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ممتعوديمآمضولم-1 ـَمَأٗؼَفومَؼوم}: ـِمِظؾٖصَؾوِةمُغقِدَيمٔإَذامَآَعـُقاماُظِذؼ ماظُؾِفمِذْطٔرمٔإَظكمَصوِدَعِقاماْظُفُؿَعِيمَؼِقٔممِع

ـُِؿِؿمٔإِنمُؽِؿَظمَخِقْرمَذِظُؽِؿماْظَؾِقَعمَوَذُروا ًِمَصٔنَذا*ممَتِعَؾُؿقَنمُط ـِمَواِبَؿُغقاماْظَلِرٔضمِصلمَصوِغَؿِشُرواماظٖصَؾوُةمُضِضَق مِع

م[.11م،م9:مماىؿعي]{مُتْػِؾُققَنمَظَعُؾُؽِؿمَطـِريًاماظُؾَفمَواِذُطُرواماظُؾِفمَصِضٔؾ

ـِمَوُطُؾقامَعـَوِطِؾَفومِصلمَصوِعُشقاموَذُظقًظماْظَلِرَضمَظُؽُؿمَجَعَؾماُظِذيمُػَقم}:ممتعوديموضولم-2 ممم{اظـُٗشقُرمَؤإَظِقِفمٔرِزِضِفمِع

م.م[15م:ماٌؾؽ]

ـِمَؼِؾَؿُغقَنماْظَلِرٔضمِصلمَؼِضٔرُبقَنمَوآَخُروَنم}:تعوديموضولم-3 م[.21:اٌزعؾ]م{اظُؾِفمَصِضٔؾمِع

ـَِسمَوَظومَكِخَرَةاْظماظدَٓاَرماظؾَُٓفمَآَتوَكمِصقَؿومَواِبَؿٔغ﴿م}:ممتعوديموضولم-4 ـَمَغِصقَؾَؽمَت ـِمماظدُِٓغَقومِع ـَممَطَؿـوممَوَأِحِلـ مَأِحَلـ

ـَمُؼِقىُٓمَظوماظؾََٓفمٔإنَٓماْظَلِرٔضمِصلماْظَػَلوَدمَتِؾٔغمَوَظومٔإَظِقَؽماظؾَُٓف  [.77:ماظؼصص]{ماْظُؿْػِلِدؼ
متعوديموضولم-5 ـِ}: ـُٖفمـُْعِمِعمَوُػَقمُأغـَكمَأِومَذَطٕرمِعـمَصوِظّقومَسِؿَؾمَع ـُِقِقَق ـُٖفِؿمَرقَِّؾًيمَحَقوًةمَصَؾ مَوَظـَِفٔزَؼ

ـٔمَأِجَرُػؿ مم[.97:ماظـقؾ]{َؼِعَؿُؾقَنمَطوُغقامَعومِبَلِحَل

ممتعوديمضول -6 ماْظَغِقِىمَسوِظٔؿمٔإَظكمَوَدُؿَرٗدوَنمَواْظُؿِمِعـُقَنمَوَرُدقُظُفمَسَؿَؾُؽِؿماظّؾُفمَصَلَقَرىماِسَؿُؾقْامَوُضٔؾ}:

م[.115:ممماظؿقبي]{مَتِعَؿُؾقَنمُطـُؿِؿمِبَؿومَصُقـَؾُِّؽُؽؿمَفوَدِةَواظٖش

م:مم هةــالس مو األدلة

مَضطُٓمَرَعوّعومَأَحْدمَأَطَؾمَعو"مم:(مودؾؿمسؾقفمآمصؾك)مآمردقلمسـ(مسـفمآمرضل)مماٌؼداممسـ -1

ـِمَخِقّرا ـِمَؼْلُطَؾمَأِنمِع ـِمَؼْلُطُؾمَطوَنماظلََٓؾوممَسَؾِقِفمَداُوَدمؾَِٓفاظمَغِؾلَٓمَؤإنَٓ،ممَؼِدِهمَسَؿٔؾمِع مأخرجف"م)مَؼِدِهمَسَؿٔؾمِع

