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 6وانسنت انقرآن من األدنت6مثاني

 6انكريم انقرآن من: أوال                

م -1 متضملاىل6 م}ضال مَعا مَرؿملَِّؾاِت مِعِن مُطػمُلوا مآَعؽمُلوا ماظَِّذؼَن مَأٗؼؾمَلا مٔإٖؼاُهمَؼا مُطؽمِلُؿِم مٔإِن مِظػملَِّه مَواِذغمُلُروا َرَزْضؽمَلاُطِم

 [.136]اظؾعملرة6م{َتضمِلُؾُدوَن

م -6 مَسِنم}وضالمتضملاىل6 مِتَفاَرًة مَتغمُلوَن مَأِن مٔإظَّا مِباْظَؾاِرٔل مَبؿمِلؽمَلغمُلِم مَأِعَواَظغمُلِم مَتفمْلُطػمُلوا مَظا مآَعؽمُلوا ماظَِّذؼَن مَأٗؼؾمَلا َؼا

م[.65]اظؽمللاء6م{َلغمُلِممٔإٖنماظػملََّهمَطاَنمِبغمُلِممَرِحؿملؼمّلاَتَرإضمِعؽمِلغمُلِممَوَظامَتعمْلُؿػمُلوامَأِغظمُل

م -4 مَتفمْلُطػمُلوْا}وضالمتضملاىل6 مٔإَظىماْظُقغملَٓأم َواَل مِبؾمَلا مَوُتِدُظوْا مِباْظَؾاِرٔل مَبؿمِلؽمَلغمُلم معِِٓنم َأِعَواَظغمُلم مَصٔرؼعملًا ِظَؿفمْلُطػمُلوْا

 .[144]اظؾعملرة6م{َتضمِلػمَلؼمُلوَن َأِعَوألماظؽملَٓأسمِباإٔلِثٔممَوَأغُؿِم

اْظؼمَلاُلمَواْظَؾؽمُلوَنمٔزؼؽمَلُةماْظَقؿمَلاِةماظٗدِغؿمَلامَواْظَؾاِضؿمَلاُتماظزمٖلاِظَقاُتمَخؿمِلْرمِسؽمِلَدمَربَِّكمَثَوابًامَوَخؿمِلْرم}ضالمتضملاىل6م -3

 [.32]اظغملؾملف6م{َأَعاًل

 َوُػِمماَلممَؾِتَوَعِنمَؼطمِلػمُلِلمَؼفمْلِتمِبؼمَلامَشلَٓمَؼِوَمماْظعمِلؿمَلاَعِةمُثمَٓمُتَويفمُطلُٓمَغظمْلٕسمَعامَطَل}وضالمتضملاىل6م -1

 [.121]آلمسؼملران6{ُؼصمْلػمَلؼمُلوَن

مٔإٖنماظَِّذؼَنمَؼفمْلُطػمُلوَنمَأِعَواَلماْظؿمَلَؿاَعىمُزػمْلؼمّلامٔإٖغؼمَلامَؼفمْلُطػمُلوَنمِصيمُبشمُلوِغؾمٔلِممَغاّرام}وضالمتضملاىل6م -2

 [م.11]اظؽمللاء6م{َوَدؿمَلزمِلػمَلِوَنمَدضمِلرّيا
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 6 الهبوية السهة مو 6ثانًيا

آمسؽمله(مَضاَلم6مَضاَلمَرُدوُلماظػملَِّهم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(6م)مَأٗؼؾمَلاماظؽمٖلاُسمٔإٖنممَسِنمَأِبىمُػَرِؼَرَةم)رضي -1

مَصعمَلاَل ماْظؼمُلِرَدػمِلنَيم، مِبِه مَأَعَر ماْظؼمُلقمِلِعؽمِلنَيمِبؼمَلا مَأَعَر مَؤإٖنماظػملََّه مَرؿملِّّؾا مَؼعمْلَؾُلمٔإالَّ مَرؿملِّْبماَل مماظػملََّه ماظٗرُدُلم}6 مَأٗؼؾمَلا َؼا

َؼامَأٗؼؾمَلاماظَِّذؼَنمآَعؽمُلوامُطػمُلوامِعِنم}،موَمَضاَلم6مم{ؿملَِّؾاِتمَواِسؼمَلػمُلوامَصاِظّقامٔإغِّيمِبؼمَلامَتضمِلؼمَلػمُلوَنمَسػمِلؿملْمُطػمُلوامِعَنماظشملَّ

َؼامَربِّمم،مُثٖممَذَطَرماظٖرُجَلمُؼشمِلؿملُلماظٖلظمَلَرمَأِذضمَلَثمَأْشَؾَرمَؼؼمُلٗدمَؼَدِؼِهمٔإَظىماظٖلؼمَلاِءمَؼامَربِّم{َرؿملَِّؾاِتمَعامَرَزْضؽمَلاُطِم

م م( مِظَذِظَك مَصفمَلٖغىمُؼِلَؿَفاُب م، مِباْظَقَرأم مَوُشِذَى م، مَحَراْم مَوَعػمْلَؾُلُه م، مَحَراْم مَوَعرمِلَرُبُه م، مَحَراْم )رواهمَوَعشمْلضمَلؼمُلُه

معلػملم(.

م)َؼفمْلِتيمَسػمَلىماظؽمٖلأسم -6 مَضاَل6 م)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم( ماظؽمٖلِؾيِّ مَسِن م)رضيمآمسؽمله( مَأِبيمُػَرِؼَرَة وَسِن

م)رواهماظؾكاري(.مَزَعاْنماَلمُؼَؾاِظيماْظؼمَلِرُءمَعامَأَخَذمِعؽمِلُهمَأِعَنماْظَقاَلٔلمَأِممِعِنماْظَقَرأم(

م)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(6م)ُطٗلماْظؼمُلِلػمِلٔممم -4 ِٓ وَسِنمَأِبيمُػَرِؼَرَةم)رضيمآمسؽمله(مَضاَل6مَضاَلمَرُدوُلما

 )رواهمعلػملم(.م،مَوِسِرُضُه(َسػمَلىماْظؼمُلِلػمِلٔممَحَراْم،مَدُعُه،مَوَعاُظُه

ودػملم(ماِدَؿضمِلؼمَلَلمَرُجاًلمِعَنمموسنمَأِبيمُحؼمَلؿمِلٍدماظٖلاِسِديِّم)رضيمآمسؽمله(مأٖنماظؽمليبم)صػملىمآمسػملؿمله -3

م مَظُه مُؼعمَلاُل ماَِِّزِد مُأِػِدَيمِظيمَضا6 مَوَػَذا مَظغمُلِم مَػَذا مَضاَل مَضِدَم مَصػمَلؼمٖلا م، مَسػمَلىماظزمٖلَدَضِة ماظػملُِّؿِؾؿمٖلِة ماِبُن مَل َصؾمَلالَّم6

