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 منهُج القرآِن الكريِم يف التعامِل مَع الشبهاتِ 
 

 : يقدية

احلُد هلل املُنت ببعج١ خري ايسضٌ ذلُد 

ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ فأخسز ب٘ ايٓاع َٔ 

زم ايػٗٛات ٚأضس ايػبٗات إىل ْٛز احلل 

ٖٚد٣ اآلٜات ايبٝٓات، ٚايصال٠ ٚايطالّ 

ع٢ً أغسف اخلًل ٚضٝدِٖ ٚع٢ً آي٘ 

 ٚصشابت٘ ٚأتباع٘ ع٢ً ايصساط املطتكِٝ. 

 ٚبعد :

هلل فبُكتط٢ ض١ٓ االبتال٤ اييت فطس ا

احلٝا٠ عًٝٗا نإ مما ابت٢ً اهلل ب٘ ايٓاع 

فنت ايػبٗات ٚفنت ايػٗٛات، فهُا إٔ 

ايعبد َبت٢ً مبكتط٢ ايػسع١ باتباع األٚاَس 

ٚايتصاَٗا فإْ٘ َبت٢ً أٜطا بتذٓب ايػبٗات 

ٚايتدًٞ عٔ ايػٗٛات احملسَات، ٖٚٛ 

ضبٌٝ ال َٓاص ألسد عٓ٘ بٌ ال َطُع يف 

 إال ب٘ .  ايٛصٍٛ إىل زضٛإ اهلل ٚدٓت٘

ٚاهلل ضبشاْ٘ مل ٜرتى ايٓاع ُٖاّل 

طلبطٕٛ يف ٖرٙ احلٝا٠ خبط عػٛا٤ بٌ 

السبيل وأبان المحجة وذلك  أٚضح هلِ

ثٍَِْْ  َّإْرِْوِ انْجَبعِمُ يٍِْ الَ}بإنزال الكتاب الذي 

1{يٍِْ خَهْفِوِ رَنْضِّمٌ يٍِْ حَكِْىٍ حًَِْذٍ َّذَّْوِ ًَالً
 ،

ٚسٝجُا ٜأتٞ ايٓٗٞ يف نتاب اهلل عٔ غ٤ٞ 

فإَا إٔ ٜهٕٛ املٓٗٞ عٓ٘ َٔ قبٌٝ 

ايػبٗات أٚ ايػٗٛات، ٚاملتأٌَ يف آٜات اهلل 

ايبٝٓات ٜٓذًٞ ي٘ إٔ َٔ َكاصد تٓصٍ 

                                                           
 .2٤ظىسة فصلذ، آلاًت   -  1

ايهتاب املبني تفٓٝد ايػبٗات املط١ً اييت 

ٜعرتض بٗا ع٢ً احلل ٚأًٖ٘ ٚتسٚز يًصد 

 عٔ ضبٌٝ اهلل ٖٚداٙ. 

وٍّر رٟ ضلٌُ عٓٛإ )ٖٚرا ايبشح اي

( دا٤ القرآُ الكرٖي يف التعاون وع العبّات

يهػف ايًجاّ عٔ املٓٗذ١ٝ ايكسآ١ْٝ يف 

تٓاٍٚ ايػب١ٗ ٚاألضايٝب ٚايطسم ايٓادع١ يف 

ايسد عًٝٗا أٚ تفٓٝدٖا ٚدسطٗا،  ٚقد 

 تطُٔ ايبشح اآلتٞ:

ٚقد تطُٓت تعسٜف ايػب١ٗ  املقدوٛ:

ٙ ٚأ١ُٖٝ دزاض١ ٖرا املٛضٛع َٚٛقع ٖر

 ايكط١ٝ َٔ ايطسح ايكسآْٞ.

مناذز َٔ ايػبٗات اييت  املبحح األٔه :

 تٓاٚهلا ايكسإٓ ايهسِٜ.  

أصٍٛ يف املٓٗر ايكسآْٞ يف  املبحح الجاٌ٘ :

 ايتعاٌَ َع ايػبٗات.

 خامتٛ البحح .  
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 تعرٖف العبّٛ لغٛ :

١َُٗ: االيتباُع.  َُُٛز 2ٚامُلِػَتٔبٗات َٔ األَٛز: املِػٔهالُت( )ايُػِب َِٗت اِيُأ َٚاِغَتَب ( ،

َٖا( ُٛ َِْش َٚ َِٗت اِئكِب١ًَُ  ُ٘ اِغَتَب ِٓ َٔ َٚ َِٗس  ِِ َتِع ََٚي ِٖٝص  َُ ِِ َتَت َِٗت اِيَتَبَطِت َفًَ ، ٚبٗرا فاملع٢ٓ 3ََٚتَػاَب

 املطُٔ يف َاد٠ )غب٘( ٖٛ االيتباع ٚاإلغهاٍ ٚعدّ ايتُٝٝص.

 تعرٖف العبّٛ اصطالحًا : 

ال ٜبعد َع٢ٓ ايػب١ٗ عطب اضتدداَٗا ٚدٚزاْٗا يف نالّ أٌٖ ايعًِ عٔ َعٓاٖا 

َِٝت ٜكٍٛ صاسب املصباح املٓري ايًػٟٛ، ِّ ًَُُٖبُظ ُض َُِأَخُر اِي ١َُٗ ٔفٞ اِيَعٔكَٝد٠ٔ اِي َٚايٗػِب  ( :

ُ٘ اِيَشل (  َٗا ُتِػٔب ْٖ ١َّٗ ٔيَأ فكاٍ : )سد ايػب١ٗ َا   5املكدضٞ ٚعسفٗا ابٔ قدا١َ  4ُغِب

ٚعسفٗا بعطِٗ بكٛي٘ :  6تعازض فٝ٘ اعتكادإ صدزا عٔ غ٦ٝني َكتطٝني العتكادٜٔ ( 

)َا ٜجري ايػو ٚاالزتٝاب يف صدم ايداعٞ ٚ أسك١ٝ َا ٜدعٛ إيٝ٘، فُٝٓع ذيو َٔ زؤ١ٜ 

 .7احلل ٚاالضتذاب١ ي٘ أٚ تأخري ٖرٙ االضتذاب١(

 ت ٔالعّٕات : القرآُ ظفاٞ ألوراض العبّا

ضلتاز اإلْطإ يٝطًو داد٠ ايطسٜل عكاّل َدزنّا حلكا٥ل األغٝا٤ نُا ٖٞ عًٝ٘ 

ٚقًبّا َسٜدّا يًشل َؤثسّا ي٘ ع٢ً َا ضٛاٙ، ٚإمنا ٜتطسم االسلساف ٚايػٞ عٔ ضٟٛ 

ايصساط َٔ طسٜكني فاألٍٚ فطاد يف ايتصٛز ٚاإلدزاى ٚغبؼ يف ايسؤ١ٜ ٚايجاْٞ فطاد 

ايػس ٚايط٤ٛ، قد ٚصف اهلل ضبشاْ٘ نتاب٘  ٌٝ بصاسبٗا إىليف اإلزاد٠ عٝح مت

ًََُنَضِّلُ يٍَِ انْمُشْآٌِ يَب ىٌَُ شِفَبءٌ ًَسَحًَْخٌ نِهًُْاْيِنِنيَ ًَنَب َّضِّذُ } ايعصٜص بايػفا٤ ٚذيو يف قٛي٘ ضبشاْ٘:

٘ٔ : 9يقول ابن تيمية  ،8 {انظَّبنًِِنيَ بِنَّب خَسَبسًا ًِٔب ِٔ ٔفٞ َق ََ َٚ َُا ٔفٞ ايٗصُدٚٔز  ُٕ ٔغَفا٤ْ ٔي َٚاِيُكِسآ (

                                                           
 .131مخخاس الصحاح إلاحمذ بً أبي بكش بً عبذ اللادس الشاصي، طبعت البراعم لإلهخاج الثلافي ص  -  ٤
 . 2/23٤بيروث   –اإلاصباح اإلاىير في غٍشب الششح الكبير للشافعي، جألُف العالمت : أحمذ بً محمذ بً علي اإلالشي الفُىمي ط اإلاكخبت العلمُت  -  3
 .2/23٤  اإلاصباح اإلاىير  للفُىمي -  2

ابً كذامت اإلالذس ي : ؤلامام اللذوة مىفم الذًً أبى محمذ عبذ هللا بً أحمذ بً محمذ بً كذامت بً ملذام بً هصش اإلالذس ي الجماعُلي ثم  -  55

: ) كان إمام الحىابلت  هـ، كان مً بحىس العلم وأركُاء العالم، و كال ابً الىجاس 521الذمشلي الصالحي الحىبلي صاحب اإلاغني، و لـذ فـي شعبـان ظىـت 

 (، و جىفي ًىم عُذ الفطش ظىت 
ً
، و اإلالصذ ألاسشذ في ركش 17٤/ ٤٤هـ ) ظير أعالم الىبالء لإلمام الزهبي 0٤6بجامع دمشم وكان ثلت حجت هبُال

 ( .15/  ٤أصحاب ؤلامام أحمذ 
 . 42مخخصش منهاج اللاصذًً لإلمام أحمذ بً عبذ الشحمً بً كذامت اإلالذس ي، طبعت اإلاكخبت اللُمت للطباعت واليشش والخىصَع، صفحت  -  0
ذان، طبعت مؤظعت الشظالت، الطبعت الخاظعت   -  7 م ٍص  . 2٤0هـ ص 12٤3أصىل الذعىة لعبذ الكٍش
 .1٤ظىسة ؤلاظشاء، آلاًت  -  1
اِوي، ؤلامام العلم اإلاجذد اإلاجتهذ الحىبلي اإلاج -  4 ذد بعُذ ابً جُمُت: شُخ ؤلاظالم جلي الذًً أبى العباط أحمذ بً عبذ الحلُم بً جُمُه الَحشَّ

م ومً الصِذ، عني بالحذًث وخشج واهخلى وبشع في الشحال وعلل الحذًث وفلهه وفي علىم ؤلاظالم وعلم الكالم وغير رلك وكان مً بحىس العل

، و  لذ بحشان ظىت 
ً
هـ )طبلاث الحفاظ 7٤1هـ، وجىفي ظىت 001ألاركُاء اإلاعذودًً والضهاد وألافشاد ألف ثالثمائت مجلذة وامخحً وأوري مشاسا

خ اإلازاهب ؤلاظالمُت ألبي صهشة  5٤1/ 1للعُىطـي   ( . 513، وجاٍس
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َٗأت  ََِساُض ايٗػُب ََِساَض َأ ٌُ َأ ُٝٔصٜ ٌٔ َف ِٔ اِيَبأط َٔ ٌُ اِيَشٖل  ُٜٔصٜ ََا  َٓأت  ِّ ِٔ اِيَب َٔ  ٔ٘ َٛأت َفٔفٝ َٗ َٚايٖػ

َٚاِئإِدَزأى ٔبَش ٛٗٔز  َٚايٖتَص  ِٔ ًِ ًِٔع ُُِفٔطَد٠ٔ ٔي ١َٔٗ اِي ِٔ ايٗػِب َٔ  ٔ٘ َٚٔفٝ  ٔ٘ ِٝ َٞ َعًَ ٖٔ ََا  َٝا٤َ َع٢ًَ  ُِٝح ََٜس٣ اِيَأِغ

ََا ُٜٛٔدُب  َٗا ٔعِبَس٠ْ  َٚاِيَكَصٔص اٖئتٞ ٔفٝ ٖٔٝٔب  َٚايٖتِس ِٛٔعَع١ٔ اِيَشَط١َٔٓ ٔبايٖتِسٔغٝٔب  َُ َٚاِي  ١َُٔ اِئشِه

َٜ ُٖا  َِٜسَغُب َع َٚ  ُ٘ َِٓفُع َٜ َُا  َِٝسَغُب اِيَكًُِب ٔفٝ َُٔش٘با ٔيًٖسَغأد َصًَاَح اِيَكًِٔب َف َِٝبَك٢ اِيَكًُِب  ُٙ َف ُطٗس

َُِبٔػّطا ٔيًٖسَغأد(  ِّ ًَِػ َُٔسّٜدا ٔي  َٕ ِٕ َنا ِّ َبِعَد َأ ًَِػ  .10َُِبٔػّطا ٔي

ٚتٓصٍ ايكسإٓ بايػفا٤ َٔ أَساض ايػٗٛات ٚايػبٗات َٔ زمح١ اهلل بعبادٙ فإٕ 

ا ًٜٚبظ ايػبٗات قٓاع ايديٌٝ ايػٝطإ ال ٜصاٍ باإلْطإ ٜصٜٔ ي٘ ايػٗٛات ٜٚطتًُٝ٘ إيٝٗ

 ٚاحلذ١ َٚا ٖٞ عذر ٚال أدي١، ٖٚرا َا ػدٙ يد٣ نجري ممٔ يبظ عًٝ٘ بايػبٗات . 

