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 (2) اهلوية اإلميانية

 أع٘ذ باهلل ًّ اهػٚطاْ اهسدٍٚ
ٍٔ ٕٶ  بٶطٲ ٌٰاهٖو ٍٔ ّٔاهسٸسٲ ٌٲدٱ  اهسٸسٶٚ ٕٶ ٰزبِّ اِهٰش ٌٶنٰي هٖو ّٔ اِهٰعاَه ٍٔ اهسٸسٲٌ َٔ ًٰوٶمٶ اهسٸسٶٚ ٘ٲ ٰٙ ّٔ  ُٰعٲبٱـدٱ  ٔإٙٸاَن  اهدِّٙ
ٍٰ اهؿِّـٰسا َ  آــدٶُٰا  ُٰطٲـٰتعٶنيٱ  ٗٔإٙٸـانَ  ّٰ ؾٶـٰسا َ   امُلطــٰتقٶٚ ٍٲ  َأُٰعٌــٰ  اٖهــرٶٙ ٍٲ املػكٱــ٘بٶ َغــٔر ٰعَوـٚٔٔ  ٨َٰٗ ٰعَوــٚٔٔ
 .(7-1:اهفاحتٞ)اهكٸاهِّنٰي

 ذلٌد. ُااهؤٍ ؾى ٗضوٍ عوٟ ضٚدُا ذلٌد ٗعوٟ آي ضٚد
 .ٗزمحٞ اهلل ٗبسكاتٕ - خ٘ٝأٙٔا اٮ -اهط٩َ عوٚلٍ 

  ضبشإُ ٗتعاأ  أْ ٙلتأ أدسكٍ.ُٗطأي اهلل ،ُػلس هلٍ يف املقدًٞ سك٘زكٍ
ٗقبى أْ ُتشدخ عّ ٓرا امل٘ق٘ع ضٚلْ٘ ًقدًٞ  ،يف ٓرٖ اجلوطٞ ضٚلْ٘ سدٙجِا س٘ي ًقازُٞ بني خٚازّٙ أًاًِا

ّٰ :أع٘ذ باهلل ًّ اهػٚطاْ اهسدٍٚ ٙجِا س٘ي ق٘ي اهلل ضبشإُ ٗتعاأ سد ٕٶ   بٶٌٰا اهسٸضٱ٘يٱ آًٰ ٚٲـ ّ  ُأُـٔصٰي ٔإَه ٕٶ ٰز ًٶـ  بِّـ
ْٰ ِٱ٘ ٌٱ٧ٲًٶ ّٰ ُكىٌّ ٰٗاِه ٕٶ آًٰ ٕٶ ًٰٰٗ٭٢ٶَلتٶ ٕٶ بٶاهٖو ٕٶ ٰٗزٱضٱوٶ ّٰ ُٱَفسِّقٱ ٨َ ُٰٗكتٱبٶ ٚٲ ٕٶزٱ ًّٶ َأٰسدٷ ٰب ٌٶعٲِٰا َٰٗأَطعٲِٰا َٰٗقاُهِ٘ا ضٱوٶ  ٰزبٸِٰا ُغِفٰساَُٰم ٰض

ٚٲَم ٕٱ ُِٰفطٳا ٨َ  اِهٌٰؿٶرٱ ٰٗٔإَه ٰٔا َكٰطٰب ٲ ًٰا َهٰٔا ٗٱضٲٰعٰٔا ٔإ٨ٖ ٙٱَلوِّفٱ اهٖو ٚٲ ٗٲ طٶـِٰٚا ُٰ ٔإْ تٱ٧ٰاخٶـرٲُٰا  ٨َ اِكٰتٰطٰب ٲ ٰزبٸِٰا ًٰا ٰٰٗعَو  َأ
ٚٲِٰا ٨َٰٗ ٰزبٸِٰا َأخٲَطِأُٰا ٌٶىٲ ٰعَو ٌٰا ٔإؾٲسٳا ٰتشٲ ٕٱ َك ٌِٰوٰت ّٰ ٰعَوٟ ٰس َٞ ٨َ ًٰا ٨َٰٗ تٱٰشِِّوِٰا ٰزبٸِٰا َقبٲوٶِٰا ًٶّ اٖهرٶٙ ٕٶ َهِٰا َطاَق  ٰٗاعٲـفٱ  بٶ
ٌٲِٰآ َأُٰ  َهِٰا ٰٗاِغفٶسٲ ٰعِٸا ٘ٲ٨َُٰا ٰٗازٲٰس َٔ ٰعَوٟ َفاُؿٱسٲُٰا ًٰ ٘ٲ ّٰ اِهَق  ؾدق اهلل اهعظٍٚ. (285،286:اهبقسٝ)اِهَلافٶٔسٙ

ُٞ، ٓٛ اهبطااهلل ٗزضوٕ ٗهو٧ًٌِني مجٚعّآٛ اهل٘ٙٞ اٮمياُٚٞ ٪ُبٚا١  إْ ٓرٖ ا٬ٙٞ اهلسميٞ ّٔ قٞ اهلاًو  اهعِاٗٙ
جيـأ أْ ٙلـْ٘   إميـأٍُ  ْ سٙـس هوٌـ٧ًِني أ  ، ٓٛ تقوٟ طسٙقٕ ًّ امل٧ًِني بٍٔٗاهطا٢سّٙ ع ،اهلل ٗزضوٕ٪ُبٚا١ 
 .بعد دٚى تعسٙف باملطرٝ اٮهلٚٞ ٪ُبٚا١ اهلل ٗزضوٕ ٗاهؿاحلني ًّ عبادٖ د٩ّٚ ٘، ٓٓلرا

، ٗٓلرا تتؿـدز ا٬ٙـٞ   ًّ اٮمياْ باهلل ضبشإُ ٗتعاأ  ّابد١ ،مشو  ٗبؿ٘زٝ ً٘دصٝ اجملا٨ت اٮمياُٚٞ اهلاًوٞ
ـ  عو ّاأْ إمياُ ،ثٍ تِتٔٛ بامل٘ادٔٞ ٪عدا٢ٕ ،اهلسميٞ باهتقسٙس عوٟ اٮمياْ باهلل ، ّاٟ غر ٓرا اهِش٘ هـٚظ إمياُ

 .احلني ًّ عباد اهللٕ هٚظ ٓ٘ إمياْ اهسضى ٗا٪ُبٚا١ ٗاهؿّ اهلل ِٗٙتٔٛ بامل٘ادٔٞ ًع أعدا٢ً إمياْ ٨ ٙبدأ
ْ  هت٘سٛ هِا بإُٔ  ،هقد دا١ت ٓرٖ ا٬ٙٞ بؿٚؼ إخبازٙٞ يف اهتقسٙسات اٮمياُٚٞ اهـرٜ ٓـ٘    ٓلرا ٙلـْ٘ اٮميـا

 .ٗاهؿاحلني ًّ عباد اهلل١ ٗاهسضى إمياْ ا٪ُبٚا
 ّا، إمياْ ٙرتن تأثرعٌوٚٞ كؤا ،٢د يف اٮض٩َ اهعظٍٚ كؤا عٌوٚٞ، أْ اهعقاأْ اٮمياْ :ٗكٌا كسزُا أكجس ًّ ًسٝ

ٙٱ ،يف ٗاقع احلٚاٝ ، ثٍ ُفظ ترتن تأثرّاعوٟ اهِفظ ـ ًا عدا ذهم  ـ عتٰب ٙٱ ،أدـ٘ ٰ  ّاس إمياُ ٨ٗ  ،َ ٨ٗ ٙـ٧خس قـدِّ ٨ 
 .٨ٗ يف ا٬خسِٝٙفع ٨ يف اهدُٚا 

ا٬ٙٞ ُصهـ  يف اهقـسآْ اهلـسٍٙ    ٓرٖ إْ  .(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٗأٗي امل٧ًِني بٔرا اٮمياْ ٓ٘ اهسض٘ي ذلٌد 
، ٗأْ مياْاٮٓلرا  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٗاهيت أٗهلا اهسض٘ي ذلٌد  ،يف ٓرٖ ا٪ًٞ اهرٜ ٓ٘ خطاب هوِاع مجٚعّا

ٙعين إُٔ بػر إميـاْ ًـّ ٓـرا اهِـ٘ع ٨ ُلـْ٘      ذهم ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)إُٔ ٓلرا كاْ إمياْ اهسض٘ي بُعس  
٨ٗ يف غاٙٞ توم  ،ُوتقٛ ًعٕ يف اهطسٙق اٮمياُٚٞ ّٗه( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ؾادقني ستٟ يف إمياُِا باهسض٘ي 

 ٨ يف اهدُٚا ٨ٗ يف ا٬خسٝ. ،اهطسٙق
ْٸ :ٙقى اهلل هٕمل أٰٗ ّٰ ٔإ ٍٲ َفسٸُقِ٘ا اٖهرٶٙ ٔٱ ُٱِ٘ا دٶِٰٙ ٍٲَه غٶٰٚعٳا َٰٗكا ٔٱ ِٲ ٛٲ١ٷ فٶٛ طٲٰ  ًٶ ٨  ،هط  ًٍِٔ يف غ١ٛ (159ا٪ُعاَ:)ٰغ

يف طسٙق إمياُٚـٞ   إ٨ٓ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )٨ توتقٛ ا٪ًٞ ًع زض٘هلا  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)توتقٛ ًع ذلٌد 
 .(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)اخلط٘ٝ عوٚٔا اهسض٘ي  أٓرٖ اهطسٙق اهيت بد :ٗاسدٝ ٓٛ

ي إهٕٚ ًّ زبٕ، ٗعِدًا آًّ مبا أُصي إهٕٚ ًّ زبٕ كاُـ  ًؿـادٙق ذهـم    آًّ مبا أُٔص( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٓ٘ 
ـ كؤا اضتقاًٞ ٗثبات،  ،كؤا عٌى ،، كؤا سسكٞ ُػطٞاٮمياْ كؤا سسكٞ اأ  ٗاُقطـاع  كؤا إخ٩ف هلل ضبشإُ ٗتع

أَ إأ   ،؟ ٓى إأ  ُفطٕٗأزضوٕ إأ  ًّ ،ي إهٕٚ ٓ٘ أُصي إهٕٚ ًّ زبٕ اهرٜ أزضوٕ٪ْ ًا أُٔص ;إهٕٚ ٗثقٞ عظٌٚٞ بٕ
 ؟اهبػسٙٞ كؤا

ّ  ،ؼ ا٬خسّٙٙلتفٛ بأْ ٙبوِّ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٓى كاْ اهسض٘ي  ّ   ،ٗٙسغد ا٬خـسٙ ٗٙـأًس   ،ٗٙعـ  ا٬خـسٙ
أَ إُٔ كاْ  ،أٗ ٙدع٘ عوٟ أٗه٣م، مٗٙدع٘ ٪ٗه٣ ثٍ ٓ٘ ٙقبع يف شاٗٙٞ ًّ شٗاٙا ًطذدٖ ،ِٟٗٙٔ أٗه٣م ا٬خسّٙ

 ؟ٓ٘ يف ًقدًٞ امل٧ًِني يف كى املٚادّٙ
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ٕ  اهعٶيف ُف٘ع ًّ حيٌوْ٘ اهرٜ جيأ أْ ٙرتضذ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)اٮمياْ باهسض٘ي  ، جيـأ أْ  وـٍ بسضـاهت
ٕ  ٗأْ ٙت )صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم  اهسض٘ي  ِٕٙطوق٘ا ٓرا املِطوق اهرٜ اُطوق ًِ ، هلـّ ه٫ضـف ًـا    شسكـ٘ا عسكتـ

جيوطـْ٘ يف شٗاٙـا   )صللى اهلل عليله وعللى آلله وسللم       ُػآدٖ عِد اهلجر هٚظ عوٟ ٓرا اهِش٘ اهرٜ كاْ عوٚـٕ اهسضـ٘ي   
ّ  ،ظْ٘ ا٬خسّٙعٶأٗ يف شٗاٙا ًطاددٍٓ ٰٗٙ ،بٚ٘تٍٔ ِٙطوقـْ٘ ملعازقـٞ اهعـاًوني يف     ٗأسٚاُـاّ  ،أٗ ٙدعْ٘ ه٭خـسٙ

ٍ  )صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم   ي إأ  زض٘ي اهلل ٍٗٓ ٧ًِْٙ٘ مبا أُٔص ،ضبٚى اهلل ٧ًِٙٗـْ٘ بـاهِ     ،ٓرا اهقـسآْ اهعظـٚ
 .)صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم ذلٌد 

ٍ   ٪ُٕ يف اه٘ق   اه٘قـ   ٓـٛ يف   ،اهرٜ ُس٠ فٕٚ ٓرٖ ا٬ٙات ٓٛ تقسٙس هو٧ًٌِني كٚف جيـأ أْ ٙلـْ٘ إميـأُ
ٍ عوـٟ أضاضـٔا ً٘اقـف    ُٗقـِّٚ  ،ًقاٙٚظ ؾشٚشٞ ٗؾادقٞ ُِظس ًّ خ٩هلا إأ  بعكِا بعض ٛٓت٘قض هِا ًا  ُٕفط

إذا مل ٙلـّ إمياُِـا    ،٨ٗ سلٌى اضٍ ؾاحلني ،٨ٗ ُتطٌٟ باضٍ أٗهٚا١ اهلل ،، ف٩ ُتطٌٟ باضٍ اٮمياْبعكِا بعض
 عوٟ ٓرا اهِش٘.
ِٱْ٘ ٌٱ٧ٲًٶ ّٰكى ًٍِٔ  ُكىٌّآًّ اهسض٘ي ٗكرهم امل٧ًِْ٘  ٰٰٗاِه ٕٶ آًٰ ٕٶ ًٰٰٗ٭٢ٶَلتٶ ٕٶ بٶاهٖو ٕٶ ٰٗزٱضٱوٶ  اهسض٘ي ُفطُٰٕٗكتٱبٶ
ْٰ ِٱ٘ ٌٱ٧ٲًٶ ّٰ ُكىٌّ ٰٗاِه ٕٶ آًٰ ٕٶ ًٰٰٗ٭٢ٶَلتٶ ٕٶ بٶاهٖو ٕٶ ٰٗزٱضٱوٶ د تؿـدٙق بأُـٕ   اٮمياْ باهلل ضبشإُ ٗتعاأ  ٓى فقط دلس ُٰٗكتٱبٶ

ٙعصش اهجقـٞ   إمياُّا ،ٙبعح عوٟ اهتطبٚق إمياُّا ،عٌوّٚا إمياُّا ،ٗاعّٚا د أْ ٙلْ٘ إمياُّاأَ إُٔ ٨ بٱ ،ٗإُٔ زبِا ،إهلِا
ـ ّ قاي ًٰٓ٘ ضبشإُ ٗتعاأ   ؟عد بٕ أٗهٚا١ٖ يف اهدُٚا ٗا٬خسٝفٌٚا ٗ ،يف ُف٘ضِا باهلل ضبشإُ ٗتعاأ  ّ يف كجر ًٶ

ّ  ،ضٚلْ٘ ًع عبادٖ اهؿاحلني ،ٕ امل٧ًِنيكتابٕ اهلسٍٙ إُٔ ضٚلْ٘ ًع أٗهٚا٢آٙات  ، ٓـ٘  ضٚلْ٘ ًع عبادٖ اهؿـابسٙ
ٜٹٍُٔ عوٟ إُٔ ضٚلْ٘ ًعٍٔأّ طًٌٰ ـ  ،ٕا أزاد ًٍِٔ أْ ٙتشسك٘ا فٚدٗا عٌٸعرز هلٍ يف أْ ٙقع ، فأ ا أزاد ًـٍِٔ أْ  عٌٸ

 إهٕٚ. اعوٍٚٔ أْ ٙدع٘ا أٗدأ ، عٌٸٙعٌو٘ا بٕ
هـٕ أثـسٖ اهلـبر عِـد ًـّ       ،ٗاٮمياْ مب٢٩لٞ اهلل هٕ قٌٚتٕ اهلرب٠ ،ٗكرهم اٮمياْ مب٢٩لتٕ ،اٮمياْ باهلل
 ٗعِد ًّ ٙعس  اهدٗز اهرٜ ٙقَ٘ بٕ امل٢٩لٞ. ،ٙعس  امل٢٩لٞ

دٔـٞ ٪عـدا١ اهلل   أْ ٙتشسكـ٘ا يف ًٚـداْ امل٘ا  عوـٟ  ًّ اهظسٗ  ٍٗٓ عاشًْ٘  قد ٙس٠ اهِاع أُفطٍٔ يف ظس ٷ
أٗ  ،ُٕفطـ اهتشـسن  ػِا أْ ِٓان ًِطقـٞ أخـس٠ تتشـسن    فٌٚا إذا بَو ، ٗقد ُستاحد ٙسْٗ أُفطٍٔ قو٩ّٚٗهلٍِٔ ق

 ؟هٚظ ذهم مما ٙعصش ًعِ٘ٙات أُفطِاأ ،ُٕفطامل٘قف  ٗٙقفْ٘ ٔاُفطا٨ُط٩قٞ ْ٘ قًّ اهِاع ِٙطو ّاعدد
بـأْ   يف طسٙق تؿبض فٚٔا دـدٙساّ  اٮمياْ بامل٢٩لٞ ًتٟ ًا كِٰ ، ًّ دِد اهلل ّا٢٩لٞ باعتبازٍٓ دِداٮمياْ بامل

