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 العهاصر: -أواًل
مسقدماِّضقكمرعزمظؾؿضققةمواظؾذلمواظعطاء.م-1

مبعضماظدروسمامللؿػادةمعـمضصةماظذبقّّمسؾقفماظلالم.م-2

ماِّضققةمسؾادةموتقدعة.م-3

معـمصضائؾمؼقمماِّضقك.م-4

 األدلة : -ثانًيا
 :األدلة مو القرآى

ماض -1 مَظام}لمآمتعاىل: م* ماْظَعاَظِؿنَي مَربِّ مَوَعَؿاِتلمِظؾَِّف مَصَؾاِتلمَوُغُلِؽلمَوَعِقَقاَي مٔإٖن ُضِؾ

م[.163،م162]اِّغعام:مم{َذٔرؼَؽمَظُفمَوِبَذِظَؽمُأِعِرُتمَوَأَغامَأٖوُلماْظُؿِلِؾِؿنَي

َعَعُفماظٖلِعَلمَضاَلمَؼامُبـَٖلمٔإغِّلمَأَرىمِصلمَصَؾٖشِرَغاُهمِبُغَؾإممَحِؾقٕؿم*مَصَؾٖؿامَبَؾَغم}لمتعاىل:ماوض -2

اْظَؿـَأممَأغِّلمَأِذَبُقَؽمَصاِغُظِرمَعاَذامَتَرىمَضاَلمَؼامَأَبِتماْصَعِؾمَعامُتِمَعُرمَدَؿِفُدِغلمٔإِنمَذاَءم

مَأِن مَوَغاَدِؼـَاُه م* مِظْؾَفِؾنٔي مَوَتؾَُّف مَأِدَؾَؿا مَصَؾٖؿا م* ـَ ماظٖصاِبٔرؼ ـَ مِع مَضِدمماظؾَُّف مٔإِبَراِػقُؿ* َؼا

ماْظُؿِؾنُي*مَوَصَدِؼـَاُهم ماْظَؾَؾاُء مَظُفَق مَطَذِظَؽمَغِفٔزيماْظُؿِقِلـِنَي*مٔإٖنمَػَذا مٔإٖغا َصٖدْضَتماظٗرِؤَؼا

 [.107م-م101]اظصاصات:م{ِبِذِبّّٕمَسِظقٕؿ

ماوض -3 متعاىل: م}ل مَواِغَقِر مِظَربَِّؽ مَصَصؾِّ م* ماْظَؽِقَثَر مَأِسَطِقـَاَك مُػَقمٔإٖغا مَذاِغَؽَؽ مٔإٖن *

 ]اظؽقثر[.{اْظَلِبَؿُر

ـِمَتْؼَقىماْظُؼُؾقِب}لمتعاىل:ماوض -4 ـِمُؼَعظِِّؿمَذَعاِئَرماظؾَِّفمَصٔنٖغَفامِع  [.32]احلج:م{َذِظَؽمَوَع

ماوض -5 مَطَذِظَؽ}لمتعاىل: ـُِؽِؿ ماظٖؿْؼَقىمِع مَؼـَاُظُف ـِ مَوَظِؽ مِدَعاُؤَػا مَوَظا مُظُققُعَفا ماظؾََّف مَؼـَاَل ـِ مَظ

م[.37]احلج:م{َدٖكَرَػامَظُؽِؿمِظُؿَؽؾُِّرواماظؾََّفمَسَؾكمَعامَػَداُطِؿمَوَبشِّٔرماْظُؿِقِلـِنَي

 األدلة مو السهة واآلثار: 
ماظـِٖؾكِّم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مَضاَل:مم-1 ـٔ مُضِرٍطم)رضلمآمسـف(مَس ـٔ مَسؾِدماظؾَِّفمِب ـِ ٔإٖنم»َس

ماظؾَّ ـَِد مِس ماَِّٖؼأم مَأِسَظَؿ ماْظَؼرِّ مَؼِقُم مُثٖؿ ماظـِٖقٔر مَؼِقُم مَوَتَعاَظك مَتَؾاَرَك ماظذيمم–ِف ماظققم ؼعين

مدــمأبلمداود[.«]ؼؾقف



مَساِئَشَةم)رضلمآمسـفا(مَأٖغُفِؿمَذَبُققامَذاًةمَصَؼاَلماظـِٖؾٗكم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(:مم-2 ـِ وَس

ـَِفا؟» مِع مَبِؼَك مَعا مٔإالَّ«. ـَِفا مِع مَبِؼَك مَعا مَضاَظِت مَضاَل مَطِؿِػَفا»مَطِؿُػَفا. مَشِقَر مُطؾَُّفا دــم«]َبِؼَك

ماظرتعذي[.

