األزبعْ٘ حدٙجاً
طًّ حفظ ًّ أًيت أزبعني حدٙجاً بعجٕ ا هل قئٚاً اهـٌ ًاص

تأهٚف
آ ٞٙا هل اهعظٌٟ
اهعاهـٍ اهسباُٛ
اهظٚخ ًـحٌد أًني اهـٌاًياُٛ

بشٍ ا هل اهسمحّ اهسحٍٚ
ايـشُس هلل ضب ايعايـُني ٚايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢غٝس ايـُطغًني سبٝبٓا
ايـُكطؿَ ٢ـشُس(ٚ)آي٘ ايطٝبني( َٔٚ)تبع باسػإ إىل  ّٜٛايس. ٜٔ
سخ إٔ
ٚضزت أسازٜح نجريٚ ٠أخباض َؿٗٛض ٠بني ايؿطٜكني تتش ٸ
ضغ ٍٛاهلل ( )قاٍ :طَٔ سؿغ َٔ أَيت أضبعني سسٜجاّ َـُا ٜـشتاز
اي ٘ٝيف أَط ز ٜ٘ٓبعج٘ اهلل  ّٜٛايكٝاَ ١ؾكٗٝاّ عايـُ ّاص ٚيف ضٚا١ٜٺ أخط: ٣
طنٓت ي٘ ؾؿٝعاّ ٚؾٗٝساّ  ّٜٛايكٝاَ١ص.
 َٔٚأدٌ ٖصا  :إْطًل مجع َٔ ايكشابٚ ١ايتابعني يـشؿغ سسٜح
ضغ ٍٛاهلل ( )عٔ ظٗط خاطط ٚتبًٝػ٘ إىل ايـذ ٌٝاي٬سل ي٘ ٚايـُتأخط
عٓ٘ ثِ ايـذ ٌٝاي٬سل ٖٚهصا ,ثِ يـُا إْتؿط ايـشسٜح ٚسؿع٘ ايهجري ٚز ٸْٚت٘
ايهتب  -تكسٸ ٣مجع َٔ ايعًُا( ٤ضض) يهتاب ١أضبعني سسٜجاّ ٚؾطسٗا
ٚإٜهاح َعاْٗٝا يٝػتٓري بٗا ايٓاؽ بأٌَ ا٭ثط ايععٚ ِٝايجٛاب ايهطِٜ
ٚايـذعا ٤ايطس : ِٝطبعج٘ اهلل  ّٜٛايكٝاَ ١ؾكٗٝاّ عايـُ ّاص طنٓت ي٘ ؾؿٝعاّ
ٚؾٗٝساّ  ّٜٛايكٝاَ١ص.
َٚكاّ ايعايـِ ايؿك ٘ٝضؾٝع دساّ عٓس اهلل غبشاْ٘  ,ؾإ يًعايـِ ايؿك ٘ٝيف
عايـِ ايسْٝا َكاّ ايٓٝاب ١عٔ اَ٫اّ ايػا٥ب (عذٌ) ٖٚصا ايـُكاّ ٜٓ ٫اي٘ ا٫
َٔ داٖس ْؿػ٘ ٚأتعبٗا ست ٢قاض َـذتٗساّ يف ا٫سهاّ عاز ّ٫يف ا٭ْاّ
َػتكُٝاّ  ٫تأخص ٙيف طاع ١اهلل ٚإيتعاّ أسهاَ٘ ي ِ٥٫ ١َٛبـشٝح عهؼ
قٛضَ ٠ـدتكط ٠عٔ اَ٫اّ ايـشذ - ١ايـُٓٛب عٓ٘ ٚ -اهلل ايـُٛؾل .
ٚيًعايـِ ايؿك ّٜٛ ٘ٝايكٝاََ ١كاّ ضؾٝع طٜٳ ٵطؾَعٵ اي ًٖ٘ٴ ايٖصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا َٹ ٵٓهُِٵ
ٚٳايٖصٹٜٔٳ أُٚتٴٛا ا ِي ٹعًِِٳ ٳزضٳدٳاتٺص يف ايـذٓ ١إشا نإ ََٓ٪اّ ًَتعَاّ بًٛاظّ اٱٜـُإ
ٜ ٫ -عك ٞاهلل ططؾ ١عني ٜ ٫ :ككٸط يف ؾطٜهٜ ٫ٚ ١كرتب َٔ غٝٸٚ ١٦نإ
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َـُٔ أٚت ٞايعًِ ايٓاؾع  ,ؾريؾع٘ اهلل زضدات عاي ١ٝيف ايـذَٓ ١ع ا٭بطاض
ٚا٭ٚيٝا ٤ايـُكطٸبني.
ٖٚصا ايـُكاّ ٜـُهٓو  -أٜٗا ايـُٚ َٔ٪أٜتٗا ايـُ - ١َٓ٪إزضان٘ ًْ٘ٝٚ
عٓسَا تـشؿغ أضبعني سسٜجاّ َٔ سسٜجِٗ (ٚ)تتعًِ َعٓاٖا ٚتًتعّ
بـُ٪زٸاٖا ؾكس ٚضز يف ايـدرب ايكشٝض عٔ ضغ ٍٛاهلل ( :)طث٬ثٜ ١ؿؿعٕٛ
إىل اهلل  ّٜٛايكٝاَ ١ؾٝؿؿٓعِٗ  :ا٭ْبٝا ٤ثِ ايعًُا ٤ثِ ايؿٗسا٤ص ٚطإشا نإ
 ّٜٛايكٝاَ ١بعح اهلل ععٸ ٚدٌٸ ايعايـِ ٚايعابس ,ؾاشا ٚقؿا بني ٜس ٟاهلل ع ٸع
ٚدٌٸ  -ق ٌٝيًعابس  :إْطًل إىل ايـذٓٸٚ , ١ق ٌٝيًعايـِ  :قـ تؿؿٓع يًٓاؽ
بـشػٔ تأزٜـبو هلِص.
ٜهؿٝو أٜٗا ايـُٚ َٔ٪أٜتٗا ايـُٖ : ١َٓ٪صا ايـُكاّ ايطؾٝع ن ٞتػعٝا
يتعًِٓ ٚسؿغ أضبعني سسٜجاّ نتبتٗا يهُا ٚأتـُٓٸَٓ ٢هُا ؾُٗٗا يتٓا ٫ايـُكاّ
ايطؾٝع يف اٯخط ٠إشا نٓتُا ََٓ٪ني ًَتعَني قايـشني يف عايـِ ايسْٝا .
ٚقس أسببت إٔ أزي ٞزيٚ - ٟٛايتٛؾٝل َٔ اهلل غبشاْ٘ يٚ ٛدس ايٓ١ٝ
ايكازق ١ايـدايك - ١ؾتابعت ايٓؿط ايكايـض بهتاب( ١ا٭ضبعني سسٜجاّ) َتهطٸعاّ
اي ٘ٝغبشاْ٘ آَ َ٘ٓ ّ٬ايكب ٍٛيف ا٭خطٚ ٣ايتٛؾٝل ٱْتؿاع ايـَُٓ٪ني َٓ٘ يف
ايسْٝا ؾإ طًب ايعًِ عبازٚ , ٠ؾل اهلل ايـَُٓ٪ني يطًب ايعًِ ٚتـشكٌٝ
َكاّ ايؿك ٘ٝايعايـِ يف اٯخط. ٠
ٖٓٚا أٚد٘ ْكٝشيت يهٌ َ : ١َٓ٪َٚ َٔ٪ظٚز أ ٚأب أ ٚأّ أ ٚأر أٚ
أخت َٖ ٛـشبٸ هلل غبشاْ٘ ٚ٭ٚيٝاَ ٘٥ـشُس (ٚ )آي٘ (َٚ )ـدًل
يس ٜٔاهلل َٚـشبٸ يٓؿػ٘ ٚشات٘ ٚ -ايعاقٌ ٜطٜس يٓؿػ٘ ايـدري ايعُ : ِٝخري
ايسْٝا ٚاٯخط - ٠إٔ ٜـشؿغ (ا٭ضبعني سسٜجاّ) بايتعًِٓ ٚايتعً , ِٝؾٝبسأ بتعًِٝ
ْؿػ٘ ثِ بتعً ِٝايعٚز ٚا٭٫ٚز ٚا٭خٛإ باييت ٖ ٞأسػٔ ٚأيطـ ٜ :عطِٗٝ
ْلٸ ايـشسٜح ٜٚ ,عًُِٓٗ َعٓا ٙقً ّ٬ٝقً , ّ٬ٝثِ ٜـجـٓٸ ٞبأقسقا٥ـ٘ ٚأسـباب٘
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ًٜ َٔٚتك ٞبِٗ  ,باغًٛب سػٔ ضقٝل ٜتكبٸً٘ عٝاي٘ ٚأقسقا. ٙ٩
ٖٚــٓا أشنـط سـسٜـجاّ َٔ أٌٖ بـٝـت ايٓبٜ ٠ٛسع ٛإىل اغـتػـ ٍ٬ايـؿـطقـ١
ايـُُهٓ ١يتعً ِٝا٭ٌٖ ٚا٫قطبا ٤ايصنٛض ٚاْ٫اخ نُا قاٍ اهلل تعاىلط ٳٚأَْصٹضٵ
عٳؿٹريٳ ٳتوَ ا٭َقِطٳبٹنيٳص قبٌ إٔ تػبل اي ِٗٝايؿ٦ات ايهاي ١عكا٥سٜاّ أ ٚغًٛنٝاّ
بإع َِٗ٬ايػٚ ٤ٞبسعٛات ايػٚ ٤ٛتًؿٝل ايهصبٚ ,قبٌ إٔ تؿػسِٖ عًٓٝا
غ ٤ٛعكا٥سِٖ ٚأؾهاضِٖ ٚغًٛنٝاتِٖٗ ,صا ايـشسٜح ٖ ٛسسٜح إَآَا
ايكازم ( )ايصٜ ٟك ٍٛؾ ٘ٝطبازضٚا أسساثهِ بايـشسٜحص ٜعين ايكبٝإ
ٚايؿباب يف أٚا ٌ٥إزضانِٗ ٚتـُٝٝعِٖ  -ايص ِٖ ٜٔيف ا٫بتسا ١ٝ٥أٚ
ايـُتٛغط ١أ ٚا٫عساز - ١ٜبازضٚ ِٖٚغاضعٛا يتعً ُِٗٝأسازٜح أٌٖ بٝت
ايٓبَٚ )(٠ٛـشاغٔ نَِٗ٬طقبٌ إٔ تػبكهِ اي ِٗٝايـُطد١٦ص  ِٖٚطا٥ؿ١
َٔ ايـُٓشطؾني عكا٥سٜاّ ناْٛا ٪ٜخٸط ٕٚعًٝاّ ( )عٔ َكاَ٘ ٜٚطدٕٛ٦
ايـشػاب ٜٚعتكس ٕٚبعض ايعكا٥س ايؿاغس ٠ايـُٓاؾ ١ٝيًكطإٓ ايـُـذٝس٫ٚ ,
أضٜس ايتؿك ٌٝعِٓٗ  ,ؾإ ايتعبري بِٗ نٓا ١ٜعٔ ايؿ٦ات ايهاي ١عكا٥سٜاّ أٚ
غًٛنٝاّ  ٤٫٪ٖ ,نإ هلِ إعٚ ّ٬تبؿري بأؾهاضِٖ َٚعتكساتِٗ  ,ؾأضاز اَ٫اّ
ايكازم (َٓ )ٸا إٔ ْعًِٓ َٔ سٛيٓا ٜٚكطب ايٓٝا ٫غُٝا ا٭سساخ ايكػاض
ْٚطبٸ ِٗٝعً ٢أؾهاض ٚأسازٜح َـشُس ٚآي٘ ( )قبٌ إٔ ٜؿػسِٖ ايهايٕٛ
ايـُٓشطؾٚ ٕٛايؿاغس ٕٚايـُؿػس. ٕٚ
ٚيف ظَآْا ؾاعت ايكٓٛات ايؿهاٚ ١ٝ٥قؿشات اْ٫رتْٝت ايهاي ١عكا٥سٜاّ
ٚايؿاغس ٠أخ٬قٝاّ ٚهلا زٚض َ٪ثٸط ٜـدؿ َ٘ٓ ٢ؾػاز أبٓآ٥ا ٚبٓاتٓا ٚعٛآً٥ا ,
ؾبازضٚا  -أٜٗا ايـُٚ َٕٛٓ٪ايـَُٓ٪ات  -إىل قبٝاْهِ َٔ أنطاضٖا ٚتعًُِٗٝ
ايـدري ٚايك٬ح ايص ٟتتعًُٓ َٔ ْ٘ٛأٌٖ بٝت ايٓب )( ٠ٛقبٌ إٔ ت ٪ٸثط ؾِٗٝ
ٖص ٙايكٓٛات ايؿاغسٚ ٠أدٛا ٤ايب ١٦ٝايهاي -١ايؿا٥ع ؾٗٝا ايتٝاضات ايؿهط١ٜ
ايؿاغسٚ ٠ايػًٛنٝات ايـُؿػس. -٠
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ٚاعًِ  :إٕ ا٭ب ٚا٭ّ ايصٜ ٟعًِٓ ٚيس ٙايـدري ٚ -ايـدري نً٘ يف تعًِٓ
ايكطإٓ ٚايـشسٜح ٜ -هػُٖٛا اهلل غبشاْ٘  ّٜٛايكٝاَ ١بـشًٓتني تػرتاْ٘
ٚتك ٍٛهلُا ايـُ٥٬هٖ : ١اتإ يـُا عًُٓتِ ٚيسنِ ايكطإٓ ٜٚ ,هؿٝهُا إٔ
تسؾعا ٚيسنُا إىل َٔ ٜعًُٓ٘ ايكطإٓ أ ٚإىل أغتاش ٜعًُٓ٘ ايكطإٓ تٚ ّ٠ٚ٬تؿػرياّ
ٜٚعًُِٓٗ ايـشسٜح ايؿطٜـ قطاَٚ ّ٠٤عٓٚ , ٢بٗصا ٜطؾع اهلل زضدتهُا
ٚٚيسنُا يف ايـذٓ ١إىل عًٓٝني دعا ٤تعًُٝهُا ٚتعًُ٘ ايكطإٓ ٚايـشسٜح
ايؿطٜؿني ٚ ,ؾل اهلل ايـَُٓ٪ني ٚايـَُٓ٪ات ايص ٜٔمسعٛا ايكطإٓ ٚايـشسٜح
ٚؾُٗ ٙٛيتعً ِٝأ٫ٚزِٖ ٚأقطباٚ ِٗ٥أقسقا ِٗ٥ؾإ َعًِٓ ايكطإٓ ٚضاٟٚ
سسٜجِٗ ( )ايصٜ ٟكٛٸ ٟب٘ إٜـُإ ايٓاؽ ٜٚؿسٸ ب٘ قًٛب ايؿٝع ١أؾهٌ
عٓس اهلل َٔ ايـ عابس ٚ ,غرت ٕٚأثط ٙايعع ّٜٛ ِٝايكٝاَ ١إٕ ؾا ٤اهلل .
ٚيف ايـدتاّ أٚدٸ٘ خطاب ٞإىل أخٛاتٚ ٞبٓات ٞايـَُٓ٪ات بايـدكٛم إٔ
ٜتصنطٕ غٝسْ ٠ػا ٤ايعايـُني ( )اييت ناْت تتعًِٓ نٌ  َٔ ّٜٛظٚدٗا
أَري ايـَُٓ٪ني (ٚ )بني يٚ ١ًٝأخط ٣تتعًِٓ َٔ أبٗٝا ( )ايص ٟنإ ٜأتٞ
بٝتٗا يـُ٬قاتٗا ٚظٚدٗا ٜٓٚادُٗٝا بـُا ْعٍ عً َٔ ٘ٝايٛسٚ ٞا٭غطاضٚ ,إٔ
ٜتصنطٕ ايػٝس ٠ايعك ١ًٝايـُذاٖس ٠ظٜٓب ()اييت ناْت تـذًؼ ٖٞٚ
قػري ٠بٓت ايجايج َٔ ١عُطٖا ايؿطٜـ عٓس زضؽ أَٗا ايعٖطا)( ٤اييت
تعًِٓ ؾْ ٘ٝػا ٤ايكشاب ١ؾتتعًِٓ َٓٗا ايتٛسٝس ٚا٭سهاّ  ,أتـُٓ ٢إٔ تهْٛا
ٔ
قسٚتهٔٸ يف تعًِٓ ايكطإٓ ٚايـشسٜح ايـُطٗٸطٚ ٜٔتعًُُٗٝا ٭٫ٚزن ٸ
ٚأخٛاتهٔٸ ٚقسٜكاتهٔٸ بٌ ست ٢ايعٚز ٚايكطٜب .
ٚأنطب َجا ّ٫أتـُٓ ٢إٔ ته ٕٛقس ٠ٚٶ يهٔٶ  :ايػٝسْ ٠ؿٝػ ١بٓت ايـشػٔ
ا٭َري بٔ ظٜس بٔ اٱَاّ ايـشػٔ ايـُذتب ٢ظٚد ١إغشام بٔ اٱَاّ دعؿط
ايكازم (ٚ )ظٚدٗا َٔ أٌٖ ايك٬ح ٚايٛضع ٚايؿهٌ ٚقس تعًُٓت يف
َس ١ٜٓدسٸٖا ضغ ٍٛاهلل ( )عً ّٛايكطإٓ ٚايػٓ ١ثِ ؾا ٤ايكسض إٔ تٓتكٌ
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َع ظٚدٗا إىل قاٖطَ ٠كط ٚقس سؿطت قربٖا بٝسٖا ٚقطأت ؾ ٘ٝايكطإٓ إثين
عؿط أيـ َطٚ ٠هلا َعاض َعطٚف ٜتربى ب٘ ايـُكطَٚ ,ٕٜٛكاَٗا يف اٯخط٫ ٠
ٜعطؾ٘ إ ٫اهلل غبشاْ٘ ٚ ,يهٔ ٖصا ايـُكاّ ايسْ ٟٛٝقس سكًت عً ٘ٝبربن١
َعطؾ ١ايٓاؽ إٜاٖا بايتكٚ ٣ٛبربنَ ١ـذًػٗا ايعًُ ٞايص ٟعكست٘ غٓني يتعًِٝ
ايٓاؽ  -شنٛضاّ ٚإْاثاّ  -أخباض دسٸٖا ضغ ٍٛاهلل ( : )تعًُِٓٗ ايـشسٜح
ٚتؿطس٘ هلِ ٚنإ هلا تَٝ٬ص نجط َٔ ايٓػاٚ ٤ايطداٍ َ َِٗٓ ,ـشُس بٔ
إزضٜؼ إَاّ ايـُصٖب ايؿاؾع ٞايص ٟنإ َبٗٛضاّ بعًُٗا ٚتكٛاٖا ست ٢أْ٘
أٚق ٢قبٚ ٌٝؾات٘ إٔ تـشٌُ دٓاظت٘ إىل قربٖا ايؿطٜـ ؾٝطاف ب٘ س ٍٛقربٖا
ثِ ٜـدطز ايـُؿٝٸع َٔ ٕٛقربٖا ٜٚػري ٕٚبـذجُاْ٘ إىل َسؾٓ٘ َٚجٛاٙ
ا٭خريٖٚ,صا َٔ ؾهٌ اهلل.
ٚغٛف أعطض يهِ أسازٜح مجَٓ ١ًٝتكا ٠تـشه ٞقٛضاّ ضا٥ع١
ٚدٛاْب ََُٗ َٔ ١عاضف اٱغ ّ٬ايـُتٓٛٸع ١ايٓاؾع ١يف ايسٚ ٜٔايسْٝا
ٚاٯخط ,٠آٌَ إْتؿاعهِ َٓٗا ٚ ,آخط زعٛاْا  :إٔ ايـشُس هلل ضب ايعايـُني .
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وًِ٘ا ٗٙعؤٌا اهِاضص.

ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ َأثٛض عٔ اَ٫اّ ايطنا ( )ضٚا ٙايكسٚم يف
(ع ٕٛٝأخباض ايطنا) بػٓس َٛثٛم ب٘ َتكٌ إىل اَ٫اّ ( )قا : ّ٬٥طضسِ
اهلل َٔ أس ٢ٝأَطْاص ؾك ٌٝي٘  :نٝـ ٜـش ٢ٝأَطنِ ؟ قاٍ ( :)طٜتعًِ
عًَٓٛا ٜٚعًُٓٗا ايٓاؽ  ,ؾإ ايٓاؽ ي ٛعًُٛا َـشاغٔ نَٓ٬ا  ٫ٸتبعْٛاص.
ٚضز يف ايـدرب ايـُؿٗٛض بني ايـُػًُني  :ق ٍٛضغ ٍٛاهلل ( :)ططًب
ايعًِ ؾطٜه ١عً ٢نٌ َػًِ ,أ ٫إٔ اهلل ٜـشب بػا ٠ايعًِص ٜعين ط٬ب
ايعًِ  ٖٛٚ ,ايعًِ ايٓاؾع يًٓاؽ بكط ١ٜٓايـشهِ ايـُـشُ ٍٛعً ٢طًب ايعًِ
ٚأْ٘ ؾطٜه ١ؾإ ايعًِ ايـُؿطٚض ٖ ٛخكٛم ايعًِ ايٓاؾع يًٓاؽ بأْٛاع٘
ايـُـدتًؿ ٖٛ ١ايصٜ ٟتٛقع ؾطن٘ َٔ اهلل ٚدعً٘ إٜاٚ ٙادباّ ٚ ,يف َكسَ ١أْٛاع
ايعًِ ايـُؿطٚض  :طًب عً ّٛايسَٚ ٜٔعاضف ايكطإٓ ٚايػَٓٚ ١ا حيتاز اي٘ٝ
اْ٫ػإ يف أَٛض زٚ ِٜٗٓزْٝاِٖ .
إشٕ أؾهٌ ايعًِ ٖ ٛعًِ سسٜح ضغ ٍٛاهلل (َٚ )ا دا ٤ب٘ َٔ
تؿطٜع مساٚ ٟٚقاْ ٕٛإق٬س ٞهلصا ايـُـذتُع ايبؿطَ ,ٟع ا٫يتعاّ بؿهٌ
نٌ عًِ ٜٓؿع ايٓاؽ ًٜٚبٸ ٞساداتِٗ يف أَٛض زْٝاِٖ نايطب ٚايكٝسي١
ٚاهلٓسغٚ ١حنٖٛا َٔ ايعً ّٛايٓاؾع ١إشا قاسبٗا اٱٜـُإ ايكٚ ِٜٛا٫عتكاز
ايـُػتكٚ ِٝايعٌُ ايكايـض ايـشه ِٝقاٍ اهلل غبشاْ٘طٜٳ ٵطؾَعٵ اي ًٖ٘ٴ ايٖصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا
َٹ ٵٓهُِٵ ٚٳايٖصٹٜٔٳ أُٚتٴٛا ا ِي ٹعًِِٳ ٳزضٳدٳاتٺص ٚقس قسٸّ غبشاْ٘ اٜ٫ـُإ عً ٢ايعًِ
٭ٕ اٜ٫ـُإ قٛاّ ايطؾعٚ ١أغاؽ عًٛٸ ايسضدٜ ,١تًٖٛا ايعًِ ايٓاؾع ايكايـض,
ٚيصا قاٍ اَري ايـَُٓ٪ني ( )يف خطب١ٺ ي٘  :طأٜٗا ايٓاؽ اعًُٛا إٕ نُاٍ
ايس ٜٔطًب ايعًِ ٚايعٌُ ب٘ص ٚايعاٖط َٓ٘ طًب ايعً ّٛايس ١ٜٝٓايـُػتكا٠
َٔ اٯٜات ايكطاْٚ ١ٝا٫سازٜح ايـُـشُسَ ١ٜكسَ ّ١يًعٌُ مبا ٜتعًُ٘ َٔ أَط
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ز , ٜ٘ٓيٝه ٕٛبعس تعًُ٘ هلا ٚعًُ٘ بٗا طعايـُاّ ضباْٝاّص قس دعٌ اهلل ضب٘ بني
ع ٘ٝٓٝيف تكطؾات٘ ٚغًٛنٝات٘ ٜٚ ,ه ٕٛبصيو َـُتج ّ٬٭َط اهلل غبشاْ٘ :
سضٴغٴٕٛٳص.
ِ ٳت ٵ
ب ٚٳ ٹبُٳا نُٓتٴ ٵ
ِ ٴت ٳع ًُِّٴٕٛٳ ا ِيهٹتٳا ٳ
طنُْٛٴٛا ضٳبٻاْٹِّٝنيٳ ٹبُٳا نُٓٵتٴ ٵ
ٖصا ايـشسٜح ايطنٟٛطضسِ اهلل عبساّ أس ٢ٝأَطْاص ٜـشحٸ عً ٢إسٝا٤
أَط آٍ َـشُس (ٚ )إع ٤٬شنطِٖ ْٚؿط عًٚ َِٗٛغريتِٗ ٚأقٛاهلِ بني
ايٓاؽ بعس إٔ ٜتعًُٗا ٜٚـشؿعٗا ٜٚسضنٗا ٜٚػتٛعبٗا ,ض ٣ٚايؿٝذ ايكسٚم
يف (ايـدكاٍ) بػٓس قشٝض إىل اَ٫اّ ايباقط (َ )ـداطباّ ايطا ٟٚايؿك٘ٝ
َٔ أقشاب٘:طٜا ؾه : ٌٝإٕ سسٜجٓا ٜـش ٞٝايكًٛبص ٖٚصا أَط ًَُٛؽ
َـشػٛؽ يٮتكٝا ٤ايكًشا ٤ايص ٜٔخًطٛا ايعٌُ ايكايـض بايعًِ ايٓاؾع
ٚزضاغ ١عًٚ َِٗٛسؿغ أسازٜجِٗ ٚتسبٸطٖا ؾإْو تطاِٖ أسٝا ٤ايكًٛب ٖٛٚ
ٜـشػ ٕٛبـشٝا ٠قًٛبِٗ ٚعُاضتٗا ٚأْػٗا ٚقؿاٖ٤ا ,قاٍ ضغ ٍٛاهلل ()
ْاقشاّ ايـَُٓ٪ني:طتصانطٚا ٚت٬قٛا ٚتـشسثٛا ,ؾإ ايـشسٜح د ٤٬يًكًٛب
إٕ ايكًٛب يرت ٜٔنُا ٜط ٜٔايػٝـ دٙ٩٬صأ ٟتكسأ ثِ جيًٗٝا سسٜج٘ . 
ٚأختِ ٖٓا ببٝإ ْكض ؾؿٝل ٚبٝإ تـشصٜط عُٝل :
 -1ض ٣ٚايؿٝذ ايهًٝين بػٓس ٙايكشٝض إىل اَ٫اّ ايكازم ( )أْ٘
قطأ يف نتاب دس ٙأَري ايـَُٓ٪ني ( )ايصٚ ٟضث٘ عٓ٘  :طإٕ اهلل مل ٜأخص
عً ٢ايـذٗٸاٍ عٗساّ بطًب ايعًِ ست ٢أخص عً ٢ايعًُا ٤عٗساّ ببصٍ ايعًِ
يًذٗٸاٍص ؾهإ بصٍ ايعًِ ٚايتٛد ٘ٝايـُـشُس ٟعٗساّ َٝٚجاقاّ أخص ٙاهلل عً٢
ايعًُا - ٤بعس تعًُِٗ ٚقريٚضتِٗ عًُا : - ٤بإٔ ٜعًُ ٙٛملٔ دًٗ٘ ٜٚؿٝسٚا
ب٘ َٔ مل ٜعًُ٘ يٓٝتؿع ب٘ َٔ أسبٖٚ ,صا ايهتاب أيٓؿت٘ إَتجا ّ٫يٮَط ٚتٓؿٝصاّ
 ٬عً ٢طبل ايعٗس ٚايـُٝجام أضدْ ٛؿع٘ ٚأتهطع اي ٘ٝغبشاْ٘ بكبٛي٘ .
ٚعُ ّ
ٖٓ َٔٚا أْكض َٔ ٜكطأ نتابٖ ٞصا( :ا٫ضبع ٕٛسسٜجاّ) إٔ ٜتؿُٗ٘
ٜٚهطضقطا٤ت٘ ستٜ ٢ػتٛعب٘ ثِ ٜعًُ٘ ٜٚؿٝس ب٘ َٔ ٜتكبٌ َٓ٘ ٜٚكتٓع ب٘ َـُٔ
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ٜتٛقع ؾ ٘ٝاٜ٫ـُإ أ ٚايطغب ١يف تعًِ ايـُعاضف ا٫غٚ ١َٝ٬ا٫سازٜح
ايـُـشُس ,١ٜؾكس ض ٣ٚايهًٝين يف (أق ٍٛايهايف) بػٓس ٙايـُكب ٍٛايـُتكٌ
باَ٫اّ ايباقط ( :)طظنا ٠ايعًِ إٔ تعًُٓ٘ عباز اهللص.
إشٕ  :بصٍ عًْٚ َِٗٛؿط أسازٜجِٗ بني عباز اهلل ٚتعًَ ُِٗٝهاَٗٓٝا
ظناْٚ ٠ـُاٚ ٤قسقٚ ١إسػإ ٚقطب َٔ ١ايطمحٔ تػتٛدب ظٜاز٠
ا٭دط ٚتهاعـ ايجٛابٚ ,يعً٘ ٜكري بٓؿط أسازٜجِٗ ٚتعً ِٝايٓاؽ عًَِٗٛ
(ٜٚ )كبض ؾكٗٝاّ عايـُاّ يف ايسْٝا  ,أ ٚيف ا٫قٌ ٜ :ـشؿط ٙاهلل  ّٜٛايكٝاَ١
يف ظَط ٠ايعًُا ٤ايؿكٗا ٤ا٫تكٝا. ٤
ٚتصنطا ٜ -ا أخٜٚ ٞا أخيت يف اهلل  -خطاب أَري ايـَُٓ٪ني (َ )ع
ايعبس ايكايـض  :طٜا نُ ٌٝبٔ ظٜاز إسؿغ َا أق ٍٛيو  :ايكًٛب أٚع١ٝ
ؾدريٖا أٚعاٖاص اْـُا عبٸط عٔ ايكًٛب با٭ٚع ١ٝ٭ْ٘ تٛزع ؾٗٝا ايعًّٛ
ٚايـُعاضف نُا تٛنع ا٭طعُ ١يف ا٭ٚاْٚ ,ٞطخريٖا أٚعاٖاص  :أنجطٖا
ٚعٝاّ ٚسؿعاّ يًُعاضف ايٓاؾع ,١ثِ قاٍ ( :)طايٓاؽ ث٬ث : ١ؾعايـِ ضباْ,ٞ
َٚتعًِ عً ٢غبْ ٌٝـذاُٖٚ ,٠ـر ضعاع أتباع نٌ ْاعلص أتـُٓ ٢إٔ تهٕٛ
أٜٗا ايكاض ٤٣زاضغاّ ٭سازٜجِٗ اييت ٖ ٞخري ايسْٝا ٚا٭خطَٚ ٣تعًُاّ يف
ططٜل ايٓذآٜ ٫ ّٜٛ ٠ؿع َاٍ  ٫ٚبٓ ٕٛإ َٔ ٫أت ٢اهلل بكًب غً. ِٝ
ثِ اْ٘ بٓؿطى عًٚ َِٗٛأسازٜجِٗ (ٚ )تعًُٝو ايٓاؽ ٭سازٜجِٗ
ت٪ز ٟغطناّ ؾطعٝاّ  ١َُٗٚضباَْ ١ٝطًٛب َٔ ١ايعًُاٚ ٖٞ ,٤ظٝؿتِٗ
ٚٚادبِٗ أْاطٗا اهلل غبشاْ٘ بعًُا ٤آٍ َـشُس (ٚ )ضبطٗا بِٗ يف نٌ
عكط ٚظَإ َٛٚقع َٚهإ سٝح ٚضز يف أخباض نجري : ٠بٝإ ٚظٝؿ ١ايؿكٗا- ٤
عًُا ٤آٍ َـشُس  : - طَطابط ٕٛبايجػط ايص ًٜٞ ٟإبًٝؼ ٚعؿاضٜت٘ص
ٜسؾع ٕٛؾبٗات٘ ٚٚغاٚغ٘ ٚتؿهٝهات٘ ٚتـشطٜؿات٘ اييت ٜٛس ٞبٗا إىل
قًٛب ايٓاؽ ٚعكٛهلِٚ ,إٕ ايؿك ٘ٝايتك : ٞطأؾسٸ عً ٢إبـًـٝؼ َٔ أيـ
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عابس ,٭ٕ ايعابس ُٖٸ٘ شات ْؿػ٘ ؾكط ٖٚ ,صا ٜ -عين ايعايـِ ايـُٓكص
يًهعؿاٚ ٤قً ًٞٝايـُعطؾ َٔ ١ايؿبٗات ٚايـشريُٖ - ٠ٸ٘ َع شات ْؿػ٘ شات
عباز اهللص يٓٝكصِٖ َٔ إبًٝؼ ٚدٓٛزٚ ٙيصا نإ ايعايـِ ايعاٌَ بٛظٝؿت٘
أؾهٌ عٓس اهلل َٔ أيـ عابس .
ٚاعًِ -اٜٗا ايكاض ٨ايـُتعًِ يـشسٜح َـشُس(ٚ )آي٘ ( -)أْو
تكري بتعًُو سسٜجِٗ (ٚ )تعًُٝو غريى ب٘ ممٔ اغتُع ايك ٍٛايؿطٜـ
ٚايـشسٜح ايـُـشُس ٟايًطٝـ ٚإتبع أسػٓ٘ ٚ ,أسػٔ ايك ٖٛ ٍٛسسٜح
َـشُس (ٚ )آي٘ ( )سٝح ٚضز يف ايـدرب ايكشٝض غ٪اٍ عٔ ق ٍٛاهلل
غبشاْ٘ طايٖصٹٜٔٳ ٜٳػٵ ٳت ٹُعٴٕٛٳ ايِ َكٛٵٍٳ ؾَٝٳ ٻت ٹبعٴٕٛٳ َأسٵػٳ ٳٓ٘ٴ ُأ ٵٚيَ ٹ٦وَ ايٖصٹٜٔٳ ٖٳسٳاٖٴِٵ اي ًٖ٘ٴ
٭ ِيبٳابٹص قاٍ ( )يف تؿػري :ٙطٖ ٛايطدٌ ٜػُع
ٳُ ٚأ ٵٚيَ ٹ٦وَ ٖٴِٵ ُأ ٵٚيُٛا ا َ
ايـشسٜح ؾٝشسٸخ ب٘ نُا مسع٘ ٜ ٫عٜس ؾٜٓ ٫ٚ ٘ٝكلصٚ ,ؾكٓا اهلل غبشاْ٘
٭زا ٤ايـُُٗٚ ١حتكٝل ايػطض بتعًِ أسازٜجِٗ ٚتعًُٗٝا اْ٘ مسٝع َـذٝب .
 -2ثِ أْبٸ٘ ْؿػ ٞبايعٌُ عًٚ ٢ؾل ايعًِ ايكايـض ٚأسصٸضٖا ٜ َٔٚـشب
َٔ اخٛتٚ ٞابٓا ٞ٥ايـَُٓ٪ني ٚاخٛاتٚ ٞبٓات ٞايـَُٓ٪اتٚ ,أتصنط قٍٛ
ضغ ٍٛاهلل ( :)طايعًِ ب ٬عٌُ نايؿذط ب ٬ثـُطص ْؿع٘ قًٚ ٌٝنطضٙ
نجري ٚسػاب٘ يف ايكرب  ّٜٛٚايكٝاَ ١نبريٚ ,قس ٚضز يف ايـدرب ايكشٝض غ٪اٍ
اَ٫اّ ايكازم ()عٔ ق ٍٛاهلل غبشاْ٘ يف غٛض ٠اْ٫عاّ  :ط َؾ ٹً ًٖ٘ٹ ايـشذٻُ١
ا ِيبٳا ٹي ٳػُ١ص ؾكاٍ ( :)طإٕ اهلل تعاىل ٜك ٍٛيًعبس  ّٜٛايكٝاَ: ١أنٓت عايـُاّ ؟
ؾإ قاٍ ْ :عِ  ,قاٍ ي٘  :أ ؾ ٬عًُت مبا عًُتٚ ,إ قاٍ  :نٓت داٖ ّ٬قاٍ
ي٘  :أ ؾ ٬تعًُت ست ٢تعٌُ ؟ ؾٝدكُ٘ ٚشيو ايـشذ ١ايبايػ١ص .
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 -2طًّ حفظ ًّ أًيت أزبعني حدٙجاً ًـٌا حيتاجْ٘ اه ًّ ٕٚأًس دٍِٔٙ
ٙسٙدْٗ بٕ ٗجٕ ا هل ٗاهداز اآلخس ٝبعجٕ ا هل  َ٘ٙاهيٚاً ٞقئٚاً اهـٌاً ٗحظسٖ
ا هل ًع اهِبٚني ٗاهصدٙيني ٗاهظٔداٗ ١اهصاهـحني ٗحشّ اؤهئم زقٚياًص.
ٖصا خرب َؿٗٛض بني َـشسٸث ٞا٫غ ّ٬قاطب ١ضٚا ٙايـُؿاٜذ َٔ ايؿطٜكني
يف نتب سسٜجِٗ ٚ ,أنجط ايؿٝذ ايكسٚم َٔ ضٚاٜت٘ بأغاْٝس َتعسز٠
 يف نتاب٘ ايـدكاٍ ٚيف غريٚ -ٙبعهٗا قشٝض ايػٓس . -1سؿغ ايـشسٜح ٜعين نبط٘ ٚقٝاْت٘ عٔ ايهٝاع ٚاٱْسضاؽ ٚؾِٗ
َعٓاٚ ٙضٚاٜت٘ يًػري ْٚؿط ٙي٘ بأ ٟططٜل َـُهٔ ستٜ ٢ؿتٗط ٜٓٚشؿغ ٫ٚ
ٜهٝع يؿع٘ ٜٓ ٫ٚسضؽ يؿع٘ َٚعٓا. ٙ
ٚ -2ايـُطاز َٔ ايـشسٜح ٖ ٛن ّ٬ايطغ ٍٛا٫ععِ (ٚ )سها ١ٜؾعً٘
ٚغٓت٘ ايهاؾؿ ١عٔ ز ٜٔاهلل غبشاْ٘ ٚعٔ تؿطٜع٘ ايص ٟأبًػ٘ إىل اَت٘ ٚ ,قس
سؿع٘ أٌٖ بٝت٘ (ْٚ )كً ٙٛإيٓٝا د ّ٬ٝبعس د ,ٌٝؾهإ سسٜجِٗ ()
سسٜح ضغ ٍٛاهلل (ٜ )ط ْ٘ٚٚنابطاّ عٔ نابط عٔ ضغ ٍٛاهلل ( )عٔ
درب )( ٌٝ٥عٔ ايباض ٨ايـذً ٌٝدٌٸ ٚع. ٬
ٜ ٫ٚهؿ ٞسؿغ ايـشسٜح يف ايباطٔ  -عٔ ظٗط خاططٚ -إٕ نإ سؿع٘
عً ٢ظٗط خاططْٚ ٙكؿ٘ يف يٛح قًب٘ ثٛاب عع ,ِٝإ ٫أْ٘ ٫بس َٔ ايتس ٸبط يف
َعٓاٚ ٙايعٌُ بـُ٪زٸاَٚ ٙهُ ْ٘ٛبكط ١ٜٓقٛي٘ ( )طَـُا حيتاد ٕٛإئَ ٘ٝ
أَط زِٜٗٓص ٚع٬قتِٗ بباض ِٗ٥ستٜ ٢عٌُ بايـشسٜح ٜٚتس ٜٔبـُهُ َ٘ٛبعس
إٔ ٜتؿِٗ َعٓاٜٚ ٙسضى َهَُٚ ْ٘ٛػعا, ٙأعِ َٔ ايـشسٜح ايصٜ ٟـشتاد٘ يف
عبازات٘ أ ٚيف تهػبات٘ أ ٚع٬قات٘ أْ ٚـشٖٛا قاٍ ضغ ٍٛاهلل ( : )طضسِ
اهلل إَط٤ٶ مسع َكاييت ؾٛعاٖا ؾأزٸاٖا نُا مسعٗاص.
ٖٚصا ايـشسٜح ٜعِ ايـشسٜح ايـُـشتاز اي ٘ٝؾـ ٞأَٛضايسٚ ٜٔأسهاّ
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ايؿطع ايـُبني عَُٛاّ :أعِ َٔ ايـشسٜح ايصٜ ٟـشتاد٘ يف عكا٥س ٙأ ٚيف
أخ٬ق٘ أ ٚيف عبازات٘ أ ٚيف تهػبات٘ أ ٚيف ع٬قات٘ أْ ٚـشٖٛا ,ؾاْ٘ بـُعطؾ١
سسٜج٘ ( )تػُ ٛعكٝست٘ ٚأخ٬ق٘ ٚتكض أعُاي٘ ايعبازٚ ١ٜايتذاض١ٜ
ٚايـشٝاتٜٚ ١ٝـشصض ايـُهًـ َٔ ايعٌُ ايؿاغس  َٔٚايطبا  َٔٚايباطٌ ٜٚعٌُ
ايـش. ٍ٬
٫ٚبس َٔ ْؿط ايـشسٜح ستٜٓ ٢شؿغ ٜ ٫ٚهٝع ٜٓ ٫ٚسضؽ  ,بٌ إٕ
يٓؿط عًٚ َِٗٛأسازٜجِٗ ( )بني ايٓاؽ ؾه ٬ععّ ُٝا ٫غُٝا قًٛب
ايـُػتهعؿني  -قً ًٞٝا٫زضاى ٚايصٜ ٜٔـدؿ ٢إختطاف ايـُؿػسٜٔ
٭ؾهاضِٖ ٜٚـداف إٜكاعِٗ بايؿو يف عكٝستِٗ  -ض ٣ٚايؿٝذ ايهًٝين بػٓسٙ
ايـُتكٌ إىل اَ٫اّ ايكازم ( :)طضدٌ ضا ١ٜٚيـشسٜجٓا ٜبحٸ شيو يف
ايٓاؽ ٜٚؿسٸ ب٘ قًٛب ؾٝعتٓا أؾهٌ َٔ أيـ عابسص .
ٚبحٸ ايعًِ ْٖ ٛؿط ٙبني ايٓاؽ ٚتطٚجي٘ إعَٝ٬اّ يػطض نػب ايكًٛب
ٚتكٜٛتٗا عً ٢اٜ٫ـُإ ٚايعكا٥س ايـشكٚ ١ا٫ؾهاض ايعايٖٚ , ١ٝص ١َُٗ ٙعع١ُٝ
ٚؾا٥س ٠دع ١ًٜؾإٕ أدطٖا ععٚ ِٝؾاعًٗا أؾهٌ َٔ أيـ عابس ٜٓؿع ْؿػ٘ يف
َباؾط ٠عباز ٠اهلل غبشاْٖ٘ٚ ,صا ْ -اؾط عً ّٛآٍ َـشُس ٜٓ - ؿع ايٓاؽ
يف عكٝستِٗ ٚإق٬ح طأَط زِٜٗٓص ٚعًُ٘ ٜ ٫ـدتل بؿك٘ ايـشٚ ٍ٬ايـشطاّ
ٚايطٗاضٚ ٠ايٓذاغٚ - ١إ ناْت ٖص ١َُٗ ٙدساّ  -بٌ ٜعِ ايعكا٥س ايـشك١
ٚايـُعاضف ا٫غٚ ١َٝ٬ايعً ّٛايكطآْٚ ١ٝايـشسٜج ١ٝاييت تٓؿع ايٓاؽ يف سٝاتِٗ
ايسْٝا ٚتطبطِٗ بسٚ ِٜٗٓتكطٸبِٗ إىل ضبِٗ ٜٚطدَٗٓ ٢ا ق٬ح آخطتِٗ
ٚعُاض ٠قبٛضِٖ ٚعًٛٸ َكاَِٗ  ّٜٛقٝاَتِٗ .
 -3طٜطٜس ٕٚب٘ ٚد٘ اهلل ٚايساض ا٫خط٠ص ٖصا ؾطط َـشبٛب ١ٝسؿغ
ايـشسٜح ٚتطتٸب ا٭دط ايعع: ِٝ
 -4ط بعج٘ اهلل ؾكٗٝاّ عايـُاّ ....ص ؾ٬بس َٔ إٔ ٜككس ساؾغ ايـشسٜح
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ايـُـشُس ٟايتكطٸب إىل اهلل غبشاْ٘ بعًُ٘ ٫ٚبس إٔ ٜطد ٛبعًُ٘ ضنٛإ اهلل
ٚايساض اٯخط.٠
ٚا٫ثــط ايـُرتتب عً ٢سؿغ أضبعني سسٜجاّ ٚتسبٸط َعٓاٚ ٙايعٌُ ب٘
ٚايتس ٜٔعً ٢طبك٘ ٚايتكطب ب٘ إىل اهلل غبشاْ٘ ٖ ٛإٔ ٜبعج٘ اهلل غبشاْ٘ ّٜٛ
ايكٝاَ ١يف عساز ايؿكٗا ٤ايعًُا ٤ايص ٜٔضؾع اهلل غبشاْ٘ زضدتِٗ سٝح قاٍ
طٜٳ ٵطؾَعٵ اي ًٖ٘ٴ ايٖصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا َٹ ٵٓهُِٵ ٚٳايٖصٹٜٔٳ أُٚتٴٛا ا ِي ٹعًِِٳ ٳزضٳدٳاتٺص ٚ ,قس قسٸّ اهلل
غبشاْ٘ اٜ٫ـُإ عً ٢ايعًِ َـُا ٜهؿـ عٔ يع ّٚايتشً ٞبا٫عتكاز ايكشٝض
ٚايعٌُ ايكايـض ٚايتس ٜٔايكازم ايـُٛاؾل يٜ٬ـُإ قبٌ طًب ايعًِ َٚع٘ ,
ٔ آَٳٓٴٛاص ٚطأُٚتٴٛا ا ِي ٹعًِِٳص ٜٚػتشكٛا ضؾع
ستٜ ٢كسم عً ٘ٝأْ٘ َٔ طايٖصٹ ٜٳ
كسِّٜكٹنيٳ ٚٳايؿټ ٳٗسٳا ٹٚ ٤ٳايكٻايـشنيٳ
ايسضدات ايعً ّٜٛ ٢ايكٝاََ ١ع طاي ٻٓبٹِّٝنيٳ ٚٳاي ِّ
و ٳضؾٹٝكّاص.
ٔ ُأ ٵٚيَ ٹَ ٦
ٳٚسٳػٴ ٳ
ٚقس ٚضزت ا٭خباض ايهجري - ٠بايـُ٦ات  -يف ؾهٌ تـشك ٌٝعً ّٛايكطإٓ
ٚايـشسٜح ٚيف دعا ٙ٤يف ايسْٝا ٚثٛاب٘ يف ا٫خطٖ , ٠صا ايـشسٜح أسسٖا ؾكس
ٚعس ؾ ٘ٝضغ ٍٛاهلل ( )إٔ ٜبعح اهلل غبشاْ٘ ايـشاؾغ ٭ضبعني سسٜجاّ َـُا
حيتاز ايٓاؽ إي ٘ٝيف أَٛض زٚ ِٜٗٓع٬قتِٗ بطبِٗ ٜٚ -ـشؿط ٙيف ظَط ٠ايعًُا٤
َٚع ايؿكٗاٜٚ ٤جٝب٘ بجٛابِٗ ٜٚطؾع زضدت٘ َعِٗ يف اٯخطَ ,٠ع تؿاٚت
زضدات ايعًُاٚ ٤عسّ تػاٜٗٚا  ,ؾإ ايسضد ١تعًٚ ٛتطتؿع نًُا اضتؿعت
أسٛاٍ ايعًُا َٔ ٤سٝح تك ٣ٛاهلل غبشاْ٘ ٚإيتعاّ زٚ ٜ٘ٓؾطع٘ َٚـذاٖس٠
ايٓؿؼ ا٭َٸاض ٠بايػ ٤ٛيف غًٛنِٗ .
ٚقس ٚضز أثط آخط يـشؿغ أضبعني سسٜجاّ  ,ضٚا ٙاب ٛغعٝس ايـدسضٟ
 ايكشاب ٞايـذً -ٌٝعٔ ضغ ٍٛاهلل ( :)طنٓت ي٘ ؾؿٝعاّ ٚؾٗٝساّ ّٜٛايكٝاَ١ص أ ٟنٓت ي٘ ؾاؾعاّ أطًب ي٘ غؿطإ شْٛب٘  ّٜٛايكٝاَٚ , ١أنٕٛ
ؾاٖساّ عً ٢سػٔ ساي٘ ايص ٖٛ ٟسؿع٘ يف ايسْٝا ايـشسٜح ايٓاؾع يف أَط زٜ٘ٓ
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ٚؾطع٘ ٚ ,يف سسٜح سرب ا - ١َ٫عبس اهلل بٔ عباؽ -عٓ٘ ( :)طَٔ
سؿغ َٔ اَيت اضبعني سسٜجاّ َٔ ايػٓ ١نٓت ي٘ ؾؿٝعاّ  ّٜٛايكٝاَ١ص َٚا
عُٻا
ن ٳع١ٺ ٳ
ص ٳٌٖٴ ُنٌټ َٴطٵ ٹ
أععِ ا٭ثط ,ضظقٓا اهلل غبشاْ٘ ؾؿاعت٘ ( ّٜٛ )طتٳ ٵ
غهَاضٳ ٣ٳَٚٳا ٖٴِٵ
س ٵًَُٗٳا ٚٳتٳطٳ ٣ايٓٻاؽٳ ٴ
ٌ ٳ
س ٵُ ٕ
نعٳتٵ ٚٳتٳهٳعٴ ُنٌټ شٳاتٹ ٳ
َأضٵ ٳ
ؾسٹٜسٷص.
ب اي ًٖ٘ٹ ٳ
ٔ عٳصٳا ٳ
ػهَاضٳ ٣ٳَ ٚيهٹ ٻ
بٹ ٴ
ٚباختكاضَٛ :نٛع ايـشسٜح ايؿطٜـ إٔ ٜـشؿغ اْ٫ػإ  َٔ -أَ١
َـشُس  -أضبعني سسٜجاّ  ,بـُعٓ ٢سؿعٗا يف ايكًب ٚتسبٸط َعٓاٖا ٚؾِٗ
َػعاٖا ثِ ايعٌُ بـُ٪زٸاٖا ٚايتسٜٸٔ عً ٢طبكٗا ْٚؿطٖا بني ايٓاؽ  ,قاقساّ
بصيو نً٘ ايتكطب إىل اهلل غبشاْ٘ ٜ :طٜس بـشؿغ ايـشسٜح ٚد٘ اهلل ٚايساض
ا٫خط . ٠ثِ ٜرتتب عً ٘ٝا٫ثط ايعع : ِٝطبعج٘ اهلل  ّٜٛايكٝاَ ١ؾكٗٝاّ عايـُ ّا
ٚسؿط ٙيف ظَطتِٗ َع ايٓبٝني ٚايكسٜكني ٚايؿٗساٚ ٤ايكًشا٤٫٪ٖٚ - ٤
أعً ٢زضدات ايكطب َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚ -سػٔ أ٩ي٦و ضؾٝكاّ .
َٓٚؿأ ٖصا ايؿهٌ ٖ ٛإٔ أسازٜجِٗ ( - )نُا ٬ٜسغ ايـُ َٔ٪ايتكٞ
ايٛضع  -تبعح ْٛضاّ يف ايباطٔ ٚايكًب ٚبكري ٠يف ايعكٌ ٚايؿهط ٚجتعٌ عٓسٙ
ايبكريٚ ٠ايًص ٠يف ؾِٗ أسهاّ ايؿطٜع , ١ؾٝؿب٘ س٦ٓٝص ايؿكٗا ٤ايعًُا ٤ا٭تكٝا٤
ٜٚػتشل زضدتِٗ  ّٜٛايكٝآَٖ َٔٚ , ١ا ٚضز يف بعض ْكٛم ايـشسٜح
طَٔ سؿغ َٔ أَيت  ....سؿط ٙاهلل  ّٜٛايكٝاََ ١ع ايٓبٝني ٚايكسٜكني
ٚايؿٗساٚ ٤ايكايـشني ٚسػٔ أٚي٦و ضؾٝكاّص .
ٜٓٚبػ ٞا٫يتؿات إىل إٔ سؿغ أضبعني سسٜجاّ ْٖٛ ٛع َٔ ايتؿك٘ يف ايسٜٔ
ايصٚ ٟضزت ب٘ اٯ ١ٜايهطٜـُ ١يف غٛض ٠ايتٛب122 : ١ط َؾ ًَٛٵْ َ٫ٳؿَطٳ َٹٔٵ ُنٌِّ ؾٹطٵقَ١ٺ
دعٴٛا
صضٴٚا َق ٵَٛٳٗٴِٵ إشا ضٳ ٳ
صضٴٚا َق ٵَٛٳٗٴِٵ ٳٚيٹٝٴٓ ٹ
َٹٓٵٗٴِٵ طَا٥ٹ َؿ ْ١يٹٝٳتٳؿَكٖٗٴٛا ؾٹ ٞايسِّ ٜٔٔٳٚيٹٝٴٓ ٹ
صضٴٕٚٳصٚ ,يف ضٚاٜاتِٗ ( )سحٸ عع ِٝعًْ ٘ٝعري قٛي٘
ٔإيَٝٵِٗٔٵ َي ٳعًٖٗٴِٵ ٳٜشٵ ٳ
( :)طتؿكٗٛا يف ايس , ٜٔإٕ اهلل ٜك ٍٛيف نتاب٘  :يٹٝٳتٳؿَكٖٗٴٛا ؾٹ ٞايسِّٜٔٔ
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صضٴٕٚٳ ص
دعٴٛا ٔإيَٝٵِٗٔٵ َي ٳعًٖٗٴِٵ ٳٜشٵ ٳ
صضٴٚا َق ٵَٛٳٗٴِٵ إشا ضٳ ٳ
صضٴٚا َق ٵَٛٳٗٴِٵ ٳٚيٹٝٴٓ ٹ
ٳٚيٹٝٴٓ ٹ
طعًٝهِ بايـتؿـك٘ يف ايس ٜٔؾاْ٘ َٔ مل ٜتؿك٘ يف ز ٜٔاهلل مل ٜٓعط اهلل ايّٜٛ ٘ٝ
ايكٝاَٚ ١مل ٜعىٓ ي٘ عُّ٬ص ٚقاٍ اَ٫اّ ايكازم ( )يف ايـدرب ايكشٝض :
طيٛززت إٔ أقشاب ٞنطبت ضٚ٩غِٗ بايػٝاط ستٜ ٢تؿكٗٛاص.
ٚايـُطاز َٔ ايتؿك٘ يف ايس : ٜٔايتعًِ ٚايتجكـ ٚطًب ايعً ّٛا٫غ١َٝ٬
َٔ عكا٥س َٚعاضف ٚأؾهاض ٚؾك٘ ْٚـشٖٛا َـُا حيتاز اي ٘ٝايـُػًِ يف سٝات٘
ايسْٝا َكسَ٫ ١ق٬ح زٚ ٜ٘ٓع٬قت٘ بطب٘ ٚعُاض ٠ٯخطت٘  -قربٚ ٙقٝاَت٘ . -
ٜ ٫ٚطاز َٔ ايتؿك٘ ايـُـشبٛب ؾطعاّ َ :ـذطز سؿغ ايـشسٜح أ ٚايؿتٝا
أ ٚايؿهط ٠ايـُبجٛث ١يف ايكطإٓ ايـشه ِٝأ ٚايـدرب ايؿطٜـ  ,بٌ ٜطاز َٓ٘
ايـشؿغ ٚايتعًِ َع ايعٌُ ب٘ ٚايتسٚ ٜٔايتكطب إىل اهلل غبشاْ٘ بعًُ٘ عً٢
ٚؾك٘ ٚ .قس إغتؿانت ْكٛم ا٫خباض بني ايـُـشسثني إٔ ضغ ٍٛاهلل ()
خطب يف َػذس ايـدٝـ يف سذ ١ايٛزاع ٚقاٍ ؾٗٝا  :طْهٸط اهلل عبساّ مسع
َكاييت ؾٛعاٖا ٚسؿعٗا ٚبًٓػٗا َٔ مل ٜػُعٗاص.
َٚعٓ ٢طْهٸط اهلل عبساص دعً٘ ْهطاّ سػٓاّ مج ّٜٛ ّ٬ٝايكٝاَ ١دعا٤
ؾعً٘  :طمسع َكاييتص ٚسسٜج ٞبـُا ؾ َٔ ٘ٝخري ْٚؿع ْٚكض ٚإضؾاز
طؾٛعاٖاص ٚؾُٗٗا طٚسؿعٗاص عٔ ظٗط خاططٚ ٙيف يٛح قًب٘ ٚقاْٗا عٔ
اٱْسضاؽ بإٔ عٌُ بٗا ٚأخص بٓكشٗا ٚؾا٥ستٗا  ,ثِ ْؿطٖا طٚبًػٗا َٔ مل
ٜػُعٗاص أ ٟأبًػٗا َٔ مل تبًػ٘ َكايت٘ (ٚ )مل ٜكٌ اي ٘ٝسسٜج٘ بػُاع أٚ
نتاب ١أ ٚحنُٖٛا ستٜٓ ٢تؿع َٓٗا ٜٚعٌُ مبهُْٗٛا ؾٝعِ ايـدري ٚايٓؿع .
ٚايٓؿط ٚايتبًٝؼ خري عع ِٝدا ٤يف ايـدرب ايكشٝض  :طعايـِ ٜٓتؿع بعًُ٘
أؾهٌ َٔ غبعني أيـ عابسص  ٫ٚضٜب يف إٔ ايعايـِ ايٓاؾط عًُ٘ بني ايٓاؽ
ايباشٍ َعطؾت٘ هلِ  -بهتاب أ ٚتبًٝؼ أ ٚخطاب أْ ٚـشٖٛا  -أؾهٌ َٔ
ايعابس ايصٜٓ ٟؿع ْؿػ٘ ٚسػبٖٚ ,صا ايـدرب ايكشٝض ٜـذعٌ ايعايـِ
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ايـُٓتؿع َٔ عًُ٘ أؾهٌ َٔ غبعني أيـ عابس ٖٚ -صا ضقِ ٖا - ٌ٥ؾٝهؿـ
ايـدرب ايؿطٜـ عٔ ؾهٌ ععَٚ ِٝكاّ دً. ٌٝ
يهٔ ٫بس َٔ إعطا ٤ايعًِ ايسٜين سك٘ :
ٚسكٓ٘ ايتشًٓ ٞب٘ ٚبأٚقاؾ٘ ٚ ,ضز يف ايـدرب ايكشٝض ق ٍٛاٱَاّ
ايكازم ( :)طإطًبٛا ايعًِ ٚتعٜٸٓٛا َع٘ بايـشًِ ٚايٛقاضٚ ,تٛانعٛا
يـُٔ تعًُٓ ْ٘ٛايعًِ ٚتٛانعٛا يـُٔ طًبتِ َٓ٘ ايعًِص ٖٚصا خطاب يط٬ب
ايعً ّٛايسٚ ١ٜٝٓايـُعاضف ا٫غٚ ١َٝ٬زعٛتِٗ ٭ٕ ٜتشًٛا َع ايعًِ -
بايـشًِ ٚايٛقاض ,ؾإ اهلل غبشاْ٘ ٜطٜس َِٓٗ ايـذُع بني اَ٫ط ٜٔطعًِ َع٘
سًِص ٚايـشًِ نبط ايٓؿؼ عٔ ٖٝذإ ايػهب عٓس قسٚض اٱغا ٠٤اي,٘ٝ
ؾٜ ٬بتصٍ ٜ ٫ٚتٗٛٸض يف تكطؾ٘ ٚضزٸ ؾعً٘ بٌ ٜتعَ ٜٔع عًُ٘ بايٛقاض ٚايػه١ٓٝ
ٚايطظاْٚ ١ايعك ١ْٝ٬ؾإ ٖص ٙقؿ ١ايعًُا ٤ا٭بطاض ا٫تكٝا.٤
نُا أَط إَآَا ايكازم ( )بـتٛانع ايعًُاَ ٤ع طـ٬بـٗـِ ايـصٜٔ
ٜتعًُـ َِٗٓ ٕٛايعً ّٛايٓاؾعٚ ١ايـُعاضف ايـُـشُس ١ٜايعاي ١ٝايـُػتؿازَٔ ٠
أسازٜجِٗ ( ,)نٜ ٞتعًِ ايط٬ب ايتٛانع َٔ َعًُٚ ِٗٝأغاتصتِٗ  ,ؾإ
ايتعً ِٝايعًُٚ ٞا٫يتعاّ ايٛاقع ٞبايـدًل ايطؾٝع أق ٣ٛتاثرياّ َٔ ايتعًِٝ
ايٓعطٚ ٟايٓكض ايًؿع ٞبايتٛانع ٚايـشًِ ٚايٛقاض .
نُا أٚدب اَ٫اّ ايكازم ( )عً ٢ط٬ب ايعًِ إٔ ٜتٛانعٛا
ٜٚتصيًٛا يـُٔ طًبٛا َٓ٘ ايعًِ ايـُـشُس ٟايٓاؾع ستٜ ٢هْٛٛا َ٪زبني
َٓكازَ ٜٔتٛانعني يًعًُا ٤ا٭تكٝا , ٤ؾإ ايـُعطؾٚ ١ايعً ّٛايس ٫ ١ٜٝٓتهٌُ
إ ٫بايتٛانع ٚايٛقاض .
ٚعٓسَا ٜتشً ٢ط٬ب ايعًِ  -ايـُعًُٚ ٕٛايـُتعًُ -ٕٛبٗص ٙاٚ٫قاف
 ٖٞٚأخ٬م عايٜ ١ٝه ٕٛبٗا ايـُ َٔ٪عاي ٞايـُكاّ عٓس اهلل غبشاْ٘ ْ٘٫
ٜـشكل ايػطض ا٫قك َٔ ٢ؾه ١ًٝتعًِ أسازٜح ايطغ)( ٍٛ
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ِ بطنا
ٚاٜٚ ,)(١ُ٥٫كري َػتكبَ : ّ٬كسام (ايعايـِ ايطباْ )ٞسني ٜٗت ٸ
ضب٘ ٜٚعٌُ بكٛاْني ضب٘ ٚاخ٬م باض. ٘٥
ثِ قاٍ اَ٫اّ ايكازم  -يف ختاّ ايـدرب ايكشٝض  -ط ٫ٚتهْٛٛا عًُا٤
دباضٜٔص َتهرب ٜٔطؾٝصٖب باطًهِص تـذربنِ ٚتهربنِ طبـشكهِص
ٚسل ايعايـِ عع ِٝعٓس اهلل ٚيف تؿطٜع٘ ٚ ,ايتهرب ٚايتذري ٜػكط سل ايعايـِ
يف ايسْٝا ٜٗٚبط بـُػتٛا ٙعٓس اهلل تعاىل ٚيف ْؿٛؽ ايـَُٓ٪ني ايـُتكنيٚ ,طؾٹٞ
دبٻاضٕ عٳٓٹٝسٺص ٚطايهرب ضزا ٤اهلل ,
هبِّطٜٔٔٳص ط ٳٚخٳابٳ نٌُټ ٳ
دٳٗٳٓٻِٳ ٳَ ٵجٛٶ ٣ٹي ًُِٴ ٳت َ
ْ َٔٚاظع اهلل ضزا ٙ٤أنبٸ٘ اهلل يف ايٓاضص ْعٛش باهلل ْٚػتعني ب٘ يًتٛقَٔ ٞ
غهب٘ ٚغعري. ٙ
ٚأخري ّا أسسٸثهِ بـدرب ٜٔقشٝشني :
أٚيـُٗا عٔ اَ٫اّ ايباقط ( :)طَٔ عًِٓ باب ٖس ٣ؾً٘ َجٌ أدط َٔ
عٌُ بٜ٘ٓ ٫ٚ ,كل أ٩ي٦وص ٜعين بِٗ ايعاًَني بـشسٜح اهلسٚ ٣ايـدري
ٚايك٬ح طَٔ أدٛضِٖ ؾ٦ٝاّص ؾٝأخص ايعاٌَ باهلس ٣أدط ٙتاَاّ ٜٚأخصٙ
َعًُ٘ َجٌ أدط ايعاٌَ باهلس. ٣
ٚثاُْٗٝا عٔ اَ٫اّ ايكازم (ٜ )ـشه ٞق ٍٛدس ٙضغــ ٍٛاهلل ()
ؾـ ٞسل طايب ايعًِ ايطبٸاْ ٞايـُػتك َٔ ٢ايـشسٜح ايـُـشُس : ٟطَٔ
غًو ططٜكاّ ٜطًب ؾ ٘ٝعًُاّ غًو اهلل ب٘ ططٜكاّ إىل ايـذٓٚ ,١إٕ ايـُ٥٬ه١
يتهع أدٓشتٗا يطايب ايعًِ ضن٢ٶ ب٘ٚ ,إْ٘ ٜػتػؿط يطايب ايعًِ َٔ يف
ايػُا َٔٚ ٤يف ا٫ضض ست ٢ايـشٛت يف ايبشطص.
ْػأٍ اهلل ايتٛؾٝل ٚاٖ٫تساٚ ٤ا٫ستُا َٔ ٤ايعيٌ ؾإ طظي ١ايعايـِ
تعيعٍ ايعٛايـِص نُا قاٍ ضغ ٍٛاهلل (ٚ ,)ايـُِٗ محا ١ٜايٓؿؼ َٓٚعٗا
عٔ ايعيٌ ساٍ طًب ايعًِ ٚتعً ِٝايٓاؽ ايـدري ٚاهلس ٣يٓؿٛظ بػعاز٠
ايساض : ٜٔايسْٝا ٚا٭خط.٣

األزبعْ٘ حدٙجاً

()19

 -3طًّ أزاد اهـحدٙح هـٌِفع ٞاهدُٚا مل ٙلّ هٕ يف االخسُ ٝصٚب ًّٗ ,
أزاد بٕ خري اآلخس ٝأ طاٖ ا هل خري اهدُٚا ٗاآلخسٝص .
ٖصا ايـشسٜح ضٚا ٙمجع  َِٗٓ -ايؿٝذ ايهًٝين يف (أق ٍٛايهايف)
بػٓس قشٝض عٔ اَ٫اّ ايكازم (ٚ ٖٛٚ )انض ايـُعٓٚ ٢ايـُككٛز,
ٜٚسٍٸ عً ٢يع ّٚإخ٬م ايٓ ١ٝيف تعًِ ايـشسٜح ايـُـشُسٚ ٟتعًْٚ ُ٘ٝؿطٙ
ٚتبًٝػ٘ٚ ,إ ٫إشا قكس بطًب عً ّٛايـشسٜح ٚأضاز َٓ٘ َٓؿع ١ايسْٝا ٚؾا٥ستٗا
خػط ٚمل ٜهٔ ي٘ ْكٝب ٚأدط عٓس اهلل غبشاْ٘.
ٖصا ايـشسٜح ش ٚمجًتنيٚ ,نٌ مجً َ٘ٓ ١ت٪نس ايـُعٓ: ٢إخ٬م ايٓ١ٝ
يٛد٘ اهلل ٚايساض اٯخطٚ - ٠تجبت٘ ُٖ ,ا :
ايـذًُ ١اٚ٫ىل  :طَٔ أضاز ايـشسٜح يـُٓؿع ١ايسْٝاص ٚقكس َٔ تعًُ٘
أ ٚتعً ُ٘ٝيًٓاؽ غطن ّا زّْ ٜٛٝا ْٚؿع ّا عاد ّ٬نإٔ ٜطًب عً ّٛايـشسٜح يريتؿع
َكاَ٘ بني ايٓاؽ ٜٚـشرتّ ٚت٪ت ٢ي٘ اَٛ٫اٍ أٜ ٚـذعٌ ايػًطإ ي٘ َٓكباّ يف
ايكها ٤أ ٚيف ٚظا٥ـ ايسٚي ,١أٜ ٚككس ايتباٖ ٞبعًُ٘ ٚاٱؾتداض عً ٢غري,ٙ
أْ ٚـش ٛشاى َٔ ا٭غطاض ايسْٚ ١ٜٛٝايـُكاقس ايعاٚ ١ً٥ايٓٛاٜا ايعا٥ؿ ١نإ
تعًُ٘ ٚدٗس ٙؾاغساّ عٓس اهلل ٚنإ دٗاز ٙيف طًب عً ّٛايـشسٜح ٚحت ٸًُ٘
خطاباّ خًٛاّ َٔ ضن ٢اهلل غبشاْ٘  َٔٚثٛاب٘ طمل ٜهٔ ي٘ يف اٯخط٠
ْكٝبص ٚمل ٜؿع بطنٛإ اهلل ْٚع ِٝاٯخطٚ ٠خًٛز ايـذٓ. ١
بٌ اْ٘ ي ٛقكس َٓؿع ١ايسْٝا خاق ّ١أقاب٘ ايعصاب ا٫يٚ ِٝتًعٓ ٢يف ْاض
دِٗٓ نُا ٚضز يف أسازٜح َتعسز :٠طَٔ طًب ايعًِ يٝباٖ ٞب٘ ايعًُا ٤أٚ
ٜـُاض ٟب٘ ايػؿٗا ٤أٜ ٚكطف ب٘ ٚد ٙٛايٓاؽ إي ٘ٝؾًٝتبٛأ َكعس َٔ ٙايٓاضص
ٚيف سسٜح ْيب اهلل عٝػ : ٢ط ٌٜٚيعًُا ٤ايػ ٤ٛنٝـ تًعٓ ٢عً ِٗٝايٓاضص
ضٚا ٙاَ٫اّ دعؿط بٔ َـشُس ايكازم ( )عٔ ْيب اهلل عٝػ. )( ٢
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ٚٚضز ا٭َط بايتشصٸض َٔ ايعًُا ٤ايـُكبًني عً ٢ايسْٝا ٚايصٜ ٜٔعٗط َٔ
تكطؾاتِٗ ايطغب ١يف ايسْٝا ٚاٖ٫تُاّ بعُاضتٗاْ ,عري قٛي٘ ( :)طإشا ضأٜتِ
ايعايـِ َـشبٸاّ يسْٝا ٙؾاتٸُٗ ٙٛعً ٢زٜٓهِص أ ٫ ٟتـذعًٛا زٜٓهِ ق٬ز ٠يف عٓك٘
تأخص َ٘ٓ ٕٚعً ّٛايـشسٜح ايـُـشُسٚ ٟأسهاّ ايؿطع ا٫غ,َٞ٬
بٌ إسصضٚا َٓ٘ يػ ٤ٛعاقبت٘ ٚخطري َكريٚ ٙخػطاْ٘ ايسْٝا ٚا٭خط,٣
ٚضز يف ايـشسٜح ايـُـشُس ٟايؿطٜـ  :طايؿكٗا ٤أَٓا ٤ايطغٌ َا مل ٜسخًٛا
يف ايسْٝا...ؾاشا ؾعًٛا شيو ؾاسصض ِٖٚعً ٢زٜٓهِص ٜعين تـشؿٓعٛا عً٢
زٜٓهِ َِٓٗ  ٫ٚتتبٸع ,ِٖٛبٌ ٚضز يف ايـشسٜح ايكسغ : ٞقٛي٘ غبشاْ٘ يف
سل عًُا ٤ايػ ٤ٛايػاعني يًسْٝا ايـُتعًكني بٗا  :طإٕ أزَْ ٢ا أْا قاْع بِٗ
إٔ أْعع سَٓ ٠ٚ٬ادات ٞعٔ قًٛبِٗص ٜعين يف عايـِ ايسْٝا .
ايـذًُ ١ايجاْ َٔ ١ٝايـشسٜح ايـذعؿط : ٟط َٔٚأضاز ب٘ خري اٯخط٠
أعطا ٙاهلل خري ايسْٝا ٚاٯخط٠ص ٜعين اْ٘ إشا قكس بطًب٘ يعً ّٛايـشسٜح خري
اٯخط ٣ْٛٚ ٠ايتكطب ب٘ إىل اهلل غبشاْ٘ ٚأضاز َٓؿع ١اٯخطْٚ ٠عُٗٝا َٔ
دٗاز ٙايعًُٚ ٞسؿع٘ يًشسٜح ٚتعًِٓ َعاْْٚ ٘ٝؿط ٙبني ايٓاؽ سكٌ عً٢
َطازٚ ٙأعطا ٙاهلل خري اٯخطْٚ ٠عُٗٝا ٚيصا٥صٖاَ ,ع ظٜاز٠ٺ ٖ : ٞإٔ ٜعط٘ٝ
اهلل خري ايسْٝا أٜهاّ ٜٝٚػٸط ي٘ َٓاؾعٗا سػب تكسٜط ٙغبشاْ٘ َٚا ٜطا ٙق٬ساّ
يًعبس َ َٔ -اٍ أ ٚقش ١أ ٚشض ١ٜأ ٚدا ٙأْ ٚـشٖٛا . -
ٚباختكاض  َٔ :أت ٢بعٌُ قايـض خايكاّ يٛد٘ اهلل غبشاْ٘ ٚأضاز ب٘
خري اٯخط ٠أعطا ٙاهلل خري ايسْٝا ٚاٯخط َٔٚ , ٠أتا ٙيككس زْٚ ٟٛٝغطض
ْؿع ايسْٝا ٚغُٓٝتٗا نإ ي٘ ايٓؿع ايسْ - ٟٛٝي ٛقسٸض ٙاهلل ي٘ ٚ -خػط َا عٓس
اهلل َٔ ا٭دط ٚايٓع , ِٝض ٣ٚايؿٝذ ايطٛغ ٞيف أَاي ٘ٝبػٓس َٛثٛم بكسٚضٙ
عٔ ضغ ٍٛاهلل ( : )طإْـُا ا٫عُاٍ بايٓٝات ٚ ,يهٌ إَطَ ٨ا ْ : ٣ٛؾُٔ
غع ٣إبتػاَ ٤ا عٓس اهلل ؾكس ٚقع أدط ٙعً ٢اهلل ععٸ ٚدٌٸ َٔٚ ,غعٜ ٣طٜس
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عطض ايسْٝا أ ٣ْٛ ٚعكا - ّ٫ظنا ٠عاّ َٔ ا٫بٌ أ ٚايػِٓ  -مل ٜهٔ ي٘ إَ ٫ا
ْ٣ٛص َٔ سطاّ ايسْٝا ٜٚـدػط َا عٓس اهلل ٜٚـشطّ َٔ ثٛاب٘ ٚأدطّٜٛ ٙ
ايكٝاّ يطبٸ ايعباز .
إشٕ ٖصا ايـشسٜح ٜـشحٸ عً ٢قكس ايتكطب إىل اهلل بعًُ٘ خايكاّ
يٛدٗ٘ ٚعً ٢إضازت٘ َٔ طًب٘ يعً ّٛايـشسٜح َٚعاضؾ٘  :ضنا اهلل غبشاْ٘
ط ٳَٚٳا ُأَٹطٴٚا إٔ ٖ٫يٹ ٳ ٝٵع ٴبسٴٚا اي ًٖ٘ٳ َـدًٹكٹنيٳ َي٘ٴ ايسِّٜٔٳ سٴٓٳؿَا٤ٳص ٚطًب ايعًِ ٚتعًِ
ايـشسٜح عبازٜ ٠تكطب اْ٫ػإ بٗا إىل اهلل ,ؾ٬بس َٔ إخ٬م ايٓ ١ٝهلل ٫ٚبس
َٔ تٓع ٜ٘ايككس عٔ ؾٛا٥ب ايسْٝا َٓٚاؾعٗا ايعا٥ؿٚ ١يصاتٗا ايعا. ١ً٥
ٚاشا أضاز اْ٫ػإ ضبٸ٘ ٚقكس ايتعيٓـ إي ٘ٝخايكاّ َٔ ضغبات ايسْٝا
٬َٚشٸٖا َطٜساّ بعًُ٘ عُاض ٠آخطت٘ ٚتـشك ٌٝضنٛإ باض ٘٥مجع اهلل ي٘ خري
ايسْٝا ٚخري ا٫خط. ٠
ٖصَ ٙعازي ١ضٚساَْٚ ١ٝعاًَ ١ضباْ ١ٝبني ايعبس ايـُـدًٛم ٚبني ايـُعبٛز
ايـدايل غبشاْ٘ ,ؾٓٝبػ ٞايتٛد٘ هلا ٚايتعاطَ ٞعٗا بـذس ٚإدتٗاز ٚدٗاز َع
ايٓؿؼ ا٭َٸاض ٠بايػ ٤ٛايطاغب ١يف ايسْٝا ايػاع ١ٝايٗٝا .
ٚإعًُٛا ٜا إخٛاْٚ ٞأبٓا ٞ٥ايـَُٓ٪ني ٚايـَُٓ٪ات  :إٕ ايسضدات ايعًٝا
اييت ؾاظ بٗا عًُا ٤اَ٫اَ ١ٝايـُانٚ ٕٛسكًٛا عًٗٝا ْاؾ َٔ ١٦إزباضِٖ عٔ
ايسْٝا َع إخ٬م ْٝتِٗ هلل ٚضؾهِٗ َٓاؾع ايسْٝا عٔ أؾهاضِٖ ْٛٚاٜاِٖ يف
عَُ ّٛطاسٌ عُطِٖ ايعًُٚ ٞدٗازِٖ ايرتب ٟٛاٱق٬سٚ ,ٞقس خػط َٔ
أقبٌ عً ٢ايسْٝا ٚغع ٢هلا غعٗٝاٚ ,ضبض َٔ أزبط عٔ ايسْٝا ٚغع ٢ٯخطت٘
ٚخ٬م ْؿػ٘ ٚإق٬ح ساي٘ ْٝٚت٘ .
ٖٓ َٔٚا ٜٓبػ ٞملٔ أضاز عًٛٸ ايـُكاّ يف ا٫خط - ٠إٔ ته ٕٛاٯخط ٠أنرب
ُٖٸ٘ ٚأق ٣ٛقكسْٝٚ ٙٸت٘ٚ ,إٔ ٜهَ ٕٛع ايكشاب ٞايـذً - ٌٝأب ٞشض
ايػؿاض -ٟايص ٟأَط ٙضغ ٍٛاهلل ( )إٔ ته ٕٛي٘ ْ ١ٝقايـش ١يف نٌ عٌُ
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ٜعًُ٘ ست ٢ايـُباح بإٔ ٜـشٛٸي٘ إىل عبازَ ٠ػتشبٜ ١جاب عًٗٝا  :نإٔ ٜؿطب
ايـُا ٤أٜ ٚأنٌ ايطعاّ نٜ ٞتك ٣ٛب٘ عً ٢عباز ٠ضب٘ ٚطاعتٜ٘ٚ ,هتػب
ٜٚتٸذط بككس ايهسٸ عًْ ٢ؿػ٘ ٚعٝاي٘ َكسَ ١يًتكٛٸ ٟعً ٢ايعبازٚ ٠ايطاع, ١
ٜٚكًض بني ايٓاؽ ٜٚعًُِٗ ايـدري  -سسٜح َـشُس ٚ آٍ َـشُس - 
يٝؿٛظ بطاع ١اهلل ٚضنٛإ غبشاْ٘ ٚيصٸ ٠اٯخط : ٠ايـُكاّ ايـدايس َع
أٚيٝا ٘٥نُا قاٍ اَ٫اّ ايكازم ( )يف ٖص ٙايـشسٜح  :ط َٔٚأضاز ب٘
اٯخط ٠أعطا ٙاهلل خري ايسْٝا ٚاٯخط٠ٺص .

