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 ومن ٔأهفس يا رشور من ابهلل وهـوذ ووس خلفٍص ووس خـَيَ حنمسٍ هلل إسلس ٕإن

 ال ٔأن ؤأصِس هل ُادي فال ًضَي ومن هل مضي فال هللا هيسٍ من ٔأؾٌلًيا سُئات

َا يَ  }، كال ثـاىل  ورسوهل ؾحسٍ َلسإ ٔأن ؤأصِس هل رشًم ال وحسٍ هللا ٕإال ٕإهل  َأهيه

ٍنَ  ِ ذُلوإ أَٓمٌُوإ إَّلذ َ  إث َِ  َحقذ  إّللذ الذ  ثَُموحُنذ  َوال ثَُلاثِ
ّ
َُِمونَ  َوَأهُْتْ  إ  يَ  }، وكال ثـاىل { ُمْس

َا ذُلوإ إًيذاُس  َأهيه ذُكُ  إث ي َرج ِ ا ِمْْنَا َوَذَََق  َوإِحَسةٍ  هَْفٍس  ِمنْ  َذَََلُكْ  إَّلذ  ِمْْنَُما َوتَرذ  َزْوََجَ

ذُلوإ َوِوَساءً  َنثِريإً  رَِخاالً  َ  َوإث ي إّللذ ِ َِ  جََساَءًُونَ  إَّلذ نذ  َوإْْلَْرَحامَ  ِت
ّ
َ  إ ُكْ  ََكنَ  إّللذ َْ َ  { َرِكِحاً  ؿََ

َا يَ  }، وكال ثـاىل  ٍنَ  َأهيه ِ ذُلوإ أَٓمٌُوإ إَّلذ َ  إث ُوإ إّللذ َِحْ  َسِسًسًإ، كَْوالً  َوكًُو اًَُكْ  ًَُكْ  ًُْع  َأْْعَ

ِ  َوَمنْ  ُذهُوجَُكْ  ًَُكْ  َوًَْلِفصْ  َ  ًُِعؽ  تـس ٔأما            {  َؾِؼميً  فَْوزإً  فَازَ  فََلسْ  َوَرُسوهَلُ  إّللذ

نذ كال ثـاىل ) 
ّ
نَ  َوإ َُ َُوِت  َأْو يَىُدوِت  ًََحُُْت  إًُْح ـَ ََُمون ََكهُوإْ  ًَوْ  إًْ ـْ َ ، َكهت ُشٍ  ( ً

ن ٌَحُت ذإثَ ذو إًحياء إًض حًك  ن تُت إًـيىدوت ُو ُو إْلًٓة ثفرس ؿىل ٔأن ُو

شإ إَّلي درج ؿَََ إملفرسٍن إْٔلوإئي فلاًوإ ٔأن إمللعود ُو ضـف إًحُت  ُو

إًـيىدويت ، وإذللِلة ؾيس إًيؼص ًحُت إًـيىدوت جنس ٔأهَ ًُس ابًحُت إملـصوف 

ن جصد وال حص وال معص ، تي ُو معَسة وٕإمنا ُو ص حىة ركِلة وانْعة ال ثلي م

 0ْٔلن فَِ مادة ًزكة ثَخعق ابًفٌصسة 
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ا ) يف إًؼاُص ( من إذلرشإت وإذلَوإانت  إًـيىدوت حرشة مثَِا مثي كرُي

ىّن إًـمل إذلسًر إَّلي كاص يف دداي ؤأرسإر ُشٍ إذلرشة درإسة  إْٔلدصى ، ًو

مل ًعَؽ ؿَََ ٔأحس ، فاٍمني  وحبثًا ، ػِصت هل دداي مل حىن مـصوفة ْٔلحس ، ؤأرسإر

ا من إذلَوإانت ثـُش ؿىل َُئة حٌلؿات ؤأرس وؿىل إًـىس  وإًيحي مثال وكرُي

سًإ ، حِاثَ كذي وختَط من تين خدلثَ )  متامًا فاًـيىدوت ال ًـُش ٕإال وحِسًإ فًص

وإذلَاة رسة ال ثـصف إْلٔ إْٔلب وإْٔلم وإًزوج وإًزوخة وإْٔلجن وإًحًت ( حِاة 

ن إًحَوت إْٔلرسًة ، تي ح   0ِاة إْٔلانهَة ، َّلإ ٔأظحح تُت إًـيىدوت من ٔأُو

من ُشإ إمليعَق جصزت فىصة حبر ؾن إًـيىدوت ، مجـت فَِ ما ثُرس يل من 

 مـَومات ، وكس كسمخَ ٕإىل كسمني رئُس َني ٌُل : 

 إًلسم إْٔلول : مـَومات ؿامة حول إًـيىدوت 

 إًلسم إًثاين : الاجعاز إًـَمي يف إًحُت إًـيىدويت 

 0فاهلل ٔأسبهٔل إًخوفِق وإًسسإد 
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حة إًـيىدوت  ظـاهما تَ ثعَس همَِالً  ركِلاً  وسجاً  إًحرئ رٔأس وؿىل إًِوإء يف ثًسج دًو

 وَؾيَاِنُة  إًـيىدواتت وإزلؽ،  إْٔلرخي من ٔأزوإج ٔأرتؽ ًِا إًـيىدَات رثحة من ويه، 

ا وأٔؾىة وُؾُىْة  وِؾََكب وَؾياهَُة  و ُؾيَِىةٌ  وثعلرُي لال َؾَىٌْحاةٌ  إٍمين تَلة ُو  ًو

 إَّلهص إًـيىة إْٔلؾصإيب إجن وكال،  ؾيىداء سُدوًَ وحىك وؾيىدوٍ ؾيىداٍ ٔأًضاً  ًِا

و  إًـيىدوت خًس إًـيىُة  وكِي،  إْٔلهىث وإًـيىدة مْنا ؤهر ًشهص ُو  وٍىىن،  ًو

 436ص وإملـجم،  9/634 إًـصب ًسان ) كضـم ٔأم وإْٔلهىث كضـم ؤأتو دِمثة تبئب

 (  3/604 إذلَوإن وحِاة،  33/669 إًلصظيب وثفسري، 

 ثعَس همَِالً  ركِلاً  وسجاً  ثًسج إْٔلرخي من ٔأزوإج ٔأرتؽ ًِا إًـيىدَات رثحة من إًـيىدوت

وخس( ،  436ص إًوس َط إملـجم ) ظـاهما تَ  كس تي هوع ٔأًف زالزون إًـياهة من ًو

 وتـضِا،  إدلتوس رٔأس من ٔأظلص إًـياهة تـغ وجحم هوع ٔأًف مائة ٕإىل إًـسد ًعي

 فعٍَك من إًـياهة تبٔن إًياس تـغ ًـخلس،  إإلوسان ًس جحم ٕإىل ًعي حبَر هحري

ىن،  إذلرشإت  إذلرشإت ؾن ختخَف إًيت إًـيىدَات من ٔأهنا ؿىل ًعيفوهنا إًـٌَلء ًو
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 تياءً  إًصثَالء وؾياهة حلِلِة ؾياهة ٕإىل إًـياهة إًـٌَلء ًعيف نٌل،  ٔأص َاء ؿسة يف

لة ثحـاً  ٍلوؿات يف إًـياهة وضؽ وميىن،  تبٔحساهما مـَية فصوق ؿىل ،  حِاهتا ًعًص

 ٔأي ظَادة وؾياهة،  تَ إًعَس ْٔلخي إًًس َج ثلزل ٔأي ًٌَس َج كازٌك ؾياهة فِياك

ياك ًِا مرتظسة وختخئب إذلرشإت ذَف جتصي  وإًـياهة إملاء وؾياهة إًلافزة إًـياهة ُو

 000 إملثَر وإًـيىدوت إًخََ وؾيىدوت إَّلئة وؾياهة إًرسظان وؾياهة إًسٌلنة

 إًـيىدوت:  إًلزوًين كال( ،  34/489,483,480 إًـاملَة إًـصتَة إملوسوؿة ) إخل

 0(  663ص إخملَوكات جعائة ) جعَة فـي ظيف ًلك نثرية ٔأظياف

لزل ٔأرخي مثاهَة هل ظلري حِوإن  ٔأهَاب إًـياهة وزلَؽ،  إذلٍصص جض حَ دِوط ًو

 وأجٔحاهما وأٔصَكًِا إًـياهة ٔأًوإن وثخفاوت،  إًعَس يف جس خـمَِا سامة كسد وملـؼمِا

