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 اغيكس١َ

، مُسٙ ْٚػتعري ب٘ ْٚػتػؿطٙ، ْٚعٛش باهلل َٔ ؾطٚض أْؿػٓا ٚغ٦ٝات إٕ اؿُس هلل

أعُايٓا، َٔ ٜٗس اهلل ؾ٬ َهٌ ي٘، َٚٔ ٜهًٌ ؾ٬ ٖازٟ ي٘، ٚأؾٗس إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚسسٙ 

 :أَا بعس .٫ ؾطٜو ي٘، ٚأؾٗس إٔ قُسّا عبسٙ ٚضغٛي٘

أقسم اؿسٜح نتاب اهلل تعازي، ٚأسػٔ اهلسٟ ٖسٟ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ؾإٕ  

 .ٚآي٘ ٚغًِ

غٛض٠ ٜٛغـ نتابٓا دٓبات ٚقط٠ عري ٫ تٓتٗٞ، ٚؼي ، ايكطإٓ ايهطِٜ َعري ٫ ٜٓهب

ُِ َجُنصُّ َؼٌَْيَه ﴿ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ أسػٔ ايككل نُا ٚقؿٗا اهلل عع ٚدٌ ََنْ
ا  َُ ِ َِ اًَْنَطِص ة ْخَص

َ
ِٓ أ ِْ َرْتٌِ َِ َْْج  َذا اًُْنْرآََن َوإِْن ُو َٔ َْا إََِلَْه  وَْخْي

َ
اقٌِنَِي ) أ ـَ ًْ َِ ا ُِ َ ، ٚيٝؼ ﴾( 3ل

ايهطِٜ بٔ بط٩ٜا هلصا ايٓيب  بسأت ٖصٙ ايكك١، َٔ ايٛقـ ٚايتٛنٝض ع٢ً ٖصا َعٜس

ٍٳايهطِٜ بٔ ايهطِٜ ٚؼي شيو  ٔٴ َقا ُٳطٳ ابٵ ٜٵطٳ٠َ، ٚٳَأبٴٛ عٴ ِٔ ٖٴطٳ ِّٞ عٳ ٓٻبٹ ٘ٹ اهلُل قٳ٢َّ اي ٝٵ ًَ ِٳ عٳ ًَّ : " ٚٳغٳ

ٕٻ ِٳ، ِإ ٔٳ ايَهِطٜ ِِ، ابٵ ِٔ ايَهِطٜ ِِ، ابٵ ِٔ ايَهِطٜ ِِ ابٵ ـٴ ايَهِطٜ ٔٴ ٜٴٛغٴ ِٔ ٜٳعٵُكٛبٳ بٵ ِٔ ِإغٵشٳامٳ بٵ ِٳ بٵ ٖٹٝ  ِإبٵطٳا

ٌِ ًٹٝ ٘ٹ ..(ط خٳ ًَّ  ٚؼي ضٚا١ٜ: )ْيب اهلل ابٔ ْيب اهلل ابٔ ْيب اهلل ابٔ خًٌٝ اهلل(  ص3175ايبداضٟ،اي

ٖٚٞ غٛض٠ َه١ٝ ع٢ً أضدض قك١ ْيب اهلل ٜٛغـ إ٫ ؼي ٖصٙ ايػٛض٠ ايهطضي١، ٚمل تصنط 

 . (1)ا٭قٛاٍ

ؾتُجًت ايػٛض٠ بط٩ٜا يٓيب اهلل ٜٛغـ تؿػط ؼي ْٗا١ٜ ايػٛض٠ ٜٚتِ تأًٜٚٗا ع٢ً أضض 

ايٛاقع بعس غٓري ط١ًٜٛ.. ؽًًت تًو ايػٓٛات أسساخ َٓٗا : سػس ا٭خ٠ٛ ٭خِٝٗ، 

ٚابت٤٬ ْيب اهلل ٜٛغـ بايبعس عٔ أًٖ٘ ٚأغطت٘، ثِ ابت٬ٙ بؿت١ٓ اَطأ٠ ايععٜع، ثِ ق١ٓ 

ٛاٍ ٚأقبض بعس ايطم ٚتًو ا٫بت٤٬ات ع٢ً ضأؽ ٖطّ ايػذٔ، ٚنٝـ تػريت ا٭س

                                                           
أظيس (. ايكاٟٚ، 109(، زضٚؽ َٔ غٛض٠ ٜٛغـ، اغيهتب١ اغيكط١ٜ اؿسٜج١، ايطبع١ ا٭ٚزي، ايكاٖط٠، َكط، م)1433( ايهاٌَ، عبسايععٜع ) 1

(، اؾع٤ ايجايح، زاض ايؿهط يًطباع١ 1438، ايطبع١ ا٭ٚزي)ع٢ً تؿػري اؾ٬يري ساؾ١ٝ ايكاٟٖٚـ ( 1241، اغيتٛؼي ) بٔ قُس اـًٛتٞ

 ( .940ٚايٓؿط، بريٚت، يبٓإ ، م)
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ِٓ  ﴿ ٚنٝـ ؼككت ض٩ٜاٙ ٚنٝـ اغتطاع تػٝري اؿهِ ؟ ايػًط١ ؼي َكط  يْ َٖ ةَ
َ
َوَرَذَػ أ

ا َرِّبي  َٕ ِْ َرْتُي مَْد َجَؽٌَ َِ وِيُي ُرْؤيَاَي 
ْ
َذا حَأ َٔ ةَِج 

َ
ًدا َومَاَل يَا أ وا ََلُ ُشجَّ لََعَ اًَْؽْرِش وََخرُّ

ا  .﴾..َخنًّ

طٛات َتتاي١ٝ ثابت١ ْتساضؽ ؾٝٗا ؼي ٖصٙ ايسضٚؽ غغأنٕٛ بإشٕ اهلل َعهِ 

 غٛض٠ ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ.ٚقِٝ َػتٓبط١ َٔ َعاْٞ ٚآٜات َٔ ْٚعٝـ ٚاقعا 

َٔ خ٬ٍ اٯٜات أغتدطز ٚناْت َٓٗذٝيت ؼي ايهتاب١ َٓٗر ٚقؿٞ اغتٓباطٞ 

ؼي ٚاقعٓا اؿايٞ، ٚقُت عٓٛإ ٜتٓاغب َع َع٢ٓ اٯ١ٜ ٜٚهٕٛ ي٘ أثط قٝازٟ أٚ إزاضٟ 

بطبؽي ايعٓٛإ ؼي َع٢ٓ اٯ١ٜ سيا ٜتٓاغب َع نتب ايتؿػري اغيعترب٠، ٚقُت بكٝاغ١ 

 ايعٓاٜٚٔ ع٢ً ؾهٌ قٛاْري َتتابع١ ٫ حيتٟٛ ع٢ً ؾكٍٛ أٚ َباسح.

ايهتاب ايصٟ بري ٜسٜو يٝؼ بس٬ّٜ عٔ نتب ايتؿػري أٚ نتب ايؿطٜع١ ا٭خط٣ 

أقٛاٍ أٌٖ ايعًِ، ٚإصيا ٖٛ نتاب إزاضٟ ٜعتُس ع٢ً ايٛاقع اغيعاف َػتؿٝسّا َٔ 

 ٚأقشاب ايطأٟ ايػسٜس َٔ عًُا٤ ايكٝاز٠ ٚاٱضاز٠. 

 : َٔ أُٖٗا٭ُٖٝتٗا َٚا استٛتٗا َٔ ٚقؿات قٝاز١ٜ ٚإزاض١ٜ ٚمت اختٝاض غٛض٠ ٜٛغـ 

 ْٗا أسػٔ ايككل اييت أْعيت ؼي ايكطإٓ ايهطِٜ. إ -
ْٗا َٔ أٚا٥ٌ ايػٛض اييت ْعيت ع٢ً ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ غًِ ؼي اغيس١ٜٓ ٚقبٌ إ -

 ٚايكرب غيٛاد١ٗ احملٔ ٚايؿسا٥س.اهلذط٠، ٭دٌ ايتأغٞ 
 ْٗا طيعت بري اٱزاض٠ ٚاٱضاز٠ ٚايرتب١ٝ ٚاٱضيإ ) يًعًّٛ ايس١ٜٝٓ ٚايس١ْٜٛٝ(. إ -
ْٗا سٛت قٛاعس ٚأقٍٛ ؼي ايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ ؾا٭١َ ايّٝٛ ؼتاز إيٝٗا ؼي إ -

 ايتدطٝؽي ٚايؿٛض٣ ؼي قطا٠٤ ايٛاقع ٚاغيػتكبٌ ٚايعسٍ. 
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 : ايتشسٟ اٱهلٞ بايكطإٓ: قإْٛ ايتشسٟ
تنِِي ) ﴿ٜكٍٛ اهلل عع ٚدٌ:  ُُ ْ  ﴾( 1الر حٌَِْه آيَاُت اًِْىَخاِب ال

غٛض ايهتاب ايععٜع، تػع ٚعؿطٜٔ َٔ أَا )ايط(: ؾٗٞ أسطف َكطع١ بسأت بٗا 

ا٭ٍٚ: ْعطض عٔ تأًٜٚٗا ْٚهٌ ا٭َط ؼي تأًٜٚٗا  ايطأٟؼي ايتأٌٜٚ:  ضأٜإٚيًعًُا٤ ؾٝٗا 

إزي اهلل غبشاْ٘ ٚتعازي; إش مل ٜطز ؾ٤ٞ ؼي نتاب اهلل قطٜض ٜؿػطٖا يٓا، ٚنصيو مل 

ايجاْٞ: شٖب ؾطٜل آخط  ٚايطأٟؾ٤ٞ قطٜض ٜؿػط يٓا ا٭سطف اغيكطع١.  ٜطز عٔ ايٓيب 

دٛضٕٚ ع٢ً نٌ ساٍ، إٕ َٔ أٌٖ ايعًِ إزي أْ٘ ٜٓبػٞ إٔ ًْتُؼ هلا تأ٬ٜٚت، ٚمٔ َأ

تأ٬ّٜٚ ؾأقبٓا ؾٝ٘ ؾًٓا أدطإ، ٚإٕ أخطأْا ؾٝ٘ ؾًٓا أدط، يكٍٛ ايٓيب ق٢ً اهلل ايتُػٓا 

دطإ، ٚإشا ادتٗس ؾأخطأ ؾً٘ عًٝ٘ ٚغًِ: )إشا ادتٗس اؿانِ ؾأقاب ؾً٘ أ

ثِ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ ايتُػٛا تأ٬ٜٚت ؼي ٖصٙ ا٭سطف اغيكطع١ َِٓٗ َٔ  ص6805ايبداضٟ،طأدط(

إْٗا أسطف غٝكت ع٢ً غبٌٝ ايتشسٟ، ؾهإٔ اغيع٢ٓ: )ايط( أسطف تعطؾْٛٗا  قاٍ:

ٚتكط٤ْٚٗا ٚتهتبْٛٗا، ٚيهٓهِ ٫ تػتطٝعٕٛ إٔ ت٪يؿٛا َٓٗا قطآّْا نُا أيؿٓاٙ، ٫ٚ ست٢ 

ِٓ الٍ * ذَ ﴿ آ١ٜ نُا أيؿٓا، ٚزٍ ع٢ً شيو قٍٛ اهلل تباضى ٚتعازي:  ﴾لَِه اًِْىَخاُب ال َرْيَب ذِي
ِٓ ﴿، ٚقٛي٘ تعازي: ص2-1ايبكط٠:غٛض٠ ط ، ص2-1ايػذس٠:طغٛض٠  ﴾الٍ * حزَنِيُي اًِْىَخاِب ال َرْيَب ذِي

تنِيِ ﴿ٖٚٓا ٜكٍٛ غبشاْ٘ ٚتعازي:  ُُ ْ ، ٖصا ٖٛ ايٛد٘ ا٭ٍٚ َٔ ﴾الر حٌَِْه آيَاُت اًِْىَخاِب ال

أٚد٘ ايتأٌٜٚ: إٔ ا٭سطف غٝكت يًتشسٟ. ٚايٛد٘ ايجاْٞ: أْٗا أسطف ظيًت اغِ اهلل 

  (2).٭عـيِ، ٚيٝؼ ثٳِ زيٌٝ ع٢ً ٖصا ايكٍٛ ايجاْٞا

 

 

 

                                                           
(

2
 ، ٚؼي اغيٛغٛع١ ايكطآ١ْٝ، بتكطف.  (يًؿٝذ : ) َكطؿ٢ ايعسٟٚ -ص 1غًػ١ً تؿػري غٛض٠ ٜٛغـ ط (
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 .: ايًػ١ ايعطب١ٝ يػ١ ايعامل قإْٛ تطبٟٛ
تنِِي )﴿ ايًػإ ايعطبٞ ٚتؿطؾ٘ بايكطإٓ،  ُُ ْ َّْزْْلَاهُ مُْرآًَّا َؼَربِيًّا 1حٌَِْه آَيَاُت اًِْىَخاِب ال

َ
( إَِّّا أ

ٍْ َتْؽِنٌَُٖن ) أ١ُٖٝ ايكطإٓ ايعـيِٝ اغيبري  عٔاٯٜتري  ٖاتري، ٚقس تهًِ اهلل ؼي ﴾(2ًََؽٌَُّس

ايٛانض َعاْٝ٘ ٚنًُات٘، تأنٝسّا ع٢ً أْ٘ قؿٛؿي ٫ ٜأتٝ٘ ايباطٌ َٔ بري ٜسٜ٘ ٫ٚ 

ست٢ تهٕٛ أؾطف َبري دا٤ ٖصا ايكطإٓ بًػإ عطبٞ  سرئَ خًؿ٘، ٚتؿطؾت ايعطب 

ايبؿطٟ ْاقل ٚإٔ ٜسضى ايعكٌ ايبؿطٟ أْ٘ قاقط قسٚز، ٚإٔ ايه٬ّ  ،ايًػات ٚأدًٗا

َطزٚز، ٚأْ٘ ٫ بس إٔ ٜتشطى شيو ايعكٌ يٝسضى ٚيٝتعًِ َا دا٤ ؼي ايكطإٓ َٔ سسٚز 

إٔ ٜٓتكٌ اٱْػإ ؼي ٚٚأسهاّ ٚأٚاَط ْٚٛاٖٞ، ٚا٫َتجاٍ ٚاغيعطؾ١ بايكًٛب ٚاؾٛاضح.. 

 أطٛاض ٚأسٛاٍ ٖصٙ اؿٝا٠ تأ٬َّ ٚتسبطّا. 

 كك١.ايتعًِ باي: قإْٛ تطبٟٛ
َِ اًَْنَطِص ﴿سٝح قاٍ اهلل:  ايككلؾكك١ ٜٛغـ َٔ أسػٔ  ْخَص

َ
ُِ َجُنصُّ َؼٌَْيَه أ ََنْ

اقٌِنِيَ  ـَ َِ اًْ ُِ َ ِٓ ل ِْ َرْتٌِ َِ َْْج  َذا اًُْنْرآََن َوإِْن ُو َٔ َْا إََِلَْه  وَْخْي
َ
ا أ َُ ِ إخباض َٔ اهلل تعازي إزي  (3) ﴾ة

إٓ بإٔ قك١ ٜٛغـ َٔ أطيٌ ٚأؾهٌ ايككل ؼي ايكطٚغًِ ْبٝ٘ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٚشيو يكسقٗا ٚغ٬غ١ نًُاتٗا ٚغٗٛي١ َعاْٝٗا ٚأْٗا قك١ ت٬َؼ ايٛاقع ٜٚعٝؿٗا 

٘ اهلل ٚسّٝا إزي ْبٝ٘ بٛاغط١ دربٌٜ عًٝ٘ ايػ٬ّ، أثٓا٤ قطا٠٤ ايكطإٓ، ٚايصٟ أْعي ايكاض٨

ٚنإ ٖصا ايكطإٓ أؾهٌ ايهتب اغيٓعي١ ع٢ً  ،ؾهٓت ٜا قُس أؾهٌ ا٭ْبٝا٤ بٗصا ايكطإٓ

طيٝع ا٭ْبٝا٤ تؿطٜؿّا ٚإسػاّْا ٚشيٝٝعّا يو; ٭ْو مل تهٔ تعًِ َا ايهتاب ٫ٚ اٱضيإ 

ٚست٢  ،قبٌ إٔ ٜأتٝو ؾذعًٓاٙ يو ْٛضّا ٖٚس٣ ْٗسٟ ب٘ َٔ ْؿا٤ ٚأٚهلِ أْت ٜا قُس

 ٫ تهٕٛ أَتو َٔ بعسى ؼي غؿ١ً ٚبعس عٔ َعاْٝ٘ ٚآٜات٘. 

ٖصٙ ايػٛض٠ أغًٛب تعًُٞ بططٜك١ ايكك١، ؾُٝهٔ نٌ أب أٚ أّ إٔ تكّٛ بتعًِٝ ٚؼي 

ؼي ايتصنط ٚا٫غتشهاض ٜٚطغِ خٝا٫ّ  ٚغ٬ّٗ ّاايتعًِٝ َؿٛقيٝهٕٛ بػطز قك١  ِأبٓا٥ٗ

 تعًُّٝا ٜػتطٝع اٱْػإ اغتشهاضٙ أثٓا٤ سسٚخ اغيٛاقـ . 
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 : اختٝاض أسػٔ ايككل قإْٛ تطبٟٛ

ُِ َجُنصُّ َؼٌَ  ﴿ ِْ ََنْ ُِ َ ِٓ ل ِْ َرْتٌِ َِ َذا اًُْنْرآَن َوإِْن ُوَْج  َٔ َْا إََِلَْه  وَْخْي
َ
ا أ َُ ِ ًَْنَطِص ة َِ ا ْخَص

َ
ْيَه أ

اقٌِنَِي ) ـَ  ﴾ (3اًْ

  ايككل أسػٔٚؼي غٝام اختٝاض ايكك١ ؼي ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٜصنط ايػٝٛطٞ 

 ٚعاؾل ،َٚؿٗٛز ٚؾاٖس ،ٚػيًٛى َٚايو ،ٚقػٛز ساغس شنط ع٢ً ٫ؾتُاهلا

  (3) .اـًل بٝاْٗا عٔ ٜعذع ػيا ٚغريٖا ،ٚدسب ٚخكب ،ٚخ٬م ٚغذٔ ،َٚعؿٛم

 . ا٭غط١ٜ بري اٯبا٤ ٚا٭بٓا٤ تا٫تكا٫تععٜع : قإْٛ تطبٟٛ
ٍْ ِِل إِ )) ُٕ ْحُخ

َ
َر َرأ َُ َس وَاًَْن ُْ َوتاً وَالشَّ ْٖ َخَد َؼََشَ َو

َ
يُْج أ

َ
ةَِج إِِّني َرأ

َ
ِٓ يَا أ بِي

َ
ْذ مَاَل يُُٖشُف أل

 َِ  ﴾( 4) (َشاِجِدي

٘، ؾأٚدس اٱع٬ّ ٥ع٬قت٘ ٚاتكاي٘ بٝٓ٘ ٚبري أبٓاإٕ أنجط َا حيتاد٘ اٱْػإ ايّٝٛ 

ايػطبٞ ٚايؿٝطإ ٚدٓٛزٙ ؾذٛات نبري٠ بري نٝإ ا٭غط٠ ست٢ أقبض ا٭ب َؿػ٫ّٛ 

ؾٝشسخ ايؿطاؽ  ،بٔ أٚ ايبٓت َٔ َتطًبات، ٫ٚ ٜسضٟ ا٭ب َا حيتاد٘ ا٫عٔ أبٓا٥٘

يػري أبٝ٘ َُٖٛ٘ ٚسادٝات٘، أٚ ؼهٞ ٚحيهٞ ٜؿطؽ طاقات٘ ايعاطؿٞ بِٝٓٗ ؾتذس ا٫بٔ 

  ٜػتُع ؾا٭َط حيتاز إزي تطابؽي أغطٟ ايبٓت َُٖٛٗا َٚؿه٬تٗا إزي غري أبٝٗا أٚ أَٗا،

 . ّا ٜٚعًُِٗ شيو ٚبأغايٝب٘ ٚططق٘هلِ نجري

ع٢ً أبٝ٘ ٜكل ض٩ٜاٙ  ٚأبٝ٘ دعًت٘بري ٜٛغـ اييت تهْٛت ع٬ق١ اي ؼيتأٌَ ٚعٓس اي

ِٗ ٚع٢ً ْبٝٓا ايك٠٬ ٚايػ٬ّ زٕٚ ٚغاط١ أٚ تطزز أٚ خذٌ يٛدٛز ع٬ق١ ٜعكٛب عًٝ

 ْكات ٚا٫بٔ ٜتهًِ َع ا٭ب بهٌ ثك١ ٚؾذاع١. إػعٌ ا٭ب ٜػتُع إزي ا٫بٔ ب

بأزب ٚتعـيِٝ ًٜٚؿت اْتباٙ ا٭ب إيٝ٘  ..!: ٜا أبيتٜٓازٟ أباٙ بكٛي٘ايطؿٌ ٜٛغـ 

، يٮبٔ ٖٚٞ ق١ُ ؼي ايب٬غ١ ٚايًػ١يٝهٕٛ ٖٓاى دس١ٜ ؼي ا٫غتُاع ٚايرتنٝع َٔ ا٭ب 

                                                           
(

3
 .ص207/ 2 يًػٝٛطٞ اٱتكإط(
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بػريٙ َٔ ايٓسا٤ات ٜا بابا بابٞ .. َا َا .. !! اغتبسيٓا ٖصا ايٓسا٤ ٜا أبيت ٚؼي ٚاقعٓا 

٭ْٗا يػ١ ايكطإٓ ؾٗصا  ;ؾشطٟ باغيػًُري إٔ ٜتُػهٛا بًػتِٗ ٚإٔ ٜتؿاخطٚا ؼي خسَتٗا

شيهري ٚغٝاز٠ ٚ ؾٝ٪نس أْ٘ ضأ٣ ض٩ٜا خري ٚض٩ٜا عـي١ُ !ٜٛغـ ايطؿٌ ٜٓازٟ أباٙ ٜا أبيت

ضأ٣ إٔ أسس عؿط نٛنبّا ٚايؿُؼ ٚايكُط ٜػذسٕٚ ي٘ ؾٝ٪نس شيو بكٛي٘:  ،ٚعع

 ٚشيو ظٜاز٠ ي٬ْتباٙ ٚست٢ ٫ ٜٓػ٢ ايػاَع أْ٘ ،ضأٜتِٗ يٞ غادسٜٔ بعس إٔ قاٍ: ضأٜت

 ض٩ٜا سكٝك١ٝ.  ّا َٓا١َٝ أض٩ٜ ضأ٣ 

ٚا٭سس  ،أبٛٙ :ٚايكُط ،ا٭ّ :ؾاغتُع ا٭ب يٮبٔ ٚتأٚهلا َباؾط٠ بإٔ ايؿُؼ ٖٞ

نًِٗ شنٛضّا.. ٚأْ٘ ٫ ٜأتٞ غذٛز ٖ٪٤٫ إ٫ يؿإٔ  إخ٠ٛ ٜٛغـ :عؿط نٛنبّا ِٖ

عـيِٝ ٜكٌ إيٝ٘ ايطا٥ٞ ايصٟ ٖٛ ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٜٚبًؼ َبًػّا نبريّا ٚعًُّا ٚشيهّٝٓا 

إ٫ إٔ ضيتشٔ ٚإٔ ٖصا ايتُهري إزي ٜكٌ أٟ ؾدل أْ٘ ٫ ٚغًطاْا ؼي ا٭ضض ؾعًِ ا٭ب 

 ٚإٔ ٬ٜقٞ َسهلُات ا٭َٛض . ،حيػس ٚإٔ حياضب

ٛز يًبؿط ؼي ؾطع َٔ نإ قبًٓا نإ دا٥عّا ع٢ً غبٌٝ ايتش١ٝ، يهٔ ؾطعٓا ٚايػذ

ٍٳػذٛز نُا ٘ ٚاغيٓع َٔ ايدا٤ بتشطضي ٍٴ َقا ًَٸ٢ اهللٹ ضٳغٴٛ ٘ٹ اهلُل قٳ ٝٵ ًَ ِٳ عٳ ًَٸ ٛٵ: $ٚٳغٳ ٓٵتٴ َي  ُن

َٹطٶا ٕٵ َأسٳسٶا آ َٳطٵتٴ يٹَأسٳسٺ ٜٳػٵذٴسٳ َأ ُٳطٵَأ٠َ َيَأ ٕٵ اِي ٗٳا تٳػٵذٴسٳ َأ ٚٵدٹ  .، َٔ عـيِ سك٘ عًٝٗا(4)#يٹعٳ

 ايط٩ٜا ايكاؿ١ َٔ اهلل . : قإْٛ إضياْٞ
ٚايبؿط٣ ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا َا بؿط اهلل ب٘ اغي٪َٓري اغيتكري ؼي غري َهإ َٔ نتاب٘، 

قايٛا: # مل ٜبل َٔ ايٓب٠ٛ إ٫ اغيبؿطات: $ . ٚعٓ٘(5)#ايط٩ٜا ايكاؿ١ َٔ اهلل$ٜكٍٛ 

 .(6)#ايط٩ٜا ايكاؿ١$َٚا اغيبؿطات؟ قاٍ: 

: ايطدٌ ٜعٌُ ايعٌُ هلل ٚحيب٘ ايٓاؽ ؾكاٍ: قاٍ: قًت يطغٍٛ اهلل  ٚعٔ أبٞ شض 

ًَِو $ ٌٴ تٹ ِٔ  بٴؿٵطٳ٣ عٳادٹ َٹ ُٴ٪ٵ  . (7)# اِي

                                                           
 .ص٠٩٥٦: ايطرباْٞط(4)

 .6986( ضقِ 8/88ايبداضٟ، نتاب ايط٩ٜا، باب: ض٩ٜا ايكاؿري ) (5)

 .6990( ضقِ 8/89ايبداضٟ، نتاب ايط٩ٜا، باب اغيبؿطات ) (6)

 (.4/2034َػًِ، نتاب ايط٩ٜا، باب اغيبؿطات ) (7)
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 يًشاد١.  ايتشسخ بايٓعِ: قإْٛ إزاضٟ
 َّحَِه َذَيِىيُدوا لََه َوْيداً إِن َٖ تنِيٌ مَاَل يَا ُبََنَّ ال َتْنُطْص ُرْؤيَاَك لََعَ إِْخ َُ ْيَطاَن لإِِلنَصاِن َؼُدوٌّ   الشَّ

يكس ْاز٣ ٜٛغـ أباٙ ٜا أبيت ٖٚا ٖٛ ا٭ب خياطب ابٓ٘ بٓؿؼ ايًػ١ ٜا بين ٫ 

يتشسخ بٗا ٚاغتسٍ اا٭ٍٚ:  ع٢ً ؾطٜكري: خ بايٓعِٚايتشس ،ع٢ً إخٛتوتككل ض٩ٜاى 

ا: بكٛي٘ تعازي ََّ
َ
ْث  وَأ َّه قََدِدّ

ِ ِث َرب َُ نتِ ايتشسخ بايٓعِ ٚاغتسيٛا َٔ أداظ ٚاٯخط:  ةِِْْؽ

 .بٗصٙ اٯ١ٜ اييت بري أٜسٜٓا

 ا٭خطاضؾٝ٘ غع١ ٚسيا ٜتٓاغب َع اؿاد١ ؾإشا نإ ٖٓاى َٔ غٝهع يو ا٭َط 

أَا بٗا ٜٚكطع عٓو ايططٜل ٚحياٍٚ إٔ ٜٓعع عٓو ٖصٙ ايٓع١ُ ؾا٭ٚزي عسّ ايتشسخ 

ايربن١ ٚايطظي١ بٜٚسعٛ يو ٜٚػتبؿط إشا نإ ٖٓاى َٔ ٜػُع َٓو ْعُتو 

 ٚايعٕٛ ٜٚؿطح يؿطسو ؾ٬ بأؽ. 

، يـصا ْبـ٘   ؾٝٛغـ َٔ أٖـٌ بٝـت آتـاٙ اهلل اؿهُـ١ ٚعٴـطف قـػاضٙ ٚنبـاضٙ بتأٜٚـٌ ايـط٣٩         

ُٖٛـا ؾػـٝٓعؽ ايؿـٝطإ بـري     ع٢ً شيو أبٝـ٘ ٜعكـٛب غيـا عًُـ٘ َـٔ عًُٗـِ بتأًٜٚـٗا إشا عًٹ       

ايبؿــط، ْٚؿــط   يعًُــ٘ عــطم ايؿــٝطإ عًــ٢ إؾػــاز ا٭خــ٠ٛ ٚايتؿطٜــل بــري بــين      اٱخــ٠ٛ، 

 . ايعسا٠ٚ ٚايبػها٤

غُٝهط ٜٚسعٛ إخٛإ ٜٛغـ ٖٓا ٜعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ نإ ٜسضى بإٔ ايؿٝطإ ٚ

 ٚض٥اغ١.  ٙ; ٭ْٗا ض٩ٜا شيهري ٚعًٛعٔ ض٩ٜاؾشصضٙ َٔ اٱؾكاح  ،يًهٝس ٚاغيهط ب٘

 ايؿٝطإ ظعِٝ اؿػاز. : قإْٛ إضياْٞ
ا  : مَاَل قالشيطان اذلي أمصٍ  َُ تِ

ٍَ )قَ ْصَخِني ُُ ْ ٍْ ِِصَاَطَه ال ُٕ َ ْرُؽَدنَّ ل
َ
ْيتََِن أَل َٖ ْؿ

َ
ٍَّ 16أ ( ُث

 ٍْ ُٔ ْكََثَ
َ
ٍْ َواَل ََتُِد أ ِٕ ائٌِِ َُ ِْ َش ٍْ وََخ ِٕ ِ اّ َُ ْح

َ
ِْ أ ٍْ وََخ ِٕ ِْ َخٌِْك َِ ٍْ َو ِٕ يِْدي

َ
ِْ َبنْيِ أ َِ  ٍْ ُٕ َّْ َِ  ََلَحِحَ َشاوِِري

(17) ٠ٛ ٜٛغـ. ؾٗٛ ضيهط ي٬ّٝ سطٜل ع٢ً ظضع اؿػس ٚايػٌ ٚاؿكس ؼي ْؿٛؽ أخ

: ٚي٘ اٱشٕ َٔ اهلل سٝح قاٍ اهلل ْٚٗاضّا غطّا ٚع١ْٝ٬ ٚجيطٟ َٔ اٱْػإ فط٣ ايسّ
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 َِٖال ْم
َ
ٍْ ِِف اأْل ُٕ ٍْ ِِبَْيٌَِه َورَِجٌَِه َوَشارِْك ِٕ ْجٌِْب َؼٌَْي

َ
حَِه وَأ ْٖ ٍْ ةَِط ُٕ ْْ َِ ِِ اْشَخَطْؽَج  ََ  وَاْشَخْكِزْز 

 ٍْ ُٔ واَلِد َوِؼْد
َ
ْيَطاُن إاِلَّ ُؿُروًرا وَاأْل ٍُ الشَّ ُٔ ا يَِؽُد ََ   . َو

 .٫ٚزَطاسٌ ايرتب١ٝ عٓس ا٭: قإْٛ تطبٟٛ
 :إٔ ٜٛغـ َط سيطاس٬ٌْسفي قك١ ٜٛغـ  غٝامَٚٔ 

 12ٚتعس تكطٜبّا  ط٩ٜا ست٢ ٚقٛي٘ إزي بٝت ععٜع َكطَٔ شنط ايَطس١ً ايطؿٛي١:  

ًَؼٳ  َطس١ً ايؿباب:  عؿط عاَّا. ُٻا بٳ ٚٳَي ٙٴ(.)  َأؾٴسٻ

إخٛت٘ ؼي َكط ٚادتُاع٘ بأبٝ٘ ٚٚؼكٝكٗا بري ض٩ٜاٙ َطس١ً ايطدٛي١ ٚايٓهر: 

 .أضبعٕٛ غ١ٓ

 . ا٭٫ٚزايعسٍ بري : قإْٛ تطبٟٛ
٘ تٝٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ أنجط َٔ إخٛبٜعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ نإ شٚ ع٬ق١ ظي١ُٝ 

اؿب ٚايعاطؿ١ ايكًب١ٝ أَط قب١ ٚسٓاّْا، ٫ٚ ٬ّٜ اٱْػإ ع٢ً احملب١ ايكًب١ٝ سٝح إٔ 

عًٝ٘ اٱْػإ، يهٔ اغيطًٛب ٖٛ ايعسٍ ايـياٖط ٚايع٬ق١ احملػٛغ١ ٚاغيًُٛغ١ ٫بس  ٌدب

زض٤ّا يًُؿاغس ٚاغتكطاضّا يًشٝا٠ ا٭غط١ٜ، ؾ٬ ٜعكٌ بإٔ ا٭ب ا٭٫ٚز إٔ تتٛؾط ؾُٝع 

ٔ ا٭خ٠ٛ ضيٝع أسس أبٓا٥٘ عٔ اٯخطٜٔ ٚضيط ٖصا ايتُٝع ٖٚصا ايتؿهٌٝ بسٕٚ اْتكاّ َ

ٚبري ا٭ب ٚأبٓا٥٘ اٯخطٜٔ، ٜٚعس ا٭٫ٚز ٚأقًٗا تٓؿأ ع٬ق١ تكاز١َٝ ٚخكَٛات بري 

 شيو خًٌ تطبٟٛ ٚانض . 

 شيجٌ ايكس٠ٚ ؼي ايتطبٝل. جيب : قإْٛ تطبٟٛ
ؾتًو ٫ ؾو إٔ أٟ ظضع تطٜس ظضاعت٘ ٚأٟ ؾذط٠ تػطغٗا تطٜس ا٫غتؿاز٠ َٔ مثطٖا 

ؾُجًُا تهْٛٛا ٜهٕٛ أبٓا٩نِ  ٚؾًصات نبسى ؾِٗ أٚزي بايطعا١ٜ ٚا٫ٖتُاّ، أ٫ٚزى

ٚبكسض ع٬قتهِ ٚتطبٝتهِ ٚزعا٩نِ هلِ ٜهٕٛ ايتٛؾٝل َٔ اهلل .. ٫ٚ جيٛظ ايتشادر 

ِْ يََشاءُ   بكٛي٘ تعازي: ََ ِدي  ْٕ َ َح َِّ اَّللَّ ْخَتْتَج َوًَِس
َ
ِْ أ ََ ِدي  ْٕ ؾأقٌ اهلسا١ٜ  ﴾ ..إََِّّه ال َت

   تعازي يهٔ َطًٛب َٓو ايػعٞ ٚايعٌُ ٚضا٤ ؼكٝل تًو اهلسا١ٜ .َٔ اهلل
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 : َطاسٌ ٚخطٛات إزي ايتُهري: قإْٛ قٝازٟ
ُٓ ﴿سٝح قاٍ اهلل:  َخ َُ ٍُّ ِّْؽ َخاِديِد َويُخِ

َ
وِيِي األ

ْ
َِِ حَأ َه  ُُ َوَكَذلَِه ََيَْخبِيَه َربَُّه َويَُؽٌي

ا  َُ ٌٍ َؼٌَْيَه ولَََعَ آِل َحْؽُنَٖب َو ٍَ َوإِْشَدَل إِنَّ َربََّه َؼٌِي ِٔي َِِ َرْتُي إِةَْرا ْيَه  َٖ ةَ
َ
ا لََعَ أ َٕ َُّ َت

َ
أ

 ٌٍ  .﴾َخِىي

 مث١ أَٛض ث٬ث١ ٜأتٞ شنطٖا ؼي اٯ١ٜ سها١ٜ عٔ غٝسْا ٜعكٛب )عًٝ٘ ايػ٬ّ(:
 ايرتب١ٝ:ا٫دتبا٤ ٚ َطس١ً* 

 َٔ بري إخٛتو،  جيتبٝو ضبو: خيتاضى ٜٚكطؿٝو غي١ُٗ غٝٛنًٗا إيٝو

ٖٚصٙ اغي١ُٗ ؼتاز إزي ت١٦ٝٗ ٚتسضٜب ٚ اغتعساز، ٚأْت َا تعاٍ طؿ٬ّ قػريّا. ٚيهٔ ايصٟ 

 .ا٥ِ ع٢ً ؾ٪ْٚوخيتاضى ٚجيتبٝو ٖٛ )ضبٸو( ايك

 ايتعًِٝ: َطس١ً * 

َخاِديِد ﴿ٚايتعًِٝ  تأتٞ َػأي١ ايت١٦ٝٗ
َ
وِيِي األ

ْ
َِِ حَأ َه  ُُ . ٚتأٌٜٚ ايط٩ٜا ﴾َويَُؽٌي

 بٗا، يتهٕٛ عّْٛا ي٘ ؼي اغي١ُٗ اغيٛن١ً إيٝ٘. ٚتعبريٖا َعذع٠ أٜسٸٙ اهلل

 ايٓب٠ٛ:َطس١ً * 

ُٓ َؼٌَْيَه َولََعَ آِل َحْؽُنَٖب ﴿ َخ َُ ٍُّ ِّْؽ ٝٛغـ اٚ تعين ادتُاع ٖصٙ ا٭َٛض يٖٚصٙ ايٛ ﴾و َيُخِ

ؾا٫ختٝاض ثِ تعًُٝ٘ تأٌٜٚ ايط٩ٜا ٚسسُٖا ٫ ٜعٓٝإ إشياّ ايٓع١ُ. ْٚؿِٗ َٔ قٛي٘ 

ا ﴿ تعازي َُ ٍَ َوإِْشَدَل َو ِٔي َِِ َرْتُي إِةْرَا ْيَه  َٖ ةَ
َ
ا لََعَ أ َٕ َُّ َت

َ
ايٓب٠ٛ ٚظيٌ بإٔ إشياّ ايٓع١ُ  ﴾ أ

ايطغاي١، ٖٚصٙ ٖٞ اغي١ُٗ اييت ٜعسٸى اهلل يًكٝاّ بٗا بعس اختٝاضى ٚتأٜٝسى بعًِ تأٌٜٚ 

اَّللُّ ﴿دتباى ٚاختاضى ؿه١ُ ٜعًُٗا اهلل ٚا ،سٝح إٔ اهلل ايعًِٝ ٖٛ َٔ غٝعًُو ايط٩ٜا
 ُٓ ٍُ َخْيُد ََيَْؽُي رَِشاََلَ ْؼٌَ

َ
 .ص124ا٭ْعاّ:غٛض٠ ط ﴾أ

اغيٛن١ً إيٝ٘ ع٢ً ايٛد٘ تهّؿٌ اهلل )ضبٸ٘( برتبٝت٘ ٚت٦ٝٗت٘ ٚضعاٜت٘ ست٢ ٜتِ اغي١ُٗ 

 .تهٝ٘ايصٟ ٜط
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 : ضز اؾٌُٝ ٚا٫عرتاف بايؿهٌ ٭ٌٖ ايؿهٌ: قإْٛ تطبٟٛ

ٜعًُٓا ٜعكٛب شيو عٓسَا ٜعرتف بإٔ ٖٓاى ؾهٌ مت َٔ اهلل ع٢ً أبٜٛ٘ ، ٚعسز ْعِ اهلل 

ِْ ﴿ أمسا٤ اهلل تعازي ٚقؿات٘بٚؾها٥ً٘ ع٢ً ٜٛغـ ٚختِ اٯ١ٜ  َِ ْيَه  َٖ ةَ
َ
ا لََعَ أ َٕ َُّ َت

َ
ا أ َُ َو

 ٌٍ ٌٍ َخِىي ٍَ َوإِْشَدَل إِنَّ َربََّه َؼٌِي ِٔي اٱْػإ إشا نإ ي٘ نُا ؼي ٖصا إؾاض٠ إٔ  ﴾َرْتُي إِةْرَا

ؾهٌ ؾإْ٘ ئ ٜهٕٛ عًٝ٘ يٛسسٙ ٚإصيا ي٘ ٚؾُٝع أغطت٘ ٚنصيو إشا أغا٤ ؾإٕ اٱغا٠٤ 

 تتعس٣ طيٝع أؾطاز ا٭غط٠. 

