
 

 تنعٛد يُكرتز شقع فٙ ٕٚو
 

ال غااأ  ٌ إـٛااثل تنهٛاام خثنؿاارذ ٔ تنقاارتلذ ٔ تنصعدااد ٔ تنااد ثل ٔ    إـٛااثل نٛهاار تنعٛااد:  -1

تنصكرع  داثةذ ٔ ررخارق راد َادج تي إنٛاّ ٔ ـاط  هٛاّ فاٙ رٚاثز أعٛارذق ٔ  ٌ رٛاثو نٛاثنٙ             

ةشاّ رٛاثو   نكاٍ إات أاثٌ تنرؼام ياٍ  ث     ٔ أاات رٛاثو نٛهار تنقادر.     ريكثٌ يٍ  ضدثج تنًغفرذ 

  تنهٛم نٕتل تنطُر  ٔ  أعرْثق فإٌ نٛهر تنعٛد شدخم فٙ انأ.

ٔ ْات ياٍ تنًُكار تناا٘ ٚؽاح      تخصرل تنُطثل خثنرؼثل فٙ يؿهٗ تنعٛد ٔ غٛرِ: -2

ٌَ ُرْرَج تنًر ذ  تنطعٙ فٙ إزتنصّق نًث فّٛ يٍ إظثرذ تنفصُر ٔ تند ٕذ إنٗ ترصرتف تنفثـػرق فإ

فْٕااثق يًٓااث ـااثٔنٕت تنصعفااو ٔ تنؿاادٔةق فإَااّ ٚقااع فااٙ يااٍ تنرؼااثل يًااث ٚهفااس  َ ااثرْى َ

تنغثنح ياٍ ُٚ ار إناٗ تنُطاثل  ٔ ٚفاثٔل تنقارج يآٍُ ٔتالـصكاثم خٓاٍق ظاى ي اثندصٍٓ ٔ            

يدثةنصٍٓ تنكرو إٌ شًكٍ يٍ انأق أًث ٚفؿم يٍ تالخصرل فاٙ تسضإتو ٔ تنًطصػافٛثز    

 ثبػر رقاٙ تي  ُٓاث:    فثنٕتؼح تنفؿم خٍٛ تنرؼثل ٔ تنُطثلق ٔ رد شقدو رٕل ٔ غٛرْث.

 ٔ نٕ ر ٖ يث  ـدظّ تنُطثل نًُعٍٓ تنًطثؼدق أًث يُعس َطثل خُاٙ   نٕ غٓد رضٕل تي 

 فصٍ تنرؼثل إال يٍ ـف ّ تي. إضرتبٛم  ٘ يٍ تنسُٚر ٔ تنهدثش ٔ تنهٛح ٔ تنؽًثل تنا٘ ٚ

ُْاثم ياٍ    تالؼصًثع  هٗ تنغُثل ٔ تنررؽ ٔ خعف تنًعثؾٙ إلظٓثر تنفرؾ: -3

ٚؽعاام ٚاإو تنعٛااد ٔ تسٚااثو خعاادِ  ٚااثو نٓاإ ٔ نعااح ٔ غُااثل ٔ ناارجق ٔ ٚؽصًااع تن هاا     

تنكعٛر ٔ ٚعًهٌٕ ٔالبى ٔ ُٚفقٌٕ تسيإتل تنهثبهار فاٙ إؾارؾ تسنعًارق ٔ ٚطارفٌٕ       

يااٍ تسياإتل فااٙ تنهفاإو ٔ تنفٕتأااّ ٔ  َاإتع تنًوأاام تنصااٙ ٚعاادَٔٓث   فااٙ يااث ٚؿاارفَّٕ

نهًغٍُٛ ٔ  ْم تنسير ٔ تنهٕٓق ٔ ٚطصعًهٌٕ تنهدٕل ٔ إَػثة تسغثَٙ تنًهفُر تنفثشُارق  

ٔ يث ٚؿفدٓث يٍ تنصًثٚم ٔ تنهرجق ٔ ٚطصًر خٓى ْات تنفعم خكاعر  ٚاثوق ـصاٗ إَٓاى     

ٔ ال غأ  ٌ ْاِ تسفعثل شدخم فاٙ   ٚطٓرٌٔ تنهٛم ٔ ٚفٕشٌٕ ؾرذ تنؿدؿ فٙ ٔرصٓث.

تنصفرٚىق ٔ شؽر إنٗ يفثضد يث  َسل تي خٓث يٍ ضههثٌق ٔ شدخم فٙ تنهٕٓ تنا٘  ثج 

(. ٔ فااٙ 6)نقًاثٌ: "ٔ ينٍ لنُن ط ينٍ ٚينخش٘ نٓنٕ لنذنذٚ       "تي  ْهاّ خقٕناّ شعاثنٗ:    

شحٓى لنزٍٚ لحخزٔل دُٚٓى نًٕٓل ٔ نؼبً  ٔ غ"تنٕؾو تنا٘ او تي خّ  ْم تنُثر خقٕنّ: 

فُُؿاؿ  (. 51)تس ارتف:  "لنذٛ ة لنذَٛ  ف نٕٛو َُغن ْى مًن  َغنٕل ن ن م ٚنٕيٓى ْنزل      

يٍ ٚرٚد َؽثذ َفطّ  ٌ ٚرخأ خٓث  ٍ ْاِ تنًرْٙق ٔ  ٌ ٚفرؼ  هٗ ـفظ ٔرصّ فًٛث 

ُٚفعّق ٔ  ٌ ٚدصعد  ٍ تنًعثؾٙ ٔ تنً ثنفثزق ٔ  ٌ ال ٚقهد  ْم تنهٕٓ ٔ تندثنم ٔ نإ  

 أعرٔت  ٔ أدرز يكثَصٓى.

 



 

 

 

 
 

َٕل ِفنٙ  } يٍ عٕسة لنشٔو: 33ٚ ٕل جم ٔ ػال فٙ لٜٚت  َْٛشُب ٍْ ِسًب  ِن ُْٛخْى ِي ََٔي  آَح

ِّ َُْذ لنَه َْٚشُبٕل ِػ َٕلِل لنَُ ِط َفال   ٘ ٔيث   هٛصى يٍ  يٕتنكى ٚث يعػر تسغُٛثل  هٗ  {َأْي

سَّ أطٌح  ٔؼّ تنرخث نٛسٚد يثنكى ٔٚكعر خّق فر ٚسٚد ٔال ٚسإٔ ٔال ٚكث و  ُد تي

ُّ لنَشَبن     }: ْاِ تٜٚر أقٕناّ شعاثنٗ   ق ل لنضيخيش٘خدٌٛط ال ٚدثرم تي فّٛق  ُُ لنَهن ًَْذن َٚ

ََنَذَق ثِ   ُْٚشِبنٙ لن ِّ        ضإتل  خطإتل    {َٔ َّ لنَهن َْٔجن  ٌَ ٍْ َصَمن ٍة ُحِشٚنُذٔ ْٛنُخْى ِين ََٔين  آَح  ٘ ٔياث   }

ْٔ  هٛصى يٍ ؾدرٍر  ٔ ِإـطثٌ خثنؿاث  نٕؼاّ تي تنكارٚى     ٌَ    }َفُؤ ًُْعنِؼُنٕ ُْنْى لْن  ََ  ٘  َنِئن

 نٓى تنفطُثز  لنعؼف يٍ لألجش ٔلنثٕلب، لنزٍٚ حع ػففأٔنةأ ْى تناٍٚ نٓى 

 

ًَنن  فقااثل  يننٍ عننٕسة لنخٕبننت  06فننٙ لٜٚننت لنَننذق ث اأاار شعااثنٗ يؿاارف   ََ }ِإ

  ٍِ ًََغننن ِمٛ َٔلْن ََنننَذَق ُث ِنْهُنَ نننَشلِم   ٘ ال شُاااثل تنؿااادرثز ِإال نهفقااارتل  : قننن ل لنيبنننش٘ لن

