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 ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشحُُ
  أِح ذؼذ:جحلّذ  وقذٖ، وجٌظالز وجٌغالَ ػًٍ ِٓ ال ٔيب ذؼذٖ، 

فٍّح وحْ جٌظرب ٔظف جإلميحْ، وخٍمح فحػال ِٓ أخالق جٌٕفظ، 
ولحتّذج ٌٍٕفظ ئىل طحػس ج، طحسفح ذلح ػٓ ِؼظُطٗ، وحْ ػشوسَّح أْ 

جٌٕحط ِؼٗ، وجألِىس جٌيت ٔرُِّٓ قمُمطٗ، وفؼٍٗ، وأٔىجػٗ، وِشجضرٗ، وقحي 
َّص جٌفنت، وصجدش  ضمذـ فُٗ وضٕحفُٗ، يف ولٍص وػشش فُٗ جدلظحتد، وػ
جٌشرهحش، وأطرف جٌمحذغ ػًٍ دَٕٗ وحٌمحذغ ػًٍ ججلّش، وطحسش 
قحؾس جٌٕحط ئىل جٌظرب ال ضمً ػٓ قحؾطهُ ئىل جٌطؼحَ وجٌششجخ، 

ِؼظُطٗ، فٕغأي ج ضؼحىل أْ َشصلٕح جٌظرب ػًٍ طحػطٗ، وجٌظرب ػٓ 
 وجٌظرب ػًٍ لؼحتٗ ولذسٖ، ئٔٗ ويل رٌه وجٌمحدس ػٍُٗ. 

 حمُمخ اٌصّّ وحبي إٌبط ِؿٗ 
٘ى قرظ جٌٕفظ ػٓ ججلضع، وجٌٍغحْ ػٓ جٌشىىي،  * اٌصّّ

وججلىجسـ ػٓ ٌطُ جخلذود وشك جٌػُحخ وحنىمهح، و٘ى خٍك فحػً ِٓ 
ًُّ، و٘ى لى ز ِٓ أخالق جٌٕفظ، َُّطٕغ ذٗ ِٓ فؼً ِح ال حيُغٓ وال ََؿ

 لىي جٌٕفظ جٌيت هبح طالـ شحهنح ولىجَ أِش٘ح. 
ولًُ: ٘ى جدلمحَ ػًٍ جٌرالء حبغٓ جٌظكس وحدلمحَ ِغ جٌؼحفُس. 
وِؼىن ٘زج أْ  ػًٍ جٌؼرذ ػرىدَس يف ػحفُطٗ ويف ذالتٗ، فؼٍُٗ أْ حيغٓ 

 طكرس جٌؼحفُس ذحٌشىش، وطكرس جٌرالء ذحٌظرب.
ز ِٓ غًن ضؼرظ. ولحي ػٕٗ ججلُٕذ فمحي: ٘ى ذبشع جدلشجس وعئً *

رو جٌٕىْ: ٘ى جٌطرحػذ ػٓ جدلخحٌفحش، وجٌغىىْ ػٕذ ذبشع غظض 
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 جٌرٍُس، وئظهحس جٌغىن ِغ قٍىي جٌفمش ذغحقحش جدلؼُشس.
ٌٍٕفظ دبزنٌس جخلطحَ وجٌضِحَ، فهى جٌزٌ َمىد٘ح يف  * واٌصّّ

عًن٘ح ئىل ججلٕس أو جٌٕحس، فاْ مل َىٓ ٌٍّطُس خطحَ وال صِحَ ششدش يف 
د، وُقفظ ػٓ ذؼغ جٌغٍف لىٌٗ: جلذػىج ٘زٖ جٌٕفىط، فاهنح وً ِز٘

 طٍؼس ئىل وً عىء. أٌ: ُوُفى٘ح ػّح ضططٍغ ئٌُٗ ِٓ جٌشهىجش. 
ِّح فمحد٘ح خبطحِهح ئىل  ِّح وصِح فشقُ ج جِشأ ؾؼً ٌٕفغٗ خطح
طحػس ج، وطشفهح ذضِحِهح ػٓ ِؼحطٍ ج، فاْ جٌظرب ػٓ حمحسَ ج 

 ذٗ.أَغش ِٓ جٌظرب ػًٍ ػزج
جٌظرب ئرْ أْ جيؼً جٌؼرذ لىز ئلذجِٗ ِظشوفس ئىل ِح  * فحمُمخ

 َٕفؼٗ، ولىز ئقؿحِٗ ئِغحوح ػّح َؼشٖ.
فّٕهُ ِٓ ضىىْ لىز طربٖ ػًٍ  * ؤِب ؾٓ حبي إٌبط ِؽ اٌصّّ:

فؼً ِح َٕطفغ ذٗ ألىي ِٓ طربٖ ػّح َؼشٖ؛ فُظرب ػًٍ ِشمس جٌطحػس، 
هٍ ػٕٗ، وِٕهُ ِٓ ضىىْ وال طرب ٌٗ ػٓ دجػٍ ٘ىجٖ ئىل جسضىحخ ِح ُٔ