،مَأِومَبؿمِلِتمُأعِِّهمَصؿمَلؽمِلصمُلَرمُؼؾمِلَدىمَظُهمَأِمماَلمَواظَِّذيمَغظمْلِليمِبؿمَلِدِهماَلمَؼفمْلُخُذمَأَحْدمِعؽمِلُهمَذؿمِلّؽاممَجػمَلَسمِصيمَبؿمِلِتمَأِبؿملِه

،مُثٖممم،مَأِومَذاًةمَتؿمِلضمَلُرم،مَأِومَبعمَلَرًةمَظؾمَلامُخَواْرمٔإالَّمَجاَءمِبِهمَؼِوَمماْظعمِلؿمَلاَعِةمَؼِقؼمِلػمُلُهمَسػمَلىمَرَضَؾِؿِهمٔإِنمَطاَنمَبضمِلرّيامَظُهمُرَشاْء

 (.َرَصَعمِبؿمَلِدِهمَحٖؿىمَرَأِؼؽمَلامُسظمْلَرَةمٔإِبشمَلؿمِلِهماظػملَّؾمُلٖممَػِلمَبػملَّطمِلُتماظػملَّؾمُلٖممَػِلمَبػملَّطمِلُتمَثاَلّثا(م)عؿظملقمسػملؿمله

ِٓم)ص -1 ػملىمآمسػملؿملهمودػملم(مَضاَل6م)ٔإٖغغمُلِممَتِكَؿزمِلؼمُلوَنموَسِنمُأمِّمَدػمَلؼمَلَةم)َرِضَيماظػملَُّهمَسؽمِلؾمَلا(مَأٖنمَرُدوَلما

مَصكمٔلٖغ مِبعمَلِوِظِه مَذؿمِلّؽا ؼمَلامَأْضشمَلُعمَظُهمٔإَظٖيمَوَظضمَلٖلمَبضمِلسمَلغمُلِممَأْظَقُنمِبُقٖفِؿِهمِعِنمَبضمِلٕضم،مَصؼمَلِنمَضسمَلؿمِلُتمَظُهمِبَققِّمَأِخؿملِه

مِضشمْلضمَلًةمِعَنماظؽمٖلأرمَصاَلمَؼفمْلُخِذَػا(م)رواهماظؾكاري(.

مَسػمَلؿمِلِهمَوَدػملََّم(م)اظٖراِذَيمَواْظؼمُلِرَترمِلَيموَس -2 ُٓ ِٓم)َصػملَّىما ِنمَثِوَباَنم)رضيمآمسؽمله(مضال6مَظضمَلَنمَرُدوُلما

 َواظٖراِئَش(،مَؼضمِلؽمِلي6ماظَِّذيمَؼؼمِلرمِليمَبؿمِلؽمَلؾمُلؼمَلام)رواهماإلعاممأمحد(.م

ٌُِلػمِلُمموَسِنمَسِؾدماظػملَِّهمِبٔنمُسؼمَلَرم)َرِضَيماظػملَُّهمَسؽمِلؾمُلؼمَلا(مَأٖنمَر -3 ُٓمَسػمَلؿمِلِهمَوَدػملََّم(مَضاَل6م)ما ُدوَلماظػملَِّهم)َصػملَّىما

م)رواهم مَحاَجِؿِه( مِصي ماظػملَُّه مَطاَن مَأِخؿملِه مَحاَجِة مِصي مَطاَن مَوَعِن م، مُؼِلػمِلؼمُلُه مَواَل مَؼصمْلػمِلؼمُلُه ماَل م، ٌُِلػمِلٔم ما َأُخو

 اظؾكاري(.م

 :املوضوع: ثالجا

م ماظيتمأغضملممبؾملا مبهمؼعملسمليماإلغلانمعنمأجلمغضملممآم)سزموجل( سػملىمسؾادهمغضملؼملةماٌالم،

،مطؼملاممحاجؿه،موبهمؼؽملالمرشؾؿهم،موبهمتلؿعملؿملممذؽوغهميفمايؿملاةم،موػومأحدمرطينمزؼؽملةمايؿملاةماظدغؿملا
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م مَو}ضالمتضملاىل6 مَثَوابًا مَربَِّك مِسؽمِلَد مَخؿمِلْر ماظزمٖلاِظَقاُت مَواْظَؾاِضؿمَلاُت ماظٗدِغؿمَلا ماْظَقؿمَلاِة مٔزؼؽمَلُة مَواْظَؾؽمُلوَن َخؿمِلْرماْظؼمَلاُل

[م،موالمؼؽملغملرمساضلمعامظػملؼملالمعنمأػؼملؿملةموضؿملؼملةميفمتلؿملريمأعورمايؿملاةم،مواظؽملؾملوضم32]اظغملؾملف6م{َأَعاًل

مباِّصرادمواِّعممظؿقعملؿملقمحؿملاةمطرميةم،موصدقمأعريماظرملضملراءمأمحدمذوضيمحؿملثمضال6م

 جؾملذملذملٕلموإضذملذملذملذملالٔلمباظضمِلذملػملٔممواٌذملألمَؼؾينماظؽمٓلذملذملذملاُسمُعػمْلذملغمَلؾمُلُمممممممممممممممظذملذملممُؼنَبمُعػمْلٌكمسػملذملى

م{َوَظامُتقمِلُتواماظٗلظمَلؾمَلاَءمَأِعَواَظغمُلُمماظَِّؿيمَجضمَلَلماظػملَُّهمَظغمُلِممِضؿمَلاّعا}صاٌالمِضواممايؿملاةماإلغلاغؿمٖلة،مضالمتضملاىل6م

[م،مصؼملنمخالظهمؼؿؼملغملنماإلغلانمعنمهعملؿملقمأػداصهم،مواظوصولمإىلمشاؼاتهم،موتعملسملىمبهم1]اظؽمللاء6م

سراضموهظملظماظغملراعة،موبهمؼلؿضملانمسػملىمطـرٕيمعنمأسؼملالماظ رمواظشملاسة،مطلمحاجاته،موبهمُتزملانماِّ

صؽملضملمماٌالماظزملاحلمظػملؼملرءماظزملاحل،مصاٌالمدالحمصاحؾهميفماٌؾملؼملاتمواٌػملؼملاتم،موؼقملؼدمذظكمعام

مضاظهمدظملؿملانماظـوريم)رضيمآمسؽمله(6م)اٌالمدالحماٌقملعن(م.