تنًطثأٍٛ ٔيٍ ضًثْى تي ؼم ظُاثهِ ٔتٜٚار شقصكاٙ ـؿار تنؿادرثز ْٔاٙ تنسأاثذ        ٔ

فٙ ْاِ تسؾُثف تنعًثَٛر فر ٚؽٕز  ٌ ٚعهٗ يُٓث غٛرْىق ٔتنفقٛر تنا٘ نّ ُخْهغر يٍ 

تنعاٛعق ٔتنًطااكٍٛ ال غاٙل نااّ راثل ٚاإَص: ضاأنس   رتخٛااث :  فقٛارت   َااس فقاثل: ال خاام       

َٓن     تنفقٛرق ٔتنًطاأنر خرفٛار   يطكٍٛ ٔرٛم: تنًطكٍٛ  ـطٍ ـثال  يٍ ْٛ ٍَ َػَه َٔلْنَؼن ِيِهٛ { 

ُْٓى  ٘ تنؽدثذ تناٍٚ ٚؽًعٌٕ تنؿدرثز  ًَُؤَنَنِت ُقُهُٕب َٔلْن ْاى رإو ياٍ  غارتف تنعارج       }

  هثْى رضٕل تي ؾهٗ تي  هّٛ ٔضهى نٛصأنو رهٕخٓى  هٗ تإِلضروق ٔرٖٔ تنهدر٘ 

ؾهٗ تي  هّٛ ٔضاهى ِٔإَاّ سخغاف     ٍ ؾفٕتٌ خٍ  يٛر رثل: نقد   هثَٙ رضٕل تي 

 ٘ ٔفاٙ فاأ    {َِٔفٙ لنَشَقن بِ }تنُثش ِإنٙق فًث زتل ٚعهُٛٙ ـصٗ ِإَّ سـح تنُثش ِإنٙ 

ٍَ }تنررثج نص هٛؿٓى ياٍ تنارو    َِٔفنٙ  } ٘ تنًادٍَٕٚٛ تنااٍٚ  ظقهٓاى تنادٍٚ      {َٔلْنَغن ِسِيٛ

ِّ ياٍ تنطارؾ ٔتنعصاثة     ٘ تنًؽثْدٍٚ ٔتنًرتخهٍٛ ٔيث شفصاثغ ِإنٛاّ تنفارج     {َعِبِٛم لنَه

ٍِ لنَغِبِٛم} ِّ  ٘ تنغرٚح تنا٘ تَقهع فٙ ضفرِ  {َِٔلْب ٍَ لنَه  ٘ فرقٓث تي  }َفِشَٚعًت ِي

ُّ َػِهٌٛى َدِكٌٛى}ؼم ٔ ر ٔـدةْث   ٘  هٛى خًؿثنؿ تنعدثةق ـكٛى ال ٚفعم ِإال ياث   {َٔلنَه

ُ ف نٛ ينغ  ِٔإًَ  دَش يَشف لنضم ة فٙ حهَ لألص: لبٍ جض٘ شقصكّٛ تنفكًر رثل

 .طًغ لنًُ ف ٍٛ فٛٓ  ف حَهج ْزِ فٙ لنًؼُٗ بآٚت لنهًض فٙ لنَذق ث
 



 

 

"ُأػِيَٛج أيخٙ خًظ خَ ل رثل:   ٍ  ج ْرٚرذ رقٙ تي  ُّ  ٍ تنُدٙ  

نى ُْٚؼَيٓ  أيت غٛشْى: خهٕف فى لنَ ئى أطٛب ػُذ لهلل يٍ سٚخ فٙ سيع ٌ 

لنًغَ، ٔ حغخغنش نٓى لنًالئكت دخٗ ٚنيشٔل، ٔ ٚضٍّٚ لهلل مم ٕٚو جُخّ، ٔ ٚ ٕل: 

، ٔ َٚنذ فّٛ يشدة ٕٚشَ ػب د٘ أٌ ُٚه ٕل ػُٓى لنًؤَٔت ٔ لألرٖ ٔ َٚٛشٔل إنَٛ

ّٛ فٙ غٛشِ، ٔ ٚغنش نٓى فٙ لنيٛ طٍٛ، فال ٚخهٌَٕ فّٛ إاّل مً  م َٕل ٚخهٌَٕ إن

آخش نٛهت فّٛ، ف ٛم نّ: ٚ  سعٕل لهلل، أْٙ نٛهت لن ذس؟ ق ل: ال، ٔ نكٍ لنؼ يم إًَ  

َ٘  ٌ تنؿثبًٍٛ ٚرؼعٌٕ ٕٚو  ٕٚفٗ أجشِ إرل قعٗ ػًهّ" )رٔتِ  ـًد(. ٔ رد ُرٔ

تنفهر يغفٕرت نٓىق ٔ  ٌ ٕٚو تنفهر ٚطًٗ ٕٚو تنؽٕتبسق ٔفّٛ  ـثةٚط قعٛفر. ٔ رثل 

ْر٘: إات أثٌ ٕٚو تنفهرق خرغ تنُثش إنٗ تنؽّدثٌ )تنًؿهٗ فٙ تنؿفرتل( تّنهع تنس

. رثل يّٕرو ػب د٘ نٙ صًخى، ٔ نٙ قًخى، لسجؼٕل يغنٕسل نكىتي  هٛٓىق فقثل: 

 .ٚشجغ ْزل لنٕٛو قٕو مً  ٔنذحٓى أيٓ حٓىندعف إخٕتَّ فٙ تنًؿهٗ ٕٚو تنفهر: 

"إرل م ٌ ٕٚو لننيش ًرفٕع: ٔ فٙ ـدٚط تخٍ  دثش )رقٙ تي  ًُٓث( تن 

ْبيج لنًالئكت إنٗ لألسض، فٛ ٕيٌٕ ػهٗ أفٕلِ لنغكَ ُٚ دٌٔ بَٕث ٚغًؼّ 

جًٛغ يٍ خهُ لهلل، إال لنجٍ ٔ لإلَظ، ٚ ٕنٌٕ : ٚ  أيت يذًذ، لخشجٕل إنٗ سب 

مشٚى ٚؼـيٙ لنجضٚم، ٔ ٚغنش لنزَب لنؼظٛى، فئرل بشصٔل إنٗ يَاّلْى، ٚ ٕل لهلل ػض 

ي  جضلم لألجٛش إرل ػًم ػًهّ؟ فٛ ٕنٌٕ: إنٓـُ  ٔ ٚ  يالئكخٙ  ٔ جم نًالئكخّ:

َُّمُذِـِشٓأجشِ، فٛ ٕل: إَّٙ ُأ أٌ حٕفّٛ عٛذَ  جؼهج ثٕلبٓى يٍ صٛ يٓى ٔ  ٙ قذى أ

قٛ يٓى سض ئٙ ٔ يغنشحٙ، لََشفٕل يغنٕسل نكى. خشجّ عهًت بٍ شبٛب فٙ مخ ب 

 ٔ غٛرِ."فع ئم سيع ٌ" 

أٚٓ  تي ٕٚو  ٛد فهٍرق فقثل فٙ خهدصّ:  خرغ  ًر خٍ  دد تنعسٚس رـًّ 

إَكى صًخى هلل ثالثٍٛ ٕٚي ، ٔ قًخى ثالثٍٛ نٛهت، ٔ خشجخى لنٕٛو حيهبٌٕ  لنُ ط

. أثٌ خعف تنطهو ٚ ٓر  هّٛ تنفسٌ ٕٚو  ٛد تنفهرق فٛقثل يٍ لهلل أٌ ٚخ بم يُكى

م نّ صذقخى، ٔ نكُٙ ػبذ أيشَٙ يٕال٘ أٌ أػًق فٛقٕل: إَّ ٕٚو فشح ٔ عشٔسنّ: 

