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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ثحلّذ هلل، وثٌظالر وثٌغالَ ػًٍ عُذٔج زلّذ أفؼً ثألٔذُجء 
  :وثٌغالَ أمجؼٌن، ودؼذ وثٌشعً ػٍُهُ ثٌظالر

ٔجفزر  فهزٖ صؼٍُمجس سلضظشر، أودػش فُهج عؤثالس ِىؽهز
ال صشد، وربمُمجس دلُمز ال ُصغّط، ػًٍ ِج وضُٗ دؼغ ثجملغّز 

غجفٌٍن ػٓ وغًن ِٓ ثحلمجةك يف ثٌذفجع ػٓ ثدٓ صُُّز يف ثٌ ثدلمٍذر
 .[1]ٌٍؼجمل يف ثٌمذَ ِغأٌز ثٌضغٍغً ثٌٕىػٍ

  
ثٌؼجمل  وطروش أْ ثأللىثي ثدلّىٕز ػماًل يف ِغأٌز فذ :أواًل

!! ولذِٗ عالعز ألىثي ال سثدغ ذلج، وال ؽلىٓ ػماًل أْ َىىْ ذلج سثدغ 
 .ثدػً ٘ىزث

أْ ٘زث ثٌىىْ زلذط هلل صؼجىل دؼذ أْ مل َىٓ، : ثألوي ػٕذٖ
  .[2]دٗ ثدٓ صُُّز و٘زث ِج َمىي

  .ثٔٗ لذمي دزثصٗ ٌُظ ٌٗ خجٌك، و٘ى لىي ثٌذ٘شَز: ثٌغجين
أْ ثٌؼجمل طجدس ػٓ ثهلل صؼجىل طذوس ثٌؼٍز ػٓ : ثٌغجٌظ

 .عُٕج وثٌفالعفز ثدلؼٍىي، و٘ى لىي ثدٓ
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ٍٍَ، ال  ثٌضقمُك يف ػشع ٘زٖ ثدلغأٌز إظلج ٘ى وّج :أقول
  .شٖ يف صؼٍُمجصٕج ثِصُزوّج روشٖ ٘زث ذلذف يف ٔفغٗ عٕظه

أْ صغذش ثخلجٌك أو ال صغذضٗ، ػًٍ ثٌغجين وإعذجس  إِج: صمىي
ثٌؼجمل، ٍَضَ ثٌمىي دمذَ شٍء ِٓ ثٌؼجمل، أٌ ِجدصٗ، وصغٍغً 

 طىسصٗ، أو صغٍغً ثٌؼجمل دجدلجدر وثٌظىسر، و٘ى لىي ثجلهٍز

  .ثدلجسوغٌُن وثدلجدٌَن
طذوس  خلجٌكوػًٍ ثألوي، إِج أْ صمىي دظذوس ثٌؼجمل ػٓ ث

ثدلؼٍىي ػٓ ثٌؼٍز، ويف ٘زٖ ثحلجٌز ٍَضَ لذَ شلىٓ ِج، وػٍُٗ صغٍغً 
 .لىي ثدٓ عُٕج وغًنٖ ِٓ ثٌفالعفز طىسٖ، و٘ى

ثخلجٌك، و٘زث  أو صمىي دىؽىد ثٌؼجمل ثٌمذمي وؽىدًث ِغضمال ػٓ
 .هتجفش ال َمىي دٗ إال ثجلهٍز

 صؼجىل فذوعًج شخظًُج، وال أو صمىي حبذوط وً ِج عىي ثهلل
سلٍىق  صلضَ دأْ ٘زث ثٌؼجمل ٘ى أوي ثدلخٍىلجس، وٌىٓ صلضَ دىؽىد

  .أوي ال زلجٌز، و٘زث ٘ى لىي ثدلضىٌٍّن، و٘ى ثٌظقُـ
ثٌؼجمل يف ثٌمذَ دبجدصٗ وطىسصٗ، أو دظىسصٗ  أو صمىي دضغٍغً

ثإلسثدر ثإلذلُز، و٘زث  فمط، وصمىي يف ٔفظ ثٌىلش دظذوسٖ ػٓ
  .ىي ثدٓ صُُّزصٕجلغ دُِّٓ وسلجٌف ٌٍششَؼز، و٘ى ل

ذلزث ثٌمىي أْ َؤوي يف فمُمضٗ إىل ثٌمىي دجٌظذوس  وؽلىٓ
ثٌىثؽخ، رٌه إرث لجي ثٌمجةً دأْ ثخلٍك وّجي هلل صؼجىل وّج َمىي 



أْ ثٌمذسر ػًٍ  دٗ ثدٓ صُُّز، دبؼىن أْ فظىي ثخلٍك ٘ى ثٌىّجي، ال
ثخلٍك ٘ى ثٌىّجي، فٍُضِٗ أٔٗ دثةًّج خجٌك وال ؽلىٓ إال أْ َىىْ 

