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ٔذ ثةهلل ٌَ رشور أُفس   إن احلٍؽ   ِة هلل حنٍؽه، ونسذػيِّ ونسذؾفؿه، وُػ
ٌ  أغٍةل   وٌَ سيبةت   ٍ  ة،  هل وّيًلة  ـيَ جتؽ   غيو  ٓذؽ، وٌَ ي  َ يٓؽه اهلل ـٓٔ ال

ؽه مؿشًؽا، وأشٓؽ أن ال هلإ إال اهلل وظؽه ال رشيم هل، وأشٓؽ أن حمًٍؽا غج
ّ   ورسٔهل، ضىل اهلل غييّ وىلع آهل   ة نسرًياوسيّ  وضعج ًٍ  أما بعد: .ً تسيي

ٍ   ؿبةت وأصو  ـإن ادلغٔة إىل اهلل دػةىل ٌَ أغظً اىل   ٍٓةت، صػيٓة اهلل ال
ٌ   دػةىل وظيفح    ٍٓح أوّيلةاّ، وسبيو أضفيةاّ.أُبيةاّ، و

 ﴾ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ﴿ كةل دػةىل/

 .[801]يوسف:
ٿ  ڀ ڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴿ ةل سجعةُّ/وك
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 .[46-45]األحزاب:﴾ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ
وادلغٔة إىل اهلل كٔاًل أظسَ األكٔال، وادلغٔة إىل اهلل غًًٍل أظسَ 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ﴿ األغٍةل، كةل دػةىل/

 .[33]فصلت:﴾ڎ  ڈ
ؾنري يف وأـغو اخليق ثػؽ املؿسيني اذليَ يلٔمٔن ٌلةًٌٓ ثةدلغٔة واتل

 
 
طيعٔن ٌَ أمؿ ؾارة واتلجييؼ يف أكٔآًٌ، ي  ممًٓ، وخييفًُٔٓ ثةىبشةرة والّ أ

ْ  ئن ٌَ ٌػةلً الس  ؽ، وي  س  يَ ٌة ـ  ادلّ  ً أوىل الةس ثةلبيني، نن ٌة اُؽزؿ، 
ٔه واىفلّ يف ادلّ  وأظؿى الٔرى ثؽاعء إٌةم املطيعني  ٔص يَ، ثِغةرة ال

يًفة، ط اهلل ثًٓ كئًبة ؽ  ٍٔن غِؽ اهلل أصًؿا، ـذ  ٔن غؽًدا، واألغظأوئلم األكي  
ة، يسٔكٔن احليةة واألظيةء ع اهلل ثًٓ آذاًُة ض  ٍ  ًٍية، وأس   اهلل ثًٓ أغيًِة غ  ّّص وب   ًٍ

  ٔ  ًكة رـيًلة، ئكظٔن ُٔازع اخلري، ويـكٔن وازع اتللٔى.إىل اهلل دػةىل س
ة وغًًٍل، يػح، غ  أوئلم ادلاعة إىل اهلل، ىلع ثطرية ثةإلسًلم غليؽة ورش ًٍ ي

، ىلع ثطرية ثةلةس ىلع دِٔع أضِةـًٓ، واػذًلف أظٔاهلً، ىلع ديًِة ودوىحً 
  ٌ  ػٔكةدٓة.ثطرية ثةدلغٔة وأضٔهلة، وؼؿاالٓة وأسجةثٓة، ووسةايٓة و

نيةن دغٔدًٓ ىلع أضٔل راسؼح، وٌِؽيلةت زةثذح، ومًلٌط يلئٍن ث  
ٔة اعٌح، ويلذفٔن أزؿ املطؽىف ِح، يٓذؽون ثٓؽي األُبيةء يف ادلغوسٍةت ثيّ 

   ة، وأضعةثّ ػةضح، ي ًٓ ة وـل ًٍ ٔظيًؽا وخػًلًضة، وينورون غي للٔن د
ٔن صيًًل، ويلئٍن ؿب  ويتجػٔن أسًلـًة وآزةًرا، وىلع أسةس ٌَ ذلم لكّ ي  

  ٌ ـًة، ويٓؽمٔن  ة وغًًٍل.ًؿا، وجيةْؽون غؽًوا، وجيٍػٔن ادلّ ِه  ٌػؿو ًٍ  يَ غي
يً ادلغٔة دأضيًًل ٔا غ  اعة يف أول األمؿ أن يذيلّ وكؽ اكن ٌَ شأن ادل  
وبةملٍةرسح  ،ودؽجيًلة، وذلم ثةملشةـٓح ليشئخ دةرة ودِظرًيا ٌع غٍيٓة ممةرسحً 

 حبرضة وراعيح الهجةر دةرة أػؿى.
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ً ثةألسًلف ظةصح إىل إـؿاد غيً ادلغٔة ثذطِيؿ ودأّيلؿ، زً ولً دل  
ػؽ، واحنرس سيؽةن ال   -غَ زٌَ وْؽي السيؿ-دؽةول اىػٓؽ، وادطو

ئف أعةغخ الٔاصجةت، وادجػخ طخ دوتلّ، وػيفخ ػ  اإلسًلم ودليّ 
ةت، ـيً يسذفيلٔا إال ىلع ج  الشٓٔات، ووكػخ يف الشجٓةت، وأػرلوا إىل الس  

 ! ًٓذ  يهًٓ ودلٔيظ ػًلـ  اسذًلب م  
  ْ  ّت املطيعٔن اىؾؿبةء، والؿواد ٌَ ادلاعة واىػيٍةء، ي  و

 
ٌح ٌَ ؽون األ

طٔن ادلاء يؽ، ويجػسٔن ـيٓة روح اتلضؽيؽ، ـهذت اىفغًلء يشؼّ صؽ
 ؛ ودِظرًياةصح إىل دؽويَ غيً ادلغٔة دأضيًلفٔن ادلواء، ومّسخ احلط  وي  

نشًفة ملة كؽ ييػ ثأضٔل ادلغٔة ٌَ صٓةىح، ودٔعيًعة ملة كؽ يػرتي 
ٌفةْيٍٓة ٌَ ؽٍٔض، ودطعيًعة ملة كؽ يؽؿأ ىلع ٌِةْضٓة ووسةايٓة ٌَ 

 ؿاب.اعؽ
بئِا  أن ي  ّص   وم  ّص  وٌة ٌَ شم أن ٌَ ظق الةس ىلع ادلاعة يف لك غ  

ٔا هلً غظيً اغيذًٓ، وأن ئععٔا هلً ُبيو ي  هلً أضٔل دغٔدًٓ، وأن جي   
أْؽاـًٓ وضعيط وسةايًٓ، لك ذلم ثبيةن يفٍّٓ اىػةٌح كجو اخلةضح، ويؽركّ 

جو األْؽاف وضعح ر وعٔح اىؾةيةت وُ  ، إذ ثلؽ  رضيّ كجو احل   ؿوي  اىل  
ٔسةاو دذعلق االسذضةثح، وي    فع ثةذلنؿى.نذ  األضٔل وموروغيح ال

ٔد اىػيٍيح املػةرصة ىلع كؽم وسةق ختؽم كغيح ادلغٔة،  وىلؽ كةٌخ اجلٓ
وال صؿم أن اكن غيً ادلغٔة يف اىػّص احلؽير يف أوهل كةرًصا حمؽوًدا، ؽيجخ 

ٔشم أن جتذٍع أوضةهل ودأديؿ أصـاؤه،  ـيّ اىػةؼفح ىلع اتللػيؽ، زً ْٔ ي
، «أضٔل ادلغٔة»ويلٔى ـيّ صةُت اتلأضيو، وىلؽ ػؿصخ نذت حتٍو اسً 

                                      
 ىفغييح ادلنذٔر/ غجؽ الهؿيً زيؽان.« أضٔل ادلغٔة/ »-ىلع سبيو املسةل-اُظؿ  (8)
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ِ فخ ٌؽاػو ىػيً ادلغٔة ، وض  «ـلّ ادلغٔة»وأػؿى حتٍو اسً 
، -أيًغة–

 .ووصٓخ رسةاو لرلاعة
 وؽري ذلم ٌَ الؿسةاو والعٔث املفيؽة.

تلعؽيؽ  - ٌة سجلٓة ودغيؿ دبين ىلع -ويف ْؾه الٔركةت حمةوىح صؽيؽة 
وجتؿيؽ أًْ ديم األضٔل واملِؽيلةت اىيت كةم غييٓة ٌِٓش أْو السِح 
واجلٍةغح يف ادلغٔة واإلضًلح، وذلم ثةلظؿ يف دؿاث ادلغٔة، واكذجةس الكم 

ًِة-أاٍح ادلاعة  ة وظؽيسًة ظي ًٍ ٌَ ؽري  -أظيةًُة أػؿى-وبةلص غييّ  -كؽي
  ذنؿ ادلّيلو.نسري رشح ودؽٔيو، وال دفطيو يف

إجيةد أرعيح مشرتكح ثٓؾه األضٔل، ٌِٓة  /واكن ٌَ ؽؿض تسٔيؽْة
سريدًٓ، ـيؾؽو ادفةكًٓ ىلع ْؾه يِؽيق ادلاعة يف دغٔدًٓ، ويرتاثؽٔن يف م  

  ٌ ٍ  ؽ  األضٔل  ّٓ د كٔدًٓ، وغِّص ااذًلـًٓ ال ؽ تلػةوًُٓ ىلع حتليق أْؽاف ٍ
 
 
و اهلل، واالصذٍةع ىلع ادلغٔة إىل االغذطةم حبج /ْةال  ٌح، اىيت ٌَ أوهلة وأو  األ

 اهلل، إػٔاًُة مؤديفني، ال أوزااًع ٌذؼةىفني.
ُ  ػّّب وظؿٌي ثةليةن أن ْؾه األضٔل ال د   ٔصّ ثػيِّ، وال  ؿ ملؽرسح ظّ ِ   غَ د

ض غَ ظق وظهٍح ىؾؿض شؼيص، أو اُذٍةء ػؿ  دغٔيح خبطٔضٓة، نٍة ال د  
 غٔة ػةضح.ظـيب؛ ثو يه ألْو اإلسًلم اعٌح، وألربةب ادل

واالصذٍةع ىلع ْؾه األضٔل والسٍةت ٌَ شأُّ أن يغجػ األولٔيةت يف 
مسرية ادلغٔات، وأن ينشئ ٌػيةًرا ليؿشؽ يف املٍةرسح واتلؽجيلةت، وأن يليً 

                                      
ٔد« ـلّ ادلغٔة إىل اهلل/ »-ىلع سبيو املسةل-اُظؿ  (8)  .ىفغييح ادلنذٔر غيل غجؽ احلييً حمٍ
اىفذط  ىفغييح ادلنذٔر حمٍؽ أيب« املؽػو إىل غيً ادلغٔة/ »-ىلع سبيو املسةل-اُظؿ  (2)

 ىفغييح ادلنذٔر غجؽ الؿب ُٔاب ادليَ.« ٌؽػو إىل غيً ادلغٔة»اليةُٔين، و

ىفغييح اىػًلٌح الشيغ/ اثَ غسيٍني، وأػؿى « رسةىح إىل ادلاعة/ »-ىلع سبيو املسةل-اُظؿ  (3)
 .Kػًلٌح الشيغ/ اثَ ثةز ٌسيٓة لسٍةظح اى
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 غًلكح راشؽة ثني ادلاعة، سٔاء أكةُٔا أـؿاًدا أم مجةاعت.
َ لك اجتةه، ـإُٓة حمةوىح إلسؽاء الطط الٔاصت لألاٍح واهلؽاة ٌ ؛وأػرًيا
غخ ـيّ الرضورة الورغيح إىل اتلٍةسم واالاذًلف، واتلػةون يف وكخ د  

 تلعليق األْؽاف، دـًػة غَ زٔاثخ األٌح، وظفًظة ىلٔاغؽ امليح.
ٔ يٓؽي السبيو، وٌة دٔـييق إال ثةهلل،  واهلل دػةىل ٌَ وراء اىلطؽ، ْو

، وخٌةم املؿسيني، وخّيلّ أُيت، وضىل اهلل وسيً ىلع ػةدً البيني ،غييّ دٔلكخ
 وآػؿ دغٔاُة أن احلٍؽ هلل رب اىػةملني.

 هكتب

 
 غرة احملرم - القاهرة

 هـ4141عام 
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ٔذ ةاهلل ٌَ رشور أُفص   إن احلٍد   ِا هلل حنٍده، ونصخػيِّ ونصخؾفره، وُػ
ٌ  أغٍاجل   وٌَ شيئات   ٍ  ا،  هل وحًلا  ـيَ جتد   ضيو  ٓخد، وٌَ ي  َ يٓده اهلل ـٓٔ ال

حمًٍدا غتده  مرشًدا، وأشٓد أن ال هلإ إال اهلل وخده ال رشيم هل، وأشٓد أن
ّ   ورشٔهل، صىل اهلل غييّ وىلع آهل   ا نررًياوشيّ  وصدت ًٍ  أنا بعد: .ً تصيي

 -ةػد  -ـيف راحٍث اىعتػث األوىل ٌَ ْذا الهخاب وضػج اىليً ولً أةيؼ 
ٔد  اغييت، ولً أكصد ٌَ ابلدد خاجيت، ورجٔت اهلل حػاىل أن يػني ىلع اىػ

« الرباُيث»وٌَ ةػدْا  «حلهٍثا»ـأحللِا  -حبٔهل وـضيّ-ىلع ٌا اةخدأُاه 
نأصٔل لدلغٔة اإلشالٌيث، ذً يرس اهلل حػاىل وأاعن ـأضفِا يف ْذه اىعتػث 



 

12 

، تلتيؼ ْذه «ياتٔراعيث األول»و « إدارة ادلغٔة»و « ابلالغ املتني»الراةػث 
ا أُذا أضع اىليً ويف اجلفس أشياء  األصٔل واىلٔاغد شتػث غرش، ْو

ملصئٔل أن يرزكِا وشائر داعة اإلشالم ةئغ وخاجات، واهلل حػاىل وخده ا
 املأمٔل، ٌَ حتصيو الرضا واىلتٔل، وادرار األجر، وٌؾفرة الٔزر.

وكد ـخح ىلع ةالد اىػرب واملصيٍني ٌا ـخح  -ذً إن احلاجث ٌاشث احلٔم 
إىل مراجػث شاميث ملصرية ادلغٔة اإلشالٌيث  -ٌَ حنصً غتري احلريث واتلؾيري

 ث، ووضع رعط رشيدة ليٍرخيث اآلحيث.يف مرخيخٓا املاضي
ِٔخد ٌِٓجًٓ،  وىػيّ ٌَ اتلٔـيق أن ئضع ٌيراق لدلاعة، جيٍع لكٍخًٓ وي

 وحأحيؿ غييّ ظٔائفًٓ  وتصخليً غييّ ظرائلًٓ.
أن جتخٍع  /وٌَ اجلصح الٔاجب يف ْذه املرخيث املٍٓث يف حاريذ األٌث

ٔد ىلع شد اثلؾٔر اىيت شخفخح تشؾر يف شائر املجاالت، ٔاكع اىيت شوامل ،اجلٓ
ً أمرْا دك  شم أن أةٔاةًا نررية كد ـخدج ويه حنخظر ٌَ ييجٓا ـي   وال

َ ىلع مصداكيث وحيصَ غٍيٓا، ويرضب لدلغٔة اإلشالٌيث ـيٓا بصًٓ، ويربْ
ٔجيّ. ،ادلاعة، وكدرحًٓ ىلع اىليادة واتلأذري  ٌع كدرحًٓ ىلع اتلػييً واتل

ذا يؤكد مرة أررى ىلع أٍْيث اال د ادلغٔي املِضتط، ع واتلٍدتصاْو
ومٔانتث اىػٍو اىرتبٔي املركز لالُتشار واالُفخاح، ةٍا ينتّ ىلع أٍْيث إجياد 

  الهفاءات والصفٔف ابلدييث.
 -شيايس أو ـهري أو اجخٍايع  وإذا اكُج ٌػركث اهلدم واإلةعال بلاظو  

ئد مضِيث وكاشيث، ـإن ٌػركث ةِاء احلق وتشييد ٌػاملّ ومٔاجٓث املاك
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ملا غرف ٌَ شٓٔىث اهلدم  ؛وأصػب   واألرعار املددكث شٔف حكٔن أشّق 
 وصػٔبث ابلِاء!

ّدة ٌَ الرباُيث ٔجب غ  ذا يصخ  ،واالجخٓاد ،والصدق، واإلرالص ،ْو
واالىزتام ةاملِٓاج الصديح، واثلتات يف مٔاجٓث  ،واتلضديث، واالُضتاط

 ديل ةالصفح.رع ةالصرب واتلداء ادلارو واخلارج ًٌػا، ٌع اتلدأغ
 

ََو   َّ  ت  ي   ن  ن  ََ ََل   أنَ  ب ََو  م   ح  ف  لَص  ًعاض 
 

ر ث  ك   ن  ع   ح  ف  ص  ي   ف  ي  الَس  ن  ن   
 لم  ي   و   ي 

 

 وشِث   م  ً يف األٌث نخاة  امهلل ةأشٍائم احلصىن وصفاحم اىػال خكِ 
ُا رشارُا واجػو واليتِا ـيٍَ أمٔر   ِل ٔ  ُا ريارُا وال ح  أمٔر   ِل و  ، و   م  ُبيِ 

 واحلاك واحتع رضاك ةرمحخم يا أرخً الرامحني. راـم

 ـإًُٓ ال يػئٍن ؛امهلل اؽفر ىلٔيم
 وآرر دغٔاُا أن احلٍد هلل رب اىػاملني.

 

 هكتب

 

 هـ4423رمضان املعظم  4اخلميس  القاهرة

 م3144أغسطس  4املوافق 
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ٱ  ٻ   ﴿ 

 .[41]الرعد:  ﴾ٻٻ
[76]احلج::﴾ڎ  ڎ  ڈ﴿

﴿[408]يوسف: ﴾ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ ڌ. 

[9]احلجر: ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڱ﴿

.[1-3]النجم:﴾ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٿ ڀ  ڀ ڀ  ٺ  ٺ﴿
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ٔ اهلل ٔل اهلل واآلمؽ ةادلغٔةْ  ٔ ـو چ  چ  ﴿ و كال حػا ،/ حػا ،و وادتيؼْ 

 .[76]املائدة:  ﴾چ  چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
عِطَي ٌَ اآليات ٌاا ٌليُاّ »ويف احلػيد/ 

ُ
ٌا ٌَ األُبياء ٌَ ُّيٍب إال كد أ

وََح اهلل إّيَل، فأرجٔ أن أكٔن 
َ
ٌََ عييّ اىبرُش، وإٍُا اكن اذلي أوحيخّ وخًيا أ آ

ٔم اىلياٌثأكرث ا ي ًً  .«ًْ حاة
/ ٌربأة ٌَ لك ٌػاين انللم واىظيً واخليلوو فيه دعٔة رباُيث يف مضٍُٔٓا «

چ  چ  چ  ڇ  ڇ ﴿جتٍع دميع ٌػاين الهٍال واتلٍامو كلال حػلا ،/ 

چ  چ  ﴿/ و وكللال [3]املائججدة:  ﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 .[88]النساء:  ﴾چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ
ٔضيني-/ جتٍع إ ، االكختاس اُيث يف ٌِٓجٓاويه رب « الٔكٔف  -ٌَ ملاكة ال

او كال حػا ،/  ًٍ او واُلياًدا وحػظي ًٍ ًٍا وتفيي ٱ  ٻ ٻ   ﴿غِػ ُهٔنٍٓا حتهي

 .[37]األحزاب: ﴾ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
ٔاهو ويه رباُيث يف اغيخٓا « ً ٌَ اهللو ال يفلللٔن ـل / يٍيب أنطاةٓا أسْؽ

و وكال [16]سجأ:: ﴾ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب ىب  يب ﴿/ كال 
 /﴿ [89]هود: ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ. 

/ حخػاملو ٌلع الفلل الؽياُيلث اةاو لث   ويه رباُيث يف وشائيٓا وأشايلتٓا
ا ائ  ائ  ەئ  ﴿كلال حػلا ،/   وال حػاُلػْاو واإلنالح واتلؾيل،و ـسفلايْؽ

 .[13]فاطر: ﴾ېئ  ېئ  ىئ  ىئ ەئ وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ
                                      

(و ومفليً/ نخلاب 1544و ).«.نيلؿ ُلؾل اللٔي»و ةاب أعؽسّ/ ابلغاويو نخاب ـيائو اىلؽآن (4)
اىث ُبيِا حمٍػ»اإليٍانو ةاب   . ( ٌَ ضػيد أيب ْؽ ؽة451و )«  وسٔب اإليٍان ةـؽ
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تصٌ قًب  ايبوة٠ٛ ايواةٝب١    ايربا١ْٝ 
ٚخيشب،  ٚربرى اٛاه ب٘     باهلل فَٝرم

بببايارا٥و ٚايٓٛافببٌ فببلًا باي اةببا  
ٚختض،  ٚتكف بهٝاْ٘ ةٓو  بوٚ  َبا   

ُٝ ٝ، َٜٚشُ،.  أْزٍ اهلل ف

 
 

ا ىلع ادلاعيث ودعٔحّ: « ـلٌلا ادلاغيلث ـخغيهيلّ غلَ  ويه رباُيث يف آثاْر
اآلـاتو وحتيهيّ جبٍيو الفٍاتو وحٍِػّ ٌَ خماىفٍث ةني اىلٔل واىػٍوو كلال حػلا ،/ 

 .[88]هود:  ﴾ى  ائ  ائ ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ﴿
ًٍ ال ُفع ـيّو وغَ غٍٍو ال إعالص ـيّو ـل ال يخطلٔل إ ، وحؾسؽه غَ غي

 داغيٍث نلففّ! وال يخغؼ ادلغٔة كتهًث لهيػه!
ّ ويني إيراو ادلُيا خاغٓا ووحتٔل ةيِ َ أغؽاىٓا. ووالؽًلو عيؿٌ   وٌا يُؼُمٌ 

 چ  چ   ﴿يه حتيهيّ حبييث ادلغٔة إ ، اهلل ةاىلٔل واىلػوةو كال حػا ،/ ـ

 .[33]فصلت: ﴾ڇ  ڇ  ڇ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ  ڈ

 ؾ ِث اىػئم انلاـػثو واىػتادة اخلاكػثو واألغٍال الهاحلث.ويه حؾ هِّ ة 

  ٍهيّ ةاألعالق ادفخليٍثو واآلداب الهؽ ٍثو والَفٍج الهاىصو ويه جت
 .[87]األعراف:  ﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ ﴿واهلػي اىظاْؽو كال حػا ،/ 

  ويه حهو كيتلّ ةلاهلل ـلَ،ق
وخيلعو وحتلؽك سٔاوضلّ ةلاىفؽائو 

ٍلاتت وضيلعو وانلٔاـو ـخيلني ةاى
وحلؿ ةكياُّ غِػ ضػود ٌلا أُلؾل 

   اهلل ـيٍُيع ويَفٍع.
 ـيه حؽحيق ةادلتة الؽياُيني  ؛وأعً،ا

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڌ  ڎڎ  ڈ  ﴿إ ، مؽحتث ُغييا ةػػ انلبينيو كال حػا ،/ 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ ک  ک  ک  ک  گ  



 

ايربا١ْٝ يف ايوة٠ٛ تٗبٗا ٚةًٝا ٚاةًٝا   20
ٚاالٗاً ا هااًحا  فلكوّ َصًح١ األ١ََ 

 ٠.ة٢ً َصًح١ مجاة١ ايوةٛ
 
 

 .[11]املائدة:  ﴾گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ
 تها يف جوانب عديدة، منها:والربانية يف الدعوة تتجلى أهمي

 الرباُيث حضتط االجخٓادات: «
الؽياُيث   ادلغٔة حٓتٓا وغيًا واغيًلاو 
لث  ٌَ واسخٓاًدا واسًطاو ـخلػم مهليطث األ
ىلع مهلليطث دماغللث ادلغللٔةو وحللؽسص 
مهيطث ادلغلٔة ىلع مهليطث ادلاغيلثو 

غلَ  وتفستػل اةٍاغيث ةاىفؽديثو وحخطٔل غَ اىفٔىٔ ث واىػهتيثو وحسِىح
 االوجتايلثو وحِلى غَ اىؾرائيث.

ٔخدة واالجخٍاع: «  الرباُيث كاعدة ال
ٔضلػة  لتاب ال َ ـأ لاو وحتطلد غل فٓي ـِخ ـتاب اىفؽكلث  ظؽ   أ ُيث ِح ـادلغٔة الؽيا
فلاد  ات ةلني  لاء الفالم ةاىليلب وايللػ واليفلانو وحلِ  غلَـ  م ـإ ٓاو حُلػه  ّٔ ـخل

ث اةفٔو ادفخ ـيـا ٔانو حػخٍػ  ئب األيػي ادٍػودة.األضتاب واإلع  ٔضثو وحخػامو ةـل
 الرباُيث ضٍاُث ٌَ اىفخٔر والضًف: «

أُيفلّ!!  وًليؿ يفرت داغيث والكم اهلل حػا ، سييفّو وضلػيد انلل  
 وًليؿ ييػؿ داغيث واذلنؽ ؽؼاؤه ودواؤه!!

 ًُ ًلُ ؽِ نْ ؼِ ا ةِلللَِ  ْ اوَ ػَ ا حَلللَِ ْىلللؽِ ا مَ  َ إِ 
 

  ؽَ نْ اذله  كُ رْتُ نَ وَ  
َ
 ُؿ هِ خَ نْلَِ ا فَ اًُليَ ضْ أ

 

 ٌَ اكن ادلتء ـئحّو وكيام الييو ذلحّ!! أو ييلُس  وًليؿ يتلُس 
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ًو »كال أةٔ ـييٍان ادلاواين/  أْو الييو   يليًٓ أذل ٌَ أْو اليٓٔ   هلْٔ
 .«ولٔال الييو ٌا أضتتج ابللاء   ادلُيا

چ  ﴿وًليؿ ييُو أو يؾُل ٌَ اكُج اتللٔى ـ،حّ ورس ؽحّ! كال حػا ،/ 

 ﴾ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ چ  ڇ  ڇ ڇ
 .[89]األنفال: 
ٔازن: «  الرباُيث أشاس الٔشطيث واتل
 :ٔازن ويايٌن يؽىع   ُففّ وأْيّ وودله ٌلخيليات  أكدر ادلاعة ىلع اتل

 كتيث اىٍني وُفغث الؽوح.

 :ٔازن ويايٌن ال خيخُو ٌزياُّ ةني ـًٓ واكػلّ ومؽاتحلّو  وأوىل ادلاعة ةاتل
 ٍْاهل.ويني اإلغؽاض غِّ وإ

 ٔازن / ويايٌن ال ييٍؽب ٌزياُلّ ةلني اللٔالء ليطلق وأجدر ادلاعة ةاتل
 وحلػيفّو واضرتام اىػالً وحلػيؽه.

 ٔازن ٔات ةاتل ُو ةلٔاس  ابللالا ادتلني / دغٌٔة وياُيث ال ُضِ وأخق ادلع
والفيع ليخٍهنيو وال حفؽط   إُكاو ٌِهؽات اىلتٔو واىلهٔوو وال ضيلً 

 ٔـائو   ادلغٔة واىؾايات.  ـػيٓا ةني ال
 ومنهج الربانية يف الدعوة والداعية يعتمد على الركائز واملقومات اآلتية:

 :  اإلميان الصحيح والتوحيد اخلالص:أواًل

ٔضيػ ٍْا أول ضق اهلل ىلع اىػتيػو واىػليلػة الؽياُيلث يه  إ  اإليٍان واتل
                                      

 (.4/854و ليؾؾايل )«إضياء غئم ادليَ»( 4)
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ايعكٝو٠ ايربا١ْٝ ٖٞ ةكٝبو٠ وٛيٝب١   
بعببببا ا  ايكًببب  ٚايكايببب   تعبببل  

 .ٚباسلكا١َ ايظاٖر ٚإخالص ايباطٔ
 
 

ٔد ٌَ ً ٌَ غتادة لك ٌػت دون اهللو وتلهٔن  أول ٌا يػىع إيلّ انلاس تلطؽْو
 اىػتادة هلل وضػه ةٍا رشع ال ةٍا اةخُِػع.
للؼه اىػليللػة الؽياُيللث يه غليللػة  ْو
كلللٍٔيلث حػخلللد ةػتلللادات اىليلللب 
واىلاىبو وياـخلاٌث اىظاْؽ وإعلالص 
ابللللاٌَو تفلللل تللنللليو غلللؽض 

 حفانييٓاو وحفهيو الؽد ىلع خماىفيٓا.
ؼه اىػليػة الؽياُيث يه غليػة ـػَ  « ةو ـييفج دلؽد كٔل يلالو اىث مؤذؽْو

ـِػالو كال حػا ،/  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ﴿وال دغٔى حَُػىع ٌَ ؽ، 

ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺﮻  ﮼  ﮽ 

  .[41]احلجرات:  ﴾﮾
غليػة حُتيي اىليب ةاإليٍان ةلاهللو وتللؾو ابللػن ةٍؽىلاة اهللو ـيه  «

 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ﴿  كللال حػللا ،/، وحفخللػي ةللاألوواح ديللَ اهلل

 ﴾ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ۇ  ۆ ۆ  ۈ  ۈ
 .[473-478]األنعام:
لآًُو  « ؽ ػة ألسيٓا ْشلؽ األُبيلاء أٌو ٔكيشثـ  ويه غليػة حؽيً ةني أةِائٓا ة

ٔكيشث يه احلب   اهلل. ً ال ً. حيك ع أحتاغٓ ٔا ؽؽياءٌ  ًو وتك ً ودياْو ٔا أوىٓ  وحؽًل
 
َ
لللل اإْلِ يِب أ  اَل  مُ اَل ـْ

َ
لللليِل  َب  أ ـِ   اهُ َٔ  

 

  ٍؿ يْ َلللوا ةِ ؽُ َغللخَ فْ ا ا َ إِ  
َ
للحَ  وْ أ ٍِ ًِ  ي

 

ويه غليػة وياُيث حٔوث ادؤٌَ غؾة وـغاًواو وحٍأل اىليب يليًِا  «
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َشا١َٚ   فًٝشت ايعكٝو٠ ايربا١ْٝ ذلٌَ
ٚال َرااعبب١  ٚال دلا يبب١  ٚإوببا ٖببٛ  

 .ايلحهِٝ َ، ايلشًِٝ ٚايلعظِٝ
 
 

و وكال [69]النمل:  ﴾ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ ٿ ٹ  ٹ ﴿/ واـخلؽاًواو كال 
 /﴿   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ

 .[33]فصلت:  ﴾ڈ
لللمِ وَ  ايْلللتِ ا وَ ـًللل رَشَ يِن ادَ ا زَ ٍَ ًٓ  ل
 يادِ تَلا غِ م/ يَللِلْٔ كَ  َج حَتْ ٔيل عُ دُ 

 

 ةِ  ُت ػْ ًِلللوَ  
ُ
 لِهللْخُ ل

َ
للي أ ٌَ 

ُ
 َ للااىُّثَ  ل

 وَ 
َ
  نْ أ

َ
لللوْ أ   َج يْ ـَ

َ
 اَيلللبِ  َُ يِل  ػَ ْحَلللأ

 

ـييفللج اىػليللػة الؽياُيللث حمللو 
مفاوٌثو وال مؽاسػثو وال دلادىثو وإٍُلا 
ْٔ اتلطهيً ٌع اىسفييً واتلػظيًو كلال 

 /﴿  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ژ  ژ

/ وكلللال و [14]التوبججج :  ﴾گ  گ ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  
حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب جت  حت  ختمت  ىت  ﴿

 .[88]األحزاب:  ﴾يت  جث  مث  ىث
 ثانًيا: االحتفاء بالفرائض واالحتفال بالنوافل:

ُس الؽياُيث غتادة وب اىرب ثو واتللؽب إيلّ ةاىػتادات ادؽىليثو وأضتٓلا 
ُ
أ

ؾٌلة واحلزو واذلنؽ واللهؽو واىرب وأوالْا وأوستٓا ـؽائو الهالة والهيام وال
والهربو واخلٔف والؽساءو وادطتث وادلتءو ذً ُٔاـيٓا وـيائيٓاو ويف احلػيد 

وٌا حلرب إّيَل عتدي بيشء أخب إّيَل مما افرتَضُج عييّ، وٌا يازال »اىلػيس/ 
ٔافو خىت أخَتّ، فإذا أختبُخّ نُِج  شاًٍّ اذلي سصاٍ   عتدي يخلرب إّيَل ةانل

ه اذلي يترص ةّ، ودده اى ي يَتِطض ةٓا، ورِجيَّ اى ي يٍيشا ةٓاا، وإن ةّ، وبرص
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 َٔ َعامل ايعبا ٠ ايربا١ْٝ:
 املشاهة١ ٚاملشابك١. -
 اجلو ٚاالالٗا . -
 ايوٚاّ ٚاالسلُراه -
 
 

َِّ، وىنئ اشخًاذين ألعيَذَُّ  . «شأىين ألعطَي
ؼه اىػليػة الؽياُيث  حُٔوث غتلادة وياُّيلث  ْو

و وحؾ للػ ٌللَ مؽاكتخللّو حللؽيً اىػتللػ ةؽيللّ 
 وجتػيّ إ ، ٌاغخّ مفاوًتو وإ ، سِخّ مفاةًلا. 

 لربانية يعتمد على دعائم كثرية، منها:وفقه العبادة ا

 املصارعث واملصاةلث:  «
پ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ﴿/ كلللال 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿/ و وكلللال [433]آل عمجججران:  ﴾ڀ

 .[84]احلديد:  ﴾ڳ  ڱ  ڱ ڱ
 . «إال يف عٍو اآلخرة خيٌ  يشءٍ  يف لّك  اتلُؤَدةُ »ويف احلػيد/ 

 .[81]طه:  ﴾ھ  ھ ھ  ے ﴿/ ـالؽياين لفان ضاهل يلٔل

 اجلد واالجخٓاد: «
 ﴾ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ﴿ كال حػا ،/

گ  گ ڳ  ڳ  ڳ   ﴿و وكال ـتطاُّ/ [48 ،46]الذاريات:

 .[47]السجدة:  ﴾ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ں
 إُم حٍٔت ؽًػا ٌا كػو أن يؾ ػ   اىػٍو كيئًا. /ـالؽياين لٔ كيو هل

                                      
 . ( ٌَ ضػيد أيب ْؽ ؽة2551و )«اتلٔاىع»أعؽسّ/ ابلغاويو نخاب الؽكاقو ةاب  (4)
(و 4/481«)ادفلخػوك»(و واحللامً   1445و )«  الؽـلق»ودو نخاب األدبو ةاب أعؽسّ/ أةٔ دا( 8)

  .و ٌَ ٌؽ ق مهػب ةَ ـػػ غَ أةيّ(45/451« )الهربى»وابليٓيق   
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ٞ َٛصبببٍٛ بعببببا ٠ اهلل يف  ايربببباْ
اخَل٠ًٛ ٚاجَل٠ًٛ  ٚاحلضبر ٚايشبار    

 ٚايصح١ ٚاملرض  ٚايغ٢ٓ ٚاياكر.
 
 

 ادلوام واالشخٍرار: «
و ويف احللللػيد [99]احلججججر:  ﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ﴿/ كلللال 

ٔافو خىت أختّ» /اىلػيس أخاب »و ويف احلػيد/ «وٌا يزال عتدي يخلرب إّيَل ةانل
 .«األعٍال إىل اهلل أدوٌٓا وإن كو

ـالؽيللاين مٔنللٔل ةػتللادة اهلل   
اخلَيللٔة واةَيللٔةو واحلللل والفللفؽو 

 والهطث وادؽضو واىؾىن واىفلؽ.
 ع والظٍٔل:اتلِٔ «

 ﴾ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ ﴿ كال حػا ،/
﮳  ﴿/ وكال ، [78]األنعام:  ﮲    ﴾ھ  ے  ے  ۓ ۓ 
ٔاب اجلِث: »و ويف احلػيد/ [808 ]الأقرة: ِٔدَي ٌَ أة ُفق زوجني يف شبيو اهلل ُُ

َ
ٌَ أ

ٌَ ةاب الصالة، وٌَ اكن  ِعَ يا عتد اهلل ْذا خي، فٍَ اكن ٌَ أْو الصالة دُ 
 ٌَ ةاب  ٌَ ةاب اجلٓاد، وٌَ اكن ٌَ أْو الصيام ُدِعَ جلٓاد ُدِعَ ٌَ أْو ا

 .«  ٌَ ةاب الصدكثالردَان، وٌَ اكن ٌَ أْو الصدكث ُدِعَ 
اْ ِ  »ويف احلػيد/  ًَ ٌَِِيَدث اى  ََ ُْ اُو  أربًٔن خصيًث؛ أعال ٍَ ٌَِا اعِماٍو ًي اا   ٌ،

                                      
 ـتق ضؽجيّ.( 4)

(و ومفليً/ 2121و )«اىلهلػ وادػاوٌلث ىلع اىػٍلو»أعؽسّ/ ابلغاويو نخاب الؽكاقو ةلاب ( 8)
 (348و )«ـيييث اىػٍو ادلائً ٌَ كيام الييلو وؽل،ه..»و ةاب نخاب نالة ادفاـؽ َ وكرصْا

 . ٌَ ضػيد تئلث 
(و ومفليً/ نخلاب اللؾٌلةو 4453و )«الؽ ان ليهائٍني»أعؽسّ/ ابلغاويو نخاب الهٔمو ةاب ( 3)

 .  أيب ْؽ ؽة ( ٌَ ضػيد4513و )«ٌَ دمع الهػكث وأغٍال اىرب»ةاب 

 فاع ةيتِٓا.ادِيطث/ ادلاةث احلئب حػاو لالُخ( 1)
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ْا إاَل أ ِٔد ٔع ٓا وحصديَق م ِ ٔاة ٓا رجاءَ ث ِ ٓا اجَلَِ خبَصيٍثٌ  ُّ اهلل ة  .«ثَ دَخي
ٔان اخل، تٌث. ٔاع اىػتادة اكـثو و لب بفًٓ   أل  ـالؽياين يلعؼ ضّظّ ٌَ أُ

 اشخدراك ٌا فات: «
زبّ أو عَ يشء ٌِّ فلارأه فيٍاا ةاني  االة عَ خِ  ٌَ ُامَ »  احلػيد/ 

 . «ب هل نأٍُا كرأه ٌَ الييوخِ اىفجر و الة اىظٓر نُ 
 « غةرة وًلػثَت نْ  ٌَ انلٓاو ذِ َ الييو أو مؽض نَّل إ ا ُام ٌ  وٌلن»

 احلذر ٌَ اتلٓاون واتلفردط واالُلطاع: «
 ﴾ڻ  ۀ  ۀ ہ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ﴿ كلللال حػلللا ،/

 .[44]احلجرات:  ﴾حب  خب مب  ىب  يب﴿وكال حػا ،/  و[98]النحل:
ٌِ ال حكُ »ويف احلػيد/  ٔم الييو فرتك كيام الييو ؛لو فالنَ  و «اكن يل

ٔا انلَار ولٔ بظّق حٍَرةٍ »حلػيد/ ويف ا  .«فاحل
                                      

ٌلَ ( 1284و )«ـيو ادِيطث»أعؽسّ/ ابلغاويو نخاب اهلتث وـييٓا واتلطؽ و غييٓاو ةاب ( 4)
 .ضػيد غتػ اهلل ةَ غٍؽو 

ساٌع نالة الييو وٌلَ ُلام غِلّ أو »أعؽسّ/ مفيًو نخاب نالة ادفاـؽ َ وكرصْاو ةاب ( 8)
  . ( ٌَ ضػيد غٍؽ ةَ اخلٍاب313و )«مؽض

ساٌع نالة الييو وٌلَ ُلام غِلّ أو »نخاب نالة ادفاـؽ َ وكرصْاو ةاب أعؽسّ/ مفيًو ( 3)
  . ( ٌَ ضػيد تئلث312) و«مؽض

( 4451و )«ٌا يكؽه ٌَ حؽك كيام الييو دَ اكن يلٌٔلّ»أعؽسّ/ ابلغاويو نخاب اةٍػثو ةاب ( 1)
 .  ٌَ ضػيد غتػ اهلل ةَ غٍؽو ةَ اىػاص

ٔضيػو ةاب( 1) و «الكم الؽب غلؾ وسلو يلٔم اىلياٌلث ٌلع األُبيلاء» أعؽسّ/ ابلغاويو نخاب اتل
ٌلَ ضلػيد  (4542و )«احلد ىلع الهػكث ولٔ بلق حٍلؽة»(و ومفيً/ نخاب الؾٌلةو ةاب 3541)

 .  غػي ةَ ضاحً
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ٜشببلار    ٚٙ ٍ اٗببو بببه  ٜٞ ٕ ايربببْا إ
خياف اير .  ٍٚ ٛ ايكبٛ را  ِٜ  ٚسع٘  ث

 ـالؽياين يكيؿ ٌَ اىػٍو ٌا يٍيقو وجيػو غٍيّ ديٍث ـال يِلٍع. 
لل لل وِ رْللٍِ يل ةِ  َْ ٌَ  ىَوِ ادللػَ  كَ ْ،ِ ـَ

 

ُٓ ِشللٍْ تَ    اْ    ِ ِج حَللا وَ َِلل ْ َٔ  ال
َ
 لِ وَ أل

 

لٔل  و  والؽياين يػيً أن وًلد اىلتٔل/ اإلعالص هلل حػا ،و واحتاع الـؽ
ڻ  ڻ   ﴿وكال حػلا ،/ و [8]الزمر:  ﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ﴿كال حػا ،/ 

 .[6]احلرش:  ﴾ڻ  ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہہ
ٍِو عٍاًل ىيس عييّ أمُرُا فٓٔ ردّ »ويف احلػيد/   . «ٌَ َع

 رجاء اىلتٔل واخلٔف ٌَ الرد: «
إن الؽيللاين يتللؼل سٓللػه ويفللخفؽا 
ػّو ذً يؽسٔ اىلتٔل وخياف الؽدو كلال  ـو

 ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ٱ ﴿ حػا ،/
غَ ْؼه اآليث ـلاىج /  ▲تئلث ضني ـلتلّ  و  وكػ كال [70]املؤمنجون: 

ولهآًِ اذلياَ  !ال يا ةِج الصديق /كال !أًْ اذليَ يةرئن اخلٍؽ ويرسكٔن»
ً خيافٔن أن ال يُ  ،كٔنٔن ودخصدّ يصٔمٔن ودصيّ  و ًٌِٓ أوئلام اذلياَ لتَ ْو

 .   «سصارعٔن يف اخليات
ُُ لٔ أن رجاًل  » ويف احلػيد/ ٔمِ  رُ   ٔم ئٍُت دِل وُ  ىلع وجّٓ ٌَ ي ا ًٌ رَ َْ   إىل ي

ٔم اىلياٌث رهُ حللَ  Tاهلل  يف مرضاةِ   .«ي

                                      
( 4344و )«ُلو األضاكم ابلاٌيث وود حملػذات األملٔو»أعؽسّ/ مفيًو نخاب األكييثو ةاب ( 4)

  . ٌَ ضػيد تئلث
 (. 8435و )«وٌَ ـٔوة ادؤٌِٔن»ٌؼيو نخاب حفف، اىلؽآنو ةاب أعؽسّ/ اىرت( 8)
 .(4/135« )اللػب»(و وابليٓيق   43/411«)الهت،»(و واىٍرباين   1/445«)ادفِػ»أعؽسّ/ أحػ   ( 3)
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ايرباْٝبب١ ال هٖباْٝبب١ فٝٗبباأ  يببو إٔ   
ُٜعٓبب٢  ايرببباْٞ ال ٜهببٕٛ نببهيو  لبب٢ 
بإصالح  ات٘  ٚإصالح  غبهٙ  ببايلعًِ   

 .ٚبايلعًِٝ أخر٣تاه٠ 
 
 

لكٓلً خيلاف   أدوًلج ذالذلني ٌلَ أنلطاب انلل  »كال اةَ أيب مييهث/ 
 .«انلفاق ىلع ُففّ

  لم أن كتٔل اىػتادة ةخطهيو اتللٔى اغيث ىيؿ ٌَ ووائٓا اغيثو ـلداء
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ﴿اىػتادة إٍُا ْٔ تلطهيو اتللٔىو كال حػا ،/ 

 و وكال ـتطاُّ/[84]الأقرة:  ﴾ڻ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ 
 ﴾ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڦ  ڦ ﴿

ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ﴿و وكال حػا ،/ [483]الأقرة: 

 .[36]احل::  ﴾ەئ  وئوئ
 ﴾ڱ  ڱ  ڳ  ڱ  ڱ ﴿ واتللٔى ـتب كتٔل اىػتادةو كال حػا ،/

 .[86]املائدة: 
تاُيث ـيٓا؛  للم أن  والؽياُيث ال ْو
الؽياين ال يكٔن نلؼلم ضلي يُػلىن 
ةإنالح  احّو وإنالح  ؽ،هو ةاتلػيً 
حللاوة ويللاتلػييً أعللؽىو كللال حػللا ،/ 

ڇ  ڍ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ﴿

و وغييّ ـإن الؽيلاُيني ْلً اذليلَ [69]آل عمران:  ﴾ڎ  ڈ  ڈ  ژ
ٔاسلب   ٔا غَ ْؼا ال ً وُٓيًٓو وٌي ضي ػايخًٓو وأمْؽ يخهػون نلفع انلاس ْو

ٔا ادؼٌللث واتلللٔييظو كللال حػللا ،/  ڭ  ڭ  ڭ ۇ ۇ   ﴿اـللخطل

 .[73]املائدة:  ﴾ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ۅ

                                      
ٔ ال يلػؽ»أعؽسّ/ ابلغاويو نخاب اإليٍانو ةاب ( 4)  .«عٔف ادؤٌَ ٌَ أن حيتً غٍيّ ْو
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ةًُا٤ ايش٤ٛ اًشٛا ة٢ً ببا  اجلٓب١    »
ٜبببوةٕٛ إيٝٗبببا ايٓبببا، بببب قٛا ِ    

 .«ٜٚوةِْٛٗ إىل ايٓاه ب فعا ِ
 ابن القيم

 ا: موافقة القول للعنل، والظاهر للباطن:ثالثـً

ث احفاق اىظاْؽ وابلاٌَ وٌٍاةلث اىلٔل ليػٍوو ٌَ أظٓؽ ٌػالً الؽياُي
 ﴾ڈ  ژ  ژ ﴿ إ  الؽياُيث اـخلاٌث ىلع أمؽ اهلل حػلا ،و كلال حػلا ،/

 .[448هود : ]
ى  ائ  ائ ەئ   ﴿ كال حػا ،/ـالؽياُيث انفشام حام ةني اىفػو والالكمو 

ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  

 .[88هود : ] ﴾ی  ی  جئ  حئ
 لرباين ٌَ يًظ ةًٍيّ كتو كٔهل:فا «

ا كٔل اهلل حػا ،/  ًٍ ڱ  ڱ  ڱ  ں ں  ڻ  ڻ   ﴿والؽياين حيؼو دائ

 .[8]الصف :  ﴾ڻ  ڻ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ 
ا كيو/ ٌَ لً يِفػم حلظّ لً يِفػم وغظّ! ًٍ  وكػي

ٔا ىلع ةللاب » ٔء سيفلل غيٍللاء الفلل
ٔاهلًو  اةِللثو يللػغٔن إيلٓللا انلللاس ةلللك

نلاو ةلـػاهلًو ـلكٍا كاىج و ػغًُٔٓ إ ، ا
ٔاو كاىج أـػلاهلً/ ال  ٍّ ٔاهلً ليِاس/ ْي أك
ٔا إيلّ ضًللاو  ٔا ًٌِٓو ـئ اكن ٌا دغ تفٍػ
 
َ
ٔا أول ادفخشيبني هلو ـًٓ   الهٔوة أ اع ٌؽقاَل دِ اكُ ٍَ  . «ءو ويف احلليلث ك

ـادلاغيث ال يُسَتع ىلع دغٔحّ ضي يكلٔن أول اىػلاميني ادٓخلػيَو كلال 

                                      
 (.24ليً )صو الةَ اى»اىفٔائػ«( 4)
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 .[84]يس :  ﴾ہ  ہ ھ  ھ  ھ  ھ  ے ﴿/ حػا ،
  يَ  حيِقّ ْ، غَ وَ 

ْ
 َق اتلُ ةِ  اَس انلَ  ؽُ مُ ل

 

 ُو يْليِ غَ  َٔ ْْ وَ  اَس ي انلَ اوِ ػَ ٌب يُ يْ تِ ٌَ  
 

 والرباين اىلدوة يخدرز مما ال يخدرز ٌِّ غيه: «
ِا»كال األوزايع/  ال أوى  لم يفػ ِاـ  ُا يُلخػى ة ـإ ا رص ؾح  يطم وٍُ ِاُ   .«ن

ؼا ٌخلكػ   ضق اىػيٍاء و ٌَ يلخػى ةًٓو ـلال »دكيق اىػيػ/ كال اةَ  ْو
ٔء اىظَ ةًٓو وإن اكن هلً ـيّ خَميَلم؛ ألن  ٔسب ـ جئز هلً أن يفػئا ـػاًل ي

 . « لم ـتب إ ، إةٍال االُخفاع ةػيًٍٓ
إال   لم أن ٌلام االكخػاء غظيًو ووحبخلّ سيييلث للً يٍِطٓلا انلل  

ًْدي َِ يَ اكخدوا ةالزلَ »ل/ الذنني ٌَ أٌخّ ةػػهو ـلا   «أيب ةكاٍر وعٍارَ  :ٌَِ َب
 أٌا احتاع الفِث ـيه ليغيفاء األويػث دميًػا.

ٔاء: « ٔافلّ وخماىفّ ىلع الص  والرباين اىلدوة ينخف  ةّ م
المو ٌفت اىفؽقو »/ -وٌلن مٔاـًلا هل-كال اذلْ  غَ اةَ حيٍيث  كيظ اإـل

 . «كػوة األٌث
لالمو وٌفلت »/ -وٌلن خماىًفلا هل-   ضلّ وكال اةَ الؾمياكين كليظ اإـل

 . «األُامو ـيػ اىػيٍاءو كػوة األئٍث اىفيالء

                                      
 (.455و الةَ اةٔزي )ص«حيتيؿ إةييؿ»( 4)

 (.1/145و الةَ ضشؽ )«ـخص ابلاوي»( 8)

ٌَ  (8221و )«لكيٍٓا    ٌِاكب أيب ةكؽ وغٍؽ»أعؽسّ/ اىرتٌؼيو نخاب ادِاكبو ةاب ( 3)
 .  ضػيد ضؼيفث ةَ ايلٍان

 (.31)ص و الةَ غتػ اهلادي«االُخهاو»( 1)

 (.34)صالفاةق (1)
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ٚايرببباْٞ ايكببو٠ٚ قٛيبب٘ أ شببٔ 
األقٛاٍ  ٚةًُ٘ أ شبٔ األةُباٍ    

 .ٚ اي٘ أ شٔ األ ٛاٍ

ٚهبا١ْٝ األخالم ٚايشُت ٚا وٟ 
 َٔ ايؤٜ مبهإ ال ٜٓهر

 «الؾاْػ اىػاةػ اىلػوةو إٌام األئٍثو كلػوة األٌلث»وكال   مٔىع آعؽ/ 
 وٌا  اك إال ألن ٌلاهل حؽسً غِّ ضاهلو وضاهل ظاْؽة   ٌلاهل.

لو والؽياين اىلػوة كٔهل أضفَ األكٔا
وغٍيّ أضفَ األغٍالو وضاهل أضفَ 

چ  چ  ڇ   ﴿األضٔالو كال حػا ،/ 

ڇ  ڇ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ 

 .[33]فصلت :  ﴾ڎ  ڈ
للو اهللو  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ   ﴿ كللال حػللا ،/وأوىل انلللاس ةالؽياُيللث ـو

 .[90األنعام : ] ﴾ۇئ  ۆئۆئ
 : السنت الصاحل واخللق احلسن:رابًعا 

ق انلتٔ ثو وحٍُرو اآلداب ادهلٍفٔ ثو إن ٌَ ٌػالً الؽياُيث وتيث األعال
ـيه ذٍؽة ٌتاوًلث للشؽة ٌيتثو أال ويه كلشؽة اإليٍلان ابلاـللثو ويه ـلؽع 
ؽ  ٔديث لؽب اىرب لثو ويه ٌظٓلؽ نلؽ ً ةلْٔ ٔ اىػت ٌتارش ألنو ظاْؽو أال ْو

ٔ ادٍاةلث ةني اىلٔل واىػٍوو وادٔاـلث ةني اىظاْؽ وابلاٌَ.  غظيًو أال ْو
 ﴾ڱ  ڱ ڱ  ں﴿/ ضفَ ادلتة َعيًللا وُعيًللا وكػ كال حػا ، أل

 .[1]القلم : 
ووياُيث األعالق والفٍج واهلػي ٌلَ  «

إن »ادليللَ ةٍللاكن ال يِهللؽو  ـلل  احلللػيد/ 

                                      
 (.34)صاةقالف (4)
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ٌاَ  اٌاَ سصاث وعرشادَ جازءً  الصاىح واالكخصاد جزءٌ  َج ٍْ والَص  الصاىحَ  اهلديَ 
 .«انلتٔة

وِ ٌَِ إَن »ويف ضػيد آعؽ/  ٍَ ك
َ
ًُِٓ ُخيًُلااملؤٌِنَي إي أ  . «ٍاًُا أخص

واألعالق الؽياُيث أغً ٌَ أن حكٔن أعالكًا ـؽديث/ اكحليلاء واتلٔاىلعو 
 والفهيِث والٔكاوو واىٍالكث واىبةر.

أو أعالكًا دماغيث/ اكىػػل واإلضفانو وابلؼل واتليطيثو واليني والؽـقو 
ٔغػ.  والٔـاء ةاىػٓػو ونػق ال

و ويؽ الٔادليَو والهرب ةلني اللؾوسنيو أو أعالكًا اسخٍاغيث/ نهيث الؽضً
 .واتلػارش ةادػؽوف

أو أعالكًا ـياـيث/ اكنلهليطث لألئٍلثو واـسللاوة أْلو احللو واىػللػو 
 واىػػل ةني الؽغيثو ووتيث ضلٔق اإلنفان.

