمي  ن ما خامي العقن وبي  ف
 ولعص بم  لي  قود. والميسي  و لعص القمار أو أى شيء

 . ي اآللهة ال ي  ا وا وصنعو ها من الحةارةواأل صاب 
 . ها من الخشص ي اآللهة ال ي  ا وا وصنعو ـ واألزال

 وفي  هاوة اآلوة قاؿ ا  حعالى:          .. أشياء  خ أربعة: 
================================== 
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  {{132132}}اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبثعخ ٚاألسثعْٛ            33ذ: طذ: طٔزشٔٔزشٔثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

ولو  ا    ن وايهللة  لػى يػهللة ف ػاف وق ضػي أف وقػوؿ: )فػاج ن و ن( ل ػنهن شػيء 
و ػػن  نػػاؾ , وثػػاف و  ػػادة األصػػناـفُيصػػ   الخمػػي وسػػاوي الشػػيؾ بػػا  و  ػػادة األ وايػػهلل,

الخمػي ؟ ال .. و ػ ا بيػاف و  ادة األصناـ يهها بع ادة األوثاف ححيون أ ثي من ححيومها وحش
 .في   اب ا 

 وأما ُسن ة رسوؿ ا  فهي م ينة ألف ا  قاؿ:
                                                            (44 

 :.فقاؿ (النح 
مموشيعصيؾضيؿشياِسفشيا،وشيعصيؾضيؿشياِسفشيا،مموشيبشياِئِعفشيا،وشيبشياِئِعفشيا،مموشيعصيعضيؿشيِصرغيػشيا،وشيعصيعضيؿشيِصرغيػشيا،مموشيسشياِصرغيػشيا،وشيسشياِصرغيػشيا،:م:مِبعشيقضيـِفشياِبعشيقضيـِفشياممَأوضيجصيٍفَأوضيجصيٍفممسشيشضيرشيِةسشيشضيرشيِةممسشيَؾكسشيَؾكمماْظكشيؿضيرصياْظكشيؿضيرصيممُظِعشيِتُظِعشيِتمم}}

{{مموشيدشياِضقفشياوشيدشياِضقفشيامموشيذشيارغيِبفشيا،وشيذشيارغيِبفشيا،ممثشيؿشيـِفشيا،ثشيؿشيـِفشيا،مموشيآِطؾغيوشيآِطؾغي  إغيَظقضيِف،إغيَظقضيِف،مموشياْظؿشيقضيؿصيقَظِةوشياْظؿشيقضيؿصيقَظِةمموشيحشياِعِؾفشيا،وشيحشياِعِؾفشيا،
ٕٕٔٛٔٛ
مم

 فيها: وقاؿ , ولعنة ا  ال حنزؿ إال  لى من  ليم بضٌص من ا  
{{ممحشيرشيامظيحشيرشيامظيممَصَؼِؾقُؾفصيَصَؼِؾقُؾفصيممَطـِريصيهصيَطـِريصيهصيممَأدضيَؽرشيَأدضيَؽرشيممعشياعشيامم}}

ٕٜٕٜٔٔ
مم

 وصلى ا   لى سيهلل ا محمهلل و لى  لم وصح م وسلن
 

================================== 
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  {{133133}}اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u  ايجا١َٓ ٚاألزبعٕٛايجا١َٓ ٚاألزبعٕٛاذتًك١ اذتًك١ u 
  اذتدٜح ايغعٝف ٚايعًِ اذتدٜحاذتدٜح ايغعٝف ٚايعًِ اذتدٜح

  أدب ايداعٞ إىل اهللأدب ايداعٞ إىل اهلل

  شرٚذ ايرتٝاتشرٚذ ايرتٝات

  ايتٓهٝظ يف ايتال٠ٚايتٓهٝظ يف ايتال٠ٚ

  ارتادَات غري املطًُاتارتادَات غري املطًُات

  حب زضٍٛ اهلل حب زضٍٛ اهلل 

  اضِ زبواضِ زبو

  اضِ اهلل ايغازاضِ اهلل ايغاز

  املدداملدد



  {{134134}}اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u   162ايجا١َٓ ٚاألزبعٕٛايجا١َٓ ٚاألزبعٕٛاذتًك١ اذتًك١  u 
 اذتدٜح ايغعٝف ٚايعًِ اذتدٜح

دمال:مػـاكمأحادؼثمضعؼيػفامبعضمرجالماظدؼـ،موأثؾتماظعؾؿمايدؼثمصقؿفا،مدمال:مػـاكمأحادؼثمضعؼيػفامبعضمرجالماظدؼـ،موأثؾتماظعؾؿمايدؼثمصقؿفا،م

عـؾمحدؼث:م"مأذؼؾقامرعاعؽؿمبذطرمآمواظصالةموالمتـاعقامسؾقفمصؿؼلقامضؾقبؽؿم"معـؾمحدؼث:م"مأذؼؾقامرعاعؽؿمبذطرمآمواظصالةموالمتـاعقامسؾقفمصؿؼلقامضؾقبؽؿم"م

ممجاءمبفماظعؾؿمايدؼث=جاءمبفماظعؾؿمايدؼث=صفؾمغلخذمبرأىمرجالماظدؼـمأمممبامصفؾمغلخذمبرأىمرجالماظدؼـمأمممبام

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

الحػهللوث الضػعي   ػو الحػػهللوث الػ ي رواخ راٍو مفػيد ولػػيس جما ػة, فسػيهلل ا رسػػوؿ 
 ا اف لم أيادوث في الةما ات  أيادوث المسةهلل وأيادوث المن ي و  خ وحضي   ا  

ي أليػػػػهلل مػػػػن أصػػػػحابم يػػػػهللوث, وفػػػػػي فييووػػػػم رواخ  ثيػػػػي, وأييا ػػػػاً  ػػػػػاف ُوِسػػػػ ,جمػػػػع  ثيػػػػي
 مصدلحات الحهللوث جعلوا   ا الحهللوث  عي .

و ػػوف الحػػهللوث  ػػعي  فػػي السػػنهلل لػػيس معنػػى ذلػػك أ ػػم يػػهللوث مو ػػوع أو بااػػن, 
والػػ ي وعنينػػا فػػي  ػػ ا المقػػاـ أف األيادوػػث ال ػػي أث ػػ  العلمػػاء أ هػػا أيادوػػث مو ػػو ة ال 

يػػم أ ػػن الوسػػدية )وُعمػػن بالحػػهللوث حهمنػػا, ل ػػن مػػا احفػػر  ليػػم األئمػػة األربعػػة ومػػا  حػػن  ل
 الضعي  في فضائن األ ماؿ(.

فيةػػػػص أف   حػػػػيى  –واألي ػػػػاـ لهػػػػا  ػػػػيورة  –مػػػػن صػػػػحة األي ػػػػاـ  هللل ػػػػى   أ ػػػػ
الحػػهللوث الصػػحي , ل ػػن فػػي األمػػور األخػػيى  المسػػ ح ات والمسػػنو ات والم يو ػػات ال 

 . ما ع فيها من األخ  بالحهللوث الضعي  الوارد  ن رسوؿ ا 
اف  نػاؾ  شػػ   لمػػي أو قػا وف  لمػػي ووافػػر يػهللوث, فيةػػص أف ال  لػػوي إذا  ػػأمػا 

================================== 
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  {{135135}}اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

  ا ال ش  وال   ا االخ ياع لن ين أف الحػهللوث ووافػر العلػن, وال  لػوي الحػهللوث لنةعلػم 
, فبل بػأس, و ػ ا العلػن ووافر العلن, إذا جاء سةية وا يعة   ا العلن موافر له ا الحهللوث

 غييػي, ألف معظػن النظيوػات العلميػة ح غيػي ب غيػي شيام أف و وف  لن قػهلل ث ػ  وبيػي قابػن لل
, فػي  لػن الػنفس, والفلسػفة, وفػي  لػن  الزمن, فالعلماء ا قوا  ظيوة داروون في  ػن العلػـو
الد يعػػة, وفػػي  لػػن الن ػػات ... فػػي  ػػن العلػػـو النظيوػػة والعلميػػة, ثػػن ا  شػػفوا فسػػاد  ظيوػػة 

 داروون.
والمعنى العلمػي إذا  ػاف , الحهللوث إذاً ما وهمني  و الحهللوث ودقة الحهللوث, وسنهلل

 :سيزوهلل ي, ل نم ربما و غيي في وـو من األواـ, وأذ ي في   ا المةاؿ 
أف  نػػاؾ حفسػػيي للقػػي ف إسػػمم )حفسػػيي الةػػوا ي( فػػي ثبلثػػين جػػزء للشػػيأل اندػػاوي 
جػػو يي, و ػػاف مػػن   ػػار العلمػػاء فػػي بهللاوػػة القػػيف العشػػيون, و ػػاف وميػػن إلػػى األخػػ  بػػالعلـو 

ي حفسػػييخ,  علػػـو ال يميػػاء واألييػػاء والد يعػػة والفلػػك ... وا  قهػػا  لػػى اآلوػػات الد يعيػػة فػػ
القي  ية بحسػص مػا وصػن إليػم العلػن فػي  صػيخ,  ػ ا ال فسػيي أصػ    ػن مػا فيػم ال وصػمهلل 

 لل حث العلمي في  صي ا   ا!!
  ن حعلموف أف المعلومات ح ضا   في العالن اآلف  ن أربع سنين!!.

عػن العلػن فػي مثػار منػاظية مػع الحػهللوث, ألف الحػهللوث ويػى مػن إذاً وةص أف ال  ة
  ا :                                         )النجم(  

ومػا أث  ػػم العلػػن اليػـو أسػػ فيهلل بػػم فػي مو ظػػة أو فػػي حن يػم, ل ػػن قػػهلل و غيػي  ػػ ا ال ن يػػم 
 خػػي, فهػػ ا شػػيء بيػػي ثابػػ , ل ػػن الثابػػ  فػػي مةػػاؿ  خػػي إذا جػػاء  ػػ ا العلػػن فػػي وقػػ  

 .مندوؽ الحهللوث و ن الحهللوث الوارد  ن رسوؿ ا  



  {{136136}}اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 أدب ايداعٞ إىل اهلل
ممدمال:معامأدبماظداسلمإديمآ=دمال:معامأدبماظداسلمإديمآ=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

يػم حعي نا له ا األمي في   ابنا ) يػ  ح ػوف دا يػاً إلػى ا   لػى بصػيية؟( وحديقنػا إل
في بحث شامن في مقهللمػة   ابنػا )الخدػص اإللهاميػة( و ػو بحػث شػامن جػامع فػي حعيوػ  
الهللا ي إلى ا  وأوصافم وصفاحم وما ون غي أف و ػوف  ليػم, و ػوجز  ػ خ األوصػاؼ ي ػى ال 

 ُ خلي المقاـ من فائهللة.
 أوال:

 :أف ال و عصص ليأى مهما  ا   دقة   ا اليأى وصواب قائلم لقولم  
ؼـياممَظقضيسشيَظقضيسشيمم}} ؼـياِع ضيممِع ضيعشي {{سشيصشيِؾقؼيٍةمسشيصشيِؾقؼيٍةمممإغيَظكإغيَظكممدشيسشيادشيسشياممعشي

ٖٖٔٔٔٔ
مم

 بن وف   ال اب لبلابلع والمناقشات واإلس زادة من العلـو في  افة اإلحةا ات.
 ثا ياً: 

أف وعمػػن بمػػا و علمػػم, و نػػهللما وقػػيأ ووػػ علن ونػػوي بػػ لك أف وعمػػن ال أف وقػػوؿ, فػػضذا 
لػػى قػػهللر اسػػ دا  م,  ػػوى بػػ لك  فع ػػم  ػػ خ النيػػة واسػػ داع بفضػػن ا  وحوفيقػػم أف وعمػػن  

 و اف ل بلمم حأثيي ووقع في اآلخيون  قص ذلك.
 ثالثاً: 

أال وخال  قولػم فعلػم, و ػ خ  ػي الدامػة ال  ػيى ال ػي وأخػ  ا  ثيػي مػن النػاس  لػى 
 الو اظ والعلماء.

================================== 
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 رابعاً:
اف وسػػػ وثر ل ػػػن مػػػا وقولػػػم مػػػن المصػػػادر المع مػػػهللة, إف  ػػػاف مػػػن العلمػػػاء األجػػػبلء  

أو من ال  ص والمياجع ال ي رجع إليها, وال وأخ  العلن مػن الصػح   ال ون اس مع إليهن,
والمةػػبلت, وإ مػػا وأخػػ  العلػػن مػػن ال  ػػص والمياجػػع, أو مػػن العلمػػاء األجػػبلء الػػ ون لهػػن 

, وال وػػ  ي شػػيئاً إال إذا  ػػاف وعلػػن شػػأف فػػي  لػػـو الحقيقػػة والشػػيوعة, أو فػػي ايوػػر ا  
 دليلم.

 خامساً:
المسلمين  لى   ا الهللون, فبل وحػاوؿ أف ونػزع إلػى اآلراء  أف و وف  مم  لم جمع 

ال ػػػػي ححػػػػاوؿ أف حفػػػػيؽ شػػػػملهن أو حشػػػػ   جمعهػػػػن, وإ مػػػػا وسػػػػعى دائمػػػػاً إلػػػػى أف و ػػػػوف 
 المسلموف وهللاً وايهللة, في  لن في األمور الةامعة ال ي وح اجها الم منوف.

 سادساً: 
 :ال بلبة قين  ي مدابقة مق ضى الحاؿ

ماً فػي يهللوثػم مػا وناسػص الم ػاف, ومػا وناسػص الحا ػيون, مػا ل ا وةص أف و  ي دائ
 :وناسص الم اف من جهة المو وع, وما وناسص الحا يون من جهة مس وا ن الثقافي

فػػبل وخااػػص  ػػواـ باللغػػة العيبيػػة الفصػػحى وو قعػػي فيهػػا, فلػػن وفهمػػوا منػػم شػػيئاً, وال 
لقي  ية ويهللوث رسػوؿ ا  فقػط, باألدلة الفلسفية, فالعواـ أ ن حسلين وح اجوف إلى اآلوة ا

وال و خػ  المن ػػي   يسػػي محا ػػية فػػي الةامعػة والحا ػػيون  ػػأ هن اػػبلب جامعػػة, فيعػػيض 
  راء العلماء ومناقشة   خ األقواؿ, و  خ مصي ة وقع فيها  ثيي من الهلل اة.

 .  خ أبيز األمور ال ي وةص أف و وف  ليها الهللا ي
 ما  لمنا وأف وعلمنا ما ونفعنا.أف ووفقنا أجمعين للعمن ب  سأؿ ا  
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 شرٚذ ايرتٝات
دمال:ماغؿشرتمزاػرةمشرؼؾةمسيمبعضماظدولماظعربقةموػلماظػؿاةماٌلرتجؾة،مدمال:ماغؿشرتمزاػرةمشرؼؾةمسيمبعضماظدولماظعربقةموػلماظػؿاةماٌلرتجؾة،م

مموتؼقممباالرتؾاطمبػؿاةمعـؾفامطـقعمعـماٌـؾقةماىـلقة،معاماظذيمأدىمإديمزفقروتؼقممباالرتؾاطمبػؿاةمعـؾفامطـقعمعـماٌـؾقةماىـلقة،معاماظذيمأدىمإديمزفقر

قػمغؼلمقػمغؼلمـاماظعربقةمواإلدالعقة،موعاماظعالج=موطـاماظعربقةمواإلدالعقة،موعاماظعالج=موطعـؾمػذهماِّعقرماظشاذةمسيمذبؿؿعاتعـؾمػذهماِّعقرماظشاذةمسيمذبؿؿعات

ممصؿقاتـامعـمػذهماِّعقر=صؿقاتـامعـمػذهماِّعقر=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 ال ي  شي   خ األمور  هللة أس اب:
 الس ص األوؿ:

اليب ػػة الشػػهللوهللة الشػػنيعة  نػػهلل ا فػػي ال شػػ م بأ ػػن الغػػيب, ولؤلسػػ    شػػ م بهػػن فػػي  
 معيػة ال ػي  حػن فػي األمور الشػ لية, وال   شػ م بهػن فػي األمػور العمليػة والسػلو يات المة

َأَمسغ الحاجة إليها اآلف, فيا لي نا   ش م بهن فػي دقػة العمػن, وفػي الحػيص  لػى الموا يػهلل, 
 وفي سلو يات الحياة  الحيص  لى  ظافة الشارع, والحيص  لى الميافر العامة.

ل ننػػا   شػػ م بهػػن فػػي الشػػ ن وفػػي الملػػ س, وفػػي السػػلو يات المنحدػػة  ػػن الحيػػاة 
 , ألف الحيوا ات ال ح ةا ي بمثن   خ األفعاؿ.ي ى الحيوا ية

و  خ  ارثة موجودة  نهلل  ثيي من الش اب, فييى أف الَمهلَل يػة فػي اح ػاع  ػ الء, ووػيى 
 ال خل  واليجعية في  هللـ م ابعة   خ المو ات و  خ ال وارث والن  ات.

 الس ص الثا ي: 
ة فػي وسػائن اإل ػبلـ,  هللـ وجود حو ية ومياق ة, و  ا األمػي وح ػاج إلػى حو يػة شػامل

 .وحو ية من اآلباء واألمهات بال ات, وييص  لى شهللة المياق ة
فعلػػى سػػ ين المثػػاؿ  نػػاؾ ظػػا ية اسػػ ةهللت فػػي مة معنػػا, وأ ػػا أسػػ غيب لهػػا أل هػػا 
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ليس  من ا اع مة معنا,  ي  ُوسم  ل نػ  أف ح يػ  خػارج المنػزؿ؟!  ػن  ػ ا األمػي مػن 
 ادوة, ف  يػ  ال نػ  فػي المظػا يات والمعسػ يات  حقاليهلل ا و اداحنا؟! ال, ل نها أص ح 

باألواـ, وأ ن ال ي  ال وعنػيهن األمػي!, أوػن رقابػة األب واألـ؟! ال ووجػهلل, ل ننػا  ح ػاج إلػى 
 :رقابة األب واألـ والعمن بحهللوث سيهلل ا رسوؿ ا  

ضيممعشيلضيؽصيقلظيعشيلضيؽصيقلظيمموشيُطؾُُّؽؿضيوشيُطؾُُّؽؿضيممرشياعػيرشياعػيممُطؾُُّؽؿضيُطؾُُّؽؿضيمم}} ضيسشي {{رشيِسقؼيِؿِفمرشيِسقؼيِؿِفمممسشي
ٖٕٖٕٔٔ
مم

 الس ص الثالث: 
ء اسػ خهللاـ المخ ي ػات العصػيوة, وخاصػة شػ  ة المعلومػات )اإل  ي ػ ( فشػ  ة سو 

المعلومػػػػػات فائػػػػػهللحها اسػػػػػ حهللاث المعلومػػػػػات ال ػػػػػي ودل و هػػػػػا أو ويوػػػػػهللو ها, ألف  ػػػػػن مػػػػػا 
وسػػػ حهللث فػػػي العلػػػن مػػػن قػػػوا ين واخ يا ػػػات ُوصػػػص  لػػػى اال  ي ػػػ , ل ػػػن أوالد ػػػا وبناحنػػػا 

المواقػػع الممنو ػػة و ػػي مواقػػع الةػػنس  أصػػ   النػػ   نػػهلل ن إمػػا لؤللعػػاب أو للػػهللخوؿ إلػػى
وما شابهها, ول لك ا  شي بين الدبلب المس مس ين ومن الةنسػين العػادة السػيوة, و ػ ا 

 األمي وح اج أوضاً لل وجيم واإلرشاد من الياع سواء األب أو األـ.
 الس ص اليابع: 

 ثػػػػػية المػػػػػهللارس األجن يػػػػػة فػػػػػي ببلد ػػػػػا, وأصػػػػػ ح  مو ػػػػػة فػػػػػي القػػػػػا ية والةيػػػػػزة 
إلسػػ نهللروة ... والمػػهللف ال  ػػيى,  ػػ خ المػػهللارس ل  ػػين أ هػػا مػػهللارس  صػػيوة, ف ي ػػز  لػػى وا

يمامػػات السػػ اية, والمبل ػػص, وفػػي  ظيػػي ذلػػك فهػػي مشػػ ي ة, وحػػ من بػػأف االخػػ بلط  ػػو 
األساس, وحيوهلل أف حلغػي الفػوارؽ بػين الولػهلل وال نػ , و ػ ا ال ػبلـ وخػال  صػحي  يػهللوث 

 :رسوؿ ا  
{{مماْظؿشيضشياِجعغياْظؿشيضشياِجعغيممِصلِصلممفصيؿضيفصيؿضيبشيقضيشيبشيقضيشيمموشيَصرـيُضقاوشيَصرـيُضقامم}}

ٖٖٖٖٔٔ
مم

ول لك حةهلل في   خ المهللارس من العادي جهللاً أف ُوحص ولػهلل مسػلن بنػ  مسػيحية, 
================================== 
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وبن  مسلمة ُححص ولهلل مسيحي!! فهن ويوهللوف أف ح وف   خ األمور بال هللروج  ادوػة وبيػي 
مسػػ ن ية فػػي المة مػػع وال مسػػ هةنة, وُوسػػلن المة مػػع بهػػ خ القضػػية, وويوػػهللوف أف وصػػن 

ا فػػػي أميو ػػػا وأوربػػػا, فػػػبل مػػػا ع مػػػن أف و ػػػوف األب مسػػػلن والولػػػهلل مسػػػيحي, أو األمػػػي  مػػػ
 بوذي!! و   ا.

و ما سمعنا فقهلل  اج  الهلل يا فػي حي يػا ألف الحػزب الحػا ن االػص بفصػن الدػبلب 
 ػػن الدال ػػات فػػي السػػ ن الةػػامعي!!  نػػهللما قػػيأت  ػػ ا الخ ػػي ُصػػعق , أل ػػم  يػػ  لهللولػػة 

ال ػػات مشػػ يؾ؟!! بحةػػة الحهللاثػػة وال دػػور وموا  ػػة إسػػبلمية أف حةعػػن سػػ ن الدػػبلب والد
 العصي وفعلوف  أميو ا وأوربا!.

ححدػػػػين القيػػػػود الشػػػػي ية ال ػػػػي و ػػػػعها لنػػػػا رب ال يوػػػػة   ػػػػارة  ػػػػن مخدػػػػط أميو ػػػػي 
صػػػػػػهيو ي, والغػػػػػػيض منػػػػػػم حف يػػػػػػ  المة معػػػػػػات اإلسػػػػػػبلمية, ألف مة معػػػػػػاحهن مف  ػػػػػػة, 

 ظػػػاـ القيابػػػة, و ظػػػاـ العػػػائبلت, والمة معػػػات اإلسػػػبلمية  ػػػي الم مسػػػ ة بنظػػػاـ األسػػػية, و 
و ظاـ يقوؽ األب ويقوؽ األـ, وصلة األرياـ, فييوهللوف أف وقدعػوا  ػ خ الصػبلت لن ػوف 
مثلهن في   ا األمي,   خ ييب شاملة, والوسيلة  ي اإل  ي ػ , فهػو الػ ي ُوصػهللر لنػا  ػن 

    األشياء.
 الس ص الخامس: 

اء إ دػاء أبنػائهن منا ػة دونيػة  ػهلل  هللـ أخ  جي ة المنا ة الهللونية, فيةػص  لػى اآلبػ
 ػػػ  األمػػػور, وحنشػػػأحهن  لػػػى ال نشػػػأة اإلسػػػبلمية, فيعيفػػػوف أف  نػػػاؾ أسػػػية وأقػػػارب وذوي 

 أرياـ, ولهن يقوؽ وواج ات.
 ن   خ األس اب أدت لمثن   خ األمور ال ػي  سػمع  نهػا, ل ػن إف شػاء ا   نػاؾ 

لهػا فػي القيوػص العاجػن ب ي ػة رسػوؿ ا  صحوة دونية بين ش ابنا وف ياحنا سػُ  حي ثمار ػا وُأ ُ 
 .وسي   اب ا  جن في  بلخ 
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 ايتٓهٝظ يف ايتال٠ٚ
ممدمال:معاماظؿـؽقس=موعامحؽؿفمسيماظؼرآن=دمال:معاماظؿـؽقس=موعامحؽؿفمسيماظؼرآن=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ال ن يس معناخ أ ي إذا  ن  إماماً في الصػبلة أقػيأ القػي ف فػي الي عػة األولػى والثا يػة 
حيحيص المصح ,  أف أقيأ في الي عة األولى سورة الفلػر وفػي الي عػة الثا يػة سػورة  بخبلؼ

 اإلخبلص, و  ا سماخ العلماء خبلؼ األولى, وليس فيم شيء.
 .فاأَلْولى أف أمشي  لى يسص حيحيص المصح 
 ه ا ليس فيم شيء.ف ل ن إف خالف  ذلك با   ار أف  ن ر عة منفيدة

 ارتادَات غري املطًُات
ل:مػؾمجيقزمأنمأوزػمأجـؾقاتمشريمعلؾؿاتمظؾعؿؾمطكادعاتموعربقاتمسيمل:مػؾمجيقزمأنمأوزػمأجـؾقاتمشريمعلؾؿاتمظؾعؿؾمطكادعاتموعربقاتمسيمدمادما

مماظؾققت=موػؾمهلـمتلثريمسؾكماِّبـاء=اظؾققت=موػؾمهلـمتلثريمسؾكماِّبـاء=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ال ةيبة في   ا األمي وا حة, و ا ى منها إخوا نا المسلموف في الػهللوؿ الخليةيػة, 
وا بػػأف  ثيػػي مػػن األافػػاؿ وسػػةهللوا ل ػػوذا! ألف أل هػػن وسػػ قهللموف ميبيػػات أجن يػػات, ففوجئػػ

بعض الميبيات بوذوات وو وف لهللوهن أصناـ صغيية  لى شػ ن بػوذا, بػن األ ثػي مػن ذلػك 
 أف  ثيي من   الء الميبيات ذبحوا األوالد وأ لو ن, و  ا بالنس ة للصغار.

وبالنسػػ ة لل  ػػار فالمصػػائص أ  ػػي, ييػػث فوجئػػوا بػػأف الخادمػػات بيػػي المسػػلمات 
الػػػص صػػػايص ال يػػػ  بحقهػػػا, فمثلهػػػا  مثػػػن زوج ػػػم, أل هػػػا فػػػي ا  قاد ػػػا أف مػػػن  ػػػمن حد

واج احهػػا أف حعدػػي للػػزوج مػػا وح اجػػم مػػن الةػػنس,  ػػ ا للػػزوج فمػػا بالػػك بػػاألوالد!!, و ػػ ا 
 ػػو الفسػػاد ال  يػػي, ألف األوالد الػػ ون سػػي يبوا  لػػى وػػهلل مثػػن  ػػ الء سػػ  وف ييػػاحهن  لهػػا 



  {{142142}}اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 الةامع:في األمي  سفاح في سفاح, قاؿ 
{{ممعصيمضيِعطـياعصيمضيِعطـياممإالإالممعشيعضيرصيوَصَؽعشيعضيرصيوَصَؽممتصيقصيِظلتصيقصيِظلمموشيالوشيالممتشيِؼلؿي،تشيِؼلؿي،ممإالإالممبشيقضيؿشيَؽبشيقضيؿشيَؽممؼشيدضيخصيؾضيؼشيدضيخصيؾضيممالالمم}}

ٖٖٔٗٔٗ
مم

 إف  اف زائي أو  ي  أو خادمة أو  امن أو صا ع أو بيي ذلك.

 حب زضٍٛ اهلل 
مم==دمال:معامطقػقةمحبمردقلمآمدمال:معامطقػقةمحبمردقلمآم

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

, واالاػػػػبلع  لػػػػى شػػػػمائلم حح ػػػػاج لمدالعػػػػة سػػػػييحم   يفيػػػػة يػػػػص رسػػػػوؿ ا  
 .وأوصافم الشيوفم 

فعنهللما ودػالع اإل سػاف شػمائن رسػوؿ ا  وأوصػاؼ رسػوؿ ا  ووقار هػا بسػواخ وةػهلل  
  أ ػػػػم  مػػػػا قػػػػاؿ ا :                     (4 )فيحػػػػص رسػػػػوؿ ا  لمػػػػا  ليػػػػم مػػػػن  القلررررم

 .أخبلؽ  يومة جم لم بها ا 
و ػػ ا الحػػص الموصػػن أل ػػم سػػيحاوؿ أف و شػػ م بػػم فػػي  ػػ خ األخػػبلؽ ال يومػػة ال ػػي  

  اف  ليها.
ولػػػ لك معظػػػن يػػػص المسػػػلمين اليػػػـو يػػػص  ظػػػيي, فيػػػهلل  وف يػػػص اإلسػػػبلـ ويػػػص 

 رسوؿ ا  ل ن السلوؾ وَُ  غب ذلك, واألفعاؿ حناقض ذلك:
  رعصٟ اإلٌٗ ٚأٔذ رت ٙش ؽجٗرعصٟ اإلٌٗ ٚأٔذ رت ٙش ؽجٗ

  
  ٘زا ٌعّشن فٟ اٌم١بط ش١ٕع٘زا ٌعّشن فٟ اٌم١بط ش١ٕع

  بْ ؽجه صبدلبً ألطعزٗبْ ؽجه صبدلبً ألطعزٌٗٛ وٌٛ و  

  
  إْ اٌّؾت ٌّٓ ٠ؾت ِط١عإْ اٌّؾت ٌّٓ ٠ؾت ِط١ع

  
وزوهلل من  ػ ا األمػي أف وسػ زوهلل اإل سػاف بقػياءة بعػض أيػواؿ المح ػين لسػيهلل األولػين 

================================== 
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  {{143143}}اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

واآلخػػػػػيون  الصػػػػػحابة وال ػػػػػابعين واألوليػػػػػاء والصػػػػػالحين, فعنػػػػػهللما وقػػػػػيأ اإل سػػػػػاف رواوػػػػػ هن 
 وي او هن في يص رسوؿ ا  سي عشر أف و وف مثلهن:

  ُ رىٛٔٛا ِضٍُُٙ رىٛٔٛا ِضٍُٙفزشجٙٛا إْ ٌفزشجٙٛا إْ ٌ

  
  إْ اٌزشجٗ ثبٌشعبي فالػإْ اٌزشجٗ ثبٌشعبي فالػ

  
وق ػػن ذلػػك  لػػم فضػػن ا , ففضػػن ا  إذا حةلػػى بػػم ا   لػػى   ػػهلل يقػػر لػػم منػػاخ إف 

 شاء ا .

 اضِ زبو
ممدمال:مضالمآمتعادي:مدمال:مضالمآمتعادي:م    مم  مم   مم   مم   مممممم)اإلغلان(مملمؼؼؾ)اإلغلان(مملمؼؼؾمم

ػقمعـماظؿلعمواظؿلعنيمأممادؿمآماِّسظؿمأممػقمعـماظؿلعمواظؿلعنيمأممادؿمآماِّسظؿمأمم)واذطرمربؽ(مصفؾم)ادؿمربؽ(م)واذطرمربؽ(مصفؾم)ادؿمربؽ(مممآآ

ممعاذا=عاذا=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

المقصود بها األسماء  لها, ألف اإل ساف المسلن لػو  ظػي للحقيقػة,  ةػهلل أف أيوالػم  
  لها, بن أيواؿ ال وف  لها ال ي ُوسيي ا األسماء والصفات اإللهية.

هلل  فسم مق و اً  ليم أف و سط  فسم بسي ال اسط, فينػادي فضذا أص   اإل ساف ووج
وا باسط, وإذا بهللا اإل ساف ُمضي قاً  ليػم فػي رزقػم, و ػو وعلػن أف األرزاؽ  لهػا بيػهلل الػيزاؽ, 

باسمم اليزاؽ, وإذا امع اإل ساف فػي  دػاء فػي األرض أو فػي السػماء  فعليم ب  ي ا  
لػػم مػػن مل ػػم أو مل وحػػم أو مػػن خػػزائن    الو ػػاب ليهػػص ا فعليػػم أف وػػ  ي اسػػن ا  

فضلم وجودخ و يمم ما وشاء لم, وإذا وقع اإل ساف في ذ ػص, فعليػم فػوراً أف وقػوؿ وػا حػواب 
أو وا بفار أو وا بفور, أو وا  فو, فينادي ا  بضسن من أسماء مغفيحم ي ى حف   لػم أبػواب 

 .ال وبة من ا  
أو جػوداً  ليػم أف وُػ  غي  فسػم بمػا ون غػي  ليػم  حػو فضبًل أو  يماً  إذا أ داخ ا  

  لى  داواخ, و   ا. ا  و و ش ي ا , فيقوؿ وا ش ور, في   ي الش ي ووش ي ا  
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

إذاً اإل سػػػاف المسػػػلن دائمػػػاً و ػػػيدد  لػػػى أسػػػماء ا , إف  ػػػاف بالغػػػهللو أو بالعشػػػي أو 
إسن ا  فػبل مػا ع,  ػأف وقػوؿ وػا  باآلصاؿ, أو في اللين, أو في النهار, وإذا أ اؼ إليها 

 وابفور, وا ا  وا باسط, وا ا  وا  فو, وا ا  وا حواب, وا ا  وا ريين, و   ا.
فالم من ال وس ديع أف و خلى  ن أسماء ا  الحسنى ايفة  ين, أل ػم دائمػاً ونػادي 

سػػن مػػن أسػػماء ا , ا , والمنػػاداة ح ػػوف ألمػػي وح اجػػم أو وشػػعي بػػم, و ػػ ا األمػػي و علػػر بض
فضما أف ُوسمي ا  به ا اإلسن وونادوم بياء النهللاء, أو و  يخ بغيي  هللاء, أو وضي  إليػم خيػي 

 األسماء و و ا .
فلو ا  اب ك يالة من الغضص وحيوهلل أف حههللئ من أيوالك فضما أف حقػوؿ )وػا لديػ ( 

وح ير ػػػا, فػػػضذا ذ ػػػي وح ير ػػػا, أو حقػػػوؿ )لديػػػ ( وح ير ػػػا, أو حقػػػوؿ )وػػػا ا  وػػػا لديػػػ ( 
اإل سػاف اسػػن ا  اللديػػ  و ػػو فػي يالػػة الضػػير سػػينفك الضػير وولدػػ  ا  بػػم, ألف اسػػن 

 ا  اللدي  حةلى  ليم ولد  بم في   خ األيواؿ.
 ال يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي وال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهين:  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهللما وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي اإل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأؿ ا  

                                   (66 يون)ويضية الن ي  س :ل منا أف  قوؿ في السفي  
{{مموشياْظؿشيالغيوشياْظؿشيالغيمماْظَلػضيؾغياْظَلػضيؾغيممِصلِصلمموشياْظكشيِؾقَػُةوشياْظكشيِؾقَػُةمماظلؼيَػرغي،اظلؼيَػرغي،ممِصلِصلمماظصؼياِحبصياظصؼياِحبصيممَأغضيتشيَأغضيتشيمماظؾَّفصيؿؼياظؾَّفصيؿؼيمم}}

ٖٖٔ٘ٔ٘
مم

الحفع فنقوؿ وا يفيع, ألف اإل سػاف مهمػا  ا ػ   وإذا ر  نا ومشينا فنسأؿ ا  
 ػاج إلػى الحفػيع معػم, ووح ػػاج مهارحػم فػي قيػادة السػيارة  ػن سيسػ غني  ػن الحفػيع؟!! وح

 إلى الس  ار ليس يخ ي ى وصن إلى الم اف ال ا ص إليم.
إذاً  حػػن  ح ػػاج إلػػى األسػػماء فػػي  ػػن النػػوازؿ وفػػي  ػػن اآل ػػات, أل نػػا فػػي  ػػن وقػػ  

  , و  ا ياؿ الصالحين والعارفين با , دائماً وأبػهللاً وعملػوف بقػوؿ ا :  ح اج إلى ا  

                (126 )حػػ  يخ بمػػا وناسػػص األمػػي مػػن األسػػماء فيػػ  يؾ بمػػا وناسػػص  البقرررة
 ػػ ا اإلسػػن مػػن ال فػػيوج ومػػن الػػنعن ومػػن العداوػػا, و  ػػ ا,  ػػ ا فضػػن ا   لػػى   ػػاد ا  

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 الم منين إف شاء ا .

 اضِ اهلل ايغاز
ممدمال:ماظؾعضمؼدؼيسلمأنمادؿمآم)اظضار(مظقسمعـمأمساءمآمايلـك=دمال:ماظؾعضمؼدؼيسلمأنمادؿمآم)اظضار(مظقسمعـمأمساءمآمايلـك=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 أسماء ا  الحسنى حُقس ن إلى ثبلثة أقساـ:
القسػػن األوؿ: أسػػماء جماليػػة, و ػػي خاصػػة بػػالم منين  الو ػػاب والػػودود وال اسػػط 

 واليزاؽ والف اح والعلين ... وجمل هن س عوف اسن.
 قن والضػػػار ... و ػػػي  لػػػى القسػػػن الثػػػا ي: أسػػػماء جبلليػػػة,  الة ػػػار والقهػػػار والمنػػػ

ال ػػافيون, و ػػهللد ن حسػػعة  شػػي, بعػػهللد يػػيوؼ )بسػػن ا  الػػييمن الػػييين( وبعػػهللد مبلئ ػػة 
    النار:                (62 )املدثر. 

فهن حسعة  شي إسن ب سعة  شي سةن أل ن ال في والضبلؿ والشػيؾ والعيػاذ بػا  
 و ػ ا مػا  ح ػاج إليػم اآلف –المشػي ين, والضػار , فالمن قن من ال ػافيون, والة ػار  لػى
 لل ون وخددوف بالسوء وال هللابيي السيئة لواننا أجمعين. -

 ػػ خ األسػػماء وح ػػاج المػػ من إلػػى بعػػض منهػػا للُقػػَوى ال ػػي أمي ػػي ا  بةهاد ػػا فػػي 
 فسي, فيةص أف أ وف ج اراً  لى  فسي, وقهاراً لنفسي اإلبليسية ي ى حمشي  لى شػيع 

 ا لو قهيحني سأمشي  لى يسص الهوى, و   ا.ا , أل ه
القسن الثالث: أسماء  ماليػة, و ػهللد ن  شػية أسػماء, مثػن الوايػهلل, األيػهلل, الفػيد, 

 .الصمهلل ... و  خ األسماء خاصة ب ات ا  

جميع   خ األسماء واردة في يهللوث شيو   ن سيهلل ا 
 :رسوؿ ا  



  {{146146}}اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

ضيمموشياِحتتدشيٍةوشياِحتتدشيٍةممَشقضيتترشيَشقضيتترشيممِعائشيتتًةِعائشيتتًةممادضيتتؿطياادضيتتؿطيامموشيِتلضيتتِعنيشيوشيِتلضيتتِعنيشيممِتلضيتتعشيًةِتلضيتتعشيًةممتشيعشيتتاَظكتشيعشيتتاَظكممِظؾَّتتِفِظؾَّتتِفممإغينؼيإغينؼيمم}} ضيعشيتت ممدشيخشيتتؾشيدشيخشيتتؾشيممَأحضيصشيتتاػشياَأحضيصشيتتاػشياممعشيتت

صيممػصيقشيػصيقشيممإغيظَّاإغيظَّاممإغيَظفشيإغيَظفشيممَظاَظامماظَِّذياظَِّذي  اظؾَّفصياظؾَّفصيممػصيقشيػصيقشيمماْظفشيؼـيَة،اْظفشيؼـيَة، صياظرؼيحضيؿشي صيمماظلؼيَؾامصياظلؼيَؾامصيمماْظُؼدؽيوسصياْظُؼدؽيوسصيمماْظؿشيِؾُؽاْظؿشيِؾُؽمماظرؼيِحقؿصياظرؼيِحقؿصيمماظرؼيحضيؿشي صياْظؿصيمضيِع مماْظؿصيمضيِع

صي صياْظؿصيفشيقضيِؿ مماظرؼيزؼياقصياظرؼيزؼياقصيمماْظقشيػؼيابصياْظقشيػؼيابصيمماْظَؼفؼيارصياْظَؼفؼيارصيمماْظغشيػَّارصياْظغشيػَّارصيممْظؿصيصشيقـيرصيْظؿصيصشيقـيرصياامماْظؾشيارغيئصياْظؾشيارغيئصيمماْظكشياِظؼصياْظكشياِظؼصيمماْظؿصيؿشيَؽؾـيرصياْظؿصيؿشيَؽؾـيرصي  اْظفشيؾؼيارصياْظفشيؾؼيارصيمماْظعشيزغيؼزصياْظعشيزغيؼزصيمماْظؿصيفشيقضيِؿ

مماْظقشيَؽتؿصيماْظقشيَؽتؿصيممماْظؾشيِصريصياْظؾشيِصريصيمماظلؼيِؿقعصياظلؼيِؿقعصيمماْظؿصيِذلؽياْظؿصيِذلؽيمماْظؿصيِعزؽياْظؿصيِعزؽيمماظرؼياِصعصياظرؼياِصعصيمماْظكشياِصضصياْظكشياِصضصيمماْظؾشياِدُطاْظؾشياِدُط  اْظَؼاِبضصياْظَؼاِبضصيمماْظعشيِؾقؿصياْظعشيِؾقؿصيمماْظَػؿؼياحصياْظَػؿؼياحصي

مماْظؿصيِؼقتصياْظؿصيِؼقتصيمماْظقشيِػقُظاْظقشيِػقُظمماْظَؽِؾريصياْظَؽِؾريصيمماْظعشيِؾلؽياْظعشيِؾلؽيمماظشؼيُؽقرصياظشؼيُؽقرصيمماْظغشيُػقرصياْظغشيُػقرصيمماْظعشيِظقؿصياْظعشيِظقؿصي  اْظقشيِؾقؿصياْظقشيِؾقؿصيمماْظكشيِؾريصياْظكشيِؾريصيمماظؾَِّطقػصياظؾَِّطقػصيمماْظعشيدضيلصياْظعشيدضيلصي

مماْظؿشيِفقتتدصياْظؿشيِفقتتدصيمماْظتتقشيدصيودصياْظتتقشيدصيودصيمماْظقشيِؽتتقؿصياْظقشيِؽتتقؿصيمماْظقشياِدتتعصياْظقشياِدتتعصيمماْظؿصيِفقتتبصياْظؿصيِفقتتبصي  اظرؼيِضقتتبصياظرؼيِضقتتبصيمماْظَؽتترغيؼؿصياْظَؽتترغيؼؿصيمماْظفشيِؾقتتؾصياْظفشيِؾقتتؾصيمماْظقشيِلتتقبصياْظقشيِلتتقبصي

مماْظؿصيؾضيتِدئصيماْظؿصيؾضيتِدئصيممماْظؿصيقضيِصتلماْظؿصيقضيِصتلممماْظقشيِؿقتدصيماْظقشيِؿقتدصيم  اْظتقشيِظلؽيماْظتقشيِظلؽيممماْظؿشيتِؿنيصيماْظؿشيتِؿنيصيممماْظَؼتقغييؽيماْظَؼتقغييؽيممماْظقشيِطقتؾصيماْظقشيِطقتؾصيممماْظقشيتؼؽيماْظقشيتؼؽيممماظشؼيفغيقدصياظشؼيفغيقدصيمماْظؾشياِسثصياْظؾشياِسثصي

مماْظَؼتتاِدرصياْظَؼتتاِدرصي  اظصؼيتتؿشيدصياظصؼيتتؿشيدصيمماْظقشياِحتتدصياْظقشياِحتتدصيمماْظؿشياِجتتدصياْظؿشياِجتتدصيمماْظقشياِجتتدصياْظقشياِجتتدصيمماْظَؼقؽيتتقمصياْظَؼقؽيتتقمصيمماْظقشيتتلؽياْظقشيتتلؽيمماْظؿصيِؿقتتتصياْظؿصيِؿقتتتصيمماْظؿصيقضيِقتتلاْظؿصيقضيِقتتلممؿصيِعقتتدصيؿصيِعقتتدصياْظاْظ

صيمماظظَّاِػرصياظظَّاِػرصيمماْظكِخرصياْظكِخرصيمماْظَلوؼيلصياْظَلوؼيلصيمماْظؿصيمشيخـيرصياْظؿصيمشيخـيرصيمماْظؿصيَؼدـيمصياْظؿصيَؼدـيمصيمماْظؿصيْؼؿشيِدرصياْظؿصيْؼؿشيِدرصي صياْظؾشياِر   اظؿؼيتقؼيابصيماظؿؼيتقؼيابصيممماْظؾشيترؽيماْظؾشيترؽيممماْظؿصيؿشيعشيتاِظلماْظؿصيؿشيعشيتاِظلممماْظقشياِظلشياْظقشياِظلشيمماْظؾشياِر
مماْظغشيـِتلؽيماْظغشيـِتلؽيممماْظفشيتاِععصيماْظفشيتاِععصيممماْظؿصيْؼِلتطُماْظؿصيْؼِلتطُممموشياْظتنغيْطرشيامغيموشياْظتنغيْطرشيامغيممماْظفشيَؾتالغيماْظفشيَؾتالغيمممذصيوذصيومماْظؿصيْؾتؽِماْظؿصيْؾتؽِمممعشياِظتؽُمعشياِظتؽُممماظترؼيءصيوفصيماظترؼيءصيوفصيممماْظعشيُػقؽياْظعشيُػقؽيمماْظؿصيضيؿشيِؼؿصياْظؿصيضيؿشيِؼؿصي

اظصؼيتؾصيقرصيمماظصؼيتؾصيقرصيمممماظرؼيِذتقدصيماظرؼيِذتقدصيممماْظتقشيارغيثصيماْظتقشيارغيثصيممماْظؾشيتاِضلماْظؾشيتاِضلممماْظؾشيتِدؼعصيماْظؾشيتِدؼعصيممماْظفشيتاِديماْظفشيتاِديممماظؽـيقرصياظؽـيقرصيمماظؼـياِصعصياظؼـياِصعصيمماظضؼيارؽياظضؼيارؽي  اْظؿشياِغعصياْظؿشياِغعصيمماْظؿصيغضيـِلاْظؿصيغضيـِل

}}
ٖٖٔٙٔٙ
مم

ؿ ل ح ػػين العقػػوؿ فػػي الػػويى,  ػػن  ػػ خ األسػػماء ذ ي ػػا سػػيهلل ا رسػػوؿ ا , وال مةػػا
ُ خضع الويى للعقن أـ ُ خضع العقن للويى؟ ُ خضع العقن للػويى, ألف العقػن فيمػا لػيس 
فيػػم ويػػى, ل ػػن إذا  ػػاف  نػػاؾ ويػػى و ػػن ثابػػ   ػػن رسػػوؿ ا  فػػبل شػػأف لنػػا بالعقػػن, وال 

 :شأف لنا بال ون ويوهللوف أف وثييوا الفيقة بين المسلمين, و لينا  ما قاؿ 
{{وشياْظُػرضيَضَةموشياْظُػرضيَضَةممموشيإغيؼؼياُطؿضيوشيإغيؼؼياُطؿضيممباْظفشيؿشياسشيِةباْظفشيؿشياسشيِةممسشيَؾقضيُؽؿضيسشيَؾقضيُؽؿضيمم}}

ٖٖٔٚٔٚ
مم

 لينػػػػا بمػػػػا احفػػػػر  ليػػػػم إجمػػػػاع المسػػػػلمين, ومػػػػا  ليػػػػم السػػػػل  الصػػػػال , ومػػػػا  ليػػػػم 
الم ا ص األربعة, وما  ليم األز ػي الشػيو , ومػا  ليػم أ ػن السػنة والةما ػة, وال شػأف لنػا 

 سػػهلل ال ػػاب  لػػى  ػػ الء ي ػػى بػػالف ي الشػػاذ, وال   حػػهللث فيػػم, وال  سػػ مع لمػػن وقولػػم, و 

================================== 
 اثٓ ؽجبْ ٚاٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن عٓ أثٟ ٘ش٠شح  عٕٓ اٌزشِزٞ ٚصؾ١ؼ 136

 عٕٓ اٌزشِزٞ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ٚاٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن عٓ عّش ثٓ اٌخطبة  137



  {{147147}}اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 :ويجع المسلموف  ما قاؿ 
{{وشياْظُػرضيَضَةموشياْظُػرضيَضَةممموشيإغيؼؼياُطؿضيوشيإغيؼؼياُطؿضيممباْظفشيؿشياسشيِةباْظفشيؿشياسشيِةممسشيَؾقضيُؽؿضيسشيَؾقضيُؽؿضيمم}}

ٖٖٔٛٔٛ
مم

 املدد
ضيممادضيؿشيعشيضيتشيادضيؿشيعشيضيتشيمموشيإغيذشياوشيإغيذشيامماظؾَّفشياظؾَّفشيممَصادضيَللغيَصادضيَللغيممدشيَلْظتشيدشيَلْظتشيممإذشياإذشيامم"":م:مدمال:مضالمدمال:مضالم ضيَصادضيؿشيِع ""ممِباظؾَِّفِباظؾَِّفممَصادضيؿشيِع

161161
واظؾعضمواظؾعضممم

ممؼطؾبماٌددمعـمشريمآ،مصؿامحؽؿمذظؽ=ؼطؾبماٌددمعـمشريمآ،مصؿامحؽؿمذظؽ=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

و ػع   ابػاً صػغيياً فػي الم نػى  ظيمػاً فػي مثػن  شيخنا الشيأل محمهلل  لي سػبلمة 
   خ األمور, إسمم )ال وييهلل في القي ف والُسن ة( ف اف من حخيوةم اللدي  وقوؿ:

 خ(.ل ن لن وقن )فبل حسأؿ سوا " الل مَ  فَاْسَأؿِ  َسأَْل َ  إَذا : "قاؿ  
فاألفضػػن أف حسػػأؿ ا  فيمػػا وػػأحي م اشػػية مػػن يضػػية ا , ل ػػن إذا  ػػاف  ػػ ا األمػػي 
وػأحي  ػن ايوػر األسػػ اب, فػبل بػهلل بعػػهلل سػ اؿ ا  مػن سػػ اؿ السػ ص, فلػو أردت أف أشػػيب 

  ن أقوؿ وارب أروهلل أف أشيب؟! ل ن أالص من شخن أف وأحيني بالماء.
, ألف اإل ساف وح اج إلػى جميػع خلػر إذاً األمي  نا ليس فيم  هى  ن س اؿ بيي ا 

 :ا , وقهلل ورد في الحهللوث الصحي , قاؿ 
ممِسؾشيادشيِسؾشيادشيممؼشياؼشياممسشيَؾلؼي،سشيَؾلؼي،مماحضيِؾلصيقااحضيِؾلصيقامماظؾَِّف،اظؾَِّف،ممِسؾشيادشيِسؾشيادشيممؼشياؼشيا:م:مَصْؾقصيشـياِدَصْؾقصيشـياِدممَصالٍةَصالٍةممِبَلرضيضغيِبَلرضيضغيممَأحشيِدُطؿضيَأحشيِدُطؿضيممدشيابؼيُةدشيابؼيُةمماغضيَػَؾؿشيتضياغضيَػَؾؿشيتضيممإغيذشياإغيذشيامم}}

{{ممسشيَؾقضيُؽؿضيسشيَؾقضيُؽؿضيممدشيقشيقضيِؾلصيفصيدشيقشيقضيِؾلصيفصيممرطيارطياحشياِضحشياِضمماَِّرضيضغياَِّرضيضغيممِصلِصلممِظؾَِّفِظؾَِّفممَصنغينؼيَصنغينؼيممسشيَؾلؼي،سشيَؾلؼي،مماحضيِؾلصيقااحضيِؾلصيقا  اظؾَِّفاظؾَِّف
ٔٗٓٔٗٓ
مم

 وفي رواوة أخيى:

================================== 
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  {{148148}}اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

ممَأِغقسظي،َأِغقسظي،ممِبفشياِبفشياممَظقضيسشيَظقضيسشيممِبَلرضيضػيِبَلرضيضػيمموشيػصيقشيوشيػصيقشيممسشيقضيغطياسشيقضيغطياممَأحشيدصيُطؿضيَأحشيدصيُطؿضيممَأرشيادشيَأرشيادشيممَأوضيَأوضيممذشيقضيؽطياذشيقضيؽطياممَأحشيدصيُطؿضيَأحشيدصيُطؿضيممَأضشيؾؼيَأضشيؾؼيممإغيذشياإغيذشيامم}}

غشيرشياػصيؿضيمغشيرشياػصيؿضيمممالالممِسؾشيادطياِسؾشيادطياممِظؾَِّفِظؾَِّفممَصنغينؼيَصنغينؼيممَأِشقصيقِغل،َأِشقصيقِغل،مماظؾَِّفاظؾَِّفممِسؾشيادشيِسؾشيادشيممؼشياؼشياممَأِشقصيقِغل،َأِشقصيقِغل،مماظؾَِّفاظؾَِّف  ِسؾشيادشيِسؾشيادشيممؼشياؼشيا:مم:ممَصْؾقشيُؼؾضيَصْؾقشيُؼؾضي

}}
ٔٗٔٔٗٔ
مم

 : ناؾ دوروات إلهية حعمن في ال ياري والقفار, مهم ها  ةهللة الناس
فال ي و وخ ويدوخ للديور, وال ي  ف  منم الماء وأحوخ بالماء, وال ي  ف  منػم الدعػاـ 
وأحوخ بالدعاـ, وال ي وموت وغسلوخ وو فنوخ ووصػلوا  ليػم ووػهللفنوخ ي ػى ومػوت  لػى دوػن 

 اإلسبلـ.
 حعني المسا هللة: و لمة المهللد

فلو  ن    ن, والدعاـ لن و فني, فػأقوؿ مػهللد وػا فػبلف, أى مػهلل ا بدعػاـ  خػي, أو  
 نػػ  أ مػػن فػػي م ػػاف ولػػن أسػػ دع يمػػن شػػيء معػػين, فػػأقوؿ لمػػن معػػي أروػػهلل مػػهللد, أى 

 سا هللو ي ...  ن   ا شيؾ؟!
و ػػػوف شػػػيؾ لػػػو ا  قػػػهللت أف الوايػػػهلل مػػػنهن  ػػػو النػػػافع والضػػػار ب احػػػم, ل ػػػن  ػػػ خ 

 . ن األس اب مسيية بمس ص األس اب أس اب, و 
ى الػػ ون وثيػػيوف مثػػن  ػػ خ األمػػور مشػػ ل هن أ هػػن أخػػ وا اآلوػػات القي  يػػة ال ػػي  لػػ

 ال افيون وا قو ا  لى الم منين:
فصػو روا األوليػاء  لػى أ هػن مثػن األصػناـ ال ػي  ا ػ  حُع ػهلل فػي الةا ليػة,  ػن  نػػاؾ  

 ي وع هللخ؟!! ال.أيهلل من أ ن اإلسبلـ مهما  اف جهلم سيهللخن لول
الشػػيأل   ػػهلل العزوػػز ال شػػيي شػػيأل اإلسػػبلـ ذ ػػص مػػع الشػػيأل محمػػهلل   ػػهللخ لمسػػةهلل 
سيهللي أيمهلل ال ػهللوي, وجلسػا فػي الضػيو , والشػيأل محمػهلل   ػهللخ  ػاف ولػ س ج ػة سػمياء, 
ودخلػ  امػيأة حػوزع اعامػاً  لػى الةالسػين, وأ دػ هن, فقػاؿ لهػا الشػيأل محمػهلل   ػهللخ و ػػو 

================================== 
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  {{149149}}اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

؟ فصيخ  وقال : إلهي وإلهك وإلم السػيهلل ال ػهللوي  ػو وشيي إلى الضيو :  ن   ا إلهك
 , ولم ا أ   قسيس اوم اللي جابك  نا, فقاؿ لم الشيأل ال شيي:  ف يحها ف ف يحك.ا  

فبل ووجهلل أيهلل من المسلمين ي ى األميين سيزور ولغي  لى أ م إلم, و مليػة الدػواؼ 
يسػػ    ػػادة, ألف الع ػػادة شػػياها ال ػػي حػػ ن يػػوؿ المقامػػات مػػا  ػػي إال  مليػػة حنظيميػػة, ول

النية والقصهلل, ل ن لؤلس  أف المش لة ال  يى في زما نا أف العقوؿ في الػهلل يا فػي زوػادة, 
بػػي ن  ػػ ا األمػػي  ل ػػن فػػي العقػػن الةمعػػي  لػػى ا  وفػػي الػػهللون فػػي أفػػوؿ, ويضػػية الن ػػي 

ثنا  ن   ا األمي, فقاؿ:  يين يهلل 
ضي:م:مؼشيُؼقُظقنشيؼشيُؼقُظقنشيمماْظَلحضيَؾامغي،اْظَلحضيَؾامغي،ممدصيَػفشياءصيدصيَػفشياءصيمماْظَلدضيشـيانغياْظَلدضيشـيانغيممحصيدشيثشياءصيحصيدشيثشياءصيمممظيمظيَضقضيَضقضيمماظزؼيعشيانغياظزؼيعشيانغيممآِخرغيآِخرغيممِصلِصلممؼشيْلِتلؼشيْلِتلمم}} ضيِع ممخشيقضيرغيخشيقضيرغيممِع

شيممؼشيؿضيرصيُضقنشيؼشيؿضيرصيُضقنشي  اْظؾشيرغيؼؼيِةاْظؾشيرغيؼؼيِةممَضقضيلغيَضقضيلغي شيِع شيمماظلؼيفضيؿصياظلؼيفضيؿصيممؼشيؿضيرصيقصيؼشيؿضيرصيقصيممَطؿشياَطؿشيامماْظنغيدضيَؾامغياْظنغيدضيَؾامغيممِع شيِع ممإغيميشياغصيفصيؿضيإغيميشياغصيفصيؿضيممؼصيفشياوغيزصيؼصيفشياوغيزصيممَظاَظامماظرؼيِعقؼيِةاظرؼيِعقؼيِةممِع

ضيممَأجضيرظيَأجضيرظيممَضؿضيَؾفصيؿضيَضؿضيَؾفصيؿضيممَصنغينؼيَصنغينؼيممَصاْضؿصيُؾقػصيؿضيَصاْضؿصيُؾقػصيؿضيممَظِؼقؿصيؿصيقػصيؿضيَظِؼقؿصيؿصيقػصيؿضي  َصَلؼضيشيؿشياَصَلؼضيشيؿشياممحشيشـياِجرشيػصيؿضيحشيشـياِجرشيػصيؿضي ضيِظؿشي اْظِؼقشياعشيِةماْظِؼقشياعشيِةمممؼشيقضيمشيؼشيقضيمشيممَضؿشيَؾفصيؿضيَضؿشيَؾفصيؿضيممِظؿشي

}}
ٕٕٔٗٔٗ
  

ال ووجػػهلل  اقػػن ححهللثػػم بالحةػػة والمندػػر, وقػػهلل و ػػوف ياصػػن  لػػى أ لػػى الػػهللرجات 
العلمية, ل نم وف ي بال اان, فيس حلوف الق ن, أى مسلن مهما  ػاف صػغي سػنم وقلػة ذ ػاءخ 

 المسلمين  نهللخ َسَفم.و قلم  ن وس  ي  دـ مسلن؟! ال, و ن ال ي وس  ي  دـ 
 ػػػػػاف و فػػػػاخيوف بمػػػػػا فعلػػػػوخ فػػػػي بػػػػػزواحهن  ػػػػهلل ال فػػػػػار,   أصػػػػحاب رسػػػػوؿ ا  

 !!!والمسلموف اآلف و  ا وف بما فعلوخ  هلل بعضهن من ق ن وسفك
ف, فالمسػػلموف فػػي و ق ػػن َمػػْن؟! إخوا ػػك مػػن المسػػلمين, وأصػػ   اليهػػود اآلف مدمئنػػ

 ن, ما   ا؟سوروا ومصي ول ناف ولي يا وبيي ن وحاربوف بعضه
سػػفم, العقػػبلء ال وفعلػػوف ذلػػك, وأى إ سػػاف وػػهلل وا إلػػى الفيقػػة فػػي  ػػ ا الزمػػاف فهػػو  

 سفيم العقن.