ٞ  حتظٟ ب٘ق٘  امل٢٩لٞ ًعم فإُم قد تس٠ يف ًٚادّٙ امل٘ادٔٞ آ٨فّا ـ  ،ًّ امل٢٩لـ ّ دِـد اهلل ِٙطوقـْ٘ ٗبلـى    ًٶ
ـ ربٝ عاهٚٞ هتجبٚ  قو٘ب امل٧ًِني ًتٟ ًا ت٘دٸٗمبا ميولْ٘ ًّ خٶ ،ٗبلى ُؿٚشٞ ،إخ٩ف  ٔإذٲٍٚٔ ٕ ا٪ًس اٮهلٛ إه
ٞٶ ٔإَهٟ ٰزبٹَم ٙٱ٘سٶٛ ٌٰ٭٢ٶَل ٍٲ أَُِّٛ اِه ّٰ َفٰجبِّتٱِ٘ا ًٰٰعُل ِٱِ٘ا اٖهرٶٙ  .(12ا٪ُفاي:)آًٰ

ٍٸ، كى إُطاٗقد ٨ ٙػعس كى إُطاْ قاعد ،قد ٨ ُػعس سلّ بقٌٚٞ اٮمياْ بامل٢٩لٞ اهعٌى يف ضبٚى  ْ ٨ حيٌى ٓ
ْٰ ٨َ :، ٗأٍُٔ كٌا سلٟ اهلل عٍِٔدلسد تؿدٙق بأٍُٔ عباد ًلسًْ٘ ٨ٓ، ٨ ٙلْ٘ إميإُ بامل٢٩لٞ إاهلل ٰٕ ٰٙعٲؿٱ٘  اهٖو
ٍٲ ًٰا ٓٱ ْٰ َأًٰٰس ْٰ ًٰا ِٰٰٗٙفٰعُو٘ ٪ُٕ هٚظ  ;ُفطٕ ٨ حيؿى غ١ٛيف  هلّ يف أْ ٙرتن ذهم اٮمياْ أثسّا .(6:اهتشسٍٙ)ٙٱ٧ٲًٰسٱٗ

ِٙطوقْ٘ يف ًٚداْ اهعٌى يف ضـبٚى اهلل ضـٚعسفْ٘   ، هلّ أٗه٣م اهرّٙ ْ ٙس٠ فٕٚ قٌٚٞ إميإُ بامل٢٩لٞيف ًٚدا
 (ا٪سـصاب )ٗيف ٙـَ٘   (دزٰب)خ اهقسآْ عّ دٗز هو٢٩ٌلٞ يف ، ٗقد حتدٸمياْ مب٢٩لٞ اهلل ضبشإُ ٗتعاأ أٌٓٚٞ اٮ

سلـ٘  أٗه٣م اهرّٙ خسد٘ا ٗعددٍٓ قـد ٨ ٙصٙـد عوـٟ     )صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم ٗيف أٙاَ غرٓا يف سسكٞ اهسض٘ي 
، قـعا  أٗه٣ـم  أٙبوـؼ عـددٍٓ أقـعا      ، اهلل ٗعدٍٓ بإُٔ ضٚعصش ظِد ًّ هدٕٙقو٩ّٚ عددّا ث٩مثا٢ٞ غدـ إ٨ٓ

ضـرت٠ توـم اجملـاًٚع     ،ٗسدن يف ًٚداْ امل٘ادٔٞ هطٰ  مأُبٗضرت٠  ،ِٓان ضٚعس  اٮُطاْ قٌٚٞ إميإُ بامل٢٩لٞ
بى ِٓـان آ٨  ًـّ ٢٩ًلـٞ اهلل ضـبشإُ ٗتعـاأ        ،اهؿػرٝ ًّ امل٧ًِني بأُٔا هٚط  ٗسدٓا ٓٛ يف ًٚداْ امل٘ادٔٞ

ٓـٍ ًـّ    ٨.. ٗٙبشجـْ٘ عـّ ًـربزات    ،ٗٙتٔسبْ٘ ،ْٗٙتشاٙو٘ ،ٗٙعؿْ٘ ،هٚط٘ا كٌجوِا ٙقعدْٗ ٗٙتجاقوْ٘ اهرّٙ
ْٰ ٨َِٙطوقْ٘ اُط٩قٞ ٗاسدٝ  ٰٕ ٰٙعٲؿٱ٘ ٍٲ ًٰا اهٖو ٓٱ ْٰ َأًٰٰس ْٰ ًٰا ِٰٰٗٙفٰعُو٘  .ٙٱ٧ٲًٰسٱٗ

إْ عوٚـم أْ تستفـع   ف ،أٗ أكجس اقد ٙلْ٘ أقى ًّ ٓر ّاعددفإذا كاُ  ًعِ٘ٙاتم تستفع عِدًا تطٌع بأْ ِٓان 
إُ ٕ ا٪ًس ًِٕ ضـبش إذا ت٘دٸ ،ًعِ٘ٙاتم ٗتطتػعس اهق٘ٝ إذا كِ  يف طسٙق ضتقف ًعم فٕٚ آ٨  ًّ ٢٩ًلٞ اهلل

 ٚع أْ تبشح عّ كٚف ت٧ٓـى ُفطـٔا  اجملاً، عوٟ توم ط عوٚم أْ تبشح عّ كٚف ت٧ٓى ُفطم، فقٗتعاأ  إهٍٚٔ
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 ددٙسٝ بأْ تقف ٢٩ًلٞ اهلل ًعٔا.تلْ٘ ه
ُفـ٘ع   هتجبٚـ   ُطوٶقـ٘ا اسلـٍ٘ٓ:  ز أًـس إهلـٛ   ؿـدٸ ًتٟ ًا ٰت ،ا بامل٢٩لٞ ٓ٘ إمياُِا ظِد ًّ دِ٘د اهللِفإمياُ
ٗهدٍٙٔ ًعسفـٞ فٚلـْ٘    ،ربٝ، ِٙطوقْ٘ ٗهدٍٙٔ خٶضٗبلى إخ٩ف ٗبلى ُؿ ،، فٍٔ ًّ ضِٚطوقْ٘ بلى ددٵامل٧ًِني

ِّ ،تجبٚ  ُف٘ع امل٧ًِنييف هلٍ تأثرٍٓ اهلبر   د٨ بٱ إذّا ،اهلل ضبشإُ ٗتعاأ  أْ ٙقً٘٘ا بٕعٌى ٙأًسٍٓ  أٗ يف أ
 ا مب٢٩لٞ اهلل.ًِّ إمياُ

ٗغرٓا  ،ٗاهصب٘ز ،ٗاٮزلٚى ،ٝازاهت٘ - إقافٞ إأ  اهقسآْ اهلسٍٙ - قٞاهلتأ اهطاب ،اٮمياْ بلتأ اهلل ٙأتٛ أٙكّا
 ٓا.ًا ُعسفٔا ًٗا ٨ ُعس  أمسا١ ٗغرٓا ًّ اهلتأ اهطٌاٗٙٞ اٮهلٚٞ  كؿشف إبسآٍٚ

اهعـاًوني يف ضـبٚى اهلل سٌِٚـا    فٌٚا ٙتعوـق بِفـ٘ع    اٮمياْ بلتأ اهلل ٗزضوٕ اهطابقني هٕ أثسٖ أٙكّا ٕٶوٶضٱزٱٰٗ
ٗاهطا٢سّٙ عوـٟ ُٔـر كتبـٕ ٗزضـوٕ      ،أُفطٍٔ بأٍُٔ اًتداد خلط إهلٛ ٗاسد ٙتٌجى يف خط كتأ اهلل ٗزضوٕ ٙسْٗ
ًِر أٗي ُ  ٗأٗي كتـاب إأ  خـاا ا٪ُبٚـا١ ٗخـاا اهلتـأ اهقـسآْ اهلـسٍٙ         ،بعد عؿس بعد دٚى ٗعؿسّا د٩ّٚ

ـ ٛ ٗتطر يف ٓرا اخلـط اهـرٜ زٱ  ِٓان تػعس بطٌأُِٚٞ أُم متػ)صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم   ٗضٚدُا ذلٌد    هـم  ٌٰضٶ
، اجلصا١ اهعظٍٚ اهـرٜ ِٙاهُ٘ـٕ يف   قبٞ اهيت ٙطر إهٚٔا أٗهٚا١ اهلل، اهعاُٗٔاٙتٕ يف آٙات اهقسآْ اهلسٍٙ غاٙاتٕ
ى اهسضاهٞ عِدًا اُطوق حلٌ)صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم    اهسض٘يٗٓلرا ، ٗسٚدّا ، فرت٠ ُفطم هطٰ يف ا٬خسٝاهدُٚا ٗ
ٍ  ،تدربٖ بأْ ِٓان أُبٚا١ ضابقني عوٕٚ أْ ٧ًّٙ بٍٔآٙات اهلل عوٕٚ ه تِصه  أْ ٙؿـرب كؿـربٍٓ،    ،أْ ٙٔتدٜ بٔـ

دلسد إخبازٖ بإُٔ ٗاسد ًّ ضوطوٞ ط٘ٙوٞ ًّ ا٪ُبٚا١ ٗاملسضوني اهطابقني هٕ أثسٖ اهلـبر يف ُفطـٚتٕ يف ًٚـداْ    
 ٗٓلرا امل٧ًِْ٘. ،اهعٌى

ّ ر اهلل اهدا٢ٍ املطتٓ٘ إمياْ بتدب اٮمياْ بلتأ اهلل أٙكّا ، بقٚاًـٕ ضـبشإُ   ٌس هوطابقني ًّ عبادٖ ٗاملتـأخسٙ
ٖ  ٘عؿـ يف عؿس ًّ اه ، ٗإُٔ مل ٙأتٶخسّٙٗتعاأ  بٔداٙٞ عبادٖ اهطابقني ٗاملتأ ـ ز هٌٚٔـى عبـاد ى ًوفـات  ، ٗمل تقَف

ِّ ِّ دٚى ،شًّ ًّ ا٪شًِٞ كتبٕ يف أ  زٙذ.اًّ ا٪دٚاي عوٟ اًتداد اهت ٨ٗ عّ أ
ٜ ٓـرا   ،، إمياْ ب٘سدٝ اهلدٜ اٮهلٛ هعبادٖهسضا٨تإمياْ ب٘سدٝ ا ٙرتكـٕ اٮميـاْ بلتـأ اهلل يف ُفـ٘ع      اهـر

 .)صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم امل٧ًِني ًّ أثس تسكٕ قبى يف ُفظ اهسض٘ي 
 َقـدٲ  ٰٗزٱضٱـ٩ّ مل ُعس  عـٍِٔ   ، ًّٗمسا١ٍٓ يف كتاب اهلل اهلسٍٙعسفِا أ ًّ اٮمياْ بسضى اهلل ض٘ا١ٳ ٕٶوٶضٱزٱٰٗ

ٍٲ ٓٱ ٚٲَم ًٶّ َقٰؿؿٲِٰا ٍٲ ٍٲَه ٰٗزٱضٱ٩ّ َقبٲىٱ ٰعَو ٔٱ ٚٲَم ُِٰقؿٱؿٲ )صللى اهلل عليله وعللى آلله وسللم        ذلٌـداّ اهلل زضى أخـرب   (164اهِطا١:)ٰعَو
 ٍٔ.مل خيربٖ بأمسا٢ تابٕ اهلسٍٙ ٗزض٩ّيف كبأمسا٢ٍٔ 

مل  - ٙتعوـق باهلتـأ  فٌٚـا   ضـابقاّ كٌا ذكسُا  -إمياْ بأْ اهلل ضبشإُ ٗتعاأ   :اٮمياْ ًّ داُبِا بسضى اهلل ٙعين
ِّ ٌٙٔى ٍّ عبادٖ يف أ ًّ أٗهٚا٢ٕ، ٗٗازخ ًّ ٗزثـٞ   فرتٝ ًّ فرتات ا٪ًٞ، مل ٌٙٔؤٍ عّ ُ  ًّ أُبٚا٢ٕ، أٗ عّ ٗه

ِّ كتبٕ ٙطر عوٟ  يف أممٍٔ. اهرّٙ تسك٘ا كتبّا ُ  ًّ أُبٚا٢ٕ اهطابقني ُٔر أ
أُـ    ،عـادٙني  ّامل ٙلُ٘ـ٘ا أُاضـ   ،أكٌؤٍ اهلل ،اؾطفآٍ اهلل ،ًٌْٔ٘اٮمياْ باهسضى كػدؿٚات ًٌٔٞ، أغداف 

أْ قدٗاتم  ،بسفعٞ ُفظ ،بعص ،حتظ بافتداز -عوٟ اًتداد اهتازٙذ  -ضتشظ ٗأُ  ت٧ًّ بأٗه٣م اهعظٌا١  س٣ِٚرٷ
ٍ   ،ٗعوٟ طسٙقٍٔ ٓـٍ أُـاع عظٌـا١    ،أْ ًّ أُ  تطر عوٟ ُٔذٍٔ ،عوٟ اًتداد اهتازٙذ  ،اؾـطفآٍ اهلل ٗأكٌوـٔ

 .إأ  عبادٖ (هلدٕٙ) هدِٕٙبوػني ٗاختازٍٓ ٪ْ ٙلُ٘٘ا ٍٓ امل
ًـّ ا٪ُبٚـا١    ّاكـبر  فاهقسآْ اهلسٍٙ عسض هِا عددّا ،ٞ إهٕٚ عوٟ ٓرا اهِش٘سادٞ ًاضٸاٮمياْ باهسضى سلّ يف 

ٗكػـف   ،ًّ أضاهٚأ دع٘تٍٔ ّاٗأباْ كجر ،ًّ ُؿ٘ف دع٘اتٍٔ ّاٗأٗزد كجر ،ًّ أس٘اهلٍ ٗغسح هِا كجرّا ،ٗاهسضى
ًـّ سـسف عوـٟ اهبػـس      ،ًّ ُؿض ،ًّ إخ٩ف ،آتٌاَد، ًّ دٶًّ  فٌٚا حتٌوٕ ،عّ خؿا٢ـ ُفطٚاتٍٔ ّاهِا كجر

 .هلداٙتٍٔ إأ  ؾسا  اهلل املطتقٍٚ
ٗٓرٖ ، هلِٔا كؤا هّ ٙلْ٘ هلا قٌٚٞ ،رباهلجر ًّ اهعٶ ،اهلجر ًّ اهدزٗع (ٍٔؾو٘ات اهلل عوٚ)يف ًطرٝ اهسضى 

  .فلى غ١ٛ هّ ٙلْ٘ هٕ قٌٚٞ هدٕٙ دّاقٛ هِفطٕ بأْ ٙظى داًز ّأْ ً :ٓٛ املػلوٞ
ٕ    ،ٗهٚٞ أًاَ اهلل ضبشإُ ٗتعاأ ٧طاملًتٟ غعست بتشٌى  ،ًتٟ اُطوق  أْ تلـْ٘ ًـّ    ،أْ تلْ٘ ًـّ أُؿـاز دِٙـ

٪ُبٚـا١ يف اهقـسآْ اهلـسٍٙ عسفِـا     ، كٍ ًـّ ا ٗأٌٓٚٞ كى غ١ٛ ،قٌٚٞ كى غ١ٛ سِٚٔا ضتعس  ،اهعاًوني يف ضبٚوٕ
ٗهلّ منػٛ عوٟ كى توـم اهقؿــ املٌٔـٞ دْٗ     ،بٱعج٘ا إهٚٔا عّ توم ا٪ًٍ اهيت ًّ أخبازٍٓ، عسفِا كجرّا كجرّا
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ـ  ِافٶعسٹٗاقع توم اهػدؿٚات املٌٔٞ، دْٗ ت ادٞ إهٕٚ ًّدْٗ اضتؤاَ ًا سلّ ع ،اعتباز اٮهلٚـٞ، دْٗ  ِّ عوٟ اهطٹ
ٓلـرا ضـتذد يف ضـرٝ    ، بٔا اهعاًوْ٘ يف ضـبٚى اهلل  ٪ضاهٚأ املٌٔٞ اهيت جيأ أْ ٙت٘خآا، ٗأْ ٙعٌىعوٟ ا  ٷتعسٹ

 ، ًا ٓ٘ دزٗع عظٌٚٞ ًٌٗٔٞ.٪هبابُبٚا١، يف قؿؿٍٔ ًا ٓ٘ عربٝ ٪ٗهٛ اا٪ُبٚا١، يف أخباز ا٪
اهطابقني  أْ ٙقـ عوٕٚ أُبا١ اهسضى أخربُا اهقسآْ اهلسٍٙ بإُٔ كاْ عادٞ إأ  )صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم  اهسض٘ي 
ٕٶ ُٱٰجبِّ ٱ ًٰا :بأْ اهػاٙٞ ًّ ذهم ٓ٘ قـ عوٕٚ ًّ أُبا١ اهسضى، ٗقايقبوٕ، ف )صلى اهلل عليه ٪ْ ف٧اد اهِ  ُف٧ٰاٰدَن بٶ

، املعاُدّٙ كى كى املتٌسدّٙ، أًاَأًاَ  ،ا٪سداختشسن، ٗأًاَ كى ٙعٌى، ٙ ،قوأ زدى ًٔتٍ ،ف٧اد زدى وعلى آله وسلم 
ـٹ  ُٰٗكـ٩ا  بقني أثسٖ اهلبر يف تجبٚ  ف٧ادٖاطٚلْ٘ ٪خباز ا٪ُبٚا١ اهطفامل٘اقف اهؿعبٞ، أًاَ كى اهظسٗ  ٗ  ُٸُقـ