م.م(اظؾكوري

مسـفؿومآمرضل)مسؾوسمبـمآمسؾدموسـ -2 مضول( م)ودؾؿمسؾقفمآمصؾك)مآمردقلمضول: معـ(:

م[.ماألودطماٌعفؿ(.]مظفمعغػقرامأعلكمؼدؼفمسؿؾمعـمطواُلمأعلك



 
2 

 

مسـفمآمرضل)معوظؽمبـمأغسموسـ -3 ممضول( ًِمٔإِن(:"مودؾؿمسؾقفمآمصؾك)مآمردقلمضول: مَضوَع

م(م.اٌػردماألدب")مَصؾقغردفومَؼِغٔرَدَفومَحؿَٓكمَؼُؼقَممَظومَأِنماِدَؿَطوَعمَصٔنِنمَصِلقَؾٌيمَأَحِدُطِؿمَوِبَقِدماظلَٓوَسُي

ـِوم-4 ِٓمَرُدقَلمَأنَٓم(مسـفومآمرضل)مَسوِئَشَيمَس َٓمٔإنَٓ:م»َضوَل(مودؾؿمؾقفسمآمصؾك)ما مُؼِقىُٓ(موجؾمسز)ما

مأنماظعؿؾمسؿؾمإذاماظعوعؾمعـمُؼقىمتعوديمآمإن:م)ممرواؼيمويف«ممُؼِؿِؼـَُفمَأِنمَسَؿًؾومَأَحُدُطِؿمَسِؿَؾمٔإَذا

 [.اظشعىميفماظؾقفؼلمرواه(]ممُؼقلـ

ـُمِسَراُكمدقدغوموطونم-5 ماْظَؿِلِفِدمَبوِبمَسَؾكمَصَقَضَػماِغَصَرَفمُفُؿَعَياْظمَصؾَٓكمٔإَذا(مسـفمآمرضل)مَعوِظٍؽمِب

ًُمٔإغِٓلماظؾَُٓفؿَٓ:مَصَؼوَل ًُمَدِسَقَتَؽمَأَجِؾ ـِمَصوِرُزْضـِلمَأَعِرَتـِل،مَطَؿومَواِغَؿَشِرُتمَصٔرؼَضَؿَؽ،مَوَصؾَِٓق ًَمَصِضِؾَؽمِع مَوَأغ

م(.طـريمابـمتػلري)ماظرَٓأزِضنَيمَخِقُر

ـٔ-6 ـٔموَس ـِ(مودؾؿمسؾقفمآمصؾك)ماظؾَِٓفمَرُدقُلمُدِؽَؾ:مَضوَل(ممسـفؿومآمرضل)مُسَؿَرماِب ماْظَؽِلِى،مَأْرَقِىمَس

م[.ماظؽؾريميفمواظطرباغلمعلـدهميفمأريدمأخرجف]م«َعِؾُروْرمَبِقٕعمَوُطؾُٓمِبَقِدِه،ماظرَُٓجٔؾمَسَؿُؾ:م»َصَؼوَل

ـِمَأَغٕسموم-7 ِٓممممم)رضلمآمسـف(َس ـِمُعِلـِؾٕؿمَؼِغـٔرُسممممم"م:م)صـؾكمآمسؾقـفمودـؾؿ(مممَضـوَلم:مَضـوَلمَرُدـقُلما َعـومِعـ

ـُِفمَرِقْرم،مَأِومٔإِغَلوْنم،مَأِومَبٔفقَؿٌيمٔإاُلمَطوَنمَظُفمِبِفمَصَدَضٌي،مَشِرّدوم،مَأِومَؼِزَرُعمَزِرّسوم م)عؿػؼمسؾقف(.م."مَصَقْلُطُؾمِع

 وع:ـــــاملوض  :ثالًثا
وجعؾفمدؾقالمظؾرضلممضقؿؿفوماظعؿؾمصرصعمضدرم،مومتفقدمتقضريمغظرةماظعؿؾمإديماإلدالممغظرظؼدممممممم

