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آؾات ايًغإ ٚطالت٘ مما سٓشص َٓ٘ ايكضإٓ ايهضِٜ ، ٚتٛعزت ع٢ً ارتٛض ؾٝ٘ ايغ١ٓ 

ايٓب١ٜٛ ، ؾعاقب١ آؾات٘ ٚخ١ُٝ ٚآثاَ٘ خطري٠ ، ٚراليت٘ ع٢ً ْكك االميإ ٚتٛامع 

 :١ ايتك٣ٛ ٚامش١ بٝٓٓ

٘ بأيغٓتهِٓ ٚتكٛيٕٛ بأؾٛاٖهِ َا يٝػ يهِ ب٘ عًِ ٚحتغبْٛ٘ إس تًكْٛٓ"  تعاىل: قاٍ 

َٔٱَٚزا :" صا َٚتٛٓعٚقاٍ تعاىل ستٓش (51ّٖٝٓا ٖٚٛ عٓز اهلل ععِٝ " )ايٓٛص  َٕ ئَّشٜ  ُِٜؤُسٚ

ٓٔنَيٱ َٔ ُُِؤ َٓـٱَٚ ِي َٔ ُُِؤ ِِٝض ٔتٰ  ِي ًُِٛاٱ َؾَكٔز ِنَتَغُبِٛاٱََا  ٔبَػ َُ َِٗت ِسَت ُّا ّْاٰ  ـُب ّٓا َِٚإِث  َٗٔبٝ

ٌَٓ ٜٚ ص.15طاألسظاب:  : صعاى اهلل يف ٖشا اذتزٜح ايععِٝاتأ

ص٣ٚ اإلَاّ أمحز ٚايرتَشٟ عٔ بالٍ بٔ اذتاصخ صمٞ اهلل عٓ٘ قاٍ :قاٍ صعٍٛ اهلل 

))إٕ ايضدٌ يٝتهًِ بايه١ًُ َٔ صمٛإ اهلل تعاىل َا ٜعٔ إٔ تبًؼ َا بًػت ٜهتب : 

ٛاْ٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚإٕ ايضدٌ يٝتهًِ بايه١ًُ َٔ عدط اهلل عظ ٚدٌ ي٘ بٗا صم

اهلل تعاىل َا ٜعٔ إٔ تبًؼ َا بًػت ٜهتب اهلل تعاىل بٗا عًٝ٘ عدط٘ إىل ّٜٛ ًٜكاٙ 

نِ َٔ ".ٚيشيو نإ عًك١ُ صمح٘ اهلل ٖٚٛ أسز صٚا٠ ٖشا اذتزٜح ٜكٍٛ: (2)((

  " .نالّ قز َٓعٓٝ٘ سزٜح بالٍ بٔ اذتاصخ

قاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ، ايكًب، ٚاعتكاَت٘ عٓٛإ العتكا١َ االميإ ايًغإ ٖٛ تضمجإ

))ال ٜغتكِٝ إميإ عبز ست٢ ٜغتكِٝ قًب٘، ٚال ٜغتكِٝ قًب٘ ست٢ ٜغتكِٝ ٚعًِ 

 متهٓ٘ يف ايكًبسيو إ االميإ صقٝب ع٢ً ايًغإ ٚع٢ً قزص  ،)ايبداصٟ ( (يغاْ٘ (

ٍ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ َٚٔ ٖٓا دا٤ت تًو ايٛف١ٝ ايعع١ُٝ يضعٜٛنبط ايًغإ ،

ـٓ: سني أخربٙ جبُاع ارتري نً٘ ؾكاٍ ٚعًِ ملعاس بٔ دبٌ صمٞ اهلل عٓ٘  ٜا َعاس ن

عٓو ٖشا ٚأخش بًغاْ٘ ؾكاٍ َعاس: ٜا ْيب اهلل ٚإْا ملؤاخشٕٚ مبا ْتهًِ ب٘؟ ؾكاٍ: 

ٓاص ع٢ً َٓاخضِٖ إال سقا٥ز أيغٓتِٗ؟ ( ب ايٓاؼ يف اّي))ثهًتو أَو ٜا َعاس. ٌٖٚ ّٜه

ؾٗشا ابٛ بهض ايقزٜل  ٖشا نجض حتشٜض ايغًـ ٚسشصِٖ َٔ آؾات ايًغإ ، ألدٌ

بٔ ٚقاٍ عُض ،  صمٞ اهلل عٓ٘ ميغو بًغاْ٘ ٜٚكٍٛ:" ٖشا ايشٟ أٚصرْٞ املٗايو "

                                                           
 



 – 1 -رسائل  " التحول االيجابي "   

 

 واآلذان األلسن آفات من اإلخوان صيانة     4صفحة | 

 

َٔ نجض نالَ٘ نجض عكط٘، َٚٔ نجض عكط٘ نجضت “صمٞ اهلل عٓ٘: ارتطاب 

 .”سْٛب٘، َٚٔ نجضت سْٛب٘ ناْت ايٓاص أٚىل ب٘

اؼ صمٞ اهلل عُٓٗا ٜأخش بًغاْ٘ ٜٚكٍٛ: ٚحيو قٌ خريا تػِٓ، ٚنإ ابٔ عب 

قاٍ حيٞ بٔ َعاس : " ايكًٛب  ٚاعهت عٔ ع٤ٛ تغًِ، ٚإال ؾاعًِ أْو عتٓزّ .

ٕٓ يغاْ٘  نايكزٚص تػًٞ مبا ؾٝٗا ٚأيغٓتٗا َػاصؾٗا ؾاْعض إىل ايضدٌ سني ٜتهًِ ؾا

 يو ععِ قًب٘ ٜػرتف يو مما يف قًب٘ سًٛ ٚساَض ٚعشب ٚأداز ٚغري سيو ٜٚبني

 اغرتاف يغاْ٘ "

ؾشضٟ ،ؾإسا نإ سيو ايتششٜض يف سل عُّٛ ايٓاؼ ،ؾٗٛ يف سل ايزعا٠ أٚدب 

ٚع٢ً قزص سيو اينبط تهٕٛ  إٔ ٜنبط مسع٘ ٚيغاْ٘ ٚإ ٜتل اهلل ؾُٝٗا ، يزاع١ٝبا

ٜغا٥ٌ ْؿغ٘ قبٌ إٔ ٜتشزخ عٔ َؤؽض تًو االعتكا١َ إٔ إ ٚ. اعتكا١َ ايزاع١ٝ 

ٛٓ ، ٥زت٘دز٣ٚ اذتزٜح ٚؾا الت، ؾإٕ سيو ايتأْٞ ٚتًو ٚايٓظؾات االٙ َٔ ٜٚغتٝكٔ خً

،ؾإٕ نإ خريّا تهًِ  ْٚؾ٤ٛ ايٛصعِ ايتك٣ٛ ٛ االميإ ٚحتّهاحملاعب١ ريٌٝ ع٢ً مٓس

َٚٔ نإ ٜؤَٔ باهلل ٚايّٝٛ اآلخض سني قاٍ: ))ٚإال عهت نُا أٚفاْا صعٍٛ اهلل 

  .(2)(( صٚاٙ ايبداصٟ َٚغًِؾًٝكٌ خريّا أٚ يٝقُت

أعضاض ٞ ب٘ ْؿغ٘ َٔ َربصات تبٝض ي٘ ارتٛض يف ٚيٝششص ايزاع١ٝ مما ميٓٓ

االخضٜٔ حتت سصٜع١ املقًش١ ٚتبٝإ اذتل ٚايٓقض ٚايتششٜض ٚغريٖا َٔ االعشاص 

 غذ١ًٚمما ٜعني ع٢ً سيو إ ٜتشنض املض٤ اْ٘ َغا٤ٍ عٔ نًُات٘ اَاّ اهلل ، ؾٗٞ َ.

ٚال تكـ َا يٝػ " :  اسقاٖا قاٍ تعاىليف نتاب٘ ايشٟ الٜػارص فػري٠ ٚالنبري٠ اال

(  63")االعضا٤ يو ب٘ عًِ إٕ ايغُع ٚايبقض ٚايؿؤار نٌ أٚي٦و نإ عٓ٘ َغ٦ٛال

إس ٜتًك٢ املتًكٝإ عٔ ايُٝني ٚعٔ ايؾُاٍ قعٝز َا ًٜؿغ َٔ قٍٛ إال " ٚقاٍ عبشاْ٘

 (55م:) " يزٜ٘ صقٝب عتٝز
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ؾإٕ ‘تكاَت٘، ٚعال١َ زتتُع٘  خطض ايًغإ ع٢ً اميإ املض٤ ٚاعٖشا ٖٛ ؾإسا نإ 

إس ٖٛ زتتُع ملٔ قايٛا شتاعضٙ ع٢ً زتتُع ايزعا٠ أؽز خطضا ، ٚآثاصٙ أؽز ؾتها ، 

صبٓا اهلل ثِ اعتكاَٛا ، ممٔ تضبّٛا ع٢ً االميإ ٚعُضت قًٛبِٗ بايتك٣ٛ ،ٚادتُعت 

يف عال١َ  اإٔ عض قٛتٗ أرصنت، ٚقًٛبِٗ ع٢ً احملب١ يف اهلل ، ٚتعاٖزت ع٢ً ْقضت٘ 

ٚفزم املٛر٠ ٚق٠ٛ االخا٤ ، يشا ،ٚٚسز٠ ايؿهض ،ْٚكا٤ ايغضا٥ض  ،ٚفؿا٤ االعتكار،ايبٓا٤ 

 ،ؾإٕ اذتشص َٔ آؾات ايًغإ ٚخطاٜا االسْإ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ أؽز ٚايٛقا١ٜ َٓٗا أسٛط

