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وجعلن ا يي ر أم خ أيرج     ،الحمد هلل أكرمنا بطاعته ، وامتن علينا بفضله ورحمت ه
علمه ربه ، ف أكرمه ونعمه ، وعلى آله وصحبه   ،  للناس ، وصلى هللا وسلم على محمد

 أجمعين .

 أما بعـــــد :
لحياةإإلدلحيإإ  ةلل ل يكثيإإرلظرفإإل لرلوبإإ ،ل لدوإإ ولوقإإ لعت إإىلكدإإ ل إإ فإإَّ ا

 ل ويرهملوصغيرهمل لبنيلآدم لمؤمنهملو لفرهمدغش للحيفتنلوحيرزحيللحيتيمنل
لل!سي هملومسودهمل

وحيصفودلحيمؤمنو ل ليةسإوحلكإنلكيإبلبت إ ح،ل لبإالف لحيفإتنليتت إلظمل ل
وحيمخإإإإلعرلدتكإإإإلبرليإإإإ للعتيإإإإ،لمإإإإنلسهإإإإالح يمإإإإل ل لوهإإإإمل إإإإرح لحيشإإإإر  ،ل ل

وهإإإملمإإإنلهإإملفإإإيلم إإإل تهمل لل وحييضإإإل،لوحيفتةإإلتلحي دإإإملوفيهإإل،لحيمدإإإ،لور إإلا
ل!!وك رهملحيمجي ل لومالسنهملحيزحكة،ل

َ ـا   قلللد إلي ل ل  ْدـَو َاٍَ ََ ُألُ ـ ا اْلعي ي ِي ُْْو َلالهـ ـُْ ََ مَمُُـ ا مي ي ِي ُ الهـ َيْرَفْع َّللاه
ُ بيَما َ ْعَمُد َن َخبيير   ل.لل(َوَّللاه

متوحيةإ،لهللالكدةإهلمإنلر مإلتللهزيإ،لحي ليملوسمولق رهل لومللين رفوفيل
ب ظإإةملحاكتإإإزحزلوقإإودلحيإإروتل لحيتإإإيلدج دإإهلسكثإإإرل شإإإ رل لوسإإ لددلمإإلمردل ل

لدنلآفإإإلتلحيقر إإإفل لومفإإإينسإإإةهل لممإإإللقإإإ للح لودإإإربيرلهمإإإ،لوعمو إإإل ل لوصإإإ ب،ل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 - 3 - 

 مف اتن العلم والتفقه

حير دإإإ،ل لحيتإإإيلدوتإإإبلس لدإإإنيشلكدةإإإهلسولدنشإإإقل ةإإإهلسظلفرهإإإلل ل ةيإإإ لفإإإيل
لم ل ل.حيمقّقل لودالصرهلحألموحجلمنل ال

فأحببــف فــه اــِا الرنــالت أْن أ اتــع الماــا َ لالمشالــ  الاــه    ــ  
في ــا    فس  ُــلحمدــت الا ــش ال ــرعه مــَ ،د اا ــا     ا مــا  اءعدــ  العدمــ
ح ـ   العدـو   لمـا يُتفـه فـه   صـ ت  هنسـب عـَ     ل دـال لانصرف 

العــالو العشةــشو   لالماتاعــدو عــَ نــاش ل مــع لمااُــت    مــا  ــا  نــد مان 
ا مَ اُكوْ  ش السالم : )عد ُ َخْير  ميمه لَنُيه بيَما   َفَما مَ انيه َّللاه دُّ  ( .َأُ مي

 انه : ل ما  ا  ال اضه الجر 
 أحشما   ن فا تاع الج ل  د  ان      بش ،رنًا لأ ُ ش  لت    أأ

 لل  أن اال العدو صان ا صان و    لل  عظم ا فه الُا س لعظما
 مح اا باأل ماع حا   ج ما          للَْ أاان ا ف ان ا لانس ا

وإيإإلكملمإإنلحيفإإتنلمإإللظهإإرلمنهإإللومإإلليافظنإإلل سإإرللهللالكإإزلو إإالس ل
يثوتنإللكدإ لدينإهلمإؤمنينلو دهمنإللرتإ  لل لوس لل بقإنل لوس لييينإللتإرل فوسإنل

لزحيللوالمفتو ينل.خيرلمكلمدينل ل
ل،لائإملالدرخإن للفإيلهللاليومإل   ركلحيافل لو  مالبهل لو ودغلحيرسإلي،

لآمينل.
ٍك الجم ع أن مر تت العدماء لاالنضمام ل افدت  لمَ المايد اُا أن يد

رضـت لْـل أال الا ش لالُظـر   ال  عُـه نـالما و مـَ ا فـا    هـل  ن ـو عُ 
   ا لةسا  ظ ا ألناس و .ب ل خطر     ا لو ي  لمجاُ مفت   
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لمإنلكصإإمهلو إ ر وحلس لحيفإإتنلمتكإلبردل لوحيودةإإلتلمتوحيةإ،لوالينجإإولفا

ليهإللحيإإ رويلحيكل ةإ،ل لوحيتإرو لحيمضإإلددليةسإدمليإإهل هللال لوصإل ل فسإهل لوسكإإ ا
لكدمإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإهل لوداةإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلل
 فسإإهل لوالدقإإةدليخ كإإ،لمخإإلديل لسولدإإز ينلسإإهةهل لالهإإمليإإهلفالحيد إإقل
لبإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ينلهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإنهل

ل.دكلدهللحيربل يينللز م لوديلينمدتهللحيشركي حألم،ل لوحمتهل ل
ٍحمـش   لمـ أ ـام الـتط  ا  يـل لـش   ـج نجـ   مـَ ل د  ـا  أحمـد 

  عشك  ( .  عش ايَ   أالااُت ف ا  : )
فإنينلتنحيمو اوهللقلللتر بلبنلكو لهللالحييلضيل ليمإللخإوبلبإت شل

لل عشك   ...(  عش أمر   أ ا  : ) ل
هلةيقمنلسكظململلل ف زدلحي ليملب دمهل لوإدرحكهلمفلدنلمللُي ك لفيةه

لينصرهمل لو ثوتهمحيمنلفيينل لوهللالم لسويةلئهلل يترلحألترحرل لو 
للو صو لكرضهملوكدمهمل.ل

 محايل عسير 
 اـ1427 عتان  25
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 ( طلب الشهرة 1) 

يمإلل إإل لحي دإملحيشإإركيلمإنلسرقإإ لحيوتإلدحتل لوسكإإ لحيمنإلزللفإإيل إإّ ل
سصالبهلمنلحيمشلهيرلوع بهلمنلحيم روفينل لحينينليهإتمللسضا حينل ل ل

لبشخوصهملو دملدهمل.للاتنقلي لسيرهمل لو ُلدُلبهملحينل ل لول
وهإإإإإنحلمإإإإإنلرف إإإإإهلهللاليهإإإإإمل ل يإإإإإ ل  إإإإإالحألبصإإإإإلرلدشإإإإإخ لفإإإإإيهمل ل

َ ا   وحأل ظلرلدتقد لفيإيهمل  ْدَو َاٍَ ََ ُألُ  ا اْلعي ي ِي ُْْو َلاله ُْ ََ مَمُُ ا مي ي ِي ُ اله َيْرَفْع َّللاه
ُ بيَما َ ْعَمُد َن َخبيير   ل(ل.لَوَّللاه

بإإاليوسإإ هللس لي تإإزلحي إإليملبليشإإهردلحيماصإإوي،ل لليكإإنلحيمشإإينلهنإإلل 
كمل لو ةفل ل لو تدنكلبن رلحينل ليهللوبردوحرهلحيمختدف،لفإيلحي مإالح سإ ميل!ل

لوهنحلمزيفلخقيرل لومفتنلوخةمل.
  اهاــداًء ف ــه  ا دــت   ألن ــا  رةــ   لــ  ناــ  ر  لإن ،ــ  ألن ال ــ رو