محٌمصؼدم،حؼماإلغلونمميفمغؼّصوماظعؿؾمُكتِرومؽلُؾاظم،وأصؾحمسؾقفومؼـوبمسؾودةمجعؾفوم،واظؿؼدم

ماألرضميفمبوالغؿشورماألعُرموجوءماظعؿؾ،ماظلعلمسؾكماٌعوشمومسؾكمآؼوتفخاللممعـماظؽرؼؿماظؼرآن

ممتعوديمآمؼؼقلمبوظصالةماألعرمبعدماياللمظؾرز مرؾّؾو ًِمَصٔنَذا}: ماْظَلِرٔضمِصلمَصوِغَؿِشُرواماظٖصَؾوُةمُضِضَق

ـِمَواِبَؿُغقا ـُمِسَراُكمدقدغوموطونم،[11:ماىؿعي]{مُتْػِؾُققَنمَظَعُؾُؽِؿمَطـِريًاماظُؾَفمَواِذُطُرواماظُؾِفمَصِضٔؾمِع مَعوِظٍؽمِب

ًُمٔإغِٓلماظؾَُٓفؿَٓ:مَصَؼوَلماْظَؿِلِفِدمَبوِبمَسَؾكمَصَقَضَػماِغَصَرَفماْظُفُؿَعَيمَصؾَٓكمٔإَذا(مسـفمآمرضل) مَدِسَقَتَؽمَأَجِؾ

ًُ ـِمَصوِرُزْضـِلمَأَعِرَتـِل،مَطَؿومَواِغَؿَشِرُتمَصٔرؼَضَؿَؽ،مَوَصؾَِٓق ًَمَصِضِؾَؽمِع مُػَق}:متعوديموضولماظرَٓأزِضنَي،مَخِقُرمَوَأغ

ـِمَوُطُؾقامَعـَوِطِؾَفومِصلمَصوِعُشقامُظقًظوَذماْظَلِرَضمَظُؽُؿمَجَعَؾماُظِذي م[م.م15م:اٌؾؽ]{اظـُٗشقُرمَؤإَظِقِفمٔرِزِضِفمِع

ماظلـيمأنمطؿوم،اظعؿؾمسـمهدثًمآؼيمودؿنيمثالٔوئيمحنقماظؽرؼؿماظؼرآنميفوردتمموضد

ِّمواالجؿفودماىدِّمبـصقصمزاخرٌةماٌطفرةماظـؾقؼي مماظعؿؾمسؾكمواي ممؿقلاًمتركموم،واظؾـوء

مسؾقفمآمصؾك)مآمصوظردقلمواظعزة،مواظرصعيماظقجفمعوءميػظمدؾقؾماظعؿؾمأنموبقـًماظؽلؾ،و

م،"ميـعفمأومصقعطقفمأحّدامؼلللمأنمعـمظفمخريمزفرهمسؾكمحزعيمأحدطؿمحيؿطىمألن:م"مؼؼقل(مودؾؿ

مقؼقلصمايرام،مبوٌلفِدمجؾقْسموػؿماظـوسمبؾعضممُيرُٓم(آمرريف)ماظـقرٓيمدػقوُنموطون معو:

م.اٌلؾؿنيمسؾكمسقواًلمتؽقغقاموالمآ،مصضٔؾمعـمارُؾؾقا:مضول!مغصـَع؟مصؿو:مضوظقامُؼفِؾُلؽؿ؟
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ممعـمعزؼٍمايقوةمإٓنممممم ممواظؿعىاظؽػوح مرطىممظؾكوعؾنيمصقفومعؽونمصالواظعؿؾ مسـ واٌؿكؾػني

مغعقؿفومايقوةممتـقفؿمأنمؼـؿظرونمثؿماظؼؾقؾمإالماىفدمعـمؼؾذظقنمالماظذؼـايضورةم مأردغوموإذاَ

ماظقصقلمإديمشوؼيمػودصيم.ممأجؾمعـعػقّدامماجفّدمغؾذلمأنمصالبدماٌلؿقىمذظؽمإديماظقصقل

