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 واجملتنعات لألفراد املدمرة احلرام املال صور مو

 مم6112مؼوظؿملهم11ماٌواصقمػذمل1343مذوالم11

 6 العهاصر 6ّمأوال
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 .مواٌؿملزانماظغملؿمللمتشملظملؿملفمأوماظطملشمأوماظرذوةمبشملرؼقماٌغملؿلبماٌال -

 م.مواجملؿؼملضملاتماِّصرادمسػملىماحملرعةماِّعوالمأثر .4

م.اياللماٌالمهريمضرورة .3

ا
ً
 6وانسنت انقرآن من األدنت6مثاني

 6انكريم انقرآن من: أوال                

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

 [.6136مم]اظؾعملرة{َ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

 م.[144]اظؾعملرة6م{َتضمِلػمَلؼمُلوَن َأِعَوألماظؽملَٓأسمِباإٔلِثٔممَوَأغُؿِم

اْظؼمَلاُلمَواْظَؾؽمُلوَنمٔزؼؽمَلُةماْظَقؿمَلاِةماظٗدِغؿمَلامَواْظَؾاِضؿمَلاُتماظزمٖلاِظَقاُتمَخؿمِلْرمِسؽمِلَدمَربَِّكمَثَوابًامَوَخؿمِلْرم}ضالمتضملاىل6م -3

 مم[.32]اظغملؾملف6م{َأَعاًل

 َوُػِمماَلممَطَلَؾِتمَوَعِنمَؼطمِلػمُلِلمَؼفمْلِتمِبؼمَلامَشلَٓمَؼِوَمماْظعمِلؿمَلاَعِةمُثمَٓمُتَويفمُطلُٓمَغظمْلٕسمَعا}وضالمتضملاىل6م -1

 م[.121]آلمسؼملران6{ُؼصمْلػمَلؼمُلوَن

مٔإٖنماظَِّذؼَنمَؼفمْلُطػمُلوَنمَأِعَواَلماْظؿمَلَؿاَعىمُزػمْلؼمّلامٔإٖغؼمَلامَؼفمْلُطػمُلوَنمِصيمُبشمُلوِغؾمٔلِممَغاّرام}وضالمتضملاىل6م -2

 [م.11]اظؽمللاء6{َوَدؿمَلزمِلػمَلِوَنمَدضمِلرّيا
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 6 الهبوية السهة مو 6ثانًيا

)رضيمآمسؽمله(مَضاَلم6مَضاَلمَرُدوُلماظػملَِّهم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(6م)مَأٗؼؾمَلاماظؽمٖلاُسمٔإٖنمَسِنمَأِبىمُػَرِؼَرَةم -1

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

َؼامَأٗؼؾمَلاماظَِّذؼَنمآَعؽمُلوامُطػمُلوامِعِنم}،موَمَضاَلم6مم{اظشملَّؿملَِّؾاِتمَواِسؼمَلػمُلوامَصاِظّقامٔإغِّيمِبؼمَلامَتضمِلؼمَلػمُلوَنمَسػمِلؿملْممُطػمُلوامِعَن

َربِّمَؼامَربِّم،مُثٖممَذَطَرماظٖرُجَلمُؼشمِلؿملُلماظٖلظمَلَرمَأِذضمَلَثمَأْشَؾَرمَؼؼمُلٗدمَؼَدِؼِهمٔإَظىماظٖلؼمَلاِءمَؼامم{َرؿملَِّؾاِتمَعامَرَزْضؽمَلاُطِم

مَوُشذِّ م، مَحَراْم مَوَعػمْلَؾُلُه م، مَحَراْم مَوَعرمِلَرُبُه م، مَحَراْم م)رواهممَيَوَعشمْلضمَلؼمُلُه م( مِظَذِظَك مَصفمَلٖغىمُؼِلَؿَفاُب م، ِباْظَقَرأم

معلػملم(.

م)َؼفمْلِتيمَسػمَلىماظؽمٖل -6 مَضاَل6 م)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم( ماظؽمٖلِؾيِّ مَسِن م)رضيمآمسؽمله( مَأِبيمُػَرِؼَرَة أسموَسِن

م)رواهماظؾكاري(.مَزَعاْنماَلمُؼَؾاِظيماْظؼمَلِرُءمَعامَأَخَذمِعؽمِلُهمَأِعَنماْظَقاَلٔلمَأِممِعِنماْظَقَرأم(

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

 م)رواهمعلػملم(.ماُظُه،مَوِسِرُضُه(َسػمَلىماْظؼمُلِلػمِلٔممَحَراْم،مَدُعُه،مَوَع

ودػملم(ماِدَؿضمِلؼمَلَلمَرُجاًلمِعَنمموسنمَأِبيمُحؼمَلؿمِلٍدماظٖلاِسِديِّم)رضيمآمسؽمله(مأٖنماظؽمليبم)صػملىمآمسػملؿمله -3

َصؾمَلالَّم6مَضاَلم،مَػَذامَظغمُلِممَوَػَذامُأِػِدَيمِظيم6ماِبُنماظػملُِّؿِؾؿمٖلِةمَسػمَلىماظزمٖلَدَضِةم،مَصػمَلؼمٖلامَضِدَممَضاَلم6ماَِِّزِدمُؼعمَلاُلمَظُهم

َواظَِّذيمَغظمْلِليمِبؿمَلِدِهماَلمَؼفمْلُخُذمَأَحْدمِعؽمِلُهمَذؿمِلّؽام؟مُؼؾمِلَدىمَظُهمَأِمماَلمم،مَأِومَبؿمِلِتمُأعِِّهمَصؿمَلؽمِلصمُلرمَجػمَلَسمِصيمَبؿمِلِتمَأِبؿملِه