دةمآمتضملاىلموحدهموإضاعةمعامأعرمبهمواِّعوالميفماإلدالممودؿملػملةمالمشاؼةم،مصؾمليمودؿملػملةمظضملؾا

عنمسؼملارةمظػملغملونم،موػيمودؿملػملةمظػملزملالحمواإلصالحم،موودؿملػملةمظػمل رمواظزملػملةمواظؿغملاصلمبنيماٌلػملؼملني،م

ودؿملػملةمظدسممضسملاؼاماِّعةماإلدالعؿملةمظؿقعملؿملقمعضملاغيماظؿوادمواظرتاحممواظؿضملاونمواظؿغملاصلمبنيمأصرادم

ماظذيمإذ ماظواحد مطاىلد محؿىمتغملونممجؿملضمّلا ماىلدماِّعة مدائر متداسىمظه مسسملو ماذؿغملىمعؽمله ا

باظلؾملرموايؼملىم،موعؿىمتضملاعلماظؽملاسمععماٌالمسػملىمأغهمودؿملػملةمالمشاؼةمطانمغضملؼملة،مطؼملامضالم)صػملىم

مإذام مأعا مرواهماظؾكاريميفماِّدبماٌظملرد(، ماظزمٖلاِظّّٔ() مِظػمْلؼمَلِرِء ماظزمٖلاِظُّّ ماْظؼمَلاُل م)ِغضمِلَم آمسػملؿملهمودػملم(6

لادمطانموبااًلموذ٘را،موذعملاّءموتضملادًةمسػملىمصاحؾه،مطؼملامضالم)صػملىمآميفماظظملماطانماٌالمعلؿكدّع

مَصاَلم مذؿملَك مَؤإَذا مَواِغَؿغمَلَس، مَتضمِلَس ماْظَكؼمِلؿملزمَلِة، مَوَسِؾُد ماظدِِّرَػٔم مَوَسِؾُد ماظدِّؼؽمَلأر مَسِؾُد م)َتضمِلَس مودػملم(6 سػملؿمله

ماِغَؿعمَلَش(م)رواهماظؾكاري(م.

ػملؼملنيمإىلمضرورةماظلضمليميفمهزملؿمللماٌالموجاءتماظرملرؼضملةماإلدالعؿملةماظلؼملقةمهثماٌل

َؼام}واطؿلابهمعنمررقمعؾاحةموعرملروسة،مظؿملسمصؿملؾملاماسؿداءموالمزػملمموالمضررمسػملىماظطملري،مضالمتضملاىل6م

مَتضمِلُؾُدوَن مٔإِنمُطؽمِلُؿِممٔإٖؼاُه [م،م6136م]اظؾعملرة{َأٗؼؾمَلاماظَِّذؼَنمآَعؽمُلوامُطػمُلوامِعِنمَرؿملَِّؾاِتمَعامَرَزْضؽمَلاُطِممَواِذغمُلُروامِظػملَِّه

وَسِنمَأِبىمُػَرِؼَرَةم)رضيمآمسؽمله(مَضاَل6مَضاَلمَرُدوُلماظػملَِّهم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(6م)َأٗؼؾمَلاماظؽمٖلاُسمٔإٖنماظػملََّهم

ٗؼؾمَلاماظٗرُدُلمُطػمُلوامِعَنمَؼامَأ}َرؿملِّْبماَلمَؼعمْلَؾُلمٔإالَّمَرؿملِّّؾامَؤإٖنماظػملََّهمَأَعَرماْظؼمُلقمِلِعؽمِلنَيمِبؼمَلامَأَعَرمِبِهماْظؼمُلِرَدػمِلنَي،مَصعمَلاَل6م

َؼامَأٗؼؾمَلاماظَِّذؼَنمآَعؽمُلوامُطػمُلوام}،موَضاَلمدؾقاغهموتضملاىل6م{اظشملَّؿملَِّؾاِتمَواِسؼمَلػمُلوامَصاِظّقامٔإغِّيمِبؼمَلامَتضمِلؼمَلػمُلوَنمَسػمِلؿملْم

مَؼ{ِعِنمَرؿملَِّؾاِتمَعامَرَزْضؽمَلاُطِم مَأِذضمَلَثمَأْشَؾَر ماظٖرُجَلمُؼشمِلؿملُلماظٖلظمَلَر مَؼام،مُثٖممَذَطَر مَؼامَربِّ مٔإَظىماظٖلؼمَلاِء ؼمُلٗدمَؼَدِؼِه

مِظَذِظَك( مَصفمَلٖغىمُؼِلَؿَفاُب مِباْظَقَرأم، مَوُشِذَى مَحَراْم، مَوَعػمْلَؾُلُه مَحَراْم، مَوَعرمِلَرُبُه مَحَراْم، مَوَعشمْلضمَلؼمُلُه )رواهممَربِّ

 علػملم(.مم
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م مأذد محذر ماظضملؾاد معزملاحل متراسي ماظيت ماظلؼملقة مبؿضملاظؿملؼمله ماإلدالم مأن معنمطؼملا اظؿقذؼر

معنمذردمل مصؿملؾملا مٌا مصعملدممووبإلماِّعوالماحملرعة ميفماظدغؿملا مأٖعا م، مواآلخرة ميفماظدغؿملا سػملىمصاحؾؾملا

اظ رطةمعؽملهم،مصؿملغملـرماٌالموتعمللماظ رطةم،موأعاميفماآلِخرة،مماظضملعملوبةمخلارًةميفماٌال،موَعِقَقتغملونم

آمسؽملؾملؼملا(مأنماظؽمليبم)صػملىممآم)رضيمصؼملـملظهمإىلماظؽملارموبؽسماظعملرارم،مصظمليمحدؼثمجابرمبنمسؾد

مضالمظغملضملبمبنمسفرة مَغَؾَتمِعِنممآمسػملؿملهمودػملم( مَظِقْم ماْظَفؽمٖلَة مَؼِدُخُل مَظا مٔإٖغُه م، مُسِفَرَة مَطضمِلُبمِبَن م)َؼا 6

م مَوَباِئْع مَصؼمُلضمِلِؿعمُلؾمَلا، مَغظمْلَلُه مَصؼمُلِؾَؿاْع م، مَشاِدَؼأن ماظؽمٖلاُس م6 مُسِفَرَة مِبَن مَطضمِلُب مَؼا مِبِه. مَأِوَظى ماظؽمٖلاُر َغظمْلَلُهمُدِقٍت

مَصؼمُلوِبعمُلؾمَلا(م)رواهمأمحد(.مم

ماظزمٓلقؿملقة،موإنماٌؿفملعِّ معنماظعمِلؿمَلم مطـرْي متطملؿمٖلرتمصؿمله مسامْل مؼرىمأغه لميفمساملماظؽملاسماظؿملوم