================================== 
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  {{153153}}اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 :الفيوضة األولى ال ي  ح اجها اآلف
 .جمع شمن المسلمين, وحيؾ الخبلفات والمشا ن لحلها فيما بعهلل

 أف وةمع شمن   خ األمة ..  سأؿ ا  
 وأف وويهلل صفوفها ...

 ... قولهاوأف وُثق   
 ... وأف وُه ب أخبلقها, وأف ُوحسن سلو ياحها

وأف وةعلنػػػػا فػػػػي ربػػػػوع  ػػػػ ا ال لػػػػهلل األمػػػػين  لنػػػػا إخػػػػوة م ػػػػآلفين م  ػػػػاحفين م  ػػػػاذلين 
م عػػػػػاو ين  سػػػػػعى ليفعػػػػػة اإلسػػػػػبلـ و  ػػػػػاب ا , و صػػػػػية سػػػػػيهلل ا رسػػػػػوؿ ا , والعمػػػػػن قػػػػػهللر 

 ػ خ الحيػاة, وأف وةعلنػا االس دا ة بشػيع ا , ودرء  ػن  ػهللو وحػاوؿ ف نػة  ػ خ األمػة فػي 
 من ال ون وس معوف القوؿ في  عوف أيسنم.

 وصلى ا   لى سيهلل ا محمهلل و لى  لم وصح م وسلن



  {{151151}}اٌؾٍمخ اٌزبععخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌزبععخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u  ايتاضع١ ٚاألزبعٕٛايتاضع١ ٚاألزبعٕٛاذتًك١ اذتًك١ u 
  تٓاٍٚ ايًخّٛ يف دٍٚ ايػسبتٓاٍٚ ايًخّٛ يف دٍٚ ايػسب

  ضٝازات املعاقنيضٝازات املعاقني

  بني األب ٚاإلبٔبني األب ٚاإلبٔ

  املطًُٕٛاملطًُٕٛ

  آداب املطًِ َع ْرط٘آداب املطًِ َع ْرط٘

  املٛتإ ٚاذتٝاتإاملٛتإ ٚاذتٝاتإ



  {{152152}}اٌؾٍمخ اٌزبععخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌزبععخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u 146ع١ ٚاألزبعٕٛع١ ٚاألزبعٕٛاذتًك١ ايتاضاذتًك١ ايتاض u 
 تٓاٍٚ ايًخّٛ يف دٍٚ ايػسب

اظـاسمسيمدولماظغربمؼذػؾقنمإظلمسدممجقازمتـاولماظؾققممعـماظـاسمسيمدولماظغربمؼذػؾقنمإظلمسدممجقازمتـاولماظؾققممعـمممدمال:مطـريمعـدمال:مطـريمعـ

اظدجاجمواظؾؼرمعـماحملالتمواٌطاسؿماظعاعةمِّغؽمالمتدريمأزطقتمسؾكمؼدماظدجاجمواظؾؼرمعـماحملالتمواٌطاسؿماظعاعةمِّغؽمالمتدريمأزطقتمسؾكمؼدم

ممطؿابلمأومسؾكمؼدمعؾقدمأومسؾكمبقذيمعـاًلمصفالمأصدمتقغامسيمػذهماٌللظة=طؿابلمأومسؾكمؼدمعؾقدمأومسؾكمبقذيمعـاًلمصفالمأصدمتقغامسيمػذهماٌللظة=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

وا ػػ  أف السػػائن أٌخ مسػػلن و  ػػين مػػن سػػ الم أ ػػم وعػػي  فػػي الػػ بلد الغيبيػػة, ولػػ لك 
  عي أف اإلجابة  لى الس اؿ  لى يسص   خ ال بلد.

أما  نا في ببلد ا اإلسبلمية فبل ياجة لنا إلػي  ػ ا السػ اؿ, فػضف  ػن الديػور بةميػع 
بةميػػػع أصػػػنافها  لهػػػا فػػػي ببلد ػػػا حُػػػ ب   لػػػى يسػػػص الشػػػيوعة أ وا هػػػا و ػػػن الحيوا ػػػات 

اإلسبلمية, و لها و بحها مسلموف, ودائماً المسلموف وأخػ وف الشػيائط فػي الػ ب  و ليهػا 
   ي ومعها  حي اليق ة وإراقة الهللـ.أال سمية وال   يي و ي: بسن ا  وا  

إف  ػػػػاف الشػػػػمالية أو ل ػػػػن بالنسػػػػ ة للػػػػ بلد بيػػػػي اإلسػػػػبلمية فػػػػي أوربػػػػا وفػػػػي أميو ػػػػا 
الةنوبية أو اس ياليا وفي بعض بلهللاف  سيا بيػي اإلسػبلمية, وةػص  لػى المسػلن أف و وقػ  
فبل وأ ن إال من األما ن ال ي وع قهلل حماـ اإل  قاد أف ما وقهلّلـ فيها من لحػـو م بويػة  لػى 

 الديوقة اإلسبلمية.
 ػع الػ ي  ػو فيػم ولن وةػهلل فػي المو  -والضيورات حُ ي  المحظورات  -إذا ا دي 

ى م ا اً و ن فيػم الػ ب  أو و أ ػهلل أف مػا فيػم مػ بوٌح  لػى الديوقػة اإلسػبلمية, فعليػم أف و حػي  

================================== 
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 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 :جههللخ, ثن وعمن بقوؿ الن ي 
{{ممِبقشيِؿقـَِؽِبقشيِؿقـَِؽمموشيُطؾضيوشيُطؾضيمماظؾَّفشياظؾَّفشيممدشيؿـيدشيؿـيمم}}

ٔٗٗٔٗٗ
مم

فأ ػػ  ب سػػمية ا  أبحػػ  مػػا حأ لػػم, ل ػػن  ػػ ا فػػي الضػػيورات الُقصػػوى, ل ػػن بيػػي 
حّيى, و ناؾ ميا ز إسبلمية وفيها م اب  و ن الػ ب  فيهػا  لػى الديوقػة الضيورة فعليم أف و 

 اإلسبلمية وحُقهلّلـ اللحـو والديور في محبلت وح يعها م بوية بالديوقة اإلسبلمية.
وإذا لن وةهلل الديوقة اإلسػبلمية فهنػاؾ أوضػاً مدػا ن ومةػازر لليهػود, واليهػود ايوقػة 

ف ا  وو  ػػيوف ووػػ بحوف, فػػضذا لػػن وةػػهلل ذبحػػاً ذبحهػػن شػػ يهة بالديوقػػة اإلسػػبلمية, وسػػّمو 
وأخػػ  ممػػا ُذبػػ   لػػى الديوقػػة اليهودوػػة وو ػػوف بػػ لك قػػهلل وقػػى  فسػػم ويفػػع قل ػػم مػػن  ػػ خ 

 الوساوس والشيور الخفية.

 ضٝازات املعاقني
تصيؼدمماظدوظةمخدعةمظؾؿعاضنيمبؿكػقضماىؿركمسؾكماظلقارات،موؼلؿغؾمتصيؼدمماظدوظةمخدعةمظؾؿعاضنيمبؿكػقضماىؿركمسؾكماظلقارات،موؼلؿغؾمدمال:مدمال:م

عاضنيموؼشرتيماظلقارةمبنمسف،موؼعطقفمعؾؾغًامعاضنيموؼشرتيماظلقارةمبنمسف،موؼعطقفمعؾؾغًاماظؾعضمذظؽماِّعرمصقؿػؼمععمأحدماٌاظؾعضمذظؽماِّعرمصقؿػؼمععمأحدماٌ

ممعـماٌال،مثؿمؼؽؿؾفامبنمسف،مصؿامحؽؿمذظؽ=عـماٌال،مثؿمؼؽؿؾفامبنمسف،مصؿامحؽؿمذظؽ=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ا األمي فيم ححاون  لى القا وف وا  شي في الف ية الما ػية, و ػو أف المعػاؽ وقػهللـ 
ف ا ػػػػي, ووػػػػػأحي بشػػػػػهادة مػػػػػن ال ػػػػاً فػػػػػي وزارة الضػػػػػماف اإلج مػػػػا ي وُوةػػػػػَيى لػػػػػم قومسػػػػػيو 

 القومسيوف بأ م ُمعاؽ, ووأخ  معها أوراؽ ووس ديع أف وش يي سيارة من بورسعيهلل.
, وعنػػػي إذا  ػػػاف  ػػػ خ األوراؽ حعفيػػػم مػػػن دفػػػع م لػػػ   شػػػية  الؼ جنيػػػم مػػػن الةمػػػيؾ

الةميؾ  شيون ألفاً فيهللفع  شية ووُعفػى مػن  شػية, وإف  ػاف ثبلثػين وػهللفع  شػيون ووُعفػى 
================================== 
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 ػػػػنهن وأخػػػ وف  ليػػػػم إقػػػياراً بأ ػػػم ال وسػػػػ ديع بيػػػع السػػػػيارة إال بعػػػهلل خمػػػػس مػػػن  شػػػية, ول
 سنوات.

في فػر مػع شػخن, ووػ   ا  ,يس غن ذلػك فػي ال ةػارةففيأحي بعض المعاقين وبيي ن 
 نػػاؾ ووشػػ يي السػػيارة ال ػػي ويوػػهلل ا, ووػػهللفع الثػػا ي الم لػػ  ووسػػ لن السػػيارة ووأخػػ  الُمعػػاؽ 

وو  ػػص لػػم حػػو يبلً بقيػػادة  ػػ خ السػػيارة  ,الؼ جنيهػػاً لنفسػػم, و ػػن العشػػية   المعفػػي الم لػػ 
 ي ى حمي الخمس سنوات في  ص لم  قهلل بيع للسيارة.

 وحػن و  ا ححاون  لى القا وف, وال حاوػن  لػى القػا وف ُمحػّيـ شػي اً أل ػم أخػ  مػا ال
ى  لػػػى يقػػػوؽ لػػػم, ألف  ػػػ ا إ ػػػياـ أ د ػػػم الهللولػػػة للمعػػػاقين, وال وةػػػوز لصػػػحي  أف و عػػػهلل  

ا داـ  ػػو صػػحي  وسػػلين فعليػػم أف ومشػػي فػػي الديوػػر المسػػ قين وولػػ مس ال ي ػػة  ػػ الء, ومػػ
 .من ا  

والحقيقػة أف  ػن مػن ولةػأ إلػي  ػ ا ال حاوػن وإلػي أشػ ا م وأمثالػم فػي ال يػع والشػػياء 
 .ونسوف جزئية ال ي ة, وال ي ة  ي المصهللر األساسي لهلل ن المسلن من ا  

فيهػا ا  حعػي   شػيات السػنين, وال حح ػاج إال السيارة  لي سػ ين المثػاؿ إذا بػارؾ 
إلي الصيا ة الهللوروة العادوة, ل ن إذا حخّلى ا   ن ال ي ة فيها ف حػادث بسػيط قػهلل حضػيع, 
فقهلل ح وف واقفة في م اف, وحأحي سيارة حصدهللـ بها ف نسػفها بال ليػة, وحضػيع السػيارة بمػا 

 فيها, و اع ثمنها  لم بال امن.
وحػػيص  لػػى ححػػيغي الحػػبلؿ, ألف الحػػبلؿ و ػػوف معػػم بي ػػة ا  ل ػػن المسػػلن دائمػػاً 

.أما   خ المعاملة فهي معاملة يياـ أل ها ححاون  لى القا وف , 
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 بني األب ٚاإلبٔ
دمال:مػـاكمصفقةمبقينموبنيمإبين،مآعرهمبلذقاءمالمأصعؾفامأغامطاحملاصظةمسؾكمدمال:مػـاكمصفقةمبقينموبنيمإبين،مآعرهمبلذقاءمالمأصعؾفامأغامطاحملاصظةمسؾكم

ؼرىمأنمػـاكمصفقةمؼرىمأنمػـاكمصفقةممماظصالةمسيماٌلفد،موأذعرمبلغفمبدأمؼلؿفنيمبؽالعل،موأغفاظصالةمسيماٌلفد،موأذعرمبلغفمبدأمؼلؿفنيمبؽالعل،موأغف

ممبنيمطالعلموصعؾل،مطقػمأدبطكمععفمػذاماِّعر=بنيمطالعلموصعؾل،مطقػمأدبطكمععفمػذاماِّعر=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

   الم, وقػهلل ا  حعػالى:  السائن أجاب  فسم في س                         

                                                      )واإلمػػػاـ  )الصرررف
الغزالػػي ريمػػة ا   ليػػم فػػي   ابػػم العظػػين إييػػاء  لػػـو الػػهللون و ػػع قسػػماً  ظيمػػاً فػػي حيبيػػة 
األوالد و مش ى مع أيهللث ما وصػن إليػم العلػن الحػهللوث اآلف و ػو  لػن ال يبيػة فػي الدفولػة 

معقػودة  ليػك, ألف الدفػن دائمػاً ونظػي بعينػم  لن أف  ين الدفن )وا فيقوؿ ريمة ا   ليم:
 (.كقوالك وألفعالك ولحي احك ولس ناحلك أ   في حصيفاحك أل

 نػػهللخ م ػػهللأ المحا ػػاة, والمحا ػػاة وعنػػي أ ػػم  و مػػا قػػاؿ العلػػن الحػػهللوث: الدفػػن دائمػػاً 
 ةػػهلل ف,  ػػ ا وإف لػػن وقصػػهلل ال قليػػهلل   سػػص الدفػػنوويوػػهلل أف وحػػا ي ووُقلّػػهلل مػػن وػػياخ, ي ػػى 

 من ظن فيها. ات بيهللخ أو بعينميي ة من الحي  وأفن  ادة للد
وإف لن وشعي,  يػ ؟  ػو ر خ  ن   خ العادة؟ أحى بها من أس اذخ أو ُمحفغظمعل   ي  حَ 

   خ  ي المحا اة. و اآلخي, و  وفعن ذلك ف لقائيًا أو بالفدية أو بالسةية فعن ذلك
ورة اي ػة مةملػة بةمػاؿ بهلل لؤلب أف و ػوف صػ الأباخ, ل ا أفضن من وحا يم اإلبن و 

حػػأميخ بالصػػهللؽ و ػػو وػػياؾ , أل ػػم  يػػ  م ملػػة بػػأخبلؽ الن ػػي العػػهلل اف أمػػاـ إبنػػمو اإلسػػبلـ, 
ل ػاب؟ وقػوؿ لػك إ ػم وحسػألم: مػن باأ   حقوؿ لم: إواؾ أف ح  ب وال ػاب وُدػيؽ  !ح  ب؟
ال ػػ ب, وبعػػهلل ذلػػك  ػػ ا م ػػم بفعلػػك فأ ػػ   ل  حقػػوؿ لػػم: قػػن لػػم أ نػػي بيػػي موجػػود!  فػػبلف,

 !!.هلل أف وصهللؽحيو
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بهلل لئل سػاف أوال أف وياقػص  فسػم وأخبلقػم وأفعالػم, أل ػم وعلػن أف أوالدخ ونظػيوف  فبل
أو  ,إمامػػػاً فػػي مسػػػةهلل ,إليػػم وو علمػػػوا منػػم, و ػػػ لك اإل سػػاف إذا  ػػػاف قػػهللوة فػػػي أى م ػػاف

أى  ...أو شػػػيأل ويولػػػم ميوػػػهللون  ,أو محّفػػػع لل بلميػػػ  القػػػي ف ال ػػػيون ,مػػػهللرغس فػػػي مهللرسػػػة
 سلو ياحم.ببهلل وأف و وف  اصحاً جيهللاً  ى بم الإ ساف وُق هلل

جواريػػم إال  ا اً أو ح ذوػػم, وال و حػػيؾ بحي ػػاتفػػبل وخػػيج مػػن فيػػم  لمػػة حخػػهللش إ سػػ
 و القهللوة لنا أجمعػين ولػ لك  ػاف  , والن ي ال  ييألف الدفن سي ابعم و  ,دقيربحساب 

 وقوؿ لنا إلس ح اـ أميخ:
{{ممللُأصشيؾُِّأصشيؾِّممرشيَأؼضيؿصيؿصيقِغلرشيَأؼضيؿصيؿصيقِغلممَطؿشياَطؿشياممصشيؾُّقاصشيؾُّقامم}}

ٔٗ٘ٔٗ٘
مم

 وقاؿ أوضاً:
{{عشيشـياِدَؽُؽؿضيمعشيشـياِدَؽُؽؿضيمممسشيـيلسشيـيلممخصيذصيواخصيذصيوامم}}

ٔٗٙٔٗٙ
مم

  وقػػوؿ لنػػا:  وا                                                 

                          (61 ) األحزا. 

 املطًُٕٛ
قالمبغؾؼموػدمماٌلاجد=موعـعمإضاعةماظشعائرمقالمبغؾؼموػدمماٌلاجد=موعـعمإضاعةماظشعائرمدمال:معامرأىمصضقؾؿؽؿمسيمضرارمأندمال:معامرأىمصضقؾؿؽؿمسيمضرارمأن

مماإلدالعقةمسؾكمأراضقفا=موطقػمؼؽقنمردعيماٌلؾؿقنمسؾكمػذاماِّعر=اإلدالعقةمسؾكمأراضقفا=موطقػمؼؽقنمردعيماٌلؾؿقنمسؾكمػذاماِّعر=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

وةػص  بػم ي ػاـ أ ةػوال وادغ ػوا أ ػم لػن وػ ن, ومػا  ا أمي ذ يحػم وسػائن اإل ػبلـ, و    
أو مػػن  ,أف وةعلػػوا لةنػػة مػػن ال لػػهللاف اإلسػػبلمية اآلف ئولينوالمسػػ المسػػلمين اـ  ػػ لػػى الحُ 
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  {{157157}}اٌؾٍمخ اٌزبععخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌزبععخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

, وح  ػص حقيوػياً منظمة الم حمي اإلسبلمي حػ  ص إلػي  نػاؾ وح حػث األو ػاع  لػى الد يعػة
, ما حياخ وحسمعم  ناؾ  لى الواقع ي ى و و وا صادقين, وال ما ع بأف حوثّر حقيوي ػا بصػورب

وو ػوف ذلػك  ,لحاً لنفع المسلمين فػي  ػ ا ال لػهللوحُقّير منظمة الم حمي اإلسبلمي ماحياخ صا
بال ضيير  لى الُحّ اـ القػائمين بهػ ا األمػي, وإثػارة منظمػة الحقػوؽ العالميػة للمدال ػة بحػر 

 ,ومػػن حػػوفيي مسػػا ن ,اإل سػػاف المسػػلن فػػي  ػػ ا الم ػػاف ب نػػاء مسػػاجهلل, ومػػن حػػوفيي أ مػػاؿ
, ومػػن أيػػواٍؿ وح اجهػػا  ػػ الء ومػػن زواج بالديوقػػة الشػػي ية اإلسػػبلمية ,ومػػن حػػوفيي مػػهللافن

 المسلمين. 
فن هللأ أواًل بدلص   خ المدالص باليفر واللين و  ا م هللأ اإلسبلـ, فػضف لػن وسػ ةي وا 

 خي, فػضف الػهللوؿ اإلسػبلمية بمػا لهػا مػن قػوة    هللأ بأسلوب حاوؿ معهن, فضف لن وس ةي وا 
مػػػن ال لػػػهللاف  بلػػػهللة حسػػػ ديع أف حم نػػػع وححاصػػػي أى  الميػػػ ثػػػيواتإق صػػػادوة وبمػػػا لهػػػا مػػػن 

 وحةعلها حيجع سيوعاً إلي اإلس ةابة ألمي المسلمين.
 حػػن معنػػا قػػوة الضػػغط ول ػػن   ػػهللأ أوالً بالسياسػػة واللػػين والػػص الحقػػوؽ  ػػن ايوػػر 

أف   سػػأؿ ا  , الةهػػات الحقوقيػػة والةمعيػػات الحقوقيػػة وال ػػي ح  نا ػػا األمػػن الم حػػهللة
 .ض لهن الخيي والعي  ال يون واآلماؿوأف وُقيّ  ,وُعّز المسلمين في  ن زماف وم اف

 آداب املطًِ َع ْرط٘
ممدمال:معامآدابماٌلؾؿمععمغػلف=دمال:معامآدابماٌلؾؿمععمغػلف=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ا مو وع اوون ال  س ديع أف  أحي  ليػم  لػم فػي  ػ ا الوقػ  القصػيي, ل ػن أ ػن 
 و أدب بم المسلن مع  فسم  و:أف شيء ون غي 

اليقػػين أ ػػم ال دواـ لحػػي  فػػي  ػػ خ  و ػػو أف وعلػػن  لػػن, لقػػاء ا   اِّعتترماِّول:اِّعتترماِّول:
بػػهلل لػػم وومػػاً مػػن المػػوت ومفارقػػة الػػهلل يا ولقػػاء ا , و نػػاؾ ال ونفػػع المػػيء إال مػػا  الو  ,الحيػػاة

قهللم  وهللاخ, فال ي وحص أف وياخ وـو ولقػى ا , أف وحػيص  لػى فعلػم فػي  ػ خ الحيػاة إف  



  {{158158}}اٌؾٍمخ اٌزبععخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌزبععخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

و  ّير وو  ّيـ ووضةي إف ر خ وـو ولقػى ا  ونهػى  فسػم  ػن  وال يأو لخلر ا ,  اف لنفسم 
 فعلم في   خ الحياة, وومسك  فسم ووبليع ذلك دائماً.

والمياقػص    ليػم أف وةعػن دائمػاً فػي حةػاوو  , ا    ػو مياق ػة اِّعرماظـاغل:اِّعرماظـاغل:
  فػػ ادخ قػػوؿ ا  حعػػالى:                      )األمػػاف ألى إ سػػاف مػػن فحصػػن  )احلديررد

إذا  ػاف وعلػن أف ا  مدلػٌع  ليػم  و المياق ة لحضية الييمن, النفس والمعاصي والشيداف 
  ووػػػػػػػػػػػػػػيى ظػػػػػػػػػػػػػػا يخ وباانػػػػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػػػػن ووػػػػػػػػػػػػػػيى خفاوػػػػػػػػػػػػػػاخ:  ,ووػػػػػػػػػػػػػػياخ                  

 ووعلن أ م: طه( 8)

                                                      

                                               

أل م سيس حي من ا  أف  ,سيي وي اإل ساف أف وعصى ا  في أى زماف أو م اف اجملادلة( 8)
ي حيؾ المعاصي خوفاً من فيهلل وخ ذلك إل ,وو  ّ ي وـو العيض  لى ا  ,وعصاخ و و وياخ

   ا :                        (42 )  الر. 
ر لم رزقم فػي  ػ خ الحيػاة, وأف مػا قهلل   وعلن  لن اليقين أف ا   أف اِّعرماظـاظث:اِّعرماظـاظث:

 :بهلل أف ومضغاخ, ووُوقن بقوؿ رسوؿ ا   ُقهللغر لما غيم أف ومضغاخ فبل
ضيممغشيْػلطياغشيْػلطياممَصنغينؼيَصنغينؼيمم}} ضيَظ {{رغيزضيَضفشيامرغيزضيَضفشيامممتشيلضيؿشيقضيِصلشيتشيلضيؿشيقضيِصلشيممحشيؿؼيكحشيؿؼيكممتشيؿصيقتشيتشيؿصيقتشيممَظ

ٔٗٚٔٗٚ
مم

رخ لػم اإل ساف ولم حمووٌن من الهواء أو الضياء أو المدعن أو المشيب قهلل   فلن وموت
بػهلل وأف ونػاؿ  ػن مػا قُػهلّلر لػم ق ػن أف وفػارؽ الػهلل يا ووخػيج  ال!!!  الييمن ولػن وحصػن  ليػم

 ... ذلك من يبلؿلم  وقهلّلر ا  ,  فسم األخيي في   خ الحياة
 :أ   حدلص رزقك و و ودل ك, وقهلل قاؿ 

================================== 
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  {{159159}}اٌؾٍمخ اٌزبععخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌزبععخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

ضيممػشيرشيبشيػشيرشيبشيممرشيجصيالرشيجصيالممَأنؼيَأنؼيممَظقضيَظقضي}} ضيِع شيممَطفشيرشيِبِفَطفشيرشيِبِفرغيزضيِضِفمرغيزضيِضِفمممِع شـيِع {{اْظؿشيقضيتصياْظؿشيقضيتصيممؼصيدضيرغيُطفصيؼصيدضيرغيُطفصيممَطؿشياَطؿشياممرغيزضيُضفصيرغيزضيُضفصيممَِّدضيرشيَطفصيَِّدضيرشيَطفصيمماْظؿشيقضيِت;اْظؿشيقضيِت;ممِع
ٔٗٛٔٗٛ
مم

أو بمعصػية  هػى  ,فضذا حعّةن الميء وأراد أف وناؿ رزقم سػيوعاً بحيلػة حخػال  الشػيوعة
رخ بعػهلل أف قػهلل   , ول نػم بسػوء فعلػم أخػ خ مػن يػياـناؿ بيي ما قهلّلرخ لم ا  نها ا , فض م ال و

 لم من يبلؿ. لم ا  
فػي ا  ميوضػاً  أخذ ص ووماً لزوػارة  ول لك حعلموف جميعاً أف  مي بن الخداب 

و اف را  ػاً بغل ػم, ورأى فقيػياً وسػأؿ فنػاداخ وأمػيخ أف ومسػك بزمػاـ بغل ػم ي ػى  ,في المهللونة
خػػاخ المػػيوض ثػػن وخػػيج, و ػػوى فػػي قل ػػم أف وُعديػػم مقابػػن ذلػػك دونػػاراً, ل ػػن اليجػػن وػػزور أ
ن رزقم فأخ  سيج ال غلة وذ ص إلي السوؽ وبا ها, خيج  مي فوجهلل ال غلة ولن وةػهلل حعة  

ع فأ ػا أ لػن ع اليجػن فقػاؿ  مػي: ال حُػيو  السيج, فأسيع إلي السػوؽ فوجػهللخ مػع حػاجي, فػُيوغ 
 نػػهللما  صػػهللؽ رسػػوؿ ا  اشػػ يو م؟ قػػاؿ: بػػهللونار, قػػاؿ  مػػي: أ ػػك اشػػ يو م, ول ػػن ب ػػن 

قػم, ولػو أ ػم صػ ي ألخػ خ مػن يػبلؿ, وقػهلل إال مػن رز يػين وسػيؽ ماسػيؽ السػارؽ أخ ي ا أ ػم 
149149{{ممعامدرقمدارقمدرضةمإاّلمغؼصمعـمرزضفماٌؽؿقبمظتفعامدرقمدارقمدرضةمإاّلمغؼصمعـمرزضفماٌؽؿقبمظتفمم}}ورد ذلك باألثي: 

مم

فػبل وغُػّ  وال  ,حػبلؿإذا  لن اإل ساف   ا األمي  لن اليقين, فض م و حّيى المدعػن ال
وال ويائػي أل ػم  ,وال وػهللا ن ,وال ونػافر ,وح اؿ وال وخسي الم يػاؿ وال الميػزاف, وال و ػ ب

بػػػهلل لػػػم مػػن أخػػػ خ مػػن يػػػبلؿ ي ػػػى و ػػارؾ فيػػػم ذو الةػػػبلؿ  وال ,وعلػػن أ ػػػم وأخػػ  مػػػا قُػػػهللغر لػػم
 .واإل ياـ 

ن الحػياـ, وأظن أ  ن حوافقوف جميعاً  لى أف معظن  فات المة مع اآلف مػن المدعػ
حةّشػػن األصػػحاب فػػي الحصػػوؿ  لػػى المدعػػن الحػػياـ بػػأي  يفيػػة, فيُ ػػي  لنفسػػم أو وُف ػػي 
لنفسػػػم, ولػػػ لك أصػػػ   النػػػاس ُمف ػػػين فػػػي  ػػػ ا ال ػػػاب, وػػػ   وف للمف ػػػي فػػػي بػػػاب الصػػػبلة 
ووشقوا باألسئلة في الصبلة, و نػهلل أبػواب الػيزؽ  ػن وايػهلل وف ػي لنفسػم ووقػوؿ إ هػا يػبلؿ 

وال اا ػة مػن اػا ن للحػياـ, صػبلة  هػا  ػي األسػاس, وال وق ػن ا  وا  هى األمػي, مػع أ 
================================== 
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  {{163163}}اٌؾٍمخ اٌزبععخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌزبععخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 :قاؿ 
ضـيفصيممؼصيؿشيَؼؾؼيؾصيؼصيؿشيَؼؾؼيؾصيممعشياعشياممجشيقضيِصِفجشيقضيِصِفممِصلِصلمماْظقشيرشيامشياْظقشيرشيامشيمماظؾُّْؼؿشيَةاظؾُّْؼؿشيَةممَظقشيْؼِذفصيَظقشيْؼِذفصيمماْظعشيؾضيدشياْظعشيؾضيدشيممإغينؼيإغينؼيمم}} ضـيفصيِع {{ؼشيقضيعطياؼشيقضيعطياممَأرضيبشيِعنيشيَأرضيبشيِعنيشيممسشيؿشيؾشيسشيؿشيؾشيممِع

ٔ٘ٓٔ٘ٓ
مم

 يهللوث  خي:في  وقاؿ 
ممِبِفِبِفممَأعشيرشيَأعشيرشيممِبؿشياِبؿشيامماْظؿصيمضيِعـِنيشياْظؿصيمضيِعـِنيشيممَأعشيرشيَأعشيرشيمماظؾَّفشياظؾَّفشيمموشيإغينؼيوشيإغينؼيممَرقـيؾطيا،َرقـيؾطيا،ممإغيالإغيالممؼشيْؼؾشيؾصيؼشيْؼؾشيؾصيممالالممَرقـيبظيَرقـيبظيمماظؾَّفشياظؾَّفشيممإغينؼيإغينؼيمماظؼـياسصياظؼـياسصيممَأؼؽيفشياَأؼؽيفشيامم}}

شيممُطُؾقاُطُؾقا  اظرؽيدصيؾصياظرؽيدصيؾصيممؼشيَلؼؽيفشياؼشيَلؼؽيفشيامممم::َصَؼالشيَصَؼالشيمماْظؿصيرضيدشيِؾنيشي،اْظؿصيرضيدشيِؾنيشي، شيِع ممتشيعضيؿشيُؾقنشيتشيعضيؿشيُؾقنشيممِبؿشياِبؿشياممإغيغـيلإغيغـيلممصشياِظقطياصشياِظقطيامموشياسضيؿشيُؾقاوشياسضيؿشيُؾقامماظطَّقـيؾشياِتاظطَّقـيؾشياِتممِع

شيممؼشيَلؼؽيفشياؼشيَلؼؽيفشيامممم::وشيَضالشيوشيَضالشيممممسشيِؾقؿظيسشيِؾقؿظي شياظَِّذؼ ضيممُطُؾقاُطُؾقاممآعشيصـيقاآعشيصـيقامماظَِّذؼ ضيِع مماظرؼيجصيؾشياظرؼيجصيؾشيممذشيَطرشيذشيَطرشيممثصيؿؼيثصيؿؼيممممرشيزشيْضشـياُطؿضيرشيزشيْضشـياُطؿضيممعشياعشياممقـيؾشياِتقـيؾشياِترََرممِع

ممحشيرشيامظيحشيرشيامظيمموشيعشيْطعشيؿصيفصيوشيعشيْطعشيؿصيفصيممرشيبـي،رشيبـي،ممؼشياؼشياممرشيبـيرشيبـيممؼشياؼشيامماظلؼيؿشياِءاظلؼيؿشياِءممإغيَظكإغيَظكممؼشيدشيؼضيِفؼشيدشيؼضيِفممؼشيؿصيدؽيؼشيؿصيدؽيممَأْشؾشيرشي،َأْشؾشيرشي،ممَأذضيعشيثشيَأذضيعشيثشيمماظلؼيَػرشياظلؼيَػرشيممؼصيِطقؾصيؼصيِطقؾصي

{{َؽمَؽمِظذشيِظِظذشيِظممؼصيلضيؿشيفشيابصيؼصيلضيؿشيفشيابصيممَصَلغؼيكَصَلغؼيكممِباْظقشيرشيامغيِباْظقشيرشيامغيمموشيُشِذيشيوشيُشِذيشيممحشيرشيامظيحشيرشيامظيمموشيعشيْؾؾشيلصيفصيوشيعشيْؾؾشيلصيفصي  حشيرشيامظيحشيرشيامظيمموشيعشيشضيرشيبصيفصيوشيعشيشضيرشيبصيفصي
ٔ٘ٔٔ٘ٔ
مم

 ف الن ػػي أل مػػا وح ػػم لنفسػػم, خوا ػػم المػػ منين أجمعػػينإل ُوحػػص أف اِّعتترماظرابتتع:ماِّعتترماظرابتتع:م
 :قاؿ

صيممالالمم}} صيؼصيمضيِع {{ِظشيْػِلِفمِظشيْػِلِفمممؼصيِقبؽيؼصيِقبؽيممعشياعشياممِخقِفِخقِفََِِّّممؼصيِقبؼيؼصيِقبؼيممحشيؿؼيكحشيؿؼيكممَأحشيدصيُطؿضيَأحشيدصيُطؿضيممؼصيمضيِع
ٕٕٔ٘ٔ٘
مم

فػػي معاملػػة أقاربػػك وجييا ػػك و ػػن أ ػػن  ػػ ا الزمػػاف  إذا جعلػػ   ػػ ا الميػػزاف ميزا ػػك
 بينهن:ال ون ح عامن معهن وحعي  

ال حي اخ لنفسػك, فػبل وػيوف منػك إال   ش  سعيهللاً ورشيهللاً أل ك حمنع  نهن  ن ما
لقػػوؿ المعػػيوؼ, وال حسػػعى اوال ون ظػػيوف منػػك إال ال ػػي, وال وخػػيج مػػن لسػػا ك إال  ,الخيػػي

الضػػػي أل ػػػك ال ُححػػػص  ػػػ ا ألمػػػي لنفسػػػك, و ػػػ ا  , أل ػػػك ال ُححػػػص لهػػػنإلػػػيهن إال بالنػػػافع
  لم.  مع لسعهلل   ا المة معالحهللوث لو  من بم المة 

 .سأؿ ا  لنا ول ن  ظين الثواب واألجي 
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  {{161161}}اٌؾٍمخ اٌزبععخ ٚاألسثعْٛ  اٌؾٍمخ اٌزبععخ ٚاألسثعْٛ            33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 املٛتإ ٚاذتٝاتإ
ممدمال:معامععـكمضقلمآمتعادي:مدمال:معامععـكمضقلمآمتعادي:م   مم    مم     مم       مم     مممم==غافر(غافر(1111))مم

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 :أقواٌؿ  ثيية للسادة العلماء األجبلء, منها  خ اآلوة  يومة فيها 
 :إل ساف ق ن وجودخ في ال وفاأف   -

 . اف مي اً فأيياخ ا    -

 .ثن وُمي م ا   نهلل  هاوة  ميخ   -

 ال روص فيم. ةمع ا  الناس ليـوثن ُوحييم الحياة األبهللوة وـو و   -
 :ومنها -

ك أف اإل سػػاف ق ػػن أف وعػػيؼ ا  ووعػػيؼ دوػػن ا   الميػػ  ولػػ ل  -
   وقػػػوؿ ا  لح ي ػػػم ومصػػػدفاخ:                   (82 ) والمػػػوحى , .. النمررر

ف الػػ ون ماحػػ  قلػػوبهن  ػػن اإلومػػاف و ػػن اإلسػػبلـ و ػػن معيفػػة و  نػػا  ػػن ال ػػافي 
 ..... الييمن 

 فضذا اي يا دخن في قوؿ ا :و ليها 

                                                        
 األنفال( 64)

الحيػػاة األبهللوػػة  فُيحييػػم ا   ,وال ومػػوت الموحػػة العزرائيليػػة ,اي يػا الحيػػاة اإلوما يػػة
 .به ا النزر يو   ف ,ألمي  ثييا, وال بلـ في   ا  نهللما ولقى ا  

   وصلى ا   لى سيهلل ا محمهلل و لى  لم وصح م وسلن



  {{162162}}اٌؾٍمخ اٌخّغْٛ    اٌؾٍمخ اٌخّغْٛ                          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِثشٔبِ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u  ارتُطٕٛارتُطٕٛاذتًك١ اذتًك١ u 
  ايشتاء زبٝع املؤَٔايشتاء زبٝع املؤَٔ

  اإلْرام يف ضبٌٝ اهللاإلْرام يف ضبٌٝ اهلل

  ْضس املطًِ يسبْ٘ضس املطًِ يسب٘

  بري٠ خاي١ٝ َٔ ايهخٍٛبري٠ خاي١ٝ َٔ ايهخٍٛ

  أدب املطًِ يف زتايظ ايعًِأدب املطًِ يف زتايظ ايعًِ

  األَا١ْاألَا١ْ

  قتاٍ املطًِ يًُطًِقتاٍ املطًِ يًُطًِ



  {{163163}}اٌؾٍمخ اٌخّغْٛ    اٌؾٍمخ اٌخّغْٛ                          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِثشٔبِ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u  126ارتُطٕٛارتُطٕٛاذتًك١ اذتًك١  u 

 ايشتاء زبٝع املؤَٔ
ظـيمطانمؼػعؾفامردقلمآالماٌلؾؿمسيماظشؿاء=موػؾمػـاكمدالماٌلؾؿمسيماظشؿاء=موػؾمػـاكمددمال:معامحدمال:معامح ظـيمطانمؼػعؾفامردقلمآـ مخاصةممخاصةمـ

ممباظشؿاء=باظشؿاء=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

السػػابقوف لػػن و ػػن  نػػهلل ن يمامػػات سػػاخنة, ولػػن و ػػن  نػػهلل ن ميػػاخ سػػاخنة وبػػاردة, 
ولػػن و ػػن  نػػهلل ن ح ييػػ ,  حػػن اآلف والحمػػهلل    ػػن اإلم ا يػػات موجػػودة ول ػػن ال سػػن 

فػي أ لػى مقػاـ مػن  ع ػين, قػاؿ وزوهلل, فالم من العاقن وةعن لنفسػم قومػة  ػن ليلػة ولػو ر 
 مقامات اإلوماف ال ي ذ ي ا ا  في سورة األيزاب:

                                                

                                            

                                              

                                            

                                  

 :فيها  قاؿ
شيممَأػضيَؾفصيَأػضيَؾفصيمماظرؼيجصيؾصياظرؼيجصيؾصيممَأؼضيَؼَظَأؼضيَؼَظممإغيذشياإغيذشيامم}} شيِع غيممصشيؾَّكصشيؾَّكممَأوضيَأوضيممَصصشيؾَّقشياَصصشيؾَّقشيامماظؾَّقضيؾغياظؾَّقضيؾغيممِع غيرشيْطعشيؿشيقضي شيممِصلِصلممُطِؿؾشياُطِؿؾشياممجشيِؿقعطياجشيِؿقعطياممرشيْطعشيؿشيقضي شياظذؼياِطرغيؼ مماظذؼياِطرغيؼ

{{مموشياظذؼياِطرشياِتوشياظذؼياِطرشياِت
ٔ٘ٗٔ٘ٗ
مم
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  {{164164}}اٌؾٍمخ اٌخّغْٛ    اٌؾٍمخ اٌخّغْٛ                          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِثشٔبِ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 ن في   ا مش لة؟ ال, ول ػن المشػ لة فػي الػنفس, وصػلي اإل سػاف ر ع ػين, فػضذا 
ا  و و  ائن, وػهلل و ا  أو وصػّلي  لػى رسػوؿ ا  لن وس دع إذا  اف ميوضاً فينشغن ب  ي 

 فُي  ص أوضاً في   ا الوق  من ال ا يون ا   ثيياً وال ا يات.
و هار الش اء قصيي, فمن صاـ فيم فػبل وشػعي بةػوٍع وال  دػ , و ػ خ فيصػة ليغ ػنن 

م ػن  اف وصـو اإلثنين والخميس و  خ و  , سيهلل ا رسوؿ ا  فيها ال أسي بيسوؿ ا  
أف ومشي  ليهاالش اب, و اف أييا اً ووصي بصياـ ثبلثة أواـ من  ن شػهي, فمػا المػا ع مػن 
صياـ ثبلثة أواـ في  ن شهي فيصـو وـو من  ن أسػ وع, فنصػـو اإلثنػين أو  صػـو الخمػيس 

 :يسص الم يسي, وقاؿ 
ضيمم}} ضيعشي ضيممِبِلتٍِّبِلتٍّممَأتضيؾشيعشيفصيَأتضيؾشيعشيفصيممثصيؿؼيثصيؿؼيممرشيعشيضشيانشيرشيعشيضشيانشيممصشيامشيصشيامشيممعشي ضيِع {{مماظدؼيػضيرشياظدؼيػضيرشيممصشيامشيصشيامشيممااَصَؽَلغؼيؿشيَصَؽَلغؼيؿشيممذشيقؼيالػيذشيقؼيالػيممِع

ٔ٘٘ٔ٘٘
مم

ومن وُصن ثبلثة أواـ من  ن شهي ف أ م صاـ السنة  لها, ودائماً  حن  نص  النسػاء 
أف مػػن  ا ػػ   ليهػػا أوػػاـ مػػن رمضػػاف أال وفوحهػػا أف حعػػوغض فػػي أوػػاـ الشػػ اء, فهػػ خ فيصػػ ها 

  أل ها لن حشعي بعناء مع األوالد وال مشقة في  ملها في ال ي , فه خ وصػية رسػوؿ ا 
 في الش اء.

و  لك في الش اء اإل ساف وع   فيم  ن الخيوج من بي م فيس غن  ػ ا الوقػ  فػي 
اا ة ا , فنحن اآلف  س غن   ا الوق  في ال حث  ن القنوات الفضائية في ال ليفزوػوف, 
أ ػػػا ال أمنعػػػك  ػػػن مشػػػا هللة ال ليفزوػػػوف وأ ػػػ  حيوػػػهلل أف حعػػػيؼ األخ ػػػار فػػػبل مػػػا ع ول ػػػن ال 

خ فػي  ػ خ و  لها في مشا هللة رأى   ا المعلر ورأى   ا المعلر و   ا فسػ  حس غن الليلة  
  الهللوامة, ول ن إذا شا هللت ما حيوهلل من األخ ار فعلػى الفػور ا مػن بعمػن الوايػهلل القهػار: 

                                        ( وبعػػهلل ا خػػ  ف ػػية فػػي ذ ػػي )اإل شػػياح
ونفعػك  نػهلل ا  ... فاإل سػاف  ا , أو ف ية ححصػين  لػن  ػافع ية في حبلوة   اب ا , أو ف

فػػػػي.أي  مػػػػٍن مػػػػن  ػػػػ خ األ مػػػػاؿ  وغ ػػػػنن  هػػػػار الشػػػػ اء وليػػػػالي الشػػػػ اء فػػػػي اا ػػػػة ا  

================================== 
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  {{165165}}اٌؾٍمخ اٌخّغْٛ    اٌؾٍمخ اٌخّغْٛ                          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِثشٔبِ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 الصالحة.

 اإلْرام يف ضبٌٝ اهلل
ممدمال:معامأصضؾموجفمإلغػاقماٌالمسيمدؾقؾمآمسيمػذاماظزعان=دمال:معامأصضؾموجفمإلغػاقماٌالمسيمدؾقؾمآمسيمػذاماظزعان=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

اإل فاؽ في س ين ا  بنػودخ ال حُعػهلّل وال ُححػهلّل, ال نػهلل األوؿ والػ ي وةػص اإل فػاؽ فيػم 
 ػػ ا ال نػػهلل بيػػي م ػػوفي فػػي  ػػ ا الوقػػ ,  فػػضف  ػػاف ػػو حةهيػػز المةا ػػهللون فػػي سػػ ين ا , 

 .  الفقياءفأ  قن لل نهلل الثا ي و و النفقة  لى الفقياء والمسا ين بأف أقـو بقضاء مصال
وأ ا أرى أف قضاء مصلحة الفقياء في   ا الزماف في  ػهللة أمػور, فػي المػيض إف لػن 
و ن مع الفقيي ح لفة العبلج, وفي الغ اء إذا  اف دخلم الضػيوري ال و فػي يػوائج ال يػ  

أمػػور الػػهللون, وفػػي و علمػػوا ووعيفػػوا واألوالد مػػن الغػػ اء الضػػيوري, وفػػي ال علػػين ي ػػى وعػػيؼ 
 سػا هلل الشػ اب  لػى الػزواج ول ػن بالديوقػة الشػي ية مػن بيػي إسػياؼ وال ز ػو الزواج بػأف 

 .وال خيبلء وال يفبلت ول ن في الضيورات فقط
 ػ خ  ػي األمػور ال ػي وسػ ديع اإل سػاف أف ونفػر فيهػا فػي  ػ ا الزمػاف واألبػواب  مػػا 

 حعلموف في   ا األمي  ثيية والحمهلل  .

 ْضس املطًِ يسب٘
ممدمال:مؼؼقلمتعادي:مدمال:مؼؼقلمتعادي:م مم   مم مم    مم     مم     ممطقػمطقػمممحممد(حممد(  88))مم

ممؼـصرماٌلؾؿمربف=ؼـصرماٌلؾؿمربف=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ال وحػػارب ي ػػى أ صػػيخ, ف يػػ  أ صػػيخ؟ أ صػػي شػػيع ا  الػػ ي أوصػػلم إلػػي   ا  
ففػػػى  ي فػػػي بي ػػػي للعمػػػن بػػػمرسػػػوؿ ا , وأ مػػػن بػػػم فػػػي  فسػػػي, وأد ػػػو أوالدي ومػػػن معػػػ
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ضـيمتشيعقلمم}}::الحهللوث الوارد  ن الح يص  ضـيمتشيعقلابدْأمِبشيْػِلَؽمثصيؿشيعيممب {{ممابدْأمِبشيْػِلَؽمثصيؿشيعيممب
ٔ٘ٙ
مم

, وبعهلل ذلك أد و أ لي وأد و جييا ػي للعمػن بشػيع ا  فابهللأ بنفسى فأد و ا, 
إذف العمن بشيع ا  وال ي جاء بم لنػا سػيهلل ا رسػوؿ ا   ػو الػ ي ويوػهللخ ا  منػا, أل نػا مػا 

 إال إلظهار   ا الهللون وجمالم. خلقنا ا 
ولػػػ لك سػػػأ يغج  لػػػى  قدػػػة جو يوػػػة: معظػػػن المسػػػلمين فػػػي  ػػػ خ األوػػػاـ مسػػػيئين 
لئلسبلـ, لماذا؟ أل نا جعلنا اإلسبلـ في المسةهلل فػي الصػبلة, وفػي شػهي رمضػاف للصػياـ, 

  و  ا لي أ ا  نهلل ا :                      (42 )يوػهلل أف وعػيؼ ل ػن بيػيي و فصلت
اإلسبلـ مني,  ي ؟ في أخبلقي وفي معامبلحي, ب يفية ال عػامبلت ال ةاروػة, أو ال عػامبلت 

 الزرا ية, أو ال عامبلت الصنا ية ال ي س  ين   ا الهللون.
إذا رأى بيػػػيي  نػػػاؾ أما ػػػة و نػػػاؾ صػػػهللؽ فسػػػيهللخن فػػػي دوػػػن ا   مػػػا دخػػػن أ ػػػن 

المسػػلمين الػػ ون رأوا أمػػا  هن وصػػهللقهن  أ هللو يسػػيا وأ ػػن الفل ػػين وأ ػػن الصػػين مػػع ال ةػػار
 في معامبلحهن.

ال ةػػار  لمػػا نفيوف, فيفسػػ – مػػا وحػػهللث اآلف   -فػػضذا رأوا الغػػ  والغػػهللر والخيا ػػة 
مػػػن بلػػػهللا نا العيبيػػػة وقولػػػوف لهػػػن: ال  يوػػػهلل شػػػيئاً مػػػن المصػػػيوين, وسػػػألو ن:  ذ  ػػػوا إلػػػي بلػػػهلل

 لماذا؟ وقولوف: أل هن وغشو ا ووخهلل و ا.
قػػ افي  نػػهللما  ػػاف فػػي الح ػػن ألغػػى جميػػع بضػػا ة األجا ػػص وقػػاؿ: وأ ػػ ن حػػ  يوف ال

ػ وسػألم:  هػا نػاؾ بشػهن فيوف بال ضػا ة وأظهػيوا  احوا ال ضػا ة مػن مصػي, فػ  ص المصػيو
ما ثمن   ا ال ػوب؟ وقػوؿ المصػيي:  ػ ا ال ػوب بثبلثػة د ػا يي, وقػوؿ لػم اللي ػي:  ػي فػي 

اؿ القػػ افي:  ػػودوا إلػػي بلػػهلل ن مصػػي بخمسػػة و شػػيون قيشػػاً فقػػط فاف ضػػحوا أمػػور ن, فقػػ
 وسأ ود مية أخيى لؤلجا ص لشياء ما  ح اجم.

مػػا الػػ ي و شػػ  لئل سػػاف جمػػاؿ اإلسػػبلـ؟ المعاملػػة وجمػػاؿ األخػػبلؽ فػػي الصػػهللؽ 
================================== 
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 ، ٚاٌؾبٜٚ اٌىج١شثذائع اٌصٕبئع 
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وػػة واإلل ػػزاـ فػػي العمػػن, والُنصػػ  ألى إ سػػاف  ... فػػي القػػوؿ, واألما ػػة فػػي ال عامػػن, والةهللغ
اؿ اإلسػػػبلـ وال ػػػي  حػػػن اآلف قص ػػػي ا فيهػػػا فهػػػ خ  ػػػي الصػػػفات اإل سػػػا ية ال ػػػي حظهػػػي جمػػػ

فةعل  العالن  لم وقوؿ:   ا  و اإلسبلـ,  ن في الحقيقة وعيفوف يقيقػة اإلسػبلـ ل ػنهن 
 وقولوف: ا ظيوا للمسلمين ماذا وفعلوف؟ ال ذمة وال  ميي وال إخبلص.

 حن مع بعضنا  نا, إذا أردت أف حأحي بصا ع و وف  ملم مضػموف, أوػن  ػو اآلف؟! 
ص   ُ ملة  ادرة ألف ال ػن ويوػهلل أف وصػنع صػنع م ثػن وعػود ف دل ػم إلصػبليها مػية أخػيى, أ

 :و   ا, قاؿ 
{{ممؼصيؿضيِؼشـيفصيؼصيؿضيِؼشـيفصيممَأنضيَأنضيممسشيؿشيالسشيؿشيالممَأحشيدصيُطؿضيَأحشيدصيُطؿضيممسشيِؿؾشيسشيِؿؾشيممإغيذشياإغيذشياممؼصيِقبؽيؼصيِقبؽيمماظؾَّفشياظؾَّفشيممإغينؼيإغينؼيمم}}

ٔ٘ٚٔ٘ٚ
  

 من ال ي وعمن به خ الوصية؟ 
 !!أ ن أميو ا وأوروبا والياباف

 و ن  حن  عمن بوصية يضية الن ي؟
 !!ال 

ولػػ لك  ػػ الء القػػـو  ةحػػوا و سػػ وا األسػػواؽ العالميػػة  لهػػا, و حػػن بيػػي مسػػ ديعين 
أف  فعػػن شػػيئاً, لمػػاذا؟ أل نػػا إخ صػػي ا اإلسػػبلـ واخ زلنػػاخ فػػي الصػػبلة والصػػـو وا  هػػى األمػػي 

 في مةلس وجاءخ رجن فقاؿ:  اف ,   لى ذلك
مَضالشيَضالشيممَأْصضشيؾصي=،َأْصضشيؾصي=،ممميشيانغيميشيانغياإلغياإلغيممَأيؽيَأيؽيمم}} م: صي،مماْظكصيُؾؼصياْظكصيُؾؼصي: صي،اْظقشيلشي مَصَؼالشيَصَؼالشيممسشيَؾقضيِف،سشيَؾقضيِف،ممَصَلسشيادشيَصَلسشيادشيمماْظقشيلشي م: مماْظكصيُؾؼصياْظكصيُؾؼصي:

صي، صي،اْظقشيلشي ممَأخشياَكَأخشياَكممتشيْؾَؼكتشيْؾَؼكممَأنضيَأنضي:م:مَضالشيَضالشيممَأْضعشيدشيهصي،َأْضعشيدشيهصي،مموشيإغيعؼياوشيإغيعؼياممَأَضاعشيفصي،َأَضاعشيفصي،ممَصنغيعؼياَصنغيعؼيامماظرؼياِبعشيَة،اظرؼياِبعشيَة،ممَأوغيَأوغيمماظؼياِظشيَة،اظؼياِظشيَة،  سشيَؾقضيِفسشيَؾقضيِفممَصَلسشيادشيَصَلسشيادشيمماْظقشيلشي

مَضالشيَضالشيممَرِؾقؼظي،َرِؾقؼظي،مموشيَأغضيتشيوشيَأغضيتشي م: صيمممماظؾَِّفاظؾَِّفممرشيدصيقلصيرشيدصيقلصيممزشيالشيزشيالشي  عشياعشياممثصيؿؼيثصيؿؼي: صيؼصيقشيلـي شي،اْظقشياْظقشيمماْظكصيُؾؼشياْظكصيُؾؼشيممؼصيقشيلـي شي،لشي موشيؼشيُؼقلصيوشيؼشيُؼقلصيمملشي م: ممػصيقشيػصيقشي:

شي شيِع شيممػصيقشيػصيقشي:م:موشيؼشيُؼقلصيوشيؼشيُؼقلصيمماظلؽيقءشي،اظلؽيقءشي،مماْظكصيُؾؼشياْظكصيُؾؼشيمموشيؼصيَؼؾـيّّصيوشيؼصيَؼؾـيّّصيمماظؾَِّف،اظؾَِّف،ممِع شيِع {{مماظشؼيقضيَطانغياظشؼيقضيَطانغيممِع
ٔ٘ٛٔ٘ٛ
مم

================================== 
 عٓ عبئشخ سضٟ هللا عٕٙب ِعغُ اٌطجشأٟ ٚاٌج١ٙمٟ 157
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 بري٠ خاي١ٝ َٔ ايهخٍٛ
دمال:متقجدمسـدغامباظلعقدؼةمبريةمعؽؿقبظيمسؾقفامخاظقةمعـماظؽققل،مصفؾمػلمدمال:متقجدمسـدغامباظلعقدؼةمبريةمعؽؿقبظيمسؾقفامخاظقةمعـماظؽققل،مصفؾمػلم

ممحاللمأممحرام=موػؾمدبؿؾػمسـمذرابماظشعري=حاللمأممحرام=موػؾمدبؿؾػمسـمذرابماظشعري=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ال يية أصبًل ُحصنع من الشعيي, ول ن الشعيي إذا حخم ي وصػار مسػ ياً أصػ   ييامػاً, 
لةنة اإلف اء بالممل ة العيبية السعودوة أف   بأف ال يية وال ي  ػي مصػنو ة مػن الشػعيي إذا 

 نػػا, ولػػ لك  لػػن ح خّمػػي أو ُوضػػاؼ لهػػا ال حػػوؿ ف  ػػوف يػػبلاًل, و ػػ ا مػػا أخػػ  ا بػػم  نػػهلل ا
  ػػارة  ػػن شػػعيي ول ػػن لػػن وهللخلػػم   وُصػػنع  المشػػيوبات وال ػػي ُوسػػمو ها ال يوػػن, وال يوػػن  ػػ

 حوؿ وال حخم ي ول لك أص   شيبم يبلاًل, ووقولوف: أ م مفيهلل للمسػالك ال وليػة لئل سػاف 
 وليس فيم ُييمة أبهللاً إف شاء ا .