مم-3 -1 مَضاَل م)رضلمآمسـف( ماْظُكِدٔرىِّ مَأِبكمَدِعقٍد ـِ موَس م)صؾكمآم: ماظؾَِّف مَرُدقُل َضاَل

م مودؾؿ(: مَثاَلٍث»سؾقف مَصِقَق ماََِّضاِحكِّ مُظُققَم مَتْلُطُؾقا ماَل ماْظَؿِدؼـَِة مَأِػَؾ مَؼا ـُمَوَضا«. ماِب َل

اْظُؿـَـٖكمَثاَلَثِةمَأٖؼإم.مَصَشَؽِقامٔإَظكمَرُدقٔلماظؾَِّفم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مَأٖنمَظُفِؿمِسَقااًلمَوَحَشّؿام

معؿػؼمسؾقف[.«]ُطُؾقامَوَأْرِعُؿقامَواِحِؾُلقامَأٔوماٖدِخُروا»َوَخَدّعامَصَؼاَل:م

مُسَؿَرم)رضلمآمسـفؿا(مَضاَل:م"اظم-4 ـٔ ماِب ـٔ ٖضَقاَؼامَواْظَفَداَؼامُثُؾْثمالَِِػِؾؽ،مَوُثُؾْثمَظؽ،موَس

مَوُثُؾْثمِظْؾَؿَلاِطنٔي"]احملؾكمالبـمحزم[.

 املوضـــوع -ثالًثا
مبؽؾمذلءميفم ماظؿضققة مواظؾذلمواظعطاء، ماظؿضققة مسقد م ماِّطرب، مؼقممسقدغا ػذا

مباِّػؾموبؽؾمذ ماظؿضققة مباظـػسمواملال، ماظؿضققة موجؾ، مآمسز لء،مدؾقؾمعرضاة

صفذامخؾقؾماظرمحـمإبراػقؿمسؾقفماظلالممؼضقلمبؽؾمذلءميفمدؾقؾمدؼـفموسؼقدتفم،م

أخرجمعـمورـفماظذيمحيؾفمصقبماِّورانمصطرةميفماظـػقس،مػفرمورـفمبعدمصراعم

ماظرصؼميفم مشاؼة مبف مرصؼف مبعد مساغك، معا مغػلف موبعدمأنمساغكمعـمأبقف موبنيمضقعف، بقـف

موحاولمبؽؾمدؾقؾمأنمؼلؿؿقؾفم مِصلماْظِؽَؿاِبم}إىلمررؼؼمآمسزموجؾ:مدسقتف، َواِذُطِر

َوَظامُؼِغـِلممٔإِبَراِػقَؿمٔإٖغُفمَطاَنمِصدِّؼًؼامَغِؾ٘قام*مٔإِذمَضاَلمِظَلِبقِفمَؼامَأَبِتمِظَؿمَتِعُؾُدمَعامَظامَؼِلَؿُعمَوَظامُؼِؾِصُر

ـَماْظِعْؾٔؿمَعام َظِؿمَؼْلِتَؽمَصاٖتِؾِعـِلمَأِػِدَكمِصَراًرامَدٔق٘ؼام*مَسـَِؽمَذِقّؽام*مَؼامَأَبِتمٔإغِّلمَضِدمَجاَءِغلمِع

مَسِص٘قا ـٔ مِظؾٖرِحَؿ مَطاَن ماظٖشِقَطاَن مٔإٖن ماظٖشِقَطاَن مَتِعُؾِد مَظا مَأَبِت م{َؼا مثؿمؼؾؾغم44م-م41]عرؼؿ: ،]

َؼامَأَبِتمٔإغِّلمَأَخاُفم}اِّدبممواظرصؼموحلـماظؿلدبمععماِّبمشاؼؿفمحنيمؼؼقلمِّبقفم:م

ـٔمَصَؿُؽقَنمِظؾٖشِقَطأنمَوِظ٘قاَأِنمَؼ ـَماظٖرِحَؿ ملمؼؼؾمظفم:مإغؽمطاصرمجاحدموإنمم{َؿٖلَؽمَسَذاْبمِع

مإغلمأخافمأنمميلؽم مبؾمضال: مال، م.. موملمؼؼؾ:مدؿعذبميفماظـار م–عصريكماظعذابم،

مثؿمإنم م!!! معدىماظرصؼمواِّدبمععماِّبمسؾكماظرشؿمعـمطػره مختقؾقا جمردمعٓسم...

