
 

ذغرد ج٤ٔٛس جٌُر٤شز إلد٤حء ٤ُِس جُوذس سأ٣٘ح ٖٓ جُعشٝس١ ضوذ٣ْ ٓذلضجش ُِطغحذن 

ك٢ ئد٤حء ٛزٙ ج٤ُِِس ، ٝرُي ذؼشض ٤ٔٓضجش ٛزٙ ج٤ُِِس ٝٓح ٣جش١ ك٤ٜح ٖٓ ضوذ٣ش 

جألسصجم ٝجألٓٞس ٖٓ هرَ جُرحس١ ػض ٝجَ ، ًٝزُي ضذذ٣ذ ج٤ُِح٢ُ جُٔذطِٔس ٤ُِِس 

ك٢ ( جألٓػَ)ٝ( ج٤ُٔضجٕ)١ رًشٛح صحدرح ضلغ٤ش١ جُوذس ٝج٠ُ ؿ٤ش رُي ٖٓ جألٓٞس جُص

، ُٝطلحص٤َ أٝعغ ٝأؽَٔ ٝأدم ٗ٘صخ ذٔشججؼس ٓذحظشجش عٔحدس ( جُوذس)ضلغ٤ش عٞسز 

دٍٞ جُشٝح ٢ٛٝ ذػالظ دِوحش ، ٗغأٍ هللا إٔ ٣ٞكن ( ًٔحٍ جُذ٤ذس١)جُؼالٓس جُغ٤ذ 

 .جُج٤ٔغ إلد٤حء ٛزٙ ج٤ُِِس ُٔح ك٤ٚ ٗلغ ػظ٤ْ 

 

-------------------------------------------------------------------------

--- 

 

 

 :ضلغ٤ش ج٤ُٔضجٕ 

 

 ( : جُوذس)ك٢ ضلغ٤ش عٞسز ( ج٤ُٔضجٕ)٣زًش جُؼالٓس جُطرحطرحت٢ صحدد ضلغ٤ش 

ٝهذ عٔحٛح هللا ضؼح٠ُ ٤ُِس جُوذس، ٝجُظحٛش إٔ جُٔشجد ذحُوذس جُطوذ٣ش ك٢ٜ ٤ُِس 

دظ جُغ٘س ٖٓ ج٤ُِِس ئ٠ُ ٓػِٜح ٖٓ هحذَ ٖٓ د٤حز ٝٓٞش جُطوذ٣ش ٣وذس هللا ك٤ٜح دٞج

ٝسصم ٝعؼحدز ٝؽوحء ٝؿ٤ش رُي ًٔح ٣ذٍ ػ٤ِٚ هُٞٚ ك٢ عٞسز جُذخحٕ ك٢ صلس 

ك٤ٜح ٣لشم ًَ أٓش د٤ٌْ أٓشج ٖٓ ػ٘ذٗح ئٗح ً٘ح ٓشع٤ِٖ سدٔس ٖٓ سذي : ) ج٤ُِِس

جضٜح ك٤ِظ كشم جالٓش جُذ٤ٌْ ئال ئدٌحّ جُذحدغس جُٞجهؼس ذخصٞص٢ 6: جُذخحٕ( 

 .ذحُطوذ٣ش

٣ٝغطلحد ٖٓ رُي إٔ ج٤ُِِس ٓطٌشسز ذطٌشس جُغ٤ٖ٘ كل٢ ؽٜش سٓعحٕ ٖٓ ًَ ع٘س 

هٔش٣س ٤ُِس ضوذس ك٤ٜح جٓٞس جُغ٘س ٖٓ ج٤ُِِس ئ٠ُ ٓػِٜح ٖٓ هحذَ ئر ال ٓؼ٠٘ 

ُلشض ٤ُِس ٝجدذز ذؼ٤ٜ٘ح أٝ ٤ُحٍ ٓؼذٝدز ك٢ طٍٞ جُضٓحٕ ضوذس ك٤ٜح جُذٞجدظ 

ٝئٕ صخ كشض ٝجدذز ٖٓ ٤ُح٢ُ جُوذس جُٔطٌشسز  جُٞجهؼس جُط٢ هرِٜح ٝجُط٢ ذؼذٛح

 .٣٘ضٍ ك٤ٜح جُوشإٓ جِٔس ٝجدذز

خ٤ش ٖٓ : ) ظحٛش ك٢ جالعطٔشجس، ٝهُٞٚ -ٝٛٞ كؼَ ٓعحسع  ( -٣لشم : ) ػ٠ِ إٔ هُٞٚ

 .جُخ ٣إ٣ذ رُي( ض٘ضٍ جُٔالتٌس ) ٝ ( جُق ؽٜش 

ؿ٤ش إٔ ئٜٗح ًحٗص ٤ُِس ٝجدذز ذؼ٤ٜ٘ح ٗضٍ ك٤ٜح جُوشإٓ ٖٓ : كال ٝجٚ ُٔح ه٤َ

ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ )ئٜٗح ًحٗص ضطٌشس ذطٌشس جُغ٤ٖ٘ ك٢ صٖٓ جُ٘ر٢ : ٣طٌشس، ًٝزج ٓح ه٤َ

ئٜٗح ٝجدذز ذؼ٤ٜ٘ح ك٢ ج٤ٔغ جُغ٘س ًٝزج : غْ سكؼٜح هللا، ًٝزج ٓح ه٤َ( ٝآُٚ ٝعِْ

ئٜٗح ك٢ ج٤ٔغ جُغ٘س ؿ٤ش أٜٗح ضطرذٍ ذطٌشس جُغ٤ٖ٘ كغ٘س ك٢ ؽٜش سٓعحٕ : ٓح ه٤َ

 .٣شٛٔحٝع٘س ك٢ ؽؼرحٕ ٝع٘س ك٢ ؽ

 