وتؾٖدظتمصؿملهماٌظملاػؿملُمماٌلؿعملؿملؼملة،مسامْلمَدؿمِلشمَلَرتمصؿملهماٌادةم،مصراحوامجيؼملضملونماظٓدغؿملامبغمللِّمررؼقم

وؼلؿغملـِرونمعؽملؾملامبفمليِّمدؾؿملل،موتلاػػملواميفممجعماِّعوال،مالمؼؾملؼملؾملممحاللمأممحرام،محؿىمصَدقم

مَعام مُؼَؾاِظيماْظؼمَلِرُء مَؼفمْلِتيمَسػمَلىماظؽمٖلأسمَزَعاْنماَل م) مبعملوِظهم6 ماٌزملشملظمليم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم( صؿملؾملممإخؾاُر

مصصملؾملرتميفماجملؿؼملضملاتمبضملضماظزملورم ماظؾكاري(. م)رواه ماْظَقَرأم( مِعِن مَأِم ماْظَقاَلٔل مَأِعَن مِعؽمِلُه َأَخَذ

مؿؼملعموغزعماًريمعؽملهم،معنمػذهماظزملورم6ماحملرعةمظالسؿداءمسػملىماِّعوالمتقملديمإىلمتدعريماجمل

مظغملـرةمايعملوقمماستباحت املال انعام - مإنمحرعةماٌالماظضملاممأذدمعنمحرعةماٌالماًاصم، 6

اٌؿضملػملعملةمبهم،موتضملددماظذعمماٌاظغملةمظه،موظذظكمحذرماإلدالممعنمإتالصهمأومدرضؿهمأوماإلضرارمبهم،مأوم

مُتَويفم}6ماالسؿداءمسػملؿملهمبفمليمصورةمعنماظزملورم،مضالمتضملاىل مَؼِوَمماْظعمِلؿمَلاَعِةمُثمَٓ َوَعِنمَؼطمِلػمُلِلمَؼفمْلِتمِبؼمَلامَشلَٓ

م[.121]آلمسؼملران6م{ُطلُٓمَغظمْلٕسمَعامَطَلَؾِتمَوُػِمماَلمُؼصمْلػمَلؼمُلوَن

وظعملدموضضملتماظرملرؼضملةماإلدالعؿملةماِّحغملاممواٌؾادئمعنمأجلممحاؼذملةماٌالماظضملامموهرؼمم

مؼملؿملعم،مظضملؼملوممعؽملظملضملؿهمظػملفؼملؿملع.وظؿملةماىؽاالسؿداءمسػملؿمله،مصاحملاصصملةمسػملؿملهمعل

موؼضملؿ رماالسؿداءم إنممحاؼةماٌالماظضملاممضرورةمذرسؿملة،مِّنمبهمتدارمذؽونماظؾالدمواظضملؾاد،

سػملؿملهماسؿداّءمسػملىمجمؼملوعماِّصرادمواجملؿؼملعم،مِّنماظذيمؼلرقمعنماٌالماظضملاممصكملغهمؼلرقمعنم

م مأسصملم مصلرضؿه ماٌالم، محقميفمػذا مطلمعنمظه مإثم موسػملؿمله م، مطػملؾملا ماٌالماِّعة معنمدرضة جرّعا

،مصغملؽملسمبؿملتماٌالمؼوّعامصوجدمصؿملهممسػملىمبؿملتمعالمسؼملرٌامطانماًاص،مؼقملطدمذظكمأنمُعضمَلؿمِلعمِلؿملبم

مضالمُعضملؿملعملؿملب مصدصضملهمإىلمابٕنمظضملؼملر، مصكملذامردولمسؼملرمضدمجاءغيممدرػؼمّلا مثمماغزملرصتمإىلمبؿمليت، 6

مأوجدتمس مُعضملؿملعملؿملب، موحيكمؼا مصعملالمظي6 ماظدرػمميفمؼده مصفؽتمصكملذا ميفمغظمللكمؼدسوغي، ػملٓي

اصؼملينمأعةمحمؼملدم)صػملىمآمسػملؿملهمذؿملّؽا؟مضالمضػملت6معامذاكمؼامأعريماٌقملعؽملني؟مضال6مأردتمأنمخت

ممدػملم(ميفمػذاماظدرػم؟!و
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ماساّعموػومملمؼزلمعااًلم-وحدثمأنمدرقمأحدماظزملقابةممشػملًةمعنمعالماظطملؽملؿملؼملةمضؾلمتعمللؿملؼملهم

موظغملنمبرملقملمماالسؿداءمسػملىماٌالماظضملم- ماظرجلم، ماظرجلمؼؿعملػملبميفموادؿرملؾملدمػذا اممأصؾّّمػذا

مَأِدػمَلَم مِبٔن مَزِؼِد مصضمَلِن مماظؽملارمبلؾؾه، مُؼؼمِلِلُكم، مِصيمَرُجٕلمَطاَن مِضؿملَلمَظُه َأٖنماظؽمٖلِؾٖيم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(

ِضؿملَل6مَوِظَممَؼامَرُدوَلماظػملَِّهم؟مِبَرْأٔسمَداٖبِؿِهمِسؽمِلَدماْظعمِلَؿأل6ماِدُؿرمِلؾمٔلَدمُصػمَلاْنمَصعمَلاَل6م)ٔإٖغُهماْظـملَنمَؼَؿعمَلػملَُّبمِصيماظؽمٖلأر(م

مَرُدوَلماظػملَِّه مَصعمَلاَلمَرُجْلمِعَنماْظعمَلِؤم6مَؼا مَخؿمِلَؾَر( مَؼِوَم )َغضمِلػمَلؿمِلٔن(م،مٔإغِّيمَأَخِذُتمِذَراَطؿمِلٔنممَصعمَلاَل6م)َشٖلمَذؼمِلػمَلًة

مَؼِوَممَطَذامَوَطَذامَضاَل6م)ِذَراَطأنمِعِنمَغإر(م)رواهمسؾداظرزاقميفمعزملؽملظمله(.