 أدب املطًِ يف زتايظ ايعًِ
مماظسماظعؾؿمواظعؾؿاءمواظصايني=اظسماظعؾؿمواظعؾؿاءمواظصايني=دمال:معامأدبماٌلؾؿمسيمذبدمال:معامأدبماٌلؾؿمسيمذب

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

, أدب المسلن في مةالس العلػن ذ ػيخ ا  وبي نػم وزادخ إوضػاياً سػيهلل ا رسػوؿ ا  
 , ومن   خ اآلداب:وأجبلخ أيواؿ الصحابة األجبلء مع رسوؿ ا  

  لحضػػية الن ػػي:  ا  أوال: إح ػػاع أيسػػن مػػا وسػػمع مػػن القػػوؿ,  قػػاؿ           

                                   )ي  و  غع أيسنم؟ ال ي وسمعم إذا   )الزمرر 
وافر الشيع ووافر العقن فيسارع للعمػن بػم, وإف  ػاف  بلمػاً سػمعم ول نػم وُعػارض للشػيع, 

اف  بلـ ال ووافر العقن, فيدلص أيهلل العلماء ليو ّحم لػم فيضيب بم  يض الحائط, وإف  
 ي ى وق نع, ألف اإل ساف الم من ال وعمن  مبًل إال بعهلل إق ناع أل م ال إ ياخ في الهللون.
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فػػالم من  ػػيغٌس فدػػٌن, فبلبػػهلل أف وةلػػس ووسػػمع, ولػػيس أى شػػيٍء وسػػمعم وصػػهلّلقم, 
وف لدائفػػػة معينػػػة وال و ػػػ خ مشػػػ لة ظهػػػيت فػػػي  صػػػي ا  ػػػ ا, ف ثيػػػٌي مػػػن الشػػػ اب وسػػػمع

ويوػػػهللوف أف وسػػػمعوا أليػػػػهلٍل بيػػػي ن ولػػػػيس  نػػػهلل ن اسػػػ عهللاد أف وسػػػػمع أيػػػهلل ن أليػػػػهلل وال 
و ػو الميػزاف  عقػنو ناق  مػع أيػهلل, فهػن  ػ ا  ػو الػهللون؟! أ ػا أسػمع لل ػن ول ػن أشػغغن ال

, وال ووجػهلل  المػاً فػي الػهلل يا إال رسػوؿ ا  الػ ي و خػ  ب بلمػم ال ي جعلم لي الػييمن 
 .واـ,  ن  الن و خ  من  بلمم ووُ يؾ إال رسوؿ ا   لى الهلل

 : ن الةهللاؿ في أى مةلس وقاؿ فيم  ثا ياً حيؾ الةهللاؿ  هائياً, فقهلل  هي 
ضيمماْظفشيؼـيِةاْظفشيؼـيِةممرشيبشيضغيرشيبشيضغيممِصلِصلممِبؾشيقضيٍتِبؾشيقضيٍتممزشيِسقؿظيزشيِسقؿظيممَأغشياَأغشيامم}} ضيِظؿشي {{عصيِقؼفيامعصيِقؼفيامممَطانشيَطانشيمموشيإغينضيوشيإغينضيمماْظِؿرشياءشي،اْظِؿرشياءشي،ممتشيرشيَكتشيرشيَكممِظؿشي

ٜٜٔ٘ٔ٘
مم

أى أمي, فمػاذا  فعػن؟   نػاظي, ومػا معنػي فالمسلن ال وّص  أف وةادؿ أى مسلٍن في 
المناظية؟ المناظية وعني أف أ يض رأوي و و وُعػيض رأوػم ول ػن بػهللوف  صػ ية, والفػيؽ بػين 
المناظية وبين الةػهللاؿ أ نػي أ ػيض رأوػي وأ ػا م مّسػك بػم وال أق ػن بيػيخ و ػ ا بيػي موجػود 

حػيؾ رأوػي وأمشػي في اإلسػبلـ, ول ػن أ ػا أ ػيض رأوػي ولػو وجػهللت أف رأى اآلخػي أصػوب أ
  لى اليأى األفضن: 

مم   مم     مم    مم     مم     مم (18 )الزمر 
 أي األيسن أل م وُميغز بين اآلراء. 

 :فمةالس العلن ال ون غي أف و وف فيها جهللاؿ
و ػوف أروهلل أف أس فسي  ن رأى في وف في  هاوة المةلػس إذا  ػاف مو ػو اً  امػاً, و 

بيني وب ػين العػالن إذا  ػاف مو ػو اً خاص ػاً, ل ػن أسػأؿ فػي مو ػوع خػاص أمػاـ الةميػع ال 
وصػػػ , أو أسػػػأؿ وأ ػػػا  نػػػهللي إجابػػػة, ول ػػػن أروػػػهلل أف أظهػػػي رأوػػػي وأدافػػػع  نػػػم فنػػػهللخن فػػػي 
الةػػهللاؿ, والةػػهللاؿ ال وةػػوز أف و ػػوف بػػين المسػػلمين والمسػػلمات فػػي أى أمػػٍي مػػن األمػػور 
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  {{173173}}اٌؾٍمخ اٌخّغْٛ    اٌؾٍمخ اٌخّغْٛ                          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِثشٔبِ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 العادوة.
 :العلماء, فيةص أف  ُعدي للعالن يقم, قاؿ ثالثاً حوقيي 

ضيممَظقضيسشيَظقضيسشيمم}} ضيِع ضيممُأعؼيِؿلُأعؼيِؿلممِع ضيعشي {{حشيؼَّفصيحشيؼَّفصيممِظعشياِظِؿشـياِظعشياِظِؿشـيامموشيؼشيعضيرغيفضيوشيؼشيعضيرغيفضيممصشيِغريشيغشيا،صشيِغريشيغشيا،مموشيؼشيرضيحشيؿضيوشيؼشيرضيحشيؿضيممَطِؾريشيغشيا،َطِؾريشيغشيا،ممؼصيِفؾؼيؼصيِفؾؼيممَظؿضيَظؿضيممعشي
ٔٙٓٔٙٓ
مم

 ثيػي مػن الشػ اب الػػ ون وػأحي ألى  ػالٍن فػي أى زمػػاف أو م ػاف ووقػوؿ فػي  فسػػم ال 
لنػػاس ليعيفػػوا أ ػػم ال وعػػيؼ شػػيئاً, و ػػن قػػاؿ اإلسػػبلـ بػػهلل وأف أجػػيغح  ػػ ا اليجػػن وأ شػػفم ل

ذلك؟! ال ووجهلل س اؿ لل عن  وال س اؿ لئلم حاف, ولمػاذا و ػوف السػ اؿ؟ و ػوف السػ اؿ 
  للعلػػػن لئلسػػػ فادة ولئلسػػػ فهاـ, قػػػاؿ ا  حعػػػالى فػػػي األمػػػي الةػػػامع:                  

             (88 )العلمػػػػاء األجػػػػبلء ال وحيجػػػػوف السػػػػائلين فمػػػػا بالػػػػك  إذا  ػػػػاف احلررررج
 بالسائن والمس مع؟!.

 الن من العلماء األجبلء و اف إسػمم يػاحن, ودخلػ  إمػياة المسػةهلل ل سػألم سػ اؿ ػ 
والعلمػاء األحقيػػاء و ػػوف لهػػن  ي ػة مػػن ا  ورثو ػػا مػػن  ي ػة رسػػوؿ ا , سػػيهلل ا رسػػوؿ ا , , 

 ة فخيج منها روٌ  لػم صػوت فةلسػ  م أذوػة ف ظػا ي فلما واجه م الميأة ارحعش  من الهي
بأ ػػم أصػػني ال وسػػمع ي ػػى وُزوػػن ييجهػػا, و ػػ الء العلمػػاء  ػػاف الوايػػهلل مػػنهن إذا  مػػن  مػػبلً 
وػػهللاـو  ليػػم ي ػػى ال وػػهللخن فػػي خصػػاؿ المنػػافقين, فظػػّن اػػواؿ  مػػيخ أصػػّماً فسػػمُّوخ يػػاحن 

ال وحػيج السػائلة أدبػاً  ل مػم لهػن األّصن, و و بيي أ ّصن, ول ن لماذا سمُّوخ األصن؟ ي ػى 
 .رسوؿ ا  

 نهللما اس ضافم رجػن  ػو وأصػحابم  لػى لحػن جمػن,   ما فعن سيهلل ا رسوؿ ا  
الصػػبلة واليجػػن فػػي يػػيج ليخػػيج للو ػػوء, وأيػػهلل الةالسػػين خػػيج منػػم الػػيو  وجػػاء وقػػ  

 ي ى وزون الحيج  نم  ما ورد بالخ ي :  فقاؿ 
ضيمَأَطؾشيمَظقضيؿشيمجشيزصيومم}} ضيمَأَطؾشيمَظقضيؿشيمجشيزصيوعشي 161161{{رػيمَصْؾقشيؿشيقشيضشيعيْلمرػيمَصْؾقشيؿشيقشيضشيعيْلمعشي

مم،،
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  {{171171}}اٌؾٍمخ اٌخّغْٛ    اٌؾٍمخ اٌخّغْٛ                          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِثشٔبِ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 فقاموا جميعًا لي و ئوا ي ى وزون الحيج  نم.مم
ا  لػػى  ػػ ا ف, ف ػػا و و ف الياشػػهللو ف والمسػػ معو  لػػى  ػػ ا األدب العلمػػاء العػػاملسػػار 

 المنواؿ دائماً وأبهللاً.
 :فبل بهلل أف

 . وقغي العالن و عدي للعالن يقم  -

 .والعالن ُوشفر بالم علن ووعدي لم يقم -

 ال اب  ثيية و   في منها به ا القهللر. واآلداب في   ا

 األَا١ْ
دمال:مأػؾماظغربموشريماٌلؾؿنيمؼؿعاعؾقنمباِّعاغة،مصؿـاًلمأتعاعؾمععمعلققلمدمال:مأػؾماظغربموشريماٌلؾؿنيمؼؿعاعؾقنمباِّعاغة،مصؿـاًلمأتعاعؾمععمعلققلم

صقعاعؾينمبلعاغة،مواظـاسمؼؼقظقنمإغفامطفاغةمأومعؽرًاموظقسمصقفامعصداضقة=مصؿامصقعاعؾينمبلعاغة،مواظـاسمؼؼقظقنمإغفامطفاغةمأومعؽرًاموظقسمصقفامعصداضقة=مصؿام

ممعقضػماإلدالممعـمذظؽ=عقضػماإلدالممعـمذظؽ=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 !! ن  ملوا ذلك لمصلح هن
 ظػػػػياً فأ ػػػا  نػػػػهللما أبحػػػث  ػػػػن بضػػػا ة أقػػػػوؿ: أ ػػػػا أروػػػهلل األلما يػػػػة أو أروػػػهلل اليابا يػػػػة, 

السػػػوؽ و ػػػ ا مػػػن الناييػػػة المادوػػػة, فأصػػػ   لػػػم  وافػػػي  ػػػ خ الحالػػػة  سػػػ  لةودحهػػػا, و ػػػن
 .مصهللاقية في السوؽ, فزادت أربايم وراج  بضا  م, وبضا  نا فيها  ساد

 نايية الهللونية.النايية وليس من فآخ  ا من   خ ال
و ن أخ و ا أصبًل من اإلسبلـ أل هن لن و ن  نػهلل ن  ػ ا ال ػبلـ مػن ق ػن, فلػيس  

المسػػ فيهلل منهػػا فػػي لػػم أجػػي فيهػػا أخػػيوي بيػػي األجػػي فػػي الػػهلل يا مػػن الم اسػػص والمصػػال  
 ل ن أ    مسلن إف قم  ب لك فلك أجيون في الهلل يا وفي اآلخية.الهلل يا, 



  {{172172}}اٌؾٍمخ اٌخّغْٛ    اٌؾٍمخ اٌخّغْٛ                          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِثشٔبِ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 يًُطًِقتاٍ املطًِ 
دمال:معامحؽؿماظشابماظذيمتركمزوجؿفموإبـؿفموسؿؾفموذػبمظؾؼؿالمسيمدقرؼامدمال:معامحؽؿماظشابماظذيمتركمزوجؿفموإبـؿفموسؿؾفموذػبمظؾؼؿالمسيمدقرؼام

مموعاتمػـاك،مصفؾمػقمذفقد=وعاتمػـاك،مصفؾمػقمذفقد=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 :  ا ويجع لني م, والنية وعلمها ا  
{{ِباظـيقؼياِتمِباظـيقؼياِتممماْظَلسضيؿشيالصياْظَلسضيؿشيالصيممإغيغؼيؿشياإغيغؼيؿشيامم}}

ٕٕٔٙٔٙ
مم

مسػلن    ا جهاد, فه ا لػيس جهػاداً ألف  نػاؾ ول ن إذا ذ ص إلي  ناؾ ووع قهلل أف
 وحارب مسلن, فبل أزوهلل أ ا ذلك ول ن أصل :

                                               (1 )احلجرات 

 أل م من ال ي حضّير اآلف في سوروا؟... ُ صل   
 وال ون  يا ن في  ن ال بلد مش  ين.الناس المسا ين من الشعص السوري  

 وصلى ا   لى سيهلل ا محمهلل و لى  لم وصح م وسلن
 

================================== 
 عٓ عّش ثٓ اٌخطبة صؾ١ؼ اٌجخبسٞ ٚعٕٓ أثٟ داٚد  162



  {{173173}}ْٛ  ْٛ  اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌخّغاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌخّغ        33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u  ايٛاحد٠ ٚارتُطٕٛايٛاحد٠ ٚارتُطٕٛاذتًك١ اذتًك١ u 
  خسٚج املسأ٠ يًُظاٖساتخسٚج املسأ٠ يًُظاٖسات

  يبظ حصاّ األَإ يًطائل ٚايسانبيبظ حصاّ األَإ يًطائل ٚايسانب

  أدب َعا١ًَ ارتدّ ٚايعُاٍأدب َعا١ًَ ارتدّ ٚايعُاٍ

  املٛائد املط١ْٛٓ يف اإلضالّاملٛائد املط١ْٛٓ يف اإلضالّ

  ايبدء بايطازم ٚايصا١ْٝ يف اآلٜاتايبدء بايطازم ٚايصا١ْٝ يف اآلٜات

  َغ٢ ٚعاّ جدٜدَغ٢ ٚعاّ جدٜدبني عاّ بني عاّ 



  {{174174}}ْٛ  ْٛ  اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌخّغاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌخّغ        33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u  126ايٛاحد٠ ٚارتُطٕٛايٛاحد٠ ٚارتُطٕٛاذتًك١ اذتًك١  u 
 خسٚج املسأ٠ يًُظاٖسات

عامحؽؿمخروجماٌرأةمظػرتاتمرقؼؾةمحبفةمأغفامسيمعظاػرةمععمزعقالتفامعامحؽؿمخروجماٌرأةمظػرتاتمرقؼؾةمحبفةمأغفامسيمعظاػرةمععمزعقالتفامممدمال:دمال:

ممدصاسًامسـماظقرـ=دصاسًامسـماظقرـ=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

, إف  ػػػاف المظػػػا يات شػػػيء مسػػػ حهللث, اسػػػ حهللثم أ ػػػن الغػػػيب لل ع يػػػي  ػػػن الػػػيأي
ا  يا اً  لى أمي, أو المدال ػة بػأمي, وجعلػوا لهػا أسػاليص  صػيوة حُنفػ  بهػا ي ػى ال حسػ ص 

  يراً للع اد وال لل بلد.
و حن قلػهلل ا ن فيهػا حقليػهللاً سػيئاً, فز منػا أف فيهػا ييوػة لل ع يػي  ػن الػيأي ولػن   ػاؿ 

 ػػة إسػػبلمياً, فػػبل ون غػػي ب يووػػع الع ػػاد وال ب خيوػػص الػػ بلد, والمظػػا يات بهػػ خ ال يفيػػة ممنو 
 .لمسلن أف ويوع مسلماً, وال أف وسعى ل خيوص أي شيء  امي في أرض ا  

إذا  ا ػ  المظػا يات سػػلمية لػيس فيهػا حيووػػع وال إفسػاد, ولل ع يػي  ػػن الػيأي فض هػػا 
حسػػ غيؽ سػػا ات, وإذا  ا ػػ  حةمػػع مػػن اليجػػاؿ والنسػػاء, و ػػٌن لػػم حةمعػػم, وال وخ لدػػوف 

ي شيء من  ورات النساء, وال وظهي شيئاُ منها ال ولير بها, و ا ػ  لف ػية ب عضهن, وال حظه
ورسػػولم  , ألف ا  محػػهللودة لػػيس فيهػػا م يػػ ي فلػػيس فيهػػا شػػيء بالنسػػ ة لشػػيع ا  

 :منعا م ي  الميأة في أي بي   خي بيي بي ها, قاؿ 
شيماعضيرشيَأٍةمتشيكضيَؾعصيمِثقشيابشيفشيامِصلمَشقضيرغيمبشيقضيِؿفشيامإغيمم}} شيماعضيرشيَأٍةمتشيكضيَؾعصيمِثقشيابشيفشيامِصلمَشقضيرغيمبشيقضيِؿفشيامإغيعشيامِع شيماظؾَِّفمتشيعشياَظكعشيامِع شيماظؾَِّفمتشيعشياَظكظَّامػشيؿشيَؽتضيمعشيامبشيقضيشيفشياموشيبشيقضي 164164{{ظَّامػشيؿشيَؽتضيمعشيامبشيقضيشيفشياموشيبشيقضي

مم
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  {{175175}}ْٛ  ْٛ  اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌخّغاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌخّغ        33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

, أمػػا الم يػػ  والمظػػا يات المشػػ ي ة,  أبػػاح العلمػػاء لهػػا الم يػػ  إذا  ػػاف معهػػا محػػـي
والمظػػػػا يات ال ػػػػي فيهػػػػا مخالفػػػػة صػػػػيوحة لشػػػػيع ا , فػػػػبل ون غػػػػي لليجػػػػاؿ وال للنسػػػػاء أف 

 وخيجن إليها أبهللاً.

 يبظ حصاّ األَإ يًطائل ٚايسانب
دمال:مأصدرمبعضماظعؾؿاءمصؿقىمتؼقل:مالمجيقزمظؾلائؼمأومراطبماظلقارةمظؾسمدمال:مأصدرمبعضماظعؾؿاءمصؿقىمتؼقل:مالمجيقزمظؾلائؼمأومراطبماظلقارةمظؾسم

حزامماِّعانمِّغفمؼؿعارضمععمحؽؿمآمسيماظؼضاءمواظؼدر،مصفؾمػذهمصؿقىمحزامماِّعانمِّغفمؼؿعارضمععمحؽؿمآمسيماظؼضاءمواظؼدر،مصفؾمػذهمصؿقىم

ممصقققة=صقققة=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

إل سػاف   خ ف ػوى حُن ػيء  ػن قصػور فػي الفهػن, إذا  ػاف يػزاـ األمػاف ل سػم وحمػي ا
مػن ال عػيض لمػا ال ُوحمػػهلل  ق ػاخ إذا قُػهللغر لػػم يادثػة والعيػاذ بػا , فلػػو  ا ػ  يادثػة شػػهللوهللة 
فػػضف السػػائر سػػيهللخن فػػوراً فػػي  ةلػػة القيػػادة, وس سػػ ص لػػم  سػػور ال وسػػ ديع  بلجهػػا إال 

 بعهلل أمهلل اوون, والحزاـ وحميم من   ا, في ا هلل بينم وبين االصدهللاـ بعةلة القيادة.
عػػيؼ بػػػ )اإلويبػػاؽ( أو وسػػادة الهػػواء ال ػػي ححمػػي السػػائر والي ػػاب مػػن و ػػ لك مػػا وُ 

ال سور, فما بالسيارة قهلل و  ل  إصبليم  هللة  الؼ, ل ن ما وحهللث لئل ساف من  سػور 
 قهلل ال ح في فيم مئات اآلالؼ.

 ػن  ػػ خ األمػػور فيهػػا يماوػػة للسػػائر, ومػػا فيػػم يماوػػة لئل سػػاف حح ػػ خ األدوػػاف, ولػػو  
القػهللر لقلنػا إف الػهللواء و عػارض مػع القػهللر, ألف ا  جػاء بػالميض وال   اف   ا و عػارض مػع

بػػػهلل أف أس سػػػلن للقػػػهللر فػػػبل أحعػػػااى الػػػهللواء, ولقلنػػػا أف إافػػػاء الحيوػػػر و عػػػارض مػػػع القػػػهللر, 
ولقلنا إف دفع اإل ساف ل يبل وقع في الماء و عارض مع القهللر,   ا  ػير فػي األفػر بيوػص 

فػػر, ألف أوؿ شػػيط مػػن شػػيوط األ  يػػاء و لػػى الشػػ ن, و لػػى المف ػػي أف و ػػوف واسػػع األ
 فدا ة العلماء. إثي ن ورثة األ  ياء الفدا ة, ال بهلل أف و وف فدن, و سأؿ ا  



  {{176176}}ْٛ  ْٛ  اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌخّغاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌخّغ        33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 أدب َعا١ًَ ارتدّ ٚايعُاٍ
ممدمال:معامأدبمععاعؾةماًدممواظعؿالمسيماإلدالم=دمال:معامأدبمععاعؾةماًدممواظعؿالمسيماإلدالم=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

, أمػػػا معاملػػػة العمػػػاؿ فػػػبل   لفهػػػن فػػػوؽ رسػػػوؿ ا    أخػػػ  لػػػ لك األسػػػوة بسػػػيهلل ا
ااق هن, وال  شػر  لػيهن باأل مػاؿ بعػهلل االحفػاؽ, فػبل وةػوز أف أ ػي   ليػم أ مػاؿ أخػيى 
بيػػي ال ػػي احفقػػ   ليهػػا معػػم, وال أ ػػي  إليػػم فػػي األجػػي, فػػالم منوف  نػػهلل شػػيواهن, وأف 

 :أ ديم أجيخ  نهللما ون هي من  ملم فوراً  ما قاؿ الن ي 
{{ممسشيرشيُضفصيسشيرشيُضفصيممؼشيِفػؼيؼشيِفػؼيممَأنضيَأنضيممَضؾضيؾشيَضؾضيؾشيممَأجضيرشيهصيَأجضيرشيهصيمماْظَلِجريشياْظَلِجريشيممَأسضيُطقاَأسضيُطقامم}}

ٔٙ٘ٔٙ٘
مم

وأف أ املػػػم بالمعاملػػػة الدي ػػػة, فػػػبل أ فعػػػن  ليػػػم, وال أبضػػػص  ليػػػم, وال أسػػػ م, وال 
, أمي ػػا أف  ح ػػـي ال شػػي أل هػػن جميعػػاً خلػػر ا   أشػػ مم, وال ألعنػػم, أل ػػم بشػػي وا  

صػػػػػورة الػػػػػييمن, فيةػػػػػص اي ػػػػػيامهن  دـ  لػػػػػى صػػػػػورحم, وبنػػػػػي  دـ  لػػػػػى  وخلػػػػػر ا  
  وح يومهن لقوؿ الييمن:                     (82 ))اإلسرا. 

 فػي حقيوػيخ  ػن خهللم ػم ليسػوؿ ا   أما الخهللـ, فقهلل قاؿ سيهلل ا أ س بن مالك 
 شػػي سػػنين, و ا ػػ  أمػػم السػػيهللة أـ سػػلين ر ػػي ا   نهػػا ال ولػػهلل لهػػا ولػػهلل, و ػػ رت   ق ػػن 

أ ػػػس, وبعػػهلل  شػػػي سػػػنين جػػػاء  خ إف أ دا ػػػا ولػػػهللاً أف حه ػػم لل ع ػػػة, فأ دا ػػػا ا  مػػيبلد
إلى المهللونة مهاجياً فةاءت بم إلى رسوؿ ا , وقال  وا رسػوؿ ا   نػ  قػهلل  رسوؿ ا  

 ػػ رت إبنػػي  ػػ ا لل ع ػػة, واليػػـو أ  ػػم لػػك لخػػهللم ك, فخػػهللـ رسػػوؿ ا  مػػهللة المهللونػػة و ػػي 
  شي سنين, وقوؿ في حقيويخ:

{{صشيشيعضيتشيصشيشيعضيتشيممَأظَّاَأظَّامموشيَظاوشيَظاممصشيشيعضيتشيصشيشيعضيتشيممِظؿشيِظؿشيمموشيَظاوشيَظاممُأفٍُّأفٍّممِظلِظلممَضالشيَضالشيممَصؿشياَصؿشياممِدـِنيشي،ِدـِنيشي،ممسشيشضيرشيسشيشضيرشيمماظؼيِؾلؼياظؼيِؾلؼيممخشيدشيعضيتصيخشيدشيعضيتصيمم}}
ٔٙٙٔٙٙ
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  {{177177}}ْٛ  ْٛ  اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌخّغاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌخّغ        33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

أ ػػم مػػا  هػػي خادمػػاً قػػط, ومػػا قهػػي خادمػػاً قػػط, ومػػا  ػػيب  ووُػػيوى  ػػن رسػػوؿ ا  
 خادماً قط, بن باوة ما قالم لخادـ أبدأ  ليم  ثيياً:

{{مماظلـيقشياِكاظلـيقشياِكممِبفشيذشياِبفشيذشياممؽِِؽَظضشيرشيبضيؿصيَظضشيرشيبضيؿصيمماْظِؼصشياصصياْظِؼصشياصصيممَظقضيالَظقضيالمم}}
ٔٙٚٔٙٚ
مم

 لمن أساء إلى خهللمم: , وقاؿ ولن وضيبم 
ضيممَأؼضيِدؼُؽؿضي،َأؼضيِدؼُؽؿضي،ممتشيقضيتشيتشيقضيتشيمماظؾَّفصياظؾَّفصيممجشيعشيَؾفصيؿصيجشيعشيَؾفصيؿصيممخشيقشيُظُؽؿضي،خشيقشيُظُؽؿضي،ممإغيخضيقشياغشيُؽؿضيإغيخضيقشياغشيُؽؿضيممإغينؼيإغينؼيمم}} ضيَصؿشي ممؼشيِدِهؼشيِدِهممتشيقضيتشيتشيقضيتشيممَأخصيقهصيَأخصيقهصيممَطانشيَطانشيممَصؿشي

ممعشياعشياممَطؾَّْػؿصيؿصيقػصيؿضيَطؾَّْػؿصيؿصيقػصيؿضيممَصنغينضيَصنغينضيممؼشيغضيِؾؾصيفصيؿضي،ؼشيغضيِؾؾصيفصيؿضي،ممعشياعشياممتصيَؽؾُِّػقػصيؿضيتصيَؽؾُِّػقػصيؿضيمموشيَظاوشيَظاممؼشيْؾؾشيسصي،ؼشيْؾؾشيسصي،ممِعؿؼياِعؿؼيامموشيْظقصيْؾِؾلضيفصيوشيْظقصيْؾِؾلضيفصيممؼشيْلُطؾصيؼشيْلُطؾصيممِعؿؼياِعؿؼياممَصْؾقصيْطِعؿضيفصيَصْؾقصيْطِعؿضيفصي

{{ممَصَلِسقصـيقػصيؿضيَصَلِسقصـيقػصيؿضيممؼشيغضيِؾؾصيفصيؿضيؼشيغضيِؾؾصيفصيؿضي
ٔٙٛٔٙٛ
مم

ل لك إ داء ير الخادـ صعص في   ا الزمػاف, و ػ ا مػا جعػن  ثيػي مػن الصػالحين 
 ال وأحي بخادـ خوفاً من أف ال وعديم يقوقم.

ى الػهللواـ فمعاملة اإلسبلـ للخهللـ باوة في اليقي, ألف اإل ساف في اإلسبلـ م ـي  لػ
 .ب  يون ا , وبض سا ية ي يص ا  ومصدفاخ 

 املٛائد املط١ْٛٓ يف اإلضالّ
ممدمال:معاماٌقائدماٌلـقغةمسيماإلدالم=دمال:معاماٌقائدماٌلـقغةمسيماإلدالم=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

الموائػػهلل المسػػنو ة فػػي اإلسػػبلـ أولهػػا العقيقػػة, والعقيقػػة  ػػي ال بيحػػة ال ػػي حُػػ ب   ػػن 
 ر  ن سػيهلل ا الحسػن  نػهللما ُولػهلل  الف اة  قص والدحم, وسيهلل ا رسوؿ ا  الغبلـ أو  ن 

 بشػاة, و ػر  ػن سػػيهلل ا الحسػين  ػ لك  قػص والدحػػم بشػاة, و نػاؾ يػهللوث ليسػػوؿ ا  
  نهللما ُسئن  ن العقيقة فقاؿ:

================================== 
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  {{178178}}ْٛ  ْٛ  اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌخّغاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌخّغ        33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

ضيمم}} ضيسشي غيممذشياتشيانغي،ذشياتشيانغي،مممغيمغياْظغصيالاْظغصيالممسشي غيوشيسشي {{وشياِحدشيٌةموشياِحدشيٌةمممغضيشيكغضيشيكاُِّاُِّمموشيسشي
ٜٜٔٙٔٙ
مم

يم أف و ب   ةبلً وليس شاة, فالعقيقة ُسػن ة لمػن ما داـ اإل ساف  نهللخ وسعة, فبل  ل
 نهللخ وسعة, وُسن ة  لى ال ياخي, وليس  فوروة, فليس ي ماً أف و ب  العقيقػة وػـو السػابع, 
فقهلل ح وف األـ ولهللت قيصيواً وحح اج إلى بعض الياية, وقهلل وح اج المولود إلى الحض ا ة, 

ولػػود  صػػنع العقيقػػة, ال مػػا ع بعػػهلل شػػهي أو لػػ ا بعػػهلل حمػػاـ رايػػة األـ, وحمػػاـ  مػػو و ضػػج الم
شػػهيون أو سػػنة أو أ ثػػي, المهػػن مػػا داـ معنػػا اليسػػي  صػػنع العقيقػػة, ومػػن ال وملػػك فلػػيس 
 ليػػم شػػيء وال وُدالػػص بشػػيء, أل هػػا لػػيس أمػػياً الزمػػاً أو واج ػػاً, ل نهػػا ُسػػن ة  لػػى ال خييػػي 

 للمس ديع.
مػػن النػػاس فػػي  ػػ ا الزمػػاف, وػػ جي  الوليمػػة األخػػيى وليمػػة الػػزواج, ال ػػي حناسػػا ا  ثيػػي

القا ة بم ل    يي, و نػهلل الوليمػة وػأحي ال خػن والشػ , مػع أف الوليمػة  ػي ال ػي فيهػا الخيػي 
 حزوج : لسيهلل ا   هلل الييمن بن  وؼ  نهللما قاؿ للن ي  والنماء, والوليمة قاؿ فيها 

{{ممِبششياٍةِبششياٍةمموشيَظقضيوشيَظقضيممَأوضيِظؿضيَأوضيِظؿضيمم}}
ٔٚٓٔٚٓ
مم

ولػػ لك  والمسػػا ين  اعػػاـ الفقػػياءمػػن أ   ػػ خ الوليمػػة وبيي ػػا جعلهػػا يضػػية الن ػػي
 :قاؿ فيها 

{{اْظُػَؼرشياءصيماْظُػَؼرشياءصيممموشيؼصيؿضيرشيُكوشيؼصيؿضيرشيُكممْشـِقشياءصيْشـِقشياءصياَِّاَِّممَظفشياَظفشياممؼصيدضيسشيكؼصيدضيسشيكمماْظقشيِظقؿشيِة،اْظقشيِظقؿشيِة،ممَرعشيامصيَرعشيامصيمماظطَّعشيامغياظطَّعشيامغيممذشيرؽيذشيرؽيمم}}
ٔٚٔٔٚٔ
  

لػػػيس معنػػػى ذلػػػك حػػػيؾ األبنيػػػاء, فػػػبل مػػػا ع مػػػن د ػػػوة األ ػػػن واألي ػػػاب ولػػػو  ػػػا وا 
يػػاء, ل ػػن المهػػن أف و ػػوف  نػػاؾ جا ػػص ذي أبنيػػاء, أو األصػػهللقاء فػػي العمػػن ولػػو  ػػا وا أبن

, بن جا ص ذي باؿ, ألف   ا الةا ػص  باؿ في الوليمة للفقياء, ال و وف الةا ص المهضـو
  و ال ي فيم أساس ال ي ة في   ا العمن, إف  اف الزواج أو المولود أو بييخ.
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   والوليمػة فػي الػػزواج لػيس شػيااً فيهػػا الػ ب , ولػيس شػػيااً فيهػا اللحػػن, ألف ا
 قاؿ:

                        (12 ) التغاب 
د ػا أصػحابم فػي زواج السػيهللة زونػص ر ػي ا   نهػا  لػى لػ ن  سيهلل ا رسوؿ ا   

 ػاف وقصػهلل ا فػي أوامنػا  ػ خ, فلػو   وخ ز, وأييا اً في بعض زوجاحم  اف حمي ولػ ن, و أ ػم 
 لك  و اس دا  ي: وز   جاحوخ أو باحيم فهو وليمة, ما داـ ذ

                            (682 )البقرة 
,  ػا وا إذا اج معػوا ال و فيقػوف إال المهػن أف و ػوف  مػا  ػاف أصػحاب رسػوؿ ا  

  ن ذواؽ, أي شيء ذاقوخ وأ لوخ.
فالوليمػػة أف وةػػود اإل سػػاف بمػػا فػػي اسػػ دا  م, وبمػػا فػػي قهللرحػػم بحيػػث ال وسػػ هللون 

 ك, ألف اإلسبلـ ال وح   الهللووف وبخاصة في بهللء الحياة الزوجية  لى ذل
ومػػن الػػوالئن المسػػنو ة وليمػػة اليجػػوع مػػن الحػػج, فالسػػل  الصػػال   ػػا وا وع  يو هػػا 
وليمة لشػ ي ا   لػى يػج بيػ  ا  وأداء الفيوضػة ال ػي  ل فػم بهػا ا , وُػهلل ى إليهػا الفقػياء 

 اب  ما قلنا.والمسا ين, وال ما ع من األ ن واألي 
وُحسػػ حص الوليمػػة  نػػهلل  ػػن  مػػن وسػػ وجص الشػػ ي  ,  ػػأف رزقنػػي ا  بمػػاؿ  ثيػػي 
ليس  لى ال اؿ, أو  ةا ي ا  من قضية احهم  فيها بال اان, أو حن حيقي ي في العمػن ... 

 , ألف الشػػػػ ي   واجػػػػصٌ .... ال مػػػػا ع مػػػػن  مػػػػن وليمػػػػة فػػػػي مثػػػػن  ػػػػ خ األمػػػػور شػػػػ ياً  
 :الىحع  ما قاؿ ا 

                                (14 )لقمان. 
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 ايبدء بايطازم ٚايصا١ْٝ يف اآلٜات
مم:م:مصتتتكمربؽتتتؿماظؿـزؼتتتؾصتتتكمربؽتتتؿماظؿـزؼتتتؾممدتتتمال:مضتتتالمتعتتتاديدتتتمال:مضتتتالمتعتتتادي    مم     مم      مم

      مم   مم  مم   مموضتتتتتتال:موضتتتتتتال:م،م،ممماٌائتتتتتتدة(اٌائتتتتتتدة(3838))مممم    مم    مم     مم مم

   مم     مم   مم   ممممعتتامايؽؿتتةمبتتلنمآمممعتتامايؽؿتتةمبتتلنمآممماظـتتقر(ماظـتتقر(م22))ممبتتدأمسيماآلؼتتةماِّوديممبتتدأمسيماآلؼتتةماِّوديمممم

ممباظلارق،موسيماآلؼةماظـاغقةمباظزاغقة=باظلارق،موسيماآلؼةماظـاغقةمباظزاغقة=
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وقـو بها اليجاؿ, فهن ال ون المع اد في السيقات ال ي ححهللث خارج ال يوت أف من 
وقدعوف الديور, و ن ال ي وسدوف  لى المنازؿ وال يوت والمحبلت, و ن الػ ون و فننػوف 

 في  ن أ ماؿ السيقة ال ي  عيفها وال ي ال  عيفها في   ا الزماف.
أما الميأة في اإلسبلـ فقهلل أمي ػا ا  أف حقػي فػي بي هػا, وال حخػيج إال لضػيورة, فمػن 

ح وف سيقة محهللودة إف  اف في بي ها, وُمضػير  ليهػا فػي إ فاقهػا مػن زوجهػا,  أون حسيؽ؟!
 ول لك بهللأ ا  األوة باليجن.
أف المسئولية األولى والمهمة  لػى المػيأة أل ػم ال وسػ ديع  أما أمي الز ا ف ي ن ا  

 ػػيف إ سػػاف أف وػػأحي امػػيأة ربمػػاً  نهػػا, والبلئػػي وقلػػن فػػي  ػػ ا الزمػػاف أ هػػن ا ػػديرف أو أج
 قوؿ لهن: الموت خيي من ذلك, امنعي  فسك ولو  اف في ذلك ق لػك, فق لػك خيػي مػن 
ممارسػػة  ػػ ا العمػػن, بحةػػة أف  ػػ ا إج ػػار أو ا ػػديار, وال وسػػ ديع أيػػهلل أف وة ػػي امػػيأة 

  لى   ا العمن مهما  اف شأ م ي ى ولو  ا   في دائية السةن.
ة اإلخػػواف المسػػلمين الػػ ون قػػيأت   ابػػاً للسػػيهللة زونػػص الغزالػػي, و ا ػػ  مػػن جما ػػ

ُسػػةنوا فػػي  هػػهلل جمػػاؿ   ػػهلل الناصػػي, وي ػػ   ػػن  فسػػها أ هػػن أمػػيوا جنػػهللواً فػػي وق هػػا أف 
وواقعها, و ا   وصل  إلى يالة شهللوهللة جػهللاً مػن الهػزاؿ والضػع  الم نا هػا  ػن الدعػاـ, 
قال : فاس ةمع  قوحي ولن أ لػن مػن أوػن قػوا ي ا ؟! وأمسػ   بيق  ػم ولػن أحي هػا ي ػى 
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 مات!!.
و  فػن بهػا ووعينهػا مهمػا  ػاف  ما دام  الميأة حيبػص فػي يماوػة  فسػها فػضف ا  

وقيهلل لها ذلك إذا  زم   لى ذلػك, ولػن  شأ ها, ي ى ولو  ا   في صحياء, فضف ا  
 وس ديع أيهلل أف وفعن بها شيئاً م يو اً أبهللاً, ول لك بهللأ ا  اآلوة بالميأة.

ف وحقػػػر إرادحػػػم إال إذا اسػػػ ةاب  المػػػيأة, فػػػضذا لػػػن اليجػػػن ويوػػػهلل ل ػػػن ال وسػػػ ديع أ
حسػػ ةص ال وسػػ ديع أف وصػػنع معهػػا شػػيئاً, فػػضذا رفضػػ  وألحػػ  و ي ػػ   فسػػها للق ػػن, 
فض م لػن وسػ ديع أف وق لهػا, ولػن وسػ ديع أف وصػنع بهػا الخديئػة, ولػ لك جعػن ا  الػ  ص 

و ػي ال ػي اسػ ةاب  في   ا الحاؿ  لى المػيأة, أل هػا  ػي ال ػي وافقػ   لػى  ػ ا األمػن, 
 له ا النهللاء.

 بني عاّ َغ٢ ٚعاّ جدٜد
ممدمال:مطقػمؼطقيماٌلؾؿمساممعضك،موطقػمؼؾدأمساممجدؼد=دمال:مطقػمؼطقيماٌلؾؿمساممعضك،موطقػمؼؾدأمساممجدؼد=
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أي زمن مػي مػن  مػي اإل سػاف و وقػ  اإل سػاف  نػهللخ ليسػ عيض الػزمن الػ ي مضػى, 
م, و لى المسلن في  ن وـو أف وياجع  فسػم فػي وس عيض فيم أمياف, اا احم وذ وبم وسيئاح

 خػػي اليػػـو مػػاذا فعػػن فػػي  ػػ ا اليػػـو مػػن الحسػػنات والدا ػػات ليشػػ ي  ليػػم ا , ووسػػألم 
 المزوهلل من فضلم و يمم وجودخ, ومػاذا فعػن فيػم مػن المعاصػي والمن ػيات ليسػ غفي ا  

, ووسألم ال وبة واإلقالة من   خ العثػية, ووسػألم ا لسػ ي وال وفيػر فيمػا بقػي لػم من   ا الةـي
أف وغفػػي لنػػا مػػا مضػػى مػػن الػػ  وب واألثػػاـ, وأف ووفقنػػا لصػػػال   مػػن  مػػيخ,  سػػأؿ ا  

 العمن و من الصال  فيما بقي لنا من العمي واألواـ.
 وصلى ا   لى سيهلل ا محمهلل و لى  لم وصح م وسلن



  {{182182}}اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u  ٚارتُطٕٛٚارتُطٕٛ  ايجا١ْٝايجا١ْٝاذتًك١ اذتًك١ u 
  االحتراٍ بسضٍٛ اهلل االحتراٍ بسضٍٛ اهلل 

  زضٍٛ اهلل زضٍٛ اهلل   فغٌ شٜاز٠فغٌ شٜاز٠

  عالج قط٠ٛ ايكًبعالج قط٠ٛ ايكًب

  اإلخالظاإلخالظ

  آداب ادتُاعآداب ادتُاع

  زؤ١ٜ ايعٛز٠ يًصٚجنيزؤ١ٜ ايعٛز٠ يًصٚجني

  اضتػالٍ ايطايب يررت٠ األجاش٠اضتػالٍ ايطايب يررت٠ األجاش٠

  آ١ٜ آ١ٜ            
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u  186ايجا١ْٝ ٚارتُطٕٛايجا١ْٝ ٚارتُطٕٛاذتًك١ اذتًك١  u 
 االحتراٍ بسضٍٛ اهلل 

مم==دمال:مطقػمحيؿػؾماٌلؾؿمبردقلمآمدمال:مطقػمحيؿػؾماٌلؾؿمبردقلمآم
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ليس في شهي ربيع فقط وال في ليلػة الثػا ي  شػي مػن  وح فن المسلن بيسوؿ ا  
شهي ربيع فقػط ل ػن وح فػن بيسػوؿ فػي  ػن أوامػم و ػن لياليػم و ػن أوقاحػم, وح فػن بال يفيػة 

 بعهللة أمور: ,فقهلل أمي ا ا  ال ي أمي بها ا  
ومػػا خص ػػم بػػم ا   مػػن أف  عػػيؼ مزاوػػا رسػػوؿ ا  وفضػػائن رسػػوؿ ا ,  األمػػي األوؿ:

في ػوف الفػيح  نػا فػي قػوؿ  , لينػا سواخ مػن األ  يػاء والميسػلين ل ػي  فػيح بفضػن ا  
 :  ا                                                       (28 )يررررررونس 

فضن ا  ال ي أ داخ ليسػوؿ , لقياءت الس عو ي قياءة من ا فل فييوا  و ناؾ قياءة: 
 , عيفهػػا فنفػػيح أ نػػا مػػن أمػػة رسػػوؿ ا   نػػهللما ,وريمػػة ا  ال ػػي شػػمن بهػػا رسػػوؿ ا  ,ا 

 األمي.و ش ي ا   لى   ا 
وأ ة نػػا بػػم فػػي  ػػ خ  , ق ػػهللي بههللوػػم, ُأْ ة نػػا بػػم فػػي  ػػ ا ال مػػاؿ أف األمػػي الثػػا ي:

ومشػي  لػى  إ سافو ن  ,موغ  يؾ  هللْ  لماذا لنا وأفعالنا؟  ق هللي بم في خصا ال نَ الخصاؿ, فلِ 
 :إذا  ن  أ ا م مناً يقاً فقهلل و ع الن ي ميزا اً لحقيقة اإلوماف, قاؿ فيم  ! واخ؟

صيممالالمم}} صيؼصيمضيِع {{ِبِفمِبِفمممِجؽضيتصيِجؽضيتصيممِظؿشياِظؿشياممتشيؾشيعطياتشيؾشيعطياممػشيقشياهصيػشيقشياهصيممؼشيُؽقنشيؼشيُؽقنشيممحشيؿؼيكحشيؿؼيكممَأحشيدصيُطؿضيَأحشيدصيُطؿضيممؼصيمضيِع
ٖٖٔٚٔٚ
مم
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173  ْٓ ًَ  ششػ اٌغٕخ ِٚعغُ اٌغفش، ٚاٌج١ٙمٟ ثص١غخ: } ٌَ ِّ ٓك  ٠َْغزَْى ِِ ْؤ بَٔٗت  ِت َّ َْ  َٝؽزَّ  إ٠ِ اٖت  ٠َىتٛ َٛ  رَجًَعب َ٘

ب َّ ٌِ  ُْ ِٗ { عٓ عجذ هللا ثٓ عّشٚ  ِعْئزتىت  ثِ



  {{184184}}اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

, والن ػػي لػػيس لػػم  ػػوًى أل ػػم ووسػػيي  لػػى مػػا جػػاء بػػم يضػػية الن ػػي ,و نػػا و ػػيؾ  ػػواخ
   ومشػػػػػػػي بمػػػػػػػا أمػػػػػػػيخ بػػػػػػػم ا :                                            

              )في  ن األيواؿ, في الع ادات والمعامبلت فأق هللي بيسوؿ ا   )النجم
فػػػي صػػػلة و فػػػي معاملػػػة الةيػػػياف, و األوالد,  فػػػي معاملػػػةو الزوجػػػة, فػػػي معاملػػػة واألخػػػبلؽ, 

في ػوف لػي قػهللوة  ,في  ن األيػواؿو وفي ال يع والشياء,  ,في ال عامن مع الزمبلءو األرياـ, 
 .في رسوؿ ا  

منػػػا,  يػػػ   يػػػ  أشػػػ يخ؟  مػػػا  ل    ,أشػػػ ي ا   لػػػى  ػػػ خ النعمػػػة أف األمػػػي الثالػػػث:
  أشػػ يؾ وػػارب  لػػى إرسػػاؿ الن ػػي لنػػا؟ قػػاؿ لنػػا:                                  

                                        (22 ) أ ثػػػي مػػػن الصػػػبلة  ليػػػم األحرررزا, 
وخاصػة  نػػهللما  عػػيؼ  لنػػا  ػػ ا الفضػػن, وفضػػلم فػي اآلخػػية فػػي الةنػػة  يوػػهلل أف   ػػوف معػػم, 

 :قاؿ ال ي وُ ثيمن الصبلة  ليم, خ الهللرجة؟ فما ال ي ووصلنا له 
{{ًةمًةمصشيالصشيالممسشيَؾلؼيسشيَؾلؼيممَأْطشيرصيػصيؿضيَأْطشيرصيػصيؿضيمماْظِؼقشياعشيِةاْظِؼقشياعشيِةممؼشيقضيمشيؼشيقضيمشيممِبلِبلمماظؼـياسغياظؼـياسغيممَأوضيَظكَأوضيَظكمم}}

ٔٚٗٔٚٗ
مم

 :أمي سهن وبسيط, قاؿ ؟ ماذا وفعن ومن ويوهلل الشفا ة
ضيمصشيّؾكمسشيؾلشيعيمِحنيشيمؼصيصضيِؾّّصيمسشيشضيرًا،موِحنيشيمؼصيؿضيِللمسشيشضيرًامَأدضيرشيَطؿضيفصيمذشيَػاسشيِؿمم}} ضيمصشيّؾكمسشيؾلشيعيمِحنيشيمؼصيصضيِؾّّصيمسشيشضيرًا،موِحنيشيمؼصيؿضيِللمسشيشضيرًامَأدضيرشيَطؿضيفصيمذشيَػاسشيِؿعشي لمؼشيقضيمشيملمؼشيقضيمشيمعشي

175175{{مماظِؼقشياعشيِةاظِؼقشياعشيِة

مم

أظن أ ها شيٌء سهٌن جهللاً, والصعوبة فيها  ي المهللاومة, أصعص شيء  لى اإل سػاف 
أف وهللون  لى أمي, فمن المم ن أف وصلى اإل ساف  ن وػوـٍ ألػ  مػية ول ػن وسػ مي أسػ وع 

 ل ن الن ي قاؿ:أو أس و ين ثن و وق , 
{{َضؾؼيمَضؾؼيممموشيإغينضيوشيإغينضيممدضيوشيعصيفشيادضيوشيعصيفشياأََأممتشيعشياَظكتشيعشياَظكمماظؾَِّفاظؾَِّفممإغيَظكإغيَظكمماَِّسضيؿشيالغياَِّسضيؿشيالغيممَأحشيبؽيَأحشيبؽيمم}}

ٔٚٙٔٚٙ
مم
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 ِغّع اٌضٚائذخ، سٚاٖ اٌطجشأٟ ثئعٕبد٠ٓ ٚإعٕبد أؽذّ٘ب ع١ذ ٚسعبٌٗ صمعٓ أثٝ اٌذسداء  175

 عٕٙبصؾ١ؼ ِغٍُ ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ عٓ عبئشخ سضٟ هللا  176



  {{185185}}اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

  لػى الن ػي مػن داـو  لػى الصػبلة فالمهن أ ك حخ ار لنفسك شيئاً وحهللاـو  ليم, 
فػي  و ػوف مػع الن ػي  ومػن زاد  ػن ذلػكا ة, ف شية ص اياً و شية ليبًل, ف ةص لم الشػ

 الهللرجة والمنزلة في اآلخية وفي الةنة إف شاء ا .
: أمػي  خػيأمي ا بها ا , وُ ضػي  لهػا  وؿ ا  بسيهلل ا رسلئلي فاؿ   هللة أمور  خ 

 وصػـو اإلثنػين مػن  ػن أسػ وع, فُسػئن سيهلل ا رسوؿ ا   يػ   ػاف وح فػن بمػيبلدخ؟  ػاف 
  ن ذلك, فقاؿ:

{{ِصقِفمِصقِفممموصيِظدضيتصيوصيِظدضيتصيممؼشيقضيمظيؼشيقضيمظيممذشياَكذشياَكمم}}
ٔٚٚٔٚٚ
مم

, و ل   الن ػي    أف أخػيج  صـو  ػ ا اليػـو ُشػ ياً   منػا إلػى الػهلل يا فػي  ػ ا اليػـو
 اليهػػود وػػـو العاشػػي مػػن المحػػي ـ, فقػػهلل ذ ػػص إلػػى المهللونػػة فوجػػهلل اوصػػومو  صػػحابم أفو ل ػػن أ
؟ قػالوا: شػ ياً   فػي  ػ ا ف   ا اليػـووصومو  , فسػألهن لمػاذا حصػوموف العاشػي مػن المحػـي
 فيم موسى من في وف وقومم فقاؿ: ألف ا   ة ىاليوـٌ 

صيمم}} صيغشيقضي ضيُؽؿضيممِبؿصيقدشيكِبؿصيقدشيكممَأوضيَظكَأوضيَظكممغشيقضي ضيُؽؿضيِع {{قضيِعِفمقضيِعِفمِبصشيِبصشيممَأعشيرشيَأعشيرشيممثصيؿؼيثصيؿؼيممِع
ٔٚٛٔٚٛ
مم

أقػي  بالصػياـ لنةػاة موسػى, في ػوف الصػياـ لمػيبلدخ  ػن فيػم شػٌك  الن ي فضذا  اف 
 ,أو  ػن شػهي مػية ,أو  ػن أسػ وع مػية ,فنصػـو وػـو األثنػين ولػو  ػن سػنة مػية! ال, أو لػ ٌس؟

 ., ش ياً    لى  عمة رسوؿ ا   لى ال يسيي
مػػاف, فُيحلغػػي بضػػا ة الػػييمن للفقػػياء قل ػػم باإلو ا وأف ُوحلغػػي  ,مػػن أراد أف وسػػ زوهلل

ػػػػط لهػػػػن األ مػػػػاؿ القي  يػػػػة  ػػػػط لهػػػػن األخػػػػبلؽ المحمهللوػػػػة, ووُ سغ مػػػػن بنػػػػي اإل سػػػػاف, فيُ سغ
 لوف في   خ األ ماؿ لُيح وا ا :ووةعن الناس العادوين وهللخ ,ال شيوعية
{{اظؾَّفصيماظؾَّفصيمممِؾؾضيُؽؿصيِؾؾضيُؽؿصيؼصيقضيؼصيقضيمماظؾَِّفاظؾَِّفممإغيَظكإغيَظكمماظؼـياسشياظؼـياسشيمموشيحشيؾـيؾصيقاوشيحشيؾـيؾصيقامماظؼـياسغي،اظؼـياسغي،ممإغيَظكإغيَظكمماظؾَّفشياظؾَّفشيممحشيؾـيؾصيقاحشيؾـيؾصيقامم}}

ٜٜٔٚٔٚ
مم
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  {{186186}}اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

وُ وقػم اعػن  فػضف ا  وقهن يػبلوة اإلومػاف, ,ووُػ هللخن النػاس إلػي يػص ا  وُ فمن 
اإلومػػاف ويػػبلوة اإلومػػاف, و ػػ خ بعػػض المعػػا ي ال ػػي  سػػ ديع أف  قولهػػا فػػي  ػػ خ المناسػػ ة 

 وإف  ا   األقواؿ في   ا المةاؿ  ثيية, ول ن    في به ا القهللر إف شاء ا .

 زضٍٛ اهلل  فغٌ شٜاز٠
مم==دمال:معامصضؾمزؼارةمردقلمآمدمال:معامصضؾمزؼارةمردقلمآم

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

الحػػػهللوث  لمػػػاء  مػػػا قػػػاؿ  األيادوػػػث ال ػػػي وردت فػػػي فضػػػن زوػػػارة رسػػػوؿ ا  
ل ثيحهػا وث ذات السػنهلل الضػعي , ل ػن وُقػوغي بعضػها بعضػاً ديااألاألجبلء وإف  ا   من 

 :و فيها شيفاً قولم , أل ها أيادوث  ثيية
ضيمم}} ضيعشي ممذشيِػقعطياذشيِػقعطياممَظفصيَظفصيممَأُطقنشيَأُطقنشيممَأنضيَأنضيممسشيَؾلؼيسشيَؾلؼيممحشيؼفياحشيؼفياممَطانشيَطانشيممزغيؼشيارشيِتل،زغيؼشيارشيِتل،ممإغيالإغيالممحشياجشيٌةحشياجشيٌةممتصيعضيِؿُؾفصيتصيعضيِؿُؾفصيممالالممزشياِئرطيازشياِئرطياممجشياءشيِغلجشياءشيِغلممعشي

{{اْظِؼقشياعشيِةماْظِؼقشياعشيِةمممؼشيقضيمشيؼشيقضيمشي
ٔٛٓٔٛٓ
مم

ومػػن  اييػػة أخػػيى فػػضف الق ػػي قيامػػة, وػػـو ال فهػػو قػػهلل وج ػػ  لػػم شػػفا ة رسػػوؿ ا  
 ,م معالمػػم  ػػو ق ػػي رسػػوؿ ا  والػػ ي لػػن ح ػػ وجػػود أ يػػهللاً,الوييػػهلل لؤل  يػػاء والميسػػلين الم

  اف و  ص لزوارة شههللاء أيهلل  ن وـو س   ووقوؿ ألصحابم:  الن ي و 
ممإغيَظكإغيَظكممعصيلضيِؾؿظيعصيلضيِؾؿظيممسشيَؾقضيفغيؿضيسشيَؾقضيفغيؿضيممؼصيلشيؾِّؿصيؼصيلشيؾِّؿصيممالالممِبقشيِدِه،ِبقشيِدِه،ممغشيْػِللغشيْػِللممَصقشياظَِّذيَصقشياظَِّذيممسشيَؾقضيفغيؿضي،سشيَؾقضيفغيؿضي،مموشيدشيؾِّؿصيقاوشيدشيؾِّؿصيقامموشيْأتصيقػصيؿضي،وشيْأتصيقػصيؿضي،ممزصيورصيوػصيؿضي،زصيورصيوػصيؿضي،مم}}

{{اظلؼيالمشيماظلؼيالمشيمممسشيَؾقضيِفسشيَؾقضيِفممرشيدؽيوارشيدؽيواممالالإغيإغيمماْظِؼقشياعشيِةاْظِؼقشياعشيِةممؼشيقضيمغيؼشيقضيمغي
ٔٛٔٔٛٔ
مم

في ػػوف األولػػى بنػػا أف  ػػزور سػػيهلل ا رسػػوؿ ا  وػػزور شػػههللاء ُأيػػهلل,  فػػضذا  ػػاف الن ػػي 
 وقهلل قاؿ , فيمن ُوسلن  ليم, و حن  سلن  ليم في  ن حشههلل للصبلة: 

================================== 
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  {{187187}}اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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ضيممعشياعشيامم}} ضيِع {{سشيَؾقضيِفمسشيَؾقضيِفمممَأرصيدؼيَأرصيدؼيممحشيؿؼيكحشيؿؼيكممرصيوِحلرصيوِحلممإغيَظلؼيإغيَظلؼيمماظؾَّفصياظؾَّفصيممرشيدؼيرشيدؼيممإغيالإغيالممسشيَؾلؼيسشيَؾلؼيممؼصيلشيؾِّؿصيؼصيلشيؾِّؿصيممعصيلضيِؾؿػيعصيلضيِؾؿػيممِع
ٕٕٔٛٔٛ
مم

 بلـ, ال حن  ُيدُّ  لى بعضنا السبلـ بال بلـ, ل ػن ردغ السػبلـ مػن رسػوؿ ا  لػيس بػ
أصػػ ح  ُمدمئنػػاً, فأ ػػ   يو ليػػك السػػبلـ : قػػوؿوما عنػػهللل نػػم ُي ػػٌن وُنف ػػ  وػػـو الزيػػاـ, ف

 نػػهللما وػػ  ص لزوػػارة األ صػػار  نػػهللما وػػهلل وخ لزوػػارحهن وقػػوؿ:  و ػػ ا ُي ػػن, ولػػ لك  ػػاف 
ـ  لػػي ن, فػػبل وػػُيدُّوا, فيقػػوؿ: السػػبلـ  لػػي ن, فػػبل وػػيدُّوا, وفػػي المػػية الثالثػػة وػػيدُّوا السػػبل

 ليم, فيقػوؿ لهن:لِػَن لَػْن حػيدُّوا  لػى  السػبلـ؟ فيقولػوف: أرد ػا أف  سػ أثي بسػبلمك وبي احػك 
  لينا وا رسوؿ ا .

