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 تكزِٜ

 بغِ اهلل ايضٓٔ ايضسِٝ

 اؿُز هلل ٚ ايقال٠ ٚ ايغالّ ع٢ً صعٍٛ اهلل 

 

الطاٍ أعزا٤ ٖشا ايزٜٔ اؿٓٝـ ًٜكٕٛ سٛي٘ ايؾبٗات ٚ ٜجريٕٚ سٛي٘ 

 األناسٜب ايت٢ ٖٛ َٓٗا بضا٤ .

َٔ ٖشٙ األناسٜب : نشب١ إٔ اإلعالّ رٜٔ إصٖاب وح إغًٌُ ع٢ً 

 َا٥ِٗ .ؿِٝٗ ؾ٢ ايزٜٔ ٚ عؿو ريقتٌ كا

ٚ يألعـ ايؾزٜز نإ يإلعالّ رٚصٙ ؾ٢ تؾٜٛ٘ فٛص٠ اإلعالّ ٚ إٚٗاصٙ 

َٛٗض ايزٜٔ ايش٣ وح ع٢ً ايعٓـ ٚ ايكتٌ ٚ اإلصٖاب يهٌ َٔ خايـ 

 َٓٗذ٘ .

ٚ ٜكتٌ  ّٝاُٜقبض إصٖاب، أبٝض ًٜٚٛل ؿٝت٘  اؾهٌ َٔ ٜضتز٣ دًباّب

 .اآلخضٜٔ َٔ أفشاب إًٌ اآلخض٣ 

إٔ ْٓٛض ؾ٢  ًبشح َقزاق١ٝ ؾ٢ ٖشٙ ايٓك١ٛ ي  يشا نإ ٜتعٌ عًٝٓا

ًٟا وح  إٓٗر ايش٣ آت٢ ب٘ اإلعالّ ٚ ايش٣ ٜغري عًٝ٘ إغًُٕٛ ، ٌٖ ٖٛ ؾع

ع٢ً ايكتٌ ٚ اإلصٖاب ، أّ أْٗا رعا٣ٚ ال ريٌٝ عًٝٗا ٚ أناسٜب ُتًك٢ 

 سٛي٘ ؟

ايت٢ تٓاٚهلا أعزا٤ اإلعالّ ٛض ؾ٢ ساٍ اآلٜات إتشزث١ ؾ٢ ٖشا ايؾإٔ ٓيٓ

ٌ باطٌ ع٢ً إٔ اإلعالّ ٜزعٛ إغًٌُ إٍ قتٌ أفشاب إًٌ نزيٝ

 اآلخض٣ .

 ٚ ع٢ً ٖشٙ اآلٜات عٝهٕٛ عجٓا ؾ٢ األعٛض ايتاي١ٝ .

 َٓافض اإلعالّ

www.kalemasawaa.com

قذائف العتاد لنسف الشبهات حول آيات الجهاد



 

 
3 

 

 ؽهض

 ؽهض ٚ تكزٜض يألعتاس ايؿامٌ ٚ األ٧ ايعظٜظ 

 أعز ايزٜٔ

 َزٜض عاّ ؽبه١ ن١ًُ عٛا٤ ايزع١ٜٛ 

 

ش٣ بؿنٌ اهلل ، ثِ بعز سيو دٗزٙ إبشٍٚ يتقُِٝ ٖشا ايهتاب ، ٚ اي

 بؿنً٘ ، ٚٗض ٖشا ايهتاب ؾ٢ فٛص٠ ْضدٛ إٔ تٓاٍ صما ايكاص٤٣ .
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 آٜات اؾٗار ؾ٢ عٛص٠ ايبكض٠

ُٜٔشٗب }:قاٍ تعاٍ َ٘ ٜيا  ٤ً ٕٖ اي َٜٚيا َتِعَتُزٚا إ٢  ِِ َْٝه ًٛٝ ُٜٜكأت  َٔ ٘ٔ اي٤ٔشٜ ٤ً ٢ٌ اي ًٝٛا ٔؾٞ َعٔبٝ َٜٚقأت

َٚا  َٔ ُُِعَتٔزٜ ١َٝٓ ٜأَؽٗز اٞي َٚاٞئؿِت  ِِ ُِٝح ٜأِخَضُدٛٝن ِٔ َس َٔ  ِِ ُٖ َٜٚأِخض٢ُدٛ  ِِ ُٖ ُُٛ ُِٝح َثٔكٞؿُت ِِ َس ُٖ ًٛٝ ٞقُت

 ِِ ًٝٛٝن ِٕ ٜقاَت ٘ٔ ٜؾإ٢ ِِ ٔؾٝ ًٝٛٝن ُٜٜكأت ٢ّ َسٖت٢  َُِغٔذٔز اٞيَشَضا َِٓز اٞي ِِ ٔع ُٖ ًٛٝ َٜٚيا ُتٜكأت  ٢ٌ َٔ اٞيٜكِت َٔ

ِِ ٜنَشٔيٜو َدَظا٤ُ اٞيٜهأؾض٢ٜ ُٖ ًٛٝ ِِ َسٖت٢ ٜيا ٜؾاٞقُت ُٖ ًٛٝ َٜٚقأت  ِْ َ٘ ٜغٝؿْٛص َصٔسٝ ٤ً ٕٖ اي ِٛا ٜؾإ٢ َٗ َِْت ٢ٕ ا َٔ ٜؾإ٢

ٌَ ُٔ ٤ٛأي ٢ًٜ اي َٕ إ٢ي٤ا َع َٚا ًٜا ُعِز ِٛا ٜؾ َٗ َِْت ٢ٕ ا ٘ٔ ٜؾإ٢ ٤ً ُٔ ٔي َٕ ايٚزٜ َٜٝهٛ َٚ  ٠١َٓ َٕ ٔؾِت  - ايبكض٠ {َتٝهٛ

 

 

ُِٝح ٜأِخَضُدٛٝن}قٛي٘ تعاٍ ِٔ َس َٔ  ِِ ُٖ َٔ ٖشٙ لز إٔ اآل١ٜ مل تٓظٍ ؾ٢ {َِِٜٚأِخض٢ُدٛ

ْٝع َٔ ِٖ ع٢ً خالف رٜٔ اإلعالّ ، بٌ كقق١ ؾ٢ قّٛ بعِٝٓٗ ، ؾُٔ ِٖ 

ٖؤال٤ ؟

ِِ}قٛي٘ تعاٍقاٍ ايكضطب٢ ُِٝح ٜأِخَضُدٛٝن ِٔ َس َٔ  ِِ ُٖ أٟ َه١ . قاٍ {َٜٚأِخض٢ُدٛ

 ايٛربٟ: اـٛاب يًُٗادضٜٔ ، ٚاينُري يهؿاص قضٜؿ

ُِٝح }قٛي٘ تعاٍقاٍ ابٔ نجري ِٔ َس َٔ  ِِ ُٖ َٜٚأِخض٢ُدٛ  ِِ ُٖ ُُٛ ُِٝح َثٔكٞؿُت ِِ َس ُٖ ًٛٝ َٚاٞقُت

ِِ أٟ: يتهٔ ُٖتهِ َٓبعج١ ع٢ً قتاهلِ ، نُا إٔ ُٖتِٗ َٓبعج١ {ٜأِخَضُدٛٝن

ع٢ً قتايهِ ، ٚع٢ً إخضادِٗ َٔ بالرِٖ اييت أخضدٛنِ َٓٗا، ققاّفا

 
ذض٠ إٍ إز١ٜٓ مل ٜزعٛا أسزٟا ىضز َٔ سيو إٔ إؾضنٌ أٍٚ أَض اإلعالّ ٚ اهل

َه١ َاي٘ ، بٌ ىضز ٚ ٜرتى أَٛاي٘ ٚ ػاصت٘ هلِ ، ؾٌٗ عٛر٠ إغًٌُ يزٜاصِٖ 

ًَٔب َِٓٗ أفبض أَضٟا َؾٟٝٓا ؟  ألخش َا ُع

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /  ابٔ نجري )  ؿغريت ص2ط                  (/  )  اؾاَع ألسهاّ ايكضإٓ ص1ط
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ِٝب بٔ ٔعٓإ ايض٢َٚ بعز صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ، ؾًُا أصار  َٗ ٖادض ُف

أتٝتٓا فعًٛنٟا سكرّيا، ؾهجض َايو عٓزْا، ٚبًػت   : اهلذض٠ قاٍ ي٘ نؿاص قضٜؿ

ؾكاٍ هلِ   . ٚاهلل ال ٜهٕٛ سيو  ؟ ايشٟ بًػت، ثِ تضٜز إٔ ؽضز َايو ْٚؿغو

ؾأْٞ قز   : ْعِ، قاٍ  : قايٛا  ؟ أصأٜتِ إٕ دعًت يهِ َاٍ أؽًٕٛ عب٢ًٝ  : ٗٝبف

صبض فٗٝب،  "    : دعًت يهِ َاٍ، ؾبًؼ سيو صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكاٍ

صط    صبض فٗٝب"

رٜٓٓا رٜٔ عظ٠ ، ال ْغهت عٔ سكٛقٓا إغًٛب١

ِِ َسٖت٢ ٜيا َتٝه}قاٍ تعاٍ ُٖ ًٛٝ ًٜا َٜٚقأت ِٛا ٜؾ َٗ َِْت ٢ٕ ا ٘ٔ ٜؾإ٢ ٤ً ُٔ ٔي َٕ ايٚزٜ َٜٝهٛ َٚ  ٠١َٓ َٕ ٔؾِت ٛ

ٌَ ُٔ ٤ٛأي ٢ًٜ اي َٕ إ٢ي٤ا َع َٚا {ُعِز

اآلٜات ٖٓا َتق١ً ٚ اؿزٜح ٖٓا َتٛافٌ عٔ أٌٖ َه١ ايشٜٔ أخضدٛا إغًٌُ 

َٔ رٜاصِٖ رٕٚ أَٛاهلِ ٚ ػاصتِٗ

َٕ ٔؾ}قٛي٘ تعاٍ ِِ َسٖت٢ ٜيا َتٝهٛ ُٖ ًٛٝ ٠١ََٜٓٚقأت سيو إٔ ايهؿض إٛدٛر ٖٛ ؾت١ٓ {ِت

ع١ُٝٛ ع٢ً إغًٌُ إلطرٜار تعشٜب إؾضنٌ ٚاـؾ١ٝ ع٢ً إغًٌُ َٔ ٖشا 

ُٜؿتٓٛا ؾ٢ رِٜٓٗ ، َجٌ َا سزخ َع عُاص بٔ ٜاعض صم٢ اهلل عٓ٘ ايتعشٜب إٔ 

أخش إؾضنٕٛ عُاص بٔ ٜاعض ؾًِ ٜرتنٛٙ ست٢ عب ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

تِٗ غري ثِ تضنٛٙ ؾًُا أت٢ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ : َا ٚسنض آهل

ٚصا٤ى ؟ قاٍ : ؽض ٜا صعٍٛ اهلل َا تضنت ست٢ ًْت َٓو ٚسنضت آهلتِٗ غري قاٍ 

صط نٝـ ػز قًبو ؟ قاٍ ٦َُٛٓا باإلّإ قاٍ : إٕ عارٚا ؾعز

ٌُ ايضداٍ، ْٖب٘ تعاٍ ع٢ً اؾٗار ٕٚا نإ قاٍ ابٔ نجري ؾٝ٘ إطٖام ايٓؿٛؼ ٚقت

ٕٓ َا ِٖ َكُٕٝٛ عًٝ٘ َٔ ايهؿض باهلل ٚايؾضى ب٘ ٚايقز عٔ عبًٝ٘ أبًؼ ٚأؽز  أ

٢ٌ}َٔ ايكتٌ؛ ٚهلشا قاٍ ٚأعِٛ ٚأٜطِ َٔ اٞيٜكِت َٔ ١َٝٓ ٜأَؽٗز  قاٍ أبٛ َايو: أٟ: َا {َٚاٞئؿِت

ُٔ }قٛي٘ تعاٍؾ٢قاٍ  ٚ،  صط٘ أنرب َٔ ايكتٌأْتِ َكُٕٝٛ عًٝ َٕ ايٚزٜ َٜٝهٛ َٚ

ٔ٘ ٤ً صط أ٣ ٜهٕٛ رٜٔ اهلل ٖٛ ايٛاٖض ايعاٍ ع٢ً نٌ األرٜإ{ٔي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( قاٍ ابٔ نجري : إعٓارٙ فشٝض /  إصؽار ايؿكٝ٘ )  صط        ٚ قاٍ األيبا٢ْ فشٝض ؾك٘ ايغري٠ يأليبا٢ْ صقِ ص ط

   إقزص ايغابلصط                                                                  (/  ؿغري ابٔ نجري ) تص ط
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ُع٦ٌٔ ايٓيب ٚ سذت٘ ؾ٢ سيو َا ص٣ٚ ؾ٢ ايقشٝشٔ عٔ أبٞ َٛع٢ األؽعضٟ ، قاٍ

ٖٝ ُٜكاتٌ ؽذاع١ ، ٜٚكاتٌ َسُ ٟٓ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٔ ايضدٌ  ١ ، ٜٚكاتٌ صٜا٤ ، أ

سيو ٗ عبٌٝ اهلل؟ ؾكاٍ: "َٔ قاتٌ يتهٕٛ ن١ًُ اهلل ٖٞ ايعًٝا ؾٗٛ ٗ عبٌٝ 

 صط اهلل

٦ِّٝا }قاٍ تعاٍ ُٖٛا َؽ ِٕ َتٞهَض ََٚعَغ٢ ٜأ  ِِ ْٙ ٜيٝه َٛ ٝنِض ُٖ َٚ  ٍُ ُِ اٞئكَتا ِٝٝه ًٜ ٝنٔتَب َع

َٛ ُٖ َٚ ٦ِّٝا  ِٕ ُتٔشٗبٛا َؽ ََٚعَغ٢ ٜأ  ِِ ِْٝض ٜيٝه َٛ َخ ُٖ َٚ  َٕ ُُٛ ًٜ ِِ ٜيا َتِع ُِْت َٜٚأ  ُِ ًٜ َِٜع  ُ٘ ٤ً َٚاي  ِِ َؽٙض ٜيٝه

 ٔ٘ ٤ً ٢ٌ اي ِٔ َعٔبٝ ََٚفٙز َع ٘ٔ ٜنٔبرْي  ٍْ ٔؾٝ ٌِ ٔقَتا ٘ٔ ٝق ٣ٍ ٔؾٝ ٢ّ ٔقَتا ِٗض٢ اٞيَشَضا ٢ٔ ايٖؾ َْٜو َع َِٜغٜأٝيٛ

َِٓز اي ُ٘ ٜأٞنَبُض ٔع ِٓ َٔ  ٔ٘ ًٔ ِٖ َٚإ٢ِخَضاُز ٜأ  ٢ّ َُِغٔذٔز اٞيَشَضا َٚاٞي  ٔ٘ َٔ َٚنٝٞؿْض ٔب َٔ ١َٝٓ ٜأٞنَبُض  َٚاٞئؿِت  ٔ٘ ٤ً

 ِٔ ََ َٚ ٜٛاُعٛا  ٢ٕ اِعَت ِِ إ٢ ٓٔٝه ِٔ ٔرٜ ِِ َع َُٜضٗرٚٝن ِِ َسٖت٢  َْٝه ًٛٝ ُٜٜكأت  َٕ ََٜظاٝيٛ َٜٚيا   ٢ٌ اٞيٜكِت

َٝا  ِْ ِِ ٔؾٞ ايٗز ُٗ َُاٝي ِٜٛت ٜأِع َٛ ٜنأؾْض ٜؾٝأٜٚي٦ٜٔو َسٔب ُٖ َٚ ُُِت  َٝ ٘ٔ ٜؾ ٔٓ ِٔ ٔرٜ ِِ َع ِٓٝه َٔ َِٜضَتٔزِر 

َٕ َٚاٞيآٔخَض٠ٔ َٗا َخأيُزٚ ِِ ٔؾٝ ُٖ ٖٓاص٢   ايبكض٠ {َٚٝأٜٚي٦ٜٔو ٜأفَِشاُب اي

ٍُ}قٛي٘ تعاٍ ُِ اٞئكَتا ِٝٝه ًٜ ٜالسٜ ٖٓا إٔ اهلل قاٍ ايكتاٍ ، ٚ ايكتاٍ { ٝنٔتَب َع

ٕٝٓتٔقض ايكاتٌ  إَا أْو قاتٌ ٚ إَا أْو َكتٍٛ ٚ يٝػ نٌ قتاٍ تهٕٛ أْت ؾٝ٘ ا

 
-:( يغإ ايعضب باب ) م ( َار٠ ) قتٌ

ٕٝكاَتٌ؛  ٕٝكاَت١ً: ايكتاٍ؛ ٚقز قاَتً٘ ٔقتااٟل ٚٔقٝتااٟل، ٖٚٛ َٔ نالّ ايعضب، ٚنشيو ا ا

َُكاَتاٟلقاٍ نعب بٔ َايو ُٕ َٔ  ٝأقأتٌ ست٢ ال ٜأص٣ يٞ  ِٖ اٜؾبا ، ٜٚألٛ إ٢سا ُع

صطايٜهِضب

 . ٔ ٖٓا ٜتنض إٔ ايكتاٍ ٜهٕٛ َعضن١ بٌ إثٌٓ ٚ يٝػ ٖذّٛ إعتزا٤َ

 

ِٔ }قٛي٘ تعاٍ ََٚفٙز َع ٘ٔ ٜنٔبرْي  ٍْ ٔؾٝ ٌِ ٔقَتا ٘ٔ ٝق ٣ٍ ٔؾٝ ٢ّ ٔقَتا ِٗض٢ اٞيَشَضا ٢ٔ ايٖؾ َْٜو َع َِٜغٜأٝيٛ

ُ٘ ٜأ ِٓ َٔ  ٔ٘ ًٔ ِٖ َٚإ٢ِخَضاُز ٜأ  ٢ّ َُِغٔذٔز اٞيَشَضا َٚاٞي  ٔ٘ َٚٝنٞؿْض ٔب  ٔ٘ ٤ً ٢ٌ اي ١َٝٓ َعٔبٝ َٚاٞئؿِت  ٔ٘ ٤ً َِٓز اي نَٞبُض ٔع

ٜٛاُعٛا  ٢ٕ اِعَت ِِ إ٢ ٓٔٝه ِٔ ٔرٜ ِِ َع َُٜضٗرٚٝن ِِ َسٖت٢  َْٝه ًٛٝ ُٜٜكأت  َٕ ََٜظاٝيٛ َٜٚيا   ٢ٌ َٔ اٞيٜكِت َٔ ٜأنَٞبُض 

ِِ ٔؾٞ ايٗز ُٗ َُاٝي ِٜٛت ٜأِع َٛ ٜنأؾْض ٜؾٝأٜٚي٦ٜٔو َسٔب ُٖ َٚ ُُِت  َٝ ٘ٔ ٜؾ ٔٓ ِٔ ٔرٜ ِِ َع ِٓٝه َٔ َِٜضَتٔزِر   ِٔ ََ َٝا َٚ ِْ

َٕ َٗا َخأيُزٚ ِِ ٔؾٝ ُٖ ٖٓاص٢  َٚٝأٜٚي٦ٜٔو ٜأفَِشاُب اي  ايبكض٠ {َٚاٞيآٔخَض٠ٔ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(/يغإ ايعضب )صط( ٚفشٝض َغًِ بضقِ )،  فشٝض ايبداصٟ بضقِ ) صط
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َٔ ايعذب إٔ أدز َٔ ٜعرتض ع٢ً ٖشٙ اآل١ٜ ؾُا ٢ٖ إال ؼضِٜ َٔ اهلل يًكتاٍ ؾ٢ 

ايؾٗض اؿضاّ ، ٚ تبٝإ يػضض إؾضنٌ ٚ ايهؿاص ٚ َٔ ٚالِٖ ؾ٢ قتاٍ إغًٌُ 

٢ٕ َٜٚي}ٖٚٛ قٛي٘ تعاٍ ِِ إ٢ ٓٔٝه ِٔ ٔرٜ ِِ َع َُٜضٗرٚٝن ِِ َسٖت٢  َْٝه ًٛٝ ُٜٜكأت  َٕ ََٜظاٝيٛ ا 

ٜٛاُعٛا  {اِعَت

 

 ؾ٢ األفٌ ال تٛدز أ٣ ؽب١ٗ ؾ٢ اآل١ٜ يٓغؿٗا

ِْ}قاٍ تعاٍ ًٝٔ ُْٔٝع َع َ٘ َع ٤ً ٕٖ اي ُُٛا ٜأ ًٜ َٚاِع  ٔ٘ ٤ً ٢ٌ اي ًٝٛا ٔؾٞ َعٔبٝ ايبكض٠ {َٜٚقأت

ايكتاٍ ال ٜهٕٛ إعتزا٤ إِا ٜهٕٛ يضر إعتزا٤ ، بعز َا عبل َٔ تٛمٝشات َٔ إٔ 

ؾ٢ اؾٗار ، ؾإْ٘ ال إعرتاض ع٢ً َجٌ ٖشٙ اإلعال١َٝ ٚ َا عبل َٔ تٛمٝض ايكاعز٠ 

  اآل١ٜ

 يٝػ دٗارٟا -أ٣ إخالل ١ْٝ هلل  -ؾ٢ٗ أَض َٔ اهلل إٔ ٜهٕٛ اؾٗار ؾ٢ عبًٝ٘ 

ُع٦ٌٔ ايٓيب ف٢ً اهلل نُا دا٤ ؾ٢ ايقشٝشٔ،ٕها١ْ ٚ ال يؾضف ٚ ال يزْٝا

ٟٓ سيو ٗ  ١ٖٝ ، ٜٚكاتٌ صٜا٤ ، أ ُٜكاتٌ ؽذاع١ ، ٜٚكاتٌ َسُ عًٝ٘ ٚعًِ عٔ ايضدٌ 

صطن١ًُ اهلل ٖٞ ايعًٝا ؾٗٛ ٗ عبٌٝ اهللعبٌٝ اهلل؟ ؾكاٍ: " َٔ قاتٌ يتهٕٛ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صعبل ؽضه٘ط
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آٜات اؾٗار ؾ٢ عٛص٠ ايٓغا٤

 

َٝا ٔباٞي}قاٍ تعاٍ ِْ َٝا٠ٜ ايٗز َٕ اٞيَش َِٜؾُضٚ  َٔ ٘ٔ اي٤ٔشٜ ٤ً ٢ٌ اي ٌِ ٔؾٞ َعٔبٝ ُٜٝكأت ًٞ ِٔ ٜؾ ََ َٚ آٔخَض٠ٔ 

ُّا ٝٔٛ ٘ٔ ٜأِدّضا َع ُِْؤٔتٝ َِٛف  ًِٔب ٜؾَغ َِٜػ  ِٚ ٌِ ٜأ ُٝٞكَت ٘ٔ ٜؾ ٤ً ٢ٌ اي ٌِ ٔؾٞ َعٔبٝ  ايٓغا٤{ُٜٜكأت

بعز إٔ ٚمشٓا عبب ايكتاٍ ؾ٢ اإلعالّ ٚ أْ٘ رؾاعٟا عٔ ايٓؿػ ٚ إطاس١ يًهؿض 

ُٜؿً إغًٌُ ؾ٢ رِٜٓٗ ، ؾال إعرتاض بعز سيو ع٢ً أ٣ َٔ آٜات  اؾٗار ست٢ ال 

َٝا٠ٜ }قٛي٘ تعاٍ ،ؾ٢ ايكضإٓ ايهضِٜ َٕ اٞيَش َِٜؾُضٚ  َٔ ٘ٔ اي٤ٔشٜ ٤ً ٢ٌ اي ٌِ ٔؾٞ َعٔبٝ ُٜٝكأت ًٞ ٜؾ

َٝا ٔباٞيآٔخَض٠ٔ ِْ {ايٗز

ٚ عبل إٔ قًٓا إٔ ،ٖٓا تٛمٝض ؽضٙ ايكتاٍ : إٔ ٜهٕٛ ؾ٢ عبٌٝ اهلل ؾك٘

٘ ايٛاٖض عًٝٗاايكتاٍ ؾ٢ عبٌٝ اهلل ٖٛ إعال٤ رٜٔ اهلل ع٢ً باق٢ األرٜإ ؾعً

 ، ١ٖٝ ُٜكاتٌ ؽذاع١ ، ٜٚكاتٌ َسُ ُع٦ٌٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٔ ايضدٌ 

ٟٓ سيو ٗ عبٌٝ اهلل؟ ؾكاٍ : " َٔ قاتٌ يتهٕٛ ن١ًُ اهلل ٖٞ  ٜٚكاتٌ صٜا٤ ، أ

ُٜؿً إغًٌُ ؾ٢ رِٜٓٗ " ايعًٝا ؾٗٛ ٗ عبٌٝ اهلل نُا عبل  –ٚ سيو ست٢ ال 

ؾإغًِ ال ٜأس٣ غريٙ بغبب ايزٜٔ ٚ ورتّ  -عُاص بٔ ٜاعضبٝاْ٘ أٜنٟا َٔ قق١ 

َٔ ايٗضِؽُز }قاٍ تعاٍ،سكٛم اآلخضٜٔ ؾ٢ سض١ٜ ايعبار٠ ٖٝ ٢ٔ ٜقِز َتَب َٙ ٔؾٞ ايٚزٜ ٜيا إ٢ٞنَضا

ٚٞ َٔ اٞيَػ  ايبكض٠ {َٔ

 

ًِٔب ٜؾَغ}قٛي٘ تعاٍ َِٜػ  ِٚ ٌِ ٜأ ُٝٞكَت ٘ٔ ٜؾ ٤ً ٢ٌ اي ٌِ ٔؾٞ َعٔبٝ ُٜٜكأت  ِٔ ََ ٘ٔ ٜأِدّضا َٚ ُِْؤٔتٝ َِٛف 

ُّا ٝٔٛ {َع

ُٜكاتٌ ؾ٢ عبًٝ٘  ؽضٙ إٔ ٜهٕٛ ؾ٢ عبًٝ٘  –ٖٓا ٚعز ٚ فاطا٠ َٔ اهلل تعاٍ ٕٔ 

ؾإٕ ٝقٔتٌ ؾ٢ عبٌٝ اهلل ؾً٘ أدض اآلخض٠ باؾ١ٓ ٚ إٕ غًب ؾ٢ عبٌٝ اهلل ؾً٘ ايػٓا٥ِ  –

 ايت٢

أسضطٖا ؾ٢ اؿضب .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صعبل ؽضه٘ط
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{ؾٝكتٌ أٚ ٜػًب}ؽضٙ{َٚٔ ٜكاتٌ ٗ عبٌٝ اهلل}:  قٛي٘ تعاٍقاٍ ايكضطب٢

{ؾٝكتٌ}َٚع٢ٓ{ؾغٛف ْؤتٝ٘ أدضا عُٛٝا}عٛـ عًٝ٘، ٚاجملاطا٠

 صط ٜٛؿض ؾٝػِٓ{أٚ ٜػًب}ؾٝغتؾٗز

 َٔ ايضداٍ ٚايٓغا٤ َٚا يهِ ال تكاتًٕٛ ٗ عبٌٝ اهلل ٚإغتنعؿٌ}قاٍ تعاٍ

ٚايٛيزإ ايشٜٔ ٜكٛيٕٛ صبٓا أخضدٓا َٔ ٖشٙ ايكض١ٜ ايٛامل أًٖٗا ٚادعٌ يٓا َٔ يزْو 

ايٓغا٤ {ٚيٝا ٚادعٌ يٓا َٔ يزْو ْقريا

( ٚ  لز را٥ُٟا إٔ َٔ ٜتشزخ ؾ٢ آٜات اؾٗار ؾ٢ ايكضإٓ ٜكتٛـ اآلٜتتٌ ) 

ٔ سغابات٘ صغِ إٔ اآل١ٜ َٛمش١ ألسز َ -عٛص٠ ايٓغا٤  –(  ٚ ٜغك٘ اآل١ٜ ) 

أعباب ايكتاٍ ؾ٢ عبٌٝ اهلل ؾ٢ اإلعالّ ، يهٔ َٔ َأل اؿكز قًب٘ ، ؾٗشا رصب٘

{َٚا يهِ ال تكاتًٕٛ ٗ عبٌٝ اهلل}قٛي٘ تعاٍ

ٖٚٛ ٜتنُٔ ؽًٝك إغتنعؿٌ َٔ أٜزٟ سض ع٢ً اؾٗارقاٍ ايكضطب٢

، ؾأٚدب ايعشاب، ٜٚؿتِْٓٛٗ عٔ ايزٜٔ ايهؿض٠ إؾضنٌ ايشٜٔ ٜغَِْٛٛٗ ع٤ٛ

تعاٍ اؾٗار إلعال٤ نًُت٘ ٚإٚٗاص رٜٓ٘ ٚاعتٓكاس إؤٌَٓ اينعؿا٤ َٔ عبارٙ، 

ٚؽًٝك األعاص٣ ٚادب ع٢ً ْاع١ إغًٌُ ٚإٕ نإ ٗ سيو تًـ ايٓؿٛؼ

صط إَا بايكتاٍ ٚإَا باألَٛاٍ ، ٚسيو أٚدب يهْٛٗا رٕٚ ايٓؿٛؼ إس ٖٞ أٖٕٛ َٓٗا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (/اؾاَع ألسهاّ ايكضإٓ )صط

 صإقزص ايغابل ط
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ايشٜٔ آَٓٛا ٜكاتًٕٛ ٗ عبٌٝ اهلل ٚايشٜٔ نؿضٚا ٜكاتًٕٛ ٗ عبٌٝ }قاٍ تعاٍ

ايٓغا٤{ايٛاغٛت ؾكاتًٛا أٚيٝا٤ ايؾٝٛإ إٕ نٝز ايؾٝٛإ نإ معٝؿا

ٖٓا اؿزٜح َتقٌ عٔ قتاٍ إؾضنٌ ، أ٣ َؾضنٌ ؟ ِٖ ايشٜٔ عبكٛا ؾ٢ اآل١ٜ 

( ايشٜٔ ٜغتنعؿٕٛ إغًٌُ ٚ ٜعٝجٕٛ ؾ٢ األصض ايؿغار ٚ ٜؿتٕٓٛ  صقِ ) 

إغًٌُ ؾ٢ رِٜٓٗ

ُٜجبت اهلل إؤٌَٓ بأِْٗ ِٖ أٌٖ اؿل ايشٜٔ ٜكاتًٕٛ ؾ٢ عبًٝ٘ أَا إؾضنٌ  ؾٗٓا 

ٕٛ ألدٌ أغضاض ايزْٝا ؾُهضِٖ ٚ َهض ؽٝٛاِْٗ معٝـ ال ٜجبت أَاّ ؾٝكاتً

أٌٖ اؿل

ّٜا عظّ إؤٌَٓ ب٘ َٔ أفشاب صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل قاٍ ايٛرب٣ ٚٛ ٜكٍٛ اهلل َك

{ؾكاتًٛا}عًٝ٘ ٚعًِ، ٚقٚضمِٗ ع٢ً أعزا٥٘ ٚأعزا٤ رٜٓ٘ َٔ أٌٖ ايؾضى ب٘

 بشيو : ايشٜٔ ٜتٛي٤ْٛ٘ ٜٚٛٝعٕٛ أَضٙ ، ٗ ، ٜعين{أٚيٝا٤ ايؾٝٛإ}أٜٗا إؤَٕٓٛ ،

 إٕ نٝز ايؾٝٛإ نإ معٟٝؿا}خالف طاع١ اهلل ، ٚايتهشٜب ب٘ ، ٜٚٓقضْٚ٘

، ٜعين بهٝزٙ : َا نار ب٘ إؤٌَٓ، َٔ ؼظٜب٘ أٚيٝا٤ٙ َٔ ايهؿاص باهلل ع٢ً {

اصٙ ، صعٛي٘ ٚأٚيٝا٥٘ أٌٖ اإلّإ ؾال تٗابٛا أٚيٝا٤ ايؾٝٛإ، ؾإِا ِٖ سظب٘ ٚأْق

َٖٔ ٚمعـ َٚ ٚسظب ايؾٝٛإ أٌٖ 

ٚإِا ٚفؿِٗ دٌ ثٓاؤٙ باينعـ، ألِْٗ ال ٜكاتًٕٛ صدا٤ ثٛاب، ٚال ٜرتنٕٛ 

١ٓٝ أٚ سغّزا يًُؤٌَٓ ع٢ً َا آتاِٖ اهلل َٔ  ايكتاٍ خٛف عكاب، ٚإِا ٜكاتًٕٛ ٓ

ََٔ قاتٌ َِٓٗ صدا٤ ايعِٛٝ َٔ ثٛاب اهلل، ٜٚرتى ايكتاٍ إ ٕ ؾنً٘. ٚإؤَٕٓٛ ٜكاتٌ 

تضن٘ ع٢ً خٛف َٔ ٚعٝز اهلل ٗ تضن٘، ؾٗٛ ٜكاتٌ ع٢ً بقري٠ َا ي٘ عٓز اهلل 

إٕ قتٌ، َٚا ٜي٘ َٔ ايػ١ُٝٓ ٚايٛؿض إٕ عًِ. ٚايهاؾض ٜكاتٌ ع٢ً سشص َٔ ايكتٌ، 

صط ٚإٜاؼ َٔ َعار، ؾٗٛ سٚ معـ ٚخٛف

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 (-/صداَع ايبٝإ ؾ٢ تأٌٜٚ ايكضإٓ )ط
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ٌَ َعَغ٢ }قاٍ تعاٍ ٔٓ َٔ ُُِؤ ََٚسٚضض٢ اٞي َْٞؿَغٜو  ـُ إ٢ي٤ا  ٤ً ٘ٔ ٜيا ُتهٜ ٤ً ٢ٌ اي ٌِ ٔؾٞ َعٔبٝ ٜؾٜكأت

ًٟا ِٓٔهٝ َٜٚأَؽٗز َت ُ٘ ٜأَؽٗز َبٞأّعا  ٤ً َٚاي َٔ ٜنٜؿُضٚا  ـٖ َبٞأَؼ اي٤ٔشٜ َٜهٝ  ِٕ ُ٘ ٜأ ٤ً ايٓغا٤{اي

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ  –ٖٛ أَض َٔ اهلل إٍ ْبٝ٘ اآلٜات ال طايت تغري ؾ٢ إطاص ٚاسز ، ٚ 

بايكتاٍ ؾ٢ عبًٝ٘ بٓا٤ّ ع٢ً َا تكزّ َٔ إٔ َٔ ٜكاتٌ ؾ٢ عبًٝ٘ ي٘ َٔ األدض  -عًِ 

ايعِٛٝ ؾألدٌ ٖشا األدض ؾكاتٌ ؾ٢ عبٌٝ اهلل

} ٖشٙ ايؿا٤ َتعًك١ بكٛي٘{ؾكاتٌ ٗ عبٌٝ اهلل}قٛي٘ تعاٍٜكٍٛ ايكضطب٢

 ؾٝكتٌ أٚ ٜػًب ؾغٛف ْؤتٝ٘ أدضا عُٛٝا. ؾكاتٌ ٗ َٚٔ ٜكاتٌ ٗ عبٌٝ اهلل

صط أٟ َٔ أدٌ ٖشا ؾكاتٌ{عبٌٝ اهلل

ٌَ}قٛي٘ تعاٍ ٔٓ َٔ ُُِؤ أ٣ سجِٗ ع٢ً اؾٗار ؾ٢ عبٌٝ اهلل ، ايش٣ ٖٛ {ََٚسٚضض٢ اٞي

ُٜؿً إغًِ ؾ٢ رٜٓ٘ ألٕ إغًِ  يزؾع عزٚإ أٚ دعٌ رٜٔ اهلل ٖٛ ايٛاٖض ن٢ ال 

 ، ؾُٔ ٖٓا ٜأَٔ غري إغًِ ع٢ً رٜٓ٘ورتّ رٜٔ غريٙ 

َٜٚأَؽٗز }قٛي٘ تعاٍ ُ٘ ٜأَؽٗز َبٞأّعا  ٤ً َٚاي َٔ ٜنٜؿُضٚا  ـٖ َبٞأَؼ اي٤ٔشٜ َٜهٝ  ِٕ ُ٘ ٜأ ٤ً َعَغ٢ اي

