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 [   ژ ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ   ڍ

 . تؼرير اإليامن بوفققم أخر، ومو يتضؿـف: مؼصدهو إشود (افؼورظي)شقرة 

أي افسوظي، وشؿقً هبذا آشؿ؛ ٕهنو تؼرع افؼؾقب،  ومـ ادعؾقم، أن مـ   [ڀ]

 . أصد مقجعوت افؼؾى، أن حيس بوفؼرع

 . ؟ هذا آشتػفوم فؾتفقيؾ [ٺ ٺ]

  .مو أظؾؿؽ:  يعـل[ٿ ٺ] 

وٓ ريى، ؾام ظظؿف اهلل تعوػ ؾفق ظظقؿ، ومو هقفف اهلل . ـررهو دزيد افتفقيؾ [ٺ ٺ]

 .تعوػ ؾفق هوئؾ

. يقم يؽقن ـذا وـذا: أي افؼورظي.  هذه اجلؿؾي بدل مـ افؼورظي:[   ٹ  ٹ ٹ] 

 .  هـو، ـؾ افـوس(افـَّنوُس )و

 فقس ادراد بوفػراش هـو افػراصي ادعفقدة، وإكام ادؼصقد بوفػراش :[   ٹ ]

اجلراد ادـتؼ، افتل متأل اجلق، أو متأل ادؽون، متػرؿي أوزاظو، أو : احلؼات ادتطويرة، وؿقؾ

ؾوفـوس، ـؾ . [7:افؼؿر] [   پ پ پ ] جرادا مبثقثو، يف ـؾ مؽون، ـام وصػ اهلل 

رات ـن، ـؿشفد اجلراد، أو احلشون، مػرقون، مـشقروافـوس ظذ أديؿ إرض، مبثقث

وؿد وصػفؿ اهلل يف مقضع أخر . رـادتػرق ادـتش: وادبثقث أي. ادـثقرة ظذ صػحي إرض

 –ـام يف حديٌ َظوِئَشَي  ، وـذفؽ وصػف كبقف {43:املعارج} [ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ]



ًٓ ":   َؿوَل َأنَّن َرُشقل اهللَّنِ - ريض اهلل ظـفو  ٌُ افـَّنوُس َيْقَم  اْفِؼَقوَمِي ُحَػوًة ُظَراًة ُؽْر رواه "ُيْبَع

افـسوئل
()

. 

اجلبول افصؾدة، افضخؿي، اهلوئؾي، افثؼقؾي، افتل ؿد أرشك اهلل هبو  [ ڤ ڤ]     

أي افصقف ادـدوف، يعـل خلػتف وتطويره، : [ڦ ڦ]إرض، تؽقن 

 مـ {20:النبي} [   ہ ہ ہ ۀ ۀ]راب؛ ـتتحقل هذه اجلبول إػ مو يشبف افس

 . رابـرسظي افتسقر، تتحقل إػ مو يشبف افس

 ڱ]:  وؿول{88:النمل} [    خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ]ؿول اهلل تعوػ 

  .{6:الواقعة} [   ۀ ڻ ڻ ڻ   ڻ ں ں

 .  افػوء جوءت فؾتػريع، وافتؼسقؿ[   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]

( ًْ  .رجحً حسـوتف، بسقئوتف:  يعـل(َثُؼَؾ

وهذا يدل أن ادقازيـ متعددة، ـام ؿول يف . مقازيـ إظامل: (ادقازيـ) ادراد بـ (َمَقاِزيـُفُ )

 {47:األىبواء} [ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]: أيي إخرى

خالؾو دو ادظً ادعتزفي، مـ أن ادراد . فسون، وـػتون: وهل مقازيـ حؼقؼقي، ـؾ مقزان فف

بؾ إؿومي افعدل حتصؾ بوفقزن : وأهؾ افسـي يؼقفقن. بودقزان هق افعدل، أو إؿومي افعدل

 . احلؼقؼل، بؿقزان حؼقؼل، فف فسون، وـػتون ، فؽـ ٓ كعؾؿ ـقػقتف

ت : َؿوَل "افذي ؾقف  (صوحى افبطوؿي)وؿد دفً ظؾقف افـصقص ـحديٌ  ِجالَّن َؾُتقَضع افسِّ

ًْ اْفبَِطوَؿي ت َوَثُؼَؾ ِجالَّن ًْ افسِّ ي َؾَطوَص ي َواْفبَِطوَؿي يِف ـِػَّن رواه افسمذي"يِف ـِػَّن
()

.  

