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هلل الذٓ يدانا لدِههٌ الوهُِو َرفة هٕ نة نهٌ اسبوهّو َئَلّاٙهٌ        اسبمد

مةسهللني َا١َظههههّا٘ همام ا١نبّهههها٘ َالهههههمتوني َظهههههللٖ اهلل تهللههههٖ  هههههالهههه

خمد بو تبهد اهلل َسها ٔ ا١َظهّا٘    هر و ا١نبّا٘هخني ٟسّما خا هَالعال

 ُِم الدِو . إىل ل بّت ضبمد َتهللٖ رو  بع بإحساى 

 

 ماذا بعد الـنوت ؟ 

مٞرهني بهههاهلل َثسهههُلٌ هِتوهههةث اهههجأاه ن ئليهههاى الهههيهههذا السهههٞال 
ُت َتٍمها  مٞرهات َِة  ن استفساثا هًو تٍما ِهللواٍ اإلنسهاى بفهد ا ه   هَال

َنهد اجهة السهٞال     ،َتذابهٌ   َؼهطتتٌ َاله     مسفٍُ رو ئخبهاث الوه    
ئخأاه تهدرا تهة  بفهم رُانهع اٟنتنّهت ئظهُا اه بصهةِٕ  عهة  رهو         

نهد نؽهت العهد ٕ ئى  سه هللًا بفهم       ،تذاب رستمة رتعل ِههلل بًها   
هللمّهٕ ن  ئجًلٔ الفخغ ازبُّلُجْ اله  نعهبتًا بفهم الصاعهّات الف    

تهههو ئظهههُات ذبةاهههات  الفخهههغ َغةؼهههًو ، طبوهههات ا١ث  ا١َىل
 ،خُياهخةاات َنهههخعل  ًّهها رههو  للههلٟت َ هههطبوههات ا١ث  َرهها ِهه

  ُجُٚا بعهةخات بصهةِٕ رفذبهٕ  فةؼهُيا تهللهٖ بفهم تهللمها٘ الهدِو         َ
إىل  لّتههلرهللُا  ًّهها َِفة ههُا حوّوتًهها  تُظهههللُا    -رسهههللمني َرسههّخّني   -

ْ هْ نهه ٍ  هههئنًهها ئظههُات البصههة الهههمفذب  هه إىل -باإلمجهها  َ - حوّوههٕ
  .و ا١ث  الهمهفخُظٕ  هللو
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 وههاى ااتصههاص العههةخات البصههةِٕ َتةؼههًا رههو يههٟٞ٘ الفهللمهها٘  
رهو حسهاب    اهللهًا مسهللمُى َئثبهاب الهدِانات   هرٞاداه لهما ئمجع تهللٌّ ال

م ةرني هر٠ٙوهههٕ اهلل سهههبخانٌ لفبههها ٍ ن تهههاع الوههه  َرهههو  فهههذِ  الههه
الدنّا نبهل  مني َالفاظني َالفاسوني تو ئرة اهلل سبخانٌ ن تاع هَالظال

 لهللبفد تو رفعّٕ اهلل سبخانٌ. لها  واى يذا حا لاه  ،مُتهال
اه تهللمّهههاه نُِهههاه لصهههبًات  َاهههاى ااتصهههاص العهههةخات البصهههةِٕ ث ٍ  

مجا اه ٟ  ِهمُت اإلنساى َِعأمهوةِو َإشواٟ ًو حّهما ِوُلُى 7 هال
مُ ٖ تهذاب  هَيوهذا عبهو ٟ نسهمع رهو اله      ،خٍس َٟ ِةٗ َٟ ِسهمع  هِ

 . -اما ِدتُى-متوني َسةَثيو هظةخا ًو َٟ نةٗ نفّو الالفاظني َ
َنلِهههديو جُابهههاه 7 إى تّههههها الباظهههةٔ َئلنهههها السهههارفٕ ٟ  عههههللذ  

7 َثا٘ تاع الهدنّا ما همهللوُ ّٕ َالةَحّٕ ال   تفهللق بهمصايدٔ ا١رُث الهل
َنؽههةب  ههو رجههالني رههو ا١رههُث  -ئَ الفههذاب اسباظههل ن الوهه الهفههّو 

 ما ِٕ َشَٞى الدنّا 7 هالفاٙوٕ تهللٖ ا١رُث المهللوُ ّٕ هال
( رو نلَل ج اّٙل تهللٌّ ٍ ظخابٕ ثسُل اهلل )دا١َل 7 را شً

ٌ    ِةاٍ َِتوهللو رفٌ ن ( َيُ )  ،حؽهُثيو َيهو ٟ ِةَنهٌ َٟ ِسهمفُن
َيوذا رهللوا الوه  َضباسهبا الفبها  ن اله     ف هل حُاسهها 7 ئمساتهها        

 َ ثاث سٞا ما َجُابًو  ما .َئبعاثنا تو مسا  َثِٕٝ حسابًما 
الجانْ َيُ ضبسُس بالُجداى 7 تهدرا ِهام اإلنساى  أٗ ن رهارهٌ  

لِات حتهٖ ِةشهذ جبّههٌ    ٞمهعبُيما رو ال ئَالفواثب  هللدغٌ  ئَاسبّات 
َرهع   ،عبُيمها   ئََِفةق َِبوهْ ن نُرهٌ رهو شهدٔ ا١ع َئلٗ الهللدغهٕ      

ٌ  رع الهاٙو َٟ ِسمع الوةللك ٟ ِةٗ اسباؼةَى  رها ث ٍ الههاٙو    ِبهُى رهه
 ؟ ا٠ َئلف ا٠ .موو إنواث للك ه ًل ِ ،َٟ ؼبسُى را  لهمٌ َ لاٍ 
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 ٟ ت تههو رعههأ اإلنسههاى ن تههاع  َنههد َث ت إلّههها بفههم التسههاٝ
ٕ   ه مُتٕ رجهرو ر -الو   ثاغهبني ن   - وفٕ رو طه٠ب الفهللهُم ا١اا ِههمّ

َحّح ااى لْ اتابٕ ن  ،رعدث رفتمد  إىلاإلثشا   ئَالتفةص الُاسع 
يذا ا١رهة ئحببهت إخةاجًها بفهد ئى اانهت رؽهارّهًا َاتظهاه لهْ سههني          
طُِهللههٕ جفهللتًهها بههني تههّ  َن نهللههو َلااة ههْ َنههد لهههمست  َثيهها  هههْ 

مهٖ يهذا اسبهال زبمّهع إخهُانْ َئبههاْٙ      هاٟستوارٕ َنلايهٕ السههللُو َئ ه   
َبةسههُلٌ مٞرهات بهل ئنعههذ اهل رههو  رهو بههاهلل سهبخانٌ     همٞرهني َالهههاله 
(َبالههه )7 ئى ِوهههةئ يهههذٍ ، َ رهههل  ثب الفبههها  ِهههُم الوّهههام إىلمفا  ه

اإلثشهها ات َالهعههاٙذ الهههمستوأ رههو  ِههات الوههةاى اسبوههّو َئحا ِههح   
ص تهللٖ رعأٍ َرعأ ال إنساى بفد حهللُل ا١جل السهٕ الهمتًةٔ لّتفٍة

ٌ َئى ػبفل اهلل بني تّهٌّ َ هْ نهللبهٌ لتهههبم حّا هه    ،مُت تهللٌّ هَنلَل ال
يوهذا   ،َح  طاتتٌ -( رهخمد َ لٌ ) -بهخٍ  اهلل َح  ئَلهّهاٙهٌ  

ِتتًة َِعهللْ ئى 7  مان سهللُاًَالهمٞرهٕ مٞرو هِهبطْ ئى ِوُى حال ال
حباه هلل َنةباه رهٌ َِعُم َِلاْ َؽبمس ٍَِ  َالدٌِ َؼبج َِفتمهة حبهاه   

هلل َنةبهاه  باهلل َ وةباه رو ساحٕ ندسٌ َِتُث  تو ضبةرا ٌ َرفاظٌّ حباه 
رهٌ  ٠ ِظهللو ئحداه َٟ ِٞلٓ َٟ ِطتاب َٟ ِوذب َٟ ؽبد  رسهللماه َٟ 
ِوارة َٟ ِصةب اشبمهة َٟ ِلنهْ َٟ..َٟ..اهل للهك ِهتهللهق رهو حه         

ّسههتخق حهه  اهلل لههٌ َغفةانههٌ لذنُبههٌ طاتتههٌ َالتوههةب رهههٌ لحهه  اهلل َ
ِإ تتشــر ٓإــتت ٕإ ُن ٌإ ٔإ َٕ ايـــَُقــ َ٘ َفاِتـّبٛ ِإ ايًـَبـــشإـٜتعتَْٛٞ ـَبــــًَّ ـــِبإُه َٜـ َٚ ِإ ــــغإـ٘ت  َفشإ َيُهــ

َٚايً ِإ  ْتَٛبُه ٌِـٌَٛس َسسـُفـ٘ت َغــِرت  .دٝ
ِتّههع اهلل سههبخانٌ َٟ ِفعههٌّ ثجهها٘ ثُابههٌ َنفّمههٌ َخُ ههاه رههو    ئَ

 هاى لهللاهُص ئثهةاه ن حسهو السههللُو       ،توابٌ َجخّمٌ َرو تذاب الوه  
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َند ااى السهللف العالهذ رهو الفهللمها٘ َا١ وّها٘ ِوهةئ      ،َاستوارٕ الفمل 
ِسهمفًا رهو الُتهاا  اٙمهاه  ّهتف        ئَ ،ئخباث الوه  َتهاع اله    اهجأاه    

ٕ  رهًا َِبوْ تهللٖ ئحُالٌ خُ اه َ لتاه  ،رو تذاب الو  َرُنف الوّارههه
( ِبوهُى  مٞرهني َئٙمتهها ا١طًهاث )  ه( َئرأ اله َااى ثسُل اهلل )

يذا سّدنا  ِو الفابدِو َسّد الساجدِو  ،اهلل سبخانٌ ن خهللُا ًو رع 
ًٍ إىلِبوْ خُ اه رو ئى ِهول  م لٌ الفمهل  دٍ لةند ٌ  ٌّ َع ِوٍدنٍ  ع ِهم

َــا ٜهــٕٛ  إىلَٚــا يــٞ ك أبهــٞ ٚك أدسٟ العالهههذ لؽهه فتٌ  ّههٌ ثههو ِوههُل 7 ر
ٚأس٣ ْــفظٞ تــداد ين ٚأٜـاَٞ تـداتــًين ٚقـذ  ــفكت  ٓـذ سأطــٞ         ،َصـيٟ  

 ،أبهٞ يظ١ًُ قـيٟ   ،! أبهٞ يـدشٚز ْـفظٞ  فُا يٞ ك أبهٞ ؟  ،ش١ ايـُٛت أدٓ
أبهـٞ يــدشٚدٞ َـٔ قـيٟ      ،أبهٞ يظؤاٍ َٓهش ْٚهي إٜـاٟ   ،أبهٞ يضٝل يـشذٟ 

 ٢ً ظٗشٟ أْظش َش٠  ٔ ٜـُٝين ٚأ ش٣  ٔ مشايٞ إر   شٜاّْا ريٝاّل ساَاّل ثكًٞ
ٚدـٛٙ ٦َٜٛـز   ايـدال٥ل فـٞ ػإٔ غي ػأْٞ يهٌ اَشئ َـِٓٗ ٦َٜٛـز ػـإٔ ٜغٓٝـ٘       

 د .ا قرت٠ ٚريـــ١ٗٚٚدٛٙ ٦َٜٛز  ًٝٗا غي٠ تشٖك ،َظفش٠ ضاسه١ َظتبؼش٠ 
ل ئى الهخساب َازبهلا٘ باشبّههة َالهفهّو     َاههلى بفم ا ٞرهني ِتاٍّ

 ئَ ،بفاع الوّارٕ َٟ شْ٘ ن الوه   اتغهالفواب َازبخّو ربالصة َ ئَ
ِتاّل ئنٌ ُِ   اإلنساى بفد رُ ٌ ن ن ٍ َِهللخد ججهٕ يارهدٔ ٟ حسهاب    

الوة نّههٕ َا١خبههاث   ا٣ِههاتنعههُػ َلوههو  ههُا ةت   ،تهللّههٌ َٟ اتههاب  
بهخساب الو  َالتخوّق  ٌّ تو سهللُو اإلنسهاى  ههْ  نههّههاٍ ثهو      الصةِفٕ

َِوهُى ثَؼهٕ رهو     -حس  سهللُاٌ َتمهللٌ ن تاع الدنهّا  -ِهعأ ن ٍ 
 وانت يهذٍ الةسهالٕ الههموبهللٕ     ،حهفةٔ رو حهفة الهأاى  ئَ هٕ هثِا  ال

خساب الو  َرا ِه ةٓ تههد الههمُت   هتهللّوو  ذاةٔ رو الوة ى َالسهٕ ب
  ْ رستوبهللْ .                   هلفان   هةاه  ئثجُ ئى  وُى لخ ،َبفد  خُل الو  
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َالعهه٠ٔ َالسهه٠م تهللههٖ ئشههةص ا١نبّهها٘    هلل ثب الفهها نيخمد هالهه

ّا٘ هبهَا ةسهللني ئبْ الواسو ضبمد َتهللٖ  لٌ التّبني التايةِو َمجّع ا١ن

 ُِم الدِو .  إىلمةسهللني َرو  بفًو بإحساى هَال

 

ِِ    ر نال اهلل سبخانٌ 7 ٘ت ثتـ َٓـا ايَّـ َٔ َقاُيٛا َسّب ِٕ ايََّزٜ ٍت   ٔإ َٓـِض َتٛا َتَت اطإـَتَكا

ِإ      ــتت ٓإ ــٞ ُن ــ١َ ايََّت ِٓ ــشتٚا َباِيَذ ََٚأبإَؼ ــٛا  ْت ََٚك َتشإَض ــاُفٛا  ــ١ُ َأكَّ َتَد َُاَل٥ََه ِإ اِي ٔٗ ٝإ ــ ًَ  َ

َٕ  . 03الس دٔ 7  دتتَٛ ذتٚ

مستوبل اشبهأ َالهفهّو الهذٓ    هيذا البّاى الوة نْ بصهاثٔ لهللمهٞرهني به   
حّهح   ،م ّد هخمّد َ ِههٌ اله  همستوّمني ن ظةاطٌ الهمٞرهني الهِهتظة ال

 7مهللتلرنيهمٞرهني الهههتههو الهه  -َيههُ اهه٠م اهلل سههبخانٌ   -ؼبوههْ الوههة ى  
َتٛا    ر ِِ اطإـَتَكا ٘ت ثتـ َٓـا ايَّـ َٔ َقاُيٛا َسّب د ن جها ٔ الصهة  اسبهّهف َ ِههٌ     ايََّزٜ

يههٟٞ٘  تهههلل   -مشههال  إىل ئَمني هِهه  إىل -الهللتّههف  هللههو ِهخة ههُا تهههٌ   
َالسههةَث َالهللههذٔ َالهفههّو ن رسههتوبل  بهها١رو ةَنًوتهللههًّو ا ٠ٙوههٕ ِبٍصهه

َللههك  تّّهه  لهفُسههًو الهه   رهههت  -َرهها بفههد تههاع الههدنّا  -حّهها ًو 
َئى ازبهههٕ الهه   ،بههاسبق َجايههدت ن طاتههٕ اهلل َالههُث  تههو رفعههّتٌ  

ن تاع الدنّا ست دَنًا َ ةَنًا حبس  سهللُاوو و بًا ن الوة ى هَتد 
 .لهللفواب  ئَةَٓ الهمفٍد لهللجُاب بلٍم ئتّهوو ن يذا الفاع ا١خ
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ٍُهًّٕ ن الوة ى الهَيذٍ اسبوإِ اإلل  ٓ نهللُب الههاس  م ّد بصاثٔ  و
تهد مساتًا اْ ِةغبُا ن ئى ِٞرهُا باهلل َِوتبُا رو طاتتٌ َثؼهُانٌ  

 تٌ. هاالفٕ  ِانهَِبتفدَا تو رفعّتٌ َر
َازبههاى 7   تارتني لهمستوبل اشبأ َالهفهّو   يذٍ ا٣ِٕ الصةِفٕ دبفل

ثو ِسهتوّو ن جها ٔ    ،( اهلل ضبٞئى ِٞرو باهلل َِفتود َحدانّتٌ َِوُل7 )
َرهو  َى إجتمها  الفوّهدٔ     ،الصة  َِفتدل َِسهأ ن ظهةاطٌ ا سهتوّو    

ٍت الهههخوٕ َاٟسههتوارٕ ن السهههللُو ٟ ِهههال اٟنسههاى يههذٍ ا ة بههٕ 7 ر  َٓــِض َتَت
 َٚ ــاُفٛا  ــ١ُ َأكَّ َتَد َُاَل٥ََه ِإ اِي ٔٗ ٝإ ــ ًَ ِإ   َ  ــتت ٓإ ــٞ ُن ــ١َ ايََّت ِٓ ــشتٚا َباِيَذ ََٚأبإَؼ ــٛا  ْت َك َتشإَض

َٕ اهلل سهبخانٌ   ٍوهثهو ئ ه   ،د بًا ن تاع الدنّا ببّاى الوة ى َالسههٕ  تتَٛ ذتٚ
بصاث ٌ لهللذِو  رهُا َإستوارُا ن اسبّأ الدنّا بوهُل الههم٠ٙوٕ  هو  ّمها     

َٝـا  بفد تاع الدنّا 7 ر ِإ َفـٞ اِيَش َٝاؤتُن ٚإَي ٔت َأ ِإ     َْشإ ََٚيُهـ ََٚفـٞ اَِ ـَش٠َ  َٝا  ْإ ٠َ ايـّذ
ٗٔٞ َأْ ََا َتؼإَت َٗا  َٕـَفٝ ََا َتِذ تٛ َٗا  ِإ َفٝ ََٚيُه ِإ   د .ُفظتُه

ََـا  نال اهلل سبخانٌ 7 ر َٚ َتشإَضًشا  ٝإٍش  ٔإ َ  ََ ًََُتإ  ََا َ  َِْفٍع   ٌّ َّ َتَذذت ُن ٛإ َٜ
٘ت أَ   َٓـ ٝإ ََٚب َٗـا  َٓ ٝإ ِٕ َب ٛإ َأ َّٛد َي ٔإ طت٤ُٛ َت ََ ًََُتإ  ـ     َ  َْ ٘ت  ِإ ايَّـ ٜتَشـزكستُن َٚ ٘ت ـََـًذا َبَعٝـًذا  ِفَظ

٘ت َس٤ ــ ــاَدؤتَٚايَّ يههذا  هههْ الّههُم ا٣خههة َثا٘    ، 03د  ل تمههةاى 7 ٌٚف َباِيَعَب
ػبهد اإلنسهاى تمهللهٌ ن  اث التوهللّهف      -ن الوه  َن ِهُم الوّارهٕ     -نا  نّا

ٔه -٠ه حاؼةاه بني ِدٌِ رسٍ  تمهل السهُ٘    َالذٓ -َظُ اه َحةإ  ظُث
اتتود الةئٓ السُ٘ ػبد ئثةٍ السّٛ ئرارٌ حاؼةاه  ِههههٍُ  حّهٚهذ لهُ ئى     ئَ

تمهللهٌ   ئَبّهٌ َبني سّٚتٌ ئرداه بفّداه َ اظ٠ه رفتداه ِه ٌّ رو ئثهة توّد هٌ   
 ئََيذا ذبذِة رو اهلل سبخانٌ َإنذاث لفبا ٍ رو  الهةئٓ السهُ٘    ،السّٛ 

ِإالفمل السُ٘ َرو توابًما الصدِد 7 ر ٜتَشزكستُن ٘ت ْ َٚ ٘ت سَ ـَايَّ َٚايَّـ ٘ت  ٌٚف ؤتِفَظ
ث َئنهذث  حٍذَث فٌ ثو د َرو ثئ تٌ ئى ئتهللٖ روام الفبد العالهذ َباِيَعَباَد
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ثهو نهال سهبخانٌ طباطبهاه حبّبهٌ       ،الفمل السُ٘ َرو اٟتتوها  الباطهل  رو 
ِإ تتشـ   ( لّها ٓ ئ باتٌ َئ هةا  ئرته7ٌر  ا عتفٖ) ٓإـتت ٕإ ُن ٌإ ٔإ َٕ ايـ ـَُقـ َ٘ ـّبٛ َّ

ٜتـَبــَفاِت  َْٞ ِإ ايًـَبـشإـعتٛ َٜــِبإُه َٚ َٚايًــغإـ٘ت  ِإ  ْتَٛبُه ِإ رت ٌِـٌَٛس َسسـ ـُفـ٘ت َغــَِفشإ َيُه د ٝ
َيذٍ ا٣ِٕ  هدلها تهللهٖ طةِهق طاتهٕ اهلل َضبهةو تبها ٍ        ، 03 ل تمةاى7 
َٟ ثِه    ،( َرتابفٕ ثسُلٌ ) اهلل  فاىل خبٕهرَيُ طةِق عبُ  بفّتٌ 

خ  اهلل ه د حه  اهلل ن نهللبهٌ َرهو اهاى ِه     َباثٌٙ ِهٌ مٞرو بةٍبهن ئى ال
بههع  ِهههٌ َِتههابع ثسههُلٌ َِهوهها  ١َارههةٍ َنُايّههٌ َح٠لههٌ       ِهلللرههٌ ئى ٍِت

حهه  اهلل  -َيههذاى جههلا٘اى  ،َحةارههٌ حتههٖ ؼببههٌ اهلل َِطفههة لههٌ لنُبههٌ 
بهد لةبهٌ َرتابفتهٌ لهههبٌّ     الف رت بهاى تهللهٖ حه ٍ    -ذنُبٌ لَغفةانٌ  ، لفبدٍ

  َالسّهة تهللٖ نهًج  ِهانهتٌ . رٕ  هْ جا ٔ شة  اهللا تخووٕ  باٟستوا
يا هههاى ا٣ِتهههاى ن سهههُثٔ  ل تمهههةاى  بٍّههههاى سهههبّهللني َرسههههللوني      

ص ا ٞرو بس٠حني ِتدٍث  بًما ؼد ل٠ستوارٕ ن الفوّدٔ َالسهللُو َ فٍة
 الصههّتاى الههةجّو الهههذٓ ِههُحْ لهههٌ  خههةص الوهههُل َُِسههُس لفوهللهههٌ      
باطههل الههُيو لّخة ههٌ تههو طةِههق الهههًدإِ َالعهه٠  َؽبةجههٌ رههو نههُث    

ا١تمهال   ئَاهللمهات الفوّهدٔ الباطهللهٕ     إىلاإلِهماى َالوةب رهو الهة و   
( سبّل الهخ  اإللهًْ الهداتْ لتهبفههّٕ ثسهُلٌ )   يما7 َيذاى، السّٕٚ

 ٌ  ٌتذابه َسهبّل الههاُص َالةجها٘ 7 خهُص      ،َالهسهأ تهههللٖ  نهًهج  ِانههت
 الفُ  بهفّمٌ َجههانههٌ .  إىلفهُ  بةؼُاى اهلل الهمٞ ٓ َثجها٘ ال

ٌ  إلى رو ااى لٌ تول ِفوة ِهبطهْ ئى ِتلرهل  ههْ     - َِةتٖ رعههللخت
رستوبل حالٌ َرا َِٞل إلٌّ ئرةٍ بفد تاع الدنّا َالتوهللّف َبفد الفّض 

 ههاى ئرارههها  ،مهللذات ه هههْ الهههخّأ اللايههةٔ بههالب٠٘ َا٣ٟم َبههالهفّو َالهه  
١جل الواظو لهللفمة َئرارها حساب ال    َحسهاب الوّارهٕ   الهمُت َا
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َِهبطْ لها ئى نهتهفوة ن التذاةٔ الفهللُِٕ َالهعهّخٕ الُانفّهٕ اله  ثَايها     
مٞرهني َ ِههو الهههمُحدِو ه( بسهههد رتعههل بههلرأ الهه الصههّا الوهللههّ  )

() إٕ ايعبس إشا نإ يف آخط ّٜٛ َٔ أٜاّ ايـسْٝا ٚأٍٚ ٜـّٛ   حّح نال 7 ر
 : َاي٘ ٚٚيسٙ ٚعًُ٘ -عّبط ٚحيهٞ أٟ ظٗط ي٘ َجاٍ ٜ -اآلخط٠ َجٌ ي٘ َٔ أٜاّ 
أٟ  -َاي٘ فٝكٍٛ : ٚاهلل إْٞ نٓت عًٝـو سطٜصـاش ؾـشٝشاش     إىلفًٝتـفت  -ئ

فُـايٞ عٓـسى      -نٓت أخاف عًٝو َٔ ايٓكصإ ٚاالْعـساّ ٚأغـع٢ يتُٓٝتـ٘    
 فٝكٍٛ ي٘ : خص َين نفٓو .  

ٚيسٙ فٝكٍٛ : ٚاهلل إْـٞ نٓـت يهـِ حمبـاش ٚإْـٞ نٓـت        إىلفت تفًٝ - ب
 .  سـفطتو فٓٛاضٜو  إىليٞ عٓسنِ   فٝكٛيٕٛ ي٘ : ْؤزٜو  عًٝهِ َـشاَٝاش فُا

ّٞ     إىلفًٝتفت  - جه  عًُ٘ فٝكٍٛ : ٚاهلل إْٞ نٓت فٝـو ظاٖـساش ٚنٓـت عًـ
يٞ عٓسى   فٝكٍٛ : أْا قطٜٓو يف قربى ّٜٚٛ ْؿطى ست٢ أعـط    ثكٝالش فُا
 د.ع٢ً ضبو أْا ٚأْت

يهههذٍ حوّوهههٕ تهللُِهههٕ َنعهههّخٕ رهللوُ ّهههٕ  هههدتُنا ل٠تتهههها٘ بالفمهههل 
َإختّاث العالهذ رهٌ َإجتهاب اسبهةام َالفاسهد رههٌ  انهٌ الهها ع ن الوه        

َٟ نطٍت بالدنّا َٟ غبد  بالهمال َالفواث َالذي   ،َالصا ع ُِم الوّارٕ 
 . بازباٍ َاٟتتباث َاللتارٕ  ئََالفؽٕ 

َرو الهمسهللمات َاٟتتوا ات الههختمّٕ تههد الههمسهللمني َغأيهو 7     
ٕ   بههل   ،َجهُ  الهخساب بهفد تهاع الهدنهّا   ِهفتهوههد الهمسهههللمُى نههاطههبههه

َجههُ  حسههابني 7 حسههاب  هههْ الوهه  َحسههاب تهللههٖ        -َباإلمجهها   -
َالجانْ رهٌ ند َث ت  هٌّ ا٣ِات الوة نّٕ الوجأٔ َيُ  ،تةظات الوّارٕ 

 َ صبًهُل تههد اهجأ رههو     ئَلوهو ا١َل رطفهُل تههٌ     ،ص تههد الههاس  رفهة
الهاس َ ٌّ خعُظّٕ ع ِهللتفت إلًّها الوهجأ َيهُ ئى ٟ شهفاتٕ ل٢نبّها٘      

 ئَ ول إنساى ن تاع الو  ِلخذ حوٌ رو الهفّو  ،َا١َظّا٘  هْ الو  
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( 7تهو ئٙمتهها ا١بهةاث)    الفذاب حسه  سههللُاٌ َنهد إشهتًة اسبهدِح     
أٟ يف عـا    -فأَـا إشا اـاض ارَـط إيٝٓـا      ،ف عًـٝهِ إال ايـربظر   ٚاهلل َا أخار

َند سلل ئبُ بعأ اإلرهام   دفٓشٔ أٚىل بهِ -ايكٝا١َ سٝح تٛدس ؾفاعتِٗ 
 ،ْــعٛش باهلل َٓٗا ر(7ئِفهللت رو ؼطتٕ الو  ئحد ؟ نهال   7العا ق )

 َند  وةثت ا١خباث بًذا الهمفهٖ . ، دَا أقٌ َٔ ٜفًت َٔ ضػط١ ايكرب
 

 دعـٌ ايكـرب خـري بٝـتٍ    ُٛت خري غا٥بٍ ْٓتظـطٙ ٚإ دعٌ ايـإايًِٗ 
ـ ، دعٌ َا بعسٙ خرياش يٓا َٓ٘ طٙ ٚإْعُّ ت اراـٛات  ايًِٗ إيٝو عّذ

بصٓٛف ايًػات تػأيو احلادات ٚساديت إيٝو إٔ تـصنطْٞ عٓـس   
 . ايطامحني طٍٛ ايبال٤ إشا ْػٝـين أٌٖ ايسْٝا ٜـا أضسِ

 
ؼههُ٘ البّانههات  َيههها ئحببههت ئى ئحوههْ  عههُِة حسههاب الوهه  ن    

َيهذا ئرهة    -شهان   ْ َرعهدثٍ هظا  َيْ بّانات رو رفدٍى -الهمخمدِٕ 
ٔه لْ طُل تمةٓ  ،رو الهاسرطهفُل تهٌ تهد اجأ  ئثجُ ئى ِوُى  ذاة

ٔه لههمو ٟ ِفهةص اسبوّوهٕ      َلهمو ث نٌ اهلل الفهللو َالفًو َئى ِوُى  بعهة
بفد تاع الهدنّا   -َحّح ئى ئخباث الفاع ا٣خة ، تًا ال  خّٕ حق رفة
رسهمُتٕ غهأ ضبسُسهٕ بهاسبُاس اشبمسهٕ الظهايةٔ        -رو الو  َالوّارهٕ  

َٟ سبّل رتفاث ٕ إل ثااًها ن تهاع الهدنّا إٟ سهبّل ئخبهاث ا فعهُرني       
َيهو   ،العا نني الذِو ؽب َى تو اهلل سهبخانٌ َٟ ِهتوهُى تهو يهُٗ     

(  وانهههت ئظهههدق الههههاهللق َئَلّههها٘ الههههخق ) ضبمهههد َ لهههٌ ا١طّهههاب
ئخبههاثيو ا سههمُتٕ الُاظهههللٕ سههبّهللْ لتعههُِة حسههاب الهه    َحواِههٕ   

                                                                          َند جفهللتٌ  هْ  عُل ث٠ثٕ 7  ئخباثٍ
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 . فاىلبًا اإلنساى ا اهللُق هلل  مٍةهبّاى الفُاع ال  7ِا١َل
 الجانْ 7 بّاى را ِفاِهٌ اإلنساى ساتٕ الُ أ .

