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 شبفيخ ( بثبدخإ) ثرًبهح أسئلخ حبئرح و 4ج فتبوى فوريخ الكتبة
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 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

  وكذوٛوكذوٛ
         

كآلػ  كالصالة كالسالـ على مفتاح اٞتػدد كالرػـ  دػ د     اٟتمد هلل كاهب النعم
 كصحب  ككل من مشى على هدي  إىل يـد الدين كبعد،

١تػػػا كػػػاف ديػػػن ايدػػػالـ هػػػد ديػػػن ا٠تتػػػاـ اكتنػػػي اٟترمػػػ  اي٢ت ػػػ   ف  رػػػدف  ػػػ يع  
كذلػػي يضتنػػى  ف يض ػػد ك  هػػل كػػل زمػػاف ـ ا١تهرػػ ة صػػاٟت  لرػػل زمػػاف كمرػػاف، االدػػال

ُب الػدين كٯتػنحرم مػن عنػدت ادػتنباط  رػاف مػن ا١تسػلمُت ر ػاال يفضررػم ك هػل كػل م
 ا حراـ الىت  صلح  هل زماهنم ك هل مراهنم د  كدؿ ك دبحان :

                            

          (38 النسا)ء 

كنظػػ ان لرةػػ ة ا١تسػػتحدست كا١تسػػتذدات ُب هػػقا العصػػ  ضضػػد كةػػ ت الضنػػا  الػػىت 
ٖتتػػاج إىل  ب ػػاف مدكػػم ايدػػالـ منرػػا ملاصػػ  ك نػػ    يػػ د ض رػػا ر م عػػن السػػلم الصػػاّب 

هػقا ا مػ  ضرػاف بعػق الضػـد  لعدـ ك دد مضتن اهتا عندهم، ككد ضضػ   صػحاب النػ  
بعػػق ا١تسػػالل الشػػ ع   ض ضتػػاهم ٍب كػػاؿ ال  ػػل: ُب  يسػػ ؿ دػػ د  عبػػدك بػػن مسػػعدد 

"كلػػد حػػدث كػػقا، مػػاذا دػػتردف الفتػػدلب كػػاؿ دػػ د  عبػػدك بػػن مسػػعدد:  حػػدث هػػقا 
ضعػػػالب كػػػاؿ: ال، ضضػػػاؿ دػػػ د  عبػػػدك: ال  سػػػ لٍت عػػػن  ػػػ     ٭تػػػدث، ض نػػػ  إذا حػػػدث 

 د ض ق ك ل  ر اال يستنبهدف اٟترم ا١تنادب ل " 
حا ػػ  النػػاس إىل ايضتػػا  كا١تفتػػُت ُب هػػقا ال مػػاف ككػػد  كلعػػل ذلػػي يفسػػ  لنػػا كةػػ ة

ملصصنا ١تا ر ينػا إٟتػاح النػاس عل نػا ُب ذلػي ب  ٣تػان نتلضػى ا دػمل  ض ػ  مػن ا١تسػلمُت مػن 
 ػػىت بضػػاع ا رض علػػى  ػػبر  ا١تعلدمػػات ك٧ت ػػبرم عنرػػا ضػػدر  كذلػػي عضػػب صػػالة اٞتمعػػ  
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علػػػى ا١تدكػػػ  ا٠تػػػاص بنػػػا ُب  ػػػبر  دػػػبدع ايةػػػاض  إىل ا دػػػمل  الػػػىت  ػػػ د إل نػػػا  مػػػن كػػػل 
 م ك ػتم ا١تعلدمات كالىت نضـد اي اب  عنرا ُب ح نرا كا دمل  اليت  صلنا عػن ر يػا ا٢تػا

 اي اب  عنرا ضدر  كقلي.
ككد ٖت ينا ُب هقت اي اات  ف  ردف إبدلدب دلس مبسط ك ردف ماللمػ  ٟتػاؿ 

 القم كاؿ لنا ض   ك : ا١تستفيت، كالفتدل كاي اب   ردف على ا١تنرج الدده 

                  (ُّْ )البض ة  

 :   كٖت ينا ُب ذلي إٚتاع ا١تسلمُت لضدل
{{ؼعمدغمماظػملَِّفمععمععمماْظفعمؼملعماسعمِةمؼعمدغمماظػملَِّفمععمععمماْظفعمؼملعماسعمِةممم}}

ُُ 

مم ينا:  ككدل  

اظػملَِّفمععمععمماْظفعمؼملعماسعمِةمَصاتفمِؾضملغمقاماظػملَِّفمععمععمماْظفعمؼملعماسعمِةمَصاتفمِؾضملغمقامالمؼعمفػمؼملعمعغمماظػملَّفغممػعمِذِهماُِّعفمَةمسعمػمَلكماظسملفمالَظِةمَأبعمدؼما,موعمَضالعمم:مؼعمدغممالمؼعمفػمؼملعمعغمماظػملَّفغممػعمِذِهماُِّعفمَةمسعمػمَلكماظسملفمالَظِةمَأبعمدؼما,موعمَضالعمم:مؼعمدغمممم}}

ػممذعمذفممذعمذفممِصلماظؽملفمارؿممقعمادعمماَِّسػمصمَلؿعمقعمادعمماَِّسػمصمَلؿعماظلفماظلفم ػممذعمذفممذعمذفممِصلماظؽملفمارؿمم,مَصكملؿمغفمفغممععم {{,مَصكملؿمغفمفغممععم
ِ 

ا ا١تسلمُت  ين كاندا كك م  كنف  إملدانن كال ن  د من كرا  ذلي إال ك   ك 
 ؿ نسض، كهقا هد اٞت   ال اب ، ك١تا كنا كد  صدر  ثالث     ا  من هقت الفتاكل كاندا
كهقا ٓتالؼ كتبنا ا مل ل ُب  ا١تسلمُت ا١تعاص ين  ٚتعُت. ف يعم هبا نف   ك 

ندر اٞتداب على  –ضتاكل  امع  للنسا   –كمنرا: ضتاكل  امع  للشباب  الفتاكل
ا  دب   –اٟتب كاٞتنس ُب ايدالـ  –كنا  الشباب ا١تعاص   – دمل  الشباب 

ا من الرتب الىت  تصل بقلي، ضما كاف ض را من ال ان   ُب ا دمل  الصدض  ، كغَته
صداب ضمن ك كما كاف ض را من مله  ضمن دردل كنس اين كغفليت، ك عار  ُب كل 

 :إ اا نا كدؿ ك 
================================== 

 عبِغ اٌزشِزٞ ِٚغٕذ اٌشٙبة ػٓ ػجذهللا ثٓ ػجبط سػٟ هللا ػّٕٙب. ٔ

 .زذسن ػٍٝ اٌظؾ١ؾ١ٓ ػٓ اثٓ ػّش اٌّغ ٕ
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                         (632)البقرة 

حابت  ا١تباركُت ك  باع  الصادكُت كصلى ك على د د    كعلى آل  اله بُت كص
 إىل يـد الدين.
 ، غ ب  اٞتم  ة

 ،هػ ُّْٔمن رب   اآلمل   ِْمسا  اٞتمع  
 ـ.َُِٓمن ضرباي   ُّا١تداضا 

 
 الربيد : اٞتم  ة ػ ٤تاضظ  الغ ب   ،ٚتردري  مص  الع ب  

 َََِ-َْ-َُّْٗٓٓ ل فدف : 
 WWW.Fawzyabuzeid.com :مدك  اينًتني

 fawzy@Fawzyabuzeid.com :ايل رًتكىنالربيد 
fawzyabuzeid@hotmail.com, 

fwzyabuzeid48@gmail.com, 
fawzyabuzeid@yahoo.com 

mailto:fawzyabuzeid@hotmail.com
mailto:fawzyabuzeid@hotmail.com
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u ُٕاحلمكٛ الظابعٛ ٔاخلىظُٕاحلمكٛ الظابعٛ ٔاخلىظu  
 تذلٗن األطفاه

 الضناٚ فطاٟنفطاٟن

  دلٗن حمبٛ اهلل لمعبذدلٗن حمبٛ اهلل لمعبذ
  اإلطتذسازاإلطتذساز
  ملطمكٛملطمكٛأدب املشأٚ اأدب املشأٚ ا

  التأوني الصش٘ لػري املؼرتكالتأوني الصش٘ لػري املؼرتك
  طذٕد الكمب هللطذٕد الكمب هلل

  فتح اهللفتح اهلل
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u ُٕ88احلمكٛ الظابعٛ ٔاخلىظُٕاحلمكٛ الظابعٛ ٔاخلىظu  
 تذلٗن األطفاه

اظلقملالماِّول:معؿكمؼغمزملؾّّماظؿدظؿملؾمعظمللدًامظألرظملال=موطؿملػمأدظخملػملؾملؿمبشملرؼعملةمالماظلقملالماِّول:معؿكمؼغمزملؾّّماظؿدظؿملؾمعظمللدًامظألرظملال=موطؿملػمأدظخملػملؾملؿمبشملرؼعملةمالم

ممتظمللدػؿ=تظمللدػؿ=

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

يم ضسنردف ٨تػن ك كالد  علػى ملػَت حػاؿ، ضػ ذا كػاف إذا ا بعنا ا٢تدم النبدم الش  
التػػدل ل يصػػػاحب  التفػػ يط ُب  علػػػ م الهفػػل اآلداب كالدا بػػػات الػػيت عل ػػػ  كاٟتضػػدؽ الػػػيت 
ينبغػػ   ف يضػػـد هبػػا لسػػدات، ضػػ ف هػػقا يفسػػدت ك٬تعلػػ  غػػَت ميرػػقيب ُب معاملتػػ  مػػ  اآلملػػ ين 

٬تب  ف يردف عل را الشاب ا١تسػلم، متراك ن ُب درادت ، ال يعب  السلدك ات ا١تنتضاة اليت 
كهػػػػقا ٬تعلػػػػ  ال ييفلػػػػح ُب ح ا ػػػػ  ُب الػػػػدن ا كرٔتػػػػا يسػػػػضط ُب  عمػػػػاؿ اآلملػػػػ ة ض رػػػػدف مػػػػن 

 .الفا لُت ُب الدار اآلمل ة كالع اذ اهلل 
 ، كػػاؿ ض ػػ  ايمػػاـ علػػى  مػػا التػػدل ل الػػقم  مػػ   بػػ  ك كب نػػ  لنػػا ردػػدؿ ك 

 عن : كك يـ ك ك ر  ُب ا ث  ا١ت كل
  44{{السؾفمدؾضملًاموأدبفمدؾضملًاموصاحؾفمدؾضملًامالسؾفمدؾضملًاموأدبفمدؾضملًاموصاحؾفمدؾضملًاممم}}

ا١تالعبػػ  كا١تداعبػػ  مػػن حػػُت كالد ػػ  إىل  ف يبلػػ  السػػب  دػػنُت،  ف هػػقت هػػ  السػػن 
================================== 

 َٕٗٔٓ/ٖ/ٗٔ٘ـ ِٖ٘ٗٔٓ عّبد األٚي  ٖٔاٌضلبص٠ك: ِغغذ ع١ذٞ ػبِش  ٖ

سٚاٖ أثٛ اٌش١خ اثٓ ؽجبْ ػٓ أٔظ، ٚٚسد فٝ غشس اٌخظبئض اٌٛاػؾخ ٚػشس إٌمبئغ اٌفبػؾخ ػٓ ػجذ اٌٍّه ٗ 

 : فأٌك ؽجٍـٗ ػٍٝ غبسثٗ، ثٓ ِشٚاْ لبي: الػت ٌٚذن عجؼبً ٚأدثٗ عجؼبً ٚاعزظؾجٗ عجؼبً فئْ أفٍؼ 
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

 اليت للدلد  ف ٯت ح ض را ك ف يلعب ك ف يلرد ك ف يعمل ما ي كؽ ل  على حسب م دل .
عل ػػ   ف يفعلػػ ، كلرػػن كبػػل  ف يبلػػ  السػػابع  بضل ػػل نتعرػػديت بػػتعلم بعػػق مػػا ينبغػػ  

ػػ  دػػدرة الفاٖتػػ  كبعػػق مػػا   سيػػ  مػػن آ ت كتػػاب ك، كنعلمػػ  ايدػػتنذا  كآدابػػ ،  ضنيحفظًٌ
كأنمػػ ت  ف يصػػن  ذلػػي كلمػػا دملػػل ا١ت حػػاض، كنعلمػػ  ك ػػم يتدةػػ ب كنهالبػػ   ف يرػػدف 

 مدٯتان للدةد .
ٍب نصػػػحب  معنػػػا ُب الصػػػالة إف كػػػاف ُب ا١تسػػػذد  ك ُب الب ػػػي بعػػػد  عل مػػػ  آلداب 

سذد كآداب الصالة اليت ينبغ  عل    ف ي اع را، كبُت ذلي عل نا  ف نعلم علػم ال ضػُت ا١ت
 ف التعل م ُب الصغ  يردف عن ر يا احملاكاة، كاحملاكاة ه   ف الهفل إذا ر ل  ػ مان  مامػ  

: لػ علم كالػدا الهفػل كمعلػم الصػب اف  ف ٭تاك    ل يضلًٌدت، كلػقلي كػاؿ ايمػاـ الغػ ا  
ل علػػى ا١تعلػػم كعلػػى ا ب كعلػػى ا ـ كبػػل ٝتاعػػ  للرػػالـ، ينظػػ  إىل ح كا ػػ  ع ػػٍت الهفػػ

كينظ  إىل درنا   كيسم  إىل  لفاظ ، ضال ينبغ   ف ٩ت ج ُب الرالـ إىل ايدفاؼ حػىت ال 
يػػػتعليم الصػػػالم الرػػػالـ ا١تسػػػ ر، كال نفعػػػل ح كػػػات واهػػػا الػػػقكؽ السػػػل م كا دب اي٢تػػػ  

  ضلدمها كهد ال يدرؾ كال يشع .الر ًن حىت ال ي اها الهفل ض
إذا  حسي ا ب  ن  كدكة  بنال  ض ن  ي اكب ذلي حىت يردف ٪تدذ ان كدٯتػان  بنالػ  
ُب كػػل ح كا ػػ  ل تعلمػػدا منػػ  الضػػدكة اله بػػ  كا دػػدة اٟتسػػن  ُب ح ػػاهتم، لرػػن علػػى دػػب ل 

م  اؾ، ا ػػتم ا١تةػػاؿ: عنػػدما نػػ ل مػػن ييػػدلل الصػػغار عنػػد  علمػػ رم النهػػا ض ضػػدؿ لػػ : ا ػػتي 
 ػػػديؾ،   ػػػتم  ملتػػػي ... هػػػل هػػػقا  علػػػ مب؟ ١تػػػاذا  علمػػػ  الشػػػتمب؟ كإذا  ػػػتم ٕتػػػد الرػػػل 
ينػحي كػػ هنم يشػػذعدن  علػػى ا١ت يػػد مػػن هػقا ا مػػ  ض تلػػقيذ بػػقلي، ضػػ ذا ادػػتم  إىل مةػػل 
هػػقت ا لفػػاظ ُب الشػػارع ض نػػ  يظػػن  ف هػػقت ا لفػػاظ  لفاظػػان مستحسػػن  ض حفظرػػا   ػػدان 

 القين ضتحنا ل  هقا الباب. كيي دًٌدها، ك٨تن
لرػػن ٬تػػب  ف  علًٌمػػ  لفػػوه كػػ ًن، ك عػػدًٌدت علػػى  ف ينهػػا النهػػا اٟترػػ م، كينبغػػ  
لػػ ب كلػػ ـ  ف ٭ت صػػا كػػل اٟتػػ ص علػػى  ف ٮتػػ ج منرمػػا اله ػػب مػػن الضػػدؿ كاٞتم ػػل مػػن 
اٟت كات كالسرنات، حىت يتعلم الهفل منرمػا ذلػي، كيصػحبات ُب كػل حػاؿ، ضرػقا النػ  
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 هفل الصغَت عم  بن  يب دلم   ملق ال : عندما ك د يدت  ه ش اي   ككاؿ ل 
{{ممؼعمػمِلؿملَؽؼعمػمِلؿملَؽممِعؼملفماِعؼملفمامموعمُطؾػموعمُطؾػمممِبؿملعمؼمِلؿملؽمِلَؽِبؿملعمؼمِلؿملؽمِلَؽمموعمُطؾػموعمُطؾػممماظػملَّفعماظػملَّفعمممدعمؿممدعمؿمممممغم,مغم,ُشالُشالممؼعماؼعمامم}}

ٓٓ
مم

عليم   دب الهعاـ  كالن، ض ذا مشػ نا علػى هػقا ا١تنرػاج الرػ ًن كهػد اله يػا السػل م 
ت الفتػػاة ضػػال بػػد  ف ٧تعػػل الػػقم هػػدا  لػػ  ك، كب ينػػ  لنػػا ردػػدؿ ك  ، ككػػربي الغػػالـ ككػػربي

 :٢تما ككتان للًتكيح عن النفس، لضدل  
{{ممِبلعماسعمٍةِبلعماسعمٍةممدعماسعمًةدعماسعمًةمماْظعمُلػمُلقبعماْظعمُلػمُلقبعمممرعموممحغمقارعموممحغمقامم}}

ٔٔ
مم

على  ف ٩تتار الًتكيح ا١تف د، ك ف يردف ُب ر ة   يضدًٌم اٞتسم ك ضػدم البن ػاف،  ك 
ا  ػ ا  الناضعػ ، كا  ػ ا  الناضعػ    ف يردف هقا الًتكيح ُب الدملدؿ علػى اينًتنػي لػتعلمم

اليت ٬تب  ف نعلًٌمرا لبنا نا كصب اننا هد  ف ندمللرم على اب ايعذػاز العلمػ  ُب كتػاب 
، ضػػ هنم عنػػدما يشػػاهدكف هػػقت ا١تنػػاظ  مػػ  اآل ت الض آن ػػ  كُب دػػني  ردػػدؿ ك  ك 

   ك ا٠تلديػ   يريرػػم مػػ  ، علػى  ف أنملػػقهم إىل بعػػق ا١تنػارا ال راع ػػي يػد يض ػػنرم اهلل 
 التعل ا ا٠تف م آسر رٛت  ك:

                         ((0505)الروم)الروم..  

ك   ح ٢تم ُب هقت ا١تدارن   مان ُب كدرة ك كإبداع ك ُب النبات كُب اٟت ػداف كُب 
رم إىل حديضػػ  الشػػمس كُب الضمػػ  كالنذػػـد كا رض كُب اينسػػاف، كال مػػان  ُب  ف  صػػحب

ح ٢تم عذالب كدرة ك ُب هقت ا   ا ، ضتردف  سػل   ُب   ػ ا  مف ػدة،  اٟت دا ت ك كًٌةًٌ
كُب نفػػس الدكػػي  ػػ ٌكًح عنػػ   ف ا٩ت ارػػ  ُب العلػػم علػػى الػػدكاـ ثض ػػل علػػى الػػنفس، كرٔتػػا 

 ٬تعل  يس ـ  ك ٬تعل  ٯتيل، ضعلى كىلًٌ ا م   ف ي اع  ذلي.
 . ٚتعُت إىل ذلي ٔتا ٨تب   كالد  كني ة  ب  ا٠تالا  ف يدضضنا  نس ؿ ك 

================================== 
 اٌظؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٘

 ِغٕذ اٌشٙبة ػٓ أٔظ  ٙ
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 الضناٚ فطاٟنفطاٟن
مماظلقملالماظـاغل:معامصسملؾماظزطاة=موػؾمتغمطملينماظزملدضةمسـماظزطاة=اظلقملالماظـاغل:معامصسملؾماظزطاة=موػؾمتغمطملينماظزملدضةمسـماظزطاة=

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

 كالن: ال  يغػٍت الصػػدك  عػػن ال كػػاة، ضالصػػدك  مػػاؿه زالػػده  نفضػػ  مػػن ذاٌب رلبػػان ١ت ةػػاة 
كلسي مريلفان ب ، ض ذا    نفض  ال  حادب على ذلي،  مػا ال كػاة ضرػ  ض ينػ  ض ةػرا ك 

، ك عل نا، ض ذب  ف  يمل ج حا الفضػَت مػن مػاؿ ك الػقم كلفػٍت إبدار ػ  ك نم تػ  ك 
ضػػ ذا    كػػم بػػقلي  ع ةيػػي لسػػهللاط ك كغنػػب ك، كيرفػػ  ُب  ضبػػ ح  يػػـ  عػػدـ إملػػ اج 

  : ال كاة كدؿ ك  عاىل                                    )فصلت(. 
مىػػن ال ييػػلٌب ال كػػاة يتسػػاكل مػػ  ا١تشػػ ؾ ٘تامػػان بتمػػاـ، كيرفػػ   ف   ضضػػد  عػػل ك

كا ل كل من من  ال كاة ككاؿ: ال  ض ًٌؽ بُت الصالة كال كاة ككػل مػن  نعلم  ف الصديا 
  ل ددؿ ك ػ كُب ركاي  عناكان ػ كالعناؽ ه   نة  ا١تػاع  ػ كا لتػ  حػىت منعٍت عضاالن كاف يلدي

 يلدًٌم ال كاة.
  ً ى ضػػػػػػػػ ض ك ال كػػػػػػػػاةب يضػػػػػػػػدؿ ك  عػػػػػػػػاىل ك:                           

             (358)ن رريػ ت ك ضال كػاة  هرػ  اينسػاف مػن مػ ض البهللاػل كالشيػح، كمػ التوبة
  مػػػػػن مػػػػػ ض البهللاػػػػػل كالشيػػػػػح ضرن مػػػػػان لػػػػػ  اٞتنػػػػػ :                            

           ()دملل ُب در   الفالح كةمن اٞتن  إف  ا  ك  احلشر. 
كال كاة  ضن  علػى مػ ض الغػ و كاٟتسػد كالتنػاضس ُب النفػدس، ضػ ذا  عهػى الغػٍت 

القم ض ةػ  ك عل ػ  ضػال يعه ػ   ػ مان مػن عنػدت، كلرػن يعه ػ  مػا كػ يرت ك لػ   للفضَت حض 
، ضػ ف الفضػَت إذا كػاف بػ  غػ وه ض يشػفى غ ظػ ،   يتحػديؿ الغػ و إذا زاد إىل  كهد حاه معلـد
حضد دضُت يتمٌت ب  زكاؿ نعم  هقا الغٍت، بل يتمٌت ز د ػ ،  ك إذا زاد ضسػت يد ضالد ػ   ك 

.د  يد نص ب ،   ٭ت ص عل   كرٔتا يضـد ْتمايت  كح ادت ،  ن  وملق من  نص ب  ا١تعلـد
ض رػػدف ٣تتمػػ  ا١تػػلمنُت ٣تتمػػ  احملبػػ  كا١تػػددية ُب ااتمعػػات ا كىل الػػيت بناهػػا دػػ د  
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، كا٠تلفػػػػا  ال ا ػػػػدين ا٢تػػػػادين ا١ترػػػػديُت رةػػػػداف ك  بػػػػارؾ ك عػػػػاىل علػػػػ رم ردػػػػدؿ ك 
  ٚتعُت.

نػػػ ، لرػػػن  ػػػ ؾ للمسػػػلمُت ُب آدالرػػػا رػػػ يضتُت، اله يضػػػ  ايدػػػالـ  عػػػل ال كػػػاة ض ي
كدػػ د   بػػد برػػ  كدػػ د  عمػػ  كصػػدر مػػن عصػػ   ا كىل: كهػػ  الػػيت كػػاف عل رػػا النػػ  

د د  عةماف، ضراندا يشرًٌلدف ٞتن ،  ل ه م  لل كاة  ضـد ّتم  ال كاة، ٍب  ضـد بعػد ذلػي 
لض آن   ١تن يستحضرا ُب كتػاب بعمل  ْتاث ا تماع   ك دزي  ال كاة على حسب ا نصب  ا

، ككػػاندا ي اعػػدف  ف ال وملػػق مػػن مػػاؿ ال كػػاة ٦تػػن ك بػػي عل ػػ  ال كػػاة إال الةيلةػػُت ك 
كيًتكدف ل  الةلث ينفضػ  بنفسػ  علػى  َتانػ  كعلػى  كاربػ  كعلػى ذكل اٟتضػدؽ عل ػ  كعلػى 

ػػ ديؿ إىل مػػن يتهلعػػدف إل ػػ ، ضرػػاندا حرمػػا  ُب هػػقا التصػػ ؼ العظػػ م، ككػػاف الػػقم ٯتتنػػ  ٭تي
 ا١تسا ل   ماـ ملل ف  ا١تسلمُت  ك من يندب عن  من الدالة كاٟتراـ.

ك١تػا انترػى  ػ  ه مػن عصػ  دػ د  عةمػاف ككػاف ا١تسػلمدف ُب زمانػ   صػبح معظمرػم 
نت ذػػػ  الفتدحػػػػات ايدػػػػالم   ُب غػػػٌت، ضعىػػػػ ي الفضػػػػَت ك يػػػػ ؾ ل غن ػػػا  حي يًٌػػػػ  إملػػػػ اج ال كػػػػاة 

هػػػقا ا مػػػ ، ضتشػػػتيي ا مػػػ  ك ػػػدمللي ا هػػػدا  ك ػػػدمليل دكر الدكلػػػ  ُب  ك لغػػػى نفسػػػرم، 
ضمػػػنرم مػػػن ييفػػػيت بنفسػػػ  رم كْتسػػػب  عػػػ اضرم كْتسػػػب  هػػػدالرم، النػػػاس ْتسػػػب مصػػػاٟت

لنفسػػ  ل هللاػػ ج ال كػػاة ُب مدةػػ  معػػُت كإف كانػػي ال ٬تػػب  ف ٗتػػ ج ض ػػ ، كلرنػػ  ٭تػػاكؿ  ف 
 .٬تد لنفس  ٥ت  ان   ع ان كيتحايل على ذلي  ماـ ك 

اكؿ ػ كالػنفس ةػع ف  ػ  ف يػتلميس لنفسػ  ٥ت  ػان  ػ ع ان ل ينػ ًٌا حػدكد كمنرم من ٭ت
ػ ج إال كل ػل كمػن ييفػيت ُب زماننػا هػقا ػ كهػ  ضتػدل بعػق النػاس  ال كاة على نفس ، ضػال ٮتي
٭تػاكؿ   ك٬ترػا ػ كػ ف ٮتػ ج ال كػاة إف كػاف عنػدت مػاالن ُب البنػي، ض يهللاػ ج ال كػاة علػى ال يػ  

، ١تػاذاب القم ٮت ج من البني كل س  على ٚتل  ا١تاؿ، كه  ضتدل بد  ييش عرا هلال  الضػـد
لرػػ  يتنصيػػل مػػن ا١تبلػػ  الربػػَت كالػػقم هػػد ا دػػاس كيضػػدؿ: إف ا١تػػاؿ ا دادػػ  كػػا رض 
كا١تساكن كا١تصان  ، م   ف ا رض كا١تصان   ػ  ه كا١تػاؿ  ػ  ه آملػ ، ضرػقت زكػاة كهػقت 

 زكاة  مل ل.
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، ضػنحن ٚت اعػ  ا١تسػلمُت نسػته    ف نتغليػب علػى ذلػي ا١ترم  ف هقا ما ن ات ال ػـد
ُب عص    ف يردف  هل كل ٤تلًٌ  يضدمدف بتشر ل ٞتن  من  هل الةضػ  ب ػنرم ٕتمػ  ال كػاة 
مػػنرم، ٍب يتع ضػػدف علػػى مشػػاكل هػػقا اٟتػػ   ك هػػقت احمللػػ  كمػػن ٢تػػم االدػػتحضاؽ كٮت  ػػدف 

ال ، كلرػن ي اعػ  مػن يسػتحا ال كاة ٔتا يي ة  ك،  ف ال يي اع   حدهم  كارب  كال  صػدك
هقت اٟتا   كدر ايدتهاع   هنم ٚت عان إملدة، ض ذا ضعلنا ذلي ض ف هقا هػد البػاب الػقم 

 ف ٭تضػا لنػا كبنػا ذلػي، كك ا١تعػُت  د حدًٌؿ الدكل  كلرا من ضضػ  إىل غػٌت، نسػ ؿ ك 
 على ذلي.

  دلٗن حمبٛ اهلل لمعبذدلٗن حمبٛ اهلل لمعبذ
ممسعملعمػمَلفغم,سعملعمػمَلفغم,ممسعمؾػمدؼماسعمؾػمدؼمامماظػملَّفغماظػملَّفغمممَأحعمبفمَأحعمبفمممإؿمذعماإؿمذعمامم}}مم::مماظلقملالماظـاظث:معامعضملؽملكمحدؼثمردقلماهللاظلقملالماظـاظث:معامعضملؽملكمحدؼثمردقلماهلل

عمممصعماِظقؼماصعماِظقؼماممسعمؼملعمالسعمؼملعمالممَظفغمَظفغمممؼغمقعمصخملؼغمؼغمقعمصخملؼغم:م:مَضالعمَضالعمممسعملعمػمَلفغم=,سعملعمػمَلفغم=,مموعمععماوعمععمامماظػملَِّف,اظػملَِّف,ممرعمدغمقلعمرعمدغمقلعمممؼعماؼعما:م:مَضالعمَضالعم عمبعمؿملػم ممحعمؿفمكحعمؿفمكممَأجعمػمِلِفَأجعمػمِلِفممؼعمدعميػمؼعمدعميػمممبعمؿملػم

ػم:م:مَضالعمَضالعمممَأوػمَأوػمممِجريعماغغمفغم,ِجريعماغغمفغم,ممسعمؽملػمفغمسعمؽملػمفغمممؼعمرػمضعمكؼعمرػمضعمك ػمععم {{ممممحعمقػمَظفغمحعمقػمَظفغمممععم
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عـممؼعمذملدعميػممععمقػمِتذملِفمممممممممم}}ركا ت عديدة للحديث كمنرا هناؾ  عـممؼعمذملدعميػممععمقػمِتذملِفممممممممؼغمظمْلذملؿعمّّغممَظذملفغممسعمؼملعمذملؾؽممصعمذملاِظّّؽممبعمذملؿملػم ؼغمظمْلذملؿعمّّغممَظذملفغممسعمؼملعمذملؾؽممصعمذملاِظّّؽممبعمذملؿملػم

مم}}:، ضضػد كػاؿ حػب ك للعبػد  حاديػث  ملػ ل  ليًٌػد معػٌت، كهنػاؾ {{ممحعمؿعمؾمكمؼعمرػمضعمكمسعمؽملػمفغمحعمؿعمؾمكمؼعمرػمضعمكمسعمؽملػمفغم
ممِجؾػمرؿمؼذملؾغم,مِجؾػمرؿمؼذملؾغم,مممَصؿملغمِقؾقمذملفغممَصؿملغمِقؾقمذملفغممممِحؾفمذملفغم,مِحؾفمذملفغم,مَصفمَلَصفمَلممُصالغؼمذملامُصالغؼمذملامممؼغمِقذملبقممؼغمِقذملبقمممماظػملَّذملفعمماظػملَّذملفعممممإؿمنفمإؿمنفمممِجؾػمرؿمؼذملؾعممِجؾػمرؿمؼذملؾعممممغعمذملادعمىمغعمذملادعمىمممسعمؾػمذملدؼمامسعمؾػمذملدؼماممماظػملَّفغماظػملَّفغمممَأحعمبفمَأحعمبفمممإؿمذعماإؿمذعما

ممَأػػمذملذملؾغمَأػػمذملذملؾغمممَصؿملغمِقؾقمذملذملفغمَصؿملغمِقؾقمذملذملفغمممَصذملذملفمَلِحؾقمقهغم,َصذملذملفمَلِحؾقمقهغم,ممغؼمذملذملاغؼمذملذملاُصالُصالممؼغمِقذملذملبقمؼغمِقذملذملبقممماظػملَّذملذملفعماظػملَّذملذملفعمممإؿمنفمإؿمنفممماظلفمذملذملؼملعماِءاظلفمذملذملؼملعماِءممَأػػمذملذملؾؿمَأػػمذملذملؾؿمممِصذملذمللِصذملذمللممِجؾػمرؿمؼذملذملؾغمِجؾػمرؿمؼذملذملؾغمممَصؿملغمؽملعمذملذملاِديَصؿملغمؽملعمذملذملاِدي

{{مماَِّرػمضؿماَِّرػمضؿمممَأػػمؾؿمَأػػمؾؿمممِصلِصلمماْظعمَلؾغمقلغماْظعمَلؾغمقلغمممَظفغمَظفغمممؼغمقضعمعغمؼغمقضعمعغمممثغمؿفمثغمؿفممماظلفمؼملعماِء,اظلفمؼملعماِء,
ٖ 

، ك ػديد  ف ٕتالسػ  ك تلػقذ كالضبدؿ يعٍت ال ةا، ضتذد الناس  سًتيح إل   ك٘ت ل إل ػ 
ْتدية ، ك  يد  ف  قهب إل   ل  ملقكت ٟتػلًٌ مشػاكلرم، كي ةػدف ْترمػ ، كهػقا دل ػل علػى 

كهقا نفس ا١تعٌت القم ٭تمل  هقا اٟتديث، كعسيػل   ل  عػل رعمػ  كهعػم ، رةا ك 
================================== 

 اٌؾبوُ ٚطؾ١ؼ اثٓ ؽجبْ ػٓ ػّشٚ ثٓ اٌؾّك  7

 اٌظؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  8
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مػػن العسػػل،  ل  عػػل مقاكػػ  ُب كالمػػ  كُب  ملالكػػ  كُب  عامال ػػ  مضبػػدالن كدػػالغان عنػػد كػػل 
 حدل .

  اإلطتذسازاإلطتذساز
مم:م:ماظلقملالماظرابع:مؼعملقلماهللماظلقملالماظرابع:مؼعملقلماهللم        مم  مم  مممم    مممممم

اظعملػملؿ$مصؼملاماإلدؿدراج=موػؾمؼلؿدرجماهللمادللػملؿ=موطؿملػمؼضملرفمادللػملؿمأغفماظعملػملؿ$مصؼملاماإلدؿدراج=موػؾمؼلؿدرجماهللمادللػملؿ=موطؿملػمؼضملرفمادللػملؿمأغفم%%

ممعغملؿدرج=عغملؿدرج=

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

 ٖتض ػػا الدع ػػد الػػقم  ديعػػدت الػػ ٛتن علػػى مػػن ايدػػتدراج هػػد ايمػػال  لفنسػػاف ُب
 .ار رب  م ان هنى عن  الض آف  ك هنى عن  الن  العد ف 

ض ف الناس يتدكعدف ٦تن ٮتالم كتاب ك كديني  رددؿ ك  ف ين ؿ ب  العضاب ضػدران، 
بػ  ك  كالػقم ينػ ؿ بػ  العضػاب ضػدران يرػدف  نب رػان لػ ، كالتنب ػ  يرػدف ١تػن  حبيػ  ك، ضمػن ٭تي

  يينبرػػػ  ضػػػدران، لرػػػن مػػػن ال ي يػػػدت ك ض ػػػلمل  عنػػػ  ذلػػػي ل ظػػػلي ُب عمػػػات، كي يػػػد ض مػػػا
 ُب ا ث :ال ٭تب ، كلقلي ك ل ض ما كرد  ييغنب ك،  ف ك 

مم{{إذامأبطملضماهللمسؾدًامرزضفمعـمحرام,مصكملذاماذؿدفممشسملؾفمسػملؿملفمباركمظفمصؿملفمإذامأبطملضماهللمسؾدًامرزضفمعـمحرام,مصكملذاماذؿدفممشسملؾفمسػملؿملفمباركمظفمصؿملفم}}

ض ظن  ن  علػى اٟتػا كلػ س علػى البارػل، كهػقا يعٍت  ف ي يد كل الن كينمد كي ده ، 
  لػػػػ : ادػػػػتدراج مػػػػن ك                              () كهػػػػقا ال  القلمممم

يردف للمسػلمُت، كلرػن  هػل النفػاؽ ك هػل الشػضاؽ ك هػل دػد  ا ملػالؽ،  مػا ا١تلمنػدف 
آلملػػ ة السػػًت كالر امػػ ،  ف حض ضػػ  الصػػادكدف  هػػل ايدػػتضام  ضلرػػم عنػػد ك ُب الػػدن ا كا

ايدػػػػتدراج للرػػػػاض ين كل سػػػػي للمػػػػلمنُت، ضػػػػ ف ك ادػػػػتدر رم  ف  عػػػػل ٢تػػػػم عيلػػػػدان ُب 
ي يػػػد  ا مػػػداؿ كُب ا٠تػػػَتات كُب ا١تصػػػندعات الػػػيت  ٢تمرػػػم هبػػػا ضهغػػػدا كبغػػػدا  ف ك 

 إهالكرم ٔتا  ني  يديرم.
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إل ػػػػ  ضنػػػػدًن الدكػػػدؼ بػػػػُت يديػػػػ   ٟتبػػػ  لنػػػػا كليػػػل عنػػػػا ا رزاؽ كلػػػػ الن لنلذػػػ  كك 
عنػػػد  ل  مػػػ  علػػػى  كنسػػػتعهف  ُب ز دة الػػػ زؽ كنسػػػتغ ث بػػػ  عنػػػد الػػػبال ، كنػػػدعدت 

  ك عهػػات مػػا ٭تتا ػػ  ُب هػػقت اٟت ػػاة ض ٔتػػا ينسػػى:  الػػدكاـ، ضػػ ف ا١تػػ   لػػد عاضػػات ك    
                              .)العلق( 

اينسػاف  نػ   صػبح غػَت ٤تتػاج ض ٔتػا يتلرػ  ُب الهاعػ  كيترادػل ُب العبػػادة  إذا ر ل
كيتنادػى مػا عل ػ  مػن ذكػ  ك كمػن منا ػاة ك  ػلي ُب عيػالت، كهػقا مػا نػ ات ُب ٣تتمعنػا ُب 
هقت ا  ـ، ككد ك د  كةَتان من  هل ٣تتمعنا يترادل عن  دا  الصالة ُب ٚتاعػ  ُب ب ػي 

ا١تا  الػداضر ض صػل  هنػا، كهػقا مػ ض ادتشػ ل ُب ااتمػ  كملاصػ  ُب ك، ١تاذاب؟ عندل 
ا١تػدف، كنسػدا  ف صػالة اٞتماعػ  ض رػا إظرػاره لشػعال  ايدػالـ، كض رػا  عػارؼ كض رػا مػػددية 

يتضبيػل ك عملػ ،  ي ةػماف الضبػدؿ  نػ  لػد ض رػا ر ػل صػاّبلفملدة، كض را ضنالن عن ذلػ
 ض ضبل ك صالة اٞتم   من   ل .

ن كػػلي كنػػدر مػػن يصػػل  ٚتاعػػ  ُب ب ػػي ك كيػػدًن علػػى ذلػػي مػػن  هػػل ا١تػػدف، لرػػ
كهػػقت كارثػػ  حليػػي ا١تسػػلمُت ُب بلػػد  اآلف ُب هػػقا ال مػػاف،  نػػ  ر ل  ف مػػن ييصػػل  ُب 

 ا١تسذد ٭تتاج.
  ضايدػػػتدراج يرػػػدف للرػػػاض ين:                                   

                     ) القل(. 
كما ادتدرج ك  هل  م يرا برة ة ا٠تَتات ككض هتػا حػىت  هنػا مػن كة هتػا ي مدهنػا ُب 
البح  كيبهللالدف هبا حىت على ا١تساكُت من دراف هػقت البسػ ه ، كال ييعهدهنػا إال بشػ كط 

كدنػػ  يتنػػدير  دعػػان هػػد ١تػػن يتبًٌػػ  د ادػػترم كٯتشػػ  ُب ركػػاهبم، كمػػن يتهللالػػم عػػن ركػػاهبم يًت 
كمػػػن معػػػ  كال يسػػػ لدف عنػػػ ، بػػػل ييعلنػػػدف اٟتػػػ ب عل ػػػ  كيسػػػتهللادمدف ا دػػػلح  ُب   كيػػػ  

 ا١تلمنُت.
ك نػػتم  ػػ كف ر ل العػػُت اآلف، مػػاذا  فعػػل  م يرػػا ُب ايدػػالـب مػػا الػػقم ضػػ يؽ  هػػل 
العػػ اؽ ك كصػػلرم إىل مػػا هػػم ض ػػ  اآلف مػػن حػػ كبه ال  نترػػ ب مػػن الػػقم   ػػعل اٟتػػ ب ُب 
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غانسػػتاف بػػدكف داعػػى كال دػػببب مػػن الػػقم  عػػل السػػدداف  ػػب  دكلػػ  ال  مػػن كال  مػػاف  ض
كإ٪تا كدة متناح ة كال ملَتات كال مستحضاتب من القم  عل ل ب ا اآلف  ب  دكلػ  ال  مػن 
كال  مػػػاف كإ٪تػػػا حػػػ كبه مسػػػتم ةب مػػػن الػػػقم  عػػػل  هػػػل دػػػدر  يرػػػا  كف إىل  ػػػىت بضػػػاع 

مسػػاكُت  كالدهػػم كنسػػالرم كاحتػػاركا ُب كػػل  ٨تػػا  ا رض كيًتكػػدف كػػل  مالكرػػم كمل  ػػدا 
 ا رضب كل ذلي دبب   م يرا.

ك رادكا ذلػػػي ُب مصػػػ ، كمػػػن   ػػػل ذلػػػي ك ف  هػػػل مصػػػ  ككفػػػدا ٢تػػػم كػػػاف هػػػقا 
 حش    ُب حلدكرم، ض حاكلدف اف ٮتههدا  ل ك ف   لتحض ا م ادهم ُب مص .

د  ف رضنػػي  م يرػػا انظػػ  معػػ   ف عبػػد الناصػػ   صيػػ  علػػى بنػػا  السػػد العػػا  بعػػ
٘تديلػػػ  كمنعػػػي البنػػػي الػػػدك  مػػػن ٘تديلػػػ  كمػػػن ككترػػػا ذهبػػػدا إىل  ث دب ػػػا ك كضػػػدكا العلمػػػا  
كا١ترنددُت ل هللاههدا ١تن  ا١تا  الرل   عن مص ،  ف هػقت السػدكد الػيت هنػاؾ ٘تنػ  ا١تػا  
ب الرل   عن مص ، ضال أتٌب كه ة ما  كاحدة ١تص ، كمػن الػقم كرا  هػقت ا١تداةػ   كلرػا

 م يرػػػػا كإدػػػػ ال ل،  ف  ث دب ػػػػا لػػػػ س معرػػػػا مػػػػاؿ ضرػػػػم الػػػػقين دػػػػهللاي كا الػػػػدكؿ مػػػػن   ػػػػل 
 ا١تعد ت.

مػػن الػػقين يشػػذعدف الػػقين يفسػػدكف ُب  رض مصػػ  اآلف ا١تػػاؿ كالسػػالحب  م يرػػا 
كمػػن مللفرػػا مػػن دكؿ  كركا كإدػػ ال ل، ضا١تػػاؿ كالسػػالح و ػػدف بػػ  إمػػا عػػن ر يػػا ٛتػػاس، 

اف، ككلرا ر ؽ م سػ ة النسػب  ٢تػم كيػدضعدف هػقت ا مػداؿ، كإما عن ر يا ل ب ا  ك السدد
 كا٢تدؼ منرا إدضاط دكلتنا كنردف مةلنا كمةل الصدماؿ.

كػػل هػػقا ١تػػاذاب رغ ػػاف ١تػػا آاهػػم ك، نسػػدا  ف هػػقت الػػنعم  عهاهػػا ٢تػػم ل شػػر كت، 
ففدا رلباهتم ك دعرم كحا اهتم، كا مللض  النعفا  كيعاكندهنم ك٭تاكلدف  ف ٮتي كبػقلي  كل ربًٌ

   دعػديهم ككػاؿ ُب  ػ هنم:  ض ف ك                                   
                     ) القل( 

 ا  ال ـد  ك على ك ي هػقا ال ػـد الػقم دػ تم دػحا  م يرػا كمػن يعاكهنػا إنتضامػان 
د ك ا١تستنػػعفُت ا١تسػػلمُت رغ ػػا ن ككفػػ ان الػػنعم ١تػػا يفعلػػدف ُب  هػػل ا رض كملاصػػ  عبػػا
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 .اليت  فنيل هبا عل رم رب العا١تُت 
بط مر هم ك ف ٬تعل أثرهم ُب ٨تدرهم، ك ف ٬تعػل  دػلحترم ُب  نس ؿ ك   ف ٭تي

صدكرهم ك ف ٬تعل مر هم بداران علػ رم  ٚتعػُت، ك ف ينذًٌ نػا مػن  ػٌ ًهم كمرػ هم ككػل مػن 
  يـد الدين آمُت.عاكهنم كداندهم إىل

  أدب املشأٚ املطمكٛأدب املشأٚ املطمكٛ
اظلقملالماخلاعس:معاماِّدبماظذيماظذيمتػملؿزممبفمادلرأةمظممحالمرالضؾملا=موعاماظلقملالماخلاعس:معاماِّدبماظذيماظذيمتػملؿزممبفمادلرأةمظممحالمرالضؾملا=موعام

ممواجبمأػػملؾملامجتاػؾملا=موعامحغملؿمعـمحاولمإشقائؾملا=واجبمأػػملؾملامجتاػؾملا=موعامحغملؿمعـمحاولمإشقائؾملا=
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 ا دب القم ينبغ  للم  ة  ف  تحليى ب  عند رالكرا: 
ال  سرن ُب مراف كاحد م  زك را القم رلضرا ك عامل  كا١تعاملػ  السػابض ،  كالن:  

نػػ   كلػػد حرمػػي الظػػ كؼ  ف يع شػػا ُب مرػػاف كاحػػد ضػػال بػػد  ف  نػػ  حػػدان ب نرػػا كب نػػ  
 صبح ر الن   نب ان عنرا، ضال ٕتلس معػ  ُب مللػدة، كال  تحػديث معػ  إال حػديةان  ػادان، كال 

 اهتا  ك إىل  ل     من    ا   سمرا. سمح ل  بنظ ة إىل عدرة من عدر 
سن ان:  ف  لتـ  ٔتدة العدة الش ع   كه  ثالثػ  كػ ك   ك ثالثػ   ػردر  ك ثالثػ  ريرػدر 
يعٍت أت  را الدكرة ك هر  منرا حىت  ستربئ رٛترػا، ضفػ  هػقت الفػًتة ال  تعػ يض للهللاػاربُت 

 كال  تذميل ل   دها كال  تربيج لتيغ م ا٠تاربُت.
حػىت ٭تفظرػا مػن  ل را ُب هقت الفًتة  ينػان  ف ٖتػاضو علػى عالكترػا اهلل سلةان: ع

 ال لل، كحىت ييض ل عة هتا كحىت ييعدةرا ملَتان عما   ل ٢تا.
 ف ييسدًٌد نسػا  ا١تسػلمُت  هقت ه   هم كا بات ال ك   اليت ريلضي نس ؿ ك 

 إىل العمل القم ٭تب  كي ةات ُب كل ككي كحُت.



  {{7ٔ7ٔ}}    ٚاٌخّغْٛٚاٌخّغْٛاٌغبثؼخ اٌغبثؼخ اٌؾٍمخ اٌؾٍمخ           ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

  ػري املؼرتكػري املؼرتكالتأوني الصش٘ لالتأوني الصش٘ ل
#مسػملكماِّدوؼةمعـماظؿفملعنيماظزملقممل,م#مسػملكماِّدوؼةمعـماظؿفملعنيماظزملقممل,م9999اظلقملالماظلادس:مأغامعقزػموظلمخزملؿماظلقملالماظلادس:مأغامعقزػموظلمخزملؿم

,مصؾملؾمرمقزمأنمأرػملبمعـماظشملؾؿملبم,مصؾملؾمرمقزمأنمأرػملبمعـماظشملؾؿملبمأغامظلتمعرؼسملًا,موظغملـمواظديمرجؾمعرؼضأغامظلتمعرؼسملًا,موظغملـمواظديمرجؾمعرؼضوو

ممطؿابةمأدوؼةمِّبل=موغلؿظملؿملدمعـماظؿفملعنيماظزملقممل=طؿابةمأدوؼةمِّبل=موغلؿظملؿملدمعـماظؿفملعنيماظزملقممل=
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 ني  عاكدت م  الت مُت الصػحًٌ  علػى  ػ كط يلػـ  عل ػي  ف  لتػـ  هبػقت الشػ كط 
حىت ال ٗتدف العرد القم كاثضترم عل  ، ض ف كاندا كد ٝتحدا لي بعػالج ا ب  ك ا ـ  ك 

ي بػػقلي  نػػ   مػػ ه ضعل ػػ - ف هنػػاؾ بعػػق اٞترػػات  سػػمح بػػقلي  -ال ك ػػ   ك ا كالد 
   ع ه مباحه لي.

كإف كػػاندا كػػد ا ػػًتردا عل ػػي  ف ال يرػػدف العػػالج إال لشهللاصػػي ضضػػط ضعل ػػي  ف 
 لتػػػـ  هبػػػقت الشػػػ كط كال ينبغػػػ   ف أتٌب بعػػػالج إبٝتػػػي كيرػػػدف لغػػػَتؾ،  ف هػػػقا ٥تػػػالمه 

 للعرد القم عاهدهتم عل   كالش كط اليت كاضضي عل را.
علػػى غػػَت ذلػػي ضػػػ ف الػػدكا  الػػقم وٌب بػػ  لغػػػَتت كلػػ علم علػػم ال ضػػُت  نػػ  إذا دػػػار 

دػػػ  يد الػػػدا ،  ك دػػػ للًٌب عل ػػػ  كةػػػَتان مػػػن ا دكا ، كلػػػن ٭تضػػػا الشػػػفا   نػػػ  ملػػػاف العرػػػد 
 م  الت مُت الصح . ك صبح غَت ملت مان ٔتا كَبي ب  هلل 

كم  هقا  ينػان مػن يػقهب إىل الهب ػب كوملػق ال ك ػت  إىل الصػ د  كوملػق مرػاف 
دف  دػػناف كض  ػػاة  كمعذػػدف حالكػػ  ككػػ ًن حالكػػ  ككدلدن ػػات كما ػػاب  ذلػػي، الػػدكا  معذػػ

غٍتٌّ عن ذلي،  ف اينساف ا١تلمن يعلم علم ال ضػُت  ف  ضرقا مل كجه عن النص، كك 
الضػػػ ش اٟتػػػ اـ وملػػػق معػػػ  كػػػل ا١تػػػاؿ اٟتػػػالؿ الػػػقم ٚتعػػػ  اينسػػػاف كيػػػلدًٌم اينسػػػاف إىل 

================================== 
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 :القندب كاآلسـ ل نفض ، كاؿ 
ؿـمماذػمؿعمرعمىمثعمقػمبعمًامِبضملعمرملػمرعمِةمدعمرعماِػؿعمموعمِصؿملِفمِدرػمػعمؿؽممحعمرعمامؽممَظؿػممؼعمعمْلؾعمؾؿمماظػملؾَمفغممَظفغممصعماَلًةمععمامدعمامعممؿـمماذػمؿعمرعمىمثعمقػمبعمًامِبضملعمرملػمرعمِةمدعمرعماِػؿعمموعمِصؿملِفمِدرػمػعمؿؽممحعمرعمامؽممَظؿػممؼعمعمْلؾعمؾؿمماظػملؾَمفغممَظفغممصعماَلًةمععمامدعمامعممععمععممم}}

مممم1919{{ممسعمػمَلؿملػمِفسعمػمَلؿملػمِف

صاحب   إذا  دمللي ك  ان كاحدان ح امان ضتيصبح ح امان، كا١تاؿ اٟت اـ ييسلًٌط ك 
كا١تسر ات ُب زماننػاب  ف ا١تػاؿ  على إنفاك  َب القندب كاآلسـ، ١تاذا انتش ت ا١تهللادرات

اٟتػػ اـ كةيػػ ،  يػػن يينفضػػدتب علػػى ا١تهللاػػدرات كغَتهػػا، لرػػن هػػل يد ػػد ر ػػله معػػ  كػػ ش مػػن 
 حالؿ كٚتع  بتعب  كع ك  ٍب ينفض  على ا١تهللادراتب؟ ال.

ضرقا ماؿه ٚتع  من ح اـ ض ػ  غػشٌّ ُب العمػل،  ك ض ػ  ملديعػ  ١تػن يعمػل لػ ،  ك ض ػ  
علػػى  لػػ  لغػػَتت، ض يصػػبح هػػقا ا١تػػاؿ غػػَت حػػالؿ ييسػػله  ك مل انػػ  ُب العمػػل الػػقم يعم

 .إنفاك  ُب القندب كاآلسـ كالع اذ اهلل 
نبنػػا اٟتػػ اـ ك٭تفظنػػا مػػن الػػقندب  نسػػ ؿ ك   ف ٬تعػػل  رزاكنػػا حػػالالن ر بػػ  ك ف ٬تي

 كاآلسـ

  طذٕد الكمب هللطذٕد الكمب هلل
مماظلفقد=اظلفقد=اظلقملالماظلابع:مطؿملػمؼضملرفمادللػملؿمأنماظعملػملبمدفدمهلل=مومعامطؿملظملؿملةماظلقملالماظلابع:مطؿملػمؼضملرفمادللػملؿمأنماظعملػملبمدفدمهلل=مومعامطؿملظملؿملةم
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الدكتدر عبػد اٟتلػ م ٤تمػدد رٛتػ  ك عل ػ   ػ ح هػقا ا١تدةػدع كهػد دػذدد الضلػب 
 هلل ككاؿ: إذا دذد الضلب هلل ال يضـد من دذددت  بدان.

كمػا السػذدد هنػاب هػد  ف ٯتتلػ   الضلػب ا٠تشػدع هلل كا٠تػدؼ مػن ك كمػن ملشػػ   
معػػا  بػػُت ع ػػٍت كلبػػ  ال يغ ػػب عنػػ  ر ضػػ  عػػُت   اكبػػ  ك ك ضػػدل ك، ض صػػبح ك ك كم

================================== 
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كال  كػػلي، كلمػػا ٖتػػديث  ػػقكي   ف ك يسػػمع ، ككلمػػا عمػػل  ػػقكي   ف ك يهلػػ  عل ػػ  كيػػ ات، 
ككلما ٖت يؾ  ك دػرن علػم  ف الػقم ٭تي ًٌكػ  كييسػرن  هػد  مػ  ك كمػ اد ك، ككلمػا كيضًٌػا ُب 

علػم  ف الػقم ٘تػم هػقا ا مػ  مػا  يمػدي بػ  مػن  دض ػا ك كمػن ضنػل ك كمػن رعايػػ  ك   مػ و 
 ، كعناي  ك 

ضسػػذدد الضلػػب  ف اينسػػاف يفػػٌت عػػن ذا ػػ  كنفسػػ  كينظػػ  إىل كػػل الفنػػل مػػن ربػػ  
 :  كمػػػن إ٢تػػػ                      (78)ضػػػٌت كر ل كػػػل ا مػػػدر مػػػن ك، آل عممممران 

كهقا هد العبد القم دػليم كػل  مػدرت هلل، يسػ ل  ُب  ل  مػ :  نػي ال ػـد كنػي مػا  ػا  ك  
كػػقا ككػػقا، يضػػدؿ لػػي: هػػقا مػػن ضنػػل ك كبتدض ػػا ك كب عايػػ  ك، يضػػدؿ لػػ :  ف إبنػػي 
ما ػػا  ك كػػقا ككػػقا، ضػػَتد عل ػػ : هػػقا بفنػػل ك كمػػن رعايػػ  ك  ، كال يضػػدؿ: هػػقا مػػن 

    ضضػد عملػي معػ  كػقا كصػنعي معػ  كػقا، بػل ينسػب ا مػدر كلرػا هلل  هار   كمرار 
عػػ ، كال ي يػػد  ف يهلػػ   حػػده مػػن ا٠تلػػا ُب  ل  كال ي يػػد مػػن النػػاس  ػػر ة كال ظرػػدر كال ٝتي

 عمل يعمل  هلل  ن  ريزؽ حض ض  ايملالص القم يضدؿ ض   ك:
ؿممماظلفمالمغماظلفمالمغمممسعمػمَلؿملػمِفسعمػمَلؿملػمِفممِجؾػمرؿمؼؾعمِجؾػمرؿمؼؾعمممدعمفمَلْظتغمدعمفمَلْظتغممم}} ؿمسعم :م:ماظلفمالمغماظلفمالمغمممسعمػمَلؿملػمِفسعمػمَلؿملػمِفممِجؾػمرؿمؼؾغمِجؾػمرؿمؼؾغمممَصعمَلالعمَصعمَلالعمممػغمقعم=ػغمقعم=ممععماععمامماإلؿمخػمالصؿم,اإلؿمخػمالصؿم,ممسعم

ؿممموعمتعمضملعماَظكوعمتعمضملعماَظكممتعمؾعمارعمَكتعمؾعمارعمَكمماْظضمِلزفمِةاْظضمِلزفمِةممرعمبفمرعمبفمممدعمفمَلْظتغمدعمفمَلْظتغم ؿـمسعم ممتعمؾعمارعمَكتعمؾعمارعمَكمماْظضمِلزفمِةاْظضمِلزفمِةممرعمبقمرعمبقمممَصعمَلالعمَصعمَلالعمممػغمقعم=ػغمقعم=ممععماععمامماِظكملخػمالصؿم,اِظكملخػمالصؿم,ممسعم

ػممماإلؿمخػمالصغممِدرلماإلؿمخػمالصغممِدرلم:م:موعمتعمضملعماَظكوعمتعمضملعماَظك ػمِع ػمممَضػمْلبعمَضػمْلبعمممَأوػمدعمسػمؿغمفغمَأوػمدعمسػمؿغمفغمممِدرمميِدرمميممِع ػمععم ػمممَأحػمؾعمؾػمتغمَأحػمؾعمؾػمتغمممععم ػمِع {{ممِسؾعماِديِسؾعماِديممِع
ُُُُ

مم

، ض رػػػدف دػػػذدد هػػػم عبػػػاد ك ا١تهللالصػػػُت الػػػقين دػػػذدت كلػػػدهبم هلل  هػػػلال 
 .الضلب هنا  ن  كصل إىل غاي  التعظ م، كغاي  ا٠تش   كغاي  ا١ت اكب  هلل 

================================== 
 اٌشعبٌخ اٌمش١ش٠خ ػٓ ؽز٠فخ ثٓ ا١ٌّبْ  ٔٔ
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  فتح اهللفتح اهلل
مماظلقملالماظـاعـ:مطؿملػمؼفملتلماظظملؿّّمعـماهلل=اظلقملالماظـاعـ:مطؿملػمؼفملتلماظظملؿّّمعـماهلل=
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ةػ  ك  بػارؾ ك عػاىل عػنرم،  ف الفػتح وٌب مػن ك ما  علمنات من مشاٮتنا الرػ اـ ر 
على يد رددؿ ك إىل العبد عن ر يا ًصٍدك  م    هللا ، ضها١تا يتداىل عل ػ  الفػتح ض رػدف 
ما  ان على كدـ الصدؽ م    هللا ، ضػ ذا  دكػم الفػتح كإذا  بهػ  الفػتح كإذا حيػـ  الفػتح، 

 .ضرقا دل له على  ن  يد د     مله  ُب دَتت كدلدك 
  ت العادة  ف اينساف السالي الصادؽ ي ا   نفس ،  ما السػالي الغاضػل يػ يح 

، لرػػن السػػالي ضرػػ ت كينسػػب الضصػػدر إىل  ػػ هللا ، كهػػقا دػػاليه هالػػيه كالع ػػاذ اهلل 
الصػػػادؽ ي ا ػػػ  نفسػػػ  كيضػػػدؿ: ُب مػػػاذا كصيػػػ تب كمػػػاذا نسػػػ يب ً ى    عمػػػل مػػػا يد ػػػب 

 ف اله يا ١تن صدؽ".الفتحب ككالدا: "ل س اله يا ١تن دبا إ
 حرػػ  لرػػم مػػةالن كاحػػدان:  خ    رت إىل اآلف مػػن بلػػد اٝترػػا السػػنغاؿ مػػن  ض يض ػػا، 
رآين علػػى النػػي، كر ل كتبنػػا ضا صػػل يب كرلػػب الب عػػ  كالعرػػد ضبايعنػػات كعاهػػد ت، ضهلػػب 
ا كراد ض عه ناهػػا لػػ ، ضمشػػ  علػػى ا٢تػػدل، ضفػػد ر بفتدحػػات كإك امػػات  عظمرػػا ر يػػ  

علػػى الػػدكاـ، ككػػاف ال يضػػدؿ الشػػع ، ضفػػد ر انفتػػاح الشػػع  اي٢تػػ   ك دػػ د  ردػػدؿ 
عل ػػػ  ا٠تلػػػا ١تػػػا ر كت عل ػػػ ، ضػػػ  ل  ف  علػػػى لسػػػان ، كهػػػ  ا١تدا  ػػػد اي٢ت ػػػ ، كٚتػػػ  ك 

ذلػي كػػد يرػػدف عالضػان لػػ  ُب ر يػػا ك، ككػاف يهػػ دهم ك راد  ف يػػتهللاليص مػنرم حػػىت  م  ػػ  
  عل ػػ ، ضرػػقا    رت ك    السػػ  لرػػن الصػػدؽ هػػد  ف يسػػتم  معرػػم، كب نػػي لػػ  مػػا ينبغػػ

 القم بلغي  ا١ت اد.
ككد ٯترث العبػد مػ   ػ هللا  ٜتسػُت دػن  ال ييفػتح عل ػ  بًسػنى ، ١تػاذاب  نػ  مشػغدؿه 
بنفسػػ ،  ك ي يػػد الفػػتح حػػىت يضػػدؿ النػػاس  نػػ  صػػاحب ضػػتح،  ك ي يػػد ر دػػ ،  ك ي يػػد  ف 

ت،  ك ي يػد مػن يضػدؿ لػ : ادعػ  لنػا    ػ   يردف ل  ك امات،  ك ي يد مػن ييعظمػ   ك يرػربًٌ 
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  ك كقا اك كقا.
ضمن يي د هقا ضما ل  كمػا للمهالػب اي٢ت ػ ، ضمػن ييػ د ا١تهالػب اي٢ت ػ   رػدف الػدن ا 
الدن ػػ  ٔتػػن ض رػػا كمػػا ض رػػا مللػػم ظرػػ ت، ضلػػد ذرية كاحػػدة دمللػػي كلبػػ  ضترػػدف كػػد لديثتػػ  

، ضػػال بػػد  ف  لتنػػ الت حنػػ ة ك ك٧تيسػػت ، ضػػال يصػػلح هػػقا الضلػػب للضػػا  اٟتب ػػب، كال
 يردف الضلب كد نيظًٌم من كل الهلبات الدن  ، كمن زه ة الدن ا ا٠تاكي  الفان  .

مػػاذا ي يػػدب ال ي يػػد حػػىت اآلملػػ ة، ضمػػن رلػػب حػػىت اآلملػػ ة ضػػال يػػ اؿ   يصػػدؽ مػػ  
َتاكػب ك، ضماذا ي يدب ي يد ك كال ي  د ددات، ضمن ٮتلص ُب هقا الضصد كيهلب ك ض

 نفس  ك٭تادب نفس ، كل س عند   راز ٤تادبات، كلرن  راز احملادبات عندؾ  ني.
ض حادب نفس  كي اكب نفس  على هػقا الصػدؽ حػىت يرػدف ٤تاضظػان علػى الصػدؽ 

الضصد، ال ي يد مػن كرا  ذلػي  ػ مان إال رةػات  كعلى ايملالص كعلى دكاـ إض اد ك 
  لي ُب عيالت.

ؿ كػل مػا ي  ػدت مػن آمػاؿ، ضت   ػ  الفتدحػات اي٢ت ػ  الدهب ػ  الػيت إذا كَبي بقلي ينا
يعذ  اللسػاف عػن عػدًٌها كحصػ ها ضنػالن عػن  ػ حرا،  ف هػقت  مػدره ضػدؽ ا٠ت ػاؿ كهػقت 
اليت ٖتدث م  الصاٟتُت ك ك٢تا ك ك مرػا ك عظمرػا اي٢تػاـ، كهػد  ف يفػتح ك ُب كلبػ  اب 

صينان م ن ا٠ت اؿ، كالبعق و  ػ  بعػق ا٠ت ػاالت ض ضػدؿ: هػقا اي٢تاـ، كاب اي٢تاـ يردف ٤تي
إ٢تاـ، ال، اي٢تاـ وٌب بغت  بدكف  فرَت كال دابا، ض ح ػا ن ا خ يسػ ؿ السػلاؿ كال  عػ ؼ 
 ػػ مان هنال ػػان عػػن اي ابػػ ، لرػػن علػػى الفػػدر أتٌب اي ابػػ  ا١تنادػػب  لػػ ، كاآلملػػ  يسػػ ؿ نفػػس 

 السلاؿ ضت ٌب إ اب  منادب  ل .
أتٌب اي اات الفدريػ  ضػدران مػن رب الربيػ ، ك ػ ررا  ف  هػابا الشػ يع  ضاي٢تاـ  ف 

احملمديػػ ، ضػػ ذا  رليػػم برػػالـ ٮتػػالم  ػػ ع ك ض رػػدف إ٢تامػػان  ػػ هان ان، إذا كػػاف الرػػالـ عػػن 
نفسػػ  كيعتػػربت إ٢تامػػان، يعػػٍت يضػػدؿ:    كػػقا ككصػػلي لرػػقا كذهبػػي إىل كػػقا ض رػػدف إ٢تامػػان 

 نفس ان ك هحان نفس ان.
اي٢تاـ ال اين هد القم ييبُتًٌ ر يا اٟتب ب كر يا الضػ ب مػن اٟتب ػب، كك ػم  لرن
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يناؿ اينساف مددية اٟتب بب كما الفدالد اليت  عدد على اينساف مػن الضػ ب مػن اٟتب ػبب 
 كما اله يض  السديدة اليت يظلم هبا ٤تتفظان ٔترانت  عند اٟتب بب.

 .الفتاح يفتح عل   كهد ك ضرقت ه   حداؿ ا١ت يد الصادؽ القم بد  
 للعمل الصػاّب، ك ف ٬تعلػ  ك  كالهب   عظم الفتدحات ه   ف يدضض  ك  

عػػد ن لشػػ هللا ، كهػػد  ف يعاكنػػ  كيػػلازرت ُب العمػػػل لشػػ ع ك، كُب نشػػ  احملبػػ  كا١تػػددة بػػػُت 
، ل دػدؿ ك مللا ك،  ف ا نصار كا١ترا  ين ٔتاذا  ملقكا م  اهتم الريربلب ٔتعػاكنترم 

( ضمػن ذهػػب للمع كػػ  ضرػػقا الػػقم  : )الغيػـ  ١تػػن  ػػارؾ ُب الغيػػـ  الغنػالم ١تػػن  ػػارؾ ُب الغيػػـ 
ع كػػػ  ض رػػػم وملػػػق مػػػن يرػػػدف لػػػ  ُب الغن مػػػ ، لرػػػن مػػػن  لػػػس ُب ب تػػػ  ك  يشػػػارؾ ُب ا١ت

ُب ا١تع كػ  ك  يسػاهم بشػ  و ُب ا١تع كػ ، ضمػاذا وملػقب؟ لػن الغن م ب؟ كالقم   يدض   ػ مان 
اؿ  ػػػ مان، ككػػػد  نػػػحي عل ػػػ  نفسػػػ  علػػػى  نػػػ  مػػػن  هػػػل ال ضػػػُت، ضرػػػقت ظنػػػدف ك كهػػػاـ ينػػػ

 ، كعن مالحظ    هللا .كمل االت  يبعد السالي عن ر يا اٟتا 
لنا اآلداب  ٚتعُت حىت نردف من عباد ك الصاٟتُت نس ؿ ك  مًٌ   ف ٬تي

 كصلى ك على د د    كعلى آل  كصحب  كدلم



  {{ٖٕٖٕ}}    ٚاٌخّغْٛٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبِٕخاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طٝ اإلٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

u  ٍٛٔاخلىظُٕٔاخلىظُٕ  احلمكٛ الجاوٍٛاحلمكٛ الجاوu  
  العىن يف نافْٗ بْ نشٕلٗاتالعىن يف نافْٗ بْ نشٕلٗات
  التعصب األعىٜ ٔعالدْالتعصب األعىٜ ٔعالدْ

  إدواُ املدذساتإدواُ املدذسات
  الكشض احلظَالكشض احلظَ

  دٔس املٕاطَ يف الٍّٕض بالبمذدٔس املٕاطَ يف الٍّٕض بالبمذ
  اإلستفاه بًٕٗ األًاإلستفاه بًٕٗ األً



  {{ٕٕٗٗ}}    ٚاٌخّغْٛٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبِٕخاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طٝ اإلٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

u   ٛ3636الجاوٍٛ ٔاخلىظُٕالجاوٍٛ ٔاخلىظُٕاحلمكٛ احلمكu  
  العىن يف نافْٗ بْ نشٕلٗاتالعىن يف نافْٗ بْ نشٕلٗات

اظلقملالماِّول:مأغامأسؼملؾمظممطاصؿملفموطػملفمطققظؿملات,موظغملـماظرطـماظذيمأسؼملؾماظلقملالماِّول:مأغامأسؼملؾمظممطاصؿملفموطػملفمطققظؿملات,موظغملـماظرطـماظذيمأسؼملؾم

ممؿملفمبضملؿملدمسؽملف,مصؾملؾمػذامحراممأممحالل=ؿملفمبضملؿملدمسؽملف,مصؾملؾمػذامحراممأممحالل=صص

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

 :كاؿ 
عممم}} عمَظضملعم عممماْظكعمؼملػمرعم,اْظكعمؼملػمرعم,مماظػملَّفغماظػملَّفغمممَظضملعم عموعمَظضملعم مموعمعغمؾػمؿعماسعمؾملعما,وعمعغمؾػمؿعماسعمؾملعما,مموعمبعماِئضملعمؾملعما,وعمبعماِئضملعمؾملعما,مموعمعغمضملػمؿعمزمِلرعمػعما,وعمعغمضملػمؿعمزمِلرعمػعما,مموعمسعماِصرعمػعما,وعمسعماِصرعمػعما,مموعمدعماِضؿملعمؾملعما,وعمدعماِضؿملعمؾملعما,ممذعمارؿمبعمؾملعما,ذعمارؿمبعمؾملعما,مموعمَظضملعم

{{ممثعمؼملعمؽمِلؾملعماثعمؼملعمؽمِلؾملعماممآِطؾعمآِطؾعموعموعم  إؿمَظؿملػمِف,إؿمَظؿملػمِف,مموعماْظؼملعمقػمؼملغمقَظَةوعماْظؼملعمقػمؼملغمقَظَةمموعمحعماِعػمَلؾملعما,وعمحعماِعػمَلؾملعما,
ُُّّ

مم

 .لعن ك ُب ا٠تم  كما  اهبرا عش ة    ا 
كعلػػػى اينسػػػاف  ف يتضػػػ  الشػػػبرات، ضمػػػا داـ ا١ترػػػاف الػػػقم هػػػد ض ػػػ  يب ػػػ  ا٠تمػػػ  
ض ذػػب  ف يبتعػػد عنػػ  الرل ػػ ،  نػػ  حػػىت ا١تػػاؿ الػػقم دػػ  ملقت منػػ  مػػاؿ حػػ اـ،  نػػ  مػػاؿ 

   ج عن ب   ا٠تمدر كهقت احمل مات.
 ، كإذا  ػػػدض ت الن ػػػ  كادػػػتعاف بػػػ ب الربيػػػ  ضػػػ ف ك كيبحػػػث عػػػن عمػػػل حػػػالؿ

 د ض ق ل  عمالن حالالن ضدر ن يعدة  عن هقا العمل اٟت اـ إف  ا  ك.

================================== 
 َٕٗٔٓ/ٖ/ٕٔ٘ـ ِٖ٘ٗٔٓ عّبد األٚي  ِٕٓغغذ فبؽّخ اٌض٘شاء  -ثٕٙب  ٕٔ

 ِغٕذ أؽّذ ٚاٌؾبوُ ػٓ اثٓ ػّش  ٖٔ



  {{ٕٕ٘٘}}    ٚاٌخّغْٛٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبِٕخاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طٝ اإلٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

  التعصب األعىٜ ٔعالدْالتعصب األعىٜ ٔعالدْ
مماظلقملالماظـاغل:معامأدؾابماظؿضملزملبماِّسؼملك=موعامررقمسالجف=اظلقملالماظـاغل:معامأدؾابماظؿضملزملبماِّسؼملك=موعامررقمسالجف=

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

 : زماننا ل س من ايدالـ لضدل  التعصب ا١تد دد ُب
ػمممِعؽملفماِعؽملفماممَظؿملػمسعمَظؿملػمسعممم}} ػمععم {{سعمزملعمِؾؿملفمٍةمسعمزملعمِؾؿملفمٍةمممإؿمَظكإؿمَظكممدعمسعمادعمسعماممععم

ُُْْ
مم

ا  ض ػػػا  ا نض ػػػا ، كػػػاندا ٮتتلفػػػدف ُب الػػػ  ل، لرػػػن كػػػاف  ك صػػػحاب ردػػػدؿ ك 
 عارهم )ايملتالؼ ُب ال  ل ال يفسد للديد كن  ( ملالضرم ُب ال  ل ال ٬تعػل هػقا يسيػب 

 على هقا  ف هقا هنى عن  دين ايدالـ. هقا  ك يشتم هقا  ك ييشنًٌ 
ضالعصػػب   الػػيت ض رػػا بيغػػق كض رػػا كيػػ ت كض رػػا  شػػن   كض رػػا دػػبٌّ كض رػػا  ػػتمه، ضرػػقت 
عصػػب    اهل ػػ  كل سػػي ُب ايدػػالـ، كالعصػػب   الػػيت ُب ايدػػالـ لشػػ   كاحػػد ضضػػط، هلل 

نسػػاف ، لرػػن ال يد ػػد عصػػب   لػػنفس اينسػػاف علػػى نفػػس إكل دػػدؿ ك كلشػػ يع  ك 
كػػػاندا ٮتتلفػػػدف ُب الضنػػػا ، لرػػػن كػػػاف ٢تػػػم م  ع ػػػ ، كهػػػد    صػػػحاب ردػػػدؿ ك  ، آملػػ

، ضَت عدا ل  ك٭ترم ب نرم ضَتةدف ْترم  كينتر  ا٠تالؼ القم ظرػ  د د  رددؿ ك 
 ض ما ب نرم.

على دػب ل ا١تةػاؿ بعػد إنسػحاب ا حػ اب ُب غػ كة ا حػ اب  د د  رددؿ ك 
، ًمػنٍ  بًًعمىامىػ و  ميٍعتىًذػ ناا مُت  ربيل يربط من السما   ذهب إىل من ل ، كإذا  عىلىػى ًإٍدػتػىبػٍ ىؽو

ا بػىٍغلى و  رى الى ه، عىلى ػٍ رىا رًحى ، ًمنٍ  كىًه فى ه  عىلى ػٍ  :ضػىضىاؿى  ًديبىاجو
ممغمَلُةغمَلُةاْظؼملعمالِئاْظؼملعمالِئمموعمضعمضملعمِتوعمضعمضملعمِتممععماععما:م:مِجؾػمرؿمؼؾغمِجؾػمرؿمؼؾغمممغعمضملعمؿػم,مَضالعمغعمضملعمؿػم,مَضالعم:م:مَضالعمَضالعممماظػملَِّف=اظػملَِّف=ممرعمدغمقلعمرعمدغمقلعمممؼعماؼعمامماظلممالحعماظلممالحعممموعمضعمضملػمتعموعمضعمضملػمتعمممَأَضدػمَأَضدػممم}}

ػم  إؿمالإؿمالمماآلنعماآلنعمممرعمجعمضملعمِترعمجعمضملعمِتمموعمععماوعمععمامماظلممالحعم,اظلممالحعم, ػمسعم ممِباظلفمؿملػمرؿمِباظلفمؿملػمرؿمممعغمقعمؼملفمدغم,عغمقعمؼملفمدغم,ممؼعماؼعماممؼعمفمْلعغمرغمَكؼعمفمْلعغمرغمَكمماظػملَّفعماظػملَّفعمممإؿمنفمإؿمنفممماْظعمَلقػممؿم,اْظعمَلقػممؿم,ممَرػمَلِبَرػمَلِبممسعم

ممِصلِصلممَصفمَلذفمنعمَصفمَلذفمنعمممعغمؽملعماِدؼؼما,عغمؽملعماِدؼؼما,مم  اظػملَِّف,اظػملَِّف,ممرعمدغمقلغمرعمدغمقلغمممُضرعمؼػمصمَلة,مَصفمَلععمرعمُضرعمؼػمصمَلة,مَصفمَلععمرعمممبعمؽمِللبعمؽمِللممإؿمَظكإؿمَظكممسعماِعدؽمسعماِعدؽممموعمَأغعماوعمَأغعما..ُضرعمؼػمصمَلَةُضرعمؼػمصمَلَةممبعمؽمِللبعمؽمِللممإؿمَظكإؿمَظك

================================== 
 عٕٓ أثٟ داٚد ٚاٌج١ٙمٟ ػٓ عج١ش ثٓ ِطؼُ  ٗٔ



  {{ٕٕٙٙ}}    ٚاٌخّغْٛٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبِٕخاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طٝ اإلٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

ػمممإؿمنفمإؿمنفم:م:ماظؽملفماسؿماظؽملفماسؿم ػمععم فمممَصالَصالممعغمشمِلؿملضملؼماعغمشمِلؿملضملؼماممدعماِعضملؼمادعماِعضملؼماممانعمانعمطََطممععم فمؼغمزملعمػملخملؿملعم {{ُضرعمؼػمصمَلَةمُضرعمؼػمصمَلَةمممبعمؽمِللبعمؽمِللممِصلِصلممإؿمالإؿمالمماْظضملعمزملػمرعماْظضملعمزملػمرعمممؼغمزملعمػملخملؿملعم
ُُٓٓ

مم

 كُب ركاي   مل ل:
فمممَظاَظامم}} فمؼغمزملعمػملخملؿملعم مماظشملَّرؿمؼؼؿم,اظشملَّرؿمؼؼؿم,ممِصلِصلمماْظضملعمزملػمرعماْظضملعمزملػمرعمممبعمضملػمسملغمؾملغمؿغمبعمضملػمسملغمؾملغمؿغمممَصفمَلدػمرعمَكَصفمَلدػمرعمَكممُضرعمؼػمصمَلَة,ُضرعمؼػمصمَلَة,ممبعمؽمِللبعمؽمِللممِصلِصلممإؿمظَّاإؿمظَّامماْظضملعمزملػمرعماْظضملعمزملػمرعمممَأحعمدؽمَأحعمدؽمممؼغمزملعمػملخملؿملعم

ممذعمِظَؽ,ذعمِظَؽ,ممممِعؽملفماِعؽملفماممؼغمرؿمدػمؼغمرؿمدػمممَظؿػمَظؿػمممغغمزملعمػملخمللغغمزملعمػملخمللممبعمؾػمبعمؾػم:م:مبعمضملػمسملغمؾملغمؿػمبعمضملػمسملغمؾملغمؿػممموعمَضالعموعمَضالعم  ؾملعما,ؾملعما,غعمفمْلِتؿملعمغعمفمْلِتؿملعمممحعمؿفمكحعمؿفمكممغغمزملعمػملخمللغغمزملعمػملخمللممَظاَظا:م:مبعمضملػمسملغمؾملغمؿػمبعمضملػمسملغمؾملغمؿػمممَصعمَلالعمَصعمَلالعم

{{ِعؽملػمؾملغمؿػممِعؽملػمؾملغمؿػمممموعماِحدؼماوعماِحدؼماممؼغمضملعمؽملممػػمؼغمضملعمؽملممػػمممَصػمَلؿػمَصػمَلؿػمممممِظػملؽملفمِؾلممِظػملؽملفمِؾلممممذعمِظَؽذعمِظَؽممَصذغمِطرعمَصذغمِطرعم
ُُٔٔ
  

، ضػ كي  ايثنػُت ك كيػ  الهػالفتُت حػىت يينرػ  ا٠تػالؼ كال ع ةدا  مػ هم علػى النػ  
هنػػم ا ترػػدكا، كااترػػد إف  ملهػػ  ضلػػ  يظػػن  حػػده مػػنرم  نػػ  ا ضنػػل كاآلملػػ  ا١تفنػػدؿ،  

    ه، كإف  صاب ضل     اف، ككاندا على ذلي ُب كل  مدرهم.
ضا١تسػػػػلمدف إذا املتلفػػػػدا ُب  مػػػػ  ض د ػػػػد العلمػػػػا  ا  ػػػػال  ا كػػػػاب  ن  ػػػػ  إلػػػػ رم 
ػػٌ ًح عا١تػػان مرمػػا كػػاف  ػػ ن ، كال  ف نيشػػنًٌ   ل حرمػػدا ُب هػػقت الضنػػ  ، لرػػن ال ٬تػػب  ف ٧تي

فًٌ  ر يػػ ، كال ٬تػػب  ف نضػػدؿ ُب حضػػ  كالمػػان ال يي ةػػ  ك كال يي ةػػ  مللػػا عل ػػ  كال  ف نيسػػ
ل العلما  بل ٨تًـت كل ا١تسلمُت  ف ا١تسلم كما كاؿ   :ك، ك٬تب  ف ٨تًـت كنيبذًٌ

ػممماْظؼملغملػمػمِلؿغماْظؼملغملػمػمِلؿغممم}} ػمععم ػممماْظؼملغملػمػمِلؼملغمقنعماْظؼملغملػمػمِلؼملغمقنعمممدعمػمِلؿعمدعمػمِلؿعمممععم ػمِع {{وعمؼعمِدِهموعمؼعمِدِهمممِظلعماِغِفِظلعماِغِفممِع
ُُٕٕ

مم

ُت  ك بضلمػػ  دػػدا  ُب الفنػػال ات  ك ضرػػل كاحػػد يتذػػاكز بلسػػان  ُب إملدانػػ  ا١تسػػلم
ُب الصػػحم كااػػالت  ك ُب ااتمعػػات، ضرػػقا ملػػارج عػػن الػػنرج ايدػػالم  الػػقم ار نػػات 

 رددؿ ك للمسلمُت  ٚتعُت.
٩تتلػػػم لرػػػن ا٠تػػػالؼ ال ييفسػػػد للػػػدد كنػػػ  ، كال يسػػػبب ةػػػغ ن  كال حضػػػد، كمػػػن 

ك  باعػ  ٭تملػدف احملبػ  إىل العذب القم نعذػب منػ  اآلف  ف ايدػالـ ديػن احملبػ ، ك حبابػ  
ا٠تلػػا ٚت عػػان كهػػم الػػقين ييصػػدًٌركن  لرػػل مللػػا ك، ضعنػػدما يرػػدف ب ننػػا هػػقا الػػبغق كهػػقا 

================================== 
 ربس٠خ اٌطجشٞ ٘ٔ

 اٌجخبسٞ ػٓ اثٓ ػّش  ٙٔ

 ثٓ ػّشٚ  اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ػٓ ػجذ هللا 7ٔ



  {{7ٕ7ٕ}}    ٚاٌخّغْٛٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبِٕخاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طٝ اإلٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

اٟتضػػػد كهػػػقا الريػػػ ت، ضر ػػػم نيعهػػػ  للعػػػا  الةػػػاين احملبػػػ ب كك ػػػم نيػػػدملل هػػػلال  الضػػػـد ُب 
  ايدػػالـب ايدػػالـ ٭تتػػاج  ف نعمػػل بضػػدؿ ك:                                  

                  ()احلجر. 

  إدواُ املدذساتإدواُ املدذسات
اظلقملالماظـاظث:مزوجلمعغمدعـمخمدرات,موؼغمقسملرمأصدضاءهمظػملؼملؽملزل,موؼلؾملرونماظلقملالماظـاظث:مزوجلمعغمدعـمخمدرات,موؼغمقسملرمأصدضاءهمظػملؼملؽملزل,موؼلؾملرونم

حؿكمداسةمعؿفملخرةمؼؿضملارقنمصؿملؾملامادلكدرات,موؼشملػملبمعينمخدعؿؾملؿمبدسقىمأغفمحؿكمداسةمعؿفملخرةمؼؿضملارقنمصؿملؾملامادلكدرات,موؼشملػملبمعينمخدعؿؾملؿمبدسقىمأغفم

ادلغملانمواخلدعةمهلؿ,مصؾملؾمأخربمادلغملانمواخلدعةمهلؿ,مصؾملؾمأخربمؼؿضملاركمادلكدراتمسػملكمحلابؾملؿمغصملريمتقصريمؼؿضملاركمادلكدراتمسػملكمحلابؾملؿمغصملريمتقصريم

ممأػػملل=مأممأرػملبمعؽملفماظشملالق=مأومطؿملػمأعؽملضملفمعـمػذهماِّعقر=أػػملل=مأممأرػملبمعؽملفماظشملالق=مأومطؿملػمأعؽملضملفمعـمػذهماِّعقر=

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

 :كاؿ 
{{مممماظػملَِّفاظػملَِّفممععمضملػمزمِلؿملعمِةععمضملػمزمِلؿملعمِةممِصلِصلممِظؼملعمكػمػمُلققـمِظؼملعمكػمػمُلققـمممَراسعمَةَراسعمَةممَظاَظامم}}

ُُٖٖ
مم

 كُب ركاي   مل ل:
{{مماْظكعماِظؼؿماْظكعماِظؼؿمممععمضملػمزمِلؿملعمِةععمضملػمزمِلؿملعمِةممِصلِصلممِظؼملعمكػمػمُلققـمِظؼملعمكػمػمُلققـمممَراسعمَةَراسعمَةممالالمم}}

ُُٗٗ
مم

ال ك    يمػ ت بهاعػ  زك رػا إذا كػاف وم هػا ا١تعػ كؼ، لرػن ال راعػ  لػ  إذا  م هػا 
ٓتدم  الفيسياؽ، كهلال  الفيسيػاؽ الػقين ُب ب ترػا رٔتػا  ػقهب هبػم الةمالػ  إىل اٟتػدًٌ ا كصػى 
ض عتدكف على ع ةػرا ك ػ ضرا كال  سػته   دضعرػم عػن نفسػرا، ضرػل  سػري حػىت يصػل 

 ب؟.ا م  إىل هقا اٟتد
 :  ال بد ٢تا من ككف ، هقت الدكف  كما كاؿ ك                          

       (80)رب  هل ، كٮتتاركف ر لُت عيدكؿ من كػال الهػ ضُت، إمػا  ف  النسماء رب  هلرا كٗتي ٗتي
================================== 

 ِغٕذ أؽّذ ػٓ ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت  8ٔ

 ِغٕذ اٌشٙبة ػٓ ػّشاْ ثٓ ؽظ١ٓ  9ٔ



  {{8ٕ8ٕ}}    ٚاٌخّغْٛٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبِٕخاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طٝ اإلٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

  ي    عن هقا ا م  كيعدد إىل صػداب ، كإمػا  ف يتف كػا:                          
       (385)لرن ال ٬تب  ف  ع ش ُب هقا ا م  ك ضبػل علػى نفسػرا هػقا العػار،  النساء

  ن  عاره ك نار ُب الدن ا، كمل له كبداره كعقاب اآلمل ة.

  الكشض احلظَالكشض احلظَ
اظلقملالماظرابع:معامصسملؾماظعملرضماحللـ=موعامذرورف=موعامحمصملقراتف=موطؿملػماظلقملالماظرابع:معامصسملؾماظعملرضماحللـ=موعامذرورف=موعامحمصملقراتف=موطؿملػم

ممؼملضملؽملاماإلدالعل=ؼملضملؽملاماإلدالعل=غغمضملؿملدمػذاماظضملؼملؾمجملؿغغمضملؿملدمػذاماظضملؼملؾمجملؿ

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

 :الض ض اٟتسن كاؿ ض   
مموعماْظعمَلرػمضغموعماْظعمَلرػمضغمممَأعػمعـماِظؾملعما,َأعػمعـماِظؾملعما,ممِبضملعمرملػمرؿمِبضملعمرملػمرؿممماظزملفمدعمَضُةاظزملفمدعمَضُةممععمغمْلؿغمقبؼماععمغمْلؿغمقبؼمامماْظفعمؽملفمِةاْظفعمؽملفمِة:م:مبعماببعمابممسعمػمَلكسعمػمَلكممِبلِبلممُأدػمرؿميعمُأدػمرؿميعمممَظؿملػمػمَلَةَظؿملػمػمَلَةممرعمَأؼػمتغمرعمَأؼػمتغممم}}

عمممَأْصسملعمؾغمَأْصسملعمؾغمممْظعمَلرػمضؿمْظعمَلرػمضؿماا  بعمالغمبعمالغمممععماععماممِجؾػمرؿمؼؾغمِجؾػمرؿمؼؾغمممؼعماؼعما:م:مَصعمُلػمْلتغمَصعمُلػمْلتغمممسعمرملعمرعم,سعمرملعمرعم,ممِبعمؼملعماِغؿملعمَةِبعمؼملعماِغؿملعمَة عمِع ممِظفمَلنفمِظفمَلنفم:م:مَضالعمَضالعممماظزملفمدعمَضِة=اظزملفمدعمَضِة=ممِع

ػمممإؿمظَّاإؿمظَّاممؼعملػمؿعمعمْلرؿمضغمؼعملػمؿعمعمْلرؿمضغمممَظاَظامموعماْظؼملغملػمؿعمعمْلرؿمضغموعماْظؼملغملػمؿعمعمْلرؿمضغممموعمِسؽملػمدعمهغم,وعمِسؽملػمدعمهغم,ممؼعملػمفمَللغمؼعملػمفمَللغممماظلفماِئؾعماظلفماِئؾعم ػمِع {{ممحعماجعمٍةحعماجعمٍةممِع
ََِِ
  

كمػػػن   ػػػل ذلػػػي  عػػػل ك ثدابػػػ  منػػػاعفان، كلػػػقا كانػػػي السػػػ دة عالشػػػ    ٕتعػػػل 
ُب هػػػقا الةػػػداب الػػػقم ذكػػػ ت دػػػ د ا كلػػػُت  ك ةػػػان منرػػػا لداحػػػد مػػػن احملتػػػا ُت حػػػىت  ظػػػلم 

 .كاآلمل ين 
النػػاس ُب زماننػػا  ك ػػردا  ف ينرػػدا هػػقا ا مػػ  كهػػد الضػػ ض اٟتسػػن، ١تػػاذاب  هنػػم   
ينفًٌػػقكا التعػػال م اي٢ت ػػ  ُب اآل ت الض آن ػػ ،  علػػدا الضػػ ض  ػػفد ن، كمػػن ٭تػػاكؿ  ف يرتػػب 

له ملػالنب  ك    كػقا  ك    كػقا، ض ضػدؿ يغنبدا من ، كيضدؿ ل :  ني ال أت٘تٍت كهل    ر ػ
ل : ال مان ، كملاص  إذا كاف ك يب ل ، يعٍت  ملدت  ك إبن عم   ك إبن ملال ، ك م يهلػب 

  منػػػ  مسػػػتندانب ك هػػػد الػػػقم  مػػػ  بػػػقلي:                                      
                 (636.)البقرة 

================================== 
 عٕٓ اثٓ ِبعخ ٚاٌطجشأٟ ػٓ أٔظ  ٕٓ



  {{9ٕ9ٕ}}    ٚاٌخّغْٛٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌضبِٕخاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طٝ اإلٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

   ػػردد، كإف كػػاف مبلغػػان صػػغَتان:  عل رػػا كال بػػد مػػ  الرتابػػ   ف يرػػدف          
                                 (636)ال بد من الرتابػ   ف هػقا  ػ ع ك  البقرة
 ندا على علم ٔتا ٢تػم ددا  هقا  ك ذاؾ، ضالدرث  ال بد ك ف يرد  دَب ، نف ض  ف ال  ل

 يضدؿ: كما عل رم، كمن عل رم ي يدكف  ف يربلدت من السذن  ف ال ددؿ 
{{ممسعمؽملػمفغمسعمؽملػمفغمممَصاْضضؿمَصاْضضؿمممِبدعمؼػمؽمِلِف,ِبدعمؼػمؽمِلِف,ممععمقػمؾغمقسؽمععمقػمؾغمقسؽمممَأخعماَكَأخعماَكممإؿمنفمإؿمنفممم}}

ُُِِ
مم

د يسػػذن ُب الضػػرب  ف عل ػػ  ديػػنه، ضلمػػا  رػػدف هنػػاؾ كركػػ  مرتدبػػ  ض علمػػدف ذلػػي 
دا ركبػ   بػ رم  ك  ملػ رم  ك  ل ك يػب ض سدًٌدكف ما عل   من دين، كهقا مػن   ػل  ف يفرمػ

رىا، لً يصىلًٌ ى  ّتىنىازىةو   يٌبى   النيً ي   ىفي  ٢تم، ككد كرد  :ضػىضىاؿى  عىلى ػٍ
ػمممسعمػمَلؿملػمِفسعمػمَلؿملػمِفممػعمؾػمػعمؾػممم}} ػمِع ـم=ممِع ـم=دعمؼػم ممػعمؾػمػعمؾػم:م:مَصعمَلالعمَصعمَلالعمممُأخػمرعمى,ُأخػمرعمى,ممِبفعمؽملعمازعمٍةِبفعمؽملعمازعمٍةممُأِتلعمُأِتلعمممثغمؿفمثغمؿفمممسعمػمَلؿملػمِف,سعمػمَلؿملػمِف,ممَصزملعمػملَّكَصزملعمػملَّكمم,,الال:م:مَضاُظقاَضاُظقاممدعمؼػم

ػمممسعمػمَلؿملػمِفسعمػمَلؿملػمِف ػمِع ـم=ممِع ـم=دعمؼػم ممدعمؼػمؽملغمفغمدعمؼػمؽملغمفغمممسعمػمَللفمسعمػمَللفم:م:مَضؿعمادعمَةَضؿعمادعمَةممَأبغمقَأبغمقممَضالعمَضالعمممصعماِحِؾغمُلؿػم,صعماِحِؾغمُلؿػم,ممسعمػمَلكسعمػمَلك  صعمػملُّقاصعمػملُّقا:م:مَضالعمَضالعمممغعمضملعمؿػم,غعمضملعمؿػم,:م:مااَضاُظقَضاُظقممدعمؼػم

{{سعمػمَلؿملػمِفمسعمػمَلؿملػمِفمممَصزملعمػملَّكَصزملعمػملَّكمماظػملَِّف,اظػملَِّف,ممرعمدغمقلعمرعمدغمقلعمممؼعماؼعما
ِِِِ
  

 :الفتدحات ك ا ت ا رزاؽ إىل الدكل  ايدالم   كاؿ  ضلما كدي  ك 
ػمممِباْظؼملغمقملػمِعؽمِلنيعمِباْظؼملغمقملػمِعؽمِلنيعمممَأوػمَظكَأوػمَظكممَأغعماَأغعمامم}} ػمِع ػمممَأغػمظمُلِلؾملؿمؿػم,َأغػمظمُلِلؾملؿمؿػم,ممِع ػمَصؼملعم ؽم,مموعمسعمػمَلؿملػمِفوعمسعمػمَلؿملػمِفمماتعماتعمععمععمممَصؼملعم ؽم,دعمؼػم ممَصضملعمػمَلؿملػمؽملعماَصضملعمػمَلؿملػمؽملعمامموعمَصاءؼم,وعمَصاءؼم,ممؼعمؿػمرغمْكؼعمؿػمرغمْكمموعمَظؿػموعمَظؿػمممدعمؼػم

ػمممَضسملعماؤغمهغم,َضسملعماؤغمهغم, ػموعمععم {{ممَصػمِلقعمرعمثعمِؿِفَصػمِلقعمرعمثعمِؿِفممععماًظا,ععماًظا,ممتعمرعمَكتعمرعمَكمموعمععم
ِِّّ
  

ضػػال بػػد مػػن الرتابػػ  إف كػػاف صػػغَتان  ك كبػػَتان، كمػػا الػػقم ال نرتبػػ ب العلمػػا  كػػالدا: 
بػػػ ، مبلػػػ  ٜتسػػػ  عشػػػ   ك عشػػػ ين  ن رػػػان كهػػػقا مبلػػػ  زه ػػػد، كلرػػػن ض مػػػا بعػػػد ذلػػػي  كت

كالرتابػػ  يرػػدف عل رػػا  ػػردد ك  ػػل ٤تػػدكد،  نػػ  د يسػػدًٌد يػػـد كػػقا  ػػر  كػػقا، إذا مشػػ نا 
 على هقا ا م  ككض نا على هقا ا م  ضس ظر  الض ض اٟتسن سن   إف  ا  ك. 

ك٨تػن كمػلمنُت مهػالبدف ُب ٣تتمعنػا اآلف  ف كػػل ٚتاعػ  ُب مسػذد،  هػل ا١ترػػاف  ك 
================================== 

 ِغٕذ أؽّذ ٚاٌج١ٙمٟ ٕٔ

 اٌجخبسٞ ٚاٌج١ٙمٟ ػٓ عٍّخ ثٓ األوٛع  ٕٕ

 اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  ٖٕ
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اٟتسػػن معػػان، ككػػل كاحػػد يتػػربيع كلػػد ٔتالػػ   ن رػػان ك٧تعلػػ   هػػل احمللػػ  نعمػػل صػػندكؽ للضػػ ض 
للضػػ ض اٟتسػػن، كنعمػػل لػػ   ػػ كران ك٪تشػػ  عل ػػ  ْت ػػث مػػن وملػػق وملػػق للنػػ كرة كالػػيت 
دننػعرا ُب ا١تداصػفات إذا كانػي عمل ػ    اح ػ   ك زكاج بنػي  ك كلػد،  ك إذا كػاف بنػػا  

كنعه ػػ  ا١تبلػػ  كييع ػػدت لرػػ   ب ػػي  ك إذا كػػاف  مػػ ان مػػن هػػقت ا مػػدر كالػػيت هػػ  للنػػ كرات،
يػػدكر الضػػ ض كيػػقهب لغػػَتت، ٨تػػن مهػػالبدف ٚتاعػػ  ا١تسػػلمُت  ف ٨تي ػػ  هػػقت السػػن ، ككػػد 

 ضضاؿ: بشي   الن  
ػممم}} ػمععم ػمممَأحعمؾفمؽمِلل,َأحعمؾفمؽمِلل,ممَصعمَلدػمَصعمَلدػمممدغمؽملفمِؿلدغمؽملفمِؿلممَأحػمؿملعماَأحػمؿملعماممععم ػموعمععم {{مماْظفعمؽملفمِةاْظفعمؽملفمِةممِصلِصلممععمضمِللععمضمِللممَطانعمَطانعمممَأحعمؾفمؽمِللَأحعمؾفمؽمِللمموعمععم

ِِْْ
م:وظممرواؼةوظممرواؼة,م,م

ػمم} مم25{مذعمؾملؿمؿملٍدمِعائعمِةمَأجػمرغممَصػمَلفغممُأعفمِؿلمَصلعماِدمؽملػمدعمِسمِبلغمؽملفمِؿلمتعمؼملعملفمَؽمععم

ضمن  ح ا هقت السن  اآلف ضل      مالػ   ػر د، كاآلف لػد  بػىػ يع  حػد  ٔتالػ   ن رػان 
الػػػبال  كا مػػػ اض نالؼ اٞتن رػػػات،  منػػػ  كعنػػػ  مػػػن للضػػػ ض اٟتسػػػن، ضضػػػد ي ضػػػ  ك 

٣تامالت لعػم  ك إبػن عػم  ك   يردفكال، كالش ط ١تن يضدمدا هبقا ا م   ف ٮتشدف ك 
إبن  ملي كينتر  الصندكؽ، ضنردف كد كصلنا لله يا ا١تسدكد، كلرػن ييعهػدا  صػحاب 

  اٟتضػػدؽ، ضػػال بػػد  ف يردنػػدا  منػػا :                           (68) األحممبا ،
لمُت لػػد ريبًٌػػا اله يضػػ  الضػػ ض اٟتسػػن مػػ  صػػندكؽ ال كػػاة كفػػ الف ٟتػػلًٌ كػػل مشػػاكل ا١تسػػ

 .اليت كة   ديسرا إماـ ا نب ا  كا١ت دلُت د د  رددؿ ك 

  دٔس املٕاطَ يف الٍّٕض بالبمذدٔس املٕاطَ يف الٍّٕض بالبمذ
مماظلقملالماخلاعس:معامدوريمطؼملقارـمساديمظػملؽملؾملقضمبؾػملدي=اظلقملالماخلاعس:معامدوريمطؼملقارـمساديمظػملؽملؾملقضمبؾػملدي=
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 ػان ُب حالػ  كسػل كٜتػدؿ ضػدؽ الدكر القم ٨تتا   كلنا اآلف هد العمل، الدكلػ  حال
الدصم، كمنتظ ين معد ت مػن ا٠تلػ ج كمعػد ت مػن ايمػارات كمعػد ت مػن السػعددي ، 

================================== 
 اٌطجشأٟ ػٓ أٔظ  ٕٗ

 اٌض٘ذ ٌٍج١ٙمٟ ػٓ اثٓ اٌؼجبط  ٕ٘
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 كهل د يعهدننا على الدكاـب.
٘تػػػ  ملػػَت الػػػدن ا كلرػػا، كمصػػػ  غن ػػ  ٓتَتاهتػػػا،  -كاٟتمػػد هلل  -٨تػػن عنػػد  مػػػدارد  

يرػدف هلل، ال ن اكػب ا١تػدي  كال كماذا ٖتتاجب ٖتتاج إىل العمل، نسارع إىل العمل، كالعمػل 
 :  ن اكب احملاضو كال ن اكب الدزي ، كيردف دالمان ُب صدكر  كدؿ اٟتا           

                                                             
                            ()٨تن ٨تتاج إىل: التوبة 

  كالن: 
 دعدة إىل العمل.

 سن ان: 
دعدة إىل مراـر ا ملػالؽ،  ف  ملػالؽ ا مػ  ايدػالم   ُب بلػد   ػدهدرت، كػ  ت 
ُب إحػػدم الصيػػحم  ف إمػػ  ة يردديػػ   ردػػلي ردػػال  ك ضػػدؿ ض رػػا:    يردديػػ  كا١تسػػلمدف 

  كػػاف لػػ   ػػاره يرػػددم ككػػاف يلذيػػ  كالنػػ    ف:  ف النػػ  ع ةػػدا علػػىي ايدػػالـ كيضدلػػد 
ل  ر ػػ  ضرػاف هػقا داع ػػان يدػالم ، كيضدلػػدف:  كػاف يصػرب عل ػػ  ك١تػا مػ ض ذهػػب النػ  

 ف ايدالـ يدعد إىل احملب ، لرنٍت  رل ا١تسلمُت كالبيغق كد انتش  ب نرم، ك ف كدا، ضرػل 
ب ضػػال  عػػ ؼ إىل  دملػػل ايدػػالـ الشػػ ع ب  ـ  دملػػل ايدػػالـ الدهػػايب ب  ك ايدػػالـ السيػػٍتًٌ

مػػػن  دملػػػلب ك يػػػن ايدػػػالـ الصػػػح حب كيضدلػػػدف:  ف ال دػػػدؿ يضػػػدؿ  نػػػ  دػػػ ظر  ُب آملػػػ  
ال ماف دبعُت ض ك  من  متػ  ككلرػم ُب النػار إال كاحػدة، ككػل كاحػدة مػنرم  ػ عم  هنػا هػقت 

ب كا١تسػػلمدف الف كػػ ، ك   ال  عػػ ؼ  ل ض كػػ  مػػنرم هػػ  النا  ػػ   دملػػل ض رػػا إىل ايدػػالـ
يضدلدف:  ف ا١تسلمُت ا كلُت كاندا على مليلاو كدين ككاندا  عًٌ ة ككػاندا يعهػدف ا٠تػَت للعػا   
كلػػ ، كلرػػٍت  رل ا١تسػػلمُت اآلف ُب ضضػػ  كمػػ ض ك رػػل كٯتػػدمكف  يػػديرم للعػػا  كلػػ ، ضرػػل 

 هلال  هم ا١تسلمدف القين د ننم إل رمب.
  ملالكنػػا اآلف إىل  ملػػالؽ الضػػ آف كػػالـ منهضػػ  كعاكػػل، ضػػنحن ُب حا ػػ  إىل  غ ػػَت

ك ملػػالؽ النػػ  العػػد ف ك ملػػالؽ ا١تسػػلمُت ا كلػػُت مػػن ا نصػػار كا١ترػػا  ين، ضػػ ذا ر عنػػا 
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 لػػقلي ضلػػػن يبضػػػى ر ػػػله كال امػػػ  ة علػػػى ظرػػػ  بسػػػ ه  ا رض إال كيػػػدملل ُب ديػػػن ك 
  ضدا ان.

كنضدؿ:  ف هػلال  لرن هم ي كف ض نا اآلف  ننا ٪تيدم  يدينا ٢تم ُب رلب ا١تساعدات، 
إف كػػاندا يرػػدد  ك مسػػ ح ُت غػػَت مننػػبهُت، ضرػػم الػػقين يعهدننػػا ا١تسػػاعدات كهػػم الػػقين 
يصػػػدركف لنػػػا ا١تهللاًتعػػػات كهػػػم الػػػقين يعهدننػػػا ا١ترتشػػػفات، كهػػػم الػػػقين يعهدننػػػا حػػػىت 
ا دػػلح ، ك٨تػػن مػػاذا نفعػػلب ال  ػػ   غػػَت التعػػارؾ مػػ  بعنػػنا، كالػػبيغق كالريػػ ت كالسػػب 

لفنالح الىت ننش ها  ماـ العا  لنا م  بعنػنا، ككدػالل إعالمنػا  فنػحنا كالشتم كاللعن كا
بُت العا  كل ، ضرقا يسب هقا، كهقا يشتم هقا، كهم علما   رابقة، كهػقا العػا  يشػتم 
هػػقا العػػا ، كهػػقا العػػا  يسػػب هػػقاالعا ، ١تػػاذا    ملػػ  ك نتمػػا ايثنػػُت علمػػا ب؟؟ ك١تػػاذا ال 

   يػن مػا كالػ  ك لنػا:   رد  على هػدل النبػدمةب                           
   (28.)الفرقان 

 يػػن هػػقت اآليػػ  اآلفب؟ كمػػ  مػػنب ال يد ػػد، ضػػنحن ٤تتػػا ُت إىل العمػػل كإىل  غ ػػَت 
ا ملالؽ ْت ث  ف نردف على  ملالؽ ا١تسلمُت ا كلُت، ض ذا كصلنا إىل ذلي ضسػ يغَتًٌ ك 

  نػػػػػا إىل  حسػػػػػن حػػػػػػاؿ،  نػػػػػ  كػػػػػاؿ لنػػػػػػا: حال                                    
         (33)الرعد. 

  اإلستفاه بًٕٗ األًاإلستفاه بًٕٗ األً
مماظلقملالماظلادس:معامحغملؿماإلحؿظملالمبؿملقمماِّم=اظلقملالماظلادس:معامحغملؿماإلحؿظملالمبؿملقمماِّم=
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 ػػ  كتبرػػا الػػدكتدر علػػى ٚتعػػ  ُب الصػػحم السػػ ارة هػػقا السػػلاؿ إ ابتػػ   ػػاض   ككاض
كدار ايضتا ، ك٨تن ٬تب عل نا كمسلمُت  ف ٨تتف  ا ب كا ـ على الدكاـ، نسػم   يػـد 
ا د ة، ضرلم  ع د  هلا على ع د الفه  كع ػد ا ةػحى، ضػال ٨تتفػل بػ  علػى  نػ  ع ػد، 

ـ الر ٯتػ  الػيت نسػم را كمػا لرننا نسػم   ب ػـد ا دػ ة ك ػـد الدضػا  كك ػـد الشػردا  ككػا  
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 كاؿ علما   ا  ال  رةداف ك  بارؾ ك عاىل عل رم.
ضنت ذػػػ  الغفلػػػ  الػػػيت يعػػػ ش النػػػاس ض رػػػا مػػػا ا١تػػػان   ف نيػػػقكًٌ هم ُب هػػػقت ا  ـ هبػػػقا 
العمل البارب دنقكًٌ هم على الدكاـ، كلرننػا ننسػى ُب زٛتػ  اٟت ػاة كا١تشػاكل كالغفلػ ، ضمػا 

هم ُب هػػقت ا  ـ بفنػػل ا بػػدينب كالػػرب ا بػػدين ُب ملهبػػ  اٞتمعػػ ، كمػػا ا١تػػان   ف نيػػقكًٌ  
يتبعرا، ضر   ػقك ة عامػ  ٞتماعػ  ا١تػلمنُت، هػل ض رػا  ػ  ب؟  ك هػل هنػاؾ مػان   ػ ع ب؟ 

    التقك ة مهلدب :                                .)الذارايت( 
الشػػػباب كالبنػػػات ْتضػػػدؽ ا ـ كا ب لنعػػػدد إىل هػػػقا ا٠تيلػػػا م عػػاد نيػػػقك  كلنػػػا ض ػػػ  

 .الضدًن القم  م   ب  ك، ك م   ب  رددؿ ك 
كٓتصدص ا٢تدا  ض  ، ضرقت ا٢تدي   ػ   رمػ م،  ف اينسػاف لػد   ػى الػدن ا كلرػا 

  النيػً ي   م  ضال  ساكم رلض  كاحدة ٖتملتيرا من   ل  عند الدالدة، كلػقلي  ى ىػًي اٍمػ ى ىةن 
 :  ضػىضىالىيٍ 
فمممِصلِصلممبعمػمَلطملعمِتبعمػمَلطملعمِتممُأعمملُأعمملممإؿمنفمإؿمنفممماظػملَِّف,اظػملَِّف,ممرعمدغمقلعمرعمدغمقلعمممؼعماؼعمامم}} فماظلمم مماظَّذملِذيماظَّذملِذيمممِعؽملػمؾملعمذملامِعؽملػمؾملعمذملاممموعمِظؿملذملتغمموعمِظؿملذملتغممممحعمؿفمذملكمحعمؿفمذملكمممِسؽملػمذملِدي,مِسؽملػمذملِدي,ممماظلمم

ػممممَظؿػمَظؿػممموعمحعمؿفمكوعمحعمؿفمكممِعؽملممل,ِعؽملممل,مموعمِظؿملعمؿػمفغموعمِظؿملعمؿػمفغمممَطاغعمتػمَطاغعمتػم ػممؼعمغمُلذمل ممؼغمؽملعمصملَّذملػغممؼغمؽملعمصملَّذملػغممممععمذملامععمذملامممُأغعمصملخملظمُلؾملعمذملامُأغعمصملخملظمُلؾملعمذملاممموعمُطؽملػمذملتغمموعمُطؽملػمذملتغممممدعمارؿمي,دعمارؿمي,ممإؿمالإؿمالممسعمذملؿملػمشؽممسعمذملؿملػمشؽممممَظؾملعمذملامَظؾملعمذملامممؼعمغمُلذمل

ممممَطانعم=َطانعم=ممععماععماممإؿمذؼماإؿمذؼمامماظػملَِّفاظػملَِّفممرعمدغمقلعمرعمدغمقلعمممؼعماؼعماممبعمػمَلطملػمتغمبعمػمَلطملػمتغمممؾػمؾػمَصؾملعمَصؾملعممماظزملفمِؾلقم,اظزملفمِؾلقم,ممِعؽملػمفغمِعؽملػمفغم

مموعموعمِظؿملعمتػموعموعمِظؿملعمتػمممِعؽملػمؾملعما,ِعؽملػمؾملعما,مماظرفماحعمَةاظرفماحعمَةممتغمِقؾممنيعمتغمِقؾممنيعممموعمَأغػمِتوعمَأغػمِتممذعمَطرػمِت,ذعمَطرػمِت,مماظَِّذياظَِّذيممِعؽملػمؾملعماِعؽملػمؾملعمامموعمِظؿملِتوعمِظؿملِتممإؿمغفمَؽإؿمغفمَؽممال,ال,مم}}::َضالعمَضالعم

مم2626{{ممبعمعمَلاءعمِكبعمعمَلاءعمِكممتغمِقبقمتغمِقبقممموعمِػلعموعمِػلعمممِعؽملػمِؽِعؽملػمِؽممذعمِظَؽذعمِظَؽ

ي يػػد  ف ييػػلدًٌم  ضا٢تديػػ   مػػ  رمػػ م كمعنػػدل يعػػًتؼ ّتم لرػػا كيعػػًتؼ ْتضدكرػػا، ك نػػ 
 ف ي زكنػػا  بعػػق مػػا عل ػػ  ٨تدهػػا، ضػػال مػػان  مػػن ذلػػي ُب  ػػ يع  ايدػػالـ، نسػػ ؿ ك 

 ٚت عان ب  اآلا  كب  ا مرات كب  ا بنا ، ك ف ٬تعلنا من الربرة الر اـ 
 كصلى ك على د د    كعلى آل  كصحب  كدلم

================================== 
 اٌغبِغ فٟ اٌؾذ٠ش الثٓ ٚ٘ت ٕٙ



  {{ٖٖٗٗ}}    ٚاٌخّغْٛٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌزبعؼخاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

u  ُٕاحلمكٛ التاطعٛ ٔاخلىظُٕاحلمكٛ التاطعٛ ٔاخلىظu  
  الفنتالفنت

  الٍّٕض باإلطالًالٍّٕض باإلطالًدٔس املظمي يف دٔس املظمي يف 
  اهلذش ٔالفذٕس ٔاخلصٕوٛاهلذش ٔالفذٕس ٔاخلصٕوٛ
  أدب املظمي يف وضاسْأدب املظمي يف وضاسْ



  {{ٖٖ٘٘}}    ٚاٌخّغْٛٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌزبعؼخاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

u   ٛ6767التاطعٛ ٔاخلىظُٕالتاطعٛ ٔاخلىظُٕاحلمكٛ احلمكu  
  الفنتالفنت

غممسعمػمَلكماظعمُلػمُلقِبمَطضملعمرػمضؿمم:م"م:م"ماظلقملالماِّول:معامعضملؽملكمضقلماظؽمليبماظلقملالماِّول:معامعضملؽملكمضقلماظؽمليبم غممسعمػمَلكماظعمُلػمُلقِبمَطضملعمرػمضؿممتغمضملػمرعمضغمماْظظمِلؿعم تغمضملػمرعمضغمماْظظمِلؿعم

اءغم,موعمَأىقممَضػمْلٍبمَأغػمغمَلرعمػعماماءغم,موعمَأىقممَضػمْلٍبمَأغػمغمَلرعمػعمامَصفمَلىقممَضػمْلٍبمُأذرؿمبعمؾملعمامغغمغمِلؿعمتػممِصؿملفمغغمغمْلؿعمٌةمدعمقػمدعمَصفمَلىقممَضػمْلٍبمُأذرؿمبعمؾملعمامغغمغمِلؿعمتػممِصؿملفمغغمغمْلؿعمٌةمدعمقػمدعممم,,اْظقعمزمِلريؿممسغمقدؼمامسغمقدؼمااْظقعمزمِلريؿممسغمقدؼمامسغمقدؼما

ؿم:مَضػمْلٍبمَأدػمقعمدمعغمرػمبعمادؼمام ؿم:مَضػمْلٍبمَأدػمقعمدمعغمرػمبعمادؼمامغغمغمِلؿعمتػممِصؿملِفمغغمغمْلؿعمٌةمبعمؿملػمسملاءغم,محعمؿفمكمتعمضملغمقدعمماْظعمُلػمُلقبغممسعمػمَلكمَضػمْلؾعمؿملػم غغمغمِلؿعمتػممِصؿملِفمغغمغمْلؿعمٌةمبعمؿملػمسملاءغم,محعمؿفمكمتعمضملغمقدعمماْظعمُلػمُلقبغممسعمػمَلكمَضػمْلؾعمؿملػم

ػـممػعمقعماهغم, ػـممػعمقعماهغم,طاظغمُلقزؿممعغمفعمكممؿملؼمامالمؼعمضملػمرؿمفغممععمضملػمروصًاموعمالمؼغمؽملػمغمِلرغممعغمؽملػمغمَلرًا,مإؿمالمععمامُأذػمرؿمبعممِع وعمَضػمْلٍبموعمَضػمْلٍبمممطاظغمُلقزؿممعغمفعمكممؿملؼمامالمؼعمضملػمرؿمفغممععمضملػمروصًاموعمالمؼغمؽملػمغمِلرغممعغمؽملػمغمَلرًا,مإؿمالمععمامُأذػمرؿمبعممِع

""ممالمتعمسملغمرقمهغممِصؿػمؽملعمٌةمععمامدعماععمِتماظلفمؼملاواتغمموعماِّرػمضغمالمتعمسملغمرقمهغممِصؿػمؽملعمٌةمععمامدعماععمِتماظلفمؼملاواتغمموعماِّرػمضغمدًامعـؾماظزملظملاءمدًامعـؾماظزملظملاءمعرباعرباَأبػمؿملعمضمَأبػمؿملعمضم

6363
مم==

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

يتحديث عػن الػ من الػقم ٨تػن ض ػ  اآلف، هػقا الػ من كةيػ ت ض ػ  الفػ ،  ال ددؿ 
ل هػػد الصػػداب  ـ كالفػػ  هػػ  ا مػػدر الػػيت ال يتبػػُت اينسػػاف اٟتػػا ض رػػا، كهػػل هػػقا الػػ  

 ٖتػػدث ُب حػػديث آملػػ  عػػن علػػ  بػػن  يب رالػػب  اآلملػػ  هػػد ا صػػدب، كال دػػدؿ 
 ضضاؿ:

{{مماظػملَِّفاظػملَِّفممِطؿعمابغمِطؿعمابغم:م:مَضالعمَضالعممماظػملَِّف=اظػملَِّف=ممرعمدغمقلعمرعمدغمقلعمممؼعماؼعماممِعؽملػمؾملعماِعؽملػمؾملعمامماْظؼملعمكػمرعمجغماْظؼملعمكػمرعمجغمممععماععما:م:مَصعمُلػمْلتغمَصعمُلػمْلتغمممِصؿػمؽملعمٌة,ِصؿػمؽملعمٌة,ممدعمؿعمغمُلقنغمدعمؿعمغمُلقنغمممإؿمغفمؾملعماإؿمغفمؾملعماممَأَظاَأَظامم}}
ِِٗٗ

مم

عمممتعمغمُلقنغمتعمغمُلقنغممم}}مموظممرواؼةمأخرى:وظممرواؼةمأخرى: عمبعمؿملػم ؽممماظلفماسعمِة,اظلفماسعمِة,ممؼعمدعميؿمؼعمدعميؿمممبعمؿملػم ؽمِصؿعم ممؼغمزملػمِؾّّغمؼغمزملػمِؾّّغممماْظؼملغمصمْلػمِلؿؿم,اْظؼملغمصمْلػمِلؿؿم,مماظػملَّؿملػمؾؿماظػملَّؿملػمؾؿمممَطعمِلشمَلعؿمَطعمِلشمَلعؿمممِصؿعم

ممِدؼؽملعمؾملغمؿػمِدؼؽملعمؾملغمؿػمممَأْضقعمامؽمَأْضقعمامؽمممؼعمِؾؿملعغمؼعمِؾؿملعغمممَطاِصرؼما,َطاِصرؼما,مموعمؼغمزملػمِؾّّغموعمؼغمزملػمِؾّّغمممعغمقملػمِعؽملؼماعغمقملػمِعؽملؼمامموعمؼغمؼملػمِللوعمؼغمؼملػمِللممَطاِصرؼما,َطاِصرؼما,مموعمؼغمؼملػمِللوعمؼغمؼملػمِللممعغمقملػمِعؽملؼماعغمقملػمِعؽملؼماممِصؿملؾملعماِصؿملؾملعمامماظرفمجغمؾغماظرفمجغمؾغم

================================== 
 َٕٗٔٓ/ٖ/8ٕ٘ـ ِٖ٘ٗٔٓ عّبد األٚي  7ٕوفش إٌّشٟ  –اٌغشث١خ  7ٕ

 ِغٍُ ِٚغٕذ أؽّذ ػٓ ؽز٠فخ ثٓ ا١ٌّبْ  8ٕ

 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚاٌذاسِٟ 9ٕ



  {{ٖٖٙٙ}}    ٚاٌخّغْٛٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌزبعؼخاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

عمممِبضملعمرعمضـمِبضملعمرعمضـم عمِع مم3939{{مماظدقمغػمؿملعمااظدقمغػمؿملعماممِع

ُب  ضرػػػػقت الفػػػػ  نت ذػػػػ  ١تػػػػا نسػػػػمع ، كعصػػػػ   هػػػػقا كةيػػػػ ت ض ػػػػ  ا كػػػػداؿ، إف كػػػػاف
الفنػػػال ات  ك ُب الصػػػحم كااػػػالت،  ك ُب ااػػػالس، ككػػػل إنسػػػاف لًسػػػنه كوٌب اٟتذػػػج 
ل ليػػد مػػا معػػ ، ضمػػاذا نفعػػلب عل نػػا برتػػاب ك، نعػػ ض ا مػػ  علػػى كتػػاب ك لنهللاػػ ج مػػن 

، ضػػػػ ذا ردد  ا مػػػػدر إىل كتػػػػاب ك ضسػػػػنيدضيا إىل هػػػػقت الضنػػػػ   ك٩تتػػػػار مػػػػا ٮتتػػػػارت ك 
 .الصداب إف  ا  ك

ك٬تب  ف ال ٭تػاكؿ الشػهللاص  ف يلػدم آ ت الضػ آف ْتسػب ر يػ ، لرػن ٨تػن عل نػا 
 :، كاؿ ا١تنرج القم كةع  لنا رددؿ ك 

مم3131{{ممؼعمػمْلقعمؼغممِبؾملؿمؿغمماظؿعمؾماِظل,موعمؼعمرػمِجعغممإؿمَظؿملػمؾملؿمؿغمماْظطملعماِظلؼعمػمْلقعمؼغممِبؾملؿمؿغمماظؿعمؾماِظل,موعمؼعمرػمِجعغممإؿمَظؿملػمؾملؿمؿغمماْظطملعماِظلممطُُطخعمؿملػمرغممػِذِهمااْلععمؾمِةماظؽملعمؾمؼملعمُطماِّوػمدعمخعمؿملػمرغممػِذِهمااْلععمؾمِةماظؽملعمؾمؼملعمُطماِّوػمدعممم}}

  ُب حػػػػػػديث آملػػػػػػ : ضضػػػػػػد كػػػػػػاؿ كالػػػػػػنمط ا كدػػػػػػط مػػػػػػا كػػػػػػاف عل ػػػػػػ  اٞتماعػػػػػػ ، 
انظػ كا إىل الػ  ل الػقم  ٚتػ  عل ػ  ا١تسػلمدف ضرػد الصػح ح، ، 3232{{ِباْظفعمؼملعماسعمِةمِباْظفعمؼملعماسعمِةمممسعمػمَلؿملػمغمُلؿػمسعمػمَلؿملػمغمُلؿػممم}}

ػممم}} كالشيقاذ كاؿ ض رم: ػموعمععم  3333{{مماظؽملفمارؿماظؽملفمارؿمممإؿمَظكإؿمَظكممذعمذفمذعمذفمممذعمذفمذعمذفممموعمععم
ضػػ   ال   بػػ  اآلرا  الشػػاذة كال الفرػػ  الشػػاذ، كلرػػن   بػػ  اآلرا  الػػيت  ٚتػػ  عل رػػا 

يدػػػالـ ا١تعاصػػػ ين ُب هػػػقا العصػػػ  كهػػػقا ا كاف، ضػػػ ذا مشػػػ  علػػػى هػػػقت   لػػػ  علمػػػا  ا
ض رػدف معػ  كتػاب ك الضػدًن إف  ػا  ك رب العػا١تُت،  الشاكل  ض رتدم إىل اٟتا كا١تػنرج
يفسػػ كف الضػػ آف كوكلدنػػ  رلبػػان ١ت ةػػاة ك، لػػ س ٢تػػم  نكمعػػ  إٚتػػاع العلمػػا  ا  ػػال  الػػقي
 .ك ح اب كلرن يفس كف الض آف ْتسب م اد   فه ٔتقاهب كال بس ادات كال  

من يفعل ذلي ضػالف  لػن  ػلث  ُب كلبػ ، كيرػدف كلبػ   ب نػان مسػتنَتان ينظػ  بنػدر ك 
    كيدملل ُب كدؿ ك:                           (62)كلما  راد  حده  ف ييغَتًٌ   األنفال

ض بتعػػد عنػػ  كٯتتنػػ  عػػن اٟتػػديث معػػ ، يعػػ ؼ  ف هػػقا ضتيػػاف ضرػػ ت يعه ػػ  ك إ ػػارة ُب كلبػػ  
================================== 

 عٕٓ اٌزشِزٞ ِٚغٕذ أؽّذ ػٓ أٔظ  ٖٓ

ٖٔ  َٟ ٍِ ْٓ َػ ٌْؼغىشٞ فِٟ اٌّٛاػع ٚاٌالهٌْ  َػ ٌْغش٠ت، ٚا  ىبئٟ، عبِغ اٌّغب١ٔذ ٚاٌّشاع١ً  لَبَي أَثٛ ػج١ذ فِٟ ا

 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚاٌج١ٙمٟ ػٓ ػّشثٓ اٌخطبة  ٕٖ

 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚاٌؾبوُ ػٓ اثٓ ػّش  ٖٖ



  {{7ٖ7ٖ}}    ٚاٌخّغْٛٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌزبعؼخاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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، كعنػػدما كمػػن ال ٯتشػػ  علػػى هػػقا ا١تنرػػاج ضػػ ف كلبػػ  د سػػديد كمػػا  ملػػرب حنػػ ة النػػ  
يسديد ضلن يع ؼ اٟتا من البارل، ض سػعى ُب البارػل كيعتضػد  نػ  علػى حػا، مةلمػا نػ اهم 

ف: هػػػلال  كػػػاض ين، كك ػػػم يردنػػػدا  حال ػػػان ٦تػػػن ييضتًٌلػػػدف ُب ا١تسػػػلمُت، كمػػػا حذػػػترمب يضدلػػػد 
كاض ين كهم يضدلػدف ال إلػ  إال ك ٤تمػده ردػدؿ ك كييصػلدف كيصػدمدفب؟؟ عػن  دػام  بػن 

 زيد رة  ك عنرما يضدؿ:
ػممماْظقغمرعمَضاِتاْظقغمرعمَضاِتممَصزملعمؾفمقػمؽملعماَصزملعمؾفمقػمؽملعماممدعمرؿمؼفمٍة,دعمرؿمؼفمٍة,ممِصلِصلمممماظػملَِّفاظػملَِّفممرعمدغمقلغمرعمدغمقلغمممبعمضملعمعمؽملعمابعمضملعمعمؽملعمامم}} ػمِع ممَصفمَلدػمرعمْطتغمَصفمَلدػمرعمْطتغمممجغمؾملعمؿملػمؽملعمَة,جغمؾملعمؿملػمؽملعمَة,ممِع

ػمممغعمظمْلِللغعمظمْلِلل  ِصلِصلممَصقعمَضععمَصقعمَضععمممَصشمَلضملعمؽملػمؿغمفغمَصشمَلضملعمؽملػمؿغمفغممماظػملَّفغم,اظػملَّفغم,ممإؿمظَّاإؿمظَّاممإؿمَظفعمإؿمَظفعمممااظََظ:م:مَصعمَلالعمَصعمَلالعمممرعمجغمػمًلا,رعمجغمػمًلا, ػمِع ممممِظػملؽملفمِؾلممِظػملؽملفمِؾلممممَصذعمَطرػمتغمفغمَصذعمَطرػمتغمفغمممذعمِظَؽ,ذعمِظَؽ,ممِع

  إؿمغفمؼملعماإؿمغفمؼملعمامماظػملَِّف,اظػملَِّف,ممرعمدغمقلعمرعمدغمقلعمممؼعماؼعما:م:مُضػمْلتغمُضػمْلتغم:م:مَضالعمَضالعممموعمَضؿعمػمْلؿعمفغم=وعمَضؿعمػمْلؿعمفغم=مماظػملَّفغم,اظػملَّفغم,ممإؿمظَّاإؿمظَّاممإؿمَظفعمإؿمَظفعمممَظاَظا:م:مَأَضالعمَأَضالعم:م:ممماظػملَِّفاظػملَِّفممرعمدغمقلغمرعمدغمقلغمممَصعمَلالعمَصعمَلالعم
عمممخعمقػمًصاخعمقػمًصاممَضاَظؾملعماَضاَظؾملعما عمِع ػمممذعمعمَلعمْلتعمذعمعمَلعمْلتعمممَأَصػمَلاَأَصػمَلا:م:مالعمالعمضََضمماظلممػمَلاحؿم,اظلممػمَلاحؿم,ممِع ػمسعم مَظا=َظا=ممَأمػمَأمػمممَأَضاَظؾملعماَأَضاَظؾملعماممتعمضملػمػمَلؿعمتعمضملػمػمَلؿعمممحعمؿفمكحعمؿفمكممَضػمْلِؾِف,َضػمْلِؾِف,ممسعم مم ممَصؼملعماَصؼملعمام

مممَأدػمػمَلؼملػمتغمَأدػمػمَلؼملػمتغم  َأغمملَأغمملممتعمؼملعمؽملفمؿملػمتغمتعمؼملعمؽملفمؿملػمتغمممحعمؿفمكحعمؿفمكممسعمػمَللفمسعمػمَللفمممؼغمغمَلرممرغمػعماؼغمغمَلرممرغمػعماممزعمالعمزعمالعم مؼعمقػمععمِؽٍذ {{ؼعمقػمععمِؽٍذ
ّّْْ
م م, ممَأنػمَأنػمممُأِعرػمتغمُأِعرػمتغممم}}مم::ضالمضالم,

ػممماظػملَّفغم,اظػملَّفغم,ممإؿمظَّاإؿمظَّاممإؿمَظفعمإؿمَظفعمممَظاَظاممؼعمعمُلقُظقاؼعمعمُلقُظقاممحعمؿفمكحعمؿفمكمماظؽملفماسعماظؽملفماسعمممُأَضاِتؾعمُأَضاِتؾعم ػمَصؼملعم   إؿمظَّاإؿمظَّامموعمععماَظفغموعمععماَظفغمممغعمظمْللعمفغم,غعمظمْللعمفغم,ممِعؽملمملِعؽملمملممسعمزملعمؿعمسعمزملعمؿعمممَصعمَلدػمَصعمَلدػممماَظؾملعمااَظؾملعماضََضممَصؼملعم
{{مماظػملَِّفاظػملَِّفممسعمػمَلكسعمػمَلكمموعمِحلعمابغمفغموعمِحلعمابغمفغمممِبقعمعملخملِفِبقعمعملخملِف

ّّٓٓ
  

من كاؿ ال إلػ  إال ك بلسػان  هػل ييبػاح ١تسػلم  ف يضتلػ   ك يغتصػب   ك يعتػدم علػى 
ح ما ػػ   ك علػػى مالػػ ب؟ ال مػػا داـ كػػاؿ ذلػػي اللسػػاف،  مػػا الضلػػب ضرػػد للػػ ٛتن كلػػ س لنػػا 

 :، لقلي ضالقين يضتلدف ا١تسلمُت اآلف كاؿ ض رم الن    فه ب 
{{وػمثعمانؿمموػمثعمانؿمماَِّاَِّممَأػػمؾعمَأػػمؾعممموعمؼعمدعمسغمقنعموعمؼعمدعمسغمقنعممممؿممؿمدػمالدػمالاإلؿماإلؿمممَأػػمؾعمَأػػمؾعمممؼعمعمْلؿغمػمُلقنعمؼعمعمْلؿغمػمُلقنعممم}}

ّّٔٔ
مم

ك٭تػػاربدف ا١تسػػلمُت  -دػػبحاف ك  -بػػدالن مػػن  ف ٭تػػاربدا ال رػػدد ٭تػػاربدا ا١تسػػلمُت 
٨تػػن ض رػػا  كانػػي  دػػرل عل نػػا مػػن اٟتػػ ب الػػىت  ُّٕٗمػػن ظرػػدرهم، حػػ ب  كتػػدب  عػػاـ 

 اآلف،  هنا كاني ك ران لد  ، لرن اآلف ال نع ؼ من  ين أت  ناب؟.
العسػػػر م الػػػقم يضػػػم ل ػػػنظًٌم ا١تػػػ كر ٍب ييفػػػا ر ب صاصػػػ   صػػػ ب  ُب الػػػ  س، كمػػػن 

================================== 
 اٌظؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٖٗ

 اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  ٖ٘

 اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ػٓ أثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ  ٖٙ
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ة ب  ميدريب بتصديب ال صاص ُب ال  س حىت ينر  ح ا ػ ، كعسػر م ا١تػ كر مػاذا ضعػلب 
هلال  الضـد كلدهبم  صبحي مظلمػ ، ضػال يتب نػدف إن  ر له مسلم كيصل  هلل ١تاذا  ضتل ب؟ 

 اٟتا من البارل.
ضػػنحن عل نػػا  ف ال نسػػم  ٢تػػم كال ٧تالسػػرم كال ٨تػػاكرهم كال ٨تػػاكؿ  ف أنملػػق  ػػ مان 
مػػػنرم، كإذا إدػػػتهعنا  ف نػػػ دم بعنػػػرم كالػػػقين هػػػم مغلدبػػػدف علػػػى  مػػػ هم، ض رػػػدف ذلػػػي 

 صػبحي  ا  ملػرب حنػ ة النػ  كد لتنا كهقت بناعتنا اليت ٪تش  ض رػا، لرػن هػلال  كمػ
السػػػالم  لنػػػا  كلػػدهبم دػػػددا  كػػػالردز ا دػػدد، ال يتبػػػُت اٟتػػػا مػػػن البارػػل، نسػػػ ؿ ك 

 كللمسلمُت  ٚتعُت من ض  هقا ال ماف.