 : قك١ ٜٛغـ ؾٗاز٠ ع٢ً قسم ْبٝٓا قُس إضياْٞقإْٛ 

ثِ بري اهلل غبشاْ٘ ٚتعازي قك١  قُس ْبٝٓا ز٫ي١ قك١ ٜٛغـ ع٢ً قسم ْب٠ٛ 

ِٓ آيَاٌت ﴿ٜٛغـ َع إخٛت٘ سيعٜس بٝإ، ؾكاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعازي:  ِ ح َٖ ًََنْد ََكَن ِِف يُُٖشَف َوإِْخ
ائٌِنِيَ   اغيٓتؿعري باٯٜات ٚايعرب .أٚ ايػا٥ًري غئ غأٍ عٓٗا، ز٫٫ت  :، أٟص7ٜٛغـ:غٛض٠ ط ﴾لٌِصَّ

ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ؾُٔ ؾؿٞ قك١ ٜٛغـ ز٫٫ت ٚآٜات ع٢ً قسم 

اٱخباض سيا ؾات ٚسيا  ٚدٛٙ اٱعذاظ اييت أٜس اهلل بٗا ْبٝ٘ قُسّا عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ

َٚٓٗا: إخباضٙ بأَٛض قس ؾاتت ٫  ٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ.َ٪ٜس٠ يًَعذعات ؾٗٞ  ٖٛ آت

وُم )1)الٍ ﴿نكٛي٘ تعازي:  ٜعًُٗا ٖٛ ٫ٚ قَٛ٘، ٚأَٛض أٜهّا ٖٞ آت١ٝ ْدََن 2( ُؿٌَِتِج الرُّ
َ
( ِِف أ

ٌُِتَٖن ) ـْ ٍْ َشَي ِٕ تِ
ِْ َبْؽِد َؿٌَ َِ  ٍْ ُٔ ْرِض َو

َ
 ﴾(3اأْل

قباسّا اٱقطاض بصيو ٚعٔ ْبٝ٘ ٜٚهطض ع٢ً اغيػًِ إٔ ٜػأٍ عٔ ضب٘ ٚعٔ زٜٓ٘ 

ضغ٫ٛ ْٚبّٝا ( ٭ٕ ٖصا اؿسٜح ٖٛ   ضنٝت باهلل ضبا ٚباٱغ٬ّ زٜٓا ٚسيشُس َٚػا٤ّا )

 .ؼي ايكرب ث٬ث١ أغ١ً٦ تٛادٗو اٱداب١ عٔ أٍٚ 
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 زٚاعٞ ايكتٌ. ; ٭ُْٗاايػري٠ ٚاؿػسا٫بتعاز عٔ : إضياْٞقإْٛ 
ةَاَّا ًَِِف َعََلٍل ﴿

َ
ُِ ُؼْطَتٌث إِنَّ أ َّْا َوََنْ َِ َْا  ةِح

َ
َخبُّ إََِل أ

َ
ٖهُ أ ُخ

َ
ٖا ََلُُٖشُف وَأ ُ تنٍِي )إِْذ مَال َُ8 )

ا َضاِِلنَِي  ًَ ْٖ ِْ َبْؽِدهِ مَ َِ ٖا  ٍْ َوحَُسُّٖ بِيُس
َ
ُٓ أ ٍْ وَْج ْرًعا ََيُْي ًَُس

َ
ٖهُ أ وِ اْطرَُخ

َ
ٖا يُُٖشَف أ اْرُخٌُ

يَّاَرةِ إِْن 9) ُٓ َبْؽُظ الصَّ ُبي يٌََْخِنْط ٖهُ ِِف َدَياةَِث اْلْ ًُْن
َ
ٖا يُُٖشَف وَأ ٍْ اَل َتْنُخٌُ ُٕ ْْ َِ ( مَاَل مَائٌِي 

ٍْ قَاِؼٌنَِي )وُ  ُخ ْْ11) ﴾ 
٫ ٚ( َؿه١ً )قب١ أبِٖٛ يٝٛغـ ٚأخٛٙ ٚزي ٚسسزٚاأخ٠ٛ ٜٛغـ خطتِٗ ا٭ٚنع 

أنرب بس َٔ ايتدًل َٓٗا، ٜتُٕٗٛ ا٭ب سيشب١ ٜٛغـ ٚأخٝ٘ أنجط َِٓٗ َع أِْٗ 

نكبه١ ايٝسٜٔ بايعؿط ا٭قابع أٚ  عؿط٠ب ( ٚايعكب١ ت٪ٍٚعكب١)طياع١  َُٓٗا ٚأِْٗ

ٝٸ ، ٚإٔنايعكس عؿط٠ َٔ غري زٚاعٞ أٚ تككري ٔ أباِٖ بٗصٙ احملب١ ع٢ً خطأ ٚانض ٚب

 باحملب١ ٚايؿؿك١. ٜٓؿطزٚا يهٞ ٝػتًعّ َع٘ ايتدًل َٔ ٜٛغـ ؾ َِٓٗ،

َٚٔ َٔ ايبًس ٚاٱبعاز تطنٛا خٝاضٜٔ يًتكٜٛت إَا ايكتٌ يٝٛغـ أٚ ايٓؿٞ 

جيعٌ اغيتكاضعري ٚمل ٚايكٛت ا٭ع٢ً ٖٛ قٛت ايكتٌ،  ا٭ق٣ٛاـٝاض ؼي ظَٓٓا اغي٪غـ 

، يهٔ أخ٠ٛ ٜٛغـ ٜتؿاٚضٕٚ ع٢ً ايٓؿٞ ٚاٱبعاز طُعّا ؼي ؾؿك١ أبِٝٗ اخٝاضّا آخط

ٚنع٘ ؼي أضض ٫  ؾاختاضٚا ٚايٓـيط إيِٝٗ باحملب١ ٚاغيٛز٠ نٕٛ قًب٘ َؿتػٌ بٝٛغـ،

ايتؿاٚت ؼي اغيٛاقـ، : "كٍٛ ايٓابًػٞ ٜ .ٜعطؾٗا أسسّا يهٞ ٫ ٜػتطٝع ايعٛز٠ إزي أبٝ٘

ٝٸط، ٖصا ٚقـ َٛقؿّا إدطاَّٝا، ٖٚصا ٚقـ َٛقؿّا َعتس٫ّ، ٖٚصا ٚقـ َٛقؿّا اٱْػإ  ك

 . (8)"َػتٓهطّا، تؿاٚت ؼي ضزٚز ايؿعٌ ؼي بين ايبؿط

، ثِ ػتػؿطْٜٚ٘ٚ ٜتٛبٛا إزي اهلل َٔ بعس دطَِٗ،ٜٚأت ايتربٜط َِٓٗ ٚايتعًٌٝ بإٔ 

٘ ٚخيؿؿٕٛ ع٢ً ؾعًقسَٛا ايععّ ع٢ً ايتٛب١ قبٌ ايكٝاّ بايصْب، يهٞ ٜػٌٗ عًِٝٗ 

ٚيسٚا قٓاعات يس٣ ايطا٥ؿ١ اييت ضسيا ٫ تعاٍ أِْٗ نُا ، بعهِٗ سذِ اؾطضي١

اٱدطا١َٝ ٚخًل تربٜط ا٭عُاٍ ٚٚاقع َتهطض نَعاضن١ ع٢ً شيو ايعٌُ ٖٚصا تهًٌٝ 

                                                           
8

 . َٓؿٛض ع٢ً اغيٛقع اـام بايٓابًػٞ ع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ. 11تؿػري ايٓابًػٞ م 
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عذ١ ايػا١ٜ تربض ايٛغ١ًٝ ٜٚسعٞ ايك٬ح ٚإْكاش اٱْػا١ْٝ نُا ؾعٌ اغيربضات ايٛا١ٖٝ، 

 أخ٠ٛ ٜٛغـ. 

  .: اؽاش ايكطاض اؿاغِ بعس ايتؿاٚضإْٛ قٝازٟق

يَّاَرةِ إِْن ﴿ ُٓ َبْؽُظ الصَّ ُبي يٌََْخِنْط ٖهُ ِِف َدَياةَِث اْلْ ًُْن
َ
ٖا يُُٖشَف وَأ ٍْ اَل َتْنُخٌُ ُٕ ْْ َِ مَاَل مَائٌِي 

ٍْ قَاِؼٌنِيَ  ُخ ْْ  (10) ﴾ُو

، ؾكاٍ: ٫ تكتًٛا ٜٛغـ )ا٭ر ا٭نرب( ٜٚططح عًِٝٗ َؿٛض٠ايعاقٌ َِٓٗ ٜأتٞ زٚض 

ٚيهٔ اتطنٛٙ ؼي أغؿٌ ايب٦ط ست٢ إشا دا٤ت قٛاؾٌ أٚ أْاؽ حيتادٕٛ إزي اغيا٤ ٜأخصٚٙ 

ؾعًهِ ٚأْهِ ٫ بس َٔ إٔ تؿطقٛا بري ا٭ب ٚابٓ٘ ع٢ً َعِٗ، ٖٚصا يٛ نإ قس ععَتِ 

 ٚػعًٛا أبانِ بسٕٚ ٜٛغـ.

ؾكسَٛا اتٝذ١ٝ ا٭ٚزي ٚبٗصٙ اٯ١ٜ ٜهٕٛ إخ٠ٛ ٜٛغـ اغتهًُٛا إعساز اـط١ ا٫غرت

ايتدطٝؽي ع٢ً ايتٓؿٝص، ٚؼي غٝام َتكٌ ضيهٔ ايكٍٛ بإٔ ايتدطٝؽي ا٫غرتاتٝذٞ 

 ٚخكا٥ك٘ ٜتطًب تؿهري ٚإعساز ٚقطاضات َسضٚغ١. 

 : ايتٓؿٝص بعس اغتهُاٍ اـط١: قإْٛ إزاضٟ

َّْا لََعَ يُُٖشَف َوإَِّّا ََلُ ﴿ ََ ْ
ا لََه اَل حَأ ََ ةَاَّا 

َ
ٖا يَا أ ُ َْا َؿًدا يَْرَتْػ 11َْلَاِضُدَٖن )مَال َؽ ََ  ُٓ ْرِشٌْ

َ
( أ

 ﴾ (12َويٌََْؽْب َوإَِّّا ََلُ َِلَاقُِغَٖن )
..  ٚاغتعطاف اْتباٙأزب ٜا أباْا!! ْسا٤ تطنٝع ٚسهط اؾُٝع إزي أبِٝٗ ْٚازٚٙ بهٌ 

يهٔ ايعذٝب ؿيٗط َٔ غٝام ن٬ّ أخ٠ٛ ٜٛغـ اغيهط ٚشيو بتكسضيِٗ ايعتاب ٭بِٝٗ 

َٔ أٌٖ اـري ٚايٓكض ٚا٭َٓا٤، َٚا أؾب٘ ايّٝٛ إ ع٢ً ٜٛغـ ضغِ أِْٗ ي٘ ع٢ً ا٭شي

  َٔ أخ٠ٛ ٜٛغـ .ٚاخت٬ف ؿيٛاٖط عٔ بٛاطِٓٗ بايٓكض ٚاٱضؾاز  أَتٓا

(. ٖٚصٙ قٞ أقشاب٘ ٜٚكٍٛ: اغيػتؿاض َ٪شئنإ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ) ٜٛ

ٚايصٟ  ..اغيػتؿاض َ٪شيّٓاا٭َري اـبري، ٭ٕ ػتؿري ؾا٥س٠ ١َُٗ ع٢ً اغيػًِ ٫ بس إٔ ٜ

ٜٳ ٜٳكسٴًُْػ٘ إٔ َٔ ٜطٜس اغيؿٛض٠ ٫  أٚ م ؼي َؿٛضت٘ كسٴم ؼي ططح َٛنٛع٘ ٫ٚ اغيػتؿاض 
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ات آخط ايعَإ; ضسيا ٜكّٛ بػطق١ َا اغتؿري ب٘ ٜٚعهؼ َا مت اٱؾاض٠ إيٝ٘ ٖٚصا َٔ ع٬َ

ٜٴعٓسَا تعهؼ ا٭َٛض ؾا٭َري خيٕٛ ٚاـا٥ٔ ٜ٪َٔ.. ٚاي ٜٴكازم   كسم. هصب ٚايهاشب 

 

  .: تأَري اؿادٝات ا٭غاغ١ٝ يًبؿط١ٜقإْٛ إزاضٟ

بأِْٗ  :ٚقايٛا ،ثِ دا٤ إخ٠ٛ ٜٛغـ سيربض طًبِٗ ٚسسزٚا اغيٛعس إزي ايّٝٛ ايتايٞ

ؾكسَٛا طًبات َكبٛي١  عًٝ٘،ٕ ٛشاؾـيغٝٚأِْٗ ٚتطؾٝٗ٘، غٝكَٕٛٛ بطعاٜت٘ ٚإطعاَ٘ 

ٖٚٞ ٚا٭َٔ (  –ٚاٱطعاّ  –َٔ عس٠ ْٛاسٞ تتٓاغب َع ساد١ اٱْػإ ايج٬ث١ )ايكش١ 

ِي﴿ نُا قاٍ تعازي :َٔ أغاغٝات اؿٝا٠ اييت ؼتاز هلا ايبؿط١ٜ  ٍُٕ اذَلّ َُ ْطَؽ
َ
ِ أ  ُجٍٖع  َِّ

ٍُٕ َْ ََ ِْ  َوآ ٍْٖف  َِّ اغيٛاؾك١، ٖٚصا ؾ٤ٞ ؾعٓس تٛؾط اؿادٝات ايج٬خ غٝهٕٛ ٖٓاى  ﴾َخ

: ) إشا  نُا قاٍ ايٓيب  . أٟ: ٜأنٌ، ٜطتع :عًٝ٘ اٱْػإ. ؾإخ٠ٛ ٜٛغـ قايٛا ٍفبٛ

أْ٘ أت٢ ع٢ً : ) ضنٞ اهلل عُٓٗا َطضمت بطٜاض اؾ١ٓ ؾاضتعٛا .. ( ٚنُا قاٍ ابٔ عباؽ

٫ٚ بس إٔ  ؼي ايك٠٬، قاٍ: ؾسخًت ؼي ايكـ ٚأضغًت ا٭تإ تطتع(  ظياض أتإ ٚايٓيب 

ْػتؿٝس َٔ ن١ًُ غسّا ؾٗٞ أْػب َٔ ن١ًُ غس٠ٚ أٚ بهط٠ أٚ بانط .. سؿاؿيّا ع٢ً يػ١ 

 زٜٓٓا ٚعطبٝتٓا. 

.. ؾأغأٍ أ٫ٚزى ٚاسسّا اغيتِٗؼي ايبٝت ٚمل تعطف َٔ  إشا ؾكست ؾ٦ٝا: ؾا٥س٠ تطبٟٛ

ؾاعتربٖا قط١ٜٓ ٚاسسّا ؾايصٟ غٝعاتبو ع٢ً غ٪ايو ي٘ أٚ ٜربض غئ أخص شاى ايؿ٤ٞ 

.. ؾ٬ حيتاز إٔ دس ؼي ايبٝت إ٫ أْا.. ؾُج٬ّ: ٜكٍٛ ٫ أعطف ٫ ٜٛاؾاْٞيًٛقٍٛ إزي 

 . بت قسقو إ٫ إشا طًب َٓو اٱثباتتكسّ َربضات ٚإٔ تج

تعٝري ايباطٌ ٚإؿيٗاض اؿل زا٥ُّا ؼي سٝاتٓا َٔ نُا أْ٘ ٫ بس ؾا٥س٠ أخط٣: 

.. َٚٔ ايعسٍ ايطباْٞ .. ٚقٍٛ اؿل .. ؾُج٬ّ: هطعٔ اغيّْٓٚٗٝا باغيعطٚف أَطّا اي١َٝٛٝ 

ثِ تكٍٛ ٚ تكٍٛ ي٘: يٛ ؾعًت نصا يهإ نصا، ؾبري ي٘ خطأٙ عٓسَا تط٣ طؿًو أخطأ 

ٖٚٞ قاعس٠  صا،ٖبكٓٝعو  أسػٓت :ٌ ي٘يٝسضى أْ٘ أخطأ.. ٚإشا أسػٔ ؾكي٘ : أخطأت، 

 ،ت ٚيًُػ٤ٞ أغأتيًُشػٔ أسػٓ اٍ اٱزاض١ٜ ٚا٭ؾػاٍ ايس١ْٜٛٝ،ست٢ ؼي ا٭عُؾا١ًَ 
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ْط٣ احملػٔ ؾ٬ ٜػُع َٓا ثٓا٤ا ٚخيط٧ اغيدط٦ٕٛ ؾ٬ ٜػُع .. بري شيو٫ٚ ْهٕٛ إَع١ 

 قس ٜأثِ ا٭ْػإ ع٢ً تطى ايعٌُ ب٘ .. .. ٖٚصا َٓا بٝاّْا ست٢ ٜعتكس اغيدط٧ أْ٘ ع٢ً سل

 

 . ساد١ٝ َٔ سادٝات اؿٝا٠ ايًعب يٮطؿاٍ: قإْٛ تطبٟٛ
اٱْػإ ٖٚٛ ايًعب ؾايًعب َٔ سادٝات ا٭طؿاٍ ٚنُا إٔ ٖٓاى َٓطل ٜعذب ب٘ 

٘ تُتع اٱْػإ بٗا.. ؾ٬ ضيٓع ا٭طؿاٍ َٓػدع٤ َٔ ايكش١ اييت ٜ ٘٭ْ ;ايهطٚض١ٜ

ٜٴ ٚؼت َطاقب١ أٚيٝا٤ ا٭َٛض  ،ٚسيٛدب تطتٝب عًُٞ ،جيعٌ َٔ ايًعب ٖسؾّاٚطؾس ٚإصيا 

ٚيٛ ناْٛا أطؿاٍ; ٚزٕٚ ظدط أٚ تٛبٝذ، ، َعاقٞل ايهٛابؽي اغيباس١ ٚسيا ٫ خيايط٘ ٚٚؾ

 دع٤ َٔ ايرتب١ٝ. ٭ٕ ٖصا

 طٟ عسٚى َٛطٔ أغيو. : ٫ تٴقإْٛ تطبٟٛ

ُٓ ََغقٌَُِٖن )﴿ ْْ ٍْ َخ ْجُخ
َ
ئُْب وَأ ُٓ اذلي ُكٌَ

ْ
ْن يَأ

َ
َخاُف أ

َ
ِٓ وَأ ِ ٖا ة ُت َٔ ْن حَْذ

َ
 ﴾ (13مَاَل إِِّني ََلَْدُزَُِّن أ

يٝٛغـ بٌ أؿيٗط اؿعٕ ع٢ً ايؿطام َٚٔ ؾٗٓا أؿيٗط ٜعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ قبت٘ 

اٯ١ٜ أْ٘ ؾسز اؿعٕ ٚدعٌ اؿعٕ ٜطتكٞ إزي َطس١ً اـٛف سعْري سعٕ إٔ ٜؿاضق٘ 

  بايكٝس ٚايًعب.ريَ٪قتّا ٚسعٕ إٔ ٜؿاضق٘ ْٗا٥ّٝا إشا أنً٘ ايص٥ب ِٖٚ عٓ٘ َٓؿػً

ٙ; ٔ إؿيٗاض عؾاؿب نُا شنطْا ايكًيب ٫ ٜ٪اخص عًٝ٘ اٱْػإ يهٔ عًٝ٘ إٔ ٜبتعس 

 ٝ٘ نػ١ٓٝ ٚغٌ ٚسػس بري ا٭خ٠ٛ .٭ٕ ؾ

٫ ٜػتػًٗا.. ٚػيا عًُتين ٝذب عًٝو إٔ ٫ تـيٗط ْكاؾي نعؿو يعسٚى يهٞ ؾ

.. ٚإٔ  َع ايكسض٠ اؿٝا٠ إٔ ايهعـ ٫ ٜٛيس ق٠ٛ .. ٚإٔ َا أخص بايك٠ٛ ٫ ٜػرتز إ٫ بايك٠ٛ

اغيٓاؾكري ) إشا خاقِ   ايعسٚ ا٭قٌ عٓسٙ ايػسض ٚاـٝا١ْ ٚايؿذٛض .. ٚقس ٚقـ ايٓيب 

 ؾذط(. 
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.. اغيككٛز ٖٓا: إٔ ايطؿٌ )٫ تًض بايٛقا١ٜ(أضغٌ ايؿت٢ ٫ٚ تعٓٝ٘  :تؿٜٛض قٝازٟ

٫ بس إٔ ٜتعٛز ع٢ً اؽاش ايكطاض بٓؿػ٘ ٚايتعاٌَ َع اغيٛقـ سيا ٜتٓاغب َع٘ .. 

 ٚإٔ ا٭قٌ ؼي شيو ايكسم ٚايربا٠٤. ، ا٭طؿاٍبنصيو ظضع ايجك١ 

ٖا ًَِِئْ ﴿ ُ وَن )مَال ُِ ُؼْطَتٌث إَِّّا إًِذا ََلَاِِسُ ئُْب َوََنْ ُٓ اذلي َكٌَ
َ
 ﴾ (14أ
نٝـ ٜأنً٘ سٝٛإ ٚمٔ عؿط٠  عه٬ت ا٭بطاٍ ٚؾذاع١ اغيانطٜٖٔٓا ٜـيٗط 

ٖٚصا يتأنٝس أِْٗ ! قؿات ايطدٛي١ ٚايٓبا١ْٖٚؿٛا عٔ أْؿػِٗ ؟! ضداٍ أؾسا٤ أقٜٛا٤

 . جط ٚؾا٤ٶ ع٢ً احملاؾـي١ ع٢ً ٜٛغـأن ٛاغٝهْٛ

ٜكػُٕٛ ٜٚهطضٕٚ ا٭ضيإ اغيػًـي١ يًٛؾا٤ أٚ يتكسِٜ ؾ٤ٞ أٚ يعٌُ أقبض ايٓاؽ 

 . ط ا٭َط نإخ٠ٛ ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّؾ٤ٞ ِٖٚ ؼي ؿياٖ

ِٕ َططٳفٹ َٔ ٜٴعطَٝو ًٹٸػا ٜٳطٚؽٴ          س٠ّٚ٬ اي  ايجٸعًبٴ ٜطٚؽٴ نُا ََٓو ٚ

ٚنُا ٜػتؿاز َٔ سطم أخ٠ٛ ٜٛغـ ع٢ً أخصٙ َعِٗ ع٢ً عسّ دٛاظ شيهري 

 اٱَاض٠ ٚاي١ٜ٫ٛ َٔ حيطم عًٝٗا; ٚنُا غٝتِ تٛنٝشٗا ٫سكّا.

  : خطؽي ٚاععّ ْٚؿص: قإْٛ إزاضٟ

ْمرِ ﴿
َ
ٍْ ةِأ ُٕ َّْ ئَ ِٓ ََلُجَتي َْا إََِلْ وَْخْي

َ
ُبي وَأ ٖهُ ِِف َدَياةَِث اْلْ ْن ََيَْؽٌُ

َ
ٖا أ ْْجَُؽ

َ
ِٓ وَأ ِ ٖا ة ُت َٔ ا َذ َُّ َذا قٌََ َٔ  ٍْ ِٔ

ٍْ اَل يَْشُؽُروَن ) ُٔ  ﴾ (15َو
ا٭ٚي١ٝ اييت ٖٛ  ِأخصٚٙ ٚقطضٚا إٔ جيعًٛٙ ؼي أغؿٌ ايب٦ط ٚقبٌ ايٛؾا٤ بٛعٛزٖ

، ٚأَاْ٘ إزي خٛف، ٖٚصٙ ٚيعب٘ إزي قٝس  ، ؾشٛيٛا ؾبع٘ إزي دٛع،اٱطعاّ ٚايًعب ٚا٭َإ

يهٔ اهلل ايصٟ ادتبا٤ ٚاقطؿا٤ ٚاختاض ٜٛغـ هلصا ايتُهري  طبٝع١ ا٭عسا٤ زا٥ُّا;

ُ ﴿ٚايط٥اغ١ ٚايطؾع١ أٚس٢ إيٝ٘ إٔ ٜرتنِٗ ٜتكطؾٕٛ سيا ٜطٜسٕٚ  َىَر اَّللَّ ََ َىُروا َو ََ َو
( َِ اوِِري َُ ْ ُ َخْْيُ ال َِ َزَكُروا ﴿ٚقاٍ تعازي يٓبٝ٘ قُس:  ﴾ (54َواَّللَّ ِي ُىُر ةَِه اذلَّ ُْ َوإِْذ َح

َِ )َِلُثْتُِخَٖك  اوِِري َُ ْ ُ َخْْيُ ال ُ وَاَّللَّ ُىُر اَّللَّ ُْ ُىُروَن َويَ ُْ ْو َُيْرُِجَٖك َويَ
َ
ْو َحْنُخٌَُٖك أ

َ
ثبت  ﴾ (31أ

اهلل قًب ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚإخٛت٘ ٫ ٜعًُٕٛ ؾ٦ّٝا عٔ ٖصٙ ايع٬ق١ بري ٜٛغـ ٚخايك٘ 
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طِٗ ست٢ فطز اٱسػاؽ ست٢ أز٢ْ تٛقع، ٭ٕ نٌ ُِٖٗ إٔ ٜٓؿصٚا كطٚيٛ ٚإهل٘ 

 ايصٟ ضمسٛٙ ٚدٗعٚٙ ؼي بسا١ٜ اغيؿٛاض. 

تطنٛا ايربا٠٤ ٚايطؿٛي١ ٚاؿب ٚاؿٓإ تطنٛ ٜٛغـ أغؿٌ ايب٦ط، ٚبٗصا ٜهْٛٛا 

 . قٞ َكريٙب أغؿٌ ايب٦ط ي٬ٝٚقًب ا٭

 : ايتدطٝؽي اغيتُٝع دع٤ َٔ لاح ايعٌُ: قإْٛ إزاضٟ

بها٤  –تأخط ؼي ايعٛز٠  –ؿي١ًُ ايًٌٝ -ضغِ ا٭خ٠ٛ كططِٗ ٚاغتٓسٚا إزي : 

 قُٝل ًَطذ بايسّ.-ؾٗاز٠ ظٚض َٔ أْؿػِٗ  –طياعٞ 

ٍْ ِؼَشاًء َحْتُىَٖن )﴿ ُٔ ةَا
َ
َْْد 16وََجاُءوا أ َْا يُُٖشَف ِؼ َْا نَْصتَتُِل َوحََرْك ْت َٔ ةَاَّا إَِّّا َذ

َ
ٖا يَا أ ُ ( مَال

 ْٖ َ ٍِ َْلَا َول َِ ْؤ ُُ ِ َّْج ة
َ
ا أ ََ ئُْب َو ُٓ اذلي َكٌَ

َ
َْا قَأ َخاِؼ َّْا َضادِرنَِي ) ََ ِٓ ةَِدٍم  (17ُو يِط ُِ وََجاُءوا لََعَ مَ

ا حَِطُكَٖن  ََ ْصَخَؽاُن لََعَ  ُُ ْ ُ ال ْمًرا قََطْْبٌ َْجِيٌي َواَّللَّ
َ
ٍْ أ ْجُكُصُس

َ
ٍْ أ ًَْج ًَُس َّٖ َوِذٍب مَاَل ةَْي َش

(18) ﴾ 

 –عٓس ضؾع ًَؿاتو إزي قٝازتو أٚ تكسِٜ عٌُ َا )ض١ٜ٩ تطٜٛط١ٜ  ؾا٥س٠ إزاض١ٜ:

 طًبات( عًٝو إٔ تسضؽ اغيهإ ٚايعَإ ٚاؿاٍ. 

ؼطٟ َٛعس تكسِٜ ايسع٣ٛ ٚططٜك١ عطنٗا بعطض ايٛقا٥ع ثِ  ؾا٥س٠ قا١ْْٝٛ:

 ثِ نتاب١ ايطًبات.  تكسِٜ ا٭زي١ ٚايرباٖري

 : ايعٌُ بايكطا٥ٔ: قإْٛ إزاضٟ

ؾطام عاز اٱخ٠ٛ إزي أبِٝٗ ؼي ؿي١ًُ ايًٌٝ ٜتـياٖطٕٚ باؿعٕ ٚايبها٤ ٚا٭مل ع٢ً 

يٮب َٔ خ٬ٍ اغتعطاؾ٘ بٓسا٤ ا٭ب٠ٛ ؾِٗ جيٗعٕٚ اغيدطؽي ايجاْٞ  ٕٜٚٛغـ ثِ ٜتٛزز

ٝٸٔ  ؼي ايتدطٝؽي ٜكٛيٕٛ أِْٗ شٖبٛا يًتػابل ٚايًعب ٚتطنٛا ايتربٜط، لس قكٛض ب

َع أِْٗ ٜتُٕٗٛ أْؿػِٗ بايهصب ٚإٔ  ،اغيٛاعري ؾذا٤ ايص٥ب ٚأنًٜ٘ٚٛغـ عٓس ا٭زٚات 

 قري .قازِٖٚ اِٖ ئ ٜكسقِٗ أب
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ٚدا٤ٚا بايسيٌٝ ع٢ً قسم ن٬َِٗ ٖٚٛ ثٛب ٜٛغـ ايصٟ ضيً٪ٙ ايسّ ايهاشب ِٖٚ 

يًشِ ايصٟ أنً٘ ايص٥ب،  اٜطؾعْٛ٘ أَاّ أبِٝٗ َع أْ٘ مل ٜكطع أٚ ضيعم ٫ٚ ٜٛدس آثاض 

زبط َٔ  اإٕ ثِ أَط :ٚيػإ ساي٘ ٜكٍٛضيً٪ قًب٘ ْـيط ا٭ب اغيهًّٛ إزي ايكُٝل ٚاؿعٕ 

ِٔ . ٚغأغتعري باهلل ع٢ً ؿيًُهِ ،قربّا عًِ ٚأْا٠يهٓين غأقرب ; أْؿػهِ ُٴٛزٹ بٵ َٳشٵ ٔٵ  عٳ

ٞٻ  ٓٻبٹ ٕٻ اي ٍٳ  َيبٹٝسٺ َأ ٘ٴ ايكٻبٵطٴ، ﴿: َقا ًَ ٔٵ قٳبٳطٳ َؾ ُٳ ِٵ، َؾ ٖٴ َٶا ابٵتٳ٬َ ٛٵ ٘ٴ َق َّ ٔٵ دٳِععٳ  ِإشٳا َأسٳبٻ اي َٳ ٚٳ

٘ٴ اِيذٳعٳعٴ ًَ  . َػٓس اٱَاّ أظيس ((َؾ

 : ايكرب طيٌٝ. قإْٛ تطبٟٛ

ؾاؾهٖٛا إزي اهلل ؾٗٛ ايصٟ ، ٛ ايصٟ ٫ تطاؾك٘ ؾه٣ٛ إزي اـًلٖ :ايكرب اؾٌُٝ

تؿهٛ إزي أسس ؾهٛتو، إٕ ؾهٛت إزي ناؾط  جيٝب اغيهطط إشا زعاٙ ٜٚهؿـ ايػ٤ٛ، ؾ٬

ؾهأصيا اؾتهٝت ع٢ً اهلل، ٚإٕ ؾهٛت إزي َ٪َٔ ؾهأصيا ؾهٛت إزي اهلل، ٚؾتإ بري َٔ 

هلل، ٚايكرب اؾٌُٝ ٫ ؾه٣ٛ ٫ إزي َ٪َٔ ٫ٚ إزي ٜؿتهٞ ع٢ً اهلل َٚٔ ٜؿتهٞ إزي ا

 . (9)ناؾط

عٓس ايتدطٝؽي ٭ٟ عٌُ نطٚض٠ ايٓـيط إزي طيٝع اؾٛاْب ٚإٔ  :قٝاز١ٜ ؾا٥س٠ 

 ػعٌ ْؿػو َهإ ايؿدل ايصٟ تٛادٗ٘ بايتدطٝؽي َٔ أدٌ َعطؾ١ ضزٚز أؾعاي٘. 

أْ٘ عٓسَا ٜكاٍ اهلل اغيػتعإ ع٢ً أْٗا قٝػ١ َٔ قٝؼ ايبعض  ٜعتكس: أخط٣ ؾا٥س٠

 ايعتاب يًؿدل ٚإصيا ٖٞ زعا٤ اغتعا١ْ باهلل ٚدًب ايعٕٛ َٔ اهلل ٚسسٙ . 

ٜٴ نصيو ا٫غتعا١ْ باهلل زا٥ُّا ٚإٔ تتُجٌ ٖصٙ اؾ١ًُ يػإ ا٭٫ٚز ِ عًّؾ٬بس إٔ 

 . ٚتعازيب٘ غبشاْ٘ نٌ إْػإ ٭ٕ ؾٝٗا ا٫غتعا١ْ باهلل ٚتصنري ايػاَع 

 

 

 

                                                           
  بايٓابًػٞ ع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ، بتكطف. . َٓؿٛض ع٢ً اغيٛقع اـام 11تؿػري ايٓابًػٞ م 9))
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 .ا٫غتط٬ع ٚايسضاغ١ ؼي ا٭َٛض: قإْٛ قٝازٟ

 .: تٛظٜع اغيٗاّ عػب قسضات ا٭ؾدامقإْٛ إزاضٟ

وهُ ةَِغاَؼًث ﴿ َِسُّ
َ
َذا ُؿََلٌم وَأ َٔ ى  َٖهُ مَاَل يَا بَُْشَ ْ ْدََل َدل

َ
ٍْ قَأ ُٔ ٖا َوارَِد ْرَشٌُ

َ
وََجاَءْت َشيَّاَرٌة قَأ
ٌُٖنَ  َُ ا َحْؽ َُ ِ ٌٍ ة ُ َؼٌِي  ﴾( 19) َواَّللَّ

قاؾ١ً تػري  تٚاد٘ ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚسؿت٘ ؼي اؾب بهٌ قرب ٚأْا٠، ثِ دا٤

ٚدٛز اغيا٤ ٧ٜٝٗٚ اغيهإ، ؾأززي ايٛاضز ٜٚػتطًع هلِ ٜٚسضؽ زيًِٝٗ ايصٟ ٜتأنس ؾأضغًٛا 

ع٢ً ايب٦ط زيٛٙ ٚايسيٛ سبٌ عًٝ٘ ٚعا٤ يػطف اغيا٤، ؾعٓسَا أْعٍ ايسيٛ تعًل ٜٛغـ عًٝ٘ 

ايػ٬ّ عًٝ٘ ٚعٓس ٚقٍٛ ايسيٛ إزي ايٛاضز ضأ٣ أْ٘ طؿ٬ّ، قاح بايكاؾ١ً ٜبؿطِٖ بإٔ 

غـ يكط١ ٫ٚ ٚأخؿٛٙ بهاع١ نٕٛ ٜٛايصٟ ؿيٗط ؼي ايسيٛ َٔ ايب٦ط ٖٛ طؿٌ طيٌٝ، 

، ٚست٢ ٫ ٜطاِٖ أسسّا ؼي تًو ا٭ظَإ جيٛظ بٝع٘ ٭ْ٘ سط ٚايبٝع ٫ ٜهٕٛ إ٫ يًعبٝس

 ٜٚؿهشِٗ عٓس ايبٝع ٚاهلل ٜعًِ ايػط ٚأخؿ٢ ٜٚعًِ قٓٝعتِٗ ٚؾعًِٗ. 

تعٝري ايكٝاز٠)اٱَاض٠(، ٚزضاغ١ اؿاي١ ٚا٫غتط٬ع جيب : ؾا٥س٠: إزاض١ٜ ٚقٝاز١ٜ 

 ٚتٛظٜع اغيٗاّ بري ا٭ؾطاز، ٚايتٓب٤ٛ باغيػتكبٌ ٚضغِ ايتٛقعات. 

 : تٛنٝض مثٔ ْٚٛع اغيبٝع: قإْٛ إزاضٟ

﴿( َِ ِِٔدي َِ الزَّا َِ  ِٓ ٖا ذِي ْؽُدوَدٍة َوََكُّ ََ  ٍَ ِٔ ٍِ َِبٍْس َدَرا
َُ وْهُ ةَِر  ﴾ (21َوََشَ

 :ٚاؾرت٣ ؼي ايٛقت ْؿػ٘، قاٍ تعازيؾطٚٙ: َع٢ٓ ؾطٚٙ باعٛٙ، ؾط٣ سيع٢ٓ باع، 

﴿ ِ اَء َمْرَعاةِ اَّللَّ ـَ ِ ُٓ اةْخ ِْ يََْشِي َجْكَص ََ ِْ اْلَّاِس  َِ ٚاغيككٛز َٔ ٜؿطٟ  ص207غٛض٠ ايبكط٠ :  ط ﴾ َو

١ ٫ نْٛ٘ بهاع١ كؿٝ -قًٌٝ دسّا-ْؿػ٘ ٜبٝع ْؿػ٘. مت بٝع٘ سيبًؼ ظٖٝس 

; ٭ٕ ايسضاِٖ ق١ًًٝ قاب١ً يًعس، ٚقس شيجًٛا زضاِٖ َعسٚز٠ .ِأسسّا إٔ ٜطًع عًٝٗطٜسٕٚ ٜ

ايعٖس ؼي ايبٝع ْـيطّا يعسّ َعطؾتِٗ بأ١ُٖٝ ايؿ٤ٞ ايصٟ قاَٛا ببٝع٘، ٚقبًٛا َا دا٤ِٖ 

اؾرتاٙ ععٜع َكط َٔ أقشاب ايكاؾ١ً ايصٜٔ قسَٛا ب٘ ٚنإ َعذبّا ظُاي٘ َٔ اغياٍ. 

