
 

 

 

 

 

 

 

 األزبعْ٘ حدٙجًا
 صًااهـٌ حدٙجًا بعجٕ ا هل قيًٚٔا  ًّ حفظ ًّ أًيت أزبعنيط

 

 

 

 تأهٚف
 آٙٞ ا هل اهعظٌٟ

 اهسباُٛ اهـٍاهع
 اًياُٛاهـٌٌد أًني ًـحاهظٚخ 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 بشٍ ا هل اهسمحّ اهسحٍٚ

سبٝبٓا طغًني ايـُٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً غٝس ني ايـشُس هلل ضب ايعايـُ
 . ّٜٛ ايسٜٔ  إىلَٚٔ تبع باسػإ ()آي٘ ايطٝبنيٚ()ُسَـشايـُكطؿ٢ 
 ٕخ أخباض َؿٗٛض٠ بني ايؿطٜكني تتشسٸأسازٜح نجري٠ ٚأ ٚضزت

 شتاز ــُا ٜضبعني سسٜجّا ََٔ سؿغ َٔ أَيت أ:طقاٍ  ( )ضغٍٛ اهلل 
 :أخط٣  ٚيف ضٚا١ٜٺ صّاايـَُط زٜٓ٘ بعج٘ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ؾكّٝٗا عايٝ٘ يف أ

 . صسّا ّٜٛ ايكٝا١َنٓت ي٘ ؾؿٝعّا ٚؾٗٝط
شؿغ سسٜح ـْطًل مجع َٔ ايكشاب١ ٚايتابعني يإ: دٌ ٖصا َٚٔ أ

خط ايـُتأٌٝ اي٬سل ي٘ ٚايـذ إىلظٗط خاطط ٚتبًٝػ٘  عٔ( )ضغٍٛ اهلل 
ٚٸايـشْتؿط ُا إـثِ ي, ٌٝ اي٬سل ٖٚهصاايـذعٓ٘ ثِ  ْت٘ سٜح ٚسؿع٘ ايهجري ٚز
ني سسٜجّا ٚؾطسٗا يهتاب١ أضبع( ضض)٣ مجع َٔ ايعًُا٤ كسٸت -ايهتب 

ثط ايععِٝ ٚايجٛاب ايهطِٜ اْٝٗا يٝػتٓري بٗا ايٓاؽ بأٌَ ا٭ٜهاح َعٚإ
نٓت ي٘ ؾؿٝعّا ط صّاايـُبعج٘ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ؾكّٝٗا عط: عا٤ ايطسِٝ ايـذٚ

 . صٚؾٗٝسّا ّٜٛ ايكٝا١َ
ايؿكٝ٘ يف  ايـِؾإ يًع, ايؿكٝ٘ ضؾٝع دسّا عٓس اهلل غبشاْ٘  ايـَِٚكاّ ايع

 ٜٓاي٘ ا٫ كاّ ٫ايـُٖٚصا ( عذٌ)ايسْٝا َكاّ ايٓٝاب١ عٔ ا٫َاّ ايػا٥ب  ايـِع
ْاّ َـذتٗسّا يف ا٫سهاّ عاز٫ّ يف ا٭تعبٗا ست٢ قاض َٔ داٖس ْؿػ٘ ٚأ

عهؼ ـشٝح ي١َٛ ٥٫ِ بأسهاَ٘ ٚإيتعاّ اهلل  طاع١ خصٙ يفتأ َػتكُّٝا ٫
 . ٛؾل ـُايٚاهلل  -ٓٛب عٓ٘ ايـُ  - ذ١ايـشتكط٠ عٔ ا٫َاّ َـدقٛض٠ 

ِٵ طايؿكٝ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ َكاّ ضؾٝع  ايـِٚيًع ٓٵُه َٹ َٳٓٴٛا  ٔٳ آ ٘ٴ اٖيصٹٜ ًٖ ٜٳطٵَؾعٵ اي
ِٳ زٳضٳدٳاتٺ ًِ ٔٳ ُأٚتٴٛا اِيعٹ ُإ ـٜنإ َ٪َّٓا ًَتعَّا بًٛاظّ اٱ إشا١ٓ ايـذيف ص ٚٳاٖيصٹٜ

نإ ١٦ٚ ٜكرتب َٔ غٝٸ ط يف ؾطٜه١ ٫ٜٚككٸ ٫: ٜعكٞ اهلل ططؾ١ عني  ٫ -
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١ َع ا٭بطاض ٓايـذؾريؾع٘ اهلل زضدات عاي١ٝ يف , ٚتٞ ايعًِ ايٓاؾع أ  ُٔـَ
 . بنيكطٸايـُٚيٝا٤ ٚا٭

إزضان٘ ًْٚٝ٘  -٪١َٓ ايـُٜتٗا ايـُ٪َٔ ٚأٜٗا أ -ُهٓو ـكاّ ٜايـُٖٚصا 
ٚتتعًِ َعٓاٖا ٚتًتعّ ()ضبعني سسٜجّا َٔ سسٜجِٗ شؿغ أـا تعٓسَ

ث٬ث١ ٜؿؿعٕٛ ط(: )اهلل  رب ايكشٝض عٔ ضغٍٛايـديف  ٚضز اٖا ؾكسُ٪زٸـب
نإ  إشاطٚص ْبٝا٤ ثِ ايعًُا٤ ثِ ايؿٗسا٤ا٭: عِٗ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ؾٝؿٓؿ إىل

ٌٸ ايع ّٜٛ ايكٝا١َ بعح اهلل ععٸ ععٸ بني ٜسٟ اهلل  ؾاشا ٚقؿا, ٚايعابس ايـِٚد
ٌٸ ع يًٓاؽ قـ تؿٓؿ:  ايـٌِ يًعٚقٝ, ١ ٓٸايـذ إىلْطًل إ: قٌٝ يًعابس  - ٚد

 .صهلِ وزٜـبشػٔ تأـب
كاّ ايطؾٝع نٞ تػعٝا ايـُٖصا : ٪١َٓ ايـُٜتٗا ٪َٔ ٚأايـُٜٗا ٜهؿٝو أ 

ًٓ كاّ ايـُؾُٗٗا يتٓا٫ َٓهُا  ٢ُٓٸـضبعني سسٜجّا نتبتٗا يهُا ٚأتأِ ٚسؿغ يتع
 . ايسْٝا  ايـِني يف عايـشنٓتُا َ٪َٓني ًَتعَني ق إشاخط٠ ايطؾٝع يف اٯ

يٛ ٚدس اي١ٝٓ   غبشاْ٘ٚايتٛؾٝل َٔ اهلل -زيٟٛ  أزيٞ إٔٚقس أسببت 
عّا هطٸَت( ضبعني سسٜجّاا٭)بهتاب١  ايـضؾتابعت ايٓؿط ايك -ايك١ ايـدايكازق١ 

يف َٓ٘ ٪َٓني ايـُْتؿاع خط٣ ٚايتٛؾٝل ٱايٝ٘ غبشاْ٘ آ٬َّ َٓ٘ ايكبٍٛ يف ا٭
شكٌٝ ـٚتًب ايعًِ ٪َٓني يطايـُاهلل  ٚؾل, ايسْٝا ؾإ طًب ايعًِ عباز٠ 

 .خط٠ يف اٯ ايـَِكاّ ايؿكٝ٘ ايع
 أٚأر  أٚأّ  أٚأب  أٚظٚز : ٖٚٓا أٚد٘ ْكٝشيت يهٌ َ٪َٔ َٚ٪١َٓ 

ًل َـدٚ( )ٚآي٘ ( )ُس َـش٥٘ هلل غبشاْ٘ ٚ٭ٚيٝا بٸَـشأخت ٖٛ 
خري : ري ايعُِٝ ايـدٜطٜس يٓؿػ٘ ٚايعاقٌ  -يٓؿػ٘ ٚشات٘ بٸ َـشيسٜٔ اهلل ٚ

ًٓ( ا٭ضبعني سسٜجّا)شؿغ ـٜ إٔ -ايسْٝا ٚاٯخط٠  ؾٝبسأ بتعًِٝ , ايتعًِٝ ِ ٚبايتع
  ٜعطِٝٗ: خٛإ باييت ٖٞ أسػٔ ٚأيطـ ْؿػ٘ ثِ بتعًِٝ ايعٚز ٚا٭٫ٚز ٚا٭

ًٓ,  سٜحايـش ْلٸ  باب٘ـٚأس ٘ـقسقا٥بأ  ٞٓٸـجـٜ ثِ ,  ق٬ًّٝ  ق٬ًّٝ َعٓاٙ  ُِٗ ٜٚع
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 . ً٘ عٝاي٘ ٚأقسقا٩ٙباغًٛب سػٔ ضقٝل ٜتكبٸ , َٚٔ ًٜتكٞ بِٗ 
 ١ـطقـؿـ٬ٍ ايـتػـاغ إىلت ايٓب٠ٛ ٜسعٛ ـٝـٌٖ بجّا َٔ أـسٜـط سـٓا أشنــٖٚ

ٚٳَأْصٹضٵ طنُا قاٍ اهلل تعاىل١ٓ يتعًِٝ ا٭ٌٖ ٚا٫قطبا٤ ايصنٛض ٚا٫ْاخ ُهايـُ
غًٛنّٝا  أٚتػبل ايِٝٗ ايؿ٦ات ايهاي١ عكا٥سّٜا  إٔقبٌ ص عٳؿٹريٳتٳَو اَ٭ِقطٳبٹنيٳ

ِ عًٝٓا تؿػسٖ إٔٚقبٌ , يػ٤ٞ ٚبسعٛات ايػ٤ٛ ٚتًؿٝل ايهصبع٬َِٗ ابإ
َآَا سٜح ٖٛ سسٜح إايـش ٖصا, غ٤ٛ عكا٥سِٖ ٚأؾهاضِٖ ٚغًٛنٝاتِٗ

ٜعين ايكبٝإ  صسٜحايـشبازضٚا أسساثهِ بطايصٟ ٜكٍٛ ؾٝ٘ ( )ايكازم 
 أٚايصٜٔ ِٖ يف ا٫بتسا١ٝ٥  -ُٝٝعِٖ ـزضانِٗ ٚتٚايؿباب يف أٚا٥ٌ إ

بٝت بازضِٖٚ ٚغاضعٛا يتعًُِٝٗ أسازٜح أٌٖ  -ا٫عساز١ٜ  أٚتٛغط١ ايـُ
ِٖٚ طا٥ؿ١ ص طد١٦ايـُتػبكهِ ايِٝٗ  إٔقبٌ طاغٔ ن٬ََِٗـشٚ ()ايٓب٠ٛ
عٔ َكاَ٘ ٜٚطد٦ٕٛ ( )طٕٚ عًّٝا  عكا٥سّٜا ناْٛا ٜ٪خٸٓشطؾنيايـَُٔ 
٫ٚ , ٝسايـُـذٓاؾ١ٝ يًكطإٓ ايـُػاب ٜٚعتكسٕٚ بعض ايعكا٥س ايؿاغس٠ ايـش

 أٚاي١ عكا٥سّٜا ؾإ ايتعبري بِٗ نٓا١ٜ عٔ ايؿ٦ات ايه,  أضٜس ايتؿكٌٝ عِٓٗ
ؾأضاز ا٫َاّ , َعتكساتِٗ ؾهاضِٖ ٖٚ٪٤٫ نإ هلِ إع٬ّ ٚتبؿري بأ,  غًٛنّٝا

ًٓ إٔا َٓٸ( )ايكازم  سساخ ايكػاض ُا ا٭غِٝ َٔ سٛيٓا ٜٚكطب ايٝٓا ٫ْع
ٜؿػسِٖ ايهايٕٛ  إٔقبٌ ( )ُس ٚآي٘ َـشسازٜح ِ ع٢ً أؾهاض ٚأْٝٗٚطبٸ
 . ؿػسٕٚ ايـُٓشطؾٕٛ ٚايؿاغسٕٚ ايـُ

ايهاي١ عكا٥سّٜا ٚقؿشات ا٫ْرتْٝت  ظَآْا ؾاعت ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ ٚيف
, ٥ٓا ٚبٓاتٓا ٚعٛا٥ًٓا بٓادؿ٢ َٓ٘ ؾػاز أـٜط خ٬قّٝا ٚهلا زٚض َ٪ثٸٚايؿاغس٠ أ

نطاضٖا ٚتعًُِٝٗ ِ َٔ أقبٝاْه إىل -٪َٓات ايـُ٪َٕٓٛ ٚايـُٜٗا أ -ؾبازضٚا 
ًٓايـد ط ؾِٝٗ ت٪ثٸ إٔقبٌ ( ) ٌٖ بٝت ايٓب٠ُْٛٛ٘ َٔ أري ٚايك٬ح ايصٟ تتع

ايؿا٥ع ؾٝٗا ايتٝاضات ايؿهط١ٜ  -دٛا٤ ايب١٦ٝ ايهاي١ايؿاغس٠ ٚأ ٖصٙ ايكٓٛات
 .  -ؿػس٠ايـُايؿاغس٠ ٚايػًٛنٝات 
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تعًِٓ  ري نً٘ يفايـدٚ -ري ايـدِ ٚيسٙ ّ ايصٟ ٜعًٓا٭ب ٚا٭ ٕإ: ٚاعًِ  
ػرتاْ٘ تتني شًٓـٜهػُٖٛا اهلل غبشاْ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ ب  -سٜح ايـشٚ ايكطإٓ

 إٜٔٚهؿٝهُا ,  ايكطإُٓتِ ٚيسنِ ـُا عًٓي ٖاتإ : ٥٬ه١ ايـُ ُاٚتكٍٛ هل
ًٓ إىلتسؾعا ٚيسنُا  ًٓأ إىل أٚ ايكطإُٓ٘ َٔ ٜع ٚتؿػريّا  ت٠ّٚ٬ ايكطإُٓ٘ غتاش ٜع

ٚبٗصا ٜطؾع اهلل زضدتهُا  , َٚع٢ٓ سٜح ايؿطٜـ قطا٠ّ٤ايـشُِٗ ٜعًٓٚ
سٜح ايـشٚ ايكطإُٓا ٚتعًُ٘ ٝني دعا٤ تعًُٝهعًٓ إىل١ٓ ايـذٚٚيسنُا يف 

سٜح ايـشٚ ايكطإٓ٪َٓات ايصٜٔ مسعٛا ايـُ٪َٓني ٚايـُٚؾل اهلل , ايؿطٜؿني 
ٚضاٟٚ  ايكطإِٓ قسقا٥ِٗ ؾإ َعًٓٚؾُٗٛٙ يتعًِٝ أ٫ٚزِٖ ٚأقطبا٥ِٗ ٚأ

ٛٸ( )سسٜجِٗ   ؾهٌـُإ ايٓاؽ ٜٚؿسٸ ب٘ قًٛب ايؿٝع١ أٜٟ ب٘ إايصٟ ٜك
 .ؾا٤ اهلل  ٕإّٜٛ ايكٝا١َ طٙ ايععِٝ ثٚغرتٕٚ أ, عٓس اهلل َٔ ايـ عابس 

دكٛم إٔ ـُ٪َٓات بايـإىل أخٛاتٞ ٚبٓاتٞ اي ٘ خطابٞدتاّ أٚدٸـٚيف اي
ِ نٌ ّٜٛ َٔ ظٚدٗا اييت ناْت تتعًٓ( )ُني ـٜتصنطٕ غٝس٠ ْػا٤ ايعاي

 ايصٟ نإ ٜأتٞ( )َٔ أبٝٗا ِ تتعًٓٚبني ي١ًٝ ٚأخط٣ ( )ُ٪َٓني ـأَري اي
ٚإٔ , ٚا٭غطاضُا ْعٍ عًٝ٘ َٔ ايٛسٞ ـٜٚٓادُٝٗا ب ٬ُقاتٗا ٚظٚدٗاـٗا يبٝت

ذًؼ ٖٚٞ ـاييت ناْت ت()ظٜٓب ايعك١ًٝ ايـُذاٖس٠ ٜتصنطٕ ايػٝس٠ 
اييت ()ايعٖطا٤ عٓس زضؽ أَٗا َٔ عُطٖا ايؿطٜـ قػري٠ بٓت ايجايج١ 

ًٓ ًٓتع تهْٛا أتـ٢ُٓ إٔ , ا ايتٛسٝس ٚا٭سهاّ ِ َِٓٗ ؾٝ٘ ْػا٤ ايكشاب١ ؾتتع
ٔٸ ٗٸشسٜح ـٚاي ايكطإٓ ِتعًٓيف  قسٚته ٔٸُٗا تعًُٝٚطٜٔ ايـُط  ٭٫ٚزن

ٔٸ ٔٸ ٚأخٛاته  .بٌ ست٢ ايعٚز ٚايكطٜب  ٚقسٜكاته
ٔٶ َجا٫ّ ٚأنطب   شػٔ ـايػٝس٠ ْؿٝػ١ بٓت اي: أتـ٢ُٓ إٔ تهٕٛ قس٠ٚ ٶ يه

ُذتب٢ ظٚد١ إغشام بٔ اٱَاّ دعؿط ـشػٔ ايـا٭َري بٔ ظٜس بٔ اٱَاّ اي
ُت يف ح ٚايٛضع ٚايؿهٌ ٚقس تعًٓٚظٚدٗا َٔ أٌٖ ايك٬( )ايكازم 

ٕ تٓتكٌ ٚايػ١ٓ ثِ ؾا٤ ايكسض أ ايكطإًّٓٛ ع( )ضغٍٛ اهلل ٖا َس١ٜٓ دسٸ
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إثين  ايكطإَٓع ظٚدٗا إىل قاٖط٠ َكط ٚقس سؿطت قربٖا بٝسٖا ٚقطأت ؾٝ٘ 
َٚكاَٗا يف اٯخط٠ ٫ , ُكطٜٕٛـعؿط أيـ َط٠ ٚهلا َعاض َعطٚف ٜتربى ب٘ اي

سكًت عًٝ٘ بربن١ قس ُكاّ ايسْٟٝٛ ـٖصا اييهٔ ٚ ,ٜعطؾ٘ إ٫ اهلل غبشاْ٘ 
ذًػٗا ايعًُٞ ايصٟ عكست٘ غٓني يتعًِٝ ـََعطؾ١ ايٓاؽ إٜاٖا بايتك٣ٛ ٚبربن١ 

ًٓ: ( )ٖا ضغٍٛ اهلل أخباض دسٸ -شنٛضّا ٚإْاثّا  -ايٓاؽ  شسٜح ـُِٗ ايتع
شُس بٔ ـَِٓٗ َ, ٚتؿطس٘ هلِ ٚنإ هلا ت٬َٝص نجط َٔ ايٓػا٤ ٚايطداٍ 

ْ٘ نإ َبٗٛضّا بعًُٗا ٚتكٛاٖا ست٢ أُصٖب ايؿاؾعٞ ايصٟ ـإَاّ ايإزضٜؼ 
شٌُ دٓاظت٘ إىل قربٖا ايؿطٜـ ؾٝطاف ب٘ سٍٛ قربٖا ـأٚق٢ قبٌٝ ٚؾات٘ إٔ ت

إىل َسؾٓ٘ َٚجٛاٙ ذجُاْ٘ ـٜٚػريٕٚ بعٕٛ َٔ قربٖا ُؿٝٸـدطز ايـثِ ٜ
 . َٔ ؾهٌ اهلل ٖٚصا,ا٭خري

 ٞ قٛضّا ضا٥ع١ٚغٛف أعطض يهِ أسازٜح مج١ًٝ َٓتكا٠ تـشه
ٛٸع١ ٚدٛاْب ١َُٗ ايٓاؾع١ يف ايسٜٔ ٚايسْٝا  َٔ َعاضف اٱغ٬ّ ايـُتٓ

 . شُس هلل ضب ايعايـُنيـاي إٔ  :آخط زعٛاْا ٚ, آٌَ إْتؿاعهِ َٓٗا , ٚاٯخط٠
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 .صٙتعوٍ  وًِ٘ا ٗٙعؤٌا اهِاض, ُا ًسزحٍ ا هل  بدًا أحٟٚ أط -1
 

ضٚاٙ ايكسٚم يف  ()اّ ايطنا سٜح ايؿطٜـ َأثٛض عٔ ا٫َايـشٖصا 
ضسِ : طقا٬ّ٥ ( )ا٫َاّ  إىلبػٓس َٛثٛم ب٘ َتكٌ ( ايطنا عٕٝٛ أخباض)

ٜتعًِ (: ط)قاٍ  نِ ؟َطش٢ٝ أـنٝـ ٜ: ؾكٌٝ ي٘ ص اهلل َٔ أس٢ٝ أَطْا
ًٓ  . صبعْٛااغٔ ن٬َٓا ٫تٸَـشؾإ ايٓاؽ يٛ عًُٛا , ُٗا ايٓاؽ عًَٛٓا ٜٚع
طًب ط(: )قٍٛ ضغٍٛ اهلل : ػًُني ايـُؿٗٛض بني ايـُرب ايـدٚضز يف 

ٜعين ط٬ب  صشب بػا٠ ايعًِـاهلل ٜ إٔأ٫ , ٌ َػًِايعًِ ؾطٜه١ ع٢ً ن
ٍُٛ ع٢ً طًب ايعًِ ايـُـشهِ ايـشٖٚٛ ايعًِ ايٓاؾع يًٓاؽ بكط١ٜٓ , ايعًِ 

ْٛاع٘ ٚض ٖٛ خكٛم ايعًِ ايٓاؾع يًٓاؽ بأؿطايـُْ٘ ؾطٜه١ ؾإ ايعًِ ٚأ
ْٛاع ٚيف َكس١َ أ, إٜاٙ ٚادبّا ٚدعً٘ َٔ اهلل قع ؾطن٘ تًؿ١ ٖٛ ايصٟ ٜتٛايـُـد
يػ١ٓ َٚا حيتاز ايٝ٘ ٚا ايكطإٓطًب عًّٛ ايسٜٔ َٚعاضف : ؿطٚض ايـُايعًِ 

 .  ِٚزْٝاٖ َِٛض زٜٓٗا٫ْػإ يف أ
ا دا٤ ب٘ َٔ َٚ( )ؾهٌ ايعًِ ٖٛ عًِ سسٜح ضغٍٛ اهلل إشٕ أ

َع ا٫يتعاّ بؿهٌ  ,تُع ايبؿطٟايـُـذتؿطٜع مساٟٚ ٚقإْٛ إق٬سٞ هلصا 
 ٝاِٖ نايطب ٚايكٝسي١ْٞ ساداتِٗ يف أَٛض زًِ ٜٓؿع ايٓاؽ ًٜٚبٸنٌ ع

ز ُإ ايكِٜٛ ٚا٫عتكاـٜقاسبٗا اٱ إشا ايٓاؾع١ ٚاهلٓسغ١ ٚحنٖٛا َٔ ايعًّٛ
َٳٓٴٛا طهِٝ قاٍ اهلل غبشاْ٘ايـش ايـضػتكِٝ ٚايعٌُ ايكايـُ ٔٳ آ ٘ٴ اٖيصٹٜ ًٖ ٜٳطٵَؾعٵ اي

ٔٳ ٚٳاٖيصٹٜ ِٵ  ٓٵُه ِٳ زٳضٳدٳاتٺ َٹ ًِ ايعًِ ُإ ع٢ً ـّ غبشاْ٘ ا٫ٜٚقس قسٸ صُأٚتٴٛا اِيعٹ
ٛٸـ٭ٕ ا٫ٜ , ايـضٜتًٖٛا ايعًِ ايٓاؾع ايك, ايسضد١ ُإ قٛاّ ايطؾع١ ٚأغاؽ عً

نُاٍ  ٕإأٜٗا ايٓاؽ اعًُٛا ط: ي٘  يف خطب١ٺ( )٪َٓني ايـُٚيصا قاٍ اَري 
ػتكا٠ ايـُايس١ٜٝٓ  ب ايعًّٛٚايعاٖط َٓ٘ طً صايسٜٔ طًب ايعًِ ٚايعٌُ ب٘

َٔ أَط  يًعٌُ مبا ٜتعًُ٘ ُس١ٜ َكس١َّايـُـشٜات ايكطا١ْٝ ٚا٫سازٜح َٔ اٯ
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قس دعٌ اهلل ضب٘ بني  صّا ضباّْٝاايـُعطٚعًُ٘ بٗا  يٝهٕٛ بعس تعًُ٘ هلا, زٜٓ٘ 
:  َط اهلل غبشاُْ٘تج٬ّ ٭ـٜٚهٕٛ بصيو َ,  يف تكطؾات٘ ٚغًٛنٝات٘ عٝٓٝ٘

ٕٳ ُنْٛٴٛا ضٳبٻاْٹِّنيٳط ِٵ تٳسٵضٴغٴٛ ُٳا ُنٓتٴ ٚٳبٹ ٕٳ اِيهٹتٳابٳ  ُٴٛ ًِّ ِٵ تٴعٳ ٓٵتٴ ُٳا ُن  . صبٹ
ع٢ً إسٝا٤  شحٸـٜص َطْاأس٢ٝ أهلل عبسّا ضسِ اطسٜح ايطنٟٛايـشٖصا 
٤٬ شنطِٖ ْٚؿط عًَِٛٗ ٚغريتِٗ ٚأقٛاهلِ بني عٚإ ()ُس َـشأَط آٍ 

يكسٚم ض٣ٚ ايؿٝذ ا, شؿعٗا ٜٚسضنٗا ٜٚػتٛعبٗاـعًُٗا ٜٜٚت إٔايٓاؽ بعس 
اطبّا ايطاٟٚ ايؿكٝ٘ َـد ()ا٫َاّ ايباقط  إىلبػٓس قشٝض  (كاٍايـد)يف 

َط ًَُٛؽ ٖٚصا أص شٝٞ ايكًٛبـسسٜجٓا ٜ ٕإ:  ٜا ؾهٌٝ:طَٔ أقشاب٘
يعًِ ايٓاؾع با ايـضتكٝا٤ ايكًشا٤ ايصٜٔ خًطٛا ايعٌُ ايكػٛؽ يٮَـش

ٛ ٛب ًٖٚسٝا٤ ايكتطاِٖ أؾإْو طٖا سازٜجِٗ ٚتسبٸٚزضاغ١ عًَِٛٗ ٚسؿغ أ
( )قاٍ ضغٍٛ اهلل , شٝا٠ قًٛبِٗ ٚعُاضتٗا ٚأْػٗا ٚقؿا٤ٖاـشػٕٛ بـٜ

سٜح د٤٬ يًكًٛب ايـشؾإ , شسثٛاـتصانطٚا ٚت٬قٛا ٚتط:٪َٓنيايـُْاقشّا 
 . ثِ جيًٝٗا سسٜج٘  ٟ تكسأأصايكًٛب يرتٜٔ نُا ٜطٜٔ ايػٝـ د٩٬ٙ ٕإ

 : شصٜط عُٝل ـختِ ٖٓا ببٝإ ْكض ؾؿٝل ٚبٝإ تٚأ
أْ٘  () ا٫َاّ ايكازم إىلايؿٝذ ايهًٝين بػٓسٙ ايكشٝض  ض٣ٚ -1

اهلل مل ٜأخص  ٕإط: ايصٟ ٚضث٘ عٓ٘  ()٪َٓني ايـَُري قطأ يف نتاب دسٙ أ
خص ع٢ً ايعًُا٤ عٗسّا ببصٍ ايعًِ اٍ عٗسّا بطًب ايعًِ ست٢ أٗٸايـذع٢ً 
ٗٸ ع٢ً  خصٙ اهللعٗسّا َٚٝجاقّا أُسٟ ايـُـشايعًِ ٚايتٛدٝ٘  ؾهإ بصٍ صاٍيًذ

 بإٔ ٜعًُٛٙ ملٔ دًٗ٘ ٜٚؿٝسٚا :   -بعس تعًُِٗ ٚقريٚضتِٗ عًُا٤  -ايعًُا٤ 
 َط ٚتٓؿٝصّاَتجا٫ّ يٮؿت٘ إٖٚصا ايهتاب أٓي, يٝٓتؿع ب٘ َٔ أسبب٘ َٔ مل ٜعًُ٘ 

 . بكبٛي٘  غبشاْ٘ تهطع ايٝ٘ٝجام أضدٛ ْؿع٘ ٚأايـُطبل ايعٗس ٚ ٚع٬ُّ ع٢ً
 ٜتؿُٗ٘ إٔ( ٫ضبعٕٛ سسٜجّاا) :نتابٞ ٖصا ْكض َٔ ٜكطأَٚٔ ٖٓا أ

ُٔ ـقطا٤ت٘ ست٢ ٜػتٛعب٘ ثِ ٜعًُ٘ ٜٚؿٝس ب٘ َٔ ٜتكبٌ َٓ٘ ٜٚكتٓع ب٘ َٜٚهطض
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ضف ا٫غ١َٝ٬ ٚا٫سازٜح عاايـُايطغب١ يف تعًِ  أُٚإ ـٛقع ؾٝ٘ ا٫ٜٜت
تكٌ ايـُكبٍٛ ايـُبػٓسٙ ( قٍٛ ايهايفأ)ؾكس ض٣ٚ ايهًٝين يف , ُس١ٜايـُـش

ًٓ إٔايعًِ ظنا٠ ط(: )با٫َاّ ايباقط   ص.ُ٘ عباز اهللتع
سازٜجِٗ بني عباز اهلل ٚتعًُِٝٗ َهاَٝٓٗا بصٍ عًَِٛٗ ْٚؿط أ: إشٕ  

 ػتٛدب ظٜاز٠ سػإ ٚقطب١ َٔ ايطمحٔ تقسق١ ٚإُا٤ ٚـظنا٠ ْٚ
سازٜجِٗ ٚتعًِٝ ايٓاؽ عًَِٛٗ ٚيعً٘ ٜكري بٓؿط أ, دط ٚتهاعـ ايجٛابا٭

() ٚشؿطٙ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ـٜ: ا٫قٌ يف  أٚ, ّا يف ايسْٝا ايـُٜكبض ؾكّٝٗا ع
 . يف ظَط٠ ايعًُا٤ ايؿكٗا٤ ا٫تكٝا٤ 

َع  ()٪َٓني ايـَُري خطاب أ -يف اهلل ٜٚا أخيت خٞ أ ٜا - اٚتصنط
ايكًٛب أٚع١ٝ : ٌُٝ بٔ ظٜاز إسؿغ َا أقٍٛ يو ن ٜاط:  ايـضايعبس ايك
عًّٛ ْ٘ تٛزع ؾٝٗا ايط عٔ ايكًٛب با٭ٚع١ٝ ٭ُا عبٸـاْ صٚعاٖاؾدريٖا أ

ٖا نجطأ:  صأٚعاٖاخريٖا طٚ, طع١ُ يف ا٭ٚاْٞٛنع ا٭ف نُا تعاضايـُٚ
, ضباْٞ ايـِؾع: ١ ايٓاؽ ث٬ثط(: )ثِ قاٍ , ٚعّٝا ٚسؿعّا يًُعاضف ايٓاؾع١

 إٔ ته٢ُٕٓٛ ـتأص تباع نٌ ْاعلضعاع أ ُـرٖٚ, ذا٠ـَٚتعًِ ع٢ً غبٌٝ ْ
ّا يف خط٣ َٚتعًُ ايسْٝا ٚا٭سازٜجِٗ اييت ٖٞ خريّا ٭زاضغ أٜٗا ايكاض٤٣

 . ت٢ اهلل بكًب غًِٝ ٜٓؿع َاٍ ٫ٚ بٕٓٛ إ٫ َٔ أ ططٜل ايٓذا٠ ّٜٛ ٫
سازٜجِٗ ٭ايٓاؽ  وٚتعًُٝ( )سازٜجِٗ عًَِٛٗ ٚأ ىثِ اْ٘ بٓؿط

ٖٞ ٚظٝؿتِٗ , ١َُٗٚ ضبا١ْٝ َطًٛب١ َٔ ايعًُا٤ ٪زٟ غطنّا ؾطعّٝات
يف نٌ  بِٗضبطٗا ٚ ()ُس َـشْاطٗا اهلل غبشاْ٘ بعًُا٤ آٍ ٚٚادبِٗ أ

 -بٝإ ٚظٝؿ١ ايؿكٗا٤ : نجري٠  أخباضٚضز يف  عكط ٚظَإ َٚٛقع َٚهإ سٝح
 صبًٝؼ ٚعؿاضٜتَ٘طابطٕٛ بايجػط ايصٟ ًٜٞ إط:  - ُس َـشعًُا٤ آٍ 

  إىلشطٜؿات٘ اييت ٜٛسٞ بٗا ـهٝهات٘ ٚتٜسؾعٕٛ ؾبٗات٘ ٚٚغاٚغ٘ ٚتؿ
يـ ٝؼ َٔ أـًـع٢ً إب أؾسٸط :ايؿكٝ٘ ايتكٞ  ٚإٕ, ايٓاؽ ٚعكٛهلِقًٛب 
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ُٸ٭, عابس ٓكص ايـُ ايـِايع ٜعين -ا ٖٚص, ٘ شات ْؿػ٘ ؾكط ٕ ايعابس ٖ
ُٸ -ري٠ ايـشعطؾ١ َٔ ايؿبٗات ٚايـُيًهعؿا٤ ٚقًًٝٞ  ْؿػ٘ شات  شات ٘ َعٖ

ايعاٌَ بٛظٝؿت٘  ايـِٚيصا نإ ايعبًٝؼ ٚدٓٛزٙ يٝٓكصِٖ َٔ إص عباز اهلل
 . يـ عابس أؾهٌ عٓس اهلل َٔ أ

ْو أ -()ٚآي٘ ( )ُسَـششسٜح ـتعًِ يايـُ يكاض٨اٜٗا ا- ٚاعًِ
 ٚتعًُٝو غريى ب٘ ممٔ اغتُع ايكٍٛ ايؿطٜـ ( )تكري بتعًُو سسٜجِٗ 

سػٔ ايكٍٛ ٖٛ سسٜح أٚ, ايًطٝـ ٚإتبع أسػٓ٘ ُسٟ ايـُـشسٜح ايـشٚ
رب ايكشٝض غ٪اٍ عٔ قٍٛ اهلل ايـدٚضز يف  سٝح  ()ي٘ ٚآ ()ُس َـش

ٕٳطغبشاْ٘  ُٹعٴٛ ٔٳ ٜٳػٵتٳ ٘ٴ  اٖيصٹٜ ًٖ ِٵ اي ٖٴ ٖٳسٳا ٔٳ  ٚٵَي٦ٹَو اٖيصٹٜ ٘ٴ ُأ ٕٳ َأسٵػٳٓٳ ٝٳتٻبٹعٴٛ ٍٳ َؾ ٛٵ اِيَك
ٚٵُيٛا اَ٭ِيبٳابٹ ِٵ ُأ ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو  ٖٛ ايطدٌ ٜػُع ط: يف تؿػريٙ( )قاٍ  صٚٳُأ

ٚؾكٓا اهلل غبشاْ٘ , صٜعٜس ؾٝ٘ ٫ٚ ٜٓكل خ ب٘ نُا مسع٘ ٫سٜح ؾٝشسٸايـش
 . ٝب َـذجِٗ ٚتعًُٝٗا اْ٘ مسٝع سازٜبتعًِ أكٝل ايػطض ١ُٗ ٚحتايـُزا٤ ٭

شب ـضٖا َٚٔ ٜسصٸٚأ ايـضٞ بايعٌُ ع٢ً ٚؾل ايعًِ ايك٘ ْؿػبٸْثِ أ -2
تصنط قٍٛ ٚأ, ٪َٓاتايـُٓني ٚاخٛاتٞ ٚبٓاتٞ ٪َايـَُٔ اخٛتٞ ٚابٓا٥ٞ 

ْؿع٘ قًٌٝ ٚنطضٙ  صُطـايعًِ ب٬ عٌُ نايؿذط ب٬ ثط(: )ضغٍٛ اهلل 
غ٪اٍ رب ايكشٝض ايـدٚقس ٚضز يف , نبريػاب٘ يف ايكرب ّٜٚٛ ايكٝا١َ نجري ٚس

٘ٹ ط: عٔ قٍٛ اهلل غبشاْ٘ يف غٛض٠ ا٫ْعاّ ()ا٫َاّ ايكازم  ًٖ ًٹ ذٻ١ُ ايـشَؾ
ّا ؟ ايـُأنٓت ع:تعاىل ٜكٍٛ يًعبس ّٜٛ ايكٝا١َ  اهلل ٕإط(: )ؾكاٍ  صاِيبٳايٹػٳ١ُ

قاٍ نٓت دا٬ّٖ : ٚإ قاٍ  ,أ ؾ٬ عًُت مبا عًُت: قاٍ ي٘ , ِ ْع: ؾإ قاٍ 
 . صذ١ ايبايػ١ايـشؾ٬ تعًُت ست٢ تعٌُ ؟ ؾٝدكُ٘ ٚشيو أ : ي٘ 
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ـٌا حيتاجْ٘ اهٕٚ ًّ أًس دٍِٙٔ ًزبعني حدٙجًا ًّ حفظ ًّ أًيت أط -2
ًا ٗحظسٖ اهـٌخسٝ بعجٕ ا هل َٙ٘ اهيٚاًٞ قيًٚٔا  ٗجٕ ا هل ٗاهداز اآل ٙسٙدْٗ بٕ

 .صهئم زقٚيًاني ٗحشّ اؤاهـحا هل ًع اهِبٚني ٗاهصدٙيني ٗاهظٔدا١ ٗاهص
 

ذ َٔ ايؿطٜكني ؿاٜايـُثٞ ا٫غ٬ّ قاطب١ ضٚاٙ سٸَـشٖصا خرب َؿٗٛض بني 
 نجط ايؿٝذ ايكسٚم َٔ ضٚاٜت٘ بأغاْٝس َتعسز٠ ٚأ, يف نتب سسٜجِٗ 

 .  ٚبعهٗا قشٝض ايػٓس  -كاٍ ٚيف غريٙايـديف نتاب٘  -
ْسضاؽ ٚؾِٗ ٚاٱ ٝاْت٘ عٔ ايهٝاعط٘ ٚقسٜح ٜعين نبايـشسؿغ  -1
٫ٚ ُهٔ ست٢ ٜؿتٗط ٜٚٓشؿغ ـٚضٚاٜت٘ يًػري ْٚؿطٙ ي٘ بأٟ ططٜل ََعٓاٙ 

 . يؿع٘ َٚعٓاٙ ٫ٚ ٜٓسضؽ ٜهٝع يؿع٘ 
ٚسها١ٜ ؾعً٘ ( )سٜح ٖٛ ن٬ّ ايطغٍٛ ا٫ععِ ايـشطاز َٔ ايـُٚ -2

ٚقس , إىل اَت٘ بًػ٘ ٜٔ اهلل غبشاْ٘ ٚعٔ تؿطٜع٘ ايصٟ أٚغٓت٘ ايهاؾؿ١ عٔ ز
 ()سسٜجِٗ ؾهإ , د٬ّٝ بعس دٌْٝٚكًٛٙ إيٝٓا ( )ٌٖ بٝت٘ سؿع٘ أ

عٔ ( ) ٜطْٚٚ٘ نابطّا عٔ نابط عٔ ضغٍٛ اهلل ()سسٜح ضغٍٛ اهلل 
ٌٸايـذعٔ ايباض٨ ( )درب٥ٌٝ   . ٚع٬  ًٌٝ د
ٕ نإ سؿع٘ ٚإ -عٔ ظٗط خاطط -سٜح يف ايباطٔ ايـشٜهؿٞ سؿغ  ٫ٚ

ط يف ْ٘ ٫بس َٔ ايتسبٸإ٫ أ, ططٙ ْٚكؿ٘ يف يٛح قًب٘ ثٛاب ععِٝع٢ً ظٗط خا
ُا حيتادٕٛ إيٝ٘ َٔ ـَ( ط)اٙ َٚهُْٛ٘ بكط١ٜٓ قٛي٘ ُ٪زٸـَعٓاٙ ٚايعٌُ ب

ُهَُٛ٘ بعس ـتسٜٔ بسٜح ٜٚايـشست٢ ٜعٌُ بٚع٬قتِٗ بباض٥ِٗ  صَط زِٜٓٗأ
شتاد٘ يف ـسٜح ايصٟ ٜايـشعِ َٔ أ,ؿِٗ َعٓاٙ ٜٚسضى َهُْٛ٘ َٚػعاٙ ٜت إٔ

ضسِ ( : ط)ٍٛ اهلل قاٍ ضغشٖٛا ـْ أٚع٬قات٘  أٚيف تهػبات٘  أٚ عبازات٘
 ص.اٖا نُا مسعٗااهلل إَط٤ٶ مسع َكاييت ؾٛعاٖا ؾأزٸ

 ايسٜٔ ٚأسهاّتاز  ايٝ٘  ؾـٞ أَٛضايـُـش سٜح ايـش ٜعِ  سٜح ايـشٖٚصا 
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يف  أٚعكا٥سٙ شتاد٘ يف ـسٜح ايصٟ ٜايـشأعِ َٔ :عَُّٛا بني ايـُ ايؿطع
ُعطؾ١ ـؾاْ٘ ب, ٖاشٛـْ أٚيف ع٬قات٘  أٚتهػبات٘ يف  أٚعبازات٘ يف  أٚأخ٬ق٘ 

عُاي٘ ايعباز١ٜ ٚايتذاض١ٜ تػُٛ عكٝست٘ ٚأخ٬ق٘ ٚتكض أ () سسٜج٘
َٔ ايعٌُ ايؿاغس َٚٔ ايطبا َٚٔ ايباطٌ ٜٚعٌُ هًـ ايـُشصض ـٝات١ٝ ٜٚايـشٚ

 . ٬ٍ ايـش
 ٕإبٌ , ٜهٝع ٫ٚ ٜٓسضؽ  سٜح ست٢ ٜٓشؿغ ٫ٚايـش٫ٚبس َٔ ْؿط 

٫غُٝا قًٛب  ّاععُٝ بني ايٓاؽ ؾه٬ () سازٜجِٗٓؿط عًَِٛٗ ٚأي
ؿػسٜٔ ايـُختطاف ـدؿ٢ إى ٚايصٜٔ ٜقًًٝٞ ا٫زضا -ػتهعؿني ايـُ

ض٣ٚ ايؿٝذ ايهًٝين بػٓسٙ  -ايؿو يف عكٝستِٗ بٜكاعِٗ إ دافـٜٚؾهاضِٖ ٭
شيو يف  شسٜجٓا ٜبحٸـضدٌ ضا١ٜٚ يط(: )ا٫َاّ ايكازم  إىلتكٌ ايـُ

 . صيـ عابسب٘ قًٛب ؾٝعتٓا أؾهٌ َٔ أ ايٓاؽ ٜٚؿسٸ
ع٬َّٝا يػطض نػب ايكًٛب يعًِ ٖٛ ْؿطٙ بني ايٓاؽ ٚتطٚجي٘ إا بحٸٚ

١َُٗ عع١ُٝ  ٖٙٚص, ك١ ٚا٫ؾهاض ايعاي١ٝ ايـشُإ ٚايعكا٥س ـٚتكٜٛتٗا ع٢ً ا٫ٜ
يف  يـ عابس ٜٓؿع ْؿػ٘أدطٖا ععِٝ ٚؾاعًٗا أؾهٌ َٔ أٚؾا٥س٠ دع١ًٜ ؾإٕ 

ٜٓؿع ايٓاؽ  - ُس َـشآٍ ْاؾط عًّٛ  -ٖٚصا , َباؾط٠ عباز٠ اهلل غبشاْ٘
طاّ ايـش٬ٍ ٚايـشدتل بؿك٘ ـٜ ٫ٚعًُ٘  صأَط زِٜٓٗطيف عكٝستِٗ ٚإق٬ح 
ك١ ايـشعِ ايعكا٥س بٌ ٜ -ٚإ ناْت ٖصٙ ١َُٗ دسّا  -ٚايطٗاض٠ ٚايٓذاغ١ 

 ِيف سٝاتٗ اؽٓسٜج١ٝ اييت تٓؿع ايايـشايكطآ١ْٝ ٚعاضف ا٫غ١َٝ٬ ٚايعًّٛ ايـُٚ
 ِٜٚطد٢ َٓٗا ق٬ح آخطتٗ ِٗضب إىل ِبٗٚتكطٸ ِبسٜٓٗ ِايسْٝا ٚتطبطٗ

ٛٸ ِضٖٛٚعُاض٠ قب  .  ِّٜٛ قٝاَتٗ َِكاَٗ ٚعً
بٛب١ٝ سؿغ َـشٖصا ؾطط  صطٜسٕٚ ب٘ ٚد٘ اهلل ٚايساض ا٫خط٠ٜط -3

 :ب ا٭دط ايععِٝ سٜح ٚتطتٸايـش
 سٜحايـشٜككس ساؾغ  إٔؾ٬بس َٔ  ....صّا ايـُؾكّٝٗا ع بعج٘ اهلل  ط -4
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ضنٛإ اهلل بعًُ٘ ٜطدٛ  إٔ٘ بعًُ٘ ٫ٚبس غبشاْاهلل  إىلب ُسٟ ايتكطٸايـُـش
 . ٚايساض اٯخط٠

ط َعٓاٙ ٚايعٌُ ب٘ ضبعني سسٜجّا ٚتسبٸرتتب ع٢ً سؿغ أايـُط ــٚا٫ث
ٜبعج٘ اهلل غبشاْ٘ ّٜٛ  إٔاهلل غبشاْ٘ ٖٛ  إىلع٢ً طبك٘ ٚايتكطب ب٘  ٚايتسٜٔ

ٍ اايكٝا١َ يف عساز ايؿكٗا٤ ايعًُا٤ ايصٜٔ ضؾع اهلل غبشاْ٘ زضدتِٗ سٝح ق
ِٳ زٳضٳدٳاتٺط ًِ ٔٳ ُأٚتٴٛا اِيعٹ ٚٳاٖيصٹٜ ِٵ  ٓٵُه َٹ َٳٓٴٛا  ٔٳ آ ٘ٴ اٖيصٹٜ ًٖ ّ اهلل ٚقس قسٸ, ص ٜٳطٵَؾعٵ اي

ُا ٜهؿـ عٔ يعّٚ ايتشًٞ با٫عتكاز ايكشٝض ـُإ ع٢ً ايعًِ َـغبشاْ٘ ا٫ٜ
, يعًِ َٚع٘ قبٌ طًب اُإ ـٛاؾل ي٬ٜايـُٚايتسٜٔ ايكازم  ايـضٚايعٌُ ايك

َٳٓٴٛاطْ٘ َٔ أست٢ ٜكسم عًٝ٘  ٔٳ آ ِٳطٚص اٖيصٹٜ ًِ ٜٚػتشكٛا ضؾع ص ُأٚتٴٛا اِيعٹ
ٚٳايكٻطَع ايسضدات ايع٢ً ّٜٛ ايكٝا١َ  ٗٳسٳا٤ٹ  ٚٳايؿټ ٚٳايكِّسِّٜكٹنيٳ  نيٳ ايـشايٓٻبٹِّنيٳ 

ٚٵَي٦ٹَو ضٳؾٹّٝكا ٔٳ ُأ  . صٚٳسٳػٴ
 ايكطإٓشكٌٝ عًّٛ ـيف ؾهٌ ت - ٦اتايـُب -خباض ايهجري٠ ٚقس ٚضزت ا٭

سٜح أسسٖا ؾكس ايـشٖصا , ٚثٛاب٘ يف ا٫خط٠  ٚيف دعا٤ٙ يف ايسْٝا سٜحايـشٚ
ُا ـضبعني سسٜجّا َ٭اؾغ ايـشعح اهلل غبشاْ٘ ٜب إٔ( )ٚعس ؾٝ٘ ضغٍٛ اهلل 

يف ظَط٠ ايعًُا٤ شؿطٙ ـٜٚ - ِبطبٗ ِٚع٬قتٗ َِٛض زٜٓٗايٓاؽ إيٝ٘ يف أحيتاز 
َع تؿاٚت , ٠خطيف اٯ عَِٗ بجٛابِٗ ٜٚطؾع زضدت٘ َٚع ايؿكٗا٤ ٜٚجٝب٘

ايسضد١ تعًٛ ٚتطتؿع نًُا اضتؿعت ؾإ , زضدات ايعًُا٤ ٚعسّ تػاٜٚٗا 
اٖس٠ َـذيتعاّ زٜٓ٘ ٚؾطع٘ ٣ٛٚ اهلل غبشاْ٘ ٚإسٛاٍ ايعًُا٤ َٔ سٝح تكأ

 .اض٠ بايػ٤ٛ يف غًٛنِٗ َٸايٓؿؼ ا٭
 ضٟ سايـدضٚاٙ ابٛ غعٝس , ـشؿغ أضبعني سسٜجّا ثط آخط يٚقس ٚضز أ

نٓت ي٘ ؾؿٝعّا ٚؾٗٝسّا ّٜٛ ط(: )عٔ ضغٍٛ اهلل  -ًٌٝايـذايكشابٞ  -
أنٕٛ ٚ, ّٜٛ ايكٝا١َ غؿطإ شْٛب٘ ي٘ طًب أٟ نٓت ي٘ ؾاؾعّا أص ايكٝا١َ

َط زٜٓ٘ سٜح ايٓاؾع يف أايـش ٘ يف ايسْٝاساي٘ ايصٟ ٖٛ سؿعؾاٖسّا ع٢ً سػٔ 



 

 (15)                                                                                   األزبعْ٘ حدٙجًا   

 

َٔ ط(: )عٓ٘  -عبس اهلل بٔ عباؽ -رب ا١َ٫ سٚيف سسٜح , ٚؾطع٘ 
َٚا ص عني سسٜجّا َٔ ايػ١ٓ نٓت ي٘ ؾؿٝعّا ّٜٛ ايكٝا١َسؿغ َٔ اَيت اضب

ُٻا طّٜٛ  ()ضظقٓا اهلل غبشاْ٘ ؾؿاعت٘ , أععِ ا٭ثط َٴطٵنٹعٳ١ٺ عٳ ٌټ  ٌٴ ُن ٖٳ تٳصٵ
ِٵ  ٖٴ َٳا  ٚٳ ٚٳتٳطٳ٣ ايٓٻاؽٳ غٴَهاضٳ٣  ٗٳا  ًَ ُٵ ٌٕ سٳ ُٵ ٌټ شٳاتٹ سٳ ٚٳتٳهٳعٴ ُن َأضٵنٳعٳتٵ 

٘ٹ ؾٳسٹ ًٖ ٔٻ عٳصٳابٳ اي ٚٳَيهٹ  . صٜسٷبٹػٴَهاضٳ٣ 
١َ َٔ أ -شؿغ ا٫ْػإ ـٜ إٔسٜح ايؿطٜـ ايـشَٛنٛع : ٚباختكاض

ؾِٗ ط َعٓاٖا ٢ٚ سؿعٗا يف ايكًب ٚتسبٸُعٓـب, ضبعني سسٜجّا أ -ُس َـش
قاقسّا , ٔ ع٢ً طبكٗا ْٚؿطٖا بني ايٓاؽ اٖا ٚايتسٜٸُ٪زٸـَػعاٖا ثِ ايعٌُ ب
اهلل ٚايساض د٘ سٜح ٚايـششؿغ ـٜطٜس ب: اهلل غبشاْ٘  إىلبصيو نً٘ ايتكطب 

 ّاايـُاهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ؾكّٝٗا ع بعج٘: طثِ ٜرتتب عًٝ٘ ا٫ثط ايععِٝ . ا٫خط٠ 
ٖٚ٪٤٫  -ٚسؿطٙ يف ظَطتِٗ َع ايٓبٝني ٚايكسٜكني ٚايؿٗسا٤ ٚايكًشا٤ 

 . ٩ي٦و ضؾٝكّا ٚسػٔ أ -ع٢ً زضدات ايكطب َٔ اهلل غبشاْ٘ أ
٪َٔ ايتكٞ ايـُ نُا ٬ٜسغ -( )سازٜجِٗ ٕ أَٚٓؿأ ٖصا ايؿهٌ ٖٛ أ

تبعح ْٛضّا يف ايباطٔ ٚايكًب ٚبكري٠ يف ايعكٌ ٚايؿهط ٚجتعٌ عٓسٙ  -ايٛضع 
ؾٝؿب٘ س٦ٓٝص ايؿكٗا٤ ايعًُا٤ ا٭تكٝا٤ , ايبكري٠ ٚايًص٠ يف ؾِٗ أسهاّ ايؿطٜع١ 

سٜح ايـشَٚٔ ٖٓا ٚضز يف بعض ْكٛم , ٜٚػتشل زضدتِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ 
يكٝا١َ َع ايٓبٝني ٚايكسٜكني سؿطٙ اهلل ّٜٛ ا.... َٔ سؿغ َٔ أَيت ط

 ص . ني ٚسػٔ أٚي٦و ضؾٝكّاايـشٚايؿٗسا٤ ٚايك
ايتؿك٘ يف ايسٜٔ ضبعني سسٜجّا ٖٛ ْٛع َٔ سؿغ أ إٔ إىلٜٚٓبػٞ ا٫يتؿات 

ِّ ؾٹطٵَق١ٺ ط122: ١ُ يف غٛض٠ ايتٛب١ ـ١ٜ ايهطٜايصٟ ٚضزت ب٘ اٯ ٔٵ ُن َٹ ٛٵ٫َ ْٳَؿطٳ  ًَ َؾ
ٗٴٛ ِٵ َطا٥ٹَؿ١ْ يٹٝٳتٳَؿٖك ٗٴ ٓٵ ِٵ َٹ ٗٴ َٳ ٛٵ ٚٳيٹٝٴٓصٹضٴٚا َق ِٵ  ٗٴ َٳ ٛٵ ٚٳيٹٝٴٓصٹضٴٚا َق  ٔٔ ضٳدٳعٴٛا  إشاا ؾٹٞ ايسِّٜ

ٕٳ ِٵ ٜٳشٵصٳضٴٚ ٗٴ ًٖ ِٵ َيعٳ ٔٗ ٝٵ ععِٝ عًٝ٘ ْعري قٛي٘  سحٸ( )ٚيف ضٚاٜاتِٗ , صٔإَي
(ط :) ٜٔيف نتاب٘ اهلل ٜك ٕإ, تؿكٗٛا يف ايس ٍٛ : ٔٔ ٗٴٛا ؾٹٞ ايسِّٜ يٹٝٳتٳَؿٖك
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ِٵ ٗٴ َٳ ٛٵ ِٵ  ٚٳيٹٝٴٓصٹضٴٚا َق ٗٴ َٳ ٛٵ ٕٳ إشاٚٳيٹٝٴٓصٹضٴٚا َق ِٵ ٜٳشٵصٳضٴٚ ٗٴ ًٖ ِٵ َيعٳ ٔٗ ٝٵ ص  ضٳدٳعٴٛا ٔإَي
 ٝ٘ ّٜٛك٘ يف ايسٜٔ ؾاْ٘ َٔ مل ٜتؿك٘ يف زٜٔ اهلل مل ٜٓعط اهلل ايـتؿـعًٝهِ بايط

 :رب ايكشٝض ايـديف  ()ٚقاٍ ا٫َاّ ايكازم ص ي٘ ع٬ُّ ايكٝا١َ ٚمل ٜعٓى
 .صٝاط ست٢ ٜتؿكٗٛانطبت ض٩ٚغِٗ بايػقشابٞ أ إٔيٛززت ط

ًّٛ ا٫غ١َٝ٬ ايتعًِ ٚايتجكـ ٚطًب ايع: طاز َٔ ايتؿك٘ يف ايسٜٔ ايـُٚ
ػًِ يف سٝات٘ ايـُُا حيتاز ايٝ٘ ـشٖٛا َـؾهاض ٚؾك٘ َْٚٔ عكا٥س َٚعاضف ٚأ

 .  - قربٙ ٚقٝاَت٘ -خطت٘ ٯايسْٝا َكس١َ ٫ق٬ح زٜٓ٘ ٚع٬قت٘ بطب٘ ٚعُاض٠ 
ايؿتٝا  أٚسٜح ايـشطز سؿغ َـذ: طعّا بٛب ؾايـُـش٫ٚ ٜطاز َٔ ايتؿك٘ 

بٌ ٜطاز َٓ٘ , ٜـ رب ايؿطايـد أٚهِٝ ايـش ايكطإٓبجٛث١ يف ايـُايؿهط٠  أٚ
ع٢ً  ٘عًُاهلل غبشاْ٘ ب إىلايعٌُ ب٘ ٚايتسٜٔ ٚايتكطب ؿغ ٚايتعًِ َع ايـش

 () ضغٍٛ اهلل إٔسثني ايـُـشغتؿانت ْكٛم ا٫خباض بني ٚقس إ. ٚؾك٘ 
ط اهلل عبسّا مسع ْهٸط: يف سذ١ ايٛزاع ٚقاٍ ؾٝٗا ٝـ ايـدخطب يف َػذس 

ًَٓكاييت ؾٛعا  . صػٗا َٔ مل ٜػُعٗاٖا ٚسؿعٗا ٚب
دعً٘ ْهطّا سػّٓا مج٬ّٝ ّٜٛ ايكٝا١َ دعا٤  صط اهلل عبساْهٸطَٚع٢ٓ 

ضؾاز ُا ؾٝ٘ َٔ خري ْٚؿع ْٚكض ٚإـسٜجٞ بٚس صمسع َكاييتط: ؾعً٘ 
ٔ عقاْٗا ٚ يٛح قًب٘ ٚيف عٔ ظٗط خاططٙ صٚسؿعٗاطٚؾُٗٗا  صؾٛعاٖاط
ٚبًػٗا َٔ مل طثِ ْؿطٖا , ٗا ٚأخص بٓكشٗا ٚؾا٥ستٗا بْسضاؽ بإٔ عٌُ اٱ

 أٚٚمل ٜكٌ ايٝ٘ سسٜج٘ بػُاع ( )مل تبًػ٘ َكايت٘ َٔ أبًػٗا أٟ  صٜػُعٗا
 . ري ٚايٓؿع ايـدحنُٖٛا ست٢  ٜٓتؿع َٓٗا ٜٚعٌُ مبهُْٛٗا ؾٝعِ  أٚنتاب١ 

ُ٘ ًٜٓتؿع بع ايـِعط: رب ايكشٝض ايـد ٚايٓؿط ٚايتبًٝؼ خري ععِٝ دا٤ يف
ايٓاؾط عًُ٘ بني ايٓاؽ  ايـِايع إٔضٜب يف  ٫ٚ صيـ عابسأؾهٌ َٔ غبعني أ

ٌ َٔ ؾهأ -شٖٛا ـْ أٚخطاب  أٚتبًٝؼ  أٚبهتاب  -ايباشٍ َعطؾت٘ هلِ 
 ايـِذعٌ ايعـٜ رب ايكشٝضايـدٖٚصا , ايعابس ايصٟ ٜٓؿع ْؿػ٘ ٚسػب
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ؾٝهؿـ  -ٖٚصا ضقِ ٖا٥ٌ  -يـ عابس عني أٌ َٔ غبؾهٓتؿع َٔ عًُ٘ أايـُ
  . ايؿطٜـ عٔ ؾهٌ ععِٝ َٚكاّ دًٌٝ ربايـد

  :عطا٤ ايعًِ ايسٜين سك٘ يهٔ ٫بس َٔ إ
 َاّ اٱرب ايكشٝض قٍٛ ايـدٚضز يف  , ٚبأٚقاؾ٘ٞ ب٘ ايتشًٓ٘ ٚسٓك

ٚتٛانعٛا  ,ًِ ٚايٛقاضايـشٓٛا َع٘ بطًبٛا ايعًِ ٚتعٜٸإط(: )كازم اي
ًٓـي ٖٚصا خطاب يط٬ب ص ُٔ طًبتِ َٓ٘ ايعًِـيعًِ ٚتٛانعٛا يُْٛ٘ أُ تع

 -ٕ ٜتشًٛا َع ايعًِ عاضف ا٫غ١َٝ٬ ٚزعٛتِٗ ٭ايـُايس١ٜٝٓ ٚايعًّٛ 
عًِ َع٘ طُع بني ا٫َطٜٔ ايـذؾإ اهلل غبشاْ٘ ٜطٜس َِٓٗ , ًِ ٚايٛقاضايـشب

, غا٠٤ ايٝ٘يٓؿؼ عٔ ٖٝذإ ايػهب عٓس قسٚض اٱًِ نبط اايـشٚص سًِ
ٛٸؾ٬ ٜبت بايٛقاض ٚايػه١ٓٝ  ٘عًَُع  بٌ ٜتعٜٔؾعً٘  ض يف تكطؾ٘ ٚضزٸصٍ ٫ٚ ٜتٗ

 .ايعًُا٤ ا٭بطاض ا٫تكٝا٤ٚايعك١ْٝ٬ ؾإ ٖصٙ قؿ١ ٚايطظا١ْ 
صٜٔ ـِ ايـٗـ٬بـتٛانع ايعًُا٤ َع طـب( )َآَا ايكازم َط إنُا أ

َٔ ػتؿاز٠ ايـُُس١ٜ ايعاي١ٝ ايـُـش عاضفايـَُِٓٗ ايعًّٛ ايٓاؾع١ ٚ ٕٛـٜتعًُ
ؾإ ,  ِٝٗ ٚأغاتصتُِٗايط٬ب ايتٛانع َٔ َعً ٜتعًِنٞ , ()سازٜجِٗ أ

ق٣ٛ تاثريّا َٔ ايتعًِٝ ًل ايطؾٝع أايـدايتعًِٝ ايعًُٞ ٚا٫يتعاّ ايٛاقعٞ ب
 . ًِ ٚايٛقاض ايـشايٓعطٟ ٚايٓكض ايًؿعٞ بايتٛانع ٚ

ٜتٛانعٛا  إٔع٢ً ط٬ب ايعًِ  ()ٚدب ا٫َاّ ايكازم نُا أ
بني ُسٟ ايٓاؾع ست٢ ٜهْٛٛا َ٪زايـُـشطًبٛا َٓ٘ ايعًِ  ُٔـٜٚتصيًٛا ي

تهٌُ  عطؾ١ ٚايعًّٛ ايس١ٜٝٓ ٫ايـُؾإ , تكٝا٤ َٓكازٜٔ َتٛانعني يًعًُا٤ ا٭
 . ٫ بايتٛانع ٚايٛقاض إ

ا٫ٚقاف بٗصٙ  -تعًُٕٛايـُٕ ٚعًُٛايـُ -ٚعٓسَا ٜتش٢ً ط٬ب ايعًِ 
عٓس اهلل غبشاْ٘ ٫ْ٘  كاّايـُٞ ٪َٔ عايايـُبٗا خ٬م عاي١ٝ ٜهٕٛ ٖٚٞ أ

 ()سازٜح ايطغٍٛ شكل ايػطض ا٫قك٢ َٔ ؾه١ًٝ تعًِ أـٜ
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ِٸ( ايطباْٞ ايـِايع)َكسام : ٜٚكري َػتكب٬ّ , ()ٚا١ُ٥٫ بطنا  سني ٜٗت
 . ٚاخ٬م باض٥٘ ضب٘ ٌُ بكٛاْني ضب٘ ٜٚع

 ٫ٚ تهْٛٛا عًُا٤ط - رب ايكشٝضايـديف ختاّ  -ثِ قاٍ ا٫َاّ ايكازم 
  صشكهِـبطذربنِ ٚتهربنِ ـت صؾٝصٖب باطًهِطٜٔ َتهرب صدباضٜٔ

 ايـِٚايتهرب ٚايتذري ٜػكط سل ايع, ععِٝ عٓس اهلل ٚيف تؿطٜع٘  ايـِٚسل ايع
ؾٹٞ طٚ, تكنيايـُ٪َٓني ايـُتعاىل ٚيف ْؿٛؽ اهلل  سعُٓػتٛاٙ ـيف ايسْٝا ٜٚٗبط ب

ٔٳ ُٴتٳَهبِّٔطٜ ًِ ٛٶ٣ يٹ َٳجٵ ِٳ  ٓٻ ٗٳ ٌټ دٳبٻإض عٳٓٹص طدٳ , ايهرب ضزا٤ اهلل طٚ صٝسٺٚٳخٳابٳ ُن
ْعٛش باهلل ْٚػتعني ب٘ يًتٛقٞ َٔ  ص٘ اهلل يف ايٓاضَٚٔ ْاظع اهلل ضزا٤ٙ أنبٸ

 . غهب٘ ٚغعريٙ 
 : دربٜٔ قشٝشني ـثهِ بسسٸٚأخريّا أ

ِ باب ٖس٣ ؾً٘ َجٌ أدط َٔ َٔ عًٓط(: )ُٗا عٔ ا٫َاّ ايباقط ـٚيأ
ري ايـدٜح اهلس٣ ٚشسـايعاًَني ببِٗ ٜعين  ص٩ي٦ول أكٜٓ ٫ٚ, عٌُ ب٘

ؾٝأخص ايعاٌَ باهلس٣ أدطٙ تاَّا ٜٚأخصٙ  صدٛضِٖ ؾ٦ّٝأَ أطٚايك٬ح 
 . َعًُ٘ َجٌ أدط ايعاٌَ باهلس٣ 

( )ٍٛ اهلل ــشهٞ قٍٛ دسٙ ضغـٜ () ٚثاُْٝٗا عٔ ا٫َاّ ايكازم
َٔ ط: ُسٟ ايـُـشسٜح ايـشػتك٢ َٔ ايـُاْٞ طايب ايعًِ ايطبٸ سل ٞـؾ

٥٬ه١ ايـُٚإٕ , ١ٓايـذ إىلًُّا غًو اهلل ب٘ ططٜكّا غًو ططٜكّا ٜطًب ؾٝ٘ ع
ْ٘ ٜػتػؿط يطايب ايعًِ َٔ يف ٚإ, يتهع أدٓشتٗا يطايب ايعًِ ضن٢ٶ ب٘

 . صٛت يف ايبشطايـشايػُا٤ َٚٔ يف ا٫ضض ست٢ 
 ايـِظي١ ايعط ْػأٍ اهلل ايتٛؾٝل ٚا٫ٖتسا٤ ٚا٫ستُا٤ َٔ ايعيٌ ؾإ

ِٗ محا١ٜ ايٓؿؼ َٚٓعٗا ايـُٚ, ()نُا قاٍ ضغٍٛ اهلل  صايـِتعيعٍ ايعٛ
بػعاز٠ ري ٚاهلس٣ يٓؿٛظ ايـدعٔ ايعيٌ ساٍ طًب ايعًِ ٚتعًِٝ ايٓاؽ 

 . خط٣ايسْٝا ٚا٭: ايساضٜٔ 
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ًّٗ , مل ٙلّ هٕ يف االخسٝ ُصٚب ٌِفعٞ اهدُٚا ـدٙح هاهـحزاد ًّ أط -3
 . ص خسٝأزاد بٕ خري اآلخسٝ أ طاٖ ا هل خري اهدُٚا ٗاآل

 
( قٍٛ ايهايفأ)َِٓٗ ايؿٝذ ايهًٝين يف  -ٙ مجع سٜح ضٚاايـشٖصا 

, ككٛزايـُع٢ٓ ٚايـُٖٚٛ ٚانض ( ) بػٓس قشٝض عٔ ا٫َاّ ايكازم
ٍٸ ُسٟ ٚتعًُٝ٘ ْٚؿطٙ ايـُـشسٜح ايـشخ٬م اي١ٝٓ يف تعًِ ع٢ً يعّٚ إ ٜٚس

ٚؾا٥ستٗا  َٓؿع١ ايسْٝآَ٘ ضاز ٚأسٜح ايـشبطًب عًّٛ قكس  إشا٫ ٚإ ,ٚتبًٝػ٘
 .أدط عٓس اهلل غبشاْْ٘كٝب ٚ خػط ٚمل ٜهٔ ي٘

م اي١ٝٓ خ٬إ:ع٢ٓ ايـُٚنٌ مج١ً َٓ٘ ت٪نس , سٜح شٚ مجًتنيايـشٖصا  
 : ُٖا , ٚتجبت٘  -خط٠ يٛد٘ اهلل ٚايساض اٯ

َٔ تعًُ٘ قكس ٚ صُٓؿع١ ايسْٝاـسٜح يايـشضاز َٔ أط: ١ًُ ا٫ٚىل ايـذ
سٜح يريتؿع يـشانإٔ ٜطًب عًّٛ  عاد٬ّ ّاْٚؿع ّازْٜٝٛ ّاغطنُٝ٘ يًٓاؽ عًت أٚ

ذعٌ ايػًطإ ي٘ َٓكبّا يف ـٜ أٚشرتّ ٚت٪ت٢ ي٘ ا٫َٛاٍ ـَكاَ٘ بني ايٓاؽ ٜٚ
, ؾتداض ع٢ً غريٙيتباٖٞ بعًُ٘ ٚاٱككس اٜ أٚ, ي١يف ٚظا٥ـ ايسٚ أٚايكها٤ 

نإ كاقس ايعا١ً٥ ٚايٓٛاٜا ايعا٥ؿ١ ايـُيس١ْٜٛٝ ٚغطاض اـشٛ شاى َٔ ا٭ْ أٚ
ُٸايـشٕ دٗازٙ يف طًب عًّٛ ؾاغسّا عٓس اهلل ٚناٚدٗسٙ عًُ٘ ت ً٘ سٜح ٚحت

خط٠ مل ٜهٔ ي٘ يف اٯطثٛاب٘ خًّٛا َٔ ضن٢ اهلل غبشاْ٘ َٚٔ  خطابّا
 . ١ٓ ايـذخط٠ ٚخًٛز ٜؿع بطنٛإ اهلل ْٚعِٝ اٯٚمل  صْكٝب
٢ يف ْاض قاب٘ ايعصاب ا٫يِٝ ٚتًٓعأ ٌ اْ٘ يٛ قكس َٓؿع١ ايسْٝا خاق١ّب

 أٚطًب ايعًِ يٝباٖٞ ب٘ ايعًُا٤ َٔ ط :سازٜح َتعسز٠دِٗٓ نُا ٚضز يف أ
 صعسٙ َٔ ايٓاضكَ ٜكطف ب٘ ٚدٛٙ ايٓاؽ إيٝ٘ ؾًٝتبٛأ أُٚاضٟ ب٘ ايػؿٗا٤ ـٜ

 ص٢ عًِٝٗ ايٓاضٌٜٚ يعًُا٤ ايػ٤ٛ نٝـ تًٓعط:  ٚيف سسٜح ْيب اهلل عٝػ٢
 .  ()عٔ ْيب اهلل عٝػ٢ ( )ُس ايكازم َـشضٚاٙ ا٫َاّ دعؿط بٔ 
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كبًني ع٢ً ايسْٝا ٚايصٜٔ ٜعٗط َٔ ايـ٤ُ ض َٔ ايعًُاَط بايتشصٸٚٚضز ا٭
ضأٜتِ  إشاط(: )ْعري قٛي٘ , ب١ يف ايسْٝا ٚا٫ٖتُاّ بعُاضتٗاتكطؾاتِٗ ايطغ

ذعًٛا زٜٓهِ ق٬ز٠ يف عٓك٘ ـت ٟ ٫أص ُٗٛٙ ع٢ً زٜٓهِّا يسْٝاٙ ؾاتٸبٸَـش ايـِايع
 , ُسٟ ٚأسهاّ ايؿطع ا٫غ٬َٞايـُـشسٜح ايـشخصٕٚ َٓ٘ عًّٛ تأ

  ,خط٣ٓ٘ يػ٤ٛ عاقبت٘ ٚخطري َكريٙ ٚخػطاْ٘ ايسْٝا ٚا٭سصضٚا َبٌ إ
مل ٜسخًٛا  َٓا٤ ايطغٌ َاايؿكٗا٤ أط: ُسٟ ايؿطٜـ ايـُـشسٜح ايـشٚضز يف 

عٛا ع٢ً ٓؿشـٜعين ت صؾاشا ؾعًٛا شيو ؾاسصضِٖٚ ع٢ً زٜٓهِ...يف ايسْٝا
قٛي٘ غبشاْ٘ يف  : سٜح ايكسغٞايـشبٌ ٚضز يف , عِٖٛزٜٓهِ َِٓٗ ٫ٚ تتبٸ

ْا قاْع بِٗ أز٢ْ َا أ ٕإط: تعًكني بٗا ايـًُُا٤ ايػ٤ٛ ايػاعني يًسْٝا سل ع
 .  ايسْٝا ايـِٜعين يف ع صْعع س٠ٚ٬ َٓاداتٞ عٔ قًٛبِٗأ إٔ

َٚٔ أضاز ب٘ خري اٯخط٠ ط: عؿطٟ ايـذسٜح ايـش١ًُ ايجا١ْٝ َٔ ايـذ
ري سٜح خايـشعًّٛ يقكس بطًب٘  إشاٜعين اْ٘  صخط٠أعطاٙ اهلل خري ايسْٝا ٚاٯ

ْٚعُٝٗا َٔ  خط٠اهلل غبشاْ٘ ٚأضاز َٓؿع١ اٯ إىلايتكطب ب٘ خط٠ ٣ْٛٚ اٯ
ْٚؿطٙ بني ايٓاؽ سكٌ ع٢ً ِ َعاْٝ٘ ًشسٜح ٚتعًٓدٗازٙ ايعًُٞ ٚسؿع٘ ي

 ٕ٘ ٜعطٝأ: ٖٞ  َع ظٜاز٠ٺ, َطازٙ ٚأعطاٙ اهلل خري اٯخط٠ ْٚعُٝٗا ٚيصا٥صٖا
ٜطاٙ ق٬سّا  غبشاْ٘ َٚا ط ي٘ َٓاؾعٗا سػب تكسٜطٙػٸٜٝهّا ٜٚخري ايسْٝا أاهلل 

 . -شٖٛا ـْ أٚداٙ  أٚشض١ٜ  أٚقش١  أَٚٔ َاٍ  -يًعبس 
خايكّا يٛد٘ اهلل غبشاْ٘ ٚأضاز ب٘  ايـضَٔ أت٢ بعٌُ ق: ٚباختكاض 

َٚٔ أتاٙ يككس زْٟٝٛ ٚغطض , خري اٯخط٠ أعطاٙ اهلل خري ايسْٝا ٚاٯخط٠ 
ٚخػط َا عٓس  -اهلل ي٘  ضٙيٛ قسٸ -ْؿع ايسْٝا ٚغُٓٝتٗا نإ ي٘ ايٓؿع ايسْٟٝٛ 

ض٣ٚ ايؿٝذ ايطٛغٞ يف أَايٝ٘ بػٓس َٛثٛم بكسٚضٙ , اهلل َٔ ا٭دط ٚايٓعِٝ 
ؾُٔ : ٚيهٌ إَط٨ َا ٣ْٛ , ُا ا٫عُاٍ بايٓٝات ـإْ( : ط)عٔ ضغٍٛ اهلل 

ٌٸ َٚٔ غع٣ ٜطٜس , غع٣ إبتػا٤ َا عٓس اهلل ؾكس ٚقع أدطٙ ع٢ً اهلل ععٸ ٚد
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مل ٜهٔ ي٘ إ٫ َا  -ايػِٓ  أٚا٠ عاّ َٔ ا٫بٌ ظن -٣ْٛ عكا٫ّ  أٚعطض ايسْٝا 
شطّ َٔ ثٛاب٘ ٚأدطٙ ّٜٛ ـدػط َا عٓس اهلل ٜٚـَٔ سطاّ ايسْٝا ٜٚص ٣ْٛ

 .      ايعباز  ايكٝاّ يطبٸ
بعًُ٘ خايكّا اهلل  إىلع٢ً قكس ايتكطب  شحٸـسٜح ٜايـششٕ ٖصا إ

 شاْ٘ضنا اهلل غب:  سٜح َٚعاضؾ٘ايـشعًّٛ ي ٘ضازت٘ َٔ طًبيٛدٗ٘ ٚع٢ً إ
٘ٳ ط ًٖ َٹطٴٚا ٔإ٫ٖ يٹٝٳعٵبٴسٴٚا اي َٳا ُأ ٔٳ سٴٓٳَؿا٤ٳَـدٚٳ ٘ٴ ايسِّٜ ٚطًب ايعًِ ٚتعًِ  صًٹكٹنيٳ َي

٫ٚبس خ٬م اي١ٝٓ هلل ؾ٬بس َٔ إ, اهلل إىل اسٜح عباز٠ ٜتكطب ا٫ْػإ بٗايـش
 .َٓاؾعٗا ايعا٥ؿ١ ٚيصاتٗا ايعا١ً٥ ٔ ؾٛا٥ب ايسْٝا َٚٔ تٓعٜ٘ ايككس ع

يٝ٘ خايكّا َٔ ضغبات ايسْٝا ـ إ٘ ٚقكس ايتعٓيٕ ضبٸػاضاز ا٫ْٚاشا أ 
شكٌٝ ضنٛإ باض٥٘ مجع اهلل ي٘ خري ـ٘ عُاض٠ آخطت٘ ٚتعًُٖا َطٜسّا ب٬َٚشٸ

 . ايسْٝا ٚخري ا٫خط٠ 
عبٛز ايـًُٛم ٚبني ايـُـدٖصٙ َعازي١ ضٚسا١ْٝ َٚعا١ًَ ضبا١ْٝ بني ايعبس  
ز ٚدٗاز َع دتٗاـذس ٚإٗا بؾٝٓبػٞ ايتٛد٘ هلا ٚايتعاطٞ َع, ايل غبشاْ٘ايـد

 . اض٠ بايػ٤ٛ ايطاغب١ يف ايسْٝا ايػاع١ٝ ايٝٗا َٸايٓؿؼ ا٭
ايسضدات ايعًٝا  ٕإ: ٪َٓات ايـُ٪َٓني ٚايـُبٓا٥ٞ إخٛاْٞ ٚأ عًُٛا ٜاٚإ

عٔ  إزباضِٖانٕٛ ٚسكًٛا عًٝٗا ْاؾ١٦ َٔ ايـُ اييت ؾاظ بٗا عًُا٤ ا٫َا١َٝ
ؾهاضِٖ ْٚٛاٜاِٖ يف ع ايسْٝا عٔ أتِٗ هلل ٚضؾهِٗ َٓاؾخ٬م ْٝايسْٝا َع إ

ٚقس خػط َٔ , ق٬سٞايعًُٞ ٚدٗازِٖ ايرتبٟٛ اٱعُّٛ َطاسٌ عُطِٖ 
ايسْٝا ٚغع٢ ٯخطت٘ زبط عٔ ٚضبض َٔ أ, أقبٌ ع٢ً ايسْٝا ٚغع٢ هلا غعٝٗا

 . ق٬ح ساي٘ ْٚٝت٘ ٚخ٬م ْؿػ٘ ٚإ
ٛٸَٚٔ ٖٓا ٜٓبػٞ ملٔ أ نرب تهٕٛ اٯخط٠ أ إٔ -كاّ يف ا٫خط٠ ايـُ ضاز عً

ُٸ٘ ٚأ أبٞ شض  -ًٌٝ ايـذٕ ٜهٕٛ َع ايكشابٞ ٚأ, تْ٘ٚٝٸ ق٣ٛ قكسٖٙ
 ١ يف نٌ عٌُايـشتهٕٛ ي٘ ١ْٝ ق إٔ( )َطٙ ضغٍٛ اهلل ايصٟ أ -ايػؿاضٟ
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ٛٸـٕ ٜباح بأايـُٜعًُ٘ ست٢  نإٔ ٜؿطب : عباز٠ َػتشب١ ٜجاب عًٝٗا  إىلي٘ ش
ٜهتػب ٚ, ٞ ٜتك٣ٛ ب٘ ع٢ً عباز٠ ضب٘ ٚطاعت٘نٌ ايطعاّ نٜأ أٚا٤ ايـُ
ٛٸ ذط بككس ايهسٸٜٚتٸ , ٟ ع٢ً ايعباز٠ ٚايطاع١ ع٢ً ْؿػ٘ ٚعٝاي٘ َكس١َ يًتك

 - ُس َـشٚآٍ  ُس َـشسسٜح  -ري ايـدٜٚكًض بني ايٓاؽ ٜٚعًُِٗ 
ايس َع ايـدكاّ ايـُ: ٠ اٯخط٠ طاع١ اهلل ٚضنٛإ غبشاْ٘ ٚيصٸيٝؿٛظ ب

ٔ أضاز ب٘ َٚط: سٜح ايـشيف ٖصٙ ( )نُا قاٍ ا٫َاّ ايكازم  ٚيٝا٥٘أ
 .  صخط٠ٺاٯخط٠ أعطاٙ اهلل خري ايسْٝا ٚاٯ
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ثٍ قاي , قأقبى ,  قبىأ: ثٍ قاي هٕ , ـٌا خوق ا هل اهعيى إستِطيٕ هط -4
ّٛإ خويت خويًا ٓ٘ أحّب تٛ ٗجالهٛ ًاٗ ّز: ثٍ قاي , دبس قأ, أدبس : هٕ  , ًِم ه

أ اقب ٗإٙان  أًا إُٛ إٙان آًس ٗإٙان أُٟٔ ٗإٙان, ٗال أكٌوتم إال قٌّٚ أحّب
 . ص ثٚبأ

 
ضٚاٙ ايهًٝين , سثني ٚغٓسٙ قشٝض ايـُـشَٔ سٜح ضٚاٙ مجع ايـشٖصا 

, (ايؼايـُـذ)ٚايكسٚم يف  (اغٔايـُـش)ٚايربقٞ يف  (قٍٛ ايهايفأ)يف 
َٔ آٜات  ٖٛ يٝؼشاْ٘ هلل غب ّاقسغُٝسٟ ٜتهُٔ سسٜجّا َـشٖٚٛ سسٜح 

 ُسَـش: نًُِٗ ًل ٚأـدايأقسم : سهاٙ يٓا عٓ٘ غبشاْ٘ , ٝسايـُـذ ايكطإٓ
 .  ُس َـشٚآٍ 

ْػإ ٜٚتكٛض ٚايعكٌ ٖٛ ق٠ٛ ؾهط١ٜ تسضى سكا٥ل ا٫ؾٝا٤ ٚبٗا ٜتعكٌ ا٫
ٚتػ٢ُ    ,عًٝٗا ٚايربٖإقاّ عٓسٙ ايسيٌٝ  إشام بٗا ثِ ٜكسٸ,  ايها٥ٓات

ٚايعكٌ ٚدٛز ضٚسٞ ٖا٥ٌ , ؿهط٠ ايؿاعط٠ايـُق١ً ٟ ايعاأ( ايٓؿؼ ايٓاطك١)
ْػا١ْٝ ب٘ إ تتكّٛ, ػٛغ١ايـُـشاز٠ ايـُطٸز عٔ ـذَٞ ععِٝ اْضٚنٝإ ْٛ

 . ُا خًل ايطمحٔ ـٝٛإ ٚغريٙ َايـشا٫ْػإ ٚتؿرتم ب٘ عٔ 
ٕ يٛدٛزات ايطٚس١ٝ نجري٠ أععُٗا ايعكٌ ايصٟ ٖٛ أععِ زيٌٝ ٚبطٖاٚا

ػٛغ١ بأسس ايـُـشاز٠ ايـُز عٔ طٸايـُـذل ٓكايـُـشع٢ً ايٛدٛز ايطٚسٞ 
عٓس ا٫ْػإ أٚنض زيٌٝ ع٢ً بط٬ٕ  ٚٚدٛز ايعكٌ, ُػ١ايـدٛاؽ ايـش
 بعٛث١ َٔ ايطمحٔ ٚاييتايـُزٜإ ٓشطؾ١ عٔ ا٭ايـًُشس٠ ايـُاز١ٜ ايـُ ؾهاضا٭

 . ض ٝاز٠ يف ٖصا ايهٕٛ ايؿػايـُطز٠ عٔ ايـُـذتٓهط ٚدٛز ايطٚح 
ضغِ نْٛ٘  (ايعكٌ ايعًُٞ)ٚ (ايعكٌ ايٓعطٟ) إىلايؿ٬غؿ١ ايعكٌ  ِٜكػٸ

 :ٚظٝؿتني شٖٚٛ أٚايع١ًُ ايٓكس١ٜ شٚ ٚدٗني َجٌ  ٚاسسّا يهٓ٘ ّاٚدٛزّا ضٚسٝ
  .ؾهاضعاضف ٚايعكا٥س ٚا٭ايـُايعكٌ ايٓعطٟ ٚظٝؿت٘ إزضاى  -أ 
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 يًعٌُ  ايٓؿؼ  بٚتطغٝ  ػسايـذ زع٠ٛ  ٚظٝؿت٘   ايعًُٞ ٚايعكٌ -ب 
 . ػتكبض ايـُبعازٙ عٔ ايعٌُ ايؿاغس ػتشػٔ ٚتعٖٝسٙ ٚإايـُ ايـضايك

خًل : خًل  ٍٚ َااهلل غبشاْ٘ أ ٕأ ()ِٖ خباضأٜٚبسٚ َٔ بعض 
 اهلل ٕإط( : )قاٍ ا٫َاّ ايكازم  -ض ايـُـشايٛدٛز ايطٚسٞ  -ايعكٌ 

ٌٸ ُني ايعطف ـعٔ ٜ -ٍٚ خًل َٔ ايطٚساْٝني ٖٚٛ أ -خًل ايعكٌ  ععٸ ٚد
ايٛدٛزات ًٛم َٔ ايٛدٛزات ايطٚسا١ْٝ قباٍ َـد ٍٚٗٛ أؾ صَٔ ْٛضٙ

 .ػُا١ْٝايـذ
أقبٌ ط: هلل غبشاْ٘ َع ايعكٌ ٚقٛي٘ ي٘ سسٜح ا ()ثِ سه٢ ا٫َاّ 

خًكتو خًكّا ععُّٝا : ؾكاٍ اهلل تباضى ٚتعاىل , أزبط ؾأزبط: ؾأقبٌ ثِ قاٍ 
 اهلل ٚقس ٖٚبً٘ٛم هلل غبشاْ٘ َـدنطّ ؾايعكٌ أ صَتو ع٢ً مجٝع خًكٞٚنطٸ

ًٛم َـد ًٛقات٘ سٝح َٓش٘ أسبٸَـدتؿرتم عٔ باقٞ  عاي١ٝٺ ي٬ْػإ بسضد١ٺ
يف قطآْ٘ يٝ٘ إاهلل غبشاْ٘ ٔ ايتهطِٜ ٚايتؿطٜـ ايصٟ أؾاض ا ْٛع َٖٚص, ٘ي

ّٳ :طٝس ايـُـذ ٓٳا بٳٓٹٞ آزٳ َٵ  .  صٚٳَيَكسٵ َنطٻ
ٕ طًب طٙ بكسضت٘ ْاطكّا بأٟ قٝٸأص غتٓطك٘ـُا خًل اهلل ايعكٌ إيط

ُا قاض ايعكٌ ْاطكّا َتؿهطّا َتعك٬ّ ـٚي,ٜٓطل ٜٚتهًِ ٜٚتشطى إٔغبشاْ٘ َٓ٘ 
 . صزبطأزبط ؾأ:طثِ قاٍ ي٘ ص قبٌأقبٌ ؾأط :ي٘ ْ٘غبشاقاٍ  -ُا سٛي٘ ـي

ًٌٝ ٚإطاع١ ايـذيٓسا٤ ( ايعكٌ)ب١ ١ًُ ا٫خري٠ نٓا١ٜ عٔ إغتذاايـذٖٚصا 
ٙ ض٩ٚؾّا ٚاَطًٌٝ سهُّٝا يف أايـذٚسٝح نإ , أَط خايك٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل

ِ ٜٚٓٗاِٖ عُا ٜؿػسِٖ نإ ايعكٌ َػتذٝبّا ُا ٜكًشٗـبعبازٙ ٜسعِٖٛ ي
رب ايـدَٚٔ ٖٓا ٚضز يف  صتٓبّا َعكٝتَ٘ـذَطٝعّا ٭َط ٫َٛٙ طٝ٘ ٭ٚاَطٙ ْٚٛاٖ

 .ص١ٓايـذَٚٔ نإ ي٘ زٜٔ زخٌ , َٔ نإ عاق٬ّ نإ ي٘ زٜٔط: 
غتُسازّا َٔ ْكٛم إ -ْعتكسٙ  ٜ٪نس َا أٚسٜح ٜهؿـ ايـشٖصا  

كطاع ايباطين بني ايعكٌ ايساعٞ ٱطاع١ َٔ اي -طٗطٜٔ ايـُٚايػ١ٓ  ايكطإٓ
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ؾإ ا٫ْػإ  ,اض٠ بايػ٤ٛ ايساع١ٝ يًعكٝإ ٚايطػٝإَٸٓؿؼ ا٭ايطمحٔ ٚبني اي
طإ تسعٛٙ يطاع١ ايؿَٝطنب َٔ عكٌ ٜسعٛٙ يطاع١ ايطمحٔ َٚٔ ؾ٠ٛٗ 

 : ػٛؽ بآثاضٙ َـشٖٚصا َؿٗٛز , ايصٟ ٖٛ ضَع ايؿػاز ٚايطػٝإ
َٔ  ب٘ اٱْػإ ٓإ ٜٚٓذٛايـذػب تايعكٌ ٜطاع ب٘ ايطمحٔ ٜٚهؾإٕ 

 ص.ٓإايـذنتػب ب٘ َا عبس ب٘ ايطمحٔ ٚإايعكٌ ط : ربايـدٚيف , ايٓريإ
ايطػٝإ ٚايعكٝإ ٚايػري ٚضا٤  إىلاض٠ بايػ٤ٛ تسعٛ َٸبُٝٓا ايٓؿؼ أ 

 . ٚايًصات ايـشطاّ  ايؿٗٛات
ٜػري ٚضا٤  ٫ٚ ٜػري ٚضا٤ عكً٘ ًٜٚبٸٞ ْسا٤ٙ أ٫ٕٚبس يًُ٪َٔ ايعاقٌ 

دايـ زٜٔ اهلل ـت ناْت إشاٞ ضغبات ْؿػ٘ ًٜبٸ ٫ٚاحلطاّ غطا٥عٙ ٚؾٗٛات٘ 
 . ٚؾطع٘ غبشاْ٘ 
ٚأزبط , سني أَط باٱقباٍ قبٌ أ: غتذاب١ اٱ( ايعكٌ)ُا ظٗطت َٔ ـثِ ي

نتػاب ٖٚصا قط١ٜٓ زع٠ٛ ايعكٌ ٱطاع١ ايطمحٔ ٚإ, سني أَط باٱزباض 
 :  -ايعكٌ  -ًٛق٘ َـداطبّا َـدغبشاْ٘ ًٌٝ ايـذقاٍ  -ٓإ ايـذ

ًٛم َـدؾايعكٌ  صيٞ َٓوا سبٸخًكت خًكّا ٖٛ أ ٚععتٞ ٚد٬يٞ َا ط
 .خًك٘ ايٝ٘ غبشاْ٘  سبٸٖٚٛ أاهلل غبشاْ٘ 

 : غبشاْ٘ َكاي٘ بايكػِ ٚايُٝني س ٓنأ ثِ 
 : يٛعسٙ  ٚتك١ّٜٛ تٛنٝسّاص تٞ ٚد٬يٞٚععٸط
 ص بو أعاقبط: ٚٚعٝسٙ ص بو أثٝبط
 ٚاهلل غبشاْ٘ غٝس ايعك٤٬, ٥ّٝا َط َتعاضف عك٬ٚايتٛنٝس بايُٝني أ 

  : أقػِ غبشاْ٘ؾ, ًٛقات٘ ايبؿط ُـدـ٘ يٚخايل ايعكٌ ٚٚاٖب
ذ٬ي٘ ٚغًطاْ٘ ايعُِٝ ًَٚهٛت٘ ايععِٝ ـسًـ بقس ٚ صٚععٸتٞ ٚد٬يٞط

تػًطت ع٢ً ت نٌ ؾ٧ٝ ٚبًت٘ ايكاٖط٠ ٚقسضت٘ ايػايب١ اييت غبععٸأقػِ ٚ
 : نس سكٝكتإ بٌ ث٬ث١ نٞ تتأ, ًٛقات٘ َـدُاّ ـت
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  إىلًٛقات٘ َـد سبٸايعكٌ أ إٔٔ يٓا ٜبٝٸ إٔضاز غبشاْ٘ أ: كٝك١ ا٭ٚىل ايـش
َطٙ أ -غتذاب١ يٓسا٤ ايطمحٔ كسغ١ ٭ٕ ؾأْ٘ اٱطاع١ ٚاٱْكٝاز ٚاٱايـُشات٘ 

طمحٔ ؾٗٛ ْ٘ غبشاْ٘ خايل ا٫ْػإ ٖٚٛ ايطسِٝ بِٗ ٚايٚسٝح أ,  -ْٚٗٝ٘ 
ٞٸ اٍ ؾعِ ببعض ا٫ؾعاٍ ْٚٗاِٖ عٔ بعض ا٭َطٖؾأ, ٜطٜس هلِ ايهُاٍ ٚايطق

 ٚنإ ا٫ْػإ , عٔ طاعتِٗغتػٓا٥٘ َع إ, بشاْ٘يٝتهاًَٛا ٜٚكرتبٛا َٓ٘ غ
 سبٸًٛقات٘ إيٝ٘ ٭ْ٘ ٚادس ايعكٌ ايصٟ ٖٛ أَـد أسبٸ -ٓٗٞ ايـُأَٛض ايـُ -

ٚب٘ ٜتهاٌَ ا٫ْػإ ٜٚكرتب َٔ ايطمحٔ عٓسَا ٜػتذٝب  ,يٝ٘ ًٛقات٘ إَـد
 . اييت ٖٞ َٔ دٓس ايؿٝطإ ػًب ع٢ً ْسا٤ ايػطٜع٠ تيٓسا٤ٙ ٜٚ ايعكٌ

ػتعس يًطاع١ ايـُايعكٌ  إٔٔ يٓا ٜبٝٸ إٔ تعاىلضاز أ: ١ْٝ ايجاكٝك١ ايـش
طاع١ ٜػتشل ايجٛاب اٱ إىلْ٘ بسعٛت٘ ٓٗٞ ٚأايـُأَٛض ٖٚٛ ايـُٚا٫ْكٝاز ٖٛ 

 . ٙ يًعاقٞعسٸايعكاب ايصٟ أ أٚٙ يًُطٝع عسٸايصٟ أ
 : قاٍ غبشاْ٘ خطابّا يًعكٌ ثِ 
ٚاَطٙ ْٚٛاٖٝ٘ أخطابات٘ غبشاْ٘ ٚ ٕإٟ أص ٢ْٗأَا إْٞ إٜاى آَط ٚإٜاى أط

ٛىل غبشاْ٘ ايـَُط تأثط بأايـُ٭ْ٘ عكٌ ايعاقٌ  إىلَتٛد١ٗ  - كٝك١ايـشيف  -
سٝح ٜعٌُ ايعكٌ قٛت٘ ٚقابًٝت٘ , ػتذٝب هلُاايـُٓؿعٌ بُٗا ايـُٓٗٝ٘ ٖٚٛ بٚ
َتٛد١ٗ أٚاَطٙ ٚيٝػت , إ باهلل ٚإيتعاّ أٚاَطٙ ْٚٛاُٖٝ٘ـقٓاع قاسب٘ با٫ٜٱ

ثِ قاٍ ,  ايطاغب١ يف ا٫طاع١ ٚا٫غتذاب١غرياض٠ بايػ٤ٛ َٸايٓؿؼ ا٭ إىل
 : غبشاْ٘ 
 .غتذاب يٓسا٤َٟٔ أطاع أٚاَطٟ ٚإص ثٝببو أط
 .  شطٜـُٞـٚت خايـ َٓعٞ أَٚطٟ َٔ عك٢ أص عاقبٚبو أط 

َٔ خًكٞ ؾإ اهلل  صسبٸ٫ٚ أنًُتو إ٫ ؾُٝٔ أط: كٝك١ ايجايج١ ايـش
 -إبتسا٤ٶ  - صضٸاي ايـِضٚاح ايبؿط يف عأًل ْٚؿط ايـدغبشاْ٘ قس خًل 

ضٚاح ِٖٚ أ -عرتؾٛا ي٘ بايطبٛب١ٝ أيػت بطبهِ ؟ ٚقس إ: ِٗ ـٚإغتٓطكِٗ ٚغأي
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هلل غبشاْ٘ ايكازم َِٓٗ َٔ ايهاشب يف ا ٚقس عطف -َصضٚض٠ َٓتؿط٠ 
خًك٘  أؾسٸ إٔٚعًِ اهلل غبشاْ٘ , ايسْٝا ايـِع إىلذ٦ٕٝٛ ـعرتاؾ٘ عٓسَا ٜإ

ُس َـشٚآٍ  ُسَـشيطاعت٘ ِٖ  ْكٝازّاقسقّا ٚأقٛاِٖ إعرتاؾّا بطبٜٛت٘ ٚإ
 ,ْبٝا٤ ثِ ا٫  ٚا٭ٚقٝا٤ خت٬ف زضداتِٗ ٚا٭تكٝا٤ ع٢ً إ . 

ًٛق٘ َـدإ ع٢ً ٓٸايـٌُ بٗا ايطمحٔ ايعكٌ ْع١ُ عع١ُٝ تؿهٸ إٔٚسٝح 
ؾس٠  -زضدات َتؿاٚت١ َٚطاتب َتدايؿ١  ع٢ً ا٫ْػإ ٚناْت ْعُت٘ ٖصٙ

سب ؾأْ٘ إطاع١ ٫َٛٙ أ ٚسٝح نإ ايعكٌ ايصٟ -ق٠ٛ ْٚككّا , ٚنعؿّا
سب أص يٞ َٓوخًكت خًكّا ٖٛ أسب إ َاطكسغ١ ايـُشات٘  إىلًٛقات٘ َـد

خًك٘ َٔ  بٛب ي٘ غبشاْ٘ ٭سبٸايـُـشًٛم ايـُـدٜٗب ٖصا  إٔغبشاْ٘ 
ٚإٔ ٜهٕٛ َٖٛٛب٘ هلِ أنٌُ ايعكٍٛ  ٚآي٘  ُسَـشكطؿ٢ ايـُ: ايبؿط

 : ضقاٖا ؾكاٍ غبشاْ٘ يًعكٌ ٚأ
ٕ طٝعٛايـُ٪َٕٓٛ ب٘ ايـَُٔ خًكٞ ِٖٚ ص سبٸُٔ أ٫ٚ أنًُتو إ٫ ؾٝط

اضَ٘ ٚإيتعاّ أٚاَطٙ َـشكرتبٕٛ إيٝ٘ بايٛضع عٔ ايـُايسْٝا ٚ ايـِي٘ يف ع
ؾهإ عكًِٗ نا٬َّ َتها٬َّ غايبّا ع٢ً , طَاتَ٘ـشٚؾطا٥ه٘ ٚإدتٓاب ْٛاٖٝ٘ ٚ

 . طاّ ٚضغبات ايًص٠ ايؿاغس٠ ايـشْٛاظع ايؿ٠ٛٗ 
يٝ٘ قاٍ ي٘ طمحٔ َٚسعا٠ ا٫قرتاب إاع١ ايطْسا٤ ايعكٌ َٓؿأ إ إٔٚسٝح 

 :  غبشاْ٘ ًٌٝايـذ
َػتشكّا  نُاٍ ْسا٤ٙٚبؿطؾ٘  -ؾهإ ايعكٌ  ص٢ْٗإٜاى آَط ٚإٜاى أط

عكب٘ اهلل غبشاْ٘ ٚضبط ثِ أ, َط ٚايٓٗٞ إيٝ٘طاب ايطمحٔ ٚتٛدٝ٘ ا٭دـي
 :ثٛاب٘ ٚعكاب٘ بايعكٌ 

ايجٛاب ٚايعكاب إ  ايتعبري ؾاظ يفَـذٖٚصا  صعاقبإٜاى أثٝب ٚإٜاى إط
ٜطز ع٢ً  ايعكٝإ ٫ٚ أُْٚٗا َٛنع ايطاع١ ػِ ٭ايـذٜطز ع٢ً ايطٚح ٚ

 اظَٟـذيهٓ٘ تعبري ,  صعاقبإٜاى أثٝب ٚإٜاى أ طايعكٌ ست٢ ٜكٍٛ غبشاْ٘ 
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 . َتعاضف ْعريٙ يف ايه٬ّ ايعطبٞ ايؿكٝض  
 :أَطإ ٜتبني سٜح ايـشَٔ ٖصا 

ٖٚصا  ,دًك٘ عَُّٛاـاْ٘ يايعكٌ ْع١ُ َٖٛٛب١ َٔ اهلل غبش ٕإ: ا٭ٚىل
سٝح أنطّ اهلل بين , ًشسايـُؿطى ٚايـُست٢ عٓس ايهاؾط ٚ ػٛؽ ٚدساّْاَـش

 .ؿهط ايٓاقض ايـُآزّ بايعكٌ 
شب٘ ـُٔ ٜـكٛقّا يَـدخط٣ َٖٛٛب١ ْع١ُ آ ٚنُاي٘ إٕ ق٠ٛ ايعكٌ:ايجا١ْٝ

تكٕٛ ايصٜٔ عًِ اهلل ايـُ٪َٕٓٛ ايـًُٛقات٘ ايبؿط١ٜ ِٖٚ َـداهلل غبشاْ٘ َٔ 
ا ٚبًػٛا ايػٔ ايسْٝ ايـِدا٤ٚا يع إشاعرتاؾِٗ بطبٛبٝت٘ بشاْ٘ قسقِٗ يف إغ

 . قٌ ايعكٌ ٚنُاي٘ ؾهاْت هلِ ْعُتإ َٖٛٛبتإ ُٖا أ ,ايكا١ْْٝٛ يًتهًٝـ
( )ُس َـشقٛاٖا َٖٛٛب١ يطغٍٛ اهلل َطاتب أٚيهُاٍ ايعكٌ 

ٔ ّٜٛ ايسٜ إىلثِ يًُ٪َٓني ايتابعني باسػإ  ()ٌٖ بٝت٘ َٔ أ ٚيًداق١
ٜهٌُ  إٔيٝ٘ ؾٓػأٍ اهلل غبشاْ٘ ْٚتهطع إ, ٘شتاز يتهاًَ٘ ٚضقٝٸـَٚع شيو ْ

 : يف سسٜج٘ ايؿطٜـ  ()عكٛيٓا نُا ْكشٓا ا٫َاّ ايهاظِ 
ػس ٚايػ١َ٬ يف ايسٜٔ ايـشضاز ايػ٢ٓ ب٬ َاٍ ٚضاس١ ايكًب َٔ َٔ أط
ٌٸاهلل  إىلع ؾًٝتهطٸ  ؾاْ٘ بتهاٌَ عكٍٛ صيف َػأيت٘ بإٔ ٜهٌُ عكً٘ ععٸ ٚد
ايؿتِٗ ٭ْؿػِٗ َـدع٬قتِٗ ب٘ ٚطاعتِٗ هلل غبشاْ٘ ٚتك٣ٛ إ تؿتسٸايٓاؽ 

  .ذٝب ـضظقٓا اهلل غبشاْ٘ يهُاٍ عكٛيٓا إْ٘ مسٝع َ ,اض٠ بايػ٤ٛ َٸا٭
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ّ٘, كى ً٘ه٘د ٙ٘هد  وٟ اهفطسٝ ط-5  أٗسإُ ِّٙص أٗدإُ قاب٘اٖ ٙٔ
 . ص شإُـجمي

 
ٜعطؾٕٛ  ػًُني يهٔ ٫ُايـُسٟ ؾطٜـ ٜعطؾ٘ ايهجري َٔ َـشٖصا سسٜح 

 . ٚغٝتبني ٫سكّا نُٔ ؾطح أيؿاظ٘ , سهُت٘ َٚطازٙ َٚػعاٙ 
ق١ًٝ ٚايطبع ًك١ ا٭ايـدٚايؿطط٠ ٖٞ  صنٌ َٛيٛز ٜٛيس ع٢ً ايؿطط٠ط-1

 صَٚا َٔ َٛيٛز إ٫ ٜٛيس ع٢ً ايؿطط٠ط, ؿطٛضعًٝ٘ ا٫ْػإ عٓس ٫ٚزت٘ ايـُ
س ع٢ً ٜٛي -ضض نٌ اْػإ ٜٛيس يف ا٫: ٖٚصا ايٓل ٚشاى ٜؿٝس ايعُّٛ 

ٚقس ٚضز  ,طٙ ٘ ٚخايك٘ ٚضاظق٘ َٚسبٸْ٘ غبشاْ٘ ضبٸؾطط٠ اهلل ٚتٛسٝسٙ َٚعطؾ١ أ
٘ٹ : طقٛي٘ تعاىل  يف( )ٖصا تؿػريّا يًؿطط٠ عٔ أٌٖ بٝت ايٓب٠ٛ  ًٖ ؾٹِططٳ٠َ اي

ِٴ ٔٴ اِيَكِّ ٘ٹ شٳيٹَو ايسِّٜ ًٖ ًِٔل اي ٌٳ يٹدٳ ٗٳا ٫َ تٳبٵسٹٜ ٝٵ ًَ ايؿطط٠ طٚإٔ  ,صاٖيتٹٞ َؾَططٳ ايٓٻاؽٳ عٳ
خص ؾططِٖ مجٝعّا ع٢ً ايتٛسٝس سني أص طٖٞ اٱغ٬ّط أٚص ٖٞ ايتٛسٝس
 . ص ايصضٸ ايـَِٝجاقِٗ يف ع

 اْ٘( )عٔ ا٫َاّ ايباقط -قشٝض ايػٓس  يف خرب -ض٣ٚ ظضاض٠ 
٘ٹط:ٔ قٛي٘ تعاىلي٘ عغأ  َٴؿٵٔطنٹنيٳ بٹ ٝٵطٳ  ٘ٹ َغ ًٖ ٓٝؿ١ٝ ٖٞ ايـشط: ؾكاٍص سٴٓٳَؿا٤ٳ يٹ
:  قاٍ ضغٍٛ اهلل (: ط)ثِ قاٍ ص ط اهلل ايٓاؽ عًٝٗايؿطط٠ اييت ؾطا

ٌٸٕ اهلل عطؾ١ بأايـُٜعين ع٢ً  -ع٢ً ايؿطط٠  نٌ َٛيٛز ٜٛيس , ايك٘ خ ععٸ ٚد
ٚٳغٳدٻطٳ : ؾصيو قٛي٘ غبشاْ٘  ٚٳاَ٭ضٵضٳ  ٚٳاتٹ  ُٳا ًَلٳ ايػٻ ٔٵ خٳ َٳ ِٵ  ٗٴ ٔٵ غٳَأِيتٳ ٚٳَي٦ٹ

٘ٴ ًٖ ٔٻ اي ٝٳُكُٛي ُٳطٳ َي ٚٳاِيَك ُٵؼٳ   .ص ايؿٻ
ُا ٜٛيس ـنٌ اْػإ ي إٔٔ سازٜح تبٝٸا٭ٖصٙ  أٚسٜح ايؿطٜـ ايـشٖصا 

ٚضز يف خرب , ًٛطّا بهٝاْ٘ َطتبطّا بؿططت٘ َـددًكت٘ ـٜهٕٛ ايتٛسٝس َعذْٛاَٶ ب
ًِٔل : طقٛي٘ تعاىل قشٝض تؿػري  ٌٳ يٹدٳ ٗٳا ٫َ تٳبٵسٹٜ ٝٵ ًَ ٘ٹ اٖيتٹٞ َؾَططٳ ايٓٻاؽٳ عٳ ًٖ ؾٹِططٳ٠َ اي

٘ٹ ًٖ ٫ٚ , ؾطٜو ي٘  ٕ اهلل ضب٘ ٚخايك٘ ٫عطؾ١ بأايـُاهلل ع٢ً ؾططِٖ طبأْ٘ صاي
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تتػري ٫ٚ  بٌ تبك٢ ؾطط٠ ايتٛسٝس يف خًل ا٫ْػإ ٫ صتتبسٍ ٖصٙ ايؿطط٠
ِٴطتعٍٚ  ٔٴ اِيَكِّ اضد١ٝ ايـد٪ثطات ايـُ: ْعِ تطػ٢ ع٢ً ايؿطط٠ . صشٳيٹَو ايسِّٜ

بٗا ٜٚٓشطف  طثؾٝٗا ا٫ْػإ ؾٝتأايؿاغس٠ اييت ٜعٝـ  أٚٓشطؾ١ ايـُٚايب١٦ٝ 
 ( : )ثِ قاٍ . إعتكازٙ َعٗا ٚتؿػس أخ٬ق٘ ؾٝٗا 

ٛٸط -2 ع ايؿا٤ تؿٝس ايتؿطٜ صػاُْ٘ـذٸـٜ أٚطاْ٘ ٜٓكٸ أٚزاْ٘ ؾأبٛاٙ ٜٗ
ؾإ ا٫ْػإ  ,ٖٚصٙ مج١ً شات َع٢ٓ َِٗ ٚساقٌ ٚاقعّا, طب ٚايتأخٸٚايرتتٸ

ٛٸـٜٚهؿط بعس ٫ٚزت٘ ْٚؿأت٘ ْٚأًٜشس  أٚتطاٙ ٜٓشطف  بػبب ٘ ٚإزضان عكً٘ ُ
 . ٓشطؾ١ عٔ عكٝس٠ ايتٛسٝس ٚا٫غ٬ّ ايـُايب١٦ٝ 

ٛٸ  ٚظٚاهلا خٗااػتْاايٝٗٛز١ٜ زٜٔ اهلل ٫ٚ ٜصعٔ ب إٔعتكاز ز ٜعين إٚايتٗ
ايٓكطا١ْٝ زٜٔ اهلل ٫ٚ ٜصعٔ  إٔعتكاز ط ٜعين إٚايتٓكٸ, ()ُس َـشبسٜٔ 

 إٔعتكاز ؼ ٜعين إُـذٚايت, ()ُس َـشبسٜٔ ٚتبسيـٗا خٗا اػتْاب
 . ()ُس َـشٔ ايسٜا١ْ بسٜ راػتْاغ١ٝ زٜٔ اهلل ٫ٚ ٜصعٔ بٛايـُـذ
 ط سٜح ايؿطٜـ ٜعبٸايـشٚ ,زٜإ ٖٞ ايؿا٥ع١ يف عكط ايطغاي١ٖٚصٙ ا٭ 

ع١ٝ شطاف عٔ ايؿطط٠ ايساـٓا١ٜ عٔ ا٫ْبٗصٙ ا٫زٜإ ن -كٝك١ ايـشيف  -
 .ٓشطؾ١ ايـُايعكا٥س  أٚٓػٛخ١ ايـُ ٌٝ يًسٜاْاتايـُٚٚايتٛسٝس  ي٬غ٬ّ

, ٚؾهط ؾاغس ٚاعتكاز ظا٥ـ ٜؿٝع ؾٝ٘ زٜٔ باطٌَٚهإ ظَإ  ٚنٌ 
شطاف ٖٚٛ ـثري ا٫ْطس١ً ا٭ٚىل يف تأايـُعٔ  تعبري صبٛاٙٚأط(: )ٚقٛي٘ 

: كته٢ ايؿطط٠ ٓشطف عٔ َؾٝاييت ٜعٝؿٗا ا٫ْػإ  ايكطٜب١ نٓا١ٜ عٔ ايب١٦ٝ
ٜعٝٓإ ٚيسُٖا ٜهْٛإ َ٪َٓني ٚبٜٛٔ خكٛق١ٝ ؾكس ٚيٝؼ يٮ, ايتٛسٝس 

عٌُ ايـُؽ ٚايؿاضع ٚسضٸايـُسضغ١ ٚايـُ٘ ؿ٢ ا٫غ٬ّ ٚايتٛسٝس يهٔ تًتكعً
ٚؾِٝٗ  -ؾهاٍ ايبؿط ًل ٚأايـدأيٛإ ذتُع ؾٝ٘ ـُا ٜـشٖٛا َـٚايٛظٝؿ١ ْٚ

ًٜتكٕٛ ب٘  -طّ ايـُـذٓاؾل ٚايـُايؿاغل ٚايهاؾط ٚتسٜٔ ٚايـُ٪َٔ ٚايـُ
هطٙ شطؾٕٛ ؾـايؿو ٚايؿب١ٗ ٜٚ :  ْؿػ٘ ٚشٖٓ٘يفًٜٚتكٞ بِٗ ٜٛقعٕٛ 
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باهلل ايععِٝ ايهؿط  أٚايؿطى  أٚٗاي١ ايـذ أٚايؿػاز  أٚايه٬ي١  إىلٚاعتكازٙ 
ايكشٝض طٕٚ َعتكسٙ ٜػٝٸِٖٚ ؾٗ٪٤٫ غري ا٫بٜٛٔ , ٚبطغا٫ت٘ ٚأٚقٝا٤ ضغً٘

ْعِ ا٫بٛإ , ١ُ ـطٜايـذٚايػًٛى ايؿاغس  أٚايؿهط ايؿاغس  إىلْ٘ شطؾٛـٜ أٚ
شطاف عٔ ـتأثري ا٫ْ)ختكام إ٪ثط ا٭قطب عاطؿّٝا يهٔ َٔ زٕٚ ايـُُٖا 

 . ٔ با٫بٜٛ( ايتٛسٝس
ا٭ق٣ٛ ٚا٭قطب عاطؿّٝا ط َجاٍ يًُ٪ثٸسٜح ايـشيف بٛإ ا٭: ٚباختكاض 

 . عها٥٘ ٚتٛغع ؾُٗ٘ ـُٛ أثريّا ع٢ً ا٫ْػإ بعس تطٛض َساضن٘ ْٚٚتأ
ٍٸ َا ضٟٚ عٔ ضغٍٛ : بٜٛٔ ع٢ً ايتعُِٝ ٚعسّ ا٫ختكام با٭ ٜٚس

 صْٞ خًكت عبازٟ سٓؿا٤ نًِٗإط: ٞ قسغٞ بَٔ سسٜح ضبٛ( )اهلل 
 ٠تٛسٝس اهلل ْٚبٛ: ل ايـشٜٔ يكبٍٛ مجعِٗ َػتعسٸسٜٔ بأٜعين خًكِٗ َٛسٸ
ٟ شٖبت ايؿٝاطني بِٗ أص ؾادتايتِٗ ايؿٝاطني عٔ زِٜٓٗطا٫ْبٝا٤ ٚنٌ خري 

 أٚايهؿط  أٚعك١ٝ ايـُ أٚايؿػاز  أٚايؿطى  إىلٚزؾعتِٗ عٔ زِٜٓٗ ٚقطؾتِٗ 
 . ايٓؿام 

ٜٛيس ع٢ً  إ٫  َا َٔ َٛيٛزط: سٜح ايؿطٜـ يف بعض ْكٛق٘ ايـشٖصا 
 , صنٌ َٛيٛز ٜٛيس ع٢ً ايؿطط٠: طٖٚصا سكط ٜ٪نس ايعُّٛ  صايؿطط٠
ايػًٛنٞ بايب١٦ٝ  أٚايؿهطٟ  أٚشطاؾ٘ ايعكٝسٟ ـْسٜح سكط إايـشؾٝؿٝس 

ثطّا ػببٗا عٔ ايتٛسٝس ايكشٝض تأايؿاغس٠ اييت ٜعٝـ ا٫ْػإ ؾٝٗا ٜٚٓشطف ب
َٕٔ شِٖٛـعًِ ْٚايـُسضغ١ ٚايـُا٫بٜٛٔ ٚ: ١٦ يبٝبا  ًٜتكٞ بِٗ  ـُ

عٔ ايسٜٔ ايكِٜٛ  أٚٓشطف عٔ ايتٛسٝس ايـَُِٓٗ ايؿهط  بِٗ ٜٚأخص ثطٜٚتأ
 . ػتكِٝ ايـُٚايػًٛى أ

ًل ايـداؽ ٚخًل اهلل غبشاْ٘ ؾطط ايٓ إٔسٜح ايؿطٜـ ايـششٕ َع٢ٓ إ
نُا خًل , ٘ ٚتٛسٝسٙضبٛب١ٝ اهلل غبشاْ: ل ايـششعإ بٚقًٛبِٗ َػتعس٠ يٲ
ٚخًل آشاِْٗ َػتعس٠ يًػُاع ٚخًل أَعستِٗ بكاض أعِٝٓٗ َػتعس٠ يٲ
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يهٔ قس , ؿٞايـَُػتعس٠ هلهِ ايطعاّ ٚخًل أقساَِٗ َػتعس٠ يًشطن١ ٚ
 أٚايػُاع  أٚكسض٠ ع٢ً ايط١ٜ٩ ايـُحيكٌ َاْع عٔ شاى ا٫غتعساز ؾتعٍٚ 

 .شٖٛا َٔ َٓاؾع ا٫عها٤ـْ أٚطن١ ايـش
عٓسَا شكٌ ـٜس٠ ٖٚصا ٛسٸايـُشكٌ َاْع عٔ بكا٤ ايؿطط٠ ـٖٚهصا قس ٜ 

شطؾٕٛ عكٝست٘ ـشِٖٛ ٜٚـْ أٚعًُٕٛ ايـُ أٚبٛإ ٜٚؿػسٙ ا٭ايؿٝاطني  ٘ذتايـت
 . ايباطٌ ٚايه٬ٍ  إىلل ايـشعٔ ايتٛسٝس 

ايتٛسٝس  شطاف عٔـط ٚا٫ْسٜح ايؿطٜـ ٜؿعطْا باَهإ ايتػٝٸايـشٖٚصا 
ؾطط٠ ايتٛسٝس ٖٞ َكسض  إٜٔٚبني يٓا , ؿطٛض عًٝ٘ نٌ إْػإايـُل ايـشٚ