  دٔس املظمي يف الٍّٕض باإلطالًدٔس املظمي يف الٍّٕض باإلطالً
مماظلقملالماظـاغل:معامدوريمطؼمللػملؿمظػملؽملؾملقضمباإلدالم=اظلقملالماظـاغل:معامدوريمطؼمللػملؿمظػملؽملؾملقضمباإلدالم=

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

 كاؿ لنا: دكرم    كمسلم للنردض ايدالـ دكران كاةحان   دان، ال ددؿ 
ػـممتعمضملغمقلغممم}} ػـممتعمضملغمقلغمابػمدعمْأمِبؽملعمظمْلِلؽمثغمؿعمؾممِبؼملعم مممم3737{{ممابػمدعمْأمِبؽملعمظمْلِلؽمثغمؿعمؾممِبؼملعم

لػػد  ف كػػل مسػػلم بػػد  بنفسػػ  كربيػػا علػػى نفسػػ   كالن  عػػال م ايدػػالـ، ٍب بػػد  بب تػػ  
 للناس  ٚتعُت. كزك ت  ك كالدت كبعد ذلي  كارب  ٍب  َتان ، ض يظر  ٚتاؿ ايدالـ

لرػػػن الػػػقم ييظرػػػ  ٚتػػػاؿ ايدػػػالـ ا٠تيلػػػا ايدػػػالم  كالتعػػػامالت ايدػػػالم  ، مػػػىت 
يشع  اينساف ّتماؿ ايدالـب عنػدما يشػع   نػ  كػديـ إدػا ت ينسػاف ضعفػا عنػ ،  ك  ملهػ  

  ُب حض  ضعفا عن :                                           (66عنػدما النمور )
يشػػػع   ف ا١تسػػػلم لػػػ س بسػػػبياب كال لعػػػاف كال ضػػػاحش كال بػػػقم ، عنػػػدما يػػػ ل ا١تسػػػلم ال 

================================== 
ٍُ } اْثذَ  7ٖ ٍِ ْغ ُِ َخَجِش  َٚ ٌء رؾفخ اٌّؾزبط فٟ ششػ إٌّٙبط،  ْٟ ًَ َش ْْ فََؼ ٍَِه فَِئ ْ٘ ٌء فَألَ ْٟ ًَ َش ْْ فََؼ ب فَِئ َٙ أْ ثَِْٕفِغه فَزََظذهْق َػ١ٍَْ

ٍِِزٞ لََشاثَزِه {  فَ
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 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

  ٮت ج من لسان  إال الضػدؿ اله ػب:                                        
         ()احلج. 

 الصػدؽ، ضترػدف هنػاؾ الةضػ  بػُت ا١تسػلمُت، عندما يشع   ف ا١تسلم كلمت  عضػد ُب
 ف ا١تسلم ال يرقب  بدان، ال يد د غدر، كال يد د كل  دال ب اٟت ػل كالػدها  كالنفػاؽ 
ػػػسم ّتمػػػاؿ ايدػػػالـ، كٕتػػػد النػػػاس  ا١تد ػػػددة حال ػػػان، ضعنػػػدما ٬تػػػد ا١تسػػػلم ُب دػػػلدك ا   ٭تي

 يضتدكف ب  كيدمللدف ُب دين ك  ضدا ان.
لنػاس مػن ايدػالـب عنػدما يػ ل ر ػالن كػدكة ٮتهػب ُب النػاس كيعػو ما القم يينفًٌ  ا

كيػػ كح ك٬تػػ  ، ٍب نفػػا ر  نػػ  ٬تػػدر علػػى اٟتػػد ب نػػ  كبػػُت  َتانػػ ،  ك ر ػػل مسػػلم كيػػقهب 
ك٬تر كيعو كبعػد ذلػي وملػق ك ةػان الػ ا، ك ػم ٭تػدث ذلػيب ال بػد ك ف يرػدف هػد  كؿ 

 الناس إلت امان.
مم::وتضملاعالتماإلدالم,مصؿملغملقنمضدمأدفمىموتضملاعالتماإلدالم,مصؿملغملقنمضدمأدفمىمممصكملذاماظؿزممطؾمعلػملؿمبفملخالقماإلدالمصكملذاماظؿزممطؾمعلػملؿمبفملخالقماإلدالم

إمنامادللػملؼملقنمسػملكماإلدالمممبؽملزظةماحلزملـ,مصكملذامأحدثمادللػملؿمحدثامثطملرمإمنامادللػملؼملقنمسػملكماإلدالمممبؽملزظةماحلزملـ,مصكملذامأحدثمادللػملؿمحدثامثطملرممم}}

ظمماإلدالممعـمضؾػملف,مصكملنمأحدثمادللػملؼملقنمطػملؾملؿمصاثؾتمأغتمسػملكماِّعرماظذيمظمماإلدالممعـمضؾػملف,مصكملنمأحدثمادللػملؼملقنمطػملؾملؿمصاثؾتمأغتمسػملكماِّعرماظذيم

ظقماجؿؼملضملقامسػملؿملفمظعملامماظدؼـمهللمباِّعرماظذيمأرادهمعـمخػملعملفمالمؼقملتكماإلدالممظقماجؿؼملضملقامسػملؿملفمظعملامماظدؼـمهللمباِّعرماظذيمأرادهمعـمخػملعملفمالمؼقملتكماإلدالمم

مممم3838مم{{ممعـمضؾػملؽعـمضؾػملؽ

 : ني ٖتفو كل س لي   فه اآلمل ين، كال  ضدؿ:    مةلى مةل ضالف، كاؿ 
عمممإؿمنػمإؿمنػم:م:متعمعمُلقُظقنعمتعمعمُلقُظقنعمممإؿمعفمضملعمًة,إؿمعفمضملعمًة,ممتعمغمُلقغغمقاتعمغمُلقغغمقاممالالمم}} عمَأحػملعم ػمممَأدعمفمْلغعما,َأدعمفمْلغعما,ممَأدعماءغمواَأدعماءغموامموعمإؿمنػموعمإؿمنػمممَأحػملعمؽملفما,َأحػملعمؽملفما,مماظؽملفماسغماظؽملفماسغمممَأحػملعم ػموعمَظغمِل مموعمَظغمِل

{{ممتعمصمْلػمِلؼملغمقاتعمصمْلػمِلؼملغمقاممَأالَأالممَأدعماءغمواَأدعماءغموامموعمإؿمنػموعمإؿمنػمممتغمقػمِلؽملغمقا,تغمقػمِلؽملغمقا,ممَأنػمَأنػمممَأحػملعمؽملغمقاَأحػملعمؽملغمقاممإؿمنػمإؿمنػمممَأغػمظمُللعمغمُلؿػمَأغػمظمُللعمغمُلؿػم  وعمرخملؽملغمقاوعمرخملؽملغمقا
ّّٗٗ

مم

ض ذا كاـ اينسػاف ٔتةػل ذلػي ضضػد  ديل مػا عل ػ  ٨تػد ك ك٨تػد نفسػ  ك٨تػد مللػا ك 
================================== 

ػٓ ٠ض٠ذ ثٓ ِشصذ ِٚضٍٗ ٚفٝ اٌخجش ػٓ اٌؾغٓ ثٓ ؽٟ اٌغٕخ ٌّؾّذ ثٓ ٔبطش  اٌغٕخ ٌّؾّذ ثٓ ٔبطش اٌّشٚصٞ 8ٖ

 عالَ، هللا هللا ال ٠ؤرٝ اإلعالَ ِٓ لجٍه {} وً سعً ِٓ اٌّغ١ٍّٓ ػٍٝ صغشح ِٓ صغش اإل اٌّشٚصٞ

 عٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ ؽز٠فخ ثٓ ا١ٌّبْ  9ٖ



  {{ٓٗٓٗ}}    ٚاٌخّغْٛٚاٌخّغْٛ  اٌؾٍمخ اٌزبعؼخاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 إف  ا  ك.

  اهلذش ٔالفذٕس ٔاخلصٕوٛاهلذش ٔالفذٕس ٔاخلصٕوٛ
مماظلقملالماظرابع:معاماظظملرقمبنيماهلفرمواظظملفقرمواخلزملقعة=اظلقملالماظرابع:معاماظظملرقمبنيماهلفرمواظظملفقرمواخلزملقعة=

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

 ن د د  رددؿ ك حديدها، ضضاؿ:ا٠تصدم  ُب ايدالـ كاحدة كلر
ممػعمذعما,ػعمذعما,مموعمؼعمزملغمدقموعمؼعمزملغمدقمممػعمذعماػعمذعماممَصؿملعمزملغمدقمَصؿملعمزملغمدقمممٍثمؼعمػمْلؿعمعمِلؿملعمانؿم,ٍثمؼعمػمْلؿعمعمِلؿملعمانؿم,ثعمالثعمالممَصقػمقعمَصقػمقعمممَأخعماهغمَأخعماهغمممؼعمؾملػمفغمرعمؼعمؾملػمفغمرعمممَأنػمَأنػمممِظؼملغملػمػمِلؿـمِظؼملغملػمػمِلؿـمممؼعمِقؾقمؼعمِقؾقمممالالمم}}

{{مؿمممؿممِباظلفمالِباظلفمالممؼعمؾػمدعمُأؼعمؾػمدعمُأ  اظَِّذياظَِّذيمموعمخعمؿملػمرغمػغمؼملعماوعمخعمؿملػمرغمػغمؼملعما
ََْْ

مم

 مػ  كهذ  يعٍت ال يتصل ب  بتل فدف، كال ٬تلػس معػ ، كال يػترلم معػ ، كػل مػا ُب ا
 ن  عندما يضابل  يدي  ك ر  للذر  ا ملػ ل حػىت ييظرػ  لػ   نػ  وملػق منػ  مدكػم، لرػن ال 
ييشنًٌ  عل  ، كال يرتب ض ػ   ػردل ك ديػ ، كال يللػب عل ػ  مػن حدلػ  ل صػن  لػ  ضتنػ  ب نػ  

 كب نرم، ضرقا يردف ضذدران ُب ا٠تصدم .
  ف كػل كاحػد ضا١تسلم إذا ملاصم  ردف ملصدمت  عبارة عن هذ  ضضط، كهقا يعٍت

ُب حال ، حػىت ي  ػ  هػقا لصػداب  كهػقا لصػداب ، ضَت عػدا مػ ة سن ػ ، كهػقا ا٢تذػ  ال ي يػد 
 :عن ثالث    ـ، كإذا زاد ا٢تذ  عن اٟتد ككصل إىل دىن  ضضد كاؿ ض   

ػممم}} ػمععم {{ممدعمِعِفدعمِعِفممَطلعمظمْلِؽَطلعمظمْلِؽممَصؾملغمقعمَصؾملغمقعمممدعمؽملعمًةدعمؽملعمًةممَأخعماهغمَأخعماهغمممػعمفعمرعمػعمفعمرعمممععم
ُُْْ

مم

لم دػػن   بػػدان،  نػ  ُب  ةػػعم ايٯتػػاف ك نػ  كتلػػ   نػػ  ال ٬تػدز ١تسػػلم  ف يرذػػ  ا١تسػ
 د  ٌب الع د، كرا١تا حن  الع د ال بد من العفد كالصفح حىت ينتر  ا م  ب نرما.

 ما الفذدر ُب ا٠تصػدم  ضرػقا مػن  ضعػاؿ ا١تنػاضضُت، كمعػٌت الفذػدر ُب ا٠تصػدم   نػ  
 :ٯت  ب  ض ستر ئ ب   ك ييشنًٌ  عل   ٔتا ل س ض  ، ككد كاؿ 

================================== 
 اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ػٓ أثٟ أ٠ٛة األٔظبسٞ  ٓٗ

 عٕٓ أثٟ داٚد ِٚغٕذ اإلِبَ أؽّذ ػٓ أثٟ خشاػ اٌغٍّٟ  ٔٗ
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ػممم}} ػمععم ممسعمػمَلكسعمػمَلكممحعمعملنماحعمعملنماممَطانعمَطانعممماظدقمغػمؿملعما,اظدقمغػمؿملعما,ممِصلِصلممِبؾملعماِبؾملعماممِظؿملغمرمِلؿملؽملعمفغمِظؿملغمرمِلؿملؽملعمفغمممبعماِرؾـمبعماِرؾـمممَطػمِلؼملعمَةَطػمِلؼملعمَةممعغملػمػمِلؿـمعغملػمػمِلؿـممماعػمرؿمئـماعػمرؿمئـمممسعمػمَلكسعمػمَلكممععمععمَأذعماَأذعماممععم

عمممِبؾملعماِبؾملعما  ؼغمِذؼؾعمفغمؼغمِذؼؾعمفغمممَأنػمَأنػممماظػملَِّفاظػملَِّف عمِع {{ممِبؽملعمظمَلاِذػعماِبؽملعمظمَلاِذػعماممؼعمفمْلِتلعمؼعمفمْلِتلعمممحعمؿفمكحعمؿفمكمماظؽملفمارؿماظؽملفمارؿمممِع
ِِْْ

مم

ك م ييشػنًٌ  علػى ا١تسػلم ٔتػا لػ س ض ػ ،  ك  ف ٭تػاكؿ  ف ييسػبب لػ  ةػ ران  ك  ذل، 
٭ت هػػػ  كيعمػػػل حصػػػاران عل ػػػ  ... كػػػل هػػػقت ا مػػػدر هنػػػى عنرػػػا ايدػػػالـ  ف   ك ٭تػػػاكؿ  ف

ا١تسػػػلمُت دالمػػػان متػػػتلفُت مترػػػا فُت، كإذا حػػػدث ملػػػالؼه ُب الػػػ  ل ضػػػا٠تالؼ ُب الػػػ  ل ال 
 يفسد للدد كن  .

  أدب املظمي يف وضاسْأدب املظمي يف وضاسْ
مماظلقملالماخلاعس:معامأدبمادللػملؿمظممعزاحف=اظلقملالماخلاعس:معامأدبمادللػملؿمظممعزاحف=

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

 كالن:  ف ال يرػػػدف ا١تػػػ اح علػػػى ر ػػػل مػػػن ا١تسػػػلمُت، كمػػػا يفعػػػل الػػػبعق: يردنػػػدا 
 السػػُت ٯتػػ  هبػػم ضػػالف، ض ضػػدؿ  حػػدهم: هػػا دا ضػػالف هػػقا لننػػحي عل ػػ ، كهػػقا يضػػدؿ لػػ   

 كلم  كهقا يضدؿ ل  كلم  كهرقا، ضرقا ال ينبغ   ف يردف بُت ا١تسلمُت.
صػػػادك ، ال يرػػػدف إملػػػتالؽ كمػػػا نللػػػم سن ػػػان:  ف يرػػػدف ا١تػػػ اح ُب  كػػػداؿ كككػػػال  

{{ممحعمعملنماحعمعملنماممإؿمالإؿمالممَأُضقلغمَأُضقلغممموعمالوعمالممَِّعػمزعمحغمَِّعػمزعمحغمممإؿمغمملإؿمغمملمم}} :نري، ضرقا ل س من ايدالـ، كاؿ 
ّْ 

سلةػػػػان: ال يرػػػػدف ُب ا مػػػػدر الػػػػيت  ستشػػػػنعرا الػػػػنفس كيسػػػػتنر ها السػػػػم ، دالمػػػػان 
ا ، الشباب كبعػق الربػار يرػدف ا١تػ اح ُب  مػدر اٞتػنس ك مػدر النسػا   لفػاظو ٗتػدش اٟت ػ

كهقا  ينان ال ينبغ   ف يردف بُت ا١تسلمُت ُب ا١ت اح  بدان،  ف ُب ذلػي إسرة للفػ ، ضضػد 
مد عضباها.  يردف  هللاصه ك يبه ١تن يتحديث عنرا ضتحدث ضتن  ال ٭تي

عػػن ذلػػي الرل ػػ ، كيرػػدف ا١تػػ اح للػػًتكيح عػػن الػػنفس، كال البعػػد ضايدػػالـ ومػػ   
 ك على د د    كعلى آل  كصحب  كدلم كصلىى الدكاـ، علنا يردف هقا حال

================================== 
 اٌغبِغ فٟ اٌؾذ٠ش الثٓ ٚ٘ت ػٓ أثٟ اٌذسداء  ٕٗ

 اٌطجشأٟ ػٓ اثٓ ػّش  ٖٗ



  {{ٕٕٗٗ}}    اٌؾٍمخ اٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌغزْٛ                            ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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u  ُٕاحلمكٛ الظتُٕاحلمكٛ الظتu  
  أٌبٗاٞ بين اطشاٟٗنأٌبٗاٞ بين اطشاٟٗن

  سكٕم املٕاطٍٛ يف اإلطالًسكٕم املٕاطٍٛ يف اإلطالً
  أدب وعاومٛ األٖتاًأدب وعاومٛ األٖتاً

  الكشإٌُٓٗالكشإٌُٓٗ
  الصرب ٔالصرب اجلىٗن ٔالشضاالصرب ٔالصرب اجلىٗن ٔالشضا
  الشٖاضٛ الشٔسٗٛ لمطالبالشٖاضٛ الشٔسٗٛ لمطالب



  {{ٖٖٗٗ}}    اٌؾٍمخ اٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌغزْٛ                            ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

u   ٛ4444الظتُٕالظتُٕاحلمكٛ احلمكu  
  أٌبٗاٞ بين اطشاٟٗنأٌبٗاٞ بين اطشاٟٗن

بينمبينمممصؼملاماحلغملؼملةمعـمجعمضملػمؾماهللمصؼملاماحلغملؼملةمعـمجعمضملػمؾماهللمممدقملال:معضملصملؿماِّغؾؿملاءمعـمبينمادرائؿملؾ,دقملال:معضملصملؿماِّغؾؿملاءمعـمبينمادرائؿملؾ,

ممادرائؿملؾمعـمأظدمأسداءماإلدالم=ادرائؿملؾمعـمأظدمأسداءماإلدالم=

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

  ٬تعلرػم كإ٪تػا هػم الػقين  السلاؿ ض   مله  ال ينبغ  لسػالل   ف يضػ  ض ػ ، ضػاهلل 
مػ  النفػاؽ، ال وم  الفحشا ، كال وم  بس ًٌ  ا ملػالؽ، كال و  علدا  نفسرم، ضاهلل 

  كلرػػػن الػػػقم ومػػػ  بػػػقلي الػػػنفس:                     (08) كػػػل السػػػد    يوسممم
  يردف من ذات النفس، لرن ا٠تَت من ك:                         (72)النساء 

   دض ػػا ك، كمعدنػػ  ك، كرعايػػ  ك، كإمػػداد ك،                             
 النفس ه  دبب كل السد  كالش كر كما  اب  ذلي. النساء(72)

١تاذا كة  ا نب ا  لبٍت اد ال لب للددهم، ككرب لرم الراذب، ك دة  علضرػم الػدن ا  
  كمػػػػا كػػػػاؿ ك ُب  ػػػػ هنم:                             (22البقمممم)كحػػػػب  رة

 :الدن ا كما كاؿ 
{{ممخعمشمِلؿملؽعمٍةخعمشمِلؿملؽعمٍةممُطؾممُطؾممممرعمْأسغمرعمْأسغممماظدقمغػمؿملعمااظدقمغػمؿملعماممحغمبقمحغمبقممم}}

ْْٓٓ
مم

ضرل ا٠تها  دببرا التعلا الدن ا، كاٟت ص على الدن ا، كال غب  ض ما ُب الػدن ا مػن 
================================== 

 َٕٗٔٓ/ٗ/ٗ٘ـ ٖ٘ٗٔعّبد ا٢خش ِٓ  ٗ –اٌّؼبدٞ  ٗٗ

 شؼت اإل٠ّبْ ٌٍج١ٙمٟ ٚاٌض٘ذ الثٓ أثٟ اٌذ١ٔب ٘ٗ



  {{ٗٗٗٗ}}    اٌؾٍمخ اٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌغزْٛ                            ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

 ردات كمن حظدظ كمن  هدا  كمن علد ض را ... كل هقا هػد السػبب ُب ذلػي، ك هنػم 
ا  ردػػل ك إلػػ رم ا نب ػػا  نب ػػان  لػػد نػػ ، حػػىت كػػاف كانػػي رغبػػترم  ا٤تػػ  ك ػػديدة ُب الػػدن 

يد د ُب ال من الداحد ُب بٍت اد ال ل  كةػ  مػن نػ  بسػبب  نػدحرم الشػديد إىل الػدن ا، 
 كرغبترم ض را.

كمػػ   نػػدحرم إىل الػػدن ا بػػد كا ييمدًٌلػػدف  نفسػػرم، ضػػاديعدا  هنػػم  ػػعب ك ا١تهللاتػػار، 
عدا  هنم هم القين ٢تم رةا ك، ك٢تػم ضنػل ك، ك٢تػم مػا كاديعدا  ف اٞتن  ٢تم كحدهم، كادي 

بػػدف عنػػد ك ... كػػل هػػقت ادعػػا ات نفسػػ   حػػىت ال ييةبتػػدا  هنػػم علػػى غػػَت الػػنرج الػػقم  ٭تي
ب  ك   كي ةات. ٭تي

ك١تا  ا   هل التسل م، ك هل ايكباؿ السػل م علػى ك، ك هػل العمػل للػدار اآلملػ ة 
احػػػد مػػػن زمانػػػ  إىل آملػػػ  ال مػػػاف، حػػػىت نعػػػ ؼ  هنػػػم ملػػػَت  مػػػ  كمػػػا عنػػػد ك كفػػػاهم نػػػ  ك 

 يمل  ي للنػاس، ١تػاذاب لتسػل مرم  مػ  ك، كرةػاهم  حرػاـ ك، كح صػرم علػى العمػل 
 بشػػػػػ ع ك، كعػػػػػدـ  علضرػػػػػم التعلػػػػػا الشػػػػػديد الػػػػػدن ا كرػػػػػلال ، كهػػػػػقا مػػػػػن ضنػػػػػل ك:

                                 (83) يوس. 

  سكٕم املٕاطٍٛ يف اإلطالًسكٕم املٕاطٍٛ يف اإلطالً
ممدقملال:مػؾمػؽملاكمحعملققمعقارؽملةمظمماإلدالم=دقملال:مػؾمػؽملاكمحعملققمعقارؽملةمظمماإلدالم=

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

ا١تسػػم ات العصػػ ي  ال  يبهػػل ا١تسػػم ات اٟتض ض ػػ  الػػيت  ػػا  هبػػا ايدػػالـ، ضا١تدارنػػ  
كال غبػ  ُب الػدض  عنػ ، معناها اٟت ص على الدرن، كاينتما  ل ، كال غبػ  ُب الػدضاع عنػ ، 

عندما مل ج من مرػ  مرػا  ان إىل  كهقت مد ددة منق بداي  ايدالـ، يرف را كدؿ الن  
 ا١تدين ، كنظ  إىل مر  ككاؿ:

ممُأخػمرؿمجػمتغمُأخػمرؿمجػمتغمممَأغمملَأغمملمموعمَظقػمَظاوعمَظقػمَظامماظػملَِّف,اظػملَِّف,ممإؿمَظكإؿمَظكمماظػملَِّفاظػملَِّفممَأرػمضؿمَأرػمضؿممموعمَأحعمبقموعمَأحعمبقممماظػملَِّف,اظػملَِّف,ممَأرػمضؿمَأرػمضؿمممَظكعمؿملػمرغمَظكعمؿملػمرغمممإؿمغفمِؽإؿمغفمِؽمموعماظػملَِّفوعماظػملَِّفمم}}



  {{٘ٗ٘ٗ}}    اٌؾٍمخ اٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌغزْٛ                            ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

{{ممجػمتغمجػمتغمخعمرعمخعمرعمممععماععماممِعؽملػمِؽِعؽملػمِؽ
ْْٔٔ

مم

كػػاندا كػػقلي، ضػػ هنم   كهػػقا دل ػػل علػػى ا١تدارنػػ  ك ػػدة التعلػػا، ك صػػحاب النػػ  
عنػػػدما هػػػا  كا إىل ا١تدينػػػ  مػػػ ض معظمرػػػم كسػػػ د   بػػػد برػػػ ، كدػػػ د  بػػػالؿ، ضحنػػػدا إىل 

 :مر ، ضضاؿ 
{{وعمَأذعمدفمموعمَأذعمدفممممِظؼملعمغملََّةِظؼملعمغملََّةممَطقغمؾممؽملعماَطقغمؾممؽملعمامماْظؼملعمِدؼؽملعمَةاْظؼملعمِدؼؽملعمَةممإؿمَظؿملػمؽملعماإؿمَظؿملػمؽملعماممحعمؾممبػمحعمؾممبػممماظػملَّؾملغمؿفماظػملَّؾملغمؿفممم}}

ْْٕٕ
مم

لضػػػػُت الػػػػدرن ا كؿ، ضػػػػدعا ٢تػػػػم  ف ٭تبػػػػدا الػػػػدرن الةػػػػاين، ضا١تدارنػػػػ  ر ل  هنػػػػم متع
 :يضدؿ ض    -كإف كاف ةع م  -مد ددة ُب ايدالـ، كهناؾ حديث 

ؿمممحغمبقمحغمبقممم}} ؿماْظقعمَر عممماْظقعمَر عمِع مم{{مماْظكملؿمميعمانؿماْظكملؿمميعمانؿمممِع

ب اينساف كرن ، ك    رات كما ي ات غَتم من ايعًتاؼ اٞتم ػل،  من ايٯتاف  ف ٭تي
ا كنشػػػػ ت ض رػػػػا، ك كلػػػػي مػػػػن ملَتاهتػػػػا، كنعمػػػػي اللعػػػػب ُب ا رض الػػػػيت كيلػػػػدت عل رػػػػ

مالعبرػػا، كهنلػػي مػػن مناهلرػػا، هػػقت  رض ٬تػػب علػػى اينسػػاف  ف يتعلػػا هبػػا، ك ف يرػػدف 
 دالمان ك بدان ح يص على رد اٞتم ل  هلرا القين عا  هم كعا  كت ُب هقا ا١تراف.

  أدب وعاومٛ األٖتاًأدب وعاومٛ األٖتاً
ممدقملال:معامأدبمادللػملؿمظممعضملاعػملةماِّؼؿام=دقملال:معامأدبمادللػملؿمظممعضملاعػملةماِّؼؿام=

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

 دب ا١تسػػػلم ُب معاملػػػ  ا يتػػػاـ  ف ييشػػػع هم ا يبػػػدة كاٟتنػػػاف إف كػػػاف ر ػػػالن كبػػػَتان، 
ُب يػػـد الع ػػد ل تفضػػد صػػب اف ا١تسػػلمُت، ضد ػػد  كا يملػػدة إف كػػاف مسػػاك ن ٢تػػم، مشػػى 

 ات  ر ل الهفػل ردػدؿ ك لمػا ، ضيبرػى ا رفاؿ ٯت حدف كيلعبدف، كك ػد رفػالن منػ ك ن 
 :كاؿ يبرى، كاٝت  ل  ي كل الضص  بنفس  ض ما بعد 

================================== 
 عٕٓ اٌزشِزٞ ِٚغٕذ أؽّذ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  ٙٗ

 فؼبئً اٌّذ٠ٕخ ٌٍغٕذٞ ػٓ ثالي ثٓ سثبػ  7ٗ



  {{ٙٗٙٗ}}    اٌؾٍمخ اٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌغزْٛ                            ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

ضؿؾمَأبلمسعملربةمؼقممُأحد,مصفمَلتؿملتمردقلماهللمَأبغملك,مصعملال:معامامسؽم=مضػملت:مضؿؾمَأبلمسعملربةمؼقممُأحد,مصفمَلتؿملتمردقلماهللمَأبغملك,مصعملال:معامامسؽم=مضػملت:ممممم}}

{{سعملربة.مضالمَأغتمبعمرملري,مَأعامترضكمَأنمَأطقنمَأباك,موسائرملُةمُأعؾمؽ=مصلغملتعممسعملربة.مضالمَأغتمبعمرملري,مَأعامترضكمَأنمَأطقنمَأباك,موسائرملُةمُأعؾمؽ=مصلغملتعمم
ْْٖٖ

مم

 مػػػ  ك علػػػ  ينسػػػى ال يػػػتم، ك٭تػػػس ْتنػػػاف ض ملػػػقت كاحتنػػػن  كذهػػػب بػػػ  إىل ب تػػػ  ك ك
ك هل ب تػ ، كلػقلي ضػ ف  ا يبدة، ك٭تس بعهم ا يملدة، ك٭تس برب ا مدم  من ال ددؿ 

حػػػث علػػػى كةػػػ  ال ػػػد علػػػى ر س ال تػػػ م، كهػػػقا مػػػن ةػػػمن ا١ت اعػػػاة ١تشػػػاع ت  النػػػ  
ر ػل  ك ه  ب ملار ت، ك عل كة  ال د على ر س ال ت م ييرسب العبد  مػدران كةػَتة،  ىػرىا

ةى   اّلليً  رىديدؿً  ًإىلى   :كػىٍلًبً ، ضضاؿ  كىٍسدى
{{مماْظؿملعمِؿؿملؿؿماْظؿملعمِؿؿملؿؿمممرعمْأسعمرعمْأسعممموعماعػملعمّّػموعماعػملعمّّػممماْظؼمِللػمغمِلنيعم,اْظؼمِللػمغمِلنيعم,ممَصفمَلْرضمِلؿػمَصفمَلْرضمِلؿػمممَضػمْلِؾَؽ,َضػمْلِؾَؽ,ممتعمػمْلؿمِلنيعمتعمػمْلؿمِلنيعمممَأرعمدػمتعمَأرعمدػمتعمممإؿمنػمإؿمنػممم}}

ْْٗٗ
  

ضرػػػقا  كؿ عػػػالج لضسػػػدة الضلػػػب كهػػػد كةػػػ  ال ػػػد علػػػى ر س ال تػػػ م، علػػػى دػػػب ل 
ُب مػن  عاين الر ٯتػ  اٞتم لػ ، ككػاؿ اٟتناف كالعهم كالشفض  كال عاي  كغَت ذلي من ا١ت

 يرفل ال ت م:
ؿممماْظفعمؽملفمِةاْظفعمؽملفمِةممِصلِصلمماْظؿملعمِؿؿملؿؿماْظؿملعمِؿؿملؿؿممموعمَطاِصؾغموعمَطاِصؾغمممَأغعماَأغعمامم}} ؿمَطؾملعماتعمؿملػم مماظلفمؾفمابعمَةاظلفمؾفمابعمَة:م:مؼعمضملػمؽمِللؼعمضملػمؽمِللممِبفمُلصػمؾغمضملعمؿملػمِف,ِبفمُلصػمؾغمضملعمؿملػمِف,مموعمَأذعمارعموعمَأذعمارعممم{{ممَطؾملعماتعمؿملػم

وعماْظقغمدػمشمَلكوعماْظقغمدػمشمَلك
ََٓٓ

مم

ُب در ػػ  كاحػدة ُب اٞتنػ  نت ذػػ  رعايتػ  لل تػ م، ك نم ػػ    م دػ ردف مػ  ال دػدؿ 
  بػػ ، كلػػقلي كػػاف ا١تسػػلمدف ا كلػػدف ٭تػػ ص كػػل ر ػػل مػػنرم علػػى  ف مشػػاع ت، كإحارتػػ

 يردف مع  يت م ي عات.
ك ف ٯتنح ال ت م كسهان مػن ا١تػاؿ كػل  ػر    –كفال  ال ت م ا١تعٌت القم ينتش  اآلف 

ل سي ه  الرفالػ  الػيت عناهػا ايدػالـ، لرػن الرفالػ  الػيت عناهػا ايدػالـ  – ك كل عاـ 
ْتناف ا يبدة ككماؿ ال عاي ، ضل سي ال عاي  مػاالن ضضػط، رٔتػا يرػدف   ف ٬تعل  كبن   ل يشع ت

================================== 
اٌغبثخ فٝ ِؼشفخ  أَخشعٗ اثٓ ِٕذٖ ٚأَثٛ ٔؼ١ُ ُْلجَخ ثٓ ػجذ هللا ثٓ ُػْمجَخ ثٓ ثَِش١ش ثٓ َػْمَشثَخ ػٓ أَث١ٗ ػٓ عذٖ، اعذ 8ٗ

 اٌظؾبثخ

 ِغٕذ أؽّذ ٚاٌج١ٙمٟ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  9ٗ

 طؾ١ؼ اٌجخبسٞ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ عًٙ ثٓ عؼذ  ٓ٘
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ال ت م غن ان مػن  رػ  ا١تػاؿ، لرنػ  يفتضػ  إىل العهػم كاٟتنػاف كال عايػ ، كهػقت هػ  اٞتدانػب 
ػػػ  عل رػػػػا ايدػػػالـ ُب  عػػػػال م الضػػػ آف ك حاديػػػػث ا١تصػػػهفى عل ػػػػ   ضنػػػل الصػػػػالة  الػػػيت ركي

 كالسالـ ُب م اعاة ال ت م.
بقا ػػ  كػػاف  ا١تبػػادم  ُب معاملػػ  ال تػػ م  ال  عػػاي ت ب يتمػػ ،  ف النػػ   كمػػن  بسػػط

 يت م، ضضد كيلد يت م ا ب، ك  تم من  ر   م  بعد دي دندات، ض صبح يت م ا بدين.
ك٬تػػب  ال نشػػع ت  نػػ  كح ػػدان، بػػل ا١تسػػلمدف ٚت عػػان  هلػػ  ك حبابػػ  كإملدانػػ  ك٭تةػػدف 

 على رعايت  كالعناي  ب .
 ف يع ننا علػى ذلػي، ك ف ٬تعلنػا مػن  هػل ذلػي إف  ػا   س ؿ ك  مدر كةَتة، ن

 ك رب العا١تُت.

  الكشإٌُٓٗالكشإٌُٓٗ
ممَأرؿمؼغمَلِؿِف,َأرؿمؼغمَلِؿِف,ممسعمػمَلكسعمػمَلكممذعمؾػمضملعمانغمذعمؾػمضملعمانغمممرعمجغمؾؽمرعمجغمؾؽمممؼغمقِذُؽؼغمقِذُؽممَأالَأالمم}}:م:مدقملال:معامعضملؽملكمضقلمردقلماهللمدقملال:معامعضملؽملكمضقلمردقلماهللم

{{مماْظعمُلرػمآنؿماْظعمُلرػمآنؿمممِبؾملعمذعماِبؾملعمذعماممسعمػمَلؿملػمغمُلؿػمسعمػمَلؿملػمغمُلؿػم:م:مؼعمعمُلقلغمؼعمعمُلقلغم
0303
مم==
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 مػػ  حػػدث ُب زماننػػا، ضضػػد ظرػػ  ُب  هػػقا اٟتػػديث كػػاف كشػػفان مػػن ردػػدؿ ك 
زماننا ٚتاع  ٝتمدا  نفسرم ك آن ُت، كاديعدا  ف السيني  ٬تب   كرا كعدـ العمل هبػا، كالعمػل 

 الض آف ضضط، كهلال   نب  عنرم حن ة الن  ككاؿ ُب   هنم:
ػممماْظغمِلؿعمابعماْظغمِلؿعمابعمممُأوِتؿملتغمُأوِتؿملتغمممإؿمغمملإؿمغمملممَأَظاَأَظامم}} ػموعمِع :م:مؼعمعمُلقلغمؼعمعمُلقلغمممَأرؿمؼغمَلِؿِف,َأرؿمؼغمَلِؿِف,ممسعمػمَلكسعمػمَلكممذعمؾػمضملعمانغمذعمؾػمضملعمانغمممرعمجغمؾؽمرعمجغمؾؽمممؼغمقِذُؽؼغمقِذُؽممَأَظاَأَظاممععمضملعمفغمععمضملعمفغمممػمَلفغمػمَلفغموعمِع

ػمممِصؿملِفِصؿملِفمموعمجعمدػمتغمؿػموعمجعمدػمتغمؿػمممَصؼملعماَصؼملعمامماْظعمُلرػمآنؿماْظعمُلرػمآنؿمممِبؾملعمذعماِبؾملعمذعماممسعمػمَلؿملػمغمُلؿػمسعمػمَلؿملػمغمُلؿػم ػمِع ػمممِصؿملِفِصؿملِفمموعمجعمدػمتغمؿػموعمجعمدػمتغمؿػممموعمععماوعمععماممَصفمَلِحػملُّقهغمَصفمَلِحػملُّقهغمممحعمػمَلالـمحعمػمَلالـمممِع ػمِع ممحعمرعمامـمحعمرعمامـمممِع

{{َصقعمرممعغمقهغممَصقعمرممعغمقهغمم
ِِٓٓ

مم
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 عملنػا بػ ، ك  كنػا مػا ر ل غٍت كالدعاة ا١تستحدثُت، يضدؿ: ما ك د  ُب كتػاب ك
 ددات، لرن الن  ذك  ُب بداي  اٟتديث  ن   كٌب الض آف كمةل ، لقلي ضحذترم ارل .

كهػػػلال  الضػػػـد ظرػػػ  مػػػنرم نفػػػ  كل ػػػل ُب الػػػ من ا كؿ، ككػػػاف  صػػػحاب ردػػػدؿ ك 
 .ي دكف عل رم ردان بل غان مضنعان 
 –مسػار ايدػالـ كهم ملدسدا هػقا الت ػار ا١تنحػ ؼ عػن  -ضضد كرد  ف نف  منرم 

  كػػدا السيػػني  الرل ػػ  كػػدل ل ييعتمػػد عل ػػ  ُب ا صػػدؿ، ضحػػاكرهم دػػ د  عبػػد ك بػػن عمػػ  
مػن  رة  ك عنرما ككاؿ ٢تم: هل  لمندف الصػالةب كػالدا: نعػم، كػاؿ: كػم ضػ ض ك 
ٔتػػا  صػػلدات علػػى ا١تػػلمن ُب ال ػػـد كالل لػػ ب كػػالدا: ٜتػػس، كػػاؿ: التػػدين مػػن كتػػاب ك 

 .ُت هلال  ا٠تمس، ضسرتداييب
ٍب كػػاؿ: كػػم عػػدد ركعػػات كػػل صػػالة مػػن ا٠تمػػسب ضػػقك كا، كػػاؿ: التػػدين مػػن كتػػاب 

 ضسرتدا.ك ما يبُت كم عدد ركعات كل صالة من ا٠تمس، 
ٍب كاؿ ٢تم: هل  لمندف ال كاةب كالدا: نعم ُب كتاب ك، كذكػ كا آيػ  ال كػاة، كػاؿ:  

كػػاة ُب كتػػاب كب ضسػرتدا، كػػم نصػػاب ا نعػػاـ ُب  كػم نصػػاب ا١تػػاؿ الػػقم ينبغػ  عل ػػ  ال  
كتػػاب كب ضسػػػرتدا، مػػا نصػػػاب كػػقا ككػػػقا مػػن  صػػػناؼ ال كػػاةب ضسػػػرتدا، ضعلمػػدا علػػػم 
ال ضػُت  نػ  حػىت ا مػدر التعبديػ  الػيت يشػًتؾ ض رػا ٚت ػ  ا١تسػلمُت إ٪تػا  علمناهػا مػن دػػ د  

 ، كهد القم كاؿ:رددؿ ك 
{{ممُأصعمػملخمللُأصعمػملخمللممِغلِغلرعمَأؼػمؿغمؼملغمقرعمَأؼػمؿغمؼملغمقممَطؼملعماَطؼملعماممعمصعمػملُّقاعمصعمػملُّقامم}}
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  يضل صلدا كما ك  ًب ُب كتاب ك،  ن  ال يد ػد  فصػ ل ُب كتػاب ك، كتػاب ك 
، ضرػػػقت نظ يػػػ  داحنػػػ  ننتبػػػ  إل رػػػا كإىل مػػػن  ٚتػػػل كالتفصػػػ ل كلػػػ  ُب ديػػػني  ردػػػدؿ ك 

 ي ددها، كهم كية  ُب هقا ال ماف.

================================== 
 طؾ١ؼ اٌجخبسٞ ٚعٕٓ اٌذاسِٟ ػٓ ِبٌه ثٓ اٌؾ٠ٛشس  ٖ٘
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  الصرب ٔالصرب اجلىٗن ٔالشضاالصرب ٔالصرب اجلىٗن ٔالشضا
ممواظزملربماجلؼملؿملؾمواظرضا=واظزملربماجلؼملؿملؾمواظرضا=ممدقملال:معاماظظملرقمبنيماظزملربدقملال:معاماظظملرقمبنيماظزملرب
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الصػػػرب كالصػػػرب اٞتم ػػػل كال ةػػػا ثػػػالث م ا ػػػب ينػػػ ؿ ُب  حػػػدها ا١تػػػلمن عنػػػد نػػػ كؿ 
ا١تصاب، عندما ين ؿ ب  م ض يهدؿ عال  ، ككد ال يي  ى ب  ت ك ػفا ت،  ك عنػدما  نػ ؿ 

صػاب ُب رزكػ ،  ك عنػدما ييصػاب ُب  م  مػ  ب  مص ب  ا١تدت  حد ا حباب،  ك عندما يي 
 من ا مدر اليت ذك ها ك، ك علرا مدة  البال  ُب كدل   ل ُب عالت:

                                                
              (300.)البقرة 
٢تػػقت الػػبال ات، مػػنرم مػػن يصػػرب كهػػد  ػػ ع كمتنػػ ر ٗتتلػػم در ػػ   ضبػػل ا١تػػلمنُت 

 كمتنايا، كيظر  هقا عل   ُب  ص ضا   كُب كلما   كنربا   كُب ح كا  ، ضرقا صاب .
كمنرم من ييظر  الشردل لغَتت، ض ضدؿ على دب ل ا١تةاؿ: ١تاذا    القم ٭تدث لػ  

مػػن اٞترػػال ،  هػػقاب؟ ١تػػاذا   ٭تػػدث ذلػػي لفػػالف الػػقم ال ييصػػل ب؟ ٭تػػدث ذلػػي الرػػالـ
كهقا لػ س لػ  مضػاـ مػن هػقت ا١تضامػات،  ف  كؿ الصػرب  ػ ع كهلػ  كعػدـ ٖتمػل لرػن ال 

 يضدؿ   مان ييغنب ك، كال يشرد ك إىل مللا ك، كهقا مضاـ الصرب.
رب لعلمػػػ   ف هػػػقا  مػػػ  ك، كا١تضػػػاـ ا علػػػى  ف يعلػػػم  ف هػػػقا كنػػػا  مػػػن ك ض صػػػ

الن ، ك ف ي ض  عن  هػقا الػبال ، ك ف ي يػل عنػ  هػقا  ف يرشم عن  هقا  ك  كيدعد
 .العنا 

ضبدالن من  ف يرػدف ُب دامللػ  دػهللاط يرػدف ُب دامللػ   سػل م، لرنػ  متعذػل كي يػد 
،  ك التد ػػػ  ٠تلػػػا ك ْتسػػػن رضػػػ  هػػػقا العنػػػا  كهػػػقا الػػػبال  كهػػػقا الػػػدا  الػػػدعا  هلل 

مػػن  ذل، كهػػقا إٝتػػ  عػػ ض يهلػػب معػػدنترم كمسػػاندهتم لرشػػم مػػا بػػ  مػػن ةػػ  كمػػا بػػ  
 الصرب اٞتم ل.



  {{ٓ٘ٓ٘}}    اٌؾٍمخ اٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌغزْٛ                            ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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، القم يعلم  ف ك هد ا١تبل  كما هد ا١تعهػ ، ك على من هلال  ال ةا عن ك 
كيضدؿ لنفس : ك م  ض ح العها  كال  ض ح البال  مػ   ف الػبال  ُب حض ضتػ  ١تػن يعلػم مػن 

 ل  . هل ال ضُت عها ،  ن  ك ل: ال منح  إال بعد ٤تن ، كال عه   إال بعد ب
 ف ي ك   حسان كمعٌت ُب مضامات الضػ ب مػن حنػ   ، كمػن  راد ك من  راد ك 

  ف ي ك ػػػ  در ػػػات ُب اآلملػػػ ة ُب  نتػػػ  يبتل ػػػ ، ككبػػػل نػػػ كؿ الػػػبال  يي دػػػل إل ػػػ   نػػػد 
ضػػ من  اللهػػم ض لهلدنػػ  كٮتففػػدف عنػػ  ككػػ  الػػبال ، ض رػػدف ذلػػي الػػبال  رضعػػ  لػػ ، كػػاؿ 

 ٭تصل على ذلي ُب اآلمل ة:
عم,ممَظؿملعمؾػمؿعمػمِللَظؿملعمؾػمؿعمػمِللمماظػملَّفعماظػملَّفعمممإؿمنفمإؿمنفممم}} عم,اْظؼملغمقملػمِع ممععماععماممععمؽملػمزؿمَظًةععمؽملػمزؿمَظًةممِسؽملػمدعمهغمِسؽملػمدعمهغمممَظفغمَظفغممموعمإؿمنفموعمإؿمنفمممسعمػمَلؿملػمِف,سعمػمَلؿملػمِف,ممِظغمَلرعماععمِؿِفِظغمَلرعماععمِؿِفممإؿمالإؿمالممؼعمؾػمؿعمػمِلؿملِفؼعمؾػمؿعمػمِلؿملِفمموعمععماوعمععمامماْظؼملغمقملػمِع

ػمممِبرملعملػمٍءِبرملعملػمٍءممؼعمؾػمػمُلطملغمؾملعماؼعمؾػمػمُلطملغمؾملعما ػمِع عمممِبِفِبِفممؼعمؽملػمزؿملعمؼعمؽملػمزؿملعمممَأنػمَأنػمممدغمونعمدغمونعمممسعمؼملعمػمِلِفسعمؼملعمػمِلِفممِع عمِع {{مماْظؼملعمؽملػمزؿمَظَةاْظؼملعمؽملػمزؿمَظَةممِتػمْلَؽِتػمْلَؽممِبِفِبِفممؼعمؾػمػمُلغغمؼعمؾػمػمُلغغمممععماععمامماْظؾعمالِءاْظؾعمالِءممِع
ْْٓٓ

مم

 كُب ركاي   مل ل:
عمممَظفغمَظفغمممؼعمغمُلقنغمؼعمغمُلقنغمممالالوعموعممماْظفعمؽملفمِة,اْظفعمؽملفمِة,ممِصلِصلمماْظضملغمػمْلؿملعمااْظضملغمػمْلؿملعمامماظدفمرعمجعمَةاظدفمرعمجعمَةممغػملعمانؿمغػملعمانؿمِظإلؿمِظإلؿمممَظؿملعمغمْلؿغمبغمَظؿملعمغمْلؿغمبغممماظػملَّفعماظػملَّفعمممإؿمنفمإؿمنفممم}} عمِع ممععماععمامماْظضملعمؼملعمؾؿماْظضملعمؼملعمؾؿمممِع

{{ممؼعمؾػمػمُلطملعمؾملعماؼعمؾػمػمُلطملعمؾملعماممحعمؿفمكحعمؿفمكمماظػملَّفغماظػملَّفغمممؼعمؾػمؿعمػمِلؿملِفؼعمؾػمؿعمػمِلؿملِفممؼعمزعمالغمؼعمزعمالغمممَصالَصالممؼعمؾػمػمُلطملغمؾملعما,ؼعمؾػمػمُلطملغمؾملعما,
ٓٓٓٓ
  

من لػ  در ػ  ُب اٞتنػػ  ال يسػته   الدصػدؿ إل رػػا العمػل، ضَتضعػ  الػػبال ، كيضػدؿ ضػػ 
 يي ض  ُب در ات الض ب:

{{ممإؿمذامَأحعمبعمؾمماظػملؾَمفغممتعمضملعماَظكمسعمؾػمدًامابػمؿعماَلهغممَصكملؿمنػممصعمؾعمرعمماجػمؿعمؾعماهغممَصكملؿمنػممرعمِضلعمماصػمشمَلظمَلاهغمإؿمذامَأحعمبعمؾمماظػملؾَمفغممتعمضملعماَظكمسعمؾػمدًامابػمؿعماَلهغممَصكملؿمنػممصعمؾعمرعمماجػمؿعمؾعماهغممَصكملؿمنػممرعمِضلعمماصػمشمَلظمَلاهغممم}}
ٓٔٓٔ

مم

  علػػػى حسػػػب در تػػػ ، إذا صػػػرب يػػػدملل ُب:            (73)كإذا رةػػػ   احلمممج
  يدملل ُب:                                   (70.)احلج 

 ف ٬تعػػػل لنػػػا منرػػػا  عالهػػػا، ك ركاهػػػا  ضرػػػقت در ػػػات لضبػػػدؿ الػػػبال ، نسػػػ ؿ ك 

================================== 
 ىجشٜ الثٓ عؼذ ٚاٌّطبٌت اٌؼب١ٌخ الثٓ ؽغش ػٓ ِؼ١مت ثٓ أثٟ فبؽّخ اٌطجمبد اٌ ٗ٘

 ِغٕذ أثٟ ؽ١ٕفخ ػٓ ػبئشخ سػٟ هللا ػٕٙب ٘٘

ٌُٚ ٠خشعٗ ٌٚذٖ فٟ ِغٕذٖ.، رخش٠ظ أؽبد٠ش اإلؽ١بء  روشٖ طبؽت اٌفشدٚط ِٓ ؽذ٠ش ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت  ٙ٘

 اٌؼشالٟ



  {{ٔ٘ٔ٘}}    اٌؾٍمخ اٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌغزْٛ                            ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

ك هباهػػا علػػػى ديػػػني  ملػػَت ا  ـ ك صػػػحاب  الػػػربرة الرػػ اـ كمىػػػن بعػػػدهم مػػن السػػػلم الصػػػاّب 
 العظاـ .. آمُت  رب العا١تُت.

  الشٖاضٛ الشٔسٗٛ لمطالبالشٖاضٛ الشٔسٗٛ لمطالب
رادة,مصؼملاذامؼؽملؾطمللمسػملكفممصضملػملفمحؿكمأغالمغزملؿمليبمرادة,مصؼملاذامؼؽملؾطمللمسػملكفممصضملػملفمحؿكمأغالمغزملؿمليبمدقملال:مأغامراظبمعرملطملقلمباظددقملال:مأغامراظبمعرملطملقلمباظد

ممعـماإلرادةمواظرؼاضةماظروحؿملةمِّجتؼملؾمباِّخالقماحملؼملدؼة=عـماإلرادةمواظرؼاضةماظروحؿملةمِّجتؼملؾمباِّخالقماحملؼملدؼة=

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

 ٢تا  داس  كؿ ينبغ  الدكدؼ عل  : ال  ة  ال كح  
 :كهد ، لد كصل إنساف ٢تقا ا داس كككم عل   لسرل كل  م  عل  

ب  ك ٨تدت  ك ٨تد مللض  ف يي  -  .صلح كلب  كٮتي ج ما ض   ٦تا ال ٭تي

مل كلب  الندا  اله ب ،  ف  ضنل عبادة  عبػد هبػا العػارضدف هلل   - عبػادة  ك٬تي
 الن  ، ضالرةَت يغفل عن هقت العبادة، م   ف الن   ر س العبادة:

{{ِباظؽملممؿملفماِتمِباظؽملممؿملفماِتمممسػمؼملعمالغمسػمؼملعمالغماَِّاَِّممإؿمغفمؼملعماإؿمغفمؼملعمامم}}
ٕٕٓٓ

مم

الن  ،  م عمػل يعملػ  ا١تػ   ُب دن ػات، حػىت كلػد كػاف ٢تػده  كل ا عماؿ  تدكم على
؛ م  الن   يصَت عبادة ل ب الربي   . ك لعب م   كالدت،  ك  كل  ك   ب  ك نـد

إذا  راد  ف ينػاـ يضػدؿ ١تػن حدلػ : ال  دكظػدين  كاف د دم  بد اٟتسن الشػاذ  
كلرػا عبػادة م ةػ   لػ ب ، ضالن   ٕتعل ا عماؿ  من ًكردم،  عل النـد كرد كعبادة هلل 

 .الربي  
كرالػب العلػم إذا نػػدل كبػل ادػػتقكار دركدػ ،  ك كبػل الػػقهاب إىل ٤تػل درادػػت  ُب 
كلبػػػ ، ككػػػاؿ: نديػػػي الػػػقهاب إىل درادػػػيت لتحصػػػ ل العلػػػم لنفػػػ  نفسػػػ  كنفػػػ  ا١تسػػػلمُت،  

================================== 
 طؾ١ؼ اٌجخبسٞ ٚعٕٓ أثٟ داٚد ػٓ ػّش ثٓ اٌخطبة  7٘



  {{ٕٕ٘٘}}    اٌؾٍمخ اٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌغزْٛ                            ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

كانػي ملهدا ػػ  عبػػادة، ككػػل مػػا يينفضػػ  ُب هػقا السػػب ل عبػػادة، ككػػل  ككا ػػ  ُب هػػقا ا١ت ػػداف 
 :بادة، كض   يضدؿ ع

ػممم}} ػمععم {{ممؼعمرػمِجععمؼعمرػمِجععمممحعمؿفمكحعمؿفمكمماظػملَِّفاظػملَِّفممدعمِؾؿملؾؿمدعمِؾؿملؾؿمممِصلِصلممَصؾملغمقعمَصؾملغمقعممماْظضمِلػمْلؿؿماْظضمِلػمْلؿؿمممَرػمَلِبَرػمَلِبممِصلِصلممخعمرعمجعمخعمرعمجعمممععم
ٖٖٓٓ

مم

ػػػل هػػػقا العلػػػم  صًٌ ػػػل مػػػا  علمػػػ  كنػػػدل كبػػػل التحصػػػ ل  ف ٭تي صًٌ كإذا  لػػػس ُب ب تػػػ  ٭تي
ل عمػػػل بػػػ  كينتفػػػ  بػػػ  ُب نفسػػػ  كينفػػػ  بػػػ  ا١تسػػػلمُت؛ كػػػاف   ػػػ ت كثدابػػػ  عنػػػد ك كةػػػداب 

،  ف رلب العلم ض ين ، كال  د د  ضل   ضنل من الف ينػ ، ض رػدف ثدابػ  ملػَت الف ين 
 من ك اـ الل ل كص اـ النرار ك الكة الض آف كغَتها من النداضل.

سػن ن تػ  هلل، ك٬تعػل ن تػ  رلبػان ١ت ةػاة ك  كهقا القم ٭تتا   العبد ُب بدايت ،  ف ٭تي
 ف ي زكنػا  ، نسػ ؿ ك  ب الربيػ  ُب  م  م ، حىت يردف هقا ا م  عبادة م ة   لػ

 صفا  الهدا ، كحسن الندا .
 كصلى ك على د د    كعلى آل  كصحب  كدلم

 

================================== 
 ٕٓ اٌزشِزٞ ٚاٌطجشأٟ ػٓ أٔظ ع 8٘



  {{ٖٖ٘٘}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔثشٔ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

 

u  ُٕاحلمكٛ الٕاسذٚ ٔالظتُٕاحلمكٛ الٕاسذٚ ٔالظتu  
  اٌتؼاس العٍفاٌتؼاس العٍف

  طشم حتكٗل الؼفاٞطشم حتكٗل الؼفاٞ
  الضٔاز غري املظذن قإًٌٌاالضٔاز غري املظذن قإًٌٌا
  أدب املظمي يف عىمْأدب املظمي يف عىمْ
  اغتصاب األطفاهاغتصاب األطفاه
  تٕل٘ املشأٚ احلهيتٕل٘ املشأٚ احلهي



  {{ٗ٘ٗ٘}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔثشٔ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

u   ٛ0202لٕاسذٚ ٔالظتُٕلٕاسذٚ ٔالظتُٕاااحلمكٛ احلمكu  
  اٌتؼاس العٍفاٌتؼاس العٍف

دقملال:ماغؿرملرماظضملؽملػمظممربقعمبالدغامبزملقرةمطؾريةمجدًامعـؾماجملزرةماظيتمدقملال:ماغؿرملرماظضملؽملػمظممربقعمبالدغامبزملقرةمطؾريةمجدًامعـؾماجملزرةماظيتم

حدثتمظممأدقانمبنيمسائػمليتماظدابقدؼةمواهلالؼؾ,معاماظذيمأوصؾمجمؿؼملضملؽملامحدثتمظممأدقانمبنيمسائػمليتماظدابقدؼةمواهلالؼؾ,معاماظذيمأوصؾمجمؿؼملضملؽملام

ممإشممعـؾمػذاماظضملؽملػ=موعامعقضػماِّعةمعـماظضملؽملػ=إشممعـؾمػذاماظضملؽملػ=موعامعقضػماِّعةمعـماظضملؽملػ=

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

سػػبب ال ل سػػ  ٢تػػقت ا١تشػػرل  كغَتهػػا مػػن ا١تشػػاكل هػػد اٞترػػل بصػػح ح الػػدين، ال
كاٞترػػل بصػػح ح الػػدين ٬تعػػل اينسػػاف ٯتشػػ  علػػى هػػدات، كال يد ػػد  ػػ   يلذػػم الػػنفس 
كيدكفرػا عػػن الشػػ كر إال العلػػم بشػػ ع ك، كاينسػػاف الػقل ٯتشػػ  علػػى هػػدل نفسػػ  دالمػػان 

 .عن   ع ك ييمدؿ   ع ك على هدات،  ك يبتعد الرل   
الفتنػػ   دادػػرا  ػػباب ُب دػػن الهػػ ش مشػػغدؿ بشػػردات الػػنفس، كدملػػل ُب ا مػػ  

  ض را ا م  الص يح ُب الضػ آف:  صاحب ضتن ، كالف   عها  ك                   
                           (2)كَب ك ا ة  مل ل:  احلجرات تةبتدا ض. 

ضلػػد عملنػػا هبػػقا ا مػػ  ك ب ينػػا كادتدةػػحنا، كال  د ػػد ن ػػ  مب تػػ  للشػػ  مػػن البدايػػ ، 
ض ف  م ض د منا أت    مشػرل  دػ  ملق ُب  فسػَتها، لرػن لػد كػاف ينػدم الشػ  ض ػ ٌب بشػ   
مداضا ١تا بداملل  كي يد  ف يينفًٌػث عنػ ، لرػن ا كىل كا١تفػ كض عل ػ  مػن البدايػ   ف يتبػُت، 

  الربارب  كما دكر                                             (2)احلجرات. 
================================== 

 َٕٗٔٓ/ٗ/ٔٔ٘ـ ِٖ٘ٗٔٓ عّبد ا٢خش  ٔٔ –اٌضلبص٠ك  9٘



  {{٘٘٘٘}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔثشٔ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
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لرػػن   شػػُت مػػن العػػاللتُت، ك دػػلح ، كٗتهػػ ط حػػ يب، ك ػػ ش يضتػػل بعػػد اٞتمعػػ ، 
ك ػػ ش يضتػػل بعػػد الفذػػ ، كحػػىت  هنػػا حػػ ب علػػى غػػَت اله يضػػ  ايدػػالم  ، ضايدػػالـ حػػ يـ 

 نسا ، كح يـ كتل ا رفاؿ، كح يـ اٟت ؽ.كتل ال
كػػل هػػقا ا دػػاس ض ػػ  اٞترػػل الػػدين، كا بػػاع العػػادات الضبل ػػ  كا حرػػاـ اٞتاهل ػػ  
ػػ  ُب هػػقا ا مػػ ، كالػػدزارات  كالػػيت مازالػػي متفشػػ   ُب هػػقت الػػبالد، كربعػػان ايعػػالـ مضصًٌ

 كؿ     يبحةػدا عنػ  كا ككاؼ مضص ين ُب هقا ا م ، ضال بد ك ف يقهبدا ٢تقت البالد، ك 
 هد  عل م هلال  الدين الصح ح.

يػػقهب ا زهػػ  إلػػ رم، كلػػ س علػػى الفنػػال ات،  ف النػػاس ٖتتػػاج إىل مػػن ٬تالسػػرم 
كيعلمرػػم صػػح ح الػػدين، ك ل إنسػػاف   ن كػػاف حػػىت كلػػد كػػاف مػػن ر دػػ   ٜتػػص كدم ػػ  ُب 

ف  ف يسػتم  إىل العص اف يردف عنػدت ادػتعداد دامللػ  نت ذػ ن مػا ض ػ  كلػد مػن كل ػل ايٯتػا
 .ُب يـد ما ض هللااؼ من ك  ك  د لضىمضاؿ العلما ، كيع ؼ  ن  

ضالنػػاس ٖتتػػػاج إىل العلػػم ُب هػػػقت ا  ـ، كملاصػػ  ك ف النػػػاس اهتمػػدا كػػػل ايهتمػػػاـ 
العلػػم الظػػاه ، ي يػػد  ف يػػنذح الدلػػد ُب ا١تدردػػ  ض بحػػث لػػ  عػػن مػػدرس ُب ال  ةػػ ات 

 م كغػػػػَتهم، ك يػػػػن مػػػػن يعلًٌمػػػػ  الػػػػدينب ال يد ػػػػد، كمػػػػدرس الف نسػػػػاكل كمػػػػدرس اي٧تل ػػػػ
ضًتكػػدهم ضرانػػي النت ذػػ   ف مػػن عليمرػػم الػػدين   س ال يفرمػػدف صػػح ح الػػدين، ضذعلػػدا 
للدين عصب  ، ك هنم هم ضضط ا١تسلمدف كاكػ  النػاس كفػاره كغػَت مسػلمُت، ضػ ذا ك ػل ٢تػم 

ا إمػاـ ا نب ػا  كا١ت دػلُت  هنم يصلدف، يضدلدف كلد، إهنم غَت مسلمُت، كالعصب   يضدؿ ض ر
: 
ػمممِعؽملفماِعؽملفماممَظؿملػمسعمَظؿملػمسعممم}} ػمععم ػمممِعؽملفماِعؽملفمامموعمَظؿملػمسعموعمَظؿملػمسعمممسعمزملعمِؾؿملفمٍة,سعمزملعمِؾؿملفمٍة,ممإؿمَظكإؿمَظكممدعمسعمادعمسعماممععم ػمععم ػمممِعؽملفماِعؽملفمامموعمَظؿملػمسعموعمَظؿملػمسعمممسعمزملعمِؾؿملفمٍة,سعمزملعمِؾؿملفمٍة,ممسعمػمَلكسعمػمَلكممَضاتعمؾعمَضاتعمؾعمممععم ػمععم ممععم

{{ممسعمزملعمِؾؿملفمٍةسعمزملعمِؾؿملفمٍةممسعمػمَلكسعمػمَلكممععماتعمععماتعم
ََٔٔ
  

  ضا١تلمندف إملدة، كاؿ  عاىل:                    (35)احلجرات. 
================================== 
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 صػبح ا١تف كػػدف هػم مػػن ييةضػم، كهػػم مػن ييعلػػم، كهػم مػػن ييبػُت للمسػػلمُت، ضف كنػا ك 
لرػػن عنػػدما كػػاف  هػػل الددػػه   منتشػػ ين، ضلػػم  رػػن هنػػاؾ مشػػاكل، ضرػػاف عنػػدما ٖتػػدث 
مشػػرل  ُب الد ػػ  الضبلػػ  ُب الةػػ ر، كمػػات كاحػػده ضضػػط،  رػػدف معنػػل  ُب احملاضظػػ  كلرػػا، 

حي كػي، كغػَت  شػدي  اٞتةػث، هػقت إنسػاف، غػَت الب ػدت الػيت  ِٗلرن ح ب ٯتدت ض رػا 
  مدر ال ينبغ   ف ٖتدث ١تسلم داملل  ذرية من ايٯتاف.

  طشم حتكٗل الؼفاٞطشم حتكٗل الؼفاٞ
ممععمرػمضعماُطؿػمععمرػمضعماُطؿػمممدعماوغموادعماوغموا"م"م:م:مدقملال:مغرجقامعـمصسملؿملػملؿغملؿمإظعملاءماظسملقءمسػملكمضقظفمدقملال:مغرجقامعـمصسملؿملػملؿغملؿمإظعملاءماظسملقءمسػملكمضقظفم

""مماظدقمسعماءعماظدقمسعماءعمممِظػمْلؾعمالِءِظػمْلؾعمالِءمموعمَأِسدقمواوعمَأِسدقمواممِباظزفمَطاِة,ِباظزفمَطاِة,ممَأعػمقعماَظغمُلؿػمَأعػمقعماَظغمُلؿػممموعمحعمزملممؽملغمقاوعمحعمزملممؽملغمقاممِباظزملفمدعمَضِة,ِباظزملفمدعمَضِة,

مم؟؟2323
مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

كػػاف  كؿ كاةػػ  للػػرب مج ايكتصػػادم الػػقم يصػػلح ل مػػ  ايدػػالم     ال دػػدؿ 
بػػػدكف مسػػػاعدات كال معػػػد ت مػػػن اآلملػػػ ين، كهػػػقا الػػػرب مج يػػػدضًٌ  ا١تػػػدارد ايكتصػػػادي  

 بتحديد اينفاؽ.
يتػػػبعرم ٚت عػػػان، اله يػػػا كمىػػػن عنػػػدت مػػػ ض كي يػػػد  ف ييشػػػفى، ضعل ػػػ  بػػػةالث رػػػ ؽ 

 :ا كؿ:  ف يقهب للهب ب حىت يصم ل  العالج، كاؿ 
{{ممدعموعماءؼمدعموعماءؼمممَظفغمَظفغممموعمضعمععموعمضعمععمممإؿمالإؿمالممدعماءؼمدعماءؼمممؼعمسملعمعػمؼعمسملعمعػمممَظؿػمَظؿػممماظػملَّفعماظػملَّفعمممَصكملؿمنفمَصكملؿمنفممماظػملَِّف,اظػملَِّف,ممِسؾعمادعمِسؾعمادعمممتعمدعماوعموػماتعمدعماوعموػمامم}}

ِِٔٔ
مم

ك٬تب  ف يعلم  ف الدكا  ل س دببان للشػفا ، ككػقلي الهب ػب لػ س دػببان للشػفا ، 
 ، كهلال   دباب كةعرم ك ل رزاؽ.اُب كلرن دبب الشفا  هد الش

هػػػد الشػػػاُب ضعل ػػػ  الػػػدعا ، ض رػػػدف مػػػ   اله يػػػا الةػػػاين: را١تػػػا عػػػ ؼ  ف ك 
الػػقهاب للهب ػػب الػػدعا ، كال مػػان  مػػن ال ك ػػ  الشػػ ع   ضرػػ   ينػػان دعػػا ، حػػىت يتحضػػا 

================================== 
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 الشفا .
ػػ   ج صػػدك  اله يػػا الةالػػث: حػػىت وٌب الشػػفا  دػػ يعان كينرسػػ  الػػدا ، ض ذػػب  ف ٮتي

 :كييدزًٌعرا على الفض ا ، كاؿ 
{{ِباظزملفمدعمَضِةمِباظزملفمدعمَضِةمممععمرػمضعماُطؿػمععمرػمضعماُطؿػمممدعماوغموادعماوغموامم}}

ّّٔٔ
مم

ػل ك  لػ  الشػػفا ، كيرػدف اان كػد ضيػػتح  عنػدما ييعهػ  الفضػ ا  يػػدعدف لػ ، ض يعذًٌ
 للفض ا ، كهد اب الصدك ، كهقا غَت اب الف ين  كهد ال كاة.

لمسػػلمُت السػػعادة التامػػ  إف  ػػا  كال كػػاة لػػد ريبضػػي كمػػا ينبغػػ  ضرػػ  الػػيت دػػتبٍت ل
ك، كك م نهبضراب  هل كل مراف يضدمدف بعمل ٞتنػ  لل كػاة مػ  بعنػرم، ك٭تصػ كا عػدد 
الفضػػ ا  كا١تسػػاكُت كمصػػارؼ الفضػػ ا  كا١تسػػاكُت ُب ا١تنهضػػ  بع ػػدان عػػن ا٢تػػدل كااػػامالت، 

هنػػاؾ  ُب كػػل منهضػػ  ضلػػن يرػػدفُب كػػل ذلػػي، ضلػػد عملػػدا ذلػػي  ضػػال ي اعػػدف إال ك 
   بػدان،  ف ايدػالـ ع يػ :  ٌدؿمتسدالن بُت ا١تسلمُت،  ف ايدالـ ل س ض    س ضضَت   

                        (3)املنافقون. 
كمن كداعد العٌ ًة  ف ال ٯتدم يدت إال هلل، ضػ ذا كػاف ٤تتا ػان ضايدػالـ هنػا ضػتح لػ  اان 

لػ ، ك نػتم  علمػدف  ف دػ د  عمػ  بػن  كهػد حػاه  ػ ع ه  عهػات ك  و    من  ما ٭تتػاج،
عبػػد الع يػػ  ٚتػػ  ال كػػاة ُب ضػػًتة حرمػػ ، ككانػػي عامػػاف كنصػػم العػػاـ، ٚتػػ  ضػػ رم ال كػػاة 
ضحليي ل  ٚت ػ  ا١تشػاكل، ضػديزع  كالن علػى الفضػ ا  حػىت   يبػا ضضػَتان ُب الدكلػ ، كال زالػي 

 ػدا الشػباب ١تػن بلػ  دػن الػ كاج، ك رػال م الػ كاج مػن  مداؿ ال كاة اك  ، ضضاؿ ٢تػم: زكًٌ 
 مػػداؿ ال كػػاة، كال زالػػي  مػػداؿ ال كػػاة اك ػػ ، ضضػػاؿ ٢تػػم:  صػػلحدا الهػػ ؽ كا علػػدا ُب كػػل 
ػ  الهعػاـ كالشػ اب ١تػن يتعػب مػن السػف  ينػ ؿ وكػل  م حل  داران للن اض  كض را ربياخ ٬ترًٌ

مػا  ض شػ ب هػد كدابتػ  مػن هػقا البمػ ،  كيب ي ٣تا ن، كيردف ض رػا مرػاف علػم، كض ػ  بمػ 
هقا على كل م حل  لرل ا١تملر  من بالد الصُت إىل احمل ط ا رلس  هبػقت الشػاكل ، كال 

================================== 
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  اؿ  مػداؿ ال كػاة اك ػ ، ضضػاؿ ٢تػم: انظػ كا إىل مػن ال يعػ ؼ الضػ ا ة كالرتابػ  مػن النسػا  
م ػػػ ، كا لبػػػدا معلمػػػُت كال  ػػاؿ، كا علػػػدا ٚت ػػػ  ا١تسػػا د  عمػػػل كلرػػػا ١تعاٞتػػػ  مشػػاكل ا 

ك لػػداح كربا ػػَت كعلمػػدا ا١تسػػلمُت الضػػ ا ة كالرتابػػ ، كػػل هػػقت ا١تشػػاكل حيليػػي ُب دػػنتُت 
 كنصم من  مداؿ ال كاة.

ضعند  بند ال كاة بنده مردره ُب بالد ا١تسلمُت، ضالضالمُت على  مداؿ ال كاة ييعهدهنػا 
ل مرػػػاف مػػػن كةػػػ ة ا مػػػداؿ الػػػيت   س مع نػػػُت، كهػػػلال  النػػػاس ا١تع نػػػُت كا١تعػػػ كضُت ُب كػػػ

أت  رم  صبحدا هم ا١تنح ضُت، كيقهبدف لتعارى البػا٧تد كاٟتشػ ش  ف هػقت ا مػداؿ أت  ػ  
 بدكف  عب، كٯترن  ف ينسى  كالدت كيقهب ٢تقت ا ماكن، كهقت ه  ا١تص ب .

 : ايماـ الشاضع  
 بصػدرة  ف، كاف ال ييعه  ال كاة للعارلُت، كلرن كػاف يعه رػا  صػحاب اٟتا ػات

نيعلًٌم  صػنع  كأنٌب لػ   دكاهتػا، مػةالن أنٌب لػ   دكات البنػا  كنعلمػ  صػنع  البنػا ،  ك نعلمػ  
 السباك  كأنٌب ل   دكات السباك .
لعصػػ ، كهػػقا مػػا ٨تتا ػػ  اآلف، ضػػ ذا  عه تػػ  ضسػػ ظل ان لضايمػػاـ الشػػاضع  كػػاف دػػابض

سب على ااتم   ن  عارل، كلن يرف   مػاؿ ال كػاة ض بػد  بتحصػ ل ا١تػاؿ مػن  عارل، ك٭تي
اٟت اـ، ض بد  ُب البلهذ  كما ن اها ُب هقت ا  ـ، ك١تػاذا يعمػل ُب البلهذػ ب حػىت ٬تػد مػا 
٭تتا ػػػ ، كوٌب بةالثػػػ   ك  ربعػػػ  يضفػػػدا معػػػ  ي كًٌعػػػدا النػػػاس كوملػػػقكا مػػػا معرػػػم مػػػن   ػػػ ا ، 

 ع بػدكا مػ  نسػا  كبعػد كيب عدهنا ٔتبال  زه دة  دان حىت ي ةػ  نفسػ  ك ػردا  ، كيػقهبدا ل
 الع بدة ماذا ٭تدثب  ردف النت ذ   كالد  دارع.

مل دف رفػل ُب الشػارع، ك كالد الشػدارع هػم بلهذ ػ  ا١تسػتضبل،  نػ   ٨ّتن عند  
لػػ س لػػ   به كال  حػػد ي عػػات، يعػػ ش ُب الشػػارع ضمسػػتضبل  يرػػدف بلهذ ػػان، ك٨تػػن صػػامتُت 

 كال ننظ  إىل هقت الضنا .
ا حػػله كاحػػد كهػػد ال كػػاة، كهػػد مد ػػدد عنػػد ا١تسػػلمُت كلرننػػا ال كهػػقت الضنػػا  ٢تػػ

 .ننفضرا اله يض  السل م  كاليت ب ينرا لنا ككةعرا لنا د د ا نب ا  كإماـ ا١ت دلُت 
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 :كاٞت   ا ملَت من اٟتديث كهد الدعا 
كالػػػدعا  لػػػػ س معنػػػات  ػػػػ ؾ ا دػػػباب، كلرػػػػن وملػػػق ا دػػػػباب كيسػػػتعُت ٔتسػػػػبب 

كينترػػى  ل لػػ  ا مػػ ، ضػػ ذا  صػػ ب ٔتػػ ض ضػػال يضػػدؿ:     دعػػدا ك ل يسػػرٌ  ا دػباب 
ا مػػ ، كإف كػػاف ي يػػد ك  ف يشػػف نا ضس شػػف نا بػػدكف رب ػػب، ال، هػػقا يتحػػديل الضػػدر  ك 

 .، لرن  ذهب للهب ب ك دعد ك يتحديل الضدي  
 ك إذا كاف دمللػ  ةػع م مػن عملػ ، ض ْتػث عػن عمػل آملػ   ك عمػل إةػاُب كُب 

   نػ :  الدكي  دعدا ك  نفس                                              
         )الطالق(. 

ػػح لػػ  ا مػػدر، كُب نفػػس   ك إذا كػػاف إبػػٍت  ػػاردان ٬تػػب  ف  نصػػح  ك حػػاكؿ  ف  كةًٌ
ملػػق ا دػػباب ضػػ ف ك لػػ  ا٢تدايػػ ، ضػػ ذا صػدكي ُب الػػدعا  مػػ  ا  الدكػي  دعػػدا ك 

 .يصلح ل  اٟتاؿ إف  ا  ك 
ضمعػػٌت  ف  دػػتهللادـ الػػدعا   ين ال   ػػ ؾ ا دػػباب،  ف هػػقا  داكػػل ك رادػػل هنػػى 

 عن  ايدالـ، لرن التدكمل على ك هد:
{{مموعمتعمقعمطَّؾػموعمتعمقعمطَّؾػممماسػمعمِلػمْلؾملعمااسػمعمِلػمْلؾملعمامم}}

ْْٔٔ
مم

يعػػٍت ملػػق ا دػػباب ٍب ادػػ ؿ مسػػبب ا دػػباب  ف ييعذػػل لػػي كنػػا  اٟتا ػػ  هبػػقت 
 دباب،  ك ي  دؾ إىل دبب آمل  غَت هقت ا دباب حىت  نتر  ا١ترم  إف  ا  ك.ا 

================================== 
 ٌزشِزٞ ٚاٌج١ٙمٟ ػٓ أٔظ عٕٓ ا ٗٙ
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  الضٔاز غري املظذن قإًٌٌاالضٔاز غري املظذن قإًٌٌا
فمموسؼملرػام فمموسؼملرػامدقملال:مأغامأرعػملةموظدىفممدؾعمبؽملات,موتعملدممرجؾؽممظػملزواجمعـمإحداػ دقملال:مأغامأرعػملةموظدىفممدؾعمبؽملات,موتعملدممرجؾؽممظػملزواجمعـمإحداػ

سام,موباظشملؾعمبضملدمزواجؾملامدؿغمظملزملؾمعـمادلضملاش,موؼؽملعملصمادلضملاش,مصؽملزملققغلمسام,موباظشملؾعمبضملدمزواجؾملامدؿغمظملزملؾمعـمادلضملاش,موؼؽملعملصمادلضملاش,مصؽملزملققغلممم1818

ساعًا,موضاظقامظل:مأنمساعًا,موضاظقامظل:مأنممم2121وأدؿظملؿملدمبادلضملاشمطاعاًلمحؿكمتؾػملغموأدؿظملؿملدمبادلضملاشمطاعاًلمحؿكمتؾػملغمممأنمأزوجؾملامظمماظلر,أنمأزوجؾملامظمماظلر,

ممػذامرمقزمِّنماظردقلمتزوجمباظلغمؽملفمة,موظؿملسمسػملكمؼدمعفملذونمذرسل=ػذامرمقزمِّنماظردقلمتزوجمباظلغمؽملفمة,موظؿملسمسػملكمؼدمعفملذونمذرسل=

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

ه   ضصد ب كاج السيني  ال كاج الع ُب، عضد العضػد إذا  ػدض ت  دػباب  مػن كبػدؿ اـ 
اف الدلد كالبنػي أتهلػدا نفسػ ان ك سػمان ان لسػن الػ كاج، كالض ػاـ ا١تسػلل   بُت اله ضُت، كك

 ال ك   ، كك  ا م  مداضا كيد د  ردد عيدكؿ،  صبح هقا ال كاج   عان زكاج صح ح.
لرننػػػا اآلف ينبغػػػ   ف نه ػػػ   كي  ا مػػػ  ض مػػػا كػػػ يركت،  هنػػػم كػػػ يركا  مػػػدران لػػػدكاع  

الػػقم ال يسػػذيل يػػلدم يةػػاع  اٟتضػػدؽ إذا حػػدث  ا١تصػػلح ، ضلمػػا ك ػػدكا هػػقا الػػ كاج
ملالؼ بعد ال كاج، ض ضدؿ ٢تا: ل س لرػ  عنػدم  ػ مان، كمػن  يػن لػ  هبػقاب  هنػا    رتػب 

   مان.
ككي د ُب هقا ال ماف  م ان آمل  كهقا هد ا هػم كالنػ كرم، كهػد  ف الهفػل ٔتذػ د 

مبا ػػ ة ٍب بعػػد مػػدة ييسػػنًٌندت،   ف يدلػػد ييسػػذيل، ككػػاف ُب ا١تاةػػ  ال ييسػػذيل بعػػد الػػدالدة
لرن اآلف ال بد ك ف يسذيل، كالبػد  ف وملػق التهع مػات مػن ككػي الػدالدة  هنػا ةػ كري  

 ٟتمايت ، ض  ملق مسح  للغدة النراض  ، ٍب بعد ذلي التهع مات.
هقا ا١تدلدد إذا كيلد كا ب كا ـ ل س ٢تما كس م  زكاج د سذيل ادػم مػنب؟ هػل 

كالع ػاذ اهلل  -دػندات كنرتبػ ب؟ بػقلي نينػ ًٌ  عل ػ  التهعػ م، ككػد و  ػ  ننتظ  بعد ثالث 
كا   ػػلل ا رفػػاؿ كغػػَتت، كاٟتمػػد هلل مصػػ  مل  ػػي مػػن  ػػلل ا رفػػاؿ  ننػػا ملتػػ مُت  -

 هبقا التهع م.
ضحضدكرػػػا الشػػػ ع   كحضػػػدؽ  رفا٢تػػػا دتنػػػ   إذا   يرػػػدف الػػػ كاج مدثضػػػان اله يضػػػ  
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  ضضػاؿ: الش ع  ، كحةنا ك علػى ذلػي                                      
                (02)النساء. 

١تاذا كامدا بعمل هقت الدث ض ب ٟتفو اٟتضدؽ، ض ذػب  ف يرػدف الػ كاج رٝت ػان، كإذا 
  ُب بض   ا١تعػاش، ك٨تػن د عدًٌض ما مليصم من معا را الربك مش نا على ذلي ض ف ك 

 يرمنا الربك ، كإذا ارؾ ك ُب الضل ل  غٌت عن الرةَت.

  أدب املظمي يف عىمْأدب املظمي يف عىمْ
ممدقملال:معامأدبمادللػملؿمظممسؼملػملف=دقملال:معامأدبمادللػملؿمظممسؼملػملف=

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

ا دب ا كؿ: علػػػى ا١تسػػػلم ُب عملػػػػ  دػػػدا  كػػػػاف كهاعػػػا عػػػػاـ  ـ ملػػػاص ايلتػػػػ اـ 
هد عل را مػ  صػاحب العمػل، إذا كػاف ُب الضهػاع العػاـ ض رػدف اي فػاؽ الش كط اليت  عا

حسػػػب كػػػدانُت العمػػػل ا١تنظمػػػ  للعمػػػل ُب الدكلػػػ ، ضػػػ ذا رةػػػ  هبػػػقا العمػػػل ض ينفػػػق هػػػقت 
 الضدانُت.

ظرػ ان، ضالبػد  ِصػباحان إىل السػاع   ٖالعمل يضتن  ك ددت ُب العمل من السػاع  
دؿ: الػدملل ال يرف ػٍت، ا ػ ؾ العمػل كاْتػث من التدا د ُب العمػل ُب هػقا الدكػي، كػد يضػ

عػػن عمػػل آملػػ ، لرػػن ال  تحايػػل ك ػػًتؾ العمػػل ك ػػقهب لعمػػل آملػػ   ف هػػقا اٝتػػ    كيػػ  
ككد هنى عن  الدين، كد  ضدؿ إف ا١تدي   ذف  ، ا١تدي  ُب الضهاع العاـ ل س هػد صػاحب 

 العمل.
ـد مػػن النسػػب  للضهػػاع ا٠تػػاص يرػػدف مػػ  صػػاحب العمػػل، يضػػدؿ لػػي العمػػل كػػل يػػ

 داع  كقا إىل داع  كقا، كا  ازة يـد كقا ككقا، ض لتـ  اي فاؽ القم ا فضي عل  .
  ا دب الةػػػػػػػػػػاين: العمػػػػػػػػػػل بضػػػػػػػػػػدؿ ك:                                 

          (350)هػقا العمػل، ك ف   كدف دالمان ذاك ان كضػاك ان  ف ك يهلػ  علػىي ُب التوبة
 القم د حادبٍت هد ك كبل صاحب العمل، ض عمل ابتغا  رةا  ك  لي َب عيالت.
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 :ا دب الةالث:  ف  عمل بضدؿ رددؿ ك 
{{ممؼغمؿػمعمِلؽملعمفغمؼغمؿػمعمِلؽملعمفغمممَأنػمَأنػمممسعمؼملعمالسعمؼملعمالممَأحعمدغمُطؿػمَأحعمدغمُطؿػمممسعمؼمِلؾعمسعمؼمِلؾعمممإؿمذعماإؿمذعماممؼغمِقبقمؼغمِقبقممماظػملَّفعماظػملَّفعمممإؿمنفمإؿمنفممم}}

ٔٓٔٓ
  

ػ  ُب العمػل ك ضػتح  البد  ف  بقؿ كل ما ُب كدع  ُب إ ضاف العمل، إذا كني د كصًٌ
كر   ملار    إذا كني صاحب ح ض ،  ك  كصي  ُب العمل ك ضتح ع ادة ملار  ػ  إذا كنػي 
رب بػػان،  ك  كصيػػ  ُب العمػػل ك يعهػػ  دركدػػان ملار  ػػ  إذا كنػػي مدردػػان ... ضرػػقا كلػػ  مل انػػ  

ػػـ  اينسػػاف ُب هػػقا الدكػػي مػػن الربكػػ ، إف كػػاف ُب ا١تػػاؿ  ك ُب  ا كالد  ك ٢تػػقا العمػػل، ك٭تي
 ُب الصح   ك  م  م  من ا مدر.

 كالن، إذا  ػػػا  بعػػػد  لرػػػن إ ضػػػاف العمػػػل هػػػد  ف   دم هػػػقا العمػػػل  رةػػػ  ك 
ذلي   مان ككػد  رةػ ي ك ض رػدف حػالالن، كمػىت يرػدف ح امػانب إذا    كصيػ ت ُب العمػل 

 ا داد .
 :ا دب ال اب :  ف يتن يت عن الغش لضدؿ الن  

ػممم}} ػمععم {{ممِعؽملفماِعؽملفماممَصػمَلؿملػمسعمَصػمَلؿملػمسعمممرملفمؽملعما,رملفمؽملعما,شََشممععم
ٔٔٔٔ

مم

ا دب ا٠تػػػػامس: الػػػػدين النصػػػػ ح ، إذا ك ػػػػد ُب العمػػػػل  مػػػػ ان غػػػػَت دػػػػدم ينصػػػػح 
صػػاحب العمػػل، ك رػػدف النصػػ ح  اله يضػػ  الصػػح ح  حػػىت يرػػدف كػػد  ديل مػػا عل ػػ ، كال 

 يضدؿ ل س     فه بقلي.

================================== 
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  اغتصاب األطفاهاغتصاب األطفاه
ل=موعاماظضملالج=موعامل=موعاماظضملالج=موعامدقملال:معاماِّدؾابماظيتمأدتمظصملؾملقرمزاػرةماشؿزملابماِّرظملادقملال:معاماِّدؾابماظيتمأدتمظصملؾملقرمزاػرةماشؿزملابماِّرظملا

حغملؿمادلطملؿزملبمظمماإلدالم=موطؿملػمؼؿؿمسالجماظسملقؿملةمغظمللؿملًا=موعامعقضػمحغملؿمادلطملؿزملبمظمماإلدالم=موطؿملػمؼؿؿمسالجماظسملقؿملةمغظمللؿملًا=موعامعقضػم

اإلدالممعـمضاغقنماظشملظملؾماجلدؼدماظذيمؼؿؿملّّماحلرؼةمظػملؼملطملؿزملبمإنمطانمضاصرًا=ماإلدالممعـمضاغقنماظشملظملؾماجلدؼدماظذيمؼؿؿملّّماحلرؼةمظػملؼملطملؿزملبمإنمطانمضاصرًا=م

مموػؾمؼقجدمإسداممظمماإلدالممظػملؼملطملؿزملب=وػؾمؼقجدمإسداممظمماإلدالممظػملؼملطملؿزملب=

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

 .دةهقت الظاه ة ٢تا  دباب ع
 السبب ا كؿ: 

انتشار ا١تسر ات كا١تهللادرات اليت  يقهب العضل كٕتعل اينساف يتص ؼ كػاٟت داف 
، لػ س عنػدت  ػفض ، اٟت ػداف ال يتعػديل علػى ٤تارمػ ، لرػن هػقا يتعػديل  ٘تامان بتماـ بل    م
علػػى ٤تارمػػ  كٝتعنػػا عنرػػا كةػػَتان، الدلػػد ُب ٟتظػػ  نشػػد   ٭تػػاكؿ  ف يعتػػدم علػػى  ملتػػ  كعلػػى 

م ، كال مان  بعد ذلي  ف ين هبا بسرُت إذا امتنعي، حدادث مةل هقت ٖتػدث ال هنايػ   
٢تػػا ١تػػاذاب  ف ا١تهللاػػدرات  غ ػػب العضػػل، ضا١تهللاػػدرات هػػ  ا٠تهػػ  الشػػديد الػػقم نتعػػ ض لػػ  

 كندا ر  ُب البالد ايدالم  .
 السبب الةاين:

ارة عػػػن إكبػػػاؿ ا كالد علػػػى مشػػػاهدة ا١تهللاالفػػػات علػػػى مداكػػػ  النػػػي، كالنػػػي عبػػػ 
كنػػدات مفتدحػػ  علػػى العػػا  كلػػ ، كعنػػد الغػػ ب ادػػتهللادمدها ادػػتهللادامان ر بػػان، يبحةػػدف عػػن 
 حػػدث مػػا كصػػل إل ػػ  العلػػم، ك حػػدث مػػا كصػػل إل ػػ  العػػالج، ك حػػدث مػػا كصػػلي إل ػػ  
ا١ترتشػػػفات، يسػػػتع ندا هبػػػا ُب ال دػػػاالت العلم ػػػ ، كصػػػديركا لنػػػا كالعػػػادة البارػػػل، مداكػػػ  

نس، كمداكػػ  إاح ػػ  بر ف ػػ  عمػػل اٞتػػنس، ك ػػبابنا مغػػـ  هبػػقت إاح ػػ  للذػػنس كماض ػػا اٞتػػ
اب، ض متلر داملل ان هبقا الػدا  كي يػد  ف يينفًٌػث با١تداك ، هقت ا١تداك   عمل على إسرة الش

عػػػن نفسػػػ   م ك ف ػػػ ،  نػػػ  حػػػدث عنػػػدت احتضػػػاف، حػػػىت كلػػػد   ٬تػػػد إنسػػػا ن يبحػػػث عػػػن 
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 :ُب هلال  كارعان اٟتيذي  ح داف، كلقلي كاؿ 
ػممم}} ػمععم {{ععمضملعمفغممععمضملعمفغمممموعماْضؿغمػمُلقػعماوعماْضؿغمػمُلقػعماممَصاْضؿغمػمُلقهغمَصاْضؿغمػمُلقهغمممبعمؾملؿمؿملؼملعمًةبعمؾملؿمؿملؼملعمًةممَأتعمكَأتعمكممععم

ٕٕٔٔ
مم

كعندما ٭تدث ل  هقا ايحتضاف مػ  غ بػ  العضػل ضػال يػدرل مىػن  مامػ  إف كػاف  ملػات 
 ك  ارت  ك  ملت   ك  ار  ، كلقلي ضر  مشرل   ريكي ااتم  اآلف ك صبحنا غػَت آمنػُت، 

كهل ومن ابػن  مل ػ   ك ابػن  ملتػ ب؟ كمػن ومػن  ضمىن منا اآلف ومن على ابنت  ٦تا يسمع ب؟
منػػػا اآلف علػػػى ابنتػػػ  مػػػ  مػػػدرًٌسب؟ ك٨تػػػن نسػػػم  مػػػا ٭تػػػدث، ضػػػال  مػػػاف ُب هػػػقت الظػػػ كؼ 

  اٟتالرػػػػػػ  الػػػػػػيت ٨تػػػػػػن ض رػػػػػػا اآلف، ك٬تػػػػػػب  ف أنملػػػػػػق اٟتػػػػػػقر:                      
       (73)النساء. 

غػ ب، كالغػ ب ي يػد  ف نصػػل إىل حالػ  مع نػ ، ضرػػم هػقت ا مػدر انتشػ ت بسػػبب ال
عنػػػدهم هػػػػقت ا  ػػػػ ا  مباحػػػػ ، ضفرػػػػ كا كغػػػاركا علػػػػى ااتمعػػػػات ايدػػػػالم  ، ككػػػػالدا: إف 
الضنػػػػا  علػػػػى ااتمعػػػػات ايدػػػػالم   ٭تتػػػػاج إىل عػػػػدة  مػػػػدر،  ف ننشػػػػ  ب ػػػػنرم ا١تسػػػػر ات 

 كا١تهللادرات كغَتها.
،  ك بنػي مػ  بنػي،  ك كلػد مػ  كننش  ب نرم اينف اد اٞتنس  إف كاف كلد مػ  كلػد

 بني، حىت يضندا على الض م كا١تبادئ ايدالم   ُب هقت البلداف ايدالم  .
كننشػػػ  ب ػػػنرم العصػػػب  ، آرا   تبناهػػػا بعػػػق الفػػػ ؽ ل حػػػاربدا بعنػػػرم كل نرػػػدا علػػػى 
بعنرم، كهقا ما ٭تدث اآلف، مىن القم ٭تارب ا١تسػلمُتب ا١تسػلمدف، ١تػاذاب  ف هػقا مػا 

دا ، حػػػػػىت  ف ادػػػػػ ال ل اآلف ُب راحػػػػػ ،  ف ا١تسػػػػػلمُت ينػػػػػ بدف بعنػػػػػرم، يعذػػػػػب ا عػػػػػ
كيعلمدف  ف اٞت ش ا١تص م على ما ي اـ، كهقا ما ٬تعلرم يدا ردن  ك ران لد  ، لرػن مػا 
  يػػدت ادػػ ال ل مػػن ضلسػػهُت ضالفلسػػه ن دف كػػالمدف بػػ  مػػ  بعنػػرم، ضػػال يتدحػػدكف معػػان، 

دػػدر ، يضػػـد بػػ  السػػدريدف مػػ  بعنػػرم، كينػػ ب بعنػػرم بعنػػان، كمػػا   يػػدت ادػػ ال ل مػػن 
ضادػػ ال ل   ٗتسػػ   نػػد ن كاحػػدان، كهػػقت هػػ  ا١تصػػ ب  الرػػربل الػػيت صػػدرها لنػػا الغػػ ب ُب 

 هقت ا ككات.
================================== 

 عٕٓ أثٟ داٚد ِٚغٕذ أؽّذ ػٓ ػجذ هللا ثٓ اٌؼجبط  7ٙ
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كل هػقت اٞتػ الم دػببرا ا دادػ  ا كؿ اٞترػل بصػح ح هػقا الػدين، ضػنحن ٨تتػاج 
نػػا مػػن البدايػػ ، كال  رػػدف إىل ز دة اٞت عػػ  الدين ػػ  الددػػه   ُب هػػقا الػػدين  كالد  كلبنا 

 بعصب   كال بشدة كإ٪تا إبكناع كبدل ل كب هاف حىت ينش ح الصدر لفٯتاف، كيعملدا هلل.
 مػػا حرػػم ا١تغتصػػب ُب ايدػػالـ، ضذ ٯتػػ  الػػ   كبػػَتة مػػن الربػػال ، إذا كػػاف ال يػػ اؿ 

إذا كػاف  اان ضحرم  ُب ايدالـ  ف ييغ يب عامػان، ضنبعػدت عػن البلػد، ك٬تلػد مالػ   لػدة، ك 
مت ك ان ضحرم  هنا ال  م حىت ا١تدت ل ردف عربةن لغػَتت، كإذا كػاف كػد اغتصػب رفػالن  ك 

 بنتان ك ملقها ايك ات ضحرم  حد اٟت اب  كنًتكرا للضاة .
ضػػ ذا كػػاف كػػد كىتػػل ض يضتػػل، كإذا كػػاف كػػد كىتػػل كدػػلب  مػػداالن  يضهيػػ  يػػدت كر لػػ  مػػن 

ى هػػد الػػقم ٭تػػدد مػػدة السػػذن، كهػػقت ملػػالؼ، كإذا كػػاف حػػد ال ضػػث ض سػػذن، كالضاةػػ
  سمى اٟت اب ، كه  ما ٨تتا   اآلف حىت نسرن  حداؿ ااتم  ُب مةل هقت ا مدر.

إذا كػػػاف رفػػػالن صػػػغَتان   يبلػػػ  اٟتيلػػػم ضننػػػع  ُب دار أته ػػػل نفسػػػ  ١تعاٞتػػػ  حالتػػػػ  
 النفس   اليت  علت  يلدم هقا العمل، ل يضدًٌمدت كييصلحدت.

هػػقت ٖتتػػاج إىل ااتمػػ  نفسػػ ، ااتمػػ  إذا كانػػي النػػح   كعػػالج النػػح   نفسػػ ان 
غصػػبان عنرػػا ك   سػػته  دضػػ  هػػقا النيػػ  عػػن نفسػػرا ضػػال نعاي هػػا هبػػقا ا مػػ ، كال نبػػُت ٢تػػا 
بنظػػ ة  ك بعبػػارة ُب هػػقا ا مػػ ، ك٨تػػاكؿ  ف أنملػػقها إىل التداضػػا النفسػػ  كالػػديٍت، ضتمشػػ  

تالكة كتػػاب ك، كنفضررػػا ُب ديػػن ك  ف إ  ر يػػا ك، ك سػػرن إىل الصػػالة، ك سػػًتيح لػػ
  كػػػاؿ ض ػػػ  ك:  الػػػقمهػػػقا هػػػد السػػػب ل الدح ػػػد                                

                          (07) هػػقا مػػ ض ُب الصػػدر كالػػقم يشػػف   كتػػاب  يممون
 .ك 

للضا ػػل  ك للمغتصػػبب هػػقا حسػػب الضتػػل، إذا كػػاف  كهػػل يد ػػد  حرػػاـ ايعػػداـ
ميرليفػػان ييضتػػل،  ف مػػن كتػػل يضتػػل، كإذا كػػاف كاصػػ ان ض حتػػاج لت ديػػب نفسػػ  را١تػػا   يبلػػ  

 هد القم د حادب . اٟتلم  ن  غَت مرلم، كاٟتساب يبد  من دن الترل م، كك 
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  تٕل٘ املشأٚ احلهيتٕل٘ املشأٚ احلهي
ممدقملال:معامحغملؿمتقظلمادلرأةماحلغملؿ=دقملال:معامحغملؿمتقظلمادلرأةماحلغملؿ=
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 :اٟتديث الص يح الداةح القم ركات 
{{مماظرممجعمالؿماظرممجعمالؿمممذعمعمَلاِئؼغمذعمعمَلاِئؼغممماظؽملمملعماءعماظؽملمملعماءعممم}}

ٖٖٔٔ
مم

كهػػقا النسػػب  ل مػػدر العامػػ ،  مػػا النسػػب  لر دػػ  ال  دػػ  كالػػىت نسػػم را الداليػػ  
ػػا العامػػ  ضػػاملتلم ُب ذلػػي ضضرػػا  ايدػػالـ، كدػػ  ا٠تػػالؼ اٟتػػديث الػػقم كػػاؿ ض ػػ    لىمي

 ًكٍس ىل: بًٍنيى  عىلىٍ ًرمٍ  مىليريدا كىدٍ  ضىاًرسى   ىٍهلى   ىفي  بػىلىغى 
ػممم}} ػمَظ {{مماعػمرعمَأًةاعػمرعمَأًةممَأعػمرعمػغمؿغمَأعػمرعمػغمؿغممموعمظَّقػماوعمظَّقػماممَضقػممؽمَضقػممؽمممؼغمظمْلػمِلّّعمؼغمظمْلػمِلّّعمممَظ

ٔٗٔٗ
مم

ضالفضرا  انضسػمدا: بعنػرم كػاؿ: ا١تػ  ة ال  صػلح للداليػ  العامػ ، كػ ل س ٚتردريػ ، 
 ٘ت ػػل للناح ػػ  العارف ػػ ، كهػػقا  ف ا١تػػ  ة مع ةػػ  للحمػػل، كمع ةػػ  للػػدالدة، كهػػ   صػػالن 

ُب  ا١تنصػػب ٭تتػػاج إىل  لػػد، ك٭تتػػاج إىل كػػدة كإىل ملػػ كج الل ػػل كمػػا كػػاف يفعػػل عمػػ  
  فضدت لل ع  .

كػػاؿ هػػقا اٟتػػديث ٢تػػقت الداكعػػ ، لرنػػ  ال  كبعنػػرم كػػاؿ:  ف دػػ د  ردػػدؿ ك 
  ك تػػػدىل حرػػػم ينرػػػى ا١تسػػػلمُت ٚت عػػػان عػػػن هػػػقا ا مػػػ ، ضػػػال مػػػان   ف ا١تػػػ  ة  تػػػدىل الضنػػػا

 الدكل ، كمادامدا املتلفدا ض ردف املتالضرم رٛت .
كلرن ر ي  الشهللاص   ف ر د  اٞتمردري   ك الدالي  العامػ  ٖتتػاج إىل كػدة، كٖتتػاج 
إىل  لػػد، كٖتتػػاج إىل ر ػػل ال ينػػاـ، كمعػػ  راكػػ ، كمعػػ  عضػػل، كمعػػ  ضرػػ ، كهػػقا ال يصػػلح 

ا  إذا دمللرػػا ال  ػػاؿ  فدكػػدا ض رػػا علػػى إال لل  ػػل،  ننػػا نػػ ل حػػىت ا مػػدر ا٠تاصػػ  النسػػ
================================== 

 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚأثٟ داٚد ػٓ ػبئشخ سػٟ هللا ػٕٙب 8ٙ

 طؾ١ؼ اٌجخبسٞ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ أثٟ ثىشح  9ٙ



  {{7ٙ7ٙ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔثشٔ                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
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 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

النسػػا ، ضػػالهب  مػػن الػػقم يضػػـد بػػ ب النسػػا ، ضػػ ذا كنػػا ُب  ل منادػػب  ضرػػل أنٌب بهبػػاخ  ـ 
 ربامل ب رباخ ربعان  ن   فدؽ على النسا  ُب هقا ا م .

حػػىت ُب رػػب النسػػا  كةػػَتكف منػػا يهلبػػدف رب بػػ ، لرػػن اكتشػػفنا ُب عصػػ   هػػقا  ف 
  ُب هػػػقا البػػػاب كملاصػػػ  ُب العمل ػػػات اٞت اح ػػػ  كغَتهػػػا، حػػػىت ُب الهب ػػػب ا١تسػػػلم  مرػػػ

النظاض ، عامل النظاض  يرػدف  مرػ  ُب  دا  العمػل، كهػقت ديػني  ك ُب ال  ػل، كلمػا دملػل 
 ُب عمل  فدؽ ض  .

لػػقلي عنػػدما يرػػدف ا مػػ  يتعلػػا بشػػ ف الػػبالد ك  دػػ  اٞتمردريػػ   ك ر دػػ  الػػدزرا  
هػػقا ا مػػ ، لرػػن عنػػدي  ٣تلػػس الشػػعب ال مػػان  مػػن    ػػح  ينبغػػ   ف يرػػدف ر ػػالن يتػػدىل

النسػػا  لرػػ   عػػربًٌ عػػن مشػػاكل النسػػا  كرلبػػات النسػػا  ُب هػػقا االػػس، ككػػقلي ااػػالس 
 احملل  .

كػػػقلي يد ػػػد ٤تػػػاكم ملاصػػػ  النسػػػا ، ضػػػال مػػػان   ف  ػػػدملل ُب هػػػقا ا مػػػ ، لرػػػن 
 هنا  ديدة كٖتتاج إىل ر ػلو  اٞتنا ت ال ٬تب  ف  ردف ا١ت  ة كاة ان ُب ٤ترم  اٞتنا ت،

 . ديد ال ٮتشى إال ك 
كصلى ك على د د    كعلى آل  كصحب  كدلم



  {{8ٙ8ٙ}}    ٚاٌغزْٛٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ               ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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uu  ُٕاحلمكٛ الجاٌٗٛ ٔالظتُٕاحلمكٛ الجاٌٗٛ ٔالظتuu 
  الفتأٝ الؼارٚالفتأٝ الؼارٚ

  أدب املظمي يف احلضُأدب املظمي يف احلضُ
  اخلمل األٔهاخلمل األٔه

  الٍزٖش العشٖاُالٍزٖش العشٖاُ
  ظمي اإلٌظاُ لٍفظْظمي اإلٌظاُ لٍفظْ

  سؤٖٛ اهلل سؤٖٛ اهلل 
  سظني وين ٔأٌا وَ سظنيسظني وين ٔأٌا وَ سظني



  {{9ٙ9ٙ}}    ٚاٌغزْٛٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ               ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

uu   ٛ75ٗٛ ٔالظتُٕٗٛ ٔالظتُٕالجاٌالجاٌاحلمكٛ احلمكuu 
  الفتأٝ الؼارٚالفتأٝ الؼارٚ

دقملال:مزؾملرتمظمماآلوغةماِّخريةمبضملضماظظملؿاوىماظرملاذةمواظطملرؼؾة,مصؼملامعقضػمدقملال:مزؾملرتمظمماآلوغةماِّخريةمبضملضماظظملؿاوىماظرملاذةمواظطملرؼؾة,مصؼملامعقضػم

ممادللػملؿمجتاهمػذهماظظملؿاوى=ادللػملؿمجتاهمػذهماظظملؿاوى=

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

 –كملاص  ُب هقا ال ماف القم كصفت  النبدة  نػ  زمػن الفػ   -ينبغ  على ا١تسلم 
 :ال يتع ض للف   ف وملق النص ح  النبدي  اليت كاؿ ض را حىت ال ييفت  ك 

ػممماْظفعمؼملعماسعمِة,اْظفعمؼملعماسعمِة,ممععمععمععمععممماظػملَِّفاظػملَِّفممؼعمدغمؼعمدغممم}} ػموعمععم {{مماظؽملفمارؿماظؽملفمارؿمممإؿمَظكإؿمَظكممذعمذفمذعمذفمممذعمذفمذعمذفممموعمععم
ُُٕٕ

مم

الدين ض   آرا ، لرن هنػاؾ آرا   ٚتػ  عل رػا علمػا  ا١تسػلمُت، كعل نػا ا ملػق هبػقت 
 اآلرا  كاعتمادها كالعمل هبا ك صديضرا.

دالمػػان  رػػدف ض ديػػ ، ك٬تػػب  ف ال نعبػػ  هبػػا، بػػل ينبغػػ  عل نػػا  ال  كالفتػػاكم الشػػاذة
نر رهػػػا، كال نةَتهػػػا ُب اٟتػػػديث،  ننػػػا بػػػقلي نيشػػػر ها، كنيعلمرػػػا ١تػػػن ال يعلمرػػػا، كلػػػقلي 
 ا٠ته  الفادح القم  ض  ض   كدالل إعالمنا  هنا   دد هقت الفتاكم ك ع دها م اران ك ر اران.

كنسػػ ؿ إف  رد   ف نسػػ ؿ،  كنسػػم  إف  رد   ف ضعل نػػا  ف نتذنػػب هػػقت الفتػػاكم، 
نسػػم  للذرػػػات ا١تعتمػػدة الػػػيت  يفػػيت الفتػػػاكم الػػػيت يتفػػا عل رػػػا إٚتػػاع ا١تسػػػلمُت، كالػػػيت 
صػػدرت مػػن  هػػل الددػػه  ، مػػن دار ايضتػػا ،  ك مػػن ٣تمػػ  البحػػدث ايدػػالم  ،  ك مػػن 

 ااام  الفضر   العلم   ُب بلداف ا١تسلمُت.

================================== 
 َٕٗٔٓ/٘/ٕ٘ـ ِٖ٘ٗٔٓ سعت  ٖ –اٌّؼبدٞ  7ٓ

 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚاٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن ػٓ اثٓ ػّش  7ٔ



  {{7ٓ7ٓ}}    ٚاٌغزْٛٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ               ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

ٚتػاع مػن ااػام   رػدف إىل حػد مػا  كػ ب إىل اٟتػا، كيعمػل الفتاكم اليت صدرت إب
 هبػػػػػا اينسػػػػػاف، كال يعمػػػػػل الفتػػػػػاكم الشػػػػػاذة، كال يسػػػػػ ؿ الشػػػػػداذ، كإ٪تػػػػػا كمػػػػػا كػػػػػاؿ ك:

                                     ) يضػػػػػل ك: ) هػػػػػل العلػػػػػم( كإ٪تػػػػػا  )النحممممم  
 دا كعملػػدا،  م ادػػ ؿ العلمػػا  العػػاملُت الػػقين يضػػدؿ ضػػ رم ك:) هػػل الػػقك ( الػػقين علمػػ

                                                                   
   ) األحبا(. 

لفتػػاكم ُب  م إذان ٬تػػب علػػى  حبابنػػا ٚت عػػان  ف يتدكفػػدا ضػػدران عػػن ا٠تػػدض ُب هػػقت ا
٣تلس،  ك ُب  م حديث،  ك   دادها،  ك  ر ارهػا،  ك ذك هػا  ف ذلػي ييعلػم مػن ال علػم 
لػ  هبػا، كلػػد  رد   ف نػ دد  مػػ ان مػن  مػػدر الػدين نػ دد ُب  مػػ   ػام   ٚتػػ  عل ػ  ا١تسػػلمُت، 

 ن دد ضتدل ض را مصلح   ك منفع  للدين.
ى دػػب ل السػػهللا ي ،  ك علػػى مػػ   ف معظػػم النػػاس يػػ ددكف هػػقت الفتػػاكم الشػػاذة علػػ

يسػػػاعد علػػػى نشػػػ ها، كلػػػقلي ٬تػػػب  ف  -كمػػػا كلػػػي   -دػػػب ل االدػػػتر ا ، إال  ف ذاؾ 
 نتدكم ضدران عن   ديدها.

  أدب املظمي يف احلضُأدب املظمي يف احلضُ
دقملال:معامأدبمادللػملؿمجتاهمربفمظممحاظةماحلزن,مأومظممحاظةمصعملدهمذلء,مأومدقملال:معامأدبمادللػملؿمجتاهمربفمظممحاظةماحلزن,مأومظممحاظةمصعملدهمذلء,مأوم

ممسدممغقالمعامؼؿؼملؽملاه=سدممغقالمعامؼؿؼملؽملاه=

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

كل إنساف ل  رمدحػات ي يػد ٖتض ضرػا، ضػ ذا كػاف اينسػاف يهمػح ُب ٖتض ػا  مػ  ك  
ينل ، ضمضتنى ال ضُت كايٯتاف  ف يعلػم علػم ال ضػُت  ف هػقا ا مػ  لػد كػاف ض ػ  مصػلح  لػ  

ب ا٠تَت لعبادت ا١تلمنُت. ك   ات ل ،  ف ك  ُب الدن ا  ك اآلمل ة ل ىسي ت ك   ٭تي
مع ض  إحار   بنا من كبل الضبل إىل هناي  النرا ت، كمع ضتنػا ٤تػدكدة   ض  ك مع

 ف  كككت  ، ك٢تا مالبسات  هللاص    لث  عل را، ضردف هقا ا مػ    يتحضػا ١تع ضػ  ك 



  {{7ٔ7ٔ}}    ٚاٌغزْٛٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ               ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

ض ػػ   ػػ   ،  ك ض ػػ  ةػػ   ، إف كػػاف ُب الػػدن ا  ك ُب  –كإف كنػػي ال  درم  –هػػقا ا مػػ  
كاصػفان  غػٌت النػاس ُب  ، كػاؿ من  ف ي ةى عن كنا  ك اآلمل ة، ض ذب على ا١تل 

 الدن ا:
ػمممَظَؽَظَؽمماظػملَّفغماظػملَّفغمممَضلعمؿعمَضلعمؿعمممِبؼملعماِبؼملعماممارػمضعمارػمضعممم}} ػمتعمغمُل {{اظؽملفماسؿمماظؽملفماسؿممممَأْشؽملعمكَأْشؽملعمكممتعمغمُل

ِِٕٕ
مم

كػػدف اينسػػاف عنػػدت كػػل ا١تضتن ػػات الدن ديػػ  كغػػَت راض ضرػػد ضضػػَت،  ف كلمػػ  ضضػػَت 
ك لػ ، كآثػ  مػا عنػد ك معناها ٤تتاج كي يد ا١ت يد، لرن ال اة  هد القم رة  ٔتا كديرت 

  على ما ُب الدن ا:                     )األعلى(. 
إف   يسػػػته   ف يصػػػل إىل هػػػػقت ا١تن لػػػ  ٬تعػػػػل نفسػػػ  ُب مضػػػػاـ الصػػػرب اٞتم ػػػػل، ال 

 :، ككد كاؿ يشرد ك إىل مللض ، كال يترـب من كنا  ك 
{{َطـِريؼمامَطـِريؼمامممخعمؿملػمرؼماخعمؿملػمرؼماممتعمغمْلرعمهغمتعمغمْلرعمهغمممععماععماممسعمػمَلكسعمػمَلكمماظزملفمؾػمرؿماظزملفمؾػمرؿمممِصلِصلممَأنفمَأنفممماسػمػمَلؿػماسػمػمَلؿػممم}}

ّّٕٕ
مم

إذان ييضػػ م نفسػػ  ُب مضػػاـ ال ةػػا عػػن ك، كهػػقا ا١تضػػاـ ا علػػى،  ف يعلػػم علػػم ال ضػػُت 
 ف املت ار ك للعبد  كىل من املت ار العبد لنفس ، كإذا    سػته  نفسػ   ف  ضتنػ  ٔتػربرات 

كبتػػػ  ملػػػَت، كال ييظرػػػ  كمسػػػببات هػػػقا ا١تضػػػاـ ضل صػػػرب علػػػى  مػػػ  ك، كلػػػ علم  ف الصػػػرب عا
ةػػذ ان كال  ػػػردل، كال يعمػػػل عمػػػالن  ك يضػػػدؿ كػػدالن ييغنػػػب ك،  ك ٮتػػػالم هػػػدل كديػػػني  

 .حب ب ك كمصهفات 

================================== 
 عٓ اٌزشِزٞ ٚأثٟ داٚد ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  7ٕ

 ِغٕذ أؽّذ ٚاٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن ػٓ اثٓ ػجبط  7ٖ
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  اخلمل األٔهاخلمل األٔه
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الػػدين ييصػػلح ا ضػػ اد كااتمعػػات  نػػ  ييبػػُت حض ضػػ  اينسػػاف، ا١تػػاديدف كالهب ع ػػدف 
كالالدين ػػدف ييصػػدركف اينسػػاف علػػى  نػػ  ه مػػ  كاحػػدة، هػػقت ا٢ت مػػ  الداحػػدة هػػ  الظػػاه ة، 

كيلمسػػدف ذلػػي، كلػػقلي  كيينرػػ كف مػػا ال  ػػ ات العػػُت، مػػ   هنػػم يشػػع كف ْت كاهتػػا كك ددهػػا
  ضتص  ح اهتم كلرا على النظ ة ا١تادي  الص ض .