 وصدر العبّات :

مبكتط٢ ض١ٓ ايتدافع بني أتباع احلل ٚأتباع ايباطٌ ال ٜأيٛ املبطًٕٛ دٗدّا يف ايصد 

احلل ٚإضعاف  عٔ احلل ٚأًٖ٘ فتذدِٖ ٜطًهٕٛ غت٢ ايطبٌ يتشكٝل َآزبِٗ يف دفع

داْب أًٖ٘، َٚٔ ايطبٌ اييت ٜطًهْٛٗا ايتػػٝب ع٢ً احلل ٚإثاز٠ ايػبٗات ٚايبالبٌ 

سٛي٘، ٚال زٜب إٔ ٖؤال٤ يف سسبِٗ ٚدفعِٗ يف ٚد٘ احلل صلدٕٚ َٔ ذٟٚ ايٓفٛع 

ايطعٝف١ َٔ ٜتأثس بِٗ ٚمبا ٜكٛيٕٛ، ٚايدازع يطري أْبٝا٤ اهلل ٚزضً٘ صلد َٔ ٖرا 

٢ ٜعًِ ) إٔ إثاز٠ ايػبٗات يف ٚد٘ ايدع٠ٛ إىل اهلل أَس قدِٜ ايػ٤ٞ ايهجري ٚذيو ست

َطت ب٘ ض١ٓ اهلل يف ايعباد ٚغٓػ١ٓ قدمي١ َتٛازث١ بني أٌٖ ايباطٌ فال ٜطتػسب َٓٗا 

ايداعٞ ٚال ٜطٝل بٗا، ٖٚٞ يف دٖٛسٖا ال تتػري ٚال تتبدٍ ٚإمنا ايرٟ ٜتػري فٝٗا 

ََا سِٜ ذلُدّا ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ : األضًٛب ٚايهٝف١ٝ، قاٍ تعاىل رلاطبّا ْبٝ٘ ايه (

ٍُ َيَو ٔإآل ِٕ(  َُٜكا َُٚذٚ ٔعَكإب َأٔيٝ ََِػٔفَس٠ٕ  ٕٖ َزٖبَو َيُرٚ  ِٔ َقِبًَٔو ٔإ َٔ  ٌٔ ٌَ ٔيًٗسُض   . 12 11ََا َقِد ٔقٝ

 املٕقف جتآ العبّات:

ال غو إٔ تفٓٝد ايػبٗات ٚإظٗاز شٜفٗا ٚبطالْٗا َٔ ايٛادب ع٢ً دعا٠ احلل 

ألْٗا َٛاْع متٓع َٔ زؤ١ٜ احلل يف سل ضعاف ايبصس ٚايبصري٠ .. ٚتهٕٛ ٚمحًت٘، 

اإلشاي١ باحلذ١ ٚايربٖإ، ٚبصساس١ ٚٚضٛح ٚسطٔ بٝإ َع أدب بايكٍٛ ٚزفل يف 

اخلطاب . ٚخري ضبٌٝ ٜطًه٘ ايدعا٠ إىل اهلل يف ايتعاٌَ َع ايػبٗات ٖٛ َا بٝٓ٘ املٛىل 

بٝٓات َٔ قصص األْبٝا٤ َع أممِٗ ٚزدِٖ يٓا يف ذلهِ نتاب٘ َٚا دا٤ْا يف آٜات٘ اي

 ع٢ً ايػبٗات اييت ٜجريٖا أعدا٤ ايدع٠ٛ ٚخصَٛٗا عرب تازٜذ ايسضاالت.

                                                           
 سظالت في أمشاض الللىب وشفائها البً جُمُت.  - 16
11  -  ِ

 .23لذ آلاًت: ظىسة فص 
ذان ص  -  1٤ م ٍص  . 2٤0أصىل الذعىة . د. عبذ الكٍش
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 ًَاذج يٍ انشبهات انتي تُاونها انقرآٌ انكريى: انًبحث األول

تٓٛعت ايػبٗات اييت تٓاٚهلا ايكسإٓ ايهسِٜ، ٖٚٞ زغِ تٓٛعٗا ال ختسز مجٝعٗا عٔ 

ٝد ايرٟ تجاز َٔ أدً٘ أال ٖٚٛ ايصد عٔ احلل ٚأًٖ٘، فٗٓايو اهلدف ايس٥ٝظ بٌ ٚايٛس

ايػبٗات املتعًك١ بٛسدا١ْٝ اهلل ٚأمسا٥٘ احلط٢ٓ ٚصفات٘ ايع٢ً ٚايػبٗات املتعًك١ بدٜٔ 

اهلل ٚأسهاَ٘ ٚايػبٗات املتعًك١ بايدعا٠ إىل اهلل َٔ األْبٝا٤ ٚايسضٌ ٚأتباعِٗ ٚأخس٣ 

 تتعًل بايبعح ٚايّٝٛ اآلخس .

َا ًٜٞ مناذز َٔ تًهِ ايػبٗات ٚيٝظ ايػسض َٔ ٖرا ايبشح سصس  ٚضريد يف

بٌ ٜهفٞ ايتُجٌٝ برنس  ،ٚاضتكصا٤ مجٝع ايػبٗات اييت تٓاٚهلا ايكسإٓ ايهسِٜ

َٚٔ ثِ إتباع ذيو برنس مج١ً َٔ األصٍٛ ٚاملعامل ايكسآ١ْٝ يف ايتعاٌَ  ،مج١ً َٓٗا

 جاْٞ :ٚايسد ع٢ً ايػبٗات ٖٚرا َا ضٝتِ تٓاٚي٘ يف املبشح اي

 اتّاً األٌبٗاٞ باجلٍُٕ ٔالصحر : :أٔاًل 

 لَجْهِيِىْ يٍِْ سَسٌُلٍ بِالَّ كَزَنِكَ يَب ؤَرََ انَّزٍَِّ يٍِْ} ٜكٍٛ اهلل تعاىل عٔ األْبٝا٤ ايطابكني ٚأممِٗ:

ايسضٌ فاألقٛاّ قبٌ قسٜؼ اتُٗٛا  13{( ؤَرٌََاصٌَْا ثِوِ ثَمْ ىُىْ لٌَْوٌ عَبغ25ٌٌَُلَبنٌُا سَبحِشٌ ؤًَْ يَدْنٌٌٌُ )

ايهساّ بايطشس ٚاجلٕٓٛ، ٚنريو فعًت قسٜؼ يتٓفري ايٓاع َٔ ايداعٞ إىل اهلل 

ذلُد ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َٚٔ دعٛت٘ فاتُٗت٘ بايطشس ٚاجلٕٓٛ نُا ْطبت إيٝ٘ َٔ 

 ذَِٝ اخلصاٍ َا ٖٛ َٓٗا بسا٤ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ.

َٔ ايطبٝعٞ إٔ تٛد٘ ضٗاّ ايطعٔ حل١ًُ َٓٗر احلل يف نٌ شَإ َٚهإ ٖٚرا َا 

ٜؤندٙ ايكسإٓ ايهسِٜ يف نجري َٔ املٛاضع، ٚميهٔ تكسٜس ٖرا املع٢ٓ ٚايٛقٛف ع٢ً 

 َكتطٝات٘ َٔ عد٠ ٚدٛٙ : 

إٔ ذيو مبكتط٢ ض١ٓ ايتدافع اييت ضبكت اإلغاز٠ إيٝٗا بني احملكني الٕدْ األٔه : 

فإذا نإ َٔ غإٔ أٌٖ احلل دع٠ٛ ايٓاع إيٝ٘ بػت٢ ايطسم املػسٚع١; فإٕ  ٚاملبطًني،

املبطًني ٜسٚدٕٛ يباطًِٗ ٜٚصدٕٚ عٔ ضبٌٝ احلل بايطسم املػسٚع١ ٚغري املػسٚع١ 

 َٚٔ ٖرٙ ايطسم ايتػهٝو يف دعا٠ احلل ٚإثاز٠ ايػبٗات سٛهلِ.

ٗس ب٘ ايصادقٕٛ يف إٔ َا ضلصٌ يًدعا٠ َٔ ٖرا ايكبٌٝ ٖٛ ابتال٤ ٜع الٕدْ الجاٌ٘:

إمياِْٗ ٚدعٛتِٗ ٚايهاذبٕٛ األدعٝا٤، ٚيٛال َجٌ ٖرٙ االبتال٤ات يٛضع نٌ أسد إٔ 

 ٜدعٞ ٜٚتػبع مبا يٝظ فٝ٘.

                                                           
اث آلاًاث:  - 13  53-5٤ظىسة الزاٍس
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إٔ يف َجٌ ٖرا ايٓٛع َٔ االبتال٤ حل١ًُ ايدع٠ٛ تسب١ٝ ع٢ً َعاْٞ ايتذسد  الٕدْ الجالح:

ذِٗ نُا إٔ فٝٗا تسب١ٝ هلل فال ٜٓتصسٕٚ ألغداصِٗ ٚذٚاتِٗ بٌ ٜٓتصسٕٚ يدِٜٓٗ َٚٓٗ

حل١ًُ ايدع٠ٛ ع٢ً االضتعا١ْ باهلل سُٝٓا ٜصٝبِٗ َا ٜصٝبِٗ َٔ ايٓاع فتٓكًب احمل١ٓ 

 يف سكِٗ َٓش١ ٚشيف٢ ٚقسب٢ إىل خايكِٗ َٚٛالِٖ. 