األزبعْ٘ حدٙجاً

()23

 -4طهـٌا خوق ا هل اهعيى إستِطيٕ  ,ثٍ قاي هٕ  :أقبى  ,قأقبى  ,ثٍ قاي
هٕ  :أدبس  ,قأدبس  ,ثٍ قاي  ٗ :زّتٗ ٛجالهً ٛا خويت خوياً ٓ٘ أحبّ إهًِ ّٛم,
ٗال أكٌوتم إال ق ٌّٚأحبّ ,أًا إُ ٛإٙان آًس ٗإٙان أُٔٗ ٟإٙان أ اقب ٗإٙان
أثٚبص .
ٖصا ايـشسٜح ضٚا ٙمجع َٔ ايـُـشسثني ٚغٓس ٙقشٝض  ,ضٚا ٙايهًٝين
يف (أق ٍٛايهايف) ٚايربق ٞيف (ايـُـشاغٔ) ٚايكسٚم يف (ايـُـذايؼ),
 ٖٛٚسسٜح َـشُسٜ ٟتهُٔ سسٜجاّ قسغّ ٝا هلل غبشاْ٘ يٝؼ ٖ َٔ ٛآٜات
ايكطإٓ ايـُـذٝس ,سها ٙيٓا عٓ٘ غبشاْ٘  :أقسم ايـدًل ٚأنًُِٗ َ :ـشُس
ٚآٍ َـشُس . 
ٚايعكٌ ٖ ٛق ٠ٛؾهط ١ٜتسضى سكا٥ل ا٫ؾٝاٚ ٤بٗا ٜتعكٌ اْ٫ػإ ٜٚتكٛض
ايهآ٥ات  ,ثِ ٜكسٸم بٗا إشا قاّ عٓس ٙايسي ٌٝعًٗٝا ٚايربٖإ,

ٚتػُ٢

(ايٓؿؼ ايٓاطك )١أ ٟايعاقً ١ايـُؿهط ٠ايؿاعطٚ ,٠ايعكٌ ٚدٛز ضٚسٖ ٞاٌ٥
ٚنٝإ ْٛضاْ ٞععَ ِٝـذطٸز عٔ ايـُاز ٠ايـُـشػٛغ ,١تتك ّٛب٘ إْػاْ١ٝ
اْ٫ػإ ٚتؿرتم ب٘ عٔ ايـشٛٝإ ٚغريَ ٙـُا خًل ايطمحٔ .
ٚايٛدٛزات ايطٚس ١ٝنجري ٠أععُٗا ايعكٌ ايص ٖٛ ٟأععِ زيٚ ٌٝبطٖإ
عً ٢ايٛدٛز ايطٚس ٞايـُـشكٓل ايـُـذطٸز عٔ ايـُاز ٠ايـُـشػٛغ ١بأسس
ايـشٛاؽ ايـدُػٚٚ ,١دٛز ايعكٌ عٓس اْ٫ػإ أٚنض زي ٌٝعً ٢بطٕ٬
ا٭ؾهاض ايـُاز ١ٜايـًُشس ٠ايـُٓشطؾ ١عٔ ا٭زٜإ ايـُبعٛث َٔ ١ايطمحٔ ٚاييت
تٓهط ٚدٛز ايطٚح ايـُـذطز ٠عٔ ايـُاز ٠يف ٖصا ايه ٕٛايؿػٝض .
ٜكػٸِ ايؿ٬غؿ ١ايعكٌ إىل (ايعكٌ ايٓعط(ٚ )ٟايعكٌ ايعًُ )ٞضغِ نْ٘ٛ
ٚدٛزاّ ضٚسّ ٝا ٚاسساّ يهٓ٘ شٚ ٚدٗني َجٌ ايعًُ ١ايٓكس ١ٜأ ٖٛٚشٚ ٚظٝؿتني:
أ  -ايعكٌ ايٓعطٚ ٟظٝؿت٘ إزضاى ايـُعاضف ٚايعكا٥س ٚا٭ؾهاض.
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ب ٚ -ايعكٌ ايعًُٚ ٞظٝؿت٘ زع ٠ٛايـذػس ٚتطغٝب ايٓؿؼ يًعٌُ
ايكايـض ايـُػتشػٔ ٚتعٖٝسٚ ٙإبعاز ٙعٔ ايعٌُ ايؿاغس ايـُػتكبض .
ٜٚبس َٔ ٚبعض أخباضِٖ ( )إٔ اهلل غبشاْ٘ أَ ٍٚا خًل  :خًل
ايعكٌ  -ايٛدٛز ايطٚس ٞايـُـشض  -قاٍ اَ٫اّ ايكازم ( : )طإٕ اهلل
ععٸ ٚدٌٸ خًل ايعكٌ  ٖٛٚ -أ ٍٚخًل َٔ ايطٚساْٝني  -عٔ ٜـُني ايعطف
َٔ ْٛضٙص ؾٗ ٛأَ ٍٚـدًٛم َٔ ايٛدٛزات ايطٚساْ ١ٝقباٍ ايٛدٛزات
ايـذػُاْ.١ٝ
ثِ سه ٢اَ٫اّ( )سسٜح اهلل غبشاْ٘ َع ايعكٌ ٚقٛي٘ ي٘  :طأقبٌ
ؾأقبٌ ثِ قاٍ  :أزبط ؾأزبط ,ؾكاٍ اهلل تباضى ٚتعاىل  :خًكتو خًكاّ ععُٝاّ
ٚنطٸَتو عً ٢مجٝع خًكٞص ؾايعكٌ أنطّ َـدًٛم هلل غبشاْ٘ ٚقس ٖٚب٘ اهلل
يْ٬ػإ بسضد١ٺ عاي١ٝٺ تؿرتم عٔ باقَ ٞـدًٛقات٘ سٝح َٓش٘ أسبٸ َـدًٛم
يٖ٘ٚ ,صا ْٛع َٔ ايتهطٚ ِٜايتؿطٜـ ايص ٟأؾاض اهلل غبشاْ٘ إي ٘ٝيف قطآْ٘
ايـُـذٝس :ط ٳٚيَ َكسٵ نَ ٻطَٵٓٳا بٳٓٹ ٞآزٳّٳص .
طيـُا خًل اهلل ايعكٌ إغتٓطك٘ص أ ٟقٝٸط ٙبكسضت٘ ْاطكاّ بإٔ طًب
غبشاْ٘ َٓ٘ إٔ ٜٓطل ٜٚتهًِ ٜٚتشطىٚ,يـُا قاض ايعكٌ ْاطكاّ َتؿهطاّ َتعكّ٬
يـُا سٛي٘  -قاٍ غبشاْ٘ ي٘ :طأقبٌ ؾأقبٌص ثِ قاٍ ي٘ :طأزبط ؾأزبطص.
ٖٚصا ايـذًُ ١ا٫خري ٠نٓا ١ٜعٔ إغتذاب( ١ايعكٌ) يٓسا ٤ايـذًٚ ٌٝإطاع١
أَط خايك٘ غبشاْ٘ ٚتعاىلٚ ,سٝح نإ ايـذً ٌٝسهُٝاّ يف أٚاَط ٙضٚ٩ؾاّ
بعبازٜ ٙسع ِٖٛيـُا ٜكًشِٗ ٜٗٓٚاِٖ عُا ٜؿػسِٖ نإ ايعكٌ َػتذٝباّ
٭ٚاَطْٛٚ ٙاٖ ٘ٝطَطٝعاّ ٭َط ََ ٙ٫ٛـذتٓباّ َعكٝت٘ص ٖٓ َٔٚا ٚضز يف ايـدرب
 ٬نإ ي٘ ز َٔٚ ,ٜٔنإ ي٘ ز ٜٔزخٌ ايـذٓ١ص.
 :طَٔ نإ عاق ّ
ٖصا ايـشسٜح ٜهؿـ أ٪ٜ ٚنس َا ْعتكس - ٙإغتُسازاّ َٔ ْكٛم
ايكطإٓ ٚايػٓ ١ايـُطٗط َٔ - ٜٔايكطاع ايباطين بني ايعكٌ ايساع ٞٱطاع١
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ايطمحٔ ٚبني ايٓؿؼ ا٭َٸاض ٠بايػ ٤ٛايساع ١ٝيًعكٝإ ٚايطػٝإ ,ؾإ اْ٫ػإ
َطنب َٔ عكٌ ٜسع ٙٛيطاع ١ايطمحٔ  َٔٚؾٗ ٠ٛتسع ٙٛيطاع ١ايؿٝطإ
ايص ٖٛ ٟضَع ايؿػاز ٚايطػٝإٖٚ ,صا َؿٗٛز َـشػٛؽ بآثاض: ٙ
ؾإٕ ايعكٌ ٜطاع ب٘ ايطمحٔ ٜٚهتػب ايـذٓإ ٜٓٚذ ٛب٘ اٱْػإ َٔ
ايٓريإٚ ,يف ايـدرب  :طايعكٌ َا عبس ب٘ ايطمحٔ ٚإنتػب ب٘ ايـذٓإص.
بُٓٝا ايٓؿؼ أَٸاض ٠بايػ ٤ٛتسع ٛإىل ايطػٝإ ٚايعكٝإ ٚايػري ٚضا٤
ايؿٗٛات ٚايًصات ايـشطاّ.
٫ٚبس يًُ َٔ٪ايعاقٌ إٔ ٜػري ٚضا ٤عكً٘ ًٜٚبٸْ ٞساٜ ٫ٚ ٙ٤ػري ٚضا٤
غطا٥عٚ ٙؾٗٛات٘ احلطاّ ًٜ ٫ٚبٸ ٞضغبات ْؿػ٘ إشا ناْت تـدايـ ز ٜٔاهلل
غبشاْ٘ ٚؾطع٘ .
ثِ يـُا ظٗطت َٔ (ايعكٌ) اٱغتذاب : ١أقبٌ سني أَط باٱقباٍ ٚ ,أزبط
سني أَط باٱزباض ٖٚ ,صا قط ١ٜٓزع ٠ٛايعكٌ ٱطاع ١ايطمحٔ ٚإنتػاب
ايـذٓإ  -قاٍ ايـذً ٌٝغبشاْ٘ َـداطباّ َـدًٛق٘  -ايعكٌ : -
ط ٚععتٚ ٞد٬يَ ٞا خًكت خًكاّ ٖ ٛأسبٸ ايَٓ ٞوص ؾايعكٌ َـدًٛم
اهلل غبشاْ٘  ٖٛٚأسبٸ خًك٘ اي ٘ٝغبشاْ٘ .
ثِ أنٓس غبشاْ٘ َكاي٘ بايكػِ ٚايُٝني :
طٚععٸتٚ ٞد٬يٞص تٛنٝساّ ٚتك ّ١ٜٛيٛعس: ٙ
طبو أثٝبص ٚٚعٝس : ٙطبو أعاقبص
ٚايتٛنٝس بايُٝني أَط َتعاضف عكٝ٥٬اّ ٚ ,اهلل غبشاْ٘ غٝس ايعك٤٬
ٚخايل ايعكٌ ٚٚاٖب٘ يـُـدًٛقات٘ ايبؿط  ,ؾأقػِ غبشاْ٘ :
طٚععٸتٚ ٞد٬يٞص ٚقس سًـ بـذ٬ي٘ ٚغًطاْ٘ ايعًَُٚ ِٝهٛت٘ ايععِٝ
ٚأقػِ بععٸت٘ ايكاٖطٚ ٠قسضت٘ ايػايب ١اييت غًبت نٌ ؾٚ ٧ٝتػًطت عً٢
تـُاّ َـدًٛقات٘  ,ن ٞتتأنس سكٝكتإ بٌ ث٬ث: ١
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ايـشكٝك ١ا٭ٚىل  :أضاز غبشاْ٘ إٔ ٜبٝٸٔ يٓا إٔ ايعكٌ أسبٸ َـدًٛقات٘ إىل
شات٘ ايـُكسغ ١٭ٕ ؾأْ٘ اٱطاعٚ ١اٱْكٝاز ٚاٱغتذاب ١يٓسا ٤ايطمحٔ  -أَطٙ
ٚ , - ْ٘ٝٗٚسٝح أْ٘ غبشاْ٘ خايل اْ٫ػإ  ٖٛٚايطس ِٝبِٗ ٚايطمحٔ ؾٗٛ
ٜطٜس هلِ ايهُاٍ ٚايطقٞٸ ,ؾأَطِٖ ببعض ا٫ؾعاٍ ْٗٚاِٖ عٔ بعض ا٭ؾعاٍ
يٝتهاًَٛا ٜٚكرتبٛا َٓ٘ غبشاَْ٘ ,ع إغتػٓا ٘٥عٔ طاعتِٗٚ ,نإ اْ٫ػإ
ب
 ايـُأَٛض ايـُٓٗ - ٞأسبٸ َـدًٛقات٘ إي ٘ٝ٭ْ٘ ٚادس ايعكٌ ايص ٖٛ ٟأس ٸَـدًٛقات٘ إيٚ , ٘ٝب٘ ٜتهاٌَ اْ٫ػإ ٜٚكرتب َٔ ايطمحٔ عٓسَا ٜػتذٝب
ايعكٌ يٓساٜٚ ٙ٤تػًب عًْ ٢سا ٤ايػطٜع ٠اييت ٖ َٔ ٞدٓس ايؿٝطإ .
ايـشكٝك ١ايجاْ : ١ٝأضاز تعاىل إٔ ٜبٝٸٔ يٓا إٔ ايعكٌ ايـُػتعس يًطاع١
ٚاْ٫كٝاز ٖ ٛايـُأَٛض  ٖٛٚايـُٓٗٚ ٞأْ٘ بسعٛت٘ إىل اٱطاعٜ ١ػتشل ايجٛاب
ايص ٟأعسٸ ٙيًُطٝع أ ٚايعكاب ايص ٟأعسٸ ٙيًعاق.ٞ
ثِ قاٍ غبشاْ٘ خطاباّ يًعكٌ :
طأَا إْ ٞإٜاى آَط ٚإٜاى أْٗ٢ص أ ٟإٕ خطابات٘ غبشاْ٘ ٚأٚاَطْٛٚ ٙاٖ٘ٝ
 يف ايـشكٝكَ - ١تٛدٗ ١إىل عكٌ ايعاقٌ ٭ْ٘ ايـُتأثط بأَط ايـُٛىل غبشاْ٘ٚبٓٗ ٖٛٚ ٘ٝايـُٓؿعٌ بُٗا ايـُػتذٝب هلُا ,سٝح ٜعٌُ ايعكٌ قٛت٘ ٚقابًٝت٘
ٱقٓاع قاسب٘ باٜ٫ـُإ باهلل ٚإيتعاّ أٚاَطْٛٚ ٙاٖٚ ,٘ٝيٝػت أٚاَطَ ٙتٛدٗ١
إىل ايٓؿؼ ا٭َٸاض ٠بايػ ٤ٛغري ايطاغب ١يف ا٫طاعٚ ١ا٫غتذاب ,١ثِ قاٍ
غبشاْ٘ :
طبو أثٝبص َٔ أطاع أٚاَطٚ ٟإغتذاب يٓسا.ٟ٤
طٚبو أعاقبص َٔ عك ٢أَط ٟأ ٚخايـ َٓعٚ ٞتـشطٜـُ. ٞ
ايـشكٝك ١ايجايج : ١ط ٫ٚأنًُتو إ ٫ؾ ُٔٝأسبٸص َٔ خًك ٞؾإ اهلل
غبشاْ٘ قس خًل ايـدًل ْٚؿط أضٚاح ايبؿط يف عايـِ ايصضٸ  -إبتسا٤ٶ -
ٚإغتٓطكِٗ ٚغأيـِٗ  :أيػت بطبهِ ؟ ٚقس إعرتؾٛا ي٘ بايطبٛب ِٖٚ - ١ٝأضٚاح
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َصضٚضَٓ ٠تؿطٚ - ٠قس عطف اهلل غبشاْ٘ ايكازم َِٓٗ َٔ ايهاشب يف
س خًك٘
إعرتاؾ٘ عٓسَا ٜـذ ٕٛ٦ٝإىل عايـِ ايسْٝاٚ ,عًِ اهلل غبشاْ٘ إٔ أؾ ٸ
قسقاّ ٚأقٛاِٖ إعرتاؾاّ بطبٜٛت٘ ٚإْكٝازاّ يطاعت٘ ِٖ َـشُسٚ آٍ َـشُس
 ,ثِ اْ٫بٝاٚ  ٤ا٭ٚقٝاٚ  ٤ا٭تكٝا ٤عً ٢إخت٬ف زضداتِٗ .
ٚسٝح إٔ ايعكٌ ْعُ ١عع ١ُٝتؿهٸٌ بٗا ايطمحٔ ايـُٓٸإ عًَ ٢ـدًٛق٘
اْ٫ػإ ٚناْت ْعُت٘ ٖص ٙعً ٢زضدات َتؿاٚتَٚ ١طاتب َتدايؿ - ١ؾس٠
ٚنعؿاّ ,قْٚ ٠ٛككاّ ٚ -سٝح نإ ايعكٌ ايص ٟؾأْ٘ إطاع ٙ٫َٛ ١أسب
َـدًٛقات٘ إىل شات٘ ايـُكسغ ١طَا خًكت خًكاّ ٖ ٛأسب إيَٓ ٞوص أسب
ب خًك٘ َٔ
غبشاْ٘ إٔ ٜٗب ٖصا ايـُـدًٛم ايـُـشبٛب ي٘ غبشاْ٘ ٭س ٸ
ايبؿط :ايـُكطؿَ ٢ـشُسٚ آي٘ ٚ إٔ ٜهَٖٛٛ ٕٛب٘ هلِ أنٌُ ايعكٍٛ
ٚأضقاٖا ؾكاٍ غبشاْ٘ يًعكٌ :
بص َٔ خًك ِٖٚ ٞايـُ َٕٛٓ٪ب٘ ايـُطٝعٕٛ
ط ٫ٚأنًُتو إ ٫ؾ ُٔٝأس ٸ
ي٘ يف عايـِ ايسْٝا ٚايـُكرتب ٕٛإي ٘ٝبايٛضع عٔ َـشاضَ٘ ٚإيتعاّ أٚاَطٙ
ٚؾطا٥ه٘ ٚإدتٓاب ْٛاَٖٚ ٘ٝـشطَات٘ ,ؾهإ عكًِٗ ناََ ّ٬تهاَ ّ٬غايباّ عً٢
ْٛاظع ايؿٗ ٠ٛايـشطاّ ٚضغبات ايًص ٠ايؿاغس. ٠
ٚسٝح إٔ ْسا ٤ايعكٌ َٓؿأ إطاع ١ايطمحٔ َٚسعا ٠ا٫قرتاب إي ٘ٝقاٍ ي٘
ايـذً ٌٝغبشاْ٘ :
طإٜاى آَط ٚإٜاى أْٗ٢ص ؾهإ ايعكٌ  -بؿطؾ٘ ٚنُاٍ ْساَ ٙ٤ػتشكاّ
يـدطاب ايطمحٔ ٚتٛد ٘ٝا٭َط ٚايٓٗ ٞإي ,٘ٝثِ أعكب٘ اهلل غبشاْ٘ ٚضبط
ثٛاب٘ ٚعكاب٘ بايعكٌ :
طإٜاى أثٝب ٚإٜاى إعاقبص ٖٚصا َـذاظ يف ايتعبري ؾإ ايجٛاب ٚايعكاب
ٜطز عً ٢ايطٚح ٚايـذػِ ٭ُْٗا َٛنع ايطاع ١أ ٚايعكٝإ ٜ ٫ٚطز عً٢
ايعكٌ ستٜ ٢ك ٍٛغبشاْ٘ ط إٜاى أثٝب ٚإٜاى أعاقبص  ,يهٓ٘ تعبري َـذاظٟ
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َتعاضف ْعري ٙيف ايه ّ٬ايعطب ٞايؿكٝض .
َٔ ٖصا ايـشسٜح ٜتبني أَطإ :
ا٭ٚىل :إٕ ايعكٌ ْعَُٖٛٛ ١ب َٔ ١اهلل غبشاْ٘ يـدًك٘ عَُٛاّٖٚ ,صا
َـشػٛؽ ٚدساْاّ ست ٢عٓس ايهاؾط ٚايـُؿطى ٚايـًُشس ,سٝح أنطّ اهلل بين
آزّ بايعكٌ ايـُؿهط ايٓاقض .
ايجاْ:١ٝإٕ ق ٠ٛايعكٌ ٚنُاي٘ ْعُ ١آخطَٖٛٛ ٣بَ ١ـدكٛقاّ يـُٔ ٜـشب٘
اهلل غبشاْ٘ َٔ َـدًٛقات٘ ايبؿط ِٖٚ ١ٜايـُ َٕٛٓ٪ايـُتك ٕٛايص ٜٔعًِ اهلل
غبشاْ٘ قسقِٗ يف إعرتاؾِٗ بطبٛبٝت٘ إشا داٚ٤ا يعايـِ ايسْٝا ٚبًػٛا ايػٔ
ايكاْ ١ْٝٛيًتهًٝـ ,ؾهاْت هلِ ْعُتإ َٖٛٛبتإ ُٖا أقٌ ايعكٌ ٚنُاي٘ .
ٚيهُاٍ ايعكٌ َطاتب أقٛاٖا َٖٛٛب ١يطغ ٍٛاهلل َـشُس ()
ٚيًداق َٔ ١أٌٖ بٝت٘ ( )ثِ يًَُٓ٪ني ايتابعني باسػإ إىل  ّٜٛايسٜٔ
َٚع شيو ْـشتاز يتهاًَ٘ ٚضقٝٸ٘ ,ؾٓػأٍ اهلل غبشاْ٘ ْٚتهطع إي ٘ٝإٔ ٜهٌُ
عكٛيٓا نُا ْكشٓا اَ٫اّ ايهاظِ ( )يف سسٜج٘ ايؿطٜـ :
طَٔ أضاز ايػٓ ٢بَ ٬اٍ ٚضاس ١ايكًب َٔ ايـشػس ٚايػ ١َ٬يف ايسٜٔ
ؾًٝتهطٸع إىل اهلل ععٸ ٚدٌٸ يف َػأيت٘ بإٔ ٜهٌُ عكً٘ص ؾاْ٘ بتهاٌَ عكٍٛ
ايٓاؽ تؿتسٸ إطاعتِٗ هلل غبشاْ٘ ٚتك ٣ٛع٬قتِٗ ب٘ َٚـدايؿتِٗ ٭ْؿػِٗ
ا٭َٸاض ٠بايػ , ٤ٛضظقٓا اهلل غبشاْ٘ يهُاٍ عكٛيٓا إْ٘ مسٝع َـذٝب .
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-5طكى ً٘ه٘د ٘ٙهد و ٟاهفطس , ٝقاب٘اٖ ّ٘ٔٙدإُ أٗ ِٙصّسإُ أٗ
ميـجشإُص .
ٖصا سسٜح َـشُس ٟؾطٜـ ٜعطؾ٘ ايهجري َٔ ايـُػًُني يهٔ ٜ ٫عطؾٕٛ
سهُت٘ َٚطازَٚ ٙػعاٚ , ٙغٝتبني ٫سكاّ نُٔ ؾطح أيؿاظ٘ .
-1طنٌ َٛيٛز ٜٛيس عً ٢ايؿطط٠ص ٚايؿطط ٖٞ ٠ايـدًك ١ا٭قًٚ ١ٝايطبع
ايـُؿطٛضعً ٘ٝاْ٫ػإ عٓس ٫ٚزت٘  ,طَٚا َٔ َٛيٛز إٜٛ ٫يس عً ٢ايؿطط٠ص
ٖٚصا ايٓل ٚشاى ٜؿٝس ايعُ : ّٛنٌ اْػإ ٜٛيس يف ا٫ضض ٜٛ -يس عً٢
ؾطط ٠اهلل ٚتٛسٝسَٚ ٙعطؾ ١أْ٘ غبشاْ٘ ضبٸ٘ ٚخايك٘ ٚضاظق٘ َٚسبٸطٚ , ٙقس ٚضز
ٖصا تؿػرياّ يًؿطط ٠عٔ أٌٖ بٝت ايٓب )( ٠ٛيف قٛي٘ تعاىل  :طؾٹطِ ٳط َ٠اي ًٖ٘ٹ
د ًِلٔ اي ًٖ٘ٹ ٳش ٹيوَ ايسِّٜٔٴ ايِكَِِّٝٴصٚ ,إٔ طايؿطط٠
عًَٝٵٗٳا  َ٫تٳ ٵبسٹٌٜٳ ٹي ٳ
ايٖتٹ ٞؾَطَطٳ ايٓٻاؽٳ ٳ
ٖ ٞايتٛسٝسص أ ٚطٖ ٞاٱغّ٬ص طؾططِٖ مجٝعاّ عً ٢ايتٛسٝس سني أخص
َٝجاقِٗ يف عايـِ ايصضٸص .
ض ٣ٚظضاض - ٠يف خرب قشٝض ايػٓس  -عٔ اَ٫اّ ايباقط( )اْ٘
غأي٘ عٔ قٛي٘ تعاىل:طسٴٓٳؿَا٤ٳ ٹي ًٖ٘ٹ غَٝٵطٳ َٴؿٵ ٔطنٹنيٳ ٹب٘ٹص ؾكاٍ :طايـشٓٝؿٖٞ ١ٝ
ايؿطط ٠اييت ؾطط اهلل ايٓاؽ عًٗٝاص ثِ قاٍ ( :)طقاٍ ضغ ٍٛاهلل : 
ٌ خايك٘ ,
نٌ َٛيٛز ٜٛيس عً ٢ايؿططٜ - ٠عين عً ٢ايـُعطؾ ١بإٔ اهلل ععٸ ٚد ٸ
غدٻطٳ
٭ضٵضٳ ٚٳ ٳ
ػُٳاٚٳاتٹ ٚٳا َ
خ ًَلٳ اي ٻ
غ َأيِتٳٗٴِٵ َٳٔٵ ٳ
ؾصيو قٛي٘ غبشاْ٘  :ٳٚيَ٦ٹٔٵ ٳ
ٔ اي ًٖ٘ٴص .
ؼ ٚٳايِكَُٳ ٳط يَٝٳكُٛيُ ٻ
ؿُٵ ٳ
اي ٻ
ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ أٖ ٚص ٙا٭سازٜح تبٝٸٔ إٔ نٌ اْػإ يـُا ٜٛيس
ٜه ٕٛايتٛسٝس َعذْٛاَٶ بـدًكت٘ َـدًٛطاّ بهٝاْ٘ َطتبطاّ بؿططت٘ ٚ ,ضز يف خرب
دًِلٔ
 ٫ٳت ٵبسٹٌٜٳ ٹي ٳ
عًَٝٵٗٳا َ
قشٝض تؿػري قٛي٘ تعاىل  :طؾٹطِ ٳط َ ٠اي ًٖ٘ٹ ايٖتٹ ٞؾَطَطٳ ايٓٻاؽٳ ٳ
اي ًٖ٘ٹصبأْ٘ طؾططِٖ اهلل عً ٢ايـُعطؾ ١بإٔ اهلل ضب٘ ٚخايك٘  ٫ؾطٜو ي٘ ٫ٚ ,
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تتبسٍ ٖص ٙايؿطط٠ص بٌ تبك ٢ؾطط ٠ايتٛسٝس يف خًل اْ٫ػإ  ٫تتػري ٫ٚ
تع ٍٚط ٳش ٹيوَ ايسِّٜٔٴ ايِكَِِّٝٴصْ .عِ تطػ ٢عً ٢ايؿطط : ٠ايـُ٪ثطات ايـداضد١ٝ
ٚايب ١٦ٝايـُٓشطؾ ١أ ٚايؿاغس ٠اييت ٜعٝـ ؾٗٝا اْ٫ػإ ؾٝتأثط بٗا ٜٓٚشطف
إعتكازَ ٙعٗا ٚتؿػس أخ٬ق٘ ؾٗٝا  .ثِ قاٍ (: )
 -2طؾأبٛاٜٛٗ ٙٸزاْ٘ أٜٓ ٚكٸطاْ٘ أٜ ٚـُـذٸػاْ٘ص ايؿا ٤تؿٝس ايتؿطٜع
ٚايرتتٸب ٚايتأخٸطٖٚ ,ص ٙمجً ١شات َعٓٚ َِٗ ٢ساقٌ ٚاقعاّ ,ؾإ اْ٫ػإ
تطآٜ ٙشطف أًٜ ٚشس أٜٚهؿط بعس ٫ٚزت٘ ْٚؿأت٘ ْٚـُٛٸ عكً٘ ٚإزضان٘ بػبب
ايب ١٦ٝايـُٓشطؾ ١عٔ عكٝس ٠ايتٛسٝس ٚا٫غ. ّ٬
ٚايتٗٛٸز ٜعين إعتكاز إٔ ايٛٗٝز ١ٜز ٜٔاهلل ٜ ٫ٚصعٔ باْتػاخٗا ٚظٚاهلا
بسَ ٜٔـشُس (ٚ ,)ايتٓكٸط ٜعين إعتكاز إٔ ايٓكطاْ ١ٝز ٜٔاهلل ٜ ٫ٚصعٔ
باْتػاخٗا ٚتبسيـٗا بسَ ٜٔـشُس (ٚ ,)ايتُـذؼ ٜعين إعتكاز إٔ
ايـُـذٛغ ١ٝز ٜٔاهلل ٜ ٫ٚصعٔ باْتػار ايسٜاْ ١بسَ ٜٔـشُس (. )
ٖٚص ٙا٭زٜإ ٖ ٞايؿا٥ع ١يف عكط ايطغايٚ ,١ايـشسٜح ايؿطٜـ ٜع ٸبط
 يف ايـشكٝك - ١بٗص ٙا٫زٜإ نٓا ١ٜعٔ اْ٫ـشطاف عٔ ايؿطط ٠ايساع١ٝي٬غٚ ّ٬ايتٛسٝس ٚايـُ ٌٝيًسٜاْات ايـُٓػٛخ ١أ ٚايعكا٥س ايـُٓشطؾ. ١
ٚنٌ ظَإ َٚهإ ٜؿٝع ؾ ٘ٝز ٜٔباطٌ ٚؾهط ؾاغس ٚاعتكاز ظا٥ـ,
ٚقٛي٘ ( :)طٚأبٛاٙص تعبري عٔ ايـُطسً ١ا٭ٚىل يف تأثري اْ٫ـشطاف ٖٛٚ
نٓا ١ٜعٔ ايب ١٦ٝايكطٜب ١اييت ٜعٝؿٗا اْ٫ػإ ؾٓٝشطف عٔ َكته ٢ايؿطط: ٠
ايتٛسٝس ٚ ,يٝؼ يٮب ٜٔٛخكٛق ١ٝؾكس ٜهْٛإ ََٓ٪ني ٜٚعٓٝإ ٚيسُٖا
عً ٢ا٫غٚ ّ٬ايتٛسٝس يهٔ تًتكؿ٘ ايـُسضغٚ ١ايـُسضٸؽ ٚايؿاضع ٚايـُعٌُ
ٚايٛظٝؿْٚ ١ـشٖٛا َـُا ٜـذتُع ؾ ٘ٝأيٛإ ايـدًل ٚأؾهاٍ ايبؿط ٚ -ؾِٗٝ
ايـُٚ َٔ٪ايـُتسٚ ٜٔايؿاغل ٚايهاؾط ٚايـُٓاؾل ٚايـُـذطّ ًٜ -تك ٕٛب٘
ًٜٚتك ٞبِٗ ٜٛقع ٕٛيف ْؿػ٘ ٚشٖٓ٘  :ايؿو ٚايؿبٜٗٚ ١ـشطؾ ٕٛؾهطٙ
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ٚاعتكاز ٙإىل ايه٬ي ١أ ٚايؿػاز أ ٚايـذٗاي ١أ ٚايؿطى أ ٚايهؿط باهلل ايععِٝ
ٚبطغا٫ت٘ ٚأٚقٝا ٤ضغً٘ ,ؾٗ ٤٫٪غري ا٫بٜ ِٖٚ ٜٔٛػٝٸطَ ٕٚعتكس ٙايكشٝض
أٜ ٚـشطؾ ْ٘ٛإىل ايؿهط ايؿاغس أ ٚايػًٛى ايؿاغس ٚايـذطٜـُْ , ١عِ ا٫بٛإ
ُٖا ايـُ٪ثط ا٭قطب عاطؿٝاّ يهٔ َٔ ز ٕٚإختكام (تأثري اْ٫ـشطاف عٔ
ايتٛسٝس) با٫ب. ٜٔٛ
ٚباختكاض  :ا٭بٛإ يف ايـشسٜح َجاٍ يًُ٪ثٸط ا٭قٚ ٣ٛا٭قطب عاطؿٝاّ
ٚتأثري ّا عً ٢اْ٫ػإ بعس تطٛض َساضن٘ ْٚـُ ٛأعهاٚ ٘٥تٛغع ؾُٗ٘ .
ٜٚسٍٸ عً ٢ايتعُٚ ِٝعسّ ا٫ختكام با٭بَ : ٜٔٛا ض ٟٚعٔ ضغٍٛ
اهلل ( َٔ )سسٜح ضبٛب ٞقسغ : ٞطإْ ٞخًكت عباز ٟسٓؿا ٤نًِٗص
ٜعين خًكِٗ َٛسٸس ٜٔبأمجعِٗ َػتعسٸ ٜٔيكب ٍٛايـشل  :تٛسٝس اهلل ْٚب٠ٛ
اْ٫بٝاٚ ٤نٌ خري طؾادتايتِٗ ايؿٝاطني عٔ زِٜٗٓص أ ٟشٖبت ايؿٝاطني بِٗ
ٚزؾعتِٗ عٔ زٚ ِٜٗٓقطؾتِٗ إىل ايؿطى أ ٚايؿػاز أ ٚايـُعك ١ٝأ ٚايهؿط أٚ
ايٓؿام .
ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ يف بعض ْكٛق٘  :طَا َٔ َٛيٛز إٜٛ ٫يس عً٢
ايؿطط٠ص ٖٚصا سكط ٪ٜنس ايعُ : ّٛطنٌ َٛيٛز ٜٛيس عً ٢ايؿطط٠ص,
ؾٝؿٝس ايـشسٜح سكط إْـشطاؾ٘ ايعكٝس ٟأ ٚايؿهط ٟأ ٚايػًٛن ٞبايب١٦ٝ
ايؿاغس ٠اييت ٜعٝـ اْ٫ػإ ؾٗٝا ٜٓٚشطف بػببٗا عٔ ايتٛسٝس ايكشٝض تأثطاّ
بايب : ١٦ٝا٫بٚ ٜٔٛايـُسضغٚ ١ايـُعًِ ْٚـشَ ِٖٛـُٕٔ ًٜتك ٞبِٗ
ٜٚتأثط بِٗ ٜٚأخص َِٓٗ ايؿهط ايـُٓشطف عٔ ايتٛسٝس أ ٚعٔ ايس ٜٔايكِٜٛ
أٚايػًٛى ايـُػتك. ِٝ
إشٕ َعٓ ٢ايـشسٜح ايؿطٜـ إٔ اهلل غبشاْ٘ ؾطط ايٓاؽ ٚخًل ايـدًل
ٚقًٛبِٗ َػتعس ٠يٲشعإ بايـشل  :ضبٛب ١ٝاهلل غبشاْ٘ ٚتٛسٝس ,ٙنُا خًل
أعَ ِٗٓٝػتعس ٠يٲبكاض ٚخًل آشاِْٗ َػتعس ٠يًػُاع ٚخًل أَعستِٗ
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َػتعس ٠هلهِ ايطعاّ ٚخًل أقساَِٗ َػتعس ٠يًشطنٚ ١ايـُؿ ,ٞيهٔ قس
حيكٌ َاْع عٔ شاى ا٫غتعساز ؾتع ٍٚايـُكسض ٠عً ٢ايط ١ٜ٩أ ٚايػُاع أٚ
ايـشطن ١أْ ٚـشٖٛا َٔ َٓاؾع ا٫عها.٤
ٖٚهصا قس ٜـشكٌ َاْع عٔ بكا ٤ايؿطط ٠ايـُٛسٸسٖٚ ٠صا ٜـشكٌ عٓسَا
تـذتاي٘ ايؿٝاطني ٜٚؿػس ٙا٭بٛإ أ ٚايـُعًُ ٕٛأْ ٚـشٜٚ ِٖٛـشطؾ ٕٛعكٝست٘
عٔ ايتٛسٝس ايـشل إىل ايباطٌ ٚايه. ٍ٬
ٖٚصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ٜؿعطْا باَهإ ايتػٝٸط ٚاْ٫ـشطاف عٔ ايتٛسٝس
ٚايـشل ايـُؿطٛض عً ٘ٝنٌ إْػإٜٚ ,بني يٓا إٔ ؾطط ٠ايتٛسٝس َٖ ٞكسض
ٖسا ١ٜايبؿط ْـش ٛايـشل ٚايس ٜٔايـشٓٝـ ٖٞٚ ,ثابت ١يف باطٔ نٌ إْػإ,
ٚيصا تطاِٖ مجٝعاّ  -ست ٢ايـذٗاٍ ٚايهؿاضًٜ -تذأ ٕٚإىل اهلل غبشاْ٘
ٜٚتٛدٗ - ٕٛساٍ ايؿسٚ ٠ا٫نططاض ٚخٛف ايـدطط ٚايؿٛت  -تٛدٗاّ
ؾططٜاّ إىل ايك ٠ٛايػٝب ١ٝايطبٛب ١ٝايععَُ - ٢ػبب ا٫غباب ٚ -إٕ مل ٜتؿطٓٛا
هلصا أ ٚمل ٜصعٓٛا ب٘ ساٍ ايطخاٚ ٤ا٭َٔٚ ,ضز يف (تؿػري اَ٫اّ ايعػهطٟ
 )أْــ٘ غ ٌ٦اٱَاّ ايكازم ( )عٔ اهلل غبشاْ٘ٚ ,نإٔ ايػأَ ٌ٥
ايعْازق ١ايـًُشس ٜٔايـُٓشطؾني عٔ ايؿطط ٠أَ ٚـُٔ إبتً ٞبؿبٗات ظْسٜل
قاقساّ َٔ غ٪اي٘  :ايتعطف عً ٢ططٜل ايـُٓاقؿَ ١ع ايعْازق ١ايـًُشسٜٔ
ٚيػطض إثبات ايـشل ٚيًتػًب عً ٢بط ِْٗ٬بإثبات ايطبٛب ١ٝايـشك ,١قاٍ ي٘
اَ٫اّ ايكازم (ٜ :)ا عبس اهلل ٌٖ ضنبت غؿ ١ٓٝقط ؟ قاٍ  :بً ,٢قاٍ
( :)ؾٌٗ نػطت بو سٝح  ٫غؿ ١ٓٝتٓذٝو  ٫ٚغادٜ - ١عين خؿب- ١
تػٝجو ؟ قاٍ  :بً , ٢قاٍ ( :)ؾٌٗ تعًل قًبو ٖٓاى  :إٔ ؾ٦ٝاّ َٔ ا٫ؾٝا٤
قازض عً ٢إٔ ٜـدًكو َٔ ٚضطتو ,قاٍ  :بً , ٢قاٍ ( : )طؾصيو
ايؿ ٖٛ ٧ٝاهلل ايكازض عً ٢اٱْـذا ٤سني َٓ ٫ذٚ ,ٞايكازض عً ٢اٱغاث١
سني َ ٫ػٝحص.
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ٖٚصا ايـشسٜح زي ٌٝقٚ ٟٛانض َٔ اَ٫اّ ايكازم ( )عً ٢ؾطط٠
ايتٛسٝس ٚخًك ١ا٫غٚ ّ٬اٜ٫ـُإ باهلل ٚنَ ْ٘ٛعذْٛاّ بـدًكت٘ َـدًٛطاّ
بهٝاْ٘ ٚؾططت٘ ٜـشؼٸ ب٘ اْ٫ػإ ساٍ ايؿسٚ ٠سني ايتٛضط يف بً ١ٝعع١ُٝ
ٚخٛف ؾٛتٺ سٝح ٜطًب ايٓذاٚ ٠اٱغاث َٔ ١ق ٠ٛغٝب ١ٝقازض ٠عً ٢إْـذا٘٥
سٝح َ ٫ػٝح َٓ ٫ٚذ ٞغٛا ٙدٌٸ يف ع. ٙ٬
ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ٜٛس ٞيٓا ٚانشاّ  :نطٚض ٠سؿاظ ايـَُٓ٪ني
ٚايـَُٓ٪ات عً ٢أبٓاٚ ِٗ٥بٓاتِٗ ٚقٝاْتِٗ يؿططتِٗ ٚتٛسٝسِٖ ٚإٜـُاِْٗ,
ٚنطٚض ٠ايتشصض َٔ ايهتب ايـُهًٚ ١ايكٓٛات ا٫ع ١َٝ٬ايـًُشس ٠ايـُؿػس٠
يًعكٝس ٠أ ٚيًػًٛى ا٫خ٬قٚ ٞا٫دتُاع ,ٞؾٓٝبػ ٞيهٌ أب ٚأّ ايتشؿغ
ٚايتشصض ٖٚ -صا دٗازِٖ ٚ -إٔ ٜػػ ٬زَاؽ إبُٓٗا ٚبٓتُٗا َٔ آثاض
ايعٛاٌَ ايـداضد ١ٝاييت ًٜكاٖا يف ايـُسضغ ١أ ٚايؿاضع أ ٚزا٥ط ٠ايعٌُ ,نُا
ٜٓبػ ٞهلُا ايتشهِ يف دٗاظ ايتًؿاظ ٚاْ٫رتْٝت ٚإقٓاع ابٓاٚ ِٗ٥بٓاتِٗ بًعّٚ
ايـشصض َٔ قٓٛات ايؿػاز ٚأؾ ّ٬ايهٚ ٍ٬قؿشات ايـذطٜـُٚ ١ايؿػاز
ايعكا٥س ٟأ ٚايؿهط ٠أ ٚا٫خ٬ق. ٞ
ٚأْكشِٗ ٖٓا  -بـشػب َعًَٛاتٚ ٞخربت -ٞبإٔ ٜػتعٛٓٝا برتى ايـشطاّ
ٚايـُعاقٚ ٞبايتعاّ ايـُاٍ ايـش ٍ٬يؿطا ٤ايطعاّ ايـش ٍ٬ايطٝب ٚأنً٘ ؾإ
ايطٝٸب َٔ ايطعاّ ي٘ أثـط ايك٬ح ٚايـشؿاظ عً ٢ايؿطط ٠اييت ؾطط اهلل ايٓاؽ
عًٗٝاٚ ,إٕ طايـُاٍ ايـشطاّ ٜبني يف ايصض١ٜص ٜعين ٜ :عٗط ٜٚتذً ٢أثط ٙيف
ايصضٚ ,١ٜؾل اهلل ايـَُٓ٪ني ٚايـَُٓ٪ات يًشصض عً ٢أْؿػِٗ ٚأ٫ٚزِٖ ٫ -
غُٝا اٱْاخ  َٔ -ايؿػاز ٚايـدطاب ٚايـشطاّ ٚايعكٝإ .