 .ٚايربا٠٤ َٓٗا اصد٢ 

ؾهالُٖا عبب ٚعكًٞ ،باط عنٟٛ ْٚؿغٞ تاصتباط آؾات ايًغإ بآؾات االسْإ اصإٕ  

تك٣ٛ اهلل اييت تعقِ إيتظاّ الخض ٚعضٜل ي٘ ٚأثض َٔ آثاصٙ ، ٚالعافِ َُٓٗا اال بي

ِٗٓ عا٥ـ َٔ ايؾٝطإ عكطات ايكٍٛ ٚايعٌُ َٔ ٚ،َٔ ايظيٌ  ، "إ ايشٜٔ اتكٛا اسا َغ

 .تشّنضٚا ؾاسا ِٖ َبقضٕٚ "

َٔ مسع٘، ألْ٘ أعضع صعٍٛ  -بعز يغاْ٘–)يٝػ َٔ داصس١ أؽز مضصا ع٢ً ايعبز 

 ب، ٚأقضب ٚقّٛعا يف ايؿت١ٓ(.إىل ايكً

 ؾغُعو فٔ عٔ قبٝض ايهالّ

نقٕٛ ايًغإ عٔ 

 ايٓطل ب٘

 ؾإْو عٓز اعتُاع ايكبٝض

ؽضٜو يكا٥٘ ؾاْتب٘

(5[9]) 

 ص ايؿنت :ٚاؾات ايًغإ سكٍٛ يبش

تٓاؾض ايكًٛب ٚتبارٍ االتٗاَات ٚظٗٛص ي ٚتؤرٌٟٖٚ ايؿنت اييت تقٝب ايزعٛات 

ٚهلشا أؽؿل األٚيٕٛ ١ آؾات ايًغإ ٚاالسْإ ،ايؾكام ٚاعتشهاّ ارتالف إال سقًٝ

 ع٢ً أٌٖ ايؿنت، ٚسشصِٖٚ ع٤ٛ ايعاقب١ ؾهإ سشٜؿ١ بٔ ايُٝإ صمٞ اهلل عٓ٘ ٜكٍٛ:
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إٜانِ ٚايؿنت، ال ٜؾدك إيٝٗا أسز، ؾٛاهلل َا ؽدك إيٝٗا أسز إال ْغؿت٘، نُا )

 (.ٜٓغـ ايغٌٝ ايزَٔ

ال٤ ايتابعني، جتضب١ ؾت١ٓ صآٖا، ٜٚقٛص يٓا قتار٠ بٔ رعا١َ صمح٘ اهلل، ٖٚٛ أسز أد

 ٜٚنع أَآَا ْتا٥ذٗا اييت صآٖا ؾٝكٍٛ:

َّا ٜغضعٕٛ إىل ايؿنت ٜٚٓظعٕٛ ؾٝٗا، ٚأَغو أقٛاّ عٔ سيو ٖٝب١  )قز صأٜٓا ٚاهلل أقٛا

سا ايشٜٔ أَغهٛا أعٝب ْؿغا، ٚأثًر فزّٚصا، ٚأخـ إهلل ٚشتاؾ١ َٓ٘، ؾًُا اْهؾؿت: 

عٕٛ ؾٝٗا، ٚفاصت أعُاٍ أٚي٦و سظاطات ع٢ً ظّٗٛصا َٔ ايشٜٔ أعضعٛا إيٝٗا ٜٚٓظ

قًٛبِٗ نًُا سنضٖٚا. ٚأِٜ اهلل! يٛ إٔ ايٓاؼ ناْٛا ٜعضؾٕٛ َٓٗا إسا أقبًت َا 

 عضؾٛا َٓٗا إس أربضت يعكٌ ؾٝٗا دٌٝ َٔ ايٓاؼ نجري(.

( نُا ٜكٍٛ ايؿت١ٓ إسا أقبًت: عضؾٗا نٌ عامل، ٚإسا أربضت: عضؾٗا نٌ داٌٖؾإٕ )

 )ايعٛا٥ل. ايضاؽز( تابعنياذتغٔ ايبقضٟ عٝز اي

 :ٚألدٌ ٖشا ناْت ٖشٙ املشنض٠ 

، صتزر ؾٝٗا َاٚصر يف أربٝات ايرتب١ٝ االٚىل اييت ٖٞ َٔ ايشنض٣ اييت تٓؿع املؤَٓني 

َٓٚايتششٜض َٔ طالٓت،، َٔ تضعٝخ يعؿ١ يغإ ايزعا٠  ٌ يف ٘ ٚآؾات٘ ، إس ًٜشغ املتأ

االت عا١َ تتعزر ؾٝٗا االصا٤ يٛيٛز اذتضن١ يف زتْتٝذ١ أٚعاط ايزعا٠ ايّٝٛ ، ٚ

ٚخٛمٗا يػُاص زتاالت عا١َ   ز ؾٝٗا اسٝاْا ايٓكاؽات ،ٚتتبأٜ ؾٝٗا ايٓعضات ٚتؾٓت

زٟ تٓق َٚاتبع سيو َٔ ْكاب١ٝ ٚعٝاع١ٝ اعتارت ع٢ً مماصعات اقتنتٗا عبٝعتٗا ،

ر االؽاعات اٚتضر،ضمني يًكٌٝ ٚايكاٍ دعًِٗ َٓعمما ،صَٛط ايزعا٠ يًؾإٔ ايعاّ 

ٚعق١ُ ٚاق١ٝ َٔ  ،ٗا ايبعض رٕٚ سقا١ْ ناؾ١ٝ َٔ ايجك١ٗاَات ، ؾٝتًكّؿٚاالت

ٚختٛض َع ، ؾتًٛى االيغٔ ٚسشص َطًٛب َٔ آؾات ايًغإ ٚاالسْإ،ايتك٣ٛ 

ٜجٛص ٚتتِٗ ايٓٛاٜا ،٤ٚ ايعٔ اٜغٚ،  ٚحتتز ايٓكاؽاتٚتكغٛ االيؿاظ  ،ارتا٥نني

َٔ نجض٠ ايكٌٝ ٚايكاٍ -ا اسٝاْ-، ٚإْٓا يًٓشغ عذبا  بضؤٚعٗاايؿت١ٓ  تطٌايؾكام ٚ

َانإ َٔ ْكا٤ ايقؿٛف ٚعؿ١ ايغإ يف أٚعاعٓا يزصد١ االفاب١ باذتغض٠ ع٢ً 

 ٚايٛصع عٔ تضٜٚر نٌ َاٜغُع يف عابل اٜاّ ايزع٠ٛ .
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ت ، ٚغضمٓا َٔ سيو ْٚعضض ؾُٝا ًٜٞ بعنا َٔ تًو االؾات ٚمناسز َٔ تًو ايظاّل

ؾٝٗا ي٘ أخطاصٙ ع٢ً عال١َ بٓا٤ ٖٛ ايتٓبٝ٘ ٚايتشنري ٚايتششٜض ، ؾإٕ ايتُارٟ 

ملقزص َٔ َقارص  اٚتبزٜز يضنٝظ٠ َٔ صنا٥ظقٛتٗا ااذتضن١ االعال١َٝ ، ٚتٗزٜز

 قٛتٗا ، ؾنال عٔ آثاصٖا ايٛخ١ُٝ ع٢ً إميإ ايؿضر ٚسخري٠ ايتك٣ٛ يزٜ٘ .

 :اٚال:ْكٌ ايغُاع رٕٚ تجبت 

ع ات ، إٔ ٜتغٓضَضبو يًدطٛ ،ر يالسٖإَبٓز،ت يًطاقات َؾٓت ٣ر يًكٛعًٛى َبٓز ٖٛ

عاب٘ ايكضإٓ ع٢ً ؾ١٦ َٔ ايٓاؼ ٚقز ض ، ٚ اٚ حّتايؿضر يف إساع١ نٌ َاٜغُع رٕٚ تٓض

ضعٕٛ يف ْكٌ االخباص تٓغٜ،  ٛا بآراب٘بمل ٜؿكٗٛا قٛاعز ايعٌُ ادتُاعٞ ٚمل ٜتأٓر

ؾنال عُا ٜهؾؿ٘ بكزصات٘ ٚاالْبٗاص باتقاالت٘ ، ٚاالؽاعات يٝٓاٍ أسزِٖ االعذاب 

ٚمعـ ايكًٛب عٔ ايتعاٌَ ، ٚاصجتاز تٛاطْٗا ايٓؿغٞ ، ايٓؿٛؼ  سيو َٔ اٖتظاط

ٌٓ ٚعال: باالْا٠ ٚايغه١ٓٝ املطًٛب١  َع االسزاخ ٚاملٛاقـ ، ؾكاٍ د

َِِض ٚ) َِٚإَي٢ ُأٚٔيٞ األ  ٍِ ُٙ ِإَي٢ ايٖضُعٛ ِٛ َصٗرٚ ََٚي  ٔ٘ ِٛٔف َأَساُعٛا ٔب ِٚ اِيَد ِٔ َأ َِ َٔ األ َِّ َِْض  ِِ َأ ُٖ ِإَسا َدا٤َ

ِِ َي ُٗ ِٓ َٔ ُِ ُ٘ اَلٖتَبِعُت َُُت ََٚصِس  ِِ ُِٝه ًَ ٌُ اهلٔل َع ِٛاَل َؾنِ ََٚي  ِِ ُٗ ِٓ َٔ  ُ٘ َْ ِٓٔبُطٛ َِٜغَت  َٔ ُ٘ ائَّشٜ َُ ًٔ َع

ًٔٝاّل َٕ ِإالَّ َق َِٝطا  (.ايٖؾ

ٚايقٛص٠ اييت ٜضمسٗا ٖشا ايٓك، ٖٞ فٛص٠ مجاع١ يف املعغهض اإلعالَٞ، مل تأيـ )

