ايؿًََاَٚ َ٠آتِنيَ ايصَنَاَٚ َ٠أَطِعَِٔ ايًََ٘ َ َٚزضُٛيَُ٘) راألحصاب22:د فإٕ ٖر ٙاألٚاَس أحهاّ عاَ١

ايجٝاب ،فٛجب إٔ ٜه ٕٛايتخجب ٚاالضتعفاف عٔ إظٗاز ايص ١ٜٓخرياّ يًػابات َٔ باب أٚىل،

يٓطا ٤ايٓيب ٚغرئٖ.

ٚأبعد هلٔ عٔ أضباب ايفتٓ.١
ٚقاٍ ضبخاْ٘ ( :قٌُ يًِِ ُُؤَِِِٓنيَ َٜػُضُٛا َِِٔ أَبِؿَا ِزِِِٖ ِ ََٜٚخفَعُٛا فُسُٚجَُِِٗ ذَيِوَ أَشِنَ ٢يَُِِٗ إِ َٕ ايًَ َ٘

اذتُد هلل ٚحدٚ ٙايؿالٚ ٠ايطالّ عً َٔ ٢ال ْيب بعدٚ ،ٙعً ٢آي٘ ٚؾخب٘ ،أَا بعد:
فال خيف ٢عً ٢نٌ َٔ ي٘ َعسفَ ١ا عُّت ب٘ ايبً ٣ٛيف نجري َٔ ايبًدإ َٔ تربج ايهجري َٔ

ٚقاٍ عص ٚجٌَٚ ( :إِذَا ضَأَيِتَُُُ َُٖٔٛتَاعاّ فَاضِأَيَُٚ َِٔ َُٖٔٛزَا ٤حِجَابٍ ذَيِهُِِ أَطَِٗسُ ِيكًُُٛبِهُ ِِ

خَ ِبريٌ بَُِا َٜؿَِٓعَُٚ )26( َٕٛقٌُ يًِِ ُُؤََِِٓاتِ َٜػِضُضَِٔ َِِٔ أَبِؿَا ِزَِٖٔ ِ ََٜٚخفَعَِٔ ُفسُٚجََُٗٔ َٚيَا ُٜبِدَِٔ ٜ

ايٓطاٚ ٤ضفٛزٖٔ ٚعدّ حتجبٗٔ َٔ ايسجاٍٚ ،إبدا ٤ايهجري َٔ شٜٓتٗٔ اييت حسّّ اهلل عًٔٗٝ

َٚقًُُٛبَِِٗٔ) راألحصاب 32:د فٗر ٙاآل ١ٜايهسميْ ١ـ ٚاضذ يف ٚجٛب حتجب ايٓطا ٤عٔ

شَِٜٓتََُٗٔ إِيَا ََا ظََٗسَ ََِِٓٗا َٚيَِٝضِسِبَِٔ بِدُُُ ِسَِٖٔ عًََ ٢جُُٛٝبَِِٗٔ َٚيَا ُٜبِدِ َٜٔشَِٜٓتََُٗٔ إِيَا يِبُعُٛيَتِِٗ َٔ أَ ِٚ

إبداٖ٤اٚ ،ال غو إٔ ذيو َٔ املٓهسات ايععٚ ١ُٝاملعاؾ ٞايعاٖس َٔٚ ،٠أععِ أضباب حًٍٛ

ايسجاٍ ٚتطرتٖٔ َِٓٗٚ ،قد أٚضذ اهلل ضبخاْ٘ يف ٖر ٙاآل ١ٜإٔ ايتخجب أطٗس يكًٛب

آبَاَ َِِٔٗ٥أ ِٚآبَا ٤بُعُٛيَتَِِٗٔ َأ ِٚأَبَِٓاَ َِِٔٗ٥أ ِٚأَبَِٓا ٤بُعُٛيَتَِِٗٔ َأ ِٚإِ ِخَٛاَِِْٗٔ َأ ِٚبَِٓ ٞإِ ِخَٛاَِِْٗٔ َأ ِٚبَِٓٞ

ايعكٛبات ْٚص ٍٚايٓكُات ملا ٜرتتب عً ٢ايتربج ٚايطفٛز َٔ ظٗٛز ايفٛاحؼ ٚازتهاب

ايسجاٍ ٚايٓطاٚ ٤أبعد عٔ ايفاحػٚ ١أضبابٗاٚ ،أغاز ضبخاْ٘ إىل إٔ ايطفٛز ٚعدّ ايتخجب

أَ َخَٛاتَِِٗٔ َأِْ ِٚطَاَ َِِٔٗ٥أََ ِٚا ًََهَتِ أََُِٜاَُُْٗٔ َأ ِٚايتَابِعِنيَ غَِٝسِ ُأِٚيِ ٞايِإِزِبَ ََِٔ ِ١ايسِجَاٍِ َأ ِٚايطِفِ ٌِ

ادتساٚ ِ٥قً ١اذتٝاٚ ٤عُ ّٛايفطاد.