موإمنامأتكمبادؿمعـمأمساءماملؼاممعؼامم سذابموععمذظؽمملمؼؼؾ:مسذابمعـماجَلٖؾارم،

عـؿفكماِّدبمواظربم؛مظؽـمطقػمطانمرٓدمم–آمتعاىلمصقفمرمحةمحؿكمالمؼػفعمأذنمأبقفم

ـَِؿِفمَظَلِرُجَؿـَٖؽمَواِػُف}اِّبماظؽاصرم:م ـِمَظِؿمَت ـِمآِظَفِؿلمَؼامٔإِبَراِػقُؿمَظِؽ ِرِغلمَضاَلمَأَراِشْبمَأِغَتمَس

مصفذامرٓدماِّبماظؽاصرماظذيمعاتمسؾكماظؽػر.م{َعِؾ٘قا



مرزضفمآمتعاىلمبقظدمأراسفم ماظلالمم؟! مإبراػقؿمسؾقف ظؽـمطقػمطانمجزاءمدقدغا

َصَؾٖؿامَبَؾَغمَعَعُفماظٖلِعَلمَضاَلمم}صقؿامالمؼطقعمصقفمأحدمأحّداميفماظذبّّموإغفاءماحلقاةمطؾفام:م

مٔإغِّلمَأَرىمِص مُبـَٖل مُتِمَعُرمَؼا مَعا ماْصَعِؾ مَأَبِت مَؼا مَتَرىمَضاَل مَعاَذا مَصاِغُظِر مَأغِّلمَأِذَبُقَؽ لماْظَؿـَأم

ـَ ماظٖصاِبٔرؼ ـَ عـؿفكماظؾالءموشاؼةماحملـةمأنمؼمعرماِّبمبذبّّمم{َدَؿِفُدِغلمٔإِنمَذاَءماظؾَُّفمِع

مغفاؼاتمابـف؛مثؿمَعـماِّبموَعـماالبـ؟!ماِّبمرجؾمبؾغمعـماظؽربمسؿقامورزقموظداميف

صؾؿامبؾغمم}اظعؿر،مثؿمػقماظققممؼمعرمبذحبف!مواالبـمذابميفمبداؼةمذؾابفمبدظقؾمضقظفم

يفمبداؼةمذؾابف؟مؼعينميفماظلـماظيتمؼؽقنماظقظدمصقفامضرةمسنيمِّبقفمم{ععفماظلعلم...

وؼؽقنماظشابمصقفامعزػّقامبشؾابفم؛ميفمػذهماظؾقظةماظػارضةميفمسؿرماظقظدمواظقاظدمؼمعرم

ؼاأبِتم؟!مإغفامم{َضاَلمَؼامَأَبِتماْصَعِؾمَعامُتِمَعُرم}ذبّّموظده...مصؿاذامطانمردماالبـ؟!ماظقاظدمب

غػسماظؽؾؿةماحلاغقةماظيتمطانمؼؼقهلامدقدغامإبراػقؿمِّبقفم!محًؼامإنماجلزاءمعـمجـسم

اظعؿؾ؛مطؿامتدؼـمتدان؛مبروامآباءطؿمتربطؿمأبـاؤطؿم؛معامتػعؾفماظققممععمواظدؼؽمدؿؾؼاهم

مأبـائؽم.مشدامعـ

إنماظدرسماِّسظؿميفمضصةماظذبقّّمسؾقفماظلالممػقمعـؿفكماالعؿـالمواالدؿلالمم

اظؽاعؾمواالغؼقادماظؿاممِّعرمآمتعاىل،ماعؿـالمجيعؾمحرصمامللؾؿمسؾكمأعرمآمتعاىلم

ٔإٖغَؿامَطاَنم}وراسؿفمأذدمعـمحرصفمسؾكمغػلفمووظدهمواظدغقاموعامصقفا،مؼؼقلمآمتعاىل:م

ْظُؿِمِعـِنَيمٔإَذامُدُسقامٔإَظكماظؾَِّفمَوَرُدقِظِفمِظَقِقُؽَؿمَبِقـَُفِؿمَأِنمَؼُؼقُظقامَدِؿِعـَامَوَأَرِعـَامَوُأوَظِؽَؽمَضِقَلما

ـِمُؼِطٔعماظؾََّفمَوَرُدقَظُفمَوَؼِكَشماظؾََّفمَوَؼٖؿْؼِفمَصُلوَظِؽَؽمُػُؿماْظَػاِئُزوَن ]اظـقر:م{ُػُؿماْظُؿْػِؾُققَنم*مَوَع