الجالح 7 بههّاى را ِه هدٍ اإلنساى بهفد َ ها هٌ  ههْ نه ٍ َلههخدٍ    
 .    - ٌّ َثَحٌ ئٓ رواى ِستوة ججمانٌ  ئَن ا ا٘  ئَن ا١ث   -

 
 ج

 

 ج

 
 الفصل األول : عوامل وجود اإلنسان

 

مٍة بًا رو هاإلنساى َا ها ل ال  ِِهبطْ التمًّد ببّاى تُاع َجُ  

حّح ِستفا  رهو   ، استوةاثٍحتٖ رهتًٖ ئرةٍ َضبل خهللوٌ بدإِ إػبا ٍ َ

اإلنسههاى  مٍةهئنههٌ ِهه -ن الوههة ى َالسهههٕ ا تًههةِو   -الهعههُػ الصههةتّٕ 

َؼبّههٖ ن  -بههل بههلرة اهلل سههبخانٌ َ وههدِةٍ  اختّههاثٍرههو  َى  -مها ل هبهه

َجههُ ٍ بفههُاع رتفههد ٔ ََجههُ ات رتباِهههٕ ئشههاثت إلًّهها الهعههُػ       

ِٓـاغت    َٜـا رخج 7هَلفهل ئمجفًا نُلٌ سبخانٌ ن سُثٔ ال ،الصةِفٕ َٗـا اي ّٜ َأ

ْت  ٔإ  ََـ  ِِ ٔإ تتَشاُب ثت ََ ِإ  َٓاُن ِْا َ ًَِك ٔإ اِيَبعإَح َفٔإ ََ ٜإُب  ِإ َفٞ َس ٓإتت ٕإ ُن ٔإ    ٔإ ََـ  ِِ ِطَفـ١ُ ثتـ

ََـا       ّٔ ْتَكـّش َفـٞ اأَلسإَسـا َٚ ِإ  َٔ َيُه ٝك ٓتَب َتَدََّك١ُ َي ٝإٔش  ََٚغ َتَدََّك١ُ  َتضإَغ١ُ  ٔإ  ََ  ِِ َ ًََك١ُ ثت

ٔإ        إىلََْؼا٤ت  ََـ ِإ  ٓإُه ََـ َٚ ِإ  ِِ َيَتبإًُغتـٛا َأػتـِذُن ِإ َطِفـاّل ثتـ ْتدإٔشدتُه  ِِ ٢ُْ ثت َتَظ  ٌٍ َأَد

ٔإ ََ ِإ  ٓإُه ََ َٚ َٛف٢َّ  ََٚتـَش٣   إىلٜتَشّد  ٜتَت ٝإ٦ًا  ٍِ َػ ًِ ٔإ َبعإَذ َ  ََ  َِ َٜعإًَ ٝإاَل  ُتٔش َيَه ٍٔ اِيعت َأسإَر

ٚإٍز         ٌك َص ٔإ ُنـ ََـ ْإَبَتـتإ  ََٚأ ََٚسَبـتإ  ٖإَتـِضتإ  َُـا٤َ ا َٗـا اِي ٝإ ًَ َٓا َ  َََذ٠ّ َفٔإَرا َأَْضِي َٖا اأَلسإَض 
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ٔٞ ٜتشإ ٘ت  ِْ ََٚأ َٛ اِيَشّل  ٖت  َ٘ ِٕ ايَّ ٍٗٔٝر َرَيَو َبَأ ٞإ٤ُ َقـَذٌٜش       َب ٌك َػـ ٘ت َ ًَـ٢ ُنـ ِْـ ََٚأ ٛإَت٢  َُ اِي

ٔإ َفٞ اِيُكبتٛس ََ َٜبإَعحت   َ٘ ِٕ ايَّ ََٚأ َٗا  ٜإَب َفٝ ١َْٝ َك َس ِٕ ايِظاَ ١َ آَت  .  دََِٚأ

  ْ 7ههي وهههُالهفهذٍ الههَي  

 

 

 . ٍالعامل األول : عامل الرز

 

َٓـٞ  ر نال اهلل سهبخان7ٌ  ٔإ َب ََ ِإ   َٚٔإرإ َأَ َز َسّبَو  ٗت ِٜـَت ِإ رتسك َٖ ٗتـٛٔس ٔإ ُظ ََـ  َّ  آَد
َْا   ٗٔذإ ًَـ٢ َػـ ِإ َقاُيٛا َب ِإ َأَيظإتت َبَشبكُه ٔٗ ِإ َ ٢ًَ َأُْفَظ ٖت ََٗذ   341ا١تهةاص 7 د ََٚأػإ

هاطوٕ ه ُا ةت ئحها ِجًو اله   ئَ()مفعُرني هئخباث ال استفاؼتَند 
إنهةاثيو لهٌ بالةبُبّهٕ     َئخهذ  خذ رو اًُث ب    م لثِتًوبلى اهلل ند ئ
 بتههدا٘إيههذٍ ا٣ِههٕ َغأيهها يههْ  لّههل   ،َاإلطاتههٕ  َباٟنوّهها َاإللُيّههٕ 

َنهد خهللهق اهلل البصهة ئثَاحهاه      ،َرةَثٍ بهٌ   َجُ  اإلنساى ن تاع الذٍث
إٕ اهلل تبـاضى ٚتعـاىل أخـص َٝجـام     (7 رالعها ق )  اإلرهام نال  (أظ١ً)

ْ هًا رجال جسمانْ لتّف نبهل َلُجًها  ه   هد ئٓ ئثَا  لايعباز ِٖٚ أظ١ً
اما  ، خو تهللًّا ا٣ىهْ ا١بداى َا١جسام ال  نهًا  هتاع الدنّا َحهللُل
ٍ     (7رنال اإلرام البانة ) د إٕ اهلل خًـل الًـل ...ثـِ بعـجِٗ يف ايظـال

ٍٓ شْ٘ الظ٠ل ؟  لجاب ) ظًو يف ايؿُؼ  إىلأ  تط (7 ر سٚل 7 َئ
ني د َ سهتمة اسبّهأ ا١َلّهٕ لانسهاى ن )الظه٠ل( لههخ      ؾ٦ٝاش ٚيٝؼ بؿ٤ٞ

 َلُجًا  هْ تاع ثحو ا١م .
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ِإــََٚأػإر ٔٗ ِإ َ ٢ًَ َأُْفَظ ٖت د7 ئٓ ئخهذ اهلل الههخ ٕ َالههمّجاق تهللهٖ     ََٗذ
ِإ  هللوههو ا١ثَا  ثههو سههل و 7 ر  ــَشبكُه ــتت َب ــ٢  د َئجههابُا َرَأَيظإ ًَ ــاُيٛا َب َق

َْا ٗٔذإ د ئٓ شهًدت مجّهع ا١ثَا  اله  لٍثيها َاتت هت هلل بالةبُبّهٕ       َػ
  َئتتتٌ رّجاق الُحدانّٕ َتًد التاتٕ .              

  سههلل -ئبههُ بعههأَيههُ  -ا٘الفهللمههتهللههٖ بفههم  ئشههول ا١رههة َنههد
ئٓ َيو ئثَا  ٟ نتهق   -( 7 اّف ئجابُا َيو لٍث العا ق )اإلرام 

إٕ اهلل دعٌ فـِٝٗ   ( 7 رم ) لجاب اإلرها  -تهديا َٟ مسع َٟ لساى 
ئٓ جفهل سهبخانٌ بودث هٌ  هًّو  لهٕ الفًهو  سهمفُا         دَا إشا غأهلِ أدابٛٙ

َ ًمُا السٞال َجفل  ًّو  لٕ الهتق  اتت ُا بالةبُبّهٕ َالُحدانّهٕ هلل   
 َا لٌ بالتاتٕ َاٟنوّا  لةسهللٌ َيو لٍث َئثَا  رهتصةٔ.ٍةسبخانٌ َئن

( تههو للههك  العهها ق )َن اشبهه  العههخّذ انههٌ سههٚل اإلرههام     
ْعــِ فجبتــت (7 رالسههٞال َازبههُاب 7 يههل يههْ ثِٝههٕ رفاِهههٕ ؟ نههال )

 إىلد تهدرا ؽبهةجًو اهلل  ايـُعطف١ يف قًٛبِٗ ْٚػٛا ايـُٛقف ٚغٝصنطْٚ٘
ِوصههف تههو  ههذاةيو ن تههاع الههدنّا 7  تههة ًو ا ف ُنههٕ  ،تههاع الههدنّا 

َ هق الفًهد   لوو ٟ ِجبهت مجهّفًو تهللهٖ    ، بتُحّد اهلل سبخانٌ َثبُبّتٌ 
بههل ِجبههت بفؽههًو تهللههٖ الفًههد  ،َالهههمّجاق الههذٓ شههًدٍَ ن تههاع الههذث

مّجاق َالفًد  ّفت ُى هلل ن هَالتاتٕ َاٟنوّا  هلل سبخانٌ َِهللتلرُى بال
 َِوفة  خةَى َِهخة ُى تو  ِو اهلل  ّ خدَى ،بالةبُبّٕ  تاع الدنّا

 با  الدِانٕ.َإٍ  را ئخذ تهللًّو رو الهمّجاق َاإلنةاث بالةبُبّٕ َالتاتٕ
ِإَرفهٖ الصًا ٔ ن السٞال 7 ر َب٢ًَ  ُاب 7 رهد َن الَأَيظإتت َبَشبكُه

َْا ٗٔذإ مصايدٔ هخؽُث الفهللمْ الباط   َى اله هيُ الصًُ  الّوّ  َال دَػ
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لفههدم  فهللههق ا١ثَا  با١جسههام ن  ،ازبسههمانّٕ َالةِٝههٕ بههالفني الباظههةٔ 
 تهللمْ َإنةاث ثَحْ .بل يْ شًا ٔ نهللبّٕ َحؽُث  ،الذث  تاع

يههذا الفًههد َالهههمّجاق ِهللههلم البصههة اهللههًو 7 ِٞاخههذَى تهللّههٌ َنههت     
َيهذا الفًهد يهُ ا١سهاس لههمفة ٕ       ،اسبساب  هْ تالهمْ الو  َال    

ْ  ثَٗ ،الفبا  بهةبًو ن تهاع الهدنّا     ٞ )  هه تهو   اهظهخّخ  اه( خه  ايهافـــ
ٜـّٛ ايكٝاَـ١    إىلإٕ اهلل أ شز َٔ ظٗش آدّ رسٜتـ٘  ر( 7اإلرام البانة )
(  7َلهذا نهال ثسهُل اهلل )    ،دفعٍشفِٗ ْفظ٘ ايــُكذط١  فدشدٛا نايزٍس

 د ئٓ ُِلد تهللٖ رفة ٕ ئى اهلل خالوٌ.نٌ َٛيٛز ٜٛيس ع٢ً ايفطط٠ر
َند رٍّل اهلل سبخانٌ العا ق ن إنهةاثٍ ن تهاع الهذٍث رهو الوهالب      

 َن ،َرٍّل سبخانٌ  ثجٕ العدق َ ثجٕ الوذب تهد ال َاحهد رههًو   
ع ايطغٌ ٚارْبٝـا٤ ٚارٚاـٝا٤ ٚأَـط الًـل بطـاعتِٗ      َّٚٝاشب  الفهللُٓ 7 ر

َٚٔإرإ ر5+4د نال سهبخانٌ ن سهُثٔ ا١حهلاب 7    ٚا بصيو يف ايـُٝجامفأقّط
َٚ ْتٍٛح  ٔإ  ََ َٚ ٓإَو  ََ َٚ ِإ  ٗت َََٝجاَق ٝكنَي  َِٓب ٔإ اي ََ َْا  ََٚ َٝظـ٢   َأَ زإ َتَٛطـ٢  َٚ  َِ َٖٝ ٔٔ  ٔإبإَشا بإـ

َْا ََٚأَ زإ  َِ َٜ ََٚأَ ـِذ         ََشإ ِإ  ٔٗ َِـذإَق ٔإ  ٍَ ايِصـاَدَقنَي َ ـ َٝظإـَأ َََٝجاّقـا َغًَّٝظـا َي ِإ  ٗت ٓإ ََ
ــا ًُ ــَزاًبا َأَيٝ  َ َٔ ــاَفٔشٜ ًَِه َنصههة  د يههذا الهههمّجاق ئخههذٍ اهلل ن تههاع الههذثٍ َي

العا ق رو الوالب َيُ الفاع الهمخّط تهدٍ  فاىل7 إرتا ندا١ثَا  َ
 َحني خهللوًو َبفد خهللوًو. بهماهللُنا ٌ الفاثص بلحُا و نبل خهللوًو

ٞ َ هْ الهها  العهخّذ ن )    ُلههه ( حواِهٕ ن عًـٌ ايؿـطاٜ   ( َ)ايهافــ
ٌّ يـُا أخـطز شضٜـ١ آزّ )  ( 7 راإلرام البهانة)  ( َـٔ  إٕ اهلل عّع ٚد

نـإ أٍٚ   -ظٗطٙ يٝأخص عًِٝٗ ايـُٝجام ي٘ بايطبٛب١ٝ ٚبايٓب٠ٛ يهٌ ْـ   
( ثـِ قـاٍ   عبـس اهلل ) َٔ أخص ي٘ عًِٝٗ ايـُٝجام بٓبٛت٘ : حمُس بٔ 

شضٜت٘ ِٖٚ شّض قس َـوٚا   إىل( آلزّ : اْظط َاشا تط٣   فٓظط آزّ اهلل )
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فُا تطٜـس   ،ٚرٟ أٍَط خًكتِٗ  ،فكاٍ آزّ : ٜا ضب َا أنجط شضٜيت  ،ايػُا٤ 
ٌّ : يٝعبــسْٚين ال  َــِٓٗ بأخــصى ايـــُٝجام عًــِٝٗ   قــاٍ اهلل عــّع ٚدــ

... ٚإْـُا خًكـت انـٔ    ،ِْٛٗ ٜٚؤَٕٓٛ بطغًٞ ٜٚتبع ،ٜؿطنٕٛ بٞ ؾ٦ٝاش 
ٚاإلْؼ يٝعبسْٚٞ ٚخًكت ان١ٓ يــُٔ عبـسْٞ ٚأطـاعين َـِٓٗ ٚإتبـ       

ٚخًكت ايٓاض يـُٔ نفطْٞ ٚعصاْٞ ٚ  ٜتبـ  ضغـًٞ ٚال    ،ضغًٞ ٚال أبايٞ 
بـٞ إيٝـو ٚإيـِٝٗ      -سادـ١   -ٚخًكتو ٚخًكت شضٜتو َٔ غري فاق١ ،أبايٞ

سػٔ عُالش يف زاض ايـسْٝا  ٚإمنا خًكتو ٚخًكتِٗ ربًٛى ٚأبًِٖٛ : أٜهِ أ
ٚيــصيو خًكــت ايــسْٝا ٚاآلخــط٠ ٚاحلٝــا٠  ،يف سٝــاتهِ ٚقبــٌ مــاتهِ 

 .ظدق اهلل الفظّو َظدق ثسُلٌ َايل بّتٌد ٚايـُٛت ٚان١ٓ ٚايٓاض
 ودم رفهللُرات رهًا 7 هَِتهللاغ رهما  

هتصة َئشهًديو  مهإى اهلل خهللق البصة ئثَاحاه َ)ئاهللٕ( االهذٍث اله  -3
بالةبُبّٕ َبالتاتٕ  واى رّجاناه َتًداه رلخُلاه تهللهٖ   َا لٌتهللٖ نفسٌ َئنٍة

 خ ٕ هلل تهللًّو ن تاع الدنّا 7 هب    م ن تاع الذث َ هٍمت بٌ ال
  . مو استوام تهللٖ تًد الةبُبّٕ َاإلطاتٕ إستخٍق ازبهٕ  

 إستخٍق الهاث . -بالفسق َالفعّاى  ئََإعبةص بالوفة  َرو  اغ 
اهللق ه( رو تمُم الٓ ئخذٍ الباثٜ )إى الفًد َالهمّجاق الذ -1

َجُ يو ئثَاحاه ن )الظ٠ل( يُ تًهد اٟتهتاص بةبُبّتهٌ     تهدرا إستٍل
 سبخانٌ ََحدانّتٌ َبالتاتٕ َاٟنوّا  لدِهٌ َالتبفّٕ لةسهللٌ َئنبّاٌٙ .

يُ رفة هٕ   -ب    م  -الةبُبّٕ َالطة  رو خهللق البصة  إى الطإِ -0
َلههذا ُِلههد اإلنسههاى ن تههاع الههدنّا َيههُ اهلل سههبخانٌ َإطاتتههٌ َتبا  ههٌ 

 .َالع٠  اأ هختُٓ  تةٔ التُحّد َالهِ
  َِبوٖ الظهل ا٣ رهْ َ سهتمة الهةَ  البصهةِٕ الههماهللُنٕ ن تهاع        

 ،الذٍث حتٖ  هفود الهتفٕ ن ثحو ا١م َ همُ َ عهللذ لُلُج الهةَ   ًّها  
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 ّههلرة اهلل ر٠اههاه ِبههٍح الههةَ  ن للههك ازبهههني الهههمُ   ن الههةحو َِهمههُ 
تاع الدنّا َيُ َجُ  جسهمانْ رةاه  رهو     إىلَِتوارل حتٖ  ِهاةج 

   َازبسو الفهعةٓ الذٓ عبو تهللٌّ .الةَ
 

 
  العامل الثاني : عامل السحه

 

 ًّٕ َا١لتاص الةبُبّٕ ئى ِتواثة البصة َِتهاسهل هشا٘ت اسبومٕ اإلل
ٔ ئمةهرهها٘ الةجههل َنتفتههٌ َرهها٘ الهه -رههو طةِههق التههلاَج َ ٠نههذ الهههمّاٍ 

لهللتُالهد   لتعاق الهللوّخٕ ن بتو الةحو ا١نجُٓ الهمفٍدَتهد إ -َبُِؽتًا
بههمةاحل رتفهد ٔ ََجهُ ات     َالتهاسل  تهارٖ شًُث ئثبفٕ  وةِباه َ همٍة

ر٠اهاه  اعُظٕ 7 ئرهة اشبهالق سهبخانٌ    هرةحهللٕ ره  إىلرتباِهٕ  إلا َظهللت 
متهارّٕ حتٖ ِتوارل الُجهُ  ته  شهًُث    هِهفا الةَ  ن  هللك الهللوّخٕ ال

 ئخةٗ  ّوتمل َؼبعل التهللق َِهتًْ بالُٟ ٔ َالُلُج ن تاع الدنّا .                        
ببّاى  -ن الوة ى َالسهٕ ا تًةِو  -َند  واثةت الهعُػ الصةِفٕ       

ِِ  يذٍ السهٕ اشبهللوّٕ اسبوّمٕ 7ر ْتِطَف١ُ ثت ٔإ  ََ  ِِ ٔإ تتَشاُب ثت ََ ِإ  َٛ ايََّزٟ َ ًََكُه ٖت
ِإ َطِفـالّ  ٜتدإٔشدتُه  ِِ ٔإ َ ًََك١ُ ثت ٔإ      + ر 34د غها ة7  ََ ََـ  َٕ َٓـا أنَْظـا ََٚيَكـذإ َ ًَِك

ـ       ِّٓطَفـ١َ َ ًََك َٓـا اي ِِ َ ًَِك َََهـنٍي ثتـ ْتِطَف١ّ َفٞ َقـَشاٍس  ٙت  َٓا ًِ ِِ َدَع ٔإ َطنٍي ثت ََ ١ّ طتاَلَي١ُ 
       ِِ ًُـا ثتـ َّ َيشإ َْا اِيَعَظـا ٛإ ًَـا َفَهَظـ ُتضإـَغ١َ َ َظا َٓا اِي َتضإَغ١ّ َفَدًَِك ًََك١َ  َٓا اِيَع َفَدًَِك

ٔت اِيَدــاَيَكنَي ٘ت َأسإَظــ ًِّكــا آَ ــَش َفَتَبــاَسَى ايَّــ ٙت َ  َْا +  30+ 31د ا ٞرهههُى َأَْؼــِأ
ٔإ َبعإَذ ر ََ ًِّكا  ِإ َ  َٗاَتُه َِ ٕٔ ُأ ِإ َفٞ بتُطٛ َُاُت َثاَلُخَٜدإًُُكُه ًٍِل َفٞ ُظًُ د اللرة7 َ 
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ََْؼـا٤ت    ـتَْٚر+ 3 ََـا   ّٔ ِإ َطِفـالّ      إىلَكّش َفٞ اأَلسإَسـا ْتدإـٔشدتُه  ِِ ٢ُْ ثتـ َتَظـ  ٌٍ د َأَدـ
ـ      + ر 2خج 7 هال َٜ ٝإـَف  ّٔ َن ِإ َفـٞ اأَلسإَسـا ٛكستُن ٜتَصـ َٛ ايَّـَزٟ  َٛ   ـٖت ٖتـ َ٘ ٔإكَّ  َؼا٤ت َك ٔإَيـ

ِت  . 3 د  ل تمةاى 7اِيَعٔضٜضت اِيَشَهٝ
ٟ ِههة بط بههها   ئًَذا الفههاع خعُظههّات َئَظههاص ٟ ًٍِمههها    هَلهه

رههو نههدِو اللرههاى َاىل  -يههتو تهللمهها٘ التهه  نفههو نههد إ ،ص تهللًّهها التفههٍة
بهم٠حظٕ خعُظّات  وهُِو البصهة ن تهاع الهةحو      -تعةنا اسباؼة 

 هني َئتهههةا  رةؼهههٌ َسههه٠رتٌ َبهللطهههُا   هَرةانبهههٕ رةاحهههل نههههمُ الههه  
ااتصههاص تظههّو خهللههق اهلل سههبخانٌ َحوههّو  فهللههٌ     الههدثجات الفهللّهها ن  

 هني هاةَج الهَلتّف ظهفٌ َ ُاّد  ِات نة نٌ . ثو ِهتًْ يذا الفاع ب
 7  إىلخُلٌ رو تاع الةحو هرو بتو ئرٌ َ 

 

 
 

 الثالث : عامل احلياة الدنيا .العامل 
 

 

 هني رهو تهاع الهةحو َلّهداه حتهٖ      هِبدئ رو خةَج اله  َيذا الفاع
 ٌ ٍَ اله   رهتًٖ ئجهلله تهاع   -الفهاع ال٠حهق    إىلمُت تهللّهٌ َاٟنتوهال   هَطهة

يذا يُ تاع التوهللّف اإل ْ بفد بهللُغ اإلنسهاى رةحهللهٕ ئيهللّهٕ     -ال    
ــا  التوهللّههف ر ِإ َ َبًج ــاُن َٓ ــا َ ًَِك َُ ِْ ِإ َأ ــبإتت َٕ َأَفَشَظ ــا َك تتشإَدعتــٛ َٓ ٝإ ِإ ٔإَي ــ ُِْه د ََٚأ
ٜتر332ا ٞرههههُى7 ٕإ  ٕت َأ ــا َٜشإَظـــبت أنَْظـ ــَشَى طتـــًذ٣َأ  ٠ اههه ،03دالوّارههه7ٕتإـ

ند التوهللّف ال   فُ  إلًّو 7 خومٕ َ اٙدٔ هع ؽبهللوًو تبجاه بل خهللوًو ل
نٓت نٓـعاش  ر7خدِح الودسْ ه  ن الَث -خهللق اإلنساى لوْ ِفةص ثبٌ 

 د .خمفٝاش فأسببت إٔ أعطف فدًكت الًل يهٞ أعطف
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 23الههذاثِات 7م ّد بّههاى تهللههٕ اشبهللههق ن سههُثٔ  هَث  ن الوههةاى الهه
ٕٔ ر َٝعإبتـذتٚ َٚأنَْع ٔإكَّ َي  ِٔ ََا َ ًَِكتت اِيَذ د َشهةحتًا ختبهٕ سهّد الصهًدا٘     َٚ

أٜٗا ايٓاؽ إٕ ( حني خةج تهللٖ ئظخابٌ ختّبهاه 7 ر اسبسني بو تهللْ )
ٌّ شنطٙ َا خًل ايعباز إال يٝعطفٛٙ  فـإشا عبـسٚٙ    ،فإشا عطفـٛٙ عبـسٚٙ    ،اهلل د

مام شهَٞى  هد َتبا  ٌ  ف  طاتتٌ ن  ه غٛاٙاغتػٓٛا بعبازت٘ عٔ عباز٠ َا 
( انهٌ  عًٌ ايؿطاٜ ثَٗ الصّا العدَق ن ) ،اسبّأ َسهللُاّات اإلنساى 

ــاضى ( 7 ٍلههوخ خهللههق اهلل اشبهللههق ؟  وههال 7 ر  سههٚل العهها ق )  إٕ اهلل تب
 ،بٌ خًكٗـِ إلظٗـاض قسضتـ٘     ،دًل خًك٘ عبجاش ٚ  ٜرتنِٗ غس٣ ـٚتعاىل   ٜ

ـ   ،بصيو ضضٛاْ٘ ٚيٝهًفِٗ طاعت٘ فٝػتٛدبٛا فع١ ـَٚا خًكِٗ يٝذًب َـِٓٗ َٓ
 د. ْعِٝ اربس إىلبٌ خًكِٗ يٝٓفعِٗ ٜٚٛاًِٗ   ،ٚال يٝسف  بِٗ َطط٠ 

ِفّض  ٌّ اإلنساى  تٔ رو اللراى ثو ِهتًْ ئجهللٌ ا١ نٖ يذا الفاع 
ٟ     َن ،تاع الو  َاله      إىلَِهتول  م  يهذا الفهاع إرتخهاى َإبهت٠٘ به 

َٝا ٔإكَّ  نال اهلل سبخانٌ ر ،َتذاب َ ٌّ رتا  َئنس َلذٔ  ْإ َٝا٠ُ ايـّذ ََا اِيَش َٚ
َن يههذا الفههاع  وهللّههف َئرههة َنًههْ  ،352د  ل تمههةاى 7 َََتــا ت اِيغتــشتٚٔس

ّهٌ ِظًهة اإلنسهاى الههمهللتلم بدِههٌ      َلهذا مسهْ بفهاع التوهللّهف َ      ،لهللفبا 
ٌ َِهمتا  ر َإسهتوام ن جها ٔ شهةتٌ     و الهمهخةص تهٌ 7  مو إلتلم بدِانته

َرهو إعبهةص َ سهق تهو ئرهة ثبهٌ َنًّهٌ         ،استخق ثؼهُاى ثبهٌ َجهانهٌ    
  خة ٌ . ن استخق تذاب اهلل ن ن ٍ َ

ات  البهاثٓ جهٍل   هإبت٠٘ 7 ِه إلى تاع الدنّا  اث  وهللّف  َإرتخاى َ
مستوّو ن توّد هٌ   هالعهابة اله   (ذهالعاله )َت٠ تبا ٍ ن  ودِةا ٌ لّمتها   