خبح ٚجناضٚ ،١إٔ ايتخجب طٗازٚ ٠ضالَ.١

ايَرِ َٜٔيَِِ َٜعَِٗسُٚا عًَََ ٢عِٛزَاتِ ايِٓطَ اَٚ ٤يَا َٜضِسِبَِٔ بِأَزِجًَُِِٗٔ يُِٝعًََِِ ََا ِ ُٜدفِنيَ َِٔ شَِٜٓتَِِٗٔ َٚتُٛبُٛا
إِيَ ٢ايًَِ٘ جَُِٝعاّ أََُٜٗا ايِ ُُؤَُِِٓ َٕٛيَعًََهُِِ ُتفًِِخُ )َٕٛرايٓٛز23،26:د .أَس ضبخاْ٘ يف ٖاتني

فا تكٛا اهلل أٜٗا املطًُٚ ٕٛخرٚا عً ٢أٜد ٟضفٗا٥هِٚ ،آَعٛا ْطا٤نِ مما حسّ اهلل عً،ٔٗٝ
ٚأيصَ ٖٔٛايتخجب ٚايتطرتٚ ،احرزٚا غضب اهلل ضبخاْ٘ٚ ،عع ِٝعكٛبت٘.

ف ٝا َعػس املطًُني ،تأدبٛا بتأدٜب اهللٚ ،اَتجًٛا أَس اهللٚ .أيصَٛا ْطا٤نِ بايتخجب ايرٖٛ ٟ

اآلٜتني ايهسميتني املؤَٓني ٚاملؤَٓات بػض األبؿازٚ ،حفغ ايفسٚجَٚ ،ا ذاى إال يععِ

فكد ؾذ عٔ ايٓيب  أْ٘ قاٍ { :إٕ ايٓاع إذا زأٚا املٓهس فًِ ٜػري ٙٚأٚغو إٔ ٜعُِٗ اهلل

ضبب ايطٗازٚٚ ٠ض ١ًٝايٓجا.٠

فاحػ ١ايصْا َٚا ٜرتتب عًٗٝا َٔ ايفطاد ايهبري بني املطًُنيٚ ،ألٕ إطالم ايبؿس َٔ ٚضاٌ٥

بعكاب٘ }.

ٚقاٍ ضبخاْ٘ ٚتعًَٜ ( :٢ا أََُٜٗا ايَٓبِ ُٞقٌُ يِأَ ِشَٚاجِوَ َٚبََٓاتِوَ َِْٚطَا ٤ايِ ُُؤَِِِٓنيَ ُٜدِِْنيَ عًَََِٔ َِِٔٗٝ

َسض ايكًب ٚٚقٛع ايفاحػٚ ،١غض ايبؿس َٔ أضباب ايطالَ َٔ ١ذيوٚ ،هلرا قاٍ ضبخاْ٘:

ٚقد قاٍ اهلل ضبخاْ٘ يف نتاب٘ ايهس( :ِٜيُعَِٔ ايَرَِ َٜٔنفَسُٚاِ َِٔ بَِِٓ ٞإضِسَا ٌَِٝ٥عًََ ٢يِطَإِ دَاَ ُٚٚد

جًََابِٝبَِِٗٔ ذَيِوَ أَدَِْ ٢إَٔ ُٜعِسَفَِٔ فًََا ُٜؤِذََٚ َِٜٔنَإَ ايًَُ٘ َغفُٛزاّ زَحُِٝاّ)راألحصاب37:د.

ؿَٓعُ)َٕٛ
(قٌُ يًِِ ُُؤَِِِٓنيَ َٜػُضُٛا َِِٔ أَبِؿَا ِزِِِٖ ِ ََٜٚخفَعُٛا فُسُٚجَُِِٗ ذَيِوَ أَشِنَ ٢يَُِِٗ إَِٕ ايًََ٘ خَ ِبريٌ بَُِا ِ َٜ

َٚعِٝطَ ٢ابِِٔ َسِ ََِٜذَيِوَ بَُِا عَؿَٛا َٚنَاُْٛاِ َٜعِتَدُ )87( َٕٚنَاُْٛاِ الَ َٜتََٓا َٖ َِٕٛعَٔ َُٓهَسٍ فَعًَُُٙٛ

ٚادتالبٝب :مجع جًباب َ ٖٛٚا تضع٘ املسأ ٠عً ٢زأضٗا ٚبدْٗا فٛم ايجٝاب يًتخجب ٚايتطرت

رايٓٛز26:د.

