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 تعطٜـ األخالم:

ًٝٗا، ٖٚٛ َأخٛش َٔ َاز٠ ل، ٚاـًل اغِ يػذ١ٝ اإلْػإ ٚطبٝعت٘ اييت خًل عًٝايًػ١ مجع ُخ األخالم يف يػ١ٟ: األخالم

 ( اييت تسٍ ع٢ً تكسٜط ايؿ٤ٞ .)ر ٍ م

ـًٝٝل يفٚقاٍ ايطاغب األقؿٗاْٞ ًُٞل ٚا ـٜ ًُٞل باهل٦ٝات ٚاألؾهاٍ ٚايكٛض املسضن١ بايبكط ،  : ا ـٜ األقٌ ٚاسس يهٔ خل ا

ـٝ  ًُٝل بايك٣ٛ ٚايػذاٜا املسضن١ بايبكة٠.ٚخل ا

 ُعٓطف َكًٛض األخالم بتعاضٜـ عس٠، َٚٓٗا: األخالم اقٛالسٟا:

عباض٠ عٔ ١٦ٖٝ يًٓؿؼ ضاغد١ تكسض عٓٗا األؾعاٍ بػٗٛي١ ٜٚػط َٔ غة ساد١ إىل ؾهط ٚض١ٜٚ، ؾإٕ نإ ايكازض عٓٗا -1

 زض َٓٗا األؾعاٍ ايكبٝش١ مٓسٝت اهل١٦ٝ اييت ٖٞ َكسض شيو خًكٟا، ٚإٕ نإ ايكاسػٟٓا األؾعاٍ اؿػ١ٓ ناْت اهل١٦ٝ خًكٟا

 .غ٦ٟٝا

 .َػتكط٠ يف ايٓؿؼ ؾٛط١ٜ أٚ َهتػب١، شات آثاض يف ايػًٛى قُٛز٠ أٚ َص١ََٛ قؿ١ -2

 إٔ ٜٓبػٞ اييت ايػا١ٜ ٜٚؿطح بعها بعهِٗ ايٓاؽ َعا١ًَ عًٝ٘ تهٕٛ إٔ ٜٓبػٞ َا ٜٚبني ٚايؿط اـة َع٢ٓ ٜٛنض عًِ-3

 ٜٓبػٞ. ملا ايػبٌٝ ٜٚٓة أعُاهلِ يف ايٓاؽ إيٝٗا ٜككس

 َٚا دٓػ٘، بين َٔ غةٙ َع ٚعالقت٘ ْؿػ٘، َع ٚعالقت٘ بطب٘، بعالقت٘ ٜتعًل َٚا ْٚؿاط٘ املػًِ بعٌُ ٜتكٌ َا نٌ-4

 .ٚمجاز سٝٛإ َٔ ب٘ وٝط

 

 تعطٜـ عًِ األخالم

 .طف ع٢ً اؿكٛم ٚايٛادباتيتععًِ األخالم ٖٛ عًِ ؼسٜس َعاٜة ٚقٛاعس ايػًٛى أٚ ٖٞ عًِ ا

 

 :تعطٜـ األخالم اإلغال١َٝ

فُٛع١ املبازئ ٚايكٛاعس املٓع١ُ يًػًٛى اإلْػاْٞ، اييت وسزٖا ايٛسٞ يتٓعِٝ سٝا٠ اإلْػإ ٚؼسٜس عالقت٘ بػةٙ، ع٢ً »

 «مٛ وكل ايػا١ٜ َٔ ٚدٛزٙ يف ٖصا ايعامل، ع٢ً أنٌُ ٚد٘

 

 :األيؿاظ شات ايك١ً باألخالم

  اآلزاب – ايكِٝ – ايتعن١ٝ – ايتكٛف

 دعسًف امذصىف

 قاٍ ايكانٞ ؾٝذ اإلغالّ ظنطٜا األْكاضٟ ضسِ اهلل تعاىل: 

 .ٚايباطٔ يٌٓٝ ايػعاز٠ األبس١ٜ ( ) ايتكٛف عًِ ٜعطف ب٘ أسٛاٍ تعن١ٝ ايٓؿٛؽ، ٚتكؿ١ٝ األخالم، ٚتعُة ايعاٖط،

 

 



 

 

 دعسًف امذصكٌح

 ايتعن١ٝ يػ١: ايٛٗاض٠ ٚايُٓا٤ ٚايعٜاز٠.

 عٔ ططٜل ايعًِ ايٓاؾع. ٚايعٌُ ايكاحل، ٚؾعٌ املأَٛضات ٚتطى احملعٛضات. طاز بٗا ٖٓا: إقالح ايٓؿٛؽ ٚتٛٗةٖاٚامل

َٖا}قاٍ غبشاْ٘:  ِٔ َزٖغا ََ َٜٚقِس َخاَب  َٖا.  ِٔ َظن٤ا ََ ًَٜض  َٖا. ٜقِس ٜأٞؾ َٛا ََٚتٞك َٖا  َٗا ٝؾُذَٛض َُ َٗ َٖا. ٜؾٜأٞي ٖٛا ََا َغ َٚ  . (1-7)ايؿُؼ، آ١ٜ  {ََْٚٞؿؼ٣ 

٘ٔ ٜؾَك٢٤ً}ٚقاٍ غبشاْ٘:  َِ َضٚب ََٚشٜنَط اِغ ِٔ َتَعن٢٤.  ََ ًَٜض   .( 15- 14)األع٢ً، آ١ٜ  {ٜقِس ٜأٞؾ

ِٖ) ): ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِٚقاٍ ضغٍٛ اهلل  ُٗ َٖا َْٞؿٔػٞ آٔت اي٤ً َٛا َٗا َتٞك ِٔ َخُِٝط ٜأَِْت ََٚظنِّ َٖا ََ َٗا ٜأَِْت َظن٤ا َٖا َٚٔيٝٗ ِٜٛيا ََ  ًَِػ ضٚاٙ ((.َٚ

 )ٚظنٗا( ، أٟ: ٚطٗطٖا َٔ ايصْٛب ْٚكٗا َٔ ايعٝٛب ٚادعًٗا ظان١ٝ نا١ًَ يف اإلميإ.

 دعسًف املٌم

 ّ( ، اييت تسٍ ع٢ً اْتكاب أٚ ععّ. ايكِٝ يػ١: مجع ق١ُٝ ٚأقًٗا ايٛاٚ ، ألْٗا َٔ َاز٠ )م ٚ

ٚمسز ع٢ً أغاغ٘ املطغٛب ؾٝ٘  ،ْٚكٝؼ ب٘ ،َػت٣ٛ أٚ َكٝاؽ أٚ َعٝاض مهِ مبكتهاٙ»ٚايكِٝ اقٛالسٟا: عباض٠ عٔ 

 «ٚاملطغٛب عٓ٘

 

 َها١ْ األخالم يف اإلغالّ:

إٕ يألخالم اؿُٝس٠ َها١ْٟ غا١َٟٝ يف اإلغالّ، ٚقس ٚضزت ْكٛم نجة٠ يف ؾهٌ األخالم اؿػ١ٓ، ٚبعهػٗا يف تٛبٝذ 

 ٚظدط األخالم ايػ١٦ٝ، ٚغٓصنط ٖٓا أزي١ ع٢ً ؾهٌ األخالم ٚأُٖٝتٗا:

ِٕ اٞئبٖط ٜيَِٝؼ}قاٍ تعاىل: -1 َٛي٥ٛا ٜأ ِِ ُت َٖٝه ٌَ ُُٚدٛ َُِؿط٢م٢ ٔقَب َُِػط٢ٔب اٞي ٖٔ َٚاٞي ِٔ اٞئبٖط َٜٚئه ََ َٔ ََ ٘ٔ آ ٢ّ ٔباي٤ً ِٛ ًٜا٥ٜٔه١ٔ اٞيآٔخط٢ َٚاٞيَٝ َُ  َٚاٞي

ٍَ َٚآَت٢ َٚايٖٓٔبٝٚنَي َٚاٞئهَتأب َُا ٘ٔ َع٢ًٜ اٞي ٢ٟٚ ُسٚب ٢ََ اٞيٝكِطَب٢ َش ََُػأننَي َٚاٞيََٝتا ََٔٚ َٚاٞي ٢ٌ اِب ًٔنَي ايٖػٔبٝ َّ ايٚطٜقأب َٚٔؾٞ َٚايٖػا٥ٔ  ايٖكًٜا٠ٜ َٜٚأٜقا

َٕ ايٖعٜنا٠ٜ َٚآَت٢ ُُٛٝؾٛ ِِ َٚاٞي ٖٔ ِٗٔس َُٖسٚا إ٢َشا ٔبَع َٔ َعا َٔ ٝأٜٚي٦ٜٔو اٞيَبٞأؽ٢ َٚٔسنَي َٚايٖهٖطا٤ٔ اٞيَبٞأَغا٤ٔ ٔؾٞ َٚايٖكأبط٢ٜ ُِ َٚٝأٜٚي٦ٜٔو َقَسٝقٛا اي٤ٔصٜ ُٖ 

َٕ ُُٖتٝكٛ  (177. )ايبكط٠: {اٞي

 ٚإٕ ،أخالقٟا أساغٓهِ ايكٝا١َ ّٜٛ فًػٟا َين ٚأقطبهِ إيٞ أسبهِ َٔ إٕقاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ))-2

 ايجطثاضٕٚ عًُٓا قس اهلل، ضغٍٛ ٜا: قايٛا ((.ٚاملتؿٝٗكٕٛ ٚاملتؿسقٕٛ ايجطثاضٕٚ ايكٝا١َ ّٜٛ فًػٟا َين ٚأبعسنِ إيٞ أبػههِ

 سسٜح قشٝض، ضٚاٙ ايرتَصٟ ٚغةٙ. .املتهربٕٚ: قاٍ املتؿٝٗكٕٛ؟ اؾُ ،ٚاملتؿسقٕٛ

 .ايهالّ يف املتٛغعٕٛ :سقٕٛٚاملتؿ ،ايباطٌ خٛض يف اؿسٜح َٔ ٜهجطٕٚ ايصٜٔ :ٚايجطثاضٕٚ

سسٜح سػٔ  ((يٓػا٥ِٗ خٝاضنِ ٚخٝاضنِ خًكٟا، أسػِٓٗ إمياْٟا املؤَٓني أنٌُ))قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: -3

 .، ٚغةٙ.ايرتَصٟ ضٚاٙ، قشٝض

 عٔ ٚغ٦ٌ ،((اـًل ٚسػٔ اهلل تك٣ٛ)): ؾكاٍ اؾ١ٓ، ايٓاؽ ٜسخٌ َا أنجط عٔ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ غ٦ٌ-4

، ٚغةٙ.ايرتَصٟ ضٚاٙسسٜح سػٔ،  ((ٚايؿطز ايؿِ)): ؾكاٍ ايٓاض، ايٓاؽ ٜسخٌ َا أنجط

 

 



 

 

 :باأل١َ يًٓٗٛض ١َُٗ ٛغ١ًٝن األخالم أ١ُٖٝ

 ابٔ َجٌ املؤضخني بعض قطضٖا نُا ؾٝٗا، األخالقٞ االْٗٝاض إىل أغبابٗا تطدع َا نجّةا ٚاؿهاضات األَِ غكٛط إٔ شيو

 .خًسٕٚ

 اْتؿطت إشا أَا ٚايتدطٜب، ٚايعسٚا١ْٝ ايػ١ًٛ أدٌ َٔ ٚايتٓاسط ايعٗٛز ْٚكض ايعًِ: َٓٗا نجة٠ اهلسا١َ األخالقٝات

 غٛف ايعٗٛز، ٚتٓؿٝص ايؿا١ًَ ٚايعساي١ املػاٚا٠ ٚؼكٝل ٚايتعإٚ اإلخا٤ ٚضٚح ١األَ خس١َ يف نايتهش١ٝ األخالق١ٝ ايطٚح

 األَٔ غٝاز٠ ْتٝذ١ ٜهٕٛ ايتكسّ إٕ ثِ أَتِٗ، بتكسّ ٜٚتؿاخطٕٚ ٜٚبسعٕٛ ىرتعٕٛ األ١َ أؾطاز ٚلس ايتكسّ، إىل تؤزٟ

 بايٛادبات ٚايكٝاّ املجُط ٚايتعإٚ اـة٠ ٚايطٚح األخالم باْتؿاض إال ٚأَجاي٘ ٖصا ٜتشكل ٚال اجملتُع، يف ٚاالغتكطاض

 .ٚهب ٜٓبػٞ نُا ٚايكٓاعات ٚاألعُاٍ

ٞٙ ٚظَٜط ايتعًِٝ ايٝاباْٞ قبٌ سٛايٞ أضبعني غ١ٟٓ:ٚ  غط َا خة َجاٍ ع٢ً ٖصا يف عكطْا ٖٛ تكسّ ايٝابإ، سٝح غأٍ قشؿ

 ايٓشٛ. شيو ع٢ً باأل١َ يًٓٗٛض ٚغ١ًٟٝ األخالق١ٝ تطبٝتٓا إىل ٜطدع ايػط: ايٛظٜط ؾكاٍ ايتكسّ؟ ٖصا ايٝابإ تكسّ

 .ايرتب١ٝ ٖصٙ ق١ُٝٚبٗصا ْعطف 

 

 :أْٛاع األخالم

 تٓكػِ األخالم إىل ْٛعني اثٓني، ٚؼت نٌ ْٛع خكاٍ َتعسز٠:

 سػٔ األزب، ٚايؿه١ًٝ، نايكسم، ٚايؿذاع١، ٚايعؿ١، ٚايهطّ، ٚغة شيو. سػ١ٓ: ٖٚٞأخالم  - 1

 يطش١ًٜ، نايهصب، ٚاؾي، ٚاـػ١، ٚايبدٌ، ٚغة شيو.غ٤ٛ األزب، ٚا غ١٦ٝ: ٖٚٞأخالم  - 2

 

 :أقػاّ عًِ األخالم

 املػ٢ُ بـ "ؾًػؿ١ األخالم"، أٚ "عًِ األخالم ايٓعطٟ". ٚعًِ األخالم َٓ٘ َا ٖٛ ْعطٟ، َٚٓ٘ َا ٖٛ عًُٞ، ٚايٓعطٟ ٖٛ

مُٖٛا; ٚميهٔ اعتباض ايكػِ ٚأَا عًِ األخالم ايعًُٞ ؾٗٛ ايعٌُ ايصٟ ٖٛ َٛنٛع ايعًِ ايعًُٞ، نايكسم ٚايعسٍ ٚ

 ايعًُٞ "ؾّٓا" أٟ: ٔعًُٟا تٛبٝكٟٝا بايٓػب١ يًكػِ ايٓعطٟ.

 

 :َكازض األخالم

املػًُٕٛ ٜػتكٕٛ َكازض األخالم َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايكشٝش١، ٚيٝؼ يًبؿط١ٜ أٜهٟا بسٌٜ عٔ ٖصٜٔ 

 املكسضٜٔ.

خ ظاخط َٔ األخالم املػتُس٠ َٔ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ايػطا٤ مما ٜػين عٔ ٚيف سٝا٠ ايكشاب١، ٚايتابعني َعني ثٓط، َٚةا

 األعطاف أٚ ايتكايٝس، أٚ أٟ خًل زخٌٝ.

 

 



 

 

 :َعاٜة األخالم ؽتًـ عٓس ايؿعٛب

"ٚايٓعِ ايعامل١ٝ ايّٝٛ، ٚايسٍٚ ايكسمي١ ٚاؿسٜج١ هلا َػاض يف األخالم، ٚنٌ زٚي١ ُتطبٞ ؾعبٗا ع٢ً األخالم اييت تطٜس، ؾُا 

ْعتربٙ مٔ سػّٓا قس ٜعتربٙ آخطٕٚ قبشٟا، ؾٓشٔ َجًٟا ْعترب ايعؿ١ يف ايؿت٢ ٚيف ايؿتا٠ خًكٟا نطميٟا، ٜٓبػٞ إٔ ُٜطب٢ ٢ُٜٓٚ ٚواؾغ 

عًٝٗا، ٖٚصٙ ايعؿ١ ؾصٚش عٓس ايعامل األٚضبٞ ٚاألَطٜهٞ، ٚاؿٝا٤ ٚايػرت عٓسْا خًل نطِٜ، بُٝٓا ٖٛ يف اجملتُع ايػطبٞ 

 نبت ٚتكٝٝس شَِٝ.

ٍُ شيو نصي و بعض ايػطا٥ع غة َعرتف بٗا عٓس )ايٓعاّ ايؿٝٛعٞ(، ؾٗٛ ٜط٣ أْٗا امطاف ؾٛطٟ، ٜٓبػٞ ٜإٔ ُتشاضب، َجا

ُّ ايؿٝٛعٞ ال ٜعرتُف بٗصٙ ايػطٜع٠ٔ، ٜٚعترُبٖا امطاٟؾا ؾٛطٜ٘ا، ٜٓبػٞ إٔ ُٜشاضب، ٚيٝؼ ٖٓاى ؾ٤ٞ  امٔلًه١ٝٝ اـاق١، ؾايٓعا

ُٜٚطبٞ اإلْػإ ع٢ً سب ايتًُو إىل أبعس سس، ٚال َاْع َٔ امس٘ غطٜع٠ متًو. بُٝٓا )ايٓعاّ اي ُٚٞ ٖصٙ ايػطٜع٠،  طأمسايٞ( ُٜٓ

 إٔ ٜػتػٌ اآلخطٜٔ يتشكٝل ٖصٙ ايػا١ٜ.