ار ًون مؽ ًخخالءم إْٔلظفص ٕإىل إْٔلتَغ ًوهنا إًـياهة تـغ ثُلري،  هحري ثضلك  إْٔلُز

 كعار ويه:  إدلمريي وكال( ، 483,489 /34 إًـصتَة إملوسوؿة ) هبا ختخئب إًيت

 إْٔلص َاء ٔأكٌؽ ٔأفالظون وكال،  ؾَون وست ٔأرخي مثان ٌَوإحس إًـَون هحار إْٔلرخي

 ص إذلَوإن ؿامل ) ابَّلَكء إًـيىدوت وميخاز( ،  3/604 إذلَوإن حِاة ) إًـيىدوت

ي وإًسمني إًلعري ومْنا ،(  36  حىون كس ؤأرخَِا ، وإملس خسٍص وإًيحَف وإًعًو

ٍك ٔأو وكََؼة كعرية ون وحنَفة ظًو  مَون وتـضِا ٔأسود ٔأو رمادي ٔأو تين مـؼمِا ًو

ُس سب صـص هل ووَجِا ، ظَة خدل ًِا تي ؾؼام ًِا ًو  34 إًـصتَة إملوسوؿة ) ُو

 / 483 )0 
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 وإدلصإد وإدليادب إًضارة ابذلرشإت ثخلشى ْٔلهنا ًإلوسان مفِسة إًـياهة ثـس

 ، ًٔلمصإض إًياكَني وإًحـوض ابَّلابب ثخلشى ونشكل ، إحملاظَي خَفث  ولكِا

 إًضفادع تفصإخ ًخلشى مْنا تـضا ٔأن ٕإال ابذلرشإت ذاظة تعفة إًـياهة وثخلشى

 كس تي ، ٔأدصى تـياهة إًـياهة تـغ ثخلشى نٌل ، وإًفرئإن إًعلرية وإْٔلسٌلك

 ٕإذإ ابٌدلغ ابإلوسان إًرضر إًـياهة ثَحق وكس ، تشهورُا إإلانث تـغ ثخلشى

ا  0(  480 – 489/  34 إًـصتَة إملوسوؿة ) ثضسة ٔأاثُر

 ابذللول مضاُسهتا وميىن ، كشإؤُا تَ ًخوإفص مَكن ٔأي يف إًـياهة ثـُش

ياك ، وإًعحاري وإًىِوف وإملسدٌلـات وإًلاابت  حِاثَ مـؼم مييض مْنا هوؿا ُو

 إملحاين وخمخَف إذلحوب وخمازن إمليازل ويف حالإدل  ؿىل ًـُش وتـضِا ، إملاء حتت

ق ؾن إًـياهة وثخَكثص ، إدلسرإن وؿىل  ميوت مث وإْٔلهىث إَّلهص تني إًزتإوج ظًص

خفاوت ، ٔأصِص ٔأو ٔأساتَؽ ؿسة تـس إًحَغ إْٔلهىث وثضؽ ، إًزتإوج تـس  ؿسد ًو

 ونثري ، تَضة  600  ٕإىل تَضة  300  مفن ، هفسَ إذلَوإن ذلجم ثحـا إًحَغ

 جتِزي تـس متوت إإلانث وتـغ ، إذلٍصص من نُس يف إًحَغ ثضؽ إإلانث من

 إًىُس ُشإ تخـََق إْٔلهىث وثلوم ، إًحَغ فلس تـس وتـضِا ، مدارشة إًىُس

 ذكل وتـس ، وُىشإ حتمهل وتـضِا ، إًيحات ٔأورإق ؿىل وتـضِا ، إًًس َج ؿىل
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 س ية إًـياهة تـغ ثـُش ، خسًسة حِاة إًـياهة ظلار وثحسأٔ  إًحَغ ًفلس

 يف ؿاصت إًصثَالء ٕإانث وتـغ ، س يوإت ؿسة ًـُش وتـضِا ، فلط وإحسة

 (493 – 489 – 480 – 489/  34 إًـصتَة إملوسوؿة) ؿاما ؾرشون إْٔلرس

ة إًـيىدوت دِوط ثخىون وخس ، إذلٍصص كسد يف ثعيَـَ ًت جصوثني من إذلٍصًص  ًو

 هوؿا ًًذج إًلسد ُشٍ نم هوع ولك ، إذلٍصص كسد من ٔأهوإع س حـة إًـياهة يف

 ظَحة مادة ٕإىل ثخحول سائٍك مادة إذلٍصص كسد تـغ ثًذج نٌل ، إذلٍصص من خمخَفا

 ًشوب وال ، ثلَري دون نشكل ًحلى الظلا حٍصصإ تـضَ ًًذج تُامن ، إدلسم ذارج

و ، ابملاء إًـيىدوت حٍصص  ) إإلظالق ؿىل إًعحَـَة إْٔلًَاف ٔأهوإع ٔأكوى ًـس ُو

 دِوط تًسج إْٔلمص ابدئ يف إًـيىدوت ًلوم ،(  483/ 34 إًـصتَة إملوسوؿة

 إًًس َج من تعحلة اثهَة فوكَ ًـود الاىهتاء ؿىل إًحياء ًوصم وؾيسما ، الظلة كري

 يك إٌَزوخة من ذاًَة تُذَ يف مـَية مٌاظق ًرتك ٔأهَ ًالحغ نٌل ، إًالظق إٌَزج

 كصر وكس ، الاًخعاق رلعص ًخـصض ٔأن دون إًحُت ٔأحناء يف إًخحصك من ٍمتىن

 ؾن وتياءٍ ووسجَ تُهتا تلزل ثلوم إًيت يه إًـيىدوت ٔأهىث تبٔن إًىصمي إًلصأٓن

ق  جعَحة همارة يف تُهتا تخٌاء وثلوم ، إْٔلهحوتة جض حَ حسمِا من ختصج زإئسة ظًص

ضرتط ، وحمَعات ومثَثات دوإئص َُئة ؿىل حممكة ُيسس َة ومناذج  إًحياء يف ٌو

 حٍصصي دِط تلزل ثلوم فٕاهنا تُهتا ملادرة حًصس ؾيسما ٔأهنا ومؽ ، إزلاًَة إًياحِة

 إًسكل إُزتإز فٕان ابًحُت حرشة ٔأظسمت فٕاذإ ، جبسمِا إًحُت ًوظي ثَلصإيف
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 ، ثسمِا وحتلْنا خبَوظِا إًفٌصسة ًرتتط تُهتا ٕإىل مرسؿة فذـسو دلسمِا ًعي

 من ؿاًَة درخة ؿىل إًـيىدوت تُت ٔأن ومؽ ، وإًخرٍزن ٌَعَس جس خزسمَ فاًحُت

 تُت ٔأي حيللَ ما إًلوة انحِة من ٔأتسإ ًعاحدَ حيلق ال ٔأهَ ٕإال إًِيسيس إإلثلان

ن فدَهتا تسإذهل ما ٌسرت ال إًـيىدوت فدَت ، َكن ٔأيً  يح ًَكئن  نٌل إًحَوت ٔأُو

 0(   39 – 36 ص إذلَوإن ؿامل ) ثـاىل كال

 إًلار جىص ؤأتو ٔأان دذَت)   هللا رسول:  كال  ؿًل ؾن إرلعَة ٔأدصج

( ،  606/  6 إًلسٍص فذح ( ) ثلذَوُن فال ابًحاب تجفًس إًـيىدوت فاحمتـت

ِشإ إًلار مف ؿىل إًـيىدوت وسج : إًلصظيب وكال  ) كذهل ؾن  إًييب هنىى ًو

 فاكذٍَو هللا مسزَ ص َعان إًـيىدوت)  حسًر ؤأما( ،  8/93 إًلصظيب ثفسري

 وكال،  موضوع تبٔهَ إْٔلًحاين كال فلس(  فاكذٍَو ص َعان إًـيىدوت ٕإن)  وحسًر( 

 مصفوؿاً  مسمل حصَح يف زخت ملا خماًف ٔأهَ إذلسًر ُشإ تعالن ؿىل ًسل مما ٔأًضاً 

 ما ولك:  إحملىل يف حزم إجن ؾن وهلي( ،  ؾلداً  وال وسالً  ملسخ جيـي مل هللا ٕإن) 