ً٘ح٣س ػٖ جالُس هذس ج٤ُِِس ٝػظْ ( ٝٓح أدسجى ٓح ٤ُِس جُوذس : ) هُٞٚ ضؼح٠ُ

ٓح ٤ُِس جُوذس ٤ُِس : ) ٓ٘ضُطٜح ٣ٝإًذ رُي ئظٜحس جالعْ ٓشز ذؼذ ٓشز د٤ع ه٤َ

 .ٝٓح أدسجى ٓح ٢ٛ ٢ٛ خ٤ش: ُْٝ ٣وَ( جُوذس خ٤ش 

جؽ٤ش ئ٤ُٚ  ذ٤حٕ ئجٔح٢ُ ُٔح( ٤ُِس جُوذس خ٤ش ٖٓ جُق ؽٜش : ) هُٞٚ ضؼح٠ُ

 .ٖٓ كخحٓس أٓش ج٤ُِِس( ٝٓح أدسجى ٓح ٤ُِس جُوذس : ) ذوُٞٚ

ٝجُٔشجد ذٌٜٞٗح خ٤شج ٖٓ جُق ؽٜش خ٤ش٣طٜح ٜٓ٘ح ٖٓ د٤ع كع٤ِس جُؼرحدز ػ٠ِ ٓح 

كغشٙ جُٔلغشٕٝ ٝٛٞ جُٔ٘حعد ُـشض جُوشإٓ ٝػ٘ح٣طٚ ذطوش٣د جُ٘حط ئ٠ُ هللا كاد٤حؤٛح 

٣غطلحد رُي ٖٓ جُٔرحسًس جُٔزًٞسز  ذحُؼرحدز خ٤ش ٖٓ ػرحدز جُق ؽٜش، ٣ٌٖٝٔ إٔ

ٝٛ٘حى ٓؼ٠٘ آخش ( ئٗح أٗضُ٘حٙ ك٢ ٤ُِس ٓرحسًس : ) ك٢ عٞسز جُذخحٕ ك٢ هُٞٚ

 .ع٤أض٢ ك٢ جُرذع جُشٝجت٢ جُطح٢ُ ئٕ ؽحء هللا

ض٘ضٍ أصِٚ ( ض٘ضٍ جُٔالتٌس ٝجُشٝح ك٤ٜح ذارٕ سذْٜ ٖٓ ًَ أٓش : ) هُٞٚ ضؼح٠ُ

هَ جُشٝح ٖٓ : ) ٖٓ جالٓش هحٍ ضؼح٠ُ ضط٘ضٍ، ٝجُظحٛش ٖٓ جُشٝح ٛٞ جُشٝح جُز١

 .ٝجالرٕ ك٢ جُؾة جُشخصس ك٤ٚ ٝٛٞ ئػالّ ػذّ جُٔحٗغ ٓ٘ٚ 85: أعشٟ( أٓش سذ٢ 

 

الذطذجء جُـح٣س ٝضل٤ذ : ذٔؼ٠٘ جُرحء ٝه٤َ: ه٤َ( ٖٓ ًَ أٓش : ) ك٢ هُٞٚ( ٖٓ)ٝ

 ُِطؼ٤َِ ذحُـح٣س أ١ الجَ ضذذ٤ش ًَ جٓش ٖٓ: جُغرر٤س أ١ ذغرد ًَ أٓش ئ٢ُٜ، ٝه٤َ

ئٗٔح جٓشٙ ) جالٓٞس ٝجُذن جٕ جُٔشجد ذحالٓش ئٕ ًحٕ ٛٞ جالٓش جال٢ُٜ جُٔلغش ذوُٞٚ 

كٖٔ ُالذطالء ٝضل٤ذ جُغرر٤س  82: ٣ظ( ئرج أسجد ؽ٤ثح إٔ ٣وٍٞ ُٚ ًٖ ك٤ٌٕٞ 

ٝجُٔؼ٠٘ ضط٘ضٍ جُٔالتٌس ٝجُشٝح ك٢ ٤ُِس جُوذس ذارٕ سذْٜ ٓرطذء ض٘ضُْٜ ٝصحدسج 

 .ٖٓ ًَ أٓش ئ٢ُٜ

ٖٓ جالٓٞس ج٤ٌُٗٞس ٝجُذٞجدظ جُٞجهؼس كٖٔ ذٔؼ٠٘ جُالّ  ٝئٕ ًحٕ ٛٞ جالٓش

جُطؼ٤ِ٤ِس ٝجُٔؼ٠٘ ضط٘ضٍ جُٔالتٌس ٝجُشٝح ك٢ ج٤ُِِس ذارٕ سذْٜ الجَ ضذذ٤ش ًَ 

 .جٓش ٖٓ جالٓٞس ج٤ٌُٗٞس



 

جُغالّ ٝجُغالٓس : هحٍ ك٢ جُٔلشدجش( عالّ ٢ٛ دط٠ ٓطِغ جُلجش : ) هُٞٚ ضؼح٠ُ

ئؽحسز ئ٠ُ ( عالّ ٢ٛ : ) ز جٗط٠ٜ ك٤ٌٕٞ هُٞٚجُطؼش١ ٖٓ ج٥كحش جُظحٛشز ٝجُرحطٖ

جُؼ٘ح٣س جال٤ُٜس ذؾٍٔٞ جُشدٔس ُؼرحدٙ جُٔور٤ِٖ ئ٤ُٚ ٝعذ ذحخ ٗؤس جذ٣ذز ضخطص 

 .ذح٤ُِِس ٣ِٝضٓٚ ذحُطرغ ٖٝٛ ٤ًذ جُؾ٤حط٤ٖ ًٔح جؽ٤ش ئ٤ُٚ ك٢ ذؼط جُشٝج٣حش

 

 

 ( :ذذع سٝجت٢)

 

هِص ٣ح سعٍٞ هللا جُوذس  :ك٢ ضلغ٤ش جُرشٛحٕ ػٖ جُؾ٤خ جُطٞع٠ ػٖ جذ٢ رس هحٍ 

ال : جُوذس ؽة ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ػٜذ جالٗر٤حء ٣٘ضٍ ػ٤ِْٜ ك٤ٜح جالٓش كارج ٓعٞج سكؼص؟ هحٍ