 اا السيئت :ضي    خا  مَ الُ ٍ لال دى لاالنا عاب   لمَ مثاٍ 
موقإإإ ل ل تإإإ لفكحلك إإإرلتإإإي،ل لسوللاالنـــادِا  ه ـــا   ل طدب ـــا فـــه  ـــل -1

ل لدورملودريمل.لُيثنلكدةهلويملم ينل لحمت تلكمال
 ت ضإإإهملمإإإث  لير إإإ لس ليإإإن رلبن إإإىل لفضإإإيد،لحيشإإإة ل لسولحي  مإإإ،ل لسول
حيإإ  تورلحيفلضإإالسولحي  مإإ،لحيماإإ حل لوحيمايإإفلحيكويإإرل لوستإإتلههللمإإنل

ملبهإإلل رحمإل لقويهإللفإيل يهإإلل!ليكإنلحيإتهموحيتتجيإال لوليإإة لسيفإل لحيمإ تل
ممنلس ىلكنهلل لهنحلهولحيخقرلو يق،لحيم م،لفيلوحيضجرلودقدوهلل ل
ل لمدهلل؟ل
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و ملمنلتخ ليمليامالمنلهإنهلحألييإلولوحيشإهلدحتلتإييل ليإن رل ليكإنل
ليهإإإلل.لومإإإنل إإإلل لوم رفإإإ،لوحسإإإ ،ل لوبيلفإإ،لال إإإ ا يإإوديلفإإإيلقدتإإإهلكدمإإل ل ما

رملسبجإإ يلتلحيم رفإإ،ل لوسدوحتلحي دإإملدإإقلهإإنهلحألييإإلولُو إإالفييهإإلل لوُ إإع
 حي ميفل.لوحياوحدحل لتف،ل لوهللالحيمست ل .ل

يامد،لحي دملدجإلهلينتغيل لو سةل لموحدلدز ة،لحينف لوملللعجبالاعاله لال -2
 لقلللوحيخشة،لودوحملحيخوبللىقدوبهملوكدومهملمنلحيتوحض لو سنلحيسم

َماد لي ل ل  اي اْلُعَدَماءُ   ينه َتااي َْ عي  لوفيلحياإ ي ل(28 فلعر (لَ ْ َ   َّللاهَ مي
ٍفعش   ل   (.لما   اضع أحد هلل  ال 

 ل يإإ ليإإر نلحي إإليملفيإإ لحيشإإهردلوسدبةلدهإإللومسإإتدزملدهلل للضــعا اتناــا  -3
فينس لحي ليملحألدوحرلحيجلددل لوحيتفلك تلحيتإيلدر إ هللحألمإ،لمنإهل لوهإنهل

 !خيت،لخلسردل

حينيليارملصل تهلحي مال لوهولمإنلسسإتلولضإ  للن فا  المطب   اال  -4
ح  تإإلجلوحيتإإربيرل ل يإإ ليصإإت ليد  مإإ،لحيكويإإرل لسصإإ قل،لوماوإإو لمإإنل
حيوةلرلحيثييال لحينينليجليسهمل لو دويلرغتلدهمل لو اضإرلموحئإ همل لوال

 ح لكإنلكيإبل لممإللي نإيلضإةليلحألوقإلتل لو صإوللحييسإودلوحيغفدإ،لبلج ي
دلحي دملوحيت ر  ل لوق لقلللس م ليمإللكإل  لتإييل لمإنلحيشإهردلكحنيو رمل ل

أل لم رفتهإإإللللياُـــا مــا عرفُـــا ال ـــ رو(. لميإإرلحيتإإيلوق إإإىليمإإنلب إإإ هل 
  لوضةليل لسمل لو وىلدحئمل لوال وللوالقودلفالبلهللل. لبملحردتلطل
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 ل يإ ليج دهإللحيشإة لسإوتل لللاحـرك اليـ مه لالـدع   فه االاع ةل عدي ا  -5
صإإ حةة،ل لسولمملرسإإ،ل لمبمإإ،لر إإرلحيمشإإلر  لوحألكمإإلللدو لس لي إإو لميت

وهنحليفي هللبر يهل لو ؤكيلصل وهلل مللهولم دوملي لللسولداركل لدح ل!
لسصالبهللوحيمفتو ينلبهللعةلكح لبلهلللمنلكيبل.
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 ( الطموح للمنصب 2) 

الدخدولحياةلدلمنلمنلصإقلتإرعة،ل لوُردإقلكدمةإ،ل اإول لحييلضإيل ل
فتإإإإيل لورئإإإإة ليجنإإإإ،لحيفتإإإإولل لمإإإإ يرلحألوقإإإإلبلوحيمسإإإإل  ل لوحيمستشإإإإلرلوحيم

حيشركيل لورئة لمجم لحيتاوحلح س مة،ل.لوستتلههللحيتإيلقإ لدختدإ لمإنل
لدوي،لوسخرلل!
 ل إإالدويإإ،لفسإإ مة،ليإإ يهللمإإنلحيمرحدإإقلحيشإإرعة،ل لمإإللداإإقلسحيمهإإمل

لي وي،ل.س هللبلألكفل،لوحيمتميز نلحينينلدشربلبهملحألم،ل لود تزلبهملح
يكنلح ت لللس ليتوي لي لل مد،لحي دملحيشركيلعموتلزحئإ ل لوفلضإ ل
باإإإقلهإإإنهلحيمرحكإإإزلحيسإإإلمة،لفإإإ ليإإإت دملفاليهإإإلل لواليرديإإإيلفإإإيلحيشإإإهلدحتل
حيشإإرعة،لفالبسإإإووهلل لوهإإإنهلعلمإإإ،لكظمإإإ ل لأل هإإإللد نإإإيلوسدلحي دإإإملوعمإإإ ل

لماإ،ل لحيتإيل،ل لوحألمإل يلحيجاإ لوكهإلولبر تإهلوصإيروردهليدإ  ةللحيجلم يتهل
لهيلفيلحينهلي،لتهردلفلرم،ل لوضةليلماتومل لوهللالحيمست ل ل.

ــرا     ــد الرنــ   فــه العدــو   هــشعو نــد الا ــأ   المُاصــب بع ــد  ا ل 
ٍ ــحش لانــاعمال ا فــه مرضــاو   و فمــَ ل ــد فــه ناســش أاد ــت لــِل     ل

ٍأى في ـا االفااـان لمطـامع  ال   تمع األكااء فال بأس    لالمجااـدو لإن 
  ل  األا اء فالاتاعد ممَ لأندو .

يلوحيمنلصإإإقلحي ينةإإإ،ل إإإويلمإإإنلحيوايإإإلتلحيشإإإرعة،لحيماإإإ وددلداإإإىلوحيإإإ
وس لاليسإإإإ  لفييهإإإإللفالحألكفإإإإل،لل هللالكلمإإإإ،ل لياإإإإقلفيهإإإإللحيتيإإإإول لو رحقإإإإق

ــه حألدقةإإل،ل مإإللقإإللليوسإإ لكدةإإهلحيسإإ مل ل  َي اأَلٍْ ي  ين ي ــه َعَدــ  َخــَشااي اْ َعْدُي
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ــ و   ــ    َعدي يقدوهإإللوهإإول إإلق لحيصإإفلتل لفيإإ لوسمإإللمإإنلل(ل55 يوسإإ ل (لَحفي
  لفــه الحــدين ) ن ــا أمانــت   لإن ــا  لو نإإ لكدإإ ل فسإإهلوقإ لفإإيلحيماإإنورل

 ( .ي م الق امت خش  لندامت
 لوكموهإإإإلللللم ــــا ر ال  ــــااا الديُ ــــت    را ــــا الســــدا الصــــال 

ل.فييهللوحيمنتمينل
ٍك  لــ   نــماعيل  هــرا  و هــَ اتمــام كاــب المحــد   عد ــت اهــَ المتــا

عمـــت بالُصـــ  ا  أنـــش للـــه الصـــد ا  اـــِا األه ـــا  الملمـــا هدفـــش  ال ـــ ير
ل للالمعا تت
 