لىز طربٖ ػٓ جدلخحٌفحش وجدلؼحطٍ ألىي ِٓ طربٖ ػًٍ ِشمس 
جٌطحػحش، وِٕهُ ِٓ ال طرب ٌٗ ػًٍ ٘زج وال ػًٍ رجن، فىػًن ِٓ 
جٌٕحط َظرب ػًٍ ِشمس جٌظُحَ يف جحلش وػًٍ ِشمس لُحَ جًٌٍُ يف جٌربد، 

 وال َظرب ػٓ ٔظشز حمشِس. 
شِحش، وػٓ جالٌطفحش ئىل ووػًن ِٕهُ َظرب ػٓ جٌٕظش ئىل ج

جٌظىس جٌؼحسَس، وال طرب ٌٗ ػًٍ جألِش ذحدلؼشوف وجٌٕهٍ ػٓ جدلٕىش 
وؾهحد جٌىفحس وجدلٕحفمٌن، ذً ٘ى أػؼف شٍء ػٓ ٘زج، وأوػشُ٘ ال 
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طرب ٌٗ ػًٍ وجقذ ِٓ جألِشَٓ، وألٍهُ أطربُ٘ يف جدلىػؼٌن، وذلزج 
 ع جذلىي وجٌشهىز.لًُ: جٌظرب: غرحُش ذحػع جٌؼمً وجٌذَٓ يف ِمحذٍس ذحػ

 فضً اٌصّّ
أْ ج َؼحػف أؾش جٌظحذشَٓ ػًٍ  ٌٍصّّ فضبئً وضريح ِٕهب:

غًنُ٘، وَىفُهُ أؾشُ٘ ذغًن قغحخ، فىً ػًّ َُؼشف غىجذٗ ئال 
ُِ ِثَغُِِش ِحَغبٍة﴿جٌظرب، لحي ضؼحىل:  ُ٘ َْ َؤِجَش َّب ََُىفًَّ اٌصَّبِثُشو  ﴾ِإَّٔ

، فهى ِؼهُ هبذجَطٗ ؤظشٖ [، وأْ جٌظحذشَٓ يف ِؼُس ج01]جٌضِش: 
َٓ﴿وفطكٗ، لحي ضؼحىل:  ََِؽ اٌصَّبِثِشَ  َٗ َّ اٌَّ [، لحي أذى 051]جٌرمشز:  ﴾ِإ

 ػًٍ جٌذلحق: فحص جٌظحذشوْ ذؼضِّ جٌذجسَٓ؛ ألهنُ ٔحٌىج ِٓ ج ِؼُس. 
َٓ﴿عركحٔٗ ػٓ حمرطٗ ألٍ٘ٗ فمحي:  * وؤخّّ ُٗ َُِحتُّ اٌصَّبِثِشَ  ﴾َواٌَّ
يف ٘زج أػظُ ضشغُد ٌٍشجغرٌن، وأخرب أْ جٌظرب [، و046]آي ػّشجْ: 

ُِ ٌَُهَى َخُِْش ﴿خًن ألٍ٘ٗ ِإوّذج رٌه ذحٌٌُّن، فمحي عركحٔٗ:  ِٓ َصَجِشُر َوٌَِئ
َٓ [، ومجغ ج ٌٍظحذشَٓ أِىّسج غالغس مل جيّؼهح 026]جٌٕكً:  ﴾ٌٍِصَّبِثِشَ

ٌغًنُ٘، وٍ٘: جٌظالز ِٕٗ ػٍُهُ، وسمحطٗ ذلُ، و٘ذجَطٗ ئَحُ٘، لحي 
ِٗ َوِإَّٔب ﴿ؼحىل: ض ُِِصَُجٌخ َلبٌُىا ِإَّٔب ٌَِّ  ُِ َٓ ِإَرا َؤَصبَثِزُه َٓ * اٌَِّزَ َوَثشِِّش اٌصَّبِثِشَ

 ُُ ُ٘ ٌَّخ َوُؤوٌَِئَه  ُِ َوَسِح ِٓ َسثِِّه ِِ ُِ َصٍََىاْد  ُِِه َْ * ُؤوٌَِئَه َؾٍَ ِٗ َساِجُؿى ُِ ِإٌَ
َْ ُِّهَزُذو  [.  057-055]جٌرمشز:  ﴾اٌْ

لذ ُػضٌِّ ػًٍ ِظُرس ولؼص ذٗ: ِح يل ال ذؼغ جٌغٍف و * ولبي
أطرب ولذ وػذين ج ػًٍ جٌظرب غالظ خظحي، وً خظٍس ِٕهح خًن 

 ِٓ جٌذُٔح وِح ػٍُهح.
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أْ ج ػٍك جٌفالـ يف جٌذُٔح وجِخشز ذحٌظرب، فمحي:  وِٕهب ؤَّضب
َُِٕىا اِصِجُشوا َوَصبِثُشوا َوَساِثُطىا َوارَُّمى﴿ َٓ َآ ُِ ََب َؤََُّهب اٌَِّزَ َٗ ٌََؿَُّى ا اٌَّ

َْ  [، فؼٍك جٌفالـ دبؿّىع ٘زٖ جألِىس.211]آي ػّشجْ:  ﴾ُرْفٍُِحى
* وجعطمظحء مجُغ فؼحتً جٌظرب َطىي، وعُأيت ِضَذ ػٕذ جحلذَع 

