
 ا٠٢خ.  ٠ٚسزفزٛٔه فٟ إٌسبء لً هللا ٠فز١ىُ ف٠ٓٙ١مٛي سثٕب ػض ٚجً: 

ػٓ شأْ إٌسبء، ٚػٓ اٌغبِط ِٓ أحىبِٙٓ، ٚػٓ حمٛلٙٓ، ٘زٖ اٌحمٛق اٌزٟ وبْ ئً إٌجٟ ػجبد هللا، س

ٌٕفسٙب ش١ئبً ِٓ أِش  اٌّجزّغ اٌجبٍٟ٘ لذ أظبػٙب حزٝ غذد اٌّشأح أداح فٟ ٠ذ اٌشجً أثبً أٚ أخبً أٚ صٚجبً ال رٍّه

 ٔفسٙب. 

ٚجبء اٌجٛاة اٌشبفٟ اٌىبفٟ فٟ وزبة هللا فٙب ٟ٘ آ٠بد اٌمشآْ اٌىش٠ُ رج١ٓ أحىبَ إٌسبء ِٚب ٌٙٓ ِٓ حمٛق ِٚب 

ب، لبي رؼبٌٝ:  ِّ ٚاػجذٚا هللا ٚال ػ١ٍٙٓ ِٓ ٚاججبد ِٚٓ رٌه ٚجٛة اٌّؼبٍِخ اٌحسٕخ، فبٌّشأح إِب أْ رىْٛ أ

ٚاإلحسبْ ٠ىْٛ ثبٌمٛي ٘ٛ اٌّخبغجخ ثب١ٌٍٓ ٚاٌٍطف ٚاٌزىش٠ُ، ٚاإلحسبْ  رششوٛا ثٗ ش١ئبً ٚثبٌٛاٌذ٠ٓ إحسبٔبً 

 بٌفؼً خذِزٙب ٚلعبء حٛائجٙب، ٚاإلحسبْ ثبٌّبي ثزٌٗ ٌٙب ِٓ غ١ش ِٕخ. ث

خزبْ ))ال ٠ىْٛ ألحذ ثالس ثٕبد أٚ ثالس أخٛاد أٚ اثٕزبْ أٚ أ: ٚلذ رىْٛ اٌّشأح ثٕزبً أٚ أخزبً. لبي سسٛي هللا

 فبألخٛح ٚاٌجٕٛح رفشض اإلحسبْ ٌألخٛاد ٌٍٚجٕبد.  ف١زمٟ هللا ف١ٙٓ ٠ٚحسٓ إ١ٌٙٓ إال دخً اٌجٕخ((

أٞ ال ٠جغعٙب  -))ال٠فشن ِؤِٓ ِؤِٕخ : ٚلبي  ٚػبششٚ٘ٓ ثبٌّؼشٚفٚاٌّشأح لذ رىْٛ صٚجخ.لبي رؼبٌٝ: 

 حسبْ ث١ٓ اٌضٚج١ٓ.فبٌضٚج١خ رفشض اإل [1]1.إْ وشٖ ِٕٙب خٍمبً سظٟ خٍمبً آخش((

ٚاٌّؤِْٕٛ ٚاٌّؤِٕبد ثؼعُٙ أ١ٌٚبء ٚلذ رىْٛ اٌّشأح أخزب فٟ اٌذ٠ٓ ٚ٘زٖ أ٠عبً ٌٙب حمٛلٙب. لبي رؼبٌٝ: 

أٞ لٍٛثُٙ ِزحذح فٟ اٌزٛاد ٚاٌزحبة ٚاٌزؼبغف، فبٌّسٍُ اٌصبدق ٘ٛ اٌزٞ ٠حت ألخزٗ اٌّسٍّخ اٌخ١ش  ثؼط

 ٚاٌفالح، ف١أرّش ثششع هللا اٌزٞ ٠ّٕؼٗ ِٓ اسرىبة أٞ ظٍُ أٚ خ١بٔخ فٟ حك أخزٗ اٌّسٍّخ. 

ػجبد هللا: فٟ ٘زا اٌضِٓ اٌزٞ ػُ ف١ٗ اٌفسبد ٚأزشش صشٔب ٔسّغ اٌىث١ش ػٓ ظب٘شح اٌؼٕف ظذ إٌسبء، ٚاٌؼٕف 

٘ٛ اٌغٍظخ ٚاٌخشٛٔخ ٚػذَ اٌشفك، ٚاٌذٚي األٚسث١خ ثصفخ خبصخ رشزىٟ ِٓ ٘زٖ اٌظب٘شح اٌزٟ ٠جت ػ١ٍٕب أْ 

 ٔؼشف أسجبثٙب ٚٔؼًّ ػٍٝ ػالجٙب. 