األزبعْ٘ حدٙجاً

()34

-6طٗج٘د األقا ٚى دهّت و ٟأْ صاُعاً صِعٔا  ,أال تس ٠أُم إذا ُظست إىل
بِاً ٍ١ظّٚد ًبين  -وٌت أْ هٕ باُٚاً ٗإْ كِت مل تــس اهباُٗ ٛمل تظآدٖص .
ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ضٚا ٙايهًٝين بػٓس ٙإىل ٖؿاّ بٔ ايـشهِ ايصٟ
سهط َـذًؼ اَ٫اّ ايكازم (ٚ )قس ٚضز ٙظْسٜل ؾػأٍ َ :ا ايسيٌٝ
عًٚ ٢دٛز اهلل غبشاْ٘ ؟ ؾأداب٘ اَ٫اّ بٗصا ايـشسٜح  ,ثِ غأٍ ايعْسٜل :
ؾُا ٖ ٛ؟ ٜعين َا ٖ ٛقاْع ا٭ؾاع ٌٝ؟ ٚأداب٘ اَ٫اّ ( :)طؾ ٧ٝخب٬ف
ا٫ؾٝا ٫.... ٤دػِ  ٫ٚقٛضٜ ٫ٚ ٠ـشؼٸ ٜ ٫ٚـذؼٸ ٜ ٫ٚسضى بايـشٛاؽ
ايـدُؼ ٫ ,تسضن٘ اٖٚ٫اّ  ٫ٚتٓكك٘ ايسٖٛض  ٫ٚتػٝٸط ٙا٭ظَإص .
ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ٜتكس ٣يبٝإ زي ٌٝؾطط ٟعًٚ ٢دٛز اهلل خايل
ايـدًل ٚقاْع ايهآ٥ات دٌٸ ٚع , ٬ثِ ٜتكس ٣يبٝإ سكٝكت٘ ٚٚقـ شات٘
ايـُكسغٚ ١نٓ٘ ٚدٛز ٙغبشاْ٘ ,ؾٗٓا بـشجإ :
ايبشح ا : ٍٚ٫طٚدٛز ا٭ؾاع ٌٝزيٓت عً ٢إٔ قاْعاّ قٓعٗاص ٖٚصا
إغتس ٍ٫ؾطط ٟعًٚ ٢دٛز اهلل خايكاّ َٚهْٛاّٳ ٚقاْعاّ يًه ٕٛايؿػٝض
ٚايٛدٛز ايٛغٝع ,سٝح إغتسٍ اَ٫اّ ( )يًعْسٜل بسي ٌٝؾطط٬ٜ ٟسغ
ؾٚ ٘ٝدٛز ايـُكٓٛعات ايبسٜعٚ ١ا٭ؾاع ٌٝايععَ ١ُٝتشكك ّ١يف ايهٕٛ
بأضدا ٙ٤ايؿػٝش ١يٓٝتكٌ ايعْسٜل َٔ َ٬سعتٗا إىل ٚدٛز قاْعٗا ٚخايكٗا
ايص ٟخًكٗا عٔ عًِ َٚعطؾٚ ١بٓاٖا عٔ قسضَ ٠تٓاٖٚ ١ٝقٓعٗا عٔ سهُ١
َتعايٖٚ ,١ٝصا َا ٜـشكٌ يف ؾطط ٠نٌ إْػإ  ٚباطٓ٘ َُٗا نإ عكً٘ ٚؾهطٙ
َٔ سٝح ايك ٠ٛأٚايهعـ,تطآٜ ٙتكٌ َٔ ايـُـدًٛقات إىل خايكٗا َٚبسعٗا.
ثِ نطب اَ٫اّ ايكازم (َ )جاٚ ّ٫اقعٝاّ بػٝطاّ ٜسضن٘ نٌ عاقٌ
بؿهطٚ ٙؾططت٘  :طأ ٫تط ٣أْو إشا ْعطت ...صٺ أ ٟأ ٫تط ٣يف ؾهطى
ٚعكًو أْو إشا ضأٜت بٓا٤ٶ َؿٝٸساّ ٚعُاضَ ٠بٓٝٸَ ١ـشهُ ١إْتكٌ شٖٓو إىل
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ٕ يًعُاضٚ ٠إعرتؾت يف باطٓو بٛدٛز ايـُعُٸط ايباْ ٞيًعُاضٚ ٠إٕ
ٚدٛز با ٕ
نٓت مل تــط ايباْٚ ٞمل تؿاٖسَ ٙؿتػ ّ٬ببٓا ٤ايعُاض ٠ست ٢أنًُٗاٚ ,يهٓو
تـشهِ يف شٖٓو ٜكٓٝاّ بٛدٛز بإٕ باؾط ايعُاضٜ ٫ٚ ,٠ـُٓعو عٔ سهُو
ايكطع ٞبٛدٛز ايباْ : ٞأْو مل تؿاٖس ٙبعٓٝو أ ٚمل تؿاٖس إؾتػاي٘ بايبٓا٤
ٚمل تــط ٙبعٓٝو ٚسٛاغو ٚ ,ي ٛقاٍ يو أسس ٖ :صا ايبٓاٚ ٤ايعُطإ ٚدس
قسؾ َٔ ّ١ز ٕٚإٔ ٜباؾط بٓا ٙ٤أسس  -سهُت عً ٘ٝبايـذٓٚ ٕٛايػؿ٘
ْٚككإ ايعكٌ ٚنشاي ١ايؿهطٖٚ ,هصا ٫بس إٔ تعرتف بٛدٛز قاْع
يًه ٕٛايؿػٝض ٚخايل يًُٛدٛزات ايععٚ ١ُٝا٭ؾاع ٌٝايهجريٚ ٠إٕ مل تــطٙ
بعٓٝو ٚمل تؿاٖس بـشٛاغو خًك٘ يـُكٓٛعات٘ .
ٜـشه ٢أْ٘ نإ يبعض ًَٛى ا٫ضض ؾو يف ٚدٛز ايكاْع ايـُهٕٛ
ٚايـدايل ايـُٛدسٚ ,نإ ي٘ ٚظٜط عاقٌ سه , ِٝؾأضاز إظاي ١ايؿو ٚايرتزز
عٔ ؾهط ايـًُوٚ ,٭دً٘ أَط ببٓا ٤قكط عإٍ ؾدِ ٚؾل أْٗاض َتكًٚ ١قٓع
بػاتني ٚأؾذاض ْٚـش ٛشيو َٔ آثاض ايعُاض ٠ايـذُ ١ًٝايطاقٚ ,١ٝيـُا إْتٗت
ايعُاض ٠بعس ٚقتٺ  -أخص ايٛظٜط ايـًُو إىل ٖص ٙايعُاض ٠ايـذُٚ ١ًٝأؾٗسٙ
مجاهلا ٚغعتٗا ٚأعذب ايـًُو بٗا  ,ؾػأٍ ايٛظٜط ٖ :ص ٙايعُاض ٠يف
َـًُهيت َٔ بٓاٖا ؟ ٚأداب٘ ايٛظٜط  :سسثت َٔ تًكاْ ٤ؿػٗا ٚيٝؼ هلا بإٕ
َ ٫ٚعُٸط ,ؾػهب ايـًُو ٚقاٍ يٛظٜط : ٙنٝـ تٛدس ٖص ٙايعُاضات
ايـذُ َٔ ١ًٝز ٕٚبإٕ َٚعُٸط ,ؾكاٍ ي٘ ايٛظٜط  :طاٍ عُطى ٚنٝـ ٜٛدس ٖصا
ايه ٕٛايعع ِٝبَ ٬هٛٸٕ ؟ ٚنٝـ تٛدس ٖص ٙايػُاٚات ٚا٭ضنَٚ ٕٛا
ؾ َٔ ٔٗٝغري قاْع سهٚ ِٝخايل قسٜط ؟ ؾاْتب٘ ايـًُو ٚإغتشػٔ َبازض٠
ايٛظٜط ٚآَٔ باهلل ٚظاٍ عٓ٘ ايؿو .
ٖٚصا ا٫غتس ٍ٫قس أخص َٔ ٙاَ٫اّ ايكازم ( )سني أضؾس ايعْسٜل
بؿِٗ ؾططٚ ٟدساْ٪ٜ ٞز ٟإىل اٜ٫ـُإ باهلل ايـدايل بإٔ ٜٓتكٌ َٔ َ٬سع١
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ايه ٕٛايبسٜع ايًطٝـ ٚا٭ؾاع ٌٝايعع ١ُٝإىل ايـدايل ايععٚ ِٝايـُهٛٸٕ
ايبسٜع ايـشه ِٝايص ٟأعط ٢نٌ َا خًل سك٘ َٔ ز ٕٚظٜازْٚ ٠ككإ .
ٚيكس تطٛض ايعًِ يف عكٛضْا ٚإنتؿـ ايعًُا ٤عع ِٝقٓع اهلل ٚقسٜط
خًك٘ ٖ :صا ايهَٚ ٕٛا ؾ َٔ ٘ٝنٛانب ْٚـذَٚ ّٛـدًٛقات عع ١ُٝتبٗط
ايعك ٫ٚ ,ٍٛظايٛا  -نٌ ٜ - ّٜٛهتؿؿَ ٕٛا مل ٜعطؾ ٙٛأَؼٚ ,قس نتب
ايهجري َٔ ايهتب ٚقس نتب بعهِٗ نتاباّ دً ّ٬ٝبعٓٛإ (اهلل ٜتذً ٢يف عكط
ايعًِ) مجع ؾَ ٘ٝكا٫ت َـذُٛع َٔ ١أنابط ايـُبسعني َٔ عًُا ٤ايطب
ٚايؿٝعٜاٚ ٤ايهُٝٝاٚ ٤ا٫ؾ٬ى ْٚـشٖٛا َٔ ايعًٚ ّٛايتدكٸكاتٚ ,ؾَٔ ِٗٝ
مل ٜعتكس باهلل غبشاْ٘ ٚقس إْتٗ ٢أَط ٙايعًُ ٞإىل اٜ٫ـُإ باهلل ٚسػٔ
إعتكاز ٙبؿعٌ َا إطًع عً َٔ ٘ٝعع ِٝايـدًل  -بـشػب إختكاق٘ ٚ -قس
ؾطح نٌ ٚاسس َِٓٗ نٝـ تٛقٌ يـُعطؾ ١اهلل ٚاٜ٫ـُإ ب٘ خايكاّ هلصا
ايه َٔ - ٕٛظا ١ٜٚعًُ٘ ٚإختكاق٘ ايعًُ - ٞؾاْتكٌ ؾططٜاّ َٔ ععِٝ
ايـدًل ٚسه ِٝايكٓع ايص ٟإنتؿؿ٘ يف َـدتربٚ ٙغطؾت٘ ايعًُٚ ١ٝتـش ٸ ٍٛإىل
ا٫عتكاز بٛدٛز ايـدايل ايـشه ِٝايكازض ايعًٖٚ ,ِٝصا َٛاؾل يًكإْٛ
ايؿطط ٟايص ٟبٝٸٓ٘ اَ٫اّ ايكازم ( )يًعْسٜل  ٖٛٚقاْ ٕٛاْ٫تكاٍ َٔ
ايـُكٓٛع إىل ايكاْع  َٔٚايـُـدًٛم إىل ايـدايل  َٔٚايبٓا ٤إىل ايباْ. ٞ
ؼ
ايبشح ايجاْ:ٞطؾ ٧ٝبـد٬ف ا٫ؾٝا ٫...٤دػِ  ٫ٚقٛضٜ ٫ٚ ٠ـش ٸ
ٜ ٫ٚـذؼٸ ٜ ٫ٚسضى بايـشٛاؽ ايـدُؼ  ٫ ,تسضن٘ اٖٚ٫اّ ...ص ٖصا بٝإ
يـشكٝك ١ايـدايل ايـُبسع ايـشهٚ ِٝتكٜٛط َعك ٍٛيـشكٝكٚ ١دٛز.ٙ
ثِ بعس إقٓاع اٱَاّ ( )يًعْسٜل بٛدٛز خايل ايه ٕٛايععٚ ِٝقاْع
ا٫ؾاع ٌٝايعذٝب ١غأٍ ايعْسٜل اَ٫اّ  :ؾُا ٖ ٛ؟ ٖصا ايـدايل قاْع
ا٫ؾاع ,ٌٝؾأداب٘ ( )بأْ٘ :
طؾ ٧ٝبـد٬ف ا٫ؾٝا٤ص ٚبتعبري أَري ايـَُ٪ـٓني  :طؾ ٫ ٧ٝنا٫ؾٝا٤ص
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ٖ ٛخايكٓا ٖٛ ,ؾَٛ ٧ٝدٛز يهٔ ٜػاٜط َا غٛا َٔ ٙايـُٛدٛزات ٖٛ ,
ٚدٛز َطًل َـدايـ يػا٥ط ايـُٛدٛزات َٔ سٝح ايصات  َٔٚسٝح
ايكؿاتٚ ٖٛ ,دٛز ٚغٝع َـشٝط با٫ؾٝا ٤نًٗاَ ٖٛ ,ؿٝض ايٛدٛز عً٢
ا٫ؾٝا ٤ايـُـدًٛق ١ايـُكٓٛع ١بأَط ٙغبشاْ٘ ٖٛ ,ايٛدٛز بع ٘ٓٝيٝؼ ي٘ َجٌ
طؾ ٫ ٧ٝنا٫ؾٝا٤ص ٜ ٫ٚؿبٗ٘ َٛدٛز َ :جٌ ٚدٛزٚٚ ٟدٛزى ٚٚدٛز
ايـشٛٝاْات ٚايـذُازات ٚايٓباتات ٚا٫ؾ٬ى ٚحنٖٛا َٔ َـدًٛقات٘.
ق٘
ثِ أعط ٢اَ٫اّ ( )بٝاْاّ يبعض قؿات٘  -دٌٸ ٚعٚ -٬بعض خٛا ٸ
دٛاباّ يػ٪اٍ ايعْسٜل عٔ سكٝك ١ايـدايل ٚنٓ٘ ٚدٛزَ : ٙا ٖ ٛ؟  ,ؾٓؿ ٢عٓ٘
ايـذػُ ١ٝط ٫دػِ  ٫ٚقٛض٠ص ٖ ٛضٚح َـشهَ ١ـشٝط ١بايهآ٥ات نًٗا
ايـُـدًٛق ١ي٘ بأمجعٗا ,يٝؼ يطٚس٘ دػِ َرتنب َٔ أدعاٚ ٤أعها٫ٚ ٤
قٛض ٠تـشه ٞايـذػِ ٚتكٛٸض ٖٛ ,ٙايػين ايـُطًل غري ايـُؿتكط إىل ؾ,٧ٝ
بٌ ايٛدٛزات ٚايهآ٥ات نًٗا َؿتكط ٠إىل دٛزَٚ ٙسزٚ ٙنطَ٘ يٝؿٝض
ايٛدٛز عًٗٝا َٔ يطؿ٘ ٚضمحت٘ .
ثِ قاٍ( :)طٜ ٫ـشؼٸ ٜ ٫ٚـذؼٸص أ ٟاْ٘ غبشاْ٘ يـُا نإ ضٚساّ
َـشهَ ١ـذطز ٠عٔ ايـذػِ ٚايـذػُاْٝات اييت تتشػٗا ايـشٛاؽ ايـدُػ١
يصا  ٫تسضن٘ ايـشٛاؽ ايعاٖط : ٠ايعني ايطاٚ ١ٝ٥ا٫شٕ ايػاَعْٚ ١ـشُٖٛا َٔ
ايـشٛاؽ ,طٜ ٫ٚـذؼٸص أٜ ٫ ٟـُؼ  ٫ٚتًُػ٘ ا٭دػاّ ايـُاز١ٜ
ايـُـدًٛق ١ي٘ تك( : ٍٛدؼٸ ايطبٝب ايـُطٜض) ٜعين َػٸ٘ بٝس ٙيؿشل
سطاض ٠دػُ٘ أ ٚزقات قًب٘ أ ٚسطن ١أعها ٙ٤ايباطٓ ١أ ٚحنٖٛاٚ ,سٝح اْ٘
غبشاْ٘ ضٚح َـذطز ٠يٝؼ بـذػِ ؾٜ ٬ـشؼٸ  -أ ٫ ٟتسضن٘ ايـشٛاؽ ٫ٚ -
ٜـذؼ  -أ ٫ ٟتـُػ٘ ا٫دػاّ ايـُـدًٛق. - ١
ٚقس نإ ايعْازقٚ ١ايـًُشس ٕٚيف عكٛض ا٫غ ّ٬اٚ٫ىل ٚعٗٛز ا١ُ٥٫
(ٜٓ )هطٚ ٕٚدٛز ؾ ٧ٝغري َاز ٟأ ٚغري َـشػٛؽ بايـشٛاؽ ايعاٖط,٠
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ْٚعريِٖ ايـًُشس ٕٚيف عكٛضْا اييت تطٛٸض ؾٗٝا ايعًِ ٚايؿهط ايبؿط,ٟ
ؾاِْٗ ٜ ٫عتكس ٕٚبٛدٛز غري ايـُـشػٛؽ بايـشٛاؽ ايـدُػ ٫ٚ ١بٛدٛز
غري َاز ٟبٌ ٜعرتؾٜٚ ٕٛصعٓ ٕٛبـدكٛم ايـُٛدٛز ايعاٖط يًعٝإ ايبؿطٟ
 ؾًصا سا ٍٚاَ٫اّ ايكازم (َ )ع ايعْسٜل ايػا ٌ٥إبطاٍ ٖصا ايتؿهطايـُازٚ ٟأنٓس ي٘ بإٔ ايـشكٝك ١ايطبٛبٚ ١ٝدٛز ضٚس ٞقسغ ٞطؾ ٧ٝبـد٬ف
ا٫ؾٝا ٫ .... ٤دػِ  ٫ٚقٛضٜ ٫ ٠ـشؼٸ ٜ ٫ٚـذؼٸ ٜ ٫ٚسضى بايـشٛاؽ
ايـدُؼص ؾإ ٖص ٙايـشٛاؽ تسضى ا٫دػاّ ٚتـشؼٸ بٗا ٚتعطف
خكٛقٝاتٗا بٛاغط ١ضٜ٩تٗا أ ٚمساع قٛتٗا أ ٚشٚم طعُٗا
أ ٚؾِٸ ضا٥شتٗا أ ٚيـُؼ دػُٗا  ٫ٚ,تتُهٔ ٖص ٙايـشٛاؽ ايـدُػَٔ ١
إزضاى َا يٝؼ بـذػِ َ(ٚا ٜ ٫ـشؼٸ ٜ ٫ٚـذؼٸ ٜ ٫ٚـُؼٸ ٜ ٫ٚكع عً٘ٝ
ايٚ ِٖٛايـدٝاٍ) بٌ ٜ ٫ـُهٔ إٔ (تكؿ٘ ا٭يػٔ) إَ ٫ا ٚقـ غبشاْ٘ ب٘
ْؿػ٘ طٚنٌ ؾ ٧ٝسػٸت٘ ايـشٛاؽ أ ٚيـُػٸت٘ ا٭ٜس ٟؾَٗ ٛـدًٛمص  ٖٛٚغري
اهلل ايٛاسس ا٭سس غبشاْ٘ ٚتعاىل عٔ إٔ تسضن٘ ايـشٛاؽ .
إٕ سكٝك ١اهلل غبشاْ٘  -يـُا ناْت ضٚساّ -ط ٫تسضن٘ اٖٚ٫اّص ؾإ
اٖٚ٫اّ تسضى ايـُـشػٛغات ايػا٥ب ٫ٚ ١تسضى سكٝك ١اهلل ٚنٓ٘ ٚدٛز. ٙ
ْعِ قس ٜت ِٖٛاْ٫ػإ  -نعٝـ اٱزضاى ٚايؿِٗ ٜٚ -تد ٌٝقٛض٠
عع ١ُٝهلل غبشاْ٘  :دػساّ ععُٝاّ ٚدػُاّ ندُاّ عً ٢عطف عإٍٚ ,قس
خًل اهلل غبشاْ٘ ق ٠ٛخٝاٍ  ِٖٚٚيف باطٓ٘ ٜت ِٖٛبٗا َا ٜ ٫طاَٚ ٙا ٜ ٫ػُع٘
ٚإٕ نإ دػساّ ٚٚدٛزاّ َـدًٛقاّ ,ؾأْت إشا مل تــط ايـٗٓس ٜـُهٓو إٔ
تـتدًٗٝا بًس ٠عع ١ُٝشات أٚقاف َـدكٛقٖٚ ,١هصا قس ٜتد ٌٝقاقط
ايٓعط ٜٚتٚ ِٖٛدٛزاّ ععّ ُٝا يًشكٝك ١ايطبٛبٚ ١ٝايصات ايكسغ. ١ٝ
يهٓ٘ َـشض ٚ ِٖٚخٝاٍ ٚ ٫اقع ي٘ ٜ ٫ٚه ُٖ٘ٚ ٕٛقشٝشاّ َ ٫ٚطابكاّ
يًٛاقع ,ؾإ ايٚ ِٖٛايتكٛض ٚايتدٜ ٌٝتعًل با٭َٛض ايـُاز ١ٜايـُـشػٛغ,١
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ٜ ٫ٚـُهٔ إٔ تسضى ا٭ٖٚاّ  :ايٛدٛز ايطبٛب ٞايَ٬ـشػٛؽ بايـشٛاؽ
ايعاٖط ,٠٭ْ٘ ٚدٛز ضٚسْٛ ٞضاْٜ ٫ ٞتُهٔ ايعكٌ ايبؿط َٔ ٟإزضاى نٓٗ٘
ٚسكٝكت٘ٚ ,إشا مل ٜهٔ ايٛدٛز ايطبٛبَ ٞعكٜ ٫ ّ٫ٛـُهٔ إٔ ٜت ُٖ٘ٛايعكٌ,
قاٍ إَآَا ايـذٛاز ( )يف خرب قشٝض ايػٓس  :طؾُا ٚقع ُٖٚو عًَٔ ٘ٝ
ؾ ٧ٝؾٗ ٛخ٬ؾٜ٘ ٫ ,ؿبٗ٘ ؾ ٫ٚ ٧ٝتسضن٘ ا٭ٖٚاّ ,نٝـ تسضن٘ ا٭ٖٚاّ
 ٖٛٚخ٬ف َا ٜعكٌ ٚخ٬ف َا ٜتكٛض يف ا٭ٖٚاّص َٚعٓا ٙإٔ نٌ ؾ٧ٝ
ٚنٌ قٛضٚ ٠قع ُٖٚو ٚخٝايو عًٗٝا ؾإ ايٛدٛز ايطبٛبَ ٞػاٜط يـتـًهِ
ايكٛض ٠ايـُتَٚ ١ُٖٛـدايـ هلا ,٭ْ٘ ٚدٛز ضٚس ٞيٝؼ ي٘ دػِ َازٟ
ستٜ ٢تد ً٘ٝايٜٚ ِٖٛتكٛض ٙايعكٌ ,بٌ ٖٚ ٛدٛز ٜ ٫ؿبٗ٘ ؾَٔ ٧ٝ
ايـُٛدٛزات  ٫ٚتسضن٘ ا٭ٖٚاّ ٭ٕ ايٚ ِٖٛايـدٝاٍ ٜتعًل با٭َط ايـُازٟ
ايـُـشػٛؽ ٜ ٫ٚتعًل بايٛدٛز ايطٚس ٞغري ايـُـشػٛؽٚ ,نٝـ تسضن٘
ا٭ٖٚاّ  ٖٛٚخ٬ف َا ٜتعكٌ َٚا ٜتكٛض َٚا ٜت ِٖٛيف ايـدٝاٍ ؟ .
إشٕ سكٝك ١ايٛدٛز ايطبٛب ٞايععَ ِٝػاٜط ٠يٛدٛز غا٥ط ا٫ؾٝاٚ ,٤يـُا
نإ ضٚساّ َـشهاّ ْٛٚضاّ َـذطزاّ ٚمل ٜهٔ دػُاّ ٜـشؼٸ أٜٚـذؼٸ ؾٗٚ ٛدٛز
ناٌَ ط ٫تٓكك٘ ايسٖٛض  ٫ٚتػٝٸط ٙا٫ظَإص ٭ٕ ايٓكل ٚايتػري َٔ قؿات
ايٛدٛزات ايـُـدًٛق َٔ ١عسّ ٚاييت تػري يف نعـ ٚإستٝاز إىل َسز
ايـدايل ايكاْع هلا ست ٢تٓتٗ ٞبٓككٗا إىل ايـُٛت ٚايؿٓا. ٤
بُٓٝا ٚدٛز اهلل غبشاْ٘ ٚسكٝك ١شات٘ ايكسغ ١ٝايػٓ ١ٝبصاتٗا ٜ ٫ططأ عًٗٝا
ايٓككإ أٚايهعـ أ ٚايتػري أ ٚايؿٓا ,٤بٌ ٖٚ ٛدٛز ناٌَ ْ ٫كل ؾٖٛٚ ,٘ٝ
سٝاَٛ ٫ ٠ت ؾٗٝا ٜ ٫ؿبٗ٘ ؾٚ ٧ٝيٝؼ نُجً٘ ؾٚ ,٧ٝهلصا ٚضز يف ايـدرب
ايكشٝض يف تٛسٝس ايكسٚم  :ق ٍٛاَ٫اّ ايكازم ( :)طَٔ ؾبٸ٘ اهلل
بـدًك٘ ؾَٗ ٛؿطىص ٚشيو ٭ٕ ايـُؿبٸ٘ ضب٘ بٛاسس َٔ خًك٘ إعتكس ضباّ ثاْٝاّ
ٚأؾطى ب٘ غبشاْ٘ سٝح دعٌ ي٘ ؾبٗٝاّ يف ايٛدٛز َؿاضناّ ي٘ يف ايطبٛب.١ٝ

األزبعْ٘ حدٙجاً

 -7طاهت٘حٚد أْ ال تتٌّٕ٘ٓ ٗ ,اهعدي أْ

()41
ال تتٌّٕٔص.

ٖصا سسٜح عً ٟٛؾطٜـ ,قسض دٛاباّ يـُٔ غأٍ أَري ايـَُٓ٪ني ٚظٜٔ
ايـُٛسٸسَ :)( ٜٔا ايتٛسٝس ؟ َٚا ايعسٍ ؟ ٖٚصإ غ٪ا ٕ٫عٔ ضنٓني
ٚأقًني َٔ أععِ أق ٍٛايسُٖ ,ٜٔا تٛسٝس اهلل ٚعسي٘ غبشاْٖ٘ٚ ,صا
ايـشسٜح ايـُـدتكط ٖ ٛدٛاب ايػ٪ايني  َٔ ٖٛٚقكاض نًُات٘ اييت ٜٓبػٞ
إٔ تهتب بـُا ٤ايصٖب ,ؾاْ٘ ( )إختكط ؾَ ٘ٝعٓ ٢ايتٛسٝس َٚعٓ ٢ايعسٍ,
ٚيصا أعذب بايـذٛاب ش ٚٚايعك ٍٛايهبري َٔ ٠عًُا ٤ايهٚ ّ٬ايعكٝس٠
ٚايـُعكٚ ٍٛايعطؾإ ٖٛٚ ,ناؾـ دً ٞعٔ ايعًِ ايػعٜط ايطاغذ عٓس
ايـُتهًِ (ٜ )ككط عٔ عًُ٘ نٌ عًِ ٚعٔ ن َ٘٬نٌ َتهًِ .
 -1طايتٛسٝس إٔ  ٫تتٖٛٸُ٘ص اي ٖٛ ِٖٛايعٔ ٚا٫ستُاٍ ,قباٍ ايعًِ
ٚايٝكني طإٔ  ٫تتٖٛٸُ٘ص ٜعين إٔ  ٫تعٔ  ٫ٚتـشتٌُ ؾ ٘ٝقؿْ ١كل
ٚإستٝاز ,ؾاْ٘ ايٛدٛز ايهاٌَ  ٖٛٚايـدري نً٘  ٖٛٚايػين عٔ نٌ ؾٖٛٚ ٧ٝ
ِ ا ِيؿُكَطٳا٤ٴ ٔإيَ٢
ايـذٚ ٍ٬ايٓعاٖ َٔ ١ايٓكل ٚايـشاد ,١طٜٳا َأٜټٗٳا ايٓٻاؽٴ َأْٵتٴ ٵ
اي ًٖ٘ٹص ايـُـشتاد ٕٛإىل َسزٚ ٙضمحت٘ طٚٳاي ًٖ٘ٴ ٴٖٛٳ ا ِيػٳ ٹٓٞټ ايـشُٹٝسٴص ؾايتٛسٝس
إٔ  ٫تتَ ُٖ٘ٛـشتاداّ إىل ؾ ٤ٞأٜٓ ٚكك٘ ؾٜٚ ٧ٝؿتكط إي. ٘ٝ
طايتٛسٝس إٔ  ٫تتٖٛٸُ٘ص دػُاّ ععُٝاّ ٜكٜٚ ّٛكعس أٜٓ ٚاّ ٜٚػتكٝغ أٚ
ٜتشطى ٜٚػهٔٚ,ضز يف ايـشسٜح ايكسغ:ٞطَا عطؾين َٔ ؾبٸـٗين خبًكٞص.
طايتٛسٝس إٔ  ٫تتٖٛٸُ٘ص إٔ ي٘ دٛاضح ٚأعها ٤دػُ ١ٝنذٛاضح
ٚأعها ٤ايـُـدًٛقني أ ٚإٔ ي٘ تـُجا ّ٫ععُٝاّ أ ٚنٝاْاّ دايػاّ عً ٢ايهطغ ٞأٚ
ايعطف ,أ ٚإٔ ي٘ طُعاّ أ ٚضٜـش ّا أْ ٚـشٖٛا َٔ قؿات ايـُـدًٛقني ,قاٍ
إَآَا ايطنا ( : )طإٕ اهلل تباضى ٚتعاىل ٜٛ ٫قـ بعَإ َ ٫ٚهإ ٫ٚ
سطن ٫ٚ ١اْتكاٍ  ٫ٚغه ,ٕٛبٌ ٖ ٛخايل ايعَإ ٚايـُهإ ٚايـشطن١
ٚايػهٚ ٕٛاْ٫تكاٍ ,تعاىل اهلل عُا ٜك ٍٛايعايـُ ٕٛعًٛاّ نبرياّص .
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ط ايتٛسٝس إٔ  ٫تتٖٛٸُ٘ص ٚإٜاى إٔ تت ِٖٛإٔ ي٘ بسْاّ أ ٚدػُاّ أٚ
قٛض ,٠إْ٘ ط ٫دػِ ي٘  ٫ٚقٛض ٫ٚ ,٠عطض  ٫ٚدٖٛط ,بٌ َٖ ٛـذػٸِ
ا٭دػاّص ٚخايكٗا  ٖٛٚطَكٛٸض ايكٛض ٚخايل ا٭عطاض ٚايـذٛاٖطص
َٚا عطؾ٘ َٔ ؾبٸٗ٘ بـدًك٘ ٚخكٛقٝات َـدًٛقات٘ .
ساّ َـشسٚزاّ :
طايتٛسٝس إٔ  ٫تتٖٛٸُ٘ص:إٜاى إٔ تت ِٖٛإٔ ي٘ غبشاْ٘ س ٸ
ط ّ٫ٛأ ٚعطناّ أ ٚإضتؿاعاّ ٚعًٛاّ  -ؾإ طنٌ َـشسٚز َتٓاٙٺ إىل سس ٚ ,اشا
إستٌُ ايتشسٜس إستٌُ ايعٜازٚ ,٠اشا إستٌُ ايعٜاز ٠إستٌُ ايٓككإص ٖٛٚ
غبشاْ٘ ط ٫تٓكك٘ ايسٖٛض  ٫ٚتػٝٸط ٙا٫ظَإص ؾاٜاى إٔ تت ِٖٛأْ٘ ٜعٜس
ٚدٛز ٙأٜٓ ٚكل ,بٌ ٜ ٫عكٌ شيو  ,غبشاْ٘ ٚتعاىل إْ٘ ايٛدٛز نً٘
َٚـشٝط بايه ٕٛايـُـدًٛم نً٘ .
ٚإٜاى إٔ تت ِٖٛأْ٘ ٜتػري ٜٚتبسٍ َٔ ساٍ إىل ساٍ ط َٔٚظٔ إٔ اهلل
ٜػٝٸط ٙؾ ٧ٝؾكس نؿطص باهلل ايـُ٪ثط ايـُٛدس خايل ا٭ؾٝا ٤نًٗا طاْ٘ ضبٓا ٚاْ٘
ؾ ٧ٝخب٬ف ا٫ؾٝا٤ص اييت ْعٗسٖا ْٚعطؾٗا َـشتاد ١يـدايكٗا َؿتكط ٠يـُسزٙ
٤ٞٷص .
ؾ ٵ
ؼ َن ٹُ ٵج ٹً٘ٹ ٳ
يف نٌ يـشع ,١إْ٘ ؾ ٧ٝعع ِٝطيَٝٵ ٳ
طايتٛسٝس إٔ  ٫تتُٖ٘ٛص :إٔ ي٘ ٚايساّٳ أٚ ٚيساّ أ ٚقاسباّ أ ٚقاسب ١أٚ
إٔ ي٘ ؾبٗٝاّ َـُاث ّ٬طإْ٘ ضبٓا ٚاسس أسس  ٫ؾطٜو ي٘ َ ٫ٚجْ ٫ٚ ٌٝــسٸ
ػُٹٝعٴ
٤ٞٷ ٳ ٚٴٖٛٳ اي ٻ
ؾ ٵ
٫ٚؾب٘ٝص ٚط ٫نؿ ٛي٘ص  ٫ٚعسٍ ,طيَٝٵؼٳ نَ ٹُ ٵج ٹً٘ٹ ٳ
ايبٳكٹريٴص إْــ٘ طٜ ٫سضى بايـشٛاؽ ايـدُؼ  ٫ٚتسضن٘ اٖٚ٫اّص طإٕ اهلل
تعاىل ٜ ٫ؿب٘ ؾ٦ٝاّ ٜ ٫ٚؿبٗ٘ ؾٚ ,٧ٝنٌ َا ٚقع يف اي ِٖٛؾٗ ٛبـد٬ؾ٘ص ٭ٕ
َا ٜكع يف اي ِٖٛخٝاٍ ٚ ٫اقع ي٘ٚ ,شات اهلل غبشاْ٘ غري َا ٚقع يف ايِٖٛ
ٚايـدٝاٍ  ,بٌ إٕ َا تسضن٘ أٖٚاّ ايٓاؽ قٛضَ ٠ـدًٛق ١يًصٖٔ ايبؿطٖٛٚ ٟ
خايل ايصٖٔ ٚٚاٖب ايك ٠ٛايـد٬ق ١يًكٛض يف ايصٖٜٔ ٫ٚ ,ـُهٔ إٔ تسضن٘
اٖٚ٫اّ ايـُـدًٛق ١ي٘ ,تعاىل اهلل عٔ إٔ ٜكع عً ٘ٝاي ِٖٛعًٛاّ نبرياّ.
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طايتٛسٝس إٔ  ٫تتٖٛٸُ٘صَٛدٛزاّ يف ْاسَ ١ٝع ١ٓٝأ ٚدَٗ ١ـدكٛق١
ٚتـدً َ٘ٓ ٛايـذٗات ٚايٓٛاس ٞا٭خطٚ ,٣إٔ  ٫تت ُٖ٘ٛبعٝساّ عٓو ط ٳٚيَكَسٵ
ػ٘ٴ ٳٚٳْشٵٔٴ أَقِطٳبٴ ٔإيَ ٵ٘ٝٹ َٹٔٵ سٳ ٵبٌٔ ا ِي ٳٛضٜٔسٹص
غٔٛؽٴ ٹب٘ٹ ْٳؿِ ٴ
ٱْٵػٳإٳ ٳٚٳْ ٵعًَِٴ َٳا تٴٛٳ ٵ
خًَكِٓٳا ا ٔ
ٳ
قطٜب َٓٸا ٱساطت٘ بٓا ٚتأثري ٙؾٓٝا َ ٖٛٚعٓا أُٜٓا نٓٸا  .يهٔ إٜاى إٔ تتٖٛٸُ٘
قطٜباّ َٓو ًَتككاّ بو  ,ؾإ ايكطب ا٫يتكاق َٔ ٞقؿات ايـُـدًٛقني ٖٛٚ
ٜ ٫ؿب٘ خًك٘  :أٚس ٢اهلل دٌ ٚع ٬إىل ْبَٛ ٘ٝغ )(٢عٓسَا غأي٘ :
ٜا ضب أبعٝس أْت َين ؾأْازٜو ؟ أّ قطٜب ؾأْادٝو ؟ قاٍ غبشاْ٘ َـذٝباّ :
طأْا دًٝؼ َٔ شنطْٞص .
طايتٛسٝس إٔ  ٫تتٖٛٸُ٘ص :اْ٘ ٜ ٫كسض عً ٢ؾ ٧ٝأ ٚتككط قسضت٘ عٔ
ؾ َٔ ٧ٝا٭ؾٝا ٤أ ٚأْ٘ ٜـدؿ ٢عً ٘ٝؾ ,٧ٝاْ٘ ضبٓا غبشاْ٘ عايـِ بهٌ ؾ,٧ٝ
بٌ ط ٔإٻْ٘ٴ ٳ ٜٵعًَِٴ ايػِّطٻ ٳَ ٚأخٵؿَ٢ص َٓ٘ ,قاٍ ايكازم ( )يف تؿػري اٯ :١ٜطايػ ٸط
َا نـتُت٘ يف ْؿػوٚ ,أخؿَ ٢ا خطط ببايو ثِ أْػٝت٘ص ٖٛٚ ,غبشاْ٘ َـشٝط
٭ضٵضٔ ٔإيَ٘ٷ ٳ ٚٴٖٛٳ ايـشهٹِٝٴ ا ِي ٳعًٹِٝٴص
ػُٳا٤ٹ ٔإ َي٘ٷ ٚٳؾٹ ٞا َ
بهٌ ؾ ٧ٝط ٳ ٚٴٖٛٳ ايٖصٹ ٟؾٹ ٞاي ٻ
ػ١ٺ إٔ ٖ٫ٴٖٛٳ غٳازٹغٴٗٴِٵ ٚٳَ٫
خُٵ ٳ
ذٛٳ ٣ثٳ َ٬ٳث١ٺ إٔ ٖ٫ٴٖٛٳ ضٳابٹعٴٗٴِٵ ٚٳ َ٫ٳ
ٚط َٳا ٳٜهُٕٛٴ َٹٔٵ ٳْ ٵ
ٔ َٳا نَاْٴٛاص .
ِ َأٜٵ ٳ
 ٫أَ ِنجٳطٳ إٔ ٖ٫ٴٖ ٳ ٛٳَعٳٗٴ ٵ
و ٚٳ َ
َأ ٵزْٳَ ٢ٹٔٵ ٳش ٹي َ
طايتٛسٝس إٔ  ٫تتٖٛٸُ٘صي٘ بسا ١ٜأ ٚي٘ ْٗاٜ ١ٜـُٛت ؾٗٝا نُا تـُٛت
ا٭ؾٝا ٤ايـُـدًٛقٚ ١اييت هلا بساٚ ١ٜهلا ْٗا ١ٜتـُٛت ؾٗٝا ,تعاىل اهلل عٔ
شيو ,اْ٘ ضبٓا َٛدٛز قسَٓ ِٜص ا٫ظٍ ٚاىل ا٫بس ,تـُٛت ا٫ؾٝا ٤نًٗا ٖٛٚ
سٜ ٫ ٞـُٛت ,إْ٘ (ايسا )ِ٥ايصٜ ٫ ٟـُٛت ٜٓ ٫ٚكل ٜ ٫ٚعٜس ,طْٖٛ ٛض
 ٫ظًُ ١ؾٚ ,٘ٝسٝاَٛ ٫ ٠ت ؾٚ ,٘ٝعًِ  ٫دٌٗ ؾٚ ,٘ٝسل  ٫باطٌ ؾ٘ٝص
تعاىل اهلل عٔ اٱتكاف ٚايؿباٖ ١بكؿات ايـُـدًٛقني عًٛاّ نبرياّ .
ٚؾـَٓ ٞادا ٠اٱَاّ عً ٞايـٗاز :)( ٟطإيـٗ ٞتاٖت أٖٚاّ
ايـُتٖٛٸُني ٚقكط ططف ايطاضؾني ٚت٬ؾت أٚقاف ايٛاقؿني ٚإنُـشًٓت