 ػٓ جٌظرب يف جٌمشآْ وجٌغٕس. 
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 ؤٔىاؼ اٌصّّ 
غالغس وّح لحي أً٘ جٌؼٍُ، وٍ٘: طرب ػًٍ طحػس  ؤٔىاؼ اٌصّّ* 

ُس ج، وطرب ػًٍ ألذجس ج. وِشؾغ ٘زج أْ جٌؼرذ ج، وطرب ػٓ ِؼظ
يف ٘زٖ جٌذُٔح ذٌن غالغس أقىجي: ذٌن أِش جيد ػٍُٗ جِطػحٌٗ، وذٌن هنٍ 
جيد ػٍُٗ جؾطٕحذٗ وضشوٗ، وذٌن لؼحء ولذس جيد ػٍُٗ جٌظرب فُهّح، 
و٘ى ال َٕفه ػٓ ٘زٖ جٌػالظ ِح دجَ ِىٍفح، و٘ى حمطحؼ ئىل جٌظرب يف 

 وً وجقذ ِٕهح. 
ُِ ﴿٘زٖ جٌػالغس ٍ٘ جٌيت أوطً هبح ٌمّحْ جذٕٗ يف لىٌٗ: و َّ َؤِل ََب ُثَٕ

َِب َؤَصبَثَه َِٕىِش َواِصِجِش َؾًٍَ  ُّ ِٓ اٌْ َٗ َؾ َِّؿُشوِف َوأِ ُِِش ِثبٌْ  ﴾اٌصٍََّبَح َوْؤ
[، ذحإلػحفس ئىل أْ جٌظرب يف جٌٍغس ٘ى جحلرظ وجدلٕغ، فُىىْ 07]ٌمّحْ: 

، وقرظ جٌٕفظ وِٕؼهح ػٓ ِؼظُس ِؼٕحٖ قرظ جٌٕفظ ػًٍ طحػس ج
ج، وقرظ جٌٕفظ ئرج أطُرص دبظُرس ػٓ جٌطغخط وػٓ ججلضع 

 وِظح٘شٖ؛ ِٓ شك ججلُىخ، وٌطُ جخلذود، وجٌذػحء ذذػىي ججلحٍُ٘س.
فهى طرب ػًٍ جٌشذجتذ؛ ألْ جٌٕفظ  * ؤِب اٌصّّ ؾًٍ اٌطبؾبد

ً ذطرؼهح ضٕفش ػٓ وػًن ِٓ جٌؼرحدجش، فهٍ ضىشٖ جٌظالز ذغرد جٌىغ
وئَػحس جٌشجقس، وضىشٖ جٌضوحز ذغرد جٌشف وجٌرخً، وضىشٖ جحلؽ وججلهحد 
ٌألِشَٓ ِّؼح، وضىشٖ جٌظىَ ذغرد حمرس جٌفطش وػذَ ججلىع، وػًٍ ٘زج 

 فمظ، فحٌظرب ػًٍ جٌطحػحش طرب ػًٍ جٌشذجتذ. 
 واٌؿجذ حيزبط إىل اٌصّّ ؾًٍ طبؾزٗ يف صالصخ ؤحىاي:* 

ظكُف جٌُٕس وجإلخالص ذط لجً اٌششوؼ يف اٌطبؾخ * األوىل:
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وػمذ جٌؼضَ ػًٍ جٌىفحء ذحدلأِىس ذٗ حنى٘ح، وذبٕد دوجػٍ جٌشَحء 

َٓ ﴿وجٌغّؼس، وذلزج لذَ ج ضؼحىل جٌظرب ػًٍ جٌؼًّ فمحي:  ِإٌَّب اٌَِّزَ
ٍُِّىا اٌصَّبٌَِحبِد  [. 00]٘ىد:  ﴾َصَجُشوا َوَؾ

، وٍ ال َغفً ػٓ ج يف أغٕحء ػٍّٗ اٌصّّ حبي اٌؿًّ اٌضبُٔخ:* 
وال َطىحعً ػٓ ربمُك آدجذٗ وعٕٕٗ وأسوحٔٗ، فُالصَ جٌظرب ػٕذ دوجػٍ 
جٌطمظًن فُٗ وجٌطفشَط، وػًٍ جعطظكحخ روش جٌُٕس وقؼىس جٌمٍد ذٌن 

 َذٌ جدلؼرىد. 
ئر حيطحؼ ئىل جٌظرب ػٓ  اٌصّّ ثؿذ اٌفشاـ ِٓ اٌؿًّ، * اٌضبٌضخ:

جٌؼًّ ذؼٌن ئفشحتٗ وجٌطظح٘ش ذٗ ٌٍشَحء وجٌغّؼس، وجٌظرب ػٓ جٌٕظش ئىل 
جٌؼؿد، وجٌظرب ػٓ جإلضُحْ دبح َرطً ػٍّٗ وحيرط أغشٖ وّح لحي ضؼحىل: 

ِّ َواٌَْإَري﴿ َّ ُِ ِثبٌْ [، فّٓ ال َظرب 264]جٌرمشز:  ﴾ٌَب ُرِجِطٍُىا َصَذَلبِرُى
 ذؼذ جٌظذلس ػٓ جدلٓ وجألري فمذ أذطً ػٍّٗ. 