أ ثػي,   حن ال  يوهلل أف  سمعها منك مػية وايػهللة فقػط ول ننػا  يوػهلل أف  سػمعها منػك
ووعيفػػوف أ هػػن لػػو لػػن وػػيدُّوا بعػػهلل الثالثػػة فسػػيعود ثا يػػة, وإال  ػػا وا وسػػ ميوف فػػي  ػػهللـ الػػيدغ, 

ممأل هن ويوػهللوف أف وسػ معوا مػن رسػوؿ ا  السػبلـ, والسػبلـ مػن رسػوؿ ا  مػا معنػاخ؟   مم

  مم مم    مممم مم مم مم  مم  مم )سػػػػبلـ فػػػػي الػػػػهلل يا مػػػػن فوجػػػػص لػػػػك ال )الررررنجم
خشػية سػوء الخاحمػة, فسػ مي الػهلل يا  لػى خيػٍي إف شػاء ا , ووجػص لػك السػبلـ مػن سػػ اؿ 
المل ين و  اب الق ػي, ووجػص لػك السػبلـ مػن الموقػ  العظػين, ووجػص لػك السػبلـ مػن 

ممجهن ن, ووج   لك دار السبلـ:      مم  مم      مم  مم (44 ) األحزا. 
وا   , ػين, ألف  بلمػم مػن ا  وم و ػهلل ب أويػهلل ا  السبلـ مػن رسػوؿ ا  لػيس بشػيءف
 :و ػػػػػػػػػػػػػهللخ بػػػػػػػػػػػػػأف وُعديػػػػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػػػا و منػػػػػػػػػػػػػاخ                          

 الضحى( 2)
ويى منازؿ الػويى, واألمػا ن ال ػي  ػزؿ  زوارة رسوؿ ا   ا يك أف من و  ص إلي 

واألمػا ن ال ػي حع  ػهلل فيهػا الن ػي وأصػحاب الن ػي, و ػو خيػي م ػاٍف حُع غػهلل  فيها  بلـ الييمن,
فػػػي األرض بعػػػهلل بيػػػ  ا  الحػػػياـ, وػػػيى  ػػػن  ػػػ خ األمػػػا ن في ػػػ ّ ي رسػػػوؿ ا   فيػػػم   

   وػهللخن فػي قػوؿ ا :و فيعي  في   ا الحاؿ  ,وصحاب م ال ياـ                    

================================== 
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      (61 الف)تح 

 عالج قط٠ٛ ايكًب
ممدمال:معامسالجمضلقةماظؼؾبمواظغؾظة=دمال:معامسالجمضلقةماظؼؾبمواظغؾظة=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 :قَاؿَ  قَػْلِ ي, َقْسَوةَ  ِإلَْيكَ  َأْشُ و الل ِم, َرُسوؿَ  وَا وقاؿ: ذ ص رجن إلى رسوؿ ا  
ضيَؽممَأدضينغيَأدضينغيمم}} ضيممِخقشياِغَؽ،ِخقشياِغَؽ،ممَؾكَؾكسشيسشيمموشيَأجضيِؾلضيفصيوشيَأجضيِؾلضيفصيممرشيْأدشيفصي،رشيْأدشيفصي،مموشياعضيلشيّّضيوشياعضيلشيّّضيمماْظقشيِؿقؿشي،اْظقشيِؿقؿشي،ممِعضيَؽِع ضيؼشيِؾ ممسشيَؾكسشيَؾكمموشيتشيْؼِدرضيوشيتشيْؼِدرضيممَضْؾؾصيَؽ،َضْؾؾصيَؽ،ممؼشيِؾ

{{حشياجشيِؿَؽمحشياجشيِؿَؽم
ٖٖٔٛٔٛ
مم

 :ومن  بلج قسوة القلص يضور بسن األموات, قاؿ 
{{بشيِؾقغشيٌةمبشيِؾقغشيٌةمممعشيقضيِسَظٌةعشيقضيِسَظٌةممخشياوػيخشياوػيممجشيلشيٍدجشيلشيٍدممعصيعشياَظفشيَةعصيعشياَظفشيَةممَصنغينؼيَصنغينؼيمماْظؿشيقضيتشيك،اْظؿشيقضيتشيك،ممشياْشِلؾغيشياْشِلؾغيمم}}

ٔٛٗٔٛٗ
مم

نين فػػػالعي ,, ول نػػػم اآلف  ػػػائن ال وػػػ  لن,وػػػ  لن مػػػع النػػػاس ػػػاف  إ سػػػاف نػػػهللما حػػػيى 
وػُيّد, واللسػاف موجػود  موجودحاف ول نم ال ويى, واألذ اف موجودحػاف و نػادي  ليػم ول نػم ال

 و حػن مػن ُوحيغ ػم ,ول نم ال وندر, والةسهلل موجود و ن شيٍء موجوٌد فيػم ول نػم ال و حػّيؾ
 سوؼ ح وف مثن   ا اإل ساف.ووماً ال بهلل ف علن أ ك  ...

ا  وو ػ   ي المػوت وو ػ   ي الػهللار اآلخػية,  فه خ الحالة ححّيؾ القلص وحةعلم وخشػى
 .وُ  ص قسوة القلصو  ا 

في ػوف دائمػاً المػوت منػم  لػى  ,: ب ػ  ُّي المػوتفي  ػبلج قسػوة القلػص زاد العلماء
واأليادوػػث  ,بػاؿ, فيػػ  ي دائمػاً اآلوػػات ال ػػي فيهػا المػػوت, ووقػيأ  ػػبلـ العلمػػاء  ػن المػػوت

وأ ػن شػػيٍء ق ػػن  ,وو ػ   ي السػػا ة والقيامػػة ,أيوالػػمي ػى و ػػ   ي المػػوت ووعلػن  , ػن المػػوت
================================== 
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ػػ ي القلػػص  ػػن المدعػػن ذلػػك وبعػػهلل ذلػػك  ػػو أف وحػػيص  لػػى المدعػػن الحػػبلؿ, ألف مػػا وُقسغ
 وقوؿ: ما ورد باألثي و اف بحياً من العلن   ,سيهلل ا   هلل ا  بن   اس الحياـ, 

ةمايراممهلامزؾؿةمةمايراممهلامزؾؿةماظؾؼؿةماياللمهلامغقرظيمجيدهماإلغلانمسيمضؾؾفمصقرًا،مواظؾؼؿاظؾؼؿةماياللمهلامغقرظيمجيدهماإلغلانمسيمضؾؾفمصقرًا،مواظؾؼؿمم}}

مم{{ممؼشعرمبفاماإلغلانمسيمضؾؾفؼشعرمبفاماإلغلانمسيمضؾؾف

وبعػهلل , و لػى إذ ػاب القسػاوة  ػن القلػص, اللقمة الحبلؿ حسا هلل  لػى حنػووي القلػص
   ذلك مةالسة أ ن الخشية ي ى و سّيب لم  هللوى منهن بخشية ا :                

               (68 )وُػ  ص  فػضف  ػ ااإل سػاف ووسػ مع أليػادوثهن هللما وةالسهن نفع فاطر
 القسوة من اإل ساف.

  خ مةمو ة من األدووػة القي  يػة والن ووػة ال ػي حُػ  ص القسػوة,  سػأؿ ا  أف وػيزؽ 
 قلوبنا جميعًا الييمة والشفقة والعد  والحناف.

 اإلخالظ
مماِّسؿالماظيتمتقـيصؾمإظقف=اِّسؿالماظيتمتقـيصؾمإظقف=مم=موعا=موعاوعامسالعاتفوعامسالعاتفمم==اإلخالصاإلخالصمم:معا:معادمالدمال

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

مػا  سػميم روػاء   ػوألف العمػن للخلػر  ,ال للخلػر ياإلخبلص  و أف و وف العمػن  
للغػػػيور بػػػالنفس, و ػػػ ا مػػػا  سػػػميم إ ةػػػاب بػػػالنفس, ألف اإل سػػػاف إذا  مػػػن  أو ,أو ُشػػػهية

 . مبًل وفيح بنفسم فيس زوهلل من العمن أل م ُمعةص بالعمن ال ي  ملم بنفسم
, و بلمػػة وإ مػػا    ,و ػػوف العمػػن للػػنفس وال للخلػػرال ل ػػن اإلخػػبلص  ػػو أف 

و لػػن وػػيوخ, اإلخػبلص فػػي العمػن  ػػو أف وُػػهللون اإل سػاف  لػػى  ػ ا العمػػن سػػواء ر خ الخلػر أ
إذا  نػػ   نػػهللما أرى النػػاس أ مػػن العمػػن, و نػػهللما وغيػػص  نػػي النػػاس أحوق ػػ   ػػن العمػػن, 

, ل ػن اإلخػبلص أف اإل سػاف وسػ مي فػي افي   في وف   ا العمن ليس فيم إخػبلص  ػ
 .العمن سواء ر خ الخلر أو لن ويوخ
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الػػ ون و ع ػػهللوف   ,ووسػػ مي فػػي العمػػن وإف اليػػع منفعػػة  اجلػػة د يووػػة أو لػػن ولحػػع
لقضػػػاء مصػػػلحة فهػػػ خ ليسػػػ  خالصػػػة  , ل ػػػن العمػػػن    ػػػو أ نػػػي أ  ػػػهلل ا  أل ػػػم أ ػػػٌن 

   ص الزوػادة:والشػ ي وسػ وج ,للش ي للع ادة, وأ نٌ                    (8 )إبرراهيم 
و  ا و وف  بلمة اإلخبلص   سواء في السي أو في العبل يػة, أو أمػاـ الخلػر أو مػن وراء 

وال ي ػػى د ػػاءاً مػػن  ,جػػزاءاً وال شػػ وراً   ويجػػووال ,الخلػػر وػػهللون اإل سػػاف  لػػى  ػػ ا العمػػن
 . الخلر أل م ويجو الةزاء من الملك الحر

إذا  ػػػاف ويوػػػهلل فػػػي  فسػػػم بعػػػهلل أف وػػػ دغي العمػػػن أف وُثنػػػي  ليػػػم  ػػػ الء الموجػػػودون, 
فيقولوف لم: أ   اليـو خد   خد ػة  ظيمػة و ػ ا و ػ ا ػ و فسػم ُحس ػي بهػ ا ال ػبلـ في ػوف 
ذلك ليس خالصاً لوجم ا , وإذا  اف يسن الصوت وويوهلل أف وقوؿ  نػم النػاس  ػ ا و ػ ا, 

 ػػو أف ال ويجػػو األجػػي إال مػػن ا ,   , فمػػا العمػػن الخػػالن  ؟ فهػػ ا العمػػن لػػيس خالصػػاً 
أل ػم وعلػن أف  ػ ا األمػي  لػم والخيػي  لػم بفضػن  ,خ الخلػر فيسػ زوهلل مػن شػ ي ا ش ي فضذا 

م   والوقػوؿ: أ ػا  ػ ا وأ ػا  ػ ا, ا  وب ـي ا  وبعداء   جّن في ُ بلخ, فينسص الفضن  ل
 من دائية اإلخبلص. فقهلل خيجإذا دخل  ألف )أ ا( 

 ول لك  اف بعض الصالحين وقوؿ: 
ول ػػػن مػػػاذا وقػػػوؿ؟  "إذا رزؽ ا    ػػػهللاً اإلخػػػبلص فػػػبل وقػػػوؿ: منغػػػي وال لػػػي وال بػػػي"

 .وب وفير ا  ,وبفضن ا  ,وقوؿ:   ا من ا 
 وماذا لك؟ 
 منػػعولػػي العيػػوب, أمػػا المحاسػػن ف  وفيػػر ومعو ػػة  ػػبلـ  الغيػػوب, فلػػو  ,لػػَي الػػ  وب

 ػػػاف رجػػػبلً مػػػن !  وفيػػػر والمعو ػػػة, فمػػػاذا معػػػي؟  ػػػن أسػػػ ديع أف أسػػػ غ  حسػػػ يحة وايػػػهللة؟ال
لػػي   لػػو صػػف" وزوػػهلل ال سػػدامي ر ػػواف ا  ح ػػارؾ وحعػػالى  ليػػم وقػػوؿ: والصػػالحين اسػػمم أبػػ

لػو صػف  لػي حهليلػة وايػهللة فقػط   و فينػػي  "حسػ يحة وايػهللة لػن أبػالي بسػوا ا مػن العمػن
 :قاؿ لمعاذ بن ج ن  سيهلل ا رسوؿ ا  و د,   ا, ألف ا  ال ويوهلل العهلل
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شيمماْظَؼِؾقؾصياْظَؼِؾقؾصيممؼشيْؽِػَؽؼشيْؽِػَؽممِدؼشيَؽِدؼشيَؽممَأخضيِؾصضيَأخضيِؾصضيمم}} شيِع {{اْظعشيؿشيؾغيماْظعشيؿشيؾغيمممِع
ٔٛ٘ٔٛ٘
مم

 ,اإل ساف منػم إال وجػم ا  وال ويجو ,أ ن شيء  و أف و وف العمن   جّن في ُ بلخ
 وال ويجو منم ذ ياً وال شهيًة إال  نهلل موالخ جّن في ُ بلخ. ,وإال ر اء ا 
 ػن  ! ػن وسػ ديعوف أف ونفعػوا أيػهللاً ب سػ يحة؟ !خلر  لهن  ن معهػن شػيء؟ل ن ال

ال وسػ ديع أيػهلٌل أف وُعدػي أيػهللاً  !وس ديعوف أف أف وُعدػوا أجػياً ل سػ يحة أليػهلٍل مػن ال شػي؟
    قاؿ لنػا: وا   , ال بهلل أف و وف العمن يهلل معم   ا األجي, فأجياً ل س يحة أل م ال أ

                            (62 )مػػػن )مػػػن  مػػػن, ول نػػػم قػػػاؿ:  :لػػػن وقػػػن الكهرررف
 .م اإلخبلص   و وف العمن ل  واإليساف معناخ  نا أف (أيسن

 186آداب ادتُاع
ممآدابماىؿاعمبنيماظرجؾموزوجؿف=آدابماىؿاعمبنيماظرجؾموزوجؿف=ممعاعادمال:مدمال:م

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 أواًل: الدعاـ الحبلؿ:
ي ػػى إذا خيجػػ  منػػم الندفػػة  ,اإل سػػاف ووحػػيص فػػي اعامػػم  لػػى الحػػبلؿأف و غػػ  ى 

 وو وف بارّاً بوالهللوم. ,وقهلل ر ا  منها الولهلل في وف الولهلل ابن يبلؿ
 ثا ياً: ير الزوجة في الةماع:

فيحػاوؿ أف ُوشػ ع رب  هػا  مػا ُوشػ ع رب  ػم, ألف  ػ ا أمػي  ,أف وعلن أف لها مثن ما لم
بػػػػهلل مػػػػن  ا أف ال وقػػػػع اإل سػػػػاف  لػػػػى زوج ػػػػم فةػػػػأة ول ػػػػن الأمي ػػػػ واليسػػػػوؿ  ,اإلسػػػػبلـ

 .قهللمات  ي الق لة واأليضاف وال بلـ الديصمالمقهللمات, وال
================================== 
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 :وةص أف وعلمها الةميعو ناؾ معلومة 
 هللما ونظي ف عة م الميأة من النظي!فاليجن وعشر من  ينيم, فعن  

وأف ُحسػػمعها بػػهلل  فػػبل , ػػبلـ الةميػػنلوالمػػيأة حعشػػر مػػن أذ يهػػا, ف حػػص أف حسػػمع ا
 .ل بلـ الديصا

ال وح هػا ول ػن   لى زوج م, فنفػيض أ ػماليجن ول لك أباح يضية الن ي أف و  ب 
 !... و   اوال ووجهلل أيهلٌل مثلك في الهلل يا  نهللي  ,أ   الغالية  لى  وقوؿ لها: 

مػػيأة ذات مػػية قػػاؿ لهػػا زوجهػػا: أحح يننػػي؟ قالػػ :  عػػن, فقػػاؿ لهػػا: اولػػ لك  ا ػػ  
فأقسػػم  أ هػػا ال حح ػػم, فػػ  ص إلػػي سػػيهلل ا  ,حح ػػم فلػػن حي ػػى ال ػػ ب ايلفػػي, فلػػن ح ػػن
فقالػ  لػم: أأ ػ ب وػا أميػي  ,هلل ا ا سػيهلل ا  مػيفػو ػاف ويوػهلل أف وضػيبها,  , مي وش و ا لػم

ثػن  ,الم منين؟ قاؿ لها:  عن ليس   ن ال يوت حُ نى  لى الحػص, في ػوف ذلػك فػي ال هللاوػة
 ه خ الةما ة وله خ المصال .وأحي األوالد فين هي األمي وحس مي الحياة ل

أف حسػمع منهػا ويوػهلل , و ف اليجػن و ػوف شػهللوهللاً أومعظن مشا ن المة مع لليجاؿ  و 
حسػػمعها مػػن الخػػارج,  !وال ويوػػهلل أف وقػػوؿ لهػػا  لمػػة اي ػػة, فمػػن أوػػن حسػػمعها؟ , بلمػػم  لػػم

ح ػهللأ و  ,ف فػيح وحيوػهلل أف حسػمع ثا يػة ,فُيسمعها  بلمػاً جمػيبلً  ,فمثبل وايهلل ويغف  لى وعا س
 الح اوة من  نا ألف زوجها لن وُعدها يقها في   ا ال بلـ.

وحشػعي بأ ػم ال ووجػهلل أيػهلٌل فػي قل ػك بيي ػا,  , بلمػاً جمػيبلً   منػك حيوهلل أف حسػمع ي 
بهلل مػن أف حسػمع  ػ ا  وأف جمالها ليس لم مثاؿ, فبل ,ػوال ووجهلل وايهللة جميلة  نهللؾ مثلها

مػػيأة حيوػػهلل أف ح ػػوف ن او ػػ ,لػػة مػػن زوجهػػاحسػػمع األشػػياء األخػػيى الةميأف وحيوػػهلل  ,ال ػػبلـ
بػػهلل وأف وقػػوؿ لهػػا ال ػػبلـ الديػػص, و ػػ ا مػػا  لمػػم لنػػا   ػػن بيي ػػا, فػػبل زوجهػػا م ميػػزة  نػػهلل

 .سيهلل ا رسوؿ ا  
 ثالثاً: وق  الةماع:
ال و ػارؾ فػي   ا ومنػع الصػبلة يا ػياً, ألف  ةماع في وق ال ون غي أف و وف ال
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 أمٍي ونهى  ن الصبلة
اللهػن )ثػن بعػهلل ذلػك ُوسػمغي ا  ووعلمهػا أف ُحسػمغي ا  ووقػوؿ:  ,بما ذ ي اخفضذا بهللأ 

 ,جن نػا الشػػيداف وجنغػػص الشػػيداف مػػا رزق نػػا( ووُعلمهػا  فػػس الشػػيء بػػأف حقػػوؿ  فػػس ال ػػبلـ
و ػػو أ ػػم  عض اليجػػاؿ  نػػهللخ سػػي ة القػػ ؼ, ي ػػى وعلػػن أ هػػا قػػهلل أخػػ ت يظهػػا, فػػوال ونػػزع 

هػػا  ػػبلج ا غػػي لُيعديهػػا يقهػػا, و ػػ لك مػػن يقهػػا اإلسػػ ثارة,  ػػ خ الحالػػة لون هػػي وو ي هػػا, و 
وحمشػي  ,فضذا اس ثييت من ال هللاوة وبالمقهللمات ف  وف  لى الفػور جػا زة لهػ ا األمػي معػك

  لى   ا المنواؿ إف شاء ا .
أو  لػى األقػّن أف و و ػأ  ,بعهلل ذلك إذا أراد اإل ساف أف وُعيهلل ذلك فعليػم أف وغ سػن

 ووعلمها   لك أف حغ سن أو ح و أ. ,إل ادةإذا  اف في  فسم ا
 رابعاً: ما ُيي مم الشيع في الةماع:

 : قاؿ رسوؿ ا  ,أف وأحيها في ُدبي ا
ضيممعشيْؾعصيقنظيعشيْؾعصيقنظيمم}} ضيعشي {{دصيبصيرغيػشيامدصيبصيرغيػشيامممِصلِصلمماعضيرشيَأتشيفصياعضيرشيَأتشيفصيممَأتشيكَأتشيكممعشي

ٔٛٚٔٛٚ
مم

ـٌ أف وأحيها في ييضها أو في  فاسها,  بػهلل وأف ون ظػي ي ػى حنقضػي ف ػية  الل ػن وييا
عػػود بأ ػػيار  لػػى اليجػػن و لػػى المػػيأة الةمػػاع فػػي  ػػ خ الف ػػية و, أل هػػا النفػػاسالحػػيض أو 

 معاً.
 خامساً:  داب اإلب ساؿ:

بػهلل  والمػاء ال ,وةص أف وعن الماء جميع الةسن بما في ذلػك الشػعي ومن ػ  الشػعي
أف وعلمنػا  ػ خ اآلداب, وأف وعيننػا  أف و ل  من ػ  الشػعي مػن جميػع شػعي ا,  سػأؿ ا  

 ة وال  اب.ن   لى العمن بالسُ 

================================== 
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 زؤ١ٜ ايعٛز٠ يًصٚجني
ممدمال:معامحؽؿماظدؼـمسيمرؤؼةماظعقرةمظؽؾػيمعـماظزوجني=دمال:معامحؽؿماظدؼـمسيمرؤؼةماظعقرةمظؽؾػيمعـماظزوجني=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 بػأس بػم مػا داـ فػي الديوػر شػ اع رب  ػم فػبلإما وح اجػم اإل سػاف إلػي قضػاء شػهوحم و 
 الحبلؿ وال وخال  الثواب  الشي ية.

, ومػػا ورد فػػي شػػيٌء فيهمػػا جػػن و ػػورة المػػيأة بالنسػػ ة للػػزوجين لػػن وػػيدرؤوػػة  ػػورة الي و 
   ا األمي  ن السيهللة  ائشة ر ي ا   نها قال :

ضيمممماظؾَِّفاظؾَِّفمموشيرشيدصيقلصيوشيرشيدصيقلصيممَأغشياَأغشياممَأْشؿشيِلؾصيَأْشؿشيِلؾصيممُطضيتصيُطضيتصيمم}} ضيِع شيمموشياِحٍدوشياِحٍدممإغيغشياٍءإغيغشياٍءممِع شيِع {{اْظفشيشـيابشيِةماْظفشيشـيابشيِةمممِع
ٔٛٛٔٛٛ
مم

 :ال ي ورد في   ا األمي وال ي و مس ك بم بعض الناس و و والحهللوث
{{اْظعشيقضيرغيماْظعشيقضيرغيمممتشيفشيرؽيدشيتشيفشيرؽيدشيممؼشيؿشيفشيرؼيدضيؼشيؿشيفشيرؼيدضيمموشيالوشيالممَصْؾقشيلضيؿشيِؿرضيَصْؾقشيلضيؿشيِؿرضيممَأػضيَؾفصيَأػضيَؾفصيممَأحشيدصيُطؿضيَأحشيدصيُطؿضيممَأتشيكَأتشيكممإغيذشياإغيذشيامم}}

ٜٜٔٛٔٛ
مم

 .ألئمةفم ايهللوث  ع  فه ا 
غسغػػن زوج ػػم, و ػػ لك أل ػػم ال ووجػػهلل شػػيٌ  وُمنػػع لليجػػن, إذا  ػػاف اليجػػن أبػػي  لػػم أف وُ 
مػن اليجػاؿ ال  ػار فػي  الميأة أبي  لها أف حُغسغػن زوجهػا, و حػن اآلف وفػي  ػ خ األوػاـ  ثيػي

 ل سػم دوف أف حػيىمن ال ي وُل سم؟ زوج م, ف يػ  حُ  افولة )بم يز(   السن وح اج أف ول س
 .!! و  لك  ي  فس األمي؟ ورحم

بػػم, فنح ػػاج لؤلشػػياء الصػػحيحة ال ػػي  وُع ػػهلل فػػبل ووجػػهلل شػػيٌء فػػي  ػػ ا األمػػي صػػحيحاً 
 وُع هلل بها إف شاء ا .

================================== 
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 اضتػالٍ ايطايب يررت٠ األجاش٠
مممال:مطقػمؼلؿغؾماظطاظبمصرتةمأجازةمغصػماظعام=مال:مطقػمؼلؿغؾماظطاظبمصرتةمأجازةمغصػماظعام=دد
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 الدالص في أجازة  ص  العاـ  ليم:
 :أواًل: ال فقم في دون ا  لقوؿ الن ي 

غيمممِصلِصلممَصؼَّفشيفصيَصؼَّفشيفصيممخشيقضيرطياخشيقضيرطياممِبعشيؾضيٍدِبعشيؾضيٍدمماظؾَّفصياظؾَّفصيممَأرشيادشيَأرشيادشيممإغيذشياإغيذشيامم}} غيماظدـيؼ {{اظدـيؼ
ٜٜٔٓٔٓ
مم

    ي قػػاؿ فيػػم ا :وو فقػػم فػػي المػػنهج الوسػػدي الػػ                       
أمػػػػا والػػػػ ي  حػػػػن  ليػػػػم اآلف إف شػػػػاء ا ,  ,والػػػػ ي جػػػػاء بػػػػم األز ػػػػي الشػػػػيو  البقرررررة( 146)

 ألف الن ي قاؿ فيها: ,ليس  من الهللونفالم ا ص الم شهللغدة 
{{اْظؿصيؿشيشيطِّعصيقنشيماْظؿصيؿشيشيطِّعصيقنشيمممػشيَؾَؽػشيَؾَؽمم}}

ٜٜٔٔٔٔ
مم

 ! مشػػي معهػػن و ػػ علن مػػنهن؟ (ك الم ندعػػوف لػػ) فػػيهن الن ػػي  بعػػهلل أف قػػاؿهػػن ف
 في الهللون في   ا الوق .  علن منهن الفقم  ,الوسدية أ ن ل ن   علن من

ثا يػػػاً: إذا  ػػػاف الدالػػػص يالػػػة أسػػػيحم فقيػػػية فين غػػػي  ليػػػم أ ػػػم فػػػي خػػػبلؿ اإلجػػػازة أف 
واأل مػػاؿ  ,و حػػث  ػػن  مػػٍن  ػػافع وسػػ عين بػػم  لػػى دراسػػ م, ولػػو وحصػػن  لػػى ثمػػن   ػػابين

 فعة موجودة يالياً ول ن الش اب ال ويوهلل أف وعمن بيهللوم.النا
أو  ,وإذا  ا ػػػ  أسػػػيحم بنيػػػة وليسػػػ  مح اجػػػة, فينظػػػي إلػػػي بػػػاٍب مػػػن أبػػػواب الخيػػػي

 و ػػ اينظفػم فأو م ػػاف وعمػن فيػم  مػن خيػي ولػػو مسػةهلل  هػ ا,  ,جمعيػة مػن جمعيػات ال ػي
 مهي الحور العين وـو القيامة:

================================== 
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  {{196196}}اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

ضيفشيا،مماْظُؼؿشياعشيَةاْظُؼؿشياعشيَةممجصيقاجصيقاوشيَأخضيرغيوشيَأخضيرغيمماْظؿشيلشياِجدشياْظؿشيلشياِجدشيممابضيصـيقاابضيصـيقامم}} ضيفشيا،ِع ضيممِع ضيَصؿشي ممِصلِصلممبشيقضيؿطيابشيقضيؿطياممَظفصيَظفصيمماظؾَّفصياظؾَّفصيممبشيشيكبشيشيكممعشيلضيِفدطياعشيلضيِفدطياممِظؾَِّفِظؾَِّفممبشيشيكبشيشيكممَصؿشي

:م:مَضالشيَضالشيمماظطَّرغيؼؼغي=اظطَّرغيؼؼغي=ممِصلِصلممتصيؾضيشيكتصيؾضيشيكمماظَِّؿلاظَِّؿلمماْظؿشيلشياِجدصياْظؿشيلشياِجدصيمموشيػشيِذِهوشيػشيِذِهمماظؾَِّف،اظؾَِّف،ممرشيدصيقلشيرشيدصيقلشيممؼشياؼشيا:م:مرشيجصيؾظيرشيجصيؾظيممَضالشيَضالشيمماْظفشيؼـيِة،اْظفشيؼـيِة،

ضيفشيامماْظُؼؿشياعشيِةاْظُؼؿشياعشيِةمموشيإغيخضيرشياجصيوشيإغيخضيرشياجصيممغشيعشيؿضي،غشيعشيؿضي، ضيفشياِع {{نيغيمنيغيماْظِعاْظِعممحصيقرغيحصيقرغيممعصيفصيقرصيعصيفصيقرصيممِع
ٜٕٜٕٔٔ
مم

مػػن  فػػالمهن أف و حػػث  ػػن  مػػٍن مػػن أ مػػاؿ الخيػػي ووعملػػم, ونظػػي إلػػي بعػػض جييا ػػم 
 ,ل  وال وس ديعوف قضػاء يػوائةهن, فيقضػي لهػن ياجػاحهنالهن مصإذا  ا   السن    ار

 فيا  ناخ إذا  من   ا العمن لوجم ا .
نػهللخ أرض فضذا  اف األب أو األـ وح اجوف إلي المسا هللة فهػن أولػى, لػو أف والػهللخ  

ة فيسػػا هللخ فيهػػا, وإذا  ػػاف  نػػهللخ د ػػاف ووح ػػاج مػػن وقػػ  فيػػم وقػػ   ػػو هللووح ػػاج المسػػا 
 .بهللاًل منم في األجازة ووسا هللخ فيم, فهن أولى ألف األقيبوف أولى بالمعيوؼ

 :ٖٜٔووحضي ي في   ا المقاـ في الحقيقة ش اب دمياط
الهللراسػػة وعمػػن  وشػػ اب دميػػاط الدل ػػة وعملػػوف فػػي  ػػن أجػػازة فػػي الػػورش, وفػػي أثنػػاء

وـو الةمعة وأخ  ثبلث سا ات, ول لك الش اب في دمياط ي ى ون هي مػن دراسػ م و ػوف 
 .قهلل جه ز لنفسم شقة وجه ز لنفسم المهي والةهاز

وويوػهلل مػن أبػاخ   ,ول ن ش ابنا وضع  ن األمور في األب, فيقوؿ ألبيم: أروهلل  ػ ا و ػ ا
   ا العناء  هائياً.  ن ما ويوهلل, ل ن الشاب الهللميااي ويو  أباخ من

ػػػزخ مػػػن العمػػػن الػػػ ي وعملػػػم, و ػػػ خ حةيبػػػة  ظيمػػػة وقػػػـو بهػػػا  و ػػػن مػػػا وح اجػػػم وةهغ
وأبػواب الحػيؼ والصػنا ات  , حن في ياجة إلي أف ش ابنا وقػـو بهػاو  ,الش اب في دمياط

  وم وا ػػػع لخلػػر ا , وونػػػوي الخيػػػي  جػػودة وم ػػػوفية ول ػػن حح ػػػاج إلػػػي قلػػص من سػػػيمو 
 لم ومعينًا لم إف شاء ا . فيةهلل ا  سنهللاً 

================================== 
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  {{197197}}اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 آ١ٜ     

ممدمال:معامععينمضقظفمتعادي:دمال:معامععينمضقظفمتعادي:

مممم  مم   مم مم    مم    مم   مم       مم مم      مم  مم   مم

    مم مم   مم   مممممم==)النسا(()النسا((مم

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

   خ اآلوة  زل  في أيهلل الصحابة وحفصين ذلك ...
و ػػا وا قػػهلل احفقػػوا معػػم  ,, لمػػا خا ػػم اليهػػود فػػي بػػزوة األيػػزابرسػػوؿ ا   سػػيهلل ا 

بعػػهلل المعي ػػة ذ ػػص و إحفاقيػػة مقهللسػػة أ هػػن معػػم فػػي السػػلن وفػػي الحػػيب فخػػا وا المعا ػػهللة, 
ال حلقػػوا السػػبلح إال زؿ سػػيهلل ا ج يوػػن وقػػاؿ لػػم: قػػن لهػػن: فنػػأصػػحابم ليعػػودوا إلػػي بيػػوحهن, 

 ألصحابم: فقاؿ , بعهلل القضاء  لى بني قيوظة
ؼيممَظاَظامم}} ؼيؼصيصشيؾِّقشي {{ممُضرشيؼضيَظَةُضرشيؼضيَظَةممبشيـِلبشيـِلممِصلِصلممإغيظَّاإغيظَّامماْظعشيصضيرشياْظعشيصضيرشيممَأحشيدظيَأحشيدظيممؼصيصشيؾِّقشي

ٜٜٔٗٔٗ
مم

 َوقَػػػاؿَ  يَػَهػػػا, َْأحِ  َي  ػػػى ُ َصػػػلغي اَل : بَػْعُضػػػُهنْ  فَػَقػػػاؿَ  الد يِوػػػِر, ِفػػػي اْلَعْصػػػيُ  بَػْعَضػػػُهنُ  فَػػػَأْدَرؾَ 
ُهْن. َواِيهلًلا وُػَعنغ ْ  فَػَلنْ   لِلن ِ يغ  َف ُِ يَ  َذِلَك, ِمن ا وُػَيدْ  َلنْ  ُ َصلغي َبنْ : بَػْعُضُهنْ   ِمنػْ

و ػػاف إسػػمم  مػػن يلفػػاء اليهػػود فػػي الةا ليػػة, ػػاف    مػػن أصػػحاب رسػػوؿ ا رجػػن 
أل ػم  ػاف ال وحػارب قػادموف, إ ػا لهن أوالً وقاؿ لم: قػن لهػن   أبو لُ ابة, أرسلم رسوؿ ا 

فػي اإلسػبلـ,  مػا وحػهللث فػي  ػ خ  فلػيس  نػاؾ بػهللر ,ق ن أف وُعلن اآلخيون, أل ػم ال وغػهللر
 األواـ.

بػو ل ابػة ذ ػص إلػيهن, فقػاؿ لػم اليهػود: مػاذا ويوػهلل منػا رسػوؿ ا , فأشػار إلػي أسيهلل ا 
================================== 
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  {{198198}}اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 !!!أى سي بح ن, وشعي أ م أخدأ ,ُ نقم
 ... والخدأ  نا خيا ة   ورسولم

 ؟!. ي  وخوف ا  ورسولم وو ش  خدة رسوؿ ا 
وقػاؿ: لػن أفػك  فسػي بالمسػةهلل فعاد إلي مسةهلل رسوؿ ا  وربط  فسػم فػي  ػامود 

 .من   ا العامود ي ى و وب ا   لى  
 !فأسػػ غفي لػػم ا  فيغفػػي لػػم ا ؟ وػػأحني نْ لَػػ نَ لِػػقػػاؿ:  ولمػػا  لػػن سػػيهلل ا رسػػوؿ ا  

 .د وخ ي ى ُوحهللث ا  فيم ما وشاءؿ لهن: :   لغم ب لك, قافقالوا لم
 فنزؿ قوؿ ا  حعالى:

                                                            

                    (24 ))النسا. 
همومػاً ومغمومػاً ووػيى أ ػم لػو سػأؿ ا  فلػن لحظة ال  ص و وف اإل ساف في داخلم م

, ويضػية يضػية الن ػي إلػى يفع   خ الغمػة مػن  ليػك فاذ ػص ل ي حُ فوس ةيص ا  لم, 
  و هللخ فقاؿ لم: ا  ألف  ,: الا  لن وقوؿ لم  الن ي

                        (2 )الضحى 
 : ا  حعالى , ول لك قاؿ لملم ا  ف فيغفي غفي لفبلوأف فعنهللما ودلص من ا  

                                   (11 )حممد 
 في زمنم فقط أـ ليـو القيامة؟  األمي ن   ا 

 !!ليـو القيامة
ما ويح ػػص اإل سػػاف ذ  ػػاً عنػػهللفزمنػػم فقػػط لػػن حنفػػع  ػػ خ اآلوػػة اآلف, أل ػػم لػػو  ػػاف فػػي 

سػػ غفار اووػػ م ن  لػػى  ,غفػػي لػػمو , فػػضف ا  لػػم ا  اليسػػوؿ   ص ليسػػوؿ ا  ووسػػ غفيووػػ



  {{199199}}اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 .لم رسوؿ ا  
 , قاؿ العلماء: ليسوؿ ا   فيض أ ني  نا وال أس ديع أف أذ ص 

م ث في الهنػهلل سػنين  فعنهللما  صى  دـ ربم وُأ  ط إلى األرضفعن  ما فعن  دـ, ا
 لم: هلل ا ج يون وقاؿييية من أميخ, فنزؿ سي و و في
 ... ؟ لن الحيية وا  دـ 

 : ا  بيسوؿ ا  اد وا
                                    (68 )قاؿ  البقرة: 

ممِظل،ِظل،ممَشَػرضيتشيَشَػرضيتشيممَظؿشياَظؿشياممعصيقشيؿؼيٍدعصيقشيؿؼيٍدممِبقشيؼـيِبقشيؼـيممَأدضيَلُظَؽَأدضيَلُظَؽممرشيبـي،رشيبـي،ممؼشياؼشيا:م:مَضالشيَضالشيمماْظكشيِطقؽشيَة،اْظكشيِطقؽشيَة،ممآدشيمصيآدشيمصيمماْضؿشيرشيفشياْضؿشيرشيفشيممشيعؼياشيعؼيامم}}

ممَظؿؼيتتاَظؿؼيتتاممَِّغؼيتتَؽَِّغؼيتتَؽممرشيبـي،رشيبـي،ممؼشيتتاؼشيتتا:م:مَضتتالشيَضتتالشيممَأخضيُؾْؼتتفصي=َأخضيُؾْؼتتفصي=مموشيَظتتؿضيوشيَظتتؿضيممعصيقشيؿؼيتتدطياعصيقشيؿؼيتتدطياممسشيرشيْصتتتشيسشيرشيْصتتتشيمموشيَطقضيتتػشيوشيَطقضيتتػشيممآدشيمصي،آدشيمصي،ممؼشيتتاؼشيتتا:م:ماظؾَّتتفصياظؾَّتتفصيممَؼتتالشيَؼتتالشيصََص

ضيمممِصتلؼيمِصتلؼيممموشيغشيَػكضيتشيوشيغشيَػكضيتشيممِبقشيِدَكِبقشيِدَكممخشيَؾْؼؿشيـِلخشيَؾْؼؿشيـِل ضيمِعت مماْظعشيترضيشغيماْظعشيترضيشغيمممَضتقشياِئؿغيمَضتقشياِئؿغيمممسشيَؾتكشيمسشيَؾتكشيمممَصرشيَأؼضيتتصيمَصرشيَأؼضيتتصيمممرشيْأِدتلمرشيْأِدتلمممرشيَصعضيتتصيمرشيَصعضيتتصيمممرصيوِحتؽَمرصيوِحتؽَمممِعت

ممإغيالإغيالممادضيتِؿؽَمادضيتِؿؽَمممإغيَظتكمإغيَظتكمممتصيِضتػضيمتصيِضتػضيمممَظتؿضيمَظتؿضيمممَأغؼيتؽَمَأغؼيتؽَمممَصعشيِؾؿضيتتصيمَصعشيِؾؿضيتتصيممماظؾَّتِف،ماظؾَّتِف،مممرشيدصيتقلصيمرشيدصيتقلصيمممدظيدظيعصيقشيؿؼيتمعصيقشيؿؼيتممماظؾَّتفصيماظؾَّتفصيمممإغيالإغيالممإغيَظتفشيمإغيَظتفشيمممالالممعشيْؽؿصيقبطياعشيْؽؿصيقبطيا

ممادضيسصيـِتلمادضيسصيـِتلمممإغيَظتلؼيمإغيَظتلؼيممماْظكشيْؾتؼغيماْظكشيْؾتؼغيمممُِِّحتبؽيمُِِّحتبؽيمممإغيغؼيتفصيمإغيغؼيتفصيمممآدشيمصي،آدشيمصي،ممؼشيتامؼشيتامممصشيتدشيْضتشيمصشيتدشيْضتشيم:م:ماظؾَّتفصيماظؾَّتفصيمممَصَؼتالشيمَصَؼتالشيمممإغيَظقضيتَؽ،مإغيَظقضيتَؽ،ممماْظكشيْؾتؼغيماْظكشيْؾتؼغيمممَأحشيبؼيَأحشيبؼي

{{خشيَؾْؼؿصيَؽمخشيَؾْؼؿصيَؽمممعشياعشياممعصيقشيؿؼيدظيعصيقشيؿؼيدظيمموشيَظقضيالوشيَظقضيالممَظَؽَظَؽممَشَػرضيتصيَشَػرضيتصيممَصَؼدضيَصَؼدضيممِبقشيؼِِّف،ِبقشيؼِِّف،
ٜٜٔ٘ٔ٘
مم

وقػػوؿ: بةػػاخ رسػػوؿ ا  ابفػػي لػػي  ػػ ا و ػػ ا, ومػػن ال و  نػػاؾ فيسػػأؿ ا  فمػػن ذ ػػص 
 بحر رسوؿ ا  اس ةص لي   ا و  ا.وس ديع أف و  ص  ناؾ فيقوؿ: اللهن 
 .يسوؿ ا  ل إ ياماً فيس ةيص ا  فوراً إف شاء ا 

وصػػػػػػػػػػػػػػػلى ا   لػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػيهلل ا محمػػػػػػػػػػػػػػػهلل و لػػػػػػػػػػػػػػػى  لػػػػػػػػػػػػػػػم وصػػػػػػػػػػػػػػػح م وسػػػػػػػػػػػػػػػلن

================================== 
 اٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن ٚاٌطجشأٟ عٓ عّش ثٓ اٌخطبة  195



  {{233233}}اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u  ايجايج١ ٚارتُطٕٛايجايج١ ٚارتُطٕٛاذتًك١ اذتًك١ u 
  دب املطًِ ٚقت ايرنت ٚاألشَاتدب املطًِ ٚقت ايرنت ٚاألشَاتأأ

  ايٛزعايٛزع

  إحباط ايعٌُإحباط ايعٌُ

  ايػٌٝايػٌٝ

  أضئ١ً األطراٍ عٔ األي١ٖٝٛأضئ١ً األطراٍ عٔ األي١ٖٝٛ

  عدد زنعات صال٠ ايغخ٢عدد زنعات صال٠ ايغخ٢

  حهِ ايصٚاج باإلنساٙحهِ ايصٚاج باإلنساٙ



  {{231231}}اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u  112ايجايج١ ٚارتُطٕٛايجايج١ ٚارتُطٕٛاذتًك١ اذتًك١  u 

 أدب املطًِ ٚقت ايرنت ٚاألشَات
ممدمال:معامأدبماٌلؾؿموضتماظػنتمواِّزعات=دمال:معامأدبماٌلؾؿموضتماظػنتمواِّزعات=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

وقػػ  الفػػ ن واألزمػػات  ػػو الوقػػ  الػػ ي  حػػن فيػػم اآلف, ألف  ػػو الوقػػ  الػػ ي قػػاؿ 
 :فيم رسوؿ ا  

شيممتشيُؽقنصيتشيُؽقنصيمم}} شيبشيقضي ظيمماظلؼياسشيِة،اظلؼياسشيِة،ممؼشيدشييغيؼشيدشييغيممبشيقضي ظيِصؿشي ممعصيمضيِعطـياعصيمضيِعطـياممِصقفشياِصقفشيامماظرؼيجصيؾصياظرؼيجصيؾصيمماْظؿصيْظِؾؿغيمؼصيصضيِؾّّصياْظؿصيْظِؾؿغيمؼصيصضيِؾّّصيمماظؾَّقضيؾغياظؾَّقضيؾغيممَطِؼَطعغيَطِؼَطعغيممِصؿشي

{{َطاِصرطيامَطاِصرطياممموشيؼصيصضيِؾّّصيوشيؼصيصضيِؾّّصيممعصيمضيِعطـياعصيمضيِعطـيامموشيؼصيؿضيِللوشيؼصيؿضيِللممَطاِصرطيا،َطاِصرطيا،مموشيؼصيؿضيِللوشيؼصيؿضيِلل
ٜٜٔٚٔٚ
مم

 ل ن ماذا أحةّنص في   خ األمور؟ ,وعني أف اليجن ال وس ديع معيفة   ا من ذاؾ
 ػػهللـ ال عصػػص لدائفػػة أو فئػػة مػػن المسػػلمين  لػػى المسػػلمين, فػػنحن   األمػػي األوؿ:

خػػػػوة, فػػػػبل ون غػػػػي لدائفػػػػة مػػػػن المسػػػػلمين أف ححػػػػارب اائفػػػػة مػػػػن إ لنػػػػا مسػػػػلموف و لنػػػػا 
    ػػػػػو:الواجػػػػػص  لينػػػػػا  لنػػػػػا و المسػػػػػلمين,                                     

          (8 )أو اائفػػة وايػػهللًا؟ ال, أسػػعى لويػػهللة الػػيأى, ل ػػن أزوػػهلل أسػػعى للصػػل ,  احلجرررات
لػػػو فعلنػػػا ذلػػػك فالم صػػػار ين والم نافسػػػين سػػػيقن مػػػن الم صػػػار ين وايػػػهللًا؟ ال, أزوػػػهلل فئػػػة 
وحهن و فػػوذ ن, ألف الدائفػػة المع هلللػػة سػػ  وف  ػػي الدائفػػة الُ  ػػيى ح ضػػاءؿ سػػدو  ػػهللد ن, 

 .والُعظمى في المة مع في وف لها القوؿ الفصن في المة مع
إال للقػػي ف ولػػيأى ويػػهللوث  ,مهمػػا  ػػاف ال أحعص ػػص لػػيأى ألى إ سػػاف األمػػي الثػػا ي:

================================== 
 31/1/2314َ٘ـ 1435ِٓ سث١ع األٚي  33األلصش  –طف١ٕظ  196

 صؾ١ؼ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ عٓ أٔظ  197



  {{232232}}اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

سػػػ ص , ولػػػو بحثنػػػا فػػػي الخبلفػػػات بػػػين الدوائػػػ  المخ لفػػػة  ةػػػهلل أف الالن ػػػي العػػػهلل اف 
 !!!.... األساسي فيها  و ال عص ص ليأى المشاوأل

 ن, والةا ػػػص ءالشػػيأل فػػبلف وقػػػوؿ  ػػ ا و بلمػػػم  ػػو الصػػواب و ػػػو ز ػػين مػػػن ز مػػا
 !!  ا ورأوم  و الصوابالثا ي وقوؿ: العالن فبلف وقوؿ  

 (.و خػػ  مػػن  بلمػػم ووُػػيّد إال رسػػوؿ ا   ) ػػن رجػػنفقػػوا  لػػى أف: احالعلمػػاء ل ػػن 
 !!  لى قهللرخ رجنو ن .. ص ية ليأى فبلف؟الع نَ فلِ .... 

 !وُيّد؟ال و ن أص    ناؾ رسوؿ ا  مية ثا يًة في خ  من  بلمم و 
,  ي ى أ نا أص حنا  سمع ال ػبلـ  ػن مشػاوخهن أ ثػي ممػا  سػمع  ػن رسػوؿ ا 

وعني وقوؿ: الشيأل فبلف قاؿ:   ا والشيأل فبلف قاؿ:   ا وال و  لن أبهللاً  ػن سػيية رسػوؿ 
 !.ال   اب ا , لماذا؟ا  و 

وؿ و ػػو   ػػاب ا  ورجعنػػا لؤلصػػن األ ,لػػو حي نػػا العصػػ ية للمشػػاوأل وآلراء المشػػاوأل
 فلن و وف خبلؼ بيننا إال في األمور ال ي حح اج إلى حفسيي., وسنة رسوؿ ا  

الخػػبلؼ و ػػوف فػػي حأووػػن   ػػاب ا , وفػػي حفسػػيي يػػهللوث رسػػوؿ ا ,  يجػػع للػػزمن 
لحقم,  اف النػاس ومشػوف  لهػن  لػى رأى المػ ا ص الفقهيػة األربعػة و ػن الزا ي ال ي لن  

مالػػك وأبػػو ينيفػػة والشػػافعي وأيمػػهلل بػػن ين ػػن, و ػػ الء القػػـو  ػػا وا أوليػػاء ق ػػن أف و و ػػوا 
 . لماء, وما اس ن دوخ من   اب ا  فهو اليأى األصوب, ولن و ن بينهن خبلفات

قالػػم  اؿ:  ػػ ا, وال وع ػػيض  لػػى مػػالػػن وُقػػن أف الشػػافعي قػػالػػ ي  ػػاف مػػع الشػػافعي 
أخػػ وا مػػن   لهػػن أيمػػهلل بػػن ين ػػن, وال وع ػػيض  لػػى مػػا قالػػم مالػػك بػػن أ ػػس, لمػػاذا؟ أل هػػن  

 .ة رسوؿ ا  ن    اب ا  ومن سُ 
وقػػػوؿ:  ػػػ الء ليسػػػوا بعلمػػػاء ول ػػػن العلمػػػاء  ػػػن  ػػػ الء الةما ػػػة مػػػن فعنػػػهللما وػػػأحي 

ـٌ  ليك ألف ماقل م و ناف  : ى مع  داب اإلسبلـ يينما قاؿالُحهللاث,  قوؿ لم: ييا



  {{233233}}اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

شيمماذضيُطرصيوااذضيُطرصيوامم}} شيعشيقشياِد ضيمموشيُطػُّقاوشيُطػُّقاممعشيقضيتشياُطؿضيعشيقضيتشياُطؿضيممعشيقشياِد ضيسشي {{عشيلشياوغيؼفغيؿضيمعشيلشياوغيؼفغيؿضيمممسشي
ٜٜٔٛٔٛ
مم

   فػػيهن: ا  ػػن  صػػنع  مػػا صػػنع مػػن  ػػاف ق لنػػا؟  مػػا قػػاؿ                    

       (68 )ن نػا؟ وَمػن فيوو مػهللح الموجػود ل  الصال , ن أ اجن جما ة الس ,ال األعرراف
 ؟!و في الخوؼ من ا  ِمن الموجودون فينا وضارع   الء في الورع أو في ال قوى أ

,  ػاف ال ومشػي  وأر اخ  اف من شػهللغة ور ػم فػي ي ػم ليسػوؿ ا  اإلماـ مالك 
علػػػي مو ػػػعاً وائػػػم رسػػػوؿ ا  فػػػي المهللونػػػة إال يافيػػػاً, فلمػػػا سػػػألوخ قػػػاؿ: أخػػػاؼ أف أاػػػأ بن

 بقهللمم.
ياج ػػػػم فػػػػي المهللونػػػػة, فػػػػضذا أراد أف وقضػػػػي ياج ػػػػم وقضػػػػيها خػػػػارج  و ػػػاف ال وقضػػػػي
 . ا  المهللونة أدباً مع رسوؿ

بػػػهلل وأف وػػػهللخن أوالً  و نػػػهللما  ػػػاف وػػػ  ص لُيلقػػػي الػػػهللرس فػػػي مسػػػةهلل رسػػػوؿ ا  فػػػبل
ػ اـ ووغ سػن وولػػ س أيسػن ثيابػػم ووضػع العدػي, ووػػ  ص بهػ خ الهيئػػة العظيمػة فيسػػألوخ الحم 

رسػػوؿ ا , ف يػػ  أح لػػن بحػػهللوث رسػػوؿ ا  وأ ػػا لسػػ   لػػى إ ػػم يػػهللوث  لمػػاذا؟ فيقػػوؿ:
 الهيئة؟!.   خ

 حػم  ػاف و ابعػم, فةاءحػم  قيبػاً ولهللب ػم, في مةلس وأيهلل حبلم وذات مية  اف جالساً 
ف فز ز وأ من الهللرس, فاس هللارت ولهللب ػم ف فػز ز واسػ مي فػي الػهللرس,  ػهلل  حلميػ خ  ػ ا  ػهللد 

 ػػن لهللبػػة و فػػز ز ووُ مػػن الػػهللرس, وبعػػهلل أف أ هػػى اللػػهللبات فوجػػهلل ا أربػػع  شػػية مػػية, وفػػي  
أ ػػا أ لػػن مػػا حيوػػهلل أف حقولػػم لػػي, ما نػػ  ألحػػيؾ يػػهللوث  الػػهللرس ذ ػػص إليػػم, فقػػاؿ اإلمػػاـ لػػم:

   !!رسوؿ ا  من أجن لهللبة  قيب
 وأون   ا الز هلل؟  !أون   ا الورع اآلف؟
علمػػاء " أوػػن مثػػن  ػػ الء المابػػ  ليلػػة إال ورأوػػ  رسػػوؿ ا  " ولػػ لك  ػػاف وقػػوؿ:

 اآلف؟.
================================== 
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وال ُ شػػػنغع  لػػػيهن وال  هػػػاجمهن وال  قػػػهللح  ,بػػػهلل وأف  ح ػػػـي العلمػػػاء السػػػابقين ال اً إذ
 فيهن وال   ُمهن, ألف   ا ليس من ُخلر اإلسبلـ.