 ٢ّ ٌٗ ْعا ؾايؿعُٛب يٝػٛا مبٓعي١ٔ ٚاسس٠ يف ْعطتِٗ إىل األخالم، ٚأغباُب اختالف ٖصٙ ايٓعط٠ عٓسِٖ تعُٛز إىل األٖساف، ؾه

ٌٗ سه١َٔٛ تط٣ إٔ ُتطبٞ أبٓا٤َٖا بأْٛاع٣ َٔ ايرتب١ٝ، ٚيصيو تهع ي٘ أٖساف َع١ٓٝ، ؾال ب س إٔ ٜكبَؼ ايؿعب بكبػ١ َع١ٓٝ، ؾه

 .َٓاٖر ايتعًِٝ، َٚٔ خالٍ َٓاٖر ايتعًِٝ تكٓع َٓاٖر تطب١ٜٛ

 

 :ٖسف األخالم يف اإلغالّ

 :اهلسف َٔ االيتعاّ باألخالم عٓس املػًِ ٖٛ 

إٔ ٜهٕٛ ٖسؾ٘ أٚ ٞ بتاّتا إٔ ٜهٕٛ ٖسؾ٘ َسح ايٓاؽ ي٘; ألٕ شيو ُٜعس َٔ ايطٜا٤، إضنا٤ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚال ٜٓبػ:1

 .َٔ ٚضا٤ شيو ايهػب املازٟ ؾكط

بٓا٤ فتُع ٜكّٛ ع٢ً ايرتاسِ ٚايتعإٚ ٚاإلٜجاض ٚسب اـة يًٓاؽ، َٔ خالٍ عالقات سػ١ٓ َع ايٛايسٜٔ ٚاألبٓا٤، : 2

 ني، بٌ ٚغة املػًُني، بٌ ٜتعس٣ شيو إىل اؿٝٛإ ٚاؾُاز.ٚاألظٚاز، ٚاألضساّ، ٚاؾةإ، ٚمجٝع املػًُ

 :أ١ُٖٝ األخالم يف اإلغالّ

1: ٕٓ َّ، ٚ يف  عٓ٘، أْٓ٘ قاٍ: ) ٚضز سٝح ،ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب أضغٌ أدًٗا َٔ اييت ايػا١ٜ تعٓس األخالم إ َِ َهاض ُٓٔ إمنا ُبٔعِجُت أٝلَت

 ضٚاٙ أمحس ٚايبعاض .(  ضٚا١ٕٜ قاحَل األخالم٢

َٞٓ ٚأقَطَبهِ َٔٓٓٞ يف اآلخط٠ٔ; أسأغُٓهِ أخالٟقا( )): ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ ايطغٍٛ ، اؾ١ٓ زخٍٛ أغباب َٔ األخالم: 2 َٕٓ أَسبَٓهِ إي  (إ

 عًٝ٘ اهلل ق٢١ً ايطغٍٛ قٍٛ شيو ع٢ً ٜسٍ ٚمما ٚق١ُٟٝ، ٚظْٟا األعُاٍ أنجط َٔ تعٓس ٚاألخالم، ضٚاٙ أمحس ٚابٔ سبإ

ٌَ ؾ٤ْٞ َا)): ٚغ١ًِ ٢ٕ يف أثٜك ٢ٔ َٝعا َٔ َّ املؤ ٜٛ ١ََٔ ٣ٔ ُخًٝل٣ َٔ ايكٝا  .ضٚاٙ أمحس ٚأبٛ زاٚز (( سػ

3 :ٕٓ ٕٓ سٝح األَِ، بكا٤ عًٝ٘ ٜكّٛ ايصٟ األغاؽ تعٓس األخالم إ  األخالم، ٚاْٗٝاض األخالم، ببكا٤ َطتبط٠ األَِ بكا٤ إ

َُرَتإىل ٜؤزٟ ََطْا  َٚإ٢شا ٜأَضزْا ٜإٔ ًُْٜٗٔو ٜقط١َٟٜ ٜأ ََٓطْاٖا  اْٗٝاض األ١َ، سٝح قاٍ اهلل تعاىل: ) ٍُ ٜؾَس َٗا ايٜكٛ ؾٝٗا ٜؾٜؿَػكٛا ؾٝٗا ٜؾَشلَٓ َعًٜٝ

 َتسَّةا(.

4 :ٕٓ سٍ ع٢ً شيو ٜ ٚمما ٚاـك١َٛ، ايعسا٠ٚ ٚإْٗا٤ ايٓاؽ، بني ٚاملٛز٠ احملب١، ْؿط إىل تؤزٟ اييت األغباب َٔ االخالم إ



 

 

َٜٚيا ايػ١ٝ٦ََٓٝٔٓ اِزٜؾِع  ٢ٟٛ اٞيَشَػ١َٝٓ  َٜٚيا َتِػَت ِْ(.قٍٛ اهلل تعاىل: ) ُٝٔ ْٞٓ َس َٚٔي  ُ٘ ٠٠َٚ ٜنٜأَْٓ ُ٘ َعَسا َِٓٝ ََٚب ُٔ ٜؾإ٢َشا ايٜٓٔصٟ َبَِٜٝٓو  َٞ ٜأِسَػ ٖٔ  ٔبايٜٓٔتٞ 

شيو ألٕ اإلْػإ األَني ٚايكازم قبٛب عٓس اجملتُع، ، أ١ُٖٝ األخالم َٔ سٝح إْٗا ٚغ١ًٝ يٓذاح اإلْػإ يف اؿٝا٠: 5

تسٟ ع٢ً أعطاض ايٓاؽ ٚأَٛاهلِ أٚ ع٢ً أْؿػِٗ، ال ٜهٕٛ قبّٛبا اإلْػإ ايؿطٜط ٚايػاف ٚاملعهس َهاْت٘ ؾٝ٘، بعهؼ 

أٟٚيا بني ايٓاؽ، ٚال ٜجكٕٛ ب٘، ٚال ٜتعإًَٛ َع٘، ثِ إٔ ايػؿاف ال بس َٔ إٔ ٜٓهؿـ غؿ٘ ٚخساع٘ يف ّٜٛ َٔ األٜاّ إٕ 

  ؽ َع٘ ٖٚصا ٜؤزٟ إىل ؾؿً٘.عادال أٚ آدال، ٚعٓسَا ٜعًِ أَطٙ ٜعاقب أٚ ٜبعس عٔ ٚظٝؿت٘ ٚإٕ نإ تادّطا ال ٜتعاٌَ ايٓا

 

 :خكا٥ل األخالم اإلغال١َٝ

 ألخالقٓا اإلغال١َٝ خكا٥ل ممٝع٠ تٓؿطز بٗا، ٚػعًٗا شات ؾدك١ٝ َػتك١ً، ٚطبٝع١ خاق١.

 ؾٗٞ أخالم تػتُس َكسضٖا َٔ نتاب اهلل تعاىل، ٚغ١ٓ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ.

 ميهٔ تًدٝكٗا يف اآلتٞ:

 :ضبا١ْٝ املكسضأٚاٟل: األخالم اإلغال١َٝ 

 ٖصا ٚع٢ً ٚايػا١ٜ، اهلسف ضبا١ْٝ ؾٗٞ ،ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِمبا إٔ األخالم اإلغال١َٝ تعتُس ع٢ً نتاب اهلل ٚغ١ٓ ايين 

 . ايؿًػؿٞ ٚايؿهط ايٛنعٞ، ٚايٓعاّ ايبؿطٟ، ايطأٟ عٔ ايبعس نٌ بعٝس٠ ؾٗٞ

ُٔ َْٖعٞيَٓا ايٚصٞنَط )نٝـ ال؟ ٚاهلل تعاىل ٜكٍٛ: َٚٔ يٛاظّ ضبا١ْٝ َكسضٖا أْٗا تتػِ بػ١ُ اـًٛز ٚايكسم ٚايكش١، ٚ إ٢ْٖا َِْش

َٕ ُ٘ ٜيَشأؾٝعٛ  (.َٚإ٢ْٖا ٜي

 ثاْٟٝا: ايؿٍُٛ ٚايتهاٌَ:

 َٔ خكا٥ل األخالم اإلغال١َٝ: إْٗا ؾا١ًَ، َٚتها١ًَ، ٖٚٞ خاق١ٝ َٓبجك١ َٔ اـاق١ٝ األٚىل، ٖٚٞ ايطبا١ْٝ.

َإ ٚاملهإ، ٚايعًِ ٚايتذطب١، نُا أْ٘ قهّٛ بهعؿ٘ ًَٚٝ٘ ٚؾٗٛت٘ ٚضغبت٘، يهٔ مبا إٔ اإلْػإ قسٚز ايه١ْٛٓٝ يف ايع

 ٚقكٛضٙ ٚدًٗ٘، يصيو نإ َٔ املػتشٌٝ إٔ تهٕٛ األخالم ايٛنع١ٝ يًبؿط ؾا١ًَ ٚعامل١ٝ، 

 ثايجٟا: ايكالس١ٝ ايعا١َ يهٌ ظَإ َٚهإ:

ُٝع ايٓاؽ يف نٌ ايعكٛض، ٚيف مجٝع األَانٔ، ألٕ األخالم اإلغال١َٝ ضبا١ْٝ املكسض، ٚمتتاظ بايؿٍُٛ، ؾٗٞ قاؿ١ ؾ

َٚا قاٍ تعاىل: ) ْعطٟا ملا تتُٝع ب٘ َٔ اغٗٛي١ ٚايٝػط، ٚعسّ املؿك١، ٚضؾع اؿطز عٔ ايٓاؽ، ٚعسّ تهًٝؿِٗ مبا ال ٜٛام.

 أضغًٓاى إال ضمح١ يًعاملني (

 ضابعٟا: اإلقٓاع ايعكًٞ ٚايٛدساْٞ:

إلغال١َٝ َٔ ْعِ أخالق١ٝ َتُٝع٠ َٚػتك١ً عٔ غةٖا، نصيو ؾإٕ اؾاْب ايٛدساْٞ ايعكٌ ايػًِٝ ٜكٓع مبا أتت ب٘ ايؿطٜع١ ا

 )ايعاطؿٞ( ٚايصٟ قً٘ ايكًب ع٢ً قٓاع١ تا١َ بأقٍٛ األخالم اإلغال١َٝ.

 ٚ إٕ أخالقٓا اإلغال١َٝ بٗا ٜكٓع ايعكٌ ايػًِٝ، ٜٚطن٢ بٗا ايكًب.

غال١َٝ ت٢ٗٓ عٔ: ايهصب، ٚايػٝب١، ٚاي١ُُٝٓ، ٚقٍٛ ايعٚض، ؾايعكٌ ايػًِٝ، ٚايكًب ايٓة عٓسَا ٜعًِ إٔ األخالم اإل

 ٚايعًِ، ٚايؿض، ٚايعسٚإ، ٚاملٓهط بهٌ أغايٝب٘ ٜهٕٛ ع٢ً قٓاع١ بٗصا اـًل ايطباْٞ املتُٝع ٚاملػتكٌ عٔ غةٙ .



 

 

 خاَػٟا: املػؤٚي١ٝ:

ناْت ٖصٙ املػؤٚي١ٝ َػؤٚي١ٝ  األخالم اإلغال١َٝ ػعٌ اإلْػإ َػؤٚاٟل عُا ٜكسض َٓ٘ يف نٌ دٛاْب اؿٝا٠، غٛا٤

ؾدك١ٝ، أّ َػؤٚي١ٝ مجاع١ٝ، ٚال ػعً٘ اتهايٟٝا ال ٜأب٘ مبا ٜسٚض سٛي٘ َٔ أؾٝا٤، ٖٚصٙ خاق١ٝ َٔ خكا٥ل أخالقٓا 

 اْؿطزت بٗا ايؿطٜع١ ايػطا٤.

ؾدةٟا،  ْٚعين باملػؤٚي١ٝ ايؿدك١ٝ: إٕ اإلْػإ َػؤٍٚ عُا ٜكسض َٓ٘ عٔ ْؿػ٘ إٕ نإ خةٟا:  املظؤومٌح امشخصٌح

ًَٞعٔبٝٔس)ٚإٕ نإ ؾطٟا ؾؿطٟا، ٚيف ٖصا ايكسز ٜكٍٛ اهلل تعاىل:  ٣ّ يِّ ََا َضٗبٜو ٔبٜعال٤ َٚ َٗا  ِٝ ًٜ ِٔ ٜأَغا٤ ٜؾَع ََ َٚ  ٔ٘ ًَٔٓٞؿٔػ ٌَ َقأيّشا ٜؾ ُٔ ِٔ َع ََ) 

 ص.46طؾكًت: 

 احل ايعاّ يًٓاؽ، ْٚعين باملػؤٚي١ٝ ايعا١َ )اؾُاع١ٝ(: تًو املػؤٚي١ٝ اييت تطاعٞ ايك: مظٌلعٌحاملظؤومٌح ا

ٌُ)) ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ُُٛا َع٢ًٜ َغٔؿ١َٕٓٝ، ٜؾٜأَقاَب اٞي َََج َٗ ٣ّ اِغَت ِٛ ٢ٌ ٜق ََُج َٗا، ٜن َٛأقع٢ ٔؾٝ َٚاٞي ٢ِ َع٢ًٜ ُسُسٚٔز اهلٔل  ٜكا٥ٔ

َٗا إ٢َشا ًٔ َٔ ٔؾٞ ٜأِغٜؿ َٕ اي٤ٔصٜ َٗا، ٜؾٜها ًٜ ِِ ٜأِغٜؿ ُٗ ََٚبِعُه َٖا،  ِِ ٜأِعاٜل ُٗ ِٛ ٜأْٖا َخَطٞقَٓا  َبِعُه ِِ، ٜؾٜكاٝيٛا: ٜي ُٗ ِٜٛق ِٔ ٜؾ ََ ََٗطٚا َع٢ًٜ  َُا٤ٔ  َٔ اٞي َٔ ِٛا  اِغَتٜك

ِٕ ٜأَخُصٚا َٚإ٢ ُّٔٝعا،  ًٜٝهٛا َد َٖ ََا ٜأَضاُزٚا  َٚ  ِِ ُٖ ِٕ َِٜتُطٝنٛ ِٜٛقَٓا، ٜؾإ٢ ِٔ ٜؾ ََ ِِ ُِْؤٔش  َٜٚي ِٜٔسٜ ٔؾٞ َْٔكٝٔبَٓا َخِطٟقا،  َُٔع٢ًٜ ٜأ ِٛا َد َََْٚذ ِٛا  ِِ ََْذ ((.  ّٝعا٢ٗ

 ضٚاٙ ايبداضٟ

 طادطاً: امعربج ةامظاهس وامتاطن من األعٌلل معاً:

أخالقٓا اإلغال١َٝ ال تهتؿٞ بايعاٖط َٔ األعُاٍ، ٚال ؼهِ عًٝ٘ باـة ٚايؿط مبكته٢ ايعاٖط ؾكط، بٌ ميتس اؿهِ يٝؿٌُ 

٢ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ))إمنا األعُاٍ بايٓٝات، ٚإمنا ايٓٛاٜا ٚاملكاقس، ٖٚٞ أَٛض باط١ٝٓ، ؾايعرب٠ إشٟا باي١ٝٓ، ٜكٍٛ ضغٍٛ اهلل قً

يهٌ اَطئ َا ٣ْٛ((  ضٚاٙ ايبداضٟ، ... ٚاي١ٝٓ ٖٞ َساض ايتهًٝـ، ٚع٢ً شيو ْٓعط إىل ١ْٝ اإلْػإ ست٢ مهِ ع٢ً عًُ٘ 

 ايعاٖط باإلهاب أٚ بايػًب.

 طاةعاً: األخالق اإلطالمٌح دلىو عىل متدأ امعطاء:

إلْػإ ع٢ً إْهاض شات٘ ٚسغ ْؿػ٘ يف غبٌٝ اآلخطٜٔ، ٚقس أطًعٓا ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً عٝٓات األخالم اإلغال١َٝ ٜطبٞ ا

َٕ ﴿ضا٥ع١ َٔ مناشز يٝػت َككٛض٠ ع٢ً أؾطاز، بٌ أقبشت قؿ١ اؾٌٝ املػًِ سٝح قاٍ اهلل يف نتاب٘ ايهطِٜ:  َع٢ًٜ َُِٜٚؤٔثُطٚ

ِِ ٢ٗ ِٛ ٜأِْٝؿٔػ َٕ َٜٚي ِِ ٜنا ٢ٗ  ص.9: اؿؿطط ﴾ َخَكاَق٠١ ٔب

هٔ يف األغط٠ ايػطب١ٝ، ٜسؾع ايؿاب أٚ ايؿاب١ مثٔ ايٛعاّ ٚاملبٝت، يف بٝت ٚايسُٜٗا، إشا بًؼ أسسُٖا ايػٔ ايكا١ْْٝٛ ٚإال ي

 ؾُٗا َعطنإ يًٛطز، ٚيو إٔ تتكٛض املكة ايػاَض ايصٟ ٜٓتعط ٖصا اؾٌٝ..

 سامناً: امىططٌح

بايٛغ١ٝٛ، ٖٚٞ ؾه١ًٝ بني ضشًٜتني; بني تٛطف املاز٠ ٚيإلغالّ خكا٥ل متٝع بٗا عٔ باقٞ ايسٜاْات ، ؾذا٤ اإلغالّ 

 ايٝٗٛز١ٜ، ست٢ إِْٗ عبسٚا املاٍ، ٚبني ضٖبا١ْٝ ايٓكاض٣; ؾإْٗا أٚدست ايطٖبا١ْٝ بكؿتٗا ضز ؾعٌ ع٢ً املاز١ٜ ايٝٗٛز١ٜ.

سطّ اإلغالّ نٌ ؾذا٤ اإلغالّ بايٛغ١ٝٛ، ؾأع٢ٛ اؾػِ سك٘ َٔ املتًٛبات ايؿٛط١ٜ ايػطٜع١ٜ، نأنٌ ايٛٝبات اؿالٍ; يكس 

 َا ٖٛ ؾاغس، ٚأسٌ نٌ َا ٖٛ طٝب.

 

 



 

 

 ؟ هه األخالق مكذظتح أو فطسًح

٢ٔ اٞيٜهِػٔب؟ ."ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝ ضمح٘ اهلل:  َِْط َخاض٢ْز َع َٛ ٜأ ُٖ  ِٚ ِٕ َٜٜكَع اٞيُدًُٝل ٜنِػٔبٝ٘ا، ٜأ ُٔ ٜأ ُِٔه ُٜ ٌِ َٖ ًَٞت:  ِٕ ٝق  ٜؾإ٢

ِٕ َٜٜكَع ٜنِػٔبٝ٘ا ٔبايٖت ُٔ ٜأ ُِٔه ًُٞت: ُٜ ٞٗ ٝق ٍَ ايٖٓٔب َٜٚقِس ٜقا ًٜٜه١ٟ  ََ َٚ ُ٘ َغٔذ١ٟٖٝ  ـٔ. َسٖت٢ َٜٔكَة ٜي َٚايٖتٜه٥ً ِٕ )): ٔيٜأَؾٚر َعِبٔس اٞيٜكِٝؼ٢  َد٥ًل٢  إ٢

ًٜٓٔٞ ا ِّ َدَب َُا. ٜأ ٢ٗ َٔ َتَد٤ًٞكُت ٔب ٍَ: ٜأُخًٜٝكِٝ َٚاٞيٜأَْا٠ٝ. ٜؾٜكا  ،ُِ ًٞ ُ٘: اٞئش َُا اي٤ً ُٗ ٢ٔ ُٜٔشٗب ُ٘ ي٤ًٔؾٜٝو ٜيُدًٜٝكِٝ ًٜٜو اي٤ً ٌِ َدَب ٍَ: َب َُا؟ ٜؾٜكا ٢ٗ ِٝ ُ٘ َعًٜ

ُ٘ ََٚضُغٛٝي  ُ٘ َُا اي٤ً ُٗ ٢ٔ ُٜٔشٗب ًٜٓٔٞ َع٢ًٜ ُخًٜٝكِٝ ٘ٔ اي٤ٔصٟ َدَب ٤ً ُُِس ٔي ٍَ: اٞيَش َُا. ٜؾٜكا ٢ٗ ِٝ  ."ضٚاٙ َػًِ  ((.َعًٜ

 إشٕ األخالم َٔ ٖصٙ اؿٝج١ٝ ْٛعإ، أخالم ؾٛط١ٜ، ٚاخالم َهتػب١.