ًٟا ِٓٔهٝ َٔ ٖٓا ٜتنض دًٟٝا أسز أعباب اؾٗار ؾ٢ عبٌٝ اهلل ٚ ٖٛ يهـ عزٚإ {َت

َٔ إغًِ ع٢ً غريٙ ٚ عبل إٔ قًٓا إٔ ايشٜٔ نؿضٚا عٔ إغًٌُ ، ٚ يٝػ إعتزا٤ّ 

أسٛاٍ إغًِ َغتُز٠ َٔ ايؾضٜع١ ؾهإ البز َٔ ٚدٛر َجٌ ٖشا األَض ؾ٢ 

إٔ َٔ سك٘ ايزؾاع عٔ ْؿغ٘  -ألْ٘ َٓٗذ٘  –ايؾضٜع١ يٝعًِ إغًِ َٔ طضٜل ايزٜٔ 

مز َٔ إعتز٣ عًٝ٘

ادظ٠ بتشضٜنو إٜاِٖ ع٢ً ايكتاٍ تٓبعح ُُِٖٗ ع٢ً َٜٓكٍٛ ابٔ نجري

 صط ، َٚكاَٚتِٗ َٚقابضتِٗ َٚزاؾعتِٗ عٔ سٛط٠ اإلعالّ ٚأًٖ٘األعزا٤، 
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ُ٘ ٜأ}قاٍ تعاٍ ٤ً َٚاي  ٢ٔ ِٝ ٌَ ٔؾ٦ََت َٓأؾٔك ُُ ِِ ٔؾٞ اٞي َُا ٜيٝه َُا ٜنَغُبٛا ٜؾ ِِ ٔب ُٗ ِصٜنَغ

 َٕ ِٛ َتٞهٝؿُضٚ َٚٗرٚا ٜي ًٟا  ُ٘ َعٔبٝ ِٔ َتٔذَز ٜي ًٜ ُ٘ ٜؾ ٤ً ٢ٌ اي ًٔ ُٜنِ  ِٔ ََ َٚ  ُ٘ ٤ً ٌٖ اي ِٔ ٜأَم ََ ُِٗزٚا  ِٕ َت َٕ ٜأ ٜأُتض٢ُٜزٚ

٢ٌ َٗأدُضٚا ٔؾٞ َعٔبٝ ُٜ َٝا٤َ َسٖت٢  ِٚٔي ِِ ٜأ ُٗ ِٓ َٔ ًٜا َتٖتٔدُشٚا  َٛا٤ّ ٜؾ َٕ َع ُْٛ َُا نٜٜؿُضٚا ٜؾَتهٝٛ ٘ٔ  ٜن ٤ً اي

َْٔقرّيا إ٢ي٤ا َٜٚيا  ٝ٘ا  َٚٔي  ِِ ُٗ ِٓ َٔ َٜٚيا َتٖتٔدُشٚا   ِِ ُٖ ُُٛ ََٚدِزُت ُِٝح  ِِ َس ُٖ ًٛٝ َٚاٞقُت  ِِ ُٖ ِٛا ٜؾُدُشٚ َٛي٤ ِٕ َت  ٜؾإ٢

 ِٕ ِِ ٜأ ُٖ ِِ َسٔقَضِت ُفُزُٚص ِٚ َدا٤ُٚٝن ََٔٝجاْم ٜأ  ِِ ُٗ َٓ ِٝ ََٚب  ِِ َٓٝه ِٝ ٣ّ َب ِٛ َٕ إ٢ٜي٢ ٜق ًٛٝ َٜٔق  َٔ اي٤ٔشٜ

ِِ ًٝٛٝن ٢ٕ  ُٜٜكأت ِِ ٜؾإ٢ ًٝٛٝن ًٜٜكاَت ِِ ٜؾ ِٝٝه ًٜ ِِ َع ُٗ ٜٛ ٤ً ُ٘ ٜيَغ ٤ً ِٛ َؽا٤َ اي َٜٚي  ِِ ُٗ ََ ِٛ ًٝٛا ٜق ُٜٜكأت  ِٚ ٜأ

 ِِ ٢ٗ ِٝ ًٜ ِِ َع ُ٘ ٜيٝه ٤ً ٌَ اي َُا َدَع َِ ٜؾ ًٜ ُِ ايٖغ ِٝٝه ِٛا إ٢ٜي َٜٚأٞيٜك  ِِ ًٝٛٝن ُٜٜكأت  ِِ ًٜ ِِ ٜؾ اِعَتَظٝيٛٝن

ًٟا    - ايٓغا٤ {َعٔبٝ

إختالف إغًٌُ سٍٛ أَض بعض ( إٔ اآلٜات ْظيت ؾ٢ )ٜبزٚ َٔ خالٍ اآل١ٜ 

بزيٌٝ قٛي٘ تعاٍ، ، ٚ مل ؽك ْٝع َٔ ِٖ ع٢ً خالف اإلعالّ بايكتٌ إٓاؾكٌ

{ٔ٘ ٤ً ٢ٌ اي َٗأدُضٚا ٔؾٞ َعٔبٝ ُٜ َٝا٤َ َسٖت٢  ِٚٔي ِِ ٜأ ُٗ ِٓ َٔ ًٜا َتٖتٔدُشٚا  {ٜؾ

ٚ يٝػ  -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -إسٟا اؿزٜح عٔ ؾ١٦ بعٝٓٗا ناْت أٜاّ صعٍٛ اهلل 

 –ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  –ألْ٘ ،سزٜح عاّ عٔ نٌ َٔ ِٖ ع٢ً خالف اإلعالّ

 ص1ط  ال ٖذض٠، ٚيهٔ دٗار ١ْٝٚقاٍ ّٜٛ ؾتض َه١

 

إسٟا اآلٜات تتشزخ عٔ قّٛ َعٌٝٓ قبٌ ؾتض َه١ ، ٚ يٝػ نٌ كايـ يإلعالّ

ــــاؾكٕٛ ، ٚ َاسا ؾعًٛا يٝغتشكـــٛا ايكـتـــــٌ ؾُــــا ٢ٖ ققــــــ١ ٖــــــؤال٤ إٓ

؟

إٕ ٖؤال٤ إٓاؾكٕٛ قز ؾضٚا َٔ ايظسـ ّٜٛ أسز ٚ صدعٛا ٚ تضنٛا فؿٛف إغًٌُ

ٕا خضز ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٍ أسز، عٔ طٜز بٔ ثابت صمٞ اهلل عٓ٘ قاٍ

ًِ ؾضقتٌ : ؾضق١ صدع ْاؼ ٖٔ خضز َع٘، ٚنإ أفشاب ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع

ؾُا يهِ ٗ إٓاؾكٌ ؾ٦تٌ }ؾٓظيتتكٍٛ : ْكاتًِٗ ، ٚؾضق١ تكٍٛ: ال ْكاتًِٗ

: " أْٗا طٝب١، تٓؿٞ  -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  –ٚقاٍ {ٚاهلل أصنغِٗ َا نغبٛا

ص ط١" ايشْٛب، نُا تٓؿٞ ايٓاص خبح ايؿن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(صفشٝض ايبداص٣ )(            طصفشٝض ايبداص٣ )ط
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عٔ أبٞ ٖضٜض٠، عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾ،ؾايؿضاص َٔ ايظسـ إسز٣ ايهبا٥ض

ادتٓبٛا ايغبع إٛبكات ( ، قايٛا: ٜا صعٍٛ اهلل، َٚا ٖٔ ؟ قاٍ : ) ايؾضى باهلل ، قاٍ

يٓؿػ اييت سضّ اهلل إال باؿل، ٚأنٌ ايضبا ، ٚأنٌ َاٍ ايٝتِٝ ، ٚايغشض ، ٚقتٌ ا

 ص1ط ٚايتٛيٞ ّٜٛ ايظسـ ، ٚقشف احملقٓات إؤَٓات ايػاؾالت

 

 
ايؿاصٕٚ َٔ ايظسـ قز ٜتغببٕٛ ؾ٢ ٖظ١ّ يًذٝؿ تزؾع مثٓٗا األ١َ بأنًُٗا ، 

ٔ األطؿاٍ ٚ يزخٍٛ ايعزٚ إٍ أصض إغًٌُ طاٖكٟا األصٚاح ٚ األْؿػ َٔ األبضٜا٤ َ

ايؾ٧ٛٝ ٚ ايٓغا٤ ٚ ايضداٍ بزٕٚ سْب

ؾٝهٕٛ ايؿاص َٔ ايظسـ قز تغبب ؾ٢ ٖشا ايكتٌ ٚ ايتزَري ألًٖ٘ ٚ بًزٙ . ٚ ٜهٕٛ 

َجاب١ إؾرتى ؾ٢ إطٖام ٖشٙ األصٚاح ، يؿضاصٙ َٔ ايظسـ تاصنٟا خٛٛٙ دٝؾ٘ 

ٗا ايؿغار َٔ َهؾٛؾ٘ يًعزٚ َتغببٟا ؾ٢ اهلظ١ّ ٚ رخٍٛ ايعزٚ إٍ بًزٙ يٝعٝح ؾٝ

قتٌ يألبضٜا٤

 ٚ يشا نإ ايؿاص َٔ ايظسـ َغتٛدب يػنب اهلل ٚ َكت٘
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دا٤ ؾ٢ عٛص٠ إا٥ز٠

َٔ}قاٍ تعاٍ َُا َدَظا٤ُ اي٤ٔشٜ ْٖ ِٕ  إ٢ َٕ ٔؾٞ اٞيٜأِصض٢ ٜؾَغاّرا ٜأ ِٛ َِٜغَع َٚ  ُ٘ ََٚصُعٜٛي  َ٘ ٤ً َٕ اي َُٜشاص٢ُبٛ

ُٗ َٔ اٞيٜأِصض٢ َسٔيٜو ٜي َٔ ِٛا  ِٜٓؿ ُٜ  ِٚ ًٜإف ٜأ ِٔ ٔخ َٔ  ِِ ُٗ ًٝ َٜٚأِصُد  ِِ ٢ٗ ِٜٔزٜ ٤َٛع ٜأ ِٚ ُتٜك ٤ًُبٛا ٜأ َُٜق  ِٚ ًٝٛا ٜأ ِِ ُٜٜكٖت

ِِ ٔؾٞ اٞيآٔخَض٠ٔ َعَشاْب ُٗ َٜٚي َٝا  ِْ ْٟ ٔؾٞ ايٗز ِْ  ٔخِظ ٝٔٛ  إا٥ز٠{َع

صغِ أْٗا يٝغت َٔ اآلٜات إتعًك١ باؾٗار إال إٔ بعض إتشزثٌ ؾ٢ َٛمٛع 

اؾٗار ؾ٢ اإلعالّ قز أٚصرٖا ظٗاي١

ٚ بايضدٛع إٍ عبب ْظٍٚ اآل١ٜ أٜنٟا لز اآلت٢

إٔ ْؿضا َٔ عهٌ قزَٛا ع٢ً ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ، عٔ أْػ بٔ َايو 

إز١ٜٓ ، ؾأَضِٖ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ ٜأتٛا إبٌ ايقزق١ ، ؾٝؾضبٛا  ؾادتٛٚا

َٔ أبٛاهلا ٚأيباْٗا ، ؾؿعًٛا ، ؾكتًٛا صاعٝٗا ٚاعتاقٖٛا ، ؾبعح ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٚعًِ ٗ طًبِٗ ، قاٍ : ؾأتٞ بِٗ ، ؾكٛع أٜزِٜٗ ٚأصدًِٗ ، ٚمسض أعِٝٓٗ ، ٚمل 

إِا دظا٤ ايشٜٔ واصبٕٛ اهلل }ْظٍ اهلل عظ ٚجلوغُِٗ ، ٚتضنِٗ ست٢ َاتٛا ؾأ

صط اآل١ٜ{ ٚصعٛي٘

إٔ ْاعا َٔ عهٌ ٚعض١ٜٓ، قزَٛا ٚ اؿزٜح ؾ٢ فشٝض ايبداص٣ عٔ أْػ بٔ َايو 

إز١ٜٓ ع٢ً ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚتهًُٛا باإلعالّ، ؾكايٛا: ٜاْيب اهلل ، إْا 

ٛا إز١ٜٓ ، ؾأَضهلِ صعٍٛ اهلل نٓا أٌٖ مضع، ٚمل ْهٔ أٌٖ صٜـ ، ٚاعتٛٔ

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بشٚر ٚصاع، ٚأَضِٖ إٔ ىضدٛا ؾٝ٘ ؾٝؾضبٛا َٔ أيباْٗا 

ٚأبٛاهلا، ؾاًْٛكٛا ست٢ إسا ناْٛا ْاس١ٝ اؿض٠ نؿضٚا بعز إعالَِٗ ٚقتًٛا صاعٞ 

 ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 ًب ٗ آثاصِٖ، ؾأَض بِٗٚاعتاقٛا ايشٚر، ؾبًؼ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾبعح ايٛ

ؾغُضٚا أعِٝٓٗ، ٚقٛعٛا أٜزِٜٗ، ٚتضنٛا ٗ ْاس١ٝ اؿض٠ ست٢ َاتٛا ع٢ً ساهلِ

و نإ وح ع٢ً ايقزق١، قاٍ قتار٠: بًػٓا إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بعز سي

ٚقاٍ ؽعب١ أبإ ٚٓار عٔ قتار٠: َٔ عض١ٜٓ. ٚقاٍ و٢ٝ بٔ أبٞ ٢ٜٗٓٚ عٔ إج١ً

صط نجري ٚأٜٛب عٔ أبٞ قالب١ عٔ أْػ: قزّ ْؿض َٔ عهٌ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(فشٝض ايبداص٣ صقِ )صط(صفشٝض ايٓغا٢٥ يأليبا٢ْ )ط
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ٚ أٚدز هلِ إغهٔ ٚ  -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -ؾٗؤال٤ بعز إٔ أنضَِٗ ايٓب٢ 

إدتُعٛا ع٢ً قتٌ ايضاع٢ ٚ عضق١ اإلبٌ  نٌ أعباب اؿٝا٠إأنٌ ٚ إؾضب

 -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -، ؾهإ سيو دظا٤ خٝاْتِٗ ايعٗز ٚ قاصب١ اهلل ٚ صعٛي٘ 

يٝهْٛٛا عرب٠ يهٌ َٔ تغٍٛ ي٘ ْؿغ٘ ؾعٌ ٖشا يٝؾٝع األَٔ ؾ٢ األ١َ ، ؾكز 

 ٚ يٝػ أَٛاٍ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ -أ٣ َٔ أَٛاٍ إغًٌُ  -عضقٛا إبٌ ايقزق١ 

عًِ

إٔ ٜغٌُ أعِٝٓٗ ؟ -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -ٚ نٝـ بايٓب٢ قز ٜغأٍ أسزِٖ 

إِا مسٌ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚ اؾٛاب ٖٛ َا قاي٘ أْػ بٔ َايو ، قاٍ

صط أعٌ أٚي٦و ، ألِْٗ مسًٛا أعٌ ايضعا٤

ِٗع٢ً ؾعً -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -ؾهإ سيو ققافٟا عاراٟل َٔ ايٓب٢ 

ََاُت ٔقَقالْ }قاٍ تعاٍ َٚاٞيُشُض  ٢ّ ِٗض٢ اٞيَشَضا ُّ ٔبايٖؾ ُِٗض اٞيَشَضا ِِ ايٖؾ ِٝٝه ًٜ ٢ٔ اِعَتَز٣ َع َُ ٜؾ

ِِ ِٝٝه ًٜ ََا اِعَتَز٣ َع  ٢ٌ ُِٔج ٘ٔ ٔب ِٝ ًٜ ٌَ ٜؾاِعَتُزٚا َع ُُٖتٔك َََع اٞي  َ٘ ٤ً ٕٖ اي ُُٛا ٜأ ًٜ َٚاِع  َ٘ ٤ً {َٚاٖتٝكٛا اي
 ايبكض٠ 
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(فشٝض َغًِ صقِ )صط
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آٜات اؾٗار ؾ٢ عٛص٠ األْؿاٍ

 

ًُٔشٛا }قاٍ تعاٍ َٜٚأفِ  َ٘ ٤ً ٢ٍ ٜؾاٖتٝكٛا اي َٚايٖضُعٛ  ٔ٘ ٤ً ٍُ ٔي ِْٜؿا ٢ٌ اٞيٜأ ٢ٍ ٝق ِْٜؿا ٢ٔ اٞيٜأ َْٜو َع َِٜغٜأٝيٛ

ِِ ٓٔٝه ِٝ ٌَ َساَت َب ٔٓ َٔ َُِؤ  ِِ ُِٓت ِٕ ٝن ُ٘ إ٢ ََٚصُعٜٛي  َ٘ ٤ً  األْؿاٍ {َٜٚأٔطُٝعٛا اي

 

 صط قاٍ ابٔ عباؼ األْؿاٍ: إػامنقاٍ ايبداصَٟا ٢ٖ األْؿـــــاٍ ؟

ؾنًت ع٢ً "ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ -قاٍ ، ٚ ايػٓا٥ِ ؾ٢ اؿضب سالٍ ؽضعٟا

ب . ٚأسًت يٞ ايػٓا٥ِ أعٛٝت دٛاَع ايهًِ . ْٚقضت بايضعاألْبٝا٤ بغت 

 صط"ٚدعًت يٞ األصض طٗٛصا َٚغذزا . ٚأصعًت إٍ اـًل ناؾ١ . ٚختِ بٞ ايٓبٕٝٛ

دعٌ صطق٢ ؼت ٌٚ ":- ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِٚ عٔ ابٔ عُض، عٔ ايضعٍٛ 

 صط  صق٢، ٚدعٌ ايشي١ ٚايقػاص ع٢ً َٔ خايـ أَض٣

ٚٗ قاٍ ابٔ سذض ٥ِ ؾ٢ اؿضبؾإكقٛر َٔ اؿزٜح ٖٓا ٖٛ اإلؽاص٠ إٍ ايػٓا

 صط اؿزٜح إؽاص٠ إٍ ؾنٌ ايضَض ٚإٍ سٌ ايػٓا٥ِ هلشٙ األ١َ

َا عبب ْظٍٚ اآل١ٜ ؟

قًت البٔ عباؼ صمٞ اهلل عُٓٗا : عٛص٠ األْؿاٍ، قاٍ: ْظيت عٔ ععٝز بٔ دبري قاٍ

 صط ٗ بزص

ؾُاسا سزخ بعز غظ٠ٚ بزص ألدٌ سيو ؟

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٜغأيْٛو عٔ األْؿاٍ قٌ األْؿاٍ هلل ٚايضعٍٛ ؾاتكٛا اهلل ٚأفًشٛا  }فشٝض ايبداص٣ ، نتاب : ايتؿغري ، باب : قٛي٘ صط

                       ( يأليبا٢ْ فشٝض اؾاَع )صط                                 (     فشٝض َغًِ )صط                       {سات بٝٓهِ

 (فشٝض ايبداص٣ )صط                                                                        (/ؾتض ايباص٣ )صط
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أفاب صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ غ١ُٝٓ أب٢ ٚقال قاٍعٔ ععز بٔ () 

ؾأتٝت ب٘ ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ. ؾكًت: ع١ُٝٛ. ؾإسا ؾٝٗا عٝـ ؾأخشت٘

ْؿًين ٖشا ايغٝـ. ؾأْا َٔ قز عًُت ساي٘. ؾكاٍ "صرٙ َٔ سٝح أخشت٘" ؾاًْٛكت. 

ًت: أعٛٓٝ٘. قاٍ ست٢ إسا أصرت إٔ أيكٝ٘ ٗ ايكبض الَتين ْؿغٞ، ؾضدعت إيٝ٘. ؾك

 ٜغأيْٛو عٔ األْؿاٍ}ؾؾز يٞ فٛت٘ "صرٙ َٔ سٝح أخشت٘" قاٍ ؾأْظٍ اهلل عظ ٚدٌ

 صط {

ٚقز قاٍ اي٣ٚٛٓإال إٔ أعٛاٙ ي٘ -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -ؾُا نإ َٔ صعٍٛ اهلل 

صٟٚ ٗ ُاَ٘ َا بٝٓ٘ َٔ نالّ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يغعز بعز ْظٍٚ ااٜل١ٜ: 

 صطٝؿو إْو عأيتٓٝ٘ ٚيٝػ يٞ ٚال يو ٚقز دعً٘ اهلل يٞ ٚدعًت٘ يوخش ع

ٕا نإ ّٜٛ بزص قتٌ أخٞ عُري ٚقتًت ععٝز بٔ عٔ ععز بٔ أبٞ ٚقال قاٍ

ايعال ٚأخشت عٝؿ٘ ٚنإ ٜغ٢ُ سا ايهتٝؿ١ ؾأتٝت ب٘ ْيب اهلل ف٢ً اهلل 

٘ إال اهلل َٔ عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ: اسٖب ؾاطضس٘ ٗ ايكبض قاٍ: ؾضدعت ٚبٞ َا ال ٜعًُ

قتٌ أخٞ ٚأخش عًيب قاٍ: ؾُا داٚطت إال ٜغريا ست٢ ْظيت عٛص٠ األْؿاٍ ؾكاٍ يٞ 

 صط اسٖب ؾدش عٝؿوصعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

خضدت َع صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾؾٗزت عٔ عبار٠ بٔ ايقاَت قاٍ()

كت طا٥ؿ١ ٗ آثاصِٖ ٜٗظَٕٛ َع٘ بزصا ؾايتك٢ ايٓاؼ ؾٗظّ اهلل عظ ٚدٌ ايعزٚ ؾاًْٛ

ٜٚكتًٕٛ ٚأنبت طا٥ؿ١ ع٢ً ايعغهض هضْٚ٘ ٚهُعْٛ٘ ٚأسزقت طا٥ؿ١ 

بضعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ال ٜقٝب ايعزٚ َٓ٘ غض٠ ست٢ إسا نإ ايًٌٝ 

ٚؾا٤ ايٓاؼ بعنِٗ إٍ بعض قاٍ ايشٜٔ ْعٛا ايػٓا٥ِ مٔ سٜٛٓاٖا ْٚعٓاٖا 

مٔ ايشٜٔ خضدٛا ٗ طًب ايعزٚ يغتِ بأسل بٗا َٓا ؾًٝػ ألسز ؾٝٗا ْقٝب ٚقاٍ 

أسزقٓا بضعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚخؿٓا إٔ ٜقٝب ايعزٚ َٓ٘ غض٠ ٚاؽتػًٓا 

ٜغأيْٛو عٔ األْؿاٍ قٌ األْؿاٍ هلل ٚايضعٍٛ ؾاتكٛا اهلل ٚأفًشٛا سات }ب٘ ؾٓظيت

{بٝٓهِ 
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 (َغٓز أٓز )صط                                 (/إٓٗاز )صط                 (فشٝض َغًِ )صط
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ؾكغُٗا صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ع٢ً ؾٛام بٌ إغًٌُ ٚنإ صعٍٛ 

سا أغاص ٗ أصض ايعزٚ ْؿٌ ايضبع ٚإسا أقبٌ صادعا ٚنٌ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إ

صط ايٓاؼ ْؿٌ ايجًح ٚنإ ٜهضٙ األْؿاٍ ٜٚكٍٛ يرير قٟٛ إؤٌَٓ ع٢ً معٝؿِٗ

ؾبٌ عبشاْ٘ إٔ اؿهِ ٗ قغ١ُ ايػٓا٥ِ بٌ اؾُٝع هلل ٚيًضعٍٛ ٚإٜانِ إٔ 

اطعٛا ٚال ؽضدٛا عٔ أَض اهلل ؾٝٗا، ٚادعًٛا بٝٓهِ ٚبٌ غنب٘ ٚقا١ٜ. ؾال تٓ

 ؽتًؿٛا

ٌَ }قاٍ تعاٍ ٔٓ َٔ ُُِؤ َٔ اٞي َٔ ٕٖ ٜؾض٢ٜٟكا  َٚإ٢ ِٝٔتٜو ٔباٞيَشٚل  ِٔ َب َٔ َُا ٜأِخَضَدٜو َصٗبٜو  نٜ

َٕ ُٖٛ األْؿاٍ {ٜيٜهاص٢

نُا : تزٍ ع٢ً تؾبٝ٘ ساي١ عاي١، ؾِٗ قز صمٛا بكغ١ُ اهلل ٗ ايػٓا٥ِ بعز إٔ 

ٌُ إٔ ىضدٛا ٕ القا٠ ايٓؿري بعز نضاٖٝتِٗ يشيو صؾنٖٛا، ٚنشيو قبًٛا َٔ قب

يهِٓٗ خضدٛا ٚساصبٛا ٚاْتقضٚا ثِ اختًؿٛا ع٢ً ايػٓا٥ِ، ٚصمٛا أخريٟا بكغ١ُ 

اهلل تعاٍ ٚايضعٍٛ عًٝ٘ ايقال٠ ٚايغالّ

ؾٌٗ سنض َغأي١ نضاٖٝتِٗ يًدضٚز إٍ اؿضب ٖٞ طعٔ ؾِٝٗ؟

ؾضنٌ أٚ بكقز َٔ إعضٚف أْ٘ ؾ٢ غظ٠ٚ بزص مل ٜهٔ خضٚز إغًٌُ ٕالقا٠ إ

اؿضب ، إِا بكقز ايعري ايت٢ خضدت َٔ قضٜؿ ، ٚ قًٓا قباٟل إٔ ٖشا يٝػ إعتزا٤ 

ع٢ً ايعري ؾإؾضنٌ ِٖ َٔ بزؤا أٍٚ َض٠ بأخش أَٛاٍ إغًٌُ ٚ ػاصتِٗ ٚ 

ًَٔب َِٓٗ أَضٟا إخضادِٗ َٔ َه١ رِٚا أَٛاهلِ ، ؾهإ اـضٚز ٕالقاتِٗ  ٚ أخش َا ُع

مل أؽًـ عٔ ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عٔ نعب بٔ َايو صمٞ اهلل عٓ٘ قاٍ، َؾضٚعٟا

عًٝ٘ ٚعًِ ٗ غظ٠ٚ غظاٖا إال ٗ غظ٠ٚ تبٛى، غري أْٞ ؽًؿت عٔ غظ٠ٚ بزص، ٚمل 

إِا خضز ايضعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜضٜز عري عاتب أسز ؽًـ عٓٗا، ٜ

 صط قضٜؿ، ست٢ ْع اهلل بِٝٓٗ ٚبٌ عزِٖٚ ع٢ً غري َعار
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                  (                                  صفشٝض ايبداص٣ )ط( ، قاٍ : صداي٘ ثكات ./فُع ايظٚا٥ز يًٗٝج٢ُ )صط
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ال، ؾٗشا ايكٍٛ ي٘ سٝج١ٝ بؾض١ٜ؛ ألٕ قاٍ ايؾعضا٣ٚ ؾ٢ صرٙ ع٢ً ايغؤاٍ ايغابل

ٓتقض، ٚإال ايشٟ ٜضٜز إٔ ىٛض َعضن١ ال بز إٔ ٜػًب عًٝ٘ ايٛٔ بأْ٘ عٛف ٜ

عٝٓٛض إٍ إٔ ع١ًُٝ اـضٚز إٍ ايكتاٍ ؾٝٗا فاطؾ١. ٚنإ إغًُٕٛ ٗ سيو 

ايٛقت قًًٝٞ ايعزر، ٚيٝػ َعِٗ ُعَزر، بٌ مل ٜهٔ يزِٜٗ َٔ َضانب إال ؾضعإ 

اثٓإ. ٚنإ خضٚدِٗ َٔ أدٌ ايبنا٥ع ٚايعري، ال ٕالقا٠ دٝؿ نبري، ٖٚهشا مل 

َٔ ايتأبٞ ع٢ً أٚاَض اهلل تعاٍ، أٚ َٛايب  تهٔ ايهضا١ٖٝ هلشٙ إغأي١ ْابع١

صعٍٛ اهلل عًٝ٘ ايقال٠ ٚايغالّ، ٚيهِٓٗ ْٛضٚا إٍ إغأي١ نًٗا بإكاٜٝػ 

ايبؾض١ٜ ؾًِ هزٚا ؾٝٗا ايتٛاطٕ احملتٌُ

ٜٚضٜز اهلل إٔ ٜجبت هلِ أِْٗ يٛ سٖبٛا ٚاْتقضٚا ع٢ً ايعري ؾك٘، يكٌٝ عِٓٗ إِْٗ 

ٛا ع٢ً ايبنا٥ع ْٚٗبٖٛا، ؾًِ ٜهٔ َع ايعري إال ْاع١ َٔ قٛاع ايٛضم قز اْكن

أصبعٕٛ صدال، ٚإغًُٕٛ ثالمثا١٥ ٜٚظٜزٕٚ، َٚٔ إعكٍٛ إٔ ٜٓتقضٚا، ٚيهٔ صبٓا 

أصار إٔ ٜٓقضِٖ ع٢ً ايٓؿري ايشٟ اعتٓؿضٙ ايهؿاص َٔ َه١، ٖشا ايٓؿري ايندِ 

إٔ ٗ ايعزر ٚايعز٠ ٜٚنِ دٗابش٠ قضٜؿ ٚفٓارٜزٖا، ٚتتشكل إصار٠ اؿل ٗ 

صطٜظٖل ايباطٌ
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َْٜو ٔؾٞ اٞيَشٚل}قاٍ تعاٍ ِِ  َُٜذأرٝيٛ ُٖ َٚ ِٛٔت  َُ َٕ إ٢ٜي٢ اٞي َُٜغاٝقٛ َُا  ْٖ َٔ ٜنٜأ ٖٝ ََا َتَب َبِعَز

َِٝض َسأت  ٕٖ ٜغ َٕ ٜأ َٛٗرٚ ََٚت  ِِ َٗا ٜيٝه ْٖ ٢ٔ ٜأ ِٝ ٤ٛا٥ٜٔؿَت ُ٘ إ٢ِسَز٣ اي ٤ً ُِ اي َٜٔعُزٝن َٚإ٢ِس   َٕ ُٛٝضٚ ِٓ َٜ

َُأت ًٔ ُٜٔشٖل اٞيَشٖل ٔبهٜ  ِٕ ُ٘ ٜأ ٤ً ُٜض٢ُٜز اي َٚ  ِِ ُٕ ٜيٝه ِٜٛن١ٔ َتٝهٛ َٜٛع َرأبَض ايٖؾ َٜٞك َٚ  ٔ٘

َٕ َُٛ ُُِذض٢ َٙ اٞي ِٛ ٜنض٢ َٜٚي  ٌَ ٌَ اٞيَبأط ٔٛ ُِٜب َٚ ُٝٔشٖل اٞيَشٖل  َٔ ٔي :  األْؿاٍ {اٞيٜهأؾض٢ٜ

أٟ هاريْٛو ٗ َغأي١ اـضٚز ٕالقا٠ ايٓؿري، بعز َا تبٌ هلِ قاٍ ايؾعضا٣ٚ

ِ إسز٣ ايٛعز اؿل َٔ اهلل عظ ٚدٌ ٖٚٛ ٚعزٙ عبشاْ٘ ٚتعاٍ بإٔ تهٕٛ هل

ايٛا٥ؿتٌ : طا٥ؿ١ ايعري ، أٚ ايٓؿري ايندِ ايشٟ ْعت٘ قضٜؿ ٕالقاتِٗ

َٚا راّ اؿل قز ٚعزنِ إسز٣ ايٛا٥ؿتٌ، ؾًُاسا ال تأخشٕٚ ايٛعز ٗ أق٣ٛ 

يكز ٚعزنِ اؿل عبشاْ٘ ايٛٛا٥ـ؟ ٕاسا تضٜزٕٚ ايٛعز ٗ أمعـ ايٛٛا٥ـ؟

ٓٛل ٚايعكٌ ٜؤنزإ أْ٘ ٚتعاٍ إٔ إسز٣ ايٛا٥ؿتٌ عتهٕٛ يهِ، ؾهإ إ

َا راّ قز ٚعزْا اهلل عظ ٚدٌ إسز٣ ايٛا٥ؿتٌ ، ؾًٓكزّ إٍ األْؿع يإلعالّ ٚاؿل 

ايشٟ ماصب َٔ أدً٘، ٚإٔ ْٛاد٘ ايٛا٥ؿ١ سات ايك٠ٛ ٚايؾٛن١ ٚإٓع١ ؛ ألْ٘ قز 

ٜهٕٛ َٔ ايقشٝض إٔ ايٓقض َؤنز ع٢ً طا٥ؿ١ ايعري، يهٔ ٖشا ايٓقض عٝبك٢ 

ْقض ٜكاٍ عٓ٘ إْ٘ ْقض يكٛاع طضٜل، ال أٌٖ قن١ٝ إّإ َٔ بعز سيو فضر 

َٗا }ٚيشيو ٜكٍٛ اؿل تباصى ٚتعاٍٚرٜٔ ْٖ ٢ٔ ٜأ ِٝ ٤ٛا٥ٜٔؿٔت ُ٘ إ٢ِسَز٣ اي ٤ً ُِ اي َٜٔعُزٝن َٚإ٢ِس 

ُٜٔشٖل اٜؿٖل  ُ٘ ٜإٔ  ٤ً ُٜض٢ُٜز اي َٚ  ِِ ُٕ ٜيٝه ِٜٛن١ٔ َتٝهٛ َِٝض َسأت ايٖؾ ٕٖ ٜغ َٕ ٜأ َٛٗرٚ ََٚت  ِِ ٜيٝه

َٔٔبٜه َٜٛع َرأبَض اٞيٜهأؾض٢ٜ َٜٞك َٚ  ٔ٘ َُأت ؾإٓٛل إسٟا ٜؿضض إٔ اهلل عظ ٚدٌ َا راّ قز { ًٔ

ٚعز صعٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بإسز٣ ايٛا٥ؿتٌ، طا٥ؿ١ ٗ عري ٚاألخض٣ ٗ 

ْؿري، نإ إٓٛل ٜؿضض إقباٍ إؤٌَٓ ع٢ً َٛاد١ٗ ايٛا٥ؿ١ ايك١ٜٛ سات 

صطايٓؿري ٖٛ أؽضف َٔ ايٓقض ع٢ً طا٥ؿ١ ايعري ايؾٛن١ ٚ ايك٠ٛ ؛ ألٕ ايٓقض ع٢ً
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َٔ}قٛي٘ تعاٍ َٜٛع َرأبَض اٞيٜهأؾض٢ٜ َٜٞك َٚ  ٔ٘ َُأت ًٔ ُٜٔشٖل اٜؿٖل ٔبهٜ ُ٘ ٜإٔ  ٤ً ُٜض٢ُٜز اي َٚ }

أٟ إٔ اهلل تعاٍ ٜضٜز إٔ ٜٓقض اإلعالّ بك٠ٛ م١ًٝ٦ معٝؿ١ بػري عتار ع٢ً 

دٝؿ ق٣ٛ ؾٝعضؾٕٛ إٔ اهلل َؤٜزِٖ، ٚبشيو ول اؿل بهًُات٘ أٟ بٛعزٙ

ٚ عزرِٖ  -غظ٠ٚ بزص  -ٚ قز نإ إْتقاص إغًٌُ ع٢ً إؾضنٌ ؾ٢ ٖشٙ ايػظ٠ٚ 

٦َٜٛش قًٌٝ

هلل عًٝ٘ ٚعًِ ْتشزخ: إٔ عز٠ أفشاب نٓا أفشاب قُز ف٢ً اعٔ ايربا٤ قاٍ

بزص ع٢ً عز٠ أفشاب طايٛت ايشٜٔ داٚطٚا َع٘ ايٓٗض، ٚمل هاٚط َع٘ إال َؤَٔ، 

 صط بنع١ عؾض ٚثالمثا١٥

ٚ إْتقض إغًُٕٛ ع٢ً إؾضنٌ ؾ٢ ٖشٙ ايػظ٠ٚ بٗشا ايعزر اين٦ٌٝ ، ٚ َا ٖشا إال 

ٌ ، إْتقض إغًُٕٛ ٚ ريٝاٟل ع٢ً إٔ إغًٌُ ع٢ً اؿل ٚ غريِٖ ع٢ً ايباط

 إعتعارٚا بعنٟا َٔ سكٛقِٗ إغًٛب١ يز٣ إؾضنٌ بإػامن
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َٔ }قاٍ تعاٍ َٔ ـٕ  ِِ ٔبٜأٞي ُٔٗزٝن َُ  ْٞٚ ِِ ٜأ ِِ ٜؾاِعَتَذاَب ٜيٝه َٕ َصٖبٝه إ٢ِس َتِغَتٔػُٝجٛ

ًٜا٥ٜٔه َُ ِٔ اٞي َٔ ِٖٓقُض إ٢ي٤ا  ََا اي َٚ  ِِ ًُٝٛبٝه ٘ٔ ٝق ٖٔ ٔب ٦َُٔ ٞٛ َٚٔيَت ُ٘ إ٢ي٤ا ُبِؾَض٣  ٤ً ُ٘ اي ًٜ ََا َدَع َٚ  ٌَ َُِضٔرٔؾ  ١ٔ

 َٔ َٔ  ِِ ِٝٝه ًٜ ٍُ َع َٓٚظ ُٜ َٚ  ُ٘ ِٓ َٔ  ١َٟٓ ََ َٓٗعاَؼ ٜأ ُِ اي َُٜػٚؾٝٝه ِْ إ٢ِس  َ٘ َعظ٢ْٜظ َسهٔٝ ٤ً ٕٖ اي ٘ٔ إ٢ ٤ً ِٓٔز اي ٔع