: ، وذلزج لحي جٌٕيب * فبٌطبؾخ إرْ حتزبط إىل رلب٘ذح وصّّ
]سوجٖ ِغٍُ[؛ أٌ ذحألِىس جٌيت ضشك ػًٍ  «فَّذ اجلٕخ ثبدلىبسٖ...ُح»

 جٌٕفىط. 
فأِشٖ ظح٘ش، وَىىْ حبرظ جٌٕفظ ػٓ  وؤِب اٌصّّ ؾٓ ادلؿبصٍ* 

ِطحذؼس جٌشهىجش، وػٓ جٌىلىع فُّح قشَ ج، وأػظُ ِح َؼٌن ػٍُٗ ضشن 
جدلأٌىف، وِفحسلس وً ِح َغحػذ ػًٍ جدلؼحطٍ، ولطغ جٌؼحدجش، فاْ 

دز طرُؼس خحطس، فارج جٔؼّص جٌؼحدز ئىل جٌشهىز ضظح٘ش ؾٕذجْ ِٓ جٌؼح
ؾٕذ جٌشُطحْ ػًٍ ؾٕذ ج، فال َمىي ذحػع جٌذَٓ ػًٍ لهشمهح، وذلزج 
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ورٌه ألْ جٌٕفىط  «وُحفَّذ إٌبس ثبٌشهىاد»... : لحي جٌٕيب 
ضشطهُهح وضشَذ أْ ضمطكُ فُهح، فارج قرظ جإلٔغحْ ٔفغٗ ػٕهح وطرب 

 ه خًّنج ٌٗ. ػًٍ رٌه وحْ رٌ
ٍٍِء ﴿فمذ لحي ج ضؼحىل:  * وؤِب اٌصّّ ؾًٍ اٌجالء ُِ ِثَش ٍَُىَُّٔى َوٌََِٕج

ََّشاِد َوَثشِِّش  َِِىاِي َواٌَْإُِٔفِظ َواٌضَّ َٓ اٌَْإ ِِ َٓ اٌَْخِىِف َواٌُْجىِؼ َؤَْمٍص  ِِ
َٓ [، وَىىْ ٘زج جٌظرب حبرظ جٌٍغحْ ػٓ 055]جٌرمشز:  ﴾اٌصَّبِثِشَ

 ضؼحىل، وجٌمٍد ػٓ جٌطغخط وججلضع، وججلىجسـ جٌشىىي ئىل غًن ج
 ػٓ ٌطُ جخلذود وشك ججلُىخ وحنى٘ح. 

فحٌظرب ِٓ جٌؼرذ ػٕذ ولىع جٌرالء ذٗ ٘ى جػطشجف ِٕٗ  دبح أطحخ 
ِٕٗ، وجقطغحذٗ ػٕذٖ، وسؾحء غىجذٗ، فؼٓ أَ عٍّس لحٌص: لحي سعىي ج 

 :« ٌُٗساجؿىْ، إرا ؤصبة ؤحذوُ ِصُجخ فٍُمً: إٔب هلل وإٔب إ
 «اٌٍهُ ؾٕذن ؤحزغت ِصُجيت فإجشين فُهب، وؤثذي يل هبب خرّيا ِٕهب

 ]سوجٖ أذى دجود[. 
فٍّح جقطؼش أذى عٍّس لحي: جٌٍهُ جخٍف يف أٍٍ٘ خًّنج ِين، فٍّح 
ُلرغ لحٌص أَ عٍّس: ئٔح  وئٔح ئٌُٗ سجؾؼىْ، ػٕذ ج أقطغد 

وجٌشػح  عىي ِظُريت. فحٔظش ػحلرس جٌظرب وجالعطشؾحع وِطحذؼس جٌش
ػٓ ج ئىل ِح آٌص ئٌُٗ، ؤحٌص أَ عٍّس ٔىحـ أوشَ جخلٍك ػًٍ ج 

 . حمّذ 
 ِشارت اٌصّّ 

 وّح روش جذٓ جٌمُُ سمحٗ ج:وٍ٘ صالس  *
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، وِؼٕح٘ح جالعطؼحٔس ذٗ، وسؤَطٗ أٔٗ ٘ى اٌصّّ ثبهلل: * األوىل

َِب َوا﴿جدُلظرِّش، وأْ طرب جٌؼرذ ذشذٗ ال ذٕفغٗ وّح لحي ضؼحىل:  ِصِجِش َو
ِٗ  [؛ َؼين: ئْ مل َُظرِّشن ج مل ضظرب.027]جٌٕكً:  ﴾َصِجُشَن ِإٌَّب ِثبٌَّ
، و٘ى أْ َىىْ جٌرحػع ٌٗ ػًٍ جٌظرب حمرس ج اٌصّّ هلل * اٌضبُٔخ:

ضؼحىل، وئسجدز وؾهٗ وجٌطمشخ ئٌُٗ، ال إلظهحس لىز ٔفغٗ أو طٍد جحلّذ 
 ِٓ جخلٍك، أو غًن رٌه ِٓ جألغشجع.