م مجاءميفماظزملقؿملقنيمعنمحدؼثمَأِبيمُحؼمَلؿمِلٍدمومما ؼدلمسػملىمسصملممحرعةماٌالماظضملاممعا

اظٖلاِسِديِّم)رضيمآمسؽمله(مأنماظؽمليبم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(ماِدَؿضمِلؼمَلَلمَرُجاًلمِعَنماَِِّزِدمُؼعمَلاُلمَظُهماِبُنم

مَوَػَذ مَظغمُلِم مَضاَلمَػَذا مَضِدَم مَصػمَلؼمٖلا مَسػمَلىماظزمٖلَدَضِة مَأِوماظػملُِّؿِؾؿمٖلِة مَجػمَلَسمِصيمَبؿمِلِتمَأِبؿملِه، مُأِػِدَيمِظيمَضاَلمَصؾمَلالَّ ا

مِب مَجاَء مٔإالَّ مَذؿمِلّؽا مِعؽمِلُه مَأَحْد مَؼفمْلُخُذ ماَلمَواظَِّذيمَغظمْلِليمِبؿمَلِدِهماَل مَأِم مُؼؾمِلَدىمَظُه مَصؿمَلؽمِلصمُلَر ماْظعمِلؿمَلاَعِةمَبؿمِلِتمُأعِِّه مَؼِوَم ِه

مٔإِنمَطاَنمَبضمِلرّي مَرَصَعمِبؿمَلِدِهمَحٖؿىمَرَأِؼؽمَلامَؼِقؼمِلػمُلُهمَسػمَلىمَرَضَؾِؿِه مَتؿمِلضمَلُر،مُثٖم مَذاًة مَظؾمَلامُخَواْر،مَأِو مَبعمَلَرًة مُرَشاْء،مَأِو امَظُه

ماظػملَّؾمُلٖممَػِلمَبػملَّطمِلُتماظػملَّؾمُلٖممَػِلمَبػملَّطمِلُتمَثاَلّثا(م)عؿظملقمسػملؿمله(.م-ُسظمْلَرَةمٔإِبشمَلؿمِلِهم

مصؿملفبمسػملؿملؾمل م، ماِّعة مأصراد مظدىممجؿملع مأعاغة ماظضملام ماٌال متػملكمإن مسػملى مأنمحياصصملوا م

ٔإٖنماظػملََّهمَؼفمْلُعُرُطِممَأنمُتقمَلٗدواماََِّعاَغاِتمٔإَظىمَأِػػمِلؾمَلامَؤإَذام}اِّعاغة،موأنمؼرسوػامحقمرساؼؿؾملام،مضالمتضملاىل6

]اظؽمللاء6م{ؼمِلؿملضملًامَبزمِلريًاَحغمَلؼمِلُؿممَبؿمِلَنماظؽمٖلأسمَأنمَتِقغمُلؼمُلوامِباْظضمَلِدٔلمٔإٖنماظػملََّهمِغضمِلؼمٖلامَؼضمِلصمُلغمُلممِبِهمٔإٖنماظػملََّهمَطاَنمَد

م.[14

واٌالماظضملاممِعػمْلٌكمظػملؽملاسممجؿملضمّلا،موظؿملسمِعػمْلغمًلامظظمِلَؽةمعضملؿمٖلؽملةمعنماظؽملاس،مواظعملائؼملونمسػملؿملهمإٖغؼملامػممُأَعؽملاءم

يفمِحظمْلصملهموهزملؿملػملهم،موَصِرصهمِِّػػملهم،مصالمحيٗلمِّحٍدمأنمؼضملؿدَيمسػملؿملهم،مأومؼفملُخَذمعؽملهمعامالمؼلؿقٗقم،م

مػملؼمّلامظػملؽملاسممجؿملضمّلام.مِّنمذظكمؼضملدمخؿملاغةموُز

وظعملدمطـرتميفماآلوغةماِّخريةمصورماالسؿداءمسػملىماٌالماظضملاممعـلماظلرضةم،مواظؿقاُؼل،مأوم

االخؿالسم،مأومتسملؿملؿملعموضتماظضملؼمللماظذيمؼؿعملاضىمغصملريهمأجّرام،مأومادؿطملاللماٌالماظضملاممِّشراضم

زػملؼمّلا،مصضملنمَساِئرمَلَةم)رضيممدؿملادؿملةمحزبؿملةمصؽوؼة،مواشؿزملابماِّرضماٌؼملػملوطةمظػملدوظةمبوضعماظؿملدمسػملؿملؾملا

مِعِنم مِعَنماَِِّرٔضمُروَِّضُه مِذِؾٕر مِضؿملَد مَزػمَلَم م)َعِن مَضاَل6 م)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم( ماظػملَِّه آمسؽملؾملا(مسنمَرُدؤل

 َدِؾٔعمَأَرِضنَي(م)عؿظملقمسػملؿمله(.
صغملؼملامحرمماإلدالمماالسؿداءمسػملىماٌالماظضملام،محرممومنها: أكم أمىال انناس بانباطم: 

ما ماالسؿداءماحملرممأؼسملا مبفمليمصورةمعنمصور ماظطملزملبمأو مأو السؿداءمسػملىماٌالماًاصمباظلرضة

مَتغمُلوَنم}وضالمتضملاىل6مسػملىماِّعوالم،م مَأِن مِباْظَؾاِرٔلمٔإظَّا مَبؿمِلؽمَلغمُلِم مَأِعَواَظغمُلِم مَتفمْلُطػمُلوا مَظا ماظَِّذؼَنمآَعؽمُلوا مَأٗؼؾمَلا َؼا
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م مَتعمْلُؿػمُلوا مَوَظا مَتَرإضمِعؽمِلغمُلِم مَسِن مَرِحؿملؼمّلاِتَفاَرًة مِبغمُلِم مَطاَن ماظػملََّه مٔإٖن م{َأِغظمُلَلغمُلِم موضالمتضملاىل6م65]اظؽمللاء6 م، ]

ِظَؿفمْلُطػمُلوْامَصٔرؼعملًامعِِٓنمَأِعَوألماظؽملَٓأسمِباإٔلِثٔمم َأِعَواَظغمُلممَبؿمِلؽمَلغمُلممِباْظَؾاِرٔلمَوُتِدُظوْامِبؾمَلامٔإَظىماْظُقغملَٓأم َواَلمَتفمْلُطػمُلوْا}

أبيمػرؼرةم)رضيمآمسؽمله(مأنماظؽمليبم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(مم[،وسن144م]اظؾعملرة6{َتضمِلػمَلؼمُلوَن َوَأغُؿِم

ضال6م)ُطٗلماْظؼمُلِلػمِلٔممَسػمَلىماْظؼمُلِلػمِلٔممَحَراْممَدُعُهمَوَعاُظُهمَوِسِرُضُه()رواهمعلػملم(.مووضفمردولمآم)صػملىمآم

صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(ميفمخشملؾةمسرصةميفمحفةماظوداعموأسػملنمظػملدغؿملامطػملؾملامحرعةماِّعوالمصعملالم)

سػملؿملهمودػملم(ميفمخشملؾؿهماظؾػملؿملطملةماىاعضملةم6م)َؼامَأٗؼؾمَلاماظؽمٖلاُسمَأٗيمَؼِوٕممَػَذا؟مَضاُظوا6مَؼِوْممَحَراْم،مَضاَل6مصفمليم

مَوَأِعَو مَصكمٔلٖنمِدَعاَءُطِم مَحَراْم،مَضاَل6 مَػَذام؟مَضاُظوا6مَذؾمِلْر مَبػمَلْدمَحَراْم،مَضاَل6مصفمليمَذؾمِلٕر ِمماَظغمُلَبػمَلٍدمَػَذا؟مَضاُظوا6

مَوَأِسَراَضغمُلِممَسػمَلؿمِلغمُلِممَحَراْممَطُقِرَعِةمَؼِوِعغمُلِممَػَذامِصيمَبػمَلِدُطِممَػَذا()رواهماظؾكاري(.