ٚٲَم ّٲ ٰعَو ٕٶ ُٱٰجبِّ ٱ ًٰا اهسٹضٱٔى َأُٰبا١ٶ ًٶ ْٰ َهَقدٲ(120)ٓ٘د:ُف٧ٰاٰدَن بٶ ٍٲ فٶٛ َكا ْٝ َقٰؿؿٶٔٔ ٗٲهٶٛهٶ عٶبٲٰس زضـى   (111)ٙ٘ضف:اَ٪ِهٰبابٶ ُأ
ٞ  ًٍ كجرٝ، ٗعج٘ا إهٚٔا عدد كبر، ٗأاهلل ٗتوم ا٪ًٍ اهيت بٱ ، ُٗفطـٚات ًتعـددٝ،   أدٚاي ًتعاقبٞ، ٗأشًِـٞ رلتوفـ

 ٗأس٘اي ًتباِٙٞ.
ّّٔ سٱًٶ ـ    ،سلّ آخس ا٪ًٍ أْ كاْ بني أٙدِٙا زؾٚد عظٍٚ ّظِا سلّ املطوٌني اهرٙس ط ـ  ٤زؾـٚد ًٔـٍ ًوٚ رب اهعٶب

ساخ ًٍٔ. فٌّ اهعذٚأ، ًّٗ اهػسٙـأ  ٘اقف املتباِٙٞ، كؤا دزٗع ًٌٔٞ، تبامل٘اقف املتٌاثوٞ، ٗامل ٤ٗاهدزٗع، ًوٚ
اهسؾٚد املٍٔ اهرٜ عسقٕ اهقسآْ اهلسٍٙ بني ٙـدٙٔا. دـد يف   ٓرا  ،ى أًٞ بني ٙدٙٔا ٓرا اهرتاخ اهعظٍٚكٶأْ ٰت

 - عجـ٘ا إهٚٔـا  ٗباعتباز ُ٘عٚات ا٪ًٍ اهيت بٱ ،باعتباز اهظسٗ  ،اهلٍ ٍٓ يف أُفطٍّٔ كٌعوٟ اهسغٍ ً -أُبٚا١ اهلل 
ـ   ،اخت٩  اهصًاْعوٟ  ،، زٗسٚٞ ا٪ُبٚا١ اه٘اسدٝدد ٗسدٝ ا٪ُبٚا١ تػـعس   ،ى ُـ  ُٗـ   ٗاهفازق اهلبر بـني ك

ٗاسد، ٓرا ُفطٕ ٓ٘ غـآد  عوٟ ٙد أضتاذ  كأُم أًاَ دلٌ٘عٞ ًّ اهت٩ًٚر عاغ٘ا يف شًّ ٗاسد، ٗتوق٘ا تعوٌٍٚٔٗ
 ٓدٕٙ أْ ٙبين أًٞ ًت٘سدٝ.ٗ سٛ عوٟ أْ بإًلاْ ًِٔر اهلل ضبشإُ ٗتعاأ 

عـّ    ظ ٗاسد؟ تقسأ عّ ُ٘حَفُٰٗ ،ُٕ أًاَ زٗسٚٞ ٗاسدٝا٪ُبٚا١ ثٍ ٨ ٙوٌظ أًّ اهرٜ ٙقسأ أخباز أٗه٣م 
إذا بـم تـس٠    عليه وعلى آلله وسللم   )صلى اهلل أ  أْ تؿى إأ  ُبِٚا ذلٌد ٗٓلرا إ ٗٓلرا  عّ إبسآٍٚ  إدزٙظ

 اسدٝ كؤا عوٟ قوأ زدى ٗاسد، ُظستٔـا إأ  احلٚـاٝ ٗاسـدٝ، آتٌأًـا بعبـاد اهلل ٗاسـد،      ُفطم أًاَ دلٌ٘عٞ ٗ
 .ًِطوقٔا ٗاسد ،قتٔا باهلل ضبشإُ ٗتعاأ ع٩ ،ى اهلل ٗاسديف ًٚداْ اهعٌى ًّ أد تفاُٚٔا

كتابـٕ اهلـسٍٙ، ُٗٔآـا عـّ      صق  بعـد أْ سـرزٓا اهلل يف  هِق٘ي ٪ُفطِا سلّ يف ٓرٖ ا٪ًٞ اهيت تفسق  ٗمت
ُٱِ٘امجوٞ ًّ ا٪ًٍ اهطابقٞ قبؤا تقع فٌٚا ٗقع  فٕٚ  ، ٗأ٨ٓاهتفسق ٗا٨خت٩  ّٰ ٨َٰٗ ٰتُل٘  ٰٗاخٲٰتَوُفِ٘ا ٰتَفسٸُقِ٘ا َكاٖهرٶٙ

ٍٱٰدا١ٰ ًٰا ٰبعٲدٶ ًٶّ ٗٲَه٣ٶَم ٓٱ ٍٲ اِهٰبِِّٰٚاتٱ ُٰٗأ ٔٱ ٍٴ ٰعٰرابٴ َه دّٙ اهلل؟  ُق٘ي ٪ُفطِا: ًا اهرٜ فسقِا؟ ٓى ٓ٘ (105عٌساْ آي)ٰعظٶٚ
عوـٟ  ًّ أُبٚا٢ـٕ ٗزضـوٕ ٗأٗهٚا٢ـٕ     اًٚعٗسٚٞ ٗاسدٝ جملٓى ٓ٘ ٓدٜ اهلل؟ إْ ٓدٜ اهلل اضتطاع أْ ٙ٘سد ٗخيوق ز

 دلتٌعاتٍٔ. ٣اتٍٔ، عوٟ اخت٩ اخت٩  عؿ٘زٍٓ، عوٟ اخت٩  ف
هٚطـ  ٓـٛ   ٓـرٖ  ٓٛ زٗسٚٞ ا٪ُبٚا١،  سقٞ: هٚط  ٓرٖوْ٘ هوُفعْ٘ ا٨خت٩ ، ٧ٙٗؾِّهِق٘ي ٪ٗه٣م اهرّٙ ٙػسِّ

٘       اهسٗسٚٞ اهيت ميلّ أْ خيوقٔا ٓدٜ اهلل يف ُف٘ع ا٪ًٞ، ا هٚعسف٘ا ٍٓ دطـاًٞ اخلطـأ اهـرٜ ازتلبـٖ٘ ًٗـا شاهـ
تٌـع، اهف٣ـٞ اهـيت حتٌـى     هرّٙ ضٚلُْ٘٘ ٍٓ اهف٣ٞ اهيت تِطوق ٮؾ٩ح اجملٙستلبُٕ٘، أْ ِٙطوق٘ا إأ  أٗه٣م ا

ُ عوـٟ ُفطـٕ فٚـدّٙ مبـا أدٸ     ًٍِٔ أْ هٕ ؾ٩سٚٞ أْ ِٙطوـق ًعتٌـداّ   ٚق٘ه٘ا هلى ٗاسدٷ، هدّٙ اهلل ظـسٖ  اٖ إهٚـٕ 
عوـٟ   ١ٳهِتا٢ر اهيت حتدخ بِااّٙ اهرٜ حيؿى يف ٗدٔات اهِظس ٗيف اباهتب ٗادتٔادٖ، ًع عؤٌٍ ًٗع عوٌِا مجٚعّا

 ّٙ اهلل. ٓى ٓرا دّٙ اهلل؟ هٚظ ٓرا د ،اخت٩  ٗتعدد ٗدٔات اهِظس
٪ُبٚا١ بى عسض عوِٚـا غدؿـٚات   هرٜ أباْ هِا أًٞ ٗاسدٝ، ٗهٚظ فقط اُسدع إأ  ٓدٜ اهلل يف كتابٕ اهلسٍٙ ا

ٚٱ ُفطٚاتٍٔ كٚف ٓٛ ٍٗٓ يف ًٚـداْ ا٨ٓتـدا١ بٔـدٜ اهلل     بني هِاأخس٠ ًّ أٗهٚا٢ٕ، ٗدلاًٚع أخس٠ ًّ أٗهٚا٢ٕ ه
، ، ُٗظسٝ ٗاسدُٝفطٚات ٗاسدٝكرهم تسآٍ  ،ٗاسدّا ضبٚوٕ، تسآٍ كرهم من٘ذدّا ٗا٨هتصاَ بدِٕٙ، ٗاهعٌى يف

 . ّاٗاسد ّاٗٗعٚ
ُفطـٕ  اه٘قـ   دـد يف   ،اهلسٍٙ ٓرا مما ميلّ أْ ُطتفٚدٖ ًّ خ٩ي اهتعس  عوٟ أُبٚا١ اهلل ٗزضوٕ يف اهقسآْ

ٗ   ح إهٚٔا اعٶا٪ًٍ اهيت بٱ دٍٓ اسـدٝ، كٚـف كاُـ  ب٘اعـح متـسدٍٓ ٗعِـا      ٪ُبٚا١ ٗاهسضى كٚـف كاُـ  أضـاهٚبٍٔ 
ٍٲ ٰتٰػاٰبٰٔ ٲ قد ا٪ُبٚا١ ٗاسدٝ ٗدعاٙاتٍٔ ٔٱ ًع  - ٗٓ٘ اهػ١ٛ اهطبٚعٛ - ٓلرا قاي اهلل عٍِٔ، إمنا أسٚاُّا ُقُو٘بٱ

ـ  ، تلجس اهدزٗع تعاقأ ا٪ًٍ أْ ٖ  ٗتتعدد امل٘اقف اهيت تتذوٟ ًّ خ٩هلا اهـدزٗع ٗاهعٶ  أٗ يف رب يف ٓـرا ا٨دـا
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طـ٩ب عوـٍ ُسدـع إأ     كهلِِا ٗسلـّ  ، ًٌّٔا ، زؾٚدّأًٌّا أُفطِا أْ بني أٙدِٙا تساثّا ٓرا ا٨داٖ، فإذا سلّ ُس٠
ٗ ٪ُبٚا١ فِذد أُٔا ُظسٝ غر ُٗظستِا إأ  ا ُسدع إأ  ا٪ُبٚا١ أٗ غـر سقٚقٚـٞ بطـبأ ا٪خطـا١     ُظـسٝ  اقعٚـٞ 

ّ املطاكني اهرّٙ ٨ ٙعسفـْ٘ كٚـف ٙتشسكـْ٘، ٗاهـرّٙ ٨     ً  هِا ا٪ُبٚا١ دلٌ٘عٞ ًقِٚآا فقدٸاهجقافٚٞ اهيت تو
‟أطٚاب ًطاكني اهللأد٘اد ُأُاع ˮْ ٙعسفْ٘ كٚف ٙتلوٌْ٘ ٙلادٗ

جيعوِا ُطتؤٍ ًـّ  فوٍ ٙلّ ِٓان ًا ميلّ أْ ( 1)
ِـا ُعطـى توـم ا٬ٙـات     فإذا ب ،ًّٗ ً٘اقفٍٔ اهدزٗع املٌٔٞ، ًّٗ أعٌاهلٍ تٍٔٚاتٍٔ، ًّٗ أضاهٚبٍٔ، ًّٗ سسكس

 د ُبٕٚ.هف٧ا ا٪ُبٚا١ تجبٚتّاقؿـ  ْ يفًّ ق٘ي اهلل هِا يف كتابٕ اهلسٍٙ أعوٟ اهسغٍ  ،اهلجرٝ
كٚف ُظستِا إهٕٚ؟ ًٗـّ أٙـّ ميلـّ أْ     ،هرٜ ٧ًُّ بإُٔ ضٚد اهسضىا )صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم   ذلٌد زض٘ي اهلل

ٌتـٕ، ٗكٌـاي ُفطـٚتٕ، ٗكٌـاي غدؿـٚتٕ،      بعظ هٕ، ٗغـع٘زاّ  ٫ ُف٘ضِا سبّاميباهػلى اهرٜ  ُتعس  عوٟ غدؿٚتٕ
ثٍ  )صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم رٝ اهِ  س اهيت حتٌى عِ٘اْ ضًٰٚتٟ ًا د٣ِا إأ  اهطِّ؟ ٗقدزتٕ اهلا٢وٞ، ٗذكا٢ٕ اهلبر

غـصٗٝ بـدز،    :اٮزٓاؾات اهيت سؿو  عِد ً٘هدٖ، ثٍ ٙبدأ امل٧هف ُأتٛ فٚتشدثْ٘ عّ ً٘هدٖ ُٗبرٝ بطٚطٞ ًّ
كٍ كـاْ عـدد اهلـافسّٙ، ًـا      ،. ٙتشدخ عّ اهػصٗٝ كٍ عدد املطوٌنياتغصٗات، صٗ، غبعدٓا ،دغصٗٝ أسٱ ،بعدٓا
ٗ  تٟ اُتٔ ، ثٍ ِٙتقى إأ  غصٗٝ ًٗ ،، ًتٟ كاُ دخ أخرّااهرٜ س هـدِٙا ًعسفـٞ   أخس٠، فِدسز ًّ كتـأ اهطـرٝ 

)صلى اهلل عليه ّٙ ٓٛ غدؿٚٞ ذلٌد ٗهلّ أ .إخل ...غصٗٝ كرا ،غصٗٝ سِني ،دغصٗٝ أسٱ ،غصٗٝ بدز ،بت٘ازٙذ أسداخ
 ّ كتأ اهطرٝ؟عوٚٔا ًّ بني ذهم اهسكاَ ًفِا  تعسٸاهيت وعلى آله وسلم 

ُ    ٚأ اهيت ت٘دِّا٪ضاه (اهل٩َعوٍ )بى ُقسأ يف كتأ   ٗسلـّ   ،طـتدي، ٗسلـّ سلـتر   ِٔـا إأ  كٚـف ُعٌـى ٗسلـّ 
خسّٙ، ٗإذا بِـا ُـس٠ أُفطـِا بعٚـدّٙ عـّ      ّ زلادي ا٬خسّٙ، ٗستٟ ٗسلّ ُدع٘ ا٬ُِاقؼ، ٗسلّ ُبشح، ٗسل

 .)صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم ضٚدُا ذلٌد  ٗعّ أضاهٚبٍٔ مبا فٍٚٔ ،غدؿٚات ا٪ُبٚا١
ـ   ٍٗٓ ٙتشدثْ٘ ًـع أُ  ٚظ ًِطقّٚاأْ ًِطق ا٪ُبٚا١ ه بى ضرت٠ أخرّا ـ دٗا تستٚـأ ُٰٗ ممٔـٍ، ٗكـأٍُٔ مل جيٚ ٍ ِظ

خلاط٣ـٞ  ٌتِا اهجقافـٞ ا ٓلرا عٖو (ا٪غعسٙٞ)ِا ٌٰٗٓلرا عٖو (املعتصهٞ)ِا ٌٰٓلرا عٖو !قِاع أممٍٔاملقدًات املِطقٚٞ ٮ
ٕ  ًّ سٚاٝ أ غ٣ّٚا -ٗسلّ يف ًٚداْ اهعٌى  -٨ٗ ُطتؤٍ  ،كٚف ٨ ُعتٌد عوٟ كتاب اهلل ٓـرٖ ٓـٛ    ;ُبٚـا١ اهلل ٗزضـو

ت، أًاَ قٚاع، أقعِا ِٓا اهػـ١ٛ اهلـجر،   أًاَ إغلا٨ اخلطازٝ ٗسلّ كوٌا ساٗهِا أْ ُبشح يف داُأ ٗددُا أُفطِا
 بطبأ ٓرا ٗبطبأ ٓرا. ،ِا ِٓاوٗقو ،ِا ِٓاوٗقو ٗأقعِا ِٓا اهػ١ٛ اهلجر،

ٞ ١اًٗقسٗ، ممّ قسأت هلٍ -فٌٚا أعوٍ  -٘ اهػدـ اه٘سٚد زمحٞ اهلل عوٕٚ( ٓ)اٮًاَ اخلٌٚين  هلـين   - تٛ قوٚوـ
ـ  - ٨ ممّ قس٦ٗا أكجس ًين عّ آخسّٙمل أمسع ستٟ ٗ اْ ٙقـ٘ي هوِـاع: جيـأ عوِٚـا أْ ُٔـتٍ      ٓ٘ اهػدـ اهرٜ ك

اهلـجر اهلـجر ًـّ     - هعٌىٗسلّ يف ًٚداْ ا -دزاضٞ سٚاٝ ا٪ُبٚا١، ٗأْ ُتعس  عوٟ ا٪ُبٚا١، ٗأْ ُطتؤٍ ًٍِٔ ب
 سلّ كدعاٝ ُٗطٌٛ أُفطِا أسٚاُّاَ ٓرا، اهلسٍٙ قدٸ اهقسآْبٚا١، ٍٗ، أْ ُتعس  عوٟ سسكٞ ا٪ُٗسسكتٔ أضاهٚبٍٔ

يف اهدع٘ٝ؟ أضاهٚأ ًٌٔٞ، أضاهٚأ باهػٞ اهدقـٞ، ٗغدؿـٚات   ضاهٚأ ا٪ُبٚا١ ٨ سلاٗي أْ ُتعس  عوٟ أملاذا  ،دعاٝ
 ٌٚٞ بعباد اهلل، ٗسسف عوٟ ٓداٙتٍٔ.س٣ٙٞ، ًع ت٘اقع كاًى هلل، ًع زمحٞ عظًٗ٘اقف د ،ق٘ٙٞ

ِّ ُٱأٗ غرٍٓ ٗ (اٮخ٘اْ املطوٌْ٘)كتاب ِٓا أٗ ِٓان مما كتبٕ  ُِطوق هِبشح عّ أ ُبٚا١ ز عوٟ أخباز أعس٨ِّ ُلاد 
 يف اهقوٚى اهِادز. اهلل إ٨ٓ