ٚٗ ٜٛ ُٝ ََا٤ّ ٔي َُا٤ٔ  ِِ ايٖغ ًٝٛٔبٝه ٢ًٜ ٝق ٜ٘ َع َِٝضٔب َٚٔي  ٢ٕ ٜٛا ِٝ ِِ ص٢ِدَظ ايٖؾ ِٓٝه َٖٔب َع ُِٜش َٚ  ٔ٘ ِِ ٔب َضٝن

ُٓٛا  ََ َٔ آ ِِ ٜؾَجٚبُتٛا اي٤ٔشٜ َََعٝه  ْٞٚ ًٜا٥ٜٔه١ٔ ٜأ َُ ُٜٛٔسٞ َصٗبٜو إ٢ٜي٢ اٞي َّ إ٢ِس  ٘ٔ اٞيٜأٞقَزا َُٜجٚبَت ٔب َٚ

َٔ ٜنٜؿُضٚا ايٗضِعَب ٜؾا ًٝٛٔب اي٤ٔشٜ ٌٖ َعٝأٞئكٞ ٔؾٞ ٝق ِِ ٝن ُٗ ِٓ َٔ َٚاِمض٢ُبٛا  َٓام٢  َِٛم اٞيٜأِع ِمض٢ُبٛا ٜؾ

َ٘ َؽٔزُٜز اٞئعٜكا ٤ً ٕٖ اي ُ٘ ٜؾإ٢ ََٚصُعٜٛي  َ٘ ٤ً َُٜؾأقل٢ اي  ِٔ ََ َٚ  ُ٘ ََٚصُعٜٛي  َ٘ ٤ً ِِ َؽاق٥ٛا اي ُٗ ْٖ ٣ٕ َسٔيٜو ٔبٜأ َٓا ٔب َب

ٖٓاص٢ َٔ َعَشاَب اي ًٜٞهأؾض٢ٜ ٕٖ ٔي َٜٚأ  ُٙ ِِ ٜؾُشٚٝقٛ    : األْؿاٍ {َسٔيٝه

 

ْٚٞ }ٜغتؾٗز را٥ُٟا أعزا٤ اإلعالّ بٗشٙ اآل١ٜ ًٜا٥ٜٔه١ٔ ٜأ َُ ُٜٛٔسٞ َصٗبٜو إ٢ٜي٢ اٞي إ٢ِس 

َِٛم  َٔ ٜنٜؿُضٚا ايٗضِعَب ٜؾاِمض٢ُبٛا ٜؾ ًٝٛٔب اي٤ٔشٜ ُٓٛا َعٝأٞئكٞ ٔؾٞ ٝق ََ َٔ آ ِِ ٜؾَجٚبُتٛا اي٤ٔشٜ َََعٝه

 ٣ٕ َٓا ٌٖ َب ِِ ٝن ُٗ ِٓ َٔ َٚاِمض٢ُبٛا  َٓام٢  كتٛؿ١ رِٚا إٚٗاص َا عبكٗا ٚ َا آت٢ بعزٖا َ{اٞيٜأِع

  َٔ آٜات يًتزيٌٝ ع٢ً َا ٜضٜزٕٚ إٔ ُت٤٢ً ب٘ صؤٚؼ ايعا١َ

 

َٔ }قاٍ تعاٍ َٔ ـٕ  ِِ ٔبٜأٞي ُٔٗزٝن َُ  ْٞٚ ِِ ٜأ ِِ ٜؾاِعَتَذاَب ٜيٝه َٕ َصٖبٝه إ٢ِس َتِغَتٔػُٝجٛ

ُ٘ إ٢ي٤ا ُب ٤ً ُ٘ اي ًٜ ََا َدَع َٚ  ٌَ َُِضٔرٔؾ ًٜا٥ٜٔه١ٔ  َُ ِٔ اٞي َٔ ِٖٓقُض إ٢ي٤ا  ََا اي َٚ  ِِ ًُٝٛبٝه ٘ٔ ٝق ٖٔ ٔب ٦َُٔ ٞٛ َٚٔيَت ِؾَض٣ 

 ِْ َ٘ َعظ٢ْٜظ َسهٔٝ ٤ً ٕٖ اي ٘ٔ إ٢ ٤ً ِٓٔز اي {ٔع

ّٜٛ  -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -ٖٓا إعتذاب١ َٔ اهلل عبشاْ٘ ٚ تعاٍ يزعا٤ ايضعٍٛ 

بزص

ْٛض ايٓيب ف٢ً ٕا نإ ّٜٛ بزص قاٍ : عٔ عُض بٔ اـٛاب صمٞ اهلل عٓ٘ قاٍ

اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚعًِ إٍ أفشاب٘ ِٖٚ ثًجُا١٥ ْٚٝـ ْٚٛض إٍ إؾضنٌ 

ؾإسا ِٖ أيـ ٚطٜار٠ ؾاعتكبٌ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚعًِ ايكب١ً ثِ َز 

ألظ يٞ َا ٚعزتين ، ايًِٗأٜٔ َا ٚعزتين ، ايًِٗ ٜزٜ٘ ٚعًٝ٘ صراؤٙ ٚإطاصٙ ثِ قاٍ

ؾُا تًٗو ٖشٙ ايعقاب١ َٔ أٌٖ اإلعالّ ؾال تعبز ٗ األصض أبزا قاٍإْو إٕ ايًِٗ 

طاٍ ٜغتػٝح صب٘ عظ ٚدٌ ٜٚزعٛٙ ست٢ عك٘ صراؤٙ ، ؾأتاٙ أبٛ بهض صمٞ اهلل 

عٓ٘ ؾأخش صرا٤ٙ ؾضراٙ ثِ ايتظَ٘ َٔ ٚصا٥٘ ثِ قاٍ : ٜا ْيب اهلل نؿاى َٓاؽزتو صبو 

إس تغتػٝجٕٛ صبهِ ؾاعتذاب }ؾإْ٘ عٝٓذظ يو َا ٚعزى ٚأْظٍ اهلل عظ ٚدٌ
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، ؾًُا نإ ٦َٜٛش ٚايتكٛا ؾٗظّ {يهِ أْٞ ٖزنِ بأيـ َٔ إال٥ه١ َضرؾٌ 

 صط اهلل عظ ٚدٌ إؾضنٌ

 

ؾكز ساؽا هلل -يك١ً عزر إغًٌُ  -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -ٚ َا نإ سيو َٓ٘ 

٥ؿتٌبإسز٣ ايٛا -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -عبل ٚعز اهلل يًضعٍٛ 

صبٓا }ٚ يهٔ ايزعا٤ قز ٜهٕٛ إكقٛر ب٘ قض ايتعبز نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ

ؾإٕ إٜتا٤ سيو ايؾ٤ٞ ٚادب، َٚع سيو أَضْا بًٛب٘. { ٚآتٓا َا ٚعزتٓا ع٢ً صعًو

  َع أْا ْعًِ أْ٘ ال وهِ إال باؿل{ صب اسهِ باؿل}نكٛي٘ تعاٍ

ُ٘}قٛي٘ تعاٍ ٤ً ُ٘ اي ًٜ ََا َدَع ِٓٔز  َٚ ِٔ ٔع َٔ ِٖٓقُض إ٢ي٤ا  ََا اي َٚ  ِِ ًُٝٛبٝه ٘ٔ ٝق ٖٔ ٔب ٦َُٔ ٞٛ َٚٔيَت إ٢ي٤ا ُبِؾَض٣ 

 َٔ َٔ  ِِ ِٝٝه ًٜ ٍُ َع َٓٚظ ُٜ َٚ  ُ٘ ِٓ َٔ  ١َٟٓ ََ َٓٗعاَؼ ٜأ ُِ اي َُٜػٚؾٝٝه ِْ إ٢ِس  َ٘ َعظ٢ْٜظ َسٔهٝ ٤ً ٕٖ اي ٘ٔ إ٢ ٤ً اي

ِِ ص٢ِد ِٓٝه َٖٔب َع ُِٜش َٚ  ٔ٘ ِِ ٔب َٗٚضٝن ٜٛ ُٝ ََا٤ّ ٔي َُا٤ٔ  ِِ ايٖغ ًٝٛٔبٝه ٢ًٜ ٝق ٜ٘ َع َِٝضٔب َٚٔي  ٢ٕ ٜٛا ِٝ َظ ايٖؾ

 َّ ٘ٔ اٞيٜأٞقَزا َُٜجٚبَت ٔب َٚ}

ألِْٗ أخنعٛا  -َٔ ٖٓا ٜتنض إٔ إصعاٍ إال٥ه١ ّٜٛ بزص ٖٛ يتجبٝت إغًٌُ 

إغأي١ يًؿهض ايبؾض٣ َٔ سٝح ايعزر ٚ ايعتار ؾٛدزٚا إٔ عزرِٖ ٚ عتارِٖ أقٌ 

بؾض٣ بإصعاٍ إال٥ه١ طُأ١ْ ألؾ٦زتِٗ، يشا ناْت ايبهجري َٔ إؾضنٌ

ؾاهلل قارص ع٢ً ْقضِٖ ع٢ً إؾضنٌ بزٕٚ اؿاد١ إٍ سيو ، ؾإٜانِ اإلؾتتإ 

ِْ}بإال٥ه١ يشا قاٍ عبشاْ٘  َ٘ َعظ٢ْٜظ َسهٔٝ ٤ً ٕٖ اي ٘ٔ إ٢ ٤ً ِٓٔز اي ِٔ ٔع َٔ ِٖٓقُض إ٢ي٤ا  ََا اي َٚ } 
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( قاٍ : صداي٘ صداٍ ايقشٝض .فشٝض أعباب ايٓظٍٚ يًٛارع٢ )صط
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ََا }قٛي٘ تعاٍقاٍ ابٔ نجري َٚ  ِِ ًُٝٛبٝه ٘ٔ ٝق ٖٔ ٔب ٦َُٔ ٞٛ َٚٔيَت ُ٘ اهللٝ إ٢ال ُبِؾَض٣  ًٜ ََا َدَع َٚ

ِٓٔز اهلٔل ِٔ ٔع َٔ ِٖٓقُض إ٢ال  أٟ: َٚا دعٌ اهلل بعح إال٥ه١ ٚإعالَ٘ إٜانِ بِٗ إال { اي

ِِ}ُبؾض٣،  ًُٝٛبٝه ٘ٔ ٝق ٖٔ ٔب ٦َُٔ ٞٛ ؛ ٚإال ؾٗٛ تعاٍ قارص ع٢ً ْقضنِ ع٢ً { َٚٔيَت

٘ٔ}أعزا٥هِ بزٕٚ سيو، ٚهلشا قاٍ ٤ً ِٓٔز اي ِٔ ٔع َٔ ِٖٓقُض إ٢ال  ََا اي  صط { َٚ

 

ُٜٛٔسٞ َصٗبٜو إ٢ٜي}قٛي٘ تعاٍ ُٓٛا َعٝأٞئكٞ إ٢ِس  ََ َٔ آ ِِ ٜؾَجٚبُتٛا اي٤ٔشٜ َََعٝه  ْٞٚ ًٜا٥ٜٔه١ٔ ٜأ َُ ٢ اٞي

٣ٕ َسٔيٜو  َٓا ٌٖ َب ِِ ٝن ُٗ ِٓ َٔ َٚاِمض٢ُبٛا  َٓام٢  َِٛم اٞيٜأِع َٔ ٜنٜؿُضٚا ايٗضِعَب ٜؾاِمض٢ُبٛا ٜؾ ًٝٛٔب اي٤ٔشٜ ٔؾٞ ٝق

َٚ  َ٘ ٤ً َُٜؾأقل٢ اي  ِٔ ََ َٚ  ُ٘ ََٚصُعٜٛي  َ٘ ٤ً ِِ َؽاق٥ٛا اي ُٗ ْٖ َ٘ َؽٔزُٜز اٞئعٜكأب ٔبٜأ ٤ً ٕٖ اي ُ٘ ٜؾإ٢ {َصُعٜٛي

إسا عًُت ٖا عبل َٔ ساٍ إغًٌُ ٚ خضٚدِٗ يًعري ثِ َدُِع اهلل هلِ بِٝٓٗ ٚ بٌ 

٢ٗض إغًٌُ ع٢ً أعزا٥ِٗ ٚ ٜؤٜزِٖ بٓقضٙ ، ٚ ْٛض  ُٛٝ عزِٖٚ ع٢ً غري َٝعار ي

، ثِ ايبؾض٣ َٔ اهلل  إغًُٕٛ إٍ ساهلِ ؾٛدزٚا أِْٗ أفشاب ق١ً ؾ٢ ايعزر ٚ ايعتار

يًُغًٌُ بإصعاٍ إال٥ه١ يتجبٝتِٗ

إسا عًُت نٌ ٖشا ، أمـ إٍ سيو إٔ اآل١ٜ ؽك َؾضن٢ َه١ ايشٜٔ إعتٛيٛا 

ع٢ً أَٛاٍ إغًٌُ ٚ ػاصتِٗ ٚ بٝٛتِٗ ٚ سضَِٖٛ َٓٗا

ؾال إعرتاض ع٢ً ٖشا ايتأٜز َٔ اهلل يًُغًٌُ ٚ تجبٝتِٗ ٚ إيكا٤ ايضعب ؾ٢ ْؿٛؼ 

ِٖعزٚ

ايشٜٔ يٛإا  -ٚ ال أدز َٔ ٜعرتض ع٢ً سيو إال ساقز ، ؾٌٗ أفبض قتاٍ إؾضنٌ 

ُٜتٗذِ عًٝ٘ ؟ -أسٚا إغًٌُ ٚ عًبٛا سكٛقِٗ  أَضٟا 

َٔ ٜنٜؿُضٚا ايٗض} ًٝٛٔب اي٤ٔشٜ ٌٖ ٖٓاى َٔ ٜعرتض ع٢ً تأٜز اهلل { ِعَبَعٝأٞئكٞ ٔؾٞ ٝق

أيٝغت سضبٟا ؟! أّ أْٓا  يًُغًٌُ بايٓقض بإيكا٤ ايضعب ؾ٢ ْؿٛؼ إؾضنٌ ؟

ؾنًت ع٢ً : -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ -يشا قاٍ سٖبٓا ؾ٢ ْظ١ٖ َع إؾضنٌ ؟

ٚأسًت يٞ ايػٓا٥ِ .  ْٚقضت بايضعباألْبٝا٤ بغت : أعٛٝت دٛاَع ايهًِ

ت يٞ األصض طٗٛصا َٚغذزا . ٚأصعًت إٍ اـًل ناؾ١ . ٚختِ بٞ ايٓبٕٝٛٚدعً

صط
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إْٗا سضب ، ٚ يٝغت إعتزا٤ّ َٔ إغًٌُ ع٢ً نٌ ناؾض ّض بايٛضٜل نُا 

واٍٚ اؿاقزٕٚ إٔ ّألٚا بٗشٙ األناسٜب عكٍٛ ايعا١َ

َٓا} ٌٖ َب ِِ ٝن ُٗ ِٓ َٔ َٚاِمض٢ُبٛا  َٓام٢  َِٛم اٞيٜأِع َُعرت٢ض ٖٓا {٣ٕٜؾاِمض٢ُبٛا ٜؾ ْعِ ، ٌٖ لز 

يهٔ ايش٣ ٜٛر اؿاقزٕٚ إٔ ؾٗشٙ سضب ٚ ٖشا قتاٍأٜنٟا ؟! ال ٜعرتض إال ساقز

بكتٌ نٌ ناؾض يٝػ ع٢ً  ٜعًُٛٙ ألتباعِٗ َٔ خالٍ ٖشٙ اآل١ٜ إٔ اإلعالّ ٜأَض

رِٜٓٗ ّض ؾ٢ أ٣ طضٜل

ٚ ٖشا ايهالّ عاص َٔ ايقش١ َٔ بعز َا تبٌ إٔ

، أ٣ ؾ٢ ساي١ سضب ٚ يٝػ نٌ ؽدك عار٣ -ظيت ؾ٢ أسٛاٍ غظ٠ٚ بزص اآل١ٜ ْ

يٝعًِ إغًُٕٛ إٔ ايٓقض َٔ عٓز اهلل ٚ يٝػ بايعزر ٚ ال ايعتار

اآل١ٜ ْظيت ؾ٢ َؾضن٢ قضٜؿ ٚ قز نإ عبب٘ نُا بإ ؾ٢ ايغابل ٚ 

ََٚصُع}نُا بإ ؾ٢ اآل١ٜ ايتاي١ٝ هلا  َ٘ ٤ً ِِ َؽاق٥ٛا اي ُٗ ْٖ َ٘ َسٔيٜو ٔبٜأ ٤ً َُٜؾأقل٢ اي  ِٔ ََ َٚ  ُ٘ ٜٛي

َ٘ َؽٔزُٜز اٞئعٜكأب ٤ً ٕٖ اي ُ٘ ٜؾإ٢ {ََٚصُعٜٛي

يهٔ ال ْكٍٛ بإٔ ٖشا غري ٖهٔ اؿزٚخ اآلٕ ٚ نإ خال َؾضن٢ قضٜؿ 

ؾهًُا إطرار إّآْا باهلل ٚ ٜكٝٓٓا ؾٝ٘ ، ٜٓقضْا ع٢ً  ٚسزِٖ رٕٚ عٛاِٖ ، ال ،

 نٌ َٔ ٜعارٜٓا ٚ ٜٛٗضْا عًِٝٗ َع ق١ً عتارْا ٚ عزتٓا

ٚ ٕاسا ال ٜٓقضنِ اهلل اآلٕ ع٢ً أعزا٥هِ ؟ٚ بإٓاعب١ قز ٜغأٍ أسزِٖ اآلٕ 

 :عٔ طٜٓب بٓت دشؿ قايتف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ -ْكٍٛ َا قاي٘ صعٍٛ اهلل 

كٜ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ ايّٓٛ قُضا ٚدٗ٘ ٜكٍٛ : ) ال إي٘ إال اهلل ، اعتٝ"

ٌٜٚ يًعضب َٔ ؽض قز اقرتب ، ؾتض ايّٝٛ َٔ صرّ ٜأدٛز َٚأدٛز َجٌ ٖشٙ ( . ٚعكز 

أًْٗو ٚؾٝٓا ايقاؿٕٛ ؟ قاٍ : ) ْعِ ، إسا نجض عؿٝإ تغعٌ أٚ َا١٥ ، قٌٝ

صط (اـبح
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ٜٛؽو :  ٜكٍٛ –ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -عت صعٍٛ اهلل ٚ عٔ ثٛبإ قاٍ : مس

األَِ إٔ تزاع٢ عًٝهِ نُا تزاع٢ األن١ً إٍ ققعتٗا . ؾكاٍ قا٥ٌ : َٚٔ ق١ً 

بٌ أْتِ ٦َٜٛش نجري ، ٚيهٓهِ غجا٤ نػجا٤ ايغٌٝ ، مٔ ٦َٜٛش ؟ قاٍ

ٖٔٚيٝٓظعٔ اهلل َٔ فزٚص عزٚنِ إٗاب١ َٓهِ ، ٚيٝكشؾٔ اهلل ٗ قًٛبهِ ايٛ

صط" سب ايزْٝا ٚنضا١ٖٝ إٛتؾكاٍ قا٥ٌ : ٜا صعٍٛ اهلل ! َٚا ايٖٛٔ ؟ قاٍ

 

ُِ اٞيٜأِرَباَص }قاٍ تعاٍ ُٖ َٛي٥ٛ ًٜا ُت َٔ ٜنٜؿُضٚا َطِسٟؿا ٜؾ ُِ اي٤ٔشٜ ُٓٛا إ٢َسا ٜئكُٝت ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔشٜ ٜٗ َٜا ٜأ

ّٝٚظا إ٢ٜي٢ ََُتَش  ِٚ ٣ٍ ٜأ ََُتَشٚضٟؾا ٔئكَتا ُٙ إ٢ي٤ا  ٦ََٕٔش ُرُبَض ِٛ َٜ  ِِ ٢ٗ َٛي٨ ُٜ  ِٔ ََ َٚ  ٔ٘ ٤ً َٔ اي َٔ ٔؾ١ٕ٦َ ٜؾٜكِز َبا٤َ ٔبَػَنٕب 

َِٝت  ََ َِٝت إ٢ِس َص ََ ََا َص َٚ  ِِ ُٗ ًٜ َ٘ ٜقَت ٤ً ٖٔ اي َٜٚيهٔ  ِِ ُٖ ًٛٝ ِِ َتٞكُت ًٜ َُٔقرُي ٜؾ َٚٔب٦َِػ اٞي  ُِ ٖٓ َٗ ُٙ َد َٚا ََٞأ َٚ

ُٔ َ٘ َع ٤ً ٕٖ اي ّٓا إ٢ ًٜا٤ّ َسَغ ُ٘ َب ِٓ َٔ  ٌَ ٔٓ َٔ ُُِؤ َٞ اٞي ًٔ ُِٝب َٚٔي  ٢ََ َ٘ َص ٤ً ٖٔ اي ٕٖ َٜٚيهٔ َٜٚأ  ِِ ِْ َسٔيٝه ًٝٔ ْٝع َع

َٔ ِٝٔز اٞيٜهأؾض٢ٜ ُٔ ٜن ٖٔ َُٛ  َ٘ ٤ً   – األْؿاٍ {اي

 

ُِ اٞيٜأِرَباَص }قٛي٘ تعاٍ ُٖ َٛي٥ٛ ًٜا ُت َٔ ٜنٜؿُضٚا َطِسٟؿا ٜؾ ُِ اي٤ٔشٜ ُٓٛا إ٢َسا ٜئكُٝت ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔشٜ ٜٗ {َٜا ٜأ

ا إٔ ايؿضاص َٔ ايظسـ إسز٣ ٚ قًٓ -ايؿضاص َٔ ايظسـ  -عضمٓا هلشٙ ايٓك١ٛ قباٟل 

ُْعٝز ايهالّ ؾ٢ تًو ايٓك١ٛ َض٠ آخض٣ ، ؾكز  ايهبا٥ض ، ٚ ػٓبٟا يًتهضاص ئ 

 عبل ايهالّ عًٝٗا .

ّٝٚظا إ٢ٜي٢ ٔؾ١ٕ٦َ ٜؾٜكِز َبا٤َ }قٛي٘ تعاٍ ََُتَش  ِٚ ٣ٍ ٜأ ََُتَشٚضٟؾا ٔئكَتا ُٙ إ٢ي٤ا  ٦ََٕٔش ُرُبَض ِٛ َٜ  ِِ ٢ٗ َٛي٨ ُٜ  ِٔ ََ َٚ

َٔ َُٔقرُئبَػَنٕب  َٚٔب٦َِػ اٞي  ُِ ٖٓ َٗ ُٙ َد َٚا ََٞأ َٚ  ٔ٘ ٤ً {َٔ اي

ًْٚشٜ إٔ اؿل عبشاْ٘ ٚتعاٍ ٗ ٖشٙ اآل١ٜ ايهض١ّ مل ٜضتب ٜكٍٛ ايؾعضا٣ٚ

َٖضبٟا ٚؾضاصٟا َٔ يكا٤ األعزا٤. أَا ايشٟ ٜٛيٞ ايزبض  ايػنب َٓ٘ إال ع٢ً َٔ ٜٛيٞ ايزبض 

ًش١ٛ ٜعاٚر ايهٓض٠ ع٢ً ايعزٚ استٝااٟل ٚإلٜٗاّ ايعزٚ بأْ٘ ٜٓغشب ٚٗ سات اي

ٛٓقٟا ي٘، ؾٗشا ٖٛ إكاتٌ اؿل ٚايقارم ٗ إّاْ٘ ايشٟ ّهض بايعزٚ ٚنشيو َٛ

َٔ ٜٛيٞ ايزبض َتشٝظٟا إٍ ؾ١٦ َؤ١َٓ يٝعاٚر َعٗا اهلذّٛ ع٢ً األعزا٤ ست٢ ال 

ُٝٓظٍ بايعزٚ اـغاص٠؛ ألٕ  تنٝع َٓ٘ سٝات٘ بال مثٔ، ؾٗشا أٜنٟا َٔ أعٌُ ؾهض٠ ي

 صط َٔ وضل را٥ُا ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َٛت٘ َكابٌ إؤ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (/صخٛاطض ايؾعضا٣ٚ )ط( قاٍ األيبا٢ْ  :فشٝض ٔ أب٢ راٚر )عٓصط
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٢ََ }قٛي٘ تعاٍ َ٘ َص ٤ً ٖٔ اي َٜٚيهٔ َِٝت  ََ َِٝت إ٢ِس َص ََ ََا َص َٚ  ِِ ُٗ ًٜ َ٘ ٜقَت ٤ً ٖٔ اي َٜٚيهٔ  ِِ ُٖ ًٛٝ ِِ َتٞكُت ًٜ ٜؾ

ِْ ًٝٔ ُْٔٝع َع َ٘ َع ٤ً ٕٖ اي ّٓا إ٢ ًٜا٤ّ َسَغ ُ٘ َب ِٓ َٔ  ٌَ ٔٓ َٔ ُُِؤ َٞ اٞي ًٔ ُِٝب {َٚٔي

ٝزيٌ ع٢ً إٔ اهلل ٖٓا ٜغتؾٗز أسز اؿاقزٜٔ ع٢ً اإلعالّ بٗشٙ اآل١ٜ ايهض١ّ ي

 ؾ٢ اإلعالّ ٜكتٌ ايهاؾضٜٔ ٚ ٜأَض إغًٌُ بكتًِٗ أل٣ عبب

 -:ٚ ايضر ع٢ً ٖشا َٔ ٚدٛٙ

إٔ اؿزٜح ٖٓا َغتُض ٚ َتٛافٌ عٔ قتاٍ إؾضنٌ ؾ٢ اؿضب ٚ يٝػ نٌ 

ُٓٛا }ؾ٢ اآل١ٜ قبٌ ايغابك١ -بزيٌٝ قٛي٘ تعاٍ ،  ناؾض ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔشٜ ٜٗ ُِ إ٢َٜا ٜأ َسا ٜئكُٝت

َٔ ٜنٜؿُضٚا َطِسٟؿا ُِ اٞيٜأِرَباَص اي٤ٔشٜ ُٖ َٛي٥ٛ ًٜا ُت {ٜؾ

ؾ٢ٗ ساي١ سضب ٚ ايت٢ ؽضعٗا اهلل يٓا ألعباب : رؾاع عٔ ايزٜٔ ال إعتزا٤ ع٢ً غري ، 

ُٜؿً إغًِ ؾ٢ رٜٓ٘ ، إٚٗاص رٜٔ اهلل ، ٚ قز عبل بٝإ نٌ  إطاس١ ايهؿض ست٢ ال 

ٖشا

اآل١ٜ إٔ اهلل ٖٛ ايش٣ ٜكتٌ ٚ ٌٓ إع٢ٓ ع٢ً اؿكٝك١ ال ٜٛٔ إغتؾٗز بٗشٙ 

ع٢ً اجملاط ، ٖٚشا خٛأ ، ٚ يزٜٓا األري١ ع٢ً سيو

ِِ}ٚقٍٛ اؿل تباصى تعاٍٜكٍٛ ايؾعضا٣ٚ ُٗ ًٜ َ٘ ٜقَت ٤ً ٖٔ اي َٜٚيـانٔ  ِِ ُٖ ًٛٝ ِِ َتٞكُت ًٜ {ٜؾ

ِٔ ٔعٓ}َجٌ قٛي٘ تعاٍ ٗ آ١ٜ أخض٣ َٔ ِٖٓقُض إ٢ال٤  ََا اي َٚٔ٘ ٤ً ٚيكا٥ٌ إٔ ٜكٍٛ: إٕ {ٔز اي

ِِ}اؿل تباصى ٚتعاٍ قاٍ ٗ َٛقع آخض ِٜٔزٜٝه ُ٘ ٔبٜأ ٤ً ُِ اي ُٗ َُٜعٚشِب  ِِ ُٖ ًٛٝ  -ايتٛب١{ ٜقأت

صط
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ؾهٌ ٖشا َا ٖٛ إال تجبٝت َٔ اهلل يًُغًٌُ بأْ٘ َعِٗ ٚ أْ٘ عٝٓقضِٖ ع٢ً 

عزِٖٚ

عًٝ٘ ٚعًِ سٓٝٓا .  غظْٚا َع صعٍٛ اهلل ف٢ً اهللعٔ ع١ًُ بٔ األنٛع قاٍ

ؾأعًٛ ث١ٝٓ . ؾاعتكبًين صدٌ َٔ ايعزٚ . ؾأَٝ٘ بغِٗ . ؾًُا ٚادٗٓا ايعزٚ تكزَت

ؾتٛاص٣ عين . ؾًُا رصٜت َا فٓع . ْٚٛضت إٍ ايكّٛ ؾإسا ِٖ قز طًعٛا َٔ ث١ٝٓ أخض٣ 

. ؾايتكٛا ِٖ ٚفشاب١ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ . ؾٍٛ فشاب١ ايٓيب ف٢ً اهلل 

. ٚأصدع َٓٗظَا . ٚع٢ً بضرتإ . َتظصا بإسزاُٖا . َضتزٜا باألخض٣ عًٝ٘ ٚعًِ

ؾاعتًٛل إطاصٟ . ؾذُعتُٗا ْٝعا . َٚضصت ، ع٢ً صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٚعًِ ، َٓٗظَا . ٖٚٛ ع٢ً بػًت٘ ايؾٗبا٤ . ؾكاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ) 

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ْظٍ عٔ  يكز صأ٣ ابٔ األنٛع ؾظعا ( ؾًُا غؾٛا صعٍٛ اهلل

ؾكاٍ ) ؽاٖت ايبػ١ً ، ثِ قبض قبن١ َٔ تضاب َٔ األصض . ثِ اعتكبٌ ب٘ ٚدِٖٛٗ

ؾُا خًـ اهلل َِٓٗ إْغاْا إال َأل عٝٓٝ٘ تضابا ، بتًو ايكبن١ . ؾٛيٛا (ايٛدٛٙ

ٚقغِ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ غٓا٥ُِٗ  َزبضٜٔ . ؾٗظَِٗ اهلل عظ ٚدٌ

صط غًٌُ بٌ إ

ؾ٢ ٚد٘ أعزا٤ٙ مل  -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -أ٣ إٔ قبن١ ايرتاب ايت٢ صَاٖا ايٓب٢ 

ٖشا ٖٛ إكقٛر ، ْقضٟا ٚ تأٜزٟا تزع أسزٟا َٔ األعزا٤ إال َألت عٝٓٝ٘ بأَض اهلل ٚ إسْ٘

َٔ اهلل عبشاْ٘ ٚ تعاٍ يًُغًٌُ ، ٚ يٝػ نُا تبارص ؾ٢ سٖٔ بعض اؿاقزٜٔ 

ٜٓظٍ يٝكتٌ ، تعاٍ اهلل عٔ سيو عًٟٛا نبريٟا ، إِا  -ساؽا هلل  -غ٘ َٔ إٔ اهلل ْؿ

. أَضٙ بٌ ايهاف ٚ ايٕٓٛ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (فشٝض َغًِ )صط
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ُٔ }ريٌٝ آخض ع٢ً إٔ ٖشٙ ساي١ سضب ٚ قتاٍ قٛي٘ تعاٍ ٖٔ َُٛ  َ٘ ٤ً ٕٖ اي َٜٚأ  ِِ َسٔيٝه

َٔ ِٝٔز اٞيٜهأؾض٢ٜ {ٜن

َُنٔعـ نٝز ايهاؾضٜٔ  ٖا ٜزٍ ع٢ً األٕ  -أ٣ : سًِٝٗ  -ٖٓا ٜكٍٛ تعاٍ أْ٘ 

ُٜنعؿٗا اهلل األَض عباص٠ عٔ قتاٍ ٚ سضب ، ُتشاى ؾٝٗا إها٥ز ٚ  إؤاَضات ايت٢ 

يًُؾضنٌ

، ٖشا ايؿعٌ َٔ قتٌ {سيهِ}قاٍ أبٛ دعؿض: ٜعين دٌ ثٓاؤٙ بكٛي٘قاٍ ايٛرب٣

إؾضنٌ ٚصَِٝٗ ست٢ اْٗظَٛا ، ٚابتال٤ إؤٌَٓ ايبال٤ اؿغٔ بايٛؿض بِٗ، 

ٕٓ اهلل َٖٛٔ نٝز ايهاؾضٜٔ}ٚإَهاِْٗ َٔ قتًِٗ ٚأعضِٖ ، ٜكٍٛ: ٚاعًُٛا {ٚأ

َُِنٔعـ إٔ َٜٔشي٥ٛا  ٜع٢ٓ: َهضِٖ، { نٝز ايهاؾضٜٔ}اهلل َع سيو  ، ست٢ 

ًٜهٛا ِٗ ُٜ  صط ٜٚٓكارٚا يًشل ، أٚ 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (/ص داَع ايبٝإ ؾ٢ تأٌٜٚ ايكضإٓ )ط
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ِٕ }قاٍ تعاٍ َٚإ٢  ِِ ِْٝض ٜيٝه َٛ َخ ُٗ ُٗٛا ٜؾ َِٓت ِٕ َت َٚإ٢ ُِ اٞيٜؿِتُض  ِٕ َتِغَتٞؿٔتُشٛا ٜؾٜكِز َدا٤َٝن إ٢

ٖٕ َٜٚأ ِٛ ٜنُجَضِت  َٜٚي ٦ِّٝا  ِِ َؽ ِِ ٔؾ٦َُتٝه ِٓٝه َٞ َع ٔٓ ِٔ ُتِػ َٜٚي َُْعِز  ٌَ َتُعُٛرٚا  ٔٓ َٔ ُُِؤ َََع اٞي  َ٘ ٤ً {اي

 األْؿاٍ 

 

ٖٛ ٚ َٔ  -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -إٕ ٖشٙ اآل١ٜ ؼت٣ٛ ع٢ً ريٌٝ عِٛٝ إٔ ايضعٍٛ 

تبع٘ ع٢ً اؿل ، يهٔ إؾضنٕٛ ًٚٛا ع٢ً عٓارِٖ ٚ نؿضِٖ

ِٕ َتِغَتٞؿٔتُشٛا}قٛي٘ تعاٍ :  أ٣ تًٛبٛا ايؿتض ، ٚ ايهالّ ٖٓا َٛد٘ يًؿ٦تٌ{إ٢

إغًٌُ ٚ إؾضنٌ

ٖٚٓا ٗ اآل١ٜ ايهض١ّ اييت مٔ بقزر خٛاطضْا عٓٗا لز إٔ ٜكٍٛ ايؾعضا٣ٚ

ايؿتض ٜأتٞ َع٢ٓ اؿهِ ايشٟ ٜؿقٌ بٌ إتٓاطعٌ، ٖٚٛ فًب سهِ ٜؿقٌ 

بٌ ؾضٜكٌ، ؾضٜل اهلز٣ ٚايزاعٞ إيٝ٘ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚأتباع٘ َٔ 

 صط ٚقز اعتؿتض ايؿضٜكإ ينالٍ ِٖٚ نؿاص قضٜؿإؤٌَٓ، ٚؾضٜل ا

ؾكز نإ إعتؿتاح إغًٌُ ٖٛ رع٠ٛ ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ ، ؾعٔ عُض بٔ 

ٕا نإ ّٜٛ بزص قاٍ : ْٛض ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ اـٛاب صمٞ اهلل عٓ٘ قاٍ

ِ أيـ ٚع٢ً آي٘ ٚعًِ إٍ أفشاب٘ ِٖٚ ثًجُا١٥ ْٚٝـ ْٚٛض إٍ إؾضنٌ ؾإسا ٖ

ٚطٜار٠ ؾاعتكبٌ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚعًِ ايكب١ً ثِ َز ٜزٜ٘ ٚعًٝ٘ 

إْو إٕ ايًِٗألظ يٞ َا ٚعزتين ، ايًِٗأٜٔ َا ٚعزتين ، ايًِٗ صراؤٙ ٚإطاصٙ ثِ قاٍ

ؾُا طاٍ ٜغتػٝح تًٗو ٖشٙ ايعقاب١ َٔ أٌٖ اإلعالّ ؾال تعبز ٗ األصض أبزا قاٍ

ٜٚزعٛٙ ست٢ عك٘ صراؤٙ ، ؾأتاٙ أبٛ بهض صمٞ اهلل عٓ٘ ؾأخش صرا٤ٙ صب٘ عظ ٚدٌ 

ايتظَ٘ َٔ ٚصا٥٘ ثِ قاٍ : ٜا ْيب اهلل نؿاى َٓاؽزتو صبو ؾإْ٘ عٝٓذظ يو  ؾضراٙ ثِ

إس تغتػٝجٕٛ صبهِ ؾاعتذاب يهِ أْٞ }ٚدٌ َا ٚعزى ٚأْظٍ اهلل عظ

، ؾًُا نإ ٦َٜٛش ٚايتكٛا ؾٗظّ اهلل عظ {ٖزنِ بأيـ َٔ إال٥ه١ َضرؾٌ

 صط ٚدٌ إؾضنٌ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صعبل ؽضه٘ط(/صخٛاطض ايؾعضا٣ٚ )ط 
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عٔ عبز اهلل بٔ تعًب١ بٔ فعري ؾٚ نإ إعتؿتاح إؾضنٌ ٖٛ رع٠ٛ ألب٢ دٌٗ