 :ًح األول : األخالق امفطس

 .٘ ؾال وتاز يف مماضغت٘ إىل تهًـ٢ٖ َهاضّ دب١ًٜٝٓ دبٌ عًٝٗا اإلْػإ تهٕٛ غذ١ٝ ٚطبٝع١ٝ يتعطٜـ األخالم ايؿٛط١ٜ:

 ((.ني وبُٗا اهلل : اؿًِ ٚاألْا٠إٕ ؾٝو ـًك))ألؾر عبس ايكٝؼ :  نُا يف سسٜح  ايٓيب  

 ، ؾُجًٟا اـٛف ايؿٛطٟ عٓس بعض ايٓاؽ أؾٖس َٓ٘ عٓس ؾطٜل آخط

 ٚلس ايُٛع ايؿٛطٟ عٓس بعض ايٓاؽ أؾس َٓ٘ عٓس ؾطٜل آخط، 

ٚلس ؾطٜٟكا َٔ ايٓاؽ َؿّٛٛضا ع٢ً غطع١ ايػهب، بُٝٓا لس ؾطٜٟكا آخط َؿّٛٛضا ع٢ً ْػب١ َا َٔ اؿًِ ٚاألْا٠ ٚبط٤ 

 ايػهب.

 :امشاين: األخالق املكذظتح

 .ٜل ايتعٛز ٚايتع١ًِاإلْػإ عٔ ططاييت وُكٌ عًٝٗا املهتػب١: ٖٞ خالم تعطٜـ األ

 ِٔ ََ ٚ ٢ِ ُِ بايٓتَش٥ً ًٞ ٢ِ ٚإُْٓا أؿ ُِ بايٓتَع٥ً ًٞ ـَِٜٝط ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو َٔ ايػ١ٓٓ، قٍٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغ١ًِ:  ))إُْٓا ائع ََٜتَشٖط ا

  )) ُ٘ َٛق٤ ِٔ َٜٖتل٢ ايٓؿٖط ُٜ َٚ ُ٘ ٜٛ  .أخطد٘ ايٛرباْٞ ٚايساضقٛينُِٜع

ٕٖ اٞنٔتَػاَب اٞي"٘ اهلل: قاٍ اإلَاّ ايػعايٞ ضمح َُا ٜأ ُ٘ ٜن ََٚتٜه٥ًٝؿ ٖٟٚيا  ُِ ٜأ ُ٘ ايٖتَش٥ً ٢ِ ٜطط٢ٜٝك ًٞ ٕٖ اٞنٔتَػاَب اٞئش ُ٘ ٚأؾاض بٗصا إ٢ٜي٢ ٜأ ٢ِ ٜطط٢ٜٝك ًٞ ٔع

ُِ  ".ايٖتَع٥ً

 ٜعاٍ ٜٛايب ؾُٔ أضاز َجال إٔ ُٜشٚكٌ يٓؿػ٘ ُخًٝل اؾٛز ؾٛطٜك٘ إٔ ٜتهًـ تعاطٞ ؾعٌ اؾٛز ٖٚٛ بصٍ املاٍ،ؾال"ٚقاٍ: 

ْؿػ٘ ب٘،ٜٚٛاظب عًٝ٘ تهًؿا فاٖسا ْؿػ٘ ست٢ ٜكة شيو طبعا ٜٚتٝػط عًٝ٘ ؾٝكة ب٘ دٛازا .. ٚمجٝع األخالم احملُٛز٠ 

 ".ؾطعا ؼكٌ بٗصا ايٛطٜل

 

 من اًن نتدأ ؟

 األعٌلل وأهم  أصهاألعٌلل املنتٌح 

 ، ؾؿٞ ؾػازٙ إخالٍ ببك١ٝ األعُاٍ ايعاٖط٠، ، ألٕ ايباطٔ أغاؽ ايعاٖط َٚكسضٙبايكًب أِٖ ١املتعًك إٕ األعُاٍ

٘ٔ ٜأَسّسا)تعاىل:  ٜكٍٛ اهلل ٚيف شيو َٜٚيا ُِٜؿط٢ٞى ٔبٔعَباَز٠ٔ َضٚب ًٟا َقأيّشا  َُ ٌِ َع َُ ًَِٞٝع ٘ٔ ٜؾ َٕ َِٜطُدٛ ٔيٜكا٤َ َضٚب ِٔ ٜنا َُ  اٍٚق. (110)ايهٗـ: (ٜؾ

َُِدًٔٔك)تعاىل:   َ٘ َُٔطٚا إ٢ي٤ا ٔيَِٝعُبُسٚا اي٤ً ََا ٝأ َٚ١َُٔ ُٔ اٞيٜكٝٚ ََٚشٔيٜو ٔزٜ َُِٜٚؤُتٛا ايٖعٜنا٠ٜ  ُُٛا ايٖكًٜا٠ٜ  َُٜٚٔكٝ َٔ ُسَٜٓؿا٤َ  ُ٘ ايٚسٜ  (.٥)ايب١ٓٝ:  (نَي ٜي

 



 

 

 :عىل األعٌلل املنتٌح حص امنتٍ 

ٜٛد٘ اٖتُاّ ايكشاب١ إلقالح قًٛبِٗ ٜٚبني هلِ إٔ قالح اإلْػإ َتٛقـ ع٢ً إقالح قًب٘  --ٚهلصا نإ ايطغٍٛ

 َٔ األَطاض اـؿ١ٝ ٚايعًٌ ايها١َٓ ٚؾؿا٥٘ 

ُ٘ ٜأٜيا »ٚيصا ٜكٍٛ:  َٚإ٢َشا ٜؾَػَسِت ٜؾَػَس اٞيَذَػُس ٝن٥ً  ُ٘ َُِهَػ١ٟ إ٢َشا َقًَٜشِت َقًَٜض اٞيَذَػُس ٝن٥ً ٕٖ ٔؾٞ اٞيَذَػٔس  َٚإ٢ ًُٞبٜأٜيا  َٞ اٞيٜك ٖٔ ضٚاٙ « َٚ

 .ايبداضٟ

 

 :املنث منظَس امسب طتحانه

َُٖطَِٜط٠ٜ ٜعًُِٗ إٔ -- ضغٍٛ اهلل نإ ٍَ َضُغ - -قٌ ْعط اهلل تعاىل إمنا ٖٛ ايكًب: عٔ ٜأبٞ  ٍَ: ٜقا ٜ٘ٔقا ٍُ اي٤ً ٛ  :

((ِِ َُأيٝه َٜٚأِع  ِِ ِٔ َِٜٓٝعُط إ٢ٜي٢ ٝقًٝٛٔبٝه َٜٚئه  ِِ َٛأيٝه َِ َٜٚأ  ِِ َٛض٢ٝن َ٘ اٜل َِٜٓٝعُط إ٢ٜي٢ ُق ٕٖ اي٤ً َٚإ٢َشا "ٜكٍٛ ابٔ ضدب اؿٓبًٞ:  . ضٚاٙ َػًِ .((إ٢

 َٕ ٍَ َق٢٤ً ٜنا َُا ٜقا ٌٖ، ٜن ََٚد ُ٘ َعٖع  َٗا إ٢ي٤ا اي٤ً ًُٔع ٜأَسْس َع٢ًٜ َسٔكٜٝكٔت ٤ٛ ًٜا َٜ ٣َٛ ٔؾٞ اٞيٝكًٝٛٔب، ٜؾ ٌُ ايٖتٞك َِ: ٜأِق ََٚغ٤ً  ٔ٘ ِٝ ُ٘ َعًٜ َ٘ ٜيا ))اي٤ً ٕٖ اي٤ً إ٢

َٜٚأ  ِِ ِٔ َِٜٓٝعُط إ٢ٜي٢ ٝقًٝٛٔبٝه َٜٚئه  ،ِِ َٛأيٝه َِ َٜٚأ  ِِ َٛض٢ٝن َِِِٜٓٝعُط إ٢ٜي٢ ُق َُأيٝه ٍْ،  ((ِع ََا  ِٚ ُ٘ ُقَٛض٠٠ َسَػ٠١َٓ، ٜأ ِٔ ٜي ُٖ َٔ ُٕ ٜنٔجْة  َٚٔس٦َٕٔٓٝص ٜؾٜكِس َٜٝهٛ

ِٔ َشٔيٜو ٜق َٔ  ٤ِْٞ ُ٘ َؾ ِٔ ٜيَِٝؼ ٜي ََ  ُٕ ََٜٚٝهٛ  ،٣َٛ َٔ ايٖتٞك َٔ ُ٘ َخَطاّبا  ًُٞب ِٚ ض٢َٜاَغ٠١ ٔؾٞ ايٗسَِْٝا ٜق ِٚ َداْٙ، ٜأ ٣َٛ، ٜؾَٜٝأ َٔ ايٖتٞك َٔ ٤ًّٛٝا  ُِ ََ  ُ٘ َّ ًُٞب ُٕ ٜأٞنَط ٝهٛ

 َٛ ُٖ ٌِ َشٔيٜو  ٘ٔ َتَعاٜي٢، َب َُا ٔؾٞٔعَِٓس اي٤ً ُٚٝقّٛعا، ٜن ٢ٔ  اٞيٜأٞنَجُط  ٍَ: عايٖكٔشَٝشِٝ َِ، ٜقا ََٚغ٤ً  ٔ٘ ِٝ ُ٘ َعًٜ ٞٚ َق٢٤ً اي٤ً ٢ٌ ))٢ٔ ايٖٓٔب ِٖ ِِ ٔبٜأ ٜأٜيا ٝأِخٔبُطٝن

ٔ٘ َِ َع٢ًٜ اي٤ً ِٛ ٜأٞقَػ ـٕ، ٜي ََُتَهٚع ـٕ  ٌٗ َنٔعٝ َُِػَتٞهٔبط٣ اٞيَذ١ٖٔٓ: ٝن ٖٛإظ  ٌٗ ُعتٌٍُّ َد ٢ٌ ايٖٓاض٢: ٝن ِٖ ِِ ٔبٜأ ُٙ، ٜأٜيا ٝأِخٔبُطٝن داَع ايعًّٛ . (( .."ٜيٜأَبٖط

 ٚاؿهِ.

 

 هه دعسف نفظك متاماً؟

 ما هى امسوح

َٚاٞيَشا٤ُايطٚح يػ١: َه١ْٛ َٔ   ُٚ َٛا َٚاٞي ٍٗ َع٢ًٜ َغَع١ٕ ، ٚأقً٘ َٔ ايطٜض، ؾكًبت ايٛاٚ ٜا٤ّ،ايٖطا٤ُ  َٚٝؾِػَش١ٕ. ٜؾايٗطُٚح ُضُٚح  َُٜس

َٔ ايٚطٜض٢ َٔ َُِؿَتٙل   َٛ ُٖ َُا  َٚإ٢ْٖ  ،٢ٕ  .اٞيإ٢َِْػا

 امسوح يف املسآن 

 ع٢ً عس٠ أٚد٘:ايطٚح ٚضز يف ايكطإٓ 

َِط٢َْا( )ايؿٛض٣/ ِٔ ٜأ َٚ َِٚسَِٝٓا إ٢ٜيِٜٝو ُضٚسٟا  َٜٚنَصٔيٜو ٜأ 52ٍُأسسٖا: ايٛسٞ; نكٛي٘ تعاىل: ) َُآل٥ٜٔه١ٜ  (، ٚقٛي٘ تعاىل: )َُٜٓٚع اٞي

 )ٔٙ ِٔ ٔعَبأز َٔ ََٔ ََٜؿا٤ُ  ٙٔ َع٢ًٜ  َِط٢ ِٔ ٜأ َٔ  (.2)ايٓشٌ/ٔباٞيٗطٚح٢ 

ُِ اٞيإ٢مَيا ٢ٗ ِٜٚي٦ٜٔو ٜنَتَب ٔؾٞ ٝقًٝٛٔب َٕ ٚايجاْٞ: ايك٠ٛ ٚايجبات ٚايٓكط٠، اييت ٜؤٜس بٗا َٔ ؾا٤ َٔ عبازٙ املؤَٓني; نُا قاٍ: )ٝأ

 )ُ٘ ِٓ َٚ ُِٖ ٔبُطٚح٣   (.22)اجملازي١/َٜٚأَٜٖس

)َٔ ُُِٓٔصض٢ٜ َٔ اٞي َٔ  َٕ ًٞٔبٜو ٔيَتٝهٛ َٔنُي * َع٢ًٜ ٜق ٘ٔ ايٗطُٚح اٞيٜأ ٍَ ٔب  (.194-193)ايؿعطا٤: ٚايجايح: دربٌٜ عًٝ٘ ايػالّ; نكٛي٘ تعاىل: )ََْع

٢ٌ اي :اييت غأٍ عٓٗا ايٝٗٛز، ؾأدٝبٛا بأْٗا َٔ أَط اهللضٚح اإلْػإ ٖٚٞ ٚايطابع:  ٢ٔ ايٗطٚح٢ ٝق ََِٜٚػٜأٝيَْٜٛو َع َِط٢ ) ِٔ ٜأ َٔ ٗطُٚح 

 .(85)اإلغطا٤/َضٚبٞ( 



 

 

ُ٘ ٜأٞيٜك َُُت ًٔ َٜٚن  ٔ٘ ٍُ اي١ً َِ َضُغٛ ََِطَٜ  ُٔ َُٔػُٝض ٔعَٝػ٢ اِب َُا اٞي َِ ٚاـاَؼ: املػٝض بٔ َطِٜ عًٝ٘ ايػالّ. قاٍ تعاىل: )إ٢ْٖ ََِطَٜ َٖا إ٢ٜي٢  ا

 )ُ٘ ِٓ َٚ  (.171)ايٓػا٤/َُٚضْٚح 

َِط٢ َضٚبٞ( تعاىل:ٚقس قاٍ  هه ًظىش أن نذكنم يف أمس امسوح، ِٔ ٜأ َٔ ٢ٌ ايٗطُٚح  ٢ٔ ايٗطٚح٢ ٝق ََِٜٚػٜأٝيَْٜٛو َع  85اإلغطا٤/)

ٚيٝؼ يف ايهتاب ٚايػ١ٓ إٔ املػًُني ْٗٛا إٔ ٜتهًُٛا يف قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ ٚٚاؾك٘ ايؿٝذ عبس اهلل ايٓكؿبٓسٟ ضمحُٗا اهلل: ) 

 ( ٚأَا ايهالّ بػة عًِ ؾصيو قطّ يف نٌ ؾ٤ٞ ،ال يف شاتٗا ٚال يف قؿاتٗا ،ايطٚح مبا زٍ عًٝ٘ ايهتاب ٚايػ١ٓ

 بٓسٟ: إٕ كًٛقات اهلل ع٢ً ؾهًني:ٜٚكٍٛ ايؿٝذ عبس اهلل ايٓكؿ

 ع٢ً ؾهٌ غًػ١ً ،ناـبع سٝح َط بايعضع ٚايرتاب ٚاؿكاز ٚ ايٛشٔ ٚايعذٔ ٚايٓاض إىل إٔ ٚقٌ إيٝٓا.: األٍٚ

ِٔ ُضٚٔسٞ نُا قاٍ:  ؾط٠ َٓ٘ غبشاَْ٘باخًكٗا نايطٚح ، ٖٓاى كًٛقات َباؾط٠ َٔ اهللٚايجاْٞ:  َٔ  ٔ٘ ََْٜٚؿِدُت ٔؾٝ  ُ٘ ُِٜت ٖٛ )ٜؾإ٢َشا َغ

)َٔ ُ٘ َغأدٔسٜ  .(29:)اؿذط ٜؾٜكُعٛا ٜي

 

 :امسوح عند امعنٌلءمفهىو 

َٛ ٔؾٞ ايكايب.قاٍ اإلَاّ ايػٝٛطٞ:  ُٖ  َّ ََا َزا َُٛزع ٔؾٞ ايكايب أِدط٣ اهلل اٞيَعاز٠ ـًل اٞيَشَٝا٠   ايٗطُٚح: عني يٛٝـ 

َٚاٞيعكٌ َٔ اٞيٜأِعَٝإ ٚيٝػا بعطننيٚقاٍ ايهؿٟٛ:   .ََٚصٖب أٌٖ ايٓػ١ٓ ٜإٔ ايٓطٚح 

ايؿطم بني ايطٚح ٚاؿٝا٠: إٔ ايطٚح َٔ قطا٥ٔ اؿٝا٠، ٚاؿٝا٠ عطض ٚايطٚح دػِ ضقٝل َٔ ٚقاٍ ابٛ اهلالٍ ايعػهطٟ: 

 .دٓؼ ايطٜض

َٛ عطض وٌ اٞيكًب ٚايسَاؽ ُسًٍٝٛ اٞيعًِ ٜإٔ ايٓطٚح ٜيَِٝؼ ظػِ وٌ اٞيبسٕ ُس ٚقاٍ اإلَاّ ايػعايٞ:  ُٖ َٜٚيا  ًٍٝٛ امٜلا٤ ٔؾٞ اٞيإ٢َْا٤، 

َِٜٚسضى املعكٛالت ُ٘ ٜعطف َْؿػ٘ ٚخايك٘  َٖط ٔيٜأْٖ ِٛ َٛ َد ُٖ  .ٔؾٞ اٞيَعامل، بٌ 

َُ٘السع١: )  ََاٖز٠ ٜي ََا ٜيا  ََاٖز٠، ٚاؾٖٛط ع٢ً  ََاي٘  َٖط ٜأِٜها ع ،ًٜٛل اٞئذِػِ ع٢ً  ِٛ  ٢ً نٌ َتشٝعًٜٚٛكٕٛ اٞيَذ

َٛ اٞيَشاٍ ٔؾٞ املتشٝعاٚ  ُٖ  .( يَعَطُض: 

: غط اؿٝا٠ ٚباعجٗا ٖٛ ايطٚح، ٚغط املُات اْكٛاع ايطٚح عٔ ايبسٕ، ؾأٟ ؾ٤ٞ ٖٛ ايطٚح ٜٚكٍٛ ايؿٝذ عبساهلل ايٓكؿبٓسٟ

 يف سس شات٘ ٜاتط٣؟

 . اتإْٓا ْػتٛٝع إٔ ْعطؾ٘ غاقت٘ ٚقاٙ ٚآثاضٙ، ٚغٔ نٓا ال منًو ؼًٌٝ شات٘ إىل َطنب

 

 ماهٍ امنفع:

ٌُ نصا : مغحامنَّْفُع  ٣ٕ َٜٞؿع ٣ٕ ٚيف َْٞؿؼ٢ ٝؾال ٢ّ ايَعَطٔب َتِذط٢ٟ ع٢ً َنِطبِٝٔ أسُسُٖا قٛيو َخَطَدِت ْٞؿُؼ ٝؾال ايٓٓٞؿُؼ يف نال

ًٜٜو ْٞؿ ،ٚنصا ِٖ ْٕ ْؿَػ٘ ٚأ ٌَ ؾال ُ٘ٚايٖهطُب اآلخُط َِع٢َٓ ايٓٞؿؼ٢ ؾٝ٘ َع٢ٓ ُد١ًُٜٔ ايٖؿ٤ٔٞ ٚسكٜٝكٔت٘ تكٍٛ ٜقَت  َػ

تًٛل ع٢ً شات اإلْػإ، ٖٚٞ ايًٛٝؿ١ اييت ٖٞ ْؿؼ اإلْػإ ٚشات٘، ٚتًٛل ع٢ً املع٢ٓ اؾاَع يك٠ٛ  اصطالحا: امنفع

 ايػهب ٚايؿ٠ٛٗ يف اإلْػإ.