, ٖٚٞ ثابت١ يف باطٔ نٌ إْػإ, ٓٝـايـشل ٚايسٜٔ ايـششٛ ـ١ٜ ايبؿط ْٖسا
اهلل غبشاْ٘  إىلًتذإٔٚ ٜ -ٗاٍ ٚايهؿاضايـذت٢ س -ٚيصا تطاِٖ مجٝعّا 

تٛدّٗا  -طط ٚايؿٛت ايـدساٍ ايؿس٠ ٚا٫نططاض ٚخٛف  -ٜٚتٛدٕٗٛ 
ٕ مل ٜتؿطٓٛا ٚإ - َػبب ا٫غباب -١ٝ ايعع٢ُ ايك٠ٛ ايػٝب١ٝ ايطبٛب إىلؾططّٜا 
تؿػري ا٫َاّ ايعػهطٟ )ٚضز يف , ساٍ ايطخا٤ ٚا٭َٔب٘ مل ٜصعٓٛا  أٚهلصا 
 )ايكازماٱَاّ ٘ غ٦ٌ ــْأ ( )ْ٘ٚنإٔ ايػا٥ٌ َٔ , عٔ اهلل غبشا

بتًٞ بؿبٗات ظْسٜل ـُٔ إَ أٚٓشطؾني عٔ ايؿطط٠ ايـًُشسٜٔ ايـُايعْازق١ 
ًشسٜٔ ايـُقؿ١ َع ايعْازق١ ٓاايـُايتعطف ع٢ً ططٜل : َٔ غ٪اي٘ قاقسّا 

قاٍ ي٘ , ك١ايـشثبات ايطبٛب١ٝ ٢ بط٬ِْٗ بإل ٚيًتػًب عًايـشثبات ٚيػطض إ
قاٍ , ب٢ً:  ٌٖ ضنبت غؿ١ٓٝ قط ؟ قاٍ عبس اهلل ٜا(: )ا٫َاّ ايكازم 

( :)ين خؿب١عٜ -غؿ١ٓٝ تٓذٝو ٫ٚ غاد١  ؾٌٗ نػطت بو سٝح ٫ - 
ؾ٦ّٝا َٔ ا٫ؾٝا٤  إٔ: ؾٌٗ تعًل قًبو ٖٓاى (: )قاٍ , ب٢ً  :؟ قاٍ  تػٝجو

و ؾصيط( : )قاٍ , ب٢ً : قاٍ , دًكو َٔ ٚضطتوـٜ إٔقازض ع٢ً 
 غاث١ ٚايكازض ع٢ً اٱ, ا٤ سني ٫ َٓذٞايؿ٧ٝ ٖٛ اهلل ايكازض ع٢ً اٱْـذ

 . صسني ٫ َػٝح
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 ع٢ً ؾطط٠ ()َٔ ا٫َاّ ايكازم ٚانض  سٜح زيٌٝ قٟٛ ايـشٖٚصا 
ًٛطّا َـددًكت٘ ـُإ باهلل ٚنْٛ٘ َعذّْٛا بـيتٛسٝس ٚخًك١ ا٫غ٬ّ ٚا٫ٜا

ب٘ ا٫ْػإ ساٍ ايؿس٠ ٚسني ايتٛضط يف ب١ًٝ عع١ُٝ  شؼٸـٜبهٝاْ٘ ٚؾططت٘ 
ذا٥٘ ـْقازض٠ ع٢ً إ غٝب١ٝ  غاث١ َٔ ق٠ٛ اٱٜطًب ايٓذا٠ ٚ  سٝح ٚخٛف ؾٛتٺ

ٌٸ سٝح ٫  . يف ع٬ٙ  َػٝح ٫ٚ َٓذٞ غٛاٙ د
٪َٓني ايـُنطٚض٠ سؿاظ :  ايؿطٜـ ٜٛسٞ يٓا ٚانشّا سٜحايـشٖصا 

, ِٗ ٚقٝاْتِٗ يؿططتِٗ ٚتٛسٝسِٖ ٚإٜـُاِْٗبٓا٥ِٗ ٚبٓاتع٢ً أ ٪َٓاتايـُٚ
ؿػس٠ ايـًُشس٠ ايـُه١ً ٚايكٓٛات ا٫ع١َٝ٬ ايـُٚنطٚض٠ ايتشصض َٔ ايهتب 

ايتشؿغ  ّ ٚأب ؾٝٓبػٞ يهٌ أ, يًػًٛى ا٫خ٬قٞ ٚا٫دتُاعٞ أٚيًعكٝس٠ 
َٔ آثاض  ُاٚبٓتٗ ُا بٓٗزَاؽ إ ٜػػ٬ إٔٚ -ٖٚصا دٗازِٖ  -ٚايتشصض 
نُا , زا٥ط٠ ايعٌُ أٚايؿاضع  أٚسضغ١ ايـُاضد١ٝ اييت ًٜكاٖا يف ايـدايعٛاٌَ 

ِ بًعّٚ قٓاع ابٓا٥ِٗ ٚبٓاتٗهِ يف دٗاظ ايتًؿاظ ٚا٫ْرتْٝت ٚإٜٓبػٞ هلُا ايتش
ايؿػاز ١ُ ٚـطٜايـذؾ٬ّ ايه٬ٍ ٚقؿشات صض َٔ قٓٛات ايؿػاز ٚأايـش

 . ا٫خ٬قٞ  أٚايؿهط٠  أٚايعكا٥سٟ 
 طاّايـشرتى بإٔ ٜػتعٝٓٛا ب -شػب َعًَٛاتٞ ٚخربتٞـب -ِ ٖٓا ْٗكشٚأ

٬ٍ ايطٝب ٚأنً٘ ؾإ ايـش٬ٍ يؿطا٤ ايطعاّ ايـشاٍ ايـُٚبايتعاّ  ٚايـُعاقٞ
يؿطط٠ اييت ؾطط اهلل ايٓاؽ ؿاظ ع٢ً اايـشط ايك٬ح ٚـثب َٔ ايطعاّ ي٘ أايطٝٸ

يف ٜعٗط ٜٚتذ٢ً أثطٙ : ٜعين ص طاّ ٜبني يف ايصض١ٜايـشاٍ ايـُطٕ ٚإ, عًٝٗا
٫  -٫ٚزِٖ ٢ً أْؿػِٗ ٚأ٪َٓات يًشصض عايـُ٪َٓني ٚايـُٚؾل اهلل , ايصض١ٜ

 .  ٚايعكٝإ طاّايـشطاب ٚايـدَٔ ايؿػاز ٚ -غُٝا اٱْاخ 
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 إىلُظست  إذاُم أال تس٠ أ, صاُعًا صِعٔا  أْت  وٟ قا ٚى دّهٗج٘د األط-6
 .  صاهباُٛ ٗمل تظآدٖ ســْ كِت مل تإهٕ باًُٚا ٗ أْ وٌت  -د ًبين ًظّٚ ِا١ٍب

 
هِ ايصٟ ايـشٖؿاّ بٔ  إىلسٜح ايؿطٜـ ضٚاٙ ايهًٝين بػٓسٙ ايـشٖصا 

َا ايسيٌٝ :  ؾػأٍ ٚضزٙ ظْسٜلٚقس ( )ًؼ ا٫َاّ ايكازم َـذسهط 
: عْسٜل ايثِ غأٍ , سٜح ايـشداب٘ ا٫َاّ بٗصا ع٢ً ٚدٛز اهلل غبشاْ٘ ؟ ؾأ

ؾ٧ٝ خب٬ف ط(: )داب٘ ا٫َاّ ؾاعٌٝ ؟ ٚأع ا٭ؾُا ٖٛ ؟ ٜعين َا ٖٛ قاْ
ٛاؽ ايـشب ٫ٚ ٜسضى ذؼٸـ٫ٚ ٜ شؼٸـ٫ دػِ ٫ٚ قٛض٠ ٫ٚ ٜ....ا٫ؾٝا٤ 

 . ص ظَإطٙ ا٭تسضن٘ ا٫ٖٚاّ ٫ٚ تٓكك٘ ايسٖٛض ٫ٚ تػٝٸ ٫, ُؼايـد
اهلل خايل  سٜح ايؿطٜـ ٜتكس٣ يبٝإ زيٌٝ ؾططٟ ع٢ً ٚدٛزايـشٖصا 

ٌٸايـد ثِ ٜتكس٣ يبٝإ سكٝكت٘ ٚٚقـ شات٘ , ٚع٬  ًل ٚقاْع ايها٥ٓات د
 : شجإ ـؾٗٓا ب, غبشاْ٘كسغ١ ٚنٓ٘ ٚدٛزٙ ايـُ

ٖٚصا ص قاْعّا قٓعٗا إٔت ع٢ً ؾاعٌٝ زٓيٚدٛز ا٭ط: ايبشح ا٫ٍٚ 
عّا يًهٕٛ ايؿػٝض غتس٫ٍ ؾططٟ ع٢ً ٚدٛز اهلل خايكّا َٚهْٛاّٳ ٚقاْإ

 يًعْسٜل بسيٌٝ ؾططٟ ٬ٜسغ( )غتسٍ ا٫َاّ سٝح إ, عٚايٛدٛز ايٛغٝ
يف ايهٕٛ  ؾاعٌٝ ايعع١ُٝ َتشكك١ّٚا٭ كٓٛعات ايبسٜع١ايـُؾٝ٘ ٚدٛز 

 ٚخايكٗا ٚدٛز قاْعٗا  إىلبأضدا٤ٙ ايؿػٝش١ يٝٓتكٌ ايعْسٜل َٔ ٬َسعتٗا 
ا عٔ سه١ُ خًكٗا عٔ عًِ َٚعطؾ١ ٚبٓاٖا عٔ قسض٠ َتٓا١ٖٝ ٚقٓعٗ ايصٟ

باطٓ٘ َُٗا نإ عكً٘ ٚؾهطٙ  ْػإ ٚشكٌ يف ؾطط٠ نٌ إـَا ٜ ٖٚصا, َتعاي١ٝ
 . خايكٗا َٚبسعٗا إىلًٛقات ايـُـدٜٓتكٌ َٔ تطاٙ ,ايهعـأَٚٔ سٝح ايك٠ٛ 

ٚاقعّٝا بػٝطّا ٜسضن٘ نٌ عاقٌ  َجا٫ّ ()ايكازم ثِ نطب ا٫َاّ 
أٟ أ٫ تط٣ يف ؾهطى  صٺ...ْعطت  إشاْو أ٫ تط٣ أط: بؿهطٙ ٚؾططت٘ 

 إىلْتكٌ شٖٓو ه١ُ إَـش١ سّا ٚعُاض٠ َبٓٝٸَؿٝٸ ضأٜت بٓا٤ٶ إشاْو ٚعكًو أ
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ُٸايـُعرتؾت يف باطٓو بٛدٛز يًعُاض٠ ٚإ ٕٕٚدٛز با ٕ ط ايباْٞ يًعُاض٠ ٚإع
ٚيهٓو , ببٓا٤ ايعُاض٠ ست٢ أنًُٗا ط ايباْٞ ٚمل تؿاٖسٙ َؿتػ٬ّــٓت مل تن
ٕٕـت ٔ سهُو ع ُٓعوـ٫ٚ ٜ, باؾط ايعُاض٠ شهِ يف شٖٓو ٜكّٝٓا بٛدٛز با

ؾتػاي٘ بايبٓا٤ مل تؿاٖس إ أْٚو مل تؿاٖسٙ بعٝٓو أ: ايكطعٞ بٛدٛز ايباْٞ 
ٖصا ايبٓا٤ ٚايعُطإ ٚدس : سس ٚيٛ قاٍ يو أ  ,طٙ بعٝٓو ٚسٛاغو ــٚمل ت
 ايػؿ٘ ٕٓٛ ٚايـذسهُت عًٝ٘ ب -سس ٙ أبٓا٤ ٜباؾط إَٔٔ زٕٚ  قسؾ١ّ

 ز قاْع تعرتف بٛدٛ إٖٔٚهصا ٫بس , ْٚككإ ايعكٌ ٚنشاي١ ايؿهط
طٙ ــٕ مل تٚا٭ؾاعٌٝ ايهجري٠ ٚإايعع١ُٝ ض ٚخايل يًُٛدٛزات ٝيًهٕٛ ايؿػ

 . ُكٓٛعات٘ ـشٛاغو خًك٘ يـبعٝٓو ٚمل تؿاٖس ب
هٕٛ ايـُْ٘ نإ يبعض ًَٛى ا٫ضض ؾو يف ٚدٛز ايكاْع شه٢ أـٜ

ظاي١ ايؿو ٚايرتزز ؾأضاز إ, ٚنإ ي٘ ٚظٜط عاقٌ سهِٝ , دسٛايـُايل ايـدٚ
ٍٕٚ٭دً٘ أ, ًوايـُعٔ ؾهط  ؾدِ ٚؾل أْٗاض َتك١ً ٚقٓع  َط ببٓا٤ قكط عا

ُا إْتٗت ـٚي, ١ًُٝ ايطاق١ٝايـذَٔ آثاض ايعُاض٠ شٛ شيو ـؾذاض ْٚبػاتني ٚأ
ؾٗسٙ ١ًُٝ ٚأايـذٖصٙ ايعُاض٠  إىلًو ايـُخص ايٛظٜط أ -ايعُاض٠ بعس ٚقتٺ 

ٖصٙ ايعُاض٠ يف : ؾػأٍ ايٛظٜط , ًو بٗا ايـُعذب غعتٗا ٚأمجاهلا ٚ
ٕٕ: ًُهيت َٔ بٓاٖا ؟ ٚأداب٘ ايٛظٜط ـَ  سسثت َٔ تًكا٤ ْؿػٗا ٚيٝؼ هلا با

ُٸ نٝـ تٛدس ٖصٙ ايعُاضات : ًو ٚقاٍ يٛظٜطٙ ايـُؾػهب , ط٫ٚ َع
ٕٕايـذ ُٸط ١ًُٝ َٔ زٕٚ با طاٍ عُطى ٚنٝـ ٜٛدس ٖصا : ؾكاٍ ي٘ ايٛظٜط , َٚع

ٛٸ ضنٕٛ َٚا ٕ ؟ ٚنٝـ تٛدس ٖصٙ ايػُاٚات ٚا٭ايهٕٛ ايععِٝ ب٬ َه
غتشػٔ َبازض٠ ًو ٚإايـُؾٝٗٔ َٔ غري قاْع سهِٝ ٚخايل قسٜط ؟ ؾاْتب٘ 

 . ايٛظٜط ٚآَٔ باهلل ٚظاٍ عٓ٘ ايؿو 
ضؾس ايعْسٜل سني أ( ) ايكازم ا٫َأَّ  أخصٙقس  ا٫غتس٫ٍ صاٖٚ

ٜٓتكٌ َٔ ٬َسع١  بإٔايل ايـدُإ باهلل ـا٫ٜ إىلبؿِٗ ؾططٟ ٚدساْٞ ٜ٪زٟ 
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ٛٸٕ ايـُايل ايععِٝ ٚايـد إىلٌٝ ايعع١ُٝ ؾاعٜع ايًطٝـ ٚا٭ٕ ايبسايهٛ ه
 . عط٢ نٌ َا خًل سك٘ َٔ زٕٚ ظٜاز٠ ْٚككإ هِٝ ايصٟ أايـش ايبسٜع

يعًُا٤ ععِٝ قٓع اهلل ٚقسٜط نتؿـ اٚيكس تطٛض ايعًِ يف عكٛضْا ٚإ
ًٛقات عع١ُٝ تبٗط َـدذّٛ ٚـَٚا ؾٝ٘ َٔ نٛانب ْٖٚصا ايهٕٛ  : خًك٘

ٚقس نتب , مل ٜعطؾٛٙ أَؼ تؿؿٕٛ َاٜه -نٌ ّٜٛ  -٫ٚ ظايٛا , ايعكٍٛ
اهلل ٜتذ٢ً يف عكط )ايهجري َٔ ايهتب ٚقس نتب بعهِٗ نتابّا د٬ًّٝ بعٓٛإ 

بسعني َٔ عًُا٤ ايطب ايـُنابط ُٛع١ َٔ أَـذمجع ؾٝ٘ َكا٫ت ( يعًِا
ِٗ َٔ ٝٚؾ, كاتشٖٛا َٔ ايعًّٛ ٚايتدكٸـؾ٬ى ْٚٚايؿٝعٜا٤ ٚايهُٝٝا٤ ٚا٫

ُإ باهلل ٚسػٔ ـا٫ٜ إىلأَطٙ ايعًُٞ ْت٢ٗ قس إ٘ ٚمل ٜعتكس باهلل غبشاْ
ٚقس  -ختكاق٘ ـشػب إب -ًل ايـدإعتكازٙ بؿعٌ َا إطًع عًٝ٘ َٔ ععِٝ 
ُإ ب٘ خايكّا هلصا ـُعطؾ١ اهلل ٚا٫ٜـؾطح نٌ ٚاسس َِٓٗ نٝـ تٛقٌ ي

َٔ ععِٝ ؾاْتكٌ ؾططّٜا  -ٞ ًُظا١ٜٚ عًُ٘ ٚإختكاق٘ ايعَٔ  -ايهٕٛ 
ٛٸـ١ٝ ٚتًُتربٙ ٚغطؾت٘ ايعَـدتؿؿ٘ يف نٟ إًل ٚسهِٝ ايكٓع ايصايـد  إىلٍ ش

ا َٛاؾل يًكإْٛ ٖٚص, هِٝ ايكازض ايعًِٝايـشايل ايـدا٫عتكاز بٛدٛز 
يًعْسٜل ٖٚٛ قإْٛ ا٫ْتكاٍ َٔ ( )ا٫َاّ ايكازم  ايؿططٟ ايصٟ بٝٸٓ٘

 . ايباْٞ  إىلايل َٚٔ ايبٓا٤ ايـد إىلًٛم ايـُـدايكاْع َٚٔ  إىلكٓٛع ايـُ
 ٫ٚ قٛض٠ ٫ٚ ٜـشؼٸ دػِ ٫...د٬ف ا٫ؾٝا٤ـؾ٧ٝ ب:طيجاْٞايبشح ا
ٖصا بٝإ  ص...٫ تسضن٘ ا٫ٖٚاّ ,  ُؼايـدٛاؽ ايـشٜسضى ب ٫ٚ٫ ٜـذؼٸ ٚ

 .هِٝ ٚتكٜٛط َعكٍٛ يـشكٝك١ ٚدٛزٙايـش بسعايـُايل ايـدشكٝك١ ـي
ًعْسٜل بٛدٛز خايل ايهٕٛ ايععِٝ ٚقاْع ي( )اٱَاّ قٓاع ثِ بعس إ
ايل قاْع ايـدا ٖٛ ؟ ٖصا ؾُ: ذٝب١ غأٍ ايعْسٜل ا٫َاّ ا٫ؾاعٌٝ ايع

 : ْ٘ بأ( )داب٘ ؾأ, ا٫ؾاعٌٝ
 صنا٫ؾٝا٤ ؾ٧ٝ ٫ط : ٓنيـ٪َايـُٚبتعبري أَري  صا٫ؾٝا٤ؾ٧ٝ بـد٬ف ط
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ٖٛ , ٛدٛزات ايـُغٛاٙ َٔ  ٜط َاٖٛ ؾ٧ٝ َٛدٛز يهٔ ٜػا, ٓاٖٛ خايك
ٔ سٝح زات َٔ سٝح ايصات َٚٛدٛايـُايـ يػا٥ط َـدٚدٛز َطًل 

 ٖٛ َؿٝض ايٛدٛز ع٢ً, ٝط با٫ؾٝا٤ نًٗاَـشٖٛ ٚدٛز ٚغٝع , ايكؿات
ٖٛ ايٛدٛز بعٝٓ٘ يٝؼ ي٘ َجٌ , كٓٛع١ بأَطٙ غبشاْ٘ايـُ ًٛق١ ايـُـدا٫ؾٝا٤ 

َجٌ ٚدٛزٟ ٚٚدٛزى ٚٚدٛز  : ٫ٚ ٜؿبٗ٘ َٛدٛز صؾ٧ٝ ٫ نا٫ؾٝا٤ط
 . ً٘ٛقاتَـدَٔ ُازات ٚايٓباتات ٚا٫ؾ٬ى ٚحنٖٛا ايـذٝٛاْات ٚايـش

ٌٸ -بٝاّْا يبعض قؿات٘ ( )عط٢ ا٫َاّ ثِ أ ٘ ٚبعض خٛاقٸ -ٚع٬ د
٢ عٓ٘ ؾٓؿ, ٖٛ ؟  َا: ايل ٚنٓ٘ ٚدٛزٙ ايـددٛابّا يػ٪اٍ ايعْسٜل عٔ سكٝك١ 

ها٥ٓات نًٗا ٝط١ بايَـشه١ َـشٖٛ ضٚح  صدػِ ٫ٚ قٛض٠ ٫طػ١ُٝ ايـذ
٫ٚ يٝؼ يطٚس٘ دػِ َرتنب َٔ أدعا٤ ٚأعها٤ , ًٛق١ ي٘ بأمجعٗاايـُـد

ٛٸضٙايـذشهٞ ـقٛض٠ ت , ؾ٧ٝ إىلؿتكط ايـُطًل غري ايـُٖٛ ايػين , ػِ ٚتك
دٛزٙ َٚسزٙ ٚنطَ٘ يٝؿٝض  إىلبٌ ايٛدٛزات ٚايها٥ٓات نًٗا َؿتكط٠ 

 .  ايٛدٛز عًٝٗا َٔ يطؿ٘ ٚضمحت٘
ُا نإ ضٚسّا ـٟ اْ٘ غبشاْ٘ يأص ذؼٸـ٫ٚ ٜ شؼٸـ٫ ٜط(: )ثِ قاٍ

ُػ١ ايـدٛاؽ ايـششػٗا تات اييت تاْٝػُايـذػِ ٚايـذطز٠ عٔ َـذه١ َـش
شُٖٛا َٔ ـا٫شٕ ايػاَع١ ْٚني ايطا١ٝ٥ ٚعاي: ٛاؽ ايعاٖط٠ ايـشتسضن٘  يصا ٫

از١ٜ ايـُدػاّ ُؼ ٫ٚ تًُػ٘ ا٭ـٜ ٟ ٫أص ذؼٸـٜ ٫ٚط, ٛاؽايـش
٘ بٝسٙ يؿشل ٜعين َػٸ( طٜضايـُايطبٝب  دؼٸ: )ًٛق١ ي٘ تكٍٛ ايـُـد

ٚسٝح اْ٘ , حنٖٛا أٚعها٤ٙ ايباط١ٓ أسطن١  أٚزقات قًب٘  أٚسطاض٠ دػُ٘ 
٫ٚ  -ٛاؽ ايـشتسضن٘  ٟ ٫أ - شؼٸـذػِ ؾ٬ ٜـطز٠ يٝؼ بَـذضٚح غبشاْ٘ 

 .  -ًٛق١ ايـُـدُػ٘ ا٫دػاّ ـت ٟ ٫أ -ـذؼ ٜ
ًشسٕٚ يف عكٛض ا٫غ٬ّ ا٫ٚىل ٚعٗٛز ا١ُ٥٫ ايـُزق١ ٚٚقس نإ ايعْا

( ) ٟاؽ ايعاٖط٠ٛايـشػٛؽ بَـشغري  أٜٚٓهطٕٚ ٚدٛز ؾ٧ٝ غري َاز ,
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ٛٸايـُْٚعريِٖ   ,ض ؾٝٗا ايعًِ ٚايؿهط ايبؿطًٟشسٕٚ يف عكٛضْا اييت تط
بٛدٛز  ٫ُٚػ١ ايـدٛاؽ ايـشبػٛؽ ايـُـشٜعتكسٕٚ بٛدٛز غري  اِْٗ ٫ؾ

ٛدٛز ايعاٖط يًعٝإ ايبؿطٟ ايـُدكٛم ـبٌ ٜعرتؾٕٛ ٜٚصعٕٓٛ بَازٟ غري 
ط طاٍ ٖصا ايتؿهإب ايػا٥ٌ َع ايعْسٜل( )ؾًصا ساٍٚ ا٫َاّ ايكازم  -

د٬ف ـؾ٧ٝ بط قسغٞضٚسٞ كٝك١ ايطبٛب١ٝ ٚدٛز ايـشٕ س ي٘ بأٓنٚأازٟ ايـُ
ٛاؽ ايـش٫ٚ ٜسضى ب ذؼٸـ٫ٚ ٜ شؼٸـٜ دػِ ٫ٚ قٛض٠ ٫ ٫.... ا٫ؾٝا٤ 

بٗا ٚتعطف  شؼٸـٛاؽ تسضى ا٫دػاّ ٚتايـشؾإ ٖصٙ  صُؼايـد
 شٚم طعُٗا  أٚمساع قٛتٗا  أٚخكٛقٝاتٗا بٛاغط١ ض٩ٜتٗا 

ِٸ أٚ ُػ١ َٔ ايـداؽ ٛايـش٫ٚ تتُهٔ ٖصٙ ,ُؼ دػُٗا ـي أٚضا٥شتٗا  ؾ
٫ٚ ٜكع عًٝ٘  ُؼٸـ٫ٚ ٜ ذؼٸـ٫ٚ ٜ شؼٸـ٫ ٜ َا)ذػِ ٚـيٝؼ ب زضاى َاإ

ب٘ غبشاْ٘ ٫ َا ٚقـ إ( تكؿ٘ ا٭يػٔ) إُٔهٔ ـبٌ ٫ ٜ( ٝاٍايـدايِٖٛ ٚ
 ٖٚٛ غريص ًٛمَـدٜسٟ ؾٗٛ ت٘ ا٭ُػٸـي أٚٛاؽ ايـشت٘ ٚنٌ ؾ٧ٝ سػٸطْؿػ٘ 

 .  ٛاؽايـشتسضن٘  إٔسس غبشاْ٘ ٚتعاىل عٔ اهلل ايٛاسس ا٭
ؾإ ص تسضن٘ ا٫ٖٚاّ ٫ط -ُا ناْت ضٚسّاـي -سكٝك١ اهلل غبشاْ٘  ٕإ

 .  سضى سكٝك١ اهلل ٚنٓ٘ ٚدٛزٙت ػٛغات ايػا٥ب١ ٫ٚايـُـشا٫ٖٚاّ تسضى 
ٜٚتدٌٝ قٛض٠  -زضاى ٚايؿِٗ نعٝـ اٱ -ْعِ قس ٜتِٖٛ ا٫ْػإ 

ٍٕ: شاْ٘ عع١ُٝ هلل غب ٚقس , دػسّا ععُّٝا ٚدػُّا ندُّا ع٢ً عطف عا
٫ ٜػُع٘  ٫ ٜطاٙ َٚا خًل اهلل غبشاْ٘ ق٠ٛ خٝاٍ ِٖٚٚ يف باطٓ٘ ٜتِٖٛ بٗا َا

 إُٔهٓو ـٜ ٗٓس ـط ايــمل ت إشاؾأْت , ًٛقّاَـدٚإٕ نإ دػسّا ٚٚدٛزّا 
ٖٚهصا قس ٜتدٌٝ قاقط , كٛق١َـدـتدًٝٗا بًس٠ عع١ُٝ شات أٚقاف ت

 . ٜٚتِٖٛ ٚدٛزّا ععُّٝا يًشكٝك١ ايطبٛب١ٝ ٚايصات ايكسغ١ٝ ايٓعط 
 ُٖٚ٘ قشٝشّا ٫ٚ َطابكّا ٜهٕٛ ض ِٖٚ ٚخٝاٍ ٫ ٚاقع ي٘ ٫َٚـشيهٓ٘ 

, ػٛغ١ايـُـشاز١ٜ ايـَُٛض ايِٖٛ ٚايتكٛض ٚايتدٌٝ ٜتعًل با٭ؾإ , يًٛاقع
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ٛاؽ ايـشػٛؽ بَـشايٛدٛز ايطبٛبٞ اي٬: ٖٚاّ تسضى ا٭ إُٔهٔ ـ٫ٚ ٜ
ٜتُهٔ ايعكٌ ايبؿطٟ َٔ إزضاى نٓٗ٘  ٞ ٫اْْ٘ ٚدٛز ضٚسٞ ْٛض٭, ٖط٠ايعا

, ٜتُٖٛ٘ ايعكٌ إُٔهٔ ـٜ شا مل ٜهٔ ايٛدٛز ايطبٛبٞ َعك٫ّٛ ٫ٚإ, ٚسكٝكت٘
ُٖٚو عًٝ٘ َٔ  عؾُا ٚقط: يف خرب قشٝض ايػٓس ( )ٛاز ايـذَآَا قاٍ إ

ٖٚاّ ٭نٝـ تسضن٘ ا, ٜؿبٗ٘ ؾ٧ٝ ٫ٚ تسضن٘ ا٭ٖٚاّ ٫ ,ؾ٧ٝ ؾٗٛ خ٬ؾ٘
نٌ ؾ٧ٝ  إٔ َٙٚعٓا صٖٚاّٜتكٛض يف ا٭ ٜعكٌ ٚخ٬ف َا ٖٚٛ خ٬ف َا

ـًهِ تـقٛض٠ ٚقع ُٖٚو ٚخٝايو عًٝٗا ؾإ ايٛدٛز ايطبٛبٞ َػاٜط ينٌ ٚ
َازٟ  ْ٘ ٚدٛز ضٚسٞ يٝؼ ي٘ دػِ٭, ايـ هلاَـدت١ُٖٛ ٚايـُايكٛض٠ 

ٜؿبٗ٘ ؾ٧ٝ َٔ  بٌ ٖٛ ٚدٛز ٫, ست٢ ٜتدًٝ٘ ايِٖٛ ٜٚتكٛضٙ ايعكٌ
ازٟ ايـَُط ٝاٍ ٜتعًل با٭ايـدٛدٛزات ٫ٚ تسضن٘ ا٭ٖٚاّ ٭ٕ ايِٖٛ ٚايـُ

ٚنٝـ تسضن٘ , ػٛؽايـُـشػٛؽ ٫ٚ ٜتعًل بايٛدٛز ايطٚسٞ غري ايـُـش
 .؟  ٝاٍايـدٖٚاّ ٖٚٛ خ٬ف َا ٜتعكٌ َٚا ٜتكٛض َٚا ٜتِٖٛ يف ا٭

ُا ـٚي, يععِٝ َػاٜط٠ يٛدٛز غا٥ط ا٫ؾٝا٤شٕ سكٝك١ ايٛدٛز ايطبٛبٞ اإ
ؾٗٛ ٚدٛز  ذؼٸـٜٚأ شؼٸـطزّا ٚمل ٜهٔ دػُّا َٜـذهّا ْٚٛضّا َـشضٚسّا نإ 

ٕ ايٓكل ٚايتػري َٔ قؿات ٭ص طٙ ا٫ظَإتٓكك٘ ايسٖٛض ٫ٚ تػٝٸ ٫طناٌَ 
َسز  إىلستٝاز َٔ عسّ ٚاييت تػري يف نعـ ٚإًٛق١ ايـُـدايٛدٛزات 

 . ٛت ٚايؿٓا٤ ايـُ إىلع هلا ست٢ تٓتٗٞ بٓككٗا ايل ايكاْايـد
ٜططأ عًٝٗا  ا ٚدٛز اهلل غبشاْ٘ ٚسكٝك١ شات٘ ايكسغ١ٝ ايػ١ٝٓ بصاتٗا ٫بُٝٓ

ٖٚٛ , ْكل ؾٝ٘ بٌ ٖٛ ٚدٛز ناٌَ ٫, ايؿٓا٤ أٚايتػري  أٚٚايهعـ أايٓككإ 
رب ايـدٚهلصا ٚضز يف , ٜؿبٗ٘ ؾ٧ٝ ٚيٝؼ نُجً٘ ؾ٧ٝ َٛت ؾٝٗا ٫ سٝا٠ ٫

٘ اهلل َٔ ؾبٸط(: )قٍٛ ا٫َاّ ايكازم : ايكشٝض يف تٛسٝس ايكسٚم 
ثاّْٝا عتكس ضبّا ٘ ضب٘ بٛاسس َٔ خًك٘ إؿبٸايـُٕ ٚشيو ٭ص دًك٘ ؾٗٛ َؿطىـب

 . ايٛدٛز َؿاضنّا ي٘ يف ايطبٛب١ٝب٘ غبشاْ٘ سٝح دعٌ ي٘ ؾبّٝٗا يف ىٚأؾط
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ّٓ  ال أْ   اهت٘حٚدط -7  . صٌٕٔتّت ال  أْ   ٗاهعدي ,ٌٕ تت٘
 

ٓني ٚظٜٔ ٪َايـُأَري  ُٔ غأٍـقسض دٛابّا ي, ٖصا سسٜح عًٟٛ ؾطٜـ
؟ ٖٚصإ غ٪ا٫ٕ عٔ ضنٓني  ؟ َٚا ايعسٍ َا ايتٛسٝس: ()سٜٔ ٛسٸايـُ
ٖٚصا , غبشاْ٘ ُٖ٘ا تٛسٝس اهلل ٚعسي, قًني َٔ أععِ أقٍٛ ايسٜٔٚأ

تكط ٖٛ دٛاب ايػ٪ايني ٖٚٛ َٔ قكاض نًُات٘ اييت ٜٓبػٞ ايـُـدسٜح ايـش
 ,ايعسٍ َع٢ٓ ايتٛسٝس َٚع٢ٓ ختكط ؾٝ٘إ( )ؾاْ٘ , ـُا٤ ايصٖبإٔ تهتب ب

ه٬ّ ٚايعكٝس٠ ايعكٍٛ ايهبري٠ َٔ عًُا٤ اي ٛاب شٚٚايـذعذب بٚيصا أ
ٖٚٛ ناؾـ دًٞ عٔ ايعًِ ايػعٜط ايطاغذ عٓس , عكٍٛ ٚايعطؾإايـُٚ

 . نٌ َتهًِ  ٘ن٬َعٔ ٜككط عٔ عًُ٘ نٌ عًِ ٚ( ) تهًِايـُ
ٖٸ ايتٛسٝس إٔ ٫ط -1 قباٍ ايعًِ , ايِٖٛ ٖٛ ايعٔ ٚا٫ستُاٍ صُ٘تتٛ

ٖٸ إٔ ٫ط ٚايٝكني شتٌُ ؾٝ٘ قؿ١ ْكل ـ٫ تعٔ ٫ٚ ت ٜعين إٔ صُ٘تتٛ
عٔ نٌ ؾ٧ٝ ٖٚٛ  ري نً٘ ٖٚٛ ايػينايـدز ايهاٌَ ٖٚٛ ؾاْ٘ ايٛدٛ, ٚإستٝاز

ِٵ اِيُؿَكطٳا٤ٴ ٔإَي٢ ط, اد١ايـش٬ٍ ٚايٓعا١ٖ َٔ ايٓكل ٚايـذ ْٵتٴ ٗٳا ايٓٻاؽٴ َأ ٜټ ٜٳاَأ
٘ٹ ًٖ ٘ٴ ط تادٕٛ إىل َسزٙ ٚضمحت٘ايـُـش صاي ًٖ ٞټ ٚٳاي ٓٹ ٛٳ اِيػٳ ؾايتٛسٝس ص ُٹٝسٴايـشٖٴ

 . يٝ٘ ٜٓكك٘ ؾ٧ٝ ٜٚؿتكط إ أٚتادّا إىل ؾ٤ٞ َـشإٔ ٫ تتُٖٛ٘ 
ٖٸط  أٜٚٓاّ ٜٚػتكٝغ  أٚ دػُّا ععُّٝا ٜكّٛ ٜٚكعس صُ٘ايتٛسٝس إٔ ٫ تتٛ

 .صٗين خبًكٞـَا عطؾين َٔ ؾبٸط:سٜح ايكسغٞايـشٚضز يف ,ٜتشطى ٜٚػهٔ
ٖٸ٫ إٔ ايتٛسٝس ط  ٛاضح ٚأعها٤ دػ١ُٝ نذٛاضح إٔ ي٘ د صُ٘تتٛ

 أّْٚا دايػّا ع٢ً ايهطغٞ نٝا أُٚجا٫ّ ععُّٝا ـتٕ ي٘ أ أًٚٛقني ايـُـدٚأعها٤ 
 قاٍ, ًٛقنيايـُـدشٖٛا َٔ قؿات ـْ أٚشّا ـضٜ إٔٚ ي٘ طُعّا أ ٚأ, ايعطف

ٜٛقـ بعَإ ٫ٚ َهإ ٫ٚ  ٕ اهلل تباضى ٚتعاىل ٫إط ( :) إَآَا ايطنا
طن١ ايـشهإ ٚايـُبٌ ٖٛ خايل ايعَإ ٚ, هٕٛتكاٍ ٫ٚ غسطن١ ٫ٚ اْ

 ص .ٕٛ عًّٛا نبريّاايـُتعاىل اهلل عُا ٜكٍٛ ايع, ٚايػهٕٛ ٚا٫ْتكاٍ
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ٖٸُ٘ط    أٚدػُّا  أٚتِٖٛ إٔ ي٘ بسّْا ٜاى إٔ تإٚص ايتٛسٝس إٔ ٫ تتٛ
ِ ػٸَـذبٌ ٖٛ , ٫ٚ عطض ٫ٚ دٖٛط, ٫ دػِ ي٘ ٫ٚ قٛض٠طْ٘ إ, قٛض٠

ٛٸَطٚخايكٗا ٖٚٛ  صدػاّا٭  صٛاٖطايـذعطاض ٚض ايكٛض ٚخايل ا٭ك
 . ًٛقات٘ َـددًك٘ ٚخكٛقٝات ـب ٗ٘عطؾ٘ َٔ ؾبٸ َٚا

ٖٸط  :سٚزّا َـشّا ي٘ غبشاْ٘ سسٸتتِٖٛ إٔ إٔ  إٜاىص:ُ٘ايتٛسٝس إٔ ٫ تتٛ
ٙٺ إىل سسَـشنٌ طؾإ  - ضتؿاعّا ٚعًّٛاإ أٚعطنّا  أٚط٫ّٛ  ٚاشا ,  سٚز َتٓا

ٖٚٛ  صستٌُ ايٓككإإستٌُ ايعٜاز٠ إ ٚاشا, إستٌُ ايتشسٜس إستٌُ ايعٜاز٠
ْ٘ ٜعٜس ؾاٜاى إٔ تتِٖٛ أ ص طٙ ا٫ظَا٫ٕ تٓكك٘ ايسٖٛض ٫ٚ تػٝٸطغبشاْ٘ 
٘ ْ٘ ايٛدٛز نًغبشاْ٘ ٚتعاىل إ, بٌ ٫ ٜعكٌ شيو  ,ٜٓكل أٚٚدٛزٙ 

 .نً٘  ًٛم ايـُـدٝط بايهٕٛ َـشٚ
 َٚٔ ظٔ إٔ اهللطْ٘ ٜتػري ٜٚتبسٍ َٔ ساٍ إىل ساٍ ٚإٜاى إٔ تتِٖٛ أ 

اْ٘ ضبٓا ٚاْ٘ طؾٝا٤ نًٗا ا٭خايل ٛدس ايـُ٪ثط ايـُباهلل  صطٙ ؾ٧ٝ ؾكس نؿطٜػٝٸ
ُسزٙ ـدايكٗا َؿتكط٠ يـتاد١ يَـشاييت ْعٗسٖا ْٚعطؾٗا  صؾ٧ٝ خب٬ف ا٫ؾٝا٤

ٞٵ٤ٷطْ٘ ؾ٧ٝ ععِٝ إ, شع١ـيف نٌ ي ٘ٹ ؾٳ ًٹ ُٹجٵ ٝٵؼٳ َن  . صَي
 أٚقاسب١  أٚبّا قاس أٚٚيسّا  أٚ إٔ ي٘ ٚايساّٳ ص:٘ايتٛسٝس إٔ ٫ تتُٖٛط

 سٸــْ سس ٫ ؾطٜو ي٘ ٫ٚ َجٌٝ ٫ْٚ٘ ضبٓا ٚاسس أإطُاث٬ّ ـٕ ي٘ ؾبّٝٗا َأ
ُٹٝعٴ ط, ٫ٚ عسٍص ٫ نؿٛ ي٘طٚص ٫ٚؾبٝ٘ ٛٳ ايػٻ ٖٴ ٚٳ ٞٵ٤ٷ  ٘ٹ ؾٳ ًٹ ُٹجٵ ٝٵؼٳ َن َي
ٕ اهلل إص ط٫ٚ تسضن٘ ا٫ٖٚاّ ُؼايـدٛاؽ ايـشٜسضى ب ٫ط٘ ــْإص ايبٳكٹريٴ

ٕ ٭ص د٬ؾ٘ـٚنٌ َا ٚقع يف ايِٖٛ ؾٗٛ ب, ٜؿبٗ٘ ؾ٧ٜٝؿب٘ ؾ٦ّٝا ٫ٚ  تعاىل ٫
 ٚشات اهلل غبشاْ٘ غري َا ٚقع يف ايِٖٛ ,ٜكع يف ايِٖٛ خٝاٍ ٫ ٚاقع ي٘ َا
ق١ يًصٖٔ ايبؿطٟ ٖٚٛ ًَٛـدٖٚاّ ايٓاؽ قٛض٠ بٌ إٕ َا تسضن٘ أ, ٝاٍ ايـدٚ

هٔ إٔ تسضن٘ ُـ٫ٚ ٜ ,٬ق١ يًكٛض يف ايصٖٔايـدٖب ايك٠ٛ ٚٚا خايل ايصٖٔ 
 .إٔ ٜكع عًٝ٘ ايِٖٛ عًّٛا نبريّا تعاىل اهلل عٔ, ًٛق١ ي٘ايـُـدٖٚاّ ا٫
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ٖٸ ايتٛسٝس إٔ ٫ط كٛق١ َـدد١ٗ  أَٚٛدٛزّا يف ْاس١ٝ َع١ٓٝ صُ٘تتٛ
ٚٳَيَكسٵ ط تتُٖٛ٘ بعٝسّا عٓو  ٕ ٫ٚأ, ٗات ٚايٓٛاسٞ ا٭خط٣ايـذدًٛ َٓ٘ ـتٚ

٘ٹ ْٳِؿ ٛٔؽٴ بٹ ٛٳغٵ َٳا تٴ ِٴ  ًَ ٚٳْٳعٵ ٕٳ  ًَِكٓٳا أٱْٵػٳا ٛٳٔضٜسٹخٳ ٌٔ اِي ٔٵ سٳبٵ َٹ ٘ٹ  ٝٵ ٔٴ َأِقطٳبٴ ٔإَي ٚٳْٳشٵ ٘ٴ  ص ػٴ
ٖٸإيهٔ  .ا ساطت٘ بٓا ٚتأثريٙ ؾٝٓا ٖٚٛ َعٓا أُٜٓا نٓٸٱقطٜب َٓٸا  ُ٘ ٜاى إٔ تتٛ

ًٛقني ٖٚٛ ايـُـدقؿات َٔ  ايكطب ا٫يتكاقٞؾإ , قطٜبّا َٓو ًَتككّا بو 
 : ا غأي٘ عٓسَ( )ٚس٢ اهلل دٌ ٚع٬ إىل ْبٝ٘ َٛغ٢أ: ٜؿب٘ خًك٘  ٫
:  ٝبّاَـذْادٝو ؟ قاٍ غبشاْ٘ ضب أبعٝس أْت َين ؾأْازٜو ؟ أّ قطٜب ؾأ ٜا
 . ص ْا دًٝؼ َٔ شنطْٞأط

ٖٸ ايتٛسٝس إٔ ٫ط تككط قسضت٘ عٔ  أٚؾ٧ٝ  ٜكسض ع٢ً اْ٘ ٫ ص:ُ٘تتٛ
, بهٌ ؾ٧ٝ ايـِاْ٘ ضبٓا غبشاْ٘ ع, ـدؿ٢ عًٝ٘ ؾ٧ْٝ٘ ٜأ أٚؾٝا٤ ؾ٧ٝ َٔ ا٭

ِٴ ايطبٌ  ًَ ٘ٴ ٜٳعٵ ٚٳَأخٵَؿ٢ٔإْٻ  ايػطٸط: ١ٜيف تؿػري اٯ( ) قاٍ ايكازم, َٓ٘ص ػِّطٻ 
ٝط َـشٖٚٛ غبشاْ٘ , صْػٝت٘خطط ببايو ثِ أ خؿ٢ َاٚأ, ـتُت٘ يف ْؿػوَا ن

ٛٳ طبهٌ ؾ٧ٝ  ٖٴ ٚٳ ٘ٷ  ٚٳؾٹٞ اَ٭ضٵٔض ٔإَي ٘ٷ  ُٳا٤ٹ ٔإَي ٛٳ اٖيصٹٟ ؾٹٞ ايػٻ ٖٴ ِٴايـشٚٳ ًٹٝ ِٴ اِيعٳ  صهٹٝ
ٛٳ٣ ثٳ٬َ طٚ ٔٵ ْٳذٵ َٹ ٕٴ  ٚٳ٫َ َٳا ٜٳُهٛ ِٵ  ٗٴ ٛٳ غٳازٹغٴ ٖٴ ُٵػٳ١ٺ ٔإ٫ٖ  ٚٳ٫َ خٳ ِٵ  ٗٴ ٛٳ ضٳابٹعٴ ٖٴ ثٳ١ٺ ٔإ٫ٖ 

َٳا َناْٴٛا ٔٳ  ٜٵ ِٵ َأ ٗٴ َٳعٳ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ٫َ َأِنجٳطٳ ٔإ٫ٖ  ٔٵ شٳيٹَو  َٹ  . ص َأزٵْٳ٢ 
ٖٸايط ُٛت ـنُا تي٘ ْٗا١ٜ ٜـُٛت ؾٝٗا  أٚي٘ بسا١ٜ صُ٘تٛسٝس إٔ ٫ تتٛ

تعاىل اهلل عٔ , ُٛت ؾٝٗاـهلا ْٗا١ٜ تهلا بسا١ٜ ٚٚاييت ًٛق١ ايـُـدؾٝا٤ ا٭
ُٛت ا٫ؾٝا٤ نًٗا ٖٚٛ ـت, َٛدٛز قسِٜ َٓص ا٫ظٍ ٚاىل ا٫بساْ٘ ضبٓا , شيو

ٖٛ ْٛض ط ,ٜعٜس ٜٓكل ٫ٚ ُٛت ٫ٚـٜ ايصٟ ٫( ايسا٥ِ)ْ٘ إ, ـُٛتٜ سٞ ٫
ص ٚسل ٫ باطٌ ؾٝ٘ ,دٌٗ ؾٝ٘ ٚعًِ ٫, َٛت ؾٝ٘ ٚسٝا٠ ٫, ظ١ًُ ؾٝ٘ ٫

 . ًٛقني عًّٛا نبريّا ايـُـدكاف ٚايؿبا١ٖ بكؿات تتعاىل اهلل عٔ اٱ
ٖٚاّ ـٗٞ تاٖت أيإط(: ) ٗازٟـَاّ عًٞ ايٚؾـٞ َٓادا٠ اٱ

ٖٸايـُ ت ًُٓـشت أٚقاف ايٛاقؿني ٚإنُني ٚقكط ططف ايطاضؾني ٚت٬ؾتٛ
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ؾأْت ايصٟ , ايٛقٛع ببًٛؽ عًٛى أٚعذٝب ؾأْو  بطًني عٔ زضىٺايـُقاٌٜٚ أ
ٜا , ٖٝٗات ثِ ٖٝٗات, ٕٝٛ باؾاض٠ ٫ٚ عباض٠كع عًٝو ايع٫ تتٓا٢ٖ ٚمل ٜ

ٞٸ ٜا ٞٸ ٜا ٚسساْ ٞٸ أٚي ٚإضتؿعت َٔ ٚضا٤  ,ايهرب ت يف ايعًٛ بععٸـدمش, ؾطزاْ
  . صايؿدط ـذربٚت٠ ْٚٗا١ٜ بنٌ غٛض

 :يف سسٜج٘ ( )٪َٓني ايـُثِ قاٍ أَري 
ايـ ايـُـدؾرتا٤ ٚايهصب اٱ تٗاّ ٖٛاٱ صُٗ٘تٸـت ٚايعسٍ إٔ ٫ط -2
 , ــطٸّابس َٔ ا٫عتكاز بعسٍ اهلل ْٚعاٖت٘ عٔ ايعًِ ط٫ٚ, يًٛاقع
 ٖٛ عسٍ طبٌ , ٛضايـذأٟ ْٛع َٔ أْٛاع ايعًِ ٚ:  ُٗ٘ بعًِـٸؾ٬ تت

 .  ص ٚخري ٫ ؾط ؾٝ٘, دٛض ؾٝ٘ ٫
ٜهًـ  بٌ ٫ ,ْ٘ نًؿو ؾٛم َا تطٝل ٚتكسضأ صُٗ٘تٸـت ايعسٍ إٔ ٫طٚ

ؾًٛ خطز ايؿعٌ  -ٝسـُـذاي ايكطإٓنُا يف  -٫ ٚغعٗا ٚطاقتٗا اهلل ْؿػّا إ
 ٚؾلٸ ط عًٝوتعػٸ أٚ -هًـ ايـُأٜٗا  -عٔ قسضتو اْ٘ هلل غبشطًٛب ايـُ

 .  ٚايعػط ؿك١ايـُدٌ َؿك١ عع١ُٝ إضتؿع ايتهًٝـ ب٘ ٭
بٌ ٖٛ , أَطنو ظًُّا ٚعسٚاّْا أٚأْ٘ أؾكطى  صُٗ٘ـٸتت ايعسٍ إٔ ٫طٚ

ٛت ايـُ أٚايؿكط  أٚطض ايـُهِٝ ٚايط٩ف ايطسِٝ ٜكهٞ بايـشايًطٝـ 
٬س٘ يف ؾكس ٜهٕٛ ق :ٜكًش٘ ْػإ َادتاض يهٌ إـسػب سهُت٘ ٚعًُ٘ ٜٚ

ٚقس  ,طضايـُٚقس ٜهٕٛ ق٬س٘ يف , ٚقس ٜهٕٛ ق٬س٘ يف ايػ٢ٓ, ايؿكط 
ٖٛ ق٬ح ايعبس  َااهلل غبشاْ٘ ؾٝؿعٌ , يف ايكش١ ٚايعاؾ١ٝ ق٬س٘ ٜهٕٛ 

 ض يعبازٙ َاٖٚٛ ايصٟ ٜكسٸ ايـِايعسٍ غري ايعٖٛ تاز ٚايـُـشٖٚٛ ايػين غري 
 أٜٚؿكطى  أُٚطنو ـدٛض عٓسَا ٜ أِٚٗ ضبو بعًِ ـٸؾاٜاى إٔ تت, ٜكًشِٗ

ِٴ ضٳبټَو َأسٳسٶاطبتًٝو بؿ٧ٝ ـٜ ًٹ ٜٳِع اهلل ط إٕ( : )قاٍ ضغٍٛ اهلل , صٚٳ٫َ 
ُٸا عٗس إيمجع ايعباز ّٜٛ ايكٝا١َ غأ إشاىل تعا ًعّ َٔ ٚادبات ٜ صيِٝٗـِٗ ع

هلِ عُا قه٢ ٚمل ٜػأط(: ) ِ قاٍث, طَات ًٜعّ تطنٗاَـشَٔ ؾعًٗا ٚ
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بٌ ٜ٪دط , ري ٚايطؾاٙايـدايٓعِٝ ٚ أٚٚايؿسا٥س  َٔ ايب٤٬ ٚايهطٸ صعًِٝٗ
 . ٜاٙ ٝب ايكابط ع٢ً ب٤٬ٙ ٚؾتٓت٘ إٜٚج

عك١ٝ ثِ ايـُع٢ً ؾعٌ دربى ـ٘ غبشاْ٘ أْأص تُٗ٘ـٸت ايعسٍ إٔ ٫طٚ
ًك٘ ٫ٚ ـدب ٘ٗعطف اهلل َٔ ؾبٸ َاط(: ) قاٍ ضغٍٛ اهلل, ٜعاقبو عًٝٗا

دباض عبازٙ ع٢ً ُٗ٘ بإأٟ إتٸص يٝ٘ شْٛب عبازٙٚقؿ٘ بايعسٍ َٔ ْػب إ
ذرب خًك٘ ثِ ـعسٍ َٔ إٔ ٜاهلل أط(: )َآَا ايطنا قاٍ إ, َعكٝت٘

ٍٛ ايـشبٌ دعٌ غبشاْ٘ يعبازٙ سط١ٜ إختٝاض ايؿعٌ ٚأعطاِٖ ص بِٜٗعصٸ
تٝاضٙ خطاّ َٔ ايعبس قسض عٓ٘ باضازت٘ ٚإايـششا قسض ٚإ, ٚايك٠ٛ ٚايكسض٠

 . اغبّا عًٝ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ بايعسٍ َـشؾٝهٕٛ َػ٪٫ّٚ عٓ٘ 
ٌٸ أص ُٗ٘ـٸتـت ايعسٍ إٔ ٫طٚ ؾاْ٘ , ب٘ ّٜٛ ايكٝا١َسّا ثِ ٜعصٸسأْ٘ أن
ضِٖ َٔ غبٌٝ ايؿط يٝ٘ ٚسصٸري ٚزعاِٖ إايـد٘ ٖس٣ عبازٙ يػبٌٝ غبشاْ

  : ثِ ايعبس باختٝاضٙ, ٚايه٬ٍ 
  .ْ٘قس ٜؿهط ْع١ُ اهلل ًٜٚتعّ بسٜٓ٘ غبشا

شك٢ ؾ٬ ٜكابًٗا ـ٫ٚ ت تعسٸ اييت ٫ ٘ذشس ايٓع١ُ ٜٚهؿط بٓعُـٚقس ٜ
 .ػتكِٝايـُٜعٜؼ ٜٚٓشطف عٔ ايكطاط بايؿهط ٚ

َٻا َنُؿٛضٶا: طغبشاْ٘ اهلل قاٍ   ٚٳٔإ َٻا ؾٳانٹطٶا  ٌٳ ٔإ ٙٴ ايػٻبٹٝ ٓٳا ٜٵ ٖٳسٳ ٙٴ ص طٔإْٻا  ٓٳا ٜٵ ٖٳسٳ ٚٳ
ٔٔ ٜٵ  ,ٖصا عسٍ اهلل غبشاْ٘ ,غبًٝ٘ ذس ايؿط ٚـري ٚغبًٝ٘ ْٚايـدذس ـْ صايٓٻذٵسٳ

ٚعسٍ ط٘ ْٛض يٝؼ ؾٝ٘ ظ١ًُ ــْإ, ٝ٘ ٚدٛض ناؾطٜ٘ايـُتعاىل عٔ ظًِ ظقس ٚ
ُس هلل ايـشٚ صٚسل يٝؼ ؾٝ٘ باطٌ, ٚقسم يٝؼ ؾٝ٘ نصب, يٝؼ ؾٝ٘ دٛض

 .ع٢ً ٖساٜت٘ يسٜٓ٘ ٚتٛسٝسٙ ٚعسي٘ 
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تـآٍ  شاب َٙ٘ اهيٚاًـٞ  وـٟ قـدز ًـا آ    اهـحإُـٌا ٙداّق ا هل اهعباد يف ط -8
 . صًّ اهعي٘ي يف اهدُٚا

 
ٚايهًٝين يف ( اغٔايـُـش)ايربقٞ يف : ضٚاٙ ايؿٝدإ ٖصا سسٜح ؾطٜـ 

 , َٛثٛم بكسٚضٙ عٓ٘ ()ُس ايباقط َـش٫َاّ بػٓس َتكٌ با( ايهايف)
طؿ٘ َٚطاعات٘ غبشاْ٘ بكسض َٔ عسٍ اهلل غبشاْ٘ ٚي ّاؾٝ٘ داْباٱَاّ ٔ ٜبٝٸ

ٜهؿـ عٔ ٖٚٛ سسٜح , اغب١ ّٜٛ ايكٝا١َايـُـشطأ٠ سني ايـُ أٚايطدٌ  عكٌ
بطٔ تؿاٚت ايعكٍٛ عٓس ايبؿط َٔ ايعكٌ يف ا٫طاع١ ٚايعكٝإ ٜٚػت زٚض

سٜح عٔ ايـشٜهؿـ بٗصا ٚ, ايك٠ٛ ٚايهعـ يف ا٫زضاى ٚايتؿهطسٝح 
 . ععِٝ عسٍ اهلل غبشاْ٘ ٚؾسٜس سهُت٘ 

سقٝل يف يتٓاقؿ١ ٚاايـ١ُ ٖٞ سآقايـُ صػابايـشاهلل ايعباز يف  ُا ٜسامٸـْإط
اهلل ا٫ْػإ  ٖ٘ٚب ٖٚٞ َطتبط١ بكسض ايعكٌ ايصٟ , سػاب ايعباز ّٜٛ ايكٝاّ

سػاب٘ ٜتدؿـ  أٚاغبت٘ َـشيف غبشاْ٘ ؾٝتؿسز : عُاي٘ اغب ع٢ً أايـُـش
 : ايسْٝا  ايـِبكسض عكً٘ ٚؾهطٙ ايصٟ ٖٚب٘ اهلل يف ع

ايسْٝا  ايـِسػاب٘ عُا عًُ٘ يف عل اهلل زٓق -ؾُٔ قٟٛ عكً٘ ٚؾهطٙ 
  .هبري َٔ تكطؾات٘ َٚٛاقؿ٘ ٚسطنات٘ خصٙ بايكػري ٚايٚأ

ـٸ   .ػاب ٚمل ٜتؿسز َع٘ايـشاهلل عًٝ٘  ـخٓؿ - َٚٔ نعـ عكً٘ ٚخ
 أٖٚٛٛب ايـُطتبط بك٠ٛ ايعكٌ ايـُػاب ايـشٖٚصا ايتؿاٚت يف َكساض 

 . ٜ٪نس عسٍ اهلل ٚسهُت٘ يف خًك٘  -نعؿ٘ 
ٖٛ ايك٠ٛ ايؿهط١ٜ اييت ايعكٌ  إٔ ١انٝايـُزٜح اسا٭بعض ٚقس شنطْا يف 

, ُّا هلِ ٚتؿطٜؿّا َٓ٘ غبشاْ٘ـتهطٜ - بين آزّ -ٖٚبٗا اهلل غبشاْ٘ يعبازٙ 
زضاى ٚايتؿهط يٓاؽ َٔ سٝح زضد١ ايهُاٍ ٚق٠ٛ اٱٚاْٗا ق٠ٛ َتؿاٚت١ بني ا

دتًـ غًٛنٝات ـٚ٭دًٗا ت, ٍٛ ايتؿهطَٚٔ سٝح نعـ ا٫زضاى ٚمخ
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ا١ْ َٚٔ سٝح ايتًكٞ ٚا٫غتذاب١ ايٓاؽ ٚتكطؾاتِٗ َٔ سٝح ايعك١ْٝ٬ ٚايطظ
اغب١ اهلل َـشدتًـ ـٚبايتبع ت ؾتدتًـ تكطؾاتِٗ, ساط١ٚاٱغتٝعاب ٚاٱ

ؾذا٤ , َـضايتدؿٝـ ٚايتػا أٚغبشاْ٘ هلِ َٔ سٝح ايسق١ ٚايتؿسٜس 
 . ١ٗ ايـذسٜح ايؿطٜـ ْاظطّا هلصٙ ايـش

, ْٚككّا نُا٫ّ -ٜهؿـ عٔ تؿاٚت عكٍٛ ايٓاؽ ايصٟ سٜح ايـشٖصا 
ضأٜتِ ايطدٌ  إشاط(: )قٍٛ ضغٍٛ اهلل َٓ٘ ٜٓطًل ٜ٪نسٙ أٚ  -نعؿّا ق٠ٛ ٚ

 .  صنجري ايك٠٬ نجري ايكٝاّ ؾ٬ تباٖٛا ب٘ ست٢  تٓعطٚا نٝـ عكً٘ ؟
َطتبط بكسض عكٌ ا٭خطٟٚ ػاب ايـشإٔ ٔ بٝٸصٟ ٜسٜح ايايـشٖصا 

ت٘ كسض عك٬ْٝب اظاتَ٘ـذتطتبط  ػإ ٚقسض عك٬ْٝت٘ ٚبكريت٘ يف ا٭َٛض ٚأْ٘ا٫ْ
ضداس١ ؾهطٙ ٜٚؿتس سػاب٘ عٓس ق٠ٛ عكً٘ ٚ, ؾٝدـ سػاب٘ عٓس ْكل عكً٘: 

سهٞ  ْعري َاعسز َٔ ايطٚاٜات :ٜعهسٙ سٜح ايـشصا ٖ  -ٚدٛز٠ تكطؾ٘
 ُها١ْ ضؾٝع١ َٔ ايعباز٠ أْ٘ بـضد٬ّ ب ()ُٔ ٚقـ ي٬َاّ ـدٛابّا ي

 صايجٛاب ع٢ً قسض ايعكٌ إٕنٝـ عكً٘ ؟ ط: ؾكاٍ ي٘  ,ٔ ٚايؿهٌٚايتسٜٸ
  إشاط:  -آخط يف خرب قشٝض  - ()ٖٚصا تٛنٝس يكٍٛ ضغٍٛ اهلل 

  إٕٟ أص ذاظ٣ بعكً٘ـُا ٜـبًػهِ عٔ ضدٌ سػٔ ساي٘ ؾاْعطٚا عكً٘ ؾاْ
نعـ  أٚق٠ٛ سػب ٢ قسض عكً٘ ٚذاظٟ ا٫ْػإ عًـاهلل غبشاْ٘ ٜجٝب ٜٚ

 . َٛض ؾهطٙ ٚبكريت٘ يٮ
ساٍ ضدٌ ( )شنط ي٬َاّ ايكازم ايطاٟٚ  إٔٞ خرب قشٝض ـٚضز ؾٚ

زا٤ ٚن٥ٛ٘ ٜعين عٓسٙ ٚغٛاؽ يف أ -٪َٓني َبت٢ً بايٛن٤ٛ ٚايك٠٬ ايـَُٔ 
(: )ؾكاٍ ي٘ ا٫َاّ ايكازم( ٖٛ ضدٌ عاقٌ)ٚقاٍ عٓ٘ ايطاٟٚ  -ٚق٬ت٘ 

(: )ؾتعذب ايطاٟٚ ٚغأٍ ا٫َاّ  صٟ عكٌ ي٘ ٖٚٛ ٜطٝع ايؿٝطإٚأط
ٟ ؾ٧ٝ ٖٛ ؟ ٖصا ايصٟ ٜأتٝ٘ َٔ أ, غً٘ ط: ٚنٝـ ٜطٝع ايؿٝطإ ؟ ؾكاٍ ي٘ 

 : ُهٔ تٛنٝش٘ ببٝإ ـٜٚ صَٔ عٌُ ايؿٝطإ: ؾاْ٘ ٜكٍٛ يو 
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 ٘ــل ضبـعٔ ططٜػإ ــعيعي١ ا٫ْـٌ َتعسز٠ يـٚٚغا٥ ٬ّـبــطإ غـٝـيًؿ ٕإ
ٜؿهه٘ يف قش١ ٚن٥ٛ٘  إٔ: ٚأسس ٚغا٥ً٘ , ٚق٬ح غًٛن٘ ٚعبازت٘

ض ضب٘ ٚعٔ ايتؿهط يف أغطا ٠عبازإىل عٔ ايتٛد٘  ٚق٬ت٘ ؾٝٓؿػٌ بٛغٛاغ٘
ؾٗٛ , ٚق١ً بكريتٖ٘ٚصا ايٛغٛاؽ ْاؾ٧ٝ َٔ نعـ عكً٘ , ق٬ت٘ ٚطٗٛضٙ

 . يٝ٘ َٔ ايؿٝطإ ايطدِٝ إ آتٺ
 ايـِايع -هِ ايـشٗؿاّ بٔ ـي( )َٚٔ ٖٓا قاٍ ا٫َاّ ايهاظِ 

إٔ  إش صذر بايعكٍٛايـشنٌُ يًٓاؽ إٕ اهلل تباضى ٚتعاىل أط:  -ًٌٝايـذ
ٚع٢ً تكطؾاتِٗ آت١ٝ َٔ  عتكازاتِٗسذر ايعباز ٚبطاٖني ايٓاؽ ع٢ً إ

 . ٖٚصا ٜهؿـ عٔ ععِٝ َها١ْ ايعكٌ , ِٗعكٛهلِ ْٚاؾ١٦ َٔ تؿهطات
تعسز ٚٚا٭يباب ٝس ايتصنري بايعكٍٛ ايـُـذ ايكطإَٓٚٔ ٖٓا نجط يف آٜات 

ٝس ُـذـتب ٚ بأضباب ايعكٍٛ ٚايتٜٓٛ٘ ت ا٫ؾاض٠َط بايتسبط ٚايتؿهط ٚتهطضا٭
ؿهط ؾاِْٗ بت, ٚؾػٌ أيبابِٗ  ِـشطٜو عكٛهلتيًشحٸ ع٢ً  يبابأٚيٞ ا٭

تعًٛ زضدتِٗ ٚتكضٸ عبازتِٗ َٛض صنط عكٛهلِ ٚبكريتِٗ با٭أيبابِٗ ٚت
يباب د٬ف أقشاب ايعكٍٛ ايٓاقك١ ٚا٭ـب, عتكازِٖ ٚؾعًِٗشػٔ إـٜٚ

١ْٝ٬ ٚايطظا١ْ ق١ًًٝ ايتؿهط ايتاؾ١ٗ ؾاْو تط٣ تكطؾاتِٗ بعٝس٠ عٔ ايعك
ني ٚايـُ٪َٓات ٱغتعُاٍ عكٛهلِ ٚٓؾل اهلل ايـُ٪َٓ, قاب١ ٚايكش١ ٚاٱ

 . ٚؾػٌ أيبابِٗ يف شنط اهلل ٚيف طاعت٘ 
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ّٓط -9 عِٟ قيد اهـًٌّٗ  بد االسٍ دْٗ , ٍ قيد كفس ًّ  بد ا هل باهت٘
عِٟ اهـًٌّٗ  بد , طسن قيد أ عِٟاهـٌٗ ًّ  بد االسٍ ٗ, كفس ٗمل ٙعبد طٚئًا 

 . صقران اهت٘حٚد
 

( ) ثٛض٠ عٔ ا٫َاّ ايكازمَأ قشٝش١ أخباضٚضز يف  ٖصا ايٓلٸ
ُٸـُهِٓٗ تـقشاب٘ ايصٜٔ ٜبعض أ إىلخ بٗا ٜتشسٸ ٌ عًّٛ ايتٛسٝس ٚايعكٝس٠ ش

ٜبني ايؿطٜـ سٜح ايـشٖٚصا ,  -هِ ٚعًٞ بٔ ض٥اب ايـشَِٓٗ ٖؿاّ بٔ  -
 :ستُا٫ت عبٛز عرب مجٌ ٚإايـُ يطبٸسكٝك١ اداْبّا َٔ 

ٖٸط-1   ٗ٘ َتُّٖٛاـي٘ ٚإضبٸٟ َٔ عبس أص ِ ؾكس نؿطَٔ عبس اهلل بايتٛ
 أٚكٛق١ َـدنٝؿ١ٝ  أَٚعني  قٛض٠ ند١ُ هلا سسٸ أٚنْٛ٘ دػُّا ععُّٝا 

شكٝك١ ايصات ايطبٛب١ٝ ـي ػاٜط٠ايـ٬ُت ٖٚاّ ايباط١ً ٚايتدٝٸشٖٛا َٔ ا٭ـْ
 بٌ , س ضبّا عبٛز٠ ؾكس نؿط باهلل ايععِٝ ٚمل ٜعتكس سكّا ٚمل ٜٛسٸايـُ

٘ ٚاقعّا ٖٛ ـيٚاٱ ّاكسعبٛز ايـُؾإ , ّا ََّٖٛٛا َٚعبٛزّا باط٬ّدص ضبـتإ
ٖٚاّ تٓاي٘ ا٭ ًٛق١ ٚايصٟ ٫ايـُـدا٫ؾٝا٤  تُاّٝط بايـُـشطًل ايـُايٛدٛز 

ٛٸ, ًٛقاتايـُـد٫ٚ تسضن٘ ايتكٛضات ٫ٚ تؿبٗ٘  ضٙ قٛض٠ ند١ُ ؾُٔ تك
شٖٛا َٔ ايتد٬ٝت ـْ أٚقاعسّا ع٢ً عطف ععِٝ  تُٖٛ٘ دػُّا أٚ

كٝكٞ ٚمل ٜعبس باض٥٘ ايـشٚمل ٜ٪َٔ بطب٘ ععِٝ ايٚايتُٖٛات ؾكس نؿط باهلل 
 ٫ ؾبٝ٘ ي٘ : ٝط يٝؼ نُجً٘ ؾ٧ٝ َـشٚدٛز ْٛضٟ  ايصٟ ٖٛايٛاقعٞ 

 . ٫ٚ ْعري ٫ٚ دػِ ي٘ ٫ٚ تكٜٛط 
ػ٢ُ ايـُا٫غِ غري إش ص ع٢ٓ ؾكس نؿطايـَُٚٔ عبس ا٫غِ زٕٚ ط -2
ػ٢ُ ايـُؾإ ا٫غِ يؿغ َطنب َٔ سطٚف ٖٛ ناؾـ عٔ , ع٢ٓايـُٚغري 

شُٖٛا َٔ ـْ أٚايل ايـد أٚغِ اهلل دص إـؾُٔ إت, ٖٛ ٚزاٍ عًٝ٘ ٚيٝؼ ٖٛ
ؾكس نؿط  ٗ٘ـّا ٜعبسٙ ٜٚ٪يطنب١ َٔ سطٚف َع١ٓٝ ؾاعتكس ا٫غِ ضبٸايـُا٫مسا٤ 
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شات اهلل  إٔعتكس ٚعبس ضبٛب١ٝ ا٫غِ َع إ إش, ٫ْ٘ مل ٜعبس اهلل سكّا
اظم ٚايطمحٔ ايل ٚايطايـد: غِ ٚايكؿ١ ٖٞ سكٝك١ َػاٜط٠ يٲطبٛب ايـُ

ٌٸ ٚع٬ٓ  شٖٛا َٔـايطسِٝ ْٚ  .أمسا٥٘ ٚقؿات٘ د
ػ٢ُ با٫غِ ٚمل ايـُع٢ٓ ايـُمل ٜعبس  ضبّا يٝؼ بطبٸ ٚسٝح دعٌ َا

هإ ناؾطّا باهلل ايععِٝ ؾ -ػ٢ُ ايـُع٢ٓ ايـُ٘ َكسام ايًؿغ ٚسكٝك١ ــٜ٪ٓي
 . ًٛقات٘ َـدمس٘ َٔ ٚإ, ًٛقات٘ ُـدـٝط بايـُـشايٛاقعٞ  ٚايطبٸ
عتكس ضبٛب١ٝ إٟ َٔ أص ؾطىع٢ٓ ؾكس أايـُبس ا٫غِ َٚٚٔ عط -3

ايصات ايطبٛب١ٝ َع٢ٓ ا٫غِ : كسام ايـُع٢ٓ ٚايـُضبٛب١ٝ ا٫غِ ٚايًؿغ َع 
 ـٗني يـدص إتسٝح إ, طى باهلل غريٙ يف عبازت٘ ٚعكٝست٘ؾؾكس أ -ٚايًؿغ 

 . ع٢ٓ ايـُغِ ٚاٱ: إثٓني 
ل ايـشعتكاز ٚاٱ صع٢ٓ زٕٚ ا٫غِ ؾصاى ايتٛسٝسايـَُٚٔ عبس ط -4

ٖٚاّ ز عٔ ؾٛا٥ب ا٭طٸايـُـذل ايـشعبٛز ايـُٖٚٛ , ايل ايكشٝضايـد
ٖٚاّ ايباط١ً ٝ٘ عٔ ؾٛا٥ب ا٭دًٓـ٘ َٔ تؾ٬بس يًُ٪َٔ بطبٸ, ٚايتكٛضات

ٛٸ  . تكس١َ ايـ٬ُت ايهاغس٠ ضات ٚايتدٝٸٚايتك
 ّ أدػازاهلل تباضى ٚتعاىل سطٸ ٕإط١ٓ ايـذّا ثٛاب٘ ٘ سٓكس ضبٸٛسٸايـُٚ

٫ اهلل ٫ اي٘ إ ٕإط: ٚقاٍ ( )نُا قاٍ ضغٍٛ اهلل  صسٜٔ ع٢ً ايٓاضٛسٸايـُ
ٌٸ١ُ ع٢ً اهلل ـن١ًُ عع١ُٝ نطٜ , ١ٓايـذغتٛدب ًكّا إَـدَٔ قاهلا , ععٸ ٚد

 . صايٓاض إىلَٚٔ قاهلا ناشبّا عكِ َاي٘ ٚزَ٘ ٚنإ َكريٙ 
ًكّا َـدَٔ قاهلا ط: قشٝش١ تؿػري ا٫خ٬م  أخباضٚقس ٚضز يف 

ععٸ ّ اهلل ٫ اهلل عُا سطٸـشذعٙ ٫ اي٘ إت إٔخ٬ق٘ إطبإٔ  ص١ٓذايـغتٛدب إ
ٌٸ  . ّ عًٝٓا ُٓع٘ عٔ َعك١ٝ اهلل ٚؾعٌ َا سطٸـت إٟٔ أص ٚد
 ايصات ايكسغ١ٝ: ع٢ٓ ايـُكٝكٞ ٖٛ ايـش ل ٚايطبٸايـشعبٛز ايـُشٕ إ

ٖٚٞ اييت , ايعع١ُٝ ايكازض٠ ع٢ً قٓع نٌ ؾ٧ٝ ٚايك٠ٛ ايطٚس١ٝ ايـُبسع١
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 ع هلا ٜتهطٸستٝاد٘ ٚاييت ْػإ بؿططت٘ ساٍ نعؿ٘ ٚإا٫ يٝٗاًٜذأ إ
 ٚقس أؾاض - قًب٘ -ش٘ ـذٛاضس٘ ٚدٛاْـيٝٗا بٜٚسعٖٛا بعكً٘ ٜٚتٛد٘ إ

ِٵ ؾٹٞ ط: إيٝٗا غبشاْ٘ يف قطآْ٘  ٓٵتٴ ٚٳاِيبٳشٵٔط سٳتٻ٢ ٔإشٳا ُن ِٵ ؾٹٞ اِيبٳطِّ  ٛٳ اٖيصٹٟ ٜٴػٳِّطٴُن ٖٴ
ِٵ بٹٔطٜٕض َطِّ ٔٗ ٔٳ بٹ ٜٵ ٚٳدٳطٳ ًِوٹ  ِٵ اِيُؿ ٖٴ ٚٳدٳا٤ٳ ـٷ  ٗٳا ٔضٜضٷ عٳاقٹ ٗٳا دٳا٤ٳتٵ ٚٳَؾٔطسٴٛا بٹ بٳ١ٺ 

ٔٵ  ٔٳ َي٦ٹ ٘ٴ ايسِّٜ ًٹكٹنيٳ َي َٴدٵ ٘ٳ  ًٖ ٛٵا اي ِٵ زٳعٳ ٔٗ ِٵ ُأسٹَٝط بٹ ٗٴ ٚٳَظٓټٛا َأْٻ  ٕٕ َٳَها  ِّ ٔٵ ُن َٹ ٛٵزٴ  ُٳ اِي
ٔٳ ٔٵ ايؿٻانٹٔطٜ َٹ ٔٻ  ٙٹ َيٓٳُهْٛٳ ٖٳصٹ ٔٵ  َٹ ٝٵتٳٓٳا   .صَأْٵذٳ

يٝٗا ز تًهِ ايك٠ٛ ايطٚس١ٝ اييت ًٜذأ إعبٛايـُ ؾ٬بس َٔ دعٌ ايطبٸ 
ُٸايـُٖٚٞ ايك٠ٛ , ٛتايـُ أٚا٥ـ َٔ ايػطم ايـدهطط ايـُ مسا٤ ا٠ با٭ػ
َآَا قاٍ إ, اييت ٚقـ بٗا شات٘ غبشاْ٘ ٚتعاىلاق١ ايـدع١ٓٝ ٚايكؿات ايـُ
ُٸايـُسس ايكُس عبس اهلل ايٛاسس ا٭اط: يف خرب قشٝض  ()ٛاز ايـذ ٢ ػ

 . ص مسا٤ قؿات ٚقـ بٗا ْؿػ٘ا٭ ٕإ, مسا٤بٗصٙ ا٭
٤ عًٝ٘ بكؿات٘ اييت مساع٢ٓ باٜكاع ا٭ايـَُٔ عبس ط: خباض ٚيف بعض ا٭

ٚي٦و ت٘ ؾأػاْ٘ يف غطا٥طٙ ٚع٬ْٝؾعكس عًٝ٘ قًب٘ ْٚطل ب٘ ي, ٚقـ بٗا ْؿػ٘
ٜعين ايصٜٔ  ص٪َٕٓٛ سكّاايـُٚي٦و ِٖ أ, سكّا ٪َٓني ايـَُري أقشاب أ

ٛقٛؾ١ بكؿات ٚقـ بٗا ايـُمسا٥ٗا ٚا٠ بأُٸػايـُكسغ١ ايـُعبسٚا ايصات 
مسا٤ زي٬ّٝ ع٢ً ٛقٛف ٚدعًٛا ا٭ايـُع٢ٓ ايـُْؿػ٘ ؾاعتكسٚا ضبٛب١ٝ ايصات 

غِ ٜٓتكٌ ايؿهط َٔ اٱ يٝٗا شّٖٓا ٚست٢مسا٤ إكسغ١ نٞ تٛقٌ ا٭ايـُايصات 
 إىل ص....هِٝ ايـش, ايعًِٝ , ايكازض , ايطمحٔ ط َٚٔ ايٛقـ صاهللط

,  ِ ايصٟ يٝؼ نُجً٘ ؾ٧ٝعٓعايـُؽ ٚايٛدٛز ايطبٛبٞ كسٸايـُع٢ٓ ايـُ
ٖٸايـُػِ ٚايكٛض٠ ايـذطزّا عٔ َـذ ثِ ٜعكس قًب٘ ع٢ً , ٝاٍايـد١ُ يف تٛ

ُٸايـُع٢ٓ ايـُضبٛب١ٝ  ٢ بٗصٙ ا٫مسا٤ ٚايكؿات اييت ٚقـ اهلل غبشاْ٘ بٗا ػ
ٖ٪٤٫ ِٖ , ُٝس ايـشٝس ٚن٬َ٘ ايـُـذكسغ١ يف قطآْ٘ ايـُْؿػ٘ ٚشات٘ 

 .سكّا  ٕايـُ٪َٓٛ
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 غبشاْ٘ مسا٥٘ ٜٓطل ايًػإ بأ إٔايل ايكشٝض ٖٛ ايـدشٕ ايتٛسٝس إ
ُٸايـُضبٛب١ٝ ايصات : ٕ ٜعتكس يف قًب٘ ٬ْٝت٘ ٚأيف غطٜطت٘ ٚع ؾ١ ٛقٛايـُا٠ ػ

سهِٝ  عًِٝ ٜا ض٩ٚف ٜا ضمحٔ ٜا هلل ٜاا ٜا: مسا٤ اييت ٜٓطل بٗا يػاْ٘ با٭
ِٖ عتكسٕٚ قشٝشّا ٚيـُاِٖ ّا ٚسٓك ٪َٕٓٛايـُٖ٪٤٫ ِٖ  ....قسِٜ  ٜا

٪َٓني ٚظٜٔ ايـَُري ٖ٪٤٫ أقشاب عًٞ أ, ـُّاقٜٛ ِٗطبٸايعابسٕٚ ي
 .  ٛسسٜٔ ايـُ

هِ ايـشٗؿاّ بٔ ـي ()ٞ بعض ايطٚاٜات ٜكٍٛ ا٫َاّ ايكازم ـٚؾ
 ٕإٜعين  صٚنًٗا غريٙ, مسا٤اهلل َع٢ٓ ٜسٍ عًٝ٘ بٗصٙ ا٭ٚيهٔ ط(: ضض)
َٚع٢ٓ اهلل ٖٛ ,ايصات ايكسغ١ٝ ـُاّ ٖصٙ ا٫مسا٤ أيؿاظ ٚسطٚف ٖٞ غريت

بًؿغ ايـذ٬ي١ ع٢ً ايصات  ايطب ٸ ايـُعبٛز سكّا ٜٚػتسٍ ايـُ٪َٔ ٚايـُ٪١َٓ
 ٜاط: غتسٍ عًٝ٘ بكٛي٘ قاٍ ٚإ ع٢ً َا ()غتؿٗس ا٫َاّ ثِ إ, ايـُكسغ١ 

غِ ٚايجٛب إ, طٚبغِ يًُؿا٤ إايـُٚ, ُأنٍٛغِ يًبع إايـد: ٖؿاّ 
ُٸايـ٫ُغِ غري ٚا صطمُـشغِ يًٚايٓاض إ, يًًُبٛؽ  غِ ايٓاض ؾإ إ, ٢ػ

ٜطٟٚ َٔ ايعطـ نُا  ا٤ ٫ايـُغِ ٚإ, ٜؿبع  بع ٫ايـدغِ ٚإ, شطم ـٜ ٫
ٖٚهصا إغِ اهلل غري ايـُع٢ٓ ايـُػ٢ُ باهلل غبشاْ٘ , ا٤ ٚشات٘ ايـُٜطٟٚ ٚاقع 

 .ٚتعاىل ٚغري ايصات ايطبٛب١ٝ ايكسغ١ٝ 
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 . ص  ٗيف قدزتٕس يف ا هلأقضى اهعبادٝ إدًاْ اهتفّلط - 11
 

نُا ٜط٣ٚ عٔ , ()ٖصا سسٜح قشٝض َطٟٚ عٔ ا٫َاّ ايكازم 
تٓعطٚا  إِٔ ـضزتإشا أط يف اهلل ٚيهٔ ٜانِ ٚايتؿٓهإط: قٛي٘  ()بٝ٘ ايباقط أ

 . صععِٝ خًك٘ إىلععُت٘ ؾاْعطٚا  إىل
ط يف ايتؿٓه إىلػتؿٝه١ زاع١ٝ َسازٜح نجري٠ ٚأٖصٙ بعض ْكٛم 

 .ؿٓهط يف شات اهلل غبشاْ٘ ٚتطى ايت ًٛقات اهللَـد
عًٝ٘ ٚا٫غتُطاض بايتؿهط َٔ سا١َٚ ايـُ: ط زَإ ايتؿٓهايـُطاز َٔ إٚ 

ايتؿهط يف شات٘ ايكسغ١ٝ ؾاْ٘  (ايتؿهط يف اهلل)٫ٚ ٜطاز َٔ , زٕٚ إْكطاع 
َآَا ايباقط ٍ إري٠ ٚايؿو يف ايباطٔ ٚا٫نططاب ايٓؿػٞ قاايـشٜٛضخ 

()  :شنطٚا َٔ عع١ُ إص ططّاشٝٸـ٫ تزاز قاسب٘ إٜع ايه٬ّ يف اهلل ٫ إٕط
 ص.تصنطٕٚ َٓ٘ إ٫ ٖٚٛ أععِ َٓٗا ٫ٚ تصنطٚا شات٘ ؾاْهِ ٫, ؾ٦تِ اهلل َا
اهلل زٚاّ ايتؿهط يف آثاض ( : زَإ ايتؿهط يف اهلل ٚيف قسضت٘إ)بٌ ٜطاز َٔ  

بساع ٥ٓات ايعع١ُٝ ٚإذاز ايهاـٜٚعذا٥ب خًك٘ ٚيف قسضت٘ ع٢ً إ
٢ س١ٚ ٖٚصا ٖٛ تؿهط أضباب ايعكٍٛ ٚأٚيٞ ا٫يباب نُا أايـُٛدٛزات اهلا٥ً

ًِٔل ط: عبازٙ يف آٜات نجري٠ ْعري قٛي٘ غبشاْ٘  إىلاهلل غبشاْ٘ ب٘  ٕٻ ؾٹٞ خٳ ٔإ
ٚٳاخٵتٹ٬َفٹ اي ٚٳاَ٭ضٵٔض  ٚٳاتٹ  ُٳا ٗٳأض ٯٜٳاتٺ ُ٭ايػٻ ٚٳايٓٻ  ٌٔ ٝٵ  صٚيٹٞ اَ٭ِيبٳابٹًٖ

ؾٝتؿهط اٱْػإ , ١ ٯٜات٘ يف ايهٕٛايـُبٝٸٓ ـشٖٛا َٔ آٜات اهلل يف ايكطإْٓٚ
 .   ط اهلل ٚيف قسضت٘ ٚسهُت٘ ٚعًُ٘ ٚإساطت٘ ََـدتًؿ١ َٔ ايتؿهط يف أيٛإ بأ

يف شات اهلل  بايتؿهط َطخ٬ف ا٭, ايـُأَٛض ب٘بٛب ايـُـشَط ٖصا ٖٛ ا٭
طٚا يف طٚا يف آ٤٫ اهلل ٫ٚ تؿٓهتؿٓهط(: ) نطّضٟٚ عٔ ايٓيب ا٭, غبشاْ٘

ٍٕ صا قسضٙٚضٔ تكساهلل ؾاْهِ ي ٫ ٜتُهٔ ؾٝ٘ ا٫ْػإ  ؾإ قسض اهلل عا
 ؾًصا ٫ ,٫ٚ ٜكسض إزضان٘ شسٚز ايٓكل ٚايهعـ ٚا٫ستٝازـسٚز بايـُـش
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٤ اهلل ٚيف شػٔ ايتؿهط يف اٯـٜٚ, ـذٛظ ايتؿهط يف شات اهلل غبشا٫ْٚ٘ ٜ ٜكضٸ
 ق٠ٛ ا٫عتكاز بعع١ُ اهلل إىلْ٘ تؿهط ْاؾع ٜ٪زٟ آثاضٙ ٚعذا٥ب خًك٘ ٭

ايطب ق٬ح ايع٬ق١ بني ايعبس ٚبني ايـض ٚإايعٌُ ايكغبشاْ٘ ٜٚ٪زٟ إىل 
 . صٚايعٌُ ب٘ طٸـبـاي إىلايتؿهط ٜسعٛ  إٕط(: )ايـُ٪َٓنيَري نُا قاٍ أ

شصٜط َٚٓع عٔ ايتؿهط يف شات اهلل ـٖصا ت صٜانِ ٚايتؿهط يف اهللإط
ٖٸدٝٸـت إىلٜأخصْا ايتؿهط  إٔغبشاْ٘ خؿ١ٝ  دػِ  اهلل شات إِٔ ٌ خطري ٚتٛ

٤ ند١ُ نُا ٚقع ؾٝ٘ بعض عهاندِ ٚدػس ععِٝ شٚ أدٓش١ ٚأ
ٛٸاّٳ ععُّٝا سٝح غبشاْ٘ ٚتعاىل عٔ شيو ايصٟ ت ايـُػًُني ـدٝٸً٘ بعهِٗ عً

سٚزٜت٘ َـشدػُا١ْٝ اهلل غبشاْ٘ ٚغؿٌ عٔ نٕٛ دػُاْٝت٘ تٛدب إعتكس 
( )َآَا ايكازم قاٍ إ, ـذػِزٙ بشسٸـتعاىل اهلل عٔ ت -ْٚكك٘ ٚإستٝاد٘ 

ػِ ايـذ إَٔا عًِ أط: ٕ اهلل دػِ إٔ بعض أقشاب٘ ٜكٍٛ بأعٓسَا بًػ٘ 
ٙٺ ايـشس إستٌُ ستٌُ ٚإشا إ, َـشسٚز٠ َتٓا١ٖٝٚايكٛض٠ , َـشسٚز َتٓا

 . صًٛقّاَـدستٌُ ايعٜاز٠ نإ ٚإشا إ,ايعٜاز٠ ٚايٓككإ
ٖٸ إٕ: خريّا ْكٍٛ ٚأ ُٗا ٫بس ايتؿهط يف شات اهلل غبشاْ٘ ٚايتهًِ ؾٝٗا ٚتٛ

ٜعٜس ا٫ْػإ  ٫ٚ ,قٛض٠ عع١ُٝ أٚدػُّا ندُّا  ٌ ايطبٸدٝٸـت إىلت٪زٟ  إٔ
ٚإ٫ سري٠ ٚن٫ّ٬ , ايـشكٝك١ ايطبٛب١ٝزضاى ايـُتِٖٛ عٓس٥ص إ٫ بعسّا عٔ إ

ٙٹطٚ, ايـشكٝك١ ايكسغ١ٝ زضاى ٚبعسّا عٔ إ ٘ٳ سٳلٻ َقسٵٔض ًٖ َٳا َقسٳضٴٚا اي تعاىل  صٚٳ
ٛٸّا نبرياهلل  ٖٸُٕٛ عً يف ْٗر ( )٪َٓني ايـَُري قاٍ أ, ّاعُا ٜكؿٕٛ ٜٚتٛ

قٍٛ ٚأص ٗايهنيـض عع١ُ اهلل ع٢ً قسض عكًو ؾتهٕٛ َٔ اي٫ٚ تكسٸط: ب٬غت٘
سكٞ ٫ أ: ط عِ ايعاضؾني باهلل غبشاْ٘ عٖٚٛ أ( ) نُا قاٍ ضغٍٛ اهلل

٫َ طٚنُا ٚقؿت شاتو يف قطآْو  صثٓٝت ع٢ً ْؿػوٺأْت نُا أ: عًٝو  ٓا٤ٶـث
٘ٴ اَ٭بٵكٳاضٴ ـٴ اِيدٳبٹريٴ تٴسٵٔضُن ًٖطٹٝ ٛٳ اي ٖٴ ٚٳ ٛٳ ٜٴسٵٔضُى اَ٭بٵكٳاضٳ  ٖٴ  ص .ٚٳ

 تسضن٘ ٘ ٫ـْإ(: )ُس َـشُس ٚآٍ َـشنُا عًُٓا  -غبشاْ٘قٍٛ عٓ٘ ٚأ
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ايتد٬ٝت ٫ٚ ٜكاؽ ٫ ايتؿهطات ٫ٚ ٖٚاّ ٚا٭بكاض ٫ٚ ايـشٛاؽٸ ٫ٚ ا٭
 اْ٘, عري ٚيٝؼ ي٘ ؾبٝ٘ ٚيٝؼ نُجً٘ ؾ٧ٝ ًٛقات٘ ٫ٚ ٜؿبٗ٘ َْـدبؿ٧ٝ َٔ 

 . ٘ غريٙ ٫ٚ َعبٛز غٛاٙ ـيايٛاسس ا٫سس ٫ إ اهلل ٖٛ 
 إىلٜٛقٌ  ْتاز ؾاقس ايؿا٥س٠ ٫تؿٓهط يف شات اهلل غبشاْ٘ عسِٜ اٱشٕ ايإ

زضاى ٜؿٝس إغتشاي١ إ ١ َاَانٝ أخباضعسٜس٠ٚقس ٚضز يف , ايـُأَٛي١ايٓتٝذ١ 
ٜتُٖٛ٘ ٕ َا ؾا, ايص١ٖٝٓ يـشكٝك١ اهلل٬ت ٖٚاّ ٚايتدٝٸايـشٛاؽٸ ايبؿط١ٜ ٚا٭

ٌٖ (: )َآَا غ٦ٌ إ, ايـدايل غبشاْ٘ ٚتعاىلًٛم ٚيٝؼ ٖٛ َـدا٫ْػإ 
 صبكاضُؿاٖس٠ اٱـمل تطٙ ايعٕٝٛ بطضأٜت ضبو سني عبست٘ ؟ ؾأداب بأْ٘ 

ٚيهٔ ضأت٘ طًٛقات اهلل َـدُؿاٖس٠ ايعٝإ نُا ْؿاٖس غا٥ط ـب: ٜعين 
 . بٛدٛزٙ ٚٚسساْٝت٘ايـُٛدب١ يٲشعإ ٚع٬َات٘  صُإـشكا٥ل ا٫ٜـايكًٛب ب

َهإ أٚ ٜعتكس إعٞ يف خرب قشٝض عُٔ ٜسٸ( )َآَا ايكازم غ٦ٌ إ 
ع٤ َٔ غبعني ايؿُؼ دط(: )ض١ٜ٩ اهلل غبشاْ٘ بايعني ايبؿط١ٜ ؾأداب 

, يهطغٞ دع٤ َٔ غبعني دع٤ َٔ ْٛض ايعطفٚا, دع٤ َٔ ْٛض ايهطغٞ
ْٛض ذاب دع٤ َٔ غبعني دع٤ َٔ ايـشٚ, ايـشذابٚايعطف دع٤ َٔ ْٛض 

عع١ُ زع٣ٛ ض١ٜ٩ اهلل ؾاْ٘ ٜػتشٌٝ ع٢ً  إىلٖٚصا نٓا١ٜ َطؾس٠ ص ايػرت
ق٣ٛ ْٛضّا ؿُؼ ٚايتشسٜل ؾٝٗا َس٠ّ ؾه٬ّ عُا ٖٛ أا٫ْػإ ض١ٜ٩ عني اي

  .ايـُؿهو باغتشايتٗا قٓاع إبطاٍ ض١ٜ٩ اهلل ٚإ: ٜٚطاز َٔ ايـشسٜح , آَٗ
ؾإ ط: اىل عٕٛ ض٩ٜت٘ غبشاْ٘ ٚتعّٜا َٔ ٜسٸَتشسٸبعس٥ص ( )ثِ قاٍ 

ٟ ساٍ أص عِٝٓٗ َٔ ايؿُؼ يٝؼ زْٚٗا غشابناْٛا قازقني ؾًًُٝ٪ٚا أ
ْؿػِٗ عادعٜٔ ؾاِْٗ ٜـذسٕٚ أايؿُؼ  اييت تـشذب عٔ إْتؿا٤ ايػشاب

, يؿُؼ ؾس ْٛضّا َٔ اؾه٬ّ عُا ٖٛ أ, َـدًٛقات٘ ايٓٝٸط٠عٔ ض١ٜ٩ بعض 
ت٘ بايعني َتٓاع ض٩ٜٚتعاىل؟ٖٚصازيٌٝ ٚانض ع٢ً إغبشاْ٘ ؾٝهـ بط١ٜ٩ اهلل 

ُٸاهلل تعاىل ,ٱبطاٍ زعٛاٖا ايباقط٠ ٖٚٛ نافٺ  . عٕٛ عًّٛا ععُّٝا ا ٜسٸع
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ٜ٪زٟ  ٫ٚ ,ٚايتؿهط يف شات٘ عسِٜ ايؿا٥س٠ ,اٍَـششٕ ض١ٜ٩ اهلل غبشاْ٘ إ
ٖٚٞ  -ؾٗصٙ ايؿُؼ , اْ٘ ٫ٚ ٜٛقٌ إيٝ٘ غبشاْ٘ ٚتعاىلَعطؾت٘ غبش إىل

ٜتُهٔ  ٫ -ٛضّا َٓٗا ْ ؾسٸؾه٬ّ عُا ٖٛ أ, َـدًٛقات اهلل غبشاْ٘سس أ
َٔ زٕٚ غشاب ٚغِٝ  ايعني َٓٗا َباؾط٠ّ ا٫ْػإ َٔ إطاي١ ايٓعط إيٝٗا َٚٮ

 . ؟سٚز٠ ايـُـشؾهٝـ ٜتُهٔ َٔ ض١ٜ٩ اهلل غبشاْ٘ بعٝٓ٘ ايكػري٠ 
٣ يف ضأ( )ضغٍٛ اهلل  إٔعتكس أٚ إ٣ ٚػًُني ضايـُٚنإٔ بعض 

يعكٝس٠ ٚايه٬ّ َِٓٗ عتكس بعض عًُا٤ ابٌ إ, بعٝٓ٘اهلل  شات َعطاد٘ ٚؾاٖس
يف زْٝا ص تسضن٘ ا٭بكاضط إٔغبشاْ٘ ٚتعاىل عٔ ,ايـِ ايسْٝادٛاظ ض٩ٜت٘ يف ع

عٔ ض١ٜ٩  ()َآَا ايكازم ٚايطنا ٚايعػهطٟ أٚ أخط٣ ؾًصا غ٦ٌ إ
 (: )ػٔ ايعػهطٟ اٱَاّ ايـشداب ٚأ, ضبٸٸ٘ ()ضغٍٛ اهلل

 إٔاهلل  صا أسبٸض٣ ضغٛي٘ بكًب٘ َٔ ْٛض ععُت٘ َإٕ اهلل تباضى ٚتعاىل أط
 . -إٔ ٜطاٙ أسس تعاىل عٔ  -ط اهلل ـٚمل ٜ( )شبٝب٘ ـٜطٜ٘ ي

إىل  أغطٟ بُٞا ـيط: ()سانّٝا عٔ دسٙ  ()داب ا٫َاّ ايطنا ٚأ
اهلل َٔ  ؿـ يٞ ؾأضاْٞدرب٥ٌٝ َهاّْا مل ٜطأٙ قط درب٥ٌٝ ؾُه ايػُا٤ بًؼ بٞ

آٜات٘ ايهرب٣ َٔ  ()كطؿ٢ ايـُٜطٟ سبٝب٘  إٔاهلل  صْٛض ععُت٘ َا أسبٸ
 يٝؼ بـذػِ ست٢ ٜطاٙ ٚيصا ٘ ؾاْ٘ؾكٟٛ ٜكٝٓ٘ ايباطين َٔ زٕٚ ض١ٜ٩ عٝٓ٘ يطبٸ

٘ٴ اَ٭بٵكٳاضٴط  .ٚايعٕٝٛص ٫َ تٴسٵٔضُن
: ٌ عٔ ض١ٜ٩ َعبٛزٙ ايػا٥ايـشربايٝٗٛزٟ  ()ٚأداب اٱَاّ ايكازم

, بكاضتسضن٘ ايعٕٝٛ يف َؿاٖس٠ اٱ ًٜٚو ٫ط(: )ٚنٝـ ضآٙ ؟ ؾكاٍ 
 . اّ ـع٢ً قًٛب ا٫ْٚؾٝٛنات ا٭ْٛاضصُإـٜـشكا٥ل اٱيكًٛب بٚيهٔ ضأت٘ ا

إٔ تطاٙ ايعٕٝٛ غبشاْ٘ ٚتعاىل عٔ  -ض١ٜ٩ اهلل بصات٘ َػتش١ًٝ شٕ إ
 ٚتعطف تسضى ايكًٛب ٚايبكا٥ط ايباط١ٝٓ ٚتعٞ إُٔهٔ ٚايـُ,  -بكاضٚا٭
: قاٍ ( )ٖٚصا َا قٓع٘ ا٫عطابٞ ايـُػؿٛض ي٘ يف خرب ضغٍٛ اهلل اهلل 
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:  ٚخاطبٗا , أعطابٞ إىل ايػُا٤ ٚايٓذّٛ ٚتؿٓهط يف خًكٗا ٚععُتٗا ْعط ط
ٌٸ إيٝ٘ ٚغؿط ي٘, ايًِٗ إغؿط يٞ, إٕ يو يطبّا ٖٛ خايكو   ص. ؾٓعط اهلل ععٸ ٚد

ٌٖ : غا٬ّ٥ ( )دا٤ سرب ٜٗٛزٟ إىل أَري ايـُ٪َٓني : ٚيف خرب آخط 
: ػأي٘ ؾص َا نٓت أعبس ضبّا مل أضٙ: طضأٜت ضبو سني عبست٘ ؟ ٚأداب٘ 

ٚيهٔ ضأت٘ , ٫ تسضن٘ ايعٕٝٛ يف َؿاٖس٠ اٱبكاض: طٚنٝـ ضأٜت٘ ؟ ٚأداب٘ 
ع٢ً َـدًٛقات٘ يعسّ ايتؿاب٘ ص ٫ ٜعطف بايكٝاؽ, ايكًٛب بـشكا٥ل ا٫ٜـُإ

يتػاٜط ايصات ص ٫ٚ ٜسضى بايـشٛاؽ ٫ٚ ٜؿبٸ٘ بايٓاؽطبٝٓٗا ٚبني خايكٗا 
َٛقٛف باٯٜات َعطٚف طٖٛ , ايطبٛب١ٝ َع ايـُدًٛقات ايبؿط١ٜ تػاٜطّا تاَّا

ثِ خطز ايـشرب ص شيو اهلل ٫ إي٘ إ٫ ٖٛ, ٫ ٜـذٛض يف سهُ٘, بايع٬َات 
 .اهلل أعًِ سٝح ٜـذعٌ ضغايت٘ : ٖٚٛ ٜكٍٛ()ايٝٗٛزٟ َٔ عٓسٙ 

يف َعطاد٘ ٚخًٛات٘ َع اهلل غبشاْ٘ ٖٛ  ()َا سكٌ يطغٛي٘ اهلل إشٕ 
ت اهلل ايهرب٣ يػطض تهاٌَ شات٘ ايط١ٜ٩ ايكًب١ٝ ٚايبكري٠ ايباط١ٝٓ ببعض آٜا

يػا٥ط ا٭ْبٝا٤  -ٚبسضد١ أقٌ -ٖٚهصا سكٌ يػريٙ , ()ٚق٠ٛ ٜكٝٓ٘ 
ٌٸ(: )بني كطٸايـُتكٝا٤ ٚا٭ٚقٝا٤ ٚا٭ٚيٝا٤ ا٭ طب٘ َٔ باض٥٘ سػب ق ن
 .  ات ضبِٗ ٚمل ٜطٚا شات ضبِٗ ـآٜ ضأٚا , ٚسػب زضدت٘ َٚطتبت٘

 ايـشكٝكٝني يٓا بني ٚايعاضؾني كطايـُٚيٝا٤ ْكض ا٭: ايـشك١ًٝ ايٓاؾع١ ٚ
 يعذع  , ٛض يف شات اهلل ْٚرتى ايتؿهط يف سكٝكت٘ايـدٕ ْرتى بأ

 زضاى ٚإغتشاي١ إ,  شكٝك١ ايطبٛب١ٝايـزضاى ايـُسضنات ايبؿط١ٜ عٔ إ
 ًٛقات٘ َـدساطتِٗ ببعض بٌ ٜػتشٌٝ إ, ٕٝٛ ايٓاؽ سكٝك١ ايطبع

٫َ طٳ ِْٗ إ,  ايكٗاـشُٖٛا ؾه٬ّ عٔ إساطتِٗ بصات خنايعطف ٚايهطغٞ ْٚ
ُٶا ًِ ٘ٹ عٹ ٕٳ بٹ ٞٵ٤ٷص طٜٴشٹُٝطٛ ٘ٹ ؾٳ ًٹ ُٹجٵ ٝٵؼٳ َن  . ص َي

ايـُُهٔ ْكشْٛا ب -عٔ ايتؿهط يف شات اهلل غبشاْ٘  ()ْا ُٛا َٓعـٚي
 ؿهط ْٚػتٓتر ععِٝـ٬ْٚسغ ععِٝ خًك٘ ْٚبسٜع  قٓع٘  ْٓعط  بإٔ  : ايٓاؾع 
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 : ايل يف قسضت٘ ٚعًُ٘ ٚسهُت٘ ايـد
ٚسهِٝ ص ععِٝ خًك٘ إىلععُت٘ ؾاْعطٚا  إىلتٓعطٚا  إِٔ ـضزتإشا أطٚ

ايـدايل ٚدًٌٝ قسضت٘ ٚعًُ٘ ٚإساطت٘ ق٣ٛ نؿؿّا عٔ ععِٝ قٓع٘ ؾاْ٘ أ
زيٌٝ ع٢ً ٖٛ غًٛب ْادع ٚططٜل َٔ ايتؿهط ْاؾع ٖٚٚصا أ, ٚسهُت٘

اثّا ضقّٝٓا ـثأٚ أدٗاظّا زقٝكاّٳ  أٚضأٜت بٓٝاّْا مج٬ّٝ  إشاؾاْو , ايـشكٝك١ غاطع
ـُٗٓت٘ سهِٝ يف عًُ٘ َتكٔ ب اض عاضفا٤ ٚايكاْع ٚايٓذٸايبٓٸ إٔعطؾت 

زقٝل قٓعُٗا ٚبساع ايػُاٚات ٚا٫ضنني يـُا تط٣ ععِٝ إ ٖٚهصا, يكٓع٘
َٓٗا تعاي١ٝ ٚتعطف ايـُؾٗاّ ُا بٓشٛ ٜبٗط ايعكٍٛ ايطاق١ٝ ٚا٭ٚسهِٝ خًكٗ

 . تكإ َبسعٗا ٚؾسٜس عًُ٘ َٚكسضت٘ عع١ُ خايكٗا ٚسه١ُ قاْعٗا ٚإ
ـُإ باهلل ايٛاسس ا٫ٜ إىلٝس يف تٛدٝ٘ ايعباز ايـُـذ طٜك١ ايكطإٖٓٚصٙ ط

٘ٴط: سس ا٭ ًٖ ًَلٳ اي َٳا خٳ ٚٳ ٚٳاَ٭ضٵٔض  ٚٳاتٹ  ُٳا ًَُهٛتٹ ايػٻ َٳ ِٵ ٜٳُٓعطٴٚا ؾٹٞ  ٚٳَي , صَأ
باضنات تسعٛ ايٓاؽ يًٓعط يف عذا٥ب قٓع اهلل ايـ٦ُات َٔ آٜات٘ ايـُؾإ 

نُا هط ايٓاؾع ٖٚٛ عباز٠ عع٢ُ ٖٚصا ٖٛ ايتؿ ,ٚغطا٥ب خًك٘ ٚسهِٝ قٓع٘
٠ ايك٠٬ يٝؼ ايعباز٠ نجطط(: )َآَا عًٞ بٔ َٛغ٢ ايطنا قاٍ إ

 ص .َط اهللـُا ايعباز٠ ايتؿهط يف أْإ, ٚايكٝاّ
ٚقس ٚضز ا٫َط بايتؿهط يػطض تٓبٝ٘ ايعكٌ ٚايؿهط َٚٓع٘ عٔ غؿًت٘ عٔ  
ٌٸ ٚع٬ أٚ غؿًت٘ عٔ آخطت٘ل ايـش ايـض ايك شٛ ايعٌُـيًتشطى ْ َكس١َّ ,د

تل عٔ ايًٌٝ دٓبو ٚإ ٘ بايتؿهط قًبو ٚدافٹـٸْبط(: )٪َٓني ايـَُري قاٍ أ
ط تؿٓه(: ط)دسٙ  عٔ سسٜح( )ٚغ٦ٌ ا٫َاّ ايكازم  صاهلل ضبو

ّٓا يٓٛع َٔ ايتؿهط َبٝٸ ()نٝـ ٜؿهط ؟ قاٍ  صغاع١ خري َٔ قٝاّ ي١ًٝ
أٜٔ غانٓٛى؟ : ٍ ؾٝكٛ, بايساض أٚب١ طٸايـدُط بـٜ:طايـُاننيشاٍ ـٚا٫عتباض ب

ي٘ ٜٛدب  اٱْػإ َطٖٚصا تؿهط يف َػتكبٌ أص ؟ َايو ٫ تتهًُني ٜٔ باْٛىأ
 . ًل ؾاْ٘ ٜٛدب ق٠ٛ ا٫عتكاز ايـدري ايتؿهط يف عع١ُ ْع, ععِٝ اٱتعاظ
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 ب١يف دػُ٘ ٚتطنٝ: ًٛقات٘ َـدعٕ يف ٚاسس٠ َٔ تٸايـُتؿهط ايعاقٌ  إٕبٌ 
ٌٖ إشا نإ َٔ أ -ٛظا٥ؿٗا أعها٤ٙ ٚتٓاغكٗا ٚزق١ سطنتٗا ٚأزا٤ٖا ي

 إىلا٫ْتكاٍ : يًٓتٝذ١  ٖٛ نافٺ -ٝا٠ ٚايطب ايبؿطٟ ايـشعطؾ١ بعًّٛ ايـُ
يٲعرتاف  بٌ ٖٛ نافٺ ,ايل يف قسضت٘ ٚعًُ٘ ٚسهُت٘ ٚنُاي٘ايـدععِٝ 

بصات٘ ايكسغ١ٝ   ساط١ـُـدًٛقات٘ ٚععُتٗا ؾه٬ّ عٔ اٱساط١ ببايعذع عٔ اٱ
غبشإ َٔ ط(: )ٌٖ بٝت ايٓب٠ٛ عًُٓٓا أ نُا -ثِ ٜكٍٛ ايعاقٌ ايـُتؿهط 

 . صٕٛايـ٫ُ ٜعطف َٓت٢ٗ ععُت٘ ايعاضؾٕٛ ٫ٚ ٜعًِ ْٗا١ٜ قسضت٘ ايع
ايل ايـد إىلهِٝ ايـشكٓٛع ايـًُٛم ايععِٝ ٚايـُـدا٫ْتكاٍ َٔ  -ٖٚصا 

٪َٓني باهلل ايـُٖٛ ططٜل  -بسع ايعًِٝ ايكسٜط ايـُهِٝ ٚايـشايععِٝ ٚايطب 
 . طٜٔ تؿٓهايـُٜٔ سٛسٸايـُسكّا ٚططٜل 

ٕٕـٚث  تكٝا٤ ٖٚٛ ض٩ٜتِٗ ضبِٗ يف نٌ ٖٛ ططٜل ايعطؾا٤ ا٭:  ١ُ ططٜل ثا
َريِٖ س ٖصا ايططٜل يـِٗ أٚقس عبٸ ,ًٛم َكٓٛع ي٘ غبشاَْ٘ـدؾ٧ٝ 

ٜت ضأ َاط: سني قاٍ( )بٞ طايبظٜٔ ايـُٛسٸسٜٔ عًٞ بٔ أ: غٝسِٖ ٚ
اهلل  ني ايؿاْني يف سبٸشكٌ عٓس ايعاضؾـٖٚصا ٜ ص٫ ٚقس ضأٜت اهلل قبً٘ؾ٦ّٝا إ

ٜٚعتربٕٚ  ,ٚشاى  ًٛم ٚشاىايـُـدٜطٕٚ اهلل يف ٖصا : ايصا٥بني يف عًكت٘ 
ٌٸـاض سبٝبثايـُـدًٛقات آ  ()ؾاض ضغٍٛ اهللٚقس أ, ٚؾٝٛنات٘ ٚع٬ٓ ِٗ د

يٞ َع اهلل ط: سني قاٍ  -يٝ٘ ِٗ إقطبٖٚٛ غٝس خًل اهلل ٚأ -اي١ ايـشٖصٙ  إىل
طغًني ايـ٫ُٚ عذب ؾٗٛ غٝس  صيب َطغٌٜػع٘ ًَو َكطب ٫ٚ ْ ٚقت ٫

ٚايـشُس هلل ني ايـُسس َٔ ايعا يـِ  ٜبًػ٘ أسبٝب٘ ٚباض٥٘ َ إىلٚبًؼ َٔ ايكطب 
 .ع٢ً ٖساٜت٘ يتٛسٝسٙ
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 . ص سق٘ا اهسس٘ي باهسساهٞإ سق٘ا ا هل با هل ٗإط-11
 

ٖٚٛ ( )سؿٝسٙ ايكازم ( )ٖصا سسٜح عًٟٛ ؾطٜـ سهاٙ عٓ٘ 
هلل ٕ ْعطف اٚخطاب٘ يٓا بأ()سٜٔ ٛسٸايـُٓني ٚظٜٔ ٪َايـَُري ٜتهُٔ أَط أ

َٚعطؾ١ اهلل غا١ٜ خًل اهلل يعبازٙ ؾكس ٚضز يف  ,باهلل ْٚعطف ايطغٍٛ بايطغاي١
دًل ـعطف ؾدًكت ايؾأسببت إٔ أ دؿّٝاـنٓت نٓعّا َ: طشسٜح ايكسغٞ ـاي

ٚنإ اهلل غبشاْ٘ ٚمل ٜهٔ َع٘ ؾ٤ٞ يف ايٛدٛز ؾٗٛ نا٥ٔ َٓص ص يهٞ أعطف
ّٗا ٚاسسّا ـدًل يهٞ ٜعطف إيـغبشاْ٘ إٔ ٜعطف ؾدًل اي ٚقس أسبٸ ا٭ظٍ

ٔٻ طأسسّا ٫ ؾطٜو ي٘ ؾٝعبس ٜٚطاع ٜٚتصيٌ ي٘ غبشاْ٘  ًَِكتٴ اِيذٹ َٳا خٳ ٚٳ
  . صٚٳأٱْؼٳ ٔإ٫ٖ يٹٝٳعٵبٴسٴْٚٹٞ

٘ ٚباض٥٘ َٚعطؾ١ ضغٛي٘ ُعطؾ١ ضبٸـ٣ يٜتكسٸ أ٫ٕٚبس يهٌ عاقٌ َتؿهط 
  .يف ٖصا ايـشسٜح  ؾطعٞ أَطْا بٗا ٚادب  طؾ١عايـُإش , خًك٘ إىلٚغؿريٙ 

ٜسضى  -تًـ َػتٜٛات٘ ُـدـب - ايعكٌ ايبؿطٟ إش :نُا ٖٞ ٚادب عكًٞ 
ضٚس١ٝ عع١ُٝ قٓعت هلل غبشاْ٘ ٜٚٓتب٘ يٛدٛز ق٠ٛ ٚدٛب َعطؾ١ ا: ؾططّٜا 

 تساؾع ايصٟ ٫رتاَٞ ايـُهِٝ ايـشًل ايـدأٚدست ٖصا ٖصا ايهٕٛ ايععِٝ ٚ
 إىلًل ٚسهِٝ ايكٓع ايـدؾٝٓتكٌ َٔ ععِٝ , ؾػاز ٫ٚ خًٌؾٝ٘ ٫ٚ تٓاظع ٫ٚ 

 .  هِٝ ايكاْعايـشٚسسا١ْٝايل ٚايـدععِٝ 
 إىلُعطؾ١ ضغٍٛ اهلل ٚغؿريٙ ـ٣ يٜتكسٸ أ٫ٕبس يهٌ عاقٌ َتؿهط نُا 

 . دايك٘ ـق٬ح ع٬قت٘ بإيٝػتؿٝس َٔ ضغايت٘ يف تهاٌَ ْؿػ٘ ٚ, خًك٘
 : ٔ ـعًَٜٛٝطٜٔ سٜح ٜتهُٔ أايـشٖصا 
ٌٸُعطؾ١ اهللـ٣ يْتكسٸ إٔ: ٍا٭ٚ , ٚع٬  غبشاْ٘ َٔ ططٜك٘ ٚبٛاغطت٘ د

آٜات٘ بتذ١ًٝ يٓا ٚايـُؿطم ع٢ً قًٛبٓا ٚعكٛيٓا ٚبؿٝٛنات٘ ايـُْعطؾ٘ بٓٛضٙ 
٘ٹ اٖيتٹٞ طسع١َٛ يف باطٓٓا بايؿطط٠ ايٓع١ٜٗ ايـُٚتٛاتط٠ ايـُتهجط٠ ايـُ ًٖ ؾٹِططٳ٠َ اي
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ٗٳا ٝٵ ًَ اهلل غبشاْ٘  إٔب ط٠ ي١َٰٜؿػٸ عسٜس٠ أخباضَهت ٚقس  صَؾَططٳ ايٓٻاؽٳ عٳ
ع٢ً  ؾطط قًٛبِٗ ْ٘ ٚغبشا اْ٘ خًكِٗ: ـُع٢ٓ ؾطط ايٓاؽ ع٢ً ايتٛسٝس ب

ـشٝح تٛدب ايؿطط٠ إغتعساز نٌ ب, ُِٗٗ ضبٛبٝت٘ ٚٚسساْٝت٘ ـيٚأايتٛسٝس 
 إىلعٓسَا ٜٓعط ٚشيو , قطاض بٛسساْٝت٘يـُعطؾ١ اهلل ٚيٲ ٪ قًبْ٘ػإ ٚتٗٝٸإ

 إىلؾٝٓتكٌ , ًٌ ٚايٓعاعايـدام ايكٓع ٚعسّ سكٍٛ ػـٸتًل ٚإايـدععِٝ 
ٚي٫ٛ  , ٚسساْٝت٘ َٔ زٕٚ ؾطٜودايكٝت٘ غبشاْ٘ ٚـشعإ باٱعتكاز ٚاٱ

يف ظٗط ٓعاع يف ايها٥ٓات ٚشكٌ ايـي دًلـٚٚسساْٝت٘ يف اي سه١ُ ايكاْع
٫ٚ َعٗطّا يـدًٌ يف ٖصا ايهٕٛ  ذس أثطّا يٓعاعـ٫ تَع أْو ,غريٖا ٚسطنتٗا

ُإ باهلل ٚا٫عتكاز بٛسساْٝت٘ ـذس ايعك٤٬ غطٜعٞ ا٫ٜـَٚٔ ٖٓا ت, ايؿػٝض 
 .يٝٗا ٜٚتؿهط ؾٝٗآٜعط إق١ًًٝ  ٚز٥٫ٌ ٜػري٠ ْاؾ٦ّا َٔ آثاض بػٝط١ ٬َٚسع١