م محالل معـ مأوالده مورز  مععوذف مطلى مسؾك مؼلعك ماظشفقدوعـ ميفمدرجي مممممممواٌرابطمأمصفق

ـِيفمدؾقؾمآ مَصَع ـٔمَطِعِىم، ـِٖؾلِّمَسَؾكمَعٖرمَرُجاًلمَأٖنم)رضلمآمسـف(مُسِفَرَةمِب مودؾؿ(مسؾقفمآم)صؾكماظ

ِٓمَرُدقٔلمَأِصَقوُبمَصَرَأى ـِم(ودؾؿمسؾقفمآمصؾك)ما ِٓمَرُدقَلمَؼو:ممَصَؼوُظقام،مَأِسَفَؾُفِؿمَعومَوَغَشوِرِفمَجَؾِدِهمِع ما

ِٓمَدِؾقٔؾمِصلمَػَذامَطوَنمَظِق ِٓمَرُدقُلمَصَؼوَلم!!ا مِصَغوّرامَوَظِدِهمَسَؾكمَؼِلَعكموَنَطمٔإِن":م(ودؾؿمسؾقفمآمصؾك)ما

ِٓ،مَدِؾقٔؾمِصلمَصُفَق ـٔمَسَؾكمَؼِلَعكمَخَرَجمَطوَنمَؤإِنما ـٔمَأَبَقِؼ ـٔمَذِقَكِق ِٓ،مَدِؾقٔؾمَصِػلمَطِؾرَيِؼ مَخَرَجمَطوَنمَؤإِنما

ِٓ،مَدِؾقٔؾمَصِػلمِظَقِعُػَفومَغْػِلِفمَسَؾكمَؼِلَعك ِٓ،مَدِؾقٔؾمَصِػلمَأِػِؾِفمَسَؾكمَؼِلَعكمَخَرَجمَطوَنمَؤإِنما مَطوَنمَؤإِنما

م"]اٌعفؿماظؽؾريمظؾطرباغل[.اظُطوُشقِتمَدِؾقٔؾمَصِػلمَوَتَؽوُثّرامَتَػوُخّرامَؼِلَعكمَخَرَج

ًُؾؼٖقيماظِؼَقؿموعـ مَؼُقٗضماإلدالممأٖنمذظؽم،ماظعؿؾمإتؼونمواإلغؿوجماظعؿؾمجمولميفماٌمثرةمما

مماإلغؿوجمةؤزؼودماظعؿؾمحلونإمسؾك مأومموعلموظٖقيمأعوغيمذظؽموؼعٗدم،واالجؿفود ماظعوعؾ مسـؼ يف

متؼونماإلاإلخالصمومعـمُبٖدمالمبؾم،صقلىممبوظعؿؾماظؼقومماإلدالمميفماٌطؾقبمصؾقسم،اٌقزػ

مػداهمآمأحؾفمعـوم،تعوديمممآمحمٖؾيظؾقصقلمإديممدؾىممصذظؽم؛بؽؾمأعوغيموأدائفمصقفمواإلجودة

مآمإٖن:م))-(ممودُؾؿمسؾقفمآمصُؾكم)ماظـيبمؼؼقلمواآلخرةماظدغقوميفمهمدعدوأمووضوهمحػظفوم،مواجؿؾوه

م)رواهماظؾفؼلم(م.م((مُؼؿِؼـفمأِنمسؿاًلمأحُدطؿمسِؿؾمإذامحيٗى

مووٓدمتعؿؾماظيتماظقدمحيىموتعوديمدؾقوغفموآماألعؿ،مبنيماظصدارةمغؿؾقأماٌؿؼـموبوظعؿؾ

موورـفوودمظـػلفوماًريمظؿؼدم موؼـفو ماألسؿولميفمورؼودتفوماٌكؿؾػيماظصـوسوتميفماألعيمتؼدم،

ممبفوماٌرتبصنيماألسداءمعـمصوغيمايمهلومحيؼؼماٌؾؿؽرة ماظـوزروم،خرياتفوومثرواتفوميفمواظطوععني،