،مم،مَأِومَذاًةمَتؿمِلضمَلُرم،مَأِومَبعمَلَرًةمَظؾمَلامُخَواْرمٔإِنمَطاَنمَبضمِلرّيامَظُهمُرَشاْء،مَؾِؿِهمٔإالَّمَجاَءمِبِهمَؼِوَمماْظعمِلؿمَلاَعِةمَؼِقؼمِلػمُلُهمَسػمَلىمَرَض

 اظػملَّؾمُلٖممَػِلمَبػملَّطمِلُتمَثاَلّثا(م)عؿظملقمسػملؿمله(.،ماظػملَّؾمُلٖممَػِلمَبػملَّطمِلُتم"مُثٖممَرَصَعمِبؿمَلِدِهمَحٖؿىمَرَأِؼؽمَلامُسظمْلَرَةمٔإِبشمَلؿمِلِهم

ِٓم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(مَضاَل6م)ٔإٖغغمُلِممَتِكَؿزمِلؼمُلوَنموَسِنمُأمِّمَدػمَلؼمَلَةم) -1 َرِضَيماظػملَُّهمَسؽمِلؾمَلا(مَأٖنمَرُدوَلما

مَصكمٔلٖغ مِبعمَلِوِظِه مَذؿمِلّؽا ؼمَلامَأْضشمَلُعمَظُهمٔإَظٖيمَوَظضمَلٖلمَبضمِلسمَلغمُلِممَأْظَقُنمِبُقٖفِؿِهمِعِنمَبضمِلٕضم،مَصؼمَلِنمَضسمَلؿمِلُتمَظُهمِبَققِّمَأِخؿملِه

ماظؽمٖلأرمَصاَلمَؼفمْلُخِذَػا(م)رواهماظؾكاري(.ِضشمْلضمَلًةمِعَنم

مَسػمَلؿمِلِهمَوَدػملََّم(م)اظٖراِذَيمَواْظؼمُلِرَترمِلَيم -2 ُٓ ِٓم)َصػملَّىما وَسِنمَثِوَباَنم)رضيمآمسؽمله(مضال6مَظضمَلَنمَرُدوُلما

 َواظٖراِئَش(،مَؼضمِلؽمِلي6ماظَِّذيمَؼؼمِلرمِليمَبؿمِلؽمَلؾمُلؼمَلام)رواهماإلعاممأمحد(.م

ٌُِلػمِلُمموَسِنمَسِؾدماظػملَِّهم -3 ُٓمَسػمَلؿمِلِهمَوَدػملََّم(مَضاَل6م)ا ِبٔنمُسؼمَلَرم)َرِضَيماظػملَُّهمَسؽمِلؾمُلؼمَلا(مَأٖنمَرُدوَلماظػملَِّهم)َ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

مبهمؼعملسمليماإلغلانم مسػملىمسؾادهمغضملؼملةماٌالم، ماظيتمأغضملممبؾملا عنمأجلمغضملممآم)سزموجل(

،مطؼملاممحاجؿه،موبهمؼؽملالمرشؾؿهم،موبهمتلؿعملؿملممذؽوغهميفمايؿملاةم،موػومأحدمرطينمزؼؽملةمايؿملاةماظدغؿملا
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م مَواْظَؾاِضؿمَلاُت}ضالمتضملاىل6 ماظٗدِغؿمَلا ماْظَقؿمَلاِة مٔزؼؽمَلُة مَواْظَؾؽمُلوَن مَوَخؿمِلْرمماْظؼمَلاُل مَثَوابًا مَربَِّك مِسؽمِلَد مَخؿمِلْر اظزمٖلاِظَقاُت

[م،موالمؼؽملغملرمساضلمعامظػملؼملالمعنمأػؼملؿملةموضؿملؼملةميفمتلؿملريمأعورمايؿملاةم،مواظؽملؾملوضم32]اظغملؾملف6م{َأَعاًل

مباِّصرادمواِّعممظؿقعملؿملقمحؿملاةمطرميةم،موصدقمأعريماظرملضملراءمأمحدمذوضيمحؿملثمضال6م

 ُعػمْلذملغمَلؾمُلُمممممممممممممممظذملذملممُؼنَبمُعػمْلٌكمسػملذملىمجؾملذملذملٕلموإضذملذملذملذملالٔلمباظضمِلذملػملٔممواٌذملألمَؼؾينماظؽمٓلذملذملذملاُس

م{َوَظامُتقمِلُتواماظٗلظمَلؾمَلاَءمَأِعَواَظغمُلُمماظَِّؿيمَجضمَلَلماظػملَُّهمَظغمُلِممِضؿمَلاّعا}صاٌالمِضواممايؿملاةماإلغلاغؿمٖلة،مضالمتضملاىل6م

واظوصولمإىلمشاؼاتهم،موتعملسملىمبهم[م،مصؼملنمخالظهمؼؿؼملغملنماإلغلانمعنمهعملؿملقمأػداصهم،م1]اظؽمللاء6م

،موبهمؼلؿضملانمسػملىمطـرٕيمعنمأسؼملالماظربمواظشملاسة،ممطلمحاجاته،موبهمُتزملانماِّسراضموهظملظماظغملراعة

صؽملضملمماٌالماظزملاحلمظػملؼملرءماظزملاحل،مصاٌالمدالحمصاحؾهميفماٌؾملؼملاتمواٌػملؼملاتم،موؼقملؼدمذظكمعام