األزبعْ٘ حدٙجاً

()43

أقا ٌٜٚايـُبطًني عٔ زضىٺ عذٝب ؾأْو أ ٚايٛقٛع ببًٛؽ عًٛى ,ؾأْت ايصٟ
 ٫تتٓاٖٚ ٢مل ٜكع عًٝو ايع ٕٛٝباؾاض ٫ٚ ٠عباضٖٗٝ ,٠ات ثِ ٖٗٝاتٜ ,ا
أٚيٞٸ ٜا ٚسساْٞٸ ٜا ؾطزاْٞٸ ,مشـدت يف ايعً ٛبععٸ ايهربٚ ,إضتؿعت َٔ ٚضا٤
نٌ غٛضْٗٚ ٠ا ١ٜبـذربٚت ايؿدطص .
ثِ قاٍ أَري ايـَُٓ٪ني ( )يف سسٜج٘ :
 -2طٚايعسٍ إٔ  ٫تـتٸُٗ٘ص اٱتٗاّ ٖ ٛاٱؾرتاٚ ٤ايهصب ايـُـدايـ
يًٛاقع٫ٚ ,بس َٔ ا٫عتكاز بعسٍ اهلل ْٚعاٖت٘ عٔ ايعًِ طــطٸاّ,
ؾ ٬تتـٸُٗ٘ بعًِ  :أْٛ ٟع َٔ أْٛاع ايعًِ ٚايـذٛض ,بٌ طٖ ٛعسٍ
 ٫دٛض ؾٚ ,٘ٝخري  ٫ؾط ؾ ٘ٝص .
ٚطايعسٍ إٔ  ٫تـتٸُٗ٘ص أْ٘ نًؿو ؾٛم َا تطٝل ٚتكسض ,بٌ ٜ ٫هًـ
اهلل ْؿػاّ إٚ ٫غعٗا ٚطاقتٗا  -نُا يف ايكطإٓ ايـُـذٝس -ؾً ٛخطز ايؿعٌ
ل
ايـُطًٛب هلل غبشاْ٘ عٔ قسضتو  -أٜٗا ايـُهًـ  -أ ٚتعػٸط عًٝو ٚؾ ٸ
َؿك ١عع ١ُٝإضتؿع ايتهًٝـ ب٘ ٭دٌ ايـُؿكٚ ١ايعػط .
ٚطايعسٍ إٔ  ٫تتـٸُٗ٘ص أْ٘ أؾكطى أ ٚأَطنو ظًُاّ ٚعسٚاْاّ ,بٌ ٖٛ
ايًطٝـ ايـشهٚ ِٝايط٩ف ايطسٜ ِٝكه ٞبايـُطض أ ٚايؿكط أ ٚايـُٛت
سػب سهُت٘ ٚعًُ٘ ٜٚـدتاض يهٌ إْػإ َا ٜكًش٘ :ؾكس ٜه ٕٛق٬س٘ يف
ايؿكط ٚ ,قس ٜه ٕٛق٬س٘ يف ايػٓٚ ,٢قس ٜه ٕٛق٬س٘ يف ايـُطضٚ ,قس
ٜه ٕٛق٬س٘ يف ايكشٚ ١ايعاؾ , ١ٝؾٝؿعٌ اهلل غبشاْ٘ َا ٖ ٛق٬ح ايعبس
سض يعبازَ ٙا
 ٖٛٚايػين غري ايـُـشتاز  ٖٛٚايعسٍ غري ايعايـِ  ٖٛٚايصٜ ٟك ٸ
ٜكًشِٗ ,ؾاٜاى إٔ تتـٸِٗ ضبو بعًِ أ ٚدٛض عٓسَا ٜـُطنو أٜ ٚؿكطى أٚ
سسٶاص ,قاٍ ضغ ٍٛاهلل ( : )إٕ طاهلل
عًٹِٴ ضٳ ټبوَ َأ ٳ
ٜـبتًٝو بؿ ٧ٝطٚٳ َ٫ٳِ ٜ
تعاىل إشا مجع ايعباز  ّٜٛايكٝاَ ١غأيـِٗ عُٸا عٗس إيِٗٝص َٔ ٚادبات ًٜعّ
ؾعًٗا َ َٔٚـشطَات ًٜعّ تطنٗا ,ثِ قاٍ ( :)طٚمل ٜػأهلِ عُا قه٢
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عًِٗٝص َٔ ايبٚ ٤٬ايهطٸ ٚايؿسا٥س أ ٚايٓعٚ ِٝايـدري ٚايطؾا ,ٙبٌ ٪ٜدط
ٜٚجٝب ايكابط عً ٢بٚ ٙ٤٬ؾتٓت٘ إٜا. ٙ
ٚطايعسٍ إٔ  ٫تـٸتُٗ٘ص أْـ٘ غبشاْ٘ أدربى عً ٢ؾعٌ ايـُعك ١ٝثِ
ٜعاقبو عًٗٝا ,قاٍ ضغ ٍٛاهلل ( :)طَا عطف اهلل َٔ ؾبٸٗ٘ بـدًك٘ ٫ٚ
ٚقؿ٘ بايعسٍ َٔ ْػب إي ٘ٝشْٛب عبازٙص أ ٟإتٸُٗ٘ بإدباض عباز ٙعً٢
َعكٝت٘ ,قاٍ إَآَا ايطنا ( :)طاهلل أعسٍ َٔ إٔ ٜـذرب خًك٘ ثِ
ٜعصٸبِٗص بٌ دعٌ غبشاْ٘ يعباز ٙسط ١ٜإختٝاض ايؿعٌ ٚأعطاِٖ ايـشٍٛ
ٚايكٚ ٠ٛايكسضٚ ,٠إشا قسض ايـشطاّ َٔ ايعبس قسض عٓ٘ باضازت٘ ٚإختٝاضٙ
 ٫عٓ٘ َـشاغب ّا عً ّٜٛ ٘ٝايكٝاَ ١بايعسٍ .
ؾٝهَ ٕٛػّ ٚ٪
ٚطايعسٍ إٔ  ٫تـتـٸُٗ٘ص أْ٘ أنٌٸ أسساّ ثِ ٜعصٸب٘  ّٜٛايكٝاَ ,١ؾاْ٘
غبشاْ٘ ٖس ٣عباز ٙيػب ٌٝايـدري ٚزعاِٖ إيٚ ٘ٝسصٸضِٖ َٔ غب ٌٝايؿط
ٚايه , ٍ٬ثِ ايعبس باختٝاض: ٙ
قس ٜؿهط ْعُ ١اهلل ًٜٚتعّ بس ٜ٘ٓغبشاْ٘.
ٚقس ٜـذشس ايٓعُٜٚ ١هؿط بٓعُ٘ اييت  ٫تعسٸ  ٫ٚتـشك ٢ؾٜ ٬كابًٗا
بايؿهط ٜٚعٜؼ ٜٓٚشطف عٔ ايكطاط ايـُػتك.ِٝ
سٜٵٓٳاٙٴ
ػبٹٌٝٳ إَٔٻا ؾٳانٹطٶا ٚٳ ٔإَٻا نَؿُٛضٶاص ط ٳ ٚٳٖ ٳ
قاٍ اهلل غبشاْ٘  :طإْٔٻا ٳٖسٳٜٵٓٳا ٴ ٙاي ٻ
سٜٵٔٔص ْـذس ايـدري ٚغبْٚ ً٘ٝـذس ايؿط ٚغبٖ , ً٘ٝصا عسٍ اهلل غبشاْ٘,
ذٳ
اي ٻٓ ٵ
ٚقس تعاىل عٔ ظًِ ظايـُٚ ٘ٝدٛض ناؾط ,ٜ٘إْــ٘ ْٛض يٝؼ ؾ ٘ٝظًُ ١طٚعسٍ
يٝؼ ؾ ٘ٝدٛضٚ ,قسم يٝؼ ؾ ٘ٝنصبٚ ,سل يٝؼ ؾ ٘ٝباطٌص ٚايـشُس هلل
عًٖ ٢ساٜت٘ يسٚ ٜ٘ٓتٛسٝسٚ ٙعسي٘ .
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 -8طإُـٌا ٙداقّ ا هل اهعباد يف اهـحشاب  َ٘ٙاهيٚاًـ ٞوـ ٟقـدز ًـا آتـآٍ
ًّ اهعي٘ي يف اهدُٚاص .
ٖصا سسٜح ؾطٜـ ضٚا ٙايؿٝدإ  :ايربق ٞيف (ايـُـشاغٔ) ٚايهًٝين يف
(ايهايف) بػٓس َتكٌ باَ٫اّ َـشُس ايباقط (َٛ )ثٛم بكسٚض ٙعٓ٘,
ٜبٝٸٔ اٱَاّ ؾ ٘ٝداْب ّا َٔ عسٍ اهلل غبشاْ٘ ٚيطؿ٘ َٚطاعات٘ غبشاْ٘ بكسض
عكٌ ايطدٌ أ ٚايـُطأ ٠سني ايـُـشاغب ّٜٛ ١ايكٝاَ ٖٛٚ ,١سسٜح ٜهؿـ عٔ
زٚض ايعكٌ يف ا٫طاعٚ ١ايعكٝإ ٜٚػتبطٔ تؿاٚت ايعك ٍٛعٓس ايبؿط َٔ
سٝح ايكٚ ٠ٛايهعـ يف ا٫زضاى ٚايتؿهطٚ ,بٗصا ٜهؿـ ايـشسٜح عٔ
عع ِٝعسٍ اهلل غبشاْ٘ ٚؾسٜس سهُت٘ .
طإْـُا ٜسامٸ اهلل ايعباز يف ايـشػابص ايـُساقٓ ٖٞ ١ايـُٓاقؿٚ ١ايتسقٝل يف
سػاب ايعباز  ّٜٛايكٝاَّ ٖٞٚ ,طتبط ١بكسض ايعكٌ ايصٖٚ ٟب٘ اهلل اْ٫ػإ
ايـُـشاغب عً ٢أعُاي٘  :ؾٝتؿسز غبشاْ٘ يف َـشاغبت٘ أٜ ٚتدؿـ سػاب٘
بكسض عكً٘ ٚؾهط ٙايصٖٚ ٟب٘ اهلل يف عايـِ ايسْٝا :
ؾُٔ ق ٟٛعكً٘ ٚؾهط - ٙز ٓقل اهلل سػاب٘ عُا عًُ٘ يف عايـِ ايسْٝا
ٚأخص ٙبايكػري ٚايهبري َٔ تكطؾات٘ َٛٚاقؿ٘ ٚسطنات٘ .
 َٔٚنعـ عكً٘ ٚخـٸ  -خؿٓـ اهلل عً ٘ٝايـشػاب ٚمل ٜتؿسز َع٘.
ٖٚصا ايتؿاٚت يف َكساض ايـشػاب ايـُطتبط بك ٠ٛايعكٌ ايـُٖٛٛب أٚ
نعؿ٘ ٪ٜ -نس عسٍ اهلل ٚسهُت٘ يف خًك٘ .
ٚقس شنطْا يف بعض ا٭سازٜح ايـُان ١ٝإٔ ايعكٌ ٖ ٛايك ٠ٛايؿهط ١ٜاييت
ٖٚبٗا اهلل غبشاْ٘ يعباز - ٙبين آزّ  -تهطٜـُاّ هلِ ٚتؿطٜؿاّ َٓ٘ غبشاْ٘,
ٚاْٗا قَ ٠ٛتؿاٚت ١بني ايٓاؽ َٔ سٝح زضد ١ايهُاٍ ٚق ٠ٛاٱزضاى ٚايتؿهط
 َٔٚسٝح نعـ ا٫زضاى ٚمخ ٍٛايتؿهطٚ ,٭دًٗا تـدتًـ غًٛنٝات
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ايٓاؽ ٚتكطؾاتِٗ َٔ سٝح ايعكٚ ١ْٝ٬ايطظاْ َٔٚ ١سٝح ايتًكٚ ٞا٫غتذاب١
ٚاٱغتٝعاب ٚاٱساط ,١ؾتدتًـ تكطؾاتِٗ ٚبايتبع تـدتًـ َـشاغب ١اهلل
غبشاْ٘ هلِ َٔ سٝح ايسقٚ ١ايتؿسٜس أ ٚايتدؿٝـ ٚايتػاَـض ,ؾذا٤
ايـشسٜح ايؿطٜـ ْاظطاّ هلص ٙايـذٗ. ١
ٖصا ايـشسٜح ايصٜ ٟهؿـ عٔ تؿاٚت عك ٍٛايٓاؽ  -نُاْٚ ّ٫ككاّ,
قٚ ٠ٛنعؿاّ ٪ٜ -نس ٙأٜٓ ٚطًل َٓ٘ ق ٍٛضغ ٍٛاهلل ( :)طإشا ضأٜتِ ايطدٌ
نجري ايك ٠٬نجري ايكٝاّ ؾ ٬تباٖٛا ب٘ ست ٢تٓعطٚا نٝـ عكً٘ ؟ص .
ٖصا ايـشسٜح ايصٜ ٟبٝٸٔ إٔ ايـشػاب ا٭خطَ ٟٚطتبط بكسض عكٌ
اْ٫ػإ ٚقسض عكْٝ٬ت٘ ٚبكريت٘ يف ا٭َٛض ٚأْ٘ تطتبط َـذاظات٘ بكسض عكْٝ٬ت٘
 :ؾٝدـ سػاب٘ عٓس ْكل عكًٜ٘ٚ ,ؿتس سػاب٘ عٓس ق ٠ٛعكً٘ ٚضداس ١ؾهطٙ
ٚدٛز ٠تكطؾٖ٘ -صا ايـشسٜح ٜعهس: ٙعسز َٔ ايطٚاٜات ْعري َا سهٞ
دٛاباّ يـُٔ ٚقـ يَ٬اّ ( )ضد ّ٬بأْ٘ بـُهاْ ١ضؾٝع َٔ ١ايعباز٠
ٚايتسٜٸٔ ٚايؿهٌ ,ؾكاٍ ي٘  :طنٝـ عكً٘ ؟ إٕ ايجٛاب عً ٢قسض ايعكٌص
ٖٚصا تٛنٝس يك ٍٛضغ ٍٛاهلل ( - )يف خرب قشٝض آخط  : -طإشا
بًػهِ عٔ ضدٌ سػٔ ساي٘ ؾاْعطٚا عكً٘ ؾاْـُا ٜـذاظ ٣بعكً٘ص أ ٟإٕ
اهلل غبشاْ٘ ٜجٝب ٜٚـذاظ ٟاْ٫ػإ عً ٢قسض عكً٘ ٚسػب ق ٠ٛأ ٚنعـ
ؾهطٚ ٙبكريت٘ يٮَٛض .
ٚٚضز ؾـ ٞخرب قشٝض إٔ ايطا ٟٚشنط يَ٬اّ ايكازم ( )ساٍ ضدٌ
َٔ ايـَُٓ٪ني َبتً ٢بايٛنٚ ٤ٛايكٜ - ٠٬عين عٓسٚ ٙغٛاؽ يف أزاٚ ٤ن٘٥ٛ
ٚق٬ت٘ ٚ -قاٍ عٓ٘ ايطا ٖٛ( ٟٚضدٌ عاقٌ) ؾكاٍ ي٘ اَ٫اّ ايكازم(:)
طٚأ ٟعكٌ ي٘ ٜ ٖٛٚطٝع ايؿٝطإص ؾتعذب ايطاٚ ٟٚغأٍ اَ٫اّ (:)
ٚنٝـ ٜطٝع ايؿٝطإ ؟ ؾكاٍ ي٘  :طغً٘ ٖ ,صا ايصٜ ٟأت َٔ ٘ٝأ ٟؾ ٖٛ ٧ٝ؟
ؾاْ٘ ٜك ٍٛيو  َٔ :عٌُ ايؿٝطإص ٜٚـُهٔ تٛنٝش٘ ببٝإ :
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ٚٚ ٬غا٥ـٌ َتعسز ٠يـعيعي ١اْ٫ــػإ عٔ ططٜـل ضبــ٘
إٕ يًؿـٝـطإ غــبـ ّ
ٚق٬ح غًٛن٘ ٚعبازت٘ٚ ,أسس ٚغا : ً٘٥إٔ ٜؿهه٘ يف قشٚ ١ن٘٥ٛ
ٚق٬ت٘ ؾٓٝؿػٌ بٛغٛاغ٘ عٔ ايتٛد٘ إىل عباز ٠ضب٘ ٚعٔ ايتؿهط يف أغطاض
ق٬ت٘ ٚطٗٛضٖٚ ,ٙصا ايٛغٛاؽ ْاؾ َٔ ٧ٝنعـ عكً٘ ٚقً ١بكريت٘ ,ؾٗٛ
آتٺ إي َٔ ٘ٝايؿٝطإ ايطد. ِٝ
ٖٓ َٔٚا قاٍ اَ٫اّ ايهاظِ ( )يـٗؿاّ بٔ ايـشهِ  -ايعايـِ
ايـذً : -ٌٝطإٕ اهلل تباضى ٚتعاىل أنٌُ يًٓاؽ ايـشذر بايعكٍٛص إش إٔ
سذر ايعباز ٚبطاٖني ايٓاؽ عً ٢إعتكازاتِٗ ٚعً ٢تكطؾاتِٗ آتَٔ ١ٝ
عكٛهلِ ْٚاؾ َٔ ١٦تؿهطاتِٖٗٚ ,صا ٜهؿـ عٔ ععَ ِٝهاْ ١ايعكٌ .
ٖٓ َٔٚا نجط يف آٜات ايكطإٓ ايـُـذٝس ايتصنري بايعكٚ ٍٛا٭يباب ٚتعسز
ا٭َط بايتسبط ٚايتؿهط ٚتهطضت ا٫ؾاضٚ ٠ايتٓ ٜ٘ٛبأضباب ايعك ٚ ٍٛبتـُـذٝس
أٚي ٞا٭يباب يًشحٸ عً ٢تـشطٜو عكٛهلِ ٚؾػٌ أيبابِٗ  ,ؾاِْٗ بتؿهط
ض عبازتِٗ
أيبابِٗ ٚتصنط عكٛهلِ ٚبكريتِٗ با٭َٛض تعً ٛزضدتِٗ ٚتك ٸ
ٜٚـشػٔ إعتكازِٖ ٚؾعًِٗ ,بـد٬ف أقشاب ايعك ٍٛايٓاقكٚ ١ا٭يباب
ايتاؾٗ ١ؾاْو تط ٣تكطؾاتِٗ بعٝس ٠عٔ ايعكٚ ١ْٝ٬ايطظاْ ١قً ١ًٝايتؿهط
ٚاٱقابٚ ١ايكشٚ , ١ؾٓل اهلل ايـَُٓ٪ني ٚايـَُٓ٪ات ٱغتعُاٍ عكٛهلِ
ٚؾػٌ أيبابِٗ يف شنط اهلل ٚيف طاعت٘ .
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 -9طًّ بد ا هل باهتٍّ٘ٓ قيد كفس  ًّٗ ,بد االسٍ دْٗ اهـٌعِ ٟقيد
كفس ٗمل ٙعبد طٚئاً  ًّ ٗ ,بد االسٍ ٗاهـٌعِ ٟقيد أطسن  ًّٗ ,بد اهـٌعِٟ
قران اهت٘حٚدص.
ٖصا ايٓلٸ ٚضز يف أخباض قشٝشَ ١أثٛض ٠عٔ اَ٫اّ ايكازم ()
ٜتشسٸخ بٗا إىل بعض أقشاب٘ ايصٜ ٜٔـُهِٓٗ تـشُٸٌ عً ّٛايتٛسٝس ٚايعكٝس٠
 َِٓٗ ٖؿاّ بٔ ايـشهِ ٚعً ٞبٔ ض٥اب ٖٚ , -صا ايـشسٜح ايؿطٜـ ٜبنيداْباّ َٔ سكٝك ١ايطبٸ ايـُعبٛز عرب مجٌ ٚإستُا٫ت :
-1طَٔ عبس اهلل بايتٖٛٸِ ؾكس نؿطص أ َٔ ٟعبس ضبٸ٘ ٚإيـٗ٘ َتُٖٛاّ
ن ْ٘ٛدػُاّ ععُٝاّ أ ٚقٛض ٠ندُ ١هلا سسٸ َعني أ ٚنٝؿَ ١ٝـدكٛق ١أٚ
ْـشٖٛا َٔ ا٭ٖٚاّ ايباطًٚ ١ايتدٝٸ٬ت ايـُػاٜط ٠يـشكٝك ١ايصات ايطبٛب١ٝ
ايـُعبٛز ٠ؾكس نؿط باهلل ايععٚ ِٝمل ٜعتكس سكاّ ٚمل ٜٛسٸس ضباّ  ,بٌ
إتـدص ضباّ ََٖٛٛاّ َٚعبٛزاّ باط ,ّ٬ؾإ ايـُعبٛز سك ّا ٚاٱيـ٘ ٚاقعاّ ٖٛ
ايٛدٛز ايـُطًل ايـُـشٝط بتُاّ ا٫ؾٝا ٤ايـُـدًٛقٚ ١ايص ٫ ٟتٓاي٘ ا٭ٖٚاّ
 ٫ٚتسضن٘ ايتكٛضات  ٫ٚتؿبٗ٘ ايـُـدًٛقات ,ؾُٔ تكٛٸض ٙقٛض ٠ندُ١
أ ٚت ُٖ٘ٛدػُاّ قاعساّ عً ٢عطف عع ِٝأْ ٚـشٖٛا َٔ ايتد٬ٝت
ٚايتُٖٛات ؾكس نؿط باهلل ايععٚ ِٝمل  َٔ٪ٜبطب٘ ايـشكٝكٚ ٞمل ٜعبس باض٘٥
ايٛاقع ٞايصٚ ٖٛ ٟدٛز ْٛضَ ٟـشٝط يٝؼ نُجً٘ ؾ ٫ : ٧ٝؾب ٘ٝي٘
ْ ٫ٚعري  ٫ٚدػِ ي٘  ٫ٚتكٜٛط .
 -2ط َٔٚعبس ا٫غِ ز ٕٚايـُعٓ ٢ؾكس نؿطص إش ا٫غِ غري ايـُػُ٢
ٚغري ايـُعٓ ,٢ؾإ ا٫غِ يؿغ َطنب َٔ سطٚف ٖ ٛناؾـ عٔ ايـُػُ٢
ٚزاٍ عًٚ ٘ٝيٝؼ ٖ ,ٖٛ ٛؾُٔ إتـدص إغِ اهلل أ ٚايـدايل أْ ٚـشُٖٛا َٔ
ا٫مسا ٤ايـُطنب َٔ ١سطٚف َع ١ٓٝؾاعتكس ا٫غِ ضبٸاّ ٜعبس٪ٜٚ ٙيـٗ٘ ؾكس نؿط
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 ْ٘٫مل ٜعبس اهلل سكاّ ,إش إعتكس ٚعبس ضبٛب ١ٝا٫غِ َع إٔ شات اهلل
ايـُطبٛب ٖ ٞسكٝكَ ١ػاٜط ٠يٲغِ ٚايكؿ : ١ايـدايل ٚايطاظم ٚايطمحٔ
ايطسْٚ ِٝـشٖٛا َٔ أمساٚ ٘٥قؿات٘ دٌٸ ٚع. ٓ٬
ٚسٝح دعٌ َا يٝؼ بطبٸ ضباّ مل ٜعبس ايـُعٓ ٢ايـُػُ ٢با٫غِ ٚمل
٪ٜيٓــ٘ َكسام ايًؿغ ٚسكٝك ١ايـُعٓ ٢ايـُػُ - ٢ؾهإ ناؾطاّ باهلل ايععِٝ
ٚايطبٸ ايٛاقع ٞايـُـشٝط بـُـدًٛقات٘ ٚ ,إمس٘ َٔ َـدًٛقات٘ .
 -3ط َٔٚعبس ا٫غِ ٚايـُعٓ ٢ؾكس أؾطىص أ َٔ ٟإعتكس ضبٛب١ٝ
ا٫غِ ٚايًؿغ َع ضبٛب ١ٝايـُعٓٚ ٢ايـُكسام  :ايصات ايطبٛبَ ١ٝعٓ ٢ا٫غِ
ٚايًؿغ  -ؾكس أؾطى باهلل غري ٙيف عبازت٘ ٚعكٝست٘ ,سٝح إتـدص إيـٗني
إثٓني  :اٱغِ ٚايـُعٓ. ٢
 -4ط َٔٚعبس ايـُعٓ ٢ز ٕٚا٫غِ ؾصاى ايتٛسٝسص ٚاٱعتكاز ايـشل
ايـدايل ايكشٝض ٖٛٚ ,ايـُعبٛز ايـشل ايـُـذطٸز عٔ ؾٛا٥ب ا٭ٖٚاّ
ٚايتكٛضات ,ؾ٬بس يًُ َٔ٪بطبٸ٘ َٔ تـدًٓ ٘ٝعٔ ؾٛا٥ب ا٭ٖٚاّ ايباطً١
ٚايتكٛٸضات ٚايتدٝٸ٬ت ايهاغس ٠ايـُتكسَ. ١
ٚايـُٛسٸس ضبٸ٘ سكٓاّ ثٛاب٘ ايـذٓ ١طإٕ اهلل تباضى ٚتعاىل سطٸّ أدػاز
ايـُٛسٸس ٜٔعً ٢ايٓاضص نُا قاٍ ضغ ٍٛاهلل (ٚ )قاٍ  :طإٕ  ٫اي٘ إ ٫اهلل
نًُ ١عع ١ُٝنطٜـُ ١عً ٢اهلل ععٸ ٚدٌٸ َٔ ,قاهلا َـدًكاّ إغتٛدب ايـذٓ,١
 َٔٚقاهلا ناشب ّا عكِ َاي٘ ٚزَ٘ ٚنإ َكري ٙإىل ايٓاضص .
ٚقس ٚضز يف أخباض قشٝش ١تؿػري ا٫خ٬م  :طَٔ قاهلا َـدًكاّ
إغتٛدب ايـذٓ١ص بإٔ طإخ٬ق٘ إٔ تـشذع ٫ ٙاي٘ إ ٫اهلل عُا س ٸطّ اهلل ع ٸع
ٚدٌٸص أ ٟإٔ تـُٓع٘ عٔ َعك ١ٝاهلل ٚؾعٌ َا سطٸّ عًٓٝا .
إشٕ ايـُعبٛز ايـشل ٚايطبٸ ايـشكٝك ٖٛ ٞايـُعٓ : ٢ايصات ايكسغ١ٝ
ايـُبسعٚ ١ايك ٠ٛايطٚس ١ٝايعع ١ُٝايكازض ٠عً ٢قٓع نٌ ؾ ٖٞٚ ,٧ٝاييت
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ًٜذأ إيٗٝا اْ٫ػإ بؿططت٘ ساٍ نعؿ٘ ٚإستٝاد٘ ٚاييت ٜتهطٸع هلا
ٜٚسعٖٛا بعكً٘ ٜٚتٛد٘ إيٗٝا بـذٛاضس٘ ٚدٛاْـش٘  -قًب٘ ٚ -قس أؾاض
إيٗٝا غبشاْ٘ يف قطآْ٘ :ط ٴٖٛٳ ايٖصٹٜ ٟٴػٳِّٝطٴنُِٵ ؾٹ ٞا ِيبٳطِّ ٚٳا ِي ٳبشٵطٔ سٳتٻٔ ٢إشٳا نُٓٵتٴِٵ ؾٹٞ
ايِ ُؿ ًِوٹ ٚٳدٳطٳٜٵٔٳ بٹِٗٔٵ بٹطٜٔضٕ طَ ِّٝٳب١ٺ ٳٚؾَ ٔطسٴٛا بٹٗٳا دٳا٤ٳتٵٗٳا ضٜٔضٷ عٳاقٹـٷ ٚٳدٳا ٳٖ٤ٴِٵ
دًٹكٹنيٳ يَ٘ٴ ايسِّٜٔٳ يَ٦ٹٔٵ
عٛٵا اي ًٖ٘ٳ ٴَ ٵ
ا ِي ٳُٛٵزٴ َٹٔٵ ُنٌِّ ٳَهَإٕ ٚٳظَٓټٛا َأْٻٗٴِٵ ُأسٹٝطَ بٹِٗٔٵ ٳز ٳ
ٔ َٹٔٵ ايؿٻانٹطٜٔٔٳص.
َأ ٵْذٳٝٵتٳٓٳا َٹٔٵ ٖٳصٹ ٹ ٙيَ ٳٓهُْٛٳ ٻ
ؾ٬بس َٔ دعٌ ايطبٸ ايـُعبٛز تًهِ ايك ٠ٛايطٚس ١ٝاييت ًٜذأ إيٗٝا
ايـُهطط ايـدا٥ـ َٔ ايػطم أ ٚايـُٛت ٖٞٚ ,ايك ٠ٛايـُػُٸا ٠با٭مسا٤
ايـُعٚ ١ٓٝايكؿات ايـداق ١اييت ٚقـ بٗا شات٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل ,قاٍ إَآَا
ايـذٛاز ( )يف خرب قشٝض  :طاعبس اهلل ايٛاسس ا٭سس ايكُس ايـُػُٸ٢
بٗص ٙا٭مسا ,٤إٕ ا٭مسا ٤قؿات ٚقـ بٗا ْؿػ٘ص .
ٚيف بعض ا٭خباض  :طَٔ عبس ايـُعٓ ٢باٜكاع ا٭مسا ٤عً ٘ٝبكؿات٘ اييت
ٚقـ بٗا ْؿػ٘ ,ؾعكس عً ٘ٝقًب٘ ْٚطل ب٘ يػاْ٘ يف غطا٥طٚ ٙعْٝ٬ت٘ ؾأٚي٦و
أقشاب أَري ايـَُٓ٪ني  سكاّ ,أٚي٦و ِٖ ايـُ َٕٛٓ٪سكاّص ٜعين ايصٜٔ
عبسٚا ايصات ايـُكسغ ١ايـُػُٸا ٠بأمساٗ٥ا ٚايـُٛقٛؾ ١بكؿات ٚقـ بٗا
ْؿػ٘ ؾاعتكسٚا ضبٛب ١ٝايصات ايـُعٓ ٢ايـُٛقٛف ٚدعًٛا ا٭مسا ٤زي ّ٬ٝعً٢
ايصات ايـُكسغ ١ن ٞتٛقٌ ا٭مسا ٤إيٗٝا شٖٓاّ ٚستٜٓ ٢تكٌ ايؿهط َٔ اٱغِ
طاهللص  َٔٚايٛقـ طايطمحٔ  ,ايكازض  ,ايعً , ِٝايـشه.... ِٝص إىل
ايـُعٓ ٢ايـُكسٸؽ ٚايٛدٛز ايطبٛب ٞايـُععِٓ ايص ٟيٝؼ نُجً٘ ؾ, ٧ٝ
َـذطزاّ عٔ ايـذػِ ٚايكٛض ٠ايـُتٖٛٸُ ١يف ايـدٝاٍ ,ثِ ٜعكس قًب٘ عً٢
ضبٛب ١ٝايـُعٓ ٢ايـُػُٸ ٢بٗص ٙا٫مساٚ ٤ايكؿات اييت ٚقـ اهلل غبشاْ٘ بٗا
ْؿػ٘ ٚشات٘ ايـُكسغ ١يف قطآْ٘ ايـُـذٝس ٚن َ٘٬ايـشُٝس ِٖ ٤٫٪ٖ ,
ايـُ َٕٛٓ٪سكاّ .
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إشٕ ايتٛسٝس ايـدايل ايكشٝض ٖ ٛإٔ ٜٓطل ايًػإ بأمسا ٘٥غبشاْ٘
يف غطٜطت٘ ٚعْٝ٬ت٘ ٚإٔ ٜعتكس يف قًب٘  :ضبٛب ١ٝايصات ايـُػُٸا ٠ايـُٛقٛؾ١
با٭مسا ٤اييت ٜٓطل بٗا يػاْ٘ ٜ :ا اهلل ٜا ضمحٔ ٜا ضٚ٩ف ٜا عًٜ ِٝا سهِٝ
ٜا قس ِٖ ٤٫٪ٖ .... ِٜايـُ َٕٛٓ٪سكٓاّ  ِٖٚايـُعتكس ٕٚقشٝشاّ ِٖٚ
ايعابس ٕٚيطبٸِٗ قٜٛـُاّ ٤٫٪ٖ ,أقشاب عً ٞأَري ايـَُٓ٪ني ٚظٜٔ
ايـُٛسس.  ٜٔ
ٚؾـ ٞبعض ايطٚاٜات ٜك ٍٛاَ٫اّ ايكازم ( )يـٗؿاّ بٔ ايـشهِ
(ضض) :طٚيهٔ اهلل َعٜٓ ٢سٍ عً ٘ٝبٗص ٙا٭مساٚ ,٤نًٗا غريٙص ٜعين إٕ
تـُاّ ٖص ٙا٫مسا ٤أيؿاظ ٚسطٚف ٖ ٞغري ايصات ايكسغَٚ,١ٝعٓ ٢اهلل ٖٛ
ايطب ٸ ايـُعبٛز سكاّ ٜٚػتسٍ ايـُٚ َٔ٪ايـُ ١َٓ٪بًؿغ ايـذ٬ي ١عً ٢ايصات
ايـُكسغ , ١ثِ إغتؿٗس اَ٫اّ ( )عًَ ٢ا قاٍ ٚإغتسٍ عً ٘ٝبكٛي٘  :طٜا
ٖؿاّ  :ايـدبع إغِ يًُأنٚ ,ٍٛايـُا ٤إغِ يًُؿطٚبٚ ,ايجٛب إغِ
يًًُبٛؽٚ ,ايٓاض إغِ يًُـشطمص ٚا٫غِ غري ايـُػُٸ ,٢ؾإ إغِ ايٓاض
ٜ ٫ـشطم ٚ ,إغِ ايـدبع ٜ ٫ؿبع ٚ ,إغِ ايـُاٜ ٫ ٤ط َٔ ٟٚايعطـ نُا
ٜطٚ ٟٚاقع ايـُاٚ ٤شات٘ ٖٚ ,هصا إغِ اهلل غري ايـُعٓ ٢ايـُػُ ٢باهلل غبشاْ٘
ٚتعاىل ٚغري ايصات ايطبٛب ١ٝايكسغ. ١ٝ
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 - 11طأقضى اهعباد ٝإدًاْ اهتفلّس يف ا هل ٗيف قدزتٕص .
ٖصا سسٜح قشٝض َط ٟٚعٔ اَ٫اّ ايكازم ( ,)نُا ٜط ٣ٚعٔ
أب ٘ٝايباقط ( )قٛي٘  :طإٜانِ ٚايتؿهٓط يف اهلل ٚيهٔ إشا أضزتـِ إٔ تٓعطٚا
إىل ععُت٘ ؾاْعطٚا إىل عع ِٝخًك٘ص .
ٖص ٙبعض ْكٛم نجريٚ ٠أسازٜح َػتؿٝه ١زاع ١ٝإىل ايتؿهٓط يف
َـدًٛقات اهلل ٚتطى ايتؿهٓط يف شات اهلل غبشاْ٘ .
ٚايـُطاز َٔ إزَإ ايتؿهٓط  :ايـُسا ١َٚعًٚ ٘ٝا٫غتُطاض بايتؿهط َٔ
ز ٕٚإْكطاع ٜ ٫ٚ ,طاز َٔ (ايتؿهط يف اهلل) ايتؿهط يف شات٘ ايكسغ ١ٝؾاْ٘
ٜٛضخ ايـشريٚ ٠ايؿو يف ايباطٔ ٚا٫نططاب ايٓؿػ ٞقاٍ إَآَا ايباقط
( : )طإٕ ايه ّ٬يف اهلل ٜ ٫عزاز قاسب٘ إ ٫تـشٝٸطاّص طإشنطٚا َٔ ععُ١
اهلل َا ؾ٦تِ ٫ٚ ,تصنطٚا شات٘ ؾاْهِ  ٫تصنط َ٘ٓ ٕٚإ ٖٛٚ ٫أععِ َٓٗاص.
بٌ ٜطاز َٔ (إزَإ ايتؿهط يف اهلل ٚيف قسضت٘)  :زٚاّ ايتؿهط يف آثاض اهلل
ٚعذا٥ب خًك٘ ٚيف قسضت٘ عً ٢إٜـذاز ايهآ٥ات ايععٚ ١ُٝإبساع
ايـُٛدٛزات اهلاٖٚ ١ً٥صا ٖ ٛتؿهط أضباب ايعكٚ ٍٛأٚي ٞا٫يباب نُا أٚس٢
خًِلٔ
ب٘ اهلل غبشاْ٘ إىل عباز ٙيف آٜات نجريْ ٠عري قٛي٘ غبشاْ٘  :طإٕٔٻ ؾٹ ٞٳ
٭ ِيبٳابٹص
٬فٹ ايًٖ ٵٚ ٌٔٝٳايٓٻٗٳاضٔ ٯٜٳاتٺ ٭ُٚيٹ ٞا َ
٭ضٵضٔ ٚٳاخٵتٹ َ
ػُٳاٚٳاتٹ ٚٳا َ
اي ٻ
ْٚـشٖٛا َٔ آٜات اهلل يف ايكطإٓ ايـُبٝٸٓ ١ٯٜات٘ يف ايه ,ٕٛؾٝتؿهط اٱْػإ
بأيٛإ َـدتًؿ َٔ ١ايتؿهط يف أَط اهلل ٚيف قسضت٘ ٚسهُت٘ ٚعًُ٘ ٚإساطت٘ .
ٖصا ٖ ٛا٭َط ايـُـشبٛب ايـُأَٛض ب٘ ,خ٬ف ا٭َط بايتؿهط يف شات اهلل
غبشاْ٘ ,ض ٟٚعٔ ايٓيب ا٭نطّ ( :)طتؿهٓطٚا يف آ ٤٫اهلل  ٫ٚتؿهٓطٚا يف
اهلل ؾاْهِ ئ تكسضٚا قسضٙص ؾإ قسض اهلل عإٍ ٜ ٫تُهٔ ؾ ٘ٝاْ٫ػإ
ايـُـشسٚز بـشسٚز ايٓكل ٚايهعـ ٚا٫ستٝاز ٜ ٫ٚكسض إزضان٘ ,ؾًصا ٫
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ٜكضٸ ٜ ٫ٚـذٛظ ايتؿهط يف شات اهلل غبشاْٜ٘ٚ ,ـشػٔ ايتؿهط يف اٯ ٤اهلل ٚيف
آثاضٚ ٙعذا٥ب خًك٘ ٭ْ٘ تؿهط ْاؾع ٪ٜز ٟإىل ق ٠ٛا٫عتكاز بععُ ١اهلل
غبشاْ٘ ٪ٜٚز ٟإىل ايعٌُ ايكايـض ٚإق٬ح ايع٬ق ١بني ايعبس ٚبني ايطب
نُا قاٍ أَري ايـَُٓ٪ني( :)طإٕ ايتؿهط ٜسع ٛإىل ايـبـطٸ ٚايعٌُ ب٘ص.
طإٜانِ ٚايتؿهط يف اهللص ٖصا تـشصٜط َٓٚع عٔ ايتؿهط يف شات اهلل
غبشاْ٘ خؿ ١ٝإٔ ٜأخصْا ايتؿهط إىل تـدٝٸٌ خطري ٚتٖٛٸِ إٔ شات اهلل دػِ
ندِ ٚدػس عع ِٝش ٚأدٓشٚ ١أعها ٤ندُ ١نُا ٚقع ؾ ٘ٝبعض
ايـُػًُني غبشاْ٘ ٚتعاىل عٔ شيو ايص ٟتـدٝٸً٘ بعهِٗ عًٛٸاّٳ ععُٝاّ سٝح
إعتكس دػُاْ ١ٝاهلل غبشاْ٘ ٚغؿٌ عٔ ن ٕٛدػُاْٝت٘ تٛدب َـشسٚزٜت٘
ْٚكك٘ ٚإستٝاد٘  -تعاىل اهلل عٔ تـشسٸز ٙبـذػِ ,قاٍ إَآَا ايكازم ()
عٓسَا بًػ٘ إٔ بعض أقشاب٘ ٜك ٍٛبإٔ اهلل دػِ  :طأَا عًِ إٔ ايـذػِ
َـشسٚز َتٓاٙٺٚ ,ايكٛضَ ٠ـشسٚزَ ٠تٓاٖٚ ,١ٝإشا إستٌُ ايـشس إستٌُ
ايعٜازٚ ٠ايٓككإٚ,إشا إستٌُ ايعٜاز ٠نإ َـدًٛقاّص.
ٚأخرياّ ْك : ٍٛإٕ ايتؿهط يف شات اهلل غبشاْ٘ ٚايتهًِ ؾٗٝا ٚتٖٛٸُٗا ٫بس
إٔ ت٪ز ٟإىل تـدٝٸٌ ايطبٸ دػُاّ ندُاّ أ ٚقٛض ٠ععٜ ٫ٚ ,١ُٝعٜس اْ٫ػإ
ايـُت ِٖٛعٓس٥ص إ ٫بعساّ عٔ إزضاى ايـشكٝك ١ايطبٛبٚ ,١ٝإ ٫سريٚ ٠نّ٫٬
سضٔٙٹص تعاىل
سلٻ َق ٵ
سضٴٚا اي ًٖ٘ٳ ٳ
ٚبعساّ عٔ إزضاى ايـشكٝك ١ايكسغٚ , ١ٝط ٳَٚٳا َق ٳ
اهلل عُا ٜكؿٜٚ ٕٛتٖٛٸُ ٕٛعًٛٸاّ نبري ّا ,قاٍ أَري ايـَُٓ٪ني ( )يف ْٗر
ب٬غت٘ :ط ٫ٚتكسٸض ععُ ١اهلل عً ٢قسض عكًو ؾته َٔ ٕٛايـٗايهنيص ٚأقٍٛ
نُا قاٍ ضغ ٍٛاهلل ( ٖٛٚ )أععِ ايعاضؾني باهلل غبشاْ٘  :ط  ٫أسكٞ
ثـٓا٤ٶ عًٝو  :أْت نُا أثٓٝت عًْ ٢ؿػوٺص ٚنُا ٚقؿت شاتو يف قطآْو طَ٫
سضٔىُ ا٭َبٵكٳا ٳض ٳ ٚٴٖٛٳ ايًٖطٹٝـٴ ا ِيدٳبٹريٴص .
سضٔ ُن٘ٴ ا٭َبٵكٳاضٴ ٳ ٚٴٖٛٳ ٴ ٜٵ
ٴت ٵ
ٚأق ٍٛعٓ٘ غبشاْ٘ -نُا عًُٓا َـشُس ٚآٍ َـشُس ( :)إْـ٘  ٫تسضن٘
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ا٭بكاض  ٫ٚايـشٛاؽٸ  ٫ٚا٭ٖٚاّ  ٫ٚايتؿهطات  ٫ٚايتد٬ٝت ٜ ٫ٚكاؽ
بؿَ َٔ ٧ٝـدًٛقات٘ ٜ ٫ٚؿبٗ٘ ْعري ٚيٝؼ ي٘ ؾبٚ ٘ٝيٝؼ نُجً٘ ؾ , ٧ٝاْ٘
ٖ ٛاهلل ايٛاسس ا٫سس  ٫إيـ٘ غريَ ٫ٚ ٙعبٛز غٛا. ٙ
إشٕ ايتؿهٓط يف شات اهلل غبشاْ٘ عس ِٜاٱْتاز ؾاقس ايؿا٥سٜٛ ٫ ٠قٌ إىل
ايٓتٝذ ١ايـُأَٛيٚ ,١قس ٚضز يف أخباضعسٜسَ ٠انَ ١ٝا ٜؿٝس إغتشاي ١إزضاى
ايـشٛاؽٸ ايبؿطٚ ١ٜا٭ٖٚاّ ٚايتدٝٸ٬ت ايصٖٓ ١ٝيـشكٝك ١اهلل ,ؾإ َا ٜتُٖ٘ٛ
اْ٫ػإ َـدًٛم ٚيٝؼ ٖ ٛايـدايل غبشاْ٘ ٚتعاىل ,غ ٌ٦إَآَا (ٌٖ :)
ضأٜت ضبو سني عبست٘ ؟ ؾأداب بأْ٘ طمل تط ٙايع ٕٛٝبـُؿاٖس ٠اٱبكاضص
ٜعين  :بـُؿاٖس ٠ايعٝإ نُا ْؿاٖس غا٥ط َـدًٛقات اهلل طٚيهٔ ضأت٘
ايكًٛب بـشكا٥ل اٜ٫ـُإص ٚعَ٬ات٘ ايـُٛدب ١يٲشعإ بٛدٛزٚٚ ٙسساْٝت٘.
غ ٌ٦إَآَا ايكازم ( )يف خرب قشٝض عُٔ ٜسٸع ٞأٜ ٚعتكس إَهإ
ض ١ٜ٩اهلل غبشاْ٘ بايعني ايبؿط ١ٜؾأداب ( :)طايؿُؼ دع َٔ ٤غبعني
دعْٛ َٔ ٤ض ايهطغٚ ,ٞايهطغ ٞدع َٔ ٤غبعني دعْٛ َٔ ٤ض ايعطف,
ٚايعطف دعْٛ َٔ ٤ض ايـشذابٚ ,ايـشذاب دع َٔ ٤غبعني دعْٛ َٔ ٤ض
ايػرتص ٖٚصا نٓاَ ١ٜطؾس ٠إىل ععُ ١زع ٣ٛض ١ٜ٩اهلل ؾاْ٘ ٜػتش ٌٝعً٢
اْ٫ػإ ض ١ٜ٩عني ايؿُؼ ٚايتشسٜل ؾٗٝا َس ّ٠ؾه ّ٬عُا ٖ ٛأقْٛ ٣ٛضاّ
َٓٗاٜٚ ,طاز َٔ ايـشسٜح  :إبطاٍ ض ١ٜ٩اهلل ٚإقٓاع ايـُؿهو باغتشايتٗا .
ثِ قاٍ ( )بعس٥ص َتشسٸٜاّ َٔ ٜسٸع ٕٛضٜ٩ت٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل  :طؾإ
ناْٛا قازقني ؾًٚ٪ًُٝا أع َٔ ِٗٓٝايؿُؼ يٝؼ زْٗٚا غشابص أ ٟساٍ
إْتؿا ٤ايػشاب اييت تـشذب عٔ ايؿُؼ ؾاِْٗ ٜـذس ٕٚأْؿػِٗ عادعٜٔ
عٔ ض ١ٜ٩بعض َـدًٛقات٘ ايٓٝٸط ,٠ؾه ّ٬عُا ٖ ٛأؾس ْٛضاّ َٔ ايؿُؼ ,
ؾٝهـ بط ١ٜ٩اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل؟ٖٚصازيٚ ٌٝانض عً ٢إَتٓاع ضٜ٩ت٘ بايعني
ايباقط ٖٛٚ ٠نافٺ ٱبطاٍ زعٛاٖا,تعاىل اهلل عُٸا ٜسٸع ٕٛعًّ ٛا ععُٝاّ .
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إشٕ ض ١ٜ٩اهلل غبشاْ٘ َـشاٍٚ ,ايتؿهط يف شات٘ عس ِٜايؿا٥س٪ٜ ٫ٚ ,٠زٟ
إىل َعطؾت٘ غبشاْ٘ ٜٛ ٫ٚقٌ إي ٘ٝغبشاْ٘ ٚتعاىل ,ؾٗص ٙايؿُؼ ٖٞٚ -
أسس َـدًٛقات اهلل غبشاْ٘ ,ؾه ّ٬عُا ٖ ٛأؾسٸ ْٛضاّ َٓٗا ٜ ٫ -تُهٔ
اْ٫ػإ َٔ إطاي ١ايٓعط إيٗٝا َٚٮ ايعني َٓٗا َباؾط َٔ ّ٠ز ٕٚغشاب ٚغِٝ
ؾهٝـ ٜتُهٔ َٔ ض ١ٜ٩اهلل غبشاْ٘ بع ٘ٓٝايكػري ٠ايـُـشسٚز ٠؟.
ٚنإٔ بعض ايـُػًُني ض ٣ٚأ ٚإعتكس إٔ ضغ ٍٛاهلل ( )ضأ ٣يف
َعطاد٘ ٚؾاٖس شات اهلل بع ,٘ٓٝبٌ إعتكس بعض عًُا ٤ايعكٝسٚ ٠ايهَِٗٓ ّ٬
دٛاظ ضٜ٩ت٘ يف عايـِ ايسْٝا,غبشاْ٘ ٚتعاىل عٔ إٔ طتسضن٘ ا٭بكاضص يف زْٝا
أ ٚأخط ٣ؾًصا غ ٌ٦إَآَا ايكازم ٚايطنا ٚايعػهط )( ٟعٔ ض١ٜ٩
ضغ ٍٛاهلل( )ضبٸٸ٘ٚ ,أداب اٱَاّ ايـشػٔ ايعػهط:)( ٟ
طإٕ اهلل تباضى ٚتعاىل أض ٣ضغٛي٘ بكًب٘ َٔ ْٛض ععُت٘ َا أسبٸص اهلل إٔ
ٜط ٜ٘يـشبٝب٘ (ٚ )مل ٜـط اهلل  -تعاىل عٔ إٔ ٜطا ٙأسس . -
ٚأداب اَ٫اّ ايطنا ( )سانٝاّ عٔ دس :)( ٙطيـُا أغط ٟب ٞإىل
ايػُا ٤بًؼ ب ٞدربَ ٌٝ٥هاْاّ مل ٜطأ ٙقط درب ٌٝ٥ؾهُؿـ ي ٞؾأضاْ ٞاهلل َٔ
ْٛض ععُت٘ َا أسبٸص اهلل إٔ ٜط ٟسبٝب٘ ايـُكطؿ َٔ )( ٢آٜات٘ ايهرب٣
ؾكٜ ٟٛك ٘ٓٝايباطين َٔ ز ٕٚض ١ٜ٩ع ٘ٓٝيطبٸ٘ ؾاْ٘ يٝؼ بـذػِ ستٜ ٢طاٚ ٙيصا
ط َ٫ٴتسٵضٔ ُن٘ٴ ا٭َبٵكٳاضٴص ٚايع.ٕٛٝ
ٚأداب اٱَاّ ايكازم( )ايـشربايٛٗٝز ٟايػا ٌ٥عٔ ضَ ١ٜ٩عبٛز: ٙ
ٚنٝـ ضآ ٙ؟ ؾكاٍ ( :)طًٜٚو  ٫تسضن٘ ايع ٕٛٝيف َؿاٖس ٠اٱبكاض,
ٚيهٔ ضأت٘ ايكًٛب بـشكا٥ل اٱٜـُإصٚؾٛٝنات ا٭ْٛاضعً ٢قًٛب اْ٫ـاّ .
إشٕ ض ١ٜ٩اهلل بصات٘ َػتش - ١ًٝغبشاْ٘ ٚتعاىل عٔ إٔ تطا ٙايعٕٛٝ
ٚا٭بكاضٚ , -ايـُُهٔ إٔ تسضى ايكًٛب ٚايبكا٥ط ايباطٓٚ ١ٝتعٚ ٞتعطف
اهلل ٖٚصا َا قٓع٘ ا٫عطاب ٞايـُػؿٛض ي٘ يف خرب ضغ ٍٛاهلل ( )قاٍ :
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طْعط أعطاب ٞإىل ايػُاٚ ٤ايٓذٚ ّٛتؿهٓط يف خًكٗا ٚععُتٗا ٚ ,خاطبٗا :
ٌ إيٚ ٘ٝغؿط ي٘ص.
إٕ يو يطباّ ٖ ٛخايكو  ,ايًِٗ إغؿط ي ,ٞؾٓعط اهلل ععٸ ٚد ٸ
ٚيف خرب آخط  :دا ٤سرب ٜٛٗز ٟإىل أَري ايـَُٓ٪ني ( )غاٌٖ : ّ٬٥
ضأٜت ضبو سني عبست٘ ؟ ٚأداب٘  :طَا نٓت أعبس ضباّ مل أضٙص ؾػأي٘ :
ٚنٝـ ضأٜت٘ ؟ ٚأداب٘  :ط ٫تسضن٘ ايع ٕٛٝيف َؿاٖس ٠اٱبكاضٚ ,يهٔ ضأت٘
ايكًٛب بـشكا٥ل اٜ٫ـُإٜ ٫ ,عطف بايكٝاؽص عًَ ٢ـدًٛقات٘ يعسّ ايتؿاب٘
بٗٓٝا ٚبني خايكٗا طٜ ٫ٚسضى بايـشٛاؽ ٜ ٫ٚؿبٸ٘ بايٓاؽص يتػاٜط ايصات
ايطبٛبَ ١ٝع ايـُدًٛقات ايبؿط ١ٜتػاٜطاّ تاَاّ ٖٛ ,طَٛقٛف باٯٜات َعطٚف
بايعَ٬ات ٜ ٫ ,ـذٛض يف سهُ٘ ,شيو اهلل  ٫إي٘ إٖٛ ٫ص ثِ خطز ايـشرب
ايٛٗٝز َٔ ٟعٓسٜ ٖٛٚ)( ٙك :ٍٛاهلل أعًِ سٝح ٜـذعٌ ضغايت٘ .
إشٕ َا سكٌ يطغٛي٘ اهلل ( )يف َعطاد٘ ٚخًٛات٘ َع اهلل غبشاْ٘ ٖٛ
ايط ١ٜ٩ايكًبٚ ١ٝايبكري ٠ايباطٓ ١ٝببعض آٜات اهلل ايهرب ٣يػطض تهاٌَ شات٘
ٚقٜ ٠ٛكٖٚ ,)( ٘ٓٝهصا سكٌ يػريٚ - ٙبسضد ١أقٌ -يػا٥ط ا٭ْبٝا٤
ٚا٭ٚقٝاٚ ٤ا٭ٚيٝا ٤ا٭تكٝا ٤ايـُكطٸبني ( :)نٌٸ سػب قطب٘ َٔ باض٘٥
ٚسػب زضدت٘ َٚطتبت٘ ,ضأٚا آٜـات ضبِٗ ٚمل ٜطٚا شات ضبِٗ .
ٚايـشك ١ًٝايٓاؾعْ : ١كض ا٭ٚيٝا ٤ايـُكطبني ٚايعاضؾني ايـشكٝكٝني يٓا
بإٔ ْرتى ايـدٛض يف شات اهلل ْٚرتى ايتؿهط يف سكٝكت٘  ,يعذع
ايـُسضنات ايبؿط ١ٜعٔ إزضاى ايـشكٝك ١ايطبٛبٚ , ١ٝإغتشاي ١إزضاى
ع ٕٛٝايٓاؽ سكٝك ١ايطب ,بٌ ٜػتش ٌٝإساطتِٗ ببعض َـدًٛقات٘
نايعطف ٚايهطغْٚ ٞـشُٖٛا ؾه ّ٬عٔ إساطتِٗ بصات خايكٗا  ,إِْٗ طٳَ٫
٤ٞٷص .
ؾ ٵ
ع ًُِٶاص طيَٝٵؼٳ َن ٹُ ٵج ٹً٘ٹ ٳ
ٴٜشٹٝطُٕٛٳ ٹب ٹ٘ ٹ
ٚيـُا َٓعْٛا ( )عٔ ايتؿهط يف شات اهلل غبشاْ٘ ْ -كشْٛا بايـُُهٔ
ايٓاؾع  :بإٔ ْٓعط بسٜع قٓع٘ ٬ْٚسغ عع ِٝخًك٘ ْٚـؿهط ْٚػتٓتر ععِٝ
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ايـدايل يف قسضت٘ ٚعًُ٘ ٚسهُت٘ :
ٚطإشا أضزتـِ إٔ تٓعطٚا إىل ععُت٘ ؾاْعطٚا إىل عع ِٝخًك٘ص ٚسهِٝ
قٓع٘ ؾاْ٘ أق ٣ٛنؿؿاّ عٔ عع ِٝايـدايل ٚدً ٌٝقسضت٘ ٚعًُ٘ ٚإساطت٘
ٚسهُتٖ٘ٚ ,صا أغًٛب ْادع ٚططٜل َٔ ايتؿهط ْاؾع  ٖٛٚزي ٌٝعً٢
ايـشكٝك ١غاطع ,ؾاْو إشا ضأٜت بٓٝاْاّ مج ّ٬ٝأ ٚدٗاظاّ زقٝكاّٳ أ ٚأثـاثاّ ضقٓٝاّ
عطؾت إٔ ايبٓٸاٚ ٤ايكاْع ٚايٓذٸاض عاضف بـُٗٓت٘ سه ِٝيف عًُ٘ َتكٔ
يكٓعٖ٘ٚ ,هصا يـُا تط ٣عع ِٝإبساع ايػُاٚات ٚا٫ضنني ٚزقٝل قٓعُٗا
ٚسه ِٝخًكُٗا بٓشٜ ٛبٗط ايعك ٍٛايطاقٚ ١ٝا٭ؾٗاّ ايـُتعايٚ ١ٝتعطف َٓٗا
ععُ ١خايكٗا ٚسهُ ١قاْعٗا ٚإتكإ َبسعٗا ٚؾسٜس عًُ٘ َٚكسضت٘ .
ٖٚص ٙططٜك ١ايكطإٓ ايـُـذٝس يف تٛد ٘ٝايعباز إىل اٜ٫ـُإ باهلل ايٛاسس
خًَلٳ اي ًٖ٘ٴص,
ػُٳاٚٳاتٹ ٚٳا٭َضٵضٔ ٳَٚٳا ٳ
ا٭سس  :طأَ ٳٚيَِٵ ٜٳٓعُطٴٚا ؾٹ ٞٳَ ًَهُٛتٹ اي ٻ
ؾإ ايـُ٦ات َٔ آٜات٘ ايـُباضنات تسع ٛايٓاؽ يًٓعط يف عذا٥ب قٓع اهلل
ٚغطا٥ب خًك٘ ٚسه ِٝقٓعٖ٘ٚ ,صا ٖ ٛايتؿهط ايٓاؾع  ٖٛٚعباز ٠ععُ ٢نُا
قاٍ إَآَا عً ٞبٔ َٛغ ٢ايطنا ( :)طيٝؼ ايعباز ٠نجط ٠ايك٠٬
ٚايكٝاّ ,إْـُا ايعباز ٠ايتؿهط يف أَط اهللص .
ٚقس ٚضز اَ٫ط بايتؿهط يػطض تٓب ٘ٝايعكٌ ٚايؿهط َٓٚع٘ عٔ غؿًت٘ عٔ
ايـشل دٌٸ ٚع ٬أ ٚغؿًت٘ عٔ آخطتَ٘ ,كسَ ّ١يًتشطى ْـش ٛايعٌُ ايكايـض
قاٍ أَري ايـَُٓ٪ني ( :)طْبـٸ٘ بايتؿهط قًبو ٚدافٹ عٔ ايً ٌٝدٓبو ٚإتل
هط
اهلل ضبوص ٚغ ٌ٦اَ٫اّ ايكازم ( )عٔ سسٜح دس :)( ٙطتؿ ٓ
غاع ١خري َٔ قٝاّ ي١ًٝص نٝـ ٜؿهط ؟ قاٍ (َ )بٝٸٓاّ يٓٛع َٔ ايتؿهط
ٚا٫عتباض بـشاٍ ايـُانني:طٜـُط بايـدطٸب ١أ ٚبايساض ,ؾٝك : ٍٛأ ٜٔغانٓٛى؟
أ ٜٔباْٛى ؟ َايو  ٫تتهًُنيص ٖٚصا تؿهط يف َػتكبٌ أَط اٱْػإ ٜٛدب ي٘
عع ِٝاٱتعاظْ ,عري ايتؿهط يف ععُ ١ايـدًل ؾاْ٘ ٜٛدب ق ٠ٛا٫عتكاز .
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بٌ إٕ تؿهط ايعاقٌ ايـُتٸعٕ يف ٚاسسَ َٔ ٠ـدًٛقات٘  :يف دػُ٘ ٚتطنٝب١
أعهاٚ ٙ٤تٓاغكٗا ٚزق ١سطنتٗا ٚأزاٖ٤ا يٛظا٥ؿٗا  -إشا نإ َٔ أٌٖ
ايـُعطؾ ١بعً ّٛايـشٝاٚ ٠ايطب ايبؿط ٖٛ - ٟنافٺ يًٓتٝذ : ١اْ٫تكاٍ إىل
عع ِٝايـدايل يف قسضت٘ ٚعًُ٘ ٚسهُت٘ ٚنُاي٘ ,بٌ ٖ ٛنافٺ يٲعرتاف
بايعذع عٔ اٱساط ١بـُـدًٛقات٘ ٚععُتٗا ؾه ّ٬عٔ اٱساط ١بصات٘ ايكسغ١ٝ
ثِ ٜك ٍٛايعاقٌ ايـُتؿهط  -نُا عًُٓٓا أٌٖ بٝت ايٓب :)( ٠ٛطغبشإ َٔ
ٜ ٫عطف َٓتٗ ٢ععُت٘ ايعاضؾٜ ٫ٚ ٕٛعًِ ْٗا ١ٜقسضت٘ ايعايـُٕٛص.
ٖٚصا  -اْ٫تكاٍ َٔ ايـُـدًٛم ايععٚ ِٝايـُكٓٛع ايـشه ِٝإىل ايـدايل
ايععٚ ِٝايطب ايـشهٚ ِٝايـُبسع ايعً ِٝايكسٜط  ٖٛ -ططٜل ايـَُٓ٪ني باهلل
سك ّا ٚططٜل ايـُٛسٸس ٜٔايـُتؿهٓط. ٜٔ
ٚثـُ ١ططٜل ثإٕ  ٖٛ :ططٜل ايعطؾا ٤ا٭تكٝا ٖٛٚ ٤ضٜ٩تِٗ ضبِٗ يف نٌ
ؾَ ٧ٝـدًٛم َكٓٛع ي٘ غبشاْ٘ٚ ,قس عبٸس ٖصا ايططٜل يـِٗ أَريِٖ
ٚغٝسِٖ  :ظ ٜٔايـُٛسٸس ٜٔعً ٞبٔ أب ٞطايب( )سني قاٍ :طَا ضأٜت
ؾ٦ٝاّ إٚ ٫قس ضأٜت اهلل قبً٘ص ٖٚصا ٜـشكٌ عٓس ايعاضؾني ايؿاْني يف سبٸ اهلل
ايصا٥بني يف عًكت٘ ٜ :ط ٕٚاهلل يف ٖصا ايـُـدًٛم ٚشاى ٚشاى ٜٚ ,عتربٕٚ
ايـُـدًٛقات آثـاض سبٝبِٗ دٌٸ ٚعٚ ٓ٬ؾٛٝنات٘ٚ ,قس أؾاض ضغ ٍٛاهلل()
إىل ٖص ٙايـشاي ٖٛٚ - ١غٝس خًل اهلل ٚأقطبِٗ إي - ٘ٝسني قاٍ  :طيَ ٞع اهلل
ٚقت ٜ ٫ػع٘ ًَو َكطب ْ ٫ٚيب َطغٌص  ٫ٚعذب ؾٗ ٛغٝس ايـُطغًني
ٚبًؼ َٔ ايكطب إىل سبٝب٘ ٚباضَ ٘٥ا يـِ ٜبًػ٘ أسس َٔ ايعايـُني ٚايـشُس هلل
عًٖ ٢ساٜت٘ يتٛسٝس.ٙ
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سق٘ا اهسس٘ي باهسساهٞص.