لعزيااااع لبيااااعل علاااالل    اااا ل اااا ل

ل

ليصااااامعال ااااااي لل  ا اااااع ي  لل

ل

لت اااااااا ل  ااااااااا يعلي اااااااا  ت عح 

ل

لبحي اااااااااللتااااااااا   لبع ااااااااااي  لل

ل

لفصااام لا  ي اااع لب اااعلب اااااع

ل

ل  ا ااااااااااااع ي ل  اااااااااااا لاي   لل

ل

ل ياااا لمي يعتااااهلفاااا ل ااااما ع

ل

لمي يلاي لي با ل الل ل ب ل

ل

لفياااااعلا اااا  ياااا لمي يعتااااهل

ل

ل   ااانمي فااا لتااامهل باااي  لل

ل

ل  فااااعل  ااا م ااا لق ااا ل  لإْ ل

ل

لحاااعمل  خااي لفاا ل  مااي لل لزل

ل

ل ت  لفسملكيالوحست ف لمنلحيوظةف،ل.
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 ( ثناء الناس 3) 

كدإإإ ل إإإقلحيمإإإ ي لوحيثنإإإل،ل لوهإإإول إإإويلمإإإنلحيتشإإإجة لمفقإإإوردلحينفإإإو ل
لحيالفزلكد لحي مالوح  تلجل.

يكإإإيليم  إإإهلحينإإإل ل لكإإإنليإإإة لم نإإإ لكيإإإبلس لالي مإإإالحي إإإليملفالي
 ةيويإإوحل لكإإليملمإإتينل لسولقإإلر،لمإإتم نل لسولكولكدإإملوحسإإ ل لوستإإتلههللمإإنل

لحتلحيخقيردلكد لتخصة،لعليقلحي دملحيشركيل.رلحيوتل
نل،لحينل ل لو يويوحل كليملبومنلد دملحي دملوحييرآ ل لاليت دمهلفاليةصيقل

صد لهللال رلبهمل هنملوحيوةلكلبلهللل لقلللحيث ب،لحينينلدسوقلر،(لفهولمنل
  إ ل يلكدةهلوسدمل ل 

 

يي ل  قيعاللثنثل:لم لل  تخ ال،لفأت لب لف مف ل  ات ل    عسليق  لفي 
  قعل:لقعت  لفيهلحت  ف مف علفقعل:لاعللا  لفي ع؟

 

 ح لي   لقعت  ل يقعلل يل مئ،لفقالقيل.لث ليأاملب لفي قت  .قعل:ل  ب 
  .ل  لي   لحت ل  ق لف ل   عم

 

يل ا ليقم ل  قم  ل،لفأت لب لف مف ل  ا لف مف علفقعلل يم للت   ل     
       ليل ات ليقم   اعللا  لفي ع؟لقعل:لت  ا لفيه

 

فقعل:ل  ب لي   هلت  ا ل يقعلل يلع  لفقالقيلليقم  ل .فيهل  قم  
   لل  ث ل املب لف ح .  قم  ل يقعل: يلقعمئلفقالقيل

 

 .ف ل   عم ي   لحت ل  ق 

 

ل ي لي لمعهلا ل ص عفل  اعلل   ل،لفأت لب لف مف ل  ا ل يم للي علهللا
  في ع؟فقعل:اعلتم  لا ل بيل ف مف علفقعل:اعلا  
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في علإالل  فق لفي عل ه.قعل:  ب لي   هلف   ل يقعلل:ل يل تح ل  لي فق
   ف ح لل  لي   لحت ل  ق  ي الفقالقيل.ث ل املب 

 

 .   عم ف 

 

لاا. يللخ قلهللالت  ملب  ل   عمليي ل  قيعال يف ل فظ:لف ؤال 
  خم  لا   لف لصحيح 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لا ثاٍ المار تت عد  مَ  طدب ثُاء الُاس ما يده :

 لو إإإقلحيإإإنحتل لحيإإإنيليإإإورحلحيكوإإإرلوحيت إإإلييللو  الفـــرلٍ المســـاح ي  -1
لوعدقلحيترف لكد لحينل لفيل الدار لدهلوإ رح،حدهل.

يإنحتلحي مإإال لي مإالبسإإوقلس إهليإملي إإ للاماـشا  الرةـاء بــأكعر أعمالـش -2
 وإ مللأل الحيم تلوحيثنل،حتل.

 لحيظهإورلوحيمإ حئ لبماتإ،لخوي،ل لوحستو حيهللبلينةلتلحيملالُ ا فساا  -3
 حيمتوحية،ل.

ردلحيز ةإإ،ل لوحبت إإلدلحيايإإلئفلحيرو ةإإ،ل يإإ لح  إإ حملحيمإإوحل ســ و ال دــب -4
 بسوقلحير ل،لحيمت م لوحيمست يمل  وكلبلهلللمنلكيبل.

خإرلل ل مإللس لوكهلولحيخيرحتل لوهوإوطلحي مإالد ةإللوللحرمان الع اب -5
ٍاً قلللد لي  ل  ُعـ  ـاُا َ َتـاًء َمُْ َْ َعَمـل  َفَجَعْدَُ ـ ُدـ ا مي ا  يَل  َمـا َعمي ْمَُ (لَلَ دي

ل(23 حيفرقل ل .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 - 12 - 

 مف اتن العلم والتفقه

مإللكنإ لهللال لبإمليم  إهلحينإل لفدإة ليي لمالحينيليس  لحبتغإل،لوسمللح
ل د نئل صد    عد ـش لنـدو عـَ  لـ  ف ـا  : كيبلمنلحير ل،لحيمإنمومل ل
ل(.) د  عا ل ب رى المؤمَ
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 ( الظهور قبل النضوج 4) 

ماتإإإإ،لمإإإنلمفإإإلدنلحي دإإإملحيتإإإيلد تإإإريلحيقإإإليوينليد دإإإملحيشإإإركيل لهإإإول
لقوالحينضجلوحاكتمللل.ل محيمشلر ،لفيلحيو غلوحيت دة

وهإإنهلآفإإ،لخقيإإردل لوفتنإإ،لضإإلردل لأل هإإللدإإؤك لبإإل ف  لوحيارمإإل ل ل
وحيوقإإإويلفإإإيلحيمضإإإليفلوحألخقإإإل،لفمإإإث  لدإإإرللب إإإشلحيشإإإغوفينلب دإإإملحيفيإإإهل ل
حبت سليشرتلمتنل لفيهةل ل لبملب ستلحألسيد،لدنهلللكدةإهل ليسإيالحيإ حففل ليخإرجل

ودد إإثمل..لفهإإول ينيإإنلبإإينلخةإإلر نلمإإنل إإالم إإل ل لفوقإإ لحيشإإة لوحضإإقرول
لس  همللمّرل 

ٍا   ف  يب  ِبًا ل  اًل لافاراء   لة ع فـه األ،ـال   جاألل  : أن   مل    
   لاالفاراءا  العدم ت .

ٍبمـا انصـدم هـِل  الا قـج  العانه : أن  عاٍِ   فا ل ق ماش عُد الُاس   ل
ٍنش لةدع ما  ان  عمل مَ الطدب لال راءو لا  في  لتحن .ا طع ا

نإإإإللحيت ميإإإإنلمإإإإنلحاسإإإإت جللليدظهإإإإورلحي دمإإإإيلقوإإإإال خوحفويإإإإنحل اإإإإنرل
حينضجلوحاكتمإلل لومشإلوردلحألتإةلتلودرتإة لحيفضإ ،ل لوقودهإللحسإتخلردلهللال

لد لي لفمللخلولمنلحستخلرل لوال  ملمنلحستشلرل.
: )مـــَ  صـــدٍ  ـــيئًا  بـــل ألانـــش ف ـــد ع  ـــب وقإإإ لقإإإلللحيسإإإد لقودنإإإلل

 بحرمانش( .
ل(ل.نشا صدٍ  بل ألانش ف د  صدى ل   مَ  لوقليوحل 
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و ليإحألمإلية لوحيمماإة لوحيهوح لحينيليديلهلحيمتص رلقوالحألهدة،لهول
كدإ لحيكإ مل ةمإللالوإصإرحرهلحيتيلينغم لفيهللبسإوقلحكت ح،حدإهلوحفترح،حدإهل ل

ْدــو  ياإإ لواليإإ ركل.لوقإإ لقإإلللهللالد إإلي ل ل  (لَلال َ ْقــُا َمــا َلــْ َس َلــَ  بيــشي عي
ل(36سرح،  حا.