أو أعالكًا اكخهاديث/ اكلهػق   اتلػاموو واسخِلاب اإلرساف واتللخل،و 
.وأعؼ ادال ٌَ ضيّه وإُفاكّ   حَم   يّه

ًُ اخليق  واألعالق الؽياُيث أغً ٌَ أن حكٔن ةني ادفيً وادفيً ـيه حػ
چ  چ  چ  ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ﴿دميًػا/ كال حػا ،/ 

 ﴾ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ
 .[90النحل : ]

                                      
 . ٌَ ضػيد اةَ غتاس (1332و )«  الٔكاو»أعؽسّ/ أةٔ داودو نخاب األدبو ةاب ( 4)

و «ٌا ساء   اـلخهٍال اإليٍلان وز ادحلّ وُلهلاُّ»أعؽسّ/ اىرتٌؼيو نخاب اإليٍانو ةاب ( 8)
 . ( ٌَ ضػيد تئلث1241)



 

33 

٠ٛ ايربا١ْٝ ٖٞ اييت تكبِٝ احلبل   ايوة
ٚرشٔ إىل اخَلًل  ٖٚبٞ ايبيت تبوةٛ    
إىل اجلبو ٚال نٓبب، املببباح َببٔ ايًببٗٛ   
 .ٖٚٞ اييت ررص ة٢ً ايرمح١ ٚايرفل

ِات دميًػلا « يه تلٍو الاكئ َ اىبةرـ  ع دائؽةٌ  ُيث أـو ويف احللػيد/  وواألعالق الؽيا
ٍال»/ و وكال  «ان ىلع لك يشءإن اهلل َنخَب اإلخص»  . «إن اهلل مجيو حيب اجل

وغييّ ـإن ادلغلٔة الؽياُيلث يه  «
اىت حليً احلق وحتفَ إ ، اخلَيلقو ويه 
اىت حػغٔ إ ، اةػ وال حٍِع ادتاح ٌلَ 
اليٓللٔو ويه اىللت حتللؽص ىلع الؽحللث 

 والؽـقو وحِ  غَ اىلفٔة واىػِؿ.
 رور واإلنابة إىل دار احلبور:خامًسا: التجايف عن دار الغ

د يف ادلُيا وٌخاعٓا،  « ووؽتث   اآلعؽة وُػيٍٓاو كال إن الرباُيث يه ْز
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ﴿حػا ،/ 

ٔل اهلل  وأيُج »كال/   و غَ غٍؽ [39]غافر :  ﴾ې يظُو ايلَٔم    ـو
 .«كو ٌا يٍأل ةّ ةٍِّييخٔي ٌا جيػ ٌَ ادلَ 

ٺ  ٺ  ٺ   ﴿ كلال حػلا ،/ اُيث يه حرك االغرتار ةدار اىغرور،إن الرب «

 .[1]فاطر :  ﴾ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
 كللال حػللا ،/إن الرباُيااث إيلااار اآلخاارة اىلعاكيااث ىلع ادلُيااا اىفاُيااث،  «

و ويف [46-47]األعجججججججججججج  :  ﴾پ  پ  پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿
                                      

ٔانو ةلاب  أعؽسّ/ مفيًو نخاب الهيػ واذلةائص( 4) األملؽ ةإضفلان اذلةلص »وٌا يؤلك ٌَ احليل
 .  ( ٌَ ضػيد كػاد ةَ أوس4555و ).«.واىلخو

ً الهرب ويياُّ»أعؽسّ/ مفيًو نخاب اإليٍان و ةاب ( 8) ٔد54و )«حتؽ  َ ضػيد غتػ اهلل ةَ مفػ  ٌ) .  

ػ والؽكا( 3)  (. 1534قو )ئأعؽسّ/ مفيًو نخاب الْؾ
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 . «امهلل ال عيض إال عيض اآلخرة»احلػيد 
ٹ  ڤ  ڤ  ﴿ كلال حػلا ،/ إن الرباُيث حزوٌد ٌاَ خاي زاد، «

پ  پ پ  ڀ  ﴿و وكللال ـللتطاُّ/ [496الأقججرة : ] ﴾ڤ  ڤ

ٌااّيل ولرلُياا، ٌاا أُاا يف »و ويف احللػيد/ [17]الكهف :  ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ
 . «ادلُيا إال نرانٍب اشخظَو حتج طجرٍة ثً راح وحركٓا

ک  گ  گ  گ گ   ﴿ /كلال حػلا ، إن الرباُيث كِاعث وكفااف، «

كاد أفياح ٌاَ  »و ويف احلػيد/ [18يونس : ] ﴾ڳ  ڳ ڳ  ڳ ڱ
َِ زق نفافً أشيً ورُ   .«ًّ اهلل ةٍا آحاها وك

ا واخًدا، « ًٍ ٔم ْ ٔم »ويف احلػيد/  إن الرباُيث يه جًو اهلٍ ٌَ جًو اهلٍ
ًَ دُياه َْ ًَ املًاد، نفاه اهلل  ا واخًدا ْ ًٍ ٔم يف أ ،ْ ٔال وٌَ تظاًتج ةاّ اهلٍا خا
 . «ادلُيا لً يتال اهلل يف أي أوديخٓا ْيم

ّ جًو اهلل غِاه يف كيتاّ، ومجا  هل »ويف احلػيد/  « ٍَ ٌَ اكُج اآلخرة ْ
 ٍْ اّ جًاو اهلل فلاره  يَّ، وأحخّ ادلُيا ويه راغٍث، وٌَ اكُج ادلُيا أكبَ َط ٍَ ْ

 .«ّ ولً يأحّ ٌَ ادلُيا إال ٌا كُّدر هليَ ٍْ ةني عينيّ، وفَرق عييّ طَ 

                                      
( و ومفيً / نخاب 2148و )«عؽةال غيق إالغيق اآل»أعؽسّ/ ابلغاويو نخاب الؽكاقو ةاب ( 4)

 .  ( ٌَ ضػيد أنؿ4455و )«ؽؾوة األضؾاب ويه اخلِػق»اةٓاد والف،و ةاب 

ػو ةاب  (8) َ ضػيد غتلػ اهلل ةلَ 1833و )«ٌا ساء   أعؼ ادال حبلّ»أعؽسّ/ اىرتٌؼيو نخاب الْؾ  ٌ)
ٔد  . مفػ

َ ضػيد غتػ اهلل ةَ غٍؽو4551و )«  الهفاف واىلِاغث»أعؽسّ/ مفيًو نخاب الؾٌلةو ةاب ( 3)  ٌ) .  

ػو ةاب ( 1)  (. 1452و )«اهلً ةادلُيا»أعؽسّ/ اةَ ٌاسّو نخاب الْؾ

  . ( ٌَ ضػيد أنؿ1125أعؽسّ/ اىرتٌؼيو نخاب نفث اىلياٌث والؽكائق والٔوعو )( 1)
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إٕ ايربا١ْٝ جتُ، يف ثٓاٜاٖبا  
 خصا٥ص ايوة٠ٛ ايراشو٠

إن الؽياُيث جتٍع   ذِاياْلا  وخاحٍث اىلٔل:
عهائم ادلغٔة الؽاكػة اىت حؽىع اىفٍؽ لثو 
ٔازنو وحنةر الؽحلثو  ٔـٍيثو وحليً اتل وحتلق ال

 ةاللٍٔلو وحٍٍص وحٔ الهٍالو وحؽحاد أـق ىَن ػْ وتُ 
ٔاكػيث.  اىػاديثو وال حخغَّل غَ ال
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ڄ ڄ   ﴿ «

[89]الذاريات: ﴾ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿

ڄ   ﴿[58]األنبياء: ﴾پ  پ ڀ ڀ ڀ  ڀ  ٺ ٺ

 ﴾ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ چ  ڇڇ 

[69]النحل:
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 فيلٔهل دكةىل/ ؛كأٌة إُّ أكؿ ٌة خيةؼت ثّ اجلةس ٌَ أمٔر ادليَ «
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ﴿

، [97]آل عمران: ﴾ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ
َم أٌل نجاب، إىم ثلد  »ظني أرقيّ إىل احلٍَ/  ملكةذ   كىلٔهل م ىلع ك
َا اهلل فأخربٌم أن اهلل  نا ل  و أوّ فليك   ٌَم إيلً غبادة اهلل، فإذا غرف كد ثدغ
َات   غليٍم مخـس   فرض    .احلؽير «يف يَنٍم ويللجٍم صل

ّ قجت اىكطٍح يف ادلُية « ٔظيؽ يكطً ادلـ كاملةؿ،  ؛كأٌة ُإ فألف اإلكؿار ثةتل
 »/  كيثجخ قلؽ اإلقالـ، نٍة كةؿ

 
  رت  م  أ

 
َا: ال كاثل  أن أ هلإ إال  انلاس حىت يلَل

َ   م نِّن ص  و كال: ال هلإ إال اهلل غ  اهلل، فه    . «ً ىلع اهللً، وحصاب  ، إال حبلِ ً  وىفص    نا
چ  چ  چ  چ   ﴿فيلٔهل دكةىل/  ؛كأٌة إُّ قجت اجلضةة يف اآلػؿة «

 ﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
ٔص    ، كىلٔهل[5:]املائدة:  ال يرشك   و نات  ن  »؟ فلةؿ/ ةف  ذ  ج  ظني قبو/ ٌة امل

 .«انلار   باهلل شحًئا دخل   رشك  ، ونو نات ي  ة  اجلي   باهلل شحًئا دخل  
يف ظق -فيلٔهل دكةىل  ؛كأٌة إُّ الرشط لطعح ككجٔؿ قةاؿ اىكجةدات «

ڇ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ﴿/ -املؤٌِني اىكةميني

                                      
(، 8548، )«دؤػؾ نػؿااً أمػٔاؿ اجلػةس يف الطػؽكح ال»اكة، ثةب ـأػؿصّ/ ابلؼةرم، نذةب ال (1)

ٌػَ  (89، )«ادلاعء إىل الشٓةددني كرشااػف اإلقػالـ»كاليفؾ هل، كمكيً/ نذةب اإليٍةف، ثةب 
 .ظؽير اثَ قجةس 

نذػةب اإليٍػةف، ثػةب  /(، كمكػي8511ً، )«اكةـكصػٔب الػ»اكة، ثةب ـابلؼةرم، نذةب ال /أػؿصّ (5)
 . ( ٌَ ظؽير أيب ْؿيؿة01، )«ٔا ال هلإ  إال اهللاألمؿ ثلذةؿ اجلةس ظىت يلٔل»

( ٌػَ 99، )«ٌَ ٌةت ال يرشؾ ثةهلل شحبة دػػو انِػح»مكيً، نذةب اإليٍةف، ثةب  /أػؿصّ (6)
 . ظؽير صةثؿ قَ قجؽ اهلل
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فالتُحّددأولَمو دداوِت   ددٌووو
ُووووالأاعّدٕ و وَلَجد و داوِدأع
 .الهاسوإلٌّ

، كىلٔهل صو كقال [157]النساء: ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک
 ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ  چ  ﴿/ -الاكفؿيَ قَ أقٍةؿ-

﮳   ﴿. فةلرشؾ حمجػ نٍيف اىؽةاعت، كةؿ دكةىل/ [56]الفرقان: ﮲   ے  ۓ  ۓ 

﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮷  ﮸   ﮶   ﮵   ، فهٍة ال [98]الزمر: ﴾﮴ 
ٔظيؽ. ٔء، ال دلجو قجةدة ثغري د  دلجو ضالة ثغري كع

ٔظيؽ أكؿ ٌة يذكيٍّ ادلاقيح، كةؿ  « فةتل
، [11]حممد: ﴾حت خت مت ىت يب  جت  ﴿ دكةىل/

ىلع  -كأكصت ٌة يؽقٔ اجلةس إحلّ، كةؿ دكةىل 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦ   ﴿/ -لكةف أُبيةاّ

، فٓٔ قٍؽة األضٔؿ اىيت يِؽيق ٌِٓة ادلاقيح يف [81]األعراف: ﴾ڦ ڄ
ٔ أضو   دقٔدّ إىل اهلل، كػالفذّ لؿقٔؿ اهلل ػةضح، كلؿقو اهلل اعٌح، ْك
الرشؾ كٌكطيح الؿقٔؿ أضو لك فكةد،  لك ضالح يف ْؾق احليةة، نٍة أف

ٔظيؽ كاإليٍةف، كأضو اىفكةد/ / »Pيلٔؿ اثَ ديٍيح  فأضو الطالح/ اتل
 . «الرشؾ كاىكفؿ

َحيد « َاكع يف جاىبً أغظم  :ومما يؤكد أٌهية ادلغَة إىل اتل أن اخللل ال
ككؾا فإف فكةد اىكليؽة قجت ٌجةرش يف ظؽكث االػذالؼ كاتلفؿؽ  خطرًا،
ٔظؽة اللكٍح. كاتلِةزع ٔظيؽ ْٔ الكبيو ل ٔااف األٌح، فذعليق لكٍح اتل  ثني ؼ

                                      
 (.88/869الثَ ديٍيح ) ،«مدلٍٔع اىفذةك» (1)
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فالأاعّددٕوا ددلوا ددووالددأعُٔوإ و
ال قّدددأٔوالحدددوّوٕ وَالتُحّدددأووو

َداًٙ ا وَقبووكووشدْ٘ ووواخلالصولَاًل
 .َ عوكووشْ٘

الددأعُٔوإ واالقددتقا ٕوع ددٖو ّددعوووو
تكالّفواإلقالمويْويفوحقّقتًاودعدُٔوو

 لرتقّخوالتُحّأوَحتقّلوال قّأٔ.

فةدلاقيح احلق جيكو ادلقٔة  «
ٔظيؽ  إىل اىكليؽة الطعيعح، كاتل
ة، ككجو لك يشء،  ٍن اخلةلص أكالن كداا

 كٌف لك يشء، يؽؿ ىلع ذلم/
 أف اإليٍةف قِؽ اإلؼالؽ يف الهذةب كالكِح ال يلذرص ىلع اقذلةد اىليت، 
ٔ ادفةؽ أْو الكِح كانٍةقح.ثو يشٍ  و إكؿار اليكةف كقٍو األراكف نٍة ْ

  ًٔقيؽ، كػذ ٔقؽ كال اردجةط األظاكـ كاألمؿ كاجليه ثةالقذلةد ثؾنؿ ال
املِةقجح ليٍلةـ، كافذذةح ثكغٓة ثِؽاء  آيةت األظاكـ ثؾنؿ ضفةت اهلل 

 اإليٍةف؛ لشؽة اردجةط ْؾق األظاكـ ثةقذلةد اىليت.
 إٌة كةدظح يف أضو  -قٔاء أكةُخ دؿاكن أـ فكالن  -ةىفةت أف مجيف املؼ

ادليَ كُةكغح لإليٍةف؛ اكلرشؾ األكرب كابلؽع املكفؿة، كإٌة كةدظح يف نٍةهل 
 األضغؿ كقةاؿ املكةيص.؛ اكلرشؾ -كإف لً يكفؿ مؿدكجٓة  -الٔاصت 

كىلع ْؾا فإف ادلقٔة إىل االقذلةٌح ىلع مجيف دكةحلف اإلقػالـ   
ٓة دقػٔة ىسقػيغ اتلٔظيػؽ يف ظليلذ

 كحتليق اىكليؽة.
ٔصٓٔا  كظؿّم » ثةدلاعة أف ي

ٔدًْ إىل دجطري اجلةس نيف  صٓ
ٔظؽكف ربًٓ، ككيف خييطٔف ديًِٓ هلل، كقييًٓ أف جيكئا ذلم ْٔ األضو  ي

 . «كاألقةس نٍة اكف الؿقو ٌَ كجو

                                      
ٔظيؽ حمٔر احليةة» (1)  .(90ص)ىفغييح الشيغ ادلنذٔر قٍؿ األشلؿ  ،«اتل
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ٔو ٔووعقّددأ ْوعقّددأ ٔويدد ٕوالددأعُ الحددوا 
ٕوالحددا   َو ددووَالتددا    َو قدد فواة دد

ْوووو يدد موالددأِو َو دُد تددب ًبو سحندداىوإ ِو
ٕواملقحُدٔ. َالن فّ ٕواحمل ُدٔ و قطّ  اُل

وانطالق الدعوة من التوحيد اخلالل  والقييادة الياةيةل الاه   ا ل      
 بيلن ل كللتللي: ،ل السنل عن س ف األمل يشمل ثالثل جوانب أسلسيلأه

 : األثرية:أواًل
َم األثرية يكين أف اىكليؽة اىيت دتجِةْة ادلقٔة الؿاشؽة   اىيت  ونفٍ

دلٔـ يف أضيٓة كأقةقٓة ىلع املِلٔؿ 
كاملأزٔر ٌَ نذةب اهلل دكةىل كضعيط 
الكِح كاألزؿ، ك  قليؽة الطعةثح 

كقيف األٌح الطةحلني،  كاتلةثكني،
كٌَ دجكًٓ ثإظكةف إىل ئـ ادليَ، 

ٔدة. ٔدة، كالكيفيح امللط ٔقؽيح املعٍ  ك  ال
 ونو أثرية الػليدة: ثليق انلصَص بالتصليم واتلػظيم. «
 كبليةف الؿقٔؿ ،   فةىتكييً كاتلكـيً إٍُة ٍْة ىلٔؿ اهلل دكةىل أكالن
ک  ک   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ﴿كةؿ دكةىل/ ، زةُينة

ٔظيني ثذعؿيف [55]لقامن: ﴾گ  گ ، كذلم ٌَ غري دكؿض جلطٔص ال
 اىغةىني، أك دأكيو انةْيني، أك اُذعةؿ املجؽيني.

 ًدلةُجح انؽاؿ كاملؿاء يف ُطٔص اىكليؽة  /كٌَ اىتكييً كاتلكـي
إن »ككٔاقؽْة اللكيح، إذ   قليؽة قٓيح كاععح، ٌحرسة ثحرس ْؾا ادليَ، 

 .  «ٌذا ادليو يرس
  ٍنة أك صٓالن  -كاىتكييً كاتلكـيً يكني ىلع جتةكز اخلطٌٔح املفذكيح  -ؿي

                                      
 . ( ٌَ ظؽير أيب ْؿيؿة 99) ،«ادليَ يرس»ابلؼةرم، نذةب اإليٍةف، ثةب  /أػؿصّ (1)
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.ْ ٔ:وتُحّأو حأروالت ق ٕوال قّأ و وولثزِ
َو َد ول و زد َذلكو تجزِأٍوعووكووشُبوكالْ 

ْو بتأع َو ن ك م ول ْو ذُ   ف نف

ثني ضعيط اجللو كرصيط اىكلو، فإف ثؽا ٌة ؿةْؿق اتلكةرض ثني اىكلو كاجللو 
ًْٔ يف كؽكيح أظؽٍْة زجٔدنة أك دالىح، فإف اىكلو الرصيط ال يِةكظ اجللو  فٍؿدق إىل ال

 . «كيً، كىلع الؿقٔؿ ابلالغ، كقييِة اىتكييًاى فٍَ اهلل »ؽ ث   الطعيط كال
 . «كؽـ اإلقالـ ال دثجخ إال ىلع كِؽؿة اىتكييً»ككٍة كةؿ ثكظ الكيف/ 

َحيد مصدر اتلليق. «  ونو أثرية الػليدة: ث
  كذلػػم ثذضؿيػػؽق قػػَ لك

شٔب الكيم مؿدكد، أك فيكيف ٌؾمٔـ، 
أك مكػػيم ٌجذػػؽع، ثةالقذٍػػةد ىلع 

ديػػا اىكليػػؽة  الهذػػةب كالكػػِح يف
كادليَ لكّ ثفًٓ الطػعةثح املؿعػيني، 

 .كاثللةت األزجةت ٌَ قيٍةء ػري اىلؿكف ريض اهلل قًِٓ أمجكني
  ة ٍن كاتلكٔيو ىلع إمجةقًٓ كادفةكًٓ يف ْؾا ابلةب، فًٓ أقٍق قي

ة يف اىكٍو ثٍة فيٓة، كأثكؽ قَ  ة ملؿاٌيٓة، كأكو دكيفن ٍن ثٍكةُيٓة، كأدؽ فٓ
ثؽ،   أضٔاهة ككٔاقؽْة، فٍة أمجكٔا قييّ فٓٔ احلق كالاخلالؼ كاالفساؽ يف

ِٔا ثّ فلؽ  َ ثٍسو ٌة ٌآ كٌة اػذيفٔا فيّ فإف احلق ال جيةكز أكٔااهً؛ فٍَ ٌآ
 ﴾ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴿اْذؽل، كةؿ دكةىل/ 

 .[:16]البقرة:
ٔد اثَ كةؿ َ فإف ديِّ رصالن  رصو يلرلف ال أال»/  مكك َ ٌآ  كإف ٌآ

                                      
ؿم. اُـؿ/  (1)  (.9/479ليؼالؿ ) ،«الكِح»ٌَ الكـ الْـ
ٔاْيب احلِجٌل، حتليق قطةـ كيكيج، ؼجكح  ،«اىكني كاألزؿ يف قلةاؽ أْو األزؿ» (5) ىكجؽ ابلةيق امل

 .(60ص) 8987دار املأمٔف ليجرش، دمشق، ط 
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َ ددووحتقّددلوتُحّددأوال بددادٔواعتقددادو
دوفدزّوك داوت وتفزدٍوت ا و اة زوَا كبو

 . اإلاادوَاخل ل

ا اكف فإف كفؿ، كفؿ  ال اىيح فإف اىيح، كيسؾ امليخ فييلرل حمةىح ال ٌلرلن
 . «اىفذِح قييّ ؤٌَد  

َحيد الػبادة. «  ونو أثرية الػليدة: حتليق ث
  كذلم ثإفؿادق  جؽ ٌَ دكُّ، كةؿ ثةىكجةدة، كاىرباءة ٌَ لك ٌة ق 
 ؿ دكةىل/ةكك ،[89]الذاريات: ﴾ڄ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ﴿ دكةىل/

 ﴾چ  چ  چ چ  ڇ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ﴿
نو أىت »، ك دكيَق دٍيٍح فال أدً اهلل هلفٍَ  ، ككؽف ذرااف الرشؾ اكفح،[69]النحل:

ن و حلف »، ك«يللة أربػني غرّافًا فصأَ غو يشء فصّدكً، لم ث لب ل َ صالة  
، نٍة زجخ اجليه قَ اختةذ اىلجٔر مكةصؽ، «بغري اهلل فلد كفر أو أرشك

، كاتلطٔيؿ كغري ذلم ٌَ أقجةب الرشؾ كذرااكّ.كاقذلةد اىكؽكل،   كاتلؽرير
  ٔظيؽ اىكجةدة كٌَ حتليق د

اقذلةد دفؿدق دكةىل ثةألمؿ كاحلكً 
د ثةإلجيةد كاخليق، كةؿ دكةىل/ فؿَ نٍة د  

، [87]األعراف: ﴾ں  ں  ڻ ڻڻ  ﴿
فال ظالؿ إال ٌة أظيّ اهلل ىلع لكةف 

 . ةف رقٔهل، كال ديَ إال ٌة رشقّ اهلل ىلع لك رقٔهل
ونو أثرية الػليدة: اغجلاد أن اإليهان كَل وغهل، يزيد بالطاغة  «

                                      
 (.886 /81) «الهربل»(، كابليٓا يف 840 /9) «الهجري »اىؽرباين يف  /أػؿصّ (1)
( ٌَ ؼؿيق ضفيح 0091، )«حتؿيً الهٓةُح كإديةف الهٓةف»مكيً، نذةب الكالـ، ثةب  /أػؿصّ (5)

 .  ثِخ أيب قجيؽ اهلل قَ ثكظ أزكاج اجليب 
 /(، ككةؿ8494، )«نؿاْح احليف ثغري اهلل»ةب اىسٌؾم، نذةب اجلؾكر كاأليٍةف، ث/ أػؿصّ (6)

 .  ٌَ ظؽير اثَ قٍؿ ، «ظؽير ظكَ»
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وتُقّفّٕ  َاةصوووال بادٔ
إالو اوَردو دٌوووفًّاوا ظز

 .الألّو

 وييلص باملػصية.
  كأف أضو اإليٍةف دطؽيق اخلرب كاالُليةد ليرشع، ككٍةهل الٔاصت

ثفكو األراكف كالٔاصجةت، كدؿؾ الهجةاؿ كاملعؿٌةت، ككٍةهل املكذعت ثفكو 
ةت كالٔرع قَ ال  شجٓةت.املِؽكبةت كدؿؾ املهؿْك

  ككرص اإليٍةف ىلع اتلطؽيق كإػؿاج األقٍةؿ ٌَ اإليٍةف ثةللكيح
دفؿيػ ٌؾمٔـ، كإدػةؿ مجيف األقٍةؿ يف أضو اإليٍةف إفؿاط ٌؾمٔـ، كاحلق 

 كقػ ثني اىغةيل فيّ كانةيف قِّ.
 ونو أثرية الػليدة: األثرية يف مصطلحاثٍا. «

دلؿيؿ مكةاو كذلم ثةقذٍةد أىفةظ كمطؽيعةت الهذةب كالكِح قِؽ 
االقذلةد كأضٔؿ ادليَ، كاتلكجري ثٓة قَ املكةين الرشقيح، كفق ىغح اىلؿآف 

األظكَ يف ْؾا ابلةب مؿااعة أىفةظ اجلطٔص، »؛ فإف  كبيةف الؿقٔؿ
فيثجخ ٌة أزبذّ اهلل كرقٔهل ثةليفؾ اذلم أزبذّ، كيِيف ٌة ُفةق اهلل كرقٔهل نٍة 

كٌفةركح ملطؽيعةت املذفيكفح ثةآلراء،  ، دلةُجح لالكـ أْو األْٔاء، «ُفةق
كإيسةرنا ملؿصكيح ٌلةالت ككذت أْو الكِح، كدكٔيالن ىلع ادفةكًٓ كإمجةقًٓ، 

 كديلينة قَ أشيةػًٓ كاألزجةت ٌَ قيٍةآً.
 ونو أثرية الػليدة: ثَكيفية الػبادة «
  ،كذلم ثةتلأكيؽ ىلع نٔف اىكجةدة دٔكيفيح

ثّ ادلحلو، كقؽ كاألضو فيٓة احلـؿ إال ٌة كرد 
ذرااف االثذؽاع كاإلظؽاث يف ادليَ، كرد مجيف ٌة 

                                      
 (.6/518الثَ ديٍيح ) ،«اتلفكري الهجري» (1)
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لىوالو»َ اعوالأِوولصدالى:وو
ن بددأوإالوا  وَالون بددأٍوإالو

و«مباوشزع والون بأٍو البأع
 ابن تيمية

ا  -فٍكتِؽ املرشكقيح ،  ػةىػف قِح قيؽ األُبيةء كاملؿقيني ْٔ  -أثؽن
ٔافلح الرشيكح املؽٓؿة، ثفًٓ كدؽجيق الطعةثح اىربرة، كأْو احلؽير املٓؿة،  م

 . «يف أمرىا ٌذا نا لحس نيً فٍَ رد و أحدث  ن  »ك
 أف ال ُكجؽ إال »ادليَ أضالف/  كمجةع

،  «اهلل، كال ُكجؽق إال ثٍة رشع، ال ُكجؽق ثةبلؽع
 . «ولك بدغة ضاللة»

  كاألقٔة احلكِح اهؾق األٌح ْٔ رقٔؿ
، فإذا ضعخ قجذّ ثال ٌكةرض، فال حيو  اهلل

ڑ  ک  ک  ک   ﴿ألظؽ ردْة ىلٔؿ أظؽ ٌَ اخليق، كةؿ قجعةُّ/ 

 .[96]النور: ﴾ک گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ
 ونو أثرية الػليدة: ثهام الػياية بػلَنٍا الػيجية. «

ٔاثؽٓة كظؽكدْة اخلةرصيح اىيت  كذلم ثةتلفؿيق دلل دراقذٓة ثني ٌكؿفح ع
ٔظيؽ ٌَ اثذؽاع املجذؽقني، كدؿد احنؿافةت الغةىني كذلم ٌَ - حتيم صِةب اتل
ت ٌف أْو صجف رد ابلؽع الالكٌيح كاىفيكفيح، كػٔض املكةرؾ كاملِةؿؿا

ٔ ىلع املذؼططني كبني  -امللةالت الؿديح؛ فإف اىكيً ثٓة ٌَ فؿكض الهفةيةت، ْك
قئـ اىكليؽة كٌكةرفٓة ككغةيةْة اىكيجيح املذكيلح ثٍكؿفح اهلل دكةىل كدكـيٍّ ٌف 

ٔارح ثةإليٍةف.  اتلعلق ثلٔؿ اىليت كاليكةف، كقٍو اىليت كان
                                      

ٔا ىلع ضيط صٔر»ابلؼةرم، نذةب الطيط، ثةب  /أػؿصّ (1) نذةب  /(، كمكي0697ً، )«إذا اضؽيع
 . ( ٌَ ظؽير اعئشح8788، )«ُلظ األظاكـ ابلةؼيح كرد حمؽزةت األمٔر»األكغيح، ثةب 

ٔديح» (5)  .(878-871ص)الثَ ديٍيح  ،«اىكج
( ٌَ ظؽير صةثؿ ثَ 867) «ختفيف الطالة كاخلؽجح»مكيً، نذةب انٍكح، ثةب  /أػؿصّ (6)

 .قجؽ اهلل 
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ش اروليووالنهٕوالرتضْوعوولصوابو
نبّهاول    وَحمبٕوع  ا٘والند فوو

َتددا  ًّبو ددووليددوو ددووالنددا ق  و
 .ال  بوَالأِو

ٔظيؽ الؿبٔبيح ْٔيح كاألقٍةء  إذ اىغةيح اىكـىم   حتليق د كاألل
ا كصٓةدنا.كالطفةت ق   ، كقئاكن كأػالكنة، كفهؿن ة كقٍالن ٍن  ي

 ونو أثرية الػليدة: حمبة الصلف الصالح أمجػني. «
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ﴿كةؿ دكةىل/ 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 .[11]احلرش: ﴾ٿ ٹ  ٹ 

 اىسيض  /كشكةر أْو الكِح
ِة أمجكني، كحمجح قَ أضعةب ُبي

 قيٍةء الكيف ٌَ الكةثلني، كدةثكيًٓ
ٌَ أْو اىكيً كادليَ، فال يؾنؿكف 

ٔء فٓٔ ىلع غري الكبيو، كةؿ دكةىل/  إال ثةنٍيو، كٌَ ذنؿًْ بك
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ پ  پ   ﴿

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 .[111]التوبة: ﴾ٿ  ٿ  ٹٹ ٹ  ٹ  ڤ 

 جح أْو ثحذّحم /كٌَ املعجح الٔاصجح   ًٓٔددًٓكمٔاالد ، كةؿ كم
 .[56]الشورى: ﴾ڀ ڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴿ دكةىل/

 تلثبت غيد إطالق األحاكم اعنة.اونو أثرية الػليدة:  «
 [9]احلجرات:  ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ﴿كةؿ دكةىل/ 

فيذكني دٍةـ االظذيةط كاتلعفؾ ٌَ دكفري كدجؽيف املؼةىف ٌَ أْو 
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فّت  ومتدامواالحتّداووَالدتوفنو دوووووو
تكفريوَتبأِعواملخالفو ووليووالقب ٕ و
َال ُاِمو ووليوواملَ ٕ وفضً اوعدووع  دا٘ووو

 .ليووالنهٕ

ـِ ٌَ أْو امليَح، فغالن  اىلجيح، كاىكٔا
قَ قيٍةء أْو الكِح، كذلم قِؽ 
اتلأكيو كاالشتجةق، أك انٓو كاىغفيح، 
كاتلفؿيق ثني اىلٔؿ ككةايّ، كاىفكو 

يف ادلُية ظىت كفةقيّ، فٍَ ديبَف ثكفؿ أك ثؽقح أك فكق لً حيكً قييّ ثّ 
ً إىل اهلل  ٔظؽيَ أمْؿ دذعلق رشكط إصؿاء األظاكـ كدجذيف مٔاُكّ، كقطةة امل

 يف اآلػؿة، إف شةء قؾثًٓ ثكؽهل، كإف شةء غفؿ اهً ثفغيّ.
 ثانًيا: الشمولية :

قؽـ االكذطةر ىلع ؼيت قيٍٓة  /إف شٍٔحلح ْؾق اىكليؽة دكين «
دكف ثةب، كيف أضو دكف أضو، كممةرقح أقٍةاهة كاتلعلق ثٍلذغيةدٓة يف ثةب 

إذ ال يطط ْضؿ يشء ٌَ قليؽة أْو الكِح كانٍةقح، فةنٍف ثني قيٍٓة 
ة يف اىليت كانٔارح ٌَ صٓح، كيف قةاؿ صٔاُت احليةة  كٌلذغيةدٓة كآزةْر

ة كأصًل ٌكةُيٓة. -ٌَ صٓح أػؿل  ٔديح يف أكٍو ضْٔر  ْٔ حتليق اىكج
 والرد. ونو شهَيلة الػليدة: اجلهع بني ابليان «

ؾا يكين انٍف ثني ثيةف قليؽة الكيف الطةىط أْو الكِح  /ْك
ا ثأدتلٓة اجللييح كاىكلييح ٌَ صٓح، كرد الشجٓةت  كانٍةقح، دأضيالن كدلؿيؿن

 كاتلججيّ ىلع ابلؽع كالغالالت ٌَ صٓح أػؿل.
 ونو شهَيلة الػليدة: حتليق إياك ىػبد وإياك نصجػني. «

ةالْذٍةـ ثأضٔؿ ث [8الفاحتة:]﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿كيكٔف حتليق 
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َ اجل  ٕوفسىوعباداتوالق  و
يْوجُيزوكووخدري وَعهًداووو

 ِحأروكوو ز.

اتلكجؽ اىلييب، كدؿقيغ ظلةاق اإليٍةف، قجةدة ثكةمو احلت كاذلؿ، كاقذكةُح 
ثذعليق اتلٔلك، كػٔفنة كرصةءن حتطو ثٍٓة اجلضةة، كبةلطرب كاحللني دِةؿ اإلٌةٌح 

ٔصجح ليذلٔل، كرىض  ٔديح ابلةؼَ، كػشيح م ة يف قج إىل  مٔضالن يف ادليَ، كإػالضن
ة يفيض إىل األنف.اىتكييً، ك  دكيلن

ؿ  كبةنٍيح فإف قجةدات اىليت   صْٔ
 لك ػري، كقِٓة يطؽر لك ثؿ.

َحيد. « يع اتل  ونو شهَيلة الػليدة: ثالزم َى
يح يف  ٔظيؽ الؿبٔبيح كاأللْٔ انٍف ثني د

يح ليؿبٔبيح، كاقذيـاـ الؿبٔبيح  اىكِةيح كاىكؿض كاتلكييً، كبيةف دغٍَ األلْٔ
يح، كإظيةء قج ٔظيؽ الؿبٔبيح لأللْٔ ةدة اتلفهؿ كاتلؽثؿ ك  اىيت حتلق د

ٔديح. يح كإفؿادق دكةىل ثةىكج ٔظيؽ األلْٔ  كاألقٍةء كالطفةت، كدٓؽم إىل د
ً الػليم والػهيل. « َحيد األشهاء والصفات جباىبي يلة الػليدة: دراشة ث  ونو شَه

فذؼييص األػالؽ كالكئؾ ٌَ اآلفةت كاملٔبلةت اىيت دجشبٓة اىغفيح 
ٔ انةُت اىكٌٍل  -ؽلٔالت األقٍةء كالطفةت قَ ٌ ال يلو يف أٍْيذّ  -ْك

قَ ختييص اىكلو كاىفهؿ ٌَ الشجٓةت كاألْٔاء كابلؽع يف ْؾا ابلةب ٌَ 
ٔ انةُت اىكييم. ٔظيؽ، ْك  اتل

 ونو شهَيلة الػليدة: الصيع يف ثطبيق الرشيػة. «
كبةإلقػالـ ة، كبيةف كزيق االردجةط ثني حتهيً الرشيكح كالؿعة ثةهلل ربّ 

؛ فال يثجخ قلؽ اإلقالـ، كال  ديِنة، كبٍعٍؽ دذعلػق ظليلػح  ُبّية كرقٔالن
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الوتتوقلوحقّقٕواإلمياىوإالو التحأِلو
 وقّادو كبوا وَرقُلٌ عواالن

 ددووَا وع ددٖو  ددٕو ددريو  ددٕوووو
اإلقالموفقأويأموالدأِو وَصدارووو

 يفوس زٔوالظامل 

اإليٍةف إال ثةتلطػؽيق ٌػف االُليػةد 
، فٍػػَ لػػً  حلكػػً اهلل كرقػػٔهل

يذعلق يف كيجّ ْػؾاف األمػؿاف، لػً 
 يثجخ هل ظكً اإلقالـ. 

ٔل ُلو مطؽريح األظاكـ كمؿصكيذٓة ٌَ الٔيح املكطٔـ إىل ااه كإفَ 
ْٔيح،  ٔظؽاُيح، كردة إىل انةْييح، املشبٔـ اقذؽاء ىلع ٌلةـ األل كُلظ ىكليؽة ال

 ﴾ی ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ﴿ كةؿ دكةىل/
 .[81]املائدة:

 .ونو شهَيلة الػليدة: حتليق غليدة الَالء والرباء «
كذلم ثةالْذٍةـ ثذأضيو قليؽة الٔالء هلل كلؿقٔهل كليٍؤٌِني لك حبكجّ، 

ٔافلح ىلع املؼةىفح، أك دؿؾ اتلؾنري كخت ٔقني ٌَ امل ييص الٔالء ثني األدجةع كاملذج
 كاملِةضعح، أك اقذلةد اتللؽيف كاىكطٍح، أك دؿؾ اتلأييؽ كاجلرصة.

كاالْذٍةـ ثذعليق اىرباء ٌَ لك ٌة ػةىف ضعيط االقذلةد ٌَ ابلؽع 
كالرشكيةت، كدلةُجح ٌَ ػةىفٓة ٌَ أْو 

ٔاء، لك حبكجّ، كٌَ كاىل ىلع  الغالىح كاألْ
ميح غري ميح اإلقالـ فلؽ ْؽـ ادليَ، كضةر يف 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿زمؿة اىـةملني، كةؿ دكةىل/ 

پ  پ  پ  پڀ  ڀ ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 .[81]املائدة: ﴾ٹ  ٹ ڤ
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ال قّأٔواإلاا ّٕوا ّٕويدْوالدالوالووو
ِقددفولثزيدداوعهددأوتددزدوالتحددأِلووو
الهظزٓ؛و ووِت أٗوذلكولّهصئوَاقً داوو

 ا.ع  ًّ

ٔء اىفًٓ يف لـكـ االقذؽاء، أك دؿؾ الٔفةء، أك  ٌف ختييص اىرباء ٌَ ق
دلةُجح اإلُطةؼ.

َازن يف الػرض وابليان. «  ونو شهَيلة الػليدة: اتل
اتلٔازف كالشٍٔؿ ثني قؿض كغةية اإليٍةف كظلةالّ ٌَ صٓح،  /كيكين

كٌجؽالدّ كُٔاكغّ ٌَ صٓح أػؿل، كاالْذٍةـ بكؽ اىؽؿؽ املٔضيح إىل 
ٔظيؽ اعٌح.  الرشؾ اكفح، كمحةيح صِةب اتل

َاجٍة لالحنرا «  فات اكفة.ونو شهَيلة الػليدة: شػة الفٍم وامل
كيلطؽ ثّ قكح اىفًٓ ألُٔاع كضٔر االحنؿاؼ قَ ضعيط االقذلةد، 
فال فؿؽ ثني احنؿاؼ كرشؾ ظغةرم كآػؿ ثؽايئ، كاىكِةيح ثٍٔاصٓح ديم 
االحنؿافةت املكةرصة، قٔاء أكةُخ قِؽ األرضظح كاىلجٔر أك دلل أربةب 

ألدب احلكً كاىلطٔر، كمٔاصٓح ديةرات اإلحلةد كاتلغؿيت كاىكيٍِح يف ا
 كاىفهؿ كاثللةفح، كشىت اىكئـ اإلنكةُيح.

 ثالًثا: اإلجيابية: 

إف ْؾق اىكليؽة ال يكٍو 
االُتكةب إحلٓة ظّلة كال االُذٍةء اهة 
ضؽكنة إال ثةىكٍو ثٓة كادلقٔة إحلٓة، 
ثكؽ اقذِةكٓة كدكيٍٓة كاتلفلّ فيٓة، 

لكيع دغجؽٍٓة ثةبلالغ كالكيع ثٓة، كابلالغ كا -قٍيّية  -س فةىكليؽة دٍةر  
، كاىكليؽة اإلجيةثيح احليح   اىيت ال يلف -ْؽفنة ككقييح كاغيح  -اىكليؽة 

ة قٍييّ  ة قِؽ دلؿد اتلطؽيق اجلـؿم؛ ثو يذكؽل ذلم حلجشئ كاككن  ة.أزْؿ
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ا الػهلية. «  ونو إجيابية الػليدة: ارثباطٍا بآثاٌر
، ك  دـٓؿ ٌَ ػالؿ اىكِةيح بشكةاؿ اتلكجؽ، كاقذلةٌح األػالؽ
كاُغجةط الكئؾ، كازديةد األدب، كُجو املشةقؿ، فال يلذرص قِؽ ادلقٔة 
إحلٓة ىلع انةُت اىكييم اجلـؿم دكف انةُت اىكٌٍل الكئيك، كةؿ دكةىل/ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ﴿

 .[196-195]األنعام: ﴾ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې
ا ىلع مصل   «  .ادلاغية مونو إجيابية الػليدة: وضَح آثاٌر

ل يف أْؽافّ، كت كٍف يف أكٔاهل،  ة ىلع فهؿ ادلاقيح، فس  حبير يـٓؿ أزْؿ
لؿأ يف نذةثةدّ، ٌف دكـيً قيٍةآة كدلؽيؿ داعدٓة اكفح، كاتلكةكف ٌكًٓ ىلع كد  

ة كُرصدٓة، كدكسري قٔاد أْيٓة،  اػذالؼ مكةلهًٓ اىكٍييح، إلكؿاْر
ٔظؽة ىلع أقةقٓة.  كاالصذٍةع كال

 .الػليدة: تصديد نيٍج انللد واتللَيم ونو إجيابية «
كيذٍسو يف الطؽكر قِٓة يف ُلؽ كدلٔيً األشؼةص كاألظؽاث 
ة لالصذٍةع  كاملٔاكف، كاختةذْة دكف غريْة ٌَ األقٍةء كالشكةرات أقةقن

 كاملذةثكح، كاالفساؽ كاملفةضيح، كاحلت كاملٔاالة، كابلغظ كاملكةداة.
 .ج ادلغَة بٍاونو إجيابية الػليدة: اىضباط نيٍ «

ٔقةاو كاألقةحلت  كذلم ثةتلليؽ ثٓة يف ٌِٓش ادلقٔة لكّ، كرفظ ال
ٔر  -كإف قيخ  -املِةفيح اهة، إذ اىغةيح  ٔقييح إذا ُـىخ، كأٌة اتلليؽ ال تك غ ال

 ثٓة يف صةُت دكف صةُت فؾلم كةدح يف ضؽؽ االُذٍةء اهة.
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وقلوالأعُٔو ًذٍواجلُاند والجالثدٕوووَ ت
ٕو» وو ٕو»َو«لثزِد ٕو»َو«مشُلّد و«إاا ّد

ِكدددُىوالتُحّدددأواخلدددالصوَال قّدددأٔو
الحدددوّوٕواةقددداسواةَموَاملهط دددلووو
 الزّٙسول أعُٔوَالأعأوإ وا وت ا .

 ونو إجيابية الػليدة: اثلاد جذوة اتلضحية يف شبيلٍا. «
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ﴿ؿ دكةىل/ كة

، فٓؾق اآليح   [56]األحزاب: ﴾ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ 
لكةف ظةؿ لك داقيح ضةدؽ، يجؾؿ ىكليؽدّ يف لك ككخ، كىلع لك ظةؿ، فألصيٓة 
يكةلً كألصيٓة يلةكـ، كٌَ أصيٓة يكىع كيذعؿؾ؛ يِفق ٌةهل، كيجؾؿ صٓؽق، 

ـْق ركظّ ،كيكذفؿغ كقكّ ٔد، كيٍَكَ اهة كألْيٓة يف األرض. ؛كي  تلجذرص كتك
كبذعلق ادلقٔة ثٓؾق انٔاُػت 

 «شػػٍٔحلح»ك «أزؿيػػح»اثلالزػػح ٌػػَ 
ٔظيؽ   «إجيةثيح»ك اخلػةلص  يكٔف اتل

األكؿ  كاىكليؽة الطػعيعح األقػةس  
كاملِؽيق الؿاحف لرلقٔة كادلاعة إىل 

   اهلل دكةىل.
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[5]البونة: ﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ں  ں  ﴿

 ﴿ [3]الزمر: ﴾ڎ ڎ  ڈ  ڈژ
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فاملدلصوو هم وودمالووومت ووو  ت مم
غ همبعملهدمواو مت مععوا  ممميبت

ويسووم همفوو نمتمللووافتمت  تع وو مم
 وتملصاحلمت شدص  

ٔ ةٖا « روا  وأّٛ اإلدالص رىق اهلل ٌرٛر ٝا ٕٗ الظاحلات، وبٖا ٛز ُخٖ
يف اجلاه والسياضات، وبٖا أزروا ىلع أ٘يطٜٔ وأكٖاهلٔ يف جٙب اهلل حلاىل، وبٖا 
ٝا ىلع ٛرايث اخلًٓ إىل احلً، واتلٙـشه كٗ ؽٓب األجس، وحٍرئ مسغاة اهلل  حسط

 يف لك أمس.
حياة ةلٍيرحٚ ورشي « ٚ واْلّٖ يف ادلكٝة إىل اإلضالم واضتئٙاف ٌيادحٚ ٓل لخ

ٕٗ جٜث، وجٜاد يف ضبيّ اهلل  وأدالٌٚ وحػارحٚ؛ إٖ٘ا ٛٝ كتادة وٌسىب إىل اهلل 
ٕٗ جٜث أدسى، وأمس ةامللسوف و٘يه كٗ املِٙس ٕٗ جٜث ذاثلث، وادلاكيث املٙتطب 
تخٚ ومظٓحخٚ، ويلخٍر ٌٝل اهلل حلاىل/  ٝاه ورنتخٚ وٛر ةركٝحٚ إىل اهلل يخجسد ٕٗ ٛ

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ﴿

 ﴾ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 .[114]النساء:

ىاملذٓظٝن ٛـٔ جٙـر ادلكـٝات  «
يبخهٝن ةلٖٜٓٔ وجٚ اهلل حلـاىل، وسطـٖٝن 
ىٝق املٙاىق اذلاحيـث واملظـاْا الصذظـيث، 
ٛٔ اذليٗ ينخرصون ةادلكٝة وحنخرصـ ةٜـٔ 
ــٝريٗ أو  ــسان ٕهٖ ــٝا ىٍ ــٝ  ٘ ــٝة، ول ادلك

َاب   ندفَع   أشػد   ّب ر  »غليان دلْٜٝني   . «ه  ىلع اهلل ألةرّ  لَ أقسم   ةاألة
ڇ  ڍ ڍڌ    ﴿روح حياحٜٔ الظرق واإلدالص وادلاعة إىل اهلل 

ٔ ٕق ٛزا ال ييٝحٜٔ ٘ظيتٜٔ ٕٗ [177]البقرة: ﴾ ڌ  ڎ  ڎ ، ٛو
                                      

 ( ٕٗ حريد2622، )«ىػّ الػليان واخلامٓني»، ةاب والظٓثأدسجٚ/ مطٓٔ، ُخاب اْرب  (1)
 .  أيب ٛسيسة 
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، وأحخْ  نو اكىْج اآلخرة   »ادل٘يا،  هلً  ع  هل ش  ي اه  يف قلتً، وَج  ػل  اهلل غ  ً  ج  ً  ٌّه

ث   ه  ، ويف املٍاةّ ىإن رش ٕا حُظاب ةٚ دكٝة إىل اهلل ٛٝ ىٍر «ادلىيا ويه راغ 
روح اإلدالص ةني أٜٛٓا وأةٙائٜا، وـٜٝر اذليٗ يٓبطٝن جرل الػأن ٕٗ 
ٔ ٕق ٛزا ال يأحئٜ ٕٗ ادل٘يا زيادة ىلع ٕا  الٓني، وٌٓٝبٜٔ ٌٓٝب اذلئاب، ٛو

اهلل فقر ه  ةني غينيً، وفّرق غليً ونو اكىج ادلىيا ٌّهً جػل »ٌطٔ هلٔ، إذ 
، ىاجلاس أحر رجٓني كتر هلل أو  «شهلً ولم يأحً نو ادلىيا إّلا نا ق ِدر  هل   

كتر ملا ضٝاه! ىال جيخٖق اإلدالص اتلام يف آٍْب وحمتث ادل٘يا واْؾٖق ىيٖا 
 كٙر اجلاس إال ُٖا جيخٖق املان واجلار.

 ة الدعوة:ومن مظاهر ودالئل اإلخالص يف مسري
اىطالق أغهال ادلغَة نو شػَر اغمر ةالرمحةث والفةةقث ىلع  «

 غتاد اهلل أَجػني:
، وٌال [107]األىبواء: ﴾ ک  ک  گ گ  گ ﴿ٌال حلاىل/ 

 ﴾ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ﴿ حلاىل/
  ل  يل ونر  ر  ها ن  إىّ  »، ويف احلريد الظحيا/ [6]الكهف:

 
ا، د ىار  ق  َْ اسخ   ل  ج  ل ر  ر  يت كه  نّ أ

ً   ػو  ق  ي   اش  ر  والة   واّب ادلّ  فجػلْج  ً  ه  دّ ق  م ت  م وأىخ  ك  ز  ج  ب   ذ  ، فأىا آخ  في  . «َن في
 الةرح ةكل كةاءة حربز يف ساخث ادلغَة إىل اهلل: «

وحٖام الِٖال يف حٍريٖٜا وحركيٖٜا، ىٜزا الزم ضالٕث الظرر واجلظا 
                                      

 .  ( ٕٗ حريد أنص ةٗ ٕالَ 2465« )أدسجٚ/ اْرتٕزي، ُخاب طيث اٍْيإث والسٌائً والٝرع (1)

 احلريد الطاةً. (2)

ُخاب  /(، ومط6483ٔٓ، )«اال٘خٜان كٗ امللايص»ٚ/ ابلذاري، ُخاب السٌاق، ةاب أدسج (3)
 . ( ٕٗ حريد أيب ٛسيسة 2284، )«ىلع إٔخٚ  شيٍخٚ »اْيػائّ، ةاب 
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فا وو ا متملدلصو همروو  وهممم
فتل متجلما ري مكمامرو  وهمم

 .فتل مت سالطني

  رضٝل اهلل ةايلُج »ال/ ٌ لٖٓطٖٓني، ىلٗ جسيس ةٗ كتر اهلل ابلجيل 
أن اخلًٓ يخلٖٓٝن  وددُت / »، وٌال الصاىيع «ٔٓ  ط  مُ  ظا للّك ىلع اجلّ 

ٌيّ حلاحٔ األطٔ/ أ٘ج رجّ أْكٗ »، و«إّيَل ٕٙٚ يشن ُب نط  ٛزا اْلٓٔ وال يُ 
أكجيم وْيص يكَٖٓ أحر إال ٌؾلخٚ! ٌال/ ٕيع ذالث دظال ةٜٗ أـٜس 

، وأحشن إذا أدؾأ، وأحيؿ ٘ييس أن ال ىلع دظيم/ أىسح إذا أطاب دظيم
 . «أجتّٜ كٓيٚ، ىتٓم ذلَ أمحر ةٗ حٙتّ ىٍال/ ضتحان اهلل، ٕا أكٍٓٚ

َا: « َا وخيد اكى  طلب احلق وحػظيم أٌلً نو اكى
ٕا  ةسين أحر ىلع احلً وداىق إال ضٍؼ ٕٗ كيين، وال »ٌال الصاىيع/ 

ٝدحٚ واكخٍرُت  ُٚ ٌتٓٚ إال ٛتخُ   . «م
املذٓظٝن حيزرون ىخٙث اجلٖاٛري، ىادلاعة 

ُٖا حيزرون ىخٙث الطالؽني، وال جيٝز حبال أن 
 ّ ّٔ ادلاعة حٍرئ ٕا يؾٓتٚ املطخٖلٝن؛ ة يكٝن ٛ

ٝان اجلاس  ٝان واىً أٛ ٍٕخىض اإلدالص أن يخلكٔ ادلاعة ةٖا يلخٍرون أ٘ٚ احلً، ض
ن الرشع، وال أو داْيٜا، ال خياىٝن يف اهلل لٕٝث الئٔ، ال ضٓؾان كٙرٛٔ إال ضٓؾا

زه حٍيٍث ال هلإ إال  طٓث حيسطٝن ىلع حركيٖٜا إال طٓخٜٔ ةاهلل حلاىل وٕٗ وااله، ٛو
زا ٛٝ اإلدالص اذلي ىيٚ اخلالص.  اهلل، ٛو

                                      
ُخاب  /(، ومط57ٔٓ، )«ادليٗ اجلظيحث هلل ولسضٝهل..»، ةاب اإليٖانابلذاري، ُخاب  /أدسجٚ (1)

 .( ٕٗ حريد جسيس ةٗ كتر اهلل ابلجيل 56، )«ثةيان أن ادليٗ اجلظيح»اإليٖان، ةاب 
 (.9/118أليب ٘لئ األطياين ) ،«حٓيث األوحلان» (2)

 (.8/242لٓذؾيب ابلهرادي ) ،«حاريخ ةهراد»(، و8/82) «حٓيث األوحلان» (3)

 (.11/33لزلٛيب ) ،«ضري أكالم اجلتالن» (4)
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و  ح  مكلمدت  و منوامتحوتحال مممم
تأل ووو تذمب  يعووو مت ت ووو يد م
و  جتلبمإ باسمتحلسووموتوو  ممم
وت ظلوودم بوو سمت لصوونموب وواهممم

 ما مبا ل ا .تحلق موإمنامتأل 

 الصرب والصةح: «
 ﴾ڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ ﴿ٌال حلاىل/ 

ٝد [199]األعراف: ٗ   ُأين أ٘فس إىل اجليب»ٌال/  ، وكٗ اةٗ مطل حييك ٘بيًا ٕ
ٝ يٖطا ادلم كٗ وجٜٚ ويٍٝل/ األ ٝه، ٛو ر لقَيم اغة   مّ ٍ  اللّ »٘بيان رضبٚ ٌٕٝٚ ىأدم
 . «ٍم ّل يػلهَنفإىّ 

ٗ ادلاعة يليٝ ويظيا ويخأَّس   P ةاإلٕام أمحر ةٗ حٙتّ واملذٓضٕ 
وٕا يٙيلَ أن يلزب اهلل أداك املطٓٔ يف »ىٍال/  ،حني كيا كٗ اخلٓييث امللخظٔ

 . «ضبيَٓ
َائف:الػدل و «  الَرع واتلثتج غيد احلكم ىلع الرجال والط

 ، وٌال ضتحا٘ٚ/[152]األىعام: ﴾ٹ  ٹ  ڤ ﴿ ٌال حلاىل/
، الضيٖا كٙر [8]املائدة: ﴾ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۇ  ۇ﴿

حلٝم اْلٖٓان مطٖٕٝث، واعدة اهلل يف »الالكم ىلع أّٛ اْلٓٔ وادلكٝة إذ 
اهلل ٌتّ مٝحٚ  ٛخَ ٕٙخٍظئٜ ٕلٕٓٝث، وٕٗ وٌق ىئٜ ةاثلٓب اةخاله

 . «ةٖٝت آٍْب
داكيث ٕٗ اضخحالل  لّك  وحلحزر  

األكساض ةزريلث اتلٍٝئ، وحلجخٙب 
إبلاس احلطر واهلٝى واْفٓٔ بلٝس اجلظا 

 وبيان احلً، وإٖ٘ا األكٖال ةاجليات.
                                      

ُخاب  /(، ومط3477ٔٓ، )«ْهارحريد ا»ةاب  أحاديد األ٘بيان،ابلذاري، ُخاب  /أدسجٚ (1)
ٝد 1792، )«نشوة أحر»والطري، ةاب  اجلٜاد  .( ٕٗ حريد كتر اهلل ةٗ مطل

 (.11/261) «ضري أكالم اجلتالن» (2)

 .(197ص)الةٗ ٘ارص ادليٗ ادلمصيق  ،«السد الٝاىس» (3)
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والالكم يف اجلاس جيب أن يكٝن / »Pٌال شيخ اإلضالم اةٗ حيٖيث 
  ُ  ٔٓ  . «ال أّٛ ابلرعح  ةلٓٔ وكرل، ال جبّٜ ـو

وٕلامٓث أّٛ اْيػّ ةاْيػّ أوىل وأحسى، واتلٖاس امللاذيس ألّٛ 
 اْلٓٔ وادلكٝة أحىق وأرىض.