ٗكـاْ أعظـٍ    ،سضا٨تٗا ب٦زضى اهلل داٗ، ٗؾف ٗاسد، ٗأًٞ ٗاسدٝ ،ٝاسدٝ، ٗطسٙق ٗاسدزضى اهلل ٍٓ ضوطوٞ ٗ
ٓرا اهلتـاب اهلـسٍٙ اهـرٜ    ٗاٮض٩َ اهعظٍٚ، ٗ )صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم  ٗأعظٍ اهسضى ٓ٘ ضٚدُا ذلٌد  سضا٨تها

ثـٍ ُـدّٙ    ملاذا ُدزع ُٗـتعوٍ كٚـف ُتفـسق    !هِاع؟ق افوٌاذا تفسٸ ،اهلتأعوٟ كى ًا ضبقٕ ًّ  دعوٕ اهلل ًٌِّٔٚا
هِعٌٞ  ّاغسعٚٞ، أهٚظ ٓرا ٓ٘ ُلساُ ٨ ًفس ًِٕ، ُٗؿبػٕ بؿبػٞ اهتفسق ستٌّا ، ٙؿبضفٚؿبض ٗادبّا !با٨خت٩ ؟
ٗيف  اهلل عليه وعلى آلله وسللم   )صلى بِعٌٞ اهلل املتٌجوٞ يف ُبٕٚ ذلٌد  ّاأهٚظ ٓ٘ كفس ّٙ اهعظٍٚ؟بٔرا اهدِّ اهلل اهعظٌٚٞ

 ، ٗيف اٮض٩َ اهعظٍٚ؟اهلسٍٙ اهقسآْ
ّٰ َأٰسدٷ ًٶ ٚٲ ُٱَفسِّقٱ ٰب د أْ ٗاسد، ٨ بٱ ًطرٝ ٗاسدٝ، زٗسٚٞ ٗاسدٝ، ُفطٚٞ ٗاسدٝ، ٗعٌىٴ ،تفسق ٗهّ ٶضٱوٶٕزٱ ٨َّ 

هعبادٖ، ٗكى زضى  ٪ْ كى زضى اهلل ٍٓ زمحٞ ;بعدي اهلل ٗسلٌتٕ ٗزمحتٕ ٗإمياُم بٍٔ ٓ٘ إمياْ أٙكّا ت٧ًّ بٍٔ،
ف٩ ميلّ أْ ٙرتكٍٔ دْٗ أْ  ،عبٚد هٕم، ٓ٘ اهسب، ٓ٘ اٮهٕ، ٗكى اهبػس وٶٌٰ٪ُٕ ٓ٘ اِه ;اهلل ٍٓ مبقتكٟ سلٌتٕ
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 فٍٚٔ عّ طسٙق كتبٕ ٗزضوٕ. ٕ ُف٘ذٍ ًا ٙٔدٍٙٔ، دْٗ أْ ٙلْ٘ هطوطاُّ هلبِّٚٙٱ
ّٰ ُٱَفسِّقٱ ٨َٓلرا امل٧ًِْ٘  ٚٲ ٕٶزٱ ًّٶ َأٰسدٷ ٰب ٍ   (286)اهبقسٝ:ضٱوٶ اه٘سٚـدْٗ ا٬ْ يف إميـأٍُ عوـٟ ٓـرا      ٗاملطـوٌْ٘ ٓـ

ّٰ ُٱَفسِّقٱ ٨َ :اهِش٘ ٚٲ ٕٶزٱ ًّٶ َأٰسدٷ ٰب )صلى  ٧ًِْٙ٘ مبشٌد ٧ًِْٙ٘ بعٚطٟ ٨ٗ مبشٌد، ٗاهِؿاز٠ ٨هلّ اهٚٔ٘د ٨  ضٱوٶ
ٟ  ً٘ضٟ ،فِشّ ٧ًًِْ٘ بسضوٕ مجٚعّا -ٗاحلٌد هلل  -سلّ ا اهلل، أًٸ قْ٘ بني زضىفٍٔ ًفسِّ اهلل عليه وعلى آله وسلم   ٗعٚطـ

، هلِِا يف ٗاقعِـا  ق بٍِٚٔسلّ ٨ ُفسِّ ،مجٚعّا ٗهلّ ه٫ضف أُِا افرتقِا عٍِٔ ،ًّ ضبقٍٔ ًّ أُبٚا١ اهللٗ ٗذلٌد
 .ْ هلٍ مجٚعّاًفازق٘

ٕ   اهعٌى ٗفق ًا ،اٮمياْ بسضاهتٕ )صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم  فسض٘ي اهلل ذلٌد  ٓـ٘ جيطـد    ،ٓد٠ إهٕٚ ٗأزغـد إهٚـ
ًـّ إميـاْ   اقعِا عوٟ ًا كاْ هد٠ زض٘ي اهلل سقِا أُفطِا ٗٗتفسٙق فٕٚ بني زضى اهلل، ٗهلّ ه٘ ع اٮمياْ اهرٜ ٨

 ،٘ددُا أُفطِا بعٚدّٙ دـداّ ٗٓرا اهقسآْ اهلسٍٙ أْ ُلْ٘ عوٕٚ ه )صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم  د زض٘ي اهلل اعوٟ ًا أزٗ
 عّ بقٚٞ ا٪ُبٚا١. ٗٓ٘ ابتعاد أٙكّا ،ًوٌ٘ع يف ٗاقعِا )صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم ٗابتعادُا عّ ذلٌد 
بعٚدْٗ عّ ً٘ضٟ  كٚف أُِا أٙكّا - هرٜ ُسٙد أْ ُتشدخ عِٕ ٓرٖ اهوٚوٞٗٓ٘ امل٘ق٘ع ا -بى ضِس٠ أُفطِا 

ٟ  عّ دٶ ،آتٌاَ ً٘ضٟعّ  ،عّ زٗسٚٞ ً٘ضٟبعٚدْٗ ًٗتأثسْٗ باهٚٔ٘د،  ٗأؾـبشِا منٚـى إأ     ،دٙٞ ٗسسكـٞ ً٘ضـ
ـ ٗ )صلى اهلل عليه وعلى آلله وسللم    سٗا حملٌدسٗا هوت٘زاٝ، ٗتِٓلٗتِٓل سٗا هػسٙعتٕ،املفطدّٙ اهرّٙ تِٓل سٗا هوقـسآْ،  تِٓل

ُٗت٘أ  اهِؿاز٠ اهرّٙ ٍٓ اهَٚ٘  ،ُٗوتذ٤ إأ  اهِؿاز٠  ُفازق عٚطٟ أٙكّا ٗسلّ أهٚط  ٓرٖ ًفازقٞ مل٘ضٟ؟
ٟ  ،هٚط٘ا عوٟ ًِٔاز عٚطٟ ٨ٗ عوـٟ طسٙقتـٕ ٨ٗ عوـٟ     ،اهٚٔ٘د اهَٚ٘ ٗقبى اهَٚ٘ اهرّٙ هٚط٘ا عوٟ ًِٔاز ً٘ضـ

 .كتابٕ
ٟ ٗثٍ زأِٙا أُفطِا أًاَ ً٘ضـٟ   )صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم أِٙا أُفطِا ًباِٙني حملٌد ز ْ   عٚطـ  ،يف اهقـسآ

فإذا بِا ٗزا١ اهٚٔ٘د ٗاهِؿاز٠ ٗبعٚدّٙ عـّ ً٘ضـٟ ٗعٚطـٟ ٗسلـّ ًـّ      ، ٗأًاَ اهٚٔ٘د ٗاهِؿاز٠ يف ٗاقع احلٚاٝ
ّٰ ُٱَفسِّقٱ ٨َ :ُق٘ي يف إمياُِا ٚٲ ٍٲ َأٰسدٷ ٰب ٔٱ ِٲ ٕ  ،هلل٪ْ كى ٗاسـد ًـّ أُبٚـا١ ا    (84)آي عٌساْ:ًٶ ٕ  ،يف سسكتـ  يف ًطـرت

 ًا أُ  عادٞ إأ  أْ تٔتدٜ بٕ.  ٙٱٰ٘دد
ّٰ ُٱَفسِّقٱ ٨َ ٚٲ ٕٶ ًٶّ َأٰسدٷ ٰب اهيت كاُـ  قبـى زضـاهٞ     هتدّٙ بسضاهٞ ً٘ضٟ  ٨ٗ ٙعين ذهم بأْ تع٘د أُ زٱضٱوٶ
أُ  ه٘ ساٗه   )صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم  كاُ  قبى زضاهٞ ذلٌد  اهيت  بسضاهٞ عٚطٟٗتدّٙ عٌوّٚا   عٚطٟ

هسضـا٨ت،  أ توم اهسضا٨ت، هٚظ غاٙٞ توم اٚظ ُهضرت٠ يف اٮض٩َ إُٔ ه ٪ُم س٣ِٚرٷ ;فع٩ّ قّافسِّٓرا ٪ؾبش  ً
فأُ   ;أع٘د إأ  ٓرا ٪ْ ٓرا ٨ ٙلفٛلفٛ، ٗٓرا ٨ ٙ سضا٨ت، فأق٘ي ضأع٘د إأ  ٓرا ٪ْهٚظ اهػاًى هلى توم اه

أُبٚـا١ اهلل   اٮمياْ اهرٜ ٓ٘ إمياْ ٨ تفسٙق فٚـٕ بـني   .باهِقـ مبفسدٓا زضاهٞعوٟ كى  ٍق، بى أُ  ضتشلتفسِّ
بقٕ ًـّ  ٧ٙكد هِا بإُٔ كتاب ًٌّٔٚ عوٟ ًـا ضـ   اهقسآْ اهلسٍٙٗ )صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم ذلٌد اٮمياْ بسضاهٞ  :ٓ٘

ًٱ ،اهلتأ مياْ ٗاهتصاَ ٗتطبٚق هـدّٙ اهلل  مياُٛ باهقسآْ اهتصاًٛ باهقسآْ ٓ٘ إا بني ٙدٕٙ ًّ اهلتأ، فإٌٰق هٶؿدِّٗ
 عسفِا ًِٕ ًٗا مل ُعس . بٕ، ٗأْ ٙٔدِٙا إهٕٚ، ًا دُااهرٜ أزاد أْ ٙتعبٸ

ّٔ ًّٰٶ َهُلٍ ٰغٰسٰع :)صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم  أمل ٙقى ٓ٘ حملٌد  ٕٶ ٰٗؾٸٟ ًٰا اهدِّٙ ٜ  ُٱ٘سٳا بٶ ٚٲـمَ   ٰٗاٖهـرٶ ٚٲِٰـا ٔإَه ٗٲٰس  ًٰٰٗـا  َأ
ٚٲِٰا ٕٶ ٰٗؾٸ ٍٰ بٶ ٓٶٚ ًٱٰ٘ضٟ ٔإبٲٰسا ٗسلّ عِدًا ُِطوـق   ،ٓرٖ غسٙعٞ اهلل اه٘اسدٝ ؟ا٬ٙاتخس  آأ إ (13اهػ٘ز٠:)...ٰٗعٶٰٚطٟ ٰٗ

ٓـ٘   مبذٌ٘عٍٔ كسضى هلل ٓ٘ اضتذابٞ هلل ضبشإُ ٗتعاأ ، ٗٓرا ٮمياْ أٙكّابعد ٓرا ا ،أٗ بٔرا ،يف اٮمياْ بٔرا
 (ً٘ضٟ)٧ًِْ٘ بٕ ًّ ٙبعح اهسضى. فاهسض٘ي اهرٜ أُتٍ تٓ٘  :سٙدٖ ًّ اهٚٔ٘د ًّٗ اهِؿاز٠ أْ ٙق٘ي هلًٍا كاْ ٙ
 !ٕ؟ٗأزضوٕ، فوٌاذا ٨ ت٧ًِْ٘ ب (ّاٌدذل)هرٜ بعجٕ ٗأزضوٕ ٓ٘ اهلل اهرٜ بعح ا (عٚطٟ)اهرٜ ت٧ًِْ٘ بٕ  ٗاهسض٘ي

ـ   سدٖ، ٓ٘ اهرٜ ٙبعح ًّ ٙػا١ ًّ زضوٕ ، هٕ احللٍ ٗسدٖ، هٕ اهتدبر ٗهٕ ا٪ًس ٗسدٖ ًِّتٟ ًـا غـا١ ًٗ ف٣ـٞ   ّ أ
وـٕ، أْ تـ٧ًّ بٔـرا اهلتـاب كٌـا      آًِ  باهِ  اهرٜ قبوٚم أْ ت٧ًّ بٔرا اهِ  كٌا فإمياُم باهلل ٙفسض ع غا١،
هطـابقني إمنـا كـاْ    ًّ ا٪ُبٚـا١ ا  ٌاٗغرٓ مب٘ضٟ ٗعٚطٟيف إمياُِا سلّ املطوٌني اهلتاب اهرٜ قبوٕ، بى آًِ  ب

ٍ    ا ؾـض ٌٰعّ طسٙق إمياُِا مبشٌد ٗباهقسآْ، فو٨٘ ذلٌد ٗه٨٘ اهقسآْ َه ـ ، َٗههِـا إميـاْ بٔـ ـ ا عسفِـآٍ، ٗهَ ٌٰ ا ٌٰ
 ِا بٍٔ.اعرتف

عوـٟ ًـا سلـّ     ٨ ُِطوـق مجٚعـاّ  ملـاذا  ،أُتٍ رلتوفْ٘ يف ذلٌد ًٗتفقْ٘ عوٟ ً٘ضٟٙق٘ي اهٚٔ٘د: سلّ ٗ أسٚاُّا
عوٟ ًـا   مجٚعّا ملاذا ٨ ُِطوق ،وٕٚ؟ ٗقد ٙق٘ي اهِؿاز٠: سلّ ٗأُتٍ ٧ًًِْ٘ بعٚطٟ ٗرلتوفْ٘ يف ذلٌدًتفقْ٘ ع



 (8) اهلوية اإلميانية

فـإذا   )صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم عّ طسٙق ذلٌد   ٗعٚطٟ  ِا مب٘ضُٟق٘ي هلٍ: إمنا آً سلّ ًتفقْ٘ عوٕٚ؟
 ؾشٞ هوِب٘ات اهطابقٞ قبؤا هدِٙا. تؿض ُب٘تٕ ف٩ مل

ٌٶعٲِٰا َٰٗأَطعٲِٰا َٰٗقاُهِ٘ا: ٗٓلرا امل٧ًِْ٘ ٙق٘ي اهلل عٍِٔ  مسعِـا  ،مسعِـا كتبـم، مسعِـا زضـوم     ،مسعِا ٗأطعِا ٰض
ٗ ، ٗٓرا ٓ٘ يف ٗاقعٕ ًٚجاق ٗأطعِا ،ٓدٙم ُفطـِا، أمل ٙقـى:   بـني اهلل، ًٚجـاق أعطِٚـاٖ اهلل عوـٟ أ    بني اهِـاع 

ٕٱ ٕٶ اٖهرٶٜ ًٰٗٶٰٚجاَق ٍٲ ٔإذٲ ٰٗاٰثَقُلٍ بٶ ٌٶعٲِٰا ُقِوتٱ د أْ تق٘ي فٚٔا مسعِا قعٚٞ ٨ بٱأْ تس٠ ُفطم يف ٗ ؟(7:املا٢دٝ)َٰٗأَطعٲِٰا ٰض
ٌٶعٲِٰا: ٗأطعِا، أْ تس٠ إُٔ ٨ ًِاف ًّ أْ تق٘ي كـرهم؟ إذّا سلـّ أعطِٚـا    أهٚظ  ،ٗٓ٘ ًا سلّ عوٕٚ َٰٗأَطعٲِٰا ٰض

يف  هٚط  ٨ تتذطـد إ٨ٓ مسعِا ٗأطعِا، ٗاهطاعٞ أ َٰٗأَطعٲِٰا ٰضٌٶعٲِٰاٙق٘هْ٘: ْ ُوتصَ، ٗامل٧ًِْ٘ ٓلرا هلل أ ًٚجاقّا
اُطوقِا هِعٌى  :مسعِا ٗأطعِا ؟دلسد ق٘ي ِم إ٨ٓإذا مل ٙلّ ٓرا ً لّ أْ تلْ٘ ًطٚعّاا٨هتصاَ يف اهعٌى؟ ًتٟ مي

 ٗفق ًا مسعِا.
ٌٶعٲِٰا َٰٗأَطعٲِٰامل٧ًِْ٘: ٗعِدًا قاي ا ـ   مل ٙلّ ًّ ًِطوق اهتٌِ ٰض اهقفصٝ ّ عوٟ اهلل ضبشإُ ٗتعـاأ  ٗاهػـع٘ز ب

ٜٸ ٌٶعٲِٰا َٰٗأَطعٲِٰاؿر تق اهلبرٝ إأ  سٚح ٨ ٙسْٗ يف أُفطٍٔ أ عِا ٗأطعِا ٓدٙم ًّ ًِطوـق غـع٘زُا   ٗسلّ مس ٰض
 سلّ عادـٞ إهٚـٕ يف سٚاتِـا،    ،بٕ عوٟ ٙد زضوم هرٜ د٣ٰ ٞ إأ  ٓدٙم اًّ بٔدٙم ٗسادتِا املاضٸبكسٗزٝ أْ ٧ُ