م[.52،م51

مأنمغلؿؾفؿمػذهماملعاغلماإلمياغقةماظعظقؿةمميفمزعـمبدتمتؾقحميفم مأحقجـا عا

ماظلالمم مسؾقف مإبراػقؿ مدقدغا مويفمضصة مواإلحلاد، ماظضالل معـ معقجاتمجدؼدة آصاضف

دروسموسربمؼؿقجبمسؾقـامأنمغدؼؿماظـظرمصقفا،مظؼدمواجفمخؾقؾماظرمحـمحمـّامذدؼدة،م

فموحدهمدقًؾامعـماإلحلادمواظضالل،ماإلحلادموواجفمعفؿاتمجلاّعا،مظؼدموجدمغػلفمؼقاج

م م موميقت، محيقل مأغف ماظـؿرود مؼدسل مأن مإىل موصؾ مَحاٖجم}اظذي ماظَِّذي مٔإَظك مَتَر َأَظِؿ

ٔإِبَراِػقَؿمِصلمَربِِّفمَأِنمآَتاُهماظؾَُّفماْظُؿْؾَؽمٔإِذمَضاَلمٔإِبَراِػقُؿمَربَِّلماظَِّذيمُؼِقِقلمَوُؼِؿقُتمَضاَلمَأَغام

ماْظَؿِغٔرِبمُأِحِقلمَو ـَ مِع مِبَفا مَصْلِت ماْظَؿِشٔرٔق ـَ مِع مَؼْلِتلمِباظٖشِؿٔس ماظؾََّف مَصٔنٖن مٔإِبَراِػقُؿ مَضاَل ُأِعقُت

[،مؼؼقلمابـمطـريمرمحفم258]اظؾؼرة:مم{َصُؾٔفَتماظَِّذيمَطَػَرمَواظؾَُّفمَظامَؼِفِديماْظَؼِقَمماظظَّاِظِؿنَي

م م"وطانم مٔإم-أيماظـؿرودم-آ: ـِ مِع ماظَِّذيمَؼِدُسقمَرَؾَب ماظٖربِّ مَسَؾكمُوُجقِد مَدِظقًؾا ِبَراِػقَؿ



أيمإمناماظٖدِظقُؾمَسَؾكمُوُجقِدِهمُحُدوُثمم{َربَِّلماظَِّذيمُؼِقِقلمَوُؼِؿقُت}ٔإَظِقِف،مَصَؼاَلمٔإِبَراِػقُؿ:م

مَوَػ مُوُجقِدَػا، مَبِعَد مَوَسَدُعَفا مَسَدِعَفا مَبِعَد ماْظُؿَشاَػَدِة ماْظَلِذَقاِء مُوُجقِدمَػِذِه مَسَؾك مَدِظقْؾ َذا

ـِمُعقِجٍدمَأِوَجَدَػا،مَوُػَقماظ ٖرٗبماْظَػاِسٔؾماْظُؿِكَؿأر،مَضُروَرًةمِظَلٖغَفامَظِؿمَتِقُدِثمِبـَْػِلَفامَصَؾامُبٖدمَظَفامِع

ـَِدمَذِظَؽمَضاَلماحملآجم مَصِع مَذٔرؼَؽمَظُف، مَظا مَوِحَدُه -اظـؿرودوػقمم-اظَِّذيمَأِدُسقمٔإَظكمِسَؾاَدِتِف

مُأِحِقلمَوُأِعقُت}: ماظؼؿؾمصكعرمبؼؿؾم{َأَغا ،مضالمضؿادة:موذظؽمأغلمأوَتكمباظرجؾنيمادؿقؼا

ـٔماْظكَخٔرمَصَؾامُؼْؼَؿُؾ،مَصَذِظَؽمَعِعـَكماْظٔنِحَقاِءمَواْظٔنَعاَتِة،مَواظظَّاِػُرم أحدػؿامصقؼؿؾ،موآعرمباظعػقمَس

امِظَلٖغُفمَظِقَسمَجَقاّبامِظَؿامَضاَلمٔإِبَراِػقُؿمَوَظامِصلمَعِعـَاُهمِظَلٖغُفمَشِقُرمَأٖغُفمَعامَأَراَدمَػَذم-َواظؾَُّفمَأِسَؾُؿمم-

َأٖغُفممَعاِغٕعمِظُقُجقِدماظٖصاِغٔع،مَؤإٖغَؿامَأَراَدمَأٖنمَؼٖدِسَلمِظـَْػِلِفمَػَذاماْظَؿَؼاَممِسـَاّدامَوُعَؽاَبَرًةمَوُؼقِػُؿ

مُػ مَوَأٖغُف مِظَذِظَؽ، ماظَّاْظَػاِسُؾ مَق مَضِقِظِف: مِصل مِصِرَسِقُن مِبِف ماْضَؿَدى مَطَؿا مَوُؼِؿقُت مُؼِقِقل َعام}ِذي