 ومن مظاهر وآثار ضعف اإلخالص أو غيابه:
 اّلىةصال ةني الػلم والػهل: «

ةني اْيِس والطٓٝك، وحتٝل كتادة ادلكٝة إىل دلسد  /-إن شئج  -أو ٌّ 
أو ذٍاىث، ىػاًل كٗ حتٝهلا إىل جتارة!! واتلهاىّ كٗ ٌٝهل ىِسة أو ٕزٛب أو حشب 

، [162]األىعام: ﴾ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ ﴿حلاىل/ 
ٝكير ٌٝهل حلاىل/   ﴾ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ﴿واتللسض ل

 .[3]الصف:
 ٌيجان الرغَىات انلةسيث واحلظَظ الفخصيث: «

ٙـشْث، واحتاع اهلٝى، ٌال وٌيام حجاب األ٘ا٘يث وحب اذلات، واجلاه وامل
، وكٗ أنص ةٗ ٕالَ [26]ص: ﴾ حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب ﴿حلاىل/ 
 أن اجليب   /طاع  ن   حّ اكت: ش  ٍل  ن   ذالث  »ٌال  َ  املرء   ، وإغجاب  تع  خّ ى ن  ، ٌو

  ً ، وكررًيا ٕا يظاب ادلاعة ةٖرّ ٛزه اآلىات، ٕٗ حيد  «يالءنو ال   ةيةس
 سون.أو ٕٗ حيد ال سصل ،شلسوا

                                      
 (.4/337الةٗ حيٖيث )، «ٕٜٙاج الطٙث اجلتٝيث » (1)

(، وأةٝ ٘لئ يف 471 /1) «شلب اإليٖان»(، وابليٜيق يف 5/328) «األوضؼ»اْؾرباين يف أدسجٚ  (2)
 .  ( ٕٗ حريد أنص ةٗ ٕال219َ /3) «احلٓيث»



 

63 

 اّلخخالف واّلفرتاق: «
وكٗ ذلَ ينصأ اْؾلٗ يف اثلٍات، وكرثة اتلٍّٙ ةني االجتاٛات، 
واتلٓٝن حتج السايات، ال حبرًا كٗ حً وْكٗ لصٜٝة يف اجليص دييث، ٕق 

 رسيان روح اتلحاضر واتلتانع، واتلٜاجس واتلراةس.
 وٕا لك ذلَ إال ٘تيجث ٕا ىطر ٕٗ الرسائس ةني اْلتر وربٚ، وإال

ٝد اخلالف  - ن ةيٜٙٔ ٕٗ املحتث واألْيث  ىالظحاةث  ٕا ٛٝ  -ٕق وج
جشان ٕا أرّسوه يف أ٘يطٜٔ ٕٗ اإلدالص يف اْؾاكث وادلكٝة، وحب االجخٖاع 

ٕٗ كّٖ / »كرٖان وٌر ٌال واالئخالف، وبهع االىرتاق واالدخالف، 
 . «كٖاًل ُطاه اهلل ردانه، إن درًيا ىذرًيا، وإن رًشا ىرًشا

َائف: «  اتلػصب لألشخاص واملذاٌب والط
ن  /وٕٗ اْلرل ّٝ س املحطٗ ةإحطا٘ٚ وامليسن ةإضانحٚ، ىال حٜ أن يُز

ّٝل أدؾان املذاْو، وٕا أحطٗ ٌٝل ٕٗ ٌال/  ٝاىً، وال حٜ اعدحٙا يف »أدؾان امل
ٝجتٜا، وال ٘رضب ةلػٜا ةتلع، وال  ّٜٓا أن ٍ٘ٝل ةٖ ٌّٜا وج  مطائّ ادليٗ لكٜا د 

ٝاىً لك ؽائيث ىلع ٕا ٕلٜا ٕٗ احلً، وخناْيٜا ٘خلظب ْؾا ئيث ىلع ؽائيث؛ ةّ ٘
ىيٖا ٕلٜا ٕٗ دالف احلً، ال نطترين ٕٗ ذلَ ؽائيث وال ٍٕاْث، و٘سجٝ ٕٗ اهلل 

 . «وال ٌٝة إال ةاهلل ،أن حنيا ىلع ذلَ وٖ٘ٝت كٓيٚ، و٘ٓىق اهلل ةٚ

                                      
ر»اةٗ املتارك يف  /أدسجٚ (1) ىػـائّ »(، وأمحر يف 211 /7) «املظٙو»(، واةٗ أيب شيتث يف 1683) «الٛش

 (.359 /5)« شلب اإليٖان»(، وابليٜيق يف 751) «الظحاةث

 .(582ص)الةٗ اٍْئ  ،«ً اهلجسحنيؽسي» (2)
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بمفإهمتإلخالصم وحمت ع  وو مو  ومم
تألخالن موأصلمأص  مت و   مإ م
ت  مفالمنص م غريمتملدلصوني مو مم

 .متكنيم غريمت صادقني

 خب ادلىيا والسقَط يف فخنخٍا: «
 اضث وىخٙث املال. وال ضيٖا حب اجلاه والسي

د  هلا نو خرص  »ويف احلريد/  يم  ة أفس  ال  يف غ  رس 
 
ان  أ ا ذ ئتان  جائ ػ  ن 

  ً  . «املرء  ىلع   املال  والَّّش ف  دل يي
ىإن اإلدـالص روح اْلٍيـرة وأخري ا.. 

ب األدـالق، وأطـّ أطـٝل ادلكـٝة إىل وُْ 
اهلل، ىال ٘رص ْهري املذٓظـني، وال حِٖـني 

لك ٕا ال يساد ةٚ وجٚ اهلل »دٌني، وْهري الظا
 ّيػٖح» .  

                                      
ر، /أدسجٚ (1) ( ٕٗ حريد ُلـب 2376) «ٕا جان يف أدز املال حبٍٚ»ةاب  اْرتٕزي، ُخاب الٛش

 . ةٗ ٕالَ
 (.4/259) «ضري أكالم اجلتالن»ٕٗ الكم السبيق ةٗ درئ. ا٘فس/  (2)
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 ﴾ يت  جث  مث  ىث يث  حج  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس ﴿

 .[111]الكهف:

»   

                                      
 . ـتي ختؽجيٙ (1)
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ٜقٛٓ إال »ًاؿ شيظ اإلـالـ/  إف أِٚ احلي كالف٘ث ال يكٜف ٔخت
ٜؿ ٜل  إف ٜٚ إال ك ي يٜ،ى  وٜٛ اذلم جيب اذلم ال ي٘ؽي قٖ اهل  اهلل ـر

حطػيٌٙ يف لك ٔا أعرب كؼاقخٙ يف لك ٔا أمؽ  كّيفج ٚؼق امل٘ػؾّث ّنريق ٖٔ 
ٜؿ اهلل  . « األئٕث؛ ةِ لك أضػ ٖٔ اجلاس يؤعؼ ٖٔ ًٜهل كُيرتؾ إال ـر

كاالحتاع الطادؽ ـبيِ إًأث األمؽ  كضطٜؿ األسؽ  كاألٖٔ ٖٔ  «
ڑ  ک  ک  ک  ک گ  گ   ﴿ًاؿ حكاىل/  اّىخ٘ث كٔنىؽة الٜزر 

 .[33]النور: ﴾گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ
ٜ دحلِ حمتث اهلل  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ ڄ   ﴿/   ًاؿ ٚك

 .[31]آل عمران: ﴾ ڄ ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ
كاجلشاة يف ادلٗيا ٖٔ االةخػاع كاالورتاؽ كيف اآلعؽة ٖٔ اجلار كاّكؼاب  «

ٜؿ اهلل ـقٕؽك اهلل ةٖ  قتػوكٖ إٕٗا حكٜف ةاالحتاع   إن بين »ًاؿ/   أف ـر
إرسائيل ثفرقت ىلع ثنجني وسبعني ملة، وثفرتق أنيت ىلع ثالث وسبعني ملة، 

ٜا/ «لكٍم يف انلار إال ملة واحدة ٜؿ اهلل؟»  ًال نا أىا عليً »  ًاؿ/ «كٖٔ يه يا ـر
َم وأصحايب  . «ايل

ڻ  ڻ  ڻ   ﴿/ كاالحتاع يكٜف لُْخاب امل٘ػَؾؿ  ًاؿ  «

ِ  ًاؿ [111]األىعام: ﴾ڻ ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ﴿/   كيكٜف لْ٘يب املـؽ

  ويُٜف ةؼلٍ احتاًعن لْرشع املؽٛؽ  [31]آل عمران: ﴾ڄ ڄ  ڄ ڄ
                                      

 ( ةخرصؼ.3/346) «مدلٕٜع اّىخاك» (1)

كاحلاكٓ    (1642  )«األٔثٚؼق اورتاؽ ٔا ساء يف »اّرتٔؼم  َخاب اإليٕاف  ةاب  /أعؽسٙ (2)
 .(128 /2) «املفخػرؾ»يف 
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واالتباع يف شأْ اهدعوة  ىل   
 .اهلل أًر واجب وحتٍ الزَ

ميودددم اهدددعوا  يف ًدددِٔ   
اهعوة  وأصةهلا وًساهلٔا ىلال 

 .أْ يأخذوا بسِّ اهلعى

  كيكٜف [11]اجلاثوة: ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿/ ًاؿ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿/ أعرينا لْؽقيِ األكؿ  ًاؿ 

  [111]التوبة: ﴾ٻ  پ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
 . «إياؾ أف حخلكٓ يف مفأّث ّيؿ لٍ ويٛا إٔاـ»ٔاـ أمحػ/ ًاؿ اإل

ػريث ٜارج كاٌّ ٜاء اكخل ِ اأٚل ٙ ٚأ ِ وي ػ ع ٌاد/ ًك   كشأف االحتاع أف يكٜف يف االقخ
ٖ مالة الطٜويث. ٗيثٔ  ٚتا ِ الؽ ٙ ٚأ ِ وي ٜؾ/ كًػ ع ا يف الفْ ٕا يكٜف أيغن َ 

كاالحتاع يف شأف ادلقٜة إىل اهلل أمؽ  «
چ  چ   ﴿ًاؿ حكاىل/ كاسب كضخٓ الزـ  

چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ 

  [113]األىعام: ﴾ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ
كاملغاّىث يف ذلٍ خماّىث لفبيِ املؤٔ٘ني كحكؽض لْىخ٘ث أك اّكؼاب األحلٓ  ًاؿ 

ڑ  ک  ک  ک  ک گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ﴿ حكاىل/

 ؽ ٚؼق األٔث إال ةٕا ضْص ةٙ أكهلا.  كّٖ يطْص آع  [33]النور: ﴾ڳ
كالشتٛات كالغالالت ٖٔ أعؽؽ ٔا يٛػد احلؽاكت وفبيِ ابلػع  «

كادلقٜات  وال يٍْٕ ادلًعة يف ٔ٘ٛز ادلقٜة 
كأضٜهلا كمفالُٛا إال أف يأعؼكا بفنن اهلػل 

إذ ابلػقث احٛاـ ملٌاـ  ؛كأف يخش٘تٜا ـتِ الؽدل
اجلتٜة ةاخلياٗث يف أداء األٔاٗث  ويه تفخػرؾ 
 يف ذلٍ هلٙ ًٜؿ ىلع اهلل ةنري ىلع الرشيكث حٕٛث هلا  أك مغادة ألضْٛا  كيه

قْٓ  واكٗج ّرًشا ٖٔ املكطيث  كمػت ذٗتنا ال يُخاب ٔ٘ٙ  ككيه يخٜب ٖٔ 
                                      

 (.22/196) «ـري أقالـ اجلتالء» (1)
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ا؟! -ةؾقٕٙ  -يكخٌػ ٗىفٙ   ٔختكن
ٜل  جيادلٜف  « كاجلاَطٜف قٖ االحتاع أِٚ سِٛ كحكطب  كمْٜ ٚك

يف احلي ةكػٔا حبني  جيخٕكٜف ىلع اتلٜٛيٖ ٖٔ ٔؼٚب الفْه كاٗخٌاضٛٓ  
 . «ٜف يف الُخاب  خماّىٜف يف الُخاب  ٔخىٌٜف ىلع خماّىث الُخابخمخْى»

كحخىاكت املكامْث ٔف املغاّه ٖٔ أِٚ ابلػع  حارة ةبياف احلي  «
كاجلطص ةال حماةاة  كحارة ةاتلأُّه كاملػاراة  كذاثلث ةاهلشؽ كاملشاواة  كذلٍ 

فب املطاّص ة٘اءن ىلع حىاكت مؽاحب ابلػع ٗىفٛا  كاعخالؼ ضاؿ أْٚٛا  كحب
إذ لك ذلٍ ٖٔ مفائِ الفياـث الرشقيث  ؛كاملىاـػ املرتحتث يف الؾٔاف كاملاكف

 اّيت حبىن ىلع حتطيِ املطاّص كحكٕيْٛا  كدوف املىاـػ كحٌْيْٛا.
 منها: ،واالتباع يف الدعوة يشمل معامل علمية وعملية

 حسو االقجداء وكهال االٌجداء: «
أمؽٗا أف »اّكْٓ كاّكِٕ كادلقٜة  وٌػ  كحٕاـ املٜاوٌث لْفْه الطاّص يف

 . «ٌٗخػم كال ٗبخػم  كٗتتف كال ٗبخػع
كٌّػ ٗػة٘ا إىل اإلًػاـ ضيد أًػمٜا  كاإلضشاـ ضيد أضشٕٜا  

ًه ضيد كًه اٌّٜـ  كًِ َٕا ًاؿ اٌّٜـ  ككه »كالفُٜت ضيد ـُخٜا  
كٛٓ  . «قٕا َىٜا ق٘ٙ  كاـٍْ ـبيِ ـْىٍ الطاّص وإٗٙ يفكٍ ٔا ـك

                                      
 .(6ص)لإلٔاـ أمحػ   «الؽد ىلع اجلٕٛيث كالؾٗادًث» (1)

ٜد  ٖٔ الكـ قتػ اهلل ةٖ (2)  (.2/86لاللاكيئ )  «ّرشح أضٜؿ االقخٌاد». اٗـؽ/ مفك

ـ األكزايع  (3) ٌاد ». اٗـؽ/ٖٔ الك  (.6/243) «ضْيث األكحلاء»(  ك2/254) «ّرشح أضٜؿ االقخ
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وًا وسع اهسوف ًّ اخلالف فإُدٕ  
ًا  يسع ًّ بععٍٓ، وًّ مل يسعٕ

 ع اهلل وويٕ.وسعٍٔ فال وّس

ف الفْه ٖٔ اخلالؼ وإٗٙ  كٔا ـك
كٛٓ  يفف ٖٔ ةكػٚٓ  كٖٔ لٓ يفكٙ ٔا ـك

ـ    ف اهلل قْيٙ.وال ك
 احلذر نو اثباع اهلَى: «

ٜهل ةٌٜؿ أك رأم  كلؾكـ ادلحلِ  ـ ةني يػم اهلل كـر كاسخ٘اب اتلٌػ 
٘ث  كٔا اـت٘ػ إحلٕٛا ٖٔ اإلدماع الرصيص كاٌّياس الططيص  أٔا  َخاةنا ـك

ضاالن وٜٛ يٌ٘ظ دقٜل احتاع ادلحلِ ٌٔاالن  وأًٜاؿ الؽساؿ حٌػيٓ آراء الؽساؿ 
 حيخز هلا ةاألدّث الرشقيث  كال حيخز ةٛا ىلع األدّث الرشقيث  ًاؿ حكاىل/

  .[111]األىعام:  ﴾ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴿
 فجح باب االججٍاد فيها لم يرد فيً ىص قاظع أو إمجاع: «

ّث االسخٛاد وأعؽأ وال إذٓ كال حغييي ىلع ٖٔ اسخٛػ ةكػ حتطيِ آ
الطٜاب  كاتلٌْيػ سائؾ لْكاسؾ قٖ االسخٛاد يف اجلْٕث  كال جيب ىلع أضػ 

كإذا ٗؾّج ةاملفْٓ ٗازّث وإٗٙ يفخىيت ٖٔ »ٖٔ املفْٕني حٌْيػ إٔاـ ةكي٘ٙ  
ٜهل ٖٔ أم ٔؼٚب اكف  كال جيب ىلع أضػ ٖٔ اقخٌػ أٗٙ يُ  ىخيٙ برشع اهلل كـر

ْٕاء يف لك ٔا يٌٜؿ  كال جيب ىلع أضػ املفْٕني حٌْيػ شغص ةكي٘ٙ ٖٔ اّك
ٜؿ  . « ٖٔ املفْٕني اّزتاـ ٔؼٚب شغص ٔكني مري الـؽ

 احلذر نو الزالت: «
ال يكػ ٖٔ مفائِ االسخٛاد ٔا كرد ويٙ عالؼ شاذ  أك سؽل دلؽل 
الؾّث كاهلىٜة ٖٔ أًٜاؿ اّكْٕاء  وال يخاةكٜف قْيٛا  كال يٌرلكف ويٛا  كال 

                                      
 (.12/128) «مدلٕٜع اّىخاك» (1)
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ال تعددا ب بددك تددرن ا ُلددا     
واهتضدددييل وودددل ايف ددداهف يف  
ايفسدددااى االجتٔا يدددم اهعوٌيدددم  
واهعٌويم، وبك اهتحقيدل اهعوٌد    
 هلا وبياْ ضعف ًأخذ ايف اهف.

اتباع أٓى اهعوٍ ىلمندا يـدد    
ًّ حيث كةٍُٔ وسااى يفعرفدم  

 .أًر اهلل وشروٕ فحسب

كالاكمِ ٖٔ ُقَػت ـٌؽاحٙ  كالفكيػ ٖٔ ضفتج »يش٘ف قْيٛٓ بفبتٛا  
ٜاحٙ ٜؿ «ٚى . كحتتف الؾالت     ويؤعؼ ٖٔ ًٜهلٓ كيرتؾ  كاملكطٜـ ٜٚ الـؽ

 كاتلػيٖ ةاهلىٜات ـبيِ ًاضػ لْؾٗػًث.
كاحتاع أِٚ اّكْٓ إٕٗا يطػص ٖٔ ضيد 
ائِ ملكؽوث أمؽ اهلل كّرشقٙ وطفب.  َٜٗٛٓ ـك

ٖٔ َخيب أف  ال حيِ ملٖ يىيت»ًاؿ أةٜ ض٘يىث/ 
 . «يىيت ضىت يكْٓ ٖٔ أيٖ ًْج

 ضبط مسائل اخلالف واالخجالف: «
كذلٍ ةاتلىؽيي ةني املفائِ االسخٛاديث اّيت يٌتِ ويٛا اخلالؼ كال 
يؽْب ويٛا اإلٗكار كاتلغييي ىلع املغاّه  كبني مفائِ االعخالؼ اّيت ال 

ث أ دب اخلالؼ يف يفٜغ ويٛا عالؼ  ٔف اتلأكيػ ىلع إٔٚيث إضياء كمماـر
 اإلـالـ  َٕا أًأٙ الططاةث كاألئٕث ٖٔ ةكػٚٓ.

 ثرك اإلىكار ال ييايف بيان الراجح: «
ال حكػػػارض ةػػػني حػػػؽؾ اإلٗكػػػار 
كاتلغػػػػييي ىلع املغػػػػاّه يف املفػػػػائِ 
االسخٛاديث اّكْٕيث كاّكْٕيث  كبني اتلطٌيي 

 اّكْيم هلا كبياف عكه ٔأعؼ املغاّه.

                                      
 .(245ص) «االٗخٌاء يف وغائِ األئٕث اثلالذث اّىٌٛاء» (1)

 (.2/222لْركاّيب )  «يتيٕث ادلٚؽ» (2)
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ةي ضضديم  يِبغ  احلدذ  ًدّ  د   
األخذ باهدعهيى وِدع ئاا دم ىل     
ُددةع ًددّ اهيآريددم واهسدد حيم 
اهدددم  ٌدددع ىل  اه دددذو ا    

 .واهغرااب ضعف اهتأصيى

ا كعْ ٜدة  كٔا زاؿ أِٚ اّكْٓ ـْىن ا يؽد ةكغٛٓ ىلع ةكظ  ٔف ضىؾ امل ىن
 كبٌاء اّكطٕث كاألّىث  كٔا ٖٔ أضػ ٖٔ أِٚ اّكْٓ إال راٌد كمؽدكده قْيٙ.

َاز اتلقليد واالججٍاد واالثباع: «  ج
 سٜازق ةال حكطب  كحٌػيٓ الؽاسص  /اٌّٜؿ الططيص يف اتلٕؼٚب

وؽعٙ اتلٌْيػ؛ ةػحلْٙ ةال حؽدد  كاّكالٓ امل٘خيه وؽعٙ االسخٛاد  كاّكايم 
 وٕؼٚتٙ ٔؼٚب ٖٔ أوخاق.

  ٙكؼاّب اّكْٓ املتخػئ أشتٙ ةاّكايم  كاملخٌػـ أشتٙ ةاّكالٓ؛ وىؽع
االحتاع ألِٚ اّكْٓ ةأدتلٛٓ  كال يطص اإلقؽاض قٖ حؽاث اّىٌٛاء حبشث 
االسخٛاد كٗتؼ اتلٌْيػ  َٕا ال يفٜغ إٕٚاؿ ادلحلِ الططيص اذلم ال ٔكارض 

 اء قْيٙ ةال وطص كال حٕطيص.هل  كحٌػيٓ آراء اّىٌٛ
 العياية بهيٍج االسجدالل وفقً ادليلل: «

ينتيغ احلؼر ٖٔ حتٜؿ ًغيث األعؼ 
ةادلحلِ ق٘ػ ؼائىث إىل ٜٗع ٖٔ اّـاٚؽيث 
كالفؽطيث اّيت جتٕف إىل الشؼكذات 
كاّنؽائب عكه اتلأضيِ اّىٌيه لْٕفائِ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڌ ڎ  ڎ   ﴿وإٗٙ ٜٗع ًٜؿ ىلع اهلل ةنري قْٓ  ًاؿ حكاىل/ 

ڈ ڈ  ژ  ژ  ڑ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  

 .[33]األعراف: ﴾ ڳ  ڱ  ڱ ڱ
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األصددى يف اه تددةى أْ تِددا  
باجملتٔدددعيّ، فدددإْ ودددعًةا 

 .اوترب األًثى فاألًثى

ا  كًػ ًاؿ  ػَ ك  كاألعؽؽ أف يُ  الشؼكذ اسخٛادنا  كاجلؽأة ىلع اّىخٜل جتػيػن
﮵   ﴿حكاىل/  ھ  ھ  ھ  ے  ے ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴   

﯀ ﯁  ﮿  ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹  ﮷ ﮸   .[113]النحل: ﴾﮶  
 اىضباط الفجَى: «

 أف ح٘ػػػػاط  /األضػػػػِ يف اّىخػػػػٜل
ةاملشخٛػيٖ  وإف قػمٜا اقخرب األٔرِ واألٔرِ  
ٔف االقخ٘اء بفٜؽ احلكٓ ةػحلْٙ  كبياف اّكْث 

وينػتيغ »كاحلُٕث ٔا أٔكٖ إىل ذلػٍ ـػبيِ  
ؽ دحلِ احلكٓ كٔأعؼق ٔا أمُ٘ٙ ذلٍ  كال يٌْيٙ إىل املفخىيت  لْٕىيت أف يَؼ

ا دلؽدنا قٖ   . «دحلْٙ  وٛؼا لغيي قؽ٘ٙ  كًَْث ةغاقخٙ يف اّكْٓـاذسن
  كيخأكػ اـخططاب ركح الرشيكث كٌٔاضػٚا ٖٔ روف احلؽج

كمؽاًعة املطاّص ق٘ػ اّىخٜل  كّكٖ حلطؼر ٖٔ اّتفي ب يف اّىخٜل ةػقٜل 
  ٜ غ جتاكز اتليفري  أك وٛٓ الٜاًف  أك احلاسث كالرضكرة  وإف اتليفري ال يف

ا  كوٛٓ الٜاًف ال يكين حؽٜيف األضاكـ الرشقيث أك اجلطٜص أك إٕٚاهل
اـتتػاهلا  كاٌّٜؿ ةاحلاسث كالرضكرة ال يطص إال ةخطٌي ّرشكط كاـخشٕاع 

 عٜاةػ حمػدة  َٕا ال يُ٘ؽ حنري اّىخٜل ةخنري الؾٔاف كاملاكف كاألضٜاؿ.
  /كاملىيت ابلاّل اذلركة ٜٚ اذلم حيِٕ اجلاس ىلع »ًاؿ الشاؼيب

ٜـػ ٜد ال ويٕا يْيي ةاجلٕٜٛر  وال يؼٚب ةٛٓ ٔؼٚب الشػة  كال يٕيِ  املكٛ
 . «ةٛٓ إىل ؼؽؼ االحنالؿ

                                      
 (.4/262الةٖ اٌّيٓ )  «إقالـ املًٜكني» (1)

 (.4/158لْشاؼىب )  «املٜاوٌات» (2)
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كإذا اكف لْٕىيت أف يأعؼ ٗىفٙ ةاّكؾائٓ كٔا ٜٚ األكرع  إال أٗٙ ضني 
ٜـػ امل٘اـب جلٕٜٛر اجلاس. يىيت  مريق يالضؾ ال

ع يف اّىخيا  كأقْٓ اجلاس ةاّىخاك أـُخٛٓ   مكاحلؼر احلؼر ٖٔ اّترس 
 أسْٛٛٓ ةٛا أٗؽٌٛٓ.ك

 /  ٓ َ٘ث اّكال  . «إذا حؽؾ اّكالٓ/ ال أدرم  أضيتج ٌٔاحْٙ»  ك(ال أدرم)كُس
ـٕكج اةٖ ٚؽمؾ يٌٜؿ/ ينتيغ / »Pًاؿ اإلٔاـ ٔالٍ ةٖ أنؿ 

ضىت يكٜف أضالن يف أيػيٛٓ   (ال أدرم)لْكالٓ أف يٜر ث سْفاءق ٖٔ ةكػق 
 . «وإذا ـئِ أضػٚٓ قٕا ال يػرم ًاؿ/ ال أدرم

 . «ًعلٓ إذا ـئِ أف يٌٜؿ/ اهلل أقْٓ يفخطييال / »كًاؿ قيل 
 اتلهيزي بني ابلدع املحدثة واملصالح املرسلة: «

حٜسيٙ اّك٘ايث إىل اتلىؽيي ةني ابلػع املطػذث  /كٖٔ وٌٙ االحتاع
ْث؛ وإف  املؼمٜٔث  كٔا اـخطػث ٖٔ األمٜر اّيت دحلْٛا املطاّص املـؽ

ا  كاثلاٗيث ٔخىي ىلع ًتٜهلا يف اجلْٕث  إال إذا األكىل ٔخىي ىلع ردٚا  ٌن ٔؽْ
 ًعرعخٛا أدّث الرشع وال حكخرب.

 اجلهع بني االثباع العليم والعهيل: «
كاالحتاع َٕا ؿٛؽ سًْيا يف اجلٜاٗب اّكْٕيث كاملفائِ اخلربيث وإٗٙ أؿٛؽ 

ُؽ  يف املفائِ اّكْٕيث  ككسٜبٙ ألؾـ يف ٔرِ األمؽ ةاملكؽكؼ كاجليه قٖ امل٘
 كاجلٛاد يف ـبيِ اهلل كحنٜ ذلٍ ٖٔ األضٜؿ اّكْٕيث.

                                      
 (.7/174) «ضْيث األكحلاء». اٗـؽ/ Pٖٔ الكـ ـىياف ةٖ قيي٘ث  (1)

 (.2/185) «حىفري اٌّؽؼيب» (2)

 (.2/76) «ضْيث األكحلاء» (3)
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وكددى ًددا أحددعأل ًددّ األضددةاي     
واألفعدداي وًِددآ  احللددٍ ووددل  
خالف اه ريعم فٔة   ، ال حرًدم  

ٕ، وال أثر يرتتب وويدٕ، ىلال ًدا   ه
  وت ىلهيٕ اهضرو  .

 العاعة يف املعروف: «
اّزتاـ اّؽاقث لألئٕث ٔا أًامٜا َخاب اهلل  /ٖٔ أقـٓ أضٜؿ أِٚ الف٘ث

يف األٔث  كحؽؾ خماّىخٛٓ كٌٗظ ةيكخٛٓ  كاّؽاقث املؽٌْث ال حكٜف ألضػ 
ٜهل  .  ةكػ اهلل حكاىل كـر

ئٕث ّرشيكث ٔاعيث  كشكرية مؽعيث  كيه إٕٗا كالشػٜرل كٔ٘اضطث األٔث لأل
 حكٜف ويٕا دعِ يف دائػؽة اّكىٜ كاملتاضات  كاملفػائِ اّكْٕيث االسخٛاديث.

كلك ٔا أضػث ٖٔ األًٜاؿ كاألوكاؿ 
كٔ٘اٚز احلكٓ ىلع عالؼ الرشيكث وٜٛ 

  ال ضؽٔث هل  كال أذؽ يرتحب قْيٙ  إال ٔا دٌ ر  
 دقج إحلٙ الرضكرة.

  االثباع:االججهاع ىلع «
َٕا أف االحتاع كاسب ّرشيع كرضكرة قْٕيث  وُؼلٍ االسخٕاع 
ٔؽْب ّرشيع كرضكرة قْٕيث  وينتيغ الفيع إىل االسخٕاع ىلع امل٘ٛز احلي 
كاالحتاع  ٔف املٜازٗث ةني الٜاستني يف ضاؿ الفكث كاالعخيار  كيف ضاؿ اتلػاوف 

ٌن  ؛كاالعؽؽار  كاعخيار األرسص ا لْٕفْٕني  كحتٌي  ا ملطْطث إقؾاز ادليٖ.ٗـؽن
 وسائل ادلعَة بني اإلظالق واتلقييد: «

ائْٛٓ  ائِ ادلقٜة  وال يٌُرَل الُىار يف ـك كحخأكػ اّك٘ايث ةاالحتاع يف ـك
يْث أٚػرحٛا ٗطٜص الٜ ي وٕ٘كخٛا أك  اّيت يه ٖٔ شكار دي٘ٛٓ  كال حكخٕػ ـك

ٜد يْث ةكُػ ويه ٔتاضث ٔىت ٔا ضٌٌج املٌط الرشيع  إذ  َٗىؽت ق٘ٛا  كلك ـك
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هيست وسدااى اهدعوة  تةضي يدم    
بإئالق، وال ً وقم ًّ كى ضيدع،  
وكٌدا أْ اهغايددا  أددب أْ تلددةْ  

 .شرويم فاهةسااى كذهم

ائِ ادلقٜة حًٜيىيث ةإؼالؽ  كال  ّيفج ـك
ٔؽٌْث ٖٔ لك ًيػ  ككٕا أف اّنايات جيب 
ٜـائِ َؼلٍ   أف حكٜف ّرشقيث وال

ٜـيْث إىل أوغِ املٌاضػ أوغِ »ك ال
ٜـائِ ٜـائِ  كإىل أًتص املٌاضػ أًتص ال  . «ال

ٜد و» /واحلاضِ أٗٙ ائِ ضػ ّرشيع  ولك ٔا أَدل إىل املٌط ٜٛ ّيؿ لْـٜ
ٜد  ٔا لٓ يكٖ ٔ٘ٛيًا ق٘ٙ ةكي٘ٙ  وإف اكف ٔ٘ٛيًا ق٘ٙ ةكي٘ٙ وػال ٌٗػؽُ   ٌٔط
يْث ةكي٘ٛا ويٌٜؿ/ ٚػؼق  ةٙ  ... كّيؿ ٖٔ الالزـ أف ي٘ص الرشع ىلع لك ـك
ائِ ال ضرص هلا كال ضػ هلا  ولك ٔػا اكف  سائؾة  كٚؼق مري سائؾة؛ ألف الـٜ

يْث خلري وٜٛ عري   . «ـك

                                      
 (.1/31لٌْؽايف )  «اّىؽكؽ» (1)

 (.2/449) «ف وغيْث الشيظ حمٕػ ةٖ قريٕنيٌّاءات ابلاب املىخٜح ٔ» (2)
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ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ﴿

[9]الزمررر   ﴾ېئ  ېئ ىئ ىئىئ  ی  ی ی  ی

                                      
 (.3/365) «ظييح األكحلةء» (1)
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ما مل يكن من أهل الدعوة أولو عله 
واجتهاااو وريةاافةن اااعو الاادعوة   

هااد ن ضتطااف ولكاان ري   ااف   
 .وضتقاتل ولكن يف  ف ميداو

 وتكنن أهنية العمه ويظهر مسيس حاجة الدعوة إليه يف النقاط اآلتية:
 امعنه ًرباس ادلعِة: «
ٌلةٌةت اىفجؽ كأصيٓة كأفظيٓة فيه ال حتصو  إذا اكُخ ادلـٔة أرشؼ  »

بلئغ يف اىفيً ثؽ يف نٍةؿ ادلـٔة ٌَ ا إال ثةىفيً اذلم يؽـٔ ثّ كإحلّ، كال
 . «إىل ظؽ يصو إحلّ الكيع
 [19]حممد  ﴾يب  جت حت خت مت ىت  يت  جث ﴿ككٔهل دفةىل/ 

ذلم أف اىفيً  ؛يلؿر أف اىفيً كجو اىلٔؿ كاىفٍو، فةىفيً أٌةـ اىفٍو كإٌةٌّ
شضؿة كادلـٔة زٍؿة؛ فةدلـٔة ثال ـيً قيع ثال ْؽل، فيذفني ىلع لك داـيح 

يّ إلؽٓةر احلق كدظض شجٓةت أف يذفيً ٌَ ديِّ ٌة دصط ثّ دـ ٔدّ كٌة يْؤ
 ابلةغو، لك حبكت ظةهل. كْؾا ٌَ ابلصرية املؾنٔرة يف كٔهل دفةىل/

 .[108]يوسف   ﴾ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ﴿
فةىفيً جيت أف يكٔف قٍخ ادلـٔة الؿاشؽة، كإذا أراد اهلل ثؽـٔة 

 ػرينا فَلّ رصةالدٓة يف ادليَ.
 لرأي الشخيص:امعنه الرشيع كتل ا «

ادلـٔة إىل اهلل دفةىل يف ْؾا الـٌةف 
دفةىش أمٔرنا ـؾيٍح، ككظةية نجرية، كُٔازؿ 
يف خمذيف اجلٔاُت اىيت جيت أف دِةهلة يؽ 
اإلصالح، كٌة لً يكَ ٌَ أْو ادلـٔة 
أكلٔ ـيً كاصذٓةد كبصرية، فإف ادلـٔة 

                                      
 (.1/154الثَ اىليً ) ،«ٌفذةح دار الكفةدة» (1)
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يؽاف، فذظػؿ ب يف آراآة، قتكري كىكَ إىل غري ْؽؼ، كقذلةدو كىكَ يف غريٌ 
َ جيت أف دِةثؾق،  َ يججيغ أف دصةحلّ، ككؽ دٓةدفٌ  ٔاكفٓة، فلؽ دفةدمٌ  كختػئ يف م

ِٓة محةس أدجةـٓة شحبنة، نٍة ًل ت   كييالن كال  -ٌَ كجو  -آراء اىلةدة  َ  غ  كىَ يغينـ 
ٔاكف كالؿؤل  ُٔؿ امل ٔاكؿ يشٓؽ ثذع ٌَ الظؽ إىل الظؽ،  -يف كظةية نسرية  -نسرينا، كال

 َ ً الرشيع كال شم.كٌ  أقجةب ْؾق احلةىح طفف اىفِةيح ثةىفي
ٔدكا»/ كةؿ ـٍؿ  كبفؽ أف »، كةؿ ابلؼةرم/ «دفئٍا كجو أف تك

ً نجةر ٔدكا، ككؽ دفيً الصعةثح ْك  . «تك
ِحدة واالئتالف: «  امعنه سبيل ال
  ٔصؽ ٌَ ٌؾةْؿ اتلؼةىف كاتلؽاثؿ ثني صفٔؼ ادلاعة إف ٌة كؽ ي

ة/ افذلةد اىفيً الرشيع أك طففّ، كغيةب فلّ مؿدق إىل أمٔر نسرية ، أؽْٓؿ
 ادلـٔة إىل اهلل، كػفٔت ُٔر الؿبةُيح يف الصؽكر. 

  كال قبيو إىل داليف أقجةب ْؾق احلةىح إال ثةإلػالص هلل 
كإظيةء الؿبةُيح، كغيجح ركح اتلأصيو اىفييم، كاتلفؿيق ثني امللجٔؿ كاملٍِٔع 

ٌَ اجلصٔص، كاىلػيع كاىؾين ٌَ ٌَ اخلالؼ، كاملعكً كاملتشةثّ 
 ادلالالت.
 إًىا امعنه اخلشيث: «

ۇ ۆ  ۆ  ۈ   ﴿ /كصف اهلل دفةىل املجيغني ـِّ فلةؿ 

كغين ـَ . [39]األحزاب  ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ ې  ې
                                      

 (.1/166) «فذط ابلةرم»اُؾؿ/  (1)
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وريذا ماااخش ة ااايل ا   لااا    
الداعيل وطال  العله نفر  ولهن 
و بلت وعوتهن وريذا  ل حظه مان  
التقااومل مل يدِااديئ ااايل ا اةاال   

 البياون وال اق قل اللطاو.

ثؽ فيّ ٌَ اىفًٓ كاالقتِجةط،  ىحف دلؿد ظفؼ كركايح؛ ثو ال اىفيًابليةف أف 
ة ال يكفيةف؛ ثو ال ٍة ٌفن ثؽ ٌَ اىفٍو كاتلػجيق، كال يكٍو اىفٍو  ْك

كاتلػجيق إال حبصٔؿ أزؿ يف اىليت كاجلفف كاىفني ٌَ ػشيح اهلل دفةىل، نٍة 
 . [28]فاط   ﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې ﴿كةؿ قجعةُّ/ 
ر ع  ـَ حمةرـ »ك إٍُة اىفليّ ٌَ ك 

. كإذا مألت  «اهلل، كاىفةلً  ٌَ ػةؼ اهلل
اىفيً ُفؾ  ػشيح اهلل كيت ادلاـيح كغةىت

ظؾّ ٌَ  َو جيخ دـٔدّ، كإذا ك  كٔهل، كك  
ق شحبنة فصو ابليةف، كال  ؽ  اتللٔل لً جي 

 شلشلح اليكةف.
 والعمه املقصود يف جمال الدعوة إىل اهلل عمى ضربني: 

 :األول: ما ال يسع الداعية جهله

ٔ ثفؽ أف يذفيً لك داـيح ٌة يصط ثّ دؽيِّ، كٌة ال يكفّ أف جيٓيّ يف  ْك
يف ادلـٔة، كٌِٓضّ   اؽ كاىفجةدات كاملفةمالت، اإلملةـ اىفةـ ثٓؽم اجليباىفلة

يف اإلصالح، كقنن اهلل دفةىل يف اتلغيري كاالقذؼالؼ ٌَ صٓح، كٌَ صٓح 
ٔاء يف ذلم ٌة ْٔ فؿض  أػؿل اإلملةـ ثلظةية ادلـٔة أْؽافنة كمٔطٔاعن كأقئبنة، ق

ذ  ثّ ثفض ادلاعة دكف ـني ىلع لك مّلكَف خمةغت ثةدلـٔة، أك ٌة اكف خي
ٔاؿ اىفةٌح يف لك ـرص كمرص  ذجةر حنٔ األظ ثفض، ٌؿ إـػةء ٌة جيت ٌَ ااـل

                                      
 (.4/311) «ظييح األكحلةء». اُؾؿ/ Pٌَ الكـ الشفيب  (1)
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جي  معسال ما يتحقق ريه الواج  
ماان وضااالل الاادعوةل ريذ للوضااالل 
 حكه املقاصدن وما ال يته الواجا  

 .ريال ريه اهو واج 

ٍو املؽـٔيَ، ككؾا جيت  الدصةهلة حبيةة ـك
ٔاصت ٌَ كقةاو  ٌفؿفح ٌة يذعلق ثّ ال
ٔقةاو ظكً امللةصؽ، كٌة ال  ادلـٔة؛ إذ لي
ٔاصت إال ثّ فٓٔ كاصت؛ كخلال حيصو  يذً ال

ٔد ٌَ ا دلـٔة، إذ كً ٌَ ـهف امللص
 مؿيؽ ليؼري لً يصجّ.

ٔقةاو ثةـذجةر دفةكت امللةصؽ  نٍة أف ِْةؾ دفةكدنة ثني ٌة جيت ٌَ ال
كاىلظةية ُفكٓة، فيحف ٌة جيت ٌَ اىفيً لرلـٔة إىل أصٔؿ ادليَ املشٓٔرة 
اجلييح، أك ٌة جيت لرلـٔة إىل إظيةء املٓضٔر ٌَ الكنن اجلييح، أك إٌةدح ابلؽع 

 و ٌة جيت ٌَ اىفيً ـِؽ ادلـٔة إىل دكيق املكةاو كػيف الكنن. الؿاجئح، نٍس
زً إف اتلفةكت كةاً يف كؽرات ادلاعة كأظٔاهلً، كالٔصٔب ٌِةط 
ة إال كقفٓة. كالظةثع اىفةـ ىفؿض اىفني  ثةىلؽرة، كال يكيف اهلل ُفكن
ٌَ اىفيً ىلع ادلاـيح/ أف لك ٌة كصت ىلع ادلاـيح املفنَي ـٍيّ، كصت 

 ّ، كلك حبكجّ.ـييّ ـيٍ
 :الثاني: فرض كفاية

 ّٔ لٔف كيذفيق ثةدلاعة املذؼصصني يف خمذيف ـئـ الرشيفح، اذليَ يػ
ٔـًٓ أك يف ثفض أفؿادًْ  ٔـح؛ حبير يذعلق يف دلٍ ابلةع يف اتلؼصصةت املذِ

 االصذٓةد، اذلم يٓيئ ليِؾؿ يف ُٔازؿ الٔكخ، كيٍّكَ ٌَ اقتِجةط   كصف  
ة، كحتليق  األظاكـ، كختؿجيٓة ىلع ُؾة املصةىط الرشـيح املفذربة كدكٍييٓة،  اْؿ
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ا  ؛ثني اإلجيةثيةت كالكيجيةت املفةقؽ أك دليييٓة كاملٔازُح   كدفؿ   ة كتكؽيؽن ٍن دـ
ٔد اىفةميني.  ا جلٓ ة كدؿشيؽن  ملكرية ادلـٔة، كظفؾن

 ويتأكد عمى طمبة العمه والدعاة االستنساك باملعامل اآلتية:
 تصحيح انليث: «

دصعيط اجليح كاإلػالص يف  /الرضكريح ىػيت اىفيً ٌَ اىلٔاـؽ
كلـيةدة  ،كتلصعيط اىفٍو ،كتلعليق اخلشيح ،اىػيت؛ فيػيت اىفيً هلل دفةىل

كإلكةٌح  ،كليزتكد ٌَ الصةحلةت ، كتلعصيو فظو االكذؽاء ثةجليب ،األدب
 كىليةدة ادلُية كظصٔؿ اتلٍهني. ،ادليَ

ّ فػ يً»فإذا صعخ اجليح ىلع ذلم لك َ ثر اىفيً ال ـأ  . «ثفؽ اجلجٔة أفظوٌ 
 اتلحيل ةصفات الرباًيني: «

كذلم ثةتلعيل ثةثلجةت ىلع احلق، كقٓٔىح الؿصٔع ـَ اخلػأ، كاتلعيل 
ثةلـْؽ كالٔرع كاتلٔاطؿ كإيسةر اآلػؿة، كالكٍخ الصةىط، كاتلصؽم 
ليفةٌح ثةإلرشةد، كاالقزتادة ٌَ اجلٔافو املذأكؽة يف ظق أْو اىفيً 

ې  ې  ﴿، نذالكة اىلؿآف كاذلنؿ، كالصيةـ كاىليةـ، كةؿ دفةىل/ كادلـٔة

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

، كحلفيً أْو [9]الزم   ﴾ېئ  ېئ  ېئ ىئ ىئىئ  ی  ی ی  ی
 . «أـيً اجلةس ثةهلل أػٔفًٓ هل»اىفيً أف 

                                      
دةريغ »(، ك2/279) يليه، ليج«شفت اإليٍةف». اُؾؿ/ Pٌَ الكـ اثَ املجةرؾ  (1)

 (.11/161) ، ليؼػيت«ثغؽاد

 (.8/111) «ظييح األكحلةء». اُؾؿ/ Pٌَ الكـ اىفظيو ثَ ـيةض  (2)
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هتف العلاه ريالعنال ااعو    
 .أجاريه وريال ازحتل

ايكال لكل رينطاو مبكيال عقلاهن  
ويوشو له مبيصاو اهنهن لتحةال  
الفالااادة واالعتباااازن وريال و ااا  

 اإلنكاز لتفاوش املعياز.

ِم: « ِاًب املثىرة وي امعن  رصف اهلىث إىل اجل
اىرتؼ اىفهؿم كاجلؽاؿ اىفليً، كيذأكؽ اتلٔايص ثةبلفؽ ـَ 

ؽينة كقٍذنة،  كاخلالفةت اىيت ال زٍؿة هلة، كاحلؿص ىلع االُذفةع ثةىفيً ـٍالن ْك
كلك مكأىح ال يججين ـييٓة ـٍو كييب أك ثؽين، فةخلٔض فيٓة ػٔض فيٍة لً 

، كلك قؤاؿ ىلع كصّ اتلّلكف كاتلُِػ   ؿ فٓٔ مهؿكق.يكذعكَ رشاعن
فإف االُذفةع  -كالرشؼ ليشضؿة-ٍو زٍؿة كإذا اكف اىفيً شضؿة كاىف

ال حيصو إال ثةثلٍؿة، فإف لً دكَ زٍؿة فال ثلةء 
ْذف اىفيً ثةىفٍو فإف أصةثّ كإال »ليشضؿة، 
ة،  . «ارحتو ٓن يم فلي فإذا ـيً اإلنكةف زً ـٍو ق 
 .  «اهلل ةٍ خريًا يفلٍُ يف ادليي د  ر  ي   ي  و  » / كةؿ

 تلديه وا حلٍ اتللديه: «
ٔظيؽ كاإليٍةف ٌَ كد ذأكؽ ابلؽاءة ثةتل

ػالؿ آيةت اىلؿآف كصعيط الكِح، كاتلثِيػح 
ثةىفلّ كاألظاكـ، لك ذلم ىلع ٌِٓش الكػيف 
الصػػةىط يف اتليػػال كاالقػػذؽالؿ، كاىفِةيػػح 
ثةألػؾ ثةدلحلو كغيجّ ٌػَ صٓػح، كحتػؽير 

                                      
دػؽريت » (،36)ص ليؼػيػت ابلغػؽادم ،«اكذظةء اىفيً اىفٍػو» ٌَ الكـ ـيل  (1)

 (.2/261)ليكئيط  ،«الؿاكم

 /(، كمكػي71ً، )«ػريا يفلّٓ يف ادليػٌََ يؿد اهلل ثّ »ابلؼةرل، نذةب اىفيً، ثةب  /أػؿصّ (2)
 . ( ٌَ ظؽير ٌفةكيح ثَ أيب قفيةف 1137) «اجليه ـَ املكأىح»اكة، ثةب ـنذةب ال
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اجلةس ثٍة دجيغّ ـلٔهلً كدأىفّ أقٍةـًٓ ٌَ صٓػح أػػؿل، فػياكؿ لػس إنكػةف 
ذجػةر، كإال ككػؿ ثٍه يةؿ ـليّ، كئزف هل ثٍػااف فٍٓػّ، تلعصػو اىفةاػؽة كااـل

 اإلُكةر تلفةكت املفيةر.
ِاعدَا: «  امعٌايث ةىلاصد الرشيعث وك

نٍة دذأكؽ اىفِةيح ثظجع اتلؼؿجيةت كاتلػجيلةت ادلـٔيح ىلع 
اىلٔاـؽ الرشـيح اىفلٓيح كاألصٔحلح ىلع ظؽ قٔاء، فإف ٌسو كٔاـؽ االصذٓةد 

ٌؿ   «االصذٓةد ال يِلض ثٍسيّ»ٌؿ   «ال مكةغ لالصذٓةد يف مٔرد اجل »
يٍكَ أف نكذؼؿج  - «ال يِهؿ دغري األظاكـ االصذٓةديح ثذغري األزٌةف»

ثؽالتلٓة طٔاثع دـٔيح ـؽيؽة، ككؾا كٔاـؽ املصةىط كاملفةقؽ جبٍيذٓة، نٍة 
 «ال يكلع ثةملفكٔر املحكٔر» /يجذفؿ ثةىلٔاـؽ اىفلٓيح يف ُفف الصؽد ٌسو

املفظٔؿ كؽ يصري »،  «ة كجو أكاُّ ـٔكت حبؿٌةٌَُّ اقذفٍو شحبن »، 
 .  «فةطال ملصيعح راصعح

كذلم ثةتلفؿيق ثني الرضكريةت كاحلةصيةت كاتلعكحِيةت ٌَ 
أظاكٌٓة، كٌفؿفح ردجٓة كامللؽـ ٌِٓة ـِؽ اتلفةرض، كاتلٍيا ثني ردت 

اؾ مؿادت األدىح كاألظاكـ، كٌفؿفح مٔاطؿ املأمٔرات كاملِٓيةت، كإدر

                                      
 .«دليح األظاكـ اىفؽحلح»ٌَ مٔاد  (14املةدة ) /اُؾؿ (1)
 .«دليح األظاكـ اىفؽحلح»( ٌَ مٔاد 16املةدة ) /اُؾؿ (2)
 ة.، ألمحؽ الـرك«رشح اىلٔاـؽ اىفلٓيح» (3)

 .(293ص)ليكئيط  ،«األشجةق كاجلؾةاؿ» (4)
 .( 283ص« )األشجةق كاجلؾةاؿ» (5)
 .(195-24/194، )(22/345) «مدلٍٔع اىفذةك» (6)
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 اإلدمةع كاالدفةؽ، كمٔاطؿ الكفح كاالػذالؼ، كأقجةب اىرتصيط كحنٔ ذلم.
ِازل: «  اتلأصيل مفلٍ انل

يذفني ىلع ادلاعة اىفلٓةء كىلع اىفلٓةء ادلاعة احلؿص ىلع اتلأصيو 
لكيةقح الرشيع ىفلّ اجلٔازؿ، حلجذفؿ ثّ يف أثٔاب اىفلّ اعٌح، كيف مكةاو ا
ليذفةمو  دّٓيئالرشـيح املفةرصة ػةصح، كدكٔيَ كبِةء امليهح األصٔحلح اىيت 

 ٌؿ املكةاو املكذعؽزح كاقتِجةط أظاكٌٓة الرشـيح.
 /ككؽ اكُخ ٍْح أكةثؿ اىفيٍةء إىل اىفِةيح ثةتلأصيو مرصكفح، كٌَ ذلم

يف  أٌة ثفؽ/ فلؽ نِة يف دليف اتلفلّ/ »-يف دليف ليذفلّ- كٔؿ شيغ اإلقالـ
 ، ، كدفصيالن ا، كدأصيالن ا، كدلؿيؿن ادليَ، كاجلؾؿ يف ٌؽارؾ األظاكـ الرشـيح دصٔيؿن

ال ظٔؿ كال كٔة إال ثةهلل، ْؾا ٌجين ىلع أصو  /فٔكؿ الالكـ يف... فأكٔؿ
 .«كفصيني..