: )كـان الر ــل   ادــا  لــ  بإنلس إإ لر مإهلهللالقويإإهلمليإإبلو نيإالكإنل
ــش( وفإإيلكيإإبلمإإنلعإإوللحا تظإإلرل لوحيصإإورللالر ــل ثالثــيَ نــُت يــاعدو مُ

حيم يإإإ لمإإإللاليخفإإإ ل لوس لحيرسإإإوتلوحينضإإإوجلاليإإإتملفالبليجإإإ لحيمتوحصإإإال ل
لوحيوقىلحيموس ل لوية لسن،لسولسنتين!
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ٍااع الظ  ٍ  بل ال ل ل  فابدل مَ خال  الااله ُض  أما  
 إإإليمغنيلسولحيفإإإت ل لسولد دإإإملسإإإن،لسولسإإإنتينلل ـــراءو  اـــاب م ـــ  ٍ -1

لكل ة،لكن لحيمست جدينل ييل،لدر لود دةملحينل ل.
إإإنليهإإإؤا،لحيظهإإإإورللااللا ـــاء ب ـــ ق مرمـــ    -2  لوم حرسإإإإتهل لقإإإ لياسّء

 وحيمشلر ،ل لدو ل ستل لسولحكتمللل.

دح،ل سإإت،ل ل ةيإإ لحيقليإإقل ةمإإللالوحأللمحتــت العدــو لال لــ ع بــالابد   -3
 يتوق لمنلحيخزيلحي دميل لوحيمهل ،لحيقدوة،ل.

دج إإإإالوسإإإإمليلحألتإإإإرع،لحي دمةإإإإ،لحيمختدفإإإإ،ل لل مــــع الْاــــب الْعيــــرو -4
سصالبهلل لياسو لبتميإزلكدإ لحرخإر نل لممإلليسإركهملحيهإوللكدإ ل

 دةيظلوحصقتلرل.حيمسلرك،لوح فلددلدو ل

مل لحظلحيصإاةاينل لسولبدإوغلحيمإرل ل منليافإللمعدش   مام ماَ حاظاً  -5
و ظإإإنلس إإإهلبإإإلتلسهإإإ  ليدتإإإ ر  ل لمإإإ لس إإإهلاليإإإزحلل إإإله  لب ثيإإإرلمإإإنل

وحيميصإإإ لس لحيتصإإإ رلحيإإإنيليإإإو يلبلاسإإإتة لولل س  لمهإإإللومسإإإلئدهل
!ليمإإإنليإإإمليترهإإإالماظإإإورلوحيميإإإ ردلكدإإإ لح فتإإإل،ل لو إإإالح تإإإ لاتل

ةاينل لوبل م ل لحيمشلر ،لحي كو إ،لبسإوالسخإرلل لفمإنل فإظلحيصإا
همإإلل لوهإإولفإإيلسوللبيسإإتقة لداهإإةظلميإإرهلمإإنلحيشإإتلولالس ليفتإإيل

لحيقدقل.
 وهللا الموفق ،،
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 ( تشّهي الفتوى 5) 

كهلوكإإإإ ل لوقإإإإوللكإإإإنلتإإإإرلفتإإإإوللحيشإإإإرعة،لدوةةإإإإ لكإإإإنلحيتإإإإلريل إإإإالحي
لحيمختإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلر

ليدتشر ،ل لفليمفتيل ليمودغلوحينلعفلكنلهللالد لي ل.
 مل لوخإرجلكإنلدحئإردلحايتإزحمل  لفيلحيكإزلفَّكحلوق لو قفلب لكدمل لود

لحيغيلوحربلمل لحيتيلدفوقلحيشركل رمل لومشل لوخةل ،ل. لووق لفيلموحق ل
ََ قإلللد إلي ل ل  َ ــا َلَمـا َبَطــ ُْ َ  َمـا َ َ ـَر مي ب يـه اْلَاــَ احي َم ٍَ َمــا َحـره ُ ـْل  ينه

ْثَو َلاْلَتْفَه بيَفْيري اْلَح  ي َلَأْن ُ ْ ريُ  ا بياَّللهي َلأَ  ْ  بيـشي َلاتي ـش ي ْن ُ ْ ريُ  ا بياَّللهي َما َلـْو ُيَُ
ل[ل.ل33]لحألكرحبل لل.(لُنْدَطانًا َلَأْن َ ُ  ُل ا َعَد  َّللاهي َما ال َ ْعَدُم نَ 

 سإإإقلموق هإإإللوضإإإخلمتهلل للتإإإ،فإإإن رل ور إإإلتلحيمنإإإلكرلوحي ظإإإلئملمرد
و  الحييوللكدةهلبغيرلكدإملسكإ لمإنلحيشإركل لوفإيلهإنحلدنوةإهلكدإ لخقإوردل

لفتل،لدو لكدملودرحي،ل.ح 
ب حـالطـالب   ف بعض مطمع  سع   ل ش الاا ا لالم ص ا اُا : أن 

لَْ  بل االكامـا  لاالنـاعداا ل ..   ع لةُص  لةِ ر   .ة  ل ايدلة ااه أن 
. 

لنهقلحيتدميإنفيإوي الحتتهل،هلل لدجلمنل تلئجلحيظهإورلقوإالحينضإوجل ل
فإيلحييوحكإ ل لوفهإملحيوحقإ لكإ،ل لوحيورحلضت لحيفيهل لوإديل لحألصولللقوايلفتي

كلحيكإإإإنول ل ةيإإإإ لفإإإإيلتإإإإر لدل..لح لوحستاضإإإإلرلحينصإإإإو لحي حيإإإإ،لكدإإإإ لحيمإإإإرل
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حسإإإإتهل تهلكشإإإإ لكمإإإإفلدوحيجهإإإإالوحيمزحيإإإإ دلحيفلرمإإإإ،ل لحيتإإإإيلدإإإإنهقلقإإإإ رهل لول
لبليش لئرلحي ينة،ل.

َْ َ ْ ــَ ى اْلُ ُدــقإلللد إإلي ل ل  ــ َ ــا مي ــْو َ ــَعاايَر َّللاهي َفمينه َْ ُ َعظ ي (ل بي َ ليــَ  َلَمــ
ل[.32حياجل ل]

فتإإإإيلبإإإإليميو ل لو إإإإ يال وكإإإإ يملحيتيإإإإوللهإإإإولمإإإإنليوقإإإإ لبلألكلكيإإإإقل لول
بلألمإإإإلية ل لحيتإإإإيلهإإإإيلفإإإإيلحينهليإإإإ،ل ل إإإإرحئملكدمةإإإإ،ل لوتإإإإقالتلفكر إإإإ،ل ل

كدةإهلحيشإةقل لودسإد لقدتإهلقسإللفالمإنليصن هلوديهيرلفيمل يلوسدبيل...لال
ل.