إٌ لهلل جؼم شٓش سيع ٌ ٔ  ٍ تنفطٍ رثل:  .ػًال، فال أدس٘ أٚ بهّ يُٙ أو ال

يعً سل نخه ّ ٚغخب ٌٕ فّٛ بي ػخّ إنٗ يشض حّ، فغبُ قٕو فن صٔل ٔ حخهف 

 . ٔ ي ةر تنقثبم:آخشٌٔ فخ بٕل

ُّ ، ٚ خٛبت لنى  نٛج شؼش٘ يٍ فّٛ ُٚـ ـَبـُم يُّ  َٓـ  رةٔة  فُٛ
 



 

رد تخصهو فٙ ـكاى ؾارذ تنعٛاد: فااْح خعاف تنعهًاثل إناٗ  َٓاث          دكى صالة لنؼٛذ: 

ةتٔو  هااٗ فعهٓااث ٔ  أاادْثق ٔ أااثٌ ٚااأير  ؾاافثخّ خااثن رٔغ    فاارـ  ااٍٛق سٌ تنُدااٙ  

ؽًعر  ًٍ  ةرأٓث إات تؼصًع تنعٛد ٔ تنؽًعر. ٔ سَّ  يار  إنٛٓثق ٔ ٚطقم خفرقٓث ؾرذ تن

 ٌ ٚ رغ نٓث تنُطثلق ـصٗ تنعٕتش  ٔ أتز تن دٔرق ٔ ـصٗ تنفاٛف ياٍ تنُطاثلق ٔ اناأ     

يًث ٚدل  هٗ فرقٛصٓث  هٗ تسفرتة تنًكهفٍٛ. ٔ اْح رخرٌٔ إناٗ  َٓاث ضاُر يةأادذ  سٌ     

َٙ غٛرْاثق راثل: إال إال     تنفرـ رد تخصؽ خثنؿهٕتز تن ًصق ٔ نقٕناّ نًاٍ راثل: ْام      ها

 ٌ شهٕعإ فٛدخم فٙ تنصهٕع ؾرذ تنعٛد  سَٓث زتبدذ  هٗ تن ًص. ٔ اْح خعكٓى إناٗ  

 َٓث فرـ أفثٚرق ٔ نعهّ تسرؼؿ فصؽح  هٗ  ْم أم خهدق ٔ ال شهسو ؼًٛع تسفارتة  سَٓاث   

خٓاث ياٍ    يٍ غعثبر تإلضاروق ٔ شفعام  رَٛارق ٔ ٚصدعٓاث خهدار ٔ شعهاٛى ٔ  ـكاثوق فاإات راثو         

 ٚكفٙ ـؿم تنًقؿٕة. 

 نؿرذ تنعٛد ضٍُ ٔ يطصفدثز أعٛرذ:  يٍ عٍُ ٔ يغخذب ث صالة لنؼٛذ:

 تنصؽًام نٓاث ٔ نادص  ـطاٍ تنعٛاثجق فقاد  ارـ  ًار ـهار  هاثرة  هاٗ تنُداٙ              يُٓ :
 أثٌ نّ ـهر ٚهدطٓث فٙ تنعٛد ٔ تنؽًعر. إا رةْث  سَٓث يٍ تنفرٚر فنٛصؽًم خٓث نهعٛدق 

 : غر ٛر تسأم شًرتز ٔشرت  ردم ؾرذ  ٛد تنفهرق نٛصفق  تإلفهثر. ٔ يُٓ 

غر ٛر تن ارٔغ إناٗ تنؿارذ يثغاٛث ق ـصاٗ شكصاح ناّ خهٕتشاّ اْثخاث  ٔ إٚثخاث ) ٍ            ٔ يُٓ :
إيٍ تنطُر  ٌ ش رغ إناٗ تنعٛاد يثغاٛث ق ٔ  ٌ شأأام غاٛةث  ردام  ٌ         هٙ رقٙ تي  ُّ رثل:

 (.  530ش رغإ( )  خرؼّ تنصريا٘ خررى 

ي ثنفر تنهرٚ  خأٌ ٚرؼع يع غٛر تنهرٚ  تنا٘ اْح يعاّق ٔ نعام اناأ نصكعٛار      ٔ يُٓ :
 يٕتقع تنعدثةذق  ٔ نغٛر انأ. 

 نرٔتبؿ تنكرٚٓر. هٛح إلزتنر تصنؽًعرق ٔ تنثتالغصطثل ردم تن رٔغق أ ٔ يُٓ :

يٕقع تنؿرذ ٔ فٙ تنهرٚ  إنّٛق تيصعثال  نقٕنّ شعثنٗ:  فٙؼٓرت غر ٛر تنصكدٛر  ٔ يُٓ :
( فٛطاٍ نهًطاهًٍٛ إظٓاثر    185(()تندقارذ: ٔ نخكًهٕل لنؼذة ٔ نخكبشٔل لهلل ػهنٗ ين  ْنذلمى   ))

 أدارقال   تنصكدٛر ٔ تنؽٓر خّق فٕٓ يٍ غعثبر انأ تنٛإوق ٔ ؾافصّ: )تي  أدار تي  أدار تي    
إنّ إال تيق ٔ تي  أدر تي  أدرق ٔ ي تنفًد(. ٔ إٌ غثل رثل: )تي  أدر أدٛرت ق ٔ تنفًد ي 
أعٛارت ق ٔ ضادفثٌ تي خكاارذ  ٔ  ؾاٛر. ٔ شعااثنٗ تي ؼداثرت  رادٚرت ق ٔ ؾااهٗ تي  هاٗ يفًااد       

 تنُدٙ ٔ ضهى شطهًٛث  أدٛرت (ق  ٔ َفٕ انأ يٍ تنصكدٛر.
  



 

 

 

 
 

ٚجننٕص صمنن ة لننيننش دسلْننى؟ ْٔننم صننذٛخ أٌ صننٛ و سيعنن ٌ ال ٚكًننم إال   ْننم :1ط

 بئخشلج لنضم ة؟ ٔي  دكى إخشلجٓ  بؼذ صالة لنؼٛذ؟

تنؿفٛؿ إٌ غثل تي  َّ ال ٚؽٕز إخرتغ تنقًٛر فٙ زأثذ تنفهرق سَّ ق تنفًد ي :1ج

ي ثنو نهُؿٕؼ تنإترةذق فاإٌ تنقًٛار أثَاس يٕؼإةذ فاٙ تنعٓاد تنُدإ٘ق ٔناى ٚاأير           

خٓثق خم  ير خثنهعثوق ٔسٌ ْاِ تنسأثذ شفعم فٙ ْاِ تسٚثو  هُث ق فإخرتؼٓث يٍ تنقًٛر 

فّٛ إيثشر نٓاِ تنطُرق ـٛط إَّ ال ٚصفهٍ نٓث ٔال ٚعهى يٍ  خرغ ٔيٍ ناى ٚ ارغق فأياث    

ؾااٛثو ريكااثٌ فٓاإ أثياام خإشًااثو تنػاآر خاادَٔٓثق ٔنكُٓااث نٓاارذ نهؿااثبى  ااٍ تنهغاإ    

فكم إخرتؼٓث ردم تنؿارذق ٔٚؽإز ردام تنعٛاد خٛإو      ٔتنرفط ٔنعًر تنًطثأٍٛق ٔتس

 . ٔ ٕٚيٍٛ ٔشؽسئ فٙ ٕٚو تنعٛد خعد تنؿرذق ٔٚقكٛٓث خعدِ يع إظى تنصأخٛر ٔتي   هى

 