 ًٔلًحاين إًضـَفة ) موضوع ونشب فداظي وإرلزٍنص إًلصد كري يف إملسوخ يف خاء

 ًرضرُا كذَِا فِجوز ٔأذى مْنا حعي ٕإذإ ٔأما( ،  363 رمق حسًر 3/386

 إدلمريي فلال ٔألكِا حك ؤأما ،( 6/663,660 ٕإسالمِة فذاوى رإحؽ) ٔأؿمل وهللا

ا ٔألكِا حيصم:   0(  3/608 إذلَوإن حِاة )  الس خلشإُر
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 ومـَ  إملععفى فَِ إدذئب إَّلي إًلار ؿىل وسجت فلس ؾؼمي فضي ًِا

 كال،  إملسًية ٕإىل مىة من ُاحصإ ؾيسما إًعسًق جىص ٔأتو درتَ ورفِق ظسًق

 وكال( ،  8/93 إًلصظيب ثفسري ) إًلار ؿىل وسج كس ابًـيىدوت فٕاذإ:  إًلصظيب

 وكال( ، 3/606 إًحَضاوي ثفسري) ؿَََ فًسجت وإًـيىدوت:  إًحَضاوي

 دإود ؿىل مصة،  مصثني إًـيىدوت وسجت:  كال إرلصساين ؾعاء ؾن:  إًضوَكين

 وٍىفي:  إدلمريي وكال( ،  6/606 إًلسٍص فذح )  إًييب ؿىل وإًثاهَة

 إذلَوإن حِاة ) إًلار يف  هللا رسول ؿىل وسجِا ورشفاً  خفصإً  ابًـيىدوت

 ) ابتَ ؿىل إًـيىدوت فًسجت:  إًوُاب ؾحس جن َلس إًض َخ وكال( ،  3/608

 0( 368 ص  إًصسول سرية خمخرص

 : مصاتنالامس  ورد

ٍنَ  َمثَيُ )  ثـاىل كال ِ َُشوإ إَّلذ ِ  ُدونِ  ِمن إختذ ََاء إّللذ ًِ يَىُدوِت  ََكَثَيِ  َأْو ـَ ََشْت  إًْ  تَُْذًا إختذ

نذ 
ّ
نَ  َوإ َُ َُوِت  َأْو يَىُدوِت  ًََحُُْت  إًُْح ـَ ََُمونَ  ََكهُوإ ًَوْ  إًْ ـْ َ  ( 63:  إًـيىدوت( )   ً
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شإ ، إًضـف ًـين ًلة إًوُن : إًيـميي ٕإجصإُمي كسعاسإًحاحر كال   ُو إملـىن ُو

 ضـف فَِ يشء لك ؿىل هعَق ٔأن فميىن ، ذالف تسون إًـصب ًلة يف إًعحَح

ن فَِ ٔأن ، مذاهخَ يف ٔأو مٌؼٍص يف ٔأو كوثَ يف ٔأو تيائَ يف  ؿَََ زهصي كال ، ُو

يّنِ  َرّبِ  كَالَ ﴿  إًسالم
ّ
نَ  إ َُ ْؼمُ  َو ـَ يَ  ِميّنِ  إًْ ـَ َخ ِأُس  َوإص ْ  ِتُسؿَائِمَ  َأُنن َوًَمْ  َصُْداً  إًصذ

نُ :  إًفصإَُسي ًلول ،[ 6: مصمي﴾ ]َصِلِّاً  َرّبِ  ُْ ُف :  إًَو ـْ  ويف إًـمي يف إًضذ

ْؼم يف ونشكل ، إْٔلص َاء ـَ نَ  وكس وحنٍو إً َُ ـَْؼم َو ياً  هَيِنُ  إً ُْ يََوأَ  َو َُ يَُ ْو ُِ  ًُِو

ْؼم يف وَمْوُونٌ  ، وإًـمي إْٔلمص يف وإُنٌ  ورخيٌ  ـَ  0 وإًَحَسن إً

 

ىِحَسي : ال ثحسٔأ إْٔلهىث يف تياء ُشإ إًحُت ٕإال حِامن ثعي ٕإىل  إملوسوؿة إذلصة ٍو

مصحٍك إًحَوغ والاس خـسإد ٌَزوإج ، فذلوم ؾيس ذكل تخٌاء تُهتا وإَّلي ٍىون ؿامي 
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خشب كوي ٌذلهص كري إًلادر ؿىل إًحياء تعحَـة ذَلذَ وتـس ٔأن ثت مصحٍك إًزتإوج 

ًهتىي إَّلهص من ثَلِح إْٔلهىث ، ثلوم إُْلهىث تلذي إَّلهص  ؤألكَ تـس الاىهتاء من ًو

ا صِصة ؾيىدوت  ْعََة إًخَلِح ، وحيسث ذكل تني نثري من ٔأهوإع إًـياهة ؤأنرُث

شإ إْللٔك ال تس ٔأن ًت حِر ٕإن ٔأوسجة إَّلهص هممة يف ْعََة  إْٔلرمٍك إًسودإء ، ُو

ٕإهضاج إًحَغ ، ويف تـغ ٔأهوإع إًـياهة فذرتك إْٔلهىث إَّلهص ًَـُش يف إًـش تـس 

ًَلوم إْٔلتياء تلذهل ؤألكَ تـس ٔأن خيصحوإ من إًحَغ ، ويف تـغ ْعََة إًخَلِح 

ا حىت ٕإذإ إص خس ؾودمه كذَوإ ٔأهمم  إْٔلهوإع إْٔلدصى ثلوم إْٔلهىث تخلشًة ظلاُر

ا دون ٔأدين رمحة ، ويف تـغ  ؤألكوُا ، ويف حاالت ُأدصى ثَهتم إْٔلهىث ظلاُر

خضيَ يف نُس من إْٔلهوإع متوت إْٔلهىث تـس ٕإمتام ٕإدعاب تَضِا إَّلي ؿادة ما حت 

إذلٍصص ، وؾيسما ًفلس إًحَغ ختصج فذجس هفسِا يف مَكن صسًس الازدحام 

ابْٔلفصإد دإذي نُس إًحَغ ، فِحسٔأ إإلدوة إْٔلصلاء يف الاكذخال من ٔأخي إًعـام 

ٔأو من ٔأخي إملَكن ٔأو من ٔأخٌَِل مـا فِلذي إْٔلخ ٔأذاٍ ؤأدذَ ، وثلذي إْٔلدت 

حلاء ؿسد كََي من إًـيَىدات إًيت ثًسَخ من ٔأدهتا ؤأذاُا حىت ثًهتىي إملـصنة ت 

وكال إًحاحر ،  خدلُا ، ومتزق خسإر نُس إًحَغ ًخرصج إًوإحسة ثَو إْٔلدصى

إدلرإسات إملس خفِضة يف ؿمل إذلرشإت إثفلت ؿىل ٔأن ذهص  َلود ؿًل َلس ؿًل :

إًـيىدوت ال ميىٌَ ٕإظالكًا تياء إًحُت ، و ٔأن من ًخين إًحُت يه إْٔلهىث فلط ، 

من ذالل ملزل ذاص يف هناًة تعْنا ذاص ابإلانث وال ًوخس هؼرٍي يف إَّلهور ، 

ْٔلهىث ال ثحسٔأ فِشإ ٕإجعاز حبيث و ًلوي كمي خسًإ ، مث جنس حلِلة ٔأدصى ويه ٔأن إ

تياء إًحُت ٕإال ؾيس تَوقِا إس خـسإدًإ ٌَزوإج ، فذحين ُشإ إًحُت ًَجشب ذهصًإ 
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شإ إًحياء إًـجَة ثًسجَ إْٔلهىث  ؿاحزًإ ؾن تياء تُت ًيفسَ تعحَـة ذَلذَ ، ُو