ماظؽرؼؿممأحودؼٌمويفماظؽرؼؿ،ماظؼرآنمآؼوتميف ماظؽؾريةماظعـوؼيمؼرىم،ودؾؿ(مسؾقفمآم)صؾكمردقظـو

مم.مودغقوهموؼصؾحمحقوتفمومموتفمدؼـفميفماإلغلونممحقوةمؼصؾحمعومبؽؾ

ماظصوحلمظقسمبوظعؿؾماظػقزموماظلعودةصورتؾوطمم،بوظعؿؾمعرتؾطماظدغقوميفاإلصالحمموماظـفوحو

ـَمٔإنَٓم:م)تعوديممآمؼؼقلم،والمجفدمجمؿفدمم،معودمعلمصالمخيقىمدم،موحدػوماآلخرةمسؾكماعؼصقّر ماظَِٓذؼ

ـِمَأِجرمُغِضقعمَظومٔإغَٓوماظصَٓوِظَقوتمقاَوَسِؿُؾمآَعـُقا ـَمَع مضعدموعـم،مُأجرمسؿؾمصؿـم،م[مم31:ماظؽفػ](مَسَؿًؾوممَأِحَل

مم.مُحرم

ماظعؿؾماظؿـؿقيمأدوسمػقماإلغلونو مبنتؼون م مواالزدػور مصوغعصمم،واظؿؼدم مواظؿطقؼرممفق ماظؿغقري

مؼؿقؼؼموالم،عـُظؿممصوسؾمعؾدعمعؿؼـمنإغلومخاللمعـمإالازدػورممأومتؿقؼؼمتـؿقيمصالم،بنذنمآمتعودي

مضدراتفؿمءماظقرـمأبـوادؿـؿرممإذامإالمختؾػفومتؿفووزمظـمواألورونمغوػض،مجمؿؿعمسربمإالممنقممورخوءم
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ممةؼدراظوميطوضاظمأضصكمؾذلبمماظعؿؾمإرادةتعزؼزمصالمبدمعـمم،مواظؾـوءماظعؿؾاإلبداعموميف مأجؾمعـم

مم.واظعقشماظرشقدممماألصضؾماٌلؿؼؾؾميمسووصـماظقرـ،مبـوء

ٌٖمممممم مذلنمِعـموصٖغرمعمسؾقفم،صقفموذٓفمورُشىمواظعؿؾمواإلغؿوجم،ماالحرتافمسؾكماإلدالمموضدمح

ػلمعـمماظيتماظصـوسوتأنماظؼرآنماظؽرؼؿمدسومإديمذظؽممسؾكمدلؼموممو،ممحيؿؼرهمأومبف،مؼؿفوونمَعـ

مِصقِفماْظَقِدؼَدمَوَأِغَزْظـَو}:مضولمآمتعوديم،ممةمصقائدميفمايقووعومصقفومعـممايدؼدمصـوسيطموتمايقوةمعقؼع

مايدؼد]{مِظؾـَٓؤسمَوَعـَوِصُعمَذِدؼْدمَبْلْس مصم[،25: ماظدروع مغصـع مايدؼد م)سؾقفمؿـ مداوود معفـي وػل

مم(اظلالم متعودي: ـَٓو}ضول مماْظَقِدؼَدمَظُفمَوَأَظ موعـم[11م،م11:دؾل]{ِدماظلَِٓرمِصلممَوَضدِِٓرمَدوِبَغوٍتماِسَؿِؾمَأٔن* ،

ماظيتمالمؼلؿغينمسـفوماإلغلونم ـِ}ٌالبسمواظؽلوء:مامصـوسياظصـوسوتم مَوَأِذَعؤرَػومَوَأِوَبؤرَػومَأِصَقاِصَفومَوِع

مَتِؼقُؽُؿمَدَراِبقَؾمَظُؽِؿمَوَجَعَؾ}ماظؽلوءم:متعوديميفممصـوسيمموضولم،م[81م:اظـقؾ]{ِحنٕيمٔإَظكمَوَعَؿوّسومَأَثوّثو

