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وقدو ٛالطٗد احلطين(داً ظمْ)-:
ثِسٌِْ اىيَّوِ اىشَّحَِِْ اىشَّحٌٍِِ
اىيّيٌَُّ ًَأَحًِْ ثٌَِىٍِِّلَ اىقُشْآًََُ ,أَسَِّب ٌُّسَهُ سَشٍَْذاً ال ىٍَْوَ فٍِوًَِ ,أَحًِْ ثِوِ اىْقُيٌُةَ
اىٍََِّْتَخًََ ,اشْفِ ثِوِ اىصُّذًُسَ اىٌَْغُشَحًََ ,اجََْعْ ثِوِ األَىٌَْاءَ اىَُْخْتَيِفَخَ عَيى اىْحَقِّ,
ًَأَقٌِْ ثوِ اىْحُذًُدَ املُعَطَّيَخَ ًَاألَحْنبًَ املُيََْيَخَ ,حَتّى ال ٌَجْقَى حَقٌ إِالَّ ظَيَشَ
ًَال عَذْهٌ إِالّ صَىَشًََ ,اجْعَيْنب ٌب سَةِّ ٍِِْ أَعٌْاِّوِ ًٍَُقٌٌََِّخِ سُيْطبِّوِ ًَاىَُْؤَََِْْشٌَِِ
ألٍَِْشِهًَِ ,اىشَّاضِنيَ ثِفِعْيِوًَِ ,اىَُْسَيَِِّنيَ ألَِحْنبٍِؤوًٍَََِِّ ,ؤِْ ال حبجَؤخَ ثِؤوِ إِ
اىتَّقٍَِّخِ ٍِِْ خَيْقِلًََ ,أَّْتَ ٌب سَةِّ اىَّزِي ََنْشِفُ اىضُّشًَََُّ ,جٍِؤتُ اىَُْضْؤطَشَّ
إِرا دَعبكًَََُ ,نْجًِ ٍَِِ اىْنَؤشْةِ اىْعَِِؤٌٍِ ,فَبمْشِؤفِ اىضُّؤشِّ عَؤِْ ًىٍِِّؤلَ
ًَاجْعَيْوُ خَيٍِفَخً فًِ أَسْضِلَ مََب ضََِنْتَ ىَوُ ,آٍٍَِِْ سَةَّ اىْعبىََِنيَ.
ٔبعد...

أٔ :ً٥فّرا حبح دٗد عَ التقٗ ٛفْٗ إغازات ٌٔكات ذكٗةٛ
تػ ة أ أاةةٍاو املةةٕازد اللةةشٗش ٛلمتقٗةة ٛالػةةسعٗ ٛاملةةأوٕز
بّأ ,متٗصِا عَ غريِا وةَ وةٕازد ا٥غةتبآ بالتقٗة ٛفتكةُٕ
تقٗ ٛغ لٗ ٛدٌٕٖٗ ٛوضس ٚباطم.ٛ
ثاٌٗاً :عمٍٗا ا٥لتفات إىل أُ وةٕازد التقٗة ٛتتمةف وةَ غة أ
٩خسٔ ,وَ ظسو ٩خسٔ ,وَ وٕزد ٩خسٔ ,كن غٖ٘ ٞسدةع
إىل ٌلس ٚالدَٖ احلق ٔإواً احلةق (عمٗةْ الطةٔ )ً٦إلةْ احلةق
(.)
ثالج ةاً :عمٍٗةةا ا٥لتفةةات إىل أُ احلفةةاظ عمةة ٜالةةٍفظ لةةٗظ ِةةٕ
إبقاِ٣ا ضاع ٛأٔ ٖٕواً أٔ غّساً أٔ عاواً إضافٗاً يف ِرٓ الدٌٗا
الدٌٗةةٔ ,ٛلةةٗظ ِ ةٕ احلفةةاظ عمةة ٜوظّسِةةا الةةدٌٕٗ ٙاخلةةاد
الغةةةازّٔ ,لةةةٗظ احلفةةةاظ عمةةة ٜاملٍلةةةال ٔالٕادّةةة ٛا٥دتىاعٗةةةٛ
الصاٟفةة ٛالصاٟمةةٔ ,ٛلةةٗظ احلفةةاظ عمةة ٜاِ٧ةةن ٔاملةةاه يف ِةةرٓ
أ٧ىل الفاٌٗ ,ٛبن التقٗ ِ٘ ٛاحلفةاظ عمة ٜالةٍفظ ٔاِ٧ةن يف

ا٩خةةس ٚالباةٗةة ٛاخلالةةد ,ٚفا٧خطةةسُٔ ِةةي وةةَ خطةةس ٌفطةةْ
ٔأِمةةْ يف ا٩خةةةةسِٔ ,ٚكةةرا خطةةس آه وةةسٔاُ ٔبٍةةٕ العبةةاع
آخستّي ٔكرلك دٌٗاِئ ,زبض ٔفاش احلطني (عمٗةْ الطة)ً٦
ٔأاةةشابْ يف الةةدٌٗا ٔا٩خةةسِٔ ٚكةةرا زبةةض ٔفةةاش املعلةةٕوُٕ
ا٧طّةةةاز (عمةةةّٗي الطةةة )ً٦يف ا٩خةةةسٔ ٚالةةةدٌٗا أٖضة ةاً ,المةةةّي
ازشةٍا خري الدٌٗا ٔا٩خس.ٚ

زابعاً :ميجن البشح ((التقٗٔ ...ٛةسب الظّٕز املقدع)) احلمقةٛ
( )22وةةةَ سمقةةةات الطمطةةةم ٛالرِبٗةةةٔ ٛأضةةةأه اهلل تعةةةاىل أُ
جياش ٙالباسح خري الدٌٗا ٔا٩خسٔ ٚأُ ٖطددٓ يف الكُٕ وةع
أاةةشاب التقٗةة ٛاملٕدبةة ٛالطةةاٟسَٖ يف ٌلةةس ٚاملعلةةًٕ (عمٗةةْ
الطةةٔ )ً٦الجةةابتني وعةةْ (عمٗةةْ الطةةٌٔ ,)ً٦طةةألك المةةّي أُ
جتعمٍا وع امل٤لف الباسح عم ٜخري ٔإىل خري ٔيف خري ٔثبات,
لٍا ٔجلىٗع امل٤وٍني ا٧خٗاز اللادةني (غفس اهلل هلي ٔلٍا).

ٔاحلىد هلل زب العاملني ٔالعاةب ٛلمىتقني
ٔانِّ المّي عم ٜذلىد ٔآه ذلىد
ٔعذن فسز ةاٟي آه ذلىد

احلطين
 / 71زبٗع البٗعٔ ٛالِٕ7221 / ٞ٥ة

اإلِداٞ
المّي إٌ٘ أفتتض القٕه بدعاٟك ٔأختىْ حبىدك ٔأضألك ٔأٌت
اهلل الةةر ٥ ٙإلةةْ إِ ٥ةةٕ لةةْ ا٧مسةةا ٞاحلطةةٍٔ ٜو ةا عطةةاٌ٘ أُ
أافك بأعظي وةَ ةةٕه أٌةك أٌةت اهلل فٗةا اهلل ٔفقٍةا لطةمٕك
وٍّادةةك ٔالسضةةا بقضةةاٟك ٔالطةةري حبكىتةةك ٔالةةتعمي وةةَ
أٔلٗاٟةك ٔتقبةن وةين ِةرا الػة٘ ٞالةر ٙوةا دعمتةْ أوةاً ٌعىةةك
 ٌْ٧لٗظ وين وا أتٗتْ عم ٜعمي عٍد ٙبن ِٕ وةَ ٌعىةك ِٔةن
تػكس ٌعىك بٍعىك المّي ِٔرا البشح البطٗط أِد ٙثٕابةْ
إىل الةةٍا امللةةحمف ٜذلىةةد زضةةٕه اهلل (اةةم ٜاهلل عمٗةةْ ٔآلةةْ
ٔضمي) ٔإىل ا٧وري املستض ٜعم٘ ٔل٘ اهلل (عمْٗ الطةٔ )ً٦إىل
احلذ ٛالكةى ٝفاطىة ٛالصِةسا( ٞعمّٗةا الطةٔ )ً٦إىل اإلوةاً