 : ْٛعإ اهلل َعطؾ١ ثِ إٕ 
َٔ ططٜل أٟ  -خًك٘ ـٛاغط١ َعطؾ١ اهلل غبشاْ٘ ب: ايٓٛع ا٫ٍٚ 

بسعٗا عٔ قسض٠ ايكٗا َٚخ إعتكاز ىلإٜٓتكٌ َٔ ٬َسعتٗا , ًٛقات٘ ايبسٜع١َـد
ٖٛ , ا َٔ ايعسّ ٖٚٛ ايٛدٛز نٌ ايٛدٛزٚدسٖأ,  ٓا١ٖٝعاي١ٝ ٚسه١ُ َت

بٛدٛز َٛدٛز٠ ًٛقات٘ َـدبُٝٓا , بسا٭ إىلظٍ َٚٓص ا٭ ايكسِٜ ايٛدٛز
اهلل غبشاْ٘ عًٝٗا ؾاض ناْت عسَّا أ إٔبعس ؾإْٗا ,عاضض طاض٨ عًٝٗا 

َآَا ايكازم ٚقس قاٍ إ, ؾٝا٤ نًٗاٛدس يٮايـُبسأ ايـُؾهإ , ايٛدٛز بأَطٙ
( :)ٚخايل  عادٝب ٚقاْعٗاْ٘ ؾاعٌ ا٭ٚشيو ٭ص َط اهلل عذٝبأ ٕإط

 ٖٚٞ بٓعاّ بسٜع  -شتٗا ـضنني َٚا ؾٝٗا َٚا عًٝٗا َٚا تايػُاٚات ٚا٭
عذبت : طيف ْٗر ب٬غت٘  () ٪َٓنيايـَُري قاٍ أ, خًٌ ؾٝ٘ ٫ٚ ؾػاز ٫
 , هِ ايٛغٝع ايععِٝايـُـشايبسٜع  صط٣ خًل اهلليف اهلل ٖٚٛ ٜ ُٔ ؾٓوـي

ثبات ٕ ؾططٟ بسٜٗٞ سني غ٦ٌ عٔ إع٢ً ايؿاى ببٝا( )ختكطٖا ثِ إ
 ٚآثاض ,  ُريايـشتسٍ ع٢ً  ٚايطٚث١ ,  ايبعط٠ تسٍ ع٢ً ايبعريط: ايكاْع ؾكاٍ 
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 ًطاؾ١ َٚطنع غؿًٞ بٗصٙـٗصٙ ايـهٌ عًٟٛ بـٝـٗـؾ ,  ػريايـُايكسّ تسٍ ع٢ً 
 .  ص؟ بريايـدٝـ ٫ ٜس٫ٕ ع٢ً ايًطٝـ ايهجاؾ١ ن

 ٫ٚبس َٔ - ًٛقاتَ٘ـدٚيٛ َٔ ططٜل  -شٕ ٫بس َٔ َعطؾ١ اهلل غبشاْ٘ إ
ٞٵ٤ٷطًٛقات٘ َـدؿ٧ٝ َٔ ي ـُاثًت٘تٓعٜٗ٘ غبشاْ٘ عٔ َ ٘ٹ ؾٳ ًٹ ُٹجٵ ٝٵؼٳ َن َٔ  صَي

َا ط: سٜح ايكسغٞ ٜكٍٛ غبشاْ٘ ايـشٚيف , ًٛق١ ي٘ايـُـدؾٝا٤ ٚايها٥ٓات ا٭
غبشاْ٘  صدًكٞـَا عطؾين َٔ ؾبٗين بطٚ صدًكٞـٗين بؾبٸآَٔ بٞ َٔ 
يف نُاي٘  أٚٚسساْٝت٘ يف  أُٚاثً٘ يف ٚدٛزٙ ـبٝ٘ ٜٜهٕٛ ي٘ ؾ إٔٚتعاىل عٔ 

: نُاي٘ ٚمجاي٘ قؿات ٚسسٙ ٫ؾطٜو ي٘ ٫ٚ َجٌٝ ي٘ يف , ٚقسضت٘ ٚععُت٘
قؿات د٬ي٘ ْٚعاٖت٘ عٔ  ٫ٚ َجٌٝ ي٘ يف... عًُ٘ ٚقسضت٘ ٚسهُت٘ ٚععُت٘ 

 . ستٝاز كل ٚإنٌ ْ
َعطؾ١  ِٖ ٜعطؾٕٛ اهلل, ٪َٓني باهلل غبشاْ٘ايـُٖصٙ َعطؾ١ عُّٛ ايٓاؽ 

ايل ايـد إىلًٛم ايبسٜع ايـُـدٝٓتكًٕٛ َٔ ؾ, ععِٝ خًك٘  ٬َسع١ َٔ ْاؾ١٦
َري ٖٚٞ َعطؾ١ ناؾ١ٝ يًُ٪َٔ قاٍ أ, هِٝايـشط ايكازض ايعًِٝ سبٸايـُايكاْع 

دًك٘ ـتذًٞ يايـُُس هلل ايـشط: ( ١ْٗر ايب٬غ)يف خطب١ ي٘ يف  ٪َٓني ايـُ
عتكازِٖ بطبٛبٝت٘ ِٗ ٚإًل بطبٸايـدنؿا١ٜ َعطؾ١ ( )ٜٚبسٚ َٓ٘  صدًك٘ـب

اهلل  إٜٔعطؾٛا  إٔؾٝهؿِٝٗ , ٚقسضت٘ أَاَِٗ هلِ ٚظٗٛض آثاضٙ ـذًْٓٝ٘اؾ٦ّا َٔ ت
اييت يٝؼ ايًطٝؿ١ َٚبسع ايها٥ٓات ايععِٝ ٚقاْع ايهٕٛ ايبسٜع َبسأ ايٛدٛز 

 . ٖٚصا َعٗط عع١ُ خايكٗا َٚبسعٗا , ؾػاز أٚؾٝٗا خًٌ 
َط عًٝٗا ٚا٭ حٸايـشٚقس نجط,ًٛقاتَ٘ـدططٜل  َٔ ىلاتعٖصٙ َعطؾ١ اهلل 

ٚٳاتٹ  َأٚط-٦اتايـُب -بٗا يف آٜات قطآ١ْٝ نجري٠  ُٳا ًَُهٛتٹ ايػٻ َٳ ِٵ ٜٳُٓعطٴٚا ؾٹٞ  ٳَي
ٞٵ٤ٺ ٔٵ ؾٳ َٹ ٘ٴ  ًٖ ًَلٳ اي َٳا خٳ ٚٳ اْات خًك٘ َٔ سٝٛ قٓافَٔ أص ٚٳاَ٭ضٵٔض 

 غبشاْ٘ بٛاغط١ خًك٘ ٚععِٝ قٓع٘ ٖٚصٙ َعطؾ١ هلل, ٚمجازات ٚغريٖا
 .ايل ٚسهِٝ ايكاْع ايـدععِٝ  إىل٪َٔ َٓٗا ايـُبساع٘ ؾٝٓتكٌ ٚسهِٝ إ
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 : ٖٚٞ , ايـُطًٛب١ بٗصا ايـشسٜح خط٣ ٖٞ ـ١ُ َعطؾ١ أٚث 
ُٸ, َعطؾ١ اهلل باهلل:  ايٓٛع ايجاْٞ ا٭ْبٝا٤ : ٌ َٔ ايبؿط ٖٚصٙ َعطؾ١ ايه

 ع٢ً زضد١ َٔ ايٓٛعٖٚصٙ أ, تكٝا٤٤ ا٭َٔ ايعطؾاٚقٝا٤ َٚٔ قاضبِٗ ا٭ٚ
ٜعطؾٛٙ غبشاْ٘  إٖٔٞ , ١ عاي١ٝ تًٝل با٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚيٝا٤ ٍٚ ٖٚٞ َعطؾ١ سٓكا٭

ٞٵ٤ٺ : طٚقس أَٚأ إيٝٗا قٛي٘ تعاىل , بصات٘  ِّ ؾٳ ٢ًَ ُن ٘ٴ عٳ ـٹ بٹطٳبَِّو َأْٻ ٜٳِه ِٵ  ٚٳَي َأ
ٗٔٝسٷ ٍٸ ٜا ط:  يف زعا٤ ايكباح ( )٪َٓني يـُاَري ٚأؾاض إيٝٗا أص ؾٳ  َٔ ز

, ٚعٔ َؿاب١ٗ َكٓٛعات٘ص ًٛقاتَ٘ـداْػ١ َـذٙ عٔ ع٢ً شات٘ بصات٘ ٚتٓعٸ
بو عطؾتو ٚأْت زيًتين عًٝو ( : ط)اٱَاّ ظٜٔ ايعابسٜٔ ٓا عًٝٗا ٚزٓي

ص ٜا غؿاض بٓٛضى إٖتسٜٓاط  ص....ٚي٫ٛ أْت مل أزٔض َا أْت , ٚزعٛتين إيٝو
 ٜاٖا يف ُٓا إٚعًٓ( )ػني ايؿٗٝس ايـشاٱَاّ  ٚزٓيٓا عًٝٗا

نٝـ ٜػتسٍ ط: شبٝب٘ ـبٝب يايـش٘ خطاب خاطب ضبٸٙ ّٜٛ عطؾ١ سني زعا٤
ٟ نٝـ ٜػتسٍ ع٢ً ٚدٛزى أ صيٝوـُا ٖٛ يف ٚدٛزٙ َؿتكط إعًٝو ب

 يػريى َٔ ايعٗٛضأٜهٕٛ طيٝو َؿتكط إ ٙٚدٛز ـدًكو ايصٟٚضبٛبٝتو ب
 ٕ ٜهٕٛ أٟ ٌٖ ٜعكٌ أص يو عٗطايـُيٝؼ يو ست٢ ٜهٕٛ ٖٛ  َا 
 ٝو ذًٓـق٣ٛ َٔ ظٗٛضى ٚتٞ أـدًكو َٚكٓٛعو َٔ ايعٗٛض ٚايتذًٓي

  -ن٬  ,عٓوست٢ ٜهٕٛ ظٗٛض غريى َعٗطّا يو ٚزا٫ّ عًٝو ٚناؾؿّا 
نٝـ ٖٚٛ , غبشاْ٘ إظٗاضّا دًّٝا ًل َعٗطّا هللايـد ٜهٕٛ ظٗٛض إُٔهٔ ـ٫ ٜ

ظٗٛض اهلل غبشاْ٘  إٕ بٌ -٢ ايٛدٛز َٓ٘ ؾطع ظٗٛضٙ غبشاْ٘ ٚقس تًٓك
٪َٓني ايـَُري قاٍ أ, ًٛقاتَ٘ـدد٢ً َٔ ظٗٛض أ ٝ٘ ٭سباب٘ ٚأٚيٝا٥٘ـذًٓٚت

 , ص٫ ٚضأٜت اهلل قبً٘ضأٜت ؾ٦ّٝا إ َاط(: )سٜٔ ٛسٸايـُٚظٜٔ 
 إىلشتاز ـَت٢ غبت ست٢ تط:  يف زعا٤ ّٜٛ عطؾ١ ()ثِ قاٍ غٝس ايؿٗسا٤ 

 صيٝوٖٞ اييت تٛقٌ إ ت٢ تهٕٛ اٯثاضزيٌٝ ٜسٍ عًٝو ؟ َٚت٢ بعست س
 ست٢ ػا٥ب عٓٗاـب يٝؼ ,  سع٘ـٚأب خًك٘  ٧ٝ ـؾ  بشاْ٘ سانط َع نٌـْ٘ غؾا
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ٍٸ إىلشتاز ـٜ تهٕٛ  ٝس عٔ خًك٘ ست٢ـبعـٚيٝؼ ٖٛ ب, عًٝ٘ زيٌٝ َعٗط ي٘ ٚزا
 . ف ب٘ يٝ٘ ٚتعطٸآثاضٙ َٚكٓٛعات٘ ٖٞ اييت تٛقٌ إ

 .تهاٌَ يـُاٖصٙ َعطؾ١ اهلل باهلل ٖٚٞ اييت تًٝل با٫ْػإ ايعاقٌ 
ًٛقات٘ َـدَعطؾ١ ضب٘ َٔ ظٗٛض  إىلْعِ يف ا٫بتسا٤ ٜٓتكٌ ا٫ْػإ  

 يل ايععِٝ ٚايكاْع اايـدع٢ً ٚدٛز  بٗا ؾٝػتسٍ, ٚععِٝ خًكتٗا 
 تاَّا ؾرياٙ يف نٌ ؾ٧ٝ  ثِ ٜتذ٢ً اهلل غبشاْ٘ ي٘ د٤٬ٶ, ايكازض ايعًِٝ

بايٓاؽ  دتلـعطؾ١ تايـُٖٚصٙ ,  بٌ نٌ ؾ٧ٝ يؿس٠ ظٗٛضٙ ٚق٠ٛ د٤٬ٙٚق
ُٸٌ ٓٝـ ايـشايػري ع٢ً طبل ؾطع٘ بتهاًَني بطاع١ اهلل غبشاْ٘ ٚايـُ: ايه

عك١ٝ ايـُذًٛ قًٛبِٗ َٔ سذب ـؾتكؿ٢ ْؿٛغِٗ ٚت, ٚقاْْٛ٘ ايًطٝـ
١ٝٗ ـيـشب اهلل ٚشنطٙ ٚطاعت٘ ٜعكبٗا إؾطاقات إٚظًُاتٗا ٚتعُط قًٛبِٗ ب

ايكاؾ١ٝ  ٚؾٝٛنات ضمحا١ْٝ تك٣ٛ بٗا َعطؾتِٗ باهلل ؾٝبكطْٚ٘ بكًٛبِٗ
 ٜٚكٛيٕٛ , تٛيس٠ َٔ ؾٝٛناتَ٘ٓبجك١ عٓ٘ َ ًٛقات٘ آثاضّا يَ٘ـدٜٚطٕٚ 

ٚخػطت  ,تطاى عًٝٗا ضقٝبّا عُٝت عني ٫ط(: ) ػني ايؿٗٝسايـشَع 
 ص . ذعٌ ي٘ َٔ سبو ْكٝبّاـقؿك١ عبس مل ت

ع٬ٖا يف ٖٚٞ شات َطاتب َتؿاٚت١ أ, عطؾ١ ايـُ ع٢ً زضداتٖٚصٙ أ
 ٚتهؿٞ َعطؾ١ اهلل , ٚؾٝٗا َطاتب أقٌ ٚأقٌ( )ٚعًٞ ( )ُس َـشقًب 

٘ غريٙ ٫ٚ ؾب٘ ٫ٚ ْعري ٚاْ٘ ــياٱقطاض بأْ٘ ٫ إطاييت ٖٞ  -بسضدتٗا ايسْٝا  -
ؾٝهؿٞ , ()خربْا ا٫َاّ ع٢ً بٔ َٛغ٢ ايطنانُا أص يٝؼ نُجً٘ ؾ٧ٝ

  ٚايٓعريٚايؿبٝ٘  ٙ عٔ ايؿطٜو طًل ٚايتٓعٸايـُهلل بايٛسسا١ْٝ ٚايهُاٍ ا٫قطاض
 . عطؾ١ ايعاي١ٝ ٖٞ َعطؾ١ اهلل باهلل ايـُٔ ٚيه

ػني ايًطٝـ ايـشعا٤ زٚ صعطؾٛا اهلل باهللإطسٜح ايؿطٜـ ايـشٖصا 
 إىلشتاز بسّٚا ـٖٚٞ ت, عطؾ١ ايعاي١ٝ باهللايـُ٪َٔ ايـُتكسّ ُٖا ٜعًُإ ايـُ

( ايتش١ًٝ)ثِ , َعك١ٝ اهلل ٚعٔ ا٫قباٍ ع٢ً ايسْٝا ز عٔٚايتذطٸ( ايتد١ًٝ)
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ايصٟ ٚايعٗٛض( ايتذ١ًٝ)ثِ , اغٔ ايؿعاٍَـشخ٬م ٚهاضّ ا٭ُـٚايتشًٞ ب
ؾطاقات ايطٚسا١ْٝ ٚايؿٝٛنات ايطمحا١ْٝ ؾري٣ اهلل يف نٌ ؾ٧ٝ ٬ٜظّ اٱ

 .  ٟ ؾ٧ٝتط٣ عٝٓ٘ أ إٔٚقبٌ 
 صعطؾٛا ايطغٍٛ بايطغاي١ٚإط: سٜح ايـشَط ايجاْٞ ايصٟ زع٢ ايٝ٘ ا٭

بٛاغط١ ضغايت٘ اييت  - خًك٘ إىلغؿري اهلل  -ُعطؾ١ ايطغٍٛ ـٖٚصٙ زع٠ٛ ي
ٍٸ, اهلل بٗا ٗا َٚعذعت٘ اييت زعُ٘ ب ٌضغأ  ع٢ً قش١ ؾطٜعت٘ اييت  يتس

ٍٸ ٚ,  دٌ تبًٝػٗادا٤ بٗا ٚبعح ٭ م ضغايت٘ ٚغؿاضت٘ عٔ اهلل ع٢ً قستس
 . عطؾ١ ٖٞ ؾطع َٔ ؾطٚع َعطؾ١ اهلل غبشاْ٘ ايـُٖٚصٙ ,  غبشاْ٘

أَط بـُعطؾ١ :  ٜتهُٔ أَطٜٔ صإعطؾٛا ايطغٍٛ بايطغاي١ط ٖصا ا٭َط
 : ُٖٚا , ـُعطؾ١ ايطغٍٛ َٔ ططٜل ضغايت٘ ايطغٍٛ ٚأَط ب

 .إٔ ْعطف ايطغٍٛ ْٚجبت٘ يف عكٛيٓا ْٚصعٔ ي٘ يف قًٛبٓا : ا٭َط ا٭ٍٚ 
 َاايـُٛدب َٚا ايـُجبت يبعح ايطغٍٛ إىل ايـدًل ؟: ٚقس ٜػأٍ غا٥ٌ 

هلل ايعْسٜل ايصٟ دا٤ٙ َٓهطّا يٛدٛز ا( )ٚقس أداب اٱَاّ ايكازم 
ُٸاثِ غأي٘ , دايل ايكاْع ـٚدٛز اي( )ؾأثبت ي٘ ا٫َاّ , قاْع ايهٕٛ   ع

ُٛدب ٱثبات٘ ٚإعتكازٙ بعح اهلل ـٚنأْ٘ غأٍ عٔ اي, ْبٝا٤ ٚايطغٌ ٜجبت ا٭
 ( : )ؾكاٍ , ْبٝا١ُُٗ٤ ا٭ـُكشض يـدًل أٚ عٔ ايـأْبٝا٤ ٚضغٌ إىل اي

ٕٸـٸا أثبتُٸـإْا يط , ا ٚعٔ مجٝع َا خًلٓٸـّٝا عٓا خايكّا قاْعّا َتعايـي ٓا أ
ذع ـمل ٜطيٝؼ ي٘ دػِ نأدػآَا ؾًصا  صٚنإ شيو ايكاْع سهُّٝا َتعايّٝا

ٛٙ ثبت شادٸـِٗ ٜٚشادٸـإٔ ٜؿاٖسٙ خًك٘ ٫ٚ ٬َٜػٛٙ ؾٝباؾطِٖ ٜٚباؾطٚٙ ٜٚ
شِٗ ـِْٛٗ ع٢ً َكايخًك٘ ٚعبازٙ ٜٚسٓيإىل طٕٚ عٓ٘ إٔ ي٘ غؿطا٤ يف خًك٘ ٜعبٸ

ُٸا ٜؿػسِٖ يتػتكِٝ أٟ ٜطؾسِْٚٗ ص َٚٓاؾعِٗ إىل َا ٜكًشِٗ ٜٚبعسِْٚٗ ع
ؾجبت  ,َٚا ب٘ بكا٩ِٖ ٚيف تطن٘ ؾٓا٩ِٖطبكا٩ِٖ ٜكًض سٝاتِٗ ايسْٝا ٚ

ايـشانٕٛ ٭َط اهلل ْٚٗٝ٘ ايصٜٔ ٜأتِٝٗ ايٛسٞ اٱهلٞ صاٯَطٕٚ ٚايٓاٖٕٛ 
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ٌٸُعبٸـشهِٝ ايعًِٝ يف خًك٘ ٚايـعٔ ايطبٛاغط١ ٥٬َهت٘ ,  ٚععٸ طٕٚ عٓ٘ د
:  ٚقؿٛت٘ َٔ خًك٘طل عبازٙايصٜٔ ٜـدتاضِٖ اهلل َٔ خًٓص ٤ِٖٚ ا٭ْبٝا

ع٢ً َؿاضنتِٗ  -شه١ُ َبعٛثني بٗا غري َؿاضنني يًٓاؽ ـبني بايسهُا٤ َ٪زٸ
أٟ ٫ ٜؿاضنِٗ ايٓاؽ يف ص ِٗـيا٧ٛ َٔ أسيف ؾ - دًل ٚايرتنٝبـِٗ يف ايـي

ٕ ٚنا, ايـشاي١ ايٓب١ٜٛ ٚايـًُهٛت١ٝ ٚإٕ ؾاضنِٖٛ يف ايرتنٝب١ ايـدًك١ٝ 
ٌٸ, شه١ُـشهِٝ ايعًِٝ بايـسٜٔ َٔ عٓس ايَ٪ٜٸطٖ٪٤٫ زٖط  ثِ ثبت شيو يف ن

دًٛ ـُا أتت ب٘ ايطغٌ ٚا٭ْبٝا٤ َٔ ايس٥٫ٌ ٚايرباٖني يهٞ ٫ تـٚظَإ َ
ٍٸـِ ٜـًَـع٘ عٳـهٕٛ َـأضض اهلل َٔ سذ١ ٜ ع٢ً قسم َكايت٘ ٚدٛاظ  س

 ص . عسايت٘
بعٛخ َٔ اهلل تعاىل ُـايـشسٜح ٜأَطْا بـُعطؾ١ ايطغٍٛ اي: ٚباختكاض 

 غبشاْ٘ عٞ ايطغاي١ عٔ اهللٖٚصٙ َعطؾ١ ٜسضى ايعكٌ ٚدٛبٗا يٛدٛز َٔ ٜسٸ
ٚدٛب  عٓس٥ص ؾٝسضى ايعكٌ ,ايػؿاض٠ َٓ٘ يتبًٝؼ ؾطٜعتٜ٘ععِ ٚ يف نٌ ظَإ

س قش١ زعٛاٙ ٚقسم ضغايت٘ شسٜـتػطض عٞ يسٸايـُف ع٢ً ايطغٍٛ ايتعطٸ
, ٚيتٌ٘ يسُجٸايـُيػؿري قسم ايًتعطف ع٢ً ايسٍٚ  ػع٢ٚنُا ت, ٚؾطٜعت٘

ٔ اهلل غبشاْ٘ َٔ طغٌ َايـُٜتعطف ايعك٤٬ قسم ايػؿري  إٔنصيو ٫بس 
قسم ايطغٍٛ  إىلايٓع١ٜٗ ايعكٍٛ بٗا ططٜل َعذعت٘ ٚز٥٫ٌ ضغايت٘ ؾتٗتسٟ 

 .ٚقش١ ضغايت٘ عٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل  اٱشعإ بٓبٛت٘تٓتٗٞ إىل ٚ
ٖٛ إٔ ْعطف ايطغٍٛ ( )َٓني ايصٟ ٜأَطْا ب٘ أَري ايـُ٪: ا٭َط ايجاْٞ 

, صعطؾٛا ايطغٍٛ بايطغاي١إ: طْٚجبت ضغايت٘ ٚقشتٗا َٔ ططٜل خمكٛم 
ٚنُا ٜتعطف ايعك٤٬ ع٢ً قسم ايػؿري َٔ ضغايت٘ ٚنتاب غؿاضت٘ ٫بس إٔ 

ؾٝشػٔ , ْتعطف ع٢ً قسم ايطغٍٛ َٔ نتاب ضغايت٘ َٚٔ ؾطٜع١ أسهاَ٘
:  زيٌٝ ايكش١ع ع٢ً ًإٔ ٜٓط-يًتكسٜل بكش١ زع٣ٛ ايطغٍٛ  -٪َٔ ايـُب

ايطغٍٛ  ؾتهٕٛ ططٜل َعطؾ١, طٜع١ ٚق٬سٗا ٚأسهاّ ايؿ َعذع٠ ايطغٍٛ
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ٛٸ ؾأْٗا ٚد٬ي١ َهُْٛٗا ٚتؿطٜعاتٗا نُا ٖٛ ساٍ  ٬َسع١ ضغايت٘ ٚعً
 ثبتت دساضتٗا ٚق٬سٗاؾإ ضغايت٘ ٚؾطٜعت٘ أ( )ُس َـشضغاي١ 

 ِٗ ْٚؿٛغِٗعطانشكٛم ايٓاؽ ٚأَٛاهلِ ٚأـطٜعاتٗا َٚطاعاتٗا يٚيطـ تؿ
٫ٚ ظايت ا٭ٜاّ تهؿـ ععِٝ ايتؿطٜع ٚسهِٝ ا٭سهاّ باعرتاف نباض 

ؾتهٕٛ يطاؾ١ ايتؿطٜع زيٌٝ قش١  ,دترباتِٗ ايع١ًُٝـايعًُا٤ ايطبٝعٝني يف َ
 . ايطغاي١ ٚايػؿاض٠ عٔ اهلل غبشاْ٘  ١ ٚٚغ١ًٝ َعطؾ١ ايطغٍٛ ٚقسمايطغاي

عطؾٛا إطايؿطع  َٚـُا تكسّ ٜتبني أْ٘ ٜتعانس إزضاى ايعكٌ َع أَط
 . زا٤ ٚدٛب َعطؾ١ ايطغٍٛ أ يف صايطغٍٛ بايطغاي١

٠ ايعاضؾني ٖٞ يصٸ( )َٚعطؾ١ ضغٛي٘  َعطؾ١ اهلل ٕإ: قٍٛ ٚأخريّا أ
سػب َطاتبِٗ ٚزضدات ٫ٜٚتِٗ هلل غبشاْ٘  -ؾهاضِٖ ٚتؿهطاتِٗ ْؼ أٚأ

 َكشٛبّا شبٝب٘ ـبٝب بايـشٕٚ بٗا ٜٚتؿهطٕٚ ؾٝٗا تؿهط ٜعؿكْٛٗا ًٜٚتصٸ
ٚعؿكِٗ ٚيٝا٥٘ بٌ تهٕٛ َعطؾ١ اهلل َٚعطؾ١ أ, َا بعسٖا يص٠٠ ٚعؿل بًص

ِ عٔ هلْٝؼ ٚسؿتِٗ ٚٚسستِٗ ٚيصٜص سٝاتِٗ ٚقاضف عكٛبتِٗ أَـشٚ
 .ايسْٝا ٚظخاضؾٗا ًَٚصاتٗا

 :  -ٚضٚنت٘  قٍٛ ايهايف يف أ نُا -()َآَا ايكازم قاٍ إ
ع َا َتٸ إىلِٗ عٝٓ ؾهٌ َعطؾ١ اهلل تعاىل َا َسٸٚا أيٛ ٜعًِ ايٓاؽ َا يفط

اضتٗا ٚغعتٗا هٜعين بٗذتٗا ْٚ صٝا٠ ايسْٝا ْٚعُٝٗاايـشب٘ ا٫عسا٤ َٔ ظٖط٠ 
 .ـشطف عٔ عُاض٠ ا٫خط٣ْـُٔ إٖتِ بايسْٝا ٚإًل َايـدع٢ً بعض 

ش َٔ مل ٜعٍ شٚا بٗا تًصٸُعطؾ١ اهلل تعاىل ٚتًصٸـْعُٛا بٚط غتأْػٛاثِ إ 
 ,ْؼ َٔ نٌ ٚسؿ١هلل أَعطؾ١ ا ٕإ, ٓات َع أٚيٝا٤ اهللايـذيف ضٚنات 

ٚؾؿا٤  ,ٚق٠ٛ َٔ نٌ نعـ ,ْٚٛض َٔ نٌ ظ١ًُ ,ٚقاسب َٔ نٌ ٚسس٠
 .  ()ُس َـشُس قازم آٍ َـشقسم دعؿط بٔ  صَٔ نٌ غكِ
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: ٌشلتٍ بٕ هّ تضو٘ا بعدٜ ـت ْإُٛ تازن قٚلٍ ًا إ: أٙٔا اهِاضط-12
ٌُٔا هّ بري أخربُٛ أاهـخْ اهوطٚف ٗإ, رتتٛ أٓى بٚيتٗ  , ّز ٗجّىكتاب ا هل 

ّٛ  . صخوفُ٘ٛ قٌٚٔاـقاُظسٗا كٚف ت, ٘ضاهـح ٙفرتقا حتٟ ٙسدا  و
 

ػًُني ايـَُؿٗٛض ايطٚا١ٜ بني  () ُسَـشٖصا سسٜح ضغٍٛ اهلل 
قاٍ , غٓازٙ مجع َٔ عًُا٤ اٱغ٬ّ بكش١ ططٜك٘ ٚإعرتف ٚقس إ, قاطب١
ٖصا : )بعس ضٚاٜت٘ ( ػتسضى ع٢ً ايكشٝشنيايـُ)انِ ايٓٝػابٛضٟ يف ايـش
ٜعين ايبداضٟ  (دطداٙـح قشٝض ا٫غٓاز ع٢ً ؾطط ايؿٝدني ٚمل ٜسسٜ

ػًُني َٔ ايـُمجع َٔ ؾكٗا٤  ٙعرتف بتٛاتطبٌ إ, يف قشٝشُٗاَٚػًِ 
يف َٛانع عسٜس٠ َٚٛاقـ ( ) ْ٘ قازض عٔ ضغٍٛ اهللايؿطٜكني ٚأ

بعس ( طق١ايـُـشايكٛاعل )بٔ سذط يف قاٍ إ, تًؿ١ َٚكاَات َتػاٜط٠َـد
ططقّا  - ايهتاب ٚايػ١ٓ -سٜح ايتُػو بُٗا يـش ٕإعًِ إ) :سٜح ًـشي ت٘ضٚاٜ

ضٙ يف ٜهطٸ( )ٚقس نإ ( ـ ٚعؿطٜٔ قشابّٝانجري٠ ٚضزت عٔ ْٝٸ
تٛنٝسّا  -ٚغريٙ (طق١ايـُـشايكٛاعل )نُا يف  -تًؿ١ ايـُـدٓاغبات ايـُ

 . ايهتاب ٚايعرت٠ : ًٝؿتٝ٘ خٖتُاَّا بؿإٔ ػًُني ٚإايـُشٖإ ٚتطغٝدّا ي٘ يف أ
بعس ضسًٝ٘ عٔ  ()ٔ خًٝؿتني يطغٍٛ اهلل سٜح ايؿطٜـ ٜبٝٸـشايٖصا 

ْٞ بؿط ٜٛؾو إط: كسغ١ ٚقاٍ ايـُسٝح ْع٢ يًُػًُني ْؿػ٘ , ايسْٝا ايـِع
 صٌٖ بٝيتنتاب اهلل ٚعرتتٞ أ: ٝهِ ايجكًني ْٞ تاضى ؾإ, أزع٢ ؾأدٝب إٔ

ًٝ٘ ٚبايطدٛع َط بايتُػو بُٗا بعس ضسأ( )ٖصإ خًٝؿتإ يطغٍٛ اهلل 
خص بايجكًني ٫ٕ ايعٌُ بُٗا ٚا٭( )اُٖا مسٸٚ, ا يف ؾطع٘ ٚزٜٓ٘إيُٝٗ

 .طري ايععِٝ ايـدَط ايتعبري بايجكٌ ٜطاز َٓ٘ ا٭ إش ,َُٓٗا ثكٌٝ شٚ نًؿ١
 : سٜح ايؿطٜـ ايـشبأَطٜٔ يف ٖصا ( )خرب ٚقس أ

 ئ -ُا تطنت يهِ ٚخًؿت ؾٝهِ ـبأٟ  -ب٘  ُػهتِ ـت ٕإَا ط  : ٍٚا٭
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( )ُا تطن٘ ايطغٍٛ ـتُػو بايـ١ُُ ٜؿٝس عك ايٓلٸٖٚصا  صتهًٛا بعسٟ
 .  ()ل بعس ضسًٝ٘ ايـشٖتسا٤ٙ ٚعسّ ن٬ي٘ عٔ ططٜل ٚإ

ٌٸنتاب اهلل ط: ثِ بعس بٝإ خًٝؿت٘   : بٝٸٔ صٌٖ بٝيتٚعرتتٞ أ ععٸ ٚد
ُْٗا ئ ٜؿرتقا ست٢ ٜطزا بري أخربْٞ أايـدٕ ايًطٝـ ٚإط: جاْٞ َط ايا٭

ٞٸ دتًـ نتاب اهلل ـٚايعرت٠ ئ ٜتؿاضقا ٫ٚ ٜ ايهتاب ٕإٜعين  صٛضايـش عً
٫ٚ يف ساٍ ضن٢ ٫ٚ ساٍ  ,٫ٚ يف ايعًٔ ٫ يف ايػطٸ -َع ايعرت٠ ايطاٖط٠ 

ظطف  أٚسٛاٍ ٫ٚ يف ساٍ َٔ ا٭, ؾكطساٍ ٫ٚ يف ساٍ غ٢ٓ ٫ٚ  ,غهب
٦اّ ٚعسّ ا٫ؾرتام ـٖصا ا٫يت, أبسّاص ئ ٜؿرتقاطػتكب١ًٝ ايـَُٔ ايعطٚف 

 . ()ٛض ع٢ً ضغٍٛ اهلل ايـشّٛ ايكٝا١َ ٜٚطزا تك إٔ إىلَػتُط 
ٍٸ أٜٚؿٝس  ايتعبري ٖٚصا   : ُٖا , َطٜٔ َُٗني ع٢ً أ ٜس
ؿٛظٕٛ َـش - ٌٖ بٝت٘اق١ َٔ أايـد -ايعرت٠  ٕإ:  ٍٚ٭يـُسيٍٛ اا

ٗٸ إٔ إىلباقٕٛ  شؿع٘ ـس اهلل غبشاْ٘ بتكّٛ ايكٝا١َ نايهتاب ايععٜع ايصٟ تع
ٔٴ ْٳعٻِيٓٳا ايط ٕٳٔإْٻا ْٳشٵ ٘ٴ َيشٳاؾٹُعٛ ٚٳٔإْٻا َي ٖٚهصا ايعرت٠ , تكّٛ ايكٝا١َ إٔ إىل صصِِّنطٳ 

َػتُطٕٚ ( َاّسذ١ بعس سذ١ ٚإَاّ بعس إ)ِٖ ( )ٌٖ ايبٝت ٚأ١ُ٥ أ
٫ ع٢ً ٜٓطبل إ ُسٟ ٫ايـُـشٖٚصا ايٛقـ , ؿٛظٕٛ ست٢ تكّٛ ايكٝا١ََـش
بٞ أبسإٔٚ بعًٞ بٔ ا٭١ُ٥ اٱثين عؿط ايصٟ ٜ: يبٝت اق١ َٔ أٌٖ اايـد

باض ايـذَطػا٥ب عٔ ا٭بكاض بأـشذ١ ايٗسٟ ايايـُُس ُـشـدتُٕٛ بـطايب ٜٚ
 . ٌٖ ا٫ضض عًِ عٔ أٛ ايَـشقا١َ ايعسٍ ٚٓتعط ٱايـُٚ

ًٌ ٚايعيٌ ايـدَٔ  ٌٖ بٝت٘ َعكَٕٛٛايعرت٠ َٔ أ ٕإ: جاْٞ ـُسيٍٛ اياي
ٚتػتُط عكُتِٗ ست٢ ٜطزا , ًٌ ٚايعيٌايـدَعكّٛ َٔ  ايكطإٓ إٔنُا 
َٔ ١ُ٥ اهلس٣ ٜٓطبل إ٫ ع٢ً أ ٖٚصا ٫, ()٢ً ضغٍٛ اهلل ٛض عايـش

 .شٖب اهلل عِٓٗ ايطدؼ ٚطٗطِٖ تطٗريّا ايصٜٔ أ( )ُس َـشٌٖ بٝت أ
 ُاـن -ٚنطٸضٙ ( )ٍٛ اهلل ــ٘ ضغـتِ بـٖح ايؿطٜـ ايصٟ إـسٜايـشٖصا 
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ز٠ يف َٛاقـ َتعسٚتـشسخ ب٘  -إبٔ سذط يف قٛاعك٘ نجري َِٓٗ أخربْا ب٘ 
  ِٜٗاببعس إ ػًُنيايـُخطب  سني ٜطخِ َٓٗا ّٜٛ غس: ػاٜط٠ َٚٛانع َت

  -ذاٙ ٚطٓ٘ ٚبًسٙ ـبات ٜصٖب ٚاسس نٌ:ِٗ قَٔ سذ١ ايٛزاع قبٌ تؿطٸ
ثني َٔ ايتابعني سايـُـش٦َٚات  نجط َٔ َأ٠ قشابٞدطب١ أـض٣ٚ ايٚقس 

  َٔ خطب١ ايػسٜط اييتسسٜح ايجكًني دع٤ ٶٚنإ ,  ايتابعنيٚتابعٞ 
 : كٛي٘ بؾٝٗا ( )بسأ 

إْٞ َػ٪ٍٚ ٚإْهِ َػ٪يٕٛ , أزع٢ ؾأدٝب إٜٔٗا ايٓاؽ ٜٛؾو أط
ــ٘ ي٫ إ إٔأيٝؼ تؿٗسٕٚ ط: ذٝر ايـش( )ثِ غأٍ  ص؟ ْتِ قا٥ًٕٛؾُاشا أ

ٚايبعح بعس  ْٚاضٙ سلٸ ت٘ سلٸٕ دٓٸبسٙ ٚضغٛي٘ ٚأُسّا عَـشٕ إ٫ اهلل ٚأ
 صيف ايكبٛض؟ َٕٔ اهلل ٜبعح ضٜب ؾٝٗا ٚأ ١ ٫ـٝــٕ ايػاع١ آتٛت سلٸ ٚأايـُ

 ( :) ثِ قاٍ صؾٗسايًِٗ إط, ()ؾكاٍ , ب٢ً ْؿٗس بصيو : قايٛا 
٪َٓني ٚأْا أٚىل بِٗ َٔ ايـُْا َٛىل اهلل ٫َٟٛ ٚأ ٕإ ايٓاؽٜٗا أط
ايًِٗ ٚآٍ َٔ ٚا٫ٙ ٚعاز َٔ  ,ؾُٔ نٓت ٫َٛٙ ؾٗصا عًٞ ٫َٛٙ ,أْؿػِٗ

ٞٸأٜٗا ايٓاؽ أْا ؾططهِ ٚإ, عازاٙ ْٞ غا٥ًهِ ٛض ٚإايـش ْهِ ٚاضزٕٚ عً
ٞٸ نرب نتاب اهلل ـدًؿْٛٞ ؾٝٗا ؟ ايجكٌ ا٭عٔ ايجكًني نٝـ ت سني تطزٕٚ عً

ٌٸ ٚايجكٌ ا٭قػط عرتتٞ , ؾ٘ بٝس اهلل تعاىل ٚططؾ٘ بأٜسٜهِغبب طط ععٸ ٚد
ٞٸبري أايـدؾاْ٘ قس ْبأْٞ ايًطٝـ , أٌٖ بٝيت  ُْٗا ئ ٜؿرتقا ست٢ ٜطزا عً

 .ٌَتٛاتط ايٓك -ايػسٜط سٜح س -ٖٚصا  صٛضايـش
ٖٚٛ سسٜح ععِٝ , تٛاتطايـُٚسسٜح ايجكًني دع٤ َٔ سسٜح ايػسٜط  

اٱَا١َ أقٌ َٔ  إٔز٫يت٘ ع٢ً : َٚٔ ؾٛا٥سٙ , ايؿإٔ نجري ايٓؿع ٚايؿا٥س٠
َجٌ ٚسسا١ْٝ اهلل تعاىل ٚضغاي١  اٱَا١َبٌ , أقٍٛ ايسٜٔ ٚيٝؼ َٔ ؾطٚع٘

ُني ػًايـُ( ) ايٓيب غتؿٗسعاز ّٜٛ ايكٝا١َ سٝح إايـُٚ( )ُس َـش
 .  () ٙز٬ؾ١ ٭٫ٚايـدل بٗا ١ٜ٫ٚ عًٞ ٚيـشأقٍٛ ثِ ع٢ً ٖصٙ ا٭



 

 (71)                                                                                   األزبعْ٘ حدٙجًا   

 

ٚدٛب ايتُػو بايجكًني ٚٚدٛب  إىلسٜح ايؿطٜـ ٜطؾسْا ايـشٖصا 
خص ٖٚٛ سذ١ ٚانش١ تأ,  ا٭خص بُٗا ٚايطدٛع إيُٝٗا ٚاٱٖتسا٤ بٗسُٜٗا

ُا ـشبًٗعتكاّ بُا ٚاٱعتُاز عًٝٗايتُػو بايجكًني ٚاٱ إىلعٓام ايعباز بأ
  : ُٖا , ٚايػري يف ٖساُٖا 

 .ا٭ضض  إىلُسٚز َٔ ايػُا٤ ايـُٝس سبٌ اهلل ايـُـذ ايكطإٓ
 .( )ُس َـشٌٖ بٝت اق١ َٔ أايـدِٖ ٚٚايعرت٠ ايطاٖط٠  

َتعسز٠ عٓس ايؿطٜكني بتعٝني أؾداقِٗ  ٖ٪٤٫ ٚضزت ْكٛم أسازٜح
 غ٪اٍ دابط بٔ عبس اهلل : ا٫خباض ٖصٙ ٚضز يف بعض , ٚأمسا٥ِٗ

 ضغٍٛ اهلل  ٜا: ح ايجكًني ـُا مسع َٓ٘ سسٜي( )ْكاضٟ َٔ ضغٍٛ اهلل ا٫
١ُ٥ َٔ ٚيس ػني ٚا٭ايـشػٔ ٚايـشعًٞ ٚط:  ()داب٘ َٚٔ عرتتو ؟ ؾأ

 .  صّٜٛ ايكٝا١َ إىلػني ايـش
٬م َٔ ايـدٕ بأ - بكطاس١ ٚٚنٛح -سٜح ايؿطٜـ ٜسيٓا ايـشٖصا 

 ايـِاغب يف عايـُـشب١ ٚغ٪اٍ ايسْٝا ٚايٓذا٠ َٔ غ٤ٛ ايعاق ايـِايه٬ٍ يف ع
ٚايطدٛع إيُٝٗا َعّا ٜتشكل إ٫ عٓس ايتُػو بايكطإٓ ٚايعرت٠  ٫ -ايكٝا١َ 

ٚيف بعض ْػذ  صُػهتِ بُٗا ئ تهًٛا بعسٟـت ٕإَا طخص َُٓٗا ٚا٭
ئ طُا تطنت ؾٝهِ ـٟ بأص ُػهتِ ب٘ـت ٕإْٞ تطنت ؾٝهِ َا إط: سٜح ايـش

ؾٝهْٛإ دع٥ني َؿرتنني يف  صبٝيت ٌٖنتاب اهلل ٚعرتتٞ أ: ا بعسٟ تهًٛ
 . ٝٓا ـٚؾُٝا تطن٘ ؾ( )خ٬ؾ١ ضغٍٛ اهلل 

٠ َٔ سسُٖا يًٓذاٜهؿٞ ايتُػو بأ ٘ ٫ـْسٜح ٜٓهؿـ أايـشَٚٔ تعبري 
ايتُػو  إٔٚ زٕٚ ايعرت٠ ايتُػو بايكطآ إٔ إش, ايه٬ٍ ٚايػ٪اٍ ّٜٛ ايكٝا١َ

تطن٘ ضغٍٛ اهلل ُا ـا٫ْػإ َتُػهّا ب َع٘ ٜهٕٛ ٫ ايكطإٓبايعرت٠ زٕٚ 
() ,ٍٸ, بٌ ٖٛ َتُػو ببعض َا تطى ؾٝٓا سٜح ايؿطٜـ ع٢ً ايـش ٫ٚ ٜس
 ٜػتؿاز قس بٌ,  ٛضايـشّٜٛ ٜطز عًٝ٘ ( )ذات٘ َٔ ايه٬ٍ َٚٔ غ٪اي٘ـْ
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 . ػو بايجكًني ٚمل ٜعتكِ بُٗا َعّاْ٘ مل ٜتُسٜح ن٬ي٘ ٭ايـشَٔ 
مل ٜتُػو س٠ يه٬ٍ َٔ ١ َ٪ٓنايجكًني تهًُسسٜح ٞ بعض ضٚاٜات ـٚؾ

أْٞ ايًطٝـ ـ٘ قس ْبٸـْٚأط(: )سٝح ٚضز ؾٝٗا قٛي٘ , بايكطإٓ ٚايعرت٠ َعّا
ٞٸبري أايـد ٞٸايـش ُْٗا ئ ٜؿرتقا ست٢ ٜطزا عً ٚمجع بني  صٖاتني ٛض ناقبع
ٌٖ أ٫ , َٚٔ خايؿُٗا ؾكس ًٖو, ـذاعتكِ بُٗا ؾكس ْأ٫ ؾُٔ إط, ٘ ٝتباغبٸ

 . صؾٗسًِٗ إايطقاٍ , ْعِ : قايٛا  صٗا ايٓاؽـٜبًػت أ
َٔ : ٕ َجًُٗا ؾٝهِ نػؿ١ٓٝ ْٛح أ٫ ٚإط:  خط٣ يًشسٜحـٞ ْػد١ أٚؾ

 . صدًـ عٓٗا غطمـَٚٔ ت, ـذاضنب ؾٝٗا ْ
ب ٚانش١ ايس٫ي١ ع٢ً تطتٸ ٜطٜٚٗا ايـُػًُٕٛ قاطب١ ٖٚٞ ْكٛمٖصٙ 

: ٘ ٚقاٍ ٝتاببني غبٸ( )ايه٬ٍ ع٢ً َٔ مل ٜتُػو بُٗا َعّا سٝح مجع 
 - ايهتاب ٚايػ١ٓ -ؾُٗا  صُٗا ؾٝهِ نػؿ١ٓٝ ْٛحَٚجًص طعتكِ بُٗأَ إط

 .خط سسُٖا زٕٚ اٯ٫ٚ ٜهؿٞ ايتُػو بأ ٚاسس ٫ ٜؿرتم دع٤ عٔ دع٤
 إٔػًُني ٜسيٓا ع٢ً ايـُتٛاتط بني ايـُسٜح ايكشٝض ايـششٕ ٖصا إ

ايسْٝا بعس ضسٌٝ ضغٍٛ اهلل  ايـِٓذٞ َٔ ايه٬ٍ عٔ زٜٔ اهلل يف عايـُ
( )ُْٗا تطن١ ضغٍٛ ٚأ, عاىل ٚبايعرت٠ ايطاٖط٠تاب اهلل تٖٛ ايتُػو به

ٌٸايـدخربٙ ايًطٝـ طس١َٛ ٚقس أايـَُت٘ يف أ( )اهلل   ُْٗا أ:  ٚع٬ٓ بري د
ست٢  -ْتٗا٤ ايسْٝا قٝاّ ايػاع١ ٚإ إىلؿٛظإ َـشباقٝإ  - ايهتاب ٚايعرت٠ -

ٖٚصا زيٌٝ ٚانض دسّا ع٢ً عك١ُ ايعرت٠ ايطاٖط٠   .   - ٛضايـشٜطزا عًٝ٘ 
٘ٹ ططأ ايـدًٌ ٚايعيٌ ٚايـدُا نإ َعكَّٛا َٔ ـايهتاب ايععٜع ي إش:  ٜٳِأتٹٝ  ٫َ

ُٹٝسٺ ِٕ سٳ ٔٵ سٳهٹٝ َٹ ٌٷ  ٘ٹ تٳٓٔعٜ ًِؿٹ ٔٵ خٳ َٹ ٚٳ٫َ  ٘ٹ  ٜٵ ٔٔ ٜٳسٳ ٝٵ ٔٵ بٳ َٹ ٌٴ  ٚايعرت٠ ايطاٖط٠  صاِيبٳاطٹ
 ِٖ ,  ز٠ ا٫ؾدام ٚا٫مسا٤سٸَـش ٫ تؿاضم ايهتاب ِٖٚ مجاع١ ُا ناْتـي

 ٛاٜهْٛ إٔؾ٬بس  صػنيايـشػني ٚا١ُ٥٫ َٔ ٚيس ايـشػٔ ٚايـشعًٞ ٚ ط
 . طأ ٚا٫ؾتباٙ ايـدًٌ ٚايعيٌ ٚايـدَعكَٛني َٔ نايكطإٓ 
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 ٚايعيًٌٌ ايـدايػًٛى ٚايعك١ُ َٔ  ايـذُاع١ عطؾٛا بٓعا١ٖ  ٖٚ٪٤٫
ٚدا٤ت ايطٚاٜات ايهجري٠ , عطؾٛا بايعًِ ايػعٜط بايهتاب ايععٜعطأ نُا ايـدٚ
سثٞ َـشَٓٗا َا ضٚاٙ مجع َٔ , س عكُتِٗت٪ٓن -ٚعٓس ايؿطٜكني ٦ات ايـُب -

شٝا سٝاتٞ ـٜ إٔ سبٸَٔ أط: ٜكٍٛ  ()ع ضغٍٛ اهلل ايؿطٜكني أْ٘ مس
ٍٸ -١ٓ اييت ٚعسْٞ ضبٞ ايـذُاتٞ ٜٚسخٌ ـُٛت َـٜٚ عًّٝا ٚشضٜت٘ َٔ  ؾًٝتٛ

ٚيف  صدطدٛنِ َٔ باب ٖس٣ ٚئ ٜسخًٛنِ باب ن٬ي١ـؾاِْٗ ئ ٜ بعسٟ
ٍٔط: بعهٗا   . صَٔ بعسٟ ٚيٝكتسٟ بأٌٖ بٝيت َٔ بعسٟ عًّٝا ؾًٝٛا

ع٤ ايجايح يف َػتسضن٘ قٍٛ ضغٍٛ ايـذانِ ايٓٝػابٛضٟ يف ايـشٚض٣ٚ 
 , َٚٔ عكاْٞ ؾكس عك٢ اهلل, َٔ أطاعين ؾكس أطاع اهللط(: )اهلل 

ش٘ ٚقس قشٸ صَٚٔ عك٢ عًّٝا ؾكس عكاْٞ, َٚٔ أطاع عًّٝا ؾكس أطاعين
 غتؿانت ايطٚا١ٜ عٔ إ نُا,  ايبداضٟ َٚػًِ: ع٢ً ؾطط ايؿٝدني 

 ايكطإٓعًٞ َع : طانِ يف َػتسضن٘ ايـشٚقششٗا  ()ضغٍٛ اهلل 
 أٜٚؿرتقإ ٫ٚ ٜتدايؿإ يف قٍٛ  ٫ُٖا َتكاسبإ  ٟ أص ٕ َع عًٞٚايكطآ

 .أَط َٔ ا٭َٛض أٚغًٛى 
 إىلػٔ ايـشٚق٢ ػٔ ثِ أايـشٚيسٙ  إىل( )ٚق٢ عًٞ ٚقس أ 
 ؿٗٛض٠ قازض٠ّايـُنُا دا٤ يف ايطٚا١ٜ , ساقع أَٚاَإ قاَا ُٖٚا إ -ػني ايـش

ٖٚهصا ٜٛقٞ , ٚيسٙ عًٞ إىلػني ايـشٚق٢ ثِ أ -()عٔ ضغٍٛ اهلل 
ٓتعط ٫ق٬ح ا٭ضض ايـُٗسٟ ايػا٥ب ايـُُٔ بعسٙ ست٢ ا٫َاّ ـَاّ يإ

مل  ايكطإٓريتِٗ ٚعًَِٛٗ بأِْٗ َع ت غتثبأٖ٪٤٫ ٚ, ٚا٭١َ ٚإقا١َ ايعسٍ
 . ّ ايكٝا١َ دتًؿا ست٢ تكٛـٜؿرتقا ٚمل ٜ
 ْهتؿٞ بـشسٜح ايجكًني ٭ْ٘, ت٪نس عك١ُ ايعرت٠ أخط٣ أخباضٖٚٓاى 

 .نُا أٚنشٓا ٚايعرت٠ َعّا  ايكطإٓٚانض ايس٫ي١ ع٢ً عك١ُ 
 ٝــطٚا نـعـؾاْ.... ٗا ايٓاؽ ـٜأط:  () كٛي٘ـٗٞ بــتـٓـٜ شسٜح ـايٖصا 
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ايعرت٠  ًِـشصٜط َٔ ظتغ٪اٍ  ٖٚصا,ٚايعرت٠ ايكطإٓأٟ يف  صدًؿْٛٞ ؾُٝٗاـت
 ٖٚصا َا سكٌ َٔ بعض َسٸعٞ , ()َٔ بعسٙ  شطاف عِٓٗـْٚاٱ

(: )ضغٍٛ اهللدسٙ ٍ سانّٝا يكٛ( )بٛ دعؿط ايباقطقاٍ أ, اٱغ٬ّ 
 ثِ , باض ّٜٛ ايكٝا١َ ٚنتاب٘ ٚأٌٖ بٝيتايـذٍٚ ٚاؾس ع٢ً ايععٜع أْا أط

 . صٌٖ بٝيتَا ؾعًتِ بهتاب اهلل ٚبأ: ثِ أغاهلِ , أَيت
يف غٓٓ٘  ١بٔ َادسثٕٛ َٔ ايؿطٜكني نإايـُـشض٣ٚ : قٍٛ ٚأخريّا أ

ضغٍٛ اهلل  إٔ:   نتاب ايػري٠ : يف غٓٓ٘ َٞٚايساض ,نتاب ايؿنت:ايهرب٣ 
()  ٍ١ٓايـذٚاسس٠ يف : َيت ع٢ً ث٬خ ٚغبعني ؾطق١ غتؿرتم أط: قا ,

ؾطقتهِ  إَٔا ايسيٌٝ ع٢ً : ٚقس غأيين غا٥ٌ . صٓتإ ٚغبعٕٛ يف ايٓاضـثٚإ
 :بت٘ ١ٝ َٔ ايؿطم ايج٬خ ٚغبعني ؟ ؾأدِ ٖٞ ايؿطق١ ايٓادٚمجاعته

َٸ إىلْعطت  إشا  ؾإ ؾطق١ , ًت٘ دٝسّا عطؾت اجلٛابسسٜح ايجكًني ٚتأ
تُػهٕٛ بهتاب اهلل تعاىل ٚبعرت٠ ايٓيب َ مجاع١ ثين عؿط١ٜ ِٖاٱَا١َٝ اٱ

( ) َاّ ٚخًٝؿ١ يطغٍٛ ـد٬ؾ١ إثين عؿط ٚقٞ ٚإعتكسٕٚ بَِٖٚ , َعّا
خًؿا٤ٟ ط: ُسٟ ايصٟ ٜطٜٚ٘ ايؿطٜكإ ايـُـشرب ايـدنُا دا٤ يف ( ) اهلل

ايػعٜط ؾٕٛ بايعًِ ٚعطَؾدام ٖٚ٪٤٫ أ, صنًِٗ َٔ قطٜـ ,ـٓا عؿطثإ
د٬ؾ١ ضغٍٛ اهلل ـي -بـشػٔ غريتِٗ  -٪ًٖٕٛ َ عمجِٖ ٚايػًٛى ٓعا١ٖبٚ
()  دطأـًٌ ٚايعيٌ ٚايايـدٕ َٔ عك١َٛ نايكطآايـُِٖٚ َكسام ايعرت٠ ,

بايهتاب ُتُػه١ ايـ ايٛسٝس١٠ ذُاعـايايؿطق١ ِٖٚ تباعِٗ ِٗ ٚأٚؾٝعت
سسُٖا ٫ٚ ٫ َٔ أ -كسضٜٔ ايـُٖصٜٔ َٔ ٫ ٜأخصٕٚ زِٜٓٗ إ٫ ٚٚايعرت٠ 

بُٝٓا غريِٖ َٔ ؾطم اٱغ٬ّ ٜأخص زٜٓ٘ َٔ ايهتاب ٫ٚ .  - َٔ غريُٖا
 -ٜٗا ايعاقٌ ايطظٜٔ أ -ْت ٚأ, ِ ٚتٛدٝٗاتٗ ٜأخص زٜٓ٘ َٔ أسازٜح ايعرت٠

ٗس٣ ـتبع ايإايٓاد١ٝ َٔ ِٖ ؟ ٚايػ٬ّ ع٢ً َٔ تعطف ايؿطق١ بٗصا ايبٝإ 
 . ايهتاب ٚايعرت٠:ُػو بايعط٠ٚ ايٛثك٢ ـٚت
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 ص. خٚازكٍ ًّ تعّوٍ اهيسآْ ٗ وٌٕط  -13
  

ٖصا سسٜح َـشُسٟ ؾطٜـ َؿتٗط بني ايـُػًُني ٖٚٛ ٚاسس َٔ 
 ٖٚٛ( )ٚأٌٖ بٝت٘( )عؿطات ا٫سازٜح ايكازض٠ عٔ ضغٍٛ اهلل

 . ٜسعٛ إىل تعًِٓ ايكطإٓ ٚتعًُٝ٘ يًٓاؽ بعس تعًُٓ٘ 
ٚتعًُٓٛا :  طيف خطب١ ي٘ ()قٍٛ أَري ايـُ٪َٓني( ْٗر ايب٬غ١)دا٤ يف 

ٚإغتؿؿٛا , ٚتؿٓكٗٛا ؾٝ٘ ؾاْ٘ ضبٝع ايكًٛب , ايكطإٓ ؾاْ٘ أسػٔ ايـشسٜح 
ؾإ ايعايـِ , ٚأسػٓٛا ت٬ٚت٘ ؾاْ٘ أْؿع ايككل , بٓٛضٙ ؾاْ٘ ؾؿا٤ ايكسٚض 

بٌ ايـشذ١ , يعاٌَ بػري عًُ٘ نايـذاٌٖ ايـشا٥ط ايصٟ ٫ٜػتؿٝل َٔ دًٗ٘ ا
 ص . ٖٚٛ عٓس اهلل أيّٛ, ٚايـشػط٠ ي٘ أيعّ , عًٝ٘ أععِ 

 : ٖٚصا ايـشسٜح ايعًٟٛ ٜأَط بتعًِٝ ايكطإٓ ٭ْ٘ أسػٔ ايـشسٜح 
 .ايكطإٓ  -ايصنٛض ٚاٱْاخ -ؾٝٓبػٞ يٮبٜٛٔ ايبسأ بتعًِٝ أ٫ٚزُٖا 

ًٓ  .ُُٗا ايٛايسإ غع٢ أٚ غعت يتعًِٝ ْؿػ٘ أٚ ْؿػٗا  ثِ يٛ مل ٜع
ٛٸز اهلل أبٜٛ٘ (: ط)قاٍ ضغٍٛ اهلل  َا َٔ ضدٌ عًِٓ ٚيسٙ ايكطإٓ إ٫ ت

ٜٚهػ٢ أبٛاٙ سًٓتني إٕ ناْا :طٚيف ضٚا١ٜ قشٝش١ ص ّٜٛ ايكٝا١َ بتاز ايـًُو
ا٫ّ  ٚعٓسَا ٜعًِٓ ا٫ب أٚص ٖصا يـُا عًُٓتُاٙ ايكطإٓ: ثِ ٜكاٍ هلُا ,َ٪َٓني 

أٚ ايـُعًِ قبٝٸُٗا أٚ قبٝٸتُٗا ايبػ١ًُ ثِ ٜتعًُٗا ايكيب أٚ ايكب١ٝ ٜٚٓطكٗا 
نتب اهلل بطا٠ّ٤ يًكيب ٚبطا٠ّ٤ ٭بٜٛ٘ ٚبطا٠ّ٤ :طقشٝش١ ٜـذاظٜ٘ غبشاْ٘ 

 ص. يًُعًِ
ٚاشا مل ٜتٛؾل ا٭بٛإ أٚ أسسُٖا يتعًِٝ أ٫ٚزِٖ ايكطإٓ ٚمل ٜعطِٖٛ 

 -سؿعّا ٚت٠ّٚ٬ ٚتؿػريّا -ًُِٝٗ ايكطإٓ ؾٝٓبػٞ ٭قطبا٥ِٗ تع, إىل ايـُعًِ 
٫ ٜعصٸب اهلل قًبّا ٚع٢ :طقاٍ( )ٜٚٓبػٞ ي٘ إٔ ٜتعًُ٘ ؾإ ضغٍٛ اهلل 

 .ٚتؿُٗ٘ ٚتعًِٓ َعاْٝ٘ ٚؾِٗ آٜات٘ ص ايكطإٓ
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 : ٚا٫خباض يف تعًِٓ ايكطإٓ ٚتعًُٝ٘ نجري٠ ٜهؿٝٓا سسٜجٓا  
 ٚأبٓا٤( )أٟ إٕ خٝاض أ١َ َـشُس صخٝاضنِ َٔ تعًِ ايكطإٓ ٚعًُ٘ط

, ت٠ٚ٬ سطٚؾ٘ قشٝش١ بـشطناتٗا ٚغهٓاتٗا :ا٫غ٬ّ ٖٛ ايصٟ تعًِٓ ايكطإٓ 
 . ثِ عًُٓ٘ يػريٙ َـُٔ مل ٜتعًُٓ٘ , ٚتؿػري آٜات٘ َٚعطؾ١ أسهاَ٘ ٚقكك٘ 

 : ٖٚصا ايـشسٜح ٜسعْٛا إىل ايتعًِٓ أ٫ّٚ ٚايتعًِٝ ٫سكّا 
طنات٘ ٚغهٓات٘ ٚتعًِٓ ايكطإٓ ٖٛ إٔ ٜتعًِ قطا٠٤ سطٚؾ٘ ٚمج٬ت٘ ٚس -1

ٚإٔ ٜتعًِ تؿػري آٜات٘ َٚعاْٞ ( )قطا٠٤ قشٝش١ نُا قطأٖا ضغٍٛ اهلل 
 .نًُات٘ َٚػاظٟ قكك٘ ٚخكٛقٝات أسهاَ٘ 

ْعِ ٖٛ أَط َِٗ ٚؾٝ٘ ثٛاب , ٚيٝؼ ايـُطاز خكٛم تعًِٓ قطا٤ت٘  
يهٔ ثـ١ُ َكاّ أع٢ً ٚأدط أغ٢ً ٖٛ تعًِٓ َعاْٝ٘ , دعٌٜ ٚي٘ َكاّ دًٌٝ 

ُٸٌ َُٗت٘ ( م)ؾإ ضغٍٛ اهلل , ٚسسٚزٙ  ٚأٖساؾ٘ ٚأسهاَ٘ أَط ايكطٸا٤ بتش
 :ٚتسبٸط آٜات٘ ؾكاٍ 

ٌٸ ؾُٝا مٓحًهِ َٔ : ٜا َعاؾط قطٸا٤ ايكطإٓ ط  إتكٛا اهلل ععٸ ٚد
ٖٚصٙ ١َُٗ عع٢ُ َٚػ٪ٚي١ٝ نرب٣ , َٔ س٬ي٘ ٚسطاَ٘ ٚأخ٬ق٘ صنتاب٘ 

 (: )ثِ قاٍ , مٓحًٗا اهلل ايـُػًُني قاض٥ٞ ايكطإٓ ايـُـذٝس 
ص إْٞ َػ٪ٍٚ عٔ تبًٝؼ ايطغاي١: ؾاْٞ َػ٪ٍٚ ٚإْهِ َػ٪ٚيٕٛ ط

ٖٛٚ( ) ًُ٘ؾٝػأي٘ اهلل تعاىل عٔ تبًٝؼ , عاٌَ بايكطإ أسػٔ عٌُ ٚأن
 :قطا٤ ايكطإٓ ( )ثِ خاطب .  ضغايت٘ ٚؾطٜعت٘ 

ؾإ عُّٛ ص ٚأَا أْتِ ؾتػأيٕٛ عُا مٓحًتِ َٔ نتاب اهلل ٚغٓٸيتط
٘ ايـُـذٝس ٚغٓٸ١ سبٝب٘ إٔ ًٜتعَٛا ايعٌُ ايـدًل قس مٓحًِٗ اهلل تعاىل نتاب

بُٗا ٚا٫خص َُٓٗا ٚايطدٛع ايُٝٗا ٚإقا١َ ؾطا٥هُٗا ٚتـشطِٜ سطاَُٗا ع٢ً 
 .ٚتـشًٌٝ س٬هلُا ٚتطبٝل أسهاَُٗا , أْؿػِٗ 
 ايـُـشُس١ٜ  عؿطات ا٫سازٜح  َٔ  ٚاسس ا٭خري٠ يف مجًت٘ ايـشسٜح ٖصا
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اهلل ٚغٓٸ١ ضغٛي٘ ٚايطدٛع إىل  اييت ٚدٸٗت ايـُهًؿني إىل ايتُػٸو بهتاب
 (. )اييت تـشهٞ يٓا غ١ٓ ايطغٍٛ ا٫ععِ ( )عرتت٘ 
ٖٛ تطب١ٝ ايـُػًُني ٚتعًُِٝٗ ايكطا٠٤ ايـشػ١ٓ يًكطإٓ : ٚتعًِٝ ايكطإٓ  -2

 ٖٚصا ؾطف ععِٝ ٚؾٝ٘ ثٛاب نجري , ٚتسضٜػِٗ َعاْٝ٘ ايعع١ُٝ 
أٚ ؾطسّا يـُعاْٝ٘ , قطا٠ّ٤ ٚت٠ّٚ٬  -دعً٘ اهلل يـُٔ  عًِٓ ايٓاؽ ايكطإٓ 

ُٸً٘ يف يػاْ٘ ٚقًب٘ ٚع٢ً قؿشات غًٛن٘  -ٚتؿػريّا ٯٜات٘  , بعس تعًُٓ٘ ٚتـش
٫ تػتهعؿٛا : ط أٌٖ ايكطإٓ سٝح ٜكٍٛ (: )ٖ٪٤٫ ٜعتربِٖ ضغٍٛ اهلل

 ٚ   ص ؾإ هلِ َٔ اهلل ايععٜع ايـذباض يـُهاّْا عًٝٸّا, أٌٖ ايكطإٓ سكٛقِٗ 
 ص .ب٘ َع ايػؿط٠ ايهطاّ ايربض٠إٕ ايـشاؾغ يًكطإ ايعاٌَ ط 

ايـُػًُني ٚضٓغبِٖٛ يف ( )ٚأٌٖ بٝت٘ ()ٚقس سحٸ ضغٍٛ اهلل 
 (: )قاٍ ضغٍٛ اهلل, ٚأسازٜجِٗ نجري٠ دسّا , تعًِ ايكطإٓ ٚتعًُٝ٘ 

أٟ قاسب ايكطإٓ ص تعًُٓٛا ايكطإٓ ؾاْ٘ ٜأتٞ ّٜٛ ايكٝا١َ قاسب٘ط
اْا ايصٟ : ي٘ ايكطإٓ  ؾٝكٍٛ, يف قٛض٠ ؾاب مجٌٝ ؾاسب ايًٕٛ طَٚتعًُٓ٘ 

أغٗطت يًٝو ٚأظُأت ٖٛادطى ٚأدؿؿت ضٜكو ٚأغًت زَعتو أ٩ٍٚ 
ٖٚصٙ , أٟ أ٫ظَو ٚأنٕٛ َعو ٫ أتطنو ٫ٚ أؾاضقوصَعو سُٝٓا أيت 

ؾإ نٌ , ايـ٬ُظ١َ عٛض دٗسى يف ت٬ٚتٞ ٚتسبٸط آٜاتٞ ٚتعًُٓٗا ٚتعًُٝٗا 
 ( : )ثِ قاٍ . عاٌَ ٜطدٛ ادطٙ ٚعٛض دٗسٙ 

ٜطدٛ ضبـش٘ ٜٚأٌَ ؾا٥ست٘ ٚعٛض تعب٘ ص َٔ ٚضا٤ تـذاضت٘ ٚنٌ تادطط
ًُٓ٘ ٜأخص أدطٙ ٚعٛض , يف عايـِ ايسْٝا  ٖٚهصا قاض٨ ايكطإٓ َٚتعًُٓ٘ َٚع

 : ٜٚكٍٛ ي٘ ايكطإٓ , دٗسٙ يف ّٜٛ ايكٝا١َ 
أطًب يو َٔ اهلل عٛض ص ٚاْا ايّٝٛ يو َٔ ٚضا٤ تـذاض٠ نٌ تادطط

ٚغتأتٝو نطا١َ َٔ طتعًُٝ٘ ٚايعٌُ ب٘ أتعابو يف تعًِٓ ايكطإٓ أٚ ت٬ٚت٘ أٚ 
ٌٸ ؾأبؿط  ؾٝ٪ت٢ بتاز ؾٝٛنع ع٢ً ضأغ٘ ٜٚعط٢ ا٭َإ بُٝٝٓ٘ , اهلل ععٸ ٚد
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ؾهًُا , إقطأ ٚإضم : ثِ ٜكاٍ ي٘ , ٚايـدًس يف ايـذٓإ بٝػاضٙ ٜٚهػ٢ سًٓتني 
ٖصا : ٜٚهػ٢ أبٛاٙ سًٓتني إٕ ناْا َ٪َٓني ثِ ٜكاٍ هلُا , قطأ آ١ٜ قعس زضد١ 

 ٖٚصا ٜ٪ٓنس َـشبٛب١ٝ تعًِٝ ايٛايسٜٔ يٛيسُٖا ص تُاٙ ايكطإٓيـُا عًُٓ
ت٠ٚ٬ ايكطإٓ ٚيٛ بإٜساع٘ عٓس َٔ ٜعًُٓ٘ ٜٚطبٸٝ٘ ع٢ً ايت٠ٚ٬ أٚ  -ٖٚٛ قػري -

 .ع٢ً تؿػري ايكطإٓ َٚعطؾ١ َعاْٝ٘ 
 . ثِ يٛ مل ٜتٛؾل ا٭بٛإ يتعًُٝ٘ ايكطإٓ ٜتكسٸ٣ ايٛيس بٓؿػ٘ يتعًُٓ٘  

ت٢ نرب غٓٸ٘ ٜٓبػٞ إٔ ٫ ٜؿٛت٘ تعًُٓ٘ قاٍ اَآَا ٚيٛ مل ٜـشايؿ٘ ايـشٓغ س
ٜٓبػٞ يًُ٪َٔ إٔ ٫ ٜـُٛت ست٢ ٜتعًِ ايكطإٓ أٚ ٜهٕٛ يف (:ط)ايكازم 

 . أٜٚهٕٛ َؿتػ٬ّ يف تعًِٝ ايكطإٓ ٚتعًُٓ٘ عٓسَا ٜأتٝ٘ ايـُٛت :ٜعين صتعًُٝ٘
ٚضز يف خرب , ٚايـُِٗ ٖٛ ايعٌُ بايكطإٓ باٱناؾ١ إىل سؿع٘ ٚتعًُٓ٘ 

َٔ قطأ ايكطإٓ ٖٚٛ ؾاب َ٪َٔ إختًط : طقٛي٘ ( )عٔ ايكازم قشٝض 
ٖٚصا نٓا١ٜ عٔ ؾسٜس تأثطٙ بايكطإٓ يف غًٛن٘ ٚإغتكا١َ ص ايكطإٓ بًشُ٘ ٚزَ٘

ٌٸ َع ايػؿط٠ ايهطاّ ايربض٠ ٚنإ ايكطإٓ سذٝعّا عٓ٘ طعًُ٘  دعً٘ اهلل ععٸ ٚد
سٝح ٜٓطل , أٟ نإ َاْعّا ي٘ ٜـشُٝ٘ َٔ أٖٛاٍ ّٜٛ ايكٝا١َص ّٜٛ ايكٝا١َ
 ٜا ضب إٕ نٌ عاٌَ قس أقاب أدط عًُ٘ : ٜكٍٛ طايكطإٓ ٚ
ًٓؼ ب٘ أنطّ عطاٜاى, غري عاًَٞ أٟ نٌ عاٌَ يف ايسْٝا أخص أدط عًُ٘ يف ص ؾب

ؾأضٜس إٔ تعطٝ٘ أدطٙ ايّٝٛ عٛنّا عٔ  -أٟ بايكطإٓ  -ايسْٝا غ٣ٛ ايعاٌَ بٞ 
ايـذباض سًٓتني ؾٝهػٛٙ اهلل ايععٜع (: ط)ثِ ٜكٍٛ , تعًُٓ٘ إٜاٟ ٚعًُ٘ بٞ

أٟ يًكطإٓ ص ثِ ٜكاٍ ي٘, َٔ سًٌ ايـذ١ٓ ٜٚٛنع ع٢ً ضأغ٘ تاز ايهطا١َ
ٜا ضب قس نٓت أضغب ي٘ ؾُٝا ٖٛ أؾهٌ : ؾٝكٍٛ ايكطإٓ , ٌٖ أضنٝٓاى ؾٝ٘ط

: ؾٝعط٢ ا٭َٔ يف ٜـُٝٓ٘ ٚايـدًس يف ٜػاضٙ ثِ ٜسخٌ ايـذ١ٓ ؾٝكاٍ ي٘ , َٔ ٖصا
 ص. ْعِ: ؾٝكٍٛ , ب٘ ٚأضنٝٓاى ٌٖ بًػٓا: ثِ ٜكاٍ ي٘ , إقطأ ٚاقعس زضد١

ًُّٓا   -  ٚساًَ٘ ايكطإٓ  يـشاؾغ  ٫ٚبس   ت٘ هللْٝٸ َٔ إخ٬م  -تعًُّٝا ٚتع
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ًِٓ ي٘, غبشاْ٘   ؾإ , ٫ إٔ ٜطٟ ايٓاؽ أْ٘ قاض٨ يًكطإٓ َٚتعًِ ي٘ أٚ َع
 .ايطٜا٤ َبطٌ يهٌ عٌُ 

إ ؾ, ٚيصا ٜٓبػٞ اٱيتؿات ٚايتشصٸض َٔ ايطٜا٤ يف ٖصا ايعٌُ ايـذًٌٝ 
عٔ ايطٜا٤  تعًِٓ ايكطإٓ َٔ زٕٚ إخ٬م اي١ٝٓ هلل غبشاْ٘ َٚٔ زٕٚ تـشصٸض

 .ٚطًب ايػُع١ ٫ ٜٓؿع 
بٌ إٕ ايطٜا٤ بتعًِٓ ايكطإٓ أٚ بتعًُٝ٘ ٚطًب ايػُع١ َٚسٜض ايٓاؽ  

ٖٚساٜاِٖ ٜػتًعّ ؾػاز عًُ٘ ٚبط٬ٕ أدطٙ ٜٚـدؿ٢ إٔ ٜهٕٛ َكريٙ إىل 
 ( : )قاٍ ضغٍٛ اهلل , ايٓاض

خايكّا يٛدٗ٘ ٚسبٸّا يـذ٬ي٘ َٔ ص يكطإٓ تعٜٸٔ ب٘ هلل غبشاْٜ٘اساٌَ اط
 : ٚعٓس٥ص ٜرتتب دعا٤ َٔ تعٜٸٔ بايكطإٓ هلل خايكّا , زٕٚ َطا٤ا٠ ايٓاؽ ب٘

ٜٚطظقو سًً٘ ٜٚطؾعو يف دٓت٘ أع٢ً عًٓـٝٸني َع عباز ص ٜعٜٸٓو اهلل ب٘ط
 : َـشصٸضّا ( )ثِ قاٍ , اهلل ايـُـدًكني ايـُكطٸبني 

ًُّٓا  -ؾإ ايتعٜٸٔ بايكطإٓ ص ب٘ يًٓاؽ ؾٝؿٝٓو اهلل ب٘ ٫ٚ تعٜٸٔط قطا٠ّ٤ ٚتع
إشا نإ بككس ايطٜا٤ ْٚعط ايٓاؽ ٚطًبّا يـُسسِٗ ٚثـٓا٤ِٖ ٚضغب١ّ  -ٚتعًُّٝا 

ٖٛ إٔ ٜعٝبو اهلل بطٜا٤ى , ٜرتتب عًٝ٘ أثـط غ٧ٝ دسّا, يف إسػاِْٗ إيٝ٘
 . ٜٚـدعٜو ّٜٛ ٜكّٛ ايٓاؽ يطب ايعايـُني 

ٚيٛ ق٬ًٝ  -ٌ َػًِ إٔ ٜعتين بت٠ٚ٬ ايكطإٓ يف بٝت٘ نٌ ّٜٛ ٜٚٓبػٞ َٔ ن 
ٛٸٸضٚا بٝٛتهِ بت٠ٚ٬ (: ط)قاٍ ضغٍٛ اهلل  -غٛض٠ أٚ قؿشتني : ٶ َٓ٘  ْ

ايبٝت ايصٟ ٜكطأ ؾٝ٘ ايكطإٓ ٜٚصنط (: ط)ٚقاٍ أَري ايـُ٪َٓني ص ايكطإٓ
ٌٸ  ٧ تهجط بطنت٘ ٚتـشهطٙ ايـ٥٬ُه١ ٚتٗذطٙ ايؿٝاطني ٜٚهٝ -اهلل ععٸ ٚد

ٚإٕ ايبٝت ايصٟ ٫ ٜكطأ , ٭ٌٖ ايػُا٤ نُا ته٧ٝ ايهٛانب ٭ٌٖ ا٭ضض
ٌٸ بطنت٘ ٚتٗذطٙ ايـ٥٬ُه١ ٚتـشهطٙ  ٌٸ تك ؾٝ٘ ايكطإٓ ٫ٚ ٜصنط اهلل ععٸ ٚد

 ص.ايؿٝاطني
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ٌٵ  :طٜٚٓبػٞ تطتٌٝ ايكطإٓ بكٛت سػٔ سعٜٔ قاٍ اهلل تعاىل  ٚٳضٳتِّ
ٕٳ تٳطٵتٹ٬ّٝ ٚانشّا ص بٝٸٓ٘ بٝاّْا: طؿػري ايرتتٌٝ ٚقاٍ أَري ايـُ٪َٓني يف تص اِيُكطٵآ

 .تعٗط ؾٝ٘ ايـشطٚف دًٝٸ١ّ ٚتبني َع٘ ايـشطنات قشٝش١ 
: قاٍ يف ايـدرب ايكشٝض ( )ٜٚػتشب قطا٤ت٘ بايـشعٕ ؾإ ايكازم  

 ص . إٕ ايكطإٓ ْعٍ بايـشعٕ ؾاقط٩ٚٙ بايـشعٕط
ايػٓا٤  اييت تهٕٛ ًَشٸ١ٓ بأيـشإ -يهٔ ٜٓبػٞ ايتشصٸض َٔ ايت٠ٚ٬ ايػٓا١ٝ٥ 

ٖٚٛ ٜتٓبٸأ َا ٜـشكٌ يف آخط ( )قاٍ ضغٍٛ اهلل , ايـُتعاضف بني ايؿاغكني
ٚإٜانِ ٚيـشـٕٛ أٌٖ , إقط٩ٚا ايكطإٓ بأيـشإ ايعطب ٚأقٛاتٗا: طايعَإ 

ؾاْ٘ غٝذ٧ٝ َٔ بعسٟ أقٛاّ ٜطدٸعٕٛ ايكطإٓ تطدٝع , ايؿػل ٚأٌٖ ايهبا٥ط
 ٤٫ ايـًُشٸٕٓٛ يكطا٠٤ ٖ٪ص ٫ ٜـذٛظ تطاقِٝٗ, ايػٓا٤ ٚايٓٛح ٚايطٖبا١ْٝ

نُا ٜؿعٌ  -ايكطإٓ بًشٕٛ ايـُػٓٝٸٔ ٚتطدٝعاتِٗ أٚ َع ايٓٛح ٚايطٖبا١ْٝ 
ٛٸؾ١  ٫ تتعس٣ قطا٤تِٗ سٓادطِٖ ٫ٚ تتذاٚظ ت٬ٚتِٗ تطاقِٝٗ ٫ٚ  -ايـُتك

ٚؾكٓا اهلل يت٠ٚ٬ ايكطإٓ ٚتعًِ أؾهاضٙ . تكعس إىل ايػُا٤ ٫ٚ ٜ٪دطٕٚ عًٝٗا 
 .إْ٘ مسٝع َـذٝب ٚأسهاَ٘ ٚتطبٝل تٛدٝٗات٘
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إذا إهتبشت  وٚلٍ اهفتـّ كيطع اهوٚى اهـٌظوٍ قعوٚلٍ باهيسآْ قإُ ط-14
ًّٗ جعوٕ خوفٕ , ًّ جعوٕ أًإً قادٖ إىل اهـجِٞ: طاقع ًظّفع ًٗاحى ًصّدق 

 ص..... ٗٓ٘ اهدهٚى ٙدّي  وٟ خري سبٚى, ساقٕ إىل اهِاز
 

يساع١ٝ يًعٌُ ٖصا سسٜح َـشُسٟ ٖٛ ٚاسس َٔ ٦َات ا٭سازٜح ا
بػٓس قشٝض إىل ( أقٍٛ ايهايف)ٚقس ضٚاٙ ايهًٝين يف , بايكطإٓ ٚايتُػٸو ب٘ 

 : ٜكٍٛ يف خطب١ ي٘ ( )عٔ آبا٥٘ عٔ ضغٍٛ اهلل ( )اٱَاّ ايكازم
نٓا١ٜ عٔ عسّ ص إْهِ يف زاض ٖس١ْ ٚأْتِ ع٢ً ظٗط غؿط: اٜٗا ايٓاؽ ط

ؾإ , إىل عايـِ اٯخط٠ ايبكا٤ ٚايـدًٛز يف عايـِ ايسْٝا ٚإٔ ايٓاؽ غا٥طٕٚ
َٚا زاض اهلس١ْ ؟ (: )غ٦ٌ ضغٍٛ اهلل , زاض ايسْٝا زاض ٖس١ْ ٫ بكا٤ ؾٝٗا

ٖٞ زاض تبك٢ ؾٝٗا بكسض ايبًػ١ ثِ تٓكطع ص زاض ب٬ؽ ٚإْكطاع( :ط)ؾأداب 
ٚتػري إىل َـشٌ ايبكا٤  -أدٌ َعٝٸٔ يهٌ أسس : عٓو ٚتٓتكٌ َٓٗا بعس سني 

ثِ قاٍ , ١ٓ أٚ دشِٝ ايٓاض سػب إعتكازٙ ٚعًُ٘يف ْعِٝ ايـذ: ٚزاض ايـدًٛز 
(ط :)يف عايـِ ايسْٝا يػطض ا٫ْتكاٍ إىل عايـِ ايكرب ص ٚايػري غطٜع

 .ٚايربظر َٚٓ٘ إىل عايـِ اٯخط٠ ٚايـدًٛز 
ٚقس ضأٜتِ ايًٌٝ ٚايٓٗاض : طع٢ً غطع١ ايػري ٜٚكٍٛ ( )ثِ ٜػتسٍ  

ص ٜٚأتٝإ بهٌ َٛعٛز ٚايؿُؼ ٚايكُط ٜبًٝإ نٌ دسٜس ٜٚكطٸبإ نٌ بعٝس
أٟ إٕ سطن١ ايهٕٛ ٚايؿُؼ ٚايكُط تـذعٌ ايـذسٜس بايّٝا ٚايكٟٛ نعٝؿّا 

ًٓبات , ٚايؿباب ؾا٥بّا عادعّا  ٛٸ٫ت ٚايتك  .ٚقس ٚعسْا اهلل بٗصٙ ايتش
ٖٛ تٓبٝ٘ ٚتـشصٜط أعكب٘ أَط ٚتـشؿٝع ْٚكض ( )َا تكسّ َٔ بٝاْ٘ 

 : بإعساز دٗاظ ايػؿط َٚتاع٘ 
أٟ يطٍٛ ايػؿط , ٜعين ايططٜل ص اظ يبعس ايـُـذاظؾأعسٸٚا ايـذٗط

 .ايعٌُ ايكايـض ٚايٛضع عٔ َـشاضّ اهلل : ٚايططٜل ٚإؾتكاضٙ يًعاز 
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ٚقس ( )سهاٖا يٓا سؿٝسٙ ايكازم ( )ٖصٙ خطب١ يطغٍٛ اهلل 
ثِ أٓنس عًِٝٗ ْؿع٘ يف آخط , خطبٗا يف ايـُػًُني ْٚكشِٗ بايتُػو بايكطإٓ

٭َٛض ٚتهجط ؾٝ٘ ايؿنت ايـُه١ًٓ عٔ ططٜل ايطمحٔ ايعَإ ايصٟ تًتبؼ ؾٝ٘ ا
 : ؾكاٍ , ٚقطاط٘ ايـُػتكِٝ ٚزٜٓ٘ ايـشهِٝ

ٚاشا تهجٸطت , ايـُه١ً عٔ ايسٜٔ ايكِٜٛص ؾاشا إيتبػت عًٝهِ ايؿنتط
 :اٯضا٤ ٚا٭ٖٛا٤ ٚايسعا٣ٚ ٚإتكًت  -َٔ ايـُؿرتٜٔ ايـُسٸعني -عًٝهِ 
١ًُ ايـُه١ًٓ َتٸك١ً أٟ قاضت ايؿتـٔ ايـُعص نكطع ايًٌٝ ايـُعًِط

ٖٚصٙ إؾاض٠ َـشُس١ٜ يًػٝب إىل آخط ايعَإ  -ناتٸكاٍ قطع ايًٌٝ ايـُعًِ 
ايصٟ ْعٝؿ٘ اٯٕ ٚايصٟ نجطت ؾٝ٘ ا٫زعا٤ات ايباط١ً ٚايؿتـٔ ايهآي١ 

 . ايـُه١ًٓ يًٓاؽ عٔ ططٜل ايطمحٔ ٚقطاط٘ ايـُػتكِٝ
ٍ ٚايؿنت أٟ إيعَٛٙ ٚتـُػٸهٛا ب٘ ٜٓذٝهِ َٔ ايه٬ص ؾعًٝهِ بايكطإٓط

ايـُؿػس٠ يًعكٝس٠ أٚ يًططٜك١ ايـشك١ ٜٚـدًٓكهِ َٔ ا٫ضا٤ ايـُبتسع١ اييت 
 . ظاٖطٖا ًَٝض ٚباطٓٗا قبٝض ؾإ ايكطإٓ غبب ٖسا١ٜ ْٚـذا٠ َٔ ايه٬ي١ 

ؾإ ايكطإٓ ؾاؾع يـُٔ تـُػو ب٘ ص ؾاْ٘ ؾاؾع َؿٓؿع َٚاسٌ َكسٸمط
ٖٚٛ َاسٌ , ؿؿاع١ٖٚٛ َؿٓؿع َكبٍٛ اي, ٚعٌُ ع٢ً طبك٘ ٚتـُػٸو باؾهاضٙ

ُٸٔ تطن٘  -خكِ َـذازٍ  - َكسٸم يف خكَٛت٘ ٚؾهاٜت٘ ّٜٛ ايكٝا١َ َـ
 :ؾإ , ؾٝٓبػٞ يًُػًِ إعتُازٙ ٚايتُػو ب٘ ٚعسّ ٖذطٙ , ٖٚذطٙ
أٟ إٕ ايـُتُػٸو بايكطإٓ ٚايصٟ ص  َٔ دعً٘ أَاَ٘ قازٙ إىل ايـذ١ٓط

صا ٜكٛزٙ ايكطإٓ ٖ -ٜعٌُ بتٛدٝٗات٘ ٜٚأخص باؾهاضٙ : ٜـذعً٘ أَاَ٘ قا٥سّا ي٘ 
إىل ايـذ١ٓ ٜٚسؾع٘ إيٝٗا ٜٚهٕٛ ايٓذاح ايباٖط سًٝؿ٘ ٚايـذ١ٓ يف اٯخط٠ دعا٤ٙ 

ٚسػب زضد١ تـُػٸه٘ بايكطإٓ تتشسز زضدت٘ َٚكاَ٘ يف ايـذ١ٓ ٜٚهٕٛ َع , 
ايـشاؾغ يًكطإٓ (: ط)ايـ٥٬ُه١ ايهطاّ ايربض٠ سٝح قاٍ إَآَا ايكازم

ِٸ َٔ سؿع٘ بـداططٙ  صايعاٌَ ب٘ َع ايػؿط٠ ايهطاّ ايربض٠ ٚايـشاؾغ ي٘ أع
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ٚقًب٘ َٚٔ سؿع٘ بعًُ٘ ٚغًٛن٘ سني ٜـذعً٘ ٖازّٜا َٚطؾسّا ي٘ ٚزي٬ّٝ يف 
ٚايػؿط٠ ِٖ ٥٬َه١ نطاّ أععٸا٤ ع٢ً اهلل غبشاْ٘ َكطٸبٕٛ إيٝ٘ , غًٛن٘

ٖٛ ايـُكاسب هل٪٤٫ ( ايـشاؾغ يًكطإٓ ايعاٌَ ب٘)ٚ, يهِْٛٗ أبطاضّا َطٝعني
ٚيٝؼ نٌ ساؾغ ٚإٕ نإ يـشؿغ ايكطإٓ َكاّ ععِٝ , ايـ٥٬ُه١ ايهطاّ

يهٔ ايـشؿغ ايـُكشٛب بايعٌُ ٚايتُػو بايكطإٓ َكا١َ , ٚثٛاب نطِٜ 
 ( : )ثِ قاٍ . أععِ ٚأععِ  

ُٸٔ تطى ايكطإٓ ٖٚذطٙ ٚمل ص َٚٔ دعً٘ خًؿ٘ غاق٘ إىل ايٓاضط نٓا١ٜ ع
ٜػٛق٘  ٚعٓس٥ص, ٜعٌُ ب٘ ؾهأْ٘ ٜـذعً٘ ٚضا٤ ظٗطٙ سني ٜعطض عٔ تٛدٝٗات٘

ٔٵ طقاٍ غبشاْ٘ , ٖذطٙ يًكطإٓ ٜٚسؾع٘ إىل ايٓاض ٚعصاب ايـذشِٝ  َٳ ٚٳ
ٍٳ ضٳبِّ  ُٳ٢ َقا َٳ١ٹ َأعٵ ّٳ اِيكٹٝٳا ٛٵ ٜٳ ٙٴ  ٚٳْٳشٵؿٴطٴ َٳعٹٝؿٳ١ّ نٳّٓها  ٘ٴ  ٕٻ َي ٔٵ شٹِنٔطٟ َؾٔإ َأعٵطٳضٳ عٳ

ٜٳاتٴٓٳا ٍٳ َنصٳيٹَو َأتٳتٵَو آ ٚٳَقسٵ ُنٓتٴ بٳكٹريٶا َقا ُٳ٢  ِٳ سٳؿٳطٵتٳٓٹٞ َأعٵ ٚٳَنصٳيٹَو  يٹ ٗٳا  َؾٓٳػٹٝتٳ
ّٳ تٴٓػٳ٢ ٛٵ ٝٳ  ( : )ثِ بٝٸٔ ٚقؿّا  آخط يًكطإٓ ؾكاٍ ص .  اِي

ٍٸ ع٢ً خري غبٌٝط ؾإ ايكطإٓ زيٌٝ ايـشٝاض٣ ظَٔ ص ٖٚٛ ايسيٌٝ ٜس
ٖٴسٶ٣ طايؿتـٔ ايـُه١ًٓ ٚاٯضا٤ ايـُتبسع١ ايباط١ً ٭ٕ ؾٝ٘  ٚٳ ِٵ  ٔٵ ضٳبُِّه َٹ بٳكٳا٥ٹطٴ 

ٓٴ َٹ ّٕ ٜٴ٪ٵ ٛٵ ُٳ١ْ يٹَك ٕٳٚٳضٳسٵ ٖٚصا ايسيٌٝ ٜهؿـ يهِ خري , بايـشل ٫ٚ ٜػايطٕٛ ص ٛ
ٖٚٛ َٓكص َٔ ايه٬ي١ ٚسري٠ ايؿت١ٓ , غبٌٝ ٚأسػٔ ططٜل إىل اهلل غبشاْ٘

ٚشيو , ٚايؿب١ٗ اييت تٓسيع عٓسَا تهجط ايؿنت ٚتتكٌ نكطع ايًٌٝ ايـُعًِ
عًّٛ ْاؾع١ ْٚكا٥ض ؾاؾ١ٝ يـُٔ ص ؾٝ٘ تؿكٌٝ بٝإ ٚتـشكٌٝ: ط٭ٕ ايكطإٓ 

 .ٙ ٜٚتُعٔ آٜات٘ ٜٚػتعٗط َعاْٝ٘ َٚػاظٜ٘ ٜتسبط
ايكطإٓ سهِ داز ٚؾطقإ ؾاقٌ بني ص ٖٚٛ ايؿكٌ يٝؼ بايـٗعٍط

ٍٳ طبٌ نً٘ خري ٚسل , يٝؼ ؾٝ٘ ٖعٍ, ايـشل ٚبني ايباطٌ تٳبٳاضٳَى اٖيصٹٟ ْٳعٻ
ُٹنيٳ ْٳصٹٜطٶا ًِعٳاَي ٕٳ يٹ ٙٹ يٹٝٳُهٛ ٢ًَ عٳبٵسٹ ٕٳ عٳ  ص .اِيُؿطٵَقا

 يف ايكطإٓ َكابٝض تٗسٟ ايٓاؽص ٓاض ايـشه١ُؾٝ٘ َكابٝض ايـٗس٣ َٚ ط
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ُٴتٻكٹنيٳطٖٚٛ , يًـشل ٚتٓري زضبِٗ يًـشه١ُ ًِ ٛٵعٹَع١ْ يٹ َٳ ٚٳ ٖٴسٶ٣  ٚٳ ٕٷ يٹًٓٻأؽ   ص. بٳٝٳا
أٟ إٕ ايكطإٓ زيٌٝ ع٢ً َعطؾ١ , ايـشٓك١ ايٓاؾع١ص ٚزيٌٝ ع٢ً ايـُعطؾ١ط

يـُعاز إىل اهلل ا: اهلل ايٛاسس ا٭سس َٚعطؾ١ أْبٝا٥٘ ٚأٚيٝا٥٘ َٚعطؾ١ ايعاقب١ 
 : بايتسبٸط يف ايكطإٓ ٚايتبكٸط يف آٜات٘ ( )ٚعٓس٥ص أَط , غبشاْ٘ 
ٍٕ بكطٙط أٟ يٝٓعط ايعاقٌ ٜٚتبكط يف َعاضف ايكطإٓ ص ؾًٝذٌ دا

ؾاْ٘ , ٚسهُ٘ ٚأسهاَ٘ يٝػتؿٝس َٓٗا ٜٚٓذٛ َٔ ايـًٗه١ ٚايؿتـٔ ايهآي١
َٴبٳاضٳْى يٹٝٳسٻبٻطٴط ٝٵَو  ٙٴ ٔإَي ٓٳا ٚٵُيٛا اَ٭ِيبٳابٹنٹتٳابٷ َأْعٳِي ٚٳيٹٝٳتٳصٳٖنطٳ ُأ ٘ٹ  ٜٳاتٹ ٜٚتؿهطٚا ص ٚا آ

أٟ ب٘ ٜـش٢ٝ قًب ايـُ٪َٔ ص ايتؿهط سٝا٠ قًب ايبكريطيف َعاضؾ٘ ؾإ 
 .ايبكري با٭َٛض ايطاغب يف ايـشكٝك١

 : ٖٛ ( )ٚ ايـُتسبٸط بايكطإٓ عٓس ضغٍٛ اهلل 
بآٜات  أٟ إٕ ايـُتسبٸطص نُا ٜـُؿٞ ايـُػتٓري يف ايعًُات بايٓٛضط

 (: )ثِ أَط , ايكطإٓ نُٔ ٜـُؿٞ يف ايعًُات َٚع٘ ْٛض ٜػته٧ٝ ب٘ زضب٘
ٖٚصا ْكض َٔ ؾؿٝل ضؾٝل ص ؾعًٝهِ بـشػٔ ايتدًٓل ٚق١ً ايرتبٸلط

ٚشيو , سهِٝ ٚأَط بك١ً ايرتبل ٚاٱْتعاض يف ٚغط ايؿتـٔ ٚايؿبٗات
بايطدٛع إىل ايكطإٓ ٚايتُػو ب٘ يٝهٕٛ تـدًٓكّا سػّٓا َٔ ايـُه٬ت 

 . ايؿبٗات ٚاٱزعا٤ات ٚ
ٚاسس َٔ ٦َات ا٭سازٜح ايٓاقش١ بايتُػو  -ايـدطب١ -ٖصا ايـشسٜح

 ( : )قاٍ إَآَا ايباقط, بايكطإٓ ٚايساع١ٝ يًعٌُ ب٘ ٚايػري ٚؾل تٛدٝٗات٘
تعًُٛا ايكطإٓ ؾإ ايكطإٓ ٜأتٞ ّٜٛ ايكٝا١َ يف أسػٔ قٛض٠ ْعط إيٝٗا ط

ٜا سذيت يف : ٜ٘ تباضى ٚتعاىل ؾٝٓاز, ايـدًل ست٢ ٜٓتٗٞ إىل ضبٸ ايعع٠
ٌٸ تعط ٚإؾؿع تؿؿع: ا٭ضض ٚن٬َٞ ايكازم ايٓاطل  نٝـ ضأٜت , غ

ٞٸ ٚمل ٜهٝٸع ؾ٦ّٝا: عبازٟ ؟ ؾٝكٍٛ  , ٜا ضبٸ َِٓٗ َٔ قاْين ٚساؾغ عً
ـٸ بـشـكٞ ٚنـصٸب بٞ ٚأْا سذـتو ع٢ً دـَِٚٓٗ َٔ نـٝٸـعين ٚإغ  ُـٝعـتدـ
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ٌٸ , خًكو  ايّٝٛ عًٝو أسػٔ ايجٛاب ٚ٭عاقبـٔ ٭ثٝبـٔ : ؾٝكٍٛ اهلل ععٸ ٚد
 ص . عًٝو أيِٝ ايعكاب

ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ٜ٪نس أ١ُٖٝ ايتُػو بايكطإٓ ع٬ُّ بتٛدٝٗات٘ 
, ؾ٬ تهؿٞ قطا٠٤ ايكطإٓ َٔ زٕٚ عٌُ بتٛدٝٗات٘, ايكايـش١ ٚبٝاْات٘ ايـشك١

 . ٚإٕ نإ يف قطا٤ت٘ ؾهٌ ٚثٛاب ٚأدط 
 : عٔ قطٸا٤ ايكطإٓ  َتشسٸثّا( )قاٍ أبٛ عبس اهلل ايكازم

 ص :قطٸا٤ ايكطإٓ ث٬ث١ ط
قاض٨ قطأ ايكطإٓ ؾإتـٸدصٙ بهاع١ّ ٜػتسضٸ بٗا ايـًُٛى ٜٚػتطٌٝ ب٘ ط  -أ

( )ٖصا ايكػِ ا٫ٍٚ يف ْعط اٱَاّ ص ؾصاى َٔ أٌٖ ايٓاض, ع٢ً ايٓاؽ
ٖٚٛ نجري ايـُكازٜل يف قطٸا٤ ايكطإٓ ٜـشػب قطا٤ت٘ تـذاض٠ّ ز١ّْٜٛٝ ٚبهاع١ّ 

ٜػتسضٸ بٗا ايـًُٛى ٚا٭َطا٤ ٚايٛظضا٤ : ٜٚٓتؿع َٓٗا يف زْٝاٙ  ٜتٸذط بٗا
 . أٟ ٜػتذًب ضناِٖ ٚأَٛاهلِ َٚٓشِٗ  -ٚا٭عٝإ 

ٜعين أسهاَ٘ ص ٚقاض٨ قطأ ايكطإٓ ؾشؿغ سطٚؾ٘ ٚنٝٸع سسٚزٙط -ب
ٖصا ايكػِ ايجاْٞ َٔ قطٸا٤ ايكطإٓ يف ص ؾصاى َٔ أٌٖ ايٓاضطؾًِ ٜعٌُ بٗا 

تكسٸٟ يـشؿغ سطٚف ايكطإٓ ٚنًُات٘ ٚسطنات٘ ٖٚٛ ايـُ( )ْعط اٱَاّ 
ِٸ بـُعاْٝ٘ ٚأؾهاضٙ , ٚغهٓات٘ يهٓ٘ قس نٝٸع سسٚزٙ ٚأسهاَ٘ ٚمل ٜٗت

 . ٚتٛدٝٗات٘ سٝح مل ٜأخص بٗا ٚمل تٓعهؼ ع٢ً أؾهاضٙ ٚغًٛنٝات٘ 
ؾٗٛ ٜعٌُ بـُـشهُ٘ , ٚقاض٨ قطأ ايكطإٓ ؾاغترت ب٘ تـشت بطْػ٘ط -دـ

ٌٸ س٬ي٘ ٜٚـشطٸّ سطاَٜ٘ٚ٪َٔ بـُتؿابٗ٘ ٜٚكِٝ ؾطا٥ه٘ ٜٚ ؾٗصا َـُٔ , ـش
ٖصا ص ٜٓكصٙ اهلل َٔ َه٬ت ايؿتـٔ ٖٚٛ َٔ أٌٖ ايـذ١ٓ ٜٚؿٓؿع ؾُٝٔ ٜؿا٤

ٚا٫غتتاض بايكطإٓ , ٚايربْؼ ثٛب ٜػطٞ ايطأؽ ٚايـذػِ نً٘, ايكػِ ايجايح
 . نٓا١ٜ عٔ إساط١ ايكطإٓ بطأغ٘ ٚؾهطٙ ٚغًٛنٝات٘ 

 إٓ بأْ٘ ٜعٌُ بـُـشهِ ايكـطإَٓع٢ٓ اٱغتتاض بايكط( )ثِ ؾػٸط اٱَاّ 
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ٖٚٛ ايكػِ ايػاَض َٔ  -ٜٚ٪َٔ بـُتؿاب٘ ايكطإٓ  -ٖٚٛ َا إتهض َسيٛي٘  -
ؾٗٛ ٜ٪َٔ ب٘ ن٬ّ اهلل تعاىل ٜٚٓتعط تؿػريٙ َٔ ايطاغدني  -آٜات ايكطإٓ 

ٖٚٛ ٜكِٝ ؾطا٥ض ايكطإٓ أٟ ٜ٪زٸٟ َا أٚدب اهلل غبشاْ٘ , بايعًِ يٝعٌُ ب٘
ٜكًٞ نٌ ّٜٛ مخػّا ٜٚكّٛ : َػتُطّا ب٬ إْكطاع  يف قطآْ٘ ع٢ً عبازٙ أزا٤ٶ

 .ؾٗط ضَهإ ٜٚعنٞ ٜٚـدُؼ أَٛاي٘ ايؿا٥ه١ نٌ عاّ ٜٚـشر إشا إغتطاع
ٌٸ س٬ي٘ ٜٚـشطٸّ سطاّط  أٟ ًٜتعّ بـُا سطٸّ اهلل غبشاْ٘ ؾٝشطّ ص ٜٚـش

ٌٸ اهلل ي٘ ؾريخل يٓؿػ٘ ؾعً٘ , ْؿػ٘ َٓ٘ ٫ٚ ٜكرتب إيٝ٘  . ٚبـُا أس
 :بأْ٘ َـُٔ ( )بايكطإٓ ٜكؿ٘ اٱَاّ  ٖصا ايكاض٨ ايعاٌَ

أٟ ٜـشُٝ٘ َٔ ن٬ي١ ايؿنت َٚٔ ايبسع ص ٜٓكصٙ اهلل َٔ َه٬ت ايؿنتط
ٚايعكا٥س ايباط١ً ٚا٭ؾهاض ايـُٓشطؾ١ بربن١ سؿع٘ يـشسٚز اهلل ٚإيتعاَ٘ 

, ()ٚايٓعِٝ َع َـشُس ٚآي٘ ص َٔ أٌٖ ايـذ١ٓطؾٗصا , بتٛدٝٗات ايكطإٓ
ٜٚـشب ثِ تكبٌ ؾؿاعت٘ ّٜٛ ايكٝا١َ يـُٔ ؾا٤ ص ٜؿٓؿع ؾُٝٔ ٜؿا٤طٖٚصا 

 . ضظقٓا اهلل ؾؿاعت٘ , ٚضغب ٚأسبٸ
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 . صًاَ قٌٚتتٕ ًٚتٞ جآوًّٚٞ ًات ٗهٚص هٕ إط -15
 

ػًُني َػتؿٝض ايٓكٌ بني ايـُُسٟ َؿٗٛض بني َـشسسٜح  صاٖ
بٔ ٚضٚاٙ أمحس ( أقٍٛ ايهايف)ضٚاٙ ايهًٝين بططم َتعسز٠ يف:  ثنيسٸايـُـش

َاّ َات َٝت١ َٔ َات بػري إط(: )ٓبٌ يف َػٓسٙ عٔ ضغٍٛ اهلل س
 إىلتطمج١ عٝػ٢ بٔ ايػطٟ بػٓسٙ ( 299:ضداي٘)ٚضٚاٙ ايهؿٞ يف  صدا١ًٖٝ

َاّ َٔ َات ٚمل ٜعطف إط(: )سانّٝا يكٍٛ دسٙ ()ا٫َاّ ايكازم
هًـ ايـُٜعطؾ٘  إَٔاّ َٔ اهلل ٫بس ؾهٌ ظَإ ي٘ إص ظَاْ٘ َات َٝت١ دا١ًٖٝ

 ,()َاَت٘ ٚخ٬ؾت٘ يطغٍٛ اهللٜعتكس إ إٔشل عٓ٘ ٜٚكتسٟ ب٘ بعس ٜٚتؿ
ٍٸ ع٢ً أْ٘ يف نٌ ظَإ ٜٛدس ؾٝ٘ إَاّ َٔ اهلل  ؾٗصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ٜس

 .ُهًؿٕٛ َٓ٘ غبشاْ٘ ـغبشاْ٘ ٫بس إٔ ٜعطؾ٘ خًل اهلل ٚعبازٙ اي
( )مل ٫بس َٔ إَاّ يف نٌ ظَإ ٜهٕٛ خًٝؿ١ يطغٍٛ اهلل :ٚقس تػأٍ 

ًٓـ٬ّ ي٘ َطاعّٝا يعٓ٘ َـُجٸسانّٝا   . ـشِٗ ؟ُكايـُّا هلِ َطاعّٝا يدًل اهلل َع
ا ٫ ْٸإ: طؾُٝا سهٞ عٓ٘ ( )ٖصا ايػ٪اٍ ٜـذٝب عٓ٘ اٱَاّ ايطنا 

ًٓ ذس ؾطق١ّـْ ـُا ِ ٚض٥ٝؼ يًٌُ بكٛا ٚعاؾٛا إ٫ بكٝٸـَٔ اي ١َّٔ ايؿطم ٫ٚ َ
شهِٝ إٔ ٜرتى ـاي ذع يف سه١ُـِٗ َٓ٘ يف أَط ايسٜٔ ٚايسْٝا ؾًِ ٜـبس ي٫
ِٗ إ٫ ب٘ ؾٝكاتًٕٛ ب٘ عسِٖٚ ـِٗ َٓ٘ ٫ٚ قٛاّ يـُا ٜعًِ أْ٘ ٫ بس يـدًل َـاي

ُِٗ َٔ ـُٓع ظايـٜٚكػُٕٛ ب٘ ؾ٦ِٝٗ ٜٚكِٝ هلِ مجعتِٗ ٚمجاعتِٗ ٜٚ
ذعٌ هلِ إَاَّا ـاْ٘ يٛ مل ٜ:طذٛاب ٜٚكٍٛ ـاي ()ثِ ٜ٪نس صَعًَِٛٗ

طت ايػٓٔ ١ً ٚشٖب ايسٜٔ ٚغٝٸُـُّا أَّٝٓا ساؾعّا َػتٛزعّا يسضغت ايقٝٸ
ٗٛا شيو ع٢ً ًُشسٕٚ ٚؾبٸـُبتسعٕٛ ْٚكل َٓ٘ ايـٚيعاز ؾٝ٘ اي, ٚا٭سهاّ

ـشتادني غري ناًَني َع إخت٬ؾِٗ دًل َٓكٛقني َـا ٚدسْا ايـُػًُني ٭ْـاي
ُا دا٤ ـُّا ساؾعّا يذعٌ هلِ قٝٸـؾًٛ مل ٜ ,ت سا٫تِٗخت٬ف أٖٛا٥ِٗ ٚتؿتٸٚإ
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ٚنإ ُإ ـٜطت ايؿطا٥ع ٚايػٓٔ ٚا٭سهاّ ٚاٱٚغٝٸ .....ؾػسٚا  -ب٘ ايطغٌ 
 .ص دًل أمجعنيـيف شيو ؾػاز اي

َٝت١ طعٔ َع٢ٓ  ايـُبشٛخ ايـدرب غاَعغأٍ   بعض ا٭خباضٚيف
دا١ًٖٝ نؿط ط: يف خرب قشٝض  () طٖا ي٘ ا٫َاّ ايكازمؾؿػٸ صدا١ًٖٝ

 نؿط عكٝس٠ ؾإ َٔ ؾٗس هلل ٫ , ْ٘ نؿط ْع١ُٚايعاٖط أ صْٚؿام ٚن٬ٍ
ٍ ٚايعطض ٚايسّ اايـُُس بايطغاي١ نإ َػًُّا َعكّٛ ُـشـبايٛسسا١ْٝ ٚي

ْؿام ٭ْ٘ ٜعٗط ٖٚٛ  ( .نؿط ْع١ُ)بٌ ( نؿط عكٝس٠)٫ٚ ٜهٕٛ دشسٙ يٲَاّ 
ايصٜٔ ْكبِٗ  () بٓا٥َ٘ا١َ عًٞ ٚأاٱغ٬ّ ٚطاع١ ايطمحٔ ٜٚبطٔ دشس إ

ٖٚٛ ن٬ٍ  .أ١ُّ٥ يًُػًُني بأَط اهلل تعاىل خًؿا٤ ي٘ ٚ ()ضغٍٛ اهلل 
ٖٚصا َؿاز سسٜح , ػتكِٝ ٚعٔ ايسٜٔ ايكِٜٛايـُشطاف عٔ ايكطاط ـْٚإ

ٍٸايـُايجكًني  َٔ مل ٜتُػو بايهتاب ٚايعرت٠ َعّا  إٔع٢ً  تكسّ ؾاْ٘ ز
 . هّٛ بايه٬ٍ َـش

ٍٸايـذسٜح ايؿطٜـ سذ١ ع٢ً ايـشٖصا  ع٢ً ٚدٛب َعطؾ١  ُٝع ؾاْ٘ ٜس
ـذب ت ()عاىل َٚعطؾ١ ايطغٍٛ ذب َعطؾ١ اهلل تـنُا تٚ,  ا٫ْػإ بإَاَ٘

  .بأَطاهلل تعاىل ٚدعً٘ خًٝؿت٘( )ٚق٢ ب٘ ضغٍٛ اهللَعطؾ١ اٱَاّ ايصٟ أ
َاَّا إاهلل غبشاْ٘ دعٌ يف نٌ ظَإ  إٔعٔ سٜح ٚانشّا ايـشٜٚهؿـ 

ـدًٛ ا٭ضض َّٜٛا ٚاسسّا َٔ ت ْ٘ ٫نجري٠ ع٢ً أ أخباضت ٚقس زٓي ,ٜكتس٣ ب٘
اهلل تعاىل ٚإىل زٜٓ٘ ايكِٜٛ نُا  إىل٘ ايٓاؽ َاّ ٚسذ١ ع٢ً ايعباز ٜٗتسٟ بإ
ٍٸايـشٖٚصا , يف ظَاْ٘ ٚعكطٙ( ) ٖتسٚا بطغٍٛ اهللإ َٔ  إٔع٢ً  سٜح ٜس

َاَّا ٚسذ١ ع٢ً ايعباز إَات ٚمل ٜعتكس باَاّ ٖس٣ ٜكتس٣ ب٘ ٚقس دعً٘ اهلل 
 .  - ْٚؿام  َٝت١ نؿط ٚن٬ٍ  -ناْت َٝتت٘ دا١ًٖٝ 

نتاب )باغٓاز قشٝض يف  (يهايفقٍٛ اأ)ض٣ٚ ايؿٝذ ايهًٝين يف 
, ّ ايكازم عُا بٓٝت عًٝ٘ زعا٥ِ اٱغ٬ّغ٪اٍ ا٫َا( ُإ ٚايهؿطـا٫ٜ
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قطاض ٚاٱ, ُسّا ضغٍٛ اهللَـشٕ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚأ إٔؾٗاز٠ ط(: )دابٚأ
َط اهلل ٚاي١ٜ٫ٛ اييت أ, يف ا٭َٛاٍ َٔ ايعنا٠ ٚسلٸ, ب٘ َٔ عٓس اهلل ُا دا٤ـب

ٌٸ ٫ٚ ٜعطف  َٔ َات: قاٍ  ُس ؾإ ضغٍٛ اهلل َـشٍ آ ١ٜ٫ٚ: بٗا  ععٸ ٚد
ٌٸقاٍ اهلل , َاَ٘ َات َٝت١ دا١ًٖٝإ ٍٳ :  ععٸ ٚد ٚٳَأطٹٝعٴٛا ايطٻغٴٛ ٘ٳ  ًٖ َأطٹٝعٴٛا اي

ِٵ ٓٵُه َٹ َٵٔط  ٚٵيٹٞ اَ٭ ٜعين نإ عًٞ ٚيٞ ا٫َط بعس ايطغٍٛ  صؾهإ عًٞ ,  ٚٳُأ
()  ٚادب ايطاع١ . 