أقٛعٓا يًضسِ ٚآتاْا َا ال ٜعضف ؾأسٓ٘ ايًِٗإٔ أبا دٌٗ قاٍ ّٜٛ بزصايعشصٟ قاٍ

 صط ايػزا٠ ، قاٍ : ؾهإ سيو اعتؿتاسا َٓ٘

 

ٚ َٔ َع٘ ٚ ْقضِٖ  -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -ؾهاْت اإلعتذاب١ َٔ اهلل يًضعٍٛ 

ع٢ً عزِٖٚ ّٜٛ بزص

إٔ ٜؤٜزٙ اهلل  -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -أنرب ريٌٝ ع٢ً فزم ايضعٍٛ  ؾهإ ٖشا

 بٓقضٙ ٖٛ ٚ َٔ َع٘ َٔ ؾ١٦ ق١ًًٝ دزٟا ع٢ً عزِٖٚ فاسب ايعزر ٚ ايعتار
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 ( / فشٝض ./صأعباب ايٓظٍٚ ت طغًٍٛ )ط 
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ِٛا }قٛي٘ تعاٍ َٗ َِْت ٢ٕ ا ٘ٔ ٜؾإ٢ ٤ً ُ٘ ٔي ٥ً ُٔ نٝ َٕ ايٚزٜ َٜٝهٛ َٚ  ٠١َٓ َٕ ٔؾِت ِِ َسٖت٢ ٜيا َتٝهٛ ُٖ ًٛٝ َٜٚقأت

َٕ َبٔق ًٛٝ َُ َِٜع َُا  َ٘ ٔب ٤ً ٕٖ اي  األْؿاٍ {رْيٜؾإ٢

 

بعض اؿاقزٜٔ ٜنع ٖشٙ اآل١ٜ نزيٌٝ ع٢ً رع٠ٛ اإلعالّ إٍ قتٌ ايػري را٥ُٟا

يهٔ

ٌٖ عكٌ اآل١ٜ أٚاٟل ٚ َعٓاٖا ؟

ٌٖ عكٌ ايؿت١ٓ ٚ َاسا تهٕٛ ؟

  القٛعٟا 

 

قًٓا قباٟل إٔ إؾضنٌ إطرارٚا ؾ٢ تعشٜب إغًٌُ ست٢ إٔ ايبعض َٔ إغًٌُ 

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ -شٜب قز عب اهلل ٚ صعٛي٘ َٔ ؽز٠ ايتع

أخش إؾضنٕٛ عُاص بٔ ٜاعض ؾًِ ٜرتنٛٙ ست٢ عب ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

ٚسنض آهلتِٗ غري ثِ تضنٛٙ ؾًُا أت٢ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ : َا 

 قاٍ ٚصا٤ى ؟ قاٍ : ؽض ٜا صعٍٛ اهلل َا تضنت ست٢ ًْت َٓو ٚسنضت آهلتِٗ غري

ؾٗشٙ ٢ٖ ايؿت١ٓ  صط نٝـ ػز قًبو ؟ قاٍ ٦َُٛٓا باإلّإ قاٍ : إٕ عارٚا ؾعز

 إكقٛر٠ ، ؾت١ٓ إغًِ ؾ٢ رٜٓ٘

 

 

ٚ ٕظٜز َٔ اإلٜناح ، ٚ بٝإ إكقٛر ْٛايع َا دا٤ ؾ٢ فشٝض ايبداص٣

ِٝض قاٍ ؾكاٍ ابٔ عُض، صمٞ اهلل عُٓٗا،  -أٚ: إيٝٓا  -خضز عًٝٓا عٔ ععٝز بٔ ُدَب

نإ قُز ف٢ً  صدٌ: نٝـ تض٣ ٗ قتاٍ ايؿت١ٓ؟ ؾكاٍ: ٌٖٚ تزصٟ َا ايؿت١ٓ؟

، ٚيٝػ بكتايهِ  اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜكاتٌ إؾضنٌ، ٚنإ ايزخٍٛ عًِٝٗ ؾت١ٓ

  ع٢ً إًو

صط

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (فشٝض ايبداص٣ )صصعبل ؽضه٘                                          طط
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إٔ صدال دا٤ٙ ؾكاٍ: ٜا أبا عبز ايضٓٔ، أال تغُع َا سنض اهلل ٗ عٔ ابٔ عُض

َٔ}نتاب٘  ٢ٕ ِٕ ٜطا٥ٜٔؿَتا ًٝٛاَٚإ٢ ٌَ اٞقَتَت ٔٓ َٔ ُُِؤ ص ، ؾُا ّٓعو أال اآل١ٜ طاؿذضات:{ َٔ اٞي

ٖٝض بٗشٙ اآل١ٜ ٚال أقاتٌ، تكاتٌ نُا سنض اهلل ٗ نتاب٘ ؟ ؾكاٍ ٜا ابٔ أخٞ، ٝأَع

ٖٝض باآل١ٜ اييت ٜكٍٛ اهلل، عظ ٚدٌ ُّٚزا }أسب إيٞ َٔ إٔ ٝأَع ََُتَع ّٓا  َٔ َُِؤ  ٌِ َٜٞكُت  ِٔ ََ َٚ}

٠١َٓ}ص، قاٍ: ؾإٕ اهلل تعاٍ ٜكٍٛاآل١ٜ طايٓغا٤: َٕ ٔؾِت ِِ َسٖت٢ ال َتٝهٛ ُٖ ًٛٝ ؟ { َٜٚقأت

قز ؾعًٓا ع٢ً عٗز ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إس نإ اإلعالّ قًٝال قاٍ ابٔ عُض

ُٜؿً ٗ رٜٓ٘: إَا إٔ ٜكتًٛٙ، ٚإَا إٔ ٜٛثكٛٙ، ست٢ نجض اإلعالّ  ٚنإ ايضدٌ 

 صط ؾًِ تهٔ ؾت١ٓ

 

األَٔ ٚ اطرار إغًُٕٛ مل ٜعز ؾ٢ األَض ؾت١ٓ ع٢ً إغًٌُ ، ؾال ساد١  عز إٔ ؽاعب

يكتاٍ إؾضنٌ ، ألٕ إؾضنٌ ئ ٜتُهٓٛا بعز ايّٝٛ َٔ تعشٜب نٌ َغًِ 

ٚ ؾتٓت٘ ؾ٢ رٜٓ٘

َ٘ }ٚ نالّ ابٔ عُض ٖٛ ايٛاٖض َٔ اآل١ٜ ايهض١ّ يكٛي٘ تعاٍ ٤ً ٕٖ اي ِٛا ٜؾإ٢ َٗ َِْت ٢ٕ ا ٜؾإ٢

َِٜع َُا  َٕ َبٔقرْئب ًٛٝ َُ}

ٚ ٖٓا قز ٜٓرب٣ أسز اؿاقزٜٔ يٝكٍٛ إٔ اإلعالّ َا إٔ ٚفٌ يػضم٘ باإلْتؾاص 

نؿٛا عٔ قتاٍ إؾضنٌ

ٚ ٖٛ بٗشٙ ايٛضٜك١ ٜزاؾع عٔ اإلعالّ ٚ ٜجبت إٔ أتباع٘ ٜتبعٕٛ اؿل ٚ ٖٛ ال 

ٜؾعض

ؾ٢  ٌٖ قًٌٝ َغتنعؿٕٛ ؾ٢ األصض نٗؤال٤ ىاؾٕٛ إٔ ٜؿتٓٛاؾٓغأٍ مٔ

رِٜٓٗ ، ٜٓتقضٚا ع٢ً نجري دزٟا َٔ إؾضنٌ ٚ ٜٛٗضٚا عًِٝٗ ؟ ٖشا ال ٜهٕٛ 

أبزٟا إال إٕ ناْٛا ٜتبعٕٛ اؿل َٔ اهلل ايٛاسز األسز ايش٣ أٜزِٖ بٓقضٙ ٚ ِٖ قًٌٝ 

ٚ أٚٗضِٖ ع٢ً َٔ عاَِٗ ع٤ٛ ايعشاب

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (صفشٝض ايبداص٣ )ط
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٘ٔ َع}قاٍ تعاٍ َٕ ٔب ُٖٔبٛ ٢ٌ ُتِض ِٝ ٙٔ اٞيَد ِٔ ص٢َبا َٔ َٚ  ٠ٕٖٛ ِٔ ٝق َٔ  ِِ ِٜٛعُت ََا اِعَت  ِِ ُٗ ٘ٔ َٜٚأٔعٗزٚا ٜي ٤ً ٖٚ اي ُز

٤ِٕٞ ٔؾٞ  ِٔ َؽ َٔ ِٓٔؿٝكٛا  ََا ُت َٚ  ِِ ُٗ ُُ ًٜ َِٜع  ُ٘ ٤ً ُِ اي ُٗ َْ ُُٛ ًٜ ِِ ٜيا َتِع ٢ٗ ْٔ ِٔ ُرٚ َٔ  َٔ َٚآَخض٢ٜ  ِِ ٖٚٝن ََٚعُز

َٕ ُُٛ ًٜ ٞٛ ِِ ٜيا ُت ُِْت َٜٚأ  ِِ ِٝٝه َٖٛف إ٢ٜي ُٜ  ٔ٘ ٤ً ٢ٌ اي   االْؿاٍ {َعٔبٝ

 

ؾهٝـ إسٟا ١ٜ ايهض١َّٔ ايعذٝب ٖشٙ األٜاّ أْٓا لز َٔ ٜعرتض ع٢ً ٖشٙ اآل

تٛرٕٚ َٓا رخٍٛ اؿضٚب ؟ بزٕٚ ق٠ٛ ؟ بزٕٚ عالح ؟ ْغتٝكٜ َٔ َْٛٓا ؾٓشٖب 

يًشضب رِٚا إعزار ؟

ٕكاتًتِٗ سغب ايٛاق١ ٚاإلَهإ  اؿضبثِ أَض تعاٍ بإعزار آالت قاٍ ابٔ نجري

ِِ}ٚاالعتٛاع١، ؾكاٍ ِٜٛعُت ََا اِعَت  ِِ ُٗ ٠ٕٖٛ }َهٓهِ، أٟ: َُٗا أ{ َٜٚأٔعٗزٚا ٜي ِٔ ٝق َٔ

٢ٌ ِٝ ٙٔ اٞيَد ِٔ ص٢َبا َٔ  صط { َٚ

 

أ٣ أْٗا ساي١ سضب ٚ يٝغت إعتزا٤ َٓا ع٢ً أسز نُا ٜٛر ايبعض إٜٗاّ أتباع٘

ٌِ }بزيٌٝ اآل١ٜ ايتاي١ٝ هلا َباؽض٠ٟ ، قاٍ تعاٍ َٛن٤ ََٚت َٗا  َِٓض ٜي ٢ِ ٜؾاِد ًٞ َُٓشٛا ٔيًٖغ ِٕ َد َٚإ٢

َٛ ا ُٖ  ُ٘ ْٖ ٘ٔ إ٢ ٤ً ٢ًٜ اي َُِع ًٝٔ ُُٔٝع اٞيَع األْؿاٍ{يٖغ

ُٜتِٖٛ ايبعض ،  ؾٗشا اإلعزار يًشضٚب ؾك٘ ٚ يٝػ يإلعتزا٤ َٓا ع٢ً أسز ، نُا 

ؾًِ اإلعرتاض ع٢ً ٖشٙ اآلٜات ايهض١ّ ؟

ُْبٌٛ آخض٣ أّٜنا ٚ ٢ٖ إٔ قٛي٘ تعاٍ َا إعتٛعتِ َٔ ٚ إس أبًٛٓا ٖشٙ ايؾب١ٗ 

تع٢ٓ أ١ٜ ق٠ٛ ، إس ٜزع٢ بعض ؾه١ًُ ق٠ٛ ْهض٠ يًؾٍُٛ ٚ ايعُّٛ ، ؾق٠ٛ

مل ٜعًِ َٔ آالت ايكتاٍ ع٣ٛ اـٌٝ ٚ مل ٜعًِ ايزبابات ٚ  -ساؽا هلل  -اؾٗاٍ إٔ اهلل 

ايٛا٥ضت ؾ٢ إغتكبٌ ، يهٔ ٜزؾع سيو تٓهري ن١ًُ ق٠ٛ ٚ إعضٚف يز٣ أطؿاٍ 

 اإلعزار١ٜ إٔ ايٓهض٠ ُتؿٝز ايؾٍُٛ ٚ ايعُّٛ
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(/تؿغري ابٔ نجري )صط
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ِٕ}قاٍ تعاٍ ٢ٍ إ٢ ٢ًٜ اٞئكَتا ٌَ َع ٔٓ َٔ ُُِؤ ٞٗ َسٚضض٢ اٞي ٖٓٔب َٗا اي ٜٗ َٕ  َٜا ٜأ ِِ ٔعِؾُضٚ ِٓٝه َٔ  ِٔ َٜهٝ

 ِِ ُٗ ْٖ َٔ ٜنٜؿُضٚا ٔبٜأ َٔ اي٤ٔشٜ َٔ ًُٔبٛا ٜأٞيٟؿا  َِٜػ َٔا٠١٥َ   ِِ ِٓٝه َٔ  ِٔ َٜهٝ  ِٕ َٚإ٢  ٢ٔ ِٝ َٔا٥ََت ًُٔبٛا  َِٜػ  َٕ َفأبُضٚ

َٕ ُٛٗ َٜٞؿٜك ّْ ٜيا  ِٛ  األْؿاٍ {ٜق

ّٝا إٔ اإلعالّ رٜٔ قتٌ ٚ ر َاص ٖٓا ؾ٢ ٖشٙ اآل١ٜ ايهض١ّ إْرب٣ أسز اؿاقزٜٔ َزع

ٚ إصٖاب وح ع٢ً ايكتٌ ٚ وضض عًٝ٘ ٚ سيو بأْ٘ السٜ بزا١ٜ اآل١ٜ ٚ مل ًٜشٜ 

نٌ َا دا٤ ؾ٢ كًٝت٘ ٖٛ ٖشٙ ْٗاٜتٗا ، نُا أْ٘ ال ٜعضف إع٢ٓ َٔ األعاؼ

٢ٍ}اؾظ١ٝ٥ ٢ًٜ اٞئكَتا ٌَ َع ٔٓ َٔ ُُِؤ ٞٗ َسٚضض٢ اٞي ٖٓٔب َٗا اي ٜٗ {َٜا ٜأ

 َا َع٢ٓ ن١ًُ سضض ؟يهٔ 

 

-:(باب ) ح ( َار٠ ) سضض يغإ ايعضب

ٝؼٖح اإل٢ْغإ َسٓجٟا ٜعًِ َع٘ ٜأْ٘ ٚتٞأٌٜٚ ايٖتِشض٢ٜض ٗ ايًػ١ ٜإٔ قاٍ اؾٖٛض٣

٤ًـ عٓ٘ ِٕ َتَد  صطاؿاص٢ضُ : ايشٟ قز قاصب اهلالى، قاٍ: ٚ ساص٢ضْ إ٢

 

ُٜشانض ٜضعبَجـــاٍ ٝأسض٢ض أسزِٖ ع٢ً إشانض٠ ، يشا إٕ مل 

ُٜكتٌٝأسض٢بإجـٌ ُٜكاتٌ  ض أسزِٖ ع٢ً ايكتاٍ ، يشا إٕ مل 

ُٜشح  ٕٝشَضض ٖٛ َٛؽو ع٢ً اهلالى إٕ مل ٜؿعٌ َا  َٔ إع٢ٓ ايغابل ٜتبٌ إٔ ا

ُٜع٢ٛ ريٝاٟل ع٢ً إٔ إكقٛر ؾ٢ اآل١ٜ ايهض١ّ بإٔ ٖٓاى َا ٜٛؽو عًٝ٘ ٖا 

ُٜكاتًٛا ، ؾال ٜزعٛى يًكتاٍ إ ال ايكتاٍ إؤٌَٓ ع٢ً اهلالى ع٢ً ٜزٙ إٕ مل 

نًك َٔ ٖشا إٔ عٝام اآل١ٜ ٜتشزخ عٔ سضب ، بٌ ٚ األنجض َٔ سيو إعتزا٤ َٔ 

 .عزٚ ع٢ً إغًٌُ ، ٚ يٝػ ايعهػ 
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(/صيغإ ايعضب )ط
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ألفشاب٘ ّٜٛ بزص ، سٌ  -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -َٔ أَج١ً ٖشا ايتشضٜض َا قاي٘ 

أقبٌ إؾضنٕٛ ٗ َعَزرِٖ ُٚعَزرِٖ

قَٛٛا إٍ د١ٓ عضمٗا ايغُٛات ٚاألصض" . ؾكاٍ عُري بٔ اٝؿُاّ: عضمٗا ايغُٛات 

َا ْعِ" ؾكاٍ: بذ بذ، ؾكاٍاألصض؟! ؾكاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِٚ

وًُو ع٢ً قٛيو بذ بذ؟ " قاٍ صدا٤ إٔ أنٕٛ َٔ أًٖٗا! قاٍ: "ؾإْو َٔ أًٖٗا" 

ؾتكزّ ايضدٌ ؾهغض دؿٔ عٝؿ٘، ٚأخضز ُضات ؾذعٌ ٜأنٌ َٓٗٔ، ثِ أيك٢ 

ؿٝا٠ ط١ًٜٛ! ثِ تكزّ بكٝتٗٔ َٔ ٜزٙ، ٚقاٍ: ي٦ٔ أْا سٝٝت ست٢ آنًٗٔ إْٗا 

 صط ؾكاتٌ ست٢ قتٌ، صمٞ اهلل عٓ٘

 

ؾٗشا ٖٛ ايتشضٜض إكقٛر ، ؼضٜض ع٢ً فاٖز٠ ايعزٚ ايش٣ أقبٌ يكتايٓا ٚ يٝػ 

َا ٜٛٓ٘ ايبعض َٔ إعتزا٤ْا ع٢ً غريْا ٚ قتًِٗ

ًُٔبٛا }بزيٌٝ قٍٛ اهلل ؾ٢ ْؿػ اآل١ٜ َِٜػ  َٕ َٕ َفأبُضٚ ِِ ٔعِؾُضٚ ِٓٝه َٔ  ِٔ َٜهٝ  ِٕ ٢ٔ إ٢ ِٝ َٔا٥ََت

َٔ ٜنٜؿُضٚا َٔ اي٤ٔشٜ َٔ ًُٔبٛا ٜأٞيٟؿا  َِٜػ َٔا٠١٥َ   ِِ ِٓٝه َٔ  ِٔ َٜهٝ  ِٕ إّسا ٢ٖ ساي١ قتاٍ ٚ سضب {َٚإ٢

ُٜتِٖٛ اؿاقزٕٚ ع٢ً  بٌ ؾضٜكٌ ٚ يٝػ إعتزا٤ َٔ إغًٌُ بكتٌ ايػري نُا 

 اإلعــــالّ
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 (صفشٝض َغًِ )ط 
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آٜات اؾٗار ؾ٢ عٛص٠ ايتٛب١

 

ُُٗض اٞيُشُض}قاٍ تعاٍ ًَٜذ اٞيٜأِؽ َِْغ ِِ ٜؾإ٢َسا ا ُٖ ُُٛ ََٚدِزُت ُِٝح  ٌَ َس ُُِؾض٢ٔن ًٝٛا اٞي ُّ ٜؾاٞقُت

ُٛا ايٖظنٜا٠ٜ  َٚآَت ًٜا٠ٜ  َُٛا ايٖق َٜٚأٜقا ِٕ َتاُبٛا  ََِضَفٕز ٜؾإ٢  ٌٖ ِِ ٝن ُٗ َٚاٞقُعُزٚا ٜي  ِِ ُٖ َٚاِسُقُضٚ  ِِ ُٖ َُٚخُشٚ

ِْ َ٘ ٜغٝؿْٛص َصٔسٝ ٤ً ٕٖ اي ِِ إ٢ ُٗ ًٜ ٥ًٛا َعٔبٝ  ايتٛب١{ٜؾَد

ٝع إؾضنٌ ، ؾُٝا عزا نٌ َٔ : إَضأ٠ ، ؽٝذ ، فيب ، أ٣ ٖشٙ اآل١ٜ عا١َ ؾ٢ ْ

َُكاتٌ نٌ َز٢ْ غري 

ال نإ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا بعح عض١ٜ قاٍ هلِ عٔ بضٜز٠ قاٍ

 صط تكتًٛا ٚيٝزا ٚال اَضأ٠

ال نإ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا بعح عض١ٜ ٜكٍٛ عٔ بضٜز٠ قاٍ

 صط برياتكتًٛا ؽٝدا ن

 

عاّ ٗ نٌ َؾضى ، يهٔ ايغ١ٓ خقت َٓ٘ َا تكزّ بٝاْ٘ ٗ قاٍ ايكضطب٢

}ٚقاٍ اهلل تعاٍ ٗ أٌٖ ايهتاب َٔ إَضأ٠ ٚصاٖب ٚفيب ٚغريِٖعٛص٠ "ايبكض٠

١َٜٜ ٛٝٛا اٞئذِظ ُِٜع إال أْ٘ هٛط إٔ ٜهٕٛ يؿٜ إؾضنٌ ال ٜتٓاٍٚ أٌٖ { َسٖت٢ 

 صط ايهتاب

ُٜذب إٔ ُتؿِٗ َٔ خالي٘ يهٔ ٖٓاى إطاص ٘ٔ }قاٍ تعاٍيآل١ٜ  ٤ً َٔ اي َٔ  ْٕ َٜٚأَسا

 ِِ ِٕ ُتِبُت ُ٘ ٜؾإ٢ ََٚصُعٛٝي  ٌَ ُُِؾض٢ٔن َٔ اٞي َٔ َ٘ َبض٤ْٟ٢  ٤ً ٕٖ اي َّ اٞيَشٚر اٞيٜأٞنَبض٢ ٜأ ِٛ َٜ ٖٓاؼ٢  ٘ٔ إ٢ٜي٢ اي ََٚصُعٛٔي

ِِ ْٖٝه ُُٛا ٜأ ًٜ ِِ ٜؾاِع ُِٝت َٛي٤ ِٕ َت َٚإ٢  ِِ ِْٝض ٜيٝه َٛ َخ ُٗ َٔ ٜنٜؿُضٚا  ٜؾ ََٚبٚؾض٢ اي٤ٔشٜ  ٔ٘ ٤ً َُِعٔذظ٢ٟ اي ُِٝض  ٜغ

٣ِ إ٢ي٤ا  ُٖٔضٚا ٔبَعَشإب ٜأٔيٝ ٜٛا ُٜ  ِِ َٜٚي ٦ِّٝا  ِِ َؽ ِٓٝكُقٛٝن َٜ  ِِ ِٖ ٜي ٌَ ُث ُُِؾض٢ٔن َٔ اٞي َٔ  ِِ َِٖزُت َٔ َعا اي٤ٔشٜ

ُٗٛا ِِ ٜأَسّزا ٜؾٜأٔت ِٝٝه ًٜ ًَٜذ  َع َِْغ ٌَ ٜؾإ٢َسا ا ُُٖتٔك ُٜٔشٗب اٞي  َ٘ ٤ً ٕٖ اي ِِ إ٢ ٢ٗ َُٖزٔت ِِ إ٢ٜي٢  ُٖ َِٗز ِِ َع ٢ٗ ِٝ إ٢ٜي

 ُّ ُُٗض اٞيُشُض ِِ اٞيٜأِؽ ُٗ َٚاٞقُعُزٚا ٜي  ِِ ُٖ َٚاِسُقُضٚ  ِِ ُٖ َُٚخُشٚ  ِِ ُٖ ُُٛ ََٚدِزُت ُِٝح  ٌَ َس ُُِؾض٢ٔن ًٝٛا اٞي ٜؾاٞقُت

َ٘ ٜغٝؿْٛص  ٤ً ٕٖ اي ِِ إ٢ ُٗ ًٜ ٥ًٛا َعٔبٝ ُٛا ايٖظنٜا٠ٜ ٜؾَد َٚآَت ًٜا٠ٜ  َُٛا ايٖق َٜٚأٜقا ِٕ َتاُبٛا  ََِضَفٕز ٜؾإ٢  ٌٖ ٝن

ِْ   - ايتٛب١ {َصٔسٝ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اؾاَع ص( قاٍ ايٛشا٣ٚ : فشٝض  ط/صإقزص ايغابل )( قاٍ ايٛشا٣ٚ : فشٝض               ط/صؽضح َعا٢ْ اآلثاص )ط 

 (/إٓ )ألسهاّ ايكض
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أ٣ ساي١ سضب ؽًًتٗا  -ٖٓاى عٗز بٌ إغًٌُ ٚ إؾضنٌ  ؾاآلٜات ٖٓا تٛمض إٔ

ٚ ٜأَض اهلل عظ ٚدٌ إٔ ٜتِ إغًٌُ ايعٗز إٍ ْٗاٜت٘ ٚ بعز سيو تعز اؿضب  -ٖز١ْ 

ُٜقبض عٗزٙ أصبع١ أؽٗض ٚ َٔ عٗزٙ إٍ أدٌ  َض٠ ثا١ْٝ ، ؾُٔ عٗزٙ إٍ أدٌ ًَٛل 

ُٜتِ عٗزٙ إٍ ٖشا األدٌ

ِِ إ٢ال }قاٍ ابٔ نجري َٜٚي ٦ِّٝا  ِِ َؽ ِٓٝكُقٛٝن َٜ  ِِ ِٖ ٜي ٌَ ُث ُُِؾض٢ٔن َٔ اٞي َٔ  ِِ َِٖزُت َٔ َعا اي٤ٔشٜ

ٌَ ُُٖتٔك ُٜٔشٗب اٞي  َ٘ ٤ً ٕٖ اي ِِ إ٢ ٢ٗ َُٖزٔت ِِ إ٢ٜي٢  ُٖ َِٗز ِِ َع ٢ٗ ِٝ ُٗٛا إ٢ٜي ِِ ٜأَسّزا ٜؾٜأٔت ِٝٝه ًٜ ُٖٔضٚا َع ٜٛا ٖشا {ُٜ

ز ًَٛل يٝػ َؤقت ؾأدً٘ اعتجٓا٤ َٔ مضب َز٠ ايتأدٌٝ بأصبع١ أؽٗض ، ٕٔ ي٘ عٗ

أصبع١ أؽٗض، ٜغٝض ٗ األصض ٜشٖب ؾٝٗا يٝٓذٛ بٓؿغ٘ سٝح ؽا٤ ، إال َٔ ي٘ عٗز 

َٚٔ َؤقت ، ؾأدً٘ إٍ َزت٘ إنضٚب١ اييت عٖٛز عًٝٗا ، ٚقز تكزَت األسارٜح

نإ ي٘ عٗز َع صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾعٗزٙ إٍ َزت٘ ( ٚسيو بؾضٙ أال 

عٗزٙ، ٚمل ٜٛاٖض ع٢ً إغًٌُ أسزا، أٟ: ّاي٧ عًِٝٗ َٔ عٛاِٖ،  ٜٓكض إعاٖز

ؾٗشا ايشٟ ٜٛؾ٢ ي٘ بشَت٘ ٚعٗزٙ إٍ َزت٘؛ ٚهلشا سضض اهلل تعاٍ ع٢ً ايٛؾا٤ بشيو 

ٌَ}ؾكاٍ ُُٖتٔك ُٜٔشٗب اٞي  َ٘ ٤ً ٕٖ اي صط أٟ: إٛؾٌ بعٗزِٖ{ إ٢

ُٜدايـ رٜٔ اإلعالّ نُا ٚ نٌ َ إغًٌُ  إّسا اآل١ٜ يٝغت رع٠ٛ يكتٌ غري  ٔ

ٜظعِ اؿاقزٕٚ

 

ؾًُاسا أَض اهلل بإخضادِٗ َٔ ايبالر ؟

َْٔذٝض، عٔ فاٖزقاٍ ابٔ نجري ٘ٔ}قاٍ ابٔ أبٞ  ََٚصُعٛٔي  ٔ٘ ٤ً َٔ اي َٔ إٍ { َبَضا٠٠٤َ 

َُِزٔير ، َٚٔ نإ ي٘ عٗز أٚ غريِٖ. أقبٌ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل  أٌٖ ايعٗز : خظاع١ ٚ

ًِ َٔ تبٛى سٌ ؾضؽ، ؾأصار صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اؿر، ثِ قاٍ: عًٝ٘ ٚع

 صط() إِا ونض إؾضنٕٛ ؾٝٛٛؾٕٛ ُعَضا٠، ؾال أسب إٔ أسر ست٢ ال ٜهٕٛ سيو

َٔ ٜأَضِٖ بعزّ سنٛص اؿر بعز ٖشا ايعاّ ، ٚ  -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -ؾأصعٌ هلِ 

ُٜعًُِٗ بإ ،َٔ ٜؤسٕ ؾِٝٗ بربا٠٤  ١ًٗ ايت٢ أعٛاِٖ إٜاٖا اهلل يًدضٚز َٔ ايبالرأ٣ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(                                                    /تؿغري ابٔ نجري )صط(/صتؿغري ابٔ نجري )ط

www.kalemasawaa.com

قذائف العتاد لنسف الشبهات حول آيات الجهاد



 

 
39 

ٕٝؤٚسٌْ،  بعجين أبٛ بهض، صمٞ اهلل عٓ٘، ٗعٔ أب٢ ٖضٜض٠ قاٍ تًو اٜؿٖذ١ ٗ ا

ُٜؤٚسْٕٛ ٢َٓ: أال ور بعز ايعاّ َؾضى، ٚال ٜٛٛف بايبٝت  بعجِٗ ّٜٛ ايٓشض، 

ٔ أبٞ طايب، ؾأَضٙ قاٍ ٓٝز: ثِ أصرف ايٓيٗب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بعًٞ بعضٜإ

ٞٙ ٗ أٌٖ ٢َٓ ّٜٛ ايٓشض بربا٠٤ ٚأال  َٕ َعٓا عً َُٜؤٚسٕ بربا٠٤. قاٍ أبٛ ٖضٜض٠: ؾأٖس إٔ 

صط ور بعز ايعاّ َؾضى، ٚال ٜٛٛف بايبٝت عضٜإ

 

ؾٗؤال٤ إؾضنٕٛ بًؼ بِٗ ؾغارِٖ ؾ٢ ايبالر إٔ ٜٛٛؾٛا بايبٝت اؿضاّ عضاٜا ، ؾٌٗ 

إلؾغار يػريِٖ ؟ ؾبعز ا١ًٕٗ ٖشٙ ٜبز٤ ايكتاٍ ٚ اؿضب ْٛاؾل هلِ ع٢ً ٖشا ايؿغار ٚ ا

 َع َٔ مل ىضز َٔ ايبالر

اآلٜات ايتاي١ٝ مل ٜكاتٌ إال َٔ قاتً٘ ؾك٘ ؾ -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -نُا أْ٘ 

( تٛمض أعباب قتاٍ ٖؤال٤ إؾضنٌ ست٢ اآل١ٜ ) 

َّا }قاٍ تعاٍ ِٛ َٕ ٜق ًٛٝ ِِٜأٜيا ُتٜكأت ُٗ َْ َُا ِٜ ٢ٍَٚ َْهُٜجٛا ٜأ ُٗٛا ٔبإ٢ِخَضاز٢ ايٖضُعٛ َٖ َٚ ِِ ِِ َبَز٤ُٚٝن ُٖ

ََٖض٠ٕ  ٍَ ٖٚ ِٓ ٜأ ِٕ ٝن ُٙ إ٢ ِٛ ِٕ َتِدَؾ ُ٘ ٜأَسٗل ٜأ ٤ً ِِ ٜؾاي ُٗ َْ ِٛ ٌَٜأَتِدَؾ ٔٓ َٔ َُِؤ  ِِ  {ُت

ف٢ً اهلل  -ؾٗؤال٤ إؾضنٕٛ ِٖ َٔ بز٤ بايعزٚإ ٚ ايكتاٍ ٚ اهلِ بإخضاز ايضعٍٛ 

َٔ َه١ ٚ ْهح األّإ بكتاٍ سًؿا٤ إغًُٝٔ -عًٝ٘ ٚ عًِ 

ِِ}قاٍ ابٔ نجري ٢ٗ ِٝ ًٜ ِِ َع ُِٓقِضٝن َٜ َٚ  ِِ ٖٔ ُِٜدظ٢ َٚ  ِِ ِٜٔزٜٝه ُ٘ ٔبٜأ ٤ً ُِ اي ُٗ َُٜعٚشِب  ِِ ُٖ ًٛٝ  ٜقأت

 ُ٘ ٤ً َٚاي ََٜؾا٤ُ   ِٔ ََ  ٢ًٜ ُ٘ َع ٤ً َُٜتُٛب اي َٚ  ِِ ٢ٗ ًٝٛٔب ٜٜ ٝق ِٝ ِٖٔب ٜغ ُِٜش َٚ  ٌَ ٔٓ َٔ َُِؤ  ٣ّ ِٛ ـٔ ُفُزَٚص ٜق َِٜؾ َٚ

ِْ ِْ َسٔهٝ ًٝٔ {َع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(فشٝض ايبداص٣ )صط 
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ٖٚشا أٜنا تٗٝٝر ٚؼنٝض ٚإغضا٤ ع٢ً قتاٍ إؾضنٌ ايٓانجٌ ألّاِْٗ، 

َٜ}ايشٜٔ ُٖٛا بإخضاز ايضعٍٛ َٔ َه١ ، نُا قاٍ تعاٍ َٔ َٚإ٢ِس  ُِٝهُض ٔبٜو اي٤ٔشٜ

ُِٝض  ُ٘ َخ ٤ً َٚاي  ُ٘ ٤ً ُِٝهُض اي َٜ َٚ  َٕ ُِٝهُضٚ َٜ َٚ ُِٜدض٢ُدٜٛى   ِٚ ًٜٝٛى ٜأ َٜٞكُت  ِٚ ُِٝجٔبُتٜٛى ٜأ ٜنٜؿُضٚا ٔي

َٔ َُأنض٢ٜ صاألْؿاٍ:ط{ اٞي

ِِ}ٚقاٍ تعاٍ ُِٓت ِٕ ٝن ِِ إ٢ ٘ٔ َصٚبٝه ٤ً ُٓٛا ٔباي َٔ ِٕ ُتِؤ ِِ ٜأ ٜٖاٝن َٚإ٢  ٍَ َٕ ايٖضُعٛ ِِ  ُِٜدض٢ُدٛ َخَضِدُت

ََِضَمأتٞ َٚاِبٔتَػا٤َ   ًٞٔ َٗاّرا ٔؾٞ َعٔبٝ ِٕ نٜاُرٚا }ص ٚقاٍ تعاٍإُتش١ٓ:ط{ٔد َٚإ٢

ًٔٝال َٕ ٔخالٜؾٜو إ٢ال ٜق ًَٞبُجٛ َٜ َٚإ٢ّسا ال  َٗا  ِٓ َٔ ُِٝدض٢ُدٜٛى  َٔ األِصض٢ ٔي َٔ َْٜو  َِٝغَتٔؿٗظٚ صاإلعضا٤:ط{ٜي

ََٖض٠ٕ}ٚقٛي٘  ٍَ ٖٚ ِِ ٜأ ِِ َبَز٤ُٚٝن ُٖ قٌٝ: إضار بشيو ّٜٛ بزص، سٌ خضدٛا يٓقض عريِٖ {َٚ

ؾًُا لت ٚعًُٛا بشيو اعتُضٚا ع٢ً ٚدِٖٛٗ طًبا يًكتاٍ، بػٝا ٚتهربا، نُا 

تكزّ 

بغ٘ سيو

إضار ْكنِٗ ايعٗز ٚقتاهلِ َع سًؿا٥ِٗ بين بهض ـظاع١ أسالف صعٍٛ اهلل ٚقٌٝ

، هلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عاّ ايؿتضف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ست٢ عاص إيِٝٗ صعٍٛ ا

 صط ٚنإ َا نإ، ٚهلل اؿُز

ُٜكاتًِٗ ؾك٘ ُٜكاتًٛا إال َٔ  ٘ٔ }قاٍ تعاٍؾإغًُٕٛ ال  ٤ً ٢ٌ اي ًٝٛا ٔؾٞ َعٔبٝ َٜٚقأت

َٔ ُُِعَتٔزٜ ُٜٔشٗب اٞي َ٘ ٜيا  ٤ً ٕٖ اي َٜٚيا َتِعَتُزٚا إ٢  ِِ َْٝه ًٛٝ ُٜٜكأت  َٔ ايبكض٠{اي٤ٔشٜ