 .ذَ ٢ٛ ئ٠ُ ٣ّٞ جُو٤حٓس

 .ٝك٢ ٓؼ٘حٙ ؿ٤ش ٝجدذ ٖٓ جُشٝج٣حش ٖٓ طشم أَٛ جُغ٘س: أهٍٞ

ٙ ػ٢ِ)عأُص أذح ػرذ هللا : ٝك٢ جُٔجٔغ ٝػٖ دٔحد ذٖ ػػٔحٕ ػٖ دغحٕ ذٖ أذ٢ ػ٢ِ هحٍ

 .جطِرٜح ك٢ ضغغ ػؾشز ٝئدذٟ ٝػؾش٣ٖ ٝغالظ ٝػؾش٣ٖ: ػٖ ٤ُِس جُوذس هحٍ( جُغالّ

ٝك٢ ٓؼ٘حٙ ؿ٤شٛح، ٝك٢ ذؼط جالخرحس جُطشد٣ذ ذ٤ٖ ٤ُِط٤ٖ جالدذٟ ٝجُؼؾش٣ٖ : أهٍٞ

( ػ٤ِٚ جُغالّ)ٝجُػالظ ٝجُؼؾش٣ٖ ًشٝج٣س جُؼ٤حؽ٢ ػٖ ػرذ جُٞجدذ ػٖ جُرحهش 

س٣ٖ ٝئٗٔح ُْ ٣ؼ٤ٖ ضؼظ٤ٔح الٓشٛح جٕ ال ٣ٝغطلحد ٖٓ سٝج٣حش أٜٗح ٤ُِس غالظ ٝػؼ

 .٣غطٜحٕ ذٜح ذحسضٌحخ جُٔؼحص٢

: هحٍ( ػ٤ِٜٔح جُغالّ)ٝك٤ٚ أ٣عح ك٢ سٝج٣س ػرذ هللا ذٖ ذ٤ٌش ػٖ صسجسز ػٖ أدذٛٔح 

ئٕ ٓ٘ض٢ُ ٗحب (: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)٤ُِس غالظ ٝػؾش٣ٖ ٢ٛ ٤ُِس جُج٢ٜ٘، ٝدذ٣ػٚ أٗٚ هحٍ ُشعٍٞ هللا 

 .٢ٗ ذ٤ِِس أدخَ ك٤ٜح كأٓشٙ ذ٤ِِس غالظ ٝػؾش٣ٖػٖ جُٔذ٣٘س كٔش

ٝد٤ع جُج٢ٜ٘ ٝجعٔٚ ػرذ هللا ذٖ أ٤ٗظ جالٗصحس١ ٓش١ٝ ٖٓ طشم أَٛ جُغ٘س أ٣عح : جهٍٞ

 .جٝسدٙ ك٢ جُذس جُٔ٘ػٞس ػٖ ٓحُي ٝجُر٤ٜو٢

جُطوذ٣ش ك٢ (: ػ٤ِٚ جُغالّ)هحٍ أذٞ ػرذ هللا : ٝك٢ جٌُحك٢ ذاع٘حدٙ ػٖ صسجسز هحٍ

 .ّ ك٢ ٤ُِس ئدذٟ ٝػؾش٣ٖ، ٝجالٓعحء ك٢ ٤ُِس غالظ ٝػؾش٣ٖضغغ ػؾشز، ٝجالذشج

 .ٝك٢ ٓؼ٘حٛح سٝج٣حش جخش: أهٍٞ

ػ٤ِٚ )ٝك٤ٚ ذاع٘حدٙ ػٖ جُلع٤َ ٝصسجسز ٝدمحم ذٖ ٓغِْ ػٖ دٔشجٕ أٗٚ عأٍ أذح جؼلش 

ٗؼْ ٤ُِس جُوذس : هحٍ( ئٗح أٗضُ٘حٙ ك٢ ٤ُِس ٓرحسًس : ) ػٖ هٍٞ هللا ػضٝجَ( جُغالّ

ٛش سٓعحٕ ك٢ جُؼؾش جالٝجخش كِْ ٣٘ضٍ جُوشإٓ ئال ك٢ ٤ُِس ٢ٛٝ ك٢ ًَ ع٘س ك٢ ػ

 (.ك٤ٜح ٣لشم ًَ أٓش د٤ٌْ : ) جُوذس هحٍ هللا ػضٝجَ

خ٤ش : ٣وذس ك٢ ٤ُِس جُوذس ًَ ؽة ٣ٌٕٞ ك٢ ضِي جُغ٘س ئ٠ُ ٓػِٜح ٖٓ هحذَ: هحٍ

ٝؽش طحػس ٝٓؼص٤س ُٝٓٞٞد ٝأجَ أٝ سصم كٔح هذس ك٢ ضِي ج٤ُِِس ٝهع٢ كٜٞ جُٔذطّٞ 

 .ٝجَ ك٤ٚ جُٔؾ٤سٝهلل ػض

 

ً٘ص ٓغ أذ٢ ػرذ : ٝك٢ ضلغ٤ش جُرشٛحٕ ػٖ عؼذ ذٖ ػرذ هللا ذاع٘حدٙ ػٖ أذ٢ ذص٤ش هحٍ

جعطٞجد ص٣حدز جُشٝح ك٢ : كزًش ؽ٤ثح ٖٓ أٓش جالٓحّ ئرج ُٝذ كوحٍ( ػ٤ِٚ جُغالّ)هللا 

جرشت٤َ ٖٓ جُٔالتٌس : جؼِص كذجى أ٤ُظ جُشٝح ٛٞ جرشت٤َ؟ كوحٍ: ٤ُِس جُوذس كوِص

 (.ض٘ضٍ جُٔالتٌس ٝجُشٝح : ) أػظْ ٖٓ جُٔالتٌس أ٤ُظ ئٕ هللا ػضٝجَ ٣وٍٞٝجُشٝح 

 