ظ ََا نَاُِْ ٛا َٜفِعًَُ )َٕٛراملا٥د87- 87:٠د.
يَبَِ ِ٦

ب٘ ،أَس اهلل ضبخاْ٘ مجٝع ْطا ٤املؤَٓني بإدْا ٤جالبٝبٗٔ عً ٢ستاضٓٗٔ َٔ ايػعٛز ٚايٛج٘

فػض ايبؿس ٚحفغ ايفسج أشن ٢يًُؤَٓني يف ايدْٝا ٚاآلخسٚ ،٠إطالم ايبؿس ٚايفسج َٔ أععِ

ٚيف املطٓد ٚغري ٙعٔ ابٔ َطعٛد إٔ ايٓيب تال ٖر ٙاآل ١ٜثِ قاٍٚ ( :ايرْ ٟفط ٞبٝد ٙيتأَسٕ

ٚغري ذيو حتُٜ ٢عسفٔ بايعف ١فال ٜفتنت ٚال ٜفنت غرئٖ فٝؤذ ،ٜٔٗقاٍ عً ٞبٔ أب ٞطًخ ١عٔ

أضباب ايعطب ٚايعراب يف ايدْٝا ٚاآلخسْ .٠طأٍ اهلل ايعاف َٔ ١ٝذيو.

باملعسٚف ٚيتٓٗ ٕٛعٔ املٓهسٚ ،يتأخرٕ عًٜ ٢د ايطفٚ ٘ٝيتأطسْ٘ عً ٢اذتل أطساّ ،أٚ

ابٔ عباع ( :أَس اهلل ْطا ٤املؤَٓني إذا خسجٔ َٔ بٛٝتٗٔ يف حاج ١إٔ ٜػطني ٚج َٔ ٖٔٗٛفٛم

ٚأخرب عص ٚجٌ أْ٘ خبري مبا ؾٓع٘ ايٓاعٚ ،أْ٘ ال خيف ٢عً ٘ٝخافٚ ،١ٝيف ذيو حترٜس

يٝضسبٔ اهلل بكًٛب بعضهِ عً ٢بعض ،ثِ ًٜعٓهِ نُا يعِٓٗ ) ٚؾذّ عٔ ايٓيب  أْ٘ قاٍ( :

زؤٚضٗٔ بادتالبٝبٜٚ ،بد ٜٔعٓٝاّ ٚاحدٚ ،) ٠قاٍ ستُد بٔ ضري ( :ٜٔضأيت عبٝد ٠ايطًُاْٞ

يًُؤَٓني َٔ زنٛب َا حسّّ اهلل عًٚ ،٘ٝاإلعساض عُا غسع اهلل ي٘ٚ ،ترنري ي٘ بإٔ اهلل ضبخاْ٘

َٔ زأَٓ ٣هِ َٓهساّ فًٝػري ٙبٝد ،ٙفإٕ مل ٜطتطع فبًطاْ٘ ،فإٕ مل ٜطتطع فبكًب٘ٚ ،ذيو

عٔ ق ٍٛاهلل عص ٚجٌُٜ :دِِْنيَ عًََ َِٔ َِِٔٗٝجًََابِٝبَِِٗٔ فػطٚ ٢جٗ٘ ٚزأض٘ ٚأبسش ع ٘ٓٝايٝطس.) ٣

ٜساٜٚ ٙعًِ أفعاي٘ ايطٝبٚ ١غريٖا ،نُا قاٍ تعاىلَٜ( :عًَُِِ خَا َ١َِٓ٥ايِأَعَََِٚ ُِٔٝا تُ ِدفِ ٞايؿُدُٚزُ)

أضعف اإلميإ ).

ثِ أخرب اهلل ضبخاْ٘ أْ٘ غفٛز زح ِٝعُا ضًف َٔ ايتكؿري يف ذيو قبٌ ايٓٗٚ ٞايتخرٜس َٓ٘

رغافس37:د.

ٚقد أَس اهلل ضبخاْ٘ يف نتاب٘ ايهس ِٜبتخجب ايٓطاٚ ٤يص َٔٗٚايبٛٝتٚ ،حرز َٔ ايتربج

ضبخاْ٘.