، و٘ى دوسجْ جٌؼرذ ِغ ِشجد ج ِٕٗ وِغ بٌش: اٌصّّ ِؽ اهلل* اٌض
ّّح ذالحِطهح، َطىؾٗ ِؼهح  أقىحِٗ، طحذّشج ٔفغٗ ِؼهح، عحتّشج ذغًن٘ح، ِمُ
إَّٔح ضىؾهص، وَزني ِؼهح إَّٔح ٔضٌص، ؾؼً ٔفغٗ ولفح ػًٍ أوجِش ج 

 وحمحذٗ، و٘زج أشذ أٔىجع جٌظرب وأطؼرهح، و٘ى طرب جٌظذَمٌن.
جدلغًن ِٓ جٌذُٔح ئىل جِخشز عهً ٌ٘ن ػًٍ جدلإِٓ،  * لبي اجلُٕذ:

و٘ؿشجْ جخلٍك يف ؾٕد ج شذَذ، وجدلغًن ِٓ جٌٕفظ ئىل ج طؼد 
 شذَذ، وجٌظرب ِغ ج أشذ. 

 اٌصّّ يف اٌمشآْ 
سمحٗ ج وػًّنج ِٓ جدلىجػغ جٌيت وسد هبح جٌظرب  روش اثٓ اٌمُُ* 

جإلِحَ أمحذ سمحٗ ج لىٌٗ: روش ج يف جٌمشآْ جٌىشمي، ؤمً ػٓ 
عركحٔٗ جٌظرب يف جٌمشآْ يف حنى ضغؼٌن ِىػّؼح. وحنٓ ٔزوش ذؼغ 

 جألٔىجع جٌيت عُك فُهح جٌظرب يف جٌمشآْ، وِٕهح:
ِٗ﴿ :ومىٌٗ ضؼحىل ،األِش ثٗ -1 َِب َصِجُشَن ِإٌَّب ِثبٌَّ  ﴾َواِصِجِش َو

ُِ َسثِّ﴿[، ولىٌٗ: 027]جٌٕكً:   [.48]جٌطىس:  ﴾َهَواِصِجِش ٌُِحْى
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َفبِصِجِش ﴿، ومىٌٗ ضؼحىل: إٌهٍ ؾٓ ضذٖ و٘ى االعزؿجبي -2
ُِ ًْ ٌَُه ًِ َوٌَب َرِغَزِؿِج َٓ اٌشُُّع ِِ  َِ َّب َصَجَش ُؤوٌُى اٌَْؿِض ]جألقمحف:  ﴾َو

ِٓ َوَصبِحِت اٌُْحىِد﴿[، ولىٌٗ: 15  [.48]جٌمٍُ:  ﴾َوٌَب َرُى
َٓ ِفٍ اٌَْجْإَعبِء َواٌصَّب﴿، ومىٌٗ ضؼحىل: اٌضٕبء ؾًٍ ؤٍ٘ٗ -3 ِثِشَ

َْ ُّزَُّمى ُُ اٌْ ُ٘ َٓ َصَذُلىا َوُؤوٌَِئَه   ﴾َواٌضَّشَّاِء َوِحنَي اٌَْجْإِط ُؤوٌَِئَه اٌَِّزَ
 [.077]جٌرمشز: 
، ومىٌٗ ضؼحىل: رؿٍُك إٌصش وادلذد ؾٍُٗ وؾًٍ اٌزمىي -4

ََ٘زا﴿  ُِ ِ٘ ِٓ َفِىِس ِِ  ُِ ْْ َرِصِجُشوا َوَرزَُّمىا َوََْإُرىُو ُِ  َثًٍَ ِإ ُِ َسثُُّى ِِّذِدُو َُ
ِِنَي َُِغىِّ ٍَبِئَىِخ  َّ َٓ اٌْ ِِ َِّغِخ َآٌَبٍف  [، وذلزج لحي 025]آي ػّشجْ:  ﴾ِثَخ

 .«واؾٍُ ؤْ إٌصش ِؽ اٌصّّ»: جٌٕيب 
اإلخجبس ثإْ اٌفىص ثبدلطٍىة احملجىة، وإٌجبح ِٓ ادلىشوٖ  -5

، صّّادلش٘ىة، ودخىي اجلٕخ، وعالَ ادلالئىخ ؾٍُهُ، إمنب ٔبٌىٖ ثبٌ
ُِ ﴿وّح لحي:  ُُِى َْ َؾٍَ ِّ َثبٍة * َعٍَب ِٓ ُو ِِ  ُِ ُِِه َْ َؾٍَ ٍَبِئَىُخ ََِذُخٍُى َّ َواٌْ

َُ ُؾْمَجً اٌذَّاِس ُِ َفِِٕؿ َّب َصَجِشُر  [.24، 21]جٌشػذ:  ﴾ِث
، اإلخجبس ؤٔٗ إمنب َٕزفؽ ثأَبد اهلل وَزؿع هبب ؤً٘ اٌصّّ -6

ُِىَعً ِث﴿ومىٌٗ ضؼحىل:  ٍَْٕب  َٓ َوٌََمِذ َؤِسَع ِِ ََِه  ْْ َؤِخِشِط َلِى َأََبِرَٕب َؤ
ِّ َصجَّبٍس  َّ ِفٍ َرٌَِه ٌََأََبٍد ٌُِى ِٗ ِإ َِ اٌَّ ُِ ِثَإََّب ُ٘ َّبِد ِإًٌَ إٌُّىِس َوَروِِّش اٌػٍُُّ