م(م.ضاظهمدظملؿملانماظـوريم)رضيمآمسؽمله(6م)اٌالمدالحماٌقملعن

واِّعوالميفماإلدالممودؿملػملةمالمشاؼةم،مصؾمليمودؿملػملةمظضملؾادةمآمتضملاىلموحدهموإضاعةمعامأعرمبهم

عنمسؼملارةمظػملغملونم،موػيمودؿملػملةمظػملزملالحمواإلصالحم،موودؿملػملةمظػملربمواظزملػملةمواظؿغملاصلمبنيماٌلػملؼملني،م

بنيمأصرادممودؿملػملةمظدسممضسملاؼاماِّعةماإلدالعؿملةمظؿقعملؿملقمعضملاغيماظؿوادمواظرتاحممواظؿضملاونمواظؿغملاصل

ماىلدم مدائر متداسىمظه مسسملو ماذؿغملىمعؽمله ماظذيمإذا ماظواحد مطاىلد محؿىمتغملونممجؿملضمّلا اِّعة

باظلؾملرموايؼملىم،موعؿىمتضملاعلماظؽملاسمععماٌالمسػملىمأغهمودؿملػملةمالمشاؼةمطانمغضملؼملة،مطؼملامضالم)صػملىم

مرواهماظؾكا ماظزمٖلاِظّّٔ() مِظػمْلؼمَلِرِء ماظزمٖلاِظُّّ ماْظؼمَلاُل م)ِغضمِلَم مإذامآمسػملؿملهمودػملم(6 مأعا ريميفماِّدبماٌظملرد(،

يفماظظمللادمطانموبااًلموذ٘را،موذعملاّءموتضملادًةمسػملىمصاحؾه،مطؼملامضالم)صػملىمآمماطانماٌالمعلؿكدّع

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

مواهماظؾكاري(م.اِغَؿعمَلَش(م)ر

وجاءتماظرملرؼضملةماإلدالعؿملةماظلؼملقةمهثماٌلػملؼملنيمإىلمضرورةماظلضمليميفمهزملؿمللماٌالم

َؼام}واطؿلابهمعنمررقمعؾاحةموعرملروسة،مظؿملسمصؿملؾملاماسؿداءموالمزػملمموالمضررمسػملىماظطملري،مضالمتضملاىل6م

مَتضمِلُؾُدوَنَأٗؼؾمَلاماظَِّذؼَنمآَعؽمُلوامُطػمُلوامِعِنمَرؿملَِّؾاِتمَعامَرَزْضؽمَلاُطِممَواِذغمُلُر مٔإِنمُطؽمِلُؿِممٔإٖؼاُه [م،م136]اظؾعملرة6م{وامِظػملَِّه

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

َؼامَأٗؼؾمَلاماظٗرُدُلمُطػمُلوامِعَنم}نَيمِبؼمَلامَأَعَرمِبِهماْظؼمُلِرَدػمِلنَي،مَصعمَلاَل6مَرؿملِّْبماَلمَؼعمْلَؾُلمٔإالَّمَرؿملِّّؾامَؤإٖنماظػملََّهمَأَعَرماْظؼمُلقمِلِعؽمِل

َؼامَأٗؼؾمَلاماظَِّذؼَنمآَعؽمُلوامُطػمُلوام}،موَضاَلمدؾقاغهموتضملاىل6م{اظشملَّؿملَِّؾاِتمَواِسؼمَلػمُلوامَصاِظّقامٔإغِّيمِبؼمَلامَتضمِلؼمَلػمُلوَنمَسػمِلؿملْم

مَؼام،مُثٖمم{ِعِنمَرؿملَِّؾاِتمَعامَرَزْضؽمَلاُطِم مَؼامَربِّ مٔإَظىماظٖلؼمَلاِء مَؼؼمُلٗدمَؼَدِؼِه مَأِذضمَلَثمَأْشَؾَر ماظٖرُجَلمُؼشمِلؿملُلماظٖلظمَلَر َذَطَر

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

 علػملم(.مم
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ماإلدالم مأن معنممطؼملا ماظؿقذؼر مأذد محذر ماظضملؾاد معزملاحل متراسي ماظيت ماظلؼملقة بؿضملاظؿملؼمله

معنمذردمل مصؿملؾملا مٌا مصعملدممووبإلماِّعوالماحملرعة ميفماظدغؿملا مأٖعا م، مواآلخرة ميفماظدغؿملا سػملىمصاحؾؾملا

اظربطةمعؽملهم،مصؿملغملـرماٌالموتعمللماظربطةم،موأعاميفماآلِخرة،مماظضملعملوبةمخلارًةميفماٌال،موَعِقَقتغملونم

آم)رضيمآمسؽملؾملؼملا(مأنماظؽمليبم)صػملىممظؽملارموبؽسماظعملرارم،مصظمليمحدؼثمجابرمبنمسؾدصؼملـملظهمإىلما

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

،مِّنمبهمتدارمذؽونماظؾالدمواظضملؾاد،موؼضملؿربماالسؿداءممإنممحاؼةماٌالماظضملاممضرورةمذرسؿملة

سػملؿملهماسؿداّءمسػملىمجمؼملوعماِّصرادمواجملؿؼملعم،مِّنماظذيمؼلرقمعنماٌالماظضملاممصكملغهمؼلرقمعنم

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

،مصغملؽملسمبؿملتماٌالمؼوّعامصوجدمصؿملهممسػملىمبؿملتمعالمسؼملرٌامطانماًاص،مؼقملطدمذظكمأنمُعضمَلؿمِلعمِلؿملبم