تخسإذالت ُيسس َة ابرؿة ، فِىون صسًس إذلساس َة ْٔلي إُزتإز ذاريج ، و 

َ ٔأي حرشة ؾيس الاكرتإب مٌَ ، فِلوم ُو نشكل مض حؽ مبادة مصلَة ًخَعق ت

إًعمف ابًخىدَي حىت ثبئت إْٔلهىث فذفرتس ُشٍ إذلرشة إًضحَة ، مث تـس ذكل 

مصحٍك إًزتإوج ، فدـس ثَلِح إَّلهص ًٔلهىث ثضؽ تَضِا يف مَكن تـَس أٓمن ، مث 

شإ ٔأمص  إٍْناًة إملؤسفة ٔأن ثـود ٕإىل إَّلهص إملعمنئ يف تُذَ فذيلغ ؿَََ وثبلٔكَ ، ُو

تس مٌَ ْٔلن إًحَغ ًن ًيضج ٕإال يف وحود ٔأوسجة إَّلهص ، وهبشإ جنس ٔأن تُت ال

إًـيىدوت تُت وإُن حس ًَا مـيوًي ؛ حس ًَا ٕإذ ال ًلي سانيَ حّصًإ وال كّصًإ وال 

ًسفؽ ؾيَ ؿسوًإ ، ومؽ هوهَ هبشٍ إدلكة و ُشإ إًوُن إذليس ، فوُيَ مـيوي يف 

َكً ْٔلي حرشة حتاول إإلً وإء ٕإًََ ، ُشإ من َجة ، و من َجة هوهَ معَسة ورَشَ

ٔأدصى رهون إَّلهص ٕإًََ و ػيَ ٕإيٍ أٓمًٌا حىت ًفجبٍٔ إًلسر ، و ًَلى مرصؿَ حِر 

وضف إًـمل مؤدصًإ ٔأن ٔأهىث  وكال إًحاحر كسعاس ٕإجصإُمي إًيـميي : ػن إْٔلمان ،

ُس إَّلهص ويه حلِلة تَوًوحِة مل حىن مـَومة  إًـيىدوت يه إًيت ثًسج إًحُت ًو

ة، نٌل وضف إًـمل ٔأن دِط إًـيىدوت ٔأكوى من مثَهل من إًعَة ٕإىل و  كت كًص

زالث مصإت ؤأكوى من دِط إذلٍصص ؤأنرث مٌَ مصوهة فِىون وس َج إًـيىدوت 

ىون ابًًس حة هل كَـة أٔمِية  ابًًس حة الحذَاخات إًـيىدوت وإفًِا ابًلصض وزيدة ٍو

وحًِا وضف إًـمل ؾيَ،  حعَية ًيا مؤدصًإ، فاذللِلة ٕإن  وإًوإكؽ ٔأن ُياك رسًإ تًَو

تُت إًـيىدوت ُو ٔأتـس إًحَوت ؾن ظفة إًحُت مبا ًَزم إًحُت من ٔأمان وسىِية 

ا تـس ٔأن ًَلحِا وثبلٔكَ ، وإْٔلتياء ًبلٔكون  وظمبٔهٌُة فاًـيىدوت إْٔلهىث ثلذي ذهُص
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ِشإ ًـمس إَّلهص ٕإىل إًفصإر جبدلٍ تـس ٔأن  تـضِم تـضًا تـس إرلصوج من إًحَغ، ًو

وثلزل ٔأهىث إًـيىدوت تُهتا ًَىون ،  وال حياول ٔأن ًضؽ كسمَ يف تُهتا ًَلح ٔأهثاٍ

خفًا وَكَيًا وملذاًل ًلك حرشة ظلرية ثفىص ٔأن ثلرتب مٌَ ولك من ًسذي إًحُت 

ن تُت إًـيىدوت ٍمكن يف ،  من زوإر وضَوف ًلذي وَّلكل ًؼن إًحـغ ٔأن ُو

ن دِوظَ ىن إًوُن يف تُت إًـيىدوت نٌل رٔأًيا ساتل ُو ن يف ، ًو ًا ُو ُو

ة يف ُشإ إًحُت ن ؿسم إسلاًة من  إًـالكات الاحامتؾَة وإذلًَو ، ؿالوة ؿىل ُو

، وإْٔلحصتة نٌل  ، وإًضمس ، وإًربد ، وإذلص : إملعص إًـوإمي إًحَئِة إرلارحِة مثي

ن ،  كال تـغ إملفرسٍن كسمياً  ة ُو أُٔو ْٔلن تُت إًـيىدوت من إًياحِة إملـيًو

ُت حمصوم من مـاين إملودة وإًصمحة إًيت ًلوم ؿىل تُت ؿىل إإلظالق فِو ت 

ٔأساسِا لك تُت سـَس، وذكل ْٔلن إْٔلهىث يف تـغ ٔأهوإع إًـيىدوت ثليض ؿىل 

ا مبجصد ٕإمتام ْعََة إإلدعاب وذكل تلذهل وإفرتإس حسسٍ ْٔلهنا ٔأنرب جحٌل  ذهُص

ا دون ٔأدىن رمحة ؤأنرث رشإسة مٌَ ،  ، ويف تـغ إذلاالت ثَهتم إْٔلهىث ظلاُر

ويف تـغ إْٔلهوإع متوت إْٔلهىث تـس ٕإمتام ٕإدعاب تَضِا إَّلي ؿادة ما حتخضيَ يف 

وؾيسما ًفلس إًحَغ ختصج إًـياهة إًعلار فذجس هفسِا يف ،  نُس من إذلٍصص

، فِحسٔأ إإلدوة إْٔلصلاء يف  مَكن صسًس الازدحام ابْٔلفصإد دإذي نُس إًحَغ

ٔأخٌَِل مـا فِلذي إْٔلخ ٔأذاٍ الاكذخال من ٔأخي إًعـام ٔأو من ٔأخي إملَكن ٔأو من 

ؤأدذَ، وثلذي إْٔلدت ٔأدهتا ؤأذاُا حىت ثًهتىي إملـصنة تحلاء ؿسد كََي من 

إًـيَىدات إًيت ثًسَخ من خدلُا، ومتزق خسإر نُس إًحَغ ًخرصج إًوإحسة ثَو 

، ًَيدرش إزلَؽ يف إًحُئة إحملَعة  ثـُسةإْٔلدصى، وإًوإحس ثَو إْلٓدص تشهصيت 
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ق ٕإىل ذكل من هيكل من ُشٍ  تياء تُهتاوثحسٔأ لك ٔأهىث يف  ، وهيكل يف إًعًص

، ومن ًيجو مْنا هفس إملبٔساة إًيت جتـي من تُت إًـيىدوت ٔأنرث  إًـيَىدات

ْٔلن ٔأضـف تُت، تُت ،  ، وإهـسإما ْٔلوإرص إًلصىب إًحَوت رشإسة ووحض َة

وإْٔلتياء ،  : فأْلهىث ثبلٔك إَّلهص ؾلة إًخَلِح وإًسفاد كاتت مٌَ إملودة وإًصمحة

، فِو تُت  ، وهيصب مٌَ إَّلهص دوفًا ؿىل حِاثَ ًبلٔكون ٔأهمم تـس إص خسإد ؾودمه

ة إملؤكذة ، وإىهتت  ، فٕاذإ إهخفت إملعاحل ًلوم ؿىل إملعاحل وإمليافؽ إملادًة إدلهًَو

َ وحصحة تَ  ، ساءت إًـالكة فَِ تـس ذكل إمليافؽ ، فأْلهىث ثلازل إَّلهص وثلًص

، فهيصب  ، وحتاول إًلضاء ؿَََ تـس ذكل ج ٕإىل سفادٍ فلطوثزٍتن هل ؾيسما حتخا

تُت ًؼي ،  إَّلهص حفاػًا ؿىل حِاثَ من إفرتإس إْٔلهىث وفىووِا إًلاثٍك وإًسامة

ت  ، معَـَني يف نيف إًىدار إًعلار فَِ ُادئني ، حىت ٕإذإ إص خس ؾودمه وكًو

ْٔلب ُارب ، وحِر ٔأن إ فىووِم وثوفصت مسوهمم ؾلوإ إًىدار وؾلصومه ؤألكومه

شإ مثال ٌَحُت إَّلي ًعصد مٌَ الاجن ٔأمَ  ، فِم ًبلٔكون ٔأهمم من ػمل إْٔلم ، ُو

 0 ، وكس ًلذٌَِل إلفساح إملَكن ًزوحذَ ؤأوالدٍ ؤأابٍ

،  ، وإْٔللك ( وإملـارشة إدلًس َة إًخَلِح فَِ إَّلهص ٌَسفاد ) تُت إًـيىدوت :