ٍٸٜ -ػًُني ناؾ١ ؿٗٛض بني ايـُايـُسٜح ايـشٖصا  بٛنٛح ع٢ً  س
َٔ اهلل غبشاْ٘ ٓكٛب ايـُ( )خًٝؿ١ ضغٍٛ اهلل َاّ ٚدٛب َعطؾ١ اٱ
٣ٖٛ بٌ ٜٓطل عٔ ٜٓطل  ايصٟ ٫ ()َاَت٘ ٖٚٛ ع٢ً إ بس٫ي١ ضغٍٛ اهلل

سٝات٘  ٘ ساٍظَاْ َاّمل ٜعتكس بإ ٚقس أخربْا إٔ َٔ, عٔ ٚسٞ ٜٛسٞ إيٝ٘
 . تعاىل ػًُّا َطنّٝا هلل ُٛت َـٟ ٫ ُٜٛت َٝت١ دا١ًٖٝ أـٜؾػٛف 

ظضاض٠ عٔ ا٫َاّ  إىلَا ضٚاٙ ايؿٝذ ايهًٝين بػٓسٙ ايكشٝض : ٜٚ٪نسٙ 
ٌٸاهلل  ٕإط(: ) ايكازم ٘ٳ : ٜكٍٛ  ععٸ ٚد ًٖ ٍٳ َؾَكسٵ َأَطاعٳ اي ٔٵ ٜٴطٹعٵ ايطٻغٴٛ َٳ

ِٵ سٳؿٹّٝعا ٔٗ ٝٵ ًَ ٓٳاَى عٳ ًِ ُٳا َأضٵغٳ ٛٳٖي٢ َؾ ٔٵ تٳ َٳ قاّ ْٗاضٙ ضد٬ّ قاّ يًٝ٘ ٚ إَٔا يٛ أ, ٚٳ
١ٜ ٚيٞ اهلل ؾٝٛايٝ٘ مجٝع زٖطٙ ٚمل ٜعطف ٫ٚ ذُٝع َاي٘ ٚسرٸـم بٚتكسٸ

ٌٸَا نإ ي٘ ع٢ً اهلل  -عُاي٘ بس٫يت٘ ايٝ٘ ٜٚهٕٛ مجٝع أ سل يف ثٛاب٘  ععٸ ٚد
 ص.ـُإٌٜٖ اٱنإ َٔ أ ٫ٚ 

 إىلتكٌ ايـُبػٓسٙ ايكشٝض ( قٍٛ ايهايفأ)ٚض٣ٚ ايهًٝين أٜهّا يف  
س هلل ٔ ٚتعبٸاٟ تسٜٸ صنٌ َٔ زإ اهلل: ط ٜكٍٛ ؾٝ٘( )ا٫َاّ ايباقط 

٫ٚ إَاّ ي٘ طٜٚتعب بٗا دػسٙ صـذٗس ؾٝٗا ْؿػ٘ بعباز٠ ٜطغبشاْ٘ بطاع١ 
ٚدٗسٙ ٚطاعت٘  صؾػعٝ٘ غري َكبٍٛطاٟ َٔ قبٌ اهلل َٚٓكٛبّا ي٘ ص َٔ اهلل

دعا٥ٗا ٚؾطا٥طٗا ٚع٢ً ٚؾل ناْت قشٝش١ داَع١ ٭ إشاغري َؿهٛض٠ ست٢ 
َٔ اهلل َٚا زاّ مل ٜهٔ ٓكٛم ايـَُاّ باٱ زاّ مل ٜعتكس ْٗر ايؿطع َا
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ؾإ ايعٌُ , ت٘ ٚزيًٝ٘ ع٢ً ايسٜٔ ايكشٝض ٚايطاع١ ٚايعباز٠ إَاَ٘ قسٚ
ق٢ً ايؿ١ يؿطض اْ٘ ايـُـدايكشٝض ٜٛدب غكٛط ايعكاب ع٢ً ايعكٝإ ٚ

ٍٕ ايعٌُ قبٍٛيهٔ , ٚقاّ ٚسر ٚظن٢  قاٍ اهلل غبشاْ٘ يف  َكاّ ضؾٝع عا
ُٴتٻكٹنيٳط:ٝس ذايـُـقطاْ٘  ٔٵ اِي َٹ ٘ٴ  ًٖ ٌٴ اي ٜٳتٳَكبٻ ُٳا  س تعبٸايـُٕ ٜٛه ؾ٬بس إٔ صٔإْٻ

ٗا غاغٝاتَٚٔ أدعا٤ ايتك٣ٛ بٌ َٔ أ -ست٢ تكبٌ عبازت٘ كّٝا ٘ َتٸطٝع يطبٸايـُ
 .بأَط اهلل تعاىل ( )ضغٍٛ اهللَاّ ْكب٘ ٜسٜٔ ا٫ْػإ ضب٘ َكتسّٜا بإ إٔ: 

ُٸ( )٢ ا٫َاّ ثِ تطٓق  ٜهٕٛ عٓسٙ  إٔطاع اهلل َٔ زٕٚ ٔ أٚقاٍ ع
 ٟ َبػض ناضٙأ ص٧ْ ٭عُاي٘ط ٚاهلل ؾاٖٚٛ ناٍ َتشٝٸط:إَاّ ٜكتسٟ ب٘ 

قاٍ اهلل , يعًُ٘ بؿعٌ قسٚضٙ عٓ٘ ع٢ً خ٬ف إضازت٘ غبشاْ٘ ؾهإ نا٫ّ
ٌٻ ط(: )اطبّا سبٝبَ٘ـدغبشاْ٘  ٔٳ نٳ ُٳا٫ّ اٖيصٹٜ ٔٳ َأعٵ ِٵ بٹاَ٭خٵػٳٔطٜ ٓٳب٦ِّٴُه ٌٵ ْٴ ٖٳ ٌٵ  ُق

ٓٵعٶاغٳعٵ ٕٳ قٴ ِٵ ٜٴشٵػٹٓٴٛ ٗٴ ٕٳ َأْٻ ِٵ ٜٳشٵػٳبٴٛ ٖٴ ٚٳ ٝٳا  ْٵ ِٵ ؾٹٞ اِيشٳٝٳا٠ٹ ايسټ ٗٴ ثِ قاٍ ا٫َاّ  صٝٴ
ُس َـش ٚاهلل ٜاط(: ضض)ُس بٔ َػًِ َـشاطبّا قاسب٘ َـد( )ايكازم

ٌٸَاّ ي٘ َٔ اهلل َٔ أقبض َٔ ٖصٙ ا١َ٫ ٫ إ قبض أ -ظاٖطّا عاز٫ّ  ععٸ ٚد
َاّ َٓكٛب َٔ اهلل أٟ يٝؼ ي٘ إ صاي١ايـشٙ ٕ َات ع٢ً ٖصٚإ, نا٫ّ تا٥ّٗا

 . -نُا ؾطسٓاٙ قطٜبّا  -ٚيٝؼ نؿط عكٝس٠  صَات َٝت١ نؿط ْٚؿامطغبشاْ٘ 
ٖٚٞ  -يف نتب سسٜح ايؿطٜكني  -ُس١ٜ نجري٠ َـشٚقس ٚضزت ْكٛم  
ٍٸ  َاَّا ٚخًٝؿ١ يطغٍٛ اهللٞ عًٞ بٔ أبٞ طايب أَريّا ٚإع٢ً يعّٚ تٛٓي تس

( )كٛقني ايـُـد٥٘ ايطاٖطٜٔ بٓاأقتسا٤ ب٘ ٚبيٲ : 
 إىل ِنايطرباْٞ يف ايهبري ٚايطاؾعٞ يف َػٓسٙ بػٓسٖمجع َا ضٚاٙ َٓٗا 
شٝا سٝاتٞ ـٜ إٔٙ َٔ غطٸط:  قاٍ ضغٍٛ اهلل : بٔ عباؽ قاٍ عبس اهلل 

ٍٔـُٛت َـٜٚ ٍٔ ُاتٞ ٜٚػهٔ د١ٓ عسٕ غطغٗا ضبٞ ؾًٝٛا  عًّٝا َٔ بعسٟ ٚيٝٛا
ًكٛا َٔ طٝٓيت ٚضظقٛا ؾاِْٗ عرتتٞ خ ,ٚيٝ٘ ٚيٝكتسٟ بأٌٖ بٝيت َٔ بعسٟ

 ,قًيت   يكاطعٝـٔ  ؾِٝٗؾٌٜٛ يًُهصٸبني بؿهًِٗ َٔ أَيت ا , ُٗٞ ٚعًُٞـؾ



 

 (91)                                                                                   األزبعْ٘ حدٙجًا   

 

 .  صْاهلِ اهلل ؾؿاعيت٫ أ 
شعٔ أع نبري َٔ عًُا٤ ايػ١ٓ بٌ ش٘ مجَٚٓٗا سسٜح ايػسٜط ايصٟ قشٸ

ْا أاهلل ٫َٟٛ ٚ ٕإٜٗا ايٓاؽ أط(: )ٚؾٝ٘ ٜكٍٛ , بعهِٗ بتٛاتطٙ ايكطعٞ
ؾُٔ نٓت ٫َٛٙ ؾٗصا عًٞ ٫َٛٙ  ,ْؿػِٗ٪َٓني ٚأْا أٚىل بِٗ َٔ أايـَُٛىل 

 . ص ايًِٗ ٚاٍ َٔ ٚا٫ٙ ٚعاز َٔ عازاٙ
 ا٫ثين عؿط ضٚاٖا بعض ايعا١َ مسا٤ ا٭١ُ٥س١ بأٚتٛدس ضٚاٜات َكطٸ

٫ ( )ٚأبٓا٥٘  س١ باغِ عًٞكطٸايـَُٚع ٖصٙ ايطٚاٜات , اق١ ايـدٚعُّٛ 
 ايصٜٔ تطنِٗ ؾٝٓا ( )ٕ خًؿا٤ ضغٍٛ اهلل ٍٛ بأـُهٓٓا تكسٜل ايكٜ

١َٝ ٚبين ايعباؽ ايصٜٔ تػًطٛا ع٢ً ١ ندًؿا٤ بين أِٖٓ أٚيٛا ا٫َط ٚايػًط
ٚايعًِ ٚناْٛا َجاٍ ايؿػل ٚايه٬ٍ ٚايؿذٛض  ٛضايـذػًُني بايـُضقاب 

ـٗا دبني سساخ عِٓٗ ٜٓس٣ يا ٜؿٗس ب٘ ايتاضٜذ ٜٚصنط قككّا ٚأٚايطػٝإ نُ
 . ١ُ٥ يًُػًُني ٜكًشٕٛ أ ِٗ ٫ؾ, ٫ْػا١ْٝا٫غ٬ّ ٚا
١ُ٥ خًؿا٤ٙ ٚأ إٔ( )ثٞ ا٫غ٬ّ ضٚٚا عٔ ضغٍٛ اهلل سٸَـش إٔع٢ً 

ٜٓطبل ٫ٚ ٜػتكِٝ  ٖٚصا ايعسز ٫, صـٓا عؿط نًِٗ َٔ قطٜـثإطػًُني ايـُ
ػني ٚايتػع١ َٔ ٚيس ايـشػٔ ٚايـشعًٞ ٚ -ٌٖ ايبٝت أ١ُ٥ أع٢ً إ٫ 
 . ٛ ايهؿط ٚايؿػاز َـشق٬ح ا٫ضض ٚٓتعط ٱُايـُِٗ قا٥ُِٗ ـػني خاتايـش

١َ نإ قًٌٝ ايعًِ نٌ َٔ تػًط ع٢ً ا٭ ٕإ: نٝسّا يٝ٘ تٜٛهاف إ
ا ـُبعهٗا َ أَٚٛض زٜٓ٘ ـُعطؾ١ أتادّا يًعًُا٤ يَـشبايهتاب ٚايػ١ٓ ٚنإ 

مل  ()ٌٖ بٝت٘ اق١ َٔ أايـدٚ( )بُٝٓا عرت٠ ايٓيب , َعطؾت٘ ٜؿهٌ عًٝ٘
َٛض نًٗا ري َٚعًُِٝٗ يف ا٭ايـد إىلاْٛا ٖسا٠ ايبؿط سسّا بٌ نـشتادٛا أٜ

ٗا يف سًٓ اييت نإ ايعًُا٤ ٚاي٠٫ٛ ٜطدعٕٛ إيِٝٗعه١ً ايـُؿه٬ت ايـُست٢ 
 ايـُدايـؾٓػأٍ , ـٞ نتاب اهللَا ٜٓاؾ أٚخطأ  أٚٚمل ٜكسض عِٓٗ خًٌ 

ٕٵ ٜٴتٻبٳعٳط:  يٓا  ٗٵسٹٟ ٔإَي٢ اِيشٳلِّ َأسٳلټ َأ ٔٵ ٜٳ ُٳ  إَاَّا ٚخًٝؿ١  ذعٌـٜٚ ص َأَؾ
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ٗٵسٳ٣ط ()يطغٍٛ اهلل ٕٵ ٜٴ ٗٔسِّٟ ٔإ٫ٖ َأ ٔٵ ٫َ ٜٳ َٻ ـٳ طِ ؟ ٜٚعًٓص َأ ٝٵ ِٵ َن ُٳا َيُه َؾ
ٕٳ ُٴٛ ٫ تهْٕٛٛ عك٤٬ سهُا٤ تؿهطٕٚ ٚنٝـ تعكًٕٛ ؟ أٚنٝـ  صتٳشٵُه

محس ايؿطاٖٝسٟ ايصٟ ًٌٝ بٔ أايـدًٌٝ ايـذايبكطٟ  ايـِتؿهطٕٚ َجٌ ايع
: بٞ طايب َٚا زيًٝ٘ عًٝٗا ؟ ؾكاٍ ٞ بٔ أعًعتكازٙ باَا١َ عٔ غطٸ إغ٦ٌ 

 ( . َاَت٘إستٝاز ايٓاؽ إيٝ٘ ٚإغتػٓا٩ٙ عِٓٗ زيٌٝ إ)
 إٔ٪َٓات ايـُٚبٓاتٞ خٛاتٞ ٪َٓني ٚأايـُبٓا٥ٞ ٞ ٚأاخٛاْٖٚٓا أْكض 

ٜٚتعطؾٛا ( )ًؿا٤ سكّا يطغٍٛ اهلل ايـدثين عؿط ٜـشؿعٛا أمسا٤ أ٥ُتِٗ اٱ
ِ ٚقسم ٫ٜٚتِٗ ٚادب إغ٬َٞ َٗاَتؾإ َعطؾتِٗ ٱ, ع٢ً أسٛاهلِ

 سخٌ د١ٓ عسٕ َٔ مل ٜٛاٍ عًّٝا ٚأبٓا٥٘ نُا قاٍ ُاْٞ ٫ٚ ٜـٜٚضنٔ إ
َٸٚإ ,( )ضغٍٛ اهلل  باْكاف َٚٛنٛع١ٝ  -ع ط ايـُتتبٸٌ ايـُتؿٓهٕ ايـُتأ

َاَتِٗ ٚخ٬ؾتِٗ ٜعتكس إ( )يف ْكٛم اي١ٜ٫ٛ عٔ ضغٍٛ اهلل  -ْٚعا١ٖ 
( )ضغٍٛ اهلل  بشاْ٘ ٚخًؿا٤ٚنِْٛٗ ثكٌ اهلل غ ()يطغٍٛ اهلل 

 .ايٓاطل  ايكطإِٖٓٚ  -ثكٌ اهلل ا٭نرب -ايكاَت  ايكطإٓعهسا٤ ٚ
عتكسٕٚ بإَا١َ اٱثين عؿط ايـُٕ ٛايٛايـُٜٗا أ -يهِ أظفٸ تاّ ايـدٞ ـٚؾ 

بؿط٣ َٔ ضٚا١ٜ قشٝش١ ايػٓس يؿهٌٝ بٔ ٜػاض  -َاّ ظَاْهِ ٚايعاضؾٕٛ ٱ
 ١َاّ ؾُٝتت٘ َٝتَٔ َات ٚيٝؼ ي٘ إط: ٜكٍٛ (: )ايصٟ مسع ا٫َاّ ايباقط

: بعس شيو ( )ثِ قاٍ اٱَاّ , ؾطسٓاٙقس هُٕٛ ايـُٖٚصا  صدا١ًٖٝ
ٜعين أَط ص طخٸتأ أَٚط ا٭ ّ ٖصاٙ تكسٸَاَ٘ مل ٜهطٸَٚٔ َات ٖٚٛ عاضف ٱط
َٚٔ َات ٖٚٛ عاضف طق٬ح ايب٬ز ٚايعباز ٓتعط ظٗٛضٙ ٱايـَُاّ اٱ

ـكٝل شـٚعػهطٙ يٓكطت٘ ٚت صػطاط٘نإ نُٔ ٖٛ َع ايكا٥ِ يف ؾ ٱَاَ٘
 .ُني ـهلل ضب ايعايشُس ـٚاي ضظقٓا اهلل ْكطت٘,  ق٬س١َُٝٗت٘ اٱ
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ـحجزٖ ت أْخالصٕ ٗإ, ِٞ اهـجوصًا دخى ًـخال ا هل إهٕ إال : ًّ قاي ط -16
ٌّال إهٕ إ  . ص ّز ٗجّىَ ا هل ا حّسال ا هل  
 

ٚعٔ  ()يػٓس َتهطض ايكسٚض عٔ ضغٍٛ اهللسسٜح قشٝض اٖصا 
َٔ ؾٗس هلل  إٔ آخط تهُّٔا كٸٖٚٛ سسٜح يطٝـ ٜؿطح ْ, ()٥ُتٓاأ

 ٕ قٍٛ بايطغاي١ عكِ َاي٘ ٚزَ٘ ٚعطن٘ ٚأ( )ُسُـشـٚي بايٛسسا١ْٝ
ُٔ ـٕ ثسّا يطب٘ ٚأذعٌ ايكا٥ٌ َٛسٸـٜص ُس ضغٍٛ اهللَـش٫ اهلل ـ٘ إي٫ إط

ّ اهلل تباضى ٚتعاىل سطٸ ٕإط(: )َآَا ايكازمقاٍ إ, ١ٓايـذقٛي٘ ٖٛ 
: َٚٔ ؾطٚطٗا , يهٔ بؿططٗا ٚؾطٚطٗاص سٜٔ ع٢ً ايٓاضٛسٸايـُ أدػاز

ؾتٗط ٚقس إ, ()كٛقنيايـُـدبٓا٥٘ ًٞ ٚأشعإ ٚا٫عتكاز ب١ٜ٫ٛ عاٱ
سٜح يف ايـشٌٖ ايعًِ ٚنتب٘ عسز ٖا٥ٌ َٔ أ ايصٟ سٜح ايطنٟٛايـش

 إٔشسٜح ٜٓبػٞ ـدابِٗ بـشسٜح ْاؾع ؾأثِٗ بشسٸـٜ إٔيٛٙ سني غأ (ْٝػابٛض)
َٛغ٢ بٔ  ايـضبٞ ايعبس ايكسسثين أط: تب بايصٖب سٝح قاٍ هلِ ٜه

ٌٸقاٍ اهلل : ٜكٍٛ  ()مسعت ايٓيب : قاٍ  ....دعؿط إْٞ أْا اهلل :  ععٸ ٚد
ــ٘ إ٫ اهلل باٱخ٬م ي٫ إ إَٔٔ دا٤ َٓهِ بؿٗاز٠ , إ٫ أْا ؾاعبسْٚٞي٘ ٫ إ

 تُا َطٸـثِ ي صَٔ َٔ عصابَٞٚٔ زخٌ يف سكين أ, زخٌ يف سكين
ٖٚصٙ  صْا َٔ ؾطٚطٗاٚأ, بؿطٚطٗاط: ْاز٣ ()َاّ ايطناضاس١ً اٱ

بإٔ ( ) يٛٙ سسٜجّا عٔ دسٙايعًُا٤ ا٭د٤٬ ايصٜٔ إعرتنٛٙ ٚغأ إىلؾاض٠ إ
ٛٸّ ٖٛٚ, زخٍٛ سكٔ اهلل ٚا٭َإ َٔ عصاب٘ َؿطٚط باٱخ٬م َتك

إْهُاّ ؾ٬بس َٔ , َِٓٗ --ٖٚٛ()ُسَـشَا١َ آٍ باي١ٜ٫ٛ ٚإعتكاز إ
سّا َٛسٸإىل تٛسٝسٙ غبشاْ٘ يٝهٕٛ  إَاَتِٗعتكاز ب٫ٜٛتِٗ ٚٚاٱ اٱقطاض

 . شطِٜ دػسٙ ع٢ً ايٓاضـ١ٓ ٚتايـذَػتشكّا يسخٍٛ هلل غبشاْ٘ ًكّا َـد
 صاهللإ٫ ي٘ ٫ إط ٠طأايـُ أٚقٍٛ ايطدٌ  إٜٔجبت  ايؿطٜـ سٜحايـشٖصا 
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َٔ قاٍ ط خ٬م١ٓ ٚايٓعِٝ يف اٯخط٠ يهٔ بؿطط اٱايـذغتشكام ٜٛدب إ
 ١ٓٝ ُـث صاهللإ٫ ي٘ ٫ إطؾه١ًُ  ص١ٓايـذًكّا زخٌ َـداهلل إ٫ ي٘  إ٫

(: ) ٚضز يف خرب دعؿطٟ قٍٛ دسٙ, عع١ُٝ ايٓؿع َٓذ١ٝ َٔ ايعصاب
ـُٔ قاٍ َٔ ُس طٛب٢ يَـش ٜا: ط٠ٚ ؾكاٍ ايـُبني ايكؿا ٚ تاْٞ درب٥ٌٝ إط

ٍٕايـذٚطٛب٢ َٛقع يف ( ًكّاَـد إ٫ اهلل ٚسسٙي٘ ٫ إ: إَتو  .ضؾٝع ١ٓ عا
ؾهط اهلل ٚمحسٙ ع٢ً ْعُا٥٘ اييت ٖٞ ص ايـشُس هللطٖٚهصا َكاي١  

خط٠ َؿطٚط١ ١ٓ ْٚعِٝ اٯايـذتٛدب  ؾاْٗا , ـشك٫ٚ٢ ت تعسٸ اييت ٫
ؾهط ايٓع١ُ ط: قٛي٘ ( )َآَا ايكازمضٟٚ عٔ إ,  اضّايـُـشبادتٓاب 

ص نيايـُُس هلل ضب ايعايـش: ُاّ ايؿهط قٍٛ ايطدٌ ـٚت, اضّايـُـشدتٓاب إ
ّ اهلل ٜٚعٗط طاعت٘ ذتٓب َا سطٸـٜ إٔغاؽ ع٢ً ْعُا٤ اهلل ايؿهط ا٭ ٕإٟ أ

ُاَ٘ بكٍٛ ايًػإ ـتٚإ, ـُاّتإ إىلشتاز ـغاؽ ٜثِ ٖصا ايؿهط ا٭, غبشاْ٘
 إىلشتاز ـايبٓٝإ ٜ إٔنُا , َع تكسٜل ايكًب بايؿهطص ُس هللايـشط

 . ايبٓا٤ َهٔ ـشكل ا٭غاؽ أؾاشا ت, ٜكّٛ بٓا٤  َٚٔ زْٚ٘ ٫, أغاؽ
ٛٸايـُخ٬م باٱَؿطٚط١  صاهللإ٫ ي٘ ٫ إط َكاي١ ايتٛسٝسٖٚهصا  ّ تك

 أ٫ٕٚبس , ٚؾطض طاعتِٗ ع٢ً ايعباز ()شُسـ١ آٍ ٫َٜٚ باعتكاز
 : ١ٓ ٜٚأَٔ ايعصاب ايـذع٢ً غًٛن٘ ست٢ ٜؿٛظ ب هلل خ٬قٜ٘ٓعهؼ إ

ُٸإ٫ ي٘ ـشذعٙ ٫ إت إٔخ٬ق٘ ٚإط ٌٸا سطّ اهلل اهلل ع  ٕإٟ أ  صععٸ ٚد
ُٸ ايه١ًُ ُٓع٘ـت إٔب ٜتشكل -ص اهللإ٫ ي٘ ٫ إطن١ًُ  -خ٬م ايتٛسٝس إ ا ع

ٌٸّ اهلل سطٸ عتكس ايـُس ع٢ً غًٛى ايـُٛسٸؾ٬بس َٔ ظٗٛض ايتٛسٝس , ععٸ ٚد
 . عها٥٘ ٚدٛاضس٘ ــطٙ ع٢ً أثـش٘ ٫ٚبس َٔ بطٚظ أب٘ يف قًب٘ ٚدٛاْ

طًٛب َع ُايـخ٬م ط اٱح ايؿطٜـ يف ْكؿ٘ ايجاْٞ ٜؿػٸسٜايـشٖصا 
ّ اهلل غبشاْ٘ يف ُٓع٘ عٔ نٌ َا سطٸـكاي١ ٚتايـُشذعٙ ـٕ تن١ًُ ايتٛسٝس بأ

١ٓ ايـذغتشكام ٖٚصا ٜعين إؾرتاط إ, ؿطٜع٘ َٔ ا٫ؾعاٍ ايكبٝش١ ايهاض٠ت
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ٕ ايصٟ ٜٓطل به١ًُ ايتٛسٝس ٚأ, بتٛسٝس اهلل إعتكازّا ٚبتكٛاٙ ع٬ُّ ٚغًٛنّا
ُٸَٔ زٕٚ تٛضٸ كّا يف تٛسٝسٙ بٌ ٖٛ ناشب ْاقل ًَـدّ اهلل مل ٜهٔ ا سطٸع ع

ٔٴ : طٖٚصا َا زعاٙ غبشاْ٘ ٭ٕ ٜكٍٛ يف نتاب٘ ايععٜع , ُإـا٫ٜ َٹ َٳا ٜٴ٪ٵ ٚٳ
ٕٳ َٴؿٵٔطُنٛ ِٵ  ٖٴ ٚٳ ٘ٹ ٔإ٫ٖ  ًٖ ِٵ بٹاي ٖٴ سٝح ٜعبس ايؿٝطإ ٚايؿ٠ٛٗ عٓسَا ٜكسّ  صَأِنجٳطٴ

سٝح  غبشاْ٘ؾٝهٕٛ َؿطنّا باهلل  ـُتٓع عٔ َعك١ٝ اهللّ اهلل ٫ٚ ٜع٢ً َا سطٸ
كػٞ ايـُايؿ٠ٛٗ :  ٚغريٙ , سساهلل ايٛاسس ا٭: ذُع بني َعبٛزٜٔ ٜـ

 .  - ّ اهللكسّ ع٢ً َا سطٸايـُيٓسا٤ُٖا ٚ
ًك١ ايـدَٛاؾل يًؿطط٠ ٚص اهللإ٫ ي٘ ٫ إط تٛسٝس اهلل ٕإ:  ٚبعباض٠ ثا١ْٝ

ص ٌ َٛيٛز ٜٛيس ع٢ً ايؿطط٠نط(: ) ق١ًٝ يًبؿط قاٍ ضغٍٛ اهللا٭
ٕ اهلل عطؾ١ بأايـُٜعين ع٢ً ط(: )اض بايتٛسٝس قاٍ خبٚؾػٸطتٗا بعض ا٭

ٌٸ ٚٳاتٹ ط : ؾصيو قٛي٘ غبشاْ٘  ,خايك٘ ععٸ ٚد ُٳا ًَلٳ ايػٻ ٔٵ خٳ َٳ ِٵ  ٗٴ ٔٵ غٳَأِيتٳ ٚٳَي٦ٹ
٘ٴ ًٖ ٔٻ اي ٝٳُكُٛي ُٳطٳ َي ٚٳاِيَك ُٵؼٳ  ٚٳغٳدٻطٳ ايؿٻ  .صٚٳاَ٭ضٵضٳ 

 أٚؾهٌ  شعإ بايتٛسٝس ايصٟ ؾطط اهلل ايٓاؽ عًٝ٘ يٝؼ ؾٝ٘ٚعًٝ٘ ؾاٱ
ط خ٬م َع٘ ٚؾػٸٚيصا إؾرتط اٱ, ١ٓايـذس ست٢ ٜػتشل ٛسٸايـُدٗس َٔ 

ُٸ ـشذعٙ ت إٔخ٬ق٘ إٚط ا سطّ اهلل تعاىلا٫خ٬م بتك٣ٛ اهلل ٚا٫َتٓاع ع
ُٸإ٫ ي٘ َكاي١ ٫ إ ٌٸّ اهلل ا سطٸاهلل ع  س بكٛي٘ٛسٸايـُؾاشا مل ٜهٔ , صععٸ ٚد

ُٸَـد صاهللإ٫ ي٘ ٫ إط  تعاىل مل تٓؿع٘ ن١ًُ ايتٛسٝس ّ اهللا سطٸًكّا َتٛضعّا ع
, طَاتَ٘ـشُٔ ٜعكٝ٘ ٚمل ٜتٛضع عٔ ـٙ غبشاْ٘ يعسٸ٭َٔ عصاب اهلل ايصٟ أ

ٌٸ١ُ ع٢ً اهلل ـاهلل ن١ًُ عع١ُٝ نطٜإ٫ ي٘ ٫ إ ٕإط(: )قاٍٚ َٔ , ععٸ ٚد
َٚٔ قاهلا ناشبّا عكُت َاي٘ ٚزَ٘ ٚنإ , ١ٓايـذغتٛدب ًكّا إَـدقاهلا 

َٛاي٘ ٚعطن٘ يف عكُت ن١ًُ ايتٛسٝس ْؿػ٘ ٚأ: ين ٜع صايٓاض إىلَكريٙ 
َٔ َٔ يهٔ ٫ تٓؿع٘ يف اٯخط٠ يٮ, ايسْٝا ٭ْ٘ بتٛسٝس اهلل ٜكري َػًُّا ايـِع

عها٥٘ ٚدٛاضس٘ َٚٓعٗا اشبّا يف َكاي٘ مل ٜعهسٙ بتٛسٝس أنإ ن إشاعكاب٘ 
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ُٸ ٌٸّ اهلل ا سطٸع  كسضايٓاض ٜكهٞ ؾٝ٘ ظَاّْا ب إىلؾٝهٕٛ َكريٙ  عًٝ٘ ععٸ ٚد
س يف ايٓاض نُا ٜػتؿاز َٔ دًـ٫ ٜ غبشاْ٘ اهلل ٙتٛسٝسدٌ ثِ ٭, َعاقٝ٘
 . خباض ا٭بعض 

َٳا : ط٦ِ َعّٜٓٛا َع قٛي٘ غبشاْ٘ ـذًُتٝ٘ ًٜتـسٜح ايؿطٜـ بايـشٖصا  ٚٳ
ٕٳ َٴؿٵٔطُنٛ ِٵ  ٖٴ ٚٳ ٘ٹ ٔإ٫ٖ  ًٖ ِٵ بٹاي ٖٴ ٔٴ َأِنجٳطٴ َٹ عتكس ايـُ٪َٔ باهلل ايـُؾإ , صٜٴ٪ٵ

نٝـ ٜهٕٛ َؿطنّا ٖٚٛ  ٚمجاي٘ ْٚعاٖت٘ عٔ ايٓكا٥ل ٚنُاي٘بٛسساْٝت٘ 
  .س يف إعتكازٙ ؟َٛسٸ َ٪َٔ 

 ( ؾطى ايعكٝس٠) ٫ (ؾطى ايطاع١): باضن١ ايـ١ُٜ ايعاٖط إضاز٠ اٯ
ٜهٕٛ ؾطى  إُٔإ باهلل ٚتٛسٝسٙ يف ايعكٝس٠ ؾ٬بس ـؿطٚض ؾٝ٘ ا٫ٜايـُؾإ 

٘ ٚاسسّا أسسّا ثِ ٜعكْٛ ٚا باهلل ضبّإ ٜعتكس٪َٓني باهلل ؾطى طاع١ بأايـُنجط أ
 ِ٘ ؾٝرتنٕٛ بعض َا أَط اهلل بَٚٛاقؿٗ ِٚغًٛنٝاتٗ ِعُاهلْٛ٘ يف أ٫ٚ ٜطٝع

ٚضا٤  ٕٚاض٠ بايػ٤ٛ ٜٚػريَٸِ ا٭ْؿػٗأ ّٕٛ اهلل غبشاْ٘ ٜٚطٝعُا سطٸـب ٜٚأتٕٛ
ٖٚصا ٚاقع ٬َسغ ع٢ً نجري َٔ , ايؿٗٛاتْسا٤  ًٕٜٛٚبٸ ايؿٝطإٚغاٚؽ 

ؾطٜو  اهلل ٚسسٙ ٫إ٫ ٘ ـي٫ إطُٔ ٜكٍٛ بًػاْ٘ـ٪َٓني باهلل غبشاْ٘ َايـُ
 أٚايعْا  أٚٓا٤ ػاي إىلغتُاع طٝع ٣ٖٛ ْؿػ٘ ْٚسا٤ ؾٝطاْ٘ يف اٱٜٚ صي٘

ا٫غتُاع  أٚ , ّ اهلل غبشاُْ٘ا سطٸـشٖٛا َـْ أٚبا ايطاب هضتإ أٚايهصب 
َٸاض٠   أٚزؾع ايعنا٠  أٚر ايـش أٚايكٝاّ  أٚيف تطى ايك٠٬ يًٓؿؼ ا٭

عباز٠ اهلل ٣ٖٛ عتكازٙ يهٓ٘ ٜؿطى بَ٪َّٓا َٛسٸسّا هلل يف إهٕٛ ؾٝ ,ُؼايـد
( ؾطى طاع١)غاٚؽ ؾٝطاْ٘ ٖٚصا ٜتبع يف غًٛن٘ ْسا٤ ؾٗٛت٘ ْٚٚؿػ٘ سٝح 

ل يف ايػًٛى ايـش ٚعسّ إخ٬م ايعبٛز١ٜ هلل ٚعسّ إخ٬م ايتبع١ٝ يًباض٨
ٌ ايعُ ايـضٚٚؾكٓا يك (ؾطى ايطاع١)عكُٓا اهلل غبشاْ٘ َٔ , ٚايعٌُ

 .ُس هلل ع٢ً تٛؾٝك٘ ٖٚساٜت٘شايـٚ
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 . صذكسًا هوٌ٘ت طّدأكٚص اهِاض ًّ كاْ أط -17 
 

 طسازٜح ايهجري٠ اييت تصٓنٖٛ بعض ا٭, ُسٟ َـشٖصا سسٜح 
 ٔ يًعبازٚاييت تبٝٸ -ايكاٖط٠ يًعبازٚكٝك١ ايػاطع١ ايـش -ٛت ايـُا٫ْػإ ب 
 ٫ق٬حٚا ك٬حَٔ ايٓؿع ٚايؿا٥س٠ ايهبري٠ يف اي َا يف شنطايـُٛت  
 . -ايؿطزٟ ٚا٫دتُاعٞ  -

٪َٓني ايـُٟ أ :غ٪اٍ قشابٞ َٔ ضغٍٛ اهلل : خط٣ ٚيف ضٚا١ٜ أ 
 . صِٖ إغتعسازّا ي٘ؾسٸأنجطِٖ شنطّا يًُٛت ٚأ(: ط)أنٝؼ؟ ؾأداب 

ايهاف  بؿتض( ايهٝؼ)ٚ, نجطِٖ ضظا١ْ أٟ أعكًِٗ ٚأص أنٝؼ ايٓاؽط
١ْٝ ٚايؿط١ٓ ٖٚٞ ن١ًُ تعين ايعك٬( ؽنا)ٚغهٕٛ ايٝا٤ َكسض ايؿعٌ

ٌ ٖٚٛ ايؿطٔ غِ ؾاعبتؿسٜس ايٝا٤ إ( ؼايهٝٸ)ٚ, ش١ـٚايطظا١ْ ٚدٛز٠ ايكطٜ
ق٣ٛ إغِ تؿهٌٝ ٜعين ا٭ؾس عك١ْٝ٬ ٚا٭( ا٭نٝؼ)ٚ, ايعك٬ْٞ يف تكطؾات٘

 . َٛقؿ٘ أٚيف تكطؾ٘  ٚا٭نجط ضظا١ْ
ُٳا تٳُهْٛٴٛا طْهاضٖا ـُهٔ إٜ ٛت ْٗا١ٜ َؿطٚن١ ٚغا١ٜ َع١ًَٛ ٫ايـُٚ ٓٳ ٜٵ َأ

َٴؿٳٝٻسٳ٠ٺٜٴسٵ ِٵ ؾٹٞ بٴطٴٕٚز  ٛٵ ُنٓتٴ ٚٳَي ٛٵتٴ  ُٳ ِٵ اِي ٕٳ ط, صٔضٗن ٛٵتٳ اٖيصٹٟ تٳؿٹطټٚ ُٳ ٕٻ اِي ٌٵ ٔإ ُق
 ِٔ ٕٳ ٔإَي٢ عٳايٹ ِٻ تٴطٳزټٚ ٗٳازٳ٠ٹ ثٴ ٚٳايؿٻ ٝٵبٹ  ِٔ اِيػٳ ٕٳ ٔإَي٢ عٳايٹ ِٻ تٴطٳزټٚ ِٵ ثٴ َٴ٬َقٹُٝه ٘ٴ  ٘ٴ َؾٔإْٻ ٓٵ َٹ

ٓٳب٦ِّٴُه ٝٴ ٗٳازٳ٠ٹ َؾ ٚٳايؿٻ ٝٵبٹ  ٕٳاِيػٳ ًُٛ ُٳ ِٵ تٳعٵ ُٳا ُنٓتٴ ْتكاٍ َٔ ٛت ساي١ إايـُ ٕإبٌ , صِٵ بٹ
يكٝا١َ ؾًٝك٢ ع٢ً عطقات ايف عامل ايكرب ٚ اغب١ايـُـش ايـِع إىلايسْٝا  ايـِع

 .  عُاي٘ يف ايسْٝاؾٝٗا نٌ ٚاسس دعا٤ أ
يًكا٤  أ ي٘ ٜٚػتعسٸٛت ٜٚتٗٝٸايـُ شبٸـٜ إٔؼ ٫بس ٌ ايهٝٸ٪َٔ ايعاقايـُٚ
اضّ اهلل ٚأزا٤ سكٛم َـشغتعسازٙ بايٛضع عٔ اٙ ٜٚتشكل إاغبت٘ إَٜـشاهلل ٚ

 . سس أ سس ٚعسّ ايتذاٚظ ع٢ً سلٸايٓاؽ ٚعسّ ظًِ أ
  عًِٝٗ ٛت ٜٚتُٕٓٛ عسّ ٚضٚزٙايـُ٪َٓني ٜهطٖٕٛ ايـُنجط ـذس أبُٝٓا ت
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ٛت ضاس١ يًُ٪َٔ ايـُٚ, ٛتايـُبٔ آزّ ٜهطٙ إط(: )ٚقس قاٍ ضغٍٛ اهلل 
 ٚتعسَ٘ ُاْٜ٘ـاييت قس تٛزٟ بإ ٚآؾاتٗا َٚؿانًٗا ب٤٬ ايسْٝاٜعين  صَٔ ايؿت١ٓ

 . ْعٛش باهلل َٔ غ٤ٛ ايعاقب١ , أٚ تهعؿ٘ ٚتػ٤ٛ عاقبت٘
ٚقس , ع٢ً نجط٠ شنط اٱْػإ يًُٛت ٚايتٗٝ٪ ي٘  شحٸـسٜح ٜايـشٖصا 

:  ()ؾتٗط قٛي٘ٚقس إ, ()ٌٖ بٝت٘ٚأ( ) تهطض ٖصا َٔ ضغٍٛ اهلل
ٛت ايصٟ ٜٗسّ يصات ايٓاؽ يف ـُايٜعين  صنجطٚا َٔ شنط ٖازّ ايًصاتأط
 يعا١َٝ ات ٚقس ؾطض اهلل ؾٝ٘ ايتهايٝـ اٱايسْٝا ايصٟ تؿٝع ؾٝ٘ ايًص ايـِع
 .تُعايـُـذق٬ح ساٍ ايؿطز ٚساٍ ٱ - ١ُٝـايٛدٛب١ٝ ٚايتشطٜ -

ٛت ٜعني ع٢ً ايتشصض عٔ َتابع١ ايؿٗٛات ايـُط تصٓن٫ٚ ضٜب يف إٔ  
: بٞ بهط ُس بٔ أَـش إىلتاب٘ يف ن( )٪َٓني ايـَُري قاٍ أ, طاّايـش

ٛت ايـُبُٛت عٓسَا تٓاظعهِ أْؿػهِ َٔ ايؿٗٛات ٚنؿ٢ ـٚأنجطٚا شنط ايط
: ٛت ؾٝكٍٛ ايـُقشاب٘ بصنط نجريّا َا ٜٛقٞ أ ٚنإ ضغٍٛ اهلل , ٚاععّا

 . صٛت ؾاْ٘ ٖازّ ايًصات سا٥ٌ بٝٓهِ ٚبني ايؿٗٛاتايـُنجطٚا شنط أ
ٕ ٜتؿهط يف عاقبت٘ كًب ٚسسٙ بأيًُٛت قس ٜتشكل يف اي ٚتصنط ا٫ْػإ
عا٤ ايـذٛت عًٝ٘ َٚا ٜعكب٘ َٔ سػاب ايكرب َٚٔ ايـُْٚٗاٜت٘ ٚعطٚض 

 . ايسْٝا  ايـِرتتب ع٢ً غًٛن٘ يف عايـُ عسٸايـُ
 يـِ آٜؿع َ ٛت ٚعٛاقب٘ ٫ايـُيهٔ ٖصا ايتصنط ايباطين ٚايتؿهط ايكًيب ب

رب عٔ ايـدٚضز يف , ٛاقـ ٚايتكطؾاتايـُآثاضٙ ع٢ً ايػًٛى ٚ بعٗٛض ٜعتهس
ب ٚتٓٓه صظٖس يف ايسْٝاإ٫ ْػإ ٛت إايـُنجط شنط َا أط(: )ا٫َاّ ايباقط

ٌٸ ٚع٬ٓايـشعٔ   ايـضٖٚصا ايصنط ٚايتؿهط ٖٛ ايك, طاّ َٚعك١ٝ ايطمحٔ د
ٚع٢ً  سني ٜٓعهؼ تصنطٙ يًُٛت ٚتؿهطٙ ؾٝ٘ ع٢ً غًٛن٘ ايؿطزٟ: ايٓاؾع 

ٛت يػطض ايـُ َط بصنطتهطاض ا٭ٝس ٚـكٌ ايتأنـٚ٭دً٘ س, ٘ـكطؾـؿ٘ ٚتـَٛق
 .ٝات١ٝايـشٛاقـ ايـُْعهاؽ ايتصنط ع٢ً ايػًٛى ٚإ
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 :( ْٗر ايب٬غ١)ضٟٚ يف , عاظ َٓٗا نُا ٚضز ا٭َط بعٜاض٠ ايكبٛض ٚاٱتٸ
يـُا ضدع َٔ قؿني أؾطف ع٢ً قبٛض ايهٛؾ١ ( )إٔ أَري ايـُ٪َٓني 

 : ٚخاطب أًٖٗا 
ٜا أٌٖ , ؿط٠ ٚايكبٛض ايـُع١ًُٜا أٌٖ ايسٜاض ايـُٛسؿ١ ٚايـُشاٍ ايـُكط

أْتِ يٓا ؾطط غابل , ايرتب١ ٜا أٌٖ ايػطب١ ٜا أٌٖ ايٛسس٠ ٜا أٌٖ ايٛسؿ١
, ٚأَا ا٭ظٚاز ؾس ْهشت , أَا ايسٚض ؾكس غهٓت , شٔ يهِ تبع ٫سلـْٚ

ُٸت  ثِ ص ٖصا خرب َا عٓسْا ؾُا خرب َا عٓسنِ ؟, ٚأَا ا٭َٛاٍ ؾكس قػ
َا يٛ أشٕ هلِ يف ايه٬ّ ٭خربٚنِ إٔ أ: طإىل أقشاب٘ ؾكاٍ ( )إيتؿت 

 ص .  خري ايعاز ايتك٣ٛ
 : دتِ ببٝإ سسٜجني ـْٚ

ا١ٜ ؾإ ايػط(: )٪َٓني ايـَُري ٚضز يف خطب١ أ: سٜح ا٫ٍٚ ايـش
ُا ٜٓتعط بأٚيهِ ـدؿؿٛا تًشكٛا ؾاْـت, ـشسٚنِٕ ٚضا٤نِ ايػاع١ تأَاَهِ ٚإ

ٛت َٚا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ ايـُآَا ٖٞ َآَا ٚقسٸٚايػا١ٜ اييت ٖٞ أص آخطنِ
ـشسْٚا ْٚٓسؾع ٚايػاع١ اييت ت, ٚايٓريإ ذشِٝـايعصاب  أٚذٓإ ـيف ايايٓعِٝ 

زباض ٚنإ اشا نإ ا٫ْػإ يف إطٚ, ػابايـشيٝٗا ٖٞ قٝاّ ايكٝا١َ ٚايٓؿط ٚإ
 .  صًتك٢ايـُغطع ٛت يف إقباٍ ؾُا أايـُ

َكريْا  إىلٓا شسْٚا ٚتسؾعـشا ناْت ايػاع١ قا١ُ٥ ٚايكٝا١َ آظؾ١ ؾٗٞ تٚإ
ثكاٍ ايسْٝا ٚضغبات ْتدؿـ َٔ أ إٔٚعًٝٓا  - يكا٤ اهلل ٚسػاب٘ ٚدعا٤ٙ -

نٞ ًْشل , ٖبّا يٌٓٝ دعا٤ٙ غتعسازّا يًكا٤ اهلل ٚتأط١َ إايـُـشايؿ٠ٛٗ ٚايًص٠ 
  .ا٤ اهلل ٚسكًٛا ع٢ً دعا٤ٙ ٚدٓاْ٘يك إىلٚيٝا٤ اهلل ايصٜٔ غبكْٛا بطنب أ
 يني ْٚؿطِٖ ٚٸٜٓتعط ببعح ا٭ٟ أص آخطنِ ٚيهِٜٓتعط بأُا ـؾاْط

 ٝا٠ ايـشيف  ِٗ دا٤ أدً إشايًشام ست٢ خطٜٔ ٧ٝ اٯَـذ: يًكٝا١َ 
 ؾتكّٛ ايكٝا١َايكرب  ايـِٓتكًني َٔ عايـُيتشكٛا بطنب ِ ٚإإنتٌُ ٚقتٗايسْٝا ٚ
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 .  ِٝ ٚايٓريإشذايـ أٚ ٓإايـذ٘ ٚدعا٤ٙ َٔ ايٓعِٝ ٚخص نٌ ٚاسس سٓكٜٚأ 
 (: )٪َٓنيايـَُري غأٍ بعهِٗ أقس  ضٟٚ أْ٘: سٜح ايجاْٞ ايـش

 (: ) دابَا اٱغتعساز يًُٛت ؟ ؾأ
ثِ ٫ , هاضّايـُؾتُاٍ ع٢ً اضّ ٚاٱايـُـشدتٓاب أزا٤ ايؿطا٥ض ٚإط
ٜبايٞ إبٔ أبٞ طايب  ٚاهلل ٫, ٛت عًٝ٘ايـُٚقع  أٚٛت ايـُٚقع ع٢ً ٜبايٞ أ

 . صٛت عًٝ٘ايـُّ ٚقع ٛت أايـُٚقع ع٢ً أ
 ٛتايـُُا بعس ـي أٚغتعساز يًُٛت َع٢ٓ اٱ ٖٚصا سسٜح ؾطٜـ ٜؿطح

 ْ٘ بأ( )٪َٓنيايـَُري طٙ اٱَاّ أٚقس ؾػٸ, عا٤ايـذػاب ٚايـشَٔ 
ٚدبٗا يف تؿطٜع٘ اييت ؾطنٗا اهلل ع٢ً عبازٙ ٚأص زا٤ ايؿطا٥ضأط
 طاّايـشٚ ايـِعايـُعاقٞ ٚايـُبتعاز عٔ اٱأٟ ص اضّايـُـشدتٓاب ٚإط
 ٪َٔ ايـ٣ُ زٸؾاشا أ, اضّ ا٫خ٬مأٟ َه صهاضّايـُؾتُاٍ ع٢ً ٚاٱط

 ط ع٢ً طَات ٚتٛٓؾايـُـشدتٓب ٚإايٛادبات  َٔ َا ؾطض اهلل عًٝ٘
ّا يًكا٤ اهلل ػتعسنإ َخط٣ ٚٚؾاظ زْٝا ٚأَهاضّ ا٫خ٬م نإ تكّٝا ٚضعّا 

ِٸ ٚس٦ٓٝص ٫,  غبشاْ٘ ٚقع ع٢ً ٛت ٫ٚ ٜبايٞ أايـُ٪َٔ َت٢ دا٤ٙ ايـُٖصا  ٜٗ
 . ٘ ٛت عًٝايـُّ ٚقع ٛت أايـُ

 ْ٘ٛت ٭ايـُدا٤ٙ  إشا -ايتكٞ ايٛضع -٪َٔ ايـُٜبايٞ  ُا ٫ـٚاْ
ػٔ ايـشٚؾاط١ُ ٚ ()٪َٓنيايـَُري ٚأ( )نأَ يؿؿاع١ ضغٍٛ اهلل  
ض٣ٚ ايهًٝين عٔ , ٚسهٛضِٖ عٓسٙ سني قبض ضٚس٘( ) ػنيايـشٚ

قشاب٘ ع٢ً ضدٌ َٔ أ زخٌ ضغٍٛ اهللطْ٘ أ(: )ا٫َاّ ايكازم
: ؾكاٍ , ٛت إضؾل بكاسيب ؾاْ٘ َ٪َٔايـًَُو  ٜا: ٍ ذٛز بٓؿػ٘ ؾكاـٖٚٛ ٜ

 ُس أْٞ أقبض َـش عًِ ٜاٚإ,  ُس ؾاْٞ بهٌ َ٪َٔ ضؾٝلَـش بؿط ٜاأ
عع ايـذٖصا  َا: قٍٛ َٔ زاضِٖ ؾأ قّٛ يف ْاس١ٝٺؾأ, ضٚح ابٔ آزّ ؾٝذعع أًٖ٘ 

 ـشتػبٛٙؾإ ت  :شْب  نإ يٓا يف قبه٘ َٔ   َٚا ,ً٘دقبٌ أ اهلل َا تعذٸًٓاٙ ؾٛ
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 .صُٛا ٚتٛظضٚاععٛا تأثـذـٕ تٚإ, تكربٚا ت٪دطٚاٚ
تك٣ٛ اهلل غبشاْ٘ ببايٛق١ٝ ( ) غتؿانت ايطٚاٜات عِٓٗٚقس إ

يهٌ  هتٛبايـُدٌ َٚعاقٝ٘ إغتعسازّا يًُٛت يف ا٭ اضََ٘ـشعٔ ٚايٛضع 
ُٳ٦ٹٓٻ١ُ طري ٚايبؿاض٠ ايـدٛايٞ ايـُ٪َٔ ايـُنٞ ًٜك٢ إْػإ  ُٴِط ٗٳا ايٓٻِؿؼٴ اِي ٜٻتٴ ٜٳاَأ

ًٹٞ دٳٓٻتٹٞاضٵ ٚٳازٵخٴ ًٹٞ ؾٹٞ عٹبٳازٹٟ  َٳطٵنٹٝٻ١ّ َؾازٵخٴ  صدٹعٹٞ ٔإَي٢ ضٳبِّوٹ ضٳانٹٝٳ١ّ 
ٚٳؾٹٞ اٯخٹطٳ٠ٹ ٫َ  ط ٝٳا  ْٵ ِٵ اِيبٴؿٵطٳ٣ ؾٹٞ اِيشٳٝٳا٠ٹ ايسټ ٗٴ ٕٳ َي ٜٳتٻُكٛ ٚٳَناْٴٛا  َٳٓٴٛا  ٔٳ آ اٖيصٹٜ

ِٴ ٛٵظٴ اِيعٳعٹٝ ٛٳ اِيَؿ ٖٴ ٘ٹ شٳيٹَو  ًٖ ُٳاتٹ اي ًٹ ٌٳ يٹَه ٚقس ٚضز عٔ ا٫َاّ ايكازم , صتٳبٵسٹٜ
( ) ُس ٚعًٞ َـشٕ ٜبؿطٙ بأ( ٝا٠ ايسْٝاايـشايبؿط٣ يف )تؿػري() 
 . ٛت ايـُ س١ٓ عٓايـذب

: ٛت ايـُغتؿانت ايطٚاٜات يف ايتشصٜط َٔ عكاب اهلل عكٝب نُا إ     
, ػابايـشؿط ٚايٓؿط ٚايـشٚع٢ً عطقات ايكٝا١َ بعس  ,يف ايكرب ٚايربظر

زخًٛا  إشاعاقٞ ايـٌُٖ يف بعض خطب٘ أ ()٪َٓني ُايـَري ٚقس ٚقـ أ
 : ٚقاٍ  , ِٖقرب

 ع٢ً ؾطاق٘ َٚٛت٘ يـِأتايـُ صعتؿذٸايـُع ٚضدع ؿٝٸايـُْكطف إ إشاست٢ ط
ُؿادأ٠ ـٟ يأص ّا يبٗت١ ايػ٪اٍ ٚعجط٠ ا٫َتشإذٝٸـقعس يف سؿطت٘ ْأط

عػري َتشإ ٖٚٛ إ, يف عامل ايسْٝاعُاي٘ ػاب ٚايػ٪اٍ عٔ إعتكازات٘ ٚأايـش
ْعٍٚ ايعصاب يف ايكرب بعس  ()ثِ سه٢ , ٘ايعاقٞ ضبٸعٓسٙ غٛف ٜعجط 

غتُطاضٙ ب ايعصاب ع٢ً ايعاقٞ ٚإيػ٪اٍ ٚتطتٸشكٝل اـػاب ٚتايـشَٓادا٠ 
ِٵ طنُا قاٍ غبشاْ٘  ٖٴ ٚٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ ٕٳ ٫َ ٜٴَؿتٻطٴ عٳ ِٳ خٳايٹسٴٚ ٓٻ ٗٳ َٹنيٳ ؾٹٞ عٳصٳابٹ دٳ ُٴذٵٔط ٕٻ اِي ٔإ

ٕٳ ًٹػٴٛ َٴبٵ ٘ٹ   (: ) ؾكاٍ صؾٹٝ
 صِٝ ٚؾٛضإ ايػعريشذايـُِٝ ٚتك١ًٝ ايـشْعٍ : ععِ َا ٖٓاى ب١ًٝ ٚأط

ايٛاضز ٚؾس٠  ذشِٝـايُِٝ ايٓاظٍ ٚقًٞ ايـشٖٛ  ؾسٙ عصابّا َٚطاض٠ّأ إٕ ٟأ
 ٟ أص ـش١ؾرت٠ َطٜ ٫ط: ْكطاع طٜل اي٬ٖب ٚبٓشٛ َتكٌ َٔ غري إايـش
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٫ٚ زع١ ط ُ٘يـأ٫ غهٕٛ ٫ٚ ؾتٛض ٫ٚ تٛقـ يف ايعصاب ست٢ ٜػرتٜض َٔ 
, ٫ٚ ق٠ٛ سادع٠ط يـِٚا٭ ضاس١ تعٌٜ َا أقاب٘ َٔ ايعصاب ٟ ٫أص ش١ـَطٜ
 شٍٛ ٚتسؾع عٓ٘ ايعصابـسٍٛ ي٘ ٫ٚ ق٠ٛ ت ٟ ٫أص َٛت١ ْادع٠ ٫ٚ

٫ٚ َٛت١ سانط٠ تصٖب باسػاغ٘ عٔ ايؿعٛض , ٚيٛ يف بعض ايٛقت  
ٚعصاب  ٛتاتايـُطٛاض ٫ٚ غ١ٓ َػ١ًٝٓ بني أطػتُط ايـُٚايعصاب  يـِبا٭

 .ٓكطع١ ايـ١ُ غري تكًايـُ صايػاعات
 ٫غُٝا يًعاقني  ايـدًل ذُٝعـي ()٪َٓنيايـَُري ٖٚٓا ْٓكٌ َٛعع١ ٭

ُٸ ايـضايعٌُ ايك إىلبازض٠ ايـُع٢ً ؾٝٗا  شحٸـٜ  : ا سطّ اهلل ٚايٛضع ع
عسٚا ي٘ قبٌ ٛت يف غُطات٘ ٚأَٗسٚا ي٘ قبٌ سًٛي٘ ٚأايـُ ٚاٚبازضط

بعس قٝاَٗا ٚيف ايكرب قبٌ ايكٝا١َ : ػاب ٚايعصاب ايـش ٔ َطسًيتثِ بٝٸ صْعٚي٘
 : ٚقاٍ 

, ـُٔ دٌّٗا ئُ عكٌ َٚعتربـؾإ ايػا١ٜ ايكٝا١َ ٚنؿ٢ بصيو ٚاععّا يط
 إىلؾاض٠ إص ب٬ؽٚقبٌ بًٛغٗا َا تعًُٕٛ َٔ نٝل اٱضَاؽ ٚؾس٠ اٱ

  طَٛؽ يف قربٙايـُايصٟ ًٜبؼ  يـِط١ ايطَؼ ٚؾس٠ ا٫نٝل ايكرب ٚنػ
مساع طًع ٚضٚعات ايؿعع ٚإخت٬ف ا٭ن٬ع ٚإغتهاى ا٭ُايـٍٖٚٛ ط

ِٸخٚظ١ًُ ايًشس ٚ ا نً٘ نٓا١ٜ ٖٚصص ايهطٜض ٚضزّ ايكؿٝض ٝؿ١ ايٛعس ٚغ
ٛف ٚايؿعع ايصٟ ايـدٚقاف نػط١ ايكرب ٚؾس٠ عٔ عصاب ايكرب بصنط أ

ذطٟ عًٝ٘ َٔ ايتشكٝل ـٜ شسٙ َٚاـًع عًٝ٘ ا٫ْػإ عٓس ْعٍٚ قربٙ ٚيٜٓط
 . عا٤ ٚايعصاب ع٢ً ايعكا٠ قبٌ ايكٝا١َ ـذ٘ َٔ ايٜعكب ٚايػ٪اٍ َٚا

ٚيف ايكٝا١َ  ٚايٓكٛم ايع١ًٜٛ بٛقـ عصاب ايكرب ايٛاضز ع٢ً ايعكا٠
ٞٸْكٛم  , ـُٔ ٜعكٌُٔ ٜعترب ٚزضؽ يـٚعرب٠ ي نجري٠ بعهٗا ٚقـ دً

 .  ٝبَـذْ٘ مسٝع  َٔ غهب٘ ٚعصاب٘ ٚٚؾكٓا يتكٛاٙ إْا اهللأعاش
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, خ٘قًا قتوم  بادٝ اهعبٚد  ّز ٗجّىدٗا ا هل قَ٘  ب: ٞ اد ثالثاهعّبط -18
ٗقَ٘  بدٗا ,  لوب اهج٘اب قتوم  بادٝ األجسا١ٗقَ٘  بدٗا ا هل تبازن ٗتعاىل

 . ص قضى اهعبادٝٗٓٛ أ حبًا قتوم  بادٝ األحساز   ّز ٗجّىا هل 
 

بػٓس ( قٍٛ ايهايفأ)ايؿطٜـ ضٚاٙ ايؿٝذ ايهًٝين يف  سٜحايـشٖصا 
 ْٛاٜا ايعباز يف  : ٔ تؿك٬ّٖٝٚٛ ٜبٝٸ ()م َاّ ايكازاٱ إىلقشٝض 

 غبشاْ٘ ٚإدتٓابِٗ ْٛاٖٝ٘ٚاَطٙ عبازتِٗ هلل ٚطاعتِٗ إٜاٙ ٚإَتجاهلِ أ
  .طَات٘ َـشٚ

طاز َٔ عباز٠ اهلل غبشاْ٘ يٝؼ خكٛم ايك٠٬ ٚايكٝاّ ايـُٚ
ٛى ًطاز َٓٗا ايػايـُبٌ , ُا تتٛقـ قشت٘ ع٢ً اي١ٝٓ ايكطب١ٝ ـشُٖٛا َـْٚ

ٚعباز٠ اهلل ٖٞ ايػًٛى , ١ً ٜعين َػًٛن١ َصٓي (س٠ططٜل َعبٸ)ٍ ٌ ٜكاٚايتصٓي
ي٘ ٚتٛانعّا  ايػري ع٢ً طبل قاْْٛ٘ ايؿطعٞ تصي٬ّايٝ٘ غبشاْ٘ ٚا٫قرتاب َٓ٘ ب

بط بػًٛى ا٫ْػإ ٚتكطؾات٘ ؾايعباز٠ تطت, ُكاَ٘ ايطبٛبٞ ايكسغٞ ـؿّا يٚتعٓي
 . غبشاْ٘ ٚتعاىل باهلل  ٚضبط٘ إٜاٖا

تٓعٜ٘ عبازت٘ ٫بس َٔ ٚغبشاْ٘ هلل  خ٬م ْٝت٘إ٫ٚبس يًُ٪َٔ َٔ 
يطنا اهلل : يػطنني ؾ٬ ٜعٌُ ,  عٔ ايؿطى ب٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل باهلل ٚع٬قت٘

ٚٳ٫َ طٚيط١ٜ٩ ايٓاؽ ٚإضنا٥ِٗ ُٳ٬ّ قٳايٹشٶا  ٌٵ عٳ ُٳ ٝٳعٵ ًِ ٘ٹ َؾ ٕٳ ٜٳطٵدٴٛا يٹَكا٤ٳ ضٳبِّ ٔٵ َنا ُٳ َؾ
٘ٹ َأسٳسٶا ٌٸٜكٍٛ اهلل طسٜح ايكسغٞايـشٚيف  صٜٴؿٵٔطِى بٹعٹبٳازٳ٠ٹ ضٳبِّ ْا أ:  ععٸ ٚد

ب٘ غري اهلل َٔ  ىايعٌُ ايصٟ أؾط -ؾٗٛ, خري ؾطٜو ؾُٔ عٌُ يٞ ٚيػريٟ 
 : () ٪َٓنيايـَُري ٚقاٍ أ,  أٟ يػري اهلل صـُٔ عًُ٘ي -خًك٘

 . ص٬مايـدٚبا٫خ٬م ٜهٕٛ ط
٬ق١ ٚغا١ٜ اٱضتباط َع اهلل غبشاْ٘ ٔ ْٛع ايعسٜح ايؿطٜـ ٜبٝٸايـشٖصا 

 َٚكاقسِٖ  ايكًب١ٝ اِٖ ٜٓطًل َٔ ْٛاٜ ـ ــٝـتكٓ  ٖٚصا,  ث٬ث١ ْٛاع أ ٘ ٚأْ
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 سسبعح َٔ أـٓـِٗ تـاتــكطؾـِٗ ٚتـُايـٕ أع١ٝ ٚأـؿـايـدِ ـٗـغطانايباط١ٝٓ ٚأ
 : ٖٚٞ , ايعٌُ   شٛـْ نِٗ شطٸـت  ث٬ث١  باط١ٝٓ َكاقس 

ؾّا َٔ ْٛ٘ خٛععباز٠ ايعبٝس ِٖٚ ايصٜٔ ٜعبسٕٚ اهلل ٜٚطٝ: ايٓشٛ ا٫ٍٚ 
ب ٛف َٔ ايٓاض ٚايعصاايـدؾٝهٕٛ , كاب٘ ْٚاضٙ ٚضٖب١ّ َٔ غهب٘ ٚدشُٝ٘ع

 َاّط اٱعبٸ( ْٗر ايب٬غ١) ٚيف, ع٢ً ايطاع١ ٚايعباز٠هلِ نّا شطٸـباعجّا ي٘ َٚ
 (عباز٠ ايعبٝس)ْٗا عٔ عباز٠ اهلل خٛؾّا َٔ ْاضٙ بأ( )أَري ايـُ٪َٓني 
 .  سٜحـشايٖٓا يف ٖصا ( )َاّ ايكازمٖٚهصا عبٸط اٱ

دطا٤ ِٖٚ ايصٜٔ ٜعبسٕٚ اهلل ٜٚطٝعْٛ٘ يف عباز٠ ا٭:  ايٓشٛ ايجاْٞ
ٖٚ٪٤٫ َجٌ ا٭دطا٤ ع٢ً , ١ٓ ٚايٓعِٝايـذعا٤ بايـذغًٛنٝاتِٗ طًبّا يًجٛاب ٚ

عٍُٛ ي٘ ٜٚهػبٕٛ ايـُدطِٖ َٔ ٜعًُٕٛ يٝأخصٚا أ:  ايسْٝا ايـِعُاٍ يف عا٭
ـِٗ ع٢ً نّا يطٸَـشعِٝ ؾٝهٕٛ ايطُع يف ايجٛاب ٚايٓ, ضظقِٗ َٔ عًُِٗ

 (ْٗر ايب٬غ١)ٚيف , ِٗ ع٢ً ايطاع١ـ١ٓ باعجّا يايـذضدا٤ ٌْٝ ايعباز٠ ٜٚهٕٛ 
ؾتًو عباز٠  قَّٛا عبسٚا اهلل تعاىل ضغب١ّ ٕإط: ( )قاٍ أَري ايـُ٪َٓني 

ٚايتذاض ص ؾتًو عباز٠ ا٭دطا٤طط عِٓٗ عبٸ ()َاّ ايكازمٚاٱص ايتذاض
 .  ايهػب ٚايٓؿعغطنِٗ َٔ عًُِٗ  ,دطا٤َجٌ ا٭
ؾكس قاٍ , از٠ ايعبٝس خٛؾّا ٫ٚ بأؽ بعباز٠ ا٭دطا٤ طُعّاؽ بعببأ ٫ٚ

ُٴشٵػٹٓٹنيٳ: طتعاىل  ٔٵ اِي َٹ ٘ٹ َقٔطٜبٷ  ًٖ ُٳ١َ اي ٕٻ ضٳسٵ ُٳعٶا ٔإ ٚٳَط ٛٵّؾا  ٙٴ خٳ ٚقاٍ ص ٚٳازٵعٴٛ
ٚٳَناْٴٛا َيٓٳا خٳاؾٹعٹنيٳ: طغبشاْ٘  ٖٳبٶا  ٚٳضٳ ٓٳا ضٳَغبٶا  ٜٳسٵعٴْٛٳ  .صٚٳ

(  عباز٠ ا٭سطاض)ْعِ ايكػِ ايجايح . ضٜب يف قش١ عبازتُٗا  إشٕ ٫ 
 .  عؿط١ٜ ايكشٝش١ايـذست ايطٚا١ٜ ؾهٌ نُا قطٸأ

ٖٚٞ عباز٠  -ْٛاع ايعباز٠ ٖٚٞ أؾهٌ أ -سطاض عباز٠ ا٭:  ايٓشٛ ايجايح
ْعاَ٘ ب١ اهلل غبشاْ٘ ؾانطٜٔ ي٘ إَـشايصٜٔ ٜعًُٕٛ طاعاتِٗ َٓطًكني َٔ 

ز٠ ٚايطاع١ ؾاَتجًٛا ٬ّٖ يًعباٛٙ ٚٚدسٚٙ أِٗ ٚأسبٸٖٚ٪٤٫ عطؾٛا ضب, عًِٝٗ
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ععِ ٚأع٢ً ايرب١ٜ ٖٚ٪٤٫ ِٖ أ, ٚايؿهط بٸايـشٚاَطٙ ْٚٛاٖٝ٘ َٔ َٓطًل أ
ٜاٙ ٚعبازتِٗ أععِ ايعباز٠ ٭ٕ ع٬قتِٗ باهلل غبشاْ٘ ٚطاعتِٗ إ,  ًٝك١ايـد

ُع ايط أٚٛف َٔ ايعصاب ايـد:  (بٝج١ايـدا ـْا٭)كًش١ ايصات١ٝ ايـُخاي١ٝ َٔ 
 ٖٚصا َكاّ ٫( اـْا٭)ايصات  َتشطضٜٔ َٔ ضمٸ ّاسطاضؾهاْٛا أ -يف ايجٛاب 

اض٠ بايػ٤ٛ َٸاٖسٕٚ أْؿػِٗ ا٭ايـُـذعًٕٛ ا٭ٚيٝا٤ ا٭: ًل ايـدقٌ إ٫ أٜٓاي٘ 
ٜعًُ٘ ٜٚتكطؾ٘ ٜطٜس ب٘  َكاّ أْ٘ يف نٌ عٌُ إىلست٢ ٚقٌ ايٛاسس َِٓٗ 

٘ ٚعًكت٘ ظٗاض سبٸككس ب٘ إايصٟ ٖٛ باض٩ٙ ٚخايك٘ ٜٚ بٛبَ٘ـش إىلـ ايتعٓي
قطٜبّا َٓ٘ سٝح  أٚ( ) ٪َٓنيايـَُري ْعري أ, بٛبَ٘ـشُعبٛزٙ ٚـٚعبٛزٜت٘ ي
ُت٘ ـقٛي٘ َٓادّٝا ضب٘ ٚناؾؿّا عٔ قكسٙ ٚععٜ( ) ٪َٓنيايـَُري ضٟٚ عٔ أ

بٌ , خٛؾّا َٔ ْاضى ٫ٚ طُعّا يف دٓتوٗٞ َا عبستو ـيإط : َٔ عباز٠ ضب٘ 
ايصٟ ٜكٍٛ  ()سٜٔابَاّ ظٜٔ ايعاٱ ْعريٚص و٬ّٖ يًعباز٠ ؾعبستٚدستو أ

ؾأنٕٛ نايعبس ايطُع  ,ثٛاب٘إ٫ عبس اهلل ٫ٚ غطض يٞ أ إٔٙ إْٞ أنطط: 
ٛف عكاب٘ يـدإ٫ عبسٙ ٫ أ إٔنطٙ ٚأ, مل ٜعٌُ ٫طُع عٌُ ٚإ ٕإ: طُع ايـُ

؟ قاٍ  ؾًِ تعبسٙ :قٌٝ ي٘  صدـ مل ٜعٌُـمل ٜ ٕإ: نٕٛ نايعبس ايػ٤ٛ ؾأ
(: ) ٞٸ ٚإـُا ٖيط  . ص ْعاَ٘ٛ أًٖ٘ بأٜازٜ٘ عً

٪َٔ ايـُْػإ ٜكٌ إيٝٗا اٱ اي١ ٚايػا١ٜ َٔ ايطاع١ ٚايعباز٠ ٫ايـشٖصٙ 
بٝج١ ايطايب١ يًُٓاؾع ايؿدك١ٝ ايـدا ـْا٭)بعس دٗاز ايٓؿؼ إ٫ ٘ بطبٸ
 اهلل غبشاْ٘  ٫ بعس تطٜٚض ايٓؿؼ ع٢ً سبٸٚإ (ايصات١ٝ ايـضكايـُٚ
ًٓ قًب٘ ٜٚؿتسٸ ثِ ٜكؿٛ, اعت٘ط ٚع٢ً سبٸ -يهُاي٘ ٚمجاي٘  - ٘ هلل ك٘ ٚسبٸتع

عُاي٘ ٖصا ع٢ً تكطؾات٘ ٚأ طاعت٘ ٜٚٓعهؼ إىل٘ ؾٝٓطًل يًعباز٠ َٔ سبٸ
ِٸ ١ ٫ٚايـشايك ب ايٝ٘ بٛب٘ ٚايتكطٸشـُـ يٚقكس ٚغا١ٜ غ٣ٛ ايتعٓي ٜهٕٛ ي٘ ٖ

: ع٢ً ٖصا بكٛي٘ غبشاْ٘( )َاّ ايكازمٚقس اغتؿٗس اٱ, ٤ٙغرتناٚإ
ٌٵط ٓٵتٴ :ُق ٕٵ ُن ٕٳ  ِٵ ٔإ ٘ٳ  تٴشٹبټٛ ًٖ ٘ٴ  َؾاتٻبٹعٴْٛٹٞ  اي ًٖ ِٵ اي ِٵ  ٜٴشٵبٹبٵُه ٜٳػٵؿٹطٵ َيُه ِٵ ٚٳ  ثِ  صشٴْٴٛبٳُه
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 إ َٔـاهلل ن بٸـسـٔ أَٚ, ـٸ٘ اهلل بـسأ ٌٸـععٸ ٚد هللا سبٸؾـُـٔ أط : قاٍ 
ٕٳ: طإىل قٛي٘ تعاىل َؿريّا  صاٯَٓني َٹٓٴٛ َٳ٦ٹصٺ آ ٛٵ ٜٳ ٔٵ َؾعٳٕع  َٹ ِٵ  ٖٴ  .صٚٳ

ضغب يف خطبتٗا  أ٠ٚ إَطأ سبٸأ إشاؾاْو تط٣ بعض ايبؿط ٫ٚ عذب 
بٛبت٘ بٌ ٜٓؿػٌ َـشط يف تطاٙ ٜؿٓه - ٚيٛ سطاَّا -يف ايعًك١ بٗا  أٚٚظٚادٗا 

ًٓبٗا  بايه٬ّ : هٌ ؾ٧ٝ بٌ يطناٖا ٘ ٜٚطاٖا يف نٌ ؾ٧ٝ ٜٚتٛقؾهطٙ ن
 هطٙ ست٢ تطاٙ ٜرتى بعض عازات٘ ٚبرتى َا ت شبٸـؿعٌ َا تبٗساٜا ٚـايبٚ
 . ٖٚصا ًَشٛظ َؿاٖس نجريّا , يتشكٌٝ ضناٖا سبٸّا بٗا - تسخني َج٬ّاي -

ٕ ٖصا أٚىل َٔ شاى ا٫ْػإ بأ -٘ ٚنُاي٘ ـذُاٍ ضبٸ٪َٔ ايعاضف بايـُٚ 
َطنات٘ يف  إىلٌ قٕ ٜتٛٚأٚىل بأ, ـذعً٘ سبٝب قًب٘ ٘ ٜٜٚٓؿػٌ ؾهطٙ بطبٸ

عٌُ  ؾٝٓطًل يف نٌ, ٛاٖٝ٘ يف عُّٛ أٚقات٘ٚاَطٙ ْٚإطاعت٘ ٚإَتجاٍ أ
بٛب٘ ٚباض٥٘ ست٢ ضآٙ ُـشـْؿػٌ ؾهطٙ بـٗٞ ٚقس إيبٸ اٱايـشٚتكطف َٔ َبسأ 

تِٗ ْٚعُِٝٗ بكطب اهلل ٓٸؾهاْت د, يف نٌ ؾ٧ٝ ٚتكطٸب إيٝ٘ بهٌ عٌُ
عٔ  ٚناْت ْاضِٖ ٚدشُِٝٗ ؾطام اهلل غبشاْ٘ ٚبعسٙ, غبشاْ٘ ٚإطاعت٘

 .ؾعاهلِ تؿهطاتِٗ ٚقًٛبِٗ ٚعٔ َكاقس أ
يٝ٘ ٚؾكٓا اهلل كٛض يف ا٭قطبني إَـشكازٜل ايـُ ايعايٞ قًٌٖٝصا ايٓشٛ 

ٚيٛ يف بعض ا٭ٚقات  -تِٗ ٚايػري ع٢ً ططٜكتِٗ ٚقطاطِٗ ٝيتبع
 . ٝب َـذْ٘ مسٝع إ -ٚايتكطؾات ٚعٓس ا٫يتؿات 

٪َٓني باهلل ايـُكازٜل يف غايب ايـٍُٚ ٚايجاْٞ نجري بُٝٓا ايٓشٛ ا٭
خايكّا عطؾ٘  إٜٔطٝع ضب٘ بعس  ُٔ آَٔ باهلل غبشاْ٘ـنجط ايٓاؽ َؾإ أ, غبشاْ٘

ي٘ ع٢ً  ات َعاقبّاايـشعُاي٘ يف ايسْٝا َجٝبّا ي٘ ع٢ً ايكاغبّا إٜاٙ ع٢ً أَـش
طَٕٛ ايـُـذب ؾٝٗا طٝعٕٛ ْٚاضّا ٜعصٸايـُِ ؾٝٗا ٕ ي٘ د١ٓ ٜتٓعٸطَات ٚأايـُـش

دطا٤ ـذٓٸت٘ ٖٚٞ عباز٠ ا٭ًؿٛظ بإَا ي: ؾٝعبسْٚ٘ ٜٚطٝعٕٛ , ٚايعاقٕٛ
 . د٬م َٔ عصاب٘ ٖٚٞ عباز٠ ايعبٝس يً أٚ, ٚايتذاض 
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هلك ولعنته مالئكة وال هدى فقد هلك وأ لناس بغري علٍهفتى امن أط-19
 . صـحقه وسر من عنل بفتًاهالزمحة ومالئكة العذاب ول

 
 - ايهًٝين ٚايربقٞ ٚغريُٖا -ثني سٸايـُـشسٜح ضٚاٙ مجع َٔ ايـشٖصا 
  . ()ضغٍٛ اهلل إىلغاْٝسٙ قشٝش١ ٚبعض أ

بعس ايتشكل عٓٗا إ٫ ٞ َٔ ايؿتٝا سٜح َٛعع١ عع١ُٝ يف ايتٛٓقايـشٖصا 
ػًُني َٔ ايؿتٝا بػري ايـُض شصٸـؾاْ٘ ٜ, تٗس عسٍ تكَٞـذٚايتجبت َٓٗا عٔ 

 .ُأُ عطؾٗـَ أٚٚايػ١ٓ  ايكطإٓٔ زٕٚ ٖسا١ٜ ٚز٫ي١ َٔ ْكٛم َٚعًِ ٺ
ايكشٝض  ربايـدٜ٘ نٚتٛدس بعض ا٭سازٜح ت٢ٗٓ عٔ ؾتٝا أسس بطأ 
ؾُٝٗا , ى ٚخكًتنيٜاإط(: ) َاّ ايكازمضٚاٙ ايهًٝين عٔ اٱ ايصٟ

 . صتعًِ ُا ٫ـتسٜٔ ب أٚتؿيت ايٓاؽ بطأٜو  إٜٔاى إ: ًٖو َٔ ًٖو 
 إىلبٝإ سهِ ؾطعٞ ٖٛ َٔ ؾطٚع ايسٜٔ ثِ ٜٓػب٘ : طاز َٔ ايؿتٝا ايـُٚ

 عازايـُب أٚبسأ ايـُقٍٛ ايسٜٔ َطتبط ببٝإ عكٝس٠ ٚأقٌ َٔ أ أٚ, اهلل تعاىل 
 .ٚدٛاْـش٘ ايباط١ٝٓ ٜعتكسٙ ا٫ْػإ بكًب٘ 

بعكٝس٠ َٔ زٕٚ  أٚشهِ ـٜؿيت ايٓاؽ ب إَٔع٢ٓ ايؿتٝا بػري عًِ ٺ إشٕ 
كتٗا طابـَُٚٔ زٕٚ عًِ ب( )غ١ٓ ضغٛي٘  أٚخصٖا َٔ نتاب اهلل أ

ايػ١ٓ  ٖس٣ أَٚٗتسّٜا بس٫ي١ ايهتاب ايععٜع سسُٖا ؾ٬ ٜهٕٛ يف ؾتٝاٙ ٭
 .  طٗط٠ايـُ

ٔ يًٓاؽ َا ٜطابل ضأٜ٘ ٚؾهطٙ َٚا ٝٸـٜب إٔ:  ٟايؿتٝا بايطأ طاز َٔايـُٚ
ٖٚصا  ( .)غ١ٓ ضغٛي٘ أٚنتاب اهلل  إىل ٙغتٓازـٔ زٕٚ إش٘ عكً٘ َٜطدٸ

  : ٚبػري ٖس٣ ٚز٫ي١غٛأ َٔ ايؿتٝا بػري عًِ ٺأ
ٜعًِ ايهتاب ٚايػ١ٓ ٫ٚ  ٖٞ ايؿتٝا َٔ داٌٖ ٫ؾإ ايؿتٝا بػري عًِ ٺ

, هتاب ٚايػ١ٓقشٝش١ ٚقس تهٕٛ ؾتٝاٙ َطابك١ يً ٜاْ٘ َٔ ؾتٝاٜعطف َا ٜ٪زٸ
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ست٢  ايـِا َٔ عُٜعطف ايهتاب ٚايػ١ٓ ٫ٚ ٜتعًُٗ تٌُ يهٓ٘ ٫َـشٖصا 
 .َُٓٗاخٛش٠ تهٕٛ ؾتٝاٙ َػتٓس٠ إيُٝٗا َٚأ

ـذاْب ايهتاب ٚايػ١ٓ ٫ٚ تأخص ٟ تعين ايؿتٝا اييت تبُٝٓا ايؿتٝا بايطأ 
ش٘ ُا ٜػتشػٓ٘ عكً٘ ٜٚطدٸـب:  ٜ٘ ٚعكً٘ ايكاقطَُٓٗا َتعُسّا بٌ تأخص بطأ

 .  ٜ٘ ايهتاب ٚايػ١ُٓا ٜ٪زٸـي ٙغتٓازَٔ زٕٚ إايؿدكٞ طٙ ٜٚهٕٛ ضأٜ٘ ؾه
 ايكطإٓٚبػري ٖسا١ٜ ايؿتٝا بػري عًِ ٺ إٔٔ بشٛخ ٜبٝٸايـُسٜح ايـشٖصا 

 غبب ٜٛدب ٬ٖى -خط سٜح اٯايـشيف  -ٟ ٖٚهصا ايؿتٝا بايطأ, ٚايػ١ٓ
 . غتشكام عكاب٘ ايٛخِٝ عًٝ٘ ٚإغهب اهلل ؿيت ٚخػطاْ٘ ٜٚٛدب ايـُ

عٌُ  أٚخص بؿتٝاٙ أٟ أًٖو َٔ تبع٘ ٚأ, غريٙص ًٖوؾكس ًٖو ٚأط
ؿيت أععِ ايـُٕ نإ ٬ٖى ٚإؿيت بػري عًِ ٺايـُبطأٜ٘ ؾإ ايتابع ٖايو ن

ؿيت بػري عًِ ؾٝهٕٛ ٬ٖن٘ ايـُاٌٖ بؿت٣ٛ ايـذْعِ قس ٜعصض ايتابع , ٚأؾسٸ
 . ضغِ عصضٙ  ري َٓ٘ايـدُع٢ٓ ؾػاز عًُ٘ ٚؾٛات ـب

 ُاشا ًٜٗو ايتابع ايعاٌَ بؿت٣ٛ َٔ ٫ عًِ ي٘ ـي: ٚقس تعذب ٚتػأٍ 
 : قٍٛ ؟ ٚأ ٫ٚ ٖس٣ َٔ نتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘

ٍ ايصٟ ي٘ يف ايعامل ايعازَتابع١ ل ٚايـشباع تٸ٫بس ي٬ْػإ ايعاقٌ َٔ إ
 (. )غ١ٓ ضغٛي٘ أٚؾتٝاٙ ٚن٬َ٘ ٖس٣ ٚز٫ي١ َٔ نتاب اهلل تعاىل 

ٖٸايـُ ايـِْػإ غري ايعتٸبع اٱإ إشا ٚ ١ ٗتسٟ بايهتاب ٚايػٓايـٌُ يًؿتٝا ٪
ٌٸْطبل عًٝ٘ قٍٛ اهلل إ -دسع ب٘ ـْٚإ باع تٸايهطِٜ سانّٝا ٱ ٘يف نتاب ععٸ ٚد

ؾني هلا عٔ طٸايـُـشك١ ٚايـش( )اًٖني بؿطٜع١ َٛغ٢ ايـذباضِٖ ايٝٗٛز أس
ِٵط: قاٍ غبشاْ٘ عِٓٗ , ٚاقعٗا ٖٴ ٕٔ  اتٻدٳصٴٚا َأسٵبٳاضٳ ٔٵ زٴٚ َٹ ِٵ َأضٵبٳابٶا  ٗٴ ٖٵبٳاْٳ ٚٳضٴ

٘ٹ ًٖ  عٔ ايكازم( ايهايف)ٚقس ٚضز يف خربٜٔ قشٝشني يف , غبشاْ٘ص اي
( )ٰٚيٛ زعِٖٛ , عباز٠ أْؿػِٗ إىلَا ٚاهلل َا زعِٖٛ أط: ١ٜ تؿػريّا ي

, ّا ٚسطٸَٛا عًِٝٗ س٫ّ٬ ؾـاتٸبعِٖٛٛا هلِ سطاَسًٓٚيهٔ أ, َا أدابِٖٛ
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باعِٗ عًُا٤ِٖ تٸأٟ إِْٗ عبسِٖٚ عٓس إص ٜؿعطٕٚ ِٖ َٔ سٝح ٫ٚؾعبس
٬ٍ َٔ سٝح ٫ ٜؿعطٕٚ ٫ٚ ايـشَٛا عًِٝٗ طاّ ٚسطٸايـشٛا هلِ سًٓايصٜٔ أ

عبٛز ٖٛ ايصٟ ٜ٪خص بأَطٙ ايـُ إٔٚشيو ٜعين , أِْٗ عبسِٖٚ إىلًٜتؿتٕٛ 
سباضِٖ ٚؾتا٣ٚ ضٖباِْٗ ٖٚ٪٤٫ ايٝٗٛز ا٭تباع يـُا مسعٛا ن٬ّ أ, ْٚٗٝ٘

  قس عبسِٖٚ ٚدعًِٖٛ -( )ايؿ١ يًشل ايٓاظٍ ع٢ً ْبِٝٗ ايـُـد -ايباط١ً 
 . ؾًٗهٛا بٗصٙ ايتبع١ٝ ٚايعباز٠ , ٜؿعطٕٚ  ِٗ َٔ سٝح ٫ـضبابّا يأ

 : ٪َٓات ايـُ٪َٓني ٚايـُبٓا٥ٞ ٖٚٓا أقٍٛ ْاقشّا ٫خٛاْٞ ٚأ
ٛٸـٚت, زٜٔ ي٘ ٫ أُٚٔ ٫ عًِ ي٘ ـسصضٚا ع٢ً زٜٓهِ َإ طٛا َٓ٘ خؿ١ٝ ش

ٚساٚيٛا  ,لايـشتباع سطغهِ اهلل َِٓٗ ٚٚؾكهِ ٱ, لايـشػري ٜؿتٝهِ ب إٔ
طٗط٠ ٖٚٞ ايـُهِٝ ٚايػ١ٓ ايـشػتكا٠ َٔ ايهتاب ايـُك١ ايـششكٌٝ ايؿتٝا ـت

هتاب ٚايػ١ٓ ٚاييت تطاٖا يف نتاب تٗس ايعسٍ ايبكري بايايـُـذاييت ٜؿيت بٗا 
 . ـُٔ٪تايـُٜٓكًٗا عٓ٘ ايجك١ ايعاضف  أٚ ايـُذتٗس

 : سٝح ٜتأيـ َٔ دع٥ني , ؿيت ايباطٌايـُضنِ َٔ شصٸـٜ حسٜايـشٖصا  
 ايكطإٓز٫ي١ َٚعطؾ١ َٚٔ زٕٚ ٖٚٛ ايؿتٝا بػري عًِ ٺ: ٛنٛع ايـُ: ٍٚ ا٭

ّ يف زٜٔ اهلل غبشاْ٘ ٚيف ؾطع٘ ش١ يًؿتٝا ٚايه٬كشٸايـُايػ١ٓ ٖسٟ  أٚ
 . عتكازات٘ ٚأسهاَ٘ َٚعاضؾ٘ ٚإ

عتكس ايـُتابع٘  صًٖوًو ٚأؾكس ٖطرتتب ـُط ايــثهِ ٚا٭ايـش: ايجاْٞ 
شػٓات ـًٕٛ بٛٓنايـُِٖٚ  صٚيعٓت٘ ٥٬َه١ ايطمح١طايعاٌَ بؿتٛاٙ  أٚبؿهطٙ 

٥٬َه١ طٚيعٓت٘ , ايػُا٤ يتكٝبِٗ ضمح١ اهلل ٚثٛاب٘ إىلايعباز ٜطؾعْٛٗا 
ٕ بػ٦ٝات ايعباز ٜطؾعْٛٗا عِٓٗ ؾٝٓاهلِ عصاب اهلل ٛٓنًٛايـُِٖٚ  صايعصاب

ؾتاٙ باط٬ّ َٔ ٭ْ٘ ايػبب يف عًُ٘ سٝح أص ٚظض َٔ عٌُ بؿتٝاٙ ٚيـشك٘ط
ؾٝكٝب٘ ٚظض ايعٌُ ايػ٤ٛ ايصٟ عًُ٘ غريٙ  اٱيـٗٞ غري عًِ بايكإْٛ ايؿطعٞ

 . -ٙ بطأٜ٘ ٖٚٛاٙؾتٝا أٚبػري عًِ بايهتاب ٚايػ١ٓ -ؾتٛاٙ ايباط١ً ع٢ً َعتُسّا 



 

 (119)                                                                                   األزبعْ٘ حدٙجًا   

 

يعٓت٘ ٥٬َه١ ايػُاٚات ؾت٢ ايٓاؽ بػري عًِ ٺَٔ أط: خطآرب خٚيف 
 : ايـُشُس١ٜ ٚضز يف ايطٚا١ٜنُا  ,ص ضننيٚا٭

 ص٘ اهلل ع٢ً َٓدطٜ٘ يف دِٗٓ ّٜٛ ايكٝا١َنبٸأؾت٢ ايٓاؽ بػري عًِ ٺَٔ أط
ؾإ عٓؿٛإ , ٚتعبري نٓا٥ٞ عٔ ؾسٜس ايعصاب( )ُسَٟـشٖٚصا سسٜح 

ٚإشا أضزت تعصٜب  -كٛمايـديف َٓدطٜ٘ ب -ْػإ ٚنربٜا٥٘ يف ٚدٗ٘ اٱ
ٚدٗ٘ َٚٓدطاٙ يف ايكاع  ٜٚكطٓو سس زؾعت٘ َٔ خًـ يٝػكط ع٢ً ا٫ضضأ

بت٘ ٚعصٸ ,بت٘ دػسّٜا بازَا٥٘ ٚٚدع غكٛط٘ؾتهٕٛ قس عصٸ ,ٜٚس٢َ ٜٚتٛدع
ـُطٜؼ ٚدٗ٘ يكا٤ٙ ع٢ً ا٫ضض ٚتْؿػّٝا بهػط نربٜا٥٘ ٚإش٫ٍ ْؿػ٘ عٓس إ

 .َٚٓدطٜ٘ يف ا٭ضض 
ٍٸ سٜح ايؿطٜـ ايـشُسٟ ٚايـُـشصا ايتعبري ٖ  ؾت٢ َٔ أ إٔع٢ً ٜس

ب٘ اهلل عصابّا ؾسّٜا ًٜٚكٝ٘ ع٢ً َٓدطٜ٘ يف ْاض دِٗٓ عصابّا عصٸٜايٓاؽ بػري عًِ ٺ
 . ذػسٙ ٚضٚس٘ ٚنربٜا٤ ْؿػ٘ ـَهاعؿّا ي

ْػأٍ اهلل ايعؿٛ ٚايعاؾ١ٝ , ٚخ١ُٝ ترتتب ع٢ً ايؿتٝا بػري عًِ ٺ اضـٖصٙ آث
 . ٚايػ١َ٬ َٔ ايؿتٝا بػري عًِ ٺ

  إٔ:  ّاٜٝكٝٓعًُّا ٜعًُ٘  َط ٫غ٦ٌ عٔ أ إشا٪َٔ ايـُْكض ٓا أٖٚ 
٫ ٚ,  َٔ غهب اهلل غبشاْ٘ عرتاف بعسّ ايعًِ خؿ١ّٝٝٞ َٔ اٱ٫ ٜػتش

ٚيٛ بططٜل  -ً٘ ست٢ ٜعًِ عط ايػا٥ٌ ٜٚ٪دٸبٌ ٜٓبػري عًِ ٺأسسّا ٜؿيت 
 ٫ط(: )٪َٓنيايـَُري قاٍ أ -ُهتب ايؿكٝ٘ ايعسٍ ـٗاتؿٞ بـا٫تكاٍ اي
ُٸ إشاسسنِ ٜػتشٝٞ أ : ٜكٍٛ يًػا٥ٌ ثِ صع٫ًِ أ:ٜكٍٛ  إٔا ٫ ٜعًِ غ٦ٌ ع

 . ـٞٛاب ايؿاؾايـذبري ٚآتٝو بايـدايعسٍ  ايـِشكل َٔ ايعـتأًَٗين ٚقتّا أ
غ٦ٌ ايطدٌ َٓهِ  إشاط:  رب ايكشٝضايـديف  ()َآَا ايكازم قاٍ إ

ُٸ ُٗ٘ زضٟ ؾ٬ ٜتٸ٫ أ: ػ٪ٍٚ ايـُشا قاٍ ٚإ, ٫ أزضٟ: ا ٫ ٜعًِ ؾًٝكٌ ع
 : زب دعؿطٟ شٚ ططؾني أٖٚصا  صايػا٥ٌ
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 ايعكٝس٠ اييت ٫عٔ  أٚهِ ايـشػ٪ٍٚ عٔ ايـُهًـ ايـُٜطتبط بططف  -1
ُٸ إشاطٜؿكٗٗا  زب ضؾٝع ٜػًه٘ ٖٚصا أص زض٫ٟ أ: ٜعًِ ؾًٝكٌ  ا ٫غ٦ٌ ع

 بؿذاع١ٜكٛي٘ , ؾٝ٘ زم اْ٘ ق٭, ٫ أزضٟ : ٪َٔ ٫ٚ ٜػتشٝٞ َٔ قٛي٘ ايـُ
 . ٌٗ ايـذُٗ٘ بزب غا٥ً٘ ؾٝتٸنإ ٜتٛقع غ٤ٛ أ إشاست٢  إٜـُا١ْٝ
عٔ  أٚايعكٝس٠ عٔ  أٚعطؾ١ ايـُهًـ ايػا٥ٌ عٔ ايـُف ٜطتبط بٚطط -2

ُٗ٘ ٫ ٜتٸ إٔ( زض٫ٟ أ, ٫ أعًِ)ػ٪ٍٚ ايـُداب٘ أ إشاهِ ايؿطعٞ ايـش
ٚمل ٜهصب عًٝ٘ ٚمل ٜؿت٘ د٬ّٗ ؾٝٛقع٘ َع٘ ْ٘ قسم ـشرتَ٘ ٭بٌ ٜ, ٌٗ ايـذب

 . ًٗه١ ايـُيف 
 ايصٟ  ()َاّ ايباقطـشسٜح قشٝض ايػٓس عٔ اٱختِ بٚأخريّا أ

  :اهلل ع٢ً ايعباز ؟ ٚأداب  سلٸ َا: غ٦ٌ 
ؾ٬ ٜتهًُٕٛ ٫ٚ  صٜكٛيٛا َا ٜعًُٕٛ ٜٚكؿٛا عٓسَا ٫ ٜعًُٕٛ إٔط

ًٓـُا ٫ ٜعًُٕٛ ست٢ ٜػأيٛا أٜؿتٕٛ ب ُٕٛ ٌٖ ايعًِ ٜٚتعًُٛا َِٓٗ ثِ ٜع
 . ُٛٙ غريِٖ َا تعًٓ
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 وصد  جتهاد هللدينكه واإل والىرع يف عّش وجّله بتقىى اهلل كوصًأط-21
 . صىارالـجمانة وطىل السجىد وحسن ديث وأداء األالـح

 
بػٓس قشٝض دسّا ( ضٚن١ ايهايف) ٖصا سسٜح قشٝض ضٚاٙ ايهًٝين يف

 ()ُس ايكازم َـشعع١ُٝ ايؿإٔ َٔ ا٫َاّ دعؿط بٔ  ٜتهُٔ ٚق١ّٝ ٖٚٛ
 اقطأ: ط تباع٘ـداطب ؾٝٗا أٜاييت تعسز٠ ايـُسس٣ ٚقاٜاٙ إ ٖٞ , ؾٝعت٘  إىل

ري ايـديتعاَِٗ بٜٚطًب َِٓٗ إص خص بكٛيٞع٢ً َٔ ٜطٝعين َِٓٗ ٜٚأ ايػ٬ّ
ٖصا )ع٘ ٜٚكاٍ عٓ٘ ٚايٛضع َٚهاضّ ا٫خ٬م ٚايكؿات نٞ ٜكض تؿٝٸ

 (. )كاٍ ؾدط يٓا ٚغطٚض يٲَاّايـُٖٚصا , ٙ ؾٝػطٸ( دعؿطٟ
ٌٸٚقٝهِ بتك٣ٛ اهلل أط -1 ٖٚصٙ ٚق١ٝ ص ٚايٛضع يف زٜٓهِ ععٸ ٚد

 .ٚيٝا٤ قاطب١ ا٭ٚقٝا٤ ٚا٭ْبٝا٤ ٚا٭
ـٸ:طاز َٔ تكٛاٙ غبشاْ٘ ايـُٚ  إيتعاّ َا أٚدب ّٚ ايٓؿؼ عُا سطٸ ن

ـٸ طاز َٔ ايٛضع ايـُٚ  . غًٛن٘ طَات يف ايـُـشايٓؿؼ َٚٓعٗا عٔ  ن
ٛايٞ ايـُطَات ٚتسعٛايـُـشٖٚصٙ ٚق١ٝ عا١َ تؿٌُ مجٝع ايٛادبات ٚ

اٜا ايٛقثِ دا٤ت , َات ع٢ً ْؿػ٘ طٸايـُـششطِٜ ـزا٤ ايٛادبات ٚت٭
ُٸايـُكٛق١ بَـدسك١ ٬اي  : خ٬ق٘ ايؿطع ٚأسهاَ٘ ٚأ ايـِات َٔ َعٗ

زا٤ ايٛادبات يف أ - ٗسايـذٚقٝهِ ببصٍ أٟ أص ٚاٱدتٗاز هللط-2
هلل خايكّا َٔ ايطٜا٤ ٚطًب ايػُع١ َٚسٜض ايٓاؽ  - طَاتايـُـشٚتطى 

اطبّا ؾٝعت٘ َـد( ) َآَا ايكازمقاٍ إ, ػٔايـشِ ع٢ً ايػًٛى ٤ٖٚثٓا
ؾأعٝٓٛا ع٢ً شيو بٛضع , ـشهِ ٚأضٚاسهِٜض ْٞ ٭سبٸٚاهلل إط:  اع٘تبٚأ

 .صبايعٌُ ٚا٫دتٗازإ٫ ٫ تٓاٍ   ٜتٓا٫ٚ إٔٚاعًُٛا , ٚإدتٗاز
 سٜحايـشٚقٝهِ بكسم أٟ أص َا١ْسٜح ٚأزا٤ ا٭ايـشٚقسم ط -3 

 ايكؿات بُٝٓا ايكسم ٖٛ أؾهٌ , أغٛأ ايكؿاتٖٛ دتٓاب ايهصب ايصٟٚإ
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 اهلا يكاسبٗاٛزع١ يسٜهِ ٚإٜكايـُ َٛاٍا٭َا١ْ ٚسؿغ ٚأٚقٝهِ بأزا٤ ا٫ 
 .  ععِ ايكؿات ايس١ٜٝٓ َٔ أ َا١ْؾإ أزا٤ ا٭, ناؾطّا  أٚنإ ؾادطّا  إشاست٢ 

 أٚطّا ـ٥تُٓهِ عًٝٗا بَٔ إ إىلَا١ْ ٚا ا٭زٸأط: يف ٚقٝت٘( )ثِ قاٍ 
بط٠ ٜعين ا٭ص ٝطايـُـدط ٚايـدٝزا٤ نإ ٜأَط بأ ؾإ ضغٍٛ اهلل , ؾادطّا
 ـُاٍ٭ًٖٗا ست٢ اي ٖاٖٚصا تٛنٝس يـشؿغ ا٭َا١ْ ٚأزا٤, داط بٗاـاييت ٜ

 . ُٔ عًٝ٘ ـ٪تايـُٝط ايـُـدٝط ٚايـد: ايصٟ ٫ ٜعت٢ٓ ب٘ ايكػري 
َا١ْ سٜح ٚأزا٤ ا٭ايـشبكسم ( ) ُس ٚآيَ٘ـشٚقس نجطت ٚقاٜا  

نٛع طٍٛ ض إىلٚا بهجط٠ ايك٠٬ ٚايكٝاّ ٫ٚ تٓعطٚا تػرتٸ ٫ط: ست٢ قايٛا 
ٚيهٔ , غتٛسـ َٓ٘ إيٛ تطن٘ , عتازٙ ؾإ شيو ؾ٧ٝ إ, ايطدٌ ٚغذٛزٙ

ا َٔ يٝؼ َٓٸط(: ) ٚقاٍ صَا١ْسٜح ٚأزا٤ ا٭ايـشختربِٖٚ عٓس قسم إ
اهلل مل ٜبعح  ٕإط: ٚقاٍ , ًٖٗا ـشؿعٗا ٭ٟ خاْٗا ٚمل ٜأص َا١ْأخًـ با٭

كٛا اهلل إتط:  () ٚقاٍ ايكازم صَا١ْسٜح ٚأزا٤ ا٭ايـشبكسم إ٫ ْبّٝا 
ـتُٓين ع٢ً ٥إ  قاتٌ عًٞ إٔؾًٛ , ٥تُٓهِ َٔ إ إىلزا٤ ا٫َا١ْ ٚعًٝهِ بأ

ـشكٛم ايٓاؽ ٚأَاْاتِٗ ٪َٔ يايـُؾ٬بس َٔ سؿغ , صيٜٝ٘تٗا إزٸأَا١ْٺ ٭
ٲَاّ ـٛايٞ يايـُ -عؿطٟ ايـذنس ٖصا ايٛادب يف سل ٜٚتأ, ٚإٜكاهلا إيِٝٗ 

ب١ ايٓاؽ َـشذًب ـٜري ٚايك٬ح ٚايـدست٢ ٜعطف ب - ايكازم  دعؿط
 (. ) ٌٖ ايبٝتٛا٠٫ ٭١ُ٥ أايـُع ٚٚيًتؿٝٸ( )ي٬َاّ ايكازم

ٖٚصا  , ٚقٝهِ بطٍٛ ايػذٛز هلل غبشاْ٘أٟ أص ٚطٍٛ ايػذٛزط -4
 صاهلل ٖٚٛ غادس إىلٜهٕٛ ايعبس  قطب َاأط٪نس٠ ؾإ ايـُػتشبات ايـَُٔ 

م خ٬ا٤ٙ يف ايٓؿؼ ٜٚٓعهؼ ع٢ً ا٭ُإ ٚقؿـٜق٠ٛ اٱٖٚصا ٜٛدب 
ػٛؽ ًَُٛؽ يًُ٪َٔ ايتكٞ ايصٟ ٜطٍٛ غذٛزٙ َـشأَط ٖٚصا , ٚايػًٛى 

ٚبعض أقشابِٗ ( ) ٥ُتٓاٚأ ()ٚقس نإ ضغٍٛ اهلل, هلل غبشاْ٘ 
يف  () ا٫َاّ ايهاظِ إٔجٌ يف طٍٛ ايػذٛز هلل ست٢ ايـُتكٝا٤ َهطب ا٭
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ٓازٟ ايـُغذٓ٘ نإ ٜػذس بعس ق٠٬ ايؿذط ٫ٚ ٜطؾع ضأغ٘ ست٢ ٜٓازٜ٘ 
 . ربٙ بعٚاٍ ايؿُؼ ؾٝٓٗض يك٠٬ ايعٗطٜٔ دـٜٚ

ذاٚضٕٚ يف ـُٔ تـٛاض يايـذشػٔ ـٚقٝهِ بأٟ أص ٛاضايـذٚسػٔ ط -5
ُٸايـذسػٔ طؾإ , ْٚـشٖٛا ِ ايتذاض١ٜ ٬تهَـشبٝٛتهِ ٚ ط ايسٜاض ٛاض ٜع

مجعّا  () َاّ ايكازمٚقس خاطب اٱ, ًٝٗاٟ ٜطأص عُاضٜٚٓػ٧ يف ا٭
 .صاٚض٠ َٔ داٚضَٙـذشػٔ ـا َٔ مل ٜـَٓٸ عًُٛا اْ٘ يٝؼإط: ٛايني ايـَُٔ 

عٝاي٘ ٚأَٛاي٘ ْؿػ٘ ٚيف  يفشؿغ داضى ـت إٔ: ٛاضايـذطاز َٔ سػٔ ايـُٚ
يٝ٘ عٓسَا ـشػٔ إٕ تهطَ٘ ٚتٚأ, ِٗ بػ٤ٛٺ ٚأش٣ ـُػٸٕ ٫ تعٓسَا ٜػٝب ٚأ

, ترتن٘ ٚسٝسّا بٌ تعٝٓ٘ ع٢ً إستٝادات٘شتاز َعْٛتو ٫ٚ ـٜهٕٛ سانطّا ٜٚ
أش٣  أٚشاٙ تكرب ع٢ً أ إٔٛاض ايـذبٌ سػٔ , تػتاب٘  ٕ تػرت عٝٛب٘ ٫ٚٚأ

يٝؼ ط: ْٛا بصيو زبٸأ( ) ؾإ أ٥ُتٓا, عٝاي٘ ٚتػؿط ي٘ أشاٙ ٚتكٌٝ عجطات٘ 
ُٸٛاض نـ ا٭ايـذسػٔ  تكرب ع٢ً  إٔٛاض ايـذبٌ سػٔ , ـذاٚضٔ تش٣ ع

ـس ع٢ً قشابت٘ ٓنأ( ) ضغٍٛ اهلل إٔسه٢ يٓا ( ) عًّٝا إٔست٢  صشاٙأ
 . ث٘ نُا ٜطخ ايكطٜب قطٜب٘ ْ٘ غٝٛضٸظـٓٓا أٛاض ست٢ ايـذ شػٔـب ا٭َط

 : بكٛي٘  ثِ ختِ اٱَاّ.ِ تباعٗ٭ () ٖصٙ ٚقاٜا أ٥ُتٓا
ٌٸدا٤  صُس َـشؾبٗصا دا٤ ط  بٛقاٜا ايػُا٤ ٚتعًُٝات ايطمحٔ د
ُٸ ,ٚع٬ٓ   :  ٜٚكٍٛ ِ ٚقاٜاٙثِ ٜت

 ات ِٖ ايٛادبٚق١ً ايطسِ َٔ أ, أقطبا٩نِ ؾاِْٗ  صقًٛا عؿا٥طنِط
بٌ , طَات ايـُـشٚ ايـِعايـُيِٝٗ ٚعسّ َؿاضنتِٗ يف ٖٚٞ تعين اٱسػإ إ

 . طاّ ايـشعٔ ظًُ٘ ْٚكش٘ برتى ايعًِ ٚ  ايـَِٓع ايع إىلايك١ً تسعٛ 
 بـكطٜـاظ٠ ايـٓـهٛض دـؾإ س صؾٗسٚا دٓا٥عِٖ ٚعٛزٚا َطناِٖإٚط

دب ٚا -ٝب قًب٘ ـ٘ ٚتطٝيـُأدؿٝـ ـايكسٜل ٚعٝاز٠ َطٜهِٗ ٚتٚ اضايـذٚ
جٓا٤ عًٝ٘ ٛايٞ ٚتكسٜطٙ ٚايايـُب١ ايؿاعٌ َـشخ٬قٞ ٚعطيف عك٥٬ٞ تٛدب أ
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ُا ؾُٝٗا َٔ تٛاقٌ ـَطٜٔ يٚنإ اٱَاّ ايكازم ٜٛقٞ أقشاب٘ بٗصٜٔ ا٭
 . ل ايـشصٖب ايـُب١ ٚايكطب َٔ ايـُـشخ٬م ٜٛدب ـشابب ٚسػٔ أٚت

, دِْٖٛٛ ـيِٝٗ ٫ٚ تٚإسؿعٖٛا يـِٗ ٚأٚقًٖٛا إص زٚا سكٛقِٗٚأط
٥ّٝا ٚتٛدب غ٤ٛ ايكشب١ عك٬نبري٠ ؾطعّا ٚعطؾّا َعك١ٝ ٝا١ْ سطاّ ٚايـدإ ؾ

ًٖٗا َات ٖا ع٢ً أيف ايسْٝا ٚمل ٜطزٸ َا١َّْٔ أٖإ أط(: )قاٍ, ٚايكطاب١ 
ؾٟٝٗٛ , ايٓاض إىلزٜٔ ا٫غ٬ّ ٚيك٢ اهلل ٖٚٛ عًٝ٘ غهبإ ؾٝ٪َط ب٘  ع٢ً غري

 ص .بسٜٔب٘ يف ؾؿري دِٗٓ أبس اٯ
 :  اع٘بتـُٛايٝ٘ ٚأبعس عطض ٚقاٜاٙ ي( ) يكازمَاّ اثِ قاٍ اٱ

سٜح ٚأزٸ٣ ا٭َا١ْ ايـشٚضع يف زٜٓ٘ ٚقسم  إشاؾإ ايطدٌ َٓهِ ط
ٞٸؾٝػطٸ, ٖصا دعؿطٟ: قٌٝ , خًك٘ َع ايٓاؽ ٔ ٚسػ َٓ٘  ْٞ شيو ٜٚسخٌ عً

 . ص زب دعؿطٖصا أ: ٚقٌٝ , ايػطٚض
 : اٍ ؾك, خ٬ف شيو ٚعٓس تطى ايؿٝعٞ ايعٌُ بٛقاٜاٙ ( ) ٔثِ بٝٸ

ٞٸٚإط زب ٖصا أ: اضٙ ٚقٌٝ ب٩٬ٙ ٚع شا نإ ع٢ً غري شيو زخٌ عً
ْػب١ عاض  :ُ٘ شيو ـٝػ٩ٛٙ ٜٚ٪يؾ( ) َاّٖٚٛ تؿٜٛ٘ يػُع١ اٱص دعؿط

 :  ٜكٍٛ( ) ٞ بعض ٚقاٜاٙـٚؾ,  دعؿط  إىلايؿٝعٞ 
 إىلبْٛا سبٸط ٚعاضّا غ٤ٛٶ صنْٛٛا يٓا ظّٜٓا ٫ٚ تهْٛٛا عًٝٓا ؾّٝٓاط
بؿعٌ ايػ٤ٛ ٚتطى  صيِٝٗهْٛا إ٫ٚ تبػٸط بٛقاٜاْا ٛاعًُت إٔٚشيو ب صايٓاؽ

ٖٚصا ٜتشكل  صا نٌ ؾطٸعٓٸ زؾعٛاإ٠ ٚنٌ َٛزٸ يٝٓاٚا إدطٸطايعٌُ بٛقاٜاْا 
ظٜٔ عؿريت٘ ٚخري ٛايٞ ايـُؾٝهٕٛ  ,ٚتٛدٝٗاتِٗ ( ) ٛقاٜاِٖببايعٌُ 

 َاّ ظَاُْ٘س ٚإَـشٜٚسخٌ ايػطٚض ع٢ً قًب دعؿط بٔ  ُذتُعـاي ؾطازأ
( )عاؾط٠ ايـُري ٚايك٬ح ٚسػٔ ايـدٍٛ ايٓاؽ عٓسَا ٜطٕٚ ٜٚك

يؿٝعتِٗ  () ١ُ٥أزب دعؿط ٚتأزٜب ا٭ إىلٚايػًٛى َعِٗ ٜٚٓػبٕٛ شيو 
 . ٜٚكرتبٕٛ َٔ ططٜكتِٗ  ا٭١ُ٥ ايٓاؽ تباعِٗ ؾٝشبٸٚأ
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ٚصرتو , غبابو قبٌ ٖسَو: مخطًا قبٌ مخظ  غتِٓإ:  ذز باٜا أط -21
 . ٚذٝاتو قبٌ َٛتو, فساغو قبٌ غغًو ٚ, ٚغٓاى قبٌ فكسى ,  قبٌ ضكُو

 باأ ٜا, ُا بعدٙ ـفاْو بَٝٛو ٚيطت ب, ًَو إٜاى ٚايتطٜٛف بأ: ذز  باٜا أ 
ث ْفطو رّدـَطٝت فال تٚاذا أ, طا٤ ايـُث ْفطو برّدـصبرت فال تأ إذا: ذز 

 . صَٔ صرتو قبٌ ضكُو ٚخر, بايصباح 
 

 ايػؿاضٟض ًٌٝ أبٞ شايـذايكشابٞ  إىل ()ٖصٙ ٚق١ٝ ضغٍٛ اهلل
ٖٚٞ ٚق١ٝ , ٪َٓني باهلل ٚبطغٛي٘ ايـُػًُني ايـُٖٚٞ ٚق١ٝ يعُّٛ , (ضض)

ٛثٛم ايـُتكٌ ايـُضٚاٖا ايؿٝذ ايطٛغٞ بػٓسٙ  -عع١ُٝ ايؿإٔ نجري٠ ايٓؿع 
  . ـٔتايـُهُٕٛ ٚايـُبكشت٘ ْاؾ٦ّا َٔ 
ُٸٖصٙ ايٛق١ٝ  غتٓاّ ايؿطم ٪١َٓ ْٚكشِٗ ٱايـُ٪َٔ ٚايـُ سحٸ تٓته

ات َا زاَت ي٘ قسض٠ عًٝٗا ايـشعُاٍ ايكػٓات ٚا٭ايـشٜتا٤ ري ٚإايـدبعٌُ 
 :١ًُٝ مخػ١ ايـذٚايؿطم , ٛات ايكسض٠ ٚظٚاٍ ايٓع١ُ عٓ٘قبٌ ؾ
ايك٠ٛ ؾإ َطس١ً ايؿباب ٖٞ ؾرت٠  صؾبابو قبٌ ٖطَوطغتِٓ إ -1

بُٝٓا ؾرت٠ , ١ ٚايجك١ًٝ كسض٠ ع٢ً ا٭عُاٍ ايكعبايـٍُٛ ٚايـشٚايٓؿاط ٚ
ؾٝٓبػٞ يًُ٪َٔ , ػِ ٚنعـ ايك٣ٛ ايـذٞ ؾرت٠ ٖعاٍ ٖ -نرب ايػٔ -ٗطّ ـاي

 -ٚيطـ ٚعًِ  شه١ُٺـب -ايطبٛب١ٝ  اٱيتؿات إىل َؿ١٦ٝ اهلل ٚغٓت٘ ٚايـُ٪١َٓ
ٛٻ٠ّطخًكٓا :  ٜطٙكستٚ ـٺ ُق ٔٵ بٳعٵسٹ نٳعٵ َٹ ٌٳ  ِٻ دٳعٳ ـٺ ثٴ ٔٵ نٳعٵ ايؿباب ٚسٛي٘  صَٹ

ٝٵط َٚكسضت٘ ٚٳؾٳ ٛٻ٠ٺ نٳعٵّؿا  ٔٵ بٳعٵسٹ ُق َٹ ٌٳ  ِٻ دٳعٳ  ص.بٳ١ّثٴ
غتػ٬ٍ ؾطق١ ٱ( )ععِ ٜتهُٔ زع٠ٛ ايطغٍٛ ا٭سٜح ايـشٖصا 

زا٤ ايٛادبات ريات ٚطاع١ ايطمحٔ بأايـدايؿباب ٚايٓؿاط ٚايك٠ٛ يف عٌُ 
خري ٚتأ( غٛف أؾعٌ) َٔ ايتػٜٛـ( )ض ثِ سصٸ, اتايـشعُاٍ ايكٚا٭

زا٤ ايؿطض ايٛادب خٛؾّا عًٝٓا َٔ ؾٛات ايؿطق١ ٚظٚاٍ ٚأ ايـضايعٌُ ايك
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ؾٝٓبػٞ يهٌ َ٪َٔ َٚ٪١َٓ , ٛتايـُ أٚطض ايـُ أٚيؿباب ٚسًٍٛ ايهعـ ا
زا٤ ايٛادبات ػٓات ٚأايـشقازضّا ع٢ً  ٚري َا زاّ ؾابّا ايـدٜبازض يعٌُ  إٔ

 ( :)ثِ قاٍ . ػتشبات ايـُٚؾعٌ 
ؾإ ا٫ْػإ َا زاّ قشٝشّا غًُّٝا  صقشتو قبٌ غكُوطغتِٓ ٚإ -2 

طض ايصٟ ايـُٚؾط َٔ ساي١ ايػكِ ٚٚأ ريات أنجطايـدَعاؾ٢ ٜكسض ع٢ً ؾعٌ 
ٌٸ ٤ َٔ اهلل غبشاْ٘ تهعـ َع٘ ايك٣ٛبت٬ٖٛ إ , ايكسض٠ ست٢ يف ايؿباب ٚتك

 أٚايهػط  أٚطض ايـُغتػ٬ٍ ؾطق١ ايكش١ ٚايعاؾ١ٝ قبٌ سًٍٛ ؾٝٓبػٞ إ
طض طاض٨ ايـُٚ, ٍٛ ٚايك٠ٛايـشنعـ ايكسض٠ ْٚكل  أغباب شُٖٛا َٔـْ

ٚٳ٫َ طْكل ايكسض٠ ٚايتككري يف ايعٌُ ْػإ ست٢ ايؿباب ٜٚٛدب ع٢ً نٌ إ
ُٳٔطٜٔض سٳطٳزٷ ٢ًَ اِي ٚض يٛ ْكل عًُ٘ َعصٗٛ ؾ ,ٝسايـُـذ ايكطإٓنُا يف  صعٳ

ٜٓبػٞ يهٌ َ٪َٔ َٚ٪١َٓ ٚيصا , ٚقكٸط يف طاعت٘ ٚتؿٛت َٓ٘ ايـدريات
ٚيٝشصض َٔ , ٚايػكِ  طضايـُغتػ٬ٍ ؾطق١ ايعاؾ١ٝ ٚايكش١ ٚايػ١َ٬ َٔ إ

ٚٸ (ٛف أؾعٌغ): ٚايتأدٌٝ ايتػٜٛـ  طض عًٝ٘ ٚسًٍٛ ايػكِ ايـُ خؿ١ٝ طط
ات يف َػتكبٌ ايـشًَ٘ بؿعٌ ايكـدٝب أٜٚ ايـضؾٝهعـ عٔ ايعٌُ ايك, ب٘ 
 ( :)ثِ قاٍ . ٜاّ ا٭

خصٙ ايعٖٛ ؾإ اٱْػإ َا زاّ غّٓٝا ٜأص غٓاى قبٌ ؾكطىطغتِٓ ٚإ -3
١ ايٛادب -١ ايـشعُاٍ ايكـدسع٘ ايؿٝطإ ؾٝتدًـ عٔ أزا٤ ا٭ٚايهرب ٜٚ

ٚقس ,  ُؼايـدٚايـُهًؿ١ نايعنا٠ اي١ٝ ايـُػتشب١ خكٛقّا ايٛادبات ايـُٚ
ٛٸف ٜٚ٪خٸط ؾعًٗا بأ ْؿػ٘ ٚأقشاب٘ بكا٤ ايػ٢ٓ ٚزٚاّ ايكسض٠ ٜٚعس  ٌَٜػ

 أٜٚػكب  أٚشرتم َاي٘ ـٜ :ؾ٬ؽ يهٓ٘ قس ٜططأ عًٝ٘ اٱ, ا َػتكب٬ّ تٝاْٗبإ
بعس تعًل سكٛم ٚعس ايكسض٠ بؾٝؿتكط بعس ايػ٢ٓ ٜٚعذع , ْـشٖٛا أٜٚػطم 

 : ايسْٝا  ايـِؾس ايعكاب بعس عايؿكطا٤ بصَت٘ ؾٝهٕٛ َأثَّٛا َعاقبّا أ
 ت٘ ؟ـٓٝـ؟ ٚيف أٟ َكطف أؾ نتػبتَ٘ايو َٔ أٜٔ إ: ٜػأٍ يف ايكرب  سٝح
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 ايكطإٓايٛادب١ يف  -ايعنا٠ ٚايـدُؼ  -ايـُاي١ٝ زا٤ ايؿطا٥ض ٚمل تطنت أ 
ب١ ذُػ٘ َٚعصٸـٝط١ بَـشٙ ْاضّا ٜؿتعٌ قرب سُكاَع َٔ سسٜـٚايػ١ٓ ؟ ؾٝهطب ب

 .  تكّٛ ايػاع١  إٔ إىليطٚس٘ 
ـشكٛم اٍ ٚعٔ تؿٜٛت٘ يايـُؿط ٚايكٝاّ عٔ شيو ايـشٖٚهصا ٜػأٍ ّٜٛ 

 .ؾٝصٖب ب٘ ٥٬َه١ ايعصاب إىل دِٗٓ ٚب٦ؼ ايـُكري , ايؿكطا٤ 
عصاض ٜٛـ ٚايتأخري ٚخًل ا٭ايتػتطى يًُ٪َٔ أٚ ايـُ٪١َٓ ٝٓبػٞ ؾ 

ؾٝٓبػٞ إٔ تؿهط ٚتـشتٌُ ظٚاٍ ,  بكا٤ ايكسض٠ ٚايػ٢ٓ ـُينٚعطض ايٛعٛز ٚت
ٚيعًو تؿًؼ ٚتكري , ض اهلل يو غسّا تسضٟ َاشا قسٸ ٫ ايكسض٠ ٚايػ٢ٓ ؾاْو