٘ٛ االثزؼبد ػٓ أٚاِش اٌشش٠ؼخ اٌّطٙشح ، فٕٙبن ِٓ اٌشجبي ِٓ ٔجز ٚساء  - ثال شه -إْ سججٙب فٟ ِجزّؼٕب 

ي هللا أٚ وأُٔٙ ٌُ ٠سّؼٛا لٛي سسٛ ))ارمٛا هللا فٟ إٌسبء((فٟ حجخ اٌٛداع ػٕذِب لبي: ظٙشٖ ٚص١خ سسٛي هللا 

 . ))ِٓ أوًّ اٌّؤ١ِٕٓ إ٠ّبٔبً أحسُٕٙ خٍمبً ٚأٌطفُٙ ثأٍ٘ٗ((: 

فّؼبٍِخ اٌضٚجخ ثبٌٍطف ٚاإلحسبْ ِٓ ػالِبد اإل٠ّبْ، ٚ٘زا اٌؼٕف لذ ٠صذس ِٓ اٌضٚج أٚ ِٓ األخ أٚ ِٓ 

أٚ ِٓ ِخزٍف أفشاد اٌّجزّغ، ٌىٓ اٌضٚج فٟ اٌغبٌت ٠جمٝ ٘ٛ اٌّصذس األٚي ٌزٌه جبءد آ٠بد اٌمشآْ  األة

ٔفسىُ أصٚاجبً ٌزسىٕٛا ِٚٓ آ٠برٗ أْ خٍك ٌىُ ِٓ أاٌحى١ُ رذػٛ األصٚاج إٌٝ حسٓ اٌّؼبششح. لبي ػض ٚجً: 

 . إ١ٌٙب ٚجؼً ث١ٕىُ ِٛدح ٚسحّخ إْ فٟ رٌه ٠٢بد ٌمَٛ ٠زفىشْٚ

ّشأح ثص١بٔخ وشاِزٙب ػجبد هللا: ٕ٘بن ِٓ إٌسبء ِٓ رُؼشض ٔفسٙب ٌٍؼٕف، ثّخبٌفزٙب ألٚاِش د٠ٕٙب.فٍمذ أِش هللا اٌ

 -ٚاٌزجشج ٘ٛ إظٙبس اٌّحبسٓ  ٚال رجشجٓ رجشج اٌجب١ٍ٘خ األٌٚٝٚحفع ػشظٙب، فذػب٘ب إٌٝ ػذَ اٌزجشج 

فبٌّشأح إرا أظٙشد ِحبسٕٙب ، ٚوشفذ ػٛسرٙب، شجؼذ اٌفسبق ػٍٝ أر٠زٙب، ٚاٌّشأح إرا ِبسسذ ِٓ األػّبي ِب 

ال ٠زٕبست ِغ غج١ؼزٙب وأْ رؼًّ فٟ اٌزٙش٠ت أٚ فٟ اٌخّبساد أٚ فٟ اٌّمبٟ٘ ٚاٌفٕبدق فئٔٙب رىْٛ ػشظخ ٌألرٜ 

ق ٌُٙ ٚال إ٠ّبْ ٠شدػُٙ، ِٚب أوثشُ٘ فٟ ٘زا اٌضِٓ. أِب اٌّشأح اٌزٟ رج١غ جسذ٘ب ٚاٌؼٕف ِٓ جبٔت ِٓ ال خال

ٌىً ِٓ ٘ت ٚدة فئٔٙب ِؼشظخ أللسٝ أٔٛاع اٌؼٕف سٛاء ِٓ غشف اٌضٔبح أٚ ِٓ لشاثزٙب فىُ ِٓ صا١ٔخ لزٍذ 

 ِٓ غشف لشاثزٙب أٚ ِٓ اٌّزؼب١ٍِٓ ِؼٙب.
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ثّب فشض ِٓ أحىبَ، فئرا وبْ ِجزّؼٕب ا١ٌَٛ لذ رٕجٗ إٌٝ إْ اإلسالَ حشص أشذ اٌحشص ػٍٝ حفع وشاِخ اٌّشأح 

ظب٘شح اٌؼٕف اٌزٞ ٠ّبسط ظذ إٌسبء، فئْ ػٍٝ اٌّسئ١ٌٛٓ، أْ ٠ؼٍّٛا ػٍٝ رٛػ١خ إٌسبء ثأحىبَ اٌذ٠ٓ، ١ٌؼٍّٓ 

 ِب ٌٙٓ ِٓ حمٛق ِٚب ػ١ٍٙٓ ِٓ ٚاججبد، فبٌخ١ش وً اٌخ١ش فٟ اٌؼًّ ثششع هللا. 
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