إنماالسؿداءمسػملىمأعوالماظؽملاسمباظؾارلمداءمسسملالمأػػملكمآمبلؾؾهماظغملـريمعنماِّعمم،م

ضالمتضملاىل6مصفملػػملكمعدؼنمضوممذضملؿملبمِّطػملؾملممأعوالماظؽملاسمباظؾارلمسنمررؼقماظغملؿمللمبؿملضملاموذراءم،م

ماْظؼمِل} مَتؽمِلعمُلزمُلوا مَوَظا مَشؿمِلُرُه مٔإَظٍه مِعِن مَظغمُلِم مَعا ماظػملََّه ماِسُؾُدوا مَضِؤم مَؼا مَضاَل مُذضمَلؿمِلّؾا مَأَخاُػِم مَعِدَؼَن غمْلؿمَلاَلمَؤإَظى

مَأِو مَضِؤم مَوَؼا م* مُعِقؿملٍط مَؼِوٕم مَسَذاَب مَسػمَلؿمِلغمُلِم مَأَخاُف مَؤإغِّي مِبَكؿمِلٕر مَأَراُطِم مٔإغِّي ماْظؼمِلغمْلؿمَلاَلمَواْظؼمِلؿملَزاَن ُصوا

ِهمَخؿمِلْرمَظغمُلِممَواْظؼمِلؿملَزاَنمِباْظعمِلِلِطمَوَظامَتِؾَكُلواماظؽمٖلاَسمَأِذؿمَلاَءُػِممَوَظامَتضمِلـَِوامِصيماْظفمَلِرٔضمُعظمْلِلِدؼَنم*مَبعمِلؿمٖلُتماظػملَّ

مِبَقظمِلؿملٍظم مَسػمَلؿمِلغمُلِم مَأَغا مُعقمِلِعؽمِلنَيمَوَعا مُطؽمِلُؿِم م{ٔإِن موطانمجزاؤػمماهلالكموا42-43]ػود6 م، مضالم[ م، ظدعار

ماظزمٖل}تضملاىل6 مَزػمَلؼمُلوا ماظَِّذؼَن مَوَأَخَذِت مِعؽمٖلا مِبَرِحؼمَلٍة مَعضمَلُه مآَعؽمُلوا مَواظَِّذؼَن مُذضمَلؿمِلّؾا مَغٖفؿمِلؽمَلا مَأِعُرَغا مَجاَء ؿمِلَقُةمَوَظؼمٖلا

-53]ػود6م{ضمِلَدِتمَثؼمُلوُدَصفمَلِصَؾُقوامِصيمِدَؼأرِػِممَجاِثؼمِلنَيم*مَطفمَلِنمَظِممَؼطمِلؽمَلِوامِصؿملؾمَلامَأَظامُبضمِلّدامِظؼمَلِدَؼَنمَطؼمَلامَب

مِعَنماظَِّذؼَنم}[م،موضالمتضملاىلمخم ّرامسنمبينمإدرائؿمللموأطػملؾملممِّعوالماظؽملاسمباظؾارلم6م51 َصِؾصمُلػمْلٕم

مَطـِرّيام*مَوَأِخِذِػُمماظرَِّبا مَسػمَلؿمِلؾمٔلِممَرؿملَِّؾاٍتمُأِحػملَِّتمَظؾمُلِممَوِبزمَلدِِّػِممَسِنمَدِؾؿملٔلماظػملَِّه مُغؾمُلمَػاُدوامَحٖرِعؽمَلا وامَوَضِد

م[.121-121]اظؽمللاء6م{َسؽمِلُهمَوَأْطػمِلؾمٔلِممَأِعَواَلماظؽمٖلأسمِباْظَؾاِرٔلمَوَأِسَؿِدَغامِظػمْلغمَلاِصٔرؼَنمِعؽمِلؾمُلِممَسَذاّبامَأِظؿملؼمّلا

وصورمأطلمأعوالماظؽملاسمباظؾارلمعؿضملددةموعؿؽملوسةمعؽملؾملامعامؼغملونمباظصملػملممواظعملؾملرمواظطملزملبموعؽملؾملامم

بؿملضملاموذراءم،موعؽملؾملامعامؼغملونمبؿسملؿملؿملعمايعملوقموخؿملاغةمعامؼغملونمباظؽملزملبمواالحؿؿملالمواظطملشمواظؿدظؿملسم

ماِّعاغةمواٌؼملارػملةميفمتلدؼدماظدؼونموشريمذظكمعنماظزملورةماظيتمإنمتؽملوستمصكملغؾملامحمرعةم.

ظعملدمسؽملىماإلدالممبرملفملنماظؿملؿؿملممسؽملاؼةمخاصةمضؾلمبػملوشهمايػملمم 6ميمومنها: أكم مال انيت

موأعرمبكملطراعهمورساؼؿهمورساؼةمأ مصعملالمايقموبضملدمبػملوشهمايػملمم، عواظهم،موحذرمعنمإؼذائهموضؾملرهم،

[م،موحذرمعنمأطلمأعواهلممأوماٌلاسمبؾملامبطملريمحقم5]اظسملقى6م{َصفمَلٖعاماْظؿمَلِؿؿملَممَصالمَتعمْلؾمَلِرمم}دؾقاغهم6م

م موتضملاىلم6 مِصيمُبشمُلوِغؾمٔلم}صعملالمدؾقاغه مَؼفمْلُطػمُلوَن مٔإٖغؼمَلا ماْظؿمَلَؿاَعىمُزػمْلؼملًا مَأِعَواَل مَؼفمْلُطػمُلوَن ماظَِّذؼَن مَغارًامٔإٖن ِم

[م،موسدمأطلمعالماظؿملؿؿملممأحدماظلؾعماٌوبعملاتمأيماٌؾملػملغملاتم،مصضمَلِنم11]اظؽمللاء6مم{َوَدؿمَلزمِلػمَلِوَنمَدضمِلريًام
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ٌُ ما ماظٖلِؾَع م)اِجَؿؽمِلُؾوا مَضاَل6 مَوَدػملََّم( مَسػمَلؿمِلِه ُٓ م)َصػملَّىما ماظؽمٖلِؾيِّ مَسٔن مَسؽمِلُه(، م)َرِضَيماظػملَُّه وِبعمَلاِت(،مَأِبيمُػَرِؼَرَة