 :أمو ادقزون ؾقشؿؾو

 .ظؿؾال- 

 افعومؾ، - 

                                                           
. صححه األلباني (2083) سنن النسائي ()
. وصححه األلباني  (6994)ومسند أحمد , (4300)سنن ابن ماجه , (2639) سنن الترمذي ()



 . افصحػ- 

 .يدل ظذ وزن افصحػ (افبطوؿي)ؾحديٌ 

 يدل ظذ وزن {7:الزلزلة} [ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ]: وؿقل اهلل تعوػ

 . إظامل

ِؿُغ َيْقَم اْفِؼَقوَمِي َٓ َيِزُن ِظـَْد اهللِ  َجـَوَح ) وؿقل افـبل  ُجُؾ اْفَعظِقُؿ افسَّن ُف َفَقْلِِت افرَّن إِكَّن

متػؼ ظؾقف(َبُعقَضيٍ 
()

 يف ؿصي ظبد  يدل ظذ أن افعومؾ يقزن، ويدل ظؾقف أيضو ؿقل افـبل  

يُح  ) دو اهلل بـ مسعقد ًِ افرِّ ، َؾَجَعَؾ وَؿْغِ وَن َدِؿقَؼ افسَّن ـَ ـَ إََراِك، َو و ِم ـً َتـِل ِشَقا وَن ََيْ ـَ

ـْ : ِمؿَّن َتْضَحُؽقَن ؟ َؿوُفقا : َتْؽَػُمُه ، َؾَضِحَؽ اْفَؼْقُم ِمـُْف ، َؾَؼوَل َرُشقُل اهللِ  َيو َكبِلَّن اهللِ ،  ِم

ِي َشوَؿْقِف ، َؾَؼوَل  ـْ ُأُحدٍ : ِدؿَّن أمحد يف مسـده(َوافَّنِذي َكْػِز بَِقِدِه ، هَلاَُم َأْثَؼُؾ يِف ادِْقَزاِن ِم
()

 . 

 . ؾؼد كجو، وؾوز: يعـل [   چ ڃ ڃ ڃ ڃ]

 .اجلـي:  ادراد بتؾؽ افعقشي(ِظقَشيٍ )

، ؾودراد هبو اشؿ (راضقي) يعـل ُمرضقي، ؾفل وإن أتً ظذ صقغي اشؿ افػوظؾ (َراِضَقيٍ )

 .مرضقي، هوكئي، أو هـقئي: ادػعقل، أي

 .يعـل ضوش مقزان حسـوتف، وثؼؾ مقزان شقئوتف [   ڇ ڇ چ چ چ]

فُ )معـك : [   ڍ ڇ ڇ]) ؾؿلواه، ومسؽـف، ومرجعف، ومـف شؿقً : أي (َؾُلمُّم

؛ ٕن افقفد يلوي إفقفو، وهذا افذي خػً مقازيـف، أمف افتل يلوي إفقفو، "أمو"افقافدة 

؛ ٕكف هيقي ظذ رأشف (َهوِوَييٌ ) وشامهو (.َكوٌر َحوِمَقيٌ ): ، وهل(هوويي)ومسؽـف، ومرجعف، 

 .ؾقفو

 الفوائد المستنبطة

 .صدة وؿع افسوظي، وهقل ؿقومفو: افػوئدة إوػ

 .إثبوت افبعٌ، وصػتف، وافرد ظذ مـؽريف: افػوئدة افثوكقي

                                                           
 (.2785)صحيح مسلم , (4729) صحيح البخاري ()
(. 2750)وصححه األلباني  في الصحيحة (3991)مسند أحمد ( )



 . إثبوت ادقازيـ، وـامل ظدل اهلل: افػوئدة افثوفثي

 .إثبوت اجلـي وكعقؿفو: افػوئدة افرابعي

 .إثبوت افـور وظذاهبو: افػوئدة اخلومسي

 

  