وال ي ون غي  لينا في أف   وف  ليم لمواجهة  ػ خ الفػ ن  ػو يػهللوث  األمي الثالث:
 يضية الن ي:

{{ممبشيقضيؿصيَؽبشيقضيؿصيَؽممقشيلشيعضيَؽقشيلشيعضيَؽِظلشياغشيَؽموشيْظِظلشياغشيَؽموشيْظممسشيَؾقضيَؽسشيَؾقضيَؽممَأعضيِلْؽَأعضيِلْؽمم}}
ٜٜٜٜٔٔ
مم

 لمػػة حقولهػػا سػػيأخ  ا   يدقيػػر أل ػػم  ثُػػي النفػػاؽ, فػػأ إال بحسػػاب اإل سػػاف ال وػػ  لن
ليصنع منها وقيعػة وأ ػ  ال حػهللري وال , المنافقين الحا يون وُوخيج منها فيلماً جهللوهللاً  أيهلل

 ءت األخبلؽ, فماذا وصنع اإل ساف؟ داـ  ثُي النفاؽ فقهلل سا حعيؼ, فما
{{ممبشيقضيؿصيَؽبشيقضيؿصيَؽممِظلشياغشيَؽموشيْظقشيلشيعضيَؽِظلشياغشيَؽموشيْظقشيلشيعضيَؽممسشيَؾقضيَؽسشيَؾقضيَؽممَأعضيِلْؽَأعضيِلْؽمم}}

ٕٕٓٓٓٓ
مم

الم خالفػػة, فػػبل   وػػهلل ا وال  نضػػن إليهػػا  إلػػي الفػػيؽ فػػبل  نضػػن للفػػيؽ الم ناز ػػة وال
ي ػػى حضػػمي وحن هػػي فػػي  ػػ ا المة مػػع, وح ػػوف جما ػػة المسػػلمين  مػػا  ا ػػ   لػػى اػػواؿ 

 األمهلل  ي الةما ة المسيدية والمهيمنة  لى   ا المة مع.
  أخ  بيأى من؟ ومن  س ف ي في أمور الهللون؟  :األمي اليابع

                         (146 )البقرة 
 و ن أ ن الوسدية, ويضية الن ي قاؿ لنا:

{{باْظفشيؿشياسشيِةمباْظفشيؿشياسشيِةمممَؾقضيُؽؿضيَؾقضيُؽؿضيسشيسشيمم}}
ٕٕٓٔٓٔ
مم

اليأى ال ي إحفق   ليم الةما ة  ػو الػ ي  أخػ  بػم, أوػن الػيأى الػ ي إحفقػ   ليػم 
ألئمػػة األربعػػة والػػ ي احفػػر  ليػػم  لمػػاء األز ػػي وحبلمػػ ة األز ػػي الػػ ون لػػن الةما ػػة؟ رأى ا

================================== 
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و لوثوا بف ي الةما ات, ألف  ناؾ بعض  لماء األز ي ممن حلوثوا بف ي الةما ػات, و ػو 
 ف ٌي شاٌذ والن ي ي  ر ا وقاؿ:

ضيممؿشياسشيِة،ؿشياسشيِة،اْظفشياْظفشيممعشيعشيعشيعشيمماظؾَِّفاظؾَِّفمموشيؼشيدصيوشيؼشيدصيممضشيَؾاَظٍة،ضشيَؾاَظٍة،ممُأعؼيِؿلمسشيَؾكُأعؼيِؿلمسشيَؾكممؼشيفضيؿشيعصيؼشيفضيؿشيعصيممَظاَظامماظؾَّفشياظؾَّفشيممإغينؼيإغينؼيمم}} ضيوشيعشي مماظؼـيارغياظؼـيارغيممإغيَظكإغيَظكممذشيذؼيذشيذؼيممذشيذؼيذشيذؼيمموشيعشي

}}
ٕٕٕٕٓٓ
مم

 ,ين بػيأى الةما ػةلػ ا وةػص أف  ظػن ُم مسػ فمن ش    ن الةما ة فهو في النػار, 
مػػػا ذ الػػػ ي شػػػ ُّوا  ػػن شػػػيوعة ا , و وال  سػػعى إلػػػي أخػػػ  ف ػػاوى أو أخػػػ   راء مػػػن الُشػػ  ا

 منوف قهللوماً ويهللوثاً إف شاء ا .أجمع  ليم الم  

 ايٛزع
مموعامعؽاغؿفمسيماظدارماآلخرة=وعامعؽاغؿفمسيماظدارماآلخرة=مم==وعامدرجاتفوعامدرجاتفمم==ظقرعظقرعاامم:معا:معادمالدمال

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

نػي: أ ػا ال أدري يقيقػة  ػ ا األمػيي ات, بمع سػدة  ػو احقػاء الشػ هالورع في   ػارة مُ 
ع فيم بين الحنغ والُحيمة, فمػاذا أفعػن؟ الػور  داـ  ناؾ اخ بلؼ  ن  و يبلؿ أـ يياـ؟ فما

 ػػاف وقػػوؿ فػػي  سػػيهلل ا أبػػو ب ػػي , بأ ػػم يػػبلٌؿ صػػيؼٌ  لمػػا أ ػػا بيػػي م أ ػػهللأف أحي ػػم  لػػم اا
وعنػػي  " نػػا   ػػيؾ سػػ عين بابػػاً مػػن الحػػبلؿ مخافػػة الوقػػوع فػػي بػػاٍب وايػػهلٍل مػػن الحػػياـذلػػك: "

سػػ عين بابػػاً, حسػػٌع وسػػ ين وايػػهلٍل مػػنهن يػػبلؿ, ووايػػهلٌل مػػنهن يػػياـ ول نػػم ال وعػػيؼ أوػػن  ػػو 
, فهػ ا  ػو مػم ا  لس عين باباً خوفػاً مػن أف وقػع فػي ال ػاب الػ ي يي  منهن, في يؾ   خ ا

 الورع.
 المثػػاؿ من شػػي  نػػهلل ا فػػي بػػبلد المسػػلمين أجمعػػين: رجػػنوسأ ػػيب مثػػاالً لػػم, و ػػ ا 

مح ػػاج و نػػهللخ قدعػػة أرض, ول نػػم ال ويوػػهلل أف و يعهػػا, فمػػاذا وقػػوؿ؟ وقػػوؿ: وػػافبلف أ دنػػي 
, فيقػػػػوؿ لػػػػم: سػػػػلغن لػػػػي العػػػػين, األرضلػػػػك  ػػػ خ  وأف أر ػػػػن -مػػػػثبلً  - سػػػ ة  الؼ جنيهػػػػاً 
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ون, لػو اسػ لم  العػين ي ػى حضػمن م لغػك, الهللَ  اليجنفيس غن العين وون فع بها ي ى وسهلل  
لػػو ل نػػك  فػػبل شػيء فػػي ذلػك, حػهللفع اإلوةػػار أو حخصػن اإلوةػػار مػن الم لػػ  الػػ ي  ليػم,و 

أخػ ت  فعػاً  لػى  فأ ػ  بهللوف أف حػهللفع إوةػار أوحخصػن ذلػك مػن الم لػ  ,ا  فع  باألرض
 . فعاً فهو ربا قي ك, و ن قيض جي  

ويوػػهلل أف وحصػن  لػى قػػيض مػن ال نػك, ووقػػوؿ: مػن أوضػاً فػػي المة مػع  مثػاؿ  خػي:
و ػػن  ,أال وعلػػن أف القػػيض مػػن ال نػػك لػػم فوائػػهلل ,قػػيض, ويػػاج ي شػػهللوهللةهػػ ا الأ ػػا مح ػػاج ل

الحػػيب  لػػى مػػن ومشػػي قػػيض وُةػػي  فعػػاً فهػػو ربا,و ػػ ا اليبػػا بػػاٌب شػػهللوهلل يي مػػم ا  وأ لػػن 
   فيم:                          (681 )البقرة. 

 سألوخ:اإلماـ مالك سيهلل ا  
 ائن: حعالى بهللًا ي ى أقيأ القي ف!؟ فف  ي وقاؿ للسأشهلل  قوبة في   اب ا ما  

لػم: لقػهلل  ف  ص لم في اليـو ال الي, فقاؿ لػم: بػهللاً, ثػن جػاءخ فػي اليػـو الثالػث فقػاؿ
 ا     في القي ف  لم من أولم إلي  خيخ فلن أجهلل أشهلل  قوبة مػن  قوبػة اليبػا, ألفبحث

  وقوؿ:                          (681 )البقرة. 
فيةص أف أحقي الش هات بال لية, وأ من  ما  اف وعمن أجهللاد ا و باؤ ػا السػابقين, 

 ن هي األمي.الوا ػ وُمهللُّ لحافم  لى قهللر رجليم ػ ووف اف  ن وايهلل منهن  ما ق
 أما درجات الورع: 

و ػػػو أف و ػػػور ع  ػػػن المعاصػػػي  لهػػػا والػػػ  وب و ػػػي الهللرجػػػة  الحػػػياـ,ورٌع  ػػػن  أواًل:
 الهلل يا.

  ما قلنا الورع  ن الش هات. و  و  ,ورع  ن الحبلؿ ثا ياً:
 .وحيوهلل ا النفسشياء ال ي حح ها النفس األالم ايات أي ورع  ن  ثالثاً: 

 :   مػا قػاؿ فػيهن ا     أمي ا أف  ناـ, الصحابة ا  ف                 
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           (18 )ا  و  الذاريات و   ا.أمي ا بالفدي و ا وا وهللوموف الصياـ , 
 :في فضن الورع وقوؿ 

ضيمم}} ضيُط ضيمموشيرغيسطياوشيرغيسطياممُط ضيتشيُؽ {{اظؼياسغيماظؼياسغيمممَأسضيؾشيدشيَأسضيؾشيدشيممتشيُؽ
ٕٖٕٖٓٓ
مم

   هلل الناس؟ ال ي وعمن بالورع إف شاء ا .من  ن أ

 إحباط ايعٌُ
ممدمال:مضالمتعادي:مدمال:مضالمتعادي:م     مم  مم مم   مم مم  مم     مم   مم   مم6666))مم  

طقػمأسرفمأغينمظلتمعـمػمالءماظذؼـمطانمسؿؾفؿمػؾاءًامعــقرا=موطقػمطقػمأسرفمأغينمظلتمعـمػمالءماظذؼـمطانمسؿؾفؿمػؾاءًامعــقرا=موطقػمممالفرقان(الفرقان(

ممعـفؿ=عـفؿ=أضلمغػللمأنمالمأطقنمأضلمغػللمأنمالمأطقنم

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 والحهللوث فيم اإلجابة: وقوؿ فيهن  ,ف ال   وف منهن أجمعينأ  الء  سأؿ ا  
إنعيمأوشيعيلشيماظـاسغيمؼصيْؼضشيكمؼشيقضيمشيماظؼتقشياعشيِةمسؾتقفمرشيجصيؾظيمادضيؿشيشضيفشيدشيمصتُلِتتلشيمبفمَصعشيرشيعيَصفصيمِغعشيؿشيفصيمإنعيمأوشيعيلشيماظـاسغيمؼصيْؼضشيكمؼشيقضيمشيماظؼتقشياعشيِةمسؾتقفمرشيجصيؾظيمادضيؿشيشضيفشيدشيمصتُلِتتلشيمبفمَصعشيرشيعيَصفصيمِغعشيؿشيفصيممم}}

تقفامضالشيمضاتشيْؾتصيمصتقَؽمحؿتكمادؿشيشضيفشيدتمضالشيمَطذشيبضيتشيموَظِؽشيعيتَؽممتقفامضالشيمضاتشيْؾتصيمصتقَؽمحؿتكمادؿشيشضيفشيدتمضالشيمَطذشيبضيتشيموَظِؽشيعيتَؽممَصعشيرشيَصفامضالشيمَصؿامسشيِؿْؾتشيمِصَصعشيرشيَصفامضالشيمَصؿامسشيِؿْؾتشيمِص

ضاتشيْؾتشيمِظتقصيؼالشيمجشيرغييءظيمصؼدمِضتقتؾشيمثؿشيعيمُأِعرشيمبفمصلصيِقبشيمسؾتكموشيجضيفغيِفمحشيؿعيتكمُأْظِؼتلمصتلماظـارغيمضاتشيْؾتشيمِظتقصيؼالشيمجشيرغييءظيمصؼدمِضتقتؾشيمثؿشيعيمُأِعرشيمبفمصلصيِقبشيمسؾتكموشيجضيفغيِفمحشيؿعيتكمُأْظِؼتلمصتلماظـارغيم

عضيؿشيفصيمَصعشيرشيَصفامضتالشيمَصؿتامسشيِؿْؾتتشيممممعضيؿشيفصيمَصعشيرشيَصفامضتالشيمَصؿتامسشيِؿْؾتتشيممممورشيجصيؾظيمتشيعشيؾعَيتؿشيماظِعْؾتؿشيموسشيؾعَيتؿشيفصيموَضرشيَأماظُؼرضيآنشيمَصتُلِتتلشيمبفمَصعشيرشيعيَصفصيمِغورشيجصيؾظيمتشيعشيؾعَيتؿشيماظِعْؾتؿشيموسشيؾعَيتؿشيفصيموَضرشيَأماظُؼرضيآنشيمَصتُلِتتلشيمبفمَصعشيرشيعيَصفصيمِغ

صتقفامضالشيمتشيعشيؾعَيتؿضيتصيماظِعْؾتؿشيموشيسشيؾعَيتؿضيؿصيفصيموَضرشيْأتصيمصتقَؽماظُؼرضيآنشيمضتالشيمَطتذشيبضيتشيموَظِؽعيتَؽمتشيعشيؾعَيتتؿضيتشيمممممصتقفامضالشيمتشيعشيؾعَيتؿضيتصيماظِعْؾتؿشيموشيسشيؾعَيتؿضيؿصيفصيموَضرشيْأتصيمصتقَؽماظُؼرضيآنشيمضتالشيمَطتذشيبضيتشيموَظِؽعيتَؽمتشيعشيؾعَيتتؿضيتشيممممم

مماظِعْؾتؿشيمِظتقؼالشيمساِظتؿظيموَضرشيْأتشيماظُؼرضيآنشيمِظتتقصيؼالشيمػتقشيمضتارغيىءظيمصؼتدضيمِضتقتتؾشيمثتؿشيعيمُأِعترشيمِبتِفمَصلصيتِقبشيممممممممماظِعْؾتؿشيمِظتقؼالشيمساِظتؿظيموَضرشيْأتشيماظُؼرضيآنشيمِظتتقصيؼالشيمػتقشيمضتارغيىءظيمصؼتدضيمِضتقتتؾشيمثتؿشيعيمُأِعترشيمِبتِفمَصلصيتِقبشيممممممممم

ضـيمأصضيـاِفماظتؿشيالغيم ضـيمأصضيـاِفماظتؿشيالغيمسؾتكموشيجضيفغيِفمحؿتكمُأْظِؼتلشيمصتلماظـارغيمورشيجصيؾظيموشيدشيعيعشيماظؾعَيفصيمسؾتقفموأسضيطاهصيمِع سؾتكموشيجضيفغيِفمحؿتكمُأْظِؼتلشيمصتلماظـارغيمورشيجصيؾظيموشيدشيعيعشيماظؾعَيفصيمسؾتقفموأسضيطاهصيمِع

ضـيمدشيِؾتقتتؾػيمممممممممممم ضـيمدشيِؾتقتتؾػيممممممممممممطؾعِيِفمصتُلِتتلشيمبفمَصعشيرشيعيَصفصيمِغعشيؿشيتفصيمَصعشيرشيَصفتامضتالشيمَصؿتامسشيِؿْؾتتشيمِصتتقفامضتالشيمعتامتشيرشيْطتتصيمِعت طؾعِيِفمصتُلِتتلشيمبفمَصعشيرشيعيَصفصيمِغعشيؿشيتفصيمَصعشيرشيَصفتامضتالشيمَصؿتامسشيِؿْؾتتشيمِصتتقفامضتالشيمعتامتشيرشيْطتتصيمِعت

قفامظَؽمضالشيمَطذشيبضيتشيموَظِؽعيَؽمَصعشيْؾتشيمِظتقصيؼالشيمػقشيمجشيقادظيمقفامظَؽمضالشيمَطذشيبضيتشيموَظِؽعيَؽمَصعشيْؾتشيمِظتقصيؼالشيمػقشيمجشيقادظيمؼصيقبصيعيمأنضيمؼصيضيَػؼشيمصتقفامإاّلمأغضيَػْؼتصيمصتؼصيقبصيعيمأنضيمؼصيضيَػؼشيمصتقفامإاّلمأغضيَػْؼتصيمصت

================================== 
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  {{238238}}اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

{{صؼدضيمِضتقتؾشيمثؿشيعيمُأِعرشيمبفمَصلِقبشيمسؾتكموشيجضيفغيِفمثؿشيعيمُأْظِؼتلشيمصتلماظـارغيمصؼدضيمِضتقتؾشيمثؿشيعيمُأِعرشيمبفمَصلِقبشيمسؾتكموشيجضيفغيِفمثؿشيعيمُأْظِؼتلشيمصتلماظـارغيم
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مم

أ ػم رجػٌن منفػر, وفػبلف  ػ ا و وعمن   ا العمن؟ ي ى وقوؿ الناس أ م رجػٌن  ػيون  نَ ولِ 
عة وػ وع فػي الػ بلد أف  ػ ا اليجػن صػف م  ػ ا رجٌن  ابهلل من أجن الناس, أو مػن أجػن السػم

 و  ا اب غاء الُسمعة, فه الء  ن ال ون وح دوف العمن ووةعلو م   اءاً منثورا وـو القيامة.
والعمػػػن   , و ػػػو أف و ػػػوف العمػػػن    ,فمػػػا الػػػ ي ُوصػػػحغ  العمػػػن؟ اإلخػػػبلص

اإل سػػاف ال وعمػػن  سػػواء أف النػػاس رأو ػػي أو لػػن ويو ػػي, فػػضذا  ػػاف بالمحافظػػة  ليػػم و ػػوف
العمػػن إال إذا ر خ الخلػػر, وإذا بػػاب  نػػم الخلػػر فػػبل وعمػػن, فهػػ ا دخػػن فػػي  ػػ ا ال ػػاب, 

 قػهلل وقولػوف: أ ػم رجػٌن مصػلغي, فػضذا النػاس لػن وػيوخي ػى فعنهللما وياخ الناس وهللخن المسػةهلل 
وو ػػوف  ,ال ُوصػػلي, فهػػ ا ُوصػػلي للنػػاس, وو ػػوف  ملػػم روػػاءاً وُشػػهية وُسػػمعة أوامػػاً وم ػػث 

 ,  سأؿ ا  الحفع والسبلمة.لم   ا يابداً وال وق لم ا   م

 ايػٌٝ
ممغشيْػِللغشيْػِللممَصقشياظَِّذيَصقشياظَِّذيممِدرؾيا،ِدرؾيا،ممدشيُطؿضيدشيُطؿضيَأوضيالَأوضيالممتشيْؼؿصيُؾقاتشيْؼؿصيُؾقاممالالمم}}:م:م:معامععـكمحدؼثمردقلمآم:معامععـكمحدؼثمردقلمآمدمالدمال

مم{{ممؼشيصضيرشيسشيفصيؼشيصضيرشيسشيفصيممحشيؿؼيكحشيؿؼيكممَصرشيِدِفَصرشيِدِفممَزفضيرغيَزفضيرغيممسشيَؾكسشيَؾكمماْظَػارغيسشياْظَػارغيسشيممَظقصيدضيرغيُكَظقصيدضيرغيُكمماْظغشيقضيؾشياْظغشيقضيؾشيممإغينؼيإغينؼيممِبقشيِدِهِبقشيِدِه
205205
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مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

لػػم معػػاٍف  ثيػػية ال حُعػػهلل وال ُححػػهلل, ول ننػػا  أخػػ  معنػػي منهػػا  لػػى قػػهللر ا   ػػ ا الحػػهللوث
 و  ا وقع فيم  ثيٌي من السائلين, و  ا  و ال ي فس يخ العلماء:

إذا  ا   الميأة مع زوجها ػ وال يياء في الهللون ػ في يالة الةماع, فيةيي الػهللـ فػي  
قهػػا ي ػػى ثػػهللويها, ويضػػية الن ػػي أمي ػػا فػػي  ػػ ا الحػػهللوث أف ال حي ػػع افلهػػا و ػػي  ػن  يو 

فػػي  ػػ خ الحالػػة, أل ػػم لػػو ر ػػع و ػػي فػػي  ػػ خ الحالػػة, فينػػزؿ الػػهللـ مػػع اللػػ ن وقػػهلل ُوسػػ ص 
================================== 

 بى  يوية ن أالف   ال  يي   ٕٗٓ

 سنن ابن ماجة والد يا ي  ن أسماء بن  وزوهلل ر ي ا   نها ٕ٘ٓ



  {{239239}}اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 موحم.وقهلل ح دغي ل ,للولهلل أميا اً ال حُعهلل وال ُححهلل في بدنم
لثػهللوين بالمػاء ثػن حُعديػم حن ظي ي ى حههللأ, وبعهلل أف حهػهللأ بقليػن حغسػن افماذا حصنع؟ 

, و ػػ ا  ػػو أص ػػ  األقػػواؿ فػػي  ػػ ا للدفػػن, و ػػ ا  ػػو الهػػهللى الن ػػوي لسػػيهلل ا رسػػوؿ ا  
 الحهللوث و   في بم إف شاء ا .

 أضئ١ً األطراٍ عٔ األي١ٖٝٛ
دمال:مإبينمسؿرهمزيلةمسشرمساعًاموبدأمؼللظينمأدؽؾةمشرؼؾةمسـمآ:مأؼـمػق=موعامدمال:مإبينمسؿرهمزيلةمسشرمساعًاموبدأمؼللظينمأدؽؾةمشرؼؾةمسـمآ:مأؼـمػق=موعام

وأغامأحؿارمسيماظردـيمسؾقفموأخافمأنمأردؼيمبشلٍءمخطلموأغامأحؿارمسيماظردـيمسؾقفموأخافمأنمأردؼيمبشلٍءمخطلمممذؽؾف=موعـمطانمضؾؾمآ=ذؽؾف=موعـمطانمضؾؾمآ=

ممقعؾؼمبذػـف=قعؾؼمبذػـف=صص

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ؿ اافػػ ػػ ا ال ػػبلـ وحػػهللث لةميػػع األافػػاؿ فػػي الػػزمن الػػ ي  حػػن فيػػم اآلف, ألف األ
أ ػػا   ػػاء ن يػاداً, فلػػوذ  اء, أل هػن وشػػا هللوف ال ليفزوػػوف والفضػائيات, فأصػػ     الػػ يشػهللوهلل

س   وال ح  لن فػي  ػ ا المو ػوع, فقػهلل سػ     لػم    ػاً, ووم ػن أف وػ  ص اقل  للولهلل: 
لزميلػػم ووسػػمع إجابػػات بيػػي يقيقيػػة وو ػػوخ فػػي  ػػ ا المةػػاؿ, فبلبػػهلل لػػؤلب أف و ػػوف  نػػهللخ 
 لٌن في   ا ال اب, ف ي  ح وف اإلجابػات  نػا شػافية؟  سػ عين بالمثػاؿ, وبالمثػاؿ و ضػ  

 المقاؿ.
 مةوسي ذ ص لسيهلل ا اإلماـ أبي ينيفة وقاؿ لم: رجنفمثبًل 

أوػػن ا  وأوػػن م ا ػػم؟ فسػػيهلل ا اإلمػػاـ أبػػو ينيفػػة أمػػي بػػضظبلـ الم ػػاف الػػ ي وةلسػػوف 
وسأؿ المةوسي: أون النػور؟ فقػاؿ: فػي الحةػية, فقػاؿ اإلمػاـ  ,:  احوا مص احثن قاؿفيم, 

ؿ اإلمػاـ أبػو ينيفػة:  لم: في أى مو ٍع من الحةية؟ فقاؿ المةوسي: في  ن الحةية, فقػا
 في  ن مو ٍع من  و م  اليم ودا يم.   لك ا  

أسػػػئل هن, فنح ػػػاج إلػػػي مثػػػن  ػػػ خ األمثػػػاؿ ال ػػػي  ةػػػاوب بهػػػا  لػػػى األافػػػاؿ  لػػػى 



  {{213213}}اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 .يق نعوف بها وُوسلغموف بهاف
 ؟وقهلل وسألوف: ولن ال  يى ا 

 ػػيى و ػػيى النػػور الػػ ي وخػػيج منػػم, و  , قػػوؿ لهػػن:  حػػن  ػػيى المصػػ اح ال هيبػػائي 
 الميويػة ال ػػي حػهللور بػػالهواء, و ػػيى المي يوفػوف الػػ ي  ػ  لن فيػػم, ل ػػن مػا شػػ ن ال هيبػػاء

 ؟  ن وس ديع أيهلٌل أف ويا ا أو وصفها؟ال ي ُحَشغغن   خ األشياء
 !فماذا  يى منها؟  يى  ثار ا!! ..ال  

بل وُػيى فػ  يى  ثارخ في قهللرحم وفػي ُصػنعة  ظم ػم, ل ػن جػن  ا   و  لك ا  
األجهػزة ال ػي حخ ػيؽ  ػ ا األمػي وحسػ ديع أف حنظػي  اإلدراؾ, وليس معنا ذاحم لُعلوخ  ن في

  وف اإلجابة به خ ال يفية.و   ا حوذات ا  س حا م وحعالى,  ,إلي ا  
إس فسػػارات قػػاموا بعمػػن   ػػص فيهػػا رد  لػػى والحقيقػػة أف ال فػػار مػػثبلً فػػي أميو ػػا 

ي ا فػػي  لميػػة شػػافية, و حػػن المسػػلموف لمػػاذا قص ػػإجابػػات وفيهػػا  ,الدفػػن فػػي  ػػن األ مػػار
   ا ال اب؟!!.
 ن سػػو  و  نسػػقيه و  ندعمهػػ ف الواجػػص  لينػػا  حػػو األوالد  ػػو أف أ  قػػهلل ا ا حػػن 

أ ػا لػي اإلشػياؼ  لػى  قلػم ل ػن وا  هى األمػي,  ننفر  ليه المهللرسة و  نهللخله و  نعالةه و 
باإلومػػاف اليبػػا ي والقي  ػػي, ي قل ػػم وقل ػم, ووةػػص أف أبّػػ غي  قلػػم بػػالف ي اإلسػبلمي, وأبػػ غ 

 فه خ  ي مهم ي األساسية:
                                         (2 )التحرمي  

 . ي ؟ بأف و وف  نهللي اإلجابة ل ن   خ ال ساؤالت
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 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 عدد زنعات صال٠ ايغخ٢
أغلمأغلمحؿكمحؿكممم،،المأضطعمصالةماظضصيقكالمأضطعمصالةماظضصيقكممللغامعـذمثالثمدـقاتمساػدتمآمأغغامعـذمثالثمدـقاتمساػدتمآمأغدمال:مأدمال:مأ

عؿقريمبنيمأربعمرطعاتمعؿقريمبنيمأربعمرطعاتمظؽينمظؽينمصؾقؿفامععمعـقؾؿفامسيماظققمماظؿادي،مصؾقؿفامععمعـقؾؿفامسيماظققمماظؿادي،معرةمعرةمفامفامغلقؿغلقؿظقمظقم

ممصؿامايؽؿ=صؿامايؽؿ=وإثـني،موإثـني،م

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 :  ا العههلل  يوهلل أف  عيفم,
يحاسػػ م  ليػػم وإف لػػن و دوػػم فس ,بػػهلل أف و دوػػم الو فالنػػ ر فػػيض, راً إذا  ػػاف  ػػ   -

 ا .
بػػػهلل وأف أذبػػػ   بنػػػي فػػػبلإأ ػػػا  ػػػ رت   إف  ةػػػ  إبنػػػي فسػػػأذب  خيوفػػػاً, و ةػػػ   مػػػثبلً 

ال وةػػوز ألف مػػا قل ػػم بلسػػا ي فقػػهلل في ػػ م  لػػى فيقػػوؿ لػػي أيػػهلل ن: أخػػيج مػػااًل, خيوفػػاً, 
 بهلل وأف أذب  خيوفاً  ما قل .  فسي, فبل

إذا و م وأا خػػم وأوغز ػػم, بػػهلل أف أذبحػػ فػػضذا قلػػ  سػػأذب  خيوفػػاً واا خػػم وأوز ػػم, فػػبل
في ػػوف النػػ ر   ,قلػػ : أذبػػ  خيوفػػاً وأوغز ػػم لحمػػاً, فأذبحػػم وأوز ػػم لحمػػاً  مػػا قلػػ  بالضػػ ط

  ما قل  بالض ط.
بػػهلل وأف  فػػبلا  بنػي  ػػ ا فسأصػػـو وومػاً  , وشػػفاخ إلػػي  ا   إذا قلػ : إذا شػػفاو 

 .أ ف  الن ر وأصـو ووماً   
 فالن ر فيوضة, ومن ال ي في م؟

 .مثلما قل  بهلل وأف أوفيم فبل , لى  فسي وألزم   فسي بم م في  ال يأ ا 
أصػػـو وػػػومي اإلثنػػػين س فػػيض أف وايػػػهللاً قػػاؿ: إذا أ يمنػػػي ربػػػي فػػي  ػػػ ا المو ػػػوع 

و و  ػي فػػي يصػـو قلػػيبلً مػن  ػػ خ األوػاـ ثػن ومػػيض أف , ووُ يمػم ا ,والخمػيس اػواؿ العمػػي
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 قاؿ: الن ي  يضيةن ة, الحن في السُ  ؟السن, فما الحن
{{مماْظقشيِؿنيغياْظقشيِؿنيغيممَطػَّارشيُةَطػَّارشيُةمماظؼيذضيرغياظؼيذضيرغيممَطػَّارشيُةَطػَّارشيُةمم}}

ٕٕٓٙٓٙ
مم

 أو و وف   ا العههلل وميناً وليس   راً: -

 و فارة اليمين:
 إما أف أصػـو ثبلثػة أوػاـ, أو أاعػن  شػية مسػا ين, فػضذا  نػ  قػادراً  لػى النػ ر فػبل 

 ـ  شية مسا ين.بهلل وأف أوفغي, وإف لن أس دع أ  في  ن ذلك بصياـ ثبلثة أواـ أو إاعا
, فضذا  اف ويوهلل أف وصػلي أربعػاً ال مػا ع, أو سػ ة ال افالضحى في األصن ر ع صبلة 

 ما ع. ما ع أو ثما ية فبل
, فػضذا  ػ رت أ ػك أييا اً ثما يةفقهلل  اف يضية الن ي وصلي ر ع ين, وصبل ا أربعاً و  

ك   إذا  ػاف  هػهللاً  ع ػين ف  ػوف أد وػ  مػا  ليػر فيهػا , ألف األصػن حصليها ف صلي ر ع ين
 .أو   راً   

وال  أخػػ  باأللفػػاظ أل ػػي لػػو  ا ػػهللت ا   لػػى  مػػن  ػػ ا فييجػػع  ,واأل مػػاؿ بالنيػػات
  .ألف العههلل    و الن ر  ,ذلك لما في  ي ي

================================== 
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 حهِ ايصٚاج باإلنساٙ
سؾكمسؾكمممزوجفازوجفاأجربػامأجربػامووممأةمتزوجتمسيمدـماظـاغقةمسشرةمبغريمرضاػا،أةمتزوجتمسيمدـماظـاغقةمسشرةمبغريمرضاػا،اعراعردمال:مدمال:م

فامودبدؼرػامثؿمترطتمظفماٌـزلمإظلمبقتمأبقفا،موبعدمعرورمثالثةمفامودبدؼرػامثؿمترطتمظفماٌـزلمإظلمبقتمأبقفا،موبعدمعرورمثالثةمضربضرببباٌعاذرة،ماٌعاذرة،م

واآلنمحيؿاجقنمورضةمرالقمواآلنمحيؿاجقنمورضةمرالقمآخرمظقؿزوجفامصقاصؼتمسؾقف،مآخرمظقؿزوجفامصقاصؼتمسؾقف،مدـقاتمتؼدؼيممهلامرجؾمدـقاتمتؼدؼيممهلامرجؾم

مم==تؿزوجمعـماآلخرمأممالتؿزوجمعـماآلخرمأممالجيقزمهلامأنمجيقزمهلامأنمعـماحملؽؿةمظقؿؿمػذاماظزواج،مصفؾمعـماحملؽؿةمظقؿؿمػذاماظزواج،مصفؾم

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

أو إ سػػا ة ال  إ سػػافمػػيأة  لػػى الػػزواج مػػن فيػػم إ ػػياخ, ال لليجػػن وال لل ـ لػػيساإلسػػبل
 :فَػَقاَل ْ   الن ِ يغ  ِإَلى فَػَ اةٌ  َجاَءتْ حيبص الزواج فيم أو ويبص الزواج فيها, 

شيممزشيوؼيجشيـِلزشيوؼيجشيـِلممَأِبلَأِبلممإغينؼيإغينؼيمم}} شيابضي ممَضدضيَضدضي:م:ماَظتضياَظتضيَصَؼَصَؼممإغيَظقضيفشيا،إغيَظقضيفشيا،مماْظَلعضيرشياْظَلعضيرشيممَصفشيعشيؾشيَصفشيعشيؾشي:م:مَضالشيَضالشيممخشيِلقلشيؿشيفصي،خشيِلقلشيؿشيفصي،ممِبلِبلممِظقشيرضيَصعشيِظقشيرضيَصعشيممَأِخقِفَأِخقِفممابضي

ضيممَأِبل،َأِبل،ممصشيشيعشيصشيشيعشيممعشياعشياممَأجشيزضيتصيَأجشيزضيتصي ضيوشيَظِؽ شيمماْظكبشياِءاْظكبشياِءممإغيَظكإغيَظكممَظقضيسشيَظقضيسشيممَأنضيَأنضيمماظـيلشياءصي،اظـيلشياءصي،ممتشيعضيَؾؿشيتشيعضيَؾؿشيممَأنضيَأنضيممَأرشيدضيتصيَأرشيدضيتصيمموشيَظِؽ شيِع مماْظَلعضيرغياْظَلعضيرغيممِع

{{ممذشيلضيءظيذشيلضيءظي
ٕٕٓٚٓٚ
مم

أف ح زوجػػػي فػػػبلف  ػػػ ا وإف لػػػن  اإل ػػػياخ وحػػػهللث فػػػي  ػػػن بلػػػهللاف المسػػػلمين, ال بػػػهلل
 نػا أ ػوف قػهلل  !؟مػا العمػنبػهللوف ر ػا ا, وبعػهلل شػهيون  ػادت لػي ففلػو أ ػا زوج هػا , حي ي

    دميحهػػا, أل هػػا لػػو  ػػادت فلػػن حعػػود ب ػػياً, ل ػػن اإلسػػبلـ قػػاؿ:               (622 
 .ليس في اإلسبلـ إ ياخ أبهللاً في أى  مٍن من أ ماؿ الهللون البقرة(

 هػػا ف لػػن أسػػ دع إقنافػػض ,بػػهلل وأف و ػػوف لل نػػ  رأوهػػا, و حػػن  حػػاوؿ إقنا هػػا الإذاً 
 ػػ ا و ػػوف وةػػص أف  سػػ ةيص ليأوهػػا, و أمهػػا أو حػػهللخن أخ هػػا, فػػضف لػػن وسػػ ديعوا ف ػػهللخن 
  صي ها.
صػػػاي ة السػػػ اؿ ر ػػػي , بػػػهلللين أ ػػػم حػػػن  قػػػهلل العقػػػهلل وزفافهػػػا إلػػػي منػػػزؿ الزوجيػػػة, و 

================================== 
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صحي  أ ها بيي را ية بااناً, ل نها ر ي  ظػا ياً, و حػن لنػا الظػا ي وا  و ػولى السػيائي, 
 ليس لها أف ح زوج بييخ إال بعهلل حماـ الدبلؽ.و , معاشية الزواجزوجها و اشي ا 
بػهلل أف  المػأذوف  نػهللما و  ػص ال  ػاب الفػضف داـ  ػي م  ػوب   ابهػا ق ػن ذلػك,  ما

 .حأحي بما وُث   أ ها فسخ    ا ال  اب
وال  يوهلل أف  ُفعغن األمور العيفية, االما دخلنا في الوثػائر فنظػنُّ فػي الوثػائر ال  ابيػة 

 .بين الناس ال ي ححمي الحقوؽ
فيقومػػوا لػػن ح لػػ  السػػن, أ ػػاس و حػػاولوف  لػػى القػػا وف, ويوػػهللوف أف وُزوجػػوا بن ػػاً  نػػاؾ 

, فلػو ال وةػوز شػي اً  و ػ اوحػهللخن ولػيس مهمػاً   ػص ال  ػاب,  يفياً للػزواج, إشهاراً  بعمن
لمن  ث  م؟ أبوخ ليس  نػهللخ صػبليية  ػزوج رسػمياً, وأمػم ال حزوج  وولهللت, فالولهلل الةهللوهلل 

 ع أف     م باسمها أل ها بيي م زوجة رسمياً. س دي
, فُيصػ   أخػاً ألبيػم, فهػن , أي جػهللخسػن األب ال  يػيضالولػهلل الصػغيي بال عض و  ص 

ن, فدالمػػا ووجػػهلل وثػػائر رسػػمية فهػػ خ ن والحػػياـ بػػيغ فػػالحبلؿ بػػيغ  ! ػػ ا وصغػػ  فػػي اإلسػػبلـ؟
 الوثائر ححمي الحقوؽ.

 وثغػر ال  ػاب و ث  ػم م السن القػا و ي ثػن   يؾ   ا الدفن ي ى ح ل  أم: وقوؿ ال عض
ي قى بػهللوف حدعػين, وبػهللوف حدعػين وعنػي أ ػا أ يغ ػم الدفن سألف  و  ا يياـ أوضاً,سمها, ضب

ألخدي األمور, فال دعين أساٌس لحفع يياة الولهلل, أل نا في مصي اآلف يما ا ا  من شػلن 
ون شػي, فػال دعين وحمػي الدفػن  األافاؿ لماذا؟ بعهلل ال دعيمات, وق لها  اف شػلن األافػاؿ

 ؟!.من  ن   خ األمياض, ف ي  أييمم من   خ األمصاؿ
:   ا   فػػبل ووجػػهلل أفضػػن مػػن ميا ػػاة ال وثيػػػر الشػػي ي الػػ ي قػػاؿ لنػػا فيػػػم       

                                              (21 ))النسا. 
 وسلن وصلى ا   لى سيهلل ا محمهلل و لى  لم وصح م
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u  ايسابع١ ٚارتُطٕٛايسابع١ ٚارتُطٕٛاذتًك١ اذتًك١ u 
  ايطٗٛ يف ايضال٠ايطٗٛ يف ايضال٠

  ضؤاٍ اهلل ضؤاٍ اهلل 

  ايدعاء ٚايبالءايدعاء ٚايبالء

  أدب ايطبٝب املطًِأدب ايطبٝب املطًِ

  ايٛصٍٛ إىل بس األَإايٛصٍٛ إىل بس األَإ

  ايتضدم بايعسضايتضدم بايعسض

  االضتشاز٠ ٚاالضتخاز٠االضتشاز٠ ٚاالضتخاز٠



  {{216216}}اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طاإلاإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ ثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ                     س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u  628ايسابع١ ٚارتُطٕٛايسابع١ ٚارتُطٕٛاذتًك١ اذتًك١  u 

 ايطٗٛ يف ايضال٠
ممسيمذياسة،موصاتؿينماظرطعةماِّودي،موحدثمظإلعامسيمذياسة،موصاتؿينماظرطعةماِّودي،موحدثمظإلعامممدمال:مصؾقتماظعشاءدمال:مصؾقتماظعشاء

ممدفقمصصؾكمزيسمرطعات،موبذظؽمأطقنمضدمصؾقتمأربعمرطعات،مدفقمصصؾكمزيسمرطعات،موبذظؽمأطقنمضدمصؾقتمأربعمرطعات،ممم

ممصؿاذامأصعؾ=صؿاذامأصعؾ=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 :قاؿ 
{{ممإغيغؼيؿشيامجصيِعؾشيماْظنغيعشيامصيمِظقصيمضيتشيؿؼيمِبِفإغيغؼيؿشيامجصيِعؾشيماْظنغيعشيامصيمِظقصيمضيتشيؿؼيمِبِفمم}}

ٕٜٕٜٓٓ
مم

ال   ػػابع فػػي الزوػػادة, َمػػن ُوصػػلي مػػع  أ ػػا أحػػابع اإلمػػاـ مػػا دمػػ  لػػن أزوػػهلل فػػي الصػػبلة,
اإلماـ من ال هللاوة, وقػاـ اإلمػاـ للي عػة الخامسػة, وظلػوا جالسػين ي ػى ُوصػلي الخامسػة بعػهلل 

 حن يهم ثن وسةهللوا معم للسهو وُوسلموا معم.
أما ياؿ السػائن فض ػم أ مػن األربػع ر عػات, فيسػةهلل مػع اإلمػاـ سػةود السػهو ي ػى 

  قص حسلين اإلماـ.ال وخيج  ن الم ابعة, وُوسلن 
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  {{217217}}اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طاإلاإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ ثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ                     س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 ضؤاٍ اهلل 
ممدمال:معامتػلريمضقلمآمتعادي:مدمال:معامتػلريمضقلمآمتعادي:م   مم   مم   مم   مم    مم  مممم  مم

   مم  مم  مم  مممماظؾؼرة(=اظؾؼرة(=186186))مم

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 وسػأؿ ا  فلػيعلن  لػن اليقػين أف ا  بػأف الػ ي ويوػهلل أف  ُوخ ي ي ي م  ا  
أقػػيب إليػػم مػػن ي ػػن الوروػػهلل, فيسػػأؿ ا  فػػي أي أمػػي, فػػي أي زمػػاف, فػػي أي م ػػاف, ووعلػػن 
 لن اليقين أف ا  ق ن أف ح حيؾ شػف اخ وعػيؼ مػا سػي قولم لسػا م ووخااػص بػم يضػية ا , 

  و هلل ا باإلجابة فقاؿ:  وا                   (22 )غافر. 
وقوؿ للح يص أف أ ن العناوػة قليػن, ولػ ا  وفي اآلوة إشارة أل ن العناوة, بأف ا  

  بهللأ الخداب بقولم  ز شأ م:        ,و ي ل قليػن العػهللد              السػ اؿ ليسػوؿ
خ أف , فػػبل بػػهلل لمػػن ويوػػهلل أف و ػػوف قيو ػػاً مػػن ا , أو وسػػلك ايوػػر القػػيب مػػن مػػوالا  

 ,  و  ص للخ يي اليبا ي والميشهلل القي  ي و و سيهلل ا رسػوؿ ا                  
  و ػػػػن األخيػػػػار واألاهػػػػار واألبػػػػيار,                       وسػػػػألوف رسػػػػوؿ ا   ػػػػن

يػػن ر ػػاء ا  يضػػية ا , والقػػيب مػػن ا , و يفيػػة ال ػػوادد  , و يفيػػة ال ح ػػص  ,  يفيػػة  
... الػػػ ي ويوػػػهلل أف وسػػػأؿ  ػػػن أي معنػػػى مػػػن  ػػػ خ المعػػػا ي أو بيي ػػػا   ال بػػػهلل أف وػػػ  ص 

,    ليسػػوؿ ا              مػػا داـ مشػػوا فػػي  ػػ ا المػػنهج, واح عػػوا  ػػ ا الػػنهج, ومشػػوا
 . لى   ا األسلوب سيةهللوف ا  قيو اً, أل هن سألوا الخ يي ال ي  ل مم العلي ال  يي 

أمػػػػا مػػػػن أراد أف وصػػػػن إلػػػػى  ػػػػ خ المنػػػػاالت, وأف وصػػػػن إلػػػػى  ػػػػ خ المنػػػػازؿ و ػػػػ خ 
الػػهللرجات بمفػػيدخ بػػهللوف سػػ اؿ الميشػػهلل اليبػػا ي فهيهػػات  يهػػات, فلػػن وسػػ ديع أف وحصػػن 

 ألي  م.  لى بغي م, وال أف وصن إلى مني م ألف   ا  و الديور ال ي و عم ا  

 ايدعاء ٚايبالء



  {{218218}}اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طاإلاإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ ثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ                     س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

ممبؿالءمباظدساء=مبؿالءمباظدساء=ماالاالممدمال:مطقػمؼرصعمآمدمال:مطقػمؼرصعمآم

مموػؾماِّسؿالماٌػروضةمتعؿربمدساء=وػؾماِّسؿالماٌػروضةمتعؿربمدساء=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 :قاؿ 
ضيمَضدشيرػي،موشياظدؽيسشياءصيمؼشيضيَػعصيمِعؿؼيامغشيزشيلشي،موشيِعؿؼيامَظؿضيمؼشيضيزغيلضي،موشيإغينؼيماْظؾشيالءشيمَظقشيضيزغيلصيممم}} ضيمَضدشيرػي،موشياظدؽيسشياءصيمؼشيضيَػعصيمِعؿؼيامغشيزشيلشي،موشيِعؿؼيامَظؿضيمؼشيضيزغيلضي،موشيإغينؼيماْظؾشيالءشيمَظقشيضيزغيلصيمالمؼصيغضيـِلمحشيذشيرظيمِع المؼصيغضيـِلمحشيذشيرظيمِع

{{عضيؿشيِؾفشيانغيمإغيَظكمؼشيقضيمغيماْظِؼقشياعشيِةمعضيؿشيِؾفشيانغيمإغيَظكمؼشيقضيمغيماْظِؼقشياعشيِةماظدؽيسشياءصيمَصقشياظدؽيسشياءصيمَصقشي  َصقشيؿشيَؾؼَّاهصيَصقشيؿشيَؾؼَّاهصي
ٕٕٔٓٔٓ
مم

ال بلء  ازؿ من السماء, والهلل اء صا هلل من األرض فيحهللث بينهما صياع فيػهللفع ا  
 ال بلء بالهلل اء.

واأل مػػاؿ ال ع هللوػػة وأ مهػػا الصػػبلةي   ػػارة  ػػن د ػػاء, ففػػي  ػػن سػػةود د ػػاء, وفػػي 
ن وسػ معوف لف ػي الم شػهللدون أيهلل الػ و ... ال شههلل د اء, والفاححة  فسها   ارة  ن د اء

فقل  لم:    ا أمي ا   نػهللما قػاؿ فػي يهللوثػم .... سألني: ِلَن  قيأ الفاححة ل  ا, ول  ا؟ 
 القهللسي:

غي،موشيِظعشيؾضيِديمعشيامدشيَللشي،مَصنغيذشيامَضتالشيمممم}} شيمسشيؾضيِديمِغصضيَػقضي غي،موشيِظعشيؾضيِديمعشيامدشيَللشي،مَصنغيذشيامَضتالشيممَضلشيؿضيتصيماظصؼيَؾاَةمبشيقضيـِلموشيبشيقضي شيمسشيؾضيِديمِغصضيَػقضي َضلشيؿضيتصيماظصؼيَؾاَةمبشيقضيـِلموشيبشيقضي

،مَضتالشيماظؾَّتفصيمتشيعشيتاَظك:محشيِؿتدشيِغلمسشيؾضيتِدي،موشيإغيذشيامممممم،مَضتالشيماظؾَّتفصيمتشيعشيتاَظك:محشيِؿتدشيِغلمسشيؾضيتِدي،موشيإغيذشيامممممم""اَظِؿنيشياَظِؿنيشياْظعشيتماْظعشيتم  اْظقشيؿضيدصيمِظؾَِّفمرشيبـياْظقشيؿضيدصيمِظؾَِّفمرشيبـيمم""مماْظعشيؾضيدصي:اْظعشيؾضيدصي:

غيماظرؼيِحقؿغيمم""ممَضالشي:َضالشي: غيماظرؼيِحقؿغياظرؼيحضيؿشي مم""ممَأثضيشيتكمسشيَؾتلؼيمسشيؾضيتِدي،موشيإغيذشيامَضتالشي:ممممَأثضيشيتكمسشيَؾتلؼيمسشيؾضيتِدي،موشيإغيذشيامَضتالشي:مممم  ،مَضالشيماظؾَّتفصيمتشيعشيتاَظك:مم،مَضالشيماظؾَّتفصيمتشيعشيتاَظك:مم""اظرؼيحضيؿشي

غيم غيمعشياِظِؽمؼشيقضيمغيماظتدـيؼ ي،مي،مسشيؾضيتدِمسشيؾضيتدِم  ،مَضتالشي:معشيفؼيتدشيِغلمسشيؾضيتِدي،موشيَضتالشي:معشيترؼيًةمَصتقؼيضشيمإغيَظتلؼيممممممم،مَضتالشي:معشيفؼيتدشيِغلمسشيؾضيتِدي،موشيَضتالشي:معشيترؼيًةمَصتقؼيضشيمإغيَظتلؼيممممممم""ممعشياِظِؽمؼشيقضيمغيماظتدـيؼ

شيمسشيؾضيتتِدي،ممم""ممَصتتنغيذشيامَضتتالشي:م"مإغيؼؼيتتاَكمغشيعضيؾصيتتدصيموشيإغيؼؼيتتاَكمغشيلضيتتؿشيِعنيصيمممَصتتنغيذشيامَضتتالشي:م"مإغيؼؼيتتاَكمغشيعضيؾصيتتدصيموشيإغيؼؼيتتاَكمغشيلضيتتؿشيِعنيصيممم شيمسشيؾضيتتِدي،ممم،مَضتتالشي:مػشيتتذشيامبشيقضيـِتتلموشيبشيتتقضي ،مَضتتالشي:مػشيتتذشيامبشيقضيـِتتلموشيبشيتتقضي

شيمَأغضيعشيؿضيتتشيمممم""ممَصنغيذشيامَضالشي:َصنغيذشيامَضالشي:  وشيِظعشيؾضيِديمعشيامدشيَللشي،وشيِظعشيؾضيِديمعشيامدشيَللشي، شيمَأغضيعشيؿضيتتشيمماػضيِدغشياماظصـيرشياَطماْظؿصيلضيؿشيِؼقؿشيمِصرشياَطماظَِّذؼ اػضيِدغشياماظصـيرشياَطماْظؿصيلضيؿشيِؼقؿشيمِصرشياَطماظَِّذؼ

ظضؼيتاظِّنيشيم"،مَضتالشي:مػشيتذشيامِظعشيؾضيتِديموشيِظعشيؾضيتِديمعشيتتاممممممظضؼيتاظِّنيشيم"،مَضتالشي:مػشيتذشيامِظعشيؾضيتِديموشيِظعشيؾضيتِديمعشيتتامممممماا  سشيَؾتقضيفغيؿضيمَشقضيترغيماْظؿشيغضيضصيتقِبمسشيَؾتقضيفغيؿضيموشيالممممسشيَؾتقضيفغيؿضيمَشقضيترغيماْظؿشيغضيضصيتقِبمسشيَؾتقضيفغيؿضيموشيالمممم
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  {{219219}}اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طاإلاإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ ثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ                     س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

{{دشيَللشيمدشيَللشيم
ٕٕٔٔٔٔ
مم

 :و    و السي
" فػأي َوِلَعْ ػهلِلي َمػا َسػَأؿَ فنحن  قوؿ الفاححػة   بػأف وقضػي ا   ػ ا, ألف ا  قػاؿ: " 

سػ اؿ وسػألم بقػػياءة الفاححػة, و ػ ا دليػػن وا ػ  و ػوح الشػػمس, ولػ لك  ةػهلل الصػػالحين 
الػػػيد الػػػ ي ذُ ػػػي فػػػي  ػػػ ا  حػػػة  وػػػة  وػػػة, ي ػػػى وسػػػمعوا مػػػن ا  والم قػػػين وقػػػيأوف الفاح

 الحهللوث.
ال عض وقيأ و ػو ال وػهللري مػاذا وقػوؿ, ل ػن اآلخػيون وقػيأ ووسػمع,  سػيهلل ا أبػو ب ػي 

 اف وقيأ بصوت خاف , فقاؿ لم  ,: 
ضـيمُأغشياِجلم"مم}} ضـيمُأغشياِجلم"ِظؿشيمتصيكشياِصتصي=مَضالشي:مإغيغـيلمَظُلدضيِؿعصيمعشي ِظؿشيمتصيكشياِصتصي=مَضالشي:مإغيغـيلمَظُلدضيِؿعصيمعشي

ٕٕٕٕٔٔ
مم

مم::رتػع،مصللظفماظـيبمرتػع،مصللظفماظـيبمودقدغامسؿرمطانمؼؼرأمبصقتمعودقدغامسؿرمطانمؼؼرأمبصقتمع

{{ِظؿشيمتشيفضيفشيرصيمِبِؼرشياءشيِتَؽ=مَضالشي:مُأْصزغيعصيماظشؼيقضيَطانشي،موشيُأوِضُظماْظقشيدضيشـيانشيمِظؿشيمتشيفضيفشيرصيمِبِؼرشياءشيِتَؽ=مَضالشي:مُأْصزغيعصيماظشؼيقضيَطانشي،موشيُأوِضُظماْظقشيدضيشـيانشيم"م"م
ٕٖٕٖٔٔ
مم

 ػػ ا مقػػاـ و ػػ ا مقػػاـ, و نػػاؾ فػػارؽ   يػػي بػػين المقػػامين,  ػػ ا فػػي مقػػاـ المشػػا هللة, 
 و  ا ما زاؿ في مقاـ المةا هللة, ر ي ا  ح ارؾ وحعالى  نهن أجمعين.
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 املطًِ أدب ايطبٝب
دمال:معاماِّدبماظذيمجيبمأنمؼؿقؾكمبفماظطؾقبماٌلؾؿ=موػؾمالمبدمظفمعـمدمال:معاماِّدبماظذيمجيبمأنمؼؿقؾكمبفماظطؾقبماٌلؾؿ=موػؾمالمبدمظفمعـم

ممدرادةماظػؼف=درادةماظػؼف=
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العصي ال وح اج إلى الفقم  مادة وايهللة حُػهللر س  لػى ميايػن الهللراسػة, ول ػن وح ػاج 
 .إلى الفقم ال خصصي

  يو يػة حخصصػية, ولػػ لك ال نػا مػن أبنائنػا الشػػ اب ولػ ا  حػن  ح ػاج إلػػى بػيامج ال
 . من بيامج حعليمية م خصصة في ش ى المةاالت

وبالفعػػػن حػػػن  مػػػن بي ػػػامج للهللا يػػػة العصػػػيي, وبي ػػػامج للُ   ػػػاب العصػػػيي, وبي ػػػامج 
المق لػػين  لػػى الػػزواج, و ػػ ا ال ي ػػامج وح اجػػم الم ػػزوج وبيػػي الم ػػزوج, وػػ علن فيػػم واج احػػم 

ج ات زوج م  حوخ, و يفية المعاملة اإلسبلمية فػي  ػن مػا بػين الػزوجين مػن  حو زوج م, ووا
 بلقػػات, و يفيػػة حيبيػػة األوالد بالديوقػػػة اإلسػػبلمية الصػػحيحة, وبيػػػي ذلػػك, حأ يػػن  امػػػن, 
ي ػػى إذا أق ػػن  لػػى الػػزواج و ػػوف  لػػى دراوػػة بمػػا وفعػػن, أل نػػا رأونػػا فػػي  ػػ ا العصػػي  ثػػية 

ين يػػػهللوثاً, وذلػػػك بسػػػ ص جهػػػن الدػػػيفين بػػػأمور يػػػوادث الدػػػبلؽ, وخاصػػػة بػػػين الم ػػػزوج
الػػزواج, إال فػػي ال ةهيػػزات, والمفيوشػػات, والحفلػػة وبيػػي ذلػػك مػػن األمػػور الهامشػػية ال ػػي 

 ليس  أساساً في ححقير السعادة بين الزوجين.
 :ول لك وةص  من بي امج للد يص المسلن 

لد يػص إلػى أف ُوةمع فيم األمور الفقهية ال ي وةص أف وعيفها الد يػص, وح ػاج ا -
 لشي ية.وعيؼ  يفية ال ش   لى اميأة بحيث ال و ةاوز الحهللود ا

ووح اج الد يص إلى معيفة الحاالت ال ي وُف ي فيهػا مي ػاخ بػالفدي فػي رمضػاف,  -
 إال أ هن ويدوف األمي إلى الد يص.ألف اإلف اء وإف  اف من   ار العلماء 
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لػػػى المػػػيوض أف وةمػػػع ووح ػػػاج الد يػػػص إلػػػى معيفػػػة األمػػػور ال ػػػي حسػػػ وجص    -
الظهػػػػي مػػػػػع العصػػػػػي, والمغػػػػػيب مػػػػػع العشػػػػػاء فػػػػػي بي ػػػػػم أو فػػػػػي العيػػػػػادة أو فػػػػػي 

 .المس شفى بهللوف سفي

ووح ػػاج الد يػػص إلػػى أف وعػػيؼ  يفيػػة الصػػبلة ألف المػػيوض ال ُوسػػم  لػػم ب ػػيؾ  -
الصػػبلة, فيصػػ  لػػم الصػػبلة المناسػػ ة لػػم,  ػػأف ُوصػػلي قا ػػهللاً, فػػضف لػػن وسػػ دع 

 . لى ظهيخ, وو   لم  ي  ُوصلي  ائماً 

ووح اج الد يص إلى معيفة  يفية االس نةاء السػليمة مػع األيػهللاث ال ػي و عػيض  -
لهػػا المي ػػى, مػػثبل: الػػ ي وُي ػػص قسػػدية ووحمػػن ال ػػوؿ معػػم أونمػػا ذ ػػص, مػػػا 

 ي ن و وءخ واس نةاءخ؟ 

 ووح اج الد يص إلى معيفة اليأي الشي ي في زرا ة األ ضاء و ي  ح ن؟  -

 ي الشي ي في  ثيي من األمور.ووح اج إلى معيفة اليأ -

فالحقيقػػة مةػػاؿ الد يػػص وح ػػاج إلػػى موسػػو ة فقهيػػة حػػ  لن  ػػن  -
أمػػور الدػػص,  الحػػاالت ال ػػي ظهػػيت فػػي  صػػي ا,  اإل ةػػاب بالوسػػائن الحهللوثػػة 

ألمػػور مػػا مثػػن ال لقػػي  المةهػػيي أو مػػا وعادلػػم لي ػػين لمػػن وُعػػيض  لػػيهن  ػػ خ ا
 الحبلؿ فيها وما الحياـ.

عػػػػيؼ أمػػػػػور  ثيػػػػػية ح علػػػػر بػػػػػالوالدة والحمػػػػػن ووح ػػػػاج إلػػػػػى أف و  -
 والي اع ليص  ل ن داء ما وبلئمم من األبواب الفقهية.