إَغ ٌ ف ٛش ٚؼٕل ػ ئهت يكَٕت يٍ أيّ ٔأبّٛ ٔأٔالدِ ، ٔٚذسمّ ػٛذ لننيش ،  :2ط

 ٔنٛظ ػُذِ إال ص ع يٍ لنيؼ و فًٍ ٚخشجّ ػُّ ؟

إات أثٌ تسير أًث اأرِ تنطثبم يٍ ـثل تنفقٛر تنًطةٕل  ُّ   فإَّ ق يتنفًد  : 2 ج

ٚ رغ تنؿثع  ٍ َفطّ إات أثٌ فثقر   ٍ رٕشّ ٔرٕز يٍ ٚعٕل ٕٚو تنعٛاد ٔنٛهصاّ     

ق ٔيطاهى   6/190ق  2/117رٔتِ تند اثر٘   «بذأ بُنغَ ثنى بًنٍ حؼنٕل   ل»:  نقٕنّ 

 يث ياٍ ٚعإنٓى تنطاثبم فاإات      ( .1042ق 1036ق 1034ق خررى )721ق 718ق 2/717

}ال ٚكهف لهلل َنغً  إال نى ٚكٍ ندٚٓى غٙل ٚسإٌٔ خّ  ٍ  َفطٓى فصطقم نقٕنّ شعثنٗ : 

رٔتِ تند اثر٘   «ال صذقت إال ػٍ ظٓش غُٗ»:  [ ق ٔنقٕنّ 286]تندقرذ: ٔعؼٓ  

إرل أيشحكى بؤيش »:  ( ق ٔرٕنّ 1034خررى ) 2/717(ق ٔيطهى 6/190ق 117ق2 )

   . ٔخثي تنصٕفٛ  . «فؤحٕل يُّ ي  لعخيؼخى
 

 ْم يٍ قٕل يؼٍٛ ٚ  ل ػُذ إخشلج صم ة لننيش، ٔي  ْٕ ؟ : 3ط 

 ٔخثي تنصٕفٛ  . ال َعهى ة ثل يعُٛث  ٚقثل  ُد إخرتؼٓث.ق تنفًد ي : 3ج 

 

 
 



 

 

 وقفة مراجعة بعد رمضان

 

و  هاٗ  غارف تسَدٛاثل ٔتنًرضاهٍٛق     تنفًد ي رج تنعاثنًٍٛ ق ٔتنؿارذ ٔتنطار   

فُطأل تي شعثنٗ  ٌ ٚصقدم يُث  رثبد تنغر تنًفؽهٍٛ ٔ هٗ رنّ ٔؾفدّ  ؼًعٍٛ  يث خعد:

ٔيُكى ؾثنؿ تس ًثلق ٔ ٌ ٚعٛد  هُٛث ريكثٌ   ٕتيث   دذق ٔ زيُر يصعثردرق َٔفاٍ  

 ٔإٚاااثم َرفااام فاااٙ ظااإج تإلًٚاااثٌ ٔتنؿااافر فاااٙ ـٛاااثذ ضاااعٛدذ َٔفااإش يهًةُااار.          

هى : ْاِ ٔرفثز َقفٓث َفٍ ٔإٚثم فٙ تنعٛد يع َفٕضُثق نعهُث  ٌ َطصهٓى يُٓاث   خٙ تنًط

 رٔـث  شدقٗ رٚثَر خثإلًٚثٌ خعد ريكثٌ.

 خااٙ تنكاارٚى : ؼاادٚر خكاام يطااهى ٚ ااثف تي شعااثنٗ  ٌ ٚقااو يااع َفطااّ خعااد ْااات    
تنػٓر تنكرٚى نٛفثضدٓث ق فًفثضدر تنُفص يٍ  َؽع تسةٔٚر خإاٌ تي إلؾرؾ تنقهإج  

ٓااث  هااٗ تن ٛاار ق ْٔااث َفااٍ رااد ٔة ُااث ريكااثٌ تنًدااثرم خأٚثيااّ تنؽًٛهاار ٔنٛثنٛااّ   ٔـع
تنعهرذ تنفٕتـر خثنرٔـثَٛر ق ٔة ُثِ ٔيكٗ ق ٔال َدر٘ ْم ضُدرأّ فاٙ  اثو راثةو    

ٔة ُاثِ ٔيكاٗ ٔؾارَث يارشٍُٓٛ خًاث  ٔة ُاثِ ياٍ خٛار  ٔ           و ضصُصٓٙ رؼثنُث ةَٔاّق 
ْاام  ٕةَااث  َفطااُث  هااٗ   صقاإٖقفٓاام ش رؼُااث يااٍ ْااات تنػاآر تنع ااٛى خٕضااثو تن   غاار.

تنؿاادر ٔتنًؿااثخرذ ق ٔيؽثْاادذ تنااُفص  هااٗ فعاام تنهث اار ٔشاارم تنًعؿااٛر تخصغااثل       
رقاإتٌ تي فثَصؿاارَث  هٛٓااثق ٔأدفُااث ؼًثـٓااث فؿااثرز َفٕضااث  يطصطااهًر ي رج       

ْم رـًُث تنفقٛر فٕتضُٛثِ خعديث ارُث غٛةث  يًث ٚأرّ يٍ تنؽٕع ٔتنعهاعق   تنعثنًٍٛق
فطااُث  هٖثنؽٓااثة خإَٔت ااّ ْٔاام ؼثْاادَث  َفطااُث ٔغاإٓتشُث ٔتَصؿاارَث  ْاام رخُٛااث فٛااّ  َ

 هٛٓااثق  و غهدصُااث تنعااثةتز ٔتنصقثنٛااد تنطااٛةرق ْاام ضااعُٛث إنااٗ تنعًاام خأضاادثج تنرـًاار     
ٔتنًغفرذ ٔتنعص  يٍ تنُاثرق ْام َقُٛاث رهٕخُاث ياٍ تنغام ٔتنفطاد ٔتندغكاثل ٔتنػافُثل          

ث تنًفدار ٔتنصٕتؾام ٔتنر فار    إلخٕتَُث تنًطهًٍٛ ٔفصفُاث يعٓاى ؾاففثز خٛكاثل يهةْا     
 ٔتنًٕتضثذق ْم ْٔم ْٔم ...  ضةهر أعٛرذ شفصثغ يُث إنٗ ؼٕتج ) ًهٙ(.

شاأر  خٙ تنكرٚى ٔ َس خٍٛ  ْهأ ٔ ٔالةم فٙ رغد يٍ تنعٛع ٔ يٍ ٔ ثفٛر ق 
إخٕذ نأ يطهًٍٛ فٙ  ؾقثع غصٗ يٍ تنعثنىق ـٛط ٚعٕة  هاٛٓى ْاات تنعٛاد نٛؽادة نٓاى      

شُديمق فٓاى فاٙ خأضاثل ٔقارتل ال ٚعهاى يادتْث إال تي شعاثنٗ         تنًٕٓو ٔنٛسٚد ؼرتـث  نى
خعكٓى رد َطٙ غٛةث  تضًّ تسيثٌق ٔتندعف تٜخر ٚطقم ؾارٚع تنؽإع ٔتنًارـق    
ٔرخر ٚعٛع ٔنكٍ أطقم تنًصثع ال شرت ٗ نّ أرتير ٔ ال ٚففظ نّ  ٓاد ٔال ٚارٖ ناّ    

ٚفارؾ خثنعٛاد    َارٖ تنؽًٛاع   فاأٍٚ  َاس يآُىق ْٔام ياٍ غاكر نُعًار تي  هٛاأقق         .ـ 
ٔٚدصٓػ خقدٔيّق ٔنكٍ يٍ تنا٘ ٚفرؾ ـقٛقر خثنعٛدق إٌ تنعٛد  ٚٓاث تنًداثرم ناٛص نًاٍ     
ندص تنؽدٚدق ٔال نًٍ ؼًع يٍ تسيٕتل تنًسٚد ٔنكٍ تنعٛد إًَث ْٕ نًٍ  نثع رخّ فأو 
 . ٕٚو تنٕ ٛدق ٔنًٍ فثز خرقث تنٕنٙ تنفًٛد فُثل ناذ تنُ ر نٕؼّٓ تنكرٚى ٕٚو تنًسٚد