) فإذا فك٘ ايداعٞ ٖرٙ احلكٝك١ ٚٚعاٖا دٝدّا شاٍ عٓ٘ ايعذب ٚاحلٓل ٚايػطب إذا 

ى ٚايسٜب سٍٛ دعٛت٘، ألْ٘ يٝظ أسطٔ سااّل َٔ اتِٗ بايتِٗ ايباط١ً أٚ أثريت ايػهٛ

زضٌ اهلل ٚال أفصح بٝاّْا َِٓٗ ٚال أنجس إخالصّا َِٓٗ ٚال أنجس تأٜٝدّا َٔ اهلل تعاىل 

َِٓٗ، َٚع ٖرا نً٘ أثاز أٌٖ ايباطٌ َا أثازٚٙ َٔ ايػبٗات سٛهلِ مما قص٘ اهلل تعاىل 

 .14خبازِٖ (أعًٝٓا يف 

أٚ ايداع١ٝ إىل اهلل َتٓٛع١ فُٓٗا ايطعٔ يف  ٚايػبٗات اييت تجاز سٍٛ ايسضٍٛ

غدص٘ ٚضريت٘ ٚضًٛن٘ ٚإيصام ايتِٗ ب٘، َٚٓاٙ زَٝ٘ بايطف٘ ٚاجلٗاي١ ٚايطالي١ 

 ٚاجلٕٓٛ ٚاالفرتا٤ إىل غري ذيو مما ٜهٕٛ املكصٛد َٓ٘ تٓفري ايٓاع َٓ٘ ٚعدّ ايجك١ ب٘.  

ّ      : ثاٌٗااًا  ي ٔأٌااْ ٖقاابم بّااي أُ ٖتبعاإا    قاإ ي باانُ أٌبٗاااٞ اه ٔرشاامْ وااا ِااي هال بعاارًا وجماا

 أوجا ي وَ البعر:

ًَيَب يَنَعَ اننَّبطَ ؤٌَْ ُّاْيِنٌُا بِرْ خَبءَىُىُ انْيُذٍَ بِنَّب ؤٌَْ لَبنٌُا ؤَثَعَثَ } قاٍ اهلل تعاىل َٛزدّا ٖرٙ ايػب١ٗ: 

يِثْهَكُىْ بََِّكُىْ بِرًا ًَنَئٍِْ ؤَعَعْزُىْ ثَشَشًا }ٚقاٍ ضبشاْ٘ ضلهٞ قٛهلِ:  ،15{انهَّوُ ثَشَشًا سَسٌُنًب

 .17{لٍ ًَسُعُشٍضَالفَمَبنٌُا ؤَثَشَشًا يِنَّب ًَاحِذًا ََزَّجِعُوُ بََِّب بِرًا نَفِِ }ٚقاٍ ضبشاْ٘ :  ،16{نَخَبسِشًٌَُ

يَب ؤََْذَ }ٚقاٍ تعاىل ضلهٞ عٔ َػسنٞ ايعسب قٛهلِ يًٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ:

يٝظ فٝو فط١ًٝ، ٚال خص١ً شا٥د٠ اختصصت بٗا عًٝٓا، ٚاملع٢ٓ: ،{ثَشَشٌ يِثْهُنَب بِالَّ

ست٢ تدعْٛا إىل اتباعو ٚتصدٜكو فُٝا تدعٞ، ٖٚرا َجٌ قٍٛ َٔ قبًِٗ َٚٔ بعدِٖ 

َٔ أٌٖ ايطالٍ ٚايهفس، ممٔ عازضٛا ايسضٌ بٗرٙ ايػب١ٗ، اييت مل ٜصايٛا، ٜديٕٛ 

 . بٗا ٜٚصٛيٕٛ، ٜٚتفكٕٛ عًٝٗا، التفاقِٗ ع٢ً ايهفس، ٚتػاب٘ قًٛبِٗ

                                                           
ذان  -  12 م ٍص  .2٤7أصىل الذعىة لعبذ الكٍش
 . 42ظىسة ؤلاظشاء آلاًت   -  15
 . 32ظىسة اإلاؤمىىن آلاًت  -  10
 . ٤2ظىسة اللمش آلاًت   -  17
 .152ظىسة الشعشاء آلاًت  -  11
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ًَلَبنٌُا يَبلِ ىَزَا انشَّسٌُلِ َّإْكُمُ انغَّعَبوَ ًًََّْشِِ فِِ انْإَسٌَْاقِ }:ِٓٗٚقسٜبّا مما ضبل َا سهاٙ اهلل ع

ٜٚػههٕٛ يف صدقِٗ ، فِٗ ٜػػبٕٛ ع٢ً أْبٝا٤ اهلل {نٌَْنَب ؤَُْضِلَ بِنَْْوِ يَهَكٌ فََْكٌٌَُ يَعَوُ ََزِّشًا

ٜأنًٕٛ ايطعاّ ٚميػٕٛ يف األضٛام، ٚشادٚا بإٔ  بأْ٘ ال فسم بِٝٓٗ ٚبني غريِٖ فِٗ

ٚضعٛا اقرتاسّا َٔ يدِْٗ شٜاد٠ يف ايتػهٝو ٚبجّا يًسٜب١ يف ايٓفٛع ايطعٝف١، 

ٚاقرتاسِٗ ٖٛ إٔ ٜهٕٛ ايسضٌ ايرٜٔ ٜبعجٕٛ إيِٝٗ َٔ املال٥ه١ ٜعآِْٜٛٗ 

ٍ ٜٚػاٖدِْٚٗ، أٚ ع٢ً األقٌ ٜبعح َع ايسضٍٛ ايبػسٟ زضٍٛ َٔ املال٥ه١ نُا قا

فِِ  ًَلَبلَ انَّزٍَِّ نَب َّشْخٌٌَُ نِمَبءَََب نٌَْنَب ؤَُْضِلَ عَهَْْنَب انًَْهَبئِكَخُ ؤًَْ ََشٍَ سَثَّنَب نَمَذِ اسْزَكْجَشًُا}َٛضع آخس: تعاىل يف

{ؤََْفُسِيِىْ ًَعَزٌَْا عُزًٌُّا كَجِريًا

 هٌكار البعح ٔالًٕٗ اآلخر : :ثالجًا 

يػبٗات سٍٛ قط١ٝ ايبعح ٚاحلطاب، ٚإعاد٠ احلٝا٠ أثاز املػسنٕٛ نجريّا َٔ ا

إىل املٛت٢، ٚقد ذنس اهلل تعذب املٓهسٜٔ يًبعح ٚٚقٛع٘ ٚتكٛهلِ األقاٌٜٚ بػسض 

( ثَمْ عَدِجٌُا ؤٌَْ خَبءَىُىْ يُنْزِسٌ يِنْيُىْ فَمَبلَ 1ق ًَانْمُشْآٌِ انًَْدِْذِ )} فكاٍ تعاىل : ايتػهٝو ٚايتهرٜب

 .21{( ؤَبِرَا يِزْنَب ًَكُنَّب رُشَاثًب رَنِكَ سَخْعٌ ثَعِْذ5ٌانْكَبفِشًٌَُ ىَزَا شَِْءٌ عَدِْتٌ )

ٚأععِ غب١ٗ يد٣ َٓهسٟ ايبعح ٖٞ اضتبعاد إعاد٠ األدطاّ بعد متصقٗا، 

ٌٓ غأْ٘، رلربّاٚتفتتٗا،  عٔ ذيو اجلشٛد  ثِ اختالطٗا بأدصا٤ األزض، ٜكٍٛ احلل د

 ْٚطبتِٗ إىل قا٥ً٘ اجلٕٓٛ، أٚ ايهرب ٚاالفرتا٤ ع٢ً اهلل: ايعٓٝد ٚاإلْهاز ايػدٜد،

( ؤَفْزَشٍَ عَهََ انهَّوِ 7كُىْ نَفِِ خَهْكٍ خَذِّذٍ )ًَلَبلَ انَّزٍَِّ كَفَشًُا ىَمْ ََذُنُّكُىْ عَهََ سَخُمٍ ُّنَجِّئُكُىْ بِرَا يُضِّلْزُىْ كُمَّ يًَُضَّقٍ بََِّ}

 .22 {كَزِثًب ؤَوْ ثِوِ خِنَّخٌ 

 ٗن اه ٔالتصدق بْ التعكٗك يف حكي هٌفاق املاه يف شب: رابعًا 

انَّزٍَِّ كَفَشًُا ًَبِرَا لِْمَ نَيُىْ ؤََْفِمٌُا يًَِّب سَصَلَكُىُ انهَّوُ لَبلَ } دا٤ ذنس ٖرٙ ايػب١ٗ يف قٛي٘ ضبشاْ٘ :

ٚقٛهلِ ٖرا باإلضاف١ إىل َا فٝ٘ َٔ بح ايسٜب١ ،23{نِهَّزٍَِّ آيَنٌُا ؤََُغْعِىُ يٍَْ نٌَْ َّشَبءُ انهَّوُ ؤَعْعًََوُ

ٚايػب١ٗ فإٕ فٝ٘ أٜطّا تٗهُّا باملطًُني ٚاضتٗصا٤ّ بِٗ فهأِْٗ قايٛا : مل ال ٜسشقِٗ 

                                                           
  7ظىسة الفشكان آلاًت   -  14
  ٤1ظىسة الفشكان آلاًت  - ٤6
 . 3 -1ظىسة ق آلاًت  -  ٤1
 .1، 7ظىسة ظبأ آلاًت  -  ٤٤
 27ظىسة ٌغ آلاًت   -  ٤3
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٤ ٖرا اإلي٘ ايرٟ شعُتِ أطعُ٘ .. إهلهِ ايرٟ تصعُٕٛ، أٟ سلٔ ال ْطعِ َٔ يٛ ٜػا

ٖٚرا نُا ٜدعٞ إْطإ أْ٘ غين ثِ ضلتاز إىل َعْٛتو يف َاٍ فتكٍٛ ي٘ ع٢ً د١ٗ 

 .24االستذاز ٚاهلص٤ ب٘ : أتطًب َعْٛيت ٚأْت غين

 اه عمْٗ ٔشمي ٔتعكٗكّي فّٗا  طعَ أِن الكتاب يف ٌبٕٚ شٗدٌا حمىد صمٜ : خاوصًا

انَّزٍَِّ لَبنٌُا بٌَِّ انهَّوَ عَيِذَ بِنَْْنَب ؤَنَّب َُاْيٍَِ نِشَسٌُلٍ حَزََّ َّإْرَِْنَب ثِمُشْثَبٌٍ }:ٖٚرا َا سهاٙ اهلل عِٓٗ بكٛي٘

،ٖٚرٙ إسد٣ ايػبٗات اييت أٚزدٖا ايهفاز يف ايطعٔ يف ْبٛت٘ ص٢ً اهلل 25{رَإْكُهُوُ اننَّبسُ

ضٍٛ ست٢ ٜأتٝٓا ٚضًِٓ، ٚتكسٜسٖا أِْٗ قايٛا: إٕ اهلل عٗد إيٝٓا إٔ ال ْؤَٔ يسعًٝ٘ 

بكسبإ تأنً٘ ايٓاز، ٚأْت ٜا ذلُد َا فعًت ذيو فٛدب إٔ ال تهٕٛ َٔ األْبٝا٤ ٖٚرا 

 ٜدفعٓا يعدّ تصدٜكو أٚ اتباعو. 