، فال ؽلىٓ إال أْ َشَذ ثخلجٌك أْ ؼلٍك، و٘زث ال ؼلضٍف يف وزٌه
  .فمُمضٗ ػٓ ثٌمىي دجٌَفُغ، لىي ثٌفالعفز ثٌزَٓ َزِهُ ٘زث ثدلذػٍ

ثٌٕـضثع، أٌ ٘ى  ولذ أغفً روش ٘زث ثٌمغُ ِغ أٔٗ ٘ى زلً
ُُ هبج ثدٓ صُُّز، ووجْ ثٌىثؽخ أْ َزوشٖ طشثفز،  ثٌضهّز ثٌيت َُضَّه

  .ووً ٘زث ٔىع ِٓ أٔىثع ثٌضقجًَوال َضٕجعجٖ وّج فؼً، 
يف فذوط ٘زث ثٌؼجمل ثدلشج٘ذ،  وثػٍُ أْ ثخلالف ٌُظ ٘ى

ال ِضٕجُ٘ز  فمذ مت ثالصفجق ػٍُٗ، وٌىٓ ثخلالف ٘ى يف وؽىد عٍغٍز
وال أوي ذلج ِٓ ثحلىثدط، ولذ أعذضٕج ضلٓ فُّج وضذٕجٖ ِٓ صؼٍُمجس 

  .ثدٓ صُُّز أٔٗ َمىي هبزث ثٌشأٌ ثٌفجعذ ػًٍ وضخ
  :هتنبي

صفغًن ٘زث ثدلذػٍ ٌىالَ ثٌمجػٍ ػُجع  وضلٓ ٕٔذٗ ٕ٘ج إىل أْ
ثألصي شُتًج لذؽلًج غًنٖ،  أْ ِٓ لجي أْ ِغ ثهلل صؼجىل يف" يف ثٌشفج ِٓ

  .، صفغًنٖ ذلزٖ ثٌؼذجسر صٍذُظ وغٍط"فهى وجفش
فجدلفهىَ ِٕهج وّج ٘ى ِؼٍىَ ووّج أشجس إىل رٌه ثٌؼالِز ثدلالَّ 

أْ ِٓ لجي دىؽىد شٍء فجدط أو ) ثٌشفج ػًٍ ثٌمجسٌ يف ششؿ
 (. لذمي ِغ ثهلل صؼجىل يف ثألصي، فمذ وفش



دغغ ثٌٕظش ػٓ وىْ ٘زث ثٌمذمي ِٓ فؼً ثهلل صؼجىل  و٘زث
ػماًل أو ال، ووزث يف ثحلجدط  إرث وجْ ٘زث ِضظىسًث -ودجخضُجسٖ 

 .ثدلفشوع وؽىدٖ يف ثألصي
 ثٌمجػٍ ػًٍ ِٓ لجي إْ ثٌؼجمل ولذ محً ٘زث ثدلذػٍ والَ

ٌضوَ صىفًن  لذمي ٌُظ ٌٗ خجٌك، ورٌه ػًٍ خالف ِؼٕجٖ، ٌُفش ِٓ
 .ثٌمجةً دىؽىد فجدط ِغ ثهلل صؼجىل يف ثألصي

ٌىالَ ثٌمجػٍ، فال صغضش هبزث ثٌفؼً،  وثػٍُ أْ ٘زث ربشَف
  .وال صؼؾخ فشُخٗ ٘ى ِٓ ػٍّٗ ٘زث ثٌظُٕغ

  
وً ثٌؼذجسثس ثٌيت ٔمٍهج ٘زث ثدلذػٍ ػٓ ثدٓ صُُّز  :ثانيًا

وً ِج عىي ثهلل صؼجىل، ٌُغش ٍ٘ يف زلً  فُهج حبذوط وَظشؿ
ثٌٕـضثع، ألْ ثٌٕـضثع ٘ى يف لذَ ٔىع ثحلىثدط، أٌ ػذَ وؽىد 
أوٌُز ٌغٍغٍز ثحلىثدط، فجدٓ صُُّز َٕفٍ ثألوٌُز ػٕذ لىٌٗ دجٌضغٍغً 

ثألصي، وال أفذ ِٓ ثٌٕجط ثهتّٗ دجٌمىي دمذَ سلٍىق دؼُٕٗ فىت  يف
 . رٌه صٕفٍ َأيت ٘زث دجٌٕظىص ثٌيت

وٌىٓ إِج ٘ى ػذَ فهُ ٌٍّمجَ أو صٍذُظ، وال َذؼذ أْ َىىْ 
  .رلضّؼٌن ثألِشَٓ



أٌ  66ثٔظش ثىل ثٌمىي ثٌزٌ ٔمٍٗ ػٓ ثدٓ صُُّز يف ص :إشجسر
 " :يف ثٌشد ػًٍ ِٓ لجي دمذَ ثٌؼجمل( 6/636)يف ثٌظفذَز  لىٌٗ