عٓس املٛت َٔ ظاٖط ايبسٕ ٚباطٓ٘، ٚأَا ٚقت ايّٓٛ ؾٝٓكٛع ن٤ٛٙ عٔ ظاٖط ايبسٕ  نٛؤٖٙٞ دٖٛط َؿطم يًبسٕ ٜٓكٛع أٚ 



 

 

 .ٛت اْكٛاع نًٞ، ٚايّٓٛ اْكٛاع خامزٕٚ باطٓ٘، ؾامل

 ِكىي امنْفع 

٢ُٓ أٜها ْؿٛغا، ٖٚٞ:  يًٓٓؿؼ ثالخ ق٣ٛ ٖٚٞ تػ

 : ٜٚؿرتى ؾٝٗا اإلْػإ ٚغا٥ط اؿٝٛإ.) ايب١ُٝٝٗ ( ايٓٓؿؼ ايٓؿٗٛا١ْٓٝ

 اإلْػإ ٚاؿٝٛإ. : ٖٚٞ أٜها قاغِ َؿرتى بني) ايػبع١ٝ ( ايٓٓؿؼ ايػهب١ٓٝ

 .ٖٚٞ اي١يت ٜتُٝٓع بٗا اإلْػإ ع٢ً غا٥ط اؿٝٛإ(:  ) ايعاق١ً  ايٓٓؿؼ ايٓٓاطك١

ٚاعتساٍ ٖصٙ ايك٣ٛ ؾها٥ٌ، أَا أططاؾٗا ؾٗٞ ايطشا٥ٌ، ؾاعتساٍ ق٠ٛ ايٓٛل ٖٛ اؿه١ُ ٚإؾطاطٗا اؾطٜط٠ ٚتؿطٜٛٗا ايػبا٠ٚ 

ؾاعتساهلا ايؿذاع١، )ايبالز٠( ، أَا ق٠ٛ ايؿ٠ٛٗ ؾاعتساهلا ايعؿ١، ٚإؾطاطٗا ايؿذٛض، ٚتؿطٜٛٗا اؾشٛز، ٚأَا ق٠ٛ ايػهب 

 .ٚإؾطاطٗا ايتٗٛض، ٚتؿطٜٛٗا اؾي

 

 قػِ عًُا٤ ايتعن١ٝ ايٓؿؼ إىل ثالث١ أْٛاع ٖٞ: أنىاع امنفع:

١ٛبٝع١ ايبس١ْٓٝ ٚتأَط باي١ًٓصات ٚايٓؿٗٛات اؿٓػ١ٓٝ، ٚػصب ايكًب إىل اؾ١ٗ  -1 َٓاض٠: ٖٚٞ اي١يت متٌٝ إىل اي ايٓٓؿؼ األ

ٕٖ ايٖٓٞؿَؼ }قاٍ غبشاْ٘: ٓبع األخالم ايٓص١َُٝ )ٖٚصٙ ٖٞ ايٓٓؿؼ اي١يت هب فاٖستٗا( .ايٓػؿ١ًٓٝ، ؾٗٞ َأ٣ٚ ايٓؿطٚض، َٚ إ٢

َٖاَض٠٠ ٔبايٗػ٤ٔٛ  ص.53طٜٛغـ:  {ٜيٜأ

ٛٓضت بٓٛض ايكًب قسض َا تٓٓبٗت ب٘ عٔ َغ -2 ٛٓا١َ: ٖٚٞ اي١يت تٓ ١ ايػؿ١ً، ٚن١ًُا قسضت عٓٗا غ١٦ٓٝ عهِ َٓايٓٓؿؼ اي١ً

١ََٔ )}قاٍ غبشاْ٘: ّ ْؿػٗا.تًٛ أخصِت ،تٗابًٔٓٔد ٖٛا ُِ ٔبايٖٓٞؿؼ٢ اي٤ً  ص.2طايكٝا١َ:  {(2َٜٚيا ٝأٞقٔػ

ٛٓضايٓٓؿؼ امل١ٓٓ٦ُٛ: ٖٚٞ اي١يت  -3 قاٍ .بٓٛض ايكًب، سٓت٢ انًعت عٔ قؿاتٗا ايٓص١َُٝ ٚؽ١ًكت باألخالم اؿُٝس٠ ِتتٓ

١ٖٝٓ٦َُٔ )}غبشاْ٘:  ٞٛ ُُ َٗا ايٖٓٞؿُؼ اٞي ََِطٔن١ٟٖٝ )( اِضٔدٔع27َٜاٜأُٜٖت  ص.28، 27طايؿذط:  {(28ٞ إ٢ٜي٢ َضٚبٔو َضأن١َٟٝ 

ٚأنجط ايٓاؽ ايػايب عًِٝٗ األَاض٠ .. ٚايًٛا١َ أقٌ َٓٗا .. ٚأَا امل١ٓ٦ُٛ ؾٗٞ أقٌ ايٓؿٛؽ ايبؿط١ٜ عسزٟا، ٚأععُٗا عٓس اهلل 

 قسضٟا.

 

 ما هى املنث؟

خايل ؾ٤ٞ ٚؾطٜؿ١ ، ٚاألخط ع٢ً ضز ؾ٤ٞ َٔ د١ٕٗ ايكًب: ايكاف ٚايالّ ٚايبا٤ أقالٕ قشٝشإ: أسسُٖا ٜسٍ ع٢ً 

 إىل د١ٗ .

 ؾاألٍٚ ايكًُب: قًب اإلْػإ ٚغةٙ، مٓسٞ ألْ٘ أخًل ؾ٤ٞ ؾٝ٘ ٚأضؾع٘، ٚخايل نٌ ؾ٤ٞ ٚأؾطؾ٘.

 ٚايؿؤاز: ايكًب، ٚقٌٝ ٚغٛ٘، ٚقٌٝ ايؿؤاز غؿا٤ ايكًب ٚايكًب سبت٘ ٚغٜٛساؤٙ، ٚمجع٘ أؾ٦س٠.

 يؿغ ايكًب ًٜٛل ع٢ً َعٓٝني:ٚ

: ايًشِ ايكٓٛبطٟ ايؿهٌ، املٛزع يف اؾاْب األٜػط َٔ ايكسض، ٖٚٛ ؿِ ككٛم ٚيف باطٓ٘ ػٜٛـ، ٚيف شيو هٌلأحد

 ايتذٜٛـ زّ أغٛز ٖٛ َٓبع ايطٚح َٚعسْ٘، ٜسخٌ ؾٝ٘ ايسّ، ثِ ٜسؾع٘ بٛاغ١ٛ ايعطٚم يتػص١ٜ ايبسٕ.



 

 

يًٛٝؿ١ ٖٞ سكٝك١ اإلْػإ، ٖٚٛ املسضى ايعامل : يٛٝؿ١ ضبا١ْٝ ضٚسا١ْٝ، هلا بصيو ايكًب اؾػُاْٞ تعًل، ٚتًو اامشاين

 ايعاضف َٔ اإلْػإ.

 

 أةىاب املنىب

 ٚقًب اإلْػإ ي٘ أضبع١ أبٛاب، ٚنًٗا تكب يف ايكًب ٖٚٞ:

 ايًػإ.. ٚاألشٕ.. ٚايعني.. ٚايسَاؽ.

ٕ، تأثط بصيو قًب٘، ٚظاز ؾُا ٜتهًِ ب٘ ايًػإ ٜتأثط ب٘ ايكًب، ؾإشا تهًِ باإلميإ، ٚتال٠ٚ ايكطآؾايًػإ باب إىل ايكًب، 

 إمياْ٘.

 باب إىل ايكًب، ؾإشا مسع نًُات اإلميإ ٚايكطإٓ تأثط بٗا قًب٘، ٚظاز إمياْ٘. واألذن

باب إىل ايكًب، ؾايٓعط إىل املدًٛقات، ٚععِٝ قٓع ايباضٟ ٜؤثط يف ايكًب، ٚتعًِ اإلميإ بايٓعط يًهاًَني يف  وامعني

 از إمياِْٗ باـايل غبشاْ٘.اإلميإ، ؾهًُا ْعطٚا إىل املدًٛم ظ

ََاَشا ٔؾٞ  ٢ٌ اِْٝعُطٚا  أَا ْاقل اإلميإ ؾٝٓعط إىل املدًٛم ٜٚػطم ؾٝ٘، ؾٝٓكل إمياْ٘، ألْ٘ اؾتػٌ ب٘ ٚمل ٜتعساٙ إىل خايك٘: )ٝق

( َٕ َُٛٓٔ ٣ّ ٜيا ُِٜؤ ِٛ ِٔ ٜق َٚايُٓٗصُض َع ََا ُتِػٓٔٞ اٞيٜآَٜاُت  َٚ َٚاٞيٜأِضض٢  َٚأت  َُا  ص.101طْٜٛؼ: (( 101ايٖػ

 يف عع١ُ اهلل، ٚععِٝ إسػاْ٘، تأثط بصيو ايكًب، ٚظاز إمياْ٘. امدماغ دفكسٚنًُا 

 

 منصمح املنث:

ًٔٝو األعها٤، ٚبك١ٝ األعها٤ دٓٛزٙ ، ََ طا٥عٕٛ ي٘ ، َٓبعجٕٛ يف طاعت٘ ، ٚتٓؿٝص أٚاَطٙ ، ال ىايؿْٛ٘ يف ؾ٤ٞ َٔ  ايكًب 

، ٚإٕ نإ ؾاغسٟا ناْت دٓٛزٙ بٗصٙ املجاب١ ؾاغس٠ٟ ، ٚال ٜٓؿع عٓس اي٤ً٘  شيو ، ؾإٕ نإ املًو قاؿٟا ناْت ٖصٙ اؾٓٛز قاؿ١ٟ

.  "  ٣ِ ًٕٞب َغًٔٝ َ٘ ٔبٜك ِٔ ٜأَت٢ اي٤ً ََ َٚاٜل َبُٕٓٛ . إال٤   ٍْ ََا ِٜٓؿُع  َّ اٜل َٜ ِٛ  إال ايكًب ايػًِٝ ، نُا قاٍ تعاىل : ) َٜ

ٍُ ِِ  ٚايكًب قٌ اإلميإ نُا قاٍ تعاىل : ) َٜا أٜٗٗا ايٖطُغٛ َٜٚي  ِِ ٢ٗ ٖٔ َٛا ََٖٓا ٔبٜأٞؾ َٔ ٜقاٝيٛا ٜآ َٔ اي٤ٔصٜ َٔ َٕ ٔؾٞ ايٝهٞؿط٢  َٔ َُٜػاض٢ُعٛ اٜل َِٜشُعِْٜو اي٤ٔصٜ

ُِ اإلمَيإ( . ٢ٗ َٔٔ ٝقًُٝٛبِٗ (، ٚقٛي٘ تعاىل : ) ٝأٜٚي٦ٜٔو ٜنَتَب ٔؾٞ ٝقًٝٛٔب  ُتِؤ

٢َُ )) ٚقاٍ ضغٍٛ اهلل  ٕٖ ٔس ٢ُّ، أال إ ًٕٔو ٔس ََ  ٌٚ ٕٖ ٔيٝه َٚإ َُِهَػ١ٟ: إَشا َقًَٜشِت أال  ٕٖ ٔؾٞ اٞيَذَػٔس  َٚإ ُ٘، أال  َُ َََشاض٢  ٔ٘ اهلٔل ٔؾٞ أِضٔن

ًُٞب َٞ اٞيٜك ٖٔ َٚ ُ٘، أال  َٚإَشا ٜؾَػَسِت ٜؾَػَس اٞيَذَػُس ٝن٥ً  ،ُ٘  .َتؿل عًٝ٘ ((.َقًَٜض اٞيَذَػُس ٝن٥ً

 .٢ ٜسخٌ ايكًب ٜٚكّٛ ب٘ؾسيت ٖصٙ ايٓكٛم ع٢ً إٔ أقٌ اإلميإ يف ايكًب ، ٚإٔ اإلميإ ال ٜجبت ألسس ست

 

ٖٞ، ايكًب ايػًِٝ، ٚايكًب  تٓكػِ قًٛب ايعباز إىل ثالث١ أقػاّايكًٛب أْٛاع نجة٠، ٚيهٔ بكٛض٠ ف١ًُ : املنىب أنىاع

 ناآلتٞ:ٖٞ ٚ املطٜض، ٚايكًب املٝت.

 

 



 

 

 :أوالً: املنث امظنٌم

َٜٚيا )أت٢ اهلل ب٘: ؾايكًب ايػًِٝ ٖٛ أظن٢ ايكًٛب، ٖٚٛ ايكًب ايػًِٝ ايصٟ ال ٜٓذٛ ّٜٛ ايكٝا١َ إال َٔ   ٍْ ََا ِٜٓؿُع  َّ ٜيا َٜ ِٛ َٜ

( َٕ 88٣َِبُٓٛ ًٕٞب َغًٔٝ َ٘ ٔبٜك ِٔ ٜأَت٢ اي٤ً ََ  ( ايؿعطا89.٤) (( إ٢ي٤ا 

 قس غًِ َٔ نٌ ؾ٠ٛٗ ؽايـ أَط اهلل ْٚٗٝ٘، َٚٔ نٌ ؾب١ٗ تعاضض خربٙ. 

 ٚضدا٤. ؾدًكت عبٛزٜت٘ هلل تعاىل إضاز٠ ٚقب١، ٚتٛناٟل ٚإْاب١، ٚخؿ١ٝ ٚإخباتٟا ٚخٛؾٟا

ٚخًل عًُ٘ هلل، ؾإٕ أسب، أسب يف اهلل، ٚإٕ أبػض، أبػض يف اهلل، ٚإٕ أع٢ٛ، أع٢ٛ هلل، ٚإٕ َٓع، َٓع هلل، ٚال 

 .- -ٜهؿٝ٘ ٖصا ست٢ ٜػًِ َٔ االْكٝاز ٚايتشهِٝ يهٌ َٔ عسا ضغٍٛ اهلل 

 :سانٌاً: املنث املسًع

 ١ ايؿٗٛات ؾًًؿٝٛإ ٖٓايو إقباٍ ٚأزباض ٚفاالت َٚٛاَعقًب قس اغتٓاض بٓٛض اإلميإ ٚأٚقس ؾٝ٘ َكباس٘ يهٔ عًٝ٘ ظًُ

َٕ زٍ ع٢ً َطض ايكًب قٍٛ اهلل تعاىل:  َُا ٜناُْٛا َٜٞهٔصُبٛ ِْ ٔب ِِ َعَصاْب ٜأٔيٝ ُٗ َٜٚي َََطّنا   ُ٘ ُِ اي٤ً ُٖ َََطْض ٜؾَعاَز  ِِ ٢ٗ ايبكط٠:  ٔؾٞ ٝقًٝٛٔب

10. 

 ٘.َطض ايكًب: ٖٛ ْٛع ؾػاز وكٌ ي٘، ٜٚؿػس ب٘ تكٛضٙ ٚإضازت

 ٚ ايكًب املطٜض ي٘ سٝا٠ ٚب٘ ع١ً.

 ؾً٘ َازتإ: متسٙ ٖصٙ َط٠ .. ٖٚصٙ أخط٣، ٖٚٛ ملا غًب عًٝ٘ َُٓٗا.

 ؾؿٝ٘ َٔ قب١ اهلل تعاىل، ٚاإلميإ ب٘، ٚاإلخالم ي٘، ٚايتٛنٌ عًٝ٘، َا ٖٛ َاز٠ سٝات٘ ٚلات٘.

عذب، ٚسب ايعًٛ ٚايؿػاز يف األضض ٚؾٝ٘ َٔ قب١ ايؿٗٛات ٚإٜجاضٖا، ٚاؿطم ع٢ً ؼكًٝٗا، ٚاؿػس ٚايهرب ٚاي

 بايطٜاغ١، ٚايعًِ، َا ٖٛ َاز٠ ٖالن٘ ٚعٛب٘.

 :مسًع املنث ةني داعٌني

ٚقاسب ايكًب املطٜض ممتشٔ بني زاعٝني:زاع٣ ٜسعٛٙ إىل اهلل ٚايساض اآلخط٠، ٚزاع٣ ٜسعٛٙ إىل ايعاد١ً، ٖٚٛ إمنا هٝب 

 ، ٖٚٛ قٝس َٔ ٜػبل إيٝ٘.أقطبُٗا َٓ٘ باّبا، ٚأعالُٖا قّٛتا، ٚأنجطٖا سهٛضٟا

 :طتاب مسض املنثأ

ََٖص َٗأت، ٚ ُٔ ايٗؿُب َٚٔؾَت َٛأت  َٗ ُٔ ايٖؿ َٞ ٔؾَت ٖٔ َٚ َٗا،  َََطٔن َٞ ٜأِغَباُب  ٖٔ ُٔ اي٤ٔتٞ ُتِعَطُض َع٢ًٜ ايٝكًٝٛٔب  ِٔ إٕ ائؿَت ََ ًٞل٢ إ٢ي٤ا  ـٜ ٌُ َزا٤ٔ ا ٢ٕ ٜأِق ا

ُٙ اهلٝل.  َعاٜؾا

ٍَ اهلٔل  يُٝإسصٜؿ١ بٔ اٚايسيٌٝ ع٢ً ٖصا: َا ضٚاٙ  ُِٔعُت َضُغٛ ٍُ:  قاٍ: َغ ُٔ َع٢ًٜ اٞيٝكًٝٛٔب، ))َٜٝكٛ ُتِعَطُض اٞئؿَت

َٖا، ُْٔهَت ٔؾ ًٕٞب ٜأِْٜهَط ٟٗ ٜق َٜٚأ َِٛزا٤ُ،  ٘ٔ ُْٞهَت٠١ َغ َٗا، ُْٔهَت ٔؾٝ ًٕٞب ٝأِؾط٢َب ٟٗ ٜق ٘ٔ ُْٞهَت٠١ َبَِٝها٤ُ، َسٖت٢ َتٔكَة َع٢ًٜ ٜناٞيَشٔكة٢ ُعّٛزا ُعّٛزا، ٜؾٜأ ٝ

َُٛز َٚاٞيآَخُط ٜأِغ َٚاٞيٜأِضُض،  َٚاُت  َُا ََٔت ايٖػ ََا َزا ُٙ ٔؾِت٠١َٓ  ًٜا َتُهٗط ٢ٌ ايٖكٜؿا ٜؾ َِٔج ٢ٔ، َع٢ًٜ ٜأِبََٝض  ًَٞبِٝ ََُذٚدّٝا ٜيا َِٜعط٢ُف ٜق َُِطَبا٘زا ٜناٞيٝهٛظ٢   

ُٙ َٛا َٖ  ِٔ َٔ ََا ٝأِؾط٢َب  َُِٜٓهّطا، إ٢ي٤ا  ِٓٔهُط  َٜٚيا ُٜ  .ِضٚاٙ َػً ((.ََِعُطٟٚؾا، 

َ٘ ايٓيب  َٚأسسٟا  َؾٖب َٗا  َُٚتَِٓػُر ٔؾٝ ٢ٕ اٜؿٔكة٢ َؾ٦ِّٝا ٜؾَؿ٦ِّٝا.  ٢ٔ َع٢ًٜ ايٝكًٝٛٔب َؾ٦ِّٝا ٜؾَؿ٦ِّٝا; ٜنَعِطض٢ ٔعَٝسا َٚاسٕس، َعِطَض ائؿَت َبِعَس 

 ٜناٜؿٔكة٢ ايصٟ ََِٜٓػُر ُعٛزٟا ُعٛزٟا.