 سورة التكاثر

   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ   گ گ گ گ   ک ک ک ک   ڑ ڑ ژ ]

 ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 [   ے ھ ھ ھ ھ

  

 . بقون خطر افغػؾي، وآشتغراق يف افدكقو: هذه افسقرة مؼصدهو إشوس

ؿُ ) ـُ  . صغؾؽؿ ظـ ظبودة اهلل:  أي(َأهْلَو

 ادراد بف افتػوخر بؽثرة إمقال، وإوٓد، ؾفؿ يتؽوثرون يف أمقاهلؿ، وأوٓدهؿ، (افتَّنَؽوُثرُ )

  [ 13:اددثر] [ی ی ی] ويػتخرون بذفؽ، ويطؾبقكف، ـام ؿول اهلل  

 . افؾفق إػ هذه افغويي أكؽؿ مو زفتؿ يف هذا : يعـل [   ک ک ک ک]

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ] ؿول اهلل  

 .، وهذا بقون حلؼقؼي افدكقو بصقرهتو ادوديي [20:احلديد] [

ؾفمٓء ادؼـقن ادـؽرون فؾبعٌ، ضؿس ؿؾقهبؿ، وبصوئرهؿ، اكشغوهلؿ بوفتؽوثر، ؾفؿ 

مـفؿؽقن يف حتصقؾ افدكقو، وآشتقالد، وادبوهوة، وافتػوخر، ؾال يدري أحدهؿ إٓ وؿد 

 .ضقي بسوط افعؿر، وأؾه إػ ؿزه

  

وؿقؾ .  هذا ــويي ظـ ادقت، يعـل حتك متؿ، ومحؾتؿ إػ افؼبقر[کک ک ک]

 ! زرمتقهو بلكػسؽؿ

دفقال ظذ إثبوت افبعٌ، وذفؽ مـ معـك - رمحف اهلل - وؿد اشتـبط مـفو ظؿر بـ ظبد افعزيز 

مو أرى ادؼوبر إٓ زيورة ومو فؾزائر بد مـ أن يرجع إػ :  ؿول،(ُزْرُتؿُ )افزيورة ادستػود مـ ؿقفف 

.مـزفف 
()

 

                                                           
(. 3459/ 10)تفسير ابن أبي حاتم  ((



ؾوإلكسون إذا اشتغرق يف افشفقات رصحف ذفؽ فؾقؿقع يف افشبفوت؛ ٕن صوحى افشفقة 

حقـام يستؽثر مـ افشفقات وادعويص، َيد تلكقبو ؾطريو يف ؿؾبف، ؾفق يريد أن يتخؾص مـ هذا 

افذي خيز ضؿره، مـ آظتؼود بوفبعٌ، واجلـي وافـور، ؾقحؿؾف ذفؽ ظذ افقؿقع يف افشبفي، 

، ـام وؿع فصوحى اجلـتغ حغ ؿول وافشؽ، وافسدد يف ؿبقل خز اهلل، وخز رشقفف  

 {36:الكهف} [   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]

 أن يسقي إمر، ويتصوفح مع كػسف، بحقٌ ٓ َيد ؽضوضي يف رـقب ادـؽرات، أراد،

. ؾوفشفقات بريد افشبفوت. وؾعؾ ادحرموت

الَّن ) - فقس إمر ـام تزظؿقن، أو ـام تظـقن، وهل ـؾؿي ردع :  معـوهو مـ حقٌ اجلؿؾي(ـَ

الَّن )فؽـ مـ ادػرسيـ مـ يؼقل - وٓ ريى   .وإول أرجححؼًو، :  بؿعـك(ـَ

شقف تعؾؿقن صمم ظوؿبتؽؿ، وؾسود طـؽؿ، :  هذه مجؾي مستلكػي يعـل[گ گ ]

 . ؾفل مجؾي هتديديي

 .مجؾي هتديديي، وإكام ـررهو فتلـقد افتفديد-  أيضو –هل  [ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ]

 .دو اصتغؾتؿ بوفتؽوثر: جقابف: [   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ]

 .  هق افعؾؿ ادمـد، افذي ٓ صؽ ؾقف، وٓ تردد(ِظْؾَؿ اْفَقِؼغِ )