 وَ بٗت املقدط هىل املصذد احلراًالتعكٗك يف حكي ٌصخ التٕدْ يف الصالٚ  :شادشًا 

يِىُ انَّزِِ كَبٌَُا ىُىْ عٍَْ لِجْهَزِيٍَِ اننَّبطِ يَب ًَالَّفَيَبءُ سََْمٌُلُ انسُّ} :ٚدا٤ت سها١ٜ ٖرا يف قٛي٘ تعاىل

بعدٖا َٔ اآلٜات، ٚدعٌ أعدا٤ ايدع٠ٛ َٔ سهِ ايٓطذ ٖرا َدخاّل َٚا {عَهَْْيَب

يإلزداف ٚايتػهٝو، فتاز٠ ٜجريٕٚ إٔ ذلُدّا ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜتالعب بايدٜٔ 

دٓاب اهلل ضبشاْ٘ ٜٚٓطبٕٛ إيٝ٘ فهٌ ّٜٛ ي٘ قب١ً ٜتذ٘ إيٝٗا، ٚتاز٠ ٜطعٕٓٛ يف 

ٚقد ناْت فت١ٓ  –تعاىل اهلل عٔ ذيو عًّٛا نبريّا  -ضبشاْ٘ َا ال ًٜٝل َٔ اجلٌٗ 

أثست ع٢ً بعض ضعاف اإلميإ سني ْصٍٚ تًو اآلٜات بتشٌٜٛ ايٛد١ٗ يف ايصال٠ َٔ 

 بٝت املكدع إىل ايبٝت احلساّ.

سٜد االضتكصا٤ إٔ ٜكف ع٢ً فٗرٙ مناذز َٔ ايػبٗات اييت عسض هلا ايكسإٓ ٚملٔ ٜ

 ايهجري َٔ ايػبٗات غريٖا ٚيهٔ سطبٓا يف ٖرا املكاّ ايتُجٌٝ باملرنٛز َٓٗا .

                                                           
ض ألبي محمذ عبذ الحم بً غالب بً عطُت ألاهذلس ي، جحلُم وحعلُم: عبذ هللا إبشاهُم ألاهصاس  -  ٤2 ي ًىظش اإلاحشس الىحيز في جفعير الكخاب العٍض

 . 362/  1٤والعُذ عبذ العال العُذ إبشاهُم، الطبعت الثاهُت داس الفكش العشبي 
 . 113ظىسة آل عمشان آلاًت  - ٤5
 .12٤ظىسة البلشة آلاًت  -  ٤0
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 أصىل في انًُهج انقرآَي في انتعايم يع انشبهات: انًبحث انثاَي

ايٛظٝف١ ايس٥ٝط١ إٕ مل تهٔ ايٛسٝد٠ يهتاب اهلل تعاىل ٖٞ ٖدا١ٜ ايبػس إىل 

صساط اهلل ايكِٜٛ املٛصٌ إىل دٓات ايٓعِٝ، املتُجٌ يف غسع١ اهلل ًَٚت٘ اييت ازتطاٖا 

 يعبادٙ ٖٚرا َا تٓطل ب٘ آٜات ايكسإٓ املتهاثس٠. 

 املطازٜٔ : ٖٚرٙ ايٛظٝف١ َا نإ هلا إٔ تتشكل يف دْٝا ايٓاع إال َٔ خالٍ

بٝإ َعامل احلل ٚايسغد يف أد٢ً صٛزٖا يتهٕٛ َٓازات َسنٛش٠ بٗا  املصار األٔه:

 ٜٗتدٟ ايطايهٕٛ ٜٚؤَٗا ايطا٥سٕٚ.

دفع املطاعٔ ٚزد ايػب٘ اييت تٛد٘ صٛب ٖرٙ ايػسع١ ٚامل١ً أٚ ساًَٝٗا املصار الجاٌ٘ : 

 ٚاملبػسٜٔ بٗا. 

ددي١ٝ احلٝا٠ ٚسسن١  ٘ٚاملطازإ املرنٛزإ ٚباألخص ايجاْٞ َُٓٗا ٖٛ َا تكتطٝ

ايتدافع بني احلل ٚايباطٌ يف ايٛاقع، ٚذيو أْ٘ َٔ ايبدٜٗٞ إٔ ٜطًو ايباطٌ ٚأًٖ٘ 

َٚكتط٢ ذيو تًكا٥ّٝا  ،تباع٘أنٌ طسٜل يًتػػٝب ٚايصد عٔ احلل ٚ ٘ٚايػٝطإ ٚسصب

دٚا٤ ايٓادع ايػايف يهٌ ختسصات ٚتكٛالت إٔ ٜهٕٛ يد٣ احلل ايسد ايٛايف ٚاي

 ٚتػػٝبات ايباطٌ. 

إٕ اإلضالّ مبفَٗٛ٘ ايبطٝط عًِ ٚعٌُ نُا إٔ ايباطٌ ٚاالسلساف عًِ ٚعٌُ، 

ٚايدخٌ ٚايدغٌ ايرٟ ٜطسأ ع٢ً ايدٜٔ أٚ املتدٜٓني إَا إٔ ٜهٕٛ يف دلاٍ ايعًُٝات ٖٚٛ 

يػٗٛات، نُا إٔ ايباطٌ َا ٜط٢ُ بايػبٗات أٚ يف دلاٍ ايعًُٝات ٖٚٛ َا ٜط٢ُ با

مبصامحت٘ ٚتػٛي٘ ع٢ً احلل ٜهٕٛ َٔ أسد ٖرٜٔ ايطسٜكني ايػبٗات ٚايػٗٛات ٚإذا 

ٜهٕٛ يبشح  -نُا ٖٛ َكسز  -نإ ايعًِ َكدَّا ع٢ً ايعٌُ ; ألٕ ايعٌُ فسع٘ 

 . ٖرا األَس سل االٖتُاّ ٚايتكد١َ

ايٓاع ٜٚسٚز  إٕ بكا٤ ٚاضتدا١َ ايػبٗات تتهاثس ٚتتعاظِ مما ٜٛقع اخلًط يد٣

إثسٖا ضٛم ايطالٍ عٔ داد٠ ايطسٜل ايطٟٛ ٚتُٓشٞ َع تطاٍٚ األَد ٚتٛايٞ األٜاّ 

مج١ً َٔ َعامل ايطبٌٝ ٚتٓصب يًطايهني َعامل أخس ضلطبْٛٗا اهلد٣ ذات٘ فإذا 

داؤٖٚا مل صلدٖٚا غ٦ّٝا.  

ٛز ٜالسغ املتأٌَ يًكسإٓ ايهسِٜ أْ٘ ٜهجس تٓاٍٚ ايػبٗات بايسد ٚايتفٓٝد يف ايط

ٚاآلٜات اييت تٓصٍ عكب األسداخ ايهباز اييت َس بٗا ايسعٌٝ األٍٚ ٚخاص١ تًو 

األسداخ اييت تصٛز يًبعض أْٗا اْهطاز ٚاْٗصاّ نايرٟ دس٣ يف غص٠ٚ أسد فتأتٞ 
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اآلٜات ايكسآ١ْٝ يعالز اجلساسات ايٓفط١ٝ َٔ د١ٗ ٚتسَِٝ َا استاز إىل تسَِٝ ع٢ً 

َطت٣ٛ ايتصٛزات ايط١ًُٝ ايصشٝش١.

يف ٖرا دزع يًدعا٠ ٚأٌٖ ايعًِ أال ٜرتنٛا األ١َ يف أٚقات األشَات ٚايػدا٥د ٚ

ٚتطًط األعدا٤ ْٗبّا يًٛضاٚع ايػٝطا١ْٝ ٚايػبٗات املكًك١ املجبط١ بٌ ايٛادب عًِٝٗ إٔ 

ٜٓربٚا يًترنري مبعامل ايسغد ٚاحلل، ٚايتٓدٜد ٚايتفٓٝد ملًتبظ ايػبٗات ٚاألٖٛا٤، 

 ٚٚسٝ٘ ٖٚداٙ.  ٚإَاَِٗ يف ذيو نتاب زبِٗ

ٚإذا نإ تفٓٝد ايػبٗات ٚزدٖا َٓٗذ١ٝ قسآ١ْٝ نُا تكسز فإْٓا ْالسغ إٔ 

املتٓاٚيني يتفطري ايكسإٓ ٜعطٕٛ هلرا اجلاْب سعّا يف تفاضريِٖ فٝكفٕٛ َع ايػبٗات 

اييت تٓاٚهلا ايكسإٓ ٚتعسض هلا ِٖٚ يف ذيو بني َكٌ َٚطتهجس، ٚيعٌ َٔ أنجس ٖؤال٤ 

 اٚهلا بايبشح اإلَاّ فدس ايدٜٔ ايساشٟ يف تفطريٙ َفاتٝح ايػٝب.ٚيٛعّا بايػبٗات ٚتٓ

يكد مت اضتعسض مناذز َٔ ايػبٗات اييت تٓاٚهلا ايكسإٓ ايهسِٜ يف املبشح األٍٚ،  

ٚددٜس بٓا إٔ شلًص إىل َعامل ٚأصٍٛ يًتعاٌَ َع ايػبٗات ٚدسطٗا ٚتفٓٝدٖا ٖٚرٙ 

ات اييت ٚزدت برنس ايػبٗات فُٝا املعامل ٚاألصٍٛ َطتٓبط١ يف األغًب َٔ ذات اآلٜ

ضبل ٚبٗرا تعد َعامل قسآ١ْٝ يف ايتصدٟ ٚايتعاٌَ َع ايػبٗات ميهٔ يًُطًِ إٔ ٜتدري 

 األْطب ٚاأليٝل َٓٗا بهٌ َكاّ أٚ ساٍ َٚٔ ٖرٙ املعامل ٚاألصٍٛ : 

 تعمي دٕاب العبّٛ قبن ٔرٔدِا حتصًٍا وٍّا : :األٔه 

ني َا ٜكٛيْٛ٘ دٛابّا يػبٗات ايهفاز قبٌ إٔ نإ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٜعًِ املطًُ

ب ًَنَب آثَبئََُ ءَ انهَّوُ يَب ؤَشْشَكْنَب ًَالَسََْمٌُلُ انَّزٍَِّ ؤَشْشَكٌُا نٌَْ شَب} ًٜكٝٗا ايهفاز َٚجاٍ ذيو قٛي٘ تعاىل:

فأخربِٖ بكٍٛ املػسنني ضبشاْ٘، قبٌ إٔ ٜكٛيٛٙ يٝعًُِٗ دٛاب٘ ..  27{حَشَّيْنَب يٍِْ شَِْءٍ

سََْمٌُلُ انسُّفَيَبءُ يٍَِ اننَّبطِ يَب ًَنَّبىُىْ عٍَْ لِجْهَزِيِىُ انَّزِِ كَبٌَُا عَهَْْيَب لُمْ } ٖرا ايباب أٜطّا قٛي٘ تعاىل: َٚٔ

، ٚايع١ً يف ذيو إٔ ايتٓبٝ٘ ع٢ً ايػب١ٗ 28 {نِهَّوِ انًَْشْشِقُ ًَانًَْغْشِةُ َّيْذُِ يٍَْ َّشَبءُ بِنََ صِشَاطٍ يُسْزَمِْىٍ

طسسٗا َٔ قبٌ اخلصِ مما طلفف َٔ ٚقعٗا ٚأثسٖا يف ايٓفٛع، َٚعًّٛ  ٝدٖا قبٌٚتفٓ

إٔ ايٛقا١ٜ َٔ األَساض احلط١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ تفطٌ بهجري َعاجلتٗا َٚعاجل١ آثازٖا بعد 

 ٚقٛعٗا.