موضول{مَبْلَدُؽِؿمَتِؼقُؽِؿمقَؾَوَدَراِبماْظَقرَٓ مماىؾقدمصـوسيمميفمدؾقوغفمم، ـِمَظُؽِؿمَوَجَعَؾ}: ماأَلِغَعؤممُجُؾقِدمِع

ممم.م[81م:اظـقؾ]{ٔإَضوَعِؿُؽِؿمَوَؼِقَممَزِعـُِؽِؿمَؼِقَممَتِلَؿِكػُٓقَغَفومُبُققّتو

ماْظُػْؾَؽماِصـَٔعمَأٔنمٔإَظِقِفمـَوَصَلِوَحِق}اظلػقـي:مميسوصـميفوضولميفمحؼمغيبمآمغقحم)مسؾقفماظلالمم(م

ماظلؽينماظؾـوءيفمتعوديممضولوم،م[27م:اٌمعـقن]{َوَوِحِقـَومِبَلِسُقـِـَو ـِمَتؿَِٓكُذوَنماْظَلِرٔضمِصلمَوَبقََٓأُطِؿ}: مِع

ـِِقُؿقَنمُضُصقّرامُدُفقِظَفو م.[74م:األسراف]{ُبُققّتوماْظِفَؾوَلمَوَت

ممسوعالمععطوءممحقوتفميفمنؼؽقمأنمسؾكماٌلؾؿماإلدالممحٌمضدو محؿكماألرضميفموععؿّرا

ـِم":مم(ممودؾؿمسؾقفمآمصؾك)مضولماظلوسيتلتقفممأوماٌقتمؼدرطف ـٔمَأَغٔسمَس ـٔم،مَعوِظٍؽمِب مصؾك)ماظـِٖؾلِّمَس

ًِمٔإِن:ممَضوَلم(ودؾؿمسؾقفمآ مَؼِغٔرَدَفومَحٖؿكمَتُؼقَمماَلمَأِنماِدَؿَطوَعمَصٔنٔنم،مَصِلقَؾٌيمَأَحِدُطِؿمَؼِدمَوِصلماظٖلوَسُيمَضوَع

م.[علـدمأريدمَصْؾَقِغٔرِدَفو"]

مسوئشيمضوظًم،موؼؼقممسؾكمخدعيمأػؾفمم،ؼعؿؾمبـػلفم(مودُؾؿمسؾقفمآمصُؾكم)ماظـيٗبمطونموضد

ميفموؼعؿؾمثقَبف،موَؼكقطمغعؾف،مَؼكِصُػم(مودُؾؿمسؾقفمآمصُؾكم)مآمردقلمطون"م:(سـفومآمرضل)

م.مأريدمواظرتعذي[مأخرجفم"]بقؿفميفمأحُدطؿمؼعؿؾمطؿومبقؿف

اظعؿؾم،مأيمسؿؾمصقلىم،موإمنومؼطؾىماإلجودةمواإلتؼونم،موذظؽمععمممديإصوإلدالممٕمؼدُعم

مص م، مواظعؾـ ماظلر ميف موجؾ مسز مآ معراضؾي مأومنضرورة ماٌلؿؾعد معـ مطون مرمبو مبؾ ماظصعى معـ غف

صويورسمضدم،معراضؾًومؼراضؾفم،موحؿكمظقمصعؾـومذظؽمغلونمحوردًومحيردفم،مأومإاٌلؿققؾمأنمنعؾمظؽؾم

مواٌراضىمضدمحيؿوجم م ديمعـمؼراضؾفم،موظؽـمعـماظلفؾمأنمغربلميفمطؾمإحيؿوجمإديمعـمحيردفم،

مؼـؾضمبويؼموؼدصعمإديماًريمإ محّقو مضؿرّيا مغلوٕن مويفم، م، مغقم موال مدـي متلخذه مؼراضىمعـمال ألغف

مآمتعؾدمأنمكمآمسؾقفمودؾؿم(مسـماإلحلونمضولم:م"محدؼٌمجربؼؾماظطقؼؾمحنيمدللماظـيبم)صؾ