 دراسث السنن اإلهليث يف اتلغيري: «
يف قنن اهلل  أكلٔيةت غةىت اىفيً دراقح   ً  يَ جيت أف يكٔف يف ق  

املضذٍفةت كاتلغيري، كأقجةب اتلٍهني كاالقذؼالؼ، كأقجةب الظفف 
كاهلالؾ كقنن االقتجؽاؿ، كدراقح كاكؿ األٌح كصٔاُت الظفف كاىلٔة، كىلع 

 ًّ ٔصٓٔا ُةشبح ادلـٔة كغيجح اىفيً إىل محو ْ اإلقالـ ككظةية  الهجةر أف ي
ةفيح ٌَ اىفيً؛ املكيٍني، ىلع أف ْؾا اجلٔع ٌَ فلّ الكيةقح الرشـيح ىحف ُ

 ثو ْٔ داػو طٍَ كاصجةت الٔكخ. 
                                      

 (.21/534) «مدلٍٔع اىفذةك» (1)
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االتلقي جي  أو يكوو عن الكت  
الةحيحل يف مناهِهاان الةااايل   

ب يف موازوهان املعتندة على الكتاا 
 .والطنل يف جمنلها

 اعتىاد أصل اتلنيق ةاملشافُث وا أوكي سبيل: «
، فيذأكؽ احلؿص ىلع األػؾ  «ٌَ دػو يف اىفيً كظؽق ػؿج كظؽق»إذ 

ـَ األكةثؿ، زً اـذٍةد ابلؽااو األػؿل ـِؽ اتلفؾر، اكإلفةدة ٌَ ادلركس 
ذلؽٌني ٌَ اىػالب، كأقةحلت اتلفيً املكضيح أك املصٔرة، كاملؽارقح ٌؿ امل

 ـَ ثفؽ كحنٔ ذلم.
 احلرص ىلع اتلدرج يف سنَه اتلعنه: «

، ككؽ اكف الكيف يفئٍف كيؿبٔف ثصغةر اىفيً كجو نجةرق
كحيؿصٔف ىلع اىرتيق يف اىفئـ الرشـيح اكفح ثلؽر ٌَ اتلٔازف ثحِٓة، 

لّلكيةت كجو اىفؿكع  ثةألصٔؿ كان  ف  كدأقحف ثؿُةٌش ـٍيل يف غيت اىفيً، ي  
ٔقةاو كاآلالت، يجؽأ  كاجلـايةت، كيٓذً ثفئـ اىغةيةت، كال يغفو ـئـ ال

 ثةتللييؽ كيجذيه ثةالصذٓةد كاإلثؽاع كيٍؿ ثؿدجح االدجةع.
 ضتط مرجعيث الكتب وامعنىاء:«

فةتليال جيت أف يكٔف ـَ الهذت 
الصعيعح يف ٌِةْضٓة، الصةفيح يف 

ةب كالكِح يف مٔاردْة، املفذٍؽة ىلع الهذ
دلٍيٓة، املٔافلح ألْو الكِح يف ـلةاؽْة، 

ٔد هلً ثةإلٌةٌح كاىفلّ يف ادليَ،  ممة أىفّ املذلؽمٔف ٌَ األاٍح املفذربيَ، املشٓ
كالٔرع كاتللٔل لؿب اىفةملني، ككؾا ٌة اكف ىلع قجًِٓ ٌَ نذت املفةرصيَ، 

                                      
ٔاْؿ كادلرر» (1)  (.1/58ليكؼةكم ) ،«اجل
 (.1/37صعيط ابلؼةرل ) /اُؾؿ (2)
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احلرز ممن اختروا الدين ينبغي 
حسال وصنعلن ال عقيدة و سريلن 
ياارمسوو رياااالف اااو يفعلونااهن   
وينهوو عان املنكاس اينتهكوناهن    

 .ويعظوو او يتعظوو

 اىيت ـِيخ ثةتلأصيو، كأظكِخ يف اىفًٓ كاتلأكيو.
ة، كدذأكؽ اىف ٍن ة زً ثةلرشكح اقتيفةثنة كفٓ ة كطجػن ِةيح ثةملؼذرصات ظفؾن

ا.  زً ثةملػٔالت رسدنا كصؿدن
 اتللِيه واتلِثيق: «

كيلصؽ ثٍٓة االْذٍةـ ثٍذةثفح اتللٔيً اىفييم ليٍذفيً، ثةالػذجةر 
ٔصيّ إىل االثذاكر ال اتلهؿار، كرصؼ اهلًٍ ثفؽ االقتيفةب إىل  كاتلٔزيق، كاتل

 اإلاعدة كاتلػٔيو، كاىفِةيح ثةتلفٓيً ثفؽ اتليلني. اتلهٍيو، ال دلؿد
 االتلفاف حِل عنىاء اآلخرة: «

ً دٔكري اىفيٍةء املذجفني، كاتلأدب ٌفًٓ، كراعيح ظلٔكًٓ ثؽايح ٌَ دفيُ 
ثةىغيت كالشٓةدة، كاتلٔايص ٌفًٓ ثةحلق، كاتلٔايص ٌفًٓ ثةلصرب، كاُذٓةءن 

ًٓ، كالٔكٔؼ كراءًْ، كالصؽكر ثذفٔيض أمؿ امليٍةت كاىلظةية املٍٓةت إحل
 ، كدمؿ اىلئب ـييًٓ.فذةكيًٓـَ 

 كاحلؾر ممَ اختؾكا ادليَ ظؿفح

كصِفح، ال ـليؽة ككؿبح، يأمؿكف ثةخلري فال 
يففئُّ، كيِٓٔف ـَ املِهؿ فيجذٓهُّٔ، 
كيفؾٔف فال يذفؾٔف، حيؿفٔف الّلكً ـَ 

ٔاطفّ دةرة، كيكذٍٔف احلق أػؿل، كييبكٔف احلق ثةبلةغو زة ثلح، كيلٔلٔف م
هؾا، كةؿ  ڱ  ڱ  ڱ ں  ں   ﴿/ -دفةىل يف ظلًٓ-ابلةغو راثفح.. ْك

ڻ  ڻ  ڻ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ہ  ھ 
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ھ  ھ  ھ  ے  ے ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴ ﮵  ﮶  ﮷  

﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ ﮽﮾  ﮿  ﯀  ﯁      

، كريض اهلل [176، 175]األع اف  ﴾       
َ ٌ   ٌَ فٔكّ، كال حيذلؿ   كؽ  ال يكٔف الؿصو اعملػنة ظىت ال حي»ـٍَ كةؿ/ 

 . «دكُّ، كال يبذيغ ثفيٍّ زٍِنة
 اتلخيل عي اآلفات: «

كاتلججّ إىل ػػٔرة الكيجيةت كاملـاىق يف غؿيػق غةىػت اىفيػً اكلهػرب، 
كاتلٔكؿ كجو أكاُّ، كاىفـىح ـَ كاكػؿ األٌػح كاالُفػؿاد، كاتلفصػت ليػؿأم أك 

ثةىغؿاات، كاتلفػةلً، كاجلػؽاؿ املؾْت، كازدراء املؼةىف، كالكػعيح، كالٔىؿ 
ذِةء ثةلصٔرة  املؾمٔـ، كالؿيةء ككٔادح اإلػالص، كاتلصؽر كجو اتلأْو، كااـل
ؿ، كامليو إىل اتلفكري كدؿؾ اتلحكري، كاحلػؾر ٌػَ  كاملؾٓؿ دكف احلليلح كاجلْٔ

  ٌ إال أدةق ٌػَ كجػو اىجكػةء، أال كُلػو  َ ـجؽ  فذِح اىجكةء، فٍة يئف الشيػةف 
   فإُٓة ظةىلح اىفيً، كٌجيؽة اىفًٓ. ؛ةرـاخلػٕ إىل املع

 
 

 
 

                                      
كاثػَ (، 291) ،«ٌػَ كػةؿ اىفيػً دلػٔل  اهلل كػشػحذّ»، ثةب ، امللؽٌح«الكنن»يف  ادلاريم /أػؿصّ (1)

 .(. ٌَ الكـ اثَ ـٍؿ 1/316) «ظييح األكحلةء»كأثٔ ُفيً يف  (،117 /7) «صِفامل»شحجح يف  أيب
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.[22، 22]القيامة:  ﴾پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ﴿
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واهتـشكية يـ  اهتبـــ    
ــ و    ــ    ـــ اهقزآنـــ

 .اهرتبيـة

 
 
 ؼيلخ لكٍح ادلقٔة فإُٓة تشٍو يف ؼيةدٓة ابلالغ كاىرتبيح.كإذا أ

كإذا اصذٍكخ ٌف اىرتبيح يف قيةؽ كاظؽ اكُخ ادلقٔة ظيجبؾ ابلالغ 
كاتلكؿيف، كاكُخ اىرتبيح ابلِةء كاتلهٔيَ، فةألكىل يف ظق اىغةفيني، 

 املكذضيبني امللجيني. يَ، كاثلةُيح يف ظقكاجلةْيني، كاملكؿعني املرصّ 
وأهمية الرتبية واحلاجةة لليوةا امامةا وا ويقًي وةا وةايف ةة ع الة م         

 لىل اهلل يظور ع اجل انب اآليية:
 امرتبيث وُىث األًبياء: «
  أف االشذغةؿ ثةىرتبيح كاىزتكيح ْٔ ؼؿيق األُبيةء كاىكيٍةء  ال شّم

ٿ  ٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ﴿كاملطيعني كةؼجح، كةؿ دكةىل/ 

 .[2]اجلمعة: ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ 

  كاتلػـكيح يه اتلكجػري اىلؿآين ملطؽيط
اىرتبيػح، كإف اكف يف ٌكىن اتلػؿبيح ٌَ اتلكةْؽ 
كاملذةثكح ليٍرتيب الطغري ٌة ىحف يف اتلػـكيح، كةؿ 

 ﴾ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ۋ  ﴿دكةىل/ 
 ﴾ی ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ ﴿، ككةؿ قجعةُّ/ [22]اإلرساء:
 ﴾ی  جئ  حئ  مئ  ﴿كذلا كةؿ دكةىل/  ؛، فهأف اىزتكيح يه زٍؿة اىرتبيح[88]الشعراء:

، فةىرتبيح ٌَ أكؿ أقٍةؿ األُبيةء كاملؿقيني كأكالْة، ككؽ كةؿ دكةىل/ [82]األعىل:
ليرتبيح ٌف أضعةثّ   . كيف ممةرقح اجليب[99]األنعام: ﴾ۇئ  ۆئۆئ ﴿

 ؽينة كٌٓذؽينة.ضفعةت مرشكح، ظق ىلع لك داقيح أف يؽةىكٓة ٌلذ
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اهرتبية ي  اهيت حتـلي اهبقيـ     
ائز يقيًهــا    ا ضــتلهة ا اه ــٌ

 .حقيقة صولكية ا اهلاقع

  كاىرتبيح يه اىيت حتٔؿ اىكليؽة
ِنة إىل ظليلح  املكذهِح يف الغٍةاؿ يلي
يح يف  ٔاكف، دؿقغ ٌكةين األلْٔ قئكيح يف ال
ِنة ال دـلـهل حمِح كاثذالء،  اىليت، حلطجط يلي

ؾق اىرتبيح حتذةج إىل دؿقيغ األػالؽ، كدلٔيً  نٍة ال دغريق ُكٍح كرػةء، ْك
 لٔيع. كال يذعلق ْؾا إال ثكٍو مكذٍؿ داات، كقــ ال ييني.الكئؾ، كدكٍيق ا

 . «ؿ ْؾا األمؿ إال ٌة أضيط أكهلال يطيط آػ  »كأػرينا فإُّ/ 
 امرتبيث عصىث وي امفنت: «

فٔؽ لك أرض كحتخ -ألف ادلقٔة كادلاعة يذكؿعٔف  ؛كدذكةؿً أٍْيح اىرتبيح
ٔقح، ثةخلري كالشػؿ، كال -لك قٍةء ٔااعن ٌِ جح، ليفنت أُ ثإذف  -كال يكطً ؿغجح كالْؿ

ـّ  -اهلل  ؿ شأف ادلُية، كدؤزؿ ً أمؿ اآلػؿة، كدطغّ ٌَ فذِح الرساء كالرضاء إال دؿبيح دك
ٱ  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ﴿ٌة يجىق ىلع ٌة يفىن، كةؿ دكةىل/ 

 .[87-82]األعىل: ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ 
 امرتبيث وقايث وي وفاشد الزوي: «

 ْؾا الـٌةف ثذلؽـ ٌؾْو يف كقةاو اتللِيح كُلو املكئٌةت كعرقح يذٍزي
ٔاضو كاالدطةالت، كظلق ْؾا مطةىط ٌكئٌح، ككانجٓة ٌفةقؽ مشٓٔرة  اتل
قرب اىفغةايةت كالشجاكت اىكِهجٔديح، فؽارت قضيح اىفكةد عريكح قرب ديم 

ْ  ع  املكةثؿ، كاكذ   قِةيح دت ٌَ داػيٓة، لك ذلم يلذيض ؽّ ٍخ ظطٔف األٌح ك
 تلهٔف ظطةُح لألٌح ثكةٌح كلرلاعة خبةضح. ؛ػةضح ثةىرتبيح

                                      
 (.32/01الثَ قجؽ اىرب ) ،«اتلٍٓيؽ». اُـؿ/ Pٌَ الكـ ٌةلم  (8)
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ــى    ــاى اهبٌ ــس  حض ــة ىو واهرتبي
ورىاية حقلق اهلل تبا  وحقـلق  
ــا   ــة  وقياًًـ ــٌ  ءًاًل هنًانـ خوقـ
باهلاجــ   ل ــى ح ــانة هنًــة 

 بباًة  وهو ىا  خباصة.

  ،ّكيذٍزي ْؾا الـٌَ ثأزٌح زلح ثني أْيّ، كبني ؼجلةت اجلةس في
ة كحمهٌٔني، رؤقةء كمؿ ٌن ، كاىرتبيح ىلع ءظاك كقني، شحجنة كشجةثنة، رصةالن كنكةءن

ٌح ظكَ اىـَ، كدلؽيً اخلري، ككجٔؿ اىكؾر، كقالٌح الطؽر ظطةُح لأل
 ثكةٌح، كلرلاعة خبةضح.

  كيذٍزي ْؾا الـٌةف ثأزٌح يف اىلؽكة، فال دذعلق يف األب ثةىجكجح
لئدل، كال يف األـ ثةىجكجح ليجِخ، كال يف األقذةذ ثةىجكجح ليؽةىت، كال يف 

 كقني.ءالؿأس ثةىجكجح ليٍؿ
  ،كاىرتبيح ىلع اىكٍو ثةىكيً، كاتلعٌل ثةىفغةاو، كاتلؼٌل قَ الؿذااو

 كذؽاء كاتلأيس ثةملسو الاكمو حيلق ظطةُح لألٌح ثكةٌح، كلرلاعة خبةضح.كاال
  كيذٍزي ْؾا الـٌةف ثأزٌح يف الهفةءة كاإلدلةف، فحشذىك ٌَ صرل اىفةصؿ

 كقضـ اثللح، كدغكف اىلٔة كالهفةيح، كخيف الطؽؽ كاألٌةُح.
  ،كاىرتبيػػح ىلع إظكػػةف اىكٍػػو

كراعيح ظلػٔؽ اهلل دكػةىل كظلػٔؽ ػيلػّ، 
ػػة ثةلٔاصػػت، يٍسػػو أد ٌن اءن لألٌةُػػح، ككية

 ظطةُح لألٌح ثكةٌح، كلرلاعة خبةضح.
 امرتبيث شبيل اتلىكني: «
   األٌح اإلقالٌيح حبةىح ٌَ الغكف نٓؾق احلةىح احلٔـ، ظني  لً د ؿ

اقتجؽىخ رشيكذٓة، كاقذٔردت ٌِةْضٓة، كقلؽخ يف اتلجكيح ألقؽاآة، 
اعٌح؛ ْٔ يف احلليلح دٓيبح لألٌح  كاىليةـ ثٔاصت اىرتبيح كاىزتكيح ليِفٔس

ليٍؽةبلح ثذعليق كدؽجيق رشع اهلل يف األرض، كٌة أظكَ ٌلٔىح ٌَ كةؿ/ 
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ــة    ــة ه ائ ـ ــة باهرتبيـ و ى اهبهايـ
خم لصة ًو األًة يًيب هلـا ئاـا     

اهب ـال   ىوـس اهــذي و   ئّذً  قـاًر ً 
ــس   ــاي  وا زاب ــة ىو ــا ااً وحتقي

 .اه غلر اهبوٌية واهبٌوية

ٔقكً دلً ىلع أرعكً»  . «أكئٍا دكىح اإلقالـ يف ُف
  كإف اىكِةيػػح ثةىرتبيػػح ىؽةافػػح

خمطٔضح ٌَ األٌح يٓيئ هلة فبػةت  فػًؾةن 
ىلع ابلػػؾؿ كاىكؽػػةء، كحتليػػق  كػػةدرةن 
، كاملؿاثؽػػح ىلع اثلغػػٔر اىكيٍيػػح اآلٌػػةؿ

كاىكٍييح محةيح لرليَ ٌَ نيؽ الاكاػؽيَ، 
 كقجر اىكةثثني.

 كضفٔة اىلٔؿ أف الٔاصت اىرتبٔم ْٔ ؼؿيق اخلالص، كأس اتلٍهني.
 اخلنل امرتبِي َِ ادلاء: «

 نسرينا ٌة ي ؿ ُد اىفشو يف حتليق األْؽاؼ ادلقٔيح إىل أقجةب داػييح.
 ؽ اتلعليق ْٔ اخليو اىرتبٔم/كقٍؽة ْؾق األقجةب قِ

 فذةرة يكٔف اخليو بكجت عكف اىرتبيح.
 كدةرة بكجت قؽـ دؽرج اىرتبيح، ككفـ األغؿار فٔؽ أكذةؼ اثللةت.

كدةرة بكجت قؽـ دكةمو اىرتبيح، فذذغؼً كغةية كأمٔر ىلع ظكةب 
 أمٔر أػؿل ال دلو أٍْيح.

لةت أػؿل كدةرة أػؿل بكجت قؽـ اتلٔازف ثني اىرتبيح كأضٔؿ كٌِؽي
 يف ادلقٔة إىل اهلل.

هؾا فةىرتبيح اجلةدة املذاكميح املِغجؽح داعٌح حتليق األْؽاؼ،  ْك
                                      

يف  P، كُليٓة قِّ قالٌح الشةـ الشيغ األبلةين Pٌَ الكـ األقذةذ ظكَ اهلغييب  (8)
 .(، ط. مهذجح املكةرؼ22)ص «اتلطفيح كاىرتبيح» رقةتلّ/
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 .  قٔاء أكةُخ أْؽافنة قيٍيحن أـ قٍييحن
أف يكٔف »أٌةرات اىكةلً فؾنؿ ٌِٓة/  Pككؽ قّؽ اإلٌةـ الشةؼيب 

أف  ممَ رّبةق الشئخ يف ذلم اىكيً، ألػؾق قًِٓ كمالزٌذّ هلً، فٓٔ اجلؽيؿ
هؾا اكف شأف الكيف الطةىط، فأكؿ ذلم  يذطف ثٍة ادطفٔا ثّ ٌَ ذلم، ْك

كضةر ٌسو  ،…كأػؾًْ ثأكٔاهل كأفكةهل  لؿقٔؿ اهلل مالزٌح الطعةثح 
ظىت   ذلم أضالن ملَ ثكؽًْ، فةىزتـ اتلةثكٔف يف الطعةثح قريدًٓ ٌف اجليب

 . «فلٓٔا ذركة الهٍةؿ يف األمٔر الرشقيح
ما  ًق فإن الرتبية ضرويف   م ية ال مهةا  مهوةا وكلة      ويأ يسوا ملى

 ألم يف كثري  مهوا:
 اتصاع ًطاق امعىل ادلعِي: «

إىل اهلل درتل، كيه ػييػ ٌذِةفؿ ٌَ قئكيةت دبٔب فلٔافو اتلٔبح 
دؿبٔيح ال جيٍف ثحِٓة إال أُٓة ثكيؽة قَ املِٓش الكٔم، ككؽ اُذليخ إىل الطف 

اقت املكةلم املةعيح، كإف دطكيؽْة يف اإلقاليم ثكو ٌة حتٍيّ ٌَ رك
ثؽ أف يِكهف ثآزةر  ٌؽارج اىكٍو اإلقاليم ٌَ غري دطفيح كدؿبيح صةدة ال

كبييح ىلع اىكٍو ثأعرق، ٌة لً يذؽارؾ ذلم ثرتبيح ظةقٍح كمؤزؿة، كإال يكَ 
ْؾا؛ فإف ظؽييث اىكٓؽ ثةجلةْييح كاملكةيص كاثللةفةت املِعؿفح قيلٔلٔف نٍة 

اجعل جلا »، أك [828]األعراف: ﴾ٺ  ٺ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿/ -ٌَ كجو-كيو 
ِاط ِاط كىا هله ذات أً ثؽ ٌَ إزاىح أكعةر املةيض كدأقحف  فال «ذات أً

 ثجيةف احلةرض ىلع أقف مكذليٍح ككٔاقؽ ٌذحِح.
                                      

 (.0/66) «املٔافلةت» (8)

َ »نذةب اىفنت، ثةب  /اىرتٌؾم، ك(308 /5) «كِؽامل»أمحؽ يف  /أػؿصّ (2) (، 3081) «كجيكًىرتكنب قننٌ 
َ ضعيط» /ككةؿ َ ظجةف يف  ،«ظؽير ظك َ ظؽير أيب كاكؽ اليييث05/99) «ضعيعّ»كاث  ٌ،)  . 
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 ى اهزبانية ي  حتقا بتوـم اه ـوة   
اهلثيقة باهلل تبا   ءًاًل هو زائض  
واجتهاًبا هوٌحارم  واصت اًة هوذكز  

 .وىهاية باهشلز  وحتوًيا باه رب

أَىيـث تنشئث وإفراز الصفِف اثلاًيث والكفاءات ابلــدينث  «
 وصٌاعث األجيال:

ىلع شؼطيةت آعرة،  -ثكؽ االتكةع-ةد فال يطط كال يطيط االقذٍ
ذلم أف اىكٍو اىرتبٔم يكذٍؽ ىلع املؼةىؽح كاالظذاكؾ  ؛ككيةدات نربل فعكت

ثؽ ٌَ ٍْـة الٔضو ثني  املجةرش، كال يذأىت ْؾا تليم اىليةدات األكىل، فال
ً أفؿاد ديم الطفٔؼ اثلةُيح ٌَ ؼيجح اىكيً كادلاعة اجلةثٓني اذليَ  األصيةؿ، ْك

ثؽ  يًٓ يف حتؿيم اىلئب، كٌذةثكح اتلكييً، كاتللٔيً املكذٍؿ، كقييّ فاليكذٍؽ قي
 ٌَ صٓؽ دؿبٔم عؼً ىرتبيح أدكات ككقةاو اتلغيري ٌَ ادلاعة كاملطيعني.

 تٌِع جماالت ادلعِة وختصصاتُا ووشائنُا: «
كحيذةج األمؿ إىل ٌَ يكؽ اثلغؿات يف قةاؿ املضةالت ٌَ اىؽةكةت 

ٔد اإلُذةج اىرتبٔم املذني اىغـيؿ اذلم ئضف  كالهفةءات، كال يذأىت ٔص ْؾا إال ث
 ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴿ثةلؿصٔىح كالطؽؽ، كةؿ دكةىل/ 

ٔاثٓة دجذـؿ ٌَ ييضٓة كيشةرؾ فيٓة، [22]األحزاب: ، فإف دلةالت نسرية كؽ أرشقخ أث
ؾا يكذيــ اقذٍةد اىرتبيح كقييح كاغيح يف ككخ  كيرضب لرلقٔة فيٓة بكًٓ، ْك

 ظؽ، ٌف اتلججّ إىل ػؽٔرة االقذكضةؿ يف اتلضٍيف ىلع ظكةب اىرتبيح املِغجؽح.كا
 ومهوج الرتبية والازكية مه  أهل السهة واجلمامة ي  م ملى املعامل اآليية:

 الرباًيث: «
إف الؿبةُيح يه حتلق ثذيم الطيح 
الٔزيلح ثةهلل دكةىل، أداءن ليفؿااظ، 
، كاصذِةثنة ليٍعةرـ، كاقذؽاٌح لزلنؿ
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ة ثةحللني، كدزلذنا  كقِةيح ثةلشهؿ، كحتيينة ثةلطرب، كإيسةرنا لإليسةر، كاتشةظن
ة ثةىليةـ، كدؿبيح ثطغةر اىكيً كجو نجةرق، كةؿ دكةىل/  ٍن ڍ  ﴿ثةلطيةـ، كدِك

، أكخلم الؿبةُيػٔف، فًٓ اىكيٍةء اىكةمئف، كاحلهٍةء [79]آل عمران: ﴾ڍ 
 .ٍٔفػٔف، كاىفلٓةء املكيّ املؿبُ 

يةج الؿبةُيح يليً يف كيت املرتيب فؿكةُنة ثني احلق كابلةؼو، كيجشئ إف ق
ٔارح ىلع راعيح الكنن  ـنا ثحِّ كبني مغالت اىفنت، كيغجػ الكئؾ كيليً اجل ظةص
كاهلؽم اىـةْؿ، كظكَ الكٍخ، كمالزٌح األدب، كإذا اكف اإلقالـ ْٔ احلو 

 ملشةلك اىبرشيح، فإف الؿبةُحني ًْ احلو ملكـً مشالكت ادلقٔة اإلقالٌيح.
 الِشطيث: «

–يف مكةاو االقذلةد، فًٓ فهٍة أف أْو الكِح كقػ ثني فؿؽ األٌح 

ة  كقػ يف ثةب اىرتبيح كالكئؾ ثني ؼؿيف اإلفؿاط كاتلفؿيػ. -أيغن
ً كقػ يف ثةب اإلػالص ثني املؿااني كاملالٌيح  .ْك

ً كقػ ثني املشذغيني ثإكةٌح اىكجةدات اىليجيح دكف اىكٍييح نجكظ  ْك
املذفلٓح، الطٔفيح، كاملشذغيني ثإكةٌح رقٔـ اىكجةدات اىـةْؿة فلػ نجكظ 

 .فاكُٔا أْو اىكجةدة اىـةْؿة كابلةؼِح
َ اهلل كال يؿيؽ اهلل، كبني ٌَ يؿيؽ اهلل كال   ٌ ً كقػ ثني ٌَ يؿيؽ  ْك

                                      
 (.2/237) «دفكري اىؽربم»(، 0/62) «مدلٍٔع اىفذةك»اُـؿ/  (8)

فيفكئف ٌة  «املالٌيح»يكٍئف الطةحلةت ثلطؽ رؤيح اجلةس هلً كؼيت ٌؽظًٓ، كأٌة  «/املؿاءكف» (2)
 «مدلٍٔع اىفذةك»ٌَ املؼةىفةت كيلٔلٔف حنَ ٌذجكٔف يف ابلةؼَ. اُـؿ/  يالمٔف قييّ

 (.078، 2/077)الثَ اىليً  ،«ٌؽارج الكةلهني»(، ك25/069)

 (.321، 2/339الثَ اىليً ) ،«ثؽااف اىفٔااؽ»اُـؿ/  (2)
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وًهًج اهرتبيـة واهتشكيـة يقـلم    
ىوس ًلائقـة ن ـلا اهشـار  ا    

 .ن ه ًظا وًبهساهضول

يؿيؽ ٌَ اهلل، فًٓ يؿيؽكف رعة اهلل كصِذّ، كأٌة غريًْ فًٍِٓ ٌَ يؿيؽ رعة 
اهلل كال يؿيؽ صِذّ، نعةؿ نسري ٌَ املذطٔفح، كًٌِٓ ٌَ يؿيؽ ُكيً اجلِح 

 .ؼئؽ، كال يؿيؽ رعة اهلل نعةؿ نسري ٌَ املذملٍحامل
ً كقػ ثني أضعةب اتلفؿيػ كاالقذٓذةر كاإلعراؼ كاملجةىغح يف  ْك
جةُيح كاىتشؽيؽ ىلع  املذف كاىرتؼ، كأضعةب اإلفؿاط يف اتلطٔؼ كالْؿ

 اجلفف كدكؾيت ابلؽف.. فال إعراؼ يف دِكيً األثؽاف كال دِؽف كظؿٌةف.
 الصنفيث: «

اىرتبيح كاىزتكيح يلٔـ ىلع كٌِٓش 
ة  ـن مٔافلح ُطٔص الشةرع يف الكئؾ ىف
كٌكىن، فيحف أْو الكِح ٌَ اذليَ كافلٔا 
اجلطٔص يف اليفؾ دكف املكىن اكبلةؼِيح، 

كىحكٔا اكذليَ دكئٍا يف املكىن ثأىفةظ ٌجذؽقح نهسري ٌَ الطٔفيح، 
ة كٌكىن اكىفالقفح كاملال ـن ظؽة، كإٍُة ًْ كىحكٔا اكذليَ ػةىفٔا اجلطٔص ىف

أدجةع الكيف الطةىط ٌَ الطعةثح كاتلةثكني كاألاٍح املٓؽيني،  -حبٍؽ اهلل -
اذليَ أكةمٔا ٌكةلً الكئؾ كدـكيح اجلفٔس، كحتللٔا ثةملكةين كدٍكهٔا 
ؽ الرشيع ثةىكضـ  ، فال يشتجّ دليًٓ الْـ ، كقٍالن كٌلةالن ة كظةالن ٍن ثةملجةين، قي

 كال الٔرع الرشيع ثةبلؽيع.كالهكو، كال اتلٔلك ثةتلٔالك، 
 اإلجياةيث: «

املجةدرة اىكٍييح ىلع كصّ الكؽاد كامللةربح، ال املسةحلح أك  /كيه دكين
                                      

 (.3/83) «ٌؽارج الكةلهني»اُـؿ/  (8)
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اىلطؽ يف األمؿ لكّ؛  /الكيجيح، فيه ٌِٓش الٔاككيح اإلجيةثيح، كاىيت دكين
كمؿااعة أظٔاؿ اململفني، كحتليق املالءٌح كاملٔاءٌح ثني ؼجيكح ْؾا ادليَ 

ِا، واغ  شِددوا وقار  »ملفني، كيف احلؽير/ كؼجيكح امل ِا، ويشءٌ وا ور  د  ب وي  وخ
ِاتن  ت   صد  امق   صد  ، وامق  جلث  ادلّ   . «غ

  ٔافو املِؽكبةت فأكىل اىلؿبةت اىفؿااظ املهذٔبةت، كأٌة دكييف اجل
ٔقف كاىؽةكح، ك و ُا وإن قّل »فجعكت ال املؤٌَ »، ك «أخّب األعىال  إىل اهلل أدو 

، كاملسو الاكمو يف اىرتبيح كالكئؾ ْٔ رقٔؿ  «كييالن كيكٍو نسرينا يلٔؿ
ة، نٍة كةؿ اهلل ة كأكًٌٔٓ ٌِٓضن إن أتقاكه »/  ، أؼٓؿ اخليق ُفكن

 . «وأعنىكه ةاهلل أًا

  /إف ْؾا ادليَ ديَ كاضت، كإُّ ٌَ ال يطرب »كةؿ احلكَ ابلرصم
ف، كاكف يلةؿ/ حلأػؾ قييّ يؽقّ، كإف احلق زليو، كإف اإلنكةف عكي

فإُّ ال يؽرم ٌة كؽر أصيّ، كإف اىكجؽ إذا ركت  ؛أظؽكً ٌَ اىكٍو ٌة يؽيق
ثِفكّ اىكِف، كّلكّف ُفكّ ٌة ال يؽيق، أكشم أف يكّيت ذلم لكّ، ظىت ىكيّ 
ال يليً اىفؿيغح، كإذا ركت ثِفكّ اتلحكري كاتلؼفيف، كّلكّف ُفكّ ٌة دؽيق 

 . «كاكف يلةؿ/ رش الكري احللعلحاكف أكحف، كأٌِكٓة ٌَ اىكؽك، 
                                      

 ( ٌَ ظؽير6962، )«اكٌح ىلع اىكٍولطؽ كاملؽاى»، ثةب الؿكةؽابلؼةرم، نذةب  /أػؿصّ (8)
 . أيب ْؿيؿة 

    دلؽـ ختؿجيّ.  (2)

 (.7/035) «قري أقالـ اجلجالء». اُـؿ/ Pٌَ الكـ األكزايع  (2)

َ ظؽير اعئشح 31) ،«أُة أقيٍكً كٔؿ اجليب »، ثةب اإليٍةفابلؼةرم، نذةب  /أػؿصّ (2)  ٌ) . 

 .(395ص)الثَ فةرس  ،«ٌكضً ٌلةيحف اليغح»ُـؿ/ / شؽة الكري كأدكجّ ليـٓؿ. اح  ل  ع  ل  احل   (5)

ؽ» (6)  .(968ص)الثَ املجةرؾ  ،«الْـ
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 ذا اسًمحت شـب  اميلـاى   
ق م ًا كاى ءرضس هلل ويـل  

 .ىويٌ ءق ر

  ْٔ كٌَ قٍةت اإلجيةثيح/ الٔاككيح يف إدراؾ أف دفةكت اىلؽرات إٍُة
بكجت دِٔع املٔاْت كاػذالؼ االقذكؽادات؛ ذلم أف اهلل ككً األقٍةؿ 

أف يؿىض ثٍة فذط هل فيّ،  كاألػالؽ نٍة ككً األمٔاؿ كاألرزاؽ، كىلع لّك 
 ااظ خيذيف ثةػذالؼ اجلةس فيٍة يلؽركف قييّ.كأفغو األقٍةؿ ثكؽ اىفؿ

كت كإذا ازدمحخ ش  »كةؿ شيغ اإلقالـ/ 
ٔ قييّ أكؽر،  ـ  ؽّ اإليٍةف ك   ٌة اكف أرىض هلل ْك

فلؽ يكٔف ىلع املفغٔؿ أكؽر ٌِّ ىلع اىفةعو، 
كحيطو هل أفغو ممة حيطو ٌَ اىفةعو، فةألفغو 

ٔ يف ظلّ أفغو، كال  يؽيت ٌة ْٔ أفغو هلؾا أف يؽيت ٌة ْٔ أُفف هل، ْك
ا يفٔدّ ٌة ْٔ أفغو هل كأُفف ة، إذا اكف ٌذكؾرنا يف ظلح أك ٌذكرسن  . «ٌؽيلن

كٌَ اجلةس ٌَ فذط اهلل قييّ يف ثةب دكف ثةب، كًٌِٓ ٌَ فذط اهلل 
  ٌ ئـ اىليةٌح  يع   د   َ  قييّ يف لك ثةب، كرضب هل يف لك ػري بكًٓ، كٌة ىلع 

 كذلم فغو اهلل يؤديّ ٌَ يشةء. ٌَ أثٔاب اجلِح اثلٍةُيح ٌَ ظؿج،
  ًٍويف اجلىنث فإن امرتبيث أصل ضخه وأشاس وتني، ال يته ةدو

وال يصتغين عٌُا ، تغيري، وال تٌجح ةدوًٍ دعِة، وميس هل اغيث ينتيه عٌدَا
 .الكتري فضًًل عي الصغري، وال املٌتيه فضًًل عي املتتدي

ِاع وتعددة:  «  ولنرتبيث أً
 و اىلةدريَ، كدبين مياكت اىفًٓ، كدغجػ كٔاقؽ دْؤ فرتبيث عنىيث

 . [882]طه: ﴾ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ﴿اىكيً، كةؿ دكةىل/ 
                                      

 (.653، 7/650) «مدلٍٔع اىفذةك» (8)
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ًو ءخ ز آئا  اهرتبية: اهتًليو ًـو  
شأى اهبقي    وضبف اهرتبيـة ىوـس   
ــ     ــس اهتقوي ــة ىو ــا  واهرتبي ًبانيً
 واهتب   هزاية ءو شبار ًوى اميصالم

 يث ٍةاؿ، كةؿ دكةىل/ ىن  ك  ت   وأخرى وجدًا كؾ الغ ٔاؼؿ، كٔد   ثةملشةقؿ، كدؿ ى اخل

 ﴾ڑ  ک  ک  ک  ک گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ ﴿
  .[62]النور:

 يكيع إىل اتلٍهني، تشكو محةس الطةدكني، كدٓيئ ل وثاثلث جُاديث
 . [872]الصافات: ﴾ۆ ۆ  ۈ  ۈ  ﴿كدؽفف قَ ديةر املكيٍني، كةؿ دكةىل/ 

 ؾكل، كاىفؿد أف دطٔف اإليٍةف أف يجًل، كاحللني أف ي   وراةعث إيىاًيث
 . [827]البقرة: ﴾ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ﴿يرتدل، كةؿ دكةىل/ 

ٔصّ لألٌح ثك ة ي ِٓةٌ  ٔصّ ىلةقؽة كليرتبيح مكذٔيةت كدلةالت؛ٌ  ة ي ةٌح، كٌِٓةٌ 
ً ليؿيةدة. َ ذلم دؿبيح اىلةدة كدأْييٓ   ادلقٔة ككؽةع الطعٔة خبةضح، كأػصٌ 

ة أقً ٌَ ادلرس  ككقةايٓة دميكن
ٔقـح كالطعجح كالؿظيح، كىكَ  كامل

ة اىلؽكة!. ْؿ  صْٔ
ً آفػةت   ٍة أف للك قٍػو قـػي َ كك ػ ، ٍف

َ شأف اىكليؽة،   ٌ َٔي أػؽؿ آفةت اىرتبيح/ اتلٓ
ـ، كعكف اى ٓة، كاىرتبيح ىلع اتللييؽ كاتلكطت لؿايح أك شكةر دكف اإلقػال ُي كة رتبيح ىلعٌ 

ـ ثةلشػلك  ػة ٍْذ َ، كاال كاملغةالة يف اجلـؿة ليرتبيح اخلةضح ىلع ظكةب ابلالغ املجني لرليػ
ٔاع اىرتبيػح  ػ ٔازف ثني ُأ َ، كفلؽاف اتل ؿ ىلع ظكةب ابلةؼ ـْة ِةيح ثةى دكف املغٍٔف، كاىك

ٓة، كاختةذ ا ػةد اتلِؽػف كدلةالد ـ، أك اقٍذ ّ كاألظػاك ة يف مكةاو اىفلػ ضن ٌِٓ ىرتػص اجلةيف 
ر كاالُػؽفةع احلػةئف يكهػف  ٍة أف اتلٓٔػ ٍةف، كك ٔظيؽ كاإلي ة يف مكةاو اتل ضن ٌِٓ اىغةيل 

.ً ٌي ـ كككو، كالك ؼؿيف كطؽ األمٔر ذ َ قض ٔيًة، فةتلسةكو كاتلجةؼؤ يججئ ق  ػيالن دؿب
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واوتالك الدعىة لرؤية  حةحًح    
واضح  عن جمتىعاتها ووشكالتها 
وكًفًةة  التعاوةةن وعهةةا و  ةةالً  
عالجهةةةا  ةةةىه فوض الفىضةةة   

 .والتخبط

ـ     آهلث املرشكني، ك٧يه اجليب ّب كال كٝ أف يف ٧يه املؤ٨٤ني ٦ْ 
٪ػـ الٟٓتث كإاعدة ة٨ائ٫ا ىلع ٬ٛاْػ إةؽا٪ي٣ ٦ْ ٛخ٠ امل٨اٜ٘ني، كا٧خ٫ائ٩ ٦ْ 

، ملا يرتحب ىلع ذلٝ لك٩ ٦٤ املٙفػة ا١ِٓىم يف ادلي٦، ٥ٞا أف ةا١ٖثن  ض٥ٟثن  -
ق ةٓو املؤ١ٙث ٬٢ٛب٣٫ ا١ٍٓايا ءله٢ص احلػيبيث برشك٩ٌ، كإٍْا  إمياءق

ا١ِٓي٥ث ٦٤ ا٨ٖ١ائ٣، ك٤ػاراح٩ بلٓو ا٬ٜ١ـ ملا يرتحب ىلع ذلٝ لك٩ ٦٤ 
يف ذلٝ لك٩ أكرب دحل٠ ىلع أ٪٥يث ٤ٓؽ٘ث ال٬اّٛ يف  -١ِٓىم يف ادلي٦امله٢طث ا

 اخل٢ٚ، كال٬اسب يف الرشع ـ٬اءن بف٬اء.
 ومن مقاصد انطالق الدعوة من إدراك الواقع:

 حتليق ابلصرية يف ادلغَة إىل اهلل: «
  يٓيق يف كاّٛ ٤ا، ي٥خط٦ ٘ي٩ كب٩،  -ةالرضكرة–إف ادلاْيث

هرية يف د٬ْح٩، ك٪ؼا إ٥٧ا يخأىت ة٥ٓؽ٘ث كاّٛ كيٍا١ب رشاعن ةخطهي٠ ابل
ائ٠  فاح٫ا، ٥ٞا يخطٜٚ ةاالٌالع ىلع ـك املشخ٥ٓات كأ٘ؽاد٪ا ك٪يئاح٫ا كمـؤ

ا لأل٤اـ.  كأـاحلب ا١ٓرص املخشػدة ا١يت ختػـ ادل٬ْة كحػّ٘ ة٫ا ٛػ٤ن

  كا٤خالؾ ادل٬ْة لؽؤيث نطيطث
كاىطث ٦ْ دلخ٥ٓاح٫ا كملالكح٫ا ككيٙيث 

ـاحلب ْالس٫ا حت٬ؿ دكف اتلٓام٠ ٫ٓ٤ا كأ
ا٬ٙ١ىض كاتلغتً، كح٥ك٦ ادلاعة ٦٤ اختاذ 
ا١ٜؽار امل٨اـب يف ال٬ٛج امل٨اـب، ككىّ 

خ٥ؽار ٥ْالن مم٨ٟنا، ٦٥٘  اتلغٍيً املالئ٣ ل٬٢ىّ ا١ٜائ٣، كجت٠ٓ امل٬ان٢ث كااـل
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، فىن مل يعرف الىاقع يف اخلمةل 
والىاجةة  يف ا،ةةل، مل يعةةرف   

 . حكام اهلل يف عبافه

خٓاىث ٦ْ ا٣٢ٓ١ كال٬ ي ةال٬اّٛ ةأمؽ آعؽ كل٬ ناف ٪ؼا امأمؽ اخلٍأ ابلنّي   ااـل
ٙؿ كاجلٙيؿ  مأف ابلؼؿ ال يتخز ذ٥ؽح٩، كال يٍٓ  ٧ييشخ٩ إال إذا ٪٬ ةؼؿ اجل

 اـخ٬ىف رشكط إ٧خاس٩، كا٤خ٨ٓج م٬ا٩ٓ٧.

  ،ٚ٦٥٘ ل٣ يٓؽؼ ال٬اّٛ يف اخل٢
كال٬اسب يف احلٚ، ل٣ يٓؽؼ أضاكـ اهلل يف 
 ٩٢٥ ْتادق، كإذا ل٣ يٓؽؼ ذلٝ ناف ٬ٛهل ْك
جب٠٫، ك٦٤ ْتػ اهلل ةٖري ٣٢ْ ناف ٤ا 

 يه٢ص. يٙفػ أكرث مما
٘إف ٪ؼا ال٬ ي ي٨٥ّ حكؽار امأعٍاء يف ـاضث ا٠٥ٓ١ ادل٬ْم،  /وأخريًا
 . «ال يدَُلُغ الُهؤِنُو نو ُجدٍر واخٍد مَرتني» /كامأن٠ أ٩٧

َازل: يتسديد الفتاو «  يف انل
ال٤يث مألل ة٬٨ازؿ اع٤ث كٛػ اىٍؽبج  كال كٝ أف ـاضث ادل٬ْة اإـل

ىٍؽا  يف ا١ٖا١ب إ ى حٙاكت يف بلأ٫٧ا ا١ٙخ٬ل ٞررينا، كيؽسّ ٪ؼا اال
ا إ ى أ٪٥يث ٣٫٘  ٙن ا كع٢ ٙن ح٬نيٗ ال٬اّٛ كحكيي٩ٙ، كٛػ أكار أ٪٠ ا٣٢ٓ١ ـ٢
كاّٛ املفأ١ث، ٤ّ ٣٫٘ اجله٬ص الرشْيث املخ٢ٜٓث ة٫ا، ك٩ٜ٘ ح٨ػؾي٠ اجله٬ص 
ىلع ال٬اّٛ، كب٫ؼي٦ الؽك٨ني يخ٣ تفػيػ ا١ٙخ٬ل كح٨يتً امأضاكـ ٘ال يتىق 

رمح٣٫ -ٞرري ٦٤ ٥٢ْائ٨ا املخٜػ٤ني  مكال حؾاؿ ٘خاكدلاؿ ١ٍا٦ْ أك خما١ٗ، 
ّٓ  -اهلل  ا١ث يف اعل٣ احل٬ـ، ك٤ا ذاؾ إال مأ٫٧ا مجٓج ةني ركين ا١ٙخ٬ل.ضيث ك٘

                                      
(، كمف٣٢/ ٞخا  3366، )«ال يرلغ املؤ٦٤ ٦٤ سطؽ مؽحني»ابلغارم، ٞخا  امأد ، ةا   أعؽس٩/ (1)

 .   ( ٦٤ ضػيد أيب ٪ؽيؽة 8992، )«ال يرلغ املؤ٦٤ ٦٤ سطؽ مؽحني»الؾ٪ػ كالؽٛائٚ، ةا  
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ال يخ٥ك٦ املٙيت كال احلاك٣ ٦٤ ا١ٙخ٬ل كاحلك٣ »ي٬ٜؿ اة٦ ا١ٜي٣/ 
ني ٦٤ ا٣٫ٙ١  .ةاحلٚ إال ة٬ْ٨

 ضٜيٜث ٤ا كّٛ  أضػ٪٥ا/ ٣٫٘ ال٬اّٛ، كا٩ٜٙ١ ٘ي٩، كاـي٨تاط ٣٢ْ
ا.  ةا١ٜؽائ٦ كامأ٤ارات كا١ٓال٤ات، ضىت حييً ة٩ ٥٢ْن

  اجل٬ع اثلاين/ ٣٫٘ ال٬اسب يف ال٬اّٛ، ك٪٬ ٣٫٘ ضك٣ اهلل اذلم ضك٣
٬هل يف ٪ؼا ال٬اّٛ ذ٣ يٍتٚ أضػ٪٥ا ىلع اآلعؽ،   ة٩ يف ٞخاة٩ أك ىلع لفاف ـر

ا،  ٩ٓ يف ذلٝ ل٣ يٓػـ أسؽي٦ أك أسؽن ٘ا١ٓال٣ ٦٤ ٦٥٘ ةؼؿ س٫ػق كاـخٙؽغ ـك
٬هل  .« يخ٬ن٠ ة٥ٓؽ٘ث ال٬اّٛ كاتل٩ٜٙ ٘ي٩ إ ى ٤ٓؽ٘ث ضك٣ اهلل كـر

   الكة ىلع ٤ا ـتٚ ٘إف جتا٪٠ ال٬اّٛ ي  ػّ ـ   ٛاْػة   إ٥ْاؿ   ت  ٬ّٙ ْك
اذلرائّ  ٘يّٜ ٞرري ٦٤ الؾل٠ بفتب ْػـ اجلِؽ يف املآالت، ٥ٞا يؤدم إ ى 

ّ اجلاس اذلم حيي٩٧٬، حٜػي٣ ادلاْيث لإلـالـ يف إٌار ٧ِؽم دلؽد ٦ْ كاٛ
٢٘ؽب٥ا اع١ز ادلا ي مللكث ال ح٥ؿ ضاسث إ ى ْالس٫ا، كأ٠ٕٙ أعؽل يه 
أـاس احنؽاؼ يف دلخ٩ٓ٥، كإ٩٧ حل٢طَ يف د٬ْات امأ٧بياء ٢ْي٣٫ الفالـ 
أ٣٫٧ نا٬٧ا ييي٬ٙف إ ى د٬ْة اتل٬ضيػ ادل٬ْة إ ى حهطيص احنؽا٘ات 

ٕري ذلٝ، لك حبفب ٤ا ناف املشخ٥ٓات امأعالٛيث كاالٛخهاديث كالفياـيث... ك
حيار  ا١ٍٖياف الفيايس، ككٓيب  يف كا٩ٓٛ كا٧يرش يف دلخ٩ٓ٥، ٬٥٘ىس 

  حيار  ا١ٙفاد االٛخهادم، كل٬ط  ...حيار  االحنؽاؼ امأعاليق
رية  ك٪ٟؼا، لك ٪ؼا ٤ّ اجلِؽ يف املآالت كخماٌتث اجلاس ىلع ٛػر ٬ْٜهل٣، ـك

                                      
 (.3/382) «إْالـ امل٬ٛٓني» (1)
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  ًّ ا ا وثكافًّة إض الىعٌ بالىاقع  ًا ة
ا لبن    ا ً  ا واقتصافّيواجتىاعًّ

يف بنةةاا الشخصةةً  اة،ةةمى ، يف  
 .هةةةاا النوةةةاض ويف كةةةن  وةةةاض 

 

 يف ادل٬ْة ح٨ٍٚ جب٥يّ ذلٝ.  اجليب
 تباىة سبيل املجرنني وتػرية نياٌج امليدرفني:اس «

ك٪ؼا ٫٨٤ز ٛؽآين ٧ت٬م ـػيػ  ٘ا١ٜؽآف ٘اىج آياح٩ ةٙيص امل٨اٜ٘ني، 
ككلٗ ٞيػ الاكئػي٦ ٦٤ احل٬٫د كاجلهارل، ككٛائّ الفرية كأضاديد الف٨ث 

٦٤ -ٛػ ح٬احؽ ٘ي٫ا ٪ؼا املٓىن، كادل٬ْة كيه جتيل ـبي٠ املؤ٨٤ني ال ٕىن هلا 
٦ْ اـيتا٧ث ـبي٠ املشؽ٤ني، ٘خ٨ىه ٫٨ْا، كتفًٜ اثلٜث  -ل٬اّٛعالؿ إدراؾ ا

ة٫ا، ةاتلرصيص حارة، كباتل٥٢يص أعؽل، ك٪ؼا لك٩ مما يؽّ٘ ك ي امأ٤ث كي٨يف 
ال٤يث، كاخلرييث الرشْيث.  ٫٨ْا ا١ٖرائيث املؼم٤٬ث، كحيٜٚ اهل٬يث اإـل

َازن الرتبَي: «  حتصيل اتلاكمل واتل
ا ا كذٜاّ٘يػـياـػيّ -إف ال٬ ي ةػال٬اّٛ 

بل٨ث أـاـيث يف ة٨اء  -اا كاٛخهاديّ كاسخ٥اْيّ 
اللغهيث املف٥٢ث، يف ٪ؼا الؾ٤ػاف ك  لك 
ز٤ػػاف، كال وفػػ٬غ حبػػاؿ أف يػػؽ  املفػػ٣٢ 

ا كي٠٥٫ يف اجل٬ا٧ب ا٢٥ٓ١يػث ا كٟ٘ؽيّ ٥٢ْيّ 
ػا  ٥٘ػ٦  ٓن ٢٥يػث ٤ ػات ٥٢ْيػث ْك ٦ ٪ؼا اخل٠٢ ا١رتب٬م حتلػأ ٘آ كال٬اٛٓيث، ْك

ةٜيايا ١يفج ٤ٍؽكضث حتج ـ٥ّ كبرص الؾ٤اف كاملاكف، انلٖاؿ ٟ٘ؽ املف٣٢ 
كاـخػاعء ٛيايا كملالكت حارخييث ا٧ٜيج ُؽك٫٘ا كاى٥ط٢ج أن٬هلا، إ ى 
ػ ٨٤اةّ اثلٜا٘ث ٢ْي٩، إ ى ح٬ٓيٚ الفػ  ل٢خ٥ٟػني، إ ى  ضشؾ ا٠ٜٓ١ املف٣٢ ـك

ػ٫ٌ٬ٜا يف ٪ػ٬ة ئةٜاء امأ٤ث يف ْؾ١ث ٦ْ كػ ٫٧٬ا الفياـػيث كاالسخ٥اْيػث، ـك
 كنػػػػؽ اهلل حٓػػػا ى ضيػػػد يٜػػػ٬ؿ/ ،االٛخهػػػاديث كاتل٨ٜيػػػثاتلتٓيػػػث 
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ال تنبغٌ لمدعاة راح  
 .إال يف اجلن 

 .[33]الشورى: ﴾ی  ی  ی  جئ حئ مئ  ىئ ﴿
 اتلفاغل الصديح نع كضايا ادلغَة: «

يرشاؼ املتٟؽ إف ضف٦ ا٣٫ٙ١ كاإلدراؾ ملا جيؽم ي٥كّ  ٦ ٦٤ ااـل
لألضػاث، كاتلٙا٠ْ اإلجيايب الرسيّ ٤ّ مفخشػات ال٬اّٛ ك٤خ٢ٍتات 

امأ٪تث، كاتل٬يق ٦٤ ا١ٙنت كاملٓاٌب، ٥ٞا أف إدراؾ  ادل٬ْة، كيٓني ىلع أعؼ
ا ك٬ٛة يف مح٠ ٛيايا ادل٬ْة  ـن ة٥٫ث »ادلاْيث ل٬٢اّٛ ةأةٓادق الاكم٢ث ي٢٥ؤق محا

ؾـ ٬ٛم ال يث٨ي٩ ٩٨ْ ٞرثة عه٩٤٬، ٥٫٤ا حكابلج ٢ْي٩ ٬ٛل الرش،  اعحلث ْك
 . «إذ ال يٓخرب٪ا يف س٨ب اهلل إال نا١ٙؽاش

٤ؼ حي٬ِٜا »إال يف اجل٨ث،  ٘ال حتتيغ لرلاعة راضث
٤ا ٧ام٬ا، ك٤ؼ ـ٬ٟ٢ا ٤ا ك٬ٙٛا، ٣٫٥٫٘ ن٬ٓد 

ا إ ى ٤ٜاـ رأكا ٧ٜم ٤ا ٪٣ ٘ي٩ ٘اـخٖٙؽكا  . «كحؽٍؽ،لك٥ا ْربكا ٤ٜا٤ن
ل٣ يرتك٬ا ةاةنا جلرصة ٛييخ٣٫ إال كجل٬ق، كال رأكا ْػّكا دل٬ْح٣٫ إال 

 كاس٬٫ق، ي٨رصكف احلٚ كي٨هط٬ف اخل٢ٚ.
نو أٌهية ٌذا الَيع وىتائج إدراكً، فإن املبالغة يف  كرويف نلابل نا ذُ 

االشتغال بً وتضخيم أٌهيتً، وتػظيم أثره يف تغري الفتَى، واملغاالة يف تياوهل 
 هل سلبيات وحماذير نو أٌهٍا نا يأيت:

 إغفال اتلأصيل الرشيع: «
كذلٝ ةاْختار أف ال٬اّٛ ٪٬ امأن٠ حارة، كبإٕٙاؿ امل٫٨ز الهطيص يف 

                                      
 (.3/28الؽمح٦ ادلكرسم ) ل٢ليظ ْتػ ،«ن٬ٙة اآلذار كاملٙا٪ي٣» (1)

 .(633ص)الة٦ اجل٬زم  ،«نيػ اخلاٌؽ» (2)
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خػاؿ ح٢يق امأ عتار كاحلك٣ ىلع الؽساؿ كامأضػاث حارة، كبٜٙػاف ااْل

٬ء  كاتل٬ازف ةني ٩ٜ٘ اجلم كال٬اّٛ حارة ذاثلث، كباْيفاؼ اجلم الرش ي ـك
 حأكي٩٢ كح٬ٍي٩ٓ حلخ٬ا٘ٚ ٤ّ ال٬اّٛ حارة أعرية.