                                                           
 121ظىسة ألاوعام آلاًت  - ٤7
 12٤ظىسة البلشة آلاًت  - ٤1
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 عرض العبّٛ ثي الرد عمّٗا : :الجاٌ٘ 

( ثَمْ عَدِجٌُا ؤٌَْ خَبءَىُىْ يُنْزِسٌ يِنْيُىْ فَمَبلَ انْكَبفِشًٌَُ 1ق ًَانْمُشْآٌِ انًَْدِْذِ )} َٚجاٍ ذيو قٛي٘ ضبشاْ٘ :

،ٖٚرا عسض يًػب١ٗ ٚعسض ملا 29{( ؤَبِرَا يِزْنَب ًَكُنَّب رُشَاثًب رَنِكَ سَخْعٌ ثَعِْذٌ 5ىَزَا شَِْءٌ عَدِْتٌ )

شايٛا تسابّا، ٚبعد ذيو ٜبدأ ٜته٦ٕٛ عًٝ٘ يف إْهاز ايبعح َٔ ددٜد ٖٚٛ نِْٛٗ اضت

( ثَمْ كَزَّثٌُا ثِبنْحَكِّ نًََّب 4لَذْ عَهًِْنَب يَب رَنْمُصُ انْإَسْضُ يِنْيُىْ ًَعِنْذَََب كِزَبةٌ حَفِْظٌ )} يف ايسد عًِٝٗ فٝكٍٛ:

( ًَانْإَسْضَ 6ثَنَْْنَبىَب ًَصََّّنَّبىَب ًَيَب نَيَب يٍِْ فُشًُجٍ ) ( ؤَفَهَىْ َّنْظُشًُا بِنََ انسًََّبءِ فٌَْلَيُىْ كَْْف2َخَبءَىُىْ فَيُىْ فِِ ؤَيْشٍ يَشِّحٍ )

( ًَََضَّنْنَب يٍَِ 8( رَجْصِشَحً ًَرِكْشٍَ نِكُمِّ عَجْذٍ يُنِْتٍ )7يَذَدََْبىَب ًَؤَنْمَْْنَب فِْيَب سًََاسَِِ ًَؤََْجَزْنَب فِْيَب يٍِْ كُمِّ صًَْجٍ ثَيِْحٍ )

( سِصْلًب نِهْعِجَبدِ 11( ًَاننَّخْمَ ثَبسِمَبدٍ نَيَب عَهْعٌ ََضِْذٌ )9ب فَإََْجَزْنَب ثِوِ خَنَّبدٍ ًَحَتَّ انْحَصِْذِ )انسًََّبءِ يَبءً يُجَبسَكً

 . 30 {ًَؤَحَْْْْنَب ثِوِ ثَهْذَحً يَْْزًب كَزَنِكَ انْخُشًُجُ

فإذا عًِ إٔ يد٣ ٚاسد َٔ ايٓاع غب١ٗ ٚيٛ مل ٜرنسٖا ٜٚكسزٖا بأقص٢ َا ٜكدز 

ًٝ٘ يبكٝت تًو ايػب١ٗ يف قًب٘، ٚزمبا طلسز بطببٗا عٔ ايدٜٔ; فإْ٘ ٜطايب بتكسٜسٖا ع

 ع٢ً أقص٢ ايٛدٛٙ ٜٚهٕٛ ايػسض َٔ ذيو إٔ صلاب عٓٗا ٜٚصاٍ أثسٖا عٔ قًب٘.

 أُ ٖقرُ هبطاه العبّٛ ٔتفٍٗدِا بالتّدٖد : الجالح 

كَفَشًُا ىَمْ ََذُنُّكُىْ عَهََ سَخُمٍ ُّنَجِّئُكُىْ بِرَا يُضِّلْزُىْ كُمَّ ًَلَبلَ انَّزٍَِّ } َٚجاٍ ذيو َا ٚزد يف قٛي٘ ضبشاْ٘: 

( ؤَفْزَشٍَ عَهََ انهَّوِ كَزِثًب ؤَوْ ثِوِ خِنَّخٌ ثَمِ انَّزٍَِّ نَب ُّاْيِنٌٌَُ ثِبنْأخِشَحِ فِِ انْعَزَاةِ ًَانضَّهَبلِ 7يًَُضَّقٍ بََِّكُىْ نَفِِ خَهْكٍ خَذِّذٍ )

سْضَ ؤًَْ َُسْمِظْ عَهَْْيِىْ ( ؤَفَهَىْ َّشًَْا بِنََ يَب ثٍََْْ ؤَّْذِّيِىْ ًَيَب خَهْفَيُىْ يٍَِ انسًََّبءِ ًَانْإَسْضِ بٌِْ ََشَإْ ََخْسِفْ ثِيِىُ انْإ8َانْجَعِْذِ )

ًبعح ٚإٜساد ، فبعد دسض غب١ٗ املٓهسٜٔ ي31{كِسَفًب يٍَِ انسًََّبءِ بٌَِّ فِِ رَنِكَ نَأَّخً نِكُمِّ عَجْذٍ يُنِْتٍ

أعكب ذيو {ؤَفَهَىْ َّشًَْا بِنََ يَب ثٍََْْ ؤَّْذِّيِىْ ًَيَب خَهْفَيُىْ يٍَِ انسًََّبءِ ًَانْإَسْضِ} ايديٌٝ يًسد عًٝٗا بكٛي٘ :

يػايب ، ٚاملع٢ٓ يف ٖرا إٔ ا32{)بٌِْ ََشَإْ ََخْسِفْ ثِيِىُ انْإَسْضَ ؤًَْ َُسْمِظْ عَهَْْيِىْ كِسَفًب يٍَِ انسًََّبءِ بكٛي٘:

ٖٛ صاسب ٣ٖٛ، ٖٚٛاٙ ٖٛ يف َٔ أضًت٘ ايػبٗات ٚعدّ بطببٗا اإلدزاى ايصشٝح 

ايرٟ دعً٘ ٜكصِّس يف تطًب احلل ٚاألٖد٣ َٔ ايٓذدٜٔ َٚٔ ٖرا ساي٘ ضلتاز َع إقا١َ 

 احلذ١ عًٝ٘ ٚدفع ايػب١ٗ عٓ٘ ٚتفٓٝدٖا إىل ختٜٛف ٚتسٖٝب َٔ عاقب١ اتباع اهل٣ٛ

                                                           
 .3 -ظىسة ق آلاًت ا - ٤4
 .11 -2ظىسة ق آلاًاث مً  -  36
 4 - 7ظىسة ظبأ آلاًاث  -  31
 4ظىسة ظبأ آلاًت  -  3٤
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بٌَِّ فِِ رَنِكَ } ند ٖرا املع٢ٓ َا ختُت ب٘ ذات اآل١ٜ :ٚاجلشٛد يًشل ٚايتعاَٞ عٓ٘، ٜٚؤ

 .33{نَأَّخً نِكُمِّ عَجْذٍ يُنِْتٍ

 مٜ وَ ٖرٝ فّٗا حذٛ لْ حذٛ عمْٗأُ ٖقمب العبّٛ ع ع :الراب

ًَلَبنٌُا كٌٌَُُا ىٌُدًا ؤًَْ ََصَبسٍَ } :ٙ اهلل عٔ أٌٖ ايهتاب أِْٗ قايٛاَٚجاٍ ذيو سها

يف تكسٜس ذيو ديٝاّل أٚ غب١ٗ ديٌٝ، بٌ أصسٚا ع٢ً ايتكًٝد، ٚمل ٜرنسٚا  34{رَيْزَذًُا

لُمْ ثَمْ يِهَّخَ بِثْشَاىِْىَ } :يػب١ٗ برنس دٛاب إيصاَٞ ٖٚٛ قٛي٘فأدابِٗ اهلل تعاىل عٔ ٖرٙ ا

)ٚتكسٜس ٖرا اجلٛاب أْ٘ إٕ نإ طسٜل ايدٜٔ ايتكًٝد  35{حَنِْفًب ًَيَب كَبٌَ يٍَِ انًُْشْشِكِنيَ

تباع ١ًَ إبساِٖٝ، ألٕ ٖؤال٤ املدتًفني قد اتفكٛا ع٢ً صش١ دٜٔ فاألٚىل يف ذيو ا

إبساِٖٝ، ٚاألخر باملتفل أٚىل َٔ األخر باملدتًف; إٕ نإ املعٍٛ يف ايدٜٔ ع٢ً 

ايتكًٝد، فهأْ٘ ضبشاْ٘ قاٍ: إٕ نإ املعٍٛ يف ايدٜٔ ع٢ً االضتدالٍ ٚايٓعس، فكد 

سدٛع إىل دٜٔ إبساِٖٝ عًٝ٘ ايطالّ قدَٓا ايدال٥ٌ، ٚإٕ نإ املعٍٛ ع٢ً ايتكًٝد فاي

 .36ٚتسى ايٝٗٛد١ٜ ٚايٓصسا١ْٝ أٚىل ( 

 بّتْ بن ٖكف٘ زدرٓ ٔهظّار تعٍتْ املتعٍت ال داع٘ لمرد عمٜ ظ:  اخلاوض

فشُٝٓا أزاد ايٝٗٛد إٔ ٜػههٛا يف صدم ْب٠ٛ ْبٝٓا ذلُد ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

 انهَّوَ عَيِذَ بِنَْْنَب ؤَالانَّزٍَِّ لَبنٌُا بٌَِّ } اهلل عِٓٗ بكٛي٘: ٚأٚزدٚا غب١ٗ َٔ غبٗاتِٗ ٖٚٞ َا سهاٙ

 نإ اجلٛاب عٔ ٖرٙ ايػب١ٗ ٖٛ قٛي٘ ضبشاْ٘: 37 {َُاْيٍَِ نِشَسٌُلٍ حَزََّ َّإْرَِْنَب ثِمُشْثَبٌٍ رَإْكُهُوُ اننَّبسُ

ٚاملع٢ٓ أِْٗ  ،38{لُهْزُىْ فَهِىَ لَزَهْزًٌُُىُىْ بٌِْ كُنْزُىْ صَبدِلِنيَلُمْ لَذْ خَبءَكُىْ سُسُمٌ يٍِْ لَجْهِِ ثِبنْجَِّْنَبدِ ًَثِبنَّزُِ }

ٜطًبٕٛ ٖرٙ املعذص٠ ال ع٢ً ضبٌٝ االضرتغاد، بٌ ع٢ً ضبٌٝ ايتعٓت، ٚذيو ألٕ أضالف 

ايٝٗٛد طًبٛا ٖرا املعذص َٔ األْبٝا٤ املتكدَني َجٌ شنسٜا ٚعٝط٢ ٚضل٢ٝ عًِٝٗ ٖؤال٤ 

عذص، ثِ إٕ ايٝٗٛد ضعٛا يف قتٌ شنسٜا ٚضل٢ٝ .. ٚذيو ايطالّ، ِٖٚ أظٗسٚا ٖرا امل

ٜدٍ ع٢ً إٔ أٚي٦و ايكّٛ إمنا طًبٛا ٖرا املعذص َٔ أٚي٦و األْبٝا٤ ع٢ً ضبٌٝ ايتعٓت، إذ 