لػػ س عنػػدت نظػػ ة  ف هنػػاؾ دار آملػػ ة،  ك  ف هنػػاؾ مػػدت كبعػػدت ح ػػاة كحسػػاب، 
ا١ترم عنػدت اٟت ػاة الػدن ا الصػ ض ، كهػقت نظػ ة  هػل الغػ ب، كلػقلي  هػل الغػ ب كلرػم ُب  

 ك ب، كال وٌب منرم ما يس  الضلب.
ُب   ف اينسػػاف لػػ  حض ضتػػاف، حض ضػػ  علديػػ  ندران ػػ  مللضرػػػا ك  ايدػػالـ ع يضنػػا

مللضنػػا مللضػػان  كؿ مػػن نػػدر ك  عدا١تػػ  ا١تلرد  ػػ ، هػػقت اٟتض ضػػ  إٝترػػا ا٠تلػػا ا كؿ، ك 
  هقا ا٠تلا ا كؿ غقا ت مػن النػدر، ك ػ اب  مػن النػدر، ككسػا ت مػن النػدر، كال بػد لػ ،

ال دػػػل مبشػػػ ين  ن النػػػدر، كلػػػقلي  ردػػػل ك مػػػن صػػػل  بعػػػا  النػػػدر ل صػػػل  ٘تدينػػػ  مػػػ
 كمنقرين،  ف معرم التمدين الندراين للملمنُت.

ػػديف مػػن ا١تػػادة، مػػن غػػقا  ا رض  كػػل  كمللػػا ك  مللضػػان  ديػػدان، كهػػد الػػقم  ىرى
اينساف ضتردني النهف  ُب ظر  ا ب، كالبدين  ُب   الب ا ـ، كه ر ك ٢تػم مسػَتات 

 ضدمػػا هبػػقت العمل ػػ  اٟت دان ػػ  الصػػ ض ، ُب  حفػػو مرػػاف ُب ا١تػػ  ة ل ظرػػ  الشػػردة اٟت دان ػػ  ل
 ا٠تلا اٞتديد.

كا٠تلا اٞتديد ال يتح ؾ كال يػ ل كال يسػم  كال يعضػل إال دملػل ض ػ  ا٠تلػا ا كؿ، 
ض ػ  ض تحػ ؾ  ضبعد  ردين ا٠تلا اٞتديد ٔتال  كعش ين يدمان ين ؿ ا٠تلػا ا كؿ  مػ  ك 
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ترػػدف السػػم  كالبصػػ  كاٟت كػػ  ك بػػد  كػػل التشػػر الت لفنسػػاف ُب ك ػػدب ض ػػ  اٟت ػػاة، كي
 اٟت ك ، مىن احمل ؾ القم ٭تي ؾ ا٠تلا اٞتديدب ا٠تلا ا كؿ.

إذا نسػػ  اينسػػاف حض ضتػػ  كهػػ  ا٠تلػػا ا كؿ، كانشػػغل ا٠تلػػا اٞتديػػد، ككػػاف ٫تػػ  
كػػػدت اٞتديػػػد، كلػػػبس اٞتديػػػد، ك ػػػردات اٞتديػػػد، كنسػػػ   ف ا٠تلػػػا ا كؿ لػػػ   ػػػردات 

ان  ، كل   كدات ملرد   ، كل  إك امات ران  ، كح م  من هقت ا كدات، ض ف اينسػاف ندر 
 :  دػػػػ ع ش ح ػػػػاة كلرػػػػا نرػػػػد كهػػػػم كغػػػػم، كُب ذلػػػػي يضػػػػدؿ ك                

                                     )البخرف(. 
  : ضػػا٠تلا ا كؿ يضػػدؿ ض ػػ  ك                     هػػل  عبنػػا ُب إ٬تػػػادتب؟  ك

  ُب مللضػػ ب؟  ك ُب نشػػ   ب؟ لرػػن الػػقم حػػدث:                اللػػبس هػػد ا مػػ  غػػَت
، ككػػل اللػػبس الػقم حػػدث للبشػ  ك علرػػم مشػػ كدف  الداةػح، كغػػَت ا١تتمػاي ، كغػػَت البػُتًٌ

غػػػَت ميضػػػٌ ًين،  ك غػػػَت صػػػادكُت ...  ػػػا  مػػػن اينشػػػغاؿ  ك الدين ػػػدف  ك غػػػَت مػػػلمنُت،  ك 
ا٠تلا اٞتديد كرلبا  ، كنس اف  ف اينساف لػ  مللػا  كؿ، كهػد الػقم عل ػ  ا١تيعػديؿ، كهػد 

عند ردػدؿ ك، كهػد الػقم بػ  يرػدف  ا٠تهدةالقم ب  الض ب من ك، كهد القم ب  نداؿ 
  لفنساف كدر ُب اآلمل ة عند ك:                        (38)احلجرات. 

مىػػن  كػػـ  ا٠تلػػا عنػػد كب هػػل  كةػػ كم  كػػالنب؟ هػػل  ضنػػلرم لبسػػانب؟ هػػل  عالكػػم 
عمارةب؟ هقت ا   ا  يشًتؾ ض را الراض ين كاٞتاحدين كا١تشػ كُت، لرػن التفنػ ل كلػ  ُب  

كؿ كيدالدن  كمػا  مػ  كتاب ك عندما  فس ت ٕتدت  هل الضلدب القين يرتمدف ا٠تلا ا 
عػػالـ الغ ػػدب ُب كتابػػ  ا١ترنػػدف، ككمػػا كػػاف عل ػػ  كصػػحب  النػػ  احملبػػدب دػػ د  ردػػدؿ ك 

. 
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  الٍزٖش العشٖاُالٍزٖش العشٖاُ
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الرا ػػم لرػػل ظلمػػات الرفػػ  كاٞترػػل كالشػػ ؾ  يبػػُت  نػػ   دػػ د  ردػػدؿ ك 
كالدثن ػ  كاٟتظػدظ كا هػػدا ، كييعٌ ًيرػا حػػىت ي اهػا الرػل كاةػػح   ل ػ ، ضرػػد العػ  ف الػػقم 
عػػ يل كػػل اٟتضػػالا ٦تػػا كػػاف ٭تدررػػا  ك ٭تػػ ط هبػػا حػػىت صػػارت كاةػػح ، حػػىت كةػػحي كػػل 

 :ا مدر ُب زمان  كُب عص ت إىل يـد الض ام ، كلقلي كاؿ 
{{ممػعماِظٌؽػعماِظٌؽممإؿمالإؿمالممبعمضملػمِديبعمضملػمِديممسعمؽملػمؾملعماسعمؽملػمؾملعماممؼعمزؿمؼغغمؼعمزؿمؼغغمممالالممَطؽملعمؾملعمارؿمػعما,َطؽملعمؾملعمارؿمػعما,ممَظؿملػمػمُلؾملعماَظؿملػمػمُلؾملعمامماْظؾعمؿملػمسملعماِء,اْظؾعمؿملػمسملعماِء,ممسعمػمَلكسعمػمَلكممرعمْطؿغمغمُلؿػمرعمْطؿغمغمُلؿػمتعمتعمممَضدػمَضدػممم}}

ٕٕٓٓ
مم

،  ف اٟتضػػالا كلرػػا كاةػػح ، كلػػ س لػػقلي ال ييضػػاـ  حػػد حذػػ  بعػػد ردػػدؿ ك 
هنػػػاؾ حض ضػػػ  غػػػَت كاةػػػح  إف كػػػاف ُب العض ػػػدة،  ك ُب العبػػػادات،  ك ُب ا ملػػػالؽ،  ك ُب 

 ك ُب الدن ا،  ك ُب اآلمل ة،  ك ُب اٞتن ،  ك ُب النار ... كل اٟتضالا الػيت ي يػد ا١تعامالت، 
 .مع ضترا اينساف كةيحرا ك  الها  كمل ب اف ك  لى ب هاف الن  العد ف 

  ظمي اإلٌظاُ لٍفظْظمي اإلٌظاُ لٍفظْ
ممدقملال:مؼعملقلمتضملاشم:مدقملال:مؼعملقلمتضملاشم:م مم  مم   مم مم مم   مم  مم   مم مم  مم مم

  مم  مم    مم    مم   مم    مم  مممم  مم   مم     مممم مم

    مم  مم    ممممطؿملػمؼصملػملؿمادللػملؿمغظمللفمظمماِّذؾملرماحُلرغمم=طؿملػمؼصملػملؿمادللػملؿمغظمللفمظمماِّذؾملرماحُلرغمم=اظؿقبة$ماظؿقبة$م3636%%مم
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  عنػدما كػ   هػقت اآليػ :  ـ كاؿ ض را ا  ر  اٟتي ي                        

================================== 
 اٌظؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ػٓ أثٟ ِٛعٝ  7ٗ

 عٕٓ اثٓ ِبعخ ِٚغٕذ أؽّذ ػٓ اٌؼشثبع ثٓ عبس٠خ  7٘
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                                                       : 
ممذعمؾملػمرؼماذعمؾملػمرؼماممسعمرملعمرعمسعمرملعمرعممماثػمؽملعمااثػمؽملعمامماظلفمؽملعمُةاظلفمؽملعمُةمموعماْظفمَلرػمضعموعماْظفمَلرػمضعممماظلفمؼملعمقعماِتاظلفمؼملعمقعماِتمماظػملَّفغماظػملَّفغمممخعمػمَلؼعمخعمػمَلؼعمممؼعمقػممعمؼعمقػممعمممَطؾملعمؿملػمؽعمِؿِفَطؾملعمؿملػمؽعمِؿِفممادػمؿعمدعمارعمادػمؿعمدعمارعمممَضِدَضِدمماظزفمععمانغماظزفمععمانغممم}}

ممعغمسملعمرعمعغمسملعمرعممموعمرعمجعمبغموعمرعمجعمبغممموعماْظؼملغمقعمرفممغم,وعماْظؼملغمقعمرفممغم,مماْظِقففمِة,اْظِقففمِة,مموعمذغمووعمذغمومماْظعمَلضملػمدعمِة,اْظعمَلضملػمدعمِة,ممذغموذغموممعغمؿعمقعماِظؿملعماتؽمعغمؿعمقعماِظؿملعماتؽمممثعمػمَلاثعمٌةثعمػمَلاثعمٌةممحغمرغممؽم,حغمرغممؽم,ممَأرػمبعمضملعمٌةَأرػمبعمضملعمٌةممِعؽملػمؾملعماِعؽملػمؾملعما

عممماظَِّذياظَِّذي عمبعمؿملػم {{مموعمذعمضملػمؾعمانعموعمذعمضملػمؾعمانعمممجغمؼملعمادعمىجغمؼملعمادعمىممبعمؿملػم
ٕٕٔٔ
  

مم عػػاىل: ك ػػم يظلػػم اينسػػاف نفسػػ ب كةػػح هػػقت اٟتض ضػػ  كتػػاب ك، كػػاؿ   مم

   مم  مم مم  مم  مم    مم (3)كػػل الػػقم يتعػػدل اٟتػػدكد الػػيت رٝترػػا   الطممالق
 عػػل حػػدكدان للحػػالؿ كللحػػ اـ كب ينرػػا للرػػل،  ا١تلػػي ا١تعبػػدد ضضػػد ظلػػم نفسػػ ، ضػػاهلل 

 :ككاؿ ض را الن  
ؽممملغملغماْظقعمالاْظقعمالمم}} ؽمبعمؿملمم ؽمممموعماْظقعمرعمامغموعماْظقعمرعمامغمممبعمؿملمم ؽممبعمؿملمم {{بعمؿملمم

ٕٕٕٕ
مم

 ح ك ٢تػػا كةػػحي لرػػل الرالنػػات حػػىت اٟت ػػدا ت، ض هنػػا  عػػ ؼ كمػػن  ػػدة  دةػػ
اٟتػػالؿ كاٟتػػ اـ، ضػػ ذا كنػػي أتكػػل ك ػػا ت كهػػ  كملهفػػي منػػي كهعػػ  مػػن اللحػػم، ض هنػػا 
هت ب مني  هنا  ع ؼ  هنا دارك ، ك ف هقا ح اـ، كلرني لد  عه ترا بنفسػي كهعػ  مػن 

 ؼ اٟتالؿ من اٟت اـ.اللحم ض هنا أتكلرا ّتدارؾ كه  مهممن ، إذان الضه   ع  
كػػػقلي لػػػد عنػػػدؾ بعػػػق الرتاك ػػػي كملهفػػػي كهػػػ   حػػػد هػػػقت الرتاك ػػػي، كر ت 

 صاحب الب ي ض هنا هت ب د يعان،  هنا  ع ؼ  هنا ار ربي   مان ٤ت مان.
، كالػقم دػ تعديل حػدكد اٟتػالؿ كيضػ  ُب اٟتػ اـ ضضػد ظلػم  ضاٟتالؿ بُتًٌ كاٟت اـ بُتًٌ

   نفس :                               (3)الطالق. 
ُب كتاب ك ُب كل  مػ  مػن ا مػدر، ضعلػى دػب ل ا١تةػاؿ: عنػدؾ مػن  حدكد ك 

الدن ا كػقا مػن ا١تػاؿ، ككػقا مػن ا ر ػاف، ككػقا مػن ا١تنػازؿ كالعمػارات، كعنػدؾ كػقا ككػقا 
 ف الػقم كزيع هػد من ا كالد كالبنات، هل لي ح ي  ُب  دزي  هقت العه   بنفسيب ال، 
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، ك نػػي ملتػػـ  بتدزيػػ  ك، كلػػد   ػػ كي نفسػػي ُب التدزيػػ  ضضػػد  ػػدمللي ض مػػا ال ك 
 :يعن ي، كاؿ 

ػممم}} ػمِع ؿمممِع ؿمحغملػم {{ممؼعمضملػمؽمِلؿملِفؼعمضملػمؽمِلؿملِفممالالممععماععماممتعمرػمُطفغمتعمرػمُطفغممماْظؼملعمرػمِءاْظؼملعمرػمِءممإؿمدػمالمؿمإؿمدػمالمؿمممحغملػم
ٕٖٕٖ

مم

، كال  ػػ ف لػػي بشػػ  ،  نػػي  ًتكرػػا  كػػد  ضػػدؿ هػػقا مػػا ، لرػػن اٟتػػاكم هػػد ك 
 ػػػدد، ككػػػل مػػػا عل ػػػي  ف  دصػػػ رم ايلتػػػ اـ بتنف ػػػق  ػػػ ع ك، كإف كمػػػا هػػػ  كالتدزيػػػ  مد 

احملرم  بعمل إعالـ كراثػ    ٢تم ر يض  التدزي ،  ك عن ر ياعذ كا يقهبدا ٠تبَت ك آين يبُت
 يبُت حا كل كاحد منرم ك٭تاضو على اٟتضدؽ الش ع  .

 ػػدىململ ُب لرػػن ال ٬تػػدز    ف   ػػدملل ُب  دزيػػ   ػػ كيت علػػى  بنػػال ،  ف هػػقا يعتػػرب 
  حدكد ك، ك كدف بقلي كد ظلمي نفسػ :                                

 .الطالق(3)
ا١تػػاؿ مػػاؿ ك، كالصػػ ؼ ال بػػد  ف يرػػدف علػػى البنػػدد الػػيت نػػ ؿ هبػػا  ػػ ع ك، كال 

، ؿ ك ٬تػػدز  حػػد  ف يلعػػب علػػى هػػقت البنػػدد  بػػدان، إال إذا  حنػػ  ادػػتةنا  مػػن ردػػد 
، رىديػػدؿى  ككػاؿ:  ى  كهػقا االدػتةنا  مد ػدد إىل يػـد الض امػ ، ذهػب ر ػل ل دػدؿ ك   اّللًي

ا  يـي  ًإفي  ػػقى ػػ ى  بًٍنػػيى  هى ػػا رىكىاحى بػىرى ٍبػػيي  اليػػًقم عىلىػػى  يٍ ػػًردىؾى   ىفٍ   ىٍعذى ػػا، كىهى  اّلليً  رىديػػدؿي  ضػىضىػػاؿى  اًلبًٍنرى
: 
:م:مَضالعمَضالعمممػعمذعما=ػعمذعما=ممِعػـمؾعمِعػـمؾعمممَظفغمَظفغممموعمػعمؾػمتعموعمػعمؾػمتعمممَأُطػملَّؾملغمؿػمَأُطػملَّؾملغمؿػم:م:مَصعمَلالعمَصعمَلالعمممغعمضملعمؿػم,غعمضملعمؿػم,:م:مَضالعمَضالعمممذعما=ذعما=ػعمػعمممِدقعمىِدقعمىمموعمَظدؽموعمَظدؽمممَأَظَؽَأَظَؽممبعمرمِلريغمبعمرمِلريغمممؼعماؼعمامم}}

{{ممجعمقػمرـمجعمقػمرـمممسعمػمَلكسعمػمَلكممَأذػمؾملعمدغمَأذػمؾملعمدغمممالالممَصكملؿمغمملَصكملؿمغمملممإؿمذؼماإؿمذؼماممتغمرملػمؾملؿمدػمِغلتغمرملػمؾملؿمدػمِغلممَصالَصال:م:مَضالعمَضالعممم,,الال
ٕٕٗٗ

مم

 ككاؿ: -علدمان من عندت  كهد اٟتر م القم عليم  ك -الباب  ك  ؾ 
{{َشؿملػمرؿميمَشؿملػمرؿميمممػعمذعماػعمذعماممسعمػمَلكسعمػمَلكممَصفمَلذػمؾملؿمدػمَصفمَلذػمؾملؿمدػممم}}

ََٖٖ
مم
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غ ة ُب الضاندف، هقت الةغ ة من   ل  صحاب النػ كرات، كػ ف يرػدف عنػدم   ؾ ث
بني غَت مدظف ، ك   تػ كج،  ك   ك ػي ك   دضػا، ك ملداهتػا مسػتض ين ُب العمػل كالػ كاج، 
هقت البنػي إىل  يػن دػتقهب ض مػا بعػدب؟ هػقت البنػي ٬تػب  ف ٗتصػرا ٔتػا ييغن رػا، حػىت ال 

هػػقت ملصدصػػ    احرػػا ملػػَت الربيػػ  علػػى البنػػدد ٖتتػػاج إىل  حػػد، كلػػ س عل ػػي  ػػ  ،  ف 
الض آن   اي٢ت   ٢تقت الظ كؼ ا٠تاصػ ، كمةلرػا الدلػد ا١تػ يق الػقم ٭تتػاج إىل العػالج كرٔتػا 

 يتهللالى عن  إملد   بعد رح ل .
لرػػن مػػىت  كػػدف كػػد ظلمػػي نفسػػ ب إذا ملصيصػػي  حػػدان مػػن  بنػػال  بػػدكف دػػبب، 

ضػال  س، لرػن  م  دػ د  ردػدؿ ك  لرن لد هناؾ دبب   ع   ض ت الشػ يع ، كيضػ ت
 : عدم على اٟت مات اليت  علرا ك هد من ظلم اينساف لنفس ، كاؿ 

{{ععمقعمارؿمعغمفغممععمقعمارؿمعغمفغممممَأرػمِضِفَأرػمِضِفممِصلِصلمماظػملَِّفاظػملَِّفممِحؼملعمكِحؼملعمكممإؿمنفمإؿمنفمممَأَظاَأَظاممِحؼملؼمك,ِحؼملؼمك,ممععمػمِلٍؽععمػمِلٍؽممِظغمُلؾممِظغمُلؾمممموعمإؿمنفموعمإؿمنفمممَأَظاَأَظامم}}
ُُٖٖ

مم

كػػػػػاف ُب   ك٤تػػػػاـر ك هػػػػ  ا  ػػػػ ا  الػػػػيت ح يمرػػػػػا عل نػػػػا، إف كػػػػاف ُب اٟتضػػػػدؽ، كإف
الدا بػػػات، كإف كػػػاف ُب السػػػع  علػػػى ا١تعػػػاش، كإف كػػػاف ُب  لػػػب ا رزاؽ، كإف كػػػاف ُب 

  الب ػػػ  كالشػػػ ا  ... الػػػقم يضػػػ  ُب  ػػػ   ح يمػػػ  ك يرػػػدف كػػػد ظلػػػم نفسػػػ :          
                      (3)الطالق. 

 ٭تب  كي ةات ُب كل ككي كحُت. ٚتعُت  ف يع ننا على العمل ٔتا  نس ؿ ك 

  سؤٖٛ اهلل سؤٖٛ اهلل 
ؼقمماظعملؿملاعةمأومظممادلؽملاممثابؿةمسؽملدمصمؾملقرماظضملػملؼملاء=مؼقمماظعملؿملاعةمأومظممادلؽملاممثابؿةمسؽملدمصمؾملقرماظضملػملؼملاء=مممدقملال:مػؾمرؤؼةماهللمدقملال:مػؾمرؤؼةماهللم

مموطؿملػمتغملقن=وطؿملػمتغملقن=

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

  سبتػػػػ  ُب الػػػػدار اآلملػػػػ ة لضػػػػدؿ ك  عػػػػاىل:   ٚتػػػػ  العلمػػػػا   ف ر يػػػػ  ك     
================================== 
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                               )القيامة(. 
 عندما د ل  بعق  صحاب : ككدل  

ممَظؿملػمػمَلَةَظؿملػمػمَلَةمماْظعمَلؼملعمرؿماْظعمَلؼملعمرؿمممرغمؤػمؼعمِةرغمؤػمؼعمِةممِصلِصلممتغمسملعماعغمقنعمتغمسملعماعغمقنعممم}}اْظعمِلؿملعماععمِة=مصعملال:اْظعمِلؿملعماععمِة=مصعملال:ممؼعمقػممعمؼعمقػممعمممرعمبفمؽملعمارعمبفمؽملعماممغعمرعمىغعمرعمىممػعمؾػمػعمؾػممماظػملَِّف,اظػملَِّف,ممرعمدغمقلعمرعمدغمقلعمممؼعماؼعمامم}}

ممتعمرعموػمنعمتعمرعموػمنعمممَطؼملعماَطؼملعماممرعمبفمغمُلؿػمرعمبفمغمُلؿػمممدعمؿعمرعموػمنعمدعمؿعمرعموػمنعمممَصكملؿمغفمغمُلؿػمَصكملؿمغفمغمُلؿػم:م:مَضالعمَضالعمممَظا,َظا,:م:مقاقاَضاُظَضاُظمماظرملفمؼملػمسؿم=اظرملفمؼملػمسؿم=ممرغمؤػمؼعمِةرغمؤػمؼعمِةممِصلِصلمموعمتغمسملعماعغمقنعموعمتغمسملعماعغمقنعممماْظؾعمدػمرؿماْظؾعمدػمرؿم

{{ممرغمؤػمؼعمِؿِفرغمؤػمؼعمِؿِفممِصلِصلممتغمسملعماعغمقنعمتغمسملعماعغمقنعمممَظاَظامماْظؾعمدػمرؿم,اْظؾعمدػمرؿم,ممَظؿملػمػمَلَةَظؿملػمػمَلَةمماْظعمَلؼملعمرعماْظعمَلؼملعمرعم
ِِٖٖ

مم

 مػػا السػػلاؿ السفسػػهال  عػػن ك ف ػػ  هػػقت ال  يػػ ، ضرػػل  نػػي  عػػ ؼ الر ف ػػ  الػػيت 
الػػيت دػػتردف عل رػػا يػػـد دػػتحت   هبػػا ك ينشػػ  هبػػا يػػـد الض امػػ ب؟ إذا كنػػي ال  ػػدرم الر ف ػػ  

 الض ام  ضًلمى  س ؿ عن الر ف   اليت دًتل هبا ك يـد الض ام ب؟
مىن يسته    ف يع ؼ ا١تدديػل الػقم دػتهللاتارت  ػ ك   ديػدا لفػدان س ايةػا ة عػاـ 

ممـب؟ ال  حد يعلم، ضما الػي بر ف تنػا يػـد الض امػ : ََِّ  مم     مم   مممم

 ال  ػػ ف لنػػا الشػػرل، العضػػل ال يعػػ  ذلػػي، هػػل يصػػح  ف   ػػ ح اللدغاريتمػػات  ة()الواقعمم
لهفػػػل ُب ا١ت حلػػػ  ايبتدال ػػػ  ل رػػػدف مرنددػػػان ُب ا١تسػػػتضبلب؟ لػػػن يفرمرػػػا  ك يسػػػتدعبرا؟ 
ككػقلي ا مػػ ، ك ػػم نرػدف ٨تػػن ُب الػػدن ا كمعنػا هػػقا العضػػل الرة ػم اٟتسػػَت كنػػدرؾ هػػقا 

 ا م :
                                                      )امللك( 

 العضل ال يدرؾ هقت ا مدر الردن   ضر م يدرؾ ك ف   رب الربي  يـد الض ام ب؟.
ُب ا١تنػػاـ ضرػػقا  مػػ   ثبتػػ  بعػػق الصػػاٟتُت، كزادكت بػػبعق الػػ   ت   مػػا ر يػػ  ك 

 سػػػع   كػػػاؿ: "ر يػػػي ك  ايمػػػاـ  ٛتػػػد بػػػن حنبػػػل ا١تنام ػػػ ، ككػػػد كرد ُب ذلػػػي  ف 
ك سػػعُت مػػ ة، ٍب ر يتػػ  ا١تالػػ  ضضلػػي:  رب مػػا  ضنػػل مػػا يتضػػ ب بػػ  ا١تتض بػػدف إل ػػيب كػػاؿ: 

 برالم     ٛتد، ضضلي: بفرم  ك بغَت ضرمب كاؿ: بفرم  ك بغَت ضرم    ٛتد".
================================== 
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ػػ كحػػىت يػػ كؿ اللػػبس دػػ ؿ دػػ دم عبػػد الدهػػاب الشػػع اين     دػػ دم ػػ هللا  ا يمًٌ
علػػػى ا٠تػػػداص: ك ػػػم يضػػػدؿ ك  عػػػاىل: " بفرػػػم  ك بغػػػَت ضرػػػم " ضضػػػاؿ: يضصػػػد بفرػػػم مػػػن 

،  كنفسي،  ك  فػٌت عػن نفسػي ك رػل الفرػم إىل ربػي، ض رػدف الفرػم آ  ػان لػي مػن 
هػػقا بعػػق مػػا كيتػػب ُب هػػقا ا مػػ ، كمػػا ريكم عػػن بعػػق الصػػاٟتُت، لرػػن مػػا  ٚتػػ  عل ػػ  

دػػػتردف ُب الػػػدار اآلملػػػ ة ل مػػػ  ا١تسػػػلم  كلرػػػا، إال مػػػن  علمػػػا  العض ػػػدة  ف ر يػػػ  ك 
  حيشػػ  يػػـد الض امػػ   عمػػى:                             ) لضػػدؿ ك: )طمم       

                                              )اإلسراء(. 

  ٌا وَ سظنيٌا وَ سظنيسظني وين ٔأسظني وين ٔأ
ؽم"م"م:م:مدقملال:معامعضملؽملكمضقلماظؽمليبمدقملال:معامعضملؽملكمضقلماظؽمليبم ؽمحغملعمؿملػم ػممموعمَأغعماوعمَأغعماممِعؽملمملِعؽملمملممحغملعمؿملػم ػمِع ـمم"ممِع ـمم"حغملعمؿملػم حغملعمؿملػم

3838
مم==

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

ػػٍُته "  ظػػاه ان كارنػػان، ضذسػػم  الظػػاه   رػػديف مػػن  "  نػػ  مػػن ردػػدؿ ك  ًمػػٍتًٌ  حيسى
 : ارة  ف ذريت   تصل منراإ  كالدهاَب   ٚتعُت، ككاؿ  إبن  الن  ال ه ا  

غـممابػمؽملايعمممم}} غمموعماْظقغملعمؿملػم غـممابػمؽملايعمماْظقعمل غمموعماْظقغملعمؿملػم {{اْظقعمل
ْٖ

مم

، ضاٟتسػػػُت مػػػن كلػػػقلي نضػػػدؿ عػػػن اٟتسػػػن كاٟتسػػػُت كذريترمػػػا آؿ ب ػػػي النػػػ  
ارنان،  ف كل ا١تلمنُت ندرهم كإٯتػاهنم كحض ضػترم  ظاه ان، كمن رددؿ ك  رددؿ ك 

 :، يضدؿ ا كل   من ندر ملَت الربي  
مم{{ممظػملذملفموادلقملعؽملقنمعـمصؿملضمغقريظػملذملفموادلقملعؽملقنمعـمصؿملضمغقريأغامعـماأغامعـمامم}}
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 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚاثٓ ِبعخ ػٓ ٠ؼٍٟ ثٓ ِشح  8ٖ
 ، ؽذ٠ش طؾ١ؼ ػٍٝ ششؽ اٌش١خ١ٓ ٌُٚ ٠خشعبٖ، اٌّغزذسن ػٍٝ اٌظؾ١ؾ١ٓ  ػٓ عٍّبْ  8ٗ

ؾفبظ ال ٠ؼشف ٘زا اٌٍفع ِشفٛػب ٌىٓ صجذ فٟ اٌىزبة ٚاٌغٕخ أْ اٌّؤ١ِٕٓ ثؼؼُٙ سٚػ اٌج١بْ إلعّبػ١ً اٌجشٚعٛعٝ، ٚفٝ اٌألٌٝء إٌّضٛسح فٝ األؽبد٠ش اٌّشٙٛسح :لبي ثؼغ اٌ 8٘

)٘زا ِٕٟ ٚأٔب ِٕٗ( ٚوٍٗ طؾ١ؼ، ثً ػٕذ اٌذ٠ٍّٟ ثال إعٕبد )أٔذ ِٕٟ ٚأٔب ِٕه( ٌٍٚؾغ١ٓ  ٌؼٍٟ   ٌؾٟ األشؼش١٠ٓ )ُ٘ ِٕٟ ٚأٔب ُِٕٙ( ٚلٌٛٗ  ِٓ ثؼغ ٚفٟ اٌغٕخ لٌٛٗ 

 )أٔب ِٓ هللا ػض ٚعً ٚاٌّؤِْٕٛ ِٕٟ فّٓ آرٜ ِؤِٕب فمذ آرأٟ( اٌؾذ٠شػٓ ػجذ هللا ثٓ عشاد ِشفٛػب 
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ػػٍُتو  ًمػػنٍ  كى ى ى : "  مػػا كدلػػ   " ضمعنػػات  ف مػػن  راد  ػػ يعيت، ك ملػػالؽ حنػػ ٌب،  حيسى
كانتراج دػنيت، كالعمػل ٔتلػيت، ضعل ػ  هبػدم اٟتسػُت،  ف اٟتسػُت كػاف  كػ ب النػاس  ػبران 

: مػػن  راد ُب هديػػ  كلػػ ، كُب ٝتتػػ ، كُب  ملالكػػ ، حػػىت كػػاف يضػػدؿ الصػػحاب  ب دػػدؿ ك 
 ضل نظ  إىل صالة اٟتسُت.  ف ينظ  إىل صالة رددؿ ك 

هلل ٜتس كعش ين م ة ما  ان، ٯتشػ  ض رػا مػن ا١تدينػ  إىل مرػ  إىل  حج اٟتسُت 
منادػػي اٟتػػج، كركالبػػ   مامػػ ، ضلػػ س مػػن كلػػ  ال كالػػب  ك نػػدرهتا  ك ضضػػ ت، ال كالػػب  مامػػ  

ملشػدع  كملشػ ت  كملدضػ  كك لػ  ك داةػع  هلل لرن  يقهب إىل ك ما  ان، كهقا دل ل على 
. 

يضػػدؿ: "حػػدالج ك إل نػػا مػػن ضنػػل ك عل نػػا، ضمػػن ٓتػػل ْتػػدالج  كػػاف اٟتسػػُت 
الناس على مللض  نضلرا ك عن  كحد٢تا إىل غَتت" كاف يػ ل  ف حػدالج النػاس لػ  ضنػل مػن 

الػنعم،  نػ  كعل  ، كٮتشى  ف ييضصػ  ُب هػقا اٞتانػب ملشػ    ف  تحػدؿ عنػ  هػقت  ك 
 ي ل  ف  ر  هقت النعم يستد ب  ف يعه را  هلرا كيناك٢تا ١تستحض را.

يتتب  هدم حن ة الن  ل مش  على هدات، ضس ؿ ملالػ  هنػد بػن  كاف اٟتسُت 
كمدمللػػ  ك٣تلسػػ    يب هالػػ  مةػػل  مل ػػ  اٟتسػػن، كزاد عػػن  مل ػػ  ضسػػ ؿ عػػن ٥تػػ ج النػػ  

تعلمرػػا كيعمػػل هبػػا، كلػػقلي كػػاف  كػػ ب كصػػمت  ... دػػ ؿ عػػن كػػل  حػػداؿ حنػػ ة النػػ  ل 
 .الناس هد ن ل ددؿ ك 

ضرل من كاف ك يبان مػن ٝتتػ  كهديػ ، إف كػاف مػن ذريتػ  ضرػد بػ ، كإف كػاف مػن غػَت 
 ذريت  ضضد دملل ُب نسب  ٔتش   على هدي .

ضل نظػػ  إىل ر ػػل  شػػب  اٟتسػػُت ُب  ضمػػن  راد  ف يرػػدف ك يبػػان مػػن حنػػ ة النػػ  
  ، كعمػػػل بضػػػدؿ ربػػػ : تػػػ  ل رػػػدف كػػػد  شػػػب  النػػػ  هديػػػ  كمليليضػػػ  كٝت              

                                                              
 .كصلى ك على د د    كعلى آل  كصحب  كدلم)األحبا (
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uuظتُٕظتُٕاحلمكٛ الجالجٛ ٔالاحلمكٛ الجالجٛ ٔالuu 
  احلىن الطيباحلىن الطيب

  املشض الٍفظ٘ ٔالصٗاًاملشض الٍفظ٘ ٔالصٗاً
  خؼٌٕٛ الشنبٛ ٔالصالٚخؼٌٕٛ الشنبٛ ٔالصالٚ
  الصالٚ يف حمشاب املظذذالصالٚ يف حمشاب املظذذ

  املعّش احلطاسٙ لإلٌتداباتاملعّش احلطاسٙ لإلٌتدابات
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uu ٛ32الجالجٛ ٔالظتُٕالجالجٛ ٔالظتُٕاحلمكٛ احلمكuu 
  احلىن الطيباحلىن الطيب

دقملال:معاماظسملقابطماظرملرسؿملةمظممسؼملػملؿملةمتفملجريماِّرحاممواظؿػملعملؿملّّماجملؾملرىموبؽملقكمدقملال:معاماظسملقابطماظرملرسؿملةمظممسؼملػملؿملةمتفملجريماِّرحاممواظؿػملعملؿملّّماجملؾملرىموبؽملقكم

اظؿؽملادػملؿملةمطاإلؼدزمسـمررؼؼماظؿػملعملؿملّّماظؿؽملادػملؿملةمطاإلؼدزمسـمررؼؼماظؿػملعملؿملّّماحلؿملقاغاتمادلؽملقؼة=موػؾمتؽملؿعملؾماِّعراضماحلؿملقاغاتمادلؽملقؼة=موػؾمتؽملؿعملؾماِّعراضم

مماجملؾملرىمأومتفملجريماِّرحام=اجملؾملرىمأومتفملجريماِّرحام=
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أت َت ا رحػاـ حػ اـ، كمػا معػٌت أت ػَت ا رحػاـب يعػٍت ر ػله ام   ػ  عضػ م ال  نذػب، 
نظػػَت  ض تفػػا مػػ  امػػ  ة  ملػػ ل   نب ػػ  ينػػ  ُب رٛترػػا بدينػػ  مػػن زك تػػ  كح ػػدا ن منػػد ن منػػ 

 مبلغان من ا١تاؿ، كبعد هقت العمل   ي    الهفل ل  كل ك ت  صاحب  البدين .
 مػػا البنػػدؾ ا١تنديػػ  ضل سػػي مد ػػددة ُب بػػالد  ايدػػالم  ، كلرػػن مد ػػددة ُب دكؿ 
 م يرا كالغ ب، ضرم وملقكف من ال  اؿ ح دا ت مندي  دػل م  كٮت ندهػا ُب هػقت البنػدؾ 

ة لدل زك را مشرل  ُب اٟت دا ت ا١تندي  وملػقكف ح ػداف به يض  عص ي  مع ن ، ك ل ام  
مندم من هقا البني، ك٬ت كف للم  ة عمل    لض ح ٣تر م، كهقا  ينػان حػ اـ، كال ٬تػدز ُب 

 البالد ايدالم   كلقلي ال يد د عند  بندؾ للح دا ت ا١تندي .
 ػ  ك ف يرػدف كالتلض ح اار م لر  يردف حالالن ال بد  ف  ردف البدين  من ال ك 

اٟت ػػداف ا١تنػػدم مػػن الػػ كج، كُب ح ػػاة ايثنػػُت، كُب ادػػتم اري  العضػػد بػػُت ايثنػػُت، لرػػن لػػد 
 ملػػػق  ح ػػػداف منػػػدم مػػػن ال  ػػػل ٍب مػػػات ال  ػػػل، ضػػػال ٬تػػػدز زرع هػػػقا اٟت ػػػداف ا١تنػػػدل ُب 

 زك ت  بعد مد  ،  ن  انضهعي ال ك    ٔتدت ال كج.

================================== 
 َٕٗٔٓ/٘/9٘ـ ِٖ٘ٗٔٓ سعت  ٓٔ –اٌغشث١خ  -صفزٝ  8ٙ
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عصػػ م وٌب نت ذػػ  ٦تاردػػ  اٞتػػنس غػػَت   مػػا اييػػدز ضرػػد كمػػا نعلػػم ٚت عػػان  نػػ  مػػ ض
الشػػ ع  ، كهػػقا ال ٭تػػدث ُب التلضػػ ح اارػػ ل، كلرنػػ  ٭تػػدث ُب ا١تماردػػ  غػػَت الشػػ ع  ، 

 حفو ك بالد  ايدالم   منرا كمن هقت ا م اض  ٚتعُت.

  املشض الٍفظ٘ ٔالصٗاًاملشض الٍفظ٘ ٔالصٗاً
دقملال:مأغامعرؼضممبرضمغظمللل,موضالمظلماظشملؾؿملبمدقفمؼغملقنمسالجؽمدقملال:مأغامعرؼضممبرضمغظمللل,موضالمظلماظشملؾؿملبمدقفمؼغملقنمسالجؽم

دةمتلضملةمأومسرملرةمأذؾملر,موبضملدمعدةمذضملرتمأغلمذغمظملؿملتمصعملؼملتمبعملشملعمدةمتلضملةمأومسرملرةمأذؾملر,موبضملدمعدةمذضملرتمأغلمذغمظملؿملتمصعملؼملتمبعملشملعمباِّدوؼة,مودلباِّدوؼة,مودل

اِّدوؼةمدلدةمؼقعني,موظمماظؿملقمماظـاظثمرجعمظلمادلرض,مصرجضملتمظؿؽملاولماِّدوؼةمدلدةمؼقعني,موظمماظؿملقمماظـاظثمرجعمظلمادلرض,مصرجضملتمظؿؽملاولم

اِّدوؼة,موضالمظلماظشملؾؿملبمالمتعملشملعماِّدوؼةمعرةمأخرى,مادلؾملؿمأغينمأصغملرمظمماِّدوؼة,موضالمظلماظشملؾؿملبمالمتعملشملعماِّدوؼةمعرةمأخرى,مادلؾملؿمأغينمأصغملرمظمم

ظشملؾؿملبمظشملؾؿملبمذؾملرمرعسملانماظغملرؼؿمبكملذنماهللمتضملاشم,مصؾملؾمرمقزمظلماإلصشملارمإذامضالمظلماذؾملرمرعسملانماظغملرؼؿمبكملذنماهللمتضملاشم,مصؾملؾمرمقزمظلماإلصشملارمإذامضالمظلما

ممالمتعملشملعماِّدوؼةمخزملقصًامأغلمآخذماظدواءمبضملدماظظملشملقرموبضملدماظطملذاء=المتعملشملعماِّدوؼةمخزملقصًامأغلمآخذماظدواءمبضملدماظظملشملقرموبضملدماظطملذاء=

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

كمػػػا نعلػػػم ضػػػ ف  م مػػػ ض نفسػػػ   دكيتػػػ   رػػػدف مرػػػد ت نفسػػػ  ، كضػػػًتة العػػػالج 
 هػػدؿ، كإذا  راد الهب ػػب  ف يدكػػم العػػالج ال بػػد  ف يدكفػػ  التػػدريج، ض هللافػػم العػػالج، 

  ف اٞتسم يت ث  ب  ض ذا كهع  م ة كاحدة كاف م دكدت د مان على اٞتسم.
كالنسب  ل مناف ض ف  م م يق  ل م ض كػاف، اٟترػم ُب ايضهػار  ك ُب الصػ اـ 

 ل س للعا  كلرن  للهب ب، العا  يلملق ب  ي ، كال  ل النرال  للهب ب.
لهب ب ا١تسلم، الػقم ككقلي ا١ت ض النفس  من ٭ترم على ص ام   ك إضهارت هد ا

٭تاكؿ  ف ٬تد ر يض  منادب   م م يق للص اـ، كيير ًٌفرا ل  ْت ث  ف  رػدف ا دكيػ  كبػل 
 السحدر كبعد ايضهار.

إذا   ٬تػػد الهب ػػػب ر يضػػ   صػػػبح ايضهػػار ةػػػ كرة، كالنػػ كرات  بػػػ ح احملظػػػدرات، 
ػ ج ضديػ ، كإذا كػاف ا١تػ ض لفػًتة كيػ   كؿ ضعل ػ   ف ييع ػد ض ذا كاف ا١ت ض يهػدؿ عل ػ   ف ٮتي
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
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 هقت ا  ـ م ة  مل ل إف  ا  ك.

  خؼٌٕٛ الشنبٛ ٔالصالٚخؼٌٕٛ الشنبٛ ٔالصالٚ
دقملال:مسؽملديمخرملقغةمظمماظرطؾةموالمأدؿشملؿملعماظلفقد,موأحؿملاغًامأطقنمظممعغملانمدقملال:مسؽملديمخرملقغةمظمماظرطؾةموالمأدؿشملؿملعماظلفقد,موأحؿملاغًامأطقنمظممعغملانم

مماظيتمأصػمللمظممػذهماحلاظة=اظيتمأصػمللمظممػذهماحلاظة=غملؿملػمغملؿملػم,مص,مصعامذابفعامذابفظؿملسمصؿملفمطردلمأومظؿملسمصؿملفمطردلمأوم

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

لر ادػػ  مد ػػددة ُب كػػل مرػػاف، كلػػد ضػػ ض  هنػػا ُب مرػػاف لػػ س بػػ   اٟتمػػد هلل  ف ا
ف: إما  ف  صل  كه  كاكف  ْت ث يردف السػذدد  كػلم كلػ الن اك د  ض ردف  مامرا ر يضت

من ال كػدع، كإمػا  ف ٕتلػس ك٘تػد ر ل رػا إف كػاف هػقا ال يلذيرػا، كيرػدف كػقلي السػذدد 
ػػد،  نػػ  لػػ س  كػػل مػػن ال كػػدع، كاٟتمػػد هلل ايدػػالـ  عػػل الصػػالة بر  ف ػػات ال  يعػػد كال ٖتي

 هناؾ عيقره  ل مسلم ُب   ؾ الصالة.

  الصالٚ يف حمشاب املظذذالصالٚ يف حمشاب املظذذ
ممدقملال:مػؾمجتقزماظزملالةمظممحمرابمادللفدمادلكزملصمظإلعام=دقملال:مػؾمجتقزماظزملالةمظممحمرابمادللفدمادلكزملصمظإلعام=

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

 ػػػد مػػػا ا١تػػػان   ف يصػػػل   ل  حػػػد ُب مرػػػاف ايمػػػاـ ُب غػػػَت ككػػػي الف ينػػػ ب؟ ال يد 
مػػان ، حػػىت  ننػػا نػػ ل ُب ا١تدينػػ  ا١تنػػدرة ا١تسػػلمدف يتناضسػػدف علػػى الصػػالة ُب ٤تػػ اب النػػ  

. كالرل ي يد  ف ي احم للصالة ُب احمل اب الضدًن، كا١تد دد ُب ال كة ، 
ضال يد د مراف ٦تندع من الصالة ُب ب ي ك، ضا١تسذد كل  صاّب للصػالة، كعنػد 

 : اب هد ايماـ كما كاؿ ككي الصالة يردف من يتضدـ للمح
{{اظػملَِّفماظػملَِّفمممِظغمِلؿعماِبِظغمِلؿعماِبممَأْضرعمؤغمػغمؿػمَأْضرعمؤغمػغمؿػممماْظعمَلقػممعم,اْظعمَلقػممعم,ممؼعمقملغممقمؼعمقملغممقممم}}

ٖٕٖٕ
مم
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لرػػن ُب غػػَت ككػػي الصػػالة ال مػػان   ف  صػػل   ضلػػ  كصػػالة النػػحى،  ك ركعتػػُت 
 كبل  ،  ك ركعتُت بعدي ، إف كاف ُب احمل اب  ك ُب غَتت ُب ا١تسذد.

  املعّش احلطاسٙ لإلٌتداباتاملعّش احلطاسٙ لإلٌتدابات
اظضملاملمظمماغؿكاباتماظرئادة=موطؿملػماظضملاملمظمماغؿكاباتماظرئادة=موطؿملػمممممرمحسملاريمأعارمحسملاريمأعادقملال:مطؿملػمغؾدوممبصملؾملدقملال:مطؿملػمغؾدوممبصملؾمل

ممغؿكشملكماخلالصات=موطؿملػمذمؿارمادلرذّّمحبرؼةمودميعملرارؿملة=غؿكشملكماخلالصات=موطؿملػمذمؿارمادلرذّّمحبرؼةمودميعملرارؿملة=

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

الدا ػػػب عل نػػػا ٚت عػػػان ُب مةػػػل هػػػقت ا  ـ  ف ال ٩تتلػػػم، ك ف ال نتذػػػادؿ، ك ف ال 
ػػدًٌف الػػ  م الػػقم ييعذبػػي لرػػن ال ٖتػػاكؿ  ف  نػػغط علػػى  حػػد ل مشػػ  علػػى  نتعصػػب، كى

ر يػػػي، حػػػىت كلػػػد كػػػاف ابنػػػي  ك ابنتػػػي  ك زك تػػػي، حػػػىت  يعلًٌمرػػػم الدٯتض ار ػػػ ، كر يػػػي 
لنفسػػي، كال  بديػػ  إال عنػػد التصػػديي، كإذا دػػ لي  حػػد ١تػػن  عه ػػي صػػد يب ضضػػل لػػ : 

 :لصاحب النص ب، منعان للعصب  ، كاؿ 
ػمممِعؽملفماِعؽملفماممَظؿملػمسعمَظؿملػمسعممم}} ػمععم {{ٍةمٍةمسعمزملعمِؾؿملفمسعمزملعمِؾؿملفمممإؿمَظكإؿمَظكممدعمسعمادعمسعماممععم

ٖٖٖٖ
مم

٧تد ُب هقت ا  ـ العصب ات، ك ني م  ضالف، كهقا م  ضالف؟؟ ٨تػن كلنػا مػ  ك، 
 كن يد ر ل وملق  يدينا إىل ب  ا ماف ُب بلد .

اٞتػػػػػداؿ ال ينبغػػػػػ   ف يرػػػػػدف بػػػػػُت ا١تػػػػػلمنُت، كالعصػػػػػب   ال ينبغػػػػػ   ف  رػػػػػدف بػػػػػُت 
ا١تػػلمنُت، ا١ترػػم  ف  ا١تسػػلمُت، كا٠تالضػػات الشػػديدة ال ينبغػػ   ف  ظرػػ  علػػى السػػهح بػػُت

  هػػقت  ػػرادة، ككػػد كػػاؿ لنػػا ك:                 (638)لػػقلي ال بػػد علػػػى  البقممرة
ال يرمنػا مػن الػقم اٞتم    ف ييد  بصد   ١تن ييعذب ، كنيةبػي للعػا  كلػ   ننػا متحنػ ين، ك 

 كصلى ك على د د    كعلى آل  كصحب  كدلمد نذح  ك يتدىل، 

================================== 
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uuُٕاحلمكٛ الشابعٛ ٔالظتُٕاحلمكٛ الشابعٛ ٔالظتuu 
  فطن ػّش سدبفطن ػّش سدب

  احلاني الصاحلاحلاني الصاحل
  نعي الػٗغنعي الػٗغ

  فطن تػظٗن املٕتٜ ٔدفٍّيفطن تػظٗن املٕتٜ ٔدفٍّي
  عىن آه دأدعىن آه دأد

  املعاػشٚ احملشوٛاملعاػشٚ احملشوٛ
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
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uu ٛ32الشابعٛ ٔالظتُٕالشابعٛ ٔالظتُٕاحلمكٛ احلمكuu 
  فطن ػّش سدبفطن ػّش سدب

:م"مرجبمذؾملرماهللم"موعامصسملؾمذؾملرمرحب=موعامأصسملؾم:م"مرجبمذؾملرماهللم"موعامصسملؾمذؾملرمرحب=موعامأصسملؾمدقملال:معامعضملؽملكمضقظفمدقملال:معامعضملؽملكمضقظفم

مماظضملؾاداتمصؿملف=اظضملؾاداتمصؿملف=

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

حػػػػديث: " ر ػػػػب  ػػػػر  ك، ك ػػػػعباف  ػػػػر م، كرمنػػػػاف  ػػػػر   مػػػػيت " حػػػػديث 
 ةع م، كال ٬تب  ف نضم عند اٟتديث النع م ُب مةل هقت ا مدر ا١ترم .

لرػػػن يرف نػػػا  نػػػ  هػػػد الشػػػر  الػػػقم ضػػػ ض ك عل نػػػا ض ػػػ  مػػػا نتضػػػ ب بػػػ  إل ػػػ  كهػػػد 
ُب ل لػػ   هػػد الصػػالة، كالصػػالة ض ةػػرا ك  الصػػالة، ضهللاػػَت مػػا يتضػػ ب العبػػد بػػ  إىل ك

 ايد ا  كا١تع اج ُب  ر  ر ب.

  احلاني الصاحلاحلاني الصاحل
ممدقملال:معامصظملاتماحلاطؿماظزملاحل=دقملال:معامصظملاتماحلاطؿماظزملاحل=

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

اٟتاكم الصاّب صفا    ظن  هنا صػفات بدير ػ ،  ف  م إنسػاف حػىت كلػد كػاف غػَت 
ت الصػػػفات، ض ذػػػب  ف يرػػػدف حاكمػػػان صػػػاٟتان، كالتػػػا  مػػػتعلم يسػػػته    ف يسػػػتنبط هػػػق

  د ردف عادالن:                                     ((ٖٖٓٓ) النسا) النسا. 
ك ف يرػػدف  م نػػان، يػػدت نظ فػػ  ضػػال يسػػ ؽ البلػػد كال يب حرػػا للسػػاركُت كال للظػػا١تُت، 
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حػػا حضػػ ، كيسػػته    ف ٯتنػػ  الظػػا١تُت  ك ف يرػػدف كػػد ن، حػػىت يسػػته    ف يعهػػ  كػػل ذم
 كٯتن  احملاربُت، كٯتن  اٞتشعُت.

ك ف يرػػدف عل مػػػان ٔتلمػػات ا مػػػدر، ضمػػػن بػػدير ات ا مػػػدر ال بػػد ك ف يرػػػدف علػػػى 
 كعى كدراي ، كإال ك م ٭ترمب؟.

ك ف يرػػػدف عا١تػػػان ٔتػػػن ييصػػػًلح البلػػػد مػػػن الناح ػػػ  ايكتصػػػادي ، كٔتػػػن يصػػػلحرا مػػػن 
 الناح   العلم   كغَتها. الناح   الس اد  ، كمن

ك ف يعػػػ ؼ ك ػػػم ٮتتػػػار مػػػن يع نػػػ ، كالهبػػػ  مع ضتػػػ  ل سػػػي مع ضػػػ   امعػػػ ، كلرػػػن 
 يستعُت ا٠تربا  كا١تستشارين ا منا ، القين يع ندن  على إضشا  العدؿ كرعاي  رع ت .

كإذا  حػػػب ك عبػػػدان رزكػػػ  ببهانػػػ  صػػػاٟت ، إف كػػػاندا ا١تستشػػػارين  ك احملػػػاضظُت  ك 
 ك ر دػػا  ٣تػػالس ا١تػػدف،  ك الضػػادة،  ك ر دػػا  ٣تػػالس الػػدزرا ، كغػػَتهم، ضالبهانػػ  الػػدزرا  

 الصاٟت  ه   داس ا٠تَت كل  ُب هقا ا م .

  نعي الػٗغنعي الػٗغ
ممدقملال:مطؿملػمأطصملؿمشؿملصملل=دقملال:مطؿملػمأطصملؿمشؿملصملل=

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

ار الغنػػػػب راكػػػػ  مد ػػػػددة ُب نفػػػػس اينسػػػػاف  يسػػػػتةار، يعػػػػٌت اينسػػػػاف عنػػػػدما ييةػػػػ
يغنػػب، ككػػدة الغنػػب هػػقت إذا كانػػي ُب البدايػػ  ضػػ ف ك رػػ  ٭تميػػ  ك تغػػَت مال٤تػػ ، كإذا 
ا ػػتد الغنػػب ٭تػػ ًٌؾ لسػػان  الضػػقالم كالسػػب كالشػػتم كاللعػػن، كإذا زاد الغنػػب ٭تػػ ًٌؾ 
يديػػ ، إذا كانػػي يديػػ  ضارغػػ   ك ض رػػا عصػػا  ك ض رػػا دػػالح، كإذا زاد الغنػػب ضػػال يػػدرم 

 م    .ماذا هد ضاعل، ككد يفعل  
ممإؿمذعماإؿمذعمامم}}:: عػػل لػػ  عال ػػان، ضضػػاؿ هػػقا الغنػػب هػػد مػػ ض  ك عػػ ض، حنػػ ة النػػ  
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{{ممَصػمْلؿملعمسملػمشمَلِفعػمَصػمْلؿملعمسملػمشمَلِفعػممموعمإؿمالوعمإؿمالمماْظطملعمسملعمبغماْظطملعمسملعمبغمممسعمؽملػمفغمسعمؽملػمفغمممذعمػعمبعمذعمػعمبعمممَصكملؿمنػمَصكملؿمنػمممَصػمْلؿملعمفػمػمِلسػم,َصػمْلؿملعمفػمػمِلسػم,ممَضاِئؿؽمَضاِئؿؽممموعمػغمقعموعمػغمقعمممَأحعمدغمُطؿػمَأحعمدغمُطؿػمممَشسمِلبعمَشسمِلبعم
ََٗٗ 

نف ض  نٍت   رلم ُب الب ي م  زك ىت  ك م   كالدل كغنبي ضػال   ػ كرم، كلرػن 
 ، إذا كني  السان  كم، كإذا كني كاكفان   لس. غَت ه ميت

 ك إذا كػػاف اينسػػاف يتحػػدث مػػػ  نفػػ  كادتشػػع  الغنػػػب عل ػػ   ف يغػػادر ا١ترػػػاف 
القم هد ض  ، حىت ال ي يد راك  الغنب، ض ذا ادتم  الغنب كما هػد، ٬تػب  ف  ذهػب 

 :  دة ، ما القم يهفر النارب ا١تا ، ككقلي الغنب، كاؿ 
عممماْظطملعمسملعمبعماْظطملعمسملعمبعمممإؿمنفمإؿمنفممم}} عمِع عمممخغمػمِلؼعمخغمػمِلؼعممماظرملفمؿملػمشمَلانعماظرملفمؿملػمشمَلانعممموعمإؿمنفموعمإؿمنفممماظرملفمؿملػمشمَلانؿم,اظرملفمؿملػمشمَلانؿم,ممِع عمِع ممِباْظؼملعماِء,ِباْظؼملعماِء,مماظؽملفمارغماظؽملفمارغمممتغمشمْلظمَلفمُلتغمشمْلظمَلفمُلمموعمإؿمغفمؼملعماوعمإؿمغفمؼملعمامماظؽملفمارؿم,اظؽملفمارؿم,ممِع

{{ممَصػمْلؿملعمؿعمقعمضفمفمْلَصػمْلؿملعمؿعمقعمضفمفمْلممَأحعمدغمُطؿػم,َأحعمدغمُطؿػم,ممَشسمِلبعمَشسمِلبعمممَصكملؿمذعماَصكملؿمذعما
ُُٗٗ

مم

ض ذا  دة ت كالغنب ما زاؿ كما هد ماذا  ضعلب  صل  هلل، ض مل ج من هقا اٞتػد 
:    نضػػػػػا ، ك  ػػػػػقكي  كدلػػػػػا١تتعرًٌػػػػػ ، ك دملػػػػػل مػػػػػ  ك ُب صػػػػػفا  ك               

                                   (384)آل عمران. 
كظم الغ و الدر   ا دىن، ض ذا كظمي غ ظػى   ػقكي  الدر ػ  ا علػى كهػ  العفػد 

وعمَأِحبعمؾممِظػملؽملعمؾمذملاسؿممموعمَأِحبعمؾممِظػملؽملعمؾمذملاسؿممممم}} :اؿ كه  ايحساف، ك ا ركىعن الناس، ض ذ عفدت   قك  الدر   

ػممعغملػمػمِلؼملًا ػممجعماوعمرعمَك,متعمغمُل ػممِجقعمارعممععم ػممعغمقملػمِعؽملًا.موعمَأحػمِل ػممعغملػمػمِلؼملًاععمامتغمِقبعممِظؽملعمظمْلِلَؽ,متعمغمُل ػممجعماوعمرعمَك,متعمغمُل ػممِجقعمارعممععم ػممعغمقملػمِعؽملًا.موعمَأحػمِل 9292{{ممععمامتغمِقبعممِظؽملعمظمْلِلَؽ,متعمغمُل

مم

ككػاف مػن  هػل الب ػي ا ررػار،  ام  ة كاني ملادم  عند ايماـ  عفػ  الصػادؽ 
  ا ، ضضالػي: كه   صب عل ػ  ا١تػا  لرػ  يتدةػ  ككػ  منرػا ايب يػا ض غ كػي مالبسػ  ا١تػ

                :ضضػػػػاؿ: كظمػػػػي غ ظػػػػ ، كالػػػػي                  :كػػػػاؿ
  عفػػدت عنرػػ ، كالػػي:                   كػػاؿ: اذهػػ  ض نػػي حػػ ة لد ػػ  ك

. 
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ككػ يـ ك  نفًٌق على الفدر اآلي  الض آن  ، ١تاذا ضعل ذليب  ف  دت ايمػاـ علػ  
ك ر  كاف ما  ان ضسلط عل   يعق السفرا  ر الن يسب  كيشػتم  حػىت يػ كا هػل د غنػب 

، كمػػػىت يغنػػػبب إذا كػػػاف ال يغنػػػب لنفسػػػ  كحنػػػ ة النػػػ     ـ الب كايمػػػاـ علػػػ  
 ، يغنب لش ع ك كلرتاب ك كلدين ك.انترري ٤تاـر ك 

 تػػ ، ضدكػػم ايمػػاـ علػػ  ككػػاؿ ضمشػػ  ال  ػػل مللػػم ايمػػاـ علػػى حػػىت اكػػًتب مػػن ب
ل :   هقا    كد ك بي من ب يت ض ف كاف الزاؿ عندؾ   مان  ضدل  ضضل  حػىت ال يػ اؾ  حػده 
من  كالدم ض لذيي، ضضاؿ ل  ال  ل:      عذػب لصػربؾ هػقا، ضضػاؿ لػ  ايمػاـ علػ : إف 

دؿ الشػػػ هاف  ردػػػلي إىلي لتسػػػتف ين كمػػػا كنػػػي  عػػػُت الشػػػ هاف علػػػى نفسػػػ ؟ دملػػػل ُب كػػػ
 :  ال ٛتن                            (46)احلجر. 

ضا١تلمن اٟتر م ٭تبس النفس ٖتت ، ك٭تبس   هان ، ضعندما وٌب الغنب يع ؼ مػن 
القم ي يدتب النفس كالش هاف، ضال يعه رم ض ص ، ض تغلب عل رم ٔتا ذك   ، حىت يرػدف 

  داملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن ُب كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ ك:                                       
           )آل عمران( 

  فطن تػظٗن املٕتٜ ٔدفٍّيفطن تػظٗن املٕتٜ ٔدفٍّي
ممدقملال:معامصسملؾمتطمللؿملؾمادلقتكمودصؽملؾملؿ=موعامأثرمػذامسػملكمضػملبمادلقملعـ=دقملال:معامصسملؾمتطمللؿملؾمادلقتكمودصؽملؾملؿ=موعامأثرمػذامسػملكمضػملبمادلقملعـ=

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

لتفص ل ُب كتاب لنا إٝت : )إك اـ ك ل مػدات( ك ػ حنا هقا السلاؿ   بنا عل   ا
 :  ض   الغسل التفص ل، كضنالل  كضنل ، كالغسل يرف  ض   كدل

ػممم}} ػمععم {{ععمرفمًةمععمرفمًةمممَأرػمبعمضمِلنيعمَأرػمبعمضمِلنيعمممَظفغمَظفغممماظػملَّفغماظػملَّفغمممَشظمَلرعمَشظمَلرعمممسعمػمَلؿملػمِفسعمػمَلؿملػمِفممَصغمَلؿعمؿعمَصغمَلؿعمؿعمممعغملػمػمِلؼملؼماعغملػمػمِلؼملؼماممَشلفمؾعمَشلفمؾعمممععم
ّّٗٗ

مم

 نػػػان ال يبػػػدح لػػػ  ذندبػػػ ، كلرػػػن بشػػػ ط  ف يرػػػدف  م مػػػن غسيػػػل ملمنػػػان يغفػػػ  ك 
================================== 
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ك رةػػات، مػػا دػػبب  بشػ   ٦تػػا رآت، كال ٭تػػدًٌث ٔتػا رآت، ك نػػتم  علمػػدف  ف ايمػػاـ مالػي 
ػػل  ػػل   يغسًٌ  ػػر   ب كػػاف ال يػػ اؿ رالػػب علػػم ك  يرػػن عا١تػػان كبػػَتان، ككػػاف هنػػاؾ امػػ  ة مغسًٌ

 ؿي لساهنا ككالػي:   ضػ ج را١تػا عصػ ي ك   غس لرا للم  ة كه  عند ض  را ز م ت ، ك ثنا
  ضلصػػضي يػػديرا علػػى الفػػ ج، كحػػاكلدا  ف ي ضعد٫تػػا ضلػػم يسػػته عدا، ضسػػ لدا العلمػػا ،

مػاذا نفعػلب ضضػالدا: لػد كهعنػا يػديرا ضسػ قهب مػ  ا١تتدضػاة  ػ  ان لػ س مػن  سػمرا، كلػد 
 كهعنا    ان من ا١تتدضاة ضنردف كد دمللنا ُب اٟتديث القم يضدؿ:

{{ممؿملكماؿملكماحعمحعمممَطغمَللػمرؿمِهَطغمَللػمرؿمِهمماْظؼملعمؿملممِت,اْظؼملعمؿملممِت,ممسعمصمْلؿؿمسعمصمْلؿؿمممَطلػمرغمَطلػمرغممم}}
ْْٗٗ
  

ػػٌ ًـ ايعتػػدا  علػػى ا١ت ػػي  ل ك ف ػػ ، ضاحتػػار علمػػا  ا١تدينػػ  كلرػػم،   ف ايدػػالـ ٭تي
ككاف ايماـ مالػي ال يػ اؿ  ػاان، ضضػاؿ ٢تػم:    عنػدل اٟتػل، ضضػالدا لػ : كمػا اٟتػلب ضضػاؿ 
٢تم: انظ كا ماذا كالي هقت ا١تػ  ة  ثنػا   غسػ لراب ضػ ملربكت، ضضػاؿ: هػقا كػقؼ، ك٬تػب  ف 

رػػا حػػد الضػػقؼ، ضنذلػػدها ٙتػػانُت  لػػدة، كضعػػالن  لػػدكها كبعػػد اٞتلػػدة الةمػػانُت نضػػ م عل 
ضيري يد ا١ت  ة، كمن ككترػا ا ػتر  ايمػاـ مالػي، ككػالدا: ال ييفػىت كمالػي ُب ا١تدينػ ،  نػ  

 يفيت عن ندر كعن يضُت.
ل ٬تب  ف يردف  م نان ضال يبػ ح ٔتػا رآت إال إذا كػاف كػد ر ل  ػ مان   الشاهد اف ا١تيغسًٌ
حسػنان، ر ل  ػ مان ر بػػان كبشيػ  النػاس كضػػ يح النػاس، لرػػن غػَت ذلػي ال ٬تدزلػػ   ف ييبػ ح بػػ ، 

ل ا مُت.   ن    ٘تن على هقا ا م  ضال بد ك ف يردف  م نان، كلقلي ٨تن ٩تتار ا١تغسًٌ
ػل اينسػافب  كػ ب النػاس  ػل، ضمػن يغسًٌ ك٬تب على كل مسلم  ف يعػ ؼ ك ػم ييغسًٌ

ك إبنػ ، لرننػا اآلف نعتمػد علػى الصػنع ، ككػل بلػد ض رػا اثنػُت  ك ثالثػ  إل  ، إف كاف  ملات  
يغسػػلدف كانترػػ  ا مػػ ، لرػػن ايدػػالـ غػػَت ذلػػي، ايدػػالـ  مػػ   كلنػػا  ف نعػػ ؼ الغسػػل 

ل، ١تاذاب حىت ال يهل  على اينساف إال  هل .  كنغسًٌ
بػاس، ُب م ض ا١تدت، كالدا ل : من يغسليب ضضاؿ: عل  كالع د د  رددؿ ك 
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 ف عل  ابن عم  كزكج ابنت ، كالعباس عم ، كمن يصب عل رم ا١تػا ، ضضػاؿ  ينػان: ضػالف 
 كضالف كهم  ينان  بنا  عم  حىت ال يدملل عل   غ يب ُب الغسل.

ككقلي النسب  لنا ٬تب  ف ٩تتار ا١تغسل ا مُت مػن  هلنػا، كلػ س مغسػالن ا  ػ ، 
 م نان علػى هػقت ا٢ت مػ  كحػىت ال يهلػ  علػى  كلرن ٬تب  ف يعلم الغسل كك ف ت  حىت يردف

 .عدرة اينساف إال  ك ب ا١تض بُت إل   ض حفظدن  ْتفو ك 

  عىن آه دأدعىن آه دأد
ممدقملال:معامعضملؽملكمضقظفمتضملاشم:مدقملال:معامعضملؽملكمضقظفمتضملاشم:م     مم مم  مم   مممم   مم  مم   مم
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ػػػػ  إل ػػػػ  ك  آؿ داكد، كذكػػػػ ت ك ُب الضػػػػ آف لنعمػػػػل بػػػػ  ٨تػػػػن  العمػػػػل الػػػػقم ك ي
، ، كالػػقم ض ػػ   ػػر  هلل اكتػػدا ان نؿ داكد، هػػد العمػػل الػػقم يسػػتد ب  ػػر  ك 

ضنشػػر  ك علػػى عهػػا ت، كلػػقلي عليمنػػا ك  ف نشػػر ت ُب كػػل صػػالة،  ف الصػػالة هػػ  
  ك. ر  هلل على عها 

، نعمػ  اٟت ػاة، كنعمػ  ض كؿ ما نضم بُت يدم ك نتقكي  النعم اليت غم   هبا ك 
السم ، كنعم  البص ، كنعم  النها، كنعم  الصػح ، كنعمػ  ا١تػاؿ، كنعمػ  ا كالد، كنعمػ  
الدين، كنعم  ايٯتاف، كنعمػ  الضػ آف، نتػقك   ػ مان مػن هػقت الػنعم، كعنػدما نػقك ها نشػر  

  نضدؿ: ك ض                      )الفاحتة(. 
ضرقا اٟتمد للنعم اليت  قك هتا، ض ذا   يتقكي  اينساف هػقت الػنعم، ضتيصػبح الصػالة 
عادة ضال يدرم ماذا كاؿ، كلقلي  بحث عندت عن ا٠تشدع ضال ٕتدت، ك بحػث عنػدت عػن 

ال ٬تد هقا ا٠تشدعب  ن  ال يػقك  نعػم ك هػقت  اٟتندر ضال ٕتد ل   ث ان كال ك ددان، ك١تاذا
 اليت عل  .



  {{9ٖ9ٖ}}    اٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

ضػػا١تف كض  نػػي عنػػدما  ضػػم بػػُت يػػدم ك  ك كبلرػػا بضل ػػل، ٬تػػب  ف  تػػقك  بعػػق 
  نعػػػػػػم ك عل ػػػػػػي، كال  كػػػػػػدؿ كلرػػػػػػا، ضعنػػػػػػدما  بػػػػػػد  الصػػػػػػالة  ضػػػػػػدؿ:             

           ضتحمد ك  الىت ال حد ٢تا، كال عد ٢تا.على نعم  الرةَتة، ك 
كيردف هقا هنذي، ضػ ذا  كلػي ٖتمػد ك علػى هػقا الهعػاـ، كإذا ركبػي مداصػل ، 

م  عانػي علػى  نػ   عهػاؾ ٖتمد ك  ف كضي  لي هقت ا١تداصل ، كإذا مش ي ٖتمد ك الػق
ضػػ م  ػػ    عملػػ   نػػي ٖتتػػاج  ف  شػػر  ك بت سػػَت هػػقا الشػػ   لػػي، ك نػػ  هػػقت الضػػدة، 

نػػي ككػػداؾ علػػى ضعػػل هػػقا العمػػل، ضلػػد  ف ك  ملػػق منػػا اٟتػػدؿ كالهػػدؿ كالضػػدة، ضرػػل  عا
يسته    حده منا  ف يعمل  ل عمل كلد صغَت هللب؟ ال، إذان ٨تن ٨تتاج دكمػان إىل  ػر  ك 

  علػػى عهػػا ت حػػىت نػػدملل ُب كػػدؿ ك:                   (7) ٧تػػد ا١ت يػػد  ابممرامي
 .من عندت 

  املعاػشٚ احملشوٛاملعاػشٚ احملشوٛ
دقملال:مزوجلمؼضملاذرغلمصؿملؼملامحرفممماهلل,موضاظقامظل:مبفملغينمأصؾقتمحمرعةمسػملؿملف,مدقملال:مزوجلمؼضملاذرغلمصؿملؼملامحرفممماهلل,موضاظقامظل:مبفملغينمأصؾقتمحمرعةمسػملؿملف,م

ممصؼملامحغملؿماظرملرعمظممذظؽ=صؼملامحغملؿماظرملرعمظممذظؽ=
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ه  ل سي ٤ت مػ  عل ػ ، كلرػن ينبغػ  عل رػا  ف ٘تنعػ ، كال  سػمح بتػاان  ف يعا ػ ها 
ضػػ ف  صيػػ  علػػى ذلػػي هتذػػ  الب ػػي ك هلػػب الهػػالؽ كالفػػ اؽ، ، ُب مدةػػ  ح يمػػ  ك 

ضال ينبغ  للمػ  ة  ف  ترػاكف ُب حضدكرػا الػىت ييب ح ٢تا ذلي،  ف هقا من حضرا،  كك 
، كال ينبغػػ  ٢تػػا  ف  سػػمح لػػ  ٔتعا ػػ هتا كلػػد ُب مدةػػ  اٟتػػ ث ُب هنػػار  عهاهػػا ٢تػػا ك 

  سػػػمح لػػػ  ٔتعا ػػػ هتا  ثنػػػا  الػػػدكرة ، ككػػػقلي الرمنػػػاف،  ف هػػػقا ٥تػػػالم  كامػػػ  ك 
، ككػػقلي إذا  راد  ف و  رػػا ُب الشػػر ي  ُب مدةػػ  اٟتػػ ث  ف هػػقا ح يمػػ  كمنعػػ  ك 
  دب هػػػػػا ض نبغػػػػػ  عل رػػػػػا  ف ٘تنعػػػػػ  كإال ٮتنػػػػػ  للفػػػػػ اؽ:                          

       (385)آل  كصحب  كدليم.كصليى ك على د د    كعلى النساء 



  {{9ٗ9ٗ}}    اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: ط{ ػٍٝ اإل{ ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ ثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ                     س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
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uuُٕاحلمكٛ اخلاوظٛ ٔالظتُٕاحلمكٛ اخلاوظٛ ٔالظتuu 
  الفشح ٔاحلضُ يف سٗاٚ املؤوَالفشح ٔاحلضُ يف سٗاٚ املؤوَ

  سطالٛ عىشٔ بَ العاص إىل عىش بَ اخلطابسطالٛ عىشٔ بَ العاص إىل عىش بَ اخلطاب
  نٗفٗٛ الٕفاٚنٗفٗٛ الٕفاٚ

  أٖاً اهللأٖاً اهلل
  صناٚ األسض املباعٛصناٚ األسض املباعٛ

  وعاومٛ اجلاسوعاومٛ اجلاس
  صناٚ األخت لألخصناٚ األخت لألخ
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uu ٛ20اخلاوظٛ ٔالظتُٕاخلاوظٛ ٔالظتُٕاحلمكٛ احلمكuu 
  الفشح ٔاحلضُ يف سٗاٚ املؤوَالفشح ٔاحلضُ يف سٗاٚ املؤوَ
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دػباب الػيت ا١تلمن دالمػان ك بػدان يسػتعد كيتذرػ   م عمػل ي يػد ٖتض ضػ ، كوملػق ا 
 سػػتد ب ٧تػػاح هػػقا العمػػل، ضمػػةالن ُب ٣تػػاؿ ال راعػػ ، يستصػػلح اينسػػاف ا رض، كينػػ  
اٟتبػػدب اٞت ػػدة الػػيت  ينػػتج الةمػػار اله بػػ ، كي كيرػػا، كيسػػتدثا مػػن ر يضػػ  ال راعػػ   ف  رػػدف 
مهابض  للمستحدست العص ي ، ٍب بعد ذلي يدعدا ك كيعتمد على ضنل ك،  نػ  عمػل 

كد ي زؽ ا دباب، ككد ي زؽ مػن كرا  ا دػباب، ضػ ف رزؽ  دباب، كك ما عل   ا 
ك رزكان كضَتان ا دباب ض ذب عل    ػر  ك، كإف كػدير ك  مػ  حرػ م يعلمػ  كلػ  هػقا 
الػػػ زؽ ُب هػػػقا العػػػاـ مػػػ   نػػػ   ملػػػق ا دػػػباب عل ػػػ   ف يعلػػػم علػػػم ال ضػػػُت  ف هػػػقا ٟترمػػػ  

 را ك  ل ُب عالت.عظ م  ال ييدركرا، كلرن يعلم
ضػػا١تلمن وملػػق ا دػػباب دكمػػان كلرػػن ييعلػػا النذػػاح علػػى  دض ػػا ك، كعلػػى معدنػػ  
ك، كعلى رعاي  ك، ض ذا  ا  النذػاح ضمػن ك، كإذا   يتحضػا النذػاح ضلحرمػ  يعلمرػا 

 ك، ضال يف ح عند ال ملا  إال اهلل، كال ٭ت ف عند الفضد  ن  ٟترم  يعلمرا ك.
ر ل ر ػػل مػػن الصػػاٟتُت دػػ د   بػػد برػػ  منامػػان، ضضػػاؿ ال  ػػل:   دػػ دم  كصػػٍت، 

 : ال  ف ح ٔتد دد كال ٖت ف على مفضدد.ضضاؿ د د   بد بر  

================================== 
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القم  ف ح ب  رٔتا ال يرػدف نصػ بي كيػقهب إىل غػَتؾ، كالػقم ٖتػ ف عل ػ  ً ى ٖتػ ف 
 ح إال اهلل الػػقم  عهػات، كيعلػػم عل ػ  ككػد كيػػدًٌر مػن كبػػل  نػ  لغػػَتؾب؟ ضػا١تلمن دالمػػان ال يفػ

 علم ال ضُت  ف النضص ٟترم  عظ م  يعلمرا ك  ل ُب عالت.

  سطالٛ عىشٔ بَ العاص إىل عىش بَ اخلطابسطالٛ عىشٔ بَ العاص إىل عىش بَ اخلطاب
مسؼملرومبـماظضملاصم مضرأتمظممأحدماظغملؿبمأنمدؿملدغا مسؼملرومبـماظضملاصمدقملال: مضرأتمظممأحدماظغملؿبمأنمدؿملدغا بضملثمرداظةمإشممبضملثمرداظةمإشممممدقملال:

م ماخلشملاب مبـ مسؼملر مدؿملدغا ماخلشملاب مبـ مسؼملر مذػب,مممدؿملدغا م%أرضؾملا مصؿملؾملا: مصعملال معزملر, مصؿملؾملا مظف مذػب,مؼزملػ م%أرضؾملا مصؿملؾملا: مصعملال معزملر, مصؿملؾملا مظف ؼزملػ

مصؼملاموغلاءػوغلاءػ موتغمظملرضؾملؿماظضملزملا$ مجتؼملضملؾملؿماظشملؾػملة موأػػملؾملا مدلـمشػملب, مورجاهلا مظضملب, مصؼملاما موتغمظملرضؾملؿماظضملزملا$ مجتؼملضملؾملؿماظشملؾػملة موأػػملؾملا مدلـمشػملب, مورجاهلا مظضملب, ا

ممطؼملزملريمسػملكمعـمؼغمضملريغلمبؾملذاماظعملقل=طؼملزملريمسػملكمعـمؼغمضملريغلمبؾملذاماظعملقل=ممحعملؿملعملةمػذاماظعملقل=موطؿملػمأردقمحعملؿملعملةمػذاماظعملقل=موطؿملػمأردقم

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

هػػقا الضػػدؿ ال  دػػاس لػػ  ُب كيتػػب التػػاري  ا١تعتمػػدة، كالضػػدؿ ا ملػػَت منػػ : )ٕتمعرػػم 
 ف كرم العصا( ال يضدل   حد عن  هل مص .الهبل  ك ي 

كا خ السالل ك م ضا   اٞتداب ١تن ييعَتتب؟  ف هقا   يضل  النػ  الرػ ًن الػقم ال 
 ينها عن ا٢تدل، بل القم كال  الن  الر ًن القم ال ينها عن ا٢تدل ُب  هل مص :

ِظَؽماْظفغمؽملػمدغممخعمؿملػمرغممَأجػمؽملعماِدمِظَؽماْظفغمؽملػمدغممخعمؿملػمرغممَأجػمؽملعماِدمٰ  ٰ  ؽملػمدعمًامَطـِريًا,مَصذؽملػمدعمًامَطـِريًا,مَصذإؿمذعمامَصؿعمّّعمماظػملؾَمفغممسعمػمَلؿملػمغمُلؿػممِعزملػمرعممَصاتعمؾمِكذغموامِصؿملؾملعمامجغمإؿمذعمامَصؿعمّّعمماظػملؾَمفغممسعمػمَلؿملػمغمُلؿػممِعزملػمرعممَصاتعمؾمِكذغموامِصؿملؾملعمامجغممم}}

اَِّرػمضؿم,مَصعمَلالعممَظفغممَأبغمقمبعمغمْلرـم:موعمِظؿعممؼعمامرعمدغمقلعمماظػملؾَمِفم=مَضالعم:مِِّغعمؾمؾملغمؿػمموعمَأزػموعماجعمؾملغمؿػممظممرؿمبعماٍطماَِّرػمضؿم,مَصعمَلالعممَظفغممَأبغمقمبعمغمْلرـم:موعمِظؿعممؼعمامرعمدغمقلعمماظػملؾَمِفم=مَضالعم:مِِّغعمؾمؾملغمؿػمموعمَأزػموعماجعمؾملغمؿػممظممرؿمبعماٍطم

9696مم{{إؿمشممؼعمقػممؿمماْظعمِلؿملعماععمِةمإؿمشممؼعمقػممؿمماْظعمِلؿملعماععمِةم

مممم

عتمػدة، ان ُب الريتػب ا١تك م ضا ي هقا ك تمسي هبقاب؟  يغ ظي كدؿ ل س مد ػدد
عػػن دػػ د  ردػػػدؿ ك  ك  حػػد مػػن صػػحابت  العظػػػاـ، ك نسػػى الضػػدؿ ا١تعتمػػد مػػػن  ك  ييػػ كى 

 رددؿ ك، كالقم حضضت  الدكال  التارٮت   إىل يدمنا هقاب؟؟.

================================== 
َش  9ٙ َّ ٌَْخطهبِة ػٓ ُػ ِٓ ا ظَش، وش، عبِغ اٌّغب١ٔذ ٚاٌّشاع١ً ٚوٕض اٌؼّبي ث ِِ  اثٓ ػجذ اٌؾىُ فٟ فُزُٛػِ 



  {{9797}}    اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: ط{ ػٍٝ اإل{ ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ ثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ                     س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

ينبغ   ف ال نشغل النػا هبػقت ا مػدر الشػاذة الػيت ال   يػد  كال  نضصػنا، كينبغػ   ف 
 ت،  ك ٔتا ينفع  كي ضع  ُب  م   يمل ات.ينشغل ا١تلمن ٔتا يرم  ُب  م  دن ا

  نٗفٗٛ الٕفاٚنٗفٗٛ الٕفاٚ
ممدقملال:مؼعملقلماهللمتضملاشم:مدقملال:مؼعملقلماهللمتضملاشم:م مم    مم   مم مم    مماظزعر$موؼعملقلماظزعر$موؼعملقلم4242%%مم

ممأؼسملًا:مأؼسملًا:م مم     مم  مم    مماظلفدة$موؼعملقلمأؼسملًا:ماظلفدة$موؼعملقلمأؼسملًا:م1111%%مممم    مم    مم

ممـالث=ـالث=اِّغضملام$معاظظملرقمبنيماظاِّغضملام$معاظظملرقمبنيماظ6161%%مم

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

اآل ت كاةػح  كةػػدح الشػػمس، ضالدضػاة ُب اٟتض ضػػ  الػػقم يضػـد هبػػا هػػد ك، لرػػن 
بداده  ملي، ككل ر ل ل  ملي مدكل بضبق نفس ، هػقا ا١تلػي ال يػقهب ٔتفػ دت، لرػن 

بق الػنفس، ككػل يقهب مع  ٣تمدع ، كا١تيرلم منرم بضبق الػنفس هػد الػقم يتضػدـ كيضػ
كاحد مػنرم ٢تػم عمػل إ٢تػ  ميرلػم بػ ، ال  سػته   العضػدؿ البشػ ي  ضضرػ   ك ايحارػ  بػ ، 

 ضال يد د  نارب بُت هقت اآل ت.
إذان هػػػم ٣تمدعػػػ ، ككاحػػػد مػػػن اامدعػػػ  يينفػػػق، كهػػػم ال يينفػػػقكف إال  مػػػ  مػػػن يضػػػدؿ 

 للش   كن ض ردف.

  أٖاً اهللأٖاً اهلل
ممدقملال:معاماظظملرقمبنيمضقظفمتضملاشم:مدقملال:معاماظظملرقمبنيمضقظفمتضملاشم:م مم  مم مم     مم  مم  مم   مم

   مممماظلفدة$موضقظفمتضملاشم:%اظلفدة$موضقظفمتضملاشم:مم%مم مم  مم مم     مم   مم  مم

  مممممم%ادلضملارج$=%ادلضملارج$=مم

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

  ال ػػـد مػػن   ـ الػػدن ا عنػػد ك  لػػم دػػن :                             



  {{9898}}    اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: ط{ ػٍٝ اإل{ ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ ثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ                     س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

                   (83)ضػػػال ـد  لػػػم دػػػن ،  مػػػا يػػػـد الض امػػػ  كهػػػد مػػػن   ـ اآلملػػػ ة  ق
 ضمضدارت ٜتسُت  لم دن .

  ـ الػػدن ا غػػَت   ـ اآلملػػ ة غػػَت   ـ البشػػ  الػػيت صػػنعناها، ضػػال ـد  ربعػػ  كعشػػ كف 
  كالسػػن ، لرػػن   ـ ك ال ػػـد ض رػػا كػػ لم دػػن :  دػػاع ، كا دػػبدع كالشػػر          

                              )يضػػل ) لػػم( كلرػػن كػػاؿ: )كػػ لم(،  )احلممج  
  ::كهػػػقا ُب ا٠تلػػػا كالترػػػدين كالػػػدن ا، لرػػػن ُب اآلملػػػ ة:                       

           ))ما ُب اٞتن  ضال زمػن، ضضبػل ا٠تلػا   يرػن هنػاؾ زمػاف كال مرػاف،  )املعمار 
ككقلي ُب اٞتن  ُب اآلمل ة ال يردف هناؾ زماف، كإ٪تا ا مػ  دػ ردف ملػارج نهػاؽ العضػدؿ 
 اآلدم   اليت ه  ا١ت  اف القم ن ف ب  ا كداؿ كا ضعاؿ ُب هقا ال من القم ٨تن ض   اآلف.

  اعٛاعٛصناٚ األسض املبصناٚ األسض املب
ممدقملال:مبؿملضملتمضشملضملةمأرضمعـمذؾملرمتعملرؼؾًا,مػؾمسػملؿملؾملامزطاةمعـمضؿملؼملةمادلؾػملغ=دقملال:مبؿملضملتمضشملضملةمأرضمعـمذؾملرمتعملرؼؾًا,مػؾمسػملؿملؾملامزطاةمعـمضؿملؼملةمادلؾػملغ=

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

إف كانػػػي ا رض ًب  ػػػ ا ها بن ػػػ  التذػػػارة،  م ر ػػػل ا ػػػًتل كهعػػػ   رض علػػػى  ف 
ػ ج  عنرػا ربػ  يضـد بب عرا بعد ذلي عندما ي  ف  السع ، هقت ا رض عل را زكاة مػاؿ، كٮتي

 العش  من ٚتل  الةمن القم كبن .
 مػػا إذا كانػػي  رةػػان كرثرػػا كاحتػػاج كاعرػػا،  ك  رةػػان ا ػػًتاها ل بػػٍت عل رػػا، كلرػػن 
حدث ل       ديل إىل  غ َت ك رت ، ضبدالن من  ف يبن را اعرا، ضرقا لػ س عل ػ  ُب هػقا 

 الدكي زكاة.



  {{9999}}    اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: ط{ ػٍٝ اإل{ ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ ثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ                     س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

  وعاومٛ اجلاسوعاومٛ اجلاس
مموأرىمصؿملفماظؽملظملاق,مصؼملاذامأصؽملعمعضملف=وأرىمصؿملفماظؽملظملاق,مصؼملاذامأصؽملعمعضملف=دقملال:مظلمجارمأساعػملفمعضملاعػملةمرؿملؾة,مدقملال:مظلمجارمأساعػملفمعضملاعػملةمرؿملؾة,م

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

 م مسػلم ٬تػب عل ػ   ال يشػػغل الػ  بنفػاؽ غػَتت،  ننػػا نعمػل الضػدؿ ا١تػ ثدر: " لنػػا 
 يتدىل الس ال  ". الظاه  كك 

لمن، ضمن  دراؾ  ن  مناضا حىت  ترمػ  بػقليب؟ هػقت هتمػ  ال ينبغػ   ف  لصػضرا ٔتػ
 . ف ا١تلمن غَت ملم البدارن، كالنفاؽ يردف ُب البارن، كالبارن ال يعلم  إال ك 

ككػػد يرػػدف الظػػاه  ال يػػنم عػػن البػػارن، لػػقلي ٬تػػب علػػى ا١تػػلمن  ف يينػػ ت نفسػػ ، 
كيينػ ت لسػان   ف يػترم كاحػدان مػن إملدانػ   ك مػػن  َتانػ   نػ  منػاضا  ف هػقا  مػ  ب نػ  كبػػُت 

 .ك 
 مل     مناضا ضضد ا  ب   حد٫تا،  قهب إىل  مل   ض ف كاف منػاضا ضعػالن كمن كاؿ 

حليي عل  ، كإال ر عػي إىل الػقم كا٢تػا، كلػقلي ال ينبغػ  ١تػلمن   ن كػاف  ف يضػ  ُب هػقت 
ادػب عل رػا حسػاان عسػَتان يػـد لضػا  الػ ٛتن  ، كلرػن كػل الػقم الدرر  الرربل الػيت ٭تي

 :٭تدث لنا  ننا نظن، ككد كاؿ 
فم,ممإؿمؼفماُطؿػمإؿمؼفماُطؿػممم}} فم,وعماظصملَّ فمممَصكملؿمنفمَصكملؿمنفممموعماظصملَّ فماظصملَّ {{مماْظقعمِدؼِثاْظقعمِدؼِثممَأْطذعمبغمَأْطذعمبغممماظصملَّ

ٕٕٗٗ
مممدةحان كمب نان: ككاؿ ,م,م

مم9898{{تغمقعمعملخملؼػممتغمقعمعملخملؼػممممَصالَصالممَزؽملعمؽملػمتعمَزؽملعمؽملػمتعمممإؿمذعماإؿمذعمامم}}مم

إ ؾ  ف ٕتػػـ   مػػ  اػػ د الظػػن، ضرةػػَتان مػػا ٭ترػػم اينسػػاف ٔتذػػ د الظػػن، كبعػػد ب هػػ  
نػ  كػاف علػى غػَت هػدل،  رشم ل  اللحظات  ن  ملاب ظن ، ك ف ظن  كاف دػد ان، ك ف ظ

ضا  م ظن،  ك يىًسم ملمنان النفػاؽ،  ف النفػاؽ مػن  كػرب  لقلي ٬تب على اينساف  ال ٭تي
================================== 
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  {{ٓٓٔٓٓٔ}}    اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: ط{ ػٍٝ اإل{ ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ ثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ                     س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 :  علػػػػى ا١تتصػػػفُت هبػػػػا، بػػػػل كػػػػاؿ  اآلضػػػات الػػػػيت نعػػػػى ك                    
              (340)م، لقلي ك م  هتػم مسػلمان  رن دركاتا١تناضضُت ُب آمل   النسماء

بقلي ك   ال  علم حض ض  مػا ُب كلبػ  كن تػ ب؟ كالضلػدب ال يهلػ  عل رػا إال عػالـ الغ ػدب، 
 ض نبغ   ف  ن ت لساين كظٍت عن هقا ا م  ما ح  ي.

  صناٚ األخت لألخصناٚ األخت لألخ
دقملال:مبؽملؿانمعؿزوجؿانموسؽملدػؼملامعالموجؾتمسػملؿملفماظزطاة,مػؾمرمقزمأنمؼلاسدامدقملال:مبؽملؿانمعؿزوجؿانموسؽملدػؼملامعالموجؾتمسػملؿملفماظزطاة,مػؾمرمقزمأنمؼلاسدام

ممؿ,مِّنمواظدػؿمسػملكمادلضملاشموعرؼض=ؿ,مِّنمواظدػؿمسػملكمادلضملاشموعرؼض=أخمهلؼملامظمماظؿضملػملؿملأخمهلؼملامظمماظؿضملػملؿمل

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

 .ال كاة ال ٕتدز ل صل كهد ا ب كاٞتد
 .كال ٕتدز للف ع من ا ب كاٞتد لفبن  ك البني

 ف يسػػاعدا  ضػ ذا كػػاف ا١تػػاؿ الػقم مػػ  البنتػػُت مػن  زكا رمػػا ض ذػػدز ُب هػقا الدكػػي
  مل رما من ماؿ ال كاة.

رن ال كاة إذا كاني من ما٢تمػا ضػال ٕتػدز  مل رمػا إال إذا كػاف ا خ يعػ ش ٔتفػ دت ل
كلػػ س مػػ   ب ػػ ، ُب ع شػػ  مسػػتضل  كمالػػ  ال يرف ػػ ،  نػػ  لدكػػاف يعػػ ش مػػ   ب ػػ  ضػػ ف ا١تػػاؿ 

 د عدد إىل  ب  ، كهد  صل ال ٕتب ل  ال كاة.
 كصلى ك على د د    كعلى آل  كصحب  كدلم
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uuطٛ ٔالظتُٕطٛ ٔالظتُٕاحلمكٛ الظاداحلمكٛ الظادuu 
  الٍظٗاُ ٔالػفمٛ، الٕقاٖٛ العالزالٍظٗاُ ٔالػفمٛ، الٕقاٖٛ العالز

  لصاحل ٔسفعْلصاحل ٔسفعْااصعٕد العىن صعٕد العىن 
  سب املٕتسب املٕت

  صالٚ املظتشاضٛصالٚ املظتشاضٛ
  لٗمٛ الكذس ٔلٗمٛ املٕلذ الٍبٕٙلٗمٛ الكذس ٔلٗمٛ املٕلذ الٍبٕٙ

  آخش طٕسٚ البكشٚآخش طٕسٚ البكشٚ
  الشضا ٔالشضٕاُالشضا ٔالشضٕاُ

  ٌٕٝ الظذاد ٔواتٌٕٝ الظذاد ٔوات
  إخشاز الضناٚ وكذوًاإخشاز الضناٚ وكذوًا

  البٗع ٔالؼشاٞ عمٜ مسعٛ اآلخشَٖالبٗع ٔالؼشاٞ عمٜ مسعٛ اآلخشَٖ
  الصالٚ خمف الشدن الفادشالصالٚ خمف الشدن الفادش
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uu ٛ22ظادطٛ ٔالظتُٕظادطٛ ٔالظتُٕالالاحلمكٛ احلمكuu 
  الٍظٗاُ ٔالػفمٛ، الٕقاٖٛ العالزالٍظٗاُ ٔالػفمٛ، الٕقاٖٛ العالز

ممدقملال:مطؿملػمزمدثماظؽمللؿملانمواظطملظملػملة=موعامررقماظقضاؼةمواظضملالج=دقملال:مطؿملػمزمدثماظؽمللؿملانمواظطملظملػملة=موعامررقماظقضاؼةمواظضملالج=
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كرب ػػ ، ك ػػلثًٌ  علػػى  اف  دػػباب كةػػَتة  غلبرػػاالنسػػ اف آضػػ  ذهن ػػ  يتعػػ ض ٢تػػا اينسػػ
ةَت النس اف،  ك يردف من كةػ ة ا١تشػاغل الػيت انشػغل هبػا ذاك ة اينساف كٕتعل اينساف ك

ا١ت   ُب عدـ ك دد  نظ م دك ا، كه  آضػ  اينسػاف العػ يب  ك ا١تصػ م بصػف  ملاصػ ، كال 
يد ػػػػد  حػػػػده عنػػػػد  ٚتاعػػػػ  ا١تصػػػػ يُت يضػػػػـد بعيشػػػػ  مػػػػايضـد بػػػػ  ا كركب ػػػػُت مػػػػن ا عمػػػػاؿ، 

ُت، ضرػل كاحػد يسػذل كيرتػب، كا م يراف كا ١تػاف كال ػاان ُت كغػَتهم، هػم ضضػط منظمػ
كَب الصباح ينظ  ُب مفر   ، إف كاني مفر ة الرًتكن    ك مفر ة كتاب ػ ، ينظػ  ا١تهلػدب 

 من  ُب ال ـد كيعاِب النضاط نضه  نضه ، كما ٘تيي معاٞتترا يعلم عل را.
٨تػػن هنػػا ُب مصػػ  غلػػب عل نػػا مػػا يسػػمدن  الدرك ػػ ، ض ضػػدؿ لػػي: ملل رػػا علػػى ك، 

  يضػػدؿ:  كػػل  ػػ  و، مػػ   ف ك   كك نظيػػم                      ()الرعممد 
 ض ني حىت ٘تش  على هنج ك ال بد  ف يردف كل     عندؾ بضدرو كٔتضدار.

ك ننا ال ننظم، يردف العمل غَت مينظم كال ٥تهط، ض دا   مشاكل ُب  دا  العمػل، 
د كػػاف اينسػػاف مينظمػػان ُب ح ا ػػ  ضسػػتردف كػػل كينسػػى  مػػدر كةػػَتة ٗتػػص العمػػل، لرػػن لػػ

 ا مدر ٘تش  على كضا النظاـ الدك ا كلن يفد     مان، كهقا هد النس اف.
ضالنسػػ اف آضػػ   عػػًتل ا ذهػػاف، كلػػقلي هػػقت اآلضػػ   هنػػا ضسػػ دلد    كعنػػدي  ض هنػػا 
  صػػ ب النسػػا  بعػػد  رػػ ار اٟتمػػل كالػػدالدة، ضنت ذػػ  نػػ كؿ الػػدـ برةػػ ة، كهػػقا الػػدـ هػػد

================================== 
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احمل ًٌؾ ا داد  لرل  عنا  اٞتسم  بد  ا١ت  ة ضتنسػى كةػَتان، كلػقلي ال  ػل اٟترػ م يعلػم 
ذلي منرا كيعقرها على ذلي، كإذا  رادها ر الن مةل  يردف ٥تهمان ُب ذلي ا مػ ،  هنػا   

  رن ر الن ُب يـد من ا  ـ.
الرػػػرب الػػػقم ككػػقلي ال  ػػػل عنػػػدما يعًتيػػ  الرػػػرب ُب السػػػن ينتابػػػ  النسػػ اف، ككػػػاف 

يلدم إىل النس اف ُب ال من ا١تاة  كػاف يبػد   ض يبػان بعػد السػبعُت، لرػن حال ػان     رل  ف 
الرػػرب الػػقم يػػلدم إىل النسػػ اف يبػػد  عنػػد الشػػباب ُب دػػن ا٠تامسػػ  كالعشػػ ين، يعػػٍت ُب 
هقا السن يبد  الشػباب ُب دػن الشػ هللادمل ، ١تػاذاب  نػي ٕتػدت عنػد هػقا السػن ال يتػقك  

ال ان، أتم ت بفعل     يضدؿ لي: حاةػ ، كبعػد ٟتظػ  ينسػات الرل ػ ، ١تػاذاب نت ذػ    مان هن
 لرة ة ا٢تالكس كا٢تدا س اليت ي ادها كيتد   كيع ش ض را الشباب.

كػػػػاف ُب الضػػػػدًن يرػػػػتم النػػػػاس ا عمػػػػاؿ لرػػػػى ٬تاهػػػػدكا، كيبعػػػػدكف عػػػػن ا٢تػػػػدا س 
، ضرػػاف هػػقا ٭تفػػو الػػقاك ة، النفسػػ   كالددػػاكس الشػػ هان   الػػيت أت ػػ رم ُب ضػػًتة الشػػباب

ضلما  هلي الشباب نفس  ا٢تدا س من النفس، كا١تسالي من ا ملبار يتلضاها من  مةالػ  
ك  ػػباه  كغػػَت  مةالػػ  كغػػَت   ػػباه ، كاآلذاف منصػػت  ٘تػػاـ التمػػاـ ١تػػا يلفػػي ا ذهػػاف ضرػػقت 

 عذيلي بش كد القهن، كالنس اف، كضضد التقك  اليت يتع ض ٢تا الشباب.
يػ  كالعػالج مػن مػ ض النسػ اف ٧تػػد ايدػالـ يعهػ  للمسػلم ةػمان  مػن هػػقا كللدكا

 ا١ت ض إذا التـ  التا :
  ناكؿ اللضم  اٟتالؿ كايبتعاد عن اٟت اـ ُب الهعاـ كالش اب الرل  . - كالن 
غػػق البصػػ  كحفػػو اٞتػػدارح كملاصػػ  العػػُت كا ذف مػػن ٚت ػػ  ا١تعاصػػ  الػػيت  -سن ػػان 

  عجم هبا هقت اٟت اة.
 .ا١تسذداحملاضظ  على ض الق ك كملاص  ض ين  الصبح ُب ٚتاع  ُب  -لةان س

  ا١تداكم  على كرد يدم  من كتاب ك     الن ك ػدب ان:  -رابعان                    
 (65) املبم. 

كلػد صػار عمػ ت مالػ   -إذا مشػى اينسػاف علػى هػقت ال ك ػت  يظػل حػىت يلضػى ك 
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كذاك    كدي ، ك  ييصب بفضداف القاك ة، كلن و  ػ  دا  النسػ اف، إال ُب  -ن  كعش كف د
ا مػػدر الػػيت إذا  ػػقك ها حػػدث لػػ  إحبػػاط  ك حػػدث لػػ  ملػػ له كنػػدـ  ك حػػدث لػػ  ملبػػل ُب 
عضل ، كهقا من ضنل ك عل    ف العضل ٭تملرا كيلض رػا ُب دػل  ا١ترمػالت حػىت ال يعرػ  

،  ن  ٖتصين اٟتصػدف الض آن ػ  الػيت كةػعرا لنػا الػ ٛتن صفدت م  رب  بتقك  هقت اٟتاالت
 كالىت ب ينرا لنا الن  العد ف ،. 

،  ف  مػػا الغفلػػ  ضرػػ  نت ذػػ  دػػرد الضلػػب عػػن ا٠تػػالا البػػارئ ا١تصػػدر الضػػادر 
اينساف ا١تلمن ٬تب عل    ف ال ينشغل عن ك ر ض  عػُت كال  كػل، ضػ ذا مػارس ا عمػاؿ 

،  نػػ  يػػ ل كػػل  ػػ   يػػتم ٔتػػ اد ك، كال در مػػ  الداحػػد ا١تتعػػاؿ يرػػدف ُب   ػػد اٟتنػػ
٭تدث ل  إال بتدض ػا ك، ك٭تتػاج إىل حػدؿو كرػدؿو ٔتعدنػ  مػن ك ي٘تػاـ العمػل كمػا ينبغػ ، 

 ض ردف دالمان يستمد من ك، كيستعُت اهلل، كٖتض ا ما ي  دت ُب هقت اٟت اة.
ا حدلػػ ، ضػػ ذا نظػػ  إىل النبػػات ينظػػ  إىل ظػػاه ةن  ل ػػ  ُب كػػل مػػ كيػػ ل كػػدرة ك 

ُب مللا هقا النبات كإمدادت ٔتا ٭تتػاج إل ػ ، كإذا  لػس إىل الهعػاـ  عذالب كدرة ك 
ُب  صػػن م هػػقا الهعػػاـ كرعدمػػ  ك لدانػػ  ك حذامػػ  ك  ػػرال ، كإذا  ينظػػ  إىل كػػدرة ك 

   لػػػػػس مػػػػػ  ا٠تلػػػػػا ينظػػػػػ  إىل صيػػػػػن  كإبػػػػػداع ك ُب ا٠تلػػػػػا:                    
                (2)ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتل ُب كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ك آل عمممممممممممممممممممممران.: 

                          (330)البقرة. 
إذا درى كلب اينساف انشغل الػدن ا،  ك انشػغل ا١تػاؿ،  ك انشػغل الدظ فػ ،  ك 

مػػا ي دػػل  كمػػا يبعةػػ ،  ك انشػػغل اللعػػب،  ك انشػػغل انشػػغل الع ػػاؿ،  ك انشػػغل التلفػػاز ك 
 اللرد، ضرقا كل  ٬تعل  يغفل عن ذك  ك، كعن اٟتندر م  مدالت  لي ُب عيالت.

ر ضػ  عػُتو  ك كرب غفل  يض  ض را ا١تلمن ُب هقت اٟت ػاة هػ  الغفلػ  عػن ذكػ  ك 
، كال  ك  كػػػل، ضػػػ كرب ذنػػػب يضػػػ  ض ػػػ  ا١تػػػلمن الغفلػػػ  عػػػن ك، كإف كنػػػا ال نعػػػد ذلػػػي ذنػػػبه

نستغف  على  ن  ذنب، كال نندـ على حدكثػ   نػ  ُب ر ينػا لػ س بػقنب، لرنػ  هػد الػقنب 
 .الربَت كا٠تهَت القم ي  رب  ا١تلمن ُب حا مدالت العلى الربَت 

كػػاف مػػن  كػػرب الفضرػػا  ُب عصػػ ت، ذهػػب لػػ  رة   الشػػ   كمػػاؿ الػػدين ا ٜت مػػى 



  {{٘ٓٔ٘ٓٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

ا، ككػػاف هػػلال  الضػػـد ك هنػػم علمػػا  عػػاملُت معرػػم ُب كنػػ دػػ دم عبػػد الػػ ح م الضنػػال  
بص صه من البصَتة الندران ػ  كالف ادػ  اي٢ت ػ ، ضػ  ل دػ دم عبػد الػ ح م عنػد ز ر ػ  كدار 

لسػػ دل عبػػد  ب نرمػػا حػػديث، كَب هنايػػ  اٟتػػديث كػػاؿ الشػػ   كمػػاؿ الػػدين ا ٜت مػػ  
ر ضػ  عػُت،  ن ذك  ك :   د دم  كصٍت، ضضاؿ:   بٌتي ال  غفل عال ح م الضنال  

  ض   كما   ل ُب ركةػات عػالُت كلرػٍت  كػدؿ:                              
 .البمر(02)

 ف  هػػل اٞتنػػ  مػػ  نعػػ مرم ُب اٞتنػػ  كػػد يتحسػػ كف كينػػدمدف،  ككػػد  ملػػرب النػػ  
ضمػن حصػل علػى  ، كالسػاع  يعػٍت اللحظػ ،على الساع  اليت م ت هبػم دكف ذكػ  ك 

، كمػػن كصيػػ  بػػ  عملػػ  ا٠تػػَتات كرض ػػ  الػػدر ات، يتمػػٌت لػػد كػػاف كػػد ادػػت اد ضػػ ادت ك 
عن ا١تضاـ القم كػاف ي  ػدت ينػدـ  نػ  ضػ يط ُب إنفػاؽ  نفادػ  ُب اٟت ػاة الػدن ا ُب اللرػد  ك 
ُب الغفلػػػ   ك ُب اللعػػػب، كذلػػػي ح مػػػ  مػػػن الدصػػػدؿ إىل ٖتض ػػػا ا من ػػػ  الغال ػػػ  الػػػيت كػػػاف 

 .  دها، كالدر ات العال   اليت يبتغ را عند ك ي
كعالج الغفل  ا١تداكم  على ذك  ك، ك٣تالسػ  ايملػدة الصػادكُت الصػاٟتُت الػقين 
يػػقك كف ا١تػػ   اهلل، كالبعػػد عػػن ٣تػػالس الغػػاضلُت ك هػػل الغفلػػ  ك هػػل اللرػػد الػػقين وملقكنػػ  

 .إىل ر يا الغ  كالنالؿ كالع اذ اهلل 
ينسػػػاف علػػػى هػػػقت ال ك ػػػت  ض رػػػدف كػػػقلي مػػػن الػػػقاك ين ك كةػػػػَتان إذا كاظػػػب ا

 كالقاك ات.

  لصاحل ٔسفعْلصاحل ٔسفعْااصعٕد العىن صعٕد العىن 
ممدقملال:معاماظظملرقمبنيمؼزملضملدموؼرصعمظممضقظفمتضملاشم:مدقملال:معاماظظملرقمبنيمؼزملضملدموؼرصعمظممضقظفمتضملاشم:م   مم   مم    مم    مم

     مم   مم     ممممصارر$=صارر$=1919%%مم
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الرلم اله ب هد ذك  ك، ك الكة كتاب ك، كاالدػتغفار هلل، كالتسػب ح كالتحم ػد 
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كالتربػػػػَت كالتضػػػػديس ٟتنػػػػ ة ك، كالصػػػػالة كالسػػػػالـ علػػػػى دػػػػ د  كمػػػػدال  ردػػػػدؿ ك، 
كالدصػػػ   الناضعػػػ ، كاٟترمػػػ  البالغػػػ  كا١تدعظػػػ  اٟتسػػػن  اٞتامعػػػ  ... كػػػل هػػػقا ينػػػدرج ٖتػػػي 

 له ب.الرلم ا
هػػػػقا الرلػػػػم اله ػػػػب الػػػػقم يتضديلػػػػ  اينسػػػػاف اللسػػػػاف إذا كػػػػاف عػػػػن صػػػػدؽ كعػػػػن 
إملالص، ض ف الصػدؽ الػقم ُب الضلػب كايملػالص الػقم ُب الفػلاد يدضعػ  ض ذعلػ  ٮتػًتؽ 
السػػماكات كٮتػػًتؽ كػػل اٟتذػػب حػػىت يصػػل إىل كػػدس ك ا علػػى إىل حنػػ ة ك، كلػػقلي 

 يصعد إل   على الفدر.
قم يعملػػػ  ا١تػػػ   مػػػن صػػػالة هب مترػػػا كركدعرػػػا كدػػػذددها، كمػػػن كالعمػػػل الصػػػاّب الػػػ

،  هنػػػم هػػػم صػػػ اـ، كمػػػن حػػػج ...  ل عمػػػل صػػػاّب   ضعػػػ  ماللرػػػ  ك إىل حنػػػ ة ك 
 ا١تدكلدف ب ض  هقت ا عماؿ إىل ذل اٞتالؿ كايك اـ.

كػػػل ا عمػػػاؿ الػػػيت ض رػػػا إملػػػالص كالصػػػـد  صػػػعد ضػػػدران إىل حنػػػ ة ك، حػػػىت  ف 
ظ  الر اـ الربرة الرا بُت رٔتا ال يسػته عدف  سػذ ل كػدر    هػا كثداهبػا،  ك ا١تاللر  كاٟتف

ض  ضػدران ك صػعد ضػدران إىل حنػ ة ك ل ضػدرها ك  بضدر ػ   كدر اٟتسنات ا١تضابل  ٢تا، ضًتي
 :ك٬تعل ثداهبا مداضضان ١تا يهل  عل   من صدؽ ا١ت   كإملالص  كن ت ، كاؿ 

ؿمممسعمؼملعمؾؿمسعمؼملعمؾؿمممُطؾقمُطؾقممم}} ؿمابػم مماظػملَّفغماظػملَّفغمممَضالعمَضالعمممِضضملػمٍػ,ِضضملػمٍػ,ممدعمؾػمضملؼمِلائعمةدعمؾػمضملؼمِلائعمةممإؿمَظكإؿمَظكممَأعػمعماِظؾملعماَأعػمعماِظؾملعماممسعمرملػمرغمسعمرملػمرغممماْظقعملعمؽملعمُةاْظقعملعمؽملعمُةممسملعماسعمػغمسملعماسعمػغمؼغمؼغمممآدعممعمآدعممعمممابػم

ِبِفمِبِفمممَأجػمزؿميَأجػمزؿميمموعمَأغعماوعمَأغعماممِظل,ِظل,ممَصكملؿمغفمفغمَصكملؿمغفمفغممماظزملفمقػممعماظزملفمقػممعمممإؿمظَّاإؿمظَّا:م:م}}
199199

{{ِباظؽملممؿملفماِتمِباظؽملممؿملفماِتممماْظفمَلسػمؼملعمالغماْظفمَلسػمؼملعمالغمممإؿمغفمؼملعماإؿمغفمؼملعمامم}}مم::وضالموضالممم
ََُُُُ

مم

ضرػػػل  ضا١تاللرػػػ  يهيلعػػػدف علػػػى الظػػػداه ، كال يهلػػػ  علػػػى السػػػ ال  إال حنػػػ ة ك،
السػػ ال   صػػعد إىل حنػػ ة ك،  مػػا ا عمػػاؿ الظػػاه ة ضًتضعرػػا ماللرػػ  ك إىل حنػػ ة ك، 

هػػػػػد ا١تتػػػػػدىل ُب ا كىل كاآلملػػػػػ ة لعبػػػػػادت، كإعهػػػػػالرم مػػػػػا يسػػػػػتحضدف مػػػػػن   ػػػػػ   كك 
 كحسنات.

================================== 
 شح طؾ١ؼ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ أثٟ ٘ش٠ ٓٓٔ

 طؾ١ؼ اٌجخبسٞ ٚعٕٓ أثٟ داٚد ػٓ ػّش ثٓ اٌخطبة  ٔٓٔ
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  سب املٕتسب املٕت
ممدقملال:مادلقتمظعملاءماهلل,مصغملؿملػمزمبمأحدغامادلقت=دقملال:مادلقتمظعملاءماهلل,مصغملؿملػمزمبمأحدغامادلقت=
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ا مػػ  ا كؿ: إذا  ديل مػػا عل ػػ  مػػن  رل فػػات  ػػ ع   ١تػػدالت، مػػن صػػالة، كصػػ اـ، 
كزكػػػاة إف كي ػػػدت، كحػػػجه إف ادػػػتهاع، كبػػػ  للدالػػػدين، ككصػػػل ل رحػػػاـ، كإعهػػػا  حضػػػدؽ 
اٞتَتاف، كغَتها من  مدر كليف  هبا الػ ٛتن، إذا كػاـ اينسػاف ٔتػا عل ػ  مػن  رل فػات  صػبح 

 .  اه ان للضا  ك
ا مػػ  الةػػاىن:  ف يرػػدف ملال ػػان مػػن الػػديدف اٟتسػػ   كا١تعنديػػ  لعبػػاد ك، ضلػػ س عل ػػ  
دينه ١ت  ، كل س عل   دينه من اللساف، كل س عل   دينه من الظلم لعبػاد ك، كلػ س عل ػ  
دينه من دد  الظن ٓتلا ك، كل س عل   دينه من عمل الدك عػ  بػُت عبػاد ك، ض رػدف كػد 

ككػػ يـ ك ك رػػ : " نفسػػرم  ديػػدف عبػػاد ك، هػػلال  يضػػدؿ ضػػ رم ايمػػاـ علػػىٌّ بػػ ئ مػػن 
عف فػػػػػ ، كحا ػػػػػاهتم ملف فػػػػػ ، النػػػػػاس مػػػػػنرم ُب راحػػػػػ  ك نفسػػػػػرم مػػػػػنرم ُب عنػػػػػا " ضالنػػػػػاس 

 :ادًتاحي منرم  هنم دلمدا منرم، ضضد صاركا كما كاؿ اٟتب ب 
ػممماْظؼملغملػمػمِلؿغماْظؼملغملػمػمِلؿغممم}} ػمععم ػممماْظؼملغملػمػمِلؼملغمقنعماْظؼملغملػمػمِلؼملغمقنعمممدعمػمِلؿعمدعمػمِلؿعمممععم ػمِع {{مموعمؼعمِدِهوعمؼعمِدِهممفِِفِظلعماِغِظلعماِغممِع

َُِ
مم

دلم الناس منػ  مػن آضػات اللسػاف، ضػال يسػب  حػدان، كال يشػتم  حػدان، كال يغتػاب 
 حػػدان، كال يرػػقب علػػى  حػػد، كال يتنػػاكؿ بلسػػان   ػػ ان  ك دػػد ان  حػػد، كدػػلمي يػػدت مػػن 
ايدػػػا ة للمسػػػلمُت  ٚتعػػػُت، ضلػػػم يسػػػاعد ظا١تػػػان،  ك يػػػدض  ةػػػع فان،  ك يشػػػارؾ  ك يرتػػػب 

، ك  ٯتسػػي ب ػػدت مػػا  ػػردل ك ديػػ  ُب حػػا ر   ػػلو مػػن ا١تػػلمنُت يعلػػم علػػم ال ضػػُت  نػػ  مظلػػـد
 ح يـ ك من   ساد النسا   ك من  لداف الش اب كالهعاـ.

ما داـ اينساف  مللى ر ض  ٨تد عباد ك، ك  يضدـ دد ان  ك   ان إىل  حدو من مللػا 
================================== 

 اٌظؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػّشٚ  ٕٓٔ
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ي  ػد لضػا  ك، كملاصػ ن إذا   ك، ككاـ ٔتا كليف  ب  مدالت ضرػقا حػ لٌّ  ف يرػدف دالمػان ك بػدان 
 :كة ت الف  كما ن ل ُب هقا ال ماف، كاؿ 

{{ممععمغمَلاغعمفغمععمغمَلاغعمفغمممَظؿملػمؿعمؽمِللَظؿملػمؿعمؽمِللممؼعماؼعما:م:مَصؿملعمعمُلقلغمَصؿملعمعمُلقلغممماظرفمجغمؾؿم,اظرفمجغمؾؿم,ممِبعمَلؾػمرؿمِبعمَلؾػمرؿممماظرفمجغمؾغماظرفمجغمؾغمممؼعمؼملغمرفمؼعمؼملغمرفمممحعمؿفمكحعمؿفمكمماظلفماسعمُةاظلفماسعمُةممتعمعمُلقمغمتعمعمُلقمغمممَظاَظامم}}
َُّ

مم

١تػاذاب ١تػػا يػ ل مػػن الفػ ، ك١تػػا يػ ل مػػن ا١تدبضػات، ك١تػػا يػ ل مػػن ا١تهللاػازم كالػػقندب 
سـ، ض تمٌت  ف ٮت    ك من دار الػدن ا بسػالـ، حػىت ال يػتله  الػقندب كاآلسـ الػيت كاآل

 انتش ت ُب هقت ا  ـ.
علػػى مػػا كػػاندا ض ػػ  مػػن حػػاؿو مسػػتض م، كهػػدلو كػػدًن  ككػػاف  صػػحاب ردػػدؿ ك 

يضػػدؿ  حػػدهم إذا  ػػا ت ا١تػػدت: "م حبػػان ْتب ػػب  ػػا  علػػى ضاكػػ " ي حػػب ا١تػػدت إذا  ػػا  
ل ب  إىل لضا  ك كيف ح ب     .ن  يعذًٌ

 مػػا الػػػقين يشػػتاكدف ك٭تنػػػدف إل ػػ  ضرػػػم الػػقين ٢تػػػم آمػػاؿه عيظمػػػى عنػػد ك ض تمنػػػدف 
الضػػػػ ب مػػػػن حنػػػػ   ، كيتمنػػػػدف كشػػػػػم اٟتذػػػػاب ل  يتػػػػ ، كيتمنػػػػدف  ف يسػػػػتمعدف بعػػػػػد 

بػػ  مػػن  ادػػتعدادهم كٕتر ػػ هم إىل ٚت ػػل كلما ػػ ، كيتمنػػدف  ف يػػدمللدا مػػا كعػػدهم ك 
 .نا  ، هلال  الضـد يهلبدف ا١تدت ل حظدا ٔتا يتمندف كما وملدف من ك نع مو ُب  

  صالٚ املظتشاضٛصالٚ املظتشاضٛ
ممدقملال:مطؿملػمتزملػملكموتزملقممادلرأةماظيتمؼؽملزلمعؽملؾملامدمماإلدؿقاضة=دقملال:مطؿملػمتزملػملكموتزملقممادلرأةماظيتمؼؽملزلمعؽملؾملامدمماإلدؿقاضة=

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

 ػػػب ايدتحاةػػػ  هػػػقت  مػػػ ه رػػػ ، ضعل رػػػا  ف  ػػػقهب إىل الهب بػػػ  ا١تسػػػلم   ك الهب
يعه رػػػا  -يعػػػٍت ن يػػػم  -ا١تسػػػلم إذا   ٕتػػػد رب بػػػ  مسػػػلم ، ضػػػ ف علمػػػي  هنػػػا ادتحاةػػػ  

عال ػػان لدكػػم الن يػػم، كالهب ػػب هػػد الػػقم يضػػ ر كػػدرهتا علػػى الصػػ اـ مػػن عدمػػ ، ض نظػػ  
 لضدرهتا البدن   ككدر الدـ النازؿ منرا ك ث ت على الص اـ.
================================== 

 اٌظؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  ٖٓٔ



  {{9ٔٓ9ٓٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

النسػا   هنػا  غسػل ض  رػا  ما الصالة ضضد كةحرا ردػدؿ ك ُب هػقت اٟتػاالت مػن 
  دان كبل كل صالة، ك ن  ض   ضدر ، ك تدة  ك صلى كل صالةو بدةد   ديػد، يعػٌت ال 

 :٬تدز  ف  صلى بدةد  كاحد  كة  من صالة، ضال بد من الصالة، كما كاؿ 
{{مماْظقعمزمِلريؿماْظقعمزمِلريؿمممسعمػمَلكسعمػمَلكمماظدفممغماظدفممغمممَضشمَلرعمَضشمَلرعممموعمإؿمنػموعمإؿمنػممماْظؼملغملػمؿعمقعماضعمُةاْظؼملغملػمؿعمقعماضعمُةممتغمزملعمػملخمللتغمزملعمػملخمللمم}}

َُْ
مم

 كلػػد نػػ ؿ الػػدـ كهػػى ُب هػػقت الصػػالة ضتيرمػػل هػػقت مػػا دامػػي كػػد  دةػػ ت، حػػىت
 ،.الصالة، ك٢تا عيقرها القم كديرت ٢تا الشارع اٟتر م 

ك م هػػا  هػػل ا٠تػػربة كهػػم  ربػػا  النسػػا ، كيشػػًتط  ف  رػػدف رب بػػ  مسػػلم ، ضػػ ف   
ٕتػػػد ض رػػػدف رب ػػػبه مسػػػلم، يعػػػٌت ال ٬تػػػدز  ربػػػا  غػػػَت مسػػػلمُت إال إذا اضتضػػػد  ا١تسػػػلمُت 

ُب هػػقا ااػػاؿ، كمػػن مػػةالن يعػػ ش ُب ب مػػ    نب ػػ  ُب دكلػػ   كركب ػػ ، كال ٬تػػد ُب  كا١تسػػلمات
ا١ترػػاف الػػقم كي ػػد ض ػػ  ُب رػػب النسػػا  ال رب بػػ  مسػػلم  كال رب بػػان مسػػلمان، ض يصػػبح هػػقا 
منػػػػه  إىل الهب بػػػػ ، ض ػػػػقهب  كالن للهب بػػػػ  ا  نب ػػػػ ، ضػػػػ ف   ٬تػػػػد ض ػػػػقهب إىل الهب ػػػػب 

 ا  ن .
 بػػػػػات ا١تسػػػػػلمات كا ربػػػػػا  ال ٬تػػػػػدز ذلػػػػػي  ف عنػػػػػد  الهبلرػػػػػن هنػػػػػا ُب بػػػػػالد  

متدكػم علػى ملػربة الهب ػب، كلػ س للفض ػ  إال   يضدركف هقا ا م ،  نػمن كهم  ا١تسلمُت
 ايدتنارة ب  ل الهب ب، ك د  ر  التد    الش ع  بعد ر ل الهب ب إف  ا  ك.