ٚقاٍ تعاىلَََٚ ( :ا تَهُ ُٕٛفِ ٞغَإٍِٔ َََٚا تَتًُِ َِٔ َُِِ٘ٓ ٛقُسِإٍٓ َٚالَ تَعًَُُِ َِِٔ َٕٛعٌٍََُ إِالَ نَُٓا عًََِٝهُ ِِ

ٚارتضٛع بايك ٍٛيًسجاٍ ؾٝاْ ّ١هلٔ عٔ ايفطاد ٚحترٜسّا هلٔ َٔ أضباب ايفتٓ.١

ٚقاٍ عص ٚجٌَٚ( :ا ِي َكَٛاعِدُ ََِٔ ايِٓطَا ٤ايًَاتِ ٞيَا َٜسِجُِْ َٕٛهَاحاّ فًََِٝظَ عًََ َِِٔٗٝجَُٓاحٌ إَٔ َٜضَعِ َٔ

غُُٗٛداّ إِذِ ُتفِٝضُ َٕٛفِ )ِ٘ٝرْٜٛظ 03:د ،فايٛاجب عً ٢ايعبد إٔ حيرز زب٘ٚ ،إٔ ٜطتخ َ٘ٓ ٞإٔ

فكاٍ ضبخاْ٘ ٚتعاىلَٜ ( :ا ِْطَا ٤ايَٓبِ ِٞيَطِتَُٔ نَأَحَدٍ ََِٔ ايِٓطَا ٤إِِٕ ا َتكَِٝتَُٔ فًََا تَدِضَعَِٔ بِا ِيكٍَِ ِٛ

ت بِصَِٚ ٍ١َٜٓإَٔ َٜطِتَ ِع ِففِ َٔ خٌَ ِٝس يََُٗٔ َٚايًَُ٘ ضَُِٝعٌ عًَِ )ٌِٝرايٓٛز06:د.
ثَِٝابَُٗ َٔ غََ ِٝس َُتَبَسِجَا ٍ

ٜسا ٙعًَ ٢عؿٝت٘ ،أٜ ٚفكد َٔ ٙطاعت٘ اييت ٜطتخ ٞٝعً.٘ٝ

فََٝطَُِعَ ايَرِ ٟفِ ٞقًَِبِِ٘ َسَضٌ َٚقًَُِٔ قَِٛالّ َعِسُٚفاّ (َٚ )23قَسَِٕ فِ ٞبُُٛٝتِهَُٔ َٚيَا تَبَسَجَِٔ تَبَسُ َج

خي رب ضبخاْ٘ إٔ ايكٛاعد َٔ ايٓطا َٔٚ ،٤ايعجا٥ص ايالت ٞال ٜسجْ ٕٛهاحاّ ،ال جٓاح عًٔٗٝ

ت َٜػِضُضِ َٔ َِِٔ أَبِؿَا ِزَِٖٔ ِ ََٜٚخفَعَِٔ فُسُٚجََُٗٔ) رايٓٛز23:د
ثِ قاٍ ضبخاَْ٘ٚ( :قٌُ يًِِ ُُؤََِِٓا ِ

ايِجَاًِِٖ ِ١َٝايِأُٚيََٚ ٢أَقَُِِٔ ايؿًََاَٚ َ٠آتِنيَ ايصَنَاَٚ َ٠أَطِعَِٔ ايًََ٘ َ َٚزضُٛيَ٘)راألحصاب22،23:د.

إٔ ٜضعٔ ثٝابٗٔ عٔ ٚجٚ ٖٔٛأٜد ٜٔٗإذا نّٔ غري َتربجات بص ،١ٜٓفعًِ بريو إٔ املتربج١

فأَس املؤَٓات بػض ايبؿسٚ ،حفغ ايفسج ـ نُا أَس املؤَٓني بريو ـ ؾٝاْ ّ١هلٔ َٔ أضباب

ْٗ ٢ضبخاْ٘ يف ٖر ٙاآلْ ١ٜطا ٤ايٓيب ايهس ِٜأَٗات املؤَٓني ـ  َٔ ٖٔٚخري ايٓطاٚ ٤أطٗسٖٔ ـ

بص ١ٜٓيٝظ هلا إٔ تضع ثٛبٗا عٔ ٚجٗٗا ٜٚدٜٗا ٚغري ذيو َٔ شٜٓتٗاٚ ،إٔ عًٗٝا جٓاحاّ يف

ايفتٓٚ ،١حتسٜضاّ هلٔ عً ٢أ ضباب ايعفٚ ١ايطالَ ،١ثِ قاٍ ضبخاَْ٘ٚ :يَا ُٜبِدِ َٜٔشَِٜٓتََُٗٔ إِيَا