ـِمٔإَظٍفمَشِقٔري َصٔنٖنماظؾََّفم}،مَوِظَفَذامَضاَلمَظُفمٔإِبَراِػقُؿمَظٖؿاماٖدَسكمَػِذِهماْظُؿَؽاَبَرَة:م{َسِؾِؿُتمَظُؽِؿمعِّ

ماْظَؿِغٔرِب ـَ مِع مِبَفا ماملشرقمَصْلِت ـَ متدسلمعـمأغؽمم{َؼْلِتلمباظشؿسمِع مَطَؿا ـَِت مُط مٔإَذا َأِي

مذواتفم مِصلمَخْؾٔؼ مِصلماْظُقُجقِد، ماظَِّذيمَؼَؿَصٖرُف حتقلمومتقتمصاظذيمحيقلموميقتمُػَق

مَطَؿام تلكريمطقاطؾفموحرطاتف،مصفذهماظشؿسمتؾدوممطؾمؼقممعـماملشرقمصننمطـتمٔإَظّفا

ـَماْظَؿِغ ٔرِب؟مَصَؾٖؿامَسِؾَؿمَسِفَزُهمَواِغِؼَطاَسُفمَوَأٖغُفمَظامَؼْؼِدُرمَسَؾكماٖدَسِقَتمُتِقِقلمَوُتِؿقُتمَصْلِتمِبَفامِع

ماْظُقٖفُة"]تػلريمابـم مَوَضاَعِتمَسَؾِقِف مَؼَؿَؽؾَُّؿ مَأِيمُأِخٔرَسمَصَؾا مُبٔفَت، ماْظَؿَؼأم مِصلمَػَذا اْظُؿَؽاَبَرِة

فمآمتعاىلمضضقةمطـري[،مظؽـمدقدغامإبراػقؿمسؾقفماظلالممحنيماخؿؾكمبربفمأرادمأنمُؼرؼ

مبفمغػلفمحنيمجيادلماملؾقدؼـ:م ـُ متطؿؽ معا ـَ اإلحقاءمواإلعاتةمرأيماظعنيمحؿكمؼعاؼ

ـِم} مَوَظِؽ مَبَؾك مَضاَل ـِ مُتِمِع مَأَوَظِؿ مَضاَل ماْظَؿِقَتك مُتِقٔل مَطِقَػ مَأٔرِغل مَربِّ مٔإِبَراِػقُؿ مَضاَل َؤإِذ

م ـَ مَضْؾِؾلمَضاَلمَصُكِذمَأِرَبَعًةمِع ـٖ ـٖمِظَقْطَؿِؽ ـُِف مٔإَظِقَؽمُثٖؿماِجَعِؾمَسَؾكمُطؾِّمَجَؾٕؾمِع ـٖ اظطَِّقٔرمَصُصِرُػ

مَحِؽقْؿ مَسٔزؼْز ماظؾََّف مَأٖن مَواِسَؾِؿ مَدِعّقا مَؼْلِتقـََؽ ـٖ ماِدُسُف مُثٖؿ مم{ُجِزّءا مؼؼقلم260]اظؾؼرة: ،]

مآ–اظؼرريبم مِض-رمحف مَضَطَعَفا مُثٖؿ موذطاػا مأعر محلبمعا ماظطري مػذه م"...صلخذ َطّعام:

ِصَغاّرا،مَوَخَؾَطمُظُققَمماْظَؾِعٔضمٔإَظكمُظُققٔمماْظَؾِعٔضمَعَعماظٖدٔممَواظرِّؼٔشمَحٖؿكمَؼُؽقَنمَأِسَفَب،مُثٖؿم

مَؼَرىم مَحِقُث ـِ مِع مَوَوَضَػمُػَق مَجَؾٕؾ، مَسَؾكمُطؾِّ ماْظُؿِكَؿِؾِطمُجِزّءا مَذِظَؽماْظَؿِفُؿقٔع ـِ مِع َجَعَؾ

مِبٔنِذٔنماظؾَِّف،مَصَؿَطاَؼَرِتمِتْؾَؽمِتْؾَؽماْظَلِجَزاَءمَوَأِعَل ـَ َؽمُرُءوَسماظطَِّقٔرمِصلمَؼِدِه،مُثٖؿمَضاَل:مَتَعاَظِق

مَأٖوًظام مَطاَغِت مَعا ـَِؾ مِع ماْظَؿَلَعِت مَحٖؿك ماظرِّؼٔش مٔإَظك مَواظرِّؼُش ماظٖدٔم مٔإَظك ماظٖدُم مَوَراَر اْظَلِجَزاُء

ماظِّ مَطٖرَر مُثٖؿ مُرُءوٕس، مِبَؾا ـٖ"]تػلريمَوَبِؼَقِت مَأِرُجِؾٔف مَسَؾك مَسِدّوا مَأِي مَدِعّقا، مَصَفاَءِتُف َداَء

ماظؼرريب[.