6مثمماغزملرصتمإىلمبؿمليت،مصكملذامردولمسؼملرمضدمجاءغيمم،مضالمُعضملؿملعملؿملبمدرػؼمّلامصدصضملهمإىلمابٕنمظضملؼملر

مأوجدت مُعضملؿملعملؿملب، موحيكمؼا مصعملالمظي6 ماظدرػمميفمؼده مصفؽتمصكملذا ميفمغظمللكممؼدسوغي، سػملٓي

اصؼملينمأعةمحمؼملدم)صػملىمآمسػملؿملهمذؿملّؽا؟مضالمضػملت6معامذاكمؼامأعريماٌقملعؽملني؟مضال6مأردتمأنمخت

ممدػملم(ميفمػذاماظدرػم؟!و
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ماساّعموػومملمؼزلمعااًلم-وحدثمأنمدرقمأحدماظزملقابةممشػملًةمعنمعالماظطملؽملؿملؼملةمضؾلمتعمللؿملؼملهم

ماظرجلمؼؿعملػملبميفمم- موظغملنمبرملقملمماالسؿداءمسػملىماٌالماظضملاممأصؾّّمػذا ماظرجلم، وادؿرملؾملدمػذا

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

َصعمَلاَل6م)ٔإٖغُهماْظـملَنمَؼَؿعمَلػملَُّبمِصيماظؽمٖلأر(مِضؿملَل6مَوِظَممَؼامَرُدوَلماظػملَِّهم؟مِبَرْأٔسمَداٖبِؿِهمِسؽمِلَدماْظعمِلَؿأل6ماِدُؿرمِلؾمٔلَدمُصػمَلاْنم

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

ماَطأنمِعِنمَغإر(م)رواهمسؾداظرزاقميفمعزملؽملظمله(.َؼِوَممَطَذامَوَطَذامَضاَل6م)ِذَر

مجاءميفماظزملقؿملقنيمعنمحدؼثمَأِبيمُحؼمَلؿمِلٍدم مؼدلمسػملىمسصملممحرعةماٌالماظضملاممعا ومما

اظٖلاِسِديِّم)رضيمآمسؽمله(مأنماظؽمليبم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(ماِدَؿضمِلؼمَلَلمَرُجاًلمِعَنماَِِّزِدمُؼعمَلاُلمَظُهماِبُنم

مَسػمَلىما مَأِوماظػملُِّؿِؾؿمٖلِة مَجػمَلَسمِصيمَبؿمِلِتمَأِبؿملِه، مُأِػِدَيمِظيمَضاَلمَصؾمَلالَّ مَوَػَذا مَظغمُلِم مَضاَلمَػَذا مَضِدَم مَصػمَلؼمٖلا ظزمٖلَدَضِة

مِب مَجاَء مٔإالَّ مَذؿمِلّؽا مِعؽمِلُه مَأَحْد مَؼفمْلُخُذ ماَلمَواظَِّذيمَغظمْلِليمِبؿمَلِدِهماَل مَأِم مُؼؾمِلَدىمَظُه مَصؿمَلؽمِلصمُلَر ماْظعمِلؿمَلَبؿمِلِتمُأعِِّه مَؼِوَم اَعِةمِه

مَرَصَعم مَتؿمِلضمَلُر،مُثٖم مَذاًة مَظؾمَلامُخَواْر،مَأِو مَبعمَلَرًة مُرَشاْء،مَأِو مٔإِنمَطاَنمَبضمِلرّيامَظُه ِبؿمَلِدِهمَحٖؿىمَرَأِؼؽمَلامَؼِقؼمِلػمُلُهمَسػمَلىمَرَضَؾِؿِه

ماظػملَّؾمُلٖممَػِلمَبػملَّطمِلُتماظػملَّؾمُلٖممَػِلمَبػملَّطمِلُتمَثاَلّثا(م)عؿظملقمسػملؿمله(.م-ُسظمْلَرَةمٔإِبشمَلؿمِلِهم

متػملكممإن مسػملى مأنمحياصصملوا مصؿملفبمسػملؿملؾملم م، ماِّعة مأصراد مظدىممجؿملع مأعاغة ماظضملام اٌال

ٔإٖنماظػملََّهمَؼفمْلُعُرُطِممَأنمُتقمَلٗدواماََِّعاَغاِتمٔإَظىمَأِػػمِلؾمَلامَؤإَذام}اِّعاغة،موأنمؼرسوػامحقمرساؼؿؾملام،مضالمتضملاىل6

]اظؽمللاء6م{َهمِغضمِلؼمٖلامَؼضمِلصمُلغمُلممِبِهمٔإٖنماظػملََّهمَطاَنمَدؼمِلؿملضملًامَبزمِلريًاَحغمَلؼمِلُؿممَبؿمِلَنماظؽمٖلأسمَأنمَتِقغمُلؼمُلوامِباْظضمَلِدٔلمٔإٖنماظػملَّ

م.[14

،مواظعملائؼملونمسػملؿملهمإٖغؼملامػممُأَعؽملاءممواٌالماظضملاممِعػمْلٌكمظػملؽملاسممجؿملضمّلا،موظؿملسمِعػمْلغمًلامظظمِلَؽةمعضملؿمٖلؽملةمعنماظؽملاس

يفمِحظمْلصملهموهزملؿملػملهم،موَصِرصهمِِّػػملهم،مصالمحيٗلمِّحٍدمأنمؼضملؿدَيمسػملؿملهم،مأومؼفملُخَذمعؽملهمعامالمؼلؿقٗقم،م