، حىت ٕإذإ كىض  إَّلهص، ومارس دور  ، فٕاذإ إحذاج ٕإىل ذكل دذي إًحُت وإًصإحة

، فِىي إًيت ثحًَِ  ، فِو تُت إًلوإمة فَِ ًٔلهىث ، فص ُاراًب ذائفًا مشؾورإً  وظٍص

، وٕإذإ ٔأرإد  ، وثفضي إذلَاة فَِ تـَسًإ ؾن كِس إَّلهص وجسمح ٌذلهص ابدلدول فَِ

حِر ًلذرص دور إَّلهص ؿىل إًخَلِح والارمتاء ؾيس ،  إًحلاء فَِ فِو همسد ذًَي
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شإ إملعري إخملَف حـي تـغ  ثبلٔكَ تـس إىهتاء ْعََة إًزتإوج إْٔلهىث يككسيم  ، ُو

ن إًحُت من إًياحِة  إملفرسٍن ٍصون ٔأن إمللعود يف إْلًٓة إًىصمية ُو ُو

؛ فدامللارهة حىت مؽ ؿامل إذلرشإت ًـس  الاحامتؾَة وإْٔلذالكِة ال إملادًة وإملََكهَىِة

ن إًحَوت من إًياحِة إ ا ٔأانهَة ورشإسةتُت إًـيىدوت ٔأُو ؛  ْٔلرسًة ؤأنرُث

فأْلهىث ثبلٔك إَّلهص تـس إًخَلِح وكس ثبلٔك ٔأتياءُا تـس دصوَجم من إًحَغ نٌل 

إدلسٍص ابَّلهص ٔأن لكمة إًـيىدوت ،  إإلدوة تـضِم إًحـغ لكٌل س يحت هلم إًفصظة

ََشْت تَُْذًا ﴿ وردت يف إْلًٓة إًىصمية تعَلة إًخبٔهُر ال إًخشنري مل  ، فاًـٌَلء﴾  إختذ

ة وخسل  ٍىدضفوإ ٕإال مؤدصإ ٔأن ٔأهىث إًـيىدوت يه من ًلوم تفصز إملادة إذلٍصًص

َشْت  ، ولكمة ﴿ إرلَوط وقزل إًض حىة َ ﴾ ال جضري فلط ٕإىل ٔأهىث إًـيىدوت تي  إختذ

وكال إًعحُة ،  وٕإىل وحود ْعََة تياء حلِلِة ثلوم هبا تلصض إًسىن وإًخفصخي

إملصإد ابًوُن ُو إًخفىم ًفِم ؾرصي :  مععفى َلود يف نخاتَ إًلصأٓن حماوٌك

إدلإذًل تني ٔأفصإد إْٔلرسة إًـيىدوثَة ، ْٔلن إْلًٓة دمتت تلوهل ثـاىل ) ًَْو ََكهُوإ 

ويج َكن إملرشهون مبيبٔى ؾن مـصفذَ ، ؤأن هللا كال :  ََُموَن ( ، ففَِ رسٌّ تًَو ـْ َ ً

و ٔأتـس تُت ، و مل ًلي : دِط ، ٔأو وس َج ، فاذللِلة ٔأن تُت إًـيىدوت ُ

إًحَوت ؾن ظفة إًحُت مبا ًَزم إًحُت من ٔأمان وسىِية وظمبٔهٌُة ، فاًـيىدوت 

ا  إْٔلهىث يه إًيت ثخين إًحُت وثلزل دِوظَ ، و يه إذلاَكة ؿَََ ، ويه ثلذي ذهُص

ِشإ ًـمس إَّلهص ٕإىل إًفصإر  تـس ٔأن ًَلحِا وثبلٔكَ ، وإْٔلتياء ًبلٔك تـضِم تـضًا ، ًو

ـ  :  يىدوت تُهتا ًَىون خفًا وَكَيًا وملذاًل ًلك حرشة ، ٔأيجبدلٍ ، وثلزل إْٔلهىث إً

 0ٕإهَ ًُس تُذًا تي مشحبة  
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ِ َأْوًََِ  َُشوإ ِمن ُدوِن إّللذ ٍَن إختذ ِ يَىُدوِت كال ثـاىل ) َمثَُي إَّلذ ـَ اء ََكَثَِي إًْ

ََُموَن ( ـْ َ يَىُدوِت ًَْو ََكهُوإ ً ـَ َُوِت ًََحُُْت إًْ َن إًُْح َُ نذ َأْو
ّ
ََشْت تَُْذًا َوإ  إختذ

 تحُت إًرشك جض حَ إًيت إْلًٓة ُشٍ ٔأؾؼم ما : ؿًل َلس ؿًل َلود إًحاحر كال

 ٕإٍهيٌل ٔأوى ومن،  إًـيىدوت تُت ونشكل ومٍزن مزدصف فاًرشك ، إًـيىدوت

 مـَ حـي ٔأو هللا وحود ؤأىىص ابهلل ٔأرشك من ذلرسة فِا ، مـيويً  و حس َاً  ُكل

 مٌَ حشر ما فِشإ ، رشَكء و وسائط تٌَُ و تٌَُ حـي ٔأو كرٍي دؿا ٔأو ٔأدصى أًِٓة

 إًرش من إًياس حتشر إًيت و هللا ٔأىًزِا إًيت إْٔلدين مجَؽ ٕإًََ ودؾت إْٔلهخِاء مجَؽ

  : إًيـميي ٕإجصإُمي كسعاس إًحاحر وكال ، وإْلٓدصة إدلهَا يف إرلري ؿىل وحتضِم

 وإختاذمه ، إملرشنني حال تَ مض هبا ثـاىل هللا رضتَ مثي ؾن ؾحارة إْلًٓة س َاق

،  تيائَ ومادة صلكَ يف جعَحاً  تُذاً  إختاذُا يف إًـيىدوت َكثي هللا دون من ٌَرشَكء

 ؿىل يشء ٔأؾون إملثي ْٔلن ، خيفى ماال إمللعود ثلٍصص من إْٔلمثال رضب وىف

 ٔأًضاً  وفَِ ، ابًلائة وإًضاُس ابدلًل إرلفي جضخَِ إملثي من إًلصض ٕإذ ، إًحَان

ٍنَ  َمثَيُ )  ثـاىل كال ، إرلعم ثحىِت ِ َُشوإ إَّلذ ِ  ُدونِ  ِمن إختذ ََاء إّللذ ًِ  ََكَثَيِ  َأْو



18 
 

يَىُدوِت  ـَ ََشْت  إًْ نذ  تَُْذاً  إختذ
ّ
نَ  َوإ َُ َُوِت  َأْو يَىُدوِت  ًََحُُْت  إًُْح ـَ ََُمونَ  ََكهُوإ ًَوْ  إًْ ـْ َ ً  ) 