اجملتب ٜاحلطَ بَ عم٘ (عمْٗ الطٔ )ً٦إىل ااسال املظمٕوٗٛ
الكى ٝاحلطني بَ عم٘ الةٕيف ٔإىل اٟ٧ىة ٛا٧طّةاز ٔالطةادٚ
إٌ٧از أع ً٦الدَٖ ٔالطبٗن ٔاملٍّاز الطاد ٚاملحمّسَٖ عم٘ بَ
احلطني ٔذلىد بَ عم٘ ٔدعفس بَ ذلىةد ٔوٕضة ٜبةَ دعفةس
ٔعم٘ بَ وٕضٔ ٜذلىد بَ عم٘ ٔعم٘ بَ ذلىد ٔاحلطةَ بةَ
عم٘ ٔاخلمف اهلاد ٙاملّد ٙخامت أ٧لٗا ٞاملعلةٕوني ٌةٕز اهلل
يف أزضْ ٔسذتْ عم ٜعبادٓ ٔإىل ٔلْٗ ٌٔاٟبةْ ٔوعٍٗةْ ٌٔااةسٓ
الطةةٗد ا٧عمةةي ٔاجملتّةةد املمفةةِش ِي ٌةةاةد اخلمةةن ِٔةةاد ٙالطةةبن
ٔوةةبني العمةةن ٔضةةاٖق اٌ٧ةةاً املٍلةةٕز اهلىةةاً اةةاسال احلذةةٛ
ٔالىِاُ وفشي الفشٕه بدلٗن العقٕه الطٗد ذلىٕد احلطةين
(داً ظمْ) ٔإىل الػةٗ اجلمٗةن اجملتّةد الٍبٗةن سةاشً الطةعدٙ
(داً ظمةةةْ) ٔإىل كةةةن وٍتظةةةس إلغةةةسال الٍةةةٕز الِّٕةةةاز ٔوقةةًّٕ

ا٧عٕدةةاز اإلوةةاً ا٧كةةسً ٔاحلذةة ٛاملك ةسًّ اةةاسال العلةةس
ٔالصواُ والك املمٕك ٔةاتن الػسك ٔالػكٕك ِاشً املةبحممني
ةاتةةن املضةةممني وةةأٔ ٝاملةة٤وٍني وٍقةةر البػةةس وةةَ الظمةةي ا٧غةةس
ٔاخلةةدا ٔاملكةةس ز

ةة ٛاهلل الٕاضةةع ٛعمةة ٜاملةة٤وٍني ٌٔقىتةةْ

الداوغ ٛعمة ٜالكةافسَٖ ٔأممسّة٘ حبجة٘ ِةرا (التقٗةٔ ...ٛةةسب
الظّٕز املقدع) أكىن اهلل بْ عقٕلٍا ٔدعمةّا ٔاةٗة ٛسقٗقٗةٛ
تقٍٗا وَ فنت الصواُ ٔا٥ضتعداد لمقأ ٞتعذٗن الفةسز ٔاحلىةد
هلل زب العاملني عم ٜوا ٔفق ٔأٌعي.

دعاٞ
بطي اهلل الس َ السسٗي

المّي إٌ٘ أضألك بةأُ لةك احلىةد ٔسةدك  ٥غةسٖك لةك ٔأٌةك
ٔاسد أسد اىد مل تمد ٔمل تٕلد ٔمل ٖكةَ لةك كفةٕاً أسةد
ٔأُ ذلىةةد عبةةدك ٔزضةةٕلك اةةمٕاتك عمٗةةْ ٔآلةةْ ٔأِةةن دٍٖةةك
 ٦وٍةةك
ٔأِةةن دعٕتةةك ٔفقةةتين لةةرلك يف وبتةةدا ٞخمقةة٘ تفض ة ً
ٔكسوة ةاً ٔدةةةٕدًا ثةةةي أزدفةةةت الفضةةةن فضة ةٔ ً٦اجلةةةٕد دةةةٕداً
ٔالكسً كسواً زأفتاً وٍك ٔز

تاً إىل أُ دددت ذلةك العّةد

لةة٘ جتدٖةةدًا بعةةد جتدٖةةد خمقةة٘ ٔكٍةةت ٌطةةٗاً وٍطةةٗ ًا ٌاضةةٗاً
ضةاِٗاً غةاف ً٦فأمت ىةت ٌعىتةك بةأُ ذكةستين ذلةك ٔوٍٍةت بةْ
عم٘ ِٔدٖتين لْ فمٗكَ وَ غةأٌك ٖةا إهلة٘ ٔضةٗدٔ ٙوةٕٙ٥

أُ تتي ل٘ ذلك ٔ ٥تطمبْ ستة ٜتتٕفةاٌ٘ عمة ٜذلةك ٔأٌةت عةين
زاضٍ فإٌةةك أسةةق املةةٍعىني أُ تةةتي ٌعىتةةك عمةة٘ المةةّي مسعٍةةا
ٔأطعٍا ٔأدبٍا داعٗتك مبٍك فمك احلىد غفساٌك زبٍةا ٔإلٗةك
امللةةري زبٍةةا أوستٍةةا أُ ٌتبةةع اهل ةد ٝالةةر ٙأٌةةت تٍصلةةْ فٕفقٍةةا
بإتباعةةْ ٔاهلداٖةة ٛلفكةةسك ٔالطةةري بٍّذةةْ ٔلةةصًٔ طاعةة ٛأَوةةسٓ
ٔأٌت أبٗت إ ٥أُ ٖتي ٌٕزك ٔلٕ كةسٓ الكةافسُٔ المةّي فأزٌةا
ٌةةٕزٓ ٔوتعٍةةا بّداٖتةةْ ٖةةا أزسةةي الةةسا
ذلىد ٔآلْ املٗاوني.

ني ٔاةةم٘ ٖةةا زبةة٘ عمةةٜ

املقدوٛ
بطىْ تعاىل زمبا تكُٕ التقٗ ٛلٗطت عقٗدٌ ,ٚعي التقٗ ٛدٖةَ
اٌ٧بٗةةأ ٞاملسضةةمني ٔعلةةى ٛأ٧لٗةةأ ٞأوةةاُ اخلةةاٟفني ٔسلةةَ
ال٦د٠ني ِٔ٘ اجلمٍ ٛالعقمٗ ِ٘ٔ ٛتػسٖع زب العةاملني لمشفةاظ
عم ٜأ٧لٗا ٞوَ ا٧عدأ ,ٞلكةَ زمبةا تكةُٕ لٗطةت عقٗةدٚ
أ ٙفكس ٚلٗطت وطتٕلٗ ٛعم ٜالعقن ٔلكَ وفسٔض ٛعمْٗ:
أ -فغالباً تٍػأ التقٗ ٛعَ خٕو فٗكُٕ إخفا ٞغة٘ ٞلػة٘ٞ
أٔ الطري بػ٘ ٞلػ٘.ٞ
بٔ -لكَ زمبا تكُٕ لٗطت عقٗد ٚوةَ خةٕو (بةن وةَ ٥
خٕو) ٔالر ٥ ٙخياو وَ دُٔ اهلل غ٘ ٞغذا أ ٙةٕ.ٙ