مِّنمذظكمؼضملدمخؿملاغةموُزػملؼمّلامظػملؽملاسممجؿملضمّلام.م

،مأوموظعملدمطـرتميفماآلوغةماِّخريةمصورماالسؿداءمسػملىماٌالماظضملاممعـلماظلرضةم،مواظؿقاُؼل

االخؿالسم،مأومتسملؿملؿملعموضتماظضملؼمللماظذيمؼؿعملاضىمغصملريهمأجّرام،مأومادؿطملاللماٌالماظضملاممِّشراضم

دؿملادؿملةمحزبؿملةمصؽوؼة،مواشؿزملابماِّرضماٌؼملػملوطةمظػملدوظةمبوضعماظؿملدمسػملؿملؾملامزػملؼمّلا،مصضملنمَساِئرمَلَةم)رضيم

مِض مَزػمَلَم م)َعِن مَضاَل6 م)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم( ماظػملَِّه مِعِنمآمسؽملؾملا(مسنمَرُدؤل مِعَنماَِِّرٔضمُروَِّضُه مِذِؾٕر ؿملَد

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

ماالسؿداءماحملرمم مبفمليمصورةمعنمصور ماظطملزملبمأو مأو ماالسؿداءمسػملىماٌالماًاصمباظلرضة أؼسملا

مَتغمُلوَنم}وضالمتضملاىل6مسػملىماِّعوالم،م مَأِن مِباْظَؾاِرٔلمٔإظَّا مَبؿمِلؽمَلغمُلِم مَأِعَواَظغمُلِم مَتفمْلُطػمُلوا مَظا ماظَِّذؼَنمآَعؽمُلوا مَأٗؼؾمَلا َؼا
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َواَلم}[م،موضالمتضملاىل6م65]اظؽمللاء6{ِتَفاَرًةمَسِنمَتَرإضمِعؽمِلغمُلِممَوَظامَتعمْلُؿػمُلوامَأِغظمُلَلغمُلِممٔإٖنماظػملََّهمَطاَنمِبغمُلِممَرِحؿملؼمّلا

 ِظَؿفمْلُطػمُلوْامَصٔرؼعملًامعِِٓنمَأِعَوألماظؽملَٓأسمِباإٔلِثٔممَوَأغُؿِم َأِعَواَظغمُلممَبؿمِلؽمَلغمُلممِباْظَؾاِرٔلمَوُتِدُظوْامِبؾمَلامٔإَظىماْظُقغملَٓأم وْاَتفمْلُطػمُل

م{َتضمِلػمَلؼمُلوَن أبيمػرؼرةم)رضيمآمسؽمله(مأنماظؽمليبم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(مضال6مموسنم[،144]اظؾعملرة6

)رواهمعلػملم(.مووضفمردولمآم)صػملىمآمسػملؿملهممػمَلىماْظؼمُلِلػمِلٔممَحَراْممَدُعُهمَوَعاُظُهمَوِسِرُضُه()ُطٗلماْظؼمُلِلػمِلٔممَس

ودػملم(ميفمخشملؾةمسرصةميفمحفةماظوداعموأسػملنمظػملدغؿملامطػملؾملامحرعةماِّعوالمصعملالم)صػملىمآمسػملؿملهم

َضاُظوا6مَؼِوْممَحَراْم،مَضاَل6مصفمليمَبػمَلٍدممودػملم(ميفمخشملؾؿهماظؾػملؿملطملةماىاعضملةم6م)َؼامَأٗؼؾمَلاماظؽمٖلاُسمَأٗيمَؼِوٕممَػَذا؟

مَوَأِعَواَظغمُلِم مِدَعاَءُطِم مَصكمٔلٖن مَضاَل6 مَحَراْم، مَذؾمِلْر مَضاُظوا6 م؟ مَػَذا مَذؾمِلٕر مصفملي مَضاَل6 مَحَراْم، مَبػمَلْد مَضاُظوا6 مَػَذا؟

مرواهماظؾكاري(.)مَوَأِسَراَضغمُلِممَسػمَلؿمِلغمُلِممَحَراْممَطُقِرَعِةمَؼِوِعغمُلِممَػَذامِصيمَبػمَلِدُطِممَػَذا(

إنماالسؿداءمسػملىمأعوالماظؽملاسمباظؾارلمداءمسسملالمأػػملكمآمبلؾؾهماظغملـريمعنماِّعمم،م

صفملػػملكمعدؼنمضوممذضملؿملبمِّطػملؾملممأعوالماظؽملاسمباظؾارلمسنمررؼقماظغملؿمللمبؿملضملاموذراءم،مضالمتضملاىل6م

م} مَعا ماظػملََّه ماِسُؾُدوا مَضِؤم مَؼا مَضاَل مُذضمَلؿمِلّؾا مَأَخاُػِم مَعِدَؼَن ماْظؼمِلغمْلؿمَلاَلمَؤإَظى مَتؽمِلعمُلزمُلوا مَوَظا مَشؿمِلُرُه مٔإَظٍه مِعِن َظغمُلِم

ماْظؼمِلغمْلؿمَلا مَأِوُصوا مَضِؤم مَوَؼا م* مُعِقؿملٍط مَؼِوٕم مَسَذاَب مَسػمَلؿمِلغمُلِم مَأَخاُف مَؤإغِّي مِبَكؿمِلٕر مَأَراُطِم مٔإغِّي َلمَواْظؼمِلؿملَزاَن