ن ُو إًض حَ ووخَ إًـيىدوت تُت تَ وإملض حَ إًرشك فاملض حَ  وُوإهَ إًرشك ُو

وإهَ إًـيىدوت تُت هوُن  من إًوخَ ُشإ ٔأذشوإ كس إملفرسٍن ٔأن جنس وَّلكل ، ُو

 تـس إًعحَـة ؿٌَلء إًَوم ؿَمِا ٔأدصى ٔأوخَ ؾْنم دفي كس ْٔلهَ كرٍي دون إًدضخَِ

 0 إًىصمية إْلًٓة ىزول من كصون

 من إختش ملن س ححاهَ هللا رضتَ مثي ُو:  إًفصإء كال : إًخفسري يف إًلصظيب كال

 وال ، جصدإ وال حصإ ًلهيا ال إًـيىدوت تُت ٔأن نٌل؛  ثرضٍ وال ثيفـَ ال أًِٓة دوهَ

 من ًلهيا ال إَّلي ًحُهتا ابًدضخَِ كعس ملا ْٔلهَ(  إًـيىدوت)  ؿىل إًوكف حيسن

ن وٕإن ، تَ ثرض وال ثيفؽ ال إًيت إْلًِٓة فض هبت يشء  ٔأضـف ٔأي إًحَوت ٔأُو

 ووُْنا أًِٓهتم ًضـف مثال رضب:  إًضحاك كال ، إًـيىدوت ًحُت إًحَوت

(  إًـيىدوت تُت)  ب مذـَلة(  ًو)  ًـَمون َكهوإ ًو ، إًـيىدوت تحُت فض هبِا

 ، صُئا ؾْنم ثلين ال إًيت إًـيىدوت تُت َكختاذ إْٔلواثن ؾحادة ٔأن ؿَموإ ًو ٔأي

ا ملا - مثَِم ُشإ ؤأن  وكال ، ضـَف إًـيىدوت تُت ٔأن ًـَمون ْٔلهنم؛  ؾحسُو

 من أًِٓة إختاذمه يف ٌَمرشنني ثـاىل هللا رضتَ مثي ُشإ:  إًخفسري يف نثري إجن

متسىون ، ورزكِم هرصمه ٍصحون ، هللا دون  ذكل يف فِم ، إًضسإئس يف هبم ٍو

 ٍمتسم َكن ٕإال أًِٓهتم من ُؤالء ٔأًسي يف فَُس ووُيَ ضـفَ يف إًـيىدوت هحُت
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 من إختشوإ ملا إذلال ُشإ ؿَموإ فَو ، صُئا ؾيَ جيسي ال فٕاهَ ، إًـيىدوت تحُت

َاء هللا دون شإ ، ٔأًو  إًخفسري يف إًعربي وكال ، هلل كَحَ إملؤمن إملسمل خبالف ُو

َاء هللا دون من وإْٔلواثن إْلًِٓة إختشوإ إَّلٍن مثي:  ذهٍص ثـاىل ًلول:   ٍصحون ٔأًو

 وسوء ، روإيهتم وكدح ، إحذَاهلم ضـف يف ٕإٍهيا حاحهتم ؾيس وهفـِا هرصُا

)  ، ًيفسِا إحذَاًِا وكٍك ، ضـفِا يف(  إًـيىدوت َكثي)  ، ْٔلهفسِم إدذَارمه

 ُؤالء فىشكل ، ٕإًََ حاحهتا ؾيس صُئا ؾْنا ًلن فمل ، ًيفسِا(  تُذا إختشت

َاؤمه خسعَ هبم وحي ، هللا ٔأمص هبم ىزل حني ؾْنم ًلن مل إملرشهون  إَّلٍن ٔأًو

 تـحادهتم خسعَ من هبم هللا ٔأحي ما ؾْنم ًسفـوإ ومل ، صُئا هللا دون من إختشومه

ن وٕإن: )  وكوهل ، ٕإيمه  ًحُت)  إًحَوت ٔأضـف ٕإن:  ًلول(  إًحَوت ٔأُو

 من إختشوإ إَّلٍن ُؤالء َكن ًو:  ذهٍص ثـاىل ًلول(  ًـَمون َكهوإ ًو إًـيىدوت

َاء هللا دون َاءمه ٔأن ًـَمون ، ٔأًو  قياهئم كٍك يف هللا دون من إختشومه إَّلٍن ٔأًو

 ًيفـوهنم ٔأهنم فِحس حون ، ذكل جيَِون ًىْنم ، ؾْنا إًـيىدوت تُت نلياء ، ؾْنم

لصتوهنم  ٔأن تٌُا ما ٕإىل ٕإصارة : إًىدري إًخفسري يف إًصإزي وكال ، ًزفى هللا ٕإىل ًو

 ًضـف(  إًـيىدوت)  وتُذَ ، ذكل كري ٔأو الاس خضالل فائسة ٕإما ففَِ تُت لك

 ًو ْعَِم فىشكل ٔأثص وال ؿني مٌَ ًحلى وال يشء تبٔدىن خيصب ْٔلهَ ذكل ٕإفادة ؾن

 0  ًـَمون َكهوإ

 ؿىل ٔأمجـت ٔأهنا ووخست  إًخفسري نخة ٕإىل رحـت : رص َس ظالح إدلنخور كال

 إَّلي إملسىن مبـىن إملادي إًحُت ُو إْلٓيت ُشٍ يف إًـيىدوت تحُت إمللعود ٔأن



21 
 

 ال ٔأهَ ؿىل إًحُت ُشإ إًخفسري نخة وظفت وكس ، ًِا سىٌا إًـيىدوت ثخزشٍ

 وال ، ووُن ضـَف ، جصدإ وال حصإ ًلهيا ال إًحَوت ٔأضـف ُو ، صُئا ؾْنا ًلين

 0  وحلارثَ ًخفاُخَ إًحَوت ٔأضـف فِو ، مٌَ ٔأضـف تُت ًوخس

 

سة يف ورش حبر)  إًيجار زكَول إدلنخور كال   ( :(66869) ؿسد إْٔلُصإم حًص

ن ٕإن  ) ثـاىل كال  إملـجز إًلصأيٓن إًيط ُشإ  (  إًـيىدوت ًحُت إًحَوت ٔأُو

  :  مْنا إًيت إملِمة إذللائق من ؿسد ٕإيل ٌضري

 ٔأضـف إًححخة إملادًة إًياحِة من ُو إًـيىدوت تُت ٔأن : إملادي إًوُن  -3

ة دِوط ٍلوؿة من مىون ْٔلهَ  ،  إإلظالق ؿىل تُت  إدلكة يف كاًة حٍصًص

  ،  إْٔلحِان ٔأكَة يف هحرية تًَِة مسافات اترنة إًحـغ تـضِا مؽ  ،  ثدضاتم

  ،  َكفِاً  ػالً  حتسث وال  ،  جصد زهمٍصص وال  ،  مشس حصإرة ثلي ال فِىي وَّلكل

  إملِامجني ٔأدعار من وال  ،  ؿاظفة ريح من وال  ،  ُاظي معص من ثلي وال

 0 تياهئا يف إإلجعاز من إًصمغ ؿىل وذكل  ،

ن ٕإن)  ثـاىل كال : إرلَوط يف وًُس إًـيىدوت تُت يف إًوُن  -6  ٔأُو

يا(  إًحَوت  إًـيىدوت تُت يف وإًضـف إًوُن ٔأن ٕإىل رصحية ٕإصارة ُو

ُس  إًـيىدوت تُت خفَوط خسإً  دكِلة ٕإصارة ويه إًـيىدوت دِوط يف ًو

ة  إملََون من وإحسإً  إملخوسط يف مْنا إًوإحسة مسم ًحَف  ، خسإ دكِلة حٍصًص
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 إًـادًة إًضـصة مسم من حزء أآلف ٔأرتـة من حزءإً  ٔأو  ،  إملصتـة إًحوظة من