تتصكـٟ بٔـدٙم، إأ  أْ   عادٞ إأ  أْ أُفطِا بأْ ، سلّ سلظ ٔتدٜ بٔدٙمسلظ باهػس  اهعظٍٚ هِا أْ ُ سلّ
ٚٲَم  ُغِفٰساَُٰم ًِاّ ُسدع إهٕٚ يف كى تقؿر حيؿى املِٞ عوِٚا، ٗأُ  ً تتطٔس ًّ اهرُ٘ب بٔدٙم، فوم ٰزبٸِٰا ٰٗٔإَه

ٝ )اِهٌٰؿٶرٱ ِ   !ًا أكجس ًا ٙتلسز ٓرا ا٪ضو٘ب يف اهقسآْ اهلسٍٙ (285:اهبقـس ـ هٚق٘ي ٪ٗه٣ـم اهـرّٙ ٙتٌ ْ٘ عوـٟ اهلل  ِ
ُظـسٝ ضـٚلْ٘   فٌٔ٘ا أْ ٓرٖ اهِظسٝ إأ  أُفطٍٔ ُظـسٝ ًػو٘طـٞ،   ْ عوٍٚٔ أْ ٙإ :بأٍُٔ اضتذاب٘ا، بأٍُٔ آتدٗا

ْٰ أُفطٍٔ ١شٚتٔا ًؿرٍٓ، ضٚلْ٘ قشٚتٔا شكاإميأٍُ، ضٚلْ٘ ققشٚتٔا  ٌٱِٹ٘ ٚٲَم ٰٙ ْٲ ٰعَو ٌٱ٘ا َأ ٌٱِٹـ٘ا  ٨َ ُقى َأضٲَو  ٰت
ٛٸ ٕٱ ٰبٔى ًُٰلٍٔإضٲ٩َ ٰعَو ّٹ اهٖو ٌٱ ٍٲ ٰٙ ٚٲُل ْٲ ٰعَو ٍٲ َأ ْٔ ٰٰٓداُك ُسدع إأ  ٓدٜ  املِٞ هلل عوٟ عبادٖ، ٗسلّ عِدًا (17احلذسات:)هٶٔٯمٰيا

ِـدًا ُسدـع إأ  كتـاب اهلل ضـبشإُ     ع   كـجراّ أهطِا ُتعسٸ (1)يف ٓرٖ اهقاعّٞ سلّ ًٰ ،طوٌنياملاهلل اه٘اضع، سلّ 
ٗقـى   اُطوـقٲ  اهتقؿر هدِٙا فٌٚا ٙتعوق بٔـدٜ اهلل، س٣ِٚـرٷ   عِٕ ُٗتعس  عوٟ كجر ًّ ٗتعاأ  عِدًا ُطٌع غ٣ّٚا

 تقؿر. ًّ ا بدزعٌٸٰزبٸِٰا ُغِفٰساَُٰمهلل: 
 تٔاهتصكٚتٔـا ٗاضـعٞ، إغـلا٨   اهلـد٠   ٓدٜ اهلل ٗاضع، ٗدلا٨ت اهعٌى بٕ ٗاضعٞ، دلا٨ت اهـِفظ اهـيت اُطوـق   

كوٌا اكتػف  ٗضٚوٞ كِ  ٗ ،ملسض ُفطم ع٩دّا كوٌا اكتػفٰ ٗ دا٢ٌّا عددٝ، أًساقٔا كجرٝ، اُطوقٲكجرٝ، أدُاضٔا ًت
ٚٲَم ٰزبٸِٰا ُغِفٰساَُٰمقى:  شِٚٔافعِٔا هتصكٚٞ ُفطم  بعٚدّا  .(285اهبقسٝ:)اِهٌٰؿٶرٱ ٰٗٔإَه

هلل، بػـع٘ز عادتـٕ إأ  ٓـدٜ     هلل، بت٘اقـع  اٮمياْ باهلل اهرٜ ِٙطوق اٮُطاْ فٕٚ ًّ ٗاقع اهػع٘ز بإُٔ عبدٴ
 شايأٓـ٘ اهعٌـى اهـرٜ أُـا ٨      ًا ؟د أْ أعسفٕأُا ٨ بٱ ًا ٓ٘ اهػ١ٛ اهرٜطٕ ٗٙبشح عِٕ، اهلل ٓ٘ ًّ ِٙطوق هٚتوٌٸ

ّ دخى بِفظ امُلٰتٌِٰٶٵٙهلل ضبشإُ ٗتعاأ  ًّ كى تقؿر ٙلتػفٕ، هلّ ذهم اهرٜ فٕٚ؟ ِٙطوق ٗٙعترز إأ  ا ًقؿسّا
 ٙصاي ٨ ٙفلس بإُٔ ًا، ٓ٘ ًّ ٨  ٙفلس بأْ هدٕٙ تقؿرّاٍ إأ  ؾفٍٔ ٓ٘ ًّ ٨كهلل أٗ عوٟ أٗهٚا٢ٕ اهرّٙ اُعوٟ ا

تِظس إأ  ذلٚطٔا بِظسٝ  ا٨ت كجرٝ، ٙعٚؼ ُفطّاًا شاي عادٞ إأ  آتدا١ كجر يف دل إُٔ عادٞ إأ  ًعسفٞ ًا،
ُطاْ اهـرٜ ميـّ عوـٟ    ٪ْ اٮ ;ُٗاقؿّا ، ٙعٚؼ قاؾسّا، ٙعٚؼ قا٨ّا٩ّٓٗإعذاب ٗغسٗز فٚعٚؼ د اختٚاي ٗكربٙا١

  ٙفلس أٗ ًـّ ٨ ٙػـعس أٙكـاّ   ختٚاي، ٓ٘ ًّ ٨ُظسٝ ا ًّ ِٙظس إأ  ُفطٕ ُظسٝ إعذاب ٘ٓدٕٙ اهلل أْ اضتذاب هل
ًِم أٗ ٙعـس  ًـّ ٓـرا أٗ ٙـصداد ًعسفـٞ ستـٟ        عادٞ إأ  أْ ٙعس  ، أٗ إُّٔا، أٗ أْ هدٕٙ ُقؿّابأْ هدٕٙ قؿ٘ز

 .بلتاب اهلل اهلسٍٙ
ٚٲَم ٰزبٸِٰا ُغِفٰساَُٰم ٗإهٚم ًسدعِا يف ا٬خسٝ بعد اهدُٚا  ،إهٚم ًسدعِا يف كى أً٘زُا يف ٓرٖ اهدُٚا اِهٌٰؿٶرٱ ٰٗٔإَه

  ٪ْ إهٚم ًؿرُا. ،٪ْ إهٚم ًسدعِا ;سلّ عادٞ إأ  أْ ُق٘ي مسعِا ٗأطعِا اهرّٙفِشّ 
ٕٱ ُِٰفطٳا ٨َ ٰٔا َكٰطٰب ٲ ًٰا َهٰٔا ٗٱضٲٰعٰٔا ٔإ٨ٖ ٙٱَلوِّفٱ اهٖو ٚٲ اهلل ّ أْ ًٶ ٓرا مما ٧ًّٙ بٕ امل٧ًِْ٘ (286اهبقسٝ:)اِكٰتٰطٰب ٲ ًٰا ٰٰٗعَو

كوٕ  ،كوٕ تػسٙع َٰٗأَطعٲِٰا ٰضٌٶعٲِٰافٌٚا أُصهٕ إأ  زضوٕ، فٌٚا دعا إهٕٚ زضوٕ، فٌٚا قاه٘ا فٕٚ ٗهٕ:  ضبشإُ ٗتعاأ 
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 ٚظ فٚٔا تلوٚفات ٨ ُطٚقٔا، هٚظ فٚٔـا تػـسٙعات ٨  ٗسلّ ُتشسن فٚٔا، ٗسلّ ُوتصَ بٔا، هٓداٙٞ فٚٔا ضعٞ هِا 
رٖ قكـٚٞ ًٌٔـٞ جيـأ أْ    ٗٓ ،ضعِا أْ ُعٌؤا ٗأْ ُوتصَ بٔا، ٗضِعس  ٓرٖكؤا مما ٓٛ يف ٗ ، بىُطٚق أْ ُتشٌؤا

ملطـتش٩ٚت، ًِٔـا   تػسٙعات اٮضـ٩َ ُٗعـدٓا يف قا٢ٌـٞ ا    ؾبشِا ا٬ْ يف ٗاقعِا ُِظس إأ  كجر ًّ٪ُِا أ ;ُعسفٔا
ـ ضبٚى اهلل، ًِٔا اهعٌى عوٟ إع١٩ ك ًِٔا اجلٔاد يف ت٘سد اهلوٌٞ، ضـ٩َ،  ٞ دٗهـٞ اٮ وٌٞ اهلل، ًِٔا اهعٌى عوٟ إقاً

 !ٓرٖ يف قا٢ٌٞ املطتش٩ٚت كى
 ٨ًَـا ٓـدآٍ إهٚـٕ كوـٕ      كى ًا غسعٕ هلٍ، ًا دعآٍ إهٕٚ، كى ًا أٗدبٕ اهلل عوٍٚٔ، كى امل٧ًِْ٘ ٙسْٗ أْ كى

ٕٱ ُِٰفطٳا ٙٱَلوِّفٱ هلّ ظٔوِا سلّ اهرّٙ ؾِفِا دلٌ٘عٞ كبرٝ ًّ ٓداٙتٕ ًـّ  ٗهدا٢سٝ، داخى ٓرٖ ا ٗٱضٲٰعٰٔا ٔإ٨ٖ اهٖو
ٓـ٘  اهـرٜ  ػا٢بـات، أهـٚظ ٓـرا    املٌٔٞ يف قا٢ٌٞ تلوٚف ًا ٨ ٙطاق، يف قا٢ٌٞ املطتش٩ٚت، يف ضذى اه تػسٙعاتٕ
 ساؾى؟

هٛ ٗسـدٜ، ٗهـم ٗسـدن، ٗهلـرا     ) :دص٣ٙٚٞ ّٙ يف ًٌٔتٕ يف احلٚاٝ ُظسٝحتؿى ٓرٖ عِد ًّ ِٙظس إأ  اهدِّ
، ًرتابطـاّ سِٚٔا ضرت٠ اٮضـ٩َ   ;اسد ًّ بِا١ ٓ٘ ؾسح ا٪ًّٞٙ كدّٙ ه٫ًٞ ٗأُم ٗإأ  اهدِّ ُظسٲا. (إخل ...ٗسدٖ
 ضـبشإُ ٗتعـاأ ، إأ  كـى ًـا ٓـداُا      ، أْ تِظس إأ  اهتػسٙعات اهيت غسعٔا اهللهلى دلا٨ت احلٚاٝغا٩ًّ ٗتساٖ 

٤ٚٔٙ بعكٔا هو٘ؾ٘ي بـم  ، ٗكؤا خيدَ بعكٔا بعكّاضتذدٓا ٗس٣ِٚرٷ هٕٚ، إأ  كى ًا أهصًِا بٕ كٌِظً٘ٞ ٗاسدٝ، إ
 .يف قا٢ٌٞ املطتش٩ٚتإأ  اهبعض ا٬خس اهرٜ تساٖ 

 رتآا ًتباِٙـٞ عـّ بعكـٔا اهـبعض، ثـٍ ٨     ض ظسٝ دص٣ٙٚٞ هوتػسٙعات اٮهلٚٞ ٗهؤدٜ اٮهلٛهلّ أْ تِظس ُ
ُ  تِظـس إهٚٔـا ٓـرٖ اهِظـسٝ،     ٚاتم ٗأفتعٚؼ س ٞ كبرٝ ًِٔا يف قا٢ٌٞ املطتش٩ٚت.تدزٜ ٗإذا بم تس٠ دلٌ٘ع

ٍٓ ِٙظسْٗ ٓـرٖ اهِظـسٝ، ٗكـرهم أبِـا٦ن، ٗكـرهم      ًّ بعدن ٗ ٌتٍٔ ٙعٚػْ٘ سٚاتٍٔ أٙكّاٖوٗط٩بم اهرّٙ ع
٨ تفٍٔ ع٩قتٔـا بٔـرا أٗ    احلٚاٝ اهلجر ًّ املتػرات اهيت دعوم ٕ ٮزغادٖ، ٗمتس يفدلتٌعم اهرٜ تتشسن فٚ

٨ توٌظ هلا ت، ضتٌس بم ٗأُ  ٨ تس٠ هلا قٌٚٞ ٗٔا يف قا٢ٌٞ املطتش٩ٚفٰتٔا ٗؾِ٪غٚا١ اهيت قد دعوٰتبٔرا، ًّ ا
، ٗبكٚاع احلق اهرٜ أُ  ٗغـرن ًـّ   فٕٚباهري اهرٜ أُ   د اهلل د٩ّٔثٍ يف ا٪خر تتعبٸ، ، ٨ٗ توتف  إهٚٔاأثسّا

تِظس  شٰ ًّ دِٙم، ٗأؾب قٟعوٟ ًا تٰب د اهلل أُم ًطلٰ تعبٸت، اهفطاد ا٪ًٞ عوٕٚ، ٗحت  ضٚادٝ اهباطى ٗاُتػاز
ثـٍ ُـدخى    ،ٗإْ غا١ اهلل ِٙتٔٛ كى غ١ٛ ،ٓرٖ دُٚا)ميس هتق٘ي يف ا٪خر:  عد َٙ٘ب قٟ ًّ عٌسن ًّٙ٘اإأ  ًا تٰب
 .(عِدًا سلػس بني ٙدٜ اهلل اجلِٞ

ٜٹ د٣ـ    ّ٪ُم ًٰ ;زمبا ٨ تلْ٘ ممّ ٙطر عوٟ طسٙق اجلِٞ ؾوٞ، ًا ٙدزٙم؟ زمبا ٨ ٙلْ٘ بِٚم ٗبني اجلِٞ أ
ٔـا ًطـتش٩ٚت،   فتؿِع فٕٚ اهعقبات، توم اهتػسٙعات اهـيت دعوتٰ  ،طتقٍٚؾسا  ًهتذص٥ طسٙق اجلِٞ اهرٜ ٓ٘ 

وٚٔا ع تؿى بم ٨ٗ با٬خسّٙ ممّ ٙطرْٗهوذِٞ ٨  طسٙقّا ٰ قدعوتٕ بعٚد اهتأثر، أُ  ِٓا غق ذهم اهلد٠ اهرٜ
ٓـى   ؟ضٚؿـى  ٓـى أسـد   !ٙٞ عّ طسٙـق املطـتش٩ٚت؟  اهػاإأ  ًو٣ٚٞ باملطتش٩ٚت، ًّٗ اهرٜ ضٚؿى  إهٚٔا، طسٙقّا

 إأ  املطتشٚى؟ ملطتشٚى ٧ٙدٜ إ٨ٓا
ُسادع أُفطِا ٗأْ ُِظس إأ  دّٙ اهلل ُظـسٝ ؾـشٚشٞ، إُٔـا غـسٙعٞ مسشـٞ، إُٔـا        أْ جيأ عوِٚا مجٚعّا س٣ِٚرٷ

ٕٱ ٙٱٔسٙدٱحت  ق٘ي اهلل ضبشإُ ٗتعاأ :  غسٙعٞ كؤا ٍٱ اهٖو ٚٱطٲٰس بٶُل ٍٱ اِهعٱطٲٰس ٙٱٔسٙدٱ ٨َٰٗ اِه  ٰدٰعـىٰ  ًٰٰٗا (185اهبقسٝ:)بٶُل
ٍٲ ٚٲُل ّٔ فٶٛ ٰعَو ّٲ اهدِّٙ ًّ أغٚا١ كجرٝ  ًّ املتعوٌني كٍ ضتطوع هم يف قا٢ٌٞ احلسز كجرّا ضأيٲهلّ ا (78)احلـر: ٰسٰسٕز ًٶ

ٚٱطٲٰس : فرت٠ ُفطم ًّ ٙػٌض عِٕٚٚ إذا ًا ًس بق٘ي اهلل ضبشإُ ٗتعاأ  ٍٱ اِه ٕٱ بٶُل ٍٱ اِهعٱطٲٰسٙٱٔسٙدٱ اهٓو ٙٱٔسٙدٱ بٶُل  ٨َٰٗ 
ٕٱ ُِٰفطٳـا  ٙٱَلوِّفٱ ٨َ هو٧ًٌِني بإُٔ ٙسٙد بِا ًّ خ٩ي ًاذا؟ ًّ خ٩ي ٓدٕٙ، ًّ خ٩ي تػسٙعٕ، ٗٓ٘ ٓ٘ ًّ قاي  اهٖو

ٕٱ ٙٱَلوِّفٱ ٨َ (286)اهبقسٝ:ٗٱضٲٰعٰٔا ٔإ٨ٖ ٰٓا ًٰا ٔإ٨ٖ ُِٰفطٳا اهٖو عِـدًا ِٙظـس إأ  اهتػـسٙعات    ٓلرا اٮُطاْ ٪ْ  (7:اهط٩ق)آٰتا
اُظس إأ  دٙـّ اهلل  فـ أ  ِدًا تِظس إأ  ُفطم اهِظسٝ ا٪ٗ، أُ  عفر٠ أُٔا ؾعبٞ باهِطبٞ إهٕٚ فطِٕٙظس إأ  ُ
ـ يف ا٪خر ضرت٠ بأُم مل تٱ هلل ٗٓدٕٙ بإُٔ تػسٙع ًرتابط، ثٍ اُظس إأ  ُفطم، اُظس إأ  دّٙ ابإُٔ ه٫ًٞ ف لٖو