خًد١ً املعغهض، ٚيف ايٓتا٥ر اييت ْؿٛعِٗ ايٓعاّ، ٚمل ٜزصنٛا ق١ُٝ اإلؽاع١ يف 

ترتتب عًٝٗا، ٚقز تهٕٛ قاف١ُ، ألِْٗ مل ٜضتؿعٛا إىل َغت٣ٛ األسزاخ، ٚمل 

ٜزصنٛا دز١ٜ املٛقـ، ٚإٔ ن١ًُ عابض٠ ٚؾًت١ يغإ، قز جتض َٔ ايعٛاقب ع٢ً 

ايؾدك سات٘، ٚع٢ً مجاعت٘ نًٗا َا ال خيطض ي٘ بباٍ، َٚا ال ٜتزاصى بعز ٚقٛع٘ 

)يف ظالٍ  (.ألِْٗ ال ٜؾعضٕٚ بايٛال٤ اذتكٝكٞ ايهاٌَ هلشا املعغهض حباٍ؟ أٚ صمبا

 ايكضإٓ(

إٔ ٚفؿ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘  –إ حيزخ املض٤ بهٌ َامسع  -ٚإٕ َٔ بؾاع١ ٖشا ايغًٛى 

ِٕبكٛي٘ :"ٚعًِ بايهشب ٚمّحٌ فاسب٘ االثِ  ُّا َأ َُِض٤ٔ ِإِث ََا َُٜشزَِّخ َنَؿ٢ ٔباِي  ِّ  بُه
َُٔع ٚيف صٚا١ٜ : ) نؿ٢ باملض٤ نشبا إٔ  انِ ٚفشش٘ االيباْٞ()ابٛراٚر ٚاذت"َع
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ٕٓ ( 8852فشٝض ادتاَع  3حيزخ بهٌ َا مسع ( )صٚاٙ َغًِ يف املكز١َ  ٖشا  ، بٌ إ

ايغًٛى ممانضٖ٘ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ألَت٘ يهضا١ٖ اهلل تعاىل ي٘ ؾؿٞ 

م٢ يهِ إٔ تعبزٚٙ ٚال إٕ اهلل ٜضم٢ يهِ ثالثا ٜٚهضٙ يهِ ثالثا . ؾرياذتزٜح :" 

ٚإٔ تعتقُٛا حببٌ اهلل مجٝعا ٚال تؿضقٛا . ٜٚهضٙ يهِ قٌٝ ٚقاٍ .  . تؾضنٛا ب٘ ؽ٦ٝا

"ٚأَا )  ، ٚؽضح ايٟٓٛٚ ايكٌٝ ٚايكاٍ بكٛي٘:" )َغًِ(  ٚنجض٠ ايغؤاٍ ٚإماع١ املاٍ

يف أخباص ايٓاؼ ، ٚسهاٜات َا ال ٜعين َٔ أسٛاهلِ  قٌٝ ٚقاٍ ( ؾٗٛ ارتٛض

 ." ٚتقضؾاتِٗ

ع ْكٌ االخباص ٚاملعًَٛات بٌ ٜٚتغٓض يف اٚعطٓا َٔ ٜتغاٌٖ يف-ٚيالعـ–ٚايّٝٛ صتز 

بٓؾض ايغًبٝات ٚاالْتكارات ، ٚنأْ٘ ساط ققب ايغبل يف حتكٝل اصتاط ٖاّ يًزع٠ٛ ، 

بايٓكٌ ضع ٘ بشيو ايتٓغَٚاساى اال يًؿضاؽ ايٓؿغٞ ٚايكقٛص يف حتكٝل ايشات ؾٝعٛٓم

، ٚعالز  ات سيو ايغًٛى ٚآثاصٙ ع٢ً زتتُع ايزعا٠ع عٔ عًبٝٚايٓؾض ، رٕٚ تٛٓص

 ض....ٚمبط االسْإ ٚايًغإ .ع.... ٚايتؿّهٟٚ ...ٚايتٛٓصاالَض : بايرٓت

 : ثاْٝا: ايتذضٜض ٚايتطاٍٚ

ٜؤمل َغاَع املضاقب ملغاص زتاَع ايزعا٠ ٚزتايػ ايٓكاـ ٚاذتٛاص ، َااعتذز ع٢ً 

غري َأيٛؾ١ ، ٚاعتدزاّ يف ايكٍٛ أيغ١ٓ ايبعض َٔ ايؿاظ َاناْت تغُع ، ٚغًع١ 

يهالّ ٖٛ أقضب يًُٗظ ٚايًُظ ٚايتطاٍٚ ٚايتذضٜض ، تأْؿ٘ َغاَع ايزعا٠ ممٔ ؽٗزٚا 

َضاسٌ ايتأعٝػ ٚايبٓا٤ االٚىل يًشضن١، ٜٚعتربْٚ٘ خضٚدا عُا ٜٓبػٞ َٔ ايكٍٛ 

فا "، ْٚهٛاؼ سغٓا ٚقٛيٛا ي٢ًٓٓ عًٝ٘ ايزعا٠ اَتجاال يكٛي٘ تعاىل :"اذتغٔ ايشٟ تضٓب

ٕٓعُا أصؽزْا ايٝ٘ نتاب صبٓا:" ايؾٝطإ ٜٓظؽ  ٚقٌ يعبارٟ ٜكٛيٛا اييت ٖٞ أسغٔ إ

ٕٓبِٝٓٗ    ."ٚا َبٝٓاايؾٝطإ نإ يالْغإ عٓز إ

، ٜٚعٔ ايبعض إٔ يف غًع١ قٛي٘ ًٜتبػ ع٢ً ايبعض َؿّٗٛ ايؾذاع١ االرب١ٝ 

امسعٛٙ ز آخضٕٚ َاعتدزاّ سيو االعًٛب أبًؼ يف سذت٘ ٚأسض٣ يكبٍٛ صأٜ٘ ، ٜٚكًّ

ٜغُض بؿعً٘ ، ٜٚربص ايبعض ؾعً٘ ساى ٘ مما جيٛط اعتدزاَ٘ َْٚٛٔ بعنِٗ ؾٝعٓٓ

ُٝا إسا نإ ايهالّ ٚايٓكز َٛد٘ يكٝار٠ ايعٌُ ، بأْ٘ َكتن٢ ايٓقض االَني ،الٓع
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إٔ زتاَع ايزعا٠ ٖٞ زتاَع إخا٤ َٚٛر٠ ، ٚيكا٤ات إميإ ٚستب١ ، ٜٚتٓاع٢ أٚي٦و 

ٕٓ عٛص٠ ايعقض باالميإ ٚايعٌُ ايقاحل ، ُٖا َكزَات٘ ٞ باذتل َغبٛم يف ايتٛآف ٚأ

ر ٚتٛع٦ت٘ ٚؽضٚع٘،ٚإٔ َٔ رال٥ٌ االخالل يف ايكٍٛ ٚايقزم يف ايعٌُ إٔ ٜتذٓض

ص َٔ قٝٛر نربٜا٥٘ ، ٜٚتغا٢َ ع٢ً صغبات٘ ايزؾ١ٓٝ ٜٚتشٓضاملض٤ َٔ أٖٛا٥٘ ٚ

ص ْؿغ٘ ملٔ ٜغرب أغٛا-٘ يشات٘ ، ٚاييت ٖٞ يف سكٝك١ االَض االْتقاص يٓؿغ٘ ٚسٓب

ضٜض ، ؾإٕ رٚاؾع ايػًع١ يف ايكٍٛ ٚايتطاٍٚ ٚايتٓذ-ٚحياعبٗا بًشعات فؿا٤ ٚفزم

املض٤ اسا اعترب صأٜ٘ دظ٤ا َٔ سات٘ ٚعٓٛاْا يؾدقٝت٘ ٚريٝال ع٢ً نربٜا٥٘ ، نإ 

ز أَاّ ط اَاّ شتايؿٝ٘ ٚحيٓتسٛاصٙ ْٚكاؽ٘ رؾاعا عٔ ايشات ٚيٝػ عٔ ايضأٟ ، ؾٝؾٓت

 ستاٚصٜ٘ .

ٞٓٝا ست٢ ٜهٕٛ تّكال ٜهٕٛ ايضدٌ تّكاهلل املظْٞ:) قاٍ بهض بٔ عبٝز  ٞ املطعِ، ٚتك

 (ايػنب

أصعًٗا أبٛ بهض صمٞ اهلل عٓ٘ َٔ ٚصا٤ ايقشضا٤ إىل خايز بعز اْتقاصات٘ يف  يكز

 ايعضام، إٔ:

(ٓٓ و عذب ؾتدغض يٝٗٓو أبا عًُٝإ اي١ٝٓ ٚاذتع٠ٛ، ؾأمتِ: ٜتِ اهلل يو، ٚال ٜزخً

ٞٓ، ؾإٕ اهلل ي٘ امّلٍ بعٌُٚختشٍ، ٚإٜاى إٔ تٓز ...(ادتظا٤ ٔ، ٖٚٛ ٚي

(5[
 

ٙ َٔ عاَٞ بٓؿغ٘ ؾٛم َا ٜغاٟٚ: صٓر) ع :ؾا َٔ ايعذب ٚايرٓتٚقاٍ ايؾاؾعٞ ستشٓص

 (.اهلل تعاىل إىل قُٝت٘

صٜٚزا ...صٜٚزا إخٛتٓا ٚأسبابٓا ، ؾإٕ زتاَعٓا ٚيكا٤اتٓا ٚسٛاصتٓا إمنا تٗز٣ يًشل 

غتذًب ٜص ايهضِٜ ٚادتزاٍ اذتغٔ ، ايشٟ ٚتغتذًب ايضؽز بايه١ًُ ايطٝب١ ٚاذتٛا

ؾُٝٔ عٓزٙ ،  أًٖ٘ اهلل تعاىل  ٘ املال٥ه١ ٜٚشنضٓظٍ ايضمح١ ٚحتّؿغٓتٜايغه١ٓٝ ٚ

ٚاملض٠٤ٚ ..ٚيٝغت ايػًع١ ٚيٝػ ايتذضٜض َٔ ايؾذاع١ يف ؽ٤ٞ ، بٌ ايضدٛي١ 

رال٥ٌ ٚاذتٛاص ايٓامر ، اييت ٖٞ ،ٚايتكزٜض ايقارم  ،ٚايٛؾا٤ تكتنٞ االسرتاّ ايٓبٌٝ...