 االفتتان بابلٍرج والزيف: «
ـ٬اء أكاف ٪ؼا بلغهيات نا٘ؽة، أك ةأ٘اكر ٨٤طؽ٘ث، أك ة٬ٍائٗ 

ائ٠ ٕري رشْيث، ك٤ا يهطب ذلٝ ٦٤ اعخالؿ يف ىا١ ث، أك ةأـاحلب كـك
٤زياف احلب يف اهلل كابلٖو يف اهلل، ك٤ا ٛػ يؽا٩ٜ٘ ٦٤ اتل٬ٓي٠ ىلع امأـتا  

ائ٠ املاديث، كإٕٙاؿ اجل٬ا٧ب اإلي٥ا٧يث كامل٬٨ٓيث.  كالـ٬
 اجليَح بادلغَة إىل اهلل: «

ٟٙاح الفيايس، كذلٝ ةأف ختؽج ٦ْ مفار٪ا امأني٠، ٘خأعؼ ٌاةّ ال
أك اثل٬رة ال٨ٌ٬يث، أك املٓارؾ احلؾبيث، ٤ّ ٢ٕتث اخلٍا  ة٩، كاالٛخهار ٢ْي٩، 
خٜادم ا١رتب٬م ا٢ٓ١يم الؽنني، كاى٥طالؿ سا٧ب  كذة٬ؿ اجلا٧ب ااْل

ا، مما ٛػ يييص ا١ٙؽنث   اتلٜؽ  إ ى اهلل ي٢ث ك٤ٜهػن ةٓتادة ادل٬ْة ـك
 ل٫٢ش٬ـ ىلع اإلـالـ أك تل٬ي٩ ادل٬ْة.

 ػزال غو األنة حبجة ختلف الػانة غو الَيع املطلَب:االى «
٘إدراؾ ال٬اّٛ امل٬٢ٍ  ٪٬ اتلػةؽ يف امأضػاث كامل٬اٛٗ كاملفخشػات 
حلتلأ ٦ْ ذلٝ ٠٥ْ ركيػ يف ض٠ٜ ادل٬ْة  ٘إذا اعد ال٬ ي ةٓؾ١ث ك٤ٙارٛث 
ك٤ٙان٢ث ةني ادلا ي كأ٤خ٩، كبني ادلاعة كا٥٢ٓ١اء كمج٫ؽة املف٥٢ني، ٜ٘ػ أىت ٪ؼا 

ىلع أن٩٢ ةاإلةٍاؿ، كذلٝ ٦٤ أة٠ٍ ابلا٠ٌ  ا١ٙؽع   ؽّ ك  ٬ ي ة٨ٜيو ٤ٜه٬دق، ك  ال
ً.  كأعٍؽ امأرضار. ٘ال  ةػ ٦٤ االٛخهاد يف ذلٝ لك٩ كلؾكـ ٫٨٤ز ا١ٓػؿ كاتلـ٬
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 الرتدي يف انلظرة اتلآمرية: «
كذلٝ ةيف٬ئ اهلؾائ٣ كامأعٍاء كاإل١ٜاء ةالالئ٥ث ىلع اآلعؽي٦ 

ػاء، كالف٬ٜط يف اتل ٜػيؽ امل٬٪٬ـ ٬ٜ١ة اخله٬ـ، كاملتا١ٖث يف حٜػيؽ كامْأ
إماك٧اح٣٫، كاتل٬٫ي٠ ٦٤ كأ٣٫٧، ٤ّ ٤ا يهطب ذلٝ ٦٤ اتل٬٫ي٦ ٦٤ إماك٧ات 

 امأ٤ث ك٤ٜػراح٫ا، كاتل٬٪ني ١ٓؾائ٣ املغ٢هني.
ك٠ٓ١ مجيّ ٤ا ـتٚ إ٥٧ا يأيت ٦٤ سؽاء ا٢ٖٙ١ث ٦ْ ٛػر اهلل ا١ٖا١ب يف 

ني، كاذل٪٬ؿ ٦ْ ـنن اهلل حٓا ى ٧رصة ٪ؼا ادلي٦، كىٓٗ ركح اتل٬لك كاحلٜ
 يف ح٥ٟني املؤ٨٤ني كإ٪الؾ ا١ِاملني.

َاكع: «  االستغراق يف الَيع بال
حبيد يرتحب ىلع ذلٝ إٕٙاؿ ٢ٍ١ب ا٣٢ٓ١ ال٬اسب، كا١رتبيػث اإلي٥ا٧يػث، 
كاجل٬ا٧ػػب الفػػ٬٢كيث، كىػػٓٗ اتلٜػػؽ  إ ى اهلل حٓػػا ى ةا١ٓتػػادات ا٢ٜ١تيػػث 

 ف ل٣ يك٦ أعٍؽ٪ا.كا٢٥ٓ١يث، ك٪ؼا ٦٤ أعٍؽ الف٢تيات إ
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 ..........................................................................................................  
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿

[111]آل عمران:﴾ٿ  ٹ  ٹ ٹ  ٹ

ٹ  ڤ   ﴿

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڃ  ڃ  چ  چ

[79، 78ئدة: ]املا﴾ڇڍ  ڍ ڌ  ڌ  ڎ 



 

120 

 كبأدائّ ىلع كجّٓ خيصج امللكف ٌَ يٓسة اتللكيف، كاؿ حًاىل/
ٺ   ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ ڀ ڀ  ٺٺ  

، كحتؿو الؼٓادة ىلع [164ألعراف:]ا ﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
كينتيغ ليِاس أف يأمصكا ةمايث اهلل، فإف يؿٔا اكُٔا »اخليق، كاؿ ٌالم/ 

ٔدنا ىلع ٌَ يؿاق  . «ػٓ
فٓٔ جٓاد ادلئة ادلائً، كدكرْا اذلم ال كياـ لرليَ ةسكُّ، كال 
ايخؿاـ حبتو اهلل إال ىلع ْساق، كال حتلق تلٍاـ الٔاليث ةني املؤٌِني إال ةّ، 

ک  گ  گ گ  گڳ  ڳ  ڳ   ﴿كاؿ حًاىل/ 

 .[71]التوبة: ﴾ ڳ  ڱ  ڱ
 -إال ٌَ رخً اهلل-يف كاكًِا املًارص -ككرري ٌَ أرباب ادلئة  «

الكٔف يِّ لؼتٓات أك لؼٓٔات، فقئًا الٔاجب كأغصكٔا ظفيِث املجخٍى، ُ
كًٌِٓ اعمئف ةّ ٌَ غري فلّ كال حترص فأظاءكا ٌَ خيد أرادكا اإلخعاف، 

 كأفعسكا ٌَ خيد أرادكا اإلؾالح.
كاىًامئف املٔفلٔف كظك ةني املفصلني املخٓاكُني كاىًاميني غري 

 اخليق؛ فًٓ رري اجلاس ليِاس.املخفلٓني، يًئٍف احلق، كيصمحٔف 
  ـ ًنا بلً فأٌا اجلالكٔف يِّ فيلاؿ هلً/ ىيط االػخغاؿ ةٓشق اىفصيقث حصكي

ٌواْص اىفعاد، كحتؿيالن ملؿاىح جضئيث ال كيٍث هلا، ةو ْٔ ٌَ أجِو ٌٓاـ ظيس 
ڄ  ڄ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ﴿، كاؿ حًاىل/  اجلبيني

چ  چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ  

                                      
 .(651ص)الةَ أيب زيس اىلريكاين  ،«اجلاٌى» (1)
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ايٕة وصمحة الدااي٘ ٔالد  
وًعددد  ت اع ددد آ ال ددد  ُ   
 .ٔأٔاو ٓ، ٔالسٍة ٔأحك وّ 

الدايٕة ىل   »ق ه شٗخ اإلسدمً   
اهلل عتضىَ األو  بكن و  أو  اهلل 
بْ، ٔالٍّ٘ يَ كدن ود  ٌّدهلل اهلل    
يٍْ، ِٔذا ِٕ األو  بكن وعد ٔ   

 .«ٔالٍّ٘ يَ كن وٍك 

 .[157]األعراف: ﴾ڌ
  فخِث كحمِث،  -ةالرضكرة-كيف امللاةو ال يعتب اىلياـ ةٓشق الؼًرية

حًٔؽ اىًٍو اإلظاليم، كحًجو ةاملؿادٌث ٌػى األُوٍث كاحلهٌٔات، كال 
ظبتنا جلفصة اجلاس ٌَ  -ةًيً كخيً كؾرب-يٍكَ أف يكٔف اإلُكار 

 ادلاييث كادلئة.
  ا يف احتاع ًن كمؿيدث ادلايع كادلئة ٌ

كامصق، كالعِث كأخاكٌٓا، كٌَ ذلم اىلصآف كأ
اىلياـ ةٓشا الٔاجب املفصكض، إذ اىفالح يف 
 ادلُيا كاآلرصة ٌلصكف ةاىلياـ ةٓشا الٔاجب كال

ڳ  ڳ  ڳ ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ں   ﴿ةس، كاؿ ظتداُّ/ 

، كيمف األمص كاجليه [114]آل عمران: ﴾ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ 
اىًاـ إلهٓار فقيّ  ىلع ادلئة إىل اخلري ْٔ ٌَ ةاب يمف اخلاص ىلع

 اخلاص كاتلِٔيّ برشفّ.

  /ـ ادلئة إىل اهلل »كاؿ ػيذ اإلظال
 َ ّ، كاجليه ي ا أمص اهلل ة حخقٍَ األمص ةكوٌ 
ٔ األمص ةكو   ْ شا ىه اهلل يِّ، ْك  ُ ا  ٌ لك

ِهص ، كيف احلسيد/ «ًٌصكؼ كاجليه يَ لكٌ 
 .«ٍسيد الشهداء محزة، ورجل قام إىل إوام جائر فأمره وًهاه فقجن»

                                      
 (.65/616) «مدلٍٔع اىفخاك» (1)

« الهتري»، ك(6/586) «األكظك»اىمرباين يف (، ك3/565) «املعخسرؾ»احلاكً يف  /أرصجّ (2)
ٔ يف ، كجاةص ةَ يتس اهلل ( ٌَ خسيد ييل 3/656)  (.373ةصكً /)« الؿديدث». ْك
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  ِئف فيلاؿ هلً/ إُّ ال إُكار يف مٔارد االجخٓاد، كإُّ كأٌا املترس
جيب االكخؿار يف اتلغيري ةاحلس كاإلُكار ةاليعاف ىلع كسر احلاجث ٌَ غري 
جتاكز، كينتيغ حصؾ اإلُكار كاالختعاب، كاظخًٍاؿ احلهٍث كالؿرب إذا أدل 

 اإلُكار إىل ٌفعسة أكرب كفخِث أػس.
ْشق اىفصيقث جتب ىلع الهفايث، كحخًني يف مٔافى، كاؿ  كاألؾو أف «

ڳ  ڳ  ڳ ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ   ﴿حًاىل/ 

 .[114]آل عمران: ﴾ڻ  ڻ  ۀ 
ككشلم األمص ةاملًصكؼ كاجليه يَ املِهص / »Pكاؿ ػيذ اإلظالـ 

ال جيب ىلع لك أخس ةًيِّ؛ ةو ْٔ ىلع الهفايث نٍا دؿ يييّ اىلصآف، كملا اكف 
ا–َ حٍاـ ذلم اكف اجلٓاد اجلٓاد ٌ نشلم، فإذا لً يلً ةّ ٌَ يلٔـ  -أيقن

 . «ةٔاجتّ أذً لك كادر حبعب كسرحّ
كاألؾو يف ْشق اىفصيقث أف جتب ىلع اىفٔر، إال ٌا اظترين، كاؿ  «
كاؿ اىًيٍاء/ األمص ةاملًصكؼ كاجليه يَ املِهص كاجب ىلع / »Pاىلصايف 

، فٍَ أمهِّ أف يأمص ة  . «ًٍصكؼ كجب يييّاىفٔر إدمااعن
ٔد يف احلاؿ، هاْص ليٍدتعب ةغري جتعط، ًٌئـ  « ٔج كلك ٌِهص م

ا ةغري اجخٓاد، فاإلُكار فيّ كاجب ، كخعٍّ ةٍا يِدعً ةّ نُّٔ ٌِهصن
 .خخً الزـ، ةٍا ال يؤدم إىل ٌفعسة أكرب أك حفٔيج مؿيدث أيوً

                                      
 (.58/651) «مدلٍٔع اىفخاك» (1)
 (.3/557) «ىفصكؽا» (2)

 .(553ص)ليٍاكردم  ،«األخاكـ العيماُيث»(، ك3/588) «يالـ املٔكًنيإ»اُوص/  (3)

 (.5/613) «حفعري اةَ نرري»(، ك5، 3/3) «يالـ املٔكًنيإ»اُوص/  (4)
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الٕجٕب ت ِدذٓ العدع ة   
ودد ع ب بتح ددق ال ددا ة  

 .ٔغم ة املصمحة

ٔجٔب يف  « كمما ينتيغ اتلأكيس يييّ أف ال
مصحتك ةخدلق اىلسرة كغيتث  ْشق الؼًرية

ي رأى و  »/  املؿيدث، فيعلك ةاىًجض، ىلٔهل
ه بيده، فإن له يسجطع  وٌكه وٌكًرا فنيغّير

 . «اإليىان فبنساًٍ، فإن له يسجطع فبقنبٍ وذلك أضعف  
/  نٍا يعلك خبٔؼ الرضر املدلق، فًَ أيب ظًيس اخلسرم  اهلل  إنّ »مصفٔاعن

؟! ه  ر  ٌك  املٌكر أن ث   رأيت   إذ   ك  ٌع  : وا و  ، حىت يقول  ة  امقياو يوم   امعبد   ميسأل  
، ككس  «وف رق ت  وي انلاس ك  وث  ج  ٍ قال: يا رِّب! ر  ج  جّ اهلل عبًدا ح   ي  فإذا مقّ 

 ايخرب ذلم اىَفَصؽ كاخلٔؼ خجث يسيل ةٓا اىًتس يِس ربّ.
يِس كحلسيص املؿاىح كاملفاظس اىًاٌث يف ْشا ابلاب كاىرتجيح ةيِٓا  «

ٔ مٔكٔؿ إىل أْو اىًيً اذليَ ئذق ةًٓ -اتلًارض  إٍُا ْٔ ةٍزياف الرشيًث، ْك
 . ا ككيينا، كدياُث ككراعن ٓن  فل

  كإف حلسيً األًْ ىلع املًٓ، كاتلسرج يف مصاحب اإلُكار، كاجلوص
.  إىل املآالت يف ْشا ابلاب، كزكاؿ املِهص ةاللكيث أك ختفيفّ ٌمئب رشاعن

 اؿ ٌريّ ٌَ املًصكؼ أك خؿٔؿ ٌريّ ٌَ املِهص كأٌا زكاهل ٌى زك
 فٍٔفى اجخٓاد كُوص.

                                      
( ٌػَ 39) ،«نٔف اجلػيه يػَ املِهػص ٌػَ اإليٍػافةياف »معيً، نخاب اإليٍاف، ةاب  /أرصجّ (1)

 .  م خسيد أيب ظًيس اخلسر

(، 3167) ،«..ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ / حًػاىلكٔهل»اةَ ٌاجث، نخاب اىفنت، ةاب  /أرصجّ (2)
ػ كفصكػج   ةػَم  كذلج  » ةيفن  (59 /3) «عِسامل»يف كأمحس  ٌػَ خػسيد أيب ظػًيس  «اجلػاس ٌَ 

  .اخلسرم 
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زدحدددي ٔاج ددد ُ    كدددَ  ىلذا ا
مجعّى  ف اً أٔكداِى ،   ٖكدَ   
اآلخ  ت ِذٓ احلد ه ٔاجً د ، ٔ    

ع  كددْ ألجددن فعددن األٔكددا  ٖكددَ
 ب.ع  ك ٔاج

  ٌَ كأٌا زكاؿ املِهص كخؿٔؿ ٌا ْٔ أكرب ٌِّ أك فٔات ٌا ْٔ أكرب
.  املًصكؼ فٍٍِٔع رشاعن

  كاؿ ػيذ اإلظالـP /« َكإذا اكف األمص ةاملًصكؼ كاجليه ي
ةس أف  تات الاملِهص ٌَ أيوً الٔاجتات أك املعخدتات، فالٔاجتات كاملعخد

  ؛حكٔف املؿيدث فيٓا راجدث ىلع املفعسة
 
ُضىج إذ ةٓشا ةًرج الصظو، كأ

كخيد اكُج املفعسة لألمص كاجليه أيوً  …الهخب، كاهلل ال حيب اىفعاد،
ً و حمصـ ٌَ  ؛مؿيدخّ، لً يكَ مما أمص اهلل ةّ، كإف اكف كس ح ص ؾ كاجب، كف 

 . «إذ املؤٌَ يييّ أف يخيق اهلل يف يتاد اهلل، كىيط يييّ ْساًْ
كيِس حضاخً املؿاىح كاملفاظس يف أمص ٌا أك حًارض املؿاىح  «

فإذا »أك حًارض املفاظس يميب اىرتجيح، 
ازدخً كاجتاف ال يٍكَ دمًٍٓا فلسـ 
أككسٍْا، لً يكَ اآلرص يف ْشق احلاؿ 

ًو األككس كاجتنا، كلً يكَ حاركّ ألجو ف
حارؾ كاجب يف احلليلث، ككشلم إذا اجخٍى 

حمصٌاف ال يٍكَ حصؾ أيوٍٍٓا إال ةفًو 
ا يف احلليلث، كإف ظيم ذلم  ٌن أدُاٍْا، لً يكَ فًو األدىن يف ْشق احلاؿ حمص

 . «حصؾ كاجب، كظيم ْشا فًو حمصـ ةايختار اإللالؽ لً يرض
َ خصـ اإلظالـ كٌى أف ْشا الٔاجب ٌَ فصائـ الٔكج املقايث، كٌ

املٓسرة فإف خاجث ادلئة احلٔـ إىل اتلأحلف كاملساراة، كحؿديح املفاْيً، 
                                      

 (.5/556الةَ حيٍيث ) ،«االظخلاٌث» (1)

 (.51/57) «مدلٍٔع اىفخاك» (2)
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فأو  و ع دة التيدٗ  ب ل مدب فدم     
عس ب أبًاا، ىلذ ِ٘ األصن لتيدٗ   
املٍك  مب اع ْ املختمفدة، ٔلدٗ    
 .ٔ اء ذلك وَ اإل  ُ ح ة خ ده

كاظخفافث ابلالغ، كإكاٌث احلجث، كبِاء اىلايسة الؿيتث، كإُكار املِهصات 
اىًاٌث يف األٌث ةًيً كخيً أمُط ٌَ خاجخٓا إىل كرص االختعاب ىلع لائفث 

حِسرس فيّ ًٌالً ادليَ اللكيث،  ٌَ املِهصات اجلضئيث، يف الٔكج اذلم
 كحيخبط أؾٔهل كًٌاكسق الهربل.

  ٔجٔب فييؼٍو اإلُكار لك ٌِهص، كأٌا ٌَ خيد فأٌا ٌَ خيد ال
اتللكيف الرشيع »االػخغاؿ ةاتلغيري فلك ٌِهص حبعتّ، كلك ٌِهص ةلسرق، ك

 . «مرشكط ةاملٍكَ ٌَ اىًيً كاىلسرة
 يري ةٍصاحتّ اثلالث/ ةاحلس، كال خيىف أف ْشا الٔاجب يؼٍو اتلغ

 كاليعاف، كاىليب. 
  فأٌا مصحتث اتلغيري ةاىليب فال

ا إذ يه األؾو تلغيري املِهص  ؛تعلك أةسن
ةٍصاحتّ املزخيفث، كىيط كراء ذلم ٌَ 
اإليٍاف ختث رصدؿ، كأٍْيخٓا حصجى إىل 
نُٔٓا ظتب خفن اإليٍاف يف اىلئب 

 ٌَ كاملِافق. كؾياُخّ أف يشكب، فيه فصكاف ٌا ةني املؤ
  ،ٔافى اإلدماع كاملعائو اجلييات كأٌا حغيري اليعاف فيلك أخس يف م

ٔالَ اخلالؼ كدكائق املِهصات، كال تعلك  كخيخؽ أْو اىًيً ةٍا كراء ذلم ٌَ م
ـ أك أذل رفيف، كاؿ حًاىل/  ې  ې   ې  ې  ﴿ْشق الصحتث هليتث أك ٔل

 .[17]لقامن: ﴾ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ 
                                      

 (.61/333) «مدلٍٔع اىفخاك» (1)
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ت ٔععادِ  ب ا  كث ة املٍك ا
عكث  ٔس ئن اإلٌك   ٔالتيٗ ، 
ٔعتٍدددٕآ تددد  ت ٔ لٗددد ت  

 .الٍصح ٔالتع  

 كأال يضكؿ كأٌا اتلغيري كاإلُكار ةاحلس فٍرشكط حبؿٔؿ اىلسرة ،
ٔقاملِهص إال ةاحلس ، كأال يؤدم اتلغيري ، كأال يضكؿ ةيس فاييّ الٌخِايّ كحن

، كأال يرتحب ةاحلس إىل إذارة فخِث، كأال حلى بعبتّ ٌفعسة أك ٌِهص أيوً
اىغري، كأف يلخرص يف اتلغيري ىلع يييّ ٌَ الرضر ٌا ال حيخٍو يف اجلفط أك 

ا ٌَ أمٔر االجخٓاد اىيت اىلسر املدخاج إحلّ ٌَ غري زيادة، كحلسيص ذلم يٍييّ 
 حٔلك ألْيّ دكف غريًْ.

  ًكيخًني اتلسرج يف اإلُكار، فٍى حغيري اىليب يتسأ ةاتلًصيف، ذ
ٔين كاتلزٔيف، ذً اتللصيى كاتلًِيف، ذً اتلغيري ةاحلس، ىلع أف اىغا ىب يف ال

زٌَ االظخقًاؼ كغصبث ادليَ يِس االختعاب ةاحلس اظتِفار اىًاٌث فس 
ادلاعة، كاىتؼٔيغ ىلع كقيث ادلئة ةصٌخٓا، كإجياد ذرائى ابلمغ كاتلِهيو 
ٔد كحتسيس نرري ٌَ اىماكات يف  ةاىًاميني اكفث، ٌى اظتِػضاؼ نرري ٌَ اجلٓ

شا ي ٔاجٓات ىلع خعاب اىرتبيث كاتلؿفيث كابلالغ، ْك ؤكس أٍْيث اإلخالث م
ٔاكى كمالبعاحّ يِس ًٌاجلث ْشا األمص اخلمري.  ةفلّ اجلؽ كهصكؼ ال

  كبلػػسر نػػملة املِهػػصات كحًػػسدْا
حكمل كظائو اإلُكػار كاتلغيػري، كحتِػٔع 
دلاالت كآحلات اجلؿح كاتلًتري، كذلم يرب 
خمخيف كظائو اإليػالـ كاتلػأذري، املهخٔبػث 

ٔيث كاملصئيث.  كاملعٍ

                                      
 .(651ص)الةَ كساٌث  ،«خمخرص ٌِٓاج اىلاؾسيَ» (1)

 (.6/569الةَ ٌفيح ) ،«اآلداب الرشييث» (2)

ٔدة ) ،«اىترشيى اجلِايئ» (3)  (.6/511ىًتس اىلادر ي

 .(55ص)الةَ حيٍيث  ،«احلعتث» (4)
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ۇ  ۇ  ۆ   ﴿

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  

 ې  ې  ې ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ

وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ ېئ ىئ  ىئ  ىئی  

 [111]التوبة:﴾ ی  ی  ی  جئ

.

                                      
(، ك مفيً/ نخاب 3213« )/أضيج يل اىغِائً كٔؿ اجليب »أعؽسّ/ ابلغارم، نخاب اخلٍؿ، ةاب  (1)

ؽيؽة 2876، )«فغو اجلٓاد كاخلؽكج يف ـبيو اهلل»اإلٌارة، ةاب  َ ضػيد أيبْ   . ( كاليفؾ هلٌ 
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طريق حترير املقدشات واألوطاُ 

 وال -وإقاوة شمطاُ الشريعة مير 
ببذله األٌسذض واألوذ اه       - بد

 .شبين اهلل

 ائو إزاىث اىكلتات كفخص اىؽؽيق أٌاـ ادلقٔة كا جلٓاد ٌَ أقـً ـك
الـ كرشيكخّ ىَ يتِازلٔا  ٔق  -يف اىغاىب-كادلاعة؛ فإف أقػاء اإـل قٍا اغخطت

، كإُّ ٌٍٓا كيو يف حتليق اىكٍو  ٌَ األكؼاف كاحللٔؽ إال إذا محئا قييّ محالن
الفيايس بلكظ املطاىص، أك دفكّ بلكظ 

حتؽيؽ امللػـات املفاـػ، فإف ؼؽيق 
 كال-كاألكؼاف كإكاٌث ـيؽاف الرشيكث يٍؽ 

ةتؼؿ األُفؿ كاألمٔاؿ يف ـبيو اهلل،  -ةػ
ىيؿ هل اغيث ينخيه إحلٓا إال إضػل 

 احلفنيني اجلرص أك الشٓادة.
  ف كبؼؿ لك سٓػ كال خيىف أف املكىن اىكاـ ليشٓاد يتِاكؿ اـخفؽاغ لك ـك

ٔاء أكاف ةالفي ف كالفِاف أـ ةاحلشث كابلياف، كبادلقٔة يف ُرصة ْؼا ادليَ، ـ
 . «لطانُجائرعودُسُ َُعدلُ ُلكمةُ ُاجلًادُ ُأفضل ُ»كاإلرشاد، كيف احلػيد/ 

  ائو دقٔة ييث ٌَ ـك كإذا اكف األمؽ ةاملكؽكؼ كاجليه قَ املِهؽ ـك
ائو ادلفف قَ املؤٌِني كؼيب دقٔة قٍٔـ  ييث ٌَ ـك املؤٌِني، فإف اجلٓاد ـك

 .الهفار كاملرشكني
   إىل ئـ اىلياٌث، كإُكار كسٔبّ  كاجلٓاد ةاجلفؿ كاملاؿ ٌاض

                                      
(، كاىرتٌؼم/ نخاب اىفنت، ةػاب 4344« )األمؽ كاجليه»املالضً، ةاب  أعؽسّ أةٔ داكد، نخاب (1)

َ أقـػً اجلٓػاد »( ةيفؾ/ 1274، )«ٌا ساء أفغو اجلٓاد لكٍث قػؿ قِػ ـيؽاف سائؽ» ٌِ إَف 
فغو ٌَ حكيً »كقِػ اىنفايئ/ نخاب ابليكث ، ةاب  ٌَ ضػيد أيب ـكيػ اخلػرم ..« 

أم اجلٓػاد »( كفيٍٓػا أُػّ ـػ و/ 4/325« )املفِػ» ( كأمحػ يف4129، )«ةاحلق قِػ إٌاـ سائؽ
 .  ٌَ ضػيد ؼارؽ ةَ شٓاب  «قال:ُلكمةُحٍّقُعودُسلطانُجائرأفغو؟ 
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واجلّذذايف   شذذبين اهلل بذذالٍسض  
واملاه لدع ة الٍذاط إ  اسشذ ً   
وإزالة مجيع احلذ ازس والع اقذق   

يت حتذذ ه يفوُ الذذدف ه  يذذْ  الذذ
 . رض كساية عمى دلى ع األوة

إُكار ملكئـ ٌَ ادليَ ةالرضكرة، كاداعء نفغّ أك ختطيطّ جبٓاد اللكٍث 
فاْث، كغفيث قَ الٔاكف كسٓاىث.  ةػقث يف ادليَ كعالىث، كُلص يف اىكلو ـك

  ةاجلفؿ -كاجلٓاد يف ـبيو اهلل
الـ كإزاىث كاملاؿ دلقٔة اجلاس إىل اإلـ

دميف احلٔاسؾ كاىكٔائق اىيت حتٔؿ دكف 
فؽض نفايث ىلع دلٍٔع  -ادلعٔؿ فيّ

األٌث، ككػ يخكني يف مٔاعف، ٌِٓا/ 
حكيني اإلٌاـ لشغص ةكيِّ، كإذا اـتِفؽ اإلٌاـ أْو حميث، كقِػ ضغٔر 
اىلخاؿ إذا اتلًف الؾضفاف كحلاةو الطفاف، كالـتِلاذ أـارل املفيٍني 

 كحنٔ ذلم.  ٌَ أيػم الهفار،
  كاخلؽكج ليشٓاد يف ـبيو اهلل ىؽيب اىكػك يؽيب فيّ إذف اإلٌاـ-

كأمؽ اجلٓاد مٔكٔؿ »، فال يفخات قييّ، كاؿ اةَ كػاٌث/ -كسٔبنا أك اـخطتاةنا
، فإف عال قِّ «إىل اإلٌاـ كاسخٓادق، كييؾـ الؽقيث ؼاقخّ فيٍا يؽاق ٌَ ذلم

كلػ ٌَ لك ضاضب ٌِٓز قييم زٌاف أك ماكف، فيؽيب إذف أْو احلو كاى
 ـػيػ، كقٍو ٌتارؾ رشيػ، كٌَ ُارصًْ ٌَ ذكم الشٔكث كالفيؽاف.

  ،ّالـ فيلخؽكّ كيفخيت كأٌا ضني يخغيب قػك ىلع ةرل ٌَ ةالد اإـل
أك يلٓؽ أْيّ ىلع اخلغٔع ىغري رشع اهلل، فكِػْا يخكني ادلفف ىلع لك كادر 

ييًٓ ٌَ املفيٍني يف اآلفاؽ، ضارض ٌَ أْو حيم ادلار ةإؼالؽ، ذً ىلع ٌَ ي
 ضىت حتىم ةيغث املفيٍني كحتفؾ ضٔزة ادليَ.

                                      
 (.22/368الةَ كػاٌث ) ،«املغين» (1)
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ِذذدا اجلّذذايف األعهذذية ِدايذذة  
الٍذذذاط لنميذذذاُي ومعبيذذذدِي  
لم احد الذديااُي وإفذرازّي وذَ    
عب يفيذذة العبذذايف إ  عبذذايفة      
 .العبايفي وإف ء العامل وَ السصايف

ومرك اجلّايف والٍك ص عٍْ طريذق  
اهلمكذذذة واخلصذذذراُ   الذذذدٌيا   

بب الذذله واهلذذ اُي واآلفذذرةي وشذذ
وودعاة الذب ء والعذلا ي ووعذيعة    

 لمىصاحل العاوة لألوة.

ْػايػػث  ويدد ُاجلًددادُامع دد : «
اجلاس لإليٍاف، كحكتيػًْ لئاضػ ادليَاف، 
ٔديػث اىكتػاد إىل قتػادة  كإعؽاسًٓ ٌَ قت
رب اىكتاد، كإعالء اىكالً ٌَ اىففاد، كاؿ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ﴿حكػػػػاىل/ 

ُب ُ»كيف احلػيد/  [113]البقرة::ُ﴾چ چ ُُالساعةُ ُديُ ََُُنيبُعثت  حىتُُبالسيف 
 .«لُ ُالُرشيَكُُحده ُاهللُوَُُعبدََُ ُ

 : ُاهلد ُيذا ُيف اقخػاء املكخػيَ، كإزاىث اىفخِث قَ  دّ ر   ويدخل
اب أقػاء ادليَ، كحلٔيث دكىث املفيٍني، كفغص املِافلني،  املػقٔيَ، كإْر

يص املؤٌِني، كحؽبيخًٓ ىلع كحؽٓري الطف ٌَ رسفًٓ كإفهًٓ، ٌف حٍط
 الطرب كاثلتات، كغري ذلم ٌَ املِص اإلهليث كاجلفطات الؽباُيث.

   اجلٓاد كاجلهٔص قِّ  كحؽؾ
ؼؽيق اهليهث كاخلرساف يف ادلُيا كاآلعؽة، 
تب اذلؿ كاهلٔاف، كٌػاعة ابلالء  ـك
 كاىكؼاب، كمغيكث ليٍطاىص اىكاٌث لألٌث.

 ٓؼق كملا اكف اجلٓاد يف ـبيو اهلل ة
فإف الفيع يف حؽشيػق كتفػيػق كُطص أْيّ، كعتػ أضاكٌّ، كحلػيؽ  ؛املِػؾىث

ٔارد االسخٓاد  ٔاةخّ اىيت ال جئز اتلِازؿ قِٓا، كبني م مطاحلّ، كاىفطو ةني ذ

                                      
(،  ٌَ ضػيد 121 /4« )املطِف»(، كاةَ أيب شيتث يف 52 /1« )املفِػ»أعؽسّ/  أمحػ يف  (1)

 . ةَ قٍؽ  اهلل قتػ
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اىيت ال مشاضث فيٓا، هلٔ أمؽ يف اغيث األٍْيث كاخلؽٔرة، كخباضث إذا أعيف إىل 

ا ذلم اجلـؽ يف كاكف ابلالد كاىكتاد ُططن  ا لألٌث، كاـترٍارنا جلٓػ أةِائٓا، كحتليلن
ا ليرشكر كاملفاـػ اىكاٌث.  ليٍطاىص اىكاٌث كدفكن

  كإذا اكُج مرشكقيث سٓاد ٌَ اٌخِف قَ اىزتاـ األضاكـ الٔاستث
كاىكٍو ةٓا مما احفلج قييّ لكٍث الفيف كاألئٍث، فإف اـتيفاء رشقيث ْؼا 

اـتيفاء ضكً اجلٔاز ٌَ ةػ ٌَ  اىكٍو ْٔ أكؿ عاةػ يِغتػ ةّ، فال
الرشع، كقػـ اإلرضار ةاألٌث، كضرص الرصاع ٌف أقػائٓا ال غري، كضفَ 
الٌخٓا ٌَ كالءات  حؽحيب األكلٔيات يف ذلم، ٌف كعٔح الؽايث املشاْػة ـك
ساْييث، كشكارات قٍَيث، ككتو ذلم كبكػق أف حخطلق املطيطث ةإقؾاز ادليَ، 

 فؽيَ.كادلفف قَ املفخغكفني، ككف ةأس الاك
 ٔاسٓث ةأمٔر ٌخكػدة ٌِٓا/ حٔكف اىـفؽ ةخططيو  ،كحرتسص مطيطث امل

الٌث اتلٔكيج زٌاُنا كماكُنا، كاىلػرة ىلع  أـتاةّ، كحٔكف اىلتٔؿ ٌَ األٌث، ـك
ٔـف يف اختاذ  الـ، ٌف ةؼؿ اجلٓػ كاـخفؽاغ ال حٔؿيف احلػث يف عػٌث اإـل
ؼا مفيًَ إىل أْو  تاب املاديث، كضفاب اجلخائز يف ضػكد ككػرة اىبرش، ْك اأـل

 ث، ٌف اتلٔلك ىلع اهلل حكاىل ٌَ كتو كٌَ ةكػ.احلو كاىكلػ ٌَ األٌ
  ىيؿ  -ةطٔرحّ الرشقيث املؽئبث-كإذا أضتص اجلٓاد يف ـبيو اهلل

فإف املٔكف الططيص ْٔ امليض يف  ؛يف ٌلػكر األٌث يف ككج ٌَ األككات
الفيع لئضٔؿ إحلّ كحتليلّ، كحؽبيث األٌث كاجلاش ث قييّ كحأضييّ، ال إىغاؤق 

ٔة ةاللكيث، كإـلاؼّ ٌَ ٌِٓز اإلضالح ةاجلٍيث، فإف ككف ٌَ كامٔس ادلق
ختيف قَ اىلياـ ةّ فإٍُا يكٔف ةلػر اىكشؾ قِّ، ٌف رضكرة األعؼ ةئازـ 
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ُُغزُ ول ََُُُنُماَتُمَُ»/  ىلٔهل ؛الٔضٔؿ إحلّ، كاإلقػاد هل ُفسىُ هَُُبىُ ُث ُدُّول ُي 
 .«اق ُفَُنُه ُمُ ُىلعُشعبةُ ُماَتُ

خكػاد ليشٓاد ةإقػاد اىلٔة كرباط نٍا ».. كاؿ شيظ اإلـالـ/  جيب ااـل
 . «فإف ٌا ال يخً الٔاسب إال ةّ فٓٔ كاسب ؛اخليو يف ككج ـلٔؼّ ليكشؾ

   ةٓا املفئٍف  ؽَ كحتفَ االـخفادة ٌَ مؽاضو ترشيف اجلٓاد اىيت م
األكائو، كٌَ أضاكـ الفياـث الرشقيث اىيت يخطػد ةِاءن ىلع راعيخٓا ليٍطيطث 

ا   ف ٌَ املرشكني ْػُث أك ضؽبنا، فلػ ضاىص اجليبحفاكت املٔك ا قرشن كؽيشن
كأّعؽ كخاهلً، ككاحو غريًْ ضيد ال ْػُث، كحؽؾ كخاؿ آعؽيَ ةغري ْػُث، كيف 

 .لك ذلم اجلـؽ ملطيطث املفيٍني كضفَ اتللػيؽ ىلػرحًٓ
فإف ٌا ـتق ال يٍِف ٌَ اتلأكيػ ىلع احلؼر ٌَ اـخكشاؿ  ؛كأعرينا «

خفؾاز، أك االُؽالؽ ٌَ ردكد أفكاؿ كتو حٓي ث خمخيف مٔاسٓث، أك اـخ شاةث اـل
تاب كاىلٔل، كحتليق الهفايث يف اىكػة ٔد  /كىلع رأـٓا ،اأـل اـخلاٌث اجلِ

ٔا  كاىلادة حبفب اىؽاكث، كحتللًٓ ةاإليٍاف كذلخًٓ ةِرص اهلل ضىت يفخطل
ٔء اتللػيؽ ىلٔة اىكػك، أك اؾ  ػّ ِ  ت   الغرتار ؿ اجلرص قييًٓ، ٌف احلؼر ٌَ ـ

ةكرثة اىكػد، كمؽااعة أف اجلفٔس يخغري ذتاحٓا يف ضاؿ املٔاسٓث اىفكييث 
كاالعؽؽار قٍا كػ يـٓؽ ٌِٓا ضاؿ الفكث كاألٌَ كاالعخيار، فٓؼا ٌَ آنػ ٌا 

كذلم ضىت ال حؽسف ْؼق املٔاسٓات ةِليظ ٌا  ؛حنتيغ اىكِايث ةّ يف ْؼا الشأف
 ِ  لٔيث شٔكث املفيٍني.اجلٓاد تلطليلّ ٌَ إقؾاز ادليَ كح ع  رش 

                                      
ٌَ  (2922) ،«ذـ  ٌَ ٌات كلً يغؾ كلً حيػث ُففّ ةاىغؾك»مفيً، نخاب اإلٌارة، ةاب  /أعؽسّ (1)

 .  ضػيد أيب ْؽيؽة 

 (.18/159) «مدلٍٔع اىفخاك» (2)
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؛ حلهٍث ةاىغث دَؿ  كإذا اكُج املكارؾ ةني أكحلاء اهلل كأقػائّ ـشاالن

ُ﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ں ڻڻ ﴿قييٓا كٔهل حكاىل/ 
، فإف اجلٔىث اخلخاٌيث كادلكىث اجلٓائيث حلؾب اهلل املؤٌِني، كجلِػ اهلل [4]حممد:

﮶    ے ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﴿اىغابلني، كاؿ حكاىل/ 

 .[173-171]الصافات:ُ﴾﮷  ﮸ ﮹  ﮺  ﮻  
ٔد إٍُا يتِػؾؿ ىلع أٌث  « ٔق ٔد كاجلرص امل ٔقػ املنش ا فإف ْؼا ال كآعؽن

مؤٌِث دلاْػة، حؽيب أؼفاهلا ىلع ٌا حؽىب قييّ ٌكاذ ةَ قٍؽك ةَ اجلٍٔح 
كحؽيب شتاةٓا ىلع ٌا حؽىب قييّ حمٍػ ةَ اىلاـً اثلليف ،  ،

 . حؽبج قييّ اخلنفاء  كحؽيب نفاءْا ىلع ٌا
ضليق أف يح ىلع الطالة، فؽط يف حؽبيث إيٍاُيث قتاديث/ فٍَ  كيه

 يح ىلع اجلٓاد.خئف 
حؽبيث إيٍاُيث ـئكيث/ فٍَ ـلػ أٌاـ املكايص كىف املٔبلات  كيه

 سػيؽ أف يفلػ أٌاـ األقػاء كىف املٔاسٓات. 
ُ﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ﴿ كضػؽ اهلل اىكـيً ضيد يلٔؿ/

 ﴾چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ ﴿، ككاؿ/ [7]حممد:
 .[44]احلج:

                                      
ا ئٌٓا. (1) ٌن  ْٔ كاحو أيب سٓو ئـ ةػر، كاكف غال

 ْٔ فاحص ةالد الفِػ، كاكف اةَ ـتف قرشة ـِث. (2)

 نيٓا األربكث ئـ اىلادـيث.، اضتفتج ةيه حٍارض ةِج قٍؽك  (3)
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 ك٧بي٨ا   كأعؼ ةَيٓيت ا١ٜٓتث ٦٤ األ٧هار داع ٩٤٬ٛ ة٥ٟث حللن ،
٣َ٢ كبََّش ةٓػ عٙيث حللن  ؽ ةٓػ ذ٪اب ٨٤خهٗ ال٢ي٠، ْك َٞ ، كع٬َؼ كذ
َ ٨ْػ االـتيٜاظ ٦٤ اجل٬ـ يف ال٢ي٠ذ٢يث ال٢ي٠  .، كْك

كبٓػ نلة ا١ٙشؽ كن٬٢ات اجل٫ار، كيف ٧هٗ اجل٫ار كيف ذ٪اة٩ كإياة٩ 
 كدلالف٩، كعٍت٩ اك٘ث.

  كك٥ا داع ٬٧ح ؽ٩ٛ َٕ ٩ ٨ْػ ٥َْ  ، ٜ٘ػ داع ٧بي٨ا كدلق ٛتي٠ 
ـَ م٬ح٩  ، كداع ضاؿ ك٘اة أيب ـ٥٢ث اضخيارق ضاَؿ  احل٬٫دَم  ، كا١ٖل
  ٓ  . يػ ك٘اة ْر٥اف ة٦ ٬ِٓ٤ف كب

 ٠ٓ ذٝل ة  كىلع ٪ؼا مىض الهطاةث ٘الهػٚي ٙي ٘اةٓيػ ؛  ، ٧بي٩  ك
ٙاركؽ ٘ارس   كا١ ٚ، كي٨ػب اجلاس إىل س٫اد أ٪٠  ٘اة الهػي ٨ْػ ك ٠ٓ ٤ر٠ ذٝل  ٙي
 .٦٤ حل٢خ٩

                                      
مؽ٬٘اعن . كٛاؿ األبلاين  ( ٦ْ أـ ا١ٙي٠ كاة٦ ْتاس 21/142أعؽس٩ ا١ٍرباين يف الٟتري ) (0)

 / إـ٨ادق ضف٦.-(١2/21رت٪يب )يف نطيص ا١رتٕيب كا-
. ٦ْ ْتادة ة٦ الها٤ج  (2628(، كمف٣٢ )2781) أعؽس٩ ابلغارم (2)  مؽ٬٘اعن
. (. ٦ْ ٌٍْل 664(، كمف٣٢ )2216أعؽس٩ ابلغارم ) (3)  مؽ٬٘اعن
يب ة٦ ٞٓب 4/225(، كأمحػ )1346أعؽس٩ ا١رت٤ؼم ) (4)

 
ا ٦ْ أ مؽ٬٘اعن كٛاؿ  (، خمخرصن

 ا١رت٤ؼم/ ضف٦ نطيص .
. ( ٦ْ أـ ـ٥٢ث 2215أعؽس٩ ابلغارم ) (5)  مؽ٬٘اعن
. ٦ْ املفيب ة٦ ضؾف  (13مف٣٢ )ك(، 2252ابلغارم ) أعؽس٩  (6)  مؽ٬٘اعن
. ( ٦ْ أنؿ 2245أعؽس٩ ابلغارم ) (7)  مؽ٬٘اعن
 مؽ٬٘اعن . ٦ْ أـ ـ٥٢ث  (812مف٣٢ )أعؽس٩  (8)
 مؽ٬٘اعن . ٦٤ ضػيد أـ ا١ٓلء  (2132ابلغارم ) أعؽس٩  (9)
 مؽ٬٘اعن . ٦٤ ضػيد اة٦ ْتاس  (3343ابلغارم  ) أعؽس٩  (01)
 (.1/177(، الاكم٠ )2/312حاريظ ا١ٍربم ) (00)
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ٗكٌا دعا اهداعٚة إىل حني  ٗؾنيا    
املنينيدع٘ف ؾلنينيرهم اكنينيٛ اهداعٚنينية 

 ٙدع٘ إىل ح  ٗؾاتٕ!

 ٘اة املػ٬ْ؛ كك٥ا داع ادلْا يث إىل ضني ك
٘اح٩! ْيث يػ٬ْ إىل ضني ك ٝ ةٌف ادلا  ٟ٘ؼل

٢ي٩ ٨ْػ  ك٤ا كنايا أ٧بياء اهلل كمـؽ
ؽ  امل٬ت إال د٬ْة ل٢غ٢ٚ ٛت٠ امل٬ت، كٛػ ٞذ

ؽ اجليب اهلل حٓاىل يف ٞخاة٩ كنيث إةؽا٪ي٣ بلني٩ كي٬ٜٓب  يف  ، كٞذ
 .الة٩٨ ـنخ٩ كنيث ٬٧ح 

كه»/ ضني م٬ح٩ كاك٧ج كنيخ٩ كد٬ْح٩   .«الصالة الصالة! ووا منكج أيىًا
جك َِ ِٙ ٌل ض  ٥ؽ ْك ا   كنايا أيب ةلؽ ْك ٨ْػ ال٬٘اة د٬ْة إىل اهلل كأمؽن

 ةاملٓؽكؼ ك٫٧ينا ٦ْ امل٨ٟؽ.
٬ؿ اهلل ة٢َ  ا ضرضت ال٬٘اة  ٤ٓاذنا ٥٢َ٘   ـ٥ٓج   /ٜ٘اؿ ؛ٔ ضػيرنا ٦ْ ـر

٬ؿ اهلل   .«وي قنتٍ دخل اجلٌثوي شُد أن ال هلإ إال اهلل خمنًصا »ي٬ٜؿ/  ـر
تادة ة٦ الها٤ج  ْ  .كٛج اضخيارق  ك٤ر٠ ٪ؼا احلػيد ٬ٜ٨٤ؿه ٦ْ 

ِث ىلع ا١ٓلاء كا١ٙشؽ٨ْػ م٬ح٩  ٔ أة٬ ادلرداء كب٢َ   .ضػيرنا كأمؽ ةاملط٘ا
 كا٥٢ٓ١اء ادلاعة امل٬ٜ٘٬ف. ،٬٥ف٨ث املاىيث ـار ادلاعة امل٢ّٓ كىلع ٪ؼق الفّ 

 ػاء كإذا انٍٙج اله٬ٙؼ كادل٬ْة حخأكػ ٛت٠ ١ٜاء ، كٛػ داع اأْل

                                      
( كاحلل٣ يف املفخػرؾ 2/281(، كابلغارم يف األدب املٙؽد )1/258أعؽس٩ اإل٤اـ أمحػ ) (0)

 مؽ٬٘اعن . كنطط٩ احلاك٣ ككا٩ٜ٘ اذل٪يب.  (، ٦ْ ْتػ اهلل ة٦ ٥ْؽك 2/221)
ـ أمحػ يف مف٨ػق )4245أعؽس٩ أة٬ داكد )( 2) ٌل 2/67(، كاإل٤ا  ْ٦  مؽ٬٘اعن كنطط٩ األبلاين . (ْ 
٩ٜ لهطيص اة٦ ضتاف.2/318أعؽس٩  اة٦ ضتاف )  (3) ٜي ٓيب األر٧اؤكط يف حت . كنطط٩ ك ٬٘اعن  ( ٦٤ ضػيد ساةؽ مؽ
 ( ٦ْ ْتادة ة٦ الها٤ج مؽ٬٘اعن .18أعؽس٩ مف٣٢ يف نطيط٩ ) (4)
٦ أيب ادلرداء2/52(، كابلي٫ٌف يف كٓب اإلي٥اف )2/181أيب كيتث )أعؽس٩ اة٦  (5)  مؽ٬٘اعن .   (ْ 
. ( ٦٤ ضػيد ةؽيػة 2622أعؽس٩ مف٣٢ ) (6)  مؽ٬٘اعن
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ذهنينينينيم نْ نُ ٚنينينينياىل ا  ت نينينينياىل 
ٗاملصوح  يف كى شًاْ ًٗلاْ دع٘ا 
إىل ا  ت اىل يف اهكصني٘ز ٗعِنيد   
اهك ٘ز، ٗيف احلضس ٗاهسؿس، ٗيف 

 .املساجد ٗاهلِائس ٗاهلِس

، ك٤ر٠ اعمؽة٦ سيق ا١ٙؽس ٥ٞا داع٪٣ ربيع  ة٦ كٓتث  املٖرية
 .جبيق الؽكـ٪ؼا ٠ٓ٘ ٤ٓاذ

ضني اتلًف أ٤ري سيق الؽكـ ٛتي٠ م٬ٛٓث  ككؼا ٠ٓ٘ أة٬ ْتيػة 
 .٠ ٘خص مرصيْ تَ ق  ، ك٤ر٩٢ ٠ٓ٘ ٥ْؽك ة٦ ا١ٓاصا١ريم٬ؾ

 الدعوة ليس هلا ميقات زماني فكذلك ليس هلا ميقات مكاني: وكما أن «
ذٝل أف أ٧بياء اهلل حٓاىل كامله٢طني يف لك ز٤اف كماكف د٬ْا إىل اهلل حٓاىل يف 

٨ػ ا١ٜت٬ر، كيف احلرض كالفٙؽ، كيف  ا١ٜه٬ر ْك
نؿ، كيف اجل٬ادم  ٨ائؿ كاٟل املفاسػ كاٟل
٬اؽ ك٨٤ازؿ اجلاس، كيف املػارس  ٣ كاأـل كامل٬ـا

٥اكف ادل٬ْة كا ملٓا٪ػ كالفش٬ف كاملٓخٜلت!٘ 
 لك األرض كا١ٓال٣ ةأرسق.

  َ٣ م٬ىس ك٪اركف٘أ٤ا يف ا١ٜه٬ر كبلط ا١ٙؽا٨ْث ٜ٘ػ ٢ْ  

ہ  ہ  ھ  ھ ھ  ھ ے ﴿ /ٞيٗ حل٬ف ادل٬ْة ٘ي٫ا ةإذف اهلل حٓاىل

 .[44]طه: ﴾ے
  ةادل٬ْة يف ةلط اجلشايش ةاحلبلث كٛاـ سٓٙؽ ة٦ أيب ٌا١ب. 