 مادة ٔأكوى فِىي إًضسًسة دكهتا من إًصمغ ؿىل ويه  ،  إإلوسان رٔأس يف

وحِة ة إرلعالت وثـخرب ، إْلٓن حىت إإلوسان ؾصفِا تًَو  حىون إًيت إذلٍصًص

 إًىوإرحز سوى كوة ًفوكِا وال ، إًفوالذ من ٔأكوى إًـيىدوت وس َج

متسد ، إملعِور  ًيلعؽ ٔأن كدي ظوهل ٔأضـاف مخسة ٕإىل مٌَ إًصفِؽ إرلَط ٍو

ويج إًفوالذ ٔأو إذلَوي إًفوالذ إمس ؿَََ إًـٌَلء ٔأظَق وَّلكل ،  ٔأو إًحًَو

و ، إًحَوظَة  وثحَف ، مصة تـرشٍن إًـادي إملـسين إًفوالذ من ٔأكوى ُو

 حدي وحود خسال كسر فٕاذإ ، إملصتـة ٌَحوظة رظال 300.000 إحامتهل كوة

ُِْمِىٌَ إًـيىدوت دِوط من إإلهبام ٕإظحؽ حبجم مسَم  خامدو ظائصة مَحي ف

 0  سِوٌك جلك

ة إًياحِة من إًـيىدوت تُت ٔأن   : إملـيوي إًوُن  -3 ن ُو إملـيًو  تُت ٔأُو

 ؿىل ًلوم إًيت وإًصمحة إملودة مـاين من حمصوم تُت ْٔلهَ إإلظالق ؿىل

 إًـيىدوت ٔأهوإع تـغ يف إْٔلهىث ْٔلن وذكل  ،  سـَس تُت لك ٔأساسِا

ا ؿىل ثليض  حسسٍ وإفرتإس تلذهل وذكل إإلدعاب ْعََة ٕإمتام مبجصد ذهُص

ا إْٔلهىث ثَهتم إذلاالت تـغ ويف  ، مٌَ رشإسة ؤأنرث جحٌل ٔأنرب ْٔلهنا  ظلاُر

 تَضِا ٕإدعاب ٕإمتام تـس إْٔلهىث متوت إْٔلهوإع تـغ ويف  ،  رمحة ٔأدين دون

  ختصج إًحَغ ًفلس وؾيسما  ،  إذلٍصص من نُس يف حتخضيَ ما ؿادة إَّلي

 فِحسأٔ   ،  إًحَغ نُس دإذي ابْٔلفصإد الازدحام صسًس مَكن يف هفسِا فذجس

 من ٔأو إملَكن ٔأخي من ٔأو إًعـام ٔأخي من الاكذخال يف إْٔلصلاء إإلدوة
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 حيت ؤأذاُا ٔأدهتا إْٔلدت وثلذي  ،  ؤأدذَ ٔأذاٍ إْٔلخ فِلذي مـا ٔأخٌَِل

  ،  خدلُا من ثًسَخ إًيت إًـيَىدات من كََي ؿسد تحلاء إملـصنة ثًهتىي

 ثَو وإًوإحس  ،  إْٔلدصى ثَو إًوإحسة ًخرصج إًحَغ نُس خسإر ومتزق

 يف ٔأهيث لك وثحسأٔ  إحملَعة إًحُئة يف إزلَؽ ًَيدرش  ،  ثـُسة تشهصيت إْلٓدص

ق يف وهيكل  ،  تُهتا تياء  ،  إًـيَىدات ُشٍ من هيكل من ذكل ٕإيل إًعًص

ىصر  ٔأنرث إًـيىدوت تُت من جتـي إًيت إملبٔساة هفس مْنا ًيجو من ٍو

 هللا رضب ُيا ومن  ،  إًلصىب ْٔلوإرص وإهـسإما  ، ووحض َة رشإسة إًحَوت

 تني إًرتإمح مـاين ٔأثسط ٕإيل الفذلاٍر وإًضـف إًوُن يف إملثي تَ ثـاىل

ا وإْٔلم  ،  وزوخَ إًزوج  وإْٔلدت  ،  وصلِلذَ وصلِلَ وإْٔلخ  ،  وظلاُر

 :  إًـَمي الاجعاز موكؽ يف إًىحَي إدلإمئ ؾحس وكال،   ؤأدهيا ؤأدهتا

 مذَية تَواتً  ثخين إخملَوكات جفمَؽ ، إإلظالق ؿىل إْٔلضـف ُو إًـيىدوت تُت

و إًـصإء يف تُذَ ًخين إَّلي إًـيىدوت ٕإال إًعلس وإميؾ وثخحمي  ًلك مـصض ُو

 0 ورظوتة وريح معص من إًعحَـَة إًـوإمي

  
لة وتَوهتا ٔأؾضاصِا ثخين وإذلرشإت إًَكئيات مـؼم  ؿىل ، إْٔلتـاد زالزَة تعًص

 ، مسعح ٔأو إْٔلتـاد زيايئ إذلاالت مـؼم يف تُذَ ٍىون إَّلي إًـيىدوت سؾى
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 ًفلس وابًخايل وإًصيح وإًصظوتة إذلصإرة تـوإمي ًخبٔثص إًـيىدوت تُت ٕإن تي

 دِوط ظياؿة ٔأخي من ْللٔكَ إًـيىدوت ًضعص مما ، تيائَ من ًوم تـس مصوهخَ

 0 خسًسة

  
 وإْٔلدت إْٔلخ مثي أٓدص ؾيىدوت ٔأي ٔأو ٔأوالدُا ٔأو زوَجا ثبلٔك ٔأن ميىن إْٔلم

 إإلميان فلس إَّلي إملَحس حِاة جض حَ إذلسود ْٔلتـس مفىىة حِاة ٕإهنا ، موإْلٔ  وإْٔلب

 0  ٌدلهَا ٔأمٍص ؤأولك ابرلاًق

 مٌؼمة جممتـات مضن ًـُش وال إًـيىدوت ُو مٌفصدإً  ًـُش إَّلي إًوحِس إخملَوق

 ًلٓدٍصن إرلري حة ٔأو إإلًثار ٔأو إًخضحَة حية وال إًخـاون حية ال إًـيىدوت ،

 ْعََة ٕإمتامَ تـس إًزوج ثبلٔك إًزوخة فٕان إًسودإء إْٔلرمٍك مثي إًـياهة ٔأهوإع تـغ

 إًزوحِة إذلَاة ُشٍ مـي فذرََوإ ، إًفور ؿىل هيصب إًزوج فٕان وَّلكل ، إًخَلِح

شإ إًخـُسة سة إًـيىدوت ػاُصة ٕإن إًـٌَلء ًلول ، ٌَزوج إْٔلسود إملعري ُو  من فًص

 0 إذلَة إًَكئيات ؿامل يف هوؾِا
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 ، إْٔلكي ؿىل مصإت خبمس إًفوالذ من ٔأظَة إًـيىدوت دِط ٕإن إًـٌَلء ًلول

 دِعاً  ًعيؽ ٔأن ميىن ال إًـيىدوت ْٔلن ملاذإ؟ ثسِوٌك ٍمتزق ذكل من إًصمغ وؿىل

و ، مصإت تـرش إًصٔأس صـصة من ؤأرفؽ ، خسإً  رفِـة إرلَوط ٕإن تي مسََكً   ٔأن ًو

ن)  كال ثـاىل هللا ىٌَ ، ؿَمي دعبٔ  ُياك ًَكن ،(  إرلَوط ٔأُو نَ )  كال ًو َُ  َأْو

َُوِت   إًلائي هللا فس ححان ، إًـَمَة إًياحِة من دكِق إًخـحري ُشإ وابًفـي(  إًُْح

ِ  ِمنَ  َأْظَسُق  َوَمنْ )  هفسَ ؾن  www.kaheel7.com/ar    إًًساء(  َحِسًثًا إّللذ

ن تبٔهَ إًـيىدوت تُت وظف ٕإن : إًيـميي ٕإجصإُمي كسعاس إًحاحر كال  ٔأُو

 إًلصأٓن ًلي مل حِر ، هللا ؾيس من ؤأهَ إًلصأٓن ٕإجعاز ؿىل وإحضة دالٌك فَِ إًحَوت

 جتـهل ذاظة ظفات هل تشإثَ إرلَط ْٔلن ، إًـيىدوت وس َج ٔأو إًـيىدوت دِط

شإ ، إًلوًة إرلَوط من  ، ؿَمي مٌؼور من إًـيىدوت تُت فلصة يف تٌُاٍ ما ُو

ـي ، إًـيىدوت تُت كال وٕإمنا ق ًو ن تني إًخفًص  مْنا ًخين إًيت إملادة وكوة إًحُت ُو

ُس( تُت)  ًلكمة إًىصمية إْلًٓة إس خـٌلل ًثخذَ  ًَحلى ،(  ص حىة)  ٔأو(  دِعاً )  ًو

 ًِا وثشُي ، إذلسإد إْٔلًسن ًِا ختصس ، مـجزة وتٌُات أٓيت ًيا ٌسعص إًلصأٓن

ن ؾن إْلًٓة حسزدٌا نٌل ، إمليعفة إًـلول  ابل يف فِرعص ، إًـيىدوت تُت ُو

 مٌَ جضمزئ وإَّلي إًـيىدوت ًحُت إمللزز إملهتاكل إمليؼص وٍُك ْٔلول سامـِا

http://www.kaheel7.com/ar
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 إًوُن ٔأن إْلًٓة سٌلع ساؿة خيعص ٔأن ميىن وال ابًيا يف خيعص ال ٕإهَ كري ، إًيفس