عٔ ارتضٛع بايك ٍٛيًسجاٍ  ٖٛٚتًٝني ايكٚ ٍٛتسقٝك٘ ،ي٦ال ٜطُع ف َٔ ٔٗٝيف قًب٘ َسض

ذيو ٚي ٛناْت عجٛشاّ ،ألٕ نٌ ضاقط ١هلا القطٚ ،١ألٕ ايتربج ٜفض ٞإىل ايفتٓ ١باملتربج١

ََا ظََٗسَ ََِِٓٗا قاٍ ابٔ َطعٛد زض ٞاهلل عََٓ٘ (:ا ظََٗسَ ََِِٓٗا ٜعين بريو َا ظٗس َٔ ايًباع،

غٗ ٠ٛايصْاٜٚ ،عٔ أْٗٔ ٜٛافكٓ٘ عً ٢ذيوٚ ،أَس بًص َٔٗٚايبٛٝت ْٗٚأٖ عٔ تربج

ٚي ٛناْت عجٛشاّ ،ال غو إٔ إمثٗا أععِٚ ،ادتٓاح عًٗٝا أغدٚ ،ايفتٓ ١بٗا أنرب.

فإٕ ذيو َعف ٛعٓ٘ )َٚ ،ساد ٙبريو املالبظ اييت يٝظ فٗٝا تربج ٚفتٓٚ ،١أَا َا ٜس ٣ٚعٔ

ادتاًٖ ٖٛٚ ،١ٝإظٗاز ايصٚ ١ٜٓاحملاضٔ نايسأع ٚايٛج٘ ٚايعٓل ٚايؿدز ٚايرزاع ٚايطام

ٚغسط ضبخاْ٘ يف حل ايعجٛش إٔ ال ته ٕٛممٔ ٜسج ٛايٓهاحَٚ ،ا ذيو ـ ٚاهلل أعًِ ـ إال إٔ

ابٔ عبا ع زض ٞاهلل عُٓٗا أْ٘ فطس ََا ظََٗسَ ََِِٓٗا بايٛج٘ ٚايهفني فٗ ٛستُ ٍٛعً ٢حاي١

ٚحن ٛذيو َٔ ايص ١ٜٓملا يف ذيو َٔ ايفطاد ايععٚ ِٝايفتٓ ١ايهبريٚ ٠حتسٜو قًٛب ايسجاٍ

زجاٖ٤ا ايٓهاح ٜدعٖٛا إىل ايتجٌُّ ٚايتربج بايص ١ٜٓطُعاّ يف األشٚاج ،فٓٗٝت عٔ ٚضع

ايٓطا ٤قبٌ ْص ٍٚآ ١ٜاذتجابٚ ،أَا بعد ذيو فكد أٚجب اهلل عً ٔٗٝضرت ادتُٝع ،نُا ضبل يف

إ ىل تعاط ٞأضباب ايصْاٚ ،إذا نإ اهلل ضبخاْ٘ حيرز أَٗات املؤَٓني َٔ ٖر ٙاألغٝا ٤املٓهس٠

ثٝابٗا عٔ ستاضٓٗا ؾٝاْ ّ١هلا ٚيػريٖا َٔ ايفتٓ.١

اآلٜات ايهسميات َٔ ضٛز ٠األحصاب ٚغريٖاٜٚ ،دٍ عً ٢إٔ ابٔ عباع أزاد ذيوَ ،ا زٚا ٙعٓ٘

َع ؾالحٗٔ ٚإمياْٗٔ ٚطٗازتٗٔ ،فػرئٖ أٚىلٚ ،أٚىل بايتخرٜس ٚاإلْهاز ٚارتٛف عًَٔ ٔٗٝ

ثِ ختِ اآل ١ٜضبخاْ٘ بتخسٜض ايكٛاعد عً ٢االضتعفافٚ ،أٚضذ أْ٘ خري هلٔ ٚإٕ مل

عً ٞابٔ أب ٞطًخ ١أْ٘ قاٍ ( :أَس اهلل ْطا ٤املؤَٓني إذا خسجٔ َٔ بٛٝتٗٔ يف حاج ١إٔ

أضباب ايفتٜٓٚ ،١دٍ عً ٢عُ ّٛاذتهِ هلٔ ٚيػرئٖ قٛي٘ ضبخاْ٘ يف ٖر ٙاآلَٚ ( :١ٜأَقُِِ َٔ