 .ٚخًكت٘ ٚطؿٛيت٘
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 .  اض ايكطاض بٛنٛح، ٚشنط بعض أغباب٘: إقسقٝازٟقإْٛ 

ا﴿ ْو َجخَِّخَذهُ َوََلً
َ
َْا أ َْْكَؽ ْن َح

َ
َٖاهُ َؼََس أ ْر ََ ْكِرِِم 

َ
ِٓ أ ِ ح

َ
ِْ ِمْْصَ اِلْمرَأ َِ ِي اْشََتَاهُ   ﴾َومَاَل اذلَّ

ٖٚصا ز٫ي١ ع٢ً نطا١َ ايؿدل  ،اَطأت٘ إٔ تهطّ َجٛاٙ، أٟ: َهاْ٘أٚق٢ اغيًو 

ٚايػبب َٔ ٖصا  بأْ٘ نطِٜ ٫ بس َٔ إنطاّ اغيهإ ايصٟ جيًؼ عًٝ٘، أٚ ٜػهٔ ؾٝ٘،

إٔ ٜٓؿعٓا إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َٓ٘ َٓؿع١ نايعبٝس أٚ غريِٖ، أٚ قاٍ :  ايكطاض أٚ ايتٛدٝ٘،

ٜهٕٛ يٓا ٚيسّا ٖٚصا ز٫ي١ ع٢ً إٔ ًَو َكط مل ٜهٔ ي٘ ٚيس أٟ: عكِٝ َكطٛع عٓ٘ 

 باحملب١ ٚاؿٓإ. ايٛيس ايصض١ٜ، ؾٝهٕٛ ٖصا ايػ٬ّ سيجاب١ 

تكُل ايؿطم ٚاغتػ٬هلا ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا ٚايتشًٌٝ ا٫غرتاتٝذٞ  ؾا٥س٠ إزاض١ٜ:

غيا ٜتِ اؿكٍٛ عًٝ٘ َازّٜا َٚعّٜٓٛا. ٚإزضاى اغيٓاؾع اغيػتكب١ًٝ; ؾايصٟ اؾرت٣ ٜٛغـ 

 عًٝ٘ ايػ٬ّ أزضى مثٓ٘ َٚٓؿعت٘ ؾأٚق٢ اَطأت٘ بإنطاَ٘. 

 اٱنطاّ أع٢ً َطاتب اؾٛز ٚايعٓا١ٜ ٚاحملب١. ؾا٥س٠:  

 ز٫ي١ ع٢ً ايتُهري َػتكب٬ّ. َبهطّا َعامل ايكٝاز٠ : ؿيٗٛض  ٟقإْٛ قٝاز

َخاِديِد ﴿
َ
وِيِي اأْل

ْ
ِْ حَأ َِ  ُٓ َُ ْرِض َوِْلَُؽٌي

َ
َّْا َِلُُٖشَف ِِف اأْل ىَّ ََ  ﴾َوَكَذلَِه 

ثِ تأتٞ َطس١ً بسا١ٜ ايتُهري يٝٛغـ ٖٚصا ايتُهري ايعٝـ ؼي ايطؾا١ٖٝ ٚاغيس١ٜٓ 

.. ٚإٔ ٜبسأ بانتػاب اغيٗاضات اٱزاض١ٜ ٚايكٝاز١ٜ ؼي بٝت  بس٫ّ َٔ ايعٝـ ؼي ايطٜـ ٚايبسٚ

اغيًو، ٜٚتعًِ نصيو تأٌٜٚ ا٭سازٜح ٚا٭خباض ٚإٔ ٜتعطف ايًػات ٚايًٗذات َٚعين 

ٚأعتكس إٔ  ا٭قٛاٍ ٚايتكطؾات ٚؼًٌٝ ٚقا٥ع ٚأعُاٍ ايبؿط، ٚقٝاغ١ اؾٌُ ايتعبري١ٜ

اـطاب مل ٜهٔ قاقطّا ع٢ً ايط٣٩ ٚأسازٜح ايط٣٩ ٚإصيا نٌ ا٭سازٜح اييت ٜتهًِ بٗا 

 ايبؿط ؼي تًو ايؿرت٠ َجٌ ؿٔ ايكٍٛ ٚايٓبا١ٖ ٚايؿط١ٓ ٚايهٝاغ١ ٚغريٖا. 

زضاغ١ ساي١ ايطؿٌ ٚتٛقعات َػتكبً٘ جيب إٔ ٜطمسٗا اغيطبٞ ؾا٥س٠ تطب١ٜٛ: 

ٞ غٔ ايػازغ١ ٚايػابع١ ٚاغتٓباؾي شيو َٔ ٚاقع )ايٛايسٜٔ( َع بسا١ٜ ايتعًِٝ ٖٚ

 تكطؾات٘، ٫ٚ بأؽ إٔ ٜػتؿري ايٛايسٜٔ ؼي شيو أخكا٥ٞ ادتُاعٞ. 
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 : ايؿٛض٣ ٫ ٜعين ايػايب١ٝ ٚإصيا ٜعين إقاب١ اؿل: قإْٛ قٝازٟ

ُُٖنَ ﴿ ْكََثَ اْلَّاِس اَل َحْؽٌَ
َ
َِّ أ ْمرِهِ َوًَِس

َ
ُ ََغًٌِب لََعَ أ  ﴾َواَّللَّ

ٜٴٚ ْاؾص،ٚإٔ اهلل ٖٛ َٔ ٜػًب نٌ ايبؿط ٚأَطٙ  ػًب ٚئ َٔ نإ اهلل َع٘ ؾًٔ 

ٚإٔ أغًب ايٓاؽ ٚأنجطِٖ ٫ ٜعًُٕٛ عٔ أسهاّ اهلل ٫ٚ عٔ اهلل ٫ٚ أقساضٙ ٜبطً٘ أسسّا .. 

ْكََثَ ﴿ : ٢ً ايهجري غطا٥٘، نُا قاٍ تعازيؾ٤ٞ، ؾايكًٌٝ بكٛاب٘ ٜٓتكط ع
َ
َوإِْن حُِطْػ أ

 
َ
ِْ ِِف اأْل ََ ِ ِْ َشبِيِي اَّللَّ َك َخ  .﴾ْرِض يُِغٌُّٖ

ََا  ﴿ٚقٛي٘ تعازي:  َك َو ْن يُِغٌُّٖ
َ
ٍْ أ ُٕ ْْ َِ ْج َطائَِكٌث  َُّ َٕ َ ُٓ ل ِ َؼٌَْيَه َورَْْحَُخ اَل قَْغُي اَّللَّ ْٖ َ َول

 ٍْ ُٕ ْجُكَص
َ
َن إاِلَّ أ  .﴾يُِغٌُّٖ

َع  ١ ٫ٚ تهٕٛايػايب١ٝ عاز٠ يٝػت َعٝاضّا يًشل، ؾهٔ زا٥ُّا َع ا٭ق١ًٝ ايعاغي

 .. ا٭نجط١ٜ اؾا١ًٖ

ٍٳ ُٵٍطٚ َقا ِٔ عٳ ٘ٹ بٵ َّ ٘ٹ :  عٳبٵسٹ اي َّ ٍِ اي ٓٵسٳ ضٳغٴٛ ٓٵتٴ عٹ ٍٳ  ُن ُٵؼٴ َؾَكا ًَعٳتٵ ايؿٻ ٜٳِأتٹٞ : )) ٚٳَط

ُٵِؼ ٓٴِٛض ايؿٻ ِٵ َن ٖٴ ْٴٛضٴ َٳ١ٹ  ٝٳا ّٳ اِيكٹ ٛٵ ٜٳ ّٷ  ٛٵ ٘ٳ َق َّ ٍٳ َأبٴٛ بٳِهٍط ،اي ٘ٹ :َؾَكا َّ ٍٳ اي ٜٳا ضٳغٴٛ ِٵ  ٖٴ ٔٴ  ْٳشٵ ٍٳ ؟َأ  :َقا

ٝٵطٷ َنجٹريٷ ،َيا ِٵ خٳ ٔٵ َأِقَطاِض اِيَأضٵِض  ،ٚٳَيُه َٹ ٕٳ  ٜٴشٵؿٳطٴٚ ٔٳ  ٕٳ ايَّصٹٜ ٗٳادٹطٴٚ ُٴ ٚٳاِي ِٵ اِيُؿَكطٳا٤ٴ  ٗٴ ٓٻ ، ٚٳَيهٹ

ٍٳ ًِػٴطٳبٳا٤ٹ :ٚٳَقا ًِػٴطٳبٳا٤ٹ ،ُطٛبٳ٢ يٹ ًِػٴطٳبٳا٤ٹ ،ُطٛبٳ٢ يٹ ٌٳ ،ُطٛبٳ٢ يٹ ٘ٹ :َؾكٹٝ َّ ٍٳ اي ٜٳا ضٳغٴٛ ٔٵ اِيػٴطٳبٳا٤ٴ   ؟َٳ

ٍٳَق ٛٵ٤ٺ َنجٹرٍي: ا ْٳاِؽ غٳ ٕٳ ؾٹٞ  ِٵ ،ْٳاؽٷ قٳايٹشٴٛ ٗٴ ٜٴطٹٝعٴ ٔٵ  ُٻ َٹ ِٵ َأِنجٳطٴ  ِٗ ٜٳعٵكٹٝ ٔٵ  ضٚاٙ اٱَاّ ((  َٳ

 أظيس. 

اغيتُٝعٕٚ قًًٕٝٛ ٚايػايب١ٝ ؼي اغيٛاضز ايبؿط١ٜ َٛؿيؿري عازٜري ٜعًُٕٛ ؾا٥س٠ إزاض١ٜ: 

 أعُاهلِ ايطٚت١ٝٓٝ اي١َٝٛٝ. 

 : ايكٝاز٠ ؼتاز إزي ق٠ٛ ٚسه١ُ ٚعًِ قإْٛ قٝازٟ

ْدِصجنَِي )﴿ ُُ ْ ا َوَكَذلَِه ََنْزِي ال ًُ ا َوِؼٌْ ًُ َْاهُ ُخْى هُ آَحَحْ ُشدَّ
َ
ا ةٌَََؾ أ َُّ َ  ﴾ (22َول

ٚتأتٞ اغيطس١ً ايجا١ْٝ َٔ َطاسٌ ايُٓٛ يس٣ ٜٛغـ ٖٚٛ بًٛغ٘ ٚٚقٛي٘ إزي ايك٠ٛ 

يتشٌُ نٌ ؾ٤ٞ َٓٗا  َٚعطؾّٝا;ٚايؿت٠ٛ ٚايؿباب ٚأقبض ؾابّا قّٜٛا دػسّٜا ٚعكًّٝا 
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ٚقس اختًـ ؼي عُطٙ ؼي ٖصٙ ايؿرت٠ يهٔ ا٭ِٖ ٖٛ أْ٘ ؾابّا قّٜٛا ايٓب٠ٛ ٚايطغاي١ ، 

سهُّا ٚاغيككٛز باؿهِ: ؾكس آتاٙ اهلل تعازي ٜػتطٝع ؼٌُ اؿهِ ٚايعًِ ايصٟ غٝأتٝ٘، 

ايٝب اييت غٝػتدسَٗا ؼي ايعًِ َٔ اؿهِ ع٢ً ا٭ؾٝا٤ ٚأغٚايؿِٗ يعًٗا اؿه١ُ 

، ؾٝؿِٗ ٜٚكِٝ ٜٚكسض.. أَا ايعًِ: ؾعًِ اهلل ايتسابري ٚإَها١ْٝ ٚنع ا٭ؾٝا٤ ؼي َٛنعٗا

 سازٜح َٚعطؾ١ اهلل ٚططم اهلسا١ٜ.ٜٛغـ ايعًّٛ ايطبا١ْٝ نًٗا َٔ تأٌٜٚ ا٭

ٜتش٢ً ايكا٥س باٱسػإ ؼي عًُ٘ َٚعا٬َت٘ ؾهًُا َهٓ٘ اهلل ٚآتاٙ ؾا٥س٠ قٝاز١ٜ: 

 سػإ ٜؿٌُ أزا٤ اغيٗاّ ٚتٛظٜعٗا ٚاٱؾطاف عًٝٗا. ايعًِ عًٝ٘ إٔ حيػٔ ٚاٱ

 عكٛهلِ ٚؾُِٗٗ. سيا ٜتٓاغب َع ايٓاؽ  كاطب١ :قإْٛ تطبٟٛ

ؾايٓاؽ عاد١ إزي َعطؾ١ طبا٥عِٗ ٚأؾٗاَِٗ يٝتِ كاطبتِٗ سيا ٜعطؾْٛ٘ َٚع 

نجط اغيتعاغيٕٛ ٚنجطت  اْتؿاض ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٚاغتدساَات ا٫ْرتْت

 . بساخًٜ٘ٓؿط َا ٜسٚض  ؾدل ٚدٗات ايٓـيط ٚأقبض نٌ

 .ٜهٕٛ سًُّٝا، سهُّٝا، نبريّاإشا قاض ؾباب٘ آتاٙ اهلل اؿه١ُ َٔ أسػٔ عباز٠ اهلل ؼي 

بايعًِ ايٓاؾع ٚاؿهِ ٚبٗصٙ ٜهٕٛ ّٚؾ٢ َكاّ اٱسػإ. ؾكس أسػٔ اهلل يٝٛغـ 

 . ، ٚإتكإ نٌ عٌُطاقب١ ٚاغتؿعاض اـٛف َٔ اهللاغيٚاٱسػإ أع٢ً َطاتب ايسٜٔ ٖٚٛ : 

 : اـ٠ًٛ باغيطأ٠ ا٭دٓب١ٝ َسعا٠ يًؿت١ٓ :  قإْٛ إضياْٞ

َؽاَذ ﴿ ََ ْيَج لََه مَاَل  َٔ َٖاَب َومَاًَْج  ةْ
َ
ِٓ َوَؿٌََّنِج اأْل ِْ َجْكِص ا َخ َٕ َٖ ِِف ةَحْخِ ُٔ ُٓ اًَِِّت  َوَراَوَدحْ

 َِ ْخَص
َ
ُٓ َرِّبي أ ِ إَِّّ َٖن )اَّللَّ ُُ ِ ال ُٓ اَل ُحْكٌُِح اًغَّ َٖاَي إَِّّ ْر ََ23) ﴾ 

ٖٚٓا تأتٞ بسا١ٜ احمل١ٓ ٚا٫بت٤٬ يٝٛغـ ٚايصٟ غٝهٕٛ عًٝ٘ أؾس َٔ نٝس َٚهط 

إخٛت٘ ٚاؾب َٚا تطتب عًٝ٘ َٔ ؾطام ٚبعس عٔ أبٝ٘ ٚبًسٙ، ؾبعس إٔ أقبض ؾابّا قّٜٛا 

هلا ٚؼت تسبريٖا، تٓؿط  طي٬ّٝ دا٤ت اَطأ٠ ايععٜع ايصٟ أنطَت َجٛاٙ ٚنإ غ٬َّا

ظُاي٘ ٚؾباب٘ ٚقٛت٘، زٕٚ إٔ ٜؿعط تعطض ْؿػٗا عًٝ٘ طُعّا ٚسبّا مسّٛ قبتٗا ي٘ ٚ

 بصيو أسسّا.
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، زعت٘ إزي إٔ ٜهٕٛ إزي ْؿػٗا َٚع٢ٓ ضاٚزت٘: سيع٢ٓ زعت٘ زع٠ٛ ضقٝك١ ٖاز١٥، زعت٘

 نعٚدٗا)ايٓابًػٞ(.

ؼي ايتأنس َٔ إغ٬م ا٭بٛاب  كت بتؿسٜس اي٬ّ يًُبايػ١بٛاب ٚدا٤ غًّا٭ثِ أغًكت 

ات ٚعس٠ أزٚات ٜتِ إسهاّ ٚنإٔ ٖٓاى أنجط َٔ باب مت إغ٬ق٘ أٚ إٔ ايباب ي٘ عس٠ ؾتش

، ثِ ْازت ٖٝت يو ٚتكطأ بعس٠ قطا٤ات ٚاغيككٛز أْٗا تٗٝأت ي٘ ٚػٗعت ٖٚٞ اٱغ٬م

ز٫ي١ ع٢ً تعاٍ إيٞ نٌ ؾ٤ٞ مت ػٗٝعٙ َٔ إغ٬م ا٭بٛاب ٚايتذٗٝعات ايؿه١ًٝ 

ْسا٤ احملبري هلل ٚاـا٥ؿري اغيدًكري .. يهٓ٘ عكِ بأَط اهلل ْٚاز٣  ؾُاي١ٝ ٚغريٖاٚا

ٚاؿاؾـيري يؿطٚدِٗ ٚيعٗٛزِٖ ٚأَاْتِٗ َعاش اهلل، أٟ: تعٛش باهلل َٔ إٔ ٜكع َٓٗا، 

ؾتذس أْ٘ بعس إٔ تعٛش شيػو عبٌ اهلل ٚأنس إخ٬ق٘ يعٚدٗا اغيًو ايصٟ أٚقاٖا 

ٕٛ َا أشئ أنطَٞ َجٛاٙ( ٚأْ٘ ٫ ضيهٔ إٔ خيا قاٍ : )سػإ إيٝ٘ ٚإنطاَ٘ عٓسَباٱ

ِّ بٗا، ٚؿيًِ يًُذتُع ; عًٝ٘ ٚإٔ ٜـيًِ اغيًو ايع٢ْ ؿيًِ، ؿيًِ يٲْػإ، ٚؿيًِ يًُعْ

 ٭ٕ عاقب١ ايـيامل ٚخ١ُٝ ٫ٚ ٜؿًض ايـياغيٕٛ. بأنًُ٘; 

 : َعطؾ١ ايٓتا٥ر ٚتكُٝٝٗا قبٌ اؽاش ايكطاض قإْٛ قٝازٟ

﴿ ِٓ ِ ْج ة َُّ َٔ َٖء َوًََنْد  ُٓ الصُّ ْْ ِٓ َوَذلَِه ِْلَْْصَِف َخ اَن َربي َٔ ى ةُْر
َ
ْن َرأ

َ
اَل أ ْٖ َ ا ل َٕ ِ ٍَّ ة َٔ َو

ْخٌَِطنَي ) ُُ ْ ِْ ِؼَتاِدَّا ال َِ  ُٓ َّ  ﴾ (24َواًَْكْدَشاَء إِّ
إشا ضأٜت أؾع٢ ؼي غطؾ١، ْكٍٛ يو: يكس ُُٖت بٗا، ُٖٚت بو، َاشا تؿِٗ َٔ ٖصا؟ 

٫ إٔ تًسغٗا، ٫بس َٔ ٜهٕٛ ُٖو غري ُٖٗا،  ُٖت بايًسؽ، أَا أْت ؾُُٗت إٔ تكتًٗا

ِٸ باهلطٚب َٓٗا، ٖصا  ِٸ بسؾعٗا، أٚ ٖ ِٸ بٗا ٖ ٚيكس ُٖت ب٘، أغطت٘، دصبت٘، تٗٝأت ي٘، ٖٚ

َٕا﴿ :ل بٗصا ايٓيب ايهطِٜ، قاٍ تعازيايتؿػري ايٛسٝس ايصٟ ًٜٝ ِ ٍَّ ة َٔ ِٓ َو ِ ْج ة َُّ َٔ   (10)﴾َوًََنْد 

ِٸ بٗا، ٚي٫ٛ إٔ ضأ٣ بطٖإ ضب٘: ٖٓاى تكسِٜ ٚتأخري، أٟ: ٚي٫ٛ إٔ  ضأ٣ بطٖإ ضب٘ هل

 ( سطف اَتٓاع يٛدٛز. ٭ٕ اهلل تعازي ٜعري أٚيٝا٤ٙ ؼي ايًشـيات ايعكٝب١.ٚ)ي٫ٛ

                                                           
  َٛغٛع١ ايٓابًػٞ، تؿػري غٛض٠ ٜٛغـ.   10))
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ؾتبري ثِ تٓؿٝصٙ; ٚع٢ً اخت٬ف ا٭قٛاٍ إ٫ إٔ ٖٓاى قطاض مت زضاغت٘ ٚتكُٝٝ٘ 

 ًٜعّ ا٫بتعاز عٓ٘.  غ٤ٞصا ايعٌُ إٔ ٖبتٛؾٝل َٔ اهلل 

 .: ضز اؾٌُٝ ٚسؿفي ا٭َا١ْ قإْٛ إضياْٞ

اؿاغ١ ايػازغ١، ٚيعٌ ٜٛغـ اغتؿعط ٚقٍٛ ععٜع َكط ٚتصنط ؾا٥س٠ تطب١ٜٛ: 

َهطَات٘ ٚعٛاقب عٌُ ايؿشؿا٤ ؾطأ٣ بطٖإ ضب٘ ، ٖٚصٙ ١َٓ َٔ اهلل َٚهط١َ َٓ٘ 

 غبشاْ٘ إٔ عكِ ٜٛغـ ٚسؿـيٗا َٔ ايػ٤ٛ ٚايؿشؿا٤.

 : ايعٌُ بايكطا٥ٔ ٚا٭َاضات يًٛقٍٛ إزي اؿكٝك١. ضٟقإْٛ إزا

﴿ ِْ ََ ا َجَزاُء  ََ ى اْْلَاِب مَاًَْج  ا ََلَ َٔ َد ًَْكَيا َشيي
َ
ِْ ُدةٍُر وَأ َِ  ُٓ ُِيَط ْت مَ َواْشتََتَنا اْْلَاَب َومَدَّ
( ٌٍ َِل

َ
ْو َؼَذاٌب أ

َ
َِ أ ْن يُْصَج

َ
ًٖءا إاِلَّ أ ٌَِه ُش ْٔ َ

َراَد ةِأ
َ
 ﴾ (25أ

ؾعٓسَا ضأ٣ ع٬َات ف٤ٞ ضب٘ ايصٟ ضباٙ ًَو َكط ٖطب ٖٚٞ تطنض خًؿ٘ 

ؾعٓسَا غبكٗا باػاٙ ايباب غشبت ثٛب٘ َٔ ؾه٬ُٖا اغتبكا أٚ تػابكا باػاٙ ايباب 

اـًـ يتعٝسٙ إزي ايساخٌ، ٚإشا باغيًو ٜكٌ إزي ايباب، ؾباؾطت٘ بايؿه٣ٛ ع٢ً ١٦ٖٝ 

ُٸ اغتؿػاض نػ٪اٍ َٔ أدٌ يؿت ا٫ْتباٙ إيٝٗا ت اٱداب١ َع ْٚـيطّا يك٠ٛ ؾدكٝتٗا ن

ايػ٪اٍ ٚدعًت خٝاضٜٔ يًعكٛب١ ع٢ً ايؿه٣ٛ إَا ايػذٔ أٚ ايهطب اغيربح، نُا ٜكاٍ 

 باغيجٌ: نطبين ٚبه٢ ٚغبكين ٚاؾته٢.. ٚتًو اَطأ٠ ايععٜع. 

 .: ايسؾاع عٔ ايٓؿؼ سيا ٜتٓاغب َع اـطط اؿازم عًٝٗاقإْٛ إزاضٟ

ِْ َجْكِِس ﴿  ﴾مَاَل ِِهَ َراَوَدحَِْن َخ
ٖٚٓا ٜأتٞ ايسؾاع عٔ ايٓؿؼ اؿذ١ باؿذ١ ٫ٚ ضيهٔ إٔ ٜػهت ايؿدل عٔ 

إٔ اَطأ٠ ايععٜع  :ؾكاٍ ٜٛغـ ،ايسؾاع عٔ ْؿػ٘ أٚ عٔ سك٘ ٚإٔ ٜتعًِ ؿٔ اؿذ١ ٚايطز

 ٖٚٛ مل ٜأتٝٗا بؿ٤ٞ..  ،ٖٞ اييت ضغبت بٓؿػٗا إيٝ٘
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 ايؿٗاز٠ ٚعسّ نتُاْٗا.  : اٱؾكاح عٔقإْٛ إضياْٞ

َِ اًََْكِذبنَِي  ﴿ َِ َٖ ُٔ ِْ ُرُتٍي قََطَدمَْج َو َِ ُٓ مُدَّ  يُط ُِ ا إِْن ََكَن مَ َٕ ٌِ ْٔ َ
ِْ أ َِ ٌِٔد  َِٕد َشا َوَش

اِدرنَِي )26) َِ الطَّ َِ  َٖ ُٔ ِْ ُدةٍُر قََىَذةَْج َو َِ ُٓ مُدَّ  يُط ُِ   ﴾( 27( َوإِْن ََكَن مَ

بازض ايؿاٖس بايٓطل بٗا زٕٚ تأدٌٝ أٚ تػٜٛـ أٚ تًه٪ أٚ تباط٪ َع ٚنٛح ايؿٗاز٠ 

ٜكٍٛ: يًًُو ؼ٬ًّٝ َٓ٘ اْـيط  ٚاقؿّا هلا ٚقؿّا زقٝكّا َسعُّا هلا با٭زي١ ٚايرباٖري، 

إزي ثٛب٘ إٕ نإ قس قطع َٔ ا٭َاّ، ؾُعٓاٙ : أْٗا ٖٞ اييت زؾعت٘ ٚضزت٘ َٓٗا، ٚإٕ نإ 

َٓٗا ٖٚٞ اييت ؿكت ب٘  عٜك٘ َٔ اـًـ َع٢ٓ شيو أْ٘ قس ٖطباْكطاع ايجٛب ٚشي

ػطٙ َٔ اـًـ ؾٗٛ قازم ٖٚٞ َٔ ايهاشبري، ٖٚصا ؾٔ َٔ ؾٕٓٛ ايتشكٝل  ٚساٚيت إٔ

سٝح ٜتِ ايبس٤ بايؿ٤ٞ اغيٛدٛز ثِ ايؿ٤ٞ اغيتػري ست٢ تبعح ايطُأ١ْٓٝ ؼي ْؿؼ اغيتِٗ 

يسٜو أؾٝا٤ أخط٣ كؿ١ٝ..  ٜٚبازض بؿعٛض ؼؼ َٓ٘ ايٓؿ٠ٛ ٚسب ا٫ْتكاض يٝتهض

ؾبسأ باؾ١ٗ ا٭َا١َٝ يكُٝل ٜٛغـ ٭ْ٘ غًِٝ يٝط٦ُٔ اجملين عًٝ٘، ٖٚصا َا غٓعطؾ٘ 

ِٓ ﴿ؼي قٛي٘ تعازي:  ِخي
َ
ِْ وََِعءِ أ َِ ا  َٕ ٍَّ اْشَخْخرََج ِٓ ُث ِخي

َ
ٍْ َرْتَي وََِعءِ أ ِٕ وِْخَيخِ

َ
 ةِأ

َ
 .﴾َذَتَدأ

٫ ٜهتؿٞ ايؿاٖس باٱداب١ ع٢ً َا ٜططح عًٝ٘ ٚإصيا ٜؿٗس بهٌ َا ٜبسٚا ي٘ ؾا٥س٠: 

 ْكط٠ يًشل، ٚتكسِٜ اٱثباتات اييت ٜعطؾٗا. 

 . اغيؿه١ً ٚعسّ عطنٗا َباؾط٠: تأخري َٛطٔ قإْٛ إزاضٟ

﴿ َِّ َِّ إِنَّ َوْيَدُز ِْ َوْيِدُز َِ  ُٓ َّ ِْ ُدةٍُر مَاَل إِّ َِ ُٓ مُدَّ  يَط ُِ ى مَ
َ
ا َرأ َُّ ٌٍ )قٌََ ( 28َؼِغي

َاِطئنَِي )
ْ

َِ اَل َِ ِْْج  ّْتِِه إَِِّّه ُو ِكرِي ذِلَ ـْ َذا َواْشَخ َٔ  ِْ ْؼرِْض َخ
َ
 ﴾ (29يُُٖشُف أ

ْـيط بهٌ ٖس٤ٚ َٔ غٝام اٯ١ٜ ضزٚز ععٜع َكط ناْت بط١٦ٝ ٚبسٕٚ غري٠ أٚ ظياؽ 

إٔ ٜٛغـ نإ قازقّا ؾطأٙ شيعم َٔ اـًـ ؾتأنس َا قاي٘ ايؿاٖس إزي قُٝل ٜٛغـ 

 َٓو.، قاٍ يعٚدت٘ إْ٘ َٔ نٝسنٔ ٚإٔ ٖصٙ س١ًٝ َٚهط ٚاَطأ٠ ايععٜع ناْت ناشب١

ؾأقسض سهُ٘ بٓكٝش١ ٜٛغـ بإٔ ٜعطض ٜٚبتعس عٔ تًو اغيؿه١ً ٚانتؿ٢  

 . "سهِ َٔ أسهاّ ايهعؿا٤" بتٛدٝ٘ ظٚدت٘ با٫غتػؿاض ٚايتٛب١ ٚأْٗا َصْب١ ٚكط١٦
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 ٚاغيطأ٠ ٚاٱْؼ ٚاؾٔ : ايهٝس زا٤ ٜؿرتى ؾٝ٘ ايطدٌ  قإْٛ تطبٟٛ

ٌٍ )﴿قاٍ اهلل عٔ ايٓػ٠ٛ :  َِّ َؼِغي َِّ إِنَّ َوْيَدُز ِْ َوْيِدُز َِ ُٓ   ﴾( 28إَِّّ

  ..﴾ َذَيِىيُدوا لََه َوْيداً  ﴿ٚقاٍ اهلل عٔ إخ٠ٛ ٜٛغـ: 

ْيَطاِن ََكَن َعِؽيكاً )﴿ٚقاٍ اهلل عٔ ايؿٝطإ:   ﴾ (76إِنَّ َوْيَد الشَّ

َِ ) ﴿ٚقاٍ اهلل عٔ ايهاؾطٜٔ:  ُِ َوْيِد اًََْكقِِري ِٔ َ ُمٖ نَّ اَّللَّ
َ
ٍْ وَأ  ﴾ (18َذًُِس

َائِجنَِي )﴿ٚقاٍ اهلل عٔ اـا٥ٓري: 
ْ

ِدي َوْيَد اَل ْٕ َ ال َح نَّ اَّللَّ
َ
 ﴾ (52وَأ

 ايتشهِ بايؿا٥عات ٚقت ا٭ظَات:  قإْٛ قٝازٟ

﴿ َٔ ا ُختًّا إَِّّا ًَََنَا َٕ َك ـَ ِٓ مَْد َش ِْ َجْكِص ا َخ َٔ ةُ اًَْؽِزيِز حَُراوُِد َذَخا
َ
َِْث اْمرَأ ِدي َُ ْ ٌة ِِف ال َٖ ا َومَاَل نِْص

تنٍِي ) َُ  ﴾( 31ِِف َعََلٍل 
إٔ ايٓػا٤ تساٚئ قه١ٝ اَطأ٠ ايععٜع َع ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ بؿ٤ٞ َٔ بٝٓت اٯ١ٜ 

١ ٚسسزٕ ايػبب، ٚأقسضٕ اؿهِ بايه٬ٍ اغيبري، َٚا ايتعـيِٝ ٚايتهدِٝ أؾعٔ ايتُٗ

إؿيٗاض ايؿذٛض ؼي اـك١َٛ ٚتػٝري اـ٬ف ٚظٜازت٘ زٕٚ أنجط ساًَٞ اٱؾاعات َع 

 إجياز اغيربضات ٚتٛنٝض ا٭غباب ٚتكسِٜ َكرتسات اؿٌ ٚا٭سهاّ. 

 : يًُتِٗ سل ايسؾاع عٔ ْؿػ٘.   قإْٛ إضياْٞ

﴿ َِّ ِٔ ْىِر َُ ِ َؽْج ة ُِ ا َش َُّ َِّ  قٌََ ُٕ ْْ  َوآَحَْج ُُكَّ َواِخَدٍة َِ
ً
خََّىأ َُ  َِّ ُٕ َ ْخَخَدْت ل

َ
َِّ وَأ ِٕ ْرَشٌَْج إََِلْ

َ
أ

ا ََ  ِ َِ َخاَش َّلِلَّ َِّ َومٌُْ ُٕ يِْدَح
َ
َِ أ ْؽ ُٓ َوَرطَّ َّ ْكَْبْ

َ
ُٓ أ َْ ْح

َ
ا َرأ َُّ َِّ قٌََ ِٕ ًْا َومَاًَِج اْخُرْج َؼٌَْي ي َذا  ِشىي َٔ

َذا إاِلَّ َمٌٌَه  َٔ ا إِْن  ٌٍ )بَََشً ِٓ 31َوِري ِْ َجْكِص ُٓ َخ ِٓ َوًََنْد َراَوْدحُ ُخجََِّن ذِي ُْ ُ ِي ل َِّ اذلَّ ( مَاًَْج قََذًُِس
( َِ اِؿِري َِ الطَّ َِ  ِْ ا آَُمرُهُ ًَحُْصَجََنَّ َوََلَُىَٖج ََ ٍْ َحْكَؽْي  َ ٍَ َوًَِِئْ ل  ﴾ (32قَاْشَخْؽَط
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أسبت ْػا٤ ؼي َسٜٓتٗا بأْٗا عـي١ُٝ َٔ ٖٚٞ أَاّ ؾا٥ع١ ْؿػٗا ػس اَطأ٠ ايععٜع 

ٚأْٗا تهٕٛ قاسب١ غ٤ٛ ٚؾشؿا٤ ٖصا ٫ ٜٓبػٞ ٫َطأ٠ قاسب١ ًَو ٚداٙ إٔ خازَٗا ٚ

 . اؾُٝعبٗصا ايؿعٌ كط١٦ خطأ ؿياٖطا ٚبري عطؾ٘ 

 سؿفي ا٭غطاض ٚنتُاْٗا.  : قإْٛ تطبٟٛ

بؿا٥عات ايٓػا٤ ؼي َسٜٓتٗا ٚأِْٗ ٜطزٕ اغيهط ٚاٱنطاض بٗا ؾًُا عًُت اَطأ٠ ايععٜع 

أضغًت إيٝٗٔ تػتهٝؿٗٔ ؼي قؿٌ َٔ قاؾًٗا ٚدٗعت هلٔ َكاعس ٚٚظعت عًٝٗٔ 

ؾٛان٘ ايهٝاؾ١ َع ايػهانري يهٌ ٚاسس٠ َٓٗٔ ست٢ إشا بسإٔ ايٓػ٠ٛ ٜأنًٔ 

س١ ٜٚػتُتعٔ بكطع ايؿٛان٘ أَطت اَطأ٠ ايععٜع ؾتاٖا ٜٛغـ باـطٚز إزي غا

ا٫ستؿاٍ، ؾًُا ؿيٗط عًٝٗٔ ْـيطٕ ايٓػ٠ٛ إيٝ٘ ٖٚٛ أطيٌ َا ؼي ايهٕٛ طيا٫ّ ٚؾت٠ٛ َٚٔ 

أٍٚ ْـيط٠ ْـيطٕ ايٓػا٤ إزي ٜٛغـ ؾاْؿػًٓا ظُاي٘ ٦ٖٝٚت٘ عٔ َا ؼي أٜسٜٗٔ ؾاْبٗطٕ 

َٓ٘ ٚقطعٔ أٜسٜٗٔ، ٚمل ٜؿعطٕ بٗا، ْٚازٜٔ بكٛت َػُٛع ْاؾٝري عٓ٘ أْ٘ َٔ ايبؿط 

طيا٫ّ َجٌ طياٍ ٜٛغـ، ٚٚقؿٛٙ بأْ٘ َٔ اغي٥٬ه١ ايهطاّ ايربض٠،  ٭ْ٘ ٫ ٜٛدس ؼي ايبؿط

ؾكس نإ اغتٓهاض ايٓػ٠ٛ ع٢ً اَطأ٠ ايععٜع يٝؼ ٭دٌ ايعْا، ٚإصيا نٝـ ت٣ٛٗ ْؿػٗا 

إزي خازّ هلا .. يهٓٗا ناْت أنجط َٓٗٔ شنا٤ٶ ٚزبطت هلٔ َهٝس٠ تتٓٛض ٖٞ بٗا يتهٕٛ 

 َربضّا قازَّا ؿبٗا ٚتعًكٗا ب٘. 