ٚ ُٖٛا بإخضاد٘ َٔ َه١  -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -تًٛا سًؿا٤ صعٍٛ اهلل ٚ ٖؤال٤ قا

  ؾهإ سيو دظا٤ّا هلِ ع٢ً ؾعًتِٗ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(/صتؿغري ابٔ نجري )ط
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نٝـ ٜػارصٕٚ بالرِٖ ٚ أسزِٖ يٝكٍٛ  -َٔ باب اإلعرتض ؾشغب  -ٚ قز ٜعرتض 

ؾٓكٍٛ رٜاصِٖ ؟

إٕ ٖؤال٤ أٌٖ ؾغار َؿغزٕٚ نُا تبٌ يزصد١ ايٛٛاف سٍٛ ايبٝت اؿضاّ عضاٜا

ِٖ َٔ بز٤ ايعزٚإ أٍٚ َض٠ بٓهح أّاِْٗ ٚ قتاٍ سًؿا٤ إغًٌُ ٚ اهلِ بإخضاز 

َه١ . َٔ –ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -ايضعٍٛ 

 ثِ إٕ األَٛص ؾ٢ إام٢ مل تهٔ نُجًٝتٗا ؾ٢ اؿامض ، ؾؿ٢ إام٢ نإ 

ٜغتٛٝع ايؾدك اإلْتكاٍ َٔ َهإ إٍ آخض رِٚا دٛاط عؿض أٚ خالؾ٘ ٖا وز 

اؿضن١ اآلٕ ، ٚ رٕٚ أ٣ َعٛقات َٔ ايبًز ايت٢ عٝٗادض إيٝٗا

 

نُا إٔ إغًٌُ تضنٛا هلؤال٤ إز٠ ٚ أًَِٖٗٛ يًدضٚز َٔ ايبالر بأَٛاهلِ ٚ 

.  ِ َعِٗ ؾ٢ بزا١ٜ األَض َٔ اإلعتٝال٤ ع٢ً أَٛاهلِػاصتِٗ ٚ يٝػ نُا ؾعًٛا ٖ

نٌ ٖشٙ أَٛص تٛمض ْبٌ ٚ نضّ إغًٌُ ؾ٢ أِْٗ مل ٜعاًَٛا ٖؤال٤ بإجٌ ، ٚ 

ُٜعٝب إغًٌُ  أِْٗ أًَِٖٗٛ إز٠ يًدضٚز ال إٔ ٜأخشِٖٚ ع٢ً غض٠ صغِ إٔ ٖشا ال 

 ؾ٢ ؽ٤٢ بعز َا ٚمض َٔ ْهح ٖؤال٤ ألّاِْٗ

 

ًٝٛا }قاٍ تعاٍ ِِ ٜؾٜكأت ٓٔٝه ُٓٛا ٔؾٞ ٔرٜ َٜٚطَع  ِِ ٖٔ ِٗٔز ِٔ َبِعٔز َع َٔ  ِِ ُٗ َْ َُا ِٜ َْهُٜجٛا ٜأ  ِٕ َٚإ٢

 ِِ ُٗ َْ َُا ِٜ َْهُٜجٛا ٜأ َّا  ِٛ َٕ ٜق ًٛٝ َٕ ٜأٜيا ُتٜكأت ُٛٗ َِٓت َٜ  ِِ ُٗ ٤ً ِِ ٜيَع ُٗ َٕ ٜي َُا ِٜ ِِ ٜيا ٜأ ُٗ ْٖ ١ُٜٖ اٞيهٝٞؿض٢ إ٢ ٜأ٥ٔ

 ِِ ُٖ َٚ  ٢ٍ ُٗٛا ٔبإ٢ِخَضاز٢ ايٖضُعٛ َٖ َٚ ِٕ ُٙ إ٢ ِٛ ِٕ َتِدَؾ ُ٘ ٜأَسٗل ٜأ ٤ً ِِ ٜؾاي ُٗ َْ ِٛ ََٖض٠ٕ ٜأَتِدَؾ  ٍَ ٖٚ ِِ ٜأ َبَز٤ُٚٝن

 ِِ ٢ٗ ِٝ ًٜ ِِ َع ُِٓقِضٝن َٜ َٚ  ِِ ٖٔ ُِٜدظ٢ َٚ  ِِ ِٜٔزٜٝه ُ٘ ٔبٜأ ٤ً ُِ اي ُٗ َُٜعٚشِب  ِِ ُٖ ًٛٝ ٌَ ٜقأت ٔٓ َٔ َُِؤ  ِِ ُِٓت ٝن

ٌَ ٔٓ َٔ َُِؤ  ٣ّ ِٛ ـٔ ُفُزَٚص ٜق َِٜؾ  -ايتٛب١ {َٚ

ٜنع اآلٜات ايجالخ ايغابك١ َٓؿق١ً عٔ  -إٕ مل ٜهٔ ْٝعِٗ  -ٔ بعض اؿاقزٜ

بعنٗا ٚ نإٔ نٌ َٓٗا يٝػ هلا عالق١ باآلخض٣ ، يهٔ ٖٝٗات إٔ ٜٓايٛا َضارِٖ 

ؾ٢ تًؿٝل ت١ُٗ ايكتٌ ٚ اإلصٖاب إٍ اإلعالّ

ِٗ}ؾاآلٜات ٚامش١ إع٢ٓ بكٛي٘ تعاٍ ِٔ َبِعٔز َع َٔ  ِِ ُٗ َْ َُا ِٜ َْهُٜجٛا ٜأ  ِٕ َِِٚإ٢ ٖٔ أ٣ إٔ {ٔز

اآلٜات تتشزخ عٔ عٗز بٌ إغًٌُ َٔ ْاس١ٝ ٚ إؾضنٌ َٔ ْاس١ٝ آخض٣

 -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -ٚ صغِ نٕٛ اآل١ٜ ْظيت ؾ٢ إؾضنٌ طَٔ صعٍٛ اهلل 

نٓا عٓز سشٜؿ١ ؾكاٍ: َا نُا ؾ٢ فشٝض ايبداص٣ عٔ طٜز بٔ ٖٚب اؾٗين قاٍ

ث١ ، ٚال َٔ إٓاؾكٌ إال أصبع١. ؾكاٍ أعضابٞ: بكٞ َٔ أفشاب ٖشٙ اآل١ٜ إال ثال

باٍ ٖؤال٤ إْهِ أفشاب قُز ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؽربْٚٓا ؾال ْزصٟ، ؾُا 
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أٚي٦و ايؿغام، أدٌ، مل ٜبل َِٓٗ ٜٚغضقٕٛ أعالقٓا؟ قاٍايشٜٔ ٜبكضٕٚ بٝٛتٓا، 

  إال أصبع١، أسزِٖ ؽٝذ نبري، يٛ ؽضب إا٤ ايباصر ٕا ٚدز بضرٙ

 

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ  -يهٔ اآل١ٜ عا١َ ، َٔ سٝح ايعٌُ َا دا٤ ؾٝٗا َٔ ّٜٛ ايضعٍٛ 

ّٜا نإ ٖؤال٤ إؾضنٌ -عًِ  أ٣ إٔ : أ٣ َؾضى ي٘ عٗز َع إٍ َٜٛٓا ٖشا ، أ

ُٜتِ َع٘ عٗزٙ إٍ َزت٘ يهٔ إٕ خايـ إؾضى ايعٗز ٚ ْهج٘ ؾتعز  إغًٌُ 

اؿضب عًٝ٘ َض٠ٟ ثا١ْٝ

ٚإٕ ْهح ٖؤال٤ إؾضنٕٛ ايشٜٔ عاٖزُِٖٛ ع٢ً َز٠ َع١ٓٝ قاٍ ابٔ نجري

ِِ}أّاِْٗ، أٟ: عٗٛرِٖ َٚٛاثٝكِٗ ،  ٓٔٝه ُٓٛا ٔؾٞ ٔرٜ أٟ: عابٛٙ ٚاْتكقٛٙ. { َٜٚطَع

َٚٔ ٖا ٖٓا أخش قتٌ َٔ عب ايضعٍٛ، فًٛات اهلل ٚعالَ٘ عًٝ٘، أٚ َٔ طعٔ ٗ رٜٔ 

ًٝ}اإلعالّ أٚ سنضٙ بتٓكك؛ ٚهلشا قاٍ ِِ ٜؾٜكأت ُٗ َٕ ٜي َُا ِٜ ِِ ال ٜأ ُٗ ْٖ ١ُٜٖ اٞيٝهٞؿض٢ إ٢ ٛا ٜأ٥ٔ

َٕ ُٛٗ َِٓت َٜ  ِِ ُٗ ٤ً أٟ: ٜضدعٕٛ عُا ِٖ ؾٝ٘ َٔ ايهؿض ٚايعٓار ٚاينالٍ{ ٜيَع

ٚ قاٍ أّٜنا : ٚايقشٝض إٔ اآل١ٜ عا١َ، ٚإٕ نإ عبب ْظٚهلا َؾضنٞ قضٜؿ ؾٗٞ 

 عا١َ هلِ ٚيػريِٖ، ٚاهلل أعًِ 

 

ُٜؿِٗ َٔ قٛي٘ عاَ ١ َا عبل بٝاْ٘ َٔ إٔ ٖٓاى عٗز بٝٓٓا ٚ بٌ غريْا ؾإٕ يهٔ 

ْهجٛا ايعٗز قاتًٓاِٖ

أ٣ ال إعتزا٤ َٓا ع٢ً أسز رٕٚ عبب نُا واٍٚ اؿاقزٕٚ إٜٗاّ أتباعِٗ ، ال بٌ 

 ٖٓاى عبب ٚ ٖٛ عبب د٢ً ٚ ٚامض َٔ خالٍ عٝام اآلٜات

 

١ُٜٖ}قٛي٘ تعاٍٚ نشيو قاٍ ايكضطب٢ ًٝٛا ٜأ٥ٔ ١ُٜٖ}، { اٞيٝهٞؿض٢ ٜؾٜكأت ْع { ٜأ٥ٔ

نأبٞ دٌٗ ٚعتب١ ٚؽٝب١  ٗ قٍٛ بعض ايعًُا٤ -إَاّ، ٚإضار فٓارٜز قضٜؿ 

بٔ خًـ. ٖٚشا بعٝز، ؾإٕ اآل١ٜ ٗ عٛص٠ "بضا٠٤" ٚسٌ ْظيت ٚقض٥ت ع٢ً  ٚأ١َٝ

غًِ أٚ َغامل، ؾٝشتٌُ إٔ ايٓاؼ نإ اهلل قز اعتأفٌ ؽأؾ١ قضٜؿ ؾًِ ٜبل إال َ

١ُٜٖ اٞيٝهٞؿض٢}ٜهٕٛ إضار ًٝٛا ٜأ٥ٔ أٟ َٔ أقزّ ع٢ً ْهح ايعٗز ٚايٛعٔ ٗ { ٜؾٜكأت

ايزٜٔ ٜهٕٛ أفال ٚصأعا ٗ ايهؿض، ؾٗٛ َٔ أ١ُ٥ ايهؿض ع٢ً ٖشا. ٚوتٌُ إٔ 

صطٜع٢ٓ ب٘ إتكزَٕٛ ٚايضؤعا٤ َِٓٗ، ٚإٔ قتاهلِ قتاٍ ألتباعِٗ ٚأِْٗ ال سض١َ هلِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (       /صتؿغري ابٔ نجري )ط
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ٚ بزٕٚ اؿاد١ إٍ اـٛض ؾ٢ نجري َٔ ايتؿاعري ؾاآلٜات َٛمش١ بعنٗا بعّنا ٚ 

ُٗٛا }َٛمش١ عبب قتاٍ ٖؤال٤ بكٛي٘ تعاٍ َٖ َٚ  ِِ ُٗ َْ َُا ِٜ َْهُٜجٛا ٜأ َّا  ِٛ َٕ ٜق ًٛٝ ٜأٜيا ُتٜكأت

ُ٘ ٜأ ٤ً ِِ ٜؾاي ُٗ َْ ِٛ ََٖض٠ٕ ٜأَتِدَؾ  ٍَ ٖٚ ِِ ٜأ ِِ َبَز٤ُٚٝن ُٖ َٚ  ٢ٍ ُٙٔبإ٢ِخَضاز٢ ايٖضُعٛ ِٛ ِٕ َتِدَؾ {َسٗل ٜأ

ٚ َٔ ْهح األّإ أّٜنا ايٛعٔ ؾ٢ ايزٜٔ

ُٜٓكض ايعٗز ٚ ٜغتٛدب ايكتاٍ ؟ ٚ أٜٔ ٚ قز ٜغأٍ أسزِٖ ٚ ٌٖ ايٛعٔ ؾ٢ ايزٜٔ 

 سض١ٜ اؿٛاص ؟

ُٜدايـ يإلداب١ ع٢ً ايؾٛض األٍٚ َٔ ايغؤاٍ ْكضأ َا قاي٘ ايكضطب٢ ألٕ ايعٌُ َا 

 صط ايعٗز ٖٛ ْكض يًعٗز

داب١ ع٢ً ايؾٛض ايجا٢ْ َٔ ايغؤاٍ ْكٍٛ : ع٢ً ايغا٥ٌ إٔ ٜع٢ أٟٚيا َع٢ٓ يإل

ايٛعٔ قبٌ إٔ ٜغأٍ ٌٖ ٖشا مز اؿٛاص أّ ال

 (دا٤ ؾ٢ يغإ ايعضب سضف ) ٙ ( َار٠ ) طعٔ

ُٕ بايكٍٛ؛ قاٍ ٜأبٛ ُطبٝز َٓا ٤َٛع ٢ُٗض ايَعَزا٠ٔٚ إال ٜطَعٓاْٟاٚاي ٞٛ ٕٝ ٍَ َا ال ٜكاٍ، ٜٚٚأب٢ ا   قٛ

ُٔ ٜطٖعاْٟا ( أٟ   َٚق٤اعٟا ٗ ٜأعضاض ايٓاؼ بايشّ ٚايػٝب١ٚٗ اؿزٜح: ) ال ٜهٕٛ إؤَ

َٛٞعٔ، بايؿتض ٚاينِ، إسا عاب٘ َٜ  صط ٚمُٖٛا، ٖٚٛ ٜؾٖعاٍ َٔ ٜطَعٔ ؾٝ٘ ٚعًٝ٘ بايكٍٛ 

ُٜتبٌ َٔ ٖشٙ إعا٢ْ إٔ ايٛاعٔ ؾ٢ ايزٜٔ يٝػ بايش٣ ٜضٜز سٛاّصا ، ال بٌ ايش٣  إّسا 

ُٜكاٍٜ تذض٤ ع٢ً ايزٜٔ يٝكٍٛ عٓ٘ َا يٝػ ؾٝ٘ ٚ قٍٛ َا ال 

ُٜٛٗض اؿاد١ إٍ سٛاص ُٜٛٗض ايعزا٠ٚ ال ايش٣   بٌ ٚ أّٜنا ايٛاعٔ ؾ٢ ايزٜٔ ٖٛ ايش٣ 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (/صيغإ ايعضب )ط( /صاؾاَع ألسهاّ ايكضإٓ )ط
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ُ٘ }قاٍ تعاٍ ٤ً َّ اي ََا َسٖض  َٕ َُٛ َُٜشٚض َٜٚيا  ٢ّ اٞيآٔخض٢  ِٛ َٝ َٜٚيا ٔباٞي  ٔ٘ ٤ً َٕ ٔباي ُٛٓ َٔ ُِٜؤ َٔ ٜيا  ًٝٛا اي٤ٔشٜ ٜقأت

َٔ َٔ َٔ اٞيَشٚل  َٕ ٔرٜ ُٛٓ َٜٔزٜ َٜٚيا   ُ٘ َٜٕز  ََٚصُعٛٝي  ِٔ ١َٜٜ َع ٛٝٛا اٞئذِظ ُِٜع َٔ ٝأُٚتٛا اٞئهَتاَب َسٖت٢  اي٤ٔشٜ

َٕ ِِ َفأغُضٚ ُٖ  ايتٛب١ {َٚ

ٕا نؿضٚا َشُز ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ مل ٜبل ؾِٗ ٗ ْؿػ األَض قاٍ ابٔ نجري

، ٚال َا دا٤ٚا ب٘، ٚإِا ٜتبعٕٛ آصا٤ِٖ ٚأٖٛا٤ِٖ هلِ إّإ فشٝض بأسز َٔ ايضعٌ

ؾُٝا ِٖ ؾٝ٘، ال ألْ٘ ؽضع اهلل ٚرٜٓ٘؛ ألِْٗ يٛ ناْٛا َؤٌَٓ َا بأٜزِٜٗ  ٚآبا٤ِٖ

إّاْا فشٝشا يكارِٖ سيو إٍ اإلّإ َشُز، فًٛات اهلل عًٝ٘، ألٕ ْٝع 

األْبٝا٤ األقزٌَ بؾضٚا ب٘، ٚأَضٚا باتباع٘، ؾًُا دا٤ ٚنؿضٚا ب٘، ٖٚٛ أؽضف 

ًِٔ أِْٗ يٝغٛا َتُغهٌ بؾضع األْب ٝا٤ األقزٌَ ألْ٘ َٔ عٓز اهلل، بٌ ايضعٌ، ُع

ؿِٛٛٚٗ ٚأٖٛا٥ِٗ، ؾًٗشا ال ٜٓؿعِٗ إّاِْٗ ببك١ٝ األْبٝا٤، ٚقز نؿضٚا بغٝزِٖ 

٢ّ }ٚأؾنًِٗ ٚخاُِٗ ٚأنًُِٗ؛ ٚهلشا قاٍ ِٛ َٝ َٚال ٔباٞي  ٔ٘ ٤ً َٕ ٔباي ُٛٓ َٔ ُِٜؤ َٔ ال  ًٝٛا اي٤ٔشٜ ٜقأت

َٚ  ُ٘ ٤ً َّ اي ََا َسٖض  َٕ َُٛ َُٜشٚض َٚال  َٔ ٝأُٚتٛا اآلٔخض٢  َٔ اي٤ٔشٜ َٔ َٔ اٞيَشٚل  َٕ ٔرٜ ُٛٓ َٜٔزٜ َٚال   ُ٘ َصُعٛٝي

 صط {اٞئهَتاَب

 

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -ٜعًُٕٛ أْ٘  ايٓقاص٣ ايٝٗٛر ٚ -ٚ قز نإ أٌٖ ايهتاب 

ْب٢ َٔ عٓز اهلل -

نٓت قا٥ُا قاٍ -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -ؾأَا ايٝٗٛر ؾعٔ ثٛبإ ٍَٛ صعٍٛ اهلل 

ايغالّ  ؾذا٤ سرب َٔ أسباص ايٝٗٛر ؾكاٍصعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٓز

عًٝو ٜا قُز ! ؾزؾعت٘ رؾع١ نار ٜقضع َٓٗا . ؾكاٍ : مل تزؾعين ؟ ؾكًت : أال 

تكٍٛ ٜا صعٍٛ اهلل ! ؾكاٍ ايٝٗٛرٟ : إِا ْزعٛٙ بامس٘ ايشٟ مساٙ ب٘ أًٖ٘ . ؾكاٍ 

مسٞ قُز ايشٟ مساْٞ ب٘ أًٖٞ " ؾكاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ " إٕ ا

ايٝٗٛرٟ : د٦ت أعأيو . ؾكاٍ ي٘ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ " أٜٓؿعو ؽ٤ٞ إٕ 

سزثتو ؟ " قاٍ : أمسع بأسْٞ . ؾٓهت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بعٛر َع٘ . 

ايٝٗٛرٟ : أٜٔ ٜهٕٛ ايٓاؼ ّٜٛ تبزٍ األصض غري األصض ؾكاٍ " عٌ " ؾكاٍ 

ِٖ ٗ اي١ًُٛ رٕٚ اؾغض " اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ٚايغُاٚات ؟ ؾكاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً

قاٍ ايٝٗٛرٟ : ؾُا ؼؿتِٗ سٌ قاٍ : ؾُٔ أٍٚ ايٓاؼ إداط٠ ؟ قاٍ " ؾكضا٤ إٗادضٜٔ

ؾُا غشاؤِٖ ع٢ً إثضٖا ؟ قاٍ " ٜٓشض ٜزخًٕٛ اؾ١ٓ ؟ قاٍ " طٜار٠ نبز ايٕٓٛ " قاٍ 

ابِٗ عًٝ٘ ؟ قاٍ " َٔ عٌ هلِ ثٛص اؾ١ٓ ايشٟ نإ ٜأنٌ َٔ أطضاؾٗا " قاٍ : ؾُا ؽض

 ؾٝٗا تغ٢ُ عًغبٝال "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (/تؿغري ابٔ نجري )صط 
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أٚ  ٚد٦ت أعأيو عٔ ؽ٤ٞ ال ٜعًُ٘ أسز َٔ أٌٖ األصض . إال ْيبقاٍ فزقتقاٍ

صدٌ أٚ صدالٕ . قاٍ " ٜٓؿعو إٕ سزثتو ؟ " قاٍ : أمسع بأسْٞ . قاٍ د٦ت أعأيو عٔ 

، ؾعال َين ايضدٌ َين  ايٛيز ؟ قاٍ " َا٤ ايضدٌ أبٝض َٚا٤ إضأ٠ أفؿض . ؾإسا ادتُعا

قاٍ ايٝٗٛرٟ إضأ٠ ، أسنضا بإسٕ اهلل . ٚإسا عال َين إضأ٠ َين ايضدٌ ، آْجا بإسٕ اهلل

ثِ اْقضف ؾشٖب . ؾكاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  : يكز فزقت . ٚإْو يٓيب

 صط  ب٘" يكز عأيين ٖشا عٔ ايشٟ عأيين عٓ٘ . َٚا يٞ عًِ بؾ٤ٞ َٓ٘ . ست٢ أتاْٞ اهلل

 

ايتكاؤٙ بايضاٖب ، عريا أّٜنا ٜعًُٕٛ أْ٘ ْب٢ ٚ َٔ سيو ايٓقاص٣ ٚ قز نإ

ايشٟ تؿضؼ ؾٝ٘ ٚ صأ٣ َعامل ايٓب٠ٛ ٗ ٚدٗ٘ ٚبٌ نتؿٝ٘ ، ؾًُا عأٍ أبا طايب : َا 

ٖشا ايػالّ َٓو ؟ قاٍ : ابين ، قاٍ : َا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ أبٛٙ سٝا ! قاٍ : ؾإْ٘ ابٔ 

 صط سب٢ً ب٘ . قاٍ فزقت ، اصدع ب٘ إٍ بًزى ٚاسشص عًٝ٘ ٜٗٛر أخٞ َات أبٛٙ ٚأَ٘

 

إٔ ٖضقٌ أصعٌ إيٝ٘ ٗ صنب َٔ قضٜؿ، ٚناْٛا ٚ عٔ أب٢ عؿٝإ بٔ سضب قاٍ

ػاصا بايؾأّ، ٗ إز٠ اييت نإ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َار ؾٝٗا ابا 

ٚسٛي٘ عُٛا٤  عؿٝإ ٚنؿاص قضٜؿ، ؾأتٛٙ ِٖٚ بإًٜٝا٤، ؾزعاِٖ ٗ فًغ٘،

ايضّٚ، ثِ رعاِٖ ٚرعا برتْاْ٘، ؾكاٍ: أٜهِ أقضب ْغبا بٗشا ايضدٌ ايشٟ ٜظعِ 

شاب٘ أْ٘ ْيب؟ ؾكاٍ أبٛ عؿٝإ: ؾكًت أْا أقضبِٗ ْغبا، ؾكاٍ: أرْٛٙ َين، ٚقضبٛا أف

يرتْاْ٘: قٌ هلِ إْٞ عا٥ٌ عٔ ٖشا ايضدٌ، ؾإٕ  ؾادعًِٖٛ عٓز ٚٗضٙ، ثِ قاٍ 

ثِ نشبين ؾهشبٛٙ، ؾٛاهلل يٛال اؿٝا٤ َٔ إٔ ٜأثضٚا عًٞ نشبا يهشبت عٓ٘

نإ أٍٚ َا عأيين عٓ٘ إٔ قاٍ: نٝـ ْغب٘ ؾٝهِ؟ قًت: ٖٛ ؾٝٓا سٚ ْغب. قاٍ

آبا٥٘ َٔ ًَو؟ ٖشا ايكٍٛ َٓهِ أسز ق٘ قبً٘؟ قًت: ال. قاٍ: ؾٌٗ نإ َٔ  ؾٌٗ قاٍ

قاٍ: ؾأؽضاف ايٓاؼ ٜتبعْٛ٘ أّ معؿاؤِٖ؟ ؾكًت: بٌ معؿاؤِٖقًت: ال. قاٍ

أٜظٜزٕٚ أّ ٜٓكقٕٛ؟ قًت: بٌ ٜظٜزٕٚ. قاٍ: ؾٌٗ ٜضتز أسز َِٓٗ عد١ٛ يزٜٓ٘ 

بعز إٔ ٜزخٌ ؾٝ٘؟ قًت: ال. قاٍ: ؾٌٗ نٓتِ تتُْٗٛ٘ بايهشب قبٌ إٔ ٜكٍٛ َا 

ال، ٚمٔ َٓ٘ ٗ َز٠ ال ْزصٟ َا ٖٛ ؾاعٌ ؾٝٗا.  قاٍ: ؾٌٗ ٜػزص؟ قًت:قاٍ؟ قًت: ال

ٚمل ُهين ن١ًُ أرخٌ ؾٝٗا ؽ٦ٝا غري ٖشٙ ايه١ًُ. قاٍ: ؾٌٗ قاتًتُٛٙ؟ قاٍ

ْعِ. قاٍ: ؾهٝـ نإ قتايهِ إٜاٙ؟ قًت: اؿضب بٝٓٓا ٚبٝٓ٘ عذاٍ، ٜٓاٍ قًت

ٛا ب٘ َٓا ْٚٓاٍ َٓ٘. قاٍ: َاسا ٜأَضنِ؟ قًت: ٜكٍٛ: اعبزٚا اهلل ٚسزٙ ٚال تؾضن

 ؽ٦ٝا، ٚاتضنٛا َا ٜكٍٛ آباؤنِ، ٜٚأَضْا بايقال٠ ٚايقزم ٚايعؿاف ٚايق١ً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (فشٝض َغًِ )صط

 فشٝض  ( ، قاٍ :ؾك٘ ايغري٠ يأليبا٢ْ )صط
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عأيتو عٔ ْغب٘ ؾشنضت أْ٘ ؾٝهِ سٚ ْغب، ؾهشيو ؾكاٍ يًرتْإ: قٌ ي٘

ايضعٌ تبعح ٗ ْغب قَٛٗا. ٚعأيتو ٌٖ قاٍ أسز َٓهِ ٖشا ايكٍٛ، ؾشنضت إٔ 

ٜأتغٞ بكٍٛ قٌٝ قبً٘ ال، ؾكًت يٛ نإ أسز قاٍ ٖشا ايكٍٛ قبً٘، يكًت صدٌ

ٚعأيتو ٌٖ نإ َٔ آبا٥٘ َٔ ًَو، ؾشنضت إٔ ال، قًت: ؾًٛ نإ َٔ آبا٥٘ َٔ 

ًَو، قًت صدٌ ًٜٛب ًَو أبٝ٘. ٚعأيتو ٌٖ نٓتِ تتُْٗٛ٘ بايهشب قبٌ إٔ 

ٜكٍٛ َا قاٍ، ؾشنضت إٔ ال، ؾكز أعضف أْ٘ مل ٜهٔ يٝشص ايهشب ع٢ً ايٓاؼ 

ؼ اتبعٛٙ أّ معؿاؤِٖ، ؾشنضت إٔ ٜٚهشب ع٢ً اهلل. ٚعأيتو أؽضاف ايٓا

معؿاؤِٖ اتبعٛٙ، ِٖٚ أتباع ايضعٌ، ٚعأيتو أٜظٜزٕٚ أّ ٜٓكقٕٛ، ؾشنضت أِْٗ 

ٜظٜزٕٚ، ٚنشيو أَض اإلّإ ست٢ ٜتِ. ٚعأيتو أٜضتز أسز عد١ٛ يزٜٓ٘ بعز إٔ 

ٜزخٌ ؾٝ٘، ؾشنضت إٔ ال، ٚنشيو اإلّإ سٌ ؽاي٘ بؾاؽت٘ ايكًٛب. ٚعأيتو 

ال، ٚنشيو ايضعٌ ال تػزص. ٚعأيتو َا ٜأَضنِ،  ٌٖ ٜػزص، ؾشنضت إٔ

ؾشنضت أْ٘ ٜأَضنِ إٔ تعبزٚا اهلل ٚال تؾضنٛا ب٘ ؽ٦ٝا، ٜٚٓٗانِ عٔ عبار٠ 

األٚثإ، ٜٚأَضنِ بايقال٠ ٚايقزم ٚايعؿاف، ؾإٕ نإ َا تكٍٛ سكا ؾغًُٝو 

َٛمع قزَٞ ٖاتٌ، ٚقز نٓت أعًِ أْ٘ خاصز، مل أنٔ أٚٔ أْ٘ َٓهِ، ؾًٛ أْٞ 

ثِ رعا أخًك إيٝ٘، يتذؾُت يكا٤ٙ، ٚيٛ نٓت عٓزٙ يػغًت عٔ قزَ٘ أْٞ أعًِ 

بهتاب صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايشٟ بعح ب٘ رس١ٝ إٍ عِٛٝ بقض٣، 

ؾزؾع٘ إٍ ٖضقٌ، ؾكضأٙ، ؾإسا ؾٝ٘: ) بغِ اهلل ايضٓٔ ايضسِٝ، َٔ قُز عبز اهلل 

ع اهلز٣، أَا بعز، ؾإْٞ أرعٛى ٚصعٛي٘ إٍ ٖضقٌ عِٛٝ ايضّٚ: عالّ ع٢ً َٔ اتب

بزعا١ٜ اإلعالّ، أعًِ تغًِ، ٜؤتو اهلل أدضى َضتٌ، ؾإٕ تٛيٝت ؾإٕ عًٝو إثِ 

ٜا أٌٖ ايهتاب تعايٛا إٍ ن١ًُ عٛا٤ بٝٓٓا ٚبٝٓهِ إٔ ال ْعبز }األصٜغٌٝ، ٚ

إال اهلل ٚال ْؾضى ب٘ ؽ٦ٝا ٚال ٜتدش بعنٓا بعنا أصبابا َٔ رٕٚ اهلل ؾإٕ تٛيٛا 

 ({اؽٗزٚا بأْا َغًُٕٛ ؾكٛيٛا

قاٍ أبٛ عؿٝإ: ؾًُا قاٍ َا قاٍ، ٚؾضؽ َٔ قضا٠٤ ايهتاب، نجض عٓزٙ ايقدب 

ٚاصتؿعت األفٛات ٚأخضدٓا، ؾكًت ألفشابٞ سٌ أخضدٓا: يكز أَض ابٔ أبٞ 

نبؾ١، إْ٘ ىاؾ٘ ًَو بين األفؿض. ؾُا طيت َٛقٓا أْ٘ عٝٛٗض ست٢ أرخٌ اهلل 

عًٞ اإلعالّ

ٛص، فاسب إًٜٝا٤ ٖٚضقٌ، أعكؿا ع٢ً ْقاص٣ ايؾأّ، وزخ إٔ ٚنإ ابٔ ايٓاط

ٖضقٌ سٌ قزّ إًٜٝا٤، أفبض َٜٛا خبٝح ايٓؿػ، ؾكاٍ بعض بٛاصقت٘: قز 

اعتٓهضْا ٦ٖٝتو، قاٍ ابٔ ايٓاطٛص: ٚنإ ٖضقٌ سظا٤ ٜٓٛض ٗ ايٓذّٛ، ؾكاٍ هلِ 

ؾُٔ سٌ عأيٛٙ: إْٞ صأٜت اي١ًًٝ سٌ ْٛضت ٗ ايٓذّٛ ًَو اـتإ قز ٚٗض، 

ىتً َٔ ٖشٙ األ١َ؟ قايٛا: يٝػ ىتً إال ايٝٗٛر، ؾال ُٜٗٓو ؽأِْٗ، ٚانتب إٍ 
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َزأٜ ًَهو، ؾٝكتًٛا َٔ ؾِٝٗ َٔ ايٝٗٛر، ؾبُٝٓا ِٖ ع٢ً أَضِٖ، أت٢ ٖضقٌ 

بضدٌ أصعٌ ب٘ ًَو غغإ ىرب عٔ خرب صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؾًُا 

 ٖٛ أّ ال؟ ؾٓٛضٚا إيٝ٘، ؾشزثٛٙ أْ٘ اعتدربٙ ٖضقٌ قاٍ: أسٖبٛا ؾاْٛضٚا أكتً

ٖشا ًَو ٖشٙ األ١َ قز كتً، ٚعأي٘ عٔ ايعضب، ؾكاٍ: ِٖ ىتتٕٓٛ، ؾكاٍ ٖضقٌ

ٚٗض. ثِ نتب ٖضقٌ إٍ فاسب ي٘ بض١َٝٚ، ٚنإ ْٛريٙ ٗ ايعًِ، ٚعاص ٖضقٌ 

إٍ ٓك، ؾًِ ٜضّ ٓك ست٢ أتاٙ نتاب َٔ فاسب٘ ٜٛاؾل صاٟ ٖضقٌ ع٢ً 

هلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٚأْ٘ ْيب، ؾأسٕ ٖضقٌ يعُٛا٤ ايضّٚ ٗ رعهض٠ خضٚز ايٓيب ف٢ً ا

يهِ ٗ  ٜا َعؾض ايضّٚ، ٌٖ ي٘ عُك، ثِ أَض بأبٛابٗا ؾػًكت، ثِ اطًع ؾكاٍ

ؾشافٛا سٝق١ ٓض  ايؿالح ٚايضؽز، ٚإٔ ٜجبت ًَههِ ؾتباٜعٛا ٖشا ايٓيب؟

، ٚأٜػ َٔ اإلّإ، ايٛسؿ إٍ األبٛاب، ؾٛدزٖٚا قز غًكت، ؾًُا صأ٣ ٖضقٌ ْؿضتِٗ

قاٍ: صرِٖٚ عًٞ، ٚقاٍ: إْٞ قًت َكاييت آْؿا أخترب بٗا ؽزتهِ ع٢ً رٜٓهِ، 

 صط ؾكز صأٜت، ؾغذزٚا ي٘ ٚصمٛا عٓ٘، ؾهإ سيو آخض ؽإٔ ٖضقٌ

 

ًٟا َٔ ايٝٗٛر ٚ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ  -ناْٛا ٜعًُٕٛ أْ٘  ايٓقاص٣ إّسا قز صأٜٓا إٔ ن

سيو مل ٜؤَٓٛا ب٘ ٚ إتبعٛا أٖٛا٤ِٖ ٚ أَاِْٝٗ ؾًِ  صعٍٛ ْب٢ َٔ عٓز اهلل ٚ صغِ -عًِ 

ٜبل إّاِْٗ ؾ٢ سيو فشّٝشا ، ؾًظّ ع٢ً إغًٌُ ْؾض ايزع٠ٛ ؾ٢ األَقاص ٚ 

ايبالر يتعضٜـ ايٓاؼ بايزٜٔ اؿل ٚ تٓذٝتِٗ َٔ ايٓاص

ٜضعٌ ايضعٌ بايضعا٥ٌ إٍ أٌٖ  -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -ٚ قز نإ صعٍٛ اهلل 

قاص يٝعًُٛا باإلعالّ ٚ ٜٓذِٝٗ َٔ ايٓاص بعزَا أخؿ٢ األسباص ٚ ايضٖبإ ايبالر ٚ األَ

عٔ أتباعِٗ ٚ أْ٘ َضعٌ َٔ اهلل ٚ أْ٘ خامت  -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -سكٝك١ ايٓب٢ 

ايٓبٝي ٚ نتُٛا َا ؾ٢ نتبِٗ ، ؾُٔ إعتذاب َِٓٗ ؾبٗا ٚ ْع١ُ ٚ َٔ مل ٜغتذب 

ٚدب قتاي٘ يتُهٌ إغًُٕٛ َٔ ْؾض ايزع٠ٛ

ف٢ً اهلل  -نُا دا٤ ؾ٢ اؿزٜح ايغابل َٔ فشٝض ايبداص٣ ؾ٢ صعاي١ ايضعٍٛ 

ًٟا -عًٝ٘ ٚ عًِ  بغِ اهلل ايضٓٔ ايضسِٝ، َٔ قُز عبز اهلل ٚصعٛي٘ إٍ ٖضقٌ قا٥

عالّ ع٢ً َٔ اتبع اهلز٣، أَا بعز، ؾإْٞ أرعٛى بزعا١ٜ إٍ ٖضقٌ عِٛٝ ايضّٚ

َضتٌ، ؾإٕ تٛيٝت ؾإٕ عًٝو إثِ األصٜغٌٝ،  اإلعالّ، أعًِ تغًِ، ٜؤتو اهلل أدضى

ٜا أٌٖ ايهتاب تعايٛا إٍ ن١ًُ عٛا٤ بٝٓٓا ٚبٝٓهِ إٔ ال ْعبز إال اهلل ٚال }ٚ: 