يٛ مل ٜهٔ نريو ملا ضعٛا يف قتًِٗ، ثِ إٕ املتأخسٜٔ زاضٕٛ بأفعاٍ أٚي٦و املتكدَني 

                                                           
 .4ظىسة ظبأ آلاًت  -  33
  135ظىسة البلشة آلاًت  -  32
  135ظىسة البلشة آلاًت  -  35
 مفاجُح الغُب للشاصي. -  30
    113ظىسة آل عمشان آلاًت  -  37
  113ظىسة آل عمشان آلاًت  -  31
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ؤال٤ يف طًب ٖرا املعذص َٔ َٚصٛبٕٛ هلِ يف نٌ َا فعًٛٙ، ٖٚرا ٜكتطٞ نٕٛ ٖ

ذا ثبت إٔ طًبِٗ هلرا املعذص ٚقع ع٢ً ضبٌٝ إذلُد عًٝ٘ ايصال٠ ٚايطالّ َتعٓتني، ٚ

ايتعٓت ال ع٢ً ضبٌٝ االضرتغاد، مل صلب يف سه١ُ اهلل إضعافِٗ بريو، الضُٝا ٚقد 

تكدَت املعذصات ايهجري٠ حملُد ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِٓ، ٖٚرا اجلٛاب غاف عٔ ٖرٙ 

 .١39 ايػبٗ

 أُ الداع٘ ٖرتك بعض وا فْٗ فاٟدٚ لدفع ضرر العبّٛ الباطمٛ :: الصادط 

ًَيَب كُنْذَ } :٘ ذلُد ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ بكٛيَ٘ٚجاٍ ع٢ً ذيو َا قص٘ يف سل ْبٝ

ٚاملع٢ٓ يف اآل١ٜ إٔ اهلل تعاىل أبعد  40{سْرَبةَ انًُْجْغِهٌٌَُرَخُغُّوُ ثًَِِْْنِكَ بِرًا الَ رَزْهٌُ يٍِْ لَجْهِوِ يٍِْ كِزَبةٍ ًَنَب

عًٝ٘ ٚضًِ عٔ تعًِ ايهتاب١ ٚايكسا٠٤ دفعّا ملا قد ٜتػبح ب٘ زضٛي٘ ايهسِٜ ص٢ً اهلل 

املبطًٕٛ فٝٓدعٕٛ إٔ َا دا٤ ب٘ تعًُ٘ َٔ نتب قدمي١ قسأٖا ٚاضتٓطدٗا .. ٚزغِ إٔ 

ْفعّا، فكدّ  تعًِ ايكسا٠٤ ٚايهتاب١ فُٝٗا ْفع، ٚيهٔ دفع ضسز ايػب١ٗ ايباط١ً أنجس

ايدفع ع٢ً ٖرا ايٓفع .

َٚعًّٛ إٔ ايػب١ٗ إذا أثريت بني ايٓاع ٚغاعت فال بد إٔ ترتى أثسّا يف ايٓفٛع 

الضُٝا ايطعٝف١ ٚاجلا١ًٖ ٚاملرتبص١، ٜٚصعب عٓد ذاى َهافشتٗا ٚايكطا٤ عًٝٗا إال 

ظٗد نبري، فهٌ َا ميٓع سدٚخ ايػبٗات أٚ إعطا٤ٖا َا تطتٓد إيٝ٘ َطًٛب َٔ 

ايداعٞ َالسعت٘ ٚاعتبازٙ ٚأخرٙ ٚإ فٛت عًٝ٘ بعض ايفٛا٥د، ألٕ ايكاعد٠ تكٍٛ "دز٤ 

 .41املفاضد أٚىل َٔ دًب املٓافع" ٜٚدفع أععِ ايطسزٜٔ بتشٌُ أقًُٗا

 عمٜ ظبّات وٍكرٙ البعح ٔاحلصاب  الرد: الصابع 

ٜات ُعٓٔٞ ايكسإٓ ايهسِٜ بكط١ٝ ايبعح عٓاٜت٘ بكط١ٝ ايٛسدا١ْٝ، فهُا تعددت اآل

ايداي١ ع٢ً إثبات ايٛدٛد اإلهلٞ ٚٚسداْٝت٘ فكد نجست اآلٜات اييت تكسز ايبعح ٚتؤند 

 ٚقٛع٘ .

ٚقد ضًو ايكسإٓ ايهسِٜ إلثبات ايبعح َطايو رلتًف١ يف طسٜك١ ايعسض 

 ٚاالضتدالٍ َٚٔ تًو ايطسم:

عسض٘ يًكط١ٝ بأضًٛب٘ ايفطسٟ ايطٌٗ ايٛاضح; ألْ٘ خطاب يًفطس٠ ايبػس١ٜ مبا أٚاّل 

 ٖٛ يف َتٓاٍٚ إدزانٗا.

                                                           
 بخصشف.  ٤0/  4مفاجُح الغُب لفخش الذًً الشاصي، طبعت داس الفكش  -  34
 .21ظىسة العىكبىث آلاًت  -  26
ذان  -  21 م ٍص  .  230ًىظش: أصىل الذعىة لعبذ الكٍش
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إٔ طلرب عٔ ٚقٛع ذيو ايبعح ٚاحلطاب خربّا قاطعّا، َع عدّ إٜساد ايديٌٝ : ثاّْٝا

 يٛضٛس٘.

إٔ ٜكسز هلِ ذيو بترنريِٖ بععِٝ ٚناٌَ قدز٠ اهلل تعاىل ع٢ً خًل اآلٜات : ثايجّا

ايعع١ُٝ، َٔ ايطُا٤ ٚاألزض َٚا ٖٛ أععِ َٔ إعاد٠ تًو األدطاّ ايطعٝف١ بعد 

ؤَفَهَىْ َّشًَْا بِنََ يَب ثٍََْْ ؤَّْذِّيِىْ ًَيَب خَهْفَيُىْ يٍَِ انسًََّبءِ ًَانْإَسْضِ بٌِْ ََشَإْ } قٗا نُا يف قٛي٘ ضبشاْ٘ :تفس

ٖٚرٙ طسم ، 42{ََخْسِفْ ثِيِىُ انْإَسْضَ ؤًَْ َُسْمِظْ عَهَْْيِىْ كِسَفًب يٍَِ انسًََّبءِ بٌَِّ فِِ رَنِكَ نَأَّخً نِكُمِّ عَجْذٍ يُنِْتٍ

 َٚطايو ٜٓبػٞ تًصَٗا ٚاضتًٗاَٗا عٓد تفٓٝد ايػبٗات ٚزدٖا ٚدسطٗا.

اه  اه ٔوعاا٠ٗتْ ٔأُ أفعاااه ٔأٔاواار   تقرٖاار أُ  اان وااا ااادخ يف الكاإُ باا رادٚ       : الجاااوَ

 شبحاٌْ وٍسِٛ عَ العبح بن ِ٘ حكىٛ  مّا :

 أَسٙ ٚبٗرا األصٌ ٚايتكسٜس زد اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ع٢ً َٔ أزاد ايتػهٝو يف

ؤََُغْعِىُ يٍَْ نٌَْ َّشَبءُ } ٚايتصدم ب٘ يف ضبٌٝ اهلل  ٚقٍٛ املعرتضني ٚاملػههني: بإْفام املاٍ

ًَنٌَْ }، فأخرب أْ٘ ٜٓفل فٝعطٞ َا غا٤ عه١ُ بايػ١ نُا قاٍ ضبشاْ٘:43{انهَّوُ ؤَعْعًََوُ

، ٚسه١ُ ايًٓ٘ اقتطت تفاٚت 44{ُّنَضِّلُ ثِمَذَسٍ يَب َّشَبءُثَسَظَ انهَّوُ انشِّصْقَ نِعِجَبدِهِ نَجَغٌَْا فِِ انْإَسْضِ ًَنَكٍِْ 

فٗٛ ٜكبض ايسشم عُٔ ٜػا٤، ٜٚبطط٘ ملٔ ٜػا٤، ٚأغ٢ٓ قَّٛا، ٚأفكس ايٓاع يف ايسشم، 

 آخسٜٔ، ٚأَس ايفكسا٤ بايصرب، ٚأَس األغٓٝا٤ بايعطا٤ ٚايػهس .

 ٚقد ضٌ بٗرٙ ايػب١ٗ بعطِٗ، ست٢ قاٍ:

 اـــــٚداٌٖ داٌٖ تًكاٙ َسشٚق نِ عامل عامل أعٝت َراٖب٘ 

 45ٚصري ايعامل ايٓشسٜس شْدٜكا ٖرا ايرٟ دعٌ األٖٚاّ سا٥س٠ 

ٚاجلٛاب عٔ ٖؤال٤ ٚأَجاهلِ: أِْٗ مل ٜؤَٓٛا بايكدز ٚمل ٜطًُٛا يًكادز ضبشاْ٘; 

 ٚيريو دخًت عًِٝٗ ايصْدق١ ٚضًٛا بايتباع األَس عًِٝٗ َٔ د١ٗ ٖرٙ ايػب١ٗ.

ُِٖبَع : التاشع  َح أٌبٗاٞ اه ٔرشمْ وَ البعر رد القرآُ عمٜ وَ احتر عمٜ أُ 

سُٝٓا ْتأٌَ ايٓصٛص ايكسآ١ْٝ زلد إٔ ايكسإٓ ايهسِٜ زد ع٢ً ٖرٙ ايػب١ٗ َٔ عد٠ 

 ٚدٛٙ ٖٚٞ :

                                                           
 . 4ظىسة ظبأ آلاًت  -  2٤
 .27ظىسة ٌغ آلاًت   -  23
 .٤7ظىسة الشىسي آلاًت   -  22
 (.76خبز أسصي )ًىظش كخاب غشس الخصائص الىاضحت ص البِخان لىصش بً أحمذ اإلاعشوف بال -  25
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إٔ اهلل اختازِٖ بػسّا ال َال٥ه١ ألْٓ٘ أععِ يف االبتال٤ ٚاالختباز، ففٞ احلدٜح - 1

 . 46صشٝش٘: ) إُْٓا بعجتو ألبتًٝو ٚأبتًٞ بو (يرويه مسلم في  ايكدضٞ ايرٟ

إٔ يف ٖرا إنساَّا ملٔ ضبكت هلِ َٓ٘ احلط٢ٓ َٔ عبادٙ; فإٕ اختٝاز اهلل يبعض - 2

ؤًُنَئِكَ انَّزٍَِّ ؤََْعَىَ انهَّوُ }:نُا قاٍ تعاىل زضاّل تهسِٜ ٚتفطٌٝ هلِ، عبادٙ يٝهْٛٛا

 .47{ْْنَبٍْ رُسَِّّّخِ آدَوَ ًَيًٍَِّْ حًََهْنَب يَعَ ٌَُذٍ ًَيٍِْ رُسَِّّّخِ بِثْشَاىِْىَ ًَبِسْشَائِْمَ ًَيًٍَِّْ ىَذَّْنَب ًَاخْزَجَعَهَْْيِىْ يٍَِ اننَّجِِّْنيَ يِ