 : اؿس َٔ ايؿا٥عات:إزاضٟقإْٛ 

ؾعٓسَا ضأت اَطأ٠ ايععٜع ايٓػ٠ٛ قس قطعٔ أٜسٜٗٔ ٚاْبٗطٕ ظُاٍ ٜٛغـ قايت 

هلٔ: يكس ؾتٓذي ب٘ يٓـيط٠ ٚاسس٠ ؾهٝـ بٞ ايصٟ أضاٙ ؼي نٌ سري ؾتعاتبْٛين ع٢ً سب٘ 

ٚتعًكٞ ب٘، ٚأْٞ ايصٟ عطنت ي٘ ايعطٚض َٔ أدٌ ْؿػ٘ يهٓ٘ ضؾض نٌ تًو ايعطٚض 

ت ٚأْا قاسب١ ا٭َط ٚايٓٗٞ عًٝ٘، ٖٚٛ َا ظاٍ ضاؾهّا، ٚغأدربٙ ع٢ً تًب١ٝ ٚتًو اٱغطا٤ا

ساديت ٚإ٫ غٝهٕٛ َكريٙ إَا اؿبؼ ٚتػٝٝب٘ عٔ أْـياضٟ ٖٚٛ شيٌٝ، ٚقس أؿيٗطٕ 

 يععٜع سبٗٔ ٚتعًكٗٔ بٝٛغـ.ايٓػ٠ٛ َع اَطأ٠ ا
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اثبتت اَطأ٠ ايععٜع قسض٠ خاضق١ ؼي نػب اغيٛقـ ٚا٫ْتكاض ع٢ً ْػ٠ٛ ؾا٥س٠ : 

 س١ٜٓ بٌ قٓعت أثطّا ٚاقعّٝا ٜػتُط ؼي أٜسٜٗٔ اغيكطع١. اغي

ؼي إثبات احملب١  اَطأ٠ ايععٜع مل تهتـ أق٣ٛ ا٭زي١ ٚأٚنشٗا، ؾٗاز٠ اـكِؾا٥س٠ : 

ٍَ  ﴿عًُّٝا بٌ أقطت باحملب١ ع١ْٝ٬، قايت:  ِٓ قَاْشَخْؽَط ِْ َجْكِص ُٓ َخ  .﴾َوًََنْد َراَوْدحُ

يكا٤ تؿاٚضٟ عٓس زعٛتٗا إزي عُل اغرتاتٝذٞ َٔ خط١ اَطأ٠ ايععٜع ٚدٛز  ؾا٥س٠:

 قهٝتٗا. يًٛقٛف ع٢ً آخط ايتطٛضات ٚاغيػتذسات ؼي قه١ٝ 

 ايعؿل ٚايتُػو ب٘ قس ٜ٪زٟ إزي اؾٕٓٛ. ؾا٥س٠ :

ؾا٥س٠: ق٠ٛ ايكطاض ٚٚنٛس٘ ي٘ أثط ٚيٛ نإ باط٬ّ; ؾتذس إٔ اَطأ٠ ايععٜع أقسضت 

ا آَُمرُهُ ًَحُْصَجََنَّ ﴿سهُٗا، إَا تٓؿٝص ا٭ٚاَط أٚ ايػذٔ.  ََ ٍْ َحْكَؽْي  َ  .﴾َوًَِِئْ ل

 : تكسِٜ ا٭ِٖ ع٢ً اغيِٗ ٚاختٝاض أٜػط ا٭َطٜٔ:قإْٛ إزاضٟ

َخبُّ ﴿
َ
ُِ أ ْج َِّ مَاَل َربي الصي ِٕ ْضُب إََِلْ

َ
َِّ أ ُٔ ِٓ َوإاِلَّ حَْْصِْف َخَني َوْيَد ا يَْدُؼََِّٖن إََِلْ َُّ إَِِلَّ ِم

ٌِٔنَِي ) َا
ْ

َِ اْل َِ ِْ ُك
َ
ٍُ 33وَأ يُػ اًَْؽٌِي ُِ َٖ الصَّ ُٔ  ُٓ َّ َِّ إِّ ُٔ ُٓ َوْيَد ْْ ُٓ قََْصََف َخ ( قَاْشَخَجاَب ََلُ َربُّ
(34) ﴾ 

ٜسخٌ ؼي ايؿت١ٓ ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ ؾطٜو ؼي إٔ َٔ ؾطًب ٜٛغـ إٔ ٜسخٌ ايػذٔ أسب 

ٚمل خيرت ايٓذا٠ َُٓٗا زعٛتٗٔ ي٘ بايؿاسؿ١، ٚإٔ ٜكطف اهلل عٓ٘ نٝس ايٓػ٠ٛ، 

ٚٵسٳ٢ ايًَّ٘  ٞٻ " َأ ٍٳ : " ضب ايػِّذٵٔ َأسٳبٸ ِإَي ُٻا َقا ٘ٹ ايػٻ٬ّ َي ٝٵ ًَ ٜٴٛغٴـ عٳ ٕٻ  ٞٳ َأ ٚٳقس سٴهٹ طيٝعّا: 

ْٵتٳ سٳبٳػٵ ٜٴٛغٴـ ! َأ ٜٳا  ٘ٹ "  ٝٵ ٝٳ١ ِإَي ًِت اِيعٳاؾٹ ٛٵ ُق ٚٳَي ٞٻ ،  ًِت ايػِّذٵٔ َأسٳبٸ ِإَي ٝٵحٴ ُق ْٳِؿػو سٳ ت 

ٞٻ َيعٴٛؾٹٝت "  ٚاهلل أعًِ :   َأسٳبٸ ِإَي

 : جيب إٔ ٫ ٜكطؾو عٔ اهلل قاضف ٚإٔ تتُػو عبً٘ اغيتري: قإْٛ إضياْٞ

نُا ٜبسٚا ٚاهلل  -٘ بايػذٔ غيًو َكط ٚيٝؼ زع٠ٛ هللناْت زع٠ٛ ٜٛغـ ٚضغبت

ؾأثبت اهلل ي٘ طًب٘ ايصٟ  ٚيعٌ ٜٛغـ غؿٌ عٔ ايسعا٤ ٚايًذ٤ٛ إزي اهلل تعازي; -أعًِ

ٚشيو ز٫ي١ قٛي٘ تعازي طًب٘ َٔ اغيًو ؾكطف اهلل عٓ٘ نٝسٖٔ ٚاَتشٓ٘ بايػذٔ; 
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٭ٕ اهلل ٜػُع ٜٚعًِ ثِ بسا هلِ شنٛضّا ٚإْاثّا اغيًو َٚٔ سٛايٝ٘ َٔ ايٛظضا٤ ٚغريِٖ ; ٚ

ْرٌِ ﴿نٌ ؾ٤ٞ  ُِ ٌء وَ ًَحَْس َو يُػ اْْلَِطْيُ ِٓ ََشْ ُِ َٖ الصَّ ؾٝأتٞ ايكطاض ايصٟ سهُت ب٘ اَطأ٠  ﴾ُٔ

ٌٍ ﴿ايععٜع ؼي بسا١ٜ ا٭َط عٓسَا قايت:  َِل
َ
ْو َؼَذاٌب أ

َ
َِ أ ْن يُْصَج

َ
ؾٗٞ اٯٕ تكسض  ﴾إاِلَّ أ

ٚدا٤ تٛؾٝل اهلل ٚتأٜٝسٙ يٓبٝ٘ ٚضأٚا اٯٜات أٚاَطٖا بإٔ ٜػذٔ بعس إٔ عطؾٛا إقطاضٙ 

ايٛانش١ ٚايٓاطك١ بربا٠٤ ٜٛغـ ٚعطف اؾُٝع تبذض اَطأ٠ ايععٜع إَا إٔ ٜؿعٌ أٚ 

ؾٗ٪٤٫ بٝٛت ا٭َطا٤ ٚاغيًٛى ايصٜٔ ِٖ بعٝسٕٚ عٔ َٓٗر -ؾٝا غبشإ اهلل   –ٜػذٔ 

ِّٝط بري اغيعك١ٝ ٚ بري ايك اهلل; ؾاغي٪َٔ ٜٴ٪ثط إٔ رب ع٢ً ايؿس٠ ٚرب ع٢ً ايؿس٠ . ٜكإشا خٴ

َٳٛٙ بػ٤ٛ  .ٜطٝع اهلل ٚيٛ ضٳ

ايػذٔ ايتشؿـيٞ. ؼي ؿياٖط ا٭َط إٔ ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ غذٔ غذّٓا ؾا٥س٠: 

 ؼؿـيّٝا خٛؾّا َٔ نٝس ايٓػا٤ بٓا٤ٶ ع٢ً طًب٘ إٔ ايػذٔ أسب إيٝ٘.

: ا٫سرتاظ ٚزضأ اغيؿػس٠ ايعا١َ أٚزي َٔ ا٫ْتكاض ٚدًب اغيكًش١  قإْٛ إزاضٟ

 اـاق١.  

ُٓ َخَّتَّ ِخنٍي )﴿ َّْ ُْ وُا اَْلَيَاِت ًَحَْصُج
َ
ا َرأ ََ ِْ َبْؽِد  َِ  ٍْ ُٕ َ ٍَّ ةََدا ل  ﴾ (35ُث

ا٭زي١ ٚاٯٜات ايساي١ ع٢ً بطا٠٤ ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚنإ أُٖٗا طيع ايكّٛ 

ضأٚا َٔ   ،ٚنٝـ قطعٔ أٜسٜٗٔ ؼي ايٛد٘ َٚٛقـ ايٓػ٠ٛ َٔ طياي٘ ٚاـُـايكُٝل 

اغيكًش١ إٔ ٜػذٔ إزي ٚقت قكري ست٢ ٫ ٜكاب ٜٛغـ بأش٣ أٚ ٜؿذي ايٓػا٤ ظُاي٘، 

ْو ﴿: ٚيٝؼ نُا ٜطاٙ ايبعض إٔ ععٜع َكط عٌُ بكطاض ظٚدت٘ عٓسَا قايت 
َ
َِ أ ْن يُْصَج

َ
إاِلَّ أ

 ٌٍ َِل
َ
ع َكط غٝٓػاٙ ؼي ايػذٔ يصا قاٍ: إ ٜسضى إٔ ععٜس٫ي١ إٔ ٜٛغـ نايٚ ﴾َؼَذاٌب أ

 اشنطْٞ عٓس ضبو(.)

 : غُٝا ايكاؿري ؼي ٚدِٖٛٗ: قإْٛ إضياْٞ

ْْحِ ﴿
َ
َراِِّن أ

َ
ْؼِْصُ ََخًْرا َومَاَل اَْلََخُر إِِّني أ

َ
َراِِّن أ

َ
ا إِِّني أ َُ ُٔ َخُد

َ
َِ َذَخَياِن مَاَل أ ْج ُٓ الصي َؽ ََ ُي َوَدَخَي 

ْدِصجنَِي ) ُُ ْ َِ ال َِ ِٓ إَِّّا َّرَاَك  وِيٌِ
ْ
َْا ةَِخأ ُٓ َّبيْئ ْْ َِ ْْيُ  ُكُي اًطَّ

ْ
ِِس ُخْْبًا حَأ

ْ
َق َرأ ْٖ  ﴾( 36قَ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 31 
 

 

 قوانني قيادية من سورة يوسف عليه السالم

 إ إزي ٜٛغـ ؾطأٚا ؼي غُٝاٙ ايك٬ح ٚاٱسػإ ٚإْ٘ َٔ احملػٓري. ْـيطا ايؿتٝ

ــس٠:  ــازي:       ؾا٥ــــــ ــا قــــــــاٍ تعــــــ ــش١ يًعٝــــــــإ، نُــــــ ــط٣ ٚانــــــ ــُٝا ايكــــــــاؿري تــــــ غــــــ

﴿ٍُٔ ا َُ ٍِٕ ِِف  ِشي ِٔ ٖدِ  وُُجٖ ُج ذَِر الُصّ
َ
 ص29: طايؿتض ﴾ َِِ أ

 : ايتهٝـ َع اؿاٍ ٚايعَإ ٚاغيهإ: قإْٛ إزاضٟ

ٚقس ضأٜا ُٖٚا : غاقٞ اغيًو ٚخباظٙ،  ،ؾابإ َع٘ٚعٓس قسٚض َأَٛض١ٜ اؿبؼ زخٌ 

ض٩ٜا ؾطًبا َٔ ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ ا٫غتؿاض٠ ٚإٔ ٜٓـيط ؼي ض٩ٜاُٖا غيا تٛمسا ؾٝ٘ َٔ 

; أٟ: ايعٓب ايصٟ ٜكري ق٬ح ٚطياٍ خًل ٚخًل، ٚناْت ض٩ٜا ا٭ٍٚ بأْ٘ ٜعكط اـُط

َٓ٘، ٚطًبا َٓ٘ ، ٚايجاْٞ: أْ٘ حيٌُ ؾٛم ضأغ٘ خبعّا ٚايطري تأنٌ عيطا بعس عكطٙ

ا َوَكَذلَِه ََنْزِي ﴿تأًٜٚ٘ ٭ْ٘ نُا ٚقؿ٘ اهلل باٱسػإ  ًُ ا َوِؼٌْ ًُ َْاهُ ُخْى هُ آَحَحْ ُشدَّ
َ
ا ةٌَََؾ أ َُّ َ َول

ْدِصجنَِي ) ُُ ْ  .﴾ (22ال

 : ايتصنري بٛسسا١ْٝ اهلل ٚايسع٠ٛ إيٝ٘ َع نٌ َٓؿع١ تكسّ يًٓاؽ.  ٟزعٛقإْٛ 

ا َطَؽاٌم ﴿ َُ تِيُى
ْ
َِن مَاَل اَل يَأ َُ ا َؼٌَّ َُّ ا ِم َُ ا َذًُِى َُ تَِيُى

ْ
ْن يَأ

َ
ِٓ َرْتَي أ وِيٌِ

ْ
ا ةَِخأ َُ حُُس

ْ
ِٓ إاِلَّ َجتَّأ ِ حُْرَزمَاّ

ٍْ ََكقُِروَن ) ُٔ ٍْ ةِاَْلَِخَرةِ  ُٔ ِ َو َُْٖن ةِاَّللَّ َِ ٍْٖم اَل يُْؤ ٍَ 37َرِّبي إِِّني حََرْكُج ِمٌََّث مَ ِٔي ( َواتََّتْؽُج ِمٌََّث آَةَاِِئ إِةْرَا
 ِ َْا َولََعَ اْلَّاِس َوإ ِ َؼٌَْي ِْ قَْغِي اَّللَّ َِ ٍء َذلَِه  ِْ ََشْ َِ  ِ ْن نَُْشَِك ةِاَّللَّ

َ
ا ََكَن َْلَا أ ََ  ْشَداَق َويَْؽُنَٖب 

ْكََثَ اْلَّاِس اَل يَْشُىُروَن )
َ
َِّ أ  ﴾ (38َوًَِس

عطض إَهاْٝات٘ ٚقسضات٘ يًٝؿت إيٝ٘ ا٭ْـياض ٜٚهرب ؼي عٕٝٛ اْتٗع ٜٛغـ ايؿطق١ ٚ

ٜٚتُهٔ َٔ ثكتِٗ ب٘، ٭ٕ ايكا٥س َٔ ٜتُهٔ َٔ قًٛب َٔ سٛايٝ٘، ٚايساع١ٝ ٝإ ايؿت

٫بس إٔ تػاَط قبت٘ أعُام ايكًٛب ست٢ ٜكبٌ َٓ٘ ططس٘، ٚأضاز إٔ ٜط٦ُِٓٗ بأْ٘ ٜؿِٗ 

أؾٝا٤ أعُل َٔ تعبري ايط٩ٜا ٖٚٛ تٛمس٘ سيس٣ إَها١ْٝ ايؿدل َٔ تأَري طعاَ٘ 

، ٌٜٚ ٚايؿِٗ ٚاٱزضاى ٚتٛاؾط اؿاغ١ ايػازغ١ٚٚغا٥ٌ اغتذ٬ب ايطظم ٖٚصا عُل ايتأ

ٚبسأ ٜعطض غريت٘ ايصات١ٝ ٚإٔ َكسض عًُ٘ َٔ اهلل ٚأْ٘ تطى زٜٔ َٔ ٫  ق٠ٛ اٱزضاى،

ٜ٪َٔ باهلل ٫ٚ بايّٝٛ اٯخط ِٖٚ ناؾطٕٚ، ثِ أثبت بطاقت٘ ايؿدك١ٝ أْ٘ ايهطِٜ ابٔ 

ايهطِٜ ابٔ ايهطِٜ ٚشنط آبا٥٘ عػب ا٭قسّ إبطاِٖٝ ثِ إغشام ثِ ٜعكٛب ٚأِْٗ ضٚاز 
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يو ايؿهٌ ٫ ٜسضن٘ إ٫ ايكًٌٝ َٔ ايٓاؽ، ٫ٚ اٱضيإ ٚمل ٜؿطنٛا باهلل ؾ٦ّٝا، ٚش

 ٘ ٚإْعاَ٘ إ٫ ايكًٌٝ َٔ ايٓاؽ.ٜؿهط اهلل ع٢ً ْعُ

ؼي اٯ١ٜ ز٫ي١ إؿيٗاض ايٓػب ٚاـربات ٚايكسضات ٚإبطاظ ايصات يٰخطٜٔ : قٝاز١ٜؾا٥س٠ 

 ٚخاق١ عٓس اؿاد١ إزي تهٜٛٔ ؾطٜل. 

 . هلاإٜكاٍ اغيػتُع إزي َطس١ً اٱْكات ٚاغتػ٬: قإْٛ تطبٟٛ

اُر )﴿ َّٕ َٖاِخُد اًَْن ْ ُ ال ِم اَّللَّ
َ
مَُٖن َخْْيٌ أ َخَكري َُ ْرَباٌب 

َ
أ
َ
ِِ أ ْج  ﴾( 39يَا َضاِخََبِ الصي

بعطض غريت٘ ايصات١ٝ أضاز ٜٛغـ اغتػ٬ٍ إْكات ايؿتٝري ٚاْتـياض تأٌٜٚ ض٩ٜاُٖا 

عطؾ٘ بعهؼ َا قاّ ب٘ َع ًَو َكط عٓسَا طًب َٓ٘ تعبري ٚعطض زعٛت٘، ٖٚصا َا غٓ

ْكٌ ٚؾ٬ بس َٔ إبعاخ أغايٝب ايساؾع١ٝ ٚايرتنٝع عٓس اغيتعًُري )ايػاَعري( ض٩ٜاٙ .. 

 َٔ اؾاْب ايبكطٟ إزي ايبكطٟ ايػُعٞ. اغيتعًِ 

أَا ايكٝاز١ٜ: ؾ٬ بس إٔ ٜربظ ٜٛغـ نأَري ؾُاعت٘ ؼي ايػذٔ زٕٚ طًب َٓ٘، 

 ٚإصيا باعتباضٙ ا٭قًض ٚا٭عًِ ٚا٭نؿا٤. 

 بأغًٛب اغيٓاقؿ١.  ايتعًِٝ : قإْٛ تطبٟٛ

ثِ خياطب قاسباٙ ؼي ايػذٔ بٓسا٤ يًٝؿت ٜٚبعح عًٝ٘ ايرتنٝع أنجط ي٬٦ 

ؾٝططح سثإ ْؿػُٝٗا بتأخط تعبري ايط٩ٜا، ٜصٖبٛا ؼي أشٖاِْٗ بعٝسّا عٔ ن٬َ٘ أٚ حي

غًٛب اغيٓاقؿ١ ) ططح غ٪اي٘ ( ٌٖ تتٛمسٕٛ اـري ؼي أزعٛت٘ بأغًٛب تطبٟٛ ضاقٞ 

ا٭ضباب َٔ اغيًٛى ٚايععُا٤ ٚايػاز٠ ٚا٭َطا٤ أٚ ايؿدكٝات اييت تط٣ ْؿػٗا أْٗا ق١ٜٛ 

ٕ اهلل ايٛاسس ايصٟ ٚشات غًطإ َٚها١ْ أّ اهلل ايٛاسس ايكٗاض؟!! ٚيعٌ ٖٓا إؾاض٠ إزي أ

 َـيًّٛ ٜٚكٗط عسِٖٚ إْكاؾّا هلِ ٚغري٠ ع٢ً ؿيًُِٗ ..  ٌٜػتطٝع إٔ ٜٓتكِ يه

 ٚسسا١ْٝ اهلل ٚعـيُت٘ ؼي َٛاقؿو اي١َٝٛٝ.  اغتؿعط:  قإْٛ إضياْٞ

َّْزَل ﴿
َ
ا أ ََ  ٍْ ٍْ َوآَةَاُؤُز ْجُخ

َ
ا أ َٔ ٖ ُُ ْيُخ َُّ اًء َش َُ ْش

َ
ِٓ إاِلَّ أ ِ ِْ ُدوّ َِ ا َتْؽُتُدوَن  ِْ ُشٌَْطاٍن إِِن ََ َِ ا  َٕ ِ ُ ة اَّللَّ

ْكََثَ اْلَّاِس اَل 
َ
َِّ أ ٍُ َوًَِس ُِ اًَْنيي ي الَّ َتْؽُتُدوا إاِلَّ إِيَّاهُ َذلَِه اَلي

َ
َمَر أ

َ
ِ أ ٍُ إاِلَّ َّلِلَّ ُْس َٖن )اِلْ ُُ  ﴾ (41َحْؽٌَ
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اغِ )اهلل(  ٭ٕٜٛغـ ٜػتدسّ ؼي زعٛت٘ يؿفي اؾ٬ي١ )اهلل(، زٕٚ ن١ًُ )ضب(، 

 ،مسا٤ اهلل اؿػ٢ٓ ٚقؿات٘ ايعًٝا، ؾؿٝ٘ قؿات ايعـي١ُ ٚاؾ٬ٍ ٚقؿات ايؿعٌداَع ٭

ٚغري  ،ٚقؿات اٱععاظ ٚاٱش٫ٍ ٚايكٗط ،اٱسػإ ٚاؾٛزٚقؿات ايعسٍ ٚ ،ٚايك٠ٛ ،ٚايكسض٠

 .ع٢ً ايطادض َٔ أقٛاٍ أٌٖ ايعًِ، ٚيعً٘ اغِ اهلل ا٭عـيِ شيو َٔ قؿات٘ تعازي

 ٚإزضاى اغيػتُع غيا تكٛي٘ : ايتأنس َٔ ؾِٗ قإْٛ تطبٟٛ

ٜٚػرتغٌ بايتٛنٝض إٔ ايعباز٠ ٫ تكطف يٮضباب ٚاغيًٛى ٚايععُا٤ ايصٜٔ ٫ 

ِٖٚ ٫ ضيًهٕٛ ؾ٤ٞ ٫ٚ ا٭٫ٚز ٚأِْٗ أمسا٤ ٜتػُٕٛ بٗا اٯبا٤ ٚ ،ضيًهٕٛ ؾ٤ٞ

بعٝسٜٔ ؾهِ َٔ أَري  اِٖٚ عٓٗ ٕ أنجط أٌٖ ا٭ضض ٜسعٕٛ سيػُٝاتٜ٘ػتطٝعٕٛ، ٚأ

نعٝـ، ٜػُٕٛ أَري كاظٕ أَري قٓسٚم أَري عاق١ُ ٖٛ ٚنِ َٔ قٟٛ ٚ ،ٖٚٛ خا٥ٔ

ؾهًٗا أمسا٤ إشا مل أٚ قٞ يًسٜٔ أٚ ْٛض ايسٜٔ، أَري ِٖٚ خ١ْٛ، ٚنِ َٔ بسض يًسٜٔ 

ؾاؿهِ  ًتؿاخط ٚايتعايٞ. يا ٖٛ ٚإصيتهٔ َ٪١َٓ قازق١ بًكا٤ اهلل ؾًٝؼ هلا َع٢ٓ، 

سٙ ٫ ؾطٜو ي٘، ؾـأٍٚ َا بسأ ب٘ ٖٛ اؿكٝكٞ ٚايؿكٌ هلل ايصٟ أَطْا بعبازت٘ ٚس

ٚنُا ناْت ٚق١ٝ َعاش إزي ايُٝٔ عٓسَا   ايتٛسٝس ايصٟ أضغٌ اهلل ضغٛي٘ قُس 

ِ ٚقاٍ أضغً٘ ايطغٍٛ :  ِٓ ِؼَتاَدةُ اَّللَّ ٍْ إََِلْ ُٔ ا حَْدُؼٖ ََ َل  وَّ
َ
ِْ أ ِي وَِخاٍب قٌََْيُس ْٔ َ

ٍْٖم أ : )إََِّّه َتْنَدُم لََعَ مَ
 َ ٖا اَّللَّ ٍْ قَإَِذا َؼَرقُ ِٕ ٍْ َوََلٌَْخِ ِٕ ِم ْٖ َٖاٍت ِِف يَ ٍْ ََخَْس َضٌَ ِٕ َ مَْد قََرَض َؼٌَْي نَّ اَّللَّ

َ
ٍْ أ ُٔ ْخِْبْ

َ
 ... اِلديد(. قَأ

ٚايك٣ٛ ايه١ْٝٛ اغيػدط٠ بأَط ايًّ٘ ايبؿط١ٜ أٚ َٔ اؾٔ ٚاغي٥٬ه١ إٕ ٖصٙ ا٭ضباب 

نٌ خًل ٤. ؾايطبٛب١ٝ ٫ تهٕٛ إ٫ يًّ٘ ايٛاسس ايكٗاض ايصٟ يٝػت َٔ ايطبٛب١ٝ ؼي ؾٞ

 ، ٚأَطِٖ بعبازت٘.ايعباز

 : اؿهِ ٫ ٜهٕٛ إ٫ هلل. قإْٛ إضياْٞ

 ٖٚٛ، كا٥ل ا٭ي١ٖٝٛتعازي اٱي٘ اغيعبٛز اغيتؿطز غَككٛض عًٝ٘ غبشاْ٘  اؿهِ

ؾ٬ تؿطٜع باهل٣ٛ إ٫ ٚؾل أٚاَطٙ  ;قؿات٘ َٔ ٚقؿ١تعازي ؾٗٛ )اؿهِ(  امسا٥٘ َٔ اغِ

 .َٔ ازع٢ اؿل ؾٝٗا ؾكس ْاظع ايًّ٘ غبشاْ٘ خكا٥ل أيٖٛٝتْ٘ٚٛاٖٝ٘ غبشاْ٘. 
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اـهٛع ٚا٫غتػ٬ّ هلل  ٫ٚ بس َٔ ؼكٝل ايعبٛز١ٜ ايها١ًَ ٚاييت ٖٞ سيع٢ٓ

، نبري٠ َٔ أَٛض اؿٝا٠ إ٫ ٚؾكٌ ؾٝٗا٫ ايكِٝ ايصٟ َا تطى قػري٠ ٚ، ٚإٔ ايسٜٔ ٚسسٙ

س ايّٝٛ إٔ أغًب ايٓاؽ ٫ ٜعًُٕٛ ايسٜٔ ايكِٝ ٚايصٟ ٜكّٛ ع٢ً سهِ اهلل تعازي ؾٓذ

 ٚبٗصا ٜهٕٛ َػٝب ٖصٙ ا٭١ُٖٝ عِٓٗ .  ،ٚاتباع َا أَط ٚا٫بتعاز عٔ َا ٢ْٗ

 ٌ ايط٩ٜا ؾت٣ٛ جيب اٱداب١ بعًِ.: تأٜٚقإْٛ إضياْٞ

﴿ ُٓ ا قَحَْصِِق َربَّ َُ َخُدُو
َ
ا أ ََّ

َ
ِِ أ ْج ِْ  يَا َضاِخََبِ الصي َِ ْْيُ  ُكُي اًطَّ

ْ
ا اَْلََخُر َذُيْطٌَُب َذَخأ ََّ

َ
ََخْرًا وَأ

ِٓ تَْصَخْكخَِياِن ) ِي ذِي ْمُر اذلَّ
َ
ِٓ مُِِضَ اأْل ِش

ْ
َْْد َربيَه 41َرأ ا اْذُوْرِِن ِؼ َُ ُٕ ْْ َِ ُٓ َّاٍج  َّّ

َ
َِّ أ ي َع ِ ( َومَاَل لَِّلَّ

ِٓ قٌََتَِد ِِف الصي  ْيَطاُن ِذْوَر َربي نَْصاهُ الشَّ
َ
ِِ ةِْغَػ ِشجنَِي )قَأ  ﴾ (42ْج

 : ٫ طـ ٚاختكط ؼي ايه٬ّ ؾدري ايه٬ّ َا قٌ ٚزٍ: قإْٛ تطبٟٛ

ٚإؾطاز  ٚبعس إٔ اْت٢ٗ َٔ عطض ٖصٙ ايسع٠ٛ ايكاؾ١ٝ ٚتؿكٌٝ ايطبٛب١ٝ ٚا٭ي١ٖٝٛ

اغتدساّ أغًٛب اؾصب ٚ ،بتأٌٜٚ ض٩ٜاُٖاعًٝ٘ ايػ٬ّ بسأ ايعباز٠ ٚاؿهِ هلل ٚسسٙ، 

يًصٟ ٜعكط اـُط بأْ٘ غٝهٕٛ غاقّٝا  :ؾكاٍٚؾس ا٫ْتباٙ ٚاغي٪اْػ١ ٜا قاسيب ايػذٔ!! 

، ٚأَا ايصٟ تأنٌ ايطري َٔ ضأغ٘ غٝكتٌ ٜٚكًب ٚتأنٌ ايطري َٔ ضأغ٘، يس٣ اغيًو

ٖٚٓا ٜٓٗٞ ٜٛغـ ؾتٛاٙ َباؾط٠ عٓسَا قاٍ: قهٞ ا٭َط ايصٟ نٓتِ ؾٝ٘ تػتؿتٝإ. 

عسّ اٱطاي١ ٚايتؿكٌٝ ؼي تعبري ايط٣٩ ٚتأًٜٚٗا أٚ ظٜاز٠ ا٫غتؿػاض ٚايبشح  ٚؾٝ٘ ز٫ي١

عٔ ضَٛظ، َٚٔ غٝام ػطٜيب ؼي ٖصا تكري ايط٩ٜا ؾ٤ٞ ٜػتكط ؼي ايكسض تعبري قسز 

ٚطيٌ َٚؿطزات ٫ تعٜس ٫ٚ تٓكل ٚع٢ً اغيعرب إٔ ٜتل اهلل ٜٚطاعٞ عٛاٌَ طايب ايتعبري 

 ايتعبري ٚإٔ ٜػأٍ عٔ أؾٝا٤ ١َُٗ ؼي شات ايػا٥ٌ ايٓؿػ١ٝ، ٚأ٫ ٜتعذٌ ؼي ايٓطل ؼي

 نا٫ْتُا٤ ا٫دتُاعٞ ٚايٛنع ا٫قتكازٟ ٚايتٛد٘ ايسٜين. 

أٌٜٚ ايط٣٩ بايسع٠ٛ ٚتٛسٝس اهلل، ٚتصنريِٖ بطغاي١ ا٭ْبٝا٤ تإقطإ : قإْٛ زعٟٛ

 ٚاغيطغًري. 

ٚبعس إٔ اعتكس ٜٛغـ إٔ أسسِٖ غٝٓذٛ ٚغٝهٕٛ غاقّٝا يًًُو ايتُؼ َٓ٘ 

غاط١ ٚنًؿ٘ سي١ُٗ تصنري ًَو َكط بٝٛغـ اغيـيًّٛ ؼي ايػذٔ، يهٔ اهلل أضاز إٔ ايٛ
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ٜطبٝ٘ ٜٚعًُ٘ إٔ ٫ ٜ٪خص ايعٕٛ إ٫ َٔ اهلل ٚسسٙ ؾػًؽي ايؿٝطإ ع٢ً ايٓادٞ ؾٓػٞ إٔ 

ٜصنط ٜٛغـ ؼي سهط٠ اغيًو، ٖٚصا ابت٤٬ يٝٛغـ نُا ابت٢ً اهلل أٜٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ 

ُْْطٍب َوَؼَذاٍب وَاْذُوْر ﴿عٓسَا قاٍ :  ِ ْيَطاُن ة َِنَ الشَّ ِّني َمصَّ
َ
ُٓ أ َب إِْذ َّاَدى َربَّ يُّٖ

َ
 ﴾َخْتَدَّا أ

 ؾتهٕٛ غببّا ؼي ابت٥٬ٓا ٚتأزٜبٝٓا:ًٓشصض َٔ ا٭خطا٤ اييت ٜػتػًٗا ايؿٝطإ ؾ

﴿ َِ اوِي ـَ ًْ َِ ا َِ َتَؽَه  ِِ اتَّ ََ ٍْ ُشٌَْطاٌن إاِلَّ  ِٕ   ﴾إِنَّ ِؼَتاِدي ًَحَْس لََه َؼٌَْي

ٖا َولََعَ )ٚقاٍ تعازي:  ُْ ََ َ َِ آ ي ِ ُٓ ًَحَْس ََلُ ُشٌَْطاٌن لََعَ اذلَّ ُٖنَ إَِّّ لَّ َٖ ٍْ َحَخ ِٕ ؾايتٛنٌ ع٢ً  ﴾ َربي

 ٝطإ ٚتػًط٘ ع٢ً عبازٙ اغي٪َٓري. اهلل ناؼي بطزع ايؿ

ٍْ ُشٌَْطانٌ ﴿ ِٕ   ﴾َوَكََف ةَِربيَه َوكِيًَل  إِنَّ ِؼَتاِدي ًَحَْس لََه َؼٌَْي

ا ِِف ﴿ٚقاٍ تعازي:  َٕ ْْ َِ  َٖ ُٔ  ِْ َُّ ُِ ةِاَْلَِخَرةِ ِم َِ ِْ يُْؤ ََ  ٍَ ِْ ُشٌَْطاٍن إاِلَّ ِْلَْؽٌَ َِ  ٍْ ِٕ ا ََكَن ََلُ َؼٌَْي ََ َو
ٍء َخِكيٌظ  َشهٍّ َوَربَُّه   ﴾لََعَ ُُكي ََشْ

 اغيتابع١. باغيٗاّ ٚ: اؽاش ايكطاض ٚايتهًٝـ قإْٛ إزاضٟ

تأنس َٔ إشياّ اغيٗاّ ٚنصيو ايحيتاز إزي َتابع١ ٚتصنري ٚايكطاض ايكازض 

 .. ٘ ٚاؽاش أغايٝب ٚٚغا٥ٌ يًتععٜع ٚايتطٜٛط ٚايتشػري، يهُإ أؾهٌ ايٓتا٥رتكُٝٝ

  َؿه١ً ًٜعّ َعاؾتٗا. طأ اـتهطاض : قإْٛ تطبٟٛ

ٔٵ  ((نُا قاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِؾايتذطٜب باجملطب خطأ; ٭ْ٘  َٹ ٔٴ  َٹ ُٴ٪ٵ ًِسٳؽٴ اِي ٜٴ َيا 

ِٔ ٝٵ َٳطٻتٳ ٜٳ١ُ(( دٴشٵٍط  ِٚ َٴعٳا ٍٳ  ِٳ ِإيَّا شٴٚ تٳذٵِطبٳ١ٺ :ٚٳَقا  .َيا سٳهٹٝ
زٕٚ َا ٜٛغـ زؾع مثٓ٘ بهع غٓري ؼي ايػذٔ، ٚايبهع ٖٚٓا خطأ بػٝؽي ٜكع ؾٝ٘ 

 ايعؿط نُا ؼي سسٜح بهع غٓري ايطّٚ . 

ٜتِ ايتذاٚظ عٔ ا٭خطا٤ اييت ٫ ٜٛدس ؾٝٗا َعك١ٝ ٚاؿس َٔ ؾا٥س٠ تطب١ٜٛ: 

ػياضغات ٚعازات، ٚتؿطم بِٝٓٗ ٫ٚ ؽًؽي ا٭خطا٤ ايعابط٠  ا٭خطا٤ اييت تتشٍٛ إزي

باغيُاضغات، إشا نػط نٛبّا َٔ ظداز خطأ، ٚإشا ؾطب ايسخإ خطأ خايؽي َعك١ٝ 

 ؾتشٍٛ إزي ػياضغ١. 
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: ع٢ً اغيػًِ إٔ ًٜتذأ زا٥ُّا إزي اهلل تعازي ايصٟ بٝسٙ تكطٜـ ا٭َٛض ١عكسٜ ؾا٥س٠

ٖٚٛ ٜسبط ا٭َط َٔ ايػُا٤ ٜٚعؿٛ ٜٚعاؼي نٌ َهطط، ٖٚٓا ٜٛغـ يٛ نإ طًب 

 اغيعاؾا٠ َٔ اهلل يعاؾاٙ. 

 .: إشا أضاز اهلل ؾ٤ٞ يًعبس ٖٝأ أغباب٘قإْٛ إضياْٞ

َرى َشْتَػ َبَنرَ ﴿
َ
ٌُِه إِِّني أ َُ ْ َخَر َومَاَل ال

ُ
َِّ َشْتٌػ ِؼَجاٌف وََشْتَػ ُشجُْتَلٍت ُخْْضٍ وَأ ُٕ ُكٌُ

ْ
اٍن يَأ َُ اٍت ِش

وَن ) ْؤيَا َتْؽُْبُ ٍْ لٌِرُّ ْذُخِِٖن ِِف ُرْؤيَاي إِْن ُوُْخ
َ
أل أ َُ ْ ا ال َٕ حُّ

َ
  ﴾ (43يَابَِصاٍت يَا أ

اغيًو ض٩ٜا َٓا١َٝ عذع غببّا بط٩ٜا يٝٛغـ غام اهلل ٚعٓسَا ٫ست بٛازض ايؿطز 

ٙ ٚنٗٓت٘ ٚٚظضا٤ٙ َٔ تؿػريٖا ٚٚقؿٖٛا بأْٗا أنػاخ أس٬ّ أٖٚاّ ٚأؾهاض عًُا٩

ٚيٛ ناْٛا ٜسضنٕٛ أْٗا ض٩ٜا ؾًٔ ٜػتطٝعٛا  اٚأسازٜح ٫ ٜػتطٝعٕٛ إزضاى َعاْٝٗ

إٔ ايط٩ٜا ؾت٣ٛ ٜ٪نسٖا قٍٛ اغيًو أؾتْٛٞ ؼي ض٩ٜاٟ.. ٚايط٩ٜا قس ٚتأًٜٚٗا ٚتؿػريٖا، 

ٚايط٩ٜا بؿاض٠ َٔ اهلل  ١ َٔ اغي٪َٔ ٚايهاؾط،تهٕٛ قشٝش تكع َٔ اغيػًِ ٚايهاؾط ٚقس

ٜبؿط ب٘ عبازٙ ايكاؿري ؾًٓشطم ع٢ً ايّٓٛ ع٢ً طٗاض٠ ٚشنط ست٢ ٜهتب اهلل يًعبس 

، ٫ٚ اؿٝا٠ ايس١ْٜٛٝ تايتٛؾٝل بإٔ ٜؿطح اهلل قسضٙ بط٩ٜا قس حيتاز إيٝٗا ؼي َسهلُا

٤ ٚايتهطع إزي اهلل ٜعين أْٓا ْٓتـيط ٚقٍٛ ايؿطز زٕٚ ا٭خص با٭غباب ٚأُٖٗا ايسعا

  تعازي. 