ْؾضى ب٘ ؽ٦ٝا ٚال ٜتدش بعنٓا بعنا أصبابا َٔ رٕٚ اهلل ؾإٕ تٛيٛا ؾكٛيٛا اؽٗزٚا 

 {بأْا َغًُٕٛ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (فشٝض ايبداص٣ )صط
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 يكٛاعز ٚأْٛاع َٔ ايؿٛا٥ز َٓٗاٗ ٖشا ايهتاب ٌْ َٔ اقاٍ ايٟٓٛٚ ٗ إٓٗاز

 

ص إٍ اإلعالّ قبٌ قتاهلِ ٖٚشا ايزعا٤ ٚادب ٚايكتاٍ قبً٘ سضاّ إٕ مل رعا٤ ايهؿا

 صطتهٔ بًػتِٗ رع٠ٛ اإلعالّ ٚإٕ ناْت بًػتِٗ ؾايزعا٤ َغتشب ٖشا َشٖبٓا 

 

ٚ ع٢ً سيو ٜهٕٛ ٖشا ايكتاٍ ٖٛ َجاب١ إطاس١ يك٣ٛ ايهؿض ايت٢ ال تضٜز يًزع٠ٛ 

ُٜبًؼ بٗا َٔ مل ٜغُع عٓ ٗاإٔ تقٌ إٍ ايٓاؼ ٚ أال 

ٚ ْؾض اإلعالّ ؾ٢  ايٓقضا١ْٝ بزيٌٝ إعالّ ايٓذاؽ٢ ًَو اؿبؾ١ ايش٣ نإ ع٢ً

اؿبؾ١ رٕٚ قتاٍ

عنض٠ {نٗٝعك}إٔ دعؿض بٔ أبٞ طايب صمٞ اهلل عٓ٘ ٕا قضأ عٛص٠ ؾكز ثبت

ايٓذاؽٞ ًَو اؿبؾ١ ٚعٓزٙ ايبٛاصن١ ٚايكغاٚع١ به٢ ٚبهٛا َع٘ ست٢ 

 صط أخنبٛا ؿاِٖ

ْع٢ يٓا صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايٓذاؽٞ فاسب عٔ أبٞ ٖضٜض٠ قاٍ

ٚعٓ٘ صمٞ اهلل عٓ٘  اعتػؿضٚا ألخٝهِاؿبؾ١ ، ايّٝٛ ايشٟ َات ؾٝ٘ ، ؾكاٍ

 صطقاٍ : إٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ فـ بِٗ بإق٢ً ، ؾهرب عًٝ٘ أصبعا 

ٔ مل ٜغُع عٓٗا ثِ ؾٗشا َا ٜضٜزٙ إغًُٕٛ ، ْؾض ايزع٠ٛ ٚ ؾك٘ أ٣ إٔ ٜغُع بٗا َ

َٙ ٔؾٞ }بعز سيو ؾهٌ ؽدك سض ؾ٢ تكضٜض َقريٙ نُا قاٍ تعاٍ ٜيا إ٢ٞنَضا

ٚٞ َٔ اٞيَػ َٔ َٔ ايٗضِؽُز  ٖٝ ٢ٔ ٜقِز َتَب   ايبكض٠ {ايٚزٜ

ٚ نإ قتاٍ أٌٖ ايهتاب ٜأت٢ نُضس١ً أخري٠ بعز عضض اإلعالّ ، ؾاؾظ١ٜ ، 

ؾايكتاٍ

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ نإ إسا أَض أَري ع٢ً  - عٔ بضٜز٠ بٔ اؿقٝب إٔ صعٍٛ اهلل

دٝؿ أٚ عض١ٜ ، أٚفاٙ خافت٘ بتك٣ٛ اهلل َٚٔ َع٘ َٔ إغًٌُ خريا . ثِ قاٍ 

ٚال تػًٛا ٚال تػزصٚا اغظٚا باعِ اهلل . ٚٗ عبٌٝ اهلل . قاتًٛا َٔ نؿض باهلل . اغظٚا 

ٚال 
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 (فشٝض ايبداص٣ )صط                    ( قاٍ : ثابت/ٔ نجري )تؿغري ابصط           (/إٓٗاز )صط
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ٚإسا يكٝت عزٚى َٔ إؾضنٌ ؾارعِٗ إٍ ثالخ خقاٍ . ُجًٛا ٚال تكتًٛا ٚيٝزا 

ٚنـ عِٓٗ ؾأٜتٗٔ َا أدابٛى ؾاقبٌ َِٓٗ

ايتشٍٛ  ثِ ارعِٗ إٍ اإلعالّ . ؾإٕ أدابٛى ؾاقبٌ َِٓٗ ٚنـ عِٓٗ . ثِ ارعِٗ إٍ

َٔ راصِٖ إٍ راص إٗادضٜٔ . ٚأخربِٖ أِْٗ ، إٕ ؾعًٛا سيو ، ؾًِٗ َا يًُٗادضٜٔ 

ٚعًِٝٗ َا ع٢ً إٗادضٜٔ . ؾإٕ أبٛا إٔ ٜتشٛيٛا َٓٗا ، ؾأخربِٖ أِْٗ ٜهْٕٛٛ 

نأعضاب إغًٌُ . هضٟ عًِٝٗ سهِ اهلل ايشٟ هضٟ ع٢ً إؤٌَٓ . ٚال 

ؾإٕ ِٖ أبٛا . إال إٔ هاٖزٚا َع إغًٌُٜهٕٛ هلِ ٗ ايػ١ُٝٓ ٚايؿ٤ٞ ؽ٤ٞ 

ؾإٕ ِٖ أبٛا ؾاعتعٔ باهلل ؾغًِٗ اؾظ١ٜ . ؾإٕ ِٖ أدابٛى ؾاقبٌ َِٓٗ ٚنـ عِٓٗ

ٚقاتًِٗ . ٚإسا سافضت أٌٖ سقٔ ، ؾأصارٚى إٔ ػعٌ هلِ س١َ اهلل ٚس١َ ْبٝ٘ . ؾال 

ؾإْهِ ، ػعٌ هلِ س١َ اهلل ٚس١َ ْبٝ٘ . ٚيهٔ ادعٌ هلِ سَتو ٚس١َ أفشابو . 

إٔ ؽؿضٚا سٖهِ ٚسَِ أفشابهِ ، أٖٕٛ َٔ إٔ ؽؿضٚا س١َ اهلل ٚس١َ صعٛي٘ . 

ٚإسا سافضت أٌٖ سقٔ ، ؾأصارٚى إٔ تٓظهلِ ع٢ً سهِ اهلل ، ؾال تٓظهلِ ع٢ً 

سهِ اهلل . ٚيهٔ أْظهلِ ع٢ً سهُو . ؾإْو ال تزصٟ أتقٝب سهِ اهلل ؾِٝٗ 

 صط أّ ال

تقٌ إيٝ٘ رع٠ٛ اإلعالّ باإلعالّ ٚ ايكتاٍ ٖٓا بػضض إٔ ٜغُع َٔ مل

ٚ سيو بإطاس١ ق٣ٛ ايهؿض ايت٢ ال تضٜز يًزع٠ٛ إٔ تقٌ إٍ َغاَع ايٓاؼ ، نُا 

ٚ يٝػ بػضض إدباصٙ ع٢ً اإلعالّ ، ؾٗٛ ٜغُع بايزع٠ٛ ٚ ٜتعضف عبل بٝاْ٘

َٙ ٔؾٞ }عًٝٗا دّٝزا ثِ بعز سيو ٖٛ سض ؾ٢ تكضٜض َقريٙ نُا قاٍ تعاٍ ٜيا إ٢ٞنَضا

ٞٚايٚز َٔ اٞيَػ َٔ َٔ ايٗضِؽُز  ٖٝ ٢ٔ ٜقِز َتَب ايبكض٠ {ٜ

قاٍ ايؾٝذ عبز ايضٓٔ ايزَؾك٢ : إٕ اؾٗار بايكتاٍ ٗ عبٌٝ اهلل نُا ٖٛ 

 ٚامض ٚفضٜض ٗ نتاب اهلل اجملٝز ، ٚع١ٓ صعٛي٘ فًٛات اهلل عًٝ٘ ، ٚايؿتٛسات

اٜتإ اييت ُت ٗ عٗٛر اـًؿا٤ ايضاؽزٜٔ َٚٔ تبعِٗ بإسغإ ، ي٘ غ اإلعال١َٝ

ص٥ٝغتإ
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(فشٝض َغًِ )صط
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ايزؾاع ، ٖٚشا سل تتؿل ع٢ً ؽضعٝت٘ ْٝع األَِ ٚإشاٖب ٚاألرٜإ ايػا١ٜ األٍٚ

، ؾال فاٍ يًُٓاقؾ١ ؾٝ٘

ايكتاٍ يتأٌَ ايزع٠ٛ ٚيًكٝاّ بٛادب تبًٝؼ اؿل ايضباْٞ إٍ ايٓاؼ ايػا١ٜ ايجا١ْٝ

يتبًٝؼ َٔ األَٛص اييت ناؾ١ ، ٚإقا١َ ايعزٍ ٗ األصض ، ٚايكتاٍ يًكٝاّ بٛادب ا

اتؿكت عًٝٗا ايؾضا٥ع ايضبا١ْٝ ايجالخ ، إٓظي١ ع٢ً َٛع٢ ٚعٝغ٢ ٚقُز عًِٝٗ 

ايقال٠ ٚايغالّ

َٕ }قاٍ اهلل تعاٍ ًٛٝ ُٜٜكأت  ١ٜٖٓ ُِ اي١َذ ُٗ ٕٖ ٜي ِِ ٔبٜأ ُٗ َٛاٜي َِ َٜٚأ  ِِ ُٗ ٌَ ٜأْٝؿَغ ٔٓ َٔ ُُِؤ َٔ اٞي َٔ َ٘ اِؽَتَض٣  ٤ً ٕٖ اي إ٢

٤ً ٢ٌ اي ِٔ ٔؾٞ َعٔبٝ ََ َٚ  ٢ٕ َٚاٞيٝكِضآ  ٢ٌ ِْٔذٝ َٚاإل٢ َِٛصا٠ٔ  ٘ٔ َسك١ٟا ٔؾٞ ايٖت ِٝ ًٜ َِٚعزٟا َع  َٕ ًٛٝ ُٜٞكَت َٚ  َٕ ًٛٝ َٝٞكُت ٘ٔ ٜؾ

ُِ ٝٔٛ ُِٛط اٞيَع َٛ اٞيٜؿ ُٖ ََٚسٔيٜو   ٔ٘ ِِ ٔب َِٜعُت ُِ اي٤ٔشٟ َبا ِٝٔعٝه ٘ٔ ٜؾاِعَتِبٔؾُضٚٞا ٔبَب ٤ً َٔ اي َٔ  ٔٙ ِٗٔز ِٜٚؾ٢ ٔبَع {ٜأ

ايتٛب١ 

ايغالّ بين إعضا٥ٌٝ إٔ ٜزخًٛا األصض إكزع١ ؾاؼٌ ، بعز إٔ  ٚطايب َٛع٢ عًٝ٘

ألاِٖ اهلل َٔ ؾضعٕٛ ٚدٓٛرٙ ، ٚأغضم عزٚٙ ، ؾأدابٛٙ بكٛهلِ : اسٖب أْت ٚصبو 

ؾكاتال إْا ٖٗٓا قاعزٕٚ ، ٚقك اهلل عًٝٓا ققتِٗ ٗ سيو

ْٔ}ؾكاٍ تعاٍ ٢ّ اِسٝنُضٚا  ِٛ َٜا ٜق  ٔ٘ َٔ ِٛ ََُٛع٢ ٔيٜك  ٍَ ٌَ َٚإ٢ِس ٜقا ِِ إ٢ِس َدَع ِٝٝه ًٜ ٘ٔ َع ٤ً ١َُٜ اي ِع

 ٢ّ ِٛ َٜا ٜق  ٌَ ُٔ َٔ اٞيَعاٜي َٔ ُِٜؤٔت ٜأَسّزا   ِِ ََا ٜي  ِِ َٚآَتاٝن ًٝٛنٟا  َُ  ِِ ًٜٝه ََٚدَع َٝا٤َ  ِْٔب ِِ ٜأ ٔؾٝٝه

ِٜٓك ِِ ٜؾَت ٢ًٜ ٜأِرَباص٢ٝن َٜٚيا َتِضَتٗزٚا َع  ِِ ُ٘ ٜيٝه ٤ً ُُٜكٖزَع١ٜ اي٤ٔتٞ ٜنَتَب اي ًٝٛا اٞيٜأِصَض اٞي ًُٔبٛا اِرُخ

ََُٛع٢  َٜا  َٔ ٜقاٝيٛا   َخأعض٢ٜ

 

ْٖا َرأخ َٗا ٜؾإ٢ ِٓ َٔ َِٜدُضُدٛا   ِٕ َٗا ٜؾإ٢ ِٓ َٔ َِٜدُضُدٛا  َٗا َسٖت٢  ًٜ َِْزُخ  ِٔ ْٖا ٜي َٚإ٢  َٔ َّا َدٖباص٢ٜ ِٛ َٗا ٜق ٕٖ ٔؾٝ َٕ إ٢ ًٛٝ

ًٝٛا  َُا اِرُخ ٢ٗ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً َِ اي َِْع َٕ ٜأ ََٜداٝؾٛ  َٔ َٔ اي٤ٔشٜ َٔ  ٢ٕ ًٜا ٍَ َصُد ُٙ ٜقا ُُٛ ًُٞت ُِ اٞيَباَب ٜؾإ٢َسا َرَخ ٢ٗ ِٝ ًٜ َع

 ِٔ ْٖا ٜي ََُٛع٢ إ٢ َٜا  ٌَ ٜقاٝيٛا  ٔٓ َٔ َُِؤ  ِِ ُِٓت ِٕ ٝن ًٝٛا إ٢ َٛن٤ ٘ٔ ٜؾَت ٤ً ٢ًٜ اي ََٚع  َٕ ِِ ٜغأيُبٛ ْٖٝه ٜؾإ٢

َٕ َٓا ٜقأعُزٚ ُٖ َٖا ْٖا  ًٜا إ٢ ََٚصٗبٜو ٜؾٜكأت َِْت  َِٖب ٜأ َٗا ٜؾاِس َُٛا ٔؾٝ ََا َرا َٗا ٜأَبّزا  ًٜ  - إا٥ز٠ {َِْزُخ

ٗ ٖشا ايٓك بٝإ ٚامض أِْٗ ناْٛا َٛايبٌ بايكتاٍ يتشكٝل ايػا١ٜ ايجا١ْٝ ٖٚٞ 
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ايكٝاّ بٛادب تبًٝؼ اؿل ايضباْٞ ، ٚؾتض األصض إكزع١ ٚإطاي١ سهِ ايهؿض ، 

ٚإقا١َ سهِ ؽضٜع١ ايضب

ا٤ بٗا ٖٚشا ٖٛ اؿهِ ٗ اإلعالّ إال أْ٘ أفبض َغاٜضٟا يًزع٠ٛ ايعا١ٕٝ اييت د

اإلعالّ ، ٚاييت يٝغت َُٗتٗا قافض٠ ع٢ً سزٚر ق١َٝٛ

ؾكز تزعٛ اينضٚص٠ إٍ ٖشا ايٓٛع َٔ ايكتاٍ ، ٚسيو سُٝٓا ٜهٕٛ ؽعب أٚ طا٥ؿ١ 

َٔ ايٓاؼ َػًٛبٌ ع٢ً أَضِٖ ، قهٌَٛ بغ١ًٛ قاٖض٠ ، ؼذب عِٓٗ نٌ 

ٚال  سكٝك١ ، ٚؼضَ٘ َٔ ٖاصع١ سل سضٜتِٗ ؾُٝا ٜعتكزٕٚ ٚؾُٝا ٜعًُٕٛ ،

تغُض يًزعا٠ إغًٌُ إٔ ٜزخًٛا إيِٝٗ ٜٚبقضِٖ باؿل ايشٟ وًُْٛ٘ ، ٚأٚدب 

اهلل عًِٝٗ تبًٝػ٘ إٍ ايٓاؼ

ٕٚا ناْت طبا٥ع اؿهِ َُٗا نإ ْٛع٘ تكاّٚ نٌ ؾهض٠ َٔ ؽأْٗا إٔ تؤثض 

قتاٍ اؿهَٛات اييت ع٢ً ْٛاَ٘ ، ؾإٕ مضٚص٠ ايتبًٝؼ رعت اإلعالّ إٍ ايًذ٤ٛ إٍ 

 ض يغًٛإ ايتبًٝؼ اؿض إٔ ٜٓتؾض بٌ صعاٜاٖا إػًٛب١ ع٢ً أَضٖاال تغُ

ع٢ً أبٛاب إُايو اييت ؾتشتٗا عاصم١  اإلعال١َٝ ٖٚشا ٖٛ َع٢ٓ ٚقٛف اؾٝٛـ

 عًٝٗا ٚاسزٟا َٔ ثالث١ أَٛص

عٓز٥ش تٓتٗٞ إؾه١ً ، إس تقبض ؾإَا إٔ تزخٌ ٖشٙ اؿهَٛات ٗ اإلعالّ ، ٚ

ٚإَا إٔ ٜعٛٛا اؾظ١ٜ يًُغًٌُ ، ٖٚٞ َضتب١ سض٠ االْتؾاصاإلعال١َٝيزع٠ٛ ا

ايضبا١ْٝ إٔ  اإلعال١َٝ رٕٚ األٍٚ ، ٖٚٞ تتنُٔ إعٛا٤ اؿض١ٜ ايتا١َ يًزع٠ٛ

ٚإَا إٔ تٓادظ ايغ١ًٛ اؿان١ُ تٓتؾض بٌ فؿٛف ايؾعب إهًـ بزؾع اؾظ١ٜ

ؼكٝل سض١ٜ اْتؾاص  إغًٌُ ايكتاٍ ، ٖٚٛ أَض أؾأت إيٝ٘ اينضٚص٠ ، ٚايػضض َٓ٘

ايزع٠ٛ ، ٚإقا١َ ايعزٍ عٔ طضٜل سه١َٛ إعال١َٝ صؽٝز٠

َٖا اإلنضاٙ ٗ ايزٜٔ ؾال فاٍ ي٘ عاٍ َٔ األسٛاٍ ، ألٕ أٍٚ أعػ ايزٜٔ عكٝز٠ ٗ  أ

ايكًٛب ، ٚقاٍ إٔ تهضٙ ايكًٛب إنضاٖٟا َارٜٟا ع٢ً إٔ تعتكز عكٝز٠ َا ، 

ٜيا }قاٍ تعاٍا ٜغهت نٌ يغإٚإعالٕ ايكضإٓ عٔ ٖشا ؾٝ٘ َٔ ايضٚع١ َ
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٘ٔ ٜؾٜكٔز  ٤ً ِٔ ٔباي َٔ ُِٜؤ َٚ ٤ٛاٝغٛٔت  َٜٞهٝؿِض ٔباي  ِٔ َُ ٞٚ ٜؾ َٔ اٞيَػ َٔ َٔ ايٗضِؽُز  ٖٝ ٢ٔ ٜقِز َتَب َٙ ٔؾٞ ايٚزٜ إ٢ٞنَضا

 ِْ ًٝٔ ُْٔٝع َع ُ٘ َع ٤ً َٚاي َٗا  َّ ٜي ِْٔؿَقا ُِٛثٜك٢ ٜيا ا ٠َٔٚ اٞي َُِغٜو ٔباٞيُعِض  ايبكض٠ {اِعَت

اٍ بعز ٖشا ايبٝإ يالعتشاص عٔ صنٔ اؾٗار بايكتاٍ ٗ عبٌٝ اهلل ، ٚايكك ٚال ف

َٔ أطضاؾ٘ ، ٚسقضٙ ٗ قتاٍ ايزؾاع ، ؾكنٝت٘ قن١ٝ سل صباْٞ ، ٚغاٜت٘ َٔ أؽضف 

ايػاٜات ٚأْبًٗا ، ٚيٛال إٔ أؾأت إيٝ٘ اينضٚص٠ ٗ اجملتُع اإلْغاْٞ ايٛامل اآلثِ ، 

بابض٠ أفشاب األٖٛا٤ ، ايشٜٔ هعًٕٛ أْؿغِٗ ايشٟ ٜتشهِ ؾٝ٘ ايٛػا٠ ايبػا٠ اؾ

أصبابٟا َٔ رٕٚ اهلل ، ٕا نإ ي٘ ٚدٛر ٗ ؽضا٥ع اهلل ، ألٕ أعاعٗا قا٥ِ ع٢ً ايكاعز٠ 

َٚٔ ٚصا٤ سيو اؾظا٤ بايجٛاب أٚ {ؾُٔ ؽا٤ ؾًٝؤَٔ َٚٔ ؽا٤ ؾًٝهؿض}ايتاي١ٝ

بايعكاب ّٜٛ ايزٜٔ
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 (/صنتاب أدٓش١ إهض ايجالث١ )ط
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اؾـــــــــــــظ١ٜ

 

ْتشزخ اآلٕ عٔ اؾظ١ٜ يٛصٚرٖا ؾ٢ اآل١ٜ ايغابك١

ٍْ ٜنع٘ ٚال٠ األَض نٌ عاّ ع٢ً نٌ ناؾض ابٔ ايعجٌُٝ قاٍ اؾظ١ٜ ٖٞ : َا

 صط عٛمٟا عٔ ٓاٜت٘ ٚإقاَت٘ بزاص اإلعالّؼت س١َ إغًٌُ 

 

ع٢ً َٔ ُتذب اؾظ١ٜ ؟

قاٍ عًُاؤْا ص١ٓ اهلل عًِٝٗ: ٚايشٟ رٍ عًٝ٘ ايكضإٓ إٔ اؾظ١ٜ قاٍ ايكضطب٢

ست٢ ٜعٛٛا إٍ قٛي٘قاتًٛا ايشٜٔاٍ قاٍتؤخش َٔ ايضداٍ إكاتًٌ، ألْ٘ تع

ؾٝكتنٞ سيو ٚدٛ بٗا ع٢ً َٔ ٜكاتٌ. ٜٚزٍ ع٢ً أْ٘ يٝػ ع٢ً ايعبز  اؾظ١ٜ

ٚإٕ نإ َكاتال، ألْ٘ ال َاٍ ي٘، ٚألْ٘ تعاٍ قاٍ:" ست٢ ٜعٛٛا". ٚال ٜكاٍ ٕٔ ال 

ًّو ست٢ ٜعٛٞ

ع٢ً ْادِ ايضداٍ األسضاص  ٖٚشا إْاع َٔ ايعًُا٤ ع٢ً إٔ اؾظ١ٜ إِا تٛمع

رٕٚ ايٓغا٤ ٚايشص١ٜ ٚايعبٝز ٚاجملاٌْ إػًٛبٌ ع٢ً ايبايػٌ، ِٖٚ ايشٜٔ ٜكاتًٕٛ 

ٚاختًـ ٗ ايضٖبإ، ؾض٣ٚ ابٔ ٖٚب عٔ َايو أْٗا ال تؤخش عكٛهلِ ٚايؾٝذ ايؿاْٞ

َِٓٗ. قاٍ َٛضف ٚابٔ إادؾٕٛ: ٖشا إسا مل ٜرتٖب بعز ؾضمٗا ؾإٕ ؾضمت ثِ تضٖب 

 ص2ط ٜغكٛٗا تضٖب٘ مل

َا ٖٛ َكزاص اؾظ١ٜ ؟

 ٚ مل وزر ايكضإٓ َكزاصٖا، ؾاختًـ ايؿكٗا٤ ٗ تكزٜضٖاقاٍ ايظس٢ًٝ

رٜٓاص ع٢ً ايػين ٚايؿكري َٔ األسضاص ايبايػٌ ال  ٗ ايغ١ٓؾكاٍ ايؾاؾعٞ : ٖٞ 

١ً٘  ٜٓكك ١ً٘ عًٝ٘ َٓ٘ ؽ٤ٞ، ٕا ص٣ٚ أبٛ راٚر ٚغريٙ عٔ َعاس : إٔ صعٍٛ اي ٢١ً اي ف

ٚآي٘ ٚعًِ بعج٘ إٍ ايُٝٔ، ٚأَضٙ إٔ ٜأخش َٔ نٌ سامل رٜٓاصا ٗ اؾظ١ٜ

١ً٘ تعاٍ َضارٙ. ٚإٕ فٛؿٛا ع٢ً أنجض  ٝٓٔ عٔ اي قاٍ ايؾاؾعٞ : ٖٚٛ أٟ ايضعٍٛ إب

َٔ رٜٓاص داط. ٚتؤخش ٗ آخض ايغ١ٓ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (/اؾاَع ألسهاّ ايكضإٓ )صط                                              (/فُٛع ؾتا٣ٚ ٚ صعا٥ٌ ايعجٌُٝ )صط
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صُٖا ع٢ً أٌٖ ايٛصم ، ٚأصبعٕٛ ر أصبع١ رْاْري ع٢ً أٌٖ ايشٖبٚقاٍ إايه١ٝ : إْٗا 

)ايؿن١( ، ايػين ٚايؿكري عٛا٤، ٚيٛ نإ فٛعٝا، ال ٜظار ٚال ٜٓكك ع٢ً َا ؾضض 

عُض، ال ٜؤخش َِٓٗ غريٙ

ٚقاٍ اؿٓؿ١ٝ: َكزاص اؾظ١ٜ اثٓا عؾض رصُٖا ع٢ً ايؿكضا٤، ٚأصبع١ ٚعؾضٕٚ رصُٖا 

 صط ع٢ً األٚعاٙ ، ٚأصبعٕٛ رصُٖا ع٢ً األغٓٝا٤. ٚتؤخش ٗ أٍٚ ايغ١ٓ

َكزاص اؾظ١ٜ ٜٓٛض ؾٝ٘ اإلَاّ يًُقًش١ ، ؾإسا صأ٣ اإلَاّ إٔ ٚ قاٍ ابٔ ايعجٌُٝ

إٔ ٜهٕٛ إاٍ إزؾٛع ٗ اؾظ١ٜ أنجض، ألٕ ٓا١ٜ َٔ ٜزؾعٗا َٔ َٔ إقًش١ 

ؾً٘ إٔ ًٜظّ ايشٌَٝ ظظ١ٜ أنجض، ٚقز ٜهٕٛ  ايشٌَٝ تكتنٞ ْؿك١ نبري٠

١ أنرب هلؤال٤ ايشٌَٝ ؾإٕ اؾظ١ٜ ؾإسا مل ٜكتض٢ اؿاٍ ٓاٜاؿاٍ ايعهػ، 

تهٕٛ أقٌ

ٚهلشا سنض ايعًُا٤: إٔ إضدع ٗ ؼزٜز اؾظ١ٜ إٍ ادتٗار اإلَاّ، ٚىتًـ ٖشا ٗ 

صط نٌ ٚقت عغب٘

ُٜؿضض ع٢ً  إّسا قز صأٜٓا إٔ اؾظ١ٜ يٝغت ؽ٤٢ ٜؤخش ع٠ٛٓ َٔ غري إغًٌُ بٌ 

ايكارص إغتٛٝع ؾك٘ ، ٚ ٜعؿ٢ َٓٗا ايهجري

 ٕ أٌٖ ايش١َ ال ًٜتشكٕٛ باؾٝٛـٚ اؾظ١ٜ تؤخش َٔ ايش٢َ عّٛما عٔ ٓاٜت٘ أل

 اإلعال١َٝ .

ٚ قز صأٜٓا أْ٘ ؾ٢ ايػايب ُتكضص اؾظ١ٜ سغب إتؿام بٌ أٌٖ ايش١َ ٚ اؿانِ

ٚ إٕ مل ٜهٔ إتؿام ؾ٢ٗ ع٢ً األنجض أصبع١ رْاْري َٔ أٌٖ ايشٖب ؾ٢ ايغ١ٓ

ٚؾ٢ نٌ اؿاالت ٢ٖ أقٌ ٖا ٜزؾع٘ إغًِ َٔ ايظنا٠ ؾ٢ ايغ١ٓ ْاٖٝو عٔ 

 ا١ٜ إغًِ يًش٢َ أّٜنا ، ٚ عأمضب َجاٍ بظنا٠ ايشٖب ٚ ايؿن١ٓ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (/ايتؿغري إٓري )صط

 (/فُٛع ؾتا٣ٚ ٚ صعا٥ٌ ايعجٌُٝ )صط
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َكزاص ايظنا٠ ايٛادب١ ٗ ايشٖب ٚايؿن١ صبع ايعؾض : أٟ ٗ نٌ عؾضٜٔ رٜٓاصٟا 

َٔ ايشٖب ْقـ رٜٓاص، َٚا طار ؾبشغاب٘ قٌ أٚ نجض ، ٚٗ نٌ َا٥يت رصِٖ َٔ 

٤ً -يكٛي٘ ايؿن١ ٔغ١ رصاِٖ، َٚا طار ؾبشغاب٘ ٢٤ً اي َِ َف ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٗ نتاب  -ُ٘ َع

ٚيٝػ عًٝو ٚؿزٜح صط ٚٗ ايٚضٜق١ٔ نٌ َا٥يت رصِٖ صبع ايعؾضايقزق١

ست٢ ٜهٕٛ يو عؾضٕٚ رٜٓاصٟا. ؾإسا نإ يو عؾضٕٚ  -ٜعين ٗ ايشٖب-ؽ٤ٞ 

ُ٘ -ٕٚا دا٤ عٔ ايٓيب  صط رٜٓاصٟا، ٚساٍ عًٝ٘ اؿٍٛ، ؾؿٝٗا ْقـ َجكاٍ ٤ً ٢٤ً اي ٘ٔ  َف ِٝ ًٜ َع

 َِ ٤ً ْٖ٘ -ََٚع  صط –/ إْت٢ٗ  صط نإ ٜأخش َٔ نٌ عؾضٜٔ َجكااٟل ْقـ َجكأٍَ أ

ٜزؾع إغًِ ؾ٢ ايظنا٠ عٔ نٌ عؾضٜٔ رٜٓاص سٖب ْقـ رٜٓاص . أَا اؾظ١ٜ 

ؾايػ٢ٓ ايش٢َ ٜزؾع أصبع رْاْري ؾك٘ ع٢ً نٌ َاي٘

ؾإسا ٚدزْا إٔ َغًِ ّتًو َا١٥ رٜٓاص سٖب ٚ َض عًٝٗا سٍٛ ناٌَ

عٝزؾع َٓٗا ؾ٢ ايظنا٠ ٔغ١ رْاْري سٖب ٚ ًٜتشل باؾٝؿ ٚ و٢ُ ايش٢َ

ع أصبع١ رْاْري ؾ٢ ايعاّ ؾك٘أَا ايش٢َ ايش٣ َع٘ َا١٥ رٜٓاص سٖب أٚ أنجض ٜزؾ

إّسا األَض ال ٜتعًل بغًب أٚ ْٗب أَٛاٍ أٌٖ ايش١َ نُا ٜزع٢ اؿاقزٕٚ

ؾإٕ نإ ٖٛ عبٌٝ يًش٣ ٜكٛيٕٛ يكتًِٗ إغًٌُ َٔ ايبزا١ٜ ٚ أخشٚا أَٛاهلِ رٕٚ 

اؿاد١ ألخش ع٢ً األنجض أصبع١ رْاْري ؾك٘ ؾ٢ ايغ١ٓ َٔ ايػ٢ٓ ٚ إعؿا٤ غري 

 ٚ لز إٔ نجري َٔ إغًٌُ ٜزؾعٕٛ أنجض َٔ ٖشا ؾ٢ ايظنا٠  ايكارص َِٓٗ ،

ًَٜل }قاٍ تعاٍ َّ َخ ِٛ َٜ  ٔ٘ ٤ً ِّٗضا ٔؾٞ ٔنَتأب اي َٓا َعَؾَض َؽ ٘ٔ اِث ٤ً َِٓز اي ُٗٛص٢ ٔع ٕٖ ٔعٖز٠ٜ ايٗؾ إ٢

ًٜا َت ُِ ٜؾ ٚٝ ُٔ اٞيٜك ّْ َسٔيٜو ايٚزٜ َٗا ٜأِصَبَع٠١ ُسُض ِٓ َٔ َٚاٞيٜأِصَض  َٚأت  َُا ِِ ايٖغ ِْٝؿَغٝه ٖٔ ٜأ ٢ٗ ُُٛا ٔؾٝ ًٔ ٞٛ

َََع   َ٘ ٤ً ٕٖ اي ُُٛا ٜأ ًٜ َٚاِع ِِ ٜناؾ١ٟ٤  َْٝه ًٛٝ ُٜٜكأت َُا  ٌَ ٜناؾ١ٟ٤ نٜ ُُِؾض٢ٔن ًٝٛا اٞي َٜٚقأت

ٌَ ُُٖتٔك   ايتٛب١ {اٞي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فشٝض( قاٍ األيبا٢ْ :عٓٔ أب٢ راٚر )صط            (                            فشٝض ايبداص٣ )صط

 (/ايؿك٘ إٝغض ؾ٢ م٤ٛ ايهتاب )صط ( قاٍ األيبا٢ْ : فشٝض                  /إصٚا٤ ايػًٌٝ )صط
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غضٜب إٔ ٜعرتض ايبعض ع٢ً آ١ٜ نٗشٙ بظعِ إٔ بٗا رع٠ٛ يكتٌ غري إغًٌُ ، 

َُا }بكٛي٘ تعاٍيهٌ فاسب عكٌصغِ إٔ عٝام اآل١ٜ ٚامض َبٌ  ٜن

ِِ ٜناؾ١ٟ٤ َْٝه ًٛٝ ؾٗٓا بٝإ ؼايـ إؾضنٌ ع٢ً قتاٍ إغًٌُ يشا عًٝٓا {ُٜٜكأت

ُٜكاتًْٛٓا إٔ ْكاتًِٗ نُا 

ٌَ ٜناؾ١ٟ٤}ٚقٛي٘قاٍ ابٔ نجري ُُِؾض٢ٔن ًٝٛا اٞي َُا } أٟ: ْٝعهِ{َٜٚقأت نٜ

ِِ ٜناؾ١ٟ٤ َْٝه ًٛٝ ٌَ} ٝعِٗ ،أٟ: ْ{ُٜٜكأت ُُٖتٔك َََع اٞي  َ٘ ٤ً ٕٖ اي ُُٛا ٜأ ًٜ صط {َٚاِع

قاٍ بعض ايعًُا٤: نإ ايػضض بٗشٙ اآل١ٜ قز تٛد٘ ع٢ً ٚ قاٍ ايكضطب٢

األعٝإ ثِ ْغذ سيو ٚدعٌ ؾضض نؿا١ٜ ، قاٍ ابٔ ع١ٝٛ : ٖٚشا ايشٟ قاٍ مل ٜعًِ 

ق٘ َٔ ؽضع ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أْ٘ أيظّ األ١َ ْٝعا ايٓؿض، ٚإِا َع٢ٓ 

ثِ قٝزٖا بكٍٛاآل١ٜ اؿض ع٢ً قتاهلِ ٚايتشظب عًِٝٗ ْٚع ايه١ًُ ٖشٙ

ِِ ٜناؾ١ٟ٤} َْٝه ًٛٝ ُٜٜكأت َُا  ؾبشغب قتاهلِ ٚادتُاعِٗ يٓا ٜهٕٛ ؾضض {نٜ

 صط ادتُاعٓا هلِ

ََٞأ}قاٍ تعاٍ َٚ  ِِ ٢ٗ ِٝ ًٜ ٜٞ َع ًٝ َٚاٞغ  ٌَ َٓأؾٔك ُُ َٚاٞي ٖٔٔز اٞيٝهؿ٤اَص  ٞٗ َدا ٖٓٔب َٗا اي ٜٗ ُِ َٜا ٜأ ٖٓ َٗ ِِ َد ُٖ َٚا

َُٔقرُي   ايتٛب١ {َٚٔب٦َِػ اٞي

 

ٖٓاى بعض اآلٜات ايت٢ ٜعرتض عًٝٗا اؿاقزٕٚ بزٕٚ رصاع١ َغبك١ يًكن١ٝ 

ايت٢ تتشزخ عٓٗا اآل١ٜ ؾٓٛمشٗا هلِ

يهٔ ؾ٢ ْؿػ ايٛقت ٜٛدز آٜات ٜعرتمٕٛ عًٝٗا رٕٚ ٚع٢ ، ٚ يٛ تؿهض ؾ٢ 

ًٟا قبٌ إٔ ٜعرتض عًٝٗا ٕا س اٍٚ اإلعرتاضاآل١ٜ قًٝ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (/صاؾاَع ألسهاّ ايكضإٓ )ط (/ص تؿغري ابٔ نجري )ط
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ف٢ً اهلل إٍ ْبٝ٘ -عبشاْ٘ ٚ تعاٍ  -ؾاآل١ٜ ايت٢ بٌ ٜزٜٓا اآلٕ بٗا أَض َٔ اهلل 