 فٕٚ ضعٞ. ًا إ٨ٓ دؿّٚاأُ  غ
أْ ُت٘سد؟ ٓى ِٓـان قـساز    ْ ُت٘سد؟ ًا اهرٜ ميِعِا عّرٖ اهقاعٞ، أهطِا ُس٠ أْ بإًلاُِا أّ يف ًٰٓ سلّ ًج٩ّ

ًٱ ْ إُقـ٘ي:   اهت٘سد؟ ٓى ِٓان قاُْ٘ ٙقكٛ بعق٘بـٞ عوـٟ ًـّ ٙت٘سـدْٗ؟ س٣ِٚـرٷ      ِٞ عّعٚٸدٗهٛ ميِع دلاًٚع 
 ّٙ.بقٚٞ تػسٙعات اهدِّ ٗٓلرا؟ ؟ أهٚظ ٙطسّاُت٘سد، أهٚظ ض٩ّٔ بإًلاُِا أْ
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ٙٱ هو٧ًٌِني أٙكّا ٓ٘ ًّ ٙق٘ي ْ هدِّيف ٗاقع إميأٍُ تلْ٘ ُظستٍٔ إأ  ا ٓلرا ٍس عّ هطاْ ساهلٍ أُٔعبِّأٗ   ّٙ بـأ
ط٘ٙى  ؾبشِا ا٬ْ ٗعوٟ ًد٠ شًاْٚٔا ضعٞ عوٟ أُفطِا، ستٟ توم اهيت أكى تػسٙعاتٕ ٗٓدٕٙ ٗأسلإً ٓٛ مما ف

ٕٱ   ٙٱَلوِّـفٱ  ٨َٙطاق، امل٧ًِْ٘ ٓلرا ٙق٘هْ٘ ٗٙعتقـدْٗ   ٩ت، ًّٗ قٌّ ًا ٨ُِظس إهٚٔا أُٔا ًّ قٌّ املطتشٚ اهٖوـ
ٕ ٍٗٓ ٙقس٦ْٗ أْ اهلل كوفٔ ٗٱضٲٰعٰٔا ٔإ٨ٖ ُِٰفطٳا ٙ    ،ٍ باجلٔاد يف ضـبٚو سُٗـٕ ممـا يف ٗضـعٍٔ أْ    أهـٚظ كـرهم؟ ٓـٍ 
ًٌٔـٞ ٓـٛ يف   ع هٕ ًـّ أغـٚا١   غس ملبدأ املٍٔ كٍّٙ إُٔ عِدًا غسع اهلل ٓرا اإأ  اهدِّ كٚف؟ ٍٓ ِٙظسْٗ ،ٙعٌوٖ٘

ٗٓـٍ   ف٩ ٙػـعسْٗ عـسز إط٩قـاّ    ،بى ٙػتاقْ٘ إهٕٚ ؿوْ٘ إهٕٚ توقا٢ّٚاٙؿبض ٗاقع ذهم املبدأ ٙ ،تِاٗي اهِاعً
 .ِٙطوقْ٘ فٕٚ

ّٙ أكجـس ممـا   اهرّٙ ٙعسفـْ٘ اهـدِّ   ُٗبرٝ ًّ أٗه٣مٗاٮًاَ عوٛ  )صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم  ٙلّ اهسض٘ي  أمل
أمل ٙلُ٘ـ٘ا ٙتطـابقْ٘ يف ًٚـادّٙ     ؟ِػ٘ٝ ٗازتٚاح ٗضسٗزْ٘ يف ًٚادّٙ اجلٔاد يف ضبٚى اهلل بِٙطوق ُعس ، كاُ٘ا

ّٙ ٨ خيـسز عـّ اهطـعٞ    ١ٛ يف ٓرا اهدِّّٙ، ٓٛ توم اهِظسٝ اهيت دعوتٍٔ ٙفٌْٔ٘ أْ كى غهدِّٓ٘ آرا  اجلٔاد؟
ٗهٚا٢ٕ هلا ًراقٔا ٗهلـا   عِد أسلاَ اهللأهٚط  كى أ ،بى تػتاق هلا أُفطِا، أهٚط  اهعبادات ،هيت تطٚقٔا أُفطِاا

 ٗٓلـرا اهؿ٩ٝ((. يف ين ٚٲٰع ُٝسٸُق  ٲوَعٶ))ٗدٱٙق٘ي:  )صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم أمل ٙلّ اهسض٘ي  ،قٌٚتٔا؟ ٙستاسْ٘ هلا
ّ خ٩ي فٌٍٔٔ هعظٌٞ ٓرا اهلد٠، ًّ خـ٩ي فٌٔٔـٍ ه٫ثـس اهعظـٍٚ هلـرا      يف بقٚٞ اهعبادات ٨ ٙػعسْٗ عسز ً

ملستـاح،  اق، ُظسٝ اتفتلْ٘ ُظستٍٔ إهٕٚ ُظسٝ املػ ;كوٕ، إُٔ ٨ سسز فٕٚ كوٕ فٌٍٔٔ إُٔ ٙطسٴ ّٙ، ًّ خ٩ياهدِّ
ِّ  ٗتطبٚق أسلإً. ًٚداْ ًّ ًٚادّٙ اهعٌى بٔدٜ اهلل ُظسٝ ًّ ٙػعس باهطسٗز ٗٓ٘ ِٙطوق يف أ

عٌوـٔا ٨ ٙكـٚع ٗإْ كاُـ     فتط٣ٌّ كى ُفظ بأْ دـصا١  ، ، ٗاجلصا١ هلى ُفظ٧ًِْٙ٘ باجلصا١ ٗٓلرا ٍٓ أٙكّا
ِّ دٝ ًّ آ٨  املِطوقني يف ذهم اٗاس ِّ  سلـٍ ًـّ أسلـاَ اهلل    ملٚداْ اهعٌوٛ هتطبٚـق أ ٓـد٠ ًـّ    ، ٗاهطـر عوـٟ أ

 ًٰـا  َهٰٔـا حلاضـٍ  اجلصا١ ا ،ًٗلسزّا ا١ يف اهقسآْ ٧ًكدّاإزغاداتٕ، إميأٍُ باجلصا١، ٗاجلصا١ اهرٜ دت٘دٚٔاتٕ ٗ
ٰٔا َكٰطٰب ٲ ٚٲ ، ًـّ ًِطوـق   بشإُ ٗتعاأ  أْ أعٌاهلٍ ٨ تكٚعباهلل ضقٞ ًّ ث فِٚطوقْ٘ يف أعٌاهلٍ اِكٰتٰطٰب ٲ ًٰا ٰٰٗعَو

ٰٔـا  َكٰطٰب ٲ ًٰا َهٰٔاعوٍٚٔ كى تقؿر ًٍِٔ ذلط٘ب ًٗسؾ٘د  خ٘فٍٔ ًّ اهلل أْ ٚٲ فٔـٍ ِٙطوقـْ٘    اِكٰتٰطـٰب ٲ  ًٰـا  ٰٰٗعَو
ِّ  تقؿر. بدْٗ أ

أٗ ضـ٣ٚٞ ٙقرتفُ٘ٔـا يف ساهـٞ     ،٧ٙاخرٍٓ عوٟ تقؿر حيؿى ًٍِٔ أ٨ٓتعاأ  ًٗع ذهم ٙطوبْ٘ ًّ اهلل ضبشإُ ٗ
ٗٲ طٶِٰٚاُٰ ٔإْ تٱ٧ٰاخٶرٲُٰا ٨َ ٰزبٸِٰا خطأ أٗ ُطٚاْ  ،ا سلّ فِتعٌد اهتقؿرا سلّ فِتعٌد اهرتن، أًٸأًٸ (286اهبقسٝ:)َأخٲَطِأُٰا َأ

د؟ أْ حيؿى ًٍِٔ اقرتا  هطـ٣ٚات  عّ أْ حيؿى ًٍِٔ تقؿر ًتعٌٸ ددّا فأّٙ سلّ ًّ أٗه٣م اهرّٙ ٍٓ بعٚدْٗ
خ ًٍِٔ غ١ٛ يف ساهٞ خطـأ أٗ ُطـٚاْ،   ى ٍٓ ًّ ٗؾى بٍٔ ا٪ًس إأ  أْ خياف٘ا ًّ أْ حيدبتعٌد، ب عٌى ملعإفأٗ 
ٜ اْ ًعف٘ عِٕ فٌٚـا ٙتعوـق بـاجلصا١ ا   ٗإْ ك -بأْ اخلطأ ٗاهِطٚاْ  ٍٓ ٧ًِْٙ٘ أٙكّاٗ ّ    - ٪خـسٗ  فإمنـا حيـدخ ًـ

ٙ   اٮُطاْ ٗه٘ عوٟ ضبٚى  ٖ   اخلطأ ٗاهِطٚاْ يف ٗاقـع احلٚـاٝ قـد  ٗٲ طٶـِٰٚا ُٰ ٔإْ تٱ٧ٰاخٶـرٲُٰا  ٨َ ٰزبٸِٰـا  لـْ٘ هـٕ أثـس  َأ
 .َأخٲَطِأُٰا

ٚٲظٰ  ٌٚا ٙتعوق باجلصا١ ا٪خسٜٗ؟ْ ًا سؿى ًّ اٮُطاْ خطأ ٨ ٧ٙاخر فأهٚط  ِٓان آٙٞ تقكٛ بأ ٍٲ  َٰٗهـ ٚٲُل  ٰعَوـ
ٕٶ َٰٗهلٶّ َأخٲَطِأتٱٍ فٶٌٰٚا دٱِٰاحٴ ٍٲ ٰتٰعٌٸٰدتٲ اًٰ بٶ خط٣ٚٞ ُـ   ِاح. ِٓان ًّ املفطسّٙ ًّ ٙق٘ي: بأْ دٱ (5ا٪سـصاب: )ُقُو٘بٱُل

 ٌِا بأُٔا، سلّ ستٟ ه٘ ضٓوٗقع فٚٔا خطأ ُٗطٚاُّا :أٜ ،ٗكاُ  عوٟ ضبٚى اهتأٗٙى ،هِطٚاْكاُ  عوٟ ضبٚى ا اهلل آدَ

؟ ٬دَ ُفطٕ؟ أمل ٙػـقٰ  بإُٔ سؿى ا٪ثس اهط٤ٚ هتوم اخلط٣ٚٞ باهِطبٞ كاُ  عوٟ ٓرا اهِش٘، أمل ٙعسض اهلل هِا
ٙٱ ستٟ ٗإْ كاْ اهلل قد تاب عوٕٚ فٌٚا ٙتعوق  ع٩ِّصع عِٕ ٗعّ شٗدتٕ ٩ًبطٌٔا؟ غقٛ فد ًّ اجلِٞ؟ أمل تطٰسأمل 

 .أْ ٙطتشقٔا ٨قرتافٕ توم اخلط٣ٚٞ عوٟ أٗضع ُطاق مملّ بامل٧اخرٝ يف ا٬خسٝ أٗ بامل٧اخرٝ
ـ ٚاْ فإْ أثسٖ يف احلٚاٝ ٨بأْ املعاؾٛ أٗ اهتقؿر اهرٜ حيؿى ًِا عوٟ ضبٚى اخلطأ ٗاهِط ٗستٟ ه٘ قوِا إذّا د  بٱ

ٗسلّ ُاضْ٘ بأُٔا ٗقؿسُا فٚٔا  ُٗلتػف ًا قٚعِا ًّ أعٌاي ١ُا،هطِا ا٬ْ ُعٌى عوٟ أْ ُلتػف أخطاأْ ٙقع، أٰٗ
بأْ آثاز أهٚط  اهطاسٞ تػٔد  ،ًا ُعٌى؟ ثٍ أهٚظ اه٘اقعٓ٘ ا ٗادبٞ عوِٚا، أٗ أْ عوِٚا أْ ُِطوق فٚٔا؟ أهٚظ ٓر

آثاز هرهم اهتقؿر عوٟ ا٪عٌاي اهيت كـاْ جيـأ عوِٚـا أْ     ٓٛه٘قع اهرٜ سلّ فٕٚ أْ ًطا٥ٗ ا ،تقؿرُا قا٢ٌٞ
ٗ    ،فٚٔا ٗعوٟ ا٪ًٞ أٗ ستٟ عوٟ دص١ ًّ ا٪ًٞ أْ تِطوق فٚٔا ُِطوق ْ  ٗهلِٔـا ابتعـدت خلطـأ أ أمل ٙلـّ   ؟ُطـٚا
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أهٚظ كـرهم؟ ِٓـان خطـأ، ِٓـان      ،قع ض٤ًٌٚٔٞ؟ بى كِا ُاضني أُِا ُعٚؼ يف ِٗا ُاضني أْ ِٓان أغٚا١ اهلجر ً
، أهٚظ املطوٌْ٘ فع٩ّ ٕٚرُا عوُطٚاُِا؟ سلّ ٧ًاخرْٗ عوٕٚ ٗقد أٗخٶر عوٟ خط٣ِا ٗ، هلّ ٓى أُِا مل ٧ُاٰخُطٚاْ

ٞ  خاقعٞ، ،ًطتطوٌٞ ،ًطتلِٚٞأًٞ  -ا٬ْ  -هٚٔ٘د ٗاهِؿاز٠؟ أهٚط٘ا ًطتكعفني؟ أهٚط٘ا ا٬ْ حت  أقداَ ا  ،ذهٚوـ
ٔ ٌٰملطاكني اهِاضني هٶًّ آ٨  ًّ دلاًٚع اهبػس ًّ اهِاع اا٪ًٞ اهيت ٓٛ ًلُ٘ٞ ٓرٖ ممصقٞ؟  ،دآوٞ  ٍا جيأ عوـٚ

 أْ ٙعٌو٘ا، أهٚظ ٓرا ٓ٘ اه٘اقع؟
ٙٱ ا جيأ عوٍٚٔ أْبشجْ٘ عٌٸامل٧ًِْ٘ ٙ ُٱ سٗا خطأقؿِّٙعٌوٖ٘، ٗخيػْ٘ ًّ أْ  ْ   ;طـٚاُاّ أٗ  أْ ِٓـان   ٪ُٔـٍ ٙعوٌـ٘
مل٧اخرٝ عوٟ اخلطأ ٗاهِطٚاْ ت٘ؾوم إأ  تـسن  قد تلْ٘ ا ٗأسٚاُّا، وٟ اخلطأ ٗاهِطٚاْ يف ٗاقع احلٚا٧ًٝاخرٝ ع

 ٰٙـا بى ت٘قعم يف كفس ًّ سٚح ٨ تػـعس   ،يف باطى، أٗ ت٘قعم يف ق٩يد ًتعٌٸد حلق، ت٘ؾوم إأ  دخ٘ي ًتعٌٸ
ّٰ َأٙٹٰٔا ِٰ٘ا اٖهرٶٙ ِٱ ّٰ ًّٰٶ تٱطٶٚعٱِ٘ا َفٔسّٙقا ٔإْ آًٰ ٍٲ ٰبعٲٰد ٰٙسٱدٹُٗكٍ اِهلٶٰتاٰب ُأٗتٱِ٘ا اٖهرٶٙ ّٰ ٔإمٰياُٶُل  أهطِا يف (100:)آي عٌساَْكافٶٔسٙ

عوِٚا أْ ُعٌى؟ ٨ٗ ُعـس    ٨ ُدزٜ ًاذا جيأ ،ًطرٝ أْ ُستد بعد إمياُِا كافسّٙ؟ ٗسلّ ُاضْ٘، ٗسلّ رلط٣ْ٘
 ًاذا ِٙبػٛ أْ ُعٌى؟ فقـد ٙؿـى اهِـاع إأ  دزدـٞ     ُاضني ٪ْ ُفلس يف ؟ملاذا بى ُاضني متاًّا ،ًاذا ِٙبػٛ أْ ُعٌى

ـ  اهفأؾبض  ;ٗا ٗدآو٘ا٧ُط٘ا ٗتِاض٘ا ٗأخط ،هو٧ٌاخرٝ عوٟ ُطٚأٍُ اهلفس أثسّا ـ   ٘اقـع عو  ّاٟ ٓـرا اهِشـ٘، ٗاقع
 ْٗ أُفطٍٔ ٙطاقْ٘ إأ  ً٘اقف باطوٞ.ِدًا ٙسع ،ٍٓ قشٚتٕ ْ٘ضٚلُ٘
ٙٱهطِا أٰٗ ـ    عّ ٗ عّ أًسٙلا أ ًِا أْ ُطل طَوا٬ْ  ٘ا ًـّ املطـوٌني أْ   إضسا٢ٚى؟ ًّ اهـرٜ غـذع أٗه٣ـم أْ ٙطوب

ـ هٶ ا جيأ أْ ُعٌى،ٌّٰ اهعٌى ٗسلّ يف ًسسوٞ اهِطٚاْ هٶٙطلت٘ا؟ ضل٘تِا ع ـ ا جيـأ أْ ُفلـس فٚـٕ، هٶ   ٌٰ ا جيـأ أْ  ٌٰ
ٙٱُ عـّ اهٚٔـ٘د   ضـسا٢ٚى، أْ ُطـل  عـّ ه   ّ أًسٙلـا ٗعـّ إ  أْ ُطل  عـ  أ ًِا قطسّاطَوعٌوٕ، أؾبشِا ُس٠ أُفطِا 

، امل٧ًِْ٘ سرزْٗ دـداّ  ،ا٪ًٞ ٗفكض ًا دِٖ٘ عوٟ ٓرٖ ،ٗفكض تكوٚؤٍ ،أْ ُطل  عّ فكض سقا٢قٍٔ ،ٗاهِؿاز٠
أْ اخلطأ ٗاهِطٚاْ ًعف٘ عِـٕ ٗمل ٙقـى هِـا أٗه٣ـم بـأْ اخلطـأ       ِا بٌٲِّٔعوِٚا سلّ ط٩ب اهعوٍ أْ ُف هلّ مما دِٟ