فق ــتؿ تعؾؿقن ظؾؿ افقؼغ، فعؾؿتؿ أكؽؿ شسون :  يعـل[ڻڻ ڻ]

 . اجلحقؿ، وهل افـور

يؼقـو : ظؾام يؼقـقو، وافدرجي افثوكقي: افدرجي إوػ ـوكً [ہہ ہ ۀ ۀ]

 . ظقـقو

  

 ؟  (عني اليقني)و (علم اليقني)والفرق بني * 

 . حز، بكي: ذهـل، وافثوين: أن إول



فق ؿدركو أن إكسوكو مل يتح فف أن يسوؾر إػ مؽي، ويرى افؽعبي، فؽـف ؿد تقاتر ظـده : ؾؿثال

وجقد افؽعبي، ؾعؾؿف بقجقد افؽعبي، ظؾؿ يؼغ، ؾفقمتقؼـ أن ظذ وجف إرض مؽي، وأن 

 . ؾقفو افؽعبي

ؾنذا أتقح فف أن يذهى يف حٍ أو ظؿرة، ويرى افؽعبي بعقـل رأشف، ؾعؾؿف، حقـئذ، بقجقد 

 . افؽعبي، ظغ افقؼغ

.  ؾعغ افقؼغ بجفـؿ، حيصؾ دـؽري افبعٌ، يقم افؼقومي

هق مو يتعؾؼ : وهلذا يـبغل فإلكسون أن حيؼؼ افعؾؿ يف ـؾ رء، وأظظؿ مو حؼؼ ؾقف افعؾؿ

بوإليامن بوهلل، وبوفغقى حتك ـلكف يراه رأي افعغ، ؾفذا هق افقؼغ افذي يـػع صوحبف، ويثبً 

 ََيْلتِقِف َمَؾَؽوِن " ؾؾفذا كجد أن ادرء يف ؿزه إذا ـون مممـو ـام ؿول افـبل . معف ظـد افشدائد

ـْ َربُّمَؽ َؾَقُؼقُل : َؾُقْجؾَِسوكِِف َؾَقُؼقَِٓن َففُ  ِديـِك : َمو ِديـَُؽ َؾَقُؼقُل : َؾَقُؼقَِٓن َفُف . َربَِّك اهللَّنُ: َم

ٌَ ؾِقُؽْؿ َؿوَل َؾَقُؼقُل : َؾَقُؼقَِٓن َففُ . اإِلْشاَلمُ  ُجُؾ افَّنِذى ُبِع  ُهَق َرُشقُل اهللَّنِ : َمو َهَذا افرَّن

ًُ : َوَمو ُيْدِريَؽ َؾَقُؼقُل : َؾَقُؼقَٓنِ  ْؿ ًُ بِِف َوَصدَّن َؾَذفَِؽ » : ويف روايي . «َؿَرْأُت ـَِتوَب اهللَّنِ َؾآَمـْ

ـَ » : َؿوَل . أَييَ  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ  َؿْقُل اهللَّنِ  َؾُقـَوِدى ُمـَوٍد ِم

 
ِ
اَمء ـَ اجْلَـَّنِي : افسَّن ـَ اجْلَـَّنِي َواْؾَتُحقا َفُف َبوًبو إَِػ اجْلَـَّنِي َوَأْفبُِسقُه ِم . «َأْن َؿْد َصَدَق َظْبِدى َؾَلْؾِرُصقُه ِم

ـْ َرْوِحَفو َوضِقبَِفو » : َؿوَل  ِه » : َؿوَل . «َؾَقْلتِقِف ِم  . «َوُيْػَتُح َفُف ؾِقَفو َمدَّن َبَكِ

َر َمْقَتُف َؿوَل . «َوإِنَّن اْفَؽوؾِرَ »: َؿوَل  ـَ َوُتَعوُد ُروُحُف ِِف َجَسِدِه َوَيْلتِقِف َمَؾَؽوِن َؾُقْجؾَِسوكِِف »: َؾَذ

ـْ َربُّمَؽ َؾَقُؼقُل : َؾَقُؼقَٓنِ  َهوْه َهوْه َٓ : َمو ِديـَُؽ َؾَقُؼقُل : َؾَقُؼقَِٓن َففُ . َهوْه َهوْه َهوْه َٓ َأْدِرى: َم