) إٔ ال ٜتهًِ ع٦ٌ إبضاِٖٝ ارتٛال ايظاٖز عٔ ايٛصع َا ٖٛ؟ ؾكاٍ:  . ايٓقض االَني

(ل، غنب أٚ صمٞايعبز إال باذّت

(5[5])

 . 
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 ٚايٓكاب١ٝ ١ٝايغٝاعنُا إٕ ايػايب ع٢ً ايكناٜا سات ارتالف اْٗا تتزاٍٚ ايكناٜا  

 رتدٝض بني املقاحلًي ادتٗارات ٜغع٢ قا٥ًٖٛا  ٚاييت ٖٞ يف دٖٛضٖا ٚايؾإٔ ايعاّ 

يكاعز٠ ايؿكٗا٤ يف اذتضل ع٢ً أنرب املعضٚؾني عٓز تعاصمٗا، ٚيٛ بتؿٜٛت  اباعآت)

ٚأغًب ٖشٙ املٛاقـ   أرْاُٖا، ٚاستُاٍ أٜغض ايعاصمتني إلبعار أععُُٗا ٚأنربُٖا.

املٓتكز٠ ع٢ً اذتضن١ شتضد١ ع٢ً ٖشٙ ايكاعز٠ يف املٛاط١ْ بني َضاتب املعضٚف 

ت املقاحل ٚاملؿاعز، ؾُا َٔ تعإٚ َع سظب َعٝب، أٚ تقضٜض بجٓا٤ ٚاملٓهض ٚرصدا

ع٢ً ؾع١ً سغ١ٓ َٔ سانِ مل ٜتِ إعالَ٘، أٚ َا ؽاب٘ سيو، إال ٚيًكٝارات ؾٝٗا 

 -ايعٛا٥ل يًضاؽز-(.تأٌٜٚ َغتدضز ٚؾل ٖشا االؾتا٤

أال إٕ االْقاف قضٜٔ ايعزٍ ٚريٌٝ ايكغط ٚاهلل حيب املكغطني ، ِٖٚ نُا قاٍ  

 " ايعاريني يف أسهاَِٗ ، ايكامني بني خًك٘ بايكغط :"  ٟايطرب

ٖٚشا املبزأ قضصٙ عًٞ بٔ أبٞ عايب صمٞ اهلل عٓ٘ يف طَٔ صادت ؾٝ٘ ايؿنت ٚتعايت 

 ؾٝ٘ أفٛات تٓؾز ايباعٌ بزعا٣ٚ سل ؾكاٍ:

أْقؿْٛا ٜا َعؾض ايضع١ٝ. تضٜزٕٚ َٓا إٔ ْغري ؾٝهِ عري٠ أبٞ بهض ٚعُض صمٞ اهلل )

(غريٕٚ ؾٝٓا ٚال يف أْؿغهِ بغري٠ صع١ٝ أبٞ بهض ٚعُضعُٓٗا، ٚال ت

 (5[
 

 ،نًُات٘ ايٓاقز٠ بًٗذ١ احملب تهٕٛ  إَٔٔ ايزاع١ٝ ايٓافض املٓقـ ٖٚشا ٜكتنٞ 

إٕ )ٚايٛفٍٛ اىل اذتل  ،ٚاذتضل ع٢ً حتكٝل املقًش١ايضؾل ٚايًني،  حيٝطٗا

 َٛاقـ ٌ ايشٜٔ ٜتشضٕٚ ايغري ع٢ً َٛدب ؾك٘ ايضاؽزٜٔ غريُْقٝش١ قار٠ ايع

ايعًُا٤ ادتض١٦ٜ يف اإلْهاص ع٢ً ايع١ًُ ٚاملبتزع١، ٚإمنا ْزعٛ ضتٔ إىل َغاص٠ ال يف 

َجٌ ٖشٙ األَٛص اييت حيتادٗا ايٓاؼ يف أَض َعاؽِٗ ايَٝٛٞ، بٌ ؾُٝا ٜتعًل بغٝاع١ 

ادتُاع١ ايزاخ١ًٝ ٚارتاصد١ٝ َٚٛاقؿٗا ايعا١َ، ٚيف أٜاّ ايؿت١ٓ خاف١، خٛؾا َٔ 

غضاض يًٓكز املعًٔ، أٚ اغرتاص املدًقني ايغشز ٚأفشاب اعتػالٍ أفشاب األ

ايتذضب١ ايك١ًًٝ بعاٖض٠، إس تقبض ايٓقٝش١ يف َٛعٔ ٜٛدز ؾٝ٘ َجٌ ٖؤال٤ َرترر٠ 

بني َقًشتني: َقًش١ عال١ْٝ ايٓكز، َٚقًش١ عزّ إتاس١ ؾضف١ العتػالٍ 

قٝش١ املػضض أٚ الغرتاص ايغاسز ب٘. ٚبني مضصٜٔ: مضص االقتقاص ع٢ً إمساع ايٓ

يٓؿض قًٌٝ ؾكط، ٚمضص االعتػالٍ ٚاإلغرتاص، ؾٝعٌُ بايكاعز٠ ايؿك١ٝٗ ايعا١َ يف 
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رؾع أععِ املؿغزتني باستُاٍ أرْاُٖا، ٚدًب أععِ املقًشتني بتؿٜٛت أرْاُٖا، 

ٖٚٞ قاعز٠ أمجع ايؿكٗا٤ ع٢ً اعتباصٖا ٜٚكضٖا ايعكٌ، ٚتٛدبٗا ايتذاصب ايٛاؾض٠ يف 

 -ايعٛا٥ل يًضاؽز-(.تاصٜخ اإلعالّ ايكزِٜ ٚاذتزٜح

ؾكٍٛ ارتري َٔ اإلميإ، ست٢ إٔ ايه١ًُ ايٛاسز٠ يرتؾع فاسبٗا رصدات، نُا يف 

 :-ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ-قٍٛ ايٓيب 

(إٕ ايعبز يٝتهًِ بايه١ًُ َٔ صمٛإ اهلل ال ًٜكٞ هلا باال ٜضؾع اهلل بٗا رصدات)

 (5[3])

. 

ٓٝ أعٝبٛا : )اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ف٢ً ض٠، ؾكاٍَٚٔ ادٌ سيو صغب يف ٖشٙ ايهًُات ارت

(ايهالّ

 (5[4])

 . 

مما ٚالٜعين عٝب ايهالّ املزا١ٖٓ ٚعزّ ايٛمٛح يف ايٓقض اٚ ايرترر يف قٍٛ اذتل 

 ،ظ يف ايكٍٛ غًعتِٗ ، بٌ عار٠ َاتؾٗز زتايػ ايزعا٠ خالؾا يف ايضأٟٜربص ب٘ ايػاّل

َٚضاعا٠ املؾاعض  ،ْٚكاؽا سارا ٚيهٔ صٚح االخا٤ ايقارم  ،ٚتبٝاْا يف ٚدٗات ايٓعض

ؽّهًت اعاصا سامٓا ٚعٛصا سقٝٓا مز ايتطاٍٚ ٚايتذضٜض ، ٚاسا َآطٍ يغإ االخ١ٜٛ 

ٜبارص املدتًؿٕٛ ٛر االخا٤ ٚايكًٛب ٜٚغب يضأٟ ؾغضعإ َاتؤٚب يف ذتع١ تعٓق

 .يالعتشاص االخٟٛ

ٕٓ االخ٠ٛ يف ايتذُع ايُٝين يالفالح  ص٣ٚ ايؾٝخ ايعاّل١َ ستُز اذتغٔ ايزرٚ أ

ا٤ ْكاـ أسز ايكناٜا يتشزٜز َٛقـ ايتذُع َٓٗا ، ٚقز اؽتز ارتالف بني ٚأثٓ

ؾضٜكني يف زتًػ ايؾٛص٣ ، ؾؾهًٛا دت١ٓ ؽاصى ٖٛ ؾٝٗا ٚاعتُعت ذتذ١ 

ايؿضٜكني ، ثِ عضمت االَض ع٢ً اجملًػ بض٥اع١ ايؾٝخ عبزاجملٝز ايظْزاْٞ ايشٟ 

٤ ايشٖب جملاَع تب٢ٓ أسز ايضأٜني ، ع٢ً خالف صأٜ٘ ٖٛ، ؾكاٍ ن١ًُ تهتب مبا

ايزعا٠ :" ألٕ صتتُع ع٢ً صأٟ َضدٛح خري َٔ إٔ ْؿرتم ع٢ً صأٟ صادض" يف رالي١ 

 ٚامش١ ع٢ً ا١ُٖٝ مجع ايه١ًُ ٚٚسز٠ ايقـ يف ٚقت ارتالف.