م مسقدمإخالصماظدؼـمٓمسزموجؾ: مَصَؾاِتلم}وسقدماِّضقكمسقدماِّضققة، مٔإٖن ُضِؾ

مَوَأ مُأِعِرُت مَوِبَذِظَؽ مَظُف مَذٔرؼَؽ مَظا م* ماْظَعاَظِؿنَي مَربِّ مِظؾَِّف مَوَعَؿاِتل مَوَعِقَقاَي مَأٖوُلمَوُغُلِؽل َغا

غذبّّماِّضاحلميفمػذاماظققممتؼرّبامإىلمآمتعاىل،م،م[163،م162]اِّغعام:مم{اْظُؿِلِؾِؿنَي

مسؾكم مبفا متقدُِّع مصاِّضققةمذبققة مظدظقؾمسؾكمسظقؿمصضؾمآمسؾكمػذهماِّعة، وإغفا

غػلؽموأػؾؽموعـمحقظؽ،موععمذظؽمػلمضربةموسؾادةمتمجرمسؾقفاماِّجرماظعظقؿ،مإنم

ـِمُؼَعظِِّؿمَذَعاِئَرم}عريٌةمعـمذعائرمآمواجْبمتعظقؿفامطؿامضالمتعاىل:ماِّضققةمذ َذِظَؽمَوَع

ماْظُؼُؾقِب مَتْؼَقى ـِ مِع مَصٔنٖغَفا م{اظؾَِّف مسؾقفم32]احلج مآ م)صؾك ماظردقل مدــ معـ مودـة ،]

ماظذيم ماحلادثماظعظقؿ مذطرىمهلذا مباظعؿؾمبفا، موإحقاؤػا مبفا، مؼـؾغلماالظؿزام ودؾؿ(

فماِّعةمامللؾؿةمظؿعرفمصقفمحؼقؼةمأبقفامإبراػقؿ،ماظذيمتؿؾعمعؾؿف،مواظذيمترثمترجعمإظق

مأغفام موظؿعرف مسؾقفا، متؼقم مأو مبفا متؼقم ماظيت ماظعؼقدة مرؾقعة موظؿدرك موسؼقدتف، غلؾف

موالمتؿؾفؾجميفم مملاذا؟ معؾؾقةمالمتلللمربفا مواثؼة مآميفمراسةمراضقة االدؿلالممظؼدر

عـفموأولمتقجقف،موالمتلؿؾؼلمظـػلفاميفمغػلفامذقّؽا،موالمحتؼقؼمإرادتفمسـدمأولمإذارةم

ختؿارميفمعامتؼدعفمظربفامػقؽًةموالمررؼؼًةمظؿؼدميفمإالمطؿامؼطؾبمػقمإظقفامأنمتؼدم،مثؿم

مؼرؼدمأنمتلتقفم مإمنا مباظؾالء، موالمأنمؼمذؼفا مباالبؿالء، مالمؼرؼدمأنمؼعذبفا ظؿعرفمأنمربفا

معلؿلؾؿًة معمدؼة مواصقًة معؾؾقًة مسرفمعـفاممرائعًة مصنذا موالمتؿلىلمسؾقف، المتؼدممبنيمؼدؼف،

اظصدقميفمػذامأسػاػامعـماظؿضققاتمواآلالم،موػؽذامتؽقنماظؿؽاظقػماظشرسقةمتربقةم

موتلدؼّؾامظؾعؾادمالمرؾّؾامظؾؿشؼةمسؾقفؿ.