َما َ ْأُمُرُكْو بيالسُّ ءي َلاْلَاْحَ اءي   لل(َلَأْن َ ُ  ُل ا َعَد  َّللاهي َما ال َ ْعَدُم نَ   ينه
ل[ل169]لحيتيردل ل

وح فتإإإل،لمنصإإإقلدينإإإيل لدشإإإتهةهلحأل فإإإ لوحألمإإإ،لد إإإجلبإإإليمفتينل لال
وسإإإلكلتلحألزمإإإلتل لوقإإإ لدوظإإإ لب إإإشلحيإإإ وللمفتإإإينلحيشإإإ لئرلسإإإةمللزمإإإنل

مختصإإينل لودج دإإهلوظةفإإ،لدينةإإ،ليضإإت لحيمسإإلرل لوقفإإالحا تهإإلدل لومنإإ ل
لح فتل،حتل لوينيبلبا لآخرلية لهنحلموض هل.ل

 إإإالمدإإإت ل لل سإإإتفتيغدتإإإ،لحيجهإإإالو سإإإنلحيظإإإنليُللهيكإإإنلحيمهإإإملهنإإإللس إإإ
كإإ يملحيم رفإإ،ل للقّصإرلبوبإإهل لوتإإلملحيصإإلياينل لويإإول إل لقديإإالحيتضإإلك،ل 

 لكيبليا لوسيإل لب،ل لوك ملحاكتنحرلبليجهال..للحيو حر لز نليهلحيشةقل ليف
يتإ حف و لحيفتإولل تإ لد إودلفيإ لسويهإمل ل إل لسإدفنللحيصإلي لوقإ ل لمإنلقإ رهل

كإإإإاليإإإإودليإإإإولس لسخإإإإلهل فإإإإلهلميو إإإإ،لحيجإإإإوحول...لومإإإإللكحكلفاليخإإإإوبلحيزيإإإإال
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ٍحمش  لوخقوردلحيموق ل!!  الم  ديد فه) اعالم المـ  عيَ(  لالهَ الق و 
وإذا كان منصب التوقيع عن امللوو  حمللوا الوال  ن رنفول ، ول جي ون   وا        ف ش:

قووووووهوجي و وووووو مووووون نعلوووووف امللا وووووب النووووونيا  ،فيووووو   نصوووووب التوقيوووووع عووووون ه  ا ه  
والنوواوا " إ إأ نن قووافح إ، مبيووق  وون نقووين ب  ووالا املنصووب  نن رنووو لوو  عو وو جي ونن 

  ن بت جي ونن رنلن قوه املمبام الال  نقين ،يو جي ون رفوون ب رووهو  ول  مون قووف رتأ ب ل
احلووق والصووو، فوو جي ،ووهن ه دروولو و اوروو جي وكيوو  و ووو املنصووب الووال   ووونو فن نوو  ه  

لَوف َعلَوْيفُ ا هحمل ؛ ،مباف  ناأح } ْن بي َوَرْنتَوْ ُتوَنَك بي النُيَناء قُواي اُهُ رُوْ تيويُفْن ،يوي يَن َوَموا رُوتوْ
(.. ولينلن امل و  عاون رنوو  ب ،توواوجي وليووقن ننو  منو وف 127{ سوهة النناء)اْلفيَتا ي 

 (10/1)إ.غواجي وموقوف فني رو  ه
وقاف نفو  صني ا سو ح إإن ن و ن لي   ب املنوأل  ولوو وهو  علوف  

لإعال جلاع هلا ن ا فوه

 ل المنليوق لنلل مد،لحي دملبف ح ،لحيخققلكد ينيبلفَّ نلل ن رلفخوح
ــْو حيخإإوبلدرتإ وحل ل هللالبغيإإرلكدإإملوحستتصإلرل لفإإليخوبلكإن َْ ُ َعظ ي َ ليــَ  َلَمــ

ب يشي  َد ٍَ ُْ ل(ل.ُحُرَما ي َّللاهي َفُ َ  َخْير  َلُش عي
ن مـَ  قويإهل لهو ل،لفيلصاة لمسدملكنلحبنلمس ودلرضإيلهللالكنإ

ٍن لش أ  عدو( .ف ش الر ل   ا ُنئل عَ  هء ال  عدمش أن      :   ل
ْمَع َلاْلَتَصَر وفيلحيكتلولحي ز زل  ْدو   ينه السه َلال َ ْقُا َما َلْ َس َلَ  بيشي عي

ُش َمْسُئ الً  ل(36 ح سرح، .(لَلاْلُاَؤاَا ُ لُّ ُأْلَلئيَ  َ اَن َعُْ
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 ( حب التصدر 6) 

للوإ ل ل لهول وكل لمنهل ليكنلحيتص رلهنل تي،لميرلعدقلحيمنصق
 ل لوحسإإت جلللحياإإإ ي لسمإإلملحألفلضإإإال لفإإإيلحيمجإإلمهإإولحيسإإوفلفيإإإ لحياإإ ي

لوحيجدو لفيلسملكنلحألكلبر.
وحيمتلدردليدمشلر ،لفيل الملليقرتل لو رللس إهلابإ ليإهلس ليتاإ حل ل
وس لمإنلوح إإقلحينإل لكدةإإهل لس لييإإ موهلواليإؤخروهل لو سإإتفتوهلواليتجإإلهدوهل

لو ن روهل لواليهمدوهل. ل
حين  اسد الااادو   لةع ـر ال ـدف  لا  ااء خطير   لفاُت  ا مت  

م اقج   لصـاحب   مظاار   لاال   الب حامدشجعل ة  ل   ،ل ال دبة  ل 
ٍغتا و  م اصد ل

تإإر هلفإإيلقدإإوولمإإنلف لحي دإإملحيز إإيلهإإولحيإإنيلسإإيرف لصإإل تهلو  دإإيل
وس لديثهمل..لينحلكدةهلس ليتوحض ل لو تتلك لكنلسملكنلحينل لقوالمجليسهمل

ر تإإهلحيغإإرورلوح كجإإلولبإإلينف ل لوقإإ لقإإلللد إإلي ل لحيجنإإلتلوحربإإلمل لحيتإإيلدُل
َْ ا هَ ـ   وسيضإل لفدةاإنرلحياإ ي لل(32 حيإنجم (َفال ُ َشكُّ ا َأنُاَسُ ْو ُاَ  َأْعَدـُو بيَمـ
ويةج إإإالحينإإإل لل سولميإإإلر تهممسإإإلبيتهمل لسولحيتيإإإ ملكدإإإيهملسولتإإإيوخهلمإإإلملس

 إإل ل إإنيبلليختلرو إإهليصإإ قهلوكدمإإهل لويإإة ليماوتإإهلوحسإإت جليهل لفإإَّ لمإإن
لحألكإينل لوحسإتخ لبإهلحيجليسإو ل لواليجنإيلورميتإهلامهلحينإل ل ل فال إل  

لكد ل فسه.
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 ( استعجال التأليف 7) 

يإ لحي إليملب إشلحيجوحبإلتلوحيإ رو لييس لمنلميلص لحي دإملومنلف إهل ل
حيتإإإيلسييلهإإإلل لسولعدوهإإإللحينإإإل ليينشإإإرهلل لودودإإإغلحرفإإإلقل ليكإإإّنلكيإإإبلألهدإإإهل

رهملخوإإلوفهمإإل لوفكإإرح ل لو مدكإإو لحييإإ ردلحيدغو إإ،لوح  شإإلئة،لولحياإإلكقينل لكدمإإل ل
لحينل لكد لحيجوددلوحيودوغلوحيفهلم،ل.

وسمإإإإإإإللمإإإإإإإنلكإإإإإإإ حهملفإإإإإإإلألوي لحيصإإإإإإإورلوحا تظإإإإإإإلرل لودوحملحيتاصإإإإإإإيال
لبمنلهجلحيمؤيفينلمنلحألقلدملوحألوحخرل.وحاستن لرل لوحا تفليل

ٍا ــف  اتــش  ُــا فــه عصــر  تايُــف أح الــش   ل ــله ما ُــ االُُْــا ه   ل
ــ  أ  ل ــش  ــان  ــ  المــعد ــد   لأفا ــاْدو الجااــل   لحــده  البدي   ٍ   أ  ف

ـــبلخـــا   رةف الـــدن ا بعمـــل األصـــا،ر لاألنـــافل   لا ـــاُ  الرلةتضـــت   لبب 
 ا خرو   و  المساعان .