 : ثايجا: تكزِٜ ع٤ٛ ايعٔ ع٢ً االعشاص ٚاسغإ ايعٔ

َانإ الٜضرع٘  ْٚظٚعا يكبٍٛ قاي١ ايغ٤ٛ ،ًْشغ قبٛال َتغضعا إلعا٠٤ ايعٔ ،

ٜاأٜٗا ايتظاّ االرب االمياْٞ ايضؾٝع "إسغإ ايعٔ" اعتذاب١ ألَض اهلل "ٜٓبػٞ َٔ 

ٚذتزٜح صعٍٛ اهلل ف٢ً  "ٔ إثِٔ إٕ بعض ايّعايشٜٔ آَٓٛا ادتٓبٛا نجريا َٔ ايّع
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ٖضٜض٠ صمٞ اهلل عٓ٘ قاٍ : قاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل  ٛأب ايشٟ صٚاٙاهلل عًٝ٘ ٚعًِ  

غٛا ٚال غٛا ٚال حتٓغٔ أنشب اذتزٜح ٚال جتٓغٔ ؾإٕ ايّعإٜانِ ٚايّععًٝ٘ ٚعًِ " 

 صٚاٙ ايبداصٟ تٓاؾغٛا ٚال حتاعزٚا ٚال تباغنٛا ٚال تزابضٚا ٚنْٛٛا عبار اهلل إخٛاْا "

ٕٓ "يف ايكًٛب مل ٜعز ناؾٝا بضفٝز ٜزؾع ع٤ٛ ايعٔ  اسغإ ايعٔصعٛذ " ٚنأ

 ٘اسٝاْا ع٢ً سغٓ ا٤ ايعٔ َكزَٚحيافضٙ سني ٜضر ٚاصرٙ ع٢ً ارتاعض ،بٌ فاص عٛ

عٔ  يف اؽاص٠ اىل تٛامع االميإ ٚغًب١ ْظغات ايؾٝطإ يف ايٓؿٛؼ. -ٚيألعـ-

ٔٓ" :  قاٍ اذتغٔ بايٓاؼ ؾٝ٘ سضاّ ، ٚأْت ايّٝٛ يف طَٔ اعٌُ  نٓا يف طَٔ ايع

ٔٓقاٍ تعاىل :" ." ٚاعهت ٚظٔ يف ايٓاؼ َا ؽ٦ت املؤَٕٓٛ  يٛال إس مسعتُٛٙ ظ

 ." ِٗ خريا ٚقايٛا ٖشا إؾو َبنيٚاملؤَٓات بأْؿغ

إٔ أبا أٜٛب خايز بٔ طٜز األْقاصٟ قايت ي٘ اَضأت٘ أّ أٜٛب : ٜا أبا أٜٛب أَا تغُع  ٚصر

أنٓت ؾاع١ً  ، ٚسيو ايهشب، ْعِ : قاٍ  .َا ٜكٍٛ ايٓاؼ يف عا٥ؾ١ صمٞ اهلل عٓٗا

قاٍ ."ري َٓو ؾعا٥ؾ١ ٚاهلل خ : قاٍ. ال ٚاهلل َا نٓت ألؾعً٘ :سيو ٜا أّ أٜٛب ؟ قايت 

إٕ اآل١ٜ أفٌ يف إٔ رصد١ اإلميإ اييت ساطٖا  ":ٚألدٌ ٖشا قاٍ ايعًُا٤  :"ايكضعيب 

اإلْغإ ; َٚٓظي١ ايقالح اييت سًٗا املؤَٔ ، ٚيبغ١ ايعؿاف اييت ٜغترت بٗا املغًِ ال 

 "ٜظًٜٗا عٓ٘ خرب ستتٌُ ٚإٕ ؽاع ، إسا نإ أفً٘ ؾاعزا أٚ زتٗٛال .

ٔ به١ًُ خضدت َٔ أخٝو ٚال تعٓٓ"اهلل عٓ٘ أْ٘ قاٍ :  صمٞعٔ عُض بٔ ارتطاب 

 " املؤَٔ إال خريا ٚأْت جتز هلا يف ارتري ستُال

 يهٓ٘ ايًغإ ايشٟ أؽاص إيٝ٘ عُض بٔ ارتطاب ؾكاٍ:

ـٓٓهِ َٔ ايضدٌ عٓطٓت٘، ٚيهٓ٘ َٔ أٓرال ٜعذٓب) عٔ أعضاض ايٓاؼ  ٣ األَا١ْ ٚن

(ؾٗٛ ايضدٌ

 (5[3])

. 

ٖٚشا َا ٜكضصٙ  ، ٚأَا١ْ ايزع٠ٛ، ٚأعضاض ايزعا٠ ايعاًَني.عٓط١ٓ ايتؿاخض ٚايتؿٝك٘

، ؾإْ٘ ٜضٟ إٔ أنجض ايؾضٚص تبزأ بايػٝب١ )ٜضمح٘ اهلل( األعتاس املضؽز اهلنٝيب

 ٜٚكٍٛ: 
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ُّا سكا إال إسا أفبشت عكٝزت٘ دظ٤ا ال ٜتذظأ َٔ ) ٚيٝعًِ املغًِ أْ٘ ال ٜهٕٛ َغً

حيشص ْٛاطع اهل٣ٛ إٔ متٌٝ ب٘ عٔ أخالق٘ ٚعًٛن٘، ؾٝهٕٛ عارال َع ايٓاؼ مجٝعا ٚ

ٖشا ايعزٍ َع أقضب ايٓاؼ إيٝ٘، ؾال ٜشنض إخٛاْ٘ بغ٤ٛ ٚال بػتابِٗ، ٚال ًُٜظِٖ، 

(ؾإٕ أنجض ايؾضٚص إمنا تٓؾأ عٔ َجٌ سيو

(5[
 

بت ايؾكام ٚايتؿهو ٚاينعـ يف ايبٓا٤ ادتُاعٞ ، ٚامنا تتباعز إٕ ع٤ٛ ايعٔ َٓٓ

اال بٛدٛر بشٚص يًؾٝطإ يف ٔ ٓٗا ، ٚالٜتُّهٔ ع٤ٛ ايعٔ َايكًٛب ٚتتٓاؾض اسا متّه

ظٙ عٓ٘ ٚمساع ع٤ٛ ٚدز قبٛال يف ايكًب ، ٜٓبػٞ إٔ ٜتٓٓ،ايكًٛب َٔ ْكك ايجك١ 

 متاعها يقؿِٗ ٚاعتزا١َ ألخٛتِٗ.ايزعا٠ عال١َ يكًٛبِٗ ٚفش١ إلمياِْٗ ٚ

يعؿٛ إ ايهضاّ ٜتعإًَٛ ؾُٝا بِٝٓٗ : باملض٠٤ٚ...ٚاسغإ ايعٔ .. ٚاٚفزم َٔ قاٍ :" 

 " عٔ ايظالت

 :ٚزتاَٝع اينػط  صابعا : زتايػ ايٓذ٣ٛ

دًغات ٚاتقاالت  -ع٢ً سني غؿ١ً ٚعهٛت ٚتغاَض–عضأ ع٢ً ب٦ٝتٓا ايزع١ٜٛ 

ٚصعا٥ٌ ٖاتؿ١ٝ بني زتاَٝع َٔ اؾضارٖا ، تًتكٞ ع٢ً َٛقـ َا ،قضاص عٝاعٞ اٚ 

ٖٚشا  تضؽٝض اْتدابٞ اٚ رؾع ملٓقب قٝارٟ اٚ يتؾهٌٝ مػط ع٢ً قٝار٠ ايعٌُ ،

عًٛى غري محٝز َُٗا ٚمع ي٘ فاْعٛٙ َٔ َربصات ٚتأٜٚالت ، ألْ٘ ؽضذ يف 

ٚاضتضاف عُا ٜٓبػٞ إ ٜهٕٛ عًٝ٘ االؾضار ،قشٝش١ مماصع١ ايؾٛص٣ ايؾضع١ٝ اي

 ٣ ؾٝ٘ اذتل َٚقًش١ ايزع٠ٛ رٕٚ تأثري اٚ مػٛط .ر ٜتشٓضضَٔ ْعض َتٓذ

إىل ارتضٚز ْٚهح ايبٝع١،  يكز أظٗضت يٓا ايتذاصب ايهجري٠ إٔ َععِ ايتٓادٞ ٜؤرٟ)

ٚال تتذاٚط إٔ ٜهٕٛ َضس١ً أٚي١ٝ يًُاؽٞ يف رصب ايؿت١ٓ، رصٟ أٚ مل ٜزص، ٚال 

ٜتذاٚط سذ١ املتٓادٞ إٔ تهٕٛ ٖٞ ْؿغٗا سذ١ ارتاصز، نالُٖا ٜزعٞ أْ٘ ٜضٜز 

 َقًش١ اإلعالّ، ٚأْ٘ مياصؼ مضبا َٔ ايعبار٠، ٚارتطأ ًٜؿُٗا يؿا.