مبذحبفماِّضققةمؼعربمسـمذحبفمذفقاتفموتضققؿفمحبظقزمغػلفممم وامللؾؿم

مصاِّػ مإىلمآمتعاىل، ميفماظؼؾب،متؼرّبا موظؽـماظؿؼقىمامُلِلَؿِؽـٖة مواظدم مظقسماظؾقؿ ؿ

معـمخاللماظعؾاداتماظيتمؼشرسفام اظؿؼقىماظيتمؼرؼدمآمتعاىلمأنمؼربلماظعؾادمسؾقفا

هلؿ،مصفلماظيتمتدصعفؿمظؽؾمخري،مومتـعفؿمسـمطؾمذر،موتلخذػؿمإىلمحتريمعرضاةم

م مؼؼقلمآمتعاىل: م م}آمتعاىل، ماظؾََّف مَؼـَاَل ـِ ماظٖؿْؼَقىمَظ مَؼـَاُظُف ـِ مَوَظِؽ مِدَعاُؤَػا مَوَظا ُظُققُعَفا

ماْظُؿِقِلـِنَي مَوَبشِّٔر مَػَداُطِؿ مَسَؾكمَعا ماظؾََّف مِظُؿَؽؾُِّروا مَظُؽِؿ مَطَذِظَؽمَدٖكَرَػا ـُِؽِؿ م{ِع [،م37]احلج:

ؼؼقلماظزخمشري:م"مواملعـكم:مظـمُؼرضكماملضققنمواملؼرِّبقنمرٖبفؿمإالممبراساةماظـقةم

إلخالصمواالحؿػازمبشروطماظؿؼقىميفمحؾمعامضربمبف،موشريمذظؽمعـماحملاصظاتموا

اظشرسقةموأواعرماظقرع.مصنذامملمؼراسقامذظؽم،مملمتغـمسـفؿماظؿضققةمواظؿؼرؼبموإنمطـرم

مذظؽمعـفؿ"م]اظؽشاف[.



مواِّضاربممم مواِّػؾ ماظـػس مسؾك متقدعة مذرست مضد ماِّضققة مطاغت وإذا

مصننماظـيبموامللاطنيمصننمظؾؿضقلمأنمؼلط مذاء موؼؿصدقممبا موؼدخر مذاء، معا ؾمعـفا

،مظؽـمؼلؿقبمأنمؼؼلؿفامثالّثا،م«ُطُؾقامَوَأْرِعُؿقامواٖدِخُروا»)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مضال:مم

م)رضلمآمسـفؿا(م مُسَؿَر ـٔ ماِب ـٔ مصَع موؼؿصدقمبـؾـفا، موؼفديمثؾـفا صقلطؾمػقموأػؾفمثؾـفا

ِػِؾؽ،مَوُثُؾْثمَظؽ،مَوُثُؾْثمِظْؾَؿَلاِطنٔي"،موسؾقـامأنمغدركمأنمََِّمْثَضاَل:ماظٖضَقاَؼامَواْظَفَداَؼامُثُؾ

م)رضلمآمسـفا(م مَساِئَشَة ـِ مصَع ميفماآلخرة، مظصاحؾفا مػلماِّبؼكمواِّغػع معـفا اظصدضة

ـِٖؾٗكم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(:م ـَِفا؟»َأٖغُفِؿمَذَبُققامَذاًةمَصَؼاَلماظ ـَِفامَضاَظِتمَعامَب«.مَعامَبِؼَكمِع ِؼَكمِع

م«.َبِؼَكمُطؾَُّفامَشِقَرمَطِؿِػَفا»ٔإالَّمَطِؿُػَفا.مَضاَلم

وؼـؾغلمأنمتؽقنماِّضققةمعظفّرامعـمعظاػرمسظؿةماإلدالمموغظاصؿفمورفارتف،مصالم

مامللاجدم موأعام مواِّزضة مواظؾققتمويفماظشقارع ماظعؿارات ميفمعداخؾ ماظذبّّ ؼـؾغل

شقـةمامللقؽةمظإلدالمموامللؾؿني،مطقػموضدموامللؿشػقاتموغؼؾماظعدوى،مواملـازرمامل

ِٓم)َصؾَّكمآم ـٔمَسٖؾإسم)رضلمآمسـفؿا(مَضاَل:مَضاَلمَرُدقُلما ـٔماِب حرمماإلدالمماظضرر،مصَع

م:م موَدؾََّؿ( مٔإِضَراَر»َسؾِقِف مَواَل مَضَرَر موسٖدم«اَل مبؿطفريماظطرضاتموإبعادماِّذىمسـفا مأعرغا مطؿا ،

ـِمَأِبكمُػَرِؼَرَةم)رضلمآمسـف(مَضاَلمذظؽمعـمذعبماإلميان،م َضاَلمَرُدقُلماظؾَِّفم)صؾكم:مصَع

م مٔإالَّم»آمسؾقفمودؾؿ(: مٔإَظَف ماَل مَضِقُل مَصَلْصَضُؾَفا مُذِعَؾًة مَوِدٗؿقَن مِبِضْع مَأِو مَوَدِؾُعقَن مِبِضْع اإٔلمَياُن

ـٔماظطَّٔرؼٔؼمَواْظَقَق ـَماإٔلمَيأناظؾَُّفمَوَأِدَغاَػامٔإَعاَرُةماََِّذىمَس م«.اُءمُذِعَؾٌةمِع