 

 

 

 :ضلغ٤ش جألٓػَ 

 

ؽٜش سٓعحٕ جُز١ : )٣غطلحد ٖٓ آ٣حش جُزًش جُذ٤ٌْ إّٔ جُوشإٓ ٗضٍ ك٢ ؽٜش سٓعحٕ

 .، ٝظحٛش ج٣٥س ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ ًَ جُوشإٓ ٗضٍ ك٢ ٛزج جُؾٜش( ُجٗضٍ ك٤ٚ جُوشإٓ

 :ٕ عٞسز جُوذس ضوٍٞٝج٣٥س جال٠ُُٝ ّ

 (.ئّٗح أٗضُ٘حٙ ك٢ ٤ُِس جُوذس)

٣ؼٞد ئ٠ُ ( أٗضُ٘حٙ)جعْ جُوشإٓ ُْ ٣زًش صش٣ذًح ك٢ ٛزٙ ج٣٥س، ٌُٖٝ جُع٤ٔش ك٢ 

ٝجإلذٜحّ جُظحٛش١ ك٢ رًش جعْ جُوشإٓ ئّٗٔح ٛٞ ُر٤حٕ ػظٔطٚ . جُوشإٓ هطؼحً 

 .ٝأ٤ٔٛطٚ

كوذ ٗغد . جٌُطحخ جُغٔح١ٝك٤ٜح ئؽحسز ُجخشٟ ئ٠ُ ػظٔس ٛزج ( ئّٗح أٗضُ٘حٙ)ػرحسز 

جّلل ٗضُٝٚ ئ٤ُٚ، ٝذص٤ـس جُٔطٌِْ ٓغ جُـ٤ش أ٣عًح، ٢ٛٝ ص٤ـس ُٜح ٓلّٜٞ جٔؼ٢ ٝضذٍ 

 .ػ٠ِ جُؼظٔس

٢ٛٝ ج٤ُِِس جُط٢ ٣وذس ك٤ٜح ٓص٤ش جُرؾش ٝضؼ٤ٖ ( جُوذس)ٗضٍٝ جُوشإٓ ك٢ ٤ُِس 

 .ذٜح ٓوذسجضْٜ، د٤َُ آخش ػ٠ِ جأل٤ٔٛس جُٔص٤ش٣س ُٜزج جٌُطحخ جُغٔح١ٝ



٢ٛ ئدذٟ ( ٤ُِس جُوذس)ٓؼ٘ح ذ٤ٖ ٛزٙ ج٣٥س ٝآ٣س عٞسز جُروشز العط٘طج٘ح إّٔ ُٞ ؼ

٤ُح٢ُ ؽٜش سٓعحٕ، ٌُّٜٝ٘ح أ٣س ٤ُِس؟ جُوشإٓ ال ٣ر٤ّٖ ُ٘ح رُي، ٌُٖٝ جُّشٝج٣حش 

 . ضط٘حٍٝ ٛزج جُٔٞظٞع ذاعٜحخ

 

 :ك٢ ج٣٥ط٤ٖ جُطح٤ُط٤ٖ ٣ر٤ّٖ جّلل ضؼح٠ُ ػظٔس ٤ُِس جُوذس ٣ٝوٍٞ عرذحٗٚ

 (.ى ٓح ٤ُِس جُوذسٝٓح أدسج)

 (.٤ُِس جُوذس خ٤ش ٖٓ أُق ؽٜش)

ص٠ِ )ٝجُطؼر٤ش ٛزج ٣ٞظخ إّٔ ػظٔس ٤ُِس جُوذس ًر٤شز ئ٠ُ دسجس خل٤ص ػ٠ِ سعٍٞ جّللّ 

 .أ٣عًح هرَ ٗضٍٝ ٛزٙ ج٣٥حش، ٓغ ٓح ُٚ ٖٓ ػِْ ٝجعغ( هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ٝعِْ

٣ِس جُط٢ ضغح١ٝ ضؼ٢٘ أًػش ٖٓ غٔح٤ٖٗ ػحًٓح، دّوًح ٓح أػظْ ٛزٙ جَُ( أُق ؽٜش)ٝ

، ه٤َ :ك٢ ج٣٥س ُِؼّذ أٝ جُطٌػ٤ش؟( أُق)َٝٛ جُؼذد . ه٤ٔطٜح ُػُٔشًج ط٣ٞالً ٓرحسًحً 

ئّٗٚ ُِطٌػ٤ش، ٝه٤ٔس ٤ُِس جُوذس خ٤ش ٖٓ آالف جألؽٜش أ٣عًح، ٌُٖٝ جُّشٝج٣حش أػالٙ 

ضر٤ّٖ إّٔ جُؼذد جُٔزًٞس ُِؼّذ، ٝجُؼذد ػحدز ُِؼذ ئالّ ئرج ضٞكشش هش٣٘س ٝجظذس 

 .ٟ جُطٌػ٤شضصشكٚ ئٍ

 

 :ُٝٔض٣ذ ٖٓ ٝصق ٛزٙ ج٤ُِِس ضوٍٞ ج٣٥س جُطح٤ُس

 (.ض٘ضٍ جُٔالتٌس ٝجُشٝح ك٤ٜح ذارٕ سّذْٜ ٖٓ ًَّ أٓش)

ّٓٔح ٣ذٍ ػ٠ِ إّٔ ٤ُِس ( ٝجألصَ ضط٘ضٍ)كؼَ ٓعحسع ٣ذٍ ػ٠ِ جإلعطٔشجس ( ض٘ضٍ)ٝ

جُوشإٓ، ذَ ٢ٛ ٤ُِس ضطٌشس ك٢ ، ٝذ٘ضٍٝ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)جُوذس ُْ ضٌٖ خحصّس ذضٖٓ جُّ٘ر٢ جالًشّ