ٖصا سسٜح عً ٟٛؾطٜـ سها ٙعٓ٘ ( )سؿٝس ٙايكازم (ٖٛٚ )
ٜتهُٔ أَط أَري ايـَُٓ٪ني ٚظ ٜٔايـُٛسٸسٚ)( ٜٔخطاب٘ يٓا بإٔ ْعطف اهلل
باهلل ْٚعطف ايطغ ٍٛبايطغايَٚ ,١عطؾ ١اهلل غا ١ٜخًل اهلل يعباز ٙؾكس ٚضز يف
ايـشسٜح ايكسغ : ٞطنٓت نٓعاّ َـدؿٝاّ ؾأسببت إٔ أعطف ؾدًكت ايـدًل
يه ٞأعطفص ٚنإ اهلل غبشاْ٘ ٚمل ٜهٔ َع٘ ؾ ٤ٞيف ايٛدٛز ؾٗ ٛنآَ ٔ٥ص
ا٭ظٍ ٚقس أسبٸ غبشاْ٘ إٔ ٜعطف ؾدًل ايـدًل يهٜ ٞعطف إيـٗاّ ٚاسساّ
خًَكِتٴ ايِذٹٔٻ
أسساّ  ٫ؾطٜو ي٘ ؾٝعبس ٜٚطاع ٜٚتصيٌ ي٘ غبشاْ٘ ط ٳَٚٳا ٳ
 ٫يٹ ٳ ٝٵع ٴبسٴْٚٹٞص.
ٚٳاٱْٔؼٳ إٔ ٖ
٫ٚبس يهٌ عاقٌ َتؿهط إٔ ٜتكسٸ ٣يـُعطؾ ١ضبٸ٘ ٚباضَٚ ٘٥عطؾ ١ضغٛي٘
ٚغؿري ٙإىل خًك٘ ,إش ايـُعطؾٚ ١ادب ؾطع ٞأَطْا بٗا يف ٖصا ايـشسٜح .
نُا ٖٚ ٞادب عكً : ٞإش ايعكٌ ايبؿط - ٟبـُـدتًـ َػتٜٛات٘ ٜ -سضى
ؾططٜاّ ٚ :دٛب َعطؾ ١اهلل غبشاْ٘ ٜٓٚتب٘ يٛدٛز ق ٠ٛضٚس ١ٝعع ١ُٝقٓعت
ٖصا ايه ٕٛايععٚ ِٝأٚدست ٖصا ايـدًل ايـشه ِٝايـُرتاَ ٞايص ٫ ٟتساؾع
ؾ ٫ٚ ٘ٝتٓاظع  ٫ٚؾػاز  ٫ٚخًٌ ,ؾٓٝتكٌ َٔ عع ِٝايـدًل ٚسه ِٝايكٓع إىل
عع ِٝايـدايل ٚٚسساْ١ٝايـشه ِٝايكاْع.
نُا ٫بس يهٌ عاقٌ َتؿهط إٔ ٜتكسٸ ٣يـُعطؾ ١ضغ ٍٛاهلل ٚغؿري ٙإىل
خًك٘ ,يٝػتؿٝس َٔ ضغايت٘ يف تهاٌَ ْؿػ٘ ٚإق٬ح ع٬قت٘ بـدايك٘ .
ٖصا ايـشسٜح ٜتهُٔ أَط ٜٔعًٜٝٛـٔ :
ٌ ٚع,٬
ا٭ :ٍٚإٔ ْتكسٸ ٣يـُعطؾ ١اهلل غبشاْ٘ َٔ ططٜك٘ ٚبٛاغطت٘ د ٸ
ْعطؾ٘ بٓٛض ٙايـُؿطم عً ٢قًٛبٓا ٚعكٛيٓا ٚبؿٛٝنات٘ ايـُتذً ١ٝيٓا ٚبآٜات٘
ايـُتهجط ٠ايـُتٛاتطٚ ٠ايـُسع ١َٛيف باطٓٓا بايؿطط ٠ايٓع ١ٜٗطؾٹطِ ٳط َ٠اي ًٖ٘ٹ ايٖتٹٞ
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عًَٝٵٗٳاص ٚقس َهت أخباض عسٜسَ ٠ؿػٸط ٠يٰ ١ٜبإٔ اهلل غبشاْ٘
ؾَطَطٳ ايٓٻاؽٳ ٳ
ؾطط ايٓاؽ عً ٢ايتٛسٝس بـُعٓ : ٢اْ٘ خًكِٗ غبشاْ٘  ٚؾطط قًٛبِٗ عً٢
ايتٛسٝس ٚأيـُِٗٗ ضبٛبٝت٘ ٚٚسساْٝت٘  ,بـشٝح تٛدب ايؿطط ٠إغتعساز نٌ
إْػإ ٚتٗٝٸ ٪قًب٘ يـُعطؾ ١اهلل ٚيٲقطاض بٛسساْٝت٘ٚ ,شيو عٓسَا ٜٓعط إىل
عع ِٝايـدًل ٚإتـٸػام ايكٓع ٚعسّ سك ٍٛايـدًٌ ٚايٓعاع ,ؾٓٝتكٌ إىل
اٱعتكاز ٚاٱشعإ بـدايكٝت٘ غبشاْ٘ ٚٚسساْٝت٘ َٔ ز ٕٚؾطٜو ٚ ,ي٫ٛ
سهُ ١ايكاْع ٚٚسساْٝت٘ يف ايـدًل يـشكٌ ايٓعاع يف ايهآ٥ات ٚظٗط يف
غريٖا ٚسطنتٗاَ,ع أْو  ٫تـذس أثطاّ يٓعاع َ ٫ٚعٗطاّ يـدًٌ يف ٖصا ايهٕٛ
ايؿػٝض ٖٓ َٔٚ ,ا تـذس ايعك ٤٬غطٜع ٞاٜ٫ـُإ باهلل ٚا٫عتكاز بٛسساْٝت٘
ْاؾ٦اّ َٔ آثاض بػٝط٬َٚ ١سعٜ ١ػريٚ ٠ز ٌ٥٫قًٜٓ ١ًٝعط إيٗٝا ٜٚتؿهط ؾٗٝا.
ثِ إٕ َعطؾ ١اهلل ْٛعإ :
ايٓٛع اَ : ٍٚ٫عطؾ ١اهلل غبشاْ٘ بـٛاغط ١خًك٘  -أ َٔ ٟططٜل
َـدًٛقات٘ ايبسٜعٜٓ ,١تكٌ َٔ َ٬سعتٗا إىل إعتكاز خايكٗا َٚبسعٗا عٔ قسض٠
عايٚ ١ٝسهَُ ١تٓاٖ , ١ٝأٚدسٖا َٔ ايعسّ  ٖٛٚايٛدٛز نٌ ايٛدٛزٖٛ ,
ايٛدٛز ايكسَٓ ِٜص ا٭ظٍ ٚإىل ا٭بس ,بُٓٝا َـدًٛقات٘ َٛدٛز ٠بٛدٛز
عاضض طاض ٨عًٗٝا ,ؾإْٗا بعس إٔ ناْت عسَاّ أؾاض اهلل غبشاْ٘ عًٗٝا
ايٛدٛز بأَط ,ٙؾهإ ايـُبسأ ايـُٛدس يٮؾٝا ٤نًٗاٚ ,قس قاٍ إَآَا ايكازم
( :)طإٕ أَط اهلل عذٝبص ٚشيو ٭ْ٘ ؾاعٌ ا٭عادٝب ٚقاْعٗا ٚخايل
ايػُاٚات ٚا٭ضنني َٚا ؾٗٝا َٚا عًٗٝا َٚا تـشتٗا  ٖٞٚ -بٓعاّ بسٜع
 ٫خًٌ ؾ ٫ٚ ٘ٝؾػاز ,قاٍ أَري ايـَُٓ٪ني ( )يف ْٗر ب٬غت٘  :طعذبت
يـُٔ ؾوٓ يف اهلل ٜ ٖٛٚط ٣خًل اهللص ايبسٜع ايـُـشهِ ايٛغٝع ايعع,ِٝ
ثِ إختكطٖا ( )عً ٢ايؿاى ببٝإ ؾطط ٟبس ٜٞٗسني غ ٌ٦عٔ إثبات
ايكاْع ؾكاٍ  :طايبعط ٠تسٍ عً ٢ايبعري ٚ ,ايطٚث ١تسٍ عً ٢ايـشُري ٚ ,آثاض

األزبعْ٘ حدٙجاً

()61

ايكسّ تسٍ عً ٢ايـُػري  ,ؾـٗـٝـهٌ عً ٟٛبـٗص ٙايـًطاؾَٚ ١طنع غؿً ٞبٗصٙ
ايهجاؾ ١نٝـ ٜ ٫س ٕ٫عً ٢ايًطٝـ ايـدبري ؟ص .
إشٕ ٫بس َٔ َعطؾ ١اهلل غبشاْ٘ ٚ -ي َٔ ٛططٜل َـدًٛقات٘ ٫ٚ -بس َٔ
٤ٞٷص َٔ
ؾ ٵ
تٓع ٜ٘ٗغبشاْ٘ عٔ َـُاثًت٘ يؿَ َٔ ٧ٝـدًٛقات٘ طيَٝٵؼٳ َن ٹُ ٵج ٹً ٹ٘ ٳ
ا٭ؾٝاٚ ٤ايهآ٥ات ايـُـدًٛق ١ي٘ٚ ,يف ايـشسٜح ايكسغٜ ٞك ٍٛغبشاْ٘  :طَا
آَٔ ب َٔ ٞؾبٸٗين بـدًكٞص ٚطَا عطؾين َٔ ؾبٗين بـدًكٞص غبشاْ٘
ٚتعاىل عٔ إٔ ٜه ٕٛي٘ ؾبٜ ٘ٝـُاثً٘ يف ٚدٛز ٙأ ٚيف ٚسساْٝت٘ أ ٚيف نُاي٘
ٚقسضت٘ ٚععُت٘ٚ ,سس٫ ٙؾطٜو ي٘ َ ٫ٚج ٌٝي٘ يف قؿات نُاي٘ ٚمجاي٘ :
عًُ٘ ٚقسضت٘ ٚسهُت٘ ٚععُت٘ َ ٫ٚ ...ج ٌٝي٘ يف قؿات د٬ي٘ ْٚعاٖت٘ عٔ
نٌ ْكل ٚإستٝاز .
ٖصَ ٙعطؾ ١عُ ّٛايٓاؽ ايـَُٓ٪ني باهلل غبشاْٜ٘ ِٖ ,عطؾ ٕٛاهلل َعطؾ١
ْاؾ٬َ َٔ ١٦سع ١عع ِٝخًك٘  ,ؾٓٝتكً َٔ ٕٛايـُـدًٛم ايبسٜع إىل ايـدايل
ايكاْع ايـُسبٸط ايكازض ايعً ِٝايـشهَ ٖٞٚ ,ِٝعطؾ ١ناؾ ١ٝيًُ َٔ٪قاٍ أَري
ايـَُٓ٪ني يف خطب ١ي٘ يف (ْٗر ايب٬غ : )١طايـشُس هلل ايـُتذً ٞيـدًك٘
بـدًك٘ص ٜٚبس )( َ٘ٓ ٚنؿاَ ١ٜعطؾ ١ايـدًل بطبٸِٗ ٚإعتكازِٖ بطبٛبٝت٘
ْاؾ٦اّ َٔ تـذًٓ ٘ٝهلِ ٚظٗٛض آثاضٚ ٙقسضت٘ أَاَِٗ ,ؾٝهؿ ِٗٝإٔ ٜعطؾٛا إٔ اهلل
َبسأ ايٛدٛز ايبسٜع ٚقاْع ايه ٕٛايععَٚ ِٝبسع ايهآ٥ات ايًطٝؿ ١اييت يٝؼ
ؾٗٝا خًٌ أ ٚؾػازٖٚ ,صا َعٗط ععُ ١خايكٗا َٚبسعٗا .
ٖصَ ٙعطؾ ١اهلل تعاىل َٔ ططٜل َـدًٛقات٘ٚ,قس نجطايـشحٸ عًٗٝا ٚا٭َط
ػُٳاٚٳاتٹ
بٗا يف آٜات قطآْ ١ٝنجري - ٠بايـُ٦ات-طأَ ٚٳيَِٵ ٜٳٓعُطٴٚا ؾٹ ٞٳَ ًَهُٛتٹ اي ٻ
٤ٞٺص َٔ أقٓاف خًك٘ َٔ سٛٝاْات
ؾ ٵ
خ ًَلٳ اي ًٖ٘ٴ َٹٔٵ ٳ
٭ضٵضٔ ٳَٚٳا ٳ
ٚٳا َ
ٚمجازات ٚغريٖاٖٚ ,صَ ٙعطؾ ١هلل غبشاْ٘ بٛاغط ١خًك٘ ٚعع ِٝقٓع٘
ٚسه ِٝإبساع٘ ؾٓٝتكٌ ايـَُٗٓ َٔ٪ا إىل عع ِٝايـدايل ٚسه ِٝايكاْع .
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ٚثـَُ ١عطؾ ١أخط ٖٞ ٣ايـُطًٛب ١بٗصا ايـشسٜح : ٖٞٚ ,

ايٓٛع ايجاَْ : ٞعطؾ ١اهلل باهللٖٚ ,صَ ٙعطؾ ١ايهُٸٌ َٔ ايبؿط  :ا٭ْبٝا٤
ٚا٭ٚقٝا َٔٚ ٤قاضبِٗ َٔ ايعطؾا ٤ا٭تكٝاٖٚ ,٤ص ٙأعً ٢زضد َٔ ١ايٓٛع
ا٭َ ٖٞٚ ٍٚعطؾ ١سكٓ ١عاي ١ٝتًٝل با٭ْبٝاٚ ٤ا٭ٚيٝا ٖٞ , ٤إٔ ٜعطؾ ٙٛغبشاْ٘
ؾٞٵ٤ٺ
عًَُ ٢نٌِّ ٳ
بصات٘ ٚ ,قس أَٚأ إيٗٝا قٛي٘ تعاىل  :طأَ ٳٚيَِٵ ٳٜهِـٹ بٹطٳ ِّبوَ َأٻْ٘ٴ ٳ
ٍ
ؾٳٗٔٝسٷص ٚأؾاض إيٗٝا أَري ايـَُٓ٪ني ( )يف زعا ٤ايكباح  :ط ٜا َٔ ز ٸ
عً ٢شات٘ بصات٘ ٚتٓعٸ ٙعٔ َـذاْػَ ١ـدًٛقات٘ص ٚعٔ َؿابَٗ ١كٓٛعات٘,
ٚزيٓٓا عًٗٝا اٱَاّ ظ ٜٔايعابس : )( ٜٔطبو عطؾتو ٚأْت زيًتين عًٝو
ٚزعٛتين إيٝوٚ ,ي ٫ٛأْت مل أزضٔ َا أْت ....ص ط ٜا غؿاض بٓٛضى إٖتسٜٓاص
ٚزيٓٓا

عًٗٝا

اٱَاّ

ايـشػني

ايؿٗٝس

()