 يف ٗاقع احلٚاٝ عوٟ ٓرا اهِش٘. عوٕٚ ٗاهِطٚاْ ضتبقٟ امل٧اخرٝ
ٗٲ طٶِٰٚاُٰ ٔإْ تٱ٧ٰاخٶرٲُٰا ٨َ ٰزبٸِٰا  -عوٍ اٗاهلل  -فِٚا  زمبا قد ٙلْ٘ ىظ كرهم؟ بٌتعٌدْٗ، أهٚا سلّ فأًٸ َأخٲَطِأُٰا َأ

ٜٹ عوٟ أ٨ٓ ًّ ٨ ٙصاي ًؿسّا  ؟ًتعٌدّا ٓرا تسكّا عٌى، أهٚظ ٙلْ٘ هٕ أ
ٕ   )صللى اهلل عليله وعللى آلله وسللم       باهسض٘ي أإمياُم، اٮمياْ اهرٜ بدإذّا افٍٔ ًّ خ٩ي ٓرا ًقداز  ٗبـدأ   أُـٕ إمياُـ

ٌٕ، ًعامل اٮمياْ ٓٛ عوٟ ٓرا اهِش٘، أٗه٣م امل٧ًِْ٘ اهرّٙ خيـافْ٘  عاهٶمياْ باهلل، ٗضازت عوٟ ٓرا اهِش٘ ًباٮ
 عـٍِٔ،  دـداّ  دـداّ  أُفطٍٔ بعٚـداّ ٙسُٕٗ يف فٍٔ ًّ  أًا تعٌدّا ،ٚى اخلطأ ٗاهِطٚاْقؿر عوٟ ضبٍ تأْ ٙقع ًِٔ

 .هتقؿر أٗ اقرتا  ًعؿٚٞ ًٍِٔ تعٌدممّ ٙسْٗ أُفطٍٔ ًّ غر احملتٌى أْ ٙقع 
ٌٶىٲ ٨َٰٗ ٰزبٸِٰا ٚٲِٰا ٰتشٲ ٌٰا ٔإؾٲسٳا ٰعَو ٕٱ َك ٌِٰوٰت ّٰ ٰعَوٟ ٰس فٌٚـا ٙتعوـق    -سلـّ ٧ًًِـْ٘ بـأْ اهلل     (286اهبقسٝ:)َقبٲوٶِٰا ًٶّ اٖهرٶٙ

محاي كٌا سؿى عوٟ هلّ قد تربش ِٓان أ، ًا فٕٚ ضعٞ هلٍ ٗضعٔا، ًا كوف عبادٖ إ٨ٓ إ٨ٓ ُفطّا ٙلوف ٨ - باهتػسٙع
ٍٕبين إضسا٢ٚى  ّٰ ًّٰٶ َفبٶُظِو ًٲِٰا اٖهرٶٙ ٍٲ ٰٓادٱِٗا ٰسسٸ ٔٔ ٚٲ ٍٲ ُأسٶٖو ٲ َطِّٰٚباتٷ ٰعَو ٔٱ ٍٲ َه ٓٶ ٕٶ َكجٶرٳا ٰضبٶٚٔى ٰعّ ٰٗبٶٰؿدِّ  (160)اهِطا١:اهٖو

ٙٱدلاي ًا قؿرٍٓ يففلاْ بطبأ ت ،صاي اهتػسٙع فٚٔا قا٢ٌّاٙ ٨كاُ  ِٓان ًساسى  وـ٘ا  شٌٸ، ٙلُْ٘٘ ددٙسّٙ بأْ 
ـ  ، هلِٔا تطذى يفثقٚوٞتػسٙعٚٞ  أمحا٨ّ جابتـٞ يف اهتػـسٙع،   ِٞ اٮهلٚـٞ اه  قا٢ٌٞ ا٨ضتجِا١ات ٗهٚط  ٓـٛ اهطٹ

اهٞ ٍٓ ضرْٗ أُفطٍٔ يف س ٘ااحلٚتاْ َٙ٘ اهطب ، أهٚطوٍٚٔ ا٨ؾطٚاد َٙ٘ اهطب ؟ ثٍ تظٔس ٗٓلرا أمل حيسَ ع
َٰ ًــّ اهكــٚق ٗاحلــسز ٗٓــٍ ٙــسْٗ اهطــٌم  ٘ٲ ــ ٍٲ ٰٙ ــبٲتٶٔٔ ــسٸعٳ ٰض ــا١ اغٱ َٰ فــ٘ق ضــطض امل ٘ٲ ــ ٰٰٙٗ ٨َ ٨َ ْٰ ــبٶتٱ٘  ٰٙطٲ

ٍٲ  .ا٪محاي ًّٖ ٓرتأتٛ  (163)ا٪عسا :ٰتِأتٶٚٔٔ
ٙٱ ،ىاهتػسٙع قد أقفٶ كٚف قد تلْ٘ ا٪محاي باهِطبٞ هِا ًٗوف )صلى اهلل عليله وعللى   ذلٌد  ،بعح ًّ ددٙدف٩ ُ  

ًٱ ؟اهِبٚني ٓ٘ خاا آله وسللم   تس٠ ُفطم يف يف باطى ٗ بٔا أٗ تس٠ ُفطم داخ٩ّ اًّوٰصقد ٙلْ٘ يف ُتا٢ر تؿبض أُ  
س ستٟ ًٚداْ ا٪ًس باملعسٗ  ٗاهِٔٛ عّ املِل : ًّ املعسٗ  أٍُٔ ٙق٘هْ٘: بأْ اهِاع إذا مل ِٙطوق٘ا يفق٩ي، ًج٩ّ

هلل ضبشإُ ٗتعاأ  ٙػٚأ يف أد٘ا٢ٕ ا٪ًس  ظآسّا ، عؿٚاُّاأٗ كفسّا آسّاظ ؿبض ٗقعٚٞ اهبود اهرٜ ٍٓ فٕٚ فطقّات
ـ ٗاهِٔٛ عّ املِلس، فرت٠ ُفطم أٗ تس٠ ٓرٖ اجملٌ باملعسٗ  املعسٗ  ٗاهِٔـٛ  ٘عٞ ُفطٔا ًقؿسٝ يف اهقٚاَ با٪ًس ب

ٗاسد أْ ٙسسى ًّ بٚتٕ ًٗاهٕ ٗٙػادز إأ   سِٚٔا ضٚذأ عوٟ كى ;ّاعّ املِلس، تس٠ ُفطٔا عادصٝ عّ أْ تعٌى غ٣ٚ
 ؟أٙكّا : أهٚط  ٓرٖ ًّ أؾ٘هِا(اهلذسٝ)ًِطقٞ أخس٠ 
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تا٢ر ثقٚوٞ يف ا٪خر، تقؿرن أُـ   سٗا، ٗضا٢ى قػط، ٌُا إذا قؿٸوِاع فٚباهِطبٞ ه ى قػطّاّٙ ًا ٙػٓليف اهدِّ 
 كوٌتِا، ٗٙت٘سد ؾفِا هِِطوق مجٚعـاّ  تٌع كوٌتِا، ٗتت٘سددٜ ٗتقؿر ٓرا ٗتقؿر اهسابع عّ أْ ا٬ْ ٗتقؿر

عّ املِلس بلى ًا منوم، ضأز٠ ُفطٛ ٗتس٠ ُفطم يف ٗقـعٚٞ تفـسض عوِٚـا أْ ُػـادز      يف ا٪ًس باملعسٗ  ٗاهِٔٛ
 ُٗػادز أً٘اهِا. بٚ٘تِا

ٞ هتلـْ٘ قـادزٝ عوـٟ    ى أًأًٞ أٗ أْ ت٧ٓٸ ٚاضبٚى أْ حتُق٘ي ٪ٗه٣م اهرّٙ ٙبدوْ٘ ظص١ بطٚط ًّ أً٘اهلٍ يف 
ُفطٍٔ يف َٙ٘ ًّ ا٪ٙاَ يف ًسسوٞ عؿٚاْ كاًـى أْ تبقـٟ يف بٚتـم    باملعسٗ  ٗاهِٔٛ عّ املِلس ضٚذدْٗ أا٪ًس 

 س.رَكٙٱ قد تقَ٘ بٔا ٗهٚظ هلا تأثرٴ هتكشٛ بِفطم ٗأُ  تس٠ بأْ توم اهعٌوٚٞ ا أْ تِطوقًٗاهم، فإًٸ
هطـ٘ق، عٌوٚـٞ داخـى    عٌوٚـٞ يف ٗضـط ا   ؟ُٗطـا١  زدـا٨ّ  بأُفطٍٔ أسٚاُـاّ  أهطِا ُس٠ اهفوططِٚٚني ا٬ْ ٙكشْ٘

هلّ  ،ٗإْ كاُ  عٌوٚٞ غذاعٞ ٗعٌوٚٞ ًٌٔٞ هٚظ هلا أثسٓا اهلبر :ًا تلْ٘ قد ً٘اطِني ٙٔ٘د، أٜ غاسِٞ، ٗغاهبّا
ٞ أٗه٣ـم اهعطـاكس، هٚطـ٘ا أٗه٣ـم اجلِـ٘د اهـرّٙ ٓـٍ دزع         ٍٓ يف اهػاهأ هٚطـ٘ا  اهكشٚٞ؟ ٨ٍس  ًّ ٓ  اهدٗهـ

أ  ًعطـلساتٍٔ،  هظوٍ، اهرّٙ ٍٓ ٙقًْ٘٘ بتوم اجملاشز، ٨ ٙطتطٚعْ٘ أْ ٙؿـو٘ا إ اهؿُٔٚ٘ٚٞ، اهرّٙ ٍٓ ٗضٚوٞ ا
اًٚع ٗهـ٘ عوـٟ أقـى    ُ٘ا ٨ٗ بػـلى دلـ  ٨ ٙطتطٚعْ٘ أْ ٙتل٘ٸ َلِٰاتٍٔ، أعٌاي فسدٙٞطتطٚعْ٘ أْ ٙؿو٘ا إأ  ٰث٨ ٙ

. قد ِٙطوق مبفسدٖ ثٍ هٚظ بإًلإُ ٨ ًّ ٓرٖ؟، ٓى ِٓان ًّ ميلٍِٔ غدؿّا ًا٢ٞ غدـ إأ  مخطنيتقدٙس إأ  
ـ ى قتٱفطٕ ِٓان يف ٓرا اهػازع أٗ يف ذهم اهط٘ق، فوٰٚس ُلِٞ عطلسٙٞ يف أغوأ ا٪س٘اي فٚفذِّث إأ  أْ ٙؿى ا كٍ ً

 ٨. باهعدٗ؟ ٞ ٧ًٗثسٝ ددّاٚقٚقى هلّ ٓى ِٓان ُلاٙٞ سقتٱى، ضٰٚقتٱٰٙ
هعوـٕ ٨   س ُفطم هتق٘ي هلل ٓا أُا قد أعرزت، ًٗـا ٙـدزِٙا  تفذِّ ا أْقد ٙس٠ اهِاع أُفطٍٔ يف ٗقعٚٞ كٔرٖ فإًٸ

ّٙ، ٗيف اهقكـا١  يف ُؿس اهـدِّ  رّاكب ُم فسط  َٙ٘ كاْ اهعٌى اهٚطر ضٚرتن أثسّا٪ ٙٱقٰبى ًِم ستٟ ساهٞ كٔرٖ;
أ تعوـٍ أُـٕ ٗادـ    س ُفطم أٗ تقٍٚ عوٟ فطق، عوٟ قـ٩ي، ٗأُـ   ملِلس، ٗيف ضٚادٝ املعسٗ ، فتِطوق هتفذِّعوٟ ا

اهم ٗبٚتم هتػادز إأ  ًِطقٞ ّ ًأْ تِطوق يف محى ثقٚى هتِصع ُفطم ً عوٚم أْ تٔادس فترتن بٚتم ًٗاهم، أٗ
 ؟أخس٠

أْ  ٗأا مل تِطوـق،   ضبٚى اهلل، ضرت٠ ُفطـم يف ٗاقـع ًـّ ٓـرا اهِـ٘ع إذ     أٗه٣م اهرّٙ ٙطتجقوْ٘ أهف زٙاي يف
ذا مل ٙقف عِد سد، اهظوٍ ٨ ٙقف عِـد سـد إ   ٨ ٨. اهفطاد أْ اهظوٍ ٙقف عِد سد؟ ٗأ ،داهفطاد ٙقف عِد س

ٙٱٙ٘قفٕ امل٧ًِْ٘ بأٙدٍٙٔ، أٗ ُِتظس اهظاملني أٗ ُِت ٍ  فْ٘ ا٘قٶظس اهفاضقني ٍٓ ًّ  ضٚؿـى   إذاَٳ ٨. ؟هفطـاد ٗاهظوـ
ٚٱاع احلاي إأ  أْ ٙسٗا أُفطٍٔ أًاَ أباهِ ٕ فـ٩ ٙـس٠ أْ ِٓـان    س ُفطـ فذِّـ محاي ثقٚوٞ يف ًٚداْ اهعٌى، ِٙطوق ه

ً  ُط٩قٞ هتبتعـد دٝ ٗتلْ٘ ا٨ذًٔٔٱ هعدٗ، أٗ أْ خيسز ًّ بٚتٕ ًٗاهٕ فتلْ٘ ا٪عٌايغدٙدٝ يف اُلاٙٞ  اهـم  عـّ 
ُ  (اهعٌازٝ)ّ عّ ّ ًصازع اهقات عّ ًصازع اهبٱع )بٚتم( ٗعّ عٌازتم ًٱ اجلٌٚوٞ فتػادزٓا ٗتـس٠  بـأْ   ًـاّ وٰصفطـم 
، ٗهلّ ضٚلْ٘ سِٚٔـا ٨ ًِـاف ًِـٕ، ٗاسـد ًـّ      ع٩ّضٚلْ٘ ثق٩ّٚ ف ؟ثق٩ّٚ ٔا ٗترتكٔا، أهٚظ ٓرا مح٩ّتٔادس عِ

هلل ٗزض٘هٕ ٗدٔاد يف ضبٚوٕ، أٗ تِطوق هتذآد يف ًسسوٞ هـٚظ ًعـم   ا أْ ٙلْ٘ ًطلِم أسأ إهٚم ًّ ا: إًٸاثِني
ْٰ ًع ا٬خسّٙ دٚػّا أسد ٨ٗ تطتطٚع أْ ٨ٗ  تقَ٘ بعٌوٚٞ ًع دلٌ٘عٞ بطٚطٞ ًّ ش٢٩ًم، بى ٨ تطتطٚع أْ تٱَلِّ٘

 ٛ باهعدٗ؟ثٍ ًا ٓ٘ اهعٌى اهرٜ ِٙل كتٚبٞ ٗاسدٝ،
ِفع ك٩ًـم، تـس٠ ُفطـم    ٌم ٗقسب٘ن ٗداض٘ن، ٗتلْ٘ أُ  ًّ تتلوٍ ٗسدن ٨ٗ ٙإْ أزدت أْ تتلوٍ كٌٌ٘ا ف

ٜٹإُٔ ٨ دلاي ٗ عِٕٚ اهلوٌٞ املتفذسات ثٍ تِفذس، تِفذس بلى ًا تأْ تسبط ُفطم ب إ٨ٓ س٠ٗضٚوٞ أخ هٚظ ِٓان أ
٨ُفذاز هتعٌى ًا ميلّ أْ ٙلْ٘ هٕ فذس سٚح تس٠ إُٔ ٨ ٗضٚوٞ غر ٓرا اٗتِ ،عوٟ ًا قٚع  ٌّاٗتِفذس أَه ،اّظغٚ
عـددٝ ًـّ ٓـرا    هلوٌٞ اه٘اسدٝ ميلّ أْ ٙلْ٘ هلا أثس عٌوٚات ًتبطٚط يف اهعدٗ، أُ  تسك  َٙ٘ كاُ  اٗه٘  أثسٴ

 .اهقبٚى يف ًسسوٞ كتوم املسسوٞ املظوٌٞ
ّ تبين أًٞ، هلّ ضتذد ُفطم سٗؽ ظاملني، ٓٛ ًّٰ تٔص عٛ ًٰ، ٓس أٗقاعّافذِّّ تٱِٞ ٓٛ ًٰاهلوٌات يف ًساسى ًعٚٸ

ـ أْ تٱ :ٓـرا اهعٌـى   طتطٚع أْ تق٘ي كوٌٞ ف٩ ٙلْ٘ أًاًـم إ٨ٓ ت يف ًسسوٞ ٨ -أُ  امل٧ًّ املقؿس  - س ُفطـم أٗ  فذِّ
 عٚدٝ عّ أد٘ا١ اهبود اهرٜ أُ  فٕٚ.إأ  سٚح ٙلْ٘ ِٓان أد٘ا١ ب ٗتػادز ترتن بٚتم ًٗاهم

ٚٲِٰا ٨َٰٗ ٰزبٸِٰا ٌٶىٲ ٰعَو هلِا عّ أْ ٙلْ٘ يف أعٌاهِا يف تقؿرُا يف تفسٙطِا ًا جيعى اهِتٚذٞ أبعدُا ٙا إ ٔإؾٲسٳا ٰتشٲ
 غدٙدٝ ٗثقٚوٞ. أٗؾازّا أْ ُتشٌى
َٞ ٨َ ًٰا تٱٰشِِّوِٰا ٨َٰٗ ٰزبٸِٰا ٕٶ َهِٰا َطاَق ا٨بـت١٩ات ُفطـٔا اهـيت قـاي اهلل عِٔـا:       با٨بت١٩ات، ستٟ فٌٚا ٙتعوقبٶ