  " أٔٗ ال دذ ِٓ دوثَ فؼً ثٌفجػً دً غجَز ِج َمشسؤٗ

دىؽىح وىْ  صُُّز ػًٍ رٌه، أٌ أٔٗ ألشَّ ولذ ألشُ٘ ثدٓ
فؼً ثهلل صؼجىل دثةًّج ال َٕمطغ، و٘زث ٘ى أطً لىٌٗ دجٌضغٍغً، وال 

وؽىح ثٌفؼً ػًٍ ثهلل صؼجىل شُتًج دؼذ شٍء، حبُظ َظذس  فشق يف
ودٌن وؽىح ثٌفؼً ػٍُٗ صؼجىل يف  ػٕٗ صؼجىل فىثدط ال أوي ذلج،

لىي ثٌفالعفز، وػًٍ ِجدر ثٌؼجمل مث ػذَ صٕجٍ٘ طىس٘ج وّج ٘ى 
ثٌمىٌٌن ٍَضَ ثٌىؽىح ػًٍ ثهلل صؼجىل، وػذَ إِىجْ ثالٔفىجن ػٓ 

ثٌزٌ ثٌضضِٗ ثدٓ صُُّز دجٌمىي دجٌضغٍغً، و٘ى ِج ثٔفه  ثٌفؼً، و٘ى
. ثٌضجدغ إلسثدر ثهلل صؼجىل ثدلطٍمز ػٕٗ ثدلضىٍّىْ دجٌمىي دجحلذوط

ثهلل صؼجىل ػٕٗ صٕـضَٗ  وشضجْ ِج دٌن ثٌمىٌٌن، فمىي ثدلضىٌٍّن ٍَضَ
 ػٓ ثجلرب ثدلطٍك، ولىي ثٌفالعفز وثدٓ صُُّز فجطٍٗ ػذَ ثٌمذسر

 .ػًٍ ثالٔفىجن ػٓ طذوس ثٌفؼً
وال صغضش دىغشر  فضأًِ يف ٘زث وثفهّٗ، ودلك ثٌٕظش يف ثدلؼجين،

ثٌٕمىي، فّج صفهّٗ ٘ى ِج َظًن إٌُٗ ثالفضىجَ، وال َىىْ ٘زث 
  .وغشر ثٌىالَ دبؾشد

  :تنبيه



يف  أٌ لىٌٗ 68٘زث ثدلذػٍ ػٓ ثدٓ صُُّز ص صفىش فُّج ٔمٍٗ
وٌُظ ِٓ سلٍىلجصٗ لذمي وال ِمجسْ ٌٗ ػض ( "2/663)ثٌظفذَز 

  ." وؽً

دالٌز ٘زث ثٌٍفظ ٔفٍ وؽىد سلٍىق وثفذ لذمي، أو  وثػٍُ أْ
 .وثفذ ِمجسْ ٌٗ صؼجىل يف أصٌُضٗ

وال َٕفٍ ِمجسٔز ؽٕظ ثدلخٍىلجس ؤىع ثحلىثدط ٌٗ صؼجىل، 
صؼٍُمٕج ػًٍ ششفٗ أو لً ربشَفٗ  ّج ذبذٖ يفو٘ى ِج طشؿ دٗ و

هلل صؼجىل  دلؼجين فذَظ ػّشثْ دٓ فظٌن، فُظ طشؿ دبؼُز ثخلٍك
  ! يف ثألصي

 وثػٍُ أْ ٘زث ثدلذػٍ ِهّج أصً ِٓ ٔمىي، فٍٓ َضَذ ػًٍ ِج

ِزوشٖ ضلٓ ٕ٘ج ِٓ ِؼجين، وال صٕؾشف ِغ وغشر ثٌىالَ، فئظلج 
  .ثحلؾز صىىْ دجٌذُجْ

  
الِج ٌإلِجَ ثٌشثصٌ يف ششؿ ثإلشجسثس، وفغشٖ روش و :ثالثًا

  :مث دىن ػٍُٗ وصٕجلغ، ودُجْ ٘زث وّج ٍٍَ صفغًنث خجطتج،
صؼجىل وثفذًث، ٘زث ٌُظ  ثإلِجَ ثٌشثصٌ َٕض ػًٍ أْ وىْ ثهلل

 ٘ى ثألطً ثٌزٌ صذىن ػٍُٗ ِغأٌز لذَ ثٌؼجمل أو فذوعٗ، و٘زث

  .طقُـ



-ذػٍ، وسؽـ وثػضشع ػٍُٗ ثدٓ صُُّز ػًٍ ِج روشٖ ٘زث ثدل
ثٌزٌ غلخ أْ َىىْ ػًٍ خالف ِج روشٖ  ثٌمىي -يف ٔظشٖ

وثدػً يف خذظ  ثٌشثصٌ، وثدلذػٍ ٘زث ولف إىل ؽجٔخ ثدٓ صُُّز،
وِىش أْ ثٌمىَ أٌ ثدلضىٌٍّن عجدمهُ والفمهُ ال َذسوْ سأط ٘زث 