  لٗمٛ الكذس ٔلٗمٛ املٕلذ الٍبٕٙلٗمٛ الكذس ٔلٗمٛ املٕلذ الٍبٕٙ
ممعملدرمأممظؿملػملةمادلقظدماظؽملؾقيماظرملرؼػ=عملدرمأممظؿملػملةمادلقظدماظؽملؾقيماظرملرؼػ=دقملال:مأؼؾملؼملامأصسملؾمظؿملػملةماظدقملال:مأؼؾملؼملامأصسملؾمظؿملػملةماظ

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

، كبعػق الضػـد كػالدا: ل لػ  ا١تدلػد  ضنػل  ا ضنل ل لػ  الضػدر علػى ر ل بعػق الضػـد
 ن  لدال ا١تدلد ما كاني ل ل  الضدر، لرن هػقا الرػالـ كػالـ ضلسػف ، ضا ضنػل ُب ا  ػ  

================================== 
 ِغٕذ أؽّذ ٚاٌذاس لطٕٟ ػٓ ػبئشخ سػٟ هللا ػٕٙب ٗٓٔ



  {{ٓٔٔٓٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

   ا  ُب نص الرتػاب، كنػص الرتػاب كػاؿ: كالةداب ١تن  ح اها ما                  
ضػال ينبغػ  لنػا  صػالن  ف نفاةػل بػُت الل لتػُت،  ف ل لػ  الضػدر ذيكػ ت ُب كتػػاب ك،  )القمدر(

، ض نبغػػ  ١تػػن  راد  ف ٭تػػِت  ف يرػػتم بل لػػ  الضػػدر  كب ينرػػا بفعلػػ  كبضدلػػ  دػػ د  ردػػدؿ ك 
 .،  ف هقا هد الت د  ب ددؿ ك كما ضعل رددؿ ك 

  آخش طٕسٚ البكشٚآخش طٕسٚ البكشٚ
ممدقملال:مغرجقامتقضؿملّّمضقظفمتضملاشم:مدقملال:مغرجقامتقضؿملّّمضقظفمتضملاشم:م   مم  مم    مم  مم      مممم مم

    مم     مم  مم    مم     مممممماظؾعملرة$.اظؾعملرة$.286286%%مم

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

ػممماْظـملؼعمؿعمانؿماْظـملؼعمؿعمانؿممم}}::ضالمضالم ػمِع ػممماْظؾعمعمَلرعمِةاْظؾعمعمَلرعمِةممدغمقرعمِةدغمقرعمِةممآِخرؿمآِخرؿمممِع ػمععم مم195{{ممَطظمَلؿعماهغمَطظمَلؿعماهغمممَظؿملػمػمَلٍةَظؿملػمػمَلٍةممِصلِصلممَضرعمَأػغمؼملعماَضرعمَأػغمؼملعماممععم

ك ل  رف ػ  ك ػاـ الل ػل، كك نػ  كػاـ هػقت الل لػ ، كك ػل  رف ػ  كػ ا ة الل لػ  ككردت مػن 
كك ػل الض آف ض را، كك ل  رف   كل همٌو ككل غمٌو ككل  م و ال يسته   ٛتل  ُب هػقت الل لػ ، 

 ٕتم  كل هقت ا كداؿ.
كلػػقلي كػػاف كةػػَته مػػن الصػػاٟتُت ٭تػػ ص علػػى كػػ ا ة هػػقت اآل ت مػػ ة كػػل ل لػػ  كلػػد 

  كبل ا١تناـ لفنلرا، كمػن ٚتلترػا يعلمنػا ك ض رػا الػدعا ، ضنضػدؿ:                    
        . 
             العفػػػد مػػػن ك ٤ت  عػػػن ضعػػػل هػػػقا الػػػقنب الػػػقم يضتنػػػى ا١تسػػػا

ادب ب  كال نسا ؿ عل   كال يلاملق  ك  ب ، كهقا للقنب الػقم عملتػ  ضعلنات، ضال ٨تي
 اآلف ُب هقت اللحظ .

              رمعنػػا ضهلبنػػا ا١تغفػػ ة مػػن الػػقنب الػػقم  ضػػدـ ا مػػس  ك ا دػػبدع
الػػقنب الػػقم ككػػ  ُب الدكػػي،  ا١تاةػػ   ك الشػػر  ا١تاةػػ   ك السػػن  ا١تاةػػ  ، ضػػالعفد عػػن

================================== 
 اٌظؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ػٓ أثٟ ِغؼٛد األٔظبسٞ ٘ٓٔ



  {{ٔٔٔٔٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

 كا١تغف ة للمسا٤ت  عن القندب السابض .
            يعػػٌت احفظنػػا ْتفظػػي كصػػ انتي حػػىت ال نضػػ  ُب الػػقندب بعػػد ذلػػي

 ض ما بضى لنا من ا  ـ.
ضالػػدعا  هنػػا  ػػامالن كػػامالن  ف الػػقم  ن لػػ  هػػد  حرػػم اٟتػػاكمُت كهػػد رب العػػا١تُت 

يستحنػػ  هػػقت ا١تعػػاين كهػػد يتلػػد الػػدعا ، كال يتلػػدت غػػاضالن،  ، ك٬تػػب علػػى ا١تػػلمن  ف
، كا١تغفػ ة للػقندب الػيت ضعلرػا ض مػا دػبا مػن ا  ـ،  ضالعفد عن الػقندب الػيت ضعلرػا ال ػـد

 .معص    ك دد كرلب ال ٛت  للحفو بعد ذلي ض ما بضى من ا  ـ، حىت ال يض  ُب 

  الشضا ٔالشضٕاُالشضا ٔالشضٕاُ
ممقان=قان=دقملال:معاماظظملرقمبنيماظرضامواظرضدقملال:معاماظظملرقمبنيماظرضامواظرض

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

١تػن رةػ  عػن  كػدار ك، كرةػ  كديػ ي  ال ةا هد من لػ  عظ مػ  يتفنػل هبػا ك 
كهد يعمل الترل فات اليت كليفنا هبا ك، كال يعملرا كهد مترـب  ك كهد متنػايا، كلػقلي 

رػ  التػ ضم،  ك  ظرػ  النػذ   ك  ظرػ  ٨تن دالمػان ٨تػقًٌر ا حبػاب، إ ؾ ُب رمنػاف  ف  ظ
ا١تلل كػبعق النػاس يضػدؿ: هػد ال ػـد رديػل كػدت ل ػ ب؟  ك يضػدؿ: الشػر  دت رػدًٌؿ ملػالص 
كمش عاكز يعدم، ضتردف كد ة عي نفسي هبقت ا١تضدل   ني غَت راضو عن حرػم ك، 

 .ك رل م ك 
  يضػدؿ ضػ رم:   ما الضـد القين يػ ضعرم ك                            

                 ()١تػػاذا رةػػى عػػنرمب  هنػػم رةػػدا عنػػ ، كيفعلػػدف ا حرػػاـ الػػيت  املائممدة
 مػػ  هبػػا عػػن رةػػا كعػػن رداع ػػ  كعػػن ٤تبػػ  كعػػن  لػػقذ، كلػػ س بتنػػذ  كال دػػ ـ كال ملػػل، 

 كهقا هد ال ةا.
ـه ضػػدؽ اٞتنػػاف، كهػػ  در   ػػ   علػػى مػػن اٞتنػػاف، هػػقت الدر ػػ   مػػا ال ةػػداف: ضرػػد مضػػا

  كمػا كػاؿ عػنرم ُب الضػ آف:   ملصدص   ١تػن ٯتػنحرم ك   علرا ك           



  {{ٕٕٔٔٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

                         )القيامة(. 
نعػػ م اٞتنػػاف اٟتػػدر كالدلػػداف كا كػػل كالشػػ ب كمػػا  ػػاكل ذلػػي، لرػػن نعػػ م  هػػل 

إىل ك   ك، كالتمت  ّتمػاؿ ك، كااػاكرة  حبػا  ك ك صػف ا  ك مػن  ال ةداف هد النظ 
   نب ػػػػػا  ك كردػػػػػل ك، ض رػػػػػدف ال ةػػػػػداف من لػػػػػ  ضػػػػػدؽ اٞتنػػػػػ :                

                                                             
                                                )التوبة(. 

  ٌٕٝ الظذاد ٔواتٌٕٝ الظذاد ٔوات
مم,مصؼملامحغملؼملف=,مصؼملامحغملؼملف=دؾعملؿفمادلؽملؿملةدؾعملؿفمادلؽملؿملةدقملال:مرجؾمسػملؿملفمدعمؼـموغقىمأنمؼقملدؼفموظغملؽملفمدقملال:مرجؾمسػملؿملفمدعمؼـموغقىمأنمؼقملدؼفموظغملؽملفم

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

ؿممم}}مم::ضالمضالم ؿمععم مماْظعمِلؿملعماععمذملِة,ماْظعمِلؿملعماععمذملِة,مممؼعمذملقػممعممؼعمذملقػممعممممسعمؽملػمذملفغممسعمؽملػمذملفغمممماظػملَّذملفغمماظػملَّذملفغممممَأدفمىَأدفمىممؼغمقملعمدممؼعمفغمؼغمقملعمدممؼعمفغمممَأنػمَأنػمممؼعمؽملػمقؿميؼعمؽملػمقؿميمموعمػغمقعموعمػغمقعمممدعمؼػمؽملؼمادعمؼػمؽملؼماممادفمانعمادفمانعمممععم

ؿم ؿموعمععمذملذمل :م:ماْظعمِلؿملعماععمذملذملِةاْظعمِلؿملعماععمذملذملِةممؼعمذملذملقػممعمؼعمذملذملقػممعممممماظػملَّذملذملفغماظػملَّذملذملفغمممَضذملذملالعمَضذملذملالعمممَصؼملعمذملذملاتعم,َصؼملعمذملذملاتعم,ممؼغمقملعمدممؼعمذملذملفغمؼغمقملعمدممؼعمذملذملفغمممَأنػمَأنػمممؼعمؽملػمذملذملقؿميؼعمؽملػمذملذملقؿميممالالمموعمػغمذملذملقعموعمػغمذملذملقعمممدعمؼػمؽملؼمذملذملا,دعمؼػمؽملؼمذملذملا,ممادػمذملذملؿعمدعمانعمادػمذملذملؿعمدعمانعممموعمععمذملذمل

ػمممَصؿملغمقملػمخعمذغمَصؿملغمقملػمخعمذغمممحعمعملَّفغم,حعمعملَّفغم,ممِظضملعمؾػمِديِظضملعمؾػمِديممآخغمذغمآخغمذغمممالالممَأغمملَأغمملممَزؽملعمؽملػمتغمَزؽملعمؽملػمتغم ػمِع مماآلخعمذملرؿم,ماآلخعمذملرؿم,مممحعملعمذملؽملعماتِمحعملعمذملؽملعماتِمممِصلِصلممَصؿملغمفػمضملعمؾغمَصؿملغمفػمضملعمؾغمممؽملعماِتِفؽملعماِتِفحعملعمحعملعمممِع

ػمممَظؿػمَظؿػمممَصكملؿمنػمَصكملؿمنػم ػمتعمغمُل ػمممُأِخذعمُأِخذعمممحعملعمؽملعماتؽمحعملعمؽملعماتؽمممَظفغمَظفغمممتعمغمُل ػمِع ؿمممم}}  ػا :ك ,م,م196{{ممسعمػمَلؿملػمذملفِمسعمػمَلؿملػمذملفِمممَصفغمضمِلػمَلتػمَصفغمضمِلػمَلتػممماآلخعمرؿماآلخعمرؿمممدعمؿملممؽعماِتدعمؿملممؽعماِتممِع ؿممععمذمل ممععمذمل

ػمممادػمؿعمعمْلرعمضعمادػمؿعمعمْلرعمضعم ػمِع {{ممدعمارؿمقؽمدعمارؿمقؽممموعمػغمقعموعمػغمقعمممععماتعمععماتعمممؼغمضملػمشمِلؿملعمفغمؼغمضملػمشمِلؿملعمفغمممَأنػمَأنػمممؼعمؽملػمقؿميؼعمؽملػمقؿميممالالمموعمػغمقعموعمػغمقعمممععماتعمععماتعمممثغمؿفمثغمؿفمممَضرػمضؼما,َضرػمضؼما,ممرعمجغمؾـمرعمجغمؾـمممِع
ََُُٕٕ

 

عنػ ، كمػن كػاؿ  مل ػ   ريػد ك ةػان كهػد يضػدؿ  نػدم السػداد دػدد ك من كػاف ي
ك ةان كلرن  ال يندم  ف يسددت ل ، ضر ن  دػ ؽ، كهػقا ا مػ  لػ س ض نػا ٚتاعػ  ا١تسػلمُت 

 عل نا كاٟتمد هلل. من ضنل ك 

================================== 
 ٟ ػٓ أثٟ إِبِخ اٌّؼغُ اٌىج١شٌٍطجشأ ٙٓٔ

 شؼت اإل٠ّبْ ٌٍج١ٙمٟ ػٓ ط١ٙت اٌشِٟٚ  7ٓٔ



  {{ٖٖٔٔٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

  إخشاز الضناٚ وكذوًاإخشاز الضناٚ وكذوًا
ممدقملال:مػؾمرمقزمإخراجماظزطاةمععملدعًا=دقملال:مػؾمرمقزمإخراجماظزطاةمععملدعًا=

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

٬تدز إملػ اج ال كػاة مضػدمان، لرػن ال ٬تػدز أتملَتهػا، يعػٌت مػةالن:     رل  ف  ػارم لػ  
كلػػد يػػتعلم،  ك هػػد يتعػػاِب ك٭تتػػاج مبلغػػان  ػػر  ن، ك   كنػػي كػػد  مل  ػػي زكػػاٌب ٢تػػقا العػػاـ، 

دـ ض ذػدز بعػد  ف  مل  ػي زكػاٌب ٢تػقا العػاـ  ف  عه ػ  مبلغػان كػل  ػر  مػن زكػاة العػاـ الضػا
 ك حسبرا.

كلػػقلي ٬تػػب علػػى كػػل مػػن عل ػػ  زكػػاة  ف  رػػدف معػػ  ند ػػ   ك دػػذل يسػػذل ض رػػا 
 حساات زكا   حىت يردف دك ا م  مدالت، ضال ينف  النس اف ُب هقا ا م .

لرن ال ٬تدز  ف  ي ملػ  زكػاة هػقا العػاـ ك كػدؿ:  عه رػا لػ  علػى دضعػات،  نػٍت رٔتػا 
    ف ال ٮت  را من كاف مللف . لضى ك ض ردف علىي دينه، كمن اٞتال

  البٗع ٔالؼشاٞ عمٜ مسعٛ اآلخشَٖالبٗع ٔالؼشاٞ عمٜ مسعٛ اآلخشَٖ
دقملال:مػؾمرمقزمأنمأبؿملعموأذرتيمسػملكمإدؿمرجؾؼممذؾملريمطانمظمماظلققموعاتمدقملال:مػؾمرمقزمأنمأبؿملعموأذرتيمسػملكمإدؿمرجؾؼممذؾملريمطانمظمماظلققموعاتم

مموذظؽمظلؼملضملؿفماظشملؿملؾة=وذظؽمظلؼملضملؿفماظشملؿملؾة=

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

ن إذا ضعلي ذلي ٬تب  ف  حػاضو علػى هػقا ايدػم كال  ةػ ع  ُب السػدؽ كهػقا مػ
الرب، ضالناس يع ضدف  ف هقا ال  ل كاف مةاالن للش ؼ كا١ت ك ة كا مانػ ، ضػ    مشػ  علػى 
نفس العرد، ض ف    دته  ضػ كدؿ ٢تػم  نػ   ػ  ه ك    ػ  ه آملػ ، كلػد  ملهػ ت ضا١ت ػي ال 

 ٭تادب  ن  ل س ل  ذنب ُب ا٠ته .



  {{ٗٔٔٗٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

  الصالٚ خمف الشدن الفادشالصالٚ خمف الشدن الفادش
ممر=ر=دقملال:مػؾمجتقزماظزملالةمخػملػماظرجؾماظظملاجدقملال:مػؾمجتقزماظزملالةمخػملػماظرجؾماظظملاج

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

 ُب اٟتديث اٞتام : كاؿ 
{{وعمَصاِجرـمموعمَصاِجرـممممبعمردملبعمردملممُطؾممُطؾممممسعمػمَلكسعمػمَلكمموعمصعمػملُّقاوعمصعمػملُّقامموعمَصاِجرـم,وعمَصاِجرـم,ممبعمردملبعمردملممُطؾممُطؾممممخعمػمْلػعمخعمػمْلػعمممصعمػملُّقاصعمػملُّقامم}}

َُٖ
مم

ض    صلى ُب اٞتماع    ؿ ثداب اٞتماع ، كلرن إماـ اٞتماعػ  يصػل  لنفسػ  ك   
، حػػىت ال نشػػعل ضتنػػ  بػػُت ا١تسػػلمُت، ضلػػد  ػػا  كصػػليى  صػػل  لنفسػػ ، ضلػػ س ض رػػا  ػػ  ه 

 ايماـ الناس كامتن   ربع  ر اؿ عن الصالة ضستحدث ضتن  ُب ا١تسذد.
اٟتذػػاج بػػن يددػػم الةضفػػى كػػاف ُب العػػ اؽ، ككػػاف ر ػػالن دػػفاحان، ضرػػاف  صػػحاب 

يصػػػلدف ُب اٞتماعػػػ  ُب ا١تسػػػذد مللفػػػػ  حػػػىت ال ٖتػػػدث ضتنػػػ  بػػػُت النػػػػاس،  ردػػػدؿ ك 
رم كاف متشرران ُب هقت الصالة ضراف يصل  مللف  كبعد عدد   لب ت  يصػل  كحػدت كبعن

م ة  مل ل، حىت ال يفعل ضتن  بُت ا١تسلمُت، ككاف هقا ضعلرم  ننا ال ٬تػب  ف نفعػل ضتنػ  
 بُت ا١تسلمُت.

كقلي من مات، يضدؿ البعق ضالف هقا كاف ضا  ان كمات ضال نصل  عل  ، كهػقا 
دث ضتن  بُت ا١تسل مُت، كلرن  يصل  عل   ماداـ كػاف يضػدؿ: ال إلػ  إال ك ٤تمػده ردػدؿ ٭تي

، لرننػػا نسػػًت ا١تسػػلمُت ك٪تنػػ  ك،  ننػػا لػػن ٨تادػػب  كلرػػن الػػقم ٭تادػػب  هػػد اٟتسػػ ب 
 ك اـ الف  بُت ا١تلمنُت كا١تلمنات.

 كصلى ك على د د    كعلى آل  كصحب  كدلم
 

================================== 
 عٕٓ اٌذاسلطٕٟ ٚاٌج١ٙمٟ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  8ٓٔ



  {{٘ٔٔ٘ٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

  

  

uuُٕاحلمكٛ الظابعٛ ٔالظتُٕاحلمكٛ الظابعٛ ٔالظتuu 
  ملؤوَ يف العٗذملؤوَ يف العٗذأدب اأدب ا

  احملافعٛ عمٜ صالٚ الكٗاًاحملافعٛ عمٜ صالٚ الكٗاً
  فطن صٗاً الظت وَ ػٕاهفطن صٗاً الظت وَ ػٕاه
 عالوات سب اهلل لمىظمي

  وعاجلٛ الهزبوعاجلٛ الهزب
  أٖاً اهللأٖاً اهلل



  {{ٙٔٔٙٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

uu ٛ352الظابعٛ ٔالظتُٕالظابعٛ ٔالظتُٕاحلمكٛ احلمكuu 
  أدب املؤوَ يف العٗذأدب املؤوَ يف العٗذ

ممدقملال:معامأدبمادلقملعـمظمماظضملؿملد=دقملال:معامأدبمادلقملعـمظمماظضملؿملد=

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

د هػػػد االغتسػػػاؿ بعػػػد  ضلػػػ م ا ظػػػاض  كحلػػػا الشػػػع   دب ا١تػػػلمن الظػػػاه  ُب الع ػػػ
 :كالته ب، كإح ا  ل ل  الع د بهاع  ك، لضدل  

ػممم}} ػمععم ؿمممَظؿملػمػمَلؿعملؿمَظؿملػمػمَلؿعملؿمممَضامعمَضامعمممععم ؿماْظضمِلؿملدعمؼػم {{مماْظعمُلػمُلقبغماْظعمُلػمُلقبغمممتعمؼملغمقتغمتعمؼملغمقتغمممؼعمقػممعمؼعمقػممعمممَضػمْلؾغمفغمَضػمْلؾغمفغمممؼعمؼملغمتػمؼعمؼملغمتػمممَظؿػمَظؿػمممِظػملَِّف,ِظػملَِّف,ممعغمقػمؿعمِلؾؼماعغمقػمؿعمِلؾؼمامماْظضمِلؿملدعمؼػم
َُُ
  

كػ  ك كعلػى راعػ  كمعظم الناس يغفل ُب ل ل  الع د إال الصاٟتُت، ض ظلدف على ذ 
 .ك ُب ل ل  الع د،  ن  م مدر إبح ا ها ُب حديث رددؿ ك 

كيصل  الفذ  ُب ٚتاع ، ٍب يستعد كيقهب من ر يا إىل مصليى الع د، كيعػدد مػن 
 ر يا آمل ، كييرة  من التربَت من ٟتظ  مل ك   من ب ت  إىل  ف يصل إىل مصليى الع د.

دػػ د  عبػػد ك بػػن عبػػاس رةػػ  ك عنرمػػا  ف  ك ف يصػػاضح ا١تسػػلمُت، كادػػتحب
نػي ر ػب،  ك كػل عػاـ ك نػي ٓتػَت، يضدؿ:  ضبل ك مني، كال مان  مػن كدلػ : كػل دػن  ك 

 ال مان  من ،  ف ا صل ُب الدين اياح  ما   يرن هناؾ مان .مشاب   م معٌت 
 ان ا ػان رػداؿ كيتبسم ُب ك دت ا١تسلمُت، كا١تسلم ُب يـد الع د ال بد  ف يردف ها

 :ال ـد لرل من ي ات، ك ف يتصدؽ ُب هقا ال ـد على الفض ا  كا١تساكُت لضدل  
{{مماْظؿملعمقػممؿماْظؿملعمقػممؿمممػعمذعماػعمذعماممِصلِصلممَأْشؽملغمقػغمؿػمَأْشؽملغمقػغمؿػممم}}

ُُُ
مم

================================== 
 َٕٗٔٓ/8/ٔ٘ـ ِٖ٘ٗٔٓ شٛاي  ٘ –اٌّؼبدٞ  9ٓٔ

 عٕٓ اثٓ ِبعخ ػٓ أثٟ إِبِخ اٌجبٍٟ٘  ٓٔٔ



  {{7ٔٔ7ٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

ك ف يصػػػل رىًٛتػػػ  بعػػػد  دا  صػػػالة الع ػػػد،  ف هػػػقا يػػػـد  دصػػػل ض ػػػ  ا رحػػػاـ، كلػػػد 
 التل فدف إذا كاندا بع دين عن ، كهقت  ب ز اآلداب الظاه ة.

لػ  كلبػ  مػن كػل  ػ     ما اآلداب البارن  للع د ض نبغػ  عل ػ   ف ييصػف  نفسػ ، ك٬تي
ب نػػ  كبػػُت ا٠تلػػا، حػػىت يرػػدف ك نػػ  عػػاد إىل صػػفا ت ا كؿ ُب يػػـد  لسػػي بػػ برم، كلػػقلي 
ػػ  ع ػػد  نػػ  ييع ػػد اينسػػاف إىل صػػفا ت ا كؿ، كييع ػػدت إىل ا١تضػػاـ ا كؿ ُب يػػـد  لسػػي  ٝتيًٌ

  حالػ  ُب هػقا ال ػـد كمػا كػاؿ ك: ب برم، صفا  كنضا ، كيرػدف                    
         (47)ال يد د     ٨تػد ا١تسػلمُت، حػىت ١تػن  دػا  إىلي  عفػد عنػ ، ك صػفح  احلجر

 عمن ظلمٍت ، ن  يـد عفد كيـد صفح النسب  ٞتم   ا١تسلمُت كا١تسلمات.
 ديػػػد  ك  غلػػى مػػػا عنػػدت كػػػقلي ككمػػا ييسػػتحب  ف يلػػػبس ُب هػػقا ال ػػػـد  لبػػاب 

  ييستحب  ف ييلبس كلب  مالبس التضدل:                     (62)لباس  األعراف
، ض رػدف ا٠تش  ، كلباس ا٠تدؼ، كلبػاس ال غبػ ، كلبػاس ال هبػ  ،كلبػاس ال  ػا  ُب ك 

لبػاب كةػَتة، كنرتفػ  هبػقا ، كاآلداب ُب هقا االضلب ُب هقا ال ـد م  ك، كم  ميضلب  
 الضدر منرا إف  ا  ك.

  احملافعٛ عمٜ صالٚ الكٗاًاحملافعٛ عمٜ صالٚ الكٗاً
ممدقملال:مطؿملػمأحاصظمسػملكمصالةماظعملؿملاممسعملبماغؿؾملاءمذؾملرمرعسملان=دقملال:مطؿملػمأحاصظمسػملكمصالةماظعملؿملاممسعملبماغؿؾملاءمذؾملرمرعسملان=

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

ال بد للملمن من كدم  بعػد  ػر  رمنػاف لضػدؿ السػ دة عالشػ    عػن ردػدؿ ك 
 :عظم ا 

ممَشؿملػمرؿمِهَشؿملػمرؿمِهممِصلِصلمموعمالوعمالممرعمععمسملعمانعمرعمععمسملعمانعمممِصلِصلممؼعمزؿمؼدغمؼعمزؿمؼدغممممماظػملَِّفاظػملَِّفممرعمدغمقلغمرعمدغمقلغمممَطانعمَطانعمممععماععمامم}}

                                                                                                                            
 عٕٓ اٌذاسلطٕٟ ػٓ اثٓ ػّش  ٔٔٔ



  {{8ٔٔ8ٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

{{ممرعمْطضملعمًةرعمْطضملعمًةممسعمرملػمرعمَةسعمرملػمرعمَةممإؿمحػمدعمىإؿمحػمدعمىممسعمػمَلكسعمػمَلك
ُُِ

مم

 ضصد الصالة الػيت ُب  ػدؼ الل ػل اآلملػ ، كالػيت نسػم را صػالة الترذػد،  م بعػد 
، ضال بد للملمن إذا كاف ي يد  ف يردف مػ  الةلػ  ا١تباركػ  حػدؿ حب ػب ك  الض اـ من النـد

 كمصهفات  ف ييدملل نفس  ُب العمل القم املتارت ك ٢تقت الهالف .
هػػػػقت الهالفػػػػ  م يػػػػ هم ك عػػػػن غػػػػَتهم ُب ا١تضامػػػػات كالػػػػدر ات كا نػػػػدار ُب الػػػػدن ا 
كاآلمل ة، كحىت يردندا ٦ت  ين املتار ٢تم  عماؿ مليصدا هبا دكف بض   ا٠تلػا، ٫تمرػم ٖتػاضو 

البُت هبػػػا كلرػػػن ٫تمرػػػم  تضػػػاعس هبػػػم عػػػن بلدغرػػػا،  يػػػن علػػػى هػػػقت ا عمػػػاؿ ،كالبض ػػػ  مهػػػ
  هلال :                                                                     

       (65) اـ الػػقين ي يػػدكف  ف يردنػػدا معػػي ال بػػد  ف يرػػدف ٢تػػم ك ػػاـ، هػػقا الض ػػ املبممم
، إما الل ل كل ،  ك نصف ،  ك ثلة ، ال بد ٢تم من     مػن ك ػاـ الل ػل ل ردنػدا ر يب  ك 

 .م  الهالف  اليت م  اٟتب ب 
 ال يرفػػػ  صػػػالة الفذػػػ  كالعشػػػا  ُب ٚتاعػػػ ب ٢تػػػلال  الضػػػـد ال، هػػػقا للعػػػداـ، لرػػػن 

كػػاؿ ُب هػػقا  ا٠تػػداص ال بػػد  ف يشػػارؾ اٟتب ػػب ُب هػػقا ا١تيػػداـ، كلػػد ٔتػػا   سػػ ، ضػػاهلل 
  ا مػػػ :                      (32) كلػػػد حػػػىت ركعتػػػُت كبػػػل صػػػالة الفذػػػ  حػػػىت  التغممماب

 يشػػػػارؾ اينسػػػػاف ُب هػػػػقت ا١تسػػػػَتة اي٢ت ػػػػ ، كيػػػػدملل ُب ال كةػػػػ  احملمديػػػػ ، كيصػػػػبح ُب:
                            (62)اب الصاٟتُت ا١تداكم .ا١ترم الدكاـ،  ف  الفتح 

املًت لنفسػي  م عمػل  ػمت  كملففػ  حػىت  سػته   ا١تداكمػ  عل ػ ، لرػن  ف  يصػل  
مالػػ  ركعػػ  كبعػػد ضػػًتة  نضهػػ  ضرػػقا عمػػل غػػَت مداضػػا لػػنرج اٟتب ػػب، ك ملػػرب  ف هػػقا العمػػل 

 :غَت مص ب عند ك 
{{ممَضؾفمَضؾفممموعمإؿمنػموعمإؿمنػمممَأدػموعمعغمؾملعماَأدػموعمعغمؾملعماممتعمضملعماَظكتعمضملعماَظكمماظػملَِّفاظػملَِّفممإؿمَظكإؿمَظكمماَِّسػمؼملعمالؿماَِّسػمؼملعمالؿمممَأحعمبقمَأحعمبقممم}}

ُُّ
مم

================================== 
 اٌظؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٕٔٔ

 بئشخ سػٟ هللا ػٕٙباٌظؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ػٓ ػ ٖٔٔ



  {{9ٔٔ9ٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

إذان ال بد لفنساف  ف يردف ل  كدم  الل ل، ككػد كػالدا ُب حرػم الصػاٟتُت: "مػن   
يرػػن لػػ  ُب بدايتػػ  كدمػػ     رػػن لػػ  ُب هنايتػػ   لسػػ " الػػقم ي يػػد  ف يرػػدف  لػػ س، كلػػ  

ال بد  ف يردف ل   لس  ُب هػقا   لس  ض را  ندار ك د ار ك ملبار م  ا مل ار م  ك 
 .ك الدكي ُب مللدة م  

  فطن صٗاً الظت وَ ػٕاهفطن صٗاً الظت وَ ػٕاه
ممدقملال:معامصسملؾمصؿملامماظلتمعـمذقال=دقملال:معامصسملؾمصؿملامماظلتمعـمذقال=

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

ضنل ص اـ السػي مػن  ػداؿ  ف ك ييعهػ  ١تػن صػامرم ثػداب صػ اـ السػن  كلرػا، 
 :كاؿ 

ػممم}} ػمععم ػمممِبِلتدملِبِلتدملممَأتػمؾعمضملعمفغمَأتػمؾعمضملعمفغمممثغمؿفمثغمؿفمممرعمععمسملعمانعمرعمععمسملعمانعمممصعمامعمصعمامعمممععم ػمِع {{مماظدفمػػمرعماظدفمػػمرعمممصعمامعمصعمامعمممااَصغمَلفمَلغفمؼملعمَصغمَلفمَلغفمؼملعمممذعمقفمالـمذعمقفمالـمممِع
ُُْ
  

كإف كانػي هػقت ا مػدر  –كالده   م السن ، بعق العلما  ضس كها  فسػَتان حسػ ان 
ضضالدا:  ف رمناف ثالثػدف يدمػان، كدػت    ـ مػن  ػداؿ، كاٟتسػن  بعشػ   –ال  يفس  كقلي 

 مةا٢تػػا، ض رػػدف ا  ػػ  ثالٙتالػػ  كدػػتدف يدمػػان، كالسػػن  ثالٙتالػػ  كدػػتدف يدمػػان، هػػقت حسػػب  
  ي ، كلرن اٟتساات اي٢ت   ال   ف ٢تا بقلي.بش

٬تعػػػل ١تػػػن صػػػامرا   ػػػ ان ك نػػػ  صػػػالم رػػػداؿ العػػػاـ كإف كػػػاف  لرػػػن ثداهبػػػا  ف ك 
يرتبػ  عنػدت كػل يػـد صػالم، كا  ـ الػيت  رداؿ العػاـ مفهػ ان وكػل كيشػ ب، لرػن ك 

 يصػػػػػػػػػػػػدمرا كعا ػػػػػػػػػػػػدرا  كيػػػػػػػػػػػػـد ع ضػػػػػػػػػػػػ  ضرػػػػػػػػػػػػ  ز دة ُب الفنػػػػػػػػػػػػل، كز دة ُب ا٠تػػػػػػػػػػػػَت،
 كز دة ُب الرب.

 عالوات سب اهلل لمىظمي
================================== 

 طؾ١ؼ ِغٍُ ٚعٕٓ أثٟ داٚد ػٓ أثٟ أ٠ٛة األٔظبسٞ  ٗٔٔ



  {{ٕٕٓٔٓٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

دقملال:مضرأتمظظملسملؿملػملؿغملؿمطؿابم%حقراتماإلغلانمادلضملاصر$موضدمأسفؾينمجدًامدقملال:مضرأتمظظملسملؿملػملؿغملؿمطؿابم%حقراتماإلغلانمادلضملاصر$موضدمأسفؾينمجدًام

دقملال:معامسالعاتمحبماهللمظإلغلان=مواظلقملال:معامسالعاتمحبماهللمدقملال:معامسالعاتمحبماهللمظإلغلان=مواظلقملال:معامسالعاتمحبماهللم

ممظػملؼمللػملؿ=وطؿملػمأسرفمأنماهللمراضمسين=ظػملؼمللػملؿ=وطؿملػمأسرفمأنماهللمراضمسين=

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

للمسػػلم كةػػَتة، ك كؿ عالمػػ  مػػن هػػقت العالمػػات ُب كتػػاب   عالمػػات حػػب ك
    ك:                                (7)ف ٬تد اينساف ُب نفس  حبان  احلجرات 

كمػػػ الن لعمػػػل الهاعػػػات، كايكةػػػار مػػػن النداضػػػل كالضػػػ ات، كيفػػػ ح هبػػػا إذا عملرػػػا، كي يػػػد 
ة  اٟتا ال  دة منرا ال لن  .ظ  ا٠تلا، كلرن لَتي

العالم  الةان  :  ف يستشع  ُب كلب  حالكة الهاع ، ك٬تد ض را لػقة عنػد منا ػاة ك 
 .إف كاف ُب الصالة،  ك عند  الكة كتاب ك،  ك ُب ذك  ك 

ػػب  العالمػػ  الةالةػػ : التدض ػػا، ضػػَتل ك  يدضضػػ   دا  العبػػادات ُب ككترػػا كمػػا ٭تي
فظ  من العدالا اليت ٘تنػ  اينسػاف مػن إ٘تػاـ هػقت ا عمػاؿ ُب ككترػا احملػدكد، كي ةى، ك٭ت

كػػاف ال  ػػػل مػػػنرم إذا  يدضػػػا  دا  الهاعػػػ  ُب   ككمػػا  علمػػػدف  ف  صػػػحاب ردػػػدؿ ك 
مػةالن  –ككترا يبحث ُب نفس  كينظ  إىل كصدرت ك ضصَتت، ما القم  سبب ُب عػدـ يضظتػ  

الػػقم منعػػ  مػػن صػػ اـ   ـ السػػي مػػن  ػػداؿب ييفػػتش   دا  صػالة الفذػػ  ُب ككترػػاب مػػا –
حىت يع ؼ السبب كيتال ات، ض ذا كضا ك العبد  دا  هقت ا عمػاؿ ُب  ككاهتػا ك  ينتابػ  

ككػػد كرد َب ا ثػػ  الػػقل  ليػػدة مدانػ   ك عدالػػا ضػػ ف هػػقا دل ػػل علػػى ضنػل ك ك٤تبػػ  ك، 
 :الـالشداهد ا١تعتربة كا دل  كدؿ الع ي  بن عبد الس

وعماْظؾملؿمدعماؼعمُةمَِّْصسملعمؾؿمماَِّسػمؼملعمالؿمموعماَِّحػمقعمالؿمموعماَِّْضقعمالؿممِصلمَأوػمَضاِتؾملعماماْظؼملعمسملػمرغموبعمِةمَظؾملعمامَأْصسملعمؾغمموعماْظؾملؿمدعماؼعمُةمَِّْصسملعمؾؿمماَِّسػمؼملعمالؿمموعماَِّحػمقعمالؿمموعماَِّْضقعمالؿممِصلمَأوػمَضاِتؾملعماماْظؼملعمسملػمرغموبعمِةمَظؾملعمامَأْصسملعمؾغمممم}}
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  العالمػػػ  ال ابعػػػ :  ف ٬تػػػد ُب نفسػػػ  بغنػػػان للمعاصػػػ  ك هلرػػػا:                  

================================== 
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                 (7)كلما زييني ل  معص   ي اهػا ك هنػا  رػنم  يعػ ض عل ػ :   احلجرات  
                                       )ين ي كهناب ُب الدكدع ُب  )التكاثر 

 ا١تعاص ، ض بتعدكا عنرا.
فسػػ  مػػ الن  ػػديدان إىل التشػػب  الصػػحاب  ال ا ػػدين، العالمػػ  ا٠تامسػػ :  ف يػػ ل ُب ن

  كمنػػن بعػػدهم مػػن السػػادة ا  ض ػػا  كالصػػاٟتُت:                                   
                    )٬تػػػد عنػػػدت م ػػل ٢تػػػلال  ال ا ػػػدين ل تشػػػب  هبػػػم،  )اٟتذػػ ات()اٟتذػػ ات

 برم كٯت ل إىل ٣تالسترم، كٯت ل إىل ٤تادثترم، كٯت ل إىل التشب  هبم.كيصَت منرم، ٭تي 
العالمػػ  الساددػػ :  ف ٭تػػس اينسػػاف بشػػغم  ػػديد ُب كلبػػ  إىل ذكػػ  ربػػ  ُب كػػل 

 :آف، كإذا غفل ٟتظات ييلنب نفس  أتن بان  ديدان على هقت اللحظات، كاؿ 
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 ف ٬تػػػد ُب نفسػػػ  داضعػػػان للتفضػػػ  ُب الػػػدين، كالػػػ  دة ُب العلػػػم ُب العالمػػػ  السػػػابع : 
ػممم}}:: حداؿ الصاٟتُت كا١تتضُت، كاؿ  ػمععم ؿمممِصلِصلممؼغمظمَلعملخملؾملػمفغمؼغمظمَلعملخملؾملػمفغمممخعمؿملػمرؼماخعمؿملػمرؼماممِبِفِبِفمماظػملَّفغماظػملَّفغمممؼغمرؿمِدؼغمرؿمِدممععم ؿماظدممؼ  117{{مماظدممؼ

، العالمات كةَتة، ك٨تن نستنبهرا إما من كتاب ك، كإما من حديث ردػدؿ ك 
 سدا عل را.ك   ذك ت ٪تاذج منرا لر   ض 

 مع ض  رةا ك عن العبد
مػػػا النسػػػب  لر ف ػػػ  مع ضػػػ  رةػػػا ك عػػػٍت، ضػػػ ذا  ردت  ف  عػػػ ؼ عنػػػد ك مضامػػػي  

ضػػػانظ  ض مػػػا  كامػػػي، ضػػػ ذا ك ػػػدت ك يض مػػػٍت ُب مضػػػاـ ٤تابػػػ  كم اةػػػ  ، ك علػػػٍت مفتاحػػػان 
شػػدا علػػى للهللاػػَت، ك علػػٍت اان للصػػلح كايصػػالح، ك علػػٍت دػػب الن للمتضػػُت ل ضتػػدكا يب كٯت

 عٍت.  ث م إىل ر يا رب العا١تُت، ضرقا دل ل على رةا ك 

================================== 
 .اٌض٘ذ اٌىج١ش ٌٍج١ٙمٟ ٙٔٔ
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ما إذا ك دت نفس   ضتح اب ا١تشاكل لنفس  كلعػالليت كللمسػلمُت، ك  دم إىل  
ا٠تصػػاـ بػػُت ا١تتحػػابُت، ك دػػعى إىل الف كػػ  بػػُت ا١تتػػتلفُت، ضرنػػا    ُب نظػػ  ك  ػػ هاف مػػن 

   ارُت اينس كالع اذ اهلل.
ت نفس  مشغدالن الرل ػ  الشػردات النفسػ   اٞتسػمان   كشػردة اٞتػنس، إذا ك د

ك ػػردة الهعػػاـ، ك ػػردة الشػػ اب، ك ػػردة ا١تلػػبس، ك شػػغلٍت الرل ػػ  حػػىت اثنػػا  الدكػػدؼ 
  بػػُت يػػدم ك ُب الصػػالة، ضرػػقت مصػػ ب  كبػػَتة  نػػٍت دػػ ه ت علػػىي الػػنفس ا مػػارة:    

                                (08) يوس. 
لرػػن إذا كنػػي  ضرػػ  ُب ملػػَت لنفسػػ ، كُب ملػػَت لغػػَتم، كُب ملػػَت للمسػػلمُت، كُب 
نفػػػ   ، كُب نفػػػ  لغػػػَتم، كمشػػػغدؿ الرل ػػػ  ٔتػػػا يضػػػ بٍت إىل ك، كٔتػػػا ينفعػػػٍت عنػػػد لض ػػػات، 

ضػٍت ض يبش  نفس  ك يبش  غَتم القم ٯتش  على مسَتٌب  نٍت ٤تبدب عنػد ك، كلػقلي كض
ب  كي ةات. ك   ١تا ٭تي

  وعاجلٛ الهزبوعاجلٛ الهزب
دقملال:مابينمؼرادؾمصؿؿملاتمسػملكماظظملؿملسمبقك,موتفملطدتمأغفمؼغملذبمسػملؿملؾملؿمظؿملصملؾملرمدقملال:مابينمؼرادؾمصؿؿملاتمسػملكماظظملؿملسمبقك,موتفملطدتمأغفمؼغملذبمسػملؿملؾملؿمظؿملصملؾملرم
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لرنػػ  ٮتشػػى كةػَت مػػن النػػاس ُب زماننػػا يعلػػم علػػم ال ضػُت  ف ابنػػ  ككػػ  ُب ملهػػ  مػػا، ك 
 ف يصػػارح  كهػػقا  مػػ  ال ينبغػػ ،  نػػي كالػػد، كهػػل ٬تػػدز لضالػػد ُب عمػػل،  ك كالػػد ُب كت بػػ  
 ف ال ييرا ػػم العػػاملُت معػػ   ك  نػػدت  ملهػػا همب؟ ال ٬تػػدز، كإال دػػت يد هػػقت ا ملهػػا ، 

 ك تفاكم هقت ا١تصالب، لرن ال بد من ا١تصارح .
باح ٢تمػا  ف يتابعػا  كالد٫تػا، دػدا  كا كىل ا١تصارح  ايبن كالبني، كاالب كا ـ م

ع ضػػدا  ك   يع ضػػدا  هنمػػا  حػػ ص علػػ رم مػػن  نفسػػرم، ك علػػم ٔتػػا ينػػ هم كيػػنفعرم مػػنرم، 
  كهػػػقت مسػػػمدل   ٛتيلرػػػا ٢تػػػم ك:                       (2) إذان هػػػد ا١تسػػػمدؿ  التحمممر
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
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 : ماـ ك، كٛتيلرا ٢تم رددؿ ك 
ػمممععملػمؽغمقلؽمععملػمؽغمقلؽممموعمُطػملُّغمُلؿػموعمُطػملُّغمُلؿػمممرعماعـمرعماعـمممغمُلؿػمغمُلؿػمُطػملُُّطػملُّمم}} ػمسعم {{رعمِسؿملفمِؿِفمرعمِسؿملفمِؿِفمممسعم
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ا١تسػػػمدل    ضتنػػػ   ف  ابػػػ  ك ف  راكػػػب، ارة ظػػػاه ان، كارة مػػػن كرا  دػػػتار،  هنػػػم 
ييظر كف ما ال ييبهندف، ٍب بعد ذلػي  يعػٌ ًضرم  نػٍت  ابعرػم،  ف هػقا يػ دعرم عػن السػلدؾ 

يػديرم اٟترمػ  كا١تدعظػ  اٟتسػن  إىل الس   كعػن الغػ  كعػن الضبػ ح، ك حػاكؿ  ف آملػق  
 .اله يا الضدًن، كإىل ا١تنرج ا١تستض م كما عليمنا الن  ال  كؼ ال ح م 

 ضصػَت اآلا  كا مرػػات ُب هػػقا ال مػػاف  دل إىل ادػتفحاؿ هػػقا ا مػػ ، ضلػػد ملفػػي 
من مدا رتػ  ملشػ    ف يػًتؾ الب ػي،  ك أت  ػل ا١تدا رػ  ضسػ فلي ال مػاـ، لرػن ال بػد  ف 

ف ال مػاف ُب يػد ا ب حػىت يبلػ  ال  ػد كيعػ ؼ مػا لػ  كمػا عل ػ  مػن  مػدر الػدين كمػػن يرػد 
 حداؿ ا١تتضُت، كيصبح مسمدالن عن نفس ، لرن  را١تا  ن  ُب رعػاييت كُب مسػمدل يت ضػال بػد 

 من متابعت .
علػػى دػػب ل ا١تةػػاؿ: كةػػَت مػػن الشػػباب ُب هػػقا ال مػػاف ينسػػدف إملػػ اج زكػػاة الفهػػ ، 

 ف ييػػقكًٌ ت إبملػػ اج ال كػػاة عػػن نفسػػ  كعػػن زك تػػ  ك كالدت، كلػػد كػػاف ضالدا ػػب علػػى ا ب 
ػػ ج عػػن نفسػػ  حػػىت يتمػػ ف كيعلػػم  ف هػػقت مسػػمدل    غػػَت متػػ كج كيعمػػل ٬تػػب  ف   علػػ  ٮتي

 يضـد هبا بعد ذلي 
كةَت من اآلا  يػ ل ايبػن ييسػ   إىل  مػ  كيتغاةػى، كال يصػح ذلػي، بػل ٬تػب  ف 

ضػػ ف الػػدكر الضػػادـ دػػ ردف عل ػػي  نػػ  ال يعػػ ؼ ييعلمػػ  حضػػدؽ  مػػ ،  نػػي لػػد  غاةػػ ي 
    ، كالشباب ُب عص   ذْتدا الض م، لقلي  ضتن  ا١تسمدل   دكاـ التنب  .

مػػن منػػا الػػقم يهلػػب مػػن  بنػػا ت ُب يػػـد الع ػػد  ف يػػقهب لػػ  رة  عمامػػ  كعما ػػ   ك 
    ملدالػػ  كملاال ػػ ب؟ حػػىت يتمػػ ف،  ك حػػىت يتصػػل هبػػم إذا كػػاندا بع ػػدين، هػػقت مرمػػ  كصػػ

ض رػا كلنػا كدنحادػب عل رػا، ٨تػن  علنػػاهم  ربػا  كمرنددػُت كةػباط، لرػن  يػن اٞتانػػب 
================================== 
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 الض م ب؟ لقلي ال بد  ف يردف لنا دكر ُب هقت ا مدر.
كدكر  ال بػػد  ف يرػػدف إ٬تػػايب كلػػ س دػػل ، كهػػقت ا١تسػػمدل   كلفنػػا هبػػا رب الربيػػ ، 

   : ك كػػػػد الترل ػػػػم اٟتنػػػػ ة النبديػػػػ ، كدنيسػػػػ ؿ عنرػػػػا يػػػػـد الض امػػػػ                 
                                                            ) هػم  ػ    ف  )ط 

  درثػػػ   عمػػػاؿ ا  ض ػػػا ، ك حػػػداؿ ا١تتضػػػُت، كال ٗتػػػش عل ػػػ  مػػػن  ح ػػػ  الػػػدن ا ضػػػ ف ك 
   دالها:                     )األعراف(. 

يدصػػ   صػػحاب   إذان هػػقت مسػػمدل تنا، ضػػال بػػد  ف نػػ يب  كالد  كمػػا كػػاف اٟتب ػػب 
 ا  ال ، كمن بعدهم إىل يـد الع ض كاٞت ا .

  أٖاً اهللأٖاً اهلل
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،   ـ الناس ه    ـ ا دبدع، السبي كا حػد كايثنػُت هناؾ   ـ الناس، ك  ـ ك
كالػػةالس  كا ربعػػا  كا٠تمػػ س كاٞتمعػػ ، كهػػقت ا  ـ ال  د ػػد ُب ا١تلرػػدت ا علػػى كال ُب 

 الغ دب العل  ، كال ل ل كال هنار كال مشس كال كم .
ضنػا كقلي من   ـ الناس ا  ـ اليت ٧تحنا ض را ُب عمػل مػن ا عمػاؿ،  ك الػيت حض

 ض را  مل من اآلماؿ.
 ن   عل لنػا ض رػا ُب كػل يػـد م حلػ  كهػ  دػبع    ما   ـ ك ضر  اليت ذك  ك 

   ـ، ال ػػػػـد ا كؿ: يػػػػـد ا١ت ةػػػػاؽ الػػػػقم  ملػػػػق ك ض ػػػػ  ا١ت ةػػػػاؽ علػػػػى ا نب ػػػػا  كا١ت دػػػػلُت:
                         (33)آل عمران. 

لػػقم كنػػا حاةػػ ين ض ػػ  ٚت عػػػان  ركاحنػػا، كهػػد يػػـد الػػقر، يػػـد  ملػػػق ال ػػـد الةػػاين: ا
  العرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد:                                                           
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 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

                               (376)ض رػا: هػقت ا  ـ كػاؿ ك األعراف            
                              )احلج(. 

ال ـد الةالث: القم كنا ض ػ  ُب بهػن ا ـ نترػدف ُب ا١ت احػل السػب  الػيت ذك هػا ك 
  ك ييػػػػدها العلػػػػم:                                                       

                                                                
                                                             )املؤمنون( 

 كهقا يـد كلنا  رد ت.
ال ػػـد ال ابػػ : هػػد يػػـد الػػدن ا، منػػق  ف ن لنػػا ض ػػ  إىل الػػدن ا إىل هنايػػ  العمػػ ، منػػا مػػن 

 كاؿ: يع ش ٜتسُت  ك دتُت  ك  كل اك كة ، كالن  
عمممععماععماممُأعفمِؿلُأعفمِؿلممَأسػمؼملعمارغمَأسػمؼملعمارغممم}} عمبعمؿملػم ػممموعمَأَضػملُّؾملغمؿػموعمَأَضػملُّؾملغمؿػممماظلفمؾػمضمِلنيعم,اظلفمؾػمضمِلنيعم,ممإؿمَظكإؿمَظكمماظلممؿممنيعماظلممؿممنيعمممبعمؿملػم ػمععم {{ممؽََؽذعمِظذعمِظممؼعمفغمقزغمؼعمفغمقزغمممععم

ُُٗ
مم

  لرػػن هنػػاؾ  علػػى ك دىن، كهػػقا ال ػػـد يتحػػدد عل ػػ  مصػػَت اينسػػاف:          
                                     (6)ٮتترب  ك ُب هقا ال ػـد ل نظػ  مػاذا  امللمك

 نعمل، الدن ا عمل كاآلمل ة حساب.
  ال ػػػػـد ا٠تػػػػػامس:                                    )ننتضػػػػػل مػػػػػن  )املؤمنممممون

الدن ا إىل عا  الربزخ، كنع ش ض   إىل يـد الض ام ، كعػا  الػربزخ دػنردف ض ػ  إمػا ُب ركةػ  
 من ر ض اٞتن ،  ك حف ة من حف  النار إىل يـد الض ام .

اٟتسػػاب، ضف ػػ  كػػل هػػقت  ال ػػـد السػػادس: هػػد يػػـد الض امػػ ،  ك يػػـد البعػػث،  ك يػػـد
ا  ػػػ ا ، ييبعػػػث اينسػػػاف، ٍب يضػػػـد بػػػُت يػػػدل ك ،ٍب ٭تادػػػب بػػػُت يػػػدل ك إف كػػػاف لػػػ  

 ف نرػػػدف مػػػن  حسػػػاب، إمػػػا إذا كػػػاف دػػػع د ضسػػػ هللا ج مػػػن غػػػَت حسػػػاب، نسػػػ ؿ ك 
  هلال ، كهقا ال ـد مضدارت كمػا كػاؿ ك:                                 

 ))املعار(. 
================================== 
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ال ـد الساب : يـد ا٠تلدد، بعد اٟتساب يدملل  هل اٞتن  اٞتن ، كيػدملل  هػل النػار 
 :النار، كينادم اٞتبار 

{{ععمقػمٍتمععمقػمٍتمممِبالِبالممخغمػمُلقدؽمخغمػمُلقدؽممماظؽملفمارؿماظؽملفمارؿمممَأػػمؾعمَأػػمؾعممموعمؼعماوعمؼعماممععمقػمٍت,ععمقػمٍت,ممِبالِبالممخغمػمُلقدؽمخغمػمُلقدؽممماْظفعمؽملفمِةاْظفعمؽملفمِةممَأػػمؾعمَأػػمؾعمممؼعماؼعمامم}}
َُِ
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 ع  ض را ردػل ك ك نب ػا  ك،  ف كهناؾ   ـ  مل ل من   ـ ك، كه  ا  ـ اليت 
هلال     رن ح هبم لنفسرم، كال لشر ة  ك ٣تد  ك  رػدين ٦تلرػ   ك ملالضػ   ك دكلػ ، بػل  
كاندا ٭تاربدف يع از دين ك، ككانػي  يفػ ض علػ رم اٟتػ كب، كلػقلي يرػدف ال ػـد الػقم 

  ع هم ض   ك ك٧تاهم يـد من   ـ ك.
 دػػ د  إبػػ اه م مػن النمػػ كذ ككدمػػ  ضرػػد يػػـد مػػن   ـ ك، ضػال ـد الػػقم ٧تػػى ض ػػ  ك

كال ػػـد الػػقم ٧تػػى ض ػػ  ك دػػ د  إٝتاع ػػل مػػن الػػقبح ضرػػد يػػـد مػػن   ـ ك، كال ػػـد الػػقم 
٧تى ض   ك د د  ندح السف ن  ضرػد يػـد مػن   ـ ك، كال ػـد الػقم  عػ  ك ض ػ  ايدػالـ 

، كهرقا كل يـد ٖتضا ض   نصػ  لنػ   ك انتصػار ل دػدؿ ُب غ كة بدر ضرد يـد من   ـ ك
 ضرد يـد من   ـ ك.

 مػػا غػػَت ا نب ػػا  كال دػػل ضرػػ    ـ للبشػػ ،  ف هػػقت ملصدصػػ   ل نب ػػا  كا١ت دػػلُت 
 صلدات ريب ك سل ما   عل رم  ٚتعُت.

 كصلى ك على د د    كعلى آل  كصحب  كدلم

================================== 
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uuُٕاحلمكٛ الجاوٍٛ ٔالظتُٕاحلمكٛ الجاوٍٛ ٔالظتuu 
  ىٛ فشض احلرىٛ فشض احلرسهسه

  تذسٖب األٔالد عمٜ الصالٚتذسٖب األٔالد عمٜ الصالٚ
  الطشٖكٛ الظذٖذٚ لتالٔٚ الكشآُالطشٖكٛ الظذٖذٚ لتالٔٚ الكشآُ

  األلعاب الٍاسٖٛاأللعاب الٍاسٖٛ
  الفنتالفنت



  {{8ٕٔ8ٕٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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uu ٛ363الجاوٍٛ ٔالظتُٕالجاوٍٛ ٔالظتُٕاحلمكٛ احلمكuu 
  سهىٛ فشض احلرسهىٛ فشض احلر
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ا١تةػػاؿ،  ف اٟتػػج هػػد الػػػدل ل ضػػ ض ك عل نػػا اٟتػػج  مػػدر كةػػَتة منرػػػا علػػى دػػب ل 
 نػ  يػدض  ا١تػ   إىل  نػ  يػًتؾ بلػدت ك هلػ   ا عظم على  دية  علا الضلب ايٯتاف اهلل 

كيسػػػاض  ل نفػػػا  مػػػداالن، كيتلػػػقيذ بػػػقلي كيفػػػ ح بػػػقلي، ضرػػػد ينفػػػا ا مػػػداؿ كيػػػًتؾ ا هػػػل 
 ٯتاف.كيتع يض ١تشض  الغ  ٖتتاج إىل الصرب، ضراف هقا  عظم دل ل على كدة اي

الصػػالة دػػرل   ف ا١تسػػذد ب نػػ  كب ػػٍت ملهػػدات، لرػػن اٟتػػج هػػد  ف   ػػ ؾ ا هػػل 
، ك نفػػا ا١تػػاؿ ك صػػرب ُب  دا  ا١تنادػػي، كػػل ذلػػي يػػدؿ علػػى  ػػدة ككػػدة ايٯتػػاف اهلل 

 كلقلي كاف هد ملتاـ الدين.
اينسػػاف عنػػدما يػػقهب إىل ا مػػاكن الػػيت  لضػػي كحػػ  السػػما ، كالػػىت مشػػى ض رػػا 

عل ػػ ، ح ػػث  ف ك  نب ػػا ، كٯتشػػ  ُب هػػقت ا مػػاكن يػػدرؾ ضنػػل ك دػػ د ال دػػل كا 
   ا ت ايٯتاف بال  عب كال نصب، ضالقين  دلمدا ُب مرػ   ع ةػدا للعػقاب كلفهانػ 

ضًتكػػػدا مرػػػ  كهػػػا  كا إىل ا١تدينػػػ ، كا١تسػػػاض  بػػػُت مرػػػ  كا١تدينػػػ  حػػػدا   ربعمالػػػ  ك لػػػدمًت 
االن كال  كداان، ك٨تن ن كػب السػ ارات ا١تر فػ  مشدها على  كدامرم متهللافُت كل س معرم م

لنػا هبػقا  كنصل متعبُت؟، كلرنرم ٖتملػدا ذلػي ُب دػب ل الفػ ار بػدينرم، ك٨تػن   ػى ك 
الدين بال  عب، ضلم نتعب ُب ٖتص ل ، كال ُب العمل ب ، كإ٪تا يسي  ك لنػا ذلػي، ضنحتػاج 

 إىل  دا  ذلي. إىل  ر  ك 
================================== 

 َٕٗٔٓ/8/8٘ـ ِٖ٘ٗٔٓ شٛاي  ٕٔ -ششل١خ  –د٠شة ٔغُ  ٕٔٔ



  {{9ٕٔ9ٕٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاٌغزْٛاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاٌغزْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

ن الػػيت نفػػقي ض رػػا دػػ د  إبػػ اه م كدػػ د  إٝتاع ػػل حرػػم ك ككػػقلي نػػقهب ل مػػاك
: عندما كاؿ إب اه م يبن ، 

                                                     ضمػػػػػػاذا كػػػػػػاؿ ايبػػػػػػن
 التض ب
                                                         

 ع ؼ  ف هقا  م  من ك،  ف ر   ا نب ا  كح  ك م ه من ك. الصافات(356)
ك ن  رات على التيضى عاكن  كلدت كهد ي يد  ف ٮت ج ل قْتػ ، ضضػاؿ:    بػيت ال  يعلػم 

ل لَتبهػا اٟتهػب، كمل  ا على  هنما ذهبا ل حتهبػا، كمعرمػا حبػ - ل ال ٗترب  م   - م  
ك دكات كه  اٟتهب، ك١تػا كصػال إىل مرػاف الػقبح  عػ يض ٢تمػا الشػ هاف، ضمػاذا حػدثب 
رمدت، لقلي يتقك  اينساف القم يقهب للحج  هنما رمدت ك  يتبعدا كدػاكس الشػ هاف، 

 .كال ٖتف   الش هاف، كإ٪تا ا بعدا ما  م  ب  ال ٛتن 
ٝتاع ػل:    بػيت انػ ع كم صػ  حػىت ال ينػ ؿ كمػن   ػل التيضػى كا دب الػ اىن كػاؿ إ

عل   الدـ ضًتات  م  ضتح ف   لػ ، ككيبػٍتًٌ علػى ك رػ  حػىت ال  نظػ  إىلي ضت ملػقؾ ال ٛتػ  
ُب  نف ق  م  ك، ضضاؿ: نعم الدلد  ني عد ن  ب ي   إٝتاع ػل، ك راد  ف ي بهػ  ضضػاؿ: ال 

  ، ضرانػي النت ذػ :  نف ػق  مػ  ك   بهٍت حىت ال  ضدؿ ا١تاللر : إن  ربهػ  ملدضػان مػن 
                                                                        

                  ()الصافات. 
كم اكبػ  ك، كا دب الدا ػب ٨تػد  نتعلم من ذلي  ننا ن يب  كالد  على  ضدل ك،

 ػػ ع ك، ض رػػدف الدلػػد عػػد   ب ػػ  علػػى عبػػدر الػػدن ا كعػػدـ ا٠تنػػدع ٢تػػا كال الدكػػػدع ُب 
 آضاهتا، كعلى بلدغ اٞتن  إف  ا  ك.

اٟتج ض    عارؼ، ضنتع يؼ على ا١تسلمُت القين  ا كا من كل بضاع ا رض، كاٟتػج 
  حرػػمه كةػػَتة، كنرتفػػ  ٔتػػا ذكػػ  ت منرػػا كك عنػػدت ض ػػ   عػػدد علػػى مليلػػا الصػػرب، كاٟتػػج ض ػػ

 حيسن البالغ.
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  تذسٖب األٔالد عمٜ الصالٚتذسٖب األٔالد عمٜ الصالٚ
ممدقملال:مطؿملػمأجضملؾمإبينمؼزملػمللمحؾًامظمماظزملالةمالمخقصًامعين=دقملال:مطؿملػمأجضملؾمإبينمؼزملػمللمحؾًامظمماظزملالةمالمخقصًامعين=
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 كؿ  مػػ  ٬تػػب  ف يفعلػػ  ا ب مػػ  ابنػػ   ف يلضنػػ  العض ػػدة الصػػح ح ، ك ػػم ذلػػيب 
إذا كػاندا وكلػدف يضػدؿ لػ :  -علػى دػب ل ا١تةػاؿ  -، ض ش ح لػ  يقك ت دالمان بنعم ك 

    بػػػٍت  ال  علػػػم ك ػػػم  ا  هػػػقا الهعػػػاـب                                  
                                                                
                                                             

 كردت ض   ا٠ترب كا ث   ن  :القم أنكل   ، هقا ال غ م)عب (
مم{{ًامحؿكمؼزملؾمإشممأصقاػغملؿمًامحؿكمؼزملؾمإشممأصقاػغملؿمنمعػملغملنمعػملغملققؼضملؼملؾمظممرشؿملػماخلؾزمثالثمعائةمودؿؼضملؼملؾمظممرشؿملػماخلؾزمثالثمعائةمودؿمم}}

ف ملرػان يعملػدف ض ػ  غػَت اينػس الػقين يعملػدف ض ػ   ينػان، ضمػنرم د ثالث مال  كدػت
يسػػلط الشػػمس علػػى البحػػ  لتبهللاػػ  ا١تػػا ، ضًتضعػػ   مػػن وملػػق البهللاػػ  مػػن البحػػ ، ضػػاهلل 

ا١تاللرػػػػ  إىل عنػػػػاف السػػػػما ، كمػػػػنرم مػػػػن ٬تمعػػػػػ  ك٬تعلػػػػ  دػػػػحاب، كمػػػػنرم مػػػػن يسػػػػػدؽ 
ينػػ ؿ السػػحاب علػػى مرػػاف ٭تػػددت العلػػ  الدهػػاب علػػى  بػػل مػػن السػػحاب، كمػػنرم مػػن 

 اٞتباؿ، كٯتش  بعد ذلي على ا رض اليت ملديها ك ضرا ك.
ضػػػنحن لرػػػى ٨تفػػػ  ض عػػػان صػػػغَتان ُب كنػػػاة السػػػديس ٨تتػػػاج إىل مل ػػػارات اٞتن رػػػات، 

، ك عػل هنػ ان ظػاه ان ضر م ْتف  هن  الن ل ك م يترلم حفػ تب كمىػن الػقم حفػ تب ك 
يصل إل نا لن ملق من  ما ن يد، كالنرػ  البػارن يصػل إىل الػدادم  الظاه هن ان ارنان، ضالنر  ك 

اٞتديد كيصل للبح  ا ٛت  ١تن يسرن ُب الصحارل ض ذدكا ما ان ُب ارػن ا رض، ككػل 
 .هقا  م  ك 

النبػػاات كا٠تنػػ كات كالفداكػػ  متندعػػات، مىػػن الػػقم  نػػ ؿ البػػقرة  ك عػػل ك 
ب هػػل ٨تػػن،  ـ كب ك، لػػد    د ػػد بػػقرة ضرػػل نسػػته    ف ٨تصػػل علػػى  ل بػػقرة ا كىل
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  كىل من  ل نباتب ال.
كننظػػػ  لػػػ رض،  ر هػػػا ك ككةػػػ  ض رػػػا الغػػػقا  الػػػالـز للنبػػػات، كا١تػػػا   ن لػػػ  ك، 
كا٢تدا   ردل  ك، ككل ما هػد عل نػا هػد  ف ننػ  البػقرة الػيت  ك ػدها ك ُب ا رض كهػد 

 ٢تا ٔتالرا كهدالرا ك قرها ين ل  ُب ا رض لت ملق غقا ها.و ى 
  ننػػػػ  ُب هػػػػقت ا رض بػػػػقر ُت  ك ثالثػػػػ   ك  ربعػػػػ   صػػػػناؼ  ػػػػىت:          

                                                             
             (4)ا١تػػػا٧تد ٢تػػػا رعػػػم، كا١تشػػػمش لػػػ  رعػػػم، كالرب ضػػػاؿ لػػػ  رعػػػم،  الرعمممد

كا١ت ركعات كا٠تن كات كل كاحدة ٢تػا رعػم ك٢تػا  ػرل ك٢تػا لػدف ك٢تػا حذػم ك٢تػا غػالؼ، 
 من القم يتدىل ذليب ك رب العا١تُت.

   ح يبٍت من الصغ  هقت ا  ػ ا ، ض رػدف عنػدت عض ػدة ُب ك، ٍب  كػدؿ لػ  بعػد 
: صػػاحب هػػقت الػػنعم  ال ٬تػػب عل نػػا  ف نشػػر تب ضمػػن  ديل إىلي ملدمػػ   ظػػل دهػػ ان ذلػػي

د، من القم  عل العُت  نظ ب كمن الػقم ةػمن    ر ت على هقت النعم اليت ال يعد كال ٖتي
احملاضظػ  علػػى هػقا البصػػ ب مػن الػػقم  عػل لػػي كهعػ  عظػػم  سػم  هبػػا كلػ س ض رػػا آالت 

 رػػا  رندلد  ػػاب كمػػن الػػقم  عػػل كهعػػ  اللحػػم هػػقت كال ض رػػا  دكات كال م ران رػػا كال ض
كه  اللساف  تقكؽ هبا الهعاـ ك يسرل ُب ضمػي علػى بلػ  الهعػاـ، ك سػته   هبػا الرػالـ، 
ـ، ضػػال يد ػػد  ك عػػل معرػػا صػػدان، كلرػػل كاحػػد لػػ  صػػدت ٥تصػػدص ملصيػػ  بػػ  ا١تلػػي العػػالي

ك   غػَت ك ػ   صدت يشب  صدت اآلمل  من ا كلُت إىل اآلمل ين، الد   كاحد كلرن كل
 اآلمل  حىت كلد كا   د ـ ضلرل كاحدو منرما ك   ملاصه ب :

  وييييً شييييٍٟء ٌييييٗ آ٠ييييخوييييً شييييٍٟء ٌييييٗ آ٠ييييخٚفييييٟ ٚفييييٟ 

  
  رييييييذي ػٍييييييٝ أٔييييييٗ اٌٛاؽييييييذرييييييذي ػٍييييييٝ أٔييييييٗ اٌٛاؽييييييذ

  
 صبحي ُب الصباح كالعُت كما ه    ل، ض حتػاج اف   ػر ت علػى البصػ ، كا ذف  
كمػا هػػ  ض حتػاج  ف   ػػر ت علػى نعمػػ  السػػم ، ككػقلي اللسػػاف دػل م  حتػػاج إىل  ػػر ت 

  الرالـ، كا١تعدة هتنم، من القم ٭تي كرػا ا٢تنػمب ضػ    دملػل ٢تػا الهعػاـ كلرػن على نعم
من القم يعه را ايذف ا٢تنمب ك، هل يسته    حده منرم  ف يتحريم ُب هنػم الهعػاـ 
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 .ض ضدؿ ٢تا: انتظ ل نصم داع  حىت   ـ ٍب اهنم  الهعاـب ال، ضرد إبذف ك 
د ك٤تفػػدظ، لػػد هػػقا العضػػل ذهػػب منػػ   ضػػاه كاحػػده الضػػدماف  تح كػػاف، كالعضػػل مد ػػد 

ضالنػػاس كلرػػم دػػ ر بدف مػػن هػػقا اينسػػاف، مػػ   ف النػػاس كلرػػم يعهفػػدف علػػى اٟت ػػداف، 
كلرػػنرم ير بػػدف مػػن اينسػػاف الػػقم ذهػػب منػػ  عضلػػ   نػػ  ٣تنػػدف، مػػن الػػقم ييةبػػي هػػقا 

 .العضل كمن القم ٭تفظ ب  كـ  ا ك مُت 
، ك  هػػقت الصػػلداتب  ضر ػػم   ػػر  كب  مػػ    ف نصػػل  لػػ  ٜتػػس مػػ ات ُب ال ػػـد

  ر ان هلل على النعم الدالم  اليت  عهاها لنا ك، كاليت مليررا لنا ك  لي ُب عيالت.
ضرػػقت هػػ  اله يضػػ  السػػديدة الػػيت دػػتذعل الدلػػد ٭تػػاضو علػػى الصػػالة رلبػػان ١ت ةػػاة 

رب دػػ    ي الشػػذاع ك، كلرػػن  ف  كػػدؿ لػػ  لػػد    صػػل  ضسػػدؼ دػػتدملل  رػػنم، كَب الضػػ
ا ك ع، كَب النار د فعلدا ض ي كقا ككػقا، ضرػقا الرػالـ  صػبح ا كالد ال يلضػدف لػ  االن، 
لرن  ع ض   كالن نعم ك عل ػ ، كبعػد ذلػي  رلػب منػ   ف يشػر  كاهػب الػنعم لرػى ي يػدت 

  من هقت النعم:                                 (7ا) برامي. 

  الطشٖكٛ الظذٖذٚ لتالٔٚ الكشآُالطشٖكٛ الظذٖذٚ لتالٔٚ الكشآُ
دقملال:مخؿؿماظؾضملضمعؽملاماظعملرآنمظممرعسملانمأطـرمعـمثالثمعرات,موبضملدمرعسملانمدقملال:مخؿؿماظؾضملضمعؽملاماظعملرآنمظممرعسملانمأطـرمعـمثالثمعرات,موبضملدمرعسملانم

أشػملعملؽملامادلزملاحػمصؼملامدرمػذاماِّعر=موػؾمػؽملاكمررؼعملةمتلاسدغلمسػملكمأنمأخؿؿمأشػملعملؽملامادلزملاحػمصؼملامدرمػذاماِّعر=موػؾمػؽملاكمررؼعملةمتلاسدغلمسػملكمأنمأخؿؿم

ممبؾملاماظعملرآن=موػؾمؼؽملظملعممساعماظعملرآممصعملطمأممالمبدمعـماظعملراءة=بؾملاماظعملرآن=موػؾمؼؽملظملعممساعماظعملرآممصعملطمأممالمبدمعـماظعملراءة=
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ا١تشػػرل  الػػػيت يضػػػ  ض رػػػا كةػػػَته مػػػن ا١تسػػلمُت كال ي الػػػدف هػػػ   ف يضػػػ   الضػػػ آف حػػػىت 
 ٭تصل على ثداب  الكة الض آف كضضط، كالنفس ٘تلم ك  يد التغ َت.

١تاذا ن ؿ الض آف  صالنب إن  كتاب  ن ل  ك إل نا لنفضر  كنتدب ت كنعمل ٔتا ض ػ ، ضػ   
ق آ تو مػػػن الضػػػ آف ك حػػػاكؿ  ف  ربضرػػػا ُب ح ػػػاٌب، ك ربضرػػػا ُب ب ػػػيت،  كػػػ   كػػػل يػػػدـو بعػػػ
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  ك هب ا الض آف ٭تتػاج إىل رمنػاف ضضػط  ـ ٭تتػاج إىل رػدؿ العػاـب ٭تتػاج إىل رػدؿ العػاـ: 
                                                       (62)ككػػػػػػػػػػػاؿ ك  ص

   عػػػاىل:                                      (37)يضػػػل: )ضرػػػل مػػػن ا (  القممممر  
 لرن ٭تتاج ١تن يتقك .

    علػػػم  نػػػٍت  ملػػػ ج مػػػن الػػػدن ا كالضػػػ آف يشػػػف    عنػػػد ك، كمػػػىت يشػػػف   ب إذا 
ا ُب الضػػ آف، ضلػػن يشػػف    الضػػ آف، عملػػي ٔتػػا ض ػػ ، ضػػ ذا مل  ػػيي مػػن الػػدن ا ك   عمػػل ٔتػػ

 ضتردف ك ا ٌب للعمل ٔتا ُب الض آف، ككلما ك  ت آي   حاكؿ العمل هبقت اآلي .
د د  عبػد ك بػن عمػ  كػاف يضػدؿ: كػاف مػن ٭تفػو دػدرة البضػ ة ييػدعى عظ مػان بػُت 

إال إذا   صحاب رددؿ ك، ١تاذاب كاف يضدؿ: كاف  حد  ال ينتضل من اآلي  إىل الػيت  ل رػا
عمل هبا، وملقها آي  آي ، ضػ ذا انترػ  مػن العمػل هبػا ينتضػل للػيت بعػدها، ضػال يض  هػا لرػى 

 ذهػب ر ػله ٟتنػ ة  النػػ  ٪تػا ي يػد  ف يض  هػػا حػىت يعمػل هبػا، ككػػد وملػق اٟتسػنات، كإ
، ك راد النػ   ف يسػتف ق ُب ال ل لػ ككاؿ لػ : ا ػل علػىي ٦تػا  ن لػ  عل ػي ربػي، ضضػ   دػدرة 

:   رددؿ ك حسػبي حػىت  عمػل هبػا ل  ال  ل  ة صلدات رىب ك سل ما   عل  ، كاؿالض ا
 ٍب آ ى إل ي  ٝت  غَتها.

ييػ دد آيػ   حػدهم الصحاب  كاندا يتلقذكف بض ا ة الض آف، ض ض   آ ت، ك ح ا  كػاف 
 :كاحدة رداؿ الل ل

إل نػػا،   دػػ د  عبػػد ك بػػن مسػػعدد كػػاؿ:  علنػػا الضػػ آف الرػػ ًن ردػػالل مػػن ك
ضنض   هقا الرالـ الل ل لنتدب  ما ض  ، ٍب ننفق ما ك   ت النرػار، يػ ل مػا ُب هػقا ا٠تهػاب 

 .ل فرم  كيتدب ت كيصبح الصباح ض عمل ب  بُت مللا ك 
كهقت ه  الض ا ة السديدة للض آف، ك هػ  ٕتعػل اينسػاف ال ٯتػلم مػن  ػالكة الضػ آف 

 ، ا١ترػم  نػ  بعػد ذلػي يتلػقذ العمػل برتػاب الػ ٛتن  ك من ٝتػاع الضػ آف دػدا   ػال  ك ٝتػ
ي الس دة عالش  ، كال عن اٟتب ب  :١تن د ٢تا عن مللض  الش يم 
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وعمإغفمُؽمَظضملعمػمَلكمخغمػمُلؼـمم ممطانعممخغمػمُلعمُلفغمماظعملرآنغم,مأعامتعملرأماظعملرآن,مضقلماهللم}
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م.

 ، ك مبان ح كمت ك آ ن ضتردندا  على هنذ      ريدكم  نتم  ف  ردندا 
    :ُب دػدرة ا١تلمنػدف  نفقكف ما  ا  بػ  الضػ آف                          

                                                        
                                

كهػػػقت هػػػ  الصػػػفات الػػػيت ٬تػػػب  ف  رػػػدف ُب ا١تػػػلمنُت،  ف يصػػػلدا لدر ػػػ  الفػػػالح  
ك ػػمب ا٠تشػػػدع ُب الصػػالة، كايعػػػ اض عػػن اللغػػػد، ضالنػػاس كلرػػػم اآلف عنػػدهم  ػػػردة 
الرالـ، ي يد  ف يترلم على الدكاـ ددا  كاف هقا الرػالـ لػ   ك عل ػ ، لرػن ا١تػلمن لػ س  

ا الرلم  يفرًٌ  إف كاني هقت الرلم  ل  ٗت ج، كإف كانػي عل ػ  ال كقلي، ضضبل  ف ينه
 ٗت ج، حىت ال ٭تادب عل را.

ككػػاف هػػقا نظػػاـ  ػػالكة الضػػ آف الػػقم ن يػػد  ف ينتشػػ  ُب هػػقا ال مػػاف حػػىت نعػػدد إىل 
 عص  السلم ا كؿ إف  ا  ك رب العا١تُت.

  األلعاب الٍاسٖٛاأللعاب الٍاسٖٛ
ظضملابماظؽملارؼةمظمماِّسؿملاد,مووصؾماِّعرمظضملابماظؽملارؼةمظمماِّسؿملاد,مووصؾماِّعرمدقملال:متضملاغكمبالدغامعـمزاػرةماغؿرملارماِّدقملال:متضملاغكمبالدغامعـمزاػرةماغؿرملارماِّ

ممبؾملامظممادللاجدمأثؽملاءماظزملالة,مصغملؿملػمغضملاجلمػذهماظصملاػرة=بؾملامظممادللاجدمأثؽملاءماظزملالة,مصغملؿملػمغضملاجلمػذهماظصملاػرة=ممأنماِّرظملالمؼرعقنأنماِّرظملالمؼرعقن

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

ل سػػي هػػقت الظػػاه ة ضضػػط، كلرػػن ظػػداه  كةػػَتة انتشػػ ت ُب ااتمػػ   يشػػدًٌت صػػدرة 
كػدكة لرػل بػالد ايدػالـ، كمػا ٭تػدث عنػد  يضلػدكت ايدالـ، ك٨تن نس نا  ف بلػد  مصػ  

================================== 
َْ ػٓ عؼذ ثٓ ٘شبَ ثٓ ػبِش لبي: أر١ذ ػبئشخ فمٍذ : ٠يب أَ اٌّيؤ١ِٕٓ أخجش٠ٕيٟ ثخٍيك سعيٛي هللا   ٕٕٔ ، لبٌيذ: ويب

، أِب رمشأ اٌمشآْ لٛي ُْ { )اٌمٍُ:  هللا  ُخٍُمُُٗ اٌمشآ ٍُ إٔهُه ٌَؼٍََٝ ُخٍٍُك َػِظ١ َٚ  ( ِغٕذ اإلِبَ أؽّذ.ٗ:}
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 كيعملدا ب  على  ف هقا  ك ت ايدالـ  ننا بلد ا زه  الش يم.
، الترػػػػال م ال الػػػػدة  ضمػػػػا ٭تػػػػدث ُب هػػػػقا ال مػػػػاف ال ييضػػػػٌ ًت ديػػػػنه كال عيػػػػ ؼه كال  ػػػػ ه

  ػػاؿ كا نػػدار ال الػػدة عػػن اٟتػػد الػػقم يبػػد  مػػن بدايػػ  الفػػ ح إىل  ف ينترػػ  كيشػػًتؾ ض ػػ  ال
كالنسػػػا  معػػػان، كمػػػن ال يشػػػًتؾ ُب الػػػ كص يضدلػػػدف عنػػػ  متهللالفػػػان  ك متهللالفػػػ   ك ر عػػػ   ك 
ر ع  ،     صبح هقت مدةػ  اآلف، حػىت  ف إملداننػا العػ ب يع بدننػا كيضدلػدف: هػل  صػبح 

  عب مص  كل  راكصُتب ضرقت مص ب  انتش ت.
يت انتشػػ ت ب ننػػا، كمةلرػػا  ينػػان كالػػىت انتشػػ ت ُب هػػقا ال مػػاف ا لعػػاب الناريػػ  الػػ

 علنػػا مسلسػػال نا   ٌكًػػ  علػػى النػػ ب النػػار، ك منػػا  كالد    ػػ ا   ػػب ر ، كك ننػػا نػػ يب 
ض رم السلدؾ العدكاين، كك ننا ندرب إبننا علػى  ف ينػ ب هػقا، كيضتػل هػقا، ك٧تعػل هػقا 
السػػلدؾ عنػػدت حػػىت يرػػدف بهػػالن مػػن  بهػػاؿ ا١تسلسػػالت الػػيت ن اهػػا ُب التلفػػاز كنسػػاعدت 

 ت ا لعاب ا١ت عذ .هبق
ربعػان هػػقت كلرػػا بػػدع ظرػػ ت ُب هػػقا ال مػػاف، كٖتتػػاج إىل انتبػػات ك عػػاكف النػػاس حػػىت 
نسته   الضنا  على هقت البدع، ضالتا   ال وٌب هبا كلد  ا  هبا نتفػا معػان  ف ال نشػًتيرا 

 حىت ال يشًتيرا م ة سن  ،  ف الهفل الصغَت ال يع ؼ كلرنرا  مام .
  رػػػػا م حػػػػىت ن  ػػػػ  سن ػػػػ ن للػػػػنرج ايدػػػػالمى ُب اللعػػػػب ا١تبػػػػاح ضػػػػنحن ٨تتػػػػاج إىل

 كالد ، لرن اآلف    ا   سبب نربات ل د ة،  د د مسددات اآلف ٮت ج منرػا  ػ    
كا١تسػػمار كٮتػػـ  العػػُت، ككةػػَت مػػن ا رفػػاؿ ضيضمػػي  ع ػػنرم بسػػبب هػػقت اآللػػ  الشػػ هان   

 كالىت وملقها على  هنا لعب  ضال ينبغ  ذلي.
غ  عل نا  ف نعلمرم ا لعاب الناضع ، لعب  عن اٟتج،  ك لعبػ  عػن الصػالة، لرن ينب

...  م لعبػػػ  مف ػػػدة غػػػَت ا لعػػػاب الػػػيت صػػػدرها لنػػػا الغػػػ ب ُت حػػػىت يفسػػػدكا  كالد  مػػػن 
 ف ينبرنػا إىل مػا يف ػد، ك٬تعلنػا نسػتف د، كن ا ػ   نفسػنا لننفػ  كػل  الصغ ، نسػ ؿ ك 

 عنا  ٚتعُت.هقت اٟتساالت عن ديننا كعن ٣تتم
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  الفنتالفنت
ممدقملال:معامعضملؽملكمضقظفمتضملاشم:مدقملال:معامعضملؽملكمضقظفمتضملاشم:م   مممم     مم   مم     مم    مممممم

مم%ؼقغس$=%ؼقغس$=
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الفتنػػ  للضػػـد الظػػا١تُت يعػػٌت  ف اينسػػاف ٯتػػارس عمػػالن غػػَت  ػػ ع ، يػػ كؽ ُب  عػػُت 
 نب ػػػا  ك كردػػػل ك ك ٦ترػػػم  ف ك ٭تفظرػػػم مػػػن ا عمػػػاؿ الػػػيت ال  اآلملػػػ ين، لػػػقلي دعػػػا

 :  ةى ك، ككد يتبعرم ض را غَتهم كيردندا كد  ملقكا هقا الدزر، كاؿ 
ؿمممسعمػمَلكسعمػمَلكممَطانعمَطانعمممإؿمظَّاإؿمظَّاممُزػمْلؼملؼماُزػمْلؼملؼماممغعمظمْلسؽمغعمظمْلسؽمممتغمعمْلؿعمؾغمتغمعمْلؿعمؾغمممَظاَظامم}} ؿمابػم ػمممِطظمْلؾؽمِطظمْلؾؽممماْظفمَلوفملؿماْظفمَلوفملؿمممآدعممعمآدعممعمممابػم ػمِع ممَأوفملغمَأوفملغمممِظفمَلغفمفغمِظفمَلغفمفغمممدعمِعؾملعمادعمِعؾملعماممِع

ػم ػمععم فمممععم فمدعم {{ممعمَلؿػمؾعمعمَلؿػمؾعماْظاْظممدعم
ُِّ

مم

ض دعدا ك اٟتفػو كالت ي ػد مػن  م ضعػل غػَت مليػد بنػدر الشػ ع، كغػَت مضتػدل ض ػ  
هبدم رددؿ ك، كييف  ض    هل هقا ال من، كيظندا  ن  على حا، ك ن  على ملَت، كٯتشػدا 

اٟتفػو  كرا ت ُب هقا ا مػ ، كيرػدف عل ػ  كالػ   نػ  هػد  كؿ مػن دػني  ٢تػم، نسػ ؿ ك 
 ٚتعُت.كالسداد  

 كصلى ك على د د    كعلى آل  كصحب  كدلم

================================== 
 اٌظؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد  ٖٕٔ
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uuُٕاحلمكٛ التاطعٛ ٔالظتُٕاحلمكٛ التاطعٛ ٔالظتuu 
  تشك احلر وع الكذسٚتشك احلر وع الكذسٚ
  تشنٛ األتكٗاٞ ألٔالدِيتشنٛ األتكٗاٞ ألٔالدِي
  املذأوٛ عمٜ تكٕٝ اهللاملذأوٛ عمٜ تكٕٝ اهلل

  سفغ الكشآُ الهشٖيسفغ الكشآُ الهشٖي
  إعذاد الكٕٚإعذاد الكٕٚ

  الزِب الصٗين ٔسقص العشٔطني يف الضفافالزِب الصٗين ٔسقص العشٔطني يف الضفاف
  اجلىع بني العكٗكٛ ٔاألضشٗٛاجلىع بني العكٗكٛ ٔاألضشٗٛ
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uu ٛ364ٔالظتُٕٔالظتُٕالتاطعٛ التاطعٛ احلمكٛ احلمكuu 
  تشك احلر وع الكذسٚتشك احلر وع الكذسٚ

ممدقملال:عامحغملؿمتركماحلجمععماظعملدرة=دقملال:عامحغملؿمتركماحلجمععماظعملدرة=
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اٟتػػج ٬تػػب علػػى الًتاملػػ ، يعػػٍت إذا  ػػدض ت  ػػ كط اٟتػػج كهػػ  االدػػتهاع  ا١تال ػػ  
كاالدتهاع  الصح   ك من اله يا، كيناؼ ٢تا ُب هقت ا  ـ  ف يرػدف لػ  نصػ ب ُب مػن 

 ٬تي ل ٢تا ك ع . ي  عل رم االملت ار  دا  الف ين ،  ف كل  بداب اٟتج  صبحكك
ػجب كإذا   ٭تػج هػل يرػدف  ض ذا  دض ت كل الش كط ضرل ٬تب على اينساف  ف ٭تي

 مضص ان كيسا ؿ عن ذليب اك ٟتُت  دض  ايدتهاع .
 ػ كط ا حراـ الفضر   ا فضي على  ف اٟتػج ٬تػب ضػدران، ٔتعػٌت  نػ  مػن  ػداض  معػ  

اٟتػػج ٭تػػج ضػػدران كال يتػػ مل  عػػن ذلػػي، كإذا  مليػػ  يػػدملل ضػػ من عنػػاهم اٟتػػديث الشػػ يم 
 :  القم كاؿ ض   

ػممم}} ػمععم ممذعماءعمذعماءعمممإؿمنػمإؿمنػمممَصػمْلؿملعمؼملغمتػمَصػمْلؿملعمؼملغمتػمممؼعمقغمجفمؼعمقغمجفممموعمَظؿػموعمَظؿػمممجعماِئرؽمجعماِئرؽمممدغمػمْلشمَلانؽمدغمػمْلشمَلانؽمممَأوػمَأوػمممَزاِػرعمٌةَزاِػرعمٌةممحعماجعمٌةحعماجعمٌةممَأوػمَأوػمممععمرعمضؽمععمرعمضؽمممؼعمقػمِؾلػمفغمؼعمقػمِؾلػمفغمممَظؿػمَظؿػمممععم

{{ممغعمزملػمرعماِغؿملكماغعمزملػمرعماِغؿملكما  َأوػمَأوػمممؼعمؾملغمقعمِدؼكماؼعمؾملغمقعمِدؼكما
ُِٓ

مم

كػاؿ إف اٟتػج ٬تػب علػػى  -كمقهبػ  ض ػ    سػَت  -ك رةػات  لشػاضعى إال ايمػاـ ا
الًتاملػػػ ، يعػػػٍت إف  ػػػدض ت هػػػقت الشػػػ كط، لرػػػن هنػػػاؾ  دػػػبابه  ملػػػ ل غَتهػػػا  علتػػػٍت ال 
 دته    ف  حج هقا العاـ، ك مل    إىل  عداـ  مل ل ضال علىي  ػ  ، كلرػن هػقا اٟتػديث 

نػدم  دا  ض ينػ  اٟتػج مػ   ػداض  ينهبا علػى مػن يينرػ  اٟتػج،  ك يسػتر ئ اٟتػج،  ك ال ي
================================== 
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   كط اٟتج.
كَب هقا ال من القم ٨تن ض    غَتت ا مػدر ك صػبح اينسػاف ٯتلػي ايدػتهاع  كال 
يسػػته   اٟتػػج  نػػ  ال يسػػته    ف يػػقهب بنفسػػ ، كرٔتػػا يضػػدـ  كراكػػ   عدامػػان كال يرػػن لػػ  

ضدلػدف لػ  ثػداب نص ب، هقا القم يضدـ لف ين  اٟتػج إف   يصػب  الػدكر  ك الض عػ  كمػا ي
 دا  ض ينػػ  اٟتػػج كاملػػ   نػػ  بػػقؿ مػػا ُب كدػػع ، كا مػػ  الػػقم مينػػ  منػػ  لػػ س إبدػػتهاعت  
الفرػػاؾ عنػػ ، ضلػػ  هنػػا ا  ػػ  كػػامالن علػػى  ف ييرػػ ر هػػقا ا مػػ  حػػىت ييصػػ ب  الػػدكر إف  ػػا  

 ك. 
ٔتعٌت  ن  لد  ضدـ ك  يصػب  الػدكر حػىت كاضػات ا  ػل ضػال ييسػا ؿ عػن ض ينػ  اٟتػج 

الض ام   ن  بقؿ ما ُب كدع  ك ديل ما عل    ف هػقا  مػ ه لػ س ُب مضػدكرت  ف يتحايػل  يـد
 عل  .

ضمػن معػ  إدػتهاع  ال بػد ك ف ييضػػدًٌـ كػل دػن ، كمػن لػػ س معػ  ايدػتهاع  ضلػ  حػػج 
آملػ ، ض  ملػػق ا دػباب الػػيت  ػلدم إىل ثػػداب ض ينػ  اٟتػػج ُب   ـ اٟتػج، ك ػػمب عل ػػ  ُب 

 ف  -كلػػػد ل ػػػـد كاحػػػد  -كالػػػل مػػػن ذل اٟتذػػػ   ف ٬تاهػػػد نفسػػػ    ـ اٟتػػػج ُب العشػػػ  ا 
يصػػػػل  الفذػػػػ  ُب ٚتاعػػػػ  ٍب ٬تلػػػػس يػػػػقك  ك حػػػػىت مهلػػػػ  الشػػػػمس،  ك يضػػػػ   الضػػػػ آف  ك 

 :يستغف  ك  ك يصل  على حن ة الن  لضدل  
ػممم}} ػمععم ممَضامعمَضامعمممثغمؿفمثغمؿفمممظرملفمؼملػمسغم,ظرملفمؼملػمسغم,ااممتعمشمْلػمُلععمتعمشمْلػمُلععمممحعمؿفمكحعمؿفمكمماظػملَّفعماظػملَّفعمممؼعمذػمُطرغمؼعمذػمُطرغمممجعمػمَلسعمجعمػمَلسعمممثغمؿفمثغمؿفمممجعمؼملعماسعمٍة,جعمؼملعماسعمٍة,ممِصلِصلمماْظطملعمدعماَةاْظطملعمدعماَةممصعمػملَّكصعمػملَّكممععم

ؿم,  َصرعمَطععمَصرعمَطععم ؿم,رعمْطضملعمؿعمؿملػم {{مموعمسغمؼملػمرعمٍةوعمسغمؼملػمرعمٍةممحعمففمٍة,حعمففمٍة,ممِبفمَلجػمرؿمِبفمَلجػمرؿممماغػمعمَلػمَلبعماغػمعمَلػمَلبعمممرعمْطضملعمؿعمؿملػم
ُِٔ

مم

كهػػػقا النسػػػب  ١تػػػن   يسػػػته  اٟتػػػج، ض ػػػلدم صػػػالة ضذػػػ  كيػػػقك  ك حػػػىت  هلػػػ  
ُب ٚتاعػ  بن ػ   عدينػ  اضو علػى الصػدات ، ك٭تػتُتالشمس ضتيرتب ل  حذ  كعم ة مضبػدل

 :عن  ضنل العمل ض هللاربهم إذ يس ل  اصحاب   كاٝتعدا للحب ب عن الف ين ، 
ؿم,مضال:مضػملتغم:مثغمؿعمؾمممم}} ؿم,مضال:مضػملتغم:مثغمؿعمؾمماظزملعمؾماَلُةمدِلؿملعمَلاِتؾملعما,مضػملتغم:مثغمؿعمؾممعاذعمامؼامردقلعمماهلل=مضال:مِبرغمؾمماْظقعماِظدعمؼػم اظزملعمؾماَلُةمدِلؿملعمَلاِتؾملعما,مضػملتغم:مثغمؿعمؾممعاذعمامؼامردقلعمماهلل=مضال:مِبرغمؾمماْظقعماِظدعمؼػم

================================== 
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127127{{مماْظفغمؼملغمضملعمُةمحعمجغمؾمماْظظمُلعمَلرعماِءاْظفغمؼملغمضملعمُةمحعمجغمؾمماْظظمُلعمَلرعماِءمم}}مم، ككاؿمم{{ممعاذعمامؼامردقلعمماهلل=مضال:ماجِلؾملعمادغممظممدعمِؾؿملؾؿمماهللعاذعمامؼامردقلعمماهلل=مضال:ماجِلؾملعمادغممظممدعمِؾؿملؾؿمماهلل

مم

 نظػػ  إىل ضظػػ  علػى الصػػلدات كحنػػدر اٞتمػ  كاٞتماعػػات كبػ  كالديػػ ، ضضعل ػ  احملا
هقت ا عماؿ ض لديرػا  ك يػلدم عمػالن منرػا، ك هػم مػن هػقا كذاؾ  نػ  يعػ ش ُب   ـ اٟتػج 
ُب ركحان ػػ  اٟتػػج، ض صػػـد مػػا   سػػ  ُب هػػقت ا  ـ كملاصػػ  يػػـد ع ضػػ ، ك٭تػػاكؿ  ف يضنػػ  

  كيتقكي   ضعاؿ اٟتج.هقت الل ا  كا  ـ ُب ذك  ك كراع  ك
لد ضعل ذلي كصفى ككديي ركحان ت ، ض ذا  ـ ي ل نفس  ال ـد كهد يهدؼ حػدؿ 
الرعب ، كَب يـد آمل  ي ل نفس  كهد يسعى، كيـد آمل  ي ل نفس  كهد على ع ض ، كيػـد 

ي ل نفسػ   ينػان حػىت ركحان ػان  كة  كهد ي كر حب ب ك كمصهفات، راب  ي ل نفس  ُب ال
عنػدما كػاف ُب غػ كة  بػدؾ  هلال  اٟتذ ج، كإذا دملػل ُب حػديث ردػدؿ ك يع ش م  

 ضضاؿ  صحاب : (ّتدار ا ردف)
مم::َضاُظقاَضاُظقاممععمضملعمغمُلؿػم,ععمضملعمغمُلؿػم,ممَطاغغمقاَطاغغمقاممإؿمالإؿمالمموعماِدؼؼماوعماِدؼؼماممَضشمَلضملػمؿغمؿػمَضشمَلضملػمؿغمؿػممموعمالوعمالممععمِلريؼما,ععمِلريؼما,ممِدرػمتغمؿػمِدرػمتغمؿػمممععماععماممَأْضقعماعؼماَأْضقعماعؼماممِباْظؼملعمِدؼؽملعمِةِباْظؼملعمِدؼؽملعمِةممإؿمنفمإؿمنفممم}}

{{مماْظضملغمذػمرغماْظضملغمذػمرغمممحعمؾعملعمؾملغمؿغمحعمؾعملعمؾملغمؿغمممِباْظؼملعمِدؼؽملعمِةِباْظؼملعمِدؼؽملعمِةمموعمػغمؿػموعمػغمؿػم:م:مالعمالعمضََضممِباْظؼملعمِدؼؽملعمِة=!ِباْظؼملعمِدؼؽملعمِة=!مموعمػغمؿػموعمػغمؿػممماظػملَِّف,اظػملَِّف,  رعمدغمقلعمرعمدغمقلعمممؼعماؼعما
ُِٖ
  

  ػ  اٟتػج، بشػ ط ىل ، ض رػدف رػمكما داـ مع  العيػقر كلرنػٍت  عػ ش ب كحػان يت مع
ع  كال  ير ة كال     من هقا الضب ل إف  ا  ك.   ف ال يد د ر   كال ٝتي

  تشنٛ األتكٗاٞ ألٔالدِيتشنٛ األتكٗاٞ ألٔالدِي
ممدقملال:معامعضملؽملكمضقظفمتضملاشم:مدقملال:معامعضملؽملكمضقظفمتضملاشم:م    مم   مم مم   مم مم    مم    مم

   مم  مم    مم     مم مم     مم  مم   مممممم%اظؽمللاء$=%اظؽمللاء$=مم
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رًٌ  ٢تم      :كل كاحد ملالم على  كالدت من بعدت ٭تاكؿ  ف ٬تي

================================== 
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مػػن ينػػ  ٢تػػم كديعػػ  ُب البنػػي، كمػػنرم مػػن يشػػًتل ٢تػػم  ػػرادات ادػػتةمار ضمػػنرم 
 م صػػػنم ُب البنػػػي، كمػػػنرم مػػػن يبػػػٍت لرػػػل كاحػػػد ب تػػػان،  ك يشػػػًتل كهعػػػ   رض لرػػػى 

 :يهممن عل رم ل ع شدا ع ش  ر ب ، كهقت ا مدر ل سي ملري، كلرنرا مليه هلل 

                                                             

               (386) ط. 
ك رةػػات كػػاف  را١تػػا هػػم   ض ػػا  ضػػال ٗتػػاؼ علػػ رم، دػػ د  عمػػ  بػػن عبػػد الع يػػ  

عندت عند مد   ٙتان   عش  كلػدان، ك  يػًتؾ ٢تػم  ػ مان إال دينػاران لرػل كاحػد مػنرم، ك  ػدا لػ  
كهػػد ُب دػػر ات ا١تػػدت: )) كالدم ر ػػالف،  عشػػ  كلػػد  مامػػ ، ضضػػاؿ ال  ػػل الةمان ػػ  

 مػػػا الصػػػاّب مػػػنرم ضػػػاهلل يتػػػدالت، ك مػػػا الهػػػاّب ضمػػػا كنػػػي   ػػػ ؾ لػػػ  مػػػا يع نػػػ  علػػػى الفسػػػا 
 كالفذدر ك يحادب عل   كل ((.

كالتػػػاري  ٭ترػػػ : مػػػاذا يصػػػنعدفب كػػػالدا: نتػػػا  ، ضتػػػا  كا كُب ملػػػالؿ دػػػن  كاحػػػدة 
  نرم مالػ   لػم دينػار بربكػ   بػدهم، ١تػاذاب  صبح م  كل كاحد مػ                

 كهقا كاف اٞتد الساب  ضما النا ا ب ا١تبا  ب؟؟. الكه (36)
ككاف بعرس ذلي ا٠تل ف  هشاـ بن عبد ا١تلي إبن عم د د  عم  بن عبػد الع يػ  

ؾ لرػػل كاحػػد مػػنرم مالػػ  ، ككػػاف نسػػ ب  كملػػاؿ  كالدت، ككػػاف لػػ  ٙتان ػػ  عشػػ  كلػػدان، ك ػػ 
 لم ديناران، كلرنرم ل سدا على الًتب ػ  ايدػالم   الصػح ح ، ك ػل  نػ    ٯتػ  علػ رم العػاـ 

 حىت صاركا ٯت كف على ا بداب يس لدف الناس؟؟.
ضلػػد  ف اينسػػػاف  ػػػ ؾ يبنػػػ  ماليػػػُت اٞتن رػػػات كلرنػػػ   صػػػبح مػػػن ا١تػػػدمنُت، ضمػػػاذا 

 ُب اٟتديث: كاؿ لرا ُب ٟتظات، كلقلي يفعل ا١تدمن هبقت ا مداؿب د نفضرا ك
{{ممَظفغمَظفغمممؼعمدػمسغمقؼعمدػمسغمقممصعماِظّّـمصعماِظّّـممموعمَظٍدوعمَظٍدممَأوػمَأوػممم}}
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  {{ٕٕٗٔٗٔ}}    ٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌغزٍْٛمخ اٌزبعؼخ ٚاٌغزْٛاٌؾاٌؾ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

كلػػده صػػاّب، كلػػ س كزيػػ ه كال رلػػ سه كال مرنػػدسه كال ةػػابطه،   يػػد كصػػ    كالدؾ، 
   ضنػػػػػػػػػػل كصػػػػػػػػػػ  :                                                  

                               ابتعػػػػػد عػػػػػن الض ػػػػػل كالضػػػػػاؿ كالغ بػػػػػ  كالنم مػػػػػ
  كالرػػػقب:                                           )كػػػدؿ  )احلمممج

  يضػػدؿ:  الػػ كر يسػػاكل عبػػادة ا كسف، كك                               
              )ك ين هلال ب ٬تػب علػى كػل ا١تػلمنُت  ف  رػدف ضػ رم هػقت  )التوبمة

  الصػف ، كلرػػن الػػقين ٗتلضػػدا هبػػا  صػػبحدا كلػػ  كل لػػ  بػػُت ا١تػػلمنُت:                  
            )ا هػػد مػػن يتػػا ك كيعاهػػد نفسػػ  علػػى الضػػدؿ السػػديد مػػ  ضرػػق )النسمماء

 :عباد ك حىت ُب ا١ت اح، كاؿ 
{{ممحعمعملنماحعمعملنماممإؿمالإؿمالممَأُضقلغمَأُضقلغممموعمالوعمالممَِّعػمزعمحغمَِّعػمزعمحغمممإؿمغمملإؿمغمملمم}}

َُّ
مم

ضال ٮتش الن ع  على ذريت ، كس د  إب اه م بعػد  ف  ػ ؾ زك تػ  كابنػ ، ك ػ ؾ ٢تمػا 
ي ل  زك ت : ١تن  ًتكنا هػا هنػا كال -ككما  علمدف الضص   -كعا  ض   ٘ت ، ككعا  ض   ما  

  إب اه مب ضلم ي د عل رػا، ضر رهتػا ثػالث، ٍب كالػي:   هلل  مػ ؾ هبػقاب كػاؿ: نعػم، كالػي: 
 إذان لن ين عنا، ضانظ  إىل ال ضُت؟؟.

  ندما كاؿ لػ : عككقلي إبن  إٝتاع ل                                        
          :كهل ُب هقا ر لب كلرن  ن    ىبي ُب ب ي النبدة كاؿ                
                                         )الصافات(  

 كهنػػػاؾ ضػػػ ؽه بػػػُت ايثنػػػُت: ضسػػػ د  مددػػػى عنػػػدما  راد  ف ٯتشػػػ  مػػػ  العبػػػد كػػػاؿ:
                         ) ك  يسػػػػػػػػػػػػته ، كدػػػػػػػػػػػػ د  إٝتاع ػػػػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػػػػاؿ: )الكهمممممممممممم 
                                 .دملل نفس  م  الصاب ين ضصدؽ  

، ض ك مػ  ك ضالبد لفنساف  ف ييدملل نفس  مػ  النػاس حػىت ييض مػ  رب النػاس 
================================== 
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كػػاؿ لػػ  ُب النرايػػ : ))نعػػم الدلػػد  نػػي ا١تعػػُت  اؾ علػػى  الصػػرب اٞتم ػػل حػػىت  ف إبػػ اه م
 .راع  ك   إٝتاع ل((  ن  كاف يعُت  ات على راع  ك 

ضا م  ٭تتاج إىل  ضدل ك كالضدؿ السديد، كهقت ملَت كص   يًتكرا اينساف لدلػدت 
ردػػل ك إثنػػاف نب ػػان ، ك عهػػا  ك ٪تدذ ػػان نتػػ ضن بػػ  مػػن هػػقا ا مػػ  إف  ػػا  ك:  مد ػػ  بعػػد

ككل ػػػان ُب  صيػػػح ا كػػػداؿ، كنب ػػػان كنب ػػػان آملػػػ  ُب كػػػدؿ آملػػػ ، كهنػػػاؾ  كػػػداؿ ُب ذلػػػي ل ض مػػػا 
اٞتدار، م   ف البلد اليت ن ال ض را ال  سػتحا اٞتم ػل، ضلػم يسػضدا  حػدان منرمػا حػىت كلػد 

ر ٢تػقاف الدلػداف كل ل من ا١تا ، كلرنرما ذهبا ل لد  هقت ا١ترم  كيبن ا اٞتدار، ضبن ا اٞتػدا
 ك.إف  ا   حىت نت ضن إذا ا ض نا ك ضال ٩تشى على  حد من  كالد  الن ع  

  املذأوٛ عمٜ تكٕٝ اهللاملذأوٛ عمٜ تكٕٝ اهلل
ممدقملال:مدمـمغؿؼماهللمسػملكمضدرمعامغلؿشملؿملعمصغملؿملػمغدؼؿمسػملكمذظؽ=دقملال:مدمـمغؿؼماهللمسػملكمضدرمعامغلؿشملؿملعمصغملؿملػمغدؼؿمسػملكمذظؽ=

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

ك بن عبػاس رةػى ك عنرمػا يضػدؿ:   داس ا١تلمن هد اللضم  اٟتالؿ، د د  عبد
))للضمػػ  اٟتػػالؿ نػػدره ُب الضلػػب ٬تعلػػ  ٯت ػػل إىل النػػدر، كككػػ ه علػػى ا عنػػا  ٕتعلرػػا  نشػػدم 
لهاع  ك، كللضم  اٟت اـ ظلم  ُب الضلب ٕتعل  يبتعد عن راع  ك، كككػ ه علػى ا عنػا  

ثػػ   ف لرػػل  ػػِت   دػػاس  ػػا  ا (( ضرػػ  ا دػػاس كلػػ  كمػػا ٕتعلرػػا ٘ت ػػل ١تعصػػ   ك 
 :يضدؿ لسعد  ك داس ق<ا الدين ا١تهعم اٟتالؿ، كاٝت  للحب ب 

مم131131{{ممإنعمؾمماْظضملعمؾػمدعممتعمؽملػمعمَلِذفغمماظػملؾُمعمْلؼملعمُةماْظقعمرعمامغممِصلمجعمقػمِصِفمععمامؼغمؿعمعمَلؾعمؾمؾغممِعؽملػمفغممسعمؼملعمؾؽممَأرػمبعمضملغمقنعممؼعمقػمععمًاإنعمؾمماْظضملعمؾػمدعممتعمؽملػمعمَلِذفغمماظػملؾُمعمْلؼملعمُةماْظقعمرعمامغممِصلمجعمقػمِصِفمععمامؼغمؿعمعمَلؾعمؾمؾغممِعؽملػمفغممسعمؼملعمؾؽممَأرػمبعمضملغمقنعممؼعمقػمععمًامممم}}

 البسػػػ ط كهػػػقا هػػػد ا دػػػاس ا كؿ،  مػػػا ا دػػػاس الةػػػاين ضرػػػد حػػػديث ردػػػدؿ ك
 كدالما نضدل   كالد :

{{تغمفعماػعمَؽمتغمفعماػعمَؽمممتعمِفدػمهغمتعمِفدػمهغممماظػملَّفعماظػملَّفعممماحػمظمَلْظاحػمظمَلْظممؼعمقػمظمَلصمْلَؽؼعمقػمظمَلصمْلَؽمماظػملَّفعماظػملَّفعممماحػمظمَلْظاحػمظمَلْظمم}}
ُِّ

مم

================================== 
ب، عبِغ اٌّغب١ٔذ ٚاٌّشاع١ً  ؽض، ػٓ ا ٖٔٔ َّ ُٙ ْٕ ُ َػ َٟ َّللاه  ثٓ ػجهبٍط َسِػ
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كك ػم  حفػػو كب  حػػاضو علػػى الفػػ الق الػيت كلفػػٍت هبػػا ك ُب ككترػػا ُب ٚتاعػػ  ُب 
ب ػػي ك إال لنػػ كرة كيصػػدل بعيػػقر  ضبلػػ  الشػػ يع  كلػػ س عيػػقر مػػن الػػنفس، الر ف ػػ  الػػيت 

 .ديرا هبا رددؿ ك يل 
ا دػػاس الةالػػث: ايبتعػػاد عػػن ا١تعاصػػ  الرل ػػ  مػػا ظرػػ  منرػػا كمػػا بهػػن، ك ػػغل 

، كالدكاـ على التسب حات اليت كػاف عل رػا ردػدؿ ك اينساف كالمان ككاعدان بقك  ك 
 رىديدؿى  ، كاؿ ر ل:  ى ، ـً   ى ىاًل ى  ًإفي  اّللًي ٍدالى ةػي ىتٍ  كىدٍ  اٍيً   ى ىشىػبيثي  ًبشىػٍ  و  ضى ىمٍلرًبٍين  ،عىلى ي  كى
 :كىاؿى  بًً ،

ػمممرعمْرؾؼمارعمْرؾؼماممِظلعماغغمَؽِظلعماغغمَؽممؼعمزعمالغمؼعمزعمالغمممالالمم}} ػمِع {{مماظػملَِّفاظػملَِّفممِذْطرؿمِذْطرؿمممِع
ُّّ

مم

اللسػػػاف ال يتدكػػػم عػػػن ذكػػػ  ك، ك امػػػان ككعػػػددان كعلػػػى  نػػػدهبم،  ػػػقك  ك ُب كػػػل 
  حدالي، كٔتاذا  ذك  كب برػل مػا ٮتهػ  علػى البػاؿ مػن ا ذكػار، إذا  ػا ت علػى البػاؿ
الصػػالة علػػى حنػػ ة النػػ ،  ذكػػ  ك الصػػالة علػػى حنػػ ة النػػ   ل صػػ غ ، كال ٖتػػدد 
لنفسي    ، كإذا  ا  على الباؿ: ال إل  إال ك، كل ال إل  إال ك، إذا  ا  على البػاؿ 
ايدػػتغفار: ا ػػتغل ُب ايدػػتغفار، كإذا  ػػا  علػػى البػػاؿ: دػػبحاف ك كْتمػػدت دػػبحاف ك 

كإذا  ػػا  علػػى البػػاؿ: دػػبحاف ك كاٟتمػػد هلل كال إلػػ  إال ك كك  كػػرب،   العظػػ م، ك رهػػا،
ك رها، كإذا  ا  علػى البػاؿ آيػ  مػن آ ت الضػ آف، آيػ  كاحػدة ضضػط كلػ س الضػ آف كلػ : 
ك رها، د د  رددؿ ك كاف ير ر اآلي  من بعد صالة العشا  إىل مهلػ  الفذػ ، كعنػدما 

ٕتػد ك نػي  ر رهػا ينػ ؿ لػي مػن معان رػا العيلديػ  مػن ٝتػا    ر رها ك ني ُب صػفا  مػ  ك
 ١تاذاب  ني مشغدؿه بقك  ك. السابا الفنل اي٢ت ، ككلما ك رهتا  ا  ا١تعٌت غَت

ضرػقا ا١تػػنرج املتصػار ككػػل مػا ُب ا مػػ  البعػػد عػن ٥تالهػػ  ا  ػ ار الػػقين يشػػغلدف 
لنم مػػ  ك٣تػػالس الض ػػل كالضػػاؿ، اينسػػاف عػػن الداحػػد الضرػػار، مةػػل ٣تػػالس الغ بػػ  ك٣تػػالس ا
  كهػػ  الػػيت  يسػػدًٌد الضلػػدب، كلػػقلي كػػاؿ ك ُب الضػػ آف:                       

                                                                                                                            
 عبِغ اٌزشِزٞ ِٚغٕذ أؽّذ ػٓ اثٓ ػجبط  ٕٖٔ

 عبِغ اٌزشِزٞ ٚعٕٓ اثٓ ِبعخ ػٓ ػجذ هللا ثُغش  ٖٖٔ
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               )األنعام(. 
إذا رلبػػدؾ ُب مصػػلح  ال مػػان  كلرػػن إذا انترػػي ا١تصػػلح  ٬تػػب  ف   ػػ كرم، لرػػن 

كلػػد نيػػ   ك حػػديث، ضستصػػعد مػػن االػػس رالحػػ  منتنػػ   دػػتذلس مػػ  ٚتاعػػ  لػػن يػػقك كا
  صعد إىل عناف السما :

{{ِترعمًةمِترعمًةمممسعمػمَلؿملػمؾملؿمؿػمسعمػمَلؿملػمؾملؿمؿػمممَطانعمَطانعمممإؿمظَّاإؿمظَّاممِصؿملِفِصؿملِفمماظػملَّفعماظػملَّفعمممؼعمذػمُطرغمواؼعمذػمُطرغمواممَصػمَلؿػمَصػمَلؿػمممععمفػمػمِللؼماععمفػمػمِللؼماممَضقػممؽمَضقػممؽمممجعمػمَلسعمجعمػمَلسعمممععماععمامم}}
ُّْ

مم

 ػػ ة يعػػٌت ظيلمػػ ، كهػػقا ٣تلػػس   يصػػل  ض ػػ   حػػد علػػى النػػ ، كال  حػػد كػػ   آيػػ  مػػن 
 .ل ل،  ك حديث من  حاديث الن  الض آف كشاهد  ك كد

َى ال بػػد ك ف نيعهًٌػػ  االػػس بػػقك  اٟتب ػػب، كالصػػالة عل ػػ ، كبػػقك  ك، كبػػقك   إذان
 آ ت ك  لي ُب عيالت.

  سفغ الكشآُ الهشٖيسفغ الكشآُ الهشٖي
دقملال:مأمتؽملكمجدًامحظملظماظعملرآنماظغملرؼؿ,مظغملـمظألدػمسؽملديمبغمطءمذدؼدمظممدقملال:مأمتؽملكمجدًامحظملظماظعملرآنماظغملرؼؿ,مظغملـمظألدػمسؽملديمبغمطءمذدؼدمظمم

قرماظعملزملريةمأممعـماظلقرمقرماظعملزملريةمأممعـماظلقرماحلظملظ,مطؿملػمأبدأمحظملظمطؿابماهلل=مػؾمعـماظلاحلظملظ,مطؿملػمأبدأمحظملظمطؿابماهلل=مػؾمعـماظل

مماظغملؾرية=موػؾمرمقزماظؿلؼملؿملعماظغملؿابلمظػملعملرآنمبدونمترملغملؿملؾ=اظغملؾرية=موػؾمرمقزماظؿلؼملؿملعماظغملؿابلمظػملعملرآنمبدونمترملغملؿملؾ=

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

٭تتػػػاج إىل الصػػػغ ،  ف العضػػػل لػػػ   دكار كػػػدكرات الشػػػمس،  حفػػػو كتػػػاب ك 
رػار، ضالشمس ُب الصباح  ردف دػارع  ك سػه  حػىت الظرػ  ضتصػل كدهتػا ُب منتصػم الن

 كبعدها  بد  ُب الن كؿ حىت  صل إىل آمل  النرار ضتغ ب.
ضاينسػػاف  ظػػلًٌ ذاك  ػػ  متفتحػػ  حػػىت يبلػػ  منتصػػم العمػػ   ك الشػػباب، بعػػد ذلػػي 
يبػػد  العضػػل ُب رػػدر الفرػػم، كلػػ س اٟتفػػو، لرػػن اٟتفػػو  ضػػل در ػػ  ايدراؾ ض ػػ ، لرػػن ال 

================================== 
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ك كةػػَته مػػنرم حفػػو    ػػ   ييستعصػػ  علػػى ا١تػػلمن ا١تضبػػل علػػى ك،  ف  صػػحاب ردػػدؿ
كتاب ك كهم ُب دن الش هللادمل ، ضال يد د    ه يصعيب على اينساف كلرػن ا١ترػم  ف 
يرػػػػدف هنػػػػاؾ  ػػػػدؽه  ػػػػديد كيبعػػػػد الرل ػػػػ  عػػػػن ا١تعاصػػػػ ، ك نػػػػتم ٖتفظػػػػدف كػػػػالـ ايمػػػػاـ 

 الشاضعى:
شييييىٛد إٌييييٝ ٚو١ييييغٍ عييييٛء شييييىٛد إٌييييٝ ٚو١ييييغٍ عييييٛء 

  ؽفظييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٟؽفظييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٟ

  

  فأسشذٟٔ إٌٝ رشن اٌّؼبطٟفأسشذٟٔ إٌٝ رشن اٌّؼبطٟ

  ٚأخجشٔييييٟ ثييييأْ اٌؼٍييييُ ٔييييٛسٌ ٚأخجشٔييييٟ ثييييأْ اٌؼٍييييُ ٔييييٛسٌ   

  
  هللا ال ٠ُٙييذٜ ٌؼبطييٟهللا ال ٠ُٙييذٜ ٌؼبطييٟ  ٚٔييٛسٚٔييٛس

  
ضا م  ٭تتاج  ف ٖتفو  عنا ؾ من ا١تعاص ، كٖتفو كلبػي مػن كػل الصػفات الػيت 

   مػػػػ ؾ الػػػػتهللالص منرػػػػا ملػػػػالا الرالنػػػػات:                             (47)احلجممممر 
 الغػػػل كاٟتضػػػد كالػػػبغق كالرػػػ ت كالشػػػحنا ، كػػػل هػػػقت الصػػػفات  ن عرػػػا  كالن ك٘تػػػ  الضلػػػب
اٟتب كايملالص كا١تددة كالشفض  كال ٛت  كالعهم كاٟتناف لرل مللا ك، ٬تػد اينسػاف 

  ، مػاداـ الضلػب دػػل م: نفسػ  ُب هػقا ا١تضػاـ  ػػاه ان لرتػاب ك                   
     (32)الشعراء. 

كتػاب ك،   دل م ٦تا ذك  ت، كاٞتسم مسػتض م عنػدما يضػ   اينسػاف  ك يسػم  آ ت
ضتصػػادؼ هػػدلن مسػػترنان ُب كلبػػ  ضترتػػب ض ػػ   لػػداح إ٢ت ػػ  ك نػػدار ران ػػ  يضػػدؿ ض رػػا رب 

  الربي :                           (66)اجملادلة. 
ما القم ييةبًٌي الض آفب العمػل بػ ، كلػقلي لػد  ف اينسػاف دػ هللاتم الضػ آف كػل يػـد 

 بػد ك ف يفًٌػ  منػ   ػػ  ، ضػال ٭تفظػ  كمػا ينبغػػ ، كلػقلي كػاف دػػلفنا مػ ة، كال يعمػل بػ  ضػػال
 الصاّب يضدلدف: ))ل س الش ف  ف ٖتفو الض آف، كلرن الش ف  ف ٭تفظي الض آف((.

إذا حفظي الض آف من ا١تعاصػ  كالغفػالت، ضعلػى الفػدر دػ ةبي ُب كلػب اينسػاف 
    كيي س  ك ل  حفظ  د  كدل :                         (37)القمر. 

ك نػػي ٖتتػػاج إىل هػػقت اٞت ل ػػ ، إذا يسيػػ  ا١تي سػػ  ضحػػدث كال حػػ ج علػػى ضنػػل ك 
 ك ػػػم  كػػػ  ت كك ػػػم  حفظػػػ ب  كػػػ  ت كمػػػا  ينػػػ ؿ، ك ػػػمب ال بػػػد ك ف  رل كػػػارئ ميػػػتضن ،
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ك، لتذديد كك ا ة كتاب ك ك  علم من  ك  لد على يدي  ٍب  حفو بعد ذلػي  هنػا حرمػ  
 ضال يد د  ل  حد يض   الض آف بدكف معلم.

ضالش   الشع كال رٛت  ك عل ػ ، ٭ترػ  عػن نفسػ  ُب اريػ  ح ا ػ   نػ  كػاف ٭تفػو 
مػػ  ل يسػػمًٌ  لػػ كالد، ض ضػػدؿ:  ف هػػقا  الضػػ آف ضرػػاف الشػػ   احملفػػو كالعػػادة وٌب بدلػػد ييضدًٌ

  ٢تػم، ضػقات مػ ة كػاؿ الشػ   الدلد كاف وملق ر دة بس ه  من ا كالد كيًتكرم كال ييسمًٌ 
 : اكػ   دػػدرة مػ ًن، ضضػػ    كؿ دػدرة مػػ ًن ضلػم  عػػ ؼ ك ػم  ك  هػػا  هنػا حػػ كؼ متشػػابر  

 ببعنرا، ضض  هتا م  بعنرا ض ضدؿ:  ملقت علض  ال  نساها من الش  .
ال بػػد ك ف يضػػ   الضػػ آف علػػى كػػارئ، كيسػػم  منػػ ، كهػػى حرمػػ  ك ال بػػد مػػن معلػػم 

ضػػ ا ة دػػل م  كصػػح ح  لرتػػاب ك كيػػدملل ُب حػػديث ردػػدؿ ك ٭تفظػػ ، لرػػى  رػػدف ال
: 

{{مماْظؾعمرعمرعمِةاْظؾعمرعمرعمِةمماْظغمِلرعمامؿماْظغمِلرعمامؿممماظلفمظمَلرعمِةاظلفمظمَلرعمِةممععمععمععمععمممَظفغمَظفغمممحعماِصٌظحعماِصٌظمموعمػغمقعموعمػغمقعممماْظعمُلرػمآنعماْظعمُلرػمآنعمممؼعمعمْلرعمُأؼعمعمْلرعمُأمماظَِّذياظَِّذيممععمعـمؾغمععمعـمؾغممم}}
ُّٓ

مم

  إعذاد الكٕٚإعذاد الكٕٚ
ممدقملال:معامعضملؽملكمضقظفمتضملاشم:مدقملال:معامعضملؽملكمضقظفمتضملاشم:م    مم  مم مم      مم  مم  مم  مم   مم

    مم    مم  مم  مم مم     مممم==اِّغظملال$اِّغظملال$7979%%مم

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

كل  صناؼ الضدة اليت ٨تتا را ُب ا١تع ك  على حسب ندع ػ  ا١تع كػ  نػدعُت: الضػدة 
ن ال غنا  هبا عمػا ، لراليت ٨تتا را ٞتم   ا١تعارؾ ككدة ايدتمداد من حن ة ال ٛتن 

٬تر ت اينساف من  دلح  منادب  للعص  كل كاف، ال ٬تدز لفنساف  ف يقهب كما ذهػب 
بعػػػق ا١تتشػػػددين ا١تترػػػدرين ل حػػػارب إدػػػ ال ل ُب غػػػ ة كمعرػػػم عصػػػى، كمػػػاذا  فعػػػل هبػػػقت 
العصىب؟ ال بد ك ف يردف السالح ٦تاثل ١تا عندهم  ك  كػدل ٦تػا عنػدهم، حػىت ال يػتمرن 

================================== 
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من ايدتر ا   هل ايٯتاف،  ني ال بد ك ف  يع ي ايدالـ، كك م  عػ تب ال بػد  هل الرف  
ك ف ٕتر  السالح ا١تنادب للعػدك، الصػداري   حػدث رػ از، كالهػال ات اارػ ة  حػدث 
مدديػػل، كالػػداات كالددػػالل الترندلد  ػػ  الػػيت ضاكػػي ا٠ت ػػاؿ ُب هػػقت ا١تصػػندعات،  ف 

 ة ٨تتاج إل را.هقت كلرا كدالل  رندلد    ملهَت 
كلػػقلي ٨تػػن اآلف ال ينبغػػ   ف نبػػد  مع كػػ  مػػ  عػػدك لنػػا ُب ايٯتػػاف إال بعػػد الت كػػد، 

  ف لدينا الترندلد  ا العص ي  اليت ننمن هبا التفدؽ على هلال  ا كداـ.
ربعان يردف معػ  الضػدة ايكتصػادي  حػىت  ةػمن  ف اٟت ػاة ال  صػاب الشػلل للبلػد 

ف يرػدف معػػى ا كػػدات كا دكيػػ  كا١تستشػف ات الػػيت  رػػ  اآلمنػػُت الػقم    ض ػػ ، كال بػػد  
السػػػاكنُت كا١تضػػػػا لُت، ك ف يرػػػدف معػػػػ  الضػػػدة اللغديػػػػ  الػػػيت  دػػػػته    ف  ٖتػػػدث هبػػػػا مػػػػ  

 :اآلمل ين، كصدؽ كدؿ رددؿ ك 
136136{{ممعـمتضملػملؿمظطملةمضقممأعـمعـمذرػؿعـمتضملػملؿمظطملةمضقممأعـمعـمذرػؿمم}}

مم

  سػػته   ال بػػد  ف  رػػدف معػػ  كػػل هػػقت الضػػدة الػػيت  نادػػب العصػػ  كال مػػاف حػػىت
الدكلػػ   ك الر ػػاف  ف  دا ػػ  هبػػا اآلملػػ ين، كإذا ضعػػل غػػَت ذلػػي ض رػػدف هػػد السػػبب ض مػػا 

 يتع ض ل  ا١تلمنُت من ك د كمن ظلم اآلمل ين.
  ال بػػػػػػػد  ف نعمػػػػػػػل بضدلػػػػػػػ :                                        

           (0)اإلسراء. 
ين هم هلال ب هػلال  هػم الػقين دػ نردف الضنػ  ، عبػاد هلل كمعرػم ايٯتػاف السػل م  

السديد، كم  ذلي معرػم البػ س الشػديد الػقم يسػته عدف  ف يػدح كا بػ  هػلال  ا عػدا  
 م  كل ما معرم من  رندلد  ا، كمن كرا هم من  مَتكا  ك الغ ب  ك غَتت.