صفذامؼقممؼـؾغلمأنمؼؽقنمرمحةمطؾفموخرّيامطؾفمومجااًلموسظؿة،مإغفمأسظؿماِّؼام،م

م مَضاَل: مودؾؿ( م)صؾكمآمسؾقف ـِٖؾكِّ ماظ ـٔ مَس م)رضلمآمسـف( مُضِرٍط ـٔ مِب ماظؾَِّف مَسِؾِد ـِ ٔإٖنم»صَع

ـَِدماظؾَِّفمَتَؾاَرَكمَوَتَع ،م«م-ؼعينماظققمماظذيمؼؾقفم–اَظكمَؼِقُمماظـِٖقٔرمُثٖؿمَؼِقُمماْظَؼرِّمَأِسَظَؿماَِّٖؼأممِس

ميفم ميفمعـّكمخطقّؾا م)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ( محمؿْد ماظققمماظعظقؿموضػمغؾٗقـا ويفمػذا

احلٖفاج،مصَذَطرمتعظقؿمعؽانماحلج،موتعظقؿمزعاغف،موتعظقؿمؼقعفماِّطربماظذيمػقمؼقمم

مواِّ ماظدعاء مأعر موتعظقؿ مضال:ماظـقر، مسـف( مآ م)رضل مَجاِبْر مروى مواِّعقال؛ سرا 

مَأِسَظُؿمُحِرَعًة؟((،م َخَطَؾـَامردقلمآم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مؼقمماظـِٖقٔر،مصؼال:م))أٗيمَؼِقٕم

مضاظقا:مَذِفُرَغامػذا،مضال:م))أيمَبَؾٍدم مَأِسَظُؿمُحِرَعًة؟((، مَؼِقُعـَامػذا،مضال:م))صليمَذِفٕر َصَؼاُظقا:

مَسَؾِقُؽِؿمَحَراْم،مَطُقِرَعِةمَأِسَظ مَوَأِعَقاَظُؽِؿ مَبَؾُدَغامػذا،مضال:م))صننمِدَعاَءُطِؿ ُؿمُحِرَعًة؟((،مضاظقا:

َؼِقِعُؽِؿمػذا،ميفمَبَؾِدُطِؿمػذا،ميفمَذِفٔرُطِؿمػذا،مػؾمَبؾَِّغُت؟((،مضاظقا:مغعؿ،مضال:م))اظؾفؿم

ماذفد((.



صفّؾاماختذغامعـمػذهماملـادؾةممصلؾقانمعـمجعؾمحرعةماظدممطقرعةمبقؿفماحلرام،م

مآمتعاىلمسؾقـام مصرضفا ماِّخقة مػذه مععاغلماِّخقة؟! مظؾؿكظػموتعظقؿ مصرصة اظؽرمية

م متعاىل: مؼؼقل ماملمعـني، مبنيممجقع مبفا ـَم}وربط مَبِق مَصَلِصِؾُققا مٔإِخَقٌة ماْظُؿِمِعـُقَن ٔإٖغَؿا

مُتِرَحُؿقَن مَظَعؾَُّؽِؿ ماظؾََّف مَواٖتُؼقا مم{َأَخَقِؼُؽِؿ مبنثؾاتم10]احلفرات: مبدأت ماظيت مواآلؼة ،]

اِّخقةمبنيمامللؾؿنيمخؿؿتمبؼقظفم"َواٖتُؼقاماظؾََّفمَظَعؾَُّؽِؿمُتِرَحُؿقَن"مأي:ماتؼقامآمصقؿام

ذطرميفمػذهماآلؼةمعـماِّخقةمظعؾؽؿمترمحقن،مصؿلعؾمطقػمسؾؼمآمتعاىلماظرجاءميفم

مؼؼ متعاىل مآ موطلن ماِّخقة!! معراساة مسؾك مؼرحؿمرمحؿف محؿك مأرمحؽؿ مظـ مظـا: قل

بعضؽؿمبعّضا،موظقعؾؿمطؾمواحدمعـامأنمأحّدامظـمؼدخؾمععفمضربه،مالماجلؿاسةماظػالغقةم

والماظزسقؿماظػالغلموالماحلزبماظػالغل،مدؿؼػموحدكمأعاممربؽمظققادؾؽمصاتؼمآم

ماظطقؾةم ماِّؼام مػذه ماظعظقؿة ماظػرصة موادؿـؿر مأخقة، مبقـؽموبنيمامللؾؿنيمعـ صقؿا

مملؾارطة.ا

مم

 