 



 

 

و تنعٛااد ْاإ ٚاإو فاارؾ نهًطااهًٍٛ ٔ ضاارٔرْىق ففٛااّ ٚصؽًهاإٌ ٔ ٚهدطاإٌ     ٚاإ

 ـطٍ تنعٛثجق ٔ فّٛ ٚصستٔرٌٔ ٔ ٚصدثةنٌٕ تنصٓثَٙ ٔ تنصدرٚأ خٓاات تنٛإو تنًداثرمق ٔ    

ٚد ٌٕ رخٓى  ٌ ٚعٛد  هٛٓى يٍ خرأثشّق ٔ  ٌ ٚعإة  هاٛٓى يارتز خعاد يارتزق ٔ ْاى       

غٛااد ٔ تنفٛااثذ تنطااعٛدذق ٔ فٛااّ    فااٙ غثٚاار تنُؿاار ٔ تنصًكااٍٛ ٔ تنُٓااثلق ٔ تنعااٛع تنر    

ٚعاإةٌٔ تنًرقااٗ ٔ ٚصٕتؾااهٌٕ تسرـااثوق ٔ ٚؽصًااع تسرااثرج ٔ ٚصرراإٌ خعااد ناإل  

 تنغٛدر. 

ٔ ٚؽٕز فّٛ إظٓثر غٙل يٍ تنفرؾ ٔ تنًرؾ ٔ تنهٕٓ تنًداثؾق ففاٙ تنؿافٛؿ    

ٔ   اٍ  ثبػار رقاٙ تي  ُٓاث رثناس: ةخام  هاٙ رضإل تي ؾاهٗ تي  هٛاّ ٔ ضاهى            

ؼٕتر٘ تسَؿثر شغُٛثٌ خًث شقثٔنس تسَؿاثر ٚإو خعاثض ٔ نٛطاصث       ُد٘ ؼثرٚصثٌ يٍ

َٕل ٔؼّٓق ٔ ةخم  خٕ خكار فاثَصٓرَٙق ٔ راثل:     خًغُٛصٍٛق فثقهؽع  هٗ تنفرتظ ٔ ـ

 يستيٛر تنػاٛهثٌ فاٙ خٛاس رضإل تي ؾاهٗ تي  هٛاّ ٔ ضاهىق ٔ اناأ فاٙ ٚإو  ٛاد.            

ٚن  أبن  بكنش، إٌ نكنم قنٕو       "دػًٓن  فأردم  هّٛ رضٕل تي ؾهٗ تي  هّٛ ٔ ضهى فقثل: 

. فدل  هٗ  َّ ٚدثؾ نًعم  ثبػر ضًثع غٙل يٍ تنػعر تناا٘ فٛاّ   ػٛذًل ٔ ْزل ػٛذَ "

شاارٔٚؿ  ااٍ تنااُفص ٔ ؼهااح نهفاارؾ ٔ تالَدطااثل إات نااى ٚكااٍ فٛااّ غااٙل يااٍ تنصًهااٛم ٔ 

تنصكطٛر ٔ تنصٓٛٛػ خًث ٚعٛر تنغرتبس ٔ ٚدفع إناٗ ترصارتف تنفإتـعق ٔ نٓاات رثناس: إٔ      

ُٛصٍٛإ  ٘ نٛطصث يًاٍ ٚعارف تنغُاثل تناا٘ ٚفارم تنطاثأٍ ٔ ٚدعاط تنكاثيٍق         نٛطصث خًغ

 أثنا٘ فّٛ ٔؾو تن دٔة ٔ تنقدٔة ٔ تن ًر ٔ َفٕ انأ. 

ٔ فٙ تنؿفٛؿ  ٚكث   ُٓث رثنس: ٔ أاثٌ ٚإو  ٛاد ٚهعاح تنطإةتٌ خثنادرو ٔ       

فقهس: َعاىق فأراثيُٙ ٔرتلِ    "حيخٍٓٛ حُظشٍٚ"تنفرتج فقثل ؾهٗ تي  هّٛ ٔ ضهى: 

ق "دغنبَ" ق ـصاٗ إات يههاس راثل:    دَٔكى ٚن  بُنٙ أسفنذة    هٗ خدِق ٔ ْٕ ٚقٕل:  خد٘

رثنس: فثردرٔت ردر تنؽثرٚر تنفدٚعر تنطٍ تنفرٚؿر  هاٗ   "ف رْبٙ"رهس: َعىق رثل: 

تنهٕٓ. رٔتِ ضثند ثر٘ فٙ  دذ يٕتقعق ٔ ْٕ ةنٛم  هٗ ؼٕتز تنهعح خثنطارؾ  هاٗ   

ّٛق نًث فّٛ يٍ شًرٍٚ تسٚد٘  هٗ نرٚ  تنصٕتظح نهصدرج  هٗ تنفرج ٔ تنصُػٛم  ه

رالز تنفاارجق ٔ فٛااّ  ٌ نهعٛااد خؿٕؾااٛر خًعاام ْااات تنصاادرج ٔ تنصًاارٌ  هااٗ رالز     

تنفرج ٔ شعهى أٛفٛر ـًهٓث



 
  ْكات تنُؽثذ سْم تنقررٌ 

رثل  دد تنًهأ خٍ  ًٛر:  خا زٚثة رؼر يٍ تن ٕترغ فأفهس يُّق فأخا  خثِق فقاثل: إإٌ   

خس  ُقااأإ ق راثل : إ ر ٚاس إٌ ؼةاس خكصااثج ياٍ  يٛار تنًااةيٍُٛ      ؼةاس خأخٛاأ ٔ إاّل قار   

ش هااٙ ضاادٛهٙإ. رااثل : إَعااىإ. رااثل إفأَااث رشٛااأ خكُااثج يااٍ تنعسٚااس تنفكااٛىق ٔ  رااٛى  هٛااّ       

ٙ صنذف يٕعنٗ ٔ إبنشلْٛى    أو نى ُّٚبؤ بًن  فن  " :غثْدٍٚق إخرتْٛى ٔ يٕضٗ  هًٛٓث تنطرو

 خهٕت ضدٛهّ ْات رؼم نقٍ ـؽصّإ.. رثل زٚثة :إ  "أاّل حضس ٔلصسة ٔصس أخشٖ لنز٘ ٔفٗ

 تنؿثخر ٔ تنػثأر فٙ تنؽُر

نسٔؼصااّق ٔأثَااس يااٍ  ؼًاام تنُطااثلق ٔ أااثٌ يااٍ  راادؿ تنرؼااثلق  َ اار  ًاارتٌ تخااٍ ـهااثٌ

فقثل: إإَٙ ٔ إٚثم فٙ تنؽُر إٌ غاثل تي. فقثناس ناّ :إأٛاو اناأقإق راثل :إ إَّاٙ   هٛاس         

 ثخر فٙ تنؽُر.يعهأ فػكرزق ٔ  َس   هٛس يعهٙ فؿدرشٙ ٔ تنػثأر ٔ تنؿ

 تي تنرزتو تنعهٛى

 رثل تخٍ ضٛرٍٚ نرؼم أثٌ ٚأشّٛ  هٗ ةتخر ٕٚيث ٔ نى شكٍ يعّ ةتخصّ: إيث فعم خرأَاأقإ. 