 .ةاحلبلث

                                      
 .(1/322) ا١ٍربم حاريظ (0)
 (.212حاريظ ع٢يٙث ة٦ عياط ) (2)
 ( دار ٪شؽ .8/446ابلػايث كاجل٫ايث ) (3)
 (.82-22/87ابلػايث كاجل٫ايث ) (4)
مؽ٬٘اعن .  ( ٦٤ ضػيد أـ ـ٥٢ث اة٨ث أيب أ٤يث ة٦ املٖرية 2/122أعؽس٩ اإل٤اـ أمحػ  ) (5)

 كضف٩٨ كٓيب األر٧اؤكط يف حتٜي٩ٜ ل٥٢ف٨ػ .
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اهصنيسن   ٗملا اخرتط زجنيى ًنيّ نٓنيى   
ٗٓ٘ ُائٍ ًا  اهسٚـ عوى اهِيب 

شاد عوى نْ دعنياٖ هٚصنئد نْ إ إهنيٕ    
 زس٘ي ا ! اإإ ا  ٗنْ حمًٌد

 .يف ةلط امل٬ٜٛؿ ة٥رص ة٫ا ْتادة ة٦ الها٤ج كٛاـ 
 .كٛاـ ة٫ا اجل٥ٓاف ة٦ ٤ٜؽف كاملٖرية ة٦ زرارة يف ةلط ٞرسل يؾدسؽد

  كأ٤ا ٨ْػ ا١ٜت٬ر ٜ٘ػ رأي٨اق  ي٥ؽ ٢ْي٫ا ٘يأمؽ أنطاة٩ ةاتل٬ّٓذ ةاهلل
٦٤ ْؼاب اجلار ك٦٤ ْؼاب ا١ٜرب ك٦٤ ا١ٙنت ٤ا ٫ُؽ ٫٨٤ا ك٤ا ة٦ٍ ك٦٤ 

ةاف يف ْػـ االـتخار ٦٤ ابل٬ؿ ؼَ َٓ كحيؼر ٨ْػ مؽكرق ةٜربي٦ ي  ، اؿ٘خ٨ث ادلس
َ ، ك٦٤ اجل٥ي٥ث  .أنطاة٩ ةتٜيّ ا١ٖؽٛػ ٕري مؽة كْك

  كك٥ا داع اجليب  ا داع يف الفٙؽ كضاؿ اذل٪اب كاإلياب يف ضرضن
كي٣٫ِٓ يف ٌؽي٩ٜ إىل  ا١ٍؽيٚ، ٘ريكػ ْفٟؽق ةاال٧ي٥اـ إذا ٧ؾل٬ا يف ـٙؽ

 .كي٣٫٥٢ٓ ،ثض٥ٟ
  ٗ كملا اعرتط رس٠ ٦٤ أ٪٠ الَّشؾ الفي

ك٪٬ ٧ائ٣ ٤ا زاد ىلع أف داعق ١يل٫ػ  ىلع اجليب 
٬ؿ اهلل اأف ال هلإ إال اهلل كأف حم٥ػن   !ـر

  أ٪٠ ا١ٍائٗ يػ٬ْ٪٣ إىل اهلل ٘ؽدكا ٢ْي٩ ةأـ٬أ إىل ك١ٜػ أنلأ الفٙؽ

                                      
 (.64)تار٪ا ع٘خ٬ح مرص كأ (6)
 (.248-2/245( كا١ٙخ٬ح )422-2/386(، حاريظ ا١ٍربم )517-8/512ابلػايث كاجل٫ايث ) (0)
. يػ ة٦ ذاةج ( ٦ْ ز1756) مف٣٢ أعؽس٩  (2)  مؽ٬٘اعن
. ( ٦٤ ضػيد اة٦ ْتاس 181(، كمف٣٢ )127أعؽس٩  ابلغارم ) (3)  مؽ٬٘اعن
(4)  ٩ِ .2251اذلم أعؽس٩ ابلغارم ) ٤ر٠ ْك  ( ٦ْ ٌْل مؽ٬٘اعن
 (.7724(، الفنن الٟربل ل٢نفايئ )1514أة٬ داكد ) (5)
 .( ٦ْ ْتػ اهلل ة٦ ٥ْؽك مؽ٬٘اعن 132(، كمف٣٢ )52أعؽس٩ ابلغارم ) (6)
. ( ٦ْ ساةؽ 2/253أعؽس٩ أمحػ ) (7)  مؽ٬٘اعن
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 .الؽد كأكػق ىلع ٧ٙف٩ 
  ٠ ٠ ٖني ك٢ٓ٤ّ ألمهار ةادل٬ْة ٤ت٢ّ إىل ا ـٙؽاءق كأـر ٥ني؛ ٘خارة يـؽ

٠ اعن٣ ة٦ ذاةج كا١ٜؽاء  ٠ ٢ًْيا، كذاثلث يـؽ  أدمٓني. ٤ٓاذنا، كأعؽل يـؽ
  كرب٥ا داع إىل اهلل يف ا١ٍؽيٚ، ٥٘ؽة ي٢ًف أةا س٠٫ ةتٓو أزٛث مٟث

، كي٥اكي٩ «يا أةا احلكه َنه إىل اهلل وإىل رسِهل أدعِك إىل اهلل!»٘ي٬ٜؿ/ 
ؽ هل عٍؽ األئ٥ث املي٢ني ىلع أ٤خ٩ي٬ ا أة٬ ذر ٘يٞؼ ، كي ؽِْد٘ ٩  مؽة أعؽل ٤ن

تر٨ائيث الهٓتث ، كي٢ًف ٤ٓاذنا يف ع٩ٙ٢ ٘ي٩٥ّ٢ٓ ٞيٗ ي٠ٓٙ يف ا١ِؽكؼ ااـل
 .ا١ٍؽيٚ ٘ي٩٥٢ٓ ضٚ اهلل ىلع ا١ٓتاد كضٚ ا١ٓتاد ىلع اهلل

 ا أيُا ي» /كيٜهػ أـ٬اؽ ا٬ٜ١ـ ٘يػ٬ْ٪٣ يف ذم املشاز ٛائلن هل٣
ِا ِا: ال هلإ إال اهلل حفنح يف  . ك٤ر٠ ٪ؼا ا٬ٜ١ؿ ي٬ٜهل «انلاس! قِل

 .ْاكظ
وي يؤويين ووي يٌرصين حىت أةنّغ رساالت ريب »/  كيف ـ٬ؽ دل٨َث ٛاؿ

                                      

.2/443أعؽس٩ ا١ٍربم يف حاريظ األم٣ كامل٬٢ؾ ) (8) لن  ( ٦ْ حم٥ػ ة٦ ٞٓب ا١ٜؽٌيب  مـؽ
ٗ )2/282أعؽس٩ اة٦ إـطاؽ ) (0) ٦ املٖرية ة٦ كٓتث 6/144(، كاة٦ أيب كيتث يف امله٨  مؽ٬٘اعن . (ْ 
مؽ٬٘اعن . كنطص األر٧اؤكط احلػيد ١ٖريق يف ر( ٦ْ أيب ذ4/234أعؽس٩ اإل٤اـ أمحػ ) (2)

 حتٜي٩ٜ ل٥٢ف٨ػ.
 ( ٦ْ أيب ذر 24/67(، كاة٦ ضتاف يف نطيط٩ )4/238أعؽس٩ اإل٤اـ أمحػ يف مف٨ػق ) (3)

 مؽ٬٘اعن . كنطط٩ األر٧اؤكط يف حتٜيٚ املف٨ػ ىلع رشط مف٣٢.
.  ( ٦ْ ٤ٓاذ 22(، كمف٣٢ )1745أعؽس٩ ابلغارم ) (4)  مؽ٬٘اعن
( ٦ْ ربيٓث ة٦ ْتاد ادليٌل 2/52( كاحلاك٣ يف املفخػرؾ )2/381أعؽس٩ اإل٤اـ أمحػ ) (5)

. كنطط٩ األر٧اؤكط ١ٖريق يف حتٜيٚ  املف٨ػ.  مؽ٬٘اعن
( ٦ْ رس٠ يف إمؽة اة٦ الؾبري مؽ٬٘اعن كَنَطَط٩  األر٧اؤكط يف 24/26أعؽس٩ اإل٤اـ أمحػ ) (6)

 حتٜي٩ٜ ل٥٢ف٨ػ .
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 .«فنٍ اجلٌث

/  ٧بي٨ا كيٖىش  ا ٛائلن ا ـ٬ؽ ةين ٛي٨ٜاع ٘يػ٬ْ ي٬٫دن يا وعرش »ي٤٬ن
ِا قتل أن يصيتكه و ِد أسنى  .«ثُل وا أصاب قريًشايُ

  ا هل٣ يف ي٬ـ ْيػ٪٣ ٟ٘ؽ٪٬ا دع٬هل ٢ْي٣٫ ا ٨ٞيفن كدع٠ ٢ْي٣٫ ي٤٬ن
٬ؿ اهلل  يا وعرش ايلُِد أروين اثين عرش رجاًل يشُدون: أًٍ »/ ٜ٘اؿ هل٣ ـر

ال هلإ إال اهلل وأن حمىًدا رسِل اهلل، حيتط اهلل عي لك يُِدي حتج أديه 
 .«السىاء امؼضب اذلي ػضب عنيٍ

 اؿ/ َ٘ ٛ
 
 ٤ا أساة٩ ٣٫٨٤ أضػ. ،ـٟخ٬اأ

ِاهلل إين ألًا احلارش»/  ٜ٘اؿ وأًا انليب املصطىف  ،وأًا امعاقب ،أةيخه ف
 .«ةخهآوٌخه أو كذّ 

ِٙ ٥٢٘ا ا٧رصؼ ٧ادل رس٠ ٤ِ   / ٥ٞا أ٧ج يا حم٥ػ.٩ِ ٦ ع٢
ٜ٘اؿ/ أم رس٠ ح٬٥٢ٓين ٘يل٣ يا ٤َّٓش احل٬٫د؟  ،ٛاؿ/ ٘أٛت٠ ذلٝ الؽس٠

٣ أ٩٧ اكف ٘ي٨ا رس٠ أ٣٢ْ ةلخاب اهلل ٨٤ٝ، كال أ٩ٜ٘ ٨٤ٝ، ٛال٬ا/ كاهلل ٤ا ٢ٓ٧
ٛاؿ/ ٘إين أك٫ػ ةاهلل أ٩٧ ٧يب اهلل . كال ٦٤ أةيٝ ٛت٢ٝ، كال ٦٤ سػؾ ٛت٠ أةيٝ

 .كٛال٬ا ٘ي٩ رًشا ،كا ٢ْي٩ ٬ٛهلدّ . ذ٣ رَ ٛال٬ا/ ٞؼةَج  اذلم جتػك٩٧ يف اتل٬راة.
                                      

( ٦ْ ساةؽ مؽ٬٘اعن . كنطط٩ 1/572(، كاحلاك٣ يف املفخػرؾ )2/211أعؽس٩ اإل٤اـ أمحػ ) (7)
 احلاك٣ ككا٩ٜ٘ اذل٪يب .

( ٦ْ اة٦ ْتاس مؽ٬٘اعن . كى٩ٙٓ األبلاين 8/272بلي٫ٌف يف الفنن )( كا2222أة٬ داكد )أعؽس٩  (0)
 (.536ةؽ٣ٛ ) ،يف ىٓيٗ أيب داكد

( ٦ْ 2/358يف املفخػرؾ ) (، كاحلاك25/227٣(، كاة٦ ضتاف )5/14أعؽس٩ اإل٤اـ أمحػ ) (2)
 ٬ْؼ ة٦ ٤الٝ األكشيع مؽ٬٘اعن . كنطط٩ احلاك٣ ككا٩ٜ٘ اذل٪يب . 
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ٗكٌا شنئد  املِدنيدٙا  ٗااًنياكّ    
ٗاملؿد٘حة اهنيدع٘  إىل ا    اه اًة

ؾكد شٔد  نق ٚة اهسجْ٘ ٗغسف 
 امل دكال  اهدع٘  إىل ا  نًٙضا.

ٙأتٛ اهِاس يف ًِاشهلٍ  ٗكاْ 
ؾٚكني٘ي    ،مِبِى يف ً٘اسنيٍ احلني   

ٙا نٙٔا اهِنياس! إْ ا  ٙنيأًسكٍ   »
 «نْ ت  دٖٗ ٗإ تصسك٘ا إ شًٚئا

  ك١ٜػ ٛاـ اجليب ٫ا ةني ٫ُؽا٧ي٣٫ىلع الهٙا ٘ش٫ؽ ةادل٬ْة كرصخ ة. 
، كدرَ  ٢َ كأحا٪٣ يف ٨٤ازهل٣ ٤زنالن ٤زنالن ٣ ةػار األر٣ٛ رًسا، س يف ةي٬ح٣٫ عٙيث، ْك

رري.  ٞٚ ي٫ا ع٢  ٘٣٢  كـأ
يػػأا اجلػػاس يف ٨٤ػػازهل٣  كاكف 

ياا أيُاا »ة٥ِىن يف م٬اـ٣ احلػز ٘يٜػ٬ؿ/ 
انلاااس! إن اهلل يااممرنه أن حعتاادو  وال 

ا ِا ةٍ شيئً  .«ترشن

 ٦٫٥٢ كباي٦٫ٓكرب٥ا دم ، كرب٥ا ساء ّ ا١نفاء يف ةيج ٘ػاع٪٦ ْك
ؽ٪٦ كأمؽ٪٦ ةالهػٛث ٦٫ِ كٞذ  .إحل٦٫ يف ي٬ـ ا١ٓيػ ٬ْ٘

٦٫ِ يف ةيج إضػا٪٦  .كرب٥ا ْك

  كك٥ا ك٫ػت امل٨خػيات كاأل٤اك٦
ا١ٓا٤ث كاملٙخ٬ضث ادل٬ْة إىل اهلل ٜ٘ػ 
ؽؼ املٓخٜلت  ك٫ػت أٛتيث الفش٬ف ٕك

 ا.ادل٬ْة إىل اهلل أيين 
 ٗ ٬ْة ٧يب اهلل يـ٬ ڦ ڦ ڦ  ﴿ كذٝل حاريظ يتػأ ٦٤ د

                                      
 مؽ٬٘اعن . ( ٦ْ اة٦ ْتاس 127( كمف٣٢ )3662أعؽس٩ ابلغارم ) (3)
( ٦ْ ربيٓث ة٦ ْتاد ادليٌل مؽ٬٘اعن . كنطط٩ األر٧اؤكط يف 2/381أعؽس٩ اإل٤اـ أمحػ ) (0)

 حتٜي٩ٜ ل٥٢ف٨ػ .
 مؽ٬٘اعن . ( ٦٤ ضػيد أيب ـٓيػ اخلػرم 1522(، كمف٣٢ )222غارم )أعؽس٩ ابل (2)
 .( ٦٤ ضػيد أيب ـٓيػ اخلػر م 223أعؽس٩ ابلغارم ) (3)
 .( ٦٤ ضػيد أيب ـٓيػ اخلػرم 1522(، كمف٣٢ )222أعؽس٩  ابلغارم ) (4)
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ُ٘ َّ اسدؿساؽ اه سع يف اهد وٚؼ ًِٗ
نْ ٙكَ٘ أا كى   ٗاه ٚاْ ٗاهدع٘ 

 ًسوٍ ًٗسوٌةف ه ٌَ٘ ق٘هٕ ت اىل  
ڎ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ﴿

 .[08]يوسف:  ﴾ژ ژڑڈ ڈ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک 

 .[41-39 ]يوسف: ﴾ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
  كٛػ داع اجليب  رْس ة٥فشػق

َ
ـيػ احل٥ا٤ث ذ٥ا٤ث ة٦ أذاؿ ك٪٬ يف األ

 ذلذنا ٘أـ٣٢ ةٓػ أف أ٩ٜ٢ٌ . 
ـ املف٥٢ني ةادل٬ْة يف الفش٬ف كأ٤ا ٛيا

طّػْث ٩٨ْ كال ضؽج!  ٛػي٥نا كضػيرنا٘ 
ّ يف اتلت٢ئ كابلياف  « ـخٙؽاغ الـ٬ ك٦َ٤ِ ا

ـ  ٬٥ كادل٬ْة أف ي٬ٜـ ة٫ا لك مف٣٢ كمف٥٢ث؛ ١ٓ
ٓاىل/  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ  ﴿٬ٛهل ح

ِا عين ولِ آيث»/ ك٬ٜ١هل .[08]يوسف:  ﴾ڈ ڈ ژ ژڑ  .«ةنِؼ
ارجع إىل قِمك فمخربَه حىت »/ -ػ إـل٩٤ةٓ -أليب ذر - ك٬ٜ١هل 

عين قِمك؟ عىس اهلل أن  غٌ فُل أًج وتنِ ». كيف ركايث/ «يمحيك أمري
٘أـ٣٢ ٧هٗ ا٬ٜ١ـ ةػ٬ْة أيب ذر، ٥٢٘ا ٛػـ  ،«ويمجرك فيُه ،يٌفعُه ةك

ػفار ػفر اهلل هلا، وأسنه »/ ٜ٘اؿ ! املػي٨ث أـ٣٢ ٧ه٣٫ٙ ابلايق اجليب 

                                      
 .(، ٬ٍ٤الن ٦٤ ضػيد أيب ٪ؽيؽة 2653(، كمف٣٢ )351أعؽس٩ ابلغارم ) (0)
 مؽ٬٘اعن . ( ٦٤ ضػيد ْتػ اهلل ة٦ ٥ْؽك 2352ابلغارم ) أعؽس٩ (2)
 مؽ٬٘اعن . ( ٦٤ ضػيد اة٦ ْتاس 1363(، كمف٣٢ )2752أعؽس٩ ابلغارم ) (3)
 مؽ٬٘اعن . (، ٦٤ ضػيد أيب ذر 1362) مف٣٢أعؽس٩  (4)
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اهنينيدع٘  إىل االنيني٘ي ٗاهلوٚنينيا    
ئى اه٘اضحا  تدٚسنيس هلنيى   ٗاملسا

ًسنينيوٍ، ٗكنينيرا اهنينيدع٘  اخلالنينية  
ُٙ ؿى ًِٔا كى ًنيمًّ،   اهؿسدٙة إ 
 .ٗكرا لاحب كى ٗإٙة يف ٗإٙدٕ

 .«ساملُا اهلل

  كبادل٬ْة إىل اهلل أمؽ كك٘ػ ةين حلد ك٘ػ ةين ْتػ ا١ٜيؿ. 
لـ رشع يػ٬ْ إىل اهلل؛ ٘أـ٣٢ ةربكث كبػع٬ؿ الهػيٚ إىل اإـل

تػ الؽمح٦ ة٦ ٬ْؼ ،كالؾبري ة٦ ا٬ٓ١اـ ،ة٦ ْٙاف د٬ْح٩ ْر٥اف ٓػ ة٦  ،ْك ـك
 .أدمٓني، كلك٣٫ ٦٤ ا١َّٓشة املبَّشي٦ك٢ٌطث ة٦ ْتيػ اهلل ،أيب كٛاص

 ٜ٘اؿ/ ٘إف الكـ  ،داع ٩٤٬ٛكب٥شؽد إـلـ ـٓػ ة٦ ٤ٓاذ
٬هل، ٛاؿ الؽاكم/ ٥٘ا  رسا١ل٣ كنفائل٣ ٌَْل ضؽاـ ضىت حؤ٬٨٤ا ةاهلل كـر

ا كمف٥٢ث  .أمىس يف دار ةين ْتػ األك٠٫ رس٠ه كال امؽأة إال مف٥٢ن
 ؽكة ة٦ مف٬ٓد اثلٜيف ك٪ٟؼا ٠ٓ٘ لٌك ٦٤ ى٥اـ ة٦ ذ٢ٓتث ْك
 ٛاؿ حٓاىل/، ؛ ة٠ ككؼا ٠ٓ٘ ا١ٙؽيٚ ٦٤ اجل٦ اذلي٦ أـ٬٥٢ااثلٜيف

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ  ﴿

 .[29]األحقاف:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
  كىلع ٪ؼا امل٬٨اؿ نفشج األ٤ث املط٥ػيث سيلن ٘شيلن، ضىت ٘خص اهلل

 ةادل٬ْة ٦٤ ابللد، كدع٠ ٘ي٫ا ٦٤ ا١ٓتاد أكرث ٤ػ٥ا ٘خص ةاجل٫اد!!
إىل األن٬ؿ ىلع أف ادل٬ْة  «

                                      
 .مؽ٬٘اعن   ( ٦٤ ضػيد أيب ذر 1362أعؽس٩ مف٣٢ ) (5)
. ٦٤ ضػيد اة٦ ْتاس (، 26(، كمف٣٢ )76أعؽس٩ ابلغارم ) (6)  مؽ٬٘اعن
 (.2224أعؽس٩ اة٦ ـٓػ يف ا١ٍتٜات الٟربل ) (7)
( 2637(، كا١رت٤ؼم )3538ضػيد ا١َّٓشة املبَّشي٦ ةاجل٨ث ضػيد ٫٨٤ا ٤ا أعؽس٩ أة٬ داكد )  (0)

 (.٦ْ3222 ـٓيػ ة٦ زيػ مؽكاعن . كنطط٩ األبلاين يف نطيص اجلا٤ّ ةؽ٣ٛ )
 (.1/723ة )أعؽس٩ ابلي٫ٌف يف دالئ٠ اجلت٬ (2)
. ( ٦ْ أنؿ ة٦ ٤الٝ 52أعؽس٩ ابلغارم ) (3)  مؽ٬٘اعن
 (.145-144كس٬ا٤ّ الفرية ) ،(3/224الفرية اجلت٬يث الة٦ ٪لاـ ) (4)
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  ًّٗ اسدؿساؽ اجلٔنيد يف اهني الؽ  
دع٘  نًيت اإلجااة ٗاهدع٘  عونيى  

 حد سني٘اىل، ؾكنيد دعنيا اهنيِيب     
املصسك  اجلآو  اهػاؾو ، ٗدعا 

 .نٓى اهلداا 

كاللكيات كاملفائ٠ ال٬اىطات حخيرس للك مف٣٢، ككؼا ادل٬ْة اخلانث 
ىف ٫٨٤ا لك مؤ٦٤، ككؼا ناضب لك كاليث يف كاليخ٩؛ اكملؽأة  ا١ٙؽديث ال يٓ 
يف ةيخ٫ا، كالؽس٠ يف ةيخ٩، ك٥٫٤ث ٪ؼق ادل٬ْة يه حٖيري الف٬٢ؾ ةادلرسث 

 األكىل.
 كادل٬ْة إىل دٛائٚ  ،جل٥اْيثكادل٬ْة ا ،كأ٤ا ٤ا يخ٢ٓٚ ةػ٬ْة ا١ٓا٤ث

٥ث إىل أ٪٫٢ا ٦٤ ا٥٢ٓ١اء، كّلٌك حبفت٩ يف ٪ؼا مفائ٠ اإلي٥اف كاألضاكـ ٫٘ؼق مف٢َ 
 يه حٖيري األ٘اكر كاتله٬رات. -ةادلرسث األكىل-األمؽ، ك٥٫٤ث ٪ؼق ادل٬ْة 

 /ك٦٤ اـخٙؽاغ اجل٫ػ يف ابللغ «
د٬ْة أ٤يت اإلساةث كادل٬ْة ىلع ضػ ـ٬اء، 

املَّشكني اجلا٪٢ني   ٜ٘ػ داع اجليب
احل٬٫د  كداع أ٪٠ الٟخاةني؛ ٘أىت ا١ٖا٢٘ني، 

. كاـخػاع٪٣ حلػ٬ْ٪٣ إىل يف ةيج ٞتري٪٣
لـ ةػ٬ْة ي٬٫د عيرب ، كأمؽ ٢ْيًااإـل

٠ ٞخاة٩ إىل َضرْب حي٥اء ٦٤ احل٬٫د ،ٛت٠ ٛخاهل٣ ، كداع ْػم ة٦ ضاح٣كأـر
لـ، ككخب إىل ٪ؽ٠ٛ يػ٦٤٬ْ اجلهارل ، كداع أكيػر دك٤ث ق إىل اإـل

                                      

 مؽ٬٘اعن . ( ٦ْ أنؿ 2822أعؽس٩ ابلغارم ) (0)
. ( ٦ْ أنؿ 2822أعؽس٩ ابلغارم ) (2)  مؽ٬٘اعن
.( ٦ْ ـ٠٫ 1325(، كمف٣٢ )2622أعؽس٩ ابلغارم ) (3)  ة٦ ـٓػ مؽ٬٘اعن
ا. (4)  ل٣ أسػق مف٨ػن
( ٦ْ ْػم ة٦ ضاح٣ مؽ٬٘اعن كٛاؿ األر٧اؤكط يف حتٜي٩ٜ 3/146أعؽس٩ اإل٤اـ أمحػ ) (5)

 ل٥٢ف٨ػ/ ةٓي٩ نطيص  ك٪ؼا إـ٨اد ضف٦ ٦٤ أس٠ أيب ْتيػة.
. (، ٦ْ أيب ـٙياف 2662(، كمف٣٢ )6أعؽس٩ ابلغارم ) (6)  مؽ٬٘اعن
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لـ  ، كداع يف ، كداع امل٨اٜ٘ني كا٢ٍ٧ٚ إىل رأـ٣٫ حلػ٬ْق إىل اهللإىل اإـل
ا ٦٤ املف٥٢ني كاملَّشكني ْتػة األكذاف كاحل٬٫د ٌن ، كداع دل٢ؿ كاضػ أعل

 .املش٬س اذلي٦ اك٬٧ا ةابلطؽي٦
  ككخب  أف اجليب »٦ٓ٘ أنؿإىل لك ستار يػ٬ْق إىل اهلل حٓاىل؛

  ٞخب إىل ٞرسل كإىل ٛيرص كإىل اجلشايش، كإىل لك ستار يػ٬ْ٪٣ إىل
لـ، ك١يؿ ةاجلشايش اذلم نًل ٢ْي٩ اجليب   .«اإـل

  كبػيه ةٓػ ٪ؼا أف يل٬ف  ،ٛػ داع ٛؽاةخ٩ كأ٪٠ مٟث ة٨ٍنا ة٨ٍنا
ٛػ داع٪ا إىل اهلل كبيخنا ةيخنا، ك٘ؽدنا ٘ؽدنا، كأ٩٧ ل٣ يفتنث ٘ئث كال ٌائٙث إال ك

٬اء يف ذلٝ ا١ٓتيػ كاألضؽار، كا١ٓا٤ث  ـ٬اء الؽساؿ كا١نفاء كاألٌٙاؿ، ـك
ؽاب كأ٪٠ املػف. ٨ياء كا١ٜٙؽاء، كاأْل  كاخلانث، كاإٔل

  كاـخ٠٥ٓ يف ـبي٠ ادل٬ْة ا٬ٜ١ؿ ٨٤ٙؽدنا بَف٬ؽ ا١ٜهم ضي٨نا ،
يب كا١رت٪يب أضيا٧نا أعؽلكبرضب األ٤راؿ ضي٨نا آعؽ  .، كبا١رٕت

                                      

٬ؿ اهلل  ٦ْ أنؿ  (2/222أعؽس٩ اإل٤اـ أمحػ ) (7) / أف ـر ٞخب ىلع ٞرسل كٛيرص  مؽ٬٘اعن
ْٞؽ أكيػر دك٤ث.2663كٛػ أعؽس٩ مف٣٢ ) ،كأكيػر دك٤ث يػ٬ْ٪٣ إىل اهلل    ( ةػكف ِذ

 ( ٦ْ أـا٤ث ة٦ زيػ مؽ٬٘اعن . 2687(، كمف٣٢ )3455أعؽس٩ ابلغارم )  (8)
. (، ٦ْ أـا٤ث ة٦ زيػ 2687(، كمف٣٢ )3455أعؽس٩ ابلغارم )  (0)  مؽ٬٘اعن
 (.2/152ة٦ ـٓػ يف ا١ٍتٜات الٟربل )اأعؽس٩  (2)
. ( ٦ْ أنؿ 2663أعؽس٩ مف٣٢ ) (3)  مؽ٬٘اعن
 ( ٦ْ اة٦ ٥ْؽ مؽ٬٘اعن .1632(، كمف٣٢ )1161أعؽس٩ ابلغارم ) (4)
/  ( ٦ْ ساةؽ 1176(، كمف٣٢ )٤2423ر٠ ٤ا أعؽج ابلغارم ) (5) ٠ ٤َرٌَل ك٤ر»مؽ٬٘اعن

 . «.. دارنا .األ٧بياء ٞؽس٠ ةىن
.1712(، كمف٣٢ )5322أعؽس٩ ابلغارم ) (6)  ( ٦ْ اة٦ مف٬ٓد مؽ٬٘اعن
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ْ   ٗعونينيى اهنينيدع٘  اهساشنينيد  اهٚنينيَ٘ ن
إىل   ِاس كاؾنية،ٗ  ٔا إىل اه َٕ خطاا تِ٘ج
إىل إُلنينياز    نينيةً  نينيى اخلالنينية،ٗ  اه ًا
ًِلنينيسا  اه صنينيس ق نينيى املِلنينيسا     

ْ  ا ن ٓنينيد اهنينيدعا  يف اهدازخيٚنينية،ٗ 
ٚاهٛ. ْ خ ٚدا ٛ إ يفً  اق   ْٗ  ًٚدا

عّ كى ًِلس  ٗقد ُٔى اهِيب 
شاع يف عصسٖ، ٗنًس الى ً سٗف، 

ٗنًسٓنيا   ،ٗدعا نًدٕ إىل اهد٘حٚنيد 
اطاعدنينيٕ، ٗانينيري يف ذهنينيم ًٔجنينية 

 .ُؿسٕ، ٗعصاز  عٌسٖ

  ّكدم ٥ٞا دمّ ةني ا٬ٜ١ؿ كاإلكارة، كبني ةني ا٬ٜ١ؿ كا٠ٓٙ١ ،
٣ اتل٬ىييح ، ٥ٞا داع ةاإلكارة ، كداع ةا٠ٓٙ١ كضػقا٬ٜ١ؿ كالـؽ

٠ الٟخبكضػ٪ا ٠، كأـر ا ، كبٓد الـؽ ٙن ، كاـخ٠٥ٓ املاؿ حأحل
ا كل٣ يػع، كل٣ يأؿ  يف ذلٝ سل٬٢ٜ٢ب ا.٫ػن ٓن  ؽ ـك
  كٛػ ٧ىه اجليب  ٦ْ لك ٨٤ٟؽ

كاع يف ْرصق، كأمؽ ةل٠ ٤ٓؽكؼ، كداع 
كأمؽ٪ا ةٍاْخ٩، كبؼؿ  ،أ٤خ٩ إىل اتل٬ضيػ

هارة ٥ْؽق، كأ٘ىن  يف ذلٝ ٫٤شث ٧ٙف٩، ْك
ةأيب ٪٬ -يف ٪ؼا الفبي٠ ٬ٛح٩، ضىت نًل 

ا، كذلٝ ةٓػ أف ض٩٥ٍ اجلاس! ٘هًل اهلل ٢ْ -كأيم ي٩ كىلع آهل آعؽ ٥ْؽق سالفن
 كأنطاة٩ كأحتا٩ْ كادلاعة إىل دي٩٨ كإىل ـبي٩٢ إىل ي٬ـ ادلي٦.

 أف  /كىلع ادل٬ْة الؽاكػة احل٬ـ

                                      

. (828ابلغارم ) أعؽس٩   (7)  ٦ْ اة٦ ٥ْؽ مؽ٬٘اعن
.2232أعؽس٩ ابلغارم ) (8)  ( ٦ْ أيب ةلؽة مؽ٬٘اعن
. (1282مف٣٢ )ك(، 6187ابلغارم ) أعؽس٩ (9)  ٦ْ اة٦ ٥ْؽ مؽ٬٘اعن
. (2447مف٣٢ )ك(، 1622ابلغارم ) أعؽس٩ (0)  ٦ْ ٞٓب ة٦ ٤الٝ مؽ٬٘اعن ٦ْ اة٦ ٥ْؽ مؽ٬٘اعن
. ( ٦ْ اة٦ ْتاس 5152أعؽس٩ ابلغارم ) ،٤ر٠ ةٓر٩ ٞخاةا إىل ٪ؽ٠ٛ ِْي٣ الؽكـ (2)  مؽ٬٘اعن
تػ اهلل ة٦  ،٥ْؽك ة٦ أ٤يث الي٥ؽم إىل اجلشايش َد َٓ بَ  (3) ث الف٫يم إىل ٘ؼاضكدضيث اللكيب ْك

٥ؽك ة٦ ا١ٓاص إىل م٢ٝٛؿ ة٥رصكضاٌب ة٦ أيب ة٢خٓث إىل امل٬ٜ ،ٞرسل ٥ْاف،  ، ْك
٢يً ا١ٓامؽم إىل احل٥ا ػم  ،٪٬ذة احل٨يف إىلث ٤ـك ىل احلارث ة٦ إككشاع ة٦ ك٪ب اأـل

 ة٦ احلرضيم إىل امل٨ؼر ة٦ ـاكم م٢ٝ ابلطؽي٦. كا١ٓلء ،ك٥ؽ ا١ٖفاين أيب
 ٦ْ ن٬ٙاف ة٦ أ٤يث مؽ٬٘اعن . (1222مف٣٢ )أعؽس٩  (4)
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ح٬ّس٩َ عٍاة٫ا إىل اجلاس اك٘ث، كإىل ا١ٓا٤ث ٤ر٠ اخلانث، كإىل إ٧لار ٨٤ٟؽات 
ال يف  ،ا١ٓرص ٛت٠ امل٨ٟؽات اتلارخييث، كأف جيا٪ػ ادلاعة يف ٤يػاف كاٛيع

 .٤يػاف عيايل
  كال كٝ أف ا١ٜياـ ةابللغ املتني ٪٬ أكرب ى٥اف له٬ف املشخ٥ٓات ٦٤

 االحنؽا٘ات كا١ٙنت ا١يت حٓهٗ ةالها١ص كا١ٍا١ص، كحأا ىلع األعرض كاحلابؿ.
 ا ٦٤  ؛كأعرينا ينا، كأضف٦ ٥٫٘ن ٘إف األ٤ث املط٥ػيث احل٬ـ يه أكرث ْك

، ةِ ادَ َٜ اجلَ   ٪ؼق األ٤ثِ ٬ْٜد ميج، كادل٬ْة الؽاكػة يه ا١يت ـيٟخب ٛت٬هلا يف
ة٠ إف اع٤خ٫ا كإف اك٬٧ا ال ي٬ٟ٢٥ف  ،عانخ٫ا ثيًٜ٘ عان٪ؼق  ج١يفك

ا إال  ٜن ا ال يلؼب أ٣٫٧ ي٥خ٬ٟ٢فعٍاةنا ٥٨٤ ـن   !!ملاْؽ نادٛث، كضػ
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  كذلا ًاؿ ق٘ٛا اةٖ قتاس  ؛ذِ كحلْيه ي٘ىّ ّط ويه قْٓ يي 
ٜخٙ» إٗٛا / كحمُٕٙ كٔتشاةٛٙ، كٌٔدٔٙ كمؤخرق،  ،ٔكروث اٌّرآف ٗاشخٙ كٔجص

ردَيَي َوَ »/ ، ويه وٌٙ يف ادليٖ، كيف احلديد «كضالهل كضرأٙ، كأٔراهل كحىصريق
َي َ َخريًا َةٍ َادلَّاهلل َيف ًاؿ حكاىل/  ،كيه كؿيىث األٗبياء كاملرشْني «ييفلٍُ

ا –كيه  [529]البقرة:   ﴾ ڇ  چ  چ﴿ حمظ وغِ اهلل  -أيغن
ّ٘خٙ ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ ەئ  وئ  ﴿ كٔ

كٖٔ أكيت اخلري وٌد كسب قْيٙ الشُر، ًاؿ حكاىل/  [269]البقرة:  ﴾وئ
تٛا اهلل  [52]لقامن:  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ پ﴿ كألسِ ٚذا ٚك

رَ »وٌاؿ/  ،ىصَٕٙا ضّدث قٖ ٗ  حكاىل ٌّْب شيد األٗبياء كإٔاـ ادلاعة
َف  ج 

َ  جربيل ََفزنل ََةييتَوأًاَةىكثَ َشلف 
واءَزمزم،َثهَويٍَََ صن َهَغَ صدري،َث ََجَ رَ ،َففَ 

َة َ َص َط َجاء َأطتلٍَج  َثه َصدري َيف َفأفرغٍ َوإيىاًًا َحكىث َممخنئ َذَب   «وي

امهللَعنىٍَ»وٌاؿ/  ،حلرب األٔث   كّكـيٓ ضاسث اّكْٕاء كادلاعة إحلٛا شأهلا اجليب
ا ةداعاٙ وكاش  «احلكىث ا كٔنختؽن ٜؼن كبث٘ااٙ قْيٙ، كاٗدراسٙ يف    ٔنت
رجلَآحاهَاهللَوااًلَفصنطٍَىلعََنكخٍَيفَاحلقَ،َ:الَحصدَإالَيفَاثنخني»/  ًٜهل

 . «ورجلَآحاهَاهللَاحلكىثَفَُِيليضَةُاَويعنىُا

                                      
 (.1/571« )حىصري اةٖ َرري» (5)

 شتي خترجيٙ. (2)
(، كمصػْٓ/ َخػاب 349، )«َيػه ورعػج الطػالة»ابلخارم، َخاب الطالة، ةاب  أخرسٙ/ (3)

 .    ( ٖٔ ضديد أنس 163، )«اإلرساء ةرشٜؿ اهلل »اإليٕاف، ةاب 
ر اةٖ قتاس»ابلخارم، َخاب ٔ٘اًب الططاةث، ةاب  أخرسٙ/ (4)  (.3756)، « َذ

كْٓ، ةاب  أخرسٙ/ (5) كْٓ كاحلُٕػث»ابلخارم، َخاب ّا ، كمصػْٓ/ َخػاب ضػالة (73، )«االمختاط يف ّا
ٖ يٌٜـ ةاٌّرآف »املصاوريٖ كًرصٚا، ةاب  ٜد ( 816، )..«وغِٔ   . ٖٔ ضديد اةٖ مصك
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فاحلكمة الدعُِة علم نافع، َعمل   
بللاك ما،لل ، َ   للة   صللا ، َا 

 ُّ ى حاسللة  ًللد      َاسلل،ة،  كلل
الصُاب َالشداد، َ صل   اللدعُ    
    غاِة البالغ َالتمكني َال شاد.

  جيٕكٛا  -ىلع حكدد ٔكاٗيٛا كحٜ٘ع اتلكتريات يف مرأيٛا-كاحلُٕث
 ،كاإلضاةث يف اٌّٜؿ كاّكِٕ ،إٗٛا ٔكروث احلي كاّكِٕ ةٙ /اٚد كٔالًٍٜؿ  دل

ذا ال يلٜف إال ةىٛٓ اٌّرآف، كاّىٌٙ يف رشااف اإلشالـ كضٌااي  ٚك
 .اإليٕاف
  ٜسٙ اذلم يجتيغ، يف الًٜج »كيه ق٘د اتلطٌيي وكِ ٔا يجتيغ ىلع ال

 .«اذلم يجتيغ
  ،واحلُٕث ادلقٜيث قْٓ ٗاوف

كاحتاع اكمِ، كجتربث كقِٕ ضاّص، 
ٜاب كاشكث، حلّٜ  ف ضاشث حٛدم إىل الط

كالصداد، كحطِ ةادلقٜة إىل اغيث ابلالغ 
 كاتلُٕني كالرشاد.

  ٕٛا كاّكِٕ ةٛا للك داقيث يف لك زٔاف حكّْ  كإذا اكٗج احلُٕث ٔؽْٜبه
  ،وإف ضاسث ادلقٜة احلٜـ لْطُٕث أشدّ  ؛كماكف

ى
ـي كرضكرحٛا لػرلاعة أ ، ضيػد لػز

ٜاًػػه اّكْٕيػػث، وػػال شػػٍ أف اخخْؽػػج  املىػػاٚيٓ اّكْٕيػػث، كاعػػؽربج امل
ٜاسٛٛا ادلاعة احلٜـ حٕٜج ةت٘اًغػات قديػدة، كحكٕػِ ويٛػا  املشخٕكات اّيت ي
آوات َررية، أوغج إىل َرري ٖٔ االتلتاس يف املىاٚيٓ كاألواكر، كأدت إىل يشء 

ٜات امل رديػث ٖٔ االٗدراس يف الرشػااف كاألضػاكـ، كأاعف ىلع ذلػٍ وػش الشػٛ
كؿْٕات الشتٛات املغْث، كاّيت حرتل يف كشااِ اإلقالـ كآالحٙ املػدمرة، كٔػف 

                                      
 .(226ص)ةٖ اٌّيٓ ال ،«اتلىصري اٌّيٓ» (5)
 (.2/479) «ٔدارج الصالُني» (2)
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 خىٜت ٜٗر الرباٗيث يف الطػدكر، كعػكه شػؽٜع شػٕس الػٜل يف اّكٌػٜؿ،
اخخْػ ٔىٜٛـ مطْطث ادلقػٜة احلزبيػث ةٕطػْطث ادليػٖ ال يػث، كاتلبصػج 

ٜااػه املداراة الرشقيث ةاملداٚ٘ث مري املرعيث، َٕا كًكج احلرية دل ل ةكظ اّؽ
ادلقٜيث يف مصأّث الرسيث كاجلٛريث، كاتلبس وٌػٙ مرضْػث االشخغػكاؼ ةىٌػٙ 
كاًف االشخخالؼ، كضػدث اخلْػػ ةػني اإلرسار كاتلخػ  ٔػٖ سٛػث، كبػني 

ابلكػظ  اّىارؽ يف ضّس  الصُٜت قٖ احلي كًٜؿ ابلاؼِ ٖٔ سٛث أخرل، كدّؽ 
أمٜر ة٘ىيٛػا، كقٕيػج ةني اٌّٜة املأمٜر ةخططيْٛا، كبني اّك٘ػه كاّنْـػث املػ

ػػ ريٖ يف اتلىريػػي ةػػني اجلطػيطث كاّتشػػٛري، كبػػني اإلٗطػػاؼ الصػتِ دلل آخى
 كاإلسطاؼ، كبني اّكدؿ كاجلٜر!!

ٜاؼٖ اتلأين ؿّ٘  -حٜٛرنا- كأًدـ آخركف -ا أٗٛا ششاقث، كأضشٓ مريٚٓ يف م
ٜاٗينا ككصالن  ٜاؼٖ اإلًداـ ؿّ٘  -ح   ةْي!ى!!ا أٗٛا ضُٕث، كلكه يديع كضالن يف م

  /ٓكاهلل حكاىل أكرث احلُٕث آدـ كبجيٙ، »كاألمر َٕا ًاؿ اةٖ اٌّي
كٗطه الرسِ هل ٗطه ٔرياث،  والرسِ الاكمِ ٖٔ هل إرث اكمِ ٖٔ أةيٙ،
ى  ائ  ائ  ەئ ەئ  ﴿، «كاتلىاكت يف ذلٍ ال يطيٙ إال اهلل حكاىل

 .[269]البقرة:﴾وئ  وئ
قٖ اآلوات  ال ةخخْيثو كال يخٛيأ ادلاعة تلططيِ احلُٕث اّكْٕيث كاّكْٕيث إ «
ٖ حٍْ الطىات/ ٖٔ الطىات حتكد احلُٕث كحتاركٛا كحزكيٛا، كحبْيثو  َك ٔ

 :أف يدقٜ  /كٖٔ أخؽر ٔا يٛدد ادلاقيث كدقٜحٙ اإلخالصَواتلجرد
                                      

 (. 2/479)  «ٔدارج الصالُني» (5)
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ٜدق، كٖٔ آواحٙ  ا–جلىصٙ كمجاقخٙ ةدالن ٖٔ أف يدقٜ إىل ربٙ كٔكت أف يرل  /-أيغن

اتلطاشد  /ةاجلِٛ كاتلٌطري، كٖٔ آواحٙقّز ٗىصٙ ةاّكْٓ كادلقٜة، كٌٗص مريق 
كاتلناير اذلم يلٜف ةني ادلاعة مما ال ي٘تصب إىل اتل٘اوس يف اخلريات بصتب، 

إىل الطدؽ ةطْث، كإذا محِ ٚذا اتلطاشد ىلع الًٜٜع يف األقراض  ّج ٕي كال يى 
أف احتاع اهلٜل ٜٚ الصتب اذلم أٚاج ذلٍ،  -إذف–كاحٛاـ اجليات وال شٍ 

َ.[55]القصص:  ﴾ۈئ  ۈئ ېئ  ېئ  ېئ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ﴿

 :ًاؿ حكاىل/  امعنهَوامفُه ًاف،  اف ال يىرت ر٘ي  ً كْٓ كاحلُٕث ٿ   ﴿كّا

ًاؿ  [74]األنبياء:  ﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ﴾ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ﴿/ ك
كامِ ةنري قْٓ اكلصاار ىلع مري  [22]يوسف:  ٘ا ةٕكىن احلُٕث، وادلاقيث ّا كاحللٓٚ 
ٍ ةن ،ٚدل ص ٖ ٕح ر احلُٕث/ٔ  ٔأٜذ .كيف  ِّ ِ ع ٌنا ةنري دحل ٍ ؼري ٖ شْ ِ زّؿ، كٔ  ري أض

كًد ذٚب ةكظ ا ملىرسيٖ إىل حىصري احلُٕث ةاّكْٓ الططيص اذلم يتكد 
وال جيخٕف  ،وإف اجلِٛ عد لْكْٓ كاحلُٕث ٔكنا ؛، كقْيٙاإلرادة إىل اّكِٕ اجلاوف

سِٛ كضُٕث، َٕا ال يىرتؽ قْٓ كضُٕث، كلْىٛٓ دكرق يف حتطيِ احلُٕث، وٜٛ 
ٓ يٌيٓ ٔ٘ٛز االشخدالؿ ىلع كسٛٙ الططيص، وخجخ  اّـاٚريث الصؽطيث، كجتٕف وٛ

ِ دحلِ ٔف مرااعة شياًٙ كشتاًٙ كحلاًٙ. َأؼراؼ األدّث، كيكِٕ ةل
 :فالَحكيهَإالَ» ؛واتلشربث اخختار لألمٜر كشربه هلا اتلجربثَواخلربة
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿/ -يف ًٜهل حكاىل-كًاؿ احلصٖ   «ذوَجتربث

                                      
 .(3/73) لْكالٔث حمٕد رشيد رعا ،«حىصري امل٘ار» (5)
( كًػاؿ/ 2333، )«ٔا ساء يف اتلشارب»سزء ٖٔ ضديد، أخرسٙ اّرتٔذم، َخاب اّرب كالطْث، ةاب  (2)

ٜسػ» كأخرسػٙ (، 93، 3/8« )املصػ٘د»، كأمحػد يف « ٙضديد ضصٖ مريب ال ٗكروٙ إال ٖٔ ٚذا ال
ا ةطينث اجلزـ ٖٔ الكـ ٔكاكيث  ٌن كحكٌب ذلٍ ، كًد رٔاق ةكغٛٓ ةالٜعف، ابلخارم ٔكْ
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ململلا علل د الداعّللة   
األ،للُو َلللالن الهللا   
اسللت، م عللُدٍ َمملل    

 .علمٌ َاستقام عملٌ

  «أم/ ةْل أربكني ش٘ث» [54]القصص:﴾پ  پ

،كلكٕا قرؾ ادلاقيث األمٜر كخاّػ اجلاس اشخكشٓ 
ٜدق ككِٕ قْٕٙ كاشخٌاـ قْٕٙ، كألسِ ٚذا املكىن  ق

َالَ»/ -حلْث املكراج جلبي٘ا - ًاؿ مٜىس  َوخم 
 
إَنَأ

ِمَ  َصالًةَّلَكَي َمخصني  َكتن م ََوإِّّنَواهللَ،تصخطيع  َانلاس  َربج  َةينََ،كدَج  ج  واعَل 
شَدَالى عاَلثَ 

 
َأ َوخ م ََ؛إرسائيل 

 
َأل هل َاتلَخف يف 

 
َفاشأ ّبم  َإىلَر    «.. فار ج ع 

االشتشارة، كًد ًيِ/ الرسِ الاكمِ ٜٚ  /كمما حلخِٕ ةٙ قٌٜؿ الرساؿ
ِو  ٖٔ هل قٌِ كيصتشري، كٗطهي  ٜٚ ٖٔ هل قٌِ كال يصتشري، كال يشء ٜٚ  رس
 .ٖٔ ال قٌِ هل كال يصتشري

ػػكى  ػػالرّ  ٖى ًٔ ػػذى اؿ إً سى   ت  ٜى خى ا اش 
ى
ػػقي الى خ  أ  ٓ  ٛي

ػػػ ػػػّّت ضى ً  ةً  يى
ػػػِّ  ٙي تيػػػْ  ًى  ادو ِّ كى لي

 

ي  ٖ  ٔى   ػتى ص  ي ػيي فى  ريى ًشػتي ا اش  ذى ر إً اي شى  ؽي رً ؽ 
ى فى  ػيى ل كى ريى ػ ؼي رً ك  ػا يى ٔى  يي ًؽػ٘  يى فى  ؿي ٜ  ٌي

 

 :َوالرفق ككـٓ  ،كالروي ،احلْٓ /ٖٔ أخّص ٔا يخط!ّى ةٙ ادلاقيث احلنه
ٖ أشاء إحلٙ، كيف احلديد ،كىٜ قٕٖ ؿْٕٙوي ؛اّنيؾ / كيطِ ٖٔ ًؽكٙ، كيصٖ إىلٔ 

َةالُّصَ » َالشديد َالشديدَ ميس َوإًىا َيىنم ََعث، ٍَ َاذلي َامغضب ًََفص  ،«عٌد
 ﴾ژ  ڑ  ڑ ک  ﴿/ ًاؿ  ،كقتاد الرمحٖ كادلاقيث احلْيٓ أشتٙ ةاألٗبياء

ۓ  ڭ ڭ  ڭ  ڭ ۇ  ۇ  ۆ   ﴿/ كًاؿ  [554]التوبة: 

 .[63]الفرقان: ﴾ ٴۇۆ  ۈ  ۈ  
                                                                                       

ٔػٖ الكـ  «ذاةج» (. كاّـاٚر أ6/424ٙٗلْٕ٘اكم )« ويظ اٌّدير»ةأٗٙ عكيه ال مٜعٜع. اٗـر/ 
. « عكيه» -Pَٕا قْي ابلخارم -مًٜٜونا  ٔكاكيث   مروٜاعن

 ( .2/473حىصري اةٖ َرري) (5)

 . ( ٖٔ ضديد أنس3887، )«املكراج»ابلخارم، َخاب وغااِ الططاةث، ةاب أخرسٙ/  (2)
 َخاب اّػرب كالطػْث /(، كمص6114ْٓ، )«احلذر ٖٔ اّنغب»ابلخارم، َخاب األدب، ةاب  أخرسٙ/ (3)

 .ريرة ( ٖٔ ضديد أيب 2639ٚ) ..« وغِ ٖٔ يٍْٕ ٗىصٙ ق٘د اّنغب»، ةاب كاآلداب
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قٖ األّىث كاالاخالؼ، ًاؿ حكاىل/  اجلاًس  كأٔا اّىؾ اّنْيؾ اّك٘يه وأةكدي 

 ﴾پ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ﴿

ا.   كشيّد ادلاعة [559]آل عمران:  ٕن  لٓ يلٖ يزيدق شدة اجلِٛ قْيٙ إال ضْ
 األٗاة عد اّكشْث، كيه ٔـٛر ٖٔ ٔـاٚر األًاةَواتلثتج / ِ الطرب كشبي

ًاضد الًختاس احلُٕث، كيه اتلرصؼ احلُيٓ ةني اّكشْث كاتلتاؼؤ، كًد ًاؿ اهلل 
 [6]احلجرات:﴾ٺٺٺٿٿٿٿ  ٹ﴿/-آمرنا ةاتلثتج-حكاىل 

ٜا، كًد ًاؿ اجليب  إنَفيمَخصنخنيَحيتُىاَ»/ -بلكظ أضطاةٙ- كيف ًراءة وخثتخ
َواألًاة َاحلنه ىه اهلل حكاىل ادلاقيث األَ،«اهلل  ٗ وٌاؿ/  ،قٖ اّكشْث كؿ كًد

َىَ الَصَ» /كيف احلديد ًٜهل [65]الروم:  ﴾حب  خب  مب  ىب  يب﴿ َج 
 ِ«ًتِةانلَُو يَوعرشييَجزًءاََجزءَويَأربعثَ َ،َواالكخصادَ دة َؤَ ،َواتلَُيَ ص َاحلَ 

ٖى   اٌّااِ/ ًٜؿى  كٔا أضص

 ده شػػػؤدى  ًٖ يف املػػػٜاؼً  أٗػػػاةً  كلّك 
ٔى  ا لْطػىًص  أفّ  تػني  تى يى  ٖ  ك  مٜعػكن
 جو ّتػثى حى  ؼػٜؿً  إال ةكػدى  الرأمي كٔا 

 

ػػػ  ًٔ ًٓ كال َأٗػػػاةو   ٖ ًػػػديرو حملػػػ
ًٓ  ٖ َرريو قى  ص  طىى الصيه يى  ٖى ًٔ   كيْػ

 ـً ّٜ ْىػػحى  ؼػػٜؿً  ـ إال ةكػػدى كال احلػػزي 
 ﴾ھ  ھ ھ  ے ﴿ًاؿ حكاىل/ ، ـّ ذى إال أف اّكشْث يف ؼاقث اهلل ال حي  

ًٔ  [84]طـه: ې  ﴿/ ًاؿ  ،اّكشْث ٔا ال شتٛث يف خرييخٙ ـّ ٖ ذى وحصترىن 

                                      
 »..، (17 ٖٔ )األمر ةاإليٕاف ةاهلل حكاىل كرشٜهل »مصْٓ، َخاب اإليٕاف، ةاب  أخرسٙ/ (5)

 . اةٖ قتاس ضديد 
 اتلأين.الروي ك/ «اتلؤدة» (2)

( ٖٔ ضديد 2313) «اتلأين كاّكشْثٔا ساء »اّرتٔذم، َخاب اّرب كالطْث، ةاب  /أخرسٙ (3)
 .اهلل ةٖ رسسس املزين  قتد
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اتلُؤدة َيفَّلّكَ»كيف احلديد/  [95]األنبياء:  ﴾ې  ى  ى  ائ
َ َاخآخرة َإاَلَخريَيشء  ىل  َ.«َيفَع 

كبٙ يخط!ّى  ،ا ٔ٘ٙ ح٘ؽْي ادلقٜةا كقْٕيّ كملا اكٗج احلُٕث أضالن قْٕيّ 
ا يف  ؛ادلاعة وإٗٙ يصٖ يف ٚذا املٌاـ اإلشارة إىل ٔكالٓ احلُٕث كٔـاٚٚر

 ادلقٜة إىل اهلل حكاىل، كٖٔ ذلٍ/
َإحاكمَفلٍَاألولِياتَامعنىيثَوامعىنيث: «

ًد كًكج دلل ةكظ ادلاعة يف مراحب  قديدةن  أف اخخالالتو  ال مريثى 
يف  األقٕاؿ الرشقيث اّكْٕيث كاّكْٕيث ىلع ضد شٜاء، َٕا أف الرضكرات

الصاضث ادلقٜيث حْشئ ادلاعة إىل اتلدرج يف ادلقٜة كاتلْؽه ٔف أٔث 
ا يتدأ ةاألٚٓ كيجخيه ةاملٛٓ، كيغف لك  ٛن اإلساةث كادلقٜة، كٚذا يٌخيض وٌ
حلْيه رشيع يف شاضث ادلقٜة مٜعكٙ الططيص ويٌدـ ٔا ضٌٙ اتلٌديٓ 

كمراحب  كيؤخر ٔا ضٌٙ اتلأخري، كال يخٓ ٚذا إال ةكد وٌٙ ةأضاكـ الرشيكث
األقٕاؿ، كوٌٙ لْغٜاةػ كاٌّٜاقد احلإَث كاّيت يٌٜـ قْيٛا ة٘اء اّرتسيص 
ق٘د حزاضٓ األقٕاؿ، كإدراؾ لْٜاًف كاّـركؼ اّيت حكِٕ ويٛا ادلقٜة، 

كاّيت ًد يكرب ق٘ٛا يف ٚذا املشاؿ ةىٌٙ  ،كٚذا لكٙ ٖٔ احلُٕث ادلقٜيث
رشقيث اّيت هلا ضي اّكْٓ ةاألضاكـ ال»األكلٜيات، كاذلم ًد يكرؼ ةأٗٙ/ 

 . «اتلٌديٓ ة٘اءن ىلع اّكْٓ ةٕراحتٛا، كبالٜاًف اذلم حكِٕ ويٙ

                                      
 «املصػخدرؾ»(، كاحلػاكٓ يف  4813) ،«الروػييف » أةػٜ داكد، َخػاب األدب، ةػاب  /ٙأخرس (5)

 . ( ٖٔ ؼريي مطكب ةٖ شكد قٖ أةي194ٙ /13) «الُربل»(، كابليٛيق يف 132 /1)
ٜاةػ»يراسف/  (2)  .(16ص)ملطٕد الٜكييل  ،«وٌٙ األكلٜيات، دراشث يف الغ
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ٙه إىل احلٕٖ ٔكّْ  ضني ةكرٙ اجليب  كيف ضديد ٔكاذ  ا حجتي ىلع وٌٙ  ٕن

ا ةياف لص٘ث املرضْيث يف اتلنيري كاإلضالح،  األكلٜيات، كيف ٗزكؿ الٜل ٔخدرسن
ٜاوِ، كاّكٌيدة ًتِ ٔا قداٚا ٖٔ اّىرااظ، كاالٗخٛاء قٖ  واّىرااظ ًتِ اجل

ات، كال يات ًتِ اجلزايات، كاتلحصري أكىل ٖٔ اتلكصري،  املطرٔات ًتِ املُرٚك
ٜاوِ حخىاعِ حبصب  ٜارح، كاجل كأقٕاؿ اٌّْٜب أكىل ةاّك٘ايث ٖٔ أقٕاؿ اجل
ٜضدة كاالاخالؼ، كٔا  ٜاؿ كاألشخاص، كاّك٘ايث حخشٙ يف ٚذا الزٔاف إىل وٌٙ ال األض

كرث مطْطث وٜٛ أكىل ةاتلٌديٓ، كمطْطث الرضكرم ٌٔدٔث ىلع مطْطث اكف أ
احلايج، كٔا اكف أكرث ٔىصدة وٜٛ أكىل ةادلرء، كٔا حكدت ٔ٘ىكخٙ أكىل مما اكف 
ا، كاإلضصاف إىل األةرار أكىل ٖٔ اإلضصاف إىل اّىشار، لك ذلٍ ضُٕث  ًارصن

 ر.هلا دلاؿ آخى  كّبصؽٛا كاالشخدالؿ قْٕيث يف حأضيْٛا، قْٕيث يف حؽتيٌٛا،
َمرااعةَاتلفاوتَيفَأصٌافَاملدعِيي: «

املْطد اجلاِٚ، كويٛٓ  /وٕ٘ٛٓ ،ذلٍ أف املدقٜيٖ أض٘اؼ ٔخىاكحث
كف، املصْٕٜف املٌرّص  /أضطاب الُخب الصاةٌث، كٔ٘ٛٓ /الٜذين املكاٗد، كٔ٘ٛٓ

ٔا يالإٙ ٖٔ اخلؽاب، كٔا يطْص هل ٖٔ  كامل٘اوٌٜف اجلاضدكف، كللّك 
 إذ اٌّْٜب كضشيث، وٕٖ حى  ؛املداخِ

ى
 /ىٛا أًتْج قْيٙ، كٖٔ ضُٕث ادلقٜةّّ أ

ٖٔ شكث الطدكر، كإضاؼث ةؽتااف اجلىٜس، كحىٛٓ  ٌٔاةْث ٚذا اتلتايٖ ةلرريو 
لصكث اإلدراؾ اّكٌيل لْٕخاؼتني ةادلقٜة، كحٍْ ضُٕث ٔخٌْاة قٖ ادلاعة 

 
ي
ٜدؿ كى األ ٔن  ثو ٔا أٗج ةٕطدّ »كضُٕخٙ/   ، كٖٔ وٌٙ اةٖ مصك ا ضديرنا ًٜ

إف » / ، كٖٔ ٔكالٓ ضُٕخٙ«ال حتْنٙ قٌٜهلٓ إال اكف بلكغٛٓ وخ٘ث
                                      

 (.13 /1) «ضطيص مصٌْٓٔدٔث » (5)
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ِتأمد االيتمام  ت  ِد َ هقّلة مل    
َسّلة خيتلن فًّلا احللالب  هلدٍ،    

عو الُسائ  املختللف   َمذا يف الكف
يف حكمًللا،  ال عهللد الهلل َوا  َ،للا 

 ِهزب ،هزلتًا ،و احلاجا  امللَّحة.