================================== 
ٍَ أِٓ ِٓ شيشُ٘{ ،اٚسد ٘يزا اٌؾيذ٠ش فٝ اٌزبط اٌغبِ ٖٙٔ غ ٌألطٛي، ٚفٝ ثبة األدة ، لبي اٌّؤٌف : } ِٓ رؼٍُ ٌغخ لٛ

ِٓ صبَثٍِذ  ْٓ َص٠ِْذ ْث ِ  ٌٍذالٌخ ػٍٝ اٌجبة : َػ َشِٟٔ َسُعَٛي َّللاه َِ ُٙيَٛد  لَبَي: أَ َ٠ ْٓ ي َِ يب آ َِ  ِ َّللاه َٚ َُٙٛد، لَبَي: إِِّٔيٟ  َُ ٌَُٗ ِوزَبَة ٠َ ْْ أَرَؼٍَه أَ

ُٙيٛ َػٍَٝ َْ إِرَا َوزَيَت إٌَِيٝ ٠َ زُيُٗ َويب ّْ يب رَؼٍَه ّه زُُٗ ٌَُٗ فٍََ ّْ ٍش َؽزٝه رَؼٍَه ْٙ شه ثِٟ ِْٔظُف َش َِ ِٗ ِوزَبٍة، لَبَي: فَّبَ  إِرَا َوزَجُيٛا إ١ٌَِْي َٚ  ُْ ِٙ َد َوزَْجيُذ إٌَِي١ْ

ُّٞ ثَِغٍَٕذ َطِؾ١ؼٍ، اٌزبط اٌغبِغ  ِز ِِ اُٖ اٌزِّْش َٚ ، َس ُْ ُٙ  ٌألطٛيلََشأُْد ٌَُٗ ِوزَبثَ
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ُب كػل زمػاف  العػد ف دػ د    اليت كةعرا  مػ  النػ   كهقت ه  دن  ك 
 كمراف.

  الزِب الصٗين ٔسقص العشٔطني يف الضفافالزِب الصٗين ٔسقص العشٔطني يف الضفاف
دقملال:مػؾمرمقزمأنمأضدممخلشملؿملؾيتمذؾغملةمذػبمصؿملين=موطؿملػمتغملقنمحظملػملةمدقملال:مػؾمرمقزمأنمأضدممخلشملؿملؾيتمذؾغملةمذػبمصؿملين=موطؿملػمتغملقنمحظملػملةم

ممزصاظممإدالعؿملة=موعامحغملؿمرضصماظضملرودني=زصاظممإدالعؿملة=موعامحغملؿمرضصماظضملرودني=
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، إذا كنػػي    متفػػاه  معرػػا علػػى  ف  لػػبس هػػقا الػػقهب  مػػاـ  الػػقهب الصػػ ٍت غػػشٌّ
النػػاس كنغػػش النػػاس كهػػ  راةػػ  ، هنػػا نغػػش النػػاس، ضعنػػدما ي اهػػا النػػاس يضػػارندا بعنػػرم 

 ببعق، كيضدلدف: بني ضالف لبسي كقا.
كلػػػػ س مرمػػػػان الشػػػػبر  كنفعػػػػل كمػػػػا يفعػػػػل بعػػػػق النػػػػاس اآلف، ض رتفػػػػدف الدبلػػػػ  

هػل الع كدػ  بعشػ ين  لػم مػةالن، كاحملبس، كبعػق النػاس يتفػا إذا كانػي الشػبر  رلبرػا  
 يضدؿ ٢تم الع يس: ال مان  د كتبرا لرم ُب الضالم .

لرػػػن اآلف النػػػاس ينظػػػ كف إىل بعنػػػرم، ضػػػ ذا إ ػػػًتيي ذهػػػب صػػػ ٍت كيرػػػدف كم ػػػ   
كبػػَتة، ضتنظػػ  غَتهػػا ك هلػػب مةلرػػا،  مػػا إذا كػػاف للع كدػػ  ضضػػط كهػػى مداضضػػ  كلػػ س  مػػاـ 

  كرػل  نػ  ينظػ  لبعنػ ، كملصدصػان ا كػارب، الناس ضال مان ، لرن هػقا  غ يػ  للمذتمػ
 ضبني عمرا   يد مةلرا كبني ملا٢تا   يد مةلرا، كاؿ 

ػممم}} ػمععم {{ممِعؽملفماِعؽملفماممَصػمَلؿملػمسعمَصػمَلؿملػمسعمممَششفمَششفمممععم
ُّٕ
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كالشبر  ا فضنا  هنا من القهب،  ك من ا على من الػقهب كا١تػاس، كلرػن   نتفػا 
ن  غشه ١تػن على  ف  بر  الع كد  حىت من ضن ، ضر م   ًتيرا من ذهب مغشدش،  

 حد٢تا كيسبب مشاكل للمذتم  بسببرا.
================================== 
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 : ما ال كص
ال ٬تػػػدز إال ُب حالػػػ  كاحػػػدة إذا كانػػػي العػػػ كس مػػػ  نسػػػا  كال يهلػػػ  عل رػػػا إال ضػػػ

ينتبرػػدا ، كبشػػ ط  ف النسػػا ، ضفػػى هػػقت اٟتالػػ  يصػػ ح ٢تػػا  ف  ػػ كص كيػػ كص معرػػا النسػػا 
اؿ ال  ػػ اهن ضػػ ذا الصػػدر  ف النسػػا  يعتضػػدف  ف ال  ػػالتصػػدي  كمػػا دػػبا كنبرنػػا ١تدةػػدع 

 ، كلػػػقا ضايحت ػػػاط  كاينتبػػػاتهنػػػا كهنػػػاؾ ك نرشػػػم العػػػدرات؟؟ عػػػ ض بعػػػد ذلػػػي علػػػى 
 مرماف؟؟ ككم من رالؽ كك  بسبب ذلي كال حدؿ كال كدة إال اهلل؟؟

، ن ات اآلف ُب ااتمػ  مػن املػتالط ال  ػاؿ النسػا   مػ ه ٥تػالم لشػ يع  ك ضما 
ان  كلرػن مػ  ال  ػاؿ، كالبنػي  ػ كص كلرػن مػ  النسػا  ضػال ال  ل ي يد  ف ي كص ضػال مػ

 النسا ، ْت ث ال يظر  منرا عدرات.ي اها غَت 
ال ٬تػػػدز  ػػػ عان  ف ض نػػػ   ينػػػان  ك َب صػػػاالت ا ضػػػ اح ُب النػػػادم اٟتفػػػل كلػػػد كػػػاف 

ي اكص الع يس العػ كس  مػاـ النػاس حػىت كلػد كانػي ٤تتشػم ،  هنػا اهتػ ت الػ كص  مػاـ 
، كهػى مصػ ب  كال ُب دػن  ردػدؿ ك   ٬تدز  ػ عان ال ُب كتػاب ك اآلمل ين كهقا ال

.. ككػد    من  دباب كة ة الهالؽ ُب عصػ  من ا١تصالب اليت حليي ا١تسلمُت حال ان كه
 :حب ب  يضدؿ لنا ك على لساف  نبري  كة  من م ة بدةدح ؟؟؟
                  (04)النور. 

 ؟ ماذا   ربب كانتبردا

                                                    
         (28)النور. 

الػ كاج،  القين يت ك دف حديةان ال يستم رةَت من ، ض ؟؟؟ضالفتن  ها ه  كد حدثي
دتهللادمدا اله ؽ احمل م   ػ عان  ثنػا  الػ كاج  ك  ر ين  ك ثالث  كيتم الهالؽ، ١تاذاب  هنم ا

 ُب ٕتر   الع كدُت، ضال كص غَت مباح إال الر ف   اليت ذك  ها.
 :ي يد  ف يعمل ض حان إدالم ان ض ردف ُب ب ي ك، يعضد العضد، كاؿ 
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{{ممظدقمُصقِفظدقمُصقِفِباِباممسعمػمَلؿملػمِفسعمػمَلؿملػمِفمموعماضػمرؿمبغمقاوعماضػمرؿمبغمقامماْظؼملعملعماِجِداْظؼملعملعماِجِدممِصلِصلمموعماجػمضملعمػمُلقهغموعماجػمضملعمػمُلقهغممماظؽملممغمَلاحعماظؽملممغمَلاحعمممػعمذعماػعمذعماممَأسػمػمِلؽملغمقاَأسػمػمِلؽملغمقامم}}
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، ضػػ ذا عضػػد  العضػػد ال نصػػن  ةدةػػا   بػػاالعضػػد يرػػدف ُب ا١تسػػذد مػػ  ايلتػػ اـ  د
إذا كػاف منُت، يردف م  ايلت اـ الش ع  ، ك د  ة ُب ا١تسذد، ي يد مراف لآلمل ين ا١ترن

ض    غاىن،  ردف ا غاىن بغَت كلمات ملار   كال  لفاظ ضاحش ، كال يرػدف ُب هػقا اٟتفػل  
، كمػا نسػم  اآلف  ف بعػق ا ضػ اح  هػم مػا يعرًٌػ  صػفدت ٥تالفػان لشػ ع ك  كما ذكػ  

 ػػ   يرػػدف ض ػػ  ا٠تمػػ  كالبػػَتة، كالبػػا٧تد كاٟتشػػ ش حػػىت يرػػدف الفػػ ح مبارؾ؟؟.ن يػػد  ف 
نردف كلنا على   ع ك، ضمن يضدـ يضدـ لنا مهعمان حالالن كمش ان حالالن ك غػاين حػالؿ، 

 .ك كعدـ ٥تالف  رددؿ ك كالربك   ردف ُب إ باع   ع 

  اجلىع بني العكٗكٛ ٔاألضشٗٛاجلىع بني العكٗكٛ ٔاألضشٗٛ
ممدقملال:مػؾمرمقزمصمعماظؽملؿملةمبنيماظضملعملؿملعملةمواِّضقؿملة=دقملال:مػؾمرمقزمصمعماظؽملؿملةمبنيماظضملعملؿملعملةمواِّضقؿملة=
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ا ةػػح   ال  ػػلديم إال ُب   ـ ٥تصدصػػ  ُب   ـ ع ػػد ا ةػػحى ا١تبػػارؾ، بعػػد صػػالة 
ـ الع ػػد، لرػن العض ضػ   ػلديل ُب  ل ككػي، ضرػقت ديػػن  الع ػد إىل عصػ  ال ػـد ال ابػ  مػن   

كهػػػقت ديػػػن   ملػػػ ل، كهػػػقت دػػػن  للمت سػػػ  كهػػػقت دػػػن   ينػػػان للمت سػػػ ، كهػػػقت ٢تػػػا    هػػػا 
كندرهػػا، كهػػقت ٢تػػا    هػػا كندرهػػا، ضػػال ٯترػػن  ف  ٚتػػ  بػػُت دػػنتُت كلرػػن ٦ترػػن  ف  نػػدرج 

 السن  ٖتي الف ين ،  ف هقت ض ين  كهقت دن .
 د د    كعلى آل  كصحب  كدليمكصلى ك على 

================================== 
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uuُٕاحلمكٛ الظبعُٕاحلمكٛ الظبعuu 
  احلادٛ إىل الصاحلنياحلادٛ إىل الصاحلني

  دٔسٌا يف وؼهمٛ الهّشباٞدٔسٌا يف وؼهمٛ الهّشباٞ
  ٌعشٚ املظمي لمصشابٌٛعشٚ املظمي لمصشابٛ

  الظاٟشُٕالظاٟشُٕ
  خمٗفٛ اهلل يف األسضخمٗفٛ اهلل يف األسض

  سهي األضشٗٛسهي األضشٗٛ
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uu ٛ382الظبعُٕالظبعُٕاحلمكٛ احلمكuu 
  احلادٛ إىل الصاحلنياحلادٛ إىل الصاحلني

اجةماجةمدقملال:مضرأتمطؿابغملؿم%رداظةماظزملاحلني$موظظملتمغصملريمعقضقعمصؿملفمسـمحدقملال:مضرأتمطؿابغملؿم%رداظةماظزملاحلني$موظظملتمغصملريمعقضقعمصؿملفمسـمح

اظؽملاسمظألوظؿملاءمواظزملاحلني,مواظلقملال:مإنمطاغتمحاجؿؽملامظألوظؿملاءمواظزملاحلني,مصػمِلؿعمماظؽملاسمظألوظؿملاءمواظزملاحلني,مواظلقملال:مإنمطاغتمحاجؿؽملامظألوظؿملاءمواظزملاحلني,مصػمِلؿعمم

غضملؾدماهللمأصاًل=مصػملؽملزملرفماظضملؾادةمهلقملالءماِّوظؿملاء,موغدسقػؿموغشملػملبمعؽملؾملؿماظضملقنمغضملؾدماهللمأصاًل=مصػملؽملزملرفماظضملؾادةمهلقملالءماِّوظؿملاء,موغدسقػؿموغشملػملبمعؽملؾملؿماظضملقنم

مم==وغرتكمربؽملاموربماِّوظؿملاءمواظزملاحلني,موربماظؽمليبمحمؼملدمخريمادلردػملنيموغرتكمربؽملاموربماِّوظؿملاءمواظزملاحلني,موربماظؽمليبمحمؼملدمخريمادلردػملنيم

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

ا كل ا  هم ُب نظ   العلما  العاملدف، علمدا ٍب عملػدا ضػدريثرم ك علػم مػا   يرػن 
 –يعلمػػػدا، كهػػػلال  ٨تػػػن مهػػػالبدف االكتػػػدا  هبػػػم، كاالدًت ػػػاد هبػػػديرم، لػػػ س  هنػػػم آ٢تػػػ  

  كإ٪تػػا هػػم ييبلغػػدف عػػن ال دػػل، ككػػاؿ ضػػ رم ك:  –دػػبحاف ك  –كال ردػػل  –حا ػػا هلل 
                                                  (82) األحبا. 

هػػػػلال  ال بػػػػد مػػػػنرم ١تػػػػن  راد دػػػػلدؾ ر يػػػػا اآلملػػػػ ة،  هنػػػػم يي  ػػػػدكن  إىل  صػػػػح 
، كهلال  ال ًغػٌت عػنرم ا حداؿ، ك صدؽ ا عماؿ اليت يناؿ هبا رةا  الداحد ا١تتعاؿ 

هبػػديرم، كالتمسػػي  ملالكرػػم، كاالدػػتنارة نرالرػػم ض مػػا ٮتفػػى  مػػ ت علػػى ا١تػػ    ُب االكتػػدا 
من آ ت كتاب رب ، كمن دني  حب ب ك كمصهفات، ض ف كتاب ك ٭تتاج إىل ب ػاف، كديػن  

  هػػد الػػقم كػػاؿ ُب ك آنػػ :  ٖتتػػاج إىل  ب ػػاف، كك  حب ػػب ك                   
   ال بد من ب اف لرتاب ك على حسب كل عص  ككل زماف ككل  كاف. قيامة()ال 

ضرلال  ال  اؿ يب ندف ما غػاب عنػا ضرمػ  مػن كتػاب ك، كمػا ال يتنػح لنػا حض ضتػ  

================================== 
 َٕٗٔٓ/9/٘٘ـ ِٖ٘ٗٔٓ رٞ اٌمؼذح  ٓٔ –اٌّؼبدٞ  9ٖٔ



  {{ٗ٘ٔٗ٘ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

 ، كهم  كىل بقلي  هنم علمدا ضعملدا، كصدؽ ض رم كدؿ ك:من ديني  رددؿ ك 
                          (636)البقرة. 

كةػػَت مػػن الضػػـد ٭تملػػدف كػػدؿ ا كل ػػا  كالصػػاٟتُت علػػى ا١تػػ ك ت ا١تػػقكدرة ُب كيتػػب 
السػػػابضُت، كمنرػػػا ا١تنرػػػ ، كمنرػػػا الػػػقم ال ييضػػػ ت عضػػػل، ك٨تػػػن ال نضصػػػد ذلػػػي، ضػػػ ذا كلنػػػا 
ا كل ػػا   ك الصػػاٟتُت ضػػنحن نضصػػد الػػد  الػػقم كاىل ك بشػػ ع ك، ضػػداالت مػػدالت الفػػتح 

نػػػدت الػػػقم يعه ػػػ  ١تػػػن ا ضػػػات، كالصػػػاٟتدف هػػػم الػػػقين  صػػػلحدا كلػػػدهبم ٟتنػػػ ة ك، مػػػن ع
كم كها ايملالص كالصدؽ كا١تددة كاحملب  م  حن ة ك، كالشفض  كالعهم كاٟتناف مػ  

 كلدهبم البناع  اليت ملص هبا ا  ض ا  كالصاٟتُت كا كل ا . مللا ك، ضم  ك 
 اٟترم : آاهم ك 

                                                           
 :ك عل ٢تم ندران ُب كلدهبم يضدؿ ض   اٟتب ب  البقرة(622)

ؿمممِصرعمادعمَةِصرعمادعمَةمماتفمعمُلقااتفمعمُلقامم}} ؿماْظؼملغمقملػمِع {{اظػملَِّفماظػملَِّفمممِبؽملغمقرؿمِبؽملغمقرؿمممؼعمؽملػمصمُلرغمؼعمؽملػمصمُلرغمممَصكملؿمغفمفغمَصكملؿمغفمفغممماْظؼملغمقملػمِع
َُْ

مم

بػػ  علػػى مػػن  اهػػد  كاي٢تػػاـ يتفنػػل ك ٢تػػم إ٢تامػػان ُب صػػدكرهم،   عػػل ك 
  نفس  ضادتضاـ على راع  ك، كعلى  ضػدل ك:                             

                                                  
                                                                 

 هقا هد ا١تعٌت القم نضصدت إذا كلنا ا كل ا   ك الصاٟتُت. )يون (
كعنداف كتابنا )ردال  الصاٟتُت(  م العلما  العاملُت القين علمدا ضعملدا، ضػدهبرم 

             ها ُب كتاب ك، كاليت ٯتنحرا للمتضُت.الفتدحات اليت ذك ك 
================================== 

 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚاٌطجشأٟ ػٓ أثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ  ٓٗٔ



  {{٘٘ٔ٘٘ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

  دٔسٌا يف وؼهمٛ الهّشباٞدٔسٌا يف وؼهمٛ الهّشباٞ
ممدقملال:مػؾمظؽملامدورمظممحؾمعرملغملػملةماظغملؾملرباءمظممعزملر=دقملال:مػؾمظؽملامدورمظممحؾمعرملغملػملةماظغملؾملرباءمظممعزملر=

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

ا فضنا  ننا لػ س لنػا  ػ ف ا مػدر الس ادػ  ، ٨تػن لنػا دكر ُب حػل مشػرل  الررػ ا  
كلدبنا مػن ٤تهػ  الضػدل ال ان ػ  كا١تصػهفى ملػَت الربيػ ، كهػقت الررػ ا  ايٯتان   اليت  صل 

 ضهػػػ    ارهػػػا ا هػػػدا  الدن ديػػػ ، كاٟتظػػػدظ الردن ػػػ ، كا مػػػ اض النفسػػػ   الػػػيت يضػػػ  ض رػػػا 
السالردف، ك  دها م ض الغفل  عػن ك، كمػ ض البعػد عػن حنػ ة ك، كمػ ض الصػدكد 

لسػػ   هػػل الصػػفا كالدضػػا مػػن الػػقين هػػم دالمػػان عػػن راعػػ  ك  ػػل ُب عػػالت، كالبعػػاد عػػن ٣تا
 ُب كل حاؿ. ك بدان ك منرم على اؿ، كيقك كف ك 

 :ُب  فسػػػَت كدلػػػ   هػػػقت الررػػػ ا  هػػػ  الػػػيت نبحػػػث عنرػػػا، كالػػػيت كػػػاؿ ض رػػػا 
                                                                     

   )كاؿ  )املطففني: 
مموعمادػمؿعمطملػمظمَلرعموعمادػمؿعمطملػمظمَلرعمممغعمزعمععمغعمزعمععمممػغمقعمػغمقعمممَصكملؿمذعماَصكملؿمذعماممدعمقػمدعماءغم,دعمقػمدعماءغم,ممغغمغمْلؿعمٌةغغمغمْلؿعمٌةممَضػمْلِؾِفَضػمْلِؾِفممِصلِصلممغغمغمِلؿعمتػمغغمغمِلؿعمتػمممخعمشمِلؿملؽعمًةخعمشمِلؿملؽعمًةممَأخػمشمَلفمَلَأخػمشمَلفمَلممإؿمذعماإؿمذعمامماْظضملعمؾػمدعماْظضملعمؾػمدعمممإؿمنفمإؿمنفممم}}

مممم::اظػملَّفغماظػملَّفغمممذعمَطرعمذعمَطرعممماظَِّذياظَِّذيممانغمانغماظرفماظرفممموعمػغمقعموعمػغمقعمممَضػمْلؾعمفغمَضػمْلؾعمفغمممتعمضملػمػمُلقعمتعمضملػمػمُلقعمممحعمؿفمكحعمؿفمكممِصؿملؾملعماِصؿملؾملعماممزؿمؼدعمزؿمؼدعمممسعمادعمسعمادعممموعمإؿمنػموعمإؿمنػمممَضػمْلؾغمفغم,َضػمْلؾغمفغم,  دغمعمِلؾعمدغمعمِلؾعممموعمتعمابعموعمتعمابعم

{{ممممؼعمغمْلِلؾغمقنعمؼعمغمْلِلؾغمقنعمممَطاغغمقاَطاغغمقاممععماععما  ُضػمُلقِبؾملؿمؿػمُضػمُلقِبؾملؿمؿػمممسعمػمَلكسعمػمَلكممرعمانعمرعمانعمممبعمؾػمبعمؾػمممَطػملَّاَطػملَّا
ُُْ

مم

 ما الرر ا  العام  ضلنا ض را دكر، ك حر  الدكر الػقم كمػي بػ ، ضمنعػي ُب ب ػيت 
ادػػتهللاداـ غاليػػ  ا١تػػا  الرر ال ػػ ، كادػػتهللادمنا بػػدالن منرػػا الغػػال ت العاديػػ  الػػيت  سػػتهللادـ 

البدٕتاز،  ف  كرا نفسرا ُب ا  ـ ا١تاةػ   منعػي  صػن    ك ادػتَتاد ثالثػدف  رػاز، على 
 كمن  ك٢تم الغالي  الرر ال  ،  هنا  سترلي الرر ا  برم   كبَتة.

كقلي  حن ت اللمبات ا١تػدض ة، كللعلػم هنػاؾ ١تبػات صػ ن   مػدض ة كلرػٍت  يٝت رػا 
================================== 

 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚاثٓ ِبعخ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  ٔٗٔ



  {{ٙ٘ٔٙ٘ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

غال ػػ  كدػػ يع  االدػػترالؾ، لرػػن ا١تػػدض ة غػػَت ))مػػدم ة((  هنػػا عال ػػ  ادػػترالؾ الررػػ ا  ك 
 ذلي، منرا  صن    ١تاين، كمنرا  صن   السدؽ ا كرب   ا١تشًتك ، ض ذب اٟت ص.

كقلي كمي إبةاض  اٯت  إىل دهللااف ا١تا  الرر ال ، هػقا التػاٯت  ٭تػدد مػدة عمػل 
 السهللااف كما   يدها، كعند هناي  هقت ا١تدة يفصل السهللااف ٔتف دت.

مرػػػاف كاحػػػد للذلػػػدس ُب الب ػػػي، كاكػػػ  ا مػػػاكن مغلضػػػ ، كنهفػػػ   كػػػقلي ٧تعػػػل 
، كإف كاف ال بد ضل رن نػدر   ندارها، إال للن كرة، ككقلي عدـ ادتهللاداـ الندر  ثنا  النـد

 اهي.
، ضضمػي بعمػل دػتارة كسػمي اٟتذػ ة  كقلي كاف عندم  ر  م كبَت ٟتذ ة النػـد

 لنصفُت كغَتت التر  م نمل  صغَت.
َت الػيت كمػي بعملرػا علػى كػدرم، كالتػدابَت كةػَتة ُب هػقا ااػاؿ، هقت بعػق التػداب

ا١ترم  ف يرػدف هنػاؾ ع ٯتػ ، ك   ال  عمػل ذلػي رلبػان لشػرادة  ضػدي  مػن الدكلػ ،  ك ثنػا  
 : ك مدح، كلرن من منهلا كدؿ الن  

ػممم}} ػمععم {{ِعؽملػمؾملغمؿػممِعؽملػمؾملغمؿػممممَصػمَلؿملػمسعمَصػمَلؿملػمسعممماْظؼملغملػمػمِلؼمِلنيعماْظؼملغملػمػمِلؼمِلنيعمممِبفمَلعػمرؿمِبفمَلعػمرؿمممؼعمؾملػمؿعمؿفمؼعمؾملػمؿعمؿفمممَظؿػمَظؿػمممععم
ُِْ

مم

 مػػ  ا١تسػػلمُت، ر يػػي ا١تسػػذد الػػقم ّتػػدارم يضػػـد الضػػالمُت عل ػػ   ال بػػد  ف هنػػتم
، كمن ي يػد  ف ينػاـ ُب  م ككػي يػقهب إىل ا١تسػذد، ضهلبػي  بتشغ ل ا١ت اكح رداؿ ال ـد
مػػنرم اٟترمػػ  كا١تدعظػػ  اٟتسػػن  عػػدـ  شػػغ ل ا١تػػ اكح إال ُب  ككػػات الصػػالة، بػػل كعػػدـ 

ة، كارفا ها بعد هنايػ  الصػالة كالسيػني ،  شغ ل ا١ت اكح إال على الصفدؼ الضالم  ُب الصال
 كالفعل كاٟتمد هلل ادتذابدا لقلي.

================================== 
 ؽز٠فخ ثٓ ا١ٌّبْ اٌّؼغُ األٚعؾ ٌٍطجشأٟ ػٓ  ٕٗٔ



  {{7ٔ٘7٘ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

  ٌعشٚ املظمي لمصشابٌٛعشٚ املظمي لمصشابٛ
=مػؾمبضملنيماظضملزملؼملةمأممطؾرملرم=مػؾمبضملنيماظضملزملؼملةمأممطؾرملرمدقملال:مطؿملػمؼؽملصملرمادللػملؿمظزملقابةمردقلماهللمدقملال:مطؿملػمؼؽملصملرمادللػملؿمظزملقابةمردقلماهللم

ممؼزملؿملؾقنموؼغمكشملؽقن=ؼزملؿملؾقنموؼغمكشملؽقن=

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

، كاٟتفػػو ل كل ػػا ، ك    عتضػػد اف  دػػدؿ ك العصػػم  ل نب ػػا ، ضػػال عصػػم  إال ل
ػػػل ا كل ػػػا  هػػػم  صػػػحاب ردػػػدؿ ك  ، ضرػػػم ٤تفدظػػػدف،  ػػػدالهم ك كهػػػد يضػػػدؿ ُب كيمي

  ك آن :                  (322)كمن  دالت ك حفظ  ككفات، ك علػ  مصػد ن  األعراف
 ف يرػدف مػػن  هػػل السػػعادة العظمػػى يػػـد ُب كػل  صػػ ضا   ك ػػمدن  ُب هػػقت اٟت ػػاة، ككضضػػ  

 لضا  ك.
 مػػػا مػػػا حػػػدث ب ػػػنرم مػػػن ا٠تالضػػػات ضهللاػػػَت مػػػا ا فػػػا عل ػػػ  دػػػلفنا الصػػػاّب  ف هػػػقت 

 :ا ترادات  هنم ٚت عان كصلدا إىل ر ب  اال تراد، كااترد كضا كدؿ ا١تعصـد 
ممثغمؿفمثغمؿفمممَصاجػمؿعمؾملعمدعم,َصاجػمؿعمؾملعمدعم,ممحعمغمَلؿعمحعمغمَلؿعممموعمإؿمذعماوعمإؿمذعمامم,,َأجػمرعمانؿمَأجػمرعمانؿمممَصػمَلفغمَصػمَلفغمممَأصعمابعمَأصعمابعمممثغمؿفمثغمؿفمممَصاجػمؿعمؾملعمدعم,َصاجػمؿعمؾملعمدعم,مماْظقعماِطؿغماْظقعماِطؿغمممحعمغمَلؿعمحعمغمَلؿعمممإؿمذعماإؿمذعمامم}}

{{ممَأجػمرؽمَأجػمرؽمممَصػمَلفغمَصػمَلفغمممَأخػمشمَلفمَلَأخػمشمَلفمَل
ُّْ

مم

مػػا داـ لػػ    ػػ  ضضػػد  صػػاب، كلرننػػا ال نػػ ل حض ضػػ  هػػقا الصػػداب، كمػػن يدضضػػ  ك 
ل  عػن  دػ ار هػقت ا٠تالضػات، ضػَتل  هنػا ك رػات نظػ  لرنرػا ال  كيتا ك يرشم ك 

ت  ك مػػلام ات كمػػا يظػػن الػػبعق ٖتمػل مللفرػػا  حضػػاد  ك  حسػػاد  ك ملالضػػات  ك مشػاحنا
ُب  حػػداؿ البشػػ ، كإ٪تػػا هػػم ا ترػػدكا ككػػاف ٫ترػػم ٚت عػػان رةػػا  ك، لرػػن كػػله دػػلي ر يػػا 
رٔتا يردف ر يا  كثا من ر يا لرن الرل يبغػ  رةػا  ك، كالرػل يبغػ  ك ػ  ك  ػل ُب 

 عالت.
كهػػػم ٚت عػػػان علػػػى صػػػداب كإف حػػػدث ب ػػػنرم  مػػػدر  سػػػتد ب اللػػػـد  ك  سػػػتد ب 

================================== 
 اٌظؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  ٖٗٔ



  {{8ٔ٘8٘ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

اب، كلػػقا مػػن اراب ُب هػػقا ا مػػ  ضعل ػػ  برتػػاب عظػػ م ُب هػػقا الشػػ ف للضاةػػ  بػػن العتػػ
إٝت  )العداصم من الضداصم( كهد متاح كمتػدض ، يػترلم ض ػ  عػن كػل مػا حػدث  الع يب 

،  كيضػػ  ُب حػػديث ردػػدؿ  الصػػحاب  عػػ اض بػػُت الصػػحاب ، كحػػىت ال يضػػ  اينسػػاف ُب 
 :ك 

{{عػمِلغمُلقامعػمِلغمُلقامَصفمَلَصفمَلممَأصػمقعماِبلَأصػمقعماِبلممذغمِطرعمذغمِطرعمممإؿمذعماإؿمذعمامم}}
ُُْْْْ

مم

بُتي ك رات النظ  السديدة كا١تهللاارج ال   دة اليت يػربئ دػاحترم ٚت عػان، ك نػ هرم 
 ٚت عان عن ا٠ته .

إذان عندما نترلم ُب هػقا البػاب أنملػق مػن هػقا الرتػاب كمػن علػى  ػاكلت ،  ك مػن 
ُب هػػقا البػػاب  ننػػا ننػػ ت دػػاحترم ٚت عػػان عػػن ظػػن السػػد  كعػػن ا٠تنػػا كعػػػن  ضػػتح ك 
كعػػن االر  ػػاب، لرػػن كلرػػم ٚت عػػان ٤تفدظػػدف ْتفػػو ك،  مػػا العصػػم  ضػػال  رػػدف إال  ال يػػب

 ل نب ا  كٟتب ب ك كمصهفات.
كإف كي د   ر  اذ ال يضبل  العضل ضاعلم  نػ  إمػا مػن ملهػ  ُب النضػل، كإمػا  ف هػقا 

ضُت  كػػاف علػػى صػػل  بهػػابدر ا١تنػػاضضُت، كرػػابدر ا١تنػػاض  - م يػػ كم  -الػػقم ييػػٍقك   ك يىػػٍقك  
كاف مد ػددان ُب صػفدؼ صػحاب  النػ ، كالبصػَت ال بػد  ف يتبػُت الصػادؽ مػن ا١تنػاضا مػن 

، ككػػػد بػػػُتي ذلػػػي الصػػػحاب  ا  ػػػال  كالتػػػابعُت كابعػػػ  التػػػابعُت، حػػػىت  صػػػحاب النػػػ  
همػػ  عػػُت بصػػَت، ككػػل مػػن  ملهػػ  ضػػ رم بعػػد ذلػػي ضنظػػ ت   صػػبح ذلػػي كاةػػحان  ل ػػان ال ٗتي

ك نظار ػ  الضلب ػ  عل رػا غشػاكة مػن ا هػدا  الدن ػ ، كالفػ  كصَت، كعلم  ٤تصدر ككل ل،  
الردن    علتػ  ينظػ   صػحاب ردػدؿ ك بنظػارة دػددا ، كهػقا ال ينبغػ   ف يرػدف  بػدان، 

 اٟتفو كالسالم  لنا ك كالد  كبنا نا كإملداننا  ٚتعُت. نس ؿ ك 

================================== 
 اٌّؼغُ اٌىج١ش ٌٍطجشأٟ ػٓ صٛثبْ  ٗٗٔ



  {{9ٔ٘9٘ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

  الظاٟشُٕالظاٟشُٕ
ممعملرآنماظغملرؼؿ=عملرآنماظغملرؼؿ=اظذؼـموردمذطرػؿمظمماظاظذؼـموردمذطرػؿمظمماظمم$$اظلائققناظلائققن%%دقملال:معامعضملؽملكمدقملال:معامعضملؽملكم

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

السػػ اح  ٔتعناهػػا اللغػػدم هػػ  السػػَت ُب ا رض،  ك ك ػػل النػػ ب ُب ا رض، كهػػقت 
هػػ  السػػ اح  ا١تيلر ػػ ، ككػػد نضد٢تػػا ا١تعػػٌت ال كحػػاين ك ضػػدؿ السػػ اح  هػػ  السػػف  الضػػدل 

كهػػػػقت دػػػػ اح  ملرد  ػػػػ ،  ك دػػػػ اح  ا١تعنديػػػػ ، الضلػػػػب كالػػػػ كح كالفػػػػلاد ُب ملرػػػػدت ك، 
ندران ػػ ، ككػػد  رػػدف السػػ اح  ُب عػػا  ا١تنػػاـ الػػ    الصػػاٟت ، ضػػ ف العبػػد يرػػدف  سػػم  ُب 
مدة  كلرن ركح   قهب ك ساض  إىل مداةػ  كػد  رػدف ميلر ػ   رةػ  ،  ك  رػدف ٝتاكيػ  

آن ػػ  كهػػ  ض ػػ  بسػػدرة كاملػػ  ك   ملرد  ػػ ، كهػػقا  مػػ   ثبتتػػ  الشػػ ال  اي٢ت ػػ ، ك ػػا  ك 
ددرة يددم عل   كعلػى نب نػا  ضنػل الصػالة ك ًب السػالـ، ضضػد كانػي كلرػا أتكيػل لػ   ، 

 ف السػف  ُب عػا  الػ    متػاح حػىت لغػَت  كال       رن على يد ملمن حػىت ييةبػي ك 
 ا١تلمنُت.

 ، كانػي السػ اح  كبػلكالس اح  النسػب  لنػا ٚتاعػ  ا١تػلمنُت ك يهبػا لنػا ردػدؿ ك 
ه    ؾ الدن ا ك٫تػـد ا١تعػاش كالسػَت ُب ا رض لعبػادة  نب نا ُب عص  ن  ك ع سى 

ًتؾ الػػدن ا كرا  ظرػػ ت يػػًتهػػأ  م  هػػد مػػا ييسػػمى ال هبنػػ ، ضكالسػػ اح  هبػػقا ا١تعػػٌت  ك ك، 
هػػقا ا مػػ   مػػ  مػػن ربػػ    لغػػى النػػ  ؟؟؟ ، ك صػػبح مضػػبالن الرل ػػ  علػػى عبػػادة ك 

 :ككاؿ 
145145{{ممتعمؾعمؿغمؾمؾعمموعماَلمتعمرعمػغمؾمبعممِصلماإلدػماَلمؿمتعمؾعمؿغمؾمؾعمموعماَلمتعمرعمػغمؾمبعممِصلماإلدػماَلمؿممموعماَلوعماَلمم}}

مم

ال بد  ف يردف لفنساف دبب حالؿ وكػل منػ  كزك ػ  ك كالدت، كيعػم نفسػ  عػن 
================================== 

ٔٗ٘  ًَ الَ رَجَزُّي َٚ الَ ِع١َبَؽخَ  َٚ  ََ ب َِ الَ ِص َٚ  ََ ْشَعالً ، عبِغ اٌّغب١ٔذ ٚاٌّشاع١ً  ٚ اٌؾذ٠ش ثزّبِٗ } الَ ِخَضا ُِ  )ػت ( ػٓ ؽبٚط 

،} َِ َُّ٘ت فِٟ اإلْعالَ الَ رََش ٚفٝ وٕض اٌؼّيبي: ال خيضاَ ٚال صِيبَ: عّيغ خضاِيخ ٚ٘يٟ ؽٍميخ ِيٓ شيؼش ٠غؼيً فيٟ اؽيذ عيبٔجٟ  َٚ

ِٕخشٞ اٌجؼ١ش وبٔذ ثٕٛ إعشائ١ً رخضَ أٔٛفٙب ٚوزٌه اٌضِبَ ٚٔؾٛ رٌيه ِيٓ اٌزؼيز٠ت، ٚال عي١بؽخ: أساد ِفبسليخ األِظيبس 

 ٚعىٕٝ اٌجشاسٞ ٚرشن اٌغّؼخ ٚاٌغّبػبد (



  {{ٓٙٔٓٙٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

 دلاؿ الناس، كم  ذلػي يسػته    ف يرػدف مػن السػالحُت، مػا هػقت السػ احاتب كػاؿ 
، دىًب لً  ُب  اٞتًٍرىادى   يرًيدي  ًإيٌنً : إل   كىكىاؿى  ل  ل  ىا ى   :ضػىضىاؿى  اّللًي
{{مماْظؾعمؿملػمِتاْظؾعمؿملػمِتممحعمجقمحعمجقم:م:مَضالعمَضالعمممبعمػمَلك,بعمػمَلك,:م:مَضالعمَضالعمممِصؿملِف=ِصؿملِف=ممذعمقػمَطَةذعمقػمَطَةممالالممِجؾملعماٍدِجؾملعماٍدممسعمػمَلكسعمػمَلكممَأدغمظَُّؽَأدغمظَُّؽممَأالَأالمم}}

ُْٔ
مم

 ُب اٟتديث اآلمل : ككاؿ 
{{مموعماْظضملغمؼملػمرعمُةوعماْظضملغمؼملػمرعمُةمماْظقعمجقم,اْظقعمجقم,ممُأعفمِؿلُأعفمِؿلممِدؿملعماحعمَةِدؿملعماحعمَةمم}}

ُْٕ
مم

اٟتػػج دػػ اح   نػػ  ٯتشػػ  ُب ا رض، كركحػػ   سػػ م ُب ا١تلرػػدت، دػػ اح  ُب ا١تلػػي 
ح  ُب ا رض كُب ا١تلردت ا على،  نػ  يسػدح ّتسػم  ُب عػا  الػدن ا إىل كا١تلردت، د ا

البضػػاع ا١تضددػػ ، كيسػػدح ب كحػػ  إىل ملرػػدت ك ا علػػى ل ذتلػػ  ٕتل ػػات ك، كض دةػػات 
ك، كإك امػػػات ك، كعهػػػا ات ك الػػػيت ييف نػػػرا علػػػى حذػػػاج ب ػػػي ك  ػػػل ُب عػػػالت، 

 :ضاٟتج هد د اح  ا م ، كم ة يضدؿ 
{{ممتعمضملعماَظكتعمضملعماَظكمماظػملَِّفاظػملَِّفممدعمِؾؿملؾؿمدعمِؾؿملؾؿمممِصلِصلمماْظِفؾملعمادغماْظِفؾملعمادغمممُأعفمِؿلُأعفمِؿلممِدؿملعماحعمَةِدؿملعماحعمَةممإؿمنفمإؿمنفممم}}

ُْٖ
  

ضاٞتراد د اح   ف ا١ت   ٮت ج ّتسم  إىل م ػادين اٞترػاد، كُب نفػس الدكػي يسػبح 
ب كحػ  ُب ٙتػار اٞترػػاد الػيت يتعلػا هبػػا، كهػقا ي  ػػ  إىل ن تػ ، ٬تاهػد ل نػػاؿ الشػرادة، ٬تاهػػد 

د ل رػػدف ُب الفػػ دكس ا علػػى، ٬تاهػػد ل رػػدف مػػن ا ح ػػا  ل رػػدف ُب اٞتنػػ  العال ػػ ، ٬تاهػػ
الػػقين عنػػد رهبػػم يي زكػػدف، ٬تاهػػد ل حظػػى اٟتػػدر العػػُت ... يعػػ ش ب كحػػ  ُب ٙتػػار كثػػداب 

 اااهدين ُب دب ل ك، ض ردف اٞتراد ُب دب ل ك د اح  ا يمي .
 :ضػىضىاؿى  ًلًحُتى،السيا عىنً  ديًملى  كعلى نفس النسا ُب ركاي   مل ل  ف رددؿ ك 

{{مماظزملفماِئؼملغمقنعماظزملفماِئؼملغمقنعمممػغمؿغمػغمؿغممم}}
ُْٗ

مم

================================== 
 بء ثٕذ ػجذ هللا اٌمشش١خ سػٟ هللا ػٕٙباٌّؼغُ اٌىج١ش ٌٍطجشأٟ ػٓ اٌشم ٙٗٔ

 اٌغ١ٍظ اٌظبٌؼ اٌىبفٟ ٌٍّؼبلٟ ثٓ صوش٠ب ػٓ ػضّبْ ثٓ ِظؼْٛ  7ٗٔ

 عٕٓ أثٟ داٚد ٚاٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن ػٓ أثٟ إِبِخ  8ٗٔ

 اٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن ٚعٕٓ اٌج١ٙمٟ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  9ٗٔ
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 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

ضالصػػػ اـ دػػػ اح  ل مػػػ ؛  ف اينسػػػاف يػػػًتؾ الهعػػػاـ، كيػػػًتؾ ا١تنػػػاـ  سػػػام ان ب كحػػػ ، 
ضتسػػبح ركحػػ  إىل  كػػداـ ال وكلػػدف الهعػػاـ، كال يػػقككدف ا١تنػػاـ، ض عا ػػ  ا١تاللرػػ  علػػػ رم 

  د إل رم كيفػدز كمػا كػاؿ: السالـ، ك تن ؿ ل  ا١تاللر  لًتد عل   التح   كايك اـ  ن  صع
                                                                    

                                )فصلت(. 
لبػػػػان ١ت ةػػػػاة ك، كهػػػػقا ا مػػػػ  العػػػػاـ، ضلػػػػد كالسػػػػ اح   ينػػػػان  مي دػػػػَت ُب ا رض ر

دػػاض ت لهلػػب العلػػم لد ػػ  ك، ضرػػقت دػػ اح ،  ك دػػاض ت لػػ  رة  خ ُب ك رلبػػان ١ت ةػػاة 
ك كلػػ س ١تصػػلح  دن ديػػ ، ضرػػقت دػػ اح ،  ك دػػاض ت للصػػلح بػػُت رػػالفتُت  ك بػػُت ضػػ دين 

 .ضرد د اح  هلل لد   ك، ضرقت د اح  ... ض م دف  ُب الدن ا لعمل لد   ك 

  خمٗفٛ اهلل يف األسضخمٗفٛ اهلل يف األسض
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مماظدعاء=اظدعاء=

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

آدـ ملل فػ  عػن حنػ   ،  م  نػ  ينهبػ  ض ػ  ٚتػاؿ  ٝتػا  ك كصػفات   عل ك 
ال  تذلػػػى كلرػػػا إال ُب ه رػػػػل  ، ضػػػػ ف صػػػفات ك ك لَتاهػػػا ض ػػػ  ٚت ػػػ  عػػػدا  ك 

 اينساف.
بصف  الضدم ا١تتػُت ضصػمد ك صػبح كمػا نػ ات، كٕتلػى علػى على اٞتبل  ٕتلى ك 

  السما  بصف  ال اض :               (7) كٕتلػى علػى ا رض بصػف  البادػط:  المرن  
              (43)كٕتلػػى علػػى ا١تػػا  بصػػف  اٟت ػػاة:  الممذارايت                     

         (85)لرن القم ظر  ض   ٣تمل  كصاؼ ك هد آدـ، كاؿ  األنبياء: 
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{{صغمقرعمِتِفمصغمقرعمِتِفمممسعمػمَلكسعمػمَلكممآدعممعمآدعممعممماظػملَّفغماظػملَّفغمممخعمػمَلؼعمخعمػمَلؼعممم}}
َُٓ

مم

هد السم   كيتذلى على ه رل اينسػاف بصػف    م صدرة  ٝتا ت كصفا  ، ك 
هػد البصػَت كٕتلػى علػى ه رػل آدـ  السػم  ، كك  السم ، ضرد مظر  لس  إٝتػ  

ت  مػػن بن ػػ  ك متػػ  بصػػف  البصػػَت، ض صػػبح اينسػػاف بصػػَتان إببصػػار ك  نػػ  كمػػن علػػى  ػػاكل
، كصػػػف  العلػػػ م، كصػػػف  الضػػػادر، كصػػػف  الضػػػدم، كصػػػف  مظرػػػ  يظرػػػار صػػػف  البصػػػَت 
ض رػػا آلدـ كلػػقلي كػػاؿ ك للماللرػػ  عنػػدما  ٕتلػػى ك  ا١ت يػػد ... كػػل صػػفات ك 

    اعًتةدا على آدـ:                       (88)م  ظر  ٢تم ا ٝتا  اي٢ت ػ  الػيت البقمرة 
 ملص صان ٢تم.  تعلا هبم، كاليت  علرا ك 

ككػػػػاف ا مػػػػ   مػػػػ  عػػػػ ض، كعػػػػ ض ربػػػػي، كا١تاللرػػػػ  عنػػػػدما اعًتةػػػػدا لعلمرػػػػم  ف 
كبػػل آدـ ك دػػرن  ُب ا رض، ككانػػي عػػدا  مػػن عػػدا  اٞتػػن  ا١تهللالػػدؽ الػػقم مللضػػ  ك 

كبل مللا آدـ ُب ا رض، ض كة كا ض رػا الضتػل كا٢تػالؾ كالػدمار، ضظنػدا  ف هػقا  مللضرا ك
  القم د  ٌب دػ ردف مةػل السػابا ضضػالدا علػى مػا ر كا ك ػاهدكا:                   

                  (85)كالػػقم ر كت ك ػػاهدكت، ضػػ علمرم ك   البقممرة  نػػ  يعلػػم مػػا ال 
علػى ه متػ  ل رػدف ض ػ   علمدف، ك ف هقا  مػ  لػ  ملصدصػ   إ٢ت ػ ، كإف آدـ مللضػ  ك ي

 ظاه ان ٕتل   ٝتا ت كصفا  .
العفػػػد  ضػػػ ف ا١تاللرػػػ  مػػػ  عظمرػػػم ُب عبػػػادة ك كراعتػػػ  ال ٭تتػػػا دف إىل إٝتػػػ  

همػػػدف، كال ٭تتػػا دف إىل إدػػم ك  الغفػػػدر هنم ال يفعلػػدف ذنبػػػان   هنػػم معصػػدمدف كال ٮتي
التداب، مم يتدبػدف كال يفعلػدف  ػ مان إال كمػا  يستد ب ا١تغف ة، كال ٭تتا دف إىل إٝت  

    كاؿ ك:                                     ) ب؟.)التحر 
إذان من القم  ظر  ل  كض   هقت ا كصاؼ اي٢ت  ب اينساف، كلما  ذنب ٭تتػاج إىل 

هػػ   ض حتػػاج إىل العفػػد، كهػػد الػػقم  تػػداىل عل ػػ  الػػقندب كيتػػداىل الت دبػػ ، كهػػد الػػقم ٮتي

================================== 
 اٌظؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  ٓ٘ٔ
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السًت من عالـ الغ دب ض حتاج إىل الغفدر الغفار كهد الستار القم يسػًت هػقت الػقندب، 
 كال يرشم هقت الع دب.

كحػدت  كل ا ٝتا  اي٢ت   ال  ظر  ّتال ها إال ُب هقا اينساف القم  عل  ك 
اينساف اهلل، ك عل كل  ػ   ُب ا كػداف لسػ د ا كػداف  ل كداف، ك عل ك  د دان 

كهػػد آدـ كذريتػػ ، كػػل مػػا ُب الػػدن ا مػػن ٝتػػاكات، كمػػن  ضػػالؾ، كمػػن مشػػدس ك كمػػار، كمػػن 
ر در، كمن ح دا ت كحش ات، كمن م ركعات، كمن ضداكػ  كملنػ كات، كمػن معػادف ُب 

ضػػدؽ هػػقت   هػػا ... كػػل  ػػ   مللضػػ  ك ارػػن ا رض  ك ُب ارػػن البحػػ   ك علػػى ظر
اٟت اة ضرػد لفنسػاف، كاينسػاف  نػ  دػ د ا كػداف هػد كحػدت ا٠تل فػ  عػن حنػ ة الػ ٛتن 

 

  سهي األضشٗٛسهي األضشٗٛ
دقملال:مػؾماِّضقؿملةمدؽملةمعقملطدةمرمبمأنمأصضملػملؾملامظممطؾمسؿملدمأممأغفمؼغملظمللمدقملال:مػؾماِّضقؿملةمدؽملةمعقملطدةمرمبمأنمأصضملػملؾملامظممطؾمسؿملدمأممأغفمؼغملظمللم

ممأغينمضؼملتمبؾملامسدةمعراتمظممحؿملاتل=أغينمضؼملتمبؾملامسدةمعراتمظممحؿملاتل=

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

 :ا ةح   ديني  ملكدة ١تن كاف مت س ان، كمع  ايدتهاع  لضدل  
ػممم}} ػمععم فمممَصالَصالممؼغمسملعمّّمم,ؼغمسملعمّّمم,ممَصػمَلؿػمَصػمَلؿػمممدعمضملعمًةدعمضملعمًةممِعؽملػمغمُلؿػمِعؽملػمغمُلؿػممموعمجعمدعموعمجعمدعمممععم فمؼعمعمْلرعمبعم {{ممعغمزملعمالغعماعغمزملعمالغعماممؼعمعمْلرعمبعم

ُُٓ
مم

إذان مػػن كػػاف عنػػدت دػػع  ال بػػد  ف يينفػػق هػػقة السيػػني  كػػل عػػاـ كلػػ س لػػ  عػػقر، ضػػال 
  ديني  يفعلرا علػى كػدر مػا ُب كدػع ، مػ ة كاحػدة ُب يعتقر،  ما من ال ٬تد هقت السع  ضر

العم   رف ،  ك عاـ كعاـ ٬تدز،  ك كل ٜتس دنُت ٬تػدز ... علػى حسػب مػا ُب الددػ ، 
  كاؿ ك  عاىل:                      (32) التغاب. 

يفعلرػا ضلػ س على حسب ايدتهاع ، لرنرا ديني ،  م من ضعلرا ل  ثداهبػا، كمػن   
================================== 

 ذاسلطٕٟ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح ِغٕذ أؽّذ ٚعٕٓ اٌ ٔ٘ٔ



  {{ٗٙٔٗٙٔ}}    اٌؾٍمخ اٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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عل ػ  كزر، كلػػ س عل ػػ  ملاملػػقة كال معا بػػ  إال إذا كػػاف ثػػ  ن كغن ػػان، كي  ػػدا ندالػػ ، كيهلػػب 
ُب حبا ت الفض ا  كح مرم ك  يينح ، هقا د ردف لػ  معا بػ ، كلػ س عضػاب،  نػ  مػا داـ 

ل صػحاب،  معي السع  ملق الةداب كضػ  ا  ػ  الػقم كػديرت الدهػاب، كحرػات النػ  
 ى هلال  ا حباب ل دد  عل ي ك رداؿ العاـ إف  ا  ك.ككد  عل

ػػػليمى  كىآلًػػػ ً  عىلىٍ ػػػ ً  اّلليي  صىػػػليى اّلليً  دػػػ د  رىديػػػدؿى  ػػػافى  كىدى ػػػٍُتً  اٍ ػػػتػى ىل ةىػػػحيى ًإذىا كى  كىٍبشى
 :يػىضيدؿي  ٍبيي  ًاٍلميٍديىً ، ًس ً بًنػىفٍ  اٍلرىٍبشىٍُتً   ىحىدى  ذىبىحى  كىصىليى ملىهىبى  ضىً ذىا  ىكٍػ ىنػىٍُتً،  ىٍملىحىٍُتً  ٝتًى نػىٍُتً 

ػمممػعمذعماػعمذعمامماظػملَّؾملغمؿفماظػملَّؾملغمؿفممم}} ػمسعم ػمممجعمؼمِلؿملضملؼماجعمؼمِلؿملضملؼماممُأعفمِؿلُأعفمِؿلممسعم ػمععم ممَأتعمكَأتعمكممثغمؿفمثغمؿفمممِباْظؾعمالغؿم,ِباْظؾعمالغؿم,ممِظلِظلمموعمذعمؾملؿمدعموعمذعمؾملؿمدعمممِباظؿفمقػمِحؿملِدِباظؿفمقػمِحؿملِدممَظَؽَظَؽممذعمؾملؿمدعمذعمؾملؿمدعمممععم

ػمممػعمذعماػعمذعمامماظػملَّؾملغمؿفماظػملَّؾملغمؿفم:م:موعمَضالعموعمَضالعمممَصذعمبعمقعمفغم,َصذعمبعمقعمفغم,ممِباآلخعمرؿمِباآلخعمرؿم ػمسعم {{ممعغمقعمؼملفمٍدعغمقعمؼملفمٍدمموعمآلؿموعمآلؿمممعغمقعمؼملفمٍدعغمقعمؼملفمٍدممسعم
ُِٓ
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القم ٭تػاكؿ الداحػد ضػ رم مرمػا ٭تػاكؿ كال يسػته    ا١تعدمُتلرن هقا عن الفض ا  
 عنرم.  ف ينح ، ضرلال  ةحيى الن  

كالػػػػبعق يشػػػػًتم ُب الع ػػػػد ٟتمػػػػان كيدزعػػػػ ، كهػػػػقت ل سػػػػي  ةػػػػح  ، كا ضنػػػػل  ف 
يينػػح  كلػػد بػػقك  مػػاع  صػػغَت مسػػتدُب الشػػ كط الشػػ ع   حػػىت وملػػق الةػػداب، ١تػػاذ  حػػـ  

 نفس  من الةدابب؟.
    كعلى آل  كصحب  كدلمكصلى ك على د د 

 

================================== 
 اٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن ٚاٌج١ٙمٟ ػٓ أثٟ سافغ اٌمجطٟ  ٕ٘ٔ



  {{٘ٙٔ٘ٙٔ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

  

  

uuُٕاحلمكٛ الٕاسذٚ ٔالظبعُٕاحلمكٛ الٕاسذٚ ٔالظبعuu 
  التشاٖن لمشصٕه عمٜ احللالتشاٖن لمشصٕه عمٜ احلل

  الكشب باألخالمالكشب باألخالم
  الػريٚ وَ اآلخشَٖالػريٚ وَ اآلخشَٖ

  سفع الصٕت عٍذ الٍيب عصشًٖاسفع الصٕت عٍذ الٍيب عصشًٖا
  سهىٛ صًٕ عشفٛسهىٛ صًٕ عشفٛ



  {{ٙٙٔٙٙٔ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

uu ٛ308الٕاسذٚ ٔالظبعُٕالٕاسذٚ ٔالظبعُٕاحلمكٛ احلمكuu 
  التشاٖن لمشصٕه عمٜ احللالتشاٖن لمشصٕه عمٜ احلل

ممدقملال:مػؾمرمقزمأنمأطؿملدمدلـمزػملؼملينمحؿكمأحزملؾمسػملكمحعملل=دقملال:مػؾمرمقزمأنمأطؿملدمدلـمزػملؼملينمحؿكمأحزملؾمسػملكمحعملل=

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

ال، ضػػػا١تلمن كاةػػػح كةػػػدح الشػػػمس، إمػػػػا  ف ٭تصػػػل علػػػى حضػػػ  به يضػػػ   ػػػػ ع   
كاةػػح  كةػػدحان كل ػػان، كإمػػا  ف ي ضػػ  ا مػػ  إىل الضنػػا ،  ف ا١تعػػامالت الػػيت ب ننػػا ٚتاعػػ  

مالت بػػػػػ م  مػػػػػن ا١تعػػػػػا ا١تسػػػػػلمُت ا١تفػػػػػ كض  ف  رػػػػػدف كلرػػػػػا مسػػػػػذل ، كرب العػػػػػٌ ًة 
  الشػػػػػػػػػػفدي ، كػػػػػػػػػػاؿ  عػػػػػػػػػػاىل:                                               

        (636)البقرة. 
حػػىت كلػػد كػػاف  ملػػ  كد غنػػب مػػٍت، ك١تػػاذا يغنػػب مػػن اٟتػػاب؟ كال  حػػده منػػا يعلػػم 

ف اٟتػػا   ػ  مرتػػدب، كلرػػن إذا  مػاذا دػػ ردف غػدان، ضلػػد    مػػي ضػ كالدم ك كالدت يعلمػػد 
كاف اٟتا غَت مرتػدب ضسػ ذحدكت، ضلػد    اكًتةػي مػن  حػد ك كالدم  نرػ كت، ضمػاذا 

 ت:ل  ل مات  ملد  دتردف النت ذ ب كاؿ 
{{ممسعمؽملػمفغمسعمؽملػمفغمممَصاْضضؿمَصاْضضؿمممِبدعمؼػمؽمِلِف,ِبدعمؼػمؽمِلِف,ممععمقػمؾغمقسؽمععمقػمؾغمقسؽمممَأخعماَكَأخعماَكممإؿمنفمإؿمنفممم}}

ُْٓ
مم

ا١ت ػي وملق حرم حبس، كيظل ُب اٟتبس حىت ييسد دين ، ض كؿ ما ٮتػ ج مػن مػاؿ 
 هد الدىين حىت نيربئ ذم  هقا ال  ل، ض هللا ج إىل ك ب يمان.

 إذان لد     ملقت من  مل  مبلغػان بسػ هان ضػال بػد مػن كتابػ  هػقا ا١تبلػ ،  ف ك 
  كاؿ:                                            (636)ال بػد  ف  ةػ  البقمرة.

================================== 
 َٕٗٔٓ/9/9ٔ٘ـ ِٖ٘ٗٔٓ رٞ اٌمؼذح  ٕٗ –ثٕٙب  ٖ٘ٔ

 ِغٕذ أؽّذ ٚاٌج١ٙمٟ ٗ٘ٔ



  {{7ٔٙ7ٙٔ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

 ٌت د يسد يـد كقا ُب  ر  كقا.  ل، يع
مةاؿ آمل : د زكج إبنىت، كاآلمل  دضػ   ربعػُت  لػم  ن رػان، ك   دضعػي مةلرػا لرػى 
  رًٌ هػػا، ضترػػدف هػػقا ا مػػداؿ حػػا يبنػػيت، ك٬تػػب كتابترػػا ُب كالمػػ ، لرػػن  ح ػػا ن يضػػدؿ 
  الػػ كج: ك ػػم أتمػػٍت علػػى إبنتػػي كال أتمػػٍت علػػى حضرػػاب ك٭تػػدث ُب ا مػػدر  مػػدر ضمػػا ك مػػ

الضالمػػ ب؟ إهنػػا حضرػػا كلػػ س حػػا ا ب، كلرػػن لػػ س مػػن حػػا ا ب  ف يتنػػازؿ عػػن حػػا 
إبنتػػػ ، كهػػػ  صػػػاحب  الشػػػ ف إذا كانػػػي مدركػػػ  ١تػػػا  فعػػػل، كلرنرػػػا ال  ػػػدرؾ هػػػقت ا مػػػدر، 
ض ذب على ا ب  ف ٭تفو ٢تا حضرا، ك مب هقا ا١تر  حضرا كا١تف كض  ف أتملقت البنػي 

 ها ض ردف هقا اٞتراز ملررا ه  ض يرتب   عان.كزك را ٬تر  ب ت ، كهى  ر ت من مر  
ضالرتاب  ه  من الش ع، ض ذا     كؽ لنا الرتاب  ضال ي كؽ لنا الش ع كالع ػاذ اهلل، 
ضلد كاف هناؾ كتاب  ض رض  ا م  للضنا ، ضلػد   يرػن هنػاؾ كتابػ  ضسػ رض  ا مػ  للضنػا  

 :، كل س ض   ضصاؿ، كاؿ الةاين كهد اآلمل ة، كالضنا  الةاين منمدف، كدت ملق حضي
ػممم}} ػمععم ػمممِخؿملِفِخؿملِفََِِّّممععمصمْلػمَلؼملعمٌةععمصمْلػمَلؼملعمٌةممَظفغمَظفغمممَطاغعمتػمَطاغعمتػمممععم ػمِع ممالالممَأنػمَأنػمممَضؾػمؾعمَضؾػمؾعممماْظؿملعمقػممعماْظؿملعمقػممعمممِعؽملػمفغمِعؽملػمفغمممَصػمْلؿملعمؿعمقعمػملَّػمْلفغمَصػمْلؿملعمؿعمقعمػملَّػمْلفغمممذعملػمٍءذعملػمٍءممَأوػمَأوػمممِسرػمِضِفِسرػمِضِفممِع

ممَظؿػمَظؿػممموعمإؿمنػموعمإؿمنػمممععمصمْلػمَلؼملعمِؿِف,ععمصمْلػمَلؼملعمِؿِف,ممِبعمَلدػمرؿمِبعمَلدػمرؿمممِعؽملػمفغمِعؽملػمفغمممُأِخذعمُأِخذعمممصعماِظّّؽمصعماِظّّؽمممسعمؼملعمؾؽمسعمؼملعمؾؽمممَظفغمَظفغمممَطانعمَطانعمممإؿمنػمإؿمنػمممِدرػمػعمؿؽم,ِدرػمػعمؿؽم,  وعمالوعمالممِدؼؽملعمارؽمِدؼؽملعمارؽمممؼعمغمُلقنعمؼعمغمُلقنعم

ػمممُأِخذعمُأِخذعمممحعملعمؽملعماتؽمحعملعمؽملعماتؽمممَظفغمَظفغمممػـمػـمتعمغمُلتعمغمُل ػمِع {{ممسعمػمَلؿملػمِفسعمػمَلؿملػمِفممَصقغمؼمِلؾعمَصقغمؼمِلؾعمممصعماِحِؾِفصعماِحِؾِف  دعمؿملممؽعماِتدعمؿملممؽعماِتممِع
ُٓٓ

مم

 :ككاؿ 
ػمممِصؿملؽملعماِصؿملؽملعمامماْظؼملغمظمْلػمِلسغماْظؼملغمظمْلػمِلسغم:م:مَضاُظقاَضاُظقامم==مماْظؼملغمظمْلػمِلسغماْظؼملغمظمْلػمِلسغمممععماععماممَأتعمدػمرغمونعمَأتعمدػمرغمونعممم}} ػمععم ممإؿمنفمإؿمنفم:م"م:م"مَصعمَلالعمَصعمَلالعمممععمؿعماععم,ععمؿعماععم,مموعمَظاوعمَظاممَظفغمَظفغمممِدرػمػعمؿعمِدرػمػعمؿعمممَظاَظاممععم

ػممماْظؼملغمظمْلػمِلسعماْظؼملغمظمْلػمِلسعم ػمِع ممػعمذعما,ػعمذعما,ممذعمؿعمؿعمذعمؿعمؿعمممَضدػمَضدػممموعمؼعمفمْلِتلوعمؼعمفمْلِتلمموعمزعمَطاٍة,وعمزعمَطاٍة,مموعمِصؿملعمامـم,وعمِصؿملعمامـم,ممٍة,ٍة,ِبزملعمػمَلاِبزملعمػمَلامماْظعمِلؿملعماععمِةاْظعمِلؿملعماععمِةممؼعمقػممعمؼعمقػممعمممؼعمفمْلِتلؼعمفمْلِتلممُأعفمِؿلُأعفمِؿل  ِع

ػمممػعمذعماػعمذعماممَصؿملغمضملػمشمَلكَصؿملغمضملػمشمَلكممػعمذعما,ػعمذعما,مموعمضعمرعمبعموعمضعمرعمبعمممػعمذعما,ػعمذعما,ممدعممعمدعممعممموعمدعمظمَلَؽوعمدعمظمَلَؽممػعمذعما,ػعمذعما,  ععمالعمععمالعممموعمَأَطؾعموعمَأَطؾعمممػعمذعما,ػعمذعما,مموعمَضذعمفعموعمَضذعمفعم ػمِع ممِع

ػممموعمػعمذعماوعمػعمذعماممحعملعمؽملعماِتِف,حعملعمؽملعماِتِف, ػمِع ػمممُأِخذعمُأِخذعمممسعمػمَلؿملػمِفسعمػمَلؿملػمِفممععماععماممؼغمعمْلسملعمكؼغمعمْلسملعمكممَأنػمَأنػمممَضؾػمؾعمَضؾػمؾعمممحعملعمؽملعماتغمفغمحعملعمؽملعماتغمفغمممَصؽمِلؿملعمتػمَصؽمِلؿملعمتػمممَصكملؿمنػمَصكملؿمنػمممحعملعمؽملعماِتِف,حعملعمؽملعماِتِف,ممِع ػمِع ممِع

{{مماظؽملفمارؿماظؽملفمارؿمممِصلِصلممُررؿمحعمُررؿمحعمممثغمؿفمثغمؿفمممسعمػمَلؿملػمِفسعمػمَلؿملػمِفممَصشمُلرؿمحعمتػمَصشمُلرؿمحعمتػمممخعمشمَلاؼعماػغمؿػم,خعمشمَلاؼعماػغمؿػم,
ُٓٔ
  

================================== 
 طؾ١ؼ اٌجخبسٞ ِٚغٕذ أؽّذ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  ٘٘ٔ

 طؾ١ؼ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  ٙ٘ٔ



  {{8ٔٙ8ٙٔ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

 ككد كرد َب ا٠ترب حىت نعترب:هلال  الضـد ما القم ي ة رم ل تفاكةدا معرمب 
مم{{طػملؼملةمأفدملمتضملدلمؼقمماظعملؿملاعةمسؼملؾمدؾضملنيمدؽملةمطػملؼملةمأفدملمتضملدلمؼقمماظعملؿملاعةمسؼملؾمدؾضملنيمدؽملةممم}}

 كاحد يترلم مػ   ب ػ  كلرنػ  ال يػترلم بصػدت هػادئ كلرػن انفعػاؿ، ك  يضػل  ػ مان 
ػػح مػػ  ا ب، ض ػػـد الض امػػ   ملػػارج عػػن اٟتػػد كلرنػػ   نػػايا ضضػػاؿ:  ؼ ضضػػط، كهػػقا ال يصًٌ
يضػػدؿ لػػ : دػػا٤تٍت    يب، ض ضػػدؿ لػػ   بػػدت: برػػمب  ف كػػل إنسػػاف يبحػػث عػػن نفسػػ ، كلػػن 
يتنازؿ إال إذا  عهات عمل دبعُت دن ، كهل معنا عمل دػبعُت دػن ب؟ ضمػن  يػن و  ػ  هبػقا 

 العملب؟.
ا  السُت على كارع  اله يا، كم  عل رم ر ػله  ك امػ  ة، ككػالدا: ٚتاع   مل ل كاند 

ضالنػػ  هػػقت صػػفاهتا كػػػقا كضػػالف يعمػػل ض رػػػا كػػقا؟؟ هػػل ر يػػي ذلػػػيب؟ كهػػقا إٝتػػ  كػػػقؼ 
احملصػػنات الغػػاضالت، ك١تػػاذا  ػػترلم ُب هػػقا ا مػػ ب؟ ضمػػن ر ل ضعػػالن ٬تػػب  ف يرػػدف معػػ  

  ربع   ردا  هد كمع  ثالث   يمل .
 د  عمػػػ  ك ػػػردكا علػػػى ر ػػػل  هنػػػم  ػػػاهدكت يػػػ ين، كلػػػ س ُب  ػػػا   ربعػػػ    ـ دػػػ

ا١تضػدمات كلرػػن كمػا ا١تػػ كد ُب ا١ترحلػ ، ضضػػاؿ ٢تػم: كػػل كاحػد مػػنرم يضػدؿ: كك العظػػ م 
 كدؿ اٟتا، ض     حدهم، ضس ل  ١تاذاب ضضاؿ:    ر   مان، ض م  ّتلد الةالثػ  اآلملػ ين كػل 

هػقا ك نػتم    تةبتداب.كهػقا إٝتػ  كػقؼ كاحد ٙتانُت  لدة،  نػ  ك ػم  ضدلػدف علػى مسػلم 
احملصػػن   ك احملصػػن، ضػػ ذا كلنػػا هػػقت الرلمػػات ك  ٭تادػػبنا عل رػػا  حػػده ُب الػػدن ا، كهػػقا مػػا 

 :٭تدث كةَتان، لرن دنحادب عل را ُب اآلمل ة كاؿ 
{{ممدعمؽملعمٍةدعمؽملعمٍةممِعائعمِةِعائعمِةممسعمؼملعمؾعمسعمؼملعمؾعمممَظؿملعمؾملػمِدمغمَظؿملعمؾملػمِدمغممماْظؼملغمقػمزملعمؽملعمِةاْظؼملغمقػمزملعمؽملعمِةممَضذػمفعمَضذػمفعمممإؿمنفمإؿمنفممم}}

ُٕٓ
مم

ا  ملق  ػ  ، ضمػاذا  ضعػلب؟ ك ظػن  ف معظػم النػاس  ين نقهبب هقا  ملق     كهق
ا١تعاصػػ ين مغبػػدنُت ُب هػػقت الضصػػ ،  نػػ  ٮتاصػػم هػػقا كييغنػػب هػػقا كوكػػل حػػا هػػقا كال 

 :للمظلـد من الظا ، كاؿ  يبحث عن ، كنسى  ف هناؾ يدـه د  ملق ك 
================================== 

 بْ اٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن ػٓ ؽز٠فخ ثٓ ا١ٌّ 7٘ٔ



  {{9ٔٙ9ٙٔ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

عممماْظفعمػمْلقعماِءاْظفعمػمْلقعماِءممِظػملرملفماِةِظػملرملفماِةممعمَلادعمعمَلادعمؼغمؼغمممحعمؿفمكحعمؿفمكمماْظعمِلؿملعماععمِةاْظعمِلؿملعماععمِةممؼعمقػممعمؼعمقػممعمممَأػػمػمِلؾملعماَأػػمػمِلؾملعماممإؿمَظكإؿمَظكمماْظقغمعمُلققعماْظقغمعمُلققعمممَظؿغمقملعمدقمنفمَظؿغمقملعمدقمنفممم}} عمِع مماظرملفماِةاظرملفماِةممِع

{{مماْظعمَلرػمغعماِءاْظعمَلرػمغعماِء
ُٖٓ
  

لد هناؾ مل كضُت  حد٫تا ل  ك كف كاآلمل  ل س ل  ك كف، ضالقم مع  الضػ كف غلػب 
دػػػ  ملق للشػػػاة حضرػػػا اآلملػػػ  ض  ملػػػق ك منػػػ  حضػػػ  لآلملػػػ  يػػػـد الض امػػػ ، ضػػػ ذا كػػػاف ك 
  : كوملق للذمل حض ، ضماذا يردف اينساف من هػقاب هػد  كىل                    

 (44) ككل إنساف د  ملق حض  عند ك يـد الض ام . الكه 
إذان لػػػد    مشػػػ ي علػػػى  ػػػ ع ك آملػػػق حضػػػػ  الػػػدد، ضػػػ ذا  يفلػػػح الػػػدد، يرػػػػدف 
الضنا ، ض ذا   يفلح الضنا ،  دلًٌم ك ضدض  م م هلل، كاعلمدا علم ال ضػُت  ف كنػا  ك 

 ملاصػػػ  عضػػػدؽ الدالػػػدين، ضعضػػػدؽ ، كهػػػقا نػػػ ات  ع ننػػػا ُب الػػػدن ا ظػػػا١تُت ُب الػػػدن اُب ال
 :الدالدين ال ييل يل، كالبد  ف يردف الضصاص هنا ُب الدن ا كبل اآلمل ة، كاؿ 

غمممم,موعماظذعمؾمغػمبغمماَلمؼغمؽملػملعمكموعماظدعمؾمؼعمؾمانغمماَلمؼعمؼملغمقتغم,ماسػمؼملعمؾػم,موعماظذعمؾمغػمبغمماَلمؼغمؽملػملعمكموعماظدعمؾمؼعمؾمانغمماَلمؼعمؼملغمقتغم,ماسػمؼملعمؾػماْظِؾرغمؾمماَلمؼعمؾػمػملكاْظِؾرغمؾمماَلمؼعمؾػمػملكمم}} غممععمامِذؽػمتعممَطؼملعمامتعمِدؼ ععمامِذؽػمتعممَطؼملعمامتعمِدؼ

159159{{ممدعمانغمدعمانغمتغمتغم

مم

البػػد هنػػا  ف يػػ ل مػػا كػػاف يصػػنع   ب ػػ  ُب الػػدن ا مػػن  كالدت، ١تػػاذاب حرمػػ  ك ُب 
  الضصاص:                                  (372)البقرة. 

لرن لد  ملق  حده مٍت   مان، هػل  ذهػب  دػ ؽ حضػ ب  ك  يزكًٌر آلملػق حضػ ب ضرػقا 
ل دػػ ردف غابػػ ، كوملػػق الضػػدم مػػن النػػع م، لرػػن آملػػق حػػا يت منػػ  لػن يرػػدف ٣تتمعػػان بػػ

الدد، ض ف   ينف  الدد يردف الضاندف، ض ف   ينف  الضاندف، ضرناؾ كاندف ٝتػاكم للحرػم 
 .العدؿ كهد ك 

  الكشب باألخالمالكشب باألخالم
================================== 

 طؾ١ؼ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  8٘ٔ

شَعالً .، عبِغ اٌّغب١ٔذ ٚاٌّشاع١ً   9٘ٔ ُِ  )ػت( ػٓ أَثٟ لَالثَخَ 



  {{7ٓٔ7ٓٔ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

ػمممإؿمنفمإؿمنفم"م"م:م:مدقملال:مؼعملقلمردقلماهللمدقملال:مؼعملقلمردقلماهللم ػمِع ممؼعمقػممعمؼعمقػممعممملؼمالؼماععمفػمػمِلععمفػمػمِلممِعؽملمملِعؽملمملمموعمَأْضرعمِبغمُلؿػموعمَأْضرعمِبغمُلؿػمممإؿمَظلفمإؿمَظلفمممَأحعمؾممغمُلؿػمَأحعمؾممغمُلؿػمممِع

َأخػمػمَلاًضام"َأخػمػمَلاًضام"ممَأحعماِدؽملعمغمُلؿػمَأحعماِدؽملعمغمُلؿػممماْظعمِلؿملعماععمِةاْظعمِلؿملعماععمِة
َُٔ
اظعملربمعؽملفمباِّخالقمالماظعملربمعؽملفمباِّخالقمالمممصػمِلؿعممجضملؾمردقلماهللمصػمِلؿعممجضملؾمردقلماهللممم

ممباظضملؾادات=باظضملؾادات=

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

عل نػا كلنػا ٢تػا حرػمه كةػَتة، مػن  هػم هػقت اٟترػم  هنػا  العبادات اليت ض ةرا ك 
ردػػال  النػػ  ٢تػػا  هػػداؼه كةػػَتة، لرنػػ  عػػربي عػػن ا٢تػػدؼ مػػن   علمنػػا مرػػاـر ا ملػػالؽ،  ف
 :ال دال  ُب ٚتل  كاحدة ضضاؿ 

{{مماَِّخػمالقؿماَِّخػمالقؿمممععمغمَلارؿممعمععمغمَلارؿممعمممُِّتعمؼملممؿعمُِّتعمؼملممؿعمممبغمضمِلػمتغمبغمضمِلػمتغمممإؿمغفمؼملعماإؿمغفمؼملعمامم}}
ُُٔ

مم

  عل نػػػػػػا الصػػػػػػالةب ٟترػػػػػػمو كةػػػػػػَتة: لػػػػػػقك  ك:  ١تػػػػػػاذا ضػػػػػػ ض ك            
       (34) ك ينػػػػػػػػػػان:  طمممممممممم                                         

       (35) كمػػػػن ٚتلػػػػ  حرػػػػم الصػػػػالة ك ٫ترػػػػا:  ابممممرامي                   
                                (40)العنكبوت. 

د كػػقبي علػػى هػػقا، كملػػدعي هػػقا، ك ػػم  كػػم بػػُت يػػدم ك ك   كبػػل الصػػالة كػػ
كغششي هقا ُب الر ل كا١ت  اف، كغششي هقا ُب الب   كالش ا ب؟ ض ذا ككفي  مػاـ ك 
ضمػػاذا  كػػدؿ لػػ ب؟ ضالصػػالة مػػاداـ اينسػػاف دػػَتاكب ك ضسػػتمنع  مػػن الفحشػػا  كا١تنرػػ ، 

 كهقت ه  ا ملالؽ.
 كاؿ لنا ض  : كالص اـ حن ة الن  

ممَضاتعمػمَلفغمَضاتعمػمَلفغمممَأوػمَأوػمممَأحعمدؽمَأحعمدؽمممذعماتعمؼملعمفغمذعماتعمؼملعمفغمممَصكملؿمنػمَصكملؿمنػمممؼعمزملػمكعمبػم,ؼعمزملػمكعمبػم,مموعمالوعمالممؼعمرػمُصثػمؼعمرػمُصثػمممَصالَصالممَأحعمِدُطؿػمَأحعمِدُطؿػمممؿملعمامؿمؿملعمامؿمصِِصممؼعمقػممغمؼعمقػممغمممَطانعمَطانعمممإؿمذعماإؿمذعمامم}}

{{ممصعماِئؿؽمصعماِئؿؽمممإؿمغمملإؿمغممل:م:مَصػمْلؿملعمعمُلؾػمَصػمْلؿملعمعمُلؾػم
ُِٔ
  

================================== 
 عبِغ اٌزشِزٞ ػٓ عبثش ثٓ ػجذ هللا  ٓٙٔ

 اٌغٕٓ اٌىجشٜ ٌٍج١ٙمٟ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  ٔٙٔ

 اٌغٕٓ اٌىجشٜ ٌٍٕغبئٟ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  ٕٙٔ



  {{7ٔٔ7ٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

كلػػػػػقلي      عذػػػػػب عنػػػػػدما  رل ا١تػػػػػلمنُت ُب الشػػػػػارع  ك هنػػػػػا  ك هنػػػػػاؾ ي ضعػػػػػدف 
ُب  صػػداهتم، كا١تفػػ كض  هنػػم لػػ س ٢تػػم صػػدان هنال ػػان، كلػػ س هػػقا ُب رمنػػاف ضضػػط كلرػػن 

    رمنػػاف كغػػَت رمنػػاف، كػػاؿ رب رمنػػاف كرب الػػده :                            
                    (84)كمػػػػػػا ا حسػػػػػػن   ربب كػػػػػػاؿ:  فصمممممملت                

               (45)لعفد.ال بد ك ف  عفد حىت  ردف من  هل ا الشورى 
 : كىيػيٍلثً يكفى عىلىى  ىنٍػفيًسًرٍم كىلىٍد كىافى هًبًٍم كىيػيٍلثً يكفى عىلىى  ىنٍػفيًسًرٍم كىلىٍد كىافى هًبًٍم   كال كاة  يعلمنا مليلا اييةار كمليلا اٞتدد كمليلا الرـ 

  ك هرػػػ   مػػػن البهللاػػػل كمػػػن الشيػػػح:  احلشمممر (2)  ملىصىاصىػػػ ه ملىصىاصىػػػ ه                           
             (358)التوبة. 

  ؿ ك  عػػاىل ض ػػ : كاٟتػػج كػػا                                      
                            (327)إىل  انػػب الصػػرب  ف اٟتػػج ٭تتػػاج  البقممرة

 إىل الصرب اٞتم ل.
دات كلرا هػد ضذمل  العبادات  لدم إىل مراـر ا ملالؽ، ض ردف ا٢تدؼ من العبا

مرػػاـر ا ملػػالؽ، كالغايػػ  العيل ػػا ُب الػػدين هػػ   ف يرػػدف اينسػػاف علػػى مليلػػا كتػػاب ك، 
 كَب ا٠ترب ا١تعترب:، كعلى مليلا ك  لي ُب عيالت، كعلى مليلا رددؿ ك 
مم{{إنماهللمؼغمقبمعـمخػملعملفمعـمطانمسػملكمخغمػملعملفمإنماهللمؼغمقبمعـمخػملعملفمعـمطانمسػملكمخغمػملعملفممم}}

يضػػػـد الل ػػػل كلػػػ ،   ل مػػػن كػػػاف علػػػى مليلػػػا ك، ٨تػػػن نعػػػ ؼ  ف حنػػػ ة النػػػ  كػػػاف
كيصـد الده  إال كل الن، كيصـد صػ اـ الدصػاؿ، كال يرػمم عػن ذكػ  ك ر ضػ  عػُت، كهػد 
 ػػالس كهػػد كػػالم كهػػد  لػػم كهػػد ما ػػ  كهػػد عالػػد، دالػػم الػػقك  هلل، كمػػ  ذلػػي عنػػدما 

  كػاؿ:  مدح  ك                      () مػا مدحػ  ا ملػالؽ  ف هػقت  القلم
 .٭تبرا ا٠تالؽ 

  ا نب ػػػا   ينػػػان مػػػدحرم ا ملػػػالؽ:  كعنػػػدما مػػػدح ك                  
    مدحػػػ  الدضػػا ، ك مػػػدح إٝتاع ػػػل الصػػػدؽ ضضػػػاؿ:  الممنج (87)                   
    كمػدح  يػدب الصػرب ضضػػاؿ:  ممر (04)                (44)ضمػدح ا نب ػا  كلرػػم  ص
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  مدحػػػ  ٔترػػػاـر ا ملػػػالؽ ضضػػػاؿ:  ا ملػػالؽ، كإمػػػامرم                      
 .)القل (

مًٌل اينساف من  رػ  ا ملػالؽ، ضػ ذا كػاف  ضنت ذ  العبادات، كٙت ة العبادات  هنا ٕتي
ادات غػَت مضبدلػ   هنػا   اينساف يلدم العبادات كل س ٣تمػالن ا٠تلػا الرػ ًن، ضرػقت العبػ

ػارى،  ىصيػدـي  ضيالنىػ ى  ًإفي :  لًلنيػً ًٌ  ًك ػلى   يلٌدم إىل الةمػ ة،  ػا كى ػيػٍلًذم الليٍ ػلى، كى ػىضيػدـي  النػيرى  ً َتىانػىرى
 :ضػىضىاؿى  بًًلسىاهًنىا،

{{مماظؽملفمارؿماظؽملفمارؿمممِصلِصلممِػلعمِػلعمممِصؿملؾملعما,ِصؿملؾملعما,ممخعمؿملػمرعمخعمؿملػمرعمممالالمم}}
ُّٔ

مم

كػاف مضبػدالن كانػي كػد  صػلحي   ك ين ك اـ الل ل كص اـ النرارب غَت مضبدؿ  ن  لد
 ًمػنٍ   ًىثٍػػدىارو  كى ػىتىصىػديؽي  رىمىنىػافى، كى ىصيػدـي  اٍلمىٍرتيدبىػ ى،  يصىلًٌ  ضيالنى ى  من  ملالكرا، كك ل ل : ضىً في 

ا  ػيٍلًذم كىال -اٞتأ البلدل الض يش  - ىًكطو   :كىاؿى  بًًلسىاهًنىا،  ىحىدن
{{مماْظفعمؽملفمِةاْظفعمؽملفمِةممِصلِصلممِػلعمِػلعممم}}

ُْٔ
مم

م الفػ الق ضضػط، كلرػن معاملترػا حسػن  مػ   َتاهنػا، كلػقلي ٨تػن ١تاذاب  هنػا  ػلد
نهلب من ا حباب كلرم  ف يفتش كل كاحد مػنرم ُب نفسػ ، إذا كػاف ٬تػد نفسػ  ضظػان ُب 
التعامػػل مػػ  زك تػػ ،  ك غلػػ و كملشػػن ُب التعامػػل مػػ   كالدت، دػػ ي  الن ضػػقة كالغنػػب ُب 

، لد  لي هقت العبػادات ؿ من ك التعامل م  إملدان ، ض ع ؼ  ف عبادا     ٖت  الضبد 
 :الضبدؿ ضس ردف مرقان م  ا٠تلا  ٚتعُت ك ك٢تم  هل ب ت ، كاؿ 

{{ِظفمَلػػمػمِللمِظفمَلػػمػمِللمممخعمؿملػمرغمُطؿػمخعمؿملػمرغمُطؿػممموعمَأغعماوعمَأغعماممِظفمَلػػمػمِلِف,ِظفمَلػػمػمِلِف,ممخعمؿملػمرغمُطؿػمخعمؿملػمرغمُطؿػمممخعمؿملػمرغمُطؿػمخعمؿملػمرغمُطؿػممم}}
ُٔٓ

مم

 احلج(64)  ف العبادة  ديت إىل الةم ة، كما  كؿ الةم ة:
                            .ال ٮت ج من لسان  إال الرالـ اله ب 

================================== 
 ثٟ ٘ش٠شح اٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن ِٚغٕذ أؽّذ ػٓ أ ٖٙٔ

 اٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن ِٚغٕذ أؽّذ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  ٗٙٔ

 عبِغ اٌزشِزٞ ػٓ ػبئشخ سػٟ هللا ػٕٙب ٚاثٓ ِبعخ ػٓ اثٓ ػجبط  ٘ٙٔ
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لرػػػن إذا ك ػػػدت  حػػػدان يضػػػـد الل ػػػل كلػػػ  يعبػػػد ك، كيصػػػـد الػػػده ، كلرػػػن لسػػػان  
د ر، يضدؿ كلم  كاحدة  يعرًٌ  دـ هقا، كيضدؿ كلم   مل ل آلمل  ض مرث اآلمل  ل ػا  ال 

كٯترػن  ف أتٌب ا١تػ ض،  يناـ من  ث  الرلم  اليت ٝتعرا،  ف الرلم  الداحدة  يعرًٌ  الػدـ،
كيرػػدف دػػبب ذلػػي  ف عباد ػػ  غػػَت مضبدلػػ  ك ػػرل   ضضػػط، كهػػد مسػػرُت مغػػ كر ظػػني  نػػ  
 يعبػػػػػػد ك، كعبػػػػػػادة ك نت ذترػػػػػػػا كاةػػػػػػح ، كا٠تهػػػػػػاب يظرػػػػػػػ  مػػػػػػن عندانػػػػػػ ، كعندانػػػػػػػ :

                            (64)احلج. 
ك ػػػفا ان، ضلػػد ٝتػػ   حػػػد الرػػالـ ا٠تػػارج منػػػ  ٕتػػد الرػػالـ الػػقم ٮتػػػ ج منػػ  بلسػػمان 

يسًتيح، كلد كاف  حد ح ين كٝت  كالم  يقهب اٟتي ف،  ك لد كاف  حد مرمـد كٝتػ  منػ   
  كلم  يقهب ا٢تم  ن  كما كاؿ ك:                          . 

حػػػػ يصه علػػػػى  ضرػػػػقا هػػػػد عنػػػػداف ايدػػػػالـ، كهػػػػقت آسر عبػػػػادات ايدػػػػالـ، ف ك
العالكات بُت ا  ـ  هنا  داس ااتمعػات اله بػ ، كايدػالـ  ػا  ل يحضػا ااتمػ  السػع د 

 ُب كل زماف كمراف.
  ك م يتػ  يى هػقا اتمػ  السػع دب هػل العبػاداتب العبػادات ب نػي كبػُت ك:    

                  (30)ؽ كا١تعػػػامالت، ضرػػػقت مػػػا كمػػػاذا ن يػػػد منػػػيب ا ملػػػال اجلاثيمممة
٭تتا رػػا ا١تسػػلمدف، ككػػقلي اٞتػػَتاف، ككػػقلي غػػَت ا١تسػػلمُت، كمػػن يسػػرندف معنػػا الػػقين 

 نتعامل معرم كماذا ي كا مناب ا ملالؽ كا١تعامالت.
لرػػن     صػػل  رػػداؿ الل ػػل، كُب الصػػباح  كػػدؿ لػػ ك يت  نػػي صػػفتي كػػقاكنعتي  

  ػػػ ف ٢تػػػم بػػػقلي، صػػػل  الفذػػػ  كػػػقا، ضرػػػل صػػػالٌب هػػػقت  ضعػػػ ب ال، زك ػػػيت ك كالدم ال
كيرف  هقا كلرن  سم  مني كلمػ  ر بػ ، ا كالد يسػمعدف كالمػان حسػنان، ضػال  ضػدؿ لػ : 
  بن كقا ك  بن كقا، صح ح  ني  شتم نفسي، كلرػن ال ينبغػ  ذلػي  نػي مػ يب  ػ يب 

 هػلال  ا كالد علػى  ملػالؽ ايدػالـ، ضالض مػػ  العيل ػا للػدين ُب ا ملػالؽ، كلػقلي كػػاؿ 
 َب حدية  الش يم"

مماْظؼملغمقعمرَّؽغمقنعماْظؼملغمقعمرَّؽغمقنعمممَأخػمالًضا,َأخػمالًضا,ممَأحعماِدؽملغمغمُلؿػمَأحعماِدؽملغمغمُلؿػممماْظعمِلؿملعماععمِةاْظعمِلؿملعماععمِةممؼعمقػممعمؼعمقػممعمممععمفػمػمِللؼماععمفػمػمِللؼماممِعؽملمملِعؽملمملمموعمَأْضرعمبعمغمُلؿػموعمَأْضرعمبعمغمُلؿػمممإؿمَظلفمإؿمَظلفمممَأحعمؾفمغمُلؿػمَأحعمؾفمغمُلؿػمممإؿمنفمإؿمنفممم}}
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 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

عمممَأْطؽملعماًصا,َأْطؽملعماًصا, عماظَِّذؼ {{وعمؼغمقملػمَظظمُلقنعمموعمؼغمقملػمَظظمُلقنعممممؼعمفمْلَظظمُلقنعمؼعمفمْلَظظمُلقنعممماظَِّذؼ
ُٔٔ

مم

س مػددة الناس   يد  ف ٕتلس معرم ك عا  هم، كهم ٭تبدف النػاس ضب ػنرم كبػُت النػا
ك يلف ، كلرن لد كػاف ب ػنرم كبػُت النػاس نفػدر، ضالنػاس ال ي يػدكف  ف يرلمػدت كال يسػمعدا 
منػ ، ض رػػدف هنػػاؾ  ػػ مان ملهػ ، ضالبػػد لػػ   ف ييغػػَت هػػقا ا٠تهػ  ك٭تػػاكؿ التضػػ ب مػػن النػػاس، 

سن ما ب ن  كبُت الناس، ل ناؿ رةا رب الناس   .ك٭تي

  الػريٚ وَ اآلخشَٖالػريٚ وَ اآلخشَٖ
ممطملريةمجتاهماآلخرؼـ=طملريةمجتاهماآلخرؼـ=دقملال:مطؿملػمأختػملصمعـماظدقملال:مطؿملػمأختػملصمعـماظ

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

الغػػػَتة يرػػػدف دػػػببرا ا دادػػػ  دن ػػػدم،     غػػػَت مػػػن ضػػػالف  ف عنػػػدت كهعػػػ   رض 
  دة ك   ل س عنػدم، ك غػَت مػن ضػالف  ف ك كديػ  عل ػ  ُب ا رزاؽ الدن ديػ  ك   كهيػ  

د ك   عنػػدم كلػػد كاحػػد  كعنػػدم بنػػات ضضػػط علػػىي،  غػػَت مػػن ضػػالف  ف عنػػدت ٜتػػس  كال
 ... كلرا  دباب دن دي .

ال ٮتتػار  ل  لرن صادؽ ايٯتاف القم كثا ُب حن ة الػ ٛتن، كيعػ ؼ  ف ك 
ر ػػػل مػػػن  هػػػل ايٯتػػػاف إال ا حسػػػن كا ضنػػػل لػػػ  ُب الػػػدن ا كاآلملػػػ ة، ضلمػػػاذا يغػػػَت مػػػن 

 عهػػاين رىب   ػػ ا   كةػػ  كلرػػٍت ال النػػاسب؟ إذا  عهػػات ك   ػػ ا  كهػػد غػػَت منتبػػ  ض ضػػدؿ: 
 راها،  عهى ضالف ا١تاؿ كمع  كل ل من ا١ت ض، ك عهػاين السػًت كعاضػاين مػن ا١تػ ض، ضمػن 
يردف ا ضنل لد  نٌت ضر ت ك ػدب تب  عهػات ٜتػس  كالد كلرػنرم مشاكسػُت كملػار ُت 

نػدما عن ردع ، ك عهاين كلد كاحػد كلرنػ  ارٌّ يب، ضمػن ا ضنػل الداحػد  ـ ا٠تمسػ ب؟ ضع
 يضدؿ  عاىل:  ض س هقت ا مدر ُب ااتم  ٕتدها ه  كما هى، كاؿ 

ػممم}} ػمِع ػممماْظؼملغمقملػمِعؽمِلنيعماْظؼملغمقملػمِعؽمِلنيعمممِسؾعماِديِسؾعماِديممِع ػمععم مموعمإؿمنفموعمإؿمنفمممذعمِظَؽ,ذعمِظَؽ,ممَأْصلعمدعمهغمَأْصلعمدعمهغمممَأْصعمَلرػمتغمفغمَأْصعمَلرػمتغمفغممموعمَظقػموعمَظقػممماْظطمِلؽملعمك,اْظطمِلؽملعمك,ممإؿمالإؿمالممَظفغمَظفغمممؼعمزملػمػمُلّّغمؼعمزملػمػمُلّّغمممالالممععم

================================== 
 ِىبسَ األخالق ٌٍطجشأٟ ػٓ عبثش ثٓ ػجذ هللا  ٙٙٔ
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ػم ػمِع ػممماْظؼملغمقملػمِعؽمِلنيعماْظؼملغمقملػمِعؽمِلنيعمممِسؾعماِديِسؾعماِديممِع ػمععم {{ذعمِظَؽمذعمِظَؽمممَأْصلعمدعمهغمَأْصلعمدعمهغمممَظفغمَظفغمممبعملعمشمْلتغمبعملعمشمْلتغممموعمَظقػموعمَظقػممماْظظمَلعمْلرغم,اْظظمَلعمْلرغم,ممإؿمالإؿمالممَظفغمَظفغمممؼعمزملػمػمُلّّغمؼعمزملػمػمُلّّغمممالالممععم
ُٕٔ

مم

لػػػد  عهػػػات ك مػػػاؿ ض حػػػدث لػػػ  كمػػػا ٭تػػػدث ُب هػػػقا ال مػػػاف، يػػػقهب إىل البػػػا٧تد 
كالش اب كيسر ، ضرقا ا١تاؿ مصلح  لػ   ـ ةػ ره عل ػ ب ةػ ر ُب الػدن ا كاآلملػ ة كالع ػاذ 

 : يضدؿ ك  عاىل:اهلل، كيضدؿ 
ػممموعمإؿمنفموعمإؿمنفممم}} ػمِع ذعمِظَؽ,مذعمِظَؽ,مممَِّْصلعمدعمهغمَِّْصلعمدعمهغمممَأدػمعمَلؼملػمؿغمفغمَأدػمعمَلؼملػمؿغمفغممموعمَظقػموعمَظقػممماظزملممقفمُةاظزملممقفمُةممإؿمالإؿمالممإؿمميعماغعمفغمإؿمميعماغعمفغمممؼغمزملػمػمِلّّغمؼغمزملػمػمِلّّغمممالالممػـمػـمععمععممماْظؼملغمقملػمِعؽمِلنيعماْظؼملغمقملػمِعؽمِلنيعمممِسؾعماِديِسؾعماِديممِع

ػممموعمإؿمنفموعمإؿمنفم ػمِع ػمممِسؾعماِديِسؾعماِديممِع ػمععم {{ذعمِظَؽمذعمِظَؽمممَِّْصلعمدعمهغمَِّْصلعمدعمهغمممصعمقفمقػمؿغمفغمصعمقفمقػمؿغمفغممموعمَظقػموعمَظقػممماظلفمعمَلؿغم,اظلفمعمَلؿغم,ممإؿمالإؿمالممإؿمميعماغعمفغمإؿمميعماغعمفغمممؼغمزملػمػمِلّّغمؼغمزملػمػمِلّّغمممالالممععم
ُٖٔ

مم

م لػ  ك إذان ضاملت ار ك للعبد  ضنل من املت ار العبد لنفسػ ، ضلػد كػل كاحػدو كشػ
 :ما هد مرتدب ل  عند ك ماذا ٮتتارب د هللاتار الداك ، ضرما كرد 

169169{{ظقمارػملضملؿؿمسػملكماظطملؿملبمالخرتمتماظقاضعمظقمارػملضملؿؿمسػملكماظطملؿملبمالخرتمتماظقاضعممم}}مم

مم

 كدؿ ل :   رب ما املًت     هػد مػا  ريػدت، ككػل مػا ُب ا١تدةػدع  ف اينسػاف ينظػ  
 ملػق نعمػان، إىل    ا  كيًتؾ    ا   مل ل، لد كسي بُت ا٠تلا ٕتدهم كلرم دداد  ، هػقا 

كهقا  ملق نعمان  مل ل، كالنعم اليت عند هقا غَت النعم الػيت عنػد اآلملػ ، ك هػم الػنعم الػيت 
 .ك  عهاها لنا ك ه  نعم  ايٯتاف، ك دض ا ك لهاعت  كالعمل بش ع

كماذا ينضصنا من الدن اب ال    ، من عندت الدن ا كلرػا مةػل الرفػار ك ملػق ك منػ  
 عهػػػاتب؟   يعهػػػ   ػػػ مان  نػػػ  دػػػ هللا ج مػػػن الػػػدن ا ككػػػل مػػػا ض رػػػا دػػػ ًتك  ايٯتػػػاف، ضمػػػاذا 

ملالػػبه كملسػػ اف، ضعنػػدما نػػ ف نػػ ف الػػنعم كلرػػا الظػػاه ة كالبارنػػ ،  كدػػ قهب إىل ك 
 ٮتتار ا٠تَت لنا ُب كل ككيو كآف. ضنذد ك 

ضمػػن يػػ ف هػػقت ا مػػدر كي ةػػى  مػػ  ك ضلػػن ٭تسػػد  حػػدان علػػى ملػػَتو مػػن ملػػَتات 
، كال علػػى  ػػ  و ضػػاف مػػن ا  ػػ ا  الدن ديػػ ، كيتمػػٌت  ف يرػػدف مةػػل ر ػػل يعمػػل ُب الػػدن ا

 عمػػاؿ اآلملػػ ة، ك  ػػله دالػػم ُب ذكػػ  ك، ض تمػػٌت  ف يرػػدف مةلػػ ، لرػػن اٟتسػػد ٔتعػػٌت  ف 
================================== 

 األعّبء ٚاٌظفبد ٌٍج١ٙمٟ ػٓ أٔظ  7ٙٔ

 األعّبء ٚاٌظفبد ٌٍج١ٙمٟ ػٓ أٔظ  8ٙٔ

 رفغ١ش األٌٛعٝ 9ٙٔ



  {{7ٙٔ7ٙٔ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

يتمٌت زكاؿ النعم  عن ، ضلن  ردف عندت،  ك ر ل ر الن يصـد ايثنػُت كا٠تمػ س كي يػد  ف 
 :الصدكات ضَتيد  ف يردف مةل ، كاؿ يردف مةل ، كآمل  ٭تاضو على 

ؿم,ممِصلِصلممإؿمظَّاإؿمظَّاممحعملعمدعمحعملعمدعمممَظاَظامم}} ؿم,اثػمؽملعمؿعمؿملػم مموعمرعمجغمؾؽموعمرعمجغمؾؽممماْظقعمؼمم,اْظقعمؼمم,ممِصلِصلممػعمػمَلغمَلِؿِفػعمػمَلغمَلِؿِفممسعمػمَلكسعمػمَلكممَصلغمػملخملَطَصلغمػملخملَطممععماًظاععماًظامماظػملَّفغماظػملَّفغمممآتعماهغمآتعماهغمممرعمجغمؾؽمرعمجغمؾؽممماثػمؽملعمؿعمؿملػم

{{مموعمؼغمضملعمػملخملؼملغمؾملعماوعمؼغمضملعمػملخملؼملغمؾملعماممِبؾملعماِبؾملعماممؼعمعمْلسمِللؼعمعمْلسمِللممَصؾملغمقعمَصؾملغمقعممماْظِقغمْلؼملعمَةاْظِقغمْلؼملعمَةمماظػملَّفغماظػملَّفغمممآتعماهغمآتعماهغم
َُٕ
  

  سفع الصٕت عٍذ الٍيب عصشًٖاسفع الصٕت عٍذ الٍيب عصشًٖا
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مم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 ل  مػػ  لفنسػػاف ييضبػػل عل ػػ  يرػػدف بدامللػػ  صػػد ُت إثنػػُت، صػػدت مػػن  رػػ  اي٢تػػاـ 
٭تػػث علػػى هػػقا الفعػػل ك ف ض ػػ  ملػػَت، كصػػدت آملػػ  مػػن ًكبىػػل الػػنفس ي يػػد  ف يةػػبط ك٭تػػث 

ال نسػم  لرػالـ الػنفس، كالرػالـ الػقم على عدـ ضعػل ذلػي، ضمػاذا نفعػلب  مػ   ك  ف 
يداضػا  ػػ ع النػػ  هػػد الػقم نسػػارع ض ػػ ، ضمػػةالن:    معػػ  بعػق ا١تػػاؿ ك ريػػد  ف   ػػًتم بػػ  

حىت   ؿ الةداب القم كػديرت  ، ك٢تدم رددؿ ك  ةح  ، كهقت ادتذاب   م  ك 
ًتيي ٟتمػػػان ك، ضتتػػػدملل الػػػنفس ك ضػػػدؿ: ١تػػػاذا  شػػػًتم  ةػػػح   برػػػقا مػػػن ا١تػػػاؿب لػػػد ا ػػػ

د ردف  ضنل، ك دض  مبلغان من ا١تػاؿ، لػد ٝتعػي حػديث الػنفس يصػبح ا١تدةػدع مػادم، 
لرػػن حػػديث الضلػػب ي هنػػا ٔت ػػ اف الػػ كح، مػػاذا أتملػػقب  نػػي ك كالدؾ ككػػل مػػن ُب ا١تنػػ ؿ 

 د يغف  ٢تم عند القبح، ماذا  ساكم هقت ُب الدن اب حج إىل ب ي ك اٟت اـ.
ـ القم د ن ؿب؟ ككل كهػ ة ْتسػن  كاٟتسػن  بعشػ  كمن يسته    ف ٭تسب كل الد

 مةا٢تػػا، هػػل يسػػته    ف يعػػد الػػدـب؟  ك يعػػد الشػػع ب؟ كػػل  ػػع ة لػػي هبػػا حسػػن  كاٟتسػػن  
================================== 

 ٌظؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد ا 7ٓٔ



  {{77ٔ77ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

بعش   مةا٢تا، كدتيدة  كلرػا بض كهنػا ك ظالضرػا ُب ا١ت ػ اف يػـد الض امػ ، ك همػمن  ف ا١ت ػ اف 
شدف ك  سه   كب، من الػقم د ةضل، كدتمشى يـد الض ام  على الص اط، ضرناؾ   سه ٯت

 ي كبب القم ةحيى، كاؿ حن ة النال:
{{اظزملممرعماِطماظزملممرعماِطمممسعمػمَلكسعمػمَلكممععمشمَلاؼعماُطؿػمععمشمَلاؼعماُطؿػمممَصكملؿمغفمؾملعماَصكملؿمغفمؾملعماممضعمقعماؼعماُطؿػم,ضعمقعماؼعماُطؿػم,ممادػمؿعمظمْلرؿمػغمقاادػمؿعمظمْلرؿمػغمقامم}}

ُُٕ
مم

مػػػن يينػػػحى دػػػ ذدها هنػػػاؾ مه ػػػ  ي كبرػػػا علػػػى الصػػػ اط ٘تشػػػى بػػػ  علػػػى حسػػػب 
ح السػػ يع ، التضػػدل، ضمػػنرم مػػن  رػػدف مه تػػ  كػػالربؽ ا٠تػػارم، كمػػنرم مػػن  رػػدف كػػال ي

كمنرم  ردف كا٠ت ل الس يع  ... على حسب  ضدات، كلرن  دػتردف لػ  مه ػ  كلػن ٯتشػ ، 
كالصػػ اط دػػب   سػػدر علػػى  رػػنم، ككػػل  سػػ  كمػػا ك ػػل  لػػم دػػن  صػػعدد، ك لػػم دػػن  
ادػػػػتدا  ك لػػػػم دػػػػن  هبػػػػدط، كاحػػػػد كعشػػػػ كف  لػػػػم دػػػػن ، ك ػػػػم ٘تشػػػػدهمب كمػػػػن ٯتشػػػػى 

، لرػػن هػػقا دػػَتكب  ةػػح ت ، لنػػ  دتحتد ػػ  النػػار مػػن كػػل  انػػب كمػػا  ملػػرب حنػػ ة ا
ضػػ   عنػػدما  ٝتػػ  كػػالـ الػػنفس ك  علػػ  يعلػػد ك نفػػقت ك  ػػ ؾ كػػالـ حنػػ ة النػػ  ضػػ كدف كػػد 

 .رضعي صدت النفس على صدت الش ع القم  ا  ب  حن ة الن  
كلقلي آالنا كاندا  م ػُت، كلرػنرم كػاندا عيضػال  ُب هػقا ا مػ ، يضػدؿ:   بػٌت هػات 

 عى رداؿ السن  م  مة الهتا، كنقْترا لرػى ننفػق السيػن  كلػ س الغػ ض القب ح  كا علرا  
 كلرا ضضط، لرن  هل هقا العص  ي يدكف  كل اللحم ضضػط، كي يػدكف التػدضَت، ككةػَت مػن 
النػػاس  لغػػدا السيػػن  كحسػػبدها ا١تػػادة الدن ديػػ ، مػػ   هنػػا لػػ س ٢تػػا عالكػػ  اٟتسػػب  اي٢ت ػػ  

 .ال ان   اليت ب نرا حن ة الن  
كهرقا ا م ، ضال   ضعدا  صػدا رم يعػٌت صػدت الػنفس  ك صػدت الشػ هاف الػقم 
يددػدس لفنسػػاف كيػػ ين لػػ  ا١تعاصػ  دالمػػان ٕتعلػػ  كػػامن كدػاكن، كٕتعػػل اٟتػػديث للضلػػب، 

 كملي اي٢تاـ القم يلرمي هد القم يردف حدية   ضق، ك نفقت ضدران.
ؿ الػنفس: ال  ن رػػان  ر ػل رلػػب صػدك ، ض ضػػدؿ لػي الضلػػب: إعػط لػػ   ن رػان، ضتضػػد 

كةػػَت ضا علرػػا ٜتسػػُت ك  ػػان، ٍب  ضػػدؿ كٜتسػػُت كةػػَت ا علرػػا ربػػ   ن ػػ ، ٍب  ضػػدؿ لػػ : رٔتػػا 
================================== 

 اٌزذ٠ٚٓ فٟ أخجبس لض٠ٚٓ ٌٍشافؼٟ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  7ٔٔ



  {{78ٔ78ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

هناؾ آمل   كىل من ، كهػ    يػد  ف ال يفعػل ا٠تػَت، ك ظػل معػ  حػىت ٖت مػ  مػن هػقا ا٠تػَت، 
 كلقلي كاف الصاٟتدف يضدلدف: عل ي ا٠تار  ا كؿ  ن  من ك.

 كالن  نفقت، يضدؿ لي  حدهم:  عاىل   ضػالف نصػلح ضػالف علػى ضا٠تار  القم وٌب 
ضالف،  ضدؿ ل : ال مػان ، ضػالنفس  ضػدؿ لػ : ١تػاذا  ػقهب لػ  ك١تػاذاب كهػد ا١تهللاهػر ض ضػدؿ 
ل : انتظ  حىت   اكر نفس ،  ك ٧تعلرا غدان، كبعػدها يضػدؿ: ٧تعلرػا بعػد غػد، حػىت ينػ   

  ا١تدةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدع:                                                      
ضهللاػػػدار  الػػػنفس كملػػدار  الشػػػ هاف ابعػػػدها ضػػػدران، كادػػػتذب لنػػػدا  الػػػ ٛتن، ، .يوسمم (08)

كندا  ال ٛتن ال ي يد  لرير كال  لري ، ض ذا  لر ت  ك  لرعػي ضػ ف الػنفس ٘تنػ  اينسػاف 
هلل مػػػن الشػػػ هاف الػػػ   م، كادػػػ ؿ ك مػػػن ، إذا  رليمػػػي ضادػػػتعق امػػػن نػػػدا  الػػػ ٛتن 

 .هفدات النفس، كنفق ضدران ندا  ال ٛتن 

  سهىٛ صًٕ عشفٛسهىٛ صًٕ عشفٛ
ممدقملالم:معاماحلغملؼملةمعـمصؿملاممؼقممسرصة=دقملالم:معاماحلغملؼملةمعـمصؿملاممؼقممسرصة=

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

عند  يـد اٞتمع  ال ٬تػدز صػ ام  إال إذا صػمي معػ  يػـد ا٠تمػ س  ك يػـد السػبي، 
لسيػػني  إذا  ػػا ت يػػـد ٚتعػػ ، ضلػػد صػػمت  كحػػدت ضػػال  ػػ  ، حػػىت ال يتشػػدد مػػا عػػدا هػػقت ا

  حده ُب هقا ا م ، كإف كاف من الفنل  ف  صـد يـد ع ض  كال ـد القل كبل .
حنػػ ة النػػػ   مػػػ    ف نصػػـد يػػػـد ع ضػػػ   ف اينسػػػاف عنػػدما يرػػػدف صػػػالم صػػػ امان 

س، ضػ ذا ا ػتغل بػقك  ك حض ض ان، ضال كح  ردف  كدل على رلبات اٞتسم ك ػردات الػنف
 ك بتالكة كتاب ك كادتحن   حػداؿ حذػاج ب ػي ك اٟتػ اـ ض عػ ش معرػم ب كحػ ، حػىت 
 ف كةػَتان مػػن الصػػاٟتُت كػػاف ينػػاـ ضػػَتل نفسػ  حػػدؿ الرعبػػ  كهػػد يهػػدؼ، كارة يػػ ل نفسػػ  
 بُت الصفا كا١ت كة، كارة ي ل نفس  على  بل ع ضات، كم ة ي ل نفس   مػاـ حنػ ة النػ 
كهػد ييلضػى عل ػػ  السػالـ،  نػػ  ٭ت ػا ب كحػػ ، ضػال كح  سػػدح ٔتذػ د  ف ينػػاـ اٞتسػم، ضتصػػعد 

 ال كح ضتسدح على هقت ا ماكن اليت هد مشغدؿه هبا.



  {{79ٔ79ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌٛاؽذح ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

كبعق الصاٟتُت كػاندا علػى در ػ  عيظمػى مػن الصػالح، كػاف النػاس يػ كهنم هنػاؾ، 
ملػػ ج للحػػج، كبعػػد  - ككػاف ر ػػالن مػػن كيميػػل الصػاٟتُت - ضسػ د  عبػػد ك بػػن ا١تبػػارؾ 

 ف مل ج ملارج البلد كمع  ٣تمدع  كبَتة من اٟتذاج، ك د ام  ة ضضَتة أتملق بهػ  م تػ  مػن 
م بلػػ ، ضسػػ ٢تا مػػاذا  فعلػػ  هبػػاب كالػػي لػػ :  يحليػػي لنػػا ا١ت تػػ ، ضعنػػدل ثػػالث بنػػات ك بػػدهم 

حػػػالالن، م ػػػي، كلنػػػا ثالثػػػ    ـ   أنكػػػل رعامػػػان ك  ٧تػػػد  ػػػ مان أنكلػػػ ، ض صػػػبحي ا١ت تػػػ  لنػػػا 
ضس ؿ ال  ل كك ل : ما معي من ا١تاؿ للحج هقا العاـب ضضاؿ ل : كقا، ضضاؿ لػ :  عهرػم 
٢تػػا كال ٨تػػج هػػقا العػػاـ، كعػػاد، كبعػػد  ف ر ػػ  اٟتذػػاج  ػػا كا ل سػػلمدا عل ػػ ، ضمػػنرم مػػن 
يضػػدؿ لػػ : ر يتػػي ُب ع ضػػات، كمػػنرم مػػن يضػػدؿ: ر يتػػي ُب مػػٌت، كمػػنرم مػػن يضػػدؿ: ر يتػػي 

نرم من يضدؿ: ر يتي عند الرعب ، ضاحتار ككػاؿ ٢تػم:    ذهػب، ككػد عند ر م إبل س، كم
 ف ي يػػ  دػػ   صػػل ي الع ػػد هنػػا، ض حلفػػدف  غلػػو ايٯتػػاف  هنػػم ر كت هنػػاؾ، ضسػػ ؿ ك 

ا١تنػاـ ككػػاؿ لػ :   عبػػد ك ١تيػا  ك مػػي هػقت ا١تػػ  ة ُب  هػقا الرػالـ، ضػػ  ل حنػ ة النػػ  
هب متي كصػدر ي ٭تػج عنػي،  نػ  عمػل هػقا العمػل ض ردل ملران  كبناهتا،  ك مي ك 

 .لد   ك كال ي يد منرا   ا ان كال ي يد  ردران كإ٪تا ي يد رةا  ك 
 كصلى ك على د د    كعلى آل  كصحب  كدلم



  {{8ٓٔ8ٓٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طد شبف١خ { ػٍٝ اإلد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثب                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

  

  

uuُٕاحلمكٛ الجاٌٗٛ ٔالظبعُٕاحلمكٛ الجاٌٗٛ ٔالظبعuu 
  االطتعذاد لمعٗذاالطتعذاد لمعٗذ

  متٍِّ٘ الشطن ٔاألٌبٗاٞمتٍِّ٘ الشطن ٔاألٌبٗاٞ
  التٕنن عمٜ اهللالتٕنن عمٜ اهلل
  سؤٖٛ الهعبٛسؤٖٛ الهعبٛ

  ُؼشب وَ سٕض الٍبٜ ُؼشب وَ سٕض الٍبٜ الال
  فطن ٌظاٞ الٍيب فطن ٌظاٞ الٍيب 

  قشاٞٚ طٕسٚ الهّفقشاٞٚ طٕسٚ الهّف



  {{8ٔٔ8ٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طد شبف١خ { ػٍٝ اإلد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثب                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

uu ٛ376الجاٌٗٛ ٔالظبعُٕالجاٌٗٛ ٔالظبعُٕاحلمكٛ احلمكuu 
  االطتعذاد لمعٗذاالطتعذاد لمعٗذ

ػم"م"م:م:مدقملال:مضالمدقملال:مضالم ػمععم ػممماظؽملممزملػمِػاظؽملممزملػمِػمموعمَظؿملػمػمَلَةوعمَظؿملػمػمَلَةمماْظضمِلؿملِداْظضمِلؿملِدممَظؿملػمػمَلؿعملؿمَظؿملػمػمَلؿعملؿمممَأحػمؿملعماَأحػمؿملعماممععم ػمِع ممَضػمْلؾغمفغمَضػمْلؾغمفغمممؼعمؼملغمتػمؼعمؼملغمتػمممَظؿػمَظؿػمممذعمضملػمؾعمانعم,ذعمضملػمؾعمانعم,ممِع

""مماْظعمُلػمُلقبغماْظعمُلػمُلقبغمممتعمؼملغمقتغمتعمؼملغمقتغمممؼعمقػممعمؼعمقػممعم
ُّٕ
ممظضملؿملد=ظضملؿملد=طؿملػمزمؿملكمادللػملؿمظؿملػملؿكماطؿملػمزمؿملكمادللػملؿمظؿملػملؿكمامم
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لننػاؿ هبػا  إح ا  ل ليت الع د يردف إبح الرمػا ُب الهاعػات الػيت دػنيرا ردػدؿ ك 
ا  ػػ  العظػػ م كالػػدر ات العيػػال عنػػد ك، ك كؿ  مػػ  ُب هػػقا ايح ػػا  اٟتػػ ص علػػى صػػالة 

 :العشا  ُب ٚتاع  كالفذ  ُب ٚتاع ، لضدل  
ػممم}} ػمععم ػممماظػملَّؿملػمؾؿم,اظػملَّؿملػمؾؿم,ممِغزملػمػعمِغزملػمػعمممَضامعمَضامعمممَصغمَلفمَلغفمؼملعماَصغمَلفمَلغفمؼملعماممجعمؼملعماسعمٍة,جعمؼملعماسعمٍة,ممِصلِصلمماْظضمِلرملعماءعماْظضمِلرملعماءعمممصعمػملَّكصعمػملَّكممععم ػموعمععم ممِصلِصلمماظزملقمؾػمّّعماظزملقمؾػمّّعمممصعمػملَّكصعمػملَّكمموعمععم

{{ممُطػملَّفغمُطػملَّفغممماظػملَّؿملػمؾعماظػملَّؿملػمؾعمممصعمػملَّكصعمػملَّكممَصغمَلفمَلغفمؼملعماَصغمَلفمَلغفمؼملعماممجعمؼملعماسعمٍة,جعمؼملعماسعمٍة,
ُْٕ

مم

٭تػػػاضو علػػػى الفذػػػ  ُب  ػػػر   -كهػػػقا  ػػػ  ه نػػػ ات ٚت عػػػان  - ف كةػػػَت مػػػن النػػػاس 
 :هللالم، لرن ال بد من ا١تداكم ، كاؿ رمناف رداؿ ل ال  ، كضذ  ل ل  الع د يت

{{َضؾفممَضؾفمممموعمإؿمنػموعمإؿمنػمممَأدػموعمعغمؾملعماَأدػموعمعغمؾملعماممتعمضملعماَظكتعمضملعماَظكمماظػملَِّفاظػملَِّفممإؿمَظكإؿمَظكمماَِّسػمؼملعمالؿماَِّسػمؼملعمالؿمممَأحعمبقمَأحعمبقممم}}
ُٕٓ  

ػػػ   دا  صػػػالة الع ػػػد، إف كػػػاف دػػػ حلا  كػػػقلي إح ػػػا  ل لػػػ  الع ػػػد يرػػػدف ُب التذرم
ػػ  نفسػػ ، ك٬تي  رًٌ ػػ   ػػع ت كإف كػػاف دػػ يضلًٌم  ظػػاض ت، كإف كػػاف دػػ حلا عانتػػ  كٖتػػي إبهػػ ، ٬تي رًٌ

حيليتػػ  كيرديرػػا، ك٬ترػػ  حػػقا ت الػػقم دػػَت دي ، كاٞتػػدرب الػػقم د لبسػػ ، ككػػقلي العهػػ  

================================== 
 َٕٗٔٓ/ٓٔ/ٖ٘ـ ِٖ٘ٗٔٓ رٞ اٌؾغخ  9 –اٌّؼبدٞ  7ٕٔ

 ِؼشفخ اٌظؾبثخ ألثٟ ٔؼ١ُ، ِٚؼغُ اثٓ األػشاثٟ 7ٖٔ

 طؾ١ؼ ِغٍُ ٚعٕٓ أثٟ داٚد ػٓ ػضّبْ ثٓ ػفبْ  7ٗٔ

 ئشخ سػٟ هللا ػٕٙبطؾ١ؼ ِغٍُ ِٚغٕذ أؽّذ ػٓ ػب 7٘ٔ



  {{8ٕٔ8ٕٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طد شبف١خ { ػٍٝ اإلد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثب                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

الػػقم يته يػػب بػػ ، مػػ   هنػػا  ػػرل   ُب اٟت ػػاة العاديػػ ، لرػػن ُب ل لػػ  الع ػػد ننػػاؿ هبػػا   ػػ ان 
 .كثداان عند ك 

الة مةلرػػػا ٘تامػػػان ينشػػػغل ا ب كا ـ ُب هػػػقت الل لػػػ  ُب ٕتر ػػػ   كالدهػػػم كبنػػػاهتم لصػػػ
الع د، كيعدمكف رلباهتم من مالبػس د لبسػدهنا، كالنسػب  للبنػات مػا ينػعدن  ُب  ػعدرهم،  

 النسب  للع د. كل هقت التذر  ات ٢تا    ها كثداهبا عند ك 
كمن ٚتلترا كقلي إعادة النظ  ُب عناكين مػن ي يػد ز رهتػم،  ك  ل فػد ت مػن ي يػد 

ان، ضػػػال وٌب بعػػػد الع ػػػد كيضػػػدؿ: كنػػػي  ريػػػد  ف  ف يتصػػػل هبػػػم، حػػػىت يرػػػدف متػػػ هالن ك ػػػاه  
  صل بي   ضالف كال  درل  يػن ركػم  ل فدنػيب ضرػقت ا  ػ ا  ٬تػب م ا عترػا ل لػ  الع ػد 
حػػػىت ال ينسػػػى  حػػػد، كهػػػقت ا  ػػػ ا  عصػػػ ي ، لرػػػن الشػػػ ع هرػػػقا، ضننػػػ  ا١تسػػػتذدات 

 ماف كمراف.العص ي  م  الدارد عن اٟتن ة احملمدي  لرل زماف،  ف الدين صاّب لرل ز 
كقلي من الدا بػات ُب ل لػ  الع ػد ايغتسػاؿ غيسػل الع ػد،  ف غيسػل الع ػد دػن  
كهد يبد  من غ كب الشمس ل ل  الع د إىل الفذ ، يعٍت من ي يػد  ف يغتسػل بعػد ا١تغػ ب 
ال مان ،  ك بعد العشػا  ال مػان ، ككػقلي ض مػا بػُت العشػا  كالفذػ  ضػال مػان ، كا١ترػم  نػ  

ديػػػي ايغتسػػػاؿ دػػػن  الع ػػػد،  ف هػػػقا الغيسػػػل لػػػ  ثدابػػػ ، كهػػػد غيسػػػل يغتسػػػل كيضػػػدؿ: ن
 .٥تصدص ديني  عن رددؿ ك 

كقلي ٬تب  ف ٬ترًٌ  اينساف إذا كاف د ينحى ُب ع د ا ةحى كد  ري  ا١ترػاف 
ػ  ا كع ػ  الػيت د نػ   القم د ينػحى ض ػ ، كيػتم اي فػاؽ مػ  اٞتػ ار الػقم دػ قبح، ك٬ترًٌ

ػػػ  كشػػػفان  ٝتػػػا  مػػػن دػػػ تم التدزيػػػ  ٢تػػػم ضػػػال يرػػػدف ض رػػػا حا  ػػػات اللحػػػم ك  نًٌ ملالضػػػ ، ك٭تي
ػ  كشػفان  ارٕتا ، كييالـ بعد ذلي إف كاف د دزعرا هدا   ك على الفض ا  كا١تسػاكُت، ض يذرًٌ
للفضػ ا  كا١تسػػاكُت، ككشػفان ل كػػارب كاحملبػُت كا صػػدكا  للرػدا ، كهػػقت الرشػدؼ  رػػدف 

 عن هقت ا مدر الرل  . اه ة يـد الع د  ن  د ردف منشغل 
ُب  إذا عمػػػل اينسػػػاف كػػػل هػػػقت ا  ػػػ ا ، كبضػػػ  عنػػػدت ككػػػي، ضرمػػػا ذكػػػ  ك 

    الضػػػػػػػ آف:                                    ) ض نشػػػػػػػغل بػػػػػػػتالكة  )الشمممممممر
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 الض آف، كذك  ك، كايدتغفار هلل، كالصالة على رددؿ ك.
٧تد كالمنا عرس كالمرم ٘تامان، ض ضػدؿ لػي: إ عػل كػل ا ككػات  بعق ا١تتشددين

  ػػالكة كػػ آف كعبػػادة كذكػػ  كال  فرًٌػػ  ُب هػػقت ا  ػػ ا ، لرػػن ٨تػػن نت ديػػى ب دػػدؿ ك 
٥تصدصػػ  للع ػػد، ككػػاف لػػ  ثػػداف  ملنػػ اف ٥تصدصػػاف  -عبػػا ة  –ضضػػط، ضرػػاف لػػ  بيػػ دة 

يظػلم العهػ   اف يسػلم عل ػ  يلبسرما لرل ع د، ككػاف ح يصػان علػى العهػ ، حػىت مػن كػ
 ُب يدت ثالث    ـ.