 [.5]ئذشجُُ٘:  ﴾َشُىىٍس
اإلخجبس ؤْ خصبي اخلري واحلػىظ اٌؿػُّخ ال ٍَُمَّب٘ب إال  -7

ٍَ﴿، ومىٌٗ ضؼحىل: ؤً٘ اٌصّّ ًَ َوَِ ِّ َٓ َوَؾ َِ ِٓ َآ َّ ِٗ َخُِْش ٌِ ُِ َصَىاُة اٌَّ ُى
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َْ َ٘ب ِإٌَّب اٌصَّبِثُشو ٍَمَّب َِب ﴿[، ولىٌٗ: 81]جٌمظض:  ﴾َصبٌِّحب َوٌَب َُ َو

ٍُ َ٘ب ِإٌَّب ُرو َحعٍّ َؾِػُ ٍَمَّب َِب َُ َٓ َصَجُشوا َو َ٘ب ِإٌَّب اٌَِّزَ ٍَمَّب ]فظٍص:  ﴾َُ
15.] 

، ومىٌٗ ضؼحىل: ٌُمنيرؿٍُك اإلِبِخ يف اٌذَٓ ثبٌصّّ وا -8
﴿َْ َّب َصَجُشوا َوَوبُٔىا ِثَأََبِرَٕب َُىِلُٕى ِِِشَٔب ٌَ َْ ِثَإ ًَّخ ََِهُذو ُِ َؤِئ ُِٕه ِِ ٍَْٕب   ﴾َوَجَؿ

 [، فرحٌظرب وجٌُمٌن ُضٕحي جإلِحِس يف جٌذَٓ.24]جٌغؿذز: 
 ؤْ اهلل ؤصىن ؾًٍ ؾجذٖ ؤَىة ثإحغٓ اٌضٕبء ؾًٍ صّّٖ -9
ُٖ﴿فمحي:  ُٗ َؤوَّاْة ِإَّٔب َوَجِذَٔب َُ اٌَْؿِجُذ ِإَّٔ [، فأطٍك 44]ص:  ﴾َصبِثّشا ِِٔؿ

َُ جٌؼرذ ذىىٔٗ وؾذٖ طحذّشج، و٘زج َذي ػًٍ أْ ِٓ مل َظرب ئرج  ػٍُٗ ِِٔؼ
 جذطٍٍ فأٗ ِذثظ جٌؼرذ.

، ؤٔٗ عجحبٔٗ لشْ اٌصّّ ثإسوبْ اإلعالَ وِمبِبد اإلميبْ -11
[، 45]جٌرمشز:  ﴾ِش َواٌصٍََّبِحَواِعَزِؿُُٕىا ِثبٌصَِّج﴿فمشٔٗ ذحٌظالز يف لىٌٗ: 

ِٓ ََزَِّك َوََِصِجِش﴿وذحٌطمىي يف لىٌٗ:  َِ  ُٗ [، وذحٌشىش يف 91]َىعف:  ﴾ِإَّٔ
ِّ َصجَّبٍس َشُىىٍس﴿لىٌٗ:  َّ ِفٍ َرٌَِه ٌََأََبٍد ٌُِى [، 10]ٌمّحْ:  ﴾ِإ

َِّخ﴿وذحٌشمحس يف لىٌٗ:  َِّشَح رٍذ: ]جٌ ﴾َوَرَىاَصِىا ِثبٌصَِّجِش َوَرَىاَصِىا ِثبٌْ
َٓ ﴿[، وذحٌظذق يف لىٌٗ: 07 َواٌصَّبِدِلنَي َواٌصَّبِدَلبِد َواٌصَّبِثِشَ

 [. 15]جألقضجخ:  ﴾َواٌصَّبِثَشاِد
وؾؼً ج جٌظرب يف آَحش أخشي عرد حمرطٗ وِؼُطٗ ؤظشٖ وػىٔٗ 

 وقغٓ ؾضجتٗ، وَىفٍ ذؼغ رٌه ششفح وفؼال. 
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 اٌصّّ يف اٌغٕخ 
يف  َع وػًنز ػٓ سعىي ج يف جٌغٕس جٌٕرىَس أقحد ٌمذ وسد *

ذُحْ فؼً جٌظرب وجحلع ػٍُٗ، وِح أػذ ج ٌٍظحذشَٓ ِٓ جٌػىجخ وجألؾش 
يف جٌذُٔح وجِخشز، وٌمذ ذىَّخ جٌؼٍّحء ٌٍظرب أذىجّذح ػذز يف وطرهُ، 

 وروشوج ربطهح ِٓ جألقحدَع ِح ال َُكظً، وحنٓ ٔزوش ٕ٘ح ذؼؼهح:
لحي: ِشَّ جٌٕيب  -سػٍ ج ػٕٗ  - يف اٌصحُحني ؾٓ ؤٔظ -1

  :فمحٌص: ئٌُه ػين  «ارمٍ اهلل واصٌّّ»ذحِشأز ضرىٍ ػٕذ لرب فمحي
، فأخز٘ح فمًُ ذلح: ئٔٗ جٌٕيب  -ومل ضؼشفٗ  -فأه مل ضظد دبظُريت 