ٍِٔةةا سالةة ٛتطةةى ٜتغمةةال العقةةن عمةة ٜالقةةٕ ٚمبعٍةة ٜأٌةةْ ٖعىةةن
بالتقٗةةة ٛوةةةَ  ٥خةةةٕو بةةةن حلكىةةة ٛعقمٗةةةِٔ ٛةةةرٓ ِةةة٘ الٍةةةٕ
ا٧مسةة ٜوةةَ التقٗةة ٛالةةة ِةة٘ تقٗةة ٛأ٧لٗةةأ ٞاللةةاحلني أٔلةة٘
احلكىٔ ٛا٧لباب.
ٌعةةي ِةةٕ  ٥خيةةاو وةةَ غةة٘ ٞدُٔ احلةةق ّٖٔ ٥ةةاب املةةٕت ٔ٥
تأخةةرٓ يف اهلل لٕوةةٟ٥ ٛةةي ةةةٕ ٙغةةذا ٔلكةةَ ةٕتةةْ ِةةرٓ ٥
جيعمةةّا تطةةٗحمس عمٗةةْ ٔتتغمةةال عمةة ٜعقمةةْ بةةن جيعمةةّا

ةةت

كةةي العقةةن فةةٖ ٦كةةُٕ أضةةداً ضةةازٖاً ((  )) ٥فا٧ضةةد وةةع
ةٕتْ ٔغذاعتْ ِٕ ٌاةأ  ٌْ٧سٕٗاُ لٗظ عةاة ً٦كاإلٌطةاُ
فمرلك تتغمال غذاعتْ ٔةٕتْ عم ٜإدزاكْ ٔعقمْ فسمبا ّٖمك
ٌفطْ بػذاعتْ ٔةٕتْ ل٦غ٘.ٞ

أوا اإلٌطةاُ أفضةن وٍةْ ٌ٧ةْ أكىةن وٍةْ بالعقةن ٔلةٕ اتلةف
اإلٌطاُ مبجن ِةرا احلةاه سٗةح غمبةت ةٕتةْ عقمةْ فىجةن ِةرٓ
احلالةة ٛتطةةى ٜبةةالتّٕز ٔالػةةذاع ٛالطةةمبٗ ٛأٔ القةةٕ ٚالطةةمبٗٛ
ٌّ٧ا تطمال تكاون اإلٌطاُ ٔاةرتابةْ وةَ اهلل ٔوةَ اضةتعدادٓ
لٍلس ٚاحلق أوا الػذاع ٛاإلجيابٗٔ ٛالقٕ ٚاإلجيابٗ ٛفٗىكَ
أُ ٖكةُٕ اإلٌطةةاُ فّٗةةا وقتةةدٖ ًا بةةأوري املةة٤وٍني عمةة٘ بةةَ أبةة٘
طالةةال (عمٗةةْ الطةة )ً٦وةةج ً٦اةةغسٖٔاً اةةشٗشاً دُٔ العلةةىٛ
ٔكىا ٖقٕه اهلل { ىَقَذْ مبَُ ىَنٌُْ فًِ سَسُؤٌهِ اىيَّؤوِ أُسْؤٌَحٌ حَسَؤنَخٌ
ىََِؤؤِْ مؤؤؤبَُ ٌَشْجُؤؤؤٌا اىيَّؤؤوَ ًَاىٍَْؤؤًٌَْ اَْخِؤؤشَ} ِٔةةةرا اإلةتةةةدا ٞبطةةةريٚ
املعلةةًٕ نكةةَ ٔاهلل ةةةد اةةسه ٔأوةةس بةةْ فٗكةةُٕ اإلٌطةةاُ
الكاون الٍااس غذاعاً ةٕٖاً سمٗىةاً سكٗىةاً ذكٗةاً ٖتىالةك

ةٕتةةةةْ ٔغةةةةذاعتْ يف كةةةةن وٕةةةةةف ٔ سكّىةةةةا بالعقةة ةن ٥
باإلٌةةدفا ٔالتّةةّٕز فٗكةةُٕ وةةَ اللةةاحلني الةةة ِةة٘ دزدةةٛ
أاشاب احلق ٔةادتْ.

التقٗ ...ٛضالبٔ ...ٛوٕدبٛ
إذُ ٍِاك تقٗ ٛضالبٔ ٛتقٗ ٛوٕدب:ٛ
( )7فأوّا الطالب ٛفمّا عدّ ٚولادٖق تٍػأ وٍّا ِٔ٘ وسفٕضةٛ
خااةة ٛيف علةةس الظّةةٕز ِٔةة٘ تٍػةةأ وةةَ اخلةةٕو غالبةاً ٍِٔةةا
اخلٕو وَ وا دُٔ اخلالق ٔاحلق ٖٔكةُٕ العىةن بّةا رلالفةاً
لمعقن ٔامللمش ٛالدٍٖٗ ٛفتكُٕ وسفٕضٌ ٛعي ٔإذا ٌػأت وةَ
ٌفةةةظ ِةةةرا الٍةةةٕ وةةةَ اخلةةةٕو لكةةةَ اإلٌطةةةاُ زّٔض ٌفطةةةْ
ٔأدّدِا عم ٜدفع ذلك اخلٕو ٔدعن عىمةْ ٔتقٗتةْ هلل تعةاىل
ٔخٕفةة ة ًا وٍةةةةْ (ٔ )وٕافقةةةة ٛلمىلةةةةمش ٛالدٍٖٗةةةةٔ ٛوحمابقةةةةٛ
لمتفكري العقم٘ الطمٗي ,ف ٦بأع بّا ٌّ٧ا

ّٕلت وَ خٕو

غةة٘ ٞوةةا دُٔ اهلل إىل اخلةةٕو عمةة ٜغةة٘ ٞهلل ٔلةةرلك طابقةةت

.
امللةةمش ٛالدٍٖٗةة ٛبالعىةةن بّةةا لمشفةةاظ عمةة ٜغةة٘ هلل أٔ خيةأ
اهلل أٔ دَٖ اهلل ٔبتشّٕهلا ِرا تلبض ضىَ التقٗ ٛاملٕدب.ٛ
(ٔ )2أوّا التقٗ ٛاملٕدب ٛفمّا ولةدال ٔوٍػةأ ٔاسةد تٍػةأ وٍةْ
ِٕٔ العقن ِٔة٘ الةة ٖسٖةدِا الػةاز املقةدّع أُ ٖتلةف بّةا
أٔلٗةةأٍِ ٓ٣ةةاك تّٗةةس فّٗةةا بةةني العىةةن بّةةا أٔ تسكّةةا عمةةٜ
سطاب ةاعد ٚاِ٧ي ٔاملّي أٔ املّي ٔغريٓ ٔأّٖىا أكى ٔزادض
العىن أٔ الرتك ,الضسز أكى أٔ الفاٟدٔ ٚامللةمشٛ؟ ٌٔقلةد
ٍِا الضسز الةدٖين ٔالفاٟةد ٚالدٍٖٗة ٥ ٛالدٌٕٖٗةٔ ٛالػ لةٗ,ٛ
فٗعىن بالة جتمال الفاٟد ٚالكىٔ ٝتدفع الضسز ا٧كى.