كاآلف ُب عصػػ   يد ػػد ٓتاملػػ  لتعهػػَت الفػػم كهػػ  ةػػ كري  ١تػػن ٮتػػ ج لصػػالة الصػػبح 
حػػىت يشيػػم النػػاس منػػ  رالحػػ  ر بػػ ، كهػػقا ربعػػان مػػ  غسػػل ا دػػناف ا١تعذػػدف، ككػػاف هػػقا 

 عص .للنادب ُب إح ا  ل ل يت الع دين للردل الش يم ا١تاللم كا١ت حاؿ رددؿ ك 
هقا املتصار  ديد ما ينبغ  ضعلػ ، ض لػبس مػا عنػدت مػن  ضهللاػ  الة ػاب، إذا كانػي 
 ديػػػدة ضلرػػػا ا كلديػػػ ، كإذا    رػػػن  ديػػػدة ض رػػػدف  ضنػػػل مػػػا عنػػػدت، ٨تػػػن ٧تػػػد  ػػػباب 
ػح ذلػي، ضػ ذا دعػاؾ زم لػي إىل ضػ ح ك ػم  ا١تسلمُت يقهبدف لصالة الع د بًتيػنج، ال يصًٌ

 ح ك كردػػػدل  كا١تػػػلمنُت، ضر ػػػم أتٌبب  لػػػبس  حسػػػن مػػػا  ػػػقهبب؟ ك نػػػي هنػػػا  مػػػي لفػػػ
 عندؾ حىت  ي ل غَت ا١تسلمُت هبذ  ا١تسلمُت الع د السع د.

كيػقهب ا١تيصػلًٌ  مػن ر يػا كيعػدد مػن ر يػػا آملػ  حػىت ييرةػ  مػن عػدد ا١تصػػاضحُت 
ل ، ض مشى من ر يا ككلما م ي على  حػدو يصػاضح  كييرنمػ ، كعنػدما يعػدد مػن ر يػا آملػ  

صاضح   سو آمل ين، ض يرة  من ا١تصاضحُت، ك  ل ذلػي ادػ  ردػدؿ ك  ف يػقهب ضس 
 من ر يا كيعدد من ر ياو آمل  حىت ييرة  من عدد ا١تصاضحُت ل .

ككػػاف هنػػاؾ مظػػاه  ر بػػ  ر يناهػػا كمػػا زلنػػا ن اهػػا كلرنرػػا ُب الضيػػ ل، ضعنػػد  إىل ككتنػػا 
يصاضحدف بعنرم، كمن يصػاضح يضػم هقا ُب الض ي  بعد إنترا  ملهب  الع د يضم الناس ك 

 ُب الصم ض م  عل   اآلمل كف ل صاضحدت كهرقا حىت يصاضح اٞتم   بعنرم  ٚتعُت.
كهػػقا ال ٭تػػدث ُب ا١تػػدف  ف النػػاس انشػػغلدا ز دة عػػن الػػالـز الػػدن ا، كحػػىت  هنػػم 

، ُب حُت  نػ  ٤تتػاج لػدعدة مػن ض ضػَت ظندا  هنم  مدا٢تم كٔتناصبرم ُب غٌتن عن هلال  الضـد
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 يسػػرًٌل لػػ   مػػدرت الػػيت ٭تتػػار ض رػػا كمرمػػـد ض رػػا، ك٭تتػػاج هػػلال  النػػاس  ف ي ةػػدا عنػػ  بعػػد 
مد ػػػ  كلػػػد  ػػػردكا لػػػ  ايٯتػػػاف إف  ػػػا  ك ضسػػػ دملل اٞتنػػػ ، ك٭تتػػػاج  ف يصػػػلدا عل ػػػ  ك ف 

 :يش ًٌعدت ... ٭تتاج للمسلمُت ُب كل     حىت لشفاعترم، ضضد كاؿ 
عـمماإلؿمخػمقامم}} عـمماإلؿمخػمقاادػمؿعمغمْلـِرغموامِع ــممذعمظملذملاسعمًةمؼعمقػممعمماظعمِلذملؿملاععمِةادػمؿعمغمْلـِرغموامِع ــممذعمظملذملاسعمًةمؼعمقػممعمماظعمِلذملؿملاععمِةنؿممصكملنعمؾممِظغمُلؾؿمؾممعغمقملِع 176176{{نؿممصكملنعمؾممِظغمُلؾؿمؾممعغمقملِع

مم

كالنسب  ل حب  ضنحن معان دالمان، كلرن يـد الع ػد  رػدف ا كلديػ  لػقكل ا رحػاـ، 
 ننػػا ال نتػػقك هم إال ُب هػػقت ا١تنادػػبات، ب ضتػػ كر  كاربػػي ك    زكر  كػػارىب، كػػقلي نػػ كر 

كنػػي  عمػػل معرػػم  ك مػػن  ػػ كترم حػػىت  عػػم   ناٞتػػَتاف كا صػػدكا  كالػػ مال  ُب العمػػل الػػقي
 الف ح  ٚت   ا١تسلمُت.

  متٍِّ٘ الشطن ٔاألٌبٗاٞمتٍِّ٘ الشطن ٔاألٌبٗاٞ
ممدقملال:معامعضملؽملكمضقظفمتضملاشم:مدقملال:معامعضملؽملكمضقظفمتضملاشم:م  مم     مم مم   مم مم  مم مم   مم مم  مم

   مم   مم    مم مم      مم   مم مم مم   مم    مم مم   مم مم

    مممم  مم  مم  مممممماحلج$=احلج$=%%مم
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هقت اآلي  ض را  را  كةػَتة، كالػ  ل الػقم يسػًتيح لػ  البػاؿ كالفرػ   ف كػل نػ  كػاف 
ف يتمػٌت  ف كػل النػاس يردنػدا يتمٌت ا٠تَت لرل مػن حدلػ  مػن ا٠تلػا، دػ د  ردػدؿ ك كػا

  مػػلمنُت، كلػػقلي عا بػػ  ك ضضػػاؿ لػػ :                                      
                 (2) ٖت ف على  هنػم غػَت مػلمنُتب ضرػد يتمػٌت  ف كػل النػاس  الكه 

يعلػم علػم ال ضػُت  ف ا٢تػدل هػدل ك، ضمػن يػلمن  يلمندا، كلرن م  هػقت ا من ػ  عل ػ   ف
مدران  ف يػػػػدعدا الرػػػػل، لرػػػػن مػػػػن  لػػػػ  ا٢تدايػػػػ ، كإف كػػػػاف هػػػػد مػػػػ ضرػػػػد مػػػػن املتػػػػار ك 

ا١تسػػتح ل  ف ٬تي ػػب الرػػل، ككدنػػ  يتمػػٌت  ف الرػػل يسػػتذ بدا ضرػػقا مػػن الشػػ هاف، لرػػن 
================================== 

 )اثٓ إٌـغبس( فـٟ ربس٠خٗ ػٓ أٔظ.، اٌفزؼ اٌىج١ش    7ٙٔ
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 :   النػػ  يػػدعدا كيعلػػم علػػم ال ضػػُت  ف ا٢تػػدل هػػدل ك، كلػػقلي كػػاؿ لػػ  ربػػ       
                                    (02)القصص. 

ضراف يتمػٌت  ف يػلمن عمػ ، ككػقلي   سه ٦تػن حدلػ   ف يلمنػدا، كلرػن ا٢تدايػ  مػن 
 نػ  هػد الػقم  ، ضما كل ما يتمنات ا١ت   يدركػ ، ضػا١ت   يتمػٌت كيػًتؾ التنف ػق هلل ك 

  كحدت:                                               () ي. 

  التٕنن عمٜ اهللالتٕنن عمٜ اهلل
ممدقملال:مطؿملػمزُملـمادلرءماظؿقطُّؾمسػملكماهلل=دقملال:مطؿملػمزُملـمادلرءماظؿقطُّؾمسػملكماهلل=
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 إحسػػاف التدكػػل علػػى ك  ف وملػػق اينسػػاف برػػل مػػا ُب كدػػع  مػػن ا دػػباب، كال
، ضػ ذا مػ ض يػقهب يعتمد عل را ضضط، كإ٪تا يدعدا كيػيلًٌح ُب الدعا  ١تسبب ا دباب 

إىل رب ػػب   ػػ  كوملػػق الػػدكا ، لرػػن مػػ  ذلػػي يعتضػػد ٘تػػاـ ايعتضػػاد  ف الػػدكا  ٔتفػػ دت ال 
 ينف  كال وٌب الشفا  إال إذا كاضا إرادة ك، ض دعدا ك.

ُب كدع  ُب  لػب رزكػ  مػن ر يػا حػالؿ  يعلم  ف ال زؽ من ك، لرن يبقؿ كل ما
 لت سَت هقت ا مدر ل . كيدعدا ك 

يقاك  دركد    دان، ك٭تاضو على احملاة ات كعلى  لض  العلػم، كيعلػم علػم ال ضػُت 
 ن  ُب حا   إىل التدض ا ُب ايمتحا ت، ض دعدا ك  ف يدضض  كيسدًٌدت ُب اي ػاات، مػ  

   دان ُب احملاة ات. ن  كد حصيل العلـد كدردرا 
كهرػػػقا ُب كػػػل  ػػػ ف وملػػػق اينسػػػاف ا دػػػباب، كمعرػػػا يتعلػػػا ٔتسػػػبب ا دػػػباب 
كيػػدعدت كيعتمػػد عل ػػ ، كيعلػػم علػػم ال ضػػُت  نػػ  لػػن يتحضػػا  مػػ ه إال إبذنػػ  كإراد ػػ  عػػ ي  ػػ ن ، 

 .كهقا من حيسن التدكل على ك 
حيسػػن ايعتمػػاد ضػػ ف كيعلػػم  ينػػان  نػػ  لػػد  ريػػ  كػػل ا دػػباب ك  يعتمػػد علػػى ك 
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ا دباب رٔتا  ضػم ةػدت  ك ٖتضػا عرػس مػ ادت، كهػقا مػا ٭تػدث ُب حػاالت كةػَتة، حػىت 
كهػػد   يشػػًتل  - ف بعصػػرم يضػػدؿ:    د كسػػب ُب هػػقت الصػػفض  ٜتسػػ  ماليػػُت  ن رػػان 

ض ضػػدؿ:    حسػبترا ٘تامػان ك ري هتػا ٘تامػػان، كحسػاب الرمب ػد   حسػػابه  -بعػد ك  يبػ  بعػد 
هر، كنسى  ف يضػدؿ: إف  ػا  ك، ضتهللاسػ  الصػفض  ا٠تمسػ  مل ػدف، ١تػاذاب؟  ف ك  ال ٮتي

  دبحان  هد القم كاؿ:                          (23)ضت ٌب  دػبابه  ملػ ل  القصص
 مػ ت بػُت الرػاؼ  ال   اها الع دف كال  صل إل را ا كهاـ كال الظندف ضتيغَتًٌ ا مدر  ن  

 لندف.كا

  سؤٖٛ الهعبٛسؤٖٛ الهعبٛ
دقملال:ممسضملتمضزملةمالعرأةمذػؾتمظػملقجموملمتلؿشملعمرؤؼةماظغملضملؾةمسػملكماظرشؿمعـمدقملال:ممسضملتمضزملةمالعرأةمذػؾتمظػملقجموملمتلؿشملعمرؤؼةماظغملضملؾةمسػملكماظرشؿمعـم

سـمرؤؼؿؾملا,مصؾملؾمػذاماِّعرمحعملؿملعملل=موعامسـمرؤؼؿؾملا,مصؾملؾمػذاماِّعرمحعملؿملعملل=موعاممموضقصؾملامأعامماظغملضملؾةمصعملدمحفؾؾملاماهللموضقصؾملامأعامماظغملضملؾةمصعملدمحفؾؾملاماهللم

مماظذغبماظذيمزمفبمسـمرؤؼةماظغملضملؾة=اظذغبماظذيمزمفبمسـمرؤؼةماظغملضملؾة=

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

ص الداه ػػ  أنملػػقها كنبػػٍت عل رػػاب؟ لػػد كردت كصػػ  ُب كتػػاب مػػا لنػػا كمػػا ٢تػػقت الضصػػ
ك ضعلى العُت كال  س،  ك كردت عن رددؿ ك ضعلى العػُت كالػ  س،  ك الفضرػا  العلمػا  

 ا  ال  ضال مان ، لرن ما لنا كهقت الضصص الداه  ب؟.
 الرعبػػ ب ك ػػمب؟ هػػقا ال ٭تػػدث إال إذا حػػدث ٢تػػا ذهبػػي ا١تػػ  ة عنػػد الرعبػػ  ك   ػػ 

حالػػ  نفسػػ    ضضػػدهتا الػػدعى ضلػػم  ػػ ل، كذلػػي مػػن  ػػدة الفػػ ح  مػػاـ الرعبػػ   ك مػػن  ػػدة 
اينشػػغاؿ، لرػػن ال  ػػ ف ٢تػػقا ا مػػ  كللتشػػ ي ، ضػػال يد ػػد مػػن يػػقهب عنػػد الرعبػػ  كال 
ذب عنرا، ر ل مػن الصػاٟتُت كػاف يهػدؼ الرعبػ  يضػدؿ:   رب هػل    مػن  ي اها،  ك ٭تي

   ندا ان يضدؿ ل : كهل يدعدا إىل ب ت  إال من ٭تب ب؟.ا١تضبدلُت  ـ من ا١ته كدين، ضسم
إٝتػ  علػػى ا كػػل  مػن ذهػػب إىل هنػاؾ ككصػػل إىل هػػقت ا مػاكن ضضػػد دػػذيل ك 

ُب ديػػداف ا١تغفػػ ة، كهنػػاؾ دكاكيػػن كةػػَتة، لرػػن علػػى ا كػػل ُب ديػػداف ا١تغفػػ ة، ضػػ ذا ا ترػػد 
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ف الف دكس ا علػى، كالػدكاكين  كل الن ض ردف ُب ديداف العتا من النار، ككد يردف ُب ديدا
كةَتة، لرن  كل     منرا ُب ديداف ا١تغف ة، كمػا داـ ذهػب إىل هنػاؾ كا١تػاؿ مػن حػالؿ، 

 كال ٭تذب  ك. ض ردف على الفدر مضبدؿ عند ك 
ضمػػػا ٭تذبػػػ  عػػػن الب ػػػي اٟتػػػ اـ إال ا١تػػػاؿ اٟتػػػ اـ،  ك التمػػػادم ُب الػػػقندب كاآلسـ، 

  ي اٟتػػػػ اـ ي يػػػػد  ف ي  رػػػػب ذنػػػػدان كآسـ: ضبػػػػدالن مػػػػن  ف يػػػػقهب إىل الب ػػػػ           
                            (60)ضالػػػقم ٭تذػػػب عػػػن الب ػػػي اٟتػػػ اـ عػػػدة  احلمممج

   ا ، ر ل ذهػب إىل هنػاؾ كمالػ  حػ اـ، ض ضػدؿ لب ػي اللرػم لب ػي، ضتضػدؿ لػ  ا١تاللرػ : 
 -مػػ دكد عل ػػي،  ك ر ػػل ذهػػب عنػػد الب ػػي اٟتػػ اـ ال لب ػػي كال دػػعديي كحذػػي هػػقا 

ي يػػد  ف يتحػػ يش النسػػا ، ضمػػا ٢تػػقا كللرعبػػ ب؟ هػػقا ٤تذػػدب عػػن  -كهػػقا ٭تػػدث  ح ػػا ن 
ر ي  الرعب ،  ك يقهب للب ي اٟت اـ ل س ؽ، ض بحث عن ا ماكن اليت يسرل لػ  السػ ك  

ـه  ػدم، ضرػلال  هػم احمل كمػدف  هنػم ذهبػدا لَت ربػدا  ض را مةل مراف اٟتذ   ف عل   زحا
 القندب كاآلسـ.

  الُؼشب وَ سٕض الٍبٜ الُؼشب وَ سٕض الٍبٜ 
ػؾمسمؿػملػمذربماظضملقاممعؽملفمسـمذربمػؾمسمؿػملػمذربماظضملقاممعؽملفمسـمذربمممدقملال:ماظرملغمربمعـمحقضماظؽملؾكمدقملال:ماظرملغمربمعـمحقضماظؽملؾكم

مماظضملػملؼملاءمواِّوظؿملاءمواظزملاحلني=اظضملػملؼملاءمواِّوظؿملاءمواظزملاحلني=

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

ض يػبه للحضػالا، هقت ا مػدر كلرػا  مػدره غ ب ػ ، كالرػالـ عػن ا مػدر الغ ب ػ  يرػدف  
لرن من الصعب  ني  دةح اٟتضالا كما ينبغ ، لرن هناؾ   سه د سض را حنػ ة النػ  
بنفسػػ ، كهنػػاؾ   سه د سػػض رم دػػ د   بػػد برػػ ،  ك دػػ د  عمػػ ،  ك دػػ د  عةمػػاف،  ك 
دػػ د  علػػ ، كهنػػاؾ   سه دتسػػض رم ا١تاللرػػ  الر كب ػػدف كذربيػػل كإدػػ ض ل، كهنػػاؾ مػػن 

 العاديُت، كهناؾ من يقهب بنفس  كي ل ك د  كيسض  نفس . سض رم ا١تاللر  
هػل هػػقا كرػقاب ال، الشػػ اب كاحػد رٔتػػا، لرػػن ا١ترػم مػػن يسػض  الشػػ ابب السػػاك  
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 للش اب هد من ٮتتلم.

  فطن ٌظاٞ الٍيب فطن ٌظاٞ الٍيب 
ممدقملال:مضالمتضملاشم:مدقملال:مضالمتضملاشم:م  مم   مم مم    مم مم     مم    مم   مم   مم

    مم    مم   مم    مم   مم    مم    مم     مممممم

فممخريًامعـمغلاءماظؽملؾكم%% فممخريًامعـمغلاءماظؽملؾكماظؿقرؼؿ$مػؾمطانمػؽملاكمعـمػ مم==اظؿقرؼؿ$مػؾمطانمػؽملاكمعـمػ
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مرن  علػى مػن  مرات ا١تلمنُت، كا١تلمنػات حػىت ُب اٞتنػ  مضػا نسا  حن ة النال 
 ملدـ، لرن هقت د دة الب ي، ضمضامرم  على ك دٌت. ٢تناٟتدر العُت، ضاٟتدر العُت 

لرن هقت اآلي  كاني ٖتقي ان لنسا  حن ة النال عندما ا فضػدا عل ػ ، إف  تفضػدا معػ  
ضػال مػػان ، كلرػن لػػد ا فضػػتم عل ػ  ضسػػ  عل  يػػًتكرني ك بدلػ  ٓتػػَت مػػنرني، ضرػاف هػػقا ا مػػ  

 ىت ال يعدفى ١تةل هقا ا م ، ضادتدعبدت ك  يعدفى ل  م ةن  مل ل:لتحقي هم ح

                                                 
                                                  

                                                   
                                              

        ) التحر(. 
 عل   م ةن  مل ل ضسػ حدث رالكػان، كإذا رلضرػني ضسػ       حسػن مػنرن، لد ا فض 

  لرنرن عندما ر عن ك ك يرف ضضاؿ ل : ال  ستبد٢تن.
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  قشاٞٚ طٕسٚ الهّفقشاٞٚ طٕسٚ الهّف
دقملال:ممسضملتمظممإحدىماظعملؽملقاتماظظملسملائؿملةمصؿقىمبضملدمموجقدمحدؼثمزمثمدقملال:ممسضملتمظممإحدىماظعملؽملقاتماظظملسملائؿملةمصؿقىمبضملدمموجقدمحدؼثمزمثم

سػملكمضراءةمدقرةماظغملؾملػمؼقمماجلؼملضملةمأومظؿملػملةماجلؼملضملة,مصؼملامرأىمصسملؿملػملؿغملؿمظممسػملكمضراءةمدقرةماظغملؾملػمؼقمماجلؼملضملةمأومظؿملػملةماجلؼملضملة,مصؼملامرأىمصسملؿملػملؿغملؿمظمم

ممذظؽ=ذظؽ=
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اب كلرػػم  ف ال أنملػػق بفتػػدل ا١تتشػػددين،  ف ا١تتشػػددين ٢تػػم نظػػاـ، ننصػػح ا حبػػ
ك٨تن ٚتاع  ا١تسلمُت لنا نظػاـ آملػ ، ضعنػد  ا حاديػث صػنفُت:  حاديػث صػح ح  ككػاف 

كالرػػػل يسػػمعرا، ض كاهػػػا  مرػػاف عػػاـدػػ د  ردػػدؿ ك يضد٢تػػػا ُب ٣تلػػس ُب مسػػػذد  ك ُب 
 ح ح .عدده كبَته، كهقت ا حاديث عند العلما   حاديث ص

كحػػػديث ركات ر ػػػل ضضػػػط، كهػػػقا ال  ػػػل ٝتػػػ  حػػػديةان مػػػن ال دػػػدؿ كلرنػػػ  كحػػػدت، 
ض ضدلدف عل   حديةان ةع فان،  ف القم ركات كاحده ضضط، كلرن الضاعدة الػيت ٯتشػ  عل رػا 

 ا زه  ك هل ايعتداؿ: ))ييعمل اٟتديث النع م ُب ضنالل ا عماؿ((.
معػ  كلػد كػاف ةػع فان ضػال مػان ، كمػا حديثه ٭تةٍت على ك ا ة ددرة الررم يػـد اٞت

ا٠تسارة اليت  عدد علىي لد عملي ب ، كلد ك  ت ددرة الررم يـد اٞتمعػ  ك  يرػن هنػاؾ 
حديةان، ضرػل ىل ثػداب علػى الضػ ا ة  ـ الب   ثػداب، ضًلػمى ٘تنعػٌت منرػاب؟ ككػس علػى ذلػي  

 كل هقت ا مدر.
مهلضػان را١تػا ل سػي صػح ح ، ضرلال  يضدلدف:  ف ا حاديث النع ف  ال نعمػل هبػا 

١تػػػاذاب؟ اٟتػػػديث الصػػػح ح نعمػػػل بػػػ  ُب الفػػػ الق ا٠تمسػػػ  كَب  صػػػدؿ التشػػػ ي  كالهػػػالؽ 
كا١تػػَتاث كا مػػدر ا دادػػ  ، لرػػن هػػقت ضػػ الق  عمػػاؿ ال هػػ  متعلضػػ  ْتضػػدؽ العبػػاد، كال 
ه  متعلض  بش   مةل ذلي، لرنرػا متعلضػ   عمػاؿ ضلػد عملترػا حػىت بػدكف حػديث ضلػى 

    ه.
لػػد  ف  حػػد  صػػلى ركعتػػُت ُب  م ككػػي مػػن ا ككػػات ا١تبػػاح ض رػػا الصػػالة ضرػػ  ض
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مضبدل  إف  ا  ك، ضعندما  ٝت  حديةان يي غب ُب صػالة دػي ركعػات بعػد ا١تغػ ب، ضحػىت 
لػػد صػػل ترم بػػدكف حػػديث     رػػن هػػقت الصػػالة مضبدلػػ ب نعػػم، كمػػا ا١تػػان   ف  عمػػل هبػػقا 

 :ك كدؿ ل ، كاؿ  اٟتديث حىت  رغب غَتم ُب هقت الصالة
ػممم}} ػمععم فمممِصؿملؼملعماِصؿملؼملعماممؼعمؿعمغمَلػملَّؿػمؼعمؿعمغمَلػملَّؿػمممَظؿػمَظؿػمممرعمَطضملعماٍترعمَطضملعماٍتممِدتفمِدتفممماْظؼملعمطملػمرؿمِباْظؼملعمطملػمرؿمِبممبعمضملػمدعمبعمضملػمدعمممصعمػملَّكصعمػملَّكممععم فمبعمؿملػمؽملعمؾملغم عمممِبلغمقٍءِبلغمقٍءممبعمؿملػمؽملعمؾملغم عمسغمِدْظ ممِبضمِلؾعمادعمِةِبضمِلؾعمادعمِةممَظفغمَظفغمممسغمِدْظ

""{{ممدعمؽملعمًةدعمؽملعمًةممسعمرملػمرعمَةسعمرملػمرعمَة  ِثؽملػمؿعملػمِثؽملػمؿعملػم
ُٕٕ

مم

 كُب ركاي   مل ل:
ػممم}} ػمععم عمممرعمَطضملعماٍترعمَطضملعماٍتممسعمرملػمرعمسعمرملػمرعمممرعمَطععمرعمَطععمممععم عمبعمؿملػم {{مماْظفعمؽملفمِةاْظفعمؽملفمِةممِصلِصلممَضزملػمرؽمَضزملػمرؽمممَظفغمَظفغمممبغمؽمِللعمبغمؽمِللعممموعماْظضمِلرملعماِءوعماْظضمِلرملعماِءمماْظؼملعمطملػمرؿمِباْظؼملعمطملػمرؿمِبممبعمؿملػم

ُٕٖ
مم

ها هػل  رػدف  دتشذًٌ  الناس على هقت الصالة، لرن لد   يرػن ٢تػا حػديث كصػالي
 مضبدل   ـ الب مضبدل ، ض نترى ا م  كهقا هد الف ؽ ب ننا كب نرم.

ضل س لنا   فه بفتاكيرم، كال نرالرم  ف ٢تم نظاـ كهػايب، كلرػن نظامنػا نظػاـ  هػل 
هل الدده  ، ككد ٝتعنػا ُب هػقت الفػًتة ضتػاكل ال حصػ  ٢تػا كال عػد، السن  كاٞتماع ،  ك  

كهػػ  ضتػػاكل مػػا  نػػ ؿ ك هبػػا مػػن دػػلهاف، كا ضنػػل  ف أنملػػق الفتػػدل مػػن  هػػل الددػػه   
 كل س لنا   فه هبم ال من ك يب كال من بع د.

 كصلى ك على د د    كعلى آل  كصحب  كدلم

================================== 
 عٕٓ اٌزشِزٞ ٚاثٓ ِبعخ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  77ٔ

 ِخزظش ل١بَ ا١ًٌٍ ٌٍّشٚصٞ ٚاٌض٘ذ الثٓ اٌّجبسن 78ٔ



  {{9ٔٔ9ٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

  

  

uuُٕاحلمكٛ الجالجٛ ٔالظبعُٕاحلمكٛ الجالجٛ ٔالظبعuu 
  ٕٞ طالح املؤوَٕٞ طالح املؤوَالٕضالٕض

  أطباب الشغبٛ عَ اإلطالًأطباب الشغبٛ عَ اإلطالً
  أثش الرتبٗٛ اإلمياٌٗٛأثش الرتبٗٛ اإلمياٌٗٛ

  العىن بالٍعافٛالعىن بالٍعافٛ
  التٗىي لمعطٕ املشٖضالتٗىي لمعطٕ املشٖض



  {{9ٕٔ9ٕٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

uu ٛ372الجالجٛ ٔالظبعُٕالجالجٛ ٔالظبعُٕاحلمكٛ احلمكuu 
  الٕضٕٞ طالح املؤوَالٕضٕٞ طالح املؤوَ
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 ا ػػػتر   نػػػ  حػػػديث كلػػػ س ْتػػػديث كلرنػػػ  ملػػػرب صػػػح ح ا١تعػػػٌت، هػػػقا الضػػػدؿ ملػػػرب
ةػػػػد  عػػػػدا  ا١تػػػػلمن، كالعػػػػدك ا كؿ للمػػػػلمنُت يضػػػػدؿ ض ػػػػ  رب ضالدةػػػػد  دػػػػالح ا١تػػػػلمن 

  العػػػػػا١تُت:                               (66)ضسػػػػػالح ا١تػػػػػلمن ا كؿ  األعمممممراف
كدهػا  الشػػ هاف هػػد الدةػػد ،  نػػ  إذا  دةػػ   ١تدا رػ  كدػػاكس الشػػ هاف كمرػػ  الشػػ هاف

 حارػػػػي بػػػػ  ماللرػػػػ  ك، كمادامػػػػي  حارػػػػي بػػػػ  ماللرػػػػ  ك ضالشػػػػ هاف ال يسػػػػته    ف 
 .يضًتب من   ك يدددس ل   ك  ف وم ت بسد   ك ٔتعص   هلل 

٦تػػا ضعلتػػ  اٞتػػدارح، ضعنػػدما  غسػػل  ككػػقلي الػػنفس، ضالدةػػد  معنػػات التدبػػ  هلل 
لػػ  غسػػل ال ػػدين مػػن الػػقندب الػػيت ضعلترػػا ال ػػدين، كعنػػدما  غسػػل ال ػػدين ادتحنػػ  بض

الد   ادتحن  القندب اليت ار ربترػا ٔتػا ُب الد ػ  العػُت  ك ا نػم  ك اللسػاف، كعنػدما 
 مسػح علػى ر دػ   دػتغف  ك ك  ػدب إىل ك مػن التفرػَت السػ   الػقم ييسػ   إىلي غػػَتم 

مػػػػن كػػػػل  ػػػػ  و  غسػػػػل  ذين   ػػػػدب إىل ك منػػػػ ، كعنػػػػدما    ك  ، ك  ػػػػدب إىل ك 
ٝتعتػ  ال يي ةػ  ك كٮتػالم هػػدل حب ػب ك كمصػهفات، كعنػػدما  غسػل الضػدمُت  دػػتغف  
ك ك  دب إل   من كل دعىو إىل ا ماكن الػيت ح مرػا ك،  ك مػدارن الشػبرات الػيت  مػ   

 . ف نبتعد عنرا رددؿ ك 
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نسػػاف بض ػػ   ف  عنػػا ت  صػػبحي ُب اٟتصػػدف ضػػ ذا  دةػػ  هبػػقت الر ف ػػ    يعػػد لف
اي٢ت ػػػ ، ض حفظػػػ  ك مػػػن كدػػػاكس الػػػنفس كمػػػن كدػػػاكس الشػػػ هاف، ك٬تعلػػػ  دالمػػػان ك بػػػدان 
مػػػتذمالن ا ملػػػالؽ الػػػيت ٭تبرػػػا الػػػ ٛتن اٟتلػػػم كالتداةػػػ  كال ٛتػػػ  كالشػػػفض  كغَتهػػػا مػػػن 

 .{الدةد  دالح ا١تلمن  }ك ل كا تر   ف ا ملالؽ الر ٯت ، كلقلي 

  ب الشغبٛ عَ اإلطالًب الشغبٛ عَ اإلطالًأطباأطبا
ممدقملال:معاماظذيمميؽملعمشريمادللػملؼملنيمظػملدخقلمظمماإلدالممععمأغفمدؼـمطؼملال=دقملال:معاماظذيمميؽملعمشريمادللػملؼملنيمظػملدخقلمظمماإلدالممععمأغفمدؼـمطؼملال=
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ايدالـ دين ٚتاؿ، كدين كماؿ، ككماؿ ايدالـ كٚتال  ال يظر  إال ُب ا١تعػامالت 
ُت،  مػا العبػادات ضرػ  ب نػي كبػُت مػ  اآلملػ ين، كَب ا ملػالؽ مػ  ا١تسػلمُت كغػَت ا١تسػلم

  رب العػػػػػا١تُت، يضػػػػػدؿ ض رػػػػػا ك  عػػػػػاىل:                                        
 .اجلاثية(30)

ضغَت ا١تسلمُت نظ كا إىل  دهدر  ملالؽ ا١تسلمُت كحسبدا  ف ذلػي مػن الػدين، مػ  
قا الػػػدين، كنظػػػ كا إىل التعػػػامالت كا١تعػػػامالت ُب  هنػػػم ٥تػػػالفُت ُب اٟتض ضػػػ  ١تػػػا  ػػػا  بػػػ  هػػػ

مػد،  ا دداؽ كَب التذارة بُت ا١تسلمُت كبعنرم، كب نرم كبػُت غػَتهم، كر كا ض رػا مػا ال ٭تي
ر كا ض رػػػا الغػػػش، كر كا ض رػػػا ا٠ت انػػػ ، كر كا ض رػػػا عػػػدـ  دض ػػػ  الر ػػػل كا١ت ػػػ اف، كر كا ض رػػػا 

ح يمرػػا ك، كمػػن ينظػػ  إل رػػا ُب ا١تػػلمنُت  ادػػتهللاداـ الػػ ا ُب كػػل زمػػاف كمرػػاف، ككلرػػا  مػػدره 
 يظن  ف هقا ما  م هم ب  ايدالـ.

ضالقل من  غَت ا١تسلمُت من الػدملدؿ ُب هػقا الػدين  ػ  ه كاحػد، هػد عػدـ التػ اـ 
ا١تػػلمنُت ٔتػػا  مػػ  بػػ  الػػدين ُب ا ملػػالؽ كا١تعػػامالت مػػ  اآلملػػ ين،  ف الػػقم نشػػ  الػػدين 

اآلف ُب  ندكنسػ ا كاكسػتاف كمػال    كالصػُت كا٢تنػد  ايدػالمى ُب  كػرب الػدكؿ ايدػالم  
كدكؿ  ض يض ػػا لػػ س الضػػادة اٞت ػػدش، كلػػ س  راب العلػػم إف كػػاف اللسػػاف  ك مػػاظر  ُب 
عص   مػن كدػالل حديةػ   رندلد  ػ ، كلرػن الػقم حبػب ايدػالـ إىل هػلال  هػ  معاملػ  

 التذار.
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 كا مػػنرم الصػػدؽ ُب الضػػدؿ، كػػاف التذػػار ا١تسػػلمدف يػػقهبدف إىل هػػقت ا دػػضاع، ضػػ  
كا مان  ُب الفعل، كايلت اـ التػاـ  حرػاـ هػقا الػدين، ضػ عذبرم ذلػي ضسػ لدهم عػن دػ  

 ذلي ض  اركا إىل ايدالـ كع ةدا عل رم ايدالـ ض دلمدا.
إذان القم يدعدا الغَت إىل ايدالـ هد إلت اـ ا١تسلم  ملالؽ الض آف، ك ملػالؽ النػ  

 الش ع   اليت ض ةرا عل نا ال ٛتن. العد ف، كا١تعامالت

  أثش الرتبٗٛ اإلمياٌٗٛأثش الرتبٗٛ اإلمياٌٗٛ
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ها د د  إب اه م  هل  كل س يبنػ  اٝتاع ػل ضضػط، بػل ل ك ػ  كيبنػ  الًت  ب   اليت راي
 ػػػدؿ علػػػى حػػػ ارة ايٯتػػػاف الػػػيت كانػػػي ُب صػػػدرت، كحػػػالكة ايٯتػػػاف الػػػيت ُب كلبػػػ ، كحيسػػػن 
 عامل  م  اآلمل ين حىت  ن   علرم ض حُت مستبش ين ُب التمسي ٔتا  م هم ب  مػن  عػال م 

ػمممععماععمامم}} :ا كالد يضدؿ ض را ، ك  ب   رب العا١تُت  ػمِع مماْظظمِلشمْلذملرعمِة,ماْظظمِلشمْلذملرعمِة,مممسعمػمَلكسعمػمَلكممؼغمقَظدغمؼغمقَظدغمممإؿمالإؿمالممععمقػمُظقٍدععمقػمُظقٍدممِع

إذان الًتب ػػ   ضػػـد علػػى ا١تنػػ ؿ كعلػػى ، 181{{ؼغمؼملعمفمملعمذملذملاِغِفمؼغمؼملعمفمملعمذملذملاِغِفمممَأوػمَأوػمممؼغمؽملعمزملممذملذملرعماِغِفؼغمؽملعمزملممذملذملرعماِغِفممَأوػمَأوػمممؼغمؾملعمقممدعماِغذملذملِفؼغمؾملعمقممدعماِغذملذملِفممَصذملذملفمَلبعمقعماهغمَصذملذملفمَلبعمقعماهغم
ػممموعمععملػمؽغمقلؽموعمععملػمؽغمقلؽمممرعماعـمرعماعـمممُطػملُّغمُلؿػمُطػملُّغمُلؿػممم}}::ا ب كعلى ا ـ، كاؿ  ػمسعم مم182{{رعمِسؿملفمِؿِفمرعمِسؿملفمِؿِفمممسعم

اف الدالػػد ملت مػػػان ا٢تػػدم ال  ػػ د مػػػ  الشػػفض  كالعهػػم كاٟتنػػػاف، ضػػ ف ايبػػػن إذا كػػ
ييعذب ب  ك٬تعل  ا١تةل ا على ل  ك٭تاكؿ  ف يتشب  ب  ُب كل  حدال ، كبعػد ذلػي إذا  مػ ت 

كهػقا مػا   ك   ار إل   بفعل يرػدف رهػن إ ػار    نػ  معذػبه بػ  كمفتػدفه  ملالكػ  ك ضعالػ ،
ضعنػػدما  ملػػق زك ػػ  كإبنرػػا ك ػػ كرم عنػػد الب ػػي اٟتػػ اـ كمعرػػم زاده ضعلػػ  إبػػ اه م  هػػل ب تػػ ، 

كل ل كما ه كل ل، ك  كرم كر   ضضالي زك ت  الس دة هػا  : ١تػن  ًتكنػا هاهنػا   إبػ اه مب 
================================== 

 طؾ١ؼ اٌجخبسٞ ٚعبِغ اٌزشِزٞ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  8ٔٔ

 اٌظؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ػٓ اثٓ ػّش  8ٕٔ



  {{9٘ٔ9٘ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

ضلم ٬تبرا، ضر رت العبارة ثالث، ٍب كالي ل :   هلل  م ؾ هبقاب كػاؿ: نعػم، كالػي: إذان لػن 
ايٯتاف القم دملل كلبرا عن ر يا ملل ل ك إبػ اه م عل ػ   يين عنا، ثض  الغ  ُب ك لشدة

 السالـ.
ككقا ايبن  ن    ىب ُب ب ي  ب   كاحتنن   بدت بًتب ت  ال كحان  ، كلضنػ  مػا  مػ ت بػ  
رب الربي ، عىًلم ًعلمى ال ضُت من صغ ت  ف ر   ا نب ا  كحػىه مػن ك ال يػدملل ض رػا ا٠ت ػاؿ 

 ال يػػػػدملل ض رػػػػا حػػػػديث الػػػػنفس، كلػػػػقا عنػػػػدما كػػػػاؿ لػػػػ : كال يػػػػدملل ض رػػػػا الشػػػػ هاف ك

                                                                           
                           (356)الصافات. 

هػػقا  مػػ ب مع ضتػػ   ف النػػـد ل نب ػػا  و ػػ رم ض ػػ  الػػ    الصػػادك ، مػػا الػػقم ع يضػػ   ف 
 .كال    الصادك  كحىه من ك ك م ه من ك 

إذان الًتب    ضـد  دادان على ا١تن ؿ، على ا ب كعلػى ا ـ، ضعلػى ا ب كعلػى ا ـ 
  كاٟتنػػػاف دهنم الشػػفضن ف يرػػد  كػػدكة ُب  كػػػدا٢تم ك ضعػػا٢تم ك حػػػدا٢تم  كالدهػػم، ٍب ٭تتنػػػ

كا١تػػددة كاحملبػػ  كال ٛتػػ ، ضػػ ذا ضعلػػدا ذلػػي كػػاف ا كالد رػػدع بنػػاهنم، ككػػاندا رهػػن إ ػػاراهتم، 
 يدضا ا١تسلمُت  ٚتعُت ٢تقت ا١تعاىن ُب كل ككي حُت. كك 

  العىن بالٍعافٛالعىن بالٍعافٛ
دقملال:مأسؼملؾمظممأحدمادلشملاسؿماظلؿملاحؿملة,موادلشملضملؿمؼعملدمماخلؼملقرموأغامالمأدللؾملامدقملال:مأسؼملؾمظممأحدمادلشملاسؿماظلؿملاحؿملة,موادلشملضملؿمؼعملدمماخلؼملقرموأغامالمأدللؾملام

أغصملػمادلقائدمأجدمبضملضماظزجاجاتمأوماظغملقملوسمصاضشملرمأغصملػمادلقائدمأجدمبضملضماظزجاجاتمأوماظغملقملوسمصاضشملرمممواحلؼملدمهلل,موسؽملدعاواحلؼملدمهلل,موسؽملدعا

ممإشممرصضملؾملامعـمادلائدةمصؼملامحغملؿمػذاماِّعر=إشممرصضملؾملامعـمادلائدةمصؼملامحغملؿمػذاماِّعر=

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

إذا كػػاف هػػقا الشػػهللاص ال ٭تمػػل ا٠تمػػ  كهػػ  ٦تلػػد ة للشػػ ب منرػػا  ك لفنتفػػاع هبػػا، 
عمػػػل  ػػػدملل ض ػػػ  ا٠تمػػػ  ضرػػػد كال ٬تلػػػس علػػػى مالػػػدة ييػػػدار عل رػػػا ا٠تمػػػ ، كال يشػػػارؾ ُب 

ب م من ذلي كل س عل   كزره ُب ذلي، كل صربًٌ نفس  ضعمل  حػالؿ، كإف كػاف ا دػلم لػ  



  {{9ٙٔ9ٙٔ}}    اٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌضبٌضخ ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

كلدينػػػ   ف يبحػػػث عػػػن عمػػػل آملػػػ   ضنػػػل مػػػن ذلػػػي، لرنػػػ  يسػػػترُت ُب عملػػػ  حػػػىت ٬تػػػد 
 :ذلي، كاؿ 

عممم}}  عمَظضملعمذملذملذمل مموعمسعماِصذملذملذملرعمػعما,وعمسعماِصذملذملذملرعمػعما,ممؿعماسعمؾملعمذملذملذملا,ؿعماسعمؾملعمذملذملذملا,وعمعغمؾػموعمعغمؾػممموعمبعماِئضملعمؾملعمذملذملذملا,وعمبعماِئضملعمؾملعمذملذملذملا,مموعمدعمذملذملذملاِضؿملعمؾملعما,وعمدعمذملذملذملاِضؿملعمؾملعما,مموعمذعمذملذملذملارؿمبعمؾملعما,وعمذعمذملذملذملارؿمبعمؾملعما,مماْظكعمؼملػمذملذملذملرعم,اْظكعمؼملػمذملذملذملرعم,مماظػملَّذملذملذملفغماظػملَّذملذملذملفغمممَظضملعمذملذملذمل

{{ممإؿمَظؿملػمِفإؿمَظؿملػمِفمموعماْظؼملعمقػمؼملغمقَظَةوعماْظؼملعمقػمؼملغمقَظَةمموعمحعماِعػمَلؾملعما,وعمحعماِعػمَلؾملعما,مموعمعغمضملػمؿعمزمِلرعمػعما,وعمعغمضملػمؿعمزمِلرعمػعما,
ُُّّٖٖ. 

ػممم}} : ينان  ككاؿ  ػمععم غمممَطانعمَطانعمممععم غمؼغمقملػمِع ممؼغمذملدعمارغممؼغمذملدعمارغممممععماِئذملدعمةٍمععماِئذملدعمةٍمممسعمػمَلذملكمسعمػمَلذملكمممؼعمعمْلضملغمدػمؼعمعمْلضملغمدػمممَصالَصالمماآلِخرؿماآلِخرؿممموعماْظؿملعمقػممؿموعماْظؿملعمقػممؿمممِباظػملَِّفِباظػملَِّفممؼغمقملػمِع

{{اْظكعمؼملػمرغمماْظكعمؼملػمرغممممسعمػمَلؿملػمؾملعماسعمػمَلؿملػمؾملعما
ُُْْٖٖ 

ث النبديػػػ  ضلػػػ س عل ػػػ   ػػػ  ه، ضػػػ ذا  ػػػرب  مػػػن هػػػقت ا كصػػػاؼ ا١تػػػقكدرة ُب ا حاديػػػ
كلرػػن يبتعػػد الرل ػػ  إذا ك ػػد ض صػػ   ضنػػل مػػن هػػقت ا مػػاكن إىل مرػػاف لػػ س ض ػػ  هػػقت 

 ا١تدبضات.

  التٗىي لمعطٕ املشٖضالتٗىي لمعطٕ املشٖض
ممدقملال:مػؾمغؿؿملؼملفمؿمظػملضملسملقمادلرؼضمادلؼملؽملقعمعـمادلاءمسؽملدماظقضقء=دقملال:مػؾمغؿؿملؼملفمؿمظػملضملسملقمادلرؼضمادلؼملؽملقعمعـمادلاءمسؽملدماظقضقء=

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

نػػده مػػن  عنػػا  الدةػػد  مػػن كصػػدؿ ا١تػػا  إل ػػ  ككػػ ر ذلػػي إذا كػػاف هنػػاؾ مػػان  لعي 
الهب ػػب ا١تسػػلم ضعلػػىي التػػ مم كلػػ س علػػىي  ػػ  ه، كال  مسػػح  نػػٍت ال  ريػػد  ف   ػػي ُب 
ديٌت را١تا هنػاؾ البػديل، ضتملػق البػديل علػى الفػدر، كهػقت رملصػ   ف ك ٭تػب  ف  يػل ى 

 رملص  كما ٭تب  ف  ل ى ع الم .
   كعلى آل  كصحب  كدلمكصلى ك على د د  

================================== 
 عٕٓ أثٟ داٚد ِٚغٕذ أؽّذ ػٓ اثٓ ػّش  8ٖٔ

 ِغٕذ أؽّذ ٚعٕٓ اٌج١ٙمٟ ػٓ ػّش ثٓ اٌخطبة  8ٗٔ



  {{97ٔ97ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

uuُٕاحلمكٛ الشابعٛ ٔالظبعُٕاحلمكٛ الشابعٛ ٔالظبعuu 
  الضوَ يف احلٗاٚ الربصخٗٛالضوَ يف احلٗاٚ الربصخٗٛ

  املكصٕد بالكرباملكصٕد بالكرب
  املؤوَ ٔإِٔاه ًٖٕ الكٗاوٛاملؤوَ ٔإِٔاه ًٖٕ الكٗاوٛ
  اجلظذ بعذ خشٔز الشٔحاجلظذ بعذ خشٔز الشٔح

 ختاً العاً اهلذشٙ ٔبذاٖتْ
  أفطن ِذشٚأفطن ِذشٚ



  {{98ٔ98ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

uu ٛ330الشابعٛ ٔالظبعُٕالشابعٛ ٔالظبعُٕاحلمكٛ احلمكuu 
  الضوَ يف احلٗاٚ الربصخٗٛالضوَ يف احلٗاٚ الربصخٗٛ

ؿملةمػؾمػقمطؼملامؼغمذطرمطقضتمعامبنيمصالةماظصملؾملرمؿملةمػؾمػقمطؼملامؼغمذطرمطقضتمعامبنيمصالةماظصملؾملرمدقملال:ماظزعـمظمماحلؿملاةماظربزخدقملال:ماظزعـمظمماحلؿملاةماظربزخ

ممإشممصالةماظضملزملر=إشممصالةماظضملزملر=

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

الػػ من ُب الرػػدف  ك ُب الػػدن ا مػػ  بطه الشػػمس كالضمػػ  كالل ػػل كالنرػػار،  مػػا اٟت ػػاة 
مػ  كال ل ػل  ك اٟت اة السماكي  ا١تلرد    ال ض را مشس كال ك –اٟت اة ا مل كي   -الربزمل   

كال هنػػػار، كلرػػػن ٢تػػػا زمػػػنه آملػػػ  ٬ت يػػػ  الداحػػػد الضرػػػار ال نعلمػػػ  ٨تػػػن،  نػػػ  ضػػػدؽ راكا نػػػا 
 ككدرا نا كإ٪تا يعلم  درياف هقت السماكات  ك من هم ُب الربزخ من ا مدات.

  املكصٕد بالكرباملكصٕد بالكرب
=مػؾمػقمعدصـمادلؿملتمأمم=مػؾمػقمعدصـمادلؿملتمأممدقملال:معامادلعملزملقدمباظعملربمظممحدؼثماظردقلمدقملال:معامادلعملزملقدمباظعملربمظممحدؼثماظردقلم

ممذلءؽممآخر=ذلءؽممآخر=

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

 :كاؿ 
ػمممرعموػمضعمٌةرعموػمضعمٌةمماْظعمَلؾػمرغماْظعمَلؾػمرغممم}} ػمِع ػمممحغمظمْلرعمٌةحغمظمْلرعمٌةممَأوػمَأوػممماْظفعمؽملفمِة,اْظفعمؽملفمِة,ممرؿمؼعماضؿمرؿمؼعماضؿمممِع ػمِع {{مماظؽملفمارؿماظؽملفمارؿمممحغمظمَلرؿمحغمظمَلرؿمممِع

ُٖٔ
مم

الضرب هد الشػ   الػقم يػدارم مػا بدامللػ ، ضػنحن نضػرب اينسػاف  ل ننػ  اينسػاف 

================================== 
 َٕٗٔٓ/ٓٔ/ٕٗ٘ـ ِٖ٘ٗٔٓ رٞ اٌؾغخ  ٖٓ –ِغغذ اٌغفشاْ  –ثٛسعؼ١ذ  8٘ٔ

  ِؼغُ اٌطجشأٟ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح 8ٙٔ



  {{99ٔ99ٔ}}    اٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

الدحػػدش كعمػػا  ػػاب  ُب مرػػاف نسػػًتت ض ػػ ، نسػػًت ض ػػ   سػػدت ك عنػػا ت عػػن ا عػػُت كعػػن 
 ذلي من الرالنات.

لرن عقاب الضرب كنع م الضرب املتلم ض   السادة العلما ، ضرناؾ مػن ينرػ  عػقاب 
 الضرب م   ن  سبيه الض آف كسبيه السن  النبدي  ا١تهر ة.

هػػػل عػػػقاب الضػػػرب للذسػػػم كللػػػ كح،  ـ للػػػ كح ضضػػػطب الػػػبعق كػػػاؿ لفثنػػػُت معػػػان، 
 مػدره غ ب ػ  ال ينبغػ   ف نضػدؿ ض رػا ب  ينػا كإ٪تػا ن  ػ  إىل كبعنرم كاؿ للػ كح ضضػط، كهػ  

 ا١تنصدص عن  ُب كتاب ربنا  ك دن  نب نا.
  ضن  ػػػػ  للضػػػػ آف، يضػػػػدؿ ك  عػػػػاىل عػػػػن ض عػػػػدف ككدمػػػػ :                    

            (60) النػػػار،  .عنػػػدما غ كػػػدا ُب البحػػػ   ك ُب مللػػػ ج السػػػديس دمللػػػدا ُبنمممو
ك٨تن نعلم  ف ٝتي الض ش  كلرم، لرن هقت النار ١تنب  م ه غ   ال نسته    ف نفػيت ض ػ  
بعضدلنا، كال  صل إل ػ  حػىت ا  رػ ة ا١تسػتحدث ، ضنضػدؿ كمػا كػاؿ السػابضدف: ك كردػدل  

  علم.
  كهػػل هػػقا العػػقاب هػػد عػػقاب اآلملػػ ةب ال ػ كػػاؿ ك  عػػاىل:           

                   :ضرقت ُب الدن ا                                    
       (42)كهػػػقا عػػػقاب آملػػػ  كةػػػح  ك ُب آيػػػ   ملػػػ ل ضضػػػاؿ: غمممافر           

                                               )السجدة(. 
العػػقاب ا دىن هػػد العػػقاب ا صػػغ  كهػػقا ُب الػػدن ا، هػػل هػػد للذسػػم كللػػ كح  ـ 
للػػ كح ضضػػطب هػػقا  مػػ ه غ ػػ  ال    كال غػػَتم نسػػته    ف نتحػػدث ض ػػ ، كلرػػن ا١ترػػم  ف  

ك هناؾ عقاب، كهنػاؾ عػقاب لفنسػاف الػقم دملػل الضػرب كال يػلمن اهلل،  م كػاض ه اهلل  
ميشػػ ؾه اهلل،  ك بعػػق ا عمػػاؿ  هػػل ايٯتػػاف الػػيت حػػقير منرػػا ردػػدؿ ك، ضضػػد مػػ ي ردػػدؿ 

 ك على كرب كم ي على كرب آمل ، ضضاؿ لصحب :
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ػمممؼغملػمؼمِلضملعمغمُلؿػمؼغملػمؼمِلضملعمغمُلؿػمممَأنػمَأنػممماظػملَّفعماظػملَّفعمممَظدعمسعمقػمتغمَظدعمسعمقػمتغمممتعمدعماَصؽملغمقاتعمدعماَصؽملغمقاممالالممَأنػمَأنػمممَظقػمالَظقػمالمم}} ػمِع {{مماْظعمَلؾػمرؿماْظعمَلؾػمرؿمممسعمذعماِبسعمذعماِبممِع
ُٖٕ

مم

ٝتعػترم عػقاب الضػرب، ك ملػق عػددين ملنػ ان لدال  نرم ال  دضندف بعد ذلي  حدان  
 ككةعرما على كربين ككاؿ:

عمممؼعملػمؿعمِؿرغمؼعملػمؿعمِؿرغمممَظاَظاممَصغمَلانعمَصغمَلانعمممَأحعمدغمػغمؼملعماَأحعمدغمػغمؼملعماممَأعفماَأعفماممَطِؾريـم,َطِؾريـم,ممِصلِصلممؼغمضملعمذفمبعمانؿمؼغمضملعمذفمبعمانؿممموعمععماوعمععماممَظؿملغمضملعمذفمبعمانؿم,َظؿملغمضملعمذفمبعمانؿم,ممإؿمغفمؾملغمؼملعماإؿمغفمؾملغمؼملعمامم}} عمِع مماْظؾعمقػملؿم,اْظؾعمقػملؿم,ممِع

{{ِباظؽملفمؼمِلؿملؼملعمِةمِباظؽملفمؼمِلؿملؼملعمِةمممؼعمؼملػمرمِللؼعمؼملػمرمِللممَصغمَلانعمَصغمَلانعممماْظـملخعمرغماْظـملخعمرغممموعمَأعفماوعمَأعفما
ُٖٖ

مم

 لػقلي كرد َب ا٠تػرب  ف رب كبُتي  دباب عػقاب الضػرب، ك ضال ددؿ ٝت  هنا عقاب الض
عنػدما ٯتػدت اينسػاف كعل ػ  ديػدف ،  ل  نػ  ا١ت ي ٤تبػدسه ُب كػربت بدينػ  حػىت ييػلديل عنػ  

إذا ديعػى للصػالة علػى م ػي دػ ؿ:  ض يحبس ُب كػربت حػىت يسػددكا الػديدف عنػ ، ككػاف 
 :اؿى كى  نػىعىٍم،: ض ف كىاليدا دىٍينوب ًمنٍ  عىلىٍ  ً  هىلٍ 
{{سعمػمَلؿملػمِفمسعمػمَلؿملػمِفمممَصزملعمػملَّكَصزملعمػملَّكمماظػملَِّف,اظػملَِّف,ممرعمدغمقلعمرعمدغمقلعمممؼعماؼعماممدعمؼػمؽملغمفغمدعمؼػمؽملغمفغمممسعمػمَللفمسعمػمَللفم:م:مَضؿعمادعمَةَضؿعمادعمَةممَأبغمقَأبغمقممَضالعمَضالعمممصعماِحِؾغمُلؿػم,صعماِحِؾغمُلؿػم,ممسعمػمَلكسعمػمَلكممصعمػملُّقاصعمػملُّقامم}}

ُٖٗ  

 كهقا كاف ُب البداي ، ضلما كة ت ا مداؿ ُب الدكل   صدر ك اران نبد ن عامان:
ػمممِباْظؼملغمقملػمِعؽمِلنيعمِباْظؼملغمقملػمِعؽمِلنيعمممَأوػمَظكَأوػمَظكممَأغعماَأغعمامم}} ػمِع ػمممَأغػمظمُلِلؾملؿمؿػم,َأغػمظمُلِلؾملؿمؿػم,ممِع ػمَصؼملعم ؽم,مموعمسعمػمَلؿملػمِفوعمسعمػمَلؿملػمِفممععماتعمععماتعمممَصؼملعم ؽم,دعمؼػم ممَصضملعمػمَلؿملػمؽملعماَصضملعمػمَلؿملػمؽملعمامموعمَصاءؼم,وعمَصاءؼم,ممؼعمؿػمرغمْكؼعمؿػمرغمْكمموعمَظؿػموعمَظؿػمممدعمؼػم

ػمممَضسملعماؤغمهغم,َضسملعماؤغمهغم, ػموعمععم {{ممَصػمِلقعمرعمثعمِؿِفَصػمِلقعمرعمثعمِؿِفمم,,ععماالععماالممتعمرعمَكتعمرعمَكمموعمععم
َُٗ
  

  رفيل  ف يسد كل ديدف ا م  كلرا إك امان من  صلدات رىب ك سل ما   عل  .
إذان عقاب الضػرب سبػي ك   ديػضي بعػق ا دلػ ، كا دلػ  ُب الضػ آف كالسػن  كةػَتة ، 

الضػػػرب هػػػد السػػػًت الػػػقم ييدةػػػ  ض ػػػ   سػػػم ا١ت ػػػي،  مػػػا ركح ا١ت ػػػي ضتػػػقهب إىل الػػػربزخ، ك 
كالربزخ كما ك ل بُت الدن ا كاآلمل ة، ما  رل ب ال نعػ ؼ  ف هػقا  مػ ه غ ػ ، كاٟت ػاة ض ػ  

 ما  رلراب يعلمرا من دمللرا كعاش ض را من ا مدات.
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العقاب ك ػرل العػقاب ضنحن نلمن بعقاب الضرب كنلمن  ف هناؾ كرب، لرن ه م  
 ف هػػقا مػػن ا ملبػػار  كه مػػ  النعػػ م ك ػػرل النعػػ م مػػن الػػقم يع ضػػ ب ال يع ضػػ  إال ك 

الغ ب   اليت ال ينبغ   ف نتحػديث ض رػا بعضدلنػا كال  لسػنتنا كال بتفرػَت ، كإ٪تػا نضػدؿ ض رػا: 
                            (7)آل عمران. 

  ٕاه ًٖٕ الكٗاوٕٛاه ًٖٕ الكٗاوٛاملؤوَ ٔأِاملؤوَ ٔأِ
ممدقملال:مػؾمؼضملؿملشمادلقملعؽملقنمأػقالمؼقمماظعملؿملاعة=دقملال:مػؾمؼضملؿملشمادلقملعؽملقنمأػقالمؼقمماظعملؿملاعة=

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

ف يـد الض ام   صناؼ: صنمه يهَتكف من الضبدر إىل الضصػدر ُب اٞتنػ ، لػ س د ا١تلمن
 ل ٢تػػػم  ػػػ فه الض امػػػ  كال اٟتسػػػاب كال ا١ت ػػػ اف كال بتهػػػاي  الصػػػحم كال الصػػػ اط كال 

   ػػػ  و مػػػن هػػػقا إرالكػػػان،  يػػػن ذلػػػيب ُب كتػػػػاب ك:                            
        )إىل اٞتن  على الفدر كإىل الضصدر، كهلال  يضدؿ ض رم  )البمر : 
ػممُأععمؾمِؿمم}} ػممُأععمؾمِؿإذامَطانعممؼعمقػممغمماظعمِلؿملعماععمِةمَأغػمؾعمتعمماظػملؾَمفمتعمضملعماَظكمِظشمَلاِئظمَلٍةمِع لمَأجػمؽمِلقعمذملًةمَصذملؿملعمشمِلريغمونعمممملمَأجػمؽمِلقعمذملًةمَصذملؿملعمشمِلريغمونعممممإذامَطانعممؼعمقػممغمماظعمِلؿملعماععمِةمَأغػمؾعمتعمماظػملؾَمفمتعمضملعماَظكمِظشمَلاِئظمَلٍةمِع

ػممُضؾغمقرؿمِػؿػممإَظكماجِلؽملعمانؿممؼعملػمرعمحغمقنعممِصؿملؾملاموعمؼعمؿعمؽملعمضملعمؼملغمذملقنعممِصؿملؾملذملامَطؿملػمذملػعممذعمذملاؤغموا,مَصؿعمعمُلذملقلغممَظؾملغمذملؿغمممممممم ػممُضؾغمقرؿمِػؿػممإَظكماجِلؽملعمانؿممؼعملػمرعمحغمقنعممِصؿملؾملاموعمؼعمؿعمؽملعمضملعمؼملغمذملقنعممِصؿملؾملذملامَطؿملػمذملػعممذعمذملاؤغموا,مَصؿعمعمُلذملقلغممَظؾملغمذملؿغممممممممِع ِع

ادَلالِئغمَلَة:مػعمؾػممرعمَأؼػمؿغمؿغمماحِللعمابعم=مَصؿملعمعمُلقُظقن:معامرعمَأؼػمؽملعمامِحلعمابًا,مَصؿعمعمُلذملقلغممَظؾملغمذملؿػم:مػعمذملؾػممجغمذملزػمتغمؿغممممممادَلالِئغمَلَة:مػعمؾػممرعمَأؼػمؿغمؿغمماحِللعمابعم=مَصؿملعمعمُلقُظقن:معامرعمَأؼػمؽملعمامِحلعمابًا,مَصؿعمعمُلذملقلغممَظؾملغمذملؿػم:مػعمذملؾػممجغمذملزػمتغمؿغمممممم

عمُلقُظقنعم:معامرعمَأؼػمؽملعمامِصرعمارًا,مَصؿعمعمُلقلغممَظؾملغمذملؿػم:مػعمذملؾػممرعمَأؼػمذملؿغمؿػممجعمؾملعمذملؽملعمؾمؿعم=مَصؿملعمعمُلقُظذملقنعم:معذملامممممممعمُلقُظقنعم:معامرعمَأؼػمؽملعمامِصرعمارًا,مَصؿعمعمُلقلغممَظؾملغمذملؿػم:مػعمذملؾػممرعمَأؼػمذملؿغمؿػممجعمؾملعمذملؽملعمؾمؿعم=مَصؿملعمعمُلقُظذملقنعم:معذملاممممممماظزملؾمرعماَط=مَصؿملعماظزملؾمرعماَط=مَصؿملعم

ػـممُأععمؾمذملِةمعغمقعمؼملعمؾمذملذملدٍممممم ػـممَأغػمذملذملؿغمؿػم=مَصؿملعمعمُلقُظذملقنعم:مِعذملذمل ػـممُأععمؾمذملِةمععمذملذمل ػـممُأععمؾمذملِةمعغمقعمؼملعمؾمذملذملدٍمممممرعمَأؼػمؽملعمذملا,مَصؿعمعمُلذملذملقلغممادَلالِئغمَلذملة:مِعذملذمل ػـممَأغػمذملذملؿغمؿػم=مَصؿملعمعمُلقُظذملقنعم:مِعذملذمل ػـممُأععمؾمذملِةمععمذملذمل َصؿعمعمُلذملذملقلغم:مَصؿعمعمُلذملذملقلغم:م,م,مرعمَأؼػمؽملعمذملا,مَصؿعمعمُلذملذملقلغممادَلالِئغمَلذملة:مِعذملذمل

اُظغمُلؿػممِصذمللماظذملدغمؾمغػمؿملعما,مَصؿملعمعمُلقُظذملقنعم:مخعمزملػمذملػمَلؿعمانؿممَطاغعمؿعمذملامممممماُظغمُلؿػممِصذمللماظذملدغمؾمغػمؿملعما,مَصؿملعمعمُلقُظذملقنعم:مخعمزملػمذملػمَلؿعمانؿممَطاغعمؿعمذملاممممممغعماذعمدػمغعماُطؿػمماظػملؾَمفعممحعمدؾمثغمقغامعذملامَطاغعمذملتػممَأسػمؼملعمذملمممغعماذعمدػمغعماُطؿػمماظػملؾَمفعممحعمدؾمثغمقغامعذملامَطاغعمذملتػممَأسػمؼملعمذملممم

ِصؿملؽملامَصؾعمػمَلطملػمؽملعمامػِذِهمادَلؽملػمزؿمَظَةمِبظمَلسملػمؾؿممرعمحػمؼملعمِةماظػملؾَمِف,مَصؿملعمعمُلقُظذملقنعم:موعمعذملامػغمؼملعمذملا=مَصؿملعمعمُلقُظذملقنعم:مُطؽملعمؾمذملامإذاممممممِصؿملؽملامَصؾعمػمَلطملػمؽملعمامػِذِهمادَلؽملػمزؿمَظَةمِبظمَلسملػمؾؿممرعمحػمؼملعمِةماظػملؾَمِف,مَصؿملعمعمُلقُظذملقنعم:موعمعذملامػغمؼملعمذملا=مَصؿملعمعمُلقُظذملقنعم:مُطؽملعمؾمذملامإذامممممم

ممعمُلذملذملذملقلعممادَلالِئغمَلذملذملذملُة:عمُلذملذملذملقلعممادَلالِئغمَلذملذملذملُة:خعمػمَلقػمغعمذملذملذملامغعملػمذملذملذملؿعمِقلمَأنػممغعمضملػمزمِلذملذملذملؿملفموعمغعمرػمضعمذملذملذملكمِباظؿملعمِلذملذملذملريؿممِعؼملعمؾمذملذملذملامُضِلذملذملذملؿعممَظؽملعمذملذملذملا,مَصؿعمخعمػمَلقػمغعمذملذملذملامغعملػمذملذملذملؿعمِقلمَأنػممغعمضملػمزمِلذملذملذملؿملفموعمغعمرػمضعمذملذملذملكمِباظؿملعمِلذملذملذملريؿممِعؼملعمؾمذملذملذملامُضِلذملذملذملؿعممَظؽملعمذملذملذملا,مَصؿعم

{{ممؼعمِقؼغمؾممَظغمُلؿػممػذاؼعمِقؼغمؾممَظغمُلؿػممػذامم
ُُٗ

مم

================================== 
فيٟ أٔٗ سٚاٖ اثٓ ؽجيبْ  إؽ١بء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ، ٚؽجمبد اٌشبفؼ١خ اٌىجشٜ ٚفٝ رخش٠ظ أؽبد٠ش اإلؽ١بء ٌٍؾبفع اٌؼشالٝ 9ٔٔ 

 



  {{ٕٕٕٕٓٓ}}    اٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

من كاف ض   هااف ا٠تصلتاف ضسػ هَت مػن الضبػدر إىل الضصػدر، ضػال يػ ل حسػاان كال 
 م  ا ن كال غَتت.

كهنػػاؾ رالفػػ  مػػن ا١تػػلمنُت يػػـد الض امػػ  يردنػػدف ٖتػػي عػػ ش الػػ ٛتن يػػـد ال ظػػلي إال 
مػػاـ السػػ در ، ٨تػػن ٨تفػػو اٟتػػديث ظلمػػ ، كهػػلال  حػػداىل  سػػع  كدػػبعُت صػػنفان، ٚتعرػػم اي

 :القم يضدؿ ض   
ممِصلِصلممغعمرملعمفمَلغعمرملعمفمَلمموعمذعمابلموعمذعمابلممماْظضملعماِدلغم,اْظضملعماِدلغم,مماْظكملؿمععمامغماْظكملؿمععمامغمممِزػملُّفغم,ِزػملُّفغم,ممإؿمظَّاإؿمظَّاممِزؾفمِزؾفمممَظاَظاممؼعمقػممعمؼعمقػممعمممِزػملخملِفِزػملخملِفممِصلِصلمماظػملَّفغماظػملَّفغمممؼغمصمِلػملُّؾملغمؿغمؼغمصمِلػملُّؾملغمؿغمممدعمؾػمضملعمٌةدعمؾػمضملعمٌةمم}}

ممسعمػمَلؿملػمِفسعمػمَلؿملػمِفمماجػمؿعمؼملعمضملعمااجػمؿعمؼملعمضملعمامماظػملَِّفاظػملَِّفممِصلِصلممتعمقعمابفماتعمقعمابفمامموعمرعمجغمػمَلانؿموعمرعمجغمػمَلانؿممماْظؼملعملعماِجِد,اْظؼملعملعماِجِد,ممِصلِصلممعغمضملعمػملَّؼؽمعغمضملعمػملَّؼؽمممَضػمْلؾغمفغمَضػمْلؾغمفغممموعمرعمجغمؾؽموعمرعمجغمؾؽمممرعمبممِف,رعمبممِف,ممِسؾعمادعمِةِسؾعمادعمِة

مماظػملَّفعم,اظػملَّفعم,ممَأخعمافغمَأخعمافغمممإؿمغمملإؿمغممل:م:مَصعمَلالعمَصعمَلالعممموعمجعمؼملعمالـم,وعمجعمؼملعمالـم,ممععمؽملػمزمِلٍبععمؽملػمزمِلٍبممذعماتغمذعماتغممماعػمرعمَأٌةاعػمرعمَأٌةممَرػمَلؾعمؿػمفغمَرػمَلؾعمؿػمفغممموعمرعمجغمؾؽموعمرعمجغمؾؽمممسعمػمَلؿملػمِف,سعمػمَلؿملػمِف,مموعمتعمظمَلرفمَضاوعمتعمظمَلرفمَضا

ممخعماِظؿملؼماخعماِظؿملؼمامماظػملَّفعماظػملَّفعمممذعمَطرعمذعمَطرعممموعمرعمجغمؾؽموعمرعمجغمؾؽمممؼعمؼمِلؿملؽملغمفغم,ؼعمؼمِلؿملؽملغمفغم,ممتغمؽملػمظمِلؼغمتغمؽملػمظمِلؼغمممععماععماممِذؼملعماُظفغمِذؼملعماُظفغمممتعمضملػمػمَلؿعمتعمضملػمػمَلؿعمممَظاَظاممحعمؿفمكحعمؿفمكممَأخػمظمَلكَأخػمظمَلكممتعمزملعمدفمقعمتعمزملعمدفمقعممموعمرعمجغمؾؽموعمرعمجغمؾؽم

{{ممسعمؿملػمؽملعماهغمسعمؿملػمؽملعماهغمممظمَلاضعمتػمظمَلاضعمتػمصََص
ُِٗ
  

كهقا حديث كاحد لرن ايماـ السػ درى ٚتعرػم ضد ػدهم  سػع  كدػبعُت كذكػ هم 
 ُب كتاب ك ٝتات ))القين ٖتي ظل الع ش يـد ال ظل إال ظل ((

هلال  د ردندف ٖتي ظػل عػ ش الػ ٛتن كال ٢تػم  ػ فه هبػدؿ يػـد الض امػ ، كال  عػب 
 :  كاؿ ُب   هنم حن ة الن  يـد الض ام ، كال  حداث يـد الض ام ، كهلال

ؿممم}} ؿموعمؼعمِكػغمؾممسعمػمَلكماظزملعمؾماِظِقنيعممحعمؿعمؾمكمؼعمغمُلقنعممَطزملعمالِةمرعمْطضملعمؿعمؿملػم مم{{مموعمؼعمِكػغمؾممسعمػمَلكماظزملعمؾماِظِقنيعممحعمؿعمؾمكمؼعمغمُلقنعممَطزملعمالِةمرعمْطضملعمؿعمؿملػم
ُّٗ

مم

ادػػبدف حسػػاان يسػػَتان، كهػػلال  ينتضلػػدف مػػن مرػػاف إىل مرػػاف كمػػا  كهنػػاؾ ٚتاعػػ  ٭تي
 حديث ربنا ُب اٟتديث الضدد :

غمممؼعمدػمغغمقؼعمدػمغغمقمم}} غماْظؼملغمقملػمِع ػممماْظؼملغمقملػمِع ػمِع ممثغمؿفمثغمؿفمممؼعملػمؿغمرغمهغم,ؼعملػمؿغمرغمهغم,ممَأيػمَأيػمممَطؽملعمظمَلفغمَطؽملعمظمَلفغمممسعمػمَلؿملػمِفسعمػمَلؿملػمِفممَصؿملعمسملعمعغمَصؿملعمسملعمعغمممبعمذعمجؽم,بعمذعمجؽم,ممَطفمَلغفمفغمَطفمَلغفمفغممماْظعمِلؿملعماععمِةاْظعمِلؿملعماععمِةممؼعمقػممعمؼعمقػممعمممرعمبممِفرعمبممِفممِع

                                                                                                                            
  اٌؼؼفبء ٚأثٛ ػجذ اٌشؽّٓ اٌغٍّٟ ِٓ ؽذ٠ش أٔظ ِغ اخزالف

 اٌظؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  9ٕٔ

اٌفٛاوخ اٌذٚأٟ ششػ سعبٌخ اٌم١شٚأٟ ٌٍٕمشاٜٚ، ٚفٝ إػبٔخ اٌطبٌج١ٓ ػٍٝ ؽً أٌفبظ فزؼ اٌّؼ١ٓ } ٠ٚخّف ػٍٝ  9ٖٔ

 اٌطبئؼ١ٓ ؽزٝ ٠ىْٛ وظالح سوؼز١ٓ {  



  {{ٖٕٖٕٓٓ}}    اٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

ممؼعمضملػمؽمِللؼعمضملػمؽمِللممَأسػمرؿمفغم,َأسػمرؿمفغم,ممرعمبممرعمبمم:م:مَصؿملعمعمُلقلغمَصؿملعمعمُلقلغمممَأتعمضملػمرؿمفغم=َأتعمضملػمرؿمفغم=:م:مؼعمعمُلقلغمؼعمعمُلقلغمممثغمؿفمثغمؿفمممَأسػمرؿمفغم,َأسػمرؿمفغم,ممرعمبممرعمبمم:م:مَصؿملعمعمُلقلغمَصؿملعمعمُلقلغمممَأتعمضملػمرؿمفغم=َأتعمضملػمرؿمفغم=:م:مؼعمعمُلقلغمؼعمعمُلقلغم

{{اْظؿملعمقػممعمماْظؿملعمقػممعممممؽََؽظَظَممَأْشظمِلرغمػعماَأْشظمِلرغمػعمامموعمَأغعماوعمَأغعمامماظدقمغػمؿملعما,اظدقمغػمؿملعما,ممِصلِصلممسعمػمَلؿملػمَؽسعمػمَلؿملػمَؽممدعمؿعمرػمتغمؾملعمادعمؿعمرػمتغمؾملعماممَأغعماَأغعما:م:مَصؿملعمعمُلقلغمَصؿملعمعمُلقلغم
ُْٗ

مم

كهنػػاؾ ٚتاعػػ   ملػػ ل الػػقين يتبػػاهدف ا١تعاصػػى كيفتهللاػػ كف بفعػػل الػػقندب كاآلسـ، 
 كهلال  حن ة الن  كاؿ ُب   هنم:

عم,ممإؿمالإؿمالممعغمضملعماًصكعغمضملعماًصكممُأعفمِؿلُأعفمِؿلممُطؾقمُطؾقممم}} عم,اْظؼملغمفعماِػرؿمؼ ؿممماظػملَِّف,اظػملَِّف,ممرعمدغمقلعمرعمدغمقلعمممؼعماؼعما:م:مِضؿملؾعمِضؿملؾعممماْظؼملغمفعماِػرؿمؼ ؿموعمععم مم=,=,مماْظؼملغمفعماِػرغمونعماْظؼملغمفعماِػرغمونعممموعمععم

ممسعمؼمِلػمْلتغمسعمؼمِلػمْلتغمممُصالنغمُصالنغمممؼعماؼعما:م:مَصؿملعمعمُلقلغمَصؿملعمعمُلقلغمممؼغمزملػمِؾّّغم,ؼغمزملػمِؾّّغم,ممثغمؿفمثغمؿفمممرعمبقمفغم,رعمبقمفغم,ممَصؿملعملػمؿغمرغمهغمَصؿملعملػمؿغمرغمهغممماظػملَّؿملػمؾؿماظػملَّؿملػمؾؿمبِِبمماْظضملعمؼملعمؾعماْظضملعمؼملعمؾعمممؼعمضملػمؼملعمؾغمؼعمضملػمؼملعمؾغممماظَِّذياظَِّذي:م:مَضالعمَضالعم

{{ممسعمؽملػمفغمسعمؽملػمفغممماظػملَِّفاظػملَِّفممدعمؿػمرعمدعمؿػمرعمممَصؿملعمغمْلرمِلػغمَصؿملعمغمْلرمِلػغممموعمَطذعما,وعمَطذعما,ممَطذعماَطذعمامماْظؾعمارؿمحعمَةاْظؾعمارؿمحعمَة
ُٗٓ

مم

هػػػػلال  دػػػػ ردف عػػػػقاهبم  ػػػػديد، كهػػػػلال  الػػػػقين د شػػػػع كف بدكػػػػ  يػػػػـد الض امػػػػ ، 
شػع كف ض رػا ا٠تػ م، كد شػع كف كد شع كف ض را  هدا٢تػا كد شػع كف ض رػا الندامػ  كد 

  دىلي دًتهم. القؿ  هنم ُب الدن ا ضنحدا  نفسرم ك  يسًتكها م   ف ك 
ض نداع ا١تلمنُت يـد الض ام ، منرم من ٯت  عل   يـد الض ام  كصػالة ركعتػُت ملف فتػُت، 

م مػن كمنرم من ٯت  عل   يـد الض ام  كهللامسُت  لم دن  كالػقين يتبػاهدف ا١تعاصػ ، كمػنر
 :ل س ٢تم عالك  هبلال  ٚت عان كالقين يضدؿ ض رم ك 

                                                       

                                               

                                                       

         )األنبياء( 

  ف نردف من هقا الصنم  ٚتعُت. نس ؿ ك 

================================== 
 ١ٌٚبء ألثٟ ٔؼ١ُ ػٓ اثٓ ػّش ِغٕذ أؽّذ ٚؽ١ٍخ األ 9ٗٔ

 ِؼغُ اٌطجشأٟ ػٓ أثٟ لزبدح األٔظبسٞ  9٘ٔ



  {{ٕٕٗٓٗٓ}}    اٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

  اجلظذ بعذ خشٔز الشٔحاجلظذ بعذ خشٔز الشٔح
ممدقملال:معامضؿملؼملةماجللدمبضملدمخروجماظروحمعؽملف=دقملال:معامضؿملؼملةماجللدمبضملدمخروجماظروحمعؽملف=

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

اٞتسد صن  اينساف ب  كل ما ُب الدن ا مػن معاصػ  كراعػات، ضلػقلي ال بػد ك ف 
النشػ ة الػيت  ييعاد م ة سن   يـد الض ام  ك دملل ال كح ُب هقا اٞتسد بعد  ف يينشػم  ك 

 يصلح هبا للذن   ك يصلح هبا النار.
 :ن  ض ذا كاف من  هل اٞتن  ضستردف   ساد اٞتن  كلرا كما كاؿ حن ة ال

ػممماْظفعمؽملفمَةاْظفعمؽملفمَةممتعمدػمخغمؾغمتعمدػمخغمؾغمممزغمعػمرعمٍةزغمعػمرعمٍةممَأوفملغمَأوفملغممم}} ػمِع ممثغمؿفمثغمؿفممماْظؾعمدػمرؿم,اْظؾعمدػمرؿم,ممَظؿملػمػمَلَةَظؿملػمػمَلَةمماْظعمَلؼملعمرؿماْظعمَلؼملعمرؿمممصغمقرعمِةصغمقرعمِةممسعمػمَلكسعمػمَلكممُأعفمِؿلُأعفمِؿلممِع

عم عماظَِّذؼ ممععمؽملعمازؿملغمععمؽملعمازؿملغمممذعمِظَؽذعمِظَؽممبعمضملػمدعمبعمضملػمدعمممػغمؿػمػغمؿػمممثغمؿفمثغمؿفمممإؿمضعماءعمًة,إؿمضعماءعمًة,مماظلفمؼملعماِءاظلفمؼملعماِءممِصلِصلممغعمفػمؿـمغعمفػمؿـمممَأذعمدممَأذعمدممممسعمػمَلكسعمػمَلكممؼعمػمُلقغعمؾملغمؿػمؼعمػمُلقغعمؾملغمؿػممماظَِّذؼ

مماظذفمػعمبغم,اظذفمػعمبغم,ممَأعػمرملعماُرؾملغمؿغمَأعػمرملعماُرؾملغمؿغمممؼعمؾػمزغمُضقنعمؼعمؾػمزغمُضقنعممموعمَظاوعمَظاممؼعمؼملػمؿعمِكشمُلقنعمؼعمؼملػمؿعمِكشمُلقنعممموعمَظاوعمَظاممؼعمؾغمقُظقنعمؼعمؾغمقُظقنعممموعمَظاوعمَظاممؼعمؿعمطملعمقفمُرقنعمؼعمؿعمطملعمقفمُرقنعمممَظاَظا

ممسعمػمَلكسعمػمَلكمموعماِحٍدوعماِحٍدممرعمجغمؾـمرعمجغمؾـمممخغمػمُلؼؿمخغمػمُلؼؿمممسعمػمَلكسعمػمَلكممَأخػمػمَلاُضؾملغمؿػمَأخػمػمَلاُضؾملغمؿػممماْظؼمِللػمُؽاْظؼمِللػمُؽمموعمرعمذػمقغمؾملغمؿغموعمرعمذػمقغمؾملغمؿغممماْظفمَلُظقفمُةاْظفمَلُظقفمُةمموعمععمفعماِعرغمػغمؿغموعمععمفعماِعرغمػغمؿغم

{{ممِذرعماسؼماِذرعماسؼماممِدؿقمقنعمِدؿقمقنعمممآدعممعمآدعممعمممَأِبؿملؾملؿمؿػمَأِبؿملؾملؿمؿػمممُرقلؿمُرقلؿم
ُٗٔ

مم

ري  هقا اٞتسد ٕتر  ان مع نان  ف اٞتنػ  ال ض رػا بػدؿه  كال ض رػا غػالط، ضفاكرػ  اٞتنػ  ٬تي
، كال ض رػػا  كرعػػاـ اٞتنػػ  ال يترػػدف منػػ  غػػالط، ك ػػ اب اٞتنػػ  ال ٮتػػ ج منػػ  بعػػد ذلػػي بػػدؿه
 م ض كال ض را ٛتل كال ض را حي ف، ض ردف  سم  هل اٞتن  ٣تري  كمشريل هبقت الشاكل .
كلقلي يردف الداحد منرم ُب دن ثالثػ  كثالثػُت كهػد دػن الشػباب، كيظػل هرػقا 

 ال ي يد  ربع  كثالثُت كما كاؿ حن ة الن :ض
{{ذعمؾعمابغمؾملغمؿػممذعمؾعمابغمؾملغمؿػممممؼعمؾػمػمَلكؼعمؾػمػمَلكممالالمم}}

ُٕٗ
مم

ال يتبدلػػػػدف كال يتغدرػػػػدف كال يتمهللاهػػػػدف، ضػػػػال ييصػػػػاب  حػػػػدهم ب كػػػػاـ ك٭تتػػػػاج إىل 
================================== 

 اٌظؾ١ؾ١ٓ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  9ٙٔ

 رفغ١ش اثٓ أثٟ ؽبرُ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  97ٔ



  {{ٕٕ٘ٓ٘ٓ}}    اٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

 :مناديػػػل، ضػػػال يد ػػػد  ػػػ  ه مػػػن هػػػقت ا  ػػػ ا  هنػػػاؾ، كلرػػػنرم يضدلػػػدف كمػػػا كػػػاؿ ك 
                                                  (84)فاطر. 

مػػػن  هػػػل النػػػار ضذسػػػم  يترػػػدف كترػػػدين  هػػػل النػػػار،  -كالع ػػػاذ اهلل  -كإذا كػػػاف 
كربعػػان هػػقا كذاؾ ٭تػػتفو بسػػمت  ك ػػرل  ضمػػن رآت ع ضػػ ، ك هػػل النػػار يرػػدف  ػػرلرم كمػػا 

 مشَتان إل رم: كاؿ 
{{ُأحغمٍدمُأحغمٍدمممِعػـمؾغمِعػـمؾغممماْظعمِلؿملعماععمِةاْظعمِلؿملعماععمِةممؼعمقػممعمؼعمقػممعممماْظغمَلاِصرؿماْظغمَلاِصرؿمممِضرػمسغمِضرػمسغممم}}

ُٖٗ
مم

    مػػا الػػػقم دػػ تع ض  كالن للنػػػار ُب  رػػنمب اٞتلػػػد:                        
                                                         (02)النساء 

 :كهقا اٞتلد ما ٝتر ب كاؿ 
{{ِذرعماسؼمامِذرعماسؼماممموعمَأرػمبعمضملغمقنعموعمَأرػمبعمضملغمقنعممماثػمؽملعمانؿماثػمؽملعمانؿممماْظغمَلاِصرؿماْظغمَلاِصرؿمممِجػمْلِدِجػمْلِدممِشػمَلَظِشػمَلَظممإؿمنفمإؿمنفممم}}

ُٗٗ
مم

 :ضانظ  إىل ٝتي هقا اٞتلد؟، كا١تضعدة ماذا يردف حذمراب كاؿ 
{{َأؼفماممَأؼفماممممثعمػمَلاثعمِةثعمػمَلاثعمِةممععمِلريعمُةععمِلريعمُةمماظؽملفمارؿماظؽملفمارؿمممِصلِصلمماْظغمَلاِصرؿماْظغمَلاِصرؿمممععمعمْلضملعمدةععمعمْلضملعمدةمم}}

ََِ
مم

 ضمػػاذا  رػػدف ه متػػ ب  رػػدف هرػػقا حػػىت يػػقكؽ العػػقاب، كهػػقت بعػػق ا٢ت مػػات الػػيت
  حىت نع ؼ كدؿ ك  عاىل:   ار إل را رددؿ ك                    (80)الواقعة 

يعٌت نشػ ة  ملػ ل ٣تريػ ة، ض هػل اٞتنػ  ٣ترػ ين للذنػ ، ك هػل النػار ٣تريػ ين لعػقاب النػار إف 
  ا  ك.

على اينسػاف،  ضاٞتسد البد  ف ي    م ةن سن    ن  هد القم د شرد لفنساف  ك
 :كىاؿى  ٍبيي  نػىدىاً قيتي، بىدىتٍ  حىىتي  يػىٍدـو  ذىاتى   اّلليً  رىديدؿي  ةىًحيى 

ػم:م:مَضالعمَضالعمممَأسػمػمَلؿغم,َأسػمػمَلؿغم,مموعمرعمدغمقُظفغموعمرعمدغمقُظفغممماظػملَّفغماظػملَّفغم:م:مُضػمْلؽملعماُضػمْلؽملعما:م:مَضالعمَضالعمممَأضػمقعمُؽ=,َأضػمقعمُؽ=,ممِعؿفمِعؿفمممتعمدػمرغمونعمتعمدػمرغمونعمممػعمؾػمػعمؾػممم}} ػمِع مماْظضملعمؾػمِداْظضملعمؾػمِدممعغمكعماَرؾعمِةعغمكعماَرؾعمِةممِع

================================== 
 طؾ١ؼ ِغٍُ ٚعبِغ اٌزشِزٞ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  98ٔ

 عبِغ اٌزشِزٞ ٚاٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن ػٓ أثٟ ٘ش٠شح  99ٔ

 ؽغش، ٚفٟ سٚا٠خ  أؽّذ ٚاٌؾبوُ "ِمؼذ" ػٓ أثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ ارؾبف اٌّٙشح الثٓ  ٕٓٓ



  {{ٕٕٙٓٙٓ}}    اٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

عمممتغمِفرػمِغلتغمِفرػمِغلممَأَظؿػمَأَظؿػم:م:مرعمبممرعمبممممؼعماؼعماممؼعمعمُلقلغمؼعمعمُلقلغم  رعمبفمفغم,رعمبفمفغم, عمِع ممَصكملؿمغمملَصكملؿمغممل:م:مَصؿملعمعمُلقلغمَصؿملعمعمُلقلغم:م:مَضالعمَضالعمممبعمػمَلك,بعمػمَلك,:م:مؼعمعمُلقلغمؼعمعمُلقلغم:م:مَضالعمَضالعممماظصملُّػمْلؿؿم=,اظصملُّػمْلؿؿم=,ممِع

ممسعمػمَلؿملػمَؽسعمػمَلؿملػمَؽمماْظؿملعمقػممعماْظؿملعمقػممعمممِبؽملعمظمْلِلَؽِبؽملعمظمْلِلَؽممَطظمَلكَطظمَلك:م:مَصؿملعمعمُلقلغمَصؿملعمعمُلقلغم:م:مَضالعمَضالعمممِعؽملممل,ِعؽملممل,ممذعماِػدؼماذعماِػدؼماممإؿمظَّاإؿمظَّاممغعمظمْلِللغعمظمْلِلل  سعمػمَلكسعمػمَلكممُأِجؿملزغمُأِجؿملزغمممَظاَظا

مماغػمشمِلعمِلل,اغػمشمِلعمِلل,ممِظفمَلرػمَطاِغِفِظفمَلرػمَطاِغِفممَصؿملغمعمَلالغمَصؿملغمعمَلالغمممِصؿملِف,ِصؿملِف,ممسعمػمَلكسعمػمَلكممَصؿملغمكػمؿعمؿغمَصؿملغمكػمؿعمؿغم:م:مَضالعمَضالعمممذغمؾملغمقدؼما,ذغمؾملغمقدؼما,  اْظغمَلاِتِؾنيعماْظغمَلاِتِؾنيعممموعمِباْظغمِلرعمامؿموعمِباْظغمِلرعمامؿمممذعمؾملؿمؿملدؼما,ذعمؾملؿمؿملدؼما,

عمممبعمؿملػمؽملعمفغمبعمؿملػمؽملعمفغم  ؼغمكعمػملَّكؼغمكعمػملَّكممثغمؿفمثغمؿفم:م:مَضالعمَضالعمممِبفمَلسػمؼملعماِظِف,ِبفمَلسػمؼملعماِظِف,ممَصؿعمؽملػمشمِلؼغمَصؿعمؽملػمشمِلؼغم:م:مَضالعمَضالعم عموعمبعمؿملػم فـمممبغمضملػمدؼمابغمضملػمدؼما:م:مَصؿملعمعمُلقلغمَصؿملعمعمُلقلغم:م:مَضالعمَضالعممماْظغمَلػمَلامؿم,اْظغمَلػمَلامؿم,مموعمبعمؿملػم فمَظغمُل ممَظغمُل

فممموعمدغمقػمعمًلا,وعمدغمقػمعمًلا, فمَصضملعمؽملػمغمُل {{ممُأغعماِضؾغمُأغعماِضؾغمممُطؽملػمتغمُطؽملػمتغمممَصضملعمؽملػمغمُل
َُِ
  

                                                                  
   ) يبػد  كػل عنػد يشػرد ٔتػا عملػ ، ضػالعُت  ضػدؿ:    ر يػي كػقا ككػقا يػـد كػػقا،  )يم

  كاللسػػاف ينهػػا ٔتػػا كػػاؿ، كال ػػد  نهػػا ٔتػػا صػػنعي، كػػل عينػػده ينهػػا، ضػػ رلمرم:      
                                                                   

                 (63)فصلت. 
ضتػػ ٌب اٞتػػدارح حػػىت يشػػردكا علػػى اينسػػاف، ك ينػػان كمػػا ا ػػًتكدا مػػ  اينسػػاف ُب 

نرػػدف مػػن  هػػل الػػدن ا يردنػػدف معػػ  إف كػػاف ُب اٞتحػػ م  ك كػػاندا ُب النعػػ م، نسػػ ؿ ك  ف 
 النع م  ٚتعُت.

 ختاً العاً اهلذشٙ ٔبذاٖتْ
دقملال:مطؿملػمسمؿؿمادللػملؿماظضملامماهلفري,موعامأصسملؾمذلءمؼؾدأمبفمادللػملؿماظضملاممدقملال:مطؿملػمسمؿؿمادللػملؿماظضملامماهلفري,موعامأصسملؾمذلءمؼؾدأمبفمادللػملؿماظضملامم

مماهلفريماجلدؼد=اهلفريماجلدؼد=

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

 م، ٚتاعػػ  ا١تسػػلمُت  ف  رػػدف  حدالنػػا كلرػػا م  بهػػ  العػػاـ ا٢تذػػ املتػػار لنػػا ك 
 ك ش يعا نا كلرا م  به  العاـ ا٢تذ م كل س لنا عالك  العاـ ا١ت الدم.

   عنػػدم زكػػاة مػػاؿ  حسػػبرا العػػاـ ا٢تذػػ م كلػػ س العػػاـ ا١تػػ الدم، ككػػل  حرػػاـ 

================================== 
 طؾ١ؼ ِغٍُ ٚاثٓ ؽجبْ ػٓ أٔظ  ٕٔٓ



  {{7ٓ7ٕٕٓ}}    اٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

سػػػب العػػػاـ ا٢تذػػػ م كلػػػ س ا١تػػػ الدم، كال ةػػػاع  عػػػامُت حػػػدلُت   النسػػػا  مػػػن الػػػدالدة ٖتي
  ػػر   ك  ربعػػ    ػػر  كعشػػ ان  ينػػان م  بهػػ   كػػاملُت هذػػ يُت، كالعػػدة كػػقلي  رػػدف ثالثػػ 

السن  ا٢تذ ي ، ككل  حدالنا م  به  السن  ا٢تذ ي   ف هقت هػ  السػن  ا١تعتمػدة لنػا عنػد 
 .ك 

كمػػن هنػػا ضػػ ف صػػحفنا ُب آملػػ  ل لػػ  ُب السػػن  ا٢تذ يػػ  دػػ هللاتمرا الرػػ اـ الرػػا بُت 
 كاؿ لنا: اٟتب ب ، ك كيفتحدا صحف   ديدة من عم   إف كاف لنا عم  إف  ا  ك

{{ِبكعمقعماِتؿملؼمِلؾملعمامِبكعمقعماِتؿملؼمِلؾملعماممماَِّسػمؼملعمالغماَِّسػمؼملعمالغمممإؿمغفمؼملعماإؿمغفمؼملعمامم}}
َِِ

مم

 هم     هد حيسن ا٠تتاـ، ض ذب  ف ٨تسن ا٠تتاـ ُب كل  ػ  ، ضنسػتغل الدكػي 
، ٍب نشر  ك  علػى  ُب ايدتغفار، كالتدب  إىل ك ٦تا ضعلنات كار ربنات ُب العاـ ا١تنصـ 

كا١تػنن كالعبػادات كالهاعػات الػيت كضضنػا ك  دالرػا  دض ض  لنا، بعد ما نتػقك  بعػق الػنعم 
 ك  دداها إل نا ُب هقا العاـ، ض ملتم هقا العاـ بُت التدبػ  كايدػتغفار كالشػر  كالػقك  هلل 

 .على ما كدم  لنا 
إف كػاف هنػػاؾ ب ػػٍت كبػُت  حػػد مػػن اٞتػػَتاف  ك مػن ذكم ا رحػػاـ  ك مػػن ا كػػارب  ك 

ا   ك كه عػػ   ك بيغػػق  صػػلح  لد ػػ  ك ُب هػػقا ال ػػـد مػػن الػػ مال   ك مػػن ا صػػدكا   ػػحن
،  ف الش   الدح د القم ٯتن  رض  ا عماؿ إىل ك الشحنا  كالبغنا  ٨تد عبػاد ك 

 ُب ل ل  النصم من  عباف: كاؿ 
ػممماظؽملممزملػمِػاظؽملممزملػمِػممَظؿملػمػمَلِةَظؿملػمػمَلِةممِصلِصلممَظؿملعمشملَّػمِلعغمَظؿملعمشملَّػمِلعغممماظػملَّفعماظػملَّفعمممإؿمنفمإؿمنفممم}} ػمِع ممَأوػمَأوػمممِظؼملغمرملػمرؿمٍكِظؼملغمرملػمرؿمٍكممإؿمظَّاإؿمظَّاممخعمػمْلعمِلِفخعمػمْلعمِلِفممِظفعمؼمِلؿملعؿمِظفعمؼمِلؿملعؿمممَصؿملعمطملػمظمِلرغمَصؿملعمطملػمظمِلرغمممذعمضملػمؾعمانعم,ذعمضملػمؾعمانعم,ممِع

ـم ـمعغمرملعماِح {{ممعغمرملعماِح
َِّ

مم

كمشاحن  م عندت  حنا ، كلقلي ٬تػب العفػد كالصػفح حػىت نػدملل ُب كػدؿ ك: 
                                                   (47)احلجر. 

================================== 
 طؾ١ؼ اثٓ ؽجبْ ِٚغٕذ أثٟ ٠ؼٍٟ ػٓ ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ عف١بْ  ٕٕٓ

 عٕٓ اثٓ ِبعخ ػٓ أثٟ ِٛعٝ األشؼشٞ  ٖٕٓ



  {{8ٕٓ8ٕٓ}}    اٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌشاثؼخ ٚاٌغجؼْٛ              ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                    س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

، بصػػػالة الفذػػػ  ك ضنػػػل بدايػػػ  للعػػػاـ اٞتديػػػد هػػػ   ف اينسػػػاف يفتتحػػػ  بهاعػػػ  ك
حاةػػ ان حػػىت  رػػدف  كؿ  ػػ   ييدةػػ  ُب ا١تلػػم اٞتديػػد، كبعػػدها ذكػػ  ك، ك ػػالكة كتػػاب 

، ك، ك  حبػػقا لػػ كبػػقلي يرػػدف كػػد اضتػػتح هػػقا العػػاـ د بػػد  هػػقا العػػاـ بصػػ اـ هػػقا ال ػػـد
بصـد  كؿ يـد من العاـ ا٢تذ م، ك  هنا ت لد زاد على ذلػي ضتصػدؽ علػى  ل ضضػَت مػن 

، ك  دػػػػعاد   لػػػػد زاد عػػػػن هػػػػقا ضػػػ ار الدالػػػػدين إف كػػػػا  بع ػػػػدان  ك دػػػػليم عل رمػػػػا عبػػػاد ك
كصػػػاضحرما إف كػػػا  كػػػ يبُت منػػػ ،  ك زار بعػػػق ذكل رٛتػػػ  حػػػىت يسػػػتضبل العػػػاـ ا عمػػػاؿ 

ككد كرد َب ا٠ترب كدؿ عبد الع ي  بن عبد السػالـ  َب هػقا الصاٟت  الناضع  اليت ٭تبرا ك، 
 ا١تعٌت:

ُةمَِّْصسملعمؾؿمماَِّسػمؼملعمالؿمموعماَِّحػمقعمالؿمموعماَِّْضقعمالؿممِصلمَأوػمَضاِتؾملعماماْظؼملعمسملػمرغموبعمِةمَظؾملعمامَأْصسملعمؾغممُةمَِّْصسملعمؾؿمماَِّسػمؼملعمالؿمموعماَِّحػمقعمالؿمموعماَِّْضقعمالؿممِصلمَأوػمَضاِتؾملعماماْظؼملعمسملػمرغموبعمِةمَظؾملعمامَأْصسملعمؾغمموعماْظؾملؿمدعماؼعموعماْظؾملؿمدعماؼعممم}}

عمؾممِبِفماإلؿمَظفغممدغمؾػمقعماغعمفغمموعمتعمضملعماَظك.م عمؾممِبِفماإلؿمَظفغممدغمؾػمقعماغعمفغمموعمتعمضملعماَظك.مععمامععم 294294{{ععمامععم

مم

  أفطن ِذشٚأفطن ِذشٚ
ممدقملال:معامأصسملؾمػفرةمظممػذاماظزعان=دقملال:معامأصسملؾمػفرةمظممػذاماظزعان=

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

هقا ال ماف  ف هنا   من ا٠ت انػ  إىل ا مانػ ، كهنػا   مػن ايضػالس  ضنل هذ ة ُب 
إىل ايملالص، كهنػا   إىل ا ملػالؽ الض آن ػ  كا ملػالؽ النبديػ  الػيت كػاف عل رػا ا١تصػهفى 

 ككد كرد َب معٌت اٟتديث الش يم القل  يد   الشداهد كا دل  : ملَت الربي 
مم{{إنماهللمزمبمعـمخػملعملفمعـمطانمسػملكمخغمػملعملفمإنماهللمزمبمعـمخػملعملفمعـمطانمسػملكمخغمػملعملفممم}}

 لى ك على د د    كعلى آل  كصحب  كدليمكص

================================== 
 لٛاػذ األؽىبَ فٟ ِظبٌؼ األٔبَ  ٌؼجذ اٌؼض٠ض ثٓ ػجذ اٌغالَ ٕٗٓ



  {{9ٕٓ9ٕٓ}}    اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌغجؼْٛ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل          س٠خ    س٠خ    ٜٚ فٜٛٚ فٛفزبفزب

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

  

  

uuُٕاحلمكٛ اخلاوظٛ ٔالظبعُٕاحلمكٛ اخلاوظٛ ٔالظبعuu 
  أدب املؤوَ يف قٗادٚ الظٗاساتأدب املؤوَ يف قٗادٚ الظٗاسات

  أواٌٛ احلذٖحأواٌٛ احلذٖح
  التعاون وع التابمتالتعاون وع التابمت

  صٖاسٚ املشضٜ بأوشاض وعذٖٛصٖاسٚ املشضٜ بأوشاض وعذٖٛ
  العكٗكٛ عَ الطفن املتٕيفالعكٗكٛ عَ الطفن املتٕيف



  {{ٕٕٓٔٓٔ}}    اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌغجؼْٛ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل          س٠خ    س٠خ    ٜٚ فٜٛٚ فٛفزبفزب

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

uu ٛ650اخلاوظٛ ٔالظبعُٕاخلاوظٛ ٔالظبعُٕاحلمكٛ احلمكuu 
  أدب املؤوَ يف قٗادٚ الظٗاساتأدب املؤوَ يف قٗادٚ الظٗاسات

ممادلقملعـمظممضؿملادةماظلؿملارات=موػؾماحرتاممادلرورمسؼملؾؽممذرسك=ادلقملعـمظممضؿملادةماظلؿملارات=موػؾماحرتاممادلرورمسؼملؾؽممذرسك=دقملال:معامأدبمدقملال:معامأدبم

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

 دب ا١تػػػلمن ُب ك ػػػادة السػػػ ارات نستشػػػف  مػػػن  دب ا١تشػػػ  ُب اله يػػػا، ايدػػػالـ 
 عػػل للمشػػ  ُب اله يػػا آداب، كهػػد  ف اينسػػاف ٯتشػػى ُب إتػػات ال مػػُت، عرػػس بعػػق 

ض هنم ٯتشدف على ال سار، كينظ  إىل اله يا   دان، كيي ٌكًػ  ُب السػَت،  نػ   الدكؿ ك ٧تلًتا،
 لد  شتيي القهن كلد كل الن رٔتا يفلي ال ماـ من يدت  ك من كدم  ضتحدث حادث  كبَتة.

كلػػػقلي ننصػػػح ا بػػػػاع  عػػػال م ا١تػػػػ كر ُب عػػػدـ التحػػػدث ُب ا٢تػػػػا م احملمػػػدؿ  ثنػػػػا  
غَت ملتػ مُت هبػقا ا مػ ، كهػقا كػالـ غػَت منهضػ ، ال بػد الض ادة، ك    رل كةَت من الناس 

ك ف ٖت ص على نفسي، كإف كني ال ٖت ص على نفسي ضتح ص على مػن حدلػي،  نػ  
 لد حدثي حادث  على اله يا ضمن اٞتال   ف  لدًٌم إىل كارث  على اله يا.

:    ضالدا ب عل نا ٚت عان هد عدـ التحدث  ثنا  الض ػادة، كمػن يتصػل بػ  يضػدؿ لػ 
اآلف  كدد السػ ارة كبعػد  ف  صػل د  صػل بػي، كال ي يػد علػى ذلػي،  نػ  ال يد ػد  مػاف 

 ُب ر كنا ضال ن يد ا١تشاكل ُب اله يا.
حػ ص  اـ اٟتػ اـ ضككقلي ٬تب ايلتػ اـ ْتػ اـ ا مػاف، كلػد  ف ا١تػ كر   ومػ  ايلتػ

 ف  رػدف ح يصػان علػى ٬تػب عل ػ  ايلتػ اـ اٟتػ اـ، ض نػي ٬تػب ٬تعلػ  اينساف على نفس  
نفسػػػي، ك    رل  ينػػػان  ف اٟتػػػ اـ ينػػػبط اينسػػػاف ُب الض ػػػادة كٯترًٌػػػن  سػػػم  ُب ا١تضعػػػد 

================================== 
 َٕٗٔٓ/ٔٔ/7٘ـ ٖٙٗٔٓ ِؾشَ ِ ٗٔ –اٌّؼبدٞ  ٕ٘ٓ



  {{ٕٕٔٔٔٔ}}    اٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌخبِغخ ٚاٌغجؼْٛ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل          س٠خ    س٠خ    ٜٚ فٜٛٚ فٛفزبفزب

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

 ض ضدد كهد  حسن كةعان كبه يض  رٝت   كدلس  كال ٭تس  ل مشاكل ُب الض ادة.
كقلي ال بد ك ف ٬ت د النظ  ُب ا١ت ا ت اليت  مام ، كالىت ُب اٞتدانػب، ك ف  رػدف 

عق يتسػػػاهل لػػػد انرسػػػ ت ا١تػػػ آة الػػػيت ُب  انػػػب السػػػ ارة، كيرتفػػػ  الػػػيت دػػػل م ، كالػػػب
 مامػػػ ؟، لرػػػن الظػػػ كؼ الػػػيت ٨تػػػن ض رػػػا اآلف ال  رفػػػى الػػػيت  مامػػػ ، ضػػػال بػػػد لع ن ػػػي  ف 
 هدعرا، ضتنظ  إىل ا١ت آة اليت  مامي كم ة لليت عن ٯت ني كمػ ة للمػ آة الػيت عػن يسػارؾ، 

  ن  ال يلث  على اينساف. كم ة لله يا ككل هقا ُب ١تح البص  ْت ث
 ف يت كػػػد مالػػػ  ُب ا١تالػػػ  مػػػن  ػػػددة دػػػ ار   كبػػػل  -كهػػػقت رب عػػػ  ا١تػػػلمن  -ال بػػػد 

الض ػػاـ  م رحلػػ ، ككةػػَت مػػن النػػاس يضػػدؿ: ملل رػػا علػػى ك، ضمػػةالن ٯتشػػ  ض ذػػد العذلػػ  
 لم ، ض مش  هبا كيضدؿ: ملل را على ك، ك م ٘تشػى السػ ارة هبػقت اله يضػ ب؟ ككةػَت مػن 
النػػاس يتسػػاهل كيػػًتؾ ايدػػتأ ُب الشػػنه  كاليرػػتم بػػ ، كعنػػدما ٭تتا ػػ  ٬تػػدت  لمػػان،  نػػ  
٭تدث م اران ك ر اران ُب اله يا  ف  ناـ عذل  ض ذا ْتث عن اليت ُب الشنه  ض ذدها  ينػان 
ضارغ ، ض حتار كيضػم يشػَت للعػ ات  ك يبحػث عػن م رػان ر  كػاك ش، ١تػاذا ٭تػدث هػقا 

  ب؟؟.كهد يعلم  ن  مساض
حػػػىت مػػػن يسػػػاض  إىل مسػػػاضات رديلػػػ  يضدلػػػدف لػػػ  ملػػػق معػػػي إثنػػػُت مػػػن ايدػػػتأ 
كمنفػػدملُت ك ػػاه ين، يضػػدؿ ٛتدلترمػػا ثض لػػ  علػػى السػػ ارة، كمػػا ا١تػػان  مػػن ذلػػيب؟ ضعنػػدما 

  عدد    ؾ كاحدة منرما كلرن ال بد من ذلي.
هػػػقت  دادػػػات علم ػػػ  ال بػػػد مػػػن مع ضترػػػا    حبػػػاب، كال بػػػد مػػػن الت كػػػد مػػػن  ف  
كر ا  الس ارة دل م ، ك ندارها  اه ة حػىت ال ييفا ػ  إذا دػار ُب الظػالـ ض ذػد  نػ  لػ س 
عنػػدت إةػػػا ة ُب ا نػػدار ا مام ػػػ ، ضر ػػػم يسػػَتب كرٔتػػػا ال ٬تػػػد كر الػػ  ُب هػػػقا ا١ترػػػاف،  
كػػػقلي ا١تسيػػػاحات ال بػػػد  ف  رػػػدف دػػػل م ، ض رػػػدف دالمػػػا مت كػػػدان  ف دػػػ ار    ػػػاه ة، 

 اضظدا على الص ان . كلقلي دالمان نضدؿ: ح
ػػدًٌف السػػ ارة الدكػػدد  ف السػػ ارة كلمػػا كػػاف بن ينرػػا كةػػَتان  ك٬تػػب  ثنػػا  عدد ػػ   ف ٯتي
ض نػػمن  ف ال كادػػب لػػن ٘تشػػى ضتسػػبب للمحػػ ؾ دػػدد، ضػػ ذا   كترػػا حػػىت  رػػدف ملال ػػ  
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٘تامان مػن البنػ ين ضػ ف البنػ ين مرمػا كػاف  ػ ن  ضػال بػد ك ف  رػدف ض ػ   ػدالب، ضتمشػى ُب 
ن يضدؿ: كني دػال ان كالبنػ ين ٦تر، كهقا يفسد ح كت ، كلقلي  عذب من ا حباب ا١تد د 

مػن ٯتػ  لػ  كعػا  بنػ ين  ك غػَت  ف ٘ت هػاب؟ ك٭تتػار كيبحػث ع نفد ضذ ة؟؟ ١تػاذا ٘تشػى مػن
ما  اب ؟؟ كهقا ال يصلح م  الصاٟتُت كال م  كيميل ا١ت يدين، ا١ت يػدين الصػادكُت الشػ   

 ف يردف   دان.القم يستهللادم  ال بد ك 
كقلي ٬تب  ف يردف مع  ند   يرتب ض را كل مستل مات الس ارة، مةالن لػد ركيػب 
عذلػػػػ  ض رتػػػػب: العذلػػػػ  الفالن ػػػػ  ركبػػػػي يػػػػـد كػػػػقا، ١تػػػػاذاب  ف العذلػػػػ  يضدلػػػػدف عم هػػػػا 

 لػػم ك لػػد مػػًتان، ضػػ ذا عهبػػي كبػػل هػػقت الفػػًتة  غَتهػػا، كإذا  ػػا   َْايضًتاةػػ  حػػداىل 
 ى  غَتها ضدران، كال   ازؼ ك كدؿ: را١تا ه  دل م  ضال  غَتها.م عاد عم ها ايضًتاة

ككػػػقلي زيػػػي ا١تد ػػػدر  غػػػَتت ُب م عػػػادت، إذا كػػػاف زيػػػي  لػػػم ك لػػػد مػػػًتان  ك  كةػػػ  
ض حسب ا١تساض  ك غَت زيي ا١تد در ُب م عادت، كقلي دَت الرا  ن  يتغَت كل  ربعػُت  لػم 

كػػقا حػػىت  عػػ ؼ م عػػاد  غ ػػَتت، حػػىت ال   ك لػػدمًتان، ض كتػػب ذلػػي ُب الند ػػ   نػػٌت غَت ػػ  يػػـد
 كم على كدب م ك ضم الس ارة ضال  كن  مشدارم كال  ع ؼ ماذا  ضعل، ضال بػد للند ػ  

  ف  ردف معى ُب ابلدت الس ارة كض را كل  داد ات الس ارة.
كقلي  حاضو على صالدف السػ ارة، ضػال  ٛتلػ   كةػ  مػن راكتػ ، ضالسػ ار ٛتدلترػا 

حػد ّتػدار السػالا كاثنػاف ُب ا٠تلػم، إذا كػاف هنػاؾ ثالثػ  ملف فػ  الػدزف  ربع  السػالا، كا
 ضال مان   ف يردندا ُب ا٠تلم.

كاٟتمدلػػػ  ُب ا٠تلػػػم ٬تػػػب  ف  رػػػدف معتدلػػػ ، ضػػػ ذا كانػػػي ثض لػػػ  ضًتضػػػ  الع بػػػ  مػػػن 
ا ماـ ضال يتحرم السالا ُب الض ادة، ض مرن للس ارة  ف  نح ؼ منػ  ٯت نػان  ك يسػاران، ضػال 

ػػػل ا لسػػػ ارة مػػػا ال  ه ػػػا، كإف كانػػػي اٟتمدلػػػ  زالػػػدة ٯترػػػن  ف  ةػػػعرا ُب ع بػػػ   ملػػػ ل  ٛتًٌ
 متهللاصص  للحمدالت كع ات النضل.

كقلي ال بد ك ف يردف م  السالا ال يملص كال ٯتشى بدكهنا  بدان، رملصػ  السػ ارة 
كرملص  الض ادة، كيردف مع  بديل للمفتاح ينع  ُب مراف  مُت ُب ا١تنػ ؿ ْت ػث إذا ةػاع 
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١تفتػػاح ا صػػل   رلػػب مػػنرم البػػديل لَتدػػدلدن   ، كإملػػداىن الػػقين ٯتلرػػدف دػػ ارات مػػٍت ا
  علم مٌت هبقا ا م  كلرن هقا على كدر علم .

  أواٌٛ احلذٖحأواٌٛ احلذٖح
مماْظؼملغمقعمدفمثغماْظؼملغمقعمدفمثغمممَصرعمَأىَصرعمَأىممحعمِدؼؼـماحعمِدؼؼـمامماإلؿمغػملعمانغماإلؿمغػملعمانغمممحعمدفمثعمحعمدفمثعمممإؿمذعماإؿمذعما"م"م:م:مدقملال:معامعضملؽملكمضقلمردقلماهللمدقملال:معامعضملؽملكمضقلمردقلماهللم

""ممَأععماغعمٌةَأععماغعمٌةممَصؾملؿملعمَصؾملؿملعمممحعمقػمَظفغمحعمقػمَظفغمممؼعمػمْلؿعمظمِلتغمؼعمػمْلؿعمظمِلتغممماْظؼملغمقعمدممثعماْظؼملغمقعمدممثعم
َِٔ
مم==
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     رلػػم مػػ   ػػهللاص، ك ثنػػا  كالمػػ  معػػ  التفػػي هنػػا كهنػػاؾ ل نظػػ  هػػل هنػػاؾ مػػن 
ػػػ  إىلي الرػػػالـ، كمعػػػٌت ذلػػػي  ف هػػػقا  يسػػػم  اٟتػػػديث  ـ ال، كلػػػد ك ػػػد  حػػػدان كػػػادـ ييسًٌ

اٟتػػػديث  مانػػػ  ال ينبغػػػ   ف  اٟتػػديث دػػػ ه كال ي يػػػد  ف يسػػمع   حػػػد، كلػػػقلي يرػػػدف هػػقا
  ػػ ع ، كلػػد  نػػ  كلمػػٍت بصػػدت م  فػػ  كال يبػػا   ف  حػػدان يسػػمع ، ضرػػقا حػػديث عػػاـ كال 

 ح ج ض  .
ضايلتفػػػات معنػػػات  نػػػ  يًتكػػػب هػػػل هنػػػاؾ مػػػن وت ل سػػػتم  مػػػن هنػػػا  ك مػػػن هنػػػاؾ، 

ذا ض نظ  ُب اله يا هل هناؾ  حده كػادـ مػن  م إٕتػات،  نػ  ال ي يػد  ف يسػمع   حػد،  ك إ
 ػػا  لب ػػيت ض ضػػدؿ ىل:  ريػػد  ف   لػػس معػػي ُب مرػػاف ال يسػػمعنا  حػػده ض ػػ ، كهػػقا دل ػػل 
على  ف هقا اٟتديث  مان  ال ينبغ  علىي  ف  ب حػ  إال إبذف مػن كاللػ ، ضػ ف صػ يح    ف 

  كدؿ هقا اٟتديث ضال مان ، كإف   يداضا ضال  ضش  هقا اٟتديث.

  التعاون وع التابمتالتعاون وع التابمت
أبؽملائؽملاماظشملالبمأجؾملزةمتابػملتمظممادلدارس,مصؼملاماِّخالقمأبؽملائؽملاماظشملالبمأجؾملزةمتابػملتمظممادلدارس,مصؼملاماِّخالقمممدقملال:مادؿػملؿمبضملضدقملال:مادؿػملؿمبضملض

اظعملقميةماظيتمغربلمأبؽملائؽملامسػملؿملؾملامحؿكمؼؿضملاعػملقامععمػذهماِّجؾملزة=موطؿملػماظعملقميةماظيتمغربلمأبؽملائؽملامسػملؿملؾملامحؿكمؼؿضملاعػملقامععمػذهماِّجؾملزة=موطؿملػم

================================== 
 شؼت اإل٠ّبْ ٌٍج١ٙمٟ ػٓ عبثش ثٓ ػجذ هللا  ٕٙٓ
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ممغراضؾؾملؿ=غراضؾؾملؿ=
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ا  ر ة برل  نداعرا كدالل ميع ن  علػى ٖتصػ ل العلػم، ك    رٌكًػ  علػى إبػٍت كإبنػيت 
ػػل العلػػم مػػن ا١تػػدرس، ٍب يسػػتدعب  مػػن  ف غػػ اييت معرػػم كغػػايترم هػػد ٖتصػػ ل العلػػم، ض يحصًٌ

الرتػػػػاب، إف   يسػػػػتدعب مػػػػن ا١تػػػػدرس  ردػػػػل  للمػػػػدرس مػػػػ ةن سن ػػػػ  ل  ملػػػػق عنػػػػدت دردػػػػان 
ملصدصػػ ان ل سػػتدعب العلػػم، كإف   ينفػػ  الرتػػاب   ػػًتل لػػ  كتػػاان ملار  ػػان يسػػاعدت، كإف  

ػػل العلػػم  كػػاف هػػد ُب م حلػػ   كػػرب كي يػػد ٖتصػػ ل العلػػم بنفسػػ  ض ػػقهب إىل ا١ترتبػػ  ك٭تصًٌ
ػػل معلدمػػات ح ػػ  مػػن ا١تداكػػ ،  ك معلدمػػات مػػن  صًٌ منرػػا،  ك يػػدملل علػػى عػػا  النػػي ك٭تي
الرتػػب ا١تنشػػدرة علػػى النػػي،  ك معلدمػػات مػػن مداكػػ  اٞتامعػػات كمداكػػ  العلمػػا ، ضرػػقا 

ػػػ ل منػػػ  العلػػػم ا دػػػاس الػػػقم مػػػن   لػػػ  كزعػػػي الػػػدزارة التابلػػػي علػػػى  كالد ، لرػػػى ٭تصًٌ
كيساعدت على ٖتص ل العلم  ن  يسم  من ا١تعلم كيستف د  حسن مػن الضػ ا ة، ض ثنػا  مػا 
يسػػػم  مػػػن ا١تعلػػػم د سػػػذل، كبعػػػد ذلػػػي يسػػػتع د هػػػقت الػػػدركس ضترػػػدف  دػػػرل لػػػ  مػػػن 

 الض ا ة.
إذا كةػعنا عنػػدت ا مػل، كبعػػد مػا كةػػعنا البػقرة رع ناهػػا حػىت يرػػدف عنػدت  مػػل  ف 

ػػل هػػقا ّتمػػاؿ الػػدين حػػىت يبلػػ  كل ػػ  كػػقا ّت امعػػ  كػػقا، كهرػػقا هػػد كػػد عػػ ؼ ر يضػػ ، ك ٚتًٌ
يعلػػم علػػم ال ضػػُت  نػػ  ال ينبغػػ  عل ػػ   ف يػػ ل  ػػ مان ُب اله يػػا  ك ُب  م مدةػػ   ك ُب  م 
مدكػػػ   ك ُب التابلػػػي هنػػػى عنػػػ  الػػػدين، كبػػػقلي  كػػػدف كػػػد حصػػػنت  ك عه تػػػ  ا١تناعػػػ  الػػػيت 

  حصن هبا إبٍت  ماـ هقت ا١تلدست.
منػػ  ك كػػدف لػػ  صػػديا، ك دعػػدت به يػػا غػػَت مبا ػػ   ف يشػػاكرين ُب املت ػػار ك  ضػػ ب 

 صػػدكا ت، إف كػػاف  صػػدكا ت ُب ا١تدردػػ  ، ك ُب ا١ترػػاف الػػقم نسػػرن ض ػػ ،  ك  صػػدكا ت 
علػػى النػػي،  ف  صػػدكا ت علػػى النػػي وٌب مػػنرم ا١تصػػالب، ضعنػػدما يصػػادؽ كاحػػدان مػػنرم 

ب هػػل ٯترػػن  ف   عػػ ؼ علػػ رمب ضسػػ ع ضٍت دػػَت         كالن، ك     كشػػ : مػػن  صػػدكا ؾ
برل    ، كما القم يدكر ب نرم، كا١ت   على دين ملل ل ، ضالقم ي يد  ف ينػمن إبنػ   ك 
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إبنتػػ  يتحػػ ل   ػػدان عػػن ا صػػدكا ، ضرػػلال  هػػم الػػقين ييبػػٌت علػػ رم صػػالح ا١تػػ    ك عهبػػ  
 كضسادت.