 

 

َم الُقلُوَب ِعنَْد َعرِْضَها َعلَيَها ِإََل ِقْسَمنِي:  َوقَسَّ

َِٛزا٤ُ. -أ ٘ٔ ُْٞهَت٠١ َغ َُا ُِٜؿَطُب ايٚػٜؿُِٓر امٜلا٤َ، ٜؾُتِٜٓهُت ٔؾٝ ٘ٔ ٔؾِت٠١َٓ ٝأِؾط٢َبٗا; ٜن ًْٞب إ٢شا ُعط٢َنِت َعًٜٝ  ٜق

َٚآَث -ب  ، ُ٘ َٜٚأَسٖب  ُ٘ ًٜ َٜٚقٔب ًْٞب ٜأِبَُٝض َعَطَف اٜؿٖل،  ُ٘، ٜؾإ٢َشا َٜٚق َِٔكَباُس  ٔ٘ ََٖط ٔؾٝ َٜٚأِظ  ،٢ٕ ٘ٔ ُُْٛض اإل٢مَيا ٙٔ. ٜقِس ٜأِؾَطَم ٔؾٝ ُٙ َع٢ًٜ ٜغة٢ َط

.ُ٘ ُٖٛت َٚٝق  ُ٘ َٚإ٢ِؾَطاٝق  ُٙ َٖا، ٜؾاِظَزاَز ُُْٛض ََٚضٖز َٖا  ٘ٔ ائؿِت١َٝٓ ٜأِْٜهَط ِٝ  ُعط٢َنِت َعًٜ

 

 املنث املٌر:سامشاً: 

 ا وب٘ ٜٚطناٙ، ٖٛ ايصٟ ال ٜعطف ضب٘، ٚال ٜعبسٙ بأَطٙ َٚ

٣ٍ َٔ اإلميإ ٚمجٝع اـة، قًب َعًِ قس أضاح ايؿٝٛإ َٔ إيكا٤ ايٛغاٚؽ إيٝ٘; ألْ٘ اؽصٙ بّٝتا، ٚؼهِ ؾٝ٘  ٖٚٛ قًب خا

 مبا ٜطٜس، ٚمتهٔ َٓ٘ غا١ٜ ايتُهٔ، ٖٚٛ قًب ايهاؾط ٚاملٓاؾل، سٝح إٕ ايسْٝا تػدٛ٘ ٚتطنٝ٘.

 

 :امنظس امتاب األكرب إىل املنىب

ُٙ اهلل عع )) ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:اهلل ضغٍٛ  قاٍ َٗا خٟٛؾا َٔ اهلل آَتا َٗاّ إ٢ِبًٔٝؼ ٜيعٓ٘ اهلل ٜؾُٔ َتطن ُُّٛ َٔ ٔغ ََِػ ايٓعط٠ غِٗ 

َٚقشض إ٢ِغَٓازٙ. ((.َٚدٌ إ٢مَياّْا هس سالٚت٘ ٔؾٞ قًب٘  أخطد٘ اٞيَشأنِ 

يٝ٘، ٚعػب شيو نجط ايػكٛط َٔ دٗت٘، ايكططيب: "ايبكط ٖٛ ايباب األنرب إىل ايكًب، ٚأعُط ططٜل اؿٛاؽ إ قاٍ

 .ات، ٚنٌ َا ىؿ٢ ايؿت١ٓ َٔ أدً٘"ٚٚدب ايتشصٜط َٓ٘، ٚغه٘ ٚادب عٔ مجٝع احملطَ

 ايكامسٞ : "غط تكسِٜ غض األبكاض ع٢ً سؿغ ايؿطٚز ٖٛ إٔ ايٓعط بطٜس ايعْا ٚضا٥س ايؿ٠ٛٗ".  ٚقاٍ

يكِٝ :"ٚملا نإ ايٓعط َٔ أقطب ايٛغا٥ٌ إىل احملطّ اقتهت ايؿطٜع١ يٝؼ قطَا بصات٘ ٚإمنا َا ٜؤٍٚ إيٝ٘ هلصا قاٍ ابٔ ا ٚايٓعط

 ؼطمي٘".

 غع امترص فىائد

 : ٚيف غض ايبكط عس٠ ؾٛا٥سابٔ ايكِٝ يف ضٚن١ احملبني قاٍ

  .٠ ، ؾإٕ َٔ أطًل ْعطٙ زاَت سػطت٘: ؽًٝل ايكًب َٔ أمل اؿػط أسسٖا

ني ٚيف ايٛد٘ ٚيف اؾٛاضح، نُا إٔ إطالم ايبكط ٜٛضث٘ ظ١ًُ تعٗط يف : أْ٘ ٜٛضخ ايكًب ْٛضٟا ٚإؾطاقا ٜعٗط يف ايعايجا١ْٝ

 ٚدٗ٘ ٚدٛاضس٘.

ٚاهلل أعًِ شنط اهلل غبشاْ٘ آ١ٜ ايٓٛض يف قٛي٘ تعاىل :)اهلل ْٛض ايػُاٚات ٚاألضض( عكٝب قٛي٘ )قٌ يًُؤَٓني ٜػهٛا  ٚهلصا

 َٔ أبكاضِٖ(

 ٘ ، ٚإشا اغتٓاض ايكًب قشت ايؿطاغ١.: أْ٘ ٜٛضخ قش١ ايؿطاغ١ ؾإْٗا َٔ ايٓٛض ٚمثطات ايجايج١

ا٥ل املعًَٛات، : أْ٘ ٜؿتض ي٘ ططم ايعًِ ٚأبٛاب٘، ٚشيو بػبب ْٛض ايكًب، ؾإٕ ايكًب إشا اغتٓاض ظٗطت ؾٝ٘ سك ايطابع١

 ،  َٚٔ أضغٌ بكطٙ تهسض عًٝ٘ قًب٘ ٚأظًِ، ٚاْػس عًٝ٘ باب ايعًِ ٚططق٘.ٚاْهؿؿت ي٘ بػطع١

 ٚثبات٘ ٚؾذاعت٘، ؾٝذعٌ ي٘ غًٛإ ايبكة٠ َع غًٛإ اؿذ١.: أْ٘ ٜٛضخ ق٠ٛ ايكًب  اـاَػ١



 

 

 : أْ٘ ٜٛضخ ايكًب غطٚضا ٚؾطس١ ، ٚاْؿطاسا أععِ َٔ ايًص٠ ٚايػطٚض اؿاقٌ بايٓعط. ايػازغ١

 : أْ٘ ىًل ايكًب َٔ أغط ايؿ٠ٛٗ، ؾإٕ األغة ٖٛ أغة ؾٗٛت٘ ٖٚٛاٙ. ايػابع١

 

 مفٌدج عن حلٌلح امنظس كصح

داض١ٜ يف ايٛٛاف نأْٗا َٗا٠، ؾذعًت أْعط إيٝٗا ٚأَأل عٝين َٔ قاغٓٗا، ؾكايت يٞ : ٜا ٖصا َا  األقُعٞ : ضأٜت قاٍ

 ؾأْو ؟ قًت : َٚا عًٝو َٔ ايٓعط؟

 :تكٍٛ ؾأْؿأت

 يكًبو َٜٛا، أتعبتو املٓاظط.......َت٢ أضغًت ططؾو ضا٥سا ٚنٓت

 قابطعًٝ٘، ٚال عٔ بعه٘ أْت .....ازض ـــ٘ أْت قــًــصٟ ال نــاي ضأٜت

 

 

 : محسكاخ املنىب إىل هللا

ٌٖ ثالث١:  احملب١، ٚاـٛف، ٚايطدا٤. ٚقطنات ايكًٛب إىل اهلل عٖع ٚد

 ؾاحملب١ أقٛاٖا، ٚوطنٗا يف ايكًب نجط٠ شنط احملبٛب، َٚٛايع١ آال٥٘ ْٚعُا٥٘، ؾٝػة إىل قبٛب٘ ايصٟ ٜط٣ نٌ ْع١ُ َٓ٘.

 عٔ ايٛطٜل.ٚاـٛف، املككٛز َٓ٘ املٓع ٚايعدط عٔ اـطٚز 

 ٚوطن٘ يف ايكًب َٛايع١ آٜات ايٛعٝس ٚايعدط، ٚايعطض ٚاؿػاب ٚايٓاض ٚأٖٛاهلا، ٚايعكٛبات اييت سًت باجملطَني.

.ٓٔ  .أَا ايطدا٤، ؾٝكٛز اإلْػإ إىل ايٛطٜل،ٚوطن٘ يف ايكًب َٛايع١ ايهطّ ٚاإلسػإ، ٚاؿًِ ٚايعؿٛ، ٚايعٛا٤ ٚامل

 

 :املهنكاخ واملنظٌاخ

 ٜٓبػٞ يًُؤَٔ إٔ ٜهٕٛ ؾهطٙ األغًب ؾُٝا ٜتعًل بسٜٓ٘، ؾٝٓعط يف أضبع١ أَٛض:ايػعايٞ ضمح٘ اهلل:  ٜكٍٛ اإلَاّ

 ايٛاعات .. ٚاملعاقٞ .. ٚايكؿات املٓذٝات .. ٚايكؿات املًٗهات. 

 ، ؾإٕ غًِ َٓٗا غًِ َٔ غةٖا ٖٚٞ:عرشج يف ًنظس املهنكاخ فمن

 ػس .. ٚؾس٠ ايػهب .. ٚؾطٙ ايٛعاّ .. ٚؾطٙ ايٛقاع .. ٚسب املاٍ .. ٚسب اؾاٙ.ايهرب .. ٚايعذب .. ٚايبدٌ .. ٚايطٜا٤ .. ٚاؿ

 ومن املنظٌاخ ًنظس يف عرشج وهٍ:

ايٓسّ ع٢ً ايصْٛب .. ٚايؿهط ع٢ً ايٓعُا٤ .. ٚايكرب ع٢ً ايبال٤ .. ٚايطنا بايكها٤ .. ٚايعٖس يف ايسْٝا .. ٚاعتساٍ اـٛف 

 ب اهلل تعاىل .. ٚسػٔ اـًل َع اـًل .. ٚاـؿٛع هلل.ٚايطدا٤ .. ٚاإلخالم يف األعُاٍ .. ٚس

 ؾٝشطم ع٢ً ايٛاعات .. ٚهتٓب املعاقٞ .. ٜٚعطض شيو ع٢ً ْؿػ٘ نٌ ّٜٛ.

 ؾٝتدًل َٔ املًٗهات ٚاسس٠ بعس ٚاسس٠، ٜٚبازض إىل املٓذٝات ٚاسس٠ بعس ٚاسس٠، ٚشيو ال ٜتِ إال بتٛؾٝل اهلل ٚعْٛ٘.

 



 

 

 من املهنكاخ:

 امِكرْب 

 بايهػط ايطؾع١ ٚايؿطف ٚايعع١ُ.ايهرب 

 قاٍ تعاىل: ) إْ٘ ال وب املػتهربٜٔ (

 دزطاخ امكرب

 آؾ١ ايهرب يف ايٓاؽ ع٢ً ثالخ زضدات:

األٚىل: إٔ ٜهٕٛ ايهرب َػتكطٟا يف قًب اإلْػإ َِٓٗ، ؾٗٛ ٜط٣ ْؿػ٘ خةٟا َِٓٗ إال أْ٘ هتٗس ٜٚتٛانع، ؾٗصا يف قًب٘ 

 ع أغكاْٗا بإخؿا٥٘ ايهرب.ؾذط٠ ايهرب َػطٚغ١ إال أْ٘ قس قٛ

 ايجا١ْٝ: إٔ ٜعٗط شيو بأؾعاي٘ َٔ ايرتؾع يف اجملايؼ، ٚايتكسّ ع٢ً األقطإ، ؾرتاٙ ٜكعط خسٙ يًٓاؽ ٚوتكطِٖ.

ايجايج١: إٔ ٜعٗط ايهرب بًػاْ٘ نايسعا٣ٚ ٚاملؿاخط٠ ٚتعن١ٝ ايٓؿؼ، ٚايتهرب بايٓػب، ٚاملاٍ، ٚايعًِ، ٚاؾُاٍ، ٚايك٠ٛ، 

 مٛ شيو َٔ اؿاالت.ٚنجط٠ األتباع، ٚ

 عالماخ امكرب:

 سب ايتكسّ ع٢ً ايٓاؽ ٚإظٗاض ايرتؾع عًِٝٗ. - 1

 ايتبدرت ٚاالختٝاٍ يف املؿ١ٝ. - 2

 تعن١ٝ ايٓؿؼ ٚايجٓا٤ عًٝٗا. - 3

 ايؿدط باآلبا٤ َٔ أٌٖ ايسٜٔ ٚايؿهٌ. - 4

 عالض امكرب

 ًكىن ةأمسًن: 

 اإلْػإ ضب٘ ٜٚعطف ْؿػ٘. األٍٚ: اغت٦كاٍ ؾذطت٘ َٔ ايكًب، ٚٚغ١ًٝ شيو إٔ ٜعطف

 زؾع ايعاضض َٓ٘ باألغباب اـاق١ اييت بٗا ٜتهرب اإل٢ْػإ ع٢ً غةٙ. :ايجاْٞ

 األول: اطذئصال أصنه، وعالطه عنمٍ وعمًل، وال ًذم امشفاء إال مبظمىعهٌل:

ٜكٔ أْ٘ ال ًٜٝل ب٘ إال املعطؾ١ أل إٔ ٜعطف ْؿػ٘ ٜٚعطف ضب٘ تعاىل، ٜٚهؿٝ٘ شيو يف إظاي١ ايهرب، ؾإْ٘ يٛ عطف ْؿػ٘ سل»

 ايتٛانع، ٚإشا عطف ضب٘ عًِ أْ٘ ال تًٝل ايعع١ُ ٚايهربٜا٤ إال هلل ٜٚهؿٝ٘ إٔ ٜعطف َع٢ٓ ٖصٙ اآلٜات َٔ نتاب اهلل، 

 قاٍ اؿػٔ ايبكطٟ: ايعذب َٔ ابٔ آزّ ٜػػٌ اـط٤ بٝسٙ نٌ ّٜٛ َط٠ أٚ َطتني ثِ ٜعاضض دباض ايػُٛات.

 امشاين: امكٌلل هلل وحده؛ 

هرب بايٓػب ؾًٝعًِ إٔ ٖصا تععظ بهُاٍ غةٙ .. َٚٔ اعرتاٙ ايهرب باؾُاٍ ؾًٝٓعط إىل باطٓ٘ ٚأقصاضٙ ْعط ايعكال٤ .. َٚٔ َٔ ت

اعرتاٙ ايهرب بايك٠ٛ ؾًٝعًِ أْ٘ يٛ آمل٘ ٔعِطم عاز أعذع َٔ نٌ عادع .. َٚٔ تهرب بػبب املاٍ ؾًٝعًِ إٔ ايٝٗٛز أغ٢ٓ َٓ٘ ِٖٚ 

 عًِٝٗ ٚيعِٓٗ .. َٚٔ تهرب بػبب ايعًِ ؾًٝعًِ إٔ سذ١ اهلل ع٢ً ايعامل أنجط َٔ اؾاٌٖ. ؾط خًل اهلل، ٚقس غهب اهلل

 



 

 

 امكرب وامعظث ةامعنم

قاٍ ايعع بٔ عبس ايػالّ:ٚايعًِ نايػٝح ٜٓعٍ َٔ ايػُا٤ سًٛا قاؾٝا ؾتػةٙ األؾذاض إىل طباعٗا ؾٝعزاز املط َطاض٠ ٚاؿًٛ  

 اظزازٚا نربا إىل نربِٖ ٚإشا ْاي٘ املتٛانعٕٛ اظزازٚا تٛانعا إىل تٛانعِٗ.سال٠ٚ ٚنصيو ايعًِ إشا سكً٘ املتهربٕٚ 

 

 امكرب وامعظث ةامنعم امدًنٌح وامدنٌىًح

 قاٍ ايعع بٔ عبس ايػالّ: 

ال ٜهٕٛ اإلعذاب ٚايهرب يف ايػايب إال بٓعِ ز١ٜٝٓ أٚ ز١ْٜٛٝ. ْٚعِ ايسٜٔ أععِ َٔ ْعِ ايسْٝا ٚقٌ إٔ ىًٛ عاضف أٚ عابس 

 عٔ ْٛع َٔ ايهرب، ٚيهٔ قس ىًٛ ايكٟٛ عٔ آثاض ايهرب، ؾإٕ تهرب بكًب٘ مل وًُ٘ شيو ع٢ً ضز اؿل، ٚال ع٢ً أٚ عامل

 .ؾ٤ٞ َٔ أؾعاٍ اؾٛاضح املص١ََٛ

 خطىزج امعظث

 ٚقاٍ َٛطف ألٕ أبٝت ْا٥ُا ٚأقبض ْازَا أسب إيٞ َٔ إٔ أبٝت قا٥ُا ٚأقبض َعذبا  

كٓٛط ٚايعذب أٟ ألٕ ايكاْط آٜؼ َٔ ْؿع األعُاٍ َٚٔ الظّ شيو تطنٗا ٚاملعذب ٚقاٍ ابٔ َػعٛز اهلالى يف اثٓتني اي 

ٜط٣ أْ٘ غعس ٚظؿط مبطازٙ ؾال وتاز يعٌُ َٚٔ ثِ قاٍ تعاىل ؾال تعنٛا أْؿػهِ ٖٛ أعًِ مبٔ اتك٢ َٚٔ تعن١ٝ ايٓؿؼ اعتكاز 

 أْٗا باض٠ ٖٚٛ َع٢ٓ ايعذب 

 امفسق ةني امعظث وامكرب

 يٓٓؿؼ، ٚضؤ١ٜ قسضٖا ؾٛم قسض ايػة.ايهرب ٖٛ: ٖٛ اغتععاّ ا

.ٌٓ  ٚايعذب ٖٛ: اغتععاّ ايٓٓع١ُ ٚايٓطنٕٛ إيٝٗا، َع ْػٝإ إناؾتٗا إىل املٓعِ عٓع ٚد

 ٚايؿطم بُٝٓٗا:

 : إٔ ايهرب ٖٛ إٔ وتكط ايٓاؽ ٜٚط٣ أْ٘ ؾٛقِٗ، ٚايعذب إٔ ٜٓعط إىل ْؿػ٘ َعذبٟا بٗا.1

ٌٓ ْؿػ٘ عٔ ضتب١ املتع١ًُني، ٚا2  ملعذب ٜػتهجط ؾهً٘ عٔ اغتعاز٠ املتأٓزبني.: املتهٓبط ه

ٛٓض إٔ 3 : ايهرب ٜػتسعٞ َتهربٟا عًٝ٘ َٚتهربٟا ب٘،ٓ  ايعذب ال ٜػتسعٞ غة املعذب، بٌ يٛ مل ىًل اإل٢ْػإ إال ٚسسٙ تك

 ٜهٕٛ َعذبا

 

 :املهنكاخمن و 

 امحظد

 نطا١ٖ ايٓع١ُ ٚسٓب ظٚاهلا عٔ املٓعِ عًٝ٘.: دعسًف امحظد

 ػس متٓٓٞ ظٚاٍ ْع١ُ َٔ َػتشٓل هلا، ٚضٓبُا نإ َع شيو غعٞ يف إظايتٗا.ٚقاٍ ايطاغب: اؿ

ٚقٌٝ ٖٛ: ايتأي١ِ مبا ٜطاٙ اإلْػإ يػةٙ َٚا هسٙ ؾٝ٘ َٔ ايؿها٥ٌ، ٚاالدتٗاز يف إعساّ شيو ايػة َا ٖٛ ي٘، ٖٚٛ خًل 

ٌٓ أسس  َهطٚٙ ٚقبٝض به



 

 

 امفسق ةني امحظد واملنافظح:

ازض٠ إىل ايهُاٍ ايصٟ تؿاٖسٙ عٓس غةى، ؾتٓاؾػ٘ ست٢ تًشل ب٘ أٚ ػاٚظٙ إشا نٓت أع٢ً ١ُٖ املٓاؾػ١ ) ايػب١ٛ (: ٖٞ املب

 َٓ٘، ؾجُط٠ املٓاؾػ١ بًٛؽ املٛايب ايعاي١ٝ.