ن سههللُاٌ   ئَمهخةص ن توّد ٌ هال (الفاسق)ذ هَِظًة التال َن سهللُاٌ
تهاع   - ّهال ال رهًما جلا٘ توّد ٌ َسهللُاّا ٌ ن الفا ني ا وبهللني تهللّهٌ  

تهاع الهدنّا َسهتاه بهني      وهاى   -َتاع اسبصة َاسبسهاب  ،الو  َال    
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 َّٟهف  ًّمها َٟ ابهت٠٘    تاع الذٍث َتاع الةحو الذِو ٟ  وهللتالهمني 7
َٟ ابهت٠٘  ٟ  وهللّف  ًّمها  الذِو  7 الو  َالوّارٕمنيهَبني تال -حساب 

 .(فٌ )هيوذا شا٘ت حومٕ الباثٓ َلت،لوو  ًّما حساب َاتاب
ٍُث  َند اهلّل ا ئتمهال الفبها    َف اهلل سبخانٌ ر٠ٙوتٌ ئى ِوتبهُا َِعه

َتٛا حتٖ  وُى تهللًّو ح ٕ  ارطٕ حني اسبساب ر ََا َقِذ َِْهتتبت  ِإ َٚ ٖت َٚآَثاَس
َتَبنٍي  ٍّ ََا ٙت َفٞ ٔإ َٓا ٝإ ٞإ٤ُ أسإَص ٌِ َػ ِإ     ر 31د ِهس7 َُٚن ٝإُه ًَـ ََٜٓطـلت َ  َٓـا  َٖـَزا َنَتابت

 َٕ ًَُُــٛ ِإ َتعإ ََــا ُنٓــتت َْظإَتَٓظــخت  ِٓــا  ِْــا ُن ئٓ ن تههاع  - 16د ازباثّهه7َٕبــاِيَشلك ٔإ
ــذٌ    الههدنّار ــٌب َ َتٝ َ٘ َسَقٝ ــ ٜإ ٍٍ ٔإكَّ َيَذ ٛإ ــ ٔإ َق ــ ََ  ُِ ــ ًَِف َٜ ــا  ِإ ر735دقََ ٝإُه ــ ًَ  َ ِٕ َٚٔإ

َٕ ََا َتِفَعًُٛ  َٕ ُتٛ َٜعإًَ ًَا َناَتَبنَي   . 31 -33فتاث7هداٟنَيَشاَفَظنَي َنَشا
٘ت    َِهتًْ يذا الفاع بالهمُتر َٚدإـ َٜبإَكـ٢  َٚ  ٍٕ َٗـا َفـا ٝإ ًَ ٔإ َ  ََ  ٌّ َسبكـَو   ُن

ّٔ َٚأنِنَشا  ٍٔ  7  إىلَِتخُل اإلنساى بهمُ ٌ  ، 14+  13دالة و7 رتٚ اِيَذاَل
 
 

 : عا  ايكرب ٚايربظر طاب ايعا  اي

 

 أه سد َرفاثنٕ الهخّه هيذا الفاع ِبدئ بالهمُت َنهل  الةَ  رو ال
ِإ َبشإَصٌخ الدنّا ر ٔٗ ََٚسا٥َ ٔإ  ََ َٕ   إىلَٚ ٜتبإَعجتـٛ  ّٔ ٛإ  ْهَِهتًه  ، 333مٞرهُى 7 هد اله َٜـ

ـ  ٛٔس ـَخ َفٞ ايّصـ ـَفــتَْٕٚ رهّارهوهات الهخصة الهاس تهللٖ تةظهب ٖت ٔإ  ـَفـٔإَرا  ََـ ِإ 
َٕ إىلاأَلدإَذاَخ  ََٜٓظًُٛ ِإ  ٔٗ  .  23د ِس 7 َسبك

متُستٕ َا١رهة بهني ئرهةِو َِسهمٖ تهاع      هخالٕ اله هَال    يهُ اله  
الوهه  بههال    ١نههٌ ِتُسههط بههني تههاع الههدنّا الههذٓ  ّههٌ  وهللّههف شههةتْ   
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َ هتمتع بهٌ الهاس َ هللًُ َبني تاع الوّارهٕ الهذٓ ذبصهة  ّهٌ البصهة تهللهٖ       
 ت الوّارٕ َ هخاس  تهللٖ ئتمالهًا ن تاع الهخّأ الدنّا .تةظا

ٛإَت َباِيَشلكر َُ مُت يهْ اسبالهٕ الصهدِدٔ    هد َسوةٔ اله ََٚدا٤َتإ َطِهَش٠ُ اِي
ما ِفاِههٌ حهال   هال   فة  اإلنسهاى حهال نهل  ثَحهٌ  ّهصهطل بهفسهٌ له       

 رُ ٌ  ّوُى االسوةاى الذٓ ٟ ِدثٓ را ِوُل َرا ِوال لٌ .
مُت باسبق إشاثٔ إىل انًا حق ثابت ؼهمو نؽها٘   هالَ وّّد سوةٔ 

ٛإتَ  اما ئى رَ،اهلل سبخانٌ تهللٖ إبو   م  َُـ َِْفٍع َرا٥ََكـ١ُ اِي  ٌّ د حهق ثابهت   ُن
ثَٓ تهو   ،مُت َتذاب نل  الةَ  رو ازبسد حق ثابت هاذا سوةٔ ال
د مجههع إٕ يًُــٛت طــهشات  ،ك إيــ٘ إك اهلل روههةثاه 7 ر (ثسههُل اهلل )

 دباملكـاسٜ  باملٓاػـي ٚقـشض ُ  ف ْٚؼشُ َٔ ضشُب بايظٝٛإٕ املٛت اػذٍ سوةٔ َر
َثَٓ تهو   دايًـِٗ أ ٍٓـٞ  ًـ٢ طـهشات املـٛت     َااى ِدتُ اجأاه لّفهلّلمها 7 ر

ٍٕٛ  ًــٝهِ ٖــزٙ  ( نُلههٌ 7 رتّسههٖ ) ٜــا َعؼــش ايــٛاسٜني إد ــٛ اهلل إٔ ٜٗــ
تاه  هل ٖ بًهو   رٍّ وى ؼبّْ  تّسٖ سللٍُ ئد َثَٓ 7 إى اظخاب ايظهش٠

إىل نهه  سههام بههو نههُ   ههدتا اهلل بإمسههٌ ا١تظههو َنههال 7 نههو بههإلى اهلل     
عهف ثئسهٌ َنهد تهاط ن      إنصق الوه   اهةج رههٌ َنهد شهاب ن      ،ِاسام
ٕ ٔ ملمخسالدنّا ن لاو اللرهاى   ِصهّ  اٟنسهاى   َيُ شهاب َع ِوهو  سهه
َلوه   تُ هك    ،7 ٟ 7 ئنارهت الوّارهٕ ؟ نهال لهٌ تّسهٖ      سام  سلل 

7 ِها ثَ  اهلل   وهال  ،م  فهُ   بوهٖ ئ  ًما ئح  إلّكبإسو اهلل ا١تظو  لِ
ٌ   - مُتهإنْ ١جد حةنٕ اله  ،تُ بل ئ ن جهُن إىل ُِرهها    - ِفه  لذتته
 وههال سههام 7 بصههةع ئى ِفّههذنْ اهلل رههو   ،ثههو نههال تّسههٖ 7 رههت   ،يههذا

 مُت  دتا لٌ . هسوةات ال
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ِهههُم البفهههح  إىلَ ههههْ تهههاع الههه    حّهههأ طبعُظهههٕ رسهههتمةٔ   
 -التخوّق ا١َلْ -َيذٍ الهخّأ ِعاحبًا الهخساب ،َاسبساب الفظّو 

موبُث تو (  ِباشةاى اسبساب رع الهَٓهط ْٚهريرو رهللوني تظّمني يما )
 َ ِفوبههٌ نفههّو    هخٕ ،السههّٕٚ َالعالهه  ئتمالههٌ 7رفتودا ههٌ َتههو سهههللُاّا ٌ 

َيهذاى الههمهللواى    -لهللبدى َالهةَ    ؼطتتٌ 7الو ِفوبٌ تذاب  ئَازبهاى 
 -بهٍة ئَ حبهة    -ِسهتوة ن ضبهللهٌ    ئَرا ِهللخهد ن نه ٍ   ؼبؽةاى اإلنسهاى تههد  

  ّفّض  ٌّ  بع تمهللٌ ََ ق سهللُاٌ ن تاع الدنّا 7 
ذ ن تههاع الههدنّا  همههٕ ِهههفو  ًّهها اإلنسههاى العالهه   إرهها حّههأ رهفٍ  -ئ

د قربٙ ضٚضـ١ َـٔ ضٜـا  انٓـ١    خسو توّد ٌ َحسو سهللُاٌ َِوُى رهب
 د . ضٚح ايـُشػٔ يف ضٝا٤ ٚفػش١ر

قـربٙ   تهذاب َاهللمهٕ َنًهة َؼهطتٕ نه  َِوهُى ر      َإرا حّأ  -ب
 ٚايبـسٕ ٜصـري   ،ضٚح ايـُػ٤ٞ يف ضٝل ٚظًُـ١  د رسـفط٠ َٔ سـفط ايٓريإ

ً٘ تطاباش نُا َٓ٘ خًل  يوذا َث   هْ ا١خباث . -د ابتدا

( ( َ لهٌ ) *َبهًذٍ الهمفانْ  ُا ةت ا١خباث تهو ثسهُل اهلل )  
ٓ لوو ن  خهة  سهةََ ،حتٖ ظاث ؼةَثٔ رو ؼةَثات الدِو اسبهّف 

  مفانْهمخمدٓ)ثؼْ اهلل تهٌ( بتفعّل يذٍ اله هماى الالوتاب7 نعٕ سهلل
 نةا٘ٔ اشب  العخّذ الذٓ ِهللوهاٍ ن  خهة    7َِهبطْ رو ال رٞرو َرٞرهٕ 

 َ وها اهلل سبخانٌ لهمداَرٕ نةاٙتٌ َاإل فاا رهٌ . الوتاب ،
 إىل -توّه  رهُت َنه  َبفهح جدِهد      -ثو ِهتول الُجُ  البصةٓ 

 تاع ا٣خةٔ لهللخساب َيُ 7
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 ايكٝا١َ  ايعا  الاَؼ: عا 
 

ا٠ٙق َ ههفهٖ  هئى ِهتًْ تاع الدنّا  تمُت اله  إلا شا٘ اهلل سبخانٌ
 -الهههماهللُنات اهللههًا حتههٖ الهههم٠ٙوٕ الةَحههانّني َاههل شههْ٘ ن الوههُى  

ٌ  لتهدٙذ ِوُ خّْ اشبهللهق رهو جدِهد    هلهللوّارهٕ 7 اهُنْ  توهُى َِه     سهبخان
ــا  َِبفههجًو ر َٛاًد َٕ َأِف ــِأتتٛ ــٛٔس َفَت ــٞ ايّص ــَٓفخت َف ٜت  َّ ٛإ ــ َِهصههة  ، 35د الهبههل 7 َٜ

مُت هثَاحًو بفد اله تفُ  ئجسارًو َئ ا٠ٙق تهللٖ تةظات الوّارٕ هال
 ، الهدنّا تما ها ن تهاع    تهو ئ خاسهاْ  َالفها٘ َالو  َاإلؼمخ٠ل 

 ،هأاىئَ إىل الفذاب ن جًهو َال  هاىهثو ِهتًْ حسابًو إىل الهفّو َال
 َٟ شك َٟ شبًٕ .  ،الفبا   مفا   ُِم الوّام لةٍبهباليذا إتتوا نا 

مفا  هروهاى اله  شهول بفهم اللنا نهٕ تهللهٖ ظهخٕ اإلتتوها  َإ      ئنفو 
 وهال لهٌ 7    (جا٘  ندِق إىل اإلرام العا ق ) ازبسمانْ َالةَحانْ 7

نهت ؟  فؽهُ ن   َالبدى نهد بهللهْ َا١تؽها٘ نهد  فةٍ     ،ٖ لهللةَ  بالبفح ئٍن
ٍٔ َتؽُ نهد ظهاث  ةابهاه     ًانٌ يُاٍرمٍله لاهللًا سباتًا َتؽُ بلخةٗ   بهللد
ْؿـأٙ َـٔ غـري    إٕ ايصٟ أ( 7 ربٌ رع التني حاٙط ؟  وال لٌ اإلرام ) ببهٖ

ق 7 د نال اللندِٕ ٜعٝسٙ نُا بسأٖٙٛ قازض أ -ري َجاٍ نإ غبل ايٝ٘ ضٙ ع٢ً غؾ٤ٞ ٚاّٛ
َكُٝـ١ يف َهاْٗـا : ضٚح   إٕ ايطٚح ( 7 رنال اإلرام ) ،َؼذ لْ للك ئ
ٚايبـسٕ ٜصـري    ، ٚظ١ًٍُ ُػ٤ٞ يف ضٍٝلـٚضٚح اي ، ٚفػش١ٍ ُشػٔ يف ضٝا٤ٍـاي

نًتـ٘  ٗـا فُـا أ  دٛافَٚا تكصف بـ٘ ايػـباع ٚاهلـٛاّ َـٔ أ     ،تطاباش نُا َٓ٘ خًل 
قت٘ نٌ شيو يف ايـرتاب حمفـٛظ عٓـس َـٔ ال ٜعـعب عٓـ٘ َجكـاٍ شض٠ يف        َّٚع

ـ    ،ٗـا  ظًُات ارض  ٜٚعًِ عسز ارؾٝا٤ ٚٚظْ ُٓعي١ ـٚإٕ تـطاب ايطٚسـاْٝني ب
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 ايصٖب يف ايرتاب فإشا نإ سني ايبعح َططت ارض  َطط ايٓؿٛض فرتبـٛ ارض  
ض خمض ايػكا٤ فٝصري تطاب ايبؿـط نُصـري   ُّدـثِ ت -ئٓ  همُ َ ههتفا   -

قايبـ٘ فٝٓتكـٌ   ايصٖب َٔ ايرتاب اشا غػٌ باملا٤ فٝذتُ  تطاب نٌ قايـب إىل  
٘  ُصٛضـايطٚح فتعٛز ايصٛض بإشٕ اي  إشٕ اهلل تعاىل إىل سٝحب نٗٝأتٗـا   غـبشاْ

َِفهةص اهل إنسهاى     دال ٜٓهط َٔ ْفػـ٘ ؾـ٤ٞ  ٚتًر ايطٚح فٝ٘ فإشا اغت٣ٛ 
تهاع الهدنّا   رهو ئنوهةٍ ن   ذ ِفتص ازبمّهع َِوهٍة بالههمفا  7    َحّهٚ ،نفسٌ

ٕت     َِوُلهُى 7 ر  -تتودٍ َئلتو بٌ َرو إ ، َجخدٍ َُـا ََٚ ـَذ ايِشسإ ََـا  َٖـَزا 
ََِذَم َٚ َٕ ُتشإَطًُٛ  ّما ئخ َا رو الهمفا  ُِم ِوهُم الههاس    - 21د ِس 7 اِي
إشا أضاز اهلل إٔ ٜبعـح الًـل   ( 7 رنال اإلرام العها ق )  ،الفبا   لةٍب

    ّ د أَطط ايػُا٤ ع٢ً ارض  أضبعني اباساش فادتُعـت ارٚاـاٍ ْٚبتـت ايًشـٛ
َالهصههة خصة هَابتههدئت الهصههلٔ ا٣خههةٔ َنارههت الوّارههٕ َبههدئ تالهههو الهه    

َيها الفل  ا١ا  لههما   -ظخاٙف ا١تمال  -َالهخساب َ تاِة الوت  
ِهللواٍ الهاس ُِرٚذ رو اسبسهاب تهللهٖ رها ظهدث تههًو ن تهاع التوهللّهف        

ْتَاسبّأ الدنّا ر ٔإ َفـٞ اأَلسإٔض      ـَٚ ََـ َٚ َٚاَت  َُا ٔإ َفـٞ ايِظـ ََـ َفَخ َفٞ ايّصٛٔس َفَصَعَل 
٘ت ٔإ َػا٤َ ايَّ ََ ُِـا َأسإَضـَعتإ   ر 4د اللرة 7 ٔإكَّ  َتشإَضَع١ُ َ   ٌّ ٌت ُن َٖ َٗا َتزإ َْ ٚإ َّ َتَش ٛإ َٜ

         ِٔ ََٚيَهـ ِإ َبظتـَهاَس٣  ٖتـ ََـا  َٚ ِٓـاَغ طتـَهاَس٣  ََٚتـَش٣ اي َٗـا  ًَ ُإ ٌٍ َس ُإ ٌّ َراَت َس ََٚتَضعت ُن
َ٘ َػَذٌٜذ إرا بعجش َا يف ايكبٛس ٚسٍصـٌ َـا يف ايصـذٚس    ر 1د اسبج 7 َ َزاَب ايَّ

٘ت     ر 33 -6د الفا ِهات 7  يـدبيإٕ سبِٗ بِٗ ٦َٜٛز  ًَـ ١ََٓ َف ٔإ َدـا٤َ َباِيَشَظـ ََـ
ِإ َفـٞ   ٗت ٖت ٚتدتٛ ٝك١َ٦َ َفُهِبتإ  ٔإ َدا٤َ َبايِظ ََ َٚ  َٕ ٓتٛ ََ ٦َََُز آ ٛإ َٜ ٔإ َفَضٍ   ََ ِإ  ٖت َٚ َٗا  ٓإ ََ ٝإٌش   َ

َٕ ًَُُٛ ِإ َتعإ ََا ُنٓتت َٕ ٔإكَّ  ٚإ ٌإ تتذإَض َٖ ِٓأس   .63+ 56دالهمل7اي
  ٗ البصة تهللٖ ئتما و َسهللُاّا ًو ن تاع اهَ هْ يذا الفاع ِ

الدنّا بفد  تاِة اتبًو َظخاٙف ئتما و َبفد تةؼًو تهللٖ اسبسهاب  
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َ ئَ (نفهّو ) ا َى بجُاب َهِ ِٕ    ر(جخهّو )توهاب  ِِ ٔإ ِإ ثتـ ٗت َٜـاَب َٓـا ٔإ ٝإ ِٕ ٔإَي ٔإ
ِإ ٗت ــاَب ــا َسَظ َٓ ٝإ ًَ ٘ت  ر13+  12دالطاشهه7ّٕ َ  ــ ٓت َٛأصٜ ََ ًَــتإ  ٔإ َثُك ــ ََ ــا  َِ ــٞ َفَأ َٛ َف ــ ٗت َف

َْـاٌس         ٘إ  َٝـ َٖ ََـا  ََـا َأدإَساَى  َٚ َٜـ١ْ  ٔٚ َٖا ٘ت  َّـ ٘ت َفُأ ٓتـ َٛأصٜ ََ ٔإ َ فَّتإ  ََ َِا  ََٚأ  ١َُٝ َ َٝؼ١ُ َساَض
١َْٝ ََ ٚإَي٦ََو ر33 - 3د الواثت7ٕ َسا ٘ت َفُأ ٓت َٛأصٜ ََ ٔإ َثُكًَتإ  َُ ٦َََُز اِيَشّل َف ٛإ َٜ ٕت  َٛصإ اِي

َٛا ََ ٔإ َ فَّتإ  ََ َٚ  َٕ ُتِفًَشتٛ ِإ اِي ْتٛا  ٖت َُا َنـا ِإ َب ٗت َٔ َ َظشتٚا َأُْفَظ ٚإَي٦ََو ايََّزٜ ٘ت َفُأ ٓت ٔصٜ
  َٕ ُتــٛ َِٜظًَ َٓــا  َٜاَت َالهههُ ى َا ههُا ِو اهاِههٕ تهههو   ، 6+  5ا١تههةاص 7  دَبآ

اسبسههاب َالتخوّههق الفهها ل  هههْ الههه لا٘ بهههخس  سهههللُاّات اإلنسههاى     
هاةج حّهح ِه   -سّٕٚ ن تهاع الهدنّا َالتوهللّهف    اله ئَالهخسهٕ  -َئتمالهٌ

اههل اتههاب ِفتههٖ لعههاحبٌ َاههل َاحههد رههو الوتهه     -هلل اتهه  الفبهها ا
ٔه  هٌ طّهللهٕ تمهةٍ    رهما إنت َٟ ابأٔه ؼبعْ ئتمال إبو   م ٟ ِطا ث ظطأ

بًهها   تههذاةيو الهههم٠ٙوٕ ، هههْ تههاع الدنهههّا 7ئحعههاٍ اهلل تهللههًّو َنسههٍُ 
ٓت راههل شههاغ رهههًو 7َرباطهه   ــٞ  ت ٙت َف ــا٥ََش ٙت َط ــا َٓ َإ ٍٕ َأِيَض ــا ٌِ ٔإَْظ ــ َ٘ َُٚن ــ َك

َِٓفَظـَو            ََٓؼتـًٛسا اِقـَشِأ َنَتاَبـَو َنَفـ٢ َب ٙت  ًَِكـا َٜ ََـ١َ َنَتاًبـا  َٝا َّ اِيَك ٛإ َٜـ ٘ت  ْتدإٔشزت َيـ َٚ
ٝإَو َسَظًٝبا ًَ َ َّ ٛإ َٝ همهصُث ظخف َن الوتاب ال ، 31+  30د اإلسةا٘ 7اِي

ــَشتإرئتمههال الفبهها ، ْتَؼ ــشتفت  َجههد اههل إنسههاى   -33دالتوههُِة7 َٚٔإَرا ايّص
ل ئتمالهٌ َئنُالهٌ َ عهة ا ٌ ن تهاع الهدنّا َيهْ  صهًد         عُِة َ سه ّ 

ِصًد اهلل تهللٖ اهل  ثو  -حبسو تمهللٌ ن  اث التوهللّف ئَتهللٌّ بسُ٘ تمهللٌ 
ما تمهل بًها َ عهةص  هّ   جهلا٘ ئتمالهٌ       هإنساى جُاثحٌ َئتؽاٌٙ به 

ٌِ ْر ٘ت ُن َٟ ايَّ َٝذإٔض َ٘ َطـٔشٜعت اِيَشَظـابَ    ـََي ِٕ ايَّـ ََا َنَظـَبتإ ٔإ  23ايّو 7 د إبهة ِفٍع 
َٕ  ر ًَُُـٛ ِإ َتعإ ََا ُنٓـتت َٕ ٔإكَّ  ٚإ ََٚك تتذإَض ٝإ٦ًا  َِْفٌع َػ ِت  َّ َك تتِظًَ ٛإ َٝ  21دِهس 7  َفاِي
َٚتتر ِإ  ٔٗ َٖ َٛا ِت َ ٢ًَ َأِف َْدإَت  َّ ٛإ َٝ ْتٛا     ـاِي َُـا َنـا ِإ َب ٗتـ َٗذت َأسإدتًُ ََٚتؼإـ ِإ  ٔٗ ٜإَذٜ َٓا َأ ُت َهِّ
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َٕ َ٘ ر 732د ِسَِٜهَظبتٛ ٜتشإَؼشت َأ إَذا٤ت ايَّ  َّ ٛإ َٜ َٕ َسِتـ٢    إىلَٚ ٜتَٛص تـٛ ِإ  ٗت ِٓأس َف اي
   َٕ ًَُُـٛ َٜعإ ْتٛا  َُا َنـا ِإ َب ٖت َٚدتًُٛدت ِإ  ٖت ََٚأبإَصاست ِإ  ٗت ُإعت ِإ َط ٔٗ ٝإ ًَ َٗٔذ َ  َٖا َػ ََا َدا٤تٚ ٔإَرا 

٘ت  َٓا ايَّ َٓا َقاُيٛا َأَْطَك ٝإ ِإ َ ًَ ٗٔذإتت َِ َػ ِإ َي َٖ ٞإ٤ُ   ََٚقاُيٛا َيذتًَُٛد ٌِ َػـ ايََّزٟ َأَْطَل ُنـ
ٖت َٚٔإَيٝـَٛ َ ًَـَٚ ََِش٠ُ   ٍَ ِٚ ِإ َأ َٕـَ٘ تتـإَكُه   .13-736 عهللت دشإَدعتٛ

١ َٔ بني ـٝاَـكـّٜٛ اي ال تعٍٚ قسَا عبس( 7 رَنال ثسهُل اهلل ) 
ٚدػـسى   ،اهلل تعاىل ست٢ ٜػأي٘ عٔ أضب  خصاٍ : عُطى فُٝـا أفٓٝتـ٘    ٜسٟ

 د.ٚعٔ سّبٓا أٌٖ ايبٝت ،َٚايو َٔ أٜٔ نػبت٘ ٚأٜٔ ٚضعت  ،فُٝا أبًٝت٘ 
خ ٕ البالطههٕ هلل سههبخانٌ تهللههٖ مجّههع  هَ هههْ يههذا الفههاع  وههُى الهه 

تهو نهُل    -ها  العخّذ ن ال -( ٚل اإلرام العا ق )الفبا   ود ُس
َ٘ اِيشتِذ١ُ اِيَباَيَغ١ُراهلل سبخان7ٌ ًََّ إٕ اهلل ر(7 وهال)  ،316د ا١نفام 7 َف

قـاٍ   ،ايـُاش   فـإ قـاٍ : ْعـِ    ٜكٍٛ يًعبس ّٜٛ ايكٝا١َ : عبسٟ أنٓت ع تعاىل
قاٍ ي٘ : أفال تعًُت ست٢  ،: أفال عًُت بـُا عًُت  ! ٚإٕ قاٍ : نٓت داٖالش ي٘

ٌّ ع٢ً خًك٘ ، فٝدصِ ،تعٌُ   د . فتًو احلذ١ ايبايػ١ هلل عّع ٚد
 الههمظهللُرني  إىلو الظالههمني  هاع ره هع الهمظهةجهاع  هفهذا الهْ يهَ 

َالهمههظاع ئنهُا  َئلهُاى     ،َِتال  اهل اهاع بهةٍ  حوهُق الههمظهللُرني      
 ههلٓ رظهللمههٕ إث وبًهها  ،هخدِح بفةؼههًااتهللفٕ حفهللههت اتهه  الفوههٌ َالهههرهه

 ، ِفةغ لرتٌ رهًا ن تاع الهدنّا اإلنساى ِٞاخذ تهللًّا َِتال  بًا إلا ع
تههو  ( بسهههد رتعههل رفتهه  تههو ثههُِةايهافـــَٞثَٗ الصههّا الوهللههّ  ن )

 إشا نـإ ٜـّٛ ايكٝاَـ١ بعـح اهلل    ( 7 راإلرام الس ا  تو اإلرام تهللْ )
ـ   َ عتباضى ٚتعاىل ايٓاؽ َٔ سفـطِٖ ع  ـ  الش  ـ ٗـالش د   َ د ئٓ ؽبهةج اهل    طزاشطزاش 

ٜػٛقِٗ ايٓـٛض  ر رو الجُب َالصهفة  اهره ة  اهإنساى رو ن ٍ ئتلل رسةت
 بعطـاش ٚتـذُعِٗ ايظ١ًُ ست٢ ٜكفـٛا عًـ٢ عكبـ١ ايــُشؿط فرينـب بعطـِٗ       

ّٞ فتؿـتسّ     أْــفاغِٗ ٜٚهجـط عـطقِٗ     ٜٚعزمحٕٛ زْٚـٗا فُٝٓعـٕٛ َـٔ ايــُط
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ٍٍ َـٔ   ،ٚتـطٝل بِٗ أَٛضِٖ ٜٚؿتس ضذٝذِٗ ٚتطتف  أاٛاتِٗ  ٖٚصا أٍٚ ٖٛ
فٝأَط انباض ًَهاش َٔ ايـُال٥ه١ فٝٓازٟ فـِٝٗ : ٜـا َعؿـط     ،أٖٛاٍ ّٜٛ ايكٝا١َ 

آخطِٖ نُا ٜػُ  أٚيــِٗ   فٝػُ  ،ايـدال٥ل : أْصتٛا ٚاغتُعٛا َٓازٟ ايـذباض 
فتٓهػط أاٛاتِٗ عٓس شيو ٚتـدؿ  أبصـاضِٖ ٚتطـططب فطا٥صـِٗ ٚتفـعع     

فعٓـس شيـو    ،ايساعٞ  إىلْاس١ٝ ايصٛت َٗطعني  إىلقًٛبِٗ ٜٚطفعٕٛ ضؤٚغِٗ 
فٝؿطف اهلل ايـشهِ ايعسٍ عًِٝٗ فٝكٍٛ : أْـا  ،ٜكٍٛ ايهافط : ٖصا ّٜٛ عػط 