م.]عؿػؼمسؾقف[مم"مؼراكمصنغفم،متراهمتؽـمٕمصننم،متراهمطلغؽ
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دالممإديمأنمغعؿؾماديمآخرميظيمعـمحقوتـومحؿكمظقمٕموظؾؿلطقدمسؾكمأػؿقيماظعؿؾمدسوغوماإلممم

غؿوجمظفأصرادمواألعؿم،مصعـمأغسمبـمغدركمٔرةمػذاماظعؿؾم،موعومذظؽمإالممظؾقونمضقؿيماظعؿؾموأػؿقيماإل

ًِمعوظؽمرضلمآمسـفمضولم:ممضولمردقلمآم)مصؾكمآمسؾقفمودؾؿم(م"مٔإِن مَأَحِدُطِؿمَوِبَقِدماظلَٓوَسُيمَضوَع

مَصؾقغردفوم"مم]األدبماٌػردم[م.مَؼِغٔرَدَفومَحؿَٓكمَؼُؼقَممَظومَأِنماِدَؿَطوَعمَصٔنِنمَصِلقَؾٌي

م،ماظقاجؾوتمعـمأدائفموإحلونماظعؿؾمصنتؼون م ماإلدالم مإظقفو ماظيتمدسو مسوئشيمماظشرسقي صعـ

مَأَحُدُطِؿمَسِؿَؾمٔإَذامُؼِقٓىمَتَعوديماظؾََٓفم)رضلمآمسـفو(مأنمردقلمآم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مضول:م"مٔإٓن

 ُؼِؿِؼـَُفم")رواهماظؾقفؼلميفماظشعىم(.مَأِنمَسَؿاًل

مماظعؿؾميفمبفوماالظِؿزاممؼـؾغلماظيتماظِؼَقؿموعـ ماٌفـي مضؾَؾماظقاجؾوتمأداءمسؾكمايرُصمأو

توجّرامأممعقزًػوممأممسوعاًلمطونأمدقاءم،ماٌلؾؿمُخُؾُؼمسؾقفمؼؽقنمأِنمؼـؾغلمعومصفذامبويؼق ،ماٌطوَظؾي

م،محبؼقضفمذظؽمبعدمُؼطوِظىمثؿمواجؾوت،معـمسؾقفمعومأممرؾقّؾومأممعفـدّدومأممدوئًؼومصقمدي،مأممزارّسوم

م .اآلخرمظؾطرفمحؼٌّمايؼقؼيميفمػقماظقاجىأداءمممأٖنمذظؽ

مواظقاجؾوتمايؼق مبنيماإلدالممصؼدمربط،وجفدممتعىمبالمطلىموالمواجى،مبدونمحؼمالوممم

ممواظؿضققوت،ماٌؽودىموبني مماإلدالممحددموضد مؼماظعوعؾمسؾكمؼـؾغلمعو معـممؿقؾلأن ماظؼقؿمبف

مماإلميوغقي ممٓموروسيمسؾودةمعؿؾاظمبلنماإلميونموعـفوم،واألخالضقي موتعودي( تعوديممآموأنم)دؾقوغف

ممآمضولمسؿؾفمسـماظؼقوعيمؼقممحيودؾفمدقف متعودي مَوَرُدقُظُفمَسَؿَؾُؽِؿماظؾَُٓفمَصَلَقَرىماِسَؿُؾقامَوُضٔؾ}:

مم.[91اظؿقبي:م]{َتِعَؿُؾقَنمُطـُؿِؿمِبَؿومَصُقـَؾُِٓؽُؽؿمَواظشََٓفوَدِةماظَغِقِىمَسوِظٔؿمٔإَظكمَوَدُؿَردُٓوَنمَواْظُؿِمِعـُقَن

يفمصوحلمماظعؿؾمؼؽقنمأنمذرؼطيم،واالجؿفودماظلعلممسؾكماإلدالممحرصمؼؿضحموعـمػـو

مٔإَظِقِؽمَوُػزٔٓي}:ماظـكؾيمجبقارموػلماٌكوضمجوءػومحنيمعرؼؿمظؾلقدةمتعوديمآمؼؼقلم،اظؾالدمواظعؾود