 ٚأَا اؿػس ؾٗٛ إٔ ٜؿتٗٞ إٔ ٜهٕٛ ي٘ َا يًُشػٛز، ٚإٔ ٜعٍٚ عٓ٘ َا ٖٛ ؾٝ٘.

ت ظٚاهلا ؾٗصا ٖٛ اؿػس، ٚإٕ اؾتٗٝت يٓؿػو َجًٗا ؾٗصا ٖٛ قاٍ اإلَاّ ايطاظٟ: ) إشا أْعِ اهلل ع٢ً أخٝو بٓع١ُ; ؾإٕ أضز

 ايػب١ٛ ( .

 حكم امحظد

)) ٚقس أمجع ايٓاؽ َٔ املتؿطعني ٚغةِٖ ع٢ً سط١َ اؿػس ٚقبش٘، ْٚكٛم ايؿطع ايٛاضز٠ بصيو نجة٠ يف ايهتاب 

 زيٌٝ ايؿاؿني. ٚايػ١ٓ ((

 ٘ سٝح أْعِ ع٢ً غةٙ َع قاٚيت٘ ْكض ؾعً٘ ٚإظاي١ ؾهً٘(.ٚقاٍ: )ٚٚد٘ شّ اؿػس ٚقبش٘ أْ٘ اعرتاض ع٢ً اهلل تعاىل ي

 األدمح عىل دحسًم امحظد

 إٕ اهلل أَط املؤَٓني بإٔ ٜػتعاشٚا ب٘ َٔ اؿاغس:

ٌِ ٜأُعُٛش ٔبَطٚب اٞيٜؿًٜل٢ ) قاٍ اهلل تعاىل:  ََا َخًَٜل )1ٝق ِٔ َؾٚط  َٔ َٜٚقَب )2(  ِٔ َؾٚط ٜغأغل٣ إ٢َشا  َٔ َٚ ِٔ َؾٚط ا3(  َٔ َٚ يٖٓؿ٤اَثأت ٔؾٞ اٞيُعٜكٔس ( 

ِٔ َؾٚط َسأغٕس إ٢َشا َسَػَس )4) َٔ َٚ  )5 )  :ص5 ، 1طايؿًل 

ٍَ: " )) ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:ٚقاٍ ضغٍٛ اهلل  ِٚ ٜقا َٜٛب" ٜأ ٌُ ايٖٓاُض اٜؿ َُا َتأٝن ٌُ اٜؿَػَٓأت ٜن ٕٖ اٜؿَػَس َٜأٝن َٚاٜؿَػَس; ٜؾإ  ِِ إٜٖاٝن

 .ضٚاٙ ٜأُبٛ زاٚز. ((ايُعِؿَب

 

 امعنٌلء يف امحظد أكىال

 ."َا ضأٜت ظاملا أؾب٘ مبعًّٛ َٔ ساغس، ْؿؼ زا٥ِ، ٚسعٕ الظّ، ٚغِ ال ٜٓؿس"قاٍ اؿػٔ ايبكطٟ: 

 امدنٌىًح منحاطد امعلىةح

: غِ ال ٜٓكٛع. أٚالٖا، ات قبٌ إٔ ٜكٌ سػسٙ إىل احملػٛزٜكٌ إىل اؿاغس مخؼ عكٛب"قاٍ أبٛ ايًٝح ايػُطقٓسٟ:  -

 ".: ٜػًل عٓ٘ باب ايتٛؾٝلاـاَػ١: غدط ايطب. ايطابع١: َص١َ ال وُس عًٝٗا. ايجايج١١ ال ٜؤدط عًٝٗا. : َكٝبايجا١ْٝ

 

 امغظث من املهنكاخ:و 

 امغظثتعطٜـ 

ايَػَهب يػ١ٟ: ايَػَهب: بايٖتِشط٢ٜٔو، نٗس ايٚطَنا. ٚايَػِهب١: ايٖكدط٠ ايكًب١، قايٛا: َٚٓ٘ اؾُتٖل ايَػَهب; ألْٖ٘ اؾتساُز 

 يٗػدط. ٜكاٍ: "ٜغٔهب َِٜػَهُب ٜغَهّبا، ٖٚٛ غهبإ ٜٚغُهٛب"ا

 

 



 

 

 امغظث اصطالحاً:

ُٕ زّ ايكًب يككس االْتكاّ.  ايَػَهُب: ٖٛ ثَٛضا

ًُٔٗا ع٢ً ايطغب١ يف ايبٛـ ٚاالْتكاّ.قٌٝ ٚ ََٛضإ يف ايٓؿؼ، َٜش  ايػهب ٖٛ: ث

 امفسق ةني امَغَظث وامظخط: 

ٕٖ ايَػَهب ٜهٕٛ َٔ ايكػة ع٢ً اي  هبة، َٚٔ ايهبة ع٢ً ايكػة، ٚايػدط ال ٜهٕٛ إال َٔ ايهبة ع٢ً ايكػة"أ

 محه امغظث

ٚق٠ٛ ايػهب قًٗا ايكًب، َٚعٓاٖا: غًٝإ زّ ايكًب بًٛب االْتكاّ، ٚإمنا تتٛد٘ ٖصٙ ايك٠ٛ عٓس ثٛضاْٗا إىل زؾع املؤشٜات 

 قبٌ ٚقٛعٗا، ٚإىل ايتؿؿٞ ٚاالْتكاّ بعس ٚقٛعٗا.

 امطتٌحامغظث من امناحٌح 

 ايػهب ٜؤثط ع٢ً اؾاْب ايكشٞ: 

" ٖطَْٟٛا مُيسْا بٛاق١ عٓس ايػهب، يصيو ٜؿعط ايبعض بك٠ٛ نبة٠   "Amygdalaٜؿطظ دع٤ َٔ ايسَاؽ ٜػ٢ُ -1

 ٚعسّ ايكسض٠ ع٢ً ايػٝٛط٠ ع٢ً ايٓؿؼ.

ػط ايسّ عٔ ططٜل األٚضز٠ ٜعٌُ "االزضٜٓايني ٚايٓٛضازضٜٓايني" أٚ َاٜػ٢ُ "اإلبٝٓٝؿطٜٔ ْٚٛض إبٝٓٝؿطٜٔ" ع٢ً ضؾع ن -2

 ٚايؿطاٜني، مما ٜٓتر اضتؿاع نطبات ايكًب ٚبايتايٞ اإلقاب١ بايػهت١ ايكًب١ٝ.

ٜكّٛ اّٜها اإلبٝٓٝؿطٜٔ ْٚٛض إبٝٓٝؿطٜٔ بطؾع ْػب١ اؾًٛنٛظ ٚاألمحاض ايس١ٖٝٓ يف ايسّ، ٚتأثط ع٢ً ايؿطاٜني َػتكبًٟا  -3

 ٜٚعٜس َٔ اإلقاب١ بتكًب ايؿطاٜني.

  أنىاع امغظث

 : امغظث املحمىد1

ق٢ً اهلل ٖٚٛ ايػهب يًشل ٚهلل، ٚشيو إشا اْتٗهت سطَات اهلل غبشاْ٘. ٚع٢ً ٖصا ُتشٌُ األسازٜح ايٛاضز٠ يف غهب٘ 

 ٚال اَطأ٠ ٚال بٝسٙ قط ؾ٦ٟٝا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ اهلل ضغٍٛ نطب َا»: قايت عا٥ؿ١ عٔ اؿسٜح يف ٚضز نُا ،عًٝ٘ ٚغًِ

ؾ٤ٞ قط ؾٝٓتكِ َٔ قاسب٘ إال إٔ ٜٓتٗو ؾ٤ٞ َٔ قاضّ اهلل ؾٝٓتكِ هلل عع  َٓ٘ ٌْٝ َٚا اهلل، بٌٝغ يف هاٖس إٔ إال خازَٟا

 ضٚاٙ َػًِ «.ٚدٌ

ٖٚٛ ايػهب يًٓؿؼ ٚايػهب يًباطٌ. ٚع٢ً ٖصا ُتشٌُ األسازٜح ايٛاضز٠ يف ايٓٗٞ عٔ ايػهب : : امغظث املرمىو2

 ٚايتشصٜط َٓ٘.

 : امغظث املتاح3

 ٚمل ٜتذاٚظ سٖسٙ نإٔ هٌٗ عًٝ٘ أسس، ٚنعُ٘ ٖٓا خة ٚأبك٢،  -تعاىل-١ اهلل ٖٚٛ ايػهب يف غة َعكٝ

: "ٚاـًُٞل فبٛيٕٛ ع٢ً ايػهب، ٚاؿًِ َعا، ؾُٔ غهب ٚسًِ يف ْؿؼ -ضمح٘ اهلل تعاىل-قاٍ ابٔ سبإ 

 سٛاٍ نًٗا أمحس"ايػهب ؾإٕ شيو يٝؼ مبصَّٛ َا مل ىطد٘ غهب٘ إىل املهطٚٙ َٔ ايكٍٛ ٚايؿعٌ ع٢ً إٔ َؿاضقت٘ يف األ

 



 

 

 دزطاخ امغظث

 إٔ وكٌ ي٘ َبازئ ايػهب، عٝح ال ٜتػة عكً٘، ٜٚعًِ َا ٜكٍٛ ٜٚككسٙ.: 1

 . إٔ ٜبًؼ ايػهب َٓتٗاٙ، ست٢ أقبض ال ٜعًِ َا ٜكٍٛ ٚال َا ٜطٜسٙ.2

 . إٔ ٜتٛغط ساي٘ بني ٖاتني املطتبتني، عٝح مل َٜٔكِط ناجملٕٓٛ، نُا أْ٘ يٝؼ يف ناٌَ عك3ً٘

 امذحكم يف امغظث كٌفٌح

ثا١ْٝ األٚىل َٔ سسٚخ ايػبب املؤزٟ يًػهب .ؾُٔ  20% َٔ اؾطا٥ِ ٚاملؿانٌ ؼسخ يف ايـ 99أثبتت ايسضاغات إٔ 

 ايهطٚضٟ إٔ ْتعًِ ؾٔ نبط ايٓؿؼ أثٓا٤ ايػهب.

 ٚؾُٝا ًٜٞ ططٜل ايتشهِ يف ايٓؿؼ خالٍ ٖصٙ املس٠ ايككة٠. 

 عالض امغظث 

 طان امسطٌم: االطذعاذج ةاهلل من امش1ٌ

 ؼُط أسسُٖا ؾذعٌ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايٓيب عٓس ضدالٕ اغتب» ٚقس إيٝ٘، ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِٚقس أضؾسْا ايٓيب 

 أعٛش هس ايصٟ عٓ٘ يصٖب قاهلا يٛ ن١ًُ ألعطف إْٞ)) ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: اهلل ضغٍٛ قاٍ أٚزاد٘، ٚتٓتؿذ عٝٓاٙ

 .َػًِ ضٚاٙ ((.دٕٓٛ َٔ بٞ تط٣ ٌٖٚ ايطدٌ ؾكاٍ ايطدِٝ، ايؿٝٛإ َٔ باهلل

 : امظكىخ وكر امغظث2

ًٞٝػهِت أسُسنِ ٜغٔهَب إشا)): قاٍ أْ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِعٔ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا عٔ ايٓيب  ; ضٚاٙ أمحس ((.ؾ

 ثا١ْٝ اؿطد١.  20ؾايػهٛت ٜكٌ بتؿهة اإلْػإ إىل ايعكٌ ايٛاعٞ، ٜٚتذاٚظ بصيو ؾرت٠ ايـ 

 امحايل: غري وطعك 3

إشا غهب أسسنِ، ٖٚٛ قا٥ِ، ؾًٝذًؼ، ))عٔ أبٞ شض ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: إٕ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ يٓا: 

 . ((ذعٛؾإٕ شٖب عٓ٘ ايػهب، ٚإال ؾًٝه

 : حاول االةذعاد عن املكان امري حدز فٌه امغظث. 4

ِْ ٜأَس َٕ ٔيعًٍَّٞٔ اِغ ََا ٜنا  :ٍَ ٢ٔ َغِعٕس، ٜقا ٢ٌ ِب ِٗ ِٔ َغ ٍُ اهلل َع َٗا، َدا٤َ َضُغٛ َٞ ٔب َٕ ٜيَٝٞؿَطُح إ٢َشا ُزٔع ِٕ ٜنا َٚإ٢ ِٔ أٔبٞ ُتَطإب،  َٔ  ٔ٘ ِٝ ق٢ً اهلل ٖب إ٢ٜي

١َُٜ، يَبِٝٔت عًٝ٘ ٚغًِ ِِ ٜؾأط ًٜ ٍَ اٞيَبِٝٔت، ٔؾٞ َعًٔٝ٘ا َٜٔذِس ٜؾ َٔ))َ: ٜؾٜكا ِٜ ُٔ ُٚٔو؟ اِب ٤ِْٞ ٜؾَػاَنٜؾٜكاٜيِت ،((َع ُ٘ َؾ َِٓٝ ََٚب َٕ َبِٝٓٔٞ  َبٓٔٞ : ٜنا

ٍُ اهلل  ٍَ َضُغٛ ٌِ ٔعِٓٔسٟ، ٜؾٜكا ِِ َٜٔك ًٜ ٣ٕ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِٜؾَدَطَز ٜؾ َٔ اِْٝعِط)): ٔيإ٢َِْػا ِٜ َٛ ٜأ ٍَ ٜؾَذا٤َ ،(( ؟ُٖ ٍَ َٜا: ٜؾٜكا َٛ اهلل َضُغٛ ُٖ 

َُِػٔذٔس ٔؾٞ ٍُ ٜؾَذا٤َ َضأقْس، اٞي َٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ اهلل َضُغٛ ُٖ ٜٛٔذْع، َٚ ٌَ ض٢ َغٜكٜط ٜقِس َُِه ُ٘ ُتَطاْب، ٜؾَذَع ٘ٔ، ٜؾٜأَقاَب ِٔ ٔؾكِّ ُٙ َع َزاُؤ

ٍُ اهلل  ُ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًَِضُغٛ َُِػُش َٜ ُ٘ ٍُ َعِٓ ِِ)): ََٜٚٝكٛ ِِ ُتَطإب ٜأَبا ٝق  .((ُتَطإب ٜأَبا ٝق

 فىائد امحدًص

 ٚزاعب٘ ٝبػٛ٘،ي ظٗطٙ عٔ ايرتاب َٚػض يٝرتناٙ عًٞ مٛ تٛد٘ ألْ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِأ: ؾٝ٘ نطّ خًل ايٓيب 

ؾل ايط اغتشباب َٓ٘ ؾٝؤخص عٓسٙ، َٓعيتٗا ضؾٝع َع البٓت٘ َػانبت٘ ع٢ً ٜعاتب٘ ٚمل سايت٘، َٔ املأخٛش٠ املصنٛض٠ بايه١ٝٓ

 باألقٗاض ٚتطى َعاتبتِٗ إبكا٤ ملٛزتِٗ.



 

 

ىل اـطٚز َٔ ب: إٔ أٌٖ ايؿهٌ قس ٜكع بني ايهبة َِٓٗ ٚبني ظٚدت٘ َا طبع عًٝ٘ ايبؿط َٔ ايػهب ٚقس ٜسعٛٙ شيو إ

 بٝت٘ ٚال ٜعاب عًٝ٘.