سػػمع ،  ك يسػػتم  بعػػد ذلػػي  نصػػح  ُب  ككػػات الفػػ اغ  ف يضػػ   ُب كتػػاب ك،  ك ي
د بػػ  إىل ك، ا١ترػػم  ف يرػػدف هنػػاؾ  كٌ تػػلػػبعق ا١تعلدمػػات الدين ػػ ، ض ذػػد ُب ا  ػػازة زاد ي

 داصل ب ٍت كب ن ، إذا   يد د  داصل كاعتضد  ف كل القم علىي  ف اكض  ل  كل مػا يل مػ  
كغػَت متفػ غ للذلػدس معػ  ضػال  دػ ؿ عػن  ػ   بعػد ذلػي،  نػ  د مشػى كمػا ي يػد، ضػ ف 

 ك نفػػ  ض رػػدف هػػقا ي  ػػ  لػػ   نػػٍت   امل ػي عػػن ا دػػباب ال ل سػػ   الػػيت  مػػ ين هبػػا  ملسػ 
 كالىت كاؿ ض را: رددؿ ك 

ػمممععملػمؽغمقلؽمععملػمؽغمقلؽممموعمُطػملُّغمُلؿػموعمُطػملُّغمُلؿػمممرعماعـمرعماعـمممُطػملُّغمُلؿػمُطػملُّغمُلؿػممم}} ػمسعم {{رعمِسؿملفمِؿِفمرعمِسؿملفمِؿِفمممسعم
َِٕ

مم

  صٖاسٚ املشضٜ بأوشاض وعذٖٛصٖاسٚ املشضٜ بأوشاض وعذٖٛ
ممدقملال:مػؾمػؽملاكمأعراضمالمؼزملّّمأنمأسقدمبؾملامادلرؼض=دقملال:مػؾمػؽملاكمأعراضمالمؼزملّّمأنمأسقدمبؾملامادلرؼض=

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

إذا كػػاف ا١تػػ يق م ينػػان ٔتػػ ض معػػدم ال ينبغػػ  علػػىي ز ر ػػ  إال إذا  علمػػي ا٢ت مػػ  
 :الهب   ك كـد هبا على ه مترا ٍب  زكرت، كاؿ 

{{ممعغمزمِلّّدملعغمزمِلّّدملممسعمػمَلكسعمػمَلكممعغمؼملػمرؿمضؽمعغمؼملػمرؿمضؽمممؼغمقرؿمدغمؼغمقرؿمدغمممَظاَظامم}}
َِٖ

مم

 :كهقا ُب حال  العدكل، ككاؿ 
مموعمَظلػمؿغمؿػموعمَظلػمؿغمؿػمممِبفمَلرػمضـمِبفمَلرػمضـمممَطانعمَطانعممموعمإؿمذعماوعمإؿمذعماممِعؽملػمؾملعما,ِعؽملػمؾملعما,ممتعمكػمرغمجغمقاتعمكػمرغمجغمقاممَصػمَلاَصػمَلاممِبؾملعما,ِبؾملعما,ممؿػمؿػموعمَأغػمؿغموعمَأغػمؿغمممِبفمَلرػمضـمِبفمَلرػمضـممماظشملَّاسغمقنغماظشملَّاسغمقنغمممطانطانممإؿمذعماإؿمذعمامم}}

{{ممتعمعمْلرعمبغمقػعماتعمعمْلرعمبغمقػعما  َصػمَلاَصػمَلاممِبؾملعما,ِبؾملعما,
َِٗ
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كهقا  كؿ كاندف ُب اٟتذ  الصح  ُب التاري ، لد انتش  عند  هل مراف الهػاعدف 
 ك م ض يشب  الهاعدف كالردلَتا كاييبدال كانفلدن ا ا٠تنازي  ...  ك غػَت ذلػي ض ذػب  ف 

 يدملل  حد هقا ا١تراف كال ٮت ج من   حد.ال 
كقلي ا١ت يق ا١تصػاب بفػَتكس دػ ، كهػقا ا١تػ ض معػدم  كةػ  عػن ر يػا الػدـ، 
لرن من اب االحت اط ال ينبغ  عل    ف يضبل  خ لػ   ك إبػن لػ   ك إبنػ  لػ  مػن الد ػ ، ال 
   س مػػػن السػػػالـ، لرػػػن يت كػػػد مػػػن ررػػػارة ال ػػػد حػػػىت يتحػػػ ز  ف  نتضػػػل العػػػدكل يملدانػػػ

 ا١تسلمُت.
إذان  م م ض معدم ال ينبغ  على ا١تلمن  ف يقهب زالػ ان للمػ يق بػ  مرمػا كانػي 
در   ك ابت  إال بعد التح ز ك ملق الددالل الهب   الالزمػ  لػقلي، كلػبس  ػدانيت ُب يديػ ، 
ككةػػػ  كمامػػػ  علػػػى الد ػػػ ، كال يشػػػ ب مػػػن  ػػػ اب ، كال وكػػػل مػػػن  كلػػػ ، كال يسػػػتهللادـ 

 ال  رة للحظات كل ل .  غ اة  ا٠تاص ، ك ردف
من ةمن ا م اض ا١تعديػ  عنػد   مػ اض الػربد العاديػ ، لػقلي مػن كػاف عنػدت ن لػ  
بػػ د  ػػديدة ينبغػػ  عل ػػ   ف ال يػػقهب إىل ا١تسػػذد، كيصػػل  ُب ب تػػ ،  ك يصػػل  ُب آملػػ  

حػىت  -ا١تسذد ٔتف دت، حىت ال يعدم إملدان  ا١تسلمُت، كال داع  للسػالـ، كينبغػ  عل ػ  
 ف يع ؿ نفس  عمن حدل ،  ف ا١تعتاد عنػد   ف مػن  صػ ب الفػَتكس ال بػد  -ؿ ُب ا١تن  

 كاؿ:  ف يعدم كل من ُب ا١تن ؿ؟؟ ضاٟت ص كا ب، كال ددؿ 
{{ؼعمؽملػمظمَلضملغمَؽمؼعمؽملػمظمَلضملغمَؽمممععماععماممسعمػمَلكسعمػمَلكمماحػمرؿمصػماحػمرؿمصػمممخعمؿملػمرؽمخعمؿملػمرؽمممُطؾدملُطؾدملمموعمِصلوعمِصلمم}}

َُِ
مم

اٟتػػ ص كا ػػب ُب هػػقا ا مػػ ، ض ذػػب  ف  بتعػػد عػػن  كالدم، كعػػن زك ػػيت، كعػػن 
ك حبػػايب، كإال  كػػدف كػػد  سػػببي ُب  ذاهػػم، لرػػن  عتػػقر عػػن لضػػا اهتم،  ٕتمعػػات إملػػداين

 كبقلي ض ف ك د    ين كيعه ٍت الفتح ا عظم  نٍت ح يص على إملداين.
كبعد  ف يقهب ا١ت ض كيتم  الشفا  ٬تػب  ف  غسػل كػل  دكاٌب ا١تػا  ا١تغلػ  حػىت 

================================== 
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 ال ينتضل الدا   حد.

  العكٗكٛ عَ الطفن املتٕيفالعكٗكٛ عَ الطفن املتٕيف
مماظشملظملؾماظرضؿملعماظذيمتقظممظفمسعملؿملعملة=اظشملظملؾماظرضؿملعماظذيمتقظممظفمسعملؿملعملة=دقملال:مػؾمدقملال:مػؾم

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

ُب حػديث مػن  حاديػث  العض ض   نبغ  على الهفل ا١تدلدد ُب يـد السػاب ، كػاؿ 
 العض ض :

ؿمممسغمعملُّقاسغمعملُّقامم}} ؿمسعم {{دعماِبضمِلِفمدعماِبضمِلِفمممؼعمقػممعمؼعمقػممعممماْظؼملعمقػمُظقِداْظؼملعمقػمُظقِدممسعم
ُُِ

مم

ني  مػن عمػل هبػا ضلػ     هػا كإف كالعض ض  ديني  للمت س ، ال ٕتػب علػى الفضػَت، كالسيػ
   يعمل ضال كزر عل  .

كالػػقم يتمسػػي العض ضػػ  إملداننػػا ا١تتشػػددين، لرػػن ض مػػا دػػبا مػػن دػػلفنا الصػػاّب  
كػػاندا ينظػػ كف إىل  صػػدؿ الػػدين، كالعض ضػػ  ضػػ ع مػػن ضػػ كع الػػدين ال ٬تػػب  ف نتمسػػي هبػػا 

 ك٧تعلرا من  صدؿ الدين.
 صحب  كدلمكصلى ك على د د    كعلى آل  ك 

 

================================== 
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uuُٕاحلمكٛ الظادطٛ ٔالظبعُٕاحلمكٛ الظادطٛ ٔالظبعuu 
  بني املٍح ٔاملٍعبني املٍح ٔاملٍع
  الٍىمٛ ٔطمٗىاُالٍىمٛ ٔطمٗىاُ

  ظّٕس ٔتطٕس المػاتظّٕس ٔتطٕس المػات
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uuُٕ636احلمكٛ الظادطٛ ٔالظبعُٕاحلمكٛ الظادطٛ ٔالظبعuu 
  بني املٍح ٔاملٍعبني املٍح ٔاملٍع

ممػؾماظضملالضةمبنيمادلؽملّّموادلؽملعمعـماهللمسالضةمدؾؾؿملف=ػؾماظضملالضةمبنيمادلؽملّّموادلؽملعمعـماهللمسالضةمدؾؾؿملف=ممدقملال:دقملال:

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

نػ  كإذا   يفعػل كػقا مي  ،ٔتعٌت  ف اينساف إذا عمل كقا ل  كقا  ؟؟،عالك  دبب هى 
  : التضػدي  العػاـ ةمػ  م اعػا  ،ُب التضدي ات اي٢ت ػ ةهقت مد ددك  ،من كقا           

                             (82)كالتضػػػدي  ا١تهلػػػا، الرعمممد:                   
           (68)لرن اٟتػاي . األنبياء  ان: يظلػم  حػد  العلػ  نفسػ   آىل          

             (42)فصلت. 
١تن كك  ُب الػقندب مػن   ن ك عل هناؾ ح ما ،ر ا رزاؽكدي  ؛دببان    ضذعل لرل  

 :كاؿ ، ر ل  من ا رزاؽق ا١تضدي عب
{{ممرزقمباظذغبمؼزملؾفرزقمباظذغبمؼزملؾفإنماظضملؾدمظؿملقرمماظإنماظضملؾدمظؿملقرمماظمم}}

ُِّ
مم

ين ٔتناعف  ا    كالةداب إ  مػا ال كلرن  كعد اادًٌ  ،ككدر ا  در عل  ا عماؿ
عهػػا  ملػػاص لػػ س مػػن  ؛ككعػػدهم  نػػ  يرػػب ٢تػػم مػػن ضنػػل  كك مػػ  ك ػػددت مػػا يشػػا  ،هنايػػ 

كإف   - كهػقا الرػالـ نسػته    ف ننػ ب لػ  مػةالن  .مػن ك  بسبب العمل لرن  ضػدي ان 
 :  ل ا علىكاف هلل ا١تة

  ،ال  كصػد الػدكاكين اٟتردم ػ -كض رػا عمػل  مدل مس  ا١تدظم القم يعمل ُب  ر
================================== 

 ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٙٔأسِٕذ اٌّغغذ اٌؼز١ك  –اٌشص٠مبد  ٕٕٔ

ال ٠ض٠ذ فٟ اٌؼّش إال اٌجش، ٚال ٠شد اٌمذس إال اٌذػبء، ٚإْ اٌشعً  :عٕٓ ثٓ ِبعخ ػٓ صٛثبْ لبي: لبي سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٕٔ

 ١ٌؾشَ اٌشصق ثبٌزٔت ٠ظ١جٗ(.



  {{ٕٕٕٕٓٓ}}    اٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌغبدعخ ٚاٌغجؼْٛ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل          س٠خ    س٠خ    فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

لػػ    ػػ   ػػر ل إذا كصػػ  يعاكػػب  ،كض رػػا عمػػل مدل مسػػ   رػػ -  ف ض رػػا   املػػ  ككسػػل
  منحػػػ  ، شػػذ ع  ة ترػػد يضػػدر ٔتػػاذاب عػػالك اكإذا  ،ٔتػػاذاب ا٠تصػػم مػػن ا  ػػ  ا١تضػػدر لػػػ 

 علػػػػى ك غلػػػػى ك كػػػػرب مػػػػن ذلػػػػي  ةػػػػعاؼ  كك   ،ديػػػػدػػػػبابنا العا كهػػػػقا ُب   ،إةػػػػاض 
  .مناعف

  الٍىمٛ ٔطمٗىاُالٍىمٛ ٔطمٗىاُ
ممدؿملدغامدػملؿملؼملان=مدؿملدغامدػملؿملؼملان=مممةةطؿملػمذاػدتماظؽملؼملػملطؿملػمذاػدتماظؽملؼملػملممدقملال:دقملال:
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كدػدرة  (ددرة النمػل) فآاها ك ُب الض  ددرة ٝتي كهى  ؟؟ُب الض آف ان بس ه  مان ن ل  
دػدرة النمػل  ب؟؟ل دػدرة  كػرب  ،ظ  ا  حذم الف ل كحذم النمل ن  (،ددرة الف ل)اها ٝتي 
ملداهتػػا كهػػ  كالػػي   ؟؟حادػػ س ران ػػ  ندران ػػ   ت١تػػاذاب  ف النمػػل عنػػد بدػػدرة الف ػػل  ك

  : ح يص  عل رم                                                
 (33) ب هنػم   ػدا كع ضػيٍ  ٍمبري تػٍ ضػى  ى عىػكك ػم  ،ٌبمػن اٞتػ ش اآلكاحػقركا  م: انتبرػدا،.  النم  

 غ ػػب عػػن   ٢ت ػػإلرالنػػات ٢تػػا إ٢تامػػات  لرػػم ااٟتض ضػػ   ف اٟت ػػدا ت كاٟتشػػ ات ك ب ك ػػم
ـه  ،عضدؿ العاكلُت من الربي   . من ك إ٢تا
ككػػاف  ، ػػر ككػػاف يعلػػم كػػلي  ؟؟ك كهػػد نػػالم  -علػػ  دػػب ل ا١تةػػاؿ  -دػػ د  دػػل ماف 
يسته    ف ي ل ا١تػا  الػقم  ؟؟١تاذاب  ف ا٢تدهد ل  ملاص   إ٢ت    ،٬تعل ا٢تدهد يهَت  مام

كاٞتػ ش حػيت يسػَت ي يػد  ؟؟؟،ُب  دؼ ا رض عل   عماؽ دح ض  كهد رػال  ُب السػما 
كلػقلي عنػػدما  ،دػتعاف ا٠تاصػ   الػيت ُب ا٢تدهػد حػيت يعلػم هػقة ا مػاكناض ،هدايػ  للمػا 

  : كػػػاؿ ب يػػػن كنػػػيضسػػػ ل     بػػد  ف يعاا ر                     (66) معػػػى ، النمممم   
صدصػػ ات ملضالرالنػػات كلرػػا ٢تػػا  ؟؟ نػػي    صػػل لػػ  - مػػ   نػػٌت ٥تلػػدؽ ةػػع م -علػػم 

  .لرل هقة الرالنات من ك  إ٢تامان   ؛٢تام إ
كػػم نػػدع ،  لن ػػليد ػػد عنػػد  ُب مصػػ  ا ٝتػػاؾ الػػيت  عػػ ش ُب اكأنملػػق مةػػاالن كاحػػدان: 
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 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

 ب نػ  ب نػرا ين هقة الض ام ط  ،الض مدطك لهى كالب اض البي من السميب عند  ُب الن ل 
ك عػرب هتػا   ك سػَت  ، ضرػىب منػ  العلمػا  ُب عصػ  هػقا كةػ  غ يػب  عذيػ بين يفضػسك 

 اكُب مرػاف معػُت ُب  م يرػ رلسػى،البح  ا ب ق ا١تتددط كل  ك ضه  احمل ط ا  الن ل إىل
  بصػ م  ف إالصػغار ك ػم يعػددك  .. كعنػدما يفضػس البػ ق ،ق كيفضػس ك   ػ  نػ  البػ 

كل س معرم دل ل مػن الربػار كال  .. ك م يع ضدف اله يا ككلرم صغار ال يع ضدف اله يا
   بغَتهم

 ف ك  ،ل رػا يعذػب مػن صػن  ك  حػد  إهقة ا   ا    إملداىن عندما ينظػ  
  ؟؟ا مػػػم كٝتاهػػػا  مػػػم تهػػػق ملػػػصي                 (83)نظػػػ   ٓتصدصػػػ ات لػػػد األنعمممام

    هػد:  الة كيعػ ؼ  ف ك ُب عيػ ا نساف ض را ك ػدب  يعػ ؼ كػدرة ك  ػلي          
        (6)عل  كل    كدي ، األعلى. 

  ظّٕس ٔتطٕس المػاتظّٕس ٔتطٕس المػات
ممطؿملػمزؾملرتموتشملقرتماظػملطملات=طؿملػمزؾملرتموتشملقرتماظػملطملات=دقملال:مدقملال:م

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

  ك  تغػػػػَت ٢تذتػػػػ  لتنادػػػػب هػػػػقا سػػػػني ض ،نتضػػػػل اينسػػػػاف مػػػػن مرػػػػاف إ  مرػػػػافاإذا 
كإذا  ،ض رػا  فػاؼ كض رػا  ػدة كض رػا غلظػ  ذػ  ذا إنتضػل إ  الصػح ا  ٕتػد اللرض ،ا١تراف

 اكتنػػيض ،ُب الهبػػ   ُب الرػػالـ كدػػردل  دػػرن مةلنػػا علػػ   ػػارر النرػػ  ٕتػػد عنػػدت ل دنػػ
  .م  ا رض ف  ع حرم  ك 

كالتضػدا بعػػد  - فُب السػعددي  اآل -كحػدا  ن لػػي ُب  ػدة ،  دـ نػ ؿ ُب بػالد ا٢تنػد
ككػػل بهنػػُت  ،كػػل بهػػن كلػػد كبنػػي  ان،كملػػ ج مػػنرم عشػػ كف بهنػػ ،ذلػػي علػػ   بػػل ع ضػػات

تم  ػكالةػاين يتػ كج  ملػي ا كؿ لرػ   ،الدلد ا كؿ يت كج  ملػي الةػاين ،م  بعق فيت ك د 
   .عمارة ا رض
 ،نتشػػػػ كا ُب ا رض  رلمػػػػدااكعنػػػػدما  ،ا رض ع ف ينتشػػػػ كا ُب بضػػػػا   ر كككػػػػدي 
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كُب  ،ض صػػبح هنػػاؾ لغػػات ،ؿكالةالػػث بػػدي  ،كالةػػاىن  رلػػم كحػػدر ،رككػػل كاحػػد  رلػػم كحػػدي 
البحػ ل يػترلم مةػل   رلنػا نػترلم الع ب ػ  كلرػن هػل الد ػض ،كدػط اللغػ  الداحػدة ٢تذػات

ف د كاٞتماعػػ  السػػددان  ،ال بمػػةلرم فيترلمػد   بػػكهػػل ا١تغار  ب ب ػ عالد ػ  الضبلػػى ُب اللغػػ  ال
 فيترلمػػػد  -عػػػن ك يػػػب  ان كاحػػػدان ف  ػػػا  ك دػػػنردف بلػػػدإك  -ان كاحػػػد ان ّتػػػدار  ككنػػػا بلػػػد

مػػن  ١تػػاذاب حرمػ  ك  ،كالسػدداف كلرػػا ٢تذػ  كاحػدةب ال ؟؟مةلنػػا فالع ب ػ  كال يترلمػد 
مػػن  ،ؼ اللرذػاتملػتالاك  ،ملػتالؼ ا لسػناك  ،ملػتالؼ النفػػدساك  ،ملػتالؼ الهبػاعا  ػل 

 ؟؟  ل التدح د للداحد ا حد 
                                                       ((6666)الروم)الروم..  

 إذان  ،ال يد ػػد ض نػػا داعػػى لتدح ػػد الداحػػد  ،بلسػػاف كاحػػدنػػترلم إذا كنػػا ٚت عػػان 
كمػن   ،علػ  ظرػ  ا رض اتحداىل دػب  مل ػار  ٨تن ٚت عان  ؟؟لتدح د هلل  املتالؼ دعاال

 ،كاحػػد  الد ػػض ب؟؟ملػػ  ٘تػػاـ بتمػػاـآلا هػػل يد ػػد كاحػػد صػػدرة ،كبلنػػا كمػػن و ػػى بعػػد كػػاف 
كلرػػن هػػل يد ػػد  ،ف كالفػػماكاٟتا بػػ ،فاكب ػػنرم ا نػػم كلػػ  ضتحتػػ ،ف نفػػس ا مػػ اكالع نػػ

 آمل ب؟؟ كاحد مةل كاحد 
رػػػل يرػػػد  مةػػػل ض ،مصػػػن  بهػػػن ا ـمػػػن  - ثنػػػُت مػػػ  بعػػػقاا١تصػػػن  ٮتػػػ ج   ح ػػػا ن 

 ،كالعضػػدؿ ٥تتلفػػ  ،لرػػن الهبػػاع ٥تتلفػػ   ،كػػ يبُت مػػن بعػػق ُب الشػػب كإذا كػػا  ،بعػػقب ال
 حىت يظل: ،كالضلدب ٥تتلف 
 ًِّ ًِّ ٚفيييييٟ وييييي   ٠يييييخٌ ٠يييييخٌ آآ  ُٗٗ ُ ٌَيييييٌَييييي  شييييي ٍ شييييي ٍ   ٚفيييييٟ وييييي

  
  أٔييييييٗ اٌٛاؽييييييذأٔييييييٗ اٌٛاؽييييييذ  ٍييييييٍٝييييييٝرييييييذي ػرييييييذي ػ

  
 عمػػػلو   إك ف يدضضنػػػا  ،كي زكنػػػا كلبػػػان ملا ػػػعان  ، ف يعلمنػػػا علمػػػان  ضعػػػان  نسػػػ ؿ ك 

 بػاع حب ػب ك كمصػهفاة اك  ،  كبنا نػا إ  العمػل بشػ ع ك ك ف يدضضنػا ك بنػا ،راض و  صاّبو 
   ،ر نات لنا ك ُب كتاب كاعل  ا١تنرج الدده  القم 

 كصلى ك على د د    كعلى آل  كصحب  كدلم
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uuُٕاحلمكٛ الظابعٛ ٔالظبعُٕاحلمكٛ الظابعٛ ٔالظبعuu 
  التّأُ يف الصالٚالتّأُ يف الصالٚ
  ٔدّأدّاعالقٛ الضٔدٛ بأِن صعالقٛ الضٔدٛ بأِن ص

  عالقٛ اآلباٞ باألبٍاٞعالقٛ اآلباٞ باألبٍاٞ
  سأٙ األب يف صٔاز اإلبٍٛسأٙ األب يف صٔاز اإلبٍٛ

  الضٔاز بػري تٕثٗلالضٔاز بػري تٕثٗل
  احلكٕم الؼشعٗٛ لمضٔزاحلكٕم الؼشعٗٛ لمضٔز

  ؟؟نٗف حيبٍا اهللنٗف حيبٍا اهلل
  الضٔدٛ الصاحلٛالضٔدٛ الصاحلٛ

  تهشاس احلىن وع املؼكٛتهشاس احلىن وع املؼكٛ
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uuُٕ634احلمكٛ الظابعٛ الظبعُٕاحلمكٛ الظابعٛ الظبعuu 
  التّأُ يف الصالٚالتّأُ يف الصالٚ

اظصملؾملرماظصملؾملرمممللتلفمللمأختمصاضػملةمسـماظؿؾملاونمظمماظزملالة,موػؾمرمقزمأنمتزملػملتلفمللمأختمصاضػملةمسـماظؿؾملاونمظمماظزملالة,موػؾمرمقزمأنمتزملػملمم::دقملالدقملال

صؿزملػملكمععماظضملرملاءمصؿزملػملكمععماظضملرملاءممم,,اظضملزملرمذملموجتؼملعماِّوضاتمظممآخرماظؿملقممععماظضملرملاءمعـاًلاظضملزملرمذملموجتؼملعماِّوضاتمظممآخرماظؿملقممععماظضملرملاءمعـاًلممعععع

مماظصملؾملرمواظضملزملرموادلطملربمواظضملرملاءمعضملًا=ماظصملؾملرمواظضملزملرموادلطملربمواظضملرملاءمعضملًا=م
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 كالقل ض ض الصالة كاؿ ُب   هنا ُب كتاب ك: ،الصالة ض ين  من ك

                                         (358)النساء. 
 من القم  عل هقت التدك تاتب  

   ؟؟؟ك
 :الدكي من  كؿ آذاف الظر  إىل كبل آذاف العص  

ض رػدف بعػد اآلذاف ب بػ   ،ضرقا هد ككي الظرػ ، ضػ ذا كينػًي مشػغدل  ككػي اآلذاف
 ا١ترم  ف  صلى كبل العص . ،داع   ك نصم داع 

 .ككي آذاف العص  إىل كبل آذاف ا١تغ ب كككي العص  من
 .كككي آذاف ا١تغ ب من آذاف ا١تغ ب إىل ككي ما كبل آذاف العشا 

 . كل س إىل آذاف الفذ  -ككي العشا  من آذاف العشا  إىل منتصم الل ل 

================================== 
 َ ٕٗٔٓ/ٔٔ/7ٔاٌؼٛا١ِخ  -ة ؽ١جخ ِشوض شجب  –األلظش  -دسط إٌغبء  ٕٗٔ
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 كككي الفذ  من آذاف الفذ  إىل ككي   كؽ الشمس.
الة ُب  ثنالرا، كمن يًتؾ هػقت كهقت ا ككات ه  اليت  م   ك  ف ٨تاضو على الص

احملاضظ  ك٭تاكؿ  ف ٬تم  ض ةػُت معػان بعػد إنترػا  الف ينػ  ا كىل،  ك ٬تمػ  ا ككػات كلرػا 
  ::ضرقا ربنا كاؿ ض   ،ُب آمل  ال ـد

                                              )املاعون( 
كػػاف السػػرد ُب الصػػالة، لرػػن مػػن   (،صػػالهتم دػػاهدفالػػقين هػػم ُب )كلػػد كػػاؿ:  .

 ؟؟يعٌتبماذا يسرد عن الصالة 
   . ف يسري عن ككي الصالة حىت ٭تُت ككي الصالة ا مل ل كيتقك  :يعٌت

 كما هد ا١تسمدح لناب
ْت ػػث  ،نظػ ان لظػػ كؼ النسػا  ٦ترػػن  ف  ل ػل الظرػػ  إىل كبػل العصػػ  بنصػم دػػاع 

 نترػػى مػػن صػػالة الظرػػ  يرػػدف العصػػ   ك ػػي علػػى كٟتػػُت مػػا  ، هنػػا  تدةػػ  ك صػػلى الظرػػ 
اآلذاف، كلرػػػن  صػػػػلى الظرػػػػ  حاةػػػػ ان إف  ػػػػا  ك. ك٦ترػػػن لػػػػنفس الضنػػػػ   مػػػػ  ا١تغػػػػ ب 

   .كبل صالة العشا  بنصم داع  إىل ما  ضتل ل 
 - كملاصػ  ُب رمنػاف -م  العلم  ف هناؾ مشرل  ٖتدث مػن كةػَت مػن السػ دات 

ك فا ػ   ف العشػا   ػلذف  ،غػَتت شاهدمسلسل  ك  ض كرة  ك شاهد ضعندما  فه    يد  ف  
   ؟؟؟ا١تغ ب صلًٌ  كهى   

ص الدين ُب ٚت  صال ُت معان إال ُب حال  السف ، ضػ ذا دػاض ت دػف ان رػديالن    ي ملًٌ
كا١تغػ ب مػ   ،ضرنا  اح ٢تا ايدالـ  ف  صلى الظر  م  العصػ  ،ُب حدكد ٙتانُت ك لدمًتان 

 كَب بلدها ضال ٬تدز ٢تا اٞتم   بدان بغَت عيقرو   عى. العشا ، لرن ما دامي ُب ب ترا
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 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

  عالقٛ الضٔدٛ بأِن صٔدّاعالقٛ الضٔدٛ بأِن صٔدّا
صفملغامزوجةمأسؿملشمععمزوجكموأػؾمبؿملؿف,مواظضملالضةمصفملغامزوجةمأسؿملشمععمزوجكموأػؾمبؿملؿف,مواظضملالضةممم!!!!!!حتريتغممظممأعرىحتريتغممظممأعرىمم::دقملالدقملال

بؿملؽملكموبنيمزوجكموأػؾمزوجكمأغؾملؿمزماوظقنماظؿدخؾمظممطؾمذلءموػقمبؿملؽملكموبنيمزوجكموأػؾمزوجكمأغؾملؿمزماوظقنماظؿدخؾمظممطؾمذلءموػقم

أبؿضملدمسؽملؾملؿمأبؿضملدمسؽملؾملؿمممي:ي:أأمم,,وػؾمرمقزمشممأنمأضؿزملرمسؽملؾملؿوػؾمرمقزمشممأنمأضؿزملرمسؽملؾملؿمم!!!!ؼلؼملعمطالعؾملؿ,مصؼملاذامأصضملؾ=ؼلؼملعمطالعؾملؿ,مصؼملاذامأصضملؾ=

مموأطؿظملكمبضملالضؿكمبزوجك=وأطؿظملكمبضملالضؿكمبزوجك=مم,,والمأساعػملؾملؿوالمأساعػملؾملؿ

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

كاحػػػدة  هػػػقا ربعػػػان لػػػ س دػػػلاؿ ضتػػػدل  ػػػ ع  ، كلرنػػػ  دػػػلاؿ يسػػػمدن  ادتشػػػارة:
ار بهي ْت اهتا ُب ب ي زك رػا كيعشػاف معػان، ك ػال   هنػا  عػ ش ُب دػرن كهػم يع شػدف ُب 

ككػػل كاحػػد ُب حالػػ   ػػال ، كعلػػى كػػل اٟتػػاالت  ،عػػان ُب دػػرن مشػػًتؾكلرػػنرم ٚت  ،دػػرن
 ايدالـ وم  ا١ت  ة ا١تسلم   ف  عُت زك را على ب ًٌ كالدي  ل دملل اٞتن  برب٫تا.

كمػا  هنػا   يػد مػن زك رػا  ف يع نرػا علػػى بػ ًٌ كالػديرا لتػدملل اٞتنػ  برب٫تػا، كهػػى ُب 
  الػػقم ٨تتا ػػ  يصػػالح كػػل هػػػقت نفػػس الدكػػي  ع نػػ  علػػى بػػ  الدالػػدين، كا١تدةػػػدع كلػػ

ضالنػػػاس ال ٖتتػػػاج مػػػن بعنػػػرم إال البسػػػػم   العالكػػػات  ف الػػػدين عمػػػل لنػػػا عل ػػػ    ػػػػدران.
كالرلمػ  اله بػػ ، كملاصػ  هػػلال  النػاس الربػػار ُب السػن الػػقين يع شػدف معنػػا، كالنػال كػػاؿ 

 لنا:
{{واظغملػملؼملةماظشملؿملؾةمصدضةواظغملػملؼملةماظشملؿملؾةمصدضةمم,,تعمؾعملقمؼملغمَؽمِصلموعمجػمِفمَأِخؿملَؽمصعمدعمَضٌةمتعمؾعملقمؼملغمَؽمِصلموعمجػمِفمَأِخؿملَؽمصعمدعمَضٌةممم}}

ُِٓ
مم

 ؟؟اذا عنػػػدما  ػػػ ل ا١تػػػ  ة ٛتاهتػػػا  ك كالػػػد زك رػػػا  ك  ل  حػػػدو مػػػن ر ضػػػ   غنػػػبك١تػػػ
كعندما   ل  حػدان مػن  هلرػا ك هنػا   يػد  ف ؟؟ ادتضبلرم  ني  نٌت  عبان ب :ك ضدؿ ل ك را

   ؟؟ٗت ج عن مشاع هاب ١تاذا هقاب
================================== 

ْؼُشِٚف  ٕ٘ٔ َّ ٌْ ُشَن ثِب ِْ أَ َٚ ِٗ أَِخ١َه َطَذَلخٌ ٌََه ،  ْع َٚ َه فِٟ  ُّ سٜٚ اٌزشِزٞ ٚاثٓ ؽجبْ ػٓ أثٟ رس سػٟ هللا ػٕٗ ثٍفع: )رَجَغُّ

الٌَِخ ٌََه َطَذلَ  ًَ فِٟ أَْسِع اٌؼه ُع إِْسَشبُدَن اٌشه َٚ َْٕىِش َطَذلَخٌ ،  ُّ ٌْ ِٓ ا ١َُه َػ ْٙ َٔ َٚ ٌْجََظِش ٌََه َطَذلَخٌ ، ،  ِدِٞء ا ًِ اٌشه ُع ٌٍِشه ثََظُشَن  َٚ خٌ ، 

ِٛ أَخِ  ٌْ َن ِفٟ َد ِٛ ٌْ ْٓ َد ِِ ِإْفَشاُغَه  َٚ ِٓ اٌطهِش٠ِك ٌََه َطَذلَخٌ ،  َُ َػ َؼْظ ٌْ ا َٚ َوخَ  ْٛ اٌشه َٚ ٌَْؾَغَش  بَؽزَُه ا َِ إِ  ١َه ٌََه َطَذَلخٌ(.َٚ
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     دتحسن الس دات ا١تت ك ات ك    يك ًٌ  ٢تقا  ف  ضػدؿ لػ :   -م   ب ال كج 
 ن   بدها، ك ضدؿ ٟتماهتا:   ماما،  هنا  مرا  ك مراف  مرا، إذا مشػي علػى هػقت  - اا

 الد َتة ضستردف اٟت اة ٚتاؿه ُب ٚتاؿو إف  ا  ك.
كمػػػ   ،ضرػػػل ا١تدةػػػدع  ننػػػا أنملػػػق اي  ر ػػػي ايدػػػالمى ُب التعامػػػل مػػػ  الدالػػػدين

 نه بػػػ ، كال ي يػػػدكف  كةػػػ  مػػػكمػػػ  اٞتم ػػػ ، البسػػػم  كالرلمػػػ  ال ،كمػػػ  اٞتػػػَتاف ،الػػ م الت
كهػػػم ال ي يػػػدكف  ػػػ مان آملػػػ  غػػػَت إذا كنػػػي ال  سػػػته عُت  ذلػػػي، كػػػدىل: حاةػػػ  كال  فعػػػل

 ذلي.

  عالقٛ اآلباٞ باألبٍاٞعالقٛ اآلباٞ باألبٍاٞ
دؿملدغامإمساسؿملؾمطاغتمسالضؿفمععمواظدهمظممضؼملةماظشملاسة,موأراسفمحؿكمدؿملدغامإمساسؿملؾمطاغتمسالضؿفمععمواظدهمظممضؼملةماظشملاسة,موأراسفمحؿكممم::دقملالدقملال

ؼملضملقنمؼملضملقنمظممذحبف,مطؿملػمغزملؾمإشممبضملضمػذامععمأوالدغامظممبؿملقتؽملاموػؿماآلنمالمؼلظممذحبف,مطؿملػمغزملؾمإشممبضملضمػذامععمأوالدغامظممبؿملقتؽملاموػؿماآلنمالمؼل

مم!!!!صؼملاذامغظملضملؾمؼامدؿملدى=صؼملاذامغظملضملؾمؼامدؿملدى=مم,,ذؿملؽًا,مصاظضملالضةمبؿملؽملؽملاموبنيمأبؽملائؽملامحؿملؾمرتماظغملؾارمواظزملطملارذؿملؽًا,مصاظضملالضةمبؿملؽملؽملاموبنيمأبؽملائؽملامحؿملؾمرتماظغملؾارمواظزملطملار

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

علػػى   ف  نبػػٍتالعالكػػ  بػػُت اآلا  كا مرػػات كا كالد الػػقم يصػػلحرا  ػػ  ه كاحػػد 
العهم كال عاي  م  عػدـ التػدل ل، ضػال هلال  ا كالد اٟتب ك   ي عٍ احملب  كال ضا كا١تددة،  ي ٍ 

كرد عن ايمػاـ علػى رةػى كما  -إذا كاندا صغاران  ك بلغدا  -  صل احملب  للتدل ل كالدل 
 ك عن  ككـ  ك ك ر  َب   ب   ا بنا :

  216216{{السؾفمدؾضملًاموأدبفمدؾضملًاموصاحؾفمدؾضملًامالسؾفمدؾضملًاموأدبفمدؾضملًاموصاحؾفمدؾضملًاممم}}

ا الػػػقم مػػػدػػػن   صػػػبحي  ملتػػػي، ضتضػػػدىل ٢تػػػا:  ُْ ك  ُّإبنتػػػي  صػػػبح عنػػػدها 
٢تػػػػمب  تأنملػػػػقمػػػػا الػػػػقم ك  برم لػػػػإ قهبب  ك ضالنػػػػ  عنػػػػدها ضػػػػ ح ضر ػػػػم نػػػػ ػػػػـدال  نهبهللاػػػػ

================================== 
اٌخظبئض اٌٛاػؾخ ٚػشس إٌمبئغ اٌفبػؾخ ػٓ ػجذ سٚاٖ أثٛ اٌش١خ اثٓ ؽجبْ ػٓ أٔظ، ٚٚسد فٝ غشس ٕٙٔ 

 اٌٍّه ثٓ ِشٚاْ لبي: الػت ٌٚذن عجؼبً ٚأدثٗ عجؼبً ٚاعزظؾجٗ عجؼبً فئْ أفٍؼ : فأٌك ؽجٍـٗ ػٍٝ غبسثٗ، 
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 بن .اضتشع   هنا  صبحي كبَتة، كال  ل نفس الش   م   ،َتيرا ُب كل    ستش 
٨تػػن مشػػ نا علػػى الػػنرج الػػقم ر ينػػات مػػ  ا بػػدين كا مرػػات، كلرػػن هػػلال  كػػاندا ال 

كنسػتهللادـ ا دػال ب الًتبديػ   ،  كا مرات على احملبػ يع ضدف، ض ذا بهن ي العالك  بُت اآلا
كهػػد الشػػتم كالنػػ ب،  ؛اٟتديةػػ ، ا دػػلدب الػػقم   ب نػػا عل ػػ  ال يصػػلح ُب هػػقا ال مػػاف

ك  عمػػد إح ا ػػ   مػػاـ  ، نػػٌت   ػػتم  ؟؟ضرػػقا ا دػػلدب ينفًٌػػ  ا كالد كيرػػ هرم ُب الدالػػدين
ضايدػالـ هنػػى  ؟؟ ل، ك ةػ بض يصػػاب ا٠تػ ؟؟ككػقا ككػقا ،ك كػدؿ لػ :  نػػي كػقا ،اآلملػ ين

 .عن كل هقت ا دال ب
 الدلػػد مػػن  ىبًٌ عنػػد  كدػػالل حديةػػ  عصػػ ي  كةػػَتة ٢تػػقا ا مػػ ، ضنيػػ كمػػاذا نفعػػل إذفب

لػبعق   رػ ك عػبس ُب ك  ،منػيغنػبان  " البداي ، ضػ ذا عمػل  ػ مان غػَت مننػبط  كػدؿ لػ :
،الهػػػقا كلًٌمػػي   ال     " ك  كػػدؿ لػػػ :  .ضسػػ حاكؿ  ف ي ةػػػ ٌت ،"الدكػػي إذا   " حػػػ فض  ػػـد

لنػا  ،نعمل كما كنػا نعمػل ،كاف الدلد مضصًٌ  ُب  دا  الدا بات الدراد   كمشغدؿ اللعب
 كػلوال لدا ػب ا عملي قم  ال"كنضدؿ ٢تم:  ،ك ب   داد   ٧تتم  ض را كأنكل م  بعننا

 ا١تدردػػ ذهبػػي إىل إذا "يػػقهب ُب الصػػباح إىل ا١تدردػػ  بػػدكف الصػالة، نضػػدؿ لػػ :  ."معػا 
 ."ضهدرل س لي  ك  ،مص كؼضل س لي  ، صلى  فمن غَت 

كهػػقت هػػ  ا دػػال ب الػػيت نػػ ىب هبػػا ا كالد، كلرػػن نبعػػد الرل ػػ  عػػن النػػ ب  ك 
مػ   ف النػ  هنػا   ، ك نػدعدا علػ رم ، ننا نػدعدا علػى  نفسػنا ،الشتم  ك ا دلدب العا  

 عن ذلي.
:      ػػتم نفسػػى، ض ضػػدؿ: ضػػ ذا نصػػحت   ك ضػػدىل لػػ : ال  شػػتم  كالدؾ، ض ضػػدؿ لػػي

ب ، نتم  كالد كقا  ك  كالد كقا .. ضلماذا  ضدؿ ذلي  ؟؟؟ك عٌلم إبني هقا السبم
بػػػن الػػػقين ا عػػػاىل   "  ضػػػال  ضػػػدؿ كمػػػا كػػػاؿ اٞتماعػػػ  الػػػقين دػػػبضد  كػػػاندا يضدلػػػدف:

 ب؟؟ ضال نسته    ف نضدؿ ذلي ،"آمندا
كو ػى إبدػم مػن  ٝتػا   ،"تضُتبن ا١تا عاىل   " كمن يضدؿ هقا يضدؿ  لي،  ك يضدؿ:

 ،حػػىت نعلػػم الدلػػد النيهػػا ا لفػػاظ اله بػػ ، ضػػال نعلمػػ   ف يشػػتم  ك يسػػبب ال ،ك الر ٯتػػ 
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كلرن ُب نفس الدكي ال ندعد عل ػ  كال علػى  نفسػنا، ضعنػدما يبلػ  ا مػ  الداحػدة مػدات 
 ٭تٌت ملػػػػدكم كيػػػػربنػػػػا و" ك  ضػػػػدؿ:  ؟؟؟كهػػػػل هػػػػقا كػػػػالـب ،"ملػػػػدىن مػػػػنرمربنػػػػا و"  ضػػػػدؿ:
 الن  كاؿ: ؟؟؟"منرم

المتعمدػمسغمقامسػملكمأغػمظمُلِلغمُلؿػم,موعمالمتعمدػمسغمقامسػملكمأوػمالِدُطؿػم,موعمالمتعمدػمسغمقامسػملكمالمتعمدػمسغمقامسػملكمأغػمظمُلِلغمُلؿػم,موعمالمتعمدػمسغمقامسػملكمأوػمالِدُطؿػم,موعمالمتعمدػمسغمقامسػملكممم}}

عمماظػملَِّفمداسعمًةمِغؿملػمؾعممصؿملؾملام عمماظػملَِّفمداسعمًةمِغؿملػمؾعممصؿملؾملامخعمدعمِعغملؿػم,موالمتعمدػمسغمقامسػملكمأعػمقعماِظغمُلؿػم,مالمتغمقاِصعمُلقامِع خعمدعمِعغملؿػم,موالمتعمدػمسغمقامسػملكمأعػمقعماِظغمُلؿػم,مالمتغمقاِصعمُلقامِع

مم217{{ممسعمشملاءؽممَصؿملغملػمؿعمفابعممِعؽملػمغمُلؿػمسعمشملاءؽممَصؿملغملػمؿعمفابعممِعؽملػمغمُلؿػم

 .هنى عن الدعا  ٔتةل هقت ا   ا 
كنشػذع  كلػد برلمػ   ،إذا  ملق  ا كالد هبػقا اللهػم كاحملبػ  كا١تعاملػ  اله بػ  هػقت

كعنػػػدما يرػػػرب كيصػػػل دػػػن البلػػػدغ  ،ض فػػػ ح كييسيػػػ ، ضػػػ ذا مشػػػ نا علػػػى هػػػقا ا١تنرػػػاج ،ر بػػػ 
إال  -حػػىت بعػػد مػػا يتػػ كج  - ػػ    مي بػػل لػػن يفعػػل   ضسػػ ظل الدلػػد كمػػا ن يػػد. ،نصػػاحب 

 ،ال لشػػػ   ،دا ٚت عػػػان كال يفعػػػل  حػػػدهم  ػػػ مان إال كيشػػػاكرىنكيشػػػاكرىن، ضػػػ    كالدل   ك ػػػ
 كلرن  يعتضد  ف ر ٌن ض   الصداب، ككد رب ترم على ذلي.

 س مػػػن لػػػ ف هػػػقا  ،لرػػػن  دػػػلدب النػػػ ب كالشػػػتم كالهػػػ د ضرػػػقا نلغ ػػػ  الرل ػػػ 
 ؟؟؟؟ا دال ب ايدالم  

َن ،كإف كانػػي  ذيػػ  اٟت ػػداف غػػَت مباحػػ   مػػا الػػقم ننػػ ب ب اٟتمػػار َب ايدػػالـ؟ مػػةالن
مػػػ  نسػػػاف ربنػػػا ك ي ايلرػػػن ال ننػػػ ب إنسػػػاف، لرػػػن اعتػػػاد النػػػاس  ف ي كهنػػػا ل دػػػم؟ ... 

مػػ ،  ك كنضػػدؿ لػػ :  عػػاىل   كلػػب، ك ػػم يرػػدف كلبػػان كربنػػا ك ي  ،ك علػػ   ضنػػل ا١تهللالدضػػات
 ضعل نػػػا  ف نغػػػَتًٌ ب؟؟؟؟ كهػػػد إنسػػػاف كك مػػػ  ك ،ح ػػػدا ن ك ػػػم يرػػػدف نضػػػدؿ لػػػ :   ح ػػػداف،  

دػػػلدب الػػػقم ال ينفػػػ  ُب هػػػقت كهػػػد ا  ،ك دػػػلدب النػػػ ب  ك الهػػػ د، فػػػاظ كػػػامدس ا ل
  كبقلي يردف ا كالد ُب  يدينا عذ ن  ل ن  مه عُت إف  ا  ك. اٟت اة.

================================== 
 سٚاٖ أثٛ داٚٚد ػٓ عبثش ثٓ ػجذ هللا سػٟ هللا. 7ٕٔ
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  سأٙ األب يف صٔاز اإلبٍٛسأٙ األب يف صٔاز اإلبٍٛ
وػقمذكصمصمؿملؾموسارفمربؽملا,مصالموػقمذكصمصمؿملؾموسارفمربؽملا,مصالممم,,أبكمراصضمسرؼسأبكمراصضمسرؼسمم::عملقلمأختعملقلمأختتتمم::دقملالدقملال

واِّدرةمواِّدرةممم,,ض=مواظضملرؼسمضرؼؾكض=مواظضملرؼسمضرؼؾكبماظرصبماظرصؾؾددممأسػملؿمعاذامأصضملؾمظممػذهماحلاظة=موعاأسػملؿمعاذامأصضملؾمظممػذهماحلاظة=موعا

ممطػملؾملامعقاصعملةمعامسدامواظدى=طػملؾملامعقاصعملةمعامسدامواظدى=

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

اٟتػب ا كؿ هلل، كاٟتػب الةػاىن ل دػدؿ ك،  اٟتب حالؿ، كما مفرـد اٟتب عند ب
كاٟتب القم يل ػ  للدالػدين، كاٟتػب الػقم يل ػ  للػ كج إذا كػاف هػد دػَت بط ىب كيرػدف ىل 

ضعلىي  ف  حب  اٟتب القم نفر  ض   كلنا، كلرػن إذا كػاف ا١تدةػدع مدةػدع  سػل    ،ان زك 
بػ ،    نػ  ميعذػب ىبي ك   ميعذبػ ،  إعذػاان نضرػقا يسػمد  ،كينحي علىي لرى يتسلى علػىي 

البػػد  ؟؟؟ضػػ   ميعذػػب بداحػػدة كلرػػن ال ادػػته   التضػػدـ إل رػػا، ضرػػل ايعذػػاب هنػػا مف ػػدب
عىت ضرنا ،كاف ٨ترًٌم العضل كلن يصن  ىل   مان، ضل س ىل   فه هبػقا  ،د يغ ًٌر ىبي كد يشدًٌت ٝتي

 ا م .
هػد دكرت  البد للبني  ف  ػ بط العدارػم العضػل، ضالعارفػ  ٘ت ػل إىل  حػد كلرػن مػا

ناب  ك هد ٯت ل إىلي ضػال مػان  كلرػن و ػى يتضػديـ ٠تهبػىت، ضرػا هػد الب ػي ك عػاىل لدالػدل، ه
 ك ٧تلػػس ُب  ،لرػػن ٪تشػػى مػػ  بعػػق مػػان  علػػى  ػػ ع ك. ضػػالكبعػػد ذلػػي كػػل مػػا   يػػدت 

 ،نر هػ ، ضػ كدف كػد كررػي نفسػى كضنػحي نفسػى دػ حدث مػا ،مراف ملاىل م  بعػق
 .كذلي  نٌت مش ي على هدل نفسى ك   حرًٌم العضل القم ك مٌت ب  ك 

 ،إذا  ػػػا  ال  ػػػل مػػػن البػػػاب ك ػػػرل  مضبػػػدؿ عنػػػدها كمػػػا  ضػػػدؿ كمػػػلدب كمتػػػديٌن
متعلضػػ  بداحػػد ضػػال مػػان ،  عػػاىل ك ضػػدـ كاملهبػػٌت ض ذػػب  ف  رػػدف عنػػدؾ  ديًٌػػ ، كلرنرػػا 

ك تػػػ كج  ،ك عمػػػل لػػػ  عمل ػػػ  ادػػػضاط ،ضػػػ ذا كػػػاف ال  د ػػػد عنػػػدت اٞتديػػػ  ٗت  ػػػ  مػػػن ح اهتػػػا
 د التفرَت السديد القم ٨تتا   ُب هقت اٟت اة اآلف.هالشهللاص القم يتضدـ ّتدي ، كهقا 

ككػل الب ػي مداضػا مػا عػػدا  ،عالكػ  مػػددية ضضػط إذا كػاف  ػاب متضػدًٌـ كب نػ  كب نرػاك 
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 - إذا كاف الشػباب  ك البنػات -القم نس نات ُب زماننا هقا  ،الدالد، كراع  الدالد ض ض
  ف راع  ا ب ض ض كال كاج دن .

يعػػٌت لػػد  ف  ػػاان ي يػػد الػػ كاج ككاحػػدة ميعذػػب هبػػا لرػػن  بػػدت ك مػػ  غػػَت مػػداضضُت 
  ، ضالبد  ف يي ةى  ات ك م  كيًتكرا.عل را، ضهاعترما ض ضه كال كاج دن

كالشػػباب حال ػػان ُب ااتمػػ  يػػقهب كيتضػػديـ بصػػفت  الشهللاصػػ  ، ضرػػقا ال ٬تػػدز  ػػ عاى 
 ف هػػد الدح ػػد صػػاحب الػػقنب   نػػ  بػػقلي  صػػبح عػػاٌؽ لدالديػػ  كالعػػاٌؽ يتدعػػدت ك 
كالبػػد  - ت( )مػػن عػػاي كالديػػ  عضيػػ   بنػػا الػػقم ٭تادػػب عل ػػ  ُب ح ا ػػ  الػػدن ا كبػػل اآلملػػ ة:

ك ف  رل ذلػػػي ر ل العػػػُت، ضػػػنحن مػػػا داـ ا ب غػػػَت مداضػػػا ضمعناهػػػا ايرادة اي٢ت ػػػ  غػػػَت 
ك   ر يػىت ٤تػدكدة، لرػن لػد  ف هنػاؾ إرادة إ٢ت ػ  ض بنػا دػ ذعل  ،مداضض  علػى هػقا الػ كاج

بربكػ  رةػا  الدالػدين  ،ض بعد عن هقت السر  كربنا د    ٌت ٔتن هد ملػَته منػ  ا ب يداضا.
  ا  ك.إف 

  الضٔاز بػري تٕثٗلالضٔاز بػري تٕثٗل
وأؼسملًامظممعقضقعماظزواجمذملمؼؿظملؼماظرملؾابمأوالدموأؼسملًامظممعقضقعماظزواجمذملمؼؿظملؼماظرملؾابمأوالدممم--بؽملاتؽملامظمماجلاعضملةمبؽملاتؽملامظمماجلاعضملةممم::دقملالدقملال

وبؽملاتمعضملًامثؿمؼضملعملدونمصؿملؼملامبؿملؽملؾملؿمسػملكمطؿابةمورضةمسػملكمإسؿؾارمأنمػذامزواجموبؽملاتمعضملًامثؿمؼضملعملدونمصؿملؼملامبؿملؽملؾملؿمسػملكمطؿابةمورضةمسػملكمإسؿؾارمأنمػذامزواجم

ممادؿقصكماظرملؾملقدموادؿقصكماإلذؾملارمذملمصؾملؾمػذامرمقز=ادؿقصكماظرملؾملقدموادؿقصكماإلذؾملارمذملمصؾملؾمػذامرمقز=
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   كط ال كاج الش عى القم يداضا الش يع  ايدالم  :
  كالن: اي٬تاب كالضبدؿ بُت ا٠تارب كا١تهللاهدب.

مد ػددان،  كػاف  سن ان: مداضض  كىٌل ا م  النسب  للفتاة، ككىل ا م  هقا هد  بدهػا إذا
ىٌل ها ا كرب،  ك ملا٢تا  ك عمرا  ك على حسب ا١تد دد منرم، ضالبد مػن مداضضػ  ك د  ك  مل
 ا م .

 سلةان:
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البد من  ردد عيدكؿ، كعيدكؿ يعٌت  س مشردده ٢تم العدال  كالصػدؽ كا مانػ ،  
 :كل س  ل رالبُت  هنم د ينر كف الشرادة بعد ذلي، كاؿ 

{{المِغغمَلاحعممإؿمالمِبقعمِظلدملموعمذعماِػدعميػممسعمدػملـمالمِغغمَلاحعممإؿمالمِبقعمِظلدملموعمذعماِػدعميػممسعمدػملـممم}}
ُِٖ

مم

 رابعان: 
كج بفالنػ ، كلػقلي  ػ ط اي رار كهد  ف الناس ٚتػ عرم يعلمػدف  ف ضػال ن هػقا  ػ  

كالبػد للنػاس  ف يعلمػدا  ،زك تػي مػدكلىت ضالنػ ، كالبػد  ف يضد٢تػا ايدػم: العضد نضدؿ ض  
 . ف ضالن  بني ضالف   ك ي ضال ن 

 ملامسان ا١تر 
ػػ ل ، ١تػا ةػلي كةػػَته مػن النػاس ك صػػبحدا يتنرػ كف للعضػػدد الشػ ع   مػ   هنػػا كانػي ٕتي

كهػم الدكلػػ  ككػػاف هػػقا دػػن   - ر ل كالة ا مػػدر ،ا دهبػقت اله يضػػ  ُب الب ػػدت  ك ُب ا١تسػػ
 ف يدثٌػػا الػػ كاج، ١تػػاذاب ةػػما ن ٟتضػػدؽ ال ك ػػ ، حػػىت  نػػمن هػػ   -كلػػ س اآلف  ََُٗ

بػػٌت،  ك ال ا ك هػػقا الدلػػد لػػ س  ،حضدكرػػا كال و ػػى يدمػػان مػػن ا  ـ كيضػػدؿ ٢تػػا:      ك ػػي
الشػ ع   حػىت  عضػد،   ػر عنػدل، ض نػمن ٢تػا  سػذ ل كػل حضدكرػا  ك ل س ليً  ، ع ضي

، كلرػى ان كمػلمل   ان  ك مضػدم ،كلرى  عضد العضػد البػد ك ف ييرتػب ا١ترػ  إذا كػاف مضػدمان ضضػط
ضػػػ ذا  ٧تبػػػي  ا.رػػػكهػػػى ا١ترػػػ  ضننػػػمن ٢تػػػا حضدك ،نرتػػػب ا١ترػػػ  ضالبػػػد ك ف نرتػػػب الضالمػػػ 
 .ننمن  ف الدلد ل   به د يسٌذل إبٝت 

يت ك رػػا  -هػػقت الشػػ كط  ينػػاَب ،كمػػا ٭تػػدث ُب اٞتامعػػ  اآلف ،كػػل مػػا دػػدل ذلػػي
كال  بػػػدت كال  مػػػ  يع ضػػػدف،  ،كال  مرػػػا  عػػػ ؼ ،كيرتبػػػدا كركػػػ  ١تػػػاذاب  ف  بدهػػػا غػػػَت مداضػػػا

 ف ا هػػػل كالػػػقين هػػػم  كػػػ ب النػػػاس ال يع ضػػػدف، كيبحػػػث عػػػن  ػػػض    ن دػػػ ًٌ  ان ض يعتػػرب زكا ػػػ
 كيدملالف ض را.

 ضػػػي ك  كإذا حػػػدث كٛتلػػػي ػ كهػػػقا الرػػػالـ ٝتعتمػػػدت كةػػػَتان ػ يضػػػدؿ ٢تػػػا: ال  ع
================================== 

 سٚاٖ اٌج١ٙمٟ فٟ عٕٕٗ اٌىجشٜ ػٓ ػبئشخ سػٟ هللا ػٕٙب. 8ٕٔ
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منرػػػا ضػػػال  فكػػػد علمػػػدا بػػػقلي، ض تػػػرب ك  ف   ك ػػػي، ضػػػ ين  ػػػقهب الدلػػػد ك هلرػػػا يردنػػػد 
كهػػقا  ؟؟؟ سػته   ال  ػػدع  هلرػػا كلػ س ٢تػػا مرػػاف، ض رػػدف مصػَتها  ف  نػػ   ُب الشػػارع

مػػػا حػػػدث ضرةػػػَت مػػػن بنا نػػػا  ع ةػػػن ٢تػػػقا النػػػ اع بسػػػبب هػػػقت العضػػػدد ال الفػػػ ، كالبنػػػات 
كبعنػػرم يضػػدؿ ٢تػػا: كهػػل البػػد  ف نرتػػب  ،ف ػػ  عمػػل عضػػدد كةػػ هن ضارغػػات ضتفننػػدا ُب ك 

ك    بعػث لرػى ب دػال  علػى ا١تدايػل ك كػدؿ ض رػا:  نػٌت  - ةاحي عل را ملالص -كرك  
  حبي ك ريد  ف    ك ي ك ني   ٌدل على ا١تدايل.

كهقا زكاج يتم ُب اٞتامع ، هل ينفػ  هػقا الػ كاجب ب دػالل علػى ا١تدايػل، كبعنػرم 
الػػدـ علػػى الػػدـ كهػػقا هػػد  ك٧تعػػل اصػػبعىك  يػػٌر  إببػػ ت ك  يػػي  اصػػبعي ى يضػػدؿ ٢تػػا: هػػا

ح هقا الرالـب ؟؟كينترى ا١تدةدع ،العضد  كال ا رفاؿ يفعلدف ذلي.  ؟؟؟هل يصًٌ
كهػد الرتابػ  علػى  لػد  -م من يضدؿ ٢تا: نقهب لل  ػل الػقم يصػن  الد ػم ركمن
 ،علػػػػى  سػػػػمى ض رتػػػػب إٝتػػػػى ا كؿ علػػػػى  سػػػػمي كيرتػػػػب إٝتػػػػي ا كؿ - اينسػػػػاف

ككػل  ،ر يضػ  مد ػددة ُب اٞتامعػ  مةلمػا ذكػ  ت ُْ كة  مػن  ؟؟؟كبقلي نردف كد   ك نا
  ذلي ل نحردا على البنات كيت ك دهن دكف علم  هل رن، ك٭تدث ما ال ي ةات  حد.

كن  ػ  إىل البػاب الػقم ضتحػ   ،كهقت ا مدر ٖتتاج منا  ف نسد هقا الباب الرل ػ 
هػد هػقا البػاب الشػ عى، ضمػن ييػ د الػ كاج و ػى ا ب  ،  لنػا ردػدؿ كنػكالقل ب ي  ،لنا ك

ك رػدف  مػاـ ك  ،من السر  ال ٝت   لتنمن البني حضدكرا كحضػدؽ  بنالرػا مػن بعػد ذلػي
 ك ماـ الناس ُب دالم  كصح  كعاض   على الدكاـ.
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  احلكٕم الؼشعٗٛ لمضٔزاحلكٕم الؼشعٗٛ لمضٔز
كمالمتلؿشملؿملعمأنمتظملكمكمالمتلؿشملؿملعمأنمتظملكمواحدةمزوجؾملامؼشملػملبمعؽملؾملامحعملفماظرملرسكمدوعًاموػواحدةمزوجؾملامؼشملػملبمعؽملؾملامحعملفماظرملرسكمدوعًاموػمم::دقملالدقملال
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كمعقرةن    حبػاب ال ح ػا   -لس دات ُب هقا ال ماف لإهنا مشرل  ظر ت النسب  
 كهقا الرالـ كةَتان ما   ع يض ل  ُب كل البالد. ،ُب الدين
ن يب ػػ  حبػػدب ا١تنشػػهات ٔتػػف  ات كاله كػػات حػػىت علػػى ا رصػػ مػػت ت الصػػ دلا
ضػػا زكاج ح ػػاهتم  صػػبحي علػػى هػػقا ا١تنػػداؿ، ض  ملػػق اٟتبػػ  كيشػػًتيرا  ل دػػع   ،اٞتنسػػ  

كهػػى  عمػػل لػػ  إسرة كي يػػد  ف يغرػػا كال ي اعػػى حػػا ال ك ػػ  ُب هػػقا ال ػػـد إف كانػػي م ينػػ  
 ،مػ ال  ضبػل هػقا ا ك   كال  تحمل هقا العنػا ،  ك هػ  نفسػ ان متع ةػ   مػ  نفسػى ك٤تهمػ

 ضل س ل  عالك  هبقا ا مػ  كهػد هبػقت اله يضػ  ضضػد ا١تػنرج ايدػالمى الػقم  علػ  ك 
 كاده  بُت ال ك ُت.

 ضتضدؿ ل : ،كنترلم م  بعق ،ضهبعان ه  ُب هقا ا م  ٖتتاج إىل مصارح 
 نػي ظ كضػػي كػػقا ك   ظػػ كَب كػػقا، كينبغػى  ف ال يػػتم هػػقا  مػػ  إال الدضػػاؽ ض مػػا  

 كػػػػدر ايدػػػػتهاع   ف  تفػػػػاهم معػػػػ  ك صػػػػل إىل حػػػػلٌو  مةػػػػل إف  ػػػػا  ك ربم  ب ننػػػػا، كٖتػػػػاكؿ
 .العا١تُت

 ،كالًتامػادكؿ ،كل س ٢تا حلٌّ غَت ذلي إىل  ف وذف ك كينترػى مدةػدع ا١تنشػهات
الربيػ   كن  ػ  إىل اٟت ػاة العاديػ  الػيت  ك ػدها لنػا ربم  ،ككل هقا الرالـ الفارغ من ااتمػ 

. 
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  نٗف حيبٍا اهللنٗف حيبٍا اهلل
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 ا م  ا كؿ: 
مػػن   يػػد  ف ربنػػا ٭تبرػػا ض بنػػا  كةػػح ذلػػي ُب اٟتػػديث الضددػػى، كػػاؿ ك  عػػاىل ُب 

 اٟتديث الضددى:
{{َظلفممِعؼملفماماْصؿعمرعمضػمتغممسعمػمَلؿملػمِفمَظلفممِعؼملفماماْصؿعمرعمضػمتغممسعمػمَلؿملػمِفموعمععمامتعمعمَلرفمبعممإؿمَظلفممسعمؾػمِديمِبرملعملػمٍءمَأحعمبفممإؿموعمععمامتعمعمَلرفمبعممإؿمَظلفممسعمؾػمِديمِبرملعملػمٍءمَأحعمبفممإؿممم}}

ُِٗ
مم

ضنحاضو على الف الق ُب ككترا، كػاؿ دػ د  عبػد ك بػن مسػعدد:   ردػدؿ ك مػا 
{{اظزملفمالُةمِظقعمْضِؿؾملعمااظزملفمالُةمِظقعمْضِؿؾملعما}} حب ا عماؿ إىل كب كاؿ: 

ََِِِِ. 
{{فغمفغموعمععمامؼعمزعمالغممسعمؾػمِديمؼعمؿعمعمَلرفمبغممإؿمَظلفممِباظؽملفمقعماِصذملؾؿممحعمؿفمذملكمُأِحؾفمذملممموعمععمامؼعمزعمالغممسعمؾػمِديمؼعمؿعمعمَلرفمبغممإؿمَظلفممِباظؽملفمقعماِصذملؾؿممحعمؿفمذملكمُأِحؾفمذملممم}}كػاؿ:  ا م  الةاىن:

ُُِِِِ. 
ككما كلي ُب بدايػ  حػديةى  ف ال  ػلث  علػى اٟتضػدؽ ا١ترلػم هبػا،  ،ييرة  من النداضل م: 

ا١تداكمػػ   :عمػػل هػػى مًٌ ضػػ كة  النداضػػل الػػيت يسػػته   اينسػػاف  ف يعملرػػا كال  ػػلث  علػػى  
كالصالة كالسػالـ علػى ردػدؿ ك،  ف  ل إمػ  ة كهػى ما ػ    ،كذك  ك ،ايدتغفار ىعل

ككػػػقلي كهػػػى  لمػػػ   ك كهػػػى راكبػػػ   ،ك ف  صػػػلى علػػػى ردػػػدؿ ك ،قك  ك سػػػته    ف  ػػػ
هػػػقت الػػػةالث ال يشػػػًتط ضػػػ رم ال الهرػػػارة كال الدةػػػد ، يعػػػٌت ا١تػػػ  ة إذا كانػػػي  .مداصػػػل 

عل را الدكرة الشػر ي  ضتيمنػ  مػن الصػالة  ك الصػ اـ  ك ١تػس ا١تصػحم، لرػن ال ٘تينػ  مػن 
 رددؿ ك.   ك الصالة على ،دتغفار ك اال ،ذك  ك

ض ذا كاني عل را الدكرة الشر ي  ض ردف لساهنا  ػغاؿ: مػ ة ُب ايدػتغفار، ك ملػ ل 
ُب ذك  ك، كذك  ك يعٌت ايدػتغفار  ك دػبحاف ك كاٟتمػد هلل كال إلػ  إال ك كك  كػرب 

================================== 
 ثٟ ٘ش٠شح سػٟ هللا ػٕٗ.اٌجخبسٞ ػٓ أ 9ٕٔ

 اٌجخبسٞ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد سػٟ هللا ػٕٗ. ٕٕٓ

 اٌجخبسٞ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح سػٟ هللا ػٕٗ. ٕٕٔ



  {{ٖٕٖٕٙٙ}}    اٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌغجؼْٛ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل          س٠خ    س٠خ    فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

إذا كاظبػػػي علػػػى  .كال حػػدؿ كال كػػػدة إال اهلل العلػػػى العظػػػ م،  ك الصػػالة علػػػى النػػػ  
 را.د يحبم  الدكاـ ض ف  ا  ك نبش ها  ف ك 

  الضٔدٛ الصاحلٛالضٔدٛ الصاحلٛ
فماظؽمللاءمطؿملػمتغملقنمزوجةممتألمحؿملاةمفماظؽمللاءمطؿملػمتغملقنمزوجةممتألمحؿملاةمرجاءمدؿملدىماظظملاضؾمأنمتضملرممرجاءمدؿملدىماظظملاضؾمأنمتضملرمممم::دقملالدقملال

زوجؾملا,موأنمترتعملكمبؽملظمللؾملامحؿكمالمؼؿؼملؽملكمطؾؽممعـماظزوجنيمأنمؼؽملصملرمإشممخارجمزوجؾملا,موأنمترتعملكمبؽملظمللؾملامحؿكمالمؼؿؼملؽملكمطؾؽممعـماظزوجنيمأنمؼؽملصملرمإشممخارجم

ممورمدمعامظمماخلارجمداخؾمبؿملؿف.ورمدمعامظمماخلارجمداخؾمبؿملؿف.مم,,بؿملؿفبؿملؿف

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

إىل  الشػػػ يع  ا١تهرػػػ ة    ػػػًتؾ  ػػػ مان إال ك كصػػػي بػػػ  كب نتػػػ ، ضػػػبعق النسػػػا  ذهػػػأ
ينبغػى  ف  فعلػ  الػقم  ضداحدة منرن  ضدؿ ٢تا:    ـ ا١تػلمنُت مػا ،لس دة عالش  ل س لدهاا

   ا١ت  ة لتناؿ رةا زك راب ضضالي رةى ك عنرا:
شمَلضملػمِتمَأنػممتعمؽملػمزؿمِسلمعغمعمْلػمَلؿعمؿملػمِؽ,مشمَلضملػمِتمَأنػممتعمؽملػمزؿمِسلمعغمعمْلػمَلؿعمؿملػمِؽ,مإؿمنػممَطانعممَظِؽمزعموػمجؽم,مَصادػمؿعمإؿمنػممَطانعممَظِؽمزعموػمجؽم,مَصادػمؿعممم}}

عممِعؼملعمؾمامػعمؼملعمؾما,مَصاْصضملعمػمِللم عممِعؼملعمؾمامػعمؼملعمؾما,مَصاْصضملعمػمِللمَصؿعمزملػمؽملعمضمِلؿملؽملعمؾملغمؼملعمامَأحػملعم 222222{{َصؿعمزملػمؽملعمضمِلؿملؽملعمؾملغمؼملعمامَأحػملعم

مم

كهػقا منػق  -عتػد   ينػان اككػد  ،كمعٌت ذلي  ف ال  ػل ي يػد  ف يػ ل منظػ ان حسػنان 
 هنػػػا ُب ب ترػػػا ال هتػػػتم ٔتلبسػػػرا كال ٔتظر هػػػا ك لػػػبس ا١تالبػػػس الضدٯتػػػ ، كإذا  -زمػػػن كػػػدًن 

ارج  لػػػبس ا١تالبػػػس كمػػػا ينبغػػػى، ضرػػػقا مػػػن ا١تفػػػ كض  ف يرػػػدف ُب الب ػػػي مل  ػػػي للهللاػػػ
لل  ل،  ن  ُب الب ي  لبس مػا ينبغػى لبسػ ، ككةػَته مػن النسػا   سػتحى  ف  تػ يٌن ل ك رػا 

، مػػػ   ف هػػػقا ا مػػػ  إدػػػالمى ضػػػ ذا دمللػػػي لتنػػػاـ مػػػ   ؟؟؟ُب غ ضػػػ  النػػػـد إذا دمللػػػدا للنػػػـد
ف  ضدؿ لػ : البػد للدلػد  ف ينػاـ معنػا ػ ١تػاذاب ك ى ال زك را ك٫تا ايثنُت معان، ضال  تمسيي  

================================== 
ُٓ أََعٍذ:  ٕٕٕ َؼٍهٝ ْث ُِ اٌطجمبد اٌىجشٜ الثٓ عؼذ ٚع١ش أػالَ إٌجالء ػٓ ثىشح ثٕذ ػمجخ، ٚاٌشٚا٠خ ٌزّبَ اٌفبئذح:  :َلبَي 

ُٓ ِص٠َبدٍ  ؼٍَهٝ ْث ُّ ٌْ صََٕب ا ؼَْظَفَشٍح، فََغأٌََ َؽذه ُِ ٌَِغخٌ فِٟ  َٟ َعب ِ٘ َٚ ب َدَخٍَْذ َػٍَٝ َػبئَِشَخ  َٙ ُْٕذ ُػْمجَخَ: أَٔه صَزَْٕب ثَْىَشحُ ثِ ِٓ ، لَبَي: َؽذه ب َػ َٙ زْ

 َْ ْْ َوب ب: إِ َٙ ٌَ ٌِْؾفَبِف، فََمبٌَْذ  ِٓ ا ب َػ َٙ َعأٌََزْ َٚ ٌُٙٛس،  بٌء َؽ َِ َٚ ٌِْؾٕهبِء.فَمَبٌَْذ: َشَغَشحٌ َؽ١ِّجَخٌ،  ِْٕضِػٟ ا ْْ رَ ٌط، َفبْعزََطْؼِذ أَ ْٚ ٌَِه َص

ٍِٟ ب، فَبْفؼَ ّه َ٘ ب  ّه ِِ  َٓ ب أَْؽَغ َّ ُٙ ْمٍَز١َِْه، فَزَْظَِٕؼ١َٕ ُِ 



  {{7ٕٖ7ٖٕ}}    اٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌغجؼْٛ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل          س٠خ    س٠خ    فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

 نعدٌدت  ف  ردف ل  غ ض  ٥تصدص  يناـ ض را.
 ػػع ها كٕتعلػػ  ٚتػػ الن، ككػػقلي  يضػػ ذا كانػػي دػػتناـ مػػ  زك رػػا ضترػػدف كػػد مشػػه

ػػ   سػػمرا بدةػػ   ،ك ررػػا كلػػد  دكات ٕتم ػػل رًٌ  ف زك رػػا هػػد الػػقم دػػَتاها، ككػػقلي ٕتي
ة اسػل إذا كانػي رالحػ  العػ ؽ غػَت ر بػ ، ك غسػل  دػناهنا الف  ػتعل   ركالػح عه يػ ، ك غ

كا١تعذدف، كإذا كاف ٮت ج بعد ذلي رالح  ضمد دد اآلف ُب الص دل   ٓتامل  للفم ميعهػ ة، 
كال مػػان  مػػن  ككل ػػل منرػػا ٬تعػػل رالحػػ  الفػػم ر بػػ ، ضرػػقت ا  ػػ ا   عملرػػا ُب هػػقا ااػػاؿ.

ككػػل هػػقت ا  ػػ ا   ،رػػا ر بػػ ،  ك معهػػ   ػػدالبهللاػػدر ُب حذػػ ة ال ك  ػػ  حػػىت  رػػدف رالحت
لسػػ ي  اضػػال ٬تػػد الػػ كج عنػػد النػػـد  ف  ان،كربعػػان كبػػل هػػقا يرػػدف ا١ترػػاف كلػػ  نظ فػػ .  اع رػػا

 ك عل رػػا كدػػامل ، ضالبػػد مػػن م اعػػاة هػػقت  ،لػػ س عل ػػ  مػػال ة،  ك ا١تػػال ة ل سػػي نظ فػػ 
 ا مدر حىت ال ينظ  ١تا ُب ا٠تارج.

مػ  زك تػ ، ض نبغػى  ف يتػ ين ٢تػا كمػا  تػ ين لػ ، كهد كقلي ميهالب  ف يفعل ذلػي 
ك هم من ذلي كذاؾ ه  الرلم  اله ب  اليت  ردف ب نرما، كيتذنبا ا كصػاؼ الػيت  ػلدل 

 إىل   غ َت ا ملالؽ ك لدل إىل دد  العالكات بُت ال ك ُت.
م  عتػد   ف نتسػاهل ُب التنف ػقاك٨تػن  ،كهقت    ا  كلرم ربعان  ع ضدهنا كٖتفظدهنا

 كاؿ: ؟؟كمن هىب -( )ا١ت  ة الصاٟت  كن ه من كندز اٞتن  :ة كرل، كاؿ    ن
إؿمذعمامغعمصمَلرعممإؿمَظؿملػمؾملعمامدعمرفمتػمفغمم,موعمإؿمذعمامَشابعممسعمؽملػمؾملعمامحعمظمِلصمَلؿػمفغممِصلمععماِظِفموعمغعمظمْلِلؾملعمام,موعمإؿمنػممَأععمرعمػعمامإؿمذعمامغعمصمَلرعممإؿمَظؿملػمؾملعمامدعمرفمتػمفغمم,موعمإؿمذعمامَشابعممسعمؽملػمؾملعمامحعمظمِلصمَلؿػمفغممِصلمععماِظِفموعمغعمظمْلِلؾملعمام,موعمإؿمنػممَأععمرعمػعمام}}

{{َأَراسعمؿػمفغمَأَراسعمؿػمفغم
ِِّ

مم

  

================================== 
 سػٝ هللا ػٕٗ. أِبِخ ػٓ أثٟ .أخشعٗ اثٓ ِبعٗ ، اٌطجشأٟ ٖٕٕ



  {{8ٕٖ8ٖٕ}}    اٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌغبثؼخ ٚاٌغجؼْٛ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل          س٠خ    س٠خ    فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

  تهشاس احلىن وع املؼكٛتهشاس احلىن وع املؼكٛ
ممدقملال:دقملال:

ممتعملقلمأخت:متعملقلمأخت:ممم

مأطرعؽملكماهللمبشملظملػملنيمأغامضمػملكمؼؿؿمبؿضملٍبمأغامضمػملكمؼؿؿمبؿضملٍبم مصػملؼملا مأطرعؽملكماهللمبشملظملػملنيموصضملقبةموصرتةمرقؼػملة, مصػملؼملا وصضملقبةموصرتةمرقؼػملة,

مجدًا معؿضملؾة مصؽملظمللك مرظملػملة, مجدًاوتغمقصؿملت معؿضملؾة مصؽملظمللك مرظملػملة, مادؿظملزازىممم,,وتغمقصؿملت مزماوظـ موأخقاتف مزوجك مادؿظملزازىموأم مزماوظـ موأخقاتف مزوجك وأم

ممؼملاذامأصضملؾ=ؼملاذامأصضملؾ=صصمم,,باظظملضملؾمواظعملقلمدائؼملًامأعاعك,مصفملحؿلبماهللمصؿملؾملؿباظظملضملؾمواظعملقلمدائؼملًامأعاعك,مصفملحؿلبماهللمصؿملؾملؿ

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

 :ربا كالف صل ب ني كب نرم ا  ،ا١تدةدع درل كبس ط
 ػػقهال للهب ػػب ك ضػػدىل لػػ :    ٛتلػػى صػػفت  كػػقا، كالعصػػ  الػػقم ٨تػػن ض ػػ   صػػبح 

 عػ ضن  ف الػيت ال ٖتمػل  النسا   صبحي  دػرل مػا يرػدف، ك نػ لرل دا و دكا ، ك م اض 
٭تلػػدف ٢تػػا مشػػرلترا  رفػػاؿ ا  ب ػػب كٖتمػػل، ضلػػم يعػػد هنػػاؾ  نكحػػىت مػػن ال ٖتملػػ ،هنال ػػان 

 مشرل  حال ان ُب اٟتمل.
يرػدف معرػا، ضػ ذا كػ ر الهب ػب  رػايضػ ر كزك  الػقمكالهب ػب هػد  ،هب للهب ب ق

 ف اٟتمػػل دػػ تم كال  د ػػد مشػػاكل ضػػال مػػان ، كإذا كػػاؿ الهب ػػب:  ف اٟتمػػل ض ػػ  ملهػػدرة 
كنػاع إبكا٠تهدرة ض   كقا، ضتضدؿ ل ك را: كما ر ييب ض ردف هد كف ل  ،ككقا ككقا ،عل ي

 مشرل  ك تع ةُت ٢تا. إذا كاني عندؾ -  ُب هقا الباب  لداك 
 كصلى ك على د د    كعلى آل  كصحب  كدليم

 



  {{9ٕٖ9ٖٕ}}    اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاٌغجؼْٛ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل          س٠خ    س٠خ    فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
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 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

  

  

uuُٕاحلمكٛ الجاوٍٛ ٔالظبعُٕاحلمكٛ الجاوٍٛ ٔالظبعuuم
  قطاٞ الفٕاٟتقطاٞ الفٕاٟت

  اإلوتٍاع عَ تٍأه احلبٕباإلوتٍاع عَ تٍأه احلبٕب
  اخلؼٕع يف الصالٚاخلؼٕع يف الصالٚ

  تعذد املذاسغ الصٕفٗٛتعذد املذاسغ الصٕفٗٛ
  ّاّاالطشٖكٛ الؼشعٗٛ خلشٔز املشأٚ وَ بٗتالطشٖكٛ الؼشعٗٛ خلشٔز املشأٚ وَ بٗت

  محاٖٛ األبٍاٞ وَ خماطش الٍتمحاٖٛ األبٍاٞ وَ خماطش الٍت
  الٍاوصٛالٍاوصٛ

  لربصخٗٛلربصخٗٛاحلٗاٚ ااحلٗاٚ ا



  {{ٕٕٓٗٓٗ}}    اٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌضبِٕخ ٚاٌغجؼْٛ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل          س٠خ    س٠خ    فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

uuُِِِِْْٕاحلمكٛ الجاوٍٛ ٔالظبعُٕاحلمكٛ الجاوٍٛ ٔالظبعuuم
  قطاٞ الفٕاٟتقطاٞ الفٕاٟت
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ػددان بسػن يٍ الصالة دى  نه من ٟتظ  كصدؿ البني للبلدغ، كالبلدغ كما  علمدف ل س ٤تي
ك ك٢تػػػا ظرػػػدر دـ اٟتػػػ ق،  صػػػبحي  ؛يرػػػا عالمػػػات البلػػػدغضعنػػػدما  عًت  ،كلرػػػن بعالمػػػات

مرلفػػ   ػػػ عان احملاضظػػػ  علػػى الصػػػالة ُب ا  ـ الػػػيت ال أت  رػػػا ض رػػا الػػػدكرة، ضرػػػل ض ينػػػ  
  ًتكرا ٖتادب عل را.

كلرػن اٟتسػاب عػن ارؾ  ،كاٟتساب يػـد الض امػ  لػن يرػدف حسػاب لتػارؾ الصػالة
 ك  ػػػ ؾ  ، ك  ػػػ ؾ العصػػػ   مػػػس ،ل ػػػـد ككػػػات الصػػػالة، ض يحادػػػب علػػػى  نػػػ   ػػػ ؾ الظرػػػ  ا

ين  مػاـ ا١تغ ب  كؿ  مس، ككل ض ين  من هقت الف الق كن   ملاص  يينظػ  ض رػا يػـد الػدًٌ 
 :، كاؿ العا١تُت  ربًٌ 
ػممماْظعمِلؿملعماععمِةاْظعمِلؿملعماععمِةممؼعمقػممعمؼعمقػممعممماْظضملعمؾػمدغماْظضملعمؾػمدغمممِبِفِبِفممؼغمقعمادعمبغمؼغمقعمادعمبغمممععماععماممَأوفملعمَأوفملعمممإؿمنفمإؿمنفممم}} ػمِع ممَأْصػمَلّّعمَأْصػمَلّّعمممَصعمَلدػمَصعمَلدػمممصعمػمُلقعمتػمصعمػمُلقعمتػمممصعمػمَلاتغمفغممَصكملؿمنػمصعمػمَلاتغمفغممَصكملؿمنػمممسعمؼملعمػمِلِفسعمؼملعمػمِلِفممِع

{{وعمخعمِلرعموعمخعمِلرعمممخعمابعمخعمابعمممَصعمَلدػمَصعمَلدػمممَصلعمدعمتػمَصلعمدعمتػممموعمإؿمنػموعمإؿمنػمممَأغػمفعمّّعمَأغػمفعمّّعموعموعم
ِِٓ

مم

هػػقت  كؿ مػػادة مػػن ا١تػػداد، مػػن يػػنذح ض رػػا يسػػمحدا لػػ   ف يػػترلم، كإذا   يػػنذح 
مػػن ككػػي دػػن  ض رػػا ضػػال يسػػمحدا لػػ  الرػػالـ، كهػػقا هػػد اٟتسػػاب كالعػػ ض يػػـد الض امػػ .

ي بعػق الفػ الق الترل م ٭تادبد  على كل ض ين    كناها، بعد ذلي   كي   ـ  ك   ك
 :حىت  ديد ما علىي من دين، كاؿ  ،البد ك ف   ديرا عندما   قك ها
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ػممم}} ػمععم {{ذعمَطرعمػعمامذعمَطرعمػعمامممإؿمذعماإؿمذعماممَصػمْلؿملغمزملعمػملخملؾملعماَصػمْلؿملغمزملعمػملخملؾملعماممصعمػمَلاًةصعمػمَلاًةممغعمِللعمغعمِللعمممععم
ِِٔ

مم

بد ك ف  لديرا، ربعان ا١تشرل  النسب  للس دات كالبنػات  نس ي  ف عل را   ـ ضال
ك ثنػػا  الػػدكرة  - بعػػد الػػدكرة   للػػنفستددػػض رػػا  ننػػا دالمػػان يعًتينػػا الرسػػل كالشػػ هاف ككد

نتري الدكرة  ضدؿ الداحدة ُب نفسػرا: لػن  صػلى ال ػـد كد دػًتيح اض ذا  -لسنا مرلفُت 
، كبعػػدها  ضػػدؿ ٢تػػا الػػنفس كالشػػ هاف: ل ػػـد اٞتمعػػ ، ضتظػػل علػػى  يً  ػػمللًٌ  مػػن الصػػالة ال ػػـد

   ضتدملل ُب كدل   عػاىل: ،ذلي حىت أت ى الدكرة التال                          
                )؟؟ ك بد  اٟتراي ، )املاعون 

الػدكرة ضالبػد ك ف  ػدملل ضػدران لتصػلى هلل   رتضعندما  ن ،لرن من كاف عندها ع ٯت 
 ، الػدـ ار فػ   كد  ػ ح  سن ػ ن ١تػن   يرػن حاةػ ان كبػل ذلػي: ،كهقا ا مػ  كػد  ػ حت

 -ف معػا اع   ك بنصم داع ، ض ردف عل را صػالة الظرػ  كالعصػ ، ايثنػكبل ا١تغ ب بسا
ضعل رػا صػالة ا١تغػ ب  ،الدـ ار فػ  كبػل صػالة الفذػ  بنصػم دػاع  - كل س العص  ضضط

ض رػػدف  -كلػػد ُب آملػػ ت  -كاملتصػػار لػػد ار فػػ  الػػدـ ُب  ل ككػػيو مػػن النرػػار  .كالعشػػا 
 ،ار فػػ  الػػدـ ُب  ل ككػػيو ُب الل ػػل ك٫تػػا الظرػػ  كالعصػػ ، كإذا ؛عل رػػا صػػالة النرػػار كلػػ 

 كالبد ك ف  لديرا. - ا١تغ ب كالعشا -ض ردف عل را صالة الل ل 
 ،كالبػػد  ف  ت كػػد منرػػا - كدػػ ع دها مػػ ةن  ملػػ ل - كالناح ػػ  ا ملػػ ل كهػػى  علمرػػا

كهػػػى مداع ػػػد الػػػدكرة، ضفػػػى مداع ػػػد الػػػدكرة الػػػيت  نتظ هػػػا البػػػد ك ف  صػػػلى الف ينػػػ  ُب 
مى    صػػلى الظرػػ  ُب ًلػػف الػػدكرة لػػد  ا هتػػا بعػػد  ذاف الظرػػ  بسػػاع  ضى م عادهػػا، ١تػػاذاب  

هلل، ككػػقلي الفذػػ  لػػد نسػػ ت  ضلػػن   ه ٍرػػضلػػد    صػػل   ضستنسػػات كيرػػدف عل رػػا ظي  ؟؟ككتػػ ب
كيردف عل را هلل، ض ذا كاني أت  رػا الػدكرة كبػل العصػ  بنصػم دػاع  ضعل رػا   تقك ت هنال ان 

ضتنتظػػػ  الػػػدكرة ككػػػد  ،كةػػػدلرا حػػػىت  ذاف العصػػػ   ف  يصػػػلى الظرػػػ  ُب ككتػػػ  ك ظػػػل علػػػى
 .صٌلي ض ةرا هلل 
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ضرػػقا   ؟؟ككاحػدة   كػػي  ػػر ين ؟؟ تذمػ  ا  ـ كػػل دكرة حػػىت الداحػدة  ػػًتؾ  ػػر 
ٍب  صػػلى مػػ  كػػل  -كمػػا عل رػػا مػػن ضػػ الق  -نه عل رػػا، ضتحسػػب هػػقت السػػنُت يٍػػكلػػ  دى 

كمػ  الصػبح   ،ا كػاف عل رػا٦تػ ضم  صالة الظر   صػلى ظرػ ان  ؛ض ين  ض ين  ٦تا كاف عل را
هػل يسػته    حػده  ف  .ك ظل هرقا حىت  سدد ما كاف عل را مػن ضػ الق هلل  ،كقلي

ضلػػد  ف الداحػػدة كػػاف عل رػػا ديػػن حػػج ك  ٖتػػج ٬تػػدز  ف ٭تػػج عنرػػا ؟؟؟ يسػػد هػػقا الػػدينب
 حػػد، لرػػن الصػػ اـ مػػن الػػقم يسػػددتب ككػػقلي الصػػالة، ضلػػد  هنػػا كانػػي  نػػدل دػػداد مػػا 

 :ي ض بنا يعفد عما عل را، كاؿ عل را هلل كما 
ؿـممادعمؾمانعممدعمؼػمؽملؼمامؼعمؽملػمقؿميمَضسملعماءعمهغممَأدعمؾمىماهللمسعمؽملػمفغممؼعمقػممعمماْظعمِلؿملعماععمِةمم}} ؿـممادعمؾمانعممدعمؼػمؽملؼمامؼعمؽملػمقؿميمَضسملعماءعمهغممَأدعمؾمىماهللمسعمؽملػمفغممؼعمقػممعمماْظعمِلؿملعماععمِةععم {{ععم

ِِٕ
مم

 ا١ترم  هنا  بد  كربنا يلدل عنرا إف  ا  ك.

  اإلوتٍاع عَ تٍأه احلبٕباإلوتٍاع عَ تٍأه احلبٕب
ػؾمرمقزمظػملزوجةمأنممتؿؽملعمسـمتؽملاولمحؾقبمعؽملعماحلؼملؾمبدونمإذنمػؾمرمقزمظػملزوجةمأنممتؿؽملعمسـمتؽملاولمحؾقبمعؽملعماحلؼملؾمبدونمإذنممم::دقملالدقملال

ممزوجؾملا=زوجؾملا=
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كملاصػ  ُب  مػدر اٟتمػل  ، فػاؽ بػُت الػ ك ُت ُب كػل  مدر٫تػاالدين وم  الدضػاؽ كاال
ال ٬تدز لل  ل  ف ينغط على إم     لتحمػل رغمػان عنرػا كهػى راضنػ ،  هنػا لػد  .كالدالدة

 كهػى كارهػ . -للمي ة   عل  ك للحامل ك القم  -ٛتلي رغمان عنرا ضلن أتملق الةداب 
 كفػػا  ذلػػيكيضػػدؿ ٢تػػا:   -كتفػػا  ٔتػػا  ٧تبػػا كال ٬تػػدز للمػػ  ة إذا علمػػي  ف زك رػػا ي يػػد اال 

 ف هػػػقا دػػػ لدًٌل إىل ك ػػػدد الشػػػردؾ  ، ف  نذػػػب رغمػػػان عنػػػ  - نفرػػػ ضػػػًتة  اآلف كبعػػػد
 كمػاذا دتصػنعُت ُب بي١تػاذا ذلػك  بيذلػعملي ١تاذا ب نرما ُب اٟت اة ال ك   ، ض ضدؿ ٢تا: 

 ب.ذاؾكَب  هقا
================================== 
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ت عنػػدك حػػ ص مػػا ٭تػػ ص عل ػػ  ايدػػالـ هػػد الةضػػ  بػػُت الػػ ك ُت، إال إذا كػػاف الػػ كج 
ل ا هل كا حباب لتدة ح هقا ا م ، ٔتعػٌت  ف كاحػد تاج لتدملم ٭ت اضرق ؛ ضرار   هان  

 -إذا كػاف عنػدت  كالد مػن إمػ  ة  ملػ ل  - ال  نذػال   رى  نيً  :  كج كاحدة كيضدؿ ٢تا
ضرػػقت كنػػ   ٖتتػػاج  ؟؟؟ي يػػد اي٧تػػابب إذا كػػاف هػػد   يتػػ كج كبػػل ذلػػي ضلػػمى ال ضذػال ،  مػػا

كيتػػدملل رػػ َب الػػ ك ُت للتدض ػػا ب نرمػػا، لرػػن البػػد مػػن التداضػػا بػػُت  ،للمناكشػػ  كا١تسػػا ل 
 اله ضُت.

  اخلؼٕع يف الصالٚاخلؼٕع يف الصالٚ
ممطؿملظملؿملةماخلرملقعمظمماظزملالة=طؿملظملؿملةماخلرملقعمظمماظزملالة=مم::دقملالدقملال
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    الدصدؿ للهللاشدع ُب الصالة ٖتتاج إىل عًٌدة م احل:ك ف
 كالن:  ػػػقك  ا١تػػػدت:  ف  صػػػل ا١تػػػ  ة  ك البنػػػي إىل عض ػػػدة كديػػػ  ُب ا١تػػػدت كالػػػدار 

، ضترػػدف مدركػػ   هنػػا إف عػػا الن  ك آ ػػالن دػػتمدت، ضترػػدف ك ػػدة م اكبػػ  ك  ،اآلملػػ ة
 بدامللرا هقت العض دة. 

 .ل  على ح كاهتا  كد حادبرا علػى ذلػيف ك يهي  ف  علم   سن ان: ال هد ُب الدن ا:
هتماـ  ديد ُب اٟت ص على الػدن ا اهقت العض دة ٕتعلرا   هد ُب الدن ا، ضال يردف عندها 

باهى هبا الناس كيفتهللاػ كف هبػا. إذا تا   ا  اليت يكل سي الفان  ، ضتبحث عن الن كرات 
مػػدر دن ديػػ  ضان ػػ   شػػغل  ض نػػ ؿ ُب كي ػػد ال هػػد ض رػػدف اينسػػاف ُب الصػػالة غػػَت متعلػػا  

 .كلب  ا٠تشدع هلل 
إذا ككفػػػػي بػػػػُت يػػػػدل ك ُب الصػػػػالة  ل الػػػػيت حد٢تػػػػا:غسلةػػػػان: الػػػػتهللالص مػػػػن ا١تشػػػػا

ػػػػدغكعنػػػػدها مشػػػػا مشػػػػغدل  ا كالد ك  يػػػػدهم  ف يردنػػػػدا كػػػػقا ككػػػػقا،  - ل ال  يعػػػػد كال ٖتي
ل ػػا ك  يػػد  ف  صػػل كمشػػغدل  بعملرػػا ك  يػػد  ف  رػػدف كػػقا ككػػقا، كمشػػغدل  بدرادػػترا العي 

هػػػقت ا١تشػػػاغل الرةػػػَتة عنػػػدما يضػػػم اينسػػػاف بػػػُت يػػػدل ك  شػػػغل  عػػػن  - منصػػػب كػػػقا
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 .الصفا  كالنضا  كاٟتندر، كا٠تشدع ٭تتاج إىل صفا  كنضا  الضلب بُت يدل ك 
، ضرػػى كالػػقل يعػػُت علػػى ذلػػي هػػد ايكةػػار مػػن ذكػػ  ك  رابعػػان: ذكػػ  ك  عػػاىل:

 :كاؿ كما  ك  الس  ُب  ل زماف كمراف  كهى ما     ك  لم  
{{ممَظامؼعمزعمالغممِظلعماغغمَؽمرعمْرؾؼمامِبِذْطرؿمماظػملَِّفَظامؼعمزعمالغممِظلعماغغمَؽمرعمْرؾؼمامِبِذْطرؿمماظػملَِّف}}

ِِٖ
مم

  تعذد املذاسغ الصٕفٗٛتعذد املذاسغ الصٕفٗٛ
مم==ةةدتمادلدارسماظزملقصؿملدتمادلدارسماظزملقصؿملدلاذامتضملدفمدلاذامتضملدفممم::دقملالدقملال

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

  ض ػ  مدردػػ  م كػ   رمنػػي كلػ ُب ا١تاةػ ٨تػن اآلف ن يػد  ف نعلػم  كالد ، ضضػػد كػاف 
كال يد ػػد مدردػػ  سنديػػ  ُب  ،إعداديػػ  كاحػػدة، ككانػػي ا١تدردػػ  الةانديػػ  ُب ا كصػػ  ضضػػط
 - كهقا كل مػا ُب ا مػ  -  رمني، ضن يد اآلف  ف نعلم ا كالد ضنعمل ُب كل بلدو مدرد 

 كهقت ا١تدارس كلرا  درًٌس منرج كاحد.
ن  ردػدؿ ك، ضرلرػا  ػدرس ضاله ؽ الصدض   كلرا  درس   يع  ك ككتاب ك كديػ

، كلرػػن ال يد ػػد كاحػػد يغهػػى العػػا  كلػػ  كيعلػػم النػػاس كلرػػم، ضرػػل كاحػػد ان كاحػػد ان منرذػػ
كاآلملػػ  ٬تمػػ  بعػػق الهلبػػ  كيعهػػ رم ا١تػػنرج، كهػػقا  ،٬تمػػ  بعػػق الهلبػػ  كيعهػػ رم ا١تػػنرج

 كلرنرػا ر يضػ  كاحػدة، ضرػم ر يػاه  ان،كاٟتض ض   هنا ل سي ر كػ .هد  داس اله ؽ الصدض  
 ... كهرػػػقا ،كاحػػػد كلرػػػن  عػػػديد ض ػػػ  ا دػػػا قة، ضرػػػلال  ٢تػػػم  دػػػتاذ، كهػػػلال  ٢تػػػم  دػػػتاذ

كال يد ػػد ملػػالؼه  ،كا١تػػنرج كاحػػد ،ضالغايػػ  كاحػػدة ،ضػػا١تنرج كاحػػد كإف  عػػددت ا دػػا قة
 غَت زماننا.إف كاف ُب زماننا  ك ُب  - ده ل بُت اله ؽ الصدض   

د ػددان ض رػا مدػتاذ الضػدي  الػقم كػاف كل مػا ُب ا مػ   نػ  ُب العصػدر السػابض  كا 
كلرػن ا١تسػتدل  ملػق يضػل  ،ف لػ  ُب ا١تػنرجد ف كابعػد إنتضل إىل  دار ك ك ا  بعدت مدردػ

================================== 
  ثغش ثٓ هللا ػجذ سٚاٖ اٌزشِزٞ ٚاثٓ ِبعخ ٚاالِبَ اؽّذ ٚغ١شُ٘ ػٓ 8ٕٕ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11788
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كيضل حػىت ا٨تػدر ُب زماننػا هػقا، كهػقا الػقم  عػل النػاس ينظػ كف إلػ رم نظػ ة غػَت ر بػ ، 
 ٬تب. دا ٭تاضظدف على هنج ا دتاذ ا كؿ لراني ا١تدارس كماكلد  هنم ظلم 

 ف ا دتاذ ا كؿ كاف عا١تان عامالن، كصل ا م   هنم   كدا العلم ك صػبح ا١تدةػدع 
ك  ػي  حػدث ،  رل ات، مةل مدرد  ٣تر ة  حدث الددػالل العلم ػ  ك حػدث ا سست

ك صػػبحي ا١تدردػػ  متم ػػ ة لفػػًتة رديلػػ ، ٍب ذهػػب ا دػػا قة  ،ا  رػػ ة ك حسػػن ا دػػا قة
 ؟؟كلرػنرم ل سػدا ُب نفػس ا١تسػتدل ،ا١تدرد  الضدٯتػ  ٝتع ى ك ا  مستدل  كل ضعملدا عل

 ضتحدث الفذدة بُت الناس ُب هقا ا م .

  ّاّاالطشٖكٛ الؼشعٗٛ خلشٔز املشأٚ وَ بٗتالطشٖكٛ الؼشعٗٛ خلشٔز املشأٚ وَ بٗت
ممعاماظشملرؼعملةماظرملرسؿملةمخلروجمادلرأةمعـمبؿملتمزوجؾملا=عاماظشملرؼعملةماظرملرسؿملةمخلروجمادلرأةمعـمبؿملتمزوجؾملا=مم::دقملالدقملال

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

 را بعدة  مدر:إذا مل  ي ا١ت  ة من ب ترا عل 
  ف  غهى ٚت      ا   سمرا ما عدا الد   الرفُت. .ُ
 مالمػػػح ال  بػػػُتًٌ  - ل كادػػػع  غػػػَت ةػػػ ض   -  ف  رػػػدف ا١تالبػػػس ضنفاةػػػ  .ِ

نفػػ ض  هنػػا البسػػػ  مالبػػس رديلػػ  كلرػػػن البسػػ  حػػ اـ، ضػػػاٟت اـ :  سػػدها
 هى ال  ظر   ضار    سدها. ،د ظر  مالمح  سدها، ال

ي  نظػػار ا١تػػارة كك هنػػا  ضػػدؿ للنػػاس: انظػػ كا  ف  رػػدف  لػػداف الة ػػاب ال  لفػػ .ّ
 إىلي.

 ل زينػ  مػا دامػي  -إذا كانػي مرشػدض  الد ػ   - ك ال  ن  على ك ررا .ْ
ض ل زين   يدة  على ك ررا ُب الب ي را١تا  هنػا أتكػدت  ،ملار   من ب ترا

 نػػ  ال يد ػػد إال زك رػػا  ك ٤تارمرػػا، لرػػن ملػػارج الب ػػي ال ينبعػػى  بػػدان  ف 
 لى ك ررا كال على  ظاض ها كال على يديرا. ن   ل زين  ع
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ػػػ هػػػقت املتصػػػار ا١تالبػػػس ايدػػػالم  ، كلرػػػن ال يد ػػػد زلٌّ   ،د للمػػػ اة ا١تسػػػلم مدحي
 ضنهبا ا١تداصفات كينترى ا م . ،كلرن هقت هى ا١تداصفات

  محاٖٛ األبٍاٞ وَ خماطش الٍتمحاٖٛ األبٍاٞ وَ خماطش الٍت
ممطؿملػمأضمكمأوالدىمعـمخماررماظؽملت=طؿملػمأضمكمأوالدىمعـمخماررماظؽملت=مم::دقملالدقملال

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

كن يػد  ف ننػمن  ف ال  صػ برم عػدكل  ،٨تن اآلف ن يد  ف نعلم  كالد  ُب ا١تدردػ 
نرم كنضدًٌ ؟ ا م اض ا١تد ددة ُب ا١تدرد ، ضماذا نفعلب كهػى  -ل ا١تناع  اليت عنػدهم ٨تصًٌ

   ؟٨تصنرم من  م اض الني كنضدل مناعترم، ك مب -نفس اٟتراي  
 ف   نػػاكش معرػػم ك ٖتػػدث معرػػم عػػن مداكػػ  النػػي كالػػىت  ؟؟ ينػػان مػػن علػػى النػػي

 تحدث عن ايعذاز العلمى ُب الض آف كالسػن ، ضرنػاؾ مداكػ   عػ ض آ ت ك آن ػ  ك بػُت 
ضرػقت   يػد إٯتػاف  -حسب العلم اٟتديث الصدر  - عذاز العلمى كما كصل إل   ض رااي

 ض ا حاديػػث النبديػػػ  كهنػػاؾ كنػػدات  عػػػ .الهفػػل كٕتعلػػ  يفتهللاػػػ  بدينػػ  كبرتػػػاب ك 
ديػػػث النبديػػػ ، ككػػػقلي عنػػػدما يػػػ كف هػػػقت ا  ػػػ ا  اك بػػػُت ايعذػػػاز العلمػػػى ُب هػػػقت ا ح

 .كي يد ثباهتم ُب الدين ،كي كف الدرادات العلم   ض را يضدل إٯتاهنم
كبعد  ف  عددهم علػى هػقت الضنػدات ك  كشػرم ض رػا ك كػدؿ لػ :   ضػالف     ريػدؾ 

  الفػالىن لفعذػاز العلمػى كأت  ػٌت الفدالػد العلم ػ  للصػالة ُب ال ـد  ف  دملل علػى ا١تدكػ
 عد كال ٖتد.كا ْتاث ُب هقت ا١تداة   ال  ي  -عالج ا م اض اٞتسم  ، ك  ذع  

% مػػػػن النسػػػػا   عاٞتػػػػ  الصػػػػالة كهػػػػد دكاىل َٗضمػػػػةالن ا١تػػػػ ض الػػػػقم  عػػػػاىن منػػػػ  
سػػػبب  لنفسػػ   الػػيت كػػقلي التػػد  ات ا السػػاكُت   ػػد عال ػػ  ُب الصػػالة، كغػػَتت كغػػَتت.

ا مػػ اض العصػػب   كالنفسػػ   كالسػػر  كالنػػغط ك صػػلب الشػػ ايُت كغػػَتت كغػػَتت، عال رػػا  
 كلرن الصالة اليت ض را ملشدع كالسر ن . ؟؟كلرا ُب الصالة

نػػا الصػػالةب ك    ريػػد  ف  عػػ ؼ الناح ػػ  نترػػى مػػن ذلػػي  كػػدؿ لػػ :  ى ضػػ ض ربم اضلػػد 
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ددة ُب العلػػم عػػن هػػقا ا١تدةػػدع، يػػدملل كو ػػى العلم ػػ ،  دملػػل كاْتػػث عػػن ا دػػ ار ا١تد ػػ
 ا د ار العلم  . 

 كبعػػػػد  ف   نترػػػػى مػػػػن هػػػػقت العبػػػػادات  كػػػػػدؿ لػػػػ : هنػػػػاؾ آيػػػػ   ضػػػػدؿ ُب الضػػػػػ آف:
                            (43)ك كػػدؿ لػػ : ك ػػم ينػػ ؿ ا١تػػا  مػػن السػػما ب  .الفرقممان

ل هػػقت الضنػػا  العلم ػػ  ضرػػى    حبػػاب الػػيت  ضػػدًٌ كهػػل العلػػم ٮتتلػػم عػػن الضػػ آفب ك ثػػَت 
إٯتاهنم ك  يد مناعترم كٕتدهم بعد ذلػي علمػا  ٦تػا ر كت ُب ايدػالـ مػن العظمػ  الػيت  ػا  

 .هبا الض آف كالىت كيتبي هبا  حاديث الن  العد ف 

  الٍاوصٛالٍاوصٛ
عامحغملؿماظؽملؼملصمظػملؼملؿزوجة=موػؾمحدؼث:م%ظضملـماهللماظؽملاعزملة$مصقؿملّّمأممعامحغملؿماظؽملؼملصمظػملؼملؿزوجة=موػؾمحدؼث:م%ظضملـماهللماظؽملاعزملة$مصقؿملّّمأمممم::دقملالدقملال

مم=م=مضضملؿملػضضملؿملػ
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عمماظػملَّفغمماظؽملفماِعزملعمَةموعماْظؼملغمؿعمؽملعمؼملممزملعمَةم}}حديث  عمماظػملَّفغمماظؽملفماِعزملعمَةموعماْظؼملغمؿعمؽملعمؼملممزملعمَةمَظضملعم {{َظضملعم
 فعػل ذلػي عنػد  اليت  النامص  هك  ِِِِٗٗ

كييةٌت عل رػا مػن نظػ  إل رػا، ضرػى ٖتػب  ف  سػم   ،مل ك را من ا١تن ؿ ل متدحرا من ي اها
كمػا كالػي السػ دة عالشػ  ضضػد   ب؟هػى ل ك رػا ذهنا كلمات ا١تدح كالةنا  من الغَت، لرن 
ضضالػي  صػنعرا ا١تػ  ة لتحسػن ه  هتػا ل ك رػا، ذهبي نسدة  س لنرا عن اٟتفاؼ كغَتت ٦تا 

 رةى ك عنرا:
عمممم}} عممإؿمنػممَطانعممَظِؽمزعموػمجؽم,مَصادػمؿعمشمَلضملػمِتمَأنػممتعمؽملػمزؿمِسلمعغمعمْلػمَلؿعمؿملػمِؽ,مَصؿعمزملػمؽملعمضمِلؿملؽملعمؾملغمؼملعمامَأحػملعم إؿمنػممَطانعممَظِؽمزعموػمجؽم,مَصادػمؿعمشمَلضملػمِتمَأنػممتعمؽملػمزؿمِسلمعغمعمْلػمَلؿعمؿملػمِؽ,مَصؿعمزملػمؽملعمضمِلؿملؽملعمؾملغمؼملعمامَأحػملعم

239239{{ِعؼملعمؾمامػعمؼملعمؾما,مَصاْصضملعمػمِللمِعؼملعمؾمامػعمؼملعمؾما,مَصاْصضملعمػمِللم

مم

================================== 
 ِغٕذ اٌشث١غ ثٓ ؽج١ت ػٓ ػجذهللا ثٓ ػجبط سػٟ هللا ػّٕٙب. 9ٕٕ

ُٓ أََعٍذ:  ٖٕٓ َؼٍهٝ ْث ُِ اٌطجمبد اٌىجشٜ الثٓ عؼذ ٚع١ش أػالَ إٌجالء ػٓ ثىشح ثٕذ ػمجخ، ٚاٌشٚا٠خ ٌزّبَ اٌفبئذح:  :َلبَي 

ُٓ ِص٠َبٍد، لَبَي: َؽذه  ؼٍَهٝ ْث ُّ ٌْ صََٕب ا ِٓ َؽذه ب َػ َٙ ؼَْظَفَشٍح، فََغأٌََزْ ُِ ٌَِغخٌ فِٟ  َٟ َعب ِ٘ َٚ ب َدَخٍَْذ َػٍَٝ َػبئَِشَخ  َٙ ُْٕذ ُػْمجَخَ: أَٔه صَزَْٕب ثَْىَشحُ ثِ

َْ ٌَِه صَ  ْْ َوب ب: إِ َٙ ٌَ ٌِْؾفَبِف، فََمبٌَْذ  ِٓ ا ب َػ َٙ َعأٌََزْ َٚ ٌُٙٛس،  بٌء َؽ َِ َٚ ٌِْؾٕهبِء.فَمَبٌَْذ: َشَغَشحٌ َؽ١ِّجَخٌ،  ٌط، فَ ا ِْٕضِػٟ ْٚ ْْ رَ بْعزََطْؼِذ أَ

ٍِٟ ب، فَبْفؼَ ّه َ٘ ب  ّه ِِ  َٓ ب أَْؽَغ َّ ُٙ ْمٍَز١َِْه، فَزَْظَِٕؼ١َٕ ُِ 
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ا١تهلدب منرا  ف  غق بص ت عن النظ  إىل هقت كهقت، كماذا  فعػلب  فعػل كػل مػا 
يس ت كلرن هػقا الرػالـ ُب ب ترػا عنػدما  ػدملل إىل ٥تػدع ال ك  ػ  ُب حذػ ة النػـد ك ت كػد 

  ن  ال ي اها  حده ددات.
هػػقت هػػى ا مػػدر الػػيت  حػػلي ٢تػػا ك بعػػق  نػػداع ا١تاك ػػاج ضػػال مػػان ، كايدػػالـ يضػػدؿ 

: ةع را الل ل كهى  نعرا النرػار، ضرػقا لػ س للػ كج كلرنػ  لل  ػاؿ، كهػقا ال يصػح ٢تا
 .ك٥تالم لش ع ك 

 ٖتبُت من ال ين ، ض ني ينبغى عل ي كػل ل لػ   ف  تػ يٌت ل ك ػي اما  شالُت ٦ت هاتً 
 كانظ كا معى للس دة  ـ دل م ككاف الن  ٭تبرا، ك١تاذا ٭تبراب كاني إم  ة كديػ  ايٯتػاف، -

كلرنػ  كػاف كػػاض ان،  -ككػاف ر ػالن مػن الف دػػاف الشػذعاف  -ضعنػدما رلبرػا ر ػله ل ت ك رػػا 
ضػػ ذا نهضػػي  ،لػػي لػػ : إىن  ريػػد الػػ كاج منػػي كلرػػن مػػا ٯتنعػػٌت  نػػي كػػاض ه ك   مسػػلم اضض

ال إلػ  إال ك ٤تمػده ردػدؿ ) :مرػ ل هػد - الشراد ُت ضرقا مرػ ل كال  رلػب  ػ مان دػدات
كهقا كاف مر هػا، ٍب  ػ كج  ،ر  ُب ا م ، ٍب هدات ك كنها الشراد ُت، ضضاؿ ٢تا:  ض(ك

كالدلػد مػات، ضذر  ػ  ك  ينػي  ،لعملػ ال  ػل كذهػب  ،الدلػد مػ ض .هبا كٛتلي منػ  بدلػد
 .الم مرا الني ل ك را كما علي 

كاحػػػػدة  نػػػػاـ مػػػػ  زك رػػػػا  مم كانػػػػي الداحػػػػدة  تػػػػ ين ل ك رػػػػا ُب الل ػػػػل، ك   رػػػػن  
ال  -هػقا ٦تنػدع ُب ايدػالـ  - عمػل ض رػا رػداؿ النرػار ب الحترػا كمػا ض رػا ٔتالبسرا الػيت 

ضدكػػػي النػػػـد ٬تػػػب  ف  ؟كمػػػىت يػػػ ل  ػػػع هاب ؟ ػػػع ها غهػػػى  نػػػاـ ا١تػػػ  ة مػػػ  زك رػػػا كهػػػى 
ضتضػدؿ:   نػ  زك رػا بشػ ع ك  ،ككػقا ٤تادػن  سػمرا ، رشم  ع ها ك ظر  ٤تادػن 

  كدؿ ٢تا: ل س ٢تم   فه بقلي. ؟كا كالدب
ضنامػػػا  - ضسػػػ ٢تا عػػػن الدلػػػد، ضضالػػػي لػػػ :  ـ ،ينػػػي السػػػ دة  ـ دػػػل م ل ك رػػػاضت  
كهػقا   - كالػي لػ :    ا رلحػ ككاف ب نرما ما يرػدف بػُت الػ ك ُت، كَب الصػباح للصباح 
ٍب رلبرػا  ،كديعػ  ككةػعرا عنػدؾ عارؾ لد كاحد  - لد  ف  حدان  عار  عاري  - كاف  ٝت 

ضضالػي: ضػ ف ك ادػًتدي كديعتػ   . ا:  عه رػا لػ   هنػا حضمػضضاؿ ٢تػ ؟؟مني   عه را ل   ـ الب
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 بني هقا كديع  كك ادًتدي الدديع .ا -
كذهػػػب  ،بػػػٌت كال ٗتربيػػػٌت كٕتعل ػػػٌت هبػػػقا الدةػػػ ام ٯتػػػدت  ػػػضغنػػػب ككػػػاؿ ٢تػػػا: ك
مػػػا ُب رك لر مػػػن حسػػػن ضعلرػػػا كدعػػػا ٢تمػػػا  ف يبػػػارؾ سػػػ  ل شػػػردها ل دػػػدؿ ك ، ض

ككػػػد كػػػ  ا  فد ضعدةػػػرا ك بعشػػػ ة ر ػػػاؿ كلرػػػم صػػػاٟتريػػػ  الصػػػاٟت ، يػػػ كرم القمػػػا، ك رل لت
 .ن  رددؿ ايدالـ ، ١تاذاب  هنا دارت على دي الض آف ٚت عان 

  احلٗاٚ الربصخٗٛاحلٗاٚ الربصخٗٛ
ممعاماحلؿملاةماظربزخؿملة=عاماحلؿملاةماظربزخؿملة=مم::دقملالدقملال

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

ملػػػ ة، كهػػػى داره ال   اهػػػا هػػػد اٟتػػػا   بػػػُت الػػػدن ا كاآل :الػػػربزخ ... اٟت ػػػاة الربزمل ػػػ 
:    يضػػػػدؿ ض رػػػػا ك ،كال  هلػػػػ  عل رػػػػا ا بصػػػػار ،الع ػػػػدف                        

       (355)املؤمنون. 
عنػدما اينسػػاف  نترػى م حلتػػ  الدن ديػػ  ٗتػ ج اٟتضػػالا البارن ػ  الػػيت ُب اينسػػاف إىل 

مػن بدايػ  آدـ كاآلف كإىل يػـد  - نػ  يسػ  كػل ا٠تلػا  ،دػ هقا العا ، كهقا العا  عػا ه كا
كالػػ كح ُب هػػقا الدكػػي  الض امػػ ، ككلرػػم مدةػػدعُت ُب مدةػػ  كاحػػد كهػػد اٟت ػػاة الربزمل ػػ .

إذا كاني ملمن   ردف ُب عل ُت، كإذا كانػي كػاض ة  رػدف ُب دػذُت ُب  رػنم، كبػُت هػقت 
إىل يـد الض ام ، كالرػاض كف ُب عػقابو ك لي مضامات ال يعلمرا إال ك، كا١تلمندف ُب نع م 

 إىل يـد الض ام .
 ن  عا  من العػدا  الغ ب ػ ،  ؟؟كال  ف نصف  ؟؟؟لرن عا  الربزخ ال نسته    ف ن ات

  كالعدا  الغ ب   كلنا نضدؿ ض را:                             (7)آل عمران. 
 آل  كصحب  كدليمكصلى ك على د د    كعلى 
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 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

  

uuُٕاحلمكٛ التاطعٛ ٔالظبعُٕاحلمكٛ التاطعٛ ٔالظبعuu 
  بني وٕطٜ ٔالعبذ الصاحلبني وٕطٜ ٔالعبذ الصاحل

  العالقٛ بني املدطٕبنيالعالقٛ بني املدطٕبني
  سذٖح الٍظاٞسذٖح الٍظاٞ

  صٖاسٚ املكابش لمٍظاٞصٖاسٚ املكابش لمٍظاٞ
  سشواُ البٍات وَ املرياخسشواُ البٍات وَ املرياخ

  الصالٚ عَ الػريالصالٚ عَ الػري
  الظشش ٔأثشٓالظشش ٔأثشٓ
  املاه لمٕالذاملاه لمٕالذ

  حماطبٛ الٍفعحماطبٛ الٍفع
  الصالٚ يف الظفشالصالٚ يف الظفش
  الؼعٕس باإلسباطالؼعٕس باإلسباط

البصريٚالبصريٚ
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uuٛ683ٔالظبعُٕٔالظبعُٕ  احلمكٛ التاطعٛاحلمكٛ التاطعuu  
  بني وٕطٜ ٔالعبذ الصاحلبني وٕطٜ ٔالعبذ الصاحل

:مدارمحقارمبنيمدؿملدغامعقدكمواظضملؾدماظزملاحلمظممدقرةماظغملؾملػموعـمبنيم:مدارمحقارمبنيمدؿملدغامعقدكمواظضملؾدماظزملاحلمظممدقرةماظغملؾملػموعـمبنيمدقملالدقملال

ممممعامضؿملؾ:عامضؿملؾ: مم  مم  مم مم    مم  مم مم     مم  مم    مم   مممم

عامعامممة=ة=عاماظذيمغؿضملػملؼملفمعـماحلقارمصمػملًة,موعـمػذاماظشملػملبمخاصعاماظذيمغؿضملػملؼملفمعـماحلقارمصمػملًة,موعـمػذاماظشملػملبمخاصمماظغملؾملػ$.اظغملؾملػ$.%%6666

مماآلدابماظيتمرمبمأنمؼغملقنمسػملؿملؾملاماظؿػملؼملؿملذمععمأدؿاذه=مأومادلرؼدمععمذؿملكف=اآلدابماظيتمرمبمأنمؼغملقنمسػملؿملؾملاماظؿػملؼملؿملذمععمأدؿاذه=مأومادلرؼدمععمذؿملكف=

صرضمسنيـم=موػؾمسػملكمطؾمعلػملؿـممأنمصرضمسنيـم=موػؾمسػملكمطؾمعلػملؿـممأنمؼغملقنمؼغملقنمػؾماظضملػملؿماظذيمرػملؾفمدؿملدغامعقدكمػؾماظضملػملؿماظذيمرػملؾفمدؿملدغامعقدكم

وعامسالضؿفمبضملؾادةموعامسالضؿفمبضملؾادةممم==عامادلعملزملقدمبفعامادلعملزملقدمبفمم,,طانمادلػملؿعملكممبفؼملعماظؾقرؼـطانمادلػملؿعملكممبفؼملعماظؾقرؼـممؼؾقثمسؽملف=ؼؾقثمسؽملف=

ممادلقملعـماحلؿملاتؿملة=ادلقملعـماحلؿملاتؿملة=
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 ظػػن اي ابػػ  علػػى هػػقت ا دػػمل  ك كةػػ  منرػػا   بناهػػا ٚت عػػان ُب كتػػابو لنػػا كضضنػػا ك 
كض   إ اب  عػن  (،  د ار العبد الصاّب م  مددى) لهباعت  من حداىل عش  دندات كاٝت :

 كل التسا الت ُب هقا اااؿ، كنضدؿ املتصارو  ديد:
مػػن  علػػم النػػاس   مددػػىب ضضػػاؿ:   ،  الن:دػػ د  مددػػى ديػػمل ُب بػػٌت إدػػ ال ل دػػلا

 ف ينبرػػػ  إىل  ف العلػػػم كلػػػ  ُب العػػػا  كلػػػ ، كال يد ػػػد إنسػػػاف  حػػػاط برػػػل  ضػػػ راد ك 
، ضرلفػػػػ   ف يػػػػقهب إىل العبػػػػد الصػػػػاّب إنسػػػػاف  ؟؟كهػػػػد إنسػػػػاف غػػػػَت مشػػػػردر - العلػػػػـد

ـه كػ ًنه عنػػد مػدالت ،لرػن لػػ  مرانػ ه عيظمػى عنػػد ك ؟؟مغمػدر صػػل إل ػ  كػػاؿ ضلمػا ك  - كمضػا
ضضػاؿ  .  مددػى بػن عمػ اف ـالسالـ عل رم، ضضاؿ العبػد الصػاّب: كعل ػي السػال :مددى

================================== 
 َٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٔ٘ـ ِٖٙٗٔٓ ِؾشَ  8ٕاأللظش  –ٔبدٞ اٌضساػ١١ٓ  ٖٕٔ
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ضٌت بػػي الػػقم ضضػػاؿ العبػػد الصػػاّب: عػػ ي ؟؟ مددػػى: ك ػػم عػػ ضتٌت ك  يسػػبا ىل لضػػا ه بػػيب
ك ال  علمػػ    ، ك   علػػى علػػمو علمن ػػ    مرػػ نػػي علػػى علػػمو علي  ،  مددػػى ؟؟ ردػػلي إىلي 

كب نمػا ٫تػا يتحػدسف إذا بهػال و يرػبط  - علم   ني، كما علمى كعلمي ُب علم كك ال  
ضضاؿ: كما علمي كعلمى ُب علم ك إال كما  ملق هقا العصػفدر مػن  -ُب البح  ل ش ب 

 هقا البح .
   ان:ضػػػقهب مددػػػى إل ػػػ  كعػػػادة النب ػػػُت ككػػػاؿ مػػػلدي         حيسػػػن السػػػلاؿ   --ب ب

  --سن الهلب كحي                              إف هقا العلػم ال  :ب كاؿ ل  ا دتاذ
ل هقا العلم.   سته    ف  تحمل ، ضدعدت  ف يصرب حىت ٭تصًٌ

ضهالب العلم ٭تتػاج ُب رلػب العلػم إىل حيسػن الهلػب ُب السػلاؿ، كإىل الصػرب مػ  
 ل . م  ك ا دتاذ حىت يعه   من علم  القم علي 

لعالكػػػ  بػػػُت ا١ت يػػػد ك ػػػ هللا  البػػػد ك ف  نبػػػٌت  كالن كآملػػػ ان علػػػى ا دب، ضػػػ ذا كي ػػػد كا
ضنػػػل  كملػػػػَتت  ك عهػػػػات ك  ،غػػػاتتكحصيػػػل منػػػػ  مب ،ا دب كانػػػي العالكػػػػ  كمػػػا ينبغػػػػى

ينػػاؿ  ػػ مان  الضػػ (،ا دب كإال ضػػانتظ  العهػػب) كإذا ضضػػد ا دب كػػاؿ الصػػاٟتدف: ك ضػػدات.
 ربط العلم ا دب ُب كل ا حداؿ.  ف ك  ،ما ضعلرمن  دتاذت م

  العالقٛ بني املدطٕبنيالعالقٛ بني املدطٕبني
مم:معاماظضملالضةمبنيمادلكشملقبني=:معاماظضملالضةمبنيمادلكشملقبني=دقملالدقملال

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

 ،ضما زاؿ النسب  ٢تا ر له   نػال ؛ما داـ   يتم بُت البني كا٠تارب العضد الش عى
    تعامػػػل معػػػ  بضػػػدؿ ك ُب كتابػػػ  الضددػػػى:                                    

                    (86) األحبا. 
 كال: ال ينبغػػى عل ػػ   ف ٮتتلػػى هبػػا ٔتف دهػػا ُب  ل مرػػاف كػػط، البػػد  ف يرػػدف معرػػا 

 :٤تـ  لضدل  
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  ِِّ{{  اظرملفمؿملػمشمَلانعممثعماِظغمؾملغمؼملعمااظرملفمؿملػمشمَلانعممثعماِظغمؾملغمؼملعمامماَلمؼعمكػمػمُلقعمنفممرعمجغمؾؽممِباعػمرعمَأٍةماَلمتعمِقؾقممَظفغم,مَصكملؿمنفماَلمؼعمكػمػمُلقعمنفممرعمجغمؾؽممِباعػمرعمَأٍةماَلمتعمِقؾقممَظفغم,مَصكملؿمنفممم}}
يرػدف حػديةان عامػػان كلػ س ض ػػ   -  ك مبا ػػ ةن ،  ك ا١تدايػل ،التل فػػدف –ضػ ف حادثتػ  

 نػ  مػازاؿ   نب ػان  ،يػدعدت إىل الهمػ  ض رػا بشػ   حىت ال يشػع  ،كال  رةي  ،لُته ُب الضدؿ
يعٌت إذا عيضد العضػد عنرا، كيباح ل  ك٢تا كل     إذا ٘تي ا مدر كعيضد العضد كدملل هبا، 

ال يرػػدف  ،ك  يػػتم الػػدملدؿ  ظػػل ٤تتبسػػ  كحػػقرت، حػػىت يػػتم ا مػػ  كػػالعي ؼ الػػقم دار ب ننػػا
 ب ن  كب نرا الرالـ القم نسم  عن  إال بعد هقا.