فٍُ ذبذ ػًٍ ذحذٗ ذىجذٌن، فمحٌص: َح  ِػً جدلىش، فأضص ذحخ جٌٕيب 
 «.ِخ األوىلإمنب اٌصّّ ؾٕذ اٌصذ»: سعىي ج، مل أػشفه، فمحي 

فاْ ِفحؾأز جدلظُرس ذغطس ذلح سوػس ضضػضع جٌمٍد وضضػؿٗ ذظذِهح، فاْ 
طرب ٌٍظذِس جألوىل جٔىغشش قذهتح وػؼفص لىهتح، فهحْ ػٍُٗ جعطذجِس 

 جٌظرب.
أْ سعىي ج  -سػٍ ج ػٕٗ  - وؾٓ ؤيب عؿُذ اخلذسٌ -2

  :وِٓ َزصّّ َصّّٖ اهلل، وِب ؤؾطٍ ؤحذ ؾطبء خرّيا »... لحي
 ]سوجٖ جٌرخحسٌ وِغٍُ[. «وؤوعؽ ِٓ اٌصّّ

 لحي: مسؼص سعىي ج  -سػٍ ج ػٕٗ  - وؾٓ ؤٔظ -3
ؤٌ ؾُُٕٗ  -إْ اهلل ؾض وجً لبي: إرا اثزٍُُذ ؾجذٌ حبجُجزُٗ »َمىي: 

 ]سوجٖ جٌرخحسٌ[. «فصّّ ؾىضزٗ ِٕهّب اجلٕخ -
لغُ ِحال، فمحي ذؼغ  أْ سعىي ج  ويف اٌصحُحني -4
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 لغّس ِح أسَذ هبح وؾٗ ج، فُأخرب ذزٌه سعىي ج جٌٕحط: ٘زٖ 

 .«سحُ اهلل ِىعً، لذ ؤورٌ ثإوضش ِٓ ٘زا فصّّ»فمحي: 
وجألقحدَع يف فؼً جٌظرب وجحلع ػٍُٗ أوػش ِٓ أْ ربظً، وِح 

 ُروش َىفٍ.
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 ِٓ والَ اٌغٍف يف اٌصّّ
: وؾذٔح خًن -سػٍ ج ػٕٗ  - لبي ؾّش ثٓ اخلطبة -1

حي أَّؼح: أفؼً ػُش أدسوٕحٖ ذحٌظرب، وٌى أْ جٌظرب ػُشٕح ذحٌظرب، ول
 وحْ ِٓ جٌشؾحي وحْ وشمّيح.

: جٌظرب وزن ِٓ وٕىص جخلًن، ال َؼطُٗ ج ئال ولبي احلغٓ -2
 ٌؼرذ وشمي ػٕذٖ.

: أال ئْ جٌظرب ِٓ جإلميحْ دبزنٌس -سػٍ ج ػٕٗ  - ولبي ؾٍٍ -3
غ طىضٗ فمحي: أال جٌشأط ِٓ ججلغذ، فارج لطغ جٌشأط ذحس ججلغذ، مث سف

 ئٔٗ ال ئميحْ دلٓ ال طرب ٌٗ، ولحي أَّؼح: وجٌظرب ِطُس ال ضىرى.
سمحٗ ج: ِح أٔؼُ ج ػٍٍ ػرذ  ولبي ؾّش ثٓ ؾجذ اٌؿضَض -4

ٔؼّس فحٔطضػهح ِٕٗ فؼىػٗ ِىحهنح جٌظرب ئال وحْ ِح ػىػٗ خًّنج دمح 
 جٔطضػٗ.

ىجذٗ سمحٗ ج: وً ػًّ َؼشف غ ولبي عٍُّبْ ثٓ اٌمبعُ -5
 ئال جٌظرب.

سمحٗ ج: جٌظرب طربجْ: فحٌظرب  ولبي ُِّىْ ثٓ ِهشاْ -6
ػًٍ جدلظُرس قغٓ، وأفؼً ِٕٗ جٌظرب ػٓ جدلؼظُس، ولحي أَّؼح: ِح ٔحي 

 أقذ شُثح ِٓ ؾغُ جخلًن فّح دؤٗ ئال ذحٌظرب.
 ؤِىس رمذح يف اٌصّّ ورٕبفُٗ 

وجٌمٍد  قرَظ جٌٍغحْ ػٓ جٌشىىي ئىل غًن ج،دلب وبْ اٌصّّ *



 
 وثشش اٌصبثشَٓ

 
08 

 
ػٓ جٌطغخط وججلضع، وججلىجسـ ػٓ ٌطُ جخلذود وشك جٌػُحخ ومخش 
جٌىؾىٖ وحنى رٌه، وحْ ِح َمغ ِٓ جٌؼرذ ػىظ ِح روشضٗ لحدّقح يف 

 جٌظرب، ِٕحفُّح ٌٗ، وِٓ ٘زٖ جألِىس:
، فارج شىح جٌؼرذ سذٗ ئىل خمٍىق ِػٍٗ اٌشىىي إىل ادلخٍىق -1