 : تعًِ قٍٛ ٫ أعًِ  قإْٛ تطبٟٛ

نَي ) ﴿ ُِ ِ ْخَلِم ةَِؽال
َ
وِيِي األ

ْ
ُِ ةَِخأ ا ََنْ ََ ْخَلٍم َو

َ
اُث أ ـَ ْع

َ
ٖا أ ُ  ﴾ (44مَال

ايعًِ ايتأنٝس َٔ أتباع اغيًو أِْٗ عادعٕٚ ع٢ً تؿػري ض٩ٜاٙ ٫ٚ ضيتًهٕٛ دا٤ 

 . ايهاؼي يٲؾتا٤ ع٢ً ض٩ٜاٙ

نِ متاز ؼي سٝاتٓا إزي تعًِ ن١ًُ ٫ ٚانش١ عٓس عسّ اغيكسض٠ ع٢ً عٌُ ؾ٤ٞ أٚ 

خس١َ إْػإ، ؾايٛعٛز ايهاشب١ ًَٗه١ يًع٬ق١ ٚايسٜٔ ٚػيشك١ يًربن١ َٚػٛز٠ يًٛدٛٙ 

 ؾتُٓع ايًكا٤ ٚا٫تكاٍ ٚتػٝب عٔ غعاز٠ ٚيص٠ اؿٝا٠. 
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َعطؾ١ اٱْػإ يكسضات٘ َٚكساضٙ ػعً٘ ٜعٝـ بٛنٛح بعٝسّا عٔ ؼٌُ ؾا٥س٠ : 

 اغيػ٪ٚيٝات ٚاغيؿام، ؾ٬ تأخص قًبو ايعاطؿ١ ؾتعس ب٬ ٚؾا٤ ٚتًتعّ ب٬ عطا٤. 

 اغيباز٠ ٚقت اَت٬ى ايكطاض :  قإْٛ قٝازٟ

﴿ ٍْ َّبيُئُس
ُ
َّا أ

َ
ٍث أ ََّ ُ

َوَر َبْؽَد أ ا وَاِدَّ َُ ُٕ ْْ َِ ِي ََنَا  ْرِشٌُِٖن ) َومَاَل اذلَّ
َ
ِٓ قَأ وِيٌِ

ْ
 ﴾ ( 45ةَِخأ

 مسع غاقٞ اغيًو ايصٟ ل٢ َٔ ايػذٔ ٚايصٟ عرب ي٘ ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ ض٩ٜاٙ

تصنط شيو ايطدٌ ايكاحل ٚايكاسب ؼي ايػذٔ بأْ٘ غٝهٕٛ غاقٞ اـُط يًًُو ، 

ضيتًو إَها١ْٝ ٜٚسضى َهإ اٱداب١ ٚايتعبري بعس أَس طٌٜٛ، أطًل ايبؿاض٠ ع١ْٝ٬ بأْ٘ 

 زي ٜٛغـ، ايكازم ايعامل ايعاضف .عٔ ض٩ٜا اغيًو ؾطًب إضغاي٘ ٚايػُاح ي٘ بايصٖاب إ

٫ ترتزز عٓس اَت٬ى ظَاّ اغيبازض٠ ٚدا٤تو ايؿطق١ ايصٖب١ٝ ٚاييت ؼكل ؾا٥س٠: 

  َٓٗا َكًش١ خاق١ ٚعا١َ. 

 : ايٓسا٤ با٫غِ ايكطٜض ايٛانض.  قإْٛ تطبٟٛ

يُل ﴿ دي ا الطي َٕ حُّ
َ
َِّ َشْتٌػ ِؼَجاٌف َوَشْتِػ ُشجُْتَلٍت يُُٖشُف أ ُٕ ُكٌُ

ْ
اٍن يَأ َُ َْا ِِف َشْتِػ َبَنرَاٍت ِش ْقخِ

َ
أ

َٖن ) ُُ ٍْ َحْؽٌَ ُٕ رِْجُػ إََِل اْلَّاِس ًََؽٌَّ
َ
َخَر يَابَِصاٍت ًََؽِّلي أ

ُ
 ﴾ (46ُخْْضٍ وَأ

غاقٞ اغيًو ٜٓازٟ ٜٛغـ ٜٚكؿ٘ بايكسٜل ٜٚكسّ طًب اٱداب١ ع٢ً ؾتٛاٙ، نِ 

ٖصا ا٭غًٛب َٔ اؿسٜح ٚاـطاب اغيتعٕ ايٛانض اغي٤ًٞ باحملب١ ٚايػ٬ّ َع  ْؿتكس إزي

 ايعًُا٤ ٚا٫غتؿاز٠ َٔ عًُِٗ ٚتأًِٜٚٗ. 

 : تطبٝل َا ٜتِ تعًُ٘: قإْٛ تطبٟٛ

طبل ايػاقٞ َا تعًُ٘ َٔ ٜٛغـ عٓسَا ْازاُٖا ٜا قاسيب ايػذٔ ؾكسّ ٖٚٓا 

 شكٗا ٚقاٍ : ٜٛغـ أٜٗا ايكسٜل . عباضات ايٓسا٤ َكطّْٚا بكؿت٘ اييت ٜػت
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أؾتٓا ؼي ض٩ٜا اغيًو  ،ؾكاٍ: أؾتٓا د٦تو ايّٝٛ قاقسّا ؾت٣ٛ بعس غٝاب طاٍ أَسٙ

ٚيعٌ  ،اؾ١ًٗ ايصٟ ٜسعٕٛ ايععا١َ ٚايطبٛب١ٝ ِٖٚ ٫ ٜعًُٕٛ أٚي٦وإزي  يعًٞ أضدع

 !!أٜٗا ايكسٜل َـيٗطى ٚكربى ا٭١َ اغيتٛادس٠ ظٛاض اغيًو ٜعًُٕٛ قسقو ٚغ١َ٬

 . تكسِٜ اغيٓؿع١ قبٌ أخص ا٭دط٠: قإْٛ إزاضٟ

ُكٌَُٖن )﴿
ْ
ا حَأ َُّ ِٓ إاِلَّ مٌَِيَلً ِم ٍْ قََذُروهُ ِِف ُشجُْتٌِ ا َخَطْدُت َُ ةاً َذ

َ
ِِت 47مَاَل حَْزَرُؼَٖن َشْتَػ ِشجنَِي َدأ

ْ
ٍَّ يَأ ( ُث

 َِّ ُٕ َ ٍْ ل ُخ َْ ا مَدَّ ََ  َِ ُكٌْ
ْ
ِْ َبْؽِد َذلَِه َشْتٌػ ِشَداٌد يَأ َُْٖن )َِ ا ُُتِْط َُّ ِْ َبْؽِد َذلَِه 48إاِلَّ مٌَِيَلً ِم َِ ِِت 

ْ
ٍَّ يَأ ( ُث

وَن ) ِٓ َحْؽِْصُ اُث اْلَّاُس َوذِي ـَ ِٓ ُح  ﴾ (49ََعٌم ذِي

ٜٚأتٞ اؾٛاب َباؾط٠ َٔ ايعامل ايعاٌَ ايصٟ ٜسضى عٛاقب نتِ ايعًِ ٚأ١ُٖٝ 

٩ٜا زٕٚ قٝس أٚ ؾطؾي، ْؿطٙ ٚإؿيٗاضٙ إزي ايٓاؽ زٕٚ َكابٌ .. ؾٝكّٛ ٜٛغـ بتعبري ايط

اٙ بصنطٙ عٓس اغيًو ٚزٕٚ عتاب أٚ يّٛ أٚ سػاب أٚ عكاب يصيو ايػاقٞ ايصٟ اغتٛق

، ٚمل ٜؿتٝ٘ ؾكؽي نؿت٣ٛ ٚإصيا ٚنع ٚإصيا ضز عًٝ٘ ٚأداب عًٝ٘.. مل ٜعاتب٘، أٚ ًَٜٛ٘، 

أغطط  3هلِ خط١ اغرتاتٝذ١ٝ اقتكاز١ٜ ضا٥ع١ غيس٠ عيػ١ عؿط عاَّا ٚسيا ٫ٜتذاٚظ 

أَا تعبري ايط٩ٜا ؾٗٞ : غبع "١ٜ يًسٚي١ ٚتبك٢ َتُاغه١ ٚقٜٛ٘ طٜل اقتكازخاضط١ ط

مل ٜهتؿٞ  "غٓري خري ٜأتٞ بعسٖا غبع غٓري قشؽي ٚدٛع ٚتأتٞ غ١ٓ خري ْٚعِٝ نبري..

بٗصا ٚإصيا ٚنع خطت٘ ا٫قتكاز١ٜ، ؾكاٍ: غتأتٞ غبع غٓري ؾٝٗا اـري ٚايعضاع١ ٚاغيطط 

ؾاسؿـيٛا اؿب ؼي غٓبً٘ يهٞ ٜتعُط يؿرت٠ ط١ًٜٛ ٚخصٚا سادتهِ اغياغ١ اييت 

تأنًْٛٗا ٚأَط بايتكؿـ ا٫قتكازٟ ٚعسّ اٱغطاف ٚايتبصٜط، غياشا أٜٗا ايكسٜل؟ قاٍ: 

ٛات ؾٝٗا اؾٛع ٫ٚ ٜهؿٞ َا تعضعْٛ٘ ٚأْهِ غتشتادٕٛ ساد١ ٭ْٗا غتأتٞ غبع غٓ

نبري٠ غيدعٕٚ َٔ ايطعاّ ٚغريٙ ٚإشا ْؿص عًٝهِ شيو اغيدعٕٚ ؾإْهِ غتهْٕٛٛ ؼي خطط 

ٚبعس شيو ؼي غ١ٓ ٚاسس٠ ؼي شياّ ايػ١ٓ اـاَػ١ عؿط غٝأتٞ َسز ، نبري ٚدٛع ؾسٜس

ٚايًدي، ٚغٝعِ اـري ؼي  ًٝباهلل ٜٚأتٞ ؾطد٘ ؾػتُطط ايػُا٤ ٜٚٓبت اؿب ٜٚهجط اؿ

 .ايبًس
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  ٚتٛؾري اغيدعٕٚ ا٫غرتاتٝذٞ.: اٱزخاض ٚاقتكاز قإْٛ إزاضٟ

ؾ٬ بس َٔ نبؽي ا٫ستٝاطات اغياز١ٜ ٚاغيع١ٜٛٓ يًسٚي١ ٚاؿؿاؿي ع٢ً َػت٣ٛ قسز  

 ست٢ ٫ ٜػبب اٱْٗٝاض َٔ طيٝع ْٛاسٝ٘. اقتكازٟ َٚازٟ َٚعٟٓٛ. 

 . ٚقسضاتو يٝعطؾٗا اٯخطٜٔخرباتو : عطض قإْٛ إزاضٟ

ست٢ ترتى ؾطٚطو َػتكب٬ّ بعس تٛيٝس طٜٔ َكَٛات لاسو; اٯخ َعطؾ١

 ايكٓاعات ايهاؾ١ٝ يس٣ ايططف ايصٟ تطٜس إٔ تعٌُ َع٘. 

 : تطى ايعتاب ٚايتُاؽ ا٭عصاض يٰخطٜٔ .. قإْٛ تطبٟٛ

ايتعاٌَ عػٔ ايـئ ٚا٫بتعاز عٔ غ٤ٛ ايـئ، ٚاٱضيإ بايكها٤ ٚايكسض خريٙ 

 ايتٛنٌ ع٢ً اهلل تعازي. ٚٚؾطٙ َع ا٫ستٝاؾي با٭غباب 

اْطًل غاقٞ اغيًو حيٌُ ايؿت٣ٛ ٚتأٌٜٚ ض٩ٜا اغيًو طا٥طّا بٗا ؾطسّا هلصا ايتشسٟ 

 .اقتكازّٜا ندُّابطْافا ايصٟ نؿـ هلِ طيٝعّا 

 ٱسػإ إزي احملػٔ َٚهاؾأت٘. : اقإْٛ إزاضٟ

إزي اغيًو ٚأعطاٙ تأٌٜٚ ايط٩ٜا أزضى إٔ ايعامل اؿكٝكٞ ٚايكازم ايػاقٞ ٚقٌ 

 .ؾطًب٘ زٕٚ تأخط ؾأضغٌ ي٘ َٔ ٜأتٞ ب٘ ،اغيدًل ٚايػ٬ّ ا٭َري ٜٛغـ

 ضز ا٫عتباض. ايربا٠٤ ٚ: قإْٛ إزاضٟ

ٌُِه  َومَالَ ﴿ َُ ْ ِٓ  اْئُخِِٖن  ال ِ ا ة َُّ َْلُ  َربيَه  إََِلى  ارِْجػْ  مَالَ  الرَُّشٖلُ  َجاَءهُ  قٌََ
َ
ا قَاْشأ ةِ  ةَالُ  ََ َٖ ِِت  اًجيْص  الَلَّ

 َِ ْؽ َِّ  َرطَّ ُٕ يِْدَح
َ
َِّ  َرِّبي  إِنَّ  أ ِٔ ٌٍ  ةَِسْيِد  ﴾َؼٌِي

يطز اؽص خط١ مل ٜتأٖب يًدطٚز ؾٛقّا ٚؾطسا ٚإصيا ٚقٌ ايطغٍٛ إزي ٜٛغـ،  

ست٢ خيطز إزي غاس١  ;ٚتٓـيٝـ ايؿا٥عاتترب٥ت٘ َٔ ايت١ُٗ اغيٓػٛب١ إيٝ٘ ا٫عتباض ٚ

ا٭ٜاّ اغيكب١ً عًٝ٘ شات َػ٦ٛي١ٝ ْٚب٠ٛ  ْـيٝؿ١ بؿدك١ٝ اعتباض١ٜ ق١ٜٛ قازق١ ٭ٕ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





39 

 

 

 قوانني قيادية من سورة يوسف عليه السالم

طًب٘ إزي اغيًو إٔ حيهٞ ي٘ قك١ ايٓػ٠ٛ اي٬تٞ قطعٔ ، تكسّ بٚضغاي١ ضب ايعاغيري

ٝتو َربضّا ؾكسّ أٜٗا اغيًو ٚساؾ ٠ ايععٜع بؿػؿٗا ٚسبٗا أَاّ اغيٮأٜسٜٗٔ ٚأباست اَطأ

هلل ٜعًِ َا خيؿٛٙ َٚا ٚأنس إٔ ا، يتًو اهلٛؽ ايٓػا٥ٞ ايصٟ نإ َٓ٘ دطح أٜسٜٗٔ

 ٜهٝسْٚ٘.

ا مَالَ ﴿ ََ  َِّ َِّ  إِذْ  َخْطُتُس ِْ  يُُٖشَف  َراَوْدُت ِٓ  َخ َِ  َجْكِص ِ  َخاَش  مٌُْ ا َّلِلَّ َْا ََ ُْ ِٓ  َؼٌِ ِْ  َؼٌَْي ٖءٍ  َِ   ُش
ُت  مَاًَِج 

َ
َلُّ  َخْطَدَص  اَْلنَ  اًَْؽِزيزِ  اْمرَأ َّا اِلْ

َ
ُٓ  أ ِْ  َراَوْدحُ ِٓ  َخ ُٓ  َجْكِص َِ  َوإَِّّ ُِ َ اِدرنِيَ  ل  ﴾الطَّ

ٚد٘ اغيًو غ٪اي٘ بهٌ ترب٥ت٘ َٔ ايتِٗ اغيٓػٛب١ إيٝ٘،  عًِ اغيًو إٔ ٜٛغـ ٜطٜس

تأزب ، ٖس٤ٚ إزي ظٚدت٘ َٚٔ َعٗا َٔ ايٓػ٠ٛ َا خطبهٔ إش ضاٚزتٔ ٜٛغـ عٔ ْؿػ٘

ع عٔ اؾؾبازضٕ ايٓػ٠ٛ بايسؼي ططح ايػ٪اٍ، ٚايٓػ٠ٛ اي٬تٞ سهطٕ اغيًو َع ظٚدت٘ 

ٜٴٜٛغـ أ  اَطأ٠ ايععٜع يٛاقع ا٭َطاغتػًُت  ،غ٤ٛ ٚأْ٘ ع٢ً عًِ ٚأخ٬م عٓ٘عًِ ْ٘ مل 

أْ٘ دا٤ ٚقت ؿيٗٛض اؿل ٚإٔ ٫ َؿط َٔ ايكسم اغتٝكٓت ٚٚبعس ؾٗاز٠ ايٓػ٠ٛ نًٗٔ، 

زت٘ بهٌ تأنٝس ٚزاؾعت عٔ ٖصا ايكٍٛ َع ؾأزاْت ْؿػٗا بأْٗا ٖٞ اييت أقسَت ع٢ً َطاٚ

ٚمل  ،أْٗا غابكّا ناْت تعرتف يهٔ ناْت ؼُٞ ْؿػٗا بكطاضات تتدصٖا تأٜٝسّا ؿبٗا

قطست بربا٤ت٘ ٚأْ٘ َٔ ايكازقري بٌ ٚإٔ ايٓؿؼ ٖٞ أَري٠ ايػ٤ٛ; تهتؿٞ بإزا١ْ ْؿػٗا 

ُت  مَاًَِج  ﴿ٚتأتٞ بايتكطٜط ايجايح ٚٚانض، ٖٚصا تكطٜط ناؼي َهتٌُ 
َ
 اَْلنَ  اًَْؽِزيزِ  اْمرَأ

َلُّ  َخْطَدَص  َّا اِلْ
َ
ُٓ  أ ِْ  َراَوْدحُ ِٓ  َخ ُٓ  َجْكِص َِ  َوإَِّّ ُِ َ اِدرنِيَ  ل  ﴾الطَّ

ٚأْٗا ناْت غتهتِ عٓ٘ أٟ ؾهٝش١ ٚأْٗا ئ ؽرب أسسّا تطٜس إثبات ٚؾا٤ٖا بأْٗا 

لَِه  ﴿ ،بع٬قتٗا َع٘ ٖٚصا ٚؾا٤ا َٓٗا ٚخٛؾّا َٔ اهلل إٔ ٫ تهٕٛ ػئ خيٕٛ ا٭َا١ْ
ى
 َذ

 ٍَ ِّني  َِلَْؽٌَ
َ
ٍْ  أ َ ُٓ  ل ْْ ُخ

َ
ْيِب  أ ـَ نَّ  ةِاًْ

َ
َ  وَأ ِدي اَل  اَّللَّ ْٕ َائِجنِيَ  َوْيدَ  َح

ْ
ٚاـطاب ٖٓا َٔ اَطأ٠ ايععٜع  ﴾اَل

بأْ٘ خطاب َٛد٘ يًًُو  ايبعض َٔ اغيؿػطٜٔٚيٝؼ نُا عًٝ٘ عًٝ٘ ايػ٬ّ، يٝٛغـ 

اغيًو نإ ٭ٕ  َٓٗا ؾ٤ٞ، ٗا سؿـيت عطنٗا ٚمل حيسخٚأْٗا تربض ي٘ أْ ، َٔ  اَطأت٘

ٜػض ايططف عٔ بطا٠٤ ٜٛغـ ْع٫ّٚ  ٚنإع٢ً إط٬ع بهٝس ايٓػا٤ َٔ أٍٚ ايكك١ 

يطغب١ ظٚدت٘ ٚأْٗا ٖٞ اييت أقسضت نٌ ايكطاضات نس ٜٛغـ بٓا٤ٶ ع٢ً ضغبتٗا ٚاْتكاَّا 

 ٚاهلل أعًِ.  ،يؿٗٛتٗا ٚؾػؿٗا
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ا ﴿ ََ ةَريئُ  َو
ُ
اَرةٌ  اْلَّْكَس  إِنَّ  َجْكِِس  أ ََّ

َ
ٖءِ  أَل ا إاِلَّ  ةِالصُّ ََ  ٍَ ٌٍ  َدُكٖرٌ  َرِّبي  إِنَّ  َرِّبي  رَِخ ٚتأتٞ  ﴾رَِخي

نصيو عهِ تأنٝسٟ ضابع بٛقؿٗا إٔ ْؿػٗا أَطتٗا بايػ٤ٛ ٚطًبت اغيػؿط٠ ٚايطظي١ 

ٚيعًٗا اعرتؾت ٞ اٱضيإ باهلل ايٛاسس ا٭سس، َٔ اهلل ٖٚصا نأْٗا بسأت تسضى َعاْ

  ٱضيإ باهلل.ات ؾٗا بعس إٔ عطغط٦

 : ٚايتكاضٜط: قٝاغ١ ًَدل ا٭سهاّ قإْٛ إزاضٟ

ؾشهِ ايربا٠٤ قسض َٔ اَطأ٠ ايععٜع ٚيٝؼ َٔ اغيًو ٚنإ َٓطٛم اؿهِ اؾتٌُ 

ؾو ؼي ؿيٗٛض ايربا٠٤ ٫ٚ ٜبك٢ ٭سس َٔ ايٓاؽ  ،ايؿوست٢ تكطع  عباضاتع٢ً أضبع 

 ٚاؿل.

 ، ؾٗاز٠ طياع١ٝ.عٓ٘ غ٤ٛٚأْ٘ مل ٜعطف غري١ٜ ٜٛغـ  ايٓػ٠ٛؾٗاز٠  ا٭ٚزي:

 اعرتاؾٗا بأْٗا ٖٞ اييت ضاٚزت٘ ٚأْٗا ناشب١ ٖٚٛ ايكازم.  ايجا١ْٝ:

 شنط غبب غذٓ٘ يهٞ ٜتأنس ٜٛغـ أْٗا مل ؽٓ٘ بايػٝب.  ايجايج١: 

 ، ٚطًبٗا اغيػؿط٠ َٔ اهلل. اتُٗت ْؿػٗا اييت أَطتٗا بايػ٤ٛ ايطابع١:

 : ايطدٛع إزي اؿل ؾه١ًٝ قإْٛ إزاضٟ

 ٚنٝـ ٜتعاٌَ َع اـطأ.  ٚايكٛاب،نٝـ ٜطدع إزي اؿل اٱْػإ ٜتعًِ 

َٔ خاي١ٝ مسعت٘ ٚ: ؼًٞ ايكا٥س بايجك١ ٚاغيكساق١ٝ ٚايعًِ قإْٛ قٝازٟ

  .ايؿا٥عات

 ايػُع١ ايطٝب١ يًكا٥س دع٤ َٔ ايهؿا٠٤ ٚا٭خ٬م ؾ٬ إَا١َ ع٢ً قّٛ ٜهطْٖٛ٘. 

نٝض ا٭َٛض ٚا٫بتعاز عٔ ٛ: غس ايجػطات ؼي ا٭خباض ٚا٭سهاّ ٚتؾا٥س٠ تطب١ٜٛ

، نُا قاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ييت قس تجري ا٭ضادٝـ ٚغ٤ٛ ايـئٚايؿب٘ اَبُٗاتٗا 

 إْٗا قؿ١ٝ(.)
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 تعٝري اؿل ٚتأٜٝسٙ ع١ْٝ٬ ٚعسّ ايػهٛت عٔ ايباطٌ ٚتٛنٝش٘. : قإْٛ إزاضٟ
 

 تعًِ ؾٕٓٛ ايتعاٌَ ا٭غط١ٜ ٚإزضاى ْكاؾي ايك٠ٛ ٚايهعـ اييت ؾا٥س٠ تطب١ٜٛ:

 . ٔ سكٛقٗٔ أٚ يًتربٜط عٔ أخطا٥ٗٔ تػتدسَٗا ايٓػا٤ يًسؾاع ع

ٚعسّ ايتػاٌٖ عٔ ا٭خطا٤ اييت ؼكٌ ؼي ا٭غط٠ ٚتطانُٗا .. نُا ٫ بس إٔ 

 ٜـيٗط ايكطاضات ايٛانش١ اغي٪ٜس٠ ٚاغيعاضن١ َٔ ضب ا٭غط٠. 

 .اـك١َٛ ٫ تػتسعٞ ايؿذٛض ٚايتُازٟ ؼي ايتهًٌٝ عٔ اؿل: قإْٛ قٝازٟ

إٕ َٔ أخ٬قٝات ايكا٥س ٚايتُجٌ باؿل ٚايعسٍ ٜٚرتى ايؿذٛض ؼي اـك١َٛ; ٭ْٗا 

 دع٤ َٔ ايٓؿام ٚع١َ٬ َٔ ع٬َات٘. 

 . ٫ ؽٔ َٔ ا٥تُٓو ٚيٛ نٓت خا٥ٔ: قإْٛ إضياْٞ

  .تكّٛ ايكٝاز٠ ع٢ً ا٭َا١ْ ٚايكسم ؼي ايكٍٛ ٚايعٌُ

 : ٚإع٬ْٗا اتايكطاضٚنٛح : قإْٛ قٝازٟ
ْٖمَ َومَاَل ﴿ ُٓ مَاَل إََِّّه اَْلَ َُ ا ََكَّ َُّ ُٓ ِْلَْكِِس قٌََ ْشَخْخٌِْط

َ
ِٓ أ ِ ٌُِه اْئُخِِٖن ة َُ ْ ِىنٌي  ال ََ َْا  ْح ََلَ

َِنٌي)
َ
 ﴾(54أ

أؿيٗط ٚبعس إٔ اطًع اغيًو ع٢ً اؿهِ ايكازض بربا٠٤ ٜٛغـ طًب ٜٛغـ ثِ 

ايع٬ق١ اـاق١ اييت شيٝع بٗا ٜٛغـ عٔ غريٙ ٚأْ٘ ٫ بس إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تؿاِٖ بٝين 

سهط  أٚ ٜتدص قطاضّا اغتجٓا٥ّٝا بٝٓٓا،ٚبري ٜٛغـ ٚيٝؼ ٭ٟ ططف آخط إٔ ٜتسخٌ 

ايكسٜل َباؾط٠ بكطاض ايتعٝري ٚايتطُري ٚايتأَري ٚايتُهري غٓؿتض يو قؿش١ 

 .ا١ْ ٚأَا١ْشٚ َهدسٜس٠ ابتسا٤ َٔ ٖصا ايتاضٜذ أْو 

 : نٌ َٝػط غيا خًل ي٘، ؾايطدٌ اغيٓاغب ؼي اغيهإ اغيٓاغب.قإْٛ إزاضٟ

﴿( ٌٍ ْرِض إِِّني َخِكيٌظ َؼٌِي
َ
ِِ األ ِ  ﴾ (55مَاَل اْجَؽٌَِْن لََعَ َخزَائ
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فًػ٘ ٚنُٔ زٚيت٘، ٜطًب ؾكؽي  ٘ َٔٚبعس قسٚض قطاض ايتعٝري بايتُهري ٚتكطٜب

ٓكب نُا شٖب ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ ايتٛظٜع ٚاختٝاض اغيٓكب ٚمل ٜبتسٟ ٖٛ بطًب اغي

  إيٝ٘ بعض اغيؿػطٜٔ.

َطؾض ٭ٕ ٜهٕٛ  ّاؾهاْت ايتػ١ُٝ ابتسا٤ َٔ اغيًو بايتُهري نُٔ ٜكاٍ إٔ ؾ٬ْ

ًْٚشفي إٔ ٜٛغـ اختاض  ،ختاض اغيٓكب ا٭قًض ٚا٭دسضانُٔ اؿه١َٛ ايكاز١َ ؾ

عًُ٘ إٔ ٖصا ايجػط ا٭ِٖ  ؼي إجياز ي إَاض٠ أخط٣َٓكب ا٫قتكاز اغيكطٟ ٚمل خيتاض 

جٌ أقٛات ايٓاؽ اغيٓطك١ اؿػاغ١ ٚاغي١ُٗ شيسٝح  ;ْـيط٠ ثاقب١ ٙايتُهري ؼي ا٭ضض ٖٚص

ؾٝهٕٛ أز٣ َُٗتري ، يًٛقٍٛ إيِٝٗ ْٚؿط زعٛت٘ ٚتٓؿٝص خطت٘ ايسع١ٜٛ ٚا٫قتكاز١ٜ

اييت نٌُ ٚد٘ ٚبهؿا٠٤ عاي١ٝ .. سٝح ٜجبت يًًُو لاح خطت٘ ا٫قتكاز١ٜ ع٢ً أ

  سع١ٜٛ اييت أَطٙ بٗا اهلل عع ٚدٌ.ٜٚٓؿص اـط١ ايٓب١ٜٛ ٚاي ٚنعٗا

 .  ايٛاقع١ٝ باغتػ٬ٍ اغيٛاقـ:  قإْٛ قٝازٟ

 ٚغض ٚدٖٛطٖا، ا٭َٛض ؿكٝك١ ايٓـيط بٛدٛب تكٍٛ إزاض١ٜ ْـيط١ٜ: ايٛاقع١ٝ

 غري ع٢ً ٚاؿؿاؿي اغيٓـي١ُ َكًش١ ؾٝ٘ غيا ٚايتٛد٘ ٚايـيٛاٖط، ايػطشٝات عٔ ايططف

 .اغيهاغب َٔ نبري قسض ٚؼكٝل اـػا٥ط بأقٌ أٖساؾٗا

 : شيهري ٚانع اـط١ َٔ ايتٓؿٝص  قإْٛ قٝازٟ

نْٛ٘ َٔ اؾاْب ا٫قتكازٟ ٚاغيايٞ( شيهٝٓ٘ َٔ خعا٥ٔ ا٭ضض )ٜٛغـ طًب 

إْٞ سؿٝفي عًِٝ ٚإصيا شنطِٖ  ٚمل ٜعنٞ ْؿػ٘ عٓسَا قاٍٚنع خطتٗا َػبكّا، 

ٚقؿٛٙ ٚعٓسَا ٚقؿٛٙ بايكازم  ،ٚثٓا٤ اغيًو ٚاَطأت٘ عًٝ٘ ،بػريت٘ ايصات١ٝ ٚنؿا٤ت٘

نًُتري داْب ٚٚقؿ٘ ايػاقٞ بايكسٜل ؾاختكطٖا ٜٛغـ ؼي  ٚا٭َا١ْ اغيها١ْبكاسب 

ٚن٬ ايٛقؿري ثابت ؼي ايكك١ ٚيٝؼ إزعا٤ ،  بايعًِ، ٚداْب َعطؼيباؿؿفي اقتكازٟ 

، ٚغٝهٕٛ ؿفي: سؿفي عطض اَطأ٠ ايععٜع، ٚايعًِ: تأًٜٚ٘ يًط٣٩ ٚثبٛتٗا ٚٚقٛعٗاؾاؿ

  ساؾـيّا يًُاٍ اغيٓكب ايصٟ آتاٙ اهلل، عًُّٝا ؼي إزاضت٘ ٚتٛظٜع٘ ٚقٝاْت٘. 
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﴿ ِْ ََ َْا  ا َخْيُد يََشاُء ُِّطيُب ةِرَْْحَخِ َٕ ْْ َِ  
ُ
َّٖأ ْرِض يَتََت

َ
َّْا َِلُُٖشَف ِِف األ ََىَّ نََشاُء َوال ُِّغيُػ َوَكَذلَِه 

ْدِصجنَِي ) ُُ ْ ْجَر ال
َ
ٖا َحخَُّنَٖن )56أ ٖا َوََكُّ ُْ ََ َِ آ ي ِ ْجُر اَلِخَرةِ َخْْيٌ لَِّلَّ

َ
 ﴾ (57( َوأل

ٍ  عًـ٢  ٚتؿذٝعِٗ ايكسم ع٢ً ا٭٫ٚز تعٜٛس: تطبٟٛ ؾا٥س٠  ٚايتدطـٝؽي  اــري  أؾعـا

 عًـــ٢  ٜٚتـــسضبٕٛ ا٭بٓـــا٤  ٜتأٖـــٌ عٓـــسَا بايػـــعاز٠  اغي٦ًٝـــ١ ايهطضيـــ١  اؿٝـــا٠. يًُػـــتكبٌ

 ؼكٝكٗــا إزي ٜػــعٕٛ أٖــساف عًــ٢ قا٥ُــ١ َػــتكب١ًٝ خطــ١ هلــِ ٜهــعٛا ٚإٔ ايكــاؿات

 .  قشٝش١ ؾطع١ٝ بططم

ِ : إزاضٜــ١  ؾا٥ــس٠ ٔ  ٚأنــش٢  َٚعــرب٠،  ٚانــش١ ايصاتٝــ١  ايػــري٠  تكــسٜ  خرباتــو  تــسٜٚ

 .  اٯخطٜٔ أَاّ بو تعطف ٚاييت اغي١ُٗ ا٭ؾٝا٤ َٔ ٚلاساتو

ٌ  َبـسأ  ٜتشكـل  ستـ٢  ٚاٱزاض١ٜ ايكٝاز١ٜ ايهؿا٤ات اختٝاض: إزاض١ٜ ؾا٥س٠  اغيٓاغـب  ايطدـ

٘  ٜؿكــض إٔ َــا  غيٓكــب يًُطؾــض  ٚحيــل اغيٓاغــب  اغيهــإ ؼي  شيــو  ٜٚ٪ٜــس  ٚقسضاتــ٘ بهؿا٤تــ

 .ايػابك١ بٓذاسات٘

 ايكٝاز٠ ٚعسّ شيهري َٔ ٜطًبٗا ايػًط١ ٚاٱَاض٠ ٫ٚ تطًب : قإْٛ قٝازٟ

ؾٝٗا ايعًُا٤ تؿك٬ّٝ كٌ ٚقس ؾ ،هلصٙ اٯٜات ٚيٮسازٜح اييت تسٍ ع٢ً شيو

ٍٳ ٜتِ ايتعن١ٝ يًؿدك١ٝ ايكٝاز١ٜ ٚتكسِٜ نؿا٤اتٗا ٚقسضاتٗا.  زقٝكّا. ٍٴ َقا  ايَّ٘ ضٳغٴٛ

ْٻَو اٱَاضٳ٠َ; تٳػٵَأٍ ٫ مسٴطٳ٠َ، بٔ عٳبسٳايطٻظئ ٜٳا): ملسو هيلع هللا ىلص ٝٵِط عٳٔ ُأعٵطٹٝتٳٗا إٕ َؾإ  َػَأَي١ٺ َغ

ٓٵتٳ ٕٵ عًَٝٗا، ُأعٹ ًِتٳ َػَأي١ٺ عٳٔ ُأعٵطٹٝتٳٗا ٚٳإ ٝٵٗا ٚٴنٹ ٘ٹ َتؿلٷ ... ( اؿسٜحإَي ًَٝ   .عٳ

ٜٴُهٔ ست٢ ٜبت٢ً: قإْٛ إزاضٟ  ٫ . 

ٜٴٸُا اهلل، عبس أبا ٜا: ؾكاٍ اهلل ضظي٘ ايؿاؾعٞ ضدٌ غأٍ  أٚ ضيهٔ إٔ: يًطدٌ أؾهٌ أ

 َٚٛغ٢، ٚإبطاِٖٝ، ْٛسّا، ابت٢ً اهلل ؾإٕ ٜبت٢ً، ست٢ ضيهَٸٔ ٫: ايؿاؾعٞ ؾكاٍ ٜبت٢ً؟ إٔ

 أْ٘ أسس ٜـئ ؾ٬ َهِٓٗ، قربٚا ؾًُا عًِٝٗ، ٚغ٬َ٘ اهلل قًٛات ٚقُسّا ٚعٝػ٢،

ؾُج٬ّ :  ،ؾ٬ بس َٔ ا٫بت٤٬ ٚإثبات لاسات ؼي تًو ا٫بت٤٬ات، ايبت١ ا٭مل َٔ خيًل

ايطبٝب ئ ٜهٕٛ طبٝبّا ست٢ ٜتعب ؼي ؼكٝل لاس٘.. نُا ٫بس إٔ خيترب َٔ ٜطاز 

 . طاع١ ٚاغيبسأ ٚاٱخ٬م هلل تعازيَٓ٘ ايتُهري ؼي أبٛاب ايكسم ٚايٛؾا٤ ٚا٭َا١ْ ٚاي
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 َٔ ٜطاز شيهٝٓ٘. نؿا٠٤ ٚإَهاْٝات : قإْٛ إزاضٟ

ع٘ َٔ َعًَٛات عٔ ططٜل سٝح تعطف نؿا٠٤ ٚقسضات اغيٛؿيـ َٔ خ٬ٍ َا مت طي

 ايػري٠ ايصات١ٝ ٚتعن١ٝ اٯخطٜٔ ٚاغيكاب١ً ايؿدك١ٝ ٚأعُاي٘ ٚلاسات٘. 

ِْ نََشاُء َوال ُِّغيػُ ﴿ ََ َْا  ا َخْيُد يََشاُء ُِّطيُب ةِرَْْحَخِ َٕ ْْ َِ  
ُ
َّٖأ ْرِض يَتََت

َ
َّْا َِلُُٖشَف ِِف األ ََىَّ  َوَكَذلَِه 

ْدِصجنَِي ) ُُ ْ ْجَر ال
َ
اغيطس١ً ايجا١ْٝ َٔ ايتُهري يٝٛغـ ؼي ا٭ضض ؾايتُهري ٚتأتٞ  ﴾ (56أ

ٚايتُهري ايجاْٞ: ٖٛ تٛيٝ٘ َٓكب ٚظٜط  ،ا٭ٍٚ: ٚقٛي٘ إزي قكط اغيًو ٚنطا١َ َجٛاٙ

أَط ايٓب٠ٛ ٚايسع٠ٛ إزي اهلل  ٚتٛزي ،ايصٟ ٫ٚٙ عًٝ٘ ًَو َكط اغياي١ٝ ٚا٫قتكاز اغيكطٟ

 ازٜح. َ٪ٜسّا سيعذع٠ ع١ًُٝ ٚع١ًُٝ سيعطؾت٘ تأٌٜٚ ا٭س

 : ايتؿٜٛض اٱزاضٟ دع٤ َٔ ايٓذاح ايكٝازٟ قإْٛ قٝازٟ

تعازي بتُهري ٜٛغـ ؼي ا٭ضض بس٫ّ َٔ ايطؾا١ٖٝ ؼي قكط ؾٝأتٞ اـطاب َٔ اهلل 

سٝح قاٍ  ،ق٬س١ٝ َطًك١ يٝٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّاغيًو، ٜٚـيٗط َٔ اٯ١ٜ إٔ اغيًو دعٌ 

ا َخْيُد يََشاُء ﴿: اهلل َٕ ْْ َِ  
ُ
َّٖأ ْرِض يَتََت

َ
َّْا َِلُُٖشَف ِِف األ ََىَّ ٚمل ٜهٔ بعس شيو سهِ   ﴾َوَكَذلَِه 

ايؿ٦ٕٛ اغياي١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚإصيا نإ سانُّا َطًكّا  قإْٛ إزاضٟٜٛغـ َكتكطّا ع٢ً 

  .كطغي

َْا﴿ بعس شيو بكٛي٘: ٚقطح اهلل ؼكٝل اهلسف  :ٚاٱقاب١ ٖٓا ﴾ُِّطيُب ةِرَْْحَخِ

ِٳٸ)نُا ؼي سسٜح اغيهطٚب ٚاغيسٜٕٛ: )بايؿهٌ ٚايتُهري،   اغيًَو تٴ٪تٞ اغيًوٹ َايَو ايًٗ

ٍٴٸ ، تؿا٤ٴ َٳٔ ٚتٴعٹعٴٸ ، تؿا٤ٴ ػئ اغيًَو ٚتٓععٴ ، تؿا٤ٴ َٳٔ  إْو اـريٴ بٝسٹى ، تؿا٤ٴ َٳٔ ٚتصٹ

ٌِٸ ع٢ً ٔٴ.  قسٜطٷ ؾ٤ٞٺ ن ُٴُٗا ٚاٯخط٠ٹ ايسْٝا ضظي  ٚشيٓعٴ ، تؿا٤ٴ َٔ تعطُٝٗا ، ٚضسٝ

قٍٛ ٚنُا غٝ٪ٜس ( (غٛاى َٳٔ ضظي١ٹ عٔ بٗا تٴػٓٝين ضظي١ّ اضظِيين ، تؿا٤ٴ َٔ َُٓٗا

ٜا َا غٝأتٞ بًػإ إخ٠ٛ ٜٛغـ ) عٓسَا ْازاٙ إخٛت٘  اَت٬ى ٜٛغـ باؿهِ اغيطًل غيكط

 أٜٗا ايععٜع ( ٖٚصا نإ امسّا َٔ أمسا٤ ًَو َكط ظٚز )اَطأ٠ ايععٜع(. 