امَتضمِلـَِوامِصيماْظفمَلِرٔضمُعظمْلِلِدؼَنم*مَبعمِلؿمٖلُتماظػملَِّهمَخؿمِلْرمَظغمُلِممَواْظؼمِلؿملَزاَنمِباْظعمِلِلِطمَوَظامَتِؾَكُلواماظؽمٖلاَسمَأِذؿمَلاَءُػِممَوَظ

م مِبَقظمِلؿملٍظ مَسػمَلؿمِلغمُلِم مَأَغا مُعقمِلِعؽمِلنَيمَوَعا مُطؽمِلُؿِم م{ٔإِن مضالم42-43]ػود6 م، موطانمجزاؤػمماهلالكمواظدعار م، ]

مَعضمَل}تضملاىل6 مآَعؽمُلوا مَواظَِّذؼَن مُذضمَلؿمِلّؾا مَغٖفؿمِلؽمَلا مَأِعُرَغا مَجاَء ماظزمٖلؿمِلَقُةمَوَظؼمٖلا مَزػمَلؼمُلوا ماظَِّذؼَن مَوَأَخَذِت مِعؽمٖلا مِبَرِحؼمَلٍة ُه

-53]ػود6م{َصفمَلِصَؾُقوامِصيمِدَؼأرِػِممَجاِثؼمِلنَيم*مَطفمَلِنمَظِممَؼطمِلؽمَلِوامِصؿملؾمَلامَأَظامُبضمِلّدامِظؼمَلِدَؼَنمَطؼمَلامَبضمِلَدِتمَثؼمُلوُد

م[م،موضالمتضملاىلمخمرّبامسنمبينمإدرائؿمللموأطػملؾملممِّعوالماظؽملاسمباظؾا51 مِعَنماظَِّذؼَنم}رلم6 َصِؾصمُلػمْلٕم

مَطـِرّيام*مَوَأِخِذِػُمماظرَِّبا مَسػمَلؿمِلؾمٔلِممَرؿملَِّؾاٍتمُأِحػملَِّتمَظؾمُلِممَوِبزمَلدِِّػِممَسِنمَدِؾؿملٔلماظػملَِّه مُغؾمُلواممَػاُدوامَحٖرِعؽمَلا َوَضِد

م[.121-121]اظؽمللاء6م{ؾمُلِممَسَذاّبامَأِظؿملؼمّلاَسؽمِلُهمَوَأْطػمِلؾمٔلِممَأِعَواَلماظؽمٖلأسمِباْظَؾاِرٔلمَوَأِسَؿِدَغامِظػمْلغمَلاِصٔرؼَنمِعؽمِل

وصورمأطلمأعوالماظؽملاسمباظؾارلمعؿضملددةموعؿؽملوسةمعؽملؾملامعامؼغملونمباظصملػملممواظعملؾملرمواظطملزملبموعؽملؾملامم

عامؼغملونمباظؽملزملبمواالحؿؿملالمواظطملشمواظؿدظؿملسمبؿملضملاموذراءم،موعؽملؾملامعامؼغملونمبؿسملؿملؿملعمايعملوقموخؿملاغةم

مظكمعنماظزملورةماظيتمإنمتؽملوستمصكملغؾملامحمرعةم.اِّعاغةمواٌؼملارػملةميفمتلدؼدماظدؼونموشريمذ

ظعملدمسؽملىماإلدالممبرملفملنماظؿملؿؿملممسؽملاؼةمخاصةمضؾلمبػملوشهمايػملمم 6ميمومنها: أكم مال انيت

مصعملالمايقم موأعرمبكملطراعهمورساؼؿهمورساؼةمأعواظهم،موحذرمعنمإؼذائهموضؾملرهم، وبضملدمبػملوشهمايػملمم،

[م،موحذرمعنمأطلمأعواهلممأوماٌلاسمبؾملامبطملريمحقم5]اظسملقى6م{َصفمَلٖعاماْظؿمَلِؿؿملَممَصالمَتعمْلؾمَلِرمم}دؾقاغهم6م

م موتضملاىلم6 مَؼفمْلُطػمُلوم}صعملالمدؾقاغه ماظَِّذؼَن ماْظؿمَلَؿاَعىمُزػمْلؼمّلٔإٖن مَأِعَواَل مِصيمُبشمُلوِغؾمٔلماَن مَؼفمْلُطػمُلوَن مَغاّرٔإٖغؼمَلا امِم

عملاتمأيماٌؾملػملغملاتم،مصضمَلِنم[م،موسدمأطلمعالماظؿملؿؿملممأحدماظلؾعماٌوب11]اظؽمللاء6مم{ماَوَدؿمَلزمِلػمَلِوَنمَدضمِلرّي
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ٌُ ما ماظٖلِؾَع م)اِجَؿؽمِلُؾوا مَضاَل6 مَوَدػملََّم( مَسػمَلؿمِلِه ُٓ م)َصػملَّىما ماظؽمٖلِؾيِّ مَسٔن مَسؽمِلُه(، م)َرِضَيماظػملَُّه وِبعمَلاِت(،مَأِبيمُػَرِؼَرَة

ظؽمٖلظمْلٔسماظَِّؿيمَحٖرَمماظػملَُّهمٔإظَّامِباَيقِّ،م،مَوَضِؿُلمام)اظرملِِّرُكمِباظػملَِّه،مَواظلِِّقُرمَضاُظوا6مَؼامَرُدوَلماظػملَِّهمَوَعامُػٖن؟مَضاَل6

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

م.اظؾكاري(

،مصضمَلِنمَأِبيمُػَرِؼَرَةمموِّجلمػذامطانمترشؿملبماظؽمليبم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(ميفمطظملاظةماظؿملؿؿملم