ٜتربجٔ ،فعٗس بريو فضٌ ايتخجب ٚايتطرت بايجٝاب ٚي َٔ ٛايعجا٥صٚ ،أْ٘ خري هلٔ َٔ ٚضع

ٜػطني ٚج َٔ ٖٔٗٛفٛم زؤٚضٗٔ بادتالبٝب ٜٚبد ٜٔعّ ٓٝا ٚاحد.) ٠

ٚقد ْبّ٘ عً ٢ذيو غٝذ اإلضالّ ابٔ تٚ ١ُٝٝغري َٔ ٙأٌٖ ايعًِ ٚايتخكٝل  ٖٛٚاذتل اير ٟال

ظًِ ايٓاع ٚايتعد ٟعًٚٚ ،ِٗٝعٝد ملٔ فعٌ ذيو حبسَإ دخ ٍٛادتْٓ ،١طأٍ اهلل

زٜب ف.٘ٝ

ايعاف َٔ ١ٝذيو.

َٚعًَ ّٛا ٜرتتب عً ٢ظٗٛز ايٛج٘ ٚايهفني َٔ ايفطاد ٚايفتٓٚ ،١قد تكدّ قٛي٘ تعاىلَٚ :إِذَا

 َٔٚأععِ ايفطاد :تػب٘ ايهجري َٔ ايٓطا ٤بٓطا ٤ايهفاز َٔ ايٓؿازٚ ٣أغباِٖٗ يف

ضَأَيِتَُُُ َُٖٔٛتَاعاّ فَاضِأَيَُٚ َِٔ َُٖٔٛزَا ٤حِجَابٍ راألحصاب32:د ٚمل ٜطتجٔ غ٦ٝاّ ٖٞٚ ،آ١ٜ

يبظ ايكؿري َٔ ايجٝابٚ ،إبدا ٤ايػعٛز احملاضَٔٚ ،ػط ايػعٛز عً ٢طسٜك ١أٌٖ ايهفس

ستهُ ١فٛجب األخر بٗا ٚايتع ٌٜٛعًٗٝاٚ ،محٌ َا ضٛاٖا عًٗٝا.

ٚايفطلٚٚ ،ؾٌ ايػعسٚ ،يبظ ايسؤٚع ايؿٓاع ١ٝاملطُا ( ٠ايبازٚن.)١

ٚاذتهِ فٗٝا عاّ يف ْطا ٤ايٓيب ٚغرئٖ َٔ ْطا ٤املؤَٓنيٚ ،تكدّ َٔ ضٛز ٠ايٓٛز َا ٜسغدى

ٚقاٍ  َٔ { : تػبّ٘ بك ّٛفَٗٚ } َِٗٓ ٛعًَ ّٛا ٜرتتب عًٖ ٢را ايتػبٖ٘ٚ ،ر ٙاملالبظ

إىل ذيوَ ٖٛٚ ،ا ذنس ٙاهلل ضبخاْ٘ يف حل ايكٛاعد ٚحتسٚ ِٜضعٗٔ ايجٝاب إال بػسطني،

ايكؿري ٠اييت جتعٌ املسأ ٠غب٘ عاز َٔ ١ٜايفطاد ٚايفتٓٚ ١زق ١ايدٚ ٜٔقً ١اذتٝا.٤

أحدُٖا :ن ْٔٗٛال ٜسج ٕٛايٓهاحٚ ،ايجاْ ٞعدّ ايتربج بايصٚ ،١ٜٓضبل ايهالّ عً ٢ذيو،

فايٛاجب اذترز َٔ ذيو غا ١ٜاذترزَٓٚ ،ع ايٓطاٚ ،َ٘ٓ ٤ايػد ٠يف ذيو ،ألٕ عاقبت٘

ٚإٔ اآل ١ٜاملرنٛز ٠حج ١ظاٖسٚ ،٠بسٖإ قاطع عً ٢حتس ِٜضفٛز ايٓطاٚ ٤تربجٗٔ بايص.١ٜٓ

ٚخٚ ،١ُٝفطاد ٙععٚ ،ِٝال جيٛش ايتطاٌٖ يف ذيو َع ايبٓات ايؿػاز ،ألٕ تسبٝتٗٔ

ٜٚدٍ عً ٢ذيو أٜضاّ َا ثبت عٔ عا٥ػ ١زض ٞاهلل عٓٗا يف قؿ ١اإلفو أْٗا مخست ٚجٗٗا ملا