ػشٖ ؤفؼٗ ئىل ِٓ ال  فمذ شىح ِٓ َشمحٗ وٍَطف ذٗ وَؼحفُٗ وذُذٖ
َشمحٗ وٌُظ ذُذٖ ٔفؼٗ وال ػشٖ، و٘زج ِٓ ػذَ جدلؼشفس وػؼف جإلميحْ، 
ولذ سأي ذؼغ جٌغٍف سؾال َشىى ئىل آخش فحلس وػشوسز فمحي: َح 

 ٘زج، ضشىى ِٓ َشمحه ئىل ِٓ ال َشمحه؟
 مث أٔشذ:

 وإرا ؾشرككه ثٍُككخ فبصككّّ ذلككب   
 

 
   ُ  صككّّ اٌىككشن ف ٔككُٗ ثككه ؤؾٍكك

  اثكككٓ آدَ إمنكككبوإرا شكككىىد إىل 
 

 
 رشككىى اٌككشحُُ إىل اٌككزٌ ال َككشحُ 

، فمذ شىح َؼمىخ ػٍُٗ * وال َٕبيف اٌصّّ اٌشىىي إىل اهلل 
َّب َؤِشُىى َثضٍِّ َوُحِضٍِٔ ِإًٌَ ﴿جٌغالَ ئىل سذٗ ِغ أٔٗ وػذ ذحٌظرب فمحي:  ِإَّٔ

ِٗ  [.86]َىعف:  ﴾اٌَّ
جدلشَغ  ؛ واخرحس* وال َٕبيف اٌصّّ ؤَّضب إخجبس ادلخٍىق حببٌٗ

جٌطرُد حبحٌٗ، وئخرحس جدلظٍىَ دلٓ َٕطظش ذٗ، ئرج وحْ رٌه ٌالعطؼحٔس 
 ذاسشحدٖ أو ِؼحؤطٗ ػًٍ صوجي جٌؼش.

ِح َفؼٍٗ أوػش جٌٕحط يف صِحٕٔح ػٕذ ٔضوي  وممب َٕبيف اٌصّّ -2
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جدلظُرس ِٓ شك جٌػُحخ، وٌطُ جخلذود، ومخش جٌىؾىٖ، ؤطف جٌشؼش، 
، وجٌذػحء ذحٌىًَ، وسفغ جٌظىش وجٌؼشخ ذاقذي جٌُذَٓ ػًٍ جألخشي

 دمٓ فؼً رٌه. ػٕذ جدلظُرس، وذلزج ذشب جٌٕيب 
ُْ ِٓ غري صىد وال والَ زلشَ ، * وال َٕبيف اٌصَّّ اٌجىبُء واحلض

ُْ﴿لحي ضؼحىل ػٓ َؼمىخ:  ِْ َفُهَى َوِػُ َٓ اٌُْحِض ِِ  ُٖ  ﴾َواِثَُضَِّذ َؾَُِٕب
 ئال خًّنج.[، لحي لطحدز: وظُُ ػًٍ جحلضْ، فٍُ َمً 84]َىعف: 

، ولذ لًُ: وممب َمذح يف اٌصّّ إغهبس ادلصُجخ واٌزحذس هبب -3
ِٓ جٌرب وطّحْ جدلظحتد وجألِشجع وجٌظذلس، ولًُ أَّؼح: وطّحْ 

 جدلظحتد سأط جٌظرب.
، و٘ى ججلضع ػٕذ وسود جدلظُرس، وجدلٕغ وممب َٕبيف اٌصّّ اذلٍؽ -4

َْ ﴿ػٕذ وسود جٌٕؼّس، لحي ضؼحىل:  َّ اٌِْ َِٔغب ُٗ ِإ َِغَّ ٍَُ٘ىّؾب * ِإَرا  ُخٍَِك 
َُِٕىّؾب ُٗ اٌَْخُُِش  َِغَّ  [.20-09]جدلؼحسؼ:  ﴾اٌشَّشُّ َجُضوّؾب * َوِإَرا 

ٌُظ ججلضع أْ ضذِغ جٌؼٌن وحيضْ جٌمٍد،  * لبي ؾجُذ ثٓ ؾّري:
 وٌىٓ ججلضع جٌمىي جٌغُة وجٌظٓ جٌغُة. 

ِحش جذٓ يل ٔفُظ، فمٍص ألِٗ: جضمٍ ج،  ولبي ثؿضهُ:* 
طغرُٗ ػٕذ ج وجطربٌ، فمحٌص: ِظُريت ذٗ أػظُ ِٓ أْ أفغذ٘ح وجق

 ذحجلضع.
وأخًّنج، أعأي ج ضؼحىل أْ َشصلٕح جٌظرب، وأْ جيؼٍٕح ِٓ جٌظحذشَٓ، 
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 (0)وطًٍ ج ػًٍ حمّذ وػًٍ آٌٗ وطكرٗ وعٍُ.

 

                              

 ادلصبدس: (0)
 ػذز جٌظحذشَٓ ورخًنز جٌشحوشَٓ الذٓ جٌمُُ. -0
 يب ػرذ ج حمّذ جحلٕرٍٍ.ضغٍُس أً٘ جدلظحتد أل -2
 ئقُحء ػٍىَ جٌذَٓ ٌٍغضجيل. -1
 هتزَد ِذجسؼ جٌغحٌىٌن الذٓ جٌمُُ. -4