ولادز التقٗ ٛالطالبٛ
ٖٕدد عدّ ٚولادز لمتقٗ ٛالطالب:ٛ
أ٧ه :الٍفظ ٔإِ٧ا ٞالٍاغ ٛ٠وَ سال الدٌٗا ٔوتعمقاتّا.
الجةةةاٌٌ٘ :اغةة٘ ٞعةةةَ اخلةةةٕو ٔلةةةْ عةةةد ٚوطةةةتٕٖات ضةةةالب٥( ٛ
الٍاغة٘ ٞوةةَ اخلةةٕو وةةَ اهلل أٔ اإلوةةاً أٔ احلةةق فكةةن ِةةرٓ
اٌ٧ةةٕا وٕدبةة ٛوبازكةة ٛأ ٙمبعٍةة ٜاخلةةٕو وةةَ دمةةال الضةةسز
لدَٖ اهلل دن ٔع ٦أٔ دمبْ عم ٜاإلواً ٔةضّٗتْ أٔ دمبةْ عمةٜ
أاشاب احلق فّرٓ التقٗة ٛالٍاغة ٛ٠وةَ ِةرا اخلةٕو وٕدبة)ٛ
فاخلٕو الر ٙب ٦وٍػأ عقم٘ أٔ إميةاٌ٘ فٍّةا ٖطةى ٜبةاجل
أٔ الت اذه.

الجالةةحٌ :اغ ة٘ ٞوةةَ اجلّةةن ٔال٦وبةةا ٚ٥أ ٙا٥ضةةتّاٌ ٛإلخفةةاٞ
الػةة٘ ٞأٔ تسكةةْ أٔ أخةةرٓ تةةاز ٚاضةةتّاٌ ٛبالػةة٘ ٞعٍٗ ةاً ٔتةةازٚ
اضةةتّاٌ ٛبإخفاٟةةْ ٔزمبةةا ٖكةةُٕ إخفةةا ٓ٣عٍةةد اهلل عظةةٗي ٔ٥
ٖسض ٜلعبادٓ الكفس كإخفا ٞاحلق ٔسق اإلواً ٌٔاٟبْ خٕفاً
وةةَ ا٥عةةرتاض أٔ ةحمةةع الساتةةال أٔ فقةةداُ امللةةا

الدٌٕٖٗةةٛ

كالع٦ةات ٔغريِا ٔةم ٛإكرتاخ فىجةن ِةرٓ التقٗة ٛالطةالبٛ
باطمٔ ٛذلة ك  ُ٧الضةسز بّةا أكةى وةَ الفاٟةد ٚبةن ِة٘ ضةسز
فاملستّةةال وةةَ اإلوةةاً (عمٗةةْ الطةةٔ )ً٦خلدوةة ٛالةةدَٖ  ٥الةةدَٖ
خلدوةة ٛاملستّةةال أٖ ٙتقةة٘ بالةةدَٖ عمةة ٜاملستّةةال املةةال٘ الػةةّسٙ
ِٔرا باطن ٔاللشٗض أُ ٖتق٘ باملستّال ٔكن غ٘ ٞعم ٜالدَٖ
كىةةا ٖقةةٕه أوةةري املةة٤وٍني (عمٗةةْ الطةة :)ً٦ط إذا نزلتتب م تت
نازلة فاجعلوا األموال دون األنفس ,وإذا نزلب م

مصتبمة

فاجعلوا األنفس دون الدبن ص ٍِٔا الٍفظ الةة ِة٘ أغمة ٜوةَ
املاه ٔالةة فةدٖت باملةاه دُٔ الةدَٖ فىةا بالةك بالةرٖ ٙضةشّ٘
بالدَٖ بػ٘ ِٕ ٞأزخأ وَ اٌ٧فظ أ ِٕٔ ٥املةاه أ ٙاملستّةال؟
فّن ِرا ضاٟس بٍّر أوري امل٤وٍني؟
السابةةةعٌ :اغة ة٘ ٞعة ةَ الكفةةةس ٔالػةةةسك ٔاجلشةةةٕد ٔالكةةةى
ٔالسٖا ,ٞأ ٙعدً اِ٥تىاً بأوٕز املطمىني ٔاإلض ً٦فٗتظةاِس
بالتقٗةةة ٛزٖةةةاٞاً كةةةأب٘ وٕضةةة ٜا٧غةةةعس ٙبٍٗىةةةا لةةةٕ عةةةدٌا إىل
ضسٖستْ لٕددٌآ سقٗقٖ ٥ ِٕ ٛبال٘ بةأ ٙسةاه أاةبض ٔأوطةٜ
اإلضةةٔ ً٦املطةةمىني فٗ فةة٘ عةةدً اِتىاوةةْ ٖٔتظةةاِس باهلةةدٔٞ
ٔالطكٍٗ ٛالة ِ٘ وَ أغكاه التقٗ(ٔ ٛالطٗاض ٛالباطم.)ٛ

اخلةةةاوظٌ :اغة ة٘ ٞوةةةَ احلفةةةاظ عمةةة ٜبعةةةد سحمةةةاً الةةةدٌٗا
كاملٍااةةال ٔالٕادّةةات الصاٟفةة ٛالصاٟمةة ,ٛفٗذةةس ٙوةةا ٖقتضةة٘
التقٗةةٔ ٛعةةدً إشعةةاز املقابةةن ل٦ضةةتفاد ٚوٍةةْ ٔلٕدةةٕد امللةةا
الدٌٕٖٗة ٛكىةةا لةةٕ كةةاُ وطةةتفٗداً وةةَ والةةْ وةةج ً٦أٔ املكاٌةةٛ
ٔالقسب وٍْ أٔ احلفاظ عم ٜوٍلبْ ٔٔادّتْ امل ادع ٛالصاٟفٛ
الصاٟمٖ ِٕٔ ٛعمةي أُ ِةرا املقابةن باطةن أٔ طسٖقة ٛعىمةْ باطمةٛ
ٔلكَ ٖطكت تقٗ ٛوٍْ عم ٜوا ٖسٖد احلفاظ عمٗةْ وةَ شٍٖةٛ
الدٌٗا الدٌٗٔ ٛشخسفّا.

التقٗ ٔ ٛاملسدعٗات
ةةةد ٌةةسٍِ ٝالةةك ع ةدّ ٚوطةةتٕٖات لمتقٗةة ٛيف فكةةس املسدعٗةةات
الطٗاضةٗٔ ٛالدٍٖٗةةٔ ٛا٥دتىاعٗةٔ ٛةةةد ٌةس ٝفػةةن الكةجري وةةَ
املسدعٗةةةات بةةةن ا٧كجةةةس ٌتٗذةةة ٛلمتقٗةةة ٛالطةةةالبٔ ٛالػةةةذاعٛ
الطةالب ٛفّة٘ غةذاع ٛا٧ضةد الضةاز ٙبالٍطةب ٛلوٌطةاُ ٔأوةةا
املٕدب ٛفّ٘ غذاع ٛأ٧لٗةا ٞسٗةح ِةٕ ِةاد ٢ظةاِساً ٔباطٍةْ
وم ١بالػذاعٖ ٛطكت  ٥عَ خةٕو ٔلكةَ أوةا عةَ سمةي أٔ
كظي أٔ ٧دن ولةمش ٛدٍٖٗةٖ ٛقتضةّٗا العقةن  ٥غةري ٔلةرلك
إذا فّىٍةةةةا ا ةةةةأز الةةةةة دازت عمّٗةةةةا املسدعٗةةةةات الطةةةةابقٛ
ٔدزضٍاِا ٔتعمىٍا ضبال فػمّا يف عدً إمتةاً أوسِةا ٔاعتىٌةا
وٍّةةا كٍّةةا أفضةةن وٍّةةا ٔتعمىٍةةا أحمةةأ غريٌةةا فأاةةبشٍا أٙ