عًٜ ٘ٝفض ٞإىل اعتٝادٖٔ ي٘ٚ ،نساٖٝتٗٔ ملا ضٛا ٙإذا نربٕ ،فٝكع بريو ايفطاد احملرٚز

مسعت ؾٛت ؾفٛإ بٔ املعطٌ ايطًُٚ ٞقايت إْ٘ نإ ٜعسفٗا قبٌ اذتجاب ،فدٍ ذيو عً ٢إٔ

ٚايفتٓ ١املدٛف ١اييت ٚقع فٗٝا ايهبريات َٔ ايٓطا.٤

ايٓطا ٤بعد ْص ٍٚآ ١ٜاذتجاب ال ُٜعسفٔ بطبب ختُرئٖ ٚجٚ ،ٖٔٗٛال خيفَ ٢ا ٚقع ف٘ٝ

فاتكٛا اهلل عباد اهللٚ ،احرزٚا َا حسّ اهلل عًٝهِٚ ،تعاْٛٚا عً ٢ايرب ٚايتك،٣ٛ

ايٓطا ٤اي َٔ ّٛٝايتٛضع يف ايتربج ٚإبدا ٤احملاضٔ ،فٛجب ضد ايرزا٥ع ٚحطِ ايٛضاٌ٥

ٚتٛاؾٛا باذت ل ٚايؿرب عًٚ ،٘ٝاعًُٛا إٔ اهلل ضبخاْ٘ ضاً٥هِ عٔ ذيوٚ ،زتاشٜهِ عٔ

املفض ١ٝإىل ايفطاد ٚظٗٛز ايفٛاحؼ.

أعُايهِ ٖٛٚ ،ضبخاْ٘ َع ايؿابسَٚ ،ٜٔع املتكني ٚاحملطٓني ،فاؾربٚا ٚؾابسٚا ٚاتكٛا
اهللٚ ،أحطٓٛا إٕ اهلل حيب احملطٓني.

 َٔٚأععِ أضباب ايفطاد خً ٠ٛايسجاٍ بايٓطاٚ ،٤ضفسِٖ بٗٔ َٔ د ٕٚستسّٚ ،قد ؾذّ عٔ

ٚال زٜب إٔ ايٛاجب عًٚ ٢ال ٠األَٛز َٔ األَساٚ ٤ايكضاٚ ٠ايعًُاٚ ٤ايسؤضاٚ ٤أعضا٤

ايٓيب  أْ٘ قاٍ { :ال تطافس اَسأ ٠إال َع ذ ٟستسّٚ ،ال خيً ٕٛزجٌ بإَسأ ٠إال َٚعٗا ذٚ

اهل٦ٝات أنرب َٔ ايٛاجب عً ٢غريِٖٚ ،ارتطس عً ِٗٝأغدٚ ،ايفتٓ ١يف ضهٛت َٔ ضهت

ستسّ }ٚ ،قاٍ  { :ال خيً ٕٛزجٌ بإَسأ ،٠فإٕ ايػٝطإ ثايجُٗا } ٚقاٍ  { : ال ٜبٝنت

َِٓٗ عع ،١ُٝيٝظ إْهاز املٓهس خاؾاّ بِٗ ،بٌ ايٛاجب عً ٢مجٝع املطًُني ـ ٚال ضُٝا

زجٌ عٓد اَسأ ٠إال إٔ ٜه ٕٛشٚج ّا هلا أ ٚذا ستسّ } رزٚاَ ٙطًِ يف ؾخٝخ٘د.

أعٝاِْٗ ٚنبازِٖ ٚباألخـ أٚيٝا ٤ايٓطاٚ ٤أشٚاجٗٔ ـ إْهاز ٖرا املٓهسٚ ،ايػًع ١ف،٘ٝ

فاتكٛا اهلل أٜٗا املطًُٚ ،ٕٛخرٚا عً ٢أٜدْ ٟطا٥هِٚ ،آَع ٖٔٛمما حسّ اهلل عًَٔ ٔٗٝ

ٚايػد ٠عً َٔ ٢تطاٌٖ يف ذيو ،يعٌ اهلل ضبخاْ٘ ٜسفع عٓا َا ْصٍ َٔ ايبالٜٗٚ ٤دٜٓا

ايطفٛز ٚايتربج ٚإظٗاز احملاضٔ ٚايتػب٘ بأعدا ٤اهلل َٔ ايٓؿاز َٔٚ ٣تػب٘ بِٗٚ ،اعًُٛا

ْٚطاْ٤ا إىل ضٛا ٤ايطب.ٌٝ

خطر التبرج
والسفور
على الفرد
والمجتمع

فضيلة الشيخ
عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز

إٔ ايطهٛت عٓٗٔ َػازن ١هلٔ يف اإلثِ ٚتعسض يػضب اهلل ٚعُ ّٛعكاب٘ ،عافاْا اهلل ٚإٜانِ
َٔ غس ذيو.
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ٚؾذ عٔ ايٓيب  أْ٘ قاٍَ { :ا َٔ ْيب بعج٘ اهلل يف أَ ١قبً ٞإال نإ ي٘ َٔ أَت٘