تهٕٛ عادعّا عٔ أزا٤ ظنا٠ أَٛايو ٚتـدُٝػٗا ؾ غباببػبب َٔ ا٭ؾكريّا 
تـشاغب عًٝٗا يف عامل ايكرب ٚع٢ً : ايؿطا٥ض ايـُاي١ٝ َتعًك١ بصَتو 

 ( :)ثِ قاٍ .  ايكٝا١َعطقات 
ايؿطاؽ ٖٛ ايٛقت ايؿا٥ض عٓس ص ؾطاغو قبٌ ؾػًوطغتِٓ إٚ -4

زا٤ ايؿطا٥ض ٚؾعٌ ـُٓع٘ عٔ أؾػٌ ي٘ ؾٝ٘ ست٢ ٜ ْػإ ٚايصٟ ٫اٱ
 .شػٓات ـريات ٚايايـدايٛادبات ٚ

يف ؾعٌ  ـشػٔ ب٘ إغتػ٬ي٘ؾٝٓبػٞ يًُ٪َٔ ايٛادس يًؿطاؽ يف سٝات٘ ٜٚ 
ـُٓع٘ عٔ ٜططأ عًٝ٘ ؾػٌ ٜ إٔػتشبات قبٌ ايـُريات ٚعٌُ ايٛادبات ٚايـد

َٔ ايتػٜٛـ  ايـُ٪َٔ ٚايـُ٪١َٓ ٚيٝشصض, ادبات ٛايزا٤ ٚأ ؾعٌ اخلريات
 ؾإ ايؿطاؽ قس ,  بكا٤ ايؿطاؽ دٌٝ بأٌَايتأ٫ ٜعتُس ٚ( غٛف أؾعٌ)

ٚا٭ٌَ , ري ٚأزا٤ ايٛادبايـدٛاْع ايطاض١٥ عٔ ؾعٌ ايـُتؿػً٘ ٜعٍٚ عٓ٘ ؾ
ـًٗا ٚمل ٜٓتؿع َٔ دٸأ إشاؾعٌ ايٛادبات َٔ شطَ٘ ـس ٜب قاسب٘ ٚقٝٸقس ٜـد

ايـشصض ٪١َٓ َٔ ايـُؾ٬بس يًُ٪َٔ ٚ, ٚتساضنٗا قها٤ٖا أٚتٝاْٗا ؾطاغ٘ ٱ
ات ايـشتٝاْ٘ يٛادبات ايؿطع ٚقٚإ -ست٢ ايٛقت ايٝػري -غتػ٬ٍ ايؿطاؽ إٚ
 ( :)ثِ قاٍ . ٚتساضى ايؿا٥تات عُاٍ ٭ا
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دٌ ٛت عطض طاض٨ ٚأيـُاؾإ  صسٝاتو قبٌ َٛتوط غتِٓٚإ -5
 :ايسْٝا  ايـِزٖا اهلل ي٘ يف عْكهت َست٘ اييت سسٸتّٛ ٜططأ ع٢ً َٔ إَـش

ٍٗٛ َـذٖٚٛ , يؿاب ايكٟٛ ٚع٢ً ايؿاٜب ايـٗطّ ايهعٝـ ٜططأ ع٢ً ا 
ؾٝؿٛت َٓ٘ , شُٖٛا ـْ أَٚطض  أْٚصاض إقس ٜططأ ؾذأ٠ َٔ زٕٚ غابل ايٛقت 

 ,ات١ٝ يسٜ٘ ٪ايـُايؿطق١ مل ٜػتػٌ  ريات يٛايـدزا٤ ايٛادبات ٚؾعٌ أ
ٚٸ ٚس٦ٓٝص ٫  دٌ س٠ ٚسًٍٛ ا٭ايـُْكها٤ ٛت ٚإايـُ تٓؿع ايٓسا١َ بعس طط
 ( .٫ت غاع١ َٓسّ)ٚ

زا٤ ايٛادبات ٚؾعٌ زاّ سّٝا قازضّا ع٢ً أ ٪١َٓ َاايـُ٪َٔ ٚايـُؾًٝبازض  
ُٸٛت ٚاٱايـُريات قبٌ سًٍٛ ايـد ا ضَاؽ يف ايكرب ٚغ٪اٍ َٓهط ْٚهري ع
,  ُؼ ٚايعنا٠ايـداي١ٝ نايـُٚ,ايبس١ْٝ نايك٠٬ ٚايكٝاّ: دباتاط َٔ ايٛقكٸ

 ( :)ثِ قاٍ . ر ايصٟ ؾٝ٘ نًؿ١ دػس١ٜ ٚنًؿ١ َاي١ٝ ايـشؿرتن١ نايـُٚ
زا٤ ايٛادبات ٚؾعٌ ٚايتأخري ٚتأدٌٝ أص ٜاى ٚايتػٜٛـإط -6

ٌَ ؾ٬ تجل با٭, كسض٠ عٓوايـُخؿ١ٝ ؾٛات ايؿطق١ َٓو ٚظٚاٍ , رياتايـد
ٌَ عتُسٙ ٫ٚ تتٗطب عٔ ٚادباتو با٭٫ٚ ت - ٪١َٓايـُٜتٗا ٔ ٚأ٪َايـُٜٗا أ -

٪َٓني ايـُب ظٕٓٛ نجريّا َا خٝٸ ؾإ ا٭ٌَ, ب يكاسب٘ ٝٸايـُـدايهاشب 
 ؾإ اٱْػإ بَٝٛ٘, كسض٠ ايـُ٪َٓات ٚغطعإ َا ؾاتت َِٓٗ ايؿطق١ ٚايـُٚ
ـشاي٘ قازضّا ع٢ً إغتػ٬ٍ ٜاّ عاضؾّا بـُا بعسٙ َٔ ا٭شانط ٚيٝؼ بـيا

 ٜػاضع إىل زا٤ ايٛادب أَهٓ٘ أ إشابٌ , ػتكبٌ ايـُٜجل ب ٚايعاقٌ ٫, ؾطقت٘
َٸؾعً٘ ٫ٚ  ٛٸف ٜٚ٪خٸطٜ٪ ؾإ ا٭ٌَ خازع ٫ٚ ٜسضٟ , ٌ بكا٤ َكسضت٘ ست٢ ٜػ

 ( :)ثِ قاٍ . اٍ ايـشض اهلل ي٘ َٔ ْػإ َا قسٸاٱ
َػٝت ؾ٬ اشا أٚ, ػا٤ ايـُخ ْؿػو بشسٸـقبشت ؾ٬ تأ إشاط -7

ٌَ ٚظٔ بكا٤ ايؿباب ا٭عتُاز ـشصٜط َٔ إٖٚصا ت صخ ْؿػو بايكباحشسٸـت
 . ٝا٠ ايـشٚايكش١ ٚايػ٢ٓ ٚايؿطاؽ ٚ
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٫ ٜتٛقع قكط ا٭ٌَ ٚتطن٘ أق٬ّ ٜٚٓبػٞ إٔ : ٪١َٓ ايـُٜٓبػٞ يًُ٪َٔ ٚ
إىل ايكباح أٚ إىل أؾٗط أٚ  ٚايًٌٝ أ إىلغاع١ ؾه٬ّ عٔ بكا٤ٙ  إىل ٘ايسبكا٤ 
انط٠ ع٢ً ايـشكسض٠ ايـُ٪ات١ٝ ٚايـُغتػ٬ٍ ايؿطق١ ـُٗا إٜٓبػٞ يبٌ , غٓني

قبٌ ؾٛات  -كسٚض َٓٗا ايـُ:  ؿرتن١ايـُاي١ٝ ٚايبس١ْٝ ٚايـُ -ؾعٌ ايٛادبات 
ض اهلل ي٘ بعس ْػإ َا قسٸٜسضٟ اٱ ؾاْ٘ ٫, ٍٛ ٚايكسض٠ ايـشاٍ ٚظٚاٍ ايـش

كسض٠ ايـُتؿٛت َٓ٘  ٚيعً٘, سًٍٛ ايكباح عٓس  أٚعٓس سًٍٛ ايًٌٝ  أٚغاع١ 
ٌٸـٜ أٚ ٌٸـٜ أٚٛت ايصٟ ٫بس َٓ٘ ايـُب٘  ش ايؿػٌ  أٚطض ايـُ أٚب٘ ايؿكط  ش

 . سكٛم اهلل ٚٚادبات٘  إىليتؿات ٔ اٱاْع عايـُ
زا٤ ايٛادبات ٚؾعٌ ايطغب١ يف أ ٕإ: ٪١َٓ ايـُٜتٗا ٪َٔ ٚأايـُٜٗا ٚإعًِ أ

كسض٠ يسٜو ايـُ ؾُا زاَت, زا٤ٖا ؾع٬ّ ريات يٝػت نؿعًٗا ٚاقعّا ٚأايـد
زا٤ ايٛادبات ايؿطع١ٝ ـذب عًٝو أٚايكش١ غ١ًُٝ ٚايػ٢ٓ سانطّا ٜ

ريات ايـدٜٓبػٞ يو ؾعٌ ٚ, تساضى ايؿٛا٥ت َٔ ٚادبات ايؿطع ٚ
 . كسض٠ايـُػتشبات قبٌ ؾٛات ايؿطق١ ٚظٚاٍ ايـُٚ

زا٤ ايٛادبات خري َٚعطٚف ٚسػ١ٓ يٝؼ ؾٛقٗا سػ١ٓ ؾٝٓبػٞ أ إٔعًِ ٚإ
ا٠ َٔ غهب شطظ ايٓذـا نٞ تٗٓأ بطنا اهلل عٓو ٚتزا٩ٖـذب أتعذًٝٗا ٜٚ

ٛت ٚايػكِ ٚايؿكط ايـُ: ريات ايـدٜاّ َٚٛاْع اهلل ٚتطُإٔ يعٛاضض ا٭
ت يرتى ايتػٜٛـ ٚيعسّ ايٛثٛم ٪َٓاايـُ٪َٓني ٚايـُٚؾل اهلل , ؿاغٌ ايـُٚ

 . ريات ايـدزا٤ ايٛادبات ٚؾعٌ با٭ٌَ ٚيتعذٌٝ أ
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فٛ اهلل َا , ٌٖ ايبٝت ٓا أـرّبٜكٍٛ ب ٕأع ْترٌ ايتػّٝأٜهتفٞ َٔ إط -22
 . صطاع٘ك٢ اهلل ٚأإال َٔ إّتغٝعتٓا 

 
ساٚيٛا ؾٝ٘ إقٓاع ؾٝعتِٗ ( )طٗاضَتهطض َٔ ا٭١ُ٥ ا٭ ٖصا سسٜح

اضّ اهلل تعاىل ٚعسّ َـشٚايٛضع عٔ  ايـضايعٌُ ايك إىلتباعِٗ يًػعٞ ٚأ
 . ُصٖبِٗ ـِ يْتشاهلـِٗ ٚإِٗ يٚسبٸ( )ٌٖ ايبٝتأ إىلنتؿا٤ باْتػابِٗ اٱ

ايه٬ٍ  إىل صصاٖبايـُتصٖب بهِ  ٫ط(: )َآَا ايباقطقاٍ إ
 ْتشايهِ طز إُـذـ١ٓ ٚايٓعِٝ يايـذغتشكام اٍ ؾتسٸعٕٛ إايـُـشٞ ُٓٸـٚت

َٔ زٕٚ تك٣ٛ اهلل غبشاْ٘ ٚإطاع١ أٚاَطٙ ( )ٌٖ ايبٝتٚسبٸ أع  ايتؿٝٸ
 . ِ هَ٘ عًٝسطٸ َٚاَتجاٍ ْٛاٖٝ٘ َٚا أٚدب٘ عًٝهِ ٚإ

ٌٸطاع اهلل إ٫ َٔ أؾٝعتٓا  هلل َاؾٛ اط ش٘ ـٚدٛاْ ٘يف قًب صععٸ ٚد
زا٤ ايٛادبات عها٥٘ بأيف دٛاضس٘ ٚأأطاع٘ ٚ, ك١ايـشباعتكاز ايعكا٥س 

ُٸٚايتٛضٸ ٕ ٜٓتشٌ ايتؿٝٸع ٚأ إٔسس ؾ٬ ٜهؿٞ أ, ٙ ّ غبشاْ٘ ع٢ً عبازا سطٸع ع
ِٸ( )ايٓب٠ٛ  بٝتٌٖ أ ٜٛايٞ ٚايٛضع عٔ  ايـضايعٌُ ايك َٔ زٕٚ ن

 -قسم خًل اهلل يف ظَاْ٘ ٖٚٛ أ  -َاّ ست٢ أْو تط٣ اٱ, اهلل  اقَٞع
 . يف ٖصٙ ايـذ١ًُ ١ُٗ ايـُٜكػِ باهلل تٛنٝسّا هلصٙ 

يتعاّ بعض ايكؿات س ع٢ً إٜ٪ٓن أٚٔ قؿات ظا٥س٠ َاّ ٜبٝٸثِ أخص اٱ
 -طَات٘ َـشعداض عٔ َعاقٝ٘ ٚـْاييت ٖٞ َٔ تك٣ٛ اهلل ٚأزا٤ ؾطا٥ه٘ ٚاٱ

 : يتعاَٗا أتباع٘ إ ٜطٜس اٱَاّ َٔ
ِٗ ؿٝعتؾ, ٛايني ايـًُل ٫غُٝا َع عباز اهلل ايـدَع صايتٛانعط -1

داٙ  أٚط ع٢ً ايؿكري ٚايهعٝـ َٚٔ يٝؼ يٝؼ ي٘ َاٍ َعطٚؾٕٛ بعسّ ايتهبٸ
 (. )ُسَـشٖتس٣ ي١ٜ٫ٛ آٍ ّا ثِ إايـشُٔ آَٔ باهلل ٚعٌُ قـغًط١ َ أٚ

 َاٌّ ي٘ غبشاْ٘ ٚايعٗٛض أـهلل ٚايـتـصٓي ٛانعـٜعين ايت صعٚايتدؿٸط -2
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ُٸيف غًٛن٘ ٚتكطؾات٘ بأ ايـضُعٗط ايعبس ايكـب دايل ايباض٨ـاي ا ٕ ٜبتعس ع
ِٵ : طيف عبازات٘ ٚقًٛات٘ ٜعٗط ٚ ,ّ اهلل غبشاْ٘سطٸ ٔٗ ِٵ ؾٹٞ قٳ٬َتٹ ٖٴ ٔٳ  اٖيصٹٜ

ٕٳ ٗط ع٢ً هؼ خؿٛع قًب٘ ٜٚعشٝح ٜٓعـَتصيًٕٛ هلل غبشاْ٘ ب صخٳاؾٹعٴٛ
ٗا ٘ ٚسطناتق٬ت ٌ بأشناضَٸٜتسبٸط ٜٚتأٚ, ٘ دٛاضس٘ ٚأعها٥٘ ٚتؿهطات

ضد٬ّ ٜعبح  () ضغٍٛ اهلل ضأ٣,  ٝعزاز خؿٛعّاٚأغطاضٖا َٚعاْٝٗا ؾ
ؾإ ص دؿعت دٛاضس٘ـْ٘ يٛ خؿع قًب٘ يأَا إط: بًشٝت٘ ساٍ ق٬ت٘ ؾكاٍ 

ُٸإٜعين خؿٛع ايكًب  يٝ٘ غبشاْ٘ ساٍ ايك٠٬ ا غ٣ٛ اهلل ٚتٛدٗ٘ إعطان٘ ع
ٍٸـت٬بس إٔ ٘ ايععِٝ بك٬ت٘ ؾضبٸٜٓادٞ  ْ٘تؿهطٙ يف أٚ هلل  دؿع دٛاضس٘ ٚتص

 .ب ع٢ً ٖصا ق٬ًّٝ ق٬ًّٝ ٜتسضٸ إٜٔٓبػٞ يًُ٪َٔ ٚ, ٚسسٙ
َٛاٍ ايٓاؽ ١ٝ تػتٛدب ايتشؿغ ع٢ً أساي١ ْؿػٖٚٞ ص َا١ْٚا٭ط -3

 . ِٗ ـَٛايٚأٝا١ْ ٚايتعسٟ ع٢ً سكٛم ايٓاؽ ايـدهط ٚايـُُٓع عٔ ـٚت
 أًٜٚٗر يػاْ٘ بامسا٤ اهلل غبشاْ٘  بإٔ: بًػاْ٘ ص ٚنجط٠ شنط اهللط -4

 . بايسعا٤ ٚايتهطع أٚ ايكطإٓت٠ٚ٬ ب
طاؾ٘ يٚيف أ, َٚعاْٝٗا  ٙ غبشاْ٘مسا٤بإٔ ٜتؿهط يف أ: بكًب٘  اهلل صنطٜ أٚ 

دًك٘ ـب: ْعُٗا عًٝ٘ ععِٝ يطؿ٘ عًٝ٘ ٚنجري ْعُ٘ اييت إٔ ٜتصنط عًٝ٘ بأ
 ُإ ٚايتٛؾٝل ي١ٜ٫ًٛـٜاٱ:  ايسْٝا َٔ ْعُِا َٓش٘ يف ـايعذٝب ايًطٝـ ٚب

 .شٖٛا ـْ أٚاٙ ايـذ أٚاٍ ايـُ أٚثِ ايكش١ ٚايعاؾ١ٝ  
 . ّ تٓاب َا سطٸٚإدغبشاْ٘ ٚدب زا٤ َا أبأ: ن٘ ٜصنط اهلل بػًٛ أٚ 
ـُا ٜعطف ايؿٝعٞ ايكازم بكّٛ ؾٗط ضَهإ ٚغريٙ َ صٚايكّٛط -5

 . شػب َكسٚضٙـ٘ بغتشبٸإ أٚ٘ اهلل قَٛٚدب أ
زا٤ ايك٠٬ ايٛادب١ ايكشٝش١ ؿٝعٞ ايكازم بأٜعطف ايص ٚايك٠٬ط -6

 .دعا٤ٖا ٚؾطا٥طٗا ق٠٬ تا١َ قشٝش١ اَع١ ٭ايـذ
 ٚإسػاْ٘ ٭بٜٛ٘  ٙ بربٸ ٜعطف ايؿٝعٞ ايكازم ص بايٛايسٜٔ  ٚايربٸ ط -7
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 .  - ّ ؾادطٜٜٔٔ ناْا أبطٸ -غهابُٗا ُا ٚإٜصا٤ٖإيُٝٗا ٚعسّ إ
 زُْٜٛٗا يطبٸزا٩ٙ أ:ُا ُاتٗـايٛايسٜٔ ساٍ سٝاتُٗا ٚبعس َ ٔ بطٸَٚ
 .  اتايـشعُاٍ ايكيًعباز ؾاْ٘ َٔ أععِ ايكطبات ٚا٭ أٚايعباز 
 صٜتاّٚايػاضَني ٚا٭, ػانني ايـُٚايتعاٖس يًذريإ َٔ ايؿكطا٤ ٚط -8

يِٝٗ إ سػإٚباٱ,ػاننيايـُريإ ٫غُٝا ايـذُطاعا٠ ـٜعطف ايؿٝعٞ ايكازم ب
 . شيو  شٛـعطانِٗ ْٚأ ِ َٚعْٛتِٗ ٚتؿٝٝع دٓا٥عِٖ ٚسؿغٚعٝاز٠ َطناٖ

٪َٕٓٛ ايـُِٖ ٚ -ـُطاعا٠ ايػاضَني نُا ٜعطف ايؿٝعٞ ايكازم ب
ـُطاعا٠ نُا ٜعطف ب,  ٛؾا٤ زِْٜٛٗ قسض ا٫َهإب - سٜٕٓٛايـُايـُٛايٕٛ 

ٖٚصٙ َٔ أععِ , اتِٗ ستٝادعٛظِٖ ٚإ يِٝٗ ٚغسٸػإ إسا٭ٜتاّ ٚاٱ
ضغٍٛ  إٔست٢  تٛنٝس عًٝٗا ايـُشُس١ٜ سازٜحٚيف ْكٛم ا٭, ايكطبات 

 . ٚناؾٌ ايٝتِٝ غٛا٤ ٖٛ : باضن١ ايكسغ١ٝ ايـُدعٌ ْؿػ٘ ( )اهلل
سٜح ايـشٜعطف ايؿٝعٞ ايكازم بكسم  صسٜحايـشٚقسم ط -9

ٌٸ, ٚعسّ ايهصب  َٔ ٜتكـ بٗا ٚععِ ؾإٔ َٔ  ٖٚصٙ قؿ١ عع١ُٝ ق
 . ٗا ـٚؾكٓا اهلل ي, ًٜتعَٗا 
ٛٸض ن ايكطإٜٓعطف ايؿٝعٞ بت٠ٚ٬ ص ايكطإٓٚت٠ٚ٬ ط -11 ٌ ّٜٛ نٞ ٜتٓ

ٌٸـٜ إَٔٔ زٕٚ  ا ٚت٠ٚ٬ ن٬َُ٘ٗٓادا٠ ضبٸـًتص بقًب٘ ٚتكؿٛ ضٚس٘ ٚت  أٚ ُ
 . كطأ ن٬ّ اهلل ٜٚٓادٝ٘ تأْؼ ضٚسْ٘٘ ٜأ إىلًتؿت ايـُبٌ ايكاض٨ , ٜهذط 
ـٸ ا٭ط -11 ٜعطف ايؿٝعٞ ايكازم  صَٔ خريإ٫ يػٔ عٔ ايٓاؽ ٚن

 أٚعطانِٗ بػٝبتِٗ يٓاؽ ٚأـُعاٜب اض يَٓع٘ ي٘ عٔ ايتعطٸ أٚباَتٓاع يػاْ٘ 
 َا أٚايهصب عًِٝٗ ب أٚٚتؿطقتِٗ َِٓٗ تشابني ايـُاي١ُُٝٓ بني ب أٚبٗتاِْٗ 
ٌٸٜٚككطٕٚ أيػٓتِٗ ع٢ً َا أ, ؿغ ب٘  ايتًّ اهللُا سطٸـؾاب٘ َ ٞ ـؾٚاهلل  س

 . اهلل تعاىل سبٸـُا أشٖٛا َـْٚ ق٬ح بني ايٓاؽ ٚاٱسػإ هلِري ٚاٱايـد
 ١ـٝعـأٟ تعطف ايؿص  ٝا٤ـٞ مجٝع ا٫ؾـؾ ؿا٥طِٖ َٓا٤ عٚناْٛا أ ط -12
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 ٕٛٝهْٛؾ, تكس١َ ايـُػ١ٓ ايـشايكؿات بيف َٛا٫تِٗ بايتعاَِٗ  ايكازقٕٛ
كاسب ايـُٚـِٗ عاؾط يايـُُع ايـذ:  ِيف عؿريتٗ َ٪تـُٓني رتَنيَـش ٗابؿعً

 . َاْتِٗ ٭دتُاعّٝا ٚإ ّاٝزٜٓ ؾريدعٕٛ إيِٝٗ يف مجٝع ا٭َٛض, ِٗ ـي
ُس َـشايؿٝعٞ ايكازم ٖٚٞ قؿات عع١ُٝ تًٝل بؿٝع١ آٍ ٖصٙ قؿات 

تكاف بٗصٙ جٌ ا٭ع٢ً يٲايـُنطبٛا ( ُس َـشآٍ )ؾإ , ()تباعِٗ ٚأ
 ايكؿات ٚعطؾٛا بايسضدات ايعًٝا َٔ ايتك٢ ٚايٛضع ٚايٓعا١ٖ 

 تهٕٛ ؾٝعتِٗ َجًِٗ ْػد١ّ إٔؾٝٓبػٞ  -ايؿِٗ قبٌ َ٪ايؿِٗ َـدباعرتاف  -
  .بِٗ ٚبٓعا١ٖ غًٛنِٗ  ط٠َِّٓٗ َصٓن ط٠َّكػٸ

 :  ضخرب قشٝ نُا ٚضزْا يف اطبّا ؾٝعتَ٘ـد( )َآَا ايكازمقاٍ إ
ٍٕٕ ايؿاعًني ٭شاضٜعين ا٭ص ٜاى ٚايػؿ١ًإط ُا ؾٝع١ ـؾاْط عُاٍ زٚ
ـٸ عًٞ  ٚعٌُ  دٗازٙ ؾتسٸٚإط طاّايـشعٔ صبطٓ٘ ٚؾطد٘ َٔ ع

 ٜعٌُ ,سطاَّا ؾطد٘ أٚع بطٓ٘ ُتٸـَا ٜ إىلًَٚٝٗا ْؿػ٘  ٚنبض مجاحصيـدايك٘
عٓسِٖ طًب ايػُع١ أٚ خايكّا يٛدٗ٘ ايهطِٜ َٔ زٕٚ َطا٤ا٠ ايٓاؽ 

 .  صٚي٦و ؾٝع١ دعؿط ؾاشا ضأٜت أٚي٦و ؾأ, ٚضدا ثٛاب٘ ٚخاف عكاب٘ط
:  تكطايـُـدشسٜج٘ ـٌ يؿكٸايـُسٜح ايـشيف ٖصا  -()َاّ ايباقطاٱ ٕإ

, ّٝا ٚأت٫ٛٙأسب عًط: ٫ ٜهتؿٞ ايؿٝعٞ بكٛي٘  إٜٔٓكشٓا  ص....أٜهتؿٞط
 .يًدري ٚايطاع١ ٚايٛضع ٚايتك٣ٛ ص ا٫ّثِ ٫ ٜهٕٛ َع شيو ؾعٸ

,  ضغٍٛ اهلل  سبٸإْٞ أ: ؾًٛ قاٍ ط: َاّ تٛنٝشّا ثِ ٜكٍٛ اٱ 
٘ َا ْؿع٘ بع غريت٘ ٫ٚ ٜعٌُ بػٓتٸٜتٸ ثِ ٫ -  َٔ عًٞؾطغٍٛ اهلل خري

ني اهلل ٚبني أسس يٝؼ ب, ا عٓس اهلل ُـعًُٛا يكٛا اهلل ٚإؾاتٸ, سب٘ إٜاٙ ؾ٦ّٝا
ٌٸاهلل  إىلايعباز  سبٸأ ٕإ, قطاب١  عًُِٗ ٚأنطَِٗ عًٝ٘ أتكاِٖ ٚأ ععٸ ٚد

 : -ًلايـدقسم ٖٚٛ أ -تٛنٝسّا  َاّ ثِ ٜكػِ اٱص بطاعت٘
ا بطا٠٤ َٔ َٚا َعٓ, إ٫ بايطاع١اهلل تباضى ٚتعاىل  إىلٜتكطب  ٚاهلل َاط

ٞٸ طٝعّا َٔ نإ هلل َٚ , سس َٔ سذ١ ايٓاض ٫ٚ ع٢ً اهلل ٭  َٚٔ,  ؾٗٛ يٓا ٚي
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ٚٸ نإ هلل عا  ص.بايعٌُ ٚايٛضعإ٫ ٜتٓا َٚا تٓاٍ ٫ٚ, قّٝا ؾٗٛ يٓا عس
هلل تٓؿع٘ ؾُٔ نإ َٓهِ َطٝعّا ط: اطبّا ؾٝعت٘ َـدخط٣ ٚيف ضٚا١ٜٹ أ 
 .  صٜتٓاَٚٔ نإ عاقّٝا هلل مل تٓؿع٘ ٫ٚ, تٓا ٫ٜٚ

تهتب بايصٖب  إٜٔٓبػٞ ( )ُس ايباقطَـشَآَا ٖصٙ نًُات عع١ُٝ ٱ
 إىلسضإ بٝٛت ايؿٝع١ نٞ ٜعًُٛا بٗا ٜٚٓتؿعٛا َٓٗا ًٜٚتؿتٛا دٚتعًل ع٢ً 

ُس َـش سبٸ : سسّاٜهؿٞ أ ٚضعِٗ ٚاْ٘ ٫أنطّ ايٓاؽ عٓس اهلل أتكاِٖ ٚأ إٔ
 ُس َـشآٍ  ٚسبٸ مل ٜعتهس بايطاع١ ٚايتك٣ٛ ٚايٛضع عٔ  إشا
ايكازم إَآَا قاٍ ,  صبايعٌُ ٚايٛضعإ٫ ٜتٓا تٓاٍ ٫ٚ َٚاط اضّ اهللَـش

( :)وأْٟ أص خري َٔ نجري ايعٌُ ب٬ تك٣ٛقًٌٝ ايعٌُ َع ايتك٣ٛ  ٕإط 
ّ اهلل اضَـشٚضع عٔ َع تك٣ٛ ٚ ايكطإٓتكطأ غٛض٠ َٔ  أٚتكًٞ ضنعتني يٛ 

نً٘  ايكطإٓقطا٠٤  أٚيـ ضنع١ غبشاْ٘ ٖٛ خري عٓس اهلل ٚأؾهٌ َٔ ق٠٬ أ
إغتُاع غٓا٤ أٚ  أٚسٜح ايـشيف نصب  أ١ُُٝٚ ـْ أٚغٝب١ َع :َٔ زٕٚ تك٣ٛ 

 . ّ اهلل غبشاْ٘ ع٢ً ايعباز ُا سطٸـشٖٛا َـْ أٚنٌ َاٍ سطاّ أ
تباعِٗ أضازٚا َٔ أ( )ٌٖ ايبٝتأ١ُ٥ ٚأ( ) ضغٍٛ اهلل ٕإ

هِٝ َٔ غري زع٣ٛ بٌ ايـشهلل ايععِٝ ٚيسٜٓ٘  ٜهْٛٛا زعا٠ّ إِٔٝٗ َـشبـٸٚ
 كايـض ايـ بايعٌُأٟ  صِيػٓتهيًٓاؽ بػري أ نْٛٛا زعا٠ّط ايـضبايػًٛى ايك

نْٛٛا يٓا ط اضّ اهللَـشذٌُٝ ٚبايٛضع عٔ ـٚايـدًل ايايـشػٔ ٚايػًٛى 
عًٝٓا ٚعاضّا  صتهْٛٛا ؾّٝٓا ٫ٚطخ٬قهِ يف ع٬قاتهِ ٚتعا٬َتهِ ٚأص ظّٜٓا

بايػـ يف ايتعاٌَ َع أٚ ساع ايـدبأٚ هط ايـُبيف ايـُذتُع بؿعٌ َعطؾتهِ 
ُٸ صضععًٝهِ بتك٣ٛ اهلل ٚايٛطايٓاؽ ٚ يف طاع١ ص ٚا٫دتٗازط ّ اهللا سطٸع

زا٤ ٚأطٚتطى ايهصب  صسٜحايـشٚقسم ط ٚاَطٙ ْٚٛاٖٝ٘اهلل ٚإَتجاٍ أ
 َع ٫غُٝاَع ايٓاؽ  صًلايـدٚسػٔ طٝا١ْ ايـدًٖٗا ٚتطى أ إىل صَا١ْا٭

ُٸ  .اٍايعٝاٍ ٚايع
 . ٛايني يتُاَٗاايـُٚؾل اهلل ,ؿٝعتِٗي ()ٖصٙ ٚقاٜاِٖ 



 

 (125)                                                                                   األزبعْ٘ حدٙجًا   

 

 . ص يٚيٞ ٗ وٟ كى ص٘اب ُ٘زًاح  وٟ كى حّق ْإط -23
 

ٖٚٛ َكٝاؽ ( قٍٛ ايهايفأ)سسٜح عًٟٛ قشٝض ضٚاٙ ايهٝين يف ٖصا 
ُس َـشعٔ آٍ  أٚ( )ُسَـشؾاشا دا٤ خرب عٔ ,ها١ٜايـشا١ْٝ ايسع٣ٛ ٚسٓك

( ) ّثط قشت٘ ٚقسٚضٙ ٘ ْٚٛض قٛاب٘ ٚأ١َ سٓكتهٕٛ عًٝ٘ ع٬ إٔيع
تهٕٛ ع٢ً  إٔطمحٔ يعّ ُإ ٚايٝكني بايـٜٚإشا إزع٢ أسس اٱ, ()عِٓٗ 

 . ثط قشتٗا ٘ ْٚٛض قٛاب زعٛاٙ ٚأزعٛاٙ ع١َ٬ سٓك
, ٖٚٛ نس ايباطٌ, ٖٛ ا٭َط ايجابت لٸايـش صسكٝك١ ع٢ً نٌ سلٸ ٕإط

َٔ ؾطٜع١ ٚأسهاّ ( )دا٤ ب٘ ضغٍٛ اهلل ٖٛ َا ٚنض َكسام يًشلٸٚأ
ًٓ, ٚأخ٬م  . ()ٌٖ بٝت٘اق١ َٔ أايـدػ٘ عٓ٘ َٚا ب

 . ق١ ب٘ كسٸايـُٚ لٸايـشٚايس٫ي١ ايهاؾؿ١ عٔ  كٝك١ ٖٞ ايع١َ٬ايـشٚ
١ًُ ايػابك١ ايـذٖصا عطـ تؿػري ع٢ً  صٚع٢ً نٌ قٛاب ْٛضّاط

كٝب ايـَُط ايكشٝض ٚايكٛاب ٖٛ ا٭. ٗا ـعطٛف عًٝٗا ٖٚٛ تٛنٝض يايـُ
ٚقش١  لٸايـشٛنض يكٛاب ايـُٚايٓٛض ٖٛ ايهٝا٤  .طأ ايـدٖٚٛ نس  يًشلٸ

 . عسّ نصب٘  أٚ ايسع٣ٛ ٚعسّ خطأٙ أٚسٜح ايـش
ٍٕ إًُٔتإ تؿٝسإ ايـذٖاتإ  ك٘ شٓكـزع٣ٛ بطٖاّْا ٜ أٚٚسسٜح  يهٌ قٛ

( )سس عٔ ضغٍٛ اهللؾاشا أخرب أ, ق٘ ْٚٛضّا ٜهؿـ قٛاب٘ٚزي٬ّٝ ٜكسٸ
٫ٚبس َٔ ْٛض , ٚبطٖإ ٜهؿـ قسق٘ ٚز٫ي١ ؾ٬بس يتكسٜك٘ َٔ ع١َ٬ 

ٛٸب أ ن٬ّ اهلل غبشاْ٘ رب َع ايـدٖٚصا ايٓٛض ٖٛ تٛاؾل َهُٕٛ , َطٙ ٜك
 , ؾدصٚٙ ؾُا ٚاؾل نتاب اهلل طرب ته١ًُ يًذًُتني ايـدٚيصا ٚضز يف 

 .  صَٚا خايـ نتاب اهلل ؾسعٛٙ
٫بس يتكسٜك٘ َٔ ( ُإ ٚايٝكني بايطمحٔـٜاٱ)سس إزع٢ أ إشاٖٚهصا 

ٚضز يف , ٫ٚبس َٔ ْٛض ٚز٫ي١ تهؿـ قٛاب٘ ع١َ٬ ٚبطٖإ ٜهؿـ قسق٘
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ـُإ اييت ٫بس ّٜٓا ٭ضنإ اٱَبٝٸ ()٪َٓني ايـَُري رب ايكشٝض قٍٛ أايـد
أٟ ص ضنإـُإ أضبع١ أٜاٱط: قاٍ , ْػإ َ٪َّٓا َٛقّٓا َٓٗا نٞ ٜهٕٛ اٱ

ٛٸ ٚتعٗط  طٖا يٝهٕٛ اٱْػإ َ٪َّٓاضبع١ ٫بس َٔ تٛٓؾـُإ بأضنإ أّٜ اٱٜتك
 : ٖٚٞ , ُإ ـٜق٘ يف زعٛاٙ اٱآثاضٖا عًٝ٘ ست٢ ْكسٸ

ٖٚصا ايطنا ٚايكبٍٛ ٚا٭ْؼ بكها٤ اهلل عًٝ٘ ص هللايطنا بكها٤ اط -1
ْؿػ٘  ٪َٔ بكها٤ اهلل ٚتكسٜطٙ ي٘ يفايـُُإ ؾ٬بس َٔ ضنا ـٜٖٛ َٔ أضنإ اٱ

 أٚضٙ اهلل ي٘ يف سٝات٘ َٔ خري ُا ٜكسٸـط٦ُٓاْٗا ببٓشٛ ٜعٗط ايطنا بػهْٛٗا ٚإ
 ٜٚطن٢ اهلل شبٸـٜ إٔ: ُإ ـٜٖٚصا ٬َظّ يٲ, ٚأٚقات٘سٛاي٘ ـُاّ أؾط ٚيف ت

 .ٌ ايػطٚضَـشٚ(بٛبَـشبٛب ايـُـشٚنٌ َاٜكٓع )بكها٤ٙ ٚقسضٙ
, ـشعْ٘ ٜٚععذٜ٘ ض اهلل ي٘ َاعٓسَا ٜكسٸاٱْػإ ٫ ٜػهب  إٜٔٚٓبػٞ  

 إ٫  ٪َٔ ٫ أقطؾ٘ يف ؾ٧ٝايـُعبسٟ ط:  قاٍ اهلل غبشاْ٘ يف سسٜح قسغٞ
نتب٘ َٔ ٚيٝكرب ع٢ً ب٥٬ٞ ٚيٝؿهط ْعُا٥ٞ أبكها٥ٞ  ؾًريضٳ, ي٘دعًت٘ خريّا 

أت٢ عًٝ٘  -َٔ ضنٞ بايكها٤ ط(: )َآَا ايباقطٚقاٍ إص ايكسٜكني عٓسٟ
َه٢ عًٝ٘ ايكها٤ ٚأسبط  - َٚٔ غدط ايكها٤, ايكها٤ ٚعٓعِ اهلل أدطٙ

 ؾهطاّٳ هلل ع٢ً ْعُ٘ نًٗا ٚقربّا ع٢ً ب٥٬٘ ٚضن٢ٶ: قٍٛ أص دطٙاهلل أ
 .ُس هلل ع٢ً ٖساٜت٘ يسٜٓ٘ ايـشٚبكها٥٘ ٚتكسٜطٙ 

ٚا٫عتُاز عًٝ٘ يف سطنات٘ نًٗا ٚاٱغتعا١ْ ب٘ ص ٌ ع٢ً اهللٛٓنٚايتط -2
٘ٴط تـُاَٗا َٛضٙيف أ ٛٳ سٳػٵبٴ ٗٴ ٘ٹ َؾ ًٖ ٢ًَ اي ٌٵ عٳ ٛٳٖن ٔٵ ٜٳتٳ َٳ  .سٙ عبضسُّٝا ض٩ٚؾّا ب صٚٳ

ٝا٠ يسؾع ايـش٫ٚبس َٔ ايػعٞ يف ٖصٙ  صاهلل إىلَط ٚتؿٜٛض ا٭ط -3
اهلل غبشاْ٘ ٚضناٙ  إىلَطٙ ري إيٝ٘ يهٔ َع تؿٜٛض أايـدعٓ٘ ٚدًب  ايؿطٸ

 . ضٙ اهلل ي٘ ُا ٜكسٸـب
ٛٸض  أ٫ٕبس : ٖصا تٛنٝس يًذ١ًُ ايػابك١  صَط اهللٚايتػًِٝ ٭ط -4 ٜؿ

 ٦ِ َع ايعٌُ ٚايػعٞـًتـٖٚصا ٜ ,ٜكًش٘  دتاض ي٘ َاـٝياهلل  إىلُ٘ َطٙ ٜٚػًٓأ
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 . ٝا٠ ايـشيف ايسْٝا يًعٝـ ٚزٚاّ 
ٚبٗا ٜػتسٍ ع٢ً قش١ , ٔ ُإ ٚايٝكني بايطمحـٜٖصٙ ا٭ضبع١ يٛاظّ اٱ

ـذس ٫ ٜط(: )٪َٓني ايـَُري ضٟٚ يف خرب قشٝض عٔ أ, ـُإ ٜزعٛاٙ اٱ
ٚإٔ َا أخطأٙ , َا أقاب٘ مل ٜهٔ يٝدط٦٘  إُٔإ ست٢ ٜعًِ ـٜعبس طعِ اٱ

ٌٸايٓاؾع ٖٛ اهلل  ٕ ايهاضٸٚأ, مل ٜهٔ ٜكٝب٘  ايطنا طٖٚصا تٛدٝ٘  صععٸ ٚد
ٖٛ  ايسْٝا ايـِؾط يف ع أٚقاب٘ َٔ خري َا أ إّٔٓا ٜعتكس َتٝٓك إٔبص بكها٤ اهلل

دط٪ٙ ـُا نإ تكسٜط اهلل عًٝ٘ ؾٗٛ مل ٜهٔ ٜـْ٘ يتكسٜط اهلل ي٘ ٚؾٝ٘ َكًشت٘ ٚأ
ط مل ؾ أٚخطأٙ ٚمل ٜكب٘ َٔ خري َا أ إّٔٓا ٕ ٜعتكس َتٝٓكٚأ, ٝب غريٙ ٜٚك

ٚيٝؼ ايٓاؾع ٖٛ اهلل  ايهاضٸ إّٔٓا ٕ ٜعتكس َتٝٓكٚأ, ٜهٔ قسضٙ ٚمل ٜهٔ ٜكٝب٘ 
 .  - ٚنطٸ بؿطٸ أٚدري ْٚؿع ـب - ٚاغط١ يف دطٟ قها٤ اهلل عًٝ٘إ٫ ا٫ْػإ 

ري ٫ٚ ٜطدٛ زؾع ايـد٪َٔ ايـُٓ٘ مل ٜطًب شيو ٚتٝٓك عتكسٛ إي ٚعٓس٥ص
ايطنا بكها٤ طٖٚصا َٔ ؾطٚع , سكٝك١ّ  ايٓاؾع ايهاضٸَٔ اهلل إ٫ عٓ٘  ايؿطٸ
َٛدب يػهٕٛ ْؿؼ  ٖٚٛ, سػٔ تكسٜطٙ يف عبسٙ  إىلٚا٫ط٦ُٓإ  صاهلل
, ـُإ َٜٓ٘ـط اٱثثِ ٜٓعهؼ ع٢ً غًٛن٘ ٜٚعٗط أ, ٪َٔ ٚغطٚضٙ بكها٥٘ايـُ

سٛي٘ مجع َٔ ًػ٘ ايؿطٜـ َٚـذيف نإ ( )ا٫َاّ ايباقط إٔضٟٚ 
ايػ٢ٓ  ض اهلل يٜ٘كسٸ أ٢ٕ ُٓٸـتؾبعهِٗ : قشاب٘ ٜتباسجٕٛ يف قها٤ اهلل ٚقسضٙ أ

ؼ مخظنا٠ ٚعباز٠ ٚزؾع  ٚغٕٗط سٙ نجريّا بك٠٬ٺٚايكش١ يٝعني ايؿكطا٤ ٜٚعب
 -ايسْٝا  ٜػًب عًٝ٘ سبٸ أ٢ٕ ايؿكط خؿ١ٝ ُٓٸـتٚبعهِٗ , أًٖ٘ َٚػتشك٘ إىل

(: )َاّ ؾػأيٛا اٱ, ٝبػه٘ اهلل ٫ٚ ٜسؾع سكٛم ايؿكطا٤ ؾ - غٓاٙ اهلليٛ أ
َا  شبٸـٌٖ بٝت ْـشٔ أْط(: )داب؟ ؾأ شبٸـ٫َْٛا َاشا ت ْت ٜاٚأ
ُا ٜطز ـبط أٚص ُا آتاْا اهللـٓا ْٚؿطح بـ يِ اهللُا قػـاهلل يٓا ْٚطن٢ ب سبٸأ

 . صَٛت أٚٚسٝا٠  قش١ أَٚٚطض  غ٢ٓ أٚعًٝٓا َٔ اهلل َٔ ؾكط 
 سازٜحأ( ـُإ ٚايٝكنيٜباب سكٝك١ اٱ: قٍٛ ايهايفأ)ض٣ٚ ايهًٝين يف 



 

 (128)                                                                                   األزبعْ٘ حدٙجًا   

 

 : ُاِْٗ ٖٚٞ ـٜعٔ ع١َ٬ إ( )ِٗ ـيـُإ ٚايٝكني ؾػأٜع٢ اٱث٬ث١ ؾُٝٔ إزٸ
 إشغؿاضٙ يف بعض أ ٓا ضغٍٛ اهلل ٝبط(: )اقطَآَا ايبإ ض٣ٚ -1

شٔ ـْ: ؾكايٛا  ْتِ ؟َا أ: ضغٍٛ اهلل ؾكاٍ  ايػ٬ّ عًٝو ٜا: يكٝ٘ ضنب ؾكايٛا 
ايطنا بكها٤ : ُاْهِ ؟ قايٛا ـٜإ ؾُا سكٝك١: قاٍ , ضغٍٛ اهلل  َ٪َٕٓٛ ٜا

ٚا عًُا٤ سهُا٤ ناز:   ؾكاٍ , اهلل ٚايتػًِٝ ٭َط اهلل  إىلاهلل ٚايتؿٜٛض 
ُإ ٚزيٌٝ ـٜسٜح ٜتهُٔ ع١َ٬ اٱايـشٖٚصا  صْبٝا٤ه١ُ أايـشٜهْٛٛا َٔ  إٔ

 .يف ْؿٛؽ َسٸعٝ٘  ٚدٛزٙ
بايٓاؽ ايكبض  ٢ ضغٍٛ اهلل قًٓط(: )َآَا ايكازمإ ض٣ٚ -2
ٖصا نٓا١ٜ عٔ ٚ صغ٘ـدؿل ٜٟٚٗٛ بطأػذس ٖٚٛ ٜايـُؾاب يف  إىلؾٓعط 
ٚغاضت عٝٓاٙ يف ضأغ٘  ـ دػُْ٘ـشّا يْٛ٘ قس َكؿطٸط يف طاع١ اهلل غٗطٙ

ضغٍٛ اهلل  قبشت ٜاأ: قاٍ  أقبشت ؟ـ نٝ:  ؾكاٍ ي٘ ضغٍٛ اهلل 
 ٕإ: ي٘  ؾكاٍ طأٟ عٓسٟ ٜكني باهلل أْ٘ ضبٞ ٖٚٛ أٌٖ يعبازتٞص َٛقّٓا

ضغٍٛ ٖٛ  ٜكٝين ٜا ٕإ: قاٍ ايؿاب  ؟يهٌ ٜكني سكٝك١ ؾُا سكٝك١ ٜكٝٓو 
ؾععؾت ْؿػٞ ط عطؿينأٟ أص ايصٟ أسعْين ٚأغٗط يًٝٞ ٚأظُأ ٖٛادطٟ

عطف ضبٞ ٚقس ْكب يًشػاب  إىلْعط ؾٝٗا ست٢ نأْٞ أ عٔ ايسْٝا َٚا
ُٕٛ يف ١ٓ ٜتٓعٸايـذٌٖ أ إىلْعط ٚنأْٞ أ, د٥٬ل يصيو ٚأْا ؾِٝٗ ايـٚسؿط 

ٌٖ ايٓاض ِٖٚ أ إىلْعط ٚنأْٞ أ, ـٕٛ ٦ـهضا٥و َتٸ١ٓ ٜٚتعاضؾٕٛ ٚع٢ً اٯايـذ
,  ايٓاض ٜسٚض يف َػاَعٞ مسع ظؾريٚنأْٞ اٯٕ أ, بٕٛ َكططخٕٛ ؾٝٗا َعصٸ

ٛٸ:  ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل  ـعّ يإ: ي٘  ثِ قاٍ , ـُإ ٜض اهلل قًب٘ باٱٖصا عبس ْ
اّٚ ع٢ً ططٜكتو ٚإسؿغ ٜكٝٓو ٚزٖصٙ ثبت ع٢ً سايو أٟ إص ْت عًَٝ٘ا أ

 . سصض َٔ ايؿٝطإ ٚإ
ايؿاب ( )َاّ ايكازم٢ اٱٚثـ١ُ ضٚا١ٜ َؿاب١ٗ يًجا١ْٝ ٚقس مسٸ -3

 . ٔ َايو ا٫ْكاضٟ ساضث١ ب ْ٘بأ
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 يـِ اُإ َـٜزع٣ٛ اٱ سسٺٔ أْ٘ ٫ ٜهؿٞ ٭سازٜح ايج٬ث١ تبٝٸٖصٙ ا٭
ٛٸٜكسٸ ايـضٚعٌُ ققشٝض ٜعهس زعٛاٙ باعتكاز  : ب قٛي٘ م زعٛاٙ ٜٚك

, يع١َ٬ ظاٖطّا ع٢ً غًٛن٘ ٚسطنات٘ط ٚاــث٫ٚبس َٔ نٕٛ ا٭ (أْا َ٪َٔ)
ُإ ٚايٝكني بايطمحٔ ـٜٲسٸعني يايـُ مجعّا َٔ () م ضغٍٛ اهللٚقس قسٸ

ٕٳط: ِٗ ـٚقاٍ ي ٘ٹ تٴشٵؿٳطٴٚ ٝٵ ٘ٳ اٖيصٹٟ ٔإَي ًٖ ؾاْ٘ بتك٣ٛ اهلل ٚؾعٌ َا ص ٚٳاتٻُكٛا اي
 بايطمحٔ ُإ ٚايٝكنيـٜزع٣ٛ اٱ تكضٸ -َ٘ سطٸ دتٓاب َاغبشاْ٘ ٚإ ٚدب٘أ
 -ٜٚهٕٛ بطناٙ بكها٤ٙ عًٝ٘ ٚتكسٜطٙ ي٘ عٓس اهلل تعاىل ٪َٔ ايـًُٛ زضد١ تعٚ

 . تكسّ ايـُسٜح ايكسغٞ ايـشتعاىل نُا دا٤ يف  ٜكني عٓسَٙٔ ايكسٸ
ٜكطسّ  ٫ صيطنا بكها٤ اهللاط إٔ٪١َٓ ايـُٜتٗا ٪َٔ ٚأايـُٜٗا ٚإعًِ أ
ا اييت ٜػتعني ايـُ٪َٔ بٗا ق٬ح ايسْٝٱ ُٓع عٔ ايػعٞ ٚايهسٸـبايعٌُ ٫ٚ ٜ

ؾإ ٞ بني ايعٌُ ٚايػعٞ ٚبني ايطنا بكها٤ اهلل ـ٫ٚ تٓاؾ, ع٢ً طاع١ اهلل
 أَٚٔ ضبض  ,ؾطٸ  أٚض اهلل عًٝ٘ َٔ خري ُا ٜكسٸـ٪َٔ ٜعٌُ ثِ ٜطن٢ بايـُ

ؿطٚع زٕٚ ايـ٬ٍُ ايـشيسْٝاٙ ٚيف زا٥ط٠ ( ٜػع٢ إٔط٤ ايـُع٢ً )ٚ,  خػاض٠
 .ٖٛ تابع يتكسٜط اهلل ٚقها٤ٙ ٚايتٛؾٝل َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚ,بػٛضايـُطاّ ايـش

ًٛق٘ ٖٚٛ أضأف َـدعًِ بك٬ح عبسٙ ٚاهلل غبشاْ٘ أ إٔشٔ ْعتكس ـْٚ 
ْ٘ أ( )رب ايكشٝض قٍٛ ضغٍٛ اهلل ايـدٚضز يف , سِ ب٘ َٔ ْؿػ٘ ضٚأ
ٌٸقاٍ اهلل ط زِٜٓٗ َطـِٗ أٜكًض ي ٪َٓني عبازّا ٫ايـَُٔ عبازٟ  ٕإ:ععٸ ٚد

ٚايػع١ ٚقش١ ايبسٕ  بًِٖٛ بايػ٢ٓإ٫ بايػ٢ٓ ٚايػع١ ٚايكش١ يف ايبسٕ ؾأ
َط ٜكًض هلِ أ ٪َٓني يعبازّا ٫ُايـٕ َٔ عبازٟ ٚإ, ؾٝكًض عًِٝٗ أَط زِٜٓٗ 

ػه١ٓ ايـُبًِٖٛ بايؿاق١ ٚػه١ٓ ٚايػكِ يف أبساِْٗ ؾأايـُبايؿاق١ ٚإ٫ زِٜٓٗ 
زٜٔ عبازٟ  َطعًٝ٘ أ ُا ٜكًضـعًِ بٚأْا أ,أَط زِٜٓٗٚايػكِ ؾٝكًض عًِٝٗ 

ْٚـشٔ ع٢ً شيو َٔ  قسم اهلل ايععِٝ ٚقسم ضغٛي٘ ايهطِٜ ص٪َٓنيايـُ
 . ايعايـُني ايؿاٖسٜٔ ٚايـشُس هلل ضبٸ
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ِّ بايـرط١ٓ ٚال ٜعٌُ بٗا فتهتب ي٘ ذط١ٓ إط -24 فإ ٖٛ , ٕ ايـُؤَٔ يٝٗ
ِّ بايط١٦ٝ إٔ ٜعًُٗا فال ٜعًُٗا , عًُٗا نتبت ي٘ عػس ذطٓات  ٚإ ايـُؤَٔ يٝٗ

 ص . فال تهتب عًٝ٘
 

ٖصا سسٜح قشٝض ضٚاٙ ايهًٝين بػٓسٙ ايـُتكٌ إىل أبٞ بكري عٔ 
يطؿّا َٔ أيطاف ايـُؿطٸع اٱغ٬َٞ َٚا أنجط  ٜبٝٸٔ ؾٝ٘( )اٱَاّ ايكازم

 .يف تؿطٜع٘ ٚيف تهٜٛٓ٘  -أيطاؾ٘ غبشاْ٘ بعبازٙ 
ٖصا ايـشسٜح ٜطتبط بهتاب١ ايـ٥٬ُه١ ٭عُاٍ ايعباز ؾإ اهلل غبشاْ٘ قس 

ٛٸضإ ْػد١ّ  -شنطّا نإ أٚ أْج٢ -ٚٓنٌ ًَهني بهٌ إْػإ  ٜػذٸ٬ٕ عًٝ٘ ٜٚك
ِٵ : طقاٍ غبشاْ٘ , ًٝـ َٔ عًُ٘ يف عايـِ ايسْٝا ٚايته َٳا ُنٓتٴ ٔإْٻا ُنٓٻا ْٳػٵتٳٓػٹذٴ 

ٕٳ ًُٛ ُٳ ٕٔص طتٳعٵ ًَكِّٝٳا ُٴتٳ ًَٖك٢ اِي ٜٳتٳ ايًصإ  -ضقٝب ٚعتٝس  -ُٖٚا ايـًُهإ ص ٔإشٵ 
ٍٔ َقعٹٝسٷطٜتًكٝإ أعُاٍ ايعباز ٜٚػتٓػداْٗا  ُٳا ٔٵ ايؿِّ ٚٳعٳ ُٹنٔي  ٝٳ ٔٵ اِي ٚايكعٛز ص عٳ

يـُهًـ  ؾًٝعّ إٓط٬عُٗا ع٢ً تـُاّ سطنات٘ نٓا١ٜ عٔ ايـشهٛض ايكطٜب َٔ ا
ٜكعس عٔ ٜـُٝٓ٘ ٬َى ايـشػٓات ٜٚكعس عٔ مشاي٘ ٬َى : ٚغهٓات٘ ٚأقٛاي٘ 

٘ٹ ضٳقٹٝبٷ عٳتٹٝسٷطايػ٦ٝات  ٜٵ ٍٕ ٔإ٫ٖ َيسٳ ٛٵ ٔٵ َق َٹ ًِؿٹُغ  ٜٳ ِٵ َيشٳاؾٹعٹنيٳص طَٳا  ٝٵُه ًَ ٕٻ عٳ  ٚٳٔإ
ٕٳ ًُٛ َٳا تٳِؿعٳ ٕٳ  ُٴٛ ًَ َٶا َناتٹبٹنيٳ ٜٳعٵ  . صنٹطٳا

 : ٖٚصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ٜبٝٸٔ قإْٛ اهلل يف أعُاٍ ايعباز
ِٸ بايـشػ١ٓ ثِ ٫ ٜعًُٗاط -1 ِٸ بؿعًٗا ٜٚـشسٸخ ص إٕ ايـُ٪َٔ يٝٗ أٟ ٜٗ

, ْؿػ٘ باتٝاْٗا ٜٚؿطع يف َكسَاتٗا ٜٚكبٌ عًٝٗا ؾٝططأ َاْع ي٘ عٔ إٜـذازٖا
ٛابّا ٚأدطّا ٚثص ؾتهتب ي٘ سػ١ّٓطٖصا ايـُ٪َٔ َـشػٔ عٓس اهلل غبشاْ٘ 
إٕ اهلل : طٚضز يف خرب قشٝض , ع٢ً قكسٙ ْٚٝت٘ ٚإضازت٘ يؿعٌ ايـشػ١ٓ

ٖٚصا ص بهطَ٘ ٚيطؿ٘ ٜسخٌ ايعبس بكسم اي١ٝٓ ٚايػطٜط٠ ايكايـش١ ايـذ١ٓ
 . َعٗط َٔ َعاٖط نطَ٘ ٚيطؿ٘ ٚضمحت٘ غبشاْ٘ ٫ٚ عذب 
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أٟ إشا إْت٢ٗ غعٝ٘ يـُا ص ؾإ ٖٛ عًُٗا نتبت ي٘ عؿط سػٓاتط -2
نتبت  -سٸخ ْؿػ٘ بؿعٌ ايـدري ٚتٛقٸٌ إىل ؾعًٗا ٚإٜـذازٖا أضاز ٣ْٛٚ ٚس

ٖٚصا إَتٝاظ يًُ٪َٔ ٚايـُ٪١َٓ ٚإسرتاّ , ايـ٥٬ُه١ ي٘ عؿط سػٓات
 .ٖٚٛ طبل نطَ٘ ٚضمحت٘ , ٱٜـُاُْٗا ٖٚٛ َعٗط يطـ آخط َٓ٘ غبشاْ٘

ِٸ بايػ١٦ٝ إٔ ٜعًُٗا ؾ٬ ٜعًُٗا ؾ٬ تهتب عًٝ٘ط -3  ص ٚإ ايـُ٪َٔ يٝٗ
٣ْٛ ؾعٌ ايػ١٦ٝ ٚععّ ع٢ً ايـُعك١ٝ ٚسسٸخ ْؿػ٘ باضتهابٗا  غ١٦ٝ أٟ إشا

ؾإ اهلل  -أٚ سكٌ ي٘ َاْع ؾًِ ٜطتهبٗا , يهٓ٘ تطادع يف اٯٕ ا٭خري 
يف خرب قشٝض  -ضٟٚ , غبشاْ٘ ٜعؿٛ عٓ٘ ٫ٚ تهتب ايـ٥٬ُه١ عًٝ٘ غ١٦ٝ 

يٛ ناْت ايٓٝٸات َٔ أٌٖ ايؿػل ٜ٪خص ( : ط)عٔ اٱَاّ ايكازم -ايػٓس 
إشٕ ٭خص نٌ َٔ ٣ْٛ ايعْا بايعْا ٚنٌ َٔ ٣ْٛ ايػطق١ بايػطق١ , ًٖٗا بٗا أ

, ٚيهٔ اهلل عسٍ نطِٜ يٝؼ ايـذٛض َٔ ؾأْ٘ , ٚنٌ َٔ ٣ْٛ ايكتٌ بايكتٌ 
٫ٚ ٜ٪اخص أٌٖ , ٚيهٓ٘ ٜجٝب ع٢ً ْٝٸات ايـدري أًٖٗا ٚإنُاضِٖ عًٝٗا 

ٚإسرتاّ  ٖٚصا نً٘ إَتٝاظ يًُ٪َٔ ايـُٛايٞ, ايـُعك١ٝ ص ايؿػل ست٢ ٜؿعًٛا
 . يٲٜـُإ َٚعٗط يطـ ٚضمح١ ٚضأؾ١ َٔ اهلل ايًطٝـ ايهطِٜ 

٫ ٜـُٓع عٔ  -عسّ نتاب١ ايػ١٦ٝ عٓس ايؿطٚع ؾٝٗا  -يهٔ ٖصا ايٓؿٞ 
ٚضز يف , تطتٸب ا٭ثـط ايٛنعٞ ايػ٧ٝ يف ضٚح اٱْػإ ساٍ قكسٙ ايـُعك١ٝ 

ص إٕ ايـُ٪َٔ يٟٝٓٛ ايصْب ؾٝشطّ ضظق٘(: ط)خرب قشٝض عٔ ايكازم 
 أٟ ٜـشطّ َـُا قسٸضٙ اهلل ي٘ َٔ ضظم شاى ايّٝٛ بؿعٌ ْـٝـت٘ يًـُعك١ٝ 

 .ٚإٕ مل ٜعًُٗا 
يف تعطٸف ايـًُهني  -يك١ً عًُ٘ أٚ يهعـ إٜـُاْ٘  -ٚقس ٜؿٓو اٱْػإ 

ؾاْ٘ يٛ , ع٢ً ْـٝٸت٘ ٚقكسٙ عٌُ ايـدري ٚايـشػ١ٓ أٚ عٌُ ايػ٤ٛ ٚايـُعك١ٝ 
 , ًٝٗا ايـًُهإ ٚإغتٓػداٖاعٌُ ا٫ْػإ ايـدري أٚ ايـُعك١ٝ إٓطًع ع

 ػ٦ٝـ١ ٚقـكسٖا ٚأَا َـذطز ايععّ ايباطين ٚتـشسٜـح ايـٓـؿؼ بايـشػ١ٓ أٚ بايـ
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 . نٝـ ٜٓطًع ايـًُهإ عًٝٗا ؟ -باطٓ٘  يف
ٖٚٛ ٫ , ٖٚصا ايؿو قٝاؽ ع٢ً ايكسض٠ ايبؿط١ٜ ٭ْ٘ قازض َٔ ايبؿط 

 .  ٜعطف قسض٠ اهلل اييت َٓشٗا يـ٥٬ُهت٘ 
عبس اهلل بٔ اٱَاّ َٛغ٢ : ؿو عٓس بعض ايـُ٪َٓني ٚقس سكٌ ٖصا اي

غأيت٘ عٔ : ٚقاٍ  -( ايهايف)نُا ضٟٚ يف  -( )ايهاظِ  ؾػأٍ أباٙ
ٌٖ ٜعًُإ بايصْب إشا أضاز ايعبس إٔ ٜؿعً٘ أٚ بايـشػ١ٓ إشا أضاز : ايـًُهني 

 : بػ٪اٍ ( )ايعبس ؾعًٗا قبٌ إٔ ٜعًُٗا ٜٚـشٓككٗا ؟ ؾأداب٘ 
 ص .ٜض ايطٝب غٛا٤؟ضٜض ايهٓٝـ ٚضطٌٖ 

 (: )ؾكاٍ ي٘ ا٫َاّ ايهاظِ , ن٬: ابٓ٘ عبس اهلل  -أداب ايػا٥ٌ 
ِٸط ٜعين ص بايـشػ١ٓ خطز ْؿػ٘طأٟ سسٸخ ْؿػ٘ ص إٕ ايعبس إشا ٖ

ؾكاٍ قاسب , طٝٸب ايطٜض طاهلٛا٤ ايؿاغس ٚايعؾري ايـُبعٛخ يًداضز 
ِٸ بايـشػ١ٓ  -قـ  -قِ : ايُٝني يكاسب ايؿُاٍ  اشا ؾعًٗا نإ ؾ, ؾاْ٘ قس ٖ

ُٳ٘ ٚضُٜك٘ َسازٳٙ ؾأثبتٗا ي٘  ص . يػاْٴ٘ قً
ِٸ بايػ١٦ٝ خطز ْؿػ٘ َٓنتٸ ايطٜض ؾٝكٍٛ قاسب ايؿُاٍ ط ٚاشا ٖ

ِٸ بايػ١٦ٝ : يكاسب ايُٝني  ُٳ٘ ٚضُٜك٘ , قـ ؾاْ٘ ٖ ؾاشا ٖٛ ؾعًٗا نإ يػاْٴ٘ قً
 ص . َسازٳٙ ؾأثبتٗا عًٝ٘

 -()ؿٝسٙ ايكازمسسٸثٓا ب٘ س -يف خرٕب آخط ( )ثِ إٕ ضغٍٛ اهلل
 : ٖٚٞ , ٜكػٸِ أعُاٍ ايعباز إىل أضبع١ أقػاّ 

ِٸ ايعبس بايـشػ١ٓ يٝعًُٗا: طا٭ٍٚ  ؾإ ٖٛ مل ٜعًُٗا نتب اهلل ي٘ , إٔ ٜٗ
, ٚععَ٘ ايباطين ٚقكسٙ ايٓؿػٞ ٭ٕ ٜعٌُ ايـشػ١ٓص سػ١ٓ بـشػٔ ْٝٸت٘

 . ـض ٖٚصا يطـ َٔ اهلل غبشاْ٘ قباٍ ١ْٝ ايـدري ٚقكسٙ إتٝإ ايعٌُ ايكاي
أٟ تهاعـ ي٘ ايـُجٛب١ ع٢ً ص إٕ ٖٛ عًُٗا نتب اهلل ي٘ عؿطّا: طايجاْٞ

ٔٵ : طقاٍ تعاىل , ايـشػ١ٓ اييت عًُٗا بعس قكسٖا ٚتعزاز بعؿط سػٓات َٳ
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ٗٳا َٵجٳايٹ ٘ٴ عٳؿٵطٴ َأ ًَ : ٚيف ضٚا١ٜ ايكسٚم يف تٛسٝسٙ إناؾ١ ص دٳا٤ٳ بٹاِيشٳػٳٓٳ١ٹ َؾ
ٖصا نً٘ يطـ َٔ اهلل ععِٝ ٚص ٜٚهاعـ اهلل يـُٔ ٜؿا٤ إىل غبعُأ٠ط

 . ٚضمح١ َٔ نطِٜ ْؿهطٙ غبشاْ٘ عًٝٗا 
ِٸ بايػ١٦ٝ إٔ ٜعًُٗا: طايجايح  ص ؾإ مل ٜعًُٗا مل ٜهتب عًٝ٘ ؾ٧ٝ, ٜٚٗ

ؾهإ , ٖٚصا يطـ آخط َٓ٘ غبشاْ٘ ضغِ نْٛ٘ قاقسّا يًـُعك١ٝ ْٚاّٜٚا يًػ١٦ٝ 
ْ٘ ٜعًِ بٓٝٸت٘ غٝٸ٧ ايػطٜط٠ َع اهلل تعاىل يهْٛ٘ َػتعسّا يًُعك١ٝ ٖٚٛ غبشا

 .َٚع شيو ٫ تهتب عًٝ٘ غ١٦ٝ 
ؾإ مل ٜعًُٗا نتبت ي٘ ( : طايتٛسٝس)بٌ ٚضز يف ضٚا١ٜ ايكسٚم يف  
ؾإشا سكٌ اٱَتٓاع عٔ عٌُ ايػ١٦ٝ ٚؾعٌ , ٖٚصا يطـ أععِ ص سػ١ٓ

ايـُعك١ٝ بعس قكسٖا ْٚٝٸتٗا ٚسكٌ اٱَتٓاع عٔ ايػٝٸ١٦ إختٝاض ايـُهًـ 
 . نتبت ي٘ سػ١ٓ  ايـُعك١ٝ يف اٯٕ ا٭خريٚإضازت٘ بإٔ تطادع عٔ ؾعٌ 

أٟ عٌُ ايػ١٦ٝ ٚإضتهب ايـُعك١ٝ ؾع٬ّ ص ٚإٕ ٖٛ عًُٗا: طايطابع 
ٚإٕ عًُٗا ( : طايتٛسٝس)ٚيف ضٚا١ٜ ايكسٚم يف , ص أدٸٌ غبع غاعاتط

 ص .أدٸٌ تػع غاعات
: ٫ ٜطاز َٓٗا يػ١ ٶ, ٚايػاع١ يف ايًػ١ ايعطب١ٝ ا٭ق١ًٝ ٖٞ ظَٔ َعتسٺ ب٘

ٚايػبع غاعات أٚ ايتػع بٝإ يتأدٌٝ ايعاقٞ ٚقتّا نجريّا بأٌَ . قٝك١ غتٕٛ ز
 .ْٚساَت٘ َٔ غ٤ٛ ؾعً٘  تٛتب٘
 : ته١ًُّ يًشسٜح  ايـُبٝٸٔ يًٓٛع ايطابع َٔ أعُاٍ ايعباز ( )ثِ قاٍ  

ٜعين ايـ٬ُى ايصٟ ع٢ً ٜـُني عاٌَ ايػٸ١٦ٝ ص ٚقاٍ قاسب ايـشػٓاتط
يكاسب ايػ٦ٝات ٖٚٛ قاسب طٜكٍٛ -ٜـداطب ايـ٬ُى ايصٟ ع٢ً ٜػاضٙ 

بهتاب١ ايػ١٦ٝ عًٝ٘ بأٌَ تٛبت٘ ْٚساَت٘ أٚ بأٌَ ؾعً٘ ص ٫ تعذٌ : ايؿُاٍ 
ؾإ اهلل , عػ٢ إٔ ٜتبعٗا بـشػ١ٓ تـُـشٖٛاطسػ١ّٓ تـُـشٞ غٝٸ٦ت٘ ٚتهٓؿطٖا

ٔٳ ايػٻ٦ِّٳاتٹ: ٜكٍٛ  ٖٹبٵ ٕٻ اِيشٳػٳٓٳاتٹ ٜٴصٵ أغتػؿط : أٚ ا٫غتػؿاض ؾإ ٖٛ قاٍ ,  ٔإ
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 ايصٟ ٫ إيــ٘ إ٫ ٖٛ عايـِ ايػٝب ٚايؿٗاز٠ ايععٜع ايـشهِٝ ايػؿٛض اهلل
ضغِ ؾعً٘ ص مل ٜهتب عًٝ٘ ؾ٧ٝ -ايطسِٝ شٚ ايـذ٬ٍ ٚاٱنطاّ ٚأتٛب إيٝ٘ 

 . ايـُعك١ٝ َا زاّ أيـشكٗا بايتٛب١ 
قاٍ  -ٚإٕ َهت غبع غاعات ٚمل ٜتبعٗا بـشػ١ٓ ٫ٚ إغتػؿاضط

ٞٸ ايـُـشطّٚانت: قاسب ايـشػٓات يكاسب ايػٝٸ٦ات  ؾاْ٘ ص ب ع٢ً ايؿك
إضتهب ايـُعك١ٝ ٚعٌُ ايػ١٦ٝ ٚمل ٜتب بعسٖا ؾٗٛ ؾكٞ عٓس اهلل َـشطّٚ 

ٚضز يف ضٚا١ٜ قشٝش١ , َٔ ضمحت٘ ٚيطؿ٘ َٚٔ ايعؿٛ عٔ غ٦ٝت٘ َٚعكٝت٘ 
 إٕ ايعبس إشا أشْب شْبّا أدٸٌ َٔ غسا٠ (: ط)عٔ اٱَاّ ايكازم

 ص .هلل مل ٜهتب عًٝ٘ؾإ إغتػؿط ا, إىل ايًٌٝ  -ٜعين ايكبض  -
ٚايـُطاز َٔ ا٫غتػؿاض يف ٖصٙ ا٫خباض ٖٛ ايتٛب١ ايـشكٝك١ٝ ٚا٫غتػؿاض 

ٚإ٫ , ايـُكشٛب بٓسا١َ ٚاقع١ٝ ٚتعٗس بعسّ ايعٛز٠ إىل ايـُعك١ٝ 
قاٍ إَآَا , ؾا٫غتػؿاض ايًؿعٞ ايـُـذطٸز عٔ ايٓسا١َ ٚايـُعاٖس٠ ٫ أثــط ي٘ 

ٚايـُكِٝ ع٢ً ايصْب , ٫ شْب ي٘ ايتا٥ب َٔ ايصْب نُٔ (: ط)ايباقط
 . ٚؾكٓا اهلل يًتٛب١ ايٓكٛح ايكازق١ص ٖٚٛ َػتػؿط َٓ٘ نايـُػتٗع٨
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ٕ ا هل قشرت  وٕٚ يف اهدُٚا حّبتاب اهعبد ت٘بٞ ُص٘حًا أ إذاط -25
 . صٗاآلخسٝ

 
( )بٓا٥َ٘ٚٔ أ( )ٖصا سسٜح ايتٛب١ ٖٚٛ َتهطض َٔ ضغٍٛ اهلل

ِٸ ٪َٓني ايـُ تٛب١ اييت ٜطاز َٓٗا سحٸآٜات اي إىل ٖٚٛ سسٜح قشٝض ٜٓه
 .ايعاقني ع٢ً ايتٛب١ ٚايٓسا١َ ع٢ً عكٝاِْٗ ٚع٢ً ايتعٗس برتى ايصْٛب 

َٳٓٴٛا ط: َٔ ايكطإٓ ايـُذٝس آ١ٜ  إىلسٜح ٧َٜٛ ايـشٖصا   ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٜٳاَأ
ِٵ ٓٵُه ٕٵ ٜٴَهؿِّطٳ عٳ ِٵ َأ ٛٵبٳ١ّ ْٳكٴٛسٶا عٳػٳ٢ ضٳبټُه ٘ٹ تٳ ًٖ ِٵ  تٴٛبٴٛا ٔإَي٢ اي ًَُه ٜٴسٵخٹ ٚٳ ِٵ  غٳ٦ِّٳاتٹُه

ٗٳاضٴ ٗٳا اَ٭ْٵ ٔٵ تٳشٵتٹ َٹ  . سٖا ٜٚؿطسٗا ٜٚٓطًل َٓٗا ٜٚ٪ٓن صدٳٓٻاتٺ تٳذٵٔطٟ 
بتعاز َٓ٘ اهلل بعس اٱعطاض عٓ٘ ٚاٱ إىلٚب١ ٚايطدٛع ٚايتٛب١ ٖٞ ا٭

 ,سض عٓ٘ َٔ شْببايٓسا١َ ع٢ً َا ق: ٚتتشكل ايتٛب١ , عك١ٝ ايـُبؿعٌ 
ٚبتساضى َا ؾات َٔ ايٛادبات , عك١ٝ ايـُ إىلعٛز ٚبايتعٗس ع٢ً عسّ اي

 . ايؿطع١ٝ ٚايـشكٛم ايبؿط١ٜ
اْع١ ي٘ عٔ ايـُٚايتٛب١ ايٓكٛح ٖٞ ايتٛب١ ايكازق١ ايٓاقش١ يكاسبٗا  
ٕ ٭ -ٖٚٞ قٝػ١ َبايػ١ ٚنجط٠  -ٝت بايٓكٛح ٚمسٸ, عك١ٝ ايـُ إىل ٠ايعٛز

ٗٸ ٚقس غ٦ٌ , ايعكٝإ  إىل ٠س بعسّ ايعٛزايتا٥ب بايؼ يف ْكض ْؿػ٘ عٓسَا تع
ٜتٛب ايعبس َٔ ايصْب ثِ ط: آ١ٜ ايتٛب١ ؾكاٍ تؿػري عٔ ( )َآَا ايكازمإ

ايصْب بعس تٛبت٘ ؟  إىلٓا مل ٜعس ٜٸٚأ:  ٟ ٚقاٍإغتسضى ايطاٚؾ,  ص٫ ٜعٛز ؾٝ٘
ٜعين نجري ايتٛب١  صؿنت ايتٛابايـَُٔ عبازٙ  شبٸـاهلل ٜ ٕإط(: ) داب٘ؾأ

 إىلدسع٘ ايؿٝطإ ؾٝعٛز يًُعك١ٝ ٜٚعٛز ٖٛ ـٚايٓسا١َ بعس نٌ شْب ٚؾت١ٓ ٜ
ٛٻابٹنيٳطٚايتٛب١  ٘ٳ ٜٴشٹبټ ايتٻ ًٖ ٕٻ اي  . صٔإ

ؾطسّا بتٛب١ عبسٙ  ؾسٸاهلل تعاىل أ ٕإط(: )قشٝض عٔ ايباقطري خٚيف 
ٌٸَٔ ضدٌ أ  ؾطسّا بتٛب١ ؾسٸؾاهلل أ, ٙ يف ي١ًٝ ظًُا٤ ؾٛدسٖا ضاسًت٘ ٚظاز ن



 

 (136)                                                                                   األزبعْ٘ حدٙجًا   

 

 .صٚدسٖاعبسٙ َٔ شيو ايطدٌ بطاسًت٘ سني  
اهلل أؾس ؾطسّا بتٛب١ عبسٙ َٔ ط:  ()ضٟٚ عٔ ضغٍٛ اهللٖٚهصا  

َع٘ ضاسًت٘ عًٝٗا طعاَ٘ , ًَٗه١  - قشطا٤ بط١ٜ -١ ضض زٜٚٸضدٌ يف أ
: ثِ قاٍ , ؾطًبٗا ست٢ أزضن٘ ايعطـ , ؾاغتٝكغ ٚقس شٖبت  ٚؾطاب٘ ؾٓاّ

 غ٘ ع٢ً َهاْٞ ايصٟ نٓت ؾٝ٘ ؾأْاّ ست٢ أَٛت ؾٛنع ضأ إىلضدع أ
 ,عًٝٗا ظازٙ ٚطعاَ٘ ٚؾطاب٘ سٙ يُٝٛت ؾاغتٝكغ ٚعٓسٙ ضاسًت٘ ٚغاع

 . ص٪َٔ َٔ ٖصاايـُؾطسّا بتٛب١ ايعبس  ؾسٸؾاهلل أ
غرت عًٝ٘ يف ... إشا تاب ايعبس تٛب١ ْكٛسّا ط سٜح ايؿطٜـايـشٖصا 

ُٸي صايسْٝا ٚاٯخط٠ نٝـ ٜػرت اهلل : غأي٘ ()َأَّ اٱ ا مسع٘ ايطاٟٚـ
َا نتبا عًٝ٘ َٔ  ٜٓػٞ ًَهٝ٘ط(: )؟ قاٍ  ٪َٔ ايتا٥بايـُع٢ً شْب 

بكاع ا٫ضض  إىلٜٚٛسٞ , نتُٞ عًٝ٘ شْٛب٘ إ: دٛاضس٘  إىلايصْٛب ٜٚٛسٞ 
ؾًٝك٢ اهلل سني ًٜكاٙ ٚيٝؼ ؾ٧ٝ , نتُٞ َا نإ ٜعٌُ عًٝو َٔ ايصْٛب إ: 

 . صٜؿٗس عًٝ٘ بؿ٧ٝ َٔ ايصْٛب
, ٜكبٌ تٛبتٜ٘ػؿط شْب ايتا٥ب ٚ إٔخص اهلل غبشاْ٘ عٗسّا ع٢ً ْؿػ٘ ٚقس أ

َا نإ اهلل يٝؿتض ع٢ً عبسٙ باب ايتٛب١ ٜٚػًل ط(: )٪َٓني ايـَُري قاٍ أ
تابٛا َٓٗا  إشا٪َٓني ايـُشْٛب ط(: )َآَا ايباقطٚقاٍ إص ػؿط٠ايـُعٓ٘ باب 
نًُا عاز ط: ايصْب ٚايتٛب١ ؾكاٍ  إىلعاز  إشاؾػ٦ٌ عُا  صِٗـَػؿٛض٠ ي

ٕ اهلل غؿٛض ضسِٝ ٚإ, ػؿط٠ ايـُٝ٘ بغتػؿاض ٚايتٛب١ عاز اهلل عً٪َٔ باٱايـُ
ٕ ى أٜاإؾط: خاطب ا٫َاّ ايػا٥ٌ  ثِص ٜكبٌ ايتٛب١ ٜٚعؿٛ عٔ ايػ٦ٝات

 ٛ َٔ ايكٓٛط ايصٟ َٖؿتل ٚايتكٓٝط  ص٪َٓني َٔ ضمح١ اهللايـُط كٓٸـت
ُٓعٓا ـقًٛب ايعاقني ٜٚ إىلزخاٍ ايٝأؽ ضْا َٔ إشصٸـٜ ()َاّؾاٱ, ايٝأؽ 

 إٔ: ٔ ايعكا٠ ْط٦ُ إٔا َٓٸ( )ٜٚطٜس  ,ٛب١ز َع َٔ ٜطٜس ايتعٔ ايتؿسٸ
 ١ـٛح ايكازقـٓكـتٛب١ ايـٖٛا بايـَـشُهٔ ـُت ٜـعـجطت ٚعـُٗا نـٛب َـايصْ
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 .سّ ايعٛز٠ بايٓسا١َ ٚبايععّ ع٢ً ع ك١ايـُتشٓك 
ايتا٥ب ايٓاقض تهٕٛ ي٘ زضد١ عاي١ٝ  إٔخباض بٌ ٜػتؿاز َٔ بعض ا٭ 

ضد٬ّ ضنب ايبشط  إٔ: ( )ٜٔ َاّ ظٜٔ ايعابسـشهٞ يٓا اٱٜ, عٓس اهلل 
ثِ  ...٠ ايطدٌ إ٫ إَطأُٔ نإ يف ايػؿ١ٓٝ ـؾًِ ٜٓر َايػؿ١ٓٝ  تهػطاًْٖ٘ ؾبأ

ؾشاٍٚ , ْتٗهٗا إ٫ إبًػت دعٜط٠ ؾٝٗا ضدٌ ٜكطع ايططٜل ٚمل ٜسع هلل سط١َ 
ِٸ ؾًُاط٠ ع٢ً ؾطدٗا طأايـُٖصا ايعاقٞ غكب  ؾكاٍ هلا , بٗا انططبت  ٖ

 إىلؾاضت ٚأ, َٔ ٖصا  - خـأٟ  -ؾطم إ: ايت ؾكص ؟ يو تهططبني َا: 
ْت ؾأ ط: ؾكاٍ , ت٘ ٫ ٚععٸ: قايت  - َٔ قبٌ - تٌْٖٝ ظ: ؾػأهلا , ايػُا٤
ـُا ْٚإ, يؿطم ٚمل تكٓعٞ ؾ٦ّٝا َٔ ٖصا َٓ٘ ٖصا ا -داؾنيـتأٟ  -تؿطقني

ثِ قاّ , َٓ٘  سلٸٛف ٚأايـدٚىل بٗصا ٚاهلل أا ـْؾأ, إغتهطٖتو إغتهطاّٖا 
ُٸأ إىلشسخ ؾ٦ّٝا ٚضدع ـعٓٗا ٚمل ٜ ؾبُٝٓا ٖٛ , ايتٛب١  إ١٫ ًٖ٘ يٝػت ي٘ ٖ

, يف ايططٜل ؾشُٝت عًُٝٗا ايؿُؼ َع٘ ُؿٞ ـقازؾ٘ ضاٖب ٜ إشُؿٞ ـٜ
ًٓٓا بػُاَزع اهلل ٜعإ: ؾكاٍ ايطاٖب يًؿاب  ٕٸعًِ َا أ: ؾكاٍ ايؿاب , ١ ـ يٞ  أ

ٛا أْا ؾأزع: ؾكاٍ ايطاٖب, أغأي٘ ؾ٦ّٝا  إٔذاغط ع٢ً ـتؾأ عٓس ضبٞ سػ١ّٓ
َٸٔ أْت ؟ قاٍ ايؿاب  َٸؾأ, ْعِ : ٚت٪ ؾُا , ٔ قبٌ ايطاٖب ٜسعٛ ٚايؿاب ٜ٪

شتٗا َكساضّا َٔ ايٓٗاض ثِ ـؾُؿٝا ت, ُٗا غُا١َ ظًتٸأ إٔغطع َٔ نإ بأ
خص ايطاٖب ٜػري يف از٠ دازتني ؾأخص ايؿاب ٜػري يف داز٠ ٚأايـذقت تؿطٸ

, أْت خري َين :  ؾكاٍ ايطاٖب يًؿاب, ؾاشا ايػشاب١ َع ايؿاب , داز٠ 
خربٙ ؟ ؾأ توقكٸ خربْٞ َاؾأ, ٚمل ٜػتذب يٞ  -زعا٩ى  -يو إغتذٝب 

ٛف ؾاْعط ايـديو َا َه٢ سٝح زخًو اهلل غؿط : ؾكاٍ , ٠ طأايـُدرب ـب
 . ص نٝـ تهٕٛ ؾُٝا تػتكبٌ

ْـ ايعٌُ ٜػؿط اهلل ي٘ شْب٘ يٝػتأ: ط ايتٛب١ ايٓكٛح ايكازق١ ــثٖصا ٖٛ أ
 ـهٕٛت: ٖصا أثط يهٌ تا٥ب ْكٛح قازم يف تٛبت٘ ٚ , غبشاْ٘ ٘ٚايع٬ق١ َع
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, ب١ بٝها٤ ٚعًكت٘ باهلل قطٜب١ ٚزعٛت٘ َػتذا بعس ايتٛب١ قشٝؿت٘ عٓس اهلل
ـذاٚظ ب٘ ع٢ً سكٛقِٗ أٚ ع٢ً َا ظًُِٗ ٚت: ٚتبك٢ سكٛم ايٓاؽ يف عٗست٘ 

ل ايـشضداع ـِٗ ؾٝذب عًٝ٘ أزا٩ٖا إيِٝٗ ٚإغتربا٤ ايص١َ َِٓٗ ٚإَٛايأ
٫ٚبس َٔ تساضنٗا ٭ًٖٗا ٚإضنا٤ِٖ بهٌ ٚغ١ًٝ , ايِٝٗ ػتكب ايـُ

 . َـُه١ٓ َؿطٚع١ 
, ظًِ ٜػؿطٙ اهلل : ايعًِ ث٬ث١ ( : ط)ٚضز يف خرب قشٝض عٔ ايباقط 

  صٚظًِ ٫ ٜسع٘ اهلل, ٚظًِ ٫ ٜػؿطٙ اهلل
ٖٚصا شْب , باهلل ايععِٝ ص ؾاَا ايعًِ ايصٟ ٫ ٜػؿطٙ اهلل ؾايؿطىط -1

بايٛاسس  إ٫ بايتٛب١ ٚاٱٜـُإأبسّا ْ٘ أق٬ّ ٫ٚ تساضى ي٘ ٫ ٜػؿطٙ اهلل غبشا
ٌٸ ٚع٬  .ا٭سس د

ص ٚأَا ايعًِ ايصٟ ٜػؿطٙ اهلل ؾعًِ ايطدٌ ْؿػ٘ ؾُٝا بٝٓ٘ ٚبني اهللط -2
اييت تعٛز بايهطض ع٢ً  ُعك١ٝ اهللـْؿػٗا بٜعين ظًِ ايطدٌ ْؿػ٘ أٚ ايـُطأ٠ 

 .سلٸ إْػإ غريٙ ب٘ ْؿؼ ايعاقٞ ايعامل يٓؿػ٘ ٚايصٟ مل ٜتذاٚظ 
ؾايـُسا١ٜٓ بني طأٟ ٫ ٜرتن٘ ص ٚأَا ايعًِ ايصٟ ٫ ٜسع٘ اهللط -3
ٚسكٛم ايٓاؽ , ٜعين زٜٕٛ ايعباز اييت تـذاٚظ عًٝٗا ٚمل ٜكهٗا ص ايعباز

ٚأَجاهلا تكري زّٜٓا يف ش١َ ايعامل  ٖٚصٙ,إختًػٗا اييت إغتكبٗا أٚ غطقٗا أٚ 
ؾٗصٙ َعامل ٚشْٛب ٫ , ٛاهلِ ايـُتذاٚظ ع٢ً سكٛم ايٓاؽ بعس إت٬ف أَ

ؾاشا غطم َٔ ص ٟ إىل نٌ شٟ سلٸ سٓكٜ٘٪زٸطٜػؿطٖا اهلل غبشاْ٘ ست٢ 
 -ست٢ ا٭َط ايكػريزاض غريٙ أٚ بػتاْ٘ أٚ حنُٖٛا  -أٚ إغتكب َاي٘  ,غريٙ

مل  -أٚ دشس سك٘  , أٚ إغتسإ ٖٚطب, أٚ إؾرت٣ َٓ٘ ٚمل ٜبصٍ ايجُٔ 
    .      ٘ شلٸ إىل قاسب٘ َٚػتشٓكـا٤ ايهٔ ي٘ تٛب١ ٚخ٬م َٔ ايصْب إ٫ بأزت

 : ث٢ٓ عًٝ٘ ٚقاٍاهلل ٚأ ٓرب ؾشُسايـُب قعس()٪َٓنيايـَُري إٔ أٜط٣ٚ 
 ٚشْب , ٚشْب غري َػؿٛض , ؾصْب َػؿٛض :  ٜٗا ايٓاؽ ايصْٛب ث٬ث١أ ط
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 ؾـٖٞصٙ ايج٬ث١ ( )ط سؿٝسٙ ايباقط ٚقس ؾػٸ ص داف عًٝ٘ـْطدٛ يكاسب٘ ْٚ
 . ايـشسٜح ايـُانٞ

 : ٚقاٍ ص شْب غري َػؿٛض: طيكػِ ايجاْٞ آٖا ط ؾػٸ يهٔ أَري ايـُ٪َٓني
 اهلل  ٕإ, ايعباز بعهِٗ يبعض  ايـَِا ايصْب ايصٟ ٫ ٜػؿط ؾُعأط 

تٞ ٚد٬يٞ ٚععٸ: ؾكاٍ قػِ قػُّا ع٢ً ْؿػ٘ أ: دًك٘ ـبطظ ي إشاىل اعتباضى ٚت
 سسٺٜبك٢ ٭ يًعباز بعهِٗ َٔ بعض ست٢ ٫ ؾٝكتلٸ,  ايـِظًِ ظ ْٞذٛظـٜ ٫

 ص .ثِ ٜبعجِٗ يًشػاب, َع١ًُ  سسٺع٢ً أ
 إىل دا٤ ؾٝذ,شكٛم ايٓاؽـطتبط بايـَُٔ ايصْٛب ٖٚٛ  ٖصا ساٍ قػِ

ٌٖ :  () َاّؾػأٍ اٱ, ٚأضاز ايتٛب١ ساٍ ؾٝدٛخت٘  ()ا٫َاّ ايباقط
    ص.٘سٓك نٌ شٟ سلٸ إىلٟ ست٢ ت٪زٸ ,٫ ط: ؟ قاٍ  يٞ َٔ تٛب١

طٚز عٔ سكٛم ايٓاؽ ايـدْؿػ٘ َٔ شٕ ٫بس يًتا٥ب ايٓاقض إ
ٛٸـُاٍ ايايـُيِٝٗ بسؾع ِٗ ٚإغتش٬هلا َِٓٗ ٚإسػاْ٘ إايـَُٚع ض عٔ ع

َع تعٜٛض أٚ غطق١ّ خٛش غكبّا أايـُاٍ ايـُضداع ْؿؼ إ أٚ, خػاضتِٗ 
 .  ايـِعايـُ ْٛاع ضزٸؾاب٘ َٔ أ َا أٚ,  أٚ عٝب٘ ْكك٘

 أٚخط٠ بسٚ ْعِٝ اٯ كرب ٚايربظر ايصٟ ٖٛاي ايـِع إىليتؿات ٜٚٓبػٞ اٱ
 ؾاْ٘ ٜػأٍ ؾٝ٘ اٱْػإ , ايسْٝا  ايـِْػإ يف عبسٚ عصابٗا سػب غًٛن١ٝ اٱ

شاغب ـضتهبٗا ٜٚطٸ١َ اييت إايـُـش١ٚ ايـشايك:نًٗاعُاي٘ عٔ عكا٥سٙ ٚعٔ أ
ايكرب نُا قطست  ايـ٫ِٚ ؾؿاع١ يف ع -عصابّا أْٚعُّٝا : ٜٚأخص دعا٤ٙ عًٝٗا 

 أِٚٗ ـَٛايأذاٚظات٘ ع٢ً ـسكٛم ايٓاؽ ٚت ٍ عٜٔٚػأ, ()سازٜجِٗ ب٘ أ
 :  ٚضز يف ايطٚا١ٜ, دػازِٖ أ أٚضٚاسِٗ أ أٚعطانِٗ أ

 ٍ عٔ ٜٚػأ, ٚيف أٟ َٛنع قطؾت٘ , َايو َٔ أٜٔ أتٝت ب٘:  ٜػأٍ ط
 . ص قػريٖا ٚنبريٖا - ايعباز ايـَِع

 قبٌ ُّا ـسٜـكًت قـمحس عٔ سازث١ ساز أايـشًٌٝ ايـذخ ايجك١ يكس سسٸ
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 (ايٓاقط١ٜ)ٚعٓسٙ قسٜل يف  (ايهاظ١ُٝ)نإ ٜػهٔ , عاّ تكطٜبّا  ُاْنيـث 
ت بُٝٓٗا َٛز٠ عع١ُٝ تًهِ ا٫ظَإ ٚناْ ٌ ايٓكٌ َٝػٛض٠ّٚمل تهٔ ٚغا٥

ح نإ ٜسخٌ نٌ ٚاسس َُٓٗا ع٢ً شٝـ٢ بـُإ ٚايك٬ح ٚايتكٜـذُعٗا اٱٜ
٘ ـْأ ٓاّايـُؾطآٙ ي١ًٝ يف , ستؿاّ ايعٝاٍ ـ٦صإ َع إغتاٯخط بٝت٘ َٔ زٕٚ إ

ٌٖ : ؾكاٍ ي٘ , ٚساي٘ ٜػري٠ّ  ٜعطف بٝت٘ بػٝطّاٜػهٔ يف سسٜك١ مج١ًٝ ٖٚٛ 
ؾكاٍ ي٘ , ايسْٝا ايـِٜاّ َٔ عبٌ إْتكًت قبٌ أ, ٫ : ؟ قاٍ  ْتكًت َٔ بٝتوإ

نٌ ّٜٛ ؾع٢ أتٝين أـدري ٚيهٔ تْا بأ: ؟ ؾكاٍ ي٘  شٕ نٝـ سايوإ: ايهاظُٞ 
 ؾٝلػطب ايؿُؼ ؾأًسغين ؾأؾكس ؾعٛضٟ ست٢ تعٓس طًٛع ايؿُؼ ؾت

ؾكس ًسغين ؾأٚت تٝين ثا١ّْٝأدٓيت ثِ بعس غطٚب ايؿُؼ بكًٌٝ ت ضتاح يفٚإ
 تػأٍ  يـِأتتشكل  يـِأ: ؾػأي٘ ايهاظُٞ  ,ؾعٛضٟ ست٢ ٜكطب ايؿذط 

١ٓ ايـذ ٌٖٙ ايك٬ح يف ايسْٝا ٖٚصيـُاشا ٖصا ايعصاب ٚأْت َٔ أ: ٚتعطف 
غأيت ٚعطؾت ْعِ قس  : قاٍُاشا ؟ ـي, طّٚ َٓٗا َـشْت اييت تعٝـ ؾٝٗا أ

٤ْٞ نٝـ ٚمل ٜهٔ عٓسٟ غ٣ٛ ٜاّ ق١ًًٝ داؾاتٞ بأْٞ قبٌ ٚايػبب ٖٚٛ أ
 إىل٠ ؾصٖبت شٗا ي٘ ٚيهٔ مل تهٔ عٓسٟ غه١ٓٝ سازٸـشبا إٔضزت زداد١ أ

ـُّٓا يػهٝٓت٘ ؾػاَٚت٘ زؾع٘ ثكطٜب َٔ بٝتٓا ٚمل ٜهٔ عٓسٟ َاٍ أاز ايسٸايـش
ُٓٗا عٓسَا ٜتٝػط ـعطا٤ ثإ أٚاعٗا ضدؿا٤ بككس إايـدخصتٗا َٓ٘ بعًٝٗا ثِ أ

ٟٸ شت قٓسٚم يف ـشت ايسداد١ بٗا ٚغػًت٘ ٚٚنعتٗا تـاٍ ؾصبايـُ يس
بس٫ي١  -ؾ٬ٕ  -ساز ايـش إىلتصٖب ٚتطدعٗا  إٔضدٛى أ, اق١ ايـدغطؾيت 

غتٝكعت ٚقُت يك٠٬ ايًٌٝ ثِ إ: ًٌٝ ايـذثِ قاٍ ايهاظُٞ ايجك١ , بٓا٥ٞ أ
أت ٚغاؾطت ايٓاقط١ٜ ٚتٗٝٸ إىل٢ ايػؿط ٝت ٚععَت عًُا طًع ايؿذط قًٓـي

ٜتِٗ ٚقًت يف ععٸأبٓا٤ٙ قس يبػٛا ايػٛاز ؾ إىل بٝت٘ ضأٜتُا ٚقًت ـٚيإيٝٗا 
نأت ا٤ ٚتٛايـُطًبت ثِ , ع٢ً قسم ايط٩ٜا أٚىل ٖصٙ ع١َ٬ : ْؿػٞ 

 إىلخصْٚٞ : ِٗ ـعتصضت ٚقًت يٝت ايعٗطٜٔ ثِ أضازٚا دًب ايػسا٤ ؾاٚقًٓ
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١ٜ ٖٚصٙ ٜت قٓسٚقّا يف ايعاٚق١ ب٘ ؾسخًتٗا ٚضأاايـدٝهِ ـبزاخٌ غطؾ١ أ
ؾػأيت , ـشت٘ ٖٚصٙ ع١َ٬ ثايج١ ٜت غه١ٓٝ ْعٝؿ١ تؾطؾعت٘ ٚضأ, ع١َ٬ ثا١ْٝ 

ْعِ :  ٜٚكٓعٗا قايٛا مس٘ نصا ٜبٝع ايػهاننياز قطٜب إٌٖ ٜٛدس سسٸ: أبٓا٤ٙ 
١ َٔ بٝتِٗ ٖٚصٙ ع٬َ يٝ٘ ٚٚدسْاٙ قطٜبّاؾصٖبٓا إ, إشٖبٛا بٞ إيٝ٘ : ؾكًت , 

: قاٍ  ؟ٜاّ ٚغاَٚو ع٢ً غه١ٓٝ طسّٛ قبٌ أايـٌُٖ دا٤ى : يت٘ ؾػأ, ضابع١ 
ْ٘ مل ٜهٔ إ: ؾكًت يًشساز, ػ١ ع٢ً قسم ايط٩ٜا ٖٚصٙ ع١َ٬ خاَ ,ْعِ 

 أٚخصٖا َٓو َٔ غري عًُو ٖٚصٙ غهٝٓتو قس أ, يٝؿرتٜٗا َٓو  عٓسٙ َاٍ
ٔ شَت٘ َ أبط٤٣:  ؾكاٍ ايهاظُٞ, ْعِ ٖٞ : ؾٌٗ ٖٞ ؟ قاٍ , شْو إ

ثتِٗ سسٸضدعت إىل ايبٝت ٚثِ , ؾأبطأٙ , شْو ٚعًُو ايتكطف بٗا بػري إ
ثِ تٓاٚيت ايػسا٤ , طابك١ يًٛاقع ايـُُػ١ ايـدمجٝعّا بايط٩ٜا ٚع٬َاتٗا 

ٜهّا طسّٛ ٜأتٝين يف ض٩ٜا قازق١ أايـُشا بـُت ٚإٝت ْٚؾكًٓػطب ايـُٚقاض 
ضمحو : اٍ يٞ سٜك١ ايٛغٝع١ ٚقايـشٌُٝ ٚايـذهإ ايـُٖٚٛ دايؼ يف شاى 

ا٠٤ ايص١َ َٔ قاسب ايػه١ٓٝ اييت محس سكًت يٞ ع٢ً بطساز أ اهلل ٜا
ـشًُت ٭دً٘ عصاب ا٭ؾع٢ خصتٗا َٓ٘ بسٕٚ عًُ٘ ٚضناٙ ٖٚٛ خطأ تأ

ِ ػاع١ ٚأْا َتٓعٸايـتين ٖصٙ أإٔ ا٫ؾع٢ مل ت ىبؿطٚأ, ًْٚت دعا٤ٟ يف قربٟ 
 . ُس هلل ايـش١ًُٝ ٚايـذط٠ َيف بػتاْٞ ايعا
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  , خايـرٚ, ٚايصنا٠ , ايصال٠ ع٢ً :  ضالّ ع٢ً مخظين اإلبط -26
 . ص بػ٧ٝ نُا ْٛدٟ بايٛال١ٜ ٚمل ٜٓاَد , ٚايٛال١ٜ, ٚايصّٛ 

 
 إٖٔصا سسٜح قشٝض ا٫غٓاز َؿٗٛض ايطٚا١ٜ نجري ايٓكٌ ست٢ ناز 

ٔ ٖٚٛ ٜبٝٸ, َكطٛع ايكسٚض عِٓٗ( )ٜهٕٛ َتٛاتطّا عٔ ا١ُ٥ أٌٖ ايبٝت
ٛٸٓٝـ ٚأايـش يسٜٔزعا٥ِ ا٫غ٬ّ ٚأثايف ا  : ّ بٗا ضناْ٘ اييت ٜتك

ٚاٱغ٬ّ ٖٛ زٜٔ اهلل غبشاْ٘ ايصٟ أضازٙ ص بين اٱغ٬ّ ع٢ً مخؼط
ّٴطَٔ عبازٙ ٘ٹ أٱغٵ٬َ ًٖ ٓٵسٳ اي ٔٳ عٹ ٕٻ ايسِّٜ ٔٵ ط صٔإ ًَ ّٔ زٹٜٓٶا َؾ ٝٵطٳ أٱغٵ٬َ ٜٳبٵتٳٔؼ َغ ٔٵ  َٳ ٚٳ

ٔٵ اِيدٳاغٹٔطٜ َٹ ٛٳ ؾٹٞ اٯخٹطٳ٠ٹ  ٖٴ ٚٳ ٘ٴ  ٓٵ َٹ ٌٳ   .  صٔٳٜٴِكبٳ
ٛٸ ُا  ٖٛ ساٍ ن -ضنإ ّ َٔ أغؼ ٚأٚبٓا٤ ا٫غ٬ّ ٖٛ َا ٜكـ ب٘ ٜٚتك

 . -أغاؽ ٜعتُس عًٝ٘ ٜٚكـ ب٘ ايبٓٝإ بٓا٤ َٔ زٕٚ  ٫ إش, نٌ بٓا٤ 
 إٔٚؾٗاز٠  ص٫ اي٘ ا٫ اهللط إٔبؿٗاز٠  بتسا٤ٶٚا٫غ٬ّ ٜتشكل إ

ُس َـشطغاي١ بٚتعاىل سس بٛسسا١ْٝ اهلل ؾاشا ؾٗس أ, ص ُس ضغٍٛ اهللَـشط
 ع٢ٓ ايـُرتّ ايسّ ٚايعطض ٚايسّ نُا دا٤ ٖصا َـشنإ َػًُّا  -عٔ اهلل

 . ػًُني قاطب١ايـُس١ٜ َؿٗٛض٠ بني ُٸَـشيف ضٚاٜات 
ٖٚٞ ايك٠٬ ٚايعنا٠ , ضناْ٘ مخػ١ ٖٞ زعا٥ِ بٓٝاْ٘ ٚأغؼ ا٫غ٬ّ ٚأ

ٚأبٓا٥٘  َا١َ عًٞٚآخطٖا أععُٗا ٖٚٞ اي١ٜ٫ٛ ٚإعتكاز إ, ر ٚايكّٛ ايـشٚ
 :  غؼ ٚايسعا٥ِٖٚصٙ ا٭, ()س عؿطسا٭

ٖٚٞ عُٛز ايسٜٔ ٫ٚ ٜكّٛ بٓا٤ اٱغ٬ّ ٫ٚ ٜجبت عٓس  صايك٠٬ط -1
, ععُٗا ايك٠٬ اي١َٝٛٝ مخؼ َطات نٌ ّٜٛ ٚهلا أْٛاع أ ,َٔ زْٚٗا  سسٺأ

ٗا ؾطٚع ايسٜٔ ْٛاعٚباقٞ أ, ٖٞ ضنٔ ا٫غ٬ّ ٚزعا١َ بٓٝاْ٘  بٌ ٖصٙ
 . دعا٩ٙ اي٬سك١ ٚأ

 بعس اي١ٜ٫ٛ - غ٬ُّػ١ ٖٞ ايطنٔ ا٭ععِ يٲايـدي١َٝٛٝ ا ٛاتايكً ٕإ
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 : شاغب ب٘ ايعبسـٜ ٍٚ َاأط ٕإ :خباضٚقس ٚضز يف ا٭ - َا١َٚإعتكاز اٱ
خباض ا٭ ٕإبٌ , ضنإ ايسٜٔ ٚؾطٚعَ٘ٔ أص قبًت قبٌ َا غٛاٖا ٕإ, ايك٠٬ 

َاّ ٜهؿٞ َٓٗا سسٜح اٱ, ـشك٢ َٔ نجطتٗات ٫ ٠ايٓاطك١ بعع١ُ ؾإٔ ايك٬
َعطؾ١ اهلل ضبّا َٚعطؾ١ :  ٜعينص عطؾ١ايـُعًِ ؾ٦ّٝا بعس َا أط(: )يكازما

ؾايك٠٬ أؾهٌ ص ؾهٌ َٔ ٖصٙ ايك٠٬أط َاَّاُس ضغ٫ّٛ َٚعطؾ١ عًٞ إَـش
عطؾ١ ٚاي١ٜ٫ٛ ٚاٱعتكاز بٗا ٚاٱشعإ ايـُغ٬ّ بعس ضنٔ ٚزعا١َ يٲ

 ()بٓا٥٘أبايطغاي١ ٚيعًٞ ٚ()ُس ُـشـبايٛسسا١ْٝ ٚي تعاىل قطاض هللٚاٱ
 :ثِ ًٜٝٗا يف ايؿهٌ .  َا١َاٱباي١ٜ٫ٛ ٚ

ع٢ً عبازٙ ا٫غٓٝا٤ سكّا يًؿكطا٤ ٖٚٞ سل َايٞ ٚنع٘ اهلل صايعنا٠ط -2
 .تُع اٱغ٬ّ َـذٚايعٝـ ايطغٝس يف  ٝا٠ ا٫قتكاز١ٜايـشيهٞ تػتكِٝ 

ٚٳآتٴٛا ايعٻَنا٠َ: طقاٍ اهلل غبشاْ٘  ُٴٛا ايكٻ٠َ٬َ  ني ٚقاٍ أَري ايـُ٪َٓص َأقٹٝ
( )٘ص إٕ ايعنا٠ دعًت َع ايك٠٬ قطباّْا ٭ٌٖ اٱغ٬ّ: طيف ْٗر ب٬غت

ؾُٔ أعطاٖا طٝٸب ايٓؿؼ بٗا ؾاْٗا تـذعٌ يـ٘ طٜتكطبٕٛ بٗا إىل اهلل غبشاْ٘ 
إْـُا ٚنعت (: ط)ٚقاٍ ايكازمص َٚٔ ايٓاض سذابّا ٚٚقا١ٜ, نؿاض٠ 

إختباض ي٬غٓٝا٤  أٟ إٕ ايعنا٠ص ايعنا٠ إختباضّا يٮغٓٝا٤ َٚع١ّْٛ يًؿكطا٤
ٝٗا ٜـُتشٕٓٛ بٗا ٌٖ ٜ٪زْٚٗا ؾٝٓايٕٛ ضناٙ غبشاْ٘ أّ ٜـُٓعْٛٗا َػتشٓك

ٚإٕ ايعنا٠ َع١ْٛ يًؿكطا٤ ٜػتعٕٝٓٛ بٗا ع٢ً , ؾٝٓايٕٛ غدط اهلل ٚعصاب٘ 
ٚيٛ إٔ ايٓاؽ أزٸٚا ظنا٠ (: ط)ثِ قاٍ, تٝػري سٝاتِٗ ٚقها٤ إستٝاداتِٗ 

ٚإٕ ايٓاؽ , ٫ٚغتػ٢ٓ بـُا ؾطض اهلل ي٘أَٛاهلِ َا بكٞ َػًِ ؾكريّا َـشتادّا 
ٚإَتٓاعِٗ ص َا إؾتكطٚا ٫ٚ إستادٛا ٫ٚ داعٛا ٫ٚ عطٚا إ٫ بصْٛب ا٫غٓٝا٤

ٚسكٝل ع٢ً اهلل تباضى ٚتعاىل إٔ : طثِ قاٍ , عٔ زؾع ايعنا٠ ٚايـدُؼ
ٚأقػِ باهلل ايصٟ خًل ايـدًل , ٜـُٓع ضمحت٘ َـُٔ َٓع سلٸ اهلل يف َاي٘ 

ٚإٕ أسبٸ , أٚ بـشط إ٫ برتى ايعنا٠  َا ناع َاٍ يف بـطٸٚبػط ايطظم أْ٘ 
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ٚأغد٢ ايٓاؽ َٔ أزٸ٣ ظنا٠ َاي٘ ٚمل ٜبدٌ , ايٓاؽ إىل اهلل أغداِٖ نـؿّا 
: ٚٚضز يف أخباض قشٝش١ , ص ع٢ً ايـُ٪َٓني بـُا إؾرتض اهلل يـِٗ يف َاي٘

باّْا َٔ َا َٔ عبس َٓع َٔ ظنا٠ َاي٘ ؾ٦ّٝا إ٫ دعٌ اهلل شيو ّٜٛ ايكٝا١َ ثعط
ٛٸ ٖٚٛ قٍٛ اهلل , قّا يف عٓك٘ ٜٓٗـ َٔ يـشُ٘ ست٢ ٜؿطؽ َٔ ايـشػاب ْاض َط

ٌٸ  َٳ١ٹ: ععٸ ٚد ّٳ اِيكٹٝٳا ٛٵ ٜٳ ٘ٹ  ًُٛا بٹ َٳا بٳدٹ ٕٳ  ٛٻُقٛ ٜعين َا بـدًٛا ب٘ َٔ ايعنا٠ ص غٳٝٴَط
( )ٚقاٍ أَري ايـُ٪َٓني , ٚايـدُؼ ْٚـشُٖٛا َٔ سكٛم اهلل يف أَٛاي٘ 

ؾطنٗا ص أقٛات ايؿكطا٤:  غٓٝا٤ ا٭اهلل ؾطض يف أَٛاٍ إٕ : طيف ْٗر ب٬غت٘
بعٓٛإ ايعنا٠ ٚايـدُؼ ْٚـشُٖٛا َٔ ايـشكٛم اييت ؾطنٗا اهلل غبشاْ٘ يف 

ٚاهلل , ؾُا داع ؾكري إ٫ بـُا َتٸع ب٘ غين (: ط)ثِ قاٍ , أَٛاٍ ايٓاؽ 
ٚٳاِيؿٹهٻطؾإ ص تعاىل غا٥ًِٗ عٔ شيو ٖٳبٳ  ٕٳ ايصٻ ٔٳ ٜٳِهٓٹعٴٚ ٗٳا اٖيصٹٜ ٚٳ٫َ ٜٴٓؿٹُكْٛٳ  ١َ

ِٕ ِٵ بٹعٳصٳابٺ َأيٹٝ ٖٴ ٘ٹ َؾبٳؿِّطٵ ًٖ ٌٔ اي  ص .ؾٹٞ غٳبٹٝ
ٚايعنا٠ يف ا٭خباض تعبري عٔ ايـشلٸ ايـُايٞ ايـُـذعٍٛ ع٢ً ايعباز 

ِٸ ايـدُؼ ايؿطٜه١ اٱيـ١ٝٗ , نطٜب١ّ ٚإَتشاّْا ٚإختباضّا ٱٜـُإ اٱْػإ  ؾتع
ٚاييت بأزا٥ٗا ٜٓهؿـ ْـذاح  ,ٚأقطبا٤ِٖ( )اييت دعًٗا اهلل ٯٍ َـشُس

ٚاهلل يكس ٜػٸط (: ط)ايـُػًِ يف إَتشإ اٱٜـُإ نُا قاٍ إَآَا ايهاظِ 
دعًٛا يطبٸِٗ ٚاسسّا ٚأنًٛا : اهلل ع٢ً ايـُ٪َٓني أضظاقِٗ بـدُػ١ زضاِٖ 

ٖصا َٔ سسٜجٓا قعب َػتكعب ٫ (: ط)ثِ قاٍ ايهاظِ ص أضبع١ أس٤٬
أٟ إَتشٔ اهلل قًب٘ ص تشٔ قًب٘ يٲٜـُإٜعٌُ ب٘ ٫ٚ ٜكرب عًٝ٘ إ٫ َـُ

 . يٲٜـُإ ؾٓذض يف اٱَتشإ عٓس زؾع٘ مخؼ أَٛاي٘ 
بأزا٤ٖا ٘ شْٛبايعنا٠ تصٖب  سؾعيٝعًِ ايـُ٪َٔ ٚايـُ٪١َٓ إٔ ايصٟ ٜٚ

ؾاْ٘ , ي٘  ُا٤ٶـْٚ ُ٘ايـي طٗاض٠ّ تهٕٛٚ( )خباضِٖ نُا ٚضز يف أ٭ًٖٗا 
 -ػًِ ايػين ايـُعٍٛ يف َاٍ ايـُـذاهلل  ُٖٚا سلٸ -ُؼايـدباعطا٤ ايعنا٠ ٚ

عطا٤ٖا ـشطَاْٗا َٚٓع إٚب, ػًِ ٚتُٓٛ ٜٚباضى اهلل ؾٝٗاايـَُٛاٍ تطٗط أ
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 اٍ ايـُٚبطن١ , ػًِ ٚتٓتؿٞ بطن١ اهلل عٓٗا ايـَُٛاٍ ـدبح أتيـُػتشكٝٗا 
عٓس زؾع  -ايطٚسٞ  باسػاغ٘ -ذس ـػًِ ايتكٞ سٝح ٜايـَُط َعٟٓٛ ًُٜػ٘ أ

 . َٛاي٘ آثاض ايربن١ ٚايُٓٛ ٚطٗاض٠ أُؼ ُؼ ًٜٚايـدايعنا٠ ٚ
زا٤ كسغ١ ٭ايـُؿاعط ايـَُه١ ٚقكس  إىلٖٚٛ ايػؿط  صشرـياط -3

٢ًَ طٖٚٛ ٚادب يف ايعُط نً٘ َط٠ ٚاسس٠ , اق١ ايـدٓاغو ايـُ ٘ٹ عٳ ًٖ ٚٳيٹ
ٌّ ٘ٳ َغٓٹ ًٖ ٕٻ اي ٔٵ َنَؿطٳ َؾٔإ َٳ ٚٳ ٘ٹ غٳبٹ٬ّٝ  ٝٵ ٔٵ اغٵتٳَطاعٳ ٔإَي َٳ ٝٵتٹ  ٔٵ  ايٓٻأؽ سٹرټ اِيبٳ عٳ

ُٹنيٳ  . ٚىل ط٠ ا٭ايـُزا٤ٙ يف ثِ ٜهٕٛ َػتشبّا بعس أص اِيعٳاَي
أَطٙ ععِٝ عٓس اهلل ؾاْ٘ ضنٔ اٱغ٬ّ ٚزعا١َ  -ايٛادب ر ايـشٚ

 ؾُٔ نإ , نباضِٖ ٚقػاضِٖ : ع٢ً ايٓاؽ مجٝعّا طُإ ؾطن٘ اهلل ـٜاٱ
 َٚٔ مل ٜهٔ ي٘ عصض ٚتطن٘ نإ ناؾطّا ٚاهلل غين  صي٘ عصض عصضٙ اهلل

  , ازايـشٜعٛز ع٢ً ا٫ْػإ  احلر ْؿع إش, تاز ي٘ َـشعٔ سذ٘ غري 
شر ـَٔ َات ٚمل ٜط(: )َآَا ايكازمٍ إقا, اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل  إىل٫ 

ٜطٝل ؾٝ٘  َطض ٫أٚ  ٘ـذشـ بُٓع٘ َٔ شيو ساد١ تـسذ١ ا٫غ٬ّ مل ٜ
 .  صْكطاّْٝا أُٚٓع٘ ؾًُٝت ٜٗٛزّٜا ـغًطإ ٜ أٚر ايـش

شػب ـطاز ب٘ قّٛ ؾٗط ضَهإ ؾاْ٘ ضنٔ خاَؼ بايـُٚ صايكّٛط -4
 صٛاٛا تكشٸقَٛ:طق٬ح هلاٚإصدػازظنا٠ ا٭ ايكٝاّطٚتطتٝب أؾهًٝتٗا 

يف ايسْٝا عع١ُٝ قس إعرتف ا٭طبا٤ بٗا سني إنتؿؿٛا ٦َات ايـُٓاؾع ٚؾٛا٥سٙ 
أٟ ص ١ َٔ ايٓاضايكّٛ دٓٸطخط٠ ؾإ ٖٚهصا ؾا٥ست٘ يف اٯ, ذػس١ٜ َٓ٘ ـاي

دعٟ ايكّٛ يٞ ٚأْا أط يف سسٜج٘ ايكسغٞ ٍٚاهلل ٜكٛ, صاب اهللٚقا١ٜ َٔ ع
 اؾ٘ َإ نإ ْا٥ُّا ع٢ً ؾط٠ٺ ٚإايكا٥ِ يف عبازط:  ٜكٍٛ( ) ٚضغٛي٘ صب٘

ُا ؾطض اهلل ايكٝاّ يٝػتٟٛ ـْإ:طٜكٍٛ( )ٚايكازم  صٜػتب َػًُّا يـِ
 ٛع ؾريسِ ايؿكريايـذ يٝذس َؼٸ ٜهٔ ايػين مل إٔٚشيو , ب٘ ايػين ٚايؿكري 