مَسػمَلؿمِلِهمَوَدػملََّم( ُٓ م)َصػملَّىما ِٓ مِظطمَلؿمِلٔره،مَأَغامَوُػَومم)رضيمآمسؽمله(مَضاَل6مَضاَلمَرُدوُلما مَأِو 6م)َطاِصُلماْظؿمَلِؿؿملٔممَظُه

رتكماإلدالمماظؿملؿاعىمغؾملّؾاموبؾملذامالمؼمَطؾمَلاَتؿمِلٔنمِصيماْظَفؽمٖلِة(مَوَأَذاَرمَعاِظٌكمِباظٖلٖؾاَبِةمَواْظُوِدشمَلىم)رواهمعلػملم(،

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

مطفملرظملالم مدػملؾؿملة مؼضملاغىمعنمزواػر مصؽملفدماجملؿؼملع موُتؾمِلؼمَللمتربؿملؿؾملم، مظؽالمتسملؿملعمحعملوضؾملم واظضملؽملاؼة،

ماظرملوارعمواظضملارػملنيمواٌؿلٓوظني.

مظغمللماِّواصرماملرياث يف انغري حق أكم: ومنها  ماظعملسملؿملةميفممتزؼعملؾملا موتغملؼملنمخشملورةمػذه 6

م ماِّدرؼة م، معؿؽملاحرؼنمبدالمعنماخوةموضشملعماِّرحام مإظيمأسداء ماظواحدة ماِّدرة وؼؿقولمأصراد

معؿقابنيم،موإنماِّعرمظؿملضملصملمموؼرملؿدمحنيمؼغملونماظصملػملممظػملورثةمعنمأضاربؾملمم،موػومأذدمأغواعماظصملػملم.م

يفمترملرؼعماٌوارؼثمبكملسشملاءمطلمذيمحقمحعملهموأعرغاموظعملدمتغملظمللمآمسزموجلمبضملػملؼملهموحغملؼملؿهمم

بكملؼزملالمايعملوقمِّصقابؾملامم،موباظرشممعنمذظكمصؾملؽملاكمعنمؼضملرتضمسػملىمأعرمآمصؿملؼملؽملعماظوارثمعنم

إرثهمإعامرؼملضمّلامصؿملهمأوماسرتاّضامسػملىمتعمللؿملممآمتضملاىلم،مأوماتؾاّسامظضملاداتموتعملاظؿملدمػيمإىلماىاػػملؿملةم

ضملؿملفماإلميانمومإنم،موػذامدظؿمللمضضملفماإلميانمصـملطلماٌرياثمضأضربمعنمتضملاظؿملمماإلدالمماظلؼملقةم

ماظعملرآن.مأصػملىمومصاممومضر

موارّث مإنمعنمميؽملع مطؾائر مؼرتغملبمسدة معنمعرياثه ما مؼضملؿديمسػملىمؼفملطلمحر، م، مؼصملػملم م، اّعا

،موؼعملشملعمرمحهم،موطلمطؾريةمعنمػذهماظغملؾائرمتوردمصاحؾؾملاماٌؾملاظكميفماظدغؿملامواآلخرةماظسملضملظملاء

مؼؽملظملضملهمعاظهموالمدػملشملاغهموالمأوالده.وداسؿؾملامظنم

إنمأطلماٌرياثمالمؼعمللميفمحرعؿهمأومجرعهمسنمحرعةمأطلمعالماظؿملؿؿملمموػومذغبمؼورثم

مماِّحعملادمواظسملطملائن.

مأذٓدمو 6قبىل انرشىة 6ومنها معن موػي م، ماحملرم ماٌال مطلب مررق مإحدى ػي

ماالجؿؼملاسؿملة ماِّعم اِّعراض مبفملخالق موطؿملاغؾملامصؿغمًلا م ، مسػملؿملؾملا ماِّدرمصؿضملود ميف مواظدعار باظوبال

صاسػملممأنم،موورأماظؽملاسمسػملىمتضملارؿمَلؾملام واجملؿؼملضملاتمواِّصرادم،مصكملذامصرملتماظرذوةميفمأعةمعنماِّعم

مواإلميانمضدمضضملفميفماظؽملظملوسمواظعملػملوبم.،ماظسملؼملائرمضدمعاتتم
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سػملىمحرعةمأخذػامأومدصضملؾملامأوماظؿودطمبنيماظراذيمواٌرترمليم،مواظـالثةموضدمذٓددماظرملرعم

ِنمَثِوَباَنم)رضيمآمسؽمله(مضال6مَظضمَلَنمضملنمظلكشملهموشسملؾه،مَصوعضملرضو،متضملاىلممعنمرمحةمآمعشملرودون

مَوَدػملََّم( مَسػمَلؿمِلِه ُٓ م)َصػملَّىما ِٓ ما مإالمِّنمَرُدوُل مػذا موعا م)رواهمأمحد(  )اظٖراِذَيمَواْظؼمُلِرَترمِلَيمَواظٖراِئَش(

مازدػارهموتعملدعه. اظذيمؼعملوممسػملؿملهماظرذوةمضؿلمظغملظملاءاتماجملؿؼملع،مودسوةمصرحيةمهلدممبؽملؿملاغه

مصغملْلمعؽملؾملممزاملمدخػملتماظرذوةمسؼملاًل وعا مإالمأصلدتهم، اٌرترمليم إالمأساضؿهم،موالمجمؿؼملضمّلا