أابشت عقٕلٍةا بعىةس أ٧لةني ٔا٩خةسَٖ وةَ املسدعٗةات فقةد
ٌةةس ٝأُ بعةةد املسدعٗةةات تطةةت دً التقٗةة ٛالطةةالبٔ ٛفػةةةمت
ٔوسدعٗات تطت دً الػذاع ٛالطالبٔ ٛفػمت أٖضةأً ,احلةن
 ٥بد وَ اضت داً التقٗ ٛاملٕدبة ٛوةع الػةذاع ٛاملٕدبة ٛكة٘
تٍذض ٔك٘ تكُٕ وَ أاشاب احلقٌ ,عي التقٗة ٛاملٕدبة٥ ٛ
تكةةُٕ إ ٥بالػةةذاع ٛاملٕدبةةٔ ,ٛالػةةذاع ٛاملٕدبةة ٥ ٛتكةةُٕ
إ ٥بالتقٗةةة ٛاملٕدبةةة ٛفالتقٗةةة ٛاملٕدبةةة ٥ ٛجتةةةس ٙباملقتضةةةٗات
اإلمياٌٗةة ٛالبشتةة ٛوةةَ غةةري تةةأثري الةةٍفظ بةةن باحللةةٕه عمةةٜ
التكاوةةن الٍفطةة٘ وةةَ دّةة ٛالػةةذاع ٛبػةةكمّا العةةاً فةةإذا
ت ِةةرٓ الػةةذاع ٛبالعقةةن فتكةةُٕ غةةذاعٛ
ضُةةبحمَتِ ٔكمبشَ ة ِ
وٕدبٔ ,ٛعىمٗ ٛكبشّةا ِةٕ وةا ٖطةى ٜبالتقٗة ٛاملٕدبةٌ ,ٛعةي
ست ٜلٕ زأدتْ ٌفطْ باخلٕو الطالال أ ٙوَ غةري اهلل ٔاحلةق

فىىكةةَ أُ ٖكةةُٕ غةةذاعاً باتةةاذ املٕةةةف العقمةة٘ الطةةمٗي
ٔالعىةةن بةةْ ستةة ٜلةةٕ كةةاُ ٖقتضةة٘ الٕةةةٕ يف ذلةةك اخلةةٕو
الطةةةالال الةةةرِ ٙةةةٕ دُٔ البةةةاز ٙعةةةص ٔدةةةن ٔدُٔ احلةةةق ٔأوةةةا
اخلةةٕو وةةَ اهلل ٔوةةَ احلةةق فّةةرا خةةٕو وٕدةةال كىةةا بٍّٗةةا,
ٔكرلك الػةذاع ٛاملٕدبة ٥ ٛتكةُٕ إ ٥بالتقٗة ٛاملٕدبةٌ٧ ٛةْ
لةةٕ ٔدةةدت الػةةذاع ٛيف ٌفطةةْ بػةةكمّا العةةاً ٔمل ٖكبشّةةا
.
بالتقٗ ٛاملٕدب٧ ٛابشت غذاع ٛسٗةةٕاٌٗ ٛضالبٔ ,ٛلرلك ٌسٝ
أُ بعد احلسكات ٔاملسدعٗات فػمت ٔوٍّا مل تةٍذض متاوةاً
ٔمل َٖتي أوس زلاسّا كىا لٕ أُ ٍِالك أضتاذاً ٖسٖد أُ خيسز
.
دلىٕع ٛملٕادّ ٛعمًٕ املسسم ٛالجإٌٖ ٛأٔ وطتعد ٚلتقبن ٔتفّي
وةةةا ٖةةةساد وٍّةةةا يف املسسمةةة ٛالجإٌٖةةة ٛأ ٙاملتٕضةةةحمٔ ٛاإلعدادٖةةةٛ
فكاُ ِرا ا٧ضتاذ وحممٕب وٍْ أُ خيسدّي كىا ِٕ املعتةاد

وَ أ٧ه ا٥بتدا ٟ٘إىل الطادع فكمىا ٔاةمت دلىٕعة ٛإىل
وساسةةةن ةسٖبةةة ٛوةةةَ الطةةةادع ضةةةافست ةبةةةن ٔاةةةٕهلا املسسمةةةٛ
الطادض ٛالة تِ٤مّا لقبٕه الجإٌٖٔ ٛةدز ٚالتقبةن ٔفّةي عمةًٕ
الجإٌٖ ٛفكاُ ا٧ضتاذ ٖ ٥سٖد الحم٦ب ٖطافسُٔ أٔ ٖرتكةُٕ
الةةدٔاً ٔاملجةةابس ٚبةةن ٖكىمةةٕٓ لٗطةةمىّي إىل ا٧ضةةتاذ الةةرِ ٙةةٕ
اعمي وٍْ يف الجإٌٖةٔ ,ٛفػةمت ِةرٓ املسدعٗةات لطةفس ط٦بّةا
ةبةةةن أٔاُ أ٧اُ ٔةبةةةن إذُ أضةةةتاذِا فةةةإُّ أضةةةتاذِا لةةةٕ زأٝ
اضتشقاةّا ٔاكتىاه سد ٌلابّا لسفعّا ٔطّسِةا ٔاةدةّا,
فطةةةافسٔا ةبةةةن املٕعةةةدٔ ,لةةةٕ أُ املٕعةةةد سةةةاُ لظّةةةس ٔةةةةاه
ا٧ضةةتاذٔ ,لكةةَ الحممبةة ٛأاةةابّا التّةةٕز ٔالغةةسٔز فأاةةبشت
ِةةرٓ املسدعٗةةات ذلةةن الةةبٞ٦ات ٔالقتةةن ٔالتػةةسٖدٌ ,عةةي ِةةي
وةةاتٕا غةةةّدأ ٞاضةةتعذمٕا اجلٍةةةٔ ٛلكةةَ مل ٖبقةةٕا إلكىةةةاه

وٍفعةةة ٛالةةةدَٖ مل ٖبقةةةٕا إلكىةةةاه ةضةةةٗتّي ٌتٗذةةة ٛلمػةةةذاعٛ
الطةةةةالب( ٛسطةةةةال ٌظسٌةةةةا القااةةةةس ِٔةةةةي أعمةةةةي بتكمةةةةٗفّي
ٔوٕةفّي) ٔلرلك ٖكُٕ بقا ٞا٧اشاب يف وةٕازد أفضةن وةَ
غةةةّادتّيٌّ٧ ,ةةةي

ىمةةةُٕ التكةةةاو٦ت السٔسٗةةةٔ ٛالٍفطةةةٗٛ

املٍقاد ٚلمعاةمٔ ٛوِ٤مني لًٕٗ اهلل ٔدَٖ اهلل.

التقٗٔ ٛاملعسفٛ
ةمٍةةةةا أُ التقٗةةةة ٛهلةةةةا عةة ةدّ ٚولةةةةادٖق ٔوطةةةةتٕٖاتٔ ,ةمٍةةةةا أُ
ا٧اةةةشاب عٍةةةدِي كىةةةا٥ت زٔسٗةةةٌٔ ٛفطةةةٗٔ ٛعقمٗةةة ٛمبةةةا
ِٖ٤مّي حلاداتّئِ ,را الكىا٥ت الج٦خ هلا عد ٚآثاز وٍّا
كػ ةف بعةةد احلقةةاٟق ِٔةةرٓ احلقةةاٟق ِٔةةرٓ الكىةةا٥ت ٥
تٍكػف ٔ ٥تتي إ ٥بالتقٗة ٛاملٕدبة ٛكىةا لةٕ أُ لةك اةدٖقاً
و٤وٍةاً رلملةاً ٔلكٍةةْ ٖ ٥كةةتي الطةةس ملةةسض يف ٌفطةةْ ِٔةةٕ
كجس ٚالك ً٦وج ً٦فّن تطس ِرا اللدٖق بطّسك ٔإُ كةاُ
و٤وٍاً رلملاً أً ٥؟ طبعاً ٔعق ٥ ً٦تطّسٓ ,كرلك اهلل تعاىل
ٔذلك  ُ٧اهلل لحمٗف بعبادٓ خبري مبا ٖضسِّي ٔوا ٍٖفعّي فّي
ٖ ٥تكةةةةاومُٕ إ ٥بكػةةةةف بعةةةةد ا٧وةةةةٕز ِٔةةةةرٓ ا٧وةةةةٕز ٥