  !ثٌذقظ ؟

وال أسَذ أْ أدثفغ ػٓ ثدلضىٌٍّن ٕ٘ج يف ِمجدً ِج َمىٌٗ ٘زث 
ثإلشجسر إىل أٔٗ ال َىٓ يف لٍذٗ أٌ ثفضشثَ  أسَذثٌغجفً، وٌىٓ 

ألىثذلُ دذؼغ ٌُخذَ هبزث  ٌٍؼٍّجء وِٕهُ ثٌشثصٌ، وثٔٗ إظلج َؼشح
ثدلىثلغ إال  وِج ٔفقجس ثٌضىلًن ثٌيت َذذَهج يف دؼغ. شُخٗ ثجملغُ
  .فقُـ أفؼً

يف  إرث وٕش زبطب ثألِجَ ثٌشثصٌ: وػًٍ وً فجي، َمجي ٌٗ
، ووزث لٍش يف 23ىٌٗ زلضؾًج دٗ يف ص٘زٖ ثدلغأٌز، فٍُ وشسس ل

وثدلغأٌز ٌُغش ِٓ ِغجةً ثٌضىفُذ أطال : "ػٓ ٔفظ ثدلغأٌز 57ص
 !!". إال ػٕذ ِٓ ال َذسٌ

َذسٌ دؼذ ٘زث ثٌضٕجلغ، ً٘ ٘ى ثإلِجَ  فّٓ ٘ى ثٌزٌ ال
 ..؟ أَ أٔش وشُخه ثدلضٕجلغ ثجملغُ!!ثٌشثصٌ 

  



دط أو إْ رلّىع ثحلىث: عٍّٕج أْ ثدٓ صُُّز َمىي :سثدؼًج
ػض وؽً، و٘زث ِغ لىٌٗ أْ أفؼجي ثهلل صؼجىل ال  ٔىػهج ِغذىق دجهلل

 .ال دذثَز ذلج يف ثدلؼٍ هنجَز ذلج، دبؼىن أْ عٍغٍز ثحلىثدط
 أٌُظ ٘زث صٕجلؼًج ؟؟ : مث ٔغأي

إْ ثٌغٍغٍز ال دذثَز ذلج، مث َمىي إهنج : َمىي أٔٗ دُجْ ثٌضٕجلغ
 ! وٍهج ِغذىلز دجهلل صؼجىل 

غذىلًج دشٍء مل َىٓ غًن رٌ هنجَز، دً وجْ ِ وُف وِج
 .وؽخ أْ َىىْ زلذودًث وِضٕجًُ٘ج

أهنج وٍهج ػًٍ ِج ٍ٘ دٗ ِٓ ػذَ صٕجٍ٘ طجدسر دئسثدر  عٍّٕج
 ! ثهلل صؼجىل، فىُف صضظىس أِشًث طجدسًث دجإلسثدر و٘ى ال دذثَز ٌٗ ؟

إسثدر  ولذ ثصفك ثٌؼمالء مجُؼًج ػًٍ أْ وً ِج وجْ فؼاًل ػٓ
  .فجدعًج دؼذ أْ مل َىٓفُؾخ أْ َىىْ 

ٌٍمجسا وؽٗ ثٌضٕجلغ يف  ٘زث ثٌغؤثي طشفٕجٖ ٕ٘ج ٌىٍ َضذٌن
ثهلل  لىي ِٓ َمىي دجٌغٍغٍز يف ثألصي وِغ رٌه َشؽؼهج إىل إسثدر

  .صؼجىل
ولذ أدسن ثٌفالعفز ثعضقجٌز أْ َٕشأ ِج ال هنجَز ٌٗ يف ثألصي 

جىل طذوس إسثدر ِشَذ، فٍزٌه لجٌىث دأْ ثٌؼجمل طجدس ػٓ ثهلل صؼ ػٓ
وِج أشذٗ ٘زث دزٌه ٌى مت ثٌغجين وخال ػّج فُٗ  ثدلؼٍىي ػٓ ثٌؼٍز ؟

  .ِٓ صٕجلغ



  
ثدلذػٍ يف ِغأٌز ثحلىثدط ثٌيت ال أوي ذلج، يف  لجي ٘زث :نكتة

وطىثح، وٌُظ خالف  إْ ثخلالف فُهج خالف خطأ :23ص
 . صؼًٍُ وصفغُك

ء، وً شٍ ألْ ثٌطشفٌن وٍُهّج ِضفمجْ أْ ثهلل خجٌك: مث لجي
خٍمهج ِذجششر ػٓ ِشُتضٗ، : لجٌىث[ أٌ ثدلغذضىْ ٌٍضغٍغً]فجدلغذضىْ 