،مَوَضِؿُلماظؽمٖلظمْلٔسماظَِّؿيمَحٖرَمماظػملَُّهمٔإظَّامِباَيقِّ،ممَؼامَرُدوَلماظػملَِّهمَوَعامُػٖن؟مَضاَل6)اظرملِِّرُكمِباظػملَِّه،مَواظلِِّقُرَضاُظوا6م

ٌُقمِلِعؽمَلاِتماظطمَلاِص ٌُِقزمَلؽمَلاِتما اَلِت()رواهمَوَأْطُلماظرَِّبا،مَوَأْطُلمَعألماظؿمَلِؿؿملٔم،مَواظٖؿَوظخمليمَؼِوَمماظٖزِحِف،مَوَضِذُفما

ماظؾكاري(،م

وِّجلمػذامطانمترشؿملبماظؽمليبم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(ميفمطظملاظةماظؿملؿؿملم،مصضمَلِنمَأِبيمُػَرِؼَرَةم

مَو مَأَغا مِظطمَلؿمِلٔره، مَأِو مَظُه م)َطاِصُلماْظؿمَلِؿؿملٔم مَوَدػملََّم(6 مَسػمَلؿمِلِه ُٓ م)َصػملَّىما ِٓ مَضاَلمَرُدوُلما مَضاَل6 ُػَوم)رضيمآمسؽمله(

يماْظَفؽمٖلِة(مَوَأَذاَرمَعاِظٌكمِباظٖلٖؾاَبِةمَواْظُوِدشمَلىم)رواهمعلػملم(،وبؾملذامالمؼرتكماإلدالمماظؿملؿاعىمغؾملّؾامَطؾمَلاَتؿمِلٔنمِص

مباظرساؼةم موتضملؾملدػم محظملصملؾملم مسػملى مؼرملٓدد موإمنا مضضملظملؾملم، محأل معلؿطملػملي مأو ماظشملاعضملني مأو ظألوصؿملاء

مؼضملاغىمع مصؽملفدماجملؿؼملع موُتؾمِلؼمَللمتربؿملؿؾملم، مظؽالمتسملؿملعمحعملوضؾملم مطفملرظملالمواظضملؽملاؼة، مدػملؾؿملة نمزواػر

ماظرملوارعمواظضملارػملنيمواٌؿلٓوظني.

مظغمللماِّواصرماملرياث يف انغري حق أكم: ومنها  ماظعملسملؿملةميفممتزؼعملؾملا موتغملؼملنمخشملورةمػذه 6

م ماِّدرؼة م، معؿؽملاحرؼنمبدالمعنماخوةموضشملعماِّرحام مإظيمأسداء ماظواحدة ماِّدرة وؼؿقولمأصراد

معؿقابنيم،موإنماِّعرمظؿملضملصملمموؼرملؿدمحنيمؼغملونماظصملػملممظػملورثةمعنمأضاربؾملمم،موػومأذدمأغواعماظصملػملم.م

وظعملدمتغملظمللمآمسزموجلمبضملػملؼملهموحغملؼملؿهميفمترملرؼعماٌوارؼثمبكملسشملاءمطلمذيمحقمحعملهموأعرغامم

وباظرشممعنمذظكمصؾملؽملاكمعنمؼضملرتضمسػملىمأعرمآمصؿملؼملؽملعماظوارثمعنمبكملؼزملالمايعملوقمِّصقابؾملامم،م

إرثهمإعامرؼملضمّلامصؿملهمأوماسرتاّضامسػملىمتعمللؿملممآمتضملاىلم،مأوماتؾاّسامظضملاداتموتعملاظؿملدمػيمإىلماىاػػملؿملةم

أضربمعنمتضملاظؿملمماإلدالمماظلؼملقةم،موػذامدظؿمللمضضملفماإلميانمصـملطلماٌرياثمضضملؿملفماإلميانمومإنم

ماظعملرآن.صػملىمومصاممومضرام

إنمعنمميؽملعموارثامعنمعرياثهمؼرتغملبمسدةمطؾائرمؼفملطلمحراّعام،مؼصملػملمم،مؼضملؿديمسػملىماظسملضملظملاءم

،موؼعملشملعمرمحهم،موطلمطؾريةمعنمػذهماظغملؾائرمتوردمصاحؾؾملاماٌؾملاظكميفماظدغؿملامواآلخرةموداسؿؾملام

مظنمؼؽملظملضملهمعاظهموالمدػملشملاغهموالمأوالده.

رعةمأطلمعالماظؿملؿؿملمموػومذغبمؼورثماِّحعملادمإنمأطلماٌرياثمالمؼعمللميفمحرعؿهمأومجرعهمسنمح

مواظسملطملائن.

مأذٓدم 6ومنها: قبىل انرشىة معن موػي م م، ماحملرم ماٌال مطلب مررق مإحدى مػي و

ماالجؿؼملاسؿملة موطؿملاغؾملا اِّعراض ماِّعم، مبفملخالق ماِّدرم صؿغمًلا ميف مواظدعار مباظوبال مسػملؿملؾملا صؿضملود

رأماظؽملاسمسػملىمتضملارؿمَلؾملامصاسػملممأنموو واجملؿؼملضملاتمواِّصرادم،مصكملذامصرملتماظرذوةميفمأعةمعنماِّعم

ماظسملؼملائرمضدمعاتتمواإلميانمضدمضضملفميفماظؽملظملوسمواظعملػملوبم.
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وضدمذٓددماظرملرعمسػملىمحرعةمأخذػامأومدصضملؾملامأوماظؿودطمبنيماظراذيمواٌرترمليم،مواظـالثةم

معشملرودونمعنمرمحةمآ،معؿضملرضنيمظلكشملهموشسملؾه،مَصِنمَثِوَباَنم)رضيمآمسؽمله(مضال6مَظضمَلَنمَرُدوُل

ُٓمَسػمَلؿمِلِهمَوَدػملََّم()اظٖراِذَيمَواْظؼمُلِرَترمِلَيمَواظٖراِئَش(م)رواهمأمحد(موعامػذامإالمِّن ِٓم)َصػملَّىما اظرذوةمضؿلم ا

مازدػارهموتعملدعه. ظغملظملاءاتماجملؿؼملع،مودسوةمصرحيةمهلدممبؽملؿملاغهماظذيمؼعملوممسػملؿمله

مصغملْل وعا مإالمأصلدتهم، موالمجمؿؼملضمّلا مإالمأساضؿهم، اٌرترمليم عؽملؾملممزاملمدخػملتماظرذوةمسؼملػمًلا

مواظطملػملصملة ماظؿلاػلميفمسؼملػمله، مأو مسػملىماىورميفمحغملؼمله، ماظذيمحيؼملػمله سػملىمعنمالمؼدصعم ِّخذه