ٛٸ إٔضاز اهلل ؾأ, ٭ٕ ايػين نًُا أضاز ؾ٦ّٝا قسض عًٝ٘  ٕ ٟ بني خًك٘ ٚأٜػ
 .ص ا٥عايـذع٢ً ايهعٝـ ٜٚطسِ  يريمٸ يـِٛع ٚا٭ايـذٜصٜل ايػين َٔ 
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ق١ أبٓا٥٘ ع٢ً ٫ٜٚٚت٘ َع خا َا١َ عًٖٞٚٞ ا٫عتكاز بإ صاي١ٜ٫ٛط -5
َٔ  ٭ضبع١ٱغ٬ّ ٭ْٗا َٔ أقٍٛ ايسٜٔ ٚتًو اٖٚٞ أؾهٌ أضنإ ا, ا٭١َ 
ٜػتكِٝ زٜٔ  ٓٝـ اييت ٫ايـشغ٬ّ ٚزعا٥ِ ايسٜٔ ْعِ ٖٞ أضنإ اٱ, ؾطٚع٘

عاز ايـُقٍٛ ايسٜٔ نايتٛسٝس ٚايطغاي١ ٚبُٝٓا اي١ٜ٫ٛ َٔ أ, إ٫ بأزا٥ٗا سس أ
  .تٛاتطايـُ( سسٜح ايجكًني)َٔ أقايتٗا ٚقس تكسّ ؾِٗ

غبشاْ٘ أَط إٕ اهلل , ّٜٛ ايػسٜط ص ٚمل ٜٓاز بؿ٧ٝ نُا ْٛزٟ باي١ٜ٫ٛط
إٔ ٜٓازٟ ايٓاؽ يف َـذُع ععِٝ َٔ ايـشذٝر ؾٓاز٣ ( )سبٝب٘ َـشُسّا 

ٚأٓنسٙ غبشاْ٘ يف قطآْ٘ ص أ٫ َٔ نٓت ٫َٛٙ ؾٗصا عًٞ ٫َٛٙطب١ٜ٫ٛ عًٞ 
ٝٵَو: طايـُـذٝس َـداطبّا سبٝب٘  ٍٳ ٔإَي َٳا ُأْٔع ِّؼٵ  َٔ ١ٜ٫ٚ عًٞ ٚإَاَت٘ ص بٳ

ًٓؼ , ا قطٜبّا ٚخ٬ؾت٘ يو بعس ضسًٝو عٔ عايـِ ايسْٝ ثِ تٛعٸس غبشاْ٘ إٕ مل ٜب
٘ٴ: طأٚ قكٸط يف تبًٝؼ اي١ٜ٫ٛ ٚاٱَا١َ ٚقاٍ  ًٖػٵتٳ ٔضغٳاَيتٳ ُٳا بٳ ٌٵ َؾ ِٵ تٳِؿعٳ ٕٵ َي ص ٚٳٔإ

ًٓ( )أٟ إٕ مل تؿعٌ َا إَطتو َٔ تبًٝؼ ١ٜ٫ٚ عًٞ  ؼ ايطغاي١ ؾهأْو مل تب
اٱيـ١ٝٗ  ؾتصٖب دٗٛزى يف تبًٝؼ ايسع٠ٛ, نًٗا ٚنأْو مل تـذاٖس يسٜين 

ٖٚصا زيٌٝ عع١ُ اي١ٜ٫ٛ ٚاٱَا١َ عٓس , زضاز ايطٜاح أٚايطغاي١ ايػُا١ٜٚ 
( )ٜٚتٓاغب َع نْٛٗا َٔ أقٍٛ ايسٜٔ اييت ٜٓبػٞ َٓ٘, اهلل غبشاْ٘ 

ٚمل ٜهٔ َٔ اهلل غبشاْ٘ َٓازا٠ , تطغٝدٗا يف أشٖإ ايـُػًُني ٚإعتكازاتِٗ 
 . اي١ٜ٫ٛ ّٜٛ ايػسٜط بـُجٌ ( )َٚـداطب١ ٫ٚ َٔ ضغٛي٘ 
أْا طايـدرب ايـُشُسٟ ايـُؿٗٛض بني ايـُػًُني : ْٚعري ٖصا ايـشسٜح 

ٚإٕ ١ٜ٫ٚ , ص َس١ٜٓ ايعًِ ٚعًٞ بابٗا  ؾُٔ أضاز ايـُس١ٜٓ ؾًٝسخٌ َٔ بابٗا
( )عًٞ ٚإَاَت٘ ٚإَا١َ أبٓا٥٘ ايـُـدكٛقني سلٸ دا٤ ب٘ ايطغٍٛ ايععِٝ 

ٗٳا ايٓٻاؽٴ َق: طٚقاٍ اهلل غبشاْ٘  ٜټ ِٵٜٳاَأ ٔٵ ضٳبُِّه َٹ ٍٴ بٹاِيشٳلِّ  ِٵ ايطٻغٴٛ ٫ ص سٵ دٳا٤ٳُن
ٔٳ طبٌ , ()َٔ عٓسٙ  ُٴٓصٹٔضٜ ٔٵ اِي َٹ ٕٳ  ًِبٹَو يٹتٳُهٛ ٢ًَ َق َٹنيٴ عٳ ٘ٹ ايطټٚحٴ اَ٭ ٍٳ بٹ ْٳعٳ

َٴبٹنٕي  ٍّٞ ٕٕ عٳطٳبٹ ًٹػٳا  ص .بٹ
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ٍٸ: قشٝض رب خٞ ـٚؾ  ١ بكٛي٘ـ٫ٜٛــع٢ً اي( ) َاّ ايكازماٱ ٜػتس
ِٵَأطٹٝعٴٛ: ط تعاىل ٓٵُه َٹ َٵٔط  ٚٵيٹٞ اَ٭ ٚٳُأ ٍٳ  ٚٳَأطٹٝعٴٛا ايطٻغٴٛ ٘ٳ  ًٖ ٚبكٍٛ ضغٍٛ ص ا اي

 : ( )ثِ قاٍ  صَاَ٘ َات َٝت١ دا١ًٖٜٝعطف إ َٔ َات ٫ط(: ) اهلل
بًػت  إشاطٜعين عكٝستو باي١ٜ٫ٛ  صْت عًَٝ٘ا أ إىلٚأسٛز َا تهٕٛ ط

يكس :  تكٍٛ, ٚإْكطعت عٓو ايسْٝا - سًك٘ إىل٣ٖٛ بٝسٙ ٚأ -ْؿػو ٖصٙ 
كٝك١ ايـشْهؿاف ٛت ٚإايـُشع١ ـي ٜكٛهلا:  ٜعين صَط سػٔنٓت ع٢ً أ

ٖٚصا ساقٌ ,  بٗا ازكتعاٱعطف عع١ُ اي١ٜ٫ٛ ْٚؿع ٛايٞ ؾٝايـُيًُػًِ 
ٗٳاط ٜٳِأتٹٞ بٳعٵضٴ آٜٳاتٹ ضٳبَِّو ٫َ ٜٳَٓؿعٴ ْٳِؿػٶا ٔإميٳاْٴ ّٳ  ٛٵ  إشا ٚباَاَ٘ باهلل ٚبطغٛي٘ صٜٳ
ٔٵ ط َٹ َٳٓٳتٵ  ٔٵ آ ِٵ تٳُه ٌٴَي  ( .)بٓا٥٘ٛت ب١ٜ٫ٛ عًٞ ٚأايـُ صَقبٵ

عٔ : ٝت يف قربٙ عٔ مخؼ ايـُٜػأٍ ط(: )َآَا ايكازمقاٍ إ 
ٚإٕ يًكرب ن٬َّا  - ٌٖ ايبٝتأ -ٜاْا ٘ ٚقٝاَ٘ ٫ٜٚٚت٘ إق٬ت٘ ٚظنات٘ ٚسذٸ

 أْا, أْا بٝت ايسٚز , بٝت ايٛسؿ١  ْاأ, ْا بٝت ايػطب١ أ:   ٞ نٌ ّٜٛ ٜكٍٛـؾ
 . صسؿط٠ َٔ سؿط ايٓريإ أ١ٓٚ ايـذَٔ ضٜاض ْا ضٚن١ أ, ايكرب 

 ؾػأٍقس مسع٘ ظضاض٠  ص....بين ا٫غ٬ّ ع٢ً مخؼطسٜح ايـش ٖصا
 ,٭ْٗا َؿتاسٗٔ , اي١ٜ٫ٛ أؾهٌط(: )َاّ ايباقطعٔ أؾهًٗا ؾكاٍ ي٘ اٱ

ؾٗٞ , َٚٔ ٫ ٜسخٌ يطاع١ اهلل ٚعبازت٘ َٔ باب اي١ٜ٫ٛ مل تكبٌ َٓ٘ طاع١ 
 ( :)ثِ قاٍ , صنًٗا ١ايـشعُاٍ ايكَؿتاح ا٭

ٍٸ صٚايٛايٞ ٖٛ ايسيٌٝ عًٝٗٔط   ٓاؽ َٔ قبٌ اهلل غبشاْ٘ ع٢ً اي ٜس
ضناْ٘ أباب ٚاي١ٜ٫ٛ َؿتاح ايسٜٔ ٚ, ا٭ضنإ ا٭ضبع١ ٚباقٞ ؾطٚع ايسٜٔ:  زٜٓ٘

ْؿتض ؾُٔ آَٔ باي١ٜ٫ٛ ٚإعتكس باٱَا١َ إ:  عُاٍ ا٫ْػإاييت ٜٓؿتض بٗا غذٌ 
َٚٔ مل  ,اهلل ٚزٜٓ٘ ايكِٜٛ إىل١ُ٥ زيًٝ٘ ت ا٭ٚناْعٓس اهلل  ايـضي٘ غذٌ ق

َا١َ مل ٜهٔ عًُ٘ تاَّا ٚمل ٜهٔ عٓسٙ غذٌ ٜ٪َٔ باي١ٜ٫ٛ ٚمل ٜعتكس اٱ
 ٌـٝـٚمل ٜهٔ ي٘ ٚآٍ َٔ اهلل ٚزي ايـضؿتاح ايعٌُ ايكـكس َـْ٘ ٜؿٔ ٭ـٝـايـشايك
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ٍٸع٢ً زٜٓ٘ ايكِٜٛ يٝػ    : ()ثِ قاٍ  . باضؾازٙ ٚتٛدٝٗ٘ ٜٚعٌُ بٗسٜ٘ تس
ضنإ ا٫غ٬ّ بايك٠٬ يتعَٛا َٔ أغايب ايٓاؽ إص ضبعؾأخص ايٓاؽ بأط

ي١ٜ٫ٛ ؾًِ ًٜتعَٛا ب١ٜ٫ٛ ٜعين ا صٚتطنٛا ٖصٙط ر ٚايكّٛايـشٚايعنا٠ ٚ
 . ػطإ ايععِٝ ايـدذسٕٚ ـيٕٛ عٓٗا ٜٚػأٚغٝ, كٛقني ايـُـدبٓا٥٘ عًٞ ٚأ

عؿطٟ ايـذرب ايـدَا ٚضز يف : َا١َ اي١ٜ٫ٛ ٚعع١ُ ؾإٔ اٱٜٚ٪نس ؾهٌ 
ٌٸاهلل  ٕإط: ايؿطٜـ ضبع ٚمل ؾطض ع٢ً خًك٘ مخػّا ؾطخٸل يف أ ععٸ ٚد

ضبع١ يف بعض يف ا٭ضنإ ا٭ لاهلل غبشاْ٘ ضخٸ ٕإٟ أص ل يف ٚاسس٠ٜطخٸ
ل يف تككري ؾاْ٘ غبشاْ٘ ضخٸ, ق٬ّ ل برتى اي١ٜ٫ٛ أٛانع ٚمل ٜطخٸايـُ

اٍ ؾكس ٗا سٚقت ايؿه١ًٝ عٓس ايعصض ٚبرتن خريٖا عٔػؿط ٚبتأايك٠٬ عٓس اي
اٍ ايـُل يف تطى ايعنا٠ عٓس ؾكس نُا ضخٸ, ا٤ ٚايرتاب ايـُ: ايطٗٛضٜٔ 

ل يف تطى ٚضخٸ, عني ايـُ سٸايـشعٓس عسّ بًٛؽ َكساضٙ ايٓكاب ٚ أٚايعنٟٛ 
تهطض ايـُل يف تطى ايكّٛ يًُطٜض ٚضخٸ, ر عٓس ؾكس اٱغتطاع١ايـش

 . عصٚض ايـُػاؾط ٚايـُٚ
بٌ سهِ بإٔ , ق٬ّ ل يف تطنٗا أ١ مل ٜطخٸَاَبُٝٓا اي١ٜ٫ٛ ٚإعتكاز اٱ

٪َٓني ٚأْ٘ ايـُني ٫ٚ َٔ ايـشَا١َ ٚاي١ٜ٫ٛ يٝؼ َٔ ايكَٔ مل ٜعتكس باٱ
دط ٫ٚ ثٛاب ٫ٚ قطب َٔ ايطمحٔ ػ١ٓ ٖبا٤ٶ َٓجٛضّا ٫ أايـشعُاي٘ تصٖب أ

ٔٵ ٜٴطٹعٵ  :اهلل غبشاْ٘ ٜكٍٛ  ٕإط: عؿطٟ ايكشٝض ايـذرب ايـدنُا دا٤ يف  َٳ
ٍٳ ٘ٳ ايطٻغٴٛ ًٖ ِٵ سٳؿٹّٝعا َؾَكسٵ َأَطاعٳ اي ٔٗ ٝٵ ًَ ٓٳاَى عٳ ًِ ُٳا َأضٵغٳ ضد٬ّ قاّ يًٝ٘  إَٔا يٛ أ,  َؾ

ٞٸ ذُٝع َاي٘ ٚسرٸـم بٚقاّ ْٗاضٙ ٚتكسٸ  مجٝع زٖطٙ ٚمل ٜعطف ١ٜ٫ٚ ٚي
ٌٸَا نإ ي٘ ع٢ً اهلل  -يٝ٘ اهلل ؾٝٛايٝ٘ ٜٚهٕٛ مجٝع أعُاي٘ بس٫يت٘ إ  ععٸ ٚد

 ٚي٦وأط: ُإ ـٜثِ قاٍ عٔ أٌٖ اٱص ُإـٌٜٖ اٱ٫ٚ نإ َٔ أيف ثٛاب٘  سلٸ
 . ص ١ٓ بؿهٌ ضمحت٘ايـذػٔ َِٓٗ ٜسخً٘ اهلل ايـُـش -
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قاٍ  فإ زضٍٛ اهلل  ايبٍٛ ٚال تتٗإٚ بصالتو تطتركسّٕ الط -27
ّٞ, ضتدف بصالت٘ ٞ َٔ إيٝظ َّٓ: عٓد َٛت٘  , ٛض ال ٚاهللايـر ٚال ٜسد عً

ّٞال ٜسد  ,طهسايـُٚيٝظ َين َٔ غسب   . صٛض ال ٚاهللايـر عً
 

َاّ اٱ إىلبػٓسُٖا  (ضض) ٖصا سسٜح قشٝض ضٚاٙ ايهًٝين ٚايكسٚم
 ٌٖ بٝتَ٘ٚٔ أ( )ضت ٖصٙ ايهًُات َٔ ضغٍٛ اهللٚقس تهطٸ( ) ايباقط

( ) . 
ُٸ  : شصٜطات ث٬ث١ ـسٜح ْكا٥ض ٚتايـشٔ ٚقس ته

ٕٸ ٫ط -1  ٠ذاغ١ ٚقصاضـ٫ٚ تتٗإٚ ب٘ ؾإ ايبٍٛ ْ صايبٍٛ تػتشكط
ٗٸ بٗا ٚعسّ ايػُاح بتًٜٛجٗا  َـضط َٓٗا ٚعسّ ايتػا٫بس َٔ ايتٛقٞ عٓٗا ٚايتط

ّا ضٚس١ٝ غًب١ٝ يف ؾإ يًبٍٛ آثاض, ١ًبٛغايـُايجٝاب دعا٤ أ أٚػِ ايـذعها٤ أ
 : خط٣ ايسْٝا بٌ ٚا٭

(: )ايسْٝا ؾٝٛدب عصاب ايكرب قاٍ ضغٍٛ اهلل ايـَِا ؾُٝا بعس عأ
ٗٸطٜعين إص غتٓعٖٛا َٔ ايبٍٛإط طٚا َٓ٘ ًبٛا ايٓعا١ٖ ٚايٛقا١ٜ َٔ ايبٍٛ ٚتط

ٚقاٍ , َٔ ايبٍٛ ص ؾإ عا١َ عصاب ايكرب َٓ٘ط(: )ثِ قاٍ , قابهِ يٛ أ
ٔ اي١ُُٝٓ ٚايبٍٛ ٚععب ايطدٌ عصاب ايكرب ٜهٕٛ َط(: )٪َٓنيايـَُري أ

 . عتعاي٘ ظٚدت٘ ٚغ٤ٛ خًك٘ َعٗا ٚتككريٙ يف سكٛقٗا ٜعين إص ًٖ٘عٔ أ
قاب ايبٍٛ َٔ دػسٙ ٜػك٢ َٔ ٜبايٞ أٜٔ أ ٫طايصٟ  :ٚيف ّٜٛ ايكٝا١َ 

ست٢ طَٔ ؾس٠ ايعصاب  صٜٚٓازٟ بايٌٜٛ ٚايجبٛض, شِٝ ايـذُِٝ ٚايـش
 . ص ش٣ٜتأشٸ٣ أٌٖ ايٓاض َٓ٘ ع٢ً َا بِٗ َٔ ا٭

ٛٸ ايـَِا يف عٚأ ايكصض ٜٚتٓذؼ ٚتبطٌ ثٛب٘ بايبٍٛ  أٚخ بسْ٘ ايسْٝا ؾٝتً
ْػإ ٖٚٛ ع٢ً ساي١ اٱ إىلطإ غطع َا ٜهٕٛ ايؿٝٚأط٘ق٬ت٘ ٚتؿك٢ ضٚس

ص ؿا٤ايـذَٔ  ١ايبٍٛ قا٥ُّا َٔ غري عًٓ ٕإص طبا٠٫ايـُايبٍٛ قا٥ُّا َع عسّ 
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ٞ ؾسٜسّا ايبٍٛ قا٥ُّا ؾ٬بس َٔ ايتٛٓق إىلٙ تعصضٙ ٚتهططٸ ١شا ناْت ؾٝ٘ عًٚإ
ٛٸ ٛٸٚإ, ثٛب٘  أٚخ بسْ٘ َٔ تً  . خ غاضع يتطٗريٙ شا تً

ُاّ يتطٗري ايبسٕ با٠٫ ٚا٫ٖتايـُبس َٔ ٞ َٔ ايبٍٛ ٫ٚشٕ ٫بس َٔ ايتٛٓقإ
ا٤ َطتني تٛنٝسّا ايـ٫ُٚبس َٔ غػً٘ ب, سسُٖا ٚايجٛب عٓ٘ يٛ أقاب ايبٍٛ أ

 -ايتٛقٞ ٚايتطٗط  - ٖٚصا, َط٠ بعس َط٠ ست٢ ٜطٗط ٜٚٓك٢ َٔ يٛخ ايبٍٛ : 
 .ٚيصا ٜتهطض ايػػٌ َٓ٘ؾسٖا أايبٍٛ  يهٔ,يف عُّٛ ايٓذاغ١ آتٺ

 أٚٗا ؾتٓككٗا ٟ ٫ تتػاٌٖ بٗا ٫ٚ تػتدٓؿأص وتتٗإٚ بك٬ت ٫ٚط -2
بسٚ ٚقتٗا ٚؾهًٝتٗا ؾإ  أًٚٗا عٔ ٚقتٗا ت٪دٸ أٚـ َٓٗا دٓؿـت أٚتػتعذٌ بٗا 

يف  غتدؿاف بٗا تٗاْٚاٺٶٜٚهٕٛ ايتٗإٚ ؾٝٗا ٚاٱص ايك٠٬ عُٛز ايسٜٔط
شكل قٍٛ ضغٍٛ ـٚقس ت ,ُاْٞ نعٝؿّاـٜعُٛز ايسٜٔ ٚأغاغ٘ ٜٚهٕٛ بٓٝاْ٘ اٱ

ـٸ أسسنِ بك٬ت٘  إٜٔانِ إط: َطاضّا  ()اهلل إْ٘ يٝؼ َين َٔ , ٜػتد
ـٸإ ٞٸ ٫, ٜٓاٍ ؾؿاعيت  ٫, بك٬ت٘  غتد قاهلا  ص٫ ٚاهلل, ٛض ايـش ٜطز عً

 .  خري٠ َٔ عُطٙ ايؿطٜـعٓس َٛت٘ ٚيف ايػاع١ ا٭
َٸابغتدؿاف ٚاٱ دعا٤ ١ ا٭يك٠٬ ٚايتٗإٚ بؿعًٗا ٜعين عسّ إقاَتٗا تا

ٜػتعذٌ يف ؾعًٗا نإٔ ( )ٖا ضغٍٛ اهللُا ق٬ٓٚايؿطا٥ط قشٝش١ ن
, ا ؾعًٗاضاز َٓٸناضٖا ٚمل تهٔ نُا أَط اهلل غبشاْ٘ ٚأشؾتؿػس سطناتٗا ٚأ

َآَا قاٍ إ, إ٫ َٔ إتك٢ اهلل غبشاْ٘ كًني ايـُنجط ٖٚصا َا ٜؿاٖس ع٢ً أ
زخٌ ضدٌ ؾكاّ  إشػذس ايـُدايؼ يف  بٝٓا ضغٍٛ اهلل ط(: )ايباقط
ٚايٓكط ٖٛ ص ْكط نٓكط ايػطاب:  ؾكاٍ , ضنٛع٘ ٫ٚ غذٛزٙ ٞ ؾًِ ٜتِ ٜكًٓ

زا٤ ٖٚصا نٓا١ٜ عٔ اٱغتعذاٍ يف أ, ّ ُٓكاضٙ سب١ ايطعاـيتكاط ايطا٥ط بإ
 - ضنٛعٗا ٚغذٛزٖا - ضنإ ايك٬ٜ٠٬ظَ٘ َٔ عسّ إغتٝؿا٤ أ ايك٠٬ َٚا

ٛب يف ايك٠٬ بني ٜسٟ اهلل طُأ١ْٓٝ ٚخؿٛع َطًساٍ دعا٤ٖا ـُاّ أٚعسّ ت
ٔٸ - ٖٚهصا ق٬ت٘ - ي٦ٔ َات ٖصاط(: )ثِ قاٍ, ىلتعا ع٢ً غري  يُٝٛت
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ـٸ صزٜين َٸ ؾايصٟ ٜػتد ١ بك٬ت٘ ٜٚػتعذٌ ؾٝٗا ٚتؿٛت َٓ٘ ايك٠٬ ايتا
ساٍ تاضى :  ؾُا بايو, ُت َػًُّا ـّا نصيو مل َٜات َػتُطٸ إشاايكشٝش١ 

 ٫ٚ ؾؿاع١ ي٘ َٔ ضغٍٛ اهلل ُٛت ٜٗٛزّٜا ٫ـؾاْ٘ ٜ,  ٗاقًايك٠٬ َٔ أ
 . عصاب اهلل  ؾسٸٚيف أ, ٛض ايـشٜطز عًٝ٘ 

بإ بٔ إ:  اطبّا قاسبَ٘ـد( )رب ايكشٝض عٔ ايكازمايـدٚضز يف 
ؿطٚنات َٔ ايـُُؼ ايـدايكًٛات : بإ أ ٜاط(: ) بكٍٛ دسٙ -تػًب 

دعا٥ٗا ٖٔ بٛقتٗا داَعّا ٭ٟ ق٬ٓأص ٚساؾغ ع٢ً َٛاقٝتٗٔ قاّ سسٚزٖٔأ
َٸ ٚؾطا٥طٗا قشٝش١ّ ١ٓ ايـذهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ٚي٘ عٓسٙ عٗس ٜسخً٘ ب٘ يك٢ اط ١ّتا

 ٕإ: شاؾغ ع٢ً َٛاقٝتٗٔ يك٢ اهلل ٫ٚ عٗس ي٘ـَٚٔ مل ٜكِ سسٚزٖٔ ٚمل ٜ, 
 . ص ٕ ؾا٤ غؿط ي٘ٚإ, ب٘ ؾا٤ عصٸ

ًٓ إٔ -٫غُٝا ايؿباب َُٓٗا -ؾٝٓبػٞ يهٌ َ٪َٔ َٚ٪١َٓ  ِ َٔ ؾكٝ٘ ٜتع
أدعا٤ٖا : سسٚزٖا أسهاّ ق٬ت٘ ٚ:  - َٔ نتاب٘ ٚضغايت٘ ايع١ًُٝ - عسٍ

 ٓٗا ضغٍٛ اهللسهاَّا بٝٸأٚؾإ يًك٠٬ سسٚزّا , ٚؾطا٥طٗا ٚعُّٛ أسهاَٗا
( )بٝت٘ٚأ ٌٖ( )ًٓ  .ٖٓٛا يًٓاؽ يف نتبِٗ  ُٗا ايؿكٗا٤ َِٓٗ ٚبٝٸٚتع

غبعني  أٚ٘ ست٢ ٜكري عُطٙ غتني ِ ٚايتؿٓكط يف ايتعًٓخٸ٫ ٜتأ إٜٔٚٓبػٞ 
ًٓ ٜبازض إٔبٌ ٜٓبػٞ  ,ٞ دٝسّا ٜٚكًٓ يف آخط عُطٙغ١ٓ ؾٝتعًِ  ٘ ِ ٚايتؿٓكيًتع

 .يٝ٘ ساٍ ايؿباب َٚٔ أٍٚ ظَإ بًٛغ٘ ٚتٛدٸ٘ ايتهايٝـ إ
ٖٚٛ ْكض مجٌٝ ( )ُس َـشتسٜٚٔ سسٜح قازم آٍ  سبٸٖٚٓا أ

ٛٸ إايـُعُّٛ  إىل٘ دًٌٝ َتٛدٸ ـُاِْٗ ٚق٠ٛ ٜ٪َٓني ٫غُٝا ايصٜٔ ٜعتكسٕٚ عً
 (: )ٜكٍٛ  -يتعاَِٗ إ

أٍٚ ٚقتٗا  يٝٗا يفأٟ بازض إص ٗا يٛقتٗاؾكًٓٝت ق٠٬ ؾطٜه١ قًٓ إشاط
دؿ٢ ـكٛق١ ٖٞ ساي١ َٔ َٜـددؿٛع ٚساي١ ـٗا بخري ثِ قًَٓٔ زٕٚ تأ

٫ ٜعٛز  إٔداف ـع ٜٗا يٛقتٗا ق٠٬ َٛزٸؾكًٓط: ُاّ ق٬ت٘ ـؾطام ايسْٝا بعس ت
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َٛض ايسْٝا تؿػً٘ بأ٫ٚ  صَٛنع غذٛزى إىلقطف بكطى ثِ إ, إيٝٗا أبسّا 
ٜٗا أ -ؾاْو , وطاض سطناتو ٚشنطى يطبٸغتو ٚأق٬ إىل٘ بٌ تٛدٸ

ٚإعًِ , ػٓت ق٬تو سـُٝٓو ٚمشايو ٭يٛ تعًِ َٔ عٔ ٜط -ٞكًٓايـُ
, ست٢ تكبٌ َٓو قبٌ ع٢ً ق٬تو ؾأص ْو بني ٜسٟ َٔ ٜطاى ٫ٚ تطاٙأ

 ست٢ ٜكبٌ ضبو عًٝو, ْو تٓادٞ ضبو يف ق٬تو أ إىليتؿت ٚإ
ْؿػو خ شسٸـتو ٫ٚ ت٫ٚ تؿػٌ ْؿػو بػري ق٬, تو ٜٚػتذٝب زعٛ 

ِٵ ط٫ٚ تهٔ َٔ , شناضى ٤ غ٣ٛ ق٬تو ٚأبؿٞ ٔٗ ٔٵ قٳ٬َتٹ ِٵ عٳ ٖٴ ٔٳ  اٖيصٹٜ
ٕٳ ٖٴٛ  (: )ثِ قاٍ , غاؾًٕٛ  صغٳا
ـُا يو َٓٗا ؾاْ, ايك٠٬ ؾعًٝو باٱقباٍ ع٢ً ق٬تو  إىلٚاشا قُت ط

خ شسٸـ٫ٚ ت, و ٫ٚ بطأغو ٫ٚ بًشٝتو ٫ٜٚ تعبح ؾٝٗا بٝس, َا أقبًت عًٝ٘
ْٝا سايَٛض ٕ ايعبح يف ايك٠٬ ٚسسٜح ايٓؿؼ ٚإْؿػاهلا بأؾا صوْؿػ

طاضٖا ٚسطناتٗا غٜؿػًو عٔ ق٬تو ٚعٔ اٱقباٍ عًٝٗا ٚعٔ ايتأٌَ يف أ
ٖٞ  -عُٛز ايسٜٔ -ػ١ٓ ايـشٚايك٠٬ , ٚأشناضٖا ؾٝؿٛت َٓو ثٛابٗا ٚخريٖا

ُٸ -َهإ قسض اٱ -ايـُكًٞ عًٝٗا ٜٚكطف ْؿػ٘ كبٌ اييت ٜ ٘ عٓٗا ا ٜؿػًع
ايكسض ايصٟ ٜكبٌ ؾٝٗا ع٢ً :  َٔ ق٬ت٘ ـُا يًُكًْٞٚإ, ٚعٔ ا٫قباٍ عًٝٗا 
ِٵ ط ْ٘اْ٘ يف قطآٚقس َسح اهلل غبش, ٚتؿهط ٘بتٛدٸ ق٬ت٘ َٚٓادا٠ ضب٘ ٖٴ ٔٳ  اٖيصٹٜ

ٕٳ ِٵ خٳاؾٹعٴٛ ٔٗ شٖاِْٗ ععُت٘ ٚد٬ي٘ َػتشهطٕٚ يف أ: هلل ص ؾٹٞ قٳ٬َتٹ
قباٍ ؿٛع ٚاٱايـدآثاض عها٥ِٗ ٚع٢ً أ, ٚخاؾعٕٛ يف قًٛبِٗ , اْ٘ غبش

ٚيٝؼ َٔ عبس ٜكبٌ بكًب٘ يف ط(: )قاٍ , ع٢ً ايك٠٬ َٚٓادا٠ ايطمحٔ 
 .ص يٝ٘إ٫ أسبٸ٘ اهلل ٚأقبٌ بٛدٗ٘ إاهلل تعاىل  إىلق٬ت٘ 

دؿع هلل ـٜكبٌ ع٢ً اهلل ساٍ ق٬ت٘ ٜٚ إٔؾٝٓبػٞ يهٌ َ٪َٔ َٚ٪١َٓ 
سٓاٖا يف ٚقس ؾط, شناضٙ ضنٛع٘ ٚغذٛزٙ ٚأ: يف َعاْٞ ق٬ت٘ ٜٚتؿهط 

 ( . َهاضّ ا٫خ٬م)نتابٓا 
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يف ق٬تُٗا بني  ُْٕٗا ٜكَٛاٜتؿهطا أ إٔ :ٜٚٓبػٞ يهٌ َ٪َٔ َٚ٪١َٓ 
 ()ٚقس نإ ضغٍٛ اهلل, ًع ع٢ً قًبُٗا ٜسٟ اهلل ايصٟ ٜطاُٖا ٜٚٓط

 ايك٠٬ قاٍ إىلقاَٛا  إشا( )نيايـشايك ُابٓا٩ٖٚأ( )٪َٓنيايـَُري ٚأ 
ثِ  صًصٟ ؾطط ايػُاٚات ٚا٫ضضٗت ٚدٗٞ يٚدٸط: نٌ ٚاسس َِٓٗ 

, بساِْٗ ٚعطقت أ,  ِٗ َٓ٘ خٛؾّا ٚخؿ١ّٝطت أيٛاِْٗ ٚإضتعست ؾطا٥كتػٝٸ
ٜسخٌ ع٢ً شٟ  إٔضاز ـُٔ أي سلٸط:  ٜكٍٛ  ()ػٔ بٔ عًٞ ايـشٚنإ 

ٌٸ ٢ ْتأغٸ إٔؾٝٓبػٞ يٓا , ٚخؿٛعّا  خٛؾّا ٖٚٝب١ّص ط يْٜٛ٘تػٝٸ إٔ ٚععٸ ايعطف د
 ٕ ؾاْ٘ ٜطاْا ٚإ, دؿاٙ ْٚٗاب٘ ـاهلل ْٚداف ـبِٗ ْٚكتسٟ بػريتِٗ ْٚ

ٛٸـمل ْ  .نبريّا  اٺٺٺٶطٙ غبشاْ٘ ٚتعاىل عً
ضنعتإ َكتكستإ يف ط(: )ْتصنط قٍٛ ضغٍٛ اهلل  إٜٔٚٓبػٞ يٓا  

ٙٺتؿٓه ٙٺ ط خري َٔ قٝاّ ي١ًٝ ٚايكًب ٫  ط٬ت٘ غري َتؿٓهَٓؿػٌ عٔ ق صغا
 .  - شناضٖابـشطناتٗا ٚأ -بٗا  

ٞٸ, ػهطايـُب ٞ َٔ ؾطٚيٝؼ َٓٸط -3  ص٫ ٚاهلل, ٛض ايـش ٫ ٜطز عً
: غٛأ ايؿعاٍ ٖٚٞ تـشصٜط َٔ أ, ػِ باهلل ايععِٝ ٚؾٝٗا قٖصٙ تٛنٝسات 

غهاض ٚؾكسإ ب ع٢ً ؾطب٘ ساي١ اٱا٥ع ايصٟ ٜرتتٸايـُػهط ٖٚٛ ايـُؾطب 
ا٫ت ايػ١٦ٝ اييت ٜعطؾٗا ايهجري ٜٚطْٚٗا ايـشٜكاسب٘ َٔ  ايعكٌ ٚايؿعٛض َٚا

  .ُط ايـدؾطب : ّا ؾطٸٚ ٖا سط١َّؾسٸٚأععِ أْٛاع٘ ٚأ, ع٢ً ايؿاضبني 
ػًُني ايـُُس ٚيٝؼ َٔ َـشَٔ قطٜبّا ػهط عَُّٛا يٝؼ ايـُؾاضب  ٕإ

ٛض يٝػكٝ٘ ّٜٛ ايعطـ ايـشٜطز عًٝ٘  ٫ٚ ()ضغٍٛ اهلل ٫ٚ ٜؿؿع ي٘ 
ٛٸط ٜأُايـدؾاضب ط:  ()َآَا ايكازمقاٍ إ, ا٫نرب  زّاتٞ ّٜٛ ايكٝا١َ َػ

: ٜٓازٟ  - طد٘ َٔ ؾس٠ ايعطـَـدٟ أ - ؾسق٘ َسيعّا يػاْ٘ ٚدٗ٘ َا٬ّ٥
ٜػكٝ٘ َٔ ط١ٓٝ  إَٔٔ ؾطب َػهطّا نإ سكّا ع٢ً اهلل صطايعطـ ايعطـ

 . دطز َٔ ؾطٚز ايعاْٝات ـٖٚٛ قٝض ٚزّ ٜصٖٚٞ قسٜس ؾطٚز ايبػاٜا,خباٍ
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قتٌ تٞ بعس ٜٚأ, طَات ايـُـشععِ ُط َٔ أايـدأٚ ُػهط ؾطب ايـ ٕإ
ثِ ٚغ٤ٛ َٚعك١ٝ غ٣ٛ ايؿطى ؾٛقُٗا إيٝؼ ,  ؾس٠ اٱثِايٓؿؼ ايرب١ٝ٥ يف

 َاطٚص ثُِط ضأؽ نٌ أايـد ٕإ(:ط) قاٍ ضغٍٛ اهلل, باهلل ايععِٝ 
 َاط : ٚٚضز يف ضٚاٜات قشٝش١ص ػهطايـَُٔ ؾطب  ؾسٸ٤ أعكٞ اهلل بؿٞ

:  ١ٓايـذٜسخًٕٛ  ث٬ث١ ٫طٕ ٚأص ُطايـدبتشطِٜ إ٫ بعح اهلل ْبّٝا قط 
 . سب١م بني ا٭ؿطٸايـُ صا٤ باي١َُُٝٓٚؿٸ, ُط ايـدؾاضب ٚ, اى يًسّ ٓؿػاي

ػهط ٜٚكًٕٛ ْعري ايـُُط ٚايـدْاؽ ٜؿطبٕٛ ٚنأْ٘ يف نٌ ظَإ ٜٛدس أ
َٔ ط: عٔ ٖ٪٤٫  ()كاٍ ضغٍٛ اهللؾ, ٚبين ايعباؽ١َٝ بعض خًؿا٤ بين أ

 .  صضبعني َّٜٛاؾطب مخطّا مل تكبٌ َٓ٘ ق٠٬ أ
يف ( )ٌٖ بٝت٘ عٔ أٚ( ) خباض عٔ ضغٍٛ اهللٚٚضزت ٦َات ا٭

ـُ٘ ثػهط ٚقباس١ ايؿعٌ ٚععِٝ إايـُ أُٚط ايـدبٝإ عع١ُ سط١َ ؾطب 
١ٓ َسَٔ ايـذ٫ ٜسخٌ طسَٔ ع٢ً ايؿطب ؾاْ٘ ايـُِٖ ؾسٸٚأ, ٚعكاب٘

 .دًس يف ايٓاض ـبٌ ٜ صُطايـد
٪َٓات ايكازضٜٔ ع٢ً ايـُ٪َٓني ٚايـُ إىل٘ ْسا٥ٞ ٚزعٛتٞ ٚدٸٖٚٓا أ

طض ايتٛب١ عًٝ٘ ٚزعٛت٘ يًشل عٚإقٓاع٘ ٚؾطب٘  ُط عٔايـدبعاز ؾاضب إ
ك١ َٔ ايعصاب ًَٓـديٓؿػ٘ ٚ ًك١َّـد ْكٛسّا قازق١ّ دتٓاب ايػهط تٛب١ّٚٱ

  :شِٝ ايـذيف ايٓاض ًٚٛز ايـدايؿسٜس ٚ
ٕٸ  .عع١ُٝ ٶ زضد١ّ ايٓاٖٞ عٔ ايـُٓهط يًٗازٟ ؾا

 ٜعطؾ٘ خ٬قّا ٫ايـُٓتٗٞ عٔ َٓهط ؾطب ايـدُط أٚ ايـُػهط ٚيًُٗتسٟ 
 . دً٘ ـشٌ أُٛت ْؿػ٘ ٜٚـ٥٬ه١ عٝٓ٘ ٚتايـُتػُض  إٔبعس إ٫ عطؾ١ ايـُ سلٸ
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ٌّ اهلل عّص ٕإط -28 ٚيٛ , ٜطعِٗ  ٝا٤ َافسض يًفكسا٤ يف َاٍ االغٓ ٚج
ٌّ ِْٗ مل ٜؤتٛا َٔ قبٌ فسٜض١ اهلل عّصإ, ٜطعِٗ يصادِٖ  ذيو ال إٔعًِ  ,  ٚج

ايٓاع  إٔٚيٛ , اهلل هلِ ُا فسض ـال َ, ٚتٛا َٔ َٓع َٔ َٓعِٗ ذكِٗ ٚيهٔ أ
 . ص دريـٚا ذكٛقِٗ يهاْٛا عاٜػني بّدأ

 
ؿاٜذ باغٓاز قشٝش١ دسّا عٔ ا٫َاّ ايـُٖصا سسٜح قشٝض ضٚاٙ 

عًٝ٘ َػش١ ايٓب٠ٛ , ٖٚٛ سسٜح دًٌٝ, ()ُس ايكازمَـشدعؿط بٔ 
ٖٛ  سسٜجِٗ  إٔشٔ ْعتكس ـْٚ,  ٚتعاىل َا١َ ٚايٛسٞ َٔ اهلل غبشاْ٘ٚاٱ

 ()٪َٓنيايـَُري ٛا عًَِٛٗ نابطّا عٔ نابط عٔ أٓكتً( )سسٜح دسِٖ
ٌٸ( )عٔ درب٥ٌٝ ()عٔ ضغٍٛ اهلل  .ٚع٬  عٔ ايباضٟ د

 :ؾكطات َٚهاَني عاي١ٝ قس تهُٔ سٜح ايـشٖصا  
ٌٸ اهلل ععٸ ٕإط -1  صٜػعِٗ غٓٝا٤ َاؾطض يًؿكطا٤ يف َاٍ ا٭ ٚد

ا٭غٓٝا٤  يكس ؾطض اهلل يف أَٛاٍ, كطِٖ سادتِٗ ٜٚسؾع ؾ ٜٚهؿِٝٗ ٜٚػسٸ
ساد١ ايؿكطا٤  بٗا تٓػسٸ, ُؼ ايـدايعنا٠ ٚ: ّْا سكٛقّا أُٖٗا ٚأععُٗا ؾأ

 َآَا ايكازمقاٍ إ, إقتكازّٜا  تُعايـُـذٜٚٓسؾع عٛظِٖ ٚسادتِٗ ٜٚػتكِٝ 
( :)ٖٚصإ  صيًؿكطا٤ غٓٝا٤ َٚع١ّْٛـُا ٚنعت ايعنا٠ إختباضّا يٮْإط

 : ا٤ غٓٝم ا٭عٓاععُٝإ َٔ دعٌ ايعنا٠ ع٢ً أٖسؾإ 
ـُٓعْٛٗا ّ ْٜٚٗا أَتشاِْٗ ٌٖ ٜ٪زٸإختباض ا٭غٓٝا٤ ٚإبت٩٬ِٖ ٚإ:  ٍٚا٭

ِٓٗ ٜٚبًتِٝٗ ـيٝؿت ٚقس ؾا٤ت إضاز٠ اهلل تعاىل إختباض عبازٙ, ٝٗا َػتشٓكعٔ 
َٚٔ ٖٓا ؾا٤ غبشاْ٘ , ايعاقٞ َٔ َِٓٗ هض ايطا٥ع ٜٚتٸ ٙبعس ثِ ٜػتبني

ِٵط ٛٳايٹُه َٵ ٕٻ ؾٹٞ َأ ٛٴ ًَ  .  ـُػتشٓكٝٗاُؼ ٚزؾعٗا يايـدا٠ ٚباخطاز ايعنصَيتٴبٵ
 ٞـٚؾ, ستٝادِٗ ٚضؾع ايعٛظ ٚايؿكط عِٓٗ إ َع١ْٛ ايؿكطا٤ ٚغسٸ: ايجاْٞ 

ٛٸ صُا ٚنعت ايعنا٠ قٛتّا يًؿكطا٤ـْإ ط: ضٚا١ٜ   ٕٚ دٛعِٗتٕٛ َٓٗا ٜٚػسٸٜتك
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ص َٛاهلِتٛؾريّا ٭طنُا ٚنعت ايعنا٠ , دػازِٖ َٔ ايعط٣ ٜٚػرتٕٚ أ 
 . ٖا ٚنجطتٗا ٛٸـُؾإ زؾعٗا ٜٛدب ايربن١ ؾٝٗا َْٚٛاٍ َٔ ٜسؾعْٛٗا أٟ ٭
 ٚقس قاٍ ضغٍٛ اهلل, شٕ ٜٓتؿع ايػين َٔ زؾع ايعنا٠ نُا ٜٓتؿع ايؿكري إ

( :)َِٛاهل٭ٕ زؾعٗا ٜٛدب سكا١ْ أ صَٛايهِ بايعنا٠ٓٛا أسكٸط 
 .ب ٗٚسطاغتٗا َٔ ايتًـ ٚايٓكل ٚايهٝاع ٚايػطق١ ٚايػكب ٚايٓ

قػِ بايصٟ خًل ٚأ: طٖٚٛ أقسم ايـدًل باهلل غبشاْ٘ ( ) ثِ ٜكػِ 
 َٚا, إ٫ برتى ايعنا٠شط ـب أٚ طٸــْ٘ َا ناع َاٍ يف بًل ٚبػط ايطظم أايـد

 .  صبرتى ايتػبٝض يف شيو ايّٝٛإ٫ شط ـب أٚ قٝس طري يف بطٸ
إٔ َٓعٗا عٔ َٛاهلِ ٚتٓكل أ ُؼ ٫ايـدايعنا٠ ٚ إٔغٓٝا٤ ٚيٝعًِ ا٭

 سبؼ عبس ظنا٠ّ َاط(: )ضغٍٛ اهللقاٍ ,  ِأَٛاهل ٜعٜس قشابٗا ٫أ
عنا٠ ؾٓككت سس ايَا أز٣ أط(: ) ٚقاٍ ٫َْٛا ايكازم صؾعازت يف َاي٘

ٝٗا ٜٛدب ُػتشٓكـزؾعٗا ي ٕإبٌ  صسس ؾعازت يف َاي٫ٚ٘ َٓعٗا أ, َٔ َاي٘ 
ٛٸٛسكؼ ُٚٸايـُـد٢ ٚعٓنايـُاٍ ايـُطٗاض٠  ايسْٝا  ايـِيف ع ٍ ايربن١ ؾٝ٘ ٚايُٓ

٘ٴ: طقاٍ اهلل تعاىل  ًٹُؿ ٛٳ ٜٴدٵ ٗٴ ٞٵ٤ٺ َؾ ٔٵ ؾٳ َٹ ِٵ  َٳا َأَْؿِكتٴ ٛٸ صٚٳ ٝٵطٴ ط ن٘أٟ ٜع ٛٳ خٳ ٖٴ ٚٳ
ٛٸص ايطٻأظقٹنيٳ ١ٓ اييت ٖٞ أدط ا٭بطاض ايـذبخط٠ بايجٛاب ايععِٝ ٚن٘ يف اٯٜٚع

ُٳ٥٬َٹَه١ٹ : طقاٍ اهلل تعاىل , غدٝا٤ ا٭ ٚٳاِي ّٔ اٯخٹٔط  ٛٵ ٝٳ ٚٳاِي ٘ٹ  ًٖ ٔٳ بٹاي َٳ ٔٵ آ َٳ اِيبٹطٻ 
ُٳػٳانٹنيٳٚٳاِيهٹتٳ ٚٳاِي َٳ٢  ٝٳتٳا ٚٳاِي ٟٚٔ اِيُكطٵبٳ٢  ٘ٹ شٳ ٢ًَ سٴبِّ ٍٳ عٳ ُٳا ٚٳآتٳ٢ اِي ٚٳايٓٻبٹِّنيٳ  ص ابٹ 

ٕٳط ُٴٛ ًَ ِٵ ٫َ تٴِع ْٵتٴ ٚٳَأ ِٵ  ٝٵُه ٛٳفٻ ٔإَي ٝٵٕط ٜٴ ٔٵ خٳ َٹ َٳا تٴٓؿٹُكٛا  ( : )ٚقاٍ ضغٍٛ اهلل  صٚٳ
عطا٤ إْٚؿام ؾ٬بس َٔ اٱص أٜٗا ايـُػًُٕٛ ظٓنٛا أَٛايهِ تكبٌ ق٬تهِط

ـُع١ْٛ غٓٝا٤ يايصٟ ؾطن٘ يف أَٛاٍ ا٭اهلل  سلٸ ُاُؼ ٚايعنا٠ ؾاْٗايـد
يٝ٘ بّا إّا هلل ٚتكطٸُػتشك٘ سبٸـي لٸايـشإ ٝت٫ٚبس َٔ نٕٛ اٱْؿام ٚإ, ايؿكطا٤

 .ٓا٤ ـَٔ زٕٚ ضٜا٤ ٚطًب مسع١ َٚسٜض ٚث -ٚخايكّا يٛدٗ٘ ايهطِٜ 
 ػتشكني ٜطؿ٧ايـُطا٤ ايؿك إىلزؾع سكٛم اهلل  إٔ إىلناؾ١ ٖصا نً٘ باٱ
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ع٘ يف هٜ إٔ لٸايـشُٔ ٜٓؿل ـٜٚٓبػٞ ي, غهب اهلل َٔ بعض َعاقٞ ايعبس 
: ؾٝ٪دط بأدطٜٔ ٚثٛابني ,  ط يف شيو٘ ٫ٚ ٜككٸُػتشٓكـَٛنع٘ ٜٚسؾع٘ ي

ٜكاٍ ٚثٛاب إ, ُا َٔ سكٛم اهلل شٖٛـْ أٚايعنا٠  أُٚؼ ايـدخطاز ثٛاب إ
  .٘ ٘ ٚعسّ بصي٘ يػري َػتشٓكُػتشٓكـل يايـش

ع يًؿكطا٤ اهلل ؾطٸ ٕإٜعين  صٜػعِٗ يعازِٖ شيو ٫ إٔٚيٛ عًِ ط -2
ـشاد١ ع٘ يٖٚٛ ٜعًِ نؿا١ٜ َا ؾطٸ, ز٠ سٸَـشبٓػب سكٛقّا يف أَٛاٍ ا٭غٓٝا٤ 

ُؼ ايـدايعنا٠ ٚ - يف ؾطع٘ ٚزٜٓ٘ -ؾطض  اهلل ٕإ: سس ؾ٬ ٜكٍٛ أ, ايؿكطا٤
د١ يف نٌ َكط اايـشٚ ـذس ايؿكط ٚايعٛظايؿكطا٤ ٚيصا ت ٝإٜهؿ ُٖٚا ٫

  :ؾإ ٖصا ايكٍٛ باطٌ , دتُاع بؿطٟ َٚهإٚظَإ ٚيف نٌ إ
 إٔٚيٛ عًِ ,  شاد١ ايؿكطا٤ ناؾ١ّـٚشيو يعًِ اهلل بهؿا١ٜ تؿطٜع٘ ي 

ُؼ ايـدع ايعنا٠ ٚٚيهٓ٘ ؾطٸ, اٍ غري ناؾ١ٝ يعاز ايٓػب١ ايـُتؿطٜع٘ ْٚػب١ 
َّا ٜٚعًِ ـشاد١ ايؿكطا٤ عُٛشُٖٛا بٓػب َع١ٓٝ ٖٚٛ ٜعًِ نؿاٜتٗا يـْٚ

ـُا بكٞ ؾكري ي ٗاٚمخػأَٛاهلِ غٓٝا٤ ظنا٠ ؾاْ٘ يٛ زؾع ا٭, إغتػٓا٤ِٖ بصيو 
(: ) َآَا ايكازمقاٍ إ, اد١ ٚظاٍ ايعٛظايـشْتؿت ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض ٚإ

غتػ٢ٓ تادّا ٫َٚـشبكٞ َػًِ ؾكريّا  َٛاهلِ َاٚا ظنا٠ أزٸايٓاؽ أ إٔٚيٛ ط
ٛا ٫ٚ عطٚا ٫ إستادٛا ٫ٚ داعٚإٕ ايٓاؽ َا إؾتكطٚا ٚ, ـُا ؾطض اهلل ي٘ب

ٚسكٝل ع٢ً اهلل تباضى ٚتعاىل ط َٚٓعِٗ سكٛم ايؿكطا٤ صبصْٛب ا٫غٓٝا٤إ٫ 
 . ص اهلل يف َاي٘ ُٔ َٓع سلٸـُٓع ضمحت٘ َـٜ إٔ

ٌٸ ِْٗ مل ٜ٪تٛا َٔ قبٌ ؾطٜه١ اهلل ععٸإط -3 ٚتٛا َٔ َٓع ٚيهٔ أ,  ٚد
ع ايؿكط ٚايعٛظ ؾٝا ٕإٟ أص ُا ؾطض اهلل هلِـ٫ َ, َٔ َٓعِٗ سكِٗ 

, ايؿكطا٤  غٓٝا٤ سلٸاؾ٧ٝ َٔ َٓع ا٭يف نٌ ظَإ َٚهإ ٖٛ ْ ٙغتُطاضٚإ
ٍٸيؿكطا٤ مل ٜ٪تٛا ايؿكط ٚايعٛظ ٚمل ؾا  از َٔ قبٌ ؾطٜه١ ا٫ستٝ ٜكبِٗ ش

 .غٓٝا٤ سكِٗ بِٗ ايؿكط َٔ َٓع ا٭ بٌ أتاِٖ ايعٛظ ٚإغتُطٸ, اهلل 
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 إٟٔ يٛ أص دريـبٚا سكٛقِٗ يهاْٛا عاٜؿني زٸايٓاؽ أ إٔٚيٛ ط -4
نٌ ٚاسس  -عٖٛا بِٝٓٗ ٚا سكٛم ايؿكطا٤ اييت ؾطنٗا عًِٝٗ ٚٚظٸزٸايٓاؽ أ
 -ٚتؿكًٝ٘ يف نتب ايؿك٘ , ع٘ اهلل غبشاْ٘ ٓ٘ ٚؾطٸغتشكاق٘ ايصٟ عٝٸسػب إ

 .  ظ ؾِٝٗ ٛدري ٚمل ٜبل ايؿكط ٚايعـيهإ ايؿكطا٤ عاٜؿني ب
ؾهاْٛا  نٗا اهلل ِٗ سكٛقِٗ اييت ؾطـيا٭غٓٝا٤ بصٍ ٚيهٔ ايؿكطا٤ مل ٜ

ٍٸ نُا ص ع ب٘ غينُا َتٸـبإ٫ َٚا داع ؾكري طاد١ ايـش عاٜؿني بب٪ؽ ايؿكط ٚش
عٔ دٛع ايؿكطا٤ ص ٚاهلل غا٥ًِٗ عٔ شيو:طٚقاٍ( ) ٪َٓنيايـَُري قاٍ أ

ّٳ :طعٓس٥صٚ,ػابايـشٜػأهلِ ّٜٛ ,ٚعطاِٖ ٛٵ ٜٳ ٘ٹ  ًُٛا بٹ َٳا بٳدٹ ٕٳ  ٛٻُقٛ غٳٝٴَط
َٳ١ٹ ٚقاٍ , عٛظٜٔ ايـُني ٚػتشٓكايـُُؼ عٔ ايـد٠ َٚٔ َٓع سل ايعنا صاِيكٹٝٳا

ُٴٛا : عاىل قطٕ ايعنا٠ بايك٠٬ ؾكاٍ اهلل تباضى ٚت ٕإط(: )َآَا ايباقطإ َأقٹٝ
ٚٳآتٴٛا ايعٻَنا٠َ قاّ ايك٠٬ ٚمل ٜ٪ت ايعنا٠ ؾهأْ٘ مل ٜكِ ؾُٔ أ,  ايكٻ٠َ٬َ 

 ٕإت َٔ َٓع قرياطّا َٔ ايعنا٠ ؾًُٝط(: )َآَا ايكازمٚقاٍ إص ايك٠٬
َا َٔ ط(: )ٚقاٍ, اٍ ايـُٚايكرياط قًٌٝ َٔ  صْكطاّْٝا أٚؾا٤ ٜٗٛزّٜا 

ٛٸإ٫ يف َاي٘ ط ٚدب٘ؾطن٘ اهلل ٚأص ُٓع سكّاـضدٌ ٜ َٔ ْاض  ١ّق٘ اهلل ب٘ سـٝٸــط
 إشاٜهٕٛ ايٓاؽ سا٫ّ  َا ؾسٸأ ٕإط(: )َآَا ايكازمٚقاٍ إ  صّٜٛ ايكٝا١َ

أغٛأ ساٍ ٜهٕٛ عًٝٗا  ٕإٟ أص ضب مخػٞ ٜا: ُؼ ؾكاٍ ايـدقاّ قاسب 
طَٕٚٛ َٔ سكِٗ ايـُـشُؼ ايـدقشاب ا٫ْػإ ّٜٛ ايكٝا١َ عٓسَا ٜكّٛ أ

ثّا عٔ َتشسٸ( )َآَا ايباقطٚقاٍ إ, َٔ سكِٗ اهلل سطَاِْٗ  إىلؾٝؿهٕٛ 
تباضى ٚتعاىل ٜبعح  اهلل ٕإط:  - ُؼ ٚايعنا٠ايـد -كٛم ايؿطع١ٝ ايـشَاْعٞ 

 إٜٔػتطٝعٕٛ  عٓاقِٗ ٫أ إىلٜسِٜٗ سٚز٠ّ أّٜٛ ايكٝا١َ أْاغّا َٔ قبٛضِٖ َؿ
 .نٓا١ٜ عٔ ايك١ً , ١ًُ ـْأٟ قسض أص ١ًُـْٜتٓاٚيٛا بٗا قٝؼ أ

 ُؼ ايـدسٜح ٜهؿـ عٔ سػاب ايكرب ٚعصاب َاْعٞ ايـشٖصا 
  َٔ قبٛضِٖ َؿسٚز٠ّ طغبشاْ٘ شٝح ٜبعجِٗ اهلل ـٚايعنا٠ يف قبٛضِٖ ب
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ٖ٪٤٫ ايصٜٔ َٓعٛا : ٜكٛيٕٛ  ,طِْٚٗ تعٝريّا َعِٗ ٥٬َه١ ٜعٝٸ....  ٜسِٜٗأ
 اهلل يف عطاِٖ اهلل ؾُٓعٛا سلٸٖ٪٤٫ ايصٜٔ أ, ٬ّٝ َٔ خري نجري خريّا قً

 . َٛاهلِ ُا َٔ سكٛم اهلل يف أشٖٛـُؼ ْٚايـدايعنا٠ ٚ ٜعين صَٛاهلِأ
ٌٸـايصٟ ٜسؾع ايعنا٠ تكبٌ ق٬ت٘ ٚتػؿط شْٛب٘ ٚت:  كابٌايـُٚيف  ٚتُٓٛ  ش

  .غت٤٬ِٖٝ عًٝٗا تتشكٔ َٔ أش٣ ايعاقني ٚإاي٘ ٜٚباضى اهلل ؾٝٗا َٚٛأ
ٌٸ أُؼ نصيو تكبٌ ق٬ت٘ ٚتػؿط شْٛب٘ ٚتايـدٚايصٟ ٜسؾع  َٛاي٘ ـش

ٖا أش٣ ايعاقني ٚغطقتِٗ إٜآُٛ ٜٚباضى اهلل ؾٝٗا ٚتتشكٔ َٔ ٚت
ُؼ إَتشاّْا ايـدزا٤ ٜعترب أ( )َآَا ايهاظِ إ ٕإبٌ , غت٤٬ِٖٝ عًٝٗاٚإ

 -َٛاي٘ نٌ عاّ َط٠ ٚاسس٠ ٜ٘ بعس سػاب أزٸٚإختباضّا يًُ٪َٔ ٚإٔ َٔ ٜ٪
زا٤ ُتٓع عٔ أايـُٚبعهػ٘ ٜهٕٛ , ُاْٞ ـْٜادشّا يف إَتشاْ٘ اٱ( ) ٜعتربٙ

ُؼ ايـديف ؾإٔ ( )سٝح تهًِ , ُاْٞ ـٜخاغطّا يف إَتشاْ٘ اٱُؼ ايـد
٘ٹ خٴط ٘بعس قطا٠٤ آ١ٜ ٚدٛب ًٖ ٕٻ يٹ ٞٵ٤ٺ َؾَأ ٔٵ ؾٳ َٹ ِٵ  ُٵتٴ ُٳا َغٓٹ ُٴٛا َأْٻ ًَ ٘ٴٚٳاعٵ : ٚقاٍ ص ُٴػٳ

ِٗ ـدُػ١ زضاِٖ دعًٛا يطبٸب: ضظاقِٗ ٪َٓني أايـُط اهلل ع٢ً ٚاهلل يكس ٜػٸط
مخاؽ س٫ّ٬ طاٖطّا ٟ ًَهٛا ٚأنًٛا ا٭ضبع١ أأص س٤٬ٚاسسّا ٚأنًٛا أضبع١ أ

ٖصا َٔ سسٜجٓا قعب : طايؿطٜه١ َتجاٍ قعٛب١ إ إىلثِ قاٍ َؿريّا , طٝبّا 
 . صُإـٜـُتشٔ قًب٘ يٲَإ٫  ٜكرب عًٝ٘ ٫ٚب٘ ٜعٌُ  َػتكعب ٫
ٓط١ ٚايؿعري ايـش: َٛاٍ َع١ٓٝ ايعنا٠ ؾطنٗا اهلل يف أ إٜٔعًِ  إٜٔٚٓبػٞ 
َٚػتشب١ يف باقٞ , بكط ٚايػِٓ بٌ ٚاييصٖب ٚايؿه١ ٚا٭بٝب ٚاٚايتُط ٚايع

 .ٚايتؿكٌٝ يف نتب ايؿك٘ ايؿطٜـ  ,َٛاٍ ا٭
 ػتؿٝسٙ ا٫ْػإ  يف نٌ َاٍ ُٜؼ ؾطن٘ اهللايـد إٜٔعًِ  إٔنُا ٜٓبػٞ 

ُؼ بعس ايـدطستٝادات عٝايٜ٘كطؾ٘ َٓ٘ يف إستٝادات٘ ٚإ باغتجٓا٤ َا
ٛٸايـُٜعين  ص٪١ْايـُ ػاب ايـش٫ٚبس َٔ , ٕ ب٘ ٜٚعٝـ ب٘ كطف ايصٟ ٜتُ

 . ٚتؿكٌٝ أسهاَ٘ يف نتب ايؿك٘ ايؿطٜـ, نٌ عاّ َط٠ ٚاسس٠
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ّ َٔ َات ٚمل ٜط -29 ُٓع٘ َٔ ذيو ذاج١ ـمل ٜ -ضال١ّ اإلذّحـرخ
 ًا ّٜفًُٝت ٜٗٛد - ُٓع٘ـضًطإ ٜ أٚ, خ ايـرٜطٝل فٝ٘  َسض ال أٚب٘ حرف ـت
 . صْصساًْٝا أٚ

 
اٱَاّ  إىلٖصا سسٜح َػتؿٝض ايٓكٌ َؿٗٛض ايطٚا١ٜ قشٝض ايػٓس 

١ ا٫غ٬ّ ضنٔ َٔ سذٸ إٔس ٖٚٛ ٜ٪ٓن ()دعؿط بٔ َـشُس ايكازم 
عصض خطز  َٔ تطن٘ َٔ غري, ُإ ـٜأضنإ ا٫غ٬ّ ٚزعا١َ َٔ زعا٥ِ اٱ

 (. ) ُسَـشعٔ ١ًَ ا٫غ٬ّ َٚٔ زٜٔ 
ط َط٠ ٖٚٞ ٚادب١ يف ايعُص اٱغ٬ّشر سذ١ ـَٔ َات ٚمل ٜط -1

كسغ١ ايـُايسٜاض  إىلْػإ َٚكسضت٘ ع٢ً ايػؿط ٚاسس٠ َؿطٚطّا باغتطاع١ اٱ
:  طأ٠ايـُ أٚٚتتشكل ا٫غتطاع١ عٓس ايطدٌ , ١ُعٓعايـُٓاغو ايـُزا٤ ٚأ

ُكاضف غؿطٙ َٚطعُ٘ ـي ٘شٝح ٜهؿٝـشر ب٘ بـٜ إٔسض عٓسَا ٜتٝػط ي٘ َاٍ ٜك
 ٚعٓسَا تهٕٛ ي٘, َٚػهٓ٘ ٖٚسٟ سذ٘ َٚكطف عٝاي٘ ؾرت٠ غٝاب٘ عِٓٗ 

ايطٛاف ٚايػعٞ  :ؿاعط ايـُزا٤ قش١ َٚكسض٠ ع٢ً ايػؿط ٚايتشطى ٭
ايكاٖط ٜٚتٝػط ي٘ زخٍٛ َه١  ايـَِٔ ايططٜل َٔ ايعٚعٓسَا ٜأ,  شُٖٛاـْٚ
 . ه١َٝٛ ي٘ شيو ايـشط ايػًطات ٝػٸغ١ ٚتكسٸايـُؿاعط ايـُٚ

يف  غ٬ّ َط٠ّـذب عًٝ٘ سذ١ اٱنإ َػتطٝعّا تَٛض ـشككت ٖصٙ ا٭ؾاشا ت
ايب٬ز  زخٍٛشٕ ـشكٌٝ دٛاظ ايػؿط ٚإت: ـذب عًٝ٘ ايػعٞ يػؿطٙ ايعُط ٜٚ
ٛٸايـُهًـ  َـضؾاشا تػا, ر ايـشزا٤ ؿاعط َكس١َّ ٭ايـُبًٛؽ ضمسّٝا ي ف ٚغ

ر َٚكسَات٘ ٚمل ايـشكسَات ثِ َات ٖٚٛ قازض ع٢ً ايـ٠ُ ٚتطى ايػعٞ يتٗٝأ
ٕ ؾا٤ ْكطاّْٝا نُا ؾا٤ ٜٗٛزّٜا ٚإ ٕإ: َات ناؾطّا  َط٠ شر يف ايعُطـٜ

ٔٵ : طٚقاٍ اهلل غبشاْ٘ , قطست ايطٚاٜات ايعسٜس٠ ٌّ عٳ ٘ٳ َغٓٹ ًٖ ٕٻ اي ٔٵ َنَؿطٳ َؾٔإ َٳ ٚٳ
ُٹنيٳ ر ٖٚٛ ايـشيٓؿع  تازايـُـشهًـ ٖٛ ايـُبٌ , ٘ شذٸـتاز يَـشغري  صاِيعٳاَي
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ٚٸدًٝ٘ َع إتػٜٛؿ٘ ٚتأ أٚتهطض َٔ تطن٘ ايـُ ٛت عًٝ٘ َٔ زٕٚ ايـُ ستُاٍ طط
ٛٸط(: )قاٍ ضغٍٛ اهلل, رايـشزا٤ إٔ ٜٛٓؾل ٭ ُٛت ـر ست٢ ٜايـشف َٔ غ

 . صْكطاّْٝا أٚبعج٘ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ٜٗٛزّٜا 
 :  ٘قٛي ٜكري ناؾطّا بسيٌٝ ر بعصض َؿطٚع ٫ايـشعصٚض يف تطى ايـُْعِ 

اٍ ٚقًت٘ ايـُاد١ ْكل ايـشص ذشـ ب٘ـُٓع٘ َٔ شيو ساد١ تـمل ٜط -2
ٕ ٜهطط يًعٚاز نأ, ر ايـشايهطٚض٠ ايساع١ٝ يكطف َاي٘ يف غري ٖٞ  أٚ

دؿ٢ ايٛقٛع يف ايعْا يٛ ـٜ أٜٚكسض ع٢ً ايكرب عٓ٘  شٝح ٫ـبنطٚض٠ ؾسٜس٠ 
ّا يكطف نإ َطٜهّا َهططٸ أٚ, ر ايـشزا٤ طٙ ٚقطف َاي٘ يف أخٸأ أٚتطن٘ 

عٔ  َا عٓسٙ َٔ َاٍقكط بـشٝح ر ايـشَاي٘ يف ايع٬ز ٚعسّ قطؾ٘ يف غؿط 
  .ايطيب  َع ايع٬ز أٚر َع ايعٚاز ايـشزا٤ أ: ني تادايـشايٛؾا٤ ب

 ١َّاغٸ ر ساد١ّايـشيف غري سادت٘ يكطف َاي٘  رٸايـش٘ عٔ ؾاشا َٓع
تًٗه٘  أٚ ؾاسؿّا ٙ نطضّاٚتهطٸ ذشـ ب٘ـتبـشٝح   قك٣ٛ ٫بس َٓٗا ٚنطٚض٠ّ

 . نإ َعصٚضّايٛ مل ٜكطف َاي٘ ؾٝٗا  - ٚيٛ َػتكب٬ّ -
ـُٓع٘ ُطض ٜـٕ ٜهٕٛ َطٜهّا ببأص رايـشٜطٝل ؾٝ٘  َطض ٫ أٚط -3

بٌ خكٛم , ٚيٝؼ نٌ َطض عصضّا  -ٓاغو ايـُزا٤ عٔ ايػؿط ٚأ
  .زا٤ َٓاغه٘ ر ٚأايـش٪زٟ يعذعٙ عٔ ايـُطض ايـُ

ر يف ايـشزا٤ َٓاغو ٢ً أمل ٜتٛقع ؾؿا٤ٙ ٚقسضت٘ ع إشاٚعٓس٥ص 
 , شٌُ َكاضؾ٘ـتٜ -تٗٝأ٠ ؾدل قشٝض ايبسٕ ػتكبٌ ايكطٜب ٫بس َٔ ايـُ
, ر ايـشزا٤ ؾطٜه١ نٞ ٜٓٛب عٓ٘ يف أ - ُاٍ ٜرتانٝإ عًٝ٘ـطٙ بأدػتٜ أٚ

غتطاعت٘ يتشكل إص رايـشضاز ضد٬ّ أ إٔيٛ ط(: )٪َٓنيايـَُري قاٍ أ
يط٘ غكِ ؾًِ ٜػتطع خا أٚؾعطض ي٘ َطض ط اي١ٝ ٚقسضت٘ عًٝ٘ايـُ
ٗٸطؿاعط ايـُ إىلٚمل ٜتُهٔ َٔ ايػؿط  صطٚزايـد ع ضد٬ّ َٔ َاي٘ ثِ ؾًٝذ

 ل ـطـٜ ريّا ملـدّا نبـٝـؾ( )س ضأ٣ عًٞ ـٚق, ٝاب١ عٓ٘ ـشر ْـٜ صيٝبعج٘ َهاْ٘
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ٗٸـٜ إٔٙ ٚعذعٙ ؾأَطَٔ نرب عُطٙ  رايـش  .عٓ٘ ١ ـٓٝاببايشر ـع ضد٬ّ ٜذ
ًـ عٔ ايػؿط يًشر عصض عٔ هايـُٛدب يعذع ايـُطض ايـُشٕ إ

ر ايـشقٌ صضّا عٔ أٚيٝؼ ع, شر عٓ٘ ـَٚٛدب يبعح ْا٥ب ٜ , باؾط٠ايـُ
 . بايه١ًٝ  ـشٝح ٜػٛؽ ي٘ تطى ايـشرب

ْػاّْا عٔ غؿط ه١َٛ إايـش أُٚٓع ايػًطإ ـقس ٜ صُٓع٘ـإ ٜغًط أٚط -4
هٕٛ عصضّا ؾٝ, كسغ١ ظًُّا ٚعسٚاّْا ايـُؿاعط ايـُعٔ زخٍٛ َه١ ٚ أٚر ايـش

ٓع عصضّا َ٪قتّا يًُُٓٛع عٔ ايػؿط ٚزخٍٛ ايـُٚقس ٜهٕٛ .  ي٘ عٔ أزا٤ احلر 
ثا١ْٝ يسخٍٛ َه١  ٜػع٢ يٛغ١ًٝٺ أٚ, كسغ١ ؾٝٓتعط ايؿطق١ ايـُؿاعط ايـُ

َه١  إىلُهٓ٘ غًٛنٗا ٚايٛقٍٛ بٗا ـبططٜل ٚٚغ١ًٝ ٜ كسغ١ايـُؿاعط ايـُٚ
مل تهٔ عٓسٙ  ٕٚإ .ؾٝذب عًٝ٘ ايػعٞ بأٌَ بًٛؽ َه١ ٚأزا٤ سذ١ اٱغ٬ّ 

شا َات َٔ غري سر ٚإ ,طٙٝػٸتٝٓتعط ؾر ي٘ عصضّا ايـشُه١ٓ نإ عسّ ـٚغ١ًٝ َ
 . ٝت ايـُعٔ  شرـٜ:ٔ ٜٓٛب عٓ٘ غت٦ذاض َذب ع٢ً ٚضثت٘ إـنإ َعصٚضّا ٜٚ

غ٬ّ ت٘ يٲر عٓس اهلل ٚضنٓٝٸايـشَط س عع١ُ أايؿطٜـ ٜ٪ٓن سٜحايـشٖصا 
ؾًُٝت ٜٗٛزّٜا طٓٝـ ايـشغ٬ّ ٙ عٔ زا٥ط٠ اٱزا٤ط بأككٸايـُدطز ـشٝح ٜـب
ٜهٕٛ ي٘ عصض َؿطٚع ٜٛدب عذعٙ عاز٠ عٔ  إٔإ٫  صْكطاّْٝا أٚؾا٤  ٕإ

 . ٚيٝؼ نٌ عصض  -عصاضقؿٓا ا٭نُا ٚ -ٓاغو ايـُزا٤ ٚأ ايـػؿط يًشرٸ
سر سذ١  إشاؾاْ٘ , ر عًٝ٘ ايـشط ـثأ: ػ١ًُ ايـُػًِ ٚايـُٚيٝعًِ 

دطز َٓٗا ـٜتػؿط شْٛب٘ ٚ - َٔ غري ْكل -دعا٤ ٚايؿطا٥ط قشٝش١ تا١َ ا٭
ٚقاٍ , خباضا٭ َ٘ نُا ٚضز يف٣ٛ سكٛم ايٓاؽ ؾٝهٕٛ نّٝٛ ٚيست٘ أناؾ١ غ

(:)صؾًٝػتأْـ ايعٌُ ؾُٝا بكٞ َٔ عُطٙط  . 
 دًٝك٘ـب٘ ٚت شرٸـاٍ ايصٟ ٜايـٌُ ـًٝـشـنطٚض٠ ت ٢ـإيؿات ـتـٜٚٓبػٞ ا٫ي

 ًٖ٘أ إىلدع ست٢ ٜط -بطناِٖ  -ٜاٙ تأدًِٝٗ إ أَٚٔ سكٛم ايٓاؽ ٚزِْٜٛٗ 
 .ر ايـشٚعًُ٘ َٔ غؿط  
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 ايعباز  ايـُِؼ َٚعايـدايعنا٠ ٚ:دًٝل َاي٘ َٔ سكٛم اهللـ٫ٚبس َٔ ت
ٗا ٜهٕٛ بعض َاي٘ غكبّا سطاَّا دُػٸـمل ٜ أَٚٛاي٘ ؾإ َٔ مل ٜسؾع ظنا٠ أ

شطاّ ـًٛط بَـدُاٍ ـّا بنإ سذٸ سرٸ إشاثِ , َٛاي٘ تًط بباقٞ أَـدٖٚٛ 
 ٬ؾ عًٝ٘ ثّٛـُاٍ سطاّ َأب ؾٝهٕٛ سذ٘ - عٛظٜٔيـُاايؿكطا٤  -ٚسل ايػري 

َآَا قاٍ إ, ـذسٜ٘ ٫ٚ إعتباض ب٘ ؾطعّا َٓ٘ ٫ٚ ٜ ٜكضٸ ٜكبٌ َٓ٘ بٌ ٫
ٌٸ ٜكبٌ اهلل ععٸ ٫ط(: )ايباقط ٚٚضز  صّا ٫ٚ عُط٠ َٔ َاٍ سطاّسذٸ ٚد

ٝا١ْ ايـد: ـذعٜٔ يف أضبع ٜ ضبع ٫أط(: ) يف خرب قشٝض عٔ ايكازم
 ٖٚٞ ٫, طاّ ايـشاٍ ايـُضبع١ َٔ ٖصٙ أْٛاع أص طق١ ٚايطباٚايػًٍٛ ٚايػ

يف سر ٫ٚ ط: ٫ٚ تهؿٞ ٫ٚ ٜكبٌ قطؾٗا يف أَٛض أضبع١  ذعٟ ٫ٚ تكضٸـت
 .صعُط٠ ٫ٚ دٗاز ٫ٚ قسق١

َٔ ط: ِْٗ قايٛا أ ضٟٚ عٔ ا٭١ُ٥ (: ضض) ٚقاٍ ايؿٝذ ايكسٚم 
 أٚري ػٛاٍ ايَتًط بأايـُـدبعه٘ ن أٚػطٚم ايـُنً٘ ن صُاٍ سطاّـب سرٸ

 َا ٫ يبٝو عبسٟ ٫ٚ غعسٜو ست٢ تطزٸ: ْٛزٟ عٓس ايتًب١ٝ طشكٛم ايؿكطا٤ ـب
 .َٛاهلِ سكٛم ايؿكطا٤ ٚأ أٚايعباز ٚزِْٜٛٗ  ايـَِٔ َع صيف ٜسٜو

ٗٸط أ إٔر ايـشُٔ ٜطٜس ـؾ٬بس ي   طاّ ٜٚػترب٨ ايص١َايـشَٛاي٘ َٔ ٜط
ُٸ ْؿػ٘ غب ٜٚـشا ايـِعايـُل َٔ ٔ تعاٌَ َع٘ ٚظًُ٘ يٝتدًُٓٸـَ ا تعًل ع

ٚنًٝ٘ ايعاضف  أٚتٗس ايعازٍ ايـُـذدع اٜٚط, َٔ ظنا٠ ٚمخؼ بأَٛاي٘ 
ل َٔ ٖاتني ايؿطٜهتني ُؼ ست٢ ٜطؾسٙ يهٝؿ١ٝ ايتدًٓايـدسهاّ ايعنا٠ ٚبأ

٫ ٚإ, اهللَٛاي٘ ٚتطٝب ْؿكت٘ يًشر ٚتهٕٛ غببّا يكبٍٛ سذت٘ عٓس ٚتتشًٌ أ
سكٛم َٔ ايعباز ٚ ايـ١ًِ َٔ َعًَٓـش ب١مل تهٔ ايٓؿك١ طٝٸ إشاذ١ ايـشؾ٬ تكبٌ 
َٴبٹنيٷطايؿكطا٤  ٘ٴ ْٳصٹٜطٷ  ٓٵ َٹ ِٵ  ٘ٹ ٔإِّْٞ َيُه ًٖ ٪َٓات ايـُ٪َٕٓٛ ٚايـُٜٗا أص َؾؿٹطټٚا ٔإَي٢ اي

تػؿط خطاٜانِ نٞ ٛا بٝت ضبهِ ٚا سكٛم اهلل ٚسكٛم ايٓاؽ ثِ سذٸزٸٚأ
 .ايٓع١ُ ايعع٢ُ  ٗصٙـي ػًُنيايـُل اهلل ٚٓؾ, ١ٓ ايـذٛا ٚتػتشٓك
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ٚايصٝاّ , جصٟ ب٘ إال ايصٝاّ فٗٛ يٞ ٚأْا أ, نٌ عٌُ ابٔ آدّ ٖٛ ي٘ط -31
ـدًٛف فِ ٚي, ذدنِ ضالذ٘ يف ايدْٝا ؤَٔ ّٜٛ ايكٝا١َ نُا ٜكٞ أايـُج١ٓ ايعبد 

ذني ٜفطس : ٚايصا٥ِ ٜفسح بفسذتني , طو ايـُطٝب عٓد اهلل َٔ زٜح ايصا٥ِ أ
 .  ص١ٓايـحدخً٘ ٞ فأٚذني ًٜكاْ, فٝطعِ ٜٚػسب 

 
ُسٟ َـشبعه٘ سسٜح قسغٞ ٚبعه٘ سسٜح : صا سسٜح ؾطٜـ ٖ

 ١َ٫ سرب ا إىلبػٓسٙ ( كاٍايـد): نتاب٘ ايكسٚم يف ايؿٝذ يٓا  ٜ٘طٜٚ
 : ٚدٌ  قاٍ اهلل ععٸ: قاٍ  ()عبس اهلل بٔ عباؽ عٔ ايٓيب 

نٌ عٌُ  ٕإٟ أص ايكٝاّ ؾٗٛ يٞإ٫ , بٔ آزّ ٖٛ ي٘ نٌ عٌُ إط -1
ـشُٖٛا َٔ أعُاٍ داضت٘ ْٚـذاضت٘ ٚإت: ت٘ ُكًشـٜعًُ٘ ابٔ آزّ ؾٗٛ ي٘ ٚي

١ ٖٞ ي٘ ٚسػٓتٗا ي٘ ايـشعُاي٘ ايكٚعبازات٘ ٚأ, ايسْٝا اييت ٜأٌَ ايطبض َٓٗا
ٚيف , ست٢ ايك٠٬  ايسْٝا ريدـايسْٝا تعٛز عًٝ٘ ب ايـِيف ع: َٚكًشتٗا ي٘ 

ِٵ َ٭ط اٯخط٠ ريدـخط٠ تعٛز عًٝ٘ باٯ ايـِع ِٵ َأسٵػٳٓتٴ ٕٵ َأسٵػٳٓتٴ  .  صِٵُْؿػٹُهٔإ
ايكٝاّ ؾٗٛ هلل ٚيٝؼ ٱبٔ آزّ : عُاٍ ابٔ آزّ قس اغتج٢ٓ غبشاْ٘ َٔ أٚ

ـٸ ايكّٛٚ, ٖٚصا َٔ ععِٝ خريٙ ,  ايٓؿؼ َٚٓعٗا عٔ تٓاٍٚ  ٜعين ن
اهلل  إىل ب٘ بَع قكس ايتكطٸ -شُٖٛا ـنٌ ٚايؿطب ْٚا٭: ؿططات ايـُ

, َ٘ بٖ٘ٚصا َٔ ععِٝ إٖتُاص ؾٗٛ يٞطٚقس دعً٘ اهلل ع٬ُّ ي٘ , غبشاْ٘ 
ٚسػٓت٘ , تعٛز ع٢ً ايعاٌَ  ٫ ؾُكًش١ ايكّٛ ايس١ْٜٛٝ ٚآثاضٙ ايٛنع١ٝٚإ

بًشاظ إٔ ص ايكٝاّ ؾٗٛ يٞإ٫ طٚيعٌ قٛي٘ غبشاْ٘ , خط٠ تعٛز ايٝ٘ يف اٯ
خًل ـُهٔ إخؿا٩ٙ ٚعسّ ظٗٛضٙ يًٓاؽ ؾٗٛ أٜٖٚصا  ايـُؿططات رتىٜ ايعبس

سّ طًب ايػُع١ بٗا ٚع طا٤ا٠ايـُُهٔ غرتٖا ٜٚتٝػط عسّ ـعباز٠ هلل ٜ
َاّ باقٞ ايعبازات أؾعاٍ ظاٖط٠ يًعٝإ غايبّا تعٌُ أ بُٝٓا, سٜض َٓٗا ايـُٚ

ؾتهٕٛ عباز٠ ايكّٛ هلل , ؾٝٗا ٜٚػٌٗ ٚضٚز ايطٜا٤ ٚطًب ايػُع١  ًلايـد
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طًب ايػُع١  أٚبٗا طا٤ا٠ ايـُع٬ّ ٜٚؿػسٖا قاسبٗا باٱ يـِ اَ,  خايك١ّ
 . اٙ ٚايجٓا٤ عًٝٗا ايـذٚ

اهلل تباضى  قاٍط(: )ٚيف ضٚا١ٜ َؿٗٛض٠ عٓ٘  صعٟ ب٘دٚأْا أط -2
ُهٔ قطا٤ت٘ بٓشٜٛٔ ـٖٚصا ايؿعٌ ٜ صدع٣ ب٘ايكّٛ يٞ ٚأْا أ: ٚتعاىل 

ٌٸ ٚع٬ٓ  ضازت٘ـُهٔ إن٬ُٖا قشٝض ٜ  : يًُٛىل د
ؾٗٛ ؾعٌ َبين يؿاعٌ  صأدع٣طؾاشا قط٨ بهِ ا٭يـ ٚؾتض ايعا٤ 

 .  دعا٤ قَٛ٘ - سس١ٜا٭ ايصات ايكسغ١ٝ -اهلل غبشاْ٘  إٍٔٗٛ ٜٚعين َـذ
َعًّٛ ايؿاعٌ ؾٗٛ ؾعٌ  صدعٟأطيـ ٚنػط ايعاٟ ٚإشا قط٨ بؿتض ا٭

غؿط شْٛب٘ ٜٚهٕٛ أ: ػٓني ايـُـشدعٟ ايكا٥ِ خري دعا٤ أْا أ: ٜٚهٕٛ َعٓاٙ 
ْٚؿػ٘ , ايكا٥ِ يف عباز٠  ٕإطي٘ ٚسذابّا َاْعّا عٔ ايٓاض ٚ ١ّايكّٛ دٓٸ

مل ٜصنط اهلل  صْا٥ُّا ع٢ً ؾطاؾٕ٘ نإ ٚإط ععُّٝاهلل ٜ٪دط عًٝ٘ صتػبٝض
, دطٙ ٜٚبطٌ تػبٝش٘ ؾتؿػس عبازت٘ ٚأص ٜػتب َػًُّا يـِ اَطش٘ ٚمل ٜػبٸ

خايكّا يٛدٗ٘ َٔ  صداع هلل ٚـُٔ ظُأ أطٛب٢ يط(: ) قاٍ ضغٍٛ اهلل
طٛب٢ يًُػانني , كٝا١َ ٚي٦و ايصٜٔ ٜؿبعٕٛ ّٜٛ ايأط مسع١ أٚزٕٚ ضٜا٤ 

 ٚقاٍ ا٫َاّ ايطنا,  صايػُاٚاتٚي٦و ايصٜٔ ٜطٕٚ ًَهٛت أ, بايكرب 
( :)ـُػشِْٛٗ كا٥ُات ٜٚاي نيًني بايكا٥َُٛٓن هلل ٥٬َه١ّ ٕإط

 ًِٗ بايسعا٤قس ٚٓن ٕ هلل ٥٬َه١ّٚإ, عِٓٗ شْٛبِٗ  طٕٛٓشتِٗ ٜٚػكبأد
 . صاهلل تعاىلإ٫ شكٞ عسزِٖ ـٜ يكا٥ُات ٫ٚا يًكا٥ُني

 ٬ّ ضغٍٛ اهللثِ ٜبسأ ن, سٜح ايكسغٞ ايـشًُتني ٜٓتٗٞ ايـذٚبٗاتني 
( ) ٞٗا ععُٚأ -١ُٖٝ عباز٠ ايكّٛ ٚتٛنٝسّا ٭تعكٝبّا يًشسٜح ايكسغ

 :  () ؾكاٍ - ُإـٜقّٛ ؾٗط ضَهإ ايصٟ ٖٛ ضنٔ اٱغ٬ّ ٚزعا١َ اٱ
 ١ ٚاق١ٝ ي٘ َٖٔٛ دٓٸ ص٪َٔ ّٜٛ ايكٝا١َايـ١ُ ايعبس ٚايكٝاّ دٓٸط -3

تاز يًٛقا١ٜ عٔ َـشٚنٌ َ٪َٔ , ايٓاض َاْع عٔ عصاب٘ غبشاْ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ 
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شتاز ـٟ نُا ٜأص سسنِ غ٬س٘ يف ايسْٝانُا ٜكٞ أط عصاب ّٜٛ ايكٝا١َ
 .  ٜـشتاز قَٛ٘ ٚقا١ّٜ ي٘ يف اٯخط٠ غ٬س٘ يًٛقا١ٜ ٚايكٝا١ْ يف ايسْٝا

ٚيف بعض ص ػوايـُطٝب عٓس اهلل َٔ ضٜض ـدًٛف ؾِ ايكا٥ِ أٚيط -4
ص ...ًٛف دـُس بٝسٙ يَـشٚايصٟ ْؿؼ : طشًـ عًٝ٘ـٜ( )سازٜج٘أ

ط ايطعاّ ـث١ يف ايؿِ أتبكٝٸايـُط٠ تػٝٸايـُايطٜض : ٚخًٛف ؾِ ايكا٥ِ ٜطاز َٓ٘ 
ب يف ؾِ ايكا٥ِ ٚقس ٜٓععر َٓ٘ غري طٝٸضٜض ؾٝبك٢ ,  َ٘ايصٟ طعُ٘ قبٌ قٛ

شًـ باهلل ايععِٝ  ٜٚـايكا٥ُنيٜطُإٔ ( )يهٔ ضغٍٛ اهلل, ايبعض 
طٝب عٓس اهلل َٔ ضٜض أتبكٞ يف ؾِ ايكا٥ِ ايـًُٛف ايـدٕ ٖصا غبشاْ٘ بأ

ايؿٝذ ٚض٣ٚ , جٌ ايـُب دسّا ٜٚهطب ب٘ ػو ايصٟ ٖٛ ضٜض طٝٸايـُ
 ٚس٢ اهلل ععٸأط: قٛي٘  ()ايكسٚم بػٓسٙ ايكشٝض عٔ اٱَاّ ايكازم 

ٌٸ و عٔ دًٓضبٸ أ ٜا: ؟ ؾكاٍ  ُٓعو َٔ َٓاداتٞـٜ َا: َٛغ٢  إىل ٚد
ٌٸ ٚس٢ اهلل ععٸؾأ, ـدًٛف ؾِ ايكا٥ِ ٓادا٠ يايـُ َٛغ٢  ٜا: ٘ يٝإ ٚد

 . ص ػوايـُطٝب عٓسٟ َٔ ضٜض ـدًٛف ؾِ ايكا٥ِ أي
ٚسني , ؿطط ؾٝطعِ ٜٚؿطب سني ٜ: ٚايكا٥ِ ٜؿطح بؿطستني ط -5

هٌ قا٥ِ هلل غبشاْ٘ خايكّا يٛدٗ٘ ٖاتإ ؾطستإ ي ص١ٓايـذزخً٘ ًٜكاْٞ ؾأ
ًٌٝ ٜٚٓكهٞ ٚقت تٞ اييف ايسْٝا عٓسَا ٜٓتٗٞ ايٓٗاض ٜٚأؾطس١ : ايهطِٜ 

َػاى ايكَٛٞ ط ٜٚؿطب ٜٚٓكطع عٓ٘ اٱنٌ َا تٝػٸٜأ: ٗٝأ يٲؾطاض ايكٝاّ ؾٝت
ٚعًٝو , ٚع٢ً ضظقو أؾططت, ايًِٗ يو قُتط:  ٜٚكٍٛ سٝٓ٘ َػتشبّا

ًٓشٖب ايعُأ ٚإ, تٛٓنًت  ٜٚؿهط اهلل ع٢ً تٛؾٝك٘  صدط٭ت ايعطٚم ٚبكٞ ابت
 . يكٝاّ شاى ايّٝٛ 

 خص دعا٤ قَٜٛ٘ٚأاٯخط سني ًٜك٢ اهلل غبشاْ٘  ايـ١ِ ثا١ْٝ يف ايعسٚؾط
 أٜٚبطً٘ بايطٜا٤  مل ٜؿػس قَٛ٘ ٚمل إشا ص١ٓايـذزخً٘ ؾأط :نُا قاٍ تعاىل 

 . ايؿطٜـ ٚتبطٌ قَٛ٘ نُا يف ايـدرب تؿطط ايكا٥ِ اييت بايػٝب١
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 ػؿط٠ايـُاهلل غبشاْ٘ ٚتٛدب ي٘  إىلب ايكا٥ِ ٚايكّٛ عباز٠ د١ًًٝ تكطٸ
ععُٗا ؾأّْا أ:  ٚايكّٛ ايٛادب أْٛاع, ٚادب َٚػتشب :  ٖٚٛ قػُإ

قّٛ ايهؿاض٠ : ٜٚتًٛٙ , غ٬ّ قّٛ ؾٗط ضَهإ نٌ عاّ ٖٚٛ ضنٔ اٱ
 . ْٛاع ايكّٛ ايٛادب ـشُٖٛا َٔ أٓصٚض ْٚايـُٚايكّٛ 

 . نش٢ ايؿطط ٚا٭شطّ ايكّٛ يف َٜٛٞ عٝس ـٜٚ
٫غُٝا ؾٗط ضدب ٚؾٗط , ٗٛض ٜاّ ٚايؿٜٚػتشب ايكّٛ يف باقٞ ا٭

, نإ عًٝ٘ قّٛ ٚادب إشاػتشب ايـُّ ايكٛ:  سسٺَٔ أ ٫ٚ ٜكضٸ, ؾعبإ
شَت٘ َٔ ايكّٛ  ٚبعس ؾطاؽ, ٜاَ٘ـُاّ أتؾ٬بس َٔ إتٝإ ايكّٛ ايٛادب ٚإ

ٛٸـُهٓ٘ ايٛادب ٜ ٛٸ, ع بكّٛ َػتشب ايتط ع ٚؾٝ٘ ثٛاب ععِٝ ؾإ َٔ تط
 دط ٚايجٛابغبشاْ٘ َٔ ا٭ ٙعٓس بكّٛ ّٜٛ ٜطٜس ضنا اهلل ٜٚككس َا

ايكا٥ِ َٓهِ يريتع  ٕإطٚ ص١ٓايـذب٘  زخً٘ اهللأطٚص ػؿط٠ايـُٚدبت ي٘ ط
 .  ص٥٬ه١ ست٢ ٜؿططايـ١ُٓ ٚتسعٛ ي٘ ايـذيف ضٜاض 

 - غتشبابّاإ أٚٚدٛبّا  -ٚايػطض َٔ تؿطٜع ايكّٛ ٚدعً٘ ع٢ً ايعباز 
 ذس ايػين عٓسـٜ إٖٔٛ ( )خباضِٖب٘ أ ٗسف َٓ٘ سػبُا قطستـٚاي

ّٜٛ ايكٝا١َ ط دٛع ٚعطـ ايعطـ يٝتصٓن يـِأٛع ٚايـذ ؼ َؼٸٜٚتشػٸ ٘قَٛ
يٝذس ط ػاننيايـُعٛظ ايؿكطا٤ ٚدٛعِٗ ٚساد١ :  ايسْٝا ايـِيف ع ؼٚيٝتشػٸ

ع٢ً  ٜٚطسِ ايهعٝـ ٜٚطمٸ صٛع ؾٝشٓٛ ع٢ً ايؿكريايـذايػين َهض 
  .ايصٟ ؾطن٘ اهلل عًٝ٘ يف أَٛاي٘ايؿكطا٤  ٟ سلٸا٥ع ٚايعاضٟ ٜٚ٪زٸايـذ

(: )عها٤ دػِ ايكا٥ِ قاٍ ضاس١ أ ـُا يف ايكّٛ ََٔهاؾّا ي
ٗٸ صبسإ ايكٝاّظنا٠ ا٭ص طٛاقَٛٛا تكشٸط ا ٜٚكًشٗا ٜٚعاؾٝٗا طٖؾاْ٘ ٜط
اع خس  غببْهػاض ايؿٗٛات ٚنعـ ايػطا٥ع  اييت ٖٞ ٚيف ايكّٛ إ, 

, ِٝ يٓسا٤ ايؿ٠ٛٗ ٚايؿٝطإ ايطد تًب١َّٝعك١ٝ اهلل تعاىل  إىلٚزؾعِٗ ايٓاؽ 
كٓا اهلل ي٘ ًٝ٘ ٚٓؾخط١ٜٚ ترتتب عيف ايكٝاّ ٚآثاض ٚنع١ٝ ٚآٖٚصٙ ؾٛا٥س عع١ُٝ 

 .ًكني ايـُـدٌ اهلل َٔ ايعاًَني ٚتكبٸ
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مخط١ َٓٗا : عػس٠ أغٝا٤  ايـرٓٝف١ٝ اييت جا٤ بٗا ابساِٖٝ ط -31
فأَا اييت يف ايسأع فأخر ايػازب ٚإعفا٤ , يف ايسأع ٚمخط١ َٓٗا يف ايبدٕ 

ِّ ايػعس ٚايطٛاى ٚايـدالٍ  ٚأَا اييت يف ايبدٕ فرًل ايػعس َٔ , ايًر٢ ٚط
 ص.يبدٕ ٚايـدتإ ٚتكًِٝ األظفاز ٚايغطٌ َٔ ايـحٓاب١ ٚايطٗٛز بايـُا٤ا

 
ٚٚضز ْعريٙ ()شُس ايكازمـٖصا سسٜح ؾطٜـ ٱَآَا دعؿط بٔ َ

ُٖٚا ْٛض ٚاسس ٜػتكٞ َٔ َٓبع ؾاضز سٝح تٛاضثٛا ( )عٔ إبٓ٘ ايهاظِ
عٔ ( )عٔ درب٥ٌٝ( )عًُِٗ ٚسسٜجِٗ نابطّا عٔ نابط عٔ ضغٍٛ اهلل 

ٌٸ ٚع٬ٓ ايباض٤ٟ  ايـشٓٝؿ١ٝ اٱبطا١ُٖٝٝ اييت : ُٖٚا ٜؿػٸطإ بـشسٜجُٗا , د
َٳا : طأضاز اهلل غبشاْ٘ َٓٸـا إتٸباعٗا  ٚٳ ِٳ سٳٓٹّٝؿا  ٖٹٝ ١ًَٖ ٔإبٵطٳا َٹ ٘ٴ َؾاتٻبٹعٴٛا  ًٖ ٌٵ قٳسٳمٳ اي ُق

ُٴؿٵٔطنٹنيٳ ٔٵ اِي َٹ ٕٳ  ٗٳ :طٚقاٍ تعاىل , صَنا ٚٳدٵ ِٳ  ًَ ٔٵ َأغٵ ُٻ َٹ ٔٴ زٹٜٓٶا  ٔٵ َأسٵػٳ َٳ ٘ٹ ٚٳ ًٖ ٘ٴ يٹ
ِٳ سٳٓٹّٝؿا ٖٹٝ ١ًَٖ ٔإبٵطٳا َٹ ٚٳاتٻبٳعٳ  ٔٷ  َٴشٵػٹ ٛٳ  ٖٴ  ص .ٚٳ

, ٚايـشٓٝؿ١ٝ ٖٞ اٱغتكا١َ يف داز٠ ايؿطع ٚايػري يف قطاط٘ ايـُػتكِٝ 
, ٚقس مسٸ٢ اهلل يف قطآْ٘ زٜٓ٘ ايصٟ أْعي٘ ع٢ً إبطاِٖٝ باٱغ٬ّ ٚبايـشٓٝؿ١ٝ

 . إبطاِٖٝ ايـشٓٝؿ١ٝ  ٖٚصٙ ايـُصنٛضات يف سسٜجٓا ٖٞ أؾٗط َعايـِ زٜا١ْ
ٖصا ايـشسٜح ٜبٝٸٔ يٓا َعاٖط ايـشٓٝؿ١ٝ ٚاٱغتكا١َ اٱبطا١ُٖٝ ٚاييت 

( )ٚنأْٗا ؾطض ٚادب ع٢ً إبطاِٖٝ ,اهلل باتٸباعٗا يف قطآْ٘ ايـشهِٝ أَطْا
ُٸ ٚقاضت غٓٸ١ ٚؾطٜع١ يف ايسٜاْات , س١ٜ ٚأنجطٖا َػتشب١ يف زٜاْتٓا ايـُـش

مل تٓػذ ٫ٚ تٓػذ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ نُا  -()َٚٓٗا زٜا١ْ َـشُس -اي٬سك١  
 ( .)قاٍ ايكازم

 : ٖٚصٙ ايػٓٔ ايـشٓٝؿ١ٝ ايعؿط٠ ْعطنٗا َؿطٚس١ 
ٖٚصٙ غ١ٓ َػتشب١ ص قلٸ ايؿاضب: طٚيف ْػد١ ص أخص ايؿاضبط -1
ٚضزت بٗا ايٓكٛم ايعسٜس٠ تٓسبٓا يكلٸ ايؿاضب  -أ١َ َـشُس  -عٓسْا 
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ض٣ٚ ايكسٚم بػٓسٙ إىل , ٬ّ عطٜهّا ٚتـدؿٝؿ٘ ٚا٭خص َٓ٘ ٚعسّ تطن٘ طٜٛ
ٔٸ أسسنِ ؾاضب٘ ٫ٚ ؾعط أبطٝ٘ ٫ٚ عاْت٘ (: ط)ضغٍٛ اهلل   , ٫ ٜطٛي

 ص . ؾإ ايؿٝطإ ٜتٸدصٖا َـدب٦ّا ٜػترت بٗا
بـُع٢ٓ إبكا٤ ؾعط ايًش١ٝ ٚعسّ إغت٦كاي٘ َٔ ص إعؿا٤ ايًش٢ط -2

قس ٚضزت ٚ, ٚؾعطٖا ٖٛ ايٓابت ع٢ً ععِ ايصقٔ ٜٚـُٝٓ٘ ٜٚػاضٙ , أغاغ٘ 
 :  ()ٚيف بعهٗا ٜكٍٛ , ا٭خباض ايهجري٠ ايٓا١ٖٝ عٔ سًل ؾعطٖا 

ٚإْٸـا ْـذعٸ ايؿٛاضب ْٚعؿٞ , إٕ ايـُـذٛؽ دعٸٚا يـشاِٖ ٚٚٓؾطٚا ؾٛاضبِٗط
 اييت ؾطط اهلل ايٓاؽ عًٝٗا ٖٚٞ ططٜك١ ص ايًش٢ ٖٚٞ ايؿطط٠

رب ٖٚٞ تعٜس يف طٗاض٠ ايـُ٪َٔ نُا يف ايـد( )اٱغ٬ّ ٚؾطٜع١ َـشُس 
( )ٚٚضزت ضٚا١ٜ قشٝش١ عٔ اٱَاّ ايهاظِ( )ايكشٝض عٔ ايباقط

ٚقس , ٜػتؿاز َٓٗا سط١َ سًل ؾعط ايًش١ٝ ٚأخصٙ بتُاَ٘ َٚٔ أقً٘ 
ٚقس أمجع عًُا٤  -َا قاضب ا٭شْني  -ضخٸكت بـشًل ؾعط ايعاضنني
 . اٱَا١َٝ ع٢ً تـشطِٜ سًل ايًش١ٝ 

ِٸ ايؿعطط -3 ٚيٛ َٔ  -ٙ ٚقطع٘ ايٓابت ع٢ً ايطأؽ بـُع٢ٓ دعٸص ط
 , ٚقس ٚضزت ايطٚاٜات ايٓازب١ يـشًل ؾعط ايطأؽ ٚعسّ إطايت٘  -أقً٘ 

: ث٬خ َٔ غٓٔ ايـُطغًني (: ط)ٚضز يف خرب قشٝض عٔ اٱَاّ ايطنا
( : )ٚقاٍ, ٜعين إقرتاب ا٭ٌٖ ص ٚنجط٠ ايططٚق١, ٚأخص ايؿعط , ايعطط

 :  ()ٚقاٍ إَآَا ايهاظِص إسًل ؾعطى ؾاْ٘ ٜعٜس يف مجايوط
ِٸ , إٕ ايؿعط ع٢ً ايطأؽ إشا طاٍ نعـ ايبكط ٚشٖب به٤ٛ ْٛضٙ ط ٚط

 ص. ايؿعط ٜـذًٛ ايبكط ٜٚعٜس يف ن٤ٛ ْٛضٙ
ٛٸى أٚ إغتعُاٍ ايػٛاى يتطٗري ا٫غٓإ َٔ ص ايػٛاىط -4 ٜعين ايتػ

ٛٸى عٔ ضغٍٛ اهلل , بكاٜا ايطعاّ  ( )ٚقس تٛاتطت ا٭خباض باغتشباب ايتػ
َٔ غٓٔ طٚ ص َٔ أخ٬م ا٭ْبٝا٤طإْ٘ : ا ست٢ قايٛ( )ٚأٌٖ بٝت٘
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ٛٸاى ست٢ خؿت (: ط)ٚقاٍ ص ايـُطغًني َا ظاٍ درب٥ٌٝ ٜٛقٝين بايػ
ايػٛاى َطٗط٠ يًؿِ َٚطنا٠ (: ط)ٚقاٍ أَري ايـُ٪َٓنيص ع٢ً أغٓاْٞ

ٛٸىص يًطبٸ ٛٸى ( )شنطٚا , ٚٚضز يف أخباضِٖ بٝإ َٓاؾع ايتػ  يًتػ
ٜٚطنٞ , َٚـذ٠٬ يًبكط , ط٠ يًؿِ َطٗ, ٖٛ َٔ ايػ١ٓ : طإثين عؿط خك١ً 

, ٜٚبٝٸض ا٫غٓإ, ٜٚعٜس يف ايـشؿغ , ايبًػِ  -ٜكًٌٓ -ٜٚصٖب , ايطب 
ٗٸٞ ايطعاّ ٚتؿطح , ٜٚصٖب بايـشؿط , ٜٚهاعـ ايـشػٓات  ٜٚؿسٸ ايًج١ ٜٚؿ

ضنعتإ بايػٛاى أسبٸ إىل اهلل ععٸ (: ط)ٚعٔ ضغٍٛ اهللص ب٘ ايـ٥٬ُه١
ٌٸ َٔ غبعني ضنع١ بػري غٛا  ص. ىٚد

ٚضز يف ص ايـُهُه١ ٚا٫غتٓؿامطٚيف بعض ايٓػذ ص ايـد٬ٍط -5
, ايـُهُه١ ٚا٫غتٓؿام يٝػا َٔ ايٛن٤ٛ: طبعض ا٭خباض ايكشٝش١ 

ٌٸ , ٚايٛن٤ٛ ؾطٜه١ , ُٖٚا غٓٸ١  ُٖٚا َٔ ايـشٓٝؿ١ٝ اييت قاٍ اهلل ععٸ ٚد
ِٳ سٳٓٹّٝؿا:  يٓبٝ٘  ٖٹٝ ١ًَٖ ٔإبٵطٳا َٹ  اض ايٓازب١ ايـشاثٸ١ ٚقس نجطت ا٭خب, صٚٳاتٻبٳعٳ 

ع٢ً ايتُهُض ٚا٫غػتٓؿام قبٌ ايٛن٤ٛ ٚأُْٗا غٓٸ١ َـشُس١ٜ َـشبٛب١ 
 ص. ايـُهُه١ ٚا٫غتٓؿام غٓٸ١ ٚطٗٛض يًؿِ ٚا٫ْـ(: ط)قاٍ 

 :  ٜتبعٗا خكاٍ ايبسٕ , ٖٚصٙ ايـدكاٍ ايـدُػ١ يف ضأؽ ايـُ٪َٔ 
سًل ايعا١ْ ْٚتـ طٚيف بعض ايٓػذ ص سًل ايؿعط َٔ ايبسٕط -6

ٚقس ٚضزت ايطٚاٜات ايهجري٠ بايـشحٸ ٚايٓسب يـشًل ايؿعط ايٓابت ص ٱبطنيا
 يف ايبسٕ ٫غُٝا ايعا١ْ ٚاٱبطني بـُع٢ٓ إظايت٘ ٚإغت٦كاي٘ 
بٓشٛ ايٓتـ أٚ ايـشًل بايـُان١ٓٝ أٚ ط٤٬ ايٓٛض٠ ْٚـشٖٛا ايـُٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥ 

بايٓٛض٠ ايط٤٬ طٚبعض ا٭خباض ٜ٪نس ع٢ً ايٓٛض٠ ٚإٔ , ايـُع١ًٜ يًؿعط
 ٜعين ط٤٬ ؾعط ايبسٕ نً٘ بايٓٛض٠ ٖٛ طٗٛض ي٬ْػإ ص طٗٛض ْٚٛض

ٛٸض بٗا قًب٘ ٚدػسٙ  ٚيف , ٜٓؿٞ ايطا٥ش١ ايهط١ٜٗ ايـُٓتٓٸ١ ٖٚٛ ْٛض يًُطًٞ ٜتٓ
ص يًُ٪َٔ إٔ ٜطًٞ يف نٌ مخػ١ عؿط َّٜٛا َٔ ايٓٛض٠ أسبٸ: طخرب قشٝض 
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سًل عاْت٘ ؾٛم  َٔ نإ ٜ٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯخط ؾ٬ ٜرتى(: ط)ٚعٓ٘ 
 -ٜعين ايـُاٍ ايصٟ ٜؿرتٟ ب٘ ايٓٛض٠ أٚ ْـشٖٛا  -ؾإ مل ٜـذس , ا٭ضبعني 

 ص . ؾًٝػتكطض بعس ا٭ضبعني ٫ٚ ٜ٪خٸطٙ
ٜػتشب , ٖٚٛ قطع دًس٠ ْابت١ ع٢ً شنط ا٫ْػإ ص ٚايـدتإط -7

 .ٜٚـذب ايـدتإ بعس ايبًٛؽ, ختٓٗا ٚقطعٗا يف ايّٝٛ ايػابع يًٛيٝس 
ص ١ ٚادب١ يًطداٍ َهط١َ يًٓػا٤ايـدتإ غٓٸ(: ط)طناقاٍ إَآَا اي
٫ بأؽ بإٔ (: ط)ٚقاٍ عًٞ أَري ايـُ٪َٓني, ؾٝٗٔ أق٬ّ  أٟ يٝػت ٚادب١ّ

إشا بًؼ ٚمل ٜـدنت قبٌ بًٛغ٘ ص  ؾأَا ايطدٌ ؾ٬بس َٓ٘, ٫ تـدتنت ايـُطأ٠ 
قاٍ أَري , ست٢ إشا بًؼ ايجُاْني َٔ عُطٙ ٖٚٛ َػًِ أٚ ناؾط قس أغًِ

 ست٢ أْ٘ص إشا أغًِ ايطدٌ إختنت ٚيٛ بًؼ ثـُاْني غ١ٓ(: ط)٪َٓنيايـُ
 . ٫ ٜكضٸ طٛاف ايطدٌ سٍٛ ايبٝت ايـشطاّ َٔ زٕٚ إختتإ  

ايـدتإ َػتشب قبٌ ايبًٛؽ ٜٚتأنس إغتشباب٘ يف ايّٝٛ : ٚباختكاض 
ٚضز يف ايـدرب , ٚادب بعس ايبًٛؽ  -يـُٔ مل ٜـدتنت -ٖٚٛ , ايػابع يًٛيٝس 

ٕ ايـدتإ َٔ ايـشٓٝؿ١ٝ اييت ٚأص اٱغتٓذا٤ ٚايـدتإ: ـُطغًني ئَ غٓٔ اط
: ٚقس ٚضز ا٭َط بٗا َتٛدّٗا يٮبٜٛٔ , ايـدًٌٝ بٗا ()بعح اهلل ابطاِٖٝ 

ٚإٕ ا٫ضض , إختٓٛا أ٫ٚزنِ يػبع١ أٜاّ ؾاْ٘ أطٗط ٚأغطع يٓبات ايًشِ ط
ا٫غًـ ا٭ضض تهرٸ إىل اهلل َٔ بٍٛ : طٚيف ضٚا١ٜ ص يتهطٙ بٍٛ ا٫غًـ

َٔ بكٞ ايػ٬ف  -َٔ بٍٛ غري ايـُـدتٕٛ  ٜعين تهرٸص أضبعني قباسّا
 .  -ٚايـذًس ع٢ً شنطٙ 

ٚقس ٚضزت صٚقلٸ ا٫ظاؾريطٚيف ْػد١ ص ٚتكًِٝ ا٫ظؿاضط -8
تكًِٝ ا٫ظؿاض (:ط)قاٍ,ا٭خباض بـُـشبٛبٝت٘ ٚنْٛ٘ غٓٸ١ ْاؾع١ زّْٝا ٚأخط٣ٶ

: مخؼ َٔ ايؿطط٠ (: ط)ٚقاٍ , أٟ ٜعٜسٙص ٜـُٓع ايسا٤ ٜٚسضٸ ايطظم
 ص . تكًِٝ ا٫ظؿاض ٚقلٸ ايؿاضب ْٚتـ ا٭بط ٚسًل ايعا١ْ ٚا٫ختتإ
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ٚقس ٚضزت ا٭خباض ايٓاطك١ بأْ٘ ؾطٜه١ ص ٚايػػٌ َٔ ايـذٓاب١ط -9
ٗٻطٴٚاطٜعين أْ٘ ؾطن٘ اهلل ع٢ً ايعباز يف قطآْ٘  ِٵ دٴٓٴبٶا َؾاٖط ٓٵتٴ ٕٵ ُن ١ ٖٚٛ غٓٸص ٚٳٔإ

ُٸ ١ٜ ٫ تكضٸ ق٠٬ ٫ٚ طٛاف بايبٝت ايـشطاّ ٫ٚ سإبطا١ُٖٝٝ سٓٝؿ١ٝ َـش
 . ٜـذٛظ َؼٸ ايكطإٓ ٚأمسا٤ اهلل إ٫ بعس ايػػٌ َٔ ايـذٓاب١ 

ٗٸط َٔ خبح ايٓذاغات بايـُا٤ص ٚايطٗٛض بايـُا٤ط-11  , بـُع٢ٓ ايتط
ٗٸط َٔ ايبٍٛ ٚايػا٥ط ص ٚاٱغتٓذا٤ بايـُا٤: ط ٚيف ْػد١ٺ ٚقس , ٜعين ايتط

ٗٸط َٔ ايٓذاغ١ ٚٚضزت ا٭خباض ايهجري٠ اي َٔ ايـذٓاب١ ٓاطك١ بـُـشبٛب١ٝ ايتط
ٚدطت عًٝ٘ غري٠ ايـُتؿطع١ , يكش١ ايك٠٬ ٚايكٝاّ ٚايطٛاف ٚؾططٝت٘

ٗٸطٕٚ َٓٗا بعس إقابتٗا يبسِْٗ أٚ  ٜتشصٸضٕٚ ٜٚتٛٓقٕٛ َٔ ايٓذاغ١ ٜٚتط
ٛٻا: طقاٍ اهلل تعاىل , يجٛبِٗ طًبّا يًٓذا٠ َٔ نطضٖا ٘ٳ ٜٴشٹبټ ايتٻ ًٖ ٕٻ اي بٹنيٳ ٔإ

ٔٳ ِّٔطٜ ُٴتٳَط  . ا ُشٖٛـَٔ ايٓذاغ١ َٚٔ ايـذٓاب١ ْٚص ٚٳٜٴشٹبټ اِي
ٖصٙ ايػٓٔ ايعؿط٠ ٖٞ ايهًُات ٚايتٛدٝٗات اييت أضازٖا اهلل غبشاْ٘ 

ٔٸ( )٘ ٚخًًٝ٘ ابطاِٖٝ َٔ ْبٝٸ ٔٸ ؾايتعَٗ ُٸٗ ست٢ ٚضز يف أخباضِٖ , ٚأتـ
( ) ٕٜعين إغتعص إبطاِٖٝ أٍٚ َٔ إختنت ٚأٍٚ َٔ إغتشسٸطأ ٌُ

تكًِٝ ا٭ظؿاض ٚقلٸ ايؿعط ٚايـدتإ : ايـشسٜس ٭زا٤ ايػٓٔ ايـُصنٛض٠ 
 . ٚسًل ؾعط ايطأؽ ٚا٭بطني ٚايعا١ْ ٚايؿاضب 

ٔٸ( )ٚيـُا إيتعّ إبطاِٖٝ ُٸٗ دعً٘ اهلل إَاَّا قاٍ  ٖصٙ ايػٓٔ ٚأتـ
ٍٳ : طغبشاْ٘  ٔٻ َقا ٗٴ ُٻ ُٳاتٺ َؾَأتٳ ًٹ ٘ٴ بٹَه ِٳ ضٳبټ ٖٹٝ ٢ًَ ٔإبٵطٳا ًَُو يٹًٓٻأؽ ٚٳٔإشٵ ابٵتٳ ٔإِّْٞ دٳاعٹ

َٶا َٳا  .ٚقس٠ّٚ هلِ ٜتٸبعْٛو ٜٚػريٕٚ بٗسٜو ٚغٓٓو ص ٔإ
ٖٚصٙ اٱَا١َ تـشٓككت ي٘ بعس إٔ نإ ْـبّٝا ٚضغ٫ّٛ َٔ اهلل يـدًك٘ ٚبعس  

ِٸ ايهًُات ايعؿط٠ ٚتكطٸب إىل اهلل تعاىل بايتعاَٗٔ َػتُطّا  إٔ إيتعّ ٚأتـ
: قٛي٘ ( )عٔ اٱَاّ ايكازم( ايهايف)ض٣ٚ ايؿٝذ ايهًٝين يف , عًٝٗٔ 

ٌٸ إتـدص إبطاِٖٝ ط ٚإٕ اهلل , عبسّا قبٌ إٔ ٜتٸدصٙ ْبٝٸّا  إٕ اهلل عع ٸٚد
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ٚإٕ اهلل إتـٸدصٙ ضغ٫ّٛ قبٌ إٔ ٜتٸدصٙ , إتـٸدصٙ ْبٝٸّا قبٌ إٔ ٜتٸدصٙ ضغ٫ّٛ 
ؾًُا مجع اهلل ي٘ , ٚإٕ اهلل إتـٸدصٙ خ٬ًّٝ قبٌ إٔ ٜتٸدصٙ إَاَّا , خ٬ًّٝ 

َٶا: ا٤ قاٍ ا٭ؾٝ َٳا ًَُو يٹًٓٻأؽ ٔإ ُٸا مجع اهلل ي٘ ايكؿات : ٜعين ص ٔإِّْٞ دٳاعٹ يـ
, دعً٘ إَاَّا يف آخط َطس١ً  -١ ايعبٛز١ٜ ٚايٓب٠ٛ ايطغاي١ ٚايـدًٓ: باغتشكام 

 . َـُا ٜهؿـ عٔ ععِٝ َكاّ اٱَا١َ 
 سػبُا ٜعٗط َٔ بعض أخباضِٖ -ٚايؿطم بني ايٓيب ٚبني ايطغٍٛ 

( )- ٚايطغٍٛ ٖٛ ايصٟ , يٓيب ٜط٣ يف ايـُٓاّ َا ٜٛس٢ ب٘ إيٝ٘ ٖٛ إٔ ا
 .ُ٘ ٜؿاٖس ايـًُو ؾٝهًٓ
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إٕ األَس بايـُعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ ايـُٓهس ضبٌٝ األْبٝا٤ َٚٓٗاد ط -32
ٌّ ايـُهاضب ٚتـُٓع , فسٜض١ عظ١ُٝ , ايصًرا٤ أٚ   -بٗا تكاّ ايفسا٥ض ٚتـر