ايّٝٛ أسهـِ بٝـٓهِ بعـسيٞ     ،اهلل ال إي٘ إال أْـا احلهِ ايعسٍ ايصٟ ال ٜـذٛض 
ايّٝٛ آخـص يًطـعٝف َـٔ ايكـٟٛ  كـ٘       ،ٚقػطٞ ال ٜظًِ ايّٝٛ عٓسٟ أسس 

ٚيصاسب ايـُظ١ًُ بايـُظ١ًُ بايكصاص َٔ ايـشػٓات ٚايػ٦ٝات ٚأثٝـب عًـ٢   
  ٚال أدـس عٓـسٙ َظًُـ١ إال    ٛظ ٖصٙ ايعكب١ ايّٝٛ عٓـسٟ ظـا  ايـٗبات ٚال جي

فتالظَٛا أٜٗا  ،ٜـٗبٗا يصاسبٗا ٚأثٝب٘ عًٝٗا ٚآخص ي٘ بٗا عٓس احلػاب  َظ١ًُ
ايـدال٥ل ٚاطًبٛا َظايـُهِ عٓس َٔ ظًُهِ بٗا يف ايسْٝا ٚأْا ؾاٖس يهـِ بٗـا   

 يـ٘ عٓـس أسـسٍ    فٝتعاضفٕٛ ٜٚتالظَٕٛ فال ٜبك٢ أسـس   -عًِٝٗ ٚنـف٢ بٞ ؾٗٝساش 
ـ  ،سل إال يعَ٘ بٗا  أَٚظ١ًُ  ِٗ ِٗ ٜٚهجط عطُقفُٝهجٕٛ َا ؾا٤ اهلل فٝؿتس ساي

ــتسّ  إىل ــٛاِٖٗ ٜٚؿـ ــٛات   أفـ ـــف  أاـ ــِ ٚتطتـ ــسٜس  غُّٗـ ــذٝر ؾـ  ِٗ بطـ
ٌّ عًـ٢     ّٜٚط ،ُِٗ رًٖـٗا  فٝتُٕٓٛ ايـُدًص َٓ٘ برتى َظايـِ ًـ  اهلل عـّع ٚدـ

ػُ  أٚيــِٗ : ٜـا َعؿـط    دٗسِٖ فٝٓازٟ َٓاٍز َٔ عٓس اهلل ٜػُ  آخطِٖ نُا ٜ
إٕ اهلل تبـاضى ٚتعـاىل   :ايـدال٥ل أْصتٛا يساعٞ اهلل تباضى ٚتعـاىل ٚاععـٛا   

ٚإٕ   تتٛاٖبـٛا   ،إٕ أسببـتِ إٔ تتٛاٖبـٛا فتٛاٖبـٛا    ٜكٍٛ يهِ : أْا ايٖٛاب
ِٗ ِٖ ٚضـٝل َػـًهِ  ٗـسِ أخصت يهـِ بـُظايــُهِ فٝفطسـٕٛ بـصيو يؿـس٠ د      

د صـٛا َــُا ٖـِ فٝـ٘....    إٔ ٜتدًّ ضدا٤َِٗ ِٗ َظايـَُبعط  فٝٗب  ،ِٗ ٚتعامِح
ُِم الوّارهٕ َن   َحوُق الهاس ئرةيا تسٌأ ،تهد اهلل  تظٌّو ئرةٍيوذا الظهللو 

إسهت ا٘ الذرهٕ    ئََٟبد رو إثجا  حوُق الهاس إلهًّو ن تهاع الهدنّا     ،الو  
 .ا١جل َنلَل الهمُت َ ُات الفمل رهًو نبل حهللُل

و هًه ج إىلم٠ٙوٕ  ذي  بالههمصةاني   اى اله7 َ ّما سُٗ حوُق الهاس 
 .رو غأ حساب َٟ ِطفة اهلل الصةو ١حد 
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دَى لههههٌ ِٞاخههههذيو بههههذنُبًو بّهمهههها الهههههمٞرهُى بههههاهلل الهههههمٍُح 
إعًُٛا عباز اهلل إٕ أٌٖ ( 7 رنال إرارها السه ا  )  ،تهللًّا  َِهخاسبًو

ٔ  ايؿطى ال تٓصب يـِٗ ايـُٛاظٜٔ ٚال تٓؿط هلِ ايس ٚإْــُا حيؿـطٕٚ    ،ٚاٜٚـ
ٔ ٚإْـُا ت  ،دِٗٓ ظَطاش إىل ٔ   ايـس  ٓؿط ٚت  ٓصب ايـُٛاظٜ ّ   ٚاٜٚـ د رٖـٌ اإلغـال

( ) ا٘ ن ال ئرٕ َند ئثجهل نبّهها    هالهًو شفاتٕ ا١نبهّا٘ َا١َظَّند 
( نهد َتهدَا ئ بهاتًو    َيوذا ئيل بّتهٌ )  ،شفاتتٌ لهللفاظني رو ئرتٌ 

ٔإ اسإَتَض٢َك  بالصفاتٕ لهًو ُِم الوّارٕ َيو ر َُ َٕ ٔإكَّ َي د ا١نبههّا٘ 7  َٜؼإَفعتٛ
15-  ٌ َ٘  رئٓ إث ؽههٖ اهلل  ِهههٌ َتوّد هه ــ َْ ــَذ ٔإرإ ٔإ َبعإ ــ ََ ــَفٍٝع ٔإكَّ  ٔإ َػ ــ ََ ــا  د ََ

٦َََـُز َك  َٟ ِللى سبخانٌ إٟ لهمو إث ؽهٖ  ِههٌ َتوّد هٌ ر   ،0ُِنس 7  ٛإ َٜ
ََٚس ٕت  َُا ٘ت ايِشسإ َٕ َي ٔإ َأَر ََ ٛإّكَتَٓفعت ايِؼَفاَ ١ُ ٔإكَّ  ٘ت َق َٞ َي  .  336د طههٌ 7 َض

 ذابههالٌ الفهدٔ 7 ئى الهمٞرو باهلل ِههدِهات الفههةَاِهًة رو الهههَِظ
   ئَبسهُ٘ توّد هٌ    ٌ الههأاى َازبخّو بسُ٘ ئتمالهٌ َِهدخل جههًو َ ههمسٍ    

د هلل اهللد الههمُحٍ ه( َٟ ِه َ لهٌ ) ()ثهو ِصهفع لهٌ نبههٌّ      ،بهمفاظٌّ 
 ( . َئَظّاٌٙ )()سبخانٌ ن الهاث بل ِففٖ تهٌ بصفاتٕ الهو 

نهللبهاه   ،ثَحهاه َجسهداه  لفهُاع اإلنسهاى َرهها ل حّا هٌ 7    يذا تهة   
َالهمُتظٕ َئحه  التهذاةٔ   تعة نا ع لهمو ئثا  البعأٔ طبَيُ  -َنالباه 

  .َِعهللذ لخأٔ نا فٕ َ ذاةٔ جارفٕ ١حُال الهمستوبل ،َالتبعةٔ
ن  -ئحبهبت ئى ئشههة  تهاع الوه  َاله    َرها ِهه ةٓ  ّهٌ        َند 

 ههاى يههذا ا١رههة ٟ  بهللطههٌ الُسههاٙل    -( ؼههُ٘ بّانههات الهههمفعُرني ) 
 ،ا١ َات الهههههمات ِٕ َالفخُظههههات الهههههما ِٕ ٟ  وصههههفٌ ّٕ َخٍسهالهههه

( بُاستٕ بهّانات  ّهخعة الفهللو بالتفاظّل رو طةِق ثب الفالهمني )
ا ِهههح ئَلّاٙهههٌ الههههمتًةِو ضبمهههد َئيهههل بّتهههٌ  سهههفةاٌٙ الههههمهت بني َئح

 العا نني ظهللُات اهلل تهللًّو ئمجفني . 
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 الفصل الثاني : الـنـوت والـنعاينة   
 

 

 ،ت اإلنسهههاى َنهههل  ثَحهههٌ رهههو جسهههدٍِبهههدئ تهههاع الههه    بههههمُ
ُس همهههخسُس رهللهرهه ٌهههههوةٍ  انهئى ِهه ٍدهموو ١حهههَالهههمُت حههق ٟ ِهه 

ٝكر ََ َِْو  ـ ـٔإ ِْ َٚٔإ ـ ـٌت  ٝك ََ ِإ  َٕـٗت ـ ُنر + 03د اللرهة7 تتٛ ـ   ــ َِْفـٍع َرا٥ََكـ١ُ اِي ٛإَتـٌّ   د  َُ
٘تر 352 7  ل تمةاى َٗ َٚدإ َٖاَيْو ٔإكَّ  ٞإ٤ُ  ٌّ َػ  . 55 7 د الوعغُن

َن َظههف الهههمُت َث ت الهعههُػ الفدِههدٔ ن الوههة ى َالسهههٕ  
  الهمُت 7 عف الهمُت َرا ِهللواٍ اإلنساى حني 

ـ ر -3 ًََغ ٛإَك ٔإَرا َب ًَ ٔت َأِقـَشبت       َف َْشإـ َٚ  َٕ ٦ََٓـُز َتُٓظـشتٚ ِإ َسٝ ْإـتت ََٚأ  َّ ًُِكـٛ تإ اِيشت
ٕإ         َٗــا ٔإ َْ َٓنَي َتشإَدعتٛ ََـَذٜ ٝإـَش  ِإ َغ ٕإ ُنٓـتت ٛإَك ٔإ ًَــ َٕ َف ٔإ َك تتبإَصـشتٚ ََٚيَهـ ِإ  ٓإُه ََـ  َ٘ ٝإـ ٔإَي

ََٚد  ٌٕ ٜإَشا ََٚس ٚإٌح  ُتَكِشَبنَي َفَش ٔإ اِي ََ  َٕ ٕإ َنا َِا ٔإ َِاَدَقنَي َفَأ ِإ  ٕإ ُنٓتت َِا ٔإ ََٚأ  ٍِ ََْعٝ  ١ُِٓ
ٔإ            ََـ  َٕ ٕإ َنـا َِـا ٔإ ََٚأ َُنٔي  َٝ ِإـَشاَب اِيـ ٔإ َأ ََـ ٌّ َيـَو  َُنٔي َفَظـاَل َٝ ِإـَشاَب اِيـ ٔإ َأ ََ  َٕ َنا
ََٝكنٔي    َٛ َسـّل اِيـ ٗت ََٖزا َي  ِٕ ٍِ ٔإ ١َُٝ َدَشٝ ََٚتصإًَ  ٍِ َُٝ ٔإ َس ََ  ٌٍ ٓتضت ُتَهزكَبنَي ايِضايِّنَي َف اِي

ِٔ َسبك َِٔفَظبكحإ َباطإ  . 63 -50د الُانفٕ 7َو اِيَعَظٝ
ِإ  ر -1 ٔٗ ٝإ ًَـ ٍت َ  َٓـِض َتٛا َتَت ِِ اطإَتَكا ٘ت ثت َٓا ايَّ َٔ َقاُيٛا َسّب ِٕ ايََّزٜ َُاَل٥ََهـ١ُ  ٔإ  اِي

ِإ  ٓإــــتت ِٓــــ١َ ايََّتــــٞ ُن ََٚأبإَؼــــشتٚا َباِيَذ ْتــــٛا  ََٚك َتشإَض َٕ َأكَّ َتَدــــاُفٛا   دتتَٛ ــــذتٚ
 .03الس د7ٔ

ٓتٛار-0 ََ َٔ آ ٞ    ايََّزٜ ََٚفـ َٝا  ْإ َٝـا٠َ ايـّذ ِإ اِيبتؼإَش٣ َفٞ اِيَش ٗت َٕ َي َِٜتُكٛ ْتٛا   ََٚنا
ِت  ٛإصت اِيَعَظٝ َٛ اِيَف ٖت َ٘ َرَيَو  َُاَت ايَّ ًَ ٌَ َيَه   .31-730د ُِنساَِ َش٠َ َك َتبإَذٜ
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ٜإــذَ ر-1  َُاَل٥ََهــ١ُ َباَطــُطٛا َأ َٚاِي ٛإَت  ــ َُ ــَشاَت اِي َُ َٕ َفــٞ َغ ُتٛ ٛإ َتــَش٣ ٔإرإ ايظَّــاَي ِإ ََٚيــ ٔٗ ٜ
ٕٔ ٗتٛ َٕ َ َزاَب اِي ٚإ َّ تتذإَض ٛإ َٝ َٕ اِي ٚإ َّ تتذإَض ٛإ َٝ ِإ اِي   ًُاى . هئٓ الذل َال دَأ إٔشدتٛا َأُْفَظُه

ِإ        ر-2 ٗت َٖ ٚتدتـٛ  َٕ َٜضإـٔشبتٛ َُاَل٥ََهـ١ُ  َٔ َنَفـشتٚا اِي َٛف٢َّ ايَّـَزٜ ََٜتـ ٛإ َتَش٣ ٔإرإ  ََٚي
َٚرتُٚقٛا َ َزاَب اِيَشٔشٜٔل ِإ  ٖت  . 723 فالهد ا١نََٚأدإَباَس

ٓكَفـأم    ر-3 ََـَشدتٚا َ ًَـ٢ اي  ١ََٓ ََُذٜ ٌٔ اِي ٖإ ٔإ َأ ََ َٚ  َٕ َٓاَفُكٛ َت ٔإ اأَل إَشاَب  ََ ِإ  ٛإَيُه ٔإ َس ُِ ََ َٚ
      ٍِ َٕ ٔإَيـ٢ َ ـَزاُب َ َظـٝ ٜتـَشّدٚ  ِِ ٔٔ ثتـ ٝإ ََـِشَت ِإ  ٗت ٓتَعزكبت ِإ َط ٗت ُت َْعإًَ ٔت  َْشإ ِإ  ٗت ُت د التُبهٕ 7  َك َتعإًَ

 تذاب جًهو الفظّو .َى إىل ثو ِةٍ مُت َتذاب الو  هتذاب ال،333
( ن ( َئيههل بّتههٌ )َنههد َث ت ا١خبههاث تههو ثسههُل اهلل ) 

ُّ نههٌ رَظههف الهههههمُت َئ ــ ــب ٜؿ ــب طٝ ــؤَٔ نأطٝ ــٓعؼ يًُ ــ٘  ٘ فٝ  يطٝب
ٜٚٓك٢ نُا ٜٓك٢ ايجٛب َٔ ايٛغـذ   -تعب ايسْٝا ٚاآلَٗا ٜعين  - ٜٚٓكط  ايتعب 

ــأفدط    ــ١ ٚاغــتبساهلا ب ــٛز ٚأغــالٍ ثكًٝ ــاب ٚغــد١ ٚفــو قٝ  ٖٚــٛ نٓــعع ثٝ
اْ٘ أعظِ غطٚض ٜطز ع٢ً ايـُؤَٓني إشا ْكًٛا َـٔ  د َرايجٝاب ٚأطٝبٗا ضٚا٥ح

 د. ْعِٝ اربس إىلزاض ايٓهس 
ــاضب ٚأ بّهمهها الهههمُت ر ــسب ايعك ــاعٞ ٚي ــافط نًػــ  ارف ــٔ يًه ــس َ  ؾ

٘  شيو ٚأعظِ عـصاباش ٚثبـٛضاش ٜـطز     (  7د َنهال تهللهْ بهو اسبسهني )    عًٝـ
 ،أؾس غاعات ابٔ آزّ ثالخ غاعات : ايػاع١ اييت ٜعأٜ فٝٗـا ًَـو ايــُٛت    ر

ٚايػاع١ اييت ٜكـف فٝٗـا بـني ٜـسٟ اهلل      ،ٚايػاع١ اييت ٜكّٛ فٝٗا َٔ قربٙ 
 د .ايٓاض إىلان١ٓ ٚإَا  إىلتعاىل : فإَا 

بوهةب٠٘ طباطبهاه   ( ِهُم تاشهُثا٘   )  سّد الصًدا٘خسنيهَنال ال
فُا ايـُٛت إال قٓطط٠ ٜعرب بهِ عٔ ايبؤؽ  ،ارباش بين ايـُهاضّ ئظخابٌ 7 ر

انٓإ ايٛاغط١ ٚايٓعِٝ ايسا١ُ٥ فأٜهِ ٜهطٙ إٔ ٜٓتكٌ َٔ غذٔ  إىلٚايططا٤ 
غـذٔ   إىلرعسا٥هِ إال نُـٔ ٜٓتكـٌ َـٔ قصـط      -الهمُت  -قصط   َٚا ٖٛ  إىل
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ايـسْٝا غـذٔ ايــُؤَٔ     : إٕ ()إٕ أبٞ  سسثين عـٔ ضغـٍٛ اهلل    ،ٚعصاب 
 د. دشُِٝٗ إىلدٓاِْٗ ٚدػط ٖؤال٤  إىلٚايـُٛت دػط ٖؤال٤  ،ٚد١ٓ ايهافط

 ْهُبه هْ الةبهدسه هخدِح الوهوٖ الهئنٌ ح()ُل اهللهثَٓ تو ثس
ذ هذ الهمستخق لهلل هٕ َحهال الفبهد التاله   هخوْ حال الفبد العالهالذٓ ِ

َـٔ عبـس أضٜـس إٔ    َـا  رَيُ نُل اهلل سهبخانٌ َا٠رهٌ 7   ،الهمستخق لهللهاث
 فــإٕ نــإ شيــو نفــاض٠ يصْٛبــ٘ ٚإال  ،بتًٝتــ٘ يف دػــسٙ أزخًــ٘ انٓــ١ إال إ
٘   فإ نإ شيو نفاض٠ ،غًطت عًٝ٘ غًطاْاش   ،يصْٛب٘ ٚإال ضّٝكت عًٝـ٘ يف ضظقـ

 ٝين فإ نإ شيو نفـاض٠ يصْٛبـ٘ ٚإال ؾـسزت عًٝـ٘ عٓـس ايــُٛت ستـ٢ ٜـأت        
 .  ذ١ٓـثِ أزخً٘ اي ،ٚال شْب ي٘

فـإٕ نـإ شيـو     ،َٚا  َٔ عبس أضٜس إٔ أزخً٘ ايٓاض إال اششت ي٘ دػُ٘ 
فإ نإ شيو تــُاّ طًبتـ٘    ،تـُاّ طًبت٘ عٓسٟ ٚإال أَٓت خٛف٘ َٔ غًطاْ٘ 

 فــإ نــإ شيــو تـُـــاّ  طًبتــ٘ عٓــسٟ   ،عت عًٝــ٘ ضظقــ٘ ال ّٚغــعٓــسٟ  ٚإ
 د .زخً٘ ايٓاضست٢ ٜأتٝين ٚال سػ١ٓ ي٘ ثِ أـُٛت ٜػطت عًٝ٘ عٓس اي ٚإال

ًـ١ فـٛم   إشا قبطت ايـطٚح فٗـٞ َظًّ  ( 7 رَنال اإلرام العا ق )
٘     إىلٜٓظـط   -ُؤَٔ ٚغـريٙ  ـانػس : ضٚح اي  فـإشا نفـٔ    ، نـٌ ؾـ٤ٞ ٜصـٓ  بـ

 عـازت ايـطٚح ٚزخًـت فٝـ٘     ٚٚض  ع٢ً ايػطٜط ٚمحـٌ عًـ٢ أعٓـام ايطدـاٍ     
سػـب سايـ٘    -َـٔ ايٓـاض    أَٚٛضع٘ َـٔ انٓـ١    إىلفُٝسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ي٘ يف بصطٙ فٝٓظط 

ٚإ  ،فٝٓازٟ بأع٢ً اٛت٘ إٕ نإ َٔ اٌٖ ان١ٓ : عذًـْٛٞ   -ٚعًُ٘ يف ايسْٝا 
 . دٖٚٛ ٜعًِ نٌ ؾ٤ٞ ٜصٓ  ب٘ ٜٚػُ  ايهالّ ،ْٚٞ نإ َٔ اٌٖ ايٓاض : ضّز

( جفهللتهها ( َا١ٙمههٕ )َيههها بصههاث اى ن ئحا ِههح الةسههُل ) 
  َيما 7 ،ذ الهمستوّو ن حّا ٌ الدنّا هلهللمٞرو التوْ َالفبد العال

ــاض٠ ارٚىل  جٌهدِههه( ن حا ق )هام العههههههه نا بًهها اإلرههههئخ7 ايبؿ
 ايػــُا٤ فكــاال :  إىلإشا قــبض اهلل ضٚح ايـــُؤَٔ اــعس ًَهــاٙ ر الصههةِف 7

ــاش عــٔ َعصــٝتو   إىلٜــاضّب عبــسى ْعــِ ايعبــس نــإ غــطٜعاش    طاعتــو بط٦ٝ
 إىل: اٖبطـا   فٝكٍٛ انًٌٝ انبـاض  فُا تأَطْا َٔ بعسٙ    ،ٚقس قبطت٘ إيٝو 
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ًّٖالْٞ ٚنّبطاْٞ ٚانتبا شيو   ايسْٝا ٚنْٛا عٓس قرب عبسٟ ٚجّمساْٞ ٚغّبشاْٞ ٚ
 د .يعبسٟ ست٢ ابعج٘ َٔ قربٙ

 رو ( رستفّؽاهرا َث  ن ئخباث الهمفعُرني ) 7ايبؿاض٠ ايجا١ْٝ
( َئرههأ الهههمٞرهني َ اطمههٕ َاسبسههو َاسبسههني  حؽههُث ثسههُل اهلل )

(  تهد الهمٞرو الههمُالْ العاله )ذ حهني ذبؽهةٍ الُ هأ  ّهظهة إلهًّو      ه
َػبد رهًو َتد اشبأ َبصاثٔ ا١رو  ّستبصة بًو َيُ نُل اهلل سبخان7ٌ 

ََٚفـٞ اَِ ـَش٠َ       ر َٝا  ْإ َٝـا٠َ ايـّذ ِإ اِيبتؼإـَش٣ َفـٞ اِيَش ٗت َٕ َي َِٜتُكٛ ْتٛا  ََٚنا ٓتٛا  ََ َٔ آ  ايََّزٜ
ِت   ٛإصت اِيَعَظـٝ َٛ اِيَفـ ٖت َ٘ َرَيَو  َُاَت ايَّ ًَ ٌَ َيَه َِها ِهٌ   ،31+30د ِهُنس7 َك َتبإَذٜ

١ُِٓ َٜا7 رر٠و بوُل اهلل سبخانٌ  ٦ََُ ُتِط ِِٓفعت اِي َٗا اي ِٜتت  ()ضبمد إىل د َأ
١ِّٝ َفــادإ تًَٞ َفــٞ َ َبــاَدٟ  إىلاسإَدَعــٞ (رَئيههل بّتههٌ ) ََشإَضــ  ١َّٝ َسبكــَو َساَضــ

ــٞ َِٓت ــٞ َد َِفههة  التوههْ مٞرو هالهه  توههٍة تههنُي ،03 -14 دالطاشهه7َّٕٚادإ تًَ
 الدنّا .  إىللوا٘ اهلل سبخانٌ تهدٙذ َٟ ِةؼٖ بالفُ ٔ  خٍ هَِ

خظٕ َ ا ٌ َِهةايو  هتهدٍ ل( َغأ الهمٞرو الهمُالْ ؼبؽةَى )
ٍُ ِسهٌُٙ َٟ ِسهةٍ     ّههدم تهللهٖ سهُ٘     ،ٍ حؽهُثيو  ئِؽاه لوو ِةايو بهخه

 ٌ ٌ ئَن الههدنّا  تمهلله تههاع  إىلة َِتمههٖ الفههُ ٔ  َِتخٍسهه تهللههٖ سهُ٘ توّد هه
7  333+ 66َند حوٖ سبخانٌ ن سُثٔ ا هٞرهني 7   ،خاه هالدنّا لّفمل ظال

 إىل( الةجههُ   )نههُل الوهها ة حّهمهها ِصههةص تهللههٖ الهههمُت  ّسههلل اهلل 
ٕٔ تاع الدنّا  7 ر ٍَ َسبك اسإَدعتـٛ ٛإتت َقا َُ ِإ اِي ٖت ٌت    َسِت٢ ٔإَرا َدا٤َ َأَسَذ َُـ َيَعِّـٞ َأ إ

ــاَيًشا َفٝــ  ــتتـَِ َ  َُا َتَشِن  ّه هّبهههٌ سههبخانٌ   ،و فّهنههد ن  نّههآ رههو رههال 
َٗار7ذِ بالتو ًُ َٛ َقا٥َ ٖت  ١َُْ ًَ َٗا َن ِْ  ّهٌ خهأ    لهُ اهاى   ،ديُ صبهة  اه٠م   َنالَّ ٔإ

٘ت      خاه تهدرا ااى ن تاع الدنّارهلفمل ظال ٓإـ ٗتـٛا َ  ْت َُـا  ٛإ ستّدٚا َيَعـادتٚا َي ََٚيـ
َٕ ِإ َيَهاَربتٛ ٗت ِْ  إىل ٠ خهأ  هًّو َٟ ِسهتخوُى الةجهُ       ،15د ا١نفام7َٚٔإ
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رهو   بل ِستخوُى الفذاب َالهمًانٕ  ّفتذ رو نبُثيو باب ،تاع الدنّا
 بٌ . خةنٌ َ فٍذهخُطٌ َ هحفةٔ ناٍث  ئبُاب الهاث َِعأ الو  

( تههد الههمٞرو َالفاسهق    َرو الوةِ  جهداه ئى حؽهُثيو  )  
ٟ ِهههةاٍ غهههأ  -جبسهههد رجهههالْ لتّهههف   -اعُػ هَالوههها ة حؽهههُث رههه 

الهمختؽة الهمصةص تهللهٖ الههمُت نظهأ حؽهُث رهللهك الههمُت َئتُانهٌ        
اتتوا نهها الوتفههْ ثَحههٌ َنلتًهها تههو جسههدٍ . َِٞاههدٍ 7  تهههدٍ لوههبم 

ّ  أٚا إال َكتٍٛ َا َّٓبني ربصًا ٔ يٟٞ٘ ا١اةرني الهموٍة د َالصهًّد  َػـُٛ
ٌإ    حْ تهد اهلل سبخانٌ ر َٛاًتـا َبـ َإ َ٘ َأ ٌٔ ايَّـ َٔ ُقَتًُٛا َفٞ َطَبٝ ِٔ ايََّزٜ ََٚك َتشإَظَب
َٕ ٜتشإَصُقٛ ِإ  ٔٗ ٓإَذ َسبك َٝا٤ٌ َ   . 336د  ل تمةاى 7 َأسإ

البصهههاثٔ الفظمهههٖ ِسهههتخوًا َِهبطهههْ ئى ِفهللهههو ازبمّهههع 7 ئى يهههذٍ 
( التهههابع  هههو َالسهههالك الههههمٞرو الههههمُالْ لههههمخمد َ ل ضبمهههد )

حةم اهلل تٍما  التوْ الُث َيُ ظةاطًو الهمستوّو الساٙة ن طةِوتًو َ
( نهال لهبفم   ( ئى اإلرام العها ق ) ُشاطٔـايثَٗ ال نْ ن اتابٌ )

ـ  ئظخابٌ 7 ر انٓـ١ : َـا بـني     إىلٌ ضٚسـ٘  ٚايصٟ بعح حمُساش بـايٓب٠ٛ ٚعّذ
ــط٣ ايػــطٚض   ــب  ٜٚ ــني إٔ ٜػت ــ١ ٚاحلػــط٠   أٚأســسنِ ٚب ــ٘ ايٓساَ  تــبني ي

ٌّ يف نتاب٘ : عٔ ايُٝني ٚعٔ ايؿـُاٍ قعٝـس     ،إال إٔ ٜعأٜ َا قاٍ اهلل عّع ٚد
 7 ٚأتاٙ ًَو ايـُٛت ٜكبض ضٚس٘ فٝٓازٟ ضٚس٘ فتدطز َٔ دػسٙ 

 َٜـا ر 7فأَا ايـُؤَٔ  فُا حيّؼ خبطٚدٗا ٚشيو قٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعـاىل  
١ُِٓ ٦ََُ ُتِط ِِٓفعت اِي َٗا اي ِٜتت ١ِّٝ َفادإ تًَٞ َفٞ َ َباَدٟ  إىلاسإَدَعٞ  َأ ََشإَض  ١َّٝ َسبكَو َساَض

َِٓتٞ شيـو يــُٔ نـإ ٚضعـاش     7 ر ()اإلرام العا ق  د ثو نالَٚادإ تًَٞ َد
إلخٛاْ٘ قٌٝ ي٘ :  ٚإٕ نإ غري ٚضع ٚال ٚاٛالشر داٛالش هلِ َٛاغٝاش إلخٛاْ٘ ٚ