ٌَ ؾِقُؽْؿ َؾَقُؼقُل : َؾَقُؼقَٓنِ . َأْدِرى ُجُؾ افَّنِذى ُبِع ـَ . َهوْه َهوْه َٓ َأْدِرى: َمو َهَذا افرَّن َؾُقـَوِدى ُمـَوٍد ِم

 
ِ
اَمء ـَ افـَّنوِر َواْؾَتُحقا َفُف َبوًبو إَِػ افـَّنورِ : افسَّن ـَ افـَّنوِر َوَأْفبُِسقُه ِم َذَب َؾَلْؾِرُصقُه ِم ـَ َؾَقْلتِقِف »: َؿوَل . «َأْن 

َهو َوَشُؿقِمَفو ـْ َحرِّ ُه َحتَّنك ََتَْتؾَِػ ؾِقِف َأْضاَلُظُف »: َؿوَل . «ِم رواه أبق داود«َوُيَضقَّنُؼ َظَؾْقِف َؿْزُ
()

 . 

 

                                                           
. وصححه األلباني (18534)مسند أحمد , (4755) سنن أبي داود ()



:  هـو مو يؾتذ بف مـ فذائذ افدكقو(افـَّنِعقؿِ )ادؼصقد بـ  [ھے ھ ھ ھ ہ]

مـ ادلـؾ، وادؼب، وادـؽح، وافصحي، وافرؾعي، وافػراغ، وؽر ذفؽ ـؾ هذه مـ فذائذ 

 . افدكقو

ُرُج ؾِقَفو،  َوَٓ َيْؾَؼوُه  َخَرَج افـَّنبِلُّم : ؿول حديٌ َأِِب ُهَرْيَرَة "ويشفد هلذا  ِِف  َشوَظٍي َٓ خَيْ

ًُ َأْفَؼك َرُشقَل اهللِ : َؾؼول. َمو َجوَء بَِؽ َيو َأَبو َبْؽٍر : ؾِقَفو َأَحٌد، َؾَلَتوُه َأُبق َبْؽٍر، َؾؼول ، َخَرْج

ٌْ َأْن َجوَء ُظَؿُر، َؾؼول. َوَأْكُظُر ِِف َوْجِفِف، َوافتَّنْسؾِقَؿ َظَؾْقِف  : ؿول. َمو َجوَء بَِؽ َيو  ُظَؿُر : َؾَؾْؿ َيْؾَب

َؾوْكَطَؾُؼقا إَِػ .  َوَأَكو َؿْد َوَجْدُت َبْعَض َذفَِؽ  َؾؼول َرُشقُل اهللِ : اجْلُقُع َيو َرُشقَل اهللِ، ؿول

ـْ َفُف َخَدٌم،  ، َومَلْ َيُؽ
ِ
وء ثَِر افـَّنْخِؾ َوافشَّن ـَ وَن َرُجاًل  ـَ ـِ افتَّنقَِّفوِن إَْكَصوِرّى،ِ َو َمـِْزِل َأبِك اهْلَْقَثِؿ ْب

ْمَرَأتِفِ  ِٓ ًِ : َؾَؾْؿ ََيُِدوُه َؾؼوفقا  ـَ َصوِحُبِؽ؟ َؾؼوف َؾَؾْؿ َيْؾَبُثقا َأْن . اْكَطَؾَؼ َيْسَتْعِذُب َفـَو ادَْوَء : َأْي

ِف، ُثؿَّن اْكَطَؾَؼ َجوَء َأُبق اهْلَْقَثِؿ بِِؼْرَبٍي، َيْزَظُبَفو، َؾَقَضَعَفو، ُثؿَّن َجوَء َيْؾَتِزُم افـَّنبِلَّن  يِف بَِلبِقِف  َوُأمِّ َوُيَػدِّ

 هِبِْؿ إَِػ َحِديَؼتِِف، َؾَبَسَط هَلُْؿ بَِسوًضو، ُثؿَّن اْكَطَؾَؼ إَِػ َكْخَؾٍي، َؾَجوَء بِِؼـٍْق َؾَقَضَعُف، َؾؼول افـَّنبِلُّم 