 ص . ايـُظايـِ ٚتعُس األزض -تسّد 
 

ٜبٝٸٔ ؾٝ٘ أٚقاف ا٭َط ( )ٜـ يٲَاّ َـشُس ايباقطٖصا سسٜح ؾط
اٍ ق, بايـُعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ ايـُٓهط ايصٜٔ ُٖا َٔ أععِ ايؿطا٥ض اٱيـ١ٝٗ 

ُٳعٵطٴٚفٹ ط:اهلل غبشاْ٘  ٕٳ بٹاِي َٴطٴٚ ٜٳِأ ٚٳ ٝٵٔط  ٕٳ ٔإَي٢ اِيدٳ َٻ١ْ ٜٳسٵعٴٛ ِٵ ُأ ٓٵُه َٹ ٔٵ  ٚٳِيتٳُه
ٚٵَي٦ٹَو ٚٳُأ ٓٵَهٔط  ُٴ ٔٵ اِي ٕٳ عٳ ٛٵ ٗٳ ٓٵ ٜٳ ٕٳ ٚٳ ًٹشٴٛ ُٴِؿ ِٵ اِي يف ( )ايـُ٪َٓني َريٚقاٍ أصٖٴ

 :  ْٗر ب٬غت٘
َط ايـُعطٚف ٗا ٚايـذٗاز يف غبٌٝ اهلل عٓس ا٭نً عُاٍ ايربٸَٚا أط

ٞ ٖٛ ايـُٓدؿض ٚايبشط ايًذٸ صٞذٸـشط يـنٓؿج١ َٔ بإ٫ ٚايٓٗٞ عٔ ايـُٓهط 
اٍ عُأ( )َري ايـُ٪َٓنيٚقس دعٌ أ, َٚػاست٘ ايععِٝ َا٩ٙ  ايٛاغع عُك٘

ٖٚصا , ٞذٸـشط يـيف ب -قصؾ١ ايـُا٤ َٔ ايؿِ اييت ٖٞ  -نًٗا َجٌ ْؿج١  ايربٸ
َٚٔ ٖٓا  ,ٔ يـُكاّ ا٭َط بايـُعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ ايـُٓهطغا١ٜ ايٛقـ ايـُبٝٸ

 . غؼ ايسٜٔ ايـشٓٝـ إتؿل ايـُػًُٕٛ ع٢ً نُْٛٗا َٔ أ
, ٓهطٔ َٓاؾع ا٭َط بايـُعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ ايـُٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ٜبٝٸ

 نُا ٜتذ٢ً غطٸ, ٔ ععِٝ َكاَُٗا ٚدًٌٝ ْؿعُٗا تبٝٸطٖا ٜٚعٓسَا ْؿػٸ
ٟ نٌ َ٪َٔ عتٓا٤ ايـُ٪َٓني بُٗا ٚتكسٸؾٝٓبػٞ إ, ٞ ٚقؿُٗا بايبشط ايًذٸ

ٕ اهلل ٜبػض إط(: )ٍ ضغٍٛ اهللقا, ـٗٞ بُٗا ي١ ٱَتجاٍ ا٭َط اٱَٚ٪َٓ
 . ص٢ٜٗٓ عٔ ايـُٓهط ايـُ٪َٔ ايهعٝـ ايصٟ ٫

 ايـدري ٚايك٬ح َٚا َط بايـُعطٚف ٖٛ زع٠ٛ ايٓاؽ إىلٔ ا٭ٚايـُطاز َ
ِٸأ, إغتشػٓ٘ ايؿاضع ايـُكسؽ  َط ؾإ ا٭: ايـُػتشب َٔ ايٛادب َٚٔ  ع

 . ايـُػتشب َػتشب  َط بايـُعطٚفٚا٭, ايٛادب ٚادببايـُعطٚف 
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 اؽ ٚقطؾِٗ عٔ إضتهابـٓـع ايـٓـٖٛ َ: ـُٓهط ٚايـُطاز َٔ ايٓٗٞ عٔ اي
ِٸأ, عٌ ايـُـشطٸّ أٚ ايـُهطٚٙ ؾطعّايؿا: ايـُٓهط   َٔ ايـشطاّ َٚٔ  ع

ٚايٓٗٞ عٔ ايـُٓهط , ّ ٚادب ايٓٗٞ عٔ ايـُٓهط ايـُـشطٸؾإ , ايـُهطٚٙ 
 . َػتشب ؾطعّا ايـُهطٚٙ 

 ايـشطاّ ايـُٓهط َط بايـُعطٚف ايٛادب ٚايٓٗٞ عٔـذب ا٭ُا ٜـْٚإ
ُٓهط ايـُهطٚٙ إشا ٚإْـُا ٜػتشب ا٭َط بايـُعطٚف ايـُػتشب ٚايٓٗٞ عٔ ايـ

 : ؾطٚط تٛؾطت 
 أٚ ايـُػتشب ايٛادب -إٔ ٜعطف ا٫ْػإ ايـشهِ ايؿطعٞ :  ٍٚا٭ 

س ٓنؾايـذاٌٖ بايـشهِ أٚ غري ايـُتأ, دكٛقٝات٘ ـب -أٚ ايـُهطٚٙ  أٚ ايـشطاّ
ًٓ - بسّٚا -ذب عًٝ٘ ـَٔ َعطؾت٘ ٜ  ٚايـشطاّ ٚايـُػتشب ِ ايٛادبإٔ ٜتع

 .  عٔ ايـُٓهط يًٓٗٞبايـُعطٚف أٚ  طِ ٜتكس٣ يٮَث, ٚايـُهطٚٙ 
ْٗٝ٘ عٔ  تأثري َطٙ بايـُعطٚف أٚـشتٌُ ايـُهًـ تأثري أإٔ ٜ: ايجاْٞ 

ٚقبٛي٘ ايٓٗٞ عٔ  َٛض بايـُعطٚفـذاٚب ايـُأستُاي٘ تـُع٢ٓ إب ,ايـُٓهط
 غتذاب١ ٚاٱثري ـشتٌُ ايتأؾاشا مل ٜ -% 11ستُا٫ّ نعٝؿّا ٚيٛ إ -ايـُٓهط 

 . َط ٫ٚ ايٓٗٞ ـذب ا٭ٜ مل -ٚيٛ بكسض نعٝـ  -
 ضتهاب ايـُٓهطإٔ ٜعٗط َٔ ايؿاعٌ أَاض٠ اٱقطاض ع٢ً إ:  ايجايح

ؾاشا ٫ح َٓ٘ ع١َ٬ , ضٙ عًٝ٘ غتُطاايـشطاّ ٚتطى ايـُعطٚف ايٛادب ٚإ
يتعاّ بايٛادب َػتكب٬ّ مل ٓاع عٔ ايـشطاّ َػتكب٬ّ أٚ ظٗط أَاض٠ اٱَتاٱ

 . َط ٫ٚ ايٓٗٞ ذب ا٭ـٜ
عٌ ايـشطاّ أٚ تطى إىل ؾ٫ ٜعٗط ي٘ عصض أٚ إنططاض  إٔ:  ايطابع
 . َط ٫ٚ ايٓٗٞ ـذب ا٭ستٌُ ي٘ ايعصض ايـُؿطٚع مل ٜؾًٛ إ, ايٛادب 

ٝ٘ َطٙ بايـُعطٚف أٚ ْٗـداف تطتب نطض عًٝ٘ َٔ أٜ إٔ ٫: ايـداَؼ 
 , يَٓٗٞط ٫ٚ اب ا٭ــذ٘ مل ٜبـشاي هطـطتٸب َا ٜـؾاشا خاف ت  ,عٔ ايـُٓهط 
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  .اخلطري ب٘ ع٢ً عطن٘ أٚ َاي٘أٚ تطتٸع٢ً ْؿػ٘ ايـذػسٟ  ايهطض غٛا٤ خاف 
َط بايـُعطٚف تٗا ايـُ٪١َٓ أْهُا إشا إيتعَتُا ا٭ٗا ايـُ٪َٔ ٚإٜٸٚإطُإٔ أٜٸ

ٚساؾعهُا  اؾإ اهلل ْاقطنُ غبشاْ٘  ٚايٓٗٞ عٔ ايـُٓهط خايكّا يٛد٘ اهلل
شكل ـٛ تْعِ ي .٥٬ُهت٘ َٔ ايهطض ايـُـدٛف ايـُـشتٌُ ـبٚساضغهُا 

داظ يهُا تطى ا٭َط  - %21ٚيٛ إستُا٫ّ  -ب٘ تطتٸخؿٞ خٛف ايهطض ٚ
 : يف ْٗر ب٬غت٘  ()َري ايـُ٪َٓني قاٍ أ. بايـُعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ ايـُٓهط

بٌ ص دٌٜكطٸبإ َٔ أ َط بايـُعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ ايـُٓهط ٫ٚإٕ ا٭ط
َط ٓكل با٭ط ٫ٚ ٜٜتػٝٸ ايـُـشتّٛ ثابت ٫ اْػإ يف قها٤ اهللأدٌ نٌ 
 : ُٓهطٚايٓٗٞ عٔ ايـُعطٚف ٚإٕ ا٭َط بايـ,أٚبايٓٗٞ عٔ ايـُٓهط بايـُعطٚف

ٚٳؾٹٞ ط: بٌ ضظم اهلل يعبازٙ َكػّٛ َكسض  ص٫ ٜٓككإ َٔ ضظمط
ُٳ ٕٳايػٻ َٳا تٴٛعٳسٴٚ ٚٳ ِٵ  ٘ٴ َيشٳلٌّ ا٤ٹ ٔضظٵُقُه ٚٳاَ٭ضٵٔض ٔإْٻ ُٳا٤ٹ  ٛٳضٳبِّ ايػٻ ثابت يف يٛح  صَؾ

ٌٸايػُا٤ ٚتكسٜط ايط  :بعس شيو ( )ثِ قاٍ , ٚع٬  محٔ ايطسِٝ د
ٖٞ  ٖٚصٙ ايه١ًُ صَاّ دا٥طن١ًُ عسٍ عٓس إ: ٚأؾهٌ َٔ شيو نً٘ ط 

ٚقس سه٢ يٓا , ٗٞ عٔ ايـُٓهط َط بايـُعطٚف ٚايٓست٢ ا٭ ؾهٌ َٔ نٌ بطٸأ
ـُا قٓع٘ ا٭١ُ٥ ؾٛاٖس ٚسٛازخ َ: خباضٖا ايتأضٜذ ٚنتب ايػري٠ ٚأ

ضقِ ايصٟ َِٓٗ ظٜس بٔ أ, ايتابعني ا٭د٤٬ٚبعض ايكشاب١ ٚ( )طٗاضا٭
ٚبٝسٙ عٛز أٚ قهٝب َٔ  -نإ يف َـذًؼ ايطاغ١ٝ ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚ ٚقس ضآٙ 

بعس ؾٗازت٘ ٚمحٌ ضأغ٘ ايؿطٜـ إىل ( )ٜهطب ثٓاٜا ايـشػني  -ٜس سس
ؾطايـُا  ,ضؾع ٜسىإ, إٜـّٗا : يٝعٜس يعٓ٘ اهلل  بٔ أضقِ ؾكاٍ ظٜس, ٜعٜس ايًعني

 . ًٗا ـٜكبٸ( ) ٜت ضغٍٛ اهللضأ
 :   ٚيٮَط بايـُعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ ايـُٓهط َطاتب 

 ايـُعطٚف بكًب٘ ٚغًٛن٘ عٓسَا ٜطاٙ َٗذٛضّا إٔ ٜـشبٸ: ايـُطتب١ ا٭ٚىل 
 ٗ٘ـؿش١ ٚدـًٛن٘ ٚع٢ً قـكًب٘ ٚغـهطٙ بـٓـثِ ٜ, َرتٚنّا َٔ أسس ايـُهًؿني  
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ًب٘ ٚتعبٝؼ ٚدٗ٘  بـُع٢ٓ إْععاز ق, أَاّ تاضى ايـُعطٚف أٚ ؾاعٌ ايـُٓهط 
ٖٚصا أنعـ اٱٜـُإ ٚأقٌ َطاتب ا٭َط , َٔ ؾعٌ ايـشطاّ أٚ تطى ايٛادب

: يف خرب قشٝض ( )قاٍ أَري ايـُ٪َٓني , بايـُعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ ايـُٓهط
 ص . إٔ ًْك٢ أٌٖ ايـُعاقٞ بٛدٛٙ َهؿٗطٸ٠ أَطْا ضغٍٛ اهلل ط

غ ايٓاقض ايـُصٓنط بـُا بايكٍٛ ايٛاع: ْهاض بايًػإ اٱ: ايـُطتب١ ايجا١ْٝ 
أعسٸ اهلل يًكايـشني ايعاًَني بايـُعطٚف ايتاضنني يًُٓهط َٔ ايجٛاب ايععِٝ 

ٚايـُصٓنط بـُا أعسٸ اهلل يًعاقني ايتاضنني , ٚايٓعِٝ ايـدايس ايـُكِٝ يف ايـذ١ٓ 
 .يًُعطٚف ٚايـُطتهبني يًُٓهط َٔ ايعصاب ا٭يِٝ ْٚاض ايـذشِٝ 

ٱْهاض ايًػاْٞ بٓشٛ يطٝـ ؾؿٝل ٫ بايؿس٠ ٚيف ظَآْا ٜٓبػٞ قسٚض ا 
ٚإٔ ٜتكس٣ ايـُ٪َٔ أٚ ايـُ٪١َٓ يٮَط بايـُعطٚف بًػإ ْاعِ , ٚايعٓـ

ِٵ ط:ٚيًٓٗٞ عٔ ايـُٓهط بًؿغ ٖاز٨  ٗٴ ٚٳدٳازٹِي ٛٵعٹَع١ٹ اِيشٳػٳٓٳ١ٹ  ُٳ ٚٳاِي ُٳ١ٹ  بٹاِيشٹِه
ٔٴ ٞٳ َأسٵػٳ ٖٹ ٔٴطكٓعِٗ ٜٚؾٝذازهلِ ص بٹاٖيتٹٞ  ٞٳ َأسٵػٳ ٖٹ  ص . بٹاٖيتٹٞ 

اٱْهاض بايك٠ٛ ٚايٝس ٚايكسض٠ ايبس١ْٝ يًطزع عٔ ايـُعك١ٝ : ايـُطتب١ ايجايج١ 
أٚ ٱتٝإ ايؿطٜه١ إشا أَهٔ ايـُهًـ قٓع٘ ٚمل ٜـدـ َٓ٘ ايهطض ع٢ً ْؿػ٘ 

 . -ٚيٛ َػتكب٬ّ  -ٚشٜٚ٘ 
 : ّ ْؿطح ايـشسٜح ايؿطٜـ هض َا تكسٸتٸٚسٝح إ

ْبٝا٤ َٚٓٗاز غبٌٝ ا٭ ُعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ ايـُٓهطَط بايـإٕ ا٭ط -1
٣ تكسٸقس ضغا٫ت ايػُا٤ ٚأٟ ُٖا ٚظٝؿ١ ؾطع١ٝ يف مجٝع ص ايكًشا٤

بِٗ ناْا َٓٗاز عًُِٗ ٚغبٌٝ تكطٸ, ـُاّ ايكًشا٤ْبٝا٤ ٚتمجٝع ا٭: ا يتطبٝكٗ
ٌٸ ٚع٬إىل باض٥ِٗ  سٜا١ْ ا٫غ١َٝ٬ ع ايػُا١ٜٚ ٚايٚبُٗا ضغدت ايؿطا٥, د

 . ضض إىل أٌٖ ا٭ اييت دا٤ بٗا ا٭ْبٝا٤ َٔ ضب ايػُا٤
 ؾطنٗا  ص ؾطٜه١ عع١ُٝ طَط بايـُعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ ايـُٓهط إٕ ا٭ -2

ٌٸ أيف قطآْ٘ ٚدعٌ غبشاْ٘ اهلل   ٓٗٞـًبايٓػب١ يٮَط بايـُعطٚف ٚي عُاٍ ايربٸن
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 .عُٝل ايػٛض نجري ايـُا٤ ٚاغع ايـُػاس١  صٞذٸـشط يـيف ب ١ْؿجطعٔ ايـُٓهط 
 : ؾكاٍ , ٜه١ ١ُ ٖصٙ ايؿطعع غطٸ( )ٔ ثِ بٝٸ 

ٌٸـبٗا تكاّ ايؿطا٥ض ٚتط -3  أٚ تطزٸ -ُٓع ايـُعايـِ ـايـُهاغب ٚت ش
َط بايـُعطٚف ايصٟ دا٤ت ٭ْ٘ إشا ؾاع اأٟ إص ضضٚتعُط ا٭ - ايـُعايـِ

غ١َٝ٬ َت٘ ايؿطٜع١ اٱايٓٗٞ عٔ ايـُٓهط ايصٟ سطٸإْتؿط ٚ غ٬ّب٘ ؾطٜع١ اٱ
ؾاع إَتجاٍ ايؿطا٥ض  - َِٕٗٓٛ ٚايـُ٪َٓات يف َـذتع٣ هلُا ايـُ٪ٚتكسٸ

ايك٠٬ ٚايكٝاّ ٚايـشر ٚايعنا٠ ٚايـدُؼ  :ٚإقاَتٗا ٚنجط بني ا٭ْاّ 
 . شٖٛا َٔ ٚادبات ايؿطع ايـُكسؽ ـْٚ

ٌٸ ٌٸ ثِ بايٓٗٞ عٔ ايـُٓهط ٜهُـش  َـذتُعايـشطاّ ٚايـُعاقٞ يف :  أٚ ٜك
ٌٸ ,اٱغ٬ّ ثِ  ٚتكري أضظاقِٗ س٫ّ٬ َٛاهلَِهاغب ايٓاؽ ٚتطٝب أ ؾتش

 . َٓٗاتطٗط بسؾع ؾطٜهيت ايـدُؼ ٚايعنا٠ 
ـُتٓع ايع١ًُ عٔ ايعًِ أٚ غٛف ٜ - ايعًِ: ثِ بايٓٗٞ عٔ ايـُٓهط 

 ايـُػتهعؿٕٛ َٔ ْٚٛ٘ يف تعا٬َتِٗ ٚغًٛنٝاتِٗ ٜٚٓذٛ ايهعؿا٤ ٜكًً
 .ايع١ًُ سكٛم ايـُعًَٛني  نجري ايعًِ ثِ ٜطزٸ

ك٬ح ٚتعطٞ ضض بايـدري ٚايعسٍ ٚايٚبٗصٙ ايـدريات غٛف تعُط ا٭ 
ٔ َـذتُع ض ايـُٓهط عاشػـْطٚف ٚإض ايـُعاْتؿُطاتٗا ٚتهجط بطناتٗا بؿعٌ إـث

َطٚا بايـُعطٚف ْٚٗٛا عٔ ـدري َا أٜعاٍ ايٓاؽ ب ٫ٚطُإ ـٜاٱغ٬ّ ٚاٱ
 صِٗ ايربناتٓؾاشا مل ٜؿعًٛا شيو ْععت َ,  ايـُٓهط ٚتعاْٚٛا ع٢ً ايربٸ

ٌٸ ا٭ ٛضْا اييت ؾاعذسٙ ٚانشّا يف عكـٖٚصا َا ْ َط ؾٝٗا ايعًِ ٚق
تؿط ايـُطض ٚايؿكط ْؾصٖبت ايربنات ٚإ, ايٓٗٞ عٔ ايـُٓهطبايـُعطٚف ٚ

عًِٝٗ ؾطاضِٖ ؾٝسعٛ خٝاضِٖ ٫ٚ  اهلل طٚغًٓط,  ٚناعت ايـشكٛم
 ٚضز يفصا هٖ صضض ٫ٚ يف ايػُا٤ـِٗ ْاقط يف ا٭ِٗ ٚمل ٜهٔ يـٜػتذاب ي

 (.)أخباض أ٥ُتٓا ا٭طٗاض  
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ٌّ , ضٗاّ إبًٝظ َط١َُٛ  ايٓظس٠ ضِٗ َٔط -33  َٔ تسنٗا هلل عّص ٚج
 ص. أعكب٘ اهلل أًَٓا ٚإٜـُاًْا ٜـحد طعُ٘ -ال  يغريٙ  -

 
سس ٖٚٛ أ( ايؿكٝ٘: ) ٖصا سسٜح قشٝض ضٚاٙ ايؿٝذ ايكسٚم يف نتاب٘

  .١ ايـُ٪َٔ ٚقٝا١ْ ؾطؾ٘ َٚـذتُع٘ َٔ ايطش١ًٜ ايطٚاٜات ايـُ٪غٸػ١ يعٓؿ
 إىل ايٓػا٤  ايطداٍ ْعطز٠ يف َٓع ٖصا ايـشسٜح أسس ا٭خباض ايٛاض

ْعط ايٓػا٤ إىل َٓع ٚ,  ْٚـشٖٛا ا٭خت ٚايع١ُ ٚايـداي١:  غري ايـُـشاضّ
ُٸٗا أٚ خاهلا: ايطداٍ غري ايـُشاضّ  ّ شطٸـتٞ ٖٚ, ْٚـشِٖٛ أخٝٗا أٚ ع

  - غري ايعٚد١ ٚغري ايـُـشاضّ -ايـُطأ٠ ايطدٌ ش ايـذٓػٞ بط١ٜ٩ ايتًصٸ
١ عع٢ُ ٚقع بًٝٸ ٖٚصٙ, ري ايعٚز ٚغري ايـُشاضّ غ ٚبط١ٜ٩ ايـُطأ٠ يًطدٌ

ُٸاض ايـُػتعُطٕٚ يٚقعِٗ ؾٝٗا ايهٓؿا ايـُػًُٕٛ بٌ أؾٝٗ  ا غعْٚا يف ـ
ٚٸ ؿٗٔو ايٓػا٤ ٚتهؿٸؾاْتؿط تٗتٸ, عكط زٜاضْا ٚبًسآْا  قٗٔ ٚغؿٛض ٚتع

ٚإْـذطف ايـُػًُٕٛ ٚقسٚضٖٔ ؾعٛضٖٔ ٚغٝكاْٗٔ : ٔ عٔ َؿاتٓٗٔ بعهٗ
 . ؿ٠ٛٗ ايـشطاّٚايـُػًُات ٚضا٤ اي

 : ثطٜٔ ـشهٞ قؿتني ٚأَطٜٔ ٜٚٔ أٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ٜبٝٸ
ٜعين ْعط٠ ايطدٌ إىل  صبًٝؼ َػُّٛايٓعط٠ غِٗ َٔ غٗاّ إط -1

 -شُٖٛا ـخت ْٚا٭ّ ٚا٭: غري ايعٚد١ ٚغري ايـُـشاضّ  -دٓب١ٝ ايـُطأ٠ ا٭
ست٢  ضّغري ايعٚز ٚغري ايـُـشا -دٓيب ٖهصا ْعط٠ ايـُطأ٠ إىل ايطدٌ ا٭ٚ

بًٝؼ ٜبعجٗا يبين ايٓعط٠ غِٗ َٔ غٗاّ إ -ايكطٜب نابٔ ايعِ ٚابٔ ايـداٍ 
ؾٗصإ ٚقؿإ يًٓعط٠ اييت ٖٞ بسا١ٜ , ٖٚٞ غِٗ َػُّٛ , آزّ نًِٗ 

 .ٚاٱؾتتإ ٚايتعًل بايـُٓعٛض إيٝٗا أٚ ايـُٓعٛض إيٝ٘ ايؿػاز َٚكسض ايؿت١ٓ
ر ؾٗٛت٘ ٓ٘ ٜٚٗٝٸْػإ ؾٝؿتايٓعط٠ غِٗ ٜطَٝ٘ ايؿٝطإ إىل قًب اٱ ٕإ 

 ٪زٟ إىلـٚقس ت ؿ١ـطٜـؾ ١ٝ ٚاي٬ــأخ٬ق ٚت٪زٟ نجريّا إىل ايع٬ق١ ايـذٓػ١ٝ اي٬
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 . ععِ ايـُعاقٞ ٚأغٛأ ايـشطاّ ايعْا ايصٟ ٖٛ َٔ أ 
 ًب ايبؿطايػ١٦ٝ يف ق ابًشاظ آثاضٖ ـّاَُٛـػـَ ّاط٠ غُٗـٓعـايإْـُا ناْـت ٚ

ٚقس ت٪زٟ ,  ايعاطؿٞ ًلٚايتع ايـذٓػٞ ؾتتإٚع٢ً غًٛن٘ سٝح تٛدب اٱ
, ١ٝ ايـشطاّ ٚايؿػاز ٚايعٌُ ايسًٕٚع٬ق١ ايـذٓػي -يف ا٭قٌ -إىل ايعْا أٚ

يًص٠ دٝب دٗٛز ايٓاظط ؾ٬ تكٌ إىل َطاَ٘ َٔ ايع٬ق١ ٚايـُتع١ ٚاـٚقس ت
ٛضخ ايـشػط٠ عٓس ؾت, يٝ٘ ايـُطغٛب ؾٝٗا َٔ ايـُٓعٛض إيٝٗا أٚ ايـُٓعٛض إ

َآَا قاٍ إ,  ايهبريعِٝ ٚايعصاب ايباطينايعايٓؿػٞ يـِ ايٓاظط ٚتٛدب ا٭
 .  صط١ًٜٛ ٚضثت سػط٠ّٚنِ َٔ ْعط٠ أط(: ) ايكازم

ط يف غِٗ َػُّٛ ٖٚٛ ظْا َكػٸٖٛ ش ايـذٓػٞ برتنٝعٙ ٕ ايٓعط ٚايتًصٸإ
, نُا يف بعض أخباضِٖص ظْا ايعٝٓنيطٖٛ ( ) ْعط ا٫َاَني ايكازقني

... ايٓعط إىل ؾعٛض ايٓػا٤  ّٚسطٸط: قٛي٘ ( )َاّ ايطنأ اٱٚقس ضٟٚ ع
يٝ٘ ايتٗٝٝر َٔ ايؿػاز ٚايسخٍٛ ؾُٝا َٚا ٜسعٛ إ, ؾٝ٘ َٔ تٗٝٝر ايطداٍ ُا ـي

ٚنصيو ْعط ص ؾب٘ ايؿعٛضٚنصيو ايٓعط إىل َا أ, ـذٌُشٌ ٫ٚ ٜـٜ ٫
دؿ٢ َٓ٘ ـُا ؾٝ٘ َٔ تٗٝٝذٗٔ ايصٟ ٜـَ٘ اهلل ي٠ إىل ايطدٌ ا٫دٓيب سطٸايـُطأ

 . زا٩ٙ إىل ايعْا أٚ َا زْٚ٘ ٌُ أؾتتإ ايـُـشتايؿػاز ٚاٱ
١ٜ عٓس تهطاض ثطٖا ايػًيب ع٢ً ايٓؿؼ ايبؿطنس ايـشط١َ ٜٚؿتس أٚتتأ

بعس ايٓعط٠ تعضع  ٠ايٓعططخط٣ ؾإ تًٛ أ غتُطاضٙ ْعط٠ّايٓعط أٚ َٛاقًت٘ ٚإ
إش إٔ ( )نُا ٜكٍٛ ا٫َاّص ٚنؿ٢ بٗا يكاسبٗا ؾت١ٓ, يف ايكًب ايؿ٠ٛٗ 

ٞٸ -طنٌ ْاظ ن٘ شطٸـؾاْٗا تعضع يف قًب٘ ايؿ٠ٛٗ ٚقس تيٛ ْعط  -ٌاؾايػ ست٢ ايتك
ْؿا٤ ع٬ق١ ضش١ًٜ ٚقس ت٪زٟ إىل ايت٬َؼ ٚايت٬قٞ ى ٱُتابعتٗا ٚقس ٜتشطٸـي

 . -ايعْا  -ايـذٓػٞ  ايـدؿٞ ٚايتبانع
يف  -بات ايـُ٪َٓات ٘ ْكشٞ إىل ايؿباب ايـُ٪َٔ ٚايؿاٚدٸٖٚٓا أ

إٔ  - عٖات أٚ ا٫غٛامتُٓـايعٌُ أٚ ايزٚا٥ط ايـُساضؽ أٚ ايـذاَعات أٚ 
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عٚا ايٓعط إىل ايـذٓؼ اٯخط ٫ٚ طٓنا ؾ٬ ت٘ يهُتتٓضٚا َٔ ايؿٝطإ ٚؾٜتشصٸ
 : ٚضز يف ايـدرب ايؿطٜـ  , تٛضطٛا يف ايعًك١ ايـُؿب١ٖٛت

ؽ نإ ٜسضٸ( )قشاب ا٫َاّ ايباقطا٭د٤٬ َٔ إٔ بعض ايـُ٪َٓني إ
نأْ٘ أٚقع ٔ ايسضؽ ٠ٚ ؾُاظسٗا َّٜٛا يف ن٬ّ نُايكطإٓ ايهطِٜ ٱَطأ

عًُ٘ بعس إٔ أ -ؾعاتب٘ ( )َاّ ايباقطثِ ظاض اٱ, ايؿٝطإ يف قًب٘ ايػ٤ٛ
 ٫ط: ي٘( )ؽ ايكطإٓ ؾكاٍ غتش٢ٝ َٓ٘ َسضٸٚإ -() ٌ ب٘ايـ٬ُى ايـُٛٓن

ٕٸ إ  . َٔ ايؿت١ٓ  خٛؾّا,ُاظس١ ايـشطاّ ايـُؿب١ٖٛايـُإىل  ٜعين صيٝٗاتعٛز
ـ ايـشطاّ َٚٔ سصضٚا َٔ ايتهؿٸإ :َ٪َٓات  ٜا, َ٪َٓني  ٜا: قٍٛ ٚأ

ٚٸ ُـشػٛؽ ٚايعطط ايـذاشب ٚايًبؼ ب ايـم ايعاٖط ايٛانض َٚٔ ايتطٝٸايتع
ٜهؿٝهِ ايـُعٌٜ يًطٚا٥ض ايهط١ٜٗ , ر يؿ٠ٛٗ َطن٢ ايٓؿٛؽ ْٝل ايـُٗٝٸا٭

سصضٚا ٚإ, ر يًؿ٠ٛٗ ٚايجٛب ايـُـشتؿِ ٜٚهؿٝهِ ايه٬ّ ايعازٟ غري ايـُٗٝٸ
٠ دعا٤ ايٓعط٠ ايـُػ١َُٛ أٚ ُ٘ ْٚاضٙ ايـُعسٸَٔ غهب اهلل ايععِٝ ٚدشٝ

أٚ تطقٝك٘ غتُاع ايكٛت ايطقٝل دعا٤ إايـُكاؾش١ أٚ ايـ٬َُػ١ أٚ دعا٤ 
ٚؾل اهلل ايـُ٪َٓني , ٟ يًؿت١ٓ ٚايـُؿػس٠ ر ايؿ٠ٛٗ ٜٚ٪زٸنٌ ؾعٌ ٜٗٝٸٚدعا٤ 

 .  ٚايـشصض َٔ أسابٌٝ ايؿٝطإ ٚخسع٘ ١ٚايـُ٪َٓات يًؿطف ٚايعٓؿ
ٚٸـط٠ ايؿاسك١ يؽ بايٓعبأ ْعِ ٫ , دٗا ٚايعكس عًٝٗا َػتكب٬ّ ُٔ ٜطٜس تع

بٌ ٖٞ َػتشب١ , شيو شٛـٜٓعط إىل طٛهلا ٚعطنٗا ٚٚدٗٗا ٚؾعطٖا ْٚ
ايـذٓػٞ ؾتتإ ت ب٘ إىل اٱزٸؾطعّا ٫ٚ بأؽ بٗا ست٢ يٛ ظضعت ايؿ٠ٛٗ ٚأ

ٛ نإ قازقّا يف َككسٙ يٚإْـُا تـشٌ ٖصٙ ايٓعط٠ , بٗا  ايعاطؿٞ ٚايتعًل
سكٌ ايتٛاؾل  ي٘ يف ايـُػتكبٌ ايكطٜب يٛ ختٝاضٖا ظٚد١ّٱ: ٚغطن٘ 

 : غري ايٓعط٠ ايـُػ١َُٛ اييتٖصٙ ايٓعط٠ ايـش٬ٍ ٚ,ٚايرتانٞ َٔ ايططؾني
: أٟ ص ذس طعُ٘ـُاّْا ٜـٜأعكب٘ اهلل أَّٓا ٚإ -يػريٙ ٫ - َٔ تطنٗا هللط -2

ٌٵ يٹط:  َطٙإىل اهلل ٚإَتجا٫ّ ٭ ١َّٔ تطى ايٓعط٠ ايـشطاّ قطب َٹٓٹنيٳ ٜٳػٴهټٛا ُق ُٴ٪ٵ ًِ
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ِٵ ٗٴ ٜٳشٵَؿُعٛا ُؾطٴٚدٳ ٚٳ ِٵ  ٖٹ ٔٵ َأبٵكٳأض َٹٓٳاتٹ طَٚا زْٚ٘  َٔ ايعْا صَٹ ُٴ٪ٵ ًِ ٌٵ يٹ ٚٳُق
ٗٴ ٔٳ ُؾطٴٚدٳ ٜٳشٵَؿِع ٚٳ ٔٻ  ٖٹ ٔٵ َأبٵكٳأض َٹ ٔٳ  ُا ـٖٛـشـًُؼ ْٚـا ٚايـعْـَٔ اي ص ٔٻـٜٳػٵهٴهٵ

ٔٳط١ ٚايؿطف ٓاؾ١ٝ يًعٓؿـُاي ســاغـَٔ ايـُؿ ٔٻ ٚٳ٫َ ٜٴبٵسٹٜ ٗٴ  . صٔظٜٓٳتٳ
 ,ى َُٓٗا ايٓعط٠ ايػ٤ٛ ايـُـشط١َايصٟ ٜرت - ايـُ٪١َٓأٚ ايـُ٪َٔ إٕ 

٫  -َٔ غهب٘  ٚخؿ١ّٝ ايكطآْٞ َطٜٙٚككس برتن٘ ٚد٘ اهلل ٚطاعت٘ ٚإَتجاٍ أ
 -غطاض ايس١ْٜٛٝ ـشٛٙ َٔ ا٭ًٖٗا ٚعؿريتٗا أٚ ْيػطض آخط نايـدٛف َٔ أ

 : ني تععُٝ ا٥ستنيٚؾ عكب٘ اهلل ْؿعنيغبشاْ٘ أ َٔ تطن٘ هلل
 ,يف عامل ايسْٝا  َإ ع٢ً ايٓؿؼ ٚايعطضا٭َٔ ٚا٭: ا٭ٚىل ايؿا٥س٠ 

, ش١ٜ َككٛز٠ تًصٸ بساْٗٔ ْعط٠ّى ايطدٌ ايٓعط إىل ٚدٛٙ ايٓػا٤ ٚأؾاْ٘ برت
 -ش١ٜ َككٛز٠ تًصٸ دػاَِٗ ْعط٠ّٚبرتى ايـُطأ٠ ايٓعط إىل ٚدٛٙ ايطداٍ ٚأ

ؾتتإ شٖٓ٘ َٔ ايتؿٛف ٚاٱٜكٕٛ طين َٚٓ٘ ايبا١ أايـُ٪َٓأٚ شؿغ ايـُ٪َٔ ـٜ
ايٓعط٠ ايـشطاّ ايـُػ١َُٛ رتى ؾ, أٚ َا زْٚ٘ َٔ ايـُؿاغس ٚايصٖاب إىل ايعْا 

  :بٌ ٚايعطض,َإ ع٢ً ايٓؿؼ أ
ط ٜٛدب ا٭َٔ ٚا٭َإ ع٢ً ؾطف ا٭بٓا٤ ٚايبٓات تطى ايٓع إش إٔ

 ٤ ُا ٜكع ٖ٪٫ـَٚٔ مل ٜرتى ايٓعط ضب, غباط ٚا٭سؿاز ٚا٭ٚا٭خٛات 
: يف ايب٤٬ ايصٟ ٚقع ؾٝ٘ ايـُ٪َٔ أٚ ايـُ٪١َٓ  -ٚأًٖ٘  عطن٘ايصٜٔ ِٖ  -

ص نُا تسٜٔ تسإطإىل عطنو ٚ ايػري ٜٓعط غسّاعطض نُا تٓعط إىل ؾاْ٘ 
 : نصيو ( )بٓا٩ٙ ٚقاٍ أ( ْٗر ايب٬غ١)يـُ٪َٓني يف َري اٖهصا قاٍ أ

ؾطاف  َٚٔ ٚطٞ, ٛا ؾتعْٞ ْػا٩نِ تعْ ٫ط(: ) قاٍ ا٫َاّ ايكازم
 . صٚنُا تسٜٔ تسإ, ؾطاؾ٘  ٤َط٨ َػًِ ٚطٞإ

خ٬ق١ٝ غٛف ط عًٝ٘ أٚ أٚدس ع٬ق١ّ ٫ أغتُع ْعطٙ ٚإٖٚهصا َٔ ضٓن 
نإ ؾُٝا ط(: ) َاّ ايباقطٖهصا سه٢ يٓا اٱ, ـُجًٗا ٜكاب يف ْػا٥٘ ب

ٌٸ ٚس٢ اهلل ععٸأ َٛغ٢ بٔ  ٜا:  ٓا ٚآي٘ ٚعًٝ٘ ايػ٬ّإىل َٛغ٢ ع٢ً ْبٝٸ ٚد
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ـٸ ٜا, ٢ ظْٞ ب٘ ٚيٛ يف ايعكب َٔ بعسٙ ظْعُطإ َٔ  ـٸ  َٛغ٢ ع ٜع
ؿؼ شؿغ ايٓـَط يٓا بايتعاّ ايعؿاف َٚكتهٝات ايؿطف يٖٚصا أص ًٖوأ

 : ثِ قاٍ غبشاْ٘ ,  - ٫ٚزا٭ -َٔ ايصض١ٜ ٚايعكب ٚايعطض ٚأَُٓٗا ٚأ
 َٛغ٢ بٔ عُطإ إٕ أضزت إٔ ٜهجط خري أٌٖ بٝتو  ٜاط

ععِٝ ٚقسم قسم اهلل اي صسٜٔ تسإبٔ عُطإ نُا تإ ٜا, ٜاى ٚايعْا ؾإ
 . ْٚـشٔ ع٢ً شيو َٔ ايؿاٖسٜٔ ضغٛي٘ ايهطِٜ 

َٔ  ط ععِٝ ٜهػب٘ ايـُ٪َٔ ٚايـُ٪١َٓـثأَٔ ايٓؿؼ ٚايعطض أ:ـطثٖصا ا٭
  : إىل اهلل ٖٛ قطب١ّ ايٓعط يرتى آخط طـثأ ٜٛدس ٖٚهصا,تطى ْعطُٖا إىل ايػري

ٛٸـْٜٛض اٱ:  ١ايجاْٝايؿا٥س٠  ١ ايـُ٪َٔ ٚايـُ٪١َٓ ب ٚضاست٘ يف ايكًُإ ٚق
ب٘ ايـُ٪َٔ  شؼٸـك١ٝ ٜٚب٘ ايـُ٪١َٓ ايـُتٸ شؼٸـبٓشٛ ًَُٛؽ ت ْؿػّٝا ٚباطّٓٝا

ٞٸ َتجٌ ؼ أْ٘ إذس طعُ٘ يف باطٓ٘ سُٝٓا ٜتشػٸـهلل ٚيطغٛي٘ ٜٚ ايـُـشبٸ ايتك
ُٸ اهلل ٚغضٸ َطأ دتٓب ايٓعط٠ شٟ ٚإايٓعط ايتًصٸَٔ ّ اهلل ا سطٸبكطٙ ع

سٝح ,  يكًب ايؿ٠ٛٗ ٚت٪زٟ إىل ايـُؿػس٠يت تعضع يف اايـُػ١َُٛ ايؿات١ٓ اي
 . ٚإَتجاٍ أَطٙ طاعت٘  اهلل ٚسبٸ ن٘ يًرتى سبٸنإ َـشطٸ

ض ايـُ٪َٓني ٚايـُ٪َٓات ٫غُٝا ايؿباب ٚايؿابات سصٸأ: ٚيف ايـدتاّ 
ايصٜٔ ضظقِٗ اهلل ايـذُاٍ أٚ ايـُاٍ أٚ نًُٝٗا أٚ ضظقِٗ ايكش١ ٚايعاؾ١ٝ أٚ 

 : ِٗ ـقٍٛ يٚأ -ـشك٢ ٫ٚ ت تعسٸ ايهجري٠ اييت ٫شٛ شيو َٔ ْعُ٘ ـْ
ْعِ ؾُٝا أ -ٚايكٝاّ  ٚايٓؿط ّٜٛ ايـشؿط - عًٝهِ اهلل تعاىل غٝشترٸ

, سصضٚا َٔ غهب اهلل بعكٝاْ٘ ؾُٝا أْعِ عًٝهِ ؾا, عًٝهِ يف زاض ايسْٝا 
 (: )َآَا ايكازمٚإغتُعٛا يكٍٛ إ

: ؾتكٍٛ , ؾتتٓت يف سػٓٗاإٜ٪ت٢ بايـُطأ٠ ايـشػٓا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ اييت قس ط
أْت : ؾٝكاٍ  ُطِٜ ـؾٝذا٤ ب, ٓت خًكٞ ست٢ يكٝت َا يكٝت سػٸ ضبٸ ٜا
 ٚمل تػتػٌ سػٓٗاٚمل تعٔل ضبٗا ص  ٓاٖا ؾًِ تؿتنتسػٔ أٚ ٖصٙ ؟ قس سػٸأ
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 (: )ثِ قاٍ, ٚمل تػتعٌُ مجاهلا يف ايـشطاّ
 بٸض ٜا: ؾٝكٍٛ , ؾتنت يف سػٓ٘ ـذا٤ بايطدٌ ايـشػٔ ايصٟ قس إٜٚط

: ؾٝكاٍ  ؾٝذا٤ بٝٛغـ , يكٝت  ٓت خًكٞ ست٢ يكٝت َٔ ايٓػا٤ َاسػٸ
دطز عٔ ططٜل ايؿطف ـٚمل ٜ صٓاٙ ؾًِ ٜؿتنتسػٔ أٚ ٖصا ؟ قس سػٸأْت أ

 (: )ثِ قاٍ  . ٚايسٜٔ إىل غبٌٝ ايطش١ًٜ ٚايـُعك١ٝ 
ايصٟ  - شُٖٛاـايـُطٜض أٚ ايـُؿًٍٛ أٚ ْ -ذا٤ بكاسب ايب٤٬ ـٜٚط

ٞٸ ضبٸ ٜا: يف ب٥٬٘ ؾٝكٍٛ قابت٘ ايؿت١ٓ قس أ , ؾتتٓت ايب٤٬ ست٢ إ ؾسزت عً
ص بتًٞ ؾًِ ٜؿتنتإؾكس  ١ ٖصا ؟أٚ بًٝٸ ؾسٸأبًٝٸتو أ: ؾٝكاٍ  ؾٝذا٤ بأٜٛب 

ٚمل ٜعل اهلل ٚمل ٜـذعع ٚمل ٜٓهط قها٤ اهلل ٚمل ٜـدطز عٔ زٜٓ٘ إىل َا 
 .سطٸّ اهلل غبشاْ٘ 

ٕ اهلل تعاىل أعطانِ أ -أٜٗا ايـُ٪َٕٓٛ ٚأٜتٗا ايـُ٪َٓات  -ٚتصنطٚا 
٫ إٔ , تطٝعٛٙ نٞ  -ايعاٖط٠ ٚايباط١ٓ  - ْعُ٘ ايهجري٠ ْعِ عًٝهَِٚٓشهِ ٚأ

َآَا قاٍ إ, ايسْٝا  ٫ٚ تٓػٛا س٬ٍ ّ اهلل عًٝهِتطنٛا َا سطٸإ, تعكٛٙ 
ٝٳاط: يف تؿػري قٛي٘ تعاىل ( ) ايكازم ٔٵ ايسټْٵ َٹ , صٚٳ٫َ تٳٓؼٳ ْٳكٹٝبٳَو 

ٛٸتو تٓؼ قشٸ ٫ط(: )قاٍ و ٚؾبابو إٔ تطًب بٗا تو ٚؾطاغٚق
ٚيٝؼ بؿعٌ ايـشطاّ  -ٍ ٚايـُػتشب ٚايٛادب عًٝوبؿعٌ ايـش٬ صخط٠اٯ

أْت أسػٓت  ضبٸ ٜا: ٫ٚ ٜٓؿعو ايعصض , ْٗاى عٓ٘ يف سٝاتو ايسْٝا  َٚا
ٛٸأٚ أ, أٚ أْت أغٓٝتين , ٞ خًك ؾإ , ٓؿاط  ايؿباب ٚايينٜتين َٚٓشتْت ق

يف ايـش٬ٍ زٕٚ : ٘ يهِ يتػتؿٝسٚا َٓٗا يف زْٝانِ ٖصٙ ايٓعِ ٖٚبٗا اهلل غبشاْ
غتُٓٛا ٚإٕ نجريّا َٔ عباز اهلل إ, ٚيف ايطاع١ زٕٚ ايعكٝإ , ايـشطاّ 

ٚا ٯخطتِٗ برتى ايؿطق١ ساٍ ايؿباب ٚايكش١ ٚايػ٢ٓ ٚايـشٝا٠ َٚٗسٸ
ايبس١ْٝ نايك٠٬ ٚايكٝاّ ٚايـُاي١ٝ نايعنا٠  -ايـُـشطَات ٚأزا٤ ايٛادبات 

 .غبشاْ٘ ايـذُٝع يتكٛاٙ ٚؾل اهلل , كٛا اهللٚمل ٜع -شر ـايدُؼ ٚـٚاي
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َٔ ناْت ي٘ إَسأ٠ تؤذٜ٘ مل ٜكبٌ اهلل صالتٗا ٚال ذط١ٓ َٔ عًُٗا ط -34
ذت٢ تعٝٓ٘ ٚتسضٝ٘ ٚإٕ صاَت ايدٖس ٚقاَت ٚأعتكت ايسقاب ٚأْفكت 

ٚع٢ً ايسجٌ َثٌ ذيو ايٛشز , األَٛاٍ يف ضبٌٝ اهلل ٚناْت أٍٚ َٔ تسد ايٓاز 
 ص.عراب إذا نإ يـٗا َؤذًٜا ظايـًُاٚاي

  
ُٸ ( عُاٍعكاب ا٭)نتاب٘  سٟ ؾطٜـ ضٚاٙ ايكسٚم يفٖصا سسٜح َـش

ٌٸغ٬ّ ٚسه١ُ ايـُؿطٸٔ عساي١ اٱٖٚٛ سسٜح ٜبٝٸ ٜٚطتبط , ٚع٬  ع د
 . ع٬ق١ ايعٚز بعٚدت٘ ٚع٬قتٗا ب٘ : غ١ غط١ٜ ايـُكسٸبايع٬ق١ اٱدتُاع١ٝ ا٭

ْػإ َٔ غهب اهلل غ١ ؾطعّا ٜٓذٛ بٗا اٱٚايـشٝا٠ ايعٚد١ٝ سٝا٠ َكسٸ
ع٢ً  خباض بايـشحٸٚقس تٛاتطت ا٭, ـشٖٛا غبشاْ٘ َٚٔ ضش١ًٜ ايعْا ْٚ

ٖٚٞ ايططٜل ايكايـش١ ؾطعّا , ايٓهاح بس٫ّ َٔ ايعْا ٚايػؿاح عًك١ ايعٚاز ٚ
 . يتًب١ٝ ْسا٤ ايؿ٠ٛٗ ايـذٓػ١ٝ 

ع نُا ؾطٸ,  يـشٓٝـ سكٛقّا يًعٚز ٚٚادبات عًٝ٘غ٬ّ اٚقس ؾطٸع اٱ
 () ٚضز يف خرب قشٝض بٝإ ضغٍٛ اهلل: دبات عًٝٗا اسكٛقّا يًعٚد١ ٚٚ

 : ايعٚز ع٢ً ظٚدت٘  شلٸـي
٘ إىل ذٝبـإٔ تطشا٥٘ ٚـْيف ا٫غتُتاع بٗا بأص إٔ تطٝع٘ ٫ٚ تعكٝ٘ط
ض يف سا٫ت عصض١ٜ نايتشٝٸإ٫ غتُتاع بٗا ـُٓع٘ عٔ اٱ٫ٚ ت صسادت٘

إ٫  تتكسم َٔ بٝت٘  إٔ ٫طٚ, شُٖٛا ـَٚطض ايطسِ إشا خاؾت ايهطض ْٚ
ٌٸـٜ َٛاي٘ يف بٝت٘ ٫ؾإ ايتكسٸم َٔ أص شْ٘بإ شْ٘ ٚطٝب إ٫ بطناٙ ٚإٗا ـي ش

ٛٸط ْؿػ٘  ٕ ٫ؾإ ايكّٛ ايـُٓسٚب َؿطٚط بأص باشْ٘إ٫ عّا ٫ٚ تكّٛ تط
,  ايعٚز شٕع٘ ٚيصا ٜتٛقـ ع٢ً إـُتٸُاْع تـٜعاسِ ساد١ ايعٚز ٫ٚ ٜ

ٕ ؾاْ٘ ٚادب ٫ٚ ٜتٛقـ ع٢ً إشْ٘ بٌ تكَٛ٘ ٚإ ضَهإ د٬ف قّٛ ؾٗطـب
 ص.ُـدًٛم يف َعك١ٝ ايـدايلـ٫ طاع١ يطـٗا إش مل ٜأشٕ ي
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ص شْ٘إ٫ بإدطز َٔ بٝتٗا ـت ٕ ٫ٚأط سكّا آخط يًعٚز () ٔثِ بٝٸ 
ٚإٕ ط(: )ب٘ ٚقاٍ  عَِٗ إٖتِ ايؿط ٖٚصا سلٸ, ع٬َ٘ ٚضناٙ بعس إ

ضض ٥٬َٚه١ ايػهب ٥٬َه١ ا٭يعٓتٗا ٥٬َه١ ايػُا٤ ٚشْ٘ خطدت بػري إ
 . ص٥٬َٚه١ ايطمح١ ست٢ تطدع إىل بٝتٗا

سادتٗا َٔ ايطعاّ  ْؿام عًٝٗا ٚغسٸايعٚد١ ع٢ً ظٚدٗا ٖٛ اٱ ٚسلٸ
ٕٛ ًَت٦ِ َع  ٚايهػا٤ ٚايػهٔ ٚايسٚا٤ بايكسض ايـُٓاغب يؿأْٗا ٚنٝاْٗا ٚبٓش

زم عٔ َآَا ايكاٚضز يف ايـدرب ايكشٝض غ٪اٍ إ,  ٘ َٚكسضت٘ ايـُاز١ٜيسا
:  ()داب صٟ إشا ؾعً٘ نإ ايعٚز َـشػّٓا ؾأ٠ ع٢ً ظٚدٗا ايايـُطأ سلٸ

ٚيف  صغؿط هلا -٘أٟ أغا٤ت إيٝ٘ ٚآشت -ٚإٕ دًٗت , ٜؿبعٗا ٜٚهػٖٛا ط
أٟ ٫بس ص ض هلا ٚدّٗاٜكبٸ دٛعتٗا ٜٚػرت عٛضتٗا ٫ٚ ٜػسٸط: ضٚا١ٜ أخط٣ 

ٔ ب٘ يعٚدٗا تتعٜٸ َٔ تٝػري َاي٘ ٫ٚبس  ٖانػا٤إ٫ٚبس َٔ  ايعٚد١ طعأَّ إ
ُٸـٜ اًَٖٗا ٚقسٜكاتٗا ٚٚأ َاّ َج٬ٝتٗا َٔ طٝب ٚعطٛض ٚزٖٕٛ ًٗا أذ
شػب ساي٘ َٚكسضت٘ َٚا ـنٌ شيو ب, ُا ٜتعاضف بني َج٬ٝتٗا ـشٖٛا َـْٚ

٘ٴ ٫َ ط: قاٍ تعاىل , ٜٓاغب ساهلا  ًٖ ٙٴ اي ُٻا آتٳا َٹ ٝٴٓؿٹلٵ  ًِ ٘ٴ َؾ ٘ٹ ٔضظٵُق ٝٵ ًَ ٔٵ ُقسٹضٳ عٳ َٳ ٚٳ
ًٖ ـٴ اي ِّ ٖٳاٜٴَه َٳا آتٳا ٌٸ: ٜعينص ٘ٴ ْٳِؿػٶا ٔإ٫ٖ  ـذب عًٝ٘ ٚضظق٘ ٜ ايـُايٞ ٚاضزٙ َٔ ق

 .ْؿام بايكسض ايـُٝػٛض ي٘ اٱ
ِٵ طَٚٛز٠ ٚضمح١ قاٍ تعاىل  ٚايـشٝا٠ ايعٚد١ٝ سٝا٠ سبٸ ٓٳُه ٝٵ ٌٳ بٳ ٚٳدٳعٳ

ُٳ١ّ ٚٳضٳسٵ ٛٳزٻ٠ّ  ٜصا٤ ؾإ اٱ, خط ّ ايؿاضع ايـُكسؽ إٜصا٤ أسسُٖا اٯٚسطٸ صَٳ
َٚٔ , ١ ايـُػتك١ُٝ يطمح١ ٚايـُٛز٠ اييت تكّٛ عًٝٗا ايـشٝا٠ ايعٚدٝخ٬ف ا

ـاٙ تأغّٝا ٜٖٓا ٜٓبػٞ اٱسػإ يًعٚد١ ٚايعؿٛ عٓٗا عٓس إغا٥تٗا ٚإٜصا٤ٖا إ
(: )َآَا ايكازمقاٍ إ, ٚتعًُّا َٔ أسازٜجِٗ  () ١ُ٥بػري٠ ا٭

يكس ط : () ٚقاٍ ضغٍٛ اهللص ٗاـت٪شٜ٘ ؾٝػؿط ي بٞ ناْت إَطأ٠ عٓس أط
َٔ ؾاسؿ١ إ٫ ٜٓبػٞ ط٬قٗا  ْ٘ ٫أٚقاْٞ درب٥ٌٝ بايـُطأ٠ ست٢ ظٓٓت أ
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ًٜك٢ َٔ غ٤ٛ  يٝ٘ َاعٓسَا ؾه٢ إ( ) بطاِٖٝٚقاٍ اهلل يـدًًٝ٘ إص ١َٓبٝٸ
ٛٸـُا َجٌ ايـُطأْإط: يٝ٘ خًل إَطأت٘ غاض٠ ٚأٚس٢ إ إٕ : ز ٠ َجٌ ايهًع ايـُع

 .  صٗاقرب عًٝإ, ٚإٕ تطنت٘ إغتُتعت ب٘ , قُت٘ نػطت٘ أ
زا٤ٖا ايؿطا٥ض نايك٠٬ ظٚدٗا َع أ شلٸـزا٤ ايعٚد١ يٚيف ساي١ أ

, تطى ايـُعاقٞ نايػٝب١ ٚايهصب ٚاٱٜصا٤ اي١َٝٛٝ ٚقٝاّ ؾٗط ضَهإ ٚ
٠ مخػٗا ٚقاَت ت ايـُطأإشا قًٓط: يف سكٗا  ()َآَا ايكازمٜكٍٛ إ

ٜعين ص عًٞ  طاعت ظٚدٗا ٚعطؾت سلٸأت بٝت ضبٸٗا ٚؾٗطٖا ٚسذٸ
بٛاب أ ٟٸؾًتسخٌ َٔ أط َاَت٘ ٚخ٬ؾت٘ يطغٍٛ اهلل ٫ٜٛت٘ ٚإت بشعٓأ

( ) ظٚادٗٔ قاٍ ضغٍٛ اهللٖٔ ٭يهٔ بؿطط عسّ إٜصا٤ص ايـذٓإ ؾا٤ت
 سا٬َتط: ٗٔ ؾكاٍ ـيٝ٘ ٜػأئ عٔ سايـداطبّا بعض ايٓػا٤ ايًٛاتٞ د٦ٔ إَ

ًٔ إزخ: ـٗٔ ظٚادٗٔ يكٌٝ يأ تني إىلي٫ٛ َا ٜأ, سات ضسُٝات بأ٫ٚزٖٔ ٚاي
 .  ص١ٝ َٓٗٔ ايٓاضَا زخًت َكًٓط أٚص ايـذ١ٓ بػري سػاب

ٚدٗا َٚٔ ايـدطٚز َٔ ايبٝت بػري ٔ يػري ظٚيتشصض ايـُ٪١َٓ َٔ ايتعٜٸ
ؾإ ضغٍٛ , ط ايـذًٞ طايطٝب ايعاٖط ٚايع عشٕ ظٚدٗا َٚٔ ايـدطٚز َإ

ؾإ ؾعًت نإ سكّا ع٢ً اهلل إٔ , إٔ تتعٜٔ يػري ظٚدٗا ط٢ْٗ عٔ  ()اهلل
 . صٚمل ٜكبٌ اهلل َٓٗا ق٠٬ص طايٓاضشطقٗا بـٜ

 - ايعٚد١ ٚايعٚز -ايتؿطٜعات ٖٛ تهاؾ٪ ايططؾني  ٖصٙٚايػطض َٔ 
ت٬سغ ايرتنٝب١ ؾطع١ٝ ٚادبات ؾٝٗا سكٛم ٚٚ, غتكا١َ ايـشٝا٠ ايعٚد١ٝ ٚإ

١ يهٌ َٔ ايطدٌ ٚايـُطأ٠ ٚت٬سغ ايؿطف ٚايعٓؿ - ػٝٛيٛد١ٝايؿ -ايعه١ٜٛ 
خرينِ خرينِ ط(: )قاٍ ثِ ؿام ٚايػهٔ ْٱا: ع٢ً ايطدٌ اهلل ؾذعٌ , 

 سبٸٚأ, غطا٩ٙ عٝاٍ ايطدٌ أط: ( )ٚقاٍ  صًٖٞٚأْا خرينِ ٭, ٭ًٖ٘
ٌٸ ايعباز إىل اهلل ععٸ  . صغطا٤ٙأسػِٓٗ قٓعّا إىل أ ٚد

 ٗاـاع بـتـُـغتـُهـٝـٔ ظٚدـٗا َٔ اٱ١ تـعٚدـغبشاْ٘ ع٢ً اياهلل ٚدعٌ 
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ٜعين سػٔ ص ٠ٌ سػٔ ايتبعٸأدٗاز ايـُطط(: )قاٍ , ٚسػٔ ايـدًل َع٘ 
عسّ ايـدطٚز َٔ : يف تؿطٜع٘ عًٝٗا  غبشاْ٘ ٚدعٌ, ايع٬ق١ َع ظٚدٗا 

ٚيف ٖصٙ ايـشكٛم ٚايٛادبات تؿك٬ٝت  ,شْ٘ ع٬َ٘ ٚإبإ إ٫ايبٝت ٚايساض 
 ( .ؾك٘ ايٓهاح)تع٢ٓ بٗا بـشٛخ ايؿك٘ ايؿطٜـ ٚؾطٚع٘ ٚؾتاٚاٙ يف أبٛاب 

ٚايتٛاؾل ع٢ً باقٞ ؾ٪ٕٚ ايـشٝا٠ ١ ايـشطٜ ًعٚدنيثِ دعٌ اهلل غبشاْ٘ ي
يهٔ دطت ايعاز٠ بني ايـًُػُني غايبّا قطّْٚا عسٜس٠ ع٢ً تٛيٞ ايعٚد١  ,

أخص  ٖٚصا, يعٚز ؾ٪ٕٚ ايبٝت َٔ خاضد٘ ؾ٪ٕٚ ايبٝت ايساخ١ًٝ ٚتٛيٞ ا
( )يٝ٘ عًٞ عٓسَا تكان٢ إ ()ٚغٝس ايـدًل  ططٚس١ ايـشلٸَٔ إ

, اييت تػتكِٝ بٗا ايـشٝا٠ ايعٚد١ٝ  َط ايـدس١َ ايـُٓعي١ٝيف أ () ٚؾاط١ُ
 إٔ تتعٗس بايـدس١َ زاخٌ ايبٝت () ع٢ً ؾاط١ُ ()ؾكه٢ ضغٍٛ اهلل

بتعٗس ايـدس١َ خاضز ( ) ع٢ً عًٞ ()ٚقه٢ صزٕٚ باب ايساض َاط
 ص . َا خًـ باب ايساضطايساض 

طٛب٢ ط:  - ٖٚٛ َـدتكط َؿٝس ْاؾع -() ختِ بكٍٛ ضغٍٛ اهللٚأ
٫ٚ  َٔ زٕٚ سلٸ صغهبت ظٚدٗاٌٜٚٚ ٱَطأ٠ أ, ٚدٗا ٠ ضنٞ عٓٗا ظٱَطأ
 .ٌٜٚٚ ب٦ط عُٝل يف ايٓاض , ٚطٛب٢ َهإ ضؾٝع يف ايـذ١ٓ , عصض 
طٛب٢ يـُٔ أضن٢ ضب٘ ٚظٚدت٘ ٚمل ٜعل اهلل غبشاْ٘ : ٖٚهصا ايعٚز  

عصاب ايكرب َٔ غ٤ٛ خًل ايطدٌ َع نجط يف سكٗا ؾكس ٚضز يف ا٭خباض إٔ أ
 . عتعاهلا يف ؾطاؾٗا ٚتككريٙ يف سكٛقٗا ٜعين إ -٘ عٓٗا َطأت٘ َٚٔ ععبإ

ٌ ٬ٜسغ ٖٚٛسسٜح َؿكٸ, ـُٗٝس يًؿطٚع يف ايـشسٜح ايـُبشٛخٖصا ت
 :ْعطض يؿكطات٘ تٛنٝشّا ٚؾطسّا , أٚ ايعٚزايـذ١ٗ ايػًب١ٝ َٔ ايعٚد١ 

ًيب َٔ ايػ ٖصٙ ايؿكط٠ تٓعط إىل ايـذاْب ص٠ ت٪شَٜ٘ٔ نإ ي٘ إَطأط -1
ٖٚصا َأثِ , شٛ ظٚدٗا ـظعاز َٓٗا ْاٱٜصا٤ ٚاٱايعٚد١ ٖٚٛ َا إشا قسض 

ض ٜٚٛدب تهسٸ, ععِٝ ٜػتٛدب عصاب اهلل يف ايكرب ّٜٚٛ ايكٝاّ يطب ايعباز 
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ٜٚٛدب ؾػاز , ك٘ ٚعصاب٘ ْؿػّٝا َعاْا٠ ايعٚز ٚتٓػٸٚايعٚد١ٝ ايع٬ق١ 
 :ـط ؾطعٞ ٖٛ أْ٘ ثٗصا أـٚي, غٛب١ ؾطعّا بني ايعٚدني٠ ٚايطمح١ ايـُطايـُٛزٸ
ص َٔ عًُٗا ست٢ تعٝٓ٘ ٚتطنٝ٘ كبٌ اهلل ق٬تٗا ٫ٚ سػ١ّٓمل ٜط 

ٖٚٞ عُٛز  -َٚٔ زْٚ٘ ؾ٬ تكبٌ هلا ق٠٬ , ظعاز ٚترتادع عٔ اٱٜصا٤ ٚاٱ
عُاهلا ايكايـش١ ـٗا سػ١ٓ َٔ أ٫ٚ تكبٌ ي -ٕ قبًت قبٌ َا غٛاٖا ايسٜٔ إ

ايك٠٬ ب: ايًٌٝ نً٘ بايعباز٠  صقاَتطنً٘ ٚص قاَت ايسٖطط ست٢ إشا
ضتِٗ َٔ ايعبٛز١ٜ ٖٚصا ٚسطٸ صعتكت ايطقابٚإطْٚـشُٖٛا ٠ ايكطإٓ ٚت٬ٚ

ٚضناٙ ؾ٬ ٜطن٢ اهلل عٓٗا  صَٛاٍ يف غبٌٝ اهللٚأْؿكت ا٭طَٔ خري ايعٌُ 
ّٜٛ ايكٝا١َ يٛ إغتُطت ص ٍٚ َٔ تطز ايٓاضناْت أطَٓٗا بٌ  ٫ٚ ٜكبٌ سػ١ّٓ

َاّ دا٤ يف سسٜح اٱ, ٜصا٤ ظٚدٗا ٚمل تتب ٚمل تطن٘ ع٢ً إ
ٱٜصا٤ٖا  يف سلٸ صَطأ٠ باتت ٚظٚدٗا عًٝٗا غاخطـٸُا إأٜط(: )مايكاز

مل ط َتاع٘ َٔ زٕٚ عصض َؿطٚعأٚ يتككريٖا يف إ ٜاٙ َٔ زٕٚ ٚد٘ سلٸإ
 ص . ٜتكبٌ اهلل َٓٗا ق٠٬ ست٢ ٜطن٢ عٓٗا

٫ سل ي٘ عًٝٗا ؾ٬  نُا يٛ طًب َٓٗا َا َا يٛ غدط عًٝٗا بػري سلٸٚأ
يطبذ أٚ ايتٓعٝـ ؾاْ٘ ا يف ؾ٪ٕٚ ايبٝت أٚ انُا يٛ تٓاظع, أثط يػدط٘ عًٝٗا

ٚيٛ َطنت َج٬ّ أٚ تعبت ٚغدط عًٝٗا , ـذبزا٩ٖا ٫ٚ ٜٜػتشب هلا أ
 ,ط يػدط٘ ؾطعّاـثؾ٬ أؿ١ يًبٝت د١ أٚ غري َٓٓعـعٓسَا ٚدسٖا غري طاب

ٌٸ  . َٛض بايتٛاؾل ٚايرتانٞ بٌ ٚايتعإٚ َٔ ايططؾني صٙ ا٭ٖ ٜٚٓبػٞ س
ٖٚٛ ؾُٝا : عًٝٗا  شلٸـ٠ عٓسَا ٜػدط ظٚدٗا بإشٕ غدط اهلل ع٢ً ايـُطأ

ؾٝػدط  شلٸـؾٗصا غدط ب, َتاع٘ بػري عصض طت يف إأٚ قكٸ يٛ آشت٘ بػري سلٸ
ٕٛ ـصا قاْـٖٚ, بٌ هلا ق٠٬ ٫ٚ طاع١ َٔ ايطاعاتاهلل عًٝٗا ٜٚػهب ٫ٚ ٜك

ُٴتٻكٹنيٳطِٝ َٓكٛم يف ايكطإٓ ـٞ ضسـاْـضبٸ ٔٵ اِي َٹ ٘ٴ  ًٖ ٌٴ اي ٜٳتٳَكبٻ ُٳا   صٔإْٻ
 .ايـُ٪ش١ٜ يعٚدٗا أٚ ايـُككٸط٠ يف إَتاع٘ يٝػت قايـش١ ٫ٚ َتٸك١ٝٚايـُطا٠ 
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غتكطاض ايـشٝا٠ عٞ ايػًيب ٜطاز ب٘ خري ايعٚدني ٚإط ايؿطــثٖٚصا ا٭ 
ط ايػًيب قباٍ ايتكطف ايػًيب َٔ ـثٖٚصا ا٭, ٚايعسٍ  ايعٚد١ٝ بايـشلٸ

عٚز ٚايعٚد١ ٖٛ تؿطٜع سهِٝ يػطض إق٬ح اي - ٖصا أٚ شاى -ايعٚد١ 
 . ُاٗبعها بُق٬ح ع٬قتٗٚإ

 :  شسثّا عٔ ايطدٌ ٚإٜصا٤ ايـعٚد١ َت ()ثِ قاٍ
 صّٜا ظايـُّاشٚع٢ً ايطدٌ َجٌ شيو ايٛظض ٚايعصاب إشا نإ َٛط -2

, صايـُطأ٠ ٚايٝتِٝ: تكٛا اهلل يف ايهعٝؿني إط(: )قاٍ ضغٍٛ اهلل, يعٚدت٘ 
َٔ طٝات٘ سش بٗا ا٫ْػإ يف ٜعين َتع١ ٜتًصٸ صُا ايـُطأ٠ يعب١ـْإطٚقاٍ 

ٓؿكتٗا ٚضاستٗا ط يف سٓك٫ٚ ٜ٪شٜٗا ٫ٚ ٜهطبٗا ٫ٚ ٜككٸ صعٗادصٖا ؾ٬ ٜهٝٸـٸتإ
ٗا نُا ـب ع٢ً ايطدٌ ايعايـِ يعٚدت٘ ايـُ٪شٟ يط ٚاسس ٜرتتٸـثٚإ٫ ؾا٭, 
ٜصا٤ ايطدٌ يعٚدت٘ ٚظًُ٘ هلا ؾإ إ, ب ع٢ً ايـُطأ٠ ايـُ٪ش١ٜ يعٚدٗاتٸٜرت

ـشٖٛا َٔ ايـُ٪شٜات ٜٛدب نطب أٚ تككري يف ْؿك١ أٚ ْ بػباب أٚ ؾتِ أٚ
كٗا ٚعصابٗا ْؿػّٝا ٜٚٛدب ؾػاز ض ايع٬ق١ ايعٚد١ٝ َٚعاْا٠ ايعٚد١ ٚتٓػٸتهسٸ

ٛٸ ٠ ٚظٚاٍ ايطمح١ايـُٛزٸ  : َطإ ٫ٚظَ٘ أ, ّ بٗا ايـشٝا٠ ايعٚد١ٝاييت تتك
قاّ ي٘ ست٢ إشا اعُأَٔ  ٫ٚ سػ١ٓٓ ٠ ايعٚزٜكبٌ اهلل ق٬ إٔ ٫:  ٍٚا٭

 . َٛاٍ يف غبٌٝ اهلل ب ٚأْؿل ا٭عتل ايطقازٖطٙ ٚقاّ يًٝ٘ ٚأ
ٍٚ َٔ ٜطز ايٓاض ؾطعٞ أ ٕ ايطدٌ ايـُ٪شٟ يعٚدت٘ بػري سلٸنٛ: ايجاْٞ 

 . عصاب ايـذباض ٜٓاي٘ ٚ
ْ٘ ٜٛدس ْػا٤ أ -ٜعًِ غابكّا ٫ٚسكّا  -ْ٘ بعس تؿطٜع٘ ٕ اهلل غبشاثِ إ

ِ ـٝـطَـضاز تؾأ, ـداؾْٛ٘ ٫ٚ ٜطايـشات ٚضداٍ ؾاغكٕٛ ٜعكٕٛ اهلل غبشاْ٘ 
 ٫ٚ سسُٖا َٛشّٜاايـشاقٌ بني ايعٚدني ايصٜٔ ٜهٕٛ أػٝل ٓيـِ ٚايتا٭

 (: ) داف عصاب اهلل ؾكاٍ ضغٍٛ اهللـٜ
 عٓس اهلل ؾاْ٘ غبشاْ٘  ص ستػبَ٘ٚٔ قرب ع٢ً غ٤ٛ خًل إَطأت٘ ٚإ ط -3
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٢ٜٗٓ ؾٝٓبػٞ يًعٚز ايكابط إٔ , اب سػٔ ايجٛايكابطٜٔ ٜٚجٝبِٗ أ شبٸـٜ
م ايؿه٢ً َع ايكرب خ٬ا٭ٜصا٤ ايـُٓهط ٚبايططٜك١ ايـشػ٢ٓ ٚظٚدت٘ عٔ اٱ

اًَ٘ ايطٝب ْٚكش٘ ايًطٝـ ؾإ ْؿع تع, شاٖا ٚغ٤ٛ خًكٗا ايـذٌُٝ ع٢ً أ
خًكٗا ٚؾا٤ ايكرب  ٜصا٤ٖا ٚغ٤ٛٚإٕ مل ٜٓؿع ٚإغتُطت ع٢ً إ, خري  ؾٗٛ

تػب قربٙ ٚإس - دٌ َبػٛن١ٝ ايط٬ما أٚ ٭٫ٚزُٖٚيٛ ٭دٌ أ -عًٝٗا 
عطاٙ اهلل بهٌ أط () دط ععِٝ نؿؿ٘ يٓا ضغٍٛ اهللعٓس اهلل نإ ي٘ أ

ٜٛب َٔ ايجٛاب َجٌ َا أعط٢ أط شاٖا ٚغ٤ٛ خًكٗاٜكرب ؾٝٗا ع٢ً أص َط٠
 ٘بت٬ٙ اهلل غبشاْ٘يب اهلل ايـُعطٚف بايكرب ع٢ً َا إٖٚٛ ْ صع٢ً ب٥٬ 

ٖٚٛ َاتطانِ َٔ صٚنإ عًٝٗا َٔ ايٛظض يف نٌ ّٜٛ ٚيًٝ٘ َجٌ ضٌَ عايـرط
 . ـشك٢ ت ٖٚصا تعبري َتعاضف ؾا٥ع ٜطاز َٓ٘ ايهجط٠ اييت ٫, ايطَاٍ عايّٝا

٠ مل تطؾل بعٚدٗا ـُا إَطأٜٸأ٫ ٚاط: َايٝ٘ ٚيف ضٚا١ٜ ايكسٚم يف أ
ٚتًك٢ اهلل , مل تكبٌ َٓٗا سػ١ٓ  - ٜطٝل٫ ٫ ٜكسض عًٝ٘ َٚا  ٚمحًت٘ ع٢ً َا

ع٢ً غ٤ٛ خًل إَطأت٘ أعطاٙ  َٔ قربط:  ()ٚقاٍ  صٖٚٛ عًٝٗا غهبإ
 . صع٢ً ب٥٬٘ عطاٙ زاٚز اهلل َٔ ا٭دط َا أ

(: )قاٍ , ٖٚهصا ساٍ ايعٚد١ ايكابط٠ ع٢ً أش٣ ظٚدٗا ٚغ٤ٛ خًك٘
عطاٖا اهلل َجٌ ثٛاب آغ١ٝ بٓت َٚٔ قربت ع٢ً غ٤ٛ خًل ظٚدٗا أط

ش٣ ظٚدٗا ٚغ٤ٛ خًك٘ َعٗا إَطأ٠ ؾطعٕٛ اييت عاْت ايهجري َٔ أص َعاسِ
ُاْٗا بسٜا١ْ ـٜٚآَٓت باهلل ٚظٗط إ( )ضأت َعذع٠ َٛغ٢ بعس إٔ

 . ()َٛغ٢
ٚدٗا ايـُػتُط٠ عًٝ٘ ايـُطأ٠ ايـُ٪ش١ٜ يع شلٸبـ () ثِ قاٍ ضغٍٛ اهلل

  :ست٢ ايـُٛت 
١ َع ـٛغـٓهـؿطت ّٜٛ ايكٝا١َ َـطن٢ عٓٗا سـت قبٌ إٔ ٜـؾإ َات ط -4

عٌ زٚاّ إٜصا٥ٗا ٖصا دعا٩ٖا بؿص غؿٌ َٔ ايٓاضايـُٓاؾكني يف ايسضى ا٭
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ضنا٤ ايعٚز إَٔ زٕٚ يعٚدٗا َٔ زٕٚ تٛب١ ٚتطادع ٚ ظعادٗاٚإغتُطاض إ
 .  ٜصا٤ٙ ٚتٓػٝل سٝات٘ايتشًٌ َٔ إٚ

َعٗا ست٢ َات ٜصا٤ ظٚدت٘ ٚغ٤ٛ خًك٘ ٖٚهصا ايعٚز إشا إغتُط ع٢ً إ
 ٖصا, ٜصا٤ٖا ٜٚطًب َٓٗا ايعؿٛ ٚايػؿطإ قبٌ إٔ ٜطنٝٗا ٜٚتشًٌ َٔ إ

 اهلل ٙشؿطـٜ صَجٌ شيو ايٛظض ٚايعصابط عًٝ٘ ايعٚز ايـُ٪شٟ
 . غؿٌ َٔ ايٓاض كٝا١َ َع ايـُٓاؾكني يف ايسضى ا٭ّٜٛ اي 

ًٓ: ٜٚٓبػٞ يًعٚد١ ايكايـش١  ١ َاي٘ ؾ٬ ايكرب ع٢ً نعـ ساٍ ايطدٌ ٚق
ُٸـؿ٘ ؾٛم طاقت٘ ٫ٚ تتهًٓ ؾإ يكربٖا أدطّا ععُّٝا عٓس , ٘ ظا٥سّا عٔ قسضت٘ ًش
ٚمل  -ع٢ً ساي٘ ايهعٝـ -٠ مل تٛاؾك٘ي٘ إَطأَٚٔ ناْت ط(: )قاٍ , اهلل

يـِ ٜكسض عًٝ٘ مل ٜكبٌ اهلل  ًت٘ َات عًٝ٘ ٚمٓحتكرب ع٢ً َا ضظق٘ اهلل ٚؾٓك
ٗا ايكايـش١ اييت ـعُايَٓٗا أ اهلل كبٌأٟ مل ٜص كٞ بٗا ايٓاضتتٸ هلا سػ١ّٓ

أٟ ص ٚغهب اهلل عًٝٗا َا زاَت نصيوطل بٗا َٔ ايٓاض ٚايـذشِٝ تتدًٓ
 . ؿ٘ ظا٥س طاقت٘ ًٝ٘ ؾٛم َكسضت٘ ٚتهًٝشُـت ع٢ً تُط٠َا زاَت َػ

ٚايتٛغع١ ع٢ً  ٚز ٜػهب اهلل عًٝ٘ يٛ قسض ع٢ً اٱْؿامٖٚهصا ايع
ـد٬ّ أٚ ـ ْؿػ٘ ايـُكسٚض عًٝ٘ بط يف سكٗا ْٚؿكتٗا ٚمل ٜهًٓايعٝاٍ ٚقكٸ

٫ٚ  ٜكبٌ اهلل ي٘ ق٠ّ٬ ٫ٚ, َٚٔ زٕٚ عصض  ٜصا٤ بػري سلٸؾاْ٘ إ, تهاغ٬ّ 
 .يِٝ كٞ بٗا ايٓاض ٚايعصاب ا٭ٜتٸ سػ١ّٓ
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ع٢ً ٚايدٙ إٔ ٜـرّطٔ إمس٘ ٚأدب٘ ٜٚضع٘  ٜا عًٞ ذّل ايٛيدط - 35
ٚذّل ايٛايد ع٢ً ٚيدٙ إٔ ال ٜطُّٝ٘ بامس٘ ٚال ٜـُػٞ بني ٜدٜ٘ ٚال , َٛاضع٘

 . صٚال ٜدخٌ َع٘ ايـرُاّ ٚال ٜطتطّب ي٘  -قّداَ٘   -ٜـحًظ أَاَ٘ 
 

ٚٚقٝت٘ إىل أَري ( )ٍٛ اهلل َٔ سسٜح ضغٖصٙ ايؿكطات دع٤ 
ًٓ( )ايـُ٪َٓني  ؾإ أَري ايـُ٪َٓني , ُٓا إٜاٖا ؾٓٓتؿع َٓٗا يٝٛقًٗا يٓا ٜٚع

ٞٸ  .ٟ ا٭َا١ْ ايعع٢ُ َٔ بعسٙ ضغٍٛ اهلل ٚساٌَ ؾطٜعت٘ ٚزٜٓ٘ َٚ٪زٸ ٚق
ٔ َٓ٘ سكٛم ايٛيس ٜٚتبٝٸ,ٚىلٜح ٜطتبط بايع٬ق١ ا٫دتُاع١ٝ ا٭شسـٖصا اي

 . -ا٫بٔ ٚايبٓت  -ٚايسٙ ٚسكٛم ايٛايس ع٢ً ٚيسٙ  ع٢ً -ا٫بٔ ٚايبٓت  -
 : ٢ ببٝإ سكٛم ايٛايس ببٝإ سكٛم ايٛيس ثِ ثٓٸ()ضغٍٛ اهلل  بسأ

ٜا عًٞ سلٸ ايٛيس ع٢ً ٚايسٙ إٔ ٜـشػٸٔ إمس٘ ٚأزب٘ : طايـشلٸ ا٭ٍٚ 
 : ٖصٙ ايٛق١ٝ تتهُٔ بٝإ ْٛعني َٔ سلٸ ايٛيس ص ٜٚهع٘ يف َٛانع٘

ضّا عًٝ٘ َٔ ػٸٔ ايٛايس إغِ ٚيسٙ تـذ٬ُّٝ ي٘ ٚتـشصٸإٔ ٜـش: ا٭ٍٚ ايٓٛع 
بٌ ٜػتشب , ايعاض أٚ ايـُٗا١ْ إشا أمساٙ باغِ قبٝض عطؾّا َػتٗذٔ عك٥٬ّٝا 

 .س ايبًٛؽ عمجٌٝ ٚيٛ ب غِ ايكبٝض يٛ مسٸٞ ب٘ ٚتـشًٜٛ٘ إىل إغِتػٝري اٱ
 َٔ اٯزاب -إختٝاض ا٫غِ ايـشػٔ يًٛيٝس ايصنط أٚ ا٫ْج٢ : ٖصا ايـشلٸ

غ١َٝ٬ اييت تؿطض ع٢ً ايٛايس تػ١ُٝ ٚيسٙ باغِ ايؿطع١ٝ ٚايتعًُٝات اٱ
,  ٫ٚزت٘ سني ـ َٔ ا٭ب إتـذاٙ إبٖٓ٘ٚٛ ْـشٛ بطٸ ٚإسػإ ٚتًٓط, مجٌٝ 

ايٓكل ؾإ ا٫غِ ايكبٝض أٚ ايـُػتٗذٔ إدتُاعّٝا أٚ عكا٥سّٜا ٜٛدب ايعاض ٚ
يصٟ ٜـشتكط ا٫غِ ٕ ٜهرب ٜٚعٝـ يف ايـُذتُع اٚإستكاض ا٫بٔ ٫غُٝا بعس أ
أٍٚ َا ٜربٸ ايطدٌ ( : ط)قاٍ إَآَا ايهاظِ , بـشػب عازات٘ أٚ عكا٥سٙ 

ُٸ درب ـبٌ ٚضز يف ايص ٔ أسسنِ إغِ ٚيسٙؾًٝشػٸ, ٝ٘ باغِ سػٔٚيسٙ إٔ ٜػ
مسا٤ ايكبٝش١ يف ا٭ نإ ٜػٝٸط ضغٍٛ اهلل : طإٔ ( )عٔ ايكازم 
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 ٔ أمسا٤ػٞ يٓا إٔ ْـشػٸؾٝٓب, مسا٤ مج١ًٝ سػ١ٓ أإىل ص ايطداٍ ٚايبًسإ
ٱغِ  إٔ ْػع٢ يتػٝريٙ: بٓا٥ـٓا ٚبٓاتٓا ٚاشا عطؾٓا إمسّا قبٝشّا يبعض َعاضؾٓا أ

ٖٚهصا ْػع٢ َع ايـُػ٪ٚيني يتػٝري أمسا٤ ايبًسإ ٚايؿٛاضع , مجٌٝ سػٔ 
مسا٤ ايـذ١ًُٝ َٚٔ ا٭مسا٤ ايكبٝش١ إىل ا٭ٚايططم ْٚـشٖٛا ٚتبسًٜٗا َٔ 

 . ا٤ ا٭بطاض ٚايكايـشني أمسا٤ ايعايـُني إىل أمس
إٔ ٜهع٘ إٔ ٜـشػٔ أزب٘ ٚ: سلٸ ايٛيس ع٢ً ٚايسٙ ٓٛع ايجاْٞ َٔ اي

  .َٛنع٘ اي٥٬ل ب٘
 -أٟ إسرتَِٖٛ  -أنطَٛا أ٫ٚزنِ ط:  ()ايكازم  قاٍ إَآَا

يـ٦ٔ ٜ٪زٸب أسسنِ ٚيسٙ خري ط: ()ٚقاٍ  صٚأسػٓٛا آزابِٗ ٜػؿط يهِ
 ص . َٔ إٔ ٜتكسم بٓكـ قاع نٌ ّٜٛ

ًٓ: ش١ ـتأزٜب ايٛايس ٚيسٙ ٜتشكل بإٔ ٜػع٢ يرتبٝت٘ تطب١ٝ قايٚ ُ٘ ٜع
َات ٜٚـُٓع٘ عٔ ايـُشطٸ, ايؿطا٥ض ايؿطع١ٝ نايك٠٬ ٚايكٝاّ ٚايكسم 
ًٓ , نايهصب ٚايػٝب١ ٚايػٓا٤ َٚا ٜؿػس ا٭خ٬م ُ٘ ايكطإٓ ايـُذٝس ٜٚع

نٌ ٚاٯزاب ايؿطع١ٝ ٚايعازات ايـذ١ًُٝ يف ايـُأ شسٜح ايٓبٟٛ ايؿطٜــٚاي
يف  شطن١ ٚايػريـٚا٭نٌ ٚايـُؿطب ٚايؿطب ٚايـُذًؼ ٚايـذًٛؽ ٚاي

 .ٚايتعاٌَ َع أؾطاز ايعا١ً٥ َٚع ايٓاؽ  ايؿاضع 
إٔ ٜهع٘ ايٛايس يف ايـُٛنع اي٥٬ل عٓسَا : ع٢ً ٚايسٙ َٚٔ سلٸ ايٛيس  

ٜسخٌ َع٘ َـذًػّا إدتُاعّٝا أٚ َـش٬ّ تـذاضّٜا أٚ ٜػري يف ؾاضع أٚ ٜسخٌ 
 . ٌُ يف َـشٌ أٚ زا٥ط٠ عٌُ أٚ ًٜتكٞ بايهباض َسضغ١ أٚ ٜع

إتطن٘ : ٜعين ص زع إبٓو ًٜعب غبع غٓني( : ط)قاٍ ٫َْٛا ايكازم 
بٌ ٜػتشب يًٛايس , ًٜٗٛ ٜٚأْؼ َع ايكبٝإ إىل غبع غٓني َٔ عُطٙ 

قاٍ  -ا٫بٔ ٚايبٓت يف غٓٛات عُطٙ ا٭ٚىل  -ٚايٛايس٠ إٔ ٬ٜعب ايٛيٝس 
ّا أٟ يٝكٓع ْؿػ٘ قبٝٸص ؾًٝتكابٸ ي٘ عٓسٙ قيبٸ َٔ نإ( : ط)ضغٍٛ اهلل 
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 ؾاْ٘ غٛف ٜأْؼ ايكيب ٚايكب١ٝ, ٬ٜعب٘ ٬ٜٚطؿ٘ ٚنأْ٘ ْـسٸ يـ٘: طٙ بعُ
 . ٖٚصا بطٸ َٔ ا٭بٜٛٔ يٛيسُٖا ٚإسػإ ٜ٪دطإ عًٝ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ , نجريّا

تعًُُٝٗا : ٜٚٓبػٞ يٮبٜٛٔ يف ايؿرت٠ ا٭ٚىل َٔ عُط ايكيب ٚايكب١ٝ 
ٞٷ ٚيٞ طٚ ص َـشُس ضغٍٛ اهللطٚن١ًُ ص ٫ إي٘ إ٫ اهللطٝس ن١ًُ ايتٛس عً

ٜـُإ ايؿططٟ يف قًب ايكيب ا يـُٗا ؾإ ي٘ أثطّا يف ضغٛر اٱضاْٜٗهطٸص اهلل
ٚقكل أٌٖ ( )ٜٚٓبػٞ هلُا سها١ٜ قكل ايطغٍٛ ا٭ععِ , ٚايكب١ٝ 

ٚتعًُّٝا قايـشّا ٜبسإٓ َعُٗا ُٖٚا قػاض ٚبكسض ؾُِٗٗ  تػ١ًّٝ( )بٝت٘ 
 . ايـشك١ ٚايعازات ايـذ١ًُٝ ٜتسضدإ َعُٗا يف ظمٸ ايـُعاضف ٚايعكا٥سٚ

نُا ٜٓبػٞ يٮبٜٛٔ تعًِٝ ايكيب أٚ ايكب١ٝ ايكطإٓ ايـُذٝس ٚأسازٜح  
( : )قاٍ ضغٍٛ اهلل , ١ ا٭ب٠ٛ ٚا٭١ََٛ ١ ايـُطٗط٠ ٜٚؿعطاُْٗا بـُشبٸايػٓٸ

َٚٔ , ّٜٛ ايكٝا١َ  َٚٔ ؾطٸس٘ ؾطٸس٘ اهلل, َٔ قبٸٌ ٚيسٙ نتب اهلل ي٘ سػ١ٓ ط
عًُ٘ ايكطإٓ زعٞ با٭بٜٛٔ ؾهػٝا سًٓتني ته٤ٞ َٔ ْٛضُٖا ٚدٛٙ أٌٖ 

ُٗا عٛض ـٖٚصا دعا٤ اهلل ي , ٚتػرت ا٭بٜٛٔ َٔ عط٣ ّٜٛ ايكٝا١َص ايـذ١ٓ
 .ٚتؿػريّا بـشػب ؾُٗ٘  تعًُُٝٗا يٛيسُٖا ايكطإٓ ت٠ّٚ٬

بع١ ع٢ً ٜٚٓبػٞ يٮبٜٛٔ تسضٜب ا٭طؿاٍ َٔ ايػ١ٓ ايـداَػ١ أٚ ايػا
ٜ٪خص ايػ٬ّ بايك٠٬ ٖٚٛ ( : ط)قاٍ إَآَا ايطنا , ايٛن٤ٛ ٚايك٠٬ 

ؾٝٓبػٞ يٮبٜٛٔ إٔ ٜٛقؿا ٚيٝسُٖا َعُٗا ساٍ ايٛن٤ٛ ص إبٔ غبع غٓني
٬ُٗ ٜٚٓبػٞ يـُٗا إٔ ٜػت, با عًُٝٗا ٚع٢ً سطناتُٗا يٝتسضٸٚساٍ ايك٠٬ 

ؾإ , ز عًٝ٘ٝؿسٸغتذاب١ ست٢ ٜكاضب ايبًٛؽ ؾايكػري ٜٚتػاَـشا َع٘ يف اٱ
ًٓ ِ إبٓ٘ أٚ بٓت٘ اهلل غبشاْ٘ ٚعسْا بإٔ ٜػؿط شْٛب ا٭بٜٛٔ أٚ أسسُٖا َـُٔ ٜع

 .ايك٠٬ ٚقطا٠٤ ايكطإٓ ٚايـش٬ٍ ٚايـشطاّ ٚاٯزاب نُا دا٤ يف ا٭خباض
يـ١ٝٗ ّٜٛ بايـُػ٪ٚي١ٝ اٱَُٓٗا تٗا ا٭ّ ايؿاعط ٗا ا٭ب ٚأٜٸعًِ أٜٸٚإ

ِ ايٛيس ٖٚٛ قػري يًتٛسٝس ٚايـدري ٚايك٬ح ايـُعاز إىل اهلل غبشاْ٘ إٔ تعًٝ
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شذط ٚإٕ إَآَا ـأق٣ٛ أثطّا ٚأضغذ شّٖٓا ؾإ ايعًِ يف ايكػط نايٓكـ يف اي
ٚإْـُا قًب (:ط)ٜكٍٛ يٛيسٙ ايـشػٔ ايـُذتب٢( )أَري ايـُ٪َٓني

: أٜهّا ( )ٚقاٍ  ص١ٝ َا أيكٞ ؾٝٗا َٔ ؾ٤ٞ قبًت٘دايـايـشسخ نا٭ضض اي
ٚنٌ عًَِٛٗ ْاؾع١ يهٔ ٜطٜس ص عًُٓا َا ٜٓؿعِٗ اهلل ب٘ ُٛا قبٝاْهِ َٔعًٓط

ٜٓاغب أعُاضِٖ ٜٓؿعِٗ ٚدتاض ٭٫ٚزْا َا ـإٔ ْ( )إَآَا أَري ايـُ٪َٓني 
َٔ شصضٕٚ ع٢ً أ٫ٚزنِ ـٚبٗصا ايتعًِٝ ت, َٚػتٜٛاتِٗ ايعك١ًٝ ٚايص١ٖٝٓ 

ز يف ع١َٝ٬ ايهجري٠ يف عكٛضْا ًٜٚكاٙ ا٭٫ٚايؿػاز ايصٟ تؿٝع٘ ايٛغا٥ٌ اٱ
 .يف ايـُسضغ١ ٚايؿاضع ٚايػٛم ٚايـُش١ً :  ايب١٦ٝ ايؿاغس٠

ايـُشُسٟ ص شسٜحـبازضٚا أسساثهِ باي(: ط)قاٍ إَآَا ايكازم  
ًٓ ِٖٚ ؾ١٦ ص قبٌ إٔ تػبكهِ إيِٝٗ ايـُطد١٦طِ يًدري ٚايك٬ح ايؿطٜـ ايـُع

ٚيف , ( )ناي١ ٚؾطق١ َٓشطؾ١ عكا٥سّٜا ؾا٥ع١ يف ظَإ اٱَاّ ايكازم 
ْٓا تؿٝع ا٭ٖٛا٤ ايؿاغس٠ عكا٥سّٜا ٚايتٝاضات ايهاي١ أخ٬قّٝا ٚؾهطّٜا ٚاييت ظَا

 . َط١ٝ٥ َٚػُٛع١ : دتًؿ١ ـهلا ٚغا٥ٌ إع٬ّ َ
ُػ٪ٚي١ٝ َٚٔ باب ـَٔ باب ايؿعٛض باي -تٗا ا٭ّ ٗا ا٭ب ٚأٜٸأٜٸ -ؾبازض 

ا َٔ ايه٬ٍ ايعكا٥سٟ ٚايؿػاز عًُٝٗ اشاٍ إبٓو ٚبٓتو ٚإسصضـايطأؾ١ ب
٫ أقٌ َٔ إٔ , ٚغاضعا إىل تعًِٝ ٚتجكٝـ أبٓا٥هِ ٚبٓاتهِ , قٞ خ٬ا٭

ش١ ٚقؿشات ا٫ْرتْٝت ايٓع١ٜٗ ـتطبطُٖٛا بايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ ايكاي
كهِ اهلل ٭زا٤ ٚٓؾ, ٚايـُشانطات ايٓاؾع١ ٚإسصضٚا عًِٝٗ َٔ أقسقا٤ ايػ٤ٛ 

 . سلٸ ا٭٫ٚز َٔ سٝح سػٔ ا٭زب ٚايتعًِٝ ٚايرتب١ٝ 
سلٸ ايٛيس ع٢ً ٚايسٙ إشا نإ شنطّا إٔ ٜػتؿطٙ ( : ط)قاٍ ضغٍٛ اهلل 

َٸ إنطاّ ا٭ّ قباٍ ٚيسٖا إْعاف يٓؿػ١ٝ ايٛيس ٖٚٛ : ٖٚصا , أٟ ٜهطَٗا ص ٘أ
ٗٸٜٚػتشػٔ إمس٘ ٜٚعًٓطَٔ سلٸ ايٛيس ع٢ً ايٛايس  طٙ ُ٘ نتاب اهلل ٜٚط

ًٓ  ٚؾٝ٘ إؾاض٠ إىل, ٖٚٞ ْــٛع ضٜـانـ١ ؾا٥ـعـ١ يف شاى ايعَإ ص ُ٘ ايػباس١ٜٚع
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 .ض ع٢ً ايٓؿؼ ٚا٭خ٬م ٚايسٜا١َْـشبٛب١ٝ ايطٜان١ ؾطعّا َع نطٚض٠ ايتشصٸ
َٸٚاشا ناْط  صُٗا غٛض٠ ايٓٛضٗا ٜٚػتشػٔ إمسٗا ٜٚعًٓت أْج٢ إٔ ٜػتؿطٙ أ

٭ٕ ؾٝٗا ص ُٗا غٛض٠ ٜٛغـ٫ٚ ٜعًٓط ٭ٕ ؾٝٗا آٜات تعكِ ؾطف ايـُطأ٠
ٌ أٟ ٜعذٸص ٌ غطاسٗا إىل بٝت ظٚدٗاٜٚعذٸطدٝا١ْ ا٭خ٬ق١ٝ ـآٜات اي

 .ٌ ظٚاز إبٓت٘ ٚيٛ قبٌ ايطُح ظٚادٗا ؾإ َٔ غعاز٠ ايـُط٤ إٔ ٜتعذٸ
ش١ يف ايبٝت اييت ـشلٸ ٜعين تطب١ٝ اٱبٔ ٚتعًِٝ ايبٓت تطب١ٝ قايـٖصا اي

ز٠ َٚٔ غعا, ٗا ا٭ثط ايععِٝ يف ق٬ح ايٛيس ـُسضغ١ ا٭ٚىل يًٛيٝس ٚيـٖٞ اي
ايٛيس ايكايـض ضٜـشا١ْ طٚإٔ  - نُا يف أخباضِٖ  -بٜٛٔ ق٬ح ايٛيس ا٭

ايصنٛض  -ُبازض٠ إىل تعًِٝ أ٫ٚزِٖ ـبٜٛٔ ايؾٝٓبػٞ يٮ صَٔ ضٜاسني ايـذ١ٓ
بتسا٤ َع ٚيٝسُٖا َٔ طؿٛيت٘ ٱٜٚٓبػٞ يـُٗا ا, دري ٚايك٬ح ـاي -ٚا٫ْاخ 

شٓإ ـشه١ُ ٚايطؾل ٚايـقبٌ ايػابع١ ٚبعسٖا َػتُطّا بايـُٛعع١ ايـشػ١ٓ ٚباي
ؾٝٛدب ق٬س٘ , شّا يف زٜٓ٘ ٚع٬قات٘ ٚأخ٬ق٘ ـٚايًطـ بأٌَ بًٛغ٘ قاي

ع َساضن٘ يٝهٕٛ قط٠ عني ثِ ٜٛاق٬ٕ َع٘ بعس بًٛغ٘ ٚتٛغٸ, غعاز٠ أبٜٛ٘ 
شٝا٠ ـشّا ساٍ ايـُٗا ٜػعسإ بط٩ٜت٘ قايـض يـدًـ ايكايـ٭بٜٛ٘ ٜٚهٕٛ اي

 .  ُُات ـُٗا بعس ايـُٗا ٜٚػتػؿط يـٜٚسعٛ ي
بٛإ َعصٚضإ ؾا٭ ٛدٝٗات ايػسٜس٠ب١ ٚايتُٛعع١ ايطٝٸـثِ إٕ مل تٓؿع٘ اي

 . ٚإثـُ٘ عًٝ٘ ٚعاقبت٘ ي٘ , أَاّ اهلل 
ُ٪َٔ ٚايؿاب١ ـ٘ ْكشٞ ٚإضؾازٟ إىل ايؿاب ايإٔ أٚدٸ ٖٚٓا أسبٸ

ٚيٛ نإ , ا٫غ١َٝ٬  ُعاضفـؿا أْؿػُٗا بايجكاؾ١ ايس١ٜٝٓ ٚايُ٪١َٓ إٔ ٜجٓكـاي
خط أثٓا٤ ايطعاّ ؿّا أْكش٘ إٔ ٜػع٢ يتجكٝـ اٯسسُٖا َ٪َّٓا ًَتعَّا َجٓكأ

ـُعطؾ١ اٱغ١َٝ٬ ذًٛؽ ٚا٫يتكا٤ ٜٚؿطح ي٘ َا ٜعطؾ٘ َٔ ايجكاؾ١ ٚايـٚاي
ؾ٬ّ ـُشانطات ٚا٭خ٬م ايـُشُس١ٜ ثِ ٜػتعٝٓا ببعض ايهتب ٚايٚا٭

ٚٸطؾإ ايعٚاز نُاٍ ايسٜٔ , ايٓاؾع١  ل اهلل يف ز أسطظ ْكـ زٜٓ٘ ؾًٝتٸَٔ تع
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ع٢ً  ُٗاتعاْٚيسٜٔ ٜتشكل بٚإنُاٍ ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ا, ص ايٓكـ اٯخط
عا يف ٚيٛ ناْا َعّا َتعًُني ٜتعاْٚإ ع٢ً إٔ ٜتٛغٸ, ٘ ِ ٚايتجكٝـ ٚايتؿٓكايتعًٓ

شنطّا أٚ  -ست٢ إشا ضظقُٗا اهلل ٚيٝسّا , َعاضؾُٗا ٜٚٛاق٬ٕ تجكٝـ أْؿػُٗا 
, ش١ ـغ١َٝ٬ ايكايجكاؾ١ ايكطآ١ْٝ ٚاٱناْا َت٦ٝٗني يتعًُٝ٘ ٚتجكٝؿ٘ باي -أْج٢ 
ًٓـُػبٛم بػًٛى ا٭بٜٛٔ ايكايـض ايـايتعًِٝ ايكايؾاْ٘ ب سني  -ِ ايٛيٝس ض ٜتع
طّا بأبٜٛ٘ ايًصٜٔ ُٖا ُعطؾ١ ٚأمجٌ ايػًٛى َتأثٸـأسػٔ اي -ٜٚهرب  ٜؿبٸ

 .ُسضغ١ ا٭ٚىل اييت ًٜذٗا يف سٝات٘ ـاي
ضظقُٗا اهلل عا بني ايٛيٝس ايصنط ٚا٫ْج٢ ٫ٚ ٜتأيـُا إشا ٜٚٓبػٞ إٔ ٫ ٜـُٝٸ

ايبٓات سػٓات ٚايبٕٓٛ ( : ط)قاٍ إَآَا ايكازم ؾكس ْاخ اٱْج٢ أٚ ا٭
 ص . شػٓات ٜجاب عًٝٗا ٚايٓع١ُ ٜػأٍ عٓٗاـٚاي, ْع١ُ 

قس أٚنض يٓا إٔ تعًِٝ ايٛيٝس ٚسػٔ ايـُبشٛخ شسٜح ايؿطٜـ ـاي إٕ
عتكازٟ إٔ تطب١ٝ ايكيب ٚيف إ, ّا ٚسلٸ يًٛيس ع٢ً ايٛايس تأزٜب٘ َطًٛب ؾطع

َٔ إ ايؿاغس ٖٛ دٗاز يف غبٌٝ اهلل َٔ ا٭بٜٛٔ أٚ ٚايكب١ٝ يف ٖصا ايعَ
٘ٴ ط, عٓ٘ غسّا  سسُٖا َـُٔ ي٘ إٖتُاّ بٛيٝسٙ ٚؾعٛض بـُػ٪ٚيٝت٘أ ًٖ ٌٳ اي ٚٳَؾهٻ

ُٶا ٔٳ َأدٵطٶا عٳعٹٝ ٢ًَ اِيَكاعٹسٹٜ ٔٳ عٳ ٖٹسٹٜ ُٴذٳا ذٗاز يف ـاي: َٚٔ أؾهٌ ا٭عُاٍ  صاِي
 ( . )غبٌٝ اهلل نُا ٚضز يف خرب قشٝض عٔ اٱَاّ ايكازم 

شطاّ ـُاٍ ايـشصضا َٔ ايـش٬ٍ ٜٚـُاٍ ايـٜٚٓبػٞ يٮبٜٛٔ إٔ ٜهتػبا اي
, ع٢ً شيو شحٸـاي ()شطاّ ؾكس ٚضز يف أخباضِٖ ـٚايطعاّ ٚايؿطاب اي

ش٬ٍ أثطّا ععُّٝا ع٢ً ا٭ب ٚا٭ّ ٚع٢ً ايصض١ٜ ـُؿطب ايـؾإ يًُطعِ ٚاي
ٛٸس٠ َُٓٗا ُتٛٓيـاي ٌ ٚضز يف أخباض نجري٠ ب, ا٭٫ٚز ٚتطبٝتِٗ  ٚيف َطاسٌ ْـُ
١ٓ ٚٚضز ايتشصٜط َٔ ع٢ً إغرتناع ايٛيٝس َٔ ايـُطأ٠ ايطاٖط٠ ايـُتسٜٸ شحٸـاي

ُٓع ـٖٚصا ٜعين اي, دُط ـُطأ٠ ايهاؾط٠ أٚ إب١ٓ ايعْا أٚ ؾاضب١ ايـإغرتناع اي
ٛٸَٔ إضناع ايٛيٝس ٚإطعاَ٘ َا ٜ٪ثٸ ٙ ٚأخ٬ق٘ ٜٚؿػس ؾططت٘ ط ع٢ً َعاد٘ ْٚـُ
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عس٣ٚ ايعكٝس٠ ايهاي١ : بٌ ٚضز ايتشصٜط َٔ ايعس٣ٚ , ب١ٝٸايٓع١ٜٗ ٫ٚٚزت٘ ايط
قاٍ , خ٬م ايؿاغس٠ أٚ ايعازات ايكبٝش١ َٔ ضناع بعض ايٓػا٤ ا٭أٚ 

أٟ ُٜٓٛ ص شُكا٤ ؾإ ايًنب ٜؿبٸ عًٝ٘ـ٫ تػرتنعٛا اي( : ط)ضغٍٛ اهلل 
ط يف ؾاضب٘ أٟ ٜ٪ثٸص ؾإ ايًنب ٜعسٟ: طٚيف ضٚا١ٜ , ط ؾٝ٘ عًٝ٘ ايٛيٝس ٜٚ٪ثٸ

ؾٝٓبػٞ  .دًل ايطز٤ٟ ـٜعسٟ إيٝ٘ ايـُعاز ايػ٤ٞ ٚايعكٝس٠ ايهاي١ ٚايٚ
ي٬بٜٛٔ إٔ ٜـدؿٝا ع٢ً ٚيٝسُٖا يف ظَآْا ٜٚٓبػٞ يٮّ إضناع ٚيٝسٖا َٔ 

ؾإ , ثسٜٗا نٞ ت٪دط َٔ اهلل أدطّا ععُّٝا ٚنٞ تهُٔ غ١َ٬ ٚيٝسٖا 
 .ـ ايـُكٓٛع يف ب٬ز إغ١َٝ٬ إنططت أضنعت٘ َٔ ايـشًٝب ايـُذٓؿ

ُا ٜٓبػٞ َٔ ا٭بٜٛٔ أٚ َٔ اسسُٖا ايتشصٸض ع٢ً أطؿاهلِ َٔ ايؿػاز ن
ٚيصا قاٍ  -ٚايٛقا١ٜ يف ا٫بتسا٤ خري َٔ ايع٬ز بعس ا٫بت٤٬  -ا٫خ٬قٞ 

 صيف ايـُهادع إشا بًػٛا عؿط غٓنيٜؿطٸم بني ايػًُإ ( : ط)ضغٍٛ اهلل 
ٌٸـأٟ ٜؿطٸم يف َ ايكب١ٝ ايّٓٛ ٚا٫نطذاع بني ايكيب ٚايكيب ٚبني  ش

ٚايكب١ٝ ٚبني ايكيب ٚايكب١ٝ ٫ٚ ٜـذُعٛا بِٝٓٗ يف َهإ ٚاسس ٚؾطاف 
, سصضّا َٔ ٚغٛغ١ ايؿٝطإ ايـُ٪ز١ٜ إىل ايؿػاز , َتشس ٚغطا٤ ٚاسس 
ض ع٢ً أ٫ٚزُٖا بٓشٛ آنس ٚايتٛقٞ عًُٝٗا َٔ أقسقا٤ ٜٚٓبػٞ َُٓٗا ايتشصٸ

 .يـُه١ً اٱع١َٝ٬ ايهاي١ ٚا ؾ٬ّ ايؿاغس٠ ٚايكٓٛاتا٭ ايػ٤ٛ َٚٔ
ؾُٝا ٜعٛز ( )ٚأٌٖ بٝت٘ ا٫طٗاض ( )ٖصٙ تٛقٝات ايٓيب ا٫نطّ 
َٚٔ أزٸ٣ سلٸ , َٔ ي٘ ؾعٛض بايـُػ٪ٚي١ٝ : يـشلٸ ايٛيس ع٢ً ٚايسٙ ٚٚايست٘ 

ٚأسػٔ إيٝ٘ ٜٚجاب عًٝ٘ يف اٯخط٠ أدطّا ععُّٝا قاٍ ٚيسٙ َُٓٗا ؾكس بطٸٙ 
ؾإ ص ٢ بطٸُٖاأعاْا ٚيسُٖا عً ٔضسِ اهلل ٚايسٜ( : ط)ضغٍٛ اهلل 

ٚبطٸُٖا ب٘ ٜٛدب ضزٸ ؾعٌ  -إبّٓا أٚ بٓتّا  -إسػإ ايٛايس ٚايٛايس٠ إىل ٚيسُٖا 
ُٖا ٜٚـشػٔ إيُٝٗا ؾٝهٕٛ بطٸُٖا بٛيسُٖا إعا١ّْ ٚانض َٔ ايٛيس بإٔ ٜربٸ

يف ( )ٚقاٍ ضغٍٛ اهلل , شػٔ إيُٝٗا ـُٖا ٚيسُٖا َُٜٚٓٗا ع٢ً إٔ ٜربٸ
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كٛم يٛيسُٖا إشا نإ قايـشّا َا ًٜعّ ًٜعّ ايٛايسٜٔ َٔ ايع: طايـُكابٌ 
ٚيسُٖا  أٟ ٜأثـُإ إثـِ ايعكٛم يٛ قكٸطا يف بطٸص ايٛيس هلُا َٔ عكٛقُٗا

ٖصا بٝإ سلٸ ايٛيس ع٢ً ايٛايس ٜٚٓبػٞ إٔ . سػإ ايٝ٘ ٚتطبٝت٘ ٚاٱض ـايكاي
 :ثِ ْتهًِ عٔ , ط أسس يف سلٸ ٚيسٙ ؾاْ٘ َػ٪ٍٚ عٓ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ ٫ ٜككٸ
ُٸٝ٘ بامس٘ ٫ٚ ٜـُؿٞ : طٞ شل ايجاْـاي ٚسلٸ ايٛايس ع٢ً ٚيسٙ إٔ ٫ ٜػ

ٖصٙ ص ٫ٚ ٜػتػبٸ ي٘ بني ٜسٜ٘ ٫ٚ ٜـذًؼ أَاَ٘ ٫ٚ ٜسخٌ َع٘ ايـشُاّ
, ب٘ َع٘ ٚتأزٸبٛايسٙ ٚإسػاْ٘  -ايصنط أٚ ا٫ْج٢  -ْـُاشز ٚأَج١ً َٔ بطٸ ايٛيس 

غٍٛ ٚسلٸ ٚايست٘ عًٝ٘ أععِ ٚؾهًٗا ع٢ً ا٫بٔ ٚايبٓت أنرب ؾكس غ٦ٌ ض
ّ ؾا٭, ب با٭ّ ث٬ثّا ثِ أٚق٢ بربٸ ا٭عٔ بطٸ ايٛايسٜٔ ؾأٚق٢ ( )اهلل 
 . سػإ ايٝٗا بٗصٙ اٯزاب ٚغريٖا ٚاٱ ب َعٗا ٚبايربٸبايتأزٸ أسلٸ

ُٸايكطآ١ْٝ ٚايطٚاٜات  زت اٯٜاتٚقس تعسٸ سػإ إىل باٱ س١ٜايـُش
ٚضز , إٜصا٤ُٖا بٜٛٔ ٚايربٸ بُٗا ٚايتٛق١ٝ باععاَُٗا ٚايتصيٌ هلُا ٚعسّ ا٭

: عٔ أؾهٌ ا٭عُاٍ ؾاداب ( )يف خرب قشٝض غ٪اٍ َٔ ايكازم 
 . صذٗاز يف غبٌٝ اهللـايك٠٬ يٛقتٗا ٚبطٸ ايٛايسٜٔ ٚايط

 :ايٛيس َع ٚايسٙ يف ٚقٝت٘ ْـُاشز َٔ أزب ( )َٚا شنطٙ ضغٍٛ اهلل  
ُٸط -أ ؾ٬ ٜٓازٟ ا٫بٔ أٚ ايبٓت ايٛايس أٚ ايٛايس٠ ص ٝ٘ بامس٘إٔ ٫ ٜػ

أٚ ْـشٛ شيو , ٜا َاَا أٚ ٜا أَاٙ , ٜا بابا أٚ ٜا أبتاٙ : بٌ ٜٓازُٜٗا , ا٫غِ ب
 . َـُا ؾٝ٘ إسرتاّ ٚتععِٝ ٚتهطِٜ يًٛايسٜٔ 

, ٫ٚ بني ٜسٜٗا ؾٝعاسِ أسسُٖا ٜٚهاٜك٘ ص ٫ٚ ٜـُؿٞ بني ٜسٜ٘ط -ب
 . بّا َتٛانعّا بٌ ٜـُؿٞ خًؿ٘ أٚ خًؿٗا َتأزٸ

٫ٚ ( : ط)ٚيف ضٚا١ٜ عٓ٘ ص َ٘اقسٸطأٚ ص ٫ٚ ٜـذًؼ أَاَ٘ط -دـ 
بٌ ٜـذًؼ ايٛيس بعس إٔ ٜـذًؼ أباٙ ٚأَ٘ ٚيف َهإ زٕٚ ص ٜـذًؼ قبً٘

 .َهإ أبٝ٘ َٚهإ أَ٘ 
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 .سصضّا َٔ نؿـ ايعٛض٠ أٚ َٔ ايـُهاٜك١ص ٫ٚ ٜسخٌ َع٘ احلُاّط -ز
أٟ ٫ ٜكري غببّا يػباب أبٝ٘ أٚ أَ٘ بإٔ ٜػبٸ ص ٫ٚ ٜػتػبٸ ي٘ط -ٖـ 

 .أٚ ٜ٪شٜ٘ أٚ ٜهاٜك٘ ؾٝػب أباٙ أٚ أَ٘  أسسّا َٔ ايـدًل
ُٸ ٚبطٸ ايٛايسٜٔ , س١ٜ َجاٍ يربٸ ايٛيس بٛايسٙ ٚٚايست٘ ٖصٙ ايٛقاٜا ايـُش

َٔ أععِ ايٛادبات اٱيـ١ٝٗ يف قباٍ عكٛقُٗا ايصٟ ٖٛ َٔ أععِ ايـُعاقٞ 
ايعاي١ٝ بعس ايؿطى باهلل تعاىل ٚقتٌ  ايـُعاقٞ َطتب١يف  ٖا ؾاْ٘ ٜأتٞٚأؾسٸ

 .دُط ـُشرت١َ ايرب١٦ٜ ٚؾطب ايايٓؿؼ ايـ
سػإ ايُٝٗا يف ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ٚاٱ ايٛايسٜٔ ٚقس ٚضز ا٭َط ايٛدٛبٞ بربٸ

ث٬خ مل ٜـذعٌ اهلل ٭سس ؾٝٗٔ ( : ط)نجريّا ست٢ قاٍ إَآَا ايباقط 
ٚبطٸ , ٚايؿادط  ٚايٛؾا٤ بايعٗس يًربٸ, ٚايؿادط أزا٤ ا٭َا١ْ إىل ايربٸ: ضخك١ 

بٓا٤ ٭أٟ دعٌ اهلل بطٸ ايٛايسٜٔ ٚادبّا ع٢ً اص ّ ؾادطٜٔا أنأْٜ ايٛايسٜٔ بطٸ
غري  أّؾادطٜٔ  أّشني اّ ناْا ؾاغكني ـٚايبٓات غٛا٤ نإ ايٛايسإ قاي

ل اهلل غبشاْ٘ ٭سس يف تطى بطٸُٖا أٚ يف مل ٜطخٸ, غري َػًُني أَّتسٜٓني 
 .ايتككري ب٘ أق٬ّ بٌ أٚدب٘ ع٢ً نٌ ساٍ ٚيف نٌ ظَإ َٚهإ 

ٌٸ ٚضز يف  : خرب قشٝض عٔ ا٫َاّ ايكازم  تؿػريّا يكٍٛ اهلل ععٸ ٚد
ٔٔ ٔإسٵػٳاْٶاط ٜٵ ٛٳايٹسٳ ص اٱسػإ إٔ تـشػٔ قشبتُٗا( : ط)قاٍ ص ٚٳبٹاِي

بّا َعُٗا َتٛانعّا هلُا َـُتج٬ّ ٭ٚاَطُٖا قانّٝا َٚعاؾطتُٗا بإٔ تهٕٛ َ٪زٸ
ؿُٗا إٔ هًٓٚإٔ ٫ تطشاداتُٗا َٓؿكّا عًُٝٗا بايـُعطٚف َٔ زٕٚ تككري ـي

ٔٵ : أيٝؼ ٜكٍٛ اهلل , ٜػأ٫ى ؾ٦ّٝا َـُا ٜـشتادإ إيٝ٘ ٚإٕ ناْا َػتػٓٝني  َي
ٕٳ ُٻا تٴشٹبټٛ َٹ ٓٵؿٹُكٛا  : قاٍ اهلل ععٸ ٚدٌ : طثِ قاٍ ايكازم ص تٳٓٳاُيٛا اِيبٹطٻ سٳتٻ٢ تٴ

ٌٵ  ُٳا َؾ٬َ تٳُك ٖٴ ٚٵ نٹ٬َ ُٳا َأ ٖٴ ٓٵسٳَى اِيهٹبٳطٳ َأسٳسٴ ٔٻ عٹ ًُػٳ ٜٳبٵ َٻا  ُٳا ُأفٍّٔإ ٗٴ ( :  )قاٍ  صَي
ُٳا, أف : إٕ أنذطاى ؾ٬ تكٌ هلُا ط ٖٴ ٗٳطٵ ٓٵ : ثِ قاٍ  صإٕ نطباى - ٚٳ٫َ تٳ
ٛٵ٫ّ َنٔطٜط ُٳا َق ٗٴ ٌٵ َي غؿط اهلل : إٕ نطباى ؾكٌ هلُا ( : ط)قاٍ  صُٶاـٚٳُق
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ُٳ١ٹط:قاٍ صيهُا ؾصيو َٓو قٍٛ نطِٜ ٔٵ ايطٻسٵ َٹ  ِّ ُٳا دٳٓٳاحٳ ايصټ ٗٴ  صٚٳاخٵؿٹضٵ َي
٫ٚ تطؾع , ١ ٫ تـُٮ عٝٓٝو َٔ ايٓعط إيُٝٗا إ٫ بطمح١ ٚضٓق(: ط)قاٍ ٚ