 ٖٚٓا جيسض اٱؾاض٠ بإٔ : 
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ض١ٜ٩ ٜٛغـ يربٖإ ضب٘ ٚقس شٖب عسز َٔ اغيؿػطٜٔ أْ٘ بطٖإ َٔ اهلل تعازي ٚأْ٘ 

٫ تهٔ نايطري.. أٚ أْ٘  ٜعكٛبأٚ أْ٘ ْٛزٟ عًٝ٘ ٜابٔ شيجٌ بط٩ٜت٘ ٜعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ 

إٔ ، ٚايصٟ شٖبت إيٝ٘ ضأ٣ نتاب ؼي سا٥ؽي ايبٝت ...، ٚشٖب آخطٕٚ أْ٘ ضأ٣ شيجاٍ اغيًو

ٚإسػاغ٘ اغيككٛز بطب٘ ؼي اٯ١ٜ ٖٛ ععٜع َكط َٚا قسّ يٝٛغـ َٔ َهطَات ٚشيهري 

 ٚاهلل أعًِ. بٛقٛي٘ ٚقطب٘ َٔ ايباب، 
 اـطاب َٛد٘ َٔ اَطأ٠ ايععٜع يٝٛغـ بإثبات عسّ اـٝا١ْ بايػٝب ٚيٝؼ يعٚدٗا. 

 إضيإ اَطأ٠ ايععٜع ٚاعرتاؾٗا باهلل تعازي ٚطًب اغيػؿط٠ ٚايطظي١ َٔ اهلل تعازي. 
إٔ ايتُهري َبس٥ّٝا نإ َٔ اغيًو َٚا نإ َٔ ٜٛغـ إ٫ اختٝاض ايتدكل 

 عػب ايهؿا٠٤ . 

ْؿػ٘ عٓسَا قاٍ سؿٝفي عًِٝ.. ٚإصيا اختكط هلِ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٜٛغـ  مل ٜعى

٘ ٚأثبت سكا٥ل ِٖ ٜسضنْٛٗا، ٚنإ ع٢ً ٚد٘ بطا٤ت٘ ٚؾٗازاتِٗ ع٢ً َس٣ قٓت

 ايتصنري. 
شيهري ٜٛغـ شيهّٝٓا َطًكّا ٱزاض٠ ؾ٦ٕٛ اؿهِ ؼي َكط ٚأْ٘ أقبض ايععٜع ع٢ً 

 َكط.

 : اٱؾاز٠ بكسضات ٚنؿا٠٤ ايؿدل َٔ قبٌ اجملتُع.قإْٛ إزاضٟ
ت٘ ٚإضياْ٘ ٚي٘ اثِ ٜ٪نس اهلل إٔ ٜٛغـ اضتك٢ إزي َطتب١ اٱسػإ بكربٙ ٚتهشٝ

اب ا٭عـيِ ايصٟ ا٭دط ا٭نرب ٚايجٛ ا٠ َبس١ٝ٥ ٚأَأأدط احملػٓري ؼي ايسْٝا نُهاؾ

 َ٪َٔ اتك٢ اهلل.  ٌغٝهٕٛ ؼي اٯخط٠ ي٘ ٚيه

ٖٚهصا عٛض ايًّ٘ ٜٛغـ عٔ احمل١ٓ، تًو اغيها١ْ ؼي ا٭ضض ، ٖٚصٙ ايبؿط٣ ؼي 

 اٯخط٠ دعا٤ ع٢ً اٱضيإ ٚايكرب ٚاٱسػإ.
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 أثط ايـيًِ طٛاٍ سٝات٘: جيس ايـيامل :  قإْٛ إضياْٞ

ِْىُروَن )﴿ َُ ٍْ ََلُ  ُٔ ٍْ َو ُٕ ِٓ َذَؽَرَذ ٖا َؼٌَْي ةُ يُُٖشَف قََدَخٌُ َٖ  ﴾( 58وََجاَء إِْخ

ع٢ً ضأؽ ايػًط١ ؼي َكط يتٓؿٝص ايربْاَر اغيايٞ ٜٛغـ َكايٝس اي١ٜ٫ٛ  تٛزي

ٚا٫قتكازٟ غيٛاد١ٗ ا٫ْٗٝاض ا٫قتكازٟ عػب اـط١ اييت قسَٗا عٓس خطٚد٘ َٔ 

ايػبع ايػٓري اـكب١ ؾأعس ايعس٠ ٚاغتٓؿط نٌ ايك٣ٛ اييت َٔ أدًٗا  تيػذٔ ٚدا٤ا

ٜكّٛ بتشكري ٚؽعٜٔ اؿبٛب غيٛاد١ٗ ايػبع ايػٓٛات ايعذاف اييت غتأتٞ، ٚبعس َطٚض 

ؾرت٠ َٔ ايعَٔ اؾتس اؾٛع ٚأدسبت ا٭ضض ٚأَػهت ايػُا٤ اغيطط ٚداع ايٓاؽ دٛعّا 

 ،ٜبشجٕٛ عٔ طعاّز تػ٢ُ نٓعإ ب٬ؾسٜسّا ست٢ دا٤ إخ٠ٛ ٜٛغـ َٔ أضض ؾًػطري 

أْؿأ بطْافّا اقتكازّٜا ٜكّٛ ع٢ً إزخاض ايطعاّ ٚتٛظٜع٘ تٛظٜعّا عاز٫ّ قس نإ ٜٛغـ ٚ

 .٬ستهاض ٚايتدعٜٔ غري اغيؿطٚعبري أؾطاز اجملتُع َٓعّا ي

ؾسخًٛا عًٝ٘ ؾعطؾِٗ َٔ ٬َقِٗ َٚٔ بٝاْاتِٗ ايؿدك١ٝ ؾذا٤ إخ٠ٛ ٜٛغـ 

ٜسيٞ بٗا نٌ َٔ ٜطٜس إٔ ٜهطب ي٘ غُّٗا َٔ ايطعاّ .. ؾ٬ بس  ٚايعا١ًٝ٥ اييت ٫ بس إٔ

إٔ ٜصنط ي٘ اغِ نٌ ؾطز ؼي ايعا١ً٥ ٚعسز أؾطاز ايعا١ً٥ ٚيعًِٗ شنطٚا أِْٗ أ٫ٚز 

ّا ٚبايتأنٝس غٝكٛيٕٛ أْ٘ ٚإٔ هلِ أبا ؾٝد ،ٚأِْٗ أسس عؿط ْؿط ،ٜعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ

; ٜعطِٝٗ أنجطتعطاف اغيًو يهٞ ي٘ امس٘ ٜٛغـ َٔ أدٌ اغ ّا; ٭ْ٘ ؾكس ابَٓهًّٛ

ؾأنطَِٗ ٚأسػٔ نٝاؾتِٗ تٛقعٕٛ ٜٚٓهطٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ٜٛغـ، ؾعطؾِٗ َع أِْٗ ٫ ٜ

  ا٫ّ ًٜٝل سيكاّ َػ٦ٍٛ سؿٝفي عًِٝ.ٚاغتكبًِٗ اغتكب

 : ا٫ْكات أع٢ً َطاتب ا٫غتُاع  قإْٛ قٝازٟ

َّا﴿
َ
وِِف اًَْىْيَي وَأ

ُ
ِّني أ

َ
ال حََرْوَن أ

َ
ٍْ أ بِيُس

َ
ِْ أ َِ  ٍْ ٍخ ًَُس

َ
ٍْ مَاَل اْئُخِِٖن ةِأ ِٔ ازِ َٕ ٍْ ِِبَ ُٔ َز َّٕ ا َج َُّ َ َخْْيُ  َول

زنًِنَِي ) ُُ ْ ٍْ ِؼِْدي َوال َتْنَرُبِٖن )59ال ِٓ قََل َوْيَي ًَُس ِ حُِِٖن ة
ْ
ٍْ حَأ َ  ﴾( 61( قَإِْن ل

٘ ؾًُا ضأ٣ سادتِٗ داٖع٠ يًشٌُ، ٗٝع ساد١ إخٛتأَط ٜٛغـ غًُاْ٘ ٚعُاي٘ بتذ

ِٗ يٛا، ٚأْ٘ غُٝٓشأضاز إٔ ضيتشِٓٗ ؾطًب َِٓٗ إٔ ٜأتٛٙ بأر هلِ َٔ أبِٝٗ نُا قا

بايهٌٝ ٚإنطاَّا ؼي ايهٝاؾ١ ٚإٔ ٜهْٛٛا ْع٤٫ َهطَري .. ٚبٗصا ٚظٜاز٠ َكابٌ شيو ٚؾا٤ٶ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





47 

 

 

 قوانني قيادية من سورة يوسف عليه السالم

ععظ طًب٘ بأ١ُٖٝ اغيٛنٛع قسّ عطٚن٘ اغيػط١ٜ َٔ باب ايتشؿٝع، ٚظٜاز٠ يتأنٝس دس١ٜ 

إسهاض أخِٖٛ َٔ أبِٝٗ ؾٛنع تٗسٜسّا شيجٌ بأْ٘ ضبؽي ايهٌٝ َٚا حيتادْٛ٘ عهٛضٙ 

ٖٚصا ضٚع١ ايتكٜٛط ايكطآْٞ يًعٌُ اٱزاضٟ  بأِْٗ ػيٓٛعٕٛ َٔ اؿهٛض إيٝ٘، ٚأنس هلِ

ٚيعٌ بعس إٔ  ،ٚتٓٛع ٚغا٥ٌ اٱقٓاع ٚدعٌ ايططف اٯخط ؼي زا٥ط٠ َػًك١ َٔ اـٝاضات

 تطنٖٛا داٖع٠ يًتشٌُٝ .دٗعٚا هلِ سادتِٗ ٚ

 إغٓاز ا٭َط إزي أًٖ٘. :  قإْٛ قٝازٟ

ةَاهُ َوإَِّّا ًََكاِؼٌَُٖن )﴿
َ
ُٓ أ ْْ ٖاْ َشَُنَاوُِد َخ ُ ٍْ 61مَال ُٕ ٍْ ًََؽٌَّ ِٕ ِ ٍْ ِِف رَِخال ُٕ ٖاْ ةَِغاَخَخ ِٓ اْجَؽٌُ ِ ( َومَاَل ًِِكْخَياّ

ٍْ يَرِْجُؽَٖن ) ُٕ ٍْ ًََؽٌَّ ِٕ ٌِ ْٔ َ
ٖاْ إََِل أ ا إَِذا اَّنٌَُت َٕ  ﴾( 62َحْؽرِقَُٖج

ثِ ِٖ اؾاؾ١ٝ سا٥طٜٔ نٝـ ٜكٓعٕٛ أبضآِٖ َتًه٦ري ٫ جيسٕٚ إداب١ ؾٝٛغـ 

قاضسٛا ٜٛغـ باـرب أِْٗ غرياٚزٕ أباٙ ع٢ً ا٫تٝإ ب٘ ٖٚصا ز٫ي١ ع٢ً تٛقعِٗ 

َِٓٗ طُعّا باغتٝؿا٤ ِٗ ٖصا ايطًب ٚأنسٚا بأِْٗ غٝؿعًٕٛ َا طًب ٝبكعٛب١ قبٍٛ أب

ؾأَط ٜٛغـ غًُاْ٘ ٚعُاي٘ بإعاز٠ ، يهٌٝٚخٛؾّا َٔ َٓع اايهٝاؾ١  ايهٌٝ ٚنطّ

بهاع١ اييت دا٤ بٗا إخ٠ٛ ٜٛغـ ٚيعًٗا بهاع١ َٔ غري اؿبٛب ٫غتبساهلا عبٛب اي

  .تهاٍ

 ،ٚشٖب بعض اغيؿػطٜٔ إزي إٔ ايبهاع١ قس تهٕٛ دًٛز ٚقٛف ٬َٚبؼ ٚغريٖا

ٚست٢ ٜهٕٛ ٖصا ا٭َط زي٬ّٝ  ،أَط بإعازتٗا نًٗا إزي ضساهلِ ايصٟ أتٛا ب٘ ٚايطادض أْ٘

ع٢ً َٓعِٗ َٔ ايهٌٝ أَاّ أبِٖٛ َٔ أدٌ ظٜاز٠ اؿذ١ ٚايكٓاع١ ع٢ً نطٚض٠ إضغاٍ 

 َعِٗ أخِٖٛ ؾٝهْٛٛا َهططٜٔ يًعٛز٠ ٚايطدٛع إزي ٜٛغـ ؿادتِٗ اغياغ١ يًطعاّ.. 

ٚقس شٖب ، إيِٝ٘ٝٗ َٔ أبِٝٗ يؿٛق٘ ٘ إيٝ٘ بكشب١ أختسطم ٜٛغـ ع٢ً عٛز٠ إخٛ

ع٢ً أْ٘ أعاز ايبهاع١ ، ، ٚابٔ نجري، ٚايبػٟٛ، ٚايهًيبايطربَِٟٓٗ اغيؿػطٜٔ طيٗٛض 

 ايهُإ ٚتكسِٜ ايبهاع١ ضز ؼي نطَ٘ ٜطِٜٗ إٔ أضازسٝح َع َا مت ػٗٝعٙ َٔ دٗاظِٖ 

 . عًٝٓا نطاَتِٗ:  أٟ ، ٜعطؾْٛٗا يعًِٗ ، ايعٛز إزي هلِ أزع٢ يٝهٕٛ ، ٚاٱسػإ ايرب ؼي
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 : عطض اؿاد١ ٚتكسِٜ ايػبب ٚا٫يتعاّ  قإْٛ قٝازٟ

َخاَّا َّْسَخْي َوإَِّّا ﴿
َ
َْا أ َؽ ََ ْرِشْي 

َ
َّْا اًَْىْيُي قَأ َِ َِْػ  َُ ةَاَّا 

َ
ٖاْ يَا أ ُ ٍْ مَال ِٕ بِي

َ
ٖا إََِل أ ا رَِجُؽ َُّ ََلُ  قٌََ

 ﴾( 63َِلَاقُِغَٖن )

ع٢ً  ٭ب سيٓعِٗ َٔ اؿكٍٛإزي أبِٝٗ ٚعٓس أٍٚ َكاب١ً ٚادٗٛا اضدع ا٭خ٠ٛ 

، اؿبٛب٫ بس َٔ إضغاٍ أخاْا َعٓا ٭ْ٘ أقبض ؾططّا أغاغّٝا ؼي سكٛيٓا ع٢ً  ; اؿبٛب

 . ٚاغيككٛز نُا شنط ابٔ نجري أْ٘ ؼي اغيط٠ ايكاز١َ إٕ مل تطغٌ َعٓا أخاْا بٓٝاَري

ٚأخطأ ا٭خ٠ٛ إٔ أعازٚا طي١ً ٚإْا ي٘ ؿاؾـيٕٛ إزي َػاَع ا٭ب اغيهًّٛ ست٢ شنط 

مل أَاْتهِ ع٢ً ٜٛغـ ٚإٔ  ا٭ٚزي ٚدطضي١ ؾعًِٗ بٝٛغـ، أغات٘ع٢ً إثطٖا َ

 .ـيٖٛاؿؼ

 ايععّ ٚاٱقطاض ٚايتٛنٌ. :  قإْٛ إضياْٞ

﴿ ٍُ رَْخ
َ
َٖ أ ُٔ ُ َخْْيٌ َخاقًِغا َو َِِ َرْتُي قَاَّللَّ  ِٓ ِخي

َ
ٍْ لََعَ أ َُِْخُس

َ
ا أ َُ ِٓ إاِلَّ َو ٍْ َؼٌَْي ُُْس ََ ْي آ َٔ مَاَل 

 ﴾ (64الرَّاِْحِنَي )

اهلل خري اؿاؾـيري ٚأْ٘ أضسِ ايطاظيري َٔ ضيس ايٓاؽ باـري ٚايؿهٌ ؾأنس بإٔ 

ٖٚصا ساٍ ا٭يػ١ٓ اغيٛسس٠ َٔ ا٭بٔ ٚأبٝ٘ ٜعكٛب ؾاهلل ساؾفي ٚأضسِ ايطاظيري .. نُا 

  ْؿا٤ ٫ٚ ْهٝع أدط احملػٓري (. قاٍ تعازي: ) ْكٝب بطظيتٓا َٔ

﴿ ٍْ ُٕ ٍْ وََجُدوا ةَِغاَخَخ ُٕ َخاَخ ََ ٖا  ا َذَخُد َُّ َ َْا  َول ِذهِ ةَِغاَخُخ َٔ ا َجْتِِغ  ََ ةَاَّا 
َ
ٖا يَا أ ُ ٍْ مَال ِٕ ْت إََِلْ ُردَّ

َخاَّا َوَّْزَداُد َوْيَي ةَِؽٍْي َذلَِه َوْيٌي يَِصٌْي )
َ
َْا َوََنَْكُظ أ ٌَ ْٔ َ

ُْي أ ُِ َْا َوَّ ْت إََِلْ  ﴾ (65ُردَّ

 : ٫ سكٝك١ إ٫ بسيٌٝ: قإْٛ إزاضٟ

ِٖ ٚاغيًُٛغ١ ع٢ً إٔ طًب سهٛض أخٛ ٚنإ ٫ بس َٔ تكسِٜ ا٭زي١ احملػٛغ١

ؾتشٛا َتاعِٗ ؾتشٛا ططٚزِٖ ٚأٚعٝتِٗ ٚأزٚاتِٗ ؾإشا  أقبض سكٝك١ ٚساد١ ٫بس َٓٗا،

ازٚا بأبِٝٗ ٜا زي٬ّٝ قاطعّا ْٚ ٖاؾاعتربٚ، ايبهاع١ اييت شٖبٛا بٗا عازٚا بٗا نُا ٖٞ

أٟ:  )ٚصيري أًٖٓا( اعًٝٓبهاعتٓا ضزٖٚا  ٙقسقّا ٫ٚ ْبػٞ عًٝو ؾٗص َا ْكٍٛ إ٫!! أباْا 
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.. يٓا ظٜاز٠ َري٠ سبٛب سيكساض بعريٚإٔ ٜهٕٛ ِ أًٖٓا ايطعاّ، ْٚعزاز نٌٝ بعري، ْطع

ٖٚٓا ٜػتدسّ ا٭خ٠ٛ أغًٛب ايرتغٝب ٚايرتٖٝب ايصٟ اغتدسَ٘ َعِٗ ٜٛغـ ؾأضٖبٛا 

ٚضغبٛا أباِٖ بعٜاز٠ اغيهٌٝ َع ظٜاز٠ عسزِٖ ٚعسز  ،أبِٖٛ عاد١ أًِٖٗ إزي ايطعاّ

ٚنُا ٚقؿٛا إٔ اؿبٛب َٝػٛض َٚتٛؾط عٓس اغيًو ايصٟ اغتكبًِٗ ٚأسػٔ  ،أبعطتِٗ

 نٝاؾتِٗ . 

ا٭ب ٫ ضيتًو قطاض اغيعاقب١ ؾا٥س٠ : عطاٜا ٜٛغـ ـكَٛ٘ ظازِٖ تعًكّا ب٘، 

 اؾٓا١ٝ٥. 

 ت٘.قسضإ إٕ سكٌ أنجط َٔ ٜعصض اٱْػ: قإْٛ إزاضٟ

﴿ َُّ ٍْ قٌََ ْن ُُيَاَط ةُِس
َ
ِٓ إاِلَّ أ ِ حََُِّٖن ة

ْ
ِ ََلَأ ِْ اَّللَّ َِ ذِناً  ْٖ ٍْ َخَّتَّ حُْؤحُِِٖن َم َؽُس ََ  ُٓ ْرِشٌَ

ُ
ِْ أ ْٖهُ مَاَل ًَ ا آحَ

ا َجُنُٖل َوكِيٌي ) ََ ُ لََعَ  ٍْ مَاَل اَّللَّ ُٕ ذَِن ْٖ  ﴾( 66َم

َٔ ايسضؽ ٚيعً٘ تعًِ ايهُاْات ايهاؾ١ٝ ؿؿفي أخِٖٛ;  طًب ٜعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ

ٚناْت ايهُا١ْ َكسٚض٠ عًٝٗا ٖٚٞ عٗس  ،ايػابل عٓسَا أعطاِٖ ٜٛغـ زٕٚ نُاْات

َٚٝجام اؿطم ٚاحملاؾـي١ َع عؿِٖٛ عٔ ايهٛاضخ ٚا٭ؾٝا٤ اييت ٫ تؿطم بٝٓهِ ٚبٝٓ٘ 

ا بكٛهلِ اهلل ع٢ً َا تٛٙ ايجك١ ٚاغيٛاثٝل ٚتعاٖسٚآ .ٚإشا ْعيت َكٝب١ ؾعًٝهِ طيٝعّا

 .ٜٚؿٗس ع٢ً ٖصا اغيٝجام ٜط٣ إٕ اهلل ضقٝب َطًع ٌٝ، أٟ: ْكٍٛ ٚن

 : ا٭خص با٭غباب ٫ ٜتٓاؾ٢ َع ايتٛنٌ:  قإْٛ إضياْٞ

﴿ ِ ِْ اَّللَّ َِ  ٍْ ْؿَِن َؼُْس
ُ
ا أ ََ مٍَث َو َخَكري َُ َٖاٍب  ةْ

َ
ِْ أ َِ ٖا  ِْ ةَاٍب وَاِخٍد َواْدُخٌُ َِ ٖا   َومَاَل يَا ةََِن ال حَْدُخٌُ

َُٖن ) لي َٖ َخ ُُ ْ ْ ال َّكَّ َٖ ِٓ قٌََْيَخ ُْج َوَؼٌَْي لَّ َٖ ِٓ حَ ِ َؼٌَْي ٍُ إاِلَّ َّلِلَّ ُْس ٍء إِْن اِلْ ِْ ََشْ َِ67 )﴾ 

ٜعًُٓا ايعٌُ عًٝ٘ ايػ٬ّ بايتٛنٌ ع٢ً اهلل ٚسسٙ ٚإصيا ٜعكٛب  مل ٜهتـ

أَاّ أبٓا٥٘ ٜػريٕٚ عًٝٗا يؿ٤ٞ ٜعًُ٘ ؼي ْؿػ٘ ٚيعً٘ تٛقع  ٚنع خط١ با٭غباب سٝح

ؾذعٌ هلِ خط١ ايػري ؾٓازاِٖ ، إٔ ايصٟ اغتسعاِٖ ٚطًب ا٫بٔ ٖٛ ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ

إزي طيٗٛض َٔ اغيؿػطٜٔ ١ شٖب ٜا بين ٫ تسخًٛا َٔ باب ٚاسس ٚازخًٛا َٔ أبٛاب َتؿطق

ستٝاؾي َٔ إقابتِٗ بايعري ٚاؿػس نِْٛٗ إسس٣ عؿط نٛنبّا ز٫ي١ ع٢ً اأْ٘ 
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طياهلِ ٚقٛتِٗ ٚتٓاغل أدػاَِٗ ٚتكاضب أؾهاهلِ، أٚ أْ٘ خطؽي إزضانّا َٓ٘ إٔ ابٓ٘ 

ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٜسخٌ  ؾًطسيا ٜطاٙغٝهٕٛ بسٕٚ ضؾٝل ٭ْ٘ ضقِ ؾطزٟ اؿازٟ عؿط 

عي٘ ٚإنطاّ َجٛاٙ أنجط سٙ ست٢ ٜتُهٔ َٔ اغتكطاب٘ ٚاستٛا٥٘ ٚإنطاّ ََٓٔ باب ٚس

 . ٝام اٯٜاتٖٚصا َا سكٌ َٔ غَٔ إخٛت٘، 

 : ا٫يتعاّ باـط١ ٚتٓؿٝص ا٭ٚاَط: قإْٛ إزاضٟ

ٍء إاِلَّ َخاَجًث ِِف ﴿ ِْ ََشْ َِ  ِ ِْ اَّللَّ َِ  ٍْ ُٕ ْْ َِن َخ ـْ ا ََكَن ُح ََ  ٍْ ُٔ ةُٖ
َ
ٍْ أ ُٔ َمَر

َ
ِْ َخْيُد أ َِ ٖا  ا َدَخٌُ َُّ َ َول

َٖن ) ُُ ْكََثَ اْلَّاِس ال َحْؽٌَ
َ
َِّ أ َْاهُ َوًَِس ُْ ا َؼٌَّ َُ ِ ٍٍ ل

و ِؼٌْ ُٓ ذَلُ ا َوإَِّّ َٔ  ﴾( 68َجْكِس َحْؽُنَٖب َمَغا

ٍْ ﴿ خطتٌ٘ ٚع٬ خط١ ٜعكٛب اهلل دٖٚٓا ٜ٪نس  ُٔ ةُٖ
َ
ٍْ أ ُٔ َمَر

َ
ِْ َخْيُد أ َِ ٖا  ا َدَخٌُ َُّ َ  ﴾ َول

إٔ ٖصا غبب ٫ٚ أغين عٓهِ َٔ اهلل َٔ ؾ٤ٞ نٌ ؾ٤ٞ بٝس اهلل تعازي ٚإٔ اهلل ايصٟ ٜسبط 

بٓا٥٘ إزي ايتٛنٌ ا٭َٛض ٜٚكسض ا٭سهاّ ٜٚكًض ا٭َٛض ٚأثبت تٛنً٘ ع٢ً اهلل ٚزعا أ

 . ع٢ً اهلل ٚسسٙ 

أخصٚا باـط١ اييت أَٛضٚا بٗا َٔ أبِٝٗ ٖٚٓا تتذ٢ً أ١ُٖٝ تٓؿٝص ا٭ٚاَط ٚايكٝاز٠ 

يتٛسٝس ايؿٌُ ٚطيع ايه١ًُ، ؾدطت٘ يٝػت اعرتاض ع٢ً أَط اهلل ٚإصيا زضا١ٜ ٚاعتكاز 

دت٘ ٚأداب اهلل زعٛت٘ ٚعاٌَ بعًُ٘ اٚتٛقع نإ ؼي ْؿؼ ٜعكٛب قهاٖا اهلل ٚيب٢ س

صٟ عًُ٘ َا مل ٜعًُ٘ نجري َٔ ايٓاؽ ؾهإ ٜعًِ َا ٫ َعتكسّا ثكت٘ باهلل تعازي اي

ٜعًُ٘ أبٓا٩ٙ ؾٗٛ ع٢ً ٜكري إٔ ايط٩ٜا اييت ضأٖا ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ غتتشكل عُا قطٜب 

 ٚأْ٘ غُٝهٔ اهلل ي٘ ؼي ا٭ضض. 

ٜتطًب عٌُ خط١ ٭زا٤ اغيٗاّ ٚتٓؿٝصٖا، ٚدٛز خط١ تكًٌ ْػب١ اغيداطط ٚؼسز 

 ايٛقٍٛ إزي ا٭ٖساف. 
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 : اؿؿا٠ٚ ٚايبؿاؾ١ ؼي ٚد٘ ايكازّ ٚايهٝـ: قإْٛ إزاضٟ

ُخَٖك قََل حَبَْخئِْس ﴿
َ
َّا أ

َ
َخاهُ مَاَل إِِّني أ

َ
ِٓ أ ٖا لََعَ يُُٖشَف آَوى إََِلْ ا َدَخٌُ َُّ َ ٖا  َول ا ََكُّ َُ ِ ة

ٌَُٖن) َُ  ﴾ (69َحْؽ

ٜٛغـ اغتكباهلِ ؾزخٌ ا٭خ٠ٛ اغيس١ٜٓ َٔ أبٛاب َتؿطق١ نُا أَطِٖ أبِٖٛ أسػٔ 

ست٢ ٜبعح ؼي ْؿػ٘ أ٣ٚ إيٝ٘ أخاٙ نُ٘ ٜٛغـ إيٝ٘ ٚأنطّ َٓعهلِ ٚآٚاِٖ طيٝعّا 

ايطُأ١ْٓٝ ٚا٫ضتٝاح ٚيكسضٙ اٱْؿطاح بازض إيٝ٘ بإخباضٙ ٚاٱغطاض إيٝ٘ أْ٘ أخٛٙ ؾ٬ 

 .ٜأغـ ٫ٚ حيعٕ ع٢ً َا ناْٛا ٜعًُٕٛ َٔ بػهِٗ ٚسكسِٖ

ضتٝاح َعٓس ؾا٥س٠ : ايتعطٜـ بايٓؿؼ عطض ؾدكٝتو تبعح ايطُأ١ْٓٝ ٚا٫

 ايٛقٍٛ إزي فًؼ يكا٤ عطف بٓؿػو ٚبإخٛاْو ظٛاضى. 

 : اؿ١ًٝ ايؿطع١ٝ نٛغ١ًٝ يًٛقٍٛ إزي غا١ٜ قشٝش١:قإْٛ قٝازٟ

ا اًِْؽُْي إَِّّسُ ﴿ َٕ ُخ حَّ
َ
ٌن أ َن ُمَؤذي ذَّ

َ
ٍَّ أ ِٓ ُث ِخي

َ
َنايََث ِِف رَْخِي أ ٍْ َجَؽَي الصي ِٔ ازِ َٕ ٍْ ِِبَ ُٔ َز َّٕ ا َج َُّ ٍْ قٌََ

 ﴾( 71لََصارِمَُٖن )

بست يٝٛغـ ؾهط٠ إٔ  ايؿطامؾطاب اغيكاّ ٚاؿٝا٠ ٚايعٝـ يٮخٜٛٔ ٚاغتكعبا  

ٝ٘ اغيكًش١ ٖٚصا َٔ باب ايػا١ٜ تربض ايٛغ١ًٝ ٜبكٞ أخٛٙ عٓسٙ ؾسبط َهٝس٠ َؿطٚع١ غيا ؾ

اييت ؾٝٗا َكًش١ دٗع َا حيتاد٘ إخ٠ٛ ٜٛغـ َٔ ايطعاّ ٚاؿبٛب ٚظاز هلِ نٌٝ 

ثِ   ;آ١ْٝ َٔ أٚاْٞ اغيًو ؼي نٌٝ أخٝ٘ ايصٟ نإ ٜهٌٝ ب٘بعري دعٌ ايػكا١ٜ ٖٚٞ 

 .هلِ بأْ٘ غاضقٕٛاؾتكس تًو اٯ١ْٝ ؾكاّ أسسِٖ َٓازّٜا َٚتُّٗا 

 تربض ايٛغ١ًٝ: ٫  : ايػا١ٜإزاضٟقإْٛ 

إٔ إشا  ٚضغِ إٔ يًعًُا٤ أقٍٛ عسٜس٠ ؼي ٖصا ايكإْٛ إ٫ ايصٟ ٜبسٚا يٞ ٚاهلل أعًِ

ناْت ايػا١ٜ غ١ًُٝ ٖٚازؾ١ ْٚٝتٗا قشٝش١ خايك١، ؾ٬ بأؽ إٔ ٜطاع٢ ا٫دتٗاز ؼي 

٠ ايٛغ١ًٝ ع٢ً َٓٗر اـطأ ٚايكٛاب، ؾٝهٕٛ سهُٗا سهِ ايكانٞ اجملتٗس، َع َطاعا

 قاعس٠ اغيكاحل ٚاغيؿاغس. 
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 ٚؼي قك١ ٜٛغـ يسٜٓا عس٠ ساي١ اغتدسّ ؾٝٗا ٖصا ايكإْٛ َٓٗا:

ضي١ نٕٛ ايػا١ٜ يٝػت غا١ٜ ٖٚصا خطأ ٚدط ،قٝاّ أخ٠ٛ ٜٛغـ بايهٝس بأخِٝٗ -

 قاؿ١ ٚتؿهٞ إزي َؿػس٠. 
، ٖٚصا ادتٗاز طٝب ٚايػا١ٜ قاؿ١، ٚيٝؼ قٝاّ اَطأ٠ ايععٜع باختباض ايٓػ٠ٛ -

 ؾٝٗا َؿػس٠. 
 قٝاّ ٜٛغـ باَتشإ إخٛت٘ ٚايهػؽي عًِٝٗ بإسهاض أر هلِ َٔ أبِٝٗ.  -
 بكا٤ أخٛٙ يسٜ٘ ٚإنطاّ َٓعيت٘.  قٝاّ ٜٛغـ باؿ١ًٝ ع٢ً -

 : اغيهاؾأ٠ ٚاؿاؾع ٭دٌ ايتععٜع ٚايساؾع١ٝ. قإْٛ إزاضٟ

اَذا َتْكِنُدوَن )﴿ ََ  ٍْ ِٕ ٖا َؼٌَْي ْرَتٌُ
َ
ٖا وَأ ُ ِٓ ِْحُْي ةَِؽٍْي 71مَال ِ ِْ َجاَء ة َُ ِ ٌِِه َول َُ َٖاَع الْ ٖا َجْكِنُد ُض ُ ( مَال
( ٌٍ ِٓ زَِخي ِ َّا ة

َ
َّْا َشارِرنَِي )72وَأ ا ُو ََ ْرِض َو

َ
َْا ِْلُْكِصَد ِِف األ ا ِجْئ ََ  ٍْ ُخ ُْ ِ ًََنْد َؼٌِ ٖا حَاَّللَّ ُ  ﴾( 73( مَال

ؿاٚض ا٭خ٠ٛ ٚقايٛا اشٖبٛا إيِٝٗ ٚاْـيطٚا َاشا ٜؿكسٕٚ َٚا ٖٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ مت ت

قايٛا ؾكس َٓا قٛاع اغيًو ٖٚٞ أ١ْٝ ايهٌٝ اييت ٜتِ بٗا غطف اؿبٛب )اغيهٌٝ(  ؟!غطقت٘

غئ ٜكّٛ أٚ تػ٢ُ دعاي١ ٠ َاي١ٝ أٖٚٓا بعس تكطٜض َا مت ؾكسٙ ًْشفي أْ٘ مت عطض َهاؾ

بهٌٝ ٚسبٛب َا ٜػاٟٚ ظيٌ ايبعري ٚأْ٘ قاسب ايععا١َ بإعازت٘ إيِٝٗ ٖٚٞ ػيج١ً 

 ِٗزاؾع ا٭خ٠ٛ عٔ أْؿػِٗ ْٚؿٛا عٓ ،نؿٌٝ ٚنأَ ع٢ً عسّ اغيعاقب١ٚايؿذاع١ 

  كٛب١ اغيرتتب١ ع٢ً ٖصٙ اؾطضي١.اٱؾػاز ؼي ا٭ضض ٚايػطق١ غيا ٜعًُٕٛ َٔ أُٖٝتٗا ٚايع

ؾا٥س٠: عطض اغيهاؾأ٠ ناْت ظٜاز٠ ؼي ايتُٜٛ٘ ٚإظاي١ أٟ ؾو ٜطتاب إخ٠ٛ ٜٛغـ أْٗا 

 َهٝس٠. 

شيهري اغيتِٗ َٔ ايسؾاع عٔ ْؿػ٘ ٚتكسِٜ َايسٜ٘ ٚنُإ احملان١ُ  :ؾا٥س٠

 ايعازي١. 

تؿعٌٝ َبسأ احملان١ُ ايعاد١ً تٓطبل ست٢ ع٢ً اخت٬ؾات ٚدٗا ايٓـيط ٖٚٛ  :ؾا٥س٠

 ؾٔ َٔ ؾٕٓٛ اؿٛاٍ. 
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 : غ٪اٍ اؾاْٞ عٔ ايعكٛب١ اييت تٓاغب٘.  قإْٛ تطبٟٛ

ٍْ ََكِذبنَِي )﴿ ا َجزَاُؤهُ إِْن ُوُْخ َُ ٖا َذ ُ َٖ َجزَاُؤهُ َوَذلَِه 74مَال ُٕ ِٓ َذ ِْ وُِجَد ِِف رَْخٌِ ََ ٖا َجزَاُؤهُ  ُ ( مَال
نَي ) ُِ ِ ال  ﴾( 75ََنْزِي اًغَّ

ٜٚػتػٌ ٜٛغـ ٖصا ايهعـ ايصٟ اَتٮ ب٘ قًٛب إخٛت٘ ؾٝبازضِٖ بػ٪اهلِ ٚأخص 

ع٢ً سهُِٗ ٜٚطبك٘ َِٓٗ ؾت٣ٛ ايعكٛب١ اييت جيب إٔ تؿطض ع٢ً اؾاْٞ; ؾٝٓعٍ 

عًِٝٗ ٖٚصا ق١ُ ايعسٍ ٚايصنا٤ ؾػاضعٛا بإعطا٥٘ اؾعا٤ أْ٘ َٔ ٜٛدس ؼي ضسً٘ إٔ 

هُّا ؼي ؾطٜعتِٗ بأْ٘ َٔ ٜػطم ٚتجبت ٜهٕٛ ضقٝكّا ٚعبسّا غئ غطم عًٝ٘ ٖٚصا نإ س

ُِنيَ َوذَ  ﴿ إزاْت٘ ٜهٕٛ عبسّا عٓس َٔ ٜػطم عًٝ٘ ِ ال ٜطٜسٙ ٜٛغـ  َاٖٚصا   ﴾ لَِه ََنْزِي اًغَّ

ٚبٗصا َٔ سل . تشكٕٛ تًو ايعكٛب١ٚٚقؿٛا اؾاْٞ بأْ٘ َٔ ايـياغيري ايصٟ ٜػ

اؿانِ إٔ ٜهع ايعكٛب١ سيا ٜتٓاغب َع اؾاْٞ ٚسيا ٜتٛاؾل َع ا٭ْـي١ُ ٚايكٛاْري 

 ايٓاؾص٠. 