 ظٗار ايهؿاص ٚ إٓاؾكٌ ٚ ايػ١ًٛ عًِٝٗ -عًٝ٘ ٚ عًِ 

 

أَا دٗار ايهؿاص ؾٓكٍٛ قبٌ نٌ ؽ٤٢ ٚ ْهضص أْٓا ال ْعتز٣ ع٢ً أسز

٢ٌ }قاٍ تعاٍ ًٝٛا ٔؾٞ َعٔبٝ ُٜٔشٗب َٜٚقأت َ٘ ٜيا  ٤ً ٕٖ اي َٜٚيا َتِعَتُزٚا إ٢  ِِ َْٝه ًٛٝ ُٜٜكأت  َٔ ٘ٔ اي٤ٔشٜ ٤ً اي

َٔ ُُِعَتٔزٜ ايبكض٠ {اٞي

ٚقز إتنض ٖا عبل إٔ اؾٗار ؾ٢ اإلعالّ ي٘ غاٜتإ

ايزؾاع ، ٖٚشا سل تتؿل ع٢ً ؽضعٝت٘ ْٝع األَِ ٚإشاٖب ٚاألرٜإ ايػا١ٜ األٍٚ

 فاٍ يًُٓاقؾ١ ؾٝ٘، ؾال

ايكتاٍ يتأٌَ ايزع٠ٛ ٚيًكٝاّ بٛادب تبًٝؼ اؿل ايضباْٞ إٍ ايٓاؼ ايػا١ٜ ايجا١ْٝ

ناؾ١ ، ٚإقا١َ ايعزٍ ٗ األصض ، ٚايكتاٍ يًكٝاّ بٛادب ايتبًٝؼ َٔ األَٛص اييت 

اتؿكت عًٝٗا ايؾضا٥ع ايضبا١ْٝ ايجالخ ، إٓظي١ ع٢ً َٛع٢ ٚعٝغ٢ ٚقُز عًِٝٗ 

٠ ٚايغالّايقال

ّٜا ؾ٢ ساي١ عزّ مساح  ًٟا إٔ ايًذ٤ٛ إيٝٗا ٜهٕٛ إمٛضاص ٚ ايػا١ٜ ايجا١ْٝ قًٓا قب

سهَٛات ايبالر يًزعا٠ إغًٌُ بتعضٜـ أٌٖ ٖشٙ ايبالر باإلعالّ ، ؾٝهٕٛ 

ٚادب اؿضب َعِٗ يتُهٌ ايزع٠ٛ َٔ ايٛفٍٛ إٍ نٌ إْغإ مل ٜغُع بٗا ، ٚ 

 حملاصب ؾك٘ ؾال قتاٍ َع إزٌْٝقز ٚمشٓا إٔ ايكتاٍ ٜهٕٛ َع ا

 

 

أَا دٗار إٓاؾكٌ ٚ ايػ١ًٛ عًِٝٗ ؾٓكضأ َا قاي٘ إؿغضٜٔ ؾ٢ سيو ، ست٢ ْظٌٜ َٔ 

صأؼ إعرتض ٚٓ٘ إٔ دٗار إٓاؾل قتً٘

ٖٔٔز اٞيٝهؿ٤اَص}قٛي٘ تعاٍقاٍ ايكضطب٢ ٞٗ َدا ٖٓٔب َٗا اي ٜٗ اـٛاب يًٓيب ف٢ً {َٜا ٜأ

ًِ ٚتزخٌ ؾٝ٘ أَت٘ َٔ بعزٙ. قٌٝ: إضار داٖز بإؤٌَٓ ايهؿاص. ٚقاٍ اهلل عًٝ٘ ٚع

َٚع إٓاؾكٌ بايًغإ ٚؽز٠ ايظدض ابٔ عباؼ: أَض باؾٗار َع ايهؿاص بايغٝـ، 

داٖز إٓاؾكٌ بٝزى، ؾإٕ مل تغتٛع ٚصٟٚ عٔ ابٔ َغعٛر أْ٘ قاٍٚايتػًٜٝ

 صط ؾبًغاْو، ؾإٕ مل تغتٛع ؾانؿٗض ٗ ٚدِٖٛٗ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(/صاؾاَع ألسهاّ ايكضإٓ )ط 
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٢ْٗ عٔ قتٌ  -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -ٖشا ٖٛ دٗار إٓاؾكٌ ، ٚقز ٚصر إٔ صعٍٛ اهلل 

صأؼ ايٓؿام عبزاهلل بٔ أب٢ بٔ عًٍٛ

ؾهغع  -قاٍ عؿٝإ َض٠ : ٗ دٝؿ  -نٓا ٗ غظا٠ عٔ دابض بٔ عبزاهلل قاٍ

ٜا يألْقاص ، ٚقاٍ إٗادضٟ : صدٌ َٔ إٗادضٜٔ صدال َٔ األْقاص ، ؾكاٍ األْقاصٟ

: " َا باٍ رع٣ٛ ٜا يًُٗادضٜٔ ، ؾغُع ساى صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكاٍ 

قايٛا : ٜا صعٍٛ اهلل ، نغع صدٌ َٔ إٗادضٜٔ صدال َٔ األْقاص ، ؾكاٍدا١ًٖٝ

رعٖٛا ؾإْٗا َٓت١ٓ " . ؾغُع بشيو عبز اهلل بٔ أبٞ ؾكاٍ : ؾعًٖٛا ، أَا ٚاهلل ي٦ٔ 

صدعٓا إٍ إز١ٜٓ يٝدضدٔ األعظ َٓٗا األسٍ ، ؾبًؼ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ، ؾكاّ 

عُض ؾكاٍ : ٜا صعٍٛ اهلل ، رعين أمضب عٓل ٖشا إٓاؾل ، ؾكاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل 

رع٘ ، ال ٜتشزخ ايٓاؼ إٔ قُزا ٜكتٌ أفشاب٘  . ٚناْت األْقاص عًٝ٘ ٚعًِ

 صطأنجض َٔ إٗادضٜٔ سٌ قزَٛا إز١ٜٓ ، ثِ إٕ إٗادضٜٔ نجضٚا بعز 

 

 ٓاؾل قتً٘ ؟ؾهٝـ ٜأت٢ بعز سيو أسزِٖ يٝزع٢ إٔ دٗار إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (صفشٝض ايبداص٣ )ط
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آٜات اؾٗار ؾ٢ عٛص٠ األسظاب

 

َٜٚقَشَف ٔؾٞ }عاٍقاٍ ت  ِِ ٢ٗ َٝأفٝ ِٔ َف َٔ ٢ٌ اٞئهَتأب  ِٖ ِٔ ٜأ َٔ  ِِ ُٖ َُٖضٚ ٜٚا  َٔ ٍَ اي٤ٔشٜ َِْظ َٜٚأ

 ِِ ُٗ َٛاٜي َِ َٜٚأ  ِِ ُٖ َٜاَص َٚٔر  ِِ ُٗ ِِ ٜأِصَم َِٚصَثٝه َٜٚأ َٕ ٜؾض٢ٜٟكا  ََٚتٞأٔعُضٚ  َٕ ًٛٝ ُِ ايٗضِعَب ٜؾض٢ٜٟكا َتٞكُت ٢ٗ ًٝٛٔب ٝق

٤ً َٕ اي َٜٚنا َٖا  ٛ٦ُٜٛ ِِ َت ٤ِٕٞ ٜقٔزّٜضاَٜٚأِصّما ٜي ٌٚ َؽ ٢ًٜ ٝن   - األسظاب {ُ٘ َع

 
ٖهشا ٜنع إعرتض اآلٜات ٚ نإٔ األَض إس ؾذأ٠ٟ ٖذِ إغًُٕٛ ع٢ً أٌٖ 

ايهتاب يٝأخشٚا َا ؾ٢ أٜزِٜٗ

َّا يغأٍ ْؿغ٘ أٟٚيا عٔ قٍٛ اهلل  يهٔ إٕ نإ ٜضٜز بايؿعٌ إٔ ٜعًِ إٛقـ ُا

َٖ}تعاٍ ٜٚا  َٔ ٍَ اي٤ٔشٜ َِْظ َِِٜٚأ ٢ٗ َٝأفٝ ِٔ َف َٔ ٢ٌ اٞئهَتأب  ِٖ ِٔ ٜأ َٔ  ِِ ُٖ يٝغأٍ ْؿغ٘ {ُضٚ

 ٚاٖضٚا َٔ ؟ ٚ َت٢ ٚاٖضِٖٚ ؟ ٚ َا ايش٣ أر٣ إيٝ٘ سيو ؟

 

َٔ ِٖ أٌٖ ايهتاب ؾ٢ ٖشٙ اآل١ٜ ؟

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ -ِٖ بٓٛ قض١ٜٛ ، ٚ نإ هلِ عٗز َع صعٍٛ اهلل 

َٔ ٚاٖضٚا ؟

 -إغًٌُ ، ؾبشيو ْكنٛا ايعٗز َع صعٍٛ اهلل ٚاٖضٚا األسظاب ايت٢ دا٤ت يكتاٍ 

 ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ

 

ْضدع يًكق١ َٔ بزاٜتٗا ٚ ٢ٖ ؾ٢ غظ٠ٚ اـٓزم ، أٚ األسظاب

ُْٓٛر }قاٍ تعاٍ ِِ ُد ِِ إ٢ِس َدا٤َِتٝه ِٝٝه ًٜ ٘ٔ َع ٤ً ١َُٜ اي ِْٔع ُٓٛا اِسٝنُضٚا  ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔشٜ ٜٗ َٜا ٜأ

ِِ ٢ٗ ِٝ ًٜ َٓا َع ًٞ ِِ  ٜؾٜأِصَع َٕ َبٔقرّيا إ٢ِس َدا٤ُٚٝن ًٛٝ َُ َُا َتِع ُ٘ ٔب ٤ً َٕ اي َٜٚنا َٖا  ِٚ ِِ َتَض ُّٓٛرا ٜي َُٚد ص٢وٟا 

 َٕ ٛٗٓ ٝٛ ََٚت َٓأدَض  ًُٝٛب اٞيَش ًَٜػٔت اٞيٝك ََٚب َٚإ٢ِس َطاٜغٔت اٞيٜأِبَقاُص   ِِ ِٓٝه َٔ  ٌَ ِٔ ٜأِعٜؿ َٔ َٚ  ِِ ِٛٔقٝه ِٔ ٜؾ َٔ

َْا ُٛٓ ٥ٛ ٘ٔ اي ٤ً األسظاب {ٔباي

 

ٜكٍٛ تعاٍ كربا عٔ ْعُت٘ ٚؾنً٘ ٚإسغاْ٘ إٍ عبارٙ إؤٌَٓ، ٔ نجريقاٍ اب

ٗ فضؾ٘ أعزا٤ِٖ ٖٚظَ٘ إٜاِٖ عاّ تأيبٛا عًِٝٗ ٚؼظبٛا ٚسيو عاّ اـٓزم، ٚسيو 

ٗ ؽٛاٍ ع١ٓ ٔػ َٔ اهلذض٠ ع٢ً ايقشٝض إؾٗٛص ، ٚقاٍ َٛع٢ بٔ ُعٞكب١ ٚغريٙ 

ناْت ٗ ع١ٓ أصبع

ب إٔ ْؿّضا َٔ أؽضاف ٜٗٛر بين ايٓنري، ايشٜٔ ناْٛا قز ٚنإ عبب قزّٚ األسظا

أدالِٖ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ إز١ٜٓ إٍ خٝرب، َِٓٗ: عالّ بٔ أبٞ 
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َِٔؾٜهِ، ٚنٓا١ْ بٔ ايضبٝع، خضدٛا إٍ َه١ ٚادتُعٛا  ِٝل، ٚعالّ بٔ  اٝؿٜك

ٚٚعزِٖٚ َٔ  بأؽضاف قضٜؿ، ٜٚأي١بِٖٛ ع٢ً سضب صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

أْؿغِٗ ايٓقض ٚاإلعا١ْ. ؾأدابِٖٛ إٍ سيو، ثِ خضدٛا إٍ غٛؿإ ؾزعِٖٛ 

ؾاعتذابٛا هلِ أٜنا. ٚخضدت قضٜؿ ٗ أسابٝؾٗا، َٚٔ تابعٗا، ٚقا٥زِٖ أبٛ عؿٝإ 

١َٓٝٝ بٔ سقٔ بٔ بزص، ٚاؾُٝع قضٜب َٔ عؾض٠  فدض بٔ سضب، ٚع٢ً غٛؿإ ُع

ٝ٘ ٚعًِ َغريِٖ أَض إغًٌُ عؿض آالف، ؾًُا مسع صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عً

اـٓزم سٍٛ إز١ٜٓ ٖا ًٜٞ ايؾضم ، ٚسيو بإؽاص٠ عًُإ ايؿاصعٞ، ؾعٌُ 

إغًُٕٛ ؾٝ٘ ٚادتٗزٚا، ْٚكٌ َعِٗ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايرتاب ٚسٜؿض، 

ٚنإ ٗ سؿضٙ سيو آٜات بٝٓات ٚرال٥ٌ ٚامشات

ضٜبا َٔ أسز، ْٚظيت طا٥ؿ١ َِٓٗ ٗ أعايٞ ٚدا٤ إؾضنٕٛ ؾٓظيٛا ؽضقٞ إز١ٜٓ ق

ِِأصض إز١ٜٓ، نُا قاٍ اهلل تعاٍ ِٓٝه َٔ  ٌَ ِٔ ٜأِعٜؿ َٔ َٚ  ِِ ِٛٔقٝه ِٔ ٜؾ َٔ  ِِ إ٢ِس َدا٤ُٚٝن

، ٚخضز صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، َٚٔ َع٘ َٔ إغًٌُ، ِٖٚ مٛ ثالث١ 

ًٞع ٚٚدِٖٛٗ إٍ مٛ ايعزٚ،  آالف، ٚقٌٝ: عبعُا١٥، ٚأعٓزٚا ٚٗٛصِٖ إٍ َع

ٚاـٓزم سؿري يٝػ ؾٝ٘ َا٤ بِٝٓٗ ٚبِٝٓٗ وذب ايضداي١ ٚاـٝاي١ إٔ تقٌ إيِٝٗ، 

ِٖٚ طا٥ؿ١ َٔ ٚناْت بٓٛ قض١ٜٛٚدعٌ ايٓغا٤ ٚايشصاصٟ ٗ آطاّ إز١ٜٓ، 

هلِ سقٔ ؽضقٞ إز١ٜٓ، ٚهلِ عٗز َٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚس١َ،  -ايٝٗٛر 

 اتٌ ِٖٚ قضٜب َٔ مثاِا١٥ َك

 
َٖٓنضٟ ايٝٗٛرٟ ، ؾًِ ٜظٍ بِٗ ست٢ ْكنٛا ايعٗز،  ٞٓ بٔ أخٛب اي َٝ ؾشٖب إيِٝٗ ُس

ٛٞب ٚاؽتز األَض،  ـٜ ِٛٝ ا َٚايؤٚا األسظاب ع٢ً صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؾَع

َُٚطٞيظ٢ٝيٛا ط٢ٞيَظاال َؽ}، نُا قاٍ اهلل تعاٍٚمام اؿاٍ  َٕ ُٛٓ َٔ ُُِؤ َٞ اٞي ًٔ َٓأيٜو اِبُت {ٔزّٜزاُٖ

َٚهجٛا قافضٜٔ يًٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚأفشاب٘ قضّٜبا َٔ ؽٗض، إال أِْٗ ال 

ٚنإ َٔ ٜقًٕٛ إيِٝٗ، ٚمل ٜكع بِٝٓٗ قتاٍ، إال إٔ عُضٚ بٔ عبز ٚٓر ايعاَضٟ

صنب َٚع٘ ؾٛاصؼ ؾاقتشُٛا اـٓزم،  -ايؿضعإ ايؾذعإ إؾٗٛصٜٔ ٗ اؾا١ًٖٝ 

، ؾٓزب صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ خٌٝ ٚخًقٛا إٍ ْاس١ٝ إغًٌُ

إغًٌُ إيٝ٘، ؾًِ ٜربط إيٝ٘ أسز، ؾأَض عًٝا ؾدضز إيٝ٘، ؾتذاٚال عاع١، ثِ قتً٘ 

عًٞ، صمٞ اهلل عٓ٘، ؾهإ عال١َ ع٢ً ايٓقض

ثِ أصعٌ اهلل عظ، ٚدٌ، ع٢ً األسظاب صوٟا ؽزٜز٠ اهلبٛب ق١ٜٛ، ست٢ مل تبل هلِ 

هلِ ْاص، ٚال ٜكض هلِ قضاص ست٢ اصؼًٛا خا٥بٌ خاعضٜٔ،  خ١ُٝ ٚال ؽ٤ٞ ٚال ُتٜٛقز
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ِِ }نُا قاٍ اهلل تعاٍ ِِ إ٢ِس َدا٤َِتٝه ِٝٝه ًٜ ٘ٔ َع ٤ً ١َُٜ اي ِْٔع ُٓٛا اِسٝنُضٚا  ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔشٜ ٜٗ َٜا ٜأ

ِِ ص٢ٟوا ٢ٗ ِٝ ًٜ َٓا َع ًٞ ُْٓٛر ٜؾٜأِصَع  صط {ُد

 

ٚ ْكنِٗ يًعٗز َع٘ ٚ  -ِ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عً -ؾهإ ٖشا دظا٤ خٝاْتِٗ يًضعٍٛ 

تعضٜض إغًٌُ يًدٛض

َٜٚقَشَف ٔؾٞ }قاٍ تعاٍ  ِِ ٢ٗ َٝأفٝ ِٔ َف َٔ ٢ٌ اٞئهَتأب  ِٖ ِٔ ٜأ َٔ  ِِ ُٖ َُٖضٚ ٜٚا  َٔ ٍَ اي٤ٔشٜ َِْظ َٜٚأ

َٚ  ِِ ُٖ َٜاَص َٚٔر  ِِ ُٗ ِِ ٜأِصَم َِٚصَثٝه َٜٚأ َٕ ٜؾض٢ٜٟكا  ََٚتٞأٔعُضٚ  َٕ ًٛٝ ُِ ايٗضِعَب ٜؾض٢ٜٟكا َتٞكُت ٢ٗ ًٝٛٔب ِِ ٝق ُٗ َٛاٜي َِ ٜأ

٤ِٕٞ ٜقٔزّٜضا ٌٚ َؽ ٢ًٜ ٝن ُ٘ َع ٤ً َٕ اي َٜٚنا َٖا  ٛ٦ُٜٛ ِِ َت  {َٜٚأِصّما ٜي

 قز تكزّ إٔ بين قض١ٜٛ ٕا قزَت دٓٛر األسظاب، ْٚظيٛا ع٢ً إز١ٜٓ،قاٍ ابٔ نجري

، ٚنإ ْكنٛا َا نإ بِٝٓٗ ٚبٌ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ ايعٗز

سيو بغؿاص٠

 

َٖٓنضٟ  ٞٓ بٔ أخٛب اي َٝ رخٌ سقِٓٗ، ٚمل ٜظٍ بغٝزِٖ نعب بٔ أعز  -يعٓ٘ اهلل  -ُس

ت٢ ْكض ايعٗز، ٚقاٍ ي٘ ؾُٝا قاٍ: ٚوو، قز د٦تو بعظ ايزٖض، أتٝتو بكضٜؿ س

ٚأسابٝؾٗا، ٚغٛؿإ ٚأتباعٗا، ٚال ٜظايٕٛ ٖآٖا ست٢ ٜغتأفًٛا قُزا ٚأفشاب٘. 

ٍٚ ايزٖض ٚوو ٜا سٝٞ، إْو َؾؤّٚ، ؾزعٓا ؾكاٍ ي٘ نعب: بٌ ٚاهلل أتٝتين بُش

٢ أداب٘، ٚاؽرتٙ ي٘ ُسٝٞ إٕ سٖب َٓو. ؾًِ ٜظٍ ٜؿتٌ ٗ ايٚشص٠ٚ ٚايَػاصب ست

األسظاب، ٚمل ٜهٔ َٔ أَضِٖ ؽ٤ٞ، إٔ ٜزخٌ َعِٗ ٗ اؿقٔ، ؾٝهٕٛ ي٘ 

َْٜكنت قض١ٜٝٛ، ٚبًؼ سيو صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، عا٤ٙ، أعٛتِٗ ؾًُا 

 صط  ََٚؽٖل عًٝ٘ ٚع٢ً إغًٌُ د٘زا

ٝدضز إٍ ب٢ٓ قض١ٜٛ يكتاهلِ ي -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -ؾذا٤ دربٌٜ إٍ صعٍٛ اهلل 

ّْٛضا يٓكنِٗ ايعٗز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                   (/تؿغري ابٔ نجري )صط(/تؿغري ابٔ نجري )صط 
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أفٝب ععز ّٜٛ اـٓزم ، صَاٙ صدٌ َٔ قضٜؿ ، ٜكاٍ ي٘ سبإ بٔ عٔ عا٥ؾ١ قايت

ايعضق١ ، صَاٙ ٗ األنشٌ ، ؾنضب ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ خ١ُٝ ٗ إغذز 

ٚمع  يٝعٛرٙ َٔ قضٜب ، ؾًُا صدع صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ اـٓزم

ايغالح ٚاغتغٌ ، ؾأتاٙ دربٌٜ عًٝ٘ ايغالّ ٖٚٛ ٜٓؿض صأع٘ َٔ ايػباص ، ؾكاٍ : 

ٚمعت ايغالح ، ٚاهلل َا ٚمعت٘ ، اخضز إيِٝٗ . قاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

ؾأؽاص إٍ بين قض١ٜٛ ، ؾأتاِٖ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾٓظيٛا ع٢ً ؾأٜٔ 

ؾإْٞ أسهِ ؾِٝٗ : إٔ تكتٌ إكات١ً ، ٚإٔ قاٍسهُ٘ ، ؾضر اؿهِ إٍ ععز ، 

صط تغب٢ ايٓغا٤ ٚايشص١ٜ ، ٚإٔ تكغِ أَٛاهلِ
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آٜات اؾٗار ؾ٢ عٛص٠ قُز

 

ِِ ٜؾُؾٗزٚا ٜؾإ٢َس}قاٍ تعاٍ ُٖ ُُٛ ُِٓت َٔ ٜنٜؿُضٚا ٜؾَنِضَب ايٚضٜقأب َسٖت٢ إ٢َسا ٜأِثَد ُِ اي٤ٔشٜ ا ٜئكُٝت

َِْت ُ٘ ٜيا ٤ً ََٜؾا٤ُ اي  ِٛ َٜٚي َٖا َسٔيٜو  َِٚطاَص َٖا ٔؾَزا٤ّ َسٖت٢ َتَنَع اٞيَشِضُب ٜأ َٚإ٢ ٓ٘ا َبِعُز  ََ َٖا  ََٛثاَم ٜؾإ٢ َقَض اٞي

َٛ َبِع ًٝ َِٝب ِٔ ٔي َٜٚيهٔ  ِِ ُٗ ِٓ َٔ ٌٖ ُٜٔن  ِٔ ًٜ ٘ٔ ٜؾ ٤ً ٢ٌ اي ًٝٛا ٔؾٞ َعٔبٝ َٔ ٝقٔت َٚاي٤ٔشٜ ِِ ٔبَبِعض٣  َنٝه

ِِ ُٗ َُاٜي  قُز {ٜأِع

ٜنع ايبعض ٖشٙ اآل١ٜ ًَتؿّتا إٍ ١ًْ فػري٠ ؾ٢ بزاٜتٗا ٚ ال ٜهٌُ اآل١ٜ إٍ 

َٔ ٜنٜؿُضٚا ٜؾَنِضَب ايٚض}ْٗاٜتٗا ، ؾٝٓٛض إٍ قٛي٘ تعاٍ ُِ اي٤ٔشٜ ؾٝدٌٝ {ٜقأبٜؾإ٢َسا ٜئكُٝت

ُّا ؾ٢ صأع٘ إٔ ٖشا رع٠ٛ إٍ قٛع صقاب نٌ ناؾض ّض بايٛضٜل هزٙ َغً

 اٞيَشِضُبٖت٢ َتَنَع َس}يهٓ٘ إٕ أنٌُ اآل١ٜ يعًِ إٔ ٖشٙ ساي١ سضب بكٛي٘ تعاٍ

َٖا َِٚطاَص  ، إّسا اآل١ٜ يٝغت رع٠ٛ إٍ قٛع صقب١ نٌ ناؾض هزٙ َغًِ{ ٜأ

 

 َضؽزا يًُؤٌَٓ إٍ َا ٜعتُزْٚ٘ ٗ سضٚبِٗ َع ٜكٍٛ تعاٍقاٍ ابٔ نجري

َٔ ٜنٜؿُضٚا ٜؾَنِضَب ايٚضٜقأب}إؾضنٌ ُِ اي٤ٔشٜ أٟ: إسا ٚادٗتُِٖٛ {ٜؾإ٢سا ٜئكُٝت

ِِ ٜؾُؾٗزٚا}ؾاسقزِٖٚ سقزا بايغٝٛف،  ُٖ ُُٛ ُِٓت أٟ :أًٖهتُِٖٛ قتال{َسٖت٢ إ٢َسا ٜأِثَد

أْتِ بعز اْكنا٤ اؿضب ٚاْؿقاٍ  ٚثام األعاص٣ ايشٜٔ تأعضِْٚٗ، ثِ{ؾؾزٚا}

إعضن١ كريٕٚ ٗ أَضِٖ، إٕ ؽ٦تِ َٓٓتِ عًِٝٗ ؾأطًكتِ أعاصاِٖ فاْا، ٚإٕ 

 صط ؽ٦تِ ؾارٜتُِٖٛ َاٍ تأخشْٚ٘ َِٓٗ ٚتؾاطضِْٚٗ عًٝ٘

 

ٚ قز تكزّ بٝإ أعباب اؿضٚب َع إؾضنٌ َٔ ايزؾاع عٔ ايزٚي١ ، ٚ اؿضب يًكٝاّ 

ايت٢ ال ٜغُض ًَٛنٗا عض١ٜ ايزعا٠ إغًٌُ ؾ٢ ايبالر  بٛادب ايتبًٝؼ َع األَِ

 اإلعال١َٝ . يتعضٜـ ايٓاؼ بايزع٠ٛ
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ِِ }قاٍ تعاٍ َٜٔتَضٝن  ِٔ َٜٚي  ِِ َََعٝه  ُ٘ ٤ً َٚاي  َٕ ِٛ ًٜ ُِ اٞيٜأِع ُِْت َٜٚأ  ٢ِ ًٞ ََٚتِزُعٛا إ٢ٜي٢ ايٖغ ُٓٛا  ٢ٗ ًٜا َت ٜؾ

ِِ َُاٜيٝه قُز {ٜأِع

آل١ٜإعرتاض غضٜب دّزا ع٢ً َجٌ ٖشٙ ا

ٕ أسٛاٍ إغًِ نًٗا َغتُز٠ َٔ ايؾضٜع١ ، ؾٗشا ايكضإٓ ٖٛ رعتٛص سٝاتٓا ، ٚ قز إ

ؾٗٓا ٜنع اهلل قاعز٠ ناْت ٖشٙ رٚي١ إعال١َٝ ٚ رعتٛصٖا ٖٛ ايكضإٓ ايهضِٜ

يًُغًٌُ ؾ٢ اؿضٚب ٚ ٢ٖ إٕ نٓا مٔ األع٢ً ايٛاٖضٕٚ ع٢ً عزْٚا ؾُا 

إٔ اؿضب ؾ٢ اإلعالّ ال تهٕٛ إعتزا٤ ، بٌ  سادتٓا إٍ ايزع٠ٛ إٍ إٗار١ْ ؟ خاف١ٟ

أؾبعز إعتزا٥ِٗ عًٝٓا ٚ عًْٛا عًِٝٗ ؾ٢ اؿضب ْزعِٖٛ إٍ ايغًِ ؟ صر إعتزا٤

عٝعٝزٚا عًٝٓا ايهض٠ َض٠ آخض٣

ٚ ٖشا ٚامض ؾ٢ َعِٛ األَِ ؾُٔ نإ ٖٛ األع٢ً ؾ٢ اؿضب ال ٜزعٛا إٍ ايغًِ ، 

ٜٓت٢ٗ َٓ٘ ، أَا األقٌ ؾ٢ اؿضب ٚ  بٌ ٜغتُض ؾ٢ اؿضب يه٢ ٜأَٔ َهض عزٚٙ ٚ

 ايش٣ تبؾض ايٓتا٥ر األٚي١ٝ بٗظّت٘ ؾٗٛ ايش٣ ًٜٛب اهلز١ْ ٚ إٗار١ْ

 

ُٓٛا}ثِ قاٍ يعبارٙ إؤٌَٓقاٍ ابٔ نجري ٢ٗ }أٟ: ال تنعؿٛا عٔ األعزا٤، { ٜؾال َت

 ٢ِ ًٞ هِ ٚبٌ ايهؿاص ٗ أٟ: إٗار١ْ ٚإغا١ٕ، ٚٚمع ايكتاٍ بٝٓ{ََٚتِزُعٛا إ٢ٜي٢ ايٖغ

ِِ؛ ٚهلشا قاٍ ََٚتِزُعٛا إ٢ٜي٢ }ساٍ قٛتهِ ٚنجض٠ َعَزٔرنِ ُٚعَزٔرٝن ُٓٛا  ٢ٗ ٜؾال َت

َٕ ِٛ ًٜ ُِ األِع ُِْت َٜٚأ  ٢ِ ًٞ أٟ: ٗ ساٍ عًٛنِ ع٢ً عزٚنِ، ؾأَا إسا نإ ايهؿاص { ايٖغ

١ْ ؾِٝٗ ق٠ٛ ٚنجض٠ بايٓغب١ إٍ ْٝع إغًٌُ، ٚصأ٣ اإلَاّ ٗ إعاٖز٠ ٚإٗار

َقًش١، ؾً٘ إٔ ٜؿعٌ سيو، نُا ؾعٌ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سٌ فزٙ 

نؿاص قضٜؿ عٔ َه١، ٚرعٛٙ إٍ ايقًض ٚٚمع اؿضب بِٝٓٗ ٚبٝٓ٘ عؾض عٌٓ، 

 صط ؾأدابِٗ إٍ سيو
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آٜات اؾٗار ؾ٢ عٛص٠ اؿؾض

 

٢ٍ اٞيَشِؾض٢ }قاٍ تعاٍ ٖٚ ِِ ٔيٜأ ٖٔ َٜاص٢ ِٔ ٔر َٔ ٢ٌ اٞئهَتأب  ِٖ ِٔ ٜأ َٔ َٔ ٜنٜؿُضٚا  َٛ اي٤ٔشٟ ٜأِخَضَز اي٤ٔشٜ ُٖ

٤ً َٔ اي َٔ  ِِ ُٗ ُْ ِِ ُسُقٛ ُٗ َْٔعُت ََا  ِِ ُٗ ْٖ ٓٗٛا ٜأ ٜٚ َٚ َِٜدُضُدٛا   ِٕ ِِ ٜأ ُِٓت َٓ ٜٚ ِِ ََا  ُِٝح ٜي ِٔ َس َٔ  ُ٘ ٤ً ُِ اي ُٖ ٘ٔ ٜؾٜأَتا

 ٌَ ٔٓ َٔ ُُِؤ ِٜٔزٟ اٞي َٜٚأ  ِِ ٢ٗ ِٜٔزٜ ِِ ٔبٜأ ُٗ َُٝٛت َٕ ُب ُِٜدض٢ُبٛ ُِ ايٗضِعَب  ٢ٗ ًٝٛٔب َٜٚقَشَف ٔؾٞ ٝق َِٜشَتٔغُبٛا 

 ِِ ُٗ ًٜا٤َ ٜيَعٖشَب ُِ اٞيَذ ٢ٗ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ِٕ ٜنَتَب اي ِٜٛيا ٜأ َٜٚي َٜا ٝأٚٔيٞ اٞيٜأِبَقاص٢  ِِ ٜؾاِعَتٔبُضٚا  ُٗ َٜٚي َٝا  ِْ ٔؾٞ ايٗز

َ٘ َؽٔزٜ ٤ً ٕٖ اي َ٘ ٜؾإ٢ ٤ً َُٜؾاٚم اي  ِٔ ََ َٚ  ُ٘ ََٚصُعٜٛي  َ٘ ٤ً ِِ َؽاق٥ٛا اي ُٗ ْٖ ٖٓاص٢ َسٔيٜو ٔبٜأ ُز ٔؾٞ اٞيآٔخَض٠ٔ َعَشاُب اي

  - اؿؾض {اٞئعٜكأب

َا عبب ْظٍٚ اآل١ٜ ؟

ؾعٔ نريؾغبب ايٓظٍٚ َبٌ يغبب دٗار ٖؤال٤ َٔ أٌٖ ايهتاب ٚ ِٖ بٓٛ ايٓ

قًت البٔ عباؼ : عٛص٠ اؿؾض ، قاٍ : قٌ عٛص٠ ايٓنري . تابع٘ ععٝز بٔ دبري قاٍ

 صطٖؾِٝ عٔ أبٞ بؾض

ؾُاسا ؾعٌ بٓٛ ايٓنري يتٓظٍ ؾِٝٗ ٖشٙ ايغٛص ٚ يٝتِ إدال٥ِٗ ؟

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ -قاٍ صدٌ َٔ أفشاب ايٓب٢ 

ٖٔ ٜعبز األٚثإ قبٌ بزص  نتب نؿاص قضٜؿ إٍ عبز اهلل بٔ أبٞ ٚغريٙ

ٜٗزرِْٚٗ بإٜٛا٥ِٗ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚأفشاب٘ ، ٜٚتٛعزِْٚٗ إٔ ٜػظِٖٚ 

ؾأتاِٖ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ظُٝع ايعضب ، ؾِٗ ابٔ أبٞ َٚٔ َع٘ بكتاٍ إغًٌُ

ٚعًِ ؾكاٍ : َا نارنِ أسز َجٌ َا نارتهِ قضٜؿ ، ٜضٜزٕٚ إٔ تًكٛا 

ؾًُا ناْت ٚقع١ بزص ًُا مسعٛا سيو عضؾٛا اؿل ؾتؿضقٛابأعهِ بٝٓهِ ، ؾ

ٜتٗزرِْٚٗ ، نتبت نؿاص قضٜؿ بعزٖا إٍ ايٝٗٛر : إْهِ أٌٖ اؿك١ ٚاؿقٕٛ 

ؾأْع بٓٛ ايٓنري ع٢ً ايػزص ، ؾأصعًٛا إٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ : اخضز إيٝٓا 

 ابو ًٜٚكاى ثالث١ َٔ عًُا٥ٓا ، ؾإٕ آَٓٛا بو اتبعٓاى . ؾؿعٌٗ ثالث١ َٔ أفش

ؾأصعًت اَضأ٠ َٔ بين ايٓنري إٍ أ٧ هلا َٔ  ؾاؽتٌُ ايٝٗٛر ايجالث١ ع٢ً اـٓادض

األْقاص َغًِ ؽربٙ بأَض بين ايٓنري ، ؾأخرب أخٖٛا ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قبٌ 

ِ َٜٛ٘ ، ثِ غزا ع٢ً بين إٔ ٜقٌ إيِٝٗ ، ؾضدع ، ٚفبشِٗ بايهتا٥ب ؾشقضٖ

قض١ٜٛ ؾشافضِٖ ؾعاٖزٚٙ ، ؾاْقضف عِٓٗ إٍ بين ايٓنري ، ؾكاتًِٗ ست٢ ْظيٛا 

ع٢ً اؾال٤ ٚع٢ً إٔ هلِ َا أقًت اإلبٌ إال ايغالح ، ؾاستًُٛا ست٢ أبٛاب بٝٛتِٗ ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (فشٝض ايبداص٣ )صط
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ؾهاْٛا ىضبٕٛ بٝٛتِٗ بأٜزِٜٗ ؾٝٗزَْٛٗا ، ٚؤًُ َا ٜٛاؾكِٗ َٔ خؾبٗا ، 

 صط يو أٍٚ سؾض ايٓاؼ إٍ ايؾاّ ٚنإ دالؤِٖ س

 

ف٢ً نُا صأٜٓا ، ٖؤال٤ ايٝٗٛر مت إدال٥ِٗ ، ٚ سيو يػزصِٖ ٚ ُِٖٗ بكتٌ ايٓب٢

 باـٓادض ، ؾهإ ٖشا دظا٤ ع٢ً ؾعًتِٗ ، ؾِٗ قّٛ ال أَإ هلِ -اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ، قاٍ : إعٓارٙ فشٝض ./ؾتض ايباص٣ بؾضح فشٝض ايبداص٣ البٔ سذض )صط
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ؿزٜح عٔ آ١ٜ ايغٝـا