ز: ٚوتٌُ إٔ ٜهٕٛ غبب خطٚز عًٞ خؿ١ٝ إٔ ٜبسٚ َٓ٘ يف ساي١ ايػهب َا ال ًٜٝل ظٓاب ؾاط١ُ ضنٞ اهلل عُٓٗا 

 :إٔ تػهٔ ؾٛض٠ ايػهب َٔ نٌ َُٓٗا ؾشػِ َاز٠ ايهالّ بصيو إىل

 : امىطىء 5

َِ ََٚغ٤ً  ٔ٘ ِٝ ُ٘ َعًٜ ٘ٔ َق٢٤ً اي٤ً ٍُ اي٤ً ٍَ َضُغٛ ٜٛٞؿٝأ ايٖٓاُض )): ٜقا َُا ُت َٚإ٢ْٖ َٔ ايٖٓاض٢،  َٔ َٕ ُخًَٔل  ٜٛا ٕٖ ايٖؿِٝ َٚإ٢  ،٢ٕ ٜٛا َٔ ايٖؿِٝ َٔ ٕٖ اٞيَػَهَب  إ٢

َٖٛنٞأ ًََٞٝت ِِ، ٜؾ َُا٤ٔ، ٜؾإ٢َشا ٜغٔهَب ٜأَسُسٝن  ضٚاٙ أبٛ زاٚز ((.ٔباٞي

 امحكمح من امىطىء وكر امغظث

تٛقٌ ايعًُا٤ ” ب١ٝ املًه١ٝ بًٓسٕ ٚاغتؿاضٟ األَطاض ايباط١ٝٓ ٚايكًب:قاٍ ايسنتٛض أمحس ؾٛقٞ ابطاِٖٝ عهٛ اؾُع١ٝ ايٛ

ص ع٢ً املا٤ أثٓا٤ ايٛن٤ٛ ٜؤزٟ إىل اْٛالم أْٜٛات غايب١ تؤزٟ إىل   Light photonsإىل إٔ غكٛط أؾع١ ايه٤ٛ ط 

 >اغرتخا٤ األعكاب ٚايعهالت ؾتعٌٜ أٟ اْؿعاٍ ْاتر عٔ ايػهب. ... ؾػبشإ اهلل ايععِٝ

 

 



 

 

 ظٌاخملنا

 اإلخالص

اإلخالم يف األعُاٍ، ٚال غُٝا األخط١ٜٚ َٓٗا، ٖٛ أغاؽ ٚأععِ ق٠ٛ، ٚأضد٢ ؾؿٝع، ٚأثبت َطتهع، ٚأقكط 

 ططٜل يًشكٝك١، ٚأبط زعا٤ َعٟٓٛ، ٚأنطّ ٚغ١ًٝ يًُكاقس، ٚأمس٢ خك١ً، ٚأقؿ٢ عبٛز١ٜ"

 دعسًف اإلخالص

 اإلخالم يػ١: 

َٚايٖكاُز ٜأِق  ُّ َٚاي٤ًا َٛ. )َخًَٜل( اٞيَدا٤ُ  ُٖ ََٚخًَٜل  ِٔ ٜنَصا  َٔ  ُ٘ َٕ: َخ٤ًِكُت ُ٘. َٜٝكٛٝيٛ ِٗٔصُٜب ََٚت  ٤ِٔٞ ِٓٔك١َٝٝ ايٖؿ َٛ َت ُٖ َٚ ٤ٛط٢ْز،  َُ َٚأسْس   ٌْ

.ٔ٘ ٢ٜٛل٣ ٔيَِٝدًَٝل ٔب ِٚ َغ ُِط٣ ٜأ ِٔ َت َٔ  ٔ٘ َٞ ٔؾٝ ََا ٝأٞئك  :٢ٔ ُِ  َُٚخًٜاَق١ٝ ايٖػ

 س يف ايٛاع١.ٖٛ: اإلخالم ٖٛ إؾطاز اؿل غبشاْ٘ بايكك: اقٛالسٟا اإلخالص

 ٚقٌٝ: اإلخالم اغتٛا٤ أعُاٍ ايعبس يف ايعاٖط ٚايباطٔ.

يف سٝا٠ املػًِ إٔ َٜككس بعًُ٘، ٚقٛي٘، ٚغا٥ط تكطؾات٘، ٚتٛدٝٗات٘ ٚتعًُٝ٘ ٚد٘ اهلل تعاىل ٚسسٙ ال  ؾاإلخالم

 ؾطٜو ي٘ ٚال ضب غٛاٙ.

 ؟ من هى املخنِص

ََُسٙ ايٓاؽ.  ٖٛ ايصٟ ٜعٌُ ٚال وب إٔ و

 ِ سػٓأت٘ نُا ٜهتِ غ٦ٝأت٘.ٚقٌٝ  َٔ ٜهت

.َ٘ٗ ََٔ ٜػتٟٛ عٓسٙ َازُس٘ ٚشا  ٚقٌٝ: املدًل: 

 املخنص ال ًرتك عمالً خىفا من امسًاء

 قاٍ ايؿهٌٝ تطى ايعٌُ َٔ أدٌ ايٓاؽ ضٜا٤ ٚايعٌُ َٔ أدٌ ايٓاؽ ؾطى ٚاإلخالم إٔ ٜعاؾٝو اهلل َُٓٗا.

 حكم اإلخالص

 ١.اإلخالم: ؾطْض ٚادْب يف سٚل نٌ َػًِ َٚػًُ

 امدمٌه: 

ََا ﴿قاٍ تعاىل:  َُٔطٚا َٚ َ٘ ٔيَِٝعُبُسٚا إ٢ي٤ا ٝأ ُ٘ َُِدًٔٔكنَي اي٤ً َٔ ٜي بإخالم  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ْبٖٝ٘ أَط قس ٚاهلل ،5:ايب١ٓٝ﴾ ايٚسٜ

َ٘ ٜؾاِعُبٔس ٔباٞيَشٚل اٞئهَتاَب إ٢ٜيِٜٝو ٜأَِْعٞيَٓا إ٢ْٖا ﴿ايعباز٠ هلل، قاٍ تعاىل:  َٔ ُٜ٘ي َُِدًّٔكا اي٤ً  ص.2: ايعَطط ﴾ ايٚسٜ

 اإلخالص فظه

 اإلخالم ُٜٓذٝو َٔ إنالٍ ايؿٝٛإ ٚإغٛا٥٘: -1

ٍَ ﴿تعاىل:  قاٍ ِِ ٜؾٔبٔعٖعٔتٜو ٜقا ُٗ َٖٜٓ٢ٛ َُٔعنَي ٜيٝأٞغ ُِ ٔعَباَزٜى إ٢ي٤ا*  ٜأِد ُٗ ِٓ ُُِدًٜٔكنَي َٔ : بايهػط: ضٚا١ٜ ٚيف ،ص83 - 82: مط ﴾ اٞي

 (.املدًٔكني)

 ِٝ اؾ١ٓ:اإلخالم ٜٛضثو ْع -2

ََا ﴿تعاىل:  قاٍ َٚ َٕ ِٚ ِِ ََا إ٢ي٤ا ُتِذَع َٕ ٝنُِٓت ًٛٝ َُ ٘ٔ ٔعَباَز إ٢ي٤ا*  َتِع ُُِدًٜٔكنَي اي٤ً ِِ ٝأٜٚي٦ٜٔو*  اٞي ُٗ ّْ ض٢ِظْم ٜي ُ٘*  ََِعًٝٛ َٛأن ِِ ٜؾ ُٖ َٚ 



 

 

َٕ َُٛ ٢ِ َدٖٓأت ٔؾٞ*  َُٞهَط ًٔنَي ُغُطض٣ َع٢ًٜ*  ايٖٓٔعٝ ٜٛاُف*  ََُتٜكأب ُٜ ِِ ٢ٗ ِٝ ٍْ  َِٔٔ ٔبٜهٞأؽ٣ َعًٜ ِٛ َٗا ٜغ ََٔعني٣ * َبَِٝها٤َ ٜيٖص٠ٕ ٔيًٖؿاض٢ٔبنَي * ٜيا ٔؾٝ

 ْٕ ََٞهُٓٛ ٖٔ َبِْٝض  ُٗ ٤ِٛطٔف ٔعنْي * ٜنٜأْٖ ِِ ٜقأقَطاُت اي ُٖ َٚٔعَِٓس  * َٕ َٗا َُِٜٓعٝؾٛ ِِ َعِٓ ُٖ  ص.49 - 39: ايكاؾاتط ﴾َٜٚيا 

ٌٚ ٚاـٝا١ْ: -3 َٔٔ اؿكس ٚايػ ٗٚط قًَبو  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ظٜس بٔ ثابت ضنٞ اهلل عٓ٘ إٔ ايٓيب  عٔؾاإلخالم ُٜٛ

ٌٗ عًٝٗٔ قًُب اَطئ َػًِط ٚشنط َٓٗا ص: إخالم ايعٌُ هلل، ((   ضٚاٙ أمحس ٚابٔ َاد٘.قاٍ: ))ثالْخ ال ُٜٔػ

َٔٔ اؿكس ٚايػٌ.ٚاملع٢ٓ ُٗط قًُب٘   : إٔ ٖصٙ ايجالخ يٛ متٖػو بٗا ايعبُس ط

 اإلخالم ططٜل ايٓكط: -4

١َٜٖ بهعٝؿٗا;  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِعس بٔ أبٞ ٚقام ضنٞ اهلل عٓ٘ إٔ ضغٍٛ اهلل غ عٔ قاٍ: )) إمنا ٜٓكط اهلل ٖصٙ األ

 ضٚاٙ ايٓػا٥ٞ. .بسعٛتِٗ، ٚقالتِٗ، ٚإخالقِٗ ((

 اإلخالم ٜؿطز اهلُّٛ ٜٚعٌٜ ايهطٚب: -5

َٚٚا إىل ايػاض; سٝح ل٤اِٖ اهلل تع ٖٚصا  اىل بإخالقِٗ.ٚانْض َٔ سسٜح ايجالث١ ايصٜٔ آ

 املعٌنح عىل اإلخالص امىطائه

 : فاٖس٠ ايٓؿؼ، َٚكابطتٗا يتٓكاز َع املدًكني; ألٕ ايٓؿؼ أَاض٠ بايػ٤ٛ .أٚاٟل

 ٜٛغـ بٔ أغباط: ؽًٝل اي١ٝٓ َٔ ؾػازٖا أؾس . ٜكٍٛ

عع  -اهلل ٚأْ٘ ًَٛع عًٝو يف نٌ ٚقت ٚاعًِ عًُٟا ٜكٟٝٓٝا إٔ  -غبشاْ٘ ٚتعاىل-: اغتشهاض عع١ُ اهلل ثاْٟٝا

 ٜعًِ خا١ٓ٥ األعني َٚا ؽؿٞ، قاٍ تعاىل : َٚا نإ ضبو ْػٟٝا  . -ٚدٌ

َٜٚيآلٔخَط٠ٝ )ٚاإلنجاض َٔ اؿػٓات; ألٕ اهلل تعاىل ٜكٍٛ:  -غبشاْ٘ ٚتعاىل-ع٢ً ٌْٝ األدط َٔ اهلل  اؿطم:  ثايجٟا

َٔ اأٝلٜٚي٢ َٔ َٕ ُٜط٢ُٜس َسِطَخ ) ٚقاٍ:ص 4طايهش٢:  (َخِْٝط ي٤ٜو  َََٔٔ ٜنا  ٔ٘ َٕ ُٜط٢ُٜس َسِطَخ ايٗسَِْٝا ُِْؤٔت ََٔ ٜنا َٚ  ٔ٘ ُ٘ ٔؾٞ َسِطٔث َٗااآلٔخَط٠ٔ َْع٢ِز ٜي ََا  ِٓ َٚ

َٔٔ ْٖٔكٕٝب ُ٘ ٔؾٞ اآلٔخَط٠ٔ   ص .20طايؿٛض٣: (. ٜي

 

 إطالو عكسمح ةن أيب طهه كصح

أبٝ٘ ـ ؾطعٕٛ ٖصٙ ، ٚقس ؾطب ٖصٙ ايعسا٠ٚ َٔ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِعهط١َ َٔ أؾس ايٓاؽ عسا٠ٚ يطغٍٛ اهلل  نإ

َٓٔ ايٓاؽ مجٝعا إال أضبع١ ،  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِاأل١َ ـ ، مما دعٌ ضغٍٛ اهلل  َِٚٓٗ عهط١َ بٔ أبٞ يف ؾتض َه١ ٜعؿٛ ٜٚؤ

 دٌٗ.

َكعب بٔ غعس عٔ أبٝ٘ ـ ضنٞ اهلل عُٓٗا ـ قاٍ : " ملا نإ ّٜٛ ؾتض َه١ ٖطب عهط١َ بٔ أبٞ دٌٗ، ٚشٖب إىل ايبشط  ؾعٔ

ًٓٛل بٗا إىل ايُٝٔ، إال إٔ اهلل ـ عع ٚدٌ ـ ؾا٤ ي٘ اهلسا١ٜ، ؾأقابتِٗ عاقـ ؾكاٍ أقشاب ايػؿ١ٓٝ ألٌٖ ؾطنب غؿ١ٓٝ يٝ

ؾ٦ٝا ٖآٖا ، ؾكاٍ عهط١َ : ي٦ٔ مل ٜٓذين يف ايبشط إال اإلخالم، َا ٜٓذٝين  عٓهِايػؿ١ٓٝ : أخًكٛا ؾإ آهلتهِ ال تػين 

ٖٞ عٗسا إٕ أْت عاؾ : يف ٜسٙ، ؾألدسْ٘ عؿٛا نطميا، قاٍٝتين مما أْا ؾٝ٘ آتٞ قُسا ؾأنع ٜسٟ يف ايرب غةٙ، ايًِٗ إٕ يو عً

 أبٛ زاٚز(.ضٚاٙ ) ؾذا٤ ؾأغًِ .."

 



 

 

 :امصربومن املنظٌاخ: 

ال ٜٓبت غاع١ ايبصض، بٌ  ايعضعؾُجاٟل ٚاملكابط٠ خكاٍ تتػل َع غٓٔ ايهٕٛ،  االْتعاضاهلل يف خًك٘، ؾَٔ غٓٔ  ايكرب

 ٓني ٜعٌ يف بٛٔ اؿاٌَ ؾّٗٛضا ست٢ ٜػتٟٛ خًك٘، البس َٔ املهح ؾّٗٛضا، ٚاؾ

٘ٔ) أعًُٓا اهلل أْ٘ خًل ايعامل يف غت١ أٜاّ، َٚا نإ يٝعذع إٔ ٜكُٝ٘ يف ططؾ١ عني أٚ أقٌ ٚقس ََا َقِبُطٜى إ٢ي٤ا ٔباي٤ً َٚ ( َٚاِقٔبِط 

 ص.127طايٓشٌ: 

ٞ ؾذاع١ َٚهازٙ اؾي، ٚإشا نإ يف نعِ إشا نإ يف َكٝب١ مسٞ قرّبا ٚنسٙ اؾعع، ٚإشا نإ يف اؿطب مس ايكرب

ُّا َٚهازٙ ايتصَط.   ايػٝغ مسٞ سً

َٚٔسنَي اٞيَبٞأؽ٢ )أٟ )مجع اهلل أقػاّ ايكرب يف قٛي٘ تعاىل:  ٚقس َٚايٖهٖطا٤ٔ )أٟ ايؿكط(  َٔ ٔؾٞ اٞيَبٞأَغا٤ٔ )أٟ املكٝب١(  َٚايٖكأبط٢ٜ

ُٖ َٚٝأٜٚي٦ٜٔو  َٔ َقَسٝقٛا  َٕاحملاضب١( ٝأٜٚي٦ٜٔو اي٤ٔصٜ ُُٖتٝكٛ  ص.177طايبكط٠:  (ُِ اٞي

 امصرب دعسًف

ٍٚٓ  َكسض يػ١: ايكرب ٍٓ عػب ٚنع اي١ًػ١ ع٢ً َعإ ثالث١: األ قرب ٜكرب ٖٚٛ َأخٛش َٔ َآز٠ )م ب ض( اي١يت تس

ٍٚٓ ٖٚٛ اؿ  بؼ.اؿبؼ، ٚايٓجاْٞ: أعايٞ ايٓؿ٤ٞ، ٚايٓجايح: دٓؼ َٔ اؿذاض٠، ٚقس اؾتٓل ايٓكرب املطاز ٖٓا َٔ املع٢ٓ األ

 :اصطالحاً  امصرب

ُٓا ٜكتهٝإ سبػٗا عٓ٘. قاٍ  ايٓطاغب: ٖٛ سبؼ ايٓٓؿؼ ع٢ً َا ٜكتهٝ٘ ايعكٌ ٚايٓؿطع أٚ ع

 ٚقاٍ اؾاسغ: ايٓكرب عٔ ايٓؿسا٥س خًل َطن١ب َٔ ايٛقاض ٚايٓؿذاع١.  

 ـ.: ٖٛ سبؼ ايٓٓؿؼ عٔ اؾعع ٚايٓتػٓدط، ٚسبؼ اي١ًػإ عٔ ايٓؿه٣ٛ، ٚسبؼ اؾٛاضح عٔ ايٓتؿٜٛٚقٌٝ

 ةامصرب امظمٌه املساد

ٌْ) -اؾٌُٝ يف قٛي٘ تعاىل ع٢ً يػإ ٜعكٛب عًٝ٘ ايٓػالّ ايٓكرب ُٝٔ ب٘ ايٓكرب اي١صٟ ال  ؾاملطاز ( ،18)ٜٛغـ/  (ٜؾَكِبْط َد

 دعع ؾٝ٘ ٚال ؾه٣ٛ.

ٌُٓ يهِ يف قربٟ ؾال أعاؾطنِ ع٢ً نآب١ ايٛد٘، ٚعبٛؽ اؾبني، بٌ ع٢ً َا نٓت ٚقاٍ عًٝ٘  أبٛ سٝٓإ: املع٢ٓ: أػ

 َعهِ )َٔ قبٌ(.

 امشكىي دنايف امصرب؟ هه

َُٚسِعْٔٞ إ٢ٜي٢ اهلٔل)إىل اهلل عع ٚدٌ ال تٓايف ايكرب، ؾإٕ ٜعكٛب عًٝ٘ ايػالّ قاٍ:  ايؿه٣ٛ َُا ٜأِؾٝهٛ َبٚجٞ   ص.86طٜٛغـ:  (إ٢ْٖ

ِ ٚتػدِٛٗ َٔ قها٤ اهلل ، نُا ٖٛ ساٍ بعض املػ٦ٝني األزب يف ؾهٛاٖ ؾه٣ٛ اهلل، ال ايؿه٣ٛ إىل اهللٜٓايف ايكرب إمنا

 ٚقسضٙ، ؾاهلل املػتعإ.

 اطم هللا امصتىز: معنى

 . "ٖٚٛ اي١صٟ ال ٜعادٌ ايعكا٠ باالْتكاّ"ابٔ َٓعٛض يف أمسا٤ اهلل تعاىل: ايٓكبٛض  قاٍ

 َٔ أب١ٝٓ املبايػ١، َٚعٓاٙ قطٜب َٔ َع٢ٓ اؿًِٝ.  ٖٚٛ

ٕٓ املصْب ال ٜأَٔ ايعكٛب١ يف قؿ١ ايٓكب ٚايؿطم  ٛض نُا ٜأَٓٗا يف قؿ١ اؿًِٝبُٝٓٗا أ

 



 

 

 امصرب أنىاع

 باعتباض َتعًك٘ ثالث١ أقػاّ:  ايٓكرب

١ٛاعات سٓت٢ ٜؤٓزٜٗا، 1  : ايكرب عًٞ األٚاَط ٚاي

 : ايكرب عٔ املٓاٖٞ ٚاملدايؿات سٓت٢ ال ٜكع ؾٝٗا، 2

 : ايكرب ع٢ً األقساض ٚاألقه١ٝ سٓت٢ ال ٜتػٓدٛٗا  .3

 هلل، ٚقرب َع اهلل. قرب باهلل، ٚقربٜٚٓكػِ أٜها إىل : 

ََا َقِبُطٜى إ٢ال٤ ٔباهلٔل): قرب االغتعا١ْ ب٘،ٚإٔ قرب ايعبس بطب٘ ال بٓؿػ٘ نُا قاٍ تعاىل: ؾاألٍٚ َٚ  ص.127طايٓشٌ:  (َٚاِقٔبِط 

 : ايكرب هلل، ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ ايباعح ي٘ ع٢ً ايكرب قب١ اهلل، ٚايتكطب إيٝ٘ ال يًُسح.ٚايجاْٞ

زٚضإ ايعبس َع َطاز اهلل ايسٜين َٓ٘، َٚع أسهاَ٘ ايس١ٜٝٓ. قابطٟا ْؿػ٘ َعٗا، غا٥طٟا  : ايكرب َع اهلل، ٖٚٛايجايح

 بػةٖا .. أٜٔ َا تٛدٗت ضنا٥بٗا(.