   ا ال ي امج   ارة  ن دراسة ح ميلية للد يص بعهلل حخيجم, أو أثناء دراس م.
 :أما  داب الد يص في ال ش 

فيحـي  ليػم أف وخلػو بػاميأة, ووُغلػر بػاب  ليهمػا مهمػا  ػاف الشػأف, ل ػن ال بػهلل  -
, أو معم  و ممي ة.أف   و وف معها محـي
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وقهلل سمعنا  ثيػياً مػن األيػهللاث   يةػة  ػ ا ال ػاب, فػأي امػيأة حػ  ص للد يػص ال بػهلل 
, فػضف لػػن حةػهلل حأخػػ  معهػا أخ هػػا أو أمهػا أو أي امػػيأة معهػا, وال وغلػػر  أف حأخػ  معهػا محػػـي

 :الد يص  ليهما ال اب, لقولم 
{{;مَصنغينؼيماظشؼيقضيَطانشيمثشياِظصيفصيؿشيام;مَصنغينؼيماظشؼيقضيَطانشيمثشياِظصيفصيؿشيامممَظامؼشيكضيُؾقشينؼيمرشيجصيؾظيمِباعضيرشيَأٍةَظامؼشيكضيُؾقشينؼيمرشيجصيؾظيمِباعضيرشيَأٍةمم}}

ٕٕٔٗٔٗ
مم

و لى الد يص أف وة ههلل أال ومس جسهلل ا م اشية بيهللخ, ول لك اس حسػن  ثيػي  -
مػػن األا ػػاء الصػػالحين أف وضػػع بدػػاءاً  لػػى جسػػهلل ا, وضػػع وػػهللخ مػػن فػػوؽ  ػػ ا 
الغدػػاء, وأ  قػػهلل أف  ػػ ا الغدػػاء ال وػػ ثي  لػػى ال شػػ , ي ػػى جهػػاز الضػػغط لػػو 

 ية فلن ح ثي  لى قياءة الضغط.قيس من فوؽ لفافة صغي
  لك ال وةص  ليم أف و ش  من العورات إال الةزء الضيوري ال ي ال بنػى  -

 لم  ن لمسم, وو وف من حح  س ارة أو بداء, بحيث ال ودلع  ليم سواخ.
إذا  ػػػاف ا يػػػص  سػػػاء فػػػبل ون غػػػي  ليػػػم أف و شػػػ   لػػػى امػػػيأة ووضػػػع وػػػهللخ فػػػي  -

دي ا ووُفدػيخ, وإ مػا و جػن ذلػك إلػى مػا أ ضاء ا في  هار رمضاف, ألف ذلك وُف
بعهلل الفدور, إال إذا  ا ػ   نػاؾ  ػيورة قصػوى, والضػيورات حُقػهلل ر بقػهللر ا, وال 

 بهلل لم من معيفة   خ الضيورات.
وح ػاج الد يػص المسػلن أف وعػيؼ ووعلػن  لػن اليقػين أ ػم وح ػاج فػي  شػفم  لػى  -

 دي إلػػى الشػػفاء النسػػاء إف  ػػن بنػػات أو  سػػاء أف وعلمهػػن أف العػػبلج الػػ ي وػػ
وح اج إلى حناوؿ العبلج مع الهلل اء, فيوجههن إلى الهلل اء, وووجههن إلػى اا ػة 
ا , ووػوجههن إلػػى   ػػادة ا , مػػع األخػػ  باألسػػ اب الحسػػية و ػػي األدووػػة ال ػػي 

 .و   ها لهن ي ى و حقر الشفاء إف شاء ا  

 ايٛصٍٛ إىل بس األَإ
================================== 
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ممنؿازمطؾماًالصات=نؿازمطؾماًالصات=دمال:مطقػمغصؾممبصرمإديمبرماِّعانمودمال:مطقػمغصؾممبصرمإديمبرماِّعانمو
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فػػي قي  ػػم ال ػػيون مبلمػػ  المػػنهج اإللهػػي الػػ ي ون غػػي أف وسػػيي  لػػى  أ ػػزؿ ا  
يياحػم  لهػا  ار  لػى  ػهللى  ػ ا المػنهج اإللهػي أصػل  ا  سػ هللوم  ن م من  يون, فضذا 

 .ي اآلخيةلم السعادة العظمى ف في الهلل يا, و  ص ا  
ػػػا  ػػػاف  ػػػ ا المػػػنهج وح ػػػاج إلػػػى دليػػػني فص ػػػن ا    ػػػ ا المػػػنهج فػػػي   ابػػػم  ولم 

 .ال يون, وا  قم  مليًا   ينا األ ـي 
فالمنهج بُيم  م  ظيواً في   اب ا , والمنهج في حد يقاحػم العمليػة فػي أفعػاؿ وأيػواؿ 

 في  بلخ: سيهلل ا رسوؿ ا ,   ا المنهج قاؿ لنا أجمعين فيم ا  جن
                                                             

              (61 ) األحزا. 
ل ػػن مسػػلن ول ػن مػػ من أسػػوة فػي الح يػػصي فػػي معامل ػم أل لػػم, وفػػي  جعػن ا  

 ي مػن وعادوػم مػن األ ػهللاء المحػاربين, وجه ػزخ ا  معامل م لمن يولم مػن المسػلمين, وفػ
بأسػػلحة إلهيػػة حسػػ وجص النصػػي فػػي  ػػن  ػػ خ الميػػادون, أسػػلحة ربا يػػة قي  يػػة ال حح ػػاج إال 

 والمشي  لى  هللاخ. إلى االق هللاء بحضية الن ي 
  ي ف ػػػاف وعػػػاملهن بػػػالمودة والييمػػػة: أمػػػا بالنسػػػ ة أل لػػػم                 

       (61 )  الزوجػػػػات واألوالد والخػػػػهللـ ... و ػػػػن بمنزلػػػػم الشػػػػيو ي  ػػػػاف وعػػػػاملهن  الرررر
بمندر   خ اآلوة القي  ية بالمودة والييمة, ا ظيوا إلى حقيوي خادـ خهللـ  نهلل يضػيحم  شػي 
سػػنوات, و ػػاف صػػ ياً صػػغيياً  نػػهللخ  شػػي سػػنين  نػػهللما حػػولى الخهللمػػة و ػػو سػػيهلل ا أ ػػس بػػن 

 , وقوؿ:مالك 
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ٕٕٔ٘ٔ٘
مم

    ا  ا   معاملة الن ي ال ي وةمعها في يهللوثم الوفي:
{{ػضيِؾلمػضيِؾلمخشيقضيرصيُطؿضيمخشيقضيرصيُطؿضيمَِّػضيِؾِف،موشيَأغشيامخشيقضيرصيُطؿضيمَِّخشيقضيرصيُطؿضيمخشيقضيرصيُطؿضيمَِّػضيِؾِف،موشيَأغشيامخشيقضيرصيُطؿضيمَِّمم}}

ٕٕٔٙٔٙ
  

ى المػػنهج الػػ ي وصػػفم وو ػػحم  لػػ سػػار أمػػا فيمػػا بينػػم وبػػين سػػائي المسػػلمين فم
 رب العالمين:

                                                      

         (121 )آل عمران 
اللػػػين مػػػع جميػػػع المسػػػلمين, مػػػع الصػػػغار ومػػػع ال  ػػػار, مػػػع النسػػػاء ومػػػع اليجػػػاؿ, 

للةميػػػع, والةميػػػع  اً الشػػػفقة والعدػػػ  والحنػػػاف,  ػػػاف  أ ػػػم أبػػػوالمػػػودة والييمػػػة والمح ػػػة و 
عهن اً لل  ػار, وشػ وف إليػم مػواجللصػغار, وأبػ اً للنسػاء, وأبػ اً وأبػ اً لليجػاؿ,أوالدخ وأبناءخ, أب

 .اس ةابة لهلل وحم فيةهللوف ال خفي  من يضيحم, و ش  ال بلء من ا  
اً, أو سػهللوهلل وال ويوف منػم إال  مػبلً , اً ي يم اً , أو ُ صحاً  يوم  ال وسمعوف منم إال قوالً 

, لػػن و و ػػوا وػػيوف بػػأ ينهن إال مػػا ُوسػػي بػػم العػػين, وال وسػػمعوف إال مػػا حسػػي بػػم اً رشػػيهلل  ػػهللواً 
األذف, وال وػػػػيوف ظػػػػا ياً أو باانػػػػاً مػػػػن يي احػػػػم إال وو منػػػػوف أف وس ضػػػػيئوا بمشػػػػ احم, وأف 

أل مػػن األحػػن فػػي م ػػاـر  ػػاف النمػػوذج ا  ومشػػوا  لػػى ياالحػػم, وأف وق ػػهللوا بهيئاحػػمي أل ػػم 
 ػػ خ وػػا أمػػة الن ػػي  .األخػػبلؽ, وفػػي مةػػامع الخصػػاؿ الدي ػػة فػػي حعامػػن الخلػػر مػػع بعضػػهن

 معاملة الن ي للم منين والمسلمين من بني قومم, فأون  حن من ذلك؟!!.
  ي ػػػػػى مػػػػػع األ ػػػػػهللاءي مػػػػػاذا  ػػػػػاف بي امةػػػػػم؟                               

        (111 )إف السػػػيوؼ ال حفػػػ   القلػػػوب, إف السػػػيوؼ قػػػهلل حفػػػ   المػػػهللف,  األعررراف
================================== 
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  {{225225}}اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طاإلاإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ ثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ                     س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

ول نها ال حشر القلوب وال حف   الضمائي, ل ن السي  ال ي وف   القلوب ووهز الضػمائي 
 العفو والصف  واليأفة والييمة ي ى بال افيون.

اإلومػاف, وخػالن العفو والصف   ػاف شػعارخ فػي فػ    ػ خ القلػوب, ومل  ػا بحقيقػة 
 ,   ا  اف َ هللى الن ي باخ صار شهللوهلل.الحص لحضية  بلـ الغيوب 

أف  حػػاوؿ أف  قػػـو  –والمػػ من و فيػػم قل يػػن الح مػػة  -ويسػػ نا جما ػػة المػػ منين 
بػػػ لك  ػػػاملين مق ػػػهللون بح يػػػص ا  ومصػػػدفاخ, ح ػػػوف يياحنػػػا فػػػي بيوحنػػػا  أ نػػػا فػػػي الةنػػػة, 

ة, وو ػػوف يالنػػا فػػي الػػهلل يا  لهػػا  قػػوؿ رب العػػزة وح ػػوف مة معاحنػػا  أ هػػا مة معػػات اآلخػػي 
 :                                                                       

                          (18 ) النح. 

 ايتضدم بايعسض
سؾكماظصدضةمجاءمطؾمرجؾمعـمأصقابفمبطاضؿفموعامسؾكماظصدضةمجاءمطؾمرجؾمعـمأصقابفمبطاضؿفموعامممضماظـيبمضماظـيبمدمال:مسـدعامحدمال:مسـدعامح

:ماظؾفؿمإغلمظقسمسـديمعامأتصدقمبف،ماظؾفؿمإغلم:ماظؾفؿمإغلمظقسمسـديمعامأتصدقمبف،ماظؾفؿمإغلمسـده،مصؼالمسصيؾؾةمبـمزؼدمسـده،مصؼالمسصيؾؾةمبـمزؼدم

ممأتصدقمبعرضلمسؾكمعـمغاظفمعـمخؾؼؽ،مصؿامععـكمأتصدقمبعرضل=أتصدقمبعرضلمسؾكمعـمغاظفمعـمخؾؼؽ،مصؿامععـكمأتصدقمبعرضل=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

لػم اإل سػاف ال قػي النقػي الػ ي ودلػص الوصػن   ا الهلل اء اس حص الصالحوف أف وقو 
من ا   ن ص اح  نهلل خيوجم من منزلم, فيقوؿ: اللهػن إ ػي حصػهللق  بعي ػي  لػى   ػادؾ, 
وعني أسام  مػن وغ ػابني, ومػن وسػيء إلػى , ومػن وخػوض فػي  ي ػي, ولػ لك إذا قػاؿ  ػ ا 

وُفػػ    ػػن فػػبلف ال ػػبلـ ال بػػهلل أف و حقػػر أف قل ػػم خػػالي حمامػػاً مػػن جهػػة جميػػع األ ػػاـ, فػػبل 
مػػاذا قػػاؿ  نػػم؟ ومػػاذا قػػاؿ فيػػم؟ ... أل ػػم ا  هػػى مػػن  ػػ ا األمػػي, وجعػػن  ي ػػم  , والػػ ي 

  قولم:  وفعن ذلك ُوحقر فيم ا                             (68 )ز نػاؾ  احلرج
حنػػازؿ  ػػن الػػهللفاع  ػػن  فسػػم, فػػضف ا  مػػا داـ  ال ػػِ وَن  َمنُػػوا  وَػػهلْلَفُع َ ػػنِ ِإف  الل ػػَم  قػػياءة: 

وُقيض لم من وهللافع  نم فػي أي زمػاف وم ػاف, و ػ ا يػاؿ الصػالحين, فػض هن إذا ذُ ػيوا فػي 



  {{226226}}اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌشاثعخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طاإلاإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ ثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ                     س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

أي مو ع فضف ا  وُقيض لهػن رجػن صػهللؽ فػي المو ػع وػهللافع  ػنهن, وربمػا ال وعيفػم ل ػن 
  و ال ي وُندقم, ألف ا  حولى ب احم الهللفاع  نم. ا  

بػػالعيض معنػػاخ أف اإل سػػاف م نػػازؿ  ػػن  ػػن مػػن وخػػوض فػػي شػػأ م مػػن  إذاً ال صػػهللؽ
 ., واق هللاءاً بح يص ا  ومصدفاخ اآلدميين   

 االضتشاز٠ ٚاالضتخاز٠
دمال:مػؾمجيقزمبعدمادؿشارةماٌرؼدمظشقكفمسيمأعرمعـمأعقرماظدغقامأوماآلخرةمأنمدمال:مػؾمجيقزمبعدمادؿشارةماٌرؼدمظشقكفمسيمأعرمعـمأعقرماظدغقامأوماآلخرةمأنم

ممؼصيصؾلمصالةماالدؿكارة=ؼصيصؾلمصالةماالدؿكارة=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 . ليها الن ي  في الُسن ة, ويض  شىء وارد صبلة االس خارة 
 :وقاؿ فيها سيهلل ا جابي  وقهلل
عصيقرغيمُطؾِّفشيا،مَطؿشيامؼصيعشيؾِّؿصيشـياماظلؽيقرشيَةمعصيقرغيمُطؾِّفشيا،مَطؿشيامؼصيعشيؾِّؿصيشـياماظلؽيقرشيَةمؼصيعشيؾِّؿصيشـياماالدضيِؿكشيارشيَةمِصلماُِّؼصيعشيؾِّؿصيشـياماالدضيِؿكشيارشيَةمِصلماُِّممَطانشيمرشيدصيقلصيماظؾَِّفمَطانشيمرشيدصيقلصيماظؾَِّفممم}}

شـيماْظُؼرضيآنغيم شـيماْظُؼرضيآنغيمِع {{ِع
ٕٔٚ. 

 ى ح وف صل هن م اشية بحضية ا  ى ح وف صل هن م اشية بحضية ا   اف ُوحفظهن د اء االس خارة ي  اف ُوحفظهن د اء االس خارة ي 
وس نيي بيأي شيخم, أو رأى الصػالحين مػن يولػم, فقػهلل  اإل ساف إذا اس خار ا  

غـيمادضيؿشيششيارممم}}:.:.جامعاً الحسنيين قاؿ  غـيمادضيؿشيكشيارشي،موشيالمغشيِدمشيمعشي غـيمادضيؿشيششيارمعشيامخشيابشيمعشي غـيمادضيؿشيكشيارشي،موشيالمغشيِدمشيمعشي {{عشيامخشيابشيمعشي
ٕٔٛ 

 ا  ػو و حن  أخ  بالحسنيين, فنس خيي ا , و س شيي الصالحين من   ػاد ا , و ػ
 .األفضن  ما  ل منا يضية الن ي 

 وصلى ا   لى سيهلل ا محمهلل و لى  لم وصح م وسلن
================================== 
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  {{227227}}اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u  ارتاَط١ ٚارتُطٕٛارتاَط١ ٚارتُطٕٛاذتًك١ اذتًك١ u 
  بني ارتًل اذتطٔ ٚاملطه١ٓبني ارتًل اذتطٔ ٚاملطه١ٓ

  قرف احملض١ٓقرف احملض١ٓ

  أدب ايدعاءأدب ايدعاء

  ايعباد٠ يف اهلسجايعباد٠ يف اهلسج

  َٝعاد ايتٛب١َٝعاد ايتٛب١

  ايهالّ أثٓاء ادتٓاش٠ايهالّ أثٓاء ادتٓاش٠

  قط األاافس ٚحًل ايشعس يًجٓبقط األاافس ٚحًل ايشعس يًجٓب

  طريإ املٝتطريإ املٝت



  {{228228}}اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u 611ذتًك١ ارتاَط١ ٚارتُطٕٛذتًك١ ارتاَط١ ٚارتُطٕٛاا u 

 بني ارتًل اذتطٔ ٚاملطه١ٓ
ًُؾؼمايلـموسدمماظقضقعمسيماٌلؽـةم ًُؾؼمايلـموسدمماظقضقعمسيماٌلؽـةمدمال:مطقػمميؽـمظؾؿرءمأنمجيؿعمبنيما دمال:مطقػمميؽـمظؾؿرءمأنمجيؿعمبنيما

ممواٌذؼيظة=واٌذؼيظة=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ي ال وم ن لصايص الخلر الحسن أف وقع في مس نة أو م  لة, لمػاذ؟ ألف لنػا أسػوة يسػنة فػ
و سػوخ  ي ػة ور  ػة  , إذا حخل ػر المػيء بػاألخبلؽ الحسػنة ال ػاً لمي ػاة ا , فػضف ا  رسوؿ ا  

  ما قين في شأ م:  في قلوب   اد ا ,  اف 
ضيمم}} ضيعشي {{ػشيابشيفصيمػشيابشيفصيمممبشيِدؼفشيًةبشيِدؼفشيًةممرشيآهصيرشيآهصيممعشي

ٕٕٕٕٓٓ
مم

 وأ  في بواقعة وايهللة ح وغهلل   ا األمي: 
ضيممرشيجصيؾظيرشيجصيؾظيممَضِدمشيَضِدمشيمم}} ضيِع ضيفصيممَصابضيؿشياسشيفشياَصابضيؿشياسشيفشياممَة،َة،عشيؽَّعشيؽَّممَظفصيَظفصيممِبنغيِبؾػيِبنغيِبؾػيممإغيرشياشػيإغيرشياشػيممِع ضيفصيِع صيممجشيفضيؾغيجشيفضيؾغيممَأبصيقَأبصيقممِع صيبضي ممَصؿشيَطَؾفصيَصؿشيَطَؾفصيممِػششيامػي،ِػششيامػي،ممبضي

ضيممغشياٍدغشياٍدممسشيَؾكسشيَؾكمموشيَضػشيوشيَضػشيممحشيؿؼيكحشيؿؼيكممَصَلْضؾشيؾشيَصَلْضؾشيؾشيممِبَلثضيؿشياِغفشيا،ِبَلثضيؿشياِغفشيا، ضيِع ممغشياِحقشيِةغشياِحقشيِةممِصلِصلممجشياِظسظيجشياِظسظيمممماظؾَِّفاظؾَِّفمموشيرشيدصيقلصيوشيرشيدصيقلصيممُضرشيؼضيشػيُضرشيؼضيشػيممِع

مَصَؼالشيَصَؼالشيمماْظؿشيلضيِفِد،اْظؿشيلضيِفِد، م: ضيممُضرشيؼضيشػي،ُضرشيؼضيشػي،ممعشيعضيششيرشيعشيعضيششيرشيممؼشياؼشيا: ضيعشي غيممْظقشيَؽؿغيْظقشيَؽؿغيااممَأِبلَأِبلممسشيَؾكسشيَؾكممؼصيمشيدـيؼـِلؼصيمشيدـيؼـِلممرشيجصيؾظيرشيجصيؾظيممعشي غيبضي ممِػششيامػي،ِػششيامػي،ممبضي

صيممَشرغيؼبظيَشرغيؼبظيممرشيجصيؾظيرشيجصيؾظيممَصنغيغـيلَصنغيغـيل صيابضي مَضالشيَضالشيممحشيؼِّل،حشيؼِّل،ممسشيَؾكسشيَؾكممَشَؾؾشيـِلَشَؾؾشيـِلممَضدضيَضدضيممدشيِؾقؾػيدشيِؾقؾػيممابضي م: :م:ماْظؿشيفضيِؾسغياْظؿشيفضيِؾسغيممَأػضيؾصيَأػضيؾصيممَصَؼالشيَصَؼالشي:

شيممبشيقضيشـيفصيبشيقضيشـيفصيممعشياعشياممؼشيعضيَؾؿصيقنشيؼشيعضيَؾؿصيقنشيممِظؿشياِظؿشياممِبِفِبِفممؼشيفضيزشيُأونشيؼشيفضيزشيُأونشيمموشيػصيؿضيوشيػصيؿضيمممماظؾَِّفاظؾَِّفممِظرشيدصيقلغيِظرشيدصيقلغيمماظرؼيجصيؾشياظرؼيجصيؾشيممذشيِظَؽذشيِظَؽممتشيرشيىتشيرشيى شيوشيبشيقضي ممَأِبلَأِبلمموشيبشيقضي

شيممجشيفضيؾػيجشيفضيؾػي شيِع ممسشيَؾكسشيَؾكمموشيَضػشيوشيَضػشيممحشيؿؼيكحشيؿؼيكمماإلغيرشياِذلؽياإلغيرشياِذلؽيممَصَلْضؾشيؾشيَصَلْضؾشيؾشيممسشيَؾقضيِف،سشيَؾقضيِف،ممؼصيمشيدـيؼَؽؼصيمشيدـيؼَؽممَصفصيقشيَصفصيقشيممإغيَظقضيِفإغيَظقضيِفمماذضيػشيبضياذضيػشيبضيمماوشيِة،اوشيِة،اْظعشيدشياْظعشيدشيممِع

شيمماْظقشيَؽؿغياْظقشيَؽؿغيممَأبشياَأبشياممإغينؼيإغينؼيمماظؾَِّف،اظؾَِّف،ممسشيؾضيدشيسشيؾضيدشيممؼشياؼشيا:م:مَصَؼالشيَصَؼالشيمممماظؾَِّفاظؾَِّفممرشيدصيقلغيرشيدصيقلغي شيبضي ممِظلِظلممحشيؼٍّحشيؼٍّممسشيَؾكسشيَؾكممَشَؾؾشيـِلَشَؾؾشيـِلممَضدضيَضدضيممِػششيامػيِػششيامػيممبضي

صيممَشرغيؼبظيَشرغيؼبظيمموشيَأغشياوشيَأغشياممِضؾشيَؾفصيِضؾشيَؾفصي صيابضي ضيمماْظَؼقضيمشياْظَؼقضيمشيممػشيمصيالِءػشيمصيالِءممدشيَلْظتصيدشيَلْظتصيمموشيَضدضيوشيَضدضيممدشيِؾقؾػي،دشيِؾقؾػي،ممابضي ضيسشي ممؼشيْلخصيذصيؼشيْلخصيذصيممسشيَؾقضيِفسشيَؾقضيِفممؼصيمشيدـيؼـِلؼصيمشيدـيؼـِلممرشيجصيؾػيرشيجصيؾػيممسشي
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  {{229229}}اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

ضـيفصي،ممحشيؼِّلحشيؼِّلممِظلِظل ضـيفصي،ِع ضـيفصيممحشيؼِّلحشيؼِّلممِظلِظلممَصكصيذضيَصكصيذضيممإغيَظقضيَؽ،إغيَظقضيَؽ،ممِظلِظلممَصَلذشيارصيواَصَلذشيارصيواممِع ضـيفصيِع مَضالشيَضالشيمماظؾَّفصي،اظؾَّفصي،ممرشيِحؿشيَؽرشيِحؿشيَؽممِع م: مماغضيَطِؾؼضياغضيَطِؾؼضي:

ضيممِظرشيجصيؾػيِظرشيجصيؾػيممقاقاَضاُظَضاُظممعشيعشيفصي،عشيعشيفصي،ممَضامشيَضامشيممرشيَأوضيهصيرشيَأوضيهصيممَصَؾؿؼياَصَؾؿؼياممعشيعشيفصي،عشيعشيفصي،مممماظؾَِّفاظؾَِّفممرشيدصيقلصيرشيدصيقلصيمموشيَضامشيوشيَضامشيممإغيَظقضيِف،إغيَظقضيِف، ضيِعؿؼي مماتضيؾشيعضيفصياتضيؾشيعضيفصي:م:معشيعشيفصيؿصيعشيعشيفصيؿصيممَطانشيَطانشيممِعؿؼي

:م:مَصَؼالشيَصَؼالشيممبشيابشيفصي،بشيابشيفصي،ممسشيَؾقضيِفسشيَؾقضيِفممَصضشيرشيبشيَصضشيرشيبشيممجشياءشيهصي،جشياءشيهصي،ممحشيؿؼيكحشيؿؼيكمممماظؾَِّفاظؾَِّفممرشيدصيقلصيرشيدصيقلصيمموشيخشيرشيجشيوشيخشيرشيجشي:م:مَضالشيَضالشي..ؼشيصضيشيعصيؼشيصضيشيعصيممعشياذشياعشياذشيامماغضيُظرضياغضيُظرضي

ضي ضيعشي مَصَؼالشيَصَؼالشيممػشيذشيا=ػشيذشيا=ممعشي م: مَضالشيَضالشيممإغيَظلؼي،إغيَظلؼي،ممَصاخضيرصيجضيَصاخضيرصيجضيممعصيقشيؿؼيدظي،عصيقشيؿؼيدظي،: م: ممَضِدَضِدممقشيٌةقشيٌةرشياِئرشياِئمموشيجضيفغيِفوشيجضيفغيِفممِصلِصلمموشيعشياوشيعشياممإغيَظقضيِفإغيَظقضيِفممَصكشيرشيجشيَصكشيرشيجشي:

مماظَِّذياظَِّذيممُأسضيِطقشيفصيُأسضيِطقشيفصيممحشيؿؼيكحشيؿؼيكممتشيؾضيرشيحضيتشيؾضيرشيحضيممالالممغشيعشيؿضي،غشيعشيؿضي،:م:مَضالشيَضالشيممحشيؼَّفصي،حشيؼَّفصي،مماظرؼيجصيؾشياظرؼيجصيؾشيممػشيذشياػشيذشياممَأسضيِطَأسضيِط:م:مَظفصيَظفصيممَصَؼالشيَصَؼالشيممَظقضيغصيفصي،َظقضيغصيفصي،مماغضيؿصيِؼعشياغضيؿصيِؼعشي

مَضالشيَضالشيممَظفصي،َظفصي، م: مموشيَضالشيوشيَضالشيمممماظؾَِّفاظؾَِّفممرشيدصيقلصيرشيدصيقلصيمماغضيصشيرشيفشياغضيصشيرشيفشيممثصيؿؼيثصيؿؼيممإَظقضيِف،إَظقضيِف،ممَصدشيَصعشيفصيَصدشيَصعشيفصيممِبقشيؼِِّفِبقشيؼِِّفممإغيَظقضيِفإغيَظقضيِفممَصكشيرشيجشيَصكشيرشيجشيممَصدشيخشيؾشيَصدشيخشيؾشي:

مَضالشيَضالشيممِبششيْلِغَؽ،ِبششيْلِغَؽ،مماْظقشيؼضياْظقشيؼضيمم::ِظإلغيرشياِذلـيِظإلغيرشياِذلـي م: مماْظؿشيفضيِؾسغي،اْظؿشيفضيِؾسغي،ممذشيِظَؽذشيِظَؽممسشيَؾكسشيَؾكمموشيَضػشيوشيَضػشيممحشيؿؼيكحشيؿؼيكمماإلغيرشياِذلؽياإلغيرشياِذلؽيممَصَلْضؾشيؾشيَصَلْضؾشيؾشي:

مَصَؼالشيَصَؼالشي م: مَضالشيَضالشيممِظل،ِظل،مماظَِّذياظَِّذيممِظلشيِظلشيممَأخشيذشيَأخشيذشيمموشياظؾَِّفوشياظؾَِّفممَصَؼدضيَصَؼدضيممخشيقضيرطيا،خشيقضيرطيا،مماظؾَّفصياظؾَّفصيممجشيزشياهصيجشيزشياهصي: م: مماظَِّذياظَِّذيمماظرؼيجصيؾصياظرؼيجصيؾصيمموشيجشياءشيوشيجشياءشي:

شيممسشيفشيؾطياسشيفشيؾطياممرشيَأؼضيتصيرشيَأؼضيتصي:م:مَضالشيَضالشيممرشيَأؼضيتشي=رشيَأؼضيتشي=ممعشياذشياعشياذشيامموشيؼضيقشيَؽ،وشيؼضيقشيَؽ،:م:مَصَؼاُظقاَصَؼاُظقاممعشيعشيفصي،عشيعشيفصي،ممبشيعشيصـيقابشيعشيصـيقا شيِع ممػصيقشيػصيقشيممإغينضيإغينضيمموشياظؾَِّفوشياظؾَِّفمماْظعشيفشيِب،اْظعشيفشيِب،ممِع

ممغشيعشيؿضي،غشيعشيؿضي،:م:مَضالشيَضالشيممحشيؼَّفصي،حشيؼَّفصي،ممػشيذشياػشيذشياممَأسضيِطَأسضيِط:م:مَصَؼالشيَصَؼالشيممرصيوحصيفصي،رصيوحصيفصي،ممعشيعشيفصيعشيعشيفصيمموشيعشياوشيعشياممإغيَظقضيِفإغيَظقضيِفممَصكشيرشيجشيَصكشيرشيجشيممبشيابشيفصي،بشيابشيفصي،ممسشيَؾقضيِفسشيَؾقضيِفممضشيرشيبشيضشيرشيبشيممَأنضيَأنضيممإغيالإغيال

مم::َضالشيَضالشيممإغيؼؼياهصي،إغيؼؼياهصي،ممَصَلسضيَطاهصيَصَلسضيَطاهصيممِبقشيؼِِّف،ِبقشيؼِِّف،ممإغيَظقضيِفإغيَظقضيِفممخشيرشيجشيخشيرشيجشيممثصيؿؼيثصيؿؼيممَصدشيخشيؾشيَصدشيخشيؾشي:م:مَضالشيَضالشيممحشيؼَّفصي،حشيؼَّفصي،ممإغيَظقضيِفإغيَظقضيِفممُأخضيرغيجشيُأخضيرغيجشيممحشيؿؼيكحشيؿؼيكممتشيؾضيرشيحضيتشيؾضيرشيحضيممالال

مَظفصيَظفصيممَصَؼاُظقاَصَؼاُظقاممجشيفضيؾػي،جشيفضيؾػي،ممَأبصيقَأبصيقممجشياءشيػصيؿضيجشياءشيػصيؿضيممَأنضيَأنضيممؼشيْؾؾشيصـيقاؼشيْؾؾشيصـيقاممَصَؾؿضيَصَؾؿضي م: ممعشياعشياممِعضـيؾشيِعضـيؾشيممرشيَأؼضيشـيارشيَأؼضيشـياممعشياعشيامموشياظؾَِّفوشياظؾَِّفممَظَؽ=َظَؽ=ممعشياعشيامموشيؼضيَؾَؽ،وشيؼضيَؾَؽ،:

ضيفصيممَصؿصيِؾؽضيتصيَصؿصيِؾؽضيتصيممقضيتشيفصيقضيتشيفصيصشيصشيمموشيدشيِؿعضيتصيوشيدشيِؿعضيتصيمماْظؾشيابشياْظؾشيابشيممضشيرشيبشيضشيرشيبشيممَأنضيَأنضيممإغيالإغيالممػصيقشيػصيقشيممإغينضيإغينضيمموشياظؾَِّفوشياظؾَِّفمموشيؼضيقشيُؽؿضي،وشيؼضيقشيُؽؿضي،:م:مَصَؼالشيَصَؼالشيممصشيشيعضيتشي،صشيشيعضيتشي، ضيفصيِع ممِع

شيممَظَػقضيالَظَػقضيالممرشيْأِدِفرشيْأِدِفممَصقضيقشيَصقضيقشيمموشيإغينؼيوشيإغينؼيممإغيَظقضيِف،إغيَظقضيِف،ممَصكشيرشيجضيتصيَصكشيرشيجضيتصيممرصيسضيؾطيارصيسضيؾطيا شيِع ممَضصشيرشيِتِفَضصشيرشيِتِفمموشيالوشيالممػشياعشيِؿِفػشياعشيِؿِفممِعضـيؾشيِعضـيؾشيممرشيَأؼضيتصيرشيَأؼضيتصيممعشياعشيامماإلغيِبؾغياإلغيِبؾغيممِع

ممَصرغيْضتشيَصرغيْضتشي:م:مجشيفضيؾػيجشيفضيؾػيممَِِّبلَِِّبلممَصَؼاُظقاَصَؼاُظقا:م:مرغيوشياؼشيٍةرغيوشياؼشيٍةمموشيِصلوشيِصلممََِّطَؾـِل،ََِّطَؾـِل،ممَأبشيقضيتصيَأبشيقضيتصيممَظقضيَظقضيمموشياظؾَِّفوشياظؾَِّفممَضطُّ،َضطُّ،ممِظَػقضيؾػيِظَػقضيؾػيممَأغضيقشياِبِفَأغضيقشياِبِفمموشيالوشيال

ضي ضيِع ممِحرشيابظيِحرشيابظيممعشيعشيفصيؿضيعشيعشيفصيؿضيممرغيجشياالرغيجشياالممعشيعشيفصيعشيعشيفصيممرشيَأؼضيتصيرشيَأؼضيتصيممَظَؼدضيَظَؼدضيممِبقشيِدِه،ِبقشيِدِه،ممغشيْػِللغشيْػِللمموشياظَِّذيوشياظَِّذي:م:مَضالشيَضالشيممػشيذشيا،ػشيذشيا،ممُطؾؼيُطؾؼيممعصيقشيؿؼيٍدعصيقشيؿؼيٍدممِع

محشيِدؼـِِفحشيِدؼـِِفممِصلِصلممَضزشيسشيَةَضزشيسشيَةممَأبصيقَأبصيقممَضالشيَضالشيممتشيأْلُِّ،تشيأْلُِّ، م: ممِبفشياِبفشياممؼشيؾضيعشيجشيؼشيؾضيعشيجشيممَأنضيَأنضيممَظِكْػتصيَظِكْػتصيممُأسضيِطِفُأسضيِطِفممَظؿضيَظؿضيمموشيَظقضيوشيَظقضيممتشيْؾؿشيعصي،تشيْؾؿشيعصي،ممِحرشيابطياِحرشيابطيا:

{{ممبشيْطـِلبشيْطـِل
ٕٕٕٕٔٔ. 

أحػػى ذلػػك الخػػوؼ؟ مػػن ا , فمػػن و خل ػػر بػػاألخبلؽ ال يومػػة  , فػػضف ا   مػػن أوػػن
  وعاملم بماذا؟                               (16 )وةعن ا   األنفال  الي ص

في قلص من وعادوم ومن وناوئم, وح وف  نهللخ مهابم, ألف ا  وحص من خلقػم مػن  ػاف  لػى 
 ُخُلقم.
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  {{233233}}اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 قرف احملض١ٓ
اظيتمؼـطؾؼمسؾقفامضقلماظيتمؼـطؾؼمسؾقفامضقلممم...موعـ...موعـ=م=متتاظغاصالاظغاصالاتماتمدمال:معامععينمضذفماحملصـدمال:معامععينمضذفماحملصـ

مماحملصـةماظغاصؾة=احملصـةماظغاصؾة=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 ؟ماذا وعني ذلك, الق ؼ وعني القوؿ بهللوف بينة, 
اً و ػػو ال وػػهللري مػػيأة: أف فبل ػػة  ػػ خ زا يػػة, أو  مػػا وقػػوؿ بعػػض النػػاس وُسػػصُّ أيػػهللاوقػػوؿ  لػػى 

فػي شػأف النسػاء أو اليجػاؿ شػيام فػي . و ػ ا اإلد ػاء فهػ ا قػ ؼ  قوؿ: وا ابن   ا, بػهللوف أف وػيىوو
 امػػػن, ي ػػػى أف   رأوا اليجػػػن والمػػػيأة فػػػي يػػػاؿ حلػػػُ س, واألربعػػػة شػػػهود اإلسػػػبلـ ل قػػػـو بػػػم ال ينػػػة أربعػػػة

 .أو  اليشاء فى ال ئي!!! العلماء قالوا: ويى  الميود في الم حلة
وال  ػ هغن  لػيس لنػا شػأٌف بهػ ا األمػي, فلػيس إث احػاً و أو و عا قا بعضهما نناوحض ال وزاال ذا  ا افض

بػػهلل وأف و ػػوف  مػػا قلنػػا, لػػو أف األربعػػة  بػػم, وإذا  ا ػػ  قػػ بلت أوضػػاً لػػيس لنػػا شػػأٌف بهمػػا, والو ػػع ال
 أربعػة رجػاؿاخ, وأر ػ و  ا يهللث أواـ سيهلل ا  مػي بػن الخدػاب  ,وايهلٌل منهن حنح ى فُيةلهللوا  لهن

فاحهموخ بالز ا, فاس هلل ا ن سيهلل ا  مي وايهللاً حلػو اآلخػي ويقػر مػع  ػن وايػهلٍل يجن أرادوا أف و يهللوا ل
ثمػا ين جلػػهللة, ألف  ربعػة  ػػن وايػهلل, فسػػأؿ أيػهلل ن, فقػاؿ لػػم: لػن وحػهللث فػػأمي بةلػهلل ن األة لػى ِيػهلل

   ا ق ٌؼ بغيي ير.
سػػُيقاـ وػػـو القيامػػة أمػػاـ فالحػػهلّل فػػي الػػهلل يا  ػػ ا الحػػهلل فػػي الػػهلل يا حدهيػػٌي لئل سػػاف, فػػضذا لػػن وقػػن 

 :, والق ؼ وقوؿ فيم  الخلر أجمعين
{{ممدشيشـيٍةدشيشـيٍةممِعائشيِةِعائشيِةممسشيؿشيؾشيسشيؿشيؾشيممَظقشيفضيِدمصيَظقشيفضيِدمصيمماْظؿصيقضيصشيشـيِةاْظؿصيقضيصشيشـيِةممَضذضيفشيَضذضيفشيممإغينؼيإغينؼيمم}}

ٕٕٕٕٕٕ
مم

 :, قاؿ إف  اف ي ى من أ ن الةنةو يسابم   هاوةوبعهلل  ,لماذا؟ ألف النيابة اإللهية حُ لغ 
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  {{231231}}اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

ضيمم}} ضيعشي ضيممِخقِفِخقِفََِِّّممعشيْظَؾؿشيٌةعشيْظَؾؿشيٌةممَظفصيَظفصيممَطاغشيتضيَطاغشيتضيممعشي ضيِع ضـيفصيممَصْؾقشيؿشيقشيؾَّْؾفصيَصْؾقشيؿشيقشيؾَّْؾفصيممذشيلضيٍءذشيلضيٍءممَأوضيَأوضيممِسرضيِضِفِسرضيِضِفممِع ضـيفصيِع ممالالممَأنضيَأنضيممَضؾضيؾشيَضؾضيؾشيمماْظقشيقضيمشياْظقشيقضيمشيممِع

ضـيفصيممُأِخذشيُأِخذشيممصشياِظّّظيصشياِظّّظيممسشيؿشيؾظيسشيؿشيؾظيممَظفصيَظفصيممَطانشيَطانشيممإغينضيإغينضيممِدرضيػشيؿظي،ِدرضيػشيؿظي،  وشيالوشيالممِدؼشيارظيِدؼشيارظيممؼشيُؽقنشيؼشيُؽقنشي ضـيفصيِع ممعشيْظَؾؿشيِؿِف،عشيْظَؾؿشيِؿِف،ممِبَؼدضيرغيِبَؼدضيرغيممِع

ضيممَظؿضيَظؿضيمموشيإغينضيوشيإغينضي ضيتشيُؽ ضيممُأِخذشيُأِخذشيممحشيلشيشـياتظيحشيلشيشـياتظيممَظفصيَظفصيممتشيُؽ ضيِع {{ممسشيَؾقضيِفسشيَؾقضيِفممِؿؾشيِؿؾشيَصقصيَصقصيممصشياِحِؾِفصشياِحِؾِف  دشيقـيؽشياِتدشيقـيؽشياِتممِع
ٕٕٖٕٕٖ
مم

وإذا , فػػضذا أيضػػيت محا ػػي ُصػػل  فػػبل مػػا ع, وح صػػال حةلػػس معهػػن  نػػا ال بػػهلل أف 
 فػي القػي ف: ا  قػاؿ  فسيعيفك وـو القيامة ووأخ  منك يقػم,بمحا ي ُصل ,  لن حأت

                                 (42 )لن وي ػي, و  إ ساففأ ا سيق   األعراف
و خػي ح لمػ  فػي يقػم ولػن لػم  بلمػة وعيفنػي بهػا,  ا  ل ن  ناؾ وـو القيامػة سػيةعن 

  ألف:  فسػػػػػػيعيفني وػػػػػػـو القيامػػػػػػة,وسػػػػػػمعني ولػػػػػػن ويا ػػػػػػي,                      (ٗٙ 
: وماذا س هللفع؟ فيقوؿ, وماذا أدفػع؟ فيقػوؿ كوا فبلف سامحني, فيقوؿ ل مقوؿ لحفصل ( 

وػػ  لن مػػع أبيػػم  إ سػػاف سػػيهلل ا رسػػوؿ ا  أ دا ػػا مثػػاالً وايػػهللاً:و ا دنػػي مػػن يسػػناحك,  لػػم:
 مم  مػػا  ػػيى اآلف ول نػػم قػػاؿ: وأثنػػاء ال ػػبلـ لػػن وعة ػػم  ػػبلـ أبيػػم, فلػػن وُػػيّد  ليػػم ولػػن وشػػ

 :ورد باألثي فى ذلكفقط فماذا حساوى   خ؟  )ُأؼ(
مم{{طؾؿةمأفٍّمتعدلمسؿؾمدؿنيمدـةمطؾؿةمأفٍّمتعدلمسؿؾمدؿنيمدـةممم}}

مفلسػػًا, المفلسػػين  ػػا وا فػػي  صػػي يضػػية   اي ػػى ال وػػأحي أيػػهلل   هنػػا  ولػػ لك يضػػية الن ػػي
 :قاؿ الن ي قليلوف, ول ن في   ا الزماف أص حوا  ثيي, 

ضيممِصقشـياِصقشـيامماْظؿصيْػِؾسصياْظؿصيْػِؾسصي:م:مَضاُظقاَضاُظقامماْظؿصيْػِؾسصي=اْظؿصيْػِؾسصي=ممعشياعشياممَأتشيدضيرصيونشيَأتشيدضيرصيونشيمم}} ضيعشي ممإغينؼيإغينؼي:م:مَصَؼالشيَصَؼالشيممعشيؿشياعشي،عشيؿشياعشي،مموشيالوشيالممَظفصيَظفصيممِدرضيػشيؿشيِدرضيػشيؿشيممالالممعشي

ضيمماْظؿصيْػِؾسشياْظؿصيْػِؾسشي ضيِع ممػشيذشيا،ػشيذشيا،ممذشيؿشيؿشيذشيؿشيؿشيممَضدضيَضدضيمموشيؼشيْلِتلوشيؼشيْلِتلمموشيزشيَطاٍة،وشيزشيَطاٍة،مموشيِصقشيامػي،وشيِصقشيامػي،ممٍة،ٍة،ِبصشيالِبصشيالمماْظِؼقشياعشيِةاْظِؼقشياعشيِةممؼشيقضيمشيؼشيقضيمشيممؼشيْلِتلؼشيْلِتلممُأعؼيِؿلُأعؼيِؿل  ِع

ضيممػشيذشياػشيذشياممَصقصيعضيَطكَصقصيعضيَطكممػشيذشيا،ػشيذشيا،مموشيضشيرشيبشيوشيضشيرشيبشيممػشيذشيا،ػشيذشيا،ممدشيمشيدشيمشيمموشيدشيَػَؽوشيدشيَػَؽممػشيذشيا،ػشيذشيا،  عشيالشيعشيالشيمموشيَأَطؾشيوشيَأَطؾشيممػشيذشيا،ػشيذشيا،مموشيَضذشيفشيوشيَضذشيفشي ضيِع ممِع

ضيمموشيػشيذشياوشيػشيذشياممحشيلشيشـياِتِف،حشيلشيشـياِتِف، ضيِع ضيممُأِخذشيُأِخذشيممسشيَؾقضيِفسشيَؾقضيِفممعشياعشياممؼصيْؼضشيكؼصيْؼضشيكممَأنضيَأنضيممَضؾضيؾشيَضؾضيؾشيممحشيلشيشـياتصيفصيحشيلشيشـياتصيفصي  َصـِقشيتضيَصـِقشيتضيممَصنغينضيَصنغينضيممحشيلشيشـياِتِف،حشيلشيشـياِتِف،ممِع ضيِع ممِع

{{مماظؼيارغياظؼيارغيممِصلِصلممُررغيحشيُررغيحشيممثصيؿؼيثصيؿؼيممسشيَؾقضيِفسشيَؾقضيِفممَصُطرغيحشيتضيَصُطرغيحشيتضيممخشيَطاؼشياػصيؿضي،خشيَطاؼشياػصيؿضي،
ٕٕٕٕٗٗ
مم

================================== 
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  {{232232}}اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

وػػـو القيامػػة ووقػػوؿ فػػي  ا  فهػػ خ  ػػي المصػػي ة ال  ػػيى و ػػي يقػػوؽ الع ػػاد, ولػػ لك وػػأحي 
 أوؿ الحساب:

ضـيمتشيقضيِتماظعشيرضيشغيمؼشيقضيمشيماظِؼقشياعشيِةمؼامأعشيعيَةمم}} ضـيمتشيقضيِتماظعشيرضيشغيمؼشيقضيمشيماظِؼقشياعشيِةمؼامأعشيعيَةؼصيشـياِديمعصيشـياٍدمِع عصيقشيؿشيعيٍدمَأعشيعيامعامطانشيمِظلمضؾؾُؽؿضيمَصَؼدضيمعصيقشيؿشيعيٍدمَأعشيعيامعامطانشيمِظلمضؾؾُؽؿضيمَصَؼدضيمممؼصيشـياِديمعصيشـياٍدمِع

225225{{مموشيػشيؾضيؿصيفصيمَظُؽؿضيموشيبشيِؼقشيتضيمبشيِؼقشيعيٌةمَصؿشيقشياػشيؾصيقػاموشيادضيخصيُؾقاماَىشيعيَةمِبرشيحضيؿشيِؿلوشيػشيؾضيؿصيفصيمَظُؽؿضيموشيبشيِؼقشيتضيمبشيِؼقشيعيٌةمَصؿشيقشياػشيؾصيقػاموشيادضيخصيُؾقاماَىشيعيَةمِبرشيحضيؿشيِؿل

مم

فمػػا الػػ ي ووقػػ  النػػاس  نػػاؾ؟ يقػػوؽ الع ػػاد, و ػػي الدامػػة الُ  ػػيى والمصػػي ة الُعظمػػى ال ػػي 
 وقوؿ فيها: يضية الن ي و  ,ناؾ, و ي  لمة وايهللة فقط حوق  اإل ساف 

ضيممِباْظَؽِؾؿشيِةِباْظَؽِؾؿشيِةممَظقشيؿشيَؽؾَّؿصيَظقشيؿشيَؽؾَّؿصيمماْظعشيؾضيدشياْظعشيؾضيدشيمموشيإغينؼيوشيإغينؼيمم}} ضيِع ممِصلِصلممِبفشياِبفشياممؼشيفضيقغييؼشيفضيقغييمم،،بشياالبشياالممَظفشياَظفشياممؼصيْؾِؼلؼصيْؾِؼلممالالمماظؾَِّفاظؾَِّفممدشيكشيِطدشيكشيِطممِع

{{جشيفشيؼيؿشيجشيفشيؼيؿشي
ٕٕٕٕٙٙ
مم

لماذا؟ ألف  ػ خ  لمػة فػي ِ ػيض مسػلمة أو  ػيض مسػلن, والمسػلن دائمػاً  مػا قػاؿ 
  ا  في وصفم:                                                (64 .)احلج 

 بلمػة المسػلن ال ػبلـ الديػص, ال ػبلـ الػ ي وػيو , ال ػبلـ الػ ي وفػيح بػم النػاس وُوسػيُّوا بػم, 
خبلفػػػات, فهػػػ خ ليسػػػ  أوصػػػاؼ المشػػػا ن ووُثيػػػي الفػػػ ن ووُثيػػػي الولػػػيس ال ػػػبلـ الػػػ ي وُغضػػػص ووُثيػػػي 

 .أوصاؼ المشي ين والعياذ با  الم منين, ول نها

 أدب ايدعاء
ممدمال:معامأدبماظدساء=دمال:معامأدبماظدساء=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 ا  ػادر فػي الػزمن و ػ, فػي األصػوؿ صػنأوؿ أ ا ؟ ما األشياء ال ػي أفعلهػا ي ػى وسػ ةيص لػى  
 :أبي وقاص قاؿ لسيهلل ا سعهلل بن يضية الن ي ال ي  حن فيم, و و المدعن الحبلؿ, 

================================== 
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  {{233233}}اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

ضيممعشيْطعشيؿشيَؽعشيْطعشيؿشيَؽممَأِربضيَأِربضيممدشيعضيدصيدشيعضيدصيممؼشياؼشيامم}} ضيتشيُؽ مماْظعشيؾضيدشياْظعشيؾضيدشيممإغينؼيإغينؼيممِبقشيِدِه،ِبقشيِدِه،ممعصيقشيؿؼيٍدعصيقشيؿؼيٍدممغشيْػسصيغشيْػسصيمماظدؼيسضيقشيِةموشياظَِّذياظدؼيسضيقشيِةموشياظَِّذيممعصيلضيؿشيفشيابشيعصيلضيؿشيفشيابشيممتشيُؽ

ضيفصيممؼصيؿشيَؼؾؼيؾصيؼصيؿشيَؼؾؼيؾصيممعشياعشياممجشيقضيِصِفجشيقضيِصِفممِصلِصلمماْظقشيرشيامشياْظقشيرشيامشيمماظؾُّْؼؿشيَةاظؾُّْؼؿشيَةممَظقشيْؼِذفصيَظقشيْؼِذفصي ضيفصيِع {{ؼشيقضيعطيامؼشيقضيعطيامممَأرضيبشيِعنيشيَأرضيبشيِعنيشيممسشيؿشيؾشيسشيؿشيؾشيممِع
ٕٕٕٕٚٚ
مم

ابة, ول ن إذا أ لػ  لقمػة وايػهللة ييامػاً فػضف س أ ن يبلاًل فس  وف د وحك مس ة
ال و ق ن منك صبلة وال صياماً وال ي ى الحػج, وػ  ص لػيحج ووقػوؿ: ل يػك اللهػن  ا  

 ل يك, ف قوؿ لم المبلئ ة: ال ل يك وال سعهللوك ويةك   ا ميدوٌد  ليك.
عنػػي األصػػن الثػػا ي: ال وػػهلل وا  لػػى أيػػهلٍل مػػن خلػػر ا  بػػضثٍن وال قديعػػة ريػػن, ومػػاذا و

ذلك؟ وعني بعض الناس  نهللما و وف م ضاور من أيهلل وقوؿ: ربنا و  ليك وػا أخػي وحقػع فػي  
 ػػ ا و ػػ ا مػػن المعاصػػي, فليسػػ   ػػ خ بػػهلل وة, ألف المسػػلن ال وصغػػ  أف وػػهلل و  لػػى أخيػػم 
المسلن بأف وقع في معصية, أو يػهللث بػين وايػهللة وأخػيى مػن الةيػياف خبلفػاً ف قػوؿ لهػا: 

ك بيػي بػار بػك, أوضػاً ال حصغػ   ػ خ الػهلل وة, ال وةػص للمسػلن أف و  لي ي ربنا وو ػوف ابنػ
 :وهلل وا  لى مسلن ب  ص, وال وهلل و بقديعة رين, قاؿ 

{{رشيِحؿػيمرشيِحؿػيمممَضِطقعشيِةَضِطقعشيِةممَأوضيَأوضيممِبنغيثضيؿػيِبنغيثضيؿػيممؼشيدضيعصيؼشيدضيعصيممَظؿضيَظؿضيممعشياعشياممِظْؾعشيؾضيِدِظْؾعشيؾضيِدممؼصيلضيؿشيفشيابصيؼصيلضيؿشيفشيابصيممؼشيزشيالصيؼشيزشيالصيممَظاَظامم}}
ٕٕٕٕٛٛ
مم

فػي أوقػات  ناؾ بعض الشيوط األخػيى السػهلة المي سػية, و ػي بػأف وػهلل و اإل سػاف 
اإلجابػػة, إمػػا فػػي وقػػ  السػػحي بعػػهلل الفةػػي, أو بػػين اآلذاف واإلقامػػة فػػي الصػػبلة أو  قػػص 
الصػبلة, أو و ػػو صػػائن  نػػهلل الفدػػي فلػػم د ػوة ال حُػػيدُّ, أو وػػهلل و فػػي األمػػا ن الم ار ػػة,  ػػأف 
وهلل و في الحػـي الشػيو , وػهلل و فػي اليو ػة الن ووػة, أو وػهلل و  لػى  يفػات, أو وػهلل و فػي 

 األما ن الم ار ة. منًي ... في
و وجم إلػى الق لػة وو ػوف  لػى و ػوء وويفػع وهللوػم  نػهلل الػهلل اء ف ػن  ػ خ ُم مػبلت, 
ل ن األساس ال ي قل م في ال هللاوة و و أف وأ ن الدعػاـ الحػبلؿ, وأف ال وػهلل و بػ  ص وال 

 قديعة رين أليهلٍل من المسلمين.

================================== 
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  {{234234}}اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 ايعباد٠ يف اهلسج
{{ممإغيَظلؼيإغيَظلؼيممَطفغيفضيرشيٍةَطفغيفضيرشيٍةمماْظفشيرضيجغياْظفشيرضيجغيممِصلِصلمماْظِعؾشيادشيُةاْظِعؾشيادشيُةمم}}ممدمال:معامععينمضقظفمدمال:معامععينمضقظفم

661661
مم==

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

, !!!الهػػيج و ػػو الػػزمن الػػ ي  حػػن فيػػم, فسػػيهلل ا رسػػوؿ ا  وصػػ  زمننػػا  ػػ ا بأ ػػم زمػػن الهػػيج
 رسوؿ ا ؟ قاؿ:سيهللى وا الهيج وا ما و 

{{مموشياْظَؼؿضيؾصيوشياْظَؼؿضيؾصيمماْظَؽِذبصياْظَؽِذبصيمم}}
ٕٖٕٖٓٓ
مم

 !!! ـ ال؟  ثييو  اف اإلثناف  ن  ما اآلف  ثيي أ
 عضها, مع أف المفيوض أف المسػلن ة بثقفقهللت الناس الفال  ب أص    ثيياً ي ى 

ال و ػػ ب أبػػهللاً, ل ػػن ال ػػ ب زاد  ػػن الحػػهلل فػػي زمننػػا  ػػ ا, ي ػػى أصػػ   اإل سػػاف وحلػػ  
اليمين وو  ب ووعلن أ م  ػاذب, وبعضػهن و ةػاوز ووضػحك  لػى  فسػم ووظػن أ ػم  ػحك 

أ ػ  حصػـو ثبلثػة !, اليمػين وسأصػـو ثبلثػة أوػاـ,  قػوؿ لػم: ال  لى ا  ووقػوؿ: أ نػي يلفػ 
أوػػػاـ لػػػو أ ػػػك يلفػػػ  وأ ػػػ  حعلػػػن وم أ ػػػ  أ ػػػك صػػػادؽ, ل ػػػن بعػػػهلل قليػػػن رجعػػػ  لنفسػػػك 
فعلمػػ  أ ػػك مخدػػيء, ل ػػن لػػو أ ػػك يلفػػ  وح ػػ ب وحعلػػن أ ػػك  ػػاذب فهػػ خ   يػػية مػػن 

ا  ثػية الق ػن فأ ػ  , وأمػال  ائي حس وجص دخوؿ النار والعياذ بػا  أل ػك حسػ هزئ بػا  
 حعلموف  ي  صارت اإلس ها ة باألرواح واس  اية الهللماء!!!!

  ػػ خ فػػي أوامنػػا فالع ػػادة الصػػحيحة وال ػػي فيهػػا الخضػػوع والخشػػية والخضػػوع   
 ,أف أجي ػػػػػػػا مضػػػػػػػا  , وحسػػػػػػػاوى الهةػػػػػػػية إلػػػػػػػى رسػػػػػػػوؿ ا   قػػػػػػػاؿ فيهػػػػػػػا الن ػػػػػػػي 

بػضخبلص وصػهللؽ ووقػين  لػى مػنهج   أل نا فػي زمػن قػن  فيػم الم قػوف الػ ون وع ػهللوف ا  
 .سيهلل األولين واآلخيون 
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  {{235235}}اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 َٝعاد ايتٛب١
ممدمال:مػؾمظؾؿقبةمعقعاد=دمال:مػؾمظؾؿقبةمعقعاد=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 :ال وبة ليس لها ميعاد, قاؿ 
مم231231{{ممؼصيغشيرضيِشرضيؼصيغشيرضيِشرضيممَظؿضيَظؿضيممعشياعشيامماْظعشيؾضيِداْظعشيؾضيِدممتشيقضيبشيَةتشيقضيبشيَةممؼشيْؼؾشيؾصيؼشيْؼؾشيؾصيمماظؾَّفشياظؾَّفشيممإغينؼيإغينؼيمم}}

االمػػا أف اإل سػػاف صػػحي  ووػػ  ص ووةػػيء ف ػػاب ال وبػػة  وعنػػي بيبػػية خػػيوج الػػيوح,
 :مف وٌح, ووقوؿ فيم 

ممِظقشيؿصيقبشيِظقشيؿصيقبشيممِباظؼيفشيارغيِباظؼيفشيارغيممؼشيدشيهصيؼشيدشيهصيمموشيؼشيؾضيلصيُطوشيؼشيؾضيلصيُطمماظؼيفشيارغي،اظؼيفشيارغي،ممعصيِللءصيعصيِللءصيممِظقشيؿصيقبشيِظقشيؿصيقبشيممِباظؾَّقضيؾغيِباظؾَّقضيؾغيممؼشيدشيهصيؼشيدشيهصيممؼشيؾضيلصيُطؼشيؾضيلصيُطمممماظؾَّفشياظؾَّفشيممإغينؼيإغينؼيمم}}

ضيمماظشؼيؿضيسصياظشؼيؿضيسصيممتشيْطُؾعشيتشيْطُؾعشيممحشيؿؼيكحشيؿؼيكمماظؾَّقضيؾغي،اظؾَّقضيؾغي،ممعصيِللءصيعصيِللءصي ضيِع {{ممعشيغضيرغيِبفشياعشيغضيرغيِبفشياممِع
ٕٖٕٕٖٕ
مم

 ل وبة مف وح دائماً, و ن المدلوب  و أف اإل ساف  نهللما و وب وح اج إلى:ف اب ا
 .أواًل: أف و وب من ال  وب ووشعي أ م أخدأ ووخةن من ا  

 ثا ياً: أف وعـز  زماً أ يهللاً أف ال وعود لل  ص مية أخيى.
  ليػم, , فػضذا حػاب إلػى ا  حػاب ا فضذا جه ز   ون اإلثنين فُيعلن ال وبة إلػى ا  

 و نهللما و وب   خ ال وبة النصوح  ما أمي ا ربنا:

                                                           

              ((11  )التحرمي)التحرمي  

ا فعلػػػم بسػػػ ي مػػػ فػػػضف  ػػػن الشػػػهود الػػػ ون وشػػػههللوف  لػػػى اإل سػػػاف  وػػػأمي ن ا   
================================== 
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  {{236236}}اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

اإل ساف, فعنهللما أفعن أى ذ ص فالمبلئ ة ال ون معي ُوسػةلوا بالصػوت والصػورة, و ػ لك 
األرض ال ي  عي   ليها ُحسػةغن أوضػاً بالصػوت والصػورة, والةػوارح ال ػي فعلػ  إف  ا ػ  
اليػػػهلل أو اليجػػػن أو الفػػػيج ُحسػػػةغن, و نػػػهللما و ػػػوب اإل سػػػاف وػػػأمي ا   ػػػن  ػػػ الء أف ومحػػػوا 

 :لك, قاؿ وومسحوا  ن ذ
شيمموشيعشيعشياِظؿشيفصيوشيعشيعشياِظؿشيفصيممجشيقشيارغيحشيفصيجشيقشيارغيحشيفصيممذشيِظَؽذشيِظَؽمموشيَأغضيلشيكوشيَأغضيلشيكممذصيغصيقبشيفصي،ذصيغصيقبشيفصي،مماْظقشيَػَظَةاْظقشيَػَظَةمماظؾَّفصياظؾَّفصيممَأغضيلشيكَأغضيلشيكمماْظعشيؾضيدصياْظعشيؾضيدصيممتشيابشيتشيابشيممإغيذشياإغيذشيامم}} شيِع ممِع

شيممذشياِػدظيذشياِػدظيممسشيَؾقضيِفسشيَؾقضيِفمموشيَظقضيسشيوشيَظقضيسشيمماظؾَّفشياظؾَّفشيممؼشيْؾَؼكؼشيْؾَؼكممحشيؿؼيكحشيؿؼيكمماَِّرضيضغي،اَِّرضيضغي، شيِع {{ممِبذشيغضيٍبِبذشيغضيٍبمماظؾَِّفاظؾَِّفممِع
ٕٖٖٕٖٖ
  

لحفظػة أف وضػعوا م ػاف  ػػن فيدلػص ا  مػن ا.... وأ ػاب ... واسػ قاـ .. فػضذا حػاب 
 ذ ص يسنة:

                                  (82 )الفرقان 
وال وعود للػ  ص مػية ... ووعـز  ما قل   زماً أ يهللاً ... المهن أف وصهللؽ في ال وبة 

 أخيى.
ب ال وبػة مػع أف بػا!!! فضذا حُ ُ  اليـو و هللت لل  ص في اليػـو الثػا ي فػبل وصػ   ػ ا

 !!! لماذا؟مف وح
 ق ن أف أحوب!! وةوز أف أقع في ال  ص ووأحي النَػَفس األخييأل م 

بػن  نػهللما وقػع فػي !! ال.. أمامي وق  لل وبةأف  ل ن الم من العاقن ال و أخي ووقوؿ
وقػػهلل حده ػػي مػػن  , فُيسػػارع إلػػى ا   لػػى الفػػور و ػػوب خوفػػاً مػػن لقػػاء ا  !! الػػ  ص 

 , ووهللخن في قوؿ ا :ذ وبم ومن  يوبم

                                  (666 )البقرة. 