ٕٓ ايبػس أقدز ع٢ً ايكٝاد٠ ٚايتٛدٝ٘، ِٖٚ ايرٜٔ ٜصًشٕٛ قد٠ٚ ٚأض٠ٛ، ٜكٍٛ - 3 أ

زمح٘ اهلل يف ٖرا: ) ٚإْٗا حله١ُ تبدٚ يف زضاي١ ٚاسد َٔ ايبػس  48ضٝد قطب

إىل ايبػس، ٚاسد َٔ ايبػس ضلٓظ بإسطاضِٗ، ٜٚترٚم َٛاددِٖ، ٜٚعاْٞ 

ػازبِٗ، ٜٚدزى آالَِٗ ٚآَاهلِ، ٜٚعسف ْٛاشعِٗ ٚأغٛاقِٗ، ٜٚعًِ ضسٚزاتِٗ 

ِٓ ٜعطف ع٢ً ضعفِٗ ْٚكصِٗ، ٜٚسدٛ يف قٛتِٗ ٚاض تعال٥ِٗ، ٚأثكاهلِ ..، َٚٔ ث

ٜٚطري بِٗ خط٠ٛ خط٠ٛ، ٖٚٛ ٜفِٗ بٛاعجِٗ ٚتأثساتِٗ ٚاضتذاباتِٗ، ألْٓ٘ يف 

ايٓٗا١ٜ ٚاسد َِٓٗ، ٜستاد بِٗ ايطسٜل إىل اهلل، بٛسٞ َٔ اهلل ٚعٕٛ َٓ٘ ع٢ً 

ٚعجا٤ ايطسٜل ِٖٚ َٔ داْبِٗ صلدٕٚ فٝ٘ ايكدز٠ املُه١ٓ، ألْٓ٘ بػس َجًِٗ، 

ِ باألخالم ٚاألعُاٍ ٚايتهايٝف اييت ٜبًػِٗ ٜتطا٢َ بِٗ زٜٚدّا زٜٚدّا، ٜٚعٝؼ فٝٗ

ٕٓ اهلل قد فسضٗا عًِٝٗ، ٚأزادٖا َِٓٗ، فٝهٕٛ بػدص٘ تسمج١ س١ٝ يًعكٝد٠  أ

اييت ضلًُٗا إيِٝٗ، ٚتهٕٛ سٝات٘ ٚسسنات٘ ٚأعُاي٘ صفش١ َعسٚض١ هلِ، 

ٜٓكًْٛٗا ضطسّا ضطسّا، ٚضلككْٛٗا َع٢ٓ َع٢ٓ، ِٖٚ ٜسْٚٗا بِٝٓٗ، فتٗفٛا 

.49ًٝدٖا، ألْٗا ممج١ً يف إْطإ(ْفٛضِٗ إىل تك

صعٛب١ زؤ١ٜ املال٥ه١، فايهفاز عٓدَا ٜكرتسٕٛ زؤ١ٜ املال٥ه١، ٚإٔ ٜهٕٛ - 4

ايسضٌ إيِٝٗ َال٥ه١ ال ٜدزنٕٛ طبٝع١ املال٥ه١، ٚال ٜعًُٕٛ َد٣ املػك١ 

. فاالتصاٍ باملال٥ه١ ٚزؤٜتِٗ أَس يٝظ 50ٚايعٓا٤ ايرٟ ضًٝشل بِٗ َٔ دسا٤ ذيو 

٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َع نْٛ٘ أفطٌ اخلًل، ٖٚٛ ع٢ً داْب بطٌٗ، فايسضٍٛ ص

                                                           
 . ٤105سكم الحذًث  2/1721م، 1445 -هـ 1210بيروث، الطبعت ألاولى  –أخشحه معلم في صحُحه، طبعت داس ابً حضم  -  20
م آلاًت    -  27  . 51ظىسة مٍش

ت مً كشي الصعُذ اظمها )مىشه( ظىت  -  21 م، 1460ظُذ كطب: ألادًب الشهُذ ظُذ كطب إبشاهُم، صاحب جفعير ) في ظالل اللشآن (، ولذ في كٍش

م سحمه هللا. )مً أعالم 1400أغعطغ مً عام  ٤0وهى مً كباس كادة ومىظشي الحشكت ؤلاظالمُت اإلاعاصشة، أعذم في عهذ حمال عبذ الىاصش في 

ذ ص  –م مكخبت اإلاىاس ؤلاظالمُت ٤661هـ 12٤٤، 1ؤلاظالمُت اإلاعاصشة، للمعدشاس عبذ هللا العلُل، ط الحشكت ، عمالق الفكش ؤلاظالمي 024الكٍى

 باكعخان ( . -وشش وجىصَع : مشكض شهُذ عضام ؤلاعالمي، بِشاوس  -الشهُذ ظُذ كطب للشُخ الذكخىس عبذ هللا عضام سحمه هللا، الطبعت ألاولى 
 .٤553/ 5م  داس الششوق 1445ظىت   ٤2في ظالل اللشآن لعُذ كطب، طبعت سكم  -  24
 . 76/  ٤2ًىظش : مفاجُح الغُب للشاصي  -  56
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ععِٝ َٔ ايك٠ٛ اجلط١ُٝ ٚايٓفط١ٝ عٓدَا زأ٣ دربٌٜ ع٢ً صٛزت٘ أصاب٘ ٍٖٛ 

َٓصي٘ ٜسدف فؤادٙ، ٚقد نإ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜعاْٞ َٔ  ععِٝ ٚزدع إىل

ثُشْشٍَ ٌَّْيَئِزٍ  بئِكَخَ الٌْوَ َّشًٌََْ انًَْهََّ} اتصاٍ ايٛسٞ ب٘ غٓد٠، ٚيريو قاٍ يف ايسٓد عًِٝٗ:

ٕٓ ايهفاز ال ٜسٕٚ املال٥ه١ إال سني املٛت أٚ سني ْصٍٚ 51 {نِهًُْدْشِيِنيَ ، ذيو أ

 ايعراب، فًٛ ُقدِّز أِْٗ زأٚا املال٥ه١ يهإ ذيو ايّٝٛ ّٜٛ ٖالنِٗ .

فهإ إزضاٍ ايسضٌ َٔ ايبػس ضسٚزّٜا نٞ ٜتُهٓٛا َٔ رلاطبتِٗ ٚايفك٘ 

 :ال٥ه١ ملا أَهِٓٗ ذيو قاٍ تعاىلَِٓٗ، ٚيٛ بعح اهلل زضً٘ إيِٝٗ َٔ امل عِٓٗ، ٚايفِٗ
سْضِ ( لُمْ نٌَْ كَبٌَ فِِ األ94ب )ؤٌَْ لَبنٌُا ؤَثَعَثَ انهَّوُ ثَشَشًا سَسٌُنً ا بِرْ خَبءَىُىُ انْيُذٍَ بِالًََّيَب يَنَعَ اننَّبطَ ؤٌَْ ُّاْيِنٌُ}

فًٛ نإ ضهإ األزض َال٥ه١  52 {يٍَِ انسًََّبءِ يَهَكًب سَسٌُالًنَضَّنْنَب عَهَْْيِىْ ئِكَخٌ ًَّْشٌٌَُ يُغًَْئِنِّنيَ نَيَال

ألزضٌ اهلل إيِٝٗ زضٛاّل َٔ دٓطِٗ، أَا ٚإٔ ايرٜٔ ٜطهٕٓٛ األزض بػس فسمح١ اهلل 

 . 53ٚسهُت٘ تكتطٞ إٔ ٜهٕٛ زضٛهلِ َٔ دٓطِٗ  

هٖااِي باانٌّي ٖاان مُٕ الطعاااً  رد قاإه املعااككا يف الرشان ٔت ٖاارِي لتكاا ٖبّي  : العاظار  

 ٔميعُٕ يف األشٕاق بنُ ِ ا ِٕ حاه البعر ٔاألٌبٗاٞ وٍّي :

ٜسد ايكسإٓ ع٢ً َٔ ٜجري غب١ٗ نٕٛ أْبٝا٤ اهلل ٚزضً٘ بػسّا ٚأِْٗ ٜأنًٕٛ ايطعاّ 

 ىْمَ انزِّكْشِ بٌِْ كُنْزُىْ الٌََُحِِ بِنَْْيِىْ فَبسْإَنٌُا ؤَ الًسِخَب يَب ؤَسْسَهْنَب لَجْهَكَ بِالًََّ} يف األضٛام بكٛي٘ : ٚميػٕٛ

 .54{َّإْكُهٌٌَُ انغَّعَبوَ ًَيَب كَبٌَُا خَبنِذٍِّ ًَيَب خَعَهْنَبىُىْ خَسَذًا الَ (7رَعْهًٌٌََُ )

إضاف١ إىل ذيو أِْٗ ٚيدٚا نُا ٚيد ايبػس، هلِ آبا٤ ٚأَٗات، ٚأعُاّ ٚعُات، 

 .55 {ًَنَمَذْ ؤَسْسَهْنَب سُسُهًب يٍِْ لَجْهِكَ ًَخَعَهْنَب نَيُىْ ؤَصًَْاخًب ًَرُسَِّّّخً} ٕ ٜٚٛيد هلِٚخاالت، ٜتصٚدٛ ٚأخٛاٍ

 ٜٚصٝبِٗ َا ٜصٝب ايبػس َٔ أعساض، فِٗ ٜٓإَٛ ٜٚكَٕٛٛ، ٜٚصشٕٛ ٚميسضٕٛ،

ٜٚأتٞ عًِٝٗ َا ٜأتٞ ع٢ً ايبػس ٖٚٛ املٛت، فكد دا٤ يف ذنس إبساِٖٝ خًٌٝ ايسمحٔ 

. ًلبل 26 {( ًَانَّزُِ ًُِّْزُنِِ ثُىَّ ُّحِْْني81( ًَبِرَا يَشِضْذُ فَيٌَُ َّشْفِنيِ )79ًَانَّزُِ ىٌَُ ُّغْعًُِنِِ ًََّسْمِنيِ )} يسب٘

                                                           
 . ٤٤ظىسة الفشكان آلاًت  -  51
 . 45-42ظىسة ؤلاظشاء آلاًاث  -  5٤
  102ظىسة آل عمشان آلاًت   -  53
 . 1 -7ظىسة ألاهبُاء آلاًت  - 52
 . 31ت ظىسة الشعذ  آلاً - 55
 . 11 – 74ظىسة الشعشاء آلاًاث  -  50
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، ًلبل يجْنبً ؤٌّ ىزه سنزو يف 27{بََِّكَ يَِّْذٌ ًَبََِّيُىْ يَِّْزٌٌَُ} اهلل نعجذه ًسسٌنو حمًذ صهَ اهلل عهْو ًسهى :

 .58  {سَسٌُلٌ لَذْ خَهَذْ يٍِْ لَجْهِوِ انشُّسُمُ ؤَفَةٌِْ يَبدَ ؤًَْ لُزِمَ اَْمَهَجْزُىْ عَهََ ؤَعْمَبثِكُىْ ذٌ بِالًََّيَب يُحًََّ} انشسم كهيى :

 اإلدابٛ عَ التصاؤالت عَ األحكاً العرعٗٛ ٔاحلكىٛ وَ تعرٖعّا :: احلادٙ ععر 

ايكطاٜا ٚاألسهاّ، فهجريّا ٜهجس يف نتاب اهلل ذنس ايتطاؤالت عٔ مج١ً َٔ 

 59{َّسْإَنٌََُكَ عٍَِ انْإَىِهَّخِ}يف نتاب اهلل، َٚٔ ذيو قٛي٘ تعاىل:{َّسْإَنٌََُكَ}َا ٜسد يفغ