تٍكػةةف إ ٥إذا كةةإٌا وةةَ أاةةشاب التقٗةة ٛالعقمٗةة ٛاملٕدبةةٛ
.
ٖٔ ٥لةةبشُٕ يف ا٥ضةةتعداد لٍلةةس ٚاحلةةق إ ٥إذا تكةةاومٕا,
.
فا٧ضاع ِٕ التقٗ ٛاملٕدبٌّ٧ ٛا اجملمبة ٛأٔ الػةسيف يف

قةق

املػةةةسٔيف ِٔةةةٕ كػةةةف بعةةةد ا٧وةةةٕز الةةةة تّٗةة٘ ٞاإلٌطةةةاُ
لمتكاون وَ سٗح دز ٞالفاضد ٔدمال اللةا

كىةا لةٕ أٌةت

تػسيف عم ٜااسبك أٌك  ٥تعحمْٗ ضسّك ستٖ ٜقطي باهلل أٌْ
ٖ ٥فػ٘ فٍّا ال َقطَي مبجاب ٛالتقٗ ٛاملٕدب ِٕٔ ٛغسيف كػةف
الطسٍِٔ ,ا العم ٛوَ عدً كػةفّا إ ٥بالتقٗة ٛاملٕدبةٔ ٛذلةك
 ُ٧اهلل ضةةةبشاٌْ بمحمفةةةْ خيةةةاو عمةةة ٜالعبةةةد أُ ّٖمةةةك ٌفطةةةْ
بإفػاّٟا ( ُ٧العبد  ٥خياو وَ وغبّ ٛاإلفػا ٞوج ً٦فٗفػةّٗا
فّٗمكةةٕٓ) ٔلكةةَ لةةٕ كةةبض ِةةرٓ الػةةذاع( ٛالةةة ِةة٘ عةةدً
اخلةةةٕو) بالعقةةةن ٧طمعةةةْ اهلل عمّٗةةةا ٔ٧بلةةةسٓ اةةةاحلّا وةةةَ

فاضةةدِا ٔزلةةآ وٍّةةا ٔلكةةَ {ًٍَؤؤب ظَيََْنؤؤبىٌُْ ًَىنِ ؤِْ م ؤبٌُّا
أَّْفُسَؤ ؤيٌُْ ٌَِْيَُِؤؤؤٌَُ}ٔ ,كةةةرلك اُ اإلخةةة٦ت ٖتشقةةةق بالتقٗةةةٛ
املٕدب ٛفإٌك متتٍع عَ التشدخ بعىمك اخلات وةع اهلل خٕفةاً
وَ اهلل أُ ميقتك أٔ خٕفاً وَ الٕةٕ بالسٖأ ٞالػسك فتىتٍةع
تقٗ ٛعَ الٕةٕ مبّأ ٙالٍفظ ٔالػٗحمأُ ,وَ  ٥تقٗة ٛلةْ ٥
دَٖ لْ كىا ةاه السضٕه ا٧عظي ذلىد (ام ٜاهلل عمْٗ ٔآلْ
ٔضمي) .

التقٗٔ ٛاجملتىع
ٌعةي ٍِالةةك وقٕلةة ٛتقةةٕه (لتتبس تتل قت ب تتال ول تتل ما تتل
بنت د) ٌعي ٔأٌت تعسو احلةق ٔتعةسو تفااةٗن الباطةن ٔلكةَ
عمٗةةك أُ تطةةتعىن التقٗةة ٛاملٕدبةة ٛأ ( ٙل ت النتتاس قل ت

تتد

ق وله ) تقٕ ٝوٍةك وةَ خةٕو عةدً فّىّةي مبعٍة ٜأٌةك زمبةا
بك٦وةةك وعّةةي بغةةري التقٗةة ٛاملٕدبةة ٛجتمةةال الضةةسز لمةةدَٖ أٔ
لوواً املعلًٕ (عذّن اهلل فسَدْ) سٗح مل تأخرك ٔ ذصك
تقٗةة ٛاخلةةٕو وةةَ اهلل ٔوةةَ دمةةال الضةةسز لةةدَٖ اهلل ٔلووةةاً
ٔةضةةةٗتْ فذمبةةةت الضةةةسز هلىةةةا ٌ٧ةةةك ةمةةةت سقٗقةةة ٛاةةةشٗشٛ
ٔاٌتقدت باطٔ ً٦لكَ ك٦وك ِرا لٗظ بقدز عقةن الطةاوع
فمةةي تعىةةن بالتقٗةة ٛاملٕدبةة ٛسٗةةح كاٌةةت املفطةةد ٚأكةةى وةةَ
املٍفعةة ٛبك٦وةةك فأخةةر ِةةرا الطةةاوع عمٗةةك ٔعمةة ٜفكةةسك
ٔعقٗدتك ٌظس ٚضٗٔ ٛ٠للقّا بلاسبك ,كىا تّذي البعد
بلٕز ٚغري عمىٗٔ ٛبحمسٖق ٛغري وٍاضب ٛعم ٜبعد املسدعٗةات

فذعمةةٕا املقابةةن ٖعتقةةد اعتقةةادات خاط٠ةةٔ ٛبّةةرا دمةةال الضةةسز
لة ةدَٖ اهلل ٔاإلواً(عذّةةةن اهلل فسَدةةةْ) ٔلمىسادةةةع احلقٗقةةةٗني
اللةةةادةني كالػةةةّٗدَٖ اللةةةدزَٖ (ةةةةدع اهلل أضةةةسازِىا)
 عمة ٜضةبٗن املجةاه  ٥احللةس ٔ -مل ٖتةق بالتقٗة ٛاملٕدبةةٛفاٌحمبقت عمْٗ أ ٖٛ٩أاةبض وةَ ولةادٖق بطةي اهلل { قُؤوْ ىَؤوْ
ُّنَجِّئُنٌُْ ثِبألَْخْسَشٌَِِ أَعَْبالً * اىَّؤزٌَِِ ضَؤوَّ سَؤعٍُْيٌُْ فِؤً اىْحٍَؤبحِ اىؤذٍُّّْب
ًَىٌُْ ٌَحْسَؤجٌَُُ أََّّيُؤٌْ ٌُحْسِؤنٌَُُ صُؤنْعبً } ٔسلةَ ٌعمةي أُ املطةتٕٖات
العقمٗ ٛوتفأت ٛفمكن إٌطاُ وطةتٕ ٝوةَ الةتفكري فٗمةصً أُ
ٖكُٕ املقابن املةتكمي الةرٖ ٙسٖةد أُ جيمةال الٍفةع لةدَٖ اهلل
ٔاإلواً املعلًٕ (عذّن اهلل فسَدْ) سةأ ٙلتمةك املطةتٕٖات ذٔ
فكةةس سةةاذل ٔوٍحمةةق ضةةمٗي اةةاٟال ٔاةةاسال تقٗةة ٛأخ٦ةٗةةٛ
لٗةةةتكمي ٔجيمةةةال الٍفةةةع إىل الةةةدَٖ ٔإىل اإلوةةةاً ٔإذا كةةةاُ ٥
ٖطتحمٗع ذلك ٔزأٌ ٝفطْ دلمباً الضسز لمدَٖ ٔاإلواً ٔةضٗتْ
عٍدوا ٖتكمي فالطكٕت أٔ  ٥بن جيال عمْٗ فٍّا الطكٕت