ٙ عٔ ٜتٛاص٣ َع فشب ي٘ عٔ ايعٕٝٛ، ٜٚهتِ عٓض ٚأَا املؾضف ع٢ً مالي١، ؾإْ٘

ٓٝ ١ ايٓؿغ١ٝ يف ايبعض اآلخض، ؾٝهٕٛ ادتُاع١، ٜٚبج٘ ملٔ ٜٗٛاٙ، ؾٝؤط بعنِٗ اذتُ

 سٓل، ؾتجبٝط، ؾتغٜٛؼ ال ٜربأ َٔ تزيٝػ، ؾإسا ٖٛ اؾتتإ.
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َا اْتذٞ قّٛ يف رِٜٓٗ رٕٚ مجاعتِٗ إال " تًو اييت عضؾٗا عُض بٔ عبز ايعظٜظ ؾكاٍ:

 "٢ً تأعٝػ مالي١ناْٛا ع

( بزا١ٜ نٌ بزع١ يف تاصٜخ املغًُني، تبزأ بايٓذ٣ٛ، ثِ ٜهٕٛ االعتزصاز.ٖٚشٙ ٖٞ 

 )ايعٛا٥ل يًضاؽز(

عٝز قطب صمح٘ اهلل جملاالت ايٓذ٣ٛ املش١ََٛ يف ايكضإٓ ايهضِٜ تًتكٞ  تكزٜضاتإٕ 

ا٠ َع ٖشا ايشٟ ْكٍٛ: ٜٚشٖب ألبعز ممٔ ٜتِٖٛ إٔ اهلل تعاىل قز سّ ايٓذ٣ٛ يف سٝ

 ؾكط. ؾٗٛ ٜعكب ع٢ً اآل١ٜ ايهضمي١. -ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ-صعٍٛ اهلل 

َٔ ايٖٓاِؼ ) ِٝ ِٚ ِإِفاَلٍح َب ََِعُضٕٚف َأ  ِٚ َََض ٔبَقَزَق١ٕ َأ ِٔ َأ ََ ِِ ِإالَّ  ُٖ َٛا ِْٖذ  َِّٔ َِٝض ٔؾٞ َنٔجرٍي  اَل َخ

٘ٔ َأِد ُِْؤٔتٝ َِٛف  ََِضَمأت اهلٔل َؾَغ ٌِ َسٔيَو اِبٔتَػا٤َ  َِٜؿَع  ََٔ ُّاَٚ  (.ّضا َعٔعٝ

ؾٝكٍٛ:)يكز تهضص يف ايكضإٓ ايٓٗٞ عٔ ايٓذ٣ٛ، ٖٚٞ إٔ جتتُع عا٥ؿ١ بعّٝزا عٔ 

غ١ًُ، يتبٝت أَّضا. ٚنإ اجتاٙ ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ ادتُاع١ املغ١ًُ ٚعٔ ايكٝار٠ امل

ٚاجتاٙ ايتٓعِٝ اإلعالَٞ نشيو إٔ ٜأتٞ نٌ إْغإ مبؾهًت٘ أٚ مبٛمٛع٘، 

ّٝا ال ٜضٜز إٔ  -هلل عًٝ٘ ٚعًِف٢ً ا-ؾٝعضم٘ ع٢ً ايٓيب  َغاص٠ إٕ نإ أَّضا ؽدق

ٜؾٝع عٓ٘ يف ايٓاؼ: أٚ َغا٤ي١ ع١ًٝٓ إٕ نإ َٔ املٛمٛعات سات ايقبػ١ ايعا١َ، 

 اييت يٝغت َٔ خقٛفٝات ٖشا ايؾدك.

ٚاذته١ُ يف ٖشٙ ارتط١، ٖٛ أال تتهٕٛ دٝٛب يف ادتُاع١ املغ١ًُ، ٚأال تٓعظٍ 

التٗا، أٚ بأؾهاصٖا ٚاجتاٖاتٗا، ٚأال تبٝت زتُٛع١ زتُٛعات َٓٗا بتقٛصاتٗا َٚؾه

َٔ ادتُاع١ املغ١ًُ أَّضا بًٌٝ، ٚتٛاد٘ ب٘ ادتُاع١ أَّضا َكضّصا َٔ قبٌ، ٚتغتدؿٞ 

 (ب٘ عٔ أعٝٓٗا، ٚإٕ ناْت ال ختتؿٞ ب٘ عٔ اهلل، ٖٚٛ َعِٗ 

ضدٛ إٔ ٜتٛفٌ ٚيٛ ع٦ٌ َٔ مياصؼ تًو ايٓذ٣ٛ عٔ رٚاؾع تًو املُاصع١ ،أيٝػ امل

ايكضاص ايغزٜز ٚايؿضر االفًض ٚاملٛقـ االصؽز ، أال ٜعين ايًذ٤ٛ يتًو املُاصع١  اىل
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االخض٣  يآلصا٤ْكقا يف ايجك١ مبذايػ ايكضاص ٚاعنا٤ٖا ؟ أيٝػ ؾٝٗا اتٗاَا َغبكا 

بايٓكك ؟ أيٝػ ؾٝٗا اعتعذاال يًبت يف ايكضاص َغبكا قبٌ إ ٜأخش سك٘ يف املٓاقؾ١ 

٢ تًو املُاصع١ عٓزَا تٗزف يتٛي١ٝ اسز االعنا٤ يف ٚايتُشٝك ؟ ٚاالؽز اْهاصا عً

ْٓا ال زتًػ قٝارٟ اٚ تضؽٝض اْتدابٞ ْٛيٞ ٖشا االَض  ، ٚأٜٔ سيو َٔ املبزأ ايٓبٟٛ :"إ

سضل عًٝ٘ " نٝـ ٜغع٢ بٌ نٝـ ٜكبٌ اذ راع١ٝ يٓؿغ٘ إٔ ٜغع٢  َٔ عأي٘ أٚ

 ؟يتٓقٝب ْؿغ٘ ٚتٛيٝتٗا ٖٚٛ ٜعًِ سكٝك١ اَا١ْ املغؤٚي١ٝ اَاّ اهلل ؟

أخضز اإلَاّ ايطربٟ بإعٓارٙ عٔ ابٔ عباؼ صمٞ اهلل عُٓٗا إٔ عُض صمٞ اهلل عٓ٘ 

ال جيًػ اثٓإ َعا ست٢  !؟: "بًػين أْهِ تتدشٕٚ زتايػ  قاٍ يٓاؼ َٔ قضٜؿ

أٟ فاص يهٌ ٜكاٍ : َٔ فشاب١ ؾالٕ ؟ َٔ دًغا٤ ؾالٕ ؟ ست٢ حتَٛٝت اجملايػ)

يغضٜع يف رٜٓهِ عضٜع يف ؽضؾهِ ، ( .... ٚأِٜ اهلل إٕ ٖشا ٚعقبتٝ٘زتًػ محٝت٘ 

عضٜع يف سات بٝٓهِ ، ٚيهأْٞ مبٔ ٜأتٞ بعزنِ ٜكٍٛ : ٖشا صأٟ ؾالٕ ..... قز قغُٛا 

اإلعالّ أقغاَا ، أؾٝنٛا زتايغهِ بٝٓهِ ، ٚجتايغٛا َعا ؾإْ٘ أرّٚ أليؿتهِ ٚأٖٝب 

            يهِ يف ايٓاؼ "                                                         

َٓ بهضا َٔ أَري املؤَٓني عُض رتطض ايؿضق١ يف يف ٖشا ايٓك املِٗ صتز إرصانا 

٤ ايشٟ عاْت َٓ٘ األ١َ اإلعال١َٝ يف تاصخيٗا ايطٌٜٛ َٚا طايت اايزٜٔ ٖٚٛ ايٓز

زثا نُا أخرب عٓ٘ صعٍٛ اهلل نشيو ، ٚإْ٘ يزالي١ ٚامش١ ع٢ً أْ٘ نإ ًَُٗا سّت

 ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ .

شا ايزٜٔ ال ٜكّٛ إال بادتُاع١ ٚادتُاع ايه١ًُ، ٚقز ٜبزأ ايتؿضم يف ايزٜٔ بأَض إٕ ٖ

ٛص ست٢ ٜهٕٛ عببا يف ايتؿضم ٚارتالف .) ٜغري ال ٜكِٝ ي٘ ايٓاؼ ٚطْا، ٚيهٓ٘ ٜتّط

 ر. عبز ايعظٜظ اذتُٝزٟ ( –َٛاقـ تضب١ٜٛ 

عاصعٓا  غ ؾٝغاصع إىل تٓك١ٝ ْٝت٘:َٔ أدٌ سيو أٚف٢ ؾك٘ ايزع٠ٛ إٔ َٔ مل ٜتٓع

 ضتٔ إىل تٓك١ٝ ادتُاع١ َٓ٘.

 بٗا دظّ اإلَاّ ايبٓا ؾكاٍ: 
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إٕ اإلخالل أعاؼ ايٓذاح، ٚإٕ اهلل بٝزٙ األَض نً٘، ٚإٕ أعالؾهِ ايهضاّ مل )

ٜٓتقضٚا إال بك٠ٛ إمياِْٗ ٚعٗاص٠ أصٚاسِٗ، ٚسنا٤ ْؿٛعِٗ ٚإخالل قًٛبِٗ، 

اختًطت ْؿٛعِٗ  ٚعًُِٗ عٔ عكٝز٠ ٚاقتٓاع دعًٛا نٌ ؽ٤ٞ ٚقؿا عًٝٗا، ست٢

بعكٝزتِٗ، ٚعكٝزتِٗ بٓؿٛعِٗ، ؾهاْٛا ِٖ ايؿهض٠، ٚناْت ايؿهض٠ إٜاِٖ، ؾإٕ 

باملكزص٠  ٜؤٜزنِنٓتِ نشيو ؾؿهضٚا، ٚاهلل ًُٜٗهِ ايضؽز ٚايغزار، ٚاعًُٛا، ٚاهلل 

ٚايٓذاح، ٚإٕ نإ ؾٝهِ َضٜض بايكًب، َعًٍٛ ايػا١ٜ، َغتٛص املطاَع، زتضٚح 

(ِ، ؾإْ٘ سادظ يًضمح١، سا٥ٌ رٕٚ ايتٛؾٝلاملامٞ، ؾأخضدٛا َٔ بٝٓه

 (5[3])

. 