ل.لل د  ا  األامت )مَ صُا ف د انا دف(
 . ل ال ا : )مَ ألا ف د لضع ع دش فه  ب   عرضش عد  الُاس(

وهإإإإنحلفإإإإيل إإإإفلحيكمدإإإإ،لحيموإإإإ كينل لفمإإإإللبإإإإليكملبليميصإإإإر نلمإإإإنلكويل
حيإإني لوحابتإإ ح،!ل ةإإللياإإفليهإإملس ليإإ يفوحلملئإإ دلحيتإإريةلل لوهإإملاليزحيإإو ل

لفكر ل ل؟لف لهنحليشي،لكجلول!وضةيينلقلصر نلكدمةل ل لوفل شينل او ل ل
لحيتإإريةللف مإإلليمتقإإيلصإإهودهلمإإنلمدإإبلسدوحدإإه  لوكإإربلميلصإإ هلل ف ا

 لوبلتليردةهلحيش ورلحيمد لحيصلدقلكإنلحيتإريةلل لوس إهلقإ للىلدجلربهوصا
هنلن ل إإإىلسإإإلكتهل لود إإإىل لزيتإإإهل لفو إإإقلحيكشإإإ لوحيوةإإإل ل لوكصإإإ لحيإإإ
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عر فلستةلتللوحيدسل ل ل ينينل فليهلحيتريةللوح فلددل لوق ليرديلحيافزلكن
يلسمإإليسولد ميإإنلبإإرردل م إإوحلل ليتخإإلريلمإإ لتإإةخهلحسإإالقلبإإنلرحهو إإه ل دإ،س

صإإإإداىليومإإإإل لس لدكإإإإو ل تلبإإإإل لب إإإإ لوللوهإإإإنحل ثيإإإإرلمإإإإ لحي دمإإإإل، ل ود دةيإإإإلت
لحيمرح  ،لوحيتنقة ل.

ومإإللس مإإالس لي إإرللحيمؤيإإ لكيدإإهلكدإإ لمإإنلهإإولس تإإهلمنإإهل لوسكثإإرل
رلحياليإإإ،ل لو سإإإإودلحيتيإإإو ملوحيتصإإإإاة ل لوإإإإيةسإإإإتوينلحيقر إإإفل لودختل رسإإإوخل ل

تل لوهللالمإنلورح،ل ةاصالحيإ ف لسولحيكإ لي  تظإلرلفيإ لسإلك،لحيفإرجلوحيفإ 
لحييص ل.
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 ( تبجيل الناس   8) 

هإإولكمإإالآخإإرلميإإرلبنإإلئهملومإإ  همل لي مإإ و ل ةإإهلفيإإ لفبإإرحزلحي إإليمل
حيكإإ مل لودي يمإإهلفإإيلحيمجإإلي ل للوحي حعةإإ،لو إإلفظلحييإإرآ ل لوك إإرهلبمالسإإن

سبنإإإإإل،لييلئإإإإإهل لودإإإإإوقيرهل لوح صإإإإإغل،ليإإإإإهل لوعدإإإإإقلحياإإإإإ ي لمنإإإإإهل لودايتإإإإإهل
ورفإإ لحياإإرجلكنإإهل لوخ متإإهل لوياظإإهل كجإإلولبصإإودهلوحاسإإتمليليرسيإإهل لوح

منلدحدهلبر سنلحألييلول لوحاستشفليلبهل لوعدتإهلودهلوصإاوتهل لوكإ ملرّدلول
لعدتلدهلومخلعتلدهلوإ زحيهلسرف لحيمنلزلل لوسعيقلحيو لهلتل.

كاســب عبــر العدــو حيــن بــا  العدــو ل ي ــا هــال ناــ     لإنمــا ناــ  ا اُ 
ٍف ــع   لم  ــع لالا ــش لالــدٍلس الما ال ــت    فــم ا انضــو  لــ   لــ  مُصــب 

ٍ اــيَ   ماميــش    بــر  ال محُــت   لا ــاعدف الااُــت  ل،ــدا صــاحبُا فــه ل
ٍا . ٍا لأضرا ٍ ت الاتجيل لاألخرى المُصب الجديل   الِ   دمُا   ر مثا  ل

وهإإإإنهلمفإإإإلدنلاليسإإإإوغلح تمليهإإإإللودجإإإإلوزلمخلعرهإإإإلل لفَّ هإإإإللحيمزحيإإإإفل
حي ليملكدمهل لو ضة لقإ رهلوُ إنهقليوّ دل ي لحيم مردل لحيقلمس،ل لوحيميلدال

ل  يتهلوهيوتهل لوهللالحيمست ل ل.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 - 23 - 

 مف اتن العلم والتفقه

 ارة العلمش(  9) 

ل لوحي جيإإقلس إإهلمإإنلمزحيإإفلح  سإإل لفكحل سيلزيلحي إإليملومنظإإرهلحيوهإإيا
ايـــشي مإإإ ل ةإإإهلوسكجوتإإإهل فسإإإهل لقإإإلللد إإإلي ل  ـــه بيةَُ ـــشي في ـــ  َ ْ مي ـــَرَ  َعَد (ل]لَفَ 

ل[ل.ل79حييص ل ل
ٍ اًل مَ الساب يَ خر  فه ينللصد لهللالكدةهلوسإدمل وق ل   ل و أن 

(لحدت لا  معجب هُاسش   ف سا بش ف   ياجدجـل في ـا  لـ  يـ م الق امـت
ل..لسخر هلحيتخلريل.

وهنحلحير الهولقلرو لكن لحيجملهيرل.لوحيمهملهنللس لاليغإلييلحيمإر،ل
هإرل  مإ،للردهلوزّ إهل لوس لياسإنهللتلد إلي ل ل يإ لي ظإملدينإهل لو ظتإفيل

د  هللالكدةهل  َد ُ ل ي َمْسجي ُْ ُْْو عي َا ةَُ ُِلا بي ل[ل.ل31]لحألكرحبل ل(لَ ا َهُيه مَاَم ُخ
هالحي دملزّيلخل ل لي ملئملسولأل رتلكلددلحيمسدمينلس لي و لوق ل

ل مللفيلهنحلحي صرل.حيوتل،حتلوحيمشلي لحيقةليس،ل لسول
 إإإينللفإإإيل إإإامشإإإداهللوحيمشإإإ الهنإإإللس لب إإإشل مدإإإ،لحي دإإإملحسإإإتاد 

وسإلك،ل لو  دإإهلسدحدليدظهإورلوحيتصإإ يرلوحيمخلدكإإ،ل لو ر إهلييإإولل لحفسإإاوحل
ل!!وحكدموحلم نل ل،كملوقص  مل!ل ودكوحلحيا ي ل لو سروحلحألمورل حيقر ف

بإل لوظهإرلفإيلسصإنلبلمإنل مدإ،لوية لهنحلحدهلمل لسولد مةمل ل ليكإنل
لخقيإإرح ل ليإإؤديلحي دإإملوحيرئلسإإلتلحي ينةإإ،ل لفاسإإنلحيتنوةإإهلفيةإإهل لو  دإإهلمفتنإإل ل

بصإإإل تهل لو ج دإإإهلمظهر إإإل لخلئتإإإل ل لالهإإإمليإإإهلفالحيإإإزيلحيم شإإإوبلوحيشإإإلردل
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قديإإإالح درحكل لقإإإ لح تودإإإهلحيإإإ  ةللب إإإالل  لوقإإإ لي إإإو لماإإإ ودلحي دإإإملدفوفإإإ،حيم
لصنوفهللومزحهرهلل!