================================== 
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  {{237237}}اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 ايهالّ أثٓاء ادتٓاش٠
ممدمال:معامحؽؿماظؽالممأثـاءماىـازة=دمال:معامحؽؿماظؽالممأثـاءماىـازة=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 : قاؿ
مموشيِسضيدشيوشيِسضيدشيمماظزؼيحضيِػ،اظزؼيحضيِػ،مموشيِسضيدشيوشيِسضيدشيمماْظُؼرضيآنغي،اْظُؼرضيآنغي،ممِتالوشيِةِتالوشيِةممِسضيدشيِسضيدشي:م:مثشيالٍثثشيالٍثممِسضيدشيِسضيدشيمماظصؼيؿضيتشياظصؼيؿضيتشيممؼصيِقبؽيؼصيِقبؽيممتعاديتعاديمماظؾَّفشياظؾَّفشيممإغينؼيإغينؼيمم}}

{{مماْظفشيشيازشيِةاْظفشيشيازشيِة
ٕٖٕٖٗٗ
  

مو  ػػػػػة   ػػػػػ خ الػػػػػثبلث ُوسػػػػػ حص فػػػػػيهن الصػػػػػم , اإلمػػػػػاـ الشػػػػػافعي أ دػػػػػاخ ا  
اإلج هاد, فلما وجهلل أف الناس ال حصم  وومشوف و حهللثوف مع بعضهن في الةنػازة, فقػاؿ 

 إلم إال ا , وجما ة وقولوف: محمهلٌل رسوؿ ا .  شغلهن ب  ي ا , جما ة وقولوف: ال
مػػػا شػػػّيع  جنػػػازة إال "وأر ػػاخ سػػػألوخ: مػػػا يالػػػك مػػع ا ؟ قػػػاؿ:  سػػيهلل ا ُأسػػػيهلل بػػػن ُيضػػػيي 

مشػػغوؿ بهػػ ا  "وشػػغل   فسػػي بمػػا وقػػوؿ ومػػا وُقػػاؿ لػػم  نػػهلل سػػ اؿ المل ػػين ي ػػى أ  هػػي مػػن حشػػييعم
 اليجن وماذا وقولوف لم وماذا وقوؿ لهن؟

سػػورة مػػن سػػور   ػػاب   قػػيأال إلػػم إال ا  محمػػهلٌل رسػػوؿ ا  و حػػن  شػػّيع الةنػػازة, أو إذاً  قػػوؿ 
وح ػاج لهػ خ األمػور الدي ػة,   ود ػم؟ ألف  ػ ا اليجػن الػ ي ا, لمػاذاا   سورة وس أو الواقعة أو بيي ػ

وف ح ػفػي الةنػازة النػاس والدي ات  لها س   ص لم, ل ن   خ الغي ة و  خ النميمة ال ي سيمشي بهػا 
 ًا  ليم.شي 

فه ا س ص ما أبايم األئمة ال ياـ في حشييع الةنازة و ػو ذ ػي ا  وقػياءة مػا حيسػي مػن   ػاب 
 .ي ى وم نع الناس من ال بلـ, ا , والصبلة وال سلين  لى رسوؿ ا 

================================== 
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  {{238238}}اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 قط األاافس ٚحًل ايشعس يًجٓب
ممدمال:معامحؽؿمضصماِّزاصرمأومحؾؼماظشعرمواإلغلانمسؾكمجـابة=دمال:معامحؽؿمضصماِّزاصرمأومحؾؼماظشعرمواإلغلانمسؾكمجـابة=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 .و يخ للمسلن أف وحلر شعيخ أو لحي م أو وقن أظافيخ و و  لى جنابة
 ؟الماذ

 اً.ألف  ن شيء وخيج من المسلن وةص أف وهللفن, وال بهلل أف و وف اا ي 
واليسػػوؿ أمي ػػا أف  ػػهللفن  ػػن مػػا وخػػيج منػػا, يلقػػ  شػػعيؾ حةمعػػم وحهللفنػػم, قل مػػ  

شػيء خػيج مػن قػهلل وػ ن باسػ خهللاـ حةمعهػا وحػهللفنها, ألف إوػ اء اإل سػاف  أظفارؾ المفيوض
 اإل ساف.

سيهلل ا رسوؿ ا   نهللما سحيوا لم, و ػاف سػحيخ اليبػاط,  ػاف وػأحي الشػيء وال وأحيػم, 
 و زؿ سيهلل ا ج يون وقاؿ لم:

شيممرشيجصيالرشيجصيالممإغينؼيإغينؼيمم}}  شيِع ممإغيَظقضيفشياإغيَظقضيفشياممَصَلرضيدشيؾشيَصَلرضيدشيؾشيممذشيا،ذشيا،وشيَطوشيَطممَطذشياَطذشياممِبؽضيرغيِبؽضيرغيممِصلِصلممسصيَؼدطياسصيَؼدطياممَظَؽَظَؽممسشيَؼدشيسشيَؼدشيممدشيقشيرشيَك،دشيقشيرشيَك،مماْظقشيفصيقِداْظقشيفصيقِدممِع

ضي ضيعشي :م:مَضتالشيمَضتالشيمممَصقشيؾَّفشيتا،مَصقشيؾَّفشيتا،مممِبفشيتا،مِبفشيتا،مممَصفشيتاءشيمَصفشيتاءشيمممَصادضيتؿشيكضيرشيجشيفشيا،مَصادضيتؿشيكضيرشيجشيفشيا،ممم،،ممسشيِؾقؾياسشيِؾقؾيامممماظؾَِّفاظؾَِّفممرشيدصيقلصيرشيدصيقلصيممَصؾشيعشيثشيَصؾشيعشيثشيممِبفشيا،ِبفشيا،ممؼشيِفلءصيؼشيِفلءصيممعشي

ضيممغصيِشَطغصيِشَطممَطَلغؼيؿشياَطَلغؼيؿشيامممماظؾَِّفاظؾَِّفممرشيدصيقلصيرشيدصيقلصيممَصَؼامشيَصَؼامشي ضيِع  .ٖٕ٘{{ممِسَؼالػيِسَؼالػيممِع
 !!عيؾخصلة من شط في أي شيء وخيج منا .. مثن ول لك ال وةص أف  فيغ 

, و ػػػ لك الػػػهللـ !! وبالنسػػػ ة للنسػػػاء فواػػػة فيهػػػا دـ يػػػيض, أو فواػػػة فيهػػػا دـ  فػػػاس
  نػػػػػػػهلل اإلسػػػػػػػ دا ة, الػػػػػػػ ي خػػػػػػػيج مػػػػػػػن اإل سػػػػػػػاف ... ال بػػػػػػػهلل مػػػػػػػن دفػػػػػػػن  ػػػػػػػ خ األشػػػػػػػياء

 أو الػػػػ خلن منهػػػػا بػػػػالديؽ الصػػػػحيحة والحهللوثػػػػة ... وال ػػػػى حن هػػػػى بهػػػػا أوضػػػػاً إلػػػػى مػػػػهللافن
 .أو محارؽ النفاوات! 

================================== 
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  {{239239}}اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 طريإ املٝت
ممؾمميؽـمظـعشمرجؾمصاحلمأنمؼطريمأومؼصيلرعممبػرده=ؾمميؽـمظـعشمرجؾمصاحلمأنمؼطريمأومؼصيلرعممبػرده=ػػدمال:مدمال:م

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 مشي الةنازة بسي ة أو إبداء ا أو حوقفها فه ا ويجع لشيء من إثنين:
ف  ن الػ ون وصػنعوف  ػ ا األمػي, لحاجػة فػي  فوسػهن, فنػيى بعػض و إما الحامل  -

اوأل, فعػهللما ومػوت مػن  ػ الء المشػاوأل رجػٌن ُأسي معينة ووقولوف  ػ الء ُأسػي مشػ
 ػػاف أو امػػيأة, فيقولػػوف:  يػػ  ال وديػػي الشػػيأل, فبلبػػهلل لهػػ ا الشػػيأل أف وديػػي أو 

 وفعن أى شيء, فيأحي ميوهللو هن ووصنعوا   ا األمي.
, وأييا اً إذا  اف األمي صحي  فيحهللث  ما يهللث مع سيهلل ا سعهلل بػن معػاذ  -

 ماذا يهللث معم؟

لهللفنػػم, ف ػػاف سػػيهلل ا رسػػوؿ ا  ومشػػي  لػػى أاػػياؼ  سػػيهلل ا سػػعهلل و ػػن ذا  ػػوف 
أصػػابعم, فسػػألم بعػػض النػػاس وقػػالوا: وػػا رسػػوؿ ا  رأونػػاؾ حمشػػي  لػػى أاػػياؼ 

فأخ ي ن أ م من  ثية المبلئ ة ال ى يضية جنازة سػعهلل , ويػهللث  ػ ا أصابعك, 
مػػع صػػحابى شػػاب وسػػمى ثعل ػػة لمػػا مػػات وسػػأخ صػػحاب م لػػن  ػػاف ومشػػى  لػػى 

  :لهن اؿفق أاياؼ أ املم 

عامضدرتمأنمأضعمضدعلمسؾكماِّرضمعـمطـرةمعـمغزلمعـمعامضدرتمأنمأضعمضدعلمسؾكماِّرضمعـمطـرةمعـمغزلمعـممم،،واظذيمبعـينمبايؼواظذيمبعـينمبايؼمم}}

{{مماٌالئؽةمظؿشققعفاٌالئؽةمظؿشققعف
ٕٖٙ 

ول ػػن  ,الةنػػازة محمولػػة و ػن  هيئػػة يػػاملينأيسُّػػوا بػأف  و ػا وا و ػػن وحملػػوف جنػازة سػػعهلل 
 فقالوا وا رسوؿ ا  مارأونا جنازة أخ   من جنازة سعهلل, قاؿ: ها, ال وحملو 
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  {{243243}}اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

{{ممتشيقضيِؿُؾفصيتشيقضيِؿُؾفصيممَطاغشيتضيَطاغشيتضيممِئَؽَةِئَؽَةاْظؿشيالاْظؿشيالممإغينؼيإغينؼيمم}}
ٕٖٕٖٚٚ
مم

فعبلمة يمن المبلئ ة  ي أف و وف النع  فوؽ و حن ال  يى لهػا يمػبًل, ومػع ذلػك ي ػى لػو 
 .يهللث ذلك ال  قوؿ أف   ا  بلمة يسن الخاحمة

 ألف أمػػي الخاحمػػة ال وعلمػػم إال مػػن وقػػوؿ للشػػيء  ػػن في ػػوف, فػػبل  سػػارع و صػػنع لػػم  ػػيوحاً 
 , لماذا؟ال وعلمم إال ا  خاحمة أمي الؿ الشيأل فبلف!!!! و صنع لم قُ ة و قو 

األمػي حصنعم الشيااين, فيم ن للشيااين أف وحملػوا جنػازة بػنفس  قهللألف ما حصنعم المبلئ ة 
 .فه ا األمي ال وهللؿ  لى خاحمة الميء وال  لى صبليم وال  لى حقواخ!!! 

 :م الهلل يااخ  ي اإلس قامة في يياحما وهللؿ  لى صبليم وحقو ل ن و 
 . اف رجبًل مس قيمًا  لى اا ة ا إف   -

 و اف رجبًل بعيهللًا  ن معاصي ا . -

و اف رجبًل لسا م   ي وال وػ  ي النػاس بسػوٍء, وال وغ ػاب وال وػنن وال و ػ ب وال و قػو ؿ زوراً  -
 .وال به ا اً 

 .. و اف لسا م ال و ُّ   ن ذ ي ا  -

 .فه خ  ي األشياء ال ي حس وجص يسن الخاحمة
 :وق ن ذلك وبعهللخ وال ي  و أ ن من  ن ذلك

 أف وعُّ   ن الحياـ,  ما قلنا أف أساس الهللون  و المدعن الحبلؿ.  و
 وصلى ا   لى سيهلل ا محمهلل و لى  لم وصح م وسلن

 

================================== 
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  {{241241}}اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

u  ٚارتُطٕٛٚارتُطٕٛ  ايطادض١ايطادض١اذتًك١ اذتًك١ u 
  ثكاف١ اإلعترازثكاف١ اإلعتراز

  تهساز اإلضاء٠تهساز اإلضاء٠

  ايػدز يف اإلضالّايػدز يف اإلضالّ

  اضتعاد٠ األشٖس ملهاْت٘اضتعاد٠ األشٖس ملهاْت٘

  ظاملظاملزّد املزّد امل

  ايّٓت ٚاألطراٍايّٓت ٚاألطراٍ

  ضًُٝإ ٚعسش بًكٝظضًُٝإ ٚعسش بًكٝظ



  {{242242}}اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
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  عطاء اهلل ايعظِٝعطاء اهلل ايعظِٝ

  بهاء ايكًببهاء ايكًب

  َش٢ ادتباٍَش٢ ادتباٍ
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u ٕٛ668اذتًك١ ايطادض١ ٚارتُطٕٛاذتًك١ ايطادض١ ٚارتُط u 
 ثكاف١ اإلعتراز

مم:معامضقؿةماالسؿذارمسيمحقاةماٌلؾؿ=موػؾمػـاكمعامؼصيلؿكمبـؼاصةماالسؿذار=:معامضقؿةماالسؿذارمسيمحقاةماٌلؾؿ=موػؾمػـاكمعامؼصيلؿكمبـؼاصةماالسؿذار=دمالدمال

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ون الشفقة والعد  والمودة والحناف, وأ ن مػا وحػيص  ليػم دوػن اإلسػبلـ اإلسبلـ د
 ػػو ححقيػػر  ػػ خ المعػػا ي وإدام هػػا بػػين المسػػلمين, ف ػػوف اإل سػػاف أسػػاء إلػػى إ سػػاف  خػػيي 

 -وخاصة من شعي بأ م قهلل ظُلػن  -  ا وُع ي صفو العبلقات بين اإلثنين, ووةعن أيهلل ما 
سػل ية, وشػعي فػي  فسػم  حػوخ أ ػم قػهلل ظلمػم,  وحس  حو أخيم بمشا ي قهلل ح وف فػي  ظي ػا

أو أ م اس هزأ بم, أو أ م اي قػيخ, أو أ ػم أسػاء فهمػم ...  ػ خ المشػا ي السػل ية ال ون غػي أف 
 ح وف بين الم منين والم منات.

فاإل سػػاف إذا ا  ػػ ر ألخيػػم فقػػهلل جعػػن مشػػا ي األلفػػة والمػػودة والمح ػػة بينهمػػا  مػػا 
 :وص أصحابم حهللرو اً  مليًا  لى ذلك, فقاؿ  لى حهللر   ي, ول لك ييص الن ي 

ضيمم}} ضيوشيعشي ضـيفصي،ممذشيِظَؽذشيِظَؽممَصْؾقشيْؼؾشيؾضيَصْؾقشيْؼؾشيؾضيممعصيؿشيشيصـيال،عصيؿشيشيصـيال،ممَأخصيقهصيَأخصيقهصيممَأتشياهصيَأتشياهصيمموشيعشي ضـيفصي،ِع ممَظؿضيَظؿضيممؼشيْػعشيؾضي،ؼشيْػعشيؾضي،ممَظؿضيَظؿضيممَصنغينضيَصنغينضيممعصيؾضيِطال،عصيؾضيِطال،ممَأوضيَأوضيممَطانشيَطانشيممعصيِقؼفياعصيِقؼفياممِع

{{مماْظقشيقضيضشياْظقشيقضيضشيممسشيَؾلؼيسشيَؾلؼيممؼشيرغيدضيؼشيرغيدضي
ٕٖٜٕٖٜ
مم

ف  ػػ ا مػػن أخ أخدػػأ فػػي يقػػي وجػػاء مع ػػ راً فيةػػص  لػػى  فػػوراً ق ػػوؿ  ػػ ا العػػ ر, أل
  ي أف اإل سػػػاف وعفػػػو  ػػػن أخيػػػم: أوجػػػص الواج ػػػات ال ػػػي ألزمنػػػا بهػػػا ا            

األ ػػياؼ( وعفػػو  ػػن أخيػػم, فػػهللائماً شػػيمة المػػ من العفػػو  ػػن الػػزالت, أل ػػم ويوػػهلل أف ٜٜٔ)
العفػػو  و خلػػر بُخلُػػر ا , وا  ُوحػػص مػػن خلقػػم مػػن  ػػاف  لػػى ُخُلقػػم, ومػػن أخػػبلؽ ا  
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, و  أسػماء  ثيػية حػهللؿ  من أسا ء, والغفور وغفي لمن أذ ص, وال واب و وب  لى من أجػـي
 لػػػى   ػػػادخ   لػػػى  ػػػ ا المعنػػػى,  ػػػن  ػػػ خ األسػػػماء لسػػػعة مغفػػػية ا , ول ثػػػية حوبػػػة ا  

 الم منين.
فػػي  المػػ من الػػ ي ويوػػهلل أف و خلػػر بػػأخبلؽ ا  ال بػػهلل أف و ػػوف  لػػى َ ػػهلْلى ا  

فػػػو  ػػػنهن, ووغفػػػي لهػػػن, ووسػػػامحهن إذا أخدػػػأوا, وو ةػػػاوز  ػػػن ال عامػػػن مػػػع خلػػػر ا , فيع
  زالحهػػػػن إذا حةػػػػاوزوا فػػػػي يقػػػػم:                                           (66 

ب احم فػي ححقيػر  ػ ا الُخلُػر  و  خ اآلوة  زل  في قصة حهلللنا  لى مهللى  ناوة ا   النور(
 .بين الم منين

احهمهػا بعػػض  فقػهلل  ػاف أف السػيهللة  ائشػة ر ػي ا   نهػا ابنػة أبػو ب ػي الصػهللور 
المنافقين في بزوة بني المصدلر بارح اب الفايشة مػع رجػن مػن المهػاجيون زوراً وبه ا ػاً, 
وممن سا ن فػي إشػعاؿ  ػ خ الةيومػة و ػ خ الفضػيحة رجػن  ػاف ابػن خالػة سػيهلل ا أبػو ب ػي 

 بػػػو ب ػػػي  ػػػو الػػػ ي و  لػػػ  بػػػم, ف ػػػاف وُدعمػػػم, ووقػػػـو وإسػػػمم مسػػػد , و ػػػاف سػػػيهلل ا أ
ب ةهيز مبلبسم, وال ات بي م, و ن ما وح اج, ومع ذلك  اف  ػو الػ ي شػنع  لػى السػيهللة 
 ائشة ال قية النقية, فعـز سيهلل ا أبػو ب ػي فػي  فسػم أف وقدػع صػل م  نػم ولػم   يةػة مػا فعلػم 

  حو ابن م, فنزؿ قوؿ ا  حعالى: 

                                                    

                                                  

                     (66 )النور 

   خ اآلوة: نهللما سمع  فقاؿ 
, ٕٓٗبِػمِ  َوْصػَنعُ  َ ػافَ  ِبَمػا لِمْسػَد ٍ  َبْ ػيٍ  َأبُو َوَ ادَ  لََنا, حَػْغَفيَ  َأفْ  لَُنِحصُّ  ِإ  ا ل ِم,َوال بَػَلى"  

================================== 
 عٕٓ اٌزشِزٞ ِٚغٕذ أؽّذ عٓ عبئشخ سضٟ هللا عٕٙب 243
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 .ألف صل م  , وال وقدعها بةـي ارح  م   ا الع هلل ليغفي  ما وغفي ا  
فػػضف الع ػػاد وسػػيئوف إليػػم, وويح  ػػوف أشػػنع األ مػػاؿ بػػين وهللوػػم, ومػػع ذلػػك ال وقدػػع 

ويوػػهلل منػػا أف   ػػوف  لػػى  ػػ ا الحػػاؿ إف  هػػن, وال وعػػاملهن بمعػػامل هن, وا   ػػنهن أرزاق
 شاء ا .

 تهساز اإلضاء٠
دمال:مذكصمؼللءمإظلؼيمطـريًامثؿمؼلتلمععؿذرًا،موبعدمصرتةمؼؽررمغػسماِّعر،مصؿاذامدمال:مذكصمؼللءمإظلؼيمطـريًامثؿمؼلتلمععؿذرًا،موبعدمصرتةمؼؽررمغػسماِّعر،مصؿاذام

ممأصعؾمععف=أصعؾمععف=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

سهلل اإل ساف  لى النعن ال ػي وعديهػا لػم ا , وقػهلل   خ ال ي و ير اإلساءة ياسهلل وح
 :قاؿ 

{{ممعشيقضيلصيقدظيعشيقضيلصيقدظيممِغعضيؿشيٍةِغعضيؿشيٍةممِذيِذيممُطؾؼيُطؾؼيمم}}
ٕٕٗٔٗٔ
مم

و ػػ ا  مػػا أمػػي ا  أسػػامحم مػػية والثا يػػة والثالثػػة, وبعػػهلل ذلػػك أجعػػن معػػم وقفػػة, ي ػػى 
وعػود إلػى صػػوابم, ووف ػي فيمػػا بيننػا, وو ػهللبي فػػي جليػة األمػػي بيننػا  ل ػم ويجػػع إلػى الصػػواب, 

ةص  لى  في  ػ خ الوقفػة أف ال أفةػي فػي الخصػومة,  ػأف أشػنع  ليػم, أو أح لػن  لى أ م و
 في يقم ب بلـ ال ولير, أو أسيء إليم, وإ ما  ما قاؿ الحهللوث:

{{ممػشيذشياػشيذشيامموشيؼصيعضيرغيضصيوشيؼصيعضيرغيضصيممػشيذشياػشيذشياممَصقصيعضيرغيضصيَصقصيعضيرغيضصيممؼشيْؾؿشيِؼقشيانغيؼشيْؾؿشيِؼقشيانغيمم}}
ٕٕٕٕٗٗ
مم

فأ يض  نم ي ى وحّس بالنهللـ والخةن  لى ما فعن, فضف لن ونهللـ ولػن وخةػن فض ػم 
س حر صح  ي, وال ون غي أف أحخ خ صهللوقاً, وإ ما مسػلماً  ادوػاً, ألف الصػهللاقة حح ػاج ال و
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 اٌطجشأٟ ٚاٌج١ٙمٟ عٓ ِعبر ثٓ عجً  241

 اٌصؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ عٓ أثٟ أ٠ٛة األٔصبسٞ  242



  {{246246}}اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 ., وبي نها رسوؿ ا  إلى روابط قووة وم ينة و عها ا  

 ايػدز يف اإلضالّ
ممدمال:معامحؽؿماظغدرمسيماإلدالم=دمال:معامحؽؿماظغدرمسيماإلدالم=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ؽ ال ػػي يي مهػػا دوننػػا ال ػػيون بال ليػػة, و فػػي شػػنا  م الغػػهللر فػػي اإلسػػبلـ مػػن األخػػبل
 ال ي قاؿ فيم: يهللوث رسوؿ ا  
{{ممُصَؾانػيُصَؾانػيممَشدضيرشيُةَشدضيرشيُةممػشيِذِهػشيِذِهممؼصيَؼالصيؼصيَؼالصيمماْظِؼقشياعشيِةاْظِؼقشياعشيِةممؼشيقضيمشيؼشيقضيمشيممِظقشياءظيِظقشياءظيممَشاِدرػيَشاِدرػيممِظُؽؾـيِظُؽؾـيمم}}

ٕٖٕٖٗٗ
مم

والغهللر  و أخ  اإل ساف فةأة, أو أخ  شيء منػم بػهللوف حوقػع وال حيقػص, و ػاف أ ػن 
ُوحيمػػػوف الغػػػهللر بيػػػنهن ل مسػػػ هن بالشػػػيؼ, ف ػػػاف مػػػن  –سػػػبلـ ي ػػػى ق ػػػن اإل –الةا ليػػػة 

شيؼ اليجن أال وغهللر, وخاصة في الق ن, فػضذا أراد أف وق ػن  ػهللواً لػم فػبل وق لػم مػن ظهػيخ, 
ألف     اف ُوسمى بهللراً, ووعي وف بم القاحن, وو همو م بػم, وُوشػنعوف بػم  ليػم, فػضذا أراد أف 

 ف الحيب  ليم.وق لم ال بهلل أف و وف مواجهة, وبعهلل إ بل
 بْػػنِ  َجػػاِبيِ  َ ػػنْ  مػػع أ يابػػي ُوسػػمى بػػورث, ؼ وأذ ػػي فػػي  ػػ ا ال ػػاب قصػػة الن ػػي 

ُهَما, الل مُ  َرِ يَ  الل مِ  َ ْ هللِ   :قاؿ َ نػْ
ممعشيعشيتتفصي،عشيعشيتتفصي،ممَضَػتتؾشيَضَػتتؾشيمممماظؾَّتتِفاظؾَّتتِفممرشيدصيتتقلصيرشيدصيتتقلصيممَضَػتتؾشيَضَػتتؾشيممَصَؾؿؼيتتاَصَؾؿؼيتتاممغشيفضيتتٍد،غشيفضيتتٍد،ممِضؾشيتتؾشيِضؾشيتتؾشيمممماظؾَّتتِفاظؾَّتتِفممرشيدصيتتقلغيرشيدصيتتقلغيممعشيتتعشيعشيتتعشيممشزوغتتاشزوغتتامم}}

ممِصتتلِصتتلمماظؼيتتاسصياظؼيتتاسصيمموشيتشيَػتترؼيقشيوشيتشيَػتترؼيقشيمممماظؾَّتتِفاظؾَّتتِفممرشيدصيتتقلصيرشيدصيتتقلصيممَصشيتتزشيلشيَصشيتتزشيلشيمماْظِعضشيتتاِه،اْظِعضشيتتاِه،ممَطتتـِريغيَطتتـِريغيمموشياٍدوشياٍدممِصتتلِصتتلممةُُةاْظَؼاِئَؾتتاْظَؼاِئَؾتتممَصتتَلدضيرشيَطؿضيفصيؿصيَصتتَلدضيرشيَطؿضيفصيؿصي

ممَضتالشيمَضتالشيمممدشيتقضيَػفصي،مدشيتقضيَػفصي،مممِبفشيتامِبفشيتامممَصعشيؾَّتؼشيمَصعشيؾَّتؼشيمممدشيتؿصيرشيةٍمدشيتؿصيرشيةٍمممتشيقضيتتشيمتشيقضيتتشيممممماظؾَّتفِماظؾَّتفِمممرشيدصيتقلصيمرشيدصيتقلصيممموشيغشيزشيلشيوشيغشيزشيلشيممِباظشؼيفشيرغي،ِباظشؼيفشيرغي،ممؼشيلضيؿشيِظؾُّقنشيؼشيلضيؿشيِظؾُّقنشيمماْظِعضشياِهاْظِعضشياِه

ممجشيتاِظسظي،مجشيتاِظسظي،مممَأسضيرشياِبتلؿيمَأسضيرشياِبتلؿيمممِسضيدشيهصيِسضيدشيهصيممَصنغيذشياَصنغيذشياممَصِفؽضيشـياهصي،َصِفؽضيشـياهصي،ممؼشيدضيسصيقغشياؼشيدضيسصيقغشيامممماظؾَِّفاظؾَِّفممرشيدصيقلصيرشيدصيقلصيممإغيذشياإغيذشياممثصيؿؼيثصيؿؼيممغشيقضيعشيًة،غشيقضيعشيًة،ممَصـِؿضيشـياَصـِؿضيشـيا:م:مجشياِبرظيجشياِبرظي

ممؼشيتِدهِمؼشيتِدهِمممِصتلمِصتلممموشيػصيتقشيموشيػصيتقشيمممَصادضيتؿشيقضيَؼْظتصيمَصادضيتؿشيقضيَؼْظتصيمممغشيتاِئؿظي،مغشيتاِئؿظي،ممموشيَأغشيتاموشيَأغشيتامممدشيتقضيِػلمدشيتقضيِػلم  اخضيؿشيترشيطَماخضيؿشيترشيطَمممػشيذشياػشيذشياممإغينؼيإغينؼي:م:ممماظؾَِّفاظؾَِّفممرشيدصيقلصيرشيدصيقلصيممَصَؼالشيَصَؼالشي
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ضي:م:مِظلِظلممَصَؼالشيَصَؼالشيممصشيْؾؿطيا،صشيْؾؿطيا، ضيعشي ممرشيدصيتقلصيمرشيدصيتقلصيمممؼصيعشياِضؾضيفصيؼصيعشياِضؾضيفصيممَظؿضيَظؿضيممثصيؿؼيثصيؿؼيممسظيسظيجشياِظجشياِظممذشياذشياممػصيقشيػصيقشيممَصفشياَصفشيامماظؾَّفصي،اظؾَّفصي،:م:مُضْؾتصيُضْؾتصيممِعــيل=ِعــيل=ممؼشيؿضيشيعصيَؽؼشيؿضيشيعصيَؽممعشي

{{مممماظؾَِّفاظؾَِّف
ٕٕٗٗٗٗ
مم

 االس شػػػهاد فػػػي  ػػػ ا ال ػػػاب  لػػػى أف  ػػػ ا اليجػػػن مػػػع أ ػػػم  ػػػاف ويوػػػهلل ق ػػػن الن ػػػي 
وأحيحػػ  لػػم الفيصػػة إال أ ػػم لػػن وػػيض أف وق لػػم بيلػػة أو بػػهللراً, بػػن ا  ظػػي ي ػػى وسػػ يقع مػػن 

ال وسػػػ حر  ومػػػم, ألف العػػػيب  ا ػػػ  ُححػػػـي ذلػػػك, وحدعػػػن فػػػيمن وفعػػػن ذلػػػك فػػػي شػػػيفم, و 
الشػػيؼ بػػين الق ائػػن العيبيػػة, فمػػا بػػال ن بمػػن وق لػػوف المسػػامحين والمػػهللافعين  ػػن اإلسػػبلـ 
فػػي بلػػهلل ا اآلفي إف  ػػاف مػػن رجػػاؿ الشػػياة, أو مػػن رجػػاؿ الةػػي  بػػهللراً وبيلػػة ووفػػيوف؟!! 
وبعضػػهن وفػػي ووصػػي  ووقػػوؿ: ا  أ  ػػي,  أ ػػم ا  صػػي فػػي معي ػػة ييبيػػة, أي معي ػػة  ػػ خ وػػا 

 ؟! حغهللر بأ ن اإلسبلـ وبالم منين الصادقين!.بادر وا فاجي
, فةعلػ هن  مػا حػيوف,  ل ن   خ األف ار السوداووة سيديت  لى  قوؿ   الء القـو
ولؤلسػػ   ػػ خ األف ػػار السػػوداووة لػػيس لهػػا مخػػيج, ولػػيس لهػػا  ػػبلج, فػػبل و نػػازؿ أيػػهلل ن 

نها لنػا رسػوؿ ا   ن ف يحم, وال  ن  قيهللحم ال ي جيى  ليها ححصينم, و  خ اامة   يى بي  
 :فيمن سما ن  بلب أ ن النار و ن الخوارج فقاؿ 

{{مماظؼيارغياظؼيارغيممِطَؾابصيِطَؾابصيمماْظكشيقشيارغيجصياْظكشيقشيارغيجصيمم}}
ٕٕٗ٘ٗ٘
مم

 :وبي ن  بلماحهن في  خي الزماف فقاؿ 
{{مماْظَلوضيثشيانغياْظَلوضيثشيانغيممَأػضيؾشيَأػضيؾشيمموشيؼشيدشيسصيقنشيوشيؼشيدشيسصيقنشيمماْظنغيدضيَؾامغياْظنغيدضيَؾامغيممَأػضيؾشيَأػضيؾشيممؼشيْؼؿصيُؾقنشيؼشيْؼؿصيُؾقنشيمم}}

ٕٕٗٙٗٙ
مم

ون وسػػػعوف فػػػي مصػػػال  و ي ػػػوف اليهػػػود  منػػػين مسػػػ أمنين, ووق لػػػوف المسػػػلمين الػػػ 
الفقػػياء والمسػػا ين, بػػا   لػػي ن مػػاذا ويوػػهللوف؟ لػػو  ػػا   الشػػياة مػػاذا سػػيفعن الفقػػياء 
والمس ضػػعفين فػػي  ػػ خ ال لػػهلل؟! َمػػن الػػ ي وػػأحي لنػػا بحقوقنػػا؟! َمػػن الػػ ي وػػنظن سػػيي ا فػػي 
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 ايقاحنا؟!.
ي ػى  إذا  ا وا و يصهللوف لةنهللي الميور فيوهللاً في الميهللاف ونظن الميور ووصدادو م,

ال وي ػػى أيػػهلل مػػنهن أف وػػنظن المػػيور فػػي الشػػارع, وَمػػن وُػػنظن المػػيور بعػػهلل ذلػػك؟! و يػػ  
 .و وف يالنا  نالك؟!   ا أمي ال وفعلم إال الخوارج ال ون وصفهن رسوؿ ا  

و ن بادروف أل هن وق لوف المسلمين بيلة وفةأة وبهللوف إ بلـ, وبػهللوف جػـي جنػوخ, 
أف ُوسػػلن ال لػػهلل  لهػػا مػػن   ػػن, ثػػن وفػػيوف,  سػػأؿ ا  وبػػهللوف  مػػن اسػػ وج وا بػػم  ػػ ا الق

شػػي ن, وأف وةعػػن سػػيفهن فػػي  حػػور ن, وأف ُوصػػوبوف بنػػادقهن وأسػػلح هن إلػػى صػػهللور ن, 
 وأف وُيو  منهن ال بلد والع اد إف شاء ا  رب العالمين.

 اضتعاد٠ األشٖس ملهاْت٘
عقةمظـشرماظػؽرمعقةمظـشرماظػؽرمدمال:معاماظطرقماظيتمؼلؿعقدمبفاماِّزػرمعؽاغؿفمطؿـارةمإدالدمال:معاماظطرقماظيتمؼلؿعقدمبفاماِّزػرمعؽاغؿفمطؿـارةمإدال

أنمأنمممأوأومماظقدطل،موػؾماِّصضؾمأنمؼؿكصصماِّزػرمسيمدرادةماظعؾقمماظدؼـقةمصؼطاظقدطل،موػؾماِّصضؾمأنمؼؿكصصماِّزػرمسيمدرادةماظعؾقمماظدؼـقةمصؼط

ممجيؿعمبنيمسؾقمماظدغقاموسؾقمماظدؼـ=جيؿعمبنيمسؾقمماظدغقاموسؾقمماظدؼـ=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 .جمع بين  لـو الهلل يا و لـو الهللون –والحمهلل    –األز ي  ما  ياخ 
 ػػوف الد يػػص مسػػلماً درس شػػيع ا  أولػػى بميا ػػاة و ػػ ا لصػػال  المسػػلمين, فػػؤلف و

يهللود ا  في ال ش   لػى مي ػاخ, وألف و ػوف المحػامي شػي ياً حخػيج مػن  ليػة الشػيوعة 
فهػ ا أولػى للمسػػلمين أل ػم سػيهللافع  ػػن المظلػومين, ولػػن وقػـو قػط بالػػهللفاع  ػن الظػػالمين, 

وةمػع بػين  لػـو الػهلل يا ولن وحاوؿ أف وُل س الحر بال اان, و   ا في  ػن شػأف, فػاألز ي 
 و لـو اآلخية.

أمػا  يػ  وقػػـو األز ػي بم ا  ػم  مػػا  ػاف فػي الما ػػيي فػضف ل ػن زمػػاف دولػة ورجػػاؿ, 
ودولػػة األز ػػي فػػي  ػػ ا الزمػػاف حق ضػػي بمػػا وقومػػوف بػػم اآلف, أف  وه مػػوف بهللراسػػة اللغػػات 
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ووح ػاج  الحية ي ى وخػاا وا المسػلمين بلغػاحهن, أل هػن فػي ياجػة لمػن ُوخػاا هن بلغػاحهن,
األز ي إلى اإلم ا ػات المادوػة   ػن الةامعػات المصػيوة, ي ػى و ػوف خػيوج  ػ خ الةامعػة 

 قهلل أخ   ن العناوة في ميايلم ال عليمية.
فػػػاألز ي وُعػػػا ي ممػػػا حعػػػا ي منػػػم  ػػػن الةامعػػػات مػػػن قلػػػة النفقػػػات, ومػػػن  ػػػهللـ وجػػػود 

العصػػيوة, وولزمػػم المسػػ حهللثات العصػػيوة ال ػػي حلػػـز الم علمػػين, فيلزمػػم  ػػ خ المسػػ حهللثات 
ح حػػػهللث بضسػػػن األز ػػػي,  –و ػػػن فػػػي سػػػ ين  مػػػن ذلػػػك اآلف  –أوضػػػاً  مػػػن قنػػػاة فضػػػائية 

وال هللاوػػة باللغػػة العيبيػػة, و يجػػوا أف حػػ ن وح ػػوف باللغػػات الحيػػة ي ػػى ُوخااػػص األز ػػي بيػػي 
 المسلمين بلغاحهن إف شاء ا  رب العالمين.

 زّد املظامل
تمسالضيتمبفؿموصرؼيضـاماظلػرمواظؾعد،موالمتمسالضيتمبفؿموصرؼيضـاماظلػرمواظؾعد،موالمدمال:معاذامأصعؾمععمعـمزؾؿؿفؿمواغؼطعدمال:معاذامأصعؾمععمعـمزؾؿؿفؿمواغؼطع

ممذبالمِّنمأدرتضقفؿمأومأرؾبمعـفؿمأنمؼلاربقغل=ذبالمِّنمأدرتضقفؿمأومأرؾبمعـفؿمأنمؼلاربقغل=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

إذا  نػػ  قػػهلل ظلمػػ  أيػػهلل فػػي النػػوايي الماليػػة فػػبل بػػهلل أف أبحػػث  نػػم وُأ ديػػم مالػػم, 
ئاً قليبلً وال  ثيياً  نػم أحصػهللؽ فضف لن أجهللخ أبحث  ن ورث م وأ ديهن مالم, فضف لن أجهلل شي

  نم به ا الم ل   لى أف أ ا هلل  فسي أ م إذا ظهي لي أ ديم مالم.
و  ا الحقوؽ العينية إف  اف  قػار أو أرض أو سػيارة أو مصػنع ... أي يقػوؽ  ينيػة 

 ال بهلل أف أ ديها أل لها ي ى ح يأ ذم ي أل ن الحقوؽ جميعًا  حوي.
قػوؿ أو فعػػن  لػى   ػػ لك أف أرسػن إلػػيهن بيسػػالة, أو واآلخػيون الػػ ون أسػأت إلػػيهن ب

أحصػػن  لػػيهن بالهػػاح , وأالػػص أف أسػػامحهن ووسػػامحو ي, ومػػاذا  لػػى  فػػي ذلػػك؟! ي ػػى 
 أح يأ من  ن ذلك.

فضذا ظلم  إ ساف ولن أجهللخ فعلى  أف ُأ ثي من ال صهللؽ  نم, أحصهللؽ بضسػمم, ي ػى 
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بالنيابة  ػنهن بدلػص المسػامحة   ووغفي لي, أو وةعلني ممن سيقـو ا  وييمني ا  
وعػهلل ي بأ ػم  منم وـو القيامة أل ني ب ل  ما فػي وسػعي فػي الػهلل يا, فػضذا  ةػزت فػضف ا  

 :سيقـو ب لك وـو القيامة بالنيابة  ني, قاؿ 
ضيممرشيجصيالنغيرشيجصيالنغيمم}} ضيِع شيممجشيشيقشياجشيشيقشياممُأعؼيِؿلُأعؼيِؿلممِع شيبشيقضي ممذضيذضيخصيخصيممرشيبـي،رشيبـي،ممؼشياؼشيا:م:مَأحشيدصيػصيؿشياَأحشيدصيػصيؿشياممَصَؼالشيَصَؼالشيمماْظِعزؼيِة،اْظِعزؼيِة،ممرشيبـيرشيبـيممؼشيدشييضيؼشيدشييضيممبشيقضي

ضيممعشيْظِؾؿشيِؿلعشيْظِؾؿشيِؿلممِظلِظل ضيِع مموشيَظؿضيوشيَظؿضيممِبَلِخقِؽ،ِبَلِخقِؽ،ممتشيصضيشيعصيتشيصضيشيعصيممَصَؽقضيػشيَصَؽقضيػشي:م:مِظؾطَّاِظِبِظؾطَّاِظِبمموشيتشيعشياَظكوشيتشيعشياَظكممتشيؾشيارشيَكتشيؾشيارشيَكمماظؾَّفصياظؾَّفصيممَصَؼالشيَصَؼالشيممَأِخل،َأِخل،ممِع

ضيممؼشيؾضيؼشيؼشيؾضيؼشي ضيِع مَضالشيَضالشيممذشيلضيءظي=ذشيلضيءظي=ممحشيلشيشـياِتِفحشيلشيشـياِتِفممِع م: ضيممَصْؾقشيقضيِؿؾضيَصْؾقشيقضيِؿؾضيممرشيبـي،رشيبـي،ممؼشياؼشيا: ضيِع مَضالشيَضالشيممَأوضيزشيارغيي،َأوضيزشيارغيي،ممِع م: ممسشيقضيشـياسشيقضيشـيامموشيَصاضشيتضيوشيَصاضشيتضي:

مَضالشيَضالشيممثصيؿؼيثصيؿؼيممِباْظؾصيَؽاِء،ِباْظؾصيَؽاِء،  وشيدشيؾَّؿشيوشيدشيؾَّؿشيمموشيَآِظِفوشيَآِظِفممَؾقضيِفَؾقضيِفسشيسشيمماظؾَّفصياظؾَّفصيممصشيؾَّكصشيؾَّكمماظؾَِّفاظؾَِّفممرشيدصيقلغيرشيدصيقلغي م: ممسشيِظقؿظي،سشيِظقؿظي،مماْظقشيقضيمشياْظقشيقضيمشيممذشياَكذشياَكممإغينؼيإغينؼي:

ضيممسشيضيفصيؿضيسشيضيفصيؿضيممؼصيقضيؿشيؾشيؼصيقضيؿشيؾشيممَأنضيَأنضيمماظؼـياسصياظؼـياسصيممؼشيقضيؿشياجصيؼشيقضيؿشياجصي ضيِع ممبشيصشيرشيَك،بشيصشيرشيَك،ممارضيَصعضيارضيَصعضي:م:مِظؾطَّاِظِبِظؾطَّاِظِبممتشيعشياَظكتشيعشياَظكمماظؾَّفصياظؾَّفصيممَصَؼالشيَصَؼالشيممَأوضيزشيارغيِػؿضي،َأوضيزشيارغيِػؿضي،ممِع

شيممَأرشيىَأرشيىممرشيبـي،رشيبـي،ممؼشياؼشيامم::َصَؼالشيَصَؼالشيممرشيْأدشيفصي،رشيْأدشيفصي،ممَصرشيَصعشيَصرشيَصعشيمماْظِفؼـيانغي،اْظِفؼـيانغي،ممِصلِصلممَصاغضيُظرضيَصاغضيُظرضي شيعشيدشياِئ ضيممعشيدشياِئ ضيِع ضيمموشيُضصصيقرطياوشيُضصصيقرطياممذشيػشيٍبذشيػشيٍبممِع ضيِع ممِع

:م:مَضالشيَضالشيممػشيذشيا=ػشيذشيا=ممذشيفغيقٍدذشيفغيقٍدممَِّيـيَِّيـيممَأوضيَأوضيممػشيذشيا،ػشيذشيا،ممِصدـيؼؼػيِصدـيؼؼػيممَِّيـيَِّيـيممَأوضيَأوضيممػشيذشيا،ػشيذشيا،ممغشيِؾلٍّغشيِؾلٍّممَِّيـيَِّيـيممِباظُّؾمضيُظمغي،ِباظُّؾمضيُظمغي،ممعصيَؽؾََّؾًةعصيَؽؾََّؾًةممذشيػشيبطيذشيػشيبطي

ضيممػشيذشياػشيذشيا ضيِظؿشي شي،ممَأسضيَطكَأسضيَطكممِظؿشي شي،اظؼيؿشي مَضالشيَضالشيمماظؼيؿشي م: ضيممرشيبـي،رشيبـي،ممؼشياؼشيا: ضيوشيعشي مَضالشيَضالشيممذشيِظَؽ=ذشيِظَؽ=ممؼشيؿضيِؾُؽؼشيؿضيِؾُؽمموشيعشي م: :م:مَضالشيَضالشيممتشيؿضيِؾُؽفصي،تشيؿضيِؾُؽفصي،ممغضيتشيغضيتشيأََأ:

مَضالشيَضالشيممِبؿشياذشيا=ِبؿشياذشيا= م: ضيممِبعشيْػقغيَكِبعشيْػقغيَك: ضيسشي مَضالشيَضالشيممَأِخقَؽ،َأِخقَؽ،ممسشي م: :م:ممماظؾَّفصياظؾَّفصيممَضالشيَضالشيممسشيضـيفصي،سشيضـيفصي،ممسشيَػقضيتصيسشيَػقضيتصيممَضدضيَضدضيممَصنغيغـيلَصنغيغـيلممرشيبـي،رشيبـي،ممؼشياؼشيا:

ممِسضيدشيِسضيدشيمموشيدشيؾَّؿشيوشيدشيؾَّؿشيمموشيَآِظِفوشيَآِظِفممسشيَؾقضيِفسشيَؾقضيِفمماظؾَّفصياظؾَّفصيممصشيؾَّكصشيؾَّكمماظؾَِّفاظؾَِّفممرشيدصيقلصيرشيدصيقلصيممَصَؼالشيَصَؼالشيمماْظفشيؼـيَة،اْظفشيؼـيَة،  َصَلدضيِخْؾفصيَصَلدضيِخْؾفصيممَأِخقَؽ،َأِخقَؽ،ممِبقشيِدِبقشيِدممَصكصيذضيَصكصيذضي

شيممؼصيصضيِؾّّصيؼصيصضيِؾّّصيممتشيعشياَظكتشيعشياَظكمماظؾَّفشياظؾَّفشيممَصنغينؼيَصنغينؼيممبشيقضيـُِؽؿضي،بشيقضيـُِؽؿضي،ممذشياتشيذشياتشيمموشيَأصضيِؾقصيقاوشيَأصضيِؾقصيقامماظؾَّفشي،اظؾَّفشي،مماتؼيُؼقااتؼيُؼقا:م:مِظَؽِظَؽذشيذشي شيبشيقضي {{مماْظؿصيلضيِؾِؿنيشياْظؿصيلضيِؾِؿنيشيممبشيقضي
ٕٕٗٚٗٚ
مم

أل ػػي بػػ ل  مػػا فػػي وسػػعي إلر ػػاءخ فػػي الحيػػاة الػػهلل يا, ل ػػن ال و علػػن بػػ لك أيػػهلل 
 لػػى   نػػي,  ػػ ا حػػألي ووقػػوؿ: لػػن أذ ػػص إليػػم ولػػن أس ي ػػيم, وإف شػػاء ا  سػػينيص ا  

ا , وز ن  اذب في ير ا , فه ا ال وحػهللث إال لمػن بػ ؿ مػا فػي وسػعم  حػو مػن ظلمػم, 
 وإذا لن و ق ن اآلخي فضف ا  و عههلل ب لك لمن فعن ذلك.

================================== 
 اٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن عٓ أٔظ  247



  {{251251}}اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 ايّٓت ٚاألطراٍ
دمال:ماظـتمأصؾّّمضرورة،مصؽقػمغصيؼدممػذاماالخرتاعمِّرػاظـامرشؿموجقدمعقادمدمال:ماظـتمأصؾّّمضرورة،مصؽقػمغصيؼدممػذاماالخرتاعمِّرػاظـامرشؿموجقدمعقادم

ممقاضع=قاضع=إباحقةمسؾقف،موؼؿؿمصرضفامسؾكمػذهماٌإباحقةمسؾقف،موؼؿؿمصرضفامسؾكمػذهماٌ

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

أ  قػػػػهلل أف  نػػػػاؾ خهللمػػػػة حشػػػػفيي  لػػػػى المواقػػػػع, فيسػػػػ ديع صػػػػايص المنػػػػزؿ حشػػػػفيي 
 المواقع اإلبايية.

 :الن   يورة في   ا الزماف
في األفػبلـ العلميػة الميح دػة باآلوػات  فنس ديع أف  س غلم في  يض  ظمة ا   

, لمػػي فػػي  وػػات ا , واإل ةػػاز العلمػػي فػػي أيادوػػث رسػػوؿ ا  القي  يػػة, اإل ةػػاز الع
, فيػػيى  ػػ خ األفػػبلـ حػػأحي بالصػػوت والصػػورة, ويا ػػا الدفػػن فيزوػػهلل إوما ػػم ووقينػػم فػػي ا  

 األوة القي  ية وبةوار ا صور حهللؿ  لى اآلوة, مثاؿ: قاؿ حعالى:
                                     (2 )آل عمران 

 :فييى الصورة ال ي حهللؿ  لى ذلك 
                                   فييى   خ المييلة           

                                                         

                                                         

                        )املؤمنون( 
رى  ػػػػ خ الميايػػػػن ب صػػػػووي  لمػػػػي دقيػػػػر, مػػػػع بيػػػػاف خفيػػػػ  لديػػػػ  مناسػػػػص لهػػػػ ا 

 اإل ساف.



  {{252252}}اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

ال ػػيامج العلميػػة القي  يػػة ال ػػي  حػػاوؿ أف  أخػػ  ا فلػػ ا  ح ػػاج إلػػى ربػػط أبناء ػػا بهػػ خ 
 من أيهللث ما وصل  إليم األساليص العلمية.

 ضًُٝإ ٚعسش بًكٝظ
ممدمال:مٌاذامملمجيؾبمدقدغامدؾقؿانمبـػلفمسرشمبؾؼقس=دمال:مٌاذامملمجيؾبمدقدغامدؾقؿانمبـػلفمسرشمبؾؼقس=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 يػ  ووُنظفػػم مثػاؿ: إذا  ػاف صػايص ال يػ   نػهللخ خػػهللـ  ػن وةػص  ليػم أف و ػنس ال
بنفسػػػم؟!  ػػػو مشػػػغوؿ بمػػػا  ػػػو أ ظػػػن, فسػػػيهلل ا سػػػليماف  ػػػاف مشػػػغوالً بػػػا , فػػػبل ون غػػػي أف 

 ول ف  إلى   خ السفاس  في  ظي رسن ا  وأ  ياء ا , و  خ وايهللة.
الثا ية: أراد أف وُ ػين قػهللر المن سػ ين إليػم, والػ ون ح لمػ وا  لػى وهللوػم, فػأراد أف و ػين 

 .صن إليم من ميح ة شيوفة, وقهللر   يي في والوة ا  قهللر   ا ال لمي , وما و 
 

 عطاء اهلل ايعظِٝ
ممدمال:مؼؼقلمآمتعاديميؾقؾف:مدمال:مؼؼقلمآمتعاديميؾقؾف:م    مم      مم  مم  مم  مم مم  مم   مم

مماِّحزاب(موباظـصماظؼرآغلمصننمريؾةماظعرشمواٌالئؽةمؼلؿغػرونمظؾذؼـم)اِّحزاب(موباظـصماظؼرآغلمصننمريؾةماظعرشمواٌالئؽةمؼلؿغػرونمظؾذؼـممم(

ذاماظػضؾ=موعامعقضػـامواهمػذاماظػضؾمواظعطاءماظعظقؿمذاماظػضؾ=موعامعقضػـامواهمػذاماظػضؾمواظعطاءماظعظقؿمآعـقا،مطقػمؼؽقنمػآعـقا،مطقػمؼؽقنمػ

ممظؾؿمعـنيماظذيمالمغلؿطقعمأنمغؼدره=ظؾؿمعـنيماظذيمالمغلؿطقعمأنمغؼدره=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

   ا الفضن و  ا العداء للصادقين من الم منين, ال ون قاؿ فيهن ا :

                                         (66 ) األحزا  



  {{253253}}اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌخّغْٛ          33ٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { عٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 ِٓ اٌّؤٌفبد اٌّطجٛعخ  اٌشاثع ٚاٌضّبْٔٛاٌىزبة ا                                                  اٌش١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 ػػػ الء اليجػػػاؿ الػػػ ون اخ صػػػهن ا  مػػػن بػػػين المػػػ منين  ػػػن أصػػػحاب  ػػػ ا الفضػػػن 
 العظين, وأصحاب   ا العداء ال يون.

أما ال ي معهن ولن ومشي  لى  هللوهن, ولن و خػ  سػ يبلً  سػ يلهن, بػن ا ػ  س فػي 
ـو القيامػة ووقػوؿ  نػهلل خيوجػم أميخ وخال  في أخبلقم ومعامبلحم ما أُمػيوا بػمي  ػ ا سػينهللـ وػ

 من الهلل يا:

                                (22 )الزمر 

 اف مدمئن أ م معهن, ثػن فػوج  أ ػم لػيس معهػن, أل ػم لػن وػياع الحقػوؽ والواج ػات 
لنػػا , ولػػن ومػػ   لػػى الديوػػر ال ػػيون الػػ ي سػػن نم ال ػػي بي نهػػا ا , وسػػن ها لنػػا رسػػوؿ ا  

 :, ول لك قاؿ اليءوؼ الييين 
مماظطُّرصيقصي،اظطُّرصيقصي،ممِبُؽؿضيِبُؽؿضيممَصؿشيَػرؼيَضتضيَصؿشيَػرؼيَضتضيممزصيعشيرطيا،زصيعشيرطيا،ممِبُؽؿضيِبُؽؿضيممِجلءشيِجلءشيمماْظقشيقضيضغي،اْظقشيقضيضغي،ممسشيَؾكسشيَؾكممَأغشياَأغشياممبشيقضيشيؿشيابشيقضيشيؿشيامماظؼـياسصي،اظؼـياسصي،ممَأؼؽيفشياَأؼؽيفشيامم}}

ضيممعصيشـياٍدعصيشـياٍدممَصشـيادشياِغلَصشـيادشياِغلمماظطَّرغيؼؼغي،اظطَّرغيؼؼغي،ممإغيَظكإغيَظك  ػشيُؾؿؽيقاػشيُؾؿؽيقاممَأَظاَأَظاممَصشـيادشيؼضيؿصيُؽؿضيَصشـيادشيؼضيؿصيُؽؿضي ضيِع ممقاقابشيدؼيُظبشيدؼيُظممَضدضيَضدضيممإغيغؼيفصيؿضيإغيغؼيفصيؿضي:م:مَصَؼالشيَصَؼالشيممبشيعضيِدي،بشيعضيِدي،ممِع

{{ممدصيقضيًؼادصيقضيًؼاممَأَظاَأَظاممدصيقضيًؼا،دصيقضيًؼا،ممَأَظاَأَظاممَصُؼْؾتصيَصُؼْؾتصيممبشيعضيدشيَك،بشيعضيدشيَك،
ٕٕٗٛٗٛ
مم

 و  يأ منهن ألف ا  أميخ أف و  ػيأ مػنهن, أل هػن ا  سػ وا إليػم باإلسػن وحي ػوا شػيوع م 
بال لية خل  ظهور ن, ومشوا  لى أ واء ن و لى شهوات  فوسهن و لػى د يػا ن, وظنػوا 

نػػػالوف مػػػا و منو ػػػػم  نػػػهلل ا  وػػػػـو بخيػػػالهن وسػػػوء قصػػػػهلل ن أ هػػػن سيضػػػح وف  لػػػػى ا , وو
 القيامة.