ّٙ يةَصّ.  رثل تخٍ ضٛرٍٚ: إ شرتِ خهو رزرّ  ُدمقإ رثل تنرؼم: إ تغصدز  ه

  ُد تنًٕز ٚعقهٌٕ

  ٛع خًاث  أطاح خٛإو    نًث ـكرز  دد تنًهأ خٍ يرٔتٌ تنٕفثذق رثل: نٛصُٙ غّطثال  

ٔ  إٌٔ يٍ تنؿثنفٍٛ. فدهغ انأ  خثـسو فقثل: تنفًد ي تنا٘ ؼعهٓاى  ُاد تنًإز ٚصًُإٌ     

 يث ْى فّٛ.  يث َفٍ فّٛ ٔ ال َصًُٗ  ُد تنًٕز

 ت ار  خثم

زنار. رٛام ناّ: ٔ أٛاو اناأ ٚاث  ج        70رثل تنفكٛم تخٍ  ٛثـ: تـصًام سخٛاأ إناٗ    

 زنر. 70ي ال ٚسل  هٙ. رثل: سٌ تسق تنا٘ رخٛصّ فٙ ت
 



 

 نًٍ خثز يٍ خم ٔيٍ ؼثر  ةع تندكثل  هٗ تسنرل ٔتندترٔتاأر

  هٗ فرتو نٛثل اتز  َٕتر   ٔار تنديٕع َفٛدث  ٔتخأ يٍ  ضو

 إال نصًفٛؽ رظثو ٔ ٔزتر    هٗ نٛثل نػٓر تنؿٕو يثؼعهس

 ٔتضًع غرٚح  ـثةٚط ٔ خدثر   ٚثالبًٙ فٙ تندكثل زةَٙ خّ أهفث 

 تنقثر٘ تنًؿهٙ ٔيُث تنقثَس   يُث ـطُُث ٔتنػًم يؽصًعيث أثٌ  

 

ٔةت ث  ٚث غآر تن ٛارتز ٔتإلـطاثٌ د ٔةت اث  ٚاث       ! ٔةت ث  ٚث غٓر ٚث ريكثٌ           

 ٚدُٚث يُأ إال  ٚثو رربم ق  ػر شؽثٔرَث  قٛفُث تنرتـم د يكٗ أعٛرم ٔنى ٚد  خٍٛ

خٍ رؼح فٙ نهثبفّ  ُد تنفارتو  ٔنةٍ رثل ت تنٕٛو ْٔٙ إنٗ تنرـٛم  ررج يٍ تندقثل ق

رهٕخٓى يٍ  نى تنفرتو شػاّق  .  طاٗ    : ٚثغٓر ريكثٌ شرّف  ق ةيٕع تنًفدٍٛ شدّف  ق

  ٗ ضاث ر شٕخار ٔإرارع شرراع ياٍ       ٔرفر نهٕةتع شهفٙل يٍ َثر تنػٕو يث  ـارو ق  طا

         ٗ  ضاٛر تسٔزتر   تنؿاٛثو ياثش ّرو ق  طاٗ يُقهاع ياٍ رأاح تنًقدإنٍٛ ٚهفا  ق  طا

ٔفعام ٚهفاٙل    تضصٕؼح تنُثر ُٚعص  . تْا  فًاث  ـرتَاث خصادّخر رٕناّ ق      ُٚهه  ق  طٗ يٍ

 . ـرترذ تنٕةتع

إنٗ  َفطكى ـف كى تي  قٛفكى تنًًٌٕٛ  ٕةٔت ٕة ٕت ٚٓث تنػدثج ردم  ٌ ُش

ٔخٍٛ رخكى فٙ  ٚثو غٓرأى  ٔشأيهٕت يثات رّديصى خٍٛ ٚدّٚ ق ٔيث ْٙ تسضرتر تنصٙ خُٛكى

 ٔضٛرـم خٓث ريكثٌ ق

إـادٖ تنًإت ظ ٔـادظُٙ فاٙ تنٓاثشو       فٙ ريكثٌ خعد ضاًثع  ْثشفُٙ غثج

شػااعرٌٔ خفقااد تنػاآر ق    ـاادٚط نٕٚاام  اأاار يااٍ رٕنااّ :  غااعر يااٍ ـاادٚعكى  َكااى      

 ٔشصفّطرٌٔ  هٗ فٕتز  ٚثيّ ق فهًثات  َث ال  غعر خانأ ق
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ٔخعد ـدٚط نٕٚم  ٍ ضر فقد تنفرـر فٙ رهح يٍ ٚفثٔرَٙ رثل نٙ :  فإت   خاٙ   

 ضررز تنًعؿٛر ق ٔشؽثْهس تنهث ر ق ٔأاى ْاٙ تنًارتز تنصاٙ ال     غٓر ريكثٌ  فٙ

تنصارتٔٚؿ ق ٔإٌ غآدشٓث فؿإرذ خار يعُاٗ ق ٔـرأاثز خار رٔؾ ق          غٓد فٛٓث ؾرذ

خعٛد ق ٔرد ـثٔنس  ٌ  يد ٚد٘ إنّٛ يع ؼًهر تناتأرٍٚ نكٍ  تنقررٌ  ٓد٘ خّ يٍ زيٍ

  . نٕٛؤْث َث ال زنس فٙ خدتٚصّ إنٗ ت َفطٙ ـدطصُٙ  ٍ تالضصًرتر

ـصٗ  َُٙ ٔترعس  َٕت ث  يٍ تنًعثؾٙ يارترت     يث تنًعؿٛر فصدفعٙ نٓث َفطٙ ةفعث 

ٔتؼصثناس فاٙ ـرياثز تي شعاثنٗ ق      فٙ غٓر ريكثٌ فعُٛٙ ش ّهس ضاصثر تنًعارٔف  

تي ق َٔفطاٙ تنصاٙ خااٍٛ    ٔ اَاٙ  خاس إال  ٌ شصؽاثٔز ـادْث تنػار ٙ فثَصٓكااس ياثـرو      

ّٙ ؼثْاادشٓث أعٛاارت  فكااثخرز ٔيثَعاا ّٗ ق خاام يااثؼُداا زتنااس خااٙ ـصااٗ  س ٔتضصعؿااس  هاا

 .  ٔرعصُٙ فٙ تنفثـػر

ٔتضاصعدر  ياثيٙ فاٙ تندكاثل ق ٔ خاا ٚارةة  ظُاثل         ٔيثزتل ٚفّدض ـصٗ تَٓاثر خثأٛاث  ق  

ق  ٔ شقّدام يآُى ق  خػاٗ  ٌ ٚ اصى تي ناٙ       ـدٚعّ  خػٗ  ٌ ال  إٌٔ يًٍ غفر تي نٓى

فاٙ نرٚا  تنٛاأش فكعٛار ياٍ       نطس ٔـٛدت  خ ثشًر تنطٕل د فأؾدؿ  ضٛر  ـستَٙ د  َث

ـصٗ  ثة ٚطًع ـادٚعٙ ياٍ ؼدٚاد     تنػدثج  يعثنٙ ق فًث زنس خّ  خفو  ُّ ْاِ تٜالو

خقٛر ق ٔتنعدارذ خاثن ٕتشٛى .    فقهس نّ  خٙ تنػثج الزتل فٙ تسيم فطفر ق ٔفٙ تنٕرس

ٚاد٘ فاٙ ٚادم ٔشعثْادَٙ      ٔ َث ٔإٚثم َػٓد ْاِ تنعػار تنًدثرأار فٓام ًٚكاٍ  ٌ شكاع     

ـٛاثشٙ ياٍ ؼدٚاد ناى ال      ر فقثل  ٘ ٔتي يطٛر ٚعٛد نٙ تنفرـر ٔتندطًر فٙ هٗ تنًطٛ

ٔتند ج  هٛٓث ق   ردم خّ ق ٔنًث ال   ٛػّ ٔرد  ػس أم يعثَٙ تنفريثٌ فٙ تنًعؿٛر

         ٍ ّٗ خػاٙل يا ٔرصاأ   فقهس نّ  ردم ـف اأ تي إناٗ ـادٚط ق  ر ُاٙ ضاًعأ ق ُٔؼاد  ها

ٗ فعُد٘ ضر تنطعثةذ تنصٙ شُص رْث ق  ُاد٘ ناأ رإل     قنم ٚ ػبن د٘ لننزٍٚ     : {تي شعاثن