 َا َٓعو َٔ ايٛضع ٚايـُٛاغا٠ إلخٛاْو   أْـت مـٔ اْتشـٌ ايــُشب١ بًػـاْ٘      
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يكاُٖـا   ٚأَـري ايــُؤَٓني    م شيو بفعٌ ٚإشا يكٞ ضغـٍٛ اهلل  ٚ  ٜصّس
 د .  َعطضني َكّطبني يف ٚدٗ٘ غري ؾافعني ي٘

جب٠٘ ئى اإلِهماى َالهمُأٟ إلا ع ِهؽو َرو يذا اسبدِح ِتؽذ 
امها ٟ ِهفهع    ،إلًّما الُث  تهو ضبهاثم اهلل ٟ ِهفهع لهللةاحهٕ تههد الههمُت      

 ًههذا اسبههدِح الصههةِف حهها ل لهللمههٞرو   ،لهللسههةَث ن الوهه  َن ا٣خههةٔ  
ع تهللهٖ التُبهٕ َاإلبتفها     و لهمة و  الههمخةرات َرصه ٍ  خٍةهالفاظْ َر

 ُ  العا نٕ نبل حهللُل ا١جل . تو الهمفعّٕ َتهللٖ التُبٕ الهع
ٛإَت َبــاِيَشلكرالتُبههٕ  إىلَإٟ إلا ع ِبهها ث  َُــ د َيههُ   َدــا٤َتإ َطــِهَش٠ُ اِي

ن ن ٍ تهللٖ را اهللهو ن تهاع الهدنّا َرها تعهٖ بهٌ ثبهٌ         ُ تاٍػ  ّخاسخ
٘ت َتَشٝذتر ٓإ ََ ٓإَت  ََا ُن ئٓ للك الهمُت الذٓ اهت  ًةب  - 36د ق 7 َرَيَو 

اهْ ٟ   الوهايةٔ  َالفهُاث  الههاتةٔ  ج نفسهك رهو ا١رهةا     هرهٌ َ فال
 .َالفةاث   ِوةب رهك الهمُت لوهٌ  ٍت ثغو الف٠ج َالتتٍب
 ذب نٌ نُلٌ 7 ر ()َث  ن اشب  العخّذ تو اإلرام الس ا  

ٚ ذـب نـٌ    ،ُٛت ٖٚـٛ ٜـش٣ َـٔ  ـٛت نـٌ ٜـّٛ ٚيًٝـ١        ـُٔ أْهش ايـ ـايعذب ي
 د .ٜش٣ ايٓؼأ٠ األٚىلايعذب يـُٔ أْهش ايٓؼأ٠ األ ش٣ ٖٚٛ 

ًا ا١  اثٔ بالسُ٘ َالهمُحّٕ بالفعّاى َئِ التُبٕ ئِتًا الهفس ا١ٍر
َالهدارهٕ الفاجهللهٕ   بل التُبهٕ السهةِفٕ   التُبٕ  ،الهمٞرو َا١خت الهمٞرهٕ

 إىلتهللٖ ال رفعّٕ ثو التُبٕ الههمٞادٔ بهتو رفعهّٕ الهة و َالفهُ ٔ      
 اتالُاجبهات  َ عهفّٕ اسبسهاب   ذ َ هداثو  هطةِق اإلِهماى بالفمل العال

وُنًو َثٍ  رظالهمًو لتهفع التُبهٕ  هإثجا   حههرع رو اهللمت رو الفبا  ب
 َرو اهلل التُ ّق َتهللٖ اإلنساى السفْ َالهمبا ثٔ . ،تو ا١َبٕ هَ 
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التُبهههٕ  -ئًِههها الههههمٞرو َئِتًههها الهمههههٞرهٕ  - هههإلا حعههههللت رههههك 
لههاس َرظالههمًو   خةرا ٌ َئثجفت حوُق اهالعا نٕ رو رفعّٕ اهلل َر

( َئرهأ  نبل حهللُل ا١جهل  ههلل بهك الههمُت حؽهةو ثسهُل اهلل )      
7 همُتمهللك الهَنالُا مجّفاه ل(الهمٞرهني َ اطمٕ َاسبسو َاسبسني )

مو ؼب  ضبمداه َ لٌ َِتُىل تهللّاه َلثِتهٌ  هإث ق بهٌ(  ّ ّهبًو     ه)إنٌ ااى ر
بهالهبُٔ   )َالذٓ إختاثاو َئاةروو َإظهتفٖ ضبمهداًه   مُت 7 هرهللك ال

َخٍعٌ بالةسالٕ ١نا ئث ق بٌ رو َالٍد ث ّق َئشفق تهللٌّ رهو ئ  شهفّق(   
( مٞرهٕ  ّستبصههة بههةِٝتًو ) همٞرو ئَ الههه( إىل الههثههو ِهظههةَى ) 

نٓت   ٚأَا َا ،أَا َا نٓت حتصض فكس آَٓو اهلل َٓ٘ 7 رَِفة  بًو  ّااطبُنٌ 
ئًِها  د  تفهتذ  َـا عٓـسى   إىلإفتح عٝٓٝـو فـاْظط    ،تطدٛ فكس آتاى اهلل ب٘ 

 تهظهة إلهًّو    -امها ن اشبه  الصهةِف    -تّهّهك  مٞرهٕ همٞرو َئِتًها اله  هال
( َاحداه َاحداه )،  ازبهٕ  تهظة إلًّا َِوال لهك 7   إىلَِفتذ لك باب

ِها  َ سمع الهدا٘ الهمهللوُ ْ 7ر  -َيٟٞ٘ ث واٝو  -يذا را ئتٍد اهلل لك 
ثبههك  إىل7 إثجفههْ َئَظههّاٌٙ  ضبمههد إىلفس الهههمتمٚهٕ هئِتًهها الههه

ٕهثاؼّٕ بُِٟٕ ضبمد َ ل ضبمد  بجُاب اهلل  ها خهللْ ن تبها ٓ    رةؼّ
و ِعهأ نه و َرسهتوةٍ   د ثهو  َا خهللهْ جهه   َئيل بّتٌ رع ضبمد 

ٕه رو ثِا  ازبهٕ َال سهبخانٌ  ماى بهاهلل  هالهذٓ يهدانا لاِه    هخمد هللثَؼ
 .(َبليل بّت ضبمد )()َبةسُلٌ 
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 الفصل الثالث
 عا  ايكرب ٚايربظرجمطٜات 

 

ئى َثا٘ تالهههمها  -ئخههذاه رههو الوتههاب َالسهههٕ ا تًههةِو   - ها ّههدتو
ِههُم البفههح َاسبسههاب تهللههٖ  إىلَحّا ههها الههدنّا بة خههاه ن الوهه  رسههتمةاه 

ئٓ ن  -ٍ مُت َِوهه  ن روههٍةهَئى اإلنسههاى تهههدرا ِهه ،تةظههات الوّارههٕ 
 ةٍ  ثَحٌ إلٌّ َؼبّهٖ   -عبُيما  ئَما٘ هال ئَخدٍ رو ا١ث  7 الّابسٕ هل

يهْ حّهأ رههاعُظٕ  ًّها إحسهاس بالهللهذٔ        ،بهخُ حّأ ؽبتاثيا اهلل لٌ 
 ّسهلٟنٌ تهو    -نهااة َنوهأ    ئَ ،رهوهة َنوهأ    - ّل ٌّ الههمهللواى   ،َا١ع

 ئَخٕ هظالهه -خّوواى رفههٌ تههو ئتمالههٌ  هٌ َإرههام  رانههٌ َِهه ٌ َتههو نبٍّههثٍبهه
تمهللٌ ن تاع اسبّهأ الهدنّا 7 إرها     ق َ ّوُى ن ٍ  بع توّد ٌ َ -خٕ هطال

امها جها٘ ن ئخبهاث     -حفةٔ رهو حفهة الههأاى     ئَثَؼٕ رو ثِا  ازبهٕ 
لفبها   خاه ع ِوهو تههدٍ اهللهو    ه مو ااى تمهللٌ ظاله  -( ا فعُرني )

َرهو اهاى    ،تعّاى هلل سبخانٌ ااى ن ٍ ثَؼٕ رو ثِا  ازبههٕ   ئَاهلل 
اهلل سبخانٌ ااى ن ٍ حفةٔ رو تعّاى  ئَتمهللٌ سّٚاه نؽٖ حّا ٌ بالظهللو 

 امها يهُ حهال غاله      -َرو خهللط تمهللٌ حسهاه ب خة سّٚاه  ،حفة الهأاى 
َحهبس َتُنه  بوهدث سهُ٘ تمهللهٌ ثهو        ٌها ه هٚهّهحُس  تهللهٖ س  -الهاس 

 ِفةج تهٌ َِعهللذ ن ٍ .
م ّد َرهو  هَٟبد رو اٟستدٟل تهللٖ يهذٍ الفوّهدٔ رهو الوهة ى اله     

  هوُل 7  -َيما ئظدق الو٠م َئنُٗ اسبدِح  -السهٕ الهمتًةٔ 
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َُـــتَذٖـــا٤َ َأَسـ٢ ٔإَرا َدـــَسِتــ نههال اهلل سههبخانٌ 7 ر -3 ٍَ َسبكـَٛإتت قـــِإ اِي  ا
 ٕٔ َٛ َقا٥َ        ياسإَدعتٛ ٖتـ َُـ١ْ  ًَ َٗـا َن ِْ َُـا َتَشِنـتت َنـالَّ ٔإ َِـاَيًشا َفٝ ٌت  َُـ ـ ـَعِّٞ َأ إ ٔإ ـًُ ََـ َٚ  َٗا 
ِإ ٔٗ َٕ إىلَبشإَصٌخ   ََٚسا٥َ ٜتبإَعجتٛ  ّٔ ٛإ  . 333 -66دا ٞرهني 7َٜ

يذٍ ا٣ِٕ الصةِفٕ َسط  ِهات تدِهدٔ  هذّاة الههاس بفظمهٕ اشبهالق       
سبخانٌ َتظّو سههللتانٌ تهللهٖ رهللهك السهماَات َا١ث  َاهل شهْ٘ ن       

الههمهوةِو   ئَ( َ دحم  تاَٗ الوا ةِو بهاهلل )  ،الُجُ  َالوُى 
 ُ َ هبني يهذٍ ا٣ِهٕ َ ههذث باسبّهأ       ،ث تههدٍ لهللخسهاب   لهللمفا  إلٌّ َاسبؽه
 خصة َالهصة تهللٖ تةظات الوّارٕ . هُِم ال إىلال  خّٕ الهمستمةٔ 

ٕٔر ٍَ َسبك اسإَدعتـــٛ ٛإتت َقـــا َُـــ ِإ اِي ٖت د ئٓ إلا حهههٍل َسِتـــ٢ ٔإَرا َدـــا٤َ َأَســـَذ
( الهمُت  ف٠ه ن ئجسا يو َنلتت ئثَاحًو رهًها بهلرة اهلل َإلنهٌ )   

سُ٘ تمهللهٌ َ سها    تاِو  ئََتاِو  ثاث سُ٘ توّد ٌ َإنواثٍ  َثئٗ اسبق
 تهههاع الهههدنّا َالتوهللّهههف اهههْ ٟ ِوهههٍذب إىل ههههمهٖ الةجهههُ   -سههههللُاٌ 

 . ٌخاه ِةؼٖ اهلل بهخاه َِفمل ظالهب ِات اهلل َِفتود ظال
ِو لوهبم  بًها الههم٠ٙوٕ الههمتعدٍ   الفاظهْ  يذٍ ئرهّٕ ؽباطه   لوو 

 سدٍ هبه  الدنّا لّفمل إىلاهلل سبخانٌ بإثجاتٌ  إىلاْ ِتُسهللُا  -ثَحٌ 
ْ عبُيها 7ئى   ئَتوهاث   ئَتّال  ئَما  ةو  ًّا رو رال خاه  ّهظال  هلل ِعههلل

َٟ ِةابْ َٟ ِطتاب َٟ ِٞلٓ َٟ هلل سبخانٌ س اٍمهَِعُم َِلاْ َِ
لوو يذٍ ئرهّهٕ ِةجُيها    ،( ِظهللو َٟ ِوتب رو حةام َرفعّٕ اهلل )

 َحههٌ بفههد ئى ئسهها٘ ن تههاع الههدنّا 7هللّهههو بوههبم ثرههو الهههم٠ٙوٕ الهمُّا
ْتَهـزكَب     َٜـا ر -اهللهو رسههللماه    ئَتمهل سهّٚاه    ئَتتود بهاط٠ه  إ ََٚك  ْتـَشّد  َٓـا  ٝإَت َي

َٓنَي ََ ُتـــؤإ ٔإ اِي ََـــ  َٕ َُْهـــٛ َٚ َٓـــا  َٜـــاَت َسبك ٗتـــٛا َ  ، َبآ ْت َُـــا  ٛإ ستّدٚا َيَعـــادتٚا َي ٘ت ََٚيـــ  ٓإـــ
ِإ   ٗت ِْ َٕ َٚٔإ  . 15+14 7نفاما١د َيَهاَربتٛ
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ٕٔ ر ــٛ ــتت   يَسبك اسإَدعت ــا َتَشِن َُ ــاَيًشا َفٝ َِ ٌت  ــ َُ ــٞ َأ إ اتاب هد ّههل ْ الهه َعِّ
 الهمُت  ّك  ٠ ثجفٕ . إنتًٖ الفمل َجا٘ ا١جل َحٍل7  اإل ْ

َٛ َقا٥َر ٖت  ١َُْ ًَ َٗا َن ِْ َٗاـَنالَّ ٔإ  ًا َلّسهت ن هفع  ّه هة لههًا َٟ نه  هد َٟ اثًُ
 خساب .هَنت ال -بالهمُت  -نتًٖ َنت الفمل َجا٘ لود إ ،ضبهللًا 

ِإ َبــشإَصٌخ ر ٗٔــ ََٚسا٥َ ٔإ  ََــ َٕ إىلَٚ ٜتبإَعجتــٛ  ّٔ ٛإ ئٓ رههو َثا٘ يههٟٞ٘ البصههة  دَٜــ
تههاع الدنّهههها  إىلًو بههة   َحههاجل ِهههمهع ثجههُتًو  اههل البصههة َئرههارخ 

 ،اٟتتوها  َالسههللُو َالفمهل الهها ع     َالتوهللّف  ٠ ِتموهُى رو إظه٠  
خ٠ه  سههتوٍة  ّههٌ ئجسهها يو 7 هإى َثا٘ تالهههمًو َحّهها ًو الههدنّا نهه اه َرهه 

 ُِم الدِو ُِم ِبفجُى لةب الفالهمني . إىلرستمةاه  -بهفّو ئَبفذاب 
 

 ٜٛدس يف عا  ايربظر   .بعس املٛت َٚا ٖٚٓا غؤاٍ : َاشا 
ٍَلْ َ ه ِستفا  رو الةَاِات الهمخمدِٕ 7 انٌ ِ خوّق هُجد حساب ئ

ٌ الههمهللواى 7 رهوهة   ِسهلل  -ٍ بة خْ تهللٖ الهمّت الهها ل ن نه ٍ َرسهتوةٍ   
ٌ تههو إ َنوههأ ٌ  ،تتوا ا ههٌ َتههو ئتمالهه بفههد  - َانههٌ ،َانههٌ ٟ شههفاتٕ  ّهه

ثَؼهٕ رهو   ِعأ الوه    ئى إرا -خساب َالتخوّق البدَٓ نبل الوّارٕ هال
 ئَبهٕ  ِفهّض حّهأ رفذٍ  ارها ئى  حفةٔ رو حفة الههأاى ئٓ   ئَثِا  ازبهٕ 

خاه ه مهو اهاى ظاله   ّأ الهدنّا 7  خهاله مٕ حس  تمهللٌ ن تاع التوهللّف هٍفر
 ّو َظاث ن ٍ ثَؼٕ رهو ثِها  ازبههٕ،   تاط الهف - تتوا ا ٌ َتمهللٌن إ

تاط ا١ع َالفذاب َظاث ن ٍ حفهةٔ   -إتتود باط٠ه ئََرو تمل سّٚاه 
ِتههفو َِهتهللذل حههس    ئَ،ع تل7 ِتفذب َِل َاحد ها -رو حفة الهأاى 

  ا١َاخة رو سُثٔ الُانفٕ 7 َنههد ئشهاثت إلّهًما ا٣ِهات ،تهمهللٌ 
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َّر -1 ًُِكٛ ًََغتإ اِيشت ٛإَك ٔإَرا َب ًَ وةب هد ئٓ تههدرا ِوهتب ا١جهل َ ه     َف
َٕالُ أ ر ٦ََُٓز َتُٓظشتٚ ِإ َسٝ ْإتت ئتُانٌ َٟ  وهدثَى  رهللك الهمُت َ إىلد  ََٚأ

َٕ رتهللٖ   فٌ تهوو ٔإ َك تتبإَصـشتٚ ََٚيَه ِإ  ٓإُه ََ  َ٘ ٝإ ٔت َأِقَشبت ٔإَي َْشإ ٕإ  رد 7َٚ َِـا ٔإ َفَأ
     ٍِ ــٝ ََْعـ ــ١ُ  ِٓـ ََٚد  ٌٕ ــا ٜإَشـ ََٚس ٚإٌح  ــَش ــِشَبنَي َفـ ُتَكـ ٔإ اِي ــ ََـ  َٕ ــا َٕ در َنـ ــا ٕإ َنـ ــا ٔإ َِـ  ََٚأ

       َٛ ــ ٗت ــَزا َي َٖ  ِٕ ٍِ ٔإ ــٝ ١َُٝ َدَش ًَ ــ ََٚتصإ  ٍِ ــٝ َُ ٔإ َس ــ ََ  ٌٍ ــضت ٓت ــايِّنَي َف ــزكَبنَي ايِض ُتَه ٔإ اِي ــ ََ 
ََٝكنٔي ــ ( فسأ اإلرههام العهها ق )ها  العههخّذ  هههَث  ن الهه ،د َســّل اِي

ٌٕلوُلٌ  فاىل 7 ر ٜإَشا ََٚس ٚإٌح  ُتَكِشَبنَي َفَش ٔإ اِي ََ  َٕ ٕإ َنا َِا ٔإ ـ دن نه ٍ ر َفَأ ِٓ ١ُ ََٚد
ٍِ ــٝ ٌٍ   ر ،د ن ا٣خهههةٔ ََْعـ ــضت ٓتـ ــايِّنَي َف ــزكَبنَي ايِضـ ُتَهـ ٔإ اِي ــ ََـ  َٕ ــا ٕإ َنـ ــا ٔإ َِـ  ََٚأ

  ٍِ َُــٝ ٔإ َس ٍِ د ن الوهه  رََــ ١َُٝ َدَشــٝ  َيههذا اشبهه    ،د ن ا٣خههةٔ ََٚتصإــًَ
َاؼههذ الدٟلههٕ تهللههٖ َجههُ  الهفههّو َالفههذاب ن الوهه  َتههاع الهه        

  اُجُ يما ن تاع الوّارٕ  .
ِل ّههاى تهللههٖ الههةَ  الهههمهفعهللٕ تههو    -اى الهللههذٔ الهههمذاُثَا١ع َ

َاله   وهتب رهو ازبسهد الههموبُث       ،ما ٓ ه سد الهالبدى الفهعةٓ َال
 هأ   7 ت  سد الفهعةٓ الهمٍّهن جسد رجالْ لتّف ِصبٌ ال خٍلهحّح  

ثَٗ الصهّا الوهللهّ  ن    ،ِل ْ الهفّو َالهللهذٔ   ئَ ، االفذاب َا١ع تهللًّ
( تو رواى ئثَا   ظخّخاه ِتؽمو سٞال العا ق ) ( خ اهٞـايهاف)

د يف ضٚضــ١ نٗٝــأ٠ اردػــاز يف انٓــ١ لجههاب7ر ،ّههت الهههمٞرهني إلا  ُّ 
ــّصَسههٚل تههو ئثَا  الهههمصةاني  لجههاب 7 ر  ــاض ٜع َيههذٍ  ،د بٕٛيف ايٓ

( أظًـ١ د  ٞاهد حهللهُل ا١ثَا  الهمههتُ أ  ن )   نٗٝأ٠ اردػـاز الفباثٔ 7 ر
ما ِٕ هرجالّٕ  صبٌ ا١جسا  الفهعةِٕ َا١بهداى اله  لتّفٕ َ فهللوًا بلجسا  

  الفههذاب تهللههٖ ا١ثَا ئَالهه  عبههو تهللًّهها ن تههاع الههدنّا  ههأ  الهفههّو  
إٕ أضٚاح نـٌ  ( 7رنال ئرأ الههمٞرهني )  ،خاّلٕ ن ا١جسا   الهمجالّٕهال
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د َنهال  يف قٛايب َٔ ْٛض ع٢ً َٓابط َـٔ ْـٛض   -أٟ بعس ايـُٛت  -َؤَٔ َٚؤ١َٓ 
7 تههو سههٞال تههو روههاى ئثَا  الهههمٞرهني ( جُابههاه العهها ق)رُٟنهها 

د َيهذا  إشا قبط٘ اهلل تعاىل اّٝط تًو ايطٚح يف قايب نكايبـ٘ يف ايـسْٝا  ر
 .  -ئجسا   رجالّٕ لتّفٕ  -ئاهللٕ د  فهللق ا١ثَا  بوُال  نُثانّٕ َِٞا

ن ( رهو نُلهٌ   َرو يهذٍ الهعهُػ ِتهبني رهةا  اإلرهام البهانة )      
ٜ 7 ر...الهمّت يف دػـسٙ   ّزت ايـطٚح  فإشا أزخـٌ سفطتـ٘ ض    ،سخٌ قربٙ ست٢ 

  ٙ ــا ــرب فاَتشٓ ــا ايك ــا٤ ًَه  سد الهههمجالْ هد َالظههاية ثٍ  الههةَ  ن الهه ٚد
َنهد ِوهُى ثٍ      ، سدٍ الههمّت  همؽايْ لهَالوال  الهُثانْ الهللتّف ال

 خوّوْ الفهعةٓ الهمّت َاهلل ئتهللو .هالةَ   ن جسدٍ ال
ٔإ َرِنٔشر -0 ٔإ َأ إَشَض َ  ََ َطهات  َرتابفهٕ نة نهْ َسههٕ نبّهْ       د َٟٚ

َََعَٝؼــ١ّ َضـّٓها  ر ٘ت  ِٕ َيــ َّ د تّصههاه ؼههّواه َتهذاباه بة خّههاه ر َفـٔإ ٛإ َٜــ ٙت  َْشإؼتــشت َٚ
٢َُ ١َََ َأ إ َٝا ٕه    اِيَك ؼههواه   د َرو الُاؼذ  فعهّل الههذِة َالفوهاب 7 رفّصه

خصة ِهُم الوّارهٕ َلهّس نبهللهٌ إٟ     ه  الوة ى باله َند ظٍة ،ئتمٖ  اه َحصة
ثهو ن ِهُم    ،تاع ال     ّفّض  ٌّ تّصاه ؼهواه َحّهأ ؼهّوٕ َتهذاب    

ٍَ  الوّارٕ ِسهلل الفاظهْ ثبهٌ 7ر    ََٚقـذإ ُنٓـتت         َقـا َُـ٢  َٓٞ َأ إ َِ َسَؼـشإَت َسبك َيـ
ً٘ لهللخ ٕ َ  فهاه لهللصهبًٕر  هَِدَبَصًيا ٍَ  ّبٌ إلوا َٓـا       َقـا َٜاتت َنـَزَيَو َأَتتإـَو آ

َٓ َّ تتَٓظ٢َف ٛإ َٝ ََٚنَزَيَو اِي َٗا   . يذا حال السّٚني ،313-7ٌ311هدطَظَٝت
 ذِو  رههُا هع الههمٞرهني اله  همهْ تاع الدنّا 7 جهَن روابل السّٚني  

 نال سبخانٌ 7 ،َشةِفتٌ َ ِانتٌ  نوا َا ١َارةٍ( َإب ِات اهلل )
ٍٔ ر -1 ٛإ ٓتٛا َباِيَك ََ َٔ آ ٘ت ايََّزٜ ََٚفـٞ      ٜتَجبكتت ايَّ َٝا  ْإ َٝـا٠َ ايـّذ ايِجاَبـَت َفـٞ اِيَش
لٔ لوهْ ِهٞرو اإلنسهاى بةبهٌ     خّفهَيذٍ بصاثٔ ر ، 14د إبةايّو 7 اَِ َش٠َ

 ًهذا الهذٓ ِهٞرو     ،خاه هإِهماناه ظا ناه ِظًهة تهللهٖ سههللُاّتٌ َتمهللهٌ ظاله     
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خاه ن تههاع الههدنّا َالتوهللّههف ِجٍبتههٌ اهلل ن الهههمُاطو  هبههاهلل َِفمههل ظالهه
 . -ْ الوّارٕهْ الو  َ ه  -هخمٌّ رو تذاب ا٣خةٔبت ِالعفبٕ بوُل ثا

ته   ئ -ٌ بهاهلل ٌ َتظمت ت٠نُته بل إى بفم البصة رهمو تهللت ث بُت
 -(الصًدا٘ ن سبّل اهلل الهموتُلني ن رةؼأ اهلل َجًا اه ن سبّهللٌ )

 ورُ ًو ثغو إنهفهعال ثَحً خّا ًو َتدمهحت بفم ا٣ِات بند ظٍة
 تو جسديو َتةَ  الُ أ تهللًّو 7 

ٔإ َك      ر -2 ََٚيَهـ َٝـا٤ٌ  ٌإ َأسإ َٛاٌت َبـ َإـ َ٘ َأ ٌٔ ايَّـ ٌت َفٞ َطَبٝ ٜتِكَت ٔإ  َُ ََٚك َتُكُٛيٛا َي
َٕ  تمُم البصة سٍّما إىلٌ َيذا ختاب نًْ رتٍُج ،321د البوةٔ 7 َتؼإعتشتٚ
ٌ بَ فاىل رهُا باهلل الذِو   َيهُ ختهاب ِهدل     ،لُّم ا٣خهة ابه َ ةسهُل

لوو حّا ٌ لّسهت   ،حّأ الصًّد الهموتُل ن سبّل اهلل َتدم رُ ٌ هللٖ ت
بل يْ حّأ  ،ا ن تاع الدنّا رجل حّا ها الهما ِٕ اله سمانّٕ ال  نفّصً

 ،هلّلّٕ  صبٌ اهلّلك َئنت َانهف ن الصهمس  ٕ لفهللًا حّأ رجالّٕ اُظعاهر
خٍس بالهللذٔ َ صفة بالهفّو الهذٓ ئتهٍدٍ اهلل لهللصهًّد ن    هيْ حّأ َانفّٕ  
ًا را ِهاه  خٍسه ًْ حّأ حوّوّٕ لوو ٟ نصفة بًا َٟ نه  ،الو  َن ا٣خةٔ 

 خّا ها ََجُ نا الهما ٓ اله سمانْ ن تاع الدنّا . هب خٍسهاما ن
 ا٣ِٕ ا١خةٗ 7 7 خّأ َالصفُث بالهللذٔ تهد الصًّدهَِٞاد يذٍ ال

ــا٤ٌ    ََٚك َتر -3 َٝ ٌإ َأسإ ــ ــا َب َٛاًت َإ َ٘ َأ ــ ٌٔ ايَّ ــَبٝ ــٞ َط ــٛا َف ًُ َٔ ُقَت ــَزٜ ِٔ ايَّ ــَب   شإَظ
ِإ  ٗٔـ ٓإَذ َسبك ـ ـٜت َ  َٕـشإَصُق   ًّها  أهّه هًا حهَرهو الُاؼهذ ئنه    ،336د ل تمهةاى 7 ٛ

َٕ رإحساس َشفُث بالهللذٔ َالهفّو  ٜتشإَصُقـٛ ِإ  ٔٗ ٓإَذ َسبك َٝا٤ٌ َ  رهو  ؽهل    دَأسإ
ٔإ ن نبُثيو ر( َرو إنفارٌ َث نٌ َيو )اهلل ََ ٘ت  ِإ ايَّ ٖت َُا آَتا َفٔشَسنَي َب

َ٘ َيذا  لّل تهللٖ إحساسًو َشفُثيو َ سةَثيو بههما   ،د َث نٌَفضإًَ
َرههو حسههو  ،ٌمٕ َالههة ق الهههمةّ خّأ الهههمهٍفهل اهلل تهللههًّو رههو الهه  فٍؽهه
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ُى رجههل حالهههًو إلخههُانًو الههذِو  ةاههُيو ن تههاع الههدنّا حالهههًو ِتمٍههه
َٜظإَتبإَؼـــــشتئحّههههها٘ ر ِإَٚ ٗٔـــــ ًَِف ٔإ َ  ََـــــ ِإ  ٗٔـــــ ًَِشُكـــــٛا َب َٜ ِإ  َٔ َيـــــ َٕ َبايَّـــــَزٜ ٚ 

 َٕ ْتٛ َٜشإَض ِإ  ٖت ََٚك  ِإ  ٔٗ ٝإ ًَ ٛإٌف َ   . 343د  ل تمةاى 7 َأكَّ َ 

خّأ اإلنساى ال  خّٕ َاله   تُسهط بهني     هيذٍ  ِات نة نّٕ ناطوٕ ب
َ ًّها إحسهاس َشهفُث     ،الهخّأ الدنّا َبهني الههخّأ ا٣خهةٔ ن الوّارهٕ     

ُجههد  ِههات غأيهها لوههو ن يههذٍ   ق اإللهههًْ َالهفههّو الةبههُبْ . َ  ةبههال
حّهأ   -ا٣ِات افإِ ١نًا لات  ٟلٕ َاؼخٕ جهللّٕ تهللٖ اسبوّوٕ الوة نّٕ 

 َٟ ره ال لهللصك َالت   بفد َؼُ  البّاى الوة نْ. -تاع ال    
متًةٔ  هتهق بصهول ئَؼهذ َبتفعهّل ئتظهو      هَالسهٕ الهمخمدِٕ ال

( َئ هٍو ت  ئحا ِح شةِفٕ ظا ثٔ تو ثسهُل اهلل ) َبتعُِة ئجهللٖ 
١َجل البّانات الوة نّٕ َالهمفعُرّٕ  ،( َتو ا١ٙمٕ رو ئيل بّتٌ )

خّأ ال  خّٕ ن الوه  َالههمعخُبٕ   هئمجع تهللما٘ اإلس٠م ناطبٕ تهللٖ ال
َنهد اهاى ثسهُل     ،ا١ع حس  تمهللٌ ن تهاع الهدنّا   ئَبإحساس الهللذٔ 

ــرب  ٍ 7 ر( ِوههةث  تهها٘اهلل ) ــصاب ايك ــٔ ع ــو َ ــٛش ب نهههفة   ،د ٚأع
  ( 7( َئيل بّتٌ )ئحا ِح رهاتاثٔ رهما َث  تو ثسُل اهلل )

ى الذنُب 7 إ( 7 جفهللت  داو العا ق ) لارامنال ئحديو  -3
أَا يف ايكٝا١َ فهًهِ يف ان١ٓ بؿـفاع١ ايـٓ    ر7 ( وال ) ، اجأٔ اباث
 فاْــ٘ ال ٚيهــين ٚاهلل أفــٛف عًــٝهِ يف ايــربظر  ،ٚاــٞ ايــٓ   أٚايـــُطاع 

ايكـرب َٓـص   (7 رد  سلل الةآَ 7 َرا ال    ؟ َئجهاب ) ؾفاع١ فٝ٘
    د . ّٜٛ ايكٝا١َ إىلسني َٛت٘ 

ٔ  َٔ أْهط ثالثـ١ أؾـٝا٤    ( 7رنال اإلرام العا ق ) -1  فًـٝؼ َـ
َالهمسا٘لٕ ن الو  د  ٚايؿفاع١ ، ٚايـُػا٤ي١ يف ايكرب ،ؾٝعتٓا : ايـُعطاز 
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خاامٕ بدَِههٕ تههو تمههل اإلنسههاى ن تههاع الههدنّا َتههو    هيههُ ذبوّههق َرهه 
 توّد ٌ 7 رو يُ ثبٌ ؟ َرو يُ نبٌّ ؟ َرو يُ إرارٌ؟.  