 

 : قبٍٛ َكاي١ ايغ٤ٛ رٕٚ حتضخاَغا

يعٌ سارث١ االؾو ناْت َٔ أخطض َٛاقـ االؾرتا٤ ٚاالتٗاّ ايعامل اييت َضت ع٢ً 

أ١َ االعالّ ، ٖٚٞ ساتٗا متجٌ أبًؼ املٛاعغ اييت عاتب بٗا ايكضإٓ ايهضِٜ اال١َ بؾإٔ 

ؽزٜز٠ ايٛقع،  ، ؾذا٤ت نًُات ايكضإٓ بًٝػ١،ايبػٝض ايرتٖٝب َٔ سيو ايغًٛى 

 سامس١ ،ٚقاعع١ جتاٖ٘،

٘ بأيغٓتهِ ٚتكٛيٕٛ بأؾٛاٖهِ َا يٝػ يهِ ب٘ عًِ ٚحتغبْٛ٘ ْٛٓإس تًّك" قاٍ تعاىل:

ْٓ }ٜٚعين بكٛي٘ : "  ا ٖٚٛ عٓز اهلل ععِٖٝٝٓٓ تتًكٕٛ اإلؾو ايشٟ دا٤ت ب٘  { ٘تًكٛ

ٜضٜٚ٘ بعنهِ عٔ بعض ; ٜكاٍ : تًكٝت ٖشا ايعقب١ َٔ أٌٖ اإلؾو ، ؾتكبًْٛ٘ ، ٚ

ايهالّ عٔ ؾالٕ ، مبع٢ٓ أخشت٘ َٓ٘ ; ٚقٌٝ سيو ألٕ ايضدٌ َِٓٗ ؾُٝا سنض ًٜك٢ 

،ٚقاٍ  َا بًػو نشا ٚنشا عٔ عا٥ؾ١ ؟ يٝؾٝع عًٝٗا بشيو ايؿاسؾ١ آخض ؾٝكٍٛ : أٚ

بأيغٓتهِ  قاٍ : تضْٚٚ٘ بعنهِ عٔ بعض { إس تًكْٛ٘ بأيغٓتهِ }زتاٖز : 

ٝٓٚتًكٝه  ٔ عٌٗ ، ال إثِ عًٝهِ ؾٝ٘ ٚال سضز .ُٛٙ بعنهِ عٔ بعض ، ٖ

ٜكضص َبزأ رقٝكا يف أثض قاي١ ايغ٤ٛ ع٢ً َغري٠ ايزع٠ٛ ، عبز اهلل بٔ عهِٝ،  ٖٚشا

 ٍ:ٛكٝؾ ٞ ٚؽؿاؾ١ٝ املؤَٔ ،اع١ٝ ايتّكحبٓغ

 (.ال أعني ع٢ً رّ خًٝؿ١ أبّزا بعز عجُإ)



 – 1 -رسائل  " التحول االيجابي "   

 

 واآلذان األلسن آفات من اإلخوان صيانة     17صفحة | 

 

 ٚناْت ن١ًُ َجري٠ َٓ٘ سكا.

ِٗ ْؿغ٘ املؤَٔ ايشٟ مل ٜضؾع يف ٚد٘ عجُإ عٝؿا أبّزا ٜٓت ٤ايربَٟا هلشا ايؾٝخ 

 ًَٜٚٛٗا ع٢ً َا مل ٜؿعٌ؟

 ٜٚٓربٟ دظئ يغؤاي٘:

إْٞ ألص٣ سنض َغاٚئ ايضدٌ عْٛا ع٢ً ) ؾٝكٍٛ: ؟..)ٜا أبا َعبز: أٚ أعٓت ع٢ً رَ٘

(رَ٘

(5[13])

اع١ٝ ايٓؿػ ايقارق١ يف تٛبتٗا ٜٓطل بٗا ابٔ عهِٝ، َع أْ٘ َا إْٗا سٓغ .

 ٛٙ بتًو ايهًُات، ؾإٕ ابٓ٘ ٜكٍٛ:إ ٜهضٙ عجُإ سني تّؿن

(نإ أبٞ حيب عجُإ)

(5[
إس –. إٕ ادتٌٝ ادتزٜز َٔ صداٍ رع٠ٛ اإلعالّ اذتزٜح  

َزعٛ إىل  -ٖٛ ٜتؿك٘ ايّٝٛ يف سًكات٘ ايزصاع١ٝ العتزصاى َا فٓعت٘ ؾنت األَػ

 ايقارق١.َالسع١ املػظ٣ ايععِٝ املِٗ يكق١ عبز اهلل بٔ عهِٝ، ٚجتضبت٘ 

 َٔ سٛيو يغؿو رّ ايزع٠ٛ. حتضؽاتال تهٔ عاسّدا أٜٗا ايزاع١ٝ، ؾإْٗا 

اسشص، ٚايتؿت إىل عٝب ْؿغو، ٚفٔ مسعو ٚعاصص بٓقٝشتو ْٚكزى، ٚال تعٔ 

 بًغاْو.

ٚيٓغتُع ألعتاسْا ايضاؽز ٖٚٛ حيهٞ قق١ تٛب١ فارق١  )ايعٛا٥ل(إْ٘ رّ ايزع٠ٛ.

يعًِٗ بكقت٘ ٚتٛبت٘  ملٔ ٜتقزصٕٚ ايؿت١ٓ ألعتاس فاحل عؾُاٟٚ صمح٘ اهلل َجاّل ي

 ٜكٍٛ :  .ٜكتزٕٚ

نإ األعتاس صمح٘ اهلل ٚصؾع رصدت٘ َٔ قزَا٤ ايزعا٠ ٚصداٍ ايضعٌٝ األٍٚ، ٚيبح "

اإلَاّ املؤعػ رٖضّا نأسغٔ َا ٜهٕٛ ايزاع١ٝ عُاّل، ٚأفبض عنٛ املهتب، ؾًُا  َع

ٚاؽتبٗت أَٛص، ٚحتضنت اإلَاّ صمح٘ اهلل ٚاحمل١ٓ دامث١: اختًطت أٚصام،  ُقتٌ

ْؿْض ، ٚدعًٛا األعتاس صأعّا عًِٝٗ، ثِ َٓضت ايغٓٛات اذتايه١،  ٚعاٚؼ، ؾاؾتنت

  .ع٢ً َا نإ َٓ٘، ٚعًب أبًؼ فٛص ايتٛب١ ايٓقٛح ٚعايت احمل١ٓ، ؾٓزّ

ٚقز طصُت راص زت١ً ايزع٠ٛ َّٜٛا ؾٛدزت ؽٝدّا ٚقٛصّا جيًػ بتٛامع ع٢ً نضعٞ 

  .١ نأْ٘ بٛاب، ٚيهٓ٘ َٗٝب، ٚي٘ عًع١ ْٛصا١ْٝقزِٜ خاصز باب ايؾك خٝظصإ
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ؾغًُُت عًٝ٘ ٚاعتأسْت٘، ؾأسٕ، ؾزخًت، ؾكاٍ يٞ أذ ممٔ ٖٓاى: ٌٖ عضؾَت ساى 

  احملرتّ ايشٟ نأْ٘ بٛاب؟ ايضدٌ

  ..قًت: ال، يهٓ٘ اعرتع٢ اٖتُاَٞ

 قاٍ: ساى فاحل عؾُاٟٚ، ٜض٣ إ ِْؿَغ٘ اعرتٚست ّٜٛ َدَعً٘ املؾانغٕٛ صأعّا ْٚارٚا

٘ أَريّا، ٚعظّ ع٢ً إٔ ٜضدع دٓزّٜا يف آخض ايقـ، ٜٚقض ع٢ً إٔ سيو َٔ متاّ ب

ؾاختاص إٔ ٜهٕٛ بٛابّا، ٚيٛ ٜعًِ إٔ ٖٓاى َٓظي١ أر٢ْ َٔ َٓظي١ ايبٛاب يغاصع  تٛبت٘،

ًٜػٞ بشيو َا َعًـ َٓ٘ َٔ تطًع يًقزاص٠، ؾعذبُت ٚرٖؾت هلشٙ ايضٚح  ايٝٗا،

  . ايهبري ايقاؾ١ٝ ٚايكًب

يٓا  األعتاس عُض ايتًُغاْٞ صمح٘ اهلل: رعْٛا ي٘، ٚرعْٛاٙ إ ٜهٕٛ أخّا ثِ قاٍ يٓا

ٜؾاصى ناآلخضٜٔ، ٜٚتٛب اهلل ع٢ً َٔ تاب، ٚيهٓ٘ أب٢ ٚصؾض، ٚأفضصْا ٚبًِػٓا 

  ..ادُتٗز يف إقٓاع٘، يهٓ٘ أفض إفضاصّا ع٢ً إٔ ٜعاقب ْؿغ٘ بايتأخري غا١ٜ

  :ثِ خطبٓا األعتاس عُض صمح٘ اهلل بعز عٓٛات ؾكاٍ

 يكز تاب األعتاس فاحل عؾُاٟٚ تٛب١ أسغبٗا يٛ ٚطعت ع٢ً رعا٠ اإلعالّ يف ايكاٖض٠

 )ايعٛا٥ل(."مجٝعّا يٛععتِٗ

 َٝجام األَٔ ايزعٟٛ .. ..

ٍْ قعز بزعا٠ اإلميإ، ؾٓطل حبضٚف سضٟ إ ختط  ُُٖاّ أسظْ٘ دز َٚخطب ؾٝٓا 

  .نٛيف عضٜض، َعًّٓا ؾٝٓا رعتٛص سكٛم ايعٌُ اإلعالَٞ بكًِ

  .. .. .. ٍ دظاٙ اهلل خريا ٚطارٙ ؾقاس١قا
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 إٕ تؾدٝك أخالم ايضداٍ ٚادب .. ألٕ ايغًٛنٝات تهضص يف األدٝاٍ .. .. ٚتتذزر )

 األمناط ايٓؿغ١ٝ ست٢ يهإٔ ْغبا ٚاسزا جيُعٗا .. .. ٚقز ًٜذأ األَري اىل محا١ٜ

 .. ٚؾك٘ ادتُاع١ بغٝاع١ اذتظّ .. .. ؾريؾض ايتُٝٝع ٚايرترر ٚاملٛاقـ ايكًك١ ..