مواظطملػملصملةمِّخذهماظذيمحيؼملػملهمسػملىماىورميفمحغملؼمله ماظؿلاػلميفمسؼملػمله، مأو سػملىمعنمالمؼدصعم ،

مواظداصعم مؼؾملابمعنمعراجضملؿه7 مأعاعهمحؿىمجيضملػمله موتعملشملؿملبموجؾمله مسونمطؾريمسػملىماظصملػملم،مذؿملّؽا، هلا

اآلخرؼن،ماظذؼنمتفملبىمأذواضؾملمماظلػملؿملؼملة،موعصملؾملرػمم وسػملىمترملفؿملعماظصملاٌني،موعظمللدمظعملػملوبؾملممسػملى

مايؿملة موسعملؿملدتؾملم ماظرذوةماٌلؿعملؿملم، مدصع مٌؽملغمَلرػؼملا،مم،مسن موععملْر مظظملضملػملؾملؼملا مرإض مبؿملؽملؾملؼملا واظلاسي

م واظراضي موتؽملاولمظػمللقت، مأطلمظألعوالمباظؾارل، ُم مصاظرذوة مطاظظملاسل. مَتفمْلُطػمُلوْام}ؼعملولمتضملاىل6 َواَل

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

 [،م36]اٌائدة6{ِظػمللُِٓقِت َأطَٓاُظوَن

ماِّداظؿملب موأخسٔٓ مأضؾّّ ماظرذوة وعن مسػملى مظػملقزملول ماظؽملاسمماٌػملؿوؼة معزملاحل متضملشملؿملُل 6

أنمؼؿممأخذماظرذوة،مويفمذظكمخؿملاغةمظألعاغةماظيتمؼعملولمآمتضملاظيم إنازػامإىلمواظؿلوؼفميف

َأغَٓؼمَلام َواِسػمَلؼمُلوْا َوَتُكوُغوْامَأَعاَغاِتغمُلِممَوَأغُؿِممَتضمِلػمَلؼمُلوَنم* َؼاَأؼُٓؾمَلاماظَِٓذؼَنمآَعؽمُلوْاماَلمَتُكوُغوْاماظػمّلَهمَواظرَُٓدوَل}صؿملؾملا6م

مِصِؿ َأِعَواُظغمُلِم مَسصمِلؿملْم ؽمَلٌةَوَأِواَلُدُطِم مَأِجْر مِسؽملَدُه ماظػمّلَه م{َوَأنَٓ مم[64-63]اِّغظملال6 متسملؿملعماِّعاغاتم، وػغملذا

م.بلؾبماظرذوةم

مصؾملومذقملمم إنماٌالماحملرممبزملورهماٌؿضملددةمظهمآثارمعدعرةمسػملىماِّصرادمواجملؿؼملضملاتم،

ريةم،موبالءمسػملىمصاحؾه،مبلؾؾهمؼزملابماظعملػملبمباظعمللوةم،موؼذػبماإلميانمذؿملؽامصرملؿملّؽام،موؼضملؼمليماظؾزمل

وميؽملعمإجابةماظدساءم،مممقوقماظربطةم،مإنمأغظملعملهمصاحؾهميفمبٕرمملمُؼقملجرم،موإنمبذظهميفمغظملٕعمملم

مَسػمَلؿمِلِهم ُٓ م)َصػملَّىما مِسؽمِلَدمَرُدؤلماظػملَِّه ماْظـملَؼُة مُتػمِلؿمَلِتمَػِذِه ُؼرملغملرم،مَسٔنماِبٔنمَسٖؾإسم)رضيمآمسؽملؾملؼملا(مَضاَل6

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

ماظؽمٖلِؾٗي مَظُه مَصعمَلاَل م، ماظٖدِسَوِة مَؼِفضمَلػمَلؽمِليمُعِلَؿَفاَب مَأِن ماظػملََّه ماِدُع ماظػملَِّه، مَرُدوَل مَؼا مَصعمَلاَل6 م)رضيمآمسؽمله(،

ُٓمَسػمَلؿمِلِهمَوَدػملََّم()َص )َؼامَدضمِلُدمَأِرِبمَعشمْلضمَلؼمَلَكمَتغمُلِنمُعِلَؿَفاَبماظٖدِسَوِةم،مَواظَِّذيمَغظمْلُسمُعَقؼمٖلٍدمِبؿمَلِدِهم،م6مػملَّىما

َسِؾٍدمَغَؾَتمَظِقؼمُلُهممٔإٖنماْظضمَلِؾَدمَظؿمَلعمْلِذُفماظػملُّعمْلؼمَلَةماْظَقَراَممِصيمَجِوِصِهمَعامُؼَؿعمَلٖؾُلمِعؽمِلُهمَسؼمَلَلمَأِرَبضمِلنَيمَؼِوّعام،مَوَأٗؼؼمَلا

 ظٗلِقِتمَواظرَِّبامَصاظؽمٖلاُرمَأِوَظىمِبِه(م)رواهماظشملرباغيميفماظغملؾري(.مممِعَنما
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وبلؾؾهمتلودمروحماًزملوعةمواظؿؽملاحرمواظؿظملرقميفماجملؿؼملعم،موؼقملديمإىلمتسملؿملؿملعماِّعاغاتم

وتدعريماِّخالقمواظعملؿملم.مأالمصايذرمايذرمعنماِّعوالماحملرعةمٌاموػملؾهمعنمخزيموسارمسػملىم

 صاحؾؾملاميفماظدغؿملامواآلخرةم،مودعارمظػملؼملفؿؼملضملاتموػدممظؾؽملؿملانمايسملارةم.م

 