لفه الحدين فه الصح حيَ  ـا  صـد    عد ـش لنـدو : )الما ـتع 
سيلكوزور لو ر إهلمغتصإقليد دإملويإة لل..لبما لو  ع   البـس ثـ به بلٍ(

لمنلسهده.
  إإملف لحياسإإنلفإإيلحيمظهإإرلألهإإالحي دإإملمقدإإوولو إإ ولفيةإإهلحيشإإريل ل

لرلومنتهإ لحيقإت لنو سو،ل ةإهلحيميصإ ل لفإنحكلحيشإل يكنلس ليتاوللفي لملي،
ومإو لفإيل لحي دإملبجمإلللل، لوحستهل حيمخورلوحياملق،ل لأل هلح ي ولكد ل

لفلهلتلوحيمخلدكلتل!دهلييزلمنلحيميو لوحيت
نلمشإليخهلبإيلصإيروق ليجإرلكيإبلحيمفإتنلفيإ لحاتإتهلرلوحا وهإلرل ل ة

وديوة للنم،و  خالفيلمل حيمةلدينلهولحيمتميزلحيم شوبلبنيبلب شلسولفي
  رو ألتسش   ث ب ث ب  مَ لتس لمنلقللل ةهلكدةهلحيص دلوحيس مل ل 

لة ل.(ل...لسخر هلسبولدحودلبسن لصامِلت ي م الق امت
لا الُاس بـأ    ِب االناتاا لال رل  عَ  : لث ب ال  رو ضابطش

لاأل مـاٍ ًا  مالبـس الرثاثـت ع ضـ  أل ل  ل ًا  الم ـاةا  ل مَ الدتاس  ـر 
 .. و   عال  أعدو .
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 االستمالخ السلطانيخ(   10) )

يهملحيس عينلوحألمرح،لفيل الزمل ل لضإملحي دمإل،لوحييضإلدلوحيفيهإل،ل
و  فإإوهملبو إإودهمل لو وظفإوهمليميلصإإ همل للرهمل ليينتف إإوحلفيإ ل إإزبهملومسإ

لكمللق ليخلبلمنهل.
بإليم روبلوالزينلل ؤ  لس لحي ليملحيشركيلسدقل لب دمهلوهيوتهلوسمإرهل

ل يسإإإإتقة لبهإإإإنحلحيمإإإإنهجلحيصإإإإاة لحسإإإإتملي،لحينإإإإل لفيةإإإإهل  لوصإإإإ كهلبإإإإلياف
لو سقلماوتهملوإ  يهم.

دفىلسيل ل ل له بلحيسإدقل ل ليكنلحستملي،لحيسدقل لفتن،له فهللمللسس
وقإإإ ليإإإرللب إإإشل مدإإإ،لحي دإإإملس لحياظإإإودلكنإإإ لحيسإإإدقل لدنف إإإهلوالدضإإإرهل ل
و صد لبهللمفلس ل لو  كملبهلل يوقل لومشلر  ل لوق لقإلللكثمإل لرضإيلهللال

(ل لوهإإنحل إإ ملصإإاة ل لبــال رمنيــشع بالســدطان مــا ال يــشع  ن   كنإإهل ل 
و لخ حكإإإإإ،ل!لو إإإإإملمإإإإإنلتإإإإإخ لزكإإإإإملويكإإإإإنلحيفتنإإإإإ،لالدإإإإإزحللبلةةإإإإإ،ل لوحينفإإإإإ

حيخإإروجلبسإإوقلحامتإإرحرلل َّكحلهإإولمتإإورطلاليصإإد ل لويإإمليسإإتقح صإإ تلفإإ
بإإإإإنيبل إإإإإوحئزلو تإإإإإلتللوسإإإإإ م،لحينةإإإإإ،ل لوضإإإإإ  لحيشخصإإإإإة،ل لوإكحلح تإإإإإ 

حضإإإماال!لولوم لفإإإفتلفيإإإالكدإإإ لحي دإإإملحيسإإإ مل لوضإإإلكىلهيوتإإإبليإإإللفقةإإإهل
اب السدطان  الِباب ل د  ا  مَ  بدُا : )ال اقج هتخيركليللمؤبرلومفي ل!ل

ٍو(   .عد  العِ
د صــ    لــش ل ــحألكإإملحألمدإإقل لفإإيللدي لئإإ حومإإللكحكلفاليدمخإإلعرل

ل   لمـَ أ ـ  ،اـلمـَ ا تـع الصـيد   مـَ هـدا  اـاصد    عد ـش لنـدو: )
فك لحيفتنإإإإ،لوحق إإإ،لفاليمإإإإنلكصإإإمهلهللالد إإإإلي ل لوسييإإإإ للالســـدطان افاــــاَ( .
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،لوحيمشإإإلر ،لفإإإيلحيمخليفإإإ،ل لأل لو إإإرللبنفسإإإهلكإإإنلحيمهل إإ،لوحيتتوةإإإل حيشإإرور
 ليامإإإإالدت لدهإإإللحي إإإإليملودجإإإلوزحتلمجإإإلي لحيفإإإلرهينلالدخدإإإإولمإإإنلم إإإإل ل

ُع ا  لوحيمشإلركلحيميدإ ل لوقإ لقإلللد إلي لكإنلسهإالح يمإل ل لحيسلكى َلإيَ ا َنـمي
ـشُ  ََ  لوقإلللكإنلعتإلدلحيإر منل [لل55]لحييصإ ل ل(لالدهْفَ  َأْعَرُض ا َعُْ ي ِي َلالهـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ دُ   لَن ال َ ْ 
لا  يَرامــاً  لا بيــالدهْف ي َمــرُّ لٍَ َلإيَ ا َمــرُّ وقإإلللفإإيلحيتاإإنيرل ل[لل72]لحيفرقإإل ل ل(لالــشُّ

لمإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإنل
َفـال َ ْ ُعـُدلا َمَعُ ـْو َحاهـ  َ ُ  ُضـ ا فيــه حيمجإلي لحيمختدقإ،لوحيالو إ،ليدمنإلكرل 

ين  َ،ْيرياي  ل[ل.ل140]لحينسل،ل ل(ل.لَحدي
ٍ ت السط ع لالجاللـت    ،ا ت ف ِا نص ص فه  ٍو الم ـا ؤ ـد خطـ 

ش    ــعــالو الاقالفْ ــج ب  المِ تــت بالســمف لال  ــاٍ لْــل مــؤمَ  المحرمــت
  لال  ق الجديل ؟و
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 ( محبخ الجماهيريخ 11) 

وهيلمنلففرحزحتلحيشهردلوكيويلحيصيىل لس ليشتهرلحي ليملفَّكحلحتتهرل
 لحينإل لفيةإهيجفإالبليز إلملوحيفوضإ ل ل يإ لمدواإ لفيلفالفإيلماإة للدفءليُليمل

وإي لمالضرحدهل لفكهينلومستمت ينل لفإ ليقإرولفالبإليجمويلحيغفيإردل لوال
ينقدإإإفليسإإإل هل لو شإإإ لكيدإإإهلفالفإإإيل ملكإإإلتلمتزح مإإإ،ل لدشإإإخ لفيةإإإهل ل

لودتقد لفي لموحئ لكدمهل لوفوحئ لفكرهل.
ودشوشلحي يي دلفيلحي دمل ل لحينة،ل يصل لومات،لحيجملهير ،ل ويلمنل

لويمليتا حل!!لويمليجتم لكحكلحيجم  ي لي ليملُيدفء
فَّكحلو  ل فرح لمإنلحيقإ ولل منلحأليةمل  ح لس لينهقلحيشة لفي لدرسه

قق إهلل  لح صربلوحكتإنرل لوب ضإهملفكحليإمليصإالحيإ ر ليخمسإينلسولملئإ،
لحيهمملحيضوةف،ل لوحي زحئملحيتلرددل!!ل لوي ن ل

مإنللكدمإهل لوحسترتإلدح للفإيل لمات،لحيمؤمنليفرتلبل تمليلحينل لكدةه
يههلوبرحكتهل ليكنلالي نيلكيإبلس لاليديإيلفالفإيل مإ ل لوسالينصإ لفالف

ل لكيبلمنلآفلتلحي دملو يلئصهل.فَّفيلز لملودسلريل ل
ق ل ل لحألكإ ملقودنإللي رهإو لحا تمإليلحيغفيإرلأل إهلمدفإىلومخةإلل ل

حل تإإإإ لمجإإإإردلول لو ليإإإإقليدفتنإإإإ،ل لو رهإإإإيدنةإإإإ،لوصإإإإلربلي كإإإإينل لومزيإإإإزلل
لأل ظلرلوم دملبلا تمليلوحيسؤحللىلحفأل هلمؤك لبدل  ،حيجدو لفي لحيسلرل