مسونمطؾريمسػملىماظصملػملم،م مواظداصعمهلا مؼؾملابمعنمعراجضملؿه7 مأعاعهمحؿىمجيضملػمله موتعملشملؿملبموجؾمله ذؿملّؽا،

ة،موعصملؾملرػمماآلخرؼن،ماظذؼنمتفملبىمأذواضؾملمماظلػملؿملؼمل وسػملىمترملفؿملعماظصملاٌني،موعظمللدمظعملػملوبؾملممسػملى

مايؿملة موسعملؿملدتؾملم مٌؽملغمَلرػؼملا،م اٌلؿعملؿملم، موععملْر مظظملضملػملؾملؼملا مرإض مبؿملؽملؾملؼملا مواظلاسي ماظرذوة7 مدصع سن

م واظراضي مؼعملولمتضملاىل6 موتؽملاولمظػمللقت، مأطلمظألعوالمباظؾارل، ُم مصاظرذوة مَتفمْلُطػمُلوْام}طاظظملاسل. َواَل

مِباْظَؾاِرٔل مَبؿمِلؽمَلغمُلم م{َأِعَواَظغمُلم م144]اظؾعملرة6 ميف مدؾقاغه موؼعملول م[، ماظؿملؾملود6 ِظػمْلغمَلِذِبم َدؼملَٓاُسوَن}ذفملن

 [،م36]اٌائدة6{ِظػمللُِٓقِت َأطَٓاُظوَن

ماِّداظؿملب موأخسٔٓ مأضؾّّ ماظؽملاسم وعن معزملاحل متضملشملؿملُل ماظرذوة6 مسػملى مظػملقزملول اٌػملؿوؼة

أنمؼؿممأخذماظرذوة،مويفمذظكمخؿملاغةمظألعاغةماظيتمؼعملولمآمتضملاظيم واظؿلوؼفميفمإنازػامإىل

َأغَٓؼمَلام َواِسػمَلؼمُلوْا َوَتُكوُغوْامَأَعاَغاِتغمُلِممَوَأغُؿِممَتضمِلػمَلؼمُلوَنم* اظَِٓذؼَنمآَعؽمُلوْاماَلمَتُكوُغوْاماظػمّلَهمَواظرَُٓدوَلمَؼاَأؼُٓؾمَلا}صؿملؾملا6م

مم.[64-63]اِّغظملال6م{َوَأنَٓماظػمّلَهمِسؽملَدُهمَأِجْرمَسصمِلؿملْم َوَأِواَلُدُطِممِصِؿؽمَلٌة َأِعَواُظغمُلِم

ماظرذوة مبلؾب ماِّعاغات متسملؿملع مإىلمأسؼملال ،موػغملذا ماظرملرؼظملة ماِّسؼملال صاددةم وتؿقول

مأصقاب مبضملض مضؾل معن ماظضملؼملراغؿملة ماظدوظة معرملارؼع ميف ماٌلؽوظني مطرذوة م، اِّسؼملال،م خلؿمللة

تؽملظملؿملذماظرملروطماٌ رعةم وطرذوةمبضملضماٌرملرصنيمسػملىماِّسؼملالمعنمأجلماظؿعملزملريمباظضملؼمللم،موسدم

 باظضملعملود،موسدمماظوصاءممبامسػملؿملؾملامعنماظؿزاعاتم.ممممم

مصؾملومذقملممإنماٌ الماحملرممبزملورهماٌؿضملددةمظهمآثارمعدعرةمسػملىماِّصرادمواجملؿؼملضملاتم،

وبالءمسػملىمصاحؾه،مبلؾؾهمؼزملابماظعملػملبمباظعمللوةم،موؼذػبماإلميانمذؿملؽامصرملؿملّؽام،موؼضملؼمليماظؾزملريةم،م

وميؽملعمإجابةماظدساءم،مممقوقماظ رطةم،مإنمأغظملعملهمصاحؾهميفمبٕرمملمُؼقملجرم،موإنمبذظهميفمغظملٕعمملم

مَسػمَلؿمِلِهمُؼرملغملرم ُٓ م)َصػملَّىما مِسؽمِلَدمَرُدؤلماظػملَِّه ماْظـملَؼُة مُتػمِلؿمَلِتمَػِذِه ،مَسٔنماِبٔنمَسٖؾإسم)رضيمآمسؽملؾملؼملا(مَضاَل6

[م.مَصعمَلاَممَدضمِلُدمِبُنمَأِبيمَوضَّإصم124]اظؾعملرة6م{َؼامَأٗؼؾمَلاماظؽمٖلاُسمُطػمُلوامِعؼمٖلامِصيماْظفمَلِرٔضمَحػمَلاًظامَرؿملِّّؾا}َوَدػملََّم(6م

ماظؽمٖلِؾٗيم)رضيمآ مَظُه مَصعمَلاَل م، ماظٖدِسَوِة مَؼِفضمَلػمَلؽمِليمُعِلَؿَفاَب مَأِن ماظػملََّه ماِدُع ماظػملَِّه، مَرُدوَل مَؼا مَصعمَلاَل6 مسؽمله(،

ُٓمَسػمَلؿمِلِهمَوَدػملََّم()َص 6م)َؼامَدضمِلُدمَأِرِبمَعشمْلضمَلؼمَلَكمَتغمُلِنمُعِلَؿَفاَبماظٖدِسَوِةم،مَواظَِّذيمَغظمْلُسمُعَقؼمٖلٍدمِبؿمَلِدِهم،مػملَّىما
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َسِؾٍدمَغَؾَتمَظِقؼمُلُهممٔإٖنماْظضمَلِؾَدمَظؿمَلعمْلِذُفماظػملُّعمْلؼمَلَةماْظَقَراَممِصيمَجِوِصِهمَعامُؼَؿعمَلٖؾُلمِعؽمِلُهمَسؼمَلَلمَأِرَبضمِلنَيمَؼِوّعام،مَوَأٗؼؼمَلا

 ِعَنماظٗلِقِتمَواظرَِّبامَصاظؽمٖلاُرمَأِوَظىمِبِه(م)رواهماظشمل راغيميفماظغملؾري(.ممم

ظؿؽملاحرمواظؿظملرقميفماجملؿؼملعم،موؼقملديمإىلمتسملؿملؿملعماِّعاغاتموبلؾؾهمتلودمروحماًزملوعةموا

وتدعريماِّخالقمواظعملؿملمم.مأالمصايذرمايذرمعنماِّعوالماحملرعةمٌاموػملؾهمعنمخزيموسارمسػملىم

 صاحؾؾملاميفماظدغؿملامواآلخرةم،مودعارمظػملؼملفؿؼملضملاتموػدممظؾؽملؿملانمايسملارةم.م

 