أف   ػػوف  إذاً  ػػ ا الةػػزاء و ػػ ا العدػػاء للمسػػلمين الصػػادقين فقػػط,  سػػأؿ ا  
 منهن أجمعين, وأف  هللخن في قوؿ ا  حعالى:

                                                (66 )الزمر. 

================================== 
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 ًببهاء ايك
ممدمال:مػؾمضؾبماظعؾدمؼؾؽلموؼشعرمبفماظعؾد=دمال:مػؾمضؾبماظعؾدمؼؾؽلموؼشعرمبفماظعؾد=

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 قاؿ الصالحوف:
ب ػػاء العػػارفين بالقلػػص ال بػػالعين, ألف ال  ػػاء بػػالعين قػػهلل و ػػوف حصػػنعاً, ل ػػن ال  ػػاء 

 بالقلص ال و وف إال  ن وجهلل و ن يقيقة شعي بها   ا اإل ساف.
ف لمػن وياجػع  فسػم  لػى الػهللواـ, ووقػ  دائمػاً وقفػة مػع  فسػم, وال  اء بالقلص و و 

 و ن يالم مع ربم, فيسػوءخ يالػم في  ػي أسػفاً و ػهللماً    لػى مػا جنػاخ, وو ػوب إلػى ا  
  لى ما فعلم, ووعا هللخ  لى أال ويجع إليم مية أخيى.

 أو ح ػػوف دمػػوع شػػوؽ, فيشػػ اؽ إلػػى رؤوػػة ي يػػص ا  ومصػػدفاخ, ووصػػنع مػػا وػػياخ أ ػػم
ُوحقر   خ األمنية, ل نم ال وناؿ مناخ, فُيظهي األسػ   لػى فػوات  ػ خ اللػ ة, و ػهللـ الفػوز 

ودلػع  ليػم بػالنور الػ ي أ دػاخ لػم ا ,  به خ الفيصػة, في  ػي شػوقاً إلػى رسػوؿ ا  لعلػم 
 .فيشفر  ليم, وومحو الحةص فيما بينم وبينم ي ى و م ع بةماؿ محياخ و ورخ وبهاخ 

 َش٢ ادتباٍ
ممال:معامععـكمضقلمآمتعادي:مال:معامععـكمضقلمآمتعادي:مدمدم   مم    مم     مم   مم  مم  مم مم

   مممماظـؿؾ(=اظـؿؾ(=8888))مم

مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 ػػ خ اآلوػػة فيهػػا ظػػا ياً إ ةػػاز  لمػػي, فاإل سػػاف الحػػهللوث وعلػػن أف األرض حسػػيي بمػػا 
  حياخ مػن ج ػاؿ ومػن و ػاد ومػن أرض و حػيؾ:   ليها من ج اؿ, ف ن ما                

 (66 )يونس                     (42 )يس. 
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اسػػ عار منهػػا بعػػض الصػػالحين إشػػارة باانيػػة, واإلشػػارة ال اانيػػة ال حُ دػػن ال فسػػييات 
وأ ػػػن االسػػػ نارة وأ ػػػن وال ػػػأووبلت الظا يوػػػة, وإ مػػػا  ػػػي إشػػػارة اسػػػ مهلل منهػػػا أ ػػػن الػػػ  اء 

, فهػػ الء القػػـو وػػيوف فػػي  ػػ خ اآلوػػات إشػػارات, سػػيهلل ا ال حقػػر بمقػػاـ القػػيب  نػػهلل ا  
 – اف في مةلس, و اف المػهللاح ومػهللح بقصػيهللة  ظيمػة, و ػاف الصػوفية   اإلماـ الةنيهلل 

إذا سػػمعوا المػػهللو  حيقيقػػ  الػػهللموع فػػي  يػػو هن, وفػػاض الوجػػهلل مػػن  –ألف قلػػوبهن رقيقػػة 
ى أجسػػاد ن, فمػػنهن مػػن وقػػ , ومػػنهن مػػن وػػ  ي, ومػػنهن الػػ ي و ماوػػن ومينػػاً قلػػوبهن  لػػ

وشػػمااًل, ومػػنهن الػػ ي وصػػيخ, واإلمػػاـ الةنيػػهلل صػػام  ال و حػػيؾ, فقػػالوا لػػم فػػي ذلػػك: لِػػَن 
 يى الةميعي ال ي وصيخ وال ي و ماون وال ي و حػيؾ وأ ػ  ال و حػيؾ منػك قػهللر أ ملػة؟ 

  خ اً   خ اإلشارة: فقاؿ 

                                            

أي أ نا  الة اؿ ش لها سا ن, ل ن  نػاؾ يي ػة بالقلػص, وقػالوا فػي ذلػك: اليجػن  
 من وملك يالم, والم  هللئ من ومل م يالم.

الم  ػػهللئ ال وسػػ ديع أف وسػػيدي  لػػى  فسػػم لحظػػة الحػػاؿ, فيصػػيخ أو و ماوػػن, ل ػػن 
ػػاءاً فػػي بهللاو ػػم,    هػػي ال وفعػػن ذلػػك, سػػيهلل ا اإلمػػاـ أبػػو ب ػػي الصػػهللور اليجػػن المن  ػػاف َب  

:  نػا  ػ لك ي ػى قسػ  القلػوب, أي أصػ   وسمع قوماً وقيأوف القي ف وو  وف, فقاؿ 
القلص, وال وظهي  لى الةسن شػيء ممػا فػي القلػص, وإ مػا وظهػي الوجهلل والحص في باان 

 .لمقلص القلوب 
 محمهلل و لى  لم وصح م وسلن وصلى ا   لى سيهلل ا

------------------------ 
 مت حبمد اهلل تعاىل  توفيقه

----------------------
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  ترمجة املؤلف ترمجة املؤلف 
  فضيلة الشيخ فوزي حمند أبوزيدفضيلة الشيخ فوزي حمند أبوزيد

  ـ, ٜٛٗٔأ  وبي ٛٔ   ة: ولهلل فضيل م في
 ػ بالةميزة, مي ز ٖٚٙٔمن ذى الحةة  ٘ٔالموافر 

لى ليسا س  لية دار السندة, بيبية, ج ـ ع, ويصن  
ـ, ثن  من بال يبية ٜٓٚٔالعلـو من جامعة القا ية 

وال علين ي ى وصن إلى منصص مهللوي  اـ بمهللويوة اندا 
 ـ.ٜٕٓٓال عليمية, وحقا هلل سنة 

  :وعمن رئيسا للةمعية العامة للهلل وة إلىالنشاط 
 ٗٔٔى ومقي ا اليئيس ٕٕٗوالمشهية بيقن , مصيب ا 
جميع أ حاء  في ولها فيوع, القا يةالمعادى ب ٘ٓٔ ارعش

وإيياء الهلل وة اإلسبلمية, لنشي بمصي والهللوؿ العيبية واإلسبلمية و ةوؿ الةمهوروة.,  ما 
باإل افة إلى ال  ابات .   ا بالح مة والمو ظة الحسنةي ثن واألخبلؽ اإلوما يةالمُ 

سائط الم عهللدة , من ال سةيبلت الصوحية ال ثيية  والو بلـس ادة مةهلل اإلإلالهادفة 
للمحا يات والهللروس واللقاءات  لى الشيائط واألقياص المهللمةة, وأوضا من خبلؿ 

و و أص   أيهلل  www.Fawzyabuzeid.comموقعم  لى ش  ة اإل  ي   
أ  ي المواقع اإلسبلمية فى بابم وجارى إ افة حياث الشيأل العلمى ال امن  لى مهللى 

 واجهة للموقع باللغة اإل ةليزوة .خمسة وثبلثين  اـ مض , وقهلل حن إف  اح 
 والعمن  لى جمع الص  , وهلل و إلى     ال عصص والخبلفات -ٔ: وحمػد
واألثية  وال خلن من األيقاد واأليساد, اإلسبلمية اإلخوةوإيياء روح , اإلسبلمى

ال يبية اليويية الصافية بوحيص  لى حيبية أي ابم  -ٕ, واأل ا ية وبيي ا من أمياض النفس
مما شابم من مظا ي  ال صوؼوعمن  لى حنقية  -ٖ., هن وحصفية قلوبهنسهلل حه وص  فو بع

والسنة و من السلو ى الم نى  لى القي ف  صوؼوإيياء ال ,  ن روح الهللون ةبعيهلل
 .ال ياـالصحابة 
  و شي األخبلؽ , إ ادة المةهلل اإلسبلمى ب عث اليوح اإلوما ية:  هللفم
 .قي  ية يسيأل الم ادئ ال, وباإلسبلمية
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   ومثانون كتابًا يف ست سالسلومثانون كتابًا يف ست سالسل  أربعةأربعة8 8 املؤلفاتاملؤلفاتقائمة قائمة  

  كتب8كتب8  33أوال 8 سلسلة من أعالم الصوفية 8 عدد أوال 8 سلسلة من أعالم الصوفية 8 عدد 

الشيأل محمهلل  لى سبلمم سيية  -ٕط( ٕاإلماـ أبو العزائن المةهللد الصوفى) -ٔ
شيأل اإلسبلـ السيهلل إبيا ين الهللسوقى  -ٗالميبى اليبا ى السيهلل أيمهلل ال هللوى -ٖوسيوية.,

 الشيأل ال امن السيهلل أبو الحسن الشاذلى -٘ط( ٕ)
  كتاب8كتاب8  4242ثانيا 8 سلسلة الدين واحلياة  8عدد ثانيا 8 سلسلة الدين واحلياة  8عدد 

ط( حيجن ٕ( مائهللة المسلن بين الهللون و العلن.)٘, )ٕؤ فحات من  ور القي ف ج -ٚوٙ
مفاح   -ٔٔف اوى جامعة للش اب. -ٓٔ ور الةواب  لى أسئلة الش اب,  -ٜلئل هللو سية 

ط( )حيجن لئل ةليزوة( ٕحيبية القي ف لةين اإلوماف )-ٕٔهللو سية(ط( )حيجن لؤل ٜالفيج )
 ي  وح ُّك ا  )و يجن   -ٗٔط(.ٕإصبلح األفياد و المة معات فى اإلسبلـ ) -ٖٔ

 و وا قي  ا ومشى بين الناس) م يجن باإل ةليزوة  لى -٘ٔلؤل هللو يسية واإل ةليزوة(, 
 -ٛٔف اوى جامعة للنساء, -ٚٔ  ات الم منات القا -ٙٔالموقع, وو يجن لؤل هللو يسية(,

( بنو إسيائين وو هلل ٚٙط(, )ٕزاد الحاج والمع مي )-ٜٔقضاوا الش اب المعاصي,
( جامع األذ ار ٖٚ( إ ياـ ا  لؤلموات, )ٕٚ( الصياـ شيوعة ويقيقة, )ٔٚاآلخية,)
وى ( ف اٙٚ( أمياض األمة وبصيية الن وة,)٘ٚ( الحص والةنس فى اإلسبلـ, )ٗٚواألوراد,)
( يوارات اإل ساف ٕٛين, )( س االت بيي المسلمٔٛ,)ٕ( ف اوى فوروة جٓٛ, )ٔفوروة ج

 .ٖ( ف اوى فوروة جٗٛالمعاصي, )
  كتب8كتب8  55ثالجًا8 سلسلة اخلطب اإلهلامية8 عدد ثالجًا8 سلسلة اخلطب اإلهلامية8 عدد 

: المولهلل ٔج -ٕٓ ط(ٕ: المناس ات الهللونية: ا عة مةزأة, وا عة مةلهلل وايهلل )ٔمج 
: ٗج-ٖٕ: شهي شع اف و ليلة الغفياف,  ٖج -ٕٕج. : اإلسياء و المعيا ٕج -ٕٔالن وى. 

: الهةية و وـو ٙج-ٕ٘: الحج و  يهلل األ حى. ٘ج -ٕٗشهي رمضاف و  يهلل الفدي. 
 ط(.ٖ:المناس ات الهللونية )ٔالخدص اإللهامية :مج -ٕٙ اشوراء,

  كتابكتاب  11اجمللد الجانى 8 اخلطب اإلهلامية العصرية 8 عدد اجمللد الجانى 8 اخلطب اإلهلامية العصرية 8 عدد 

 ( األشفية الن ووة للعصي.ٛٚ)
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  كتب8كتب8  66جا 8سلسلة احلقيقة احملمدية8 عدد جا 8سلسلة احلقيقة احملمدية8 عدد ثالثال

 الييمة المههللاة. -ٕٛط(. ٖيهللوث الحقائر  ن قهللر سيهلل الخبلئر ) -ٕٚ
واجص  -ٕٖال ماالت المحمهللوة, -(ٕٕ, )ٕط(,جٕ)ٔإشياقات اإلسياء:ج ٖٓ-ٜٕ

 السياج المنيي,-ٖٖط( )حيجن لئل ةليزوة(.ٕالمسلمين المعاصيون  حو رسوؿ ا  )
 ن.( ثا ى اثنيٓٚ) 

  كتاب8كتاب8  1111رابعا 8 سلسلة الطريق إىل اهلل8 عددرابعا 8 سلسلة الطريق إىل اهلل8 عدد

 بلمات ال وفير أل ن  -ٖٙالمةا هللة للصفاء و المشا هللة  -ٖ٘أذ ار األبيار.  -ٖٗ
ايور المح وبين و  -ٜٖمياقى الصالحين.  -ٖٛرسالة الصالحين. -ٖٚال حقير. 
  ى. ين ال ها ى بالورد القي  -ٔٗ ي  ح وف دا يًا  لى بصيية.   -ٓٗأذواقهن.

ححفة المح ين ومنحة المس يشهللون فيما ودلص فى وـو  اشوراء للقاوقةى )ححقير(.,  -ٕٗ
 ايور الصهللوقين إلى ر واف رب العالمين) حيجن لؤل هللو سية(. -ٖٗ
 ( د وة الش اب العصيوة لئلسبلـ.ٜٚ(أيسن القوؿ., )ٗٙ وافن المقيبين.) -ٗٗ

  كتابكتاب  1414خامسا8 سلسلة دراسات صوفية معاصرة8 عدد خامسا8 سلسلة دراسات صوفية معاصرة8 عدد 

أبواب القيب و منازؿ  -ٚٗالصفاء واألصفياء. -ٙٗالصوفية و الحياة المعاصية.  -٘ٗ
ط( )حيجن لئل ةليزوة ومنشور  لى الموقع(. ٖالصوفية فى القي ف والسنة ) -(ٜٕال قيوص.,)

 الوالوة واألولياء. -ٓ٘المنهج الصوفى والحياة العصيوة.  -ٜٗ
 النفس وصفها وحز ي ها. -ٖ٘الف   العيفا ى. -ٕ٘موازون الصادقين. -ٔ٘
 (  سمات القيب.٘ٙمنهاج الواصلين.)-٘٘سياية العارفين. -ٗ٘

 ,وبة اليبا ية في األسئلة الصوفية( األجٜٙ( العداوا الصمهللا ية لؤلصفياء.)ٛٙ)
 ( مقامات المقيبين.ٖٛ( شياب أ ن الوصن., )ٚٚ)

  كتب8كتب8  77سادسًا8 سلسلة شـفاء الصدور8 عدد سادسًا8 سلسلة شـفاء الصدور8 عدد 

أوراد األخيار )حخيوج  -ٚ٘ط(, ٖأذ ار األبيار ) -ٙ٘ط(. ٗفيج )مخ صي مفاح  ال -٘٘
بشائي الم من  نهلل الموت  -ٜ٘ط(.ٕ بلج اليزاؽ لعلن األرزاؽ ) -ٛ٘ط(, ٕوشيح(.)

 مخ صي زاد الحاج والمع مي. -ٔٙط(,ٕ)أسيار الع هلل الصال  وموسى - ٓٙط(, ٖ)
 لهي.( بشػػػائي الفضن اإلٙٙيوات الم من في اآلخية.)( بشػٖٙ)
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 أين جتد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى حمند أبوزيد

 القا ػػػػػية رقن الهاح  إسن الم   ة
 شارع جو ي القائهلل األز ي ٙٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ م   ة المةلهلل العيبي

 سوؽ أـ الغبلـ ميهللاف الحسين ٜٕٛٔ٘ٔٓ٘ م   ة الةنهللي
 شارع الشيأل روحاف, ابهللون ٕ٘ ٕٜٕ٘ٔٛ٘ٚ دار المقدن
 الشيأل صال  الةعفيى الهللراسة ٚٔ ٜٕٜٕٓٛٛ٘ ل لنم   ة جوامع ا

  مارة األوقاؼ بالحسين ٔ ٜٕ٘ٚٔٗٓ٘ م   ة ال وفيقية
 زقاؽ السوولن خل  مسةهلل الحسين ٕ ٖٜٕٕٔ٘ٚٗٚٔٓ بازار أ وار الحسين
 ميهللاف يسن العهللوى بالحسين ٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ م   ة العزوزوة
 بالهللراسةشارع جو ي القائهلل  ٖٓٔ ٜٕٙٛٚٓٓ٘ الفنوف الةميلة
 شارع المشههلل الحسينى بالحسين ٕٕ ٕٜٕٔٗ٘ٓ٘ م   ة الحسينية
 شارع محمهلل   م خل  األز ي ٔ ٜٕٓٔٛٓٔ٘ م   ة القلعة

 ميهللاف السيهللة  فيسة . ٜ ٕٔٗٗٗٓٔ٘ م   ة  فيسة العلن
الم  ص المصيي 

 شارع شيو  ٕ مارة اللواء  ٕٖٜٖٕٚٔٗ الحهللوث

 رع ال س اف ب اب اللوؽشا ٕٛ ٜٜٖٕ٘ٗٔٙ األدوص  امن  يبل ى
 شارع ال حيوي, ميهللاف الهللقي ٜٓٔ ٖٖٖٖٖٓٓ٘ م   ة دار اإل ساف
 ميهللاف الع  ييب ٙ ٕٕٔٗٙ٘ٚ٘ م   ة مهللبولى

 , شارع النصي مهللونة  صيٕٓٓٓاي ة  ٕٕٓٙ٘ٔٓٗ مهللبولى مهللونة  صي
 شارع  هلللى جوار السن ياؿ ٜ ٜٜٜٖٕٗٓٔ النهضة المصيوة
 شارع د. يةازي, خل   ادي ال يسا ة ٙ ٜٖٜٖٖٔٗٗ  بل للنشي وال وزوع
الم   ة األز يوة 

 درب األحياؾ, خل  الةامع األز ي ٜٕٚٚٗٓ٘ٓٓٔٓ لل ياث

 شارع جو ي القائهلل األز ي ٕٛٔ ٖٕٜٕ٘ٛٛ٘ م   ة أـ القيى
الم   ة األدبية 

 شارع الصنادقية باألز ي ٜ ٕٖٜٕٛٛٗ٘ الحهللوثة

 د.أيمهلل أمين, مصي الةهللوهللةشارع ٕٔ ٜٜٕٙٗٗٗٙ م   ة اليو ة الشيوفة
 اإلسػػػػ نهللروة  

 محدة اليمن, أماـ مدعن جاد ٕٜٕٕٛٓٓٙٗٔٓ  شك سو ا
 محدة اليمن, صفية زبلوؿ ٜٕٖٕٛٙٔٓٓٔٓال  اب اإلسبلمى 
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 الثقافى

 شك محمهلل سعيهلل 
 شارع الن ى دا ياؿ, محدػة مصي ٙٙ ٖٓٓٗٔٔٗٔٔٔٓ موسى

 , محدة مصيش الن ى دا ياؿ ٗ ٖٓ-ٜٕٜٖٗ٘ٛ م   ة الصياد
 المشييأيمهلل إسما ين, سيهللى جابي ٖٕ ٖٓ-ٜٖٕ٘ٙٗ٘ م   ة سي ووم

 أ/ أيمهلل األبيض -محدة اليمن ٖٖٕ٘٘٘ٗٛٛٔٓ ال شك األبيض
 األقػػػػػػػالين  

 بةوار مهللرسة   هلل العزوز  لى -الزقازور -------محمهلل   شك   هلل الحافع
 نشارع  ور الهللو –الزقازور  ٘٘ٓ-ٕٕٖٕٓٓٙ م   ة   ادة
 أماـ مسةهلل السيهلل ال هللوى -اندا ٓٗٓ-ٖٖٖٔ٘ٙٗ م   ة حاج
 شارع سعيهلل والمع صن أماـ  لية ال ةارةٜ - داط ٓٗٓ-ٜٖٕٖٖ٘ٗ م   ة قيبة

 ٕٖٜٛٔ٘ٛٓٓٔٓ  شك ال حيوي
 شارع السوداف أماـ السن ياؿ, - في الشيأل 

 أ/سامى أيمهلل   هلل السبلـ

 جيهاف بةوار مس شفى رعاش -المنصورة  ٖٕٕٕ٘٘ٛٓٓٔٓ ةصحافة الةامعم   ة 
 أ/ ماد سليماف الدوارىء

 أ/ اا  وفهللى, ش الهادى,  زبة  قن, المنصورة ٜٕٙٗٔٗٔٓٓٔٓ الييمة المههللاةم   ة 

بةوار مهللرسة ابن  ةالثا وو ارعش -المنصورة ٖٓ٘٘ٔٚ٘ٓٓٔٓ ةم   ة صحافة الثا وو
  ماؿ الهللون أيمهلل حاج, اللقماف

 أخ ار اليـو صحافة
بةوار مهللرسة صبلح  -المنصورة – الخا ٜٕٕٗٗٚٚٔٗٔٓ حيبىللحاج محمهلل األ

 أماـ  وبيى الخا ة,سالن ال ةارو
 أ يمادخ بزالى بيبيى -فاوهلل ٜٕٕٓٓٛٙٗٙٔٓ م   ة اإلوماف

 ٜٜٕٕٓٗٓٙٚٔٓ  شك الصحافة
السووس,ش الشههللاء, ح يسن محمهلل 

 خييى
 اـ ال  وون المهنىشارع ايمهلل  يابي أم -سو اج ٖٜٓ-ٜٜٕٖٕ٘ٚ أوالد   هللالف اح السماف

 أماـ مسةهلل سيهللي   هلل الييين القناوى -قنا ٜٙٔٙٛٔ٘ٙٓٔٓ  شك أبو الحسن

 ٜٗٙٙٛٙٛٓٓٔٓ إسنا - شك بالقياوا
الحاج محمهلل  -ش السيهللة زونص -إسنا  -قياوااؿ

 اليوس واألس اذ محمهلل رمضاف محمهلل النوبى

 ٖٕٜٛٔٗٔٔٔٔٓ  شك يسنى بضسنا

 شك يسنى محمهلل   هلل العااى 
 المنسى

 األقصي -أماـ مس شفى اليمهلل بضسنا 

أوضاً بهللور األ ياـ والةمهوروة واألخ ار و دار الشعص والقومية ومن الم   ات ال  يى األخيى بالقا ية والةيزة 
أبلص ال  ص وحنزولها مةا ا  ما ا ع  من  لى موقع ووم ن أوضاً اإلابلع إلي  يو يا  لى . واألس نهللروة والمحافظات
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 لى الن   لى أ  ي موقع  لمى لل  اب العيبى , و ى منشورة أوضاً .comfawzyabuzeidwww.الشيأل 
.com.askzadwww :ووم ن ال ها من الناشي , 

مم

 الفهرشت األول : فهرشت احللقات
 ٙٗ ق ين ال وُعيؼ من ق لم  ٖ مقهللمة

 ٙٗ بي ة المصح    ٚ  الحلقة السابعة والثبلثوف

 ٚٗ ال نات والن   ٛ المهللاومة  لى األ ماؿ الصالحة
الةهػػاد فػػي ا  والةهػػاد فػػي سػػ ين 

 ا 
 ٓ٘ يج المبلئ ة  ٔٔ

  ٕ٘  الحلقة الوايهللة واألربعوف  ٗٔ  ة والنميمةأثي الغي

 ٖ٘  داب وسنن  شي ذي الحةة  ٙٔ يص  ؿ ال ي 
 ٘٘  ثية الق ن في  خي الزماف  ٚٔ الح مة في المعاملة الزوجية

 ٘٘ الحصوؿ  لى أجي الحج  ٜٔ ال  لي  بالمو ظة
 ػػػػػػػبلج ميػػػػػػػن األبنػػػػػػػاء  ػػػػػػػن الديوػػػػػػػر   ٕٓ صبلة القياـ وال هةهلل

 المس قين
٘ٚ 

 ٛ٘ معية اليسوؿ  ٕٔ  الحلقة الثامنة والثبلثوف

موقػػػػػػ  الهللولػػػػػػة المسػػػػػػلمة مػػػػػػن إ ػػػػػػبلف 
الحػػيب مػػن ال ػػافيون  لػػى دولػػة شػػقيقة 

 مسلمة

 ٜ٘ زوارة اليسوؿ   ٕٕ

  ٔٙٔٙ  الحلقة الثا ية واألربعوف 
 ٕٙ ال ضحية بههللوة  ٖٕ مس الشيداف

 ٕٙ شيوط األ حية  ٕٚ المس قي والمس ودع
 ٖٙ أدب المسلن في العيهلل  ٕٛ أد ية الصالحين

 ٙٙ أس اب الخبلفات  ٜٕ يسنات األبيار سيئات المقيبين

  ٛٙٛٙ  الحلقة الثالثة واألربعوف   ٖٔ  الحلقة ال اسعة والثبلثوف

صػػػػػبلة المغػػػػػيب لمػػػػػن أدرؾ ر عػػػػػة 
 وايهللة في الةما ة

 ٜٙ أسيار ذب  الحيوا ات في اإلسبلـ  ٕٖ

 ٓٚ دور المساجهلل في اإلسبلـ   ٕٖ ير الديور و داب السيي في الشارع
 ٔٚ ق وؿ الحج  ٖ٘ الحةاب والزواج

 ٕٚ الوسدية منهج يياة  ٖٙ الِ  ي والغيور
 ٖٚ ي ن الدهارة مع وجود ابلء األظافي  ٜٖ المضاربة في ال ورصة

http://www.fawzyabuzeid.com/
http://www.askzad.com/
http://www.askzad.com/
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 ٗٚ دخوؿ الحم اـ بمحموؿ ُمسة ن  ليم القي ف  ٓٗ إو اء الةار

 ٗٚ مع الُسن ةصياـ الفيوضة   ٔٗ الحلقة األربعوف

  ٘ٚ٘ٚ بين أ ن ال  اب وال ون أوحو ال  اب   ٕٗ اإلس عهللاد للحج
 ٘ٚ يقيقة الهللون  ٗٗ بين الهلل يا والهللون

مممممممممممم

 ٖٗٔ الحهللوث الضعي  والعلن الحهللوث  ٛٚ صبلة العيهلل والةمعة في وـو وايهلل
 ٖٙٔ أدب الهللا ي إلى ا   ٜٚ يلر اللحية والنقاب

 ٖٛٔ ش وذ الف يات  ٕٛ فالحلقة اليابعة واألربعو 
 ٔٗٔ ال ن يس في ال بلوة  ٖٛ الهةية في   ا الزمن

 ٔٗٔ الخادمات بيي المسلمات   ٚٛٚٛ الي ا  ن ا 
 ٕٗٔ يص رسوؿ ا    ٜٔ أس اب  قوؽ األبناء

 ٖٗٔ اسن ربك  ٖٜ أ مية العقيهللة
  ٘ٗٔ٘ٗٔ اسن ا  الضار  ٜٗ ي مة ححيون المي ة ولحن الخنزوي

 ٚٗٔ المهللد  ٜٚ امسة واألربعوفالحلقة الخ
 ٔ٘ٔ  الحلقة ال اسعة واألربعوف  ٜٛ سي حخديط الهةية

 ٕ٘ٔ حناوؿ اللحـو في دوؿ الغيب  ٔٓٔ االس هللا ة للزواج
 ٖ٘ٔ سيارات المعاقين   ٖٖٓٔٓٔ ال  وب ال ي حح س اليزؽ
 ٘٘ٔ بين األب واإلبن  ٗٓٔ ال  يع بالهللـ لغيي المسلن

  ٙ٘ٔٙ٘ٔ فالمسلمو   ٘ٓٔ الص ال بلء
 ٚ٘ٔ  داب المسلن مع  فسم  ٚٓٔ الحلقة السادسة واألربعوف
 ٔٙٔ الموحاف والحياحاف  ٛٓٔ بين ال قوون الميبلدي وال قوون الهةيي

 ٕٙٔ  الحلقة الخمسوف  ٓٔٔ الخمي والمخهللرات والةنس
 ٖٙٔ الش اء ربيع الم من  ٕٔٔ الشهادة والص ي
 ٘ٙٔ ا اإل فاؽ في س ين   ٗٔٔ اليجوع إلى ا 

 ٘ٙٔ  صي المسلن ليبم  ٘ٔٔ ال هيب من الةي 
 ٛٙٔ بيية خالية من ال حوؿ  ٚٔٔ زواج االثنين

 ٛٙٔ أدب المسلن في مةالس العلن  ٜٔٔ الحلقة السابعة واألربعوف
 ٔٚٔ األما ة  ٕٓٔ  داب الهلل وة للدعاـ في اإلسبلـ

 ٕٚٔ ق اؿ المسلن للمسلن  ٕٕٔ ُيسن الخاحمة
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 ٖٚٔ  الحلقة الوايهللة والخمسوف  ٕٚٔ سلنحيووع الم
  ٗٚٔٗٚٔ خيوج الميأة للمظا يات   ٜٕٜٕٔٔ ال ي ة

 ٘ٚٔ ل س يزاـ األماف للسائر واليا ص  ٖٔٔ ححيون الخمي
 ٙٚٔ أدب معاملة الخهللـ والعماؿ  ٖٖٔ  الحلقة الثامنة واألربعوف

مم
مم
مم
مم
مم

 ٕٕٙ االس شارة واالس خارة  ٚٚٔ الموائهلل المسنو ة في اإلسبلـ

 ٕٕٚ  الحلقة الخامسة والخمسوفالحلقة الخامسة والخمسوف  ٓٛٔ  هللء بالسارؽ والزا ية في اآلواتال

 ٕٕٛ بين الخلر الحسن والمس نة  ٔٛٔ بين  اـ مضى و اـ جهللوهلل

 ٖٕٓ ق ؼ المحصنة  ٕٛٔ  الحلقة الثا ية والخمسوفالحلقة الثا ية والخمسوف

 ٕٖٕ أدب الهلل اء  ٖٛٔ االي فاؿ بيسوؿ ا  

 ٖٕٗ الع ادة في الهيج  ٙٛٔ فضن زوارة رسوؿ ا  

 ٖٕ٘ ميعاد ال وبة  ٛٛٔ  بلج قسوة القلص

 ٖٕٚ ال بلـ أثناء الةنازة   ٜٜٛٔٛٔ اإلخبلص

 ٖٕٛ قن األظافي ويلر الشعي للةنص  ٜٔٔ  داب الةماع

 ٜٖٕ ايياف المي   ٜٗٔ رؤوة العورة للزوجين

 ٕٔٗ  الحلقة السادسة والخمسوفالحلقة السادسة والخمسوف  ٜ٘ٔ اس غبلؿ الدالص لف ية األجازة

  وة       ٜٔٚ  ثقافة اإل   ار ٕٖٗ 

 ٕ٘ٗ ح يار اإلساءة  ٕٓٓ  الحلقة الثالثة والخمسوفالحلقة الثالثة والخمسوف

 ٕٙٗ الغهللر في اإلسبلـ  ٕٔٓ أدب المسلن وق  الف ن واألزمات

 ٕٛٗ اس عادة األز ي لم ا  م  ٕ٘ٓ الورع
 ٜٕٗ رّد المظالن  ٕٚٓ إي اط العمن

 ٕٔ٘ الن  واألافاؿ  ٕٛٓ الغين

 ٕٕ٘ سليماف و يش بلقيس   ٜٕٜٕٓٓ أللو يةأسئلة األافاؿ  ن ا

 ٕٕ٘  داء ا  العظين  ٕٔٔ  هللد ر عات صبلة الضحى

 ٕٗ٘ ب اء القلص  ٖٕٔ ي ن الزواج باإل ياخ

 ٕٗ٘ مشى الة اؿ  ٕ٘ٔ  الحلقة اليابعة والخمسوفالحلقة اليابعة والخمسوف
 ٕٙ٘    ة  ن الم ل   ٕٙٔ السهو في الصبلة

 ٕٚ٘ قائمة الم لفات  ٕٚٔ س اؿ ا  
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 ٜٕ٘ قائمة دور النشي والم   ات  ٕٛٔ ال بلءالهلل اء و 
 ٕٔٙ الفهيس  األوؿ للحلقات   ٕٕٕٕٓٓ أدب الد يص المسلن
 ٕٗٙ  الفهيس  الثا ى للمو و ات  ٖٕٕ الوصوؿ إلى بي األماف

    ٕٕ٘ ال صهللؽ بالعيض
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 الفهرشت الجانى : فهرشت املوضوعات لألجساء الجالثة معًا
 ٖٛ موتيقيقة ملك ال     أواًل: العقائهللأواًل: العقائهلل

 ٜٗ المهلل الشيعي   
 ٔٓٔ بين اليوح والةسهلل   الةزء األوؿ

 ٗٔٔ ال بلء والي ا   اللحـو الم بوية  لى بيي الديوقة
 ٕٚٔ يبلوة اإلوماف   يةاإلسبلم

 ٖٙٔ سصُّ الزماف  ٔٔ أبوى الن ي 
 ٘ٗٔ الشهيهلل  ٕٓ أسيار الحةي األسود

 ٗ٘ٔ روح المق وؿ  ٖٕ العبلج بالقي ف
 ٙ٘ٔ إيساس المي  بمن يولم  ٕ٘ ية الشي يةاليق

 ٜ٘ٔ الوقاوة من الحسهلل  ٕٛ ال خلن من الوسواس القهيي
 ٜٔٔ ياجة اإل ساف إلى الهللون  ٖٛ حمثين أدوار األ  ياء والصحابة

 ٜٗٔ المنهج الوسدي  ٖٗ في المناـ رؤوا الن ي 
 ٕ٘ٓ النصي في شهي رمضاف  ٜ٘  هللوة وس

 ٕٕ٘ اللةوء للسحي والةن  ٖٙ العبلج بآوات القي ف
    ٙ٘  قاب ا  للظالمين
  الةزء الثالث  ٘ٚ أ ن الُسن ة والةما ة

 ٙٔ يص  ؿ ال ي   ٛٚ حعظين الن ي 
 ٗٗ بين الهلل يا والهللون  ٜٚ إح اع الم ا ص الفقهية

 ٙٗ بي ة المصح   ٔٔٔ الفيقة الناجية
 ٓ٘ يج المبلئ ة  ٔٚٔ  بلج الق ض
 ٛ٘ معية اليسوؿ  ٔٚٔ افااقات اإل س

 ٕٚ الوسدية منهج يياة  ٔٚٔ د اء لئل ةاب
  ٘ٚ٘ٚ بين أ ن ال  اب وال ون أوحو ال  اب  ٜٚٔ الق ي والحساب

 ٘ٚ يقيقة الهللون   
  ٚٛٚٛ الي ا  ن ا    الةزء الثا ى
 ٖٜ أ مية العقيهللة  ٛٔ العلن والعمن
 ٘ٓٔ الص ال بلء  ٖٕ الخوارج

 ٕٔٔ الشهادة والص ي  ٓ٘ الفيؽما حي و ال حصين من الس يفية 
 ٗٔٔ اليجوع إلى ا    بين الحقهلل والحسهلل

 ٕٕٔ ُيسن الخاحمة  ٙٙ صفة المسلن
مم ٖٗٔ الحهللوث الضعي  والعلن الحهللوث  ٘ٚ ح فيي المسلن
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مممم

 ٖٛ صبلة ححية المسةهلل   ح ملة موا يع أسئلة العقيهللة
 ٛٛ نفاساهارة الميأة من ال  ٖٙٔ أدب الهللا ي إلى ا 

 ٜٓ اآلداب الواج ة  نهلل حلقين المي   ٕٗٔ يص رسوؿ ا  
الوقوؼ مفيداً خل  الص  في    ٙ٘ٔٙ٘ٔ المسلموف

 الصبلة
ٜٕ 

 ٜ٘ بين العادة والع ادة  ٘ٙٔ اإل فاؽ في س ين ا 
 ٜٙ الةماع في صياـ ال دوع  ٖٛٔ االي فاؿ بيسوؿ ا  
 ٜٙ ل شيورصياـ أواـ ا  ٙٛٔ فضن زوارة رسوؿ ا  

 ٜٚ األ ن من الن ر  ٕٚٓ إي اط العمن
 ٔٓٔ حعلين األوالد الصبلة والصياـ   ٜٕٜٕٓٓ أسئلة األافاؿ  ن األلو ية

 ٔٓٔ اإلي فاؿ بشن النسين  ٕٛٔ الهلل اء وال بلء
 ٔٔٔ فضن الضي   ٕٕٙ االس شارة واالس خارة

 ٕٔٔ أ واع االس غفار  ٖٕ٘ ميعاد ال وبة
 ٔٔٔ اءة القي ف لؤلمواتقي   ٜٖٕ ايياف المي 

 ٖٔٔ ياج  سي ال قصيي   
 ٔٗٔ اس نةاء المي    ثا ياً: الع اداتثا ياً: الع ادات

 ٔ٘ٔ ى ال يسيػصبلة  لال     
 ٔ٘ٔ إخياج الز اة لؤلقارب   الةزء األوؿ

 ٛٙٔ ي ن النـو  لى ال دن  ٜ اإلس دا ة للحج
 ٓٚٔ  داب األشهي الُحُيـ  ٓٔ خ اف ال  ور

 ٔٚٔ النظي إلى المحيمات والصبلة  ٔٔ  لى الن ي  بهللء األ ماؿ بالصبلة
 ٔٛٔ جمع الصلوات  ٜٕ الصبلة جما ة في ال ي 
 ٕٜٔ الحامن ال ى ال حس ديع الصياـ  ٖٓ إجابة الهلل وة للصائن حدو اً 
 ٜٔٔ رفع اليهللون في الهلل اء  ٕٖ أسيار زماف وم اف الحج
 ٜٔٔ حيؾ رمي الةميات  ٜٖ فضن الصبلة  لى الن ي 
 ٜٙٔ  يفية قياءة سورة ال قية  ٜٖ قضاء أواـ رمضاف
 ٜٔٔ حغييي الن ر  ٗ٘ يةي إسما ين

 ٕٓٓ صياـ َمن ُحوفي في رمضاف  ٙ٘ صبلة ر ع ى الدواؼ
 ٕ٘ٓ قياءة القي ف  لى الموحى  ٛ٘ قياءة سورة السةهللة في ص   الةمعة

 ٕٔٔ  يفية الغسن الشي ي  ٜ٘ ال سملة ق ن الفاححة
 ٕٔٔ  لىالمواان المنهي فيها  ن الصبلة   ٓٚ الوحيحيؾ صبلة 

مع يمن أيهلل  صبلة اليسوؿ 
 أيفادخ

  الن ي   ٔٚ
    ٕٚ ال  لي  في الغي وبة

    ٖٚ الةمع بين صياـ ال دوع وقضاء الفيوضة
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 ٖ٘  داب وسنن  شي ذي الحةة   
 ٘٘ الحصوؿ  لى أجي الحج   ح ملة موا يع أسئلة الع ادات

 ٜ٘ زوارة اليسوؿ    
 ٕٙ ال ضحية بههللوة   الةزء الثا ى

 ٕٙ شيوط األ حية  ٕٓ لمس األـ لدفلها والو وء
 ٖٙ أدب المسلن في العيهلل  ٔٙ ي مة الي وع والسةود

 ٜٙ أسيار ذب  الحيوا ات في اإلسبلـ  ٘ٙ ال شقيي
 ٓٚ دور المساجهلل في اإلسبلـ  ٙٙ المهللاومة  لى الصبلة وحيؾ المعاصي

 ٔٚ ق وؿ الحج  ٜٙ حةووهلل القي ف
 ٗٚ دخوؿ الحم اـ بمحموؿ ُمسة ن  ليم القي ف  ٜٛ الموا يهلل مع أوقات الصبلة
 ٗٚ صياـ الفيوضة مع الُسن ة  ٓٓٔ األجي  لى قياءة القي ف
 ٛٚ صبلة العيهلل والةمعة في وـو وايهلل  ٗٓٔ القيض الحسن من الز اة
 ٜٚ لحية والنقابيلر ال  ٓٔٔ ز اة اإلوةار لؤلاياف

 ٜٗ ي مة ححيون المي ة ولحن الخنزوي  ٓٔٔ اإلب ساؿ
 ٖٔٔ ححيون الخمي  ٕٗٔ أي اـ المولود في اإلسبلـ

 ٚ٘ٔ  داب المسلن مع  فسم  ٕ٘ٔ الوصية
 ٛٙٔ بيية خالية من ال حوؿ  ٛ٘ٔ الحضور في الصبلة
 ٚٚٔ الموائهلل المسنو ة في اإلسبلـ  ٜٚٔ  داب زوارة الميوض

 ٜٔٔ  داب الةماع  ٔٛٔ ر المساجهلل في اإلسبلـدو 
 ٜٗٔ رؤوة العورة للزوجين  ٘ٛٔ أمواؿ الز اة وخهللمة المة مع

 ٕٔٔ  هللد ر عات صبلة الضحى  ٜٓٔ  بلج الف ور في الدا ة
 ٕٙٔ السهو في الصبلة  ٕٔٓ ال أ ن إلس ق اؿ شهي رمضاف
 ٕٖٕ أدب الهلل اء  ٖٕٓ الح مة من صياـ شهي رمضاف

 ٖٕٗ الع ادة في الهيج  ٕٔٔ الفاححة قياءة
 ٖٕٚ ال بلـ أثناء الةنازة  ٖٕٕ القيض للعمية

 ٖٕٛ قن األظافي ويلر الشعي للةنص   
     الةزء الثالث

    ٛ المهللاومة  لى األ ماؿ الصالحة
    ٔٔ الةهاد في ا  والةهاد في س ين ا 

    ٜٔ ال  لي  بالمو ظة
    ٕٓ صبلة القياـ وال هةهلل

صبلة المغيب لمن أدرؾ ر عة وايهللة في 
 الةما ة

ٖٕ    
مممم     ٕٗ اإلس عهللاد للحج
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 ٗ٘ٔ مهنة المحاماة     
 ٕٙٔ ياءػػقوا هلل المة مع الفا ن في اإلس   ثالثاً: المعامبلت والمة معثالثاً: المعامبلت والمة مع

  والمعياج   
 ٚٛٔ  داب ال يع والشياء   الةزء األوؿ
 ٖٕٔ   المحظوراتالضيورات ح ي  ٗٔ اق يض ثن  يع

 ٕٙٔ ال صيؼ في الماؿ  ٛٙ ال ةسس  لى المسلمين
 ٕٚٔ حمييز األوالد لس ص  ٕٔٔ الغ  في اإلم حا ات
    ٖٖٔ الخبلص من الظلن
  الةزء الثالث  ٔٗٔ الغناء في الحم اـ

  ٕٖ ير الديور و داب السيي في الشارع  ٕ٘ٔ اإلي فاؿ بيأس السنة الميبلدوة
 ٓٗ إو اء الةار  ٔٙٔ ا سص ولهلل الز 
 ٚ٘  بلج مين األبناء  ن الديور المس قين  ٘ٙٔ المعاروض

 ٙٙ أس اب الخبلفات  ٔٚٔ رسائن ُيسن النية
 ٜٔ أس اب  قوؽ األبناء  ٛٛٔ حقليهلل أ ن ال  اب

 ٗٓٔ ال  يع بالهللـ لغيي المسلن   
 ٓٔٔ الخمي والمخهللرات والةنس   الةزء الثا ى

 ٕٚٔ حيووع المسلن  ٙ عال لدةة في المة م
 ٘٘ٔ بين األب واإلبن  ٚ األلفة بين المسلمين

 ٕٚٔ ق اؿ المسلن للمسلن  ٖٔ  داب المسلن مع جارخ المسيحي
 ٙٚٔ أدب معاملة الخهللـ والعماؿ  ٚٔ بيع المخهللرات

 ٔٛٔ بين  اـ مضى و اـ جهللوهلل  ٖٕ  ثية ال بلـ وقلة العمن
 ٖٕٗ  ارثقافة اإل    ٕ٘ الخصومات الثأروة
 ٕ٘ٗ ح يار اإلساءة  ٘٘ المبل نة للهللون
 ٕٙٗ الغهللر في اإلسبلـ  ٛ٘  داب السفي
 ٜٕٗ رّد المظالن  ٓٚ   بة أبيون

    ٚٛ الدص الشع ي
) من  صفات ال اجي المسلن ال قى
  داب ال يع والشياء (

ٜٔ    
    ٜٜ س خهللاـ وق  العمن ومعهللاحم للغييا

    ٔٓٔ َسنُّ القدط
    ٕٔٔ وبة من ال زوو  من العمنال 

    ٖٕٔ واجص المسلن  حو  فسم ومة معم
    ٖٗٔ النفع للهللون والوان

    ٛٗٔ ال ةارة بالسلع المهلل مة
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 ٙٓٔ خ اف ال نات     
 ٔٔٔ اإلفيازات النسائية   رابعاً: الف اة والميأة المسلمةرابعاً: الف اة والميأة المسلمة

 ٖ٘ٔ حةنص المعا سات   
 ٙٗٔ ماؿ الزوجة   الةزء األوؿ

 ٘٘ٔ  وات حُػث    الةنين  ٕٔ الزواج بغيي ر ا األـ
 ٙٚٔ ب اء السيهللة فاامة  لى يضية الن ي  ٕٕ  بلقة ال ن  بزميلها في الةامعة

 ٕٛٔ واج ات المق ن  لى الزواج  ٖٛ ما وحن بعهلل  قهلل القياف
 ٜٕٔ العهللة الشي ية للميأة والعلن الحهللوث  ٚٗ  داب ليلة الزفاؼ

 ٕٕٔ اليوما سية في اإلسبلـ  ٕٛ ميأةصبلة الةمعة لل
    ٗٛ أس اب حعهللد الزوجات
  الةزء الثالث  ٘ٛ العبلقة بين الف ى والف اة

 ٚٔ الح مة في المعاملة الزوجية  ٜٛ الخبلص من م ابعة األفبلـ الةنسية
 ٖ٘ الحةاب والزواج  ٖٜ العهللؿ في اإل فاؽ  لى األوالد

 ٖٚ ارة مع وجود ابلء األظافيي ن الده  ٜٜ  اقصات  قٍن ودون
 ٔٓٔ االس هللا ة للزواج  ٔٓٔ الحفاظ  لى الزوج
 ٚٔٔ زواج االثنين  ٖٔٔ الف اة والخد ة

 ٖٛٔ ش وذ الف يات  ٙ٘ٔ مى لنػزواج رس الش  ة والمهي في
 ٔٗٔ الخادمات بيي المسلمات   هللخوؿالو ن فيم 

  ٗٚٔٗٚٔ خيوج الميأة للمظا يات  ٖٛٔ حي يص اليموش
 ٖٕٔ ي ن الزواج باإل ياخ  ٚٛٔ ع مبلبس الميأة في بيي بي هاخل

 ٖٕٓ ق ؼ المحصنة  ٕٔٓ  من الزوجة
    ٖٕٔ إمارة الميأة

     
       الةزء الثا ىالةزء الثا ى

    ٚٗ صلى ا   ليم وسػلنزواج الن ي 
     بالسيهللة زونص بن  جح 
    ٗ٘ حأدوص الزوجة ومودحها
    ٔٚ المزاح في الزواج

    ٕٚ وة القي ف للحائضحبل
    ٙٚ وراء  ن  ظين اميأة
    ٔٛ بيية زوجات الن ي 
    ٛٛ ال حيش الةنسي
مممم    ٓٓٔ الميأة شا ية بزؿ
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 ٗٗٔ الهلل يا الم مومة في القي ف     خامساً خامساً 
 ٓٗٔ ل س ال  ص والحيويا  ي مة ححيون    حفسيي قي ف وشيح يهللوثحفسيي قي ف وشيح يهللوث

  لليجاؿ   
 ٖٙٔ ماواتػي مة حيحيص األ  ياء في الس   الةزء األوؿ
  )ريلة المعياج(.  ٕٛ وـو الفضن

 ٚٙٔ  صيص الم من من اإلسياء والمعياج  ٔٓٔ االس واء  لى العيش
 ٚٙٔ شر صهللر رسوؿ ا    ٖٕٔ العصمة ومعصية  دـ

 ٜٙٔ قياءة  هللغوة وس  ٖٛٔ الناس  ياـ
 ٔٚٔ ي مة العهللد س عة  ٔٗٔ الوسيلة والفضيلة
 ٖٚٔ مهلل العين إلى  عن الغيي  ٔ٘ٔ خداب بني اسيائين

 ٕٕٗ اليؤوا الصالحة والحلن  ٔٙٔ سوء الخاحمة
    ٕٚٔ بين اليجن وال  ي
  الةزء الثالث  ٜٔٔ الس ع المثا ي
 ٖٕ مس الشيداف  ٕٔٓ ُيسن الخاحمة
 ٕٚ المس قي والمس ودع  ٕٔٓ ال س ي   

 ٜٛ الهةية سي حخديط  ٕٗٓ دائموف ووحافظوف
 ٔٗٔ ال ن يس في ال بلوة  ٕٚٓ ال نُّور

 ٖٗٔ اسن ربك  ٕٔٔ ال وأ ن اعامك إال حقي
  ٘ٗٔ٘ٗٔ اسن ا  الضار   

 ٔٙٔ الموحاف والحياحاف   الةزء الثا ى
 ٖٙٔ الش اء ربيع الم من  ٕٛ الهللومقيااية في اإلسبلـ

 ٓٛٔ ال هللء بالسارؽ والزا ية في اآلوات  ٕٖ المياد بالُخن س
  وة   ٖٚ أ ن ال ه       ٜٔٚ 
 ٕٚٔ س اؿ ا    ٘ٗ  قيى يلقى

 ٕٕ٘ ال صهللؽ بالعيض  ٗ٘ أسماء ا  الحسنى
 ٕٕ٘ سليماف و يش بلقيس  ٜٚ وـو الةياثين

 ٕٕ٘  داء ا  العظين  ٔٓٔ بين اليوح والةسهلل
 ٕٗ٘ مشى الة اؿ  ٕٓٔ ج ن الدور
    ٕٓٔ أوحي وأويي

    ٚٔٔ ييي المن يحغ
          ٖٗٔ  ن وـو  و في شأف
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  سابعاً: اإلسبلـ وقضاوا العصيسابعاً: اإلسبلـ وقضاوا العصي   سادساً:  لى اإل  ي  سادساً:  لى اإل  ي  
     

  الةزء األوؿ   الةزء األوؿ
 ٚ ثورات اليبيع العيبي  ٖٔ الخد ة  ن ايور الن 
 ٛ العمن في من ةع سيايي  ٕٔ الفايشة  لى الن 
 ٔٗ راحص الزوجة  ٗٙ  يصالسحي وجلص الح

 ٔٗ ال يبية الةنسية في اإلسبلـ  ٙٙ النهى  ن مواقع الشي  لى الن 
 ٘ٗ الهلل اء  لى الغيي  ٓ٘ٔ دخوؿ الف يات مواقع الزواج
 ٙٗ العمن بال أمين الصحي  ٛ٘ٔ دخوؿ الف يات الن  والشات
 ٓ٘ فوائهلل ال نوؾ  ٓٙٔ الزوج والزوجة  لى الن 

 ٔ٘ الزواج العيفي   
 ٚ٘ شهادة الزور   الةزء الثا ى
 ٔٚ رؤوة المشا هلل المحيمة حليفزوو ياً   ٜٔ ألعاب ال م يوحي

 ٜٔٔ المخيج من الف ن  ٖٗ بلر المواقع اإلبايية
 ٕٔٔ ح فيي المسلمين  ٖٜ القيصنة  لى اإل  ي  

 ٕٔٔ اإلسياؼ في المل س  ٕ٘ٔ اإلس غبلؿ األمثن لؤلجازة الصيفية
 ٖٔٔ س وال ُحسُّسال ُةسُّ    

 ٖٔٔ الشك القاحن   الةزء الثالث
 ٖ٘ٔ خلط اللحـو في المدعن  ٗٔ أثي الغي ة والنميمة
 ٖٔٔ ال صووي الثبلثي األبعاد  ٚٗ ال نات والن 
 ٔٗٔ  وبو ات ال خفيض مع السمسية  ٕٔ٘ الن  واألافاؿ

 ٔٗٔ العبلقة الزوجية بيي السووة   
 ٔٗٔ في المةلس فصن اليجاؿ  ن النساء   
 ٔ٘ٔ قيوض الش اب   
 ٜ٘ٔ قياءة القي ف لحن المشا ن   
 ٕٕٓ السيقات العلمية   
 ٕٔٓ اإل بلف  ن األموات   
 ٕٔٔ الخيوج من األزمة اإلق صادوة   
 ٜٕٔ الحيوة في اإلسبلـ   
     ٕٕٔ اإلبهللاع في اإلسبلـ   
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 ٗٛٔ صلى ا   ليم وؿػاليسي منهج اليس   ح ملة موا يع أسئلة اإلسبلـ

  في الهلل وةوسلن    وقضاوا العصي
 ٕٙٓ المخيج من الف ن  ٕٕٗ ين مش لة العنوسة
 ٕٚٔ المماالة في األما ة  ٕٕٔ اال  هللاؿ في الف ي

     
  الةزء الثالث   الةزء الثا ى

 ٕٕ  بلفموق  الهللولة المسلمة من إ  ٔٔ  ن و اح دـ الخارج  لى الحا ن؟
  الحيب  لى دولة شقيقة مسلمة  ٘ٔ معاوشة المسحور
 ٘٘  ثية الق ن في  خي الزماف  ٘ٔ إصبلح ال علين
 ٖٛ الهةية في   ا الزمن  ٕٔ ق ن الميحهلل

 ٛٓٔ بين ال قوون الميبلدي وال قوون الهةيي  ٖٓ  داب المظا يات
 ٕ٘ٔ حناوؿ اللحـو في دوؿ الغيب  ٔ٘ اإلب ساؿ بماء المدي

 ٖ٘ٔ سيارات المعاقين  ٜ٘ مسا هللة اإلخوة السوروين
 ٘ٙٔ  صي المسلن ليبم  ٕٙ الواجص في اإل  خابات

 ٘ٚٔ ل س يزاـ األماف للسائر واليا ص  ٖٓٔ الحصوؿ  لى أجي من العمن
 ٜ٘ٔ اس غبلؿ الدالص لف ية األجازة   في الةمعيات الخييوة
  ٕٕٕٕٓٓ مسلنأدب الد يص ال  ٗٓٔ بين الضيو ة والز اة
 ٕٛٗ اس عادة األز ي لم ا  م  ٘ٓٔ يضا ة األوالد

    ٛٓٔ اـػػأس اب الفيقة واإل قسأ ن 
     بين المسلمين
    ٔٔٔ ال عصص لليأي
    ٕٓٔ قيوض ال نوؾ

    ٔٗٔ ين مش لة الضو اء في المساجهلل
    ٓٙٔ اإل هيار اإلق صادي
                            ٘ٚٔ ال بلـ في المساجهلل
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  الةزء الثالث   ثامناً: ال صوؼ واألخبلؽثامناً: ال صوؼ واألخبلؽ
 ٕٛ أد ية الصالحين   

 ٜٕ يسنات األبيار سيئات المقيبين   الةزء األوؿ

 ٖٙ الِ  ي والغيور  ٙٔ   اب )إيياء  لـو الهللون(

 ٕٓٔ  داب الهلل وة للدعاـ في اإلسبلـ  ٖ٘ موالهلل الصالحين

 ٚٗٔ المهللد  ٖٓٔ لمسلمة السليمةبناء الشخصية ا

 ٛٙٔ أدب المسلن في مةالس العلن  ٘ٓٔ األقداب والمشاوأل

 ٔٚٔ األما ة  ٙٓٔ الديور إلى الف  

 ٛٛٔ  بلج قسوة القلص  ٗٔٔ اس مدار فضن ا 

  ٜٜٛٔٛٔ اإلخبلص  ٔٗٔ دواـ الهمة

 ٕ٘ٓ الورع  ٕٕٕ صحاب ملقهللرات  حوظي  اليسوؿ

 ٖٕٕ الوصوؿ إلى بي األماف  ٜٕٕ جسهلل الَولي بعهلل الموت
 ٕٕٛ بين الخلر الحسن والمس نة   

 ٕٗ٘ ب اء القلص   الةزء الثا ى

    ٚ األلفة بين المسلمين
    ٛ السيي إلى ا 

    ٕٔ اآلداب السلو ية
    ٕٗ ال ةلي اإللهي

    ٖٗ بين اليوجا وجهاد النفس
    ٛٙ ال وافر الهللاخلي والخارجي

    ٕٛٔ بين الم من وال وفاليابدة 
    ٚٗٔ الوصوؿ إلى ا 

    ٓ٘ٔ األدب مع رسوؿ ا  
    ٜٜٔ صفات العالن الثقة
    ٕٛٓ أس اب الدبلؽ

مم

مماىزءماظـاظثمحبؿدمآمتعادياىزءماظـاظثمحبؿدمآمتعاديمممتؼيمتؼي
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