ٙ ًَهـإ  إٕ ايعبس إشا أزخٌ سفطت٘ أتا( 7 رتهللهْ ) اإلرام  نال -0
ـ ثِ عٔ ٘ ٘ ثِ عٔ ْبٍّٝٚ َا ٜػأالْ٘ : عٔ ضّبفأ ،اعُٗا : َٓهط ْٚهري   ،٘ ٚيّٝ

د  سهٚل تهو الهُلْ َئجهاب بهلنههٌ نّهل       باٙٚإٕ عذـع عـصّ   ،فإ أداب ْـذا 
نو اهلل ؟ نال 7رَلّوو ن يذا اللرهاى   ( 7 رو الُلْ ِالهللهو ضبمد )

ٟ ِهدخل   ،َلول  راى تاع ؼبتج اهلل بٌ  ،َرو بفدٍ َظٌّ  ،تهللْ 
 ،َئنوهةٍَ دخل الهاث إٟ رو ئنوهةيو  َٟ ِ،ه هٕ إٟ رو تة ًو َتة ٍُال

ََظهفًو   ،همُاثّق تهللهًّو خهذ اله  تة ا٘ اهلل 7 تٍة ًو تهللًّو تههد ئ  ١نًو
ِإ  ن اتابٌ  وال تٍل َجٍل 7 ر ٖت َُا َٕ ُنـال َبَظـٝ َٜعإٔشُفٛ  ٌٍ د ََٚ ٢ًَ اأَل إَشاَف ٔسَدا

ثّق الفبا  خذ  و رُائَلّاًٙو َالهو شًّد تهللًّو  7 ئ يو الصًدا٘ تهللٖ
 ٌ تهللًّو ت نبُهمُاثّق بالتاتٕ   ةتهللًّو ال ()خذ الهوَئ،بالتاتٕ 

َٓـا َبـوَ    7رَللك نُل اهلل سبخانٌ  ََٚد٦إ ُٗٔٝذ  ١َُِ َبَؼـ ٌك ُأ ٔإ ُن ََ َٓا  ٝإَف ٔإَرا َد٦إ  َفَه
ًٗٔٝذا َٖؤتَك٤َ َػ  ٢ًَ َ    ٍَ ٛإا ايِشطتـٛ ََٚ َصـ َٔ َنَفـشتٚا  َّٛد ايََّزٜ َٜ ٦َََُز  ٛإ ِإ     َٜ ٗٔـ ٣ِٛ َب ٛإ تتَظـ َيـ

َٕ  اأَلسإضت ُتٛ َِٜهتت َ٘ َسَذًٜجاََٚك   .دايَّ
ٌ؟ ٌ َع ِفةص َلٌٍّ َنبٍّرا لهمو تةص ثٍب( 7سٚل ثسُل اهلل )َ

َٚٔ ٜطـًٌ اهلل فًـٔ  ـس يـ٘      ،ٖؤال٤ ٚالاىل ٖؤال٤  إىلال  ،َصبصب  وال 7ر
٘   ،غبٝالش  ( َثَٓ تهو ئم سههللمٕ نهُل ثسهُل اهلل )    ،دشيو ال غـبٌٝ يـ

 ثالث١ َـٛاطٔ : عٓـس خـطٚز    ٝو ٜفطسٕٛ يفعًٞ إٕ حمّب ٜا(7 رلفهللهْ ) 
 ،ٖٓاى تًكِٓٗ  ٚأْت ٚعٓس ايـُػا١ً٥ يف ايكبٛض ،ٖٓاى تؿٗسِٖ ٚأْتأْفػِٗ 

  . دٖٓاى تعّطفِٗ ٚأْتٚعٓس ايعط  ع٢ً اهلل 
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 7؟  لجاب تو الهمّت رالا ِسلل ن ن ٍ (سٚل اإلرام البانة)َ
ٜكـاٍ   - فإشا عطف٘ ٚقاٍ شاى إَاَٞ ، ِظٗطنشذ١ ايكا١ُ٥ بني أـعٔ اي رِسلل

َـٔ انٓـ١ فُـا ٜـعاٍ ٜتشفـ٘ َـٔ        ح ي٘ باب ـٜٚفت ،أْاّ اهلل عٝٓو  ِْي٘ : ْـَ
ٚاا١ٜ  أٚ( )ٚيًـُٓهط يٓب٠ٛ حمُس  يًهافط ٜٚفتح .ّٜٛ ايكٝا١َ  إىلضٚسٗا 

ايٓاض فال ٜـعاٍ   باب َٜٔفتح ي٘  -ز يف عكٝست٘ ًـُتـطّزٚي ()عًٞ ٚأٚالزٙ 
 َِفًو رو يذٍ الةَاِات 7   .دّٜٛ ايكٝا١َ إىلٖا ٜتشف٘ َٔ سّط

ً٘  -ئى الهمساٙهللٕ ن الو   و الفوّدٔ َالةئٓ يل ِفتود حواه ت -إبتدا
 ا ٗ ُهَِه  ،اأ َالهفهّو  ه ها ٗ الههمفتود لهللخهق باله     ُّ ؟م ِفتود بهاط٠ه  ئ

 .بالفذاب الصدِد  الباطل  اتتوظاح  الةئٓ اشببّح َاإل
  تهههو ِسهههلل تهههو تمهللهههٌ 7  الههههمهللتلم بالُاجبهههات الههههمتُثٍ    ثهههو  
ٌٕرات َتو اهللو الفبا   وُ الهمخٍة ة َالههموعٍ  ،رو ثِها  ازبههٕ    ٍ ثَؼ

ٔهرات ِعأ نُ مخٍةهالهمتسارذ ن  فل ال ئَن ئ ا٘ الُاجبات  رو  ٍ حفة
 -االع٠ٔ َالعهّام   -َئشد رهٌ  اثو الُاجبات الصةتّٕ  ،حفة الهأاى 

َشهههةب  ٕ َالطهههها٘االطّبهههٕ َالهمّمههه - رات باسهههتمةاٍثمخٍةهلههه اتهههل ا ئَ
جةئ ههٌ تهللههٖ   ئََاهللمهها  ا  اهللمههٌ   ، -هامة َالومههاث َاللنهها َعبُيهها  الهه

 .             تذابٌ ن الو    ةو الُاجبات إشتٍد ئَرات الهمخٍة
ٜػأٍ ايـُٝت يف قـربٙ عـٔ ٍـٍؼ:    ر(7نال اإلرام العها ق )  -1

إٕ يًكـرب نالَـاش   ٚ ،عٔ االت٘ ٚظنات٘ ٚسذ٘ ٚاٝاَ٘ ٚٚالٜت٘ إٜاْا اٌٖ ايبٝت 
أْـا   ،أْـا بٝـت ايـسٚز   ، أْا بٝت ايٛسؿـ١  ، ٜكٍٛ: أْا بٝت ايػطب١  -يف نٌ ّٜٛ 

 د .سفط٠ َٔ سفط ايٓريإ أٚ ، أْا ضٚض١ َٔ ضٜا  ان١ٓ،ايكرب 
بسهههههد رتعههههل 7 اههههاى تهللههههْ بههههو  ثَٗ العههههدَق ن ئرالّههههٌ  -2

 ْهْ ا٣خةٔ  هَِةّغبًو   ،( ِف  الهاس َِلٍيديو ن الدنّاخسني)هال
 7 ( َِوُل ال مجفٕ ن رس د الةسُل)
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ْفؼ فتذس نٌ  ، ٚاعًُٛا أْهِ إيٝ٘ تطدعٕٛ ،أٜٗا ايٓاؽ : إتكٛا اهلل ر
 يـٛ إٔ   ّٛز تـ حمططاش ٚ س َا عًُـت َـٔ غـ٤ٛ     َا عًُت يف ٖصٙ ايسْٝا َٔ خري

 دضنِ اهلل ْفػ٘ٚحيّص ،بٝٓٗا ٚبٝٓ٘ أَساش بعٝساش 
ٜا ابٔ آزّ إٕ أدًو أغطع  ،ٚحيو ابٔ آزّ ايػافٌ ٚيٝؼ بـُػفٍٛ عٓ٘ ر

 قس أقبٌ حنـٛى ٜطًبـو ٜٚٛؾـو إٔ ٜـسضنو ٚنـإٔ قـس أٚفٝـت         ، ؾ٧ٝ ايٝو
ٚسٝساش  فطّزت إيٝو فٝـ٘ ضٚسـو    َٓعٍ إىلأدًو ٚقبض ايـًُو ضٚسو ٚاطت 

ـ  -ٚاقتشِ عًٝو فٝ٘ ًَهإ : َٓهط ْٚهـري    أال  ،ٚؾـسٜس اَتشاْـو   ُػا٥ًتو ـي
ٚإٕ أٍٚ َا ٜػأالْو عٔ ضبو ايصٟ نٓت تعبسٙ ٚعٔ ْبٝو ايـصٟ أضغـٌ إيٝـو    
 ٚعٔ زٜٓو ايصٟ نٓت تسٜٔ ب٘ ٚعٔ نتابـو ايـصٟ نٓـت تتًـٛٙ ٚعـٔ إَاَـو       

ة َنوهأ رهع الههموبُث 7 ِسهلٟنٌ تهو      د َيذا ذبوّق رهو ايصٟ نٓت تتٛالٙ
 تواٙدٍ َ ثاٌٙ ن تاع الدنّا .

ٝت٘ َٚايو َٔ أٜٔ إنتػـبت٘ ٚفُٝـا   عٔ عُطى فُٝا أفٓ -ٜػأالْ٘  -ثِ ر
اإلنسهاى َسههللُاّا ٌ ن    تمهال ئدَيذا سٞال رهوهة َنوهأ تهو     تًفت٘  أ

فدص سصضى ٚإْظط ناظخاه َاتظاه 7 ر (ثو ِوُل اإلرام ) -تاع الدنّا 
فإ تو َؤَٓاشًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً تكٝاش  7يًذٛاب قبٌ االَتشإ ٚاملػا١ً٥ ٚاالختباض  يٓفػو ٚاغتعّس

ـ    عاضفاش بسٜٓو َتّبعاش  ٚأْطـل  اى اهلل سذتـو  يًصـازقني َٛايٝـاش رٚيٝـا٤ اهلل يك
يػاْو بايصٛاب فأسػٓت انٛاب ٚبؿطت بان١ٓ ٚايطضٛإ َٔ اهلل ٚالريات 

يػـت   -هٔ نـصيو  ـٚإٕ   ت ، تو ايـُال٥ه١ بايطٚح ٚايطحيإاحلػإ ٚاغتكبً
ـ ـًـًذـت -ٝاش ـٛايـاش َـّٝـكـت سذتـو ٚعُٝـت عـٔ انـٛاب      ٚزسطـت  ػاْوـر ي

ٓ  ٚبؿطت بايٓاض ٚاغتكبًتو َال٥ه١ ايعصاب  . دَٔ محِٝ ٚتص١ًٝ دشِٝ ٍٍع ب
ـــٞثَٗ ن ) -3 ــسٚم ( َ )ايهاف ــايٞ ايص ( تههو اإلرههام العهها ق  أَ

( 7 ر ) ٕقربٙ ٜعزمحـٕٛ   إىلعت٘ املال٥ه١ ايـُؤَٔ إشا أخطز َٔ بٝت٘ ؾّٝإ
أَـا   ، ٘ ارض  :  َطسبـاش بـو ٚأٖـالش   قربٙ قايت ي إىلعًٝ٘ ست٢ إشا إْـتٗٞ ب٘ 

ّٔ َا أآ  بو فّٝٛغ ،َجًو إٔ ٜـُؿٞ عًّٞ هلل يكس نٓت أسبّ اٚ   يـ٘ َـّس   يرتٜ
 إىلَٓهط ْٚهري فًٝكٝـإ فٝـ٘ ايـطٚح     :بصطٙ ٜٚسخٌ عًٝ٘ يف قربٙ ًَها ايكرب
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فٝكـٛالٕ : َـا زٜٓـو       ،سكٜٛ٘ فٝكعساْ٘ ٜٚػأالْ٘: َٔ ضبو   فٝكـٍٛ : اهلل 
فٝكـٛالٕ :   ، ()فٝكٛالٕ : َٔ ْبٝـو   فٝكـٍٛ : حمُـس     ،فٝكٍٛ: اإلغالّ 

فٝٓازٟ َٓاٍز َٔ ايػُا٤ : اسم عبسٟ أفطؾـٛا يـ٘    -َٚٔ إَاَو   فٝكٍٛ : عًٞ 
انٓـ١ ٚأيبػـٛٙ َـٔ ثٝـاب      إىلافتشٛا يـ٘ يف قـربٙ بابـاش    يف قربٙ َٔ ان١ٓ ٚ
 دثِ ٜكاٍ ي٘: ْـِ َْٛـ١ ايعـطٚؽ   ،َٚا عٓسْا خري يـ٘ ،ايـذ١ٓ ست٢ ٜأتـٝٓا 
ٌٕ     ر َللهههك نهههُل اهلل 7  ٜإَشـــا ََٚس ٚإٌح  ُتَكـــِشَبنَي َفـــَش ٔإ اِي ََـــ  َٕ ٕإ َنـــا َِـــا ٔإ  دَفَأ

ٍِن ن ٍر ََْعٝ  ١ُِٓ  .  ن ا٣خةٔ دََٚد
 قـربٙ ًٜعْٓٛـ٘ ستـ٢ إشا    إىلُال٥ه١ تؿـّٝع٘  ـخطدت ايٚإٕ نإ نافطاش ر
أَـا ٚاهلل يكـس نٓـت     ،قربٙ قايت ي٘ ارض  : ال َطسباش بو ٚال أٖالش  إىلاْت٢ٗ 

ّٞ ّٔ َا أآ  بو ايّٝٛ  ،َجًو  ابػض إٔ ٜـُؿٞ عً فتطّٝل عًٝـ٘   ،ال دطّ يرتٜ
ثِ َنال 7 ر ،د ئٓ  ؽطط ئؼ٠تٌ رهما ِهللْ العدثست٢ تًتكٞ دٛاْـش٘

د  سهللٌ ئبهُ بعهأ 7 جفهللهت  هداو      ٌ عًٝ٘ ًَها ايكـرب : َٓهـط ْٚهـري   ٜسخ
      ٟ  ، ِهههدخ٠ى تهللهههٖ الههههمٞرو َالوههها ة ن ظهههُثٔ َاحهههدٔ ؟  وهههال 7 

د َِسهلٟنٌ تهو   ٜسخٌ عًٝ٘ ًَها ايكرب : َٓهـط ْٚهـري يف أٖـٍٛ اـٛض٠    بلر
ثههو ئَؼههذ  -َ ِانتههٌ  ّههتهلل هللج لسههانٌ َٟ ِوههدث تهللههٖ ازبههُاب    توّد ههٌ
الهمّت إلا  ة   َ هلل هللج ن جُاب سٞالهًما تو ثبهٌ  ( بلى اإلرام )

فطؾـٛا يـ٘ يف قـربٙ َـٔ     إَتو نهبهٌٍّ َتو إرارٌ نا ٗ رهاٍ  رو السما٘ 7 ر
 ،ايٓـاض ستـ٢ ٜأتـٝــٓا     إىليبػٛٙ َٔ ثٝـاب ايٓـاض ٚافتشـٛا يـ٘ بابـاش      ٚأ ،ايٓاض 

 ،فٝـططبـاْـ٘ بـُطظب١ ثالخ ضطبات يٝؼ َٓٗا ضطب١ إال ٜتطاٜط قـربٙ ْـاضاش   
ٕ   - ٛ ضطب بتًو ايـُطظب١ دبـاٍ تٗاَـ١  ي  ،يهاْـت ضَُٝـاش    - ئٓ روهٕ الههموةر

 7  فهاىل د َللهك نهُل اهلل     اهلل عًٝ٘ يف قربٙ احلّٝات تٓٗؿـ٘ ْٗؿـاش  ٜٚػًّ
ٍِ ر َُٝ ٔإ َس ََ  ٌٍ ٓتضت ُتَهزكَبنَي ايِضايِّنَي َف ٔإ اِي ََ  َٕ ٕإ َنا َِا ٔإ ١َُٝ  ن الو ر دََٚأ ََٚتصإـًَ

ٍِ  ن ا٣خةٔ . دَدَشٝ
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َا َٔ قرب إال ٖٚٛ ٜٓطل نـٌ ٜـّٛ   ( 7 ر) اإلرام العها ق  نال -4
فـإشا  7رثو نهال دأْا بٝت ايسٚز ، بٝت ايب٢ًأْا ، ثالخ َطات : أْا بٝت ايرتاب 
أَا ٚاهلل يكس نٓـت أسبـو ٚأْـت تــُؿٞ عًـ٢       ،زخً٘ عبس َؤَٔ قاٍ : َطسباش

 ٟ فػـتعًِ نٝـف اـٓٝعٞ     - ظٗطٟ فهٝف إشا زخًت بطين  فػرت٣ َا يو عٓـس
 ،بصطٙ ٜٚفتح ي٘ باب ٜـط٣ َكعـسٙ َـٔ انٓـ١      فٝفػح ي٘ َّسنهال 7 ر  دبو

ٔ   -ػٔ َٓ٘ فٝكٍٛ ٚخيطز َٔ شيو ؾ٤ٞ   تَط عٝٓاٙ أس : ٜـا  ايــُكبٛض ايــُؤَ
فٝكٍٛ : أْا ضأٜو احلػٔ ايـصٟ نٓـت    ،عبس اهلل َا ضأٜت ؾ٦ٝاش ق  أسػٔ َٓو 

ثِ تؤخـص   ،احل ايصٟ نٓت تعًُ٘ ٚعًُو ايص -أٟ عكٝستو ايصشٝش١  -عًٝ٘ 
 ذ١ٓ سٝح ضأ٣ َٓعي٘ ٜٚكاٍ ي٘ : ْـِ قطٜط ايعني فال تعاٍـضٚس٘ فتٛض  يف اي

 د .ذس يصتٗا ٚطٝبٗا ست٢ ٜبعحـذ١ٓ تصٝب دػسٙ ٜـَٔ اي ـفش١ْ
ٚال  أٖـالش  ٚإشا زخـٌ ايهـافط قايـت ارض  : ال   ( 7 ر)اإلرهام   ثو نهال      

أَا ٚاهلل يكس نٓت أبػطو ٚأْت متؿٞ ع٢ً ظٗطٟ فهٝف إشا زخًت  ،طسباش بوَ
فتذعًـ٘ ضَُٝـاش ٜٚعـاز     - أٟ تطػط٘ ارض  - فتطِ عًٝ٘ ، بطين   غرت٣ شيو

ثـِ إْـ٘   ر  7 ثهو نهال  د ايٓاض فري٣ َكعسٙ َٔ ايٓاض إىلنُا نإ ٜٚفتح ي٘ باب 
 ،ٜا عبس اهلل َـٔ أْـت    7 -موبُث الوا ةهال -فٝكٍٛ  ،خيطز ؾ٤ٞ أقبح َٔ ضأ٣ 
٧ٝ ايصٟ نٓـت تعًُـ٘ ٚضأٜـو    فٝكٍٛ : أْا عًُو ايػ ،َا ضأٜت ؾ٦ٝاش أقبح َٓو 

ٚ  -عكٝستو ايػ١٦ٝ  -البٝح  سـ٘ فتٛضـ  سٝـح ضأ٣ َكعـسٙ َـٔ      ثِ تؤخـص ض
ٜـّٛ   إىلفش١ َٔ ايٓاض تصٝب دػسٙ فٝذس أيـُٗا ٚ سّطٖـا  ـثِ   تعٍ ْ ،ايٓاض

 د .تٓٗؿ٘ -س١ٝ عظ١ُٝ  - ٚتػعٕٛ تّٓٝٓاش  اهلل ع٢ً ضٚس٘ تػع١ ايبعح ٜٚػًّ
 َيههُ (ثَٗ ضبمههد إبههو ئبههْ بوههة اتههاب ئرههأ الهههمٞرهني )   -5

ٜا عباز اهلل َا بعس ايــُٛت يــُٔ  ال ٜػفـط يـ٘ أؾـس َـٔ       ر7هااطبها مجّفاهِ
إٕ ايكرب ٜكٍٛ نٌ  ،اسصضٚا ضٝك٘ ٚضٓه٘ ٚظًُت٘ ٚغطبت٘ايكرب فر دايـُٛت

أْـا بٝـت ايـسٚز     ،أْـا بٝـت ايٛسؿـ١    ،ايـرتاب أْا بٝـت  ، : أْا بٝت ايػطب١ ّٜٛ
ـــٗٛاّّ ( ختههاب ا١ث  لهللمههٞرو َلهللوهها ة   و اإلرههام )ثههو ِبههٍّ  دٚاي

ٙ ض اهلل َٓٗا عسّٚٚإٕ ايـُعٝؿ١ ايطٓو اييت سّصثو ِوهُل 7 ر  ،حسبما  ودم 
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ـ ـْعصاب ايكرب إ ٓ    ٘ ٜػً  عً سٝـ١   -ٝٓـاش  ٢ ايهـافط يف قـربٙ تػـع١ ٚتػـعني ت
ٜـّٛ ايبعـح    إىلٜرتززٕ عًٝ٘ نصيو ،عظُ٘ ؿٔ يـشُ٘ ٜٚهػطٕٜٓٗ -عظ١ُٝش 

.... ٜا عباز اهلل إٕ أْــفػهِ ايطـعٝف١ ٚأدػـازنِ ايٓاعُـ١ ايطقٝكـ١ ايـيت       
ردػــازنِ   ٕ  ععــٛاأفــإ اغــتطعتِ  ،ٜهفٝٗــا ايٝػــري تطــعف عــٔ ٖــصا

٘  ـٚأْـفػهِ بـُا ال ط ُ  اق١ يهِ ب٘ ٚال ارب يهـِ عًٝـ ًٛا بــُا أسـب اهلل   فـاع
ــٛا  ــاٚإتطن ــطٙ اهلل َ َا الُاجبههات رههو  َى  وعههأ َإ ةاههُا  ئٓ  ههلٍ  دن

رات ال  ِبطؽًا اهلل رهوو َبذلك  عُنُا ئنفسهوو رهو تهذاب    الهمخٍة
 .  مفّصٕ الؽهكهالو  َال
 ( َجابة بهو تبهد اهلل نهُل   ثَٗ اإلراراى الس ا  َالبانة ) -6

 ،نهه ٍ إىلَيههُ ِفههة  حههال تههدَ اهلل تهههد  هللههٌ      (ثسههُل اهلل )
تعهاٍ بهتو َاجه      ئَئشةو بهٌ   ئََرةا ٍ رو تدَ اهلل 7 رو افة باهلل 

قربٙ ْاز٣  إىلاهلل  إشا محٌ عسّٚر  واى رو ئ با  الصهّتاى 7   فل حةام ئَ
ؾهٛ إيٝهِ َا ٚق  فٝ٘ أخٛنِ ايؿكٞ : إٕ ت٘ : أال تػُعٕٛ ٜا أخٛتاٙ إْٞ أًَََُس

ثِ   ٜصسضْٞ  -ـُٗايو أٟ اي -  خسعين فأٚضزْٞ -ٜكصس ايؿٝطإ  -عسٚ اهلل 
تين ستـ٢ إشا  ٚأؾـهٛ إيـٝهِ زْٝـا غـطّ     ،ين إْ٘ ْااـح يـٞ فػؿـ    : ٚأقػِ يٞ

َـين   ؤٚاتـربّ ْٛٞ ثـِ  ٣ٛٗ َّٓـٚأؾهٛ إيٝهِ أخال٤ اي ،اطُأْٓت إيٝٗا اطعتين 
أٚالزاش محٝت ٚأؾهٛ إيٝهِ  ،إخٛاْاش ٚاخٝتِٗ فدصيْٛٞ  ٚأؾهٛ إيٝهِ ،ٚخصيْٛٞ

           ٚأؾـهٛ إيـٝهِ َـاالش َٓعـت      ،فػٞ فأنًٛا َايٞ ٚأغًُْٛٞ ـعِٓٗ ٚآثطتِٗ ع٢ً ْ
ّٞ ٚنإ ْ -ضّٝعت  - ٟ ـفٝ٘ سل اهلل فهإ ٚباي٘ عً ٚأؾـهٛ إيـٝهِ زاضاش    فع٘ يػـري

ْ  - أْفكت عًٝٗا سطٜبيت طٍٛ ايج٣ٛ  ٚأؾهٛ إيٝهِ ،ٗا غريٟ انٓٚااض غ - ئٓ رهال
ِ أخٛتاٙ فاسبػْٛٞ َا ٜا  ،يف قربٟ -اإلقا١َ  - يكٝـت   َجًُـا  ٚاسـصضٚا  اغـتطعت

عًـ٢   ٙٚاسػطتا ،ٚايصػاض ٚغطب ايععٜع انباض ؿطت بايٓاض ٚايصٍ فاْٞ قس ب 
يـٞ َـٔ ؾـفٝ      فُا ،ٜٚا طٍٛ عٜٛالٙ  - ن طاتهٕ اهلل ئٓ  -طت يف دٓب اهلل َا فّط