رحمه اهلل

حٛازٚ ٕٜٛأؾخاب ٜأخر ٕٚبطٓت٘ ٜٚكتد ٕٚبأَس ،ٙثِ إْٗا ختتًف َٔ بعدِٖ خًُُٛف
 َٔٚأععِ ايٛاجبات حترٜس ا يسجاٍ َٔ ارتً ٠ٛبايٓطاٚ ٤ايدخ ٍٛعًٚ ٔٗٝايطفس بٗٔ بدٕٚ

ٜكٛيَ ٕٛا ال ٜفعًٜ ٚ ،ٕٛفعًَ ٕٛا ال ٜؤَس ،ٕٚفُٔ جاٖدِٖ بٝد ٙفَٗ ٛؤََٔٔٚ ،

ستسّ ألٕ ذيو َٔ ٚضا ٌ٥ايفتٓٚ ١ايفطادٚ ،قد ؾذّ عٔ ايٓيب  أْ٘ قاٍَ { :ا تسنت بعدٟ

جاٖدِٖ بًطاْ٘ فَٗ ٛؤَٔ َٔٚ ،جاٖدِٖ بكًب٘ فَٗ ٛؤَٔٚ ،يٝظ ٚزا ٤ذيو َٔ اإلميإ

فتٓ ١أضس عً ٢ايسجاٍ َٔ ايٓطاٚ } ٤قاٍ  { : إٕ ايدْٝا حًُ ْ٠ٛخَضِسٚ ،٠إٕ اهلل َطتدًفهِ

حب ١خسدٍ } ٚأضأٍ اهلل إٔ ٜٓؿس دٜٚ ،ٜ٘ٓعً ٞنًُت٘ٚ ،إٔ ٜؿًذ ٚال ٠أَسْاٜٚ ،كُع بِٗ

فٗٝا فٓاظس نٝف تعًُ ،ٕٛفاتكٛا ايدْٝاٚ ،اتكٛا ايٓطا ،٤فإٕ أ ٍٚفتٓ ١بين إضسا ٌ٥ناْت

ايفطادٜٓٚ ،ؿس بِٗ اذتلٜٚ ،ؿًذ هلِ ايبطاْٚ ،١إٔ ٜٛفكٓا ٚإٜانِ ٚإٜاِٖ ٚضا٥س

يف ايٓطاٚ } ٤قاٍ عً ٘ٝايؿالٚ ٠ايطالّ { :زبّ ناض ١ٝيف ايدْٝا عاز ١ٜيف اآلخسٚ ،} ٠قاٍ

املطًُني ملا ف َٔ ٘ٝؾالح ايعباد ٚايبالد ،يف املعاؽ ٚاملعاد ،إْ٘ عً ٢نٌ غ ٤ٞقدٜس،

 { : ؾٓفإ َٔ أٌٖ ايٓاز مل أزُٖاْ :طا ٤ناضٝات عازٜاتَ ،ا٥الت ممٝالت ،زؤٚضٗٔ

ٚباإلجاب ١جدٜسٚ ،حطبٓا اهلل ْٚعِ ايٛنٚ ،ٌٝال حٚ ٍٛال ق ٠ٛإال باهلل ايعً ٞايعع،ِٝ

نأضُٓ ١ايبدت املا ،١ً٥ال ٜدخًٔ ادتٓٚ ١ال جيدٕ زحيٗاٚ ،زجاٍ بأٜد ِٜٗضٝاط نأذْاب

ٚؾً ٢اهلل ٚضًِ ٚبازى عً ٢عبدٚ ٙزضٛي٘ ْبٓٝا ستُدٚ ،آي٘ ٚؾخب٘ َٔٚ ،تبعِٗ

ايبكس ٜضسب ٕٛبٗا ايٓاع }ٖٚ ،را حترٜس غدٜد َٔ ايتربج ٚايطفٛزٚ ،يبظ ايسقٝل ٚايكؿري

بإحطإ إىل  ّٜٛايد .ٜٔأٖـ

َٔ ايجٝابٚ ،امل ٌٝعٔ اذتل ٚايعفٚ ،١إَاي ١ايٓاع إىل ايفاحػٚ ١ايباطٌٚ ،حترٜس غدٜد َٔ
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أخٌ الكزيم ساهم يف نشز هذه املطىية بإهدائوا لغريك بعد
قزاءتوا أو نسخوا عسى أن تكىن لك صدقة جارية