 (03) اهلوية اإلميانية

ُٰ٘ٸُلٍ ٛٲ١ٷ َٰٗهِٰبٲُو ـٕ اِهٰد٘ ٲ ًّٰٶ بٶٰػ ٰ٘أي ًّٰٶ ٰٗاِهذٱ٘ٔع ُِٰٰٗق ّٰ ٰٰٗبػِّٔس ٰٗاهجٸٌٰٰساتٶ ٰٗا٪ُُفٔظ اَ٪ًٰ كجر ًّ  (155)اهبقسٝ:اهؿٸابٶٔسٙ
٘هٕ ـهسضبإخ٩ف ٗدد ٗاضتذابٞ هلل ٗ اُطوق٘اقد ٙطتطٚع اهِاع أْ ٙتفادٗٓا فٌٚا إذا  - وٍ اهلليف ع - ا٨بت١٩ات

اهـدعا١ ٙـسد   ))ٙقـ٘ي:   )صللى اهلل عليله وعللى آلله وسللم       هطِا ُطـٌع أْ زضـ٘ي اهلل  سٚح ِٙفع اهدعا١، أ -يف عوٍ اهلل  -
كا١، ٗقد ٙلْ٘ اهقكا١ ًّ داُأ اهلل بػلى ابت١٩ات ٨ ٙسد قإُٕ فاهدعا١ يف ًسسوٞ ٨ ٙطتذاب هلّ ٗ ((اهقكا١
ٗاُطوقـ٘ا يف   ،عـ٘ا إأ  اهلل ٗزد ،ٗٙتلسز، ًتٟ ًا ؾشض اهِاع أٗقاعٍٔ ًع اهلل ٙرتدد كجراَٳ عق٘بات، كجرّابػلى 

هعق٘بـات اهـيت   ًـّ ا  ٗتعاأ  كـجراّ سِٚٔا ضِٚفع دعا٦ٍٓ، سِٚٔا ضٚلف اهلل ضبشإُ  ;هيت تسقٕٚ كاًوٞا٪عٌاي ا
 ٔا ٗٙطتشقٔا أًجاهلٍ بطبأ تقؿرٍٓ.كاُ٘ا ٙطتشقُ٘

َٞ ٨َ ًٰا ٨َٰٗ تٱٰشِِّوِٰا ٰزبٸِٰا ٕٶ َهِٰا َطاَق ٙٱسلّ ٧ًًِْ٘ بأْ ا بٶ وِا يف ًٚداْ اهتػسٙع ًا ٨ ُطٚقٕ، بى اجملاي شِّهلل ٨ 
خاا اهِبٚني، ٓى ِٓان استٌاي  )صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم  ى مب٘ت زض٘ي اهللقد أقفٶ دلاي اهتػسٙع ًّ ددٙد أٙكّا
)صللى اهلل عليله   هلل بٞ باهِطبٞ هِا تفسض ًّ داُأ زضـ٘ي ا ى أْ ٙلْ٘ ِٓان ت٘شتٌٰٙٱ تكا  تػسٙعات قاضٚٞ؟ ٓى أْ

ٰٙ  أمل تلّ ت٘بٞ بين إضسا٢ٚى بعد أْ ع ى أُفطِا؟أْ ُقتٱ وعلى آله وسلم  قتوـ٘ا أُفطـٍٔ؟ يف قكـٚٞ    بـدٗا اهعذـى أْ 
قتو٘ا أُفطٍٔ، ٓـرا ًـّ   ْ ٰٙأ :ٓرا فاُطوق٘ا ٨ٗ خٚاز أًأًٍ إ٨ٓ ،قتو٘ا أُفطٍٰٔٙ عبادتٍٔ اهعذى، كاُ  ت٘بتٍٔ أْ

ـ ضببٔا  ا٪محاي اهيت كاًّْ إمنا ٓرٖ  ،ِٞ اهتػسٙعٚٞ اٮهلٚٞ ٙطاق، هلّ هٚظ كتػسٙع قٌّ اهطٹحتٌٚى ًا ٨ ّ ًٶ
 و  ُفطم.عِدن أُ ، فأُ  اهرٜ مٖح

ٚٲِٰا ٨َٰٗ ٰزبٸِٰا ٌٶىٲ ٰعَو ٌٰا ٔإؾٲسٳا ٰتشٲ ٕٱ َك ٌِٰوٰت ّٰ ٰعَوٟ ٰس َٞ ٨َ ًٰا ٨َٰٗ تٱٰشِِّوِٰا ٰزبٸِٰا َقبٲوٶِٰا ًٶّ اٖهرٶٙ ٕٶ َهِٰا َطاَق  ٰعِٸـا  ٰٗاعٲفٱ بٶ
ٌٲِٰآ َهِٰا ٰٗاِغفٶسٲ ٍ  ٰضـٌٶعٲِٰا َٰٗأَطعٲِٰـا  عوٟ زلاٝ أُفطٍٔ. بعد أْ قـاه٘ا:   امل٧ًِْ٘ سسٙؿْ٘ ددّا (286اهبقـسٝ: )ٰٗازٲٰس  ٓـ

ٰٔا َكٰطٰب ٲ ًٰا َهٰٔافظ كى ُ ٙعوٌْ٘ بأْ ٚٲ ٮُطـاْ ستـٟ عوـٟ ضـبٚى     ٗكجر ًّ ا٪عٌاي تِطوق ًّ ااِكٰتٰطٰب ٲ ًٰا ٰٰٗعَو
وٟ أْ ٙبشج٘ا عّ زلاٝ أُفطٍٔ ًّ عق٘بات ع ، فٍٔ حيسؾْ٘ ددّاٍ ٙسْٗ أثسٖ ض٣ّٚاٗكى عٌى ٓ اخلطأ ٗاهِطٚاْ،

حتقـق هلـٍ    فٚدعْ٘ اهلل ٗٙطوبُ٘ـٕ بلـى اجملـا٨ت اهـيت     ،ٗ ُطٚاُّاأٗ خطأ أ عٌدّا اهيت ٙقرتفُ٘ٔا ض٘ا١ٳ أعٌاهلٍ
ٌٲِٰ َهِٰا ٰٗاِغفٶسٲ ٰعِٸا ٰٗاعٲفٱاهِذاٝ  ِِّٚا ًّ عق٘بات أعٌاي ُاملٍٔ أْ تِذِّ اٰٗازٲٰس ضبٚى كاُ   قَ٘ بٔا ُٗقرتفٔا عوٟ أ
 ٰٗاِغفٶسٲ ٰعِٸا ٰٗاعٲفٱأٗ ًّ باب ًػفستم  ،أٗ ًّ باب زمحتم ،ف٘نًّ باب ع ، اغفسٓا ض٘ا١ٳطأ أٗ ُطٚاُّاأٗ خ عٌدّا
ٌٲِٰ َهِٰا ْ ٙتذاٗش عٍِٔ؟ ٓرا ِٙ  عّ غدٝ سسؾٍٔ عوٟ  ًّ كى اجملا٨ت ًّٗ كى ا٪ب٘اب أأمل ٙطوب٘ا اهلل اٰٗازٲٰس
 تذاٗش ًّ ِٓا أٗ ًّ ِٓا أٗ ًّ ِٓا.عطٟ أْ حيؿى اه ;٪ب٘ابفٍٔ ٙطوبْ٘ ًّ اهلل ًّ كى ا ،أُفطٍٔ زلاٝ

ٌٲِٰ َهِٰا ٰٗاِغفٶسٲ ٰعِٸا ٰٗاعٲفٱ ٘ٲ٨َُٰا َأُٰ  اٰٗازٲٰس ـ  ،ّ هٕ ا٪ًـس فِٚـا  ًٰ ،أًسُا ٗهٛ ،ٗهِٚا، ُاأُ  ٗسدن ٨ً٘ ًٰ ّ هـٕ  ًٰ
٘ٲ٨َُٰا أُ  ٗسدن ٨ًُ٘ا ،ُ  إهلِاأ ،لِاوٶ، أُ  ًُِٰٗا٧تدبر أًسُا ٗغ اختؿاف  ،ِٓا مبعِٟ ٗهِٚا ٗهـٛ أً٘زُـا   ًٰ

ًٗـّ  ٕ ُِتؿس ُٗطوأ اهتأٙٚد، ًّٗ بٔدٕٙ ُٔتدٜ، ًّٗ هٕ ٗسدٖ ُرعّ، ، ًّٗ ًِذ٤بٕ ُوت، ًّٗ ًّ إهٕٚ ُسدع
٘ٲ٨َُٰا ، ًّٗ هٕ ٗسدٖ ُطتذٚأٟعلٌٕ ٗسدٖ ُسق  .َأُٰ  ًٰ

٘ٲ٨َُٰا َأُٰ  َٔ ٰعَوٟ َفاُؿٱسٲُٰا ًٰ ٘ٲ ّٰ اِهَق  (تعٌى ًعِا: ٗتبازن هِا ا٪زشاق ،طسي هِا املتِصِّ أُ  ٨ًُ٘ا)هٚظ  اِهَلافٶٔسٙ
، ٨ٗ ٧ًُّ بٕ  سلّ عادٞ إهٚٔا ٨ٗ ُطتذٚأ هٕعٌى ًعِا ٤ٚٔٙ ا٪غٚا١ اهيتٗاقعِا ُسٙد ًّ اهلل أْ ٙٓلرا أؾبض 

ٍٔ قـاه٘ا ٓـرٖ ًـّ ٗاقـع     ا امل٧ًِْ٘ ف، أًٸّ امل٘ادٔٞ ٪عدا٢ٕٙداِطوق يف ًٚ، ٨ٗ ُبإُٔ ٨ًُ٘ا عٌوّٚامياُّا إ -فع٩ّ  -
، ًٚادّٙ امل٘ادٔٞ ًع أعـدا١ اهلل  ٚادّٙ امل٘ادٔٞ بى ٍٓ يفيف ً ِٙطوق٘ا ، ٍٗٓ مل ٙدع٘ا فقط ٪ْحلادٞاهػع٘ز با

٘ هلرا كاْ دعا٦ٍٓ دعا١ ًّ ٙعٌى ;هللٍٓ يف ً٘ادٔٞ ًع أعدا١ ا ٘ٲ٨َُٰـا  َأُـ ٰ ْ امل٘ادٔـٞ  يف ًٚـدا  ، دعا١ ًّ ٓـ ًٰ 
َٔ ٰعَوٟ َفاُؿٱسٲُٰا ٘ٲ ّٰ اِهَق ٗاٙا اهعٌى ٗهٚظ يف ش عاأ  ٍٗٓ يف ًٚادّٙٗٓلرا امل٧ًِْ٘ ٙدعْ٘ اهلل ضبشإُ ٗت اِهَلافٶٔسٙ
فٚٔا كٌـا   ْ ِٙطوق٘اأد ٨ بٱ ، بعٚدّٙ عّ ا٪عٌاي اهيتبعٚدّٙ عّ ٗاقع احلٚاٝ ،٨ٗ يف شٗاٙا ًطاددٍٓ ،بٚ٘تٍٔ

٘ٲ٨َُٰـا  َأُـ ٰ  أُ  ٗهِٚـا  ٕعا١ ًّ ٧ًّٙ بإُٔ ٓ٘ ٗسدٖ ٗهٚٹعْ٘ اهلل دامل٧ًِْ٘ ٙدأًس اهلل ضبشإُ ٗتعاأ ،  ٗٓـا   ًٰ
َٔ ٰعَوٟ َفاُؿٱسٲُٰاسلّ يف ًٚداْ امل٘ادٔٞ ٪عدا٢م  ٘ٲ ّٰ اِهَق  ٓلرا ٓ٘ دعا١ امل٧ًِني. اِهَلافٶٔسٙ

ُسٙد أْ ٙلْ٘ ٓ٘ ً٘ق٘ع ٓرٖ اجلوطـٞ ٗهلِٔـا    اٗاهرٜ كِ باٮمياْ بسضوٕفِا عوٟ ًا ٙتعوق ّ ٓرٖ ا٬ٙات تعسٸًٶ
ْ آٗاقعِا بني ًـا عسقـٕ اهقـس   ًا ٙتعوق باملقازُٞ يف  يف املقبىا يف ا٪ضب٘ع غا١ اهلل أْ ُتعسض هل ميلّ إْ ،طاه 
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يف ٗاقع ُِا ٪ ;، ٗخبح ُفطٚاتٍٔسقٕ عّ اهٚٔ٘د ٗاهِؿاز٠ ًّ خبجٍّٔ أُبٚا١ بين إضسا٢ٚى ٗبني ًا عاهلسٍٙ ع
ٍ  ا أْ ُقتبظ ًّ ُفطـٚات أُبٚـا١ بـين إ   ًٸ: إاحلاي بني ٓرّٙ اخلٚازّٙ ، أٗ أْ ُقتـبظ ًـّ بـين    ضـسا٢ٚى أُفطـٔ

ٓى ٓٛ زٗسٚٞ ً٘ضـٟ   :فِس٠ يف ا٪خر اهسٗسٚٞ اهيت سلٌؤا، اهرّٙ ٙطعْ٘ يف ا٪زض فطادّا املعاؾسّٙسا٢ٚى إض
ٟٗعٚط  ْٗضوٌٚا  ٗداٗد ٍٓٚٗإبسا     أَ أُٔـا زٗسٚـٞ    ،ٗغرٍٓ ًّ أُبٚـا١ بـين إضـسا٢ٚى

فٌٚـا   -٪ُٕ هٚظ ِٓان  ;ُكع أقداًِا عوٟ اهطسٙق اهؿشٚضٗ ،ضاع أْ ُتوٌظ اهفازقعوٟ أ؟ املفطدّٙ يف ا٪زض
ْٱ  ّ ٙؿِع ثقافتٕٗأْ ٙلْ٘ ًٰ (غازْٗ)أٗ  (قازْٗ)ر عوٟ طسٙقٞ ًِا ٙسقٟ أْ ٙط سدٴأ - أعتقد أٗ  ُٗفطٚتٕ قـازٗ
 ؟كوِا ٧ًُّ مب٘ضٟ طِاأه  أْ ٙلْ٘ ممّ ٙؿِع ُفطٚتٕ ً٘ضٟ بى، غازْٗ

ٙ  ،اهلجر ًّ اهعرب  يف سٚاٝ ُ  اهلل ً٘ضٟ زمبـا ممـا ميلـّ أْ    ٍ، ٗٗتسددت قؿتٕ كجرّا يف اهقسآْ اهلـس
 ،بٔـا ًطـتٌسٝ  هقكٚٞ اهيت ضتبقٟ هِا ع٩قـٞ  ٗفسعْ٘ أُٔا ٓٛ ا اهلجر عّ قؿٞ ً٘ضٟ ُفٌٕٔ ًّ خ٩ي احلدٙح

ـ   ٗعٚطٟ عْ٘ أٍُٔ أتباع ً٘ضٟدٸ: أٗه٣م اهرّٙ ٌٙا بعدهٚقاي هوٌطوٌني فٚ  ّ ٙطـعْ٘ ا٬ْ يف ا٪زض فطـاداّ  ٓـٍ ًٰ
ٍ  ف٘ا عوٟ أُبٚـا٢ٍٔ ٗتعسٸ أٗه٣م أُبٚا٦ٍٓ فأُتٍ بني خٚازّٙ تعسٸ ،ٗعوٟ اًتداد تازخيلٍ عوـٟ أٗه٣ـم    ،فـ٘ا عوـٚٔ

 ،يف ُفطٚاتلٍ ٌٔا أكجس تأثرّاٌ٘ا ٗاقعلٍ أُتٍ، ثٍ اُظسٗا أٙ، ثٍ قِّٚثٍ اختازٗا أُتٍ ،ٍِٔفطدّٙ يف ا٪زض ًٶامل
ه٣ـم  أَ أٗ )صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم اسدٝ ًع ذلٌد ٗزٗسٚٞ ٗ ،ٝاهرّٙ ٍٓ ًطرٝ ٗاسد ٗعٚطٟ ًٗ٘ضٟ إبسآٍٚٓى 

  اهرّٙ ٙطعْ٘ يف ا٪زض فطادّا؟
أُِـا ُسًـٟ بأٗه٣ـم ا٪ُبٚـا١     ، ّٗاٗغـع٘ب  ٗفع٩ّ ضِذد أُِا منػٛ ٗزا١ اهرّٙ ٙطعْ٘ يف ا٪زض فطـادّا سلً٘ـاتٷ  

خـس  آإضـسا٢ٚى إأ    ا٪ُبٚا١ ًّ بـين ضسا٢ٚى ٗدد دد بين إ  بإبسآٍٚ اين إضسا٢ٚى بد١ٳاهعظٌا١ اهرّٙ ًّ ب
 ُ  ًّ أُبٚا٢ٍٔ.

 ض هلرا امل٘ق٘ع يف ا٪ضب٘ع املقبى.ِتعسٸغا١ اهلل ض إْ
ٗأْ ُلْ٘ ًّ أٗهٚا٢ٕ اهرّٙ  ،املطتقٌٚني ،املطتبؿسّٙ ،ًّ امل٧ًِني اه٘اعني جيعوِا أضأي اهلل ضبشإُ ٗتعاأ  أْ

 خ٘  عوٍٚٔ ٨ٗ ٍٓ حيصُْ٘. ٨
 .اهلل ٗبسكاتٍٕ ٗزمحٞ ٗاهط٩َ عوٚل
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