١ٜ ؾ٢ ايكضإٓ تغ٢ُ آ١ٜ ايغٝـ ٚ إٔ ٖشٙ اآل١ٜ ٜكٍٛ بعض إؿغضٜٔ إٔ ٖٓاى آ

عٝهٕٛ اؿزٜح عٔ آ١ٜ ايغٝـ ْغدت نٌ آٜات ايتغاَض إٛدٛر٠ ؾ٢ ايكضإٓ

َكتنّبا دّزا

 ٕاسا ؟

إلختالف إؿغضٜٔ ؾ٢ تعٌ َا أمسٛٙ بآ١ٜ ايغٝـ ، ٚ ايتغ١ُٝ ْؿغٗا َٔ ايػضاب١ 

 غٝـ ٚ يٛ َض٠ ٚاسز٠َهإ ألٕ ايكضإٓ ايهضِٜ بهاًَ٘ مل ٜضر ؾٝ٘ ن١ًُ اي

 -نُا عبل  -أْٓا مل لز أ٣ آ١ٜ َٔ آٜات ايكضإٓ ايهضِٜ ايت٢ تتشزخ عٔ اؾٗار 

تزعٛا إٍ قتٌ نٌ َٔ ِٖ ع٢ً خالف اإلعالّ

ٚ ٖٛ يزؾع ايعزٚإ عٔ  دٗار ايزؾعبٌ ٚدزْا إٔ اؾٗار ؾ٢ اإلعالّ ْٛعإ

ٍ ايٓاؼ ال إدباصِٖ عًٝٗا ٚ ٚ ٖٛ ألدٌ تبًٝؼ ايؾضٜع١ إ ٚ دٗار ايًٛبإغًٌُ

ًْذأ إيٝ٘ َنٛضٜٔ ؾ٢ ساي١ ًَٛى ايبالر ايشٜٔ ال ٜغُشٕٛ يًزعا٠ إغًٌُ 

 عض١ٜ تعضٜـ ايٓاؼ بايزع٠ٛ ؾ٢ بالرِٖ

 

َّا البز َٔ ايعٛر٠ ؾٝ٘ إٍ قٍٛ  ٚ اؿزٜح عٓٗا أّٜنا َكتنّبا ألٕ ايٓغذ عُٛ

ُٜضدع ٗ   : ٍ ابٔ اؿٖقاصقاأٚ قٍٛ يقشاب٢ -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ  -يًضعٍٛ  إِا 

ٓٞ ٜكٍٛ:  ايٓغذ إٍ ْكٌ فضٜض عٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٜأٚ عٔ فشاب

ٚقز وهِ ب٘ عٓز ٚدٛر ايٖتعاصض إكٛٛع ب٘ َٔ   : ، قاٍ  آ١ٜ نشا ْغدت نشا

ّٓ إ  : قاٍ . عًِ ايتاصٜذ، يٝعضف إتكٚزّ ٚإتٜأخض ؿغضٜٔ، ٚال ٜعتُز ٗ ايٓغذ قٍٛ عٛا

١ٓٓٝ بٌ ٚال ادتٗار اجملتٗزٜٔ  صط َٔ غري ْكٌ فشٝض، ٚال َعاصم١ ب

 

ٚ ؾ٢ نًتا اؿاتًٌ البز َٔ ايبشح عٔ فش١ األثض ايٛاصر ؾ٢ سيو

ٚ إعضٚف ؾ٢ ٖشٙ اآل١ٜ إٔ إؿغضٜٔ مل ٜشنضٚا سزٜح فضٜض عٔ صعٍٛ اهلل

ٜكٍٛ بإٔ ٖشٙ اآل١ٜ امسٗا آ١ٜ ايغٝـ أٚ أْٗا ْغدت آٜات  -٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ ف

ٚ ال عٔ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ -ايتغاَض ؾ٢ ايكضإٓ ، ؾٗشا مل ٜضر ال عٔ ايضعٍٛ 

ٖشا اإلرعا٤ باطٌ ال أعاؼ ي٘ َٔ ايقش١ؾإٕ يشيو أسز ايقشاب١

اؾٗار تزعٛا يكتٌ نٌ ٖشا غالف أْ٘ نُا قًت مل لز آ١ٜ ٚاسز٠ ؾ٢ آٜات 

ايت٢ مل ٜغتكضٚا  -إؾضنٌ إدايؿٌ يإلعالّ ، ؾُا ايزاع٢ يتغ١ُٝ ٖشٙ اآل١ٜ 

 بآ١ٜ ايغٝـ ؟ -ع٢ً تعٝٓٗا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كتقض اإلتكإ ؾ٢ عًّٛ ايكضإٓ يًغٝٛط٢ ل صط
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ؾإسا اْغًذ األؽٗض اؿضّ ؾاقتًٛا }قاٍ تعاٍقاٍ قُز صؽٝز بٔ عًٞ صما

ٕ تابٛا إؾضنٌ سٝح ٚدزُِٖٛ ٚخشِٖٚ ٚاسقضِٖٚ ٚاقعزٚا هلِ نٌ َضفز ؾإ

{ٚأقاَٛا ايقال٠ ٚآتٛا ايظنا٠ ؾدًٛا عبًِٝٗ إٕ اهلل غؿٛص صسِٝ

ٖٚشٙ اآل١ٜ ٖٞ اييت ٜغُْٛٗا آ١ٜ ايغٝـ ، ٚاعتُز بعنِٗ إٔ آ١ٜ ايغٝـ ٖٞ قٛي٘ 

ٚقاٍ بعنِٗ : إْٗا {ٚقاتًٛا إؾضنٌ ناؾ١ نُا ٜكاتًْٛهِ ناؾ١}اآلتٞ

الّ ايشٜٔ نجضٚا تًٛل ع٢ً نٌ َُٓٗا أٚ ع٢ً نًتُٝٗا ، ٜٚهجض ٗ ن

اآلٜات إٓغٛخ١ إٔ آ١ٜ نشا ٚآ١ٜ نشا َٔ آٜات ايعؿٛ ٚايقؿض ٚاإلعضاض عٔ 

إؾضنٌ ٚاؾاًٌٖ ٚإغا١ٕ ٚسغٔ إعا١ًَ َٓغٛخ١ بآ١ٜ ايغٝـ

قاٍ  ٚايقٛاب إٔ َا سنضٚٙ َٔ ٖشا ايكبٌٝ يٝػ َٔ ايٓغذ األفٛيٞ ٗ ؽ٤ٞ

٘ : )ايجايح( َا أَض ب٘ يغبب ثِ ٜظٍٚ ايغٝٛطٞ ٗ أقغاّ ايٓغذ َٔ اإلتكإ َا ْق

ايغبب ، ناألَض سٌ اينعـ ٚايك١ً بايقرب ٚايقؿض . ثِ ْغذ بإهاب ايكتاٍ ، 

ٖٚشا ٗ اؿكٝك١ يٝػ ْغدا ، بٌ ٖٛ َٔ قغِ إٓغأ نُا قاٍ تعاٍ )أٚ ْٓغٗا( 

ؾإٓغأ ٖٛ األَض بايكتاٍ إٍ إٔ ٜك٣ٛ إغًُٕٛ ، ٚٗ ساٍ اينعـ ٜهٕٛ اؿهِ 

  ٚدٛب

 

ايقرب ع٢ً األس٣ ، ٚبٗشا ٜنعـ َا هلر ب٘ نجريٕٚ َٔ إٔ اآل١ٜ ٗ سيو َٓغٛخ١ 

بآ١ٜ ايغٝـ ، ٚيٝػ نشيو ، بٌ ٖٞ َٔ إٓغأ َع٢ٓ إٔ نٌ أَض ٚصر هب 

اَتجاي٘ ٗ ٚقت َا يع١ً تكتنٞ سيو اؿهِ ، بٌ ٜٓتكٌ باْتكاٍ تًو ايع١ً إٍ 

يًشهِ ست٢ ال هٛط اَتجاي٘ سهِ آخض ، ٚيٝػ بٓغذ ، إِا ايٓغذ اإلطاي١

ٚقاٍ َهٞ : سنض ْاع١ إٔ َا ٚصر َٔ اـٛاب َؾعضٟا بايتٛقٝت ٚايػا١ٜ َجٌ 

َٓغ٧ٛ ؛ قهِ غري{ؾاعؿٛا ٚافؿشٛا ست٢ ٜأتٞ اهلل بأَضٙ }قٛي٘ ٗ ايبكض٠

 صط ألْ٘ َؤدٌ بأدٌ ، ٚإؤدٌ بأدٌ ال ْغذ ؾٝ٘

 

٘ ؾ٢ ْك١ٛ أْ٘ عٓزَا ٜك٣ٛ إغًُٕٛ ثِ أْٓا أّٜنا ال ْغًِ يًغٝٛط٢ َا قاي

ٜعٛرٕٚ حملاصب١ نٌ َٔ ِٖ خالف اإلعالّ ، ؾٗشا ال ريٌٝ عًٝ٘ ، إال إسا مل ٜتُهٔ 

ايزعا٠ إغًُٕٛ ؾ٢ ايبالر اآلخض٣ َٔ ايكٝاّ بٛادب ايتبًٝؼ بغبب سهاّ ٖشٙ 

ضٜٔ ايبالر ، ؾؿ٢ ٖشٙ اؿاي١ ٚادب عًٝٓا دٗار ايًٛب يتبًٝؼ ايؾضٜع١ ال إلدباص اآلخ

 عًٝٗا ، نُا عبل بٝاْ٘

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (/تؿغري إٓاص )صط

www.kalemasawaa.com

قذائف العتاد لنسف الشبهات حول آيات الجهاد



 

 
69 

َٔ آٜات ايتغاَض ؾ٢ ايكضإٓ ايهضِٜ

 

َٙ ٔؾٞ ايٚز}قاٍ تعاٍ ٤ٛاٝغٛٔت ٜيا إ٢ٞنَضا َٜهٞٝؿِض ٔباي  ِٔ َُ ٞٚ ٜؾ َٔ اٞيَػ َٔ َٔ ايٗضِؽُز  ٖٝ ٢ٔ ٜقِز َتَب ٜ

ِْ ًٝٔ ُْٔٝع َع ُ٘ َع ٤ً َٚاي َٗا  َّ ٜي ِْٔؿَقا ُِٛثٜك٢ ٜيا ا ٠َٔٚ اٞي َُِغٜو ٔباٞيُعِض ٘ٔ ٜؾٜكٔز اِعَت ٤ً ِٔ ٔباي َٔ ُِٜؤ ايبكض٠ {َٚ

َٚا}قاٍ تعاٍ  ١َُٔ ٢ٌ َصٚبٜو ٔباٞئشهٞ َٞ اِرُع إ٢ٜي٢ َعٔبٝ ٖٔ ِِ ٔباي٤ٔتٞ  ُٗ ََٚدأرٞي  ١َٔٓ ١ٜٔٛ اٞيَشَغ ِٛٔع َُ ٞي

 ِِ ِٕ َعاٜقِبُت َٚإ٢  َٔ َِٗتٔزٜ ُُ ُِ ٔباٞي ًٜ َٛ ٜأِع ُٖ َٚ  ٔ٘ ًٔ ِٔ َعٔبٝ ٌٖ َع ِٔ َم َُ ُِ ٔب ًٜ َٛ ٜأِع ُٖ ٕٖ َصٖبٜو  ُٔ إ٢ ٜأِسَغ

ِْٝض ٔيًٖقأب َٛ َخ ُٗ ِِ ٜي ِٔ َفَبِضُت َٜٚي٦ٔ  ٔ٘ ِِ ٔب ََا ُعٛٔقِبُت  ٢ٌ ُِٔج َٜٔؾَعأقُبٛا ٔب  - ايٓشٌ {ض٢ٜ

ِِ }قاٍ تعاٍ ُِٜدض٢ُدٛٝن  ِِ َٜٚي  ٢ٔ ِِ ٔؾٞ ايٚزٜ ًٝٛٝن ُٜٜكأت  ِِ َٔ ٜي ٢ٔ اي٤ٔشٜ ُ٘ َع ٤ً ُِ اي َٗاٝن ِٓ َٜ ٜيا 

 ُ٘ ٤ً ُِ اي َٗاٝن ِٓ َٜ َُا  ْٖ ٌَ إ٢ ٔٛ ُُٞكٔغ ُٜٔشٗب اٞي  َ٘ ٤ً ٕٖ اي ِِ إ٢ ٢ٗ ِٝ ٛٝٛا إ٢ٜي َُٚتٞكٔغ  ِِ ُٖ ِٕ َتَبٗضٚ ِِ ٜأ َٜاص٢ٝن ِٔ ٔر َٔ

 ِِ ٢ًٜ إ٢ِخَضأدٝه َُٖضٚا َع ٜٚا َٚ  ِِ َٜاص٢ٝن ِٔ ٔر َٔ  ِِ َٜٚأِخَضُدٛٝن  ٢ٔ ِِ ٔؾٞ ايٚزٜ ًٝٛٝن َٔ ٜقاَت ٢ٔ اي٤ٔشٜ َع

َٕ ُُٛ ٤ٛأي ُِ اي ُٖ ِِ ٜؾٝأٜٚي٦ٜٔو  ُٗ َٛي٤ ََٜت  ِٔ ََ َٚ  ِِ ُٖ ِٛ َٛي٤ ِٕ َت  - إُتش١ٓ {ٜأ

ٌَ اٞئهَتأب إ٢ي٤ا ٔباي٤}قاٍ تعاٍ ِٖ ِِ َٜٚيا ُتَذأرٝيٛا ٜأ ُٗ ِٓ َٔ ُُٛا  ًٜ ٜٚ  َٔ ُٔ إ٢ي٤ا اي٤ٔشٜ َٞ ٜأِسَغ ٖٔ ٔتٞ 

ُُٛ ًٔ َُِغ  ُ٘ ُٔ ٜي َِْش َٚ َٚأسْز   ِِ ُٗٝه َٚإ٢ٜي َٓا  ُٗ َٚإ٢ٜي  ِِ ِٝٝه ٍَ إ٢ٜي ِْظ٢ َٚٝأ َٓا  ِٝ ٍَ إ٢ٜي ِْظ٢ ٖٓا ٔباي٤ٔشٟ ٝأ ََ {ََٕٚٝقٛٝيٛا آ

ايعٓهبٛت 

٢ٕ}قاٍ تعاٍ ِٔ ُرٚ َٔ  َٕ َِٜزُعٛ  َٔ ٣ِ  َٜٚيا َتُغٗبٛا اي٤ٔشٜ ًٞ ِٝض٢ ٔع ّٚا ٔبَػ َ٘ َعِز ٤ً َُٝغٗبٛا اي ٘ٔ ٜؾ ٤ً اي

َٕ ًٛٝ َُ َِٜع ُْٛا  َُا ٜنا ِِ ٔب ُٗ َٓٚب٦ُ ُٝ ِِ ٜؾ ُٗ ََِضٔدُع  ِِ ٢ٗ ِٖ إ٢ٜي٢ َصٚب ِِ ُث ُٗ ًٜ َُ ١َٕٖ َع ٌٚ ٝأ ٖٓا ٔيٝه ٖٜ {ٜنَشٔيٜو َط

األْعاّ 

ٌَ اِعَتَذاَصٜى ٜؾٜأٔد}قاٍ تعاٍ ُُِؾض٢ٔن َٔ اٞي َٔ ِٕ ٜأَسْز  ِٖ َٚإ٢ ٘ٔ ُث ٤ً َّ اي ًٜا ََُع نٜ َِٜغ ُٙ َسٖت٢  ِض

َٕ ُُٛ ًٜ َِٜع ّْ ٜيا  ِٛ ِِ ٜق ُٗ ْٖ ُ٘ َسٔيٜو ٔبٜأ َٓ ََ ََٞأ  ُ٘ ًِٔػ ايتٛب١ {ٜأِب

 

 

َٔ ٝأُٚتٛا }قاٍ تعاٍ ٤ًٔشٜ ٌِ ٔي َٚٝق  ٢ٔ ٢ٔ اٖتَبَع ََ َٚ  ٔ٘ ٤ً َٞ ٔي ٢ٗ َِٚد ُُِت  ًٜ ٌِ ٜأِع ِٕ َساٗدٜٛى ٜؾٝك ٜؾإ٢

َٚ َٚاٞيٝأ ِٛااٞئهَتاَب  َٛي٤ ِٕ َت َٚإ٢ ِٚا  َِٖتَز ُُٛا ٜؾٜكٔز ا ًٜ ِٕ ٜأِع ِِ ٜؾإ٢ ُُِت ًٜ ٌَ ٜأٜأِع ًٜاُؽ  ٝٚ ِٜٝو اٞيَب ًٜ َُا َع ْٖ ٜؾإ٢

ُ٘ َبٔقرْي ٔباٞئعَبأر ٤ً  آٍ عُضإ {َٚاي
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ٖٜٓو }قاٍ تعاٍ َٝ َٛؾ٤ ََْت  ِٚ ِِ ٜأ ُٖ َْٔعُز ٖٜٓو َبِعَض اي٤ٔشٟ  َٜ ُْض٢ ََا   ِٕ ِٜٝوَٚإ٢ ًٜ َُا َع ْٖ ًٜاُؽ ٜؾإ٢  اٞيَب

َٓا اٞئشَغاُب ِٝ ًٜ  ايضعز {ََٚع

ٌُ}قاٍ تعاٍ ُُٔب ًٜاُؽ اٞي ِٜٝو اٞيَب ًٜ َُا َع ْٖ ِٛا ٜؾإ٢ َٛي٤ ِٕ َت  ايٓشٌ {ٜؾإ٢

ِِ َسض٢ٜكْ  }قاٍ تعاٍ ٓٔٗت ََا َع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ِِ َعظ٢ْٜظ َع ِْٝؿٔغٝه ِٔ ٜأ َٔ  ٍْ ِِ َصُعٛ ٜيٜكِز َدا٤َٝن

ٌَ ٔٓ َٔ ُُِؤ ِِ ٔباٞي ِٝٝه ًٜ ٘ٔ َع ِٝ ًٜ َٛ َع ُٖ َ٘ إ٢ي٤ا  ُ٘ ٜيا إ٢ٜي ٤ً َٞ اي ٌِ َسِغٔب ِٛا ٜؾٝك َٛي٤ ِٕ َت ِْ ٜؾإ٢  َص٤ُْٚف َصٔسٝ

٢ِ ٝٔٛ ـ٢ اٞيَع َٛ َصٗب اٞيَعِض ُٖ َٚ ًُٞت  َٛن٤   - ايتٛب١ {َت

ٌَ}قاٍ تعاٍ ًٔ ٖٔ ٢ٔ اٞيَذا َٜٚأِعض٢ضِ َع َُِض ٔباٞيُعِضٔف  َٚٞأ  َٛ  األعضاف {ُخٔش اٞيَعٞؿ

ِٔ }اٍ تعاٍق َٔ ِْٜؿٗنٛا  ًٞٔب ٜيا ٜٜ اٞيٜك ًٝٔ ٦ٛا ٜغ َِٓت ٜؾ ِٛ ٝن َٜٚي  ِِ ُٗ َِٓت ٜي ٘ٔ ٔي ٤ً َٔ اي َٔ  ١َُٕ َُا َصِس ٜؾٔب

 ٖٕ ٘ٔ إ٢ ٤ً ٢ًٜ اي ٌِ َع َٛن٤ ََِت ٜؾَت َِض٢ ٜؾإ٢َسا َعَظ ِِ ٔؾٞ اٞيٜأ ُٖ ٢ِٚص ََٚؽا  ِِ ُٗ َٚاِعَتِػٔؿِض ٜي  ِِ ُٗ ِٓ ـُ َع ِٛٔيٜو ٜؾاِع َس

ُٜٔشٗب اٞي  َ٘ ٤ً ٌَاي ًٔ َٛن٨ آٍ عُضإ {َُُت
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 ايهتاب إكزؼ : قب١ أّ إصٖاب ٚ ٚسؾ١ٝ ؟

 ٜٛ3  :16 

 ُٔ َٔ ُِٜؤ  ِٔ ََ  ٌٗ ًٜٔو ٝن ِٗ َٜ ِٞ اٜل  َٛٔسَٝز، ٔيهٜ ُ٘ اٞي َٓ ٍَ اِب َِ َسٖت٢ َبَش ُ٘ ٖهَٜشا ٜأَسٖب اهلٝل اٞيَعاٜي ْٖ أٜل

١ٖٜٝ َٝا٠ٝ اأٜلَبٔز ُ٘ اٞيَش ُٕ ٜي ٌِ َتٝهٛ ٘ٔ، َب  .ٔب

 

 ٌٖ سٟكا اهلل قب١ ؾ٢ ايهتاب إكػ ؟

 

  . تعايٛا ْتعضف ع٢ً اؿكٝك١ ؾ٢ األعٛض ايك١ًًٝ ايكار١َ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 : ٜكٍٛ ٜغٛع

 

  17:  5َت 

ٌَ ُٚ ٌِ أٝلٜن ِْٝكضَ َب ََا ٔد٦ُِت أٜل َٝا٤َ.  ِْٔب ٢ٚ اأٜل ََُٛؼ ٜأ ٖٓا ِْٝكَض اي ْٚٞ ٔد٦ُِت أٜل ٓٗٛا ٜأ ٝٛ  .اٜل َت

 

ٝغٛع ؾ٢ ايعٗز اؾزٜز مل ٜأت يٝٗزّ ايعٗز ايكزِٜ ، بٌ دا٤ ٜغري عًٝ٘ ٚ ؾ

  . ُٜهًُ٘ ؾًٓض٣ َاسا قاٍ ؾ٢ ايعٗز ايكزِٜ ، ثِ ْتابع إنُاي٘ ي٘ ؾ٢ ايعٗز اؾزٜز

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 31:  12ف٥ٌُٛٝ ايجا٢ْ 

َٗا  ََٜٓٚأِخَضَز ايٖؾِعَب اي٤ٔشٟ ٔؾٝ ََ ِِ َتِشَت  ُٗ ََٚمَع َٚ ِِ ُٖ ََٖض َٜٚأ َٚٝؾُؤٚؼ٢ َسٔزٜٕز  َٛاص٢ز٢ َسٔزٜٕز  َْ َٚ أؽرَي 

٢ٕ اآلُدٚض ُُٔٝع ايٖؾِعٔب ٔؾٞ ٜأُتٛ ََٚد ُُٚر  ِٖ َصَدَع َرا َٕ. ُث ُٛٗ ٓٔٞ َع ٢ٕ َب َُُز ُٔٝع٢  ََٓع ٔبَذ َٖٚهَٜشا َف  ،

َِ ًٝٔ  . إ٢ٜي٢ ٝأُٚصَؽ
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  3:  20أخباص األٜاّ األٍٚ 

َٔ ََٓع  َٜٚأِخَضَز ايٖؾِعَب اي٤ٔشٜ َٖٚهَٜشا َف َٚٝؾُؤٚؼ٣.  َٛاص٢ز٢ َسٔزٜٕز  َْ َٚ َٓأؽري٢  َُ ِِ ٔب ُٖ ََْؾَض َٚ َٗا  ٔب

َِ ًٝٔ ٌٗ ايٖؾِعٔب إ٢ٜي٢ ٝأُٚصَؽ َٚٝن ُُٚر  ِٖ َصَدَع َرا َٕ. ُث ُٛٗ ٓٔٞ َع ٢ٕ َب َُُز  ٌٚ ُُٚر ٔيٝه  . َرا

 

  !ٖشٙ ٢ٖ ايٛسؾ١ٝ سٟكا ، ٌٖ ٖشٙ تعايِٝ إهل١ٝ ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــ

قز صأٜٓا تعايِٝ اإلعالّ ايغُش١ ، نٝـ أْ٘ واصب احملاصبٌ ؾك٘ ، أَا إزٌْٝ 

إَا رؾع عزٚإ ، أٚ  : ؾال ، ٚ ال ؽٝذ ٚ ال طؿٌ ٚال إَضأ٠ ، ٚ اؾٗار ٜهٕٛ ي٘ أعباب

ايت٢ ؼٍٛ رٕٚ  -سهَٛات ايبالر  -تبًٝؼ َٔ مل ٜغُع بايزع٠ٛ بٗا يٛدٛر سا٥ٌ 

 . سيو

 

ُٜكتٌ ؟ ٚ َا غضض ايكتٌ ؟يهٔ نٝـ اؿاٍ ؾ٢ ايهت  اب إكزؼ ؟ َٔ 

 

  3:  15ف٥ٌُٛٝ األٍٚ 

ٚال تعـ عِٓٗ بٌ اقتٌ صدال ؾاآلٕ اسٖب ٚامضب عُايٝل ٚسضَٛا نٌ َا ي٘ 

 .ٚاَضأ٠.طؿال ٚصمٝعا.بكضا ٚغُٓا.ْال ٚٓاصا

 

  6:  9سظ 

َٓٚغا٤َ َٚاي  ٌَ ٨ٛٞؿ َٚاي َٚاٞيَعِشَصا٤َ  َٚايٖؾاٖب  َِٝذ  ًٝٛا ، ٜايٖؾ َٗاٜلٔىاٞقُت ًٞ ٘ٔ  .ٔي ِٝ ًٜ ٣ٕ َع َِْغا ِٔ إ٢ َٔ َٚاٜل َتٞكُضُبٛا 

ِٝٔت َّ اٞيَب ََا َٔ ٜأ ٢٧ُٛٝ اي٤ٔشٜ ٢ٍ ايٗؾ ََٞكٔزٔعٞ. ٜؾاِبَتَزٝأٚا ٔبايٚضَدا  ِٔ َٔ َٚاِبَتٔز٥ُٛا   ،١َُٝ  .ايٚغ

 

ُٜكتٌ ؾ٢ ايهتاب إكزؼ ، قاصب ٚ غري قاصب ، األطؿاٍ ٚ ايؾ٧ٛٝ ٚ  اؾُٝع 

أيٝغت ٖشٙ ٢ٖ ضمع !! ، ٚ ايكتٌ غضم٘ اهلالى يٝػ إال ، ايؾباب ٚ اؾُٝع ست٢ اي

 ايٛسؾ١ٝ بعٝٓٗا ؟

 

 ؾ٢ اؿضٚب بكض بٕٛٛ اؿٛاٌَ ؟ ٚ قتٌ األطؿاٍ ؟ ايٓقاص٣ َٔ أٜٔ تعًِ ايٝٗٛر ٚ
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 16:  13ٖٛؽع 

َٗا ٢ًٜ إ٢هٔل َُٖضَرِت َع َٗا ٜقِز َت ْٖ ََٔض٠ٝ أٜل ـٔ .ُتَذاَط٣ ايٖغا ِٝ َٕ ٔبايٖغ ٛٝٛ ُِِتَش .َِٜغٝك ُٗ ُِ ٜأٞطٜؿاٝي ٤ٛ ،

ٌُ ُتَؾٗل َٔ َٛا  .َٚاٞيَش

 

  ! عٝكٍٛ أفشاب ٖشا ايهتاب إٔ ايغبب ٖٛ ُضر ايغاَض١ٜ ع٢ً إهلٗا

 

َا سْب األطؿاٍ ايشٜٔ ال ٜعكًٕٛ ؽ٦ّٝا ؾ٢ ايزْٝا بعز ؟ َا  : ٚ مٔ بزٚصْا ْغأٍ

 سْب ايٛؿٌ ايش٣ مل ٜٛيز بعز ؟

 

 هتاب َع إغًٌُ اآلٕ ؾ٢ ايزٍٖٚشٙ ٢ٖ ايتعايِٝ ايت٢ ٜٛبكٗا أفشاب ٖشا اي

احملت١ً ، ؾال لز قتٌ يألطؿاٍ ٚ بكض يبٕٛٛ اؿٛاٌَ إال َٔ أفشاب ٖشا  اإلعال١َٝ

  . ايهتاب

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌٖ عًُت اؿٝٛاْات َٔ ٚسؾ١ٝ ايهتاب إغ٢ُ َكزؼ ؟

 

 12:  6ٜؾٛع 

ِٔ َصُدٌ َٔ  ١َٔٓ َُٔزٜ ََا ٔؾٞ اٞي  ٌٖ َُٛاٝن ِٝذ٣، ََٚسٖض ََٚؽ ِٔ ٔطٞؿٌ  َٔ ََِضٜأ٠ٕ،  َِ َٚا َٓ َٚاٞيَػ َسٖت٢ اٞيَبٜكَض 

ـٔ ِٝ ُٔرَي ٔبَشٚز ايٖغ  .َٚاٞيَش

 

 

 

 

تزَري نٌ َا ؾ٢ ايبالر ايت٢ وتًْٛٗا قّٗضا ٚ إٖالى  ايٓقاص٣َٔ أٜٔ تعًِ ايٝٗٛر ٚ

 طصعٗا ؟
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 4:  45إصَٝا 

ٚنٌ ٖشٙ  ع َا غضعت٘اقتًٚ اٖزّ َا بٓٝتٖ٘اْشا .قاٍ ايضبٖهشا تكٍٛ ي٘.ٖهشا 

 .االصض

 

 

ٖزّ إٓاطٍ ٚ ايبٝٛت ٚ ايزٚص ٚ ؽضٜب نٌ ؽ٤٢ ٚ ست٢ ايظصٚع ُتكًع َٔ األصض ، 

 . ُٖذ١ٝ ٚ ٚسؾ١ٝ ال َجٌٝ هلا

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ؟  ايٓقاص٣ايتٛٗري ايعضق٢ ، َٔ أٜٔ تعًُ٘ ايٝٗٛر ٚ

 

  11:  11ٜؾٛع 

 .ٚاسضم سافٛص بايٓاص.ٚمل تبل ْغ١ُ.ِٖٛسٓضَ.نٌ ْؿػ بٗا عز ايغٝـٚمضبٛا 

 

 14:  11ٜؾٛع 

ٚنٌ غ١ُٝٓ تًو إزٕ ٚايبٗا٥ِ ْٗبٗا بٓٛ اعضا٥ٌٝ الْؿغِٗ.ٚاَا ايضداٍ ؾنضبِٖٛ 

 .مل ٜبكٛا ْغ١ُ.ابارِْٖٚٝعا عز ايغٝـ ست٢ 

 

  . ٖشا ٖٛ ايتٛٗري ايعضق٢ ، ٚ ٖشٙ ٢ٖ اهلُذ١ٝ

 

 

 . ٢َعبٛر ايهتاب إكزؼ وب َٓاٚض ايكتً

 

 7:  9سظ 

 .اخضدٛا.ؾدضدٛا ٚقتًٛا ٗ إز١ٜٓ.ٚاَألٚا ايزٚص قت٢ًٚقاٍ هلِ لغٛا ايبٝت 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
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أيٝػ ٖشا َا  َعبٛر ايهتاب إكزؼ ٜأَض بايتٛٗري ايعضق٢ ٚ اإلبار٠ اؾُاع١ٝ ،

 اآلٕ ؟ ايٓقاص٣ ٜٓؿشٙ ايٝٗٛر ٚ

 

 20:  11ٜؾٛع 

إ ٜؾزر قًٛبِٗ ست٢ ٜالقٛا اعضا٥ٌٝ يًُشاصب١ ؾٝشٓضَٛا الْ٘ نإ َٔ قبٌ ايضب 

 . ٜبارٚا نُا أَض ايضب َٛع٢ ؾال تهٕٛ عًِٝٗ صأؾ١ بٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 

اإلعتزا٤ ع٢ً سضَات ايبالر ايت٢ وتًْٛٗا ٚ  ايٓقاص٣ َٔ أٜٔ تعًِ ايٝٗٛر ٚ

 ايعضام ٚ غريٖا ؟ إغتقاب ْغا٤ٖا نُا ؾعٌ ايًٛٝإ ؾ٢ يٝبٝا ٚ األَضٜهإ ؾ٢

 

ُّا ؾ٢ ايهتاب إكزؼ  . اإلداب١ را٥

 

 18 - 15:  13إؽعٝا٤ 

اَاّ  ؼِٛ اطؿاهلِنٌ َٔ ٚدز ٜٛعٔ ٚنٌ َٔ اماـ ٜغك٘ بايغٝـ. ٚ 

ٖاْشا اٖٝر عًِٝٗ إارٌٜ ايشٜٔ ال  تؿنض ْغا٥ِٗٚ  تٓٗب بٝٛتِٗعِْٝٛٗ ٚ

 ٚال ٜضٕٓٛ ؾتشِٛ ايكغٞ ايؿتٝإ  .ٜعتزٕٚ بايؿن١ ٚال ٜغضٕٚ بايشٖب

 

 . مثض٠ ايبٛٔ.ال تؾؿل عِْٝٛٗ ع٢ً االٚالر

 

 ٌٖ ٖشٙ أخالم سضٚب ؟ 

 

 قتٌ األطؿاٍ   -

 ْٗب ايجضٚات   -

 إغتقاب ايٓغا٤   -

 

 . إْٗا دضا٥ِ سضب ؾ٢ ايهتاب إزعٛ َكزؼ
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 َٔ ىتبأ َٔ َٔ ؟ ٚ َٔ واٍٚ ايؿتو َٔ ؟

 

  10:  48إصَٝا 

 . ًَعٕٛ َٔ ّٓع عٝؿ٘ عٔ ايزًّعٕٛ َٔ ٜعٌُ عٌُ ايضب بضخا٤ ٚ َ

 

هزص بٓا اآلٕ مٔ إغًٌُ طًب اؿُا١ٜ َٔ اإلصٖاب ايٓقضا٢ْ ٚ ايٝٗٛر٣ ، 

 . ؾهتاب٘ ٜأَضٙ إٔ وٌُ عٟٝؿا ال ّٓع عٓ٘ ايزّ ، ٖشا ٖٛ اإلصٖاب ايؿع٢ً

 ــــــــــــــــــــــــــــ

ٛر اؿقاص اإلقتقار٣ ؾ٢ اؿضٚب يتذٜٛع ايؾعٛب ٚ ٚ ايٝٗ ايٓقاص٣ َٔ أٜٔ تعًِ

 ايكتٌ ايب٤٢ٛ ؟

 

ُّا ؾ٢ ايهتاب إكزؼ  . اإلداب١ را٥

 

 22:  11إصَٝا 

ّٛت بِٖٓٛ يشيو ٖهشا قاٍ صب اؾٓٛر.ٖاأْشا اعاقبِٗ.َٛت ايؾبإ بايغٝـ ٚ 

 . ٚبٓاتِٗ باؾٛع

 

ّٝا ع٢ً أصض ايٛاقع ، ايكا١ُ٥ ط١ًٜٛ  ٖشٙ ٢ٖ تعايِٝ اإلصٖاب ايش٣ ٜٛبل اآلٕ سضؾ

 . دّزا يهٔ يٓهتؿ٢ بٗشا ايكزص ٚ يٓض٣ َٛقـ ٜغٛع ؾ٢ ايعٗز اؾزٜز

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ ايٓقضا١ْٝ ٌٖ تغتٛٝع إٔ تضؾض ٜغٛع ؟ ٌٖ ٖٓاى سض١ٜ ر١ٜٝٓ ؾ٢

 

 27:  19يٛ 

اسعِٖٛ ، ؾأتٛا بِٗ إٍ ٖٓا ٚ مل ٜضٜزٚا إٔ أًَو عًِٝٗأَا أعزا٥ٞ ، أٚي٦و ايشٜٔ 

 .قزاَٞ
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ٖشا ٖٛ ٜغٛع احملب١ ! ال سض١ٜ إختٝاص ٚ ال سض١ٜ عكٝز٠ ، بٌ دعٌ َٔ ال ٜضٜزٙ 

ّٚا ي٘ ٚ أَض بشع٘  . عًٝ٘ ًَٟها عز

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 َٔ ٜأَض بإؽعاٍ اؿضٚب ؟

 

 34:  10َت 

 .عٝؿاال تٛٓٛا أْٞ د٦ت أليكٞ عالَا ع٢ً األصض. َا د٦ت أليكٞ عالَا بٌ 

 

 ٌٖ ٖشٙ ٢ٖ احملب١ ؟ ! دا٤ يًٝك٢ باؿضٚب ع٢ً األصض

 

ٖشٙ ناْت إقتٛاؾ١ عضٜع١ َٛدظ٠ ٚ إال ؾايهتاب إزعٛ َكزؼ ٤٢ًَ بايزع٠ٛ 

 . إٍ اإلصٖاب ٚ ايزَاص ٚ عؿو ايزَا٤ ، يهٔ ٍٜٛٛ إكاّ ؾٝٗا

 

عالّ ٖشا يٝعًِ اؾُٝع أُٜٗا تعايِٝ اهلل ، يٝعًِ اؾُٝع ايؿضم بٌ ايتغاَض ؾ٢ اإل

 . ٚ اإلصٖاب ؾ٢ ايهتاب إزعٛ َكزؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مت عُز اهلل
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