ـْ ُرَضبِِف  ًَ َفـَو ِم ْق َتوُروا : َؾؼول. َأَؾاَل َتـَؼَّن وا : َأْو  ؿول- َيو َرُشقَل اهللِ إِكِّك َأَرْدُت َأْن ََتْ ُ ـْ - ََتَرَّن ِم

ِه   َؾؼول َرُشقُل اهللِ. ُرَضبِِف َوُبرْسِ
ِ
ـْ َذفَِؽ ادَْوء ُبقا ِم ُؾقا، َوَذِ ـَ ـَ  :  َؾَل َهَذا  َوافَّنِذى َكْػِسك بَِقِدِه ِم

روه  احلديٌ..."افـَّنِعقِؿ افَّنِذى ُتْسَلُفقَن َظـُْف َيْقَم اْفِؼَقوَمِي طِؾٌّ َبوِرٌد، َوُرَضٌى َضقٌِّى، َوَموٌء َبوِرٌد 

افسمذي
()

 . 

وفقس معـك ذفؽ أكف ٓ َيقز فإلكسون أن يتـعؿ بوفطقبوت، فؽـف ُيسلل ظـ صؽرهو، ؾالبد مـ 

صؽر افـعؿ، ؾبؼدر مو يـعؿ اهلل ظؾقؽ، ؿوبؾ هذه افـعؿي بوفشؽران، وفـ يبؾغ اإلكسون صؽر 

 ٓ يؿؽـ أن تؽوؾل، حقٌ إن تقؾقؼؽ  فؾشؽر يعد كعؿي، كعؿي اهلل ؿطعو؛ ٕن كعؿ اهلل  

ؾنذا وؾؼً فشؽر افـعؿي افتوفقي، ؾؼد كشلت كعؿي أخرى حتتوج  وهذه افـعؿي حتتوج إػ صؽر، 

 :وأكشد بعضفؿ. إػ صؽر، وهؽذا

ظع فف يف مثؾفو َيى افشــؽر إذا ـون صؽري كعؿي اهلل كعؿـًي 

                                                           
. وصححه األلباني (2369) سنن الترمذي ()



وفق ضوفً إيوم واتصؾ افعؿـر ؾؽقػ بؾقغ افشؽر وافشؽر كعؿٌي 

  

  . وفؽـ ظذ اإلكسون أن َيتفد يف صؽر اهلل  

 :ويؽقن بثالثي أصقوء *

  .بوفؼؾى  .1

  . بوفؾسون .2

  .بوجلقارح  .3

يدي وفسوين وافضؿر ادحجبو أؾودتؽؿ افـعامء مـل ثالثي 

وافقد ــويي ظـ اجلقارح، ؾقسخر اإلكسون جقارحف يف ضوظي اهلل، ؾقؽقن صوـرا : بوفقد

 . بجقارحف

 .[11:افضحك] [ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]ؾقؾفٍ بشؽر كعؿي اهلل : وبوفؾسون