إسطةةةاُ ٔالكةةة ً٦إضةةةا ٚٞفأاةةةشاب اإلوةةةاً (عمٗةةةْ الطةةة)ً٦
ٔأتباعْ ا٧خٗاز اللادةني وَ وسادع الدَٖ ٔغريِي (زضةٕاُ
اهلل عمةةةّٗي) ٖعةةةدلُٕ ا٥٩و ٌّ٧ةةةي ٖطةةةتحمٗعُٕ أُ ٖتكمىةةةٕا
فَُٗفّْىُةةُٕ املقابةةن أٔ َٖطِ ةمَىُُّٕ ٔ ُّٖطِةةمىُٕ الةةدَٖ وةةَ الضةةسز,
ٔسلَ ٌعمي أُ دمال الضسز ِٕ ضالال و٤خِّس ,فإُ كٍت تسٖد
أُ تعذّةةةةن فاختةةةةاز يف دعٕتةةةةك ٌٔلةةةةشك ا٧لفةةةةاظ املٍاضةةةةبٛ
ل٨مسا املٍاضبٔ ٛإ ٥فتكُٕ و٤خساً لمظّةٕز املقةدع فٗذةال
عمٗك الطكٕت ٔ ٥تكُٕ نَ ٖعىن عىن ا٧عدا ٔ ٞطةال
ٌفطك يف كف ٛأ٧لٗا.ٞ

التقٗٔ ٛةسب الظّٕز املقدع
ٌعمي أٌْ كمىا اةةرتب الظّةٕز إغةتد الةب ٞ٦بةن كمىةا اةةرتب
الظّٕز إغتد حبح الطفٗاٌ٘ عَ اإلوةاً ٔأاةشابْ بةن كمىةا
شدٌةةا يف التكاوةةن شاد الظّةةٕز اةرتاب ةاً  ُ٧بتكاومٍةةا تعذٗةةن
الظّٕز بن كمىا شدٌا تقٗ ًٛشدٌا تكاوٌ٥ ً٦كػاو ا٧ضةساز
كىا ةمٍا ٔكمىا تكاو ً٦شاد التعذٗن بالظّٕزٔ ,كمىا شاد
التعذٗن بةالظّٕز شدٌةا اةرتابة ًا وٍةْ ٔكمىةا اةرتبٍةا شاد الةبٞ٦
ٔتضاعف ٔاغتد حبح الطفٗاٌ٘ عَ اإلواً ٔأاشابْ ٔكمىا
شاد ذلةةك تكجفةةت التقٗةة ٛاملٕدبةةٔ ,ٛكمىةةا تكجفةةت التقٗةةٛ
املٕدبةة ٛأكجةةس اٌكػةةفت هلةةي ا٧ضةةساز أكجةةسٔ ,كمىةةا شاد
اٌ٥كػةةاو شاد تكاومةةّئِ ,كةةرا شادت سسكةة ٛالتعذٗةةن
بالظّٕز ٔشاد البشح ٔتكجفت التقٗ ٛإىل أُ تتشقق ولةادٖق
ِرٓ ا{ ٖٛ٩ىَوْ ٌَنُِْشًَُُ إِالَّ اىسَّبعَخَ أَُْ ََأٍََِْيٌُْ ثَغْتَخً ًَىٌُْ ال ٌَشْؤعُشًَُُ
* األَْخِالَّءُ ٌٌٍََْئِزٍ ثَعْضُيٌُْ ىِجَعْضٍ عَذًٌُّ إِالَّ اىَُْتَّقِنيَ }.

التقٗٔ ٛظّٕز اإلواً املعلًٕ (عذّن اهلل فسَدْ)
ٌعي بعد التكاو٦ت ٖظّس اإلواً (عمْٗ اللٔ ٚ٦الطة )ً٦بةن
إُ التقٗة ٛاملٕدبةة ٛتّٗةة ١لةةْ الػةةسيف ٔالظةةسو املٍاضةةال ,لةةٗظ
فقط سفظ ا٧اشاب بن إٌّةا

ةافظ عمة ٜةضةٗتْ ٔتطةريِا

بٍظاً العقن كىا ةمٍةا ِٔةرٓ وةَ ولةادٖق الػةذاع ٛاملٕدبةٛ
ٔوَ ض٦ه القاٟي (عمْٗ الط )ً٦فكي كاُ أ

ةق عىةس بةَ

ٔد العاوس ٙعٍدوا ٖٕادْ عمٗاً  ٌْ٧أٔ ً٥داِنٔ ,ثاٌٗاً وتّةٕز,
ِةةٕ داِةةن مبقةةاً عمةة٘ وةةَ أٌةةْ احلةةق ٔ ٥جيةةٕش الٕةةةٕو بٕدةةْ
احلةةق ِٔةةٕ وتّةةٕز لٕةٕفةةْ أوةةاً عمةة٘ ابةةَ أبةة٘ طالةةال أضةةد اهلل

ٔزضٕلْ ٔلٗظ عىس غذاع ًا بالػذاع ٛاملٕدب ٛبةن ِةٕ اةاسال
غذاع ٛضالب ٛلرلك ِمك يف الدٌٗا ٔا٩خسٔ ٚلكَ الػةذاعٛ
املٕدب ٛزمبا تّمك الدٌٗا ٔلكٍّا  ٥تّمك ا٩خةس ٚكالػةّداٞ
وةةجٔ ,ً٦اإلوةةاً عمةة٘ (عمٗةةْ اللةة ٔ ٚ٦الطةةِ )ً٦ةةٕ اةةاسال
الػذاع ٛاملٕدبة ٛسٗةح ٌةسآ كةن تمةك املعةازك الةة خاضةّا

ٔالقٕ ٚالباضم ٛيف القتةاه ٖضةع ضةٗفْ ٔ كةي عقمةْ ٔجيمةظ
يف بٗتْ بعد ٔفا ٚالٍا ذلىد(ام ٜاهلل عمْٗ ٔآلْ ٔضةمي) ٌعةي
لٕدٕد الٕاّٗ ,ٛاشٗض؟ ٔلكةَ وضةىُٕ الٕاةِٗ ٛةٕ التقٗةٛ
املٕدب ٛسٗح ِ٘ أٔ ً٥عدً إباد ٚاملطمىني ٔالةدَٖ ٌػةأ ددٖةد
فٗبٗد الدَٖ ِٔرٓ تقٕ ٝضسز الدَٖ ثاٌٗاً لكة٘ ٖ ٥قٕلةُٕ إُ
عمٗاً غق اللف ِٔرٓ تقةٕ ( ٝلّت النتاس قلت

تد ق توله )

ٌٔةةسآ بعةةد ذلةةك ٖجةةٕز عمةةّٗي وةةج ً٦عٍةةدوا ٖسٖةةدُٔ ٌةةبؼ ةةةى
فاطى ٛالصِسا( ٞعمّٗا الطةٌٔ )ً٦ةسآ (عمٗةْ الطةٖ )ً٦ةتكمي
ٖٔعازض ٔ تر ٖٔجٕز عٍدوا ٖلدز املٍكس ست ٜلٕ ادز وَ
غ أ اخلمٗفٔ ٛزٟةٗظ الدٔلة ٛيف ذلةك العلةسٌٔ ,ةسآ