 إًـعور يف س حلٌا من ؿىل دفِت كس ومـصفة خسًسإ وفٌِل أٓدص تـسإ ًُضمي ميخس

 من تُهتا ووُن ٌَـيىدوت إدلإذًل إًسَوك ُو وإملـىن إًفِم ذكل ، إملاضَة

 إًفصإئس ٔأظياف من إملوىت ٕإال فَِ ًلعن ال تُت ، والاحامتؾَة إْٔلذالكِة إًياحِة

 وال إْٔلم ٔأحضان دئف يف ًـُضون ٔأوالد فال ، إْٔلهىث إًـيىدوت ؿَهيا إهلضت إًيت

 من سانيَ حيمي تُت وال ، إْٔلمومة كَة ًِا ٔأم  وال إًحُت ٔأمور ًسٍص ٔأب

 دإذهل من ٌسرت ال ، إملعص كعصإت ٔأدىن ومتزكَ إًصحي فَِ ثيرص ، إًزمان ؿاثَات

 فدئس ، وإدلمار وإًلذي ٌَحلي إْٔلهىث ٔأوضبٔثَ تي ، ذارخَ من إًحاقي ًسفؽ وال

نذ )  تبٔهَ هل إإلًِىي إًوظف وهـم إًـيىدوت تُت ُو إًحُت
ّ
نَ  َوإ َُ َُوِت  َأْو  ًََحُُْت  إًُْح

يَىُدوِت  ـَ ََُمونَ  ََكهُوإ ًَوْ  إًْ ـْ َ  يف إرلَق من ْٔلحس مـصوفة حىن مل إذللائق ُشٍ ،(  ً

 حِوإن سَوك ؿمل يف مىثفة درإسات تـس ٕإال حىدضف مل حِر ، إًساتق زمن

 يف ثحَورت حىت إًس يني من ًـرشإت إًـٌَلء من مئات إس خلصكت إًـيىدوت

 إًىصمية إْلًٓة وثـاىل ثحارك رتيا دت وَّلكل ، إًـرشٍن إًلصن من إملخبٔدصة إًـلود

ََُمونَ  ََكهُوإ ًَوْ )  تلوهل ـْ َ  تبٔهَ إًـيىدوت ًحُت إًلصأيٓن إًوظف فٕان ذكل وؿىل(  ً

ن و إًـيىدوت ًحُت ؿاجصة مضاُسة هدِجة ٍىن مل ، إًحَوت ٔأُو  هدِجة ٍمتزق ُو

 سَوهَات درإسة ؿىل ؾىف ٕإوسان دِال وسج من ٍىن ومل ، إًـاثَة إًصيح

 ًسان ؿىل إْٔلمني إًصوح تَ ىزل وظف ٕإهَ ، إًلاجصة إْٔلزمان ثكل يف إذلرشإت

 ؤأرتـٌلئة ٔأًف كدي من إْٔلمِني من إًساحلة كاًحُهتا َكهت ٔأمة يف ، هصمي رسول

 حىت ، هللا كري معسرإ هل ًخعور ٔأن ًـاكي ميىن ال ؿَمَا س حلا ٕإذن فِو ، س ية
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حلي ، إدلٍن ًوم ٕإىل َكفة إًياس ؿىل جحة إًـٍزز إًىذاب ُشإ ًحلى  من فَِ ما ًو

 ابًيحوة نشكل وصاُسإ ، إرلاًق هللا الكم ُو إًىصمي إًلصأٓن ٔأن ؿىل صاُسإً  إذلق

ُس ،  إرلامت ٌَييب وابًصساٌك  زمن يف ؿَمَا ٕإجعازإ ىىدضف ٔأن يف إًـجة ًو

وحِا إًـمل ىن ، وإًخىًٌو  ٔكن مس خىربإ فِرص إْلٓيت ُشٍ ًـلي ال ممن إًـجة ًو

 0 ٌسمـِا مل

ان تـضِا فوق تـغ ويه : فاًحُت من انحِة إًحُت إًـيىدويت ٌض متي ؿىل أُٔو

هوهَ وس َج ٔأو ص حىة ٔأو دِوط ثَلي وحودٍ إًصحي ٔأو إًَس وحنو ذكل ، ومن 

 رحي وال انحِة هوهَ تُت مذَكمي إًحياء فِو ال ًلي من جصد وال حص وال معص وال

سس ؿىل إًلذي ـسوم ْٔلهَ تُت أُ من انحِة إًرتإتط إْٔلرسي مفكري ذكل ، و 

وإًخسمري والاس خئثار ، فأْلهىث ثلي إَّلهص وثبلٔكَ ، ٔأو كس ثلذي تـغ ٔأتياهئا ، 

ٔأن ٍىون ص حىة إْٔلساس َة من ٔأُسإفَ ( ًلذي تـضِم تـضا ، و وإْٔلتياء ) إْٔلدوة 

تُت ُشإ حاهل فٕاهَ ال لصإر ٔأرسي ، إًحُت ًوخس تَ إس خ فِي مثي ُشإ، ظَس 

ن ُو إَّلي إملـيوي إًوُنصم سوف ًـاين من   ْٔلهَ،  إإلظالق ؿىل تُت ٔأُو

 برٔسة، ف سـَس تُت لك ٔأساس يه إًيت وإًصمحة إملودة مـاين من حمصوم تُت

0 وثبًٓفا حصإتعا إْٔلرس َأْوَه  إًـيىدوت
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 تُت يف إُْلرسًة وإًـالكات الاحامتؾي إًحياء ٕإن : رص َس ظالح إدلنخور كال

 إملعاحل ُشٍ إىهتت ٕإذإ حىت مؤكذة معاحل ؿىل مديَة تبهٔنا ثخعف إًـيىدوت

 ٌذلهص جسمح إًـيىدوت ٔأهىث فِشٍ ، تـغ تلذي تـضِم وكام ٔأؿسإء إْٔلفصإد إهلَة

 ؿَََ إهلَحت مٌَ ٔأرهبا كضت ٕإذإ حىت إًخَلِح معَحة ًوحود ؾضِا تسدول

 ًبلٔك أٓدص هوع ويف ، ْٔلوالدُا ظـاما زوَجا ثلسم ؤأدصى ، ؤألكَ تلذهل وكامت

شإ،  ٔأؾوإدمه ثلوى ما ٔأول ٔأهمم إًعلار  تـس فلط ًخجىل إَّلي إًضسًس إًـسإء ُو

 جيـي إًـياهة تُت ٔأفصإد تني إًضـَفة إًِضة إًـالكات وُشٍ ، إملعاحل إهلضاء

)  إًيجار زكَول إدلنخور وكال،  إملـصوفة إخملَوكات تَوت َأْوَه  حبق إًحُت ُشإ

سة يف ورش حبر ن ُو إًـيىدوت تُت ( ( :66869) ؿسد إْٔلُصإم حًص  ٔأُو

ة إملادًة إًياحِخني من إإلظالق ؿىل إًحَوت و  ،  وإملـيًو  إدلرإسات ٔأزحدذَ ما ُو

ة  ؽ الاسالمويف موك،   إْٔلرض حِوإانت درإسة ؿمل يف إملخبٔدصة  تـغ :ًو

 إَّلهص وحصقة ، إًحُت ثلزل إًيت يه إًـيىدوت ٔأهىث ٔأن ٕإىل ثوظي إًحاحثني

 ، إًعياهة إْٔلذلان تـغ وجسمـَ ، ملًصة حبصَكت ٔأمامَ وثلوم ، ٕإًََ ابدلدول

 وًبلٔك ، تـس من ٔأوالدُا ثبلٔك مث ، ؤألكخَ إفرتس خَ ، ًلحِا فٕاذإ ، تُهتا ٕإىل فِبٔوي

 ، إدلإذََة ؿالكذَ ًضـف ، ٔأًضاً  مـيوي إًحُت فضـف ، تـضاً  تـضِم ٔأوالدُا

نذ ) هللا وظسق
ّ
نَ  َوإ َُ َُوِت  َأْو ْيَىُدوِت  ًََحُُْت  إًُْح ـَ ومـيويً  حس َاً  وإُن تُت ،فِو(إًْ

https://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=25268 
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