وهذا . افذي هق افضؿر ادحجى، وذفؽ بلن يؿتؾئ ؿؾبف ويغتبط بـعؿي اهلل تعوػ: وبوفؼؾى

أمر خػٌل بغ افضؾقع، ؾبعض افؼؾقب تؽقن مغتبطي بـعؿي اهلل، حتس بحالوة افـعؿي 

ؾقجى ظذ افعبد أن يشؽر اهلل بؼؾبف، وفسوكف، . وافشؽر، وبعضفو حتس بودرارة، وافـؼؿي

 .وجقارحف

 :وافغػؾي كقظون.  وؿد ذم اهلل افغوؾؾغ يف مقاضع مـ ـتوبف    

 أن يعرض اإلكسون بؼؾبف ظـ ربف ؾال يرى هلل ظؾقف حؼًو، وٓ :غفلة مطلقة      -1

وهذا ٓ صؽ أكف ـوؾر، وهق . يؾتػً إػ ظبودتف، ؾؼؾبف معؾؼ بوفدكقو ومتوظفو

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: ؿول تعوػ.  جفـؿبمـ حط

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

  {179:األعراف} [   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ



 وهل مو ؿد يعسي بعض أهؾ اإلشالم، مـ ذهقل ظورض، :غفلة نسبية      -2

وهذا ٓ يؽود يـػؽ ظـف إكسون، وفؽـ افـوس يتػووتقن ؾقفو، ؿؾًي وـثرًة، 

 .ؾؿـ افـوس مـ َيوهد كػسف ظذ افذـر، ويـول درجي افذاـريـ

  وؿول {45:العنكبوت} [ ەئ ائ ائ]: وؿد ظظؿ اهلل، وكبقف، صلن افذـر، ؾؼول تعوػ

وَهو ِظـَْد َمؾِقؽُِؽْؿ، َوَأْرَؾِعَفو يِف َدَرَجوتُِؽْؿ، َوَخْرٍ َفُؽْؿ "كبقف  ـَ  َأَٓ ُأكبئؽؿ بَِخْرِ َأْظاَمفُِؽْؿ َوَأْز

ُبقا  ُبقا َأْظـَوَؿُفْؿ، َوَيْْضِ ْؿ، َؾَتْْضِ ـُ ـْ َأْن َتْؾَؼْقا َظُدوَّن َهِى َواْفَقِرق، َوَخْرٍ َفُؽْؿ ِم ـْ إكػوق افذَّن ِم

ُر اهللِ: َبَذ َيو َرُشقَل اهللِ ، َؿوَل : َأْظـَوَؿُؽْؿ ؟ َؿوُفقا  ـْ وابـ موجف، رواه افسمذي"ِذ
( )

 . 

 يف مجقع أحقافف، وتؼؾبوتف،  هذه أظظؿ أن يؽقن اإلكسون مقصقل افؼؾى بوهلل  : وافذـر

ْشاَلِم َؿْد : ، وؿولودو جوء أظراِب إَِػ َرُشقِل اهللَّنِ "افعبودات،  اِئَع  اإْلِ َيو َرُشقَل اهللَّنِ إِنَّن َذَ

ٌُ بِفِ  يِن بقء َأَتَشبَّن ُثَرْت َظَعَّن َؾلخِزْ َٓ َيَزاُل " يعـل بقء هق مجوع افعؿؾ افصوفح "ـَ  َؾَؼوَل 

ِر اهللَّنِ  ـْ وابـ موجف،رواه افسمذي"فَِسوُكَؽ َرْضًبو بِِذ
()

 . 

وافتؽوثر . ذر مـ افتؽوثر، ٕن افتؽوثر يمدي إػ افغػؾي، وافغػؾي تمدي إػ افؼسقةافح َيىف

ـْ :  َؿوَل "- - يف متوع احلقوة افدكقو ٓ حد فف، ـام وصػ افـبل  ـِ آَدَم َواِدًيو  ِم ْب ِٓ َفْق َأنَّن 

ـْ َتوَب  اُب َوَيُتقُب اهللَّنُ َظَذ َم َ َّٓن افسُّم ـْ َيْؿأَلَ َؾوُه إِ متػؼ "َذَهٍى، َأَحىَّن َأْن َيُؽقَن َفُف َواِدَيوِن، َوَف

ظؾقف
()

ؾعذ اإلكسون أن يضع فـػسف حدا، .  ــويي ظـ ادقت، حقـام ُيؼز ويبؾغ افساب ؾوه 

. وأٓ يتامدى ويسك فـػسف افعـون، بؾ يؼـع، ؾوفؼـوظي ــز ٓ يػـك

 الفوائد المستنبطة

 .خطر افغػؾي، وآهنامك يف افدكقو، وافتعؾؼ بؿتوظفو: افػوئدة إوػ

  .افسابط بغ افشفقات، وافشبفوت: افػوئدة افثوكقي

 .إثبوت افبعٌ: افػوئدة افثوفثي

 . وجقب صؽر افـعؿ: افػوئدة افرابعي

                                                           
 .صححه األلباني (3790) ابن ماجهسنن(,3377) سنن الترمذي ()
.  وصححه األلباني (3793)سنن ابن ماجه , (3375) سنن الترمذي ()
(. 1050)صحيح مسلم, (5672)صحيح البخاري  ()



 .(ظغ افقؼغ)و  (ظؾؿ افقؼغ): تػووت درجوت افقؼغ : افػوئدة اخلومسي

 