 .ث٘ـ لىٌٗ. دً دؼذ رٌه دذ٘ىس: َمىٌىْ وثٌٕفجر
وثٌضقمُك يف  ٘ىزث طىس ٘زث ثألدلؼٍ ثخلالف يف ثدلغأٌز،
 ثدلغذش لجةً :رٌه أْ ثٌفشق دٌن ِغذيت ثٌضغٍغً وثٌٕجفٌن أْ َمجي

وثٌغجين لجةً !!  دجخلٍك ثٌزٌ ال أوي ٌٗ ؟؟ غًن ثدلضٕجٍ٘ يف ثألصي
  .دذثَز، ٘زث ٘ى ثٌؼشع ثٌظقُـ دجخلٍك ثٌزٌ ٌٗ

ػٍُٗ صذذَغ وال  وأِج لىٌٗ إْ ثخلالف فُهج خالف ال َضشصخ
صفغُك، فٍى وجْ وزٌه فمًج فٍُ ػًَّ ثدٓ صُُّز ثألشجػشر ٌمىذلُ 

 . دلج لجي لجٌىث ؟ ومَل دذػىٖ ووفشٖ ثٌذؼغ دبج

وال ػٓ فهُ،  وِج لجي ٘زث ثألمحك صٍه ثٌؼذجسر ػٓ ربمُك
 .فجفهُ! وٌىٓ لجذلج ٌُربا طجفذٗ ِٓ هتّز ثٌضفغُك 

  .دؼذ رٌه دذ٘ىس ؟ فهزث إِج صٍذُظ أو غذجء دً: وأِج لىٌٗ
َىؽذ إال ِغ ثحلىثدط،  فئرث وجْ ثٌذ٘ش ثٌزٌ ٘ى ثٌضِجْ ال

 .ذوعهج ؽجء دؼذ أصِجْوثحلىثدط مل صىؽذ دؼذ، فىُف صمىي ثْ ف



! فهزث وأٔه صمىي إْ ثٌضِجْ وؽذ دؼذ أصِجْ ِٓ ػذَ وؽىدٖ 
  .ودٌن أْ ٘زث صٕجلغ

 .وال َشَذ ٘زث ثدلذػٍ إال ثٌضٍذُظ ػًٍ أً٘ ثٌغٕز فُّج َمىٌىْ
ثألِش يف صؼٍُمجصٕج ػًٍ ثدٓ صُُّز، وفُّج وضذٕجٖ  ولذ دَُّٕج ٘زث

 .ػًٍ والَ ثدلطُؼٍ، فجٔظشٖ ٕ٘جن
  

 أِج ػشػٗ ٌٍقؾؼ ثٌيت صٕفٍ ثٌضغٍغً وثالػضشثػجس :خامسًا

ػٍُهج، فال طلىع ضلٓ ِغ ٘زث ثدلذػٍ ٌمظش فهّٗ ػٓ ثٌغىص يف 
  .ولذ حبغٕج٘ج يف زلً آخش ال عُّج. ٘زٖ ثألػّجق

ٌالعضذالي  وأِج صفغًن ثخلٍك ػٕذ أً٘ ثٌغٕز فال فجؽز ٌٕج
إٔغجْ، ػٍُٗ إال دأْ ٔشًن إىل ِنت ثٌطقجوَز ثٌيت ٍ٘ دبضٕجوي وً 

َفغش ثٌطقجوٌ وىْ ثهلل صؼجىل خجٌمًج لذً ثخَلٍْك، دأٔٗ لذَش  وفُهج
ثخلٍك ِؼٗ ِٕز ثألصي، ألٔٗ ال َىىْ ٌؼذجسصٗ  ػًٍ أْ ؼلٍك، ال دأْ
 .ثٌضغٍغً ذلُ ػًٍ ِز٘خ( ال لذً)ػٕذ رثن ِؼىن، ألٔٗ 

 إلفقجَ ِٓ َمىي دجٔمطجع!! وأِج ثحلؾز ثٌيت أصً هبج  :تلويح

ً٘ ؽلىٓ : َُغأي ٘زث ثدلغىٌن: لجي 32ثٌظفقز ثٌغٍغٍز ورٌه يف 
ٔؼُ، فمذ لجي دئِىجْ : ثخلجٌك، فئْ لجي أْ ؼلٍك ِز وجْ ٘ى

 ث٘ـ. فىثدط ال أوي ذلج



لذً أوي سلٍىق : فهزٖ فؾز عفغطجةُز، ألْ ثدلغؤوي َمىي
لذً وً شٍء، أٌ  خٍمٗ ثهلل ً٘ َىؽذ لذً غًن ثهلل صؼجىل ثٌزٌ ٘ى

ٔؼُ ٌضِٗ : ُٗ سلٍىق آخش، فئْ لجيً٘ َىؽذ صِجْ ؽلىٓ أْ ػلً ف
وثدلظجدسر ػًٍ ثدلطٍىح، وإْ لجي ال؛ فٍُضَ ثٔمطجع  ثٌمذـ