ئّٗٚ جرشجت٤َ جأل٤ٖٓ، ٣ٝغ٠ّٔ : ؟ ه٤َ(جُشٝح)ٝٓح جُٔوصٞد ذـ .ًَ ػحّ ذحعطٔشجس

ًٝزُي : )ئّٕ جُشٝح ذٔؼ٠٘ جُٞد٢ ذوش٣٘س هُٞٚ ضؼح٠ُ: ٝه٤َ. أ٣عًح جُشٝح جأل٤ٖٓ

ُِٝشٝح ضلغ٤ش آخش ٣رذٝ أّٗٚ أهشخ، ٛٞ إّٔ جُشٝح ( أٝد٤٘ح ئ٤ُي سٝدًح ٖٓ أٓشٗح

 .ظ٤ْ ٣لٞم جُٔالتٌسٓخِٞم ع

: عثَ ػٖ جُشٝح َٝٛ ٛٞ جرشجت٤َ، هحٍ( ػ٤ِٚ جُغالّ)ٝس١ٝ إّٔ جإلٓحّ جُصحدم

ض٘ضٍ : جرشجت٤َ ٖٓ جُٔالتٌس، ٝجُشٝح أػظْ ٖٓ جُٔالتٌس، أ٤ُظ إّٔ جّلل ػّضٝجَّ ٣وٍٞ)

 ؟(جُٔالتٌس ٝجُشٝح

 

ٗؼشض ػٜ٘ح ٝرًشش ضلحع٤ش ُجخشٟ ُِشٝح ٛ٘ح . كحإلغ٘حٕ ٓطلحٝضحٕ ذوش٣٘س جُٔوحذِس

 .إلكطوحدٛح جُذ٤َُ

كحُٜذف ٖٓ ٗضٍٝ . أ١ ٌَُ ضوذ٣ش ٝضؼ٤٤ٖ ُِٔصحتش، ٌَُٝ خ٤ش ٝذشًس( ٖٓ ًَّ أٓش)

 .جُٔالتٌس ك٢ ٛزٙ ج٤ُِِس ئرٕ ٛٞ ُٜزٙ جالُٓٞس

 .أٝ ذٔؼ٠٘ ذٌَ خ٤ش ٝضوذ٣ش، كحُٔالتٌس ض٘ضٍ ك٢ ٤ُِس جُوذس ٝٓؼٜح ًَ ٛزٙ جالُٓٞس 

 .ذأٓش جّلل، ٌُٖ جُٔؼ٠٘ جألٍّٝ أٗغد جُٔوصٞد إّٔ جُٔالتٌس ض٘ضٍ: ٝه٤َ

 

ضشًض ػ٠ِ ٓؼ٠٘ جُشذٞذ٤س ٝضذذ٤ش جُؼحُْ، ٝضط٘حعد ٓغ ػَٔ جُٔالتٌس ( سّذْٜ)ػرحسز 

ك٢ ضِي ج٤ُِِس د٤ع ض٘ضٍ ُطذذ٤ش جالُٓٞس ٝضوذ٣شٛح، ٝذزُي ٣ٌٕٞ ػِٜٔح جضء ٖٓ 

ٙ جُٔالتٌس ٝجُشٝح ضط٘ضٍ ك٢ ٛز: ذا٣جحص ج٣٥س جٌُش٣ٔس ضوٍٞ.سذٞذ٤س جُخحُن

 .ج٤ُِِس ذأٓش سّذْٜ ُطوذ٣ش ًَّ أٓش ٖٓ جالُٓٞس

 

ٝج٣٥س جألخ٤شز ٛزٙ ضصق ج٤ُِِس ذأّٜٗح ٓلؼٔس ذحُخ٤ش ( عالّ ٢ٛ دط٠ ٓطِغ جُلجش)

 .ٝجُغالٓس ٝجُشدٔس دط٠ جُصرحح

جُوشإٓ ٗضٍ ك٤ٜح، ٝػرحدضٜح ضؼحدٍ ػرحدز أُق ؽٜش، ٝك٤ٜح ض٘ضٍ جُخ٤شجش 

صّس، ًٔح ئّٕ جُٔالتٌس ٝجُشٝح ضط٘ضٍ ٝجُرشًحش، ٝذٜح ٣ذظ٠ جُؼرحد ذشدٔس خح

ٝجُّشٝج٣حش . ك٢ٜ ئرٕ ٤ُِس ٓلؼٔس ذحُغالٓس ٖٓ ذذج٣طٜح دط٠ ٓطِغ كجشٛح... ك٤ٜح

 .ضزًش إّٔ جُؾ٤طحٕ ٣ٌرَ ذحُغالعَ ٛزٙ ج٤ُِِس ك٢ٜ ٤ُِس عحُٔس ٓوشٝٗس ذحُغالٓس

ٖٓ ٛٞ ٗٞع ( ذذالً ٖٓ عحُٔس( )عالٓس)ػ٠ِ ٛزٙ ج٤ُِِس ذٔؼ٠٘ ( عالّ)ٝئطالم ًِٔس 

 .جُطأ٤ًذ ًإٔ ٗوٍٞ كالٕ ػذٍ، ُِطأ٤ًذ ػ٠ِ أّٗٚ ػحدٍ

ػ٠ِ ضِي ج٤ُِِس ٣ؼ٢٘ إّٔ جُٔالتٌس ضغِّْ ذحعطٔشجس ػ٠ِ ( عالّ)ئّٕ ئطالم ًِٔس : ٝه٤َ

ٝخ٤ِلطٚ جُٔؼصّٞ، ضغِّْ ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)ذؼعٜح أٝ ػ٠ِ جُٔإ٤ٖ٘ٓ، أٝ أّٜٗح ضأض٢ ئ٠ُ جُّ٘ر٢