كض ػ  النذػاة، كمػن ٮتػالم ذلػي يتعػ ض ١تػا  ،كالش ع الػ اىن ،هقا هد النرج اي٢تى
  ـ.ن ات ُب ٣تتمعنا ُب كل يـد على مدل ا 

  سذٖح الٍظاٞسذٖح الٍظاٞ
ممإغؿعملاصمظػملؼملرأة=إغؿعملاصمظػملؼملرأة=ممؿملفؿملفػؾمحدؼث:م%اظؽمللاءمغاضزملاتمسعملؾمودؼـ$مصػؾمحدؼث:م%اظؽمللاءمغاضزملاتمسعملؾمودؼـ$مصمم::دقملالدقملال

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

  كالن ل س هناؾ نصه للحديث هبقت الر ف  ، نصم اٟتديث الصح ح:
ــممَأْشػمَلبعممِظِذيمُظبدملمِعمم}} ػـممغعماِضزملعماِتمسعمعمْلؾـمموعمَظامِدؼ ــممَأْشػمَلبعممِظِذيمُظبدملمِعععمامرعمَأؼػمتغممِع ػـممغعماِضزملعماِتمسعمعمْلؾـمموعمَظامِدؼ فـمم,مَضاَظتػمم:موعمععمامغغمعمْلزملعمانغممععمامرعمَأؼػمتغممِع فـمم,مَضاَظتػمم:موعمععمامغغمعمْلزملعمانغممؽملػمغمُل ؽملػمغمُل

ؿـممذعمؾملعمادعمُةمرعمجغمؾـمم,موعمَأعفمام ؿمم=مَضالعمم:مَأعفمامغغمعمْلزملعمانغمماْظضملعمعمْلؾؿمم:مَصرملعمؾملعمادعمُةماعػمرعمَأتعمؿملػم ؿـممذعمؾملعمادعمُةمرعمجغمؾـمم,موعمَأعفماماْظضملعمعمْلؾؿمموعماظدممؼ ؿمم=مَضالعمم:مَأعفمامغغمعمْلزملعمانغمماْظضملعمعمْلؾؿمم:مَصرملعمؾملعمادعمُةماعػمرعمَأتعمؿملػم اْظضملعمعمْلؾؿمموعماظدممؼ

فـممتغمظمْلشمِلرغممرعمععمسملعمانعمموعمتغمعمِلؿملؿغممَأؼفماعؼمامَظامتغمزملعمػملخملل ؿـمم:مَصكملؿمنفممإؿمحػمدعماُط فـممتغمظمْلشمِلرغممرعمععمسملعمانعمموعمتغمعمِلؿملؿغممَأؼفماعؼمامَظامتغمزملعمػملخمللغغمعمْلزملعمانغمماظدممؼ ؿـمم:مَصكملؿمنفممإؿمحػمدعماُط {{ممغغمعمْلزملعمانغمماظدممؼ
ِّّ

مم

 رب عػ  ضسػ دلد     ك ػدها ك  تكهػق، اٟتمل كالدالدة  سػرد ك نسػى  هنا بعد
 هنػػا أت  رػػا  ، ينػػان هػػ  رب عػػ  إ٢ت ػػ  ك مػػا نضصػػاف الػػدين: عل رػػا كراعترػػا الشػػ يع  اي٢ت ػػ .

ك٘تتنػ   ،ك٘تتنػ  عػن  ػالكة الضػ آف ،ك٘تتن  عػن الصػ اـ ،الدكرة الشر ي  ضتمتن  عن الصالة
هػػداؼ الب ػػي اٟتػػ اـ إذا كانػػي ُب بلػػدة ك ا١تضددػػ  ك٘تتنػػ  عػػن ال ،عػػن مػػٌس ا١تصػػحم

================================== 
َٙبةٍ  ٕٖٕ ِٓ ِش ِٓ اْث  خشعٗ إٌهَغبئِٟ فٟ )اٌىجشٜ ( َػ

 ش سػٟ هللا ػّٕٙب.عٕٓ أثٝ داٚد ٚاثٓ ِبعخ ٚاالِبَ اؽّذ ػٓ ػجذهللا ثٓ ػّ ٖٖٕ
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كال  ،، لرػن هػقا ال ييػنضص مػن كػدرهالرن ١تػاذا إمتنعػيب  نف ػقان  مػ  ك  .كهى مر 
 يين ؿ من   هنا، كه ا بنا لن ل آ ت الض آف:

                                                

                                            

                                              

                                            

                              ((8080) األحبا) األحبا..  

كػػاؿ  ،ال ؟؟هػػل يد ػػد مضػػاـ مػػن مضامػػات ال  ػػاؿ هػػقت مليػػصي ال  ػػاؿ دكف النسػػا ب
 : {{ممإؿمنفمماظؽملمملعمذملذملاءعممذعمذملذملعمَلاِئؼغمماظرممجعمذملذملالؿمممإؿمنفمماظؽملمملعمذملذملاءعممذعمذملذملعمَلاِئؼغمماظرممجعمذملذملالؿممممم}} ُب اٟتػػديث اٞتػػام

ككػػل مػػا ُب ا١تدةػػدع  ف  ،ِِّّْْ
لهب عػػ  اٞتسػػم البشػػ ي  الػػقم مللضػػ  كصػػدرت دكره ُب اٟت ػػاة، ضذعػػل لل  ػػل  ل ك  عػػ

كظػػػالم كلفػػػ  ك هبػػػا، ك عػػػل للمػػػ  ة كظػػػالم كلفرػػػا ك هبػػػا، ك عػػػل لل  ػػػل كا١تػػػ  ة معػػػان 
ػػل ا١تػػ  ة، كا١تػػ  ة   رامػػل، يعػػٌت إذا إ تمعػػا مػػ  بعػػق  رتمػػل هػػقت الدظػػالم، ضال  ػػل ييرمًٌ

نرمػا كظػػالم حسػب الترػدين اٞتسػدل الػقم  ك ػدت عل ػػ  كلرػل كاحػدو م ، رمػل ال  ػل
 ك  ،لرػػػن لػػػػ س ُب الػػػدين إنتضػػػػاص للمػػػ  ة كال إنػػػػ اؿه لشػػػ هنا إال إذا عصػػػػي ك، ك 

، لرن ا١تلمنات م  ا١تػلمنُت ُب كػل اهلل  -كالع اذ اهلل  - ك كف ت  ،ابتعدت عن ك
 .ك  كتاب رب العا١تُت ذ ا١تضامات كما 

  لمٍظاٞلمٍظاٞ  صٖاسٚ املكابشصٖاسٚ املكابش
ممعامحغملؿماظدؼـمظممزؼارةمادلعملابرمظػملؽمللاء=عامحغملؿماظدؼـمظممزؼارةمادلعملابرمظػملؽمللاء=مماظلقملالماظرابع:اظلقملالماظرابع:

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

كالػي: ٝتعػي ردػدؿ ك  ،سػلاؿلديملي الس دة عالش  رةػى ك عنرػا مةػل هػقا ا

================================== 
ْٓ َػبئَِشخَ سػٟ هللا ػٕٙب ٖٕٗ  .سٚاٖ أثٛ داٚد َػ
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 : يضدؿ للنسا 
ػـممزؿمؼعمارعمِةماْظعمُلؾغمقرؿممَصزغممم}} ػـممزؿمؼعمارعمِةماْظعمُلؾغمقرؿممَصزغمإؿمغمملمُطؽملػمتغممَضدػممغعمؾملعمؿملػمؿغمغمُلؿػممسعم {{ممورغموػعمامَصكملؿمغفمؾملعمامتغمذعمطخملرغمُطؿغمماآلِخرعمَةورغموػعمامَصكملؿمغفمؾملعمامتغمذعمطخملرغمُطؿغمماآلِخرعمَةإؿمغمملمُطؽملػمتغممَضدػممغعمؾملعمؿملػمؿغمغمُلؿػممسعم

ِّٓ
مم..

ا ال ١تػػكهػػى  ف  ػػقهب ُب  ككػػات النرػػار حػػىت ال  تعػػ ض  ؛مػػ  م اعػػاة آداب الػػ  رة
مد عيضبات، ك    الراملػ  م  ديػ  اٟتذػاب ال يظرػ   ف  قهب كهى  لبس مالبسػرا الشػ ع ٭تي

 .عن  رددؿ ك منرا إال الد   كالرفُت، ك ف ال  فعل عند ا١تضاب    مان هنى 
رػػا حنػػ ة تكال  فعػػل  ضعػػاؿ اٞتاهل ػػ  الػػيت كػػاؿ ُب ٚتل ،كال ٗتلػػ  الة ػػاب ،ال  نػػدح

 :الن  
ػـممَظشمَلؿعمماْظكغمدغمودعمموعمذعمؼفمماْظفغمؿملغمقبعممم}} ػـممَظشمَلؿعمماْظكغمدغمودعمموعمذعمؼفمماْظفغمؿملغمقبعمَظؿملػمسعممِعؽملفمامععم وعمدعمسعماموعمدعمسعماممم--ا١تالبس ا١تالبس   ::كاٞت دب هىكاٞت دب هى  --ممَظؿملػمسعممِعؽملفمامععم

{{ممِبدعمسػمقعمىماْظفعماِػػمِلؿملفمِةِبدعمسػمقعمىماْظفعماِػػمِلؿملفمِة
ِّٔ

مم

 هىب دعدل اٞتاهل   ما
مػػن بعػػدؾب نفعل دػػ  كتنػػا كمػػاذا نػػي  ب ؾبعػػدةػػل ك ػػم دػػنع ش النػػدب كالن احػػ  م

 ملَته من ٚت   ا  ـ.  كك  ،كننسى  ف معنا ك
 ٍب  لضى السالـ على من ذهبي ل  ر    ك على  هل ا١تضاب :

{{اظلفمػمَلامغممسعمػمَلؿملػمغمُلؿػممدعمارعممَضقػممـممعغمقملػمِعؽمِلنيعمم,موعمإؿمغفمامإؿمنػممذعماءعمماظػملَّفغممِبغمُلؿػممَظاِحعمُلقنعمماظلفمػمَلامغممسعمػمَلؿملػمغمُلؿػممدعمارعممَضقػممـممعغمقملػمِعؽمِلنيعمم,موعمإؿمغفمامإؿمنػممذعماءعمماظػملَّفغممِبغمُلؿػممَظاِحعمُلقنعمممم}}
ِّٕ

مم

ك نصػػػ ؼ بعػػػد ذلػػػي  ،ك ضػػػ   ٢تػػػم مػػػا   سػػػ  مػػػن الضػػػ آف كهتبػػػ  ٢تػػػم، ك ػػػدعد ٢تػػػم ك
   .بسالـ

، ك  ض ػ  ض ػ  حػ جال هقا ا م    ه إذ ضعلتػ  ا١تسػلمات ُب هػقا بػ، كلػ س ض ػ  عنػيه
 ال ماف  ك ُب  ل زماف إبٚتاع العلما  ا  ال   هل الش يع  كالفضرا .

================================== 
 سٚاٖ ِغٍُ ػٓ ثش٠ذح سػٟ هللا ػٕٗ، ٚاٌزشِزٞ ٚأثٛداٚد ٚإٌغبئٟ ثشٚا٠بد، ٚأؽّذ ػٓ أثٟ عؼ١ذ  ٖٕ٘

 . فٟ اٌظؾ١ؾ١ٓ ػٓ اثٓ ِغؼٛد  ٖٕٙ

 ػٕٙب طؾ١ؼ اإلِبَ ِغٍُ ػٕٓ ػبئشخ سػٟ هللا 7ٖٕ



  {{ٕٕٙ٘ٙ٘}}    اٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌغجؼْٛ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإ          س٠خ    س٠خ    فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

  سشواُ البٍات وَ املرياخسشواُ البٍات وَ املرياخ
ثؾملاموأسشملؿفمإشمماِّوالدمثؾملاموأسشملؿفمإشمماِّوالدماامـممحرعتمبؽملاتؾملامعـمعريمـممحرعتمبؽملاتؾملامعـمعريأأاظدؼـمظمماظدؼـمظممعامحغمغملؿمعامحغمغملؿممم::دقملالدقملال

مماظذطقر,مصؾملؾمؼقاصػملقػامأممؼعملارضملقػا=موػؾمرمقزماظػملفقءمإشمماظعملسملاء=اظذطقر,مصؾملؾمؼقاصػملقػامأممؼعملارضملقػا=موػؾمرمقزماظػملفقءمإشمماظعملسملاء=

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

ُب كتػػاب ك لرػػى ننػػاؿ الػػرب،  ك ا ـ ٢تػػا حضػػدؽ كعل رػػا كا بػػات، حضدكرػػا ك رهػػا 
نضابػػػل ايدػػػا ة ال د حادػػػبرا علػػػى ذلػػػي، لرننػػػا   كُب كا باهتػػػا  كدهنػػػا  هنػػػا كصيػػػ ت

ضابلرػػا ايحسػػاف، كنظػػلم علػػى بػػٌ ً  هبػػا لرػػى نفػػدز ب ةػػاها  ف رةػػاها نكلرػػن  ،ايدػػا ة
   طه ُب دملدؿ اٞتن .

ضضػد  ،َتاث بغَت عيقرو   عىإذا ح مي ا ـ  ك ا ب  حد ا بنا   ك البنات من ا١ت
 :كاؿ 

{{ثًامإرثفمحرفممماهللمسػملؿملفماجلؽملةمؼقمماظعملؿملاعةثًامإرثفمحرفممماهللمسػملؿملفماجلؽملةمؼقمماظعملؿملاعةعـمحرمموارعـمحرمموار}}
ِّٖ

مم

لرن إذا كاف هناؾ دببه يستدعى من ا ب  ك ا ـ ٗتص ص بعػق ا كالد بعه ػ  
مػن البنػُت  ك  -نظ ان لظ كض ، ايدالـ  عهات ٢تم ك اح ٢تػم ذلػي، ضػ ف كػاف مػةالن ا ملػدة 

را ال  ػل ا ب  ك كلػ س ٢تػا دملػله كال معػاش سبػي، كملصيػ ،  ك دا إال كاحػدة -البنات 
إىل  حد  ملداهتا  ك غَتهم، هقا  مػ ه  احػ   دا ـ بش  و من مَتاث  حىت  تعفم عن مد ال 

 .  ع ك 
 كإملدانػػ  كػػد ال ،كم ةػػ  ٭تتػػاج إىل كيلفػػ و كبػػَتة ،إذا كي ػػد بػػُت ا ملػػدة ر ػػله مػػ يق

 ػ   علػػ رم ُب  ال ،ضهللاصيػ  ا ب  ك ا ـ بػػ  دة ُب ا١تػَتاث نظػَت هػػقا ا١تػ ض ،يسػاعدكن 
 ذلي  ف هقا ٗتص ص بسبب.

================================== 
١َشاصًب فََشَػُٗ هللاُ  :لبي أْ إٌجٟ  ؽذ٠ش أثٟ ٘ش٠شح سػٟ هللا ػٕٗ  اٌشؼت ِٓ أخشعٗ اٌج١ٙمٟ فٟ 8ٖٕ ِِ ْٓ لََطَغ  َِ

ٌَْغٕهخِ  َٓ ا ِِ ١َشاصًب  ِِ  ِٗ َسُعٌُُٛٗ لََطَغ هللاُ ثِ ١ِشاس ٚاسصٗ لطغ هللا  فشه ِٓ )ِٓ :ٚأخشعٗ اثٓ ِبعٗ ِٓ ؽذ٠ش أٔظ ثٍفع .َٚ

 ١ِشاصٗ ِٓ اٌغٕخ ٠َٛ اٌم١بِخ



  {{7ٕ٘7ٕ٘}}    اٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌغجؼْٛ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإ          س٠خ    س٠خ    فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

، ضضػد ذكػ  ت ُب حػديث  ، ما إذا كاف اٟت ماف بغَت دببو   ك التهللاص ص بغَت دػببو
  مرمن رلبان ١ت ةاة ك  لي كعال. رددؿ ك، لرن على البنات  ف يضمن بربًٌ 

  الصالٚ عَ الػريالصالٚ عَ الػري
مماموشممظممآنمواحٍد=اموشممظممآنمواحٍد=دقملال:مأعكمعغمؿضملؾةموالمتلؿشملؿملعماظزملالة,مصؾملؾمأضقممباظزملالةمهلدقملال:مأعكمعغمؿضملؾةموالمتلؿشملؿملعماظزملالة,مصؾملؾمأضقممباظزملالةمهل

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

كل الف الق اليت ض ةرا عل نا ك ٕتدز ض را اي بػ ، كاي بػ  هػد  ف كاحػد يلديرػا 
الن ابػػ  عػػٌت، مػػن مػػات ك  يصيػػم   مػػان مػػن  ػػر  رمنػػاف ٬تػػدز  ف ابنػػ   ك  ملػػدت  ك  حػػد 

 ننا ٩تػ ج الفديػ  عػن هػقت ا  ـ، كالػقل مػات كعل ػ    كارب  يصـد عن  هقت ا  ـ، ك٬تدز
ػبس ُب  -٬تدز نضدؿ كال  - زكاة ٬تب بػل ٬تػب علػى  كالدت إملػ اج هػقت ال كػاة حػىت ال ٭تي

 :لضدل   ،كربت
{{ادلؿملتمحمؾقسؽممظممضربهمبدؼؽملفمحؿكمؼغمعملسملكمسؽملفادلؿملتمحمؾقسؽممظممضربهمبدؼؽملفمحؿكمؼغمعملسملكمسؽملف}}

ِّٗ
مم

 ف  ككد  ك على  كالدت كحػج  حػدهم ب ػي ك اٟتػ اـ ٬تػدز لػ  ،من مات ك  ٭تج
ضػال  يضبػل إال  ،لرػن الصػالة ال ٬تػدز اي بػ   بػدان عنرػا .٭تج عن  ب  ، ككػقلي ٬تػدز لفبنػ 

 - م هبػػػػا، كإال لػػػػًتؾ ا غن ػػػػا  الصػػػػالة كادػػػػت   كا مػػػػن يصػػػػلى عػػػػنرم هلل مػػػػن ا١ترليػػػػ
لرػػػن  -عنػػػ   فيسػػػته   الداحػػػد مػػػنرم  ف ٬تعػػػل ٜتسػػػ  يصػػػلد  ؟؟كلرانػػػي عمل ػػػ  دػػػرل 

 يعٌت ال ٬تدز  حدو  ف ييصلى عن  حد.  ،ا اي ب الصالة القات ال ٬تدز ض ر
حػىت  ،كمن ضا   دنُت   يضنى ض را الصالة ضعل ػ   ف يػلدل هػقت ا  ـ مػ ةن  ملػ ل

ضمػػ  الصػػبح  ؛نيٍػػنو ُب الصػػالة، ض يصػػلى ٦تػػا عل ػػ  مػػن دى يٍػػيت كػػد  نػػ   ديل مػػا عل ػػ  مػػن دى 
 ت   ػػل كب مػػا داـ كػػد يصػػلى صػػبحان، كمػػ  الظرػػ  ظرػػ ان، كنفػػ ض  نػػ  بػػد  ُب ذلػػي ك ػػا

================================== 
 ػٕٗ أْ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص لبي:) ٔفظ اٌّؤِٓ ِؼٍمخ ثذ٠ٕٗ ؽزٝ ٠ُمؼٝ ػٕٗ ( سٚاٖ أؽّذ ٚػٓ أثٟ ٘ش٠شح سػٟ هللا 9ٖٕ

 ٚاٌزشِزٞ 



  {{8ٕ٘8ٕ٘}}    اٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌغجؼْٛ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإ          س٠خ    س٠خ    فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

 :كما كاؿ   ،ض عفد عن  ك ،ندل السداد كيسدد
{{عـمإدؾمانمدؼؽملًامؼؽملقىمددادهمصؼملاتمأدؾمىماهللمسزفمموجؾفممسؽملفعـمإدؾمانمدؼؽملًامؼؽملقىمددادهمصؼملاتمأدؾمىماهللمسزفمموجؾفممسؽملف}}

َِْ
مم

  الظشش ٔأثشٓالظشش ٔأثشٓ
مم,,عاماحلغملؿمظمموظٍدمسؼملؾمظقاظدهمدقرًامدلؽملضملفمعـماظزواجمبضملدمعقتمأعفعاماحلغملؿمظمموظٍدمسؼملؾمظقاظدهمدقرًامدلؽملضملفمعـماظزواجمبضملدمعقتمأعفمم::دقملالدقملال

ممصؾملقمالمؼرؼدمزوجةمِّبؿملف=صؾملقمالمؼرؼدمزوجةمِّبؿملف=

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

 يػػن هػػقا السػػح  الػػقم ٯتنػػ  مػػن الػػ كاجب بنػػي دػػتت كج ضػػ ين هػػقا السػػح  الػػقم 
ك ى ال يفعػل السػاح  لنفسػ   ؟؟د منعرا من ال كاجب ك ى ال يفعػل السػاح  لنفسػ  مػا ينفعػ ب

ركف للنػػاس  هنػػػم يصػػػدًٌ  ؟لػػػد نظػػ ًب  نػػػداع السػػح ة لد ػػػدًب عذبػػان  ب؟؟مػػا يػػدض  عنػػػ  النيػػ 
كك ف ك يضػدؿ لنػا:  ؟ عذب منرا ان م كين كهنم، ب نما ٕتد عند  غلب السح ة  مدر ينفعدهن

 لد  ف  الساح  يسته    ف يفعل ذلي لفعل ذلي م  نفس .
 كج، ضلػمى ال يرتػب ٢تػا ّتلػب رػاؿ هبػا العمػ  ك   يػ كػ ف يرػدف السػاح  عنػدت بنػيه 
٢تػػا الهػػالؽ، ضًلػػم   ٯتنػػ  كيػػدر   ك  رػػدف لػػ  بنػػيه  ؟ا زكاج إذا كػػاف يرتػػب ذلػػي لغَتهػػاب

 .م   ن  يدهم الغَت  ن  يدض  عنرم ذلي -ب ذلي
ػػػػػدش عل نػػػػػا العض ػػػػػدة  اهػػػػقت ا مػػػػػدر    حبػػػػػاب نشػػػػ ه الفرػػػػػ  ال رػػػػػددل ب ننػػػػا ل يشًٌ

حنػ ة النػ  كػاؿ للهفػل الصػغَت دػ د  عبػد ك بػن عبػاس ػ كػاؿ  .الصػح ح  ُب ك 
 ل :

ػمِلؼملعماٍتم:ماحػمظمَلْظماظػملَّفعممؼعمقػمظمَلصمْلَؽماحػمظمَلْظماظػملَّفعممتعمِفدػمهغممػمِلؼملعماٍتم:ماحػمظمَلْظماظػملَّفعممؼعمقػمظمَلصمْلَؽماحػمظمَلْظماظػملَّفعممتعمِفدػمهغممؼعمامُشػمَلامغمم,م"مإؿمغمملمُأسعمػملخملؼملغمَؽمَطؼعمامُشػمَلامغمم,م"مإؿمغمملمُأسعمػملخملؼملغمَؽمَطمم}}

ػممِباظػملَِّفم,موعماسػمػمَلؿػممَأنفمماْظفمُلعفمَةمَظقؿمم ػممِباظػملَِّفم,موعماسػمػمَلؿػممَأنفمماْظفمُلعفمَةمَظقؿممتغمفعماػعمَؽمإؿمذعمامدعمفمَلْظتعممَصادػمفمَللؿمماظػملَّفعمموعمإؿمذعمامادػمؿعمضملعمؽملػمتعممَصادػمؿعمضمِل تغمفعماػعمَؽمإؿمذعمامدعمفمَلْظتعممَصادػمفمَللؿمماظػملَّفعمموعمإؿمذعمامادػمؿعمضملعمؽملػمتعممَصادػمؿعمضمِل

================================== 
ُْٕٗ فِٟ ػٓ ١ِّٛٔخ سػٟ هللا ػٕٙب أْ إٌجٟ  ٕٓٗ ُ َػ اُٖ َّللاه ُ ٠ُِش٠ُذ لََؼبَءُٖ إاِل أَده ُ أَٔٗه ُُ َّللاه ُْ َد٠ًْٕب ٠َْؼٍَ ا ْٓ أََؽٍذ ٠َذه ِِ ب  َِ لبي:) 

 ١َْٔب ( سٚاٖ اثٓ ؽجبْ ٚاٌؾبوُ ٚطؾؾٗ ٚٚافمٗ اٌز٘جٟاٌذُّ 



  {{9ٕ٘9ٕ٘}}    اٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌغجؼْٛ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإ          س٠خ    س٠خ    فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

ٍءمَضدػممَطؿعمؾعمفغمماظػملَّفغممَظَؽم,موعمَظقؿممٍءمَضدػممَطؿعمؾعمفغمماظػملَّفغممَظَؽم,موعمَظقؿمماجػمؿعمؼملعمضملعمتػممسعمػمَلكمَأنػممؼعمؽملػمظمَلضملغمقَكمِبرملعملػمٍءمَظؿػممؼعمؽملػمظمَلضملغمقَكمإؿمظَّامِبرملعملػماجػمؿعمؼملعمضملعمتػممسعمػمَلكمَأنػممؼعمؽملػمظمَلضملغمقَكمِبرملعملػمٍءمَظؿػممؼعمؽملػمظمَلضملغمقَكمإؿمظَّامِبرملعملػم

اجػمؿعمؼملعمضملغمقامسعمػمَلكمَأنػممؼعمسملغمرقموَكمِبرملعملػمٍءمَظؿػممؼعمسملغمرقموَكمإؿمظَّامِبرملعملػمٍءمَضدػممَطؿعمؾعمفغمماظػملَّفغممسعمػمَلؿملػمَؽم,مرغمِصضملعمِتماجػمؿعمؼملعمضملغمقامسعمػمَلكمَأنػممؼعمسملغمرقموَكمِبرملعملػمٍءمَظؿػممؼعمسملغمرقموَكمإؿمظَّامِبرملعملػمٍءمَضدػممَطؿعمؾعمفغمماظػملَّفغممسعمػمَلؿملػمَؽم,مرغمِصضملعمِتم

{{اْظفمَلْضػمَلامغمموعمجعمظملَِّتماظزملقمقغمػغمماْظفمَلْضػمَلامغمموعمجعمظملَِّتماظزملقمقغمػغمم
ُِْ
مم..

كالغػػم، كلرػػى  ك٭تمػػل عنػػا ا٢تػػم ،مػػا الػػقم ٖتتا ػػ  ا مػػ  ايدػػالم   لَتضػػ  عنػػا العنػػا 
رل ا مدرب ض ،يضنى اٟتدالج  ل نا الدعا :عكلرى يسًٌ
                                ((2525)غافر)غافر..  

كوملػق ا دػباب الػيت ٕتعػل ك يسػتذ ب  ،من ي يد  سر ل  ل  مػ  عل ػ  الػدعا 
هعػم اٟتػالؿ، كبعػػد ا١ت ؛لػ  الػدعا ، ك كؿ هػػقت ا دػباب  ف يرػدف  كلػػ  ك ػ ب  مػن حػػالؿ

 ف ال يظلػػم  حػػدان مػػن ا٠تلػػا، إذا كٌَب هبػػقت  :ذلػػي ٭تػػاضو علػػى الصػػالة ُب ككترػػا، كالةالةػػ 
كػػػاؿ دػػػ د  دػػػعد بػػػن  ىب  .الػػػةالث ضػػػ ل  ػػػ  و يسػػػ ل  مػػػن مػػػدالت، يسػػػتذ ب لػػػ  ك 

 :دعد ك ىل  ف  كدف مستذاب الدعدة، ضضاؿ اككاص:   رددؿ ك 
ػممعغملػمؿعمفعمابعمماظدفمسػمقعمِةمؼعمامدعمضملػمدغممَأِربػممععمؼعمامدعمضملػمدغممَأِربػممععممم}} ػممعغملػمؿعمفعمابعمماظدفمسػمقعمِةمشمْلضملعمؼملعمَؽمتعمغمُل {{شمْلضملعمؼملعمَؽمتعمغمُل

ِِْ
مم

 ،كال نػػقهب إىل السػػح ة -النػػار النػػاض   -كنتد ػػ  إىل ك  ،ضعل نػػا ببػػاب الػػدعا 
كال إىل النصػػػابُت، كنضنػػػػى علػػػى هػػػػقت الفػػػ  ا١تتشػػػػ ة ُب ا مػػػ  كالػػػػىت  ،كال إىل الػػػد الُت

 ادتيحدثي بعد عص  النبدة.
  يرػػػن هنػػػاؾ  ؟؟ُب عرػػػد النػػػالب مػػػن الػػػقم كػػػاف يفػػػي السػػػح   ك يعمػػػل السػػػح 

كلرنرػا  مػدره  يعلػي ُب ا مػ  حػىت  شػغل ا مػ  عػن  ،كال من يقهب إىل السػح ة ،دح ة
ضعل نػػا اهلل النػػار النػػاض   ك، ضػػ ظن  ف هنػػاؾ غػػَت ك مػػن ٬تلػػب النفػػ   ك يػػدض  النيػػ .

 من هقت العضالد النال  كلرا  ٚتعُت. كنتهللالص كنتدب إىل ك  ،كحدت

================================== 
 سٚاٖ اٌزشِزٞ ػٓ اثٓ ػجبط سػٟ هللا ػّٕٙب. ٕٔٗ

 اٌطجشأٟ ػٓ اثٓ ػجبط سػٟ هللا ػّٕٙب. ٕٕٗ
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  اه لمٕالذاه لمٕالذاملامل
شممسؼملؾموواظدىمؼشملػملبمعؽملكمدوعًامأنمأسشملؿملفمعااًلمظؿملرملرتىمبفمدفائر,مشممسؼملؾموواظدىمؼشملػملبمعؽملكمدوعًامأنمأسشملؿملفمعااًلمظؿملرملرتىمبفمدفائر,ممم::دقملالدقملال

مموأغامعغمؿضملبمسػملكمػذامادلال,مصؾملؾمأعؽملضملفمأومأطذبمسػملؿملفموالمأسشملؿملف=موأغامعغمؿضملبمسػملكمػذامادلال,مصؾملؾمأعؽملضملفمأومأطذبمسػملؿملفموالمأسشملؿملف=م

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

  سػػته    ف  سػػم را مػػ ض، كهػػد  يبتلػػىى هبػػقا ا١تػػ ض كعل ػػي  ف ال ؛  بػػال لالسػػذا
 ضهػػ  عنػػ  ذلػػي حػػىت ال يتغػػَت كلبػػ  عل ػػي كيغنػػب عل ػػي، كلرػػن ٖتػػاكؿ به يضػػ  له فػػ  

فػػم منرػػا ٍب ال يػػ اؿ ٮتفػػم منرػػا حػػىت يًتكرػػا، ك فرمػػ   نػػي  ،ك دػػلدب حرػػ م  ف ٕتعلػػ  ٮتي
 كعدـ م ة  كدضم . ،ملالمه عل   لصح   سم 

  حماطبٛ الٍفعحماطبٛ الٍفع
غؽملكمأصؾقتمغؽملكمأصؾقتموضؼملريىمؼشملاردغكمظممطؾمأصضملاشم,مظدرجةمأوضؼملريىمؼشملاردغكمظممطؾمأصضملاشم,مظدرجةمأمم,,غظمللكمظقاعةغظمللكمظقاعةممدقملال:دقملال:

ذظؽمرمضملػملؽملكمحزؼؽملًامذملمصؼملامذظؽمرمضملػملؽملكمحزؼؽملًامذملمصؼملامممووطؾمعامأصضملػملفمالمؼغملقنمسػملكمأطؼملؾموجف,مطؾمعامأصضملػملفمالمؼغملقنمسػملكمأطؼملؾموجف,مبفملنمبفملنمأذضملرمأذضملرم

مماحلؾ=احلؾ=

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

ض نػا  ف، ككػاؿ ك ، ككلنػا مضصػ  الرماؿ ُب  ل عمل إال رددؿ ك  حد   يبل  
  ٚتعُت:

{{شملَّاِئنيعمماظؿفمقفمابغمقنعممشملَّاِئنيعمماظؿفمقفمابغمقنعممُطؾقممبعمؽمِللمآدعممعممخعمشملَّاءؽمم,موعمخعمؿملػمرغمماْظكعمُطؾقممبعمؽمِللمآدعممعممخعمشملَّاءؽمم,موعمخعمؿملػمرغمماْظكعممم}}
ِّْ

مم

ػػ ػػ،  ه ُب حػػا نفسػػ ا١تػػلمن دالمػػان يشػػع   نػػ  مضصًٌ  ه ُب راعػػ  ربػػ ، لرػػن عنػػدت كمضصًٌ
   ملػػالم مػػن ؛ ف معػػان االبػػد ك ف يرػػدف ايثنػػ ،"حيسػػن ظػػنو ُب ك" :نسػػم   ،عشػػمه ُب ك

 .  التضصَت كلرن متعشم  ف ربنا يـد الض ام  ٭تادبٌت بفنل 
================================== 

 أخشعٗ اثٓ أثٟ ش١جخ ٚأؽّذ ٚاٌزشِزٞ ٚاثٓ ِبعٗ ٚغ١شُ٘ ػٓ أٔظ سػٟ هللا  ٖٕٗ
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 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

 كػػدـه ٭تادػػبرم ك بفنػػل ، ككػػدـه ٭تادػػبرم ك بعدلػػ . ف:اندعػػ كحسػػاب يػػـد الض امػػ 
   مػػن ٭تادػػبرم ك بفنػػل  يضػػدؿ ضػػ رم ُب الضػػ آف:                               

                                                                  
كهػػلال   نػػتم    مػػ   ،كيتذػػاكز عػػن دػػ ماهتم ،يضبػػل ك مػػنرم  حسػػن  عمػػا٢تم .األحقمماف(32)

حىت  ف حن ة النػ  كصػم اٟتسػاب الػقم نتعػ ض لػ ، . غَت بض   ا مم السابض  -الن  
يفعػػػل ك كمػػػن ٮتػػػ ج  ،كال يد ػػػد  حػػػد ٮتػػػ ج عػػػن هػػػقا اٟتسػػػاب إال مػػػن يتبػػػاهى ا١تعاصػػػى

اصػػى عالن ػػ  كال ٮتشػػى ك كال ٮتشػػى ا٠تلػػا، كيظػػل علػػى ذلػػي كال يتػػدب حػػىت يلضػػى عا١ت
 .ك 

ف مػن  ػدة د كملػالف ،لرن ٨تن ٚتاع  ا١تػلمنُت الػقين ٮتػاضدف مػن التضصػَت ُب العمػل
    بشَتان لنا: -اٟتساب، حن ة الن  يضدؿ لنا 

عـمم,مَصؿملعمسملعمعغممسعمػمَلؿملػمِفمَطؽملعممم}} عـمم,مَصؿملعمسملعمعغممسعمػمَلؿملػمِفمَطؽملعمإؿمنفمماظػملَّفعممؼغمدػمِغلماْظؼملغمقملػمِع ل س ل س   كيرلم  بغَت   ٚتافكيرلم  بغَت   ٚتاف  --ممظمَلفغمموعمؼعملػمؿغمرغمهغمِمظمَلفغمموعمؼعملػمؿغمرغمهغمِمإؿمنفمماظػملَّفعممؼغمدػمِغلماْظؼملغمقملػمِع
  ،،ال ي ل  حده من  هل ا١تدكم   مان ال ي ل  حده من  هل ا١تدكم   مان لرى لرى   كييلضى عل    لباب الررب  كييلضى عل    لباب الررب    ،،معرما  حده هنال ان معرما  حده هنال ان 

َأتعمضملػمرؿمفغممذعمغػمبعممَطذعمام,مَأتعمضملػمرؿمفغممذعمغػمبعممَطذعمام,م:م:مثؿمؼعملقلثؿمؼعملقلمم  --؟؟؟؟من القم ي اتب هد كك من القم ي اتب هد كك   --كيع ض عل   عمل  كيع ض عل   عمل  

,مَأيػممرعمبمممحعمؿفمكمإؿمذعمامَضرفمرعمهغممِبذغمغغمقِبِفم,موعمرعمَأىمِصلم,مَأيػممرعمبمممحعمؿفمكمإؿمذعمامَضرفمرعمهغممِبذغمغغمقِبِفم,موعمرعمَأىمِصلمممَأتعمضملػمرؿمفغممذعمغػمبعممَطذعمام,مَصؿملعمعمُلقلغمم:مغعمضملعمؿػمَأتعمضملػمرؿمفغممذعمغػمبعممَطذعمام,مَصؿملعمعمُلقلغمم:مغعمضملعمؿػم

غعمظمْلِلِفمَأغفمفغممػعمػمَلَؽم,مَضالعمم:مدعمؿعمرػمتغمؾملعمامسعمػمَلؿملػمَؽمِصلماظدقمغػمؿملعمام,موعمَأغعمامَأْشظمِلرغمػعمامَظَؽماْظؿملعمقػممعمم,مَصؿملغمضملػمشمَلكمغعمظمْلِلِفمَأغفمفغممػعمػمَلَؽم,مَضالعمم:مدعمؿعمرػمتغمؾملعمامسعمػمَلؿملػمَؽمِصلماظدقمغػمؿملعمام,موعمَأغعمامَأْشظمِلرغمػعمامَظَؽماْظؿملعمقػممعمم,مَصؿملغمضملػمشمَلكم

{{ِطؿعمابعممحعملعمؽملعماِتفِطؿعمابعممحعملعمؽملعماِتف
ِْْ
مم..

يرػػدف اٟتسػػاب علػػى  هػػقا حسػػاب ا١تػػلمنُت مػػن  مػػ  دػػ د   ، ك مػػا بض ػػ  ا مػػم
دػ د  رلب كهقا يردف هد ا٠ت ل القم  ؛كالرل د نظ  ،ضالرل دَتل ،ر كس ا  راد

    ف ال يع ةػػػ  لػػػ  ككػػػاؿ: إبػػػ اه م مػػػن ك                                
           )كلرػػا  ف ال  تعػػ ض ككعػػد ك  مػػ  النػػ  ؛٠تػػ ل ضنػػ ح اكهػػقا  .)الشمعراء 

   لقلي:                                    (3) التحر. 

================================== 
 سٚاٖ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ػٓ ػجذهللا ثٓ ػّش. ٕٗٗ



  {{ٕٕٕٕٙٙ}}    اٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌغجؼْٛ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإ          س٠خ    س٠خ    فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

ض رػػدف اٟتسػػاب ب ػػنرم كبػػُت ك، كمػػن الػػقم دػػ تع ض للهللاػػ لب الػػقم ٬تلػػس مػػ  
النػػاس كيتحػػدث الفنػػالح الػػيت عملرػػا كيتبػػاهى هبػػا، كمػػن ٮتػػ ج  مػػاـ ا٠تلػػا كيتبػػاهى  نػػ  

 :قا ككقا، كاؿ يفعل ك
{{ُطؾقممُأعفمِؿلمعغمضملعماًصكمإؿمالماْظؼملغمفعماِػرغمونعممُطؾقممُأعفمِؿلمعغمضملعماًصكمإؿمالماْظؼملغمفعماِػرغمونعمممم}}

ِْٓ
مم..

  الصالٚ يف الظفشالصالٚ يف الظفش
ممأسؼملؾمدائؼمظمماِّضزملرمصؼملامحغملؿماظزملالةمظممطؾمدظملرمرقؼؾ=أسؼملؾمدائؼمظمماِّضزملرمصؼملامحغملؿماظزملالةمظممطؾمدظملرمرقؼؾ=ممدقملال:دقملال:

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

 ،ان كهػػقا السػػف  مسػػاضت    يػػد عػػن الةمػػانُت ك لػػدمًت  ،سػػاض  دػػف ان ممػػا داـ اينسػػاف 
 :كك كما كاؿ  -، رملص   عهات ك 
{{إؿمنفمماظػملَّفعممؼغمِقبقممَأنػممتغمقملػمتعمكمرغمخعمزملغمفغمم,مَطؼملعمامؼغمِقبقممَأنػممتغمقملػمتعمكمسعمزعماِئؼملغمفغممإؿمنفمماظػملَّفعممؼغمِقبقممَأنػممتغمقملػمتعمكمرغمخعمزملغمفغمم,مَطؼملعمامؼغمِقبقممَأنػممتغمقملػمتعمكمسعمزعماِئؼملغمفغمممم}}

ِْٔ
مممم

يعػٌت يصػلى الظرػ  ركعتػُت كمعػ  العصػ  ركعتػُت، كيصػلى الظرػ   ؛ ف يضص  الصالة
الظرػػ ،  ك يػػلمل  الظرػػ   كهػػقا ُب ككػػي ؛كبعػػدت يصػػلى العصػػ  -آذاف الظرػػ   - ُب ككتػػ 

ككػقلي  كالعصػ  بعػدت ركعتػُت. ،حىت آذاف العص  كيصلى الظر  بعد  ذاف العص  ركعتُت
 كالعشا  ركعتُت. - كلرن ا١تغ ب ال يضص   ن  ثالث ركعات - ا١تغ ب م  العشا 

إذا كاف مساض ان لبلد كد ظل ض را ضًتة، كهقت الفًتة ال   يد عن  دبدع ض يعتػرب غػَت 
ا، إذا كػاف ذاهبػان لبلػد لػدكرة  دريب ػ   ك ك٬تدز ل   ف يصػلى ميتم ػ ،ك٬تدز ل  الضص  ،مستض 

 ضال ٬تدز ل  الضص . -مةالن  -بعة  كد مرث  ر ان 
ضالضصػػػ  ٬تػػػدز للمسػػػاض  كدػػػ عدد، ك٬تػػػدز للمسػػػاض  كلػػػ  ضػػػًتة ٤تػػػدكدة ال   يػػػد عػػػن 

اعػػػ  ا١تسػػػلمُت لنػػػا ٚت كهػػػقت رملصػػػ   عهاهػػػا ك  . دػػػبدع ٍب دػػػَت   بعػػػدها إىل بلػػػدت
================================== 

 ٍُ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح سػٟ هللا ػٕٗاٌجخبسٜ ِٚغ ٕ٘ٗ

 سٚاٖ أؽّذ فٟ ِغٕذٖ ٚاثٓ ؽجبْ ٚاٌج١ٙمٟ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػّش سػٟ هللا ػّٕٙب،  ٕٙٗ



  {{ٖٕٖٕٙٙ}}    اٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌغجؼْٛ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإ          س٠خ    س٠خ    فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

   سَتان لنا.
ال ٬تدز لػ   ف يضصػ  ُب  .مىت يضص ب بعد مل ك   من كرن  كبلدت القم يسرن ض  

ب ت   ك ُب بلدت، بعد  ف ٮت ج من البلد ٬تدز ل  الضص ، كال ٬تدز ل   ف يضصػ  بعػد ر دعػ  
  ن  عاد إىل ب ت  ضالبد ك ف ييتمي. ،إىل ب ت 

يعػاىن مػن مػ ضو  ػديدو ال يسػته    ف يصػلى إال  هقا الضص   عهػات ك كػقلي ١تػن
كهب ػػبو  مػػ ت  ف ال يرةػػ  مػػن   ،كهػػقا م اعػػاةن لظ كضػػ  - مػػ   نػػ  ُب ب تػػ  - ٔتشػػض   ػػديدة

 ك يظػلم راكػدان علػى ظرػ ت، ضرػقا  اح لػ  الػدين  ػفض   ، ك ال يرةػ  مػن اٟت كػ  ،مٌس ا١تا 
رنػػ  يسػػتم  ُب كصػػ  الصػػالة، كهػػد  ينػػا لػػ   ف يضصػػ  الصػػالة مػػ   نػػ  ُب ب تػػ ، كل، عل ػػ  

كعل نا  ف نف ح هبقت الػ يملىص كنشػر   ،ضل س ل  مدةن ٤تدكدة. ضالضص  رملص  من ك 
 على هقا الت سَت. ك 

  الؼعٕس باإلسباطالؼعٕس باإلسباط
مم,,وؼفملتؿملؽملكمطـريًاماظرملضملقرمباإلحؾاطمواظظملرملؾوؼفملتؿملؽملكمطـريًاماظرملضملقرمباإلحؾاطمواظظملرملؾمم,,راظؾةمظممادلرحػملةماظـاغقؼةراظؾةمظممادلرحػملةماظـاغقؼةممااأغأغمم::للدقملادقملا

ممذامأصضملؾ=ذامأصضملؾ=صؼملاصؼملامم--وؼرملطملػملؽملكمذظؽمطـريًامسـماإلدؿذطارموؼرملطملػملؽملكمذظؽمطـريًامسـماإلدؿذطارم

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

كإمػػػػا كدددػػػػ  مػػػػن  ،هػػػػقا الشػػػػعدر ايحبػػػػاط كالفشػػػػل إمػػػػا كدػػػػداسه مػػػػن الػػػػنفس
بسػم  الش هاف، ا١تلمن  إذا حدث هقا الددداس  ستع ق اهلل مػن الشػ هاف الػ   م ك ضػ  :

   :ك ال ٛتن ال ح م                   آمل هػا ٍب  ضػ  : إىل                   
 ككبل إمساكرا  ل كتػاب  ضػ   دػدرة  ،إىل آمل ها، ك يضبل على دركدرا              

       ك علم  ف ك  ،، ك بقؿ ما عل را  مادامػي  ،ال ين       من  حسػن عمػالن
البد  ف يعه رػا  ض ف ك  -تقكار لتحص ل الدركس كايد -دتبقؿ كل ما ُب كدعرا 

 إف  ا  ك رب العا١تُت. ،ك٭تضا ٢تا م ادها ،مناها



  {{ٕٕٗٙٗٙ}}    اٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌغجؼْٛاٌؾٍمخ اٌزبعؼخ ٚاٌغجؼْٛ          ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإ          س٠خ    س٠خ    فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

  البصريٚالبصريٚ
مماظؾزملرمعضملروف,مصؼملامػلماظؾزملرية=موطؿملػمتغمظملؿّّ=اظؾزملرمعضملروف,مصؼملامػلماظؾزملرية=موطؿملػمتغمظملؿّّ=مم::دقملالدقملال

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

 ؟البصَتة عُته ُب الضلب
 :مةندل التردين كاينساف  عل  ك 

 .ُته ة ٢تقا اٞتسم من الهالصدرة الظا -

 ،كض رػػػا العضػػػل ،ض رػػػا الضلػػػب ؛كهنػػػاؾ صػػػدة ارن ػػػ  كهػػػى احمل كػػػ  ٢تػػػقا اٞتسػػػم  -
كض رػػا   ،كض رػػا ا ملفػػى ،كض رػػا ا٠تفػػا ،كض رػػا السػػ م  ،كحكض رػػا الػػ م  ،كض رػػا الػػنفس

 كل عدا  اينساف ا١تعندي  البارن  .
 : يبص  اٟتضالا العلدي  ان  عل ُب الضلب ع ن

 :كهى يضدؿ ض را ك  ؟؟ر ، ك  ل ا١تلردت ا علىضًتل ا١تالل

                                                       
 (يوس 353)

 ضرقت ه  عُت البصَتة كضتحرا إف  ا  ك رب العا١تُت. .
 كصلى ك على د د    كعلى آل  كصحب  كدليم



  {{ٕٕ٘ٙ٘ٙ}}  اٌؾٍمخ اٌضّبْٔٛاٌؾٍمخ اٌضّبْٔٛ                        ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

  

  

uuٌُٕاحلمكٛ الجىإٌُاحلمكٛ الجىاuu 
  صمٕات األٖاً املدصٕصٛصمٕات األٖاً املدصٕصٛ

  التٍهٗع يف اخلملالتٍهٗع يف اخلمل
  التبٕه لٗاًلالتبٕه لٗاًل

  الٕطٕاغ الكّشٙالٕطٕاغ الكّشٙ
  اهلي ٔالربِاُ لٍيب اهلل ٖٕطفاهلي ٔالربِاُ لٍيب اهلل ٖٕطف

  صٍاعٛ التىاثٗنصٍاعٛ التىاثٗن



  {{ٕٕٙٙٙٙ}}  اٌؾٍمخ اٌضّبْٔٛاٌؾٍمخ اٌضّبْٔٛ                        ٗٗٔزشٔذ: طٔزشٔذ: طثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإلثشٔبِظ } أعئٍخ ؽبئشح ٚإعبثبد شبف١خ { ػٍٝ اإل                                  س٠خ س٠خ فزبٜٚ فٛفزبٜٚ فٛ

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

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ? 
 اٌّطجٛػخ  اٌش١خ فٛصٜ دمحم أثٛص٠ذ                                                   اٌىزبة اٌغبدط ٚاٌضّبْٔٛ ِٓ اٌّؤٌفبد

uu ٛ647الجىإٌُالجىإٌُاحلمكٛ احلمكuu 
  صمٕات األٖاً املدصٕصٛصمٕات األٖاً املدصٕصٛ

دقملال:مؼؿرملائؿمبضملضماظؽملاسمعـمذؾملرم%صظملر$موخاصةماِّربضملاءماِّخري,موضدمأوردمدقملال:مؼؿرملائؿمبضملضماظؽملاسمعـمذؾملرم%صظملر$موخاصةماِّربضملاءماِّخري,موضدمأوردم

كمظممػذاماظؿملقممأربعمرطضملات,مؼعملرأمظممطؾمرطضملةمعؽملؾملامبضملدمكمظممػذاماظؿملقممأربعمرطضملات,مؼعملرأمظممطؾمرطضملةمعؽملؾملامبضملدماظؾضملضمأغفمععمـمصػملَّاظؾضملضمأغفمععمـمصػملَّ

عرة,مواإلخالصمطمسمعراتموادلضملقذتنيمعرة,معرة,مواإلخالصمطمسمعراتموادلضملقذتنيمعرة,مممةةاظظملاحتةمدقرةماظغملقثرمدؾعمسرملراظظملاحتةمدقرةماظغملقثرمدؾعمسرملر

عضملنيمبضملدماظلالم;محظملصملفماهللمبغملرعفمعـمصمؿملعماظؾالؼامعضملنيمبضملدماظلالم;محظملصملفماهللمبغملرعفمعـمصمؿملعماظؾالؼامممبدساءبدساءمموؼدسقمبضملدمػذاوؼدسقمبضملدمػذا

ؽملة,مصؼملامؽملة,مصؼملاماظيتمتؽملزلمظممذظؽماظؿملقم,موملمحتؿمحقظفمبػملؿملةمعـماظؾالؼامخاللمػذهماظلاظيتمتؽملزلمظممذظؽماظؿملقم,موملمحتؿمحقظفمبػملؿملةمعـماظؾالؼامخاللمػذهماظل

ممصقةمػذاماِّعر=صقةمػذاماِّعر=

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

ُب اٟتض ض        رل  ك   ٝتػ  علػى مةػل هػقا الرػالـ، كال  علػم مػن  يػن  ػا  هػقا 
 الرالـ.

ككػػػػد  ٚتػػػػ  علمػػػػا  اٟتػػػػديث  ف  حاديػػػػث ا عمػػػػاؿ  ك الصػػػػلدات ا١ت  بهػػػػ  ا  ـ 
، كصػػالة  ػػر  ر ػػب  ك  ػػر   ػػعباف،  ك كالشػػردر لػػ س ٢تػػا  م دػػند كل سػػي صػػح ح 

صالة يـد السبي  ك ا حد ... هقا الرالـ مد ػدد ُب بعػق الرتػب ا١تبتقلػ ، لرػن هػقا 
 ف نس ؿ ض ػ ،  ننػا نسػ ؿ  -حىت  –الرالـ ل س ُب دين ك كال ُب   يع  ك، كال ٬تب 

 ُب ا   ا  الةابت  اليت ٨تتار ض را.
ةػػعاؼ النفػػدس ضَتيػػد  ف يهلػػ  علػػى مةػػل  كدػػلاؿ مةػػل هػػقا كػػد يلفػػي نظػػ  بعػػق

 هقت الرتب، كهقت  مدر كلرا ل سي صح ح .
================================== 
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  التٍهٗع يف اخلملالتٍهٗع يف اخلمل
ممدقملال:معامعضملؽملكمضقظفمتضملاشم:مدقملال:معامعضملؽملكمضقظفمتضملاشم:م  مم     مم     مم مم    ممممؼس$=ؼس$=6868%%مم
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ْتفػػو ك كالعمػػل بشػػ ع ك صػػغَتان،  ٭تػػدث هػػقا الرػػالـ مػػ  الػػقم   ٭تفػػو نفسػػ 
ر ل ر ػػل مػػن الصػػاٟتُت ر ػػالن كبػػَتان ُب السػػن يتسػػدؿ النػػاس، مػػ   نػػ  كػػاف صػػاحب  ػػات 

 كبَتان.  كك اه ، ضضاؿ: هقا ة   حا ك صغَتان ضن ع  ك 
ضاينساف القم   ي اع حا ك، ك  ٯتشػ  علػى  ػ ع ك ُب صػغ ت يتعػ ض للنػ اع 

عػػل ك  كالدت غػَت بػػ رة بػ ،  ك مػػن حدلػ  يتػػرـب منػ ،  ك ينػػ ا علػى مػػا ُب ُب كػربت، كػ ف ٬ت
 يدت كال ٬تد من يعه  .

مػػ  الػػقم ٯتشػػ  مػػ  الناح ػػ  الهب ػػ  العلم ػػ   ف اينسػػاف إذا كلػػد  رتمػػل لرػػن ا 
نشػػ    مػػ  دػػن ا ربعػػُت، النسػػب  الكتمػػاؿ السػػن العضلػػ ، كاكتمػػاؿ ا دػػناف، كاكتمػػاؿ 

 ُب اينساف.   اليت مللضرا ك ا دكار لرل ا عنا
بعػػػد ا ربعػػػُت  بػػػد   نػػػعم ركيػػػدان ركيػػػدان، ضتنػػػعم العػػػُت ككػػػد ٖتتػػػاج إىل نظػػػارة، 

 ك نعم ا ذف ككد ٖتتاج إىل ٝتاع ، كغَت ذلي.
مػػ   –الفػػارؽ بػػُت  هػػل االدػػتضام  ك هػػل ا١تالمػػ   ف  هػػل االدػػتضام  ٭تفػػو ك ٢تػػم 

، كهػػقا ضنػػل ك املػػ  حػػىت يلضػػدف ك عضػػد٢تم ك –ةػػمدر  عنػػا هم كركػػ    سػػامرم 
سػن الضػدؿ،  ك كإك اـ ك  ، لرن غَتهم رٔتا يينتضص العضل ضال يعػ  مػا يضػدؿ،  ك ال ٭تي

 غَتها من ا١تشاكل اليت يتع ض ٢تا ا٠تلا.
    هػػػػػقا معػػػػػٌت كدلػػػػػ   عػػػػػاىل:                             ل نػػػػػ دت إىل حػػػػػاؿ 

 الصػػغ  ٯتشػػ  علػػى  ربػػ  ككػػقلي ُب الرػػرب، كنػػ ل اآلف كةػػَت مػػن الربػػار الصػػغ ، كػػاف ُب
٭تتػػػا دف إىل كاضدلػػػ  كا رفػػػاؿ الصػػػغار  نػػػ  ال يسػػػته    ف يػػػتحرم ُب ايملػػػ اج، كهػػػقت 
حالػ  ٭تفػو ك منرػا  هػل ايٯتػاف احملاضظػػ  علػى الفػ الق ُب ككترػا ُب ب ػي ك، كاحملاضظػػ  
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قت ال ك ػػت  إذا مشػػى اينسػػاف عل رػػا ٭تفظػػ  اٟتفػػ و علػػى البعػػد عػػن ا١تعاصػػ  الرل ػػ ، هػػ
 كيبضى  اان حىت يلضى ك،  ن   ملق صف  الشباب ك هل اٞتنػ ، ك هػل اٞتنػ  ال يبلػى ،

  باهبم.

  التبٕه لٗاًلالتبٕه لٗاًل
دقملال:مسؽملدماظؿؾقلمواإلدؿؽملفاءمظممظؿملؾماظرملؿاءمزمدثمسؽملديمبردموأضقممعراتمدقملال:مسؽملدماظؿؾقلمواإلدؿؽملفاءمظممظؿملؾماظرملؿاءمزمدثمسؽملديمبردموأضقممعراتم

ممؿؽملفاءمصؼملاذامأصضملؾ=ؿؽملفاءمصؼملاذامأصضملؾ=دداإلاإلسدؼدةمظػملؿؾقلمحؿكمأغلمأذضملرمباظؿضملبمعـمطـرةمسدؼدةمظػملؿؾقلمحؿكمأغلمأذضملرمباظؿضملبمعـمطـرةم
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هػػقا السػػلاؿ ٯترػػن  د  رػػ  لهب ػػب مسػػالي بدل ػػ ، كدػػ عه   العػػالج ا١تنادػػب إف 
 ا  ك، ضرقا رٔتا يشرد من الربكدتاا كهػقت ٕتعػل اينسػاف يتبػدؿ كةػَتان،  ك  ػ   آملػ  

ينساف بعػد السػتُت كػد  تػ ث  الربكدػتاا، لػقلي ال كا، ُب اٞتراز البد ، ضرقت نص حتنا ل 
بد  ف يردف ل  كل عاـ كشم على الربكدتاا حىت يع ؼ إىل  ين كصلي،  هنا هػ  الػيت 

  لث  على د ع  التبدؿ ككة ة التبدؿ.

  الٕطٕاغ الكّشٙالٕطٕاغ الكّشٙ
دقملال:مأساغلمعؽملذمدؽملقاتمعـمودقاسمعـمادللؿعملؾؾمؼزملؾمإشممأغلمأحؿملاغًامالمدقملال:مأساغلمعؽملذمدؽملقاتمعـمودقاسمعـمادللؿعملؾؾمؼزملؾمإشممأغلمأحؿملاغًامالم

ظملغملري,موحاوظتمعرارًاماظؿطملػملبمسػملؿملفمظغملـمدونمجدوى,مصؼملامظملغملري,موحاوظتمعرارًاماظؿطملػملبمسػملؿملفمظغملـمدونمجدوى,مصؼملامأغاممعـمطـرةماظؿأغاممعـمطـرةماظؿ

مماحلؾ=احلؾ=
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اٟتػػل  ينػػان  ف يعػػ ض نفسػػ  علػػى رب ػػب نفسػػ   نػػ  مػػ يق الددػػداس الضرػػ م، 
كالددداس الضر م م ض نفس  يتع ض ل  ا١تػ   لظػ كؼ مع نػ  ييضرػ  ض رػا ا١تػ   ُب ح ا ػ ، 

ر  كم ، لرن ال  ضل مد   عن ثالث   ردر، كيشفى من  ٘تامان إذا داـك علػى كل  عالج 
 العالج.
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  اهلي ٔالربِاُ لٍيب اهلل ٖٕطفاهلي ٔالربِاُ لٍيب اهلل ٖٕطف
مم:م:مممدقملال:مؼعملقلماهللدقملال:مؼعملقلماهلل   مم  مم  مممم  مم  مم  مم مم  مم   مم    مممم

ؼقدػمسػملؿملفموسػملكمؼقدػمسػملؿملفموسػملكمممؼقدػ$معامعضملؽملكم%وػؿمبؾملا$موعاماظربػانماظذيمرآهمدؿملدغاؼقدػ$معامعضملؽملكم%وػؿمبؾملا$موعاماظربػانماظذيمرآهمدؿملدغا%%2424

ممغؾؿملؽملامأصسملؾماظزملالةموأمتماظلالم=غؾؿملؽملامأصسملؾماظزملالةموأمتماظلالم=
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   حسػػن مػػا ك ػػل ُب ذلػػي: ٫تػػي إبغ الػػ   هنػػا  رػػ ت نفسػػرا لػػ ، ككالػػي:     
    (68) ك  يوس    هي مي لػي هي مي لػي  ُب كػ ا ة  ملػ ل، كهػمي بضتلرػا  ك ةػ هبا، كالنػ ب كػاف

تل كما حدث م  د د  مددػى، ضرانػي اٞت ٯتػ  دػتةبي عل ػ ، ضػ  ل ب هػاف يلدم إىل الض
رب ، كب هاف رب  ملَت ما ك ل ض    ن  ر ل صدرة  ب   يعضدب عل ػ  السػالـ، ككػاف هػد م ب ػ  

بسػػبب ذلػػي، كهنػػاؾ  كػػداؿ  كم  ػػدت، ض  ػػار إل ػػ  ٯتنعػػ  مػػن هػػقا العمػػل ضنذػػات ك 
 ػب(( للشػ   الػ ازم، كدػ ذد ض ػ  كػل  كػداؿ  مل ل من  رادها ضعل   برتاب ))مفػا ح الغ

 ا١تفس ين كيع ش ض را.

  صٍاعٛ التىاثٗنصٍاعٛ التىاثٗن
ممسعمذعمابؼماسعمذعمابؼمامماظؽملفماسؿماظؽملفماسؿمممَأذعمدقمَأذعمدقم"م"مأغفمضال:مأغفمضال:مممدقملال:مؼرويماإلعاممأضمدمظممعلؽملدهمسـماظؽمليبمدقملال:مؼرويماإلعاممأضمدمظممعلؽملدهمسـماظؽمليبم

عامعاممم""مماْظؼملغمؼملعمممػمِلنيعماْظؼملغمؼملعمممػمِلنيعمممعمعمعِِعمموعمعغمؼملعممـمؾؽموعمعغمؼملعممـمؾؽمممضعمػمَلاَظٍة,ضعمػمَلاَظٍة,مموعمإؿمععمامغموعمإؿمععمامغمممغعمِؾؿملكما,غعمِؾؿملكما,ممَضؿعمؾعمَضؿعمؾعمممَأوػمَأوػمممغعمِؾللم,غعمِؾللم,ممَضؿعمػمَلفغمَضؿعمػمَلفغمممرعمجغمؾؽمرعمجغمؾؽم:م:ماْظعمِلؿملعماععمِةاْظعمِلؿملعماععمِةممؼعمقػممعمؼعمقػممعم

ممادلعملزملقدممبؼملـؾمػؽملامظمماحلدؼث=ادلعملزملقدممبؼملـؾمػؽملامظمماحلدؼث=
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، كهػػػم الػػػقين كػػػاندا يصػػػنعدف التماث ػػػل يضصػػػد مػػػا كػػػاف ُب عصػػػ  حنػػػ ة النػػػ  
، كهػلال  كػاندا ٭تػاكلدف نشػ  الشػ ؾ اهلل، كنشػ  ل تهللاقكها آ٢ت  يعبدكهنا مػن دكف ك 

 .ُت مللا ك، لقلي دملل ُب هقا الدع د القم حقر من  نب نا النالل  ب
 كصلى ك على د د    كعلى آل  كصحب  كدلم
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مفتاح إختصار أسماء كتب تخريج الحديث النبوى مفتاح إختصار أسماء كتب تخريج الحديث النبوى 

  الشريف الشريف 

  كما ورد بالجامع الصغير نقالً عن  كنز العمالكما ورد بالجامع الصغير نقالً عن  كنز العمال
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  ترمجة املؤلف ترمجة املؤلف 
  فضيلة الشيخ فوزي حمند أبوزيدفضيلة الشيخ فوزي حمند أبوزيد

  ـ، ُْٖٗ كتدب  ُٖنبقة: كلد ضن لت  ُب
هػ اٞتم  ة، م ك  ُّٕٔمن ذل اٟتذ   ُٓا١تداضا 

ـ ع، كحصل على ل سانس كل   دار السنه ، غ ب  ، ج 
ـ، ٍب عمل الًتب   َُٕٗالعلـد من  امع  الضاه ة 

كالتعل م حىت كصل إىل منصب مدي  عاـ ٔتدي ي  رنها 
 ـ.ََِٗالتعل م  ، ك ضاعد دن  

  :يعمل رل سا للذمع   العام  للدعدة النشاط
ى كمض ها ال ل س ِِْكا١تشر ة ب كم ، ص ٔت ك إىل

ٚت   ُب  ك٢تا ض كع، ا١تعادل الضاه ة َُٓ ارع  ُُْ
الدعدة ايدالم  ، لنش  ٔتص  كالدكؿ الع ب   كايدالم   يتذدؿ اٞتمردري .، كما  ٨تا  

ايةاض  إىل الرتاات . هقا اٟترم  كا١تدعظ  اٟتسن ؛ ةل كا ملالؽ ايٯتان  كإح ا  ا١تي 
رةَتة  كالددالط ا١تتعددة ، من التسذ الت الصد    الالـدعادة ٣تد اييا٢تادض  

للمحاة ات كالدركس كاللضا ات على الش الط كا ك اص ا١تد٣ت ، ك ينا من ملالؿ 
كهد  صبح  حد  www.Fawzyabuzeid.comمدكع  على  بر  اينًتني 

 كرب ا١تداك  ايدالم   َب اب  ك ارل إةاض    اث الش   العلمى الرامل على مدل 
 ًب إضتتاح كا ر  للمدك  اللغ  اي٧تل  ي  . ٜتس  كثالثُت عاـ مني، ككد

كالعمل على ٚت  الصم ، يدعد إىل نبق التعصب كا٠تالضات -ُ: د  ػدع
كا ث ة  كالتهللالص من ا حضاد كا حساد، ايدالم   ايملدةكإح ا  ركح ، ايدالمى

الصاض    لًتب   ال كح  ا٭ت ص على   ب    حباب   -ِ، كا  ن   كغَتها من  م اض النفس
٦تا  اب  من مظاه   التصدؼيعمل على  نض    -ّ.، رم ك صف   كلدهبمدبعد هتقيب نفد 

كالسن  كعمل السلدكى ا١تبٌت على الض آف  صدؼكإح ا  الت، عن ركح الدين ةبع د
 .الر اـالصحاب  
   كنش  ا ملالؽ ، إعادة ااد ايدالمى ببعث ال كح ايٯتان  : هدض
 .ا١تبادئ الض آن   ًتد  ، كبايدالم  
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   :يف ست سالسليف ست سالسل248248ومثانوى كتابًا ومثانوى كتابًا   ستةستةقائمة املؤلفات: قائمة املؤلفات  
  كتب:كتب:  55أوال : سلسلة مو أعالم الصوفية : عدد أوال : سلسلة مو أعالم الصوفية : عدد 

، الش     على دالم  دَتة كد ي ة (ّ، )ط(ِايماـ  بد الع الم اادد الصدَب) (ُ)
 اه م الدددكى     ايدالـ الس د إب (ْٓ، )ا١ت ىب ال اىن الس د  ٛتد البدكل (ُْ)
 الش   الرامل الس د  بد اٟتسن الشاذىل. (ٗٓ، )ط(ِ)

  كتاب:كتاب:  2626ثانيا : سلسلة الديو واحلياة  :عدد ثانيا : سلسلة الديو واحلياة  :عدد 
( مالدة ا١تسلم بُت ٓ)، ُنفحات من ندر الض آف ج (ْ، )ط(ِزاد اٟتاج كا١تعتم  )( ِ)

  م ط( ) ُِمفا ح الف ج ) (ٖ، )   م لفندكنس   كلف٧تل  ي  ط(ِالدين ك العلم )
 ،ط( )   م لف٧تل  ي (ِ  ب   الض آف ٞت ل ايٯتاف )( ٗ، )ل ندكنس   كاي٧تل  ي (

إصالح ا ض اد ( ِٔ) ،ضتاكل  امع  للشباب (ِْ) ،ِنفحات من ندر الض آف ج (ُْ)
ك م ٭تبمي   (ّْ، )ندر اٞتداب على  دمل  الشباب (ِٕ، )ط(ِكااتمعات َب ايدالـ )

)   م  ط(ِكدندا ك آ  ٯتشى بُت الناس )( ّٗ)ن س   كاي٧تل  ي (، ط()يًت م ل ندك ّك )
ضتاكل  امع  ( ْْ، )ا١تلمنات الضانتات (ّْ، )لف٧تل  ي ، كيًت م ل ندكن س  (

 ،( بند إد ال ل ككعد اآلمل ةٕٔ) ،كنا  الشباب ا١تعاص  (َٓ) ،ط(ِللنسا )
 د،(  ام  ا ذكار كا كرإّ) ،( إك اـ ك ل مداتِٕ) ،( الص اـ   يع  كحض ض ُٕ)
( ضتاكل ضدري  ٕٔ) ،(  م اض ا م  كبصَتة النبدة ٕٓ) ،( اٟتب كاٞتنس َب ايدالـْٕ)
( حدارات اينساف ِٖ) ،( دلاالت غَت ا١تسلمُتُٖ) ،ِ( ضتاكل ضدري  جَٖ) ،ُج

 ْ( ضتاكل ضدري  جٖٔ.)ّ( ضتاكل ضدري  جْٖ)، ا١تعاص 
  كتب:كتب:  77ة: املهاسبات:  عدد ة: املهاسبات:  عدد ثالجًا: سلسلة اخلطب اإلهلاميثالجًا: سلسلة اخلطب اإلهلامي

 ر   عباف ك ل ل  ( ُٖ، )كا١تع اج(  ر  ر ب كايد ا  ُٕ، )ا١تدلد النبدل( ُٔ)
ا٢تذ ة  (ُِ، )اٟتج ك ع د ا ةحى (َِ) ، ر  رمناف ك ع د الفه ( ُٗ)الغف اف، 

 ط(.ّا١تنادبات الدين   )٣تلد كتاب كاحد: ا٠تهب اي٢تام    (ٓٓ) كيـد عا درا ،
  كتابكتاب  11لجانى : اخلطب اإلهلامية العصرية : عدد لجانى : اخلطب اإلهلامية العصرية : عدد اجمللد ااجمللد ا

 ( ا  ف   النبدي  للعص .ٖٕ)
================================== 

ذائشح اٌشلُ ثذاخً اٌٚ٘ٛ  ،٘ٛ سلُ رشر١ت طذٚس اٌطجؼخ األٌٚٝ ِٕٗث١ٓ اٌمٛع١ٓ ٠شعٛ ِالؽظخ أْ سلُ اٌىزبة  8ٕٗ

 .اٌىشاَ ٌطٍت اٌمشاءرٍج١خ  ىزبثٕب ٘زا ٌاٌغالف اٌخبسعٝ ، ٚأسلبَ اٌىزت وٍٙب ِشبس إ١ٌٙب ػٍٝ األِبِٝ ٌٍىزبة ػٍٝ اٌغالف
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  كتب:كتب:99ثالجا :سلسلة احلقيقة احملمدية: عدد ثالجا :سلسلة احلقيقة احملمدية: عدد 

ط(، ِ)ُج إ  اكات ايد ا ( ُّ) ،ط(ّحديث اٟتضالا عن كدر د د ا٠تاللا ) (ٕ)
عاص ين كا ب ا١تسلمُت ا١ت( ّّ، )ال ٛت  ا١ترداة (ِّ، )ط(ِالرماالت احملمدي ) (ِِ)

الس اج ( ُٔ، )ِج إ  اكات ايد ا ( ّٓ، )ط( )   م لف٧تل  ي (ِ) ملسو هيلع هللا ىلص ٨تد رددؿ ك
 ( اٞتماؿ احملمدل ظاه ت كارن .ٖٓ) ،( سىن اثنُتَٕ) ،ا١تنَت

  كتاب:كتاب:  1313رابعا : سلسلة الطريق إىل اهلل: عددرابعا : سلسلة الطريق إىل اهلل: عدد

 ذكار  (ُٓ، )ندكنس  (ط()    م ل ِر يا الصديضُت إىل رةداف رب العا١تُت ) (ٔ)
 ط(،ِ) اااهدة للصفا  ك ا١تشاهدة (ِٖ) ،ر يا احملبدبُت ك ذكاكرم (ِٓ، )ا ب ار

، م اكى الصاٟتُت (ِّ، )ردال  الصاٟتُت (ُّ، )عالمات التدض ا  هل التحض ا (َّ)
 ٖتف  احملبُت (ٕٓ، )ن ل التراىن الدرد الض آىن (ٔٓ، )ك م  ردف داع ان على بصَتة  (ِٓ)

، نداضل ا١تض بُت( َٔ، )كمنح  ا١تسًت دين ض ما يهلب َب يـد عا درا  للضاككذى )ٖتض ا(
 ( دعدة الشباب العص ي  لفدالـ.ٕٗ)،  حسن الضدؿ (ْٔ)

  كتابكتاب  1616خامسا: سلسلة دراسات صوفية معاصرة: عدد خامسا: سلسلة دراسات صوفية معاصرة: عدد 

ازؿ  بداب الض ب ك من (ُِ، )الصفا  كا صف ا  (ُُ، )الصدض   ك اٟت اة ا١تعاص ة (َُ)
 ،ط( )   م لف٧تل  ي  كمنشدر على ا١تدك (ّ( الصدض   َب الض آف كالسن  )ِٗ) التض يب،

، مدازين الصادكُت (ْٗ، )الدالي  كا كل ا  (ِْ، )ا١تنرج الصدَب كاٟت اة العص ي  (ّٔ)
 ،د اح  العارضُت( ٖٓ، )النفس كصفرا ك  ك ترا( ّٓ، )الفتح الع ضاىن( ُٓ)
 ،( العها  الصمدان   ل صف ا ٖٔ)، ( نسمات الض بٓٔ) ،منراج الداصلُت( ّٔ)
 ( مضامات ا١تض بُت.ّٖ) (   اب  هل الدصل،ٕٕ) ( ا  دب  ال ان   ُب ا دمل  الصدض  ،ٗٔ)

  كتب:كتب:  99سادسًا: سلسلة شـفاء الصدور: عدد سادسًا: سلسلة شـفاء الصدور: عدد 

 كراد ا مل ار  (َْ، )ط(ّ))صغَت( ذكار ا ب ار  (ّٖ، )ط(٥ٓتتص  مفا ح الف ج )( ّٕ)
بشال  ا١تلمن عند  (ْٕ، )ط(ِعالج ال زاؽ لعلل ا رزاؽ. ) (ْٔ، )ط(ِٗت يج ك  ح())

٥تتص  زاد اٟتاج  (ْٓ، )ط(ِ) ار العبد الصاّب كمددىد  (ْٖ، )ط(ّا١تدت )
 ( بشال  الفنل اي٢ت .ٔٔ( بشػ  ت ا١تلمن ُب اآلمل ة. )ّٔ) كا١تعتم .
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 أين جتد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى حمند أبوزيد

 الضاهػػػػػ ة ركم ا٢تا م إدم ا١ترتب 

  ارع  ده  الضالد ا زه  ُُٔ ُِِِْٓٗٓ مرتب  االد الع يب

 ددؽ  ـ الغالـ م داف اٟتسُت َُُِٖٓٗٓ مرتب  اٞتندم

  ارع الش   ر٭تاف،عابدين ِٓ ُِِٖٕٓٓٗ دار ا١تضهم

 الش   صاّب اٞتعف ل الدراد  ُٕ َِِٖٖٗٗٓ مرتب   دام  الرلم

 عمارة ا ككاؼ اٟتسُت ُ َُِْٕٓٗٓ التدض ض   مرتب 

 زكاؽ السديلم مللم مسذد اٟتسُت ِ َُُِِّْٕٕٗٓ ازار  ندار اٟتسُت

 م داف حسن العدكل اٟتسُت ُُ ُِِِْٓٗٓ مرتب  الع ي ي 
  ارع  ده  الضالد الدراد  َُّ ََِٖٕٔٗٓ الفندف اٞتم ل 

 ٟتس ٌت اٟتسُت ارع ا١تشرد ا ِِ َُِِْٓٗٓ مرتب  اٟتس ن  

  ارع   عب  مللم ا زه  ُ ََُُِٖٗٓ مرتب  الضلع 

 م داف الس دة نف س  . ٗ َُُِْْْٓ مرتب  نف س  العلم

ا١ترتب ا١تص م 
 اٟتديث

  ارع   يم ِعمارة اللدا   ُِِّّْٕٗ

  ارع البستاف بباب اللدؽ ِٖ ُِّْٗٓٔٗ ا ديب كامل ك الىن

  ارع التح ي ، م داف الدك  َُٗ ََّّّّّٓ مرتب  دار اينساف

 م داف رلعي ح ب ٔ ُِِْٕٔٓٓ مرتب  مدبدىل

 ،  ارع النص  مدين  نص َََِر ب   ََُِِْٔٓ مدبدىل مدين  نص 

  ارع عدىل  دار السنًتاؿ ٗ َُِّْٗٗٗ النرن  ا١تص ي 

  ارع د. حذازم، مللم  دم الًتدان  ٔ ُّّّْْٗٗ هال للنش  كالتدزي 

 درب ا   اؾ، مللم اٞتام  ا زه  ََََُِْٕٕٗٓ زه ي  للًتاثا١ترتب  ا 

  ارع  ده  الضالد ا زه  ُِٖ ِِّٖٖٓٗٓ مرتب   ـ الض ل

  ارع الصنادك   ا زه  ٗ ِِّْٖٖٗٓ ا١ترتب  ا دب   اٟتدية 

  ارع د. ٛتد  مُت، مص  اٞتديدةُِ ِْْْٗٗٔٔ مرتب  ال كة  الش يف 

 ايدػػػػرندري   

 ٤ته  ال مل،  ماـ مهعم  اد َََُِِِْٖٗٔ  كشي دد 

الرتاب ايدالمى 
 الةضاَب

 ٤ته  ال مل، صف   زغلدؿ َََُُِِّٖٗٔ

  ارع النال دان اؿ، ٤تهػ  مص  ٔٔ َََُُُُُّْْكشي   دع د 
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 مددى

 ش النال دان اؿ، ٤ته  مص  ْ َّ-ِّْٖٗٓٗ مرتب  الص اد

 إٝتاع ل، د دل  اب ا١تشَت ٛتد  ِّ َّ-ِّْٗٓٔٓ مرتب  د بدي 

  /  ٛتد ا ب ق -٤ته  ال مل َُِّّْٖٖٓٓٓ الرشي ا ب ق
 ا كػػػػػػػال م  

 ّتدار مدرد  عبد الع ي  على -ال كازيا -------   كشي عبد اٟتاضو

  ارع ندر الدين –ال كازيا  َٓٓ-ََِِِّٔ مرتب  عبادة

 دكل ماـ مسذد الس د الب -رنها ََْ-ُّّّْٓٔ مرتب  اج

  ارع دع د كا١تعتصم  ماـ كل   التذارةٗ -نهاط ََْ-ِّّّْٓٗ مرتب  ك ب 

 َََُُِّٖٖٓٗ كشي التح ي 
 ارع السدداف  ماـ السنًتاؿ،  -كف  الش   

  /دامى  ٛتد عبد السالـ

   راف ّتدار مستشفى ارع  -ا١تنصدرة  َََُِِِّٖٓٓ  صحاض  اٞتامعمرتب  
  /عماد دل ماف الهدارل 

  /عارم كضدل، ش ا٢تادل، ع ب  عضل، ا١تنصدرة َََُُُِْْٗٔ ال ٛت  ا١ترداة  مرتب

ّتدار مدرد  ابن   الةاندي ارع  -ا١تنصدرة ََََُُّٕٓٓٓ  مرتب  صحاض  الةاندي
 كماؿ الدين  ٛتد اج، اٟتلضماف

  ملبار ال ـد صحاض 
ح ّتدار مدرد  صال -ا١تنصدرة – رلهللاا َُُِِْْْٕٕٗ للحاج   ا   ىب

  ماـ كدب ل رلهللاا  ،دا  التذاري
   ٛتادت غ اىل ب ب ل -ضايد َََُِِْٖٗٔٔ مرتب  ايٯتاف

 السديس،ش الشردا ، ح حسن   ملَتل َََُِِْٕٗٔٗ كشي الصحاض 

  ارع اٛتد ع ايب  ماـ التردين ا١ترٌت -ددهاج َّٗ-ِِّٕٗٗٓ  كالد عبدالفتاح السماف

  ماـ مسذد د دم عبد ال ح م الضناكل -كنا ََُُُٖٔٔٓٗٔ كشي  بد اٟتسن

 َََُْٖٖٔٔٗٔ إدنا -كشي الض ا 
اٟتاج    -ش الس دة زينب -إدنا  -ك ا اؿ

 ال يس كا دتاذ   رمناف   الندىب

 َُُُُُِّْٖٗ كشي حسٌت إبدنا
 كشي حسٌت   عبد العارى ا١تنسى

 ا كص  - ماـ مستشفى ال مد إبدنا 

اـ كاٞتمردري  كا ملبار ك دار الشعب كالضدم   كمن ا١ترتبات الرربل ا مل ل الضاه ة كاٞت  ة  ينان بدكر ا ه  
 غلب الرتب ك ن يلرا ٣تا  كما ربعي من على مدك  كٯترن  ينان ايرالع إل رًتكن ا على . كا درندري  كاحملاضظات

على الني على  كرب مدك  علمى للرتاب الع ىب ، كهى منشدرة  ينان .comeidfawzyabuzwww.الش   
.com.askzadwww  :  كٯترن رلبرا من النا ،

مم

http://www.fawzyabuzeid.com/
http://www.askzad.com/
http://www.askzad.com/
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 فهرست احللقاتالفهرست األول : 
 ْٕ الض آن دف  ّ مضدم 

 ْٗ الصرب كالصرب اٞتم ل كال ةا  ٔ اٟتلض  السابع  كا٠تمسدف

 ُٓ ال  ة  ال كح   للهالب  ٕ  دل ل ا رفاؿ
 ّٓ اٟتلض  الداحدة كالستدف  َُ ضنالل ال كاة

 ْٓ انتشار العنم  ُِ دل ل ٤تب  ك للعبد

 ٔٓ ر ؽ ٖتض ا الشفا   ُّ ايدتدراج
 َٔ ال كاج غَت ا١تسذل كاند ن   ُٔ  دب ا١ت  ة ا١تهلض 

 ُٔ  دب ا١تسلم ُب عمل   ُٕ الت مُت الصح  لغَت ا١تشًتؾ
 ّٔ اغتصاب ا رفاؿ  ُٖ دذدد الضلب هلل

 ٔٔ  د  ا١ت  ة اٟترم  َِ ضتح ك
 ٖٔ اٟتلض  الةان   كالستدف  ِّ اٟتلض  الةامن  كا٠تمسدف

 ٗٔ الفتاكل الشاذة  ِْ كحدل ات  العمل ُب كاض   ب 
 َٕ  دب ا١تسلم ُب اٟت ف  ِٓ التعصب ا عمى كعال  

 ِٕ ا٠تلا ا كؿ  ِٕ إدماف ا١تهللادرات
 ْٕ النقي  الع  ف  ِٖ الض ض اٟتسن

 ْٕ ظلم اينساف لنفس   َّ دكر ا١تدارن ُب النردض البلد

 ٕٕ ر ي  ك   ِّ ايحتفاؿ ب ـد ا ـ

 ٕٗ حسُت مٍت ك   من حسُت  ّْ دع  كا٠تمسدفاٟتلض  التا
 ُٖ اٟتلض  الةالة  كالستدف  ّٓ الف 

 ِٖ اٟتمل اله   ّٖ دكر ا١تسلم ُب النردض ايدالـ
 ّٖ ا١ت ض النفس  كالص اـ  َْ ا٢تذ  كالفذدر كا٠تصدم 

 ْٖ ملشدن  ال كب  كالصالة  ُْ  دب ا١تسلم ُب م اح 
 ْٖ ُب ٤ت اب ا١تسذدالصالة   ِْ اٟتلض  الستدف

 ٖٓ ا١تظر  اٟتنارم لفنتهللااات  ّْ  نب ا  بٍت اد ال ل

 ٖٔ اٟتلض  ال ابع  كالستدف  ْْ حضدؽ ا١تدارن  ُب ايدالـ
 ٕٖ ضنل  ر  ر ب  ْٓ  دب معامل  ا يتاـ

مممممممممممممممم
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 ُُٗ ضنل ص اـ السي من  داؿ  ٕٖ اٟتاكم الصاّب
 َُِ معالمات حب ك للمسل  ٖٖ كظم الغ و

 ُِِ معاٞت  الرقب  َٗ ضنل  غس ل ا١تد ى كدضنرم
 ُِْ   ـ ك  ِٗ عمل آؿ داكد
 ُِٕ اٟتلض  الةامن  كالستدف  ّٗ ا١تعا  ة احمل م 

 ُِٖ حرم  ض ض اٟتج  ْٗ اٟتلض  ا٠تامس  كالستدف
 َُّ  دريب ا كالد على الصالة  ٓٗ الف ح كاٟت ف ُب ح اة ا١تلمن

لعاص إىل عم  بن ردال  عم ك بن ا
 ا٠تهاب

 ُِّ اله يض  السديدة لتالكة الض آف  ٔٗ
 ُّْ ا لعاب الناري   ٕٗ ك ف   الدضاة

 ُّٔ الف   ٕٗ   ـ ك
 ُّٕ اٟتلض  التادع  كالستدف  ٖٗ زكاة ا رض ا١تباع 

 ُّٖ   ؾ اٟتج م  الضدرة  ٗٗ معامل  اٞتار
 َُْ دهم  ك  ا  ض ا   كال  ََُ زكاة ا ملي ل خ

 ُّْ ا١تداكم  على  ضدل ك  َُُ اٟتلض  السادد  كالستدف
 ُْٓ حفو الض آف الر ًن  َُِ النس اف كالغفل ، الدكاي  العالج

 ُْٕ إعداد الضدة  َُٓ صعدد العمل الصاّب كرضع 
 ُْٗ ُب ال ضاؼال كص القهب الص ٍت ك   َُٕ حب ا١تدت

 ُُٓ ض  كا ةح  اٞتم  بُت العض   َُٖ صالة ا١تستحاة 
 ُِٓ اٟتلض  السبعدف  َُٗ ل ل  الضدر كل ل  ا١تدلد النبدم

 ُّٓ اٟتا   إىل الصاٟتُت  َُُ آمل  ددرة البض ة
 ُٓٓ دكر  ُب مشرل  الرر ا   ُُُ ال ةا كال ةداف

 ُٕٓ نظ ة ا١تسلم للصحاب   ُُِ ندل السداد كمات
 ُٗٓ السالحدف  ُُّ إمل اج ال كاة مضدمان 

 ُُٔ ملل ف  ك ُب ا رض  ُُّ    كالش ا  على ٝتع  اآلمل ينالب
 ُّٔ حرم ا ةح    ُُْ الصالة مللم ال  ل الفا  

 ُٓٔ اٟتلض  الداحدة كالسبعدف  ُُٓ اٟتلض  السابع  كالستدف
 ُٔٔ التحايل للحصدؿ على اٟتا  ُُٔ  دب ا١تلمن ُب الع د

 َُٕ الؽالض ب ا مل  ُُٕ احملاضظ  على صالة الض اـ
مم
مم
مم
مم
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 ُِْ التعامل م  التابلي  ُْٕ الغَتة من اآلمل ين

 ُِٓ ز رة ا١ت ةى  م اض معدي   ُٕٔ رض  الصدت عند الن  عص  ن 

 ُِٕ العض ض  عن الهفل ا١تتدُب  ُٖٕ حرم  صـد ع ض 

 ُِٖ اٟتلض  السادد  كالسبعدف  َُٖ اٟتلض  الةان   كالسبعدف

 ُِٗ ا١تنح كا١تن بُت   ُُٖ االدتعداد للع د

 َِِ النمل  كدل ماف  ُْٖ ٘تٍتًٌ ال دل كا نب ا 

 ُِِ ظردر ك هدر اللغات  ُٖٓ التدكل على ك

 ِِّ اٟتلض  السابع  كالسبعدف  ُٖٔ ر ي  الرعب 

 ِِْ التراكف ُب الصالة  ُٕٖ الشي ب من حدض النال 

 ِِٔ عالك  ال ك    هل زك را  ُٖٖ ضنل نسا  الن  

 ِِٕ عالك  اآلا  ا بنا   ُٖٗ ك ا ة ددرة الررم

 َِّ ر م ا ب ُب زكاج ايبن   ُُٗ اٟتلض  الةالة  كالسبعدف

 ُِّ ال كاج بغَت  دث ا  ُِٗ الدةد  دالح ا١تلمن

 ِّْ اٟتضدؽ الش ع   لل كج  ُّٗ  دباب ال غب  عن ايدالـ

 ِّٓ ك م ٭تبنا كب  ُْٗ  ث  الًتب   ايٯتان  
 ِّٔ ال ك   الصاٟت   ُٓٗ العمل النظاض 

 ِّٖ  ر ار اٟتمل م  ا١تشض   ُٔٗ الت مم للعند ا١ت يق

 ِّٗ اٟتلض  الةامن  كالسبعدف  ُٕٗ اٟتلض  ال ابع  كالسبعدف

 َِْ كنا  الفدالي  ُٖٗ ال من ُب اٟت اة الربزمل  

 ِِْ ايمتناع عن  ناكؿ اٟتبدب  ُٖٗ ا١تضصدد الضرب

 ِّْ ا٠تشدع ُب الصالة  َُِ ك هداؿ يـد الض ام  ا١تلمن
 ِْْ  عدد ا١تدارس الصدض    َِْ اٞتسد بعد مل كج ال كح

 ِْٓ اله يض  الش ع   ٠ت كج ا١ت  ة   َِٔ ملتاـ العاـ ا٢تذ م كبدايت 
 ِْٔ ٛتاي  ا بنا  من ٥تار  الني  َِٖ  ضنل هذ ة

 ِْٕ النامص   َِٗ اٟتلض  ا٠تامس  كالسبعدف
 ِْٗ اٟت اة الربزمل    َُِ دب ا١تلمن ُب ك ادة الس ارات 

 َِٓ اٟتلض  التادع  كالسبعدف  ُِّ  مان  اٟتديث
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    ُِٓ بُت مددى كالعبد الصاّب

    ِِٓ العالك  بُت ا١تهللاهدبُت

    ِّٓ حديث النسا 

    ِْٓ ز رة ا١تضاب  للنسا 

    ِٔٓ ح ماف البنات من ا١تَتاث

    ِٕٓ الغَتالصالة عن 

    ِٖٓ السح  ك ث ت

    َِٔ ا١تاؿ للدالد

    َِٔ ٤تادب  النفس

    ِِٔ الصالة ُب السف 

    ِّٔ الشعدر ايحباط

    ِْٔ البصَتة

    ِٓٔ اٟتلض  الةماندف

    ِٔٔ صلدات ا  ـ ا١تهللاصدص 

    ِٕٔ التنر س ُب ا٠تلا
    ِٖٔ التبدؿ ل الن 

    ِٖٔ الددداس الضر م

    ِٗٔ ا٢تم كالربهاف لن  ك يددم

    ِٗٔ صناع  التماث ل

     ا٠تا٘ت 
    َِٕ مفتاح املتصار كتب التهللا يج

    ُِٕ   ٚت  ا١تللم
    ِِٕ كالم  ا١تللفات

    ِْٕ كالم  ا١ترتبات كالدكر
    ِٕٔ ضر دي حلضات اٞت   ال اب 

    َِٖ ضر س ل   ا  ا ربع 
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 سثغ أعضاءِٛػٛػٝ ٌأل ذفٙشع

  كالن: العضالد
 اٞت   ا كؿ

 ٖ ٟتـد مقبدح  على غَت ر يض  ايدالـ
 ُُ  بدل الن  

 َِ  د ار اٟتذ  ا ددد
 ِّ العالج الض آف
 ِٓ ال ك   الش ع  

 ِٖ التهللالص من الددداس الضر م
 ّٖ ٘تة ل  دكار ا نب ا  كالصحاب 

 ّْ ُب ا١تناـ ر   الن  
 ٗٓ عدي  يس

 ّٔ العالج ن ت الض آف
 ٔٓ عضاب ك للظا١تُت
 ٕٓ  هل السيني  كاٞتماع 

 ٖٕ  عظ م الن  
 ٕٗ إ باع ا١تقاهب الفضر  

 ُُُ الف ك  النا   
 ُُٕ عالج الضبق
 ُُٕ راكات اينساف
 ُُٕ دعا  لف٧تاب
 ُٕٗ الضرب كاٟتساب

 اٞت   الةاىن
 ُٖ العلم كالعمل
 ِّ ا٠تدارج

بُت اٟتضد  التحصُت من السح  كالف ؽ
 كاٟتسد

َٓ 
 ٔٔ صف  ا١تسلم
 ٕٓ  رفَت ا١تسلم

 ّٖ حض ض  ملي ا١تدت
 ْٗ ا١تد الش ع 

 َُُ بُت ال كح كاٞتسد
 ُُْ البال  كال ةا
 ُِٕ حالكة ايٯتاف
 ُّٔ دبم ال ماف
 ُْٓ الشر د

 ُْٓ ركح ا١تضتدؿ

 ُٔٓ إحساس ا١ت ي ٔتن حدل 
 ُٗٓ الدكاي  من اٟتسد

 ُُٗ حا   اينساف إىل الدين
 ُْٗ ا١تنرج الدده 

 َِٓ النص  ُب  ر  رمناف
 ِِٓ اللذد  للسح  كاٞتن

 اٞت   الةالث
 ُٔ حب آؿ الب ي
 ْْ بُت الدن ا كالدين
 ْٔ ب ك  ا١تصحم
 َٓ حج ا١تاللر 
 ٖٓ مع   ال ددؿ

 ِٕ الدده   منرج ح اة
 ٕٓ ب كالقين  ك د الرتاببُت  هل الرتا

 ٕٓ حض ض  الدين
 ٕٖ ال ةا عن ك
 ّٗ  ٫ت   العض دة
 َُٓ رلب البال 

 ُُِ الشرادة كالصرب
 ُُْ ال  دع إىل ك
 ُِِ حيسن ا٠تا٘ت 

 ُّْ اٟتديث النع م كالعلم اٟتديث
 ُّٔ  دب الداع  إىل ك

 ُِْ حب رددؿ ك 
 ُٔٓ ا١تسلمدف
 ُٓٔ ب ل كاينفاؽ ُب د

 ُّٖ االحتفاؿ ب ددؿ ك 
 ُٖٔ ضنل ز رة رددؿ ك 

 َِٕ إحباط العمل
 َِٗ  دمل  ا رفاؿ عن ا لده  

 ُِٖ الدعا  كالبال 
 ِِٔ االدتشارة كاالدتهللاارة

 ِّٓ م عاد التدب 
 ِّٗ رَتاف ا١ت ي

 اٞت   اال اب 
 ُِ دل ل ٤تب  ك للعبد

 ُّ ايدتدراج
 ُٖ د الضلب هللدذد 
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 اب   دمل  العضالد
 ْٕ الض آن دف

 ْٕ ظلم اينساف لنفس 
 ٕٕ ر ي  ك 

 ٓٗ الف ح كاٟت ف ُب ح اة ا١تلمن
 َُٓ صعدد العمل الصاّب كرضع 

 َُٕ حب ا١تدت
 ُُُ ال ةا كال ةداف

 َُِ عالمات حب ك للمسلم
 َُْ   ك  ا  ض ا   كالدهم
 ُّْ كا١تداكم  على  ضدل 

 ُٕٓ نظ ة ا١تسلم للصحاب 
 ُُٔ ملل ف  ك ُب ا رض

 ُٕٔ رض  الصدت عند الن  عص  ن 
 ُْٖ ٘تٍتًٌ ال دل كا نب ا 
 ُٖٓ التدكل على ك

 ُِٗ الدةد  دالح ا١تلمن
 ُّٗ  دباب ال غب  عن ايدالـ

 ُْٗ  ث  الًتب   ايٯتان  
 ُٖٗ ال من ُب اٟت اة الربزمل  

 ُٖٗ دد الضربا١تضص
 َُِ ا١تلمن ك هداؿ يـد الض ام 
 َِْ اٞتسد بعد مل كج ال كح

 ُِٗ بُت ا١تنح كا١تن 
 ِّٓ ك م ٭تبنا كب
 ِْٗ اٟت اة الربزمل  

م

م

م

م

م

م

م

م

 سن ان: العبادات
 اٞت   ا كؿ

 ٗ ايدتهاع  للحج
 َُ ملتاف القكدر

 ُُ بد  ا عماؿ الصالة على الن  
 ِٗ ٚتاع  ُب الب يالصالة 

 َّ إ اب  الدعدة للصالم  هدعان 
 ِّ  د ار زماف كمراف اٟتج
 ّٗ ضنل الصالة على الن  
 ّٗ كنا    ـ رمناف
 ْٓ حذ  إٝتاع ل

 ٔٓ صالة ركعىت الهداؼ
 ٖٓ ك ا ة ددرة السذدة ُب صبح اٞتمع 

 ٗٓ البسمل  كبل الفاٖت 
 َٕ   ؾ صالة الد  

 ُٕ ٛتل  حد  حفادت م  صالة ال ددؿ 
 ِٕ الترل م ُب الغ بدب 

 ّٕ اٞتم  بُت ص اـ التهدع ككنا  الف ين 
 ّٖ صالة ٖت   ا١تسذد

 ٖٖ ررارة ا١ت  ة من النفاس
 َٗ اآلداب الدا ب  عند  لضُت ا١ت ي

 ِٗ الدكدؼ مف دان مللم الصم ُب الصالة
 ٓٗ بُت العادة كالعبادة

 ٔٗ اٞتماع ُب ص اـ التهدع
 ٔٗ اـ   ـ التش ياص 

 ٕٗ ا كل من النقر
 َُُ  عل م ا كالد الصالة كالص اـ

 َُُ ايحتفاؿ بشم النس م
 ُُُ ضنل الن م
 ُُِ  نداع االدتغفار

 ّٖ صالة ٖت   ا١تسذد
 ُُُ ك ا ة الض آف ل مدات
 ُُّ حاج نس  التضصَت
 ُُْ ادتنذا  ا١ت ي

 ُُٓ ى الر د ػصالة علال
 ُُٓ ة ل كاربإمل اج ال كا

 ُٖٔ حرم النـد على البهن
 َُٕ آداب ا  ر  اٟتي يـ
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 اب   دمل  العبادات
 ُُٕ النظ  إىل احمل مات كالصالة

 ُُٖ ٚت  الصلدات
 ُِٗ اٟتامل الىت ال  سته   الص اـ

 ُُٗ رض  ال دين ُب الدعا 
 ُُٗ   ؾ رم  اٞتم ات

 ُٔٗ ك ف   ك ا ة ددرة البض ة
 ُُٗ  غ َت النقر

 ََِ ص اـ مىن  يدُب ُب رمناف
 َِٓ ك ا ة الض آف على ا١تد ى
 ُُِ ك ف   الغسل الش ع 

 ُُِ على النالعن الصالة  نر المدارن 
 اٞت   الةاىن
 َِ ١تس ا ـ لهفلرا كالدةد 
 ُٔ حرم  ال كدع كالسذدد

 ٓٔ التشضَت
 ٔٔ ا١تداكم  على الصالة ك  ؾ ا١تعاص 

 ٔٗ ٕتديد الض آف
 ٖٗ ا١تداع د م   ككات الصالة
 ََُ ا    على ك ا ة الض آف
 َُْ الض ض اٟتسن من ال كاة
 َُُ زكاة اي٬تار ل ر اف

 َُُ ايغتساؿ
 ُِْ  حراـ ا١تدلدد ُب ايدالـ

 ُِٓ الدص  
 ُٖٓ اٟتندر ُب الصالة
 ُٕٗ آداب ز رة ا١ت يق

 ُُٖ دكر ا١تسا د ُب ايدالـ
 ُٖٓ ملدم  ااتم  مداؿ ال كاة ك 

 َُٗ عالج الفتدر ُب الهاع 
 َُِ الت هل يدتضباؿ  ر  رمناف
 َِّ اٟترم  من ص اـ  ر  رمناف

 ُُِ ك ا ة الفاٖت 
 ِِّ الض ض للعم ة

 اٞت   الةالث
 ٖ ا١تداكم  على ا عماؿ الصاٟت 

 ُُ اٞتراد ُب ك كاٞتراد ُب دب ل ك
 ُٗ الترل م ا١تدعظ 

 َِ الض اـ كالترذد صالة
صالة ا١تغ ب ١تن  درؾ ركع  كاحدة ُب 

 اٞتماع 
ِّ 

 ِْ ايدتعداد للحج
 ْٔ كتل ال يع ؼ من كتل 

 ّٓ آداب كدنن عش  ذم اٟتذ 
 ٓٓ اٟتصدؿ على     اٟتج

 ٗٓ ز رة ال ددؿ 
 ِٔ التنح   هبدي 
 ِٔ   كط ا ةح  

 ّٔ  دب ا١تسلم ُب الع د
 ٗٔ ت ُب ايدالـ د ار ذبح اٟت دا 

 َٕ دكر ا١تسا د ُب ايدالـ
 ُٕ كبدؿ اٟتج

 ْٕ دملدؿ اٟتمياـ ٔتحمدؿ ميسذيل عل   الض آف
 ْٕ ص اـ الف ين  م  السيني 

 ٖٕ صالة الع د كاٞتمع  ُب يـد كاحد
 ٕٗ حلا اللح   كالنضاب

 ْٗ حرم  ٖت ًن ا١ت ت  كٟتم ا٠تن ي 
 ُُّ ٖت ًن ا٠تم 
 ُٕٓ   نفس آداب ا١تسلم م

 ُٖٔ بَتة ملال   من الرحدؿ
 ُٕٕ ا١تدالد ا١تسندن  ُب ايدالـ

 ُُٗ آداب اٞتماع
 ُْٗ ر ي  العدرة لل ك ُت

 ُُِ عدد ركعات صالة النحى
 ُِٔ السرد ُب الصالة
 ِِّ  دب الدعا 

 ِّْ العبادة ُب ا٢ت ج
 ِّٕ الرالـ  ثنا  اٞتنازة

 ِّٖ كص ا ظاض  كحلا الشع  للذنب

 اٞت   ال اب 
 َُ ضنالل ال كاة
 ِٖ الض ض اٟتسن

 ّٖ ا١ت ض النفس  كالص اـ
 ْٖ ملشدن  ال كب  كالصالة

 ْٖ الصالة ُب ٤ت اب ا١تسذد
 ٕٖ ضنل  ر  ر ب

 َٗ ضنل  غس ل ا١تد ى كدضنرم
 ٖٗ زكاة ا رض ا١تباع 
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 اب   دمل  العبادات
 ََُ زكاة ا ملي ل خ

 َُٗ دلد النبدمل ل  الضدر كل ل  ا١ت
 ُُِ ندل السداد كمات
 ُُّ إمل اج ال كاة مضدمان 

 ُُْ الصالة مللم ال  ل الفا  
 ُُٕ احملاضظ  على صالة الض اـ

 ُُٗ ضنل ص اـ السي من  داؿ
 ُِٖ حرم  ض ض اٟتج

 َُّ  دريب ا كالد على الصالة
 ُِّ اله يض  السديدة لتالكة الض آف

 ُّٖ   ؾ اٟتج م  الضدرة
 ُْٓ حفو الض آف الر ًن

 ُُٓ اٞتم  بُت العض ض  كا ةح  
 ُّٔ حرم ا ةح  
 ُٖٕ حرم  صـد ع ض 
 ُُٖ االدتعداد للع د

 ُٖٗ ك ا ة ددرة الررم
 ُٔٗ الت مم للعند ا١ت يق

 ُِٕ العض ض  عن الهفل ا١تتدُب
 ِِْ التراكف ُب الصالة
 َِْ كنا  الفدالي

 ِّْ ا٠تشدع ُب الصالة
 ِٕٓ ة عن الغَتالصال

 ِِٔ الصالة ُب السف 
 ِٔٔ صلدات ا  ـ ا١تهللاصدص 

م

م

م

 سلةان: ا١تعامالت كااتم 
 اٞت   ا كؿ

 ُْ اكًتض ٍب ة  
 ٖٔ التذسس على ا١تسلمُت
 ُُِ الغش ُب ايمتحا ت
 ُّّ ا٠تالص من الظلم
 ُُْ الغنا  ُب اٟتمياـ

 ُِٓ ايحتفاؿ ب  س السن  ا١ت الدي 
 ُُٔ نسب كلد ال  

 ُٓٔ ا١تعاريق
 ُُٕ ردالل حيسن الن  
 ُٖٖ  ضل د  هل الرتاب

 اٞت   الةاىن
 ٔ البلهذ  ُب ااتم 
 ٕ ا لف  بُت ا١تسلمُت

 ُّ آداب ا١تسلم م   ارت ا١تس ح 
 ُٕ ب   ا١تهللادرات

 ِّ كة ة الرالـ ككل  العمل
 ِٓ ا٠تصدمات الة ري 
 ٓٓ ا١تالعن  للدين
 ٖٓ آداب السف 
 َٕ كقب   ب يل
 ٕٖ الهب الشع 

 ُٗ صفات التا   ا١تسلم التضى
 ٗٗ دتهللاداـ ككي العمل كمعدا   للغَتا

 َُُ دىمم الضهط
 ُُِ التدب  من الت كي  من العمل

 ُِّ كا ب ا١تسلم ٨تد نفس  ك٣تتمع 
 ُّْ النف  للدين كالدرن

 ُْٖ التذارة السل  ا١تدعم 
 ُْٓ ماةمرن  احملا

كداعد ااتم  الفاةل ُب ايد ا  
 كا١تع اج

ُِٔ 
 ُٕٖ آداب الب   كالش ا 

 ُِّ الن كرات  ب ح احملظدرات
 ُِٔ التص ؼ ُب ا١تاؿ
 ُِٕ ٘ت    ا كالد لسبب

 اٞت   الةالث
 ِّ حا اله يا كآداب السَت ُب الشارع

 َْ إيقا  اٞتار
عالج م ل ا بنا  عن اله يا 

 ا١تستض م
ٕٓ 

 ٔٔ  دباب ا٠تالضات
 ُٗ  دباب عضدؽ ا بنا 
 َُْ التربع الدـ لغَت ا١تسلم
 َُُ ا٠تم  كا١تهللادرات كاٞتنس

 ُِٕ   كي  ا١تسلم
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 اب   دمل  ا١تعامالت كااتم 
 ُٓٓ بُت ا ب كايبن

 ُِٕ كتاؿ ا١تسلم للمسلم
 ُٕٔ  دب معامل  ا٠تدـ كالعماؿ
 ُُٖ بُت عاـ منى كعاـ  ديد

 َُِ  دب ا١تسلم ككي ا زمات كالف 
 ِّْ ثضاض  ايعتقار
 ِْٓ  ر ار ايدا ة

 ِْٔ الغدر ُب ايدالـ
 ِْٗ رٌد ا١تظا 

 اٞت   ال اب 
 ُٕ الت مُت الصح  لغَت ا١تشًتؾ
 ِٓ التعصب ا عمى كعال  

 َّ دكر ا١تدارن ُب النردض البلد
 ّٖ دكر ا١تسلم ُب النردض ايدالـ

 َْ   كالفذدر كا٠تصدم ا٢تذ
 ُْ  دب ا١تسلم ُب م اح 

 ْْ حضدؽ ا١تدارن  ُب ايدالـ
 ْٓ  دب معامل  ا يتاـ

 َٔ ال كاج غَت ا١تسذل كاند ن 
 ُٔ  دب ا١تسلم ُب عمل 
 َٕ  دب ا١تسلم ُب اٟت ف

 ٕٖ اٟتاكم الصاّب
 ٔٗ ردال  عم ك بن العاص إىل عم 

 ٗٗ معامل  اٞتار
 ُُّ على ٝتع  اآلمل ين الب   كالش ا 

 ُُٔ  دب ا١تلمن ُب الع د
 ُٓٓ دكر  ُب مشرل  الرر ا 
 ُٔٔ التحايل للحصدؿ على اٟتا

 ُْٕ الغَتة من اآلمل ين
 ُٓٗ العمل النظاض 

 َُِ  دب ا١تلمن ُب ك ادة الس ارات
 ُِّ  مان  اٟتديث

 ُِٓ ز رة ا١ت ةى  م اض معدي 
 ُِِ ظردر ك هدر اللغات

 ِِٕ الك  اآلا  ا بنا ع
 ِٔٓ ح ماف البنات من ا١تَتاث

 َِٔ ا١تاؿ للدالد

م

 رابعا: الفتاة كا١ت  ة ا١تسلم 
 اٞت   ا كؿ
 ُِ ال كاج بغَت رةا ا ـ

 ِِ عالك  البني ب م لرا ُب اٞتامع 
 ّٖ ما ٭تل بعد عضد الض اف
 ْٕ آداب ل ل  ال ضاؼ
 ِٖ صالة اٞتمع  للم  ة

 ْٖ ب  عدد ال ك ات دبا
 ٖٓ العالك  بُت الفىت كالفتاة

 ٖٗ ا٠تالص من متابع  ا ضالـ اٞتنس  
 ّٗ العدؿ ُب اينفاؽ على ا كالد

 ٗٗ  كصات عضلو كدين
 َُُ اٟتفاظ على ال كج
 ُُّ الفتاة كا٠تهب 

 ُٔٓ دؿدملعند الهالؽ كبل الالشبر  كا١تر  
 ُّٖ   ك ب ال مدش

 ُٕٖ ة ُب غَت ب تراملل  مالبس ا١ت  
 َُِ عمل ال ك  
 ُِّ إمارة ا١ت  ة

 اٞت   الةاىن
 ْٕ الس دة زينب  زكاج الن  

 ْٓ أتديب ال ك   كمددهتا
 ُٕ ا١ت اح ُب ال كاج

 ِٕ  الكة الض آف للحالق
 ٕٔ كرا  كل عظ م ام  ة
 ُٖ غَتة زك ات الن  
 ٖٖ التح ش اٞتنس 
 ََُ ا١ت  ة  اع ة غ ؿ
 َُٔ ملتاف البنات

 ُُُ ايض ازات النسال  
 ُّٓ ٕتنب ا١تعاكسات
 ُْٔ ماؿ ال ك  

 ُٓٓ آ ت  ػيةيبي اٞتنُت
برا  الس دة ضارم  على حن ة 

 الن 
ُٕٔ 

 ُِٖ كا بات ا١تضبل على ال كاج
 ُِٗ العدة الش ع   للم  ة كالعلم اٟتديث

 ُِِ ال كمانس   ُب ايدالـ
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 كا١ت  ة ا١تسلم  اب   دمل  الفتاة
 اٞت   الةالث
 ُٕ اٟترم  ُب ا١تعامل  ال ك   

 ّٓ اٟتذاب كال كاج
 ّٕ حرم الهرارة م  ك دد رال  ا ظاض 

 َُُ االدتدان  لل كاج
 ُُٕ زكاج االثنُت
 ُّٖ  قكذ الفت ات

 ُُْ ا٠تادمات غَت ا١تسلمات
 ُْٕ مل كج ا١ت  ة للمظاه ات
 ُِّ حرم ال كاج ايك ات

 َِّ كقؼ احملصن 
 اٞت   ال اب 

 ُٔ  دب ا١ت  ة ا١تهلض 
 ِٖ اٟتمل اله 
 ّٗ ا١تعا  ة احمل م 

 َُٖ صالة ا١تستحاة 
 ُْٗ القهب الص ٍت كركص ال ضاؼ

 ُٖٖ ضنل نسا  الن  
 ِِٔ عالك  ال ك    هل زك را
 َِّ ر م ا ب ُب زكاج ايبن 

 ُِّ ال كاج بغَت  دث ا
 ِّْ لش ع   لل كجاٟتضدؽ ا

 ِّٔ ال ك   الصاٟت 
 ِّٖ  ر ار اٟتمل م  ا١تشض 
 ِِْ ايمتناع عن  ناكؿ اٟتبدب
 ِْٓ اله يض  الش ع   ٠ت كج ا١ت  ة

 ِْٕ النامص  ِْٕ
 ِِٓ العالك  بُت ا١تهللاهدبُت
 ِْٓ ز رة ا١تضاب  للنسا 

 ِٖٓ السح  ك ث ت

م

م

م

م

 ملامسان:  فسَت ك آف ك  ح حديث

   ا كؿاٞت  
 ِٖ يـد الفنل

 َُُ االدتدا  على الع ش
 ُِّ العصم  كمعص   آدـ

 ُّٖ الناس ن اـ
 ُُْ الدد ل  كالفن ل 
 ُُٓ ملهاب بٍت اد ال ل

 ُُٔ دد  ا٠تا٘ت 
 ُِٕ بُت ال  ل كالقك 
 ُُٗ السب  ا١تةاين
 َُِ حيسن ا٠تا٘ت 
 َُِ التسب ح هلل

 َِْ دالمدف ك٭تاضظدف
 َِٕ التنمدر

 ُُِ ال وكل رعامي إال  ض 
 اٞت   الةاىن

 ِٖ الدٯتض ار   ُب ايدالـ
 ِّ ا١ت اد ا٠تينيس
 ّٕ  هل الررم
 ْٓ عض ل حلضى

 ْٓ  ٝتا  ك اٟتسٌت
 ٕٗ يـد اٞت اث م

 َُُ بُت ال كح كاٞتسد
 َُِ  بل الهدر
 َُِ  كٌب ك كح 
 ُُٕ  غ َت ا١تنر 

 ُّْ كل يـد هد ُب   ف
 ُْْ لدن ا ا١تقمدم  ُب الض آفا

 َُْ حرم  ٖت ًن القهب كاٟت ي  لل  اؿ
 ُّٔ حرم      ب ا نب ا  ُب السمدات
 ُٕٔ نص ب ا١تلمن من ايد ا  كا١تع اج

 ُٕٔ  ا صدر رددؿ ك 
 ُٗٔ ك ا ة عدًٌي  يس

 ُُٕ حرم  العدد دبع 
 ُّٕ مد العُت إىل نعم الغَت
 ِِْ ال    الصاٟت  كاٟتلم
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 اب   دمل  التفسَت كالش ح
 اٞت   الةالث

 ِّ مس الش هاف
 ِٕ ا١تستض  كا١تستددع
 ٖٗ د  ٗته ط ا٢تذ ة
 ُُْ التنر س ُب التالكة

 ُّْ ادم ربي
 ُْٓ ادم ك النار
 ُُٔ ا١تداف كاٟت ااف
 ُّٔ الشتا  رب   ا١تلمن

 َُٖ البد  السارؽ كال ان   ُب اآل ت
 آي        ُٕٗ 

 َِٖ الغ ل
 ُِٕ دلاؿ ك 

 ِِٓ التصدؽ الع ض
 ِِٓ دل ماف كع ش بلض س

 ِِٓ عها  ك العظ م
 ِْٓ مشى اٞتباؿ

 اٞت   ال اب 
 ّْ  نب ا  بٍت اد ال ل

 ْٗ الصرب كالصرب اٞتم ل كال ةا
 ٔٓ ر ؽ ٖتض ا الشفا 

 ِٕ ا٠تلا ا كؿ
 ْٕ النقي  الع  ف

 ٕٗ ُت مٍت ك   من حسُتحس
 ِٗ عمل آؿ داكد
 ٕٗ ك ف   الدضاة
 ٕٗ مضدار   ـ ك
 َُُ آمل  ددرة البض ة

 ُِْ   ـ ك
 ُّٔ الف 

 ُْٕ إعداد الضدة
 ُٗٓ السالحدف
 ُٖٔ ر ي  الرعب 

 ُٕٖ الشي ب من حدض النال 
 َِٔ ملتاـ العاـ ا٢تذ م كبدايت 

 َِٖ  ضنل هذ ة
 َِِ مافالنمل  كدل 

 ُِٓ بُت مددى كالعبد الصاّب
 ِّٓ حديث النسا 

 ِٕٔ التنر س ُب ا٠تلا
 ِٗٔ ا٢تم كالربهاف لن  ك يددم

م

م

م

 داددان: على اينًتني
 اٞت   ا كؿ
 ُّ ا٠تهب  عن ر يا الني
 ُِ الفاحش  على الني
 ْٔ السح  ك لب اٟتب ب

 ٔٔ النرى عن مداك  الش  على الني
 َُٓ لفت ات مداك  ال كاجدملدؿ ا

 ُٖٓ دملدؿ الفت ات الني كالشات
 َُٔ ال كج كال ك   على الني

  
 اٞت   الةاىن

 ُٗ  لعاب الرمب د  
 ّْ غلا ا١تداك  اياح  
 ّٗ الض صن  على اينًتني

 ُِٓ ايدتغالؿ ا مةل ل  ازة الص ف  
 اٞت   الةالث

 ُْ  ث  الغ ب  كالنم م 
 ْٕ كالني البنات

 ُِٓ الني كا رفاؿ

 اٞت   ال اب 
 ُِْ التعامل م  التابلي

 ِْٔ ٛتاي  ا بنا  من ٥تار  الني

م

م

م
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 دابعان: ايدالـ ككنا  العص 
 اٞت   ا كؿ
 ٕ ثدرات ال ب   الع يب

 ٖ العمل ُب منتذ  د اح 
 ُْ را ب ال ك  

 ُْ الًتب   اٞتنس   ُب ايدالـ
 ْٓ الغَتالدعا  على 

 ْٔ العمل الت مُت الصح 
 َٓ ضدالد البندؾ
 ُٓ ال كاج الع ُب
 ٕٓ  رادة ال كر

 ُٕ ر ي  ا١تشاهد احمل م   ل ف يدن ان 
 ُُٗ ا١تهللا ج من الف 
 ُُِ  رفَت ا١تسلمُت

 ُُِ ايد اؼ ُب ا١تلبس
 ُُّ التذيسمس كالتحيسمس

 ُُّ الشي الضا ل
 ُّٓ مللط اللحـد ُب ا١تهعم
 ُُّ التصدي  الةالث  ا بعاد

 ُُْ كدبد ت التهللاف ق م  السمس ة
 ُُْ العالك  ال ك    غَت السدي 

 ُُْ ضصل ال  اؿ عن النسا  ُب االس
 ُُٓ ك كض الشباب

 ُٓٗ ك ا ة الض آف ٟتل ا١تشاكل
 َِِ الس كات العلم  

 َُِ ايعالف عن ا مدات
 ُُِ ا٠ت كج من ا زم  ايكتصادي 

 ُِٗ  ي  ُب ايدالـاٟت
 ُِِ ايبداع ُب ايدالـ
 ِِْ حل مشرل  العندد 
 ُِِ االعتداؿ ُب الفر 

 اٞت   الةاىن
 ُُ هل يباح دـ ا٠تارج على اٟتاكمب

 ُٓ معايش  ا١تسحدر
 ُٓ إصالح التعل م
 ُِ كتل ا١ت  د

 َّ آداب ا١تظاه ات

 ُٓ ايغتساؿ ٔتا  ا١ته 
 ٗٓ مساعدة ايملدة السدريُت
 ِٔ الدا ب ُب اينتهللااات

 َُّ ُب اٞتمع ات ا٠تَتي     العمل 
 َُْ بُت الن يب  كال كاة
 َُٓ حنان  ا كالد

بُت  اـالف ك  كاينضس  دباب
 ا١تسلمُت

َُٖ 
 ُُُ التعصب لل  م
 َُِ ك كض البندؾ

 ُُْ حل مشرل  الندةا  ُب ا١تسا د
 َُٔ ايهن ار ايكتصادم

 ُٕٓ  دالرالـ ُب ا١تسا
 ُْٖ ال س  منرج ال ددؿ َب الدعدة

 َِٔ ا١تهللا ج من الف 
 ُِٕ ا١تمارل  ُب ا مان 

 اٞت   الةالث
 ِِ َب اٟت بمدكم الدكل  ا١تسلم  

 ّٗ ا١تنارب  ُب البدرص 
 ٓٓ كة ة الضتل ُب آمل  ال ماف
 ّٖ ا٢تذ ة ُب هقا ال من

 َُٖ بُت التضدًن ا١ت الدم كا٢تذ م
 ُُٓ  شا٢ت ب من اٞت

 ُِٓ  ناكؿ اللحـد ُب دكؿ الغ ب
 ُّٓ د ارات ا١تعاكُت
 ُٓٔ نص  ا١تسلم ل ب 

 ُٕٓ لبس ح اـ ا ماف الس ارة
 ُٓٗ ادتغالؿ الهالب لفًتة ا  ازة

 َِِ  دب الهب ب ا١تسلم
 ِْٖ ادتعادة ا زه  ١ترانت 
 اٞت   ال اب 

 ٕ  دل ل ا رفاؿ
 ِْ العمل ُب كاض   ب  كحدل ات

 ِٕ إدماف ا١تهللادرات
 ِّ ايحتفاؿ ب ـد ا ـ

 ّٓ الف 
 ْٓ انتشار العنم

 ّٔ اغتصاب ا رفاؿ
 ٔٔ  د  ا١ت  ة اٟترم
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 اب   دمل  ايدالـ ككنا  العص 
 ٗٔ الفتاكل الشاذة

 ٖٓ ا١تظر  اٟتنارم لفنتهللااات
 َُِ النس اف كالغفل ، الدكاي  العالج

 ِّٔ الشعدر ايحباط
 ِٖٔ تبدؿ ل الن ال

 ِٖٔ الددداس الضر م
 ِٗٔ صناع  التماث ل

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 سمنان: التصدؼ كا ملالؽ
 اٞت   ا كؿ
 ُٔ كتاب )إح ا  علـد الدين(

 ّٓ مدالد الصاٟتُت
 َُّ بنا  الشهللاص   ا١تسلم  السل م 

 َُٓ ا كهاب كا١تشاي 
 َُٔ اله يا إىل الفتح
 ُُْ ادتمهار ضنل ك

 ُُْ ا٢تم  دكاـ
 ِِِ صحابت لضدرات   دظ م ال ددؿ

 ِِٗ  سد الدى  بعد ا١تدت
 اٞت   الةاىن
 ٕ ا لف  بُت ا١تسلمُت

 ٖ السَت إىل ك
 ُِ اآلداب السلدك  
 ِْ التذل  اي٢ت 

 ّْ بُت ال د ا ك راد النفس
 ٖٔ التداضا الداملل  كا٠تار  
 ُِٖ ال ابه  بُت ا١تلمن كالردف

 ُْٕ دؿ إىل كالدص
 َُٓ ا دب م  رددؿ ك 
 ُٗٗ صفات العا  الةض 
 َِٖ  دباب الهالؽ

 اٞت   الةالث
 ِٖ  دع   الصاٟتُت

 ِٗ حسنات ا ب ار د مات ا١تض بُت
 ّٔ الًررب كالغ كر

 َُِ آداب الدعدة للهعاـ ُب ايدالـ
 ُِٗ الربك 
 ُْٕ ا١تدد

 ُٖٔ  دب ا١تسلم ُب ٣تالس العلم
 ُُٕ ا مان 

 ُٖٖ عالج كسدة الضلب
 ُٖٗ ايملالص
 َِٓ الدرع

 ِِّ الدصدؿ إىل ب  ا ماف
 ِِٖ بُت ا٠تلا اٟتسن كا١تسرن 

 ِْٓ برا  الضلب

 اٞت   ال اب 
 َِ ضتح ك

 ُٓ ال  ة  ال كح   للهالب
 ٖٖ كظم الغ و

 ُِِ معاٞت  الرقب
 ُّْ ا لعاب الناري 

 ُّٓ صاٟتُتاٟتا   إىل ال
 َُٕ الض ب ا ملالؽ

 ِْْ  عدد ا١تدارس الصدض  
 َِٔ ٤تادب  النفس

 ِْٔ البصَتة
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ممحبؼملدماهللموحلـمتقصؿملعملفحبؼملدماهللموحلـمتقصؿملعملفمممتفممتفم

مموصػملكماهللمسػملكمدؿملدغامحمؼملدوصػملكماهللمسػملكمدؿملدغامحمؼملد

وسػملكمأظفموصقؾفمودػملؿوسػملكمأظفموصقؾفمودػملؿ
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