َ ب إإإشلحيمصإإإنفينلفإإإيلحردحوقإإإللل ـــِ ه أن يـــ   ي ـــ  العـــالو ال : )عد
ناسش أن يد ه العدو فه أ    مع  ان   لال  حد  ناسش باال اماع التااه 
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ــت    ــ  ماــاَ خطيــر   مــَ  ــأنش أن  ع ــر الُ  لالحضــ ٍ الم بــر   ألن  ل
  ٍ الحســــرو لالْوبــــت لةحــــ   الن الاــــأثير لالر ــــت لةــــِاب األ ــــر   لةــــ 

 . (لاالناااع
س ليشوتوحلحيفيإهلحيإ كويليد إليمل لو إ ف وحلل ومنلتر لمات،لحيجملهير

فهإإإولمضإإإقرلفيإإإ لف لبإإإ،لل بإإإهلفيإإإ لمإإإللالياسإإإنل ل يإإإ لكدإإإفلمجإإإ هلبهإإإم
ي دإإإمليدجهدإإإ،لوحيركإإإليل لأل لحيإإإي ليخسإإإرهمل لوفإإإيلكيإإإبلدقو إإإ للرغتإإإلدهمل 

وحيتيليسوقهللحيتربيرلومات،لحيخيإرلل ة، ومنلحيقتيلتلحيشحيجملهيرلمليويتهمل
ل لدو لحي دملوحيفكرل.

كيبلمنلد دفلحي حعة،لبهمل لوك ملح شإرح هلأليلفسإهلململل لفي لسض
ويي لدنلس لسخ قلحألس بلحي دمة،ل لحيتيلل دكويليخدولمنلحيتجم لوحيكثرد

 لفال مإإإإإإلهيريلسولمإإإإإإلديلبمإإإإإإنلدو للقهإإإإإإلدوإإإإإإنللحي دإإإإإإملحيشإإإإإإركيلمإإإإإإنلسكمل
لحا تسلولومات،لحيو غل.

َْ َاَعا  يَل  َّللاهي مستاضر نلقوللهللالد إلي ل ل  مه َُ َ ْ اًل مي َْ َأْحَس (ل لَلَم
لودحعةإإإ،لفإإإيل إإإالحأل إإإوحللوحيظإإإروبل ل ثإإإرلحينإإإل لسولقدإإإوحل ل فلي إإإليملمإإإرو 

)ل ــــد   ــــأ  ناســــه عدــــ   ضإإإروحلسولمإإإلبوحل لو  جونإإإإيلقإإإوللمإإإإنلقإإإللل ل
ٍا  ًا الا في  لاتعانتدالع الن الااا   ل   اتل اء ل(ل.ا 

ي يإإ و لحيمجإإلي لألفإإرحدلل حألئمإإ،لقودنإإللفيإإ لكصإإورلمتإإرخردل إإل لوقإإ 
م  ودينل لم تيإ ينلحينصإ لوحيتودةإغلفيإ لس لح تمإ لحينإل ليهإمل ليمإللتإه وحل

لفخلفوحلوستفيوحلويمليت لظموحلسوليت ليوحل.ل ص قهمل لوماوتهملحيخير
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اٍُ ا قإإلللد إإلي ل  ةــُدلَن ُعُدــ  ًا فيـــه  يْدــَ  الــده ََ ال ُيري ي ِي ــَرُو َنْجَعُدَ ـــا ليدهــ خي
ل[ل.ل83(ل]لحييص ل لاأَلٍْ ي َلال َفَساااً 

 لمَ ، اال  دب الجماايرةت الشااات :
لدقلي  تفليلوحا تشل،ل.يد  يرلصفولحينة،ل لوس لمنلفنلحي -1
 حا صةليليرغتلدهمل لوحا قةلدليكالملليقدوو هل. -2

  رلحينف لوحيو غليهملفاسقل. وللحيترحخيلم لمنلسوحهمل  -3

 حا تفلتلحيفلرغل لوحكتيلدلحيور ،لوحيز لدلو صوللحي جقلوحامترحرل. -4

ميدإإإهليدشإإإهردلحيمت تإإإة،لكإإإنلقر إإإقل لبسإإإوقلسإإإو،لحيميصإإإ لودشإإإوشل -5
 حيه بل.

يمسإإإتوللحألميإإإينل يإإإ ل ثإإإردهملضإإإ  لحيخقإإإلولحيإإإ كويل لوحينإإإزولل -6
لوحستة لبهمل.
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 ( التف اير العلمي   12) 

 مُ ا :  ص ٍ شلل
حيم رف،لبم نو لتلحيك مل لوإظهلرلحيتفلص ل لوحاست اللفيللتي رحي -1

ل لومرحئقلحيم دوملتليإلتلردلوحا تتلهل.
ل–حست مللل دملتلحيرحسخينل لوحيماييينلحيمنيق ينلمنل اول لقدىل -2

 فيل تلبنلل.و شفنلهلكن يل ل رردهل لل–ييل

لقويهل للر مهلهللال يومنليقلئ لحبنلدقيفلحي 
   ل ن اِا عُدنا ،ير  ااش  

 ؟ومَ أناو حا     ن لْو عُدُ ل 

حيتمإإإإ تلبليكتإإإإقلوتإإإإرحئهلل لوإدحمإإإإ،ل مدهإإإإلليإلكإإإإ  لدو لمصإإإإ حةة،ل -3
 وحهتململ.

فبإإإإإ ح،لحيسإإإإإمىلحيكإإإإإلكول لوحيسإإإإإ ين،لحيمصإإإإإقن ،ليةسإإإإإرلحينإإإإإلظر نل ل -4
 و جنولحيمتدهفينل.

في لرف لحيصوتل لومخلصإم،لحيمخإلي ل لدي،لفيلحي دملبا دل للجحيم -5
 سهةهلرسيهلوكيدهل.ود

: )ما ضـل  ـ م بعـد اـدى  ـان ا عد ـش وق لقلللصد لهللالكدةهلوسإدمل
(لوفإإإيلحييإإإإرآ لَمــــا َضــــَرُب ُا َلـــَ   ياله َ ــــَدالً بإإإملدإإإ ل ل ا الجــــد ( ـــ ال أل 

  َُ َه َأْحَس ْلُ ْو بيالهايه اي  (.َلَ ااي
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ر إإإرهلبوتإإإلرحتلحيثنإإإل،لحأل لديإإإ،ل لحيتإإإيلمح تكإإإلرلحياإإإفلوحيصإإإوحول لود -6
 وحاستفلددلمنلحرخر نل.ل وح صغل،ل يمالوردديم لح

داييرلحيمخلي لوإب ح،لحينظردلحي و ة،لدجلههليتصغيرلكدمهل لودهو نل -7
  لوهللالحيمست ل ل.م دوملدهلوبيلفتهل

لا فا  العدم ت  نـااال المـ ل  الْـرةو اِا ما   سر   ييدا مَ الماا َ 
ر مُ ـا لمـا بطـَ  أن  مَ عديُا هرحماش لأن   يُا ، اال الااَ مـا   ـ

لة ديُا ألحسَ األخال  ال ي د  ألحسُ ا  ال ا   عد ش    دُا   لإل ش 
 أنبُا لإل ش المصير.

 .لصد    لندو عد  نبيُا محمد  لعد  ملش لصحتش
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 الا رس
 

 ( طلب الشهرة 1) 
 ( الطموح للمنصب 2) 
 ( ثناء الناس 3) 
 ( الظهور قبل النضوج 4) 
 الفتوى( تشّهي   5) 
 ( حب التصدر 6) 
 ( استعجال التأليف 7) 
 ( تبجيل الناس 8) 
 ( شارة العلم 9) 
 االستمالخ السلطانيخ(   10)) 
 ( محبخ الجماهيريخ 11) 
 ( التف اير العلمي 12) 
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