ٚغننش لننزَٕب جًٛؼنً  إَنّ ْنٕ       أعشفٕل ػهٗ أَنغنٓى ال ح ُينٕل ينٍ سدًنت لهلل إٌ لهلل    

 .} لنغنٕس لنشدٛى

 يعثنأ نكٍ خػرنٓث تنٕـٛد : تنصٕخر تنؿثةرر تنصٙ ر ٚاس ياٍ    ةٔتل نهًُكطرٍٚ يٍ

هلل " : ٛاّ ٔضاهى  ٔ ُد٘ نأ رٕل رضٕنأ ؾهٗ تي  ه.   ُٛٛأ رظثرْث  ظر تنديٕع خٍٛ

لشذ فشدً  بخٕبت ػبنذِ ػبنذِ دنٍٛ ٚخنٕب إنٛنّ ينٍ أدنذمى من ٌ ػهنٗ سلدهخنّ بنؤسض            

ف َنهخج يُّ ٔػهٛٓ  طؼ يّ ٔششلبّ فؤٚظ يُٓن  ، فنؤحٗ شنجشة ق ضنيجغ فنٙ       فالة،

يٍ سلدهخّ ، فبًُٛ  ْٕ مزنَ إر ْٕ بٓ  ق ئًت ػُذِ فؤخنز بخي يٓن     ظهٓ ، ٔقذ أٚظ

يصفا    . "أَج ػبذ٘ ٔأَ  سبَ ، أخيؤ يٍ شذة لنننشح  لنهٓى : ثى ق ل يٍ شذة لننشح

 .  هّٛ يٍ ـدٚط  َص
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غارع تي شعاثنٗ تس ٛاثة فرـاث  ٔضارٔرت       . َغنٛش   بغى لهلل َبذأ ٔػهٗ ْنذ٘ َبٛنّ   

طهًٍٛ خعد يٕتضى تن ٛرتز, ٔفرتبف تنعدثةتز, فعٛد تنفهر ٚأشٙ خعد  ةتل فرٚكار تنؿإو,   نهً

ٚأشٙ خعد ركثل تنرأٍ تس  ى فٙ فرٚكر تنفػ ْٕٔ تنٕرٕف خعرفار, ٔراد    ٔأات  ٛد تسقفٗ

ؼعهٓث تنػرع  ٚاثو  أام ٔغارج ٔاأار, ٚرفاّ فٛٓاث تنًطاهى  اٍ َفطاّ ٔ ْهاّ ٕٔٚضاع  هاٛٓى خًاث              

نصٕضعر تنهٛدر تنًدثـر, ٔ نقد رخؽ تنػرع فٛٓث يٍ تنًدثـثز يث ش اؽ  غرع تي ٔ ـم يٍ ت

خّ أطًثع تنًدثؾ يٍ  َثغٛد تنؽٕتر٘ تنؿغٛرتز خثنػعر تنهٛح غٛر تنًطو ٔال تنفثـع, نًث 

ةخم  هٛٓث ٔ ُدْث ؼثرٚصثٌ شغُٛثٌ خغُثل  ٔرة يٍ ـدٚط  ثبػر رقٙ تي  ُٓث  ٌ تنُدٙ 

 ٌ  خاام نًااث  َكاار  خاإ خكاار رقااٙ تي  ُااّ تسياار  غااثر نااّ تنرضاإل   خعااثض , فهااى ُٚٓٓااث 

ْٔات يًث تضصدل خاّ  ْام تنعهاى  هاٗ ؼإتز ْاات تسيار فاٙ تنعٛاد خػارٔنّ, خاأٌ ٚكإٌ              ٚد ًٓث

ٕخث  غٛر ي م ٔ ٌ شكٌٕ تنصٙ شقٕو خّ ؼٕتر٘ ةٌٔ ضٍ تندهإ,, ٔ ال ٚكإٌ يؿاف    ث تنكرو  فٛف

 خًعثزف .

تنصٕضعر  هٗ تسْم خإَٔتع تنهٛدثز يٍ تنًوأم ٔتنًػثرج فاٙ تس ٛاثة    سٔأات غر 

, ففٙ  ٛد تنفهر  فرـ تي زأثذ تنفهر ٔيٍ  ههٓث  ٌ  ٚؽد تنفقٛر يث ٕٚضع خّ  هاٗ  ْهاّ ياٍ    

تنًأأم فٙ ٕٚو تنعٛد , ٔأات فاٙ  ٛاد تسقافٗ غارع تي شعاثنٗ تسقافٛر ٔياٍ  ههٓاث  ٌ ٚؽاد           

فقٛر يث ٕٚضع خّ  هٗ  ْهّ يٍ نٛح تنهعثو ٔنٛػثرم إخٕتَّ ياٍ تنًطاهًٍٛ خفارـٓى ٔٚصػادّ     تن

فُؽد  ٌ تنصٕضعر فٙ تنهعثو غر س فاٙ تنعٛادٍٚ ٔإٌ أثَاس     تنؽًٛع خثنفؽٛػ فٙ َطٛكر تناخؿ,

ٔيًث ضد  ٚصكؿ تْصًثو تنػرع خثنصٕضاعر  هاٗ تنًطاهى فاٙ ٚإو تنعٛاد, ٔنكاٍ         تنؿٕر ي صهفر .

عاف تنٕضاثبم َطاصغم خٓاث ٔرصُاث فاٙ تنعٛاد  فكام تضاصغرل يًكاٍ ياٍ تنُثـٛار             ْم فكرَاث فاٙ خ  

تنػر ٛر , خفٛط َؽعام يُاّ يٕضاًث  ـقٛقٛاث  ياٍ يٕتضاى تن ٛارتز, ٚعاى فٛاّ تنُإر ٔشصُاسل فٛاّ             

 :إنٛأ خعف تنٕضثبم فٙ  نرٔـر  ضأل تي  ٌ ُٚصفع خٓث يٍ ٚقر ْث يٍ تنًطهًٍٛ تنرـًثز.

 

رٔر  هًٛٓث, فًٓث ضدح ٔؼٕةم ٔنًٓاث  هٛاأ غثٚار تإلـطاثٌ, ٔراد      خر تنٕتندٍٚ ٔإةخثل تنط -1

ٔلػبننذٔل لهلل ٔال }ٔؾااٗ تي شعااثنٗ خًٓااث فااٙ غٛاار يٕقااع يااٍ تنقااررٌ, فقااثل تنًهااأ تنًُااثٌ       

ٔراثل    دغنُ ً إٔٔصنُٛ  لإلَغن ٌ بٕلنذٚنّ    }ٔراثل شعاثنٗ     حيشمٕل بّ شٛئً  ٔب نٕلننذٍٚ إدغن َ ً  

ٔرد رٖٔ  ْم تنطٍُ إال تنصريا٘ خطُد ؾافٛؿ  .   أٌ لشكش نٙ ٔنٕلنذَٚ إنٙ لنًَٛش}شعثنٗ 

فقاثل :    ٍ  دد تي خٍ  ًرٔ خٍ تنعثؼ رقٙ تي  ُّ راثل : ؼاثل رؼام إناٗ رضإل تي      

ٌ  ؼةس  خثٚعأ  هاٗ تنٓؽارذ , ٔشرأاس    » فقاثل رضإل تي ؾاهٗ تي  هٛاّ ٔضاهى :       ق خإ٘ ٚدكٛاث

فااأـرٖ خُااث  ٌ َكاافكًٓث ٚاإو تنعٛااد, ٚاإو فاارؾ       . «ترؼااع إنًٛٓااث فأقاافكًٓث أًااث  خكٛصًٓااث    

تنًطااهًٍٛ, ٔٚاإو غااٛظ تنكااثفرٍٚ,  ضااأل تي شعااثنٗ  ٌ شعاإة  هُٛااث تس ٛااثة ٔرااد  ااثةز ن ياار       