د فـأنٕٛ َـٔ ايــُؤَٓني    - ضدعـ١ش  - فًٛ إٔ يـٞ نـط٠ش  طمحين ٚال اسٜل َٜ طاعٜ 
فـإشا أزخـٌ    ،ازٟ ست٢ ٜـسخٌ قـربٙ  ٜٓ -ٜٓكط  أْٝٓ٘ أٟ ال  -فـُا ٜـفـتــط ر
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اإلرههام   َاهاى  ،د فاَتشٓاٙ ها ايكربـٞ دػسٙ ٚدا٤ ًَـفطت٘ ضّزت ايطٚح فـس
() . ِبوْ إلا لاة يذا الهخدِح  

( َظههْ ثسههُل اهلل )()ئنههُل 7 إلا اههاى اإلرههام الهههمفعُم 
ٔ   وّهف حالهها ؟ عبهو     ، ذّاة حدِح جدٍ ثسُل اهلل ِبوْ تهد   الفعها
    لهللمفاظْ باستمةاث .    ُىَالهمة وب  ِهها ن ُى الهمتههساضب

ٜـسخٌ   ٙقربإشا ٚض  ايطدٌ يف  هْ اسبدِح الهمخمدٓ 7 رث  َ -33
شفطإ ـإ غًٝظإ ٜفّظُٖا   -ٚاسس عٔ ميٝٓ٘ ٚٚاسس عٔ ٜػاضٙ  - ًهإعًٝ٘ َ
َٚ   ،داطف ـعُٝٓٗا نايربم ايٚأ اافنايطعس ايع ٚأاٛاتُٗا ، ْٝابُٗاايكرب بأ

يف نـٌ عكـس٠ ثالثــُا١٥     ،نٌ ٚاسس َُٓٗا َطظب١ فٝٗا ثالثـُا١٥ ٚغتٕٛ عكس٠
أٖـٌ ايػـُا٤    ادتُـ  يـٛ   ، ٚظٕ نٌ سًك١ نـٛظٕ سسٜـس ايـسْٝا    ،ٚغتٕٛ سًك١ 

فٝسخالٕ  ،ٖٞ يف أٜسِٜٗ أخف َٔ دٓاح بعٛ   ، ٚارض  إٔ ٜكًّٖٛا َا أقًّٖٛا
ٜٚػأالْ٘: َٔ ضبو   فٝكٍٛ ايــُؤَٔ :  ذًػاْ٘ يف قربٙ ـٜٚايكرب ع٢ً ايـُٝت 

فٝكـٛالٕ :   ،ُؤَٔ: حمُس ْبٝـٞ  ـِ ٜكٛالٕ فُٔ ْبٝو   فٝكٍٛ ايــث ،اهلل ضبٞ
 فٝكــٛالٕ يــ٘: َــٔ    ،ُؤَٔ : ايهعبــ١ قــبًيت  ـو   فٝكــٍٛ ايــ َــا قبًتــ 

د اـسقت  7كٛالٕ يـ٘  فٝ ، بٔ أبٞ طايبَو   فٝكٍٛ ايـُؤَٔ : إَاَٞ عًٞ اإَا
ٚاهلل يٝــػأئ عـٔ    ،عـٔ ٚالٜـتــ٘ عًـ٢ ايصـطا      ٚاهلل يٝػأئ 7 رثو نهال 

 د . شػابـّٛ ايــ٘ ٜـتـٜٚال

 ٓهطـهإ : َـ٧ٝ ايـًُـذـٜر(7 +) العها ق َ البانة نال اإلرام -33
ٚأبصاضُٖا نايربم  ،أاٛاتُٗا نايطعس ايكااف  ايـُٝت سني ٜسفٔ : إىلْٚهري 

 ، يف ؾــعٛضُٖإ ٜٚطــ  بأْـٝابـٗـــُا -أٟ ٜؿــّكاْٗا  - إ ارض ٍسدـالــاطف ٜــ
  7   ؟د َٚا زٜٓوفٝػأالٕ ايـُٝت : َٔ ضبو   

( ) ُشُذـاهلل سبـٞ ٚدٜـين انطـالّ ٚػـٗذ يـ     فإرا نإ َؤَّٓا ٚقاٍ ر
سًـِ   ك قاك ي٘   ْـِ َْٛـ١   -باكَا١َ ٚايِٛا١ٜ  ٚيعًٞ  بايشطاي١ ٚايٓب٠ٛ

 اجل١ٓ ٜٚش٣ َكعذٙ فٝٗا .  إىلٜٚفظح ي٘ يف قيٙ ٜٚفتح ي٘ باب  ،فٝٗا 
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ٚأقِٝ ايؼٝطإ بني ٜذٜـ٘ فٝكـٛكٕ يـ٘      د ال  ًٝ٘ ٚارا نإ ايشدٌ نافشّا 
بٝٓ٘ ٚبني ايؼٝطإ فٝدًٝإ  ،َٚٔ ْبٝو ؟ فٝكٍٛ   ك أدسٟ َٚا دٜٓو ؟  َٔ سبو 

ٍٝٓـّا     ًٝـ٘ يف قـيٙ    إطٜظًٓٚ ايٓـاس ٜٚـش٣    إىلٜٚفـتح يـ٘ بـاب    تظـع١ ٚتظـعني تٓ
رصابٌ 7 ثاٍى د َن خ  ّٜٛ ايكٝا١َ إىلٚك ٜضاٍ ٜتشف٘ َٔ سٍشٖا  َكعذٙ فٝٗا

ٚايؿـٝطإ ٜػُّـ٘   ٚايعكـاضب  تٓٗؿ٘ ْٗؿاش احلٝات يف قربٙ عًٝ٘ اهلل ٜٚػً  ر
ِّ عًٝــ٘ قــربٙ ثــِ ،غُّــاش  دفتًــف أضــالع٘ عًٝــٜ٘طــػط٘ ضــػط١  ٜٚظًــ

 .ئؼ٠تٌ رو جان  ن ئؼ٠تٌ رو جان   خة  ئٓ  تداخل
إشا نإ يف آخط ٜـّٛ َـٔ   ٕ إبٔ آزّ إ(7 رنال ئرأ الهمٞرهني ) -31

ٍُث لهٌ   ٚٚيسٙ ٚعًَُ٘جٌ ي٘ أًٖ٘ َٚاي٘ ايسْٝا ٚأٍٚ ّٜٛ َٔ اآلخط٠  د ئٓ  عه
ٍُث َ رجال ِفٍبة تو رالٌ  ٍُ   ع ث لهٌ رجهال ِفٍبهة    رجال ِفٍبة تهو ئَٟ ٍ َ عه

 َيذا ختاب بهللساى اسبال  7  ،تو تمهللٌ 
يـٞ   نٓت عًٝو سطٜصاش ؾشٝشاش فُا إْٞفٝكٍٛ : ٚاهلل  َاي٘ إىلفًٝتفت ر 
 د .خص َين نفٓوفٝكٍٛ : عٓسى   
ٚإْٞ نٓت عًٝهِ ٚاهلل إْٞ نٓت يهِ حمباش ٚيسٙ فٝكٍٛ :  إىلثِ ًٜتفت ر

  . دسفطتو ْٚٛاضٜو فٝٗا إىلفٝكٛيٕٛ : ْؤزٜو حماَٝاش فُاشا يٞ عٓسنِ   
ٚإْـو نٓـت    ظاٖـساش اهلل إْٞ نٓت فٝـو  ٚ عًُ٘ فٝكٍٛ : إىلثِ ًٜتفت ر

ّٞ ثكٝالش فُاشا عٓسى  ٜٚـّٛ سؿـطى ستـ٢      فٝكٍٛ : أْا قطٜٓـو يف قـربى   عً
ئطها  اهلل بففهل    الُلْ يُ رهو دفإٕ نإ هلل ٚيٝاش: أعط  أْا ٚأْت ع٢ً ضبو 

ٙت ٔإكَّ رنههال سههبخانٌ 7     تههو الهههمخةرات تههٍُثالُاجبههات  َال ــاؤت َٝ ٚإَي ٕإ َأ ٔإ
 َٕ ُتِتُكـٛ   ٚأظٜـِٓٗ ضٜاؾـاش  أطٝب ايٓـاؽ ضحيـاش ٚأسػـِٓٗ َٓظـطاش     أتـاٙ ر -د اِي

كٍٛ ايـُٝت: ـٝـف ،عِٝـ١ٓ ْـشإ ٚدـٚضٜطٚح َٔ اهلل ـؿط بـ: أبٚقاٍ  -ثٝاباش  -
  د.ذ١ٓ ...ـاي إىلشٌ َٔ ايسْٝا ـضتح إـأْا عًُو ايصايفٝكٍٛ:  أْت  ٔـَ
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إ األسض ٚخيــٍذأتــاٙ ًَهــإ نــٍشإ أػــعاسُٖا    فــإرا أد ــٌ قــيٙ   ر
ــا بأ ــا   ْٝابُٗ ــذ ايكاِــف ٚابص  ،سُٖا نــاييم اطــاطف ٚأِــٛاتُٗا نايش 

 .َٚٔ دٜٓو َٚٔ ْبٝو َٚٔ إَاَو ؟ َٔ سبو فٝكٛكٕ  ي٘   
ــ   ــٞ إَــاَٞ  فــإرا قــاٍ   اهلل سبــٞ ٚحمُــذ ْبٝــٞ ٚانط  ،الّ دٜــين ٚ ً

٘ت   ٚتشض٢ ٖٚٛ قٍٛ اهلل طبشاْ٘   و اهلل فُٝا حتٍبتثٍب   فٝكٛكٕ ٜتَجبكتت ايَّـ
 َٔ ََٚفٞ اَِ ـَش٠َ ايََّزٜ َٝا  ْإ َٝا٠َ ايّذ ٍٔ ايِجاَبَت َفٞ اِيَش ٛإ ٓتٛا َباِيَك ََ فٝفظـشإ يـ٘     ، آ

ْــِ قشٜـش ايعـني    اجل١ٓ ٜٚكٛكٕ ي٘    إىليف قيٙ ٍَذ بصشٙ ٜٚفتشإ ي٘ بابّا 
َتظإـَتَكْشا    ايؼاب ايٓا ِ ٖٚٛ قٛي٘ طبشاْ٘  ّْٛ ٝإـٌش  ٦َََـُز َ  ٛإ َٜ  ١َِٓ ِإَشابت اِيَذ َأ

ٔت   د.  َََكٝاّلََٚأسإَظ
ٚاشا نإ يطب٘ عسٚاش فاْ٘ ٜأتٝ٘ أقـبح خًـل اهلل ضٜاؾـاش ٚأْتٓـ٘ ضحيـاش      ر

  ،َٔ أْت   فٝكٍٛ : أْا عًُو أبؿط بٓعٍ َٔ محِٝ ٚتص١ًٝ دشِٝ  فٝكٍٛ ي٘ :
  َٚـٔ ْبٝـو    اٙ ايـًُهإ َـُتشٓا ايكرب ٚقاال ي٘ : َٔ ضبو قربٙ أت فإشا أزخٌ

  ٟ ٘   ، َٚا زٜٓـو   فٝكـٍٛ : ال أزض ٌ   - فٝطـطبإ ٜافٛخـ ـ  - روهدم ثئسه   ُطظب١ـب
ثِ ٜكٛالٕ يـ٘  ايٓاض  إىلثِ ٜفتشإ ي٘ باباش ضطب١ عظ١ُٝ  -  لس رو حدِهد  -

  اهلل عًٝـ٘ سّٝـات ارض    ٜٚػًّ ، - رو الؽّق َؼطتٕ الو  -ساٍ  : ْـِ ؾّط
ٚعكاضبٗا ٖٚٛاَّٗا فتٓٗؿ٘ ست٢ ٜبعج٘ اهلل َٔ قربٙ ٚإْ٘ يٝت٢ُٓ قٝاّ ايػـاع١  

  د .فٝ٘ َٔ ايؿّط َـُا ٖٛ
ٕ )ثَٗ ن  -30 إىل ضبمهد   (اتابهاه ١رهأ ا هٞرهني )    (نًج الب٠غه

ــ  بههو ابههْ بوههة7 ر      ُٔ ك ٜغفــش يــ٘ أػــذ َــٔ املــٛت  ـٜــا  بــاد اهلل َــا بعــذ املــٛت ي
 د .ايكي فاسزسٚا ضٝك٘ ٚضٓه٘ ٚظًُت٘ ٚغشبت٘

(  7َثَٗ ن )نًههههج الب٠غههههٕ( ختبههههٕ ١رههههأ ا ههههٞرهني )   -31
ٚأَٗـذٚا يـ٘ قبـٌ     -ِفه  ن سهوةا ٌ َتذابهٌ      - املٛت يف غُشات٘ٚبادسٚا ر
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ُٔ  كـٌ  ـفإ ايغا١ٜ ايكٝا١َ ٚنف٢ بزيو ٚا ظّا ي ،سًٛي٘ ٚأ ٍذٚا ي٘ قبٌ ْضٚي٘
ِفه    - سَـاغ بًـٛ  ايغاٜـ١ َـا تعًُـٕٛ َـٔ ضـٝل ان      ٚقبٌ  ،َٚعتيّا َٔ اجلٌٗ 

 ًعُٓطـٍٛ ايـ ٖٚـ  -خلى هِف  الّلس َاٟنوساث َال - بالغٚػذ٠ ان -الو  

ٚسٚ ــات ايفــض   -ِفهه  اٟطهه٠  تهللههٖ ا ُنههف َاسبسههاب ِههُم الوّارههٕ    -
ٚظًُـ١   اكمسـا   ٚاطـتهاى    -اهاِهٕ تهو ؼهطتٕ الوه       - ٚا تالف اكضـال  

ٍِ            .حُل ا ّت ن ن ٍداسب ةايضشٜح ٚسدّ ايصفٝح ايًشذ ٚ ٝف١ ايٛ ذ ٚغ
ٍُ ئثبههع تصههةٔ ثَاِههٕيههذٍ  ََؼههُحًا َنههُٔ  ٟلتًهها  ًهها إخت ًهها لو

َالههذٓ ٟ  بهللطههٌ اٟ ًههام  -ن تههاع الوهه  َالهه     -تهللههٖ َانههع اسبههال 
تهو الههو الةسهُل    َيْ ظها ثٔ   ،َ طفل تهًا الهفُس ا٣ رّٕ  البصةِٕ

رههو ا١ٙمههٕ الهههًدأ َا١َظههّا٘  ئَ( الهههمفعُم رههو اشبتههل َالوههذب)
ٔه  -( التوأ ) ٔه  ئَ لهللفهاثص   عهللذ رؽارّهًا  هذاة لطهأ الفهاثص     بعهة

( تهللٖ إتدا  نفسٌ لهللوا٘ اهلل ) َثسُلٌ  فني الهمٞرو َالهمٞرهٕ باهللَ
الههمهلل ال٠حهق لهللخّهأ     ئََلدخُل الفاع  - ختُمهَيُ ئرة ر -سبخانٌ
  ههفف   ئثجهُ ئى  ، -ئت  تهاع الوه  َاله    َتهاع الوّارهٕ       -الدنّا 

ئى ِوةئيها َِوهٍةث    رهو اهل َاحهد     هفع الهمٞرهني َالهمٞرهات َئ همهٖ َ
 ً و  ئَالصًُات ن الصًة رةٔ تهللٖ اٟنل َتهدرا  ل حو تهللٌّ نةاٙتًا 
يههذٍ الهههمؽارني العهها ثٔ رههو  توههُى  ،الظهللههو  ئَ ٔ الهههمفعّٕ اتهللّههٌ إث

 إنهلال الظهللهو بلحهدٍ    ئَ( رانفاه تو إث واب الههمفاظْ  الهمفعُرني )
. َبهذلك نهمتههجل الهُت      ٕهاره هّه تعأ حاثسهاه لهٌ رهو تهذاب الوه  َالو     

 العهخّذ تهو اإلرهام العها ق     ئت  رها جها٘ ن اشبه     -هًْ الةحّو اإلل
(7 ر) ٌٝايٓ   إىلدا٤ دربا٥() ٍٜا حمُس عـ َا ؾـ٦ت فاْـو    فكا :

٘     ،ضق٘ ٚأسبب َٔ ؾ٦ت فاْو َفا ،َٝت  َيهذٍ   دٚأعٌُ َـا ؾـ٦ت فاْـو القٝـ
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خاه َنتو الظهللو َالفعّاى حتٖ ن٠نْ جلا٘ للك هرُتظٕ لها لهفمل ظال
 .ن تاع الو  َن تاع الوّارٕ 

َِهههبطْ ئى نتذاة الهمُت َرا بفهد الههمُت لتوهُٗ تههدنا الههمهاتٕ      
شنـط  أنجـط  (7 رنهال إرارهها البهانة )    ،َالظهللهو َالوبهّذ   رو الههمفعّٕ  

َنال إرارها العها ق   دايـُٛت فاْ٘   ٜهجط إْػإ شنطٙ إال ظٖس فـٞ ايسْٝا
(7 ر )٘د َيههذا رههو إرا أ ــٍذ ايشدــٌ نفٓــ٘ فٗــٛ َــأدٛس نًُــا ْظــش ايٝــ
مُت َاإلنتفها  رهو لاهةٍ    هل   فني تهللٖ  هذاة اله  لصةتّٕ امستخبات اهال

ْ  وهد   ،مفعّٕ َرفُنٕ تهللٖ التاتهٕ  هلوْ ذبعل تهدٍ رهاتٕ تو ال  حوه
7 (7 ئٓ الهههمٞرهني ئاههّس ؟ نههال   ثسههُل اهلل )بفؽههًو رههو  ل سههٞا

َرو الُاؼذ ئى اٟستفدا   ،دِٖ ي٘ إغتعسازاشأنجطِٖ شنطاش يًُٛت ٚأؾّسر
لهللمُت ِتخوق بهتو الههمخةرات الصهةتّٕ َئ ا٘ الُاجبهات اٟلههًّٕ رهو       

َيذٍ ا١حا ِح  فني تهللٖ  ذاة  ،َ وها اهلل مجّفاه لذلك  ، َى  وعأ 
   .خةام هالهمُت َتهللٖ اإلستفدا  لٌ بالفمل العالهذ َ ةو ال

( الهذٓ  َيهُ رهو ئظهخاب ئرهأ ا هٞرهني )      -ٕ الفةنْ حٍب ثَٗ
اًهة الوُ هٕ  ُنهف بهُا ٓ السه٠م النهٌ ؽباطه  ئنُارهاه          إىلخةج رفهٌ  

ثهو جهللسهت ثهو رهللهللهت ثهو       -ِفه  7  فبهت    - ومت بوّارٌ حتٖ ئتّّت  
ٟه  ثهو جهللسهت حتهٖ رهللهللهت ثهو نمهت        ،نمت حتٖ نال  رجل را نال  ئَ

 ٞرهني إنْ ند ئشفوت تهللّك رو طهُل  َمجفت ث اْٙ  وهللت 7 ِا ئرأ ا
ثههو  -ئٓ حبههذا إسههتحت َئثحههت بههدنك َنتههاه   -الوّههام  ةاحههٕ سههاتٕ  

١ إٕ ٖٛ إك حمادثـ١  ٜا سٍب( لْ 7 رطةحت الة ا٘ لّ هللس تهللٌّ  وال )
ٍّد ئثا  )َؤاْظــت٘ أَٚــؤَٔ  مخا ثٕ ئثَا  هو لههٌ إنصههطالٌ بهه  ( ئى ِبهه

ِهوصهف لهٌ رها يهُ روصهُص      ع رهٞرو  ٕ َحٍب ،مٞرهني َرٞانستٌ بًو هال
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و حوّوٕ رها يهُ روصهُص لهٌ َرصهطُل      ( ئى ِب١ٍّرأ ا ٞرهني  لثا  )
ٌ  ،ٕ  سللٌ حٍبه  ،بٌ ثَحّاه  ًكـّا  يـٛ نؼـف يـو يـشأٜتِٗ ست    ( 7 ر)  لجابه

ــ ست َت ــّا  ًَٜك (  7د  سههلل 7 ئجسههام ئم ئثَا  ؟  وههال ) تشــادثٕٛـشتبني 
 قٝــٌ يشٚســ٘    أسٚاح َٚــا َــٔ َــؤَٔ  ــٛت يف بكعــ١ َــٔ بكــا  األسض إك   ر

    ٕ ــ١  ــذ ــٔ دٓ ــ١ َ ــا يبكع ــٛادٟ ايظــالّ ٚإْٗ ــٞ ب  دنسههلل اهلل التُ ّههق  إيك
١ى  وهُى ئثَاحهها    -خاثم اهلل  فهاىل  هذ َالُث  تو ره هبالفمل العال -

      مٞرهني بفد الةحّل تو تاع الدنّا .     هن َا ٓ الس٠م رع ئثَا  ال
مُت حههق َانههع ٟ  هَن اشبتههام بفههد اإلتتوهها  الُجههدانْ بههلى الهه     

َبفههد تههة  الهعههُػ العهها ثٔ رههو ئظههدق   ،اهللغ رهههٌ َٟ رفههٍة هرهه
مهللوني هالعا نني َيْ  ُج  اإللتاى بفهاع الوه  َاله    َسهٞال اله     

 الهفّو  ٌّ حس  حالٌ َتمهللٌ 7  ئَن الو  َ ة   الفواب 
مٞرهات بوههُل ئرههأ هَئخههُا ْ الههمٞرهني هة نفسههْ َئخههُانْ الههئلّاهه

إمنـا ايـذْٝا داس    أٜٗـا ايٓـاغ  رمُحدِو ن نًج ب٠غتهٌ 7 هالمٞرهني َ ِو هال
د ِفه  إى الهدنّا  اث   نُِكٍشـنِ يـ فدزٚا َـٔ رـشٍ    ،ٚاِ ش٠ داس قشاس  ، جماص

 اث ا٣خهةٔ َيهْ رُؼهع نهةاث      إىلَرُؼع نفّض  ٌّ تمةاه َنهتول تههٌ  
ا سهللُو العةاع الوُِو َاإلسهتفدا  لهللوها٘    ّهبطْ رٍه ،َإستوةاث َخهللُ  

 اث  إىلرفهها رهو  اث الهدنّا الفهابةٔ     ذ لهلخذٍ هاهلل سبخانٌ بالفمل العال
خذث تههو رفعههّٕ اهلل َ ههةو رهها هالههّهبطههْ رههها   ،موة اشبالههد ها٣خههةٔ َالهه

 إنههٌ ِفهللههو السههٍة7خومٕ ه ههإى ثنابههٕ اهلل َر٠ٙوتههٌ تهللّههها رهه، حٍةرههٌ تهللّههها 
 د . ٚك تٗتهٛا أطتاسنِ  ٓذ َٔ ٜعًِ أطشاسنِل 7 را، ثو ناَالفهللو رٍه

لاستفدا  َالتًّٞ لهللوا٘ ِدتُ ئظخابٌ  (مٞرهني )هَااى ئرأ ال
مُت حهق َاهل رها يهُ  ٍت     ه إى ال ،اهلل سبخانٌ َالةحّل تو  اث الدنّا
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ـ نةِ  ، َااى اجأاه را ِها ٓ ئظخابٌ 7 ر ضٚا سمحهـِ اهلل فكـذ ْـٛدٟ    جتٍٗ
، ٚأقًٛا ايعشد١  ٢ً ايذْٝا ٚإْكًبـٛا بصـام َـا تضـشتهِ َـٔ       فٝهِ بايشسٌٝ

فــإٕ خاثم اهلل رهذ َالههُث  تههو رهههد  ا  التوههُٗ 7 الفمههل العالههايــضاد
أَاَهِ  كب١  نـؤٚدّا َٚٓـاصٍ خمٛفـ١ َٗٛيـ١ ، كبـذ َـٔ ايـٛسٚد  ًٝٗـا ٚايٛقـٛف          

نسلل اهلل سبخانٌ اٟرو َاٟرهاى رهو  هللوهو الفوبهات َاٟيهُال       د ٓذٖا
 .َ لٌ اٟطًاث  ضبمد بهخق 
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  أغباب عصاب ايكبـط َٚٓـذـٝاتــ٘
 

ٔه شهدٔ   ئَ،َؼففاه حسه  نهُٔ افهةٍ     يْ ئسباب تدِدٔ رت بٕ شد
طّهللهٕ  َاجهةٔ اهللمهٌ    ،طاتٕ الصهّتاى   إىلإعبةا ٌ  سوٌ تو ئرة الة و َ

  7 بفؽًا بت ّ  ا١شد  ا١خف إىلِهموو اٟشاثٔ  -حّا ٌ الدنّا 
إتتوها  الصهةِك لههٌ     ئَئتظو ئسباب تذاب الو  يُ الوفهة بهاهلل    

() ( نال ثسُل اهلل7 ر)  ٌسسثين درب٥ٝـ: يف  -ٕ ايهـافط ٜطـطب   إ
ص رهو  ُاه تئٓ   دععٗا ٚتـصعط يــٗا   إال -زاب١  -ضطب١ َا خًل اهلل ؾ٦ٝاش  -قربٙ 

الةَاِهات   تَند سبو ، دفٓعٛش باهلل َٔ عصاب ايكربثو نال7ر ،شدٔ الؽةبٕ
                     .  الوّارَٕن  َازبخّو ن الو الهاث  إىلالهاطوٕ بسُق الوا ة 

تعههّاى هلل  ئَ ،مٞرو بههاهلل سههبخانٌ إلا ظههدث رهههٌ اهللههو   هَئرهها الهه
ع ِفهللت رو ؼطتٕ الو  َع ِهتاهللغ   - فُِت حق الهاس  ئَ،سبخانٌ

التاٙه  العها ق   7 نهد ؽبهللهغ رهو ؼهطتٕ الوه  َتذابهٌ        نفو ،رو تذابٌ
 ،همخا   تهللههٖ حوههُق الهههاس م ته  تههو رهههخةرا ٌ الهه همتّع هلل الهههالهه

غالهه  الهههاس َ ،َلههذلك َث  انههٌ ٟ ِفهللههت رههو ؼههطتٕ الوهه  إٟ نهللّههل   
يـٝؼ َـٔ   ِفعةيو الو   َِؽطتًو َِها و تذابٌ حتهٖ َث  ن اشبه  ر  

ٍٕ ع ِته  رهًها  لههم ٌ الو د ِؽهمٍ ١َؤَٔ إال ٚي٘ ضُّ ت ئ لظهللٍو ع ِسه ئَ،فعّ
َند سلل ئبُ بعأ رو اإلرهام العها ق    ،حوٌ ا ظهللُم  رهٌ َع ِةٍ  تهللٖ

(      7 ئِفهللت رو ؼطتٕ الو  ؟ ئٓ يهل ِههموو ئى ِهتاهللغ ئحهد رهو )
ٌٍ َـٔ ٜفًـت َـٔ ضـغط١       ،ْعٛر باهلل َٓٗا ( 7 ر لجاب ) ،ؼطتٕ الو   َا أقـ

ــي معهللُب ن ه( تههو الهه َث  سههٞال تهللههٖ اإلرههام العهها ق )   د َايك
 إٕ ضّبوال  7رهب ؟  ههفٍذهل ِهههفذاب الوهه  يهههإلا اههاى رسههتخواه لههًُا٘ هالهه

ـ  إىلٌّ ـّع ٚدـٞ اهلل عـٛسـٝـُا٤ فـػـاي ٛ ضّبـارض  ٖ  ٘ـطـ ـػـطـٗٛا٤ فٝـاي
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 هه٠ ِفهللههت رههو الؽههطتٕ َٟ ؽبهللههغ إٟ  دايكــرب أؾــس َــٔ ضــػط١ ضــػط١
رهو  الهمٞرو اشبالغ العان الهمعفٖ َ وهها اهلل ل٠خه٠ػ َاشبه٠ػ    

 .ؼطتٕ الو  
انًا  ُج  الهملِد رو  إىلمٕ ئرُث تظّمٕ ئشاثت الهعُػ هَث

 نفة  لبفؽًا 7 ،تذاب الو  
َث  ن  ،َغهللظههٕ الف٠نههٕ رههع الفّههال    ا١يههلسههُ٘ اشبهللههق رههع   -3

رُ هٌ  ()ا١خباث حوإِ حال بفم ظهخابٕ ثسهُل اهلل الهذٓ ئحلنهٌ     
    َ َ سهُِٕ  ن   ههٌ  شهاثو   صاثو ن دبًّهلٍ َ صهّّفٌ به٠ حهذا٘ َٟ ث ا٘ 

ال ( 7 ر وهال ثسهُل اهلل )   ،ئٍم العخابْ ازبهٕ لُلديا ت  تمٍه ، ن ٍ
 سهلل بفهم العهخابٕ     د عَٞ ع٢ً ضبو فـإ ٚيـسى قـس أاـابت٘ ضـ١ُّ     