َّسْإَنٌََُكَ عٍَِ }ٚقٛي٘: 61{َّسْإَنٌََُكَ عٍَِ انشَّيْشِ انْحَشَاوِ لِزَبلٍ فِْو}ٚقٛي٘: 61{َّسْإَنٌََُكَ يَبرَا ُّنْفِمٌٌُ}:وقوله

 63{َّسْإَنٌََُكَ يَبرَا ؤُحِمَّ نَيُىْ لُمْ ؤُحِمَّ نَكُىُ انغَِّّْجَبدُ} ٚقٛي٘ ضبشاْ٘: 62 {ًَانًَْْْسِش انْخًَْشِ

 . 65 {َّسْإَنٌََُكَ عٍَِ انْإََْفَبلِ}ٚقٛي٘: 64{َّسْإَنٌََُكَ عٍَِ انسَّبعَخِ ؤََّّبٌَ يُشْسَبىَب}ٚقٛي٘:

يد٣ املطًُني يف ايعٗد األٍٚ ٖرٙ ايتطاؤالت ٚأَجاهلا ػًٞ َٔ د١ٗ احلسص ايكٟٛ 

ع٢ً َعسف١ أسهاّ ايتصسفات اييت ميازضْٛٗا َٚد٣ تٛافكٗا َع ايػسع١ اييت تعبدِٖ 

اهلل بٗا، ٖٚٞ َٔ د١ٗ أخس٣ ػًٞ َد٣ ايهٝد ايرٟ نإ ٜٛد٘ يًطعٔ يف ٖرٙ 

; ٢ ايٓفٛع ٜٚصبػٗا بصبػت٘ اجلدٜد٠ايدع٠ٛ ايٓاغ١٦ ٚاملٓٗر اجلدٜد ايرٟ بدأ ُٜٗٝٔ عً

١ اييت ٜػٓٗا ايٝٗٛد ١ً َٔ ٖرٙ ايتطاؤالت ناْت ) بطبب احلُالت ايهٝدٜفإٕ مج

ٚاملػسنٕٛ نريو سٍٛ بعض ايتصسفات; مما ٜدفع بعض املطًُني ، ٚاملٓافكٕٛ

يٝطأٍ عٓٗا، إَا يٝطتٝكٔ َٔ سكٝكتٗا ٚسهُتٗا، ٚإَا تأثسّا بتًو احلُالت 

ايفصٌ; فٝجٛب املطًُٕٛ فٝٗا ٚايدعاٜات املط١َُٛ . فهإ ايكسإٓ ٜتٓصٍ فٝٗا بايكٍٛ 

 إىل ايٝكني; ٚتبطٌ ايدضا٥ظ، ٚمتٛت ايفنت، ٜٚستد نٝد ايها٥دٜٔ إىل سلٛزِٖ . .

ٖٚرا ٜصٛز داْبّا َٔ املعسن١ اييت نإ ايكسإٓ طلٛضٗا تاز٠ يف ْفٛع املطًُني، 

 .66ٚتاز٠ يف صف املطًُني، ضد ايها٥دٜٔ ٚاحملازبني!( 

                                                           
 . 36ظىسة الضمش آلاًت  -  57
 . 122ظىسة آل عمشان آلاًت  -  51
 . 114ظىسة البلشة آلاًت  -  54
 .٤15ظىسة البلشة آلاًت  -  06
 . ٤17ظىسة البلشة آلاًت  -  01
 . ٤14ظىسة البلشة آلاًت  -  0٤
 . 2ظىسة اإلاائذة آلاًت  -  03
 . 117ظىسة ألاعشاف آلاًت  -  02
 . 1ظىسة ألاهفال آلاًت  -  05
 . ٤٤6/ 1في ظالل اللشآن لعُذ كطب  -  00
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٠ ايتصدٟ حلُالت ايصد ٚايتػهٝو ٖٚرا ٜؤند نُا ضبكت اإلغاز٠ ضسٚز

ٚايطعٔ اييت تٛد٘ يًُٓٗر أٚ محًت٘، ٚٚدٛب ايتفِٗ ملا ٜتداٍٚ ٚاقعّا َٔ أقاٌٜٚ ٚتٗاٌٜٚ 

يًشط َٔ غإٔ املٓٗر احلل ٚأال ٜػسد ايدعا٠ ٚاملصًشٕٛ بعٝدّا عٔ األطسٚسات 

عٔ  املػهه١ اييت تسٚز ٚػد هلا صد٣ عٓد ايٓاع، ٚأال ضلًل ايدعا٠ غطابِٗ بعٝدّا

َا ٜػٝع يف ايػازع ثِ ٜفاد٦ٕٛ ٚيد٣ اجلُٗٛز ثِ باْفطاض ايٓاع ٚاجلُٗٛز عِٓٗ ٚعٔ 

 دعٛتِٗ ٚاتباعِٗ يهٌ شاعل ْٚاعل َٔ دعا٠ األٖٛا٤ ٚاملٓاٖر ايطاي١.     

 خاتًة :

قد ضبل تكسٜس ٚبٝإ إٔ االسلساف ٚايطالٍ عٔ اهلد٣ ٚايسغد إَا إٔ ٜهٕٛ ضبب٘ 

ايػبٗات املط١ً، ٚيهٔ مما صلب ايتأنٝد عًٝ٘ أٜطّا إٔ ايػايب ايػٗٛات ايفات١ٓ أٚ 

ع٢ً َٔ ضٌ َٔ طسٜل ايػبٗات أْ٘ فنت َٔ قبٌ عٔ طسٜل ايػٗٛات ٜٚػًب ع٢ً َٔ 

فطد تصٛزٙ بايػبٗات أْ٘ قد َاٍ ب٘ اهل٣ٛ ٚأقعدٙ عٔ تطًب احلل ٚاضتفساغ اجلٗد يف 

 باهلل َٔ اخلرالٕ. ايبشح عٓ٘ ٚبٗرا ٜهٕٛ مجع بني ايطالٍ َٔ طسٜكٝ٘، ْعٛذ

ٖٚرا ايصٓف املرنٛز ساي٘ ال ٜهفٞ يف غأْ٘ إقا١َ احلذ١ ٚايديٌٝ ٚزد ايػب١ٗ 

ٚايتطًٌٝ بٌ ال بد َع ذيو َٔ شدس ٚتسٖٝب ٚقسع يًكًب مبرنسات ايٛعد ٚايٛعٝد، 

 ٖٚرا َا ْساٙ يف َٛاضع َٔ نتاب اهلل يف تٓاٚهلا يبعض ايػبٗات. 

ا ايبشح ايكٍٛ بأْ٘ إذا نإ َٔ َٓٗر ايكسإٓ زد مما ػدز اإلغاز٠ إيٝ٘ يف ختاّ ٖر

ايػب١ٗ ٚتفٓٝدٖا ٚإٔ يًكسإٓ أضايٝب٘ يف تٓاٍٚ ٖرٙ ايػبٗات فإٕ ٖرا ٜٛدب ع٢ً أٌٖ 

ايكسإٓ ٚأٌٖ ايعًِ تًصّ تًو املٓٗذ١ٝ ٚايتصدٟ يسد ايػبٗات اييت تٛد٘ يًشل ٚأًٖ٘ ٖرا 

يهسِٜ يف ايتعاٌَ َع َٔ د١ٗ َٚٔ د١ٗ أخس٣ ٚدٛب االضتفاد٠ َٔ َٓٗذ١ٝ ايكسإٓ ا

 ايػبٗات ٚإعطا٤ نٌ غب١ٗ سذُٗا ٚختري ايٛضا٥ٌ ٚاملطايو املٓاضب١ يسدٖا ٚتفٓٝدٖا.

إٕ محالت ايتػٜٛ٘ ٚايتػهٝو املٛد١ٗ يإلضالّ ٚمحًت٘ َا شايت تػٔ َٔ قبٌ 

تٝازات غت٢ ٚنُا ٖٛ َكسز إٔ ذيو َعٗٛد يف تازٜذ ايسضاالت ٚايدعٛات، ٖٚٞ 

مل ٜٗدأ أٚازٖا بعد بٌ ٖٞ يف اغتداد ٚأضايٝب ٚطسا٥كٗا إىل َعسن١ مل تطع أٚشازٖا ٚ

اشدٜاد ْٚطام تأثريٖا ٚتطاٜس غسزٖا يف اَتداد، ٚقد ػ٢ً يٓا َٔ خالٍ ايبشح إٔ 

ايكسإٓ نإ ساضسّا ٚبهٌ ق٠ٛ يف ٖرٙ املعسن١ يف ايصدز األٍٚ، َٚٔ األ١ُٖٝ 

)ايكسإٓ نإ دا٥ُّا  ٜكٍٛ ضٝد قطب: ،مبهإ تفِٗ ٖرا املع٢ٓ ٚاضتٝعاب ٖرا ايدزع

ضٛا٤ تًو املعسن١ ايٓاغ١٦ يف ايكًٛب بني تصٛزات اجلا١ًٖٝ ٚتصٛزات  ،يف املعسن١
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اإلضالّ; ٚاملعسن١ ايٓاغ١٦ يف اجلٛ اخلازدٞ بني اجلُاع١ املط١ًُ ٚأعدا٥ٗا ايرٜٔ 

 ٜرتبصٕٛ بٗا َٔ نٌ داْب .

ػس١ٜ ٚأعدا٤ ٖرٙ املعسن١ نتًو َا تصاٍ قا١ُ٥; فايٓفظ ايبػس١ٜ ٖٞ ايٓفظ ايب

ٚايكسإٓ ساضس ٚال زلا٠ يًٓفظ ايبػس١ٜ ٚال يأل١َ املط١ًُ  ،األ١َ املط١ًُ ِٖ أعداؤٖا

َٚا  ،إال بإدخاٍ ٖرا ايكسإٓ يف املعسن١، يٝدٛضٗا س١ٝ نا١ًَ نُا خاضٗا أٍٚ َس٠

 مل ٜطتٝكٔ املطًُٕٛ َٔ ٖرٙ احلكٝك١ فال فالح هلِ ٚال زلاح!

فظ إٔ تكبٌ ع٢ً ٖرا ايكسإٓ بٗرا ايفِٗ ٖٚرا ٚأقٌ َا تٓػ٦٘ ٖرٙ احلكٝك١ يف ايٓ

ايتصٛز اجلدٜد، ٜٚكاّٚ  ٧إٔ تٛادٗ٘ ٖٚٛ ٜتشسى ٜٚعٌُ ٜٚٓػ، اإلدزاى ٖٚرا ايتصٛز

ال نُا ٜٛادٗ٘ ايٓاع ايّٝٛ  ،تصٛزات اجلا١ًٖٝ، ٜٚدفع عٔ ٖرٙ األ١َ، ٜٚكٝٗا ايعجسات

ري ٖرا ْصٍ اهلل إْ٘ ألَس غ ،ْػُات س٠ًٛ تستٌ، ٚنالَا مجٝال ٜت٢ً، ٜٚٓتٗٞ األَس

األَإ بني  ٧سٝا٠ نا١ًَ، ٚضلسنٗا، ٜٚكٛدٖا إىل غاط ٧يكد ْصي٘ يٝٓػ ،ايكسإٓ

األغٛاى ٚايعجسات، َٚػكات ايطسٜل; اييت تتٓاثس فٝٗا ايػٗٛات نُا تتٓاثس فٝٗا 

 . 67ايعكبات(
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