ةتر

ٖٔعرتض ٖٔبحمن وػسٔعٗ ٛاملقابن وَ خ٦ه إعساضةْ المطةاٌ٘
ٔالقما ٔاٌعصالْ إٌكازاً ٌّٔٗاً عَ وٍكس غلال سقْ اإلهلة٘
العمىةة٘ ٔالعقاٟةةدٔ ٙالػةةسع٘ ٔا٧خ٦ةةة٘ ,فالػةةذاع ٛأُ ٥
أزو٘ ٌفط٘ يف املٕت ةبن أُ ٖأذُ الطفس ٔ ٥أزوّٗةا يف املةٕت
وع

قق الضسز ٔاإلضساز يف الدَٖ ٔاإلواً (عمٗةْ الطة,)ً٦

ٌعةةي  ٥تقٗةة ٛوةةع الضةةسز ٔاإلضةةساز العةةاً ,فةة ٦تقٗةة ٛوةةع ٌةةبؼ
ةبٕز ا٧طّاز  ٌْ٧طىةظ إلزخ السضةٕه (اةم ٜاهلل عمٗةْ ٔآلةْ
ٔضمي) ٔعلٗاُ لٕاٗتْ املحمّس ٚباملٕد ٚبالعرت ٚالحماِس ٚالرَٖ
أكىن اهلل تعاىل الدَٖ مبٕا٥تّيٌ٧ٔ ,ةْ ذلازبة ٛهلل ٔزضةٕلْ
(اةةم ٜاهلل عمٗةةْ ٔآلةةْ ٔضةةمي) باإلٌكةةاز ٔاجلشةةٕد بالٍلةةٕت
املقدض ٛاملٕدب ٛلتعظٗي غعاٟس اهلل ٥ٔ ,تقٗة ٛوةع ةتةن وعمىة٘
الرٙ

دثٍا عٍٍِْٔ ,ا التقٗة ٛذلسّوةٔ ٛذلةك  ُ٧الضةسز بّةا

أكةةى وةةَ الفاٟةةد ٚفبقةةا ٞوعمىةة٘ أِٔىل وةةَ بقةةا ٟ٘فىٍةةا بالةةك
اإلواً املعلًٕ (عمْٗ الط.)ً٦

التقٗٔ ٛوعسف ٛاإلواً (عذّن اهلل فسَدْ)
ٌعةي  ٥تطةس اةاسبك ستةٖ ٜقطةي لةك بةاهلل أٌةْ ٖ ٥كػةف ضةةسك
{قبهَ ىَِْ أُسْسِؤيَوُ ٍَعَنُؤٌْ حَتَّؤى ََُُْْؤٌُِ ٌٍَْثِقؤبً ٍِؤَِ اىيَّؤوِ} ٌعةي وةَ  ٥ميمةك
التقٗ ٛاملٕدب ٥ ٛميكَ لةْ أُ ٖعةسو الطةس ا٧عظةي ةمٍةا أُ التقٗةٛ
املٕدبةة ٛجتعمةةك تتحممةةع عمةة ٜبعةةد ا٧وةةٕز ٔذلةةك  ُّ٧اهلل ٖعمةةي أٌةةْ
ضةةٕو لةةَ تَكػةةفّا فةةٖ ٦كةةُٕ الضةةسز لةةك أٔ لمةةدَٖ أٔ اإلوةةاً
بكػةةفّا فٗحممعةةك اهلل تعةةاىل عمّٗةةا ٔاهلل ذلطةةَ كةةسٖي ٔبّةةرا
ٖةةةتغري تفكةةةريك ٔضةةةمٕكك العةةةاً فٗةةة٤ثس عمةةة ٜة ةّٕك السٔسةةة٘
ٔالٍفط٘ ٔالطمٕك٘ ٔالعقم٘ فُٗلٗبك التكاون ٔالسة٘ فتكةُٕ
وطتعداً لتقبن أطسٔس ٛاإلوةاً ِةرا وةَ دّة ,ٛأوّةا وةَ دّة ٛأخةسٝ
أٌك وّىا كٍت وطتعداً لٕ مل تكَ وَ أِن التقٗ ٛاملٕدبة( ٛالةة
ِ٘ وضىٌّٕا أ ٥تظّةس ضةس اإلوةاً يف ِةرا املقةاً طبعة ًا خٕفة ًا وةَ
دمةةال الضةةسز إلٗةةْ)  ٥ميكةةَ لةةك أُ تمتقةة٘ باإلوةةاً أٔ تعسفةةْ فةة٦
تكَ وَ اهلمةرّز البةرّزٔ ,تكةُٕ وٕضةع ضةس اإلوةاً ٔوةَ ثقاتةْ يف
ٖةةةًٕ ظّةةةٕزٓ ٔإذا كٍةةةت وةةةَ الةةةرَٖ ٖ ٥عىمةةةُٕ بالتقٗةةة ٛاملٕدبةةةٛ

فطةةتكُٕ وةةَ الةةرَٖ ٖةة٤ذُٔ اإلوةةاً (عمٗةةْ الطةةٔ )ً٦زمبةةا لػةةدٚ
الضسز الر ٙجتمبْ لمدَٖ ٔاإلواً ٔالقضٗ ٛتسز وَ القضٗ ٛكىا
خةةةسز الكةةةجري ٔةةةةد كةةةإٌا وةةةَ ا ةةةبني ٔلكةةةَ ٌتٗذةةة ٛعةةةدً
متطةةكّي بالتقٗةة ٛاملٕدبةة ٛباخللةةٕت ٔلق ةد عمىٍةةا وةةا ِةة٘ ٔوةةا
دٔزِا ٔكىا ٖقٕه السضٕه ذلىد (ام ٜاهلل عمْٗ ٔآلْ ٔضةمي) ط
الت بتتة دبن تـي ودبتتن امتتامي فمتتن ل ت بتتة ل ت ل دبتتن ل ت ص ٔأوةةا ةةةٕه
املعلةًٕ يف الةدعا ٞالةرِ ٙةةٕ ألةٕت اإلوةاً احلذة( ٛعذّةةن اهلل
فسَدْ) (يف ٖةًٕ ظّةٕزٓ) ط واجعلنتـي ممتن ل قاجتة لت مالت بتة فتي
زمتتن و وج ت ص فّةةرا ٖ ٥تٍةةاف ٜوةةع ك٦وةة٘ ٌ٧ةةْ ٖقلةةد التقٗةةٛ
الطالب ٛا سو ٥ ٛاملٕدب ٛالة ِ٘ دَٖ الٍا ا٧عظي ذلىد ٔدٖةَ
آباٟةْ (عمٗةةْ ٔعمةّٗي الطةة )ً٦إضةةاف ٛلةرلك فإٌةةْ ٖقةاه بعةةد ظّةةٕزٓ
املقدع (عمْٗ الط )ً٦ف ٦ك ً٦يف تقٗٔ ٛسفاظ عمٌ ٜفظ ٔأِةن
ٔواه ,بن جيال عمٍٗا مجٗعاً ٔعم ٜكن ٔاسةد وٍةا أُ ٖةرب بٍفطةْ
ٖٔضةةةش٘ بّةةةا ٔمبا لةةةْ ٌٔفطةةةْ زخٗلةةة ٛلةةةدفع الضةةةسز عةةةَ إواوةةةْ
املعلةةًٕ ةةةاٟي آه ذلىةةد (اةةمٕات اهلل ٔضةة٦وْ عمٗةةْ ٔعمةة ٜآباٟةةْ
ٔعذن اهلل تعاىل فسدْ الػسٖف ٔأزٔاسٍا لتعذٗن ظّٕزٓ الفدا.)ٞ

ٔآخس دعٌٕا أُ احلىد هلل زب العاملني أٔٔ ً٥آخساً ٔاللٚ٦
ٔالط ً٦عم ٜذلىد ٔآلْ الحمٗبني الحماِسَٖ ٔضمي تطمٗىاً

ٔأضألكي الدعاٞ
املفتقس إىل اهلل
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