 .ػ٤ِٚ

 .جٔغ ذ٤ٖ ٛزٙ جُطلحع٤شٖٝٓ جٌُٖٔٔ أ٣عًح جٍ

ئّٜٗح ػ٠ِ أ١ دحٍ ٤ُِس ِٓإٛح جُ٘ٞس ٝجُشدٔس ٝجُخ٤ش ٝجُرشًس ٝجُغالٓس ٝجُغؼحدز 

 .ٖٓ ًَّ جُجٜحش

ػّٔح ئرج ًحٕ ٣ؼشف ٤ُِس جُوذس، ( ػ٤ِٚ جُغالّ)ٝعثَ جإلٓحّ ٓذّٔذ ذٖ ػ٢ِ جُرحهش

 (.٤ًق ال ٗؼشف ٝجُٔالتٌس ضطٞف ذ٘ح ك٤ٜح: )هحٍ

 

 

 :ذذٞظ 



 

 ١ جالُٓٞس جُط٢ ُضوّذس ك٢ ٤ُِس جُوذس؟ـ ٓح ٙ 1

 :ك٢ عرد ضغ٤ٔس ٛزٙ ج٤ُِِس ذ٤ِِس جُوذس ه٤َ جٌُػ٤ش ٖٓ رُي

ـ ألّٜٗح ج٤ُِِس جُط٢ ضؼ٤ّٖ ك٤ٜح ٓوذسجش جُؼرحد ُغ٘س ًحِٓس، ٣ؾٜذ ػ٠ِ رُي هُٞٚ  

 ( ئّٗح أٗضُ٘حٙ ك٢ ٤ُِس ٓرحسًس ئّٗح ًّ٘ح ٓ٘زس٣ٖ، ك٤ٜح ٣لشم ًَّ أٓش د٤ٌْ: )ضؼح٠ُ

ك٢ ٛزٙ ج٤ُِِس ضؼ٤ّٖ : ٣٥س جٌُش٣ٔس ض٘غجْ ٓغ ٓح جحء ٖٓ جُّشٝج٣حش ضوٍٞٛزٙ ج

ٓٞس ُجخشٟ ضلشم 
ُ
ٓوذسجش جُّ٘حط ُغ٘س ًحِٓس، ٌٝٛزج أسصجهْٜ، ٜٝٗح٣س أػٔحسْٛ، ٝأ

 .ٝضر٤ّٖ ك٢ ضِي ج٤ُِِس جُٔرحسًس

ٛزٙ جُٔغأُس طرؼًح ال ضط٘حك٠ ٓغ دش٣س ئسجدز جإلٗغحٕ ٝٓغأُس جإلخط٤حس، ألّٕ جُطوذ٣ش 

إل٢ُٜ ػٖ طش٣ن جُٔالتٌس ئّٗٔح ٣طّْ دغد ٤ُحهس جألكشجد ٤ٓٝضجٕ ئ٣ٔحْٜٗ ٝضوٞجْٛ ج

 .ٝطٜش ٤ّٗطْٜ ٝأػٔحُْٜ

ٝذؼرحسز ُجخشٟ، أسظ٤س جُطوذ٣ش ٣ٞكشٛح جإلٗغحٕ ; أ١ ٣وذس ًَّ كشد ٓح ٤ِ٣ن ُٚ

 .ٗلغٚ، ٝٛزج ال ٣ط٘حك٠ ٓغ جإلخط٤حس ذَ ٣إًّذٙ

 

ك٢ جُوشإٓ جحء )ٖٓ هذس ػظ٤ْ ٝؽشف ًر٤ش ـ ٝهحٍ ذؼط ئّٜٗح ع٤ّٔص ذحُوذس ُٔح ُٜح  

 (( .ٓح هذسٝج جّلل دنّ هذسٙ: )هُٞٚ عرذحٗٚ

ذٞجعطس جَُِٔي ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)ـ ٝه٤َ ألّٕ جُوشإٓ ذٌَ هذسٙ ٝٓ٘ضُطٚ ٗضٍ ػ٠ِ سعٍٞ جألًشّ 

 .جُؼظ٤ْ ك٢ ٛزٙ ج٤ُِِس

 .ـ ئّٜٗح ج٤ُِِس جُط٢ ُهّذس ك٤ٜح ٗضٍٝ جُوشإٓ 

 .٤ُِس جُط٢ ٖٓ أد٤حٛح ٗحٍ هذسًج ٝٓ٘ضُسـ ئّٜٗح جٍ 

ـ ٝه٤َ أ٣عًح ألّٜٗح ج٤ُِِس جُط٢ ض٘ضٍ ك٤ٜح جُٔالتٌس دط٠ ضع٤ن ذْٜ جألسض  

ٖٝٓ هذس ػ٤ِٚ : )ألّٕ جُوذس جحء ذٔؼ٠٘ جُع٤ن أ٣عًح ًوُٞٚ ضؼح٠ُ. ٌُػشضْٜ

 (.2()سصهٚ

س جألٍّٝ ًَ ٛزٙ جُطلحع٤ش ٣غطٞػرٜح جُٔلّٜٞ جُٞجعغ ٤ُِِس جُوذس ٓغ إّٔ جُّطلغ٢

 .أٗغد ٝأؽٜش

 