صرٜـ يؿك٘ املٛاطْات املقًش١ٝ .. .. ٚإٕ ؽضع١ٝ  االستٝاطاينضٚصات َٚٓٗر 

.. .. ٚاآلَاٍ ايعضٜن١ البز هلا َٔ ْؿٛؼ عاي١ٝ ..  االتؿامتًػٞ أؾن١ًٝ  ال االختالف

أعاؼ يف رص٤ ايؿنت .. .. ٚايٓك ايؾضعٞ سذ١ .. .. ٚأَا ايتشًٌٝ ؾًهٌ  ٚايتأفٌٝ

األَري َكزّ .. ..  ادتٗارآخض .. .. إمنا  ادتٗارسذ١ ع٢ً  االدتٗارٜهٕٛ  َٛصرٙ .. .. ٚال

ٜػًب ايعكٌ ايعٛاعـ .. .. ٚيٝغت ادتُاع١ سؾز أمسا٤ .. .. ٚإمنا نت١ً  ٜٚٓبػٞ إٔ

 ايعٛا٥ل( ( تكٛرٖا قِٝ .. .. قًٛب

 ا : االعتذاب١ ملجريٟ ايؿنت :عارع

سات اييت ٜتبٓاٖا بعض ًٜشغ املتابع يٛعا٥ٌ ايتٛافٌ االدتُاعٞ ، ٚتأثري االعضٚ

املجرئٜ يًذزٍ ايؿهضٟ ٚايعكا٥زٟ ، إٔ ٖٓاى تأثضا َغتػضبا يبعض ايزعا٠ 

، ٚاالنجض غضاب١ إٔ ٜهٕٛ ايتأثري ع٢ً أفٍٛ عكا٥ز١ٜ ٚخقٛفا َٔ ؾ١٦ ايؾباب 

، ٜٚبزٚ إٔ تأثري بعض رٚصات  يألعنا٤َٚؿاِٖٝ أعاع١ٝ يف ايبٓا٤ االمياْٞ ٚايؿهضٟ 

طٜٛض ايكٝارٟ ايزاع١ٝ يًتشضص ايؿهضٟ ، ٚاالعتكالي١ٝ ايؿهض١ٜ ، ايت١ُٝٓ ايشات١ٝ ٚايت

ايعكٝز٠ ٚأفٍٛ ايؿِٗ ،عاُٖت يف معـ  ملبارئٚاملبايػ١ يف ايبعز ايؿًغؿٞ ست٢ 

اذتقا١ْ ايؿهض١ٜ يز٣ املتأثضٜٔ ،ؾنال عٔ ايٓظٚع املبايؼ ؾٝ٘ يًتػٝري أٜا نإ 

َٔ مضٚص٠ صعٛذ ايبٓا٤  ٕٜٛؤنز عًٝ٘ املضٓب َٚٔ ٖٓا ؾإ َا َٛمٛع٘ ٚعبٝعت٘ ،

مما ، ٚاالعالّ ٚألسهاّ ايؾضٜع١  يإلميإٚتضعٝخ قٛاعز ايؿِٗ ايقشٝض  ،ايؾضعٞ

ٔٓ ايزعا٠ ٚالعُٝا ايؾباب َِٓٗ َٔ ايتأثض ايغًيب اَاّ ٖشا ايؿنا٤ املؿتٛح َٔ  ٜؤَ

ٛأ املؾبٖٛني يف اؾهاصِٖ ضط َٔ تٓب، ؾنال عُا ٜٓبػٞ َٔ ايتٓش ٚاآلصا٤االعضٚسات 

يتجكٝـ ٚايتزصٜب ٚايتٛع١ٝ ، ٚيٝػ اْػالقا ٚسذضا يًعكٍٛ بٌ ٖٛ ٚقا١ٜ ملٓابض ا

َطًٛب١ ٚمحا١ٜ سه١ُٝ مما ٜؾتت االسٖإ ٜٚبزر ايك٣ٛ ٜٚجري اذتري٠ ، ٚقز اختشٖا 

  سهُٝا حيؿغ ايكًٛب ٜٚقٕٛ االمساع ٚحيقٔ ايعكٍٛ  ايغًـ ايقاحل َٓٗذا
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َٛ )  اآل١ٜ عًٝ٘ ٚعًِ ٖشٙ عٔ عا٥ؾ١ صمٞ اهلل عٓٗا قايت : تال صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل ُٖ

ََٓا ايَٓٔش َٗاْت َؾَأ ََُتَؾأب َُٚأَخُض  ُّٓ اِئهَتأب  َٔٓ ُأ ُٖ َُاْت  َُِٓشَه َٜاْت  ُ٘ آ ِٓ َٔ َِٝو اِئهَتاَب  ًَ ٍَ َع َٟ َأَْظ َٔ ايَٓٔش ٜ

َٚاِبٔتَػا٤ َتِأ  ١َٔٓ ُ٘ اِبٔتَػا٤ اِئؿِت ِٓ َٔ  َ٘ ََا َتَؾاَب  َٕ َٝتَٓٔبُعٛ ِْٜؼ َؾ ِِ َط ِٗ ًُٛٔب ُ٘ ِإالَٓ ٔؾٞ ُق ًَ ِٜٚ ُِ َتِأ ًَ َِٜع ََا  َٚ  ٔ٘ ًِٜٔٚ

ُِٚيِٛا  َٜشَٓنَُٓض ِإالَٓ ُأ ََا  َٚ َٓا  ِٔ ٔعٓٔز َصبٔٓ َٓٔ  ٌْٓ ٘ٔ ُن َٓٓا ٔب ََ َٕ آ َُٜكُٛيٛ  ِِ ًِ َٕ ٔؾٞ اِئع َٚايضَٓأعُدٛ  ُ٘ ايًَٓ

 َاايشٜٔ ٜتبعٕٛ  صأٜتؾاسا ( قايت: ؾكاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ) اأَلِيَبأب

 .فشٝض َغًِ -( فشٝض ايبداصٟ ٢ُ اهلل ؾاسشصِٖٚ، ؾأٚي٦و ايشٜٔ ٓعَٓ٘  تؾاب٘

ب١ٝ اذتٛاص ٚادتزاٍ َع االؾهاص االخض٣ ٚعزّ َٔ فّٛاايبعض ٜطايب ب٘  اَا َا

منًو ايجك١ مبٓٗذٓا ٚاملتا١ْ ايؿهض١ٜ اييت حتقٓٓا َٔ حبذ١ آْا االْظٚا٤ ٚاالْػالم 

طَاّ ايؿك٘ ٚاذتقا١ْ أٟ اضتضاف ، ؾٗشا قٍٛ فشٝض ٚيهٓ٘ خيتك مبٔ ًَو 

ٚنإ َكقٛر سيو ادتزاٍ ٚاالْؿتاح ٖٛ ايزع٠ٛ اىل اهلل ،ايؿهض١ٜ ٚايعًِ ايضفني 

، ٚيٝغت ادتزي١ٝ ايؿًغؿ١ٝ اييت تٓتٗر ايتؾهٝو باعِ بايؿهض٠ االعال١َٝ  عٚاالقتٓا

ٚال ايتشضص ٚايتؿهري اذتض ، ؾٗشا يٝػ دزال باييت ٖٞ اسغٔ نُا قاٍ تعاىل:" 

 " اب اال باييت ٖٞ أسغٔاٌٖ ايهت  اجتاريٛ

عٝهٕٛ يف عٔ أبٞ ٖضٜض٠ صمٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: قاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ )  

( فشٝض اخض اَيت ْاؼ حيزثْٛهِ مبا مل تغُعٛا اْتِ ٚال اباؤنِ ؾاٜهِ ٚاٜاِٖ

 َغًِ.

اٌٖ األٖٛا٤ ؾإ زتايغتِٗ ممضم١  جتايػ ال) ٚقاٍ ابٔ عباؼ صمٞ اهلل عُٓٗا 

 (.يًكًٛب 

 

 خامت١ .....       

عٓٛإ االفالح ٚايتظن١ٝ يٓؿػ ايزاع١ٝ ، ٚعبٌٝ ايطٗاص٠ ٚايتٓك١ٝ يكًب٘، ٖٛ 

ْكك  َٚا ايكزص٠ ع٢ً مبط سٓب ايشات ، ٚايغٝطض٠ ع٢ً ْٛاطع ايٓؿػ ٚنربٜا٥ٗا،
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عٓز ايٓاؼ، ؾنال عٔ قبٍٛ َظٜز ستب١ عٓز اهلل ٚنإ عٛم٘  ؽ٤ٞ َٔ ايشات اال

ٜجُضٙ ساى َٔ عه١ٓٝ  ٠ ايشات ٚمبط ادتٛاصح ، َٚامتّهٔ َٔ تضب١ٝ ايٓؿػ ٚاراص

ٚتٛاطٕ ايؾعٛص ، ٚعُأ١ْٓٝ ايٓؿػ ،  ْٚكا٤ ايغضٜض٠ ، ٚعال١َ ايقزص، ايكًب،

 ٚاعتكا١َ ايغًٛى.

ٚعال١َ سيو نً٘ ٖٛ فٝا١ْ االسْإ ٚاعتكا١َ ايًغإ ، ؾٗٞ بضٖإ ع٢ً صتاح 

 االخض٠ . ايرتب١ٝ ايشات١ٝ ٚمسٛ االميإ ، ٚمتّهٔ ايتك٣ٛ ، ٚاعتشناص

ٚايشٜٔ دا٤ٚا َٔ بعزِٖ ٜكٛيٕٛ صبٓا اغؿض يٓا ٚإلخٛآْا ايشٜٔ عبكْٛا باإلميإ ٚال "

 " جتعٌ يف قًٛبٓا غال يًشٜٔ آَٓٛا صبٓا إْو ص٤ٚف صسِٝ

 

 
 

 