 امصرب أهمٌح

 شنط اهلل ايٓكرب يف نتاب٘ يف أنجط َٔ تػعني َٛنعا.  يكس

َٚإ٢)بايٓكال٠ يف قٛي٘ تعاىل:  ٚقطْ٘ َٚايٖكال٠ٔ  اإلَا١َ  ٚدعٌ( ، 45)ايبكط٠/  (ْٖٗا ٜيٜهٔبَة٠٠ إ٢ي٤ا َع٢ًٜ اٞيدأؾٔعنَيَٚاِغَتٔعُٝٓٛا ٔبايٖكِبط٢ 

 يف ايٓسٜٔ َٛضٚث١ عٔ ايٓكرب ٚايٝكني بكٛي٘:

ًٞٓا) َٕ ََٚدَع َٚناُْٛا ٔبآٜأتٓا ُٜٛٔقُٓٛ ُٖا َقَبُطٚا  َِط٢ْا ٜي َٕ ٔبٜأ ُِٗسٚ َٜ ١ُٟٖ ِِ ٜأ٥ٔ ُٗ ِٓ  ايكرب ال ْٗا١ٜ ي٘. ٚأدط ( . 24)ايػذس٠/  (َٔ

 املعٌنح عىل امصرب طتاباأل

 ع٢ً ايبال٤ ٜٓؿأ َٔ أغباب عسٜس٠ أُٖٗا:  ٚايكرب

 : ؾُٗٛز دعا٥ٔٗا ٚثٛابٗا. 1

َٖا هلا. 2 ٢ٛ ََِش  : ؾُٗٛز تهؿةٖا يًػ٦ٝات ٚ

ّٚ ايهتاب قبٌ إٔ ُِٜدًَٜل; ؾال بٖس َٓٗا; ؾذَعُع٘ ال ٜعٜسٙ إال3   بال٤. : ؾُٗٛز ايٜكَسض٢ ايػابل اؾاضٟ بٗا ٚأْٗا َكٖسض٠٠ يف أ

: ؾُٗٛزٙ سٖل اهلل عًٝ٘ يف تًو ايب٣ًٛ، ٚٚادَب٘ ؾٝٗا ايكرب بال خالف بني األ١َ، أٚ ايكرب ٚايطنا ع٢ً أسس 4

 ايكٛيني; ؾٗٛ َأَٛض بأزا٤ سٚل اهلل ٚعبٛزٜت٘ عًٝ٘ يف تًو ايب٣ًٛ; ؾال بس ي٘ َٓ٘ ٚإال تهاعؿت عًٝ٘. 

ٍَ اهلل تعاىل5 ِِ): : ؾٗٛز تطٓتبٗا عًٝ٘ بصْب٘; نُا قا َُا ٜنَػَبِت ٜأِٜٔسٜٝه َٗٔكَٝب١ٕ ٜؾٔب  َٔٓٔ ََا ٜأَقاَبٝهِ   ص 30طايؿٛض٣ َٔ اآل١ٜ: (.َٚ

ّٙ يف نٌ َكٝب١ زقٝك١ٕ ٚد١ًًٝ; ؾِٝؿَػًٝ٘ ؾَٗٛز ٖصا ايػبٔب باالغتػؿاض٢   ؾٗصا عا

6َٞ ٕٖ ايعبٛز١ٜ تكتهٞ ضناٙ مبا َضٔن َُٗا، ٚأ َِ إٔ اهلل قس اضتهاٖا ي٘ ٚاختاضٖا ٚقَػ ي٘ ب٘ غٝسٙ َٚٛالٙ; ؾإٕ مل  : إٔ ٜعً

٢ّ ايعًِ ٚتعٚسٟ اؿٓل. ٍَ إىل َكا ٍَ عٓ٘ ْع ٢ّ ايكرب عًٝٗا; ؾإٕ ْع ٍِ إىل َكا ٘ٔ; ؾًٝٓع ٢ّ سك٤٘ ؾٗٛ يَهِعٔؿ  ٜٛٔف قِسَض املٜكا

 

 

 



 

 

 امعفح: من املنظٌاخو 

 : ايهـ عُا ال وٌ ٚال هٌُ امعفح

٢ٔ"قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ:  ـٗ َع َٖا اٞيَعٜؿاُف اٞيٜه ُُُط٠٤َٚ َٜٚأ ٢ّ اٞي َٛاض٢ ََٚخ  ٢ّ ََُشاض٢  ."اٞي

 )املط٠٤ٚ ق٠ٛ يًٓؿؼ َبسأ يكسٚض األؾعاٍ اؾ١ًُٝ َٓٗا املػتتبع١ يًُسح ؾطعا ٚعكال ٚعطؾا (

ايعؿ١ ١٦ٖٝ يًك٠ٛ ايؿ١ٜٛٗ َتٛغ١ٛ بني ايؿذٛض ايصٟ ٖٛ إؾطاط ٖصٙ ايك٠ٛ ٚاـُٛز ايصٟ ٖٛ تؿطٜٛٗا "ٚقاٍ اؾطداْٞ: 

 ".ض ع٢ً ٚؾل ايؿطع ٚاملط٠٤ٚؾايعؿٝـ َٔ ٜباؾط األَٛ

 أنىاع امعفح

ٟٓ أسسُٖا ايعؿ١١ عٔ  : ايعؿ١١ ٚايٓٓعا١ٖ ٚايٓكٝا١ْ َٔ ؾطٚط املط٠٤ٚ، ٚايعؿ١١ ْٛعإ:-ضمح٘ اهلل تعاىل -قاٍ املاٚضز

 .اضّ، ٚايٓجاْٞ ايعؿ١١ عٔ املاثِاحمل

َٓا ايعؿ١١ عٔ احملاضّ، ؾٓٛعإ: ـٓ ؾأ َٓا نبط  أسسُٖا نبط ايؿطز عٔ اؿطاّ، ٚايٓجاْٞ ن اي١ًػإ عٔ األعطاض، ؾأ

ٕٓ عسَ٘ َع ٚعٝس ايٓؿطع، ٚظادط ايعكٌ، َعٓط٠ ؾانش١، ٖٚته١ ٚانش١.  ايؿطز عٔ اؿطاّ، ؾأل

ـٓ عٔ اجملاٖط٠ بايع١ًِ، ٚايٓجاْٞ: ظدط ايٓٓؿؼ عٔ اإلغطاض غٝا١ْ.  َٓا ايعؿ١١ عٔ املاثِ ؾٓٛعإ أٜها: أسسُٖا: ايه  ٚأ

 ٓٛ َٓا اجملاٖط٠ بايع١ًِ ؾعت ُٓط إىل ؾت١ٓ ؼٝط يف ايػايب بكاسبٗا ؾال تٓهؿـ إي١ا ؾأ ًَٗو ٚطػٝإ َتًـ، ٜٚؤٍٚ إٕ اغت

 ٖٚٛ َكطٚع. 

ٍٓ اـٝا١ْ َٗني، ٚيك١١ً ايٓجك١ ب٘ َػتهني، ٚقس قٌٝ: َٔ ىٔ ٜٗٔ. ٖصا ٚال هعٌ َا  َٓا االغتػطاض باـٝا١ْ ؾهع١ ألْٓ٘ بص ٚأ

ؿ١١ غطٚضا، ؾٝٓتٗو ايٓعٚض ٜٚٓهؿـ ايػطٚض، ؾٝهٕٛ َع ٖته٘ يًٓتسيٝؼ أقبض، ٜتعاٖط ب٘ َٔ األَا١ْ ظٚضا، ٚال َا ٜبسٜ٘ َٔ ايع

 .ٚملعٓط٠ ايٓطٜا٤ أؾهض

 امعفح يف املسآن امكسًم

 امعفح عن شهىج امفسض

٘ٔ)قاٍ غبشاْ٘:   ِٔ ٜؾِهًٔ َٔ  ُ٘ ُِ اي٤ً ُٗ َٕ ْٜٔهاّسا َسٖت٢ ُِٜػَٓٔٝ َٔ ال َٜٔذُسٚ ـٔ اي٤ٔصٜ  ص33طايٓٛض:  (َٚٞيَِٝػَتِعٔؿ

٘ٔ   ٢ٓ:املع ِٔ ٜؾِهًٔ َٔ  ُ٘ ُِ اي٤ً ُٗ يًٝٛب ايعؿ١ عٔ اؿطاّ ٚايعْا، ايصٜٔ ال هسٕٚ َا ال ٜٓهشٕٛ ب٘ يًكسام ٚايٓؿك١، َسٖت٢ ُِٜػَٓٔٝ

 أٟ: ٜٛغع عًِٝٗ َٔ ضظق٘.

ٜٛغـ عًٝ٘ ايػالّ غٝس املتعؿؿني عٔ ؾ٠ٛٗ اؿطاّ، ٜٚسخٌ زخٛال أٚيٝا نُٔ ايػبع١ األقٓاف ايصٜٔ ٜعًِٗ اهلل يف 

 ايبداضٟ َٚػًِ. ّٜٛ ال ظٌ إال ظً٘، ٚشنط َِٓٗ: ))ٚضدٌ زعت٘ اَطأ٠ شات َٓكب ٚمجاٍ، ؾكاٍ: إْٞ أخاف اهلل((ظً٘ 

 كصح شاب مذعفف

شنط ابٔ اؾٛظٟ يف "املٛاعغ": إٔ ؾابٟا ؾكةٟا، نإ با٥عٟا ٜتذٍٛ يف ايٛطقات، ؾُٓط شات ّٜٛ ببٝت، ؾأطًت اَطأ٠ ٚغأيت٘ 

 إٔ ٜسخٌ يرت٣ ايبهاع١، ؾًُا زخٌ أغًكت ايباب. عٔ بهاعت٘ ؾأخربٖا، ؾًٛبت َٓ٘

ثِ زعت٘ إىل ايؿاسؿ١، ؾكاح بٗا، ؾكايت: ٚاهلل إٕ مل تؿعٌ َا أضٜسٙ َٓو قطخت، ؾٝشهط ايٓاؽ ؾأقٍٛ ٖصا 

ٖٞ زاضٟ، ؾُا ٜٓتعطى بعسٖا إال ايكتٌ أٚ ايػذٔ.  ايؿاب، اقتشِ عً



 

 

ٛٓؾٗا باهلل ؾًِ تٓعدط، ؾًُا ضأ٣ شيو، قاٍ هلا: أضٜس   اـال٤.ؾد

 ؾًُا زخٌ اـال٤: أقبٌ ع٢ً ايكٓسٚم ايصٟ ُٜذُع ؾٝ٘ ايػا٥ط، ٚدعٌ ٜأخص َٓ٘ ًٜٚكٞ ع٢ً ثٝاب٘، ٜٚسٜ٘ ٚدػسٙ.

ثِ خطز إيٝٗا، ؾًُا ضأت٘ قاست، ٚأيكت عًٝ٘ بهاعت٘، ٚططزت٘ َٔ ايبٝت، ؾُه٢ ميؿٞ يف ايٛطٜل ٚايكبٝإ 

 ايٓذاغ١، ٚاغتػٌ.ٜكٝشٕٛ ٚضا٤ٙ: فٕٓٛ، فٕٓٛ، ست٢ ٚقٌ بٝت٘، ؾأظاٍ عٓ٘ 

ِٗ َٓ٘ ضا٥ش١ املػو، ست٢ َات   ؾًِ ٜعٍ ُٜؿ

 امعفح عن دصًن املسأج 

ٖٔ ٜغَِٝط)قاٍ غبشاْ٘:  ُٗ َٔ ٔثَٝاَب ِٕ ََٜهِع ٖٔ ُدَٓاْح ٜأ ٢ٗ ِٝ ًَِٜٝؼ َعًٜ َٕ ْٜٔهاّسا ٜؾ َٔ ايَٓٚػا٤ٔ اي٤ًأتٞ ال َِٜطُدٛ َٔ َٛأعُس  ََُتَبٚطَدإت ٔبع١َٕٜٓ٢  َٚاٞيٜك

ِٕ َِٜػَت ٖٔ َٜٚأ ُٗ َٔ َخِْٝط ٜي  ص60طايٓٛض: (. ِعٔؿٞؿ

َِٛنع ايجٝاب: ايتدؿ١ـ بعض ايؿ٤ٞ َٔ ايجٝاب اـاضد١ٝ ؾط١ٜٛ  ََُتَبٚطَدإت ٔبع١َٕٜٓ٢)ٚاملككٛز ب  (.ٜغَِٝط 

ٖٔ)ٚقٛي٘:  ُٗ َٔ َخِْٝط ٜي ِٕ َِٜػَتِعٔؿٞؿ  .أٟ: ٚتطى ٚنعٗٔ يجٝابٗٔ ٚإٕ نإ دا٥ّعا خة ٚأؾهٌ هلٔ، ٚاهلل مسٝع عًِٝ (َٜٚأ

 عفح امفلري عن طؤال امناض 

ٌُ ٜأٞغٓٔٝا)قاٍ غبشاْ٘:  ٖٔ ُِ اٞيذا ُٗ َٕ َنِطبٟا ٔؾٞ اٞيٜأِضض٢ َِٜشَػُب ُٛٔٝعٛ ٘ٔ ال َِٜػَت ٢ٌ اي٤ً َٔ ٝأِسٔكُطٚا ٔؾٞ َغٔبٝ ًٞٝؿٜكطا٤ٔ اي٤ٔصٜ ـٔ ٔي َٔ ايٖتَعؿ٥ َٔ  ٤َ

ِٓٔؿ ََٚا ُت َٕ ايٖٓاَؽ إ٢ٞيشاؾٟا  ًٛٝ ِِ ال َِٜػ٦َ ُٖ ِِ ٔبٔػُٝا ُٗ ِْ َتِعط٢ٝؾ ٘ٔ َعًٔٝ َ٘ ٔب ٕٖ اي٤ً ِٔ َخِٝط٣ ٜؾإ٢ َٔ  ص273طايبكط٠: (. ٝكٛا 

ـٔ أٟ َٔ تعؿؿِٗ عٔ ايػؤاٍ ٚقٓاعتِٗ ٜعٔ َٔ ال ٜعطف ساهلِ أِْٗ أغٓٝا٤،  َٔ ايٖتَعؿ٥ َٔ ٌٖٔ عاهلِ ٜأٞغَٓٔٝا٤َ  اٞيَذا

 ٚايتعؿـ تهًـ َٔ ايعؿ١ ٖٚٞ ايرتى.

 عفح امفلري عن طؤال امناض 

ُِ اؾاٌٖ  ُٗ َٔ ايتعؿـَِٜشَػُب َٔ أٟ ٜعِٓٗ اؾاٌٖ بأسٛاهلِ أِْٗ أغٓٝا٤، ٚغبب ٖصا ايعٔ ٖٛ تطنِٗ يًُػأي١، ،ٜأٞغَٓٔٝآ٤َ 

َٕ ايٓاؽ إ٢ٞيَشاؾٟا ؾاهلل ٜكٍٛ بعسٖا: ِِ اٜل َِٜػٜأٝيٛ ُٖ َُا ُِٗ ٔبٔػٝ    َتِعط٢ٝؾ

ٚضثاث١ ١٦ٖٝ ٚإٕ مل  ايػ١ُ ٖٞ ايعال١َ املُٝع٠ اييت تسٍ ع٢ً ساٍ قاسبٗا، ؾهأْو غتذس ؾِٝٗ خؿٛعٟا ٚاْهػاضٟا

 ٜػأيٛا أٚ ًٜٛبٛا، ٚيهٓو تعطؾِٗ َٔ سايتِٗ اييت تػتشل اإلْؿام عًِٝٗ

 امعفح عن املال

َٚ)ٚقٛي٘ تعاىل:   ِِ ُٗ َِٛاٜي ِِ ٜأ ٢ٗ ِٝ ِِ ُضِؾسٟا ٜؾاِزٜؾُعٛا إ٢ٜي ُٗ ِٓ َٔ  ِِ ِٕ آَِْػُت ًُٜػٛا ايٓٚهاَح ٜؾإ٢ ًٝٛا اٞيَٝتا٢َ َسٖت٢ إ٢شا َب ِغطاؾٟا ال َتٞأٝنًٖٝٛا إ٢َٚاِبَت

َُِعُطٚٔف ٜؾإ٢شا َزٜؾِع ٌِ ٔباٞي ًَٞٝٞأٝن َٕ ٜؾٔكةٟا ٜؾ ِٔ نا ََ َٚ ـِ  ًَِٞٝػَتِعٔؿ َٕ ٜغٓٔٝ٘ا ٜؾ ِٔ نا ََ َٚ ِٕ َٜٞهَبُطٚا  ِِ َٚٔبساضٟا ٜأ ٢ٗ ِٝ ٢ُٗسٚا َعًٜ ِِ ٜؾٜأِؾ ُٗ َِٛاٜي ِِ ٜأ ٢ٗ ِٝ ِِ إ٢ٜي ُت

٘ٔ َسٔػٝبٟا  ص6طايٓػا٤: (.َٜٚنؿ٢ ٔباي٤ً

ٞٓ ايٝتِٝ إٕ عٔ ابٔ عٓباؽ يف قٛي٘ تعاىل: . َُِعُطٚٔف ... اآل١ٜ. قاٍ: ٚي ٌِ ٔباٞي ًَٞٝٞأٝن َٕ ٜؾٔكةٟا ٜؾ ِٔ نا ََ َٚ ـِ  ًَِٞٝػَتِعٔؿ َٕ ٜغٓٔٝ٘ا ٜؾ ِٔ نا ََ َٚ  ..

نإ غٓٝٓا ؾًٝػتعؿـ، ٚإٕ نإ ؾكةا أخص َٔ ؾهٌ اي١ًي ٚأخص بايكٛت ال هاٚظٙ، َٚا ٜػرت عٛضت٘ َٔ ايٓجٝاب، ؾإٕ أٜػط 

ٌٓ  .. ايسض املٓجٛض يًػٝٛطٞقهاٙ، ٚإٕ أعػط ؾٗٛ يف س

 

 دّم ةحمد هللا دعاىل