مصقفىمسؾكمم،مأواًلماىفدموبذلمبوىدمآمصلعرػوم،[25]عرؼؿم{وَجـِقّٓمُرَرّؾومَسَؾِقِؽمُتَلوِضْطماظـَِٓكَؾِيمِبِفِذٔع

م.موغعؿفممصضؾفمعـمآمظريزضف؛ممـصىوؼمؼلعكمأنمغلونمذطّرامطونمأومأغـكماإل

ؼػلدمأومؼدعرممؼؿفوونمأومؼفؿؾمأوممعؿقدؼـمضدمعـمؼعؿؾقامأنماظقاحدماجملؿؿعمأبـوءمسؾكمإن

مخيربم ماظيتمواظصـوسوتمواِيَرفمواٌشروسوتماألسؿولمـسمؼؾقـقاموأنم،مجمؿؿعفؿمبـقونميفمأو

م.جمولمطؾميفمبالدػؿمإظقفومتػؿؼد

معـمَأَغٔسص،ممأحقاظفمذيقعآممصقصؾحم،يفماظدغقومواآلخرةممقفمصوحؾفسؾمىفزْؼماٌػقدممواظعؿؾمم

ـٔ مَضوَلمسـف،مآمرضلمَعوِظٍؽمِب ِٓمَرُدقُلمَضوَل: ُٓمَصُؾكما م»َوَدُؾَؿمَسَؾِقِفما َٓمٖنٔإ: مَحَلـًَي،مُعِمِعـّومَؼْظِؾُؿمَظوما

ماْظكِخَرِةمِصلمِبَفومَوُؼِفَزىماظٗدِغَقومِصلمِبَفومُؼِعَطك ممعلؾؿمرواه...« مسـم، وسـمأبلمػرؼرةم)رضلمآمسـف(

مواٌلؽنيمطوجملوػدميفمدؾقؾمآم ماظلوسلمسؾكماألرعؾي مضولم" م( مودؾؿ م-اظـيبم)صؾكمآمسؾقف

مئؿمالَؼػُؿرمموطوظصوئؿمالمُؼػِطرم"م)عؿػؼمسؾقف(مم.وطوظؼوم–وأحلؾفمضولم
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ملؾؿوٌصم؛ايزنمواهلؿمواظؼؾؼممذػىؼوم،وُؼطٓقىماظعقشماظؼؾىمؼرؼحماظـػس،وؼلعدػقدماٌمصوظعؿؾممممممم

موظذةممجيد مشرتىُتالمالمُتؾوعموماظلعودةموػذهمؼعؿؾف،مصوحلمسؿؾمطؾمبعدمإمتومممصرحي ـِ}، مَسِؿَؾمَع

ـِمَصوِظّقو ـْمَوُػَقمُأِغـَكمَأِومَذَطٕرمِع ـُٖفمُعِمِع ـُِقِقَق مم.م[م97:ماظـقؾ]{َرقَِّؾًيمَحَقوًةمَصَؾ

ونميفماٌؿوتمؼلؿقؼمالمطؿوم،أومؼلقهمإديمشريهممودقّؽمؼعؿؾمعـومصويومؼعؿؾمعـوالمؼلؿقيمممممممممم

ـَمَحِلَىمَأِم} ـَمَغِفَعَؾُفِؿمَأِنماظٖلقَِّؽوِتماِجَؿَرُحقاماُظِذؼ مَعِقَقوُػِؿمَدَقاّءماظٖصوِظَقوِتمَوَسِؿُؾقامقاآَعـُمَطوُظِذؼ

م.[م21:ماىوثقي]{َؼِقُؽُؿقَنمَعومَدوَءمَوَعَؿوُتُفِؿ

مم.واجعؾـومممـمؼلؿؿعقنماظؼقلمصقؿؾعقنمأحلـف،مصوًيومؼؼربـومإظقؽمسؿالمعـؽماظؾفؿممػىمظـوممممممممممممم

مم

م

 