ٚعًُٓٓا

إٜاٖا

يف

زعا ّٜٛ ٙ٤عطؾ ١سني خاطب ضبٸ٘ خطاب ايـشبٝب يـشبٝب٘  :طنٝـ ٜػتسٍ
عًٝو بـُا ٖ ٛيف ٚدٛزَ ٙؿتكط إيٝوص أ ٟنٝـ ٜػتسٍ عًٚ ٢دٛزى
ٚضبٛبٝتو بـدًكو ايصٚ ٟدٛزَ ٙؿتكط إيٝو طأٜه ٕٛيػريى َٔ ايعٗٛض
َا يٝؼ يو ستٜ ٢ه ٖٛ ٕٛايـُعٗط يوص أٜ ٌٖ ٟعكٌ إٔ ٜهٕٛ
يـدًكو َٚكٓٛعو َٔ ايعٗٛض ٚايتذًٓ ٞأق َٔ ٣ٛظٗٛضى ٚتـذ ًٓٝو
ستٜ ٢ه ٕٛظٗٛض غريى َعٗطاّ يو ٚزا ّ٫عًٝو ٚناؾؿاّ عٓو ,ن- ٬
ٜ ٫ـُهٔ إٔ ٜه ٕٛظٗٛض ايـدًل َعٗطاّ هلل غبشاْ٘ إظٗاضاّ دًٝاّ ,نٝـ ٖٛٚ
ؾطع ظٗٛض ٙغبشاْ٘ ٚقس تًكٓ ٢ايٛدٛز َٓ٘  -بٌ إٕ ظٗٛض اهلل غبشاْ٘
ٚتـذًٓ ٘ٝ٭سباب٘ ٚأٚيٝا ٘٥أدً َٔ ٢ظٗٛض َـدًٛقات٘ ,قاٍ أَري ايـَُٓ٪ني
ٚظ ٜٔايـُٛسٸس :)( ٜٔطَا ضأٜت ؾ٦ٝاّ إٚ ٫ضأٜت اهلل قبً٘ص,
ثِ قاٍ غٝس ايؿٗسا )( ٤يف زعا ّٜٛ ٤عطؾ : ١طَت ٢غبت ست ٢تـشتاز إىل
زيٜ ٌٝسٍ عًٝو ؟ َٚت ٢بعست ست ٢ته ٕٛاٯثاض ٖ ٞاييت تٛقٌ إيٝوص
ؾاْ٘ غـبشاْ٘ سانط َع نٌ ؾـ ٧ٝخًك٘ ٚأبـسع٘  ,يٝؼ بـػا٥ب عٓٗا ست٢
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ٜـشتاز إىل زيَ ٌٝعٗط ي٘ ٚزاٍٸ عًٚ ,٘ٝيٝؼ ٖ ٛبـبعـٝس عٔ خًك٘ ست ٢تهٕٛ
آثاضَٚ ٙكٓٛعات٘ ٖ ٞاييت تٛقٌ إيٚ ٘ٝتعطٸف ب٘ .
ٖصَ ٙعطؾ ١اهلل باهلل  ٖٞٚاييت تًٝل باْ٫ػإ ايعاقٌ ايـُتهاٌَ .
ْعِ يف ا٫بتسآٜ ٤تكٌ اْ٫ػإ إىل َعطؾ ١ضب٘ َٔ ظٗٛض َـدًٛقات٘
ٚعع ِٝخًكتٗا  ,ؾٝػتسٍ بٗا عًٚ ٢دٛز ايـدايل ايععٚ ِٝايكاْع
ايكازض ايعً ,ِٝثِ ٜتذً ٢اهلل غبشاْ٘ ي٘ د٤٬ٶ تاَاّ ؾريا ٙيف نٌ ؾ٧ٝ
ٚقبٌ نٌ ؾ ٧ٝيؿس ٠ظٗٛضٚ ٙق ٠ٛدٖٚ , ٙ٤٬ص ٙايـُعطؾ ١تـدتل بايٓاؽ
ايهُٸٌ :ايـُتهاًَني بطاع ١اهلل غبشاْ٘ ٚبايػري عً ٢طبل ؾطع٘ ايـشٓٝـ
ٚقاْ ْ٘ٛايًطٝـ ,ؾتكؿْ ٢ؿٛغِٗ ٚتـذً ٛقًٛبِٗ َٔ سذب ايـُعك١ٝ
ٚظًُاتٗا ٚتعُط قًٛبِٗ بـشب اهلل ٚشنطٚ ٙطاعت٘ ٜعكبٗا إؾطاقات إيـٗ١ٝ
ٚؾٛٝنات ضمحاْ ١ٝتك ٣ٛبٗا َعطؾتِٗ باهلل ؾٝبكط ْ٘ٚبكًٛبِٗ ايكاؾ١ٝ
ٜٚطَ ٕٚـدًٛقات٘ آثاضاّ ي٘ َٓبجك ١عٓ٘ َتٛيس َٔ ٠ؾٛٝناتٜ٘ٚ ,كٛيٕٛ
َع ايـشػني ايؿٗٝس ( :)طعُٝت عني  ٫تطاى عًٗٝا ضقٝباّٚ ,خػطت
قؿك ١عبس مل تـذعٌ ي٘ َٔ سبو ْكٝباّص .
ٖٚص ٙأعً ٢زضدات ايـُعطؾ ٖٞٚ , ١شات َطاتب َتؿاٚت ١أعٖ٬ا يف
قًب َـشُس (ٚ )عًٚ )( ٞؾٗٝا َطاتب أقٌ ٚأقٌٚ ,تهؿَ ٞعطؾ ١اهلل
 بسضدتٗا ايسْٝا  -اييت ٖ ٞطاٱقطاض بأْ٘  ٫إيــ٘ غري ٫ٚ ٙؾب٘ ْ ٫ٚعري ٚاْ٘يٝؼ نُجً٘ ؾ٧ٝص نُا أخربْا اَ٫اّ عً ٢بٔ َٛغ ٢ايطنا( ,)ؾٝهؿٞ
ا٫قطاضهلل بايٛسساْٚ ١ٝايهُاٍ ايـُطًل ٚايتٓعٸ ٙعٔ ايؿطٜو ٚايؿبٚ ٘ٝايٓعري
ٚيهٔ ايـُعطؾ ١ايعايَ ٖٞ ١ٝعطؾ ١اهلل باهلل .
ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ طإعطؾٛا اهلل باهللص ٚزعا ٤ايـشػني ايًطٝـ
ايـُتكسّ ُٖا ٜعًُإ ايـُ َٔ٪ايـُعطؾ ١ايعاي ١ٝباهلل ٖٞٚ ,تـشتاز بسٚاّ إىل
(ايتدًٚ )١ٝايتذطٸز عٔ َعك ١ٝاهلل ٚعٔ ا٫قباٍ عً ٢ايسْٝا ,ثِ (ايتشً)١ٝ
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ٚايتشً ٞبـُهاضّ ا٭خ٬م َٚـشاغٔ ايؿعاٍ ,ثِ (ايتذًٚ )١ٝايعٗٛضايصٟ
٬ٜظّ اٱؾطاقات ايطٚساْٚ ١ٝايؿٛٝنات ايطمحاْ ١ٝؾري ٣اهلل يف نٌ ؾ٧ٝ
ٚقبٌ إٔ تط ٣ع ٘ٓٝأ ٟؾ. ٧ٝ
ا٭َط ايجاْ ٞايص ٟزع ٢اي ٘ٝايـشسٜح  :طٚإعطؾٛا ايطغ ٍٛبايطغاي١ص
ٖٚص ٙزع ٠ٛيـُعطؾ ١ايطغ - ٍٛغؿري اهلل إىل خًك٘  -بٛاغط ١ضغايت٘ اييت
أضغٌ بٗا َٚعذعت٘ اييت زعُ٘ اهلل بٗا  ,يتسٍٸ عً ٢قش ١ؾطٜعت٘ اييت
دا ٤بٗا ٚبعح ٭دٌ تبًٝػٗا ٚ ,تسٍٸ عً ٢قسم ضغايت٘ ٚغؿاضت٘ عٔ اهلل
غبشاْ٘ ٖٚ ,ص ٙايـُعطؾ ٖٞ ١ؾطع َٔ ؾطٚع َعطؾ ١اهلل غبشاْ٘ .
ٖصا ا٭َط طإعطؾٛا ايطغ ٍٛبايطغاي١ص ٜتهُٔ أَط : ٜٔأَط بـُعطؾ١
ايطغٚ ٍٛأَط بـُعطؾ ١ايطغ َٔ ٍٛططٜل ضغايت٘ ُٖٚ ,ا :
ا٭َط ا٭ : ٍٚإٔ ْعطف ايطغْٚ ٍٛجبت٘ يف عكٛيٓا ْٚصعٔ ي٘ يف قًٛبٓا .
ٚقس ٜػأٍ غاَ :ٌ٥اايـُٛدب َٚا ايـُجبت يبعح ايطغ ٍٛإىل ايـدًل ؟
ٚقس أداب اٱَاّ ايكازم ( )ايعْسٜل ايص ٟدآَ ٙ٤هطاّ يٛدٛز اهلل
قاْع ايه , ٕٛؾأثبت ي٘ اَ٫اّ (ٚ )دٛز ايـدايل ايكاْع  ,ثِ غأي٘ عُٸا
ٜجبت ا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ ٚ ,نأْ٘ غأٍ عٔ ايـُٛدب ٱثبات٘ ٚإعتكاز ٙبعح اهلل
أْبٝاٚ ٤ضغٌ إىل ايـدًل أ ٚعٔ ايـُكشض يـُُٗ ١ا٭ْبٝا ,٤ؾكاٍ (: )
طإْا يـُٸا أثبتـٸٓا إٔٸ يـٓا خايكاّ قاْعاّ َتعايٝاّ عـٓٸا ٚعٔ مجٝع َا خًل,
ٚنإ شيو ايكاْع سهُٝاّ َتعايٝاّص يٝؼ ي٘ دػِ نأدػآَا ؾًصا طمل ٜـذع
إٔ ٜؿاٖس ٙخًك٘ َ٬ٜ ٫ٚػ ٙٛؾٝباؾطِٖ ٜٚباؾطٜٚ ٙٚـشادٸِٗ ٜٚـشادٸ ٙٛثبت
إٔ ي٘ غؿطا ٤يف خًك٘ ٜعبٸط ٕٚعٓ٘ إىل خًك٘ ٚعبازٜٚ ٙسيٓ ِْٗٛعًَ ٢كايـشِٗ
َٓٚاؾعِٗص أٜ ٟطؾس ِْٗٚإىل َا ٜكًشِٗ ٜٚبعس ِْٗٚعُٸا ٜؿػسِٖ يتػتكِٝ
سٝاتِٗ ايسْٝا ٜٚكًض بكا ِٖ٩طَٚا ب٘ بكاٚ ِٖ٩يف تطن٘ ؾٓا ,ِٖ٩ؾجبت
اٯَطٚ ٕٚايٓاٖ ٕٛصايـشان ٕٛ٭َط اهلل  ْ٘ٝٗٚايصٜ ٜٔأت ِٗٝايٛس ٞاٱهلٞ
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بٛاغط٥٬َ ١هت٘طعٔ ايـشه ِٝايعً ِٝيف خًك٘ ٚايـُعبٸط ٕٚعٓ٘ دٌٸ ٚععٸ ,
 ِٖٚا٭ْبٝا٤ص ايصٜ ٜٔـدتاضِٖ اهلل َٔ خًٓل عبازٙطٚقؿٛت٘ َٔ خًك٘ :
سهُا٪َ ٤زٸبني بايـشهَُ ١بعٛثني بٗا غري َؿاضنني يًٓاؽ  -عًَ ٢ؿاضنتِٗ
يـِٗ يف ايـدًل ٚايرتنٝب  -يف ؾ َٔ ٧أسٛايـِٗص أٜ ٫ ٟؿاضنِٗ ايٓاؽ يف
ايـشاي ١ايٓبٚ ١ٜٛايـًُهٛتٚ ١ٝإٕ ؾاضن ِٖٛيف ايرتنٝب ١ايـدًكٚ , ١ٝنإ
ٌ زٖط
ٖ٤٫٪طَٜ٪ٸس َٔ ٜٔعٓس ايـشه ِٝايعً ِٝبايـشهُ ,١ثِ ثبت شيو يف ن ٸ
ٚظَإ َـُا أتت ب٘ ايطغٌ ٚا٭ْبٝا َٔ ٤ايسٚ ٌ٥٫ايرباٖني يه ٫ ٞتـدًٛ
أضض اهلل َٔ سذٜ ١ـهَ ٕٛـع٘ عٳـ ًَـِ ٜـسٍٸ عً ٢قسم َكايت٘ ٚدٛاظ
عسايت٘ص .
ٚباختكاض  :ايـشسٜح ٜأَطْا بـُعطؾ ١ايطغ ٍٛايـُبعٛخ َٔ اهلل تعاىل
ٖٚصَ ٙعطؾٜ ١سضى ايعكٌ ٚدٛبٗا يٛدٛز َٔ ٜسٸع ٞايطغاي ١عٔ اهلل غبشاْ٘
يف نٌ ظَإ ٜٚععِ ايػؿاض َ٘ٓ ٠يتبًٝؼ ؾطٜعت٘ ,ؾٝسضى ايعكٌ عٓس٥ص ٚدٛب
ايتعطٸف عً ٢ايطغ ٍٛايـُسٸع ٞيػطض تـشسٜس قش ١زعٛاٚ ٙقسم ضغايت٘
ٚؾطٜعت٘ٚ ,نُا تػع ٢ايس ٍٚيًتعطف عً ٢قسم ايػؿري ايـُُ ٸجٌ يسٚيت٘,
نصيو ٫بس إٔ ٜتعطف ايعك ٤٬قسم ايػؿري ايـُطغٌ َٔ اهلل غبشاْ٘ َٔ
ططٜل َعذعت٘ ٚز ٌ٥٫ضغايت٘ ؾتٗتس ٟبٗا ايعك ٍٛايٓع ١ٜٗإىل قسم ايطغٍٛ
ٚتٓتٗ ٞإىل اٱشعإ بٓبٛت٘ ٚقش ١ضغايت٘ عٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل .
ا٭َط ايجاْ : ٞايصٜ ٟأَطْا ب٘ أَري ايـَُٓ٪ني ( ٖٛ )إٔ ْعطف ايطغٍٛ
ْٚجبت ضغايت٘ ٚقشتٗا َٔ ططٜل خمكٛم  :طإعطؾٛا ايطغ ٍٛبايطغاي١ص,
ٚنُا ٜتعطف ايعك ٤٬عً ٢قسم ايػؿري َٔ ضغايت٘ ٚنتاب غؿاضت٘ ٫بس إٔ
ْتعطف عً ٢قسم ايطغ َٔ ٍٛنتاب ضغايت٘  َٔٚؾطٜع ١أسهاَ٘ ,ؾٝشػٔ
بايـُ - َٔ٪يًتكسٜل بكش ١زع ٣ٛايطغ- ٍٛإٔ ٜطًٓع عً ٢زي ٌٝايكش: ١
َعذع ٠ايطغٚ ٍٛأسهاّ ايؿطٜعٚ ١ق٬سٗا  ,ؾته ٕٛططٜل َعطؾ ١ايطغٍٛ
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َ٬سع ١ضغايت٘ ٚعًٛٸ ؾأْٗا ٚد٬يَ ١هُْٗٛا ٚتؿطٜعاتٗا نُا ٖ ٛساٍ
ضغايَ ١ـشُس ( )ؾإ ضغايت٘ ٚؾطٜعت٘ أثبتت دساضتٗا ٚق٬سٗا
ٚيطـ تؿطٜعاتٗا َٚطاعاتٗا يـشكٛم ايٓاؽ ٚأَٛاهلِ ٚأعطانِٗ ْٚؿٛغِٗ
 ٫ٚظايت ا٭ٜاّ تهؿـ عع ِٝايتؿطٜع ٚسه ِٝا٭سهاّ باعرتاف نباض
ايعًُا ٤ايطبٝعٝني يف َـدترباتِٗ ايعًُ ,١ٝؾته ٕٛيطاؾ ١ايتؿطٜع زي ٌٝقش١
ايطغايٚٚ ١غَ ١ًٝعطؾ ١ايطغٚ ٍٛقسم ايطغايٚ ١ايػؿاض ٠عٔ اهلل غبشاْ٘ .
َٚـُا تكسّ ٜتبني أْ٘ ٜتعانس إزضاى ايعكٌ َع أَط ايؿطع طإعطؾٛا
ايطغ ٍٛبايطغاي١ص يف أزاٚ ٤دٛب َعطؾ ١ايطغ. ٍٛ
ص ٠ايعاضؾني
ٚأخرياّ أق : ٍٛإٕ َعطؾ ١اهلل َٚعطؾ ١ضغٛي٘ ( ٖٞ )ي ٸ
ٚأْؼ أؾهاضِٖ ٚتؿهطاتِٗ  -سػب َطاتبِٗ ٚزضدات ٜ٫ٚتِٗ هلل غبشاْ٘
ٜعؿكْٗٛا ًٜٚتصٸ ٕٚبٗا ٜٚتؿهط ٕٚؾٗٝا تؿهط ايـشبٝب بـشبٝب٘ َكشٛباّ
بًصٚ ٠عؿل َا بعسٖا يص ,٠بٌ تهَ ٕٛعطؾ ١اهلل َٚعطؾ ١أٚيٝاٚ ٘٥عؿكِٗ
َٚـشبتِٗ أْٝؼ ٚسؿتِٗ ٚٚسستِٗ ٚيصٜص سٝاتِٗ ٚقاضف عكٛهلِ عٔ
ايسْٝا ٚظخاضؾٗا ًَٚصاتٗا.
قاٍ إَآَا ايكازم ( -)نُا يف أق ٍٛايهايف ٚضٚنت٘ : -
طيٜ ٛعًِ ايٓاؽ َا يف ؾهٌ َعطؾ ١اهلل تعاىل َا َسٸٚا أع ِٗٓٝإىل َا َ ٸتع
ب٘ ا٫عسا َٔ ٤ظٖط ٠ايـشٝا ٠ايسْٝا ْٚعُٗٝاص ٜعين بٗذتٗا ْٚهاضتٗا ٚغعتٗا
عً ٢بعض ايـدًل َـُٔ إٖتِ بايسْٝا ٚإْـشطف عٔ عُاض ٠ا٫خط.٣
ثِ إغتأْػٛا طْٚعُٛا بـُعطؾ ١اهلل تعاىل ٚتًصٸشٚا بٗا تًصٸش َٔ مل ٜعٍ
يف ضٚنات ايـذٓات َع أٚيٝا ٤اهلل ,إٕ َعطؾ ١اهلل أْؼ َٔ نٌ ٚسؿ,١
ٚقاسب َٔ نٌ ٚسسْٛٚ ,٠ض َٔ نٌ ظًُٚ ,١ق َٔ ٠ٛنٌ نعـٚ ,ؾؿا٤
َٔ نٌ غكِص قسم دعؿط بٔ َـشُس قازم آٍ َـشُس (. )
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-12طأٔٙا اهِاض :إُ ٛتازن قٚلٍ ًا إْ تـٌشلتٍ بٕ هّ تضو٘ا بعد: ٜ
كتاب ا هل زّ ٗجىّ ٗ ,رتت ٛأٓى بٚيتٗ ,إْ اهوطٚف اهـخبري أخربُ ٛأٌُٔا هّ
ٙفرتقا حتٙ ٟسدا و ّٛاهـح٘ض ,قاُظسٗا كٚف تـخوفُ٘ ٛقٌٔٚاص .
ٖصا سسٜح ضغ ٍٛاهلل َـشُس (َ )ؿٗٛض ايطٚا ١ٜبني ايـُػًُني
قاطبٚ ,١قس إعرتف مجع َٔ عًُا ٤اٱغ ّ٬بكش ١ططٜك٘ ٚإغٓاز , ٙقاٍ
ايـشانِ ايٓٝػابٛض ٟيف (ايـُػتسضى عً ٢ايكشٝشني) بعس ضٚاٜت٘ ٖ( :صا
سسٜح قشٝض ا٫غٓاز عً ٢ؾطط ايؿٝدني ٚمل ٜـدطداٜ )ٙعين ايبداضٟ
َٚػًِ يف قشٝشُٗا ,بٌ إعرتف بتٛاتط ٙمجع َٔ ؾكٗا ٤ايـُػًُني َٔ
ايؿطٜكني ٚأْ٘ قازض عٔ ضغ ٍٛاهلل ( )يف َٛانع عسٜسَٛٚ ٠اقـ
َـدتًؿَٚ ١كاَات َتػاٜط ,٠قاٍ إبٔ سذط يف (ايكٛاعل ايـُـشطق )١بعس
ضٚاٜت٘ يًـشسٜح ( :إعًِ إٕ يـشسٜح ايتُػو بُٗا  -ايهتاب ٚايػٓ - ١ططقاّ
نجريٚ ٠ضزت عٔ ْٝٸـ ٚعؿط ٜٔقشابٝاّ) ٚقس نإ (ٜ )هطٸض ٙيف
ايـُٓاغبات ايـُـدتًؿ - ١نُا يف (ايكٛاعل ايـُـشطقٚ )١غري -ٙتٛنٝساّ
ٚتطغٝد ّا ي٘ يف أشٖإ ايـُػًُني ٚإٖتُاَاّ بؿإٔ خًٝؿت : ٘ٝايهتاب ٚايعرت. ٠
ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ٜبٝٸٔ خًٝؿتني يطغ ٍٛاهلل ( )بعس ضس ً٘ٝعٔ
عايـِ ايسْٝا ,سٝح ْع ٢يًُػًُني ْؿػ٘ ايـُكسغٚ ١قاٍ  :طإْ ٞبؿط ٜٛؾو
إٔ أزع ٢ؾأدٝب ,إْ ٞتاضى ؾٝهِ ايجكًني  :نتاب اهلل ٚعرتت ٞأٌٖ بٝيتص
ٖصإ خًٝؿتإ يطغ ٍٛاهلل ( )أَط بايتُػو بُٗا بعس ضسٚ ً٘ٝبايطدٛع
إيُٗٝا يف ؾطع٘ ٚزٚ ,ٜ٘ٓمسٸاُٖا ( )بايجكًني  ٕ٫ايعٌُ بُٗا ٚا٭خص
َُٓٗا ثك ٌٝش ٚنًؿ ,١إش ايتعبري بايجكٌ ٜطاز َٓ٘ ا٭َط ايـدطري ايعع. ِٝ
ٚقس أخرب ( )بأَط ٜٔيف ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ :
ا٭ :ٍٚط َا إٕ تـُػهتِ ب٘  -أ ٟبـُا تطنت يهِ ٚخًؿت ؾٝهِ  -ئ
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تهًٛا بعسٟص ٖٚصا ايٓلٸ ٜؿٝس عكُ ١ايـُتُػو بـُا تطن٘ ايطغ)( ٍٛ
ٚإٖتساٚ ٙ٤عسّ ن٬ي٘ عٔ ططٜل ايـشل بعس ضس. )( ً٘ٝ
ثِ بعس بٝإ خًٝؿت٘  :طنتاب اهلل ع ٸع ٚدٌٸ ٚعرتت ٞأٌٖ بٝيتص بٝٸٔ :
ا٭َط ايجاْ : ٞطٚإٕ ايًطٝـ ايـدبري أخربْ ٞأُْٗا ئ ٜؿرتقا ستٜ ٢طزا
عًٞٸ ايـشٛضص ٜعين إٕ ايهتاب ٚايعرت ٠ئ ٜتؿاضقا ٜ ٫ٚـدتًـ نتاب اهلل
َع ايعرت ٠ايطاٖط ٫ - ٠يف ايػطٸ  ٫ٚيف ايعًٔ ٫ٚ ,يف ساٍ ضن ٫ٚ ٢ساٍ
غهب ٫ٚ ,يف ساٍ غٓ ٫ٚ ٢ساٍ ؾكط ٫ٚ ,يف ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ أ ٚظطف
َٔ ايعطٚف ايـُػتكبً ١ٝطئ ٜؿرتقاص أبساّٖ ,صا ا٫يتـ٦اّ ٚعسّ ا٫ؾرتام
َػتُط إىل إٔ تك ّٛايكٝاَٜٚ ١طزا ايـشٛض عً ٢ضغ ٍٛاهلل (. )
ٖٚصا ايتعبري ٜؿٝس أٜ ٚسٍٸ عً ٢أَطَُٗ ٜٔني ُٖ ,ا :
ايـُسي ٍٛا٭ : ٍٚإٕ ايعرت - ٠ايـداق َٔ ١أٌٖ بٝت٘ َ -ـشؿٛظٕٛ
باق ٕٛإىل إٔ تك ّٛايكٝاَ ١نايهتاب ايععٜع ايص ٟتعٗٸس اهلل غبشاْ٘ بـشؿع٘
ط ٔإْٻا ٳْشٵٔٴ ْٳ ٻعيِٓٳا ايصِّنِطٳ ٚٳ ٔإْٻا َي٘ٴ َيشٳا ٹؾعُٕٛٳص إىل إٔ تك ّٛايكٝاَٖٚ ,١هصا ايعرت٠
ٚأ ١ُ٥أٌٖ ايبٝت (( ِٖ )سذ ١بعس سذٚ ١إَاّ بعس إَاّ) َػتُطٕٚ
َـشؿٛظ ٕٛست ٢تك ّٛايكٝاَٖٚ ,١صا ايٛقـ ايـُـشُسٜٓ ٫ ٟطبل إ ٫عً٢
ايـداق َٔ ١أٌٖ ايبٝت  :ا٭ ١ُ٥اٱثين عؿط ايصٜ ٟبسأ ٕٚبعً ٞبٔ أبٞ
طايب ٜٚـدتُ ٕٛبـُـشُس ايـُٗس ٟايـشذ ١ايػا٥ب عٔ ا٭بكاض بأَطايـذباض
ٚايـُٓتعط ٱقاَ ١ايعسٍ َٚـش ٛايعًِ عٔ أٌٖ ا٫ضض .
ايـُسي ٍٛايجاْ : ٞإٕ ايعرت َٔ ٠أٌٖ بٝت٘ َعك َٔ َٕٛٛايـدًٌ ٚايعيٌ
نُا إٔ ايكطإٓ َعك َٔ ّٛايـدًٌ ٚايعيٌٚ ,تػتُط عكُتِٗ ستٜ ٢طزا
ايـشٛض عً ٢ضغ ٍٛاهلل (ٖٚ ,)صا ٜٓ ٫طبل إ ٫عً ٢أ ١ُ٥اهلسَٔ ٣
أٌٖ بٝت َـشُس ( )ايص ٜٔأشٖب اهلل عِٓٗ ايطدؼ ٚطٗطِٖ تطٗرياّ .
ٖصا ايـشسٜـح ايؿطٜـ ايص ٟإٖـتِ بـ٘ ضغــ ٍٛاهلل (ٚ )نطٸض - ٙنـُا
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أخربْا ب٘ نجري َِٓٗ إبٔ سذط يف قٛاعك٘ ٚ -تـشسخ ب٘ يف َٛاقـ َتعسز٠
َٛٚانع َتػاٜطَٗٓ : ٠ا  ّٜٛغسٜطخِ سني خطب ايـُػًُني بعس إٜابِٗ
َٔ سذ ١ايٛزاع قبٌ تؿطٸقِٗ :نٌ ٚاسس ٜصٖب باتـذاٚ ٙطٓ٘ ٚبًس- ٙ
ٚقس ض ٣ٚايـدطب ١أنجط َٔ َأ ٠قشاب٦َٚ ٞات ايـُـشسثني َٔ ايتابعني
ٚتابع ٞايتابعني ٚ ,نإ سسٜح ايجكًني دع ٤ٶَٔ خطب ١ايػسٜط اييت
بسأ ( )ؾٗٝا بكٛي٘ :
طأٜٗا ايٓاؽ ٜٛؾو إٔ أزع ٢ؾأدٝب ,إَْ ٞػٚ ٍٚ٪إْهِ َػ٪يٕٛ
ؾُاشا أْتِ قا ًٕٛ٥؟ص ثِ غأٍ ( )ايـشذٝر  :طأيٝؼ تؿٗس ٕٚإٔ  ٫إيــ٘
إ ٫اهلل ٚإٔ َـشُساّ عبسٚ ٙضغٛي٘ ٚإٔ دٓٸت٘ سلٸ ْٚاض ٙسلٸ ٚايبعح بعس
ايـُٛت سلٸ ٚإٔ ايػاع ١آتــٝـ ٫ ١ضٜب ؾٗٝا ٚإٔ اهلل ٜبعح َٔ يف ايكبٛض؟ص
قايٛا  :بًْ ٢ؿٗس بصيو  ,ؾكاٍ ( ,)طايًِٗ إؾٗسص ثِ قاٍ (: )
طأٜٗا ايٓاؽ إٕ اهلل َٚ ٟ٫ٛأْا َٛىل ايـَُٓ٪ني ٚأْا أٚىل بِٗ َٔ
أْؿػِٗ ,ؾُٔ نٓت َ ٙ٫ٛؾٗصا عً ,ٙ٫َٛ ٞايًِٗ ٚآٍ َٔ ٚاٚ ٙ٫عاز َٔ
عازا ,ٙأٜٗا ايٓاؽ أْا ؾططهِ ٚإْهِ ٚاضز ٕٚعًٞٸ ايـشٛض ٚإْ ٞغاً٥هِ
سني تطز ٕٚعًٞٸ عٔ ايجكًني نٝـ تـدًؿ ْٞٛؾٗٝا ؟ ايجكٌ ا٭نرب نتاب اهلل
ععٸ ٚدٌٸ غبب ططؾ٘ بٝس اهلل تعاىل ٚططؾ٘ بأٜسٜهِٚ ,ايجكٌ ا٭قػط عرتتٞ
ٞ
أٌٖ بٝيت ,ؾاْ٘ قس ْبأْ ٞايًطٝـ ايـدبري أُْٗا ئ ٜؿرتقا ستٜ ٢طزا عً ٸ
ايـشٛضص ٖٚصا  -سسٜح ايػسٜط َ -تٛاتط ايٓكٌ.
ٚسسٜح ايجكًني دع َٔ ٤سسٜح ايػسٜط ايـُتٛاتط ٖٛٚ ,سسٜح ععِٝ
ايؿإٔ نجري ايٓؿع ٚايؿا٥س َٔٚ ,٠ؾٛا٥س : ٙز٫يت٘ عً ٢إٔ اٱَاَ ١أقٌ َٔ
أق ٍٛايسٚ ٜٔيٝؼ َٔ ؾطٚع٘ ,بٌ اٱَاََ ١جٌ ٚسساْ ١ٝاهلل تعاىل ٚضغاي١
َـشُس (ٚ )ايـُعاز  ّٜٛايكٝاَ ١سٝح إغتؿٗس ايٓيب ( )ايـُػًُني
عًٖ ٢ص ٙا٭ق ٍٛثِ أيـشل بٗا  ١ٜ٫ٚعًٚ ٞايـد٬ؾ ١٭٫ٚز. )( ٙ
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ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ٜطؾسْا إىل ٚدٛب ايتُػو بايجكًني ٚٚدٛب
ا٭خص بُٗا ٚايطدٛع إيُٗٝا ٚاٱٖتسا ٤بٗسُٜٗا  ٖٛٚ ,سذٚ ١انش ١تأخص
بأعٓام ايعباز إىل ايتُػو بايجكًني ٚاٱعتُاز عًُٗٝا ٚاٱعتكاّ بـشبًُٗا
ٚايػري يف ٖساُٖا ُٖ ,ا :
ايكطإٓ ايـُـذٝس سبٌ اهلل ايـُُسٚز َٔ ايػُا ٤إىل ا٭ضض .
ٚايعرت ٠ايطاٖط ِٖٚ ٠ايـداق َٔ ١أٌٖ بٝت َـشُس (. )
ٖٚ ٤٫٪ضزت ْكٛم أسازٜح َتعسز ٠عٓس ايؿطٜكني بتعٝني أؾداقِٗ
ٚأمساٚ ,ِٗ٥ضز يف بعض ٖص ٙا٫خباض  :غ٪اٍ دابط بٔ عبس اهلل
اْ٫كاض َٔ ٟضغ ٍٛاهلل ( )يـُا مسع َٓ٘ سسٜح ايجكًني ٜ :ا ضغ ٍٛاهلل
 َٔٚعرتتو ؟ ؾأداب٘ ( : )طعًٚ ٞايـشػٔ ٚايـشػني ٚا٭ٚ َٔ ١ُ٥يس
ايـشػني إىل  ّٜٛايكٝاَ١ص .
ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ٜسيٓا  -بكطاسٚٚ ١نٛح  -بإٔ ايـد٬م َٔ
ايه ٍ٬يف عايـِ ايسْٝا ٚايٓذا َٔ ٠غ ٤ٛايعاقبٚ ١غ٪اٍ ايـُـشاغب يف عايـِ
ايكٝاَٜ ٫ - ١تشكل إ ٫عٓس ايتُػو بايكطإٓ ٚايعرتَ ٠عاّ ٚايطدٛع إيُٗٝا
ٚا٭خص َُٓٗا طَا إٕ تـُػهتِ بُٗا ئ تهًٛا بعسٟص ٚيف بعض ْػذ
ايـشسٜح  :طإْ ٞتطنت ؾٝهِ َا إٕ تـُػهتِ ب٘ص أ ٟبـُا تطنت ؾٝهِ طئ
تهًٛا بعس : ٟنتاب اهلل ٚعرتت ٞأٌٖ بٝيتص ؾٝهْٛإ دع٥ني َؿرتنني يف
خ٬ؾ ١ضغ ٍٛاهلل (ٚ )ؾُٝا تطن٘ ؾـٓٝا .
 َٔٚتعبري ايـشسٜح ٜٓهؿـ أْـ٘ ٜ ٫هؿ ٞايتُػو بأسسُٖا يًٓذأَ ٠
ايهٚ ٍ٬ايػ٪اٍ  ّٜٛايكٝاَ ,١إش إٔ ايتُػو بايكطإٓ ز ٕٚايعرت ٠أ ٚايتُػو
بايعرت ٠ز ٕٚايكطإٓ ٜ ٫هَ ٕٛع٘ اْ٫ػإ َتُػهاّ بـُا تطن٘ ضغ ٍٛاهلل
( ,)بٌ َٖ ٛتُػو ببعض َا تطى ؾٓٝاٜ ٫ٚ ,سٍٸ ايـشسٜح ايؿطٜـ عً٢
ْـذات٘ َٔ ايه َٔٚ ٍ٬غ٪اي٘(ٜ ّٜٛ )طز عً ٘ٝايـشٛض  ,بٌ قس ٜػتؿاز

األزبعْ٘ حدٙجاً

()71

َٔ ايـشسٜح ن٬ي٘ ٭ْ٘ مل ٜتُػو بايجكًني ٚمل ٜعتكِ بُٗا َعاّ.
ٚؾـ ٞبعض ضٚاٜات سسٜح ايجكًني تهًُ٪َ ١نٓس ٠يه َٔ ٍ٬مل ٜتُػو
بايكطإٓ ٚايعرتَ ٠عاّ ,سٝح ٚضز ؾٗٝا قٛي٘ ( :)طٚأْـ٘ قس ْبٸـأْ ٞايًطٝـ
ايـدبري أُْٗا ئ ٜؿرتقا ستٜ ٢طزا عًٞٸ ايـشٛض ناقبعٞٸ ٖاتنيص ٚمجع بني
غبٸابت , ٘ٝطأ ٫ؾُٔ إعتكِ بُٗا ؾكس ْـذا َٔٚ ,خايؿُٗا ؾكس ًٖو ,أٌٖ ٫
بًػت أٜـٗا ايٓاؽص قايٛا ْ :عِ  ,قاٍ طايًِٗ إؾٗسص .
ٚؾـْ ٞػد ١أخط ٣يًشسٜح  :طأٚ ٫إٕ َجًُٗا ؾٝهِ نػؿْٛ ١ٓٝح َٔ :
ضنب ؾٗٝا ْـذا َٔٚ ,تـدًـ عٓٗا غطمص .
ٖصْ ٙكٛم ٜطٜٗٚا ايـُػًُ ٕٛقاطبٚ ٖٞٚ ١انش ١ايس٫ي ١عً ٢تط ٸتب
ايه ٍ٬عً َٔ ٢مل ٜتُػو بُٗا َعاّ سٝح مجع ( )بني غ ٸبابتٚ ٘ٝقاٍ :
طَٔ إعتكِ بُٗاص طَٚجًُٗا ؾٝهِ نػؿْٛ ١ٓٝحص ؾُٗا  -ايهتاب ٚايػٓ- ١
ٚاسس ٜ ٫ؿرتم دع ٤عٔ دعٜ ٫ٚ ٤هؿ ٞايتُػو بأسسُٖا ز ٕٚاٯخط .
إشٕ ٖصا ايـشسٜح ايكشٝض ايـُتٛاتط بني ايـُػًُني ٜسيٓا عً ٢إٔ
ايـُٓذ َٔ ٞايه ٍ٬عٔ ز ٜٔاهلل يف عايـِ ايسْٝا بعس ضس ٌٝضغ ٍٛاهلل
( ٖٛ )ايتُػو بهتاب اهلل تعاىل ٚبايعرت ٠ايطاٖطٚ ,٠أُْٗا تطن ١ضغٍٛ
 : ٬أُْٗا
اهلل ( )يف أَت٘ ايـُطسٚ ١َٛقس أخرب ٙايًطٝـ ايـدبري دٌٸ ٚع ٓ
 ايهتاب ٚايعرت - ٠باقٝإ َـشؿٛظإ إىل قٝاّ ايػاعٚ ١إْتٗا ٤ايسْٝا  -ست٢ٜطزا عً ٘ٝايـشٛض ٖٚ . -صا زيٚ ٌٝانض دساّ عً ٢عكُ ١ايعرت ٠ايطاٖط٠
 :إش ايهتاب ايععٜع يـُا نإ َعكَٛاّ َٔ ايـدًٌ ٚايعيٌ ٚايـدطأ ط َ٫ٳٜأِتٹ٘ٝٹ
سُٹٝسٺص ٚايعرت ٠ايطاٖط٠
سهٹ ِٕٝٳ
خًِ ٹؿ٘ٹ تٳٓعٌٜٔٷ َٹٔٵ ٳ
س ٵٜ٘ٹ ٚٳَ َ٫ٹٔٵ ٳ
طٌٴ َٹٔٵ بٳٝٵٔٔ ٳ ٜٳ
ا ِيبٳا ٹ
يـُا ناْت  ٫تؿاضم ايهتاب  ِٖٚمجاعَ ١ـشسٸز ٠ا٫ؾدام ٚا٫مساِٖ , ٤
ط عًٚ ٞايـشػٔ ٚايـشػني ٚاٚ َٔ ١ُ٥٫يس ايـشػنيص ؾ٬بس إٔ ٜهْٛٛا
نايكطإٓ َعكَٛني َٔ ايـدًٌ ٚايعيٌ ٚايـدطأ ٚا٫ؾتبا. ٙ
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 ٤٫٪ٖٚايـذُاع ١عطؾٛا بٓعاٖ ١ايػًٛى ٚايعكُ َٔ ١ايـدًٌ ٚايعيٌ
ٚايـدطأ نُا عطؾٛا بايعًِ ايػعٜط بايهتاب ايععٜعٚ ,دا٤ت ايطٚاٜات ايهجري٠
 بايـُ٦ات ٚعٓس ايؿطٜكني  -ت٪نٓس عكُتَِٗٗٓ ,ا َا ضٚا ٙمجع َٔ َـشسثٞايؿطٜكني أْ٘ مسع ضغ ٍٛاهلل (ٜ )ك : ٍٛطَٔ أسبٸ إٔ ٜـشٝا سٝاتٞ
ٜٚـُٛت َـُاتٜٚ ٞسخٌ ايـذٓ ١اييت ٚعسْ ٞضب - ٞؾًٝتٍٛٸ عًٝاّ ٚشضٜت٘ َٔ
بعس ٟؾاِْٗ ئ ٜـدطدٛنِ َٔ باب ٖسٚ ٣ئ ٜسخًٛنِ باب ن٬ي١ص ٚيف
بعهٗا  :طؾًٛٝأٍ عًٝاّ َٔ بعسٚ ٟيٝكتس ٟبأٌٖ بٝيت َٔ بعسٟص .
ٚض ٣ٚايـشانِ ايٓٝػابٛض ٟيف ايـذع ٤ايجايح يف َػتسضن٘ ق ٍٛضغٍٛ
اهلل ( :)طَٔ أطاعين ؾكس أطاع اهلل َٔٚ ,عكاْ ٞؾكس عك ٢اهلل,
شش٘
 َٔٚأطاع عًٝاّ ؾكس أطاعين َٔٚ ,عك ٢عًٝاّ ؾكس عكاْٞص ٚقس ق ٸ
عً ٢ؾطط ايؿٝدني  :ايبداضَٚ ٟػًِ  ,نُا إغتؿانت ايطٚا ١ٜعٔ
ضغ ٍٛاهلل (ٚ )قششٗا ايـشانِ يف َػتسضن٘  :طعًَ ٞع ايكطإٓ
ٚايكطإٓ َع عًٞص أُٖ ٟا َتكاسبإ ٜ ٫ؿرتقإ ٜ ٫ٚتدايؿإ يف ق ٍٛأٚ
غًٛى أ ٚأَط َٔ ا٭َٛض.
ٚقس أٚق ٢عً )( ٞإىل ٚيس ٙايـشػٔ ثِ أٚق ٢ايـشػٔ إىل
ايـشػني ُٖٚ -ا إَاَإ قاَا أ ٚقعسا ,نُا دا ٤يف ايطٚا ١ٜايـُؿٗٛض ٠قازضّ٠
عٔ ضغ ٍٛاهلل ( -)ثِ أٚق ٢ايـشػني إىل ٚيس ٙعًٖٚ ,ٞهصا ٜٛقٞ
إَاّ يـُٔ بعس ٙست ٢اَ٫اّ ايـُٗس ٟايػا٥ب ايـُٓتعط ٫ق٬ح ا٭ضض
ٚا٭َٚ ١إقاَ ١ايعسٍ ٤٫٪ٖٚ ,أثبتت غريتِٗ ٚعً َِٗٛبأِْٗ َع ايكطإٓ مل
ٜؿرتقا ٚمل ٜـدتًؿا ست ٢تك ّٛايكٝاَ. ١
ٖٓٚاى أخباض أخط ٣ت٪نس عكُ ١ايعرتْ ,٠هتؿ ٞبـشسٜح ايجكًني ٭ْ٘
ٚانض ايس٫ي ١عً ٢عكُ ١ايكطإٓ ٚايعرتَ ٠عاّ نُا أٚنشٓا .
ٖصا ايـشسٜح ٜـٓـتــٗ ٞبـكٛي٘ ( : )طأٜـٗا ايٓاؽ  ....ؾاْـعـطٚا نـٝـ
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تـدًؿ ْٞٛؾُٗٝاص أ ٟيف ايكطإٓ ٚايعرتٖٚ,٠صا غ٪اٍ تـشصٜط َٔ ظًِ ايعرت٠
ٚاٱْـشطاف عِٓٗ َٔ بعسٖٚ ,)( ٙصا َا سكٌ َٔ بعض َسٸعٞ
اٱغ , ّ٬قاٍ أب ٛدعؿط ايباقط( )سانٝاّ يك ٍٛدس ٙضغ ٍٛاهلل(:)
طأْا أٚ ٍٚاؾس عً ٢ايععٜع ايـذباض  ّٜٛايكٝاَٚ ١نتاب٘ ٚأٌٖ بٝيت ,ثِ
أَيت ,ثِ أغاهلِ َ :ا ؾعًتِ بهتاب اهلل ٚبأٌٖ بٝيتص.
ٚأخرياّ أق : ٍٛض ٣ٚايـُـشسث َٔ ٕٛايؿطٜكني نإبٔ َاد ١يف غٓٓ٘
ايهرب: ٣نتاب ايؿنتٚ ,ايساضَ ٞيف غٓٓ٘  :نتاب ايػري : ٠إٔ ضغ ٍٛاهلل
( )قاٍ  :طغتؿرتم أَيت عً ٢ث٬خ ٚغبعني ؾطقٚ : ١اسس ٠يف ايـذٓ,١
ٚإثـٓتإ ٚغبع ٕٛيف ايٓاضصٚ .قس غأيين غاَ : ٌ٥ا ايسي ٌٝعً ٢إٔ ؾطقتهِ
ٚمجاعتهِ ٖ ٞايؿطق ١ايٓاد َٔ ١ٝايؿطم ايج٬خ ٚغبعني ؟ ؾأدبت٘ :
إشا ْعطت إىل سسٜح ايجكًني ٚتأَٸًت٘ دٝساّ عطؾت اجلٛاب ,ؾإ ؾطق١
اٱَاَ ١ٝاٱثين عؿط ِٖ ١ٜمجاعَ ١تُػه ٕٛبهتاب اهلل تعاىل ٚبعرت ٠ايٓيب
(َ )عاّ َ ِٖٚ ,عتكس ٕٚبـد٬ؾ ١إثين عؿط ٚقٚ ٞإَاّ ٚخًٝؿ ١يطغٍٛ
اهلل ( )نُا دا ٤يف ايـدرب ايـُـشُس ٟايصٜ ٟط ٜ٘ٚايؿطٜكإ  :طخًؿاٟ٤
إثـٓا عؿط ,نًِٗ َٔ قطٜـص ٤٫٪ٖٚ ,أؾدام َعطٚؾ ٕٛبايعًِ ايػعٜط
ٚبٓعاٖ١ايػًٛى  ِٖٚمجع َ - ًٕٖٛ٪بـشػٔ غريتِٗ  -يـد٬ؾ ١ضغ ٍٛاهلل
(َ ِٖٚ )كسام ايعرت ٠ايـُعك ١َٛنايكطإٓ َٔ ايـدًٌ ٚايعيٌ ٚايـدطأ,
ٚؾٝعتِٗ ٚأتباعِٗ ِٖ ايؿطقٚ ١ايـذُاع ١ايٛسٝس ٠ايـُتُػه ١بايهتاب
ٚايعرتٜ ٫ٚ ٠أخص ٕٚز ِٜٗٓإٖ َٔ ٫ص ٜٔايـُكسض َٔ ٫ - ٜٔأسسُٖا ٫ٚ
َٔ غريُٖا  . -بُٓٝا غريِٖ َٔ ؾطم اٱغٜ ّ٬أخص ز َٔ ٜ٘ٓايهتاب ٫ٚ
ٜأخص ز َٔ ٜ٘ٓأسازٜح ايعرتٚ ٠تٛدٗٝاتِٗ ٚ ,أْت  -أٜٗا ايعاقٌ ايطظ- ٜٔ
بٗصا ايبٝإ تعطف ايؿطق ١ايٓاد ِٖ َٔ ١ٝ؟ ٚايػ ّ٬عً َٔ ٢إتبع ايـٗس٣
ٚتـُػو بايعط ٠ٚايٛثك: ٢ايهتاب ٚايعرت. ٠
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ٖصا سسٜح َـشُس ٟؾطٜـ َؿتٗط بني ايـُػًُني ٚ ٖٛٚاسس َٔ
عؿطات ا٫سازٜح ايكازض ٠عٔ ضغ ٍٛاهلل(ٚ )أٌٖ بٝت٘(ٖٛٚ )
ٜسع ٛإىل تعًِٓ ايكطإٓ ٚتعً ُ٘ٝيًٓاؽ بعس تعًُٓ٘ .
دا ٤يف (ْٗر ايب٬غ )١ق ٍٛأَري ايـَُٓ٪ني()يف خطب ١ي٘  :طٚتعًُٓٛا
ايكطإٓ ؾاْ٘ أسػٔ ايـشسٜح ٚ ,تؿكٓٗٛا ؾ ٘ٝؾاْ٘ ضبٝع ايكًٛب ٚ ,إغتؿؿٛا
بٓٛض ٙؾاْ٘ ؾؿا ٤ايكسٚض ٚ ,أسػٓٛا تٚ٬ت٘ ؾاْ٘ أْؿع ايككل  ,ؾإ ايعايـِ
ايعاٌَ بػري عًُ٘ نايـذاٌٖ ايـشا٥ط ايصٜ٫ ٟػتؿٝل َٔ دًٗ٘  ,بٌ ايـشذ١
عً ٘ٝأععِ ٚ ,ايـشػط ٠ي٘ أيعّ  ٖٛٚ ,عٓس اهلل أيّٛص .
ٖٚصا ايـشسٜح ايعًٜ ٟٛأَط بتعً ِٝايكطإٓ ٭ْ٘ أسػٔ ايـشسٜح :
ؾٓٝبػ ٞيٮب ٜٔٛايبسأ بتعً ِٝأ٫ٚزُٖا  -ايصنٛض ٚاٱْاخ -ايكطإٓ .
ثِ ي ٛمل ٜعًُُٓٗا ايٛايسإ غع ٢أ ٚغعت يتعًْ ِٝؿػ٘ أْ ٚؿػٗا .
قاٍ ضغ ٍٛاهلل( :)طَا َٔ ضدٌ عًِٓ ٚيس ٙايكطإٓ إ ٫تٛٸز اهلل أبٜ٘ٛ
 ّٜٛايكٝاَ ١بتاز ايـًُوص ٚيف ضٚا ١ٜقشٝش: ١طٜٚهػ ٢أبٛا ٙسًٓتني إٕ ناْا
ََٓ٪ني ,ثِ ٜكاٍ هلُا ٖ :صا يـُا عًُٓتُا ٙايكطإٓص ٚعٓسَا ٜعًِٓ ا٫ب أ ٚاّ٫
أ ٚايـُعًِ قبٝٸُٗا أ ٚقبٝٸتُٗا ايبػًُ ١ثِ ٜتعًُٗا ايكيب أ ٚايكبٜٓٚ ١ٝطكٗا
قشٝشٜ ١ـذاظ ٜ٘غبشاْ٘ :طنتب اهلل بطا ّ٠٤يًكيب ٚبطا ّ٠٤٭بٚ ٜ٘ٛبطاّ٠٤
يًُعًِص.
ٚاشا مل ٜتٛؾل ا٭بٛإ أ ٚأسسُٖا يتعً ِٝأ٫ٚزِٖ ايكطإٓ ٚمل ٜعطِٖٛ
إىل ايـُعًِ  ,ؾٓٝبػ ٞ٭قطبا ِٗ٥تعً ُِٗٝايكطإٓ  -سؿعاّ ٚتٚ ّ٠ٚ٬تؿػرياّ-
ٜٓٚبػ ٞي٘ إٔ ٜتعًُ٘ ؾإ ضغ ٍٛاهلل ( )قاٍ:طٜ ٫عصٸب اهلل قًباّ ٚع٢
ايكطإٓص ٚتؿُٗ٘ ٚتعًِٓ َعاْٚ ٘ٝؾِٗ آٜات٘ .
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ٚا٫خباض يف تعًِٓ ايكطإٓ ٚتعً ُ٘ٝنجريٜ ٠هؿٓٝا سسٜجٓا :
طخٝاضنِ َٔ تعًِ ايكطإٓ ٚعًُ٘صأ ٟإٕ خٝاض أََ ١ـشُس (ٚ )أبٓا٤
ا٫غ ٖٛ ّ٬ايص ٟتعًِٓ ايكطإٓ :ت ٠ٚ٬سطٚؾ٘ قشٝش ١بـشطناتٗا ٚغهٓاتٗا ,
ٚتؿػري آٜات٘ َٚعطؾ ١أسهاَ٘ ٚقكك٘  ,ثِ عًُٓ٘ يػريَ ٙـُٔ مل ٜتعًُٓ٘ .
ٖٚصا ايـشسٜح ٜسعْٛا إىل ايتعًِٓ أٚ ّ٫ٚايتعً٫ ِٝسكاّ :
ٚ -1تعًِٓ ايكطإٓ ٖ ٛإٔ ٜتعًِ قطا ٠٤سطٚؾ٘ ٚمج٬ت٘ ٚسطنات٘ ٚغهٓات٘
قطا ٠٤قشٝش ١نُا قطأٖا ضغ ٍٛاهلل (ٚ )إٔ ٜتعًِ تؿػري آٜات٘ َٚعاْٞ
نًُات٘ َٚػاظ ٟقكك٘ ٚخكٛقٝات أسهاَ٘ .
ٚيٝؼ ايـُطاز خكٛم تعًِٓ قطا٤ت٘ ْ ,عِ ٖ ٛأَط َِٗ ٚؾ ٘ٝثٛاب
دعٚ ٌٜي٘ َكاّ دً , ٌٝيهٔ ثـَُ ١كاّ أعًٚ ٢أدط أغً ٖٛ ٢تعًِٓ َعاْ٘ٝ
ٚأٖساؾ٘ ٚأسهاَ٘ ٚسسٚز , ٙؾإ ضغ ٍٛاهلل (م) أَط ايكطٸا ٤بتشُٸٌ َُٗت٘
ٚتسبٸط آٜات٘ ؾكاٍ :
طٜا َعاؾط قطٸا ٤ايكطإٓ  :إتكٛا اهلل ععٸ ٚدٌٸ ؾُٝا محًٓهِ َٔ
نتاب٘ صَٔ س٬ي٘ ٚسطاَ٘ ٚأخ٬ق٘ ٖٚ ,ص ١َُٗ ٙععَُٚ ٢ػٚ٪ي ١ٝنرب٣
محًٓٗا اهلل ايـُػًُني قاض ٞ٥ايكطإٓ ايـُـذٝس  ,ثِ قاٍ (:)
طؾاَْ ٞػٚ ٍٚ٪إْهِ َػٚ٪ي : ٕٛإَْ ٞػ ٍٚ٪عٔ تبًٝؼ ايطغاي١ص
 )(ٖٛٚعاٌَ بايكطإ أسػٔ عٌُ ٚأنًُ٘  ,ؾٝػأي٘ اهلل تعاىل عٔ تبًٝؼ
ضغايت٘ ٚؾطٜعت٘  .ثِ خاطب ( )قطا ٤ايكطإٓ :
طٚأَا أْتِ ؾتػأي ٕٛعُا محًٓتِ َٔ نتاب اهلل ٚغٓٸيتص ؾإ عُّٛ
ايـدًل قس محًِٓٗ اهلل تعاىل نتاب٘ ايـُـذٝس ٚغٓٸ ١سبٝب٘ إٔ ًٜتعَٛا ايعٌُ
بُٗا ٚا٫خص َُٓٗا ٚايطدٛع ايُٗٝا ٚإقاَ ١ؾطا٥هُٗا ٚتـشط ِٜسطاَُٗا عً٢
أْؿػِٗ ٚ ,تـشً ٌٝس٬هلُا ٚتطبٝل أسهاَُٗا .
ٖصا ايـشسٜح يف مجًت٘ ا٭خريٚ ٠اسس َٔ عؿطات ا٫سازٜح ايـُـشُس١ٜ
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اييت ٚدٸٗت ايـُهًؿني إىل ايتُػٸو بهتاب اهلل ٚغٓٸ ١ضغٛي٘ ٚايطدٛع إىل
عرتت٘ ( )اييت تـشه ٞيٓا غٓ ١ايطغ ٍٛا٫ععِ (.)
ٚ -2تعً ِٝايكطإٓ  ٖٛ :تطب ١ٝايـُػًُني ٚتعً ُِٗٝايكطا ٠٤ايـشػٓ ١يًكطإٓ
ٚتسضٜػِٗ َعاْ ٘ٝايععٖٚ , ١ُٝصا ؾطف ععٚ ِٝؾ ٘ٝثٛاب نجري
دعً٘ اهلل يـُٔ عًِٓ ايٓاؽ ايكطإٓ  -قطاٚ ّ٠٤ت , ّ٠ٚ٬أ ٚؾطساّ يـُعاْ٘ٝ
ٚتؿػرياّ ٯٜات٘  -بعس تعًُٓ٘ ٚتـشُٸً٘ يف يػاْ٘ ٚقًب٘ ٚعً ٢قؿشات غًٛن٘ ,
ٖٜ ٤٫٪عتربِٖ ضغ ٍٛاهلل( :)أٌٖ ايكطإٓ سٝح ٜك : ٍٛط  ٫تػتهعؿٛا
أٌٖ ايكطإٓ سكٛقِٗ  ,ؾإ هلِ َٔ اهلل ايععٜع ايـذباض يـُهاْاّ عًٝٸاّص ٚ
ط إٕ ايـشاؾغ يًكطإ ايعاٌَ ب٘ َع ايػؿط ٠ايهطاّ ايربض٠ص .
ٚقس سحٸ ضغ ٍٛاهلل (ٚ)أٌٖ بٝت٘ ( )ايـُػًُني ٚضغٓب ِٖٛيف
تعًِ ايكطإٓ ٚتعًٚ , ُ٘ٝأسازٜجِٗ نجري ٠دساّ  ,قاٍ ضغ ٍٛاهلل(:)
طتعًُٓٛا ايكطإٓ ؾاْ٘ ٜأت ّٜٛ ٞايكٝاَ ١قاسب٘ص أ ٟقاسب ايكطإٓ
َٚتعًُٓ٘ طيف قٛض ٠ؾاب مج ٌٝؾاسب ايً , ٕٛؾٝك ٍٛي٘ ايكطإٓ  :اْا ايصٟ
أغٗطت يًٝو ٚأظُأت ٖٛادطى ٚأدؿؿت ضٜكو ٚأغًت زَعتو أٍٚ٩
َعو سُٓٝا أيت صأ ٟأ٫ظَو ٚأنَ ٕٛعو  ٫أتطنو  ٫ٚأؾاضقوٖٚ ,صٙ
ايـُ٬ظَ ١عٛض دٗسى يف تٚ٬تٚ ٞتسبٸط آٜاتٚ ٞتعًُٓٗا ٚتعًُٗٝا  ,ؾإ نٌ
عاٌَ ٜطد ٛادطٚ ٙعٛض دٗس . ٙثِ قاٍ (: )
طٚنٌ تادط َٔ ٚضا ٤تـذاضت٘ص ٜطد ٛضبـش٘ ٜٚأٌَ ؾا٥ست٘ ٚعٛض تعب٘
يف عايـِ ايسْٝا ٖٚ ,هصا قاض ٨ايكطإٓ َٚتعًُٓ٘ َٚعًُٓ٘ ٜأخص أدطٚ ٙعٛض
دٗس ٙيف  ّٜٛايكٝاَٜٚ , ١ك ٍٛي٘ ايكطإٓ :
طٚاْا اي ّٛٝيو َٔ ٚضا ٤تـذاض ٠نٌ تادطص أطًب يو َٔ اهلل عٛض
أتعابو يف تعًِٓ ايكطإٓ أ ٚتٚ٬ت٘ أ ٚتعًٚ ُ٘ٝايعٌُ ب٘ طٚغتأتٝو نطأََ ١
اهلل ععٸ ٚدٌٸ ؾأبؿط  ,ؾ٪ٝت ٢بتاز ؾٛٝنع عً ٢ضأغ٘ ٜٚعط ٢ا٭َإ بُ٘ٓٝٝ