 : اغي٪َٔ نٝؼ ؾطٔ.  قإْٛ تطبٟٛ

ا َكَ ﴿ ََ ِٓ َوَذلَِه وِْدَّا َِلُُٖشَف  ِخي
َ
ِْ وََِعءِ أ َِ ا  َٕ ٍَّ اْشَخْخرََج ِٓ ُث ِخي

َ
ٍْ َرْتَي وََِعءِ أ ِٕ وِْخَيخِ

َ
 ةِأ

َ
 نَ َذَتَدأ

َق  ْٖ ِْ نََشاُء َوقَ ََ ُ َّْرَذُػ َدرََجاٍت  ْن يََشاَء اَّللَّ
َ
ٌِِه إاِلَّ أ َُ ْ ِِ ال َخاهُ ِِف ِدي

َ
ُخَذ أ

ْ
ٌٍ  َِلَأ ٍٍ َؼٌِي

ُُكي ِذي ِؼٌْ
(76)﴾ 

أَط بتؿتٝـ أٚعٝتِٗ قبٌ ٚعا٤ أخٝ٘ ٖٚصٙ س١ًٝ أخط٣ ست٢ ٜبعس عِٓٗ ايؿو 

ؾطًب بعسٖا َباؾط٠ تطبٝل  ،ٚست٢ دا٤ ضسٌ أخٝ٘ ٚدس ايكٛاع ؾٝ٘ ،أْٗا َهٝس٠ 

غيا سهِ ؾًٛا اختاض سهِ زٜٔ ًَو َكط اؿهِ عًٝ٘ ٚاغرتقاق٘ ٚابكا٥٘ ؼي قكط اغيًو 

ايصٟ ٚؾل َٚؿ٦ٝت٘ ٖٚصا بتٛؾٝل اهلل ٚيهٔ ْعٍ ع٢ً سهِ زٜٔ ٜعكٛب،  ،بأخص أخٛٙ يسٜ٘

إٔ ٜٛغـ إزي عٌُ تًو اؿ١ًٝ ٚاغيهٝس٠ ٚز٫ي١ ع٢ً بًٛؽ ٜٛغـ َطتب١ عاي١ٝ َٔ ايعًِ ٚ

 ٖصا ايعًِ َٔ عًِ عًِٝ ايصٟ ٖٛ اهلل تعازي. 

ًعَإ ٚاغيهإ ايصٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ اؾاْٞ ٚسيا ٜتٓاغب َع ٚؾكّا يؾا٥س٠ : إقساض ا٭سهاّ 

 عازات٘. 
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 : ٫ ٜسؾعٓو ايػٝفي ع٢ً إٔ ٫ تكٍٛ اؿل: قإْٛ إزاضٟ

جْ ﴿
َ
ٍْ مَاَل أ ُٕ َ ا ل َٔ ٍْ ُحْتِد َ ِٓ َول ا يُُٖشُف ِِف َجْكِص َٔ َِسَّ

َ
ِْ َرْتُي قَأ َِ ٌخ ََلُ 

َ
َق أ ْق َذَنْد َِسَ ٖا إِْن يَْْسِ ُ ٍْ مَال ُخ
ا حَِطُكَٖن ) َُ ِ ٍُ ة

ْؼٌَ
َ
ُ أ ََكّاً وَاَّللَّ ََ  ﴾( 77ََشٌّ 

أؿيٗطٚا ٚمل ٜتُايو أخ٠ٛ ٜٛغـ ٜٚكربٚا إٔ ٜهتُٛا غٝهِٗ ٚغهبِٗ إ٫ إٔ 

ٚإزا١ْ أخِٝٗ َعًًري إٔ ٖصٙ ايػطق١ عباض٠ عٔ ٚضاث١ ٚضثٗا أخٛٙ َٔ أر ي٘ نإ  غٝهِٗ

ؼي ْؿػ٘ ٚمل ٜـيٗط هلِ ؾ٤ٞ، ٚيهٔ ٚغِٗ  ، نتِ ٜٛغـ غٝه٘ ٚأخبأٜٙػ٢ُ ٜٛغـ

ف اييت ٚشنطِٖ بإٔ اهلل َطًع ع٢ً تًو ا٫تٗاَات ٚا٭ٚقا ٚقاٍ: أْتِ ؾط َهاّْا 

 تكؿٕٛ بٗا ٜٛغـ ٚأخٝ٘. 

ٚجيب ع٢ً اغيػًِ إٔ ٜهٕٛ ٖري ؾا٥س٠: ايؿذٛض ؼي اـك١َٛ تٛقع قاسبٗا ؼي َأظم 

يري ؼي اـك١َٛ ٚخاق١ َع ا٭قاضب، دا٤ عٔ أَري اغي٪َٓري عًٞ بٔ أبٞ طايب ضنٞ اهلل 

ْٶا سبٝبٳَو َأسبٹبٵ): عٓ٘ َٶا بػٝهٳو ٜهٕٛ إٔ عػ٢ َا ٖٳٛ ْٶا بػٝهٳو ٚأبػٹضٵ َا ٜٛ  َا ٖٛ

ٕٳ إٔ عػ٢ َٶا سبٝبٳو ٜهٛ  (.َٻا ٜٛ

ؾا٥س٠: ايتذاٌٖ َٔ مسات ايكا٥س ايصٟ ٜػتطٝع ػاٚظ ايكعٛبات نُا قاٍ تعازي: 

﴿ ٍْ ُٕ َ ا ل َٔ ٍْ ُحْتِد َ ِٓ َول ا يُُٖشُف ِِف َجْكِص َٔ َِسَّ
َ
 .﴾قَأ

 ؾا٥س٠: تكسِٜ اغيربضات ؼي نػب اغيٛاقـ ٚاغتػ٬ٍ ايعٛاطـ. 

  نٌ اغيٛاقـ ؼتاز إزي ؾس٠ : : يٝػت قإْٛ تطبٟٛ

ُٓ إَِّّا َّ ﴿ ََكَّ ََ َخَدَّا 
َ
ةاً َشْيخاً َوتِْياً قَُخْذ أ

َ
ا اًَْؽِزيُز إِنَّ ََلُ أ َٕ حُّ

َ
ٖا يَا أ ُ ْدِصجنَِي)مَال ُُ ْ ِْ ال َِ  ﴾ (78رَاَك 

تػري ؿٔ ايكٍٛ عٓس أخ٠ٛ ٜٛغـ عٓسَا ضأٚا بإٔ ايكٛاع أخطز َٔ َتاع أخِٖٛ 

أبا نبريّا بايػٔ ٜأْؼ إيٝ٘ عذ١ إٔ ي٘ إزي ٜٛغـ ٜٚرتؾكٕٛ بٓٝاَري ٚبسأٚا ٜتٛغًٛا 

احملػٓري إٔ ٜأخص أسسِٖ َهاْ٘ ٚٚقؿٛٙ بأؾهٌ ا٭ٚقاف أْ٘ َٔ ٜٚػعس بًكٝاٙ ٚ

 اَتساسّا َِٓٗ. 
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 : تطبٝل ا٭سهاّ بهٌ ق٠ٛ ٚقطا١َ: قإْٛ إزاضٟ

َٖن )﴿ ُُ ِ َْْدهُ إَِّّا إِذاً ًََغال َْا ِؼ َخاَخ ََ ِْ وََجْدَّا  ََ ُخَذ إاِلَّ 
ْ
ْن َّأ

َ
ِ أ َؽاَذ اَّللَّ ََ  ﴾( 79مَاَل 

عٔ ْؿػ٘ ايـيًِ بإٔ ٜػتبسٍ ؾدل آخط غري ايؿدل ايصٟ ٚدس  ّاؾٝكػِ ْاؾٝ

ْخَرىى  وِْزرَ  وَازَِرةٌ  حَِزرُ  َواَل ﴿:  ايكٛاع عٓسٙ ٖٚصا يٝؼ َٔ ايعساي١ نُا قاٍ اهلل
ُ
ؾأغًل  ﴾أ

 عًِٝٗ ططٜل ايٓكاف ٚأْ٘ ٫ دس٣ٚ َٔ ايرتدٞ ٚايتًطـ. 

اثبات ايٓتا٥ر ع٢ً ١٦ٖٝ قطاضات كتكط٠ ٚانش١ حيتاز إيٝ٘ ايكا٥س ٚا٭تباع  :ؾا٥س٠

 ؼي إشياّ ٚاغتهُاٍ َٗاَِٗ ٚؼكٝل أٖساؾِٗ. 

 : ا٫دتُاعات ايتؿاٚض١ٜ أغاؽ ؼي ايٛقٍٛ إزي ايٓذاح:قإْٛ إزاضٟ

ا﴿ َُّ ذِناً  قٌََ ْٖ ٍْ َم َخَذ َؼٌَْيُس
َ
ٍْ مَْد أ ةَاُز

َ
نَّ أ

َ
ٖا أ ُُ ٍْ َتْؽٌَ َ ل

َ
ٍْ أ ُٔ ّياً مَاَل َوتُِْي ٖا ََنِ ُٓ َخٌَُط ْْ َِ ٖا  اْشتَْيئَُص

 ُ ٍَ اَّللَّ ْو َُيُْس
َ
ِِب أ

َ
َذَن ِِل أ

ْ
ْرَض َخَّتَّ يَأ

َ
ةَْرَح األ

َ
ِْ أ ٍْ ِِف يُُٖشَف قٌََ ا قَرَّطُخ ََ ِْ َرْتُي  َِ ِ َو ِْ اَّللَّ َٖ  ِِل َِ ُٔ َو

نَي ) ُِ َاوِ
ْ

 ﴾ (81َخْْيُ اِل

 ؾٗٛ ٜأؽ بسٕٚ أٌَ. ؽ أبًؼ َٔ ايٝأؽ٦ا٭ٕ ا٫غتٝػٛا ٜؾًُا اغت٦ٝػٛا ٚمل ٜكٌ ٜأ

اْتكًٛا ٜؿهطٕٚ سيٛقؿِٗ َع أبِٝٗ سري ًٜكْٛ٘ ٜٚطدعٕٛ إيٝ٘ بسٕٚ أخِٝٗ ايصٟ 

ٚبعس ٜأؽ نإ  بًٗهتِٗ طيٝعّا،أعطٛا َٛاثٝل احملاؾـي١ عًٝ٘ ٚعسّ ايتدًٞ عٓ٘ إ٫ 

ٖٓاى خ٬ق١ قسز٠ يتًو اغيٓادا٠ ٚاغيؿاٚض٠ اييت عكسٖا اٱخ٠ٛ ؾصنطِٖ نبريِٖ 

بايعٗٛز ٚبتؿطٜطِٗ بٝٛغـ َٔ قبٌ، ٚأقط ع٢ً ايبكا٤ ؼي َكط ظٛاض أخٝ٘ ٫ٚ ٜربح 

 ٫ عهِ أٚ أَط َٔ أبٝ٘ ٜعكٛب. اغيهإ إ

ٖري اييت قس تؿٝس ؼي تػٝري ؾا٥س٠: تهطاض احملاٚي١ ؼي اٱقٓاع عٓس تٛؾط ا٭زي١ ٚايربا

 ايكٓاعات. 
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 : ايؿٛض٣ يًذُٝع ٚايكطاض َٔ ؾطز ٚاسس:  قإْٛ إزاضٟ

َّْا لٌِْ ﴿ ا ُو ََ َْا َو ُْ ا َؼٌِ َُ ِ  ة
ْدَّا إاِلَّ ِٕ ا َش ََ َق َو ََْه َِسَ ةَاَّا إِنَّ اْب

َ
ٖا يَا أ ُ ٍْ َذُنٖل بِيُس

َ
ٖا إََِل أ ْيِب ارِْجُؽ ـَ

ا َوإَِّّا لََطاِدمَُٖن )81خاقِِغنَي ) َٕ َْا ذِي ْرَتٌْ
َ
ا وَاًِْؽَْي اًَِِّت أ َٕ َّْا ذِي ْل اًَْنْريََث اًَِِّت ُو

َ
مَاَل ةَْي  (82( وَاْشأ

 ٍُ َٖ اًَْؽٌِي ُٔ  ُٓ ٍْ َْجِيؽاً إَِّّ ِٕ ِ حِحََِن ة
ْ
ْن يَأ

َ
ُ أ ْمراً َقَطْْبٌ َْجِيٌي َؼََس اَّللَّ

َ
ٍْ أ ُّكُصُس

َ
ٍْ أ ًَْج ًَُس َّٖ ٍُ َش َِىي اِلْ

(83 )﴾ 

ٚإخباض أبِٝٗ بإٔ زٕٚ عٛزت٘ بايعٛز٠ إزي نٓعإ قطض ا٭ر ا٭نرب ٚأَريِٖ ٚقا٥سِٖ 

صا َٔ ؿياٖط َا عًُٛٙ ٚعطؾٛٙ ٚثبت عًٝ٘ أَا إشا نإ ٖٓاى ابٓ٘ غطم ٚأخص سيا غطم ٖٚ

ؾ٤ٞ آخط ٫ ٜعطؾٛٙ َٚا ؾٗازتِٗ إ٫ سيا عًُٛا ْٚؿٛا عٔ أْؿػِٗ عًِ ايػٝب ٚأِْٗ غري 

 َٛنًري ب٘. 

ا٫دتُاعات ٜتِ اغيٓاقؿ١ ٚايتؿاٚض ٚاغتد٬م ايٓتا٥ر َع  قإْٛ إزاضٟؾا٥س٠: ؼي 

 ٚدٛز ؾدل ٜكطض َا مت ايتٛقٌ إيٝ٘. 

ؾا٥س٠ : ايتشهري اؾٝس َٚعطؾ١ دٛاْب اغيؿه١ً ٜؿٝس ايكا٥س ؼي ايتٛقٌ إزي سًٍٛ 

 ْادش١ ؼي َعاؾ١ اؿاٍ. 

 ؾا٥س٠ : ًٜعّ ططح اغيؿه١ً بٛنٛح زٕٚ تًُٝض َععظ با٭زي١ ٚايرباٖري.

 : تكسِٜ ا٭زي١ ٚايؿٛاٖس يٲثبات ٚإؿيٗاض اؿكا٥ل:  قإْٛ قٝازٟ

ا َوإَِّّا لََطاِدمَُٖن  ﴿ َٕ َْا ذِي ْرَتٌْ
َ
ا وَاًِْؽَْي اًَِِّت أ َٕ َّْا ذِي ْل اًَْنْريََث اًَِِّت ُو

َ
 ﴾وَاْشأ

ٚبسأ ٜكسَٕٛ ا٭زي١ ع٢ً قسم َا سكٌ ٖٚٛ غ٪اٍ أقشاب ايكط١ٜ اييت ناْٛا 

ؾٝٗا ٖٚٞ عاق١ُ َكط، ٚايكٛاؾٌ اييت ناْت تطاؾكِٗ ٚناْٛا ٜصٖبٕٛ يطًب ايعاز 

 . سيا غطق٘غِ أْٓا قازقري سيا أخربْاى ب٘ ٚأْ٘ غطم ٚأخص ٚايطعاّ، ض

 ٜتش٢ً ايكا٥س اغي٪َٔ با٭ٌَ َُٗا ناْت ايـيطٚف اييت ؼٝؽي ب٘. ؾا٥س٠ : 

نُا ضز عًِٝٗ غابكّا أثٓا٤ غٝاب ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ  ابتسأ ضز ٜعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ

ْمراً  ﴿
َ
ٍْ أ ُّكُصُس

َ
ٍْ أ ًَْج ًَُس َّٖ مل ٜكسقِٗ أبِٖٛ ؼي ٖصٙ اغيط٠ نصيو ضغِ َا  ﴾مَاَل ةَْي َش
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إ٫ أْ٘ ضز ناؾ١ تًو ا٭زي١ ٚمل  قسَٛا َٔ أزي١ َكٓع١ َٚٔ غٝاب أخِٖٛ ا٭نرب

ايػاضم ؼي ؾطٜعت٘  ٚأزضى إٔ َ٪اَطتِٗ شيجًت باتٗاَ٘ بايػطق١ ٭ٕ ٚاتًُِٜٗٗتؿت إيٝٗا 

ٕ ٜأتٝ٘ اهلل بِٗ طيٝعّا ، ِٖٚ ٚايتعّ ايكرب ٚايؿهط هلل ٚظاز زعا٤ٙ بأٜ٪خص دعا٤ غطقت٘. 

 ٭ْٗا شنطت ع٢ً قٝػ١ اؾُع بِٗ طيٝعّا.  ;ٚا٭ر ا٭نرببٓٝاَري ٜٛغـ ٚأخٛٙ 

 : عسّ ايٝأؽ ٚا٫يتذا٤ إزي اهلل ؼي ايؿس٠ ٚايطخا٤:  قإْٛ إضياْٞ

ُْزنِ ﴿ َِ اِلْ َِ َْاهُ  ْج َخْي َشََف لََعَ يُُٖشَف َواْبَيغَّ
َ
ٍْ َومَاَل يَا أ ُٕ ْْ َّلَّ َخ َٖ ٌٍ ) َوحَ َٖ َوِغي ُٕ  ﴾ (84َذ

ؾإْ٘ ايؿعٛض ايصٟ ٜتذ٢ً ؼي قًٛب ايكؿ٠ٛ اغيدتاض٠ ، ؾٝكبض عٓسٖا أقسم ٚأعُل 

 َٔ ايٛاقع احملػٛؽ ايصٟ تًُػ٘ ا٭ٜسٟ ٚتطاٙ ا٭بكاض.

 ،تطنِٗ يؿأِْٗ ٚاْكطف عِٓٗ ٖٚٛ ٜصنط ٜٛغـ ٚا٭غ٢ ٚاؿعٕ ضيً٪ قًب٘

ايعضقا٤ أٚ اغيٝاٙ ايبٝها٤ اييت تكٝب ايعري  باغيٝاٙٚيعً٘ َا ٜػ٢ُ ٚايع٢ُ غؿ٢ عٝٓاٙ 

ضانّٝا قُت ٚغهت َتُػهّا عبٌ اهلل تعازي قابطّا بػبب ا٭ضم ٚاهلِ ٚاؿعٕ، ثِ 

ٜكٍٛ اٱَاّ ايؿاؾعٞ : إشا نإ غطٚضى بايٓك١ُ نػطٚضى بايٓع١ُ ؾكس  ،قتػبّا

 ضنٝت عٔ اهلل أبسّا.

ؾعٓسَا تتعًل ضٚح اٱْػإ باهلل عع ٚدٌ ٜتذ٢ً اهلل ع٢ً قًب٘ غعاز٠ ٜٓػ٢ َعٗا 

 نٌ اهلُّٛ ٚايػُّٛ ٚنٌ ا٭سعإ. 

ؾا٥س٠: َٓت٢ٗ ا٫غتػ٬ّ جيب إٔ ٜهٕٛ هلل ٚتػًِٝ ا٭َط هلل ٚسسٙ َسبط ا٭َٛض 

 ٚقانٞ اؿادات. 

 : ايتدؿٝـ ع٢ً احملعٕٚ ٚاغيُّٗٛ ٚيٛ بايه١ًُ: قإْٛ تطبٟٛ

﴿ ُ اًِِىنَي )مَال َٕ ْ ِْ ال َِ ْو حَُسَٖن 
َ
 حَْذُوُر يُُٖشَف َخَّتَّ حَُسَٖن َخَرعاً أ

ُ
ِ َتْكَخأ ا 85ٖا حَاَّللَّ َُ ( مَاَل إِجَّ

َٖن ) ُُ ا ال َتْؽٌَ ََ  ِ ِْ اَّللَّ َِ  ٍُ ْؼٌَ
َ
ِ وَأ ْشُىٖ َبِّثي وَُخْزِِن إََِل اَّللَّ

َ
 ﴾ (86أ

ٖٚٓا ٜػتٓهطٕٚ ع٢ً أبِٝٗ يتصنطٙ ٚسعْ٘ ع٢ً ٜٛغـ ٖٚٛ أقبض نعٝـ ايك٠ٛ 

 ؾٝدّا نبريّا أٚ تهٕٛ َٔ ايصٜٔ أتًؿٛا أْؿػِٗ بػبب اؿعٕ. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 58 
 

 

 قوانني قيادية من سورة يوسف عليه السالم

بأْ٘ ٜطؾع أغي٘ ؾطز عًِٝٗ ضز ايٛاثل اغيتُػو عبٌ اهلل ٚبتٛسٝس خايل هلل تعازي 

عًٝ٘ ايػ٬ّ أْ٘ ٚعس اهلل  ٚأْ٘ ٜعًِ َٔ اهلل َٔ خ٬ٍ تعبري ض٩ٜا ٜٛغـٚسعْ٘ إزي اهلل، 

 غٝتشكل بايػذٛز يٝٛغـ ٚإٔ ٖصا ايٛعس يعً٘ غٝهٕٛ قطٜبّا. 

ؾا٥س٠: ٫تصنط اجملطٚح ظطٚس٘ ٚاغيُّٗٛ بَُٗٛ٘ ٚادعٌ بًػِ نًُاتو سيجاب١ 

 ايسٚا٤ اييت خيؿـ أمل اغيتهطض. 

 : أ١ُٖٝ َعطؾ١ ا٭خباض يًٛقٍٛ يًشكٝك١: قإْٛ تطبٟٛ

ٖا ﴿ ُت َٔ ِْ َرْوِح يَا ةََِن اْذ َِ ُٓ ال َحْيئَُس  ِ إَِّّ ِْ َرْوِح اَّللَّ َِ ٖا  ِٓ َوال َتْيئَُص ِخي
َ
ِْ يُُٖشَف وَأ َِ ٖا  ُص َذَخَدصَّ

ُْٖم الََكقُِروَن ) ِ إاِلَّ اًَْن  ﴾ (87اَّللَّ

طيع ابٔ ٚأَطِٖ يًبشح ٚتتبع أخباض ٜٛغـ ٚأخٝ٘،  :ْاز٣ ٜعكٛب أبٓا٤ٙ ٚايبين

أٌَ َٔ ضٚح اهلل، ٭ٕ ايصٟ ٜؿكس ا٭ٌَ باهلل ٜهٕٛ ب١ُٗ عاي١ٝ ٜٚكري ٚزٕٚ ٜأؽ أٚ ؾكسإ 

 اضتهب ْاقهّا ْٚاؾّٝا يٲضيإ ايصٟ ٖٛ ايهؿط ؾ٬ ٜكٓؽي ٫ٚ ٜٝأؽ إ٫ ايكّٛ ايهاؾطٕٚ. 

ؾا٥س٠: ايٝأؽ ٚايكٓٛؾي ٫ جيب إٔ ٜعرتٟ اغي٪َٔ باهلل ٭ْ٘ َٔ قؿات ايكّٛ 

 ايهاؾطٕٚ باهلل. 

 : تبٝري ساٍ اغيبٝع يًُؿرتٟ: قإْٛ إزاضٟ

﴿  
َ
َْا ةِتَِغاَؼٍث ُمزَْجاٍة قَأ ُّ وَِجْئ َْا الْضُّ ٌَ ْٔ َ

َْا وَأ ا اًَْؽِزيُز َمصَّ َٕ حُّ
َ
ٖا يَا أ ُ ِٓ مَال ٖا َؼٌَْي ا َدَخٌُ َُّ ْوِف َْلَا قٌََ

رنَِي ) َخَطدي ُُ ْ َ ََيْزِي ال َْا إِنَّ اَّللَّ ْق َؼٌَْي  ﴾( 88اًَْىْيَي َوحََطدَّ

بايععٜع،  ْٚازٚٙؼي اغيط٠ ايجايج١ إزي َكط ٚٚقًٛا إزي ٜٛغـ ؾسخًٛا عًٝ٘ ا٭٫ٚز عاز 

ٖٚٓا َٓٗر تػٜٛكٞ أْٗا ابتسأٚا بعطض اغتعطاؼي ؿادتِٗ، ثِ ايتكًٌٝ َٔ ؾإٔ 

بهاعتِٗ ٚأغطانِٗ اييت دا٤ٚا بٗا ٚأْٗا بهاع١ يٝػت شات دٛز٠ عاي١ٝ ٚإصيا ٖٞ 

أٜٗا ايععٜع ايٛؾا٤ يٓا ايهٌٝ ٚاغتٝؿا٤ٙ  ٚضدا٤ْا َٓو ،بهاع١ ضز١٦ٜ غٝهٕٛ مثٓٗا ق٬ًّٝ

سيا ًٜيب استٝاداتٓا ٚنُا أنطَتٓا ؼي اغيط٠ ا٭ٚزي ؾأنطَٓا ٚتكسم عًٝٓا نٗب١ 
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إناؾ١ٝ ٚتكسم عًٝٓا نصيو بإقساض عؿٛ عٔ أخٝٓا ايصٟ أخصت٘ عٓسى .. ٚشنطٚٙ 

 باهلل ٚإٔ اهلل ايصٟ ٜعٛض ٜٚهاعـ أدٛض اغيتكسقري ٚاغيٓؿكري. 

 ؾا٥س٠: ايكسق١ ٚاٱسػإ َٛدٛز ؼي نٌ ا٭زٜإ. 

ؼي اٯ١ٜ ز٫ي١ ع٢ً دٛاظ اغتعطاف اغيؿرتٟ سيا عٓسى َٔ نعـ إٕ غيػت َٓ٘ 

 اٱسػإ ٚاـري ٚتبري بهاعتو قشٝشٗا ٚعًًٝٗا. 

 تطبٟٛ ؾعٸاٍ. : ايتعًِ باغيٓاقؿ١ ٚططح ا٭غ١ً٦ أغًٛب قإْٛ تطبٟٛ

ٌَُِٖٔن ) ﴿ ٍْ َجا ْجُخ
َ
ِٓ إِْذ أ ِخي

َ
ٍْ بُِيُٖشَف وَأ ا َذَؽٌُْخ ََ  ٍْ ُخ ُْ ْي َؼٌِ َٔ َّْج يُُٖشُف 89مَاَل 

َ
ََّْه أل ِ ئ

َ
ٖا أ ُ ( مَال

جْ 
َ
َ ال يُِغيُػ أ ِْ َحخَِّل َويَْطِْبْ قَإِنَّ اَّللَّ ََ  ُٓ َْا إَِّّ ُ َؼٌَْي َِّ اَّللَّ ََ ِِخ مَْد 

َ
َّا يُُٖشُف َؤَذا أ

َ
دْ مَاَل أ ُُ ْ ِصجنَِي َر ال

(91 )﴾ 

ؾأظاح ايػتاض عٔ ؾدك٘ هلِ  ،يهٔ ٖصا ا٫غتعطاف أثاض سعّْا ٚضظي١ ؼي قًب ٜٛغـ

ثِ ٚعٔ غبل إقطاض ٚتطقس بأخِٝٗ ٜٛغـ ؼي ؾرت٠ ايطؿٛي١  ،غ٪اٍ عٔ دطضي١ عُس

مل ٜساؾعٛا ٚمل ٜطزٚا عٔ غ٪اي٘ ٚإصيا ، ايتُؼ هلِ ايعصض ٚاغيربض أِْٗ ناْٛا داًٖري

 عطؾ١ اؿكٝك١ ٚقايٛا أٜٓو ٭ْت ٜٛغـ؟َهطط غي َكسّٚ ٚادٗٛا بػ٪اٍ ًَٗٛف 

أداب إداب١ ٚثكت٘ ٚقربٙ،  ايػٓٛات ايػابك١،  ؼياغتػطابا َِٓٗ ع٢ً تهتُ٘ عًِٝٗ 

ٖٚٓا يؿت١ تطب١ٜٛ  ،ايٛاثل اغيٓتكط باهلل ايصٟ ألع ٚعسٙ، قاٍ أْا ٜٛغـ ٖٚصا أخٞ

إزي أٜٔ أٚقًٓا  تأنٝس١ٜ ع٢ً تكِٝٝ ؾدل ٜٛغـ ٚأخٝ٘ ٚنأْ٘ ٜكٍٛ هلِ اْـيطٚا

َٚهٔ يٓا، ٚعع٣ شيو بعس قسض٠ اهلل إزي ؾ٤ٞ ٫ بس اهلل َهطنِ ٚعًُهِ بعس إٔ سؿـيٓا 

ؾُٔ ٜتك٢ اهلل ٜٚكرب َٓش٘ اهلل َطتب١ اٱسػإ ٚأدٛض ، َٓ٘ ٖٛ تك٣ٛ اهلل تعازي ٚايكرب

  احملػٓري . 

نُا  ؾاٱسػإٔ باٱسػإ ٚإٔ ٜهٕٛ َٔ احملػٓري. ؾا٥س٠ : َا أطيٌ إٔ ٜتػِ اغي٪َ

 ٚا٫دتٗاز احملطَات ٚتطى ايٛادبات أزا٤ ٖٛ: عطؾ٘ ايع١َ٬ عبسايععٜع بٔ باظ ضظي٘ اهلل

 ع٢ً ٚاٱعا١ْ احملتاز، َٚٛاغا٠ ايؿكري ع٢ً ايكسق١ َٔ شيو ع٢ً ظٜاز٠ اـري أْٛاع ؼي

 ضز ايعاطؼ، تؿُٝت ايـيامل، ضزع ْٚكطٙ، اغيـيًّٛ سل ؼي ايؿؿاع١ اغيطٜض، ٚعٝاز٠ اـري،
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 ايٓاؽ تعًِٝ اهلل، إزي ايسع٠ٛ اغيٓهط، عٔ ايٓٗٞ باغيعطٚف، ا٭َط بايػ٬ّ، ايبسا٠٤ ايػ٬ّ،

 .11اـري

 : يعّٚ ا٫عرتاف باـطأ ٚايتشًٌ َٓ٘:قإْٛ إضياْٞ

َّْا ََلَاِطئنَِي ) ﴿ َْا َوإِْن ُو ُ َؼٌَْي ِ ًََنْد آذََرَك اَّللَّ ٖا حَاَّللَّ ُ  ﴾ ( 91مَال

اعرتف أخٛت٘ بايصْب نُا اعرتؾٛا بتػري اغيٛاقـ ٚا٭سٛاٍ ٚايؿطم بِٝٓٗ ٚبٝٓ٘ 

 ٚأْ٘ أقبض شٚ أثط٠ ٚانش١ ٚبٝٓ٘، ٚؾٗسٚا ي٘ بصيو نُا اعرتؾٛا بصْبِٗ ٚخطأِٖ. 

 : ايعؿٛ عٓس اغيكسض٠.قإْٛ إضياْٞ

رْ  ﴿
َ
َٖ أ ُٔ ٍْ َو ُ ًَُس ِكُر اَّللَّ ـْ َْٖم َح ٍْ اَْلَ ٍُ الرَّاِْحِنَي )مَاَل ال َتَْثِيَب َؼٌَْيُس  ﴾ (92َخ

ٚزعا هلِ غؿط هلِ ٚقا َٔ قًب٘ نٌ سكس، ٚنٌ نػ١ٓٝ، ٚنٌ أمل ٚنٌ سعٕ،  

 باغيػؿط٠ ٚتػٝري اؿاٍ. 

 : اؽاش اٱدطا٤ات اغيػتعذ١ً ؼي سٌ اغيؿه٬ت:قإْٛ إزاضٟ

ْْجَِؽنَي ) ﴿
َ
ٍْ أ ٌُِس ْٔ َ

حُِِٖن ةِأ
ْ
ِت ةَِطْياً وَأ

ْ
ِِب يَأ

َ
ِٓ أ ٖهُ لََعَ وَْج ًُْن

َ
َذا قَأ َٔ يِِص  ُِ ٖا ةَِن ُت َٔ  ﴾ ( 93اْذ

ٖٚصٙ اغيط٠ ايجايج١ اييت ٜهٕٛ يًكُٝل َها١ْ ٚق١ُٝ ٚشنط، ؾا٭ٍٚ عٓسَا دا٤ٚا 

أعطاِٖ ٜٛغـ  ، ايجايح:ع٢ً قُٝك٘ بسّ نصب، ٚايجا١ْٝ: عٓسَا قست قُٝك٘ َٔ زبط

بٗذت٘ ٜٚؿؿ٢ بإشٕ اهلل َٔ ايع٢ُ ٜٚأتٞ ٚقُٝل ٱيكا٥٘ ع٢ً ٚد٘ أبٝ٘ ٜػتعٝس أْؿاغ٘ 

  أقطبا٤ ٜعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ طيٝعّا.بكريّا َؿاؾ٢ َعاؾ٢ ، ٚأقسَٛا إيٞ بأٌٖ ٚ

ؾا٥س٠: جيب ع٢ً ايكا٥س إٔ ٜعتين بكشت٘ ٚإٔ ٜتعاٌَ َع َؿانً٘ بأْٗا َؿانٌ 

 ؼي أساغٝػ٘ ٚع٢ً سػاب قشت٘.  إزاض١ٜ ٫ٚ ٜتعاٌَ َعٗا

 ؾا٥س٠ : بايعؿٛ تعزاز ايع٬ق١ ٚتػطؽ اغيٗاب١ ٜٚعضع ايتكسٜط ٚا٫سرتاّ. 

                                                           
11
 موقع اإلمام ابن باز، بتصرف ٌسٌر.  
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ؾا٥س٠ : اهلل ٫ ٜعذعٙ ؾ٤ٞ ٚنٌ ؾ٤ٞ عًٝ٘ ٖري ٜٚػري ي٘ َكايٝس ايػُاٚات 

 ٚا٭ضض. 

ؾا٥س٠: ٫ ػعّ بعسّ ايكبٍٛ ٚاعتع بكسضاتو ٚتأنس بإٔ ايٓادشري ٫ ٜعطؾٕٛ 

 عتكسٕٚ إٔ نٌ ؾ٤ٞ ػيهٓا ٚغ٬ٗ إشا تٛؾطت ايععضي١. اغيػتشٌٝ ٜٚ

 إؿيٗاض َا ٜعتكس َٚا ٜتٛقع ٚيٛ أْهط عًٝ٘ اٯخطٕٚ: قإْٛ إضياْٞ

ْيُدوِن ) ﴿ ْن ُتَك
َ
ال أ ْٖ َ ِجُد رِيَح يُُٖشَف ل

َ
ٍْ إِِّني أل ُٔ ةُٖ

َ
ا قََطٌَْج اًِْؽُْي مَاَل أ َُّ َ ِ إََِّّه 94َول ٖا حَاَّللَّ ُ ( مَال

ٍِ )ًَِِف َعَللَِه   ﴾ (95اًَْنِدي

 8ؼطنت ايكاؾ١ً باػاٙ نٓعإ ٚعٓسَا خطدت ٚناْت نُا قٌٝ أْٗا ع٢ً بعس 

أَٝاٍ ْاز٣ ٜعكٛب غئ سٛي٘ بأْ٘ ٜؿِ ضٜض ٜٛغـ ٚيٛا إٔ تؿٓسٕٚ، أٟ: تعٝبٕٛ ٚتٓهطٕٚ 

 عًٞ ٖصا ا٫سػاؽ ٖٚصا ا٫تكاٍ ايٓؿػٞ. 

ٚايػعاز٠ ٚيٛ ناْت ؾا٥س٠ : ايع٬ق١ َع اهلل تعازي تعطٞ اٱْػإ ايطُأ١ْٓٝ 

 َٓػكات اؿٝا٠ نجري٠. 