 ـ أ٣س ٤ُِس ٢ٛ ٤ُِس جُوذس؟ 2

ال ؽي إّٔ ٤ُِس جُوذس ٖٓ ٤ُح٢ُ ؽٜش سٓعحٕ، ألّٕ جُجٔغ ذ٤ٖ آ٣حش جُوشإٓ ٣وطع٢ 

، ٖٝٓ جٜس ُجخشٟ ضوٍٞ (185جُروشز ـ )كحُوشإٓ ٗضٍ ك٢ ؽٜش سٓعحٕ ٖٓ جٜس . رُي

 .آ٣حش جُغّٞسز جُط٢ ٗذٖ ذصذدٛح أّٗٚ ٗضٍ ك٢ ٤ُِس جُوذس

: ٕ، آ٣س ٤ُِس ٖٓ ؽٜش سٓعحٕ؟ ه٤َ ك٢ رُي ًػ٤ش، ٝرًشش ضلحع٤ش ػذ٣ذز ٖٓ رُيُٝي

أّٜٗح أٍّٝ ٤ُِس ٖٓ ؽٜش سٓعحٕ جُٔرحسى، ج٤ُِِس جُغحذؼس ػؾشز، ج٤ُِِس جُطحعؼس 

ػؾشز، ج٤ُِِس جُذحد٣س ٝجُؼؾشٕٝ، ج٤ُِِس جُّػحُػس ٝجُؼؾشٕٝ، ج٤ُِِس جُغحذؼس 

 .ٝجُؼؾشٕٝ، ٝج٤ُِِس جُطحعؼس ٝجُؼؾشٕٝ

ٓؾٜٞس ك٢ جُّشٝج٣حش أّٜٗح ك٢ جُؼؾش جألخ٤شز ٖٓ ؽٜش سٓعحٕ، ٝك٢ ج٤ُِِط٤ٖ ٝجٍ

ص٠ِ )ُزُي ٝسد ك٢ جُّشٝج٣حش إّٔ جُ٘ر٢ّ . جُذحد٣س ٝجُؼؾش٣ٖ أٝ جُّػحُػس ٝجُؼؾش٣ٖ

ًحٕ ٣ذ٢٤ ًَ ج٤ُِح٢ُ جُؼؾش جألخ٤شز ٖٓ جُؾٜش جُٔرحسى ( هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ٝعِْ

 .ذحُؼرحدز

أّٜٗح ج٤ُِِس جُذحد٣س ٝجُؼؾشٕٝ أٝ جُّػحُػس ( ُغالّػ٤ِٚ ج)ٝس١ٝ ػٖ جإلٓحّ جُصحدم

ٝػ٘ذٓح أصش ػ٤ِٚ أدذْٛ ك٢ ضؼ٤٤ٖ ٝجدذز ذ٤ٖ ج٤ُِِط٤ٖ ُْ ٣ضد جإلٓحّ . ٝجُؼؾشٕٝ

 !!( .ٓح أ٣غش ٤ُِط٤ٖ ك٤ٔح ضطِد: )ػ٠ِ إٔ ٣وٍٞ

ضشًض ػ٠ِ ج٤ُِِس جُّػحُػس ( ػ٤ِْٜ جُغالّ)غّٔس سٝج٣حش ٓطؼذدز ػٖ أَٛ جُر٤ص

 .ٝج٣حش أَٛ جُغ٘س ضشًض ػ٠ِ ج٤ُِِس جُغحذؼس ٝجُؼؾش٣ٖذ٤٘ٔح س. ٝجُؼؾش٣ٖ

جُطوذ٣ش ك٢ ٤ُِس جُوذس : )هحٍ( ػ٤ِٚ جُغالّ)ٝس١ٝ ػٖ جإلٓحّ جؼلش ذٖ ٓذّٔذ جُصحدم

 ( .ضغؼس ػؾش، ٝجإلذشجّ ك٢ ٤ُِس ئدذٟ ٝػؾش٣ٖ، ٝجإلٓعحء ك٢ ٤ُِس غالظ ٝػؾش٣ٖ

 .٤ُ٢ُِس جُوذس ئرٕ ٓذحطس ذٜحُس ٖٓ جإلذٜحّ ع٘زًش عررٚ ك٤ٔح ١

 

 ـ ُٔحرج خل٤ص ٤ُِس جُوذس؟ 3

جإلػطوحد جُغحتذ إّٔ جخطلحء ٤ُِس جُوذس ذ٤ٖ ٤ُح٢ُ جُغ٘س، أٝ ذ٤ٖ ٤ُح٢ُ ؽٜش 

ٓػِٔح ; سٓعحٕ جُٔرحسى ٣ؼٞد ئ٠ُ ضٞج٤ٚ جُّ٘حط ئ٠ُ جإلٛطٔحّ ذج٤ٔغ ٛزٙ ج٤ُِح٢ُ

أخل٠ سظحٙ ذ٤ٖ أٗٞجع جُطحػحش ٢ً ٣طجٚ جُّ٘حط ئ٠ُ ج٤ٔغ جُطحػحش، ٝأخل٠ ؿعرٚ 

جُٔؼحص٢، ٢ً ٣طج٘د جُؼرحد ج٤ٔؼٜح، ٝأخل٠ أدرحءٙ ذ٤ٖ جُّ٘حط ٢ً ٣ُذطشّ ًَّ  ذ٤ٖ

جُّ٘حط، ٝأخل٠ جإلجحذس ذ٤ٖ جألدػ٤س ُطوشأ ًَ جألدػ٤س، ٝأخل٠ جالعْ جألػظْ ذ٤ٖ 

أعٔحتٚ ٢ً ضؼظْ ًَ أعٔحتٚ، ٝأخل٠ ٝهص جُٔٞش ٢ً ٣ٌٕٞ جُّ٘حط دجتًٔح ػ٠ِ 

 .جعطؼذجد

 .٣ٝرذٝ إٔ ٛزج د٤َُ ٓورٍٞ 

 

 ـ َٛ ًحٗص ٤ُِس جُوذس ٓؼشٝكس ذ٤ٖ جالُْٓ جُغحذوس؟ 4



ٖٓ ظحٛش آ٣حش ٛزٙ جُغّٞسز ٗلْٜ إّٔ ٤ُِس جُوذس ٤ُغص خحصّس ذضٓحٕ ٗضٍٝ جُوشإٓ 

 .، ذَ ضطٌشس ًَّ ع٘س د٤ٖ ٣شظ جّلل جألسض ٖٝٓ ػ٤ِٜح(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)ٝػصش جُّشعٍٞ