  .ثٌغٍغٍز
وػُش ِج ٘ى ثدلشثد دجألوي ػٕذ أً٘ ثٌغٕز وِج  وثفهُ أٔه إْ

يف ٘زٖ ثدلغأٌز ويف  ٘ى ثدلشثد دجحلذوط، ثٔفه ػٕه وً إشىجي
 . غًن٘ج

صُُّز  طُؼٍ وثدٓولذ وػقٕج ٘زث ثدلؼىن يف صؼٍُمجصٕج ػًٍ ثدل
 . فجٔظشٖ ٕ٘جن

وفجطٍٗ أْ ثألصي ٌُظ ٘ى ػذجسر ػٓ صِجْ ِؼٌن وال أصِجْ 
. ِؼُٕز، دً ٘ى صؼذًن ػٓ ثٌمُجَ دجٌزثس وػذَ ثألوٌُز يف ثٌىؽىد غًن

فظىي ثٌشٍء يف صِجْ ِغذىق دأِىٕز، دً ٘ى  وثحلذوط ٌُظ ٘ى
ٓ ورٌه دظشف ثٌٕظش ػ ثدضذثء ثٌىؽىد أٌ وىْ ثٌىؽىد ٌٗ دذثَز،

  .ثٌضِجْ
يف صِجْ ال  وػٍُٗ، فجهلل صؼجىل ِىؽىد يف ثألصي وٌُظ ِىؽىدًث

  .هنجَز ٌٗ وال دذثَز، دً إْ وؽىدٖ أصيل لجةُ دزثصٗ غين ػٓ غًنٖ
وِج عىثٖ فجدط، وغًن ِىؽىد ِٕز ثألصي، َؼين أْ وؽىدٖ 

 .فضذدش ٘زث. لجةّج دزثصٗ ِفضمش ثىل غًنٖ وأٔٗ ٌُظ



  
 :سادسًا

صجدؼٗ وغًنًث، ولذ َمغ  هبج ثدٓ صُُّز وِٓ وٕ٘جن وٍّز َضؼًٍ
 إْ ثٌضغٍغً يف ثِعجس ؽجةض،: فُهج دؼغ ثدلضىٌٍّن، وٍ٘ لىذلُ

  .خبالف ثٌضغٍغً يف ثٌؼًٍ وثدلؤعشثس فهزث زلجي
َشي رٌه مجهىس ثدلضىٌٍّن  وضلٓ ٔشي دطالْ ٘زث ثٌمىي وّج

 :وثٌؼمالء، ودُجْ رٌه وّج ٍٍَ
ثٌؼًٍ يف ثدلجػٍ، أٌ ػًٍ دطالْ صغٍغً  فظً ثالصفجق -

ثدلؼٍ ال إىل  أْ صىؽذ ػٍز ِؼٍىٌز ػٓ ػٍز و٘زٖ ػٓ غًن٘ج يف
  .هنجَز

 وثدػً ثٌذؼغ ؽىثص ثٌضغٍغً يف ثِعجس، أٌ يف ثدلفؼىالس -

فئْ لظذوث دٗ صغٍغٍهج يف ثدلغضمذً فال َؼش، ألٔٗ يف فجٌز ! ؟ 
 ثدلغضمذً ال صىىْ ثدلجالهنجَز لذ ربممش يف ثٌىؽىد، ثٌضغٍغً يف

َّ وً ِج َمغ  ورٌه ِهّج فظً ِٓ ثحلىدثط شُتًج دؼذ شٍء، أل
 وِج وجْ وزٌه فٍُظ ٘ى ال. يف ثٌىؽىد ثحلجدط فُىىْ وزلذودًث

هنجَز ٌٗ، دً ٌٗ هنجَز وإْ لظذ هبج أٔٗ ِج ِٓ أعش إال ولذٍٗ أعش إىل 
  :يف ثألصي، و٘زث ِج َمظذٖ، فٕمىي ذلزث ثدلذػٍ ثدلجالهنجَز ٌٗ

ثٌفؼً ِٓ غًن عذخ وػٍز، إْ  ثألعش و٘ىً٘ ؽلىٓ أْ َظذس 
فهً  :ال؛ لٍٕج: ٔؼُ، عمط ثٌىالَ ِؼٗ فهى ؽجً٘، وإْ لجي: لجي



ؽلىٓ ٌٍؼٍز ثٌىثفذر أْ َٕضؼ ػٕهج ِفؼىالس ِضؼذدر وسلضٍفز ِغ ثربجد 
فٍُضِٗ . ال: وإْ لجي. لجي ٔؼُ عمط ثٌىالَ ِؼٗ أَؼًج ثٌمجدً، فئْ

ىىْ عذذج يف وؽىدٖ، ثِعجس ص إرْ وؽىد ػٍز ٌىً أعش ِٓ ٘زٖ
فضٕضؼ عٍغٍز ِٓ ثٌؼًٍ يف ِمجدً عٍغٍز ثِعجس وثدلؼٍىالس، وِهّج 