، كورت لٌْْٜب شٜٛةن  ا  ةن كإًتاالن ا ق٘د شٜٛحٛا كإًتاهلا، كذرٚك كإدةارنا، وخذٚك
ا ر لّك «ق٘د ورتحٛا كإدةاٚر  وٌاؿ هل رسِ/ كددتي  ،مخحس ، كًد اكف يكؾ ويَذ

رح٘ا لّك    ين ٖٔ ذلٍ أين أكرقي ٘كي أٔا إٗٙ يٕ» يٜـ، وٌاؿ/ أٍٗ َذ
ي
ٓ، كإين لي ّْ مً أف أ

 ّٜ ٜقـثً أخت ّٜ  َٕا اكف رشٜؿ اهلل  ّلٓ ةامل ٔى ا اخاوث الصّ جلي يخخ  «قْي٘ا ثً آ
َاخخيارَأفضلَالِشائلَواألشايلبَادلعِيث: «

ٜشااِ ادلقٜيث ٖٔ األٕٚيػث ةٕػاكف، ضيػد  إف إقٕاؿ احلُٕث يف اخخيار ال
ٜات إىل لك كشػػيْث وكّ  اأيّػػ ثاّػػحتخػػاج ادلقػػ رشيؽػػث أال يٛػػدـ  ؛ا اكف مطػػدٚر

ـى  ؛ٖٔ َخاب اهلل أك ش٘ث رشٜهل  مرشكقيخٛا ّٗص  ٜشػااِ أضػاك اّنايػات  ألف لْ
كاملٌاضد، َٕا يخأكػد االٚخٕػاـ ةخشريػد 
كحٌ٘يث لك كشػيْث تػخْػ ويٛػا احلػالؿ 
ٜشػػااِ  ةغػػدق، ككػػذا يف الُػػه قػػٖ ال
املخخْه يف ضُٕٛا، إال ق٘د الرضكرات 

 تلٛا ٖٔ احلاسات املّْطث.كٔا يزنؿ ٔزن

  ّأف حلٜف ىلع  /ادلقٜة ٖٔ خالهلا لىلع أٗٙ يْزـ يف لك كشيْث حؤد
 
ي
ٜدة مصخٜل املٕٛث اّيت أ ٗيؽج ةٛا، َٕا حٕس احلاسث إىل اتلأكيد ىلع س

ٜشااِ، وإذا اكف اٌّٜؿ كشيْث ٖٔ كشااِ  األشاحلب اّيت تصخكِٕ ةٛا حٍْ ال
ٌٜؿ ٜٚ ةاب ٖٔ احلُٕث قـيٓ، ًاؿ حكاىل/ وإف األشْٜب احلصٖ يف اّ ،ادلقٜة

                                      
ٔن  ٖٔ»خارم، َخاب اّكْٓ، ةاب ابل أخرسٙ/ (5)  /(، كمص73ْٓ) ،«ا ٔكْٜٔثسكِ ألِٚ اّكْٓ أيا

ٜقـث»، ةاب ث اٌّيأث كاجل٘ث كاجلارَخاب ضى  (. 2821) «االًخطاد يف امل
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َمما أ،  الداعّة حبشلو  
القللُب َوهتللٌ فقللد أ،لل  

 .حبشو ال،م  َيداِتٌ

َ،للو أسللالّك احلكمللا    
 هالللة ال،الل ا  َال لل   

الح ،تلل  عللو األلءللا ، 
 .أنٌ ط ِق لإلصالح

ؤالء اجلاس يدخِ ويٛٓ أِٚ الرشؾ [83]البقرة:  ﴾ې  ې  ى ﴿  ،ٚك
ٜضيد كاإلشالـ؟!! ؛ككىرة أِٚ الُخاب ،كقتدة األكذاف  وُيه ةأِٚ اتل

  اركف  ،ةإالٗث اٌّٜؿ ٔف ورقٜف كًد أمر اهلل حكاىل مٜىس ٚك
كٔا أّني ٔا  [44:]طـه ﴾ہ  ہ  ھ  ھ ھ  ھ ے ے ﴿وٌاؿ حكاىل/ 

ٜق إىل اهلل خاؼب ةٙ إةراٚيٓ  ٜ يدق اتلكريظ  /، كٖٔ ضصٖ اٌّٜؿأةاق ٚك
ٜاسٛث، كاإلشارة ًتِ اّكتارة، كاتلْٕيص دكف اتلرصيص وإف ٚذا يصخٕيِ  ؛دكف امل

ةد ٖٔ ًٜؿ  اٌّْٜب، كيىؾ ضرٔث اجلىٜس، كيكني ىلع اٌّتٜؿ، وإف اكف ال
ادلاقيث املؤٖٔ يصرت كي٘طص، كاّىاسر  إذ ؛رصيص وٜٛ اجلطيطث ال اّىغيطث
 !ا وٌد زاٗٙ، كٖٔ كقـٙ قالٗيث وٌد شاٗٙيٛخٍ كيكرّي كٖٔ كقؾ أخاق رسّ 

  
ي
مر ادلاقيث حبصٖ اٌّٜؿ كرًخٙ وٌد ككٕا أ

 
ي
دايخٙ، كاملداراة ٖٔ أخالؽ أ مر حبصٖ اّكِٕ ٚك

الالكـ،  اجل٘اح لْ٘اس، كّنيي  املؤٔ٘ني، كيه خىظي 
ٍ ٖٔ أًٜل أشتاب األّىث، اإلمالظ، كذل كحرؾي 

واملداراة روي ةاجلاِٚ ق٘د اتلكْيٓ، كباّىاشي ق٘د اإلٗلار، كقْيٙ وإف املداراة 
لْخْي ضُٕث كٔداٚ٘خٛٓ وخ٘ث، كاّىارؽ ةحٕ٘ٛا أف األكىل ٔكٛا 

 إٗلار رويي، كاثلاٗيث خبالؼ ذلٍ.

 اّكػرثات إًاّثي  /كٖٔ أشاحلب احلُٕاء، 
ٙ ؼريػػي الح أٗػػ ّتقػػٖ األخؽػػاء ٔػػ كاّنػػّظ 

                                      
 ( ٖٔ شٜرة مريٓ.47-42حراسف اآليات ) (5)
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ادلرس كاٌّػدكة، كاتلكْػيٓ   لإلضالح، كيف ًطث ضاؼػب ةػٖ أيب ةْخكػث
ري ابلكظ، كبكظ آخػر ال  ٜسداين جيدم يف حَذ كاألشٜة، كاألشْٜب اّكاؼ  ال
ةد ٖٔ خؽاةٙ ةاّكٌِ كامل٘ؽي، كربٕا ٔازج ادلاقيث ةني األشػْٜبني يف شػياؽ 

، يف املخاؼب كضػاهل، ًربنػ قً ٗـرً  ًٖ ص  كاضد، ة٘اء ىلع ضي  ػا كسٛػالن ٕن ا، قْ ا كبكػدن
ا، كاهلل اهلادم إىل شٜاء الصبيِ.    إيٕاٗنا ككىرن

 .........................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
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 ..........................................................................................................  
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ھ  ے  ے   ﴿

[802]البقرة: ﴾ۓ ۓ  ﮲  ﮳

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ﴿

ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

[261، 268]األنعام:﴾ ې
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  ٍ ڄ   ﴿/  ٌَ نٔف نخاب اهلل حعاىل كسِث ُبيّ ةٌ دّ كيه نذلم مسخ

خاج إيلّ ٌَ األمر كانليه [28]النحل: ﴾ڄ  ڄ  ،كاحلالؿ كاحلراـ ،ُيح
خاج إيلٓا يف الوركراات يف ادليَ كاعدة ُيح  ق  ت  كاحلدكد كاألخاكـ، فيً ت  

 ابلياف. ِج اغيث  يّ كاحلاجيات كاتلهٍيييات إال ككد ةح 
ىلع معاىح اىعتاد يف املعاش كاملعاد،  ديَ صامو، يضخٍو»فاإلسالـ 

 كيضخٍو لك ٌا ُيخاج إيلّ انلاس يف أمر ديًِٓ...
 فٓٔ عتادة ككيادة، يكٔف اعةًدا، كاكٔف كائًدا ليجيش.

ا برشع اهلل،  ًٍ ا، كاكٔف خان ًٍ عتادة كخكً، يكٔف معييًا ظائ
 ٌِفًذا ألخاكٌّ.

 خرج عَ ديَ اهلل. عتادة كجٓاد، يدعٔ إىل اهلل، كجياْد يف سبيو اهلل ٌَ
معدف كسيف، يخأمو اىلرآف كاخدةرق، كاِفذ أخاكٌّ ةاىلٔة، كلٔ 

 ةالسيف إذا دعج احلاجث.
سياسث كاجخٍاع، فٓٔ يدعٔ إىل األخالؽ اىفاػيث، كاألخٔة اإليٍاُيث، 

 . «كاجلٍع ةني املسيٍني كاتلأيلف ةيًِٓ
 ٌّ فألف اهلل  ؛اكأٌا حعييو كجٔب نٔف ادلعٔة صاميث، ككٔف ابلالغ اع

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ ڇ  ﴿/ فلاؿ   حعاىل خاؾب ادلاعيث األكؿ

 ﴾ىئ ىئ  ىئ ﴿. فلٔهل حعاىل/ [66]املائدة:﴾ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
يضٍو مجيع ٌا أكيح إيلّ ٌَ الهخاب كالسِث ةال ُلعاف، كالٔيح يتِاكؿ 

                                      
 P (1/141.)اةَ ةاز  ،«يدلٍٔع فخاك» (2)
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قضايا الدعىة ومساالهاا تجزا؛     
فال جيب عهى كل داعًا  الادعىة   

جياب   إىل كل القضايا ابجداًء  بل
الكل عهى جمماى  الادعاةو و اى    

 حتقًق معنى الجكامل.

 ٌِايح احلياة اكفث، كادلعٔة كسييث حلرار ادليَ يف كاكع انلاس.
 أف كؼايا ادلعٔة كمسائيٓا ىلع 

حخجزأ؛ فال جيب ىلع لك داعيث ادلعٔة إىل 
لك اىلؼايا اةخداًء؛ ةو جيب اللك ىلع 

ٔ حتليق ٌعىن اتلاكمو.  دلٍٔع ادلاعة، ْك
ٔد ةٓذا الضٍٔؿ كاتلاكمو أف  فامللع

ىلع حعدد ختععات أرباةٓا كحِٔع -جيخٍع يف ادلعٔة إىل اهلل حعاىل 
 اإلسالـ برشائعّ كحِييٍاحّ اكفث، عليدة كيراعث، ادلعٔة إىل -اْخٍاٌاحًٓ

 كديًِا كدكىث.

  كبالوركرة فإف ْذا ال يٍِع أف يتذؿ مجيع ادلاعة مساعيًٓ لك
حبسب ؾاكخّ يف مجع أؾراؼ اإلسالـ عِد ادلعٔة إيلّ، كىكَ نٍا حلدـ فإف 

 فيّ ادلعٔة حخجزأ كحخلسؽ، كاألظو فيٓا أُٓا ٌَ فركض الهفايات، فٍا كّّص 
، ىكَ املخعني ىلع ر  ، كٌا عجز عِّ فراق ُٓغ ةّ فراق آخ  رح فرد كاـ ةّ آخ  

األٌث ةٍجٍٔع داعحٓا أفراًدا كمجااعت أف يأخذ لك جزء ٌَ اإلسالـ خلّ ٌَ 
ادلعٔة كابلياف، فاألٌث حخاكمو يف أداء فركض الهفايات كال يأذً الاكفث إال 

كاجخٓاداحّ ةفلّ كرصد ٌع ةرتخط اجلٍيع، فيٍارس لك فراق اخخياراحّ 
 استضعار أف ابلاكني ُيٍئف ٌا عجز عِّ كاكفُّٔ مؤُخّ.

 :ومن الشمول يف ادلعوة: دعوة أميت اإلجابة وادلعوة «
فيجب أف يخجّ اخلؿاب إىل اجلاْيني اىغافيني، نٍا يخجّ إىل اىععاة 

 ؾني، كإىل املتخدعث املخاىفني، نٍا يضٍو الهفار األظييني.املفرّ 
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ا ال مشىلًاا  الاادعىة    ي اا  
يعاااا بالضااا وية مشىلًااا   

او يف كال  السعٌ واحل ك  عمهً 
 .اجتاه وعهى كل صعًد

دعٔة ؾتلات األٌث مجيًعا/ الرجاؿ كاىنساء، الضتاب  /الضٍٔؿ كٌَ
 كاألؾفاؿ، املرلفٔف كاىعاٌث.

 ومن الشمول يف ادلعوة: اجلمع بني واجيب االتباع واالجتماع. «
كالعد ةّ حتليق الضٍٔؿ اىعييم كاىعٍيل، حبيد يخدلق اجلٍع ةني فلّ 

عِاْا اىعييم، املخٍرو يف االحتاع كرضكرة االجخٍاع، فينتيغ اىزتاـ اجلٍاعث ةٍ
احتاع الهخاب كالسِث ىلع رسً ٌِٓاج انلتٔة، كبٍعِاْا اىعؼٔي املخٍرو يف 
ادلعٔة إىل اجخٍاع ؾٔائفٓا خٔؿ األئٍث الرشعيني، أك خٔؿ أْو احلو كاىعلد 
فيٓا عِد خئ الزٌاف ٌَ األئٍث، كاصرتاؾ اللك يف ادلفع عَ اإلسالـ كأْيّ، 

 كتلّ.كمحايث ةيؼخّ كإكاٌث د
 ومن الشمول يف ادلعوة: الشمول يف الوسائل. «

ٔسائو ىلع دعٔة مجاعيث اعٌث، كال حِدّص يف دعٔة فرديث  أال حلخّص ال
خاظث، كال ختخّص يف مؤسسات خرياث أك ْيئات اجخٍاعيث كإاغذيث؛ ةو لك 

 كسييث حتلق األْداؼ، كال حعارض الرشع، فيه ٌؿئبث.
ّح  صٍٔيلث ادلعٔة أف  /عييّ كمما جيدر اتلنتي

صٍٔيلث السيع  -ةالوركرة–ا ال يعين ُيراّ 
إذ  ؛كىلع لك ظعيد ،ا، يف لك اجتاقكاحلركث عٍييّ 

ٍا خيخيفاف  دّ ر  م   ذلم إىل اىلدرة كاملعيدث، ْك
ٔااًل، أٌا االعخلاد انليري فال  زٌاًُا كماكًُا كأخ

ٔاؿ ا يف مجيع األخ ًٌ  . سيؿاف ألخد عييّ، فيجب أف يكٔف صاماًل كجاز
فالضٍٔؿ يف االستيعاب كاىفًٓ كاىعيً، كاتلاكمو كاتلػٔازف كاتلػدرج يف 

 ةد. اىعٍو كاملٍارسث كال
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[301]آل عمران:﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴿

                                      
ّ أمحػ يف  (3) َ ضػيد  (878 /4) «فِػامل»أعؽس َ بشريٌ ٍان ة ٔ يف  ، انلػ ً/ )« الططيطث»ْو  .(667رك
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وكمااأن انبدعة اارننكزو اارنن
بأدفزقااارإن ااانانبد ااا رننن

 .نكزو رنبأجلمأ ر

وديسنبملكصودنبأدوحةةنوبالئتالفن
ذوباااأانبدئوبئااائنةن أئفااارننن
خمصوصرننننبدة أةإنوالنبحناللن
مجأ أتنبدة وةنحل اأ نمجأ ارننن

 .بعي هأننننبجلمأ أت

اىفؽكث واالعخالف ةني املفيٍني  الٔضػة واالئخالف وُتؼ   ـخطليق  
ٌلاضػ ادليَ وكٔاغػه اللكيث، كال  أًْاعٌث وؼٔائؿ اىػاميني عاضث ٌَ 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ﴿حػاىل/ 

، وكال [31]الشورى: ﴾ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک ک  ک  ک
 .[55]املائدة: ﴾ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ﴿/ 

ـإن  ؛ؽكثوكٍا أن ابلػغث ٌلؽوُث ةاىف  
الفِث ٌلؽوُث ةاجلٍاغث، وال شم أن أغظً 
ا وغٍاًل،  ًٍ ـتب لالسخٍاع ْٔ دمع ادليَ غي
وُتيشخّ اىػؾ واتلٍهني يف ادلُيا، وانلشاة ٌَ 

 اتلفؽق، واىفٔز واىفالح يف اآلعؽة، وانلشاة ٌَ انلار.
الم اةَ حيٍيث/  دماع ادليَ/ حأيلؿ اىلئب واسخٍاع »كال شيظ اإـل

ح اات ابلني، وأْو ْؼا اصأضو ًْ أْو اجلٍاغث، نٍا أن اللكٍث، وضال
 . «اخلارسني غِّ ًْ أْو اىفؽكث

ٔضػة واالئخالف  ٔد ةال وىيؿ امللط
ٔائؿ يف ؼائفث خمطٔضث ٌَ  اوبان اىؽ
ادلاعة، وال احنالل دمااعت ادلغٔة حلفاب 
دماغث ةػيِٓا ٌَ اجلٍااعت، وإٍُا االغخطام 

ٌث، ةأضٔل أْو الفِث واجلٍاغث اع
واالسخٍاع ىلع ضطث املػخلػ عاضث، واالتللاء ىلع ٌا ـتق ٌَ أضٔل ادلغٔة 

                                      
 (.88/15) «يدلٍٔع اىفخاو» (3)
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إانبخلالفنحكيكرنحتميرنقةريرإن
وتضاااييكتنبت  ااابن  اااعأبتإننن

يأً ااأنديااةيننوبخلاازومنن ااتنبحت
 غأيرنشز ير.

وحبِيٓا غيٍيًا وغٍييًا، واالسخٍاع ىلع ْؼا االُخٍاء املتارك أجنص ٌَ االسخٍاع ىلع 
ٔسّ  ؿ  رايث ضؾبيث، أو دغٔة إكييٍيث، ولك الم ٌَ شأُّ أن يؤىّ  ٔد،  ّ  اىلئب، وي اجلٓ

ّ وجيٍع لكٍث أْو احلو  واىػلػ يف اصأٌث، ويؾول ٌػّ االُؾالق ىلع اذلات، وحؽكق ة
ٔء وداعة اىفخِث، وحططص انلظؽة  ٌْٔٔث، وحلؽع ةّ الفبيو ىلع كاىث الف ٔاسؾ امل احل
اليم اذلي ْٔ يف دلٍيّ حػػد حِٔع وختطص، ينتيغ  إىل اتلػػد يف ـاضث اىػٍو اإـل

مؽ ادليَ، وىيؿ حػػد حػارض أن حنخفع ةّ اصأٌث، ـخطيا ةّ اىفؽائظ اكـث، ويخشػد أ
 وحِازع، تشىق ةّ اصأٌث، ـخخفؽق ةّ الطفٔف، وحخلؽع ةّ اىػالئق.

ۈ  ٴۇ  ۋ ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې ې   ﴿كال حػاىل/ 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ وكال حػاىل/، [30]احلجرات: ﴾ې

 .[301]آل عمران: ﴾ ڃڃ
أن االشرتاك واتلػاون ةني آضاد وؼٔائؿ ادلاعة يف  /وٌَ ُاـيث اىلٔل

اصأغٍال اىػيٍيث انلظؽيث، واىرباٌز ادلغٔيث اىػٍييث، ٌَ شأُّ أن حيلق 
ٔضػة واتلٔاـق واالئخالف، اذلي ال ةػيو غِّ إال اىفؽكث واتلِازع  ال

 .واالعخالف، وٌَ ذً اىفشو واىفِاء
ذً إن اخلالف ضليلث ضخٍيث كػريث، 

-وحغييلّ ةخشِب أـتاةّ، واخلؽوج ٌِّ 
 ث.اغيث رشغي -اضخياًؼا لرليَ

 واملَكف نو املخالف يتفاوت بتيَع اخلالف: «
 ـطاضب عالف اتلِٔع حمفَ ٌراب إلضاةخّ احلق.

وضاضب عالف اتلغاد ـيٍا اكن ٌَ اىظِيات عالـّ ـائؼ، وال إُكار 
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ونااننقااوبدعنبدعااةلنوب  صااأفنن
و ااوبقانبدوحااةةنوبالئاااتالف ننن
بدعصعيرندشيخن ونإناأ،إن ونحا  ننن
  ونر ينبجتهأديإن وننذهبن كهي.

 غييّ وال تشنيع؛ ةو اتلطاور واتلِاضص، واتلٍاس املػاايؽ.
غِّ  ال  ؾ  ن ح  ؽ غييّ عالـّ، ةػػ أه  ِ  وضاضب عالف اتلغاد ؽري الفائؼ ي  

 شتٓاحّ، ويػامو ةٍا يفخطق أٌراهل.
فاالجتهاع ىلع نا اتفق أٌل السية عليهً  واعاها و واعفهاف  

َاء. َا فيً؛ الفلٍيات والالديات يف  لم س  فيها اختلف
الم اةَ حيٍيث/  ٔا ـيٓا  وكػ احفق الططاةث يف مفائو  »كال شيظ اإـل حِازغ

يف اىػتادات  اىػٍو ةاسخٓادًْ، نٍفائو   ؽ ىلعىلع إكؽار لك ـؽيق ليفؽيق اآلع  
ٔا يف مفائو غيٍيث  ٔاريد واىػؽاء والفياـث وؽري الم... وحِازغ واملِانص وامل

اىيح، وحػؼيب امليج ةتاكء أْيّ، ورؤيث  اغخلاديث، نفٍاع امليج ضٔت  
ؼه املفائو ٌِٓاربّ   انليب ٌا أضػ  /ّ كتو املٔت، ٌع ةلاء اجلٍاغث واصأىفث، ْو

ٌا املطيب يف ُفؿ اصأمؽ واضػ غِػ اجلٍٓٔر أحتاع  / عؽأ كؽًػا، وٌِٓااىلٔىني
 . «ملا وسب غييّ حبفب كٔة إدرانّ ؽ مؤدّ الفيؿ، واآلع  

 والادل واإلىصاف أٌم آداب اخلالف. «
 / ٓا الؽسو، »كال اَة اىلًي غو ضييث حتًل ة ٔ ـأ  ْ واهلل حيب اإلُطاف؛ ةو

ًٍا ةني اصأ ّ ضه فف طبُ   َُ ًٔضاٌ  ب، وكػ كال عط ٔال واملؼْا ٔهل -حػاىل–ك / - لـؽ
 . « [35]الشورى:  ﴾ىئ  ىئ ىئ ﴿

وٌننَ كننٔادح اىػننػل واإلُطنناف 
ٔضننػة واالئننخالف/ اىػطننتيث  وُننٔاكظ ال
لشيظ أو إٌام، أو ضنؾب أو رأي اسخٓنادي، 

                                      
 (.581، 59/588) «يدلٍٔع اىفخاو» (3)

 (.1/94) «إغالم املٔكػني» (2)
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 أو ٌؼْب ـليه.

حلػيً مطيطث اجلٍاغث احلؾبيث ىلع  /وٌَ كٔادح االسخٍاع واصأىفث
ييث( ىلع ساُب مطيطث اصأٌث امل طٍػيث، ؤْ حؽسيص ساُب االُخٍاء )الـٔ
 االُخٍاء )اىؾايث(.

كٕ ؼا وُأ  َْ ًػا!.  /وأغشبٌ  ثٌ  ً مطاىص ادلاغيث اىفؽد ىلع اىؽائفث واصٌأ  حلػي
ىلع حػػد مفالهًٓ -وىلع ؼٔائؿ اىػاميني لإلـالم وآضادًْ 

أن حيفظٔا ـيٍا ةيًِٓ اصأعٔة واىػطٍث، وأن  -اىػٍييث واعخياراحًٓ اىػيٍيث
حيللٔا اىفائػة ٌَ ْؼا اتلػػد، ـيططو اتلغطص اذلي جئّد اصأداء، 
ٔغب أكرب كػر ٌَ اصأٌث، وجتخِب ٌػّ اإلةادة اجلٍاغيث، ويفخص  ويفخ

 ًٔ ا ٌَ املشال صأكرث ٌَ جتؽبث غٍييث حرثي ـاضث ادلغٔة إىل اهلل، وتشيع س
ٔدة يف  اخلريات، ٌع اسخٍاع اللكٍث يف اىلغايا الهربى املِاـفث املطٍ

 وامليٍات، وحٔضيػ الطفٔف يف املٔاكؿ اىػٍييث واملٍٓات.
ةخطهيً -إن أٌاُث ادلغٔة إىل اهلل ومفئٔيلث حػتيػ انلاس لؽبًٓ ٌنؽورًا 

ًٍا-تللخيض  -الرشيػث وإكناٌث دوىث اىلؽآن والفِث يف ْؼا اىػرص اتلاكمو  -ضخ
ەئ  ﴿/ ةػاًل ٌَ اتلفؽق واتلتاؽظ واىتشاضَ، كال  ؛واىرتاضً واتلػاون

 .[2]املائدة: ﴾وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ ېئېئ
ٔضػة  وإن أٌاُث ادلغٔة إىل اإلـالم ىتفخيؾم احلّظ  ىلع اجلٍاغث وال

واالئخالف، وانليه غَ اىفؽكث واالعخالف، ويف دلاالت ادلغٔة اىففيطث 
ٔغب  اكٓا الؽضتث ٌَ الفػث واتلِٔع ٌا يفخ  لك اسخٓاد، ويفترٍؽ لك ؼاكث.وـآ

أن ؼٔائؿ ادلاعة وآضادًْ املِغٔيَ حتج رايث الفِث ىلع  /واصأضو
اعخالف ٌِاْشًٓ ومفالهًٓ اىػيٍيث واىػٍييث ةٍراةث اتلغططات اىؽتيث 
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نااالنقيااارنب ن أ ياااأتنوك ااازةنن
بدوبجعاااأتنوغيعااارنبمل  ااازبتإنن
وت ّيطنبأل ةبءنوت ُيةنبمل اأ ك نن
يااتع نبدتعااأوانوبدتكااأر نباا ننن

 بنومجأ أتنوهيئأت.بدة أةن  زبًد

ٔغث املطخاج إيلٓا دميًػا ال يؾين ختطص غٍا ـٔاه، وال حخطلق اعـيث  املخِ
 ه.اصأٌث ةاالكخطار ىلع واضػ دون ٌا غػا

نٍا كال  -إاا اعخيفا غٍيًيا-وال ةأس أن يلٔل لك داغيث لطاضتّ 
ّ ىلع االكخطار ىلع ةاب اإلٌام ٌالم لطاضتّ غتػ اهلل اىػٍؽي ةػػ أن ضرّ 

ً ً اصأغٍال نٍا كفّ إن اهلل كفّ »ـهخب إيلّ كائاًل/  ،ةػيِّ ٌَ أةٔاب اخلري
ـ خص هل يف ولً ي فخص هل ،اصأرزاق، ـؽ ّب رسو ـ خص هل يف الطالة  يف الطٔم، وآعؽ 

اجلٓاد، ـنرش  اىػيً ٌَ أـغو أغٍال اىرب، وكػ رعيج  ةٍا ـ خص يل ـيّ، وٌا 
 . «أظَ ٌا أُا ـيّ ةػون ٌا أُج ـيّ، وأرسٔ أن يكٔن الكُا ىلع عري وبؽ

فخص ىلع اإلنفان يف اىػٍو املفغٔل ٌا لً يفخص غييّ يف اىػٍو وكػ ي  
 وأٌا ٌا ـأىج  »، كال شيظ اإلـالم/  ضلّ غِػئؼ  اىفاعو، ـيهٔن ـاعاًل يف

غِّ ٌَ أـغو اصأغٍال ةػػ اىفؽائظ، ـإُّ خيخيؿ ةاعخالف انلاس ـيٍا 
يلػرون غييّ وٌا يِاـب أوكاحًٓ، ـال يٍكَ ـيّ سٔاب ساٌع 

 . «و للك أضػٌفّط 
وٌع كيث اإلماكُيات وكرثة الٔاستات 

ػ ػ اصأغػاء وتفيّ وؽيتث املِهؽات، وتفيّ 
املِاـلني يخػني اتلػاون واتللارب ةني 

 .وْيئات   ادلاعة أـؽاًدا ودمااعت  
نٍا كال اإلٌام  -إاا اعخيفا غيٍيًا-وٌا أدمو أن يلٔل لك داغيث لطاضتّ 

يً يخفلا، ـيٍا اتلليا أعؼ ةيػه وكال/  ،الشاـيع يلٔنؿ الطػيف وكػ حِاظؽا يف مفأىثـ 
                                      

 (.8/554) «ـري أغالم انلتالء» (3)

 (.84/846(، )51/661) «يدلٍٔع اىفخاو» (2)
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كٔن إع»  . «ٔاًُا وإن لً ُخفق يف مفأىثيا أةا مٔىس، أال يفخليً أنُ 

ٔضػة واالئخالف ُؽق  وأعرًيا ـؾري عاف  ىلع اي غينني أن دغٔى ال
ةٓا أـؽاد ودمااعت، واُربى هلا آضاد وؼٔائؿ، حأضياًل وحِظرًيا، وىػيّ ال خيىف 

ّو ْؤالء  -أيًغا– ختاىؿ أغٍاهلً أكٔاهلً يف ْؼا  -رضً اهلل َإال ٌ-أن س 
احًٓ   ُظؽياحًٓ!اصأمؽ، ومماـر

وٌَ انلطص الٔاسب أن يلال/ إن لك داغيث مٔكٔف ومفئٔل ةني يػي 
غَ ْؼه اصأٌاُث الرشغيث، والٔظيفث انلتٔيث، ذً ْٔ ٌَ ةػػ مفئٔل  اهلل 

 أٌام املؤٌِني يف ْؼا اجليو؛ ةو وٌا يأيت ٌَ أسيال!
ؼا يػغٔ حارة أعؽى إىل اتلأكيػ ىلع اغخٍاد أضو ْؼه اصأضٔل ؤْ  ْو

هلل حػاىل، والطػق يف اىلٔل واىػٍو، وحتليق الؽباُيث، واتلشؽد  اإلعالص
 العخيار ٌا ْٔ اصأُفع ليتالد واىػتاد.

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ې  ېې  ې   ﴿كال حػناىل/ 

  .[305]التوبة:﴾ى  ى  ائ  ائ ەئ  ەئ  وئ   وئ

                                      
 (.51/56) «ـري أغالم انلتالء» (3)
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پ  پ ڀ ڀ ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ﴿

[58]األنبياء:﴾ٺ ٺ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ﴿

[;5]سبأ:﴾ھ  ے ے  ۓ
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، كاجلاضخ ملا لألٕٓ آد   ؛وأنا اعملية كتابه الكريم « س الًخب اإلهليث ٓشكًلن
ڇ  ڇ ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ﴿ضتوٕ ِٔٗا، هاؿ حؿاىل/ 

پ  پ  پ  ڀ  ﴿، كهاؿ حؿاىل/ [;7]املائدة: ﴾ڈ  ڈ ژ

 .[407]يوسف: ﴾ڀ
ک  ک  گ گ   ﴿لَو٘هل حؿاىل/  ؛ وأنا اعملية رسوهل «

ڻ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ﴿، كه٘هل حؿاىل/ [:40]األنبياء: ﴾گ

يف ةياف لضَٕ ىلع ضائس -  ، كهاؿ[;48]األعراف: ﴾ہ  ہ
 »/ -األٓبياء

 
 . «.. ة  اكفّ  إىل اخللق   لت  رس  ... وأ

، حيد دسج  أف يخأىس ةادلاؾيث األكؿ لاكف حًوا ىلع لك داع  
املَ٘ؾ كاٍويارصة كاألكارسة  ب  ةرؾ٘حٕ إىل دارج حركد اجلشيسة، كاكح  

ُ ةراعيث اإلضالـ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ﴿مطراهنا ٍو٘هل حؿاىل/  ؛يرؾٖ٘

 .[4]الفرقان: ﴾ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
  كٍور جتردت اٍؿامليث يف دؾ٘ة الطحاةث ُٗةؿر ٓبي ِْ  ،

لواؿ/  ،حلؿَْ ٖزا املترأ يف ادلؾ٘ة ؛حيد هاـ دعيتُٗ ربيع ةْ اعمس 
ادلٓيا اةخؿرٔا اهلل جلذسج اجلاس ِْ ؾتادة اٍؿتاد إىل ؾتادة اهلل، كِْ ضين »

 . «إىل ضؿث ادلٓيا كاآلدسة، كِْ ج٘ر األدياف إىل ؾرؿ اإلضالـ
  إهاِث آرصة اًلجخّاع ىلع أضٌ  -رشاعن -كمما يؤكر ِؿىن اٍؿامليث

٘حير دكف فريق ِْ األكارص، هاؿ حؿاىل/   .[40]احلجرات: ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ ﴿اتل

                                      
٘اضؽ الطالة ) (4)  . ( ِْ حريد أيب ٖسيسة 325أدسجٕ مطَُ، يخاب املطاجر كم

 (.2/104) «حاريخ اٍعربم»آؼس/  (5)
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فيجب على كل مسلم أن حيمل هَم 
الدددةعإىل هذ هددد،ا انددد    أن  
ينطإي على الرغبة الصددقةة    

 .اخلل هةاية كل 

ا،   كمما يثتخٕ يف ال٘اهؽ بشارة اجليب ةرد٘ؿ اجلاس يف ديْ اهلل أل٘اجن
كبتَ٘غ دؾ٘ة اإلضالـ ِا ةَـ الَيٌ كاجلٗار، كباِخراد مَى أِث اإلضالـ يف 

٘ؾٕ.  مشارؽ األرض كِقاربٗا، مما كهؽ ةاٍمؿٌ أك يجخؼس كه
 َُ ليجب ىلع لك مطَُ أف حيٌّ ٖ
ادلؾ٘ة إىل ٖزا احلن، كأف ئع٘م ىلع 
السفتث الطادهث يف ٖرايث لك اخلَن، كأًل 
يمسؽ يف ةزؿ اخلري ةني أحر ِْ اجلاس 

 ًلؾختارات ؾسهيث أك إهَيّيث أك ِزٖتيث.

  ةؿر اتلجتيٕ إىل أف ادلؾ٘ة -كمما يجتيغ اتلأكير ؾَيٕ يف ٖزا املواـ
٘ؾٗا ديْ  حمَٗا األرض لك األرض، كأف املرؾ٘يْ ُٖ اجلاس اكلث، كأف م٘ض

ا أف يؿَُ أف مما يثتج اعمليث  /-اإلضالـ اخلاحُ اذلم ليٕ ضؿادة اٍبرش مجيؿن
ادلؾ٘ة إىل اإلضالـ حَى الطؿث يف رشيؿخٕ، اٍيت حؤكر ىلع رلؽ احلسج كٓيف 

عياحٗا زِآنا اجلٔاح، كجَب اتلحطري ؾٔر املشوث، كحقري اٍمخ٘ل ةخقري ِؿ
زا اذلم ىلع ِرَٕ يؤِْ اجلاس ةاإلضالـ؛ لخخحون مطاحلُٗ يف  كماكٓنا، ٖك
اٍؿاجٌ كاآلجٌ، ٍحص لوط حبمغ الرضكرات، كإّٓا ةساعيث احلاجيات 

ا–كاتلحطحٔيات  ٘د  -أيضن ِؽ ترشيؽ السدص املتيحث لَّحسِات ؾٔر كج
 املشوات ابلاٍقث أك الرضكرات.

 ٍؿامليث يف ادلؾ٘ة كيسشحٗا/ اعمليث الرصاع ةني كِْ أػٗس ِا يرلٌ ىلع ا
٘ا  اإلضالـ كمٌَ اٍكمس هاظتث، كحتاٍك ه٘ل ابلاظٌ ىلع اإلضالـ كأَٖٕ ِْ اكٓ

٘ا، هاؿ حؿاىل  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ﴿/ كحيد اكٓ
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ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ﴿، كهاؿ حؿاىل/ [450]البقرة:

 .[69]التوبة: ﴾ې

  يف ؾَّٗا احل٘ـ-كِْ أضك  أف حمخور يرري ِْ ادلؾ٘ات الطادهث- 
٘د  ضّث اٍؿامليث، يف ال٘هج اذلم حسحمؽ ليٕ رايات كمسجؿيات دكحلث اعمليث لَيٗ

 كاجلطارل ِْ جٗث، كلَسالضث ابلاظٔيث ِْ جٗث أدسل.
 ونن اعملية ادلعوة: جتاوز حدود املاكن. «

ركد املاكف لال تطخقسؽ دادٌ لإف ادلؾ٘ة اٍؿامليث يه اٍيت حخجاكز ح
ماكف ًل ختسج ؾٕٔ، كًل حقمٌ ؾْ اإللادة ِْ أِاكْ أدسل، كًل حخواؾر 
ؾْ ٓرصة هضايا املطَّني يف م٘اظٔٗا املذخَمث، ذلى أف أٖرالٗا اعمليث، كيه 

 ِخ٘زؾث ىلع اٍؿالُ حبطب أكضاؾٕ املذخَمث.
 االجتهاد.ونن اعملية ادلعوة: راعية اثلوابت والسعة يف موارد  «

كادلؾ٘ة اٍؿامليث يه اٍيت حسىع اثل٘اةج كاملحًّات يف لك ِيراف، 
كحخؿامٌ ِؽ هضايا كمطائٌ اًلجخٗاد حبطب ِؿعياحٗا كِورِاحٗا، لال حوك 
ىلع رأم ًل يخقري يف ٖزا ابلاب أك ذاؾ، كًل جتّر ىلع أضَ٘ب أك كضيَث ًل حسل 

شأة ادلؾ٘ة، ذُ حسلؿٕ إىل ا ٓاضب ماكف نض٘اٖا، يّا ًل حتتىن ِزٖتنا لوٗيً 
ِٔػشٍث املحًّات كاٍوعؿيات يف لك مطائَٕ كلسكؾٕ، لخذَط ةني امل٘ركث 

 اٍمويه كاألض٘ؿ اٍؿوريث، أك ةني اثلاةج كاملخقري يف الرشيؿث اإلضالِيث.
 ونن اعملية ادلعوة: اعملية الوسائل. «

٘ضائٌ كاإلماكٓيات املخاحث يف لك ماكف، ةّ ا لتطخمير ادلؾ٘ة ِْ ال
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٘د اٍؿَّيث، كآد   س لإلؾالِيث، حيون األٖراؼ كيكرث املٔجشات، لّاكف لَجٗ

ًزا.  كذاٍد لَطياضيث، كراةؽ لالهخطاديث.. ٖك
 ونن اعملية ادلعوة: اعملية الروابط واملؤسسات. «

ليجتيغ الطيع يف إجياد ٖيئات كمؤضطات مسجؿيث اعمليث، خترـ هضايا ادلؾػ٘ة 
ا، يّػا حؿّػٌ ىلع ا كإؾالِيً ا كاهخطاديً ا كضياضيً ؾَّيً إىل اإلضالـ، كحرؾُ املطَّني 

٘اهمٗا، كٓرصة  ٌ الطٔث كاجلّاؾث، كاتلوسيب ةحٔٗا، كاتلجطين ةني م ٘حير ييآات أٖ ح
٘اهؽ أف تطػخوٌ ظائمػث ِّٗػا  هضاياٖا املشرتكث، ِؽ اتلأكير ىلع إٔٓ ًل يّكْ يف ال

 الاكمٌ. ؾؼّج إماكٓاحٗا ةاتلقيري الشامٌ، أك حٔمسد ةاإلضالح
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ترشيف الؽعص ضال االعؽؽار أو االضخياج؛  -اأيًغ –وٌَ واككيخّ 
ألن اةَ آدم  ؛يلخطلق اتليفري ويِػفف احلؽج، وترشيف اتلٔبث ٌَ اذلُٔب

ا ليفالٌث ٌَ  ؛عؽاء، وترشيف الهفارات بلكظ املغاىفات واألعؽاء ـً اتلٍا
 ألٌث.حتكخٓا، وإشاقث ليغري واىرب واإلضفان يف ا

وحـٓؽ الٔاككيث يف ترشيكات األمؽ ةاملكؽوف وانليه قَ املِهؽ ومؽاحتّ 
خطتاب واجلٔاز واحلؽٌث. ٔسٔب وااـل  ومؽاضيّ وأضٔاهل ٌَ ضيد ال

ٔاككيث  يف اقختار الؾٌان واملاكن يف اىرتبيث واتلكييً،  -أيًغا–نٍا حيٍص ال
ـييخّ ويف قؽعّ إذ لك ذلم كػ يخغري يف أـئبّ وو ؛واألمؽ وانليه واىفخٔى

ا وحأعرًيا، وحرصحيًا وحيٍيًطا، ةاعخالف الؾٌان واملاكن. ًٍ  وؼؽيلث حِاوهل، حلػي
واملٔكف اىكٍيل ٌَ أْو ابلػع واملغاىفني يخفاوت ةاقختار الٔاكف زٌاًُا 

ا وعفثً  ـً  وعكًفا. ، وباقختار أْو احلق كٔةً وماكًُا، وباقختار ابلػع ِغي
 راك السنن الرباهية يف ادلعوة واإلصالح.ومن الواقعية يف ادلعوة: إد «

ٔات األُبياء  ٔات اهلل -وحيٍؿ حيم الفنن يف ـري ودق قييًٓ ضي
الٌّ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ﴿كال ـتطاُّ/  -ـو

ائ  ائ   ﴿، وكال سو وقال/ [731]آل عمران: ﴾ں ڻ   ڻ  ڻ 

، [33]فاطر: ﴾ەئ ەئ وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ
قٔة وادلةاة قَ إدراك أن اىكاكتث ليٍخلني، وأن االةخالء ـِث فال غىن ةادل

ساريث ليٍؤٌِني، وأن اهلل ال يغري ٌا ةلٔم ضىت يغريوا ٌا ةأُففًٓ، وأن اتلػافف 
 ةػ ٌِّ، وأن زوال اىـيً وأْيّ ةأسو وكػر حمخٔم. ةني احلق وابلاؼو ال
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ويف احلققل  ا احليم قق  
سه  كون   اجتماع ق    
يف اخلمققققل وا  ققققل  
 .والتغ ري سواء بسواء

 ومن الواقعية يف ادلعوة: املرحلية. «
يث ـِث نُٔيث اسخٍاقيث، ويف احلق أن املؽضي

يف اخليق واألمؽ واتلغيري ـٔاء بفٔاء، وأن ادلقٔة 
ةكػ قطٔر األُبياء حنخرص ةالفنن اجلاريث ال 
اخلاركث؛ فينتيغ أن حِغتػ ادلقٔة يف مفريحٓا 

ائيٓا، ٌَ غري حكشو  ةٍؽاضَو  للك ٌِٓا ٌا يٍزيْا يف أْػافٓا وٌِاشؽٓا وـو
ا، وْؼا ٌَ شأُّ أن حيفَؾ واقتفاف يف ؼيٓا، وال حراكو وحتا  ؼؤ يف جتاوْز
ةنيان  ظَ ـِ ؽَ املِشؾات املفخلتييث، ويُ  ِّثَ كَ املهتفتات ادلقٔيث احلايلث، ويُ 

اليم ةكاٌث.   اىكٍو اإـل
 ومن الواقعية يف ادلعوة: التسديد واملقاربة. «

ائيٓا  -سيًيا–ويتػو ْؼا املِؽيق  قِػ اـخكؽاض ٌِاْز ادلقٔة وـو
ويف ضكً ادلقٔة ُففّ، فإن ٌَ واككيث وسٔبٓا أُٓا حلفػ وأـايلتٓا؛ ةو 

ٔسٔب وحلفٍّ ىلع أفؽاد األٌث لك حبفتّ، فال يلٔم ةٓؼا ادليَ ىلع  ْؼا ال
ٔل اهلل ٔقٓا ٌَ ةكػه. وسّٓ األحً األكٍو إال ـر  ، ذً حلٔم األٌث ةّ ةٍشٍ

ٔاسب، وكفاه غريه واستًا آعَ  ؼا ال ّ نىف غريهْ  ك ٔاسب حبفب ـو َ كام ة  .ؽَ وٌ
وبٓؼه انلـؽة الٔاككيث لرلقٔة وضليلخٓا، ولرلةاة وإماكُاحًٓ واىفؽوق 

ٔقٓا دقٔة ٌخاكميث.   اىفؽديث ةيًِٓ، يخهٔن ٌَ قٍٔم األٌث ويف دلٍ
وٌـاْؽ الٔاككيث حنشأ قَ لكيث الرشيكث الهربى يف حتليق املطاىص 

 وحكرريْا وحكٍييٓا، ودفف املفاـػ وحليييٓا وختفيفٓا.
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ومبلاعاة جانب الواقع   يف  هداف 
 الدعوة ووسائمها و سال بها تهضقب  
 سقققريتها وتهقققتاحل اح قققا  يف   
 سالكها  ويتحكقل اللدقد ويهت ق     

 االضطلاب والتعثل يف  لايمها.

  ساُررب الٔاككيررث يف وبٍررؽاةاة
ررائيٓا وأـررايلتٓا  أْررػاف ادلقررٔة وـو
حِغررتػ مفررريحٓا وحنررخـً املطرراىص يف 
مفررالهٓا، ويخطلررق الؽشررػ وينررخ  

 االعؽؽاب واتلكّث يف مؽاضيٓا.

  خمخيفثٍ  وبإغفال ْؼا األضو املًٓ وككج ادلقٔة إىل اهلل يف ٌآزَق ،
يخكيق ةأْػاف  فيٍا-كػ يلال  /وىلع مفخٔيات قػة، فكىل ـبيو املرال

/ إن ْػف ادلقٔة ْٔ إكاٌث ضكً اهلل يف األرض وحغيري الٔاكف -ادلقٔة
اىلائً. يلال ذلم ٌَ غري حفؽيق ةني ْػف ةكيػ وكؽيب، فخخشّ ادلقٔة 
ائيّ، وٌخٍطٔرة ضٔل ٌلػٌاحّ،  ضٔب ْؼا اهلػف ٌتارشة ةاضرث قَ ـو

اتلغيري  وٌخغييث قَ أضٔل أعؽى وٌِؽيلات وأقٍال ٌٍٓث، خمزتىث مفأىث
يف حمٔ ُـام ةكيِّ، فخٍؽ الفِٔن فال اهلػف يخطلق وال الٔاكف يخغري؛ ةو 

 ضيد ةاىز اهلػف مؽاًرا فاكن ُطيتّ اىفشو. ؛ادلةاة فخٔرٌ  وييطق ةكَظ 
ٍّ وال ؿؽفّ، ٌَ  /ومهٍَ اخليو أن اهلػف لً حُؽاَع الٔاككيث يف ـر
 وكفايث اىكػة وحنٔ ذلم. ،ضيد الؾٌان أو املاكن

 يو/ إن ْػف ادلقٔة حكتيػ انلاس لؽبًٓ سو وقال وْػايخًٓ ولٔ ك
 إىل الرصاط املفخليً، وأن ْؼا اهلػف الشامو ال يخً إال قرب مؽاضَو 

ٔسب انشغااًل ةاىكيً واىرتبيث واألمؽ وانليهكؽيتثٍ  وأْػاٍف  وحنٔ ذلم،  ،، تفخ
 لاكن أوىل وأُفف. -وحنخيه ةإقالن ـيادة الرشيكث وْيٍِخٓا 
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ويمتحل بعدم الواقع   يف ا هقداف  
تلك وإهمال حتك ل اهلدف احت سقل  
يف غملة االدتغال باهلدف احتعسقل   

 - ع طول احملاول -فال احتعسل حتكل 
 .وال احت سل

ٔاككيث يف األْػاف وييخطق ةك ػم ال
وإٍْال حتليق اهلػف املخيرس يف غٍؽة  حؽكُ 

االشخغال ةاهلػف املخكرس، فال املخكرس 
وال املخيرس.  -ٌف ؼٔل املطاوىث-حتلق 

َ اتلاكيلف الرشقيث ال يفلػ ةاملكفٔر ٌِٓا. /واألضو اىفليه  أن امليفٔرٌ 
 ومن الواقعية يف ادلعوة: اتلجديد واتلطوير. «

ٔـائو وٌَ الٔ اككيث املؽئبث أيًغا اتلِٔيف واتلشػيػ واتلؽٔيؽ يف ال
ايلب ادلقٔيث.  واأـل

ائَو  ائو ادلقٔة كػ يرص ابلكظ ىلع ـو تلطليق  ٌكيِثٍ  فكىل ضكيػ ـو
ؿ األول،  أْػاف ٌا ملشؽد أُٓا ُسِؽبج ٌَ كِتَو الؽقيو األول، أو يف قٓػ املـؤ

 م ال!أ ،اىث اآلنانلـؽ قَ نُٔٓا واككيث فكّ  ةغِظ 
ٔـائو االسخٓاديث إىل أمٔر حٔكيفيث ال حلتو حغيرًيا أو حكػياًل،  فخخطٔل ال
ٔـائو.  ٌَ غري اتلفات إىل قػم اتلاكفؤ اىـاْؽ ةني عغاٌث الٔاكف وعآىث ال

ةػ  فإن ْؼا اتلغيري اذلي يٍييّ الٔاكف واقختار الٔاككيث ال ؛وبالرضورة
 أن يِغتػ ةاىزتام واـتيفاء الغٔاةػ الرشقيث.

 ومن الواقعية يف ادلعوة: اتلدرج ومرااعة مماهعة انلفس البرشية. «
وإن اكُج حتب اهلل  ،اإلىف املكخاد وحؽكُ  فإُٓا يطكب قييٓا اتلطُٔل 

 ََ ٔهل، وٌا أضف ٌَ -  كٔهل وـر  ةّ يف اخلٍؽ يؤَت  َ  يف اإلُكار ىلع ٌَ ـّب 



 

198 

 .«اهلل ورسوهلإهى حيب  ال ثلعووه، فواهلل ما علمت  »/ -نررًيا ضيد كال هل
 وأخريًا.. فإهى ليس من الواقعية يف قليل وال كثري:

 .االحنؽاف قَ ؼؽيق وٌِٓز األُبياء حتج عغػ ووؼأة الٔاكف 

 .ٔاكف ؽارق ال َ حتليلٓا حتجٌ  ػاف الرشقيث أو ايلأسٌ  َ اأْل  اتلِازل ق

 .اىرتاسف قَ االـخلاٌث والؽباُيث يف ادلقٔة اـخشاةث ملؤذؽات الٔاكف 

 .ٔد ةػقٔى فلّ الٔاكف  دُٔ اهلٍث والؽعا قَ واكف األٌث، وحربيؽ اىلك
 ﴾ېئ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی ﴿كال حكاىل/ 

 .[33]حممد:
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ﴿وكررال سررو ٌررَ كائررو/ 

 .[17]يوسف: ﴾ۆئ
 

                                      
خاب (، ومفيً، ن8936« )ٌا يكؽه ٌَ ىكَ شارب اخلٍؽ»أعؽسّ ابلغاري، نخاب احلػود، ةاب   (7)

ٔد، ةاب   ٔاعف الفش  (.7681« )الؽعطث يف اتلغيف قَ اجلٍاقث ةكؼر»الطالة وم
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التجمعةةةةة   َحقّقةةةةةٕ 
ٕ    أنًةة :الدعُِةةٕ َضةةٌّ

إلق مةةةةةةٕ الُا  ةةةةةة   
 اللف ّٕٙ.