 د . غ٤ٛ ْ٘عِ اْ٘ نإ يف خًك٘ َ  أًٖا  نال 7 رهال ذاههثسُل اهلل  تو ي
تهذاب   انهٌ ُِجه    يا البُل تدم التُنْ رو اله اسات َئشٍد -1

إغتٓعٖٛا َٔ ايبٍٛ فـإ عاَـ١   ( 7رالو  حسبما ثَٓ تو ثسُل اهلل )
 ،ل لفدم التهُنْ رهًها   رجايُ َالبُل ئشد اله اسات َد عصاب ايكرب َٓ٘

غأ الهمتُنني رهو اله اسهات   متتًةِو َِبطم ه  التُابني ال اى اهلل ؼب
عصاب ايكرب ٜهٕٛ َٔ اي١ُُٝٓ ٚايبٍٛ ٚعـعب  ( نُلٌ 7 رثَٓ تو تهللْ )

 . جتٌ َ وعأٍ ن حوُنًاَتلبٌ ِف  إتتلالٌ تو  َ ددٌ عٔ أًٖ٘ايط
 ة هتٌ ١رّهْ َظّه(  ثَٓ تو ثسُل اهلل ) -الطّبٕ َالهمّمٕ  -0

ٜا عًٞ إسصض َٔ ايػٝبـ١ ٚايُُٓٝـ١   ( َيْ َظّٕ لها َ فهللّو لها 7 را ٞرهني )
َالهمّمهٕ يهْ الوهُل     دٚاي١ُُٝٓ تٛدـب عـصاب ايكـرب    -ايصا٥ِ  -فإٕ ايػٝب١ تفطط 

مُج  شبهةاب الف٠نهات اٟجتماتّهٕ َ فهةق اٟحبهٕ ََنهُ        هالسْ٘ اله 
بوههه ِو ِفهههذباى  وهههال 7  ( رهههٍةثَٓ اى ثسهههُل اهلل ) ،الفتههههٕ بّههههًو 
خهة  ا٣ َارها  ،باى 7 ارها احهديما  وهاى ٟ ِسهتت رهو البهُل       رانًما لّفهذٍ 

 مصْ بالهمّمٕد .   ه واى ِ
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حهاٟت  الفمهللْ تهللهٖ    هللُت  َاإلثشا  َلهللتفٍةصل -نول حوإِ  َيها ئٍَ        
 (الفؽهاٙل )م هللسْ تو اتهاب  هللصّا اثَايا ا -َحساب الو همُت ال سوةٔ

سها  ظخّذ تهو ئظهب    ْ الفؽل شالاى بو ج ّٙل الومْ بالهللصّا ازبهللّل اب
َيههُ ئرههأ ا ههداٙو ن  رههاى ئرههأ  اهههت رههع سهههللماى الفاثسههْ   7نههال بههو نبا ههٕ 
ٌ    َئ ّتٌ ُِراه َند رة ()ا ٞرهني   ٍ هللهو ئ ل ئتهُ    ،رةؼٌ الهذٓ رهات  ّه

ٍْ    ،َئِوهو بها ُت  بهٌ ا١رهة    ن رةؼٌ حتٖ إشهتدٍ  7 ِها   َنهال  ،نهال 7  التفهت إله
ت الا  نهت  مك رٍّه ّوهلّل7 ِها سههللماى سه   ِوهُل   () ئظب  تًهدٓ بةسهُل اهلل  

ٓ  ،َ ا ك  مالا ه وهال ا١ظهب  7 به   ؟ َ ها ْ  نهت ئم ٟ    7 َند إشهتًّت ئى ئ ث
 ْ 7 ربهةج  َ هل ّ  بسهةِة َ فهةط تهللّهٌ رها ِفهةط        ال؟  وه  لرة ِاسهللماى ِا ئخه

ٕه اه حٍب وال ا١ظب  7،بني ئثبفٕ  تل ُى بْ إىل ا و ٔلهللمُ ٖ ثو ذبمهلل    ،َاةاره
ٖ  َ ةشهت تهللّهٌ ره   َئ ّتٌ بسةِة  اةجت رسةتاه َغبت ساتٕ  ،ا ِفهةط لهللمهُ 

 نهال  هو 7 ِها    ،بٌ إىل ا و ٔ  هللمها َؼهفٍُ  ًّها     هللٍُ حتٖ ئ ُاُمٍ ثو ئ ّتٌ بو
ٌ      هللما إستوب ،ًْ الوبهللٕنُم إستوبهللُا بُج          7 ل الوبهللهٕ بُجًهٌ نها ٗ بهلتهللٖ ظهُ 

خت بني تو الدنّا .... هالس٠م تهللّوو ِا ر،الس٠م تهللّوو ِا ئيل تةظٕ الب٠٘
السه٠م تهللهّوو ِها رهو جفهللهت       ،الس٠م تهللّوو ِا رو جفهللت ا هاِا  هو غهذا٘   

 ،السهه٠م تهللههّوو ِهها رههو لوههُا ئتمهها و ن  اث الههدنّا   ،اٟث  تهللههّوو غتهها٘ 
الوهةِو  سللتوو باهلل الفظهّو َالههو    ،تهللّوو ِا رهتظةِو الهفإ ا١َىل الس٠م

 انٌ نال  ،()نا سهللماى الفاثسْ رُىل ثسُل اهلل  ل،إٟ ئجاب  رهوو صبّ 
مك رّهت َنهد إشهتًّت ئى ئ ثٓ  نهت     َ ا هك سهّوهللّ  لْ 7 ِا سهللماى إلا  نت 

ُ ه هللما سوت سهللماى  الا يُ ب . َ ا ْ ئم ٟ      7 ِوهُل  مّت ند نتق رو ن ٍ َيه
٘   ، الس٠م تهللّك َث ٕ اهلل َبةاا ٌ بفةظهٕ   الههمصتطهللني  ِا ئيهل البهها٘ َالههفها

تمها بهدا لهك      سهل  ، ُابك رسهةتُى هعبو لو٠رك رسهتمفُى َله  يا  ،الدنّا 
                                                            . اهلل  فاىلِة ك 

ئرو ئيل ،ا توهللو بفد حسةٔ الفُت َنال سهللماى 7 ئًِا الهاطق بفد ا ُت   
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                                                  و ئيل الهاث بفدلٌ ؟ .  ئم ر؟ ازبهٕ بففٍُ 
ئنفهو اهلل تهللّهٌ بففهٍُ َاةرهٌ َئ خهللهٌ جهتهٌ       مو هره  سههللماى ئنها   ِها 7  لجاب      

       بة تٌ .
ا٣ى ِا تبهد اهلل ظهف لهْ ا هُت اّهف َجد هٌ ؟ َرهالا         وال لٌ سهللماى 7       

 لوّت رهٌ ؟ َرا ثئِت َرا تاِهت ؟ .   لجابٌ 7
ٍْ رو غعهٕ  ِا سهللماى  ُاهلل إى نةؼاه  با واثِم َنصةاه با هاشأ ١يُى تهلل

ًم  اهلل اشبهأ َاههت ئتمهل بهٌ     همو ئلهإنْ اهت ن  اث الدنّا رإتهللو  ،ا ُت 
الُالهدِو َئجتهه  اسبهةام َئ هل       َئحهةػ ن بهةٍ   َئٝ ٓ  ةاٙؽٌ َئ هللُ اتابٌ

 بّهها   .تو ا ظاع َئاٍد الهللّل َالهًاث ن طهلل  اسب٠ل خُ اه رو َنفهٕ السهٞال   
تّض َغبتٕ َ ة  َسةَث إل رةؼت َبوّت ن رةؼهْ ئِارهاه حتهٖ     ئنا ن ئلٍذ

ٕ  -إنوؽت رو الدنّا رد ْ   ، ظّهع ا هظهة   ئ انْ تهد للك شاغ تظّو اشبهللوه
 لشهاث إىل   -السما٘ ظاتد َٟ إىل اٟث  نا ل ٟ إىل  - ُنف روابل َجًْ 

 عةت ٟ ئبعهة َٟ   ،بعةٓ  لتماٍ َاىل مسفْ  لظٍمٌ َاىل لسانْ  لخةسٌ 
ْ     فهد للك بوُا ئيهللهْ َئتهُا   ،مسع ئ  ،نْ َاًهة خه ٓ إىل إخهُانْ َجأانه

 وال 7 ئنا   يذا الذٓ شطهللت  تو رالْ َئيهللْ ََلدٓ ؟  وهللت لٌ 7 رو ئنت ِا
 ك رهللههك ا ههُت ئ ّتههك ١نوهللههك رههو  اث الههدنّا إىل ا٣خههةٔ  وههد إنوؽههت رههدٍ    

هللههق ئ ههانْ شاعههاى َيمهها ئحسههو ختههك .  بّهمهها يههُ ؽبههاطب  إل َجهها٘ت رهٍّ
 مّ  َا٣خة تو مشالْ  واٟ لْ 7 ه  هللس ئحديما تو ِ ،ثئِت 

َانظهة   ند جٚهاو بوهتهابهك  اهذٍ ا٣ى  ،الس٠م تهللّك َث ٕ اهلل َبةاا ٌ 
مهللواى الهللذاى اها رفك ه وهللت  و 7 ئٓ اتاب لْ ئنةئٍ ؟ ناٟ 7 عبو ال ،را  ٌّ 

 هظةت ن اتهاب    ًذا اتاب تمهللك 7 ،را لك َرا تهللّكن  اث الدنّا 7 نوت  
 ؽهخوت   ، سٍةنْ را  ٌّ َرها ثئِهت رهو اشبهأ     -َيُ بّد الةنّ   -اسبسهات 

 َيههُ بّههد  -َنظههةت إىل اتههاب السههّٚات   ،تهههد للههك َ ةحههت  ةحههاه شههدِداه  
  واٟ لْ 7 ئبصة  هللك اشبأ . ، سا٘نْ را ثئِت َئبوانْ  -الفتّد 
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ػبذبًا إٟ َيْ ثو  نا ر  الصاغ ا١َل   ذب الةَ   هللّس رو جذبٍٕ 
 هللهو ِهلل اهذلك حتهٖ ظهاثت       ،رهو السهما٘ إىل ا١ث     وُم روام اهل شهدٍٔ  

ٍٕ ،الةَ  ن ظدثٓ   ،لهُ ئنًها َؼهفت تهللهٖ ازببهال لهذابت       ثو ئشاث إلْ حبةب
 ف٠ رو ئيهللْ العةا  َلّس رهو شهْ٘ ِوهال     ، وبم ثَحْ رو تةنني ئنفْ 

 ئَ ِففل حُلْ إٟ َئنا بٌ تاع .
ٍْ     هللما إشتد ظهةا    إلتفهت إلهًّو رهللهك ا هُت      ،ا١يهل َبوهاٝيو جلتهاه تهلله

َٟ بطّ  َحهق َنهال 7 رفاشهة الوهُم رهٍو بوهاٝاو ؟  هُاهلل رها اهللمههاٍ  تصهوُا          
و هَلهُ ئرة ه   ،َلوو عبو َئنهتو تبّهد ثب َاحهد     ،إتتدِها تهللٌّ  تعّخُا َ بوُا

 حتههٖ َاهلل رهها ئخههذناٍ   ،١رتجهللههتو  ّههها امهها إرتجهللههها  ههّوو    ّههها امهها ئرةنهها  ههّوو  
  ّهٌ رها ِصها٘ َيهُ تهللهٖ      اهةِو ؼبوهو       ث نهٌ َإنوتفهت رد هٌ َظهاث إىل ثبٍ    

فهٕ  َاهو لهْ رهو ثج    ،متوهَإى جهلتتو ئثه   ،وهو ئجة ه هى ظ   ا ،ال شْ٘ ندِة
 .با٘ َا١رًات إلّوو  خذ البهني َالبهات َا٣

 فهد للهك ئ هاٍ رهللهك  خهة  لخهذيا       ،ْ َالةَ  رفٌ ثو إنعةص تهد للك تٍه
 ٕرهٌ َ ةاًا ن ثٍُب رو حةِة َظفد بًا ََؼفًا بني ِدٓ اهلل ن ئنل رو طبوه 

 هللما حعهللت الةَ  بني ِدٓ ثبْ سبخانٌ َ فهاىل َسهل ا تهو العهطأٔ      ،جفو 
بّت اهلل اسبةام َنةا٘ٔ الوهة ى   َالوبأٔ َتو الع٠ٔ َظّام شًة ثرؽاى َحج

اٙة ا١َنات َا١ِام َطاتهٕ الُالهدِو َتهو نتهل الههفس      َاللاأ َالعدنات َس
َئال رال الّتّو َتو رظاع الفبها  َتهو التً هد بالهللّهل َالههاس نّهام       بطأ حق 

 شاال للك .َرا 
  نههْ ئ ههانْ غاسههل   ٍة ،ثههو بفههد للههك ثٍ ت الههةَ  إىل ا١ث  بههالى اهلل   

 ها  ٌ الةَ  7 ِها تبهد اهلل ث وهاه بالبهدى الؽهفّف      ، رو ئثُابْ َئخذ ن  طسّهللْ 
ٍُ إٟ إنعهد           هُاهلل لهُ مسهع     ، ُاهلل رها خةجهت رهو تهةٍق إٟ إنوتهع َٟ تؽه

 ما غٍسل رّتاه ئبداه .هالطاسل للك الوُل ل
ٍْ َغٍسه     ت  ... ثهو ئ ثجه  ن الوفهو    ه  َحههٍ هلل  َاّفه ثو ئجهةٗ ا ها٘ تهلله

ُا تهد للك بُ اتْ  هللمها  ةغهُا  هللهت تهللهٖ      لنبهلل ،ُا إلٌّ بالُ ا  َنال 7 يهللٍم
َالةَ  تهد للك بني َجًْ َافه  حتهٖ َؼهفت لهللعه٠ٔ      ،سةِة رو خص  

 ٍْ ٍْ  عههههللُا تهللههه   هللمههها  ةغهههُا رهههو العههه٠ٔ َ هللهههت إىل نههه ٓ َ لّهههت   ،تهللههه
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ٟه تظّمههاه  ماى 7 إتهللههو إنههْ نههد سههوتت رههو السههما٘ إىل ِهها سهههلل ، ّههٌ  فاِهههت يههُ
ٍْ الهللهههؾب ها١ث  ن لههه ٍْ  خدٓ َشهههةج تهللههه   فههههد للهههك  ، َحجهههْ الهههتاب تهللههه

 هللمهها نهها ٗ ا ههها ٓ باإلنعههةاص  ،ثجفههت الههةَ  إىل الهللسههاى َالوهللهه  َالسههمع 
 ئخذت ن الهدم  وهللت 7 ِا لّت  اهت رو الةاجفني   اَب  صبّ  رو جان   

 د  وهللت لٌ 7 رو ئنتَٚٔ ٚسا٥ِٗ بشصخ إىل ّٜٛ ٜبعجٕٛنال إْٗا ن١ًُ ٖٛ قا٥ًٗا رالو  7 
 ث  ؟  وال 7  ِا يذا الذٓ  وهللم  َذبٍد 

ما ًو هًًو بفهد ره  َاهلله  اهلل تهٍل َجهٍل جبمّهع خهللوهٌ ١نهبٍ       ٌكهلَلئنا رخ ، ئنا رهٍبٌ      
 لّوتبُا ئتما و تهللٖ ئنفسًو بني ِدٓ اهلل تٍل َجٍل .

ٌ    ،َئجهللس  َنال لْ 7 ئات  تمهللهك  ثو إنٌ جذب    ، وهللهت 7 إنهْ ٟ ئحعهّ
لهْ 7 ااته  َئنها    د ثهو نهال   أسصاٙ اهلل ْٚظٛٙل ثبك 7 ر وال لْ 7 ئرا مسفت نُ

َنهال 7   وهللت 7 ئِو البّا  ؟   ذب جانباه رو اف   الا يُ ثٍق  ،ئرهللْ تهللّك 
 ؟  وهللت 7 رو ئِو ا هدا  ،ابتكنال 7 سٍب ؟ وهللت 7 رو ئِو الوهللو  ،يذٍ ظخّفتك

ٍْ را  فهللتٌ ن  اث الهدنّا  هللهو ِبهق     ،نال 7 ثِوك  ظهطأٔ   ْرهو ئتمهال  ثو ئرهللٖ تهلل
ٜٚكٛيٕٛ ٜا ًٜٚتٓا َـا ذـزا ايهتـاب ك ٜغـادس ِـغي٠      إٟ ئر٠يا اما نال  فاىل ر َٟ ابأٔه

د ثهو إنهٌ ئخهذ الوتهاب     ٚك نبي٠ إك أسصاٖا ٚٚدذٚا َا  ًُٛا ساضشّا ٚك ٜظًِ سبـو أسـذاّ  
ٍُنٌ ن تهوْ هَختمٌ خبا  ٍُ   ،و َط نُيها ن   اٍّل لْ ئى جبال الدنّا مجّفهاه نهد ط

ٚنـٌ  ٌ َع  ففل بْ اهذا ؟ نهال 7 ئع  سهمع نهُل ثبهك 7 ر      وهللت 7 ِا رهٍب ،تهوْ
إْظإ أيضَٓاٙ طا٥شٙ يف  ٓك٘ ٚخنشز ي٘ ٜـّٛ ايكٝاَـ١ نتابـّا ًٜكـاٙ َٓؼـٛسّا إقـشأ نتابـو نفـ٢         

 ًذا رباط  بٌ ِهُم الوّارهٕ َِهٞ ٖ بهك َاتابهك بهني        دبٓفظو ايّٝٛ  ًٝو سظٝبّا
 ثو إنعةص ت  . ،تّهّك رهصُثاه  صًد  ٌّ تهللٖ نفسك 

 َبّدٍ تمُ  رو حدِد لُ إجتمهع  ل انْ رهوة بلتظو رهظة َئَحض شاغ 
ما ُا هثهو ظها  بهْ ظهّخٕ لهُ مسفًها ئيهل ا١ث  له         ،اهٍُ تهللٌّ الجو٠ى رها حةٍ 

ثو نال لْ 7 ِا تبد اهلل ئخ نْ رهو ثبهك ؟ َرها  ِههك ؟ َرهو نبّهك ؟        ،مجّفاه 
 َرا تهللٌّ ئنت ؟ َرا نُلك ن  اث الدنّا ؟ .

 َلههّس  ، اتتوههل لسههانْ رههو  لتههٌ َذبههأت ن ئرههةٓ َرهها ئ ثٓ رهها ئنههُل     
  بًهها  ههل ت  ث ههٕ رههو ثبههْ  لرسههك ،جسههمْ تؽههُ إٟ  ههاثن  رههو اشبههُص ن
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اى  لسانْ  وهللت لٌ 7 ِا تبد اهلل ع  فلت  ؟ َئنها ئتهللهو ئنهْ ئشهًد     طهللقَئ نهللو
ثسهُل اهلل َاى اهلل ثبهْ َضبمهد نبّهْ َاٟسه٠م  ِه         اهٟ الٌ إٟ اهلل َاى ضبمهد 

ْ  َالوههة ى اتههابْ   ًههذا نههُلْ  ،َالوفبههٕ نههبهلل  َتهللههْ إرههارْ َا ٞرهههُى إخههُان
 .َإتتوا ٓ َتهللٌّ ئلوٖ ثبْ ن رفا ٓ 

َنهد رؽهٖ    ، فهد للك نال لْ 7 ا٣ى ئبصة ِا تبد اهلل بالس٠رٕ  ود ظبهُت   
رو العّخٕ ا١َىل  اشهتبك بفؽهًا    ت  َئ انْ نوأ َظا  ظّخٕ ياٙهللٕ ئتظو

 بوّت حاٙةاه رتفوهةاه   ،ن بفم ااشتباو اٟظابع ثو نال لْ 7 يات ا٣ى تمهللك
ًم  هظههةص اهلل تهه  شههدٔ الههةَ  َالفههل  َئلهه    َتهههد للههك  ،ازبههُاب  ن ثٍ 
  َحسو الّوني َالتُ ّق  وهللت 7 ِا تبد اهلل ث واه بْ  انْ ند خةجهت رهو   حٍ 

ٟ الههٌ إٟ اهلل َحههدٍ ٟ شههةِك لههٌ َئشههًد ئى ضبمههداه تبههدٍ  الههدنّا َئنهها ئشههًد ئى
َثسُلٌ َاى ازبهٕ حق َالهاث حق َالعهةاع حهق َا ّهلاى حهق َاسبسهاب حهق       
َرساٙهللٕ رهوة َنوأ حق َالبفح حهق َئى ازبههٕ َرها َتهد اهلل  ًّها رهو الهفهّو        

 ًّها  حق َئى الهاث َرا ئَتد اهلل  ًّا رو الفذاب حق َئى الساتٕ   ّهٕ ٟ ثِه    
َاشبهأ   ِا تبد اهلل ئبصة بالهفّو الهداٙو  ثو نال لْ 7 ،َئى اهلل ِبفح رو ن الوبُث

َ تذ لْ بابهاه رهو تههد ثئسهْ      ،و نُرٕ الفةَسهثو انٌ ئؼ ف  َنال 7 ن ،ا وّو
 ِهها تبههد اهلل انظههة إىل رهها   الهههاثثو نههال لهه7ْ  إىل ازبهههٕ َبابههاه رههو تهههد ثجهللههْ إىل 

البهاب   ثهو سهدٍ   ،َاىل را ظبُت رهٌ رهو نهاث ازبخهّو   ظةت إلٌّ رو ازبهٕ َالهفّو 
ال  رو تهد ثجهللْ َئبوٖ الباب ال  رو تههد ثئسهْ رفتُحهاه إىل ازبههٕ   فهل      

ٍْ رو ثَ  ازبهٕ َنفّمًا    .البعة َرؽٖ ت   خدٓ رٍدهئَسع لثو ،ِدخل تهلل
مُت ن هَئنها ئشهًد بهاهلل رهةاثٔ اله     شهدٔ ا١يهُال     ًذا حدِجْ َرا لوّتٌ رو

  ةان  ئًِا الساٙل خُ اه رو َنفٕ السٞال .، حهللوْ إىل ُِم الوّارٕ 
ُنْ ث وههو اهلل مّت َنههال سهههللماى 7 حّتهه هثههو إنوتههع تهههد للههك اهه٠م الهه   

 سهههدناٍ ثههو ثرههق بتة ههٌ لهللسههما٘     ل ، وههال 7 ئسهههدَنْ   ، ختتهههاٍ إىل ا١ث 
ٌ  أ َٟ ِه هَإلٌّ  ةجفُى َيُ ِه  َنال 7 ِا رو بّدٍ رهللوُت ال شْ٘  ،ه اث تهللّه

 نت َنههههد ئ ههههانْ رهههها َتههههد  بفههههت َبوتابههههك ظههههٍدك إٍ بهههك  رهههههت َلهبٍّهههه 
 مّفا  إنبؽ  إىل ث تك َئنلل   اث اةارتك .هاهللف الهِا رو ٟ ِ
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 اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ بػِ
 

ـ       ٌّ ع٢ً حمُس ٚآٍ حمُس إهلٞ إضمحين إشا َع طم َـين انـبني    ايًِٗ ا
ّٞ احلبٝب . َٚغ  هٔ َين ارْني ٚعذع عين ايطبٝب ٚبه٢ عً

دريتـٞ    إهلٞ إضمحين إشا ٚضـعْٛٞ عًـ٢ ايــُػتػٌ تػّػـًين اـاحل      
 ٚتكًّبين أٜسٟ أسبيت .

دٓــاظتٞ ٚٚضــعْٛٞ يف  أطــطاَف إهلــٞ إضمحــين إشا تٓــاٍٚ ارقطبــا٤ 
ٌ س  ّٞ ايرتاب ّٚٚزعين ارٖ ِ     ٚارسبـاب   فطتٞ ٚأٖايٛا عً  ٚفـاضقين ايٓعـٝ
ٚ ِ  . إْكط  عين ايٓػٝ

 ْ َٜ ػٞ إعٞ َٚبإهلٞ إضمحين إشا  ْـٞ  ْضع ًٞ دػُٞ ٚإْسضؽ قـربٟ ٚ  
 ظا٥ط ٚ  ٜصنطْٞ شانط .
ٓؿـط ايـسٚاٜٚٔ   بس٣ ايطـُا٥ط ٚت  ب٢ً ايػطا٥ط ٚت إهلٞ إضمحين ّٜٛ ت 

 عًّل ايـُٛاظٜٔ .ٚت 
 ٍ ٕ  إهلٞ إضمحين ّٜٛ ال ٜٓف  َا  إال َٔ أت٢ اهلل بكًب غًِٝ. ٚال بٓٛ

إضمحين ٚإضسِ أَٞ ٚأبٞ نُا ضّبٝاْٞ اـػرياش ٚإدعُٖـا باإلسػـإ     إهلٞ
إسػاْاش ٚبايػ٦ٝات َػفط٠ ٚضضٛاْاش بطمحتو ٜا أضسِ ايطامحني ٚاـ٢ً اهلل  

 ع٢ً خري خًك٘ حمُس ٚآي٘ ايطاٖطٜٔ .
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 ايعا  ايطباْٞ آ١ٜ اهلل ايعظ٢ُ ط٠ يػُاس١ ـايه١ًُ ارخٝ
 ُاَكاْٞـايؿٝذ حمُس أَني اي

 
 

َََتا ت اِيغتشتٚٔسقاٍ اهلل طبشاْ٘    َٝا ٔإكَّ  ْإ َٝا٠ُ ايّذ ََا اِيَش َٚ . 
َٚٓٗا انْظـإ ٜٓتكـٌ بـ٘     -اهلل  ٢ً  ُّٛ  بادٙ َٚـدًٛقات٘ ايـُٛت سمح١     

األتكٝـا٤ تظـٔ فعايــِٗ ٜٚؼـك٢     األ ًـ٢ فٝـٓعِ   َٔ  ـا  األدْـ٢ إىل  ـا  ايـيصخ     
بظـ٤ٛ إ تكـادِٖ ٚفعايــِٗ ، ٚ ًـ٢ نـٌ إَـش٤٣ آَـٔ         ٕٛ ٚايهـافشٕٚ  كفاايفاطكٕٛ ٚاملٓ
ٚ ي َعـني إٔ ٜتـزنش    ،( إٔ ٜظتعٍذ ِ شت٘ ٜٚصًح  ًُ٘ يف دْٝاٙ باهلل ٚسطٛي٘ )

 ا  َا بعذ ايـُٛت َٚا ٜـذشٟ فٝ٘ َٔ ايظاب ٚايتشكٝل ايبذٟٚ فًٝعُـٌ ِـايّا يف   
  ٔ ايعُـٌ ايظـ٤ٛ    سٝات٘ ايذْٝا ٜٚظع٢ إٔ ٜهٕٛ قيٙ سٚض١ َٔ سٜاض اجل١ٓ ، ٚحيـزس َـ

أ ارْــا اهلل طــبشاْ٘ َــٔ ٖــزا  ،ايــشاّ ستــ٢ ك ٜهــٕٛ قــيٙ سفــش٠ َــٔ سفــش ايــٓيإ 
 ايـُصي ايتعٝع ٚسصقٓا َشافك١ األبشاس ٚايؼٗذا٤ ٚايصًشا٤ يف ايذْٝا ٚاأل ش٣.

َٔ َعصـ١ٝ اهلل طـبشاْ٘ َٚـٔ     -بايظ٤ٛ  َاس٠األْـفظٞ  ٜا -شزس ـشزس نٌ ايـايف
 ، يٓذـا٠ َـٔ  ـزاب ايكـي    اأطـاٍ اهلل   ، شكٛمـسل رٟٚ اي ٞـَٚٔ ايتكصي فظًِ ايعباد 
 ًـِٝٗ  أفضـٌ ايصـال٠    سٝـا٠ حمُـذ ٚآٍ حمُـذ )    -فُٝـا بكـٞ َـٔ  ُـشٟ      -ٚإٔ أس٢ٝ 
ٞ ايـذْٝا  ـفـ  ِٝٓٗ طشفـ١  ـني  ـٝين ٚبـ ـبَـُاتِٗ ٚإٔ ك ٜفشم اهلل ( ٚإٔ أَٛت ٚايظالّ
ٚايـشـُـذ يـًٓـ٘ سب ايعايـُٝـٔ  ٚايظـالّ  ًـ٢ حمُـذ ٚآٍ     ٝبـٝع َـذـ٘ مسـإْ ،ٚاِ ش٠

 .ّٜٛ ايذٜٔ  إىلبٝت٘ ايطاٖشٜٔ ٚ ٢ً مجٝع األْبٝا٤ ٚايـُشطًٝـٔ َٚٔ تبع بإسظإ 