ٓشجس، ٌٝٛزج جُطؼر٤ش ذحُجِٔس جُذجٍ ػ٠ِ جإلعص( ض٘ضٍ)جُطؼر٤ش ذحُلؼَ جُٔعحسع 

 .جُذجُس أ٣عًح ػ٠ِ جُذٝجّ ٣إ٣ذ رُي( عالّ ٢ٛ دط٠ ٓطِغ جُلجش)جإلع٤ٔس 

 .ٓعحكًح ئ٠ُ رُي جُّشٝج٣حش جُط٢ سّذٔح ذِـص دّذ جُطٞجضش ك٢ ضأ٤٣ذ ٛزٙ جُٔغأُس

 ٌُٖٝ َٛ ًحٗص ٛزٙ ج٤ُِِس ك٢ جالُْٓ جُغحذوس؟

ٓٞجٛد جإل٤ُٜس ػ٠ِ ٛزٙ جالُّٓس، ٝػٖ سٝج٣حش ٓطؼذدز ضصّشح إّٔ ٛزٙ ج٤ُِِس ٖٓ جٍ

 (.ئّٕ جّلل ٝٛد الُّٓط٢ ٤ُِس جُوذس ُْ ٣ؼطٜح ٖٓ ًحٕ هرِْٜ: )هحٍ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)جُ٘ر٢ّ 
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٤ُِس جُوذس ـ ًٔح ػِٔ٘ح ـ ٤ُِس ضوذ٣ش ٓصحتش جُرؾش ُغ٘س ًحِٓس دغد ٓح ٤ِ٣ن 

١ إٔ ٣ٌٕٞ جإلٗغحٕ ك٤ٜح ٓغط٤وظًح ٝك٢ دحُس ضوشخ ئ٠ُ جّلل ٝضٌحَٓ ك٤٘رؾ. ذٌَّ كشد

 .ػ٠ِ طش٣ن ذ٘حء جُؾخص٤س جإلعال٤ٓس ٤ُشكغ ٖٓ ٓغطٟٞ ٤ُحهطٚ ُٔض٣ذ ٖٓ سدٔس جّللّ 

ٗؼْ، ك٢ جُِذظحش جُط٢ ٣طوشس ك٤ٜح ٓص٤شٗح ٣٘رـ٢ إٔ ال ٌٕٗٞ ؿحك٤ِٖ، ٝئالّ 

 .كغ٤ٞججٜ٘ح جُٔص٤ش جُٔإُْ

ٌُطحخ جُوحدس ػ٠ِ إٔ ٣شعْ ُِرؾش٣س ٓغطورِٜح ٝٓص٤شٛح ذحػطرحسٙ ج... ٝجُوشإٓ

٤ُِس ... ٣ٜٝذ٣ٜح ئ٠ُ طش٣ن عؼحدضٜح ٝٛذج٣طٜح، ٣جد إٔ ٣٘ضٍ ك٢ ٤ُِس جُوذس

، ٝٓح أػٔن (٤ُِس جُوذس)ٝ( جُوشإٓ)ٝٓح أجَٔ ٛزٙ جُؼالهس ذ٤ٖ ... ضؼ٤٤ٖ جُٔص٤ش

 !!ٓؼ٠٘ جإلسضرحغ ذ٤ٖ جإلغ٤ٖ٘
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ٝهذ ٣ٌٕٞ ٣ٞٓ٘ح ٛزج . ٗؼِْ إٔ ذذء جُؾٜش جُؤش١ ٤ُظ ٝجدذًج ك٢ ج٤ٔغ جُرِذجٕ

ٖٓ ٛ٘ح ال ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ٤ُِس . أٍّٝ جُؾٜش ك٢ ذِذ ٣ٌٕٝٞ جُّػح٢ٗ ك٢ ذِذ آخش

ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ هذ ضٌٕٞ ٤ُِس جُّػحُع ٝجُؼؾش٣ٖ . جُوذس ٤ُِس ٓؼ٤٘س ك٢ جُغ٘س

ٝذٜزج ٣ٌٕٞ ٌَُ ذِذ . ٕ ك٢ ج٣شجٕ ٝجُؼشجمك٢ جُذجحص ٢ٛ ٤ُِس جُّػح٢ٗ ٝجُؼؾش١

َٝٛ ٛزج ٣٘غجْ ٓغ ٓح جحء ك٢ جُّشٝج٣حش جُٔإًّذز ػ٠ِ إّٔ ٤ُِس جُوذس ! ٤ُِس هذس

 ٤ُِس ٓؼ٤٘س؟

 :جُجٞجخ ٣ّطعخ ذحإلُطلحش ئ٠ُ ٓح ٢ِ٣

ج٤َُِ ٛٞ ظَ ٗصق جٌُشز جألسظ٤س ػ٠ِ جُ٘صق ج٥خش ٖٓ ٛزٙ جٌُشز، ٝٗؼِْ إٔ ٛزج 

سز جألسظ٤س، ٣ٝذٝس دٝسز ًحِٓس ك٢ أسذغ ٝػؾش٣ٖ عحػس ٖٓ جُظَ ٣طذشى ذطذشى جُي

ٛ٘ح ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ٤ُِس جُوذس دٝسز ًحِٓس ٤َُِ دٍٞ جألسض، أ١ ضٌٕٞ ٛزٙ ج٤ُِِس 

ّٓذز أسذغ ٝػؾش٣ٖ عحػس ٖٓ دٝسجٕ جُظالّ دٍٞ جٌُشز جألسظ٤س ذأجٔؼٜح، ضرذأ ٖٓ 

 (.ضأَٓ ذذّهس. )ٗوطس ٝض٘ط٢ٜ ػ٘ذ ٗوطس ُجخشٟ

 .ػ٤ِ٘ح ذ٤وظس ٝٝػ٢ ٢ً ٗطضّٝد ٖٓ كع٤ِس ٤ُِس جُوذسَُّٓ ! جُِّْٜ

 .آٓحُ٘ح ٓ٘ؾّذز ئ٠ُ ُطلي ًٝشٓي، كوّذس ُ٘ح ٝكن ٓح ٗأِٓٚ ك٤ي! سّذ٘ح

 .ال ضجؼِ٘ح ٖٓ ٓذش٢ٓٝ ٛزج جُؾٜش كٔح ذؼذ ٛزج جُذشٓحٕ دشٓحٕ! ٣ح سّخ جُؼح٤ُٖٔ

 .آ٤ٖٓ ٣ح سّخ جُؼح٤ُٖٔ 

 