  .ثعضّشس ثِعجس يف ثٌضغٍغً يف ثٌمذَ ٌضِه صغٍغً ثٌؼًٍ
  .ػٍُٗ و٘زث ال ؽىثح

وِٓ ٘زث صؼٍُ أٔٗ َغضقًُ صغٍغً ثِعجس إال دضغٍغً ثٌؼًٍ، 
  .ثٌضٕجلغ وثٌغفٍز ذبىَض أفذعلج ػًٍ ثِخش وَىىْ ِٓ

وثألعٕىٌ ػًٍ  فضفىش فُٗ، صؼٍُ عذخ ثػضشثع ثألطفهجين
  .ثألسِىٌ وغًنٖ

  
ثدلشوخ ِٓ ثٌمذمي : "45 لجي ٘زث ثدلذػٍ يف ص :سابعًا

 ".وثحلجدط ٘ى فجدط

أَهج ثدلذػٍ،  إْ عٍّش هبزٖ ثٌؼذجسر وأٔش فجُ٘ ذلج: نقول
 أال َمىي ثدٓ صُُّز دمُجَ ثحلىثدط يف ثهلل صؼجىل، وَمىي: فٕمىي ٌه

ثهلل صؼجىل لذمي، فٍُضَ ػًٍ لىٌٗ ٘زث أْ َىىْ ثهلل صؼجىل ِشوذًج ِٓ 
 . ثٌمذمي وثحلجدط، ػًٍ لىٌٗ

ٌٍضوَ ثٌمىي حبذوط ثهلل صؼجىل .وٍَضِه صىفًنٖ ػًٍ لىٌه
  .دُٕج وّج أششس أٔش أَهج ثحلجرق ٌىىْ ثٌٍضوَ



  
صؼجىل وأوٌُز ثحلىثدط  زلجوٌضه ثٌضفشَك دٌن أوٌُز ثهلل :ًثامنا

 فأٔش لٍش يف. ٍغٍز، زلجوٌز عجلطز دلج فُهج ِٓ ثٌضهجفشيف ثٌغ

و٘زٖ ...أوٌُز ثهلل صؼجىل لجةّز دزثهتج عجدمز ػًٍ وً شٍء: "48ص
ث٘ـ وزث " ِؼذوِز ِغذىلز دجهلل، فأَٓ ثدلشجسوز ؟  ثألوٌُز فمًنر

 !دجهلل صؼجىل فمًنر ِؼذوِز  لٍش، فجٌغٍغٍز ػٕذن ِغذىلز
 ىٓ عجدمًج ػًٍ وً شٍءوٌؼٍه غفٍش ػٓ أْ ثٌشٍء إْ مل َ

دً َىىْ ِغذىلًج دشٍء ال َىىْ ٌٗ أوٌُز فمُمُز دً َىىْ ِفضضـ 
  .ثٌىؽىد

ِؼذوًِج مث أوؽذٖ ثهلل صؼجىل وُف َىىْ وؽىدٖ ال  وِج وجْ
 !ثٌضجَ وثٌغذجء ثٌظشَـ ؟ دذثَز ٌٗ، فهً ٘زث إال ثٌضٕجلغ

مث ِؼىن لىٌه أْ ٘زٖ ثحلىثدط َغضقًُ أْ صىىْ ِمجسٔز هلل، 
دجٌٕض ِٕه، أٌ غلخ أْ صىىْ دؼذٖ، و٘زث دجدلؼىن ثدلفهىَ، ٘زث 

! إْ ثٌغٍغٍز ال دذثَز ذلج ؟؟: رٌه أْ صمىي فىُف غلىص ٌه دؼذ
  .وً٘ ٘ى إال صٕجلغ
ثجلهىي دىالَ ثدلطُؼٍ سبغٌه دبج ال ِضّغه  سبغه ثدلذػٍ

 . [3]دٗ، ولذ دُٕج رٌه يف زلٍٗ

زلّذ ػذذٖ َمجعجْ دجٌٕىثدغ ِٓ ػٍّجء  مث ال ثدلطُؼٍ وال
عُّج إرث وجْ  ثٌىالَ فىت غلؼً والِهّج يف ِمجدً والِهُ، ال
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والَ ثدلطُؼٍ ِج ٘ى إال صشدَذ ٌىالَ زلّذ ػذذٖ، ووالَ زلّذ ػذذٖ 
َش ٌذؼغ ثٌشذٗ ثٌيت ثٔضهً ػٍّجء ثٌىالَ ِٓ ثٌشد ػٍُهج ِج ٘ى إال صىش

 . ودُٕىث ػىثس٘ج وػؼفهج ِٕز لشوْ ػذَذر

وثػضّجد زلّذ ػذذٖ ػًٍ ثألفغجين يف ٘زٖ ثدلذجفظ ال ؼلفً 
ثدلطٍؼٌن، وأصؼؾخ دؼذ ٘زث، ِىت أطذـ زلّذ ثألٌِن  ػًٍ