 .لْثْث تنال  هٗ  ٚد٘  خُثهأرتيصٓث ٔ سْث, ٔرد اتو   دت

 61 



 

تإلـطثٌ خثنسٔؼر ٔإةخثل تنطرٔر  هٛٓث, ٔغًرْث خثنعهو ٔتنًٕةذ تنستبدذ فٙ ْات تنٛإو,   -2

فكى يٍ خٛس ٚقكٙ  ٛدِ فٙ شعثضر خطدح شفٕٚس تنسٔغ سضدثج خطٛهر ؼدت  رد شدخم تنطرٔر 

 هااٗ  ْهااّ, فقااد ٚااأشٙ تنرؼاام خثنٓاادتٚث تنعًُٛاار سؾاادرثبّ  ٔ رهضااثبّ فااٙ تنعًاام ظااى ٚكااٍ  هااٗ  

صّ ٔخهٛهصّ تنغثنٛر ٔنٕ خدطٛم تنعُثل  ٔ تنٓدٚر, فعهُٛث  ٌ َعهى  ٌ تنًر ذ ي هٕو ررٛ  ٚفصقار  رفٛق

ةتبًث إنٗ تنعهو ٔتنفُثٌ, ٔأى ٚةظر فٛٓث تنقهٛم يٍ نٛاح تن ؿاثل ٔتنصؿارفثز , ٔأهُاث ٚعهاى      

, فٓار  خثنُطاثل ٔ ٌ خٛرَاث خٛرَاث سْهاّ ٔخٛار تسيار سْهاّ رضإل تي         ٔؾٛر تنرضإل  

تنطارٔر  هاٛٓى ٔنإ خكافكر ٔنإ      ٔٚهف  خثنعُثٚر خثنسٔؼر تنعُثٚر خاثسٔالة ٔإةخاثل    شأضُٛث خّ.

 خقدهر  هٗ ؼدٍٛ ٔندم فًٍ ال ٚرـى ال ٚرـى .

ؾهر تسرـثو : خثنصستٔر ٔتنصٕتة ٔتنصعثنو ٔيث  ؼًم  ٌ ٚسٔر تنعر٘ يٍ تنرؼثل تنؽثَاح   -3

تنفقٛر يٍ  ثبهصّ , ال شدر٘ أى ٚدخم يعم ْات تنؿاُٛع تنفارؾ ٔتنطارٔر  هاٗ تسراثرج ٔ ٔناٙ       

أى ٚػعرْى خثنعسذ ٔتنكرتير ٔ دو تاليصٓثٌ , ٔ طٗ  ٌ ٚعسم تي فاٙ  تسرـثو يٍ تنفقرتل , ٔ

يٕرو شفح  ٌ شعس فّٛ أًث أُاس ضاددث  فاٙ إـطاثش غٛارم خاثنعسذ ٔتنكرتيار , ٔأًاث ؼاثل فاٙ           

 .«نٛص تنٕتؾم خثنًكثفا ٔنكٍ تنٕتؾم يٍ ٔؾم يٍ رهعّ» تنفدٚط 

ٔلػبننذٔل لهلل ٔال حيننشمٕل بننّ } تإلـطاثٌ إنااٗ تنؽااثر :فقااد  ٔؾااثَث تي شعااثنٗ خثنؽااثر فقااثل    -4

شٛئً  ٔب نٕلنذٍٚ إدغ ًَ  ٔبز٘ لن شبٗ ٔلنٛخ يٗ ٔلنًغ مٍٛ ٔلنج س ر٘ لن شبٗ ٔلنج س لنجُب 

.  ٔلنَ دب ب نجُب ٔلبٍ لنغبٛم ٔي  يهكج أًٚ َكى إٌ لهلل ال ٚذب ينٍ من ٌ يخخن اًل فخنٕسًل     

 ٚااةيٍ ,ٔتي ال ٚااةيٍ , ٔتي ال»  خااٙ غاارٚؿ رقااٙ تي  ُااّ يرفٕ ااث  : ٔرٖٔ تند ااثر٘  ااٍ 

 .«ٔتي ال ٚةيٍ , رٛم ٔيٍ ٚث رضٕل تيق رثل : تنا٘ ال ٚأيٍ ؼثرِ خٕتبقّ

ـ   ٔرد ؼعم تنُدٙ  طاثٌ ٔتإلضاثلذ فقاد    ظُثل تنؽثر  هٗ ؼثرِ  ٔ ايّ ناّ  يقٛثضاث  ن 

  »ـًد   اٍ  داد تي خاٍ يطاعٕة رقاٙ تي  ُاّ راثل :         ؼثل فٙ ؾفٛؿ تنؽثيع ٔرٖٔ تإليثو 

ؾاهٗ تي  هٛاّ       ضأز فقثل تنُدٙ إات  ـطُس ٔإات  أٛو نٙ  ٌ   هى      رثل رؼم نرضٕل تي  

ٚقٕنإٌ راد  ضاأز فقاد      ٚقٕنٌٕ راد  ـطاُس فقاد  ـطاُس ٔإات ضاًعصٓى      ؼٛرتَأ ضًعس إات   ٔضهى 

ٔيث  ؼًم زٚثرذ تنؽثر تنعر٘ نؽثرِ تنفقٛر خر شكدر  ٔ تضصعرل , ٔيث رد ٚكفّٛ يعم  .«  ضأز

تإلـطاثٌ خثؾار فاٙ ْااِ      فهًثات َكٛع فارؼ  ...ْات تنصؿرف  هٗ تنًؽصًع يٍ يفدر ٔإخثل

 تسٚثو ٔتنهٛثنٙ تنفطثٌ .

 َااثش خهغاإت  ُااد تي يُسناار ٚغاادهٓى  هٛٓااث تنُدٛاإٌ : إَٓااى رؼااثل يااٍ ي صهااو تسيااثأٍ            -5

فعهُٛاث خثالْصًاثو خاثسخٕذ     شفثخٕت فٙ تي ٔشعثرفٕت فّٛ فاثؼصًعٕت  هٛاّ ٔشفررإت  هٛاّ.     قٔتنقدثبم

رؾ نفارـٓى ,  ٔيٕتضاثذ ـاسُٚٓى ٔيطاث دذ يفصاثؼٓى ,      فٙ تي , خسٚثرذ إخٕتَُث ٔيٕتةشٓى , خثنف

 ٔٔؾهٓى , فٓم شفهٕ تنفٛثذ خدَٔٓى ق

إٌ لنزٍٚ ٚخهٌٕ }رثل شعثنٗ ق يدتٔير تناأر ٔتنقررٌ ٔ دو َطٛثًَٓث فٙ غًرذ تنفرؾ خثنعٛد  -6

  مخنن ب لهلل ٔأقنن يٕل لنَننالة ٔأَن ننٕل يًنن  سصقُنن ْى عننشًل ٔػالَٛننت ٚشجننٌٕ حجنن سة نننٍ حبننٕس     

تنا٘ ٚقر  تنقررٌ ْٕٔ يثْر خاّ ياع تنطافرذ تنكارتو تنداررذ, ٔتناا٘ ٚقار         » رثل ٔ.  29فثنر

 يصف   هّٛ .. «تنقررٌ ٔٚصصعصع فّٛ ْٕٔ  هّٛ غثو نّ  ؼرتٌ

فٓااِ  ٚاثو  أام ٔغارج ٔاأار فار شؽعهٓاث          يًئٍ لن هٕبأال بزمش لهلل ح}ٔرثل شعثنٗ 

فقهاح تنًاةيٍ ْكاات ةتبًاث غكاث  َكارت  رنداث          قفقم ن أم ٔتنػرج ٔتؼعم نهااأر فٛٓاث َؿاٛدث   

 . ٔ تنفًد ي رج تنعثنًٍٛ.خاأر تي شعثنٗ