  وقييٌح  ةأُٓ /اتلضٍكةت ادلقٔيحوظليلح
ٔاصجةت الهفةايح.  إلكةٌح ال

  وال شم أن ْؾه اتلضٍكةت دذفةوت يف
ٔصيٓٓة، ومكٍيةت الٔؿةاف  ؼؿيلح إداردٓة، وأقئب د

دِةُضٍط ، ٌَ ػالل وكيةدةٍ  ال ختؿج قَ كةقؽةٍ  -وىلع اجلٍيح-فيٓة، إال أُٓة 
ٔن ْؾا يلوتشةُوٍر، زً اىزتاٍم ثؽةقٍح يف ظؽوِد ٌة كةٌخ ألصيّ ْؾه اتلضٍكةت، 

ادلقٔة  مؤقكةتثني الشيغ واتلالٌيؾ يف اتلضٍكةت اىكيٍيح، نٍة يلٔن يف 
 الؿقٍيح، ودمةاعدٓة األْييح والشكجيح.

ٔيح يُشرتط هلو « ؾه اتلضٍكةت ادلق َ ذلم/ إنشةءْ  ّ آداٌب، وٌ  رشوٌط، ودؽيت في

  ـََب فيٓأاَل ، وأال دَْلُُثَ فيٓ ة يُذع ايح نُثًة ابلؽُع اجلـ ةىلع أضو ثِْؽيِِعٍ
 .األضو دلٔم ٌلةمَ 
  ٍةء، وأاَل وأاَل ُذ ؾا اال  ْ َ  ٌ الُء ىلع أقةس  يلف اتلكطت ليؽةافح  يُكلؽ أل
ة. ادلقٔيح  دون غرْي

 ىلع مطيعح اجلٍةقح  ؛نٍة يذأكؽ دلؽيً مطيعح األٌح واالُذٍةء إحلٓة
 األول اُذٍةء اغيح واثلةين اُذٍةء وقييح! ؛ إذواىؽةافح واالُتكةب إحلٓة

ٔااُف ادلقٔيح َتذََفةَعُو  « ؾه اىؽ ٌَ ظير اىزتآٌة ثٍِِٓش ودذفةوت ْو
وقليؽِة أْو الكِح، ومكيم وؼؿيق قيف األٌح، ويه دذفةعو حبَكت شٍٔهلة 

ة وقؽةآة، واُغجةؼٓة واقذلةٌذٓة، واصذٓةدادٓة وأنشؽذٓة اىكٍييح.  وقٌٍٔٓة، وأزْؿ
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أى تتل مل يرٍ اجلًةُ    :َاألصل

اجلم عّةةٕو َأى تتوةة َه يةةرٍ    
 ٕ لتهتًةةْ     ؛الفٚةة   الدعُِةة

يف   خةةساأ أيةةل ااةةل َالعقةةد  
ُِفَُض  لًّم عمُُم األمٕو َ الرِو 

   ٕ  والهظةةس يف التيةةدِ   الع مةة
 لألمٕ اإلضالمّٕ. َاملص حل اللٌّٕ

َ ذا ك ى األصل يةُ َحةدٔ األمةٕ    
 ْ فةة ى ق ةةُ    ؛َالعمةةل اإلضةةالم

من  يُ مطألٕ مسحٌّةٕ  التعد ِٕ  
يةرٍ الوُاٙة      َتِعُ ُس مو خاللة 

 .   صُزٔ التّ ز الع م

ٔد  /واألضو « أن دذاكمو ْذؾه اجلٓذ
دذؽذذةوع ْذذؾه اىفبذذةت  اجلٍةقيذذح، وأن

تلنذذ  إ  إػذؿاج أْذو ا ذو  ؛ادلقٔيح
َٔإ إحلٓذً يف األٌذح، و واىكلؽ اذليذَ يُفذ

 ،قٍذذُٔم اجلـذذؿ يف اتلعذذؽيةت اىكةٌذذح
 واملطةىط اللكيح لألٌح اإلقالٌيح. 

وإذا اكن األضو ْٔ وظؽة األٌح  «
فإن كجٔل اتلكؽديح إٍُة  ؛واىكٍو اإلقاليم

ْؾه  ةػالهل ْٔ مكأىح مؿظييح َتْكُُبُ ٌَ
اذلي  ،اىؽٔااف إ  ضٔرة اتليةر اىكةم

يؤاىف ثني ْؾه املضٍٔاعت ٌَ غري 
حنالل ْؾه اتلضٍكةت أو فَِم ديم االردجةؼةت، إٍُة االدفةق ىلع ااشرتاط 

األضٔل واىلٔاقؽ االقذلةديح واىكيٍيح، واتلََُٔظؽ يف اىلغةية اىكةٌح، 
 واملٔاكف اىكٍييح املٍٓح.

 ٔااف داعة أْو الكِح ىلع  ؿُ ـَ املفٓٔم ُيِْ  وٌَ ػالل ْؾا إ  اتلكؽد يف ؼ
ٍُٔع ال َتَِةُزٍع  َٔافٍُق أُّ َتَكُؽُد دِ  .ال ختةىٍُف  ، ودَ

  ٔد ْٔ دكؽد و يف مكةاو االصذٓةد اىيت صؿى  واتَلَغةفُؿِ  روُح اتلكةُذرِ فيّ تَُك
 .واالاذالُف  حيطو اتلاكمُو  ٌَ ػالل ْؾا اىفًٓفيٓة ػالٌف، و

 ِٔع ، دون لِك مرشوٍع  ٌجةٍح  ثةملكؿوف، ويف لِك  -يف لٍك  - اىؽةقحُ  ذليَؽُ ود ٔرٍ مم  .حمـ
 ٔاء أكةُخ ق ؾه األقٍةل اجلٍةقيح ق أو  يةقيحً ذأو ق أو دؿبٔيحً  يٍيحً ذْو
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ٌ ةةم  فةة ال ِغهةةٖ ل لةةدعُا  عةةو ِع
الطّ ضةةٕ عٌةةم َاملع صةةسو اإل ازٔ 

الشةةةةسعّٕ لتلةةةة   املصةةةة حل 
الدعُِةةٕو مةةو انتظةة م األعمةة   

 .َاإلف  ٔ القصُٗ مو الس   

التخوّط عمْل ِسا  مهٌ الُصةُ   
   مثسٍٔ  عُِٕ ن ضجٕو َحتقّق 

صٌيٕ شسعّٕ زا يٕو َال ِتةأتٖ  م
قةٕ لُاقةو َلّٚةٕ     لدزاضٕ  قّ ال

الةةةدعُٔ يةةة  ِشةةةمل الةةةدع ٔ  
 .َاملدعُِِو مّع 

ٍَُف ظةصذٓة ليكيةقح الرشقيح الكؽيؽة- ٔيحً قَ دَ   واإلدارة ادلقٔيح الؿشيؽة. ،دَذ

ٔات قَ ِقيًْف اإلدارة  ال ِغىن ثةدلق
الكيةقح الرشقيح تلهسري قيً واملكةرص، 

املطةىط ادلقٔيح، ٌَ اُذـةم األقٍةل واإلفةدة 
ٔد، ودنكيق  اىلطٔى ٌَ الؿصةل، ودؿشيؽ اجلٓ
ٔاكف اىكٍييح، وإكةٌح الشٔرى اإليٍةُيح،  امل

واقذٍؿار اىكؽةء، وحتطيو أقجةب  ،ودؿاكً اتلضةرب ،وعٍةن اُذلةل اخلُبات
ِِّق املكةؼت ،اجلضةح واتلٍهني َٔ  واصذِةب املفةقؽ. ،ودَ

  دلٔم ىلع ركزية قٍو دمةيِع، ودذٍذف ثلجٍٔل وإكجةل -ولك دقٔة راشؽة
قٍيل، زً يأيت اىكٍو  ٔي، ودؽريٍت ال ثؽ هلة ٌَ ختؽيػ دق -ةْريٍي دم

 حلأيت ٌكّ وبكؽه اتللٔيً اىليةيس، واذلي يكني ىلع اتلؽٔيؿ اذلايت. ؛اتلِفيؾي
 هلؾه املكةلً/ وفيٍة ييل دٔعيطٌ 

 اتلخطيط ادلعَي: «
اتلؼؽيػ قٌٍو يؿاد ٌِّ الٔضٔل إ  
زٍؿٍة دقٔيح ُةعضح، وحتليق مطيعح 
رشقيح راصعح، وال يذأىت إاَل ثؽراقح 
دكيلح لٔاكف وبيبح ادلقٔة ثٍة يشٍو ادلاعة 
يَ ًٌكة، وحتؽيؽ الٔاصت يف الٔاكف  ِٔ واملؽق

ة وكيًفة، ٌف اىكِةيح ثةدلراقةت اإل ًٍ ظطةايح، وابلعٔث امليؽاُيح؛ وذلم َن
ٔقةاو واألقةحلت ادلقٔيح وأجنعٓة، ودؿديت األولٔيةت  تلعؽيؽ أفغو ال



 

205 

 

 َٕ لط ِتًَ  َمطة ِتًَ   َ ى الدعَُٔ اله َُِ
عٌٖ أيمّٕ التخوّط الرٓ ِقُم  لتؤكد

ِ٘؛ فًةرا ُِضة      عٌٖ الدزاضٕ َاإلحصة 
     خيوط ملُا ًةٕ الطةها الشةدا و

َِضةةو اةوةةٕ االقتصةة  ِٕ ملُا ًةةٕ   
 القيط َال ال٘.

اىكٍييح يف قةظح ادلقٔة، ودراقح املعةذيؿ واألػؽةر املعؽكح ثةدلقٔة؛ 
 الػذيةر ؼؿااق اجلضةح، واصذِةب املكٔكةت اىيت دفيض إ  اىفشو.

ًَ إقؽاد ديم اخلؽح اىيت دل ٔم ىلع مؿاظو حمؽدة؛ تلعلق أْؽافًة وٌَ ز
ٔقةاِو، واععَح اىُباٌِش، دنذ  إ  أاَل دؽَع ادلقُٔة ُفَكٓة ليكرِي ىلع  ٌكئٌَح ال
غرِي ًْؽى، أو أن دُؽَفَف إ  ٌة ال دؿيؽ ٌَ األقٍةل أو األقجةء، أو أن دذعٔل 

ٔقٍح ٌَ ردود األفكةِل غرِي املعكٔبِح أو املؽروقحِ  ة إ  جمٍ َٓ  .مكريُت
  ِة وإن ادلقذذَٔة اجلجَٔيذذَح  كذذريد َٓ

ة تلؤكؽ َٓ ىلع أٍْيح اتلؼؽذيػ  ومكريدِ
اذلي يلذذٔم ىلع ادلراقذذح واإلظطذذةِء؛ 

ٔقذذف  خيؽذذػ ملٔاصٓذذح  فٓذذؾا ي
الكذذذنني الشذذذؽاد، ويغذذذف اخلؽذذذح 

 االكذطةديح ملٔاصٓح اىلعػ وابلالء.
  ومٔىس  ،ْزرَُه

َ
خيؽػ دلقٔدّ، فيؽيت وزارة أػيّ؛ ىيشؽ أ

ُّ ثة ضح، وىيرشكّ يف  أمؿه، ويكأل ا هل أن يرشح هل ضؽره، وأن ُيْؽِيَق لكةَُ
 ًَ ْظَل

َ
ة دلةول ٌف مأل فؿقٔن، وُؼيت إ  املٔاصٓح واملِةزىح َػَؽَػ هلة وأ ٍَ وىَذ

ة، ثأن دلٔن يف ئم اصذٍةقًٓ ثأرسًْ تللٔم ا ضح ىلع دميكًٓ، وأن  َْ ْمَؿ
َ
أ

 لـٌةن يف ئٌّ ويف دٔكيذّ.حُيرَْشَ اجلةُس يف رااكح الغىح، فةػذةر ا
 وُبُيِة   /َا يل كم يلفظ »خيؽػ دلقٔدّ، فيأمؿ كةااًل احص

؛ حلعؽد إماكُةدّ اىبرشيح، ويؽرس الٔاكف املكةرص يف زٌةُّ، «اإلسالم
                                      

 ( 949مكيً ) (1)
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 ال أعةةَد   غةةصاَال مةة    يةةد 
  ٍُ خوتٌو ََيََّأ ُعَدتٌو ََأِحَلَم أِمةَس

 َقِ َل أى ميضْ لُ ًٌ.

َضًؿا ألضعةثّ، وينجّ إ  أقجةب االػذيةر، فيلٔل/  ْٓ فإن ةٍا »فيؼذةر ا بشَح َم
ْضؿدّ ٌَ ، ويذؼؾ يف ؼؿيق  «يه أرُض صدق  َملًًِك ال يُظلم عيده أحد، و

األقجةِب اىكضَت اىُكَضةَب، وخيذةر أضيَط 
َْ حبرضدّ ٌَ الؿقو ليليةم ثةدلقٔة  ٌَ

فريقو مطكًجة إ  املؽيِح، وٌكةًذا إ  
يٍح الهؾاب، ياحلٍَ، وظجيت ثَ زيؽ ملك

/ وملة كيو هل/ إن الؿوم ال يلجئن نذةثًة ٌف رقٔل إاَل خبةدً، اخت ُّ ة َنْلُش ًٍ ؾ ػةد
َووََصَؽ أن املُِب أقُٔن ىلع ؿٓٔره ىرياه اخليُق، فةختؾه ثكؽ  ،«حمٌٍؽ رقُٔل ا هلِ »

 اجلـؿ واملشٔرة.
هؾا ٌة صةْؽ ًَ أْمَؿُه  وال غـا  ْو ْظَل

َ
 ُقَؽدّ، وأ

َ
َيأ َْ إال أقَؽ ػؽذّ، و

ٔصّٓ.  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ﴿ ويف كٔهل دكة /َقجَْو أن يٍيض ل

ٌة يؽل  [66]األنفال:  ﴾ې ېۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
.ً  ىلع أٍْيح اإلقؽاد املكجق واتلؼؽيػ املعل

 :هيلاتلدريب الع «
  

ُ
اإلقؽاد فإن اتلؽريت اىكٍيل  أمؿُ  ًَ لِ ظْ إذا انذٍو شأن اتلؼؽيػ وأ

واتلؽريت يف قةظح ادلقٔة ْٔ اذلي يكؽ اثلغؿة ثني  ،يكجق اتلِفيؾ اىفكيل
يف  اىكٍييحالرشقيح وبني املٍةرقح ادلراقح اجلـؿيح يف اللكيةت واملكةْؽ 

 .املكةصؽ واملؿانـ ادلقٔيح واملؽارس واملعةرض اىرتبٔيح واألقٍةل اإلقالٌيح

                                      
 (.2/964)الكرية اجلجٔيح، الثَ ْشةم  (1)
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مةةةو ضةةةع  العه ِةةةٕ  َلطةةة  
ل لتدزِ  ِتيمةل سطةٕ ل مل ٙةٕ    

 ِ  قةٖ  مو الدع ٔ ع ٘ الةدعُٔ َ
أغٌةة ًم يف مق عةةد املتفةةس ا أَ 

 .املعوٌا

َال شةةةم أى انفصةةة   اجل نةةة   
العٌمةةْ عةةو العمٌةةْ ملمةةْو مةةو  
مل مو الةدا٘و َضة   مةو أضة        

 اةٌل يف الُاقو املع صس.

  وإذا اكن ادلػٔل إ  الكةظح ادلقٔيح ثؽون دؽريت قٍيل مكجق انذفةء
ة وُةكًؽا  ًٓ ٔص ثةدلراقح اجلـؿيح أمًؿا قضيجًة فإن األقضت واألغؿب ٌَ يلذت م

 !و يكةىش شيبًة ٌَ ذلم اقذٍةًدا ىلع شٓةدة أكةديٍيح فعكتدون أن يٍةرس أ
  وال شم أن اُفطةل اجلةُت اىكييم

ٌَ ٌَ ماكٌَ ادلاء، وقجت  قَ اىكٍيل مهٍ
 ٌَ أقجةب اخليو يف الٔاكف املكةرص.

  وىلؽ اكن أقالفِة الطة ٔن
يىق ففيٓة دذ ،ثني أيؽيًٓ يف قةظح اتلييق األوىل/ املكةصؽُةشئذًٓ بٔن يؽرِ 

فاكن قيً ادلقٔة  ،ودؿى وتكٍف ودٍةرس اتلؽجيلةت اىكٍييح ،اىكئم اجلـؿيح
دأضياًل ودِـرًيا يذيىق ٌف قٍيٓة ممةرقح ودؽجيًلة ثٍشةفٓح الشئخ وخمةىؽح 

ٔصيّ اجلةصـ.  اىكيٍةء، وبةملٍةرقح حبرضة الهجةر وبةتللٔيً ا ةرض واتل

 اتلكييً قَ اتلؽريت، ودجؽل يف األظٔال اُفطو  ،وٌف دلؽم يف الـٌةن
 .اتلِفيؾ إ  اتلأْيو ؿوافذل
  و ْٔ اذلي ديىق دؽريًجة يٍِهِّ ٌَ مٔاصٓح اجلةس يف وادلاقيح املْؤ

ة ًٍ ة ٌكي ًٌ ويف مؿانـ ادلقٔة واتلأزري  ،ويف ادلرس مؿبًية مؿشًؽا ،املكضؽ إٌة
 .ًلةة مٔفَ إدارًية ُةصًعة، وكةاًؽا ٌيؽاُيً 

 و كذذجٍت ٌذذَ عذذكف اىكِةيذذح 
ٌَ ادلاعة مخكح ثةملةاح  ثةتلؽريت يذعٍو

يف ٌلةقذؽ أغيذجًٓ قتء ادلقٔة ويذجىق 
املذفذذؿصني أو املكؽيذذني، وألصذذو ْذذؾا 
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اىلطٔر دِهفئ ادلقٔات ىلع ُفكٓة أكُث ٌَ اُفذةظٓة ىلع غريْذة حبيذر 
 ة يف ٌكـٍّ.يطري اخلؽةب داػييً 

 ودغً  ،يمإن ادلقٔات اجلةصعح يه اىيت حتٍو أثِةآة ىلع اتلأْو اىكي
والٔيِع ثةىرتاديت  ،واملٍةرقح اىكٍييح ،إ  ذلم اىكِةيح ثةلطالح اذلايت

 والكيةقةت اإلداريح واتلِـيٍيح.

 أن لك أمؿ ذي ثةل الثؽ ٌَ دؽريت وِمؿان قييّ  /ليِـؿ خوٌَ الالف
فها » ،فكيةقح اخليق وْؽايح األُةم كؽ دجؽأ ٌَ ريِع األغِةم ،ودأْيو ملٍةرقذّ

 . «ا إال رىع الغيمةعث اهلل ىبيّ 
اىغًِ  ا هٍح يف إهلةم األُبيةء ٌَ ريِع»كةل اثَ ظضؿ/ كةل اىكيٍةء 

فُّٔ ٌَ اىليةم ثأمؿ يَ لَ كجو اجلجٔة أن حيطو هلً اتلٍؿن ثؿقيٓة ىلع ٌة يُ 
 . «أٌذًٓ
  

ُ
ثٍكةجلح اخليق أوصت ا هل قييّ اىليةم ثؽاًل ٌَ املِةم   مؿوملة أ
وقِؽْة كةل /  [2-1]املزمل : ﴾ٻ ٻ پ پ ٻ  ٻ ٱ ﴿وأُـل قييّ 

َم ياخدجية» فيٍة ُـل اىلؿآن ٌذذةثًكة اكن يؽربّ قييّ صُبيو  .«مىض عٍد انل
  رمغةن حليح يف ويؿاصكّ ٌكّ لك. 

  ملة مىض كؽر ا هل يف مٔىس  وٌَ كجُو ىؽةغيح ثةتلطؽي ليفؿقٔن ا
 [33]طه:﴾ڦ ڤ ڤ ﴿ة ودأْييّ دأْياًل إهليً  ،ةصؿى دؽريجّ دؽريًجة ربةُيً 

                                      
 ( 2262ابلؼةري ) (1)
 (91/5فذط ابلةري ) (2)
 .(2018( ومكيً ) 0554 ،0221، 6أػؿصّ ابلؼةري )  (3)
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  َيف ضةة ٔ الةةهص املصةةوفٖ
تدزِ  ألصي لٌ عٌٖ الدعُٔ لا 

عةةةو  -أِّضةةة   -ِدِةةةٌ َلعّةةةّدا 
ن ظسِةةٌو فسيةة  قضةةٖ لعةة     

َل ذنٌو َزي  عة    ٌأصي لٌ أم م
 لعضًم السؤِ  لا ِدٌِ َلأمسٍ.

صةء ػؽةب اتللكيف ٌذؽرًصة ٌَ صٓح وٌؽربًة ٌَ صٓح  ،فيٍة ظةُخ قةقح ابلكسح
زً يأػؾْة ثيٍيِّ  ،تكىع زً دِليت أٌةم قيِّ ظيحً  ،أػؿى فيؤمؿ ثإىلةء اىكطة

ٔء آيح أػؿى، فذِليت إ  قطة دةرة أػؿى ، زً يزنع يؽه فذؼؿج ثيغةء ٌَ غري ق
 روقح اآليح مٔىس ُفكّ. ؿَ ِٓ جْ خلال تُ  ؛اخليقلك ذلم كجو أن يلف أٌةم 

 ويف قذذذرية اجلذذذف املطذذذؽى  
دؽريت ألضذعةثّ ىلع ادلقذٔة ثذني يؽيذّ 

فؿبٍة كىض  ،قَ ُةؿؿيّ -أيًغة-وبكيًؽا 
وربٍة قذُب  ،وبإذُّ ّثكظ أضعةثّ أٌةٌ

 .ثكغًٓ الؿؤية ثني يؽيّ وبأمؿه
  َب أثٔ مٔىس وبني يؽي قٍؿ دؽر

ىلع أضٔل اىلةيض ب رشيط ً ودؽرَ ء، وحتخ ُةؿؿي قٍؿ دكيَ ىلع اىلغة
 .واىفطو ثني اخلطٌٔةت ،اتللةيض
واكن أْو  ،ب أثٔ ادلرداء أْو صةٌف دمشق ىلع دالوة وجتٔيؽ اىلؿآنودرَ 

 !ظيلذّ يف املكضؽ يـيؽون قَ أىف وقذٍةاح 

                                      
وأثٔ داود   (9280ذ  9281( ركً )9/949أػؿصّ أمحؽ )، ( 99( ومكيً ) 9458ّ ابلؼةري )صأػؿ (1)

( وا ذةكً يف 2091واثَ ٌةصذّ ) (7/429( واىنكةيئ يف الهُبى )9009واىرتٌؾي )  ( 0582)
وضعط إقِةده ا ةكً ووافلّ اذلْف، . ( وكةل اىرتٌؾي / ظؽير ظكَ 4/90املكذؽرك ) 

 .(2511( ركً )226 /8األبلةين يف إرواء اىغييو ) وضععّ
 ( واىؽذُباين يف األوقذػ97825( ركً )215 /4ّ أمحؽ )صأػؿ، ( 9768ومكيً )  (0140ّ ابلؼةري )صأػؿ (2)

(2/ 962( ً ً ) 9/97( ويف الطغري )9580( رك ً )062 /5( وادلاركؽين يف الكنن )909( رك   .(4459( رك
 .(2269ومكيً ) (7146بلؼةري )ايف ابلةب ظؽير أػؿصّ  (3)
 (.617-9/616اغيح اجلٓةيح )(4)
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َكل عمل ن  ح تق  خٌفةٌ   ازٔ  
يةدا   ن  يٕ حتطةو حتدِةد األ  

 َحتًٌُِ     خوٕ تسضم لدقٕ

ٔ  يف واملكيؽ،يف الطةىط فكؿف يف ظيلةدًٓ اىكؿوىلع ْؾا درج الك ْو
املؿبٔن قيًفة  يِنَ اذلي دؽرب ىلع إاعدة درس الشيغ ثكَؽه ليؽيجح، وكؽ قُ 

 ،فذةرة دلٔن اىرتبيح ىلع اىليةم ،ثذؽريت ٌَ يؿبًُٔٓ ثةملؼةىؽح واملشةركح
 .وزةثلح ىلع ادلقٔة واخلؽةثح ،وأػؿى ىلع األمؿ ثةملكؿوف واجل  قَ املِهؿ

ِةك دؽريت ىلع املعةقجح واملكةءىح، ودؽريت آػؿ ىلع اُذٓةز اىفؿص  ْو
واْذجةهلة يف قةظح ادلقٔة واجلطط، وإذا اكن لرلاعة دؽريت قٍيل ودقٔي 

فال يٍِف ْؾا ٌَ أن يلٔن هلً دؽريت ثؽين وإقؽاد صكٍةين  قييمو
هؾا ال يلٔم  .وبةلؿيم والكجةظح دةرات ،وبةىَكْؽِو أػؿى ،ثةىفؿوقيح دةرة ْو

 .قٍو صييو إال ويكجلّ دؽريت ودأْيو
 ذ الفعيل: اتليفي «

 .اخلؽٔة الؿايكح يف اإلدارة / يه اتلِفيؾ اذلي قجلّ ختؽيػ ودؽريت
 وادلقٔة اىيت دؽيؿ  ،اتلِـيً وظكَ اإلدارة /وٌَ ٌكةلً اتلِفيؾ املٍٓح

ٔصيّ  ،أقٍةهلة ثؽؿيلح ٌِـٍح يه أظؿى ادلقٔات حبكَ اقتسٍةر اىؽةكةت ود
ٔد تلعليق األْؽاف يف أكو وكخ ذلم أن اجلضةح كؿيَ  ؛وبأكٍو أداء ،اجلٓ

 اجلـةم وأن اىفشو ربيت اىفٔىض.
  ولك قٍو ُةصط دلف ػيفّ إدارة

ُةصعح حتكَ حتؽيؽ األْؽاف وحتٔييٓة 
إ  ػؽح دؿقً ثؽكح، ودٔعف هلة ثؿاٌش 

 َْ ودذةثكًٓ إدارة واقيح دكيًِ وتشضف  ،بٔنئن وٌؽرَ يلٔم ثٓة رصةل مؤ
 .ةوز اىكلجةتو املشالكت وجتظك يف ر وتشةرِ وحتةقت وتشةوِ 
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أنًةةة   :َحقّقةةةٕ اإل ازٔ التهظّمّةةةٕ

َضٌّٕ ن  يٕ َأ أ ن  عٕ يف حتصةّل  
املق صةةد َ حةةساش الهتةة ٙا. َكمةة  يةةْ 

 ٕ.َلِزمُي ٕ فًْ عٌم َخ ٔو َفو َُ 

َاإل ازٔ الدعُِٕ موٌُلٕ شسّع  طٌة   
الُضةة ٙل ال الي ِةة  و َيةةْ مطةةُٚلّٕ 

 .شسِ ال غهم فًّ  َال ت وَتلٌّ 

  وظليلح اإلدارة اتلِـيٍيح أُٓذة
وقييح ُةصعح وأداة ُةصكح يف حتطذيو 

وكٍذذة يه  .امللةضذذؽ وإظذذؿاز اجلذذذةاش
جح ف  قيً وػُبة  .حبَ رْ وفَ ودُ  ،مْٔ

  واإلدارة ادلقٔيح ٌؽئبح رشاًع
ٔقذذذةاو ال اىغةيذذذةت ويه  ،ؼيذذذت ال

ال غذًِ فيٓذة وال  ،مكبٔحلح ودلييف
ح قيةقذح ؼيذت ويه ٌؽئبذ ،ترشيف

وكٍذذة حتذةصٓذذة  ،اذلرااذذف ال امللةضذذؽ
ختذةذ الاىفؿد يف دِـيً وكذذّ وإدارة صٓذؽه  قِٓة ادلاقيح اىؽةافح فال يكذغين

 .املٔاكف املِةقجح
 دمف ثني اىلٔة واألٌةُح وبني الهفةءة  /واىلةاؽ اإلداري ٌَ ْٔ

 .[26]القصص :  ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ﴿وادليةُح، كةل دكة / 
  فةىلٔة يف إٌةرة  ،واىلٔة يف لك واليح حبَكجٓة ،األكٔى أوىلواقتبضةر

 َِ ، واىفؿِ  والهؿِ  والرضِب  ا ؿب دؿصف إ  شضةقح اىليت وادلربح ىلع اىؽك
واىلٔة يف ا لً ثني اجلةس دؿصف إ  اىكيً ثةىكؽل اذلي دل قييّ الهذةب 

وأن ال  ،واىلؽرة ىلع دِفيؾ األظاكم واألٌةُح دؿصف إ  ػشيح ا هل ،والكِح
ًِة كيياًل   .ودؿك ػشيح اجلةس ،يشرتي ثآيةدّ زٍ

                                      
 (.28/250فذةوى اثَ ديٍيح ) (1)
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َيف العمل الدعُٓ اإل ازٓ حقُق 
ََا  ةة  و  ذ كةةل حةةق ِق لٌةةٌ    
َا ةةةة و َال تصةةةةٌح مو ل ةةةةٕ 

 ل لُا   ق ل أ ا٘ ااق.

 .«واملؤنو القَي خري نو املؤنو الضعيف ويف لك خري»
 ؛وإذا اكن املؤٌَ الغكيف دذؽيف ُفكّ إ  اىليةدة  ٌَ َ ظٔهل جيت فإن 

ٔه ٌِٓة ٔه إيةْة ويٍِك   وكؽ كةل ،وإال وكف اخليو ووككخ اىفٔىض ،أن حيٍ
َم  ،وإىٍا أناىة ،يا أةا ذر إىك ضعيف» /- ؼيجٓةظني- ذر  أليب وإىٍا ي

 .«ى اذلي عليً فيٍاوأدّ  ،ٍاو أخذٌا حبقّ القيانة خزي وىدانة إال نَ 
 يف اىكٍو ادلقٔي اإلداري ظلٔق و

وال  ،إذ لك ظق يلةثيّ واصت ؛وواصجةت
 .دطيط ٌؽةبلح ثةلٔاصت كجو أداء ا ق

  ِد ويف اىكٍو اإلداري شٔرى تكؽ
م اىكٍو ِٔ  ﴾ڦڦ ڦ ڤ ﴿/ - جلبيّ-وكؽ كةل دكة   ،الؿأي ودل

ٌف الطعةثح يف املٍٓةت اكفح ظىت كةل  ، وبٓؾا قٍو اجلف [153]آل عمران:
 . «  ٌة رأيخ أظًؽا أكُث مشٔرة ألضعةثّ ٌَ رقٔل ا هل»/  ْؿيؿة  أثٔ

 حتةرب و ،ودكيً األقٔة ،ويف اىكٍو اإلداري ُفعح إيٍةُيح دلؽم اىلؽوة
 .ربةُيحً  ودٍأل ادلقٔةَ  ،ودؿىع األٌةُح ،وحتلق اىكؽل ،اهلٔى

ٔقيح  ،ويف اىكٍو اإلداري دلٔيً دوري، ىلع أقف ٌَ الؿبةُيح واملٔع

                                      
 .(2664أػؿصّ مكيً ) (1)
 ( 9825أػؿصّ مكيً ) (2)
( ركً 001 /5( ووضيّ قجؽ الؿزاق )9794قيلّ اىرتٌؾي ثطيغح اتلغكيف ثكؽ ظؽير ) (3)

( وكةل ا ةفؾ اثَ ظضؿ 298 /9نِّ )( وابليٓيق يف ق98928( ركً )028 /4(وأمحؽ )9721)
 .ٌِلؽف اُّ اال زلةت رصةهل( /90/041يف فذط ابلةري ) 
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َيف العمةةةل اإل ازٓ تقةةةُِم  َزٓو 
عٌٖ أضظ مو السل نّٕ َاملُضةُعّٕو  

و اةٌةةِل َ صةةالِ  والكتشةة   اةوةةأ
 .العمِل اضتمساِزَ َضم ى الهمُِ

وعٍةن  ،النتشةف اخلؽأ وإضالح اخليو
، وممةرقح اجللؽ اقذٍؿار اىكٍواجلٍٔ 
واتللٔيً اىليةيس قالٌح ضعح اذلايت 

 .ضٍكةت اكفحواعفيح يف ظق األفؿاد واتل
وأػرًيا فإذا كةل كةاو/ إن أزٌح نسري ٌَ ادلقٔات املكةرصة يه أزٌح  «

 .وجمةُجًة ليعليلح إداريح فيَ يلٔن كٔهل ْؾا ثكيًؽا قَ الطٔاب
  ٔقيًكة يف دااؿة الهفةءات اىليةديح املذؼططح دؿبًٔية وىكو د

ربٍة أضيجخ  واصذٍةقيًة وقيًٍية وقٍييًة حيلق اُفؿاًصة هلؾه ادلقٔات اىيت
  .ثكلً إُذةيج، وعٍٔر دمةْريي

  حلةت ضِةقح اىلؿار داػو مؤقكةت ادلقٔة إ  ا هل آوىكو مؿاصكح
ودلٔيح اتلٔاضو ثني اىلةقؽة واىليةدة يكًٓ يف ضِةقح  ،ودكٍيق ٌجؽأ الشٔرى

ًَ  أضَٔب  املٔاكف ثؽؿيلحٍ  ًَ أو وأظل  .قي
 الٌيح ثؽاًل ٌَ ثِةء وىكو اىرتكزي ىلع ضِةقح املؤقكةت ادلقٔيح واإلق

لألٌح ٌَ االظتشةد ػيف شؼص أو رمـ ٌٍٓة  الؿمٔز اىفؿديح يلٔن أُففَ 
  !ظضٍّ أزؿه أو اكن 
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.[712]البقرة: ﴾ھ
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ّراَرر     وعن كتاب ربنا وسنة نبيناا 
العلناااق َعاعااو ايولعبااا  باا   
الضاااااارورا ج وا ا يااااااا   

 .لتحسينا وا

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿وكةل دػةىل/ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

 .[72-14]التوبة:  ﴾ىئی ی ی ی

  ّاجليبّ نٍة غي ً   ُ؛ّ اتللديً ٌِٓةاألغٍةل ادلغٔيح وٌة ظلّ  َت دَ ر 
ةداغيًة وٌػيّ ظني أرشو ٌػةًذا  ْم ىلع م  د  ق  ت   إٍك»/  فلةل هل ،ًٍ  أِن يٌ ق

ِْى يا أول فويكٌ ؛المتاب ْحدوا أن إىل تدع ْا فإذا تعاىل، اهلل ي  ذلك عرف
ْات مخس عويّى فرض قد اهلل أن ِىفأخب   ْ   فإذا ويلوتّى يْيّى يف صو  اصو

ْاهلى يف زاكة عويّى افرتض اهلل أن فأخبِى  ىلع دّ فرت   غَيّى يٌ تؤخذ أم
ْال لرائى وتّْق  يَّى فخذ ةذلك أقروا فإذا ،فقريِى  .«انلاس أم

 وغَ ُبيِة   ٌة نذجّ أليب مٔىس األطػري  أخذ غٍر 
ٔصّ  ة وٌفلّ م ةًٓ  إذا فًٓا ،ٌذجػح وشِح ،حمهٍح فريظح اىلظةء إن»/ فلةل  ،ًٓ
 وصٓم يف اجلةس ثني آِس  ،هل ُفةذ ال ظق لكٍح يِفع ال فإُّ ؛إحلم أديل

 يف رشيف يػٍع ال ظىت وغدلم ودليصم
 .«صٔرك ٌَ طػيف خيةف وال ظيفم

  َِاة كَاّرَر ِاة وشاِح ُبيّ بّ وغَ نذاةب ر
ٔاغد األولٔيةت ثاني الظا رورات، ااىػيٍةء ك
                                      

 .( ٌَ ظدير غجد اهلل ثَ غجةس 81(، ومصيً )8541أخرصّ ابلخةري ) (1)
 (.81/834الصنن الهربى ليجيٓيق ) (7)
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فنعيااااار ك راو ايولعبااااا     
ٌّ ومياانا   جالور ااة ايوش عاارع

 .الرت يح بينها نقلّ

ٔاصجاةت واتِادوبةت،  ٔا ليذفاةوت ثاني ال ّلايُ
َ
واحلةصيةت واتلعصاحِةت، نٍاة أ

ةت، يف ذادٓة دةرة، وغِد اىزتاظً واتلػةرض أخر  ى.واتعرٌةت واتهرْو

ذا اىفلّ ادلغٔي يلذيض مٔازًُح ثني اتصةىط واتفةشد، وٌلةثيًح ثني  ْو
غِد اىزتاظً، نٍة يلذيض إدراًًك تلةلد الرشيػح وٌػةُيٓة  اتِةفع واتظةرّ 

 اللكيح اىيت ألصيٓة رُشغخ األظاكم، واىيت ىلع أشةشٓة درتدت مصةىط األُةم.

 ٔغح، فةألغٍةل ا ذِ  ٌ ذػددة  ٌ يح َ ظير الزٌةن وصٓةت األؤل  ٌ تػئبح
كخ، وفريظح اىػٍر، ورَشَف الزٌةن وادلْر.  دذفةوت ردجٓة ثِةًء ىلع إدراك واصت أل

أو  ،ىفظيّ راعيحً  ؛وٌة يذػيق ثّ ٌَ غٍو ،نٍة دذفةوت ٌَ ظيثيح اتاكن
أو  ،دلديًرا ىُػرْف أْيّ، نٍة دذفةوت ٌَ ظيثيح ٌة يػرأ ٌَ أمر اشتسِةيئ

 ة يلع ممة يػرس االظرتاز غِّ، أو دػً ثّ ابلئى.يػرض ٌَ ظةل خةلح، أو ٌ
 -شٔاء أكةُخ كيجيح أم كٔحلح أم فػييح-وكذلم فإن األغٍةل واتلرصفةت 

 دذفةوت يف ذادٓة، نٍة دفةودخ ثةغذجةراٍت ٌَ خةرصٓة.

  فٍػيةر إدراك األولٔيةت يف ادلرصح
وٌزيان اىرتصيط ثحِٓة ُليل؛  ،األوىل رشيعّ 
ػصٔم والصدور غِّ فرٌض إذ ْٔ اتصدر ات

أو  ،حمذٌٔم، زً ٌة اشتِد إحلّ ٌَ إدمةع مٔزّق
 كيةس حملق.

زً دأيت يف ادلرصح اتلةحلح اتلةلد الرشغيح واتصةىط اترغيح، ومصةدر 
 اذلرااع أو فذعٓة... وغريْة. اىترشيع اثلةُٔيح؛ نَصدّ 

ب َ دلن ُأ َ جتةرب ادلاعةٌ  ٌِ  يةء اهلل وإىل احلٔم.وأخريًا دأيت اتظرتاكت اىػةٌح؛ 
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فّرخ اااع امل اكعركاااة العقوباااة    
اإلصاا و والتاامقد مقااو  علاا    
خاااعا اكعركاااة العسااا ربة   

 القتال والتغيد.

يةت ادلغٔيح هل راكازُ  فةق،  وفلّ األؤل ػةكد االدفةق وألٔل أل يلٔم غييٓة دٍسوٌ 
وغِد اتلفصيو يف  -أفرادًا أو دمةاعت- ويه ًكأللٔل اتعهٍةت ثني شةار ادلاعة

إغٍةل اتلأليو كد دذفةوت االصذٓةدات، ودتِٔع اتلخصصةت، وٌسو ْذا ال دذفرق 
ّ اللكٍح، وال ّ يف الصف اإلشاليم  ث ػ َّّتٌ 
َ
 زُيٌٍح. -حبٍد اهلل-تَذَأ

 وٌَ ديم الراكاز واأللٔل اتٍٓح ٌة ييل/
 أولْيث: إخراج اهعتاد يٌ عتادة اهعتاد إىل عتادة رِب اهعتاد:  «

ذا  ٔظيد اهلل دػةىل،  /كجو لك أولٔيح؛ فأول اتأمٔرات وأوالْة ثةدلغٔةْو د
 الرشك ثةهلل.  /وأول اتِٓيةت وأوالْة ثةإلُكةر

فََخُْٔض اتػركح اىػلدياح يف اإللاال  
م ىلع خااأض اتػركاااح واتلاااأزري ٌلااادّ 

 اىػصهريح يف اىلذةل واتلغيري.
  َفال ُي َْ أْو الرشك واىػغيةن  دُ ة

 ثةحلد والصِةن إال ثػد صٓةدًْ ثةدلغٔة واحلضح واىربْةن.
  /يُح ليلظةية الهجةر أمًرا وُٓيًة، كةل دػةىل  ﴾يب جت حت خت مت ىت ﴿فةألؤل

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ﴿وكةل دػةىل/  [14]حممد: 

ْا ال هلإ إال اهلل »/  وكد كةل [27]املائدة: ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ قْل
ْا ٌ تدخن اجلَث  »/  وكةل «تفوح  .«إال ٍفٌس مؤيَث إٍُ ه

                                      
 .( ٌَ ظدير ربيػح ثَ غجةد 3/514رواه أمحد ) (1)
 .( ٌَ ظدير غيل 3114رواه اىرتٌذي ) (7)
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وطربااا الااتن   ااايا الااوبنج 
وكَامة  ولة اإلسا   علا  ايرا   

َامتهاا وولااا مان    بإ - وال بو -مير 
 .خ ل النفل والفرا

يث: حال السعث واالختيار: اجلّاد اهرتبْي قتن اجلّاد اهعسمري: «  أوْل
َْ خةن يحّ  ٍَ ٔطم أن خئن يحّ  ف ىلع اجلٓةد، وٌَ شلع أٌةم  ىلع الصالة ي

اتػةيص واتٔبلةت صدير أن يصلع أٌةم األغداء ويف اتٔاصٓةت؛ كةل اهلل 
 .[2]حممد:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿دػةىل/ 

وغريق اتلٍهني هلذا ادليَ، وإكةٌح دوىح 
ثإكةٌذٓة  -وال ثد-اإلشالم ىلع األرض يٍر 
 ىفرض؛ كةل دػةىل/أواًل ٌَ خالل اجلفو وا

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿

 .[11]احلج:  ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿وكةل دػةىل/ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 .[55]النور:  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ

 أولْيث: الرد إىل األمر األول: «
، وٌة لً يكَ إال ٌة أليط أوهلة ْذه األٌحِ  رَ ذلم أُّ ىَ يُصيط آخِ 

ًِة فيَ يكٔن احلٔم ديًِة ئٌبذٍ   .دي
ْم وأصحايب» /فةألمر األول . فيزوم شبيو الصعةثح «يا أٍا عويُ ايل

                                      

 (.315اكذظةء الرصاط اتصذليً، الثَ ديٍيح ) (1)
 دار احلدير. /(. ط6/444، اإلظاكم، الثَ ظزم ) ♫ٌَ أكٔال اإلٌةم ٌةلم  (7)
 .( ٌَ ظدير غجد اهلل ثَ غٍرو 8/481(، واحلةكً )4658أخرصّ اىرتٌذي ) (3)
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َْ دجػًٓ ثإظصةن ْٔ ٌِٓش اجلضةة وشبيو اىفال  وغريق  ٌَ واتلةثػني و
فٍَ اتػئم أن  ؛ينيإذا ًكُخ شػةدة ادلُية واآلخرة يه ثةدجةع اترشَ »اجلضة ، و
َظّق 
َ
ً ذللماجلةس ثذلم  أ ُٓ ْتجَُػ

َ
ً ثآزةر اترشيني، وأ ُٓ ٍُ ْغيَ

َ
فةىػةتٔن  ؛ًْ/ أ

 ً ثأكٔاهلً وأفػةهلً اتذجػٔن هلة ًْ أْو الصػةدة يف لك زٌةن وماكن، ْو
ً أْو الصِح واحلدير ٌَ ْذه األٌح ؛ «اىػةافح اجلةصيح ٌَ لك مّيح، ْو

 .«فطْىب لوغرباء»

أولْيث: االٍتًاء إىل أِن السَث قتلن االٍتًلاء هطائفلث يلٌ  «
ْائف ادلعْة:   ط

ۇ ۇ ﴿وكجو لك يشء، كةل دػةىل/  ،فةالُذٍةء إىل اإلشالم أواًل 

 ،كجو لك نصجح ،زً االُذٍةء إىل الصِح واىجصجح إحلٓة [23]احلج:  ﴾ۆ
  [12]احلجرات:  ﴾ۈ ٴۇ ۋ  ﴿وفٔق لك رايح؛ كةل دػةىل/ 

َ ىحس هلً ىلت يُػرفٔن ثّ، ال صّٓيّم وال كََدرّي وال أْو الصِح اذلي»
؛ فةلٔالء ٌػلٔد ىلع أشةس اإلشالم والصِح، ؤْ اُذٍةء اغيح، «رافيض

وىحس ىلع اُتصةب إىل غٔااف ادلغٔة؛ إذ ْٔ اُذٍةء وشييح، واتلصد 
ةن ىلع الٔشييح. ٌَ  واىغةيح ُيَلّد

                                      
 (.3/356دلٍٔع اىفذةوي ) (1)
 .( ٌَ ظدير أيب ْريرة 854أخرصّ مصيً ) (7)
 (.34   )ٌَ أكٔال اإلٌةم ٌةلم، االُذلةء الثَ غجد اىرب (3)
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فالعع ة كش ايصل  اكعصعم  هع 
منطلاااا كااال  عاااعة صاااحيحةج 
والصوور عن عقيوة وهل السانة  

 .هع روس كل منهجية سوبوة

جوباااو   العسااااعل ال بعااا    الت
عن التمصيل وال حتارراا مان    انفصاالا

والغابااا ج وال  فالثعابااو وايهااوا 
 .ئ واكنطلقا ا بايصعل واكبا ااعبث

ة:أولْيث: اتلأصين واألصاهث يع اتلجديد وا «  ملعاَص 
 ٔ ٔدة إىل األليني اتػصٌٔني ْ فةىػ
 َ ٌِػيق لك دغٔة لعيعح، والصدور غ
ِٓضيح شديدة،  و الصِح ْٔ رأس لكٌ  غليدة ْأ
يح  َ أل  ٌ وُلو مصدريح األظاكم ومرصػيذٓة

لٌض  ْٔيح ورِدّ  اتػصٔم إىل اهلٔى اتظبٔمُ   ةٌ إىل اجلةْييح.ىػليدة األل
اتِػيََلةت اثلةثذح أولٔيٌح دغٔيح؛  ومٔاصٓح االحنرافةت اتػةرصة ثذيم

ر ِهَ ظظةري، وكٍة دِهر ٌِهرات اىلجٔر دُ  رَ ثدايئ وآخَ  فال فرق ثني احنراٍف 
ُّ ديةرات اإلحلةد واتلغريت واىػيٍِح.  َٔاَص  ٌِهرات اىلصٔر، ودُ

ودججيغ اىػِةيح ثةتلضديد واتػةرصة يف وشةاو ادلغٔة، ٌع االُظجةط 
 د أُٓة اصذٓةديح.ثظةثع اترشوغيح، ثػد دأكي

وال يججيغ االكذصةُر ىلع وشييٍح اعٌح دون خةلح، نٍة ال ختذرص ادلغٔة 
 أو ْيبةت اصذٍةغيح. ،يف مؤشصةت خرييح
فإن اتلضديد يف  ؛وبكو ظةل

ٔشةاو ال يػين اُفصةاًل غَ اتلأليو  ال
 فًرا ٌَ اثلٔاثخ واألْداوال حترّ 

واىغةيةت، وال غجسًة ثةأللٔل واتجةدئ 
ٔشةاو لُكّ صديد إن ًكن ُةفًػة، وال  َو جَ لْ أن يُ  /ػيلةت، وإٍُة اترادواتِ ٌَ ال

ٔظض ٌَ لك غريت إن ًكن لةحلًة.  يصذ
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والقلة اكنظناة اك ناة يمرهاا    
عل  ال ثارة   - بإذ  اهلل -تنتصر 

 .اكبعثرة   عنلها

 أولْيث: الميف املَّّظى ىلع اهكى املتعرث: «
 ٌّ ْخ إذ ًكن ألعةثٓة ال يفيعٔن، وكد كةل لً دُاٍد  نرثة ذلادٓة؛ ثو ُذ

، وكةل [13]يوسف:  ﴾خب مب ىب يب جت حت﴿دػةىل/ 
، وكةل دػةىل/ [11]يوسف:  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿دػةىل/ 

دظخ اىلِ  [13]العنكبوت:  ﴾حئ مئ ىئ يئ﴿ ٌُ ح اتؤٌِح ظير يّ وكد 
وٌكَ هلة إذ  [13 :]سبأ ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿ًكُخ طةنرة، كةل دػةىل/ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿ًكُخ مصذظػفح، كةل دػةىل/ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ثإذن ربٓة؛ كةل دػةىل/  ْةوَغيَجَْخ غدوّ  [31]األعراف:  ﴾ٿ ٿ
 .[714]البقرة:  ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ﴿

ة دجذرص  حُ ٍَ هِ اتعْ  ٍحُ اتِّظ  حُ يّ واىلِ  ألمْر
ىلع الهرثة اتجػرثة يف غٍيٓة،  -ثإذن اهلل-

وأولٔيح ادلغٔات ٌع اىرتكزي يف صذور 
ٔشع واالُتظةر يف اىفظةء،  ابلِةء كجو اتل

 .«وّثوهٌ ي غو ب اثَا عرش أهًفا ِيٌ ق»
 أولْيث: اتلدرج واملرحويث: «

اترظييح واتلدرج شِح نُٔيح اصذٍةغيح يف اخليق واألمر واتلغيري شٔاء 
بصٔاء، وال طم أن ثةلصةظح ادلغٔيح رضوراٍت ديضئ إىل مرظييح، وبةىترشيع 

                                      
 .( ٌَ ظدير اثَ غجةس 8/415(، وأمحد )8444(، واىرتٌذي )4688أخرصّ أثٔ داود ) (1)
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فالتوُرج   التنفيي والعنال مان   
م تساااابا   ه و  حيفاااا ّرعاااامن

ر   اكسااتقبل َاالااوععا ج وب ثاا
 .اكنجنا 

دججّ إىل اتلدرج، وبةتضذٍػةت خمةىفةٌت مصذعهٍح وأْٔاء  وطٔاْدُ  شٔاثُق 
ة يُ ٌذٍهِح دلذيض يف  ًٓ يف شجذّ   اجليب ًَ يّ ، وكد غَ رُ خّ ؤَ ويُ  مُ دّ لَ إزاتلٓة فل

ثلٔهل وفػيّ أن اىفرااض كجو اجلٔافو، وأن اىػليدة كجو غريْة، وأّن اتِهرات 
، ٌذػددةٍ  ثٍراظَو  وأن اىرتبيح الربةُيح دٍرّ  ،ػح دِهر أواًل الهجةر وابلدع اتغيّ 

، وأن لك مرظيح دػٔى يف وكذٓة ٌَ للك ٌِٓة ٌة يٍزيْة يف أْدافٓة وٌِةطػٓة
ة. أو اغتصةٍف  وٍ غري دػضّ   يف غيٓة، أو دسةكو ودجةغؤ يف إجنةْز

فةتلدّرج يف اتلِفيذ واىػٍو ٌَ طأُّ 
 مهتصجةت ادلغٔات، ويكرّثَ  أن حيفَؼ 

اتِضزات، وبإٍْةل ْذه  -يف اتصذلجو-
 غٍييحٍ  َق األولٔيح وكػخ ادلغٔات يف ٌآزِ 

فال ْدف حتلق، وال واكع دغري، وربٍة َدّب اىفذٔر  فٍرْت ثٓة الصِٔن؛
 وتصيو احلأس واتيو.

 ََ َِ  غٍرَ  ٌلةىحَ  وٌة أظص ال دػضاو ياة »غجد اىػزيز الثِّ ظني كاةل هل/  ث
ٌّ  فإن اهلل ذمّ  ؛ثين ٓاة يف اثلةثلاح، وإأ أخاةف أن اخلٍر يف اىلرآن ماردني وظر

 ٌِ ٔه دميح، ويكٔن   .«َْ ذا فذِحأمحو اجلةس ىلع احلق دميح فيدغ
 

 

 

                                      
 (. ط دار اتػرفح.4/851اتٔافلةت ) (1)
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ال يغين  -ىلع أٍْيخّ  -وبػد.. فإن ٌا مىض ٌَ أصٔل ادلغٔة وسٍاحٓا 
ٔسطيث ،اكملرحييث ،غَ أصٔل أخرى وغري ذلم، ولً يكَ ٌَ  ،واتلضحيث ،وال

ٔسطيث  اىلصد حتتع مجيع أصٔل ادلغٔة وٌِطيلاحٓا، ىلع أن ٌثو املرحييث وال
ْٔا ٌَ األصٔل. تث يف اىػيًواتلضحيث مسخصح    واألمر ةاملػروف واىرتبيث وحن

وأن ييرس برشح  ،وىػو اهلل حػاىل أن يٓيئ اسخهٍاالا هلذه املػالً
 وحفصيو هلذه األصٔل، جيِّلي مساايٓا، ويظٓر دالايٓا.

، فأسأل اهلل حػاىل أن يخلتيّ ةلتٔل ؛انلصح   ةٍا نختج   ْذا وكد أردت  
ا، ويصحي  ، ويسدي ح ةحسَ، فيهخب يل ةّ أجرا م ةّ غًٍلا ٔي ا، ويل ٍا د ةّ ّ فٓ
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، وينرش ةّ خرياا ٔ حسبِا وُػً الٔكيو. ؛خيًلا  إُّ جٔاد نريً، ْو
ا، وأحىص لك يشء غدداا، ووسع لك  ٍا امهلل يا ٌَ أحاط ةكو يشء غي

ق د صفٔف املسيٍني، ووفي يشء رمحث وحهٍث، أىيف ةني كئب املؤٌِني، ووحي 
اىػيٍاء وادلاعة املحتسبني املختػني، واسيم ةِا سبييًٓ ةرمحخم يا أرحً 

 الرامحني.
طني، وأُج أكرم امهلل ْذا جٓد املليني وبضاغث امللرصيَ املفري 

األكرٌني، وأرحً الرامحني، ْب ُلصِا ىفضيم ومزيدك، وْب حلصريُا 
اكن ٌَ  لرمحخم وإحساُم، فٍا اكن ٌَ صٔاب فتخٔفيلم ولم املِث، وٌا

وأسخغفر اهلل ٌِّ،  ،اتلٔبث خيو أو زلو فٍَ جِّٓل وغفًليت وشيطاين، وغِّلّ 
وأُا غِّ راجع يف حيايت وبػد ممايت، ورحً اهلل ٌَ أْدى إيّل غيتاا، أو 

ا،  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی   ﴿أسدى إيّل ُصحا

ٔد/ ﴾ی  جئ  حئ ْ[88]. 
 

 د وآله وصحبه أمجعني،وصمى اهلل وسمم وبارك عمى نبينا حمم
  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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