 ؟!!َؤخز والِٗ يف ِىثؽهز والِهُ  ثٌشٕمُطٍ ِٓ ثدلضىٌٍّن فىت
وثألعٕىٌ  ج ِج روشٖ ثألسِىٌ فمذ سدٖ ػٍُٗ ثألطفهجينوأِ

 !وغًنعلج، فّجرث دؼذ رٌه ؟
 .والحمد هلل رب العالمين

ثٌذجفظ ػٓ ثحلك ٌُؼٍُ أْ ثدلغأٌز أورب  وِج روشٔجٖ ٕ٘ج َىفٍ
َؤٍ٘ٗ ٌىٍ ؼلىع ِغ  ِٓ ٘زث ثدلذػٍ، وأٔٗ ال َذسٌ فُهج لذسًث

ٓ ال َفهُ ثخلجةؼٌن، ووُف َىىْ وزٌه ولذ صٍمً ػٓ وضخ ِ
 .ثدلذجفظ أطاًل، و٘ى شُخٗ ثجملغُ ػًٍ ثحلمُمز ٘زٖ

 ثدلذجسن أٌَّف دٌن ٘زٖ ثٌىٍّجس يف ثٌُىَ ثٌغجدط ػشش ِٓ سِؼجْ

  عٕز أٌف وأسدؼّجةز ومخغز ػشش ٌٍهؾشر ثدلذجسوز

  ثٌذثسَٓ سثؽُج ثٌٕفغ هبج يف

 عؼُذ فىدر

  غفش ثهلل صؼجىل ٌٗ ووفمٗ

  ز وال ِز٘خصؼجىل غجَ وٌُظ ٌٕج إىل غًن ثهلل



  
 

   

 
و٘ى ال  ٘ى ِشثد شىشٌ ثٌزٌ َذػٍ فخ ثألشجػشر [1]

َذسٌ ِٓ ُ٘، وَذػٍ ثٌضقمُك يف وغًن ِٓ ثٌؼٍىَ ثٌيت مل صضٕجوذلج َذ 
دفغ ثٌشذٗ "ووضجدٗ . أطقجدٗ و٘ى ِٓ ٘زث وٍٗ دشٌء ٓرلغُ ِ
ال لُّز ٌٗ، وال َذي إال ػًٍ ؽهً  ِؼظُ ِج فُٗ والَ صجفٗ" ثٌغىَز 

ػًٍ أٔٗ ال  ودي. ٘زث ثٌشؽً وػذَ صأٍ٘ٗ ٌٍخىع يف ٘زٖ ثدلغجةً
َؼشف ِج ٍ٘ ػمجةذ ثدٓ صُُّز دؼذ فك ثدلؼشفز، أو أٔٗ ِضالػخ 

 .لذٍٗ َمضذٌ هبُ ِٓ ثجملغّز ِىجدش وّٓ
ثدٓ صُُّز يف ٘زث ثٌؼجمل ثدلشج٘ذ، ال يف  ٘زث ِج َمىي دٗ [2]

فُمىٌىْ دٗ يف مجُغ  ؽٕظ ثٌؼجمل، وأِج ثدلضىٍّىْ ِٓ أً٘ ثٌغٕز
 وأِج ػٕذ ثدٓ. فهٍ ِىؽىدر ػٕذُ٘ دؼذ ثٌؼذَ. جدعزثٌىجةٕجس ثحل

وإْ ٘ى ثدػً يف دؼغ ثدلىثػغ أْ . صُُّز فؾٕظ ثٌؼجمل ال دذثَز ٌٗ
ثهلل صؼجىل، فهزث صٕجلغ ِغ ِج َمىي دٗ ِٓ  ٌٗ دذثَز وٍ٘ إسثدر

وجْ ٔجشتج ػٓ إسثدر، فال  ثٌضغٍغً يف ثٌمذَ وّج عٕىػقٗ، ألْ ِج
ؽلىٓ أْ  ىْ ثٌؼذَ لذ عذمٗ، والدذ أْ َىىْ فجدعج وال دذ أْ َى

 .َىىْ ال دذثَز ٌٗ وّج َذػٍ ٘زث ثٌشؽً وأصذجػٗ
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ػظُُ لذسٖ يف ثٌفمٗ وثألطىي دً إْ  ثدلطُؼٍ ػًٍ -[3]
وضخ يف ػٍُ  ً ششؿ ثإلعٕىٌ ػًٍ ثدلٕهجػ ِٓ أػظُ ِجفجشُضٗ ػٍ

 ثألطىي، إال أٔٗ غفش ثهلل صؼجىل ٌٗ ثصذغ زلّذ ػذذٖ ومججي ثألفغجين يف

 .٘زٖ ثدلغأٌز أو وجد، ولذ وضذش دؼغ ثٌضؼٍُمجس ػًٍ والِٗ فُهج
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