تٓهاض نبري ٜتُْٗٛ٘ بايه٬ٍ ٖٚٓا تتذ٢ً أ١ُٖٝ ايرتب١ٝ ؾايطز ع٢ً ا٭ب ٚباغ

غابكّا بايه٬ٍ اغيبري عٓسَا أسب ابٓ٘ ٜٛغـ ٚٚقؿٛٙ أْ٘ ع٢ً خطأ  ٙاغيبري نُا اتُٗٛ

بايؿس٠ يًؿٝذ ايهبري ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ اغيعا١ًَ ٫ٚ تهٕٛ اغي٪اْػ١  ٫نبري ٚٚانض ٚ

سانطٜٔ ظٛاضٙ َٔ  ٛاٚيعٌ ايكا٥ٌ ي٘ ؼي ٖصٙ اغيط٠ يٝؼ أبٓا٩ٙ ; ٚإصيا َٔ ناْٚايبػها٤ 

ٚايس٫ي١ ع٢ً  ،أًٖ٘; ٭ٕ اؿسٜح نإ عٓسَا ؾكًت ايعري َٚا ظاٍ ا٭خ٠ٛ مل ٜعٛزٚا

ايب ٚايبؿري عاز٠ ٜهٕٛ َػطٚضّا ؾطسّا ٜط ،شيو نٕٛ ايٛاؾس ع٢ً ا٭ب دا٤ َبؿطّا بؿريّا

 اغيع١ٜٛٓ.  ٚباؾعاي١ أٚ اغيهاؾأ٠ غٛا٤ اغياز١ٜ أ

 ؾا٥س٠: بؿاض٠ ايٓاؽ سيا ٜػطِٖ تعٜس َٔ ا٭يؿ١ ٚاحملب١ ٚايتكسٜط، ؾبؿط اغي٪َٓري. 
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 : تٓؿٝص ايتٛدٝٗات ايكٝاز١ٜ نُا ٖٞ: قإْٛ إزاضٟ

ِٓ قَاْرحَدَّ ةَِطْياً  ﴿ ِٕ ًَْناهُ لََعَ وَْج
َ
ْن َجاَء اًْبَِشُْي أ

َ
ا أ َُّ ا  قٌََ ََ  ِ ِْ اَّللَّ َِ  ٍُ ْؼٌَ

َ
ٍْ إِِّني أ مُْي ًَُس

َ
ٍْ أ َ ل

َ
مَاَل أ

َٖن ) ُُ  ﴾ (96ال َتْؽٌَ

ؾذا٤ أٍٚ ؾدل َٔ إخٛت٘ إزي أبٝ٘ َػطعّا َٗط٫ّٚ غابكّا ٱخٛاْ٘ ٜطٜس ايٛقٍٛ 

بايبؿاض٠ ٜٚسخٌ ايػطٚض ع٢ً أبٝ٘ دا٤ ٚبٝسٙ ايكُٝل أيكاٙ ع٢ً ٚد٘ َباؾط٠ نُا أَطٙ 

ٚعاز إيٝ٘ بكطٙ  ايكُٝل ٚأخص ٜؿُ٘ ٚاغتعاز أْؿاغ٘ ٚضٚس٘ ٜٛغـ أخص ايؿٝذ اغيهًّٛ

 . ٖاْ٘ َٚا نإ ٜـيٗطٙ هلِ بإٔ يسٜ٘ عًِ مل ضيتًه٘ أسسأؿيٗط ضبإشٕ اهلل تعازي، 

 أْبٝا٤ٙ: ثبٛت اغيعذعات اييت ٜ٪ٜس اهلل بٗا  قإْٛ إضياْٞ

تعازي ٚأيٖٛٝت٘  ٚع٢ً اغيػًِ إٔ ٜػتسٍ بٗصٙ اغيعذعات ٚاٯٜات ع٢ً ٚدٛز اهلل

 ٝت٘ ٚعـيُت٘.ٚضبٛب

 : ا٫عرتاف بايصْب ٚطًب ٚايعؿٛ: قإْٛ إضياْٞ

َّْا َخاِطئنَِي ) ﴿ َْا إَِّّا ُو ِكْر َْلَا ُذَُّٖب ـْ ةَاَّا اْشَخ
َ
ٖا يَا أ ُ َٖ 97مَال ُٔ  ُٓ ٍْ َرِّبي إَِّّ ِكُر ًَُس ـْ ْشَخ

َ
َْٖف أ ( مَاَل َش

( ٍُ ُكُٖر الرَِّخي ـَ  ﴾ (98اًْ

تكسّ أبٓا٤ ٜعكٛب إزي أبِٝٗ سيطغّٛ ايتٛب١ ٚطًب ا٫غتػؿاض َٔ أبِٝٗ ٖٚٓا تتذ٢ً 

ؾٕٓٛ ايتعاٌَ ٚأطيٌ قٛض ايكؿض ٚايعؿٛ ؾٝأتٞ ايٛعس احملتّٛ َٔ ا٭ب با٫غتػؿاض هلِ 

ٚطًب اغيػؿط٠ ٚايسعا٤ َٔ اهلل ٚشٖب بعض ايعًُا٤ أْ٘ طًب تأدٌٝ ا٫غتػؿاض إزي 

ِكُروَن ))ا قاٍ تعازي: ايػشط ٚيعً٘ ايطأٟ ا٭ْػب نُ ـْ ٍْ يَْصَخ ُٔ ْشَدارِ 
َ
  ﴾ (18َوبِاأل

ٚإصيا عع٣ ا٭َط  ،ٚمل ٜعًٔ اْتكاضٙ ع٢ً أبٓا٥٘ ،ٚمل ٜعاتب ،ٚمل ٜٛبذ ،مل ٜٗسز ا٭ب

ايتٛسٝس ٚا٫غتػ٬ّ هلل تعازي ٚاٱضيإ  ٍنُا، َٔ قبٌ َٚٔ بعس هلل ايٛاسس ايكٗاض

 بايكها٤ ٚايكسض خريٙ ٚؾطٙ. 
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 اسرتاّ ٚتكسِٜ قاسب ايكطاض ٚايكٝاز٠:  :قإْٛ إزاضٟ

َِْنَِي ) ﴿ ُ آ ٖا ِمْْصَ إِْن َشاَء اَّللَّ ِٓ َومَاَل اْدُخٌُ ْي َٖ ةَ
َ
ِٓ أ ٖا لََعَ يُُٖشَف آَوى إََِلْ ا َدَخٌُ َُّ ( َوَرَذَػ 99قٌََ

وِيُي ُرْؤيَ 
ْ
َذا حَأ َٔ ةَِج 

َ
داً َومَاَل يَا أ وا ََلُ ُشجَّ ِٓ لََعَ اًَْؽْرِش وََخرُّ ْي َٖ ةَ

َ
ا َرِّبي َخّناً َوَمْد أ َٕ ِْ َرْتُي مَْد َجَؽٌَ َِ اي 

ْيَطاُن ةَحَِْن َوَبنْيَ  ْن ََّزَغ الشَّ
َ
ِْ َبْؽِد أ َِ ِْ اْْلَْدوِ  َِ  ٍْ ِِ وََجاَء ةُِس ْج ِْ الصي َِ ْخرََجَِن 

َ
َِ ِِب إِْذ أ ْخَص

َ
 أ

َىِ  ٍُ اِلْ َٖ اًَْؽٌِي ُٔ  ُٓ ا يََشاُء إَِّّ َُ ِ ِِت إِنَّ َرِّبي ًَِطيٌف ل َٖ ٍُ )إِْخ  ﴾ (111ي

ٛا قاقسٜٔ َكط غيكاب١ً اغيًو اغي٪َٔ اغيبت٢ً ايكازم كدٗع اؾُٝع أْؿػِٗ ٚاْطً

زخًٛا ع٢ً ٜٛغـ طيٝعّا ٚأ٣ٚ إيٝ٘ أبٛٙ ٚأَ٘، ؾآٚاِٖ ٚاستٛاِٖ ٚأنطّ ، اؿؿٝفي ايعًِٝ

ٚيعً٘ خطز ، بأَإٚقاٍ هلِ أزخًٛا َكط بإشٕ َٔ اهلل تعازي ٚشيهٝٓ٘ ٚقسضٙ ، َٓعيتِٗ

٫غتكباٍ أبٜٛ٘ ٚإخٛت٘ ٚأًٖ٘ إزي خاضز َكط ؾهإ أَطٙ بسخٍٛ َكط ٚيٝؼ ٜٛغـ 

ٖٚصا ق١ُ ؼي ا٭زب ٚايطاع١ ٚإنطاّ اغيٓعي١ ٚسؿا٠ٚ  ،بسخٍٛ ايككط أٚ اؿكٔ

 ا٫غتكباٍ يٮٌٖ. 

 : ايبؿاؾ١ ٚاؿؿا٠ٚ ٚاٱنطاّ يًهٝـ:  قإْٛ قٝازٟ

ي٘ غذسّا ؼ١ٝ ٚقٌ اؾُٝع إزي ايككط ٚٚنع أبٜٛ٘ ع٢ً نطغٞ ايعطف ٚخطٚا 

ؾبازض بإؿيٗاض ايط٩ٜا اييت أخؿاٖا عٔ أًٖ٘ طٛاٍ ٖصٙ ايؿرت٠ ٚأْٗا ض٩ٜا سل  ،ٚإد٫٬

ثِ خيتكط ايتعبري ٫ٚ ٜصنط ابت٤٬ات٘ ايػابك١ عٔ ايػذٔ َجٌ ايب٦ط ٚؾت١ٓ  ،ٚقازق١

اَطأ٠ ايععٜع ٚايٓػ٠ٛ ٚإصيا ٚقـ إسػإ اهلل عًٝ٘ بإخطاد٘ َٔ ايػذٔ ٚأٚقًهِ إزي 

بعس إٔ نٓتِ ؼي َٓطك١ ضٜؿ١ٝ ؼي باز١ٜ َٔ بٛازٟ ؾًػطري، ٚايصٟ نإ  ٖصا اغيهإ

قًت يٞ ٚأْا طؿٌ إٔ ٫ غبب ٖصا ايؿطام ٖٛ إٔ ايؿٝطإ ؾطم بٝين ٚبري إخٛتٞ نُا 

ٚإٔ ٖصٙ اغيُٗات ايؿاق١ اييت عٓاٖا اهلل تعازي  ،أقكل ض٩ٜا ٭ٕ ايؿٝطإ عسٚ َبري

 ،هِٝ ؼي تسبري أَٛضْا ٖٚٛ ٜعٝس ٜٛغـعؿـي٘ ٚيطؿ٘ ٚسيؿ٦ٝت٘ إْ٘ عًِٝ بأسٛايٓا س

ُٓ ﴿ايعًِٝ اؿهِٝ ايصٟ شنطٖا ي٘ أبٛٙ بعس تعبري ض٩ٜاٙ عٓسَا قاٍ : ٚتأنٝس  َخ َُ ٍُّ ِّْؽ َويُخِ
ٍَ َوإِْشَدَل  ِٔي ِْ َرْتُي إِةْرَا َِ ْيَه  َٖ ةَ

َ
ا لََعَ أ َٕ َُّ َت

َ
ا أ َُ ٌٍ  َؼٌَْيَه َولََعَ آِل َحْؽُنَٖب َو إِنَّ َربََّه َؼٌِي

 ٌٍ  . ﴾(6)َخِىي
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 : ايتكطب بايؿهط ٚاؿُس هلل ع٢ً ْعُ٘: قإْٛ إضياْٞ

َٖاِت  ﴿ َُ َخاِديِد قَاِطَر الصَّ
َ
وِيِي األ

ْ
ِْ حَأ َِ َخَِن  ُْ ٌِْه َوَؼٌَّ ُُ ْ ِْ ال َِ َّْج َوِِلي  َربي مَْد آحَحَْخَِن 

َ
ْرِض أ

َ
وَاأل

ِْنَِن 
ْ

ِل
َ
َٖقََِّن ُمْصٌُِاً وَأ ْجَيا َواَلِخَرةِ حَ اِِلنَِي )ِِف اَلُّ  ﴾ (111ةِالطَّ

 اؿػٔ قبٌ طًب اؿاد١: : تكسِٜ ايجٓا٤ قإْٛ إزاضٟ

ٚعًُ٘ َٔ  ،ٜتذ٢ً ٜٛغـ بايؿهط ٚاؿُس هلل ضب ايعاغيري ع٢ً َا آتاٙ َٔ ًَو

ٔٻ، تأٌٜٚ ا٭سازٜح اهلل  ٜٚسعٛٙ ٚسسٙ غيا شيت ْعُت٘ عًٝ٘ بادتُاع٘ بأبٜٛ٘ ٚإخٛت٘ َٚا َ

عًٝ٘ َٔ ايٓب٠ٛ ٚاغيًو، نُا أمت عًٝ٘ ايٓع١ُ ؼي ايسْٝا إٔ ٜسضيٗا ؼي اٯخط٠ ٚشٖب 

ايصٟ ٜـيٗط أْ٘ قاي٘ بعس اْتٗا٤ ٚ ،َٛت٘بعهِٗ بإٔ ٖصا ايسعا٤ شنطٙ ٜٛغـ عٓس 

ٚنإ سيجاب١ اغتهُاٍ شنط ْعِ  ،ايتأنس َٔ ؼكٝل ايط٩ٜا َباؾط٠ ٚبعس ايػذٛز ي٘

َعـيِ أًٖ٘ ٖٚٛ ٜتُجٌ ايساع١ٝ اغيدًل ست٢ بري أًٖ٘ اهلل عًٝ٘ اييت نإ جيًٗٗا 

 ري َٔ ٖٛ أغبل َٓ٘ بايٓب٠ٛ أبٛٙ.ٚأقطاْ٘ ٚب

ٚبٗصا ٜهٕٛ اْت٢ٗ عطض ايكك١ اغيهت١ًُ يٝٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚإخٛت٘ ٚأبٛٙ ٚأَ٘ 

 ٚاييت شيجًت بٛاسس٠ َٚا١٥ آ١ٜ .. 

 . : أنجط ايٓاؽ ٫ ٜعًُٕٛ ٫ٚ ٜ٪َٕٓٛقإْٛ إضياْٞ

﴿  ِْ َِ ُىُروَن ) َذلَِه  ُْ ٍْ َح ُٔ ٍْ َو ُٔ ْمَر
َ
ٖا أ ْْجَُؽ

َ
ٍْ إِْذ أ ِٕ يْ ا ُوَْج ََلَ ََ ِٓ إََِلَْه َو ِٖخي ْيِب ُّ ـَ ًْ ْجَتاءِ ا

َ
( 112أ

َِْنَِي ) ْؤ ُُ ِ ْٖ َخَرْضَج ة َ ْكََثُ اْلَّاِس َول
َ
ا أ ََ نَي 113َو ُِ َ َٖ إاِلَّ ِذْوٌر لٌَِْؽال ُٔ ْجٍر إِْن 

َ
ِْ أ َِ  ِٓ ٍْ َؼٌَْي ُٕ ُ ل

َ
ا تَْصأ ََ ( َو

(114) ﴾ 

َٔ أخباض ايػٝب ٚاغيتُجٌ با٭َِ   ٖٚٓا غط اٱعذاظ ايصٟ أٜس اهلل ب٘ ْبٝ٘ قُس 

ايػابك١، ٚايصٟ نإ ٚسّٝا ٚعًُٓاى عًُّا بٛاغط١ ا٭َري دربٌٜ عًٝ٘ ايػ٬ّ ْاؾّٝا 

عٓسَا ٚأثٓا٤ َا قاّ ب٘ إخ٠ٛ ٜٛغـ َٔ تؿاٚض ع٢ً ٚنع٘ ؼي اؾب أٚ قتً٘   سهٛضٙ 

ٚأْعٍ ٖصا  ،ؾب أٚ َا خططٛا ي٘ َٔ َهط ٚإصيا أٚسٝٓاٙ إيٝواتؿكٛا ع٢ً ٚنع٘ ؼي ا

 ايكطإٓ عًٝو. 
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 : ايؿ١٦ اغي٪١َٓ أقٌ َٔ ايؿ١٦ ايػري َ٪َٓـ١.  قإْٛ زعٟٛ

 : ايؿ١٦ اغيتع١ًُ أقٌ َٔ ايؿ١٦ ايػري َتع١ًُ.  قإْٛ تطبٟٛ

ؼ اؿل بايعسز ٫ٚ بايػايب١ٝ ٚيٛ ؼطم نٌ اؿطم ع٢ً إٔ ٚيتعًِ ٜا قُس يٝ

ٚنُا قاٍ ٜهٕٛ أنجط ايٓاؽ َعو َٚكسقري غيا د٦ت ب٘ َٚ٪َٓري ؾًٔ ٜهٕٛ شيو، 

ْؽرُِعَٖن )﴿تعازي:  َُ  ٍْ ُٕ َلَّ َذ َٖن اِلْ ُُ ٍْ ال َحْؽٌَ ُٔ ْكََثُ
َ
  ﴾ (24ةَْي أ

ٍْ  ﴿ٚقاٍ:  ُٔ ٌَّْث ةَْي َجاَء ِٓ ِج ِ ْم َحُنٖلَُٖن ة
َ
َٖن )أ ُٔ

ٍْ لٌَِْدلي ََكرِ ُٔ ْكََثُ
َ
َلي وَأ  ﴾ (71ةِاِلْ

ْو َحْؽِنٌُٖنَ  ﴿ ٚقاٍ تعازي:
َ
ُؽَٖن أ َُ ٍْ يَْص ُٔ ْكََثَ

َ
نَّ أ

َ
ْم َُتَْصُب أ

َ
 ﴾أ

َِْنَِي )﴿ٚقٛي٘ دٌ ٚع٬ :  ٍْ ُمْؤ ُٔ ْكََثُ
َ
ا ََكَن أ ََ  ﴾ (8إِنَّ ِِف َذلَِه َليًَث َو

ْرِض  ﴿ٚقٛي٘ تعازي: 
َ
ٍْ مُْي ِشُْيوا ِِف األ ُٔ ْكََثُ

َ
ِْ َرْتُي ََكَن أ َِ  َِ ي ِ قَاُّغُروا َوْيَف ََكَن ََعمَِتُث اذلَّ

 ﴾ (42ُمَْشِكنَِي )

٫ٚ ع٢ً ٖصا ايٓكض ٚايسع٠ٛ إزي اـري أدط أٚ ؾًٔ ْػأٍ أسس ع٢ً ٖصا ايكطإٓ أدط 

ٜتصنط بٗا ٜٚٓذٛ بٗا ؼي ايساض اٯخط٠ نٌ َٔ أضاز ٚإصيا ٖٞ آٜات َهاؾأ٠ أٚ َكابٌ 

 ايٓذا٠. 

 : حيطّ اٱعطاض عٔ آٜات اهلل ٚإدشاز ْعُ٘: إْٛ إضياْٞق

َٖاِت ﴿ َُ ِْ آيٍَث ِِف الصَّ َِ  ِْ حي
َ
ْؽرُِعَٖن ) َوَكأ َُ ا  َٕ ْْ ٍْ َخ ُٔ ا َو َٕ وَن َؼٌَْي رُّ ُُ ْرِض َح

َ
ُِ 115وَاأل َِ ا يُْؤ ََ ( َو

ٍْ ُمَْشُِكَٖن ) ُٔ ِ إاِلَّ َو ٍْ ةِاَّللَّ ُٔ ْكََثُ
َ
ْن 116أ

َ
ٖا أ ُْ َِ

َ
قَأ

َ
اَؼُث ( أ ٍْ الصَّ ُٕ تَِي

ْ
ْو حَأ

َ
ِ أ ِْ َؼَذاِب اَّللَّ َِ ٍْ ََغِشَيٌث  ُٕ تَِي

ْ
حَأ

ٍْ ال يَْشُؽُروَن ) ُٔ َخًث َو ـْ  ﴾ (117َب

ٖٕٛ عًٝو ٜا قُس ؾهِ َٔ آٜات ؼي ايػُاٚات ايػبع ٚا٭ضض ٜػُعْٛٗا 

ٔ ط اهلل ْبٝ٘ بػؿ١ً ايٓاؽ عٔ آٜات اهلل َّنصٹٜٴ، ٜٚكط٩ْٚٗا ٜٚعطؾْٛٗا ِٖٚ عٓٗا غاؾًٕٛ

مشؼ ٚقُط ٚلّٛ ٚنٛانب ٚؼي أْؿػِٗ ْٚعِ اهلل ٚآٜات٘ اييت ٫ ؼك٢ ؾِٗ عٓٗا 

وَن َؼٌَْيٕا »، ٚايتأثط اغيػتذٝب. ٚيهِٓٗ هلصا ايكًب إٕ ؿـي١ ٚاسس٠ ناؾ١ٝ غاؾًٕٛ.  رُّ ُُ َح
ْؽرُِعٖنَ  َُ ْْٕا  ٍْ َخ ُٔ  .«َو
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اـايل ايطاظم اغيسبط  ٕ أقطٚا بطبٛب١ٝ اهلل تعازي ٚأْ٘" ؾِٗ ٚإ ٚؼي تؿػري ايػعسٟ:

ؾُٝع ا٭َٛض ؾإِْٗ ٜؿطنٕٛ ؼي أي١ٖٝٛ اهلل ٚتٛسٝسٙ، ؾٗ٪٤٫ ايصٜٔ ٚقًٛا إزي ٖصٙ 

اؿاٍ مل ٜبل عًِٝٗ إ٫ إٔ حيٌ بِٗ ايعصاب ٜٚؿذأِٖ ايعكاب ِٖٚ إَٓٓٛ ) ايػعسٟ : 

2003 ). 

 قإْٛ زعٟٛ: ع٢ً ايساع١ٝ ايتشًٞ بأخ٬م ايكطإٓ ٚايعًِ ايصٟ حيًُ٘.

ِْ ْي م ﴿ َِ َّا 
َ
ا أ ََ ِ َو َتَؽَِن وَُشْتَداَن اَّللَّ ِْ اتَّ ََ َّا َو

َ
ِ لََعَ ةَِطَْيٍة أ ْدُؼٖ إََِل اَّللَّ

َ
ِذهِ َشبِيِِّل أ َٔ

َْشِكنَِي ) ُُ ْ  ﴾ (118ال

ع٢ً اغي٪َٔ ؾإٕ نعـ قًب٘ أؾطى ٚإٕ قسّ سل ؾ٤ٞ ع٢ً اهلل خططٙ عـيِٝ ايؿطى 

كّٛ ٜكًٞ ٚسؿت ايؿٗٛات ، ٜ باغيهاضٙ ٚايٓاض اؾ١ٓ سؿتٚعًٝ٘ إٔ ٜسضى إٔ أؾطى، 

٫ اغيٓهط ٚٚط٣ ايـيًِ ري اهلل ٖٚٛ ضياضٟ ٚجياٌَ. ٜػٖٚٛ حيًـ بإ٫ اهلل ٫ إي٘ ٜٚؿٗس إٔ 

 . ٜٓهطٙ ست٢ ؼي قًب٘ أٚ بايٓكٝش١

ع٢ً قٝػ١ ا٫غتؿٗاّ إٔ اغيؿطنري دعًٛا   ٖٚٓا خيرب اهلل ضغٛي٘ قُس 

أْؿػِٗ ؼي َأَٔ َٔ إٔ تأتِٝٗ أَط أٚ عصاب ٜػؿاِٖ َٔ سٝح ٫ ٜؿعطٕٚ أٚ تكّٛ عًِٝٗ 

  ؼي ؾطنِٗ ٚبعسِٖ عٔ اهلل تعازي.ايػاع١ بػت١ ِٖٚ 

ع٢ً ايساع١ٝ إٔ ٜسعٛ إزي اهلل بايعًِ ٚاؿذ١ ٚإؿيٗاض ايسيٌٝ بايًري ٚاحملب١ ؾا٥س٠: 

 سا١ٜ ٚقبٍٛ اٯخط يسعٛت٘ َٚٓٗذ٘، ؾإٕ اغتذاب ٚإ٫ ٜهؿٝ٘ ايب٬ؽ. ٚاؿطم ع٢ً اهل

 يهٌ قًب َؿتاح: ؾادعٌاؿه١ُ َؿاتٝض ايكًٛب،  :قإْٛ إزاضٟ

أبًؼ  ،قٌ ٜا قُس ٖصٙ زعٛتٞ ٚاـطاب إؾاض٠ يٲْؼ ٚاؾٔ، بإٔ ٖصا زٜين اٱغ٬ّ

ٚأدً٘ ٚأْعٖ٘ زعٛتٞ، ٚأغبض اهلل ٚتباع غٓيت اٚ ،ضغاي١ ضبٞ ع٢ً بكري٠ ْٚٛض ٚعًِ َٔ اهلل

 ٕٛ ي٘ ؾطٜو أٚ ْس أٚ ْـيري أٚ ٚيس، ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚسسٙ ٫ ؾطٜوٚأقسغ٘ ٚأعـيُ٘ إٔ ٜه

 . ي٘ إيٝ٘ أزعٛ ٚإيٝ٘ أْٝب
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 : مل تهٔ ايٓب٠ٛ إ٫ ؼي ايطداٍ.قإْٛ إضياْٞ

﴿  ِْ َِ  ٍْ ِٕ ِْ َرْتٌَِه إاِلَّ رَِجاالً ُِِّٖح إََِلْ َِ َْا  ْرَشٌْ
َ
ا أ ََ ْرِض َو

َ
ٍْ يَِصُْيوا ِِف األ قٌََ

َ
ِي اًُْنَرى أ ْٔ َ

أ
قََل َتْؽِنٌُ 

َ
ْٖا أ َن َِ اتَّ ي ِ اُر اَلِخَرةِ َخْْيٌ لَِّلَّ ٍْ َوََلَ ِٕ ِْ َرْتٌِ َِ  َِ ي ِ ُْْغُروا َوْيَف ََكَن ََعمَِتُث اذلَّ  ﴾ (119َٖن )َذَي

يٓػا٤ َٔ ايطداٍ ٫ َٔ ا  ٖٚصا إخباض َٔ اهلل تعازي بأْ٘ أضغٌ ضغٌ َٔ قبٌ قُس 

ٚنًِٗ بٛسٞ ٚتأٜٝس َٔ اهلل إزي أٌٖ ايكط٣، ؾإٕ نإ يكَٛو أٚ غئ خايـ زعٛتو 

ؾًٛ ٜػريٚا ؼي ا٭ضض ؾؿِٝٗ أزي١ َاز١ٜ َٚع١ٜٛٓ ع٢ً عاقب١ اغيدايؿري ٚاغيؿطنري 

ا ازخطٙ اهلل ٚايهؿاض ايصٜٔ سل عًِٝٗ ايعصاب َٔ اهلل .. ؾ٬ سٝا٠ سكٝك١ٝ ٫ٚ غعاز٠ إ٫ َ

ٔ خاف اهلل تعازي ٚابتعس عٔ ْٛاٖٝ٘ ٚأطاع٘ ٚاتكاٙ ٫ٚ ٜعٞ ٫ٚ ٜتعفي غييعباز٠ ؼي اٯخط٠ 

بصيو إ٫ َٔ نإ ي٘ عكٌ ٚي٘ قًب ؾِٗ ٜعٕٛ ٜٚػُعٕٛ ٜٚتبعٕٛ زعٛتو ٜٚ٪َٕٓٛ 

 بطغايتو. 

  ٫ ٜػًب عػط ٜػطٜٔ : قإْٛ إضياْٞ

ِْ نََشاُء َوال يَُردُّ  ﴿ ََ  َ ُِّْجي َّا َذ ٍْ َّْْصُ ُٔ ٖا َجاَء ٍْ مَْد ُوِذةُ ُٕ جَّ
َ
ٖا أ ُّْ َخَّتَّ إَِذا اْشتَْيئََس الرُُّشُي َوَع

َِنَي ) ْجِر ُُ ْ ِْٖم ال ِْ اًَْن َْا َخ ُش
ْ
 ﴾( 111ةَأ

ٚشيو عٓسَا ٜكّٛ ايطغٌ بسع٠ٛ أقٛاَِٗ إزي زٜٔ اهلل َٚا ٬ٜقٕٛ َٔ تهصٜب 

ٚإٜصا٤ ٚقس عٔ تًو ايسع٠ٛ ، ٫ٚ ٜعايٕٛ حياٚيٕٛ عًِٝٗ بؿت٢ ايططم ٚايٛغا٥ٌ ست٢ 

إشا ٚقٌ َِٓٗ اٱٜصا٤ إزي َطس١ً قعب١ ابت٤٬ َٔ اهلل تعازي ٚاَتشإ هلِ ، ٚيكربِٖ 

اغ١ٝ، ٜأتٞ ْكط اهلل نُا قاٍ تعازي : غٝتعإًَٛ َع تًو ايـيطٚف ايكٚنٝـ 

خَِّننيَ ﴿ ُُ ِْ ِؼَتاِدهِ وَاًَْؽامَِتُث لٌِْ َِ ِْ يََشاُء  ََ ا  َٕ ِ يُِٖرُث ْرَض َّلِلَّ
َ
وا إِنَّ األ ِ َواْضِْبُ ٖا ةِاَّللَّ ُْ  ﴾ (128 )اْشَخِؽي

َع ايكرب ( ، ) ٚايٓكط قرب غاع١( ، )ٚإٔ َع ايعػط  : ) إصيا ايٓكط ٚنُا قاٍ 

 . ٜػطا(

ست٢ إشا سٌ ايعكاب ٚايتأٜٝس َٔ اهلل يطغً٘ ؾٝعِ اؾُٝع ايعصاب ٫ٚ ٜهٕٛ ايٓذا٠ 

إ٫ غئ ؾا٤ اهلل تعازي، ٜٚأتٞ ايعصاب ايؿسٜس ايصٟ ٫ ضدع١ ؾٝ٘ ٫ٚ ضظي١ ٫ٚ ؾؿك١ ع٢ً 

 ايكّٛ ايصٜٔ نصبٛا ٚأدطَٛا عل ايطغٌ . 
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ٝٸطٚنِ َٔ قٔ َٚكا٥ب ست٢ إشا نام اؿاٍ اْؿطدت ب اهلل ايؿس٠  إشٕ اهلل ٚغ

 ٚايهعـ ق٠ٛ، ٚاـٛف أَّٓا، ٚاؾٛع إطعاَّا.  ضخا٤ٶ

 . سس َطتري: ٫ ًٜسؽ اغي٪َٔ َٔ دشط ٚاقإْٛ إزاضٟ

نطب ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َج٬ّ يًُ٪َٔ ست٢ ٫ ٜهٕٛ خسع١ يًدازعري 

ُٳ١ّ ٘ٳأٚ ٜهٕٛ  يًطاَعري ُٚطعٵ ًَ ًّا أبٵ ، إصيا ٜهٕٛ قاسب نٝاغ١ ٚغٝاغ١، ٚعًِ ٚسعّ َٴػؿَّ

 ٜٚكه٘. 

 : ا٫غتؿاز٠ َٔ أخطا٤ ٚعكٛبات اٯخطٜٔ. قإْٛ إزاضٟ
ؼي تهطاض  ؿه١ًاغي تهُٔ ٚيهٔ، يتطٛضْا ستُٞٚأَط  َٓ٘ ْتعًِ ؾ٤ٞ ا٭خطا٤،

 . تطٛض أٚ تعًِا٭خطا٤ ٚا٫غتُطاض ؾٝٗا َٔ غري 

 : ايتأنٝس ع٢ً ا٭خباض ٚقشتٗا. قإْٛ إزاضٟ

ِي َبنْيَ  ﴿ ِْ حَْطِديَل اذلَّ ا ََكَن َخِديراً ُحْكََتَى َوًَِس ََ ْْلَاِب 
َ
ْوِِل األ

ُ
ٌة أل ٍْ ِؼْْبَ ِٕ ًََنْد ََكَن ِِف مََطِط

َُْٖن ) َِ ٍْٖم يُْؤ ًُٔدى َورَْْحًَث ًَِن ٍء َو ِٓ َوَتْكِطيَي ُُكي ََشْ  ﴾ (111يََديْ

اهلل ب٘ َٔ قكل ا٭ٚيري ٚاٯخطٜٔ إٕ ؼي أخباض ا٭َِ ايػابط٠ ٚأخباض اغيطغًري َٚا أخرب 

تصنط ٚعرب٠ ٭قشاب ايعكٍٛ ايٓري٠ ٚا٭ؾ٦س٠ اغيٓتب١ٗ، ٚنٌ أْعي٘ اهلل مل ٜهٔ سسٜجّا 

، ٚيهٔ آ١ٜ َٚعذعات َ٪ٜس٠ تبري قسم ْبٛتو ٚتٛنض هلِ نٌ قػري٠ اًَؿكّا َهصٚب

ٚابتػٛا ٚنبري٠ ٫ٚ ٜػتؿٝس َٔ ٖصٙ اٯٜات ايبٝٓات إ٫ َٔ َٮ اهلل قًب٘ باٱضيإ 

ايطظي١ ٚايٓذا٠ ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠ .. أغأٍ اهلل إٔ ضيٮ قًٛبٓا باٱضيإ ٚإٔ ٜػسٍ عًٝٓا 

 . ٫ٚ سٛي٘ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل ..ايطظي١ ٚايػؿطإ .
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 ايكِٝ ايرتب١ٜٛ ٚايكٝاز١ٜ ؼي ايهتاب

 ا٭غايٝب ايتع١ًُٝٝ ٚايتسضٜب١ٝ ؼي غٛض٠ ٜٛغـ: 

 أغًٛب ايتعًِ بايكك١ .  -
 أغًٛب ايتعًِ بايتًكدي.  -
 أغًٛب ايتعًِ باؿٛاض.  -
 أغًٛب بايتعًِ عٌ اغيؿه٬ت.  -
 أغًٛب ايتعًِ بايرتغٝب ٚايرتٖٝب.  -
 أغًٛب ايتعًِ بايؿطح ٚايتٛنٝض.  -

 ايكِٝ ايرتب١ٜٛ ؼي غٛض٠ ٜٛغـ: 

 ايٓكٝشـ١ .  -
 ا٭َاْـــ١.  -
 ايكبـط.  -
 ايكسم. -
 ايعؿـ١.  -
 ايتػاَض.  -
 ايكِٝ ايعكس١ٜ.  -

 ١ََٛ ٚاغيٓبٛش٠ : ايكِٝ اغيص

 ايبػها٤ ٚاؿػــس:  -
 ايهـــصب.  -
 ايهٝــس ٚاغيهط ٚا٫ستٝاٍ.  -
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 ايسضٚؽ اٱزاض١ٜ ٚايتػٝري١ٜ: 

 ايتدطٝؽي اٱزاضٟ ٚاؽاش ا٭غباب.  -
 ايطٜاغ١ ٚايتُهري.  -
 إزاض٠ اغيٛاقـ.  -
 اٱزضاى ٚايتؿهري.  -
 ايبٝت ايطٝب ٚأثطٙ ؼي اجملتُع.  -
 تربض ايٛغ١ًٝ.  ٫ ايػا١ٜ -
 َٔ تػس٣ بايهصب َا تعؿا٤ ب٘.  -
 تعًِ ؿٔ اؿذ١ ٚاٱزضاى.  -
 اغيكاضس١ باـطأ ٭دٌ ايرتب١ٝ.  -
 اغي٬طؿ١ ٚدرب اـاطط.  -
 اتكا٤ ايؿا٥عات.  -
 اختٝاض ايعٚد١ ايكاؿ١.  -
 قاٍ ايؿاؾعٞ : ٫ ضيهٔ ست٢ ٜبت٢ً.  -

 

 ايًِٗ اغتذب زعا٥ٞ

عبازى ؾُٝا ناْٛا ؾٝ٘ ايًِٗ ٜا أٍٚ ا٭ٚيري ٜٚا آخط اٯخطٜٔ .. أْت ؼهِ بري 

خيتًؿٕٛ .. ايًِٗ أٖسْا إزي َا اختًـ ؾٝ٘ .. ٚادعًٓا ع٢ً اؿل ؿياٖطٜٔ .. َٗتسٜٔ 

غري نايري ٫ٚ َهًري .. ايًِٗ اضسِ َٛتاْا َٚٛت٢ اغيػًُري .. ايًِٗ اغؿط شْٛبٓا ٚنؿط 

و .. ٚبؿهًو عُٔ غ٦ٝاتٓا .. ٚػاٚظ عٓا ٜا نطِٜ .. اغٓٓا ع٬يو عٔ سطاَ

أطعُٓا َٔ دٛع ٚآَٓا َٔ خٛف ٚعاؾٝٓا َٔ غكِ  ٚاضظقٓا ضظقّا س٫٬ َباضنّا.... غٛاى

 ٚاْؿط عًٝٓا ضظيتو .. ٚق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚغًِ .. ٚاؿُس هلل ضب ايعاغيري.. 
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





71 

 

 

 قوانني قيادية من سورة يوسف عليه السالم

 

 قا١ُ٥ اغيطادع

 َكشـ اغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠.  –ايكطإٓ ايهطِٜ 

 /https://al-maktaba.orgاغيهتب١ ايؿا١ًَ 

ايعطٟٛ ز/ عٜٛض بٔ  –طيايٝات ايٓـيِ ايكطآْٞ ؼي قك١ اغيطاٚز٠ ؼي غٛض٠ ٜٛغـ 

 ٖـ. 1431ايطٜاض  –ظيٛز 

قانط٠ أيكاٖا ايسنتٛض ؼي  –يٛح ز/ قُس أظيس  –زضٚؽ َٔ غٛض٠ ٜٛغـ 

 PDFٖـ َٓؿٛض ع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ًَـ 1425/ 24/8–َػذس عبس اهلل بٔ اغيباضى 

َٓؿٛض  -يًؿٝذ : عبس اهلل اؾ٬يٞ -ًٝ٘ ايػ٬ّ زضٚؽ ٚعرب َٔ قك١ ٜٛغـ ع

 ع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ. 

ٖـ 1375قؿط  –غعسٟ عبس ايطظئ بٔ ْاقط  –ؾٛا٥س َػتٓبط١ َٔ قك١ ٜٛغـ 

 PDFَٓؿٛض ع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ًَـ    -اغيًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ 

َٓؿٛض  -ؾبه١ ا٭يٛن١  –عؿٟٛ َكطؿ٢ َٛيٛز  –قطا٠٤ ْؿػ١ٝ يػٛض٠ ٜٛغـ 

 PDFع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ًَـ 

 ، اغيهتب١ ايؿا١ًَ.  َكطؿ٢ ايعسٟٚ يًؿٝذ: ،غًػ١ً تؿػري غٛض٠ ٜٛغـ

َ٪غػ١ إقطأ  –ايك٬بٞ ز/ عًٞ قُس  –ؾك٘ ايٓكط ٚايتُهري ؼي ايكطإٓ ايهطِٜ 

 ّ. 2006ايكاٖط٠  –ايطبع١ ا٭ٚزي  –يًٓؿط ٚايتٛظٜع ٚايرتطي١ 

 َٛقع قٝس ايؿٛا٥س  – زنتٛض عجُإ قسضٟ َهاْػٞ  غٛض٠ ٜٛغـتأ٬َت ؼي  

َكاٍ َٓؿٛض َٛقع  –ا٭قطع ٜاغط قُس  –اٱعذاظ ايرتبٟٛ ؼي غٛض٠ ٜٛغـ 

 اٱعذاظ ايعًُٞ. 

 .َـياٖط ايرتب١ٝ ؼي سٝا٠ ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ 
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 قانط٠ ايك٬بٞ عًٞ أظيس  –اٱق٬ح ٚا٭خ٬م َٔ قك١ ٜٛغـ 
 َٛقع ًَتك٢ أٌٖ اؿسٜح – يًؿٝذ اؿٜٛين سؿـي٘ اهلل تأ٬َت ؼي غٛض٠ ٜٛغـ،

 -غٛض٠ ٜٛغـ " ايعُط ايسنتٛض ْاقطاْتكا٤ َٔ نتاب " تسبط 
  – 2014 –ا٭ضزٕ  –ز / غًُٝإ سػٔ  –ايطططٚؾي  –تأ٬َت إزاض١ٜ ؼي غٛض٠ ٜٛغـ 

 طيع٘ ٚخطٻزٳ أسازٜج٘ ٚآٜات٘ -اغيٓذس قُس قاحل  –ؾا٥س٠ َٔ غٛض٠ ٜٛغـ  100

 َٓؿٛض ع٢ً ايؿبه١ َٛقع قٝس ايؿٛا٥س .  –م ٜٛغـ / ٖاْٞ ؾاضٚأبٛ  -

فُع ايؿك٘  –قشطإ حي٢ٝ  –قُس عبسٙ عُط  –اٱثبات بايكطا٥ٔ ٚا٭َاضات 

 اؾعا٥ط .  -اٱغ٬َٞ

اغيٛادس٠ ز/ بهط  –أغايٝب ايتسضٜؼ ٚايتكِٜٛ ٚايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ؼي غٛض٠ ٜٛغـ 

َٓؿٛض ؼي ف١ً ايبًكا٤  –ا٭ضزٕ  –ن١ًٝ ايعًّٛ ٚايرتب١ٝ  –داَع١ ايعضقا٤  –مسٝض 

 . PDFًَـ  2014ّ( عاّ 2( ايعسز )17اجملًس ) –يًبشٛخ ٚايسضاغات 

 –اغيهاَري ايرتب١ٜٛ اغيػتٓبط١ َٔ غٛض٠ ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚتطبٝكاتٗا ايرتب١ٜٛ 

ؼي ف١ً َٓؿٛض  –ايعطام  –ضغاي١ زنتٛض٠  –داَع١ زٜازي  –قُٛز ّ. َادس أٜٛب 

 ّ . 2013ايؿتض ايعسز ايجايح ٚاـُػٕٛ يعاّ 

 –تٝػريايهطِٜ ايطظئ ؼي تؿػري ايهطِٜ اغيٓإ  (،2003)عبس اهلل بٔ ْاقط ايػعسٟ، 

 ّ .2003 -ٖـ1424بريٚت ؾي  –يبٓإ  –زاض ابٔ سعّ  –ايطبع١ ا٭ٚزي 
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