 ص .اَُٗاّ قسٸقٛتو ؾٛم أقٛاتُٗا ٫ٚ ٜسى ؾٛم أٜسُٜٗا ٫ٚ تتكسٸ
ٚقاٍ إَآَا ص َٔ أسعٕ ٚايسٜ٘ ؾكس عٓكُٗا( : ط)قاٍ ضغٍٛ اهلل ٚ

 صَٔ ايعكٛم إٔ ٜٓعط ايطدٌ إىل ٚايسٜ٘ ؾٝشسٸ ايٓعط إيُٝٗا(:ط)ايكازم 
بٌ ٫بس َٔ ايتأزب َع ايٛايسٜٔ ٚعسّ ايٓعط , ٚإٕ ناْا أٚ اسسُٖا ظايـُّا ي٘ 

َٔ ْعط إىل أبٜٛ٘ ْعط ( : ط)احلازٸ ايـُاقت إيُٝٗا ؾكس قاٍ إَآَا ايكازم 
ُٖٚا ظايـُإ ي٘ مل طٜعين ْعط٠ ساز٠ غانب١ ساقس٠ يٮبٜٛٔ ص َاقت هلُا

 ص . ٜكبٌ اهلل ي٘ ق٠٬
إشا ناْا َسٜٓني ؾ: ٓت بطٸ ٚايسُٜٗا بعس َٛتُٗا بٌ ٜـذب ع٢ً ا٫بٔ ٚايب
عًُٝٗا عبازات هلل غبشاْ٘ قهاٖا عُٓٗا نإ بـُاٍ يًٓاؽ ٜكهٝ٘ عُٓٗا أٚ 

َا ٜـُٓع ايطدٌ َٓهِ ( : ط)قاٍ إَآَا ايكازم , ؾاْ٘ بطٸ بُٗا ٚإسػإ 
ٜكًٞ عُٓٗا ٜٚتكسم عُٓٗا ٜٚـشر عُٓٗا : ٚايسٜ٘ سٝني َٚٝتني  إٔ ٜربٸ

أٟ ٜهتب اهلل ثٛاب َا قٓع ايٛيس ص ؾٝهٕٛ ايصٟ قٓع هلُا, ُا ٜٚكّٛ عٓٗ
أٟ يًٛيس َجٌ ا٭دط ص ٚي٘ َجٌ شيوطض ٜٚجبت٘ يٛايسٜ٘ ـَٔ عٌُ قاي

 .ص ٙ ٚقًت٘ خريّا نجريّاؾٝعٜسٙ اهلل بربٸطايـُهتٛب يٛايسٜ٘ 
ّا بٛايسٜ٘ يف سٝاتُٗا ثِ إٕ ايعبس ٜهٕٛ باضٸ( : ط)ٚقاٍ ٫َْٛا ايباقط 

ٚإْ٘ , ٜكهٞ عُٓٗا زُْٜٛٗا ٫ٚ ٜػتػؿط هلُا ؾٝهتب٘ اهلل عاقّا  ٜـُٛتإ ؾ٬
هلُا ؾاشا َاتا قه٢ زُٜٓٗا ٚإغتػؿط  يٝهٕٛ عاقّا هلُا يف سٝاتُٗا غري باضٸ

 ص . هلُا ؾٝهتب٘ اهلل باضّا
درب ـٚضز ايٓٗٞ ايؿسٜس عٔ عكٛم ايٛايسٜٔ ست٢ ٚضز يف اينُا 

ُٸ ذ١ٓ ٜٛدس َٔ َػري٠ أيـ ـاي إٜانِ ٚعكٛم ايٛايسٜٔ ؾإ ضٜض: طسٟ ايـُش
 ٚايسٜ٘ أٚ ٜ٪شُٜٗا ٫ ؾُٔ ٜعلٸ, سسُٖا ٭أٚ   ٭بٜٛ٘ص عاّ ٫ٚ ٜـذسٖا عام
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ِٸـٜـذس ضٜض اي  . َػري٠ أيـ عاّ  :َٔ بعٝس  ذ١ٓ اييت تؿ
ايبٓات يف تعاًَِٗ ٚعؿطتِٗ َع بٓا٤ ٚا٭ ٚقاٍ اهلل تعاىل َـداطبّا

ُٳا ُأفٍّ: طبٜٛٔ ا٭ ٗٴ ٌٵ َي يٛ : طقا٬ّ٥ ( )ب٘ إَآَا ايكازم ٚتعٓكص َؾ٬َ تٳُك
 .ص ٖٚٛ َٔ أز٢ْ ايعكٛم, ٜعًِ اهلل ؾ٦ّٝا أز٢ْ َٔ أف ي٢ٗٓ عٓ٘ 

ب٠ٛ با٭ حيـُٔ ٜتؿبٸ با٤ ْٚكٝش١ّأغذٌ ٬َسع١ّ ع٢ً بعض اٯٖٚٓا 
إسصض َٔ تعٓٝـ ا٫بٔ أٚ : ٚأقٍٛ ي٘ , ٜٚطٜس قٗط ايٛيس ٚتـشًُٝ٘ ؾٛم طاقت٘ 

ا٭ب٠ٛ أنجط َـُا ٜٓبػٞ إ٫ يػبب َعكٍٛ يتأْٝب٘ ايبٓت ٚتأْٝب٘ َٚطايبت٘ بـشلٸ 
يعٔ ايٛايسٜٔ ايًصٜٔ ٜـش٬ُٕ ٚيسُٖا ع٢ً ( )أٚ تعٓٝؿ٘ ؾإ ضغٍٛ اهلل 

يعٔ اهلل ٚايسٜٔ مح٬ ٚيسُٖا ( : ط)قاٍ  ,عكٛقُٗا ٫ٚ ٜعٝٓاٙ ع٢ً بطٸُٖا
ع٢ً ا٭٫ٚز ؾٝهططٕٚ يعسّ  ز ٚايطًبات ايجك١ًٝبايتؿسٸص ع٢ً عكٛقُٗا

درب ايكشٝض قٛي٘ ـٚيف ايـُكابٌ ٚضز يف اي. ىل ايٛايس ٚايٛايس٠ سػإ إاٱ
(ط : )ص ضسِ اهلل ٚايسٜٔ أعاْا ٚيسُٖا ع٢ً بطٸُٖا ٕٕ غ٪اٍ : ٚيف خرب ثا

ٜكبٌ َٝػٛضٙ ٜٚتذاٚظ عٔ ( : ط)نٝـ ٜعٝٓ٘ ع٢ً بطٸٙ ؟ قاٍ : ايطاٟٚ 
 -يبٓت ا٫بٔ أٚ ا -أٟ ٜكبٌ ا٭ب ٚا٭ّ َا ٜتٝػط يًٛيس ص َعػٛضٙ ٫ٚ ٜطٖك٘

ُٸا , َٔ ايـُػاعس٠ ايـُاي١ٝ َٚٔ ايـُطعِ ٚايـًُبؼ ْٚـشُٖٛا ٜٚتذاٚظ ع
ب أٚ ا٭ّ ٚيسُٖا ٫ٚ ٜطٖل ا٭, ٭بٜٛ٘  ط ع٢ً ايٛيس ٜٚكعب تكسٜـُٜ٘تعػٸ

ؾٝٓبػٞ , ؿاْ٘ بكسض طاقت٘ َٔ زٕٚ َبايػ١ بايطًبات ٚايتهايٝـ بٌ ٜهًٓ
٫ٚز ٔ ا٭بات نٞ ٜتُٓهز َع ا٭٫ٚز ٜٚٓبػٞ تٝػري ايطًيًٛايسٜٔ عسّ ايتؿسٸ

بٜٛٔ ايـُعٝٓني ؾريسِ اهلل ا٭ اسػإ ايُٝٗاٱط هلِ َٔ بطٸ ايٛايسٜٔ ٜٚتٝػٸ
       .    شُس هلل ـبٓا٤ ٚايبٓات يربٸ ايٛايسٜٔ ٚايٚؾل اهلل ا٭, ُٖا يٛيسُٖا ع٢ً بطٸ
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ع اهلل خٝ٘ تتّبع عثسات أؤَٓني فإ َٔ تتّبايـُتطًبٛا عثسات  الط -36
 .  صع اهلل عثسات٘ ٜفضر٘ ٚيٛ يف جٛف بٝتَ٘ٚٔ تتّب, عثسات٘ 

 
 سٟ ؾطٜـ قشٝض ايػٓس سهاٙ يٓا ا٫َاّ ايكازمُٸَـشٖصا سسٜح 

( )ضغٍٛ اهلل عٔ دسٸ ٙ( )ٚتٛدٝ٘ ضؾٝع  ٬قٖٞٚٛ سسٜح ْكض أخ
خ٬قِٗ ل بأنٞ ْتدًٓ يٝٓاٗٛا ب٘ إثِ تٛدٸ ()ا٫طٗاض ُس ٚآيَ٘ـشيتعَ٘ إ

 :ب بآزابِٗ ْٚػري بٗسِٜٗ ْٚتأزٸ
, ١ ٚايػكط١ ٚايهب٠ٛ ٓيايعجط٠ ٖٞ ايعص ٪َٓنيايـُتطًبٛا عجطات  ٫ط-1

ـشاٍٚ إخؿا٤ٙ ٜٚهطٸٙ طأ ٚايعٝب ايصٟ ٜكع ؾٝ٘ ا٫ْػإ ٜٚايـدٖٚٞ نٓا١ٜ عٔ 
ٔ عل ٚايتؿشٸـُ٪َٓني عٔ ظ٫ت ايٖٚصا ْٗٞ عٔ ايتؿتٝـ , ظٗاضٙ إ
بٗا بتعطٜـ ايٓاؽ عٓٗا  ِهشٗظٗاضٖا ٚؾخطا٤ِٖ ٚعٝٛبِٗ َكس١َّ ٱأ

ؾٗاض عٝٛب ب ع٢ً إبٌ ايصٍ ٚايػكٛط ٜرتتٸ,  ِٗـيش٫ٚإ ِيػطض إغكاطٗ
 . تهًِ بٗا ايـُٕ مل ٜككسٙ ٪َٔ ٚإايـُ

ع ٖٛ ايؿشل عٔ ايتتبٸ صع اهلل عجطات٘خٝ٘ تتبٸع عجطات أؾإ َٔ تتبٸط -2
 إىلٖتُاّ ٚتسقٝل ٚقرب يًٛقٍٛ ؿٞ ٚايبشح عٓ٘ بتأنٝس ٚإـدايايؿ٧ٝ 
خٛ ٪َٔ أايـُطُإ ؾإ ـٜأر اٱ: طاز َٔ ا٭ر ايـُٚ, ؿٞ َٓ٘ ايـدنؿـ 

ٛٳ٠ْ: ط قاٍ اهلل غبشاْ٘نُا  ص٪َٔايـُ ٕٳ ٔإخٵ َٹٓٴٛ ُٴ٪ٵ ُٳا اِي  . صٔإْٻ
ني ٚطًب ٪َٓايـُع عجطات سٜح ايؿطٜـ بسأ بايٓٗٞ عٔ تتبٸايـشٖصا 

 ايـِٕ ٜؿهش٘ اهلل يف عل عٓٗا بأعٗا ٚتؿشٸَٔ تتبٸغبشاْ٘ س ثِ تٛعٸنتؿاؾٗا إ
ٔٳ ط خط٠ايسْٝا ٚبعصاب ايِٝ يف اٯ ٕٵ تٳؿٹٝعٳ اِيَؿاسٹؿٳ١ُ ؾٹٞ اٖيصٹٜ ٕٳ َأ ٔٳ ٜٴشٹبټٛ ٕٻ اٖيصٹٜ ٔإ

ٚٳاٯخٹطٳ٠ٹ ٝٳا  ْٵ ِٷ ؾٹٞ ايسټ ِٵ عٳصٳابٷ َأيٹٝ ٗٴ َٳٓٴٛا َي  . ص آ
ؾإ اهلل ٜعًِ ص ٛ يف دٛف بٝت٘ع اهلل عجطات٘ ٜؿهش٘ ٚيَٚٔ تتبٸط -3

خٝ٘ ع عجطات أ٣ َ٪َٔ يتتبٸؾاشا تكسٸ,  غطاض ايعباز ٚعجطاتِٗ ٚظ٫تِٗأ
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٦ات٘ ٚؾهشٗا بني ايعباز نُا َط ٥٬َهت٘ بتػذٌٝ غٝٸٚأ ٪َٔ ؾهش٘ اهللايـُ
ٚقس ٜؿهش٘ اهلل يف دٛف بٝت٘ ٚبني عٝاي٘ ٚقس , ٪َٔ ايـُخاٙ ٖٚتو أ ؾهض

٪َٓني ؾٝػكط يف ايـَُاّ عجطات٘ ٚظ٫ت٘ أ خاضز بٝت٘ ٚتٓهؿـٜؿهش٘ اهلل 
 . ِٗ يف ٚغطِٗ ـعِٝٓٗ ٜٚػ٤ٛ سايأ

يف خٛٙ ٪َٔ ايصٟ ٖٛ أايـُ٪َٔ باهلل َٔ تتبع عجطات ايـُؾًٝشصض 
ع ع عجطات أخٝ٘ غٛف ٜتتبٸٚيٝعطف اْ٘ يٛ تتبٸ, ٬ّ غـُإ ٚؾطٜه٘ يف اٱٜاٱ

ا ثِ سّ ايعؿٛ عَٓٗط ٥٬َهت٘ باسكا٤ ظ٫ت٘ ٚتػذًٝٗا عًٝ٘ ٚعاهلل عجطات٘ ٜٚأ
 .خاٙ ٜؿهش٘ اهلل ٜٚٗته٘ نُا ٖٛ قس ٖتو أ

َٚٔ , نإ نُبتسٜٗا  شاع ؾاسؿ١َّٔ أط: ُسٟ قشٝض َـشٚضز يف خرب 
١٦ ايكبٝش١ ٚايؿاسؿ١ ٖٞ ايػٝٸ صُت ست٢ ٜطنب٘ـط َ٪َّٓا بؿ٧ٝ مل ٜـعٝٸ
يًٓاؽ ٖٚتو قاسبٗا ظٗاضٖا ٚإشاعتٗا ٜعين ْؿطٖا ٚإ, عك١ٝ ايعع١ُٝ ايـُٚ

 . ٖاْت٘ ٝط٘ ٚإيػطض تػك
كسؽ تطغٝد٘ ايـُضاز ايؿاضع ٔ ٜٚ٪نس َا أايؿطٜـ ٜبٝٸسٜح ايـشٖصا 

ـٸ: خ٬م ايؿان١ً تُعِٗ َٔ ا٭َـذ٪َٓني ٚيف ايـُعٓس  ايًػإ عٔ عجطات  ن
 إىلٚايتٛد٘ , ايبكط عٔ أخطا٤ ايػري ٚظ٫ت٘ ٚغضٸ, ٪َٓني ٚعٝٛبِٗ ايـُ

 صً٘ عٝب٘ عٔ عٝب غريَٙط٤ٶ ؾػضسِ اهلل إطق٬سٗا ٚأخطا٤ ْؿػ٘ ٚظ٫ت٘ ٱ
ٚإق٬ح ْؿػ٘  - ٪َٓني ٚتعٝريٙ بٗاايـُع عٝٛب تتبٸ :ط١٦ٝ ايـدٚغع٢ يرتى 

ٌٸ - خطا٥٘ َٚعاٜب٘باق٬ح أ -اض٠ َٸا٭ ٚضز يف  ,ٚع٬ يٝكرتب َٔ ايطمحٔ د
 ٜهٕٛ ايعبس َٔ  بعس َاأط:  () َاّ دعؿط ايكازمخرب قشٝض عٔ اٱ

 طٙ بٗا شؿغ عًٝ٘ ظ٫ت٘ يٝعٝٸـٜهٕٛ ايطدٌ ٜٛاخٞ ايطدٌ ٖٚٛ ٜ إٔ: اهلل
 . ٜػتػٝب٘ بٗا يف غٝبت٘  أٚهطٙ ـشـُب صَّٜٛا َا

تطاِٖ ْو أ: ايـُتسٜٓني ٪َٓني ايـُ َٚٔ ايعذٝب ايؿا٥ع بني بعض
, أَٛاٍ ايٓاؽ َج٬ّ ب ُط ٚعٔ غكايـدٚؾطب  ٚايطبا ُتٓعٕٛ عٔ ايعْاـٜ
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ني ٜٚبشجٕٛ عٔ ٪َٓايـُعٕٛ عجطات ْؿػِٗ ايػٝب١ ٚايبٗتإ ٜٚتتبٸٜٚػتبٝشٕٛ ٭
عٕٛ عٔ بٝاْٗا ٖٚتو يًٓاؽ ٫ٚ ٜتٛضٸخطا٤ِٖ ٚظ٫تِٗ ثِ ٜهؿؿْٛٗا أ
ـُإ ٌٜٗ أسٝاّْا َٚٔ نعـ اٱايـذٖٚصا ْاؾ٧ َٔ , ٪َٓني بٗا ايـُخٛاِْٗ إ

, ؾطعّآ٘ سطاّ َـُٓٛع عطاّ ايـشايؿعٌ  إَٔع  , خط٣أأسٝاّْا ٚايسٜا١ْ 
ز ُطٸـتعاٍ ٚتايـُِٝ ٠ ع٢ً ايععٖٞ دطأٚ, َعك١ٝ ايطمحٔ ٚاسس٠ غٛا٤ ٚ

ٗٸبٸايـذع٢ً   .ٚظ ع٢ً تؿطٜع اهلل ذاـاض ٚتاض ايك
خطٜٔ ع عجطات اٯايٓٗٞ عٔ ايػٝب١ ٚتتبٸ خباض ايهجري٠ يفٚقس ٚضزت ا٭ 

 : شت عٓاٜٚٔ ـُاشز َٓٗا تـْعطض ْ, ٚايبشح عٔ ظ٫تِٗ 
ٚعٝب َٛدٛز ٤ ُإ بػٛـٜخاى يف ا٫غ٬ّ ٚاٱتصنط أ إٔايػٝب١ ٖٚٞ  -1

 نتِ عٝب٘ إشاايؿاغل  شلٸـٖٚٞ َعك١ٝ نبري٠ ست٢ ب, ًل ايـدعٔ  ؿَٞـدؾٝ٘ 
 .سطاّ ايـُدؿٞ ؾإ غٝب١ ايؿاغل ٚإظٗاض عٝب٘  ٚمل ٜعٗطٙ يًٓاؽ

ُإ بػ٤ٛ ٚعٝب غري ـٜخاى يف اٱغ٬ّ ٚاٱتصنط أ إٔايبٗتإ ٖٚٞ  -2
 . ايؿاغل  شلٸـٖٚٞ َعك١ٝ نبري٠ ست٢ ب, َٛدٛز ؾٝ٘ 

ٍٔ ٫َ ٜٴشٹبټط: قاٍ اهلل تعاىل  ٛٵ ٔٵ اِيَك َٹ ٗٵطٳ بٹايػټ٤ٛٹ  ٘ٴ اِيذٳ ًٖ دٗط ػٝب١ ايٚ صاي
 . ٚأععِ َٓٗا بٗتاْ٘ ٚإؾرتا٤ عٝب عًٝ٘ ٖٛ غري َٛدٛز ؾٝ٘ ,بػ٤ٛ ايكٍٛ

ِٵ بٳعٵهٶاط: ٚقاٍ اهلل تعاىل  ٖٚصا ْٗٞ قطٜض عٔ ص ٚٳ٫َ ٜٳػٵتٳبٵ بٳعٵهٴُه
ػٝب١ ٜ٪نس سط١َ اي إٔضاز غبشاْ٘ ثِ أ, ٪َٓني بعهّا ايـُغتٝاب بعض إ

 :ت ؾكاٍ ٪َٔ ٖٚٛ َٝٸايـُر ٘ ايػٝب١ بأنٌ يـشِ ا٭ٚتكٜٛط ضشايتٗا ؾؿبٸ
ٙٴط ُٴٛ ٖٵتٴ ٝٵتٶا َؾَهٔط َٳ ٘ٹ  ِٳ َأخٹٝ ٌٳ َيشٵ ٜٳِأُن ٕٵ  ِٵ َأ نٌ ٘ ا٫غتٝاب با٭ؾؿبٸ صَأٜٴشٹبټ َأسٳسٴُن

ًؼ ايػٝب١ ؾهأْ٘ َـذصنٛض بػ٤ٛ عٔ ايـُ٪َٔ ايـُٝت١ بًشاظ غٝاب ايـَُٔ 
ؿٞ ايـدغتٓكك٘ ٖٚتو غرتٙ ٚنؿـ عٝب٘ ـشُ٘ سني إي٪َٔ ايـُنٌ ت قس أَٝٸ
ِٷط ط ب٘تػتٸايـُ أٚ ٛٻابٷ ضٳسٹٝ ٘ٳ تٳ ًٖ ٕٻ اي ٘ٳ ٔإ ًٖ  .  صٚٳاتٻُكٛا اي

 شصٜط عٔ ايػٝب١ ٚتكٜٛطات ـت( ) ٌٖ بٝت٘ٚأ ()ُس َـش أخباضٚيف 
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 ؾسٸايػٝب١ أ إٔست٢ ٚضز  ب١ عًٝٗاَرتتٸ١٦ ١ غٝٸآثاض ٚنعٝٸـشطَتٗا ٚبٝإ َٗٛي١ ي
ايصٟ تكبٌ ي٘ ق٠٬ ٫ٚ قٝاّ شاى ايّٝٛ  ْ٘ ٫ّا َٔ ايعْا َٚٔ ايطبا ٚأشْب

ٟ أص زاّ ن٬ب ايٓاضإدتٓب ايػٝب١ ؾاْٗا أط: ()قاٍ ,  غتػاب ؾٝ٘إ
, ػًِ بطٌ قَٛ٘ ْٚكض ٚن٤ٛٙ ايـُخاٙ َٚٔ إغتاب أط:ٚقاٍ ,  طعاَِٗ

 . ص ّ اهللُا سطٸـَات ٖٚٛ َػتشٌ ي -ؾإ َات ٖٚٛ نصيو 
يف ايبٗتإ  ٠دٛز١٦ َٛثاض ايػٝب١ ايػٝٸبشّا َٔ ايػٝب١ ؾهٌ آٚايبٗتإ أؾس ق
 .  ؾٝ٘ ٚاقعّا َٛدٛزّا ٪َٔ بعٝب يٝؼايـُْ٘ شنط ٚظٜاز٠ ع٢ً شيو ٭

غترت َٔ ع َا إ٪َٓني ٚتتبٸايـُل عٔ عٛضات ؼ ٖٚٛ ايتؿشٸايتذػٸ -3
: قاٍ اهلل تعاىل  ,ات٘ َٚعاٜب٘ ػتٛض َٔ خكٛقٝايـُخكاهلِ ٫غتهؿاف 

( ) ضغٍٛ اهلل أخباضؼ يف ٚقس ٚضز ايٓٗٞ عٔ ايتذػٸ صػٻػٴٛاٚٳ٫َ تٳذٳط
ني ٜػرت بعهِٗ ع٢ً بعض َا َتشابٸ خٛاّْاايـُ٪َٕٓٛ إ ٚا٭َط بإٔ ٜهٕٛ

 .  ْٚكا٥ك٘ خؿٞ َٔ عٝٛب٘
ٔٸ -4  أٚخٝ٘ ٚسطنات٘ ؾري٣ َٓ٘ ؾع٬ّ ع ا٫ْػإ سا٫ت أايػ٤ٛ بإٔ ٜتتبٸ ظ

ٔٸأ ايعكٝإ ؾٝبين عًٝ٘ ٜٚٓؿطٙ  أٚؿػاز ٚاي ايػ٤ٛ ٜٚعتكس َٓٗا ايؿطٸ ؾعا٫ّ ٜٚع
ٔٸ, عًٝ٘ بني ايٓاؽ  َٸ( ) مجع بطغٍٛ اهلل ٚقس ظ ِٗ اهلل غبشاْ٘ ايػ٤ٛ ؾص

َٶا بٴٛضٶا: ط ْ٘آيف قط ٛٵ ِٵ َق ٓٵتٴ ٚٳُن ٛٵ٤ٹ  ٔٻ ايػٻ ِٵ َظ ٓٵتٴ ايهني با٥طٜٔ ٜعين قَّٛا ٖ صٚٳَظٓٳ
ٍٸٖصٙ اٯ١ٜ ٚ, يف ْعط اهلل غبشاْ٘   أٚٔ ٪َايـُظٔ ايػ٤ٛ ب إٔع٢ً  تس

 (: )قاٍ ٫َْٛا ايكازمٚ, ٬ٗى ـ٪١َٓ ضش١ًٜ تػتشل ايػكٛط ٚايايـُ
نُا ُٜٓاخ  - ٜعين شاب -ُإ يف قًب٘ ـٜـُاخ اٱْ٪َٔ أخاٙ إايـُتِٗ إ إشاط

 .  صا٤ايـًُض يف ايـُ
ٔٸ إٔغبشاْ٘ أَطْا اهلل : كابٌ ايـُٚيف  ٪َٔ ايـُشٌُ ؾعٌ ـري ْٚايـد ْع

نع أَط ط(: ) ٪َٓنيايـَُري قاٍ أ, ػ٤ٛ ُٗ٘ بايكشٝض ٫ٚ ْتٸ ريايـدع٢ً 
٪َٔ ايـُخٝ٘ ضأ٣ تكطؾّا ٭ إشاَط يًُ٪َٔ ٖٚصا أص ػٓ٘أخٝو ع٢ً أس
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سػٔ ـشٌُ تكطؾ٘ ع٢ً أٜ إٔػٔ ٫بس ايـشري ٚايـدشتٌُ ـشتٌُ ايػ٤ٛ ٜٚـٜ
ٔ به١ًُ ٫ٚ تعٓٸ, ست٢ ٜأتٝو َا ٜكًبو عٓ٘ طتٌُ َـش أُٚهٔ ـٚد٘ َ

 . ص ٬َُّـشري ايـدا يف ذس هلـْت تخطدت َٔ أخٝو غ٤ٛٶ ٚأ
٪َٔ أخاٙ بًكب ْكل ٚيؿغ غ٤ٛ ايـُط ٜعٝٸ إٖٔٚٛ يكاب بع با٭ايتٓا -5

ِٴ اِيُؿػٴٛمٴ بٳعٵسٳ : طقاٍ تعاىل , ٜكؿ٘ ب٘ ٚٳ٫َ تٳٓٳابٳعٴٚا بٹاَ٭ِيَكابٹ بٹ٦ٵؼٳ ا٫ٹغٵ
ٕٔ  .()ٌٖ بٝت٘ أبٚ( )طغٛي٘ بـُإ باهلل ٜٚأٟ بعس ايتشًٞ باٱص أٱميٳا
ٚأغٛأ َٓ٘ ايػباب , كـ ب٘ؿتِ ٚايتعٝري بايػ٤ٛ ٖٚٛ َتٸٚايايػباب  -6

ٛا ايٓاؽ ؾتهػبٛا تػبٸ ٫ط(: )قاٍ ضغٍٛ اهلل, بٛقـ ٖٛ بط٨ َٓ٘
 .  ص٪َٔ ؾػٛمايـُغباب ط: ٚقاٍ  صايعسا٠ٚ َِٓٗ

ل عٓٗا تؿشٸؼ عًُٝٗا ٚاي٪١َٓ بعس ايتذػٸايـُ أٚ٪َٔ ايـُ ؿا٤ غطٸإؾ -7
, ايؼ با٭َا١ْايـُـذط(: )اهللقاٍ ضغٍٛ , يهؿـ عٛضاتِٗ َٚعاٜبِٗ

 . ص ؾادتٓب شيو, خٝو خٝا١ْ أ ؿا٤ غطٸإؾٚ
َهاضّ ) أٚ( خ٬قٓاأ) : خ٬م ايؿان١ً ٚايطش١ًٜ يف نتابٓاٚقس ؾطسٓا ا٭

خ٬م ٦ات ا٭ٞ عٔ غٝٸ٪َٓات يًتدًٓايـُ٪َٓني ٚايـُل اهلل ٚٓؾ( خ٬ما٭
  . غ٬ّ ـُهاضّ أخ٬م اٱٞ بٚيًتشًٓ
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ع يف زشق٘ ٚتدفع َٛاٍ ٚتّٛضٞ األعُاٍ ٚتُّٓٞ األص١ً االزذاّ تصّنط-37
 .  صفًّٝتل اهلل ٚيٝصٌ زمح٘,  األجٌ ٧ يفطاب ٚتٓطايـرس ايب٣ًٛ ٚتّٝط

 
بٛ ضٚاٙ عٓ٘ أ () َاّ ايباقطٝض ايػٓس ٚاضز َٔ اٱٖصا سسٜح قش

 ٖٚٛ ٚاسس َٔ عؿطات ا٭سازٜح ايٛاضز٠ عٔ ضغٍٛ اهلل, ايجُايٞ محع٠
()٘ٚأٌٖ بٝت ( )١ اٱدتُاع١ٝ ايكطٜب١ سٝح تعُري ايع٬ق  تتٛىلٚاييت

ـٸّ ٚاٱاضسبك١ً ا٭تٛقٞ    . ِا٭ش٣ عٓٗ سػإ ايِٝٗ ٚن
يف  غطعٗا ْؿعّا١ ٚأايـشعُاٍ ايكإٕ ق١ً ا٭ضساّ ٖٞ َٔ أؾهٌ ا٭

ق١ً : ري ايـدعذٌ أ ٕإ(: ط) قاٍ ضغٍٛ اهلل, ايسْٝا ٚثٛابّا يف اٯخط٠ 
 . خط٣ َعّا سْٝا ٚيف ا٭ب يف ايٕ آثاضٖا ترتتٸ٭ص  ايطسِ
ـٸٝيإسػإ قطبا٤ ٚاٱا٭ إىل ايٛقٍٛ ق١ً ايطسِ تعين ٕإ ش٣ ا٭ ِٗ ٚن

, ػطات ايـُؾطاح ٚيف ا٭ -اد١ ايـش١ٓ ٚعٓس ايـُـشعِٓٗ ٚايٛقٛف َعِٗ عٓس 
 . ٝػط٠ ايـُسػب ايكسض٠ ٚ - سعإا٭تطاح ٚا٭ٚيف 

ـٸـيٚٸٚأ, ـدتًـ سػب إخت٬ف ا٭سٛاٍ ت ّ أيٛإ ٚيك١ً ا٫ضسا  ٗا ن
ؾاْ٘ ٫بس َٔ تععُِٝٗ  ٫غُٝا ايهباض َِٓٗ, غا٠٤ ايِٝٗ ش٣ عِٓٗ ٚتطى اٱا٭

ُٛا نباضنِ ٚقًٛا عٓع(: ط)قاٍ ايكازم, ٚتٛقريِٖ أظٜس َٔ غريِٖ 
ـٸٚيٝؼ تكًِْٛٗ بؿ٧ٝ أ, أضساَهِ   . صا٭ش٣ عِٓٗ  ؾهٌ َٔ ن

ظًُ٘  شاإٜعًِ ضمح٘ ٚقطٜب٘ ست٢  ٫ إٔ٪١َٓ ايـُ٪َٔ ٚايـُٚعٓس٥ص بًعّ 
ـُٔ ٜصا٤ ايطسِ ٚعسّ تٛدٝ٘ ايعًِ يتطى إ:  ٖصا ايعٌُ ؾإ, غا٤ ايٝ٘ ٚأ

ؾعاٍ اغٔ ا٭َـشٖٛ َٔ َهاضّ ا٫خ٬م ٚ -قطبا٥٘ ظًُ٘ َٔ أضساَ٘ ٚأ
ٗٸ, ٪َٔ ْٚكطت٘ اٜاٙ ايـُٜٚٛدب عٕٛ اهلل يعبسٙ  س بايطمح١ ؾاْ٘ غبشاْ٘ تع

 . سػٔ يكطٜب٘ ايصٟ قطع٘ ٚظًُ٘ـُٔ ٚقٌ ضمح٘ ٚأٚايٓكط٠ ي
 ِٗ ي٘ـُـتـٚؾ  ٜاٙطبا٤ٙ إـأق ًِ ـَٔ ظ  () يطغٍٛ اهلل ِٖ سسه٢ أـؾ 
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ؾٓٗاٙ  , ٜطؾهِٗ  أٚجٌ ايـُٜكابًِٗ ب إٔ( )غتاشٕ َٓ٘ ٚإ, إٜاٙ ٚسطَاِْٗ 
ضؾهتِٗ نُا  إشاٟ أص شٕ ٜطؾههِ اهلل مجٝعّاإط: ٚقاٍ ي٘  () ضغٍٛ اهلل

 ٘ عٓهِ ٜطؾههِ ٜٚكطع ضمحت اهلل ضؾهٛى ٚقطعتِٗ نُا قطعٛى ؾإ
 ضغٍٛ اهلل ؟ ؾكاٍ  قٓع ٜانٝـ أ:  ()ػًِ َٓ٘ ايـُؾػأٍ ٖصا , مجٝعّا 

 إشاؾاْو , تكٌ َٔ قطعو ٚتعطٞ َٔ سطَو ٚتعؿٛ عُٔ ظًُو ط: ي٘ 
 .ٕ ٚسذ١ ٚعٛ صو نإ يو َٔ اهلل عًِٝٗ ظٗرييؾعًت ش

ٚعًٝٓا ا٫يتعاّ بٗا , تباع٘ أ () ضغٍٛ اهلل ـ٢خ٬م ايعاي١ٝ ضبٸبٗصٙ ا٭ 
( ) ٚقس عٌُ ضغٍٛ اهلل, ()ني هلل تعاىل ٚيطغٛي٘ بٸَـشٓا َ٪َٓني ـن ٕإ

ع٢ً ٚايكس٠ٚ جٌ ا٭ايـُخ٬م ايؿان١ً ٚقاضٚا بٗصٙ ا٭( )ٌٖ بٝت٘ ٚأ
 . ًل ايـدذُٝع ـايعع٢ُ ي
ـٸعثِ ب  إٔبا٤ ٜٓبػٞ ي٘ ٪١َٓ أشاٙ عٔ ا٭ضساّ ٚا٭قطايـُأٚ ٪َٔ ايـُ س ن

ٚيٛ بايتػًِٝ ع٢ً ايطسِ عٓس  -هٓ٘ َـُا أِٗ بايـُيِٝٗ ٜٚعؿٛ عٔ ظشػٔ إـٜ
ٛاغا٠ يف ا٭سعإ ايـُٚ, ات ػطٸايـُيف عٝاز ٚٚايتربٜو ي٘ يف ا٭, ٬قا٠ ايـُ

, صضساَهِ ٚيٛ بايتػًِٝقًٛا أط(: )٪َٓني ايـَُري قاٍ أ -ٚاٯ٫ّ 
ٚأؾهٌ َا , قٌ ضمحو ٚيٛ بؿطب١ َٔ َا٤ ط(: ) َآَا ايطناٚقاٍ إ

ـٸتكٌ ب٘ ا٭ ضساّ ؾإ ٖصا أقٌ َكساض يك١ً ا٭,  صِٗش٣ عٓا٭ ضساّ ن
ـٸ ٖٚٞ إٔ ثِ , ـُاّ ايعُطَتك٬ّ يف ت ّاش٣ عِٓٗ َػتُطا٭ تبسأ بايتعاّ ن

ٓاغب١ ايـُ أٚاد١ ايـشبا٤ ٚقت ا٭قط إىلبا٫سػإ ٜجين ايـُ٪َٔ أٚ ايـُ٪١َٓ 
ِٵ َ٭ٔإطسػإ ٚايعا٥س َٓ٘ إ, قسض ا٫َهإ ِٵ َأسٵػٳٓتٴ ِٵٕٵ َأسٵػٳٓتٴ  . صُْؿػٹُه

ـٸ :ضساّ ع٢ً ق١ً ا٭ حٸايـشخباض بقس تٛاتطت ا٭ٚ ا٭ش٣ عِٓٗ  ن
 يِٝٗ ٚقطع ايك١ً إٜكاٍ ا٭ش٣ إ :ٚبتشطِٜ ايكطٝع١ ,  يِٝٗٚاٱسػإ إ

١ً ب١ ع٢ً قرتتٸايـُٔ اٯثاض ايٛنع١ٝ ا ٖٚٛ ٜبٝٸسٜح أسسٖايـشٖصا   , بِٗ
 : ٖٚصٙ اٯثاض ٖٞ , ايٛادب١ ؾطعّا  ا٭ضســاّ
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ُٸ صعُاٍتعٓنٞ ا٭ط -1 ــط ٚنعٞ يك١ً ثٖٚصا أٍٚ أ, طٖا ٝٗا ٚتهجٸٚتٓ
, دط عًٝٗا ٚتُٓٛ ٜٚعٜس ا٭ عُاٍ ايٛاقٌ ضمح٘ تعنٛ أ إٔضساّ ٖٚٛ ا٭

 . ايـُ٪َٔ أٚ ايـُ٪١َٓ  سػٓات إىلؾإ ق١ً ايطسِ سػ١ٓ عع١ُٝ تٓهِ 
ُٸط -2 , ريايـدذعٌ ؾٝٗا ايربن١ ٚايػع١ ٚـطٖا ٚتٚتهجٸ صَٛاٍ٭ٞ اٚتٓ

اٍ عٓس ٚقٍٛ ايـُْٗا تٛدب ظٜاز٠ ايطظم ٚإ, ا٭ضساّ ـط يك١ًثٖٚصا ثاْٞ أ
ـٸ ا٭ش٣ عِٓٗ ٚاٱ  . يِٝٗ إ إسػا٭ضساّ ايصٟ ٜتشكل به

ذاض ْكٍٛ ـتب ٚاٱِٗ بايتهػٸـَٛايسٝح ناْت ضغب١ ايعك٤٬ يف ت١ُٝٓ أٚ
قًٛا أضساَهِ ٚأسػٓٛا  -١ُٝ أَٛايهِ ِ ظٜاز٠ ضظقهِ ٚتٓـضزتأ ٕإ: ِٗ ـي

اٍ ٚايعٕٛ ٚإزؾعٛا ايـَُهٓهِ َٔ ـُا أعِٖٝٓٛ بأ: ِٓٗ إيِٝٗ ٫غُٝا ايؿكطا٤ َ
 .َٛايهِ بؿطٚط َصنٛض٠ يف نتب ايؿك٘ إيِٝٗ ظناتهِ ٚمخؼ أ

ايـدُؼ ٚايعنا٠ بٌ ٜعٜس ضظقو  َٛايو تٓكل بسؾعأ إٔعتكس ٫ٚ ت 
ضساّ نُا ٚعس اهلل ك١ً ا٭بني ٚٓكايـشبسؾع ٜٚطٍٛ عُطى َٛايو ٚتُٓٛ أ
ٜعين تأخريٙ  -دٌ ٙ ايٓػا٤ يف ا٭َٔ غطٸط:  () قاٍ ضغٍٛ اهلل, غبشاْ٘ 

ٚا٭خباض بصيو نجري٠ ص ٚايعٜاز٠ يف ايطظم ؾًٝكٌ ضمح٘ - ٚطٍٛ عُطٙ
 .  ػٛغ١ ًَُٛغ١َـشثاض ٚاٯ

كاب ايصٟ ايـُهطٚٙ ٚايـُٟ تعٜض ايب٤٬ ٚتسؾع أص ٚتسؾع ايب٣ًٛط -3
غ١ٓ اهلل ؾإ , ُاْ٘ ـٜشاّْا ٚإختباضّا ٱَتٜٛضزٙ ع٢ً اٱْػإ إ إٔض اهلل قسٸ

ٚإٕ ق١ً , بت٢ً َٔ دعع٘ ايـُٜبتًٞ ايٓاؽ ؾٝعٗط قرب  إٔغبشاْ٘ ؾا٤ت 
رب ايـدٚضز يف ,  ايطسِ ٚقٍٛض ع٢ً كسٸايـُضساّ تٛدب زؾع ايب٤٬ ا٭

ٟ أص تكٞ َكاضع ايػ٤ٛ....ق١ً ايطسِ ط(: ) ايكشٝض عٔ ايكازم
ايػكٛط ٛت١ ايػ١٦ٝ ٚايـُ: ايعع١ُٝ  هاضٙايـَُٔ يطمح٘ تٛدب ٚقا١ٜ ايٛقٍٛ 

 . هاضٙ ايـُايسٕٚ يف 
 طقات ـرب ٚع٢ً عـٞ ايكـؾ: ط ـاٯخ ايـِٞ ايعـؾ ص ػابايـشط ٚتٝػٸ ط -4
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ٚضز يف خرب , ايسْٝا  ايـِعُاي٘ ٚتكطؾات٘ يف عاغبت٘ ع٢ً أَـشايكٝا١َ عٓس 
ٛٸط(: ) قشٝض عٔ ايكازم  صػاب ّٜٛ ايكٝا١َايـشٕ ق١ً ايطسِ تٗ

 . ضساَ٘ ؿ٘ ع٢ً ايٛقٍٛ ٭ـدٓؿٚت
أضساَ٘ طٙ ٚتطٌٝ عُط اٱْػإ بربن١ ق١ً ٟ ت٪خٸأص دٌٚتٓػ٧ ا٭ط-5

عٔ ٚ( ) نجري٠ عٔ ضغٍٛ اهلل أخباضط ٚاضز يف ـثٖٚصا ا٭, ٚإسػاْ٘ إيِٝٗ 
ق١ً ط(: ) َٓٗا قٍٛ ايطنا () ٌٖ بٝتُٗاٚأ( )٪َٓنيايـَُري أ

 . ٚايعؿري٠  صٌٖبٸب١ يف ا٭َـشدٌ ٚػأ٠ يف ا٭ضساّ َٓا٭
ٚضز , يطسِ تٛدب ْكل ايعُط ٚتعذٌٝ ا٭دٌ قطع١ٝ ا: كابٌ ايـُٚيف 

ًٓ ٕإط: عسٜس٠  أخباضيف  قطع قٌ َٔ ٚقًين ٚإ: ك١ بايعطف تكٍٛ ايطسِ َع
ٜطدٛ َٓ٘ غبشاْ٘ : بعطف ايطمحٔ  ٕ ايطسِ نٝإ َتعًلٚنأص َٔ قطعين

 ٜٚػتػٝح َٔ قاطع ايطسِ, ش٣ عٓ٘ ٚاقٌ ايطسِ ٚزؾع ا٭ إىلسػإ اٱ
  .١٘ عٜٓٚطدٛٙ قطع ايطمح

ٕٕٺٚ ٜعين يٝؼ ص ق١ً ايطسِإ٫ ْعًِ ؾ٦ّٝا ٜعٜس يف ايعُط  َاط:يف خرب ثا
ـط ايععِٝ يف طٍٛ ايعُط ٚتأخري ا٭دٌ ث١ ي٘ ا٭ايـشعُاٍ ايكؾ٧ٝ َٔ ا٭
 (:)قاٍ ثِ , ضساَّجٌ ق١ً ا٭

ؾٝهٕٛ ٚق٫ّٛ يًطسِ ؾٝعٜس  دً٘ ث٬خ غٓنيايطدٌ ٜهٕٛ أ إٔست٢ ط
دً٘ ث٬ثّا ٜهٕٛ أٚ, ا ث٬ثّا ٚث٬ثني غ١ٓ اهلل يف عُطٙ ث٬ثني غ١ٓ ؾٝذعًٗ

 إىلدً٘ ـذعٌ أغ١ٓ ٜٚ قاطعّا يًطسِ ؾٝٓكك٘ اهلل ث٬ثني ٚث٬ثني غ١ٓ ؾٝهٕٛ
 :  ()َاّ ايباقطِ قاٍ اٱط ق١ً ايطسثِ بعس بٝإ آث, ص  ث٬خ غٓني

ٜتٸكٞ ضب٘  إٔ: ْػإ ٖٚصا خطاب عاّ يهٌ إص ل اهلل ٚيٝكٌ ضمح٘ؾًٝتٸط
ـٸ -بك١ً أضساَ٘    : -ا٭ش٣ ٜٚاٱسػإ إيِٝٗ  به

 .ضساّ يف ايسْٝا عع١ُٝ ثاض ق١ً ا٭هّا ؾآَـشضاز ايسْٝا َٚٓاؾعٗا ؾُٔ أ
 خط٣ؾـآثــاض قًـ١ ايـطسِ يف ايسْـٝا ٚا٭ عّاـا ٚا٫خط٠ َـٝـضاز ايسَْٚـٔ أ 
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  .عع١ُٝ دسّا 
بٌ ٚأؾطاز  ا٭قطبا٤ٜرتى ق١ً ا٭ضساّ ٚٚقٌ  إٔؾ٬ ٜٓبػٞ يعاقٌ 

 ٫ٚ. ري ايـدعُاٍ ب١ ٚاٱسػإ إيِٝٗ ٚاٱؾرتاى َعِٗ يف أقاط ايعؿري٠
تشكل تعٓس٥ص يٮضساّ  ِ ؾإ قًت٘عاقٞ ٚايعًايـُايؿطٚض ٜٚؿاضنِٗ يف 

 : َج١ً أي٘ ْٚهطب , ـُٓعِٗ عٔ ايعًِ ٚإٜكاع ايؿط بايػري ب
 أٚؾكط  أَٚطض  -ْعٍ ب٘ َهطٚٙ  أٚٚضزت َكٝب١ ع٢ً قطٜب٘  إشا

, طاّايـش٬ٍ ٚايعسٍ زٕٚ ايعًِ ٚايـشدٓب٘ يف  إىلعاْ٘ ٚٚقـ أ - شُٖٛاـْ
 َهطٖٚ٘ت٘ ْٚكصٙ َٔ َهطٸخس١َ ٚأ أٚضعا١ٜ  أَٚهٓ٘ َٔ َاٍ ـُا أٚغاعسٙ ب
 . ؿ٘ عًٝ٘ خٓؿ أَٚٚكاب٘ 

غع٢ يف خ٬ق٘  -ك٘ ٝدًـَهٓ٘ تٚأ ايـِظظًِ َٔ قطٜب٘ شا عا٢ْ ٚإ
 . ط٠ يسٜ٘ تٝػٸايـُعكٛي١ ايـُبايططم 
ٌٸٚإ ٚٸ ب٘ ؾطح ٚخري ؾاضن٘ شا س  .اضٙ يف ؾطس٘ ٚأعاْ٘ ع٢ً نٝاؾ١ ظ
ٌٸٚإ   . سٛاي٘ ِ عًٝ٘ ٚغأي٘ عٔ أآٙ يف ايططٜل غًٓض أٚشٛٙ ـْ أٚعٝس  شا س

 . َهاْ٘ ٚقه٢ سادت٘ ي٘ دٗس إطٙ َطّا ٜػٸٚإشا إستاز أ
صض َٔ َعْٛت٘ ع٢ً ايؿط ٚايعًِ ؾاْ٘ سطاّ ٚعكٝإ ايـشيهٔ ٜٓبػٞ 

صٜطٙ َٔ ايعًِ َٚٓع٘ عٔ إٜكاع ـشبٌ ٜٓبػٞ ي٘ ت, ٜػهب ايطمحٔ يـٗا ٚنبري٠ 
 أّٚا ايـُخاى ظإْكط أط: ايـُشُسٟ رب ايـدٚضز يف , َٔ ايـدًل سس ايؿطٸ بأ
ٜٓكطٙ  إٔط:  ي٘ ()طٙ عٔ َعٓاٙ ٚؾػٸَٔ اٱَاّ ؾػأٍ ايطاٟٚ  صَعًَّٛا

 ؾاْ٘ ٫ صُٓع٘ عٔ ظًِ غريٙـّا بايـُٕ ٜٓكطٙ ظٚأ, ايعًِ عٓ٘ َعًَّٛا بسؾع 
 . يف ظًُ٘ ٚأشاٙ يػريٙ  ايـِعذٛظ ؾطعّا َع١ْٛ ايـٜ
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ت٢ تطتهٌُ ُٛت ْفظ ذـْ٘ ئ تأ: ْفث يف زٚعٞ  َنيايسٚح األ ٕإط -38
 إٔضتبطا٤ غ٧ٝ َٔ ايسشم ـرٌُ أذدنِ إمجًٛا يف ايطًب ٚال ٜفاتكٛا اهلل ٚأ, زشقٗا 

 . صبطاعت٘إال عٓد اهلل  ٜدزى َا فاْ٘ ال, ٘ ٜطًب٘ بغري ذًّ
 

( )٠ ايجُايٞ عٔ اٱَاّ ايباقط محعبٛ ٖصا سسٜح قشٝض ضٚاٙ أ
  .يف سذ١ ايٛزاع يف غسٜط خِ ( )ضغٍٛ اهللؾٝ٘ دع٤ٶ َٔ خطب١  شهٞـٜ

ٕ ايطظم ٜأتٞ ْؿٛؽ أتباع٘ بأ( )ضغٍٛ اهلل سٜح ٜطُإٔايـشٚيف ٖصا 
ٛٳ ايطٻظٻامٴإٕ طَٔ اهلل سكطّا  ٖٴ ٘ٳ  ًٖ ٘ٹ  صطاي ًٖ ٢ًَ اي ٔٵ زٳابٻ١ٺ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض ٔإ٫ٖ عٳ َٹ َٳا  ٚٳ

ٗٳا  إىلذٛظ قاسب٘ ٫ٚ ٜصٖب ـٜ ض عٓسٙ غبشاْ٘ ٫ز َكسٸسٸـشَ ٚايطظم صٔضظٵُق
 .خصٙ َٓ٘ غريٙ عٓ٘ ٫ٚ ٜٓكل ٫ٚ ٜأٜعٜس  خص ضظق٘ ٫بٌ نٌ اْػإ ٜأ, غريٙ 

سبٝب٘  إىلْاقٌ ايٛسٞ َٔ اهلل غبشاْ٘  درب٥ٌٝ صايطٚح ا٭َني ٕإط
ِٸ صْؿح يف ضٚعٞطـُٔ عًٝ٘٪تايـُ( )ُسَـشكطؿ٢ ايـُ يطا٤ اٟ ا به

َٔ ْػإ إ ٚئ تؿاضم ضٚحصـُٛت ْؿؼ اْ٘ ئ تطأيك٢ يف خاططٟ ٚقًيب 
خص ايٓؿؼ َا قسض اهلل هلا أٟ ست٢ تأص ست٢ تػتهٌُ ضظقٗاطايسْٝا  ايـِع

 أٚنػا٤  أٚطعاّ  أَٚٔ َاٍ  ٜٓتؿع َٓ٘ ا٫ْػإ ٖٚٛ َا :َٔ ايطظم ٚايٓؿع 
ٛٸايـُشٖٛا َٔ ـْ أٚؾطاف  ٕ اهلل ٚإ, ْػإ ٚتػتكِٝ ّ بٗا سٝا٠ ا٫ٓاؾع اييت تتك

قاٍ اهلل , نبريّا  أٚضظم نٌ اْػإ قػريّا  : ض يف عًُ٘ ٚنتاب٘غبشاْ٘ ٜكسٸ
ٕٳ: طغبشاْ٘  َٳا تٴٛعٳسٴٚ ٚٳ ِٵ  ُٳا٤ٹ ٔضظٵُقُه ٛٳضٳبِّ ط: قػِ غبشاْ٘ ثِ أ صٚٳؾٹٞ ايػٻ َؾ

٘ٴ َيشٳلٌّ ٚٳاَ٭ضٵٔض ٔإْٻ ُٳا٤ٹ  ٖٛ  - َهتٛبّا يف ايػُا٤ -ضظم اهلل يهِ  ٕإٟ أص ايػٻ
 إٔؾًٛ : طهلصا ايـشسٜحست٢ ٚضز يف بعض ايطٚاٜات ته١ًُ , سل ثابت 
ًٗا نػطب يٓكً٘ اهلل ايٝٗا يٝأايـُؿطم ٚبكٞ ي٘ يك١ُ خبع يف ايـُعبسّا نإ ب

ػطب ٚبكٞ ي٘ ؾطب١ َا٤ ايـُعبسّا نإ ب إٔٚيٛ , ٛت ضٚس٘ ايـُخص ًَو ؾٝأ
ؾٗس اهلل ٚأ, ص ٛت ضٚسُ٘ايـخص ًَو ؿطم يٓكً٘ اهلل ايٝٗا يٝؿطبٗا ؾٝأايـُيف 
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ظٚز  - ؾٝذ قطٜب ؾكس نإ عٓسْا, سٜح ايـشُػت َكسام ٖصا ـاْٞ ي
ثِ دا٤ , طض يف ايٓذـ ث٬خ غٓٛات ايـُططٜض ؾطاف ع٬ًّٝ ٖٚٛ -عُيت

ايٓاسٌ  ايعًٌٝ ذُػ٘ـبايتػؿري ؾاْتكٌ ٖصا ايؿٝذ ب ايـِهَٛٞ ايعايـشايكطاض 
َع  (قكط ؾرئٜ)ٕ يف ٚنا, ؾطم ا٫ضض  إىلْٚكٌ ع٢ً غطٜط يف عطب١ 

ت ب٘ بس١ٜٚ ؾُطٸ, طٜٔ قس ععٍ داْبّا ضٜجُا تٓذع َعا١ًَ زخٛي٘ اٜطإ ػٓؿايـُ
 قًبٗا ي٘  ؾطمٸ - ٚساي٘ ٜطث٢ هلا -َعٗا غداٍ ؾطأت٘ ْا٥ُّا ع٢ً غطٜطٙ 

ُٸينب َٔ بعض غداهلا ٚأ سًبت ي٘ نٛبت داْبّا ٚٚتٓشٸ يت نٞ تت ب٘ يع
يف غطب إٔ نإ  ٚؾطب بعه٘ بعس عُيتٓت٘ ؾػدٸ, طٜض ايـُايؿٝذ  ٜ٘ؿطب

عٓس ضظقّا ض ي٘ كسٸايـًُٝب ايـشؿطب ؾ, ؾطم ا٫ضض  إىلا٫ضض ْٚكً٘ اهلل 
 . ٛت ضٚس٘ ايـُخص ًَو ٖصٙ ايبس١ٜٚ ثِ أ

, بٝح ايـداٍ ايػشت ايـُطاّ ٚايـش٫ٚ تطًبٛا ايهػب  صكٛا اهللؾاتٸط 
ضٙ ٘ َٚا قسٸضظق إىلْػإ ايػعٞ ٚايطًب نٞ ٜكٌ اٱ إىلشتاز ـؾإ ايطظم ٜ

 . طاّ ايـشؾ٬ تكطبٛا ,  اهلل ي٘ َٔ نػب ٚضظم
ب ٫ٚ قتكسٚا يف طًب ايطظم ٚيف ايتهػٸأٟ إص ٚأمجًٛا يف ايطًبط

 أٚتكط ايـُـد -ايـُتعاضف ٜٚهؿٞ ايػعٞ , تبايػٛا ؾٝ٘ ؾاْ٘ َهطٚٙ ؾطعّا 
٬ٍ ٜكٌ ايـشض كسٸايـُايطظم ؾإ , ض كسٸايـُذًب ايطظم ـي -تٛغط ايـُ

َٔ ضظق٘ يتبع٘  سسنِ ؾطٸإٔ أ ٛي(: ط )بأقٌ طًب قاٍ ضغٍٛ اهلل ي٬ْػإ 
 .خصٙ ست٢ ٜكٌ ايٝ٘ ٜٚأص ٛتايـُنُا ٜتبع٘ 

 -بٝح ايـداٍ ايـُعٔ طاّ ٚايـش ع عٔتٛضٸايـُٛايٞ ايـُ٪َٔ ايـُ ٕإبٌ  
َٳدٵطٳدٶا طع شتػب ٫ٚ ٜتٛٓقـٜ ٜطظق٘ اهلل َٔ سٝح ٫ ٘ٴ  ٌٵ َي ٘ٳ ٜٳذٵعٳ ًٖ ٜٳتٻٔل اي ٔٵ  َٳ ٚٳ

ٜٳ ٝٵحٴ ٫َ ٜٳشٵتٳػٹبٴٚٳ ٔٵ سٳ َٹ ٘ٴ  ع ٫ٚ ؾٝكٌ ضظق٘ ايٝ٘ بؿهٌ خؿٞ غري َتٛٓق صطٵظٴِق
ٌٸاهلل ععٸ ٕإ(: ط)قاٍ ٫َْٛا ايكازم, ٜصٖب يػريٙ  ضظام دعٌ أ ٚد

 ٘ ـ٘ ضظقـعطف ٚدـمل ٜ إشاايعبس  إٔٚشيو , شتػبٛا ـ٪َٓني َٔ سٝح مل ٜايـُ
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 .ع طًبّا يطظق٘ ؾٝأتٝ٘ َٔ سٝح مل ٜتٛٓق صنجط زعا٩ٙ
: قاٍ  ()اهلل بربن١ زعا٤ٙ ؾإ ضغٍٛ اهللٚقس ٜعٜس ضظق٘ َٔ ؾهٌ 

نٌ ْؿؼ  إىلطط ايـُا٫ضض ع٢ً عسز قطط  إىلايطظم يٝٓعٍ َٔ ايػُا٤  ٕإط
٘ٹؾيهٔ هلل ؾهٍٛ , هلا  ضُا قسٸـب ًٹ ٔٵ َؾهٵ َٹ ٘ٳ  ًٖ  اُـضظق٘ َ ٥س ظا ٔـَٚ صاغٵَأُيٛا اي

ٚقس أٚنض ا٫َاّ ,  ضٙ ٭سس يٝعطٝهِ َٔ ؾهً٘ ٚظٚا٥س ضظقٜ٘كسٸ يـِ
, ِ ا٭ضظام بني عبازٙ اهلل قػٸ ٕإ: طسني قاٍ()ن٬ّ دسٙ()ايكازم

٘ٹ:  سس ؾكاٍ اهللُ٘ بني أٜكػٸ يـِ ّاؾهٌ ؾه٬ّ نجريٚأ ًٹ ٔٵ َؾهٵ َٹ ٘ٳ  ًٖ .  صٚٳاغٵَأُيٛا اي
 (: )ايباقط َآَاثِ قاٍ إ

 صٜ٘طًب٘ بػري سًٓ أ٧ٕ َٔ ايطظم ـشٌُ أسسنِ إغتبطا٤ ؾ٫ٚ ٜط
 :طاّايـشطًب ايطظم  إىلغتبطا٤ ضظق٘ ٫ٚ ٜبعج٘ ٜسعٛ أسسنِ إ اْ٘ ٫:  ٜعين
 .  ؿطٚعايـُْٛاع ايهػب غري ـشٛٙ َٔ أْ أٚايطبا 

ٚاختٝاض  صإ٫ بطاعت٘ط٬ٍ ايـشَٔ ايطظم صٜسضى َاعٓساهلل ؾاْ٘ ٫ط 
 أٚساع ايـد١ًٝ ٚايـشْ٘ بسس أ٫ٚ ٜتدٌٝ أ, ؿطٚع ايـ٬ٍُ ايـشهػب ايـُ

ٜٓاٍ ضظقّا أنرب َٚا٫ّ  ب غٛف١ غاعات ايتهػٸم ٚإطايبهجط٠ طًب ايطظ
٪َٓني ايـَُري قبع بٔ ْبات١ عٔ أؾكس ض٣ٚ ا٭, ن٬ ثِ ن٬ , ْٚؿعّا أٚغعأنجط 

( )ـذعٌ يًعبس ٚإٕ اهلل تعاىل مل ٜ إٔعًُٛا ٜكّٝٓا إ: طقشاب٘ ْ٘ قاٍ ٭أ
 ٢ ي٘ يف ايصنطُا مسٸـنجط َأ - ؾتس طًب٘ ٚقٜٛت َها٥سٙععُت سًٝت٘ ٚإ

 . ٖٚٛ نتاب ضظق٘ يف ايػُا٤  صهِٝايـش
ٜعٜس ٫ٚ ٜٓكل  ٫ ( هِٝايـش ايصنط) ض اهلل يعبسٙ َٔ ضظم يفَا قسٸإشٕ 

ًٓ ُٸأٟ , ت٘ بهجط٠ ايطًب ٚق بايػعٞ ايعا٥س  أ١ًٝٚ ايـشا نتب٘ ي٘ ب٫ ٜعٜس ضظق٘ ع
 .بايُٝني ايؿا٥ع١ عٓس أٌٖ ايهػب أٚ

ٚايتاضى ي٘ ,  َٓؿعت٘ يف ععِ ايٓاؽ ضاس١ّؾايعاضف بٗصا ايعاقٌ ي٘ أط
 , ٞ ايسْٝاـع عادٌ ي٘ ؾـؿـْ - ٘ـتـضاس -ٖٚصٙ  صت٘ععِ ايٓاؽ ؾػ٬ّ يف َهطٸأ
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 . يف ايسْٝا ي٘عاد١ً  ٠ ٚقًك٘ ٚعسّ إط٦ُٓاْ٘ إىل ضظم اهلل َهطٸ 
نػب٘  إشا -غري ايـُؿطٚع  -طاّ ايـشايطظم  إٔ إىل٘ ٖٚٓا ٜٓبػٞ ايتٛدٸ

٬ٍ ايـشَٔ ضظق٘  -ُكساضٙـب -ٓكل ٜ ؾإ اهللؾع٬ّ عًٝ٘ ا٫ْػإ ٚسكٌ 
قاٍ , ٬ٍ ايـشضٙ ي٘ َٔ ُا قسٸـَٜٚٓكك٘  قسضٙ ٜكلٸضٙ اهلل غبشاْ٘ ٚايصٟ قسٸ

ُٗا ِ ا٫ضظام بني خًك٘ س٫٬ٹٶ ٚمل ٜكػٸاهلل تعاىل قػٸ ٕإ(: ط)ضغٍٛ اهلل
تاع ايـُاٍ ٚايـُ:ضظق٘ ض يهٌ اسس ٚقه٢ َكساض اٟ اْ٘ غبشاْ٘ قسٸص سطاَّا

 . ؿطٚع عٓسٙ ايـ٬ٍُ ايـشٚدعً٘ َٔ  -شٖٛاـادات ْٚايـشٚ
طاّ ٚمل ٜطتهب غري ايـُؿطٚع ايـشٚمل ٜهتػب صؾُٔ إتك٢ اهلل ٚقربط

, ؿطٚع ايـُب ٚس٬ي٘ ايطٝٸص٘ضظق٘ َٔ سًٓط ٚقرب ع٢ً ضظق٘ اٯتٞ ايٝ٘ 
ٌٸ َٚٔ ٖتو سذاب اهلل ععٸط ب٘ َٔ ضظق٘  ٘ قلٸخصٙ َٔ غري سًٓٚأ ٚد

َٓ٘ قسض  ٬ٍ ٜٚكلٸايـشَٔ ضظق٘  اهلل ٜكتلٸ: ايسْٝا  ايـِٖصا يف ع ص٬ٍايـش
اٟ مل ٜعز ضظق٘ عٓسَا ص ٚسٛغب عًٝ٘ ّٜٛ ايكٝا١َط طاّ ايصٟ نػب٘ايـش

ضتهاب ايهػب تعاىل ّٜٛ ايكٝا١َ ع٢ً إ ؿطٚع ٚساغب٘ اهللايـُنتػب بػري إ
 .  ـشٛشيو ْ أٚ؟ مل غطقت ؟ خصت ايطبا مل أ: طاّ ايـش

ٕٕ  ...ٚقس ؾطض اهلل هلا ضظقّا س٫ّ٬ ٫ يٝؼ َٔ ْؿؼ إ: ط ٚيف خرب ثا
ص ٬ٍ ايصٟ ؾطض هلاايـشٗا اهلل َٔ طاّ قاقٸايـشيت ؾ٦ّٝا َٔ ؾإ ٖٞ تٓاٚ

ضٙ غبشاْ٘ هلا بكسض َا نػب َٔ ٬ٍ ايصٟ قسٸايـشْككٗا اهلل َٔ ايطظم أٟ أ
طاّ ايـشضظق٘ َٔ اهلل ؾ٬ ٜطًب٘ َٔ  إىل٪َٔ َط٦ُّٓا ايـُاشٕ يٝهٔ . طاّ ايـش

١ُ ع٢ً طاّ ي٘ آثاض غ١٦ٝ ععٝايـشاٍ ايـُؾإ , ٫ّ غري س٬ٍ ٫ٚ ٜهتػب َا
٠ ايك٠٬ شذب٘ عٔ يصٸـ٫ٚز ٜٚؿػس ايكًب ٜٜٚؿػس ا٭: ا٫ْػإ ٚشضٜت٘ 

٪َٓات يرتب١ٝ ايـُ٪َٓني ٚايـُل اهلل ٚٓؾ, ٓادا٠ َع اهلل غبشاْ٘ ايـُٚٚايكٝاّ 
ض يف كسٸايـ٬ٍُ ايـشسبابِٗ ع٢ً ايطُأ١ْٓٝ بايطظم أْؿػِٗ ٚأ٫ٚزِٖ ٚأ

 . بٝحايـدطاّ ٚايطظم ايـشٟ ٚايتذاٚظاىل ايهػب ايػُا٤ ٚعسّ ايتعسٸ
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 . صـّحس بغري فك٘ فكد إزتطِ يف ايسباتَٔ إط -39
 

ٖٚٛ سسٜح َٛثٛم ( ْٗر ايب٬غ١)ٖصا سسٜح عًٟٛ ؾطٜـ ضٚاٙ يف 
 . َٚعٓاٙ مجٌٝ ٜؿٗس بكشت٘ , بكشت٘ ٚقسٚضٙ 

ٖٚٞ , كسضٙ ايتذاض٠ َ ؾعٌ َإض -ذط ـٸتإص ذط بػري ؾكَ٘ٔ إتـٸط -1
, اٍ ايـُيف ْؿؼ ايتادط ٖٛ ايطبض ٚت١ُٝٓ  َٛاٍ يػطٕضعاٚن١ بني ا٭ايـُ

ًَبؼ  أٚشتاد٘ َٔ َطعِ ـكٍٛ ع٢ً َا ٜايـش أٚذط تٸايـُيف ْؿؼ ٚيػطض ٺ
 . ستٝادات٘ ـشُٖٛا َٔ إْ أٚ

طاز َٓ٘ ٖٓا ايـُٚ, َات٘ طٸَـشسهاّ اهلل غبشاْ٘ ٚؾِٗ ٚايؿك٘ ٖٛ ايعًِ بأ
ّ اهلل اٱنتػاب ب٘ ٚت١ُٝٓ ُا سطٸـشٛٙ َـَات ا٫نتػاب نايطبا ْٚطٸَـشؾِٗ 

 . ٖٚٞ َصنٛض٠ يف نتب ايؿك٘ , َٛاٍ بؿعً٘ ا٭
طٚز ايـدستبؼ ؾٝ٘ ٚعذع عٔ أٟ ٚقع ب٘ ٚإص ؾكس إضتطِ يف ايطباط -2
ٜعين زخٛي٘ يف ايطني ( ُاض يف ايٛسٌايـشضتطِ إ)ٜكاٍ , ل َٓ٘ ٚايتدًٓ

 . طٚز َٓ٘ ايـدكسض ع٢ً ستباغ٘ ؾٝ٘ ؾًِ ٜط٘ ٚإٚتٛضٸ
زضِٖ ضبا عٓس طقشٝش١  أخباضطَات ٚضز يف ايـُـشععِ ٚايطبا َٔ أ

 أٚاخت  أٚ( خاي١ أٚع١ُ : طّ َـشَٔ غبعني ظ١ْٝ نًٗا بصات  ؾسٸاهلل أ
كٛم يهْٛ٘ َكساقّا ععُّٝا َٔ ايـدٚايعاٖط اْ٘ شنط ايطبا ب, شٖٛا ـْ

ُٛشدّا ٚانشّا َؿريّا ـْٚ ُا٤ ايٝٗا ٚتعبري عٓٗاـٜطَات ا٫نتػاب ٖٚٛ إَـش
سهاّ ٘ ٚتعًِ أسس َٔ زٕٚ تؿٓكذط أـٸتإ إشاَات ا٫نتػاب ٚاْ٘ طٸُـشـي

غطعٗا ٚأ, طَات ا٫نتػاب َـشايتذاض٠ ٚا٫نتػاب غٛف ٜكع غطٜعّا يف 
 . ٓهطات ايـُشٛٙ َٔ ـايطبا ْٚ

ذطٕٚ ٜٚهتػبٕٛ َٔ ايصٜٔ ٜتٸ أ٣ٕ يبٝإ سٜح ايؿطٜـ ٜتكسٸايـشٖصا 
طَات ٜٚطتطُٕٛ ايـُـشسهاّ ا٫نتػاب غٛف ٜكعٕٛ يف ِ ٭ًٓ٘ ٚتعزٕٚ تؿٓك
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ٕٛ ب٘ بػشتـنتػاب ٚغٛف ٜـٸذاض ٚاٱتطَات اٱَـششٛٙ َٔ ـيف ايطبا ْٚ
 . ُٔ ظًُٛٙ ـٌ ؾطعّا َطٚز َٓ٘ ٚايتشًٓايـدٜكسضٕٚ ع٢ً  طٕٛ ٚقس ٫ٜٚتٛضٸ

 : َطٜٔ ٚخكٛقٝتني ـدكٛق٘ ٭ٚقس شنط ايطبا ب
َات اٱنتػاب ٖٚٛ طٸَـشععِ َٔ أ ٭ٕ ايطبا: ايـدكٛق١ٝ ا٫ٚىل 

ؾٝهٕٛ شنط , ُسٟ ايـُـشسٜح ايـشنُا يف  صٖاهاغب ٚؾطٸايـُخبح أط
ُٸ ـٸا ٖٛ أايطبا تعبريّا عٓ٘ ٚع ٚد٧ٝ ب٘ , َات ا٫نتػاب طٸَـشَٓ٘ َٔ  خ

٘ ػ٪ي١ٝ ا٫هل١ٝ ٜٚػع٢ يًتؿٓكايـُ٪َٔ ايصٟ عٓسٙ ؾعٛض بايـُيٝتكس٣ 
 . ذاضت٘ َٚعاٚنات٘ ـَات ا٫نتػاب يف تطٸَـشض عٔ ٚايتشصٸ

 ستباؽ ؾٝ٘٭ٕ ايٛيٛز يف ايطبا ٚاٱضتطاّ ؾٝ٘ ٚاٱ: ايـدكٛق١ٝ ايجا١ْٝ 
ٕ ؾطٚع ايطبا َتؿاب١ٗ َع ؾطٚع ايبٝع ٭, ٘ ذاض َٔ زٕٚ تؿٓكـتغطٜع يف اٱ

ْ٘ تؿكٌ ٚنأ,ـر يف ايطباٚايتذاض٠ َٚؿتبه١ بٗا ؾٝتدٌٝ اْ٘ باع ٖٚٛ قس ٚي
 .٘ ايباضع تؿٓكايـُٚ ايؿك٫٘ٝ طم بُٝٓٗا إ٫ٚ ٜؿ,ع ٚبني ايطباؾعط٠ بني ايبٝ

ؿٝس يف نتبِٗ ايـُسٜح ايؿطٜـ ضٚاٙ ايهًٝين ٚايكسٚم ٚايـشٖصا 
ٖٚصا ايتهطاض  صـٸذط بػري عًِ إضتطِ يف ايطبا ثِ إضتطِتَٔ إطايؿطٜؿ١ بٓشٛ

( قس)٠ َ٪نس بأزاص ؾكس إضتطِطقٛي٘ يف ضٚا١ٜ ْٗر ايب٬غ١  إٔنُا ,تٛنٝس 
 . انٞ ايـُايتٛنٝس عٓس زخٛهلا ع٢ً ايؿعٌ اييت تؿٝس ايتشكٝل ٚ

ذاض ـتني يف اٱهًؿني ايطاغبايـُسٜح ايؿطٜـ ٜسعٛ ايـشٖصا 
ٜسعُٖٛا يًبس٤ بايتؿٓك٘ يف زٜٔ اهلل ٚيف أسهاّ اٱنتػاب  -ُاضغني ي٘ ايـُٚ

, ِ بعس ايؿطٚع يف اٱنتػاب ٘ ٚايتعًٓذاض ٜٚػتُطٕٚ ع٢ً ايتؿٓكـتقبٌ اٱ
ٓرب ٚخطب ايـُقعس ( )٪َٓنيايـُ٘ ضأ٣ أَري ْض٣ٚ ا٭قبؼ بٔ ْبات١ أ

ايؿك٘ , تذط ايـُايؿك٘ ثِ , تذط ايـُايؿك٘ ثِ : َعؿط ايتذاض  ٜا: طايٓاؽ ٚقاٍ 
سهاّ ٘ ٭١ُٖٝ ايتؿٓكٚتٛنٝس أ حٸايـشٖٚصا ايتهطاض يػطض  ,ص تذطايـُثِ 

  .ـشصض َٓ٘ ب٘ ٜٚطاّ ؾٝتذٓٸايـشَعطؾ١ بذطعٔ ذاض نٞ ٜتٸـتبٌ اٱا٫نتػاب ٚق
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خؿ٢ َٔ زبٝب ايٌُٓ ع٢ً ٚاهلل يًطبا يف ٖصٙ ا١َ٫ أ(: ط )ِ قاٍ ث
سخٍٛ ايطبا يٚ, ؾتباٙ ؾطٚع ايطبا بؿطٚع ايبٝع ٚايتذاض٠ ٚشيو ٱص ايكؿا

ٚقاٍ , ذط ا٭ًَؼ ايكايف ايـشخؿ٢ َٔ سطن١ ايٌُٓ ع٢ً ّا غطٜعّا بأخؿٝٸ
 َا ٘ يف زٜٓ٘ يٝعًِ بصيوضاز ايتذاض٠ ؾًٝتؿٓكَٔ أ(: ط)إَآَا ايكازم

 ( . ط ايؿبٗاتذط تٛضٸـت٘ يف زٜٓ٘ ثِ إَٚٔ مل ٜتؿٓك, شطّ عًٝ٘ ـُا ٜـشٌ ي٘ َـٜ
ٜسخٌ أغٛام ايهٛؾ١ ٜٚٓازِٜٗ بايٛعغ ( )٪َٓنيايـَُري ٚقس نإ أ

َٚٔ َٛاعع٘ , ـشصضٖٚا ٜٚٗذطٖٚا نتػاب نٞ َٜات اٱطٸَـش إىلضؾاز ٚاٱ
( ط :)َع  َـضٚايتػا صًِايـشٓٛا بكٛا اهلل ٚتعٜٸـٸتإ: َعؿط ايتذاض  ٜا

ـذاض تًـ يف ايبٝع ٚايؿطا٤ ٚأْٛاع اٱايـشٚ صٚتٓاٖٛا عٔ ايُٝنيط ؿرتٜٔايـُ
ضٟٚ عٔ , ٙ ؾسٸًـ ايكازم َهطٚٙ ٚايهاشب سطاّ أايـشؾإ , خط٣ ا٭

ٟ تؿٛتِٗ ْعط٠ أص ٜٓعط اهلل ايِٝٗ ث٬ث١ ٫: ط قٛي٘  ()ا٫َاّ ايهاظِ 
ـدص اهلل بهاع١ تضدٌ إ: ط ث١ ٚأسس ايج٬, ـ١ٝٗ ّٜٛ ايكٝا١َ ايطمح١ ا٫ي

يف ( )٪َٓنيايـَُري ثِ ٜكٍٛ أص بُٝني٫٫ٜؿرتٟ إ٫ بُٝني ٫ٚ ٜبٝع إ
بتعسٚا َٔ ايعًِ ٫ٚ أٟ إص ـذاؾٛا عٔ ايعًِٚداْبٛا ايهصب ٚت: طَٛععت٘ 

ْكؿٛا ٚأطؿرتٜٔ َٚع ايعُاٍ ايـُعُايهِ َع ـذاضتهِ ٚأتػتعًُٛٙ يف ت
ٝعإ ٫ٚ تبدػٛا ايٓاؽ ايـُٛا ايهٌٝ ٚٚؾعًَٛني ٫ٚ تكطبٛا ايطبا ٚأايـُ

ٔٳطُٓعِٖٛ سكٛقِٗ ـت ٟ ٫أص أؾٝا٤ِٖ َٴِؿػٹسٹٜ ٛٵا ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض   . صٚٳ٫َ تٳعٵجٳ
َٔ باع ٚإؾرت٣ ؾًٝشؿغ (: ط)ٚٚضز يف خرب قشٝض عٔ ضغٍٛ اهلل

ذب ـذاض ٜـتَٔ أضاز اٱ: ٜعينص ٚإ٫ ؾ٬ ٜؿرتٜٔ ٫ٚ ٜبٝعٔ,مخؼ خكاٍ 
 ٫ ؾًٝرتن٘ سصضّا َٔ غهب ٚإ,عٔ خكاٍ مخػ١ ض ٚاٱَتٓاع عًٝ٘ ايتشصٸ

 إشاُس ايـشًـ ٚنتُإ ايعٝب ٚايـشايطبا ٚ: طكاٍ ايـدٖٚصٙ , اهلل غبشاْ٘ 
ٜعين  صإؾرت٣ إشاٚايصّ ط ٜعين َسح بهاعت٘ َٚتاع٘ عٓسَا ٜطٜس ايبٝع صباع

 ٔـجطت بٝـكاٍ قس نـايـدٖٚصٙ , طا٤ ـاضاز ايؿ إشات٘ ـهاعـري ٚبـع١ ايػـًـشّ غ



 

 (221)                                                                                   األزبعْ٘ حدٙجًا   

 

 . ذاض يف ظَآْا ْعٛش باهلل َٔ غهب٘ ايت 
اضى اهلل ب: طٚزعا٥٘ ()ْكض ضغٍٛ اهلل إىليتؿات ايٓاؽ ٜٚٓبػٞ إ

غٌٗ طـُٓ٘بٝع ٚيف تكسٜط ثايـُيف بصٍ  َـضتػاايـُٜعين  صع٢ً غٌٗ ايبٝع
٪دٌ ٚٚؾا٤ ايسٜٔ بػٗٛي١ ايـُٜعين قها٤ ايجُٔ  صغٌٗ ايكها٤,  ايؿطا٤

أٟ غطٜع ص غٌٗ اٱقتها٤طُاطً٘ ـب قاسب٘ ٜٜٚعصٸ إٜٔٚػط َٔ زٕٚ 
 . ايبهاع١ اييت عٓسٙ  أٚتادني يًُاٍ ايـُـش١ ايٓاؽ ٜٓاٱداب١ يـُسا

قاٍ , بٛبٝت٘ ؾطعّا َـشذاض ٚـتأ١ُٖٝ اٱ إىليتؿات ايٓاؽ ٖٚهصا ٜٓبػٞ إ
تػع١ (: ط) ٚقاٍ صايربن١ تػع١ أعؿاضٖا يف ايتذاض٠(: ط)ضغٍٛ اهلل

٪َٔ تػٓٝ٘ عٔ اٱستٝاز ايـُ ععٸ ٚايتذاض٠ صأعؿاض ايطظم يف ايتذاض٠
ٚسكٌ ع٢ً ايطظم  صَٔ طًب ايتذاض٠ إغتػ٢ٓ عٔ ايٓاؽطٚاٱغتذسا٤ ٚ

٬ٍ ٜٚرتتب عًٝ٘ ايـشطَات ٜؿٛت َٓ٘ ايطظم ايـُـشتذط بايـُبُٝٓا , ٬ٍ ايـش
ٜؿػس ايباطٔ  ٘ؾاْ, طاّ ايصٟ ٜهػب٘ ايـشاٍ ايـ٧ُ ايععِٝ َٔ ثط ايػٝٸا٭
ْٛاض ـُإ ٚإؾطام أ٠ٜ ايٓع١ٜٗ عٔ قؿا٤ اٱكايف ٚايؿططشذب ايكًب ايـٜٚ

٬ٍ َٔ ايهػب ايـشاٍ ايـُٜطًب  إٔ٪١َٓ ايـُؾٝٓبػٞ يًُ٪َٔ ٚ, ايطمحٔ 
اهلل غبشاْ٘  إىلب بٗا ٜتكطٸ ؾهٌ ايعبازات اييت٬ٍ ؾاْ٘ عباز٠ بٌ َٔ أايـش

ص ٬ٍايـشؾهًٗا طًب أ ايعباز٠ غبعٕٛ دع٤ٶ(:ط)ضغٍٛ اهلل يكٍٛ 
َري ٚقٍٛ أص ٬ٍ بات َػؿٛضّا ي٘ايـشَٔ طًب  - تعبّا -َٔ بات نا٫ّ طٚ

 َآَا ايهاظِٚقٍٛ إص رتف ا٭َنيايـُـششب ـاهلل ٜ ٕإ(: ط)٪َٓني ايـُ
(ط :)ًٓيٝعٛز ب٘ ع٢ً ْؿػ٘ ٚعٝاي٘ نإ َٔ طًب ايطظم َٔ س ٘
 .صاٖس يف غبٌٝ اهللايـُـذن
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ّٞ ذّبٜكسب ايٞ عبد َٔ عبادٟ بػ٧ٝ أ َاط -41  , ٘ فرتضت عًٝمما إ اي
ّٞب إٚاْ٘ يٝتكّس ذببت٘ نٓت مسع٘ ايرٟ ٜطُع ب٘ فاذا أ, ٘ ذّببايٓاف١ً ذت٢ أ ي

 ٕإ: ٚبصسٙ ايرٟ ٜبصس ب٘ ٚيطاْ٘ ايرٟ ٜٓطل ب٘ ٜٚدٙ اييت ٜبطؼ بٗا 
 .صعطٝت٘ٚإٕ ضايين أ, دعاْٞ أجبت٘ 

  
( ايهايف)ضٚاٙ ايهًٝين يف , ٖصا سسٜح ضبٛبٞ قسغٞ قشٝض ايػٓس 

 َاَني ايباقط ٚايكازماٱ إىل٘ ططم َتعسز٠ تػٓسٙ ٚي(اغٔايـُـش)ٚايربقٞ يف
()  ـُا أغطٟ بايٓيب ي: طقا٫  ٍعٓسى٪ايـَُا ساٍ  ضبٸ ٜا: قا َٔ .) 

ٞٸ َٔ ٚضا٤ : قاٍ : )ٚيف خرب آخط  يكس أغط٣ اهلل تعاىل بٞ ٚأٚس٢ إي
ًٌٝ ايـذغتؿِٗ َٔ ٚإ( )ؾػأي٘ ايطغٍٛ( س٢ ٚؾاؾٗين تعاىلٚسذاب َا أ

 . ٚأداب٘ غبشاْ٘ بٗصا ايـشسٜحص٪َٔ َٚٛقع٘ عٓس اهلليـُاعٔ ساٍ طتعاىل 
 : ٗٞ ايكسغٞ ـسٜح ا٫يايـشٖٚٓا ٜبسأ 

 : ٚيف ْػد١ ضٚا١ٜ صاضب١ايـُـشّا ؾكس باضظْٞ بٖإ يٞ ٚيٝٸَٔ أط-1
 .أ هلا اضبيت ٚبطظ ٚتٗٝٸُـشـغتعس يأٟ إ( اضبيتُـشـضقس يؾكس أط

ٕٵ َأ: ط ايكطإٓ كاٙ بٓلٸـٸتٚٚيٞ اهلل ٖٛ َٔ إ  ٕٳٔإ ُٴتٻُكٛ ٙٴ ٔإ٫ٖ اِي ٖٚصا  صٚٵيٹٝٳا٩ٴ
٣ زٸكاٙ ٚإبتعس عٔ َعكٝت٘ ٚأـُٔ إتٸسبا٤ٙ بـشكط ا١ٜ٫ أٚيٝا٤ اهلل ٚأت: سكط 

ٍٸ, ٝ٘ ًٚدب اهلل عؾطا٥ه٘ َٚا أ ٪َٔ ايـَُٔ ٜٗني  إٔسٜح ع٢ً ايـش ؾٝس
ٞٸ غتعس اضبت٘ ٚإُـشـضقس ي٘ ٜٚػتكػطٙ ؾكس باضظ اهلل ٚأٜٚػتشكطٙ ٜٚصٓي ايتك

ٞٸايـُ إٔ: عٌ غط ٖصا ٚي, هلا  , اهلل َٚٓتػب هلل َٚهاف ايٝ٘ ٪َٔ ايتكٞ ٚي
 أٚاضبّا َـشش٫ّ٫ يكسغ٘ غبشاْ٘ ؾٝهٕٛ هلل ٜٚهٕٛ إش٫ي٘ إ ٖا١ّْؾتهٕٛ إٖاْت٘ إ

٪َٔ ًٜٚٗو ايـُٚاهلل قٟٛ ععٜع ٜٓتكط يعبسٙ , اضبت٘ غبشاْ٘ ُـشـّا يَػتعسٸ
ٚاْا : طشاْ٘ بعس٥ص ٚيصا قاٍ غب,  -تكٞاي ايـضعبسٙ ايك -ٖإ ٚيٝ٘ َٔ أ

ط تذبٸايـ٫ٍُ كني ٜٓكطِٖ بإشتٸايـُٜعين عبازٙ  صٚيٝا٥ْٞكط٠ أ إىلغطع ؾ٧ٝ أ
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ٍٸايـُعًِٝٗ   - ٟ يٝعًِأ -يٝاشٕ : ط قاٍ اهلل غبشاْ٘ يف سسٜح آخط  ,هلِ  ص
نطّ عبسٟ َٔ أ:  َٔ َٔ غهيبٚيٝأ ,٪َٔ ايـَُٔ آش٣ : شطب َين ـب

ٍٸإ َٔ(: ط)ايكازم ٚقاٍ ٫َْٛا ص٪َٔايـُ ستكطٙ يك١ً َ٪َّٓا ٚإ غتص
اٟ ؾهش٘  ص٥٬لايـدؾٗطٙ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ع٢ً ض٩ٚؽ  -شات ٜسٙ ٚيؿكطٙ 

 : ثِ قاٍ غبشاْ٘ .  عًّٓا َٜٛصاى
ٜهطٙ : ٪َٔ ايـُزٟ َٔ ٚؾا٠ ْا ؾاعً٘ نرتزٸزت عٔ ؾ٧ٝ أَٚا تطزٸط -2

ٔ ٛت إ٫ َايـُٜهطٙ   -٪َٔ ايـُست٢  -ؾإ ا٫ْػإ  صٛت ٚأنطٙ َػا٤ت٘ايـُ
١ محٛت ضايـُيهٔ , ٜصا٤ٙ ٚاهلل ٜهطٙ اٱغا٠٤ ايٝ٘ ٚإ, يكا٤ اهلل تعاىل  سبٸأ

ْ٘ ق٬سّا ي٘ ٚٯخطت٘ ٚضمح١ ٪َٔ يهٛايـُعبازٙ ٫بس َٔ سًٛي٘ يف  ٢عًاهلل 
 .   -ُٛعِٗ َـذٛع ا٫ْػإ ٚٓبٚ -ب٘ 

ٕٛ شبٸـٜ -ٔ هلل غبشاْ٘ـٝبٸايـُـشكني ايعاضؾني تٸايـُ ٪َٓنيايـُْعِ ق١ً َٔ 
ِٖ ايصٜٔ أخًكٛا  ٖٚ٪٤٫, زضاى ضمحت٘ ب٘ ٛت ٜٚطدٕٛ يكا٤ اهلل ٚإايـُ

سسّا ٚمل تتعًل ِ ٚغًٛنِٗ يف ايسْٝا ٚمل ٜعًُٛا أسػٓٛا غريتٗعًُِٗ هلل ٚأ
 . بصَتِٗ سكٛم ايٓاؽ 

ست٢  -٪َٔ ايـُ إٔ( )ٚٚضز يف بعض ا٭خباض عٔ أٌٖ بٝت ايٓب٠ٛ 
ام ٛت ؾٝؿتايـُب٘ اهلل ي٘  بشبٸـستهاضٙ ٜعأٜ ؾ٦ّٝا ٜساٍ إ - ايهاضٙ يًُٛت

 . ٛت ضٚس٘ ايـُشب اهلل يكا٤ٙ ؾٝأخص ًَو ـشب يكا٤ اهلل نُا ٜـٜٚ٪َٔ ايـُ
غري شيو  إىلٚيٛ قطؾت٘  ,٫ ايػين ٜكًش٘ إ ٕ َٔ عبازٟ َٔ ٫ٚإط -3

 إىلٚيٛ قطؾت٘ , ٫ ايؿكط ٜكًش٘ إ ٪َٓني َٔ ٫ايـُٕ َٔ عبازٟ ٚإ, ـًٗو ي
 . ( ًٗوغري شيو يـ

اهلل يعبازٙ ٚزيٌٝ سهُت٘ ٚعًُ٘  ع٢ٓ ٚزيٌٝ سبٸايـُٚانض  ٖصا ايٓلٸٚ
ٝط بؿإٔ َـش ايـِٚاهلل غبشاْ٘ ع, ٘ ٌُٝ بـدًكايـذٚقٓع٘ بعبازٙ ٚضأؾت٘ 

 ٫ٚ ٜكٓع ؾٝ٘  -ٚبعس شيو , ٘ َٸٜٛيس يف ضسِ أ أٚدًك٘ ـٜ إٔقبٌ  -عبسٙ 
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 ٚأؾكطٙ ٛ أٚي, غٓاٙ غبشاْ٘ ق٬س٘ يف ايػ٢ٓ أؾُٔ ٜعًِ : ٖٛ ق٬س٘  ٫ َاإ
 .ض ٚؾػست أسٛاي٘ قطف عٓ٘ ايػ٢ٓ هلًو ٚتهطٸ

قطف عٓ٘  أٚغٓاٙ ٚيٛ أ, ؾكطٙ َٚٔ ٜعًِ غبشاْ٘ ق٬س٘ يف ايؿكط أ 
يك١ً , خكٛم ايؿكري  -ٔ ايعبس يه, سٛاي٘ ض ٚؾػست أايؿكط هلًو ٚتهطٸ

 إٔاهلل غبشاْ٘ يف  إىلع ٫ٚ َاْع َٔ ايسعا٤ ٚايتهطٸ, َٔ ساي٘  ِيـٸأٜت -٘ عًُ
ٚاشا , ؾاشا ٚدس اهلل ايػ٢ٓ ق٬سّا ي٘ أغٓاٙ  ,غ٢ٓ  إىلؾكط ٜبسٍ ساي٘ َٔ 

ًٓ إٜٔعًِ  ٖٚٛ ٫بكاٙ ؾكريّا ٚدسٙ ؾػازّا ي٘  أؾكطٙ ٚأ ٘ ١ سٓعق٬س٘ يف ؾكطٙ ٚق
 . ٗا يٛ اغٓاٙ بسٛاي٘ ٚخطاٜعًِ ؾػاز أ ٫ أَٚٔ ايسْٝا 

اهلل غبشاْ٘ َع ايسعا٤  إىلَطٙ ٪١َٓ تػًِٝ أايـُؾٝٓبػٞ يًُ٪َٔ ٚ
 ٚيٝجل بإٔ  -ّ غ٢ٓ ؾكطّا نإ أ - ٜعكب٘ ايطنا بكها٤ اهلل ؾٝ٘ع ٚايتهطٸ

 . كًض ي٘ ايـُٚ ايـضٙ ؾٝ٘ ٖٛ ايكقسض اهلل ٚقها٤
 : قٌ ايصٟ ْطٜس بٝاْ٘ ٖٓا ايـشسٜح ا٭ثِ قاٍ غبشاْ٘ ٖٚصا ٖٛ 

ٞٸَٚا ٜتكطٸط -4 ٞٸإ سبٸعبس َٔ عبازٟ بؿ٧ٝ أ ب اي ـُا إؾرتنت َ ي
٘ ضبٸ إىلب ب٘ ا٫ْػإ ؾهٌ عٌُ ٜتكطٸأ ٕأٖٚصا ايتعبري ايكسغٞ ٜؿٝس  صعًٝ٘

 ؿ٘ ب٘ ٚدٛبّا نًٓ ؿطٚن١ عًٝ٘ َٚاايـُزا٤ ايٛادبات ٘ ايٝ٘ غبشاْ٘ ٖٛ أسبٸٚأ
ب شب ايتكطٸـشب اهلل ٜٚـ٪١َٓ ايصٟ ٜايـُ٪َٔ ٚايـُٚعًٝ٘ ؾ, َٔ ايعبازات 
ًٓ إٔايٝ٘ ٜٓبػٞ ي٘  ًٓ: تٗس ايعسٍ ُـذَٔ ايطغاي١ ايع١ًُٝ يً -ِ ٜتع سٙ ٜٚعٌُ ٜك

 إىل ٘بيٝهٕٛ عًُ٘ عٔ بكري٠ َٚعطؾ١ ٜٚهٕٛ تكطٸ -طا٥ض ع٢ً ٚؾل ؾتاٚاٙ ايؿ
 . ؾهٌ ا٫عُاٍ قشٝشّا اهلل بأ

٘ سبٸأؾهٌ عٌُ ٚأ إٔ: سٜح ايكسغٞ ايـشػتؿاز َٔ ايـُ: ٚباختكاض 
ٚتطى  بّا ايٝ٘ ٖٛ أزا٩ٙ ؾطا٥ض اهلل ٚٚادبات٘نجطٙ َكطٸاهلل غبشاْ٘ ٚأ إىل

ايك٠٬  -تٝإ ايٓٛاؾٌ إ: ب١ٝ كطٸايـ١ُْٝ يف تٞ يف ايسضد١ ايجاثِ ٜأ,َـشطَات٘
  :ثِ قاٍ غبشاْ٘ .   -ات ػتشبايـُْٚـشُٖٛا َٔ ٚايكٝاّ 
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ٞٸب إْ٘ يٝتكطٸٚإط -5 ٚايٓاؾ١ً ٖٞ ايعٌُ , ( ٘بٸـسبايٓاؾ١ً ست٢ أ ي
 ّا ي٘ ٚضغب١ّاهلل غبشاْ٘ سبٸ إىلب ب٘ س ب٘ ا٫ْػإ ٜٚتكطٸػتشب ايصٟ ٜتعبٸايـُ

 .ؿطٚض عًٝ٘ ايـُزا٤ ايٛادب أ ـُا ٜعٜس ع٢ًيف طاعت٘ ب
ٛٸايـُٚايكٝاّ , ايٓٛاؾٌ اي١َٝٛٝ ايكًٛات ؾهٌ ايٓاؾ١ً ٖٛ ٚأ  ع ب٘ بعس تط

ٓسٚب ايـُر ايـشٚ, زا٤ ايكّٛ ايٛادب ٚقها٤ َا ؾات٘ َٔ ايكّٛ ايٛادب أ
ٚايكسق١ , ُٔ ؾطغت شَت٘ َٔ سذ١ ا٫غ٬ّ ايٛادب١ يف ايعُط َط٠ ٚاسس٠ ـي

 . تاز ايـُـش٪َٔ ايـُع٢ً 
: ي٘ عاقب١ سػ١ٓ  -اهلل غبشاْ٘ بؿعٌ ايٓٛاؾٌ  إىلب ايعبس ايصٟ ٜتكطٸ ٕإ
ايٓٛاؾٌ اييت ٛاظب١ ع٢ً ايـُ٘ اهلل تعاىل بعس ؾرت٠ َٔ ايٛقت ٚشبٸـٜ إٖٔٞ 

 : تعاىل ٚبعسٙ ٜكٍٛ , ايطبٛبٞٝٓاٍ ٖصا ايٛغاّ ؾ صست٢ أسـبٸ٘طٜعًُٗا 
 إٜٔـ سٜح ايؿطايـشايعاٖط َٔ .....صؾاشا أسببت٘ نٓت مسع٘ط -6

, ـبٸ٘ ي٘ عًٝ٘ ثط س٘ اهلل ثِ ٜعٗط أشبٸـ٘ َس٠ ٜضبٸ إىلب طٸٜتك إٔايعبس بعس 
ُٸؾٝرتتب أ  : إ ثطإ َٗ

ٚبكطٙ , ٜهٕٛ اهلل غبشاْ٘ مسع ايعبس ايصٟ ٜػُع ب٘ : ا٭ثط ا٭ٍٚ 
  .ٜٚسٙ اييت ٜبطـ بٗا , ٚيػاْ٘ ايصٟ ٜٓطل ب٘ , ايصٟ ٜبكط ب٘ 

ٛٸ بك٠ٛ اهلل ٚقريٚضت٘ اْػاّْا ضباّْٝا ؾإ  ٟ ايعبسٖٚصا ايتعبري نٓا١ٜ عٔ تك
ّا هلل ػتشب١ سبٸايـُٚايعبازات ١ ايـشايكعُاٍ ٌ با٭تٓٓؿايـُ٪َٔ ايتكٞ ايـُ

 ب يًشلٸبّا ايٝ٘ ٖٛ عبس هلل َٓكطع عٔ ْؿػ٘ ٚؾٗٛات٘ َتكطٸغبشاْ٘ ٚتكطٸ
 أ٢ٕ ي٘ ذًٓـظزاز قطب ايعبس َٔ باض٥٘ تٚنًُا إ,  غبشاْ٘ضازت٘ ـُتجٌ ٱَ

ش١ ها٤ٙ ٚقسضات٘ قازض٠ َٔ اهلل غبشاْ٘ َٓبجك١ عٓ٘ تعاىل َرتؾٸعٚدٛزٙ ٚأ
ْ٘ غبشاْ٘ مسع٘ ايصٟ ٜػُع ٢ ي٘ أعٓسٙ ٜٚتذًٓ لٸايـشؾٝكري ,َٔ يطؿ٘ ٚنطَ٘

 . بٗا  ػاْ٘ ايصٟ ٜٓطل ب٘ ٜٚسٙ اييت ٜبطـب٘ ٚبكطٙ ايصٟ ٜبكط ب٘ ٚي
ٕٕ  ع عٔتٛضٸـُاي٪َٔ ايتكٞ ايـ١ُ اهلل تعاىل يعبسٙ بٸَـشٖصٙ آثاض :  ٚبتعبري ثا
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ٖٚٞ , ب ايٝ٘ غبشاْ٘ بٓٛاؾٌ عبازات٘ تكطٸايـ٥ُه٘  اٟ يؿط٪زٸايـَُات٘ طٸَـش 
ٜػُع باهلل ٜٚبكط باهلل : ٌ تٓٓؿايـُٝات َٔ اهلل غبشاْ٘ ع٢ً عبسٙ ايتكٞ ذًٓـت

 .بك٠ٛ اهلل غبشاْ٘  أُٚٗات باهلل ٜٚٓطل باهلل ايـُٜٚبطـ ٜٚكسض ع٢ً 
ٌٸ٘ َٔ َعبٛزٙ ٚسبٸبٚتكطٸيطبٸ٘ ٞ ايعبس ٖصٙ آثاض تٛٓي   ,ٚع٬  ٘ يباض٥٘ د

ٓكطف عٔ ؾٛاغٌ ْؿػ٘ ٚيصا٥ص ؾٗٛت٘ يف ايـُؾٝؿٝض َٔ قسضت٘ ع٢ً عبسٙ 
, ػتشبات ايـٌُ بتٓٓؿٜ٪زٟ ايٛادبات ثِ ٜ: طاع١ اهلل  إىلايسْٝا ٜٚصٖب 

ٖٚٞ , ُٗا ع٢ً طاع١ ايٓؿؼ ٚايؿٝطإ ـؾٗصٙ آثاض طاع١ ايطمحٔ ٚتكسٜ
ب تكطٸايـَُعاٖط يطـ اهلل بعبسٙ ٖٞ ٚ, اْ٘٪َٔ ٚنٝايـُٝات ع٢ً ضٚح ذًٓـت

يباض٥٘  بٸايـُـش٘ ٫ ايعاضف بطبٸـشػٗا إٜ ٜعطؾٗا ٫ٚ ٜصٚقٗا ٫ٚ ٫ٚ,  ايٝ٘
 غبشاْ٘ خايكّا ٌ هللتٓٓؿايـُٚطَات٘ َـشع عٔ تٛضٸايـُٚ٪زٟ يٛادبات٘ ايـُ

 . ايٛدٛٙ  ععٸيٛدٗ٘ ايهطِٜ أنطّ ايٛدٛٙ ٚأ
ٞٸايـُٜهٕٛ : ا٭ثط ايجاْٞ  غأٍ  ٕإ: ع َػتذاب ايسعا٤ تٛضٸايـُ ٪َٔ ايتك

٪َٔ ايـ٫ُ ٜٓاي٘ إ ثط ععِٝ ايؿٔ ٫ٖٚصا أ, ٚإٕ زعاٙ أداب٘ , عطاٙ اهلل أ
َات٘ طٸَـشع عٔ تٛضٸايـُٟ يٛادبات٘ ٪زٸايـُيباض٥٘  بٸايـُـش٘ ايعاضف بطبٸ

 . ٌ ي٘ خايكّا يٛدٗ٘ ايهطِٜ تٓٓؿايـُ
١ بٸايـُـش٪١َٓ ايـُتٗا ٜٸ ٚأهلل بٸايـُـش٪َٔ ايـُٗا ٜٸأ -خريّا أضٟٚ يهُا ٚأ

ُٸ, د١ًًٝ ايكسض نجري٠ ايٓؿع  ضٚا١ّٜ -ٗايطبٸ ٪َٓني َٔ ايـُٓت غ٪اٍ بعض ته
ؾهٌ دطت ب٘ ايػ١ٓ َٔ ايك٠٬ اييت ٖٞ أ ؾهٌ َاعٔ أ( )إَاَ٘ 

, ()َٚعطؾ١ أٚيٝا٤ٙ( )غبشاْ٘ َٚعطؾ١ ضغٛي٘ ايعبازات بعس َعطؾ١ اهلل 
ُٸٖٚٞ ايٓٛا صُػنيايـدُاّ ـت: طؾأداب ايؿطا٥ض  إىل١ ؾٌ اي١َٝٛٝ َٓه
 : ٚايٓٛاؾٌ اي١َٝٛٝ ,  (غبع عؿط٠ ضنع١): اي١َٝٛٝ
اهلل  إىلْاؾ١ً ايكبض ٖٚٞ ضنعتإ ٜ٪ت٢ بُٗا قبٌ ؾطٜه١ ايكبض تكطبّا  -أ
 .تعاىل 
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ُإ ضنعات ٜ٪ت٢ بٗا قبٌ ؾطٜه١ ايعٗط ٜٟٓٛ ـْاؾ١ً ايعٗط ٖٚٞ ث -ب
ٗٸس ٚتػًِٝضنعتني  ٚيف نٌ, اهلل  إىلبّا ق٠٬ ْاؾ١ً ايعٗط تكطٸ  . تؿ

ُإ ضنعات ٜ٪ت٢ بٗا قبٌ ؾطٜه١ ايعكط ٜٟٓٛ ـَٓاؾ١ً ايعكط ٖٚٞ ث -دـ
ٗٸ, بّا ايٝ٘ غبشاْ٘ بٗا ق٠٬ ْاؾ١ً ايعكط تكطٸ  . س ٚتػًِٝ ٚيف نٌ ضنعتني تؿ

ٜٟٓٛ ػطب ايـُضبع ضنعات ٜ٪ت٢ بٗا بعس ؾطٜه١ ػطب ٖٚٞ أايـُْاؾ١ً -ز
ٗٸ, ٘ غبشاْ٘ بّا ايٝػطب تكطٸايـُبٗا ق٠٬ ْاؾ١ً   . س ٚتػًِٝ ٚيف نٌ ضنعتني تؿ

ا بعس ؾطٜه١ ايعؿا٤ ُْاؾ١ً ايعؿا٤ ٖٚٞ ضنعتإ َٔ دًٛؽ ٜ٪ت٢ بٗ -ٖـ
ٜكًٝٗا َٔ ( )ٚنإ ضغٍٛ اهلل, ايٝ٘ غبشاْ٘  بّابككس ْاؾ١ً ايعؿا٤ تكطٸ

١ تهٕٛ بس٫ّ عٔ ضنع( ري٠ايٛت)ٚتػ٢ُ, ُػني ايـدشتػبٗا نُٔ ـٜ إٔزٕٚ 
 . هًـ ـُايؾاتت َٔ  ايٛتط يٛ

ٖٚٞ , َٓتكـ ايًٌٝ  سٜ٪ت٢ بٗا بع, ؾهًٗا ٖٚصٙ أ, ْاؾ١ً ايًٌٝ  -ٚ
 ,اهلل بك٬تٗا  إىلب ُا١ْٝ َٓٗا ٜبسأ بٗا ٜٟٚٓٛ ايتكطٸـث: سس عؿط ضنع١ أ

ٗٸ ٖٞ عُس٠ ضنعات   ٚتبك٢ ضنعات ث٬ث١, س ٚتػًِٝ ٚيف نٌ ضنعتني تؿ
ٜكطأ ؾٝٗا بعس  ٕأتٞ بطنعتني ٜٟٓٛ بٗا ق٠٬ ايؿؿع ٜػتشب ٜأ :ق٠٬ ايًٌٝ 

 :ٜٚسعٛ اهلل بعس ايتػًِٝ ؾٝكٍٛ , عٛشتني ايـُخ٬م ٚـش١ غٛض٠ اٱايؿات
ََٚقَضَدَىط  ،َٕ َُُتَعسُِّضٛ ٌِ اِي ِٝ ًَّ َٕ،  ِإيـٗٞ َتَعٖسَض َيَو يف َٖرا اي اِيكأصُدٚ

ََٚيَو يف َٖرا  ،َٕ ََِعُسَٚفَو ايّطأيُبٛ َٚ ًََو  ٌَ َفِض َٖ ََٚجٛا٥ُٔص َٚأ ََْفحاْت   ٌِ ِٝ ًّ  اي

ٔٗ ٔبٗا َع٢ً ُُ ُٖٔب َت ََٛا َٚ ِٔ َتشا٤ُ ََٚعطاٜا  ِِ َتِطٔبِل  ََ ِٔ َي ََ َُٓعٗا  ُِ ََٚت ِٔ ٔعبأدَى،  َٔ

َٖٚا َِٓو،  َٔ  ١َُٜ ُ٘ اِئعٓا ََِعُسَٚفَو، َي َٚ ًََو  ٌُ َفِض ِّ َُُؤ َِٝو، اِي ُِٝدَى اِيَفكرُي َإي َْا ذا ُعَب  أ

ِٝ ًَّ ٙٔ اي ًَِت يف ٖٔر َٟ َتَفٖض ََٛال َِٓت ٜا  ِٕ ُن ِٔ ١ًَٔ َع٢ًَفٔا َٔ ٘ٔ  أَحٕد  ِٝ ًَ َُٚعِدَت َع ًِٔكَو،  َخ

ٍِ َٚآ ُٖد  ََُح ِّ َع٢ً  ِٔ َعِطٔفَو، َفَض َٔ َٔ،  ٔبعا٥َٔد٠  ٖٔسٜ ِّبنَي ايّطا ُٖد ايطَّ ََُح

ٖٞ ًَ َُٚجِد َع َٔ اِيفأضًنَي،  ِّسٜ ٢َّ  اِيَخ ََٚص ََِعُسٚٔفَو ٜا َزٖب اِيعاَيُنَي،  َٚ ٔبَطٛٔيَو 

ُٖد ََُح ٕٖ اهلَل َحُْٝدخا اهلُل َع٢ً  َِ َتِطًُّٝا، إ ًَّ ََٚض  َٔ ٖٔسٜ ٘ٔ ايّطا َٚآٔي ٝٓنَي  ٖٓب ِِ اي  َت
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ََٚعِدَت ََِسَت َفاِضَتٔجِب يٞ َنُا  ْٓٞ َاِدُعَٛى َنُا أ ِٖ إ ُٗ ًّـ ًٔف  ََجْٝد، َاي َْٖو ال ُتِخ إ

  صاِيُٝعاَد
شُس ـاي:  ٗاإٔ ٜكطأ ؾٝ ٜػتشػٔ ضنع١ ٚاسس٠ -ايٛتط تٞ بطنع١ثِ ٜأ

الإي٘ اال اهلل احلًِٝ ايهسِٜ ط :ٜٚسعٛ ٜكٓت ثّا ٚايـُعٛشتني ثِ ٚايتٛسٝس ث٬

الإي٘ إال اهلل ايعًٞ ايعظِٝ ضبحإ اهلل زب ايطُٛات ايطبع ٚزب االزضٝني 

ايطبع َٚا فٝٗٔ َٚابٝٓٗٔ َٚاحتتٗٔ ٚزب ايعسش ايعظِٝ ٚاحلُد هلل زب 

سعٛ ثِ ٜص ايعاملني ٚضالّ ع٢ً املسضًني ٚص٢ً ع٢ً حمُد ٚآي٘ ايطاٖسٜٔ
ص أضتػفس اهلل زبٞ ٚأتٛب إيٝ٘: طٜكٍٛ ثِ , ٭ضبعني َ٪َّٓا ٜػتػؿط اهلل يـِٗ

ٚإ , غبع َطاتصٖرا َكاّ ايعا٥ر بو َٔ ايٓاز: طٜكٍٛثِ , غبعني َط٠
: ثِ بعس تـُاّ ايٛتط ٜسعٛ ضب٘ بسعا٤ ايـشعٜٔ , ١٥ َط٠ث٬ثـُاص ايعفٛ: طٜكٍٛ

ٍٕ َيط ََها  ِّ ُِٛجٛدّا ٔفٞ ُن ََ َُِأْأجَٝو ٜا  ْٔدا٥ٔٞ، َفَكِد َعُظ َُُع  ََّو َتِط ُجِسَٞ  َع

ٌٖ َحٝا٥ٔٞ َٟ ،  ََٚق ِٛال ََ َٟ ٜا  ِٛال ٍِ أَتَرنَُّس: ََ ِٖٛا ٟٖ األ ِٔ  َأ َُٜه  ِِ ِٛ َي ََٚي ِْط٢ ؟  ٜٖٗا أ َٚأ

ُِٛت َيَهف٢ ََٚا َبِعَد، ِإاّل ايـُـ َِٝف  َٚأِد٢ٖ ؟ َن  ُِ ِٛٔت أِعَظ َُ َٟ، ! ايـ ِٛال ََ َٟ ٜا  ِٛال ََ

ََت٢  ٍَُحٓت٢  ََت٢ أُقٛ ِٓٔدٟ ٔصِدقّا  َِٚإىل  ِٖ ال َتٔجُد ٔع ََٖس٠ّ َبِعَد أِخس٣ ُث َيَو ايُعِتب٢ 

َٚفا٤ّ َٚا َفٝا َٚال   ِٖ ُٙ ُث َِٛثا ِٔ َغ َٔ َٚ ًََبين  ٣َّٖٛ َقِد َغ  ِٔ َٔ ُٙ ٔبَو ٜا اهلل  ِٛثا ٍّ َقِد  َغ َعُد

ِٔ َٔ َٚ َِٓت ٔيٞ  ٖٜ ِْٝا َقِد َتَص ِٔ ُد َٔ َٚ  ٖٞ ًَ ًََب َع َِ َِْف إِضَتِه َٖاَز٠ٕ ٔبايٗط٤ٔٛ ِإاّل َا َزٔح ٍظ أ

َِٓت، َزبِّٞ ِٕ ُن َٟ ، إ ََٛال َٟ ٜا  ٓٔٞ  ََٛال ُِ ًٔٞ َفاِزَح َِٔج َُِت  ًَِت ، َزٔح َِٓت َقٔب ِٕ ُن َٚإ

ًِين ًِين ،َِٔجًٞ َفاِقَب ٌَ ايٖطَحَس٠ٔ إِقَب ُ٘ احُلِط٢ٓ، ٜا قأب ِٓ َٔ ٍِ أَتَعٖسُف  ِِ أَش ِٔ َي ََ ٜا  ٜا 

َٜين ٔبا َُٜػرِّ  ِٔ َّ آٔتَٝو َفِسدّاََ ِٛ َٜ ُِين،  ََطا٤ّ إِزَح َٚ ِِ َصباحّا  َٓٔع َِٝو  ي شأخضّا إَي

ِّٞٓ َٔ ًِِل  ًٔٞ َقِد َتَبٖسَأ َجُُٝع اخَل َُ ًَّدّا َع ََُك ُ٘  ،َبَضسٟ  َٕ َي ِٔ نا ََ َٚ  َِّٞ َٚأ َٚأٔبٞ   ،ِِ ََْع

ٞٔٝ ََٚضِع ِِ، َندِّٟ  ِٕ َي ُْٔظ َفإ ُِٜؤ  ِٔ ََ َٚ ٓٔٞ ؟  ُُ َِٜسَح  ِٔ َُ ٓٔٞ َف ُِ ٔفٞ ايَكِبِس  َتِسَح

ِٔ ََ َٚ ٘ٔ َِٚحَشٔتٞ ؟  ُِ ٔب ًَ َِْت أِع ُٖا أ ٓٔٞ َع ًَِت َٚضا٥َ  ًٞٔ َُ ُِٛت ٔبَع ًَ ْٔٞ إذا َخ ِٓٔطُل ٔيطا ُٜ 

ًُِت ِٕ ُق ِّٓٞ ؟ َفإ ًُِت: َٔ ِٕ ُق َٚإ ِٔ َعِدٔيَو ؟  َٔ َِٗسُب  َُ َٔ ايـ ِٜ ِِ، َفأ ًَِت  :ََْع ٌِ، ُق ِِ أِفَع ِِ : َي أَي
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َِٝو ؟ َفَعِف ًَ َٖٔد َع ِٔ ايٖشا َُٛىأُن َُٛى  َُٛى َعِف ِٕ، َعِف ٌِ ايَكٔطسا ٌَ َضسأبٝ َٟ َقِب ِٛال ََ ٜا 

ٌَ َٟ َقِب ِٛال ََ َُٛى ٜا  ٌٖ  َعِف ِٕ ُتَػ ٌَ أ َٟ َقِب ََٛال َُٛى ٜا  َُٛى َعِف ِٕ، َعِف ِّريا َٚاي  َِ ٖٓ َٗ َج

ِٜٔدٟ َٔ األ َِٝس ايػأفسٜ ََٚخ ُٔنَي  َِ ايٖسأح  . ص ِإىل األِعٓاِم ٜا أِزَح
ِٸ ايبها٤ ٚايسَٛع اييت تطؿ٤ٞ َهاَني ايسعا٤ ٜٚٚػتشػٔ ايتؿهط يف  ن

 .   - ٫غُٝا ضنع١ ايٛتط -يف تـُاّ ق٠٬ ايًٌٝ  دِٗٓ عٔ َكًٝٸٗا ْريإ
ًٜتعَٛا ق٬ًّٝ َٔ ايٓٛاؾٌ  إٔ: ٪َٓات ايـُيًُ٪َٓني ٚ ّ ْكٝش١ّقسٸٖٚٓا أ

 ًٌ ٚايهذط َٓ٘ ايـُنجاض خؿ١ٝ ٖٚٛ أؾهٌ َٔ اٱ, سا١َٚ عًٝٗا ايـَُع 
  ص .ـًٍُٛ َٓ٘قًٌٝ َسّٚ عًٝ٘ خري َٔ نجري َ(: ط)قاٍ إَآَا , غطٜعّا 
ؾهٌ َٔ ايٓٛاؾٌ ٖٚٞ ق٠٬ ايًٌٝ ؾًٛ ٚا٭ ْكض باختٝاض ا٭ضق٢ٚأ

ٚيٛ قؿشتني  ايكطإَٓع ت٠ٚ٬  أٚ -يٛ ؾاتتو ي٬ّٝ  ٚيٛ قها٤ٶ -زاَٚت عًٝٗا 
ُاّ ـ٦َات ايطنعات َٚٔ ت٠ٚ٬ ت أٚنٌ ّٜٛ نإ خريّا يو َٔ ق٠٬ عؿطات 

:  ()قاٍ إَآَا ايباقط, بعس ؾرت٠ ق١ًًٝ َٔ ايتٓؿٌ ٚقس تهذط ,  يكطإٓا
ٌٸ اهلل ععٸ إىلعُاٍ ا٭ سبٸأط ٌٸَا زاّٚ عًٝ٘ ايعبس ٚإ ٚد ايهجري  إٔ إش( ٕ ق

٫  ًٌ َٓ٘ غطٜعّا ٚقس ٜرتتب عًٝ٘ َاايـُذط ٚـشكٌ ايه٫ زٚاّ ؾٝ٘ ٜٚ
ساّٚ عًٝ٘ ٫ ايـُبُٝٓا ايكًٌٝ , ؾعٌ غًيب  ٚقس ٜهٕٛ يهذطٙ ضزٸ, شُس ـٜ
 . ًٌ ايـُشكٌ َٓ٘ ايهذط ٚـٜ

ٌٸـْكض َٔ ٜٚأ سٛاٍ تهٕٛ ايٓؿؼ عٓسٙ َٓكبه١ يبعض أ أٜٚٚهذط  ُ
ا ٚضز ا٭َط كط ع٢ً ايؿطا٥ض نُتكٜرتى ايٓٛاؾٌ ٜٚ إٔ: ايسْٝا ٚقػٛتٗا عًٝ٘ 

 ( . )ٚأبٓا٥٘ ايطاٖطٜٔ( )٪َٓنيايـَُري ب٘ عٔ أ
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