األزبعْ٘ حدٙجاً

()77

ٚايـدًس يف ايـذٓإ بٝػاضٜٚ ٙهػ ٢سًٓتني  ,ثِ ٜكاٍ ي٘  :إقطأ ٚإضم  ,ؾهًُا
قطأ آ ١ٜقعس زضدٜٚ , ١هػ ٢أبٛا ٙسًٓتني إٕ ناْا ََٓ٪ني ثِ ٜكاٍ هلُا ٖ :صا
يـُا عًُٓتُا ٙايكطإٓص ٖٚصا ٪ٜنٓس َـشبٛب ١ٝتعً ِٝايٛايس ٜٔيٛيسُٖا
  ٖٛٚقػري -ت ٠ٚ٬ايكطإٓ ٚي ٛبإٜساع٘ عٓس َٔ ٜعًُٓ٘ ٜٚطبٸ ٘ٝعً ٢ايت ٠ٚ٬أٚعً ٢تؿػري ايكطإٓ َٚعطؾَ ١عاْ. ٘ٝ
ثِ ي ٛمل ٜتٛؾل ا٭بٛإ يتعً ُ٘ٝايكطإٓ ٜتكسٸ ٣ايٛيس بٓؿػ٘ يتعًُٓ٘ .
ٚي ٛمل ٜـشايؿ٘ ايـشغٓ ست ٢نرب غٓٸ٘ ٜٓبػ ٞإٔ ٜ ٫ؿٛت٘ تعًُٓ٘ قاٍ اَآَا
ايكازم (:)طٜٓبػ ٞيًُ َٔ٪إٔ ٜ ٫ـُٛت ستٜ ٢تعًِ ايكطإٓ أٜ ٚه ٕٛيف
تعًُ٘ٝصٜعين :أٜٚهَ ٕٛؿتػ ّ٬يف تعً ِٝايكطإٓ ٚتعًُٓ٘ عٓسَا ٜأت ٘ٝايـُٛت .
ٚايـُِٗ ٖ ٛايعٌُ بايكطإٓ باٱناؾ ١إىل سؿع٘ ٚتعًُٓ٘ ٚ ,ضز يف خرب
قشٝض عٔ ايكازم ( )قٛي٘  :طَٔ قطأ ايكطإٓ  ٖٛٚؾاب َ َٔ٪إختًط
ايكطإٓ بًشُ٘ ٚزَ٘ص ٖٚصا نٓا ١ٜعٔ ؾسٜس تأثط ٙبايكطإٓ يف غًٛن٘ ٚإغتكاَ١
عًُ٘ طدعً٘ اهلل ععٸ ٚدٌٸ َع ايػؿط ٠ايهطاّ ايربضٚ ٠نإ ايكطإٓ سذٝعاّ عٓ٘
 ّٜٛايكٝاَ١ص أ ٟنإ َاْعاّ ي٘ ٜـشُ َٔ ٘ٝأٖٛاٍ  ّٜٛايكٝاَ ,١سٝح ٜٓطل
ايكطإٓ ٚطٜكٜ : ٍٛا ضب إٕ نٌ عاٌَ قس أقاب أدط عًُ٘
غري عاًَ ,ٞؾبًٓؼ ب٘ أنطّ عطاٜاىص أ ٟنٌ عاٌَ يف ايسْٝا أخص أدط عًُ٘ يف
ايسْٝا غ ٣ٛايعاٌَ ب - ٞأ ٟبايكطإٓ  -ؾأضٜس إٔ تعط ٘ٝأدط ٙاي ّٛٝعٛن ّا عٔ
تعًُٓ٘ إٜاٚ ٟعًُ٘ ب ,ٞثِ ٜك :)( ٍٛطؾٝهػ ٙٛاهلل ايععٜع ايـذباض سًٓتني
َٔ سًٌ ايـذٜٓٛٚ ١نع عً ٢ضأغ٘ تاز ايهطاَ ,١ثِ ٜكاٍ ي٘ص أ ٟيًكطإٓ
طٌٖ أضنٓٝاى ؾ ,٘ٝؾٝك ٍٛايكطإٓ ٜ :ا ضب قس نٓت أضغب ي٘ ؾُٝا ٖ ٛأؾهٌ
َٔ ٖصا ,ؾٝعط ٢ا٭َٔ يف ٜـُٚ ٘ٓٝايـدًس يف ٜػاض ٙثِ ٜسخٌ ايـذٓ ١ؾٝكاٍ ي٘ :
إقطأ ٚاقعس زضد ,١ثِ ٜكاٍ ي٘  ٌٖ :بًػٓا ب٘ ٚأضنٓٝاى ,ؾٝكْ : ٍٛعِص.
٫ٚبس يـشاؾغ ايكطإٓ ٚساًَ٘  -تعًّ ُٝا ٚتعًُٓاّ  َٔ -إخ٬م ْٝٸت٘ هلل
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غبشاْ٘  ٫ ,إٔ ٜط ٟايٓاؽ أْ٘ قاض ٨يًكطإٓ َٚتعًِ ي٘ أَ ٚعًِٓ ي٘ ,ؾإ
ايطٜاَ ٤بطٌ يهٌ عٌُ .
ٚيصا ٜٓبػ ٞاٱيتؿات ٚايتشصٸض َٔ ايطٜا ٤يف ٖصا ايعٌُ ايـذً ,ٌٝؾإ
تعًِٓ ايكطإٓ َٔ ز ٕٚإخ٬م ايٓ ١ٝهلل غبشاْ٘  َٔٚز ٕٚتـشصٸض عٔ ايطٜا٤
ٚطًب ايػُعٜٓ ٫ ١ؿع .
بٌ إٕ ايطٜا ٤بتعًِٓ ايكطإٓ أ ٚبتعًٚ ُ٘ٝطًب ايػُعَٚ ١سٜض ايٓاؽ
ٖٚساٜاِٖ ٜػتًعّ ؾػاز عًُ٘ ٚبط ٕ٬أدطٜٚ ٙـدؿ ٢إٔ ٜهَ ٕٛكري ٙإىل
ايٓاض ,قاٍ ضغ ٍٛاهلل (: )
طٜاساٌَ ايكطإٓ تعٜٸٔ ب٘ هلل غبشاْ٘ص خايكاّ يٛدٗ٘ ٚسبٸاّ يـذ٬ي٘ َٔ
زَ ٕٚطا٤ا ٠ايٓاؽ ب٘ٚ ,عٓس٥ص ٜرتتب دعا َٔ ٤تعٜٸٔ بايكطإٓ هلل خايكاّ :
طٜعٜٸٓو اهلل ب٘ص ٜٚطظقو سًً٘ ٜٚطؾعو يف دٓت٘ أعً ٢عًٓـٝٸني َع عباز
اهلل ايـُـدًكني ايـُكطٸبني  ,ثِ قاٍ (َ )ـشصٸضاّ :
ط ٫ٚتعٜٸٔ ب٘ يًٓاؽ ؾٝؿٓٝو اهلل ب٘ص ؾإ ايتعٜٸٔ بايكطإٓ  -قطاٚ ّ٠٤تعًُٓاّ
ٚتعًُٝاّ  -إشا نإ بككس ايطٜاْٚ ٤عط ايٓاؽ ٚطًباّ يـُسسِٗ ٚثـٓاٚ ِٖ٤ضغبّ١
يف إسػاِْٗ إيٜ ,٘ٝرتتب عً ٘ٝأثـط غ ٧ٝدساّ ٖٛ ,إٔ ٜعٝبو اهلل بطٜا٤ى
ٜٚـدعٜو ٜ ّٜٛك ّٛايٓاؽ يطب ايعايـُني .
ٜٓٚبػ َٔ ٞنٌ َػًِ إٔ ٜعتين بت ٠ٚ٬ايكطإٓ يف بٝت٘ نٌ ٚ - ّٜٛي ٛقً٬ٝ
ٶ َٓ٘  :غٛض ٠أ ٚقؿشتني  -قاٍ ضغ ٍٛاهلل ( :)طْٛٸٸضٚا بٛٝتهِ بت٠ٚ٬
ايكطإٓص ٚقاٍ أَري ايـَُٓ٪ني ( :)طايبٝت ايصٜ ٟكطأ ؾ ٘ٝايكطإٓ ٜٚصنط
اهلل ععٸ ٚدٌٸ  -تهجط بطنت٘ ٚتـشهط ٙايـُ٥٬هٚ ١تٗذط ٙايؿٝاطني ٜٚه٧ٝ
٭ٌٖ ايػُا ٤نُا ته ٧ٝايهٛانب ٭ٌٖ ا٭ضضٚ ,إٕ ايبٝت ايصٜ ٫ ٟكطأ
ؾ ٘ٝايكطإٓ ٜ ٫ٚصنط اهلل ععٸ ٚدٌٸ تكٌٸ بطنت٘ ٚتٗذط ٙايـُ٥٬هٚ ١تـشهطٙ
ايؿٝاطنيص.
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ٜٓٚبػ ٞتطت ٌٝايكطإٓ بكٛت سػٔ سع ٜٔقاٍ اهلل تعاىل :ط ٳٚضٳتٌِّٵ
ايِكُطٵإٓٳ تٳ ٵطتٹّ٬ٝص ٚقاٍ أَري ايـَُٓ٪ني يف تؿػري ايرتت : ٌٝطبٝٸٓ٘ بٝاْاّص ٚانشاّ
تعٗط ؾ ٘ٝايـشطٚف دً ٸٚ ١ّ ٝتبني َع٘ ايـشطنات قشٝش. ١
ٜٚػتشب قطا٤ت٘ بايـشعٕ ؾإ ايكازم ( )قاٍ يف ايـدرب ايكشٝض :
طإٕ ايكطإٓ ْعٍ بايـشعٕ ؾاقط ٙٚ٩بايـشعٕص .
يهٔ ٜٓبػ ٞايتشصٸض َٔ ايت ٠ٚ٬ايػٓا - ١ٝ٥اييت تهًَ ٕٛشٸٓ ١بأيـشإ ايػٓا٤
ايـُتعاضف بني ايؿاغكني ,قاٍ ضغ ٍٛاهلل (ٜ ٖٛٚ )تٓبٸأ َا ٜـشكٌ يف آخط
ايعَإ  :طإقطٚ٩ا ايكطإٓ بأيـشإ ايعطب ٚأقٛاتٗاٚ ,إٜانِ ٚيـشـ ٕٛأٌٖ
ايؿػل ٚأٌٖ ايهبا٥ط ,ؾاْ٘ غٝذ َٔ ٧ٝبعس ٟأقٛاّ ٜطدٸع ٕٛايكطإٓ تطدٝع
ايػٓاٚ ٤ايٓٛح ٚايطٖباْٜ ٫ ,١ٝـذٛظ تطاقِٗٝص ٖ ٤٫٪ايـًُشٸٓ ٕٛيكطا٠٤
ايكطإٓ بًش ٕٛايـُػٓٝٸٔ ٚتطدٝعاتِٗ أَ ٚع ايٓٛح ٚايطٖباْ - ١ٝنُا ٜؿعٌ
ايـُتكٛٸؾ ٫ - ١تتعس ٣قطا٤تِٗ سٓادطِٖ  ٫ٚتتذاٚظ تٚ٬تِٗ تطاق٫ٚ ِٗٝ
تكعس إىل ايػُا٪ٜ ٫ٚ ٤دط ٕٚعًٗٝا ٚ .ؾكٓا اهلل يت ٠ٚ٬ايكطإٓ ٚتعًِ أؾهاضٙ
ٚأسهاَ٘ ٚتطبٝل تٛدٗٝات٘ إْ٘ مسٝع َـذٝب.
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-14طإذا إهتبشت وٚلٍ اهفتـّ كيطع اهوٚى اهـٌظوٍ قعوٚلٍ باهيسآْ قإُ
طاقع ًظفّع ًٗاحى ًصدّق  ًّ :جعوٕ أًإً قادٖ إىل اهـجِ ًّٗ ,ٞجعوٕ خوفٕ
ساقٕ إىل اهِاز ٘ٓٗ ,اهدهٚى ٙديّ و ٟخري سبٚى ....ص.
ٖصا سسٜح َـشُسٚ ٖٛ ٟاسس َٔ َ٦ات ا٭سازٜح ايساع ١ٝيًعٌُ
بايكطإٓ ٚايتُػٸو ب٘ ٚ ,قس ضٚا ٙايهًٝين يف (أق ٍٛايهايف) بػٓس قشٝض إىل
اٱَاّ ايكازم( )عٔ آبا ٘٥عٔ ضغ ٍٛاهلل (ٜ )ك ٍٛيف خطب ١ي٘ :
طاٜٗا ايٓاؽ  :إْهِ يف زاض ٖسْٚ ١أْتِ عً ٢ظٗط غؿطص نٓا ١ٜعٔ عسّ
ايبكاٚ ٤ايـدًٛز يف عايـِ ايسْٝا ٚإٔ ايٓاؽ غا٥ط ٕٚإىل عايـِ اٯخط ,٠ؾإ
زاض ايسْٝا زاض ٖسْ ٫ ١بكا ٤ؾٗٝا ,غ ٌ٦ضغ ٍٛاهلل (َٚ :)ا زاض اهلسْ ١؟
ؾأداب (: )طزاض ب٬ؽ ٚإْكطاعص ٖ ٞزاض تبك ٢ؾٗٝا بكسض ايبًػ ١ثِ تٓكطع
عٓو ٚتٓتكٌ َٓٗا بعس سني  :أدٌ َعٝٸٔ يهٌ أسس ٚ -تػري إىل َـشٌ ايبكا٤
ٚزاض ايـدًٛز  :يف ْع ِٝايـذٓ ١أ ٚدش ِٝايٓاض سػب إعتكازٚ ٙعًُ٘ ,ثِ قاٍ
( :)طٚايػري غطٜعص يف عايـِ ايسْٝا يػطض اْ٫تكاٍ إىل عايـِ ايكرب
ٚايربظر  َ٘ٓٚإىل عايـِ اٯخطٚ ٠ايـدًٛز .
ثِ ٜػتسٍ ( )عً ٢غطع ١ايػري ٜٚك : ٍٛطٚقس ضأٜتِ ايًٚ ٌٝايٓٗاض
ٚايؿُؼ ٚايكُط ٜبًٝإ نٌ دسٜس ٜٚكطٸبإ نٌ بعٝس ٜٚأتٝإ بهٌ َٛعٛزص
أ ٟإٕ سطن ١ايهٚ ٕٛايؿُؼ ٚايكُط تـذعٌ ايـذسٜس بايٝاّ ٚايك ٟٛنعٝؿاّ
ٚايؿباب ؾا٥ب ّا عادعاّ ٚ ,قس ٚعسْا اهلل بٗص ٙايتشٛٸ٫ت ٚايتكًٓبات .
َا تكسّ َٔ بٝاْ٘ ( ٖٛ )تٓبٚ ٘ٝتـشصٜط أعكب٘ أَط ٚتـشؿٝع ْٚكض
بإعساز دٗاظ ايػؿط َٚتاع٘ :
طؾأعسٸٚا ايـذٗاظ يبعس ايـُـذاظص ٜعين ايططٜل  ,أ ٟيط ٍٛايػؿط
ٚايططٜل ٚإؾتكاض ٙيًعاز  :ايعٌُ ايكايـض ٚايٛضع عٔ َـشاضّ اهلل .
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ٖص ٙخطب ١يطغ ٍٛاهلل ( )سهاٖا يٓا سؿٝس ٙايكازم (ٚ )قس
خطبٗا يف ايـُػًُني ْٚكشِٗ بايتُػو بايكطإٓ ,ثِ أنٓس عًْ ِٗٝؿع٘ يف آخط
ايعَإ ايص ٟتًتبؼ ؾ ٘ٝا٭َٛض ٚتهجط ؾ ٘ٝايؿنت ايـُهًٓ ١عٔ ططٜل ايطمحٔ
ٚقطاط٘ ايـُػتكٚ ِٝز ٜ٘ٓايـشه ,ِٝؾكاٍ :
طؾاشا إيتبػت عًٝهِ ايؿنتص ايـُهً ١عٔ ايس ٜٔايكٚ ,ِٜٛاشا تهجٸطت
عًٝهِ  َٔ -ايـُؿرت ٜٔايـُسٸعني -اٯضاٚ ٤ا٭ٖٛاٚ ٤ايسعاٚ ٣ٚإتكًت :
طنكطع ايً ٌٝايـُعًِص أ ٟقاضت ايؿتـٔ ايـُعًُ ١ايـُهًَٓ ١تٸكً١
ناتٸكاٍ قطع ايً ٌٝايـُعًِ ٖٚ -ص ٙإؾاضَ ٠ـشُس ١ٜيًػٝب إىل آخط ايعَإ
ايصْ ٟعٝؿ٘ اٯٕ ٚايص ٟنجطت ؾ ٘ٝا٫زعا٤ات ايباطًٚ ١ايؿتـٔ ايهايٓ١
ايـُهًٓ ١يًٓاؽ عٔ ططٜل ايطمحٔ ٚقطاط٘ ايـُػتك.ِٝ
طؾعًٝهِ بايكطإٓص أ ٟإيعَٚ ٙٛتـُػٸهٛا ب٘ ٜٓذٝهِ َٔ ايهٚ ٍ٬ايؿنت
ايـُؿػس ٠يًعكٝس ٠أ ٚيًططٜك ١ايـشكٜٚ ١ـدًٓكهِ َٔ ا٫ضا ٤ايـُبتسع ١اييت
ظاٖطٖا ًَٝض ٚباطٓٗا قبٝض ؾإ ايكطإٓ غبب ٖساْٚ ١ٜـذا َٔ ٠ايه٬ي. ١
طؾاْ٘ ؾاؾع َؿؿٓع َٚاسٌ َكسٸمص ؾإ ايكطإٓ ؾاؾع يـُٔ تـُػو ب٘
ٚعٌُ عً ٢طبك٘ ٚتـُػٸو باؾهاضَ ٖٛٚ ,ٙؿؿٓع َكب ٍٛايؿؿاعَ ٖٛٚ ,١اسٌ
 خكِ َـذازٍ َ -كسٸم يف خكَٛت٘ ٚؾهاٜت٘  ّٜٛايكٝاََ ١ـُٸٔ تطنٖ٘ٚذط ,ٙؾٓٝبػ ٞيًُػًِ إعتُازٚ ٙايتُػو ب٘ ٚعسّ ٖذط , ٙؾإ :
طَٔ دعً٘ أَاَ٘ قاز ٙإىل ايـذٓ١ص أ ٟإٕ ايـُتُػٸو بايكطإٓ ٚايصٟ
ٜـذعً٘ أَاَ٘ قا٥ساّ ي٘ ٜ :عٌُ بتٛدٗٝات٘ ٜٚأخص باؾهاضٖ - ٙصا ٜكٛز ٙايكطإٓ
إىل ايـذٜٓٚ ١سؾع٘ إيٗٝا ٜٚه ٕٛايٓذاح ايباٖط سًٝؿ٘ ٚايـذٓ ١يف اٯخط ٠دعاٙ٤
ٚ ,سػب زضد ١تـُػٸه٘ بايكطإٓ تتشسز زضدت٘ َٚكاَ٘ يف ايـذٜٓٚ ١هَ ٕٛع
ايـُ٥٬ه ١ايهطاّ ايربض ٠سٝح قاٍ إَآَا ايكازم( :)طايـشاؾغ يًكطإٓ
ايعاٌَ ب٘ َع ايػؿط ٠ايهطاّ ايربض٠ص ٚايـشاؾغ ي٘ أعِٸ َٔ سؿع٘ بـداططٙ
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ٚقًب٘  َٔٚسؿع٘ بعًُ٘ ٚغًٛن٘ سني ٜـذعً٘ ٖازٜاّ َٚطؾساّ ي٘ ٚزي ّ٬ٝيف
غًٛن٘ٚ ,ايػؿط٥٬َ ِٖ ٠ه ١نطاّ أععٸا ٤عً ٢اهلل غبشاْ٘ َكطٸب ٕٛإي٘ٝ
يه ِْٗٛأبطاضاّ َطٝعني(ٚ ,ايـشاؾغ يًكطإٓ ايعاٌَ ب٘) ٖ ٛايـُكاسب هل٤٫٪
ايـُ٥٬ه ١ايهطاّٚ ,يٝؼ نٌ ساؾغ ٚإٕ نإ يـشؿغ ايكطإٓ َكاّ ععِٝ
ٚثٛاب نط , ِٜيهٔ ايـشؿغ ايـُكشٛب بايعٌُ ٚايتُػو بايكطإٓ َكاَ١
أععِ ٚأععِ  .ثِ قاٍ (: )
ط َٔٚدعً٘ خًؿ٘ غاق٘ إىل ايٓاضص نٓا ١ٜعُٸٔ تطى ايكطإٓ ٖٚذطٚ ٙمل
ٜعٌُ ب٘ ؾهأْ٘ ٜـذعً٘ ٚضا ٤ظٗط ٙسني ٜعطض عٔ تٛدٗٝات٘ٚ ,عٓس٥ص ٜػٛق٘
ٖذط ٙيًكطإٓ ٜٚسؾع٘ إىل ايٓاض ٚعصاب ايـذش , ِٝقاٍ غبشاْ٘ ط ٳَٚٳٔٵ
ب
عُٳ ٢قَاٍٳ ضٳ ِّ
ؿ ّ١نٳٓهّا ٳٚٳْشٵؿٴطٴٙٴ ٳٜٛٵّٳ ايِكٹٝٳا ٳَ١ٹ َأ ٵ
َأعٵطٳضٳ عٳٔٵ شٹنِطٔ ٟؾَإٕٔٻ َي٘ٴ ٳَعٹ ٝٳ
صيٹوَ
ص ٹيوَ أَتٳ ٵتوَ آٜٳاتٴٓٳا ؾَٓٳػٹٝتٳٗٳا ٚٳنَ ٳ
كريٶا قَاٍٳ نَ ٳ
عُٳٚ ٢ٳ َقسٵ نُٓتٴ بٳ ٹ
يٹِٳ سٳؿٳطٵتٳٓٹَ ٞأ ٵ
ايِ ٳٛٝٵّٳ تٴٓػٳ٢ص  .ثِ بٝٸٔ ٚقؿاّ آخط يًكطإٓ ؾكاٍ (: )
ط ٖٛٚايسيٜ ٌٝسٍٸ عً ٢خري غبٌٝص ؾإ ايكطإٓ زي ٌٝايـشٝاض ٣ظَٔ
ايؿتـٔ ايـُهًٓٚ ١اٯضا ٤ايـُتبسع ١ايباطً ١٭ٕ ؾ ٘ٝطبٳكٳا٥ٹطٴ َٹٔٵ ضٳ ِّبهُِٵ ٳ ٚٴٖسٶ٣
َ٪ٹٓٴٕٛٳص بايـشل ٜ ٫ٚػايطٖٚ , ٕٛصا ايسيٜ ٌٝهؿـ يهِ خري
س ٳُ ْ١يٹ َكٛٵّٕ ٜٴ ٵ
ٳ ٚٳض ٵ
غبٚ ٌٝأسػٔ ططٜل إىل اهلل غبشاَْ٘ٓ ٖٛٚ ,كص َٔ ايه٬يٚ ١سري ٠ايؿتٓ١
ٚايؿبٗ ١اييت تٓسيع عٓسَا تهجط ايؿنت ٚتتكٌ نكطع ايً ٌٝايـُعًِٚ ,شيو
٭ٕ ايكطإٓ  :طؾ ٘ٝتؿك ٌٝبٝإ ٚتـشكٌٝص عًْ ّٛاؾعْٚ ١كا٥ض ؾاؾ ١ٝيـُٔ
ٜتسبطٜٚ ٙتُعٔ آٜات٘ ٜٚػتعٗط َعاَْٚ ٘ٝػاظ. ٜ٘
ط ٖٛٚايؿكٌ يٝؼ بايـٗعٍص ايكطإٓ سهِ داز ٚؾطقإ ؾاقٌ بني
ايـشل ٚبني ايباطٌ ,يٝؼ ؾٖ ٘ٝعٍ ,بٌ نً٘ خري ٚسل ط ٳتبٳا ٳضىَ ايٖصٹْ ٟٳعٻٍٳ
ٕ ٹي ًِعٳا َيُٹنيٳ ْٳصٹٜطٶاص .
ع ٵبسٹ ٹ ٙيٹ ٳٝهُ ٛٳ
عًَ ٢ٳ
ٕ ٳ
ايِؿُطٵقَا ٳ
ط ؾَ ٘ٝكابٝض ايـٗسَٓٚ ٣اض ايـشهُ١ص يف ايكطإٓ َكابٝض تٗس ٟايٓاؽ
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ع ْ ١يٹ ًُِٴتٻكٹنيٳص.
عَ
ؽ ٳٖٚٴسٶ ٣ٳ ٚٳَ ٵ ٛٹ
ٕ يٹًٓٻا ٔ
يًـشل ٚتٓري زضبِٗ يًـشهُ ٖٛٚ ,١طبٳٝٳا ٷ
طٚزي ٌٝعً ٢ايـُعطؾ١ص ايـشكٓ ١ايٓاؾع ,١أ ٟإٕ ايكطإٓ زي ٌٝعًَ ٢عطؾ١
اهلل ايٛاسس ا٭سس َٚعطؾ ١أْبٝاٚ ٘٥أٚيٝاَٚ ٘٥عطؾ ١ايعاقب : ١ايـُعاز إىل اهلل
غبشاْ٘ ٚ ,عٓس٥ص أَط ( )بايتسبٸط يف ايكطإٓ ٚايتبكٸط يف آٜات٘ :
طؾًٝذٌ دإٍ بكطٙص أ ٟيٓٝعط ايعاقٌ ٜٚتبكط يف َعاضف ايكطإٓ
ٚسهُ٘ ٚأسهاَ٘ يٝػتؿٝس َٓٗا ٜٓٚذ َٔ ٛايـًٗهٚ ١ايؿتـٔ ايهايٓ ,١ؾاْ٘
٭ ِيبٳابٹص ٜٚتؿهطٚا
طنٹتٳابٷ أَْ ٳعيِٓٳاٙٴ ٔإيَ ٵٝوَ ٴَبٳاضٳىْ يٹ ٳٝسٻبٻطٴٚا آٜٳاتٹ٘ٹ ٳٚيٹٝٳتٳصٳنٖطٳ ُأ ٵٚيُٛا ا َ
يف َعاضؾ٘ ؾإ طايتؿهط سٝا ٠قًب ايبكريص أ ٟب٘ ٜـش ٢ٝقًب ايـَُٔ٪
ايبكري با٭َٛض ايطاغب يف ايـشكٝك.١
 ٚايـُتسبٸط بايكطإٓ عٓس ضغ ٍٛاهلل(: ٖٛ )
طنُا ٜـُؿ ٞايـُػتٓري يف ايعًُات بايٓٛضص أ ٟإٕ ايـُتسبٸط بآٜات
ايكطإٓ نُٔ ٜـُؿ ٞيف ايعًُات َٚع٘ ْٛض ٜػته ٧ٝب٘ زضب٘ ,ثِ أَط (:)
طؾعًٝهِ بـشػٔ ايتدًٓل ٚقً ١ايرتبٸلص ٖٚصا ْكض َٔ ؾؿٝل ضؾٝل
سهٚ ِٝأَط بكً ١ايرتبل ٚاٱْتعاض يف ٚغط ايؿتـٔ ٚايؿبٗاتٚ ,شيو
بايطدٛع إىل ايكطإٓ ٚايتُػو ب٘ يٝه ٕٛتـدًٓكاّ سػٓاّ َٔ ايـُه٬ت
ٚايؿبٗات ٚاٱزعا٤ات .
ٖصا ايـشسٜح-ايـدطبٚ - ١اسس َٔ َ٦ات ا٭سازٜح ايٓاقش ١بايتُػو
بايكطإٓ ٚايساع ١ٝيًعٌُ ب٘ ٚايػري ٚؾل تٛدٗٝات٘ ,قاٍ إَآَا ايباقط(: )
طتعًُٛا ايكطإٓ ؾإ ايكطإٓ ٜأت ّٜٛ ٞايكٝاَ ١يف أسػٔ قٛضْ ٠عط إيٗٝا
ايـدًل ستٜٓ ٢تٗ ٞإىل ضبٸ ايعع ,٠ؾٓٝاز ٜ٘تباضى ٚتعاىل ٜ :ا سذيت يف
ا٭ضض ٚن َٞ٬ايكازم ايٓاطل  :غٌٸ تعط ٚإؾؿع تؿؿع ,نٝـ ضأٜت
عباز ٟ؟ ؾٝكٜ : ٍٛا ضبٸ َِٓٗ َٔ قاْين ٚساؾغ عًٞٸ ٚمل ٜهٝٸع ؾ٦ٝاّ,
 َٔ َِٗٓٚنـٝٸـعين ٚإغـتدــٸ بـشـكٚ ٞنـصٸب بٚ ٞأْا سذـتو عً ٢دـُـٝع
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خًكو  ,ؾٝك ٍٛاهلل ععٸ ٚدٌٸ  :٭ثٝبـٔ اي ّٛٝعًٝو أسػٔ ايجٛاب ٚ٭عاقبـٔ
عًٝو أي ِٝايعكابص .
ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ٪ٜنس أُٖ ١ٝايتُػو بايكطإٓ عُ ّ٬بتٛدٗٝات٘
ايكايـشٚ ١بٝاْات٘ ايـشك ,١ؾ ٬تهؿ ٞقطا ٠٤ايكطإٓ َٔ ز ٕٚعٌُ بتٛدٗٝات٘,
ٚإٕ نإ يف قطا٤ت٘ ؾهٌ ٚثٛاب ٚأدط .
قاٍ أب ٛعبس اهلل ايكازم(َ )تشسٸثاّ عٔ قطٸا ٤ايكطإٓ :
طقطٸا ٤ايكطإٓ ث٬ث ١ص :
أ -ط قاض ٨قطأ ايكطإٓ ؾإتـٸدص ٙبهاعٜ ّ١ػتسضٸ بٗا ايـًُٛى ٜٚػتط ٌٝب٘
عً ٢ايٓاؽ ,ؾصاى َٔ أٌٖ ايٓاضص ٖصا ايكػِ ا ٍٚ٫يف ْعط اٱَاّ ()
 ٖٛٚنجري ايـُكازٜل يف قطٸا ٤ايكطإٓ ٜـشػب قطا٤ت٘ تـذاض ّ٠زْٚ ّ١ٜٛٝبهاعّ١
ٜتٸذط بٗا ٜٓٚتؿع َٓٗا يف زْٝاٜ : ٙػتسضٸ بٗا ايـًُٛى ٚا٭َطاٚ ٤ايٛظضا٤
ٚا٭عٝإ  -أٜ ٟػتذًب ضناِٖ ٚأَٛاهلِ َٓٚشِٗ .
ب -طٚقاض ٨قطأ ايكطإٓ ؾشؿغ سطٚؾ٘ ٚنٝٸع سسٚزٙص ٜعين أسهاَ٘
ؾًِ ٜعٌُ بٗا طؾصاى َٔ أٌٖ ايٓاضص ٖصا ايكػِ ايجاْ َٔ ٞقطٸا ٤ايكطإٓ يف
ْعط اٱَاّ ( ٖٛٚ )ايـُتكسٸ ٟيـشؿغ سطٚف ايكطإٓ ٚنًُات٘ ٚسطنات٘
ٚغهٓات٘ ,يهٓ٘ قس نٝٸع سسٚزٚ ٙأسهاَ٘ ٚمل ٜٗتِٸ بـُعاْٚ ٘ٝأؾهاضٙ
ٚتٛدٗٝات٘ سٝح مل ٜأخص بٗا ٚمل تٓعهؼ عً ٢أؾهاضٚ ٙغًٛنٝات٘ .
دـ -طٚقاض ٨قطأ ايكطإٓ ؾاغترت ب٘ تـشت بطْػ٘ ,ؾٜٗ ٛعٌُ بـُـشهُ٘
 َٔ٪ٜٚبـُتؿابٗ٘ ٜٚك ِٝؾطا٥ه٘ ٜٚـشٌٸ س٬ي٘ ٜٚـشطٸّ سطاَ٘ ,ؾٗصا َـُٔ
ٜٓكص ٙاهلل َٔ َه٬ت ايؿتـٔ  َٔ ٖٛٚأٌٖ ايـذٜٓٚ ١ؿؿٓع ؾٜ ُٔٝؿا٤ص ٖصا
ايكػِ ايجايحٚ ,ايربْؼ ثٛب ٜػط ٞايطأؽ ٚايـذػِ نً٘ٚ ,ا٫غتتاض بايكطإٓ
نٓا ١ٜعٔ إساط ١ايكطإٓ بطأغ٘ ٚؾهطٚ ٙغًٛنٝات٘ .
ثِ ؾػٸط اٱَاّ (َ )عٓ ٢اٱغتتاض بايكطإٓ بأْ٘ ٜعٌُ بـُـشهِ ايكـطإٓ
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 َ ٖٛٚا إتهض َسيٛي٘  َٔ٪ٜٚ -بـُتؿاب٘ ايكطإٓ  ٖٛٚ -ايكػِ ايػاَض َٔآٜات ايكطإٓ  -ؾٗ َٔ٪ٜ ٛب٘ ن ّ٬اهلل تعاىل ٜٓٚتعط تؿػري َٔ ٙايطاغدني
بايعًِ يٝعٌُ بٜ٘ ٖٛٚ ,ك ِٝؾطا٥ض ايكطإٓ أ٪ٜ ٟزٸَ ٟا أٚدب اهلل غبشاْ٘
يف قطآْ٘ عً ٢عباز ٙأزا٤ٶ َػتُطاّ ب ٬إْكطاع ٜ :كً ٞنٌ  ّٜٛمخػاّ ٜٚكّٛ
ؾٗط ضَهإ ٜٚعنٜٚ ٞـدُؼ أَٛاي٘ ايؿا٥ه ١نٌ عاّ ٜٚـشر إشا إغتطاع.
طٜٚـشٌٸ س٬ي٘ ٜٚـشطٸّ سطاّص أًٜ ٟتعّ بـُا سطٸّ اهلل غبشاْ٘ ؾٝشطّ
ْؿػ٘ َٓ٘ ٜ ٫ٚكرتب إيٚ ,٘ٝبـُا أسٌٸ اهلل ي٘ ؾريخل يٓؿػ٘ ؾعً٘ .
ٖصا ايكاض ٨ايعاٌَ بايكطإٓ ٜكؿ٘ اٱَاّ ( )بأْ٘ َـُٔ :
طٜٓكص ٙاهلل َٔ َه٬ت ايؿنتص أٜ ٟـشُ َٔ ٘ٝن٬ي ١ايؿنت  َٔٚايبسع
ٚايعكا٥س ايباطًٚ ١ا٭ؾهاض ايـُٓشطؾ ١بربن ١سؿع٘ يـشسٚز اهلل ٚإيتعاَ٘
بتٛدٗٝات ايكطإٓ ,ؾٗصا طَٔ أٌٖ ايـذٓ١ص ٚايٓعَ ِٝع َـشُس ٚآي٘ (,)
ٖٚصا طٜؿؿٓع ؾٜ ُٔٝؿا٤ص ٜٚـشب ثِ تكبٌ ؾؿاعت٘  ّٜٛايكٝاَ ١يـُٔ ؾا٤
ٚضغب ٚأسبٸ ,ضظقٓا اهلل ؾؿاعت٘ .
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 -15طًّ ًات ٗهٚص هٕ إًاَ قٌٚتتٕ ًٚت ٞجآوٞٚص.
ٖصا سسٜح َـشُسَ ٟؿٗٛض بني ايـُػًُني َػتؿٝض ايٓكٌ بني
ايـُـشسٸثني  :ضٚا ٙايهًٝين بططم َتعسز ٠يف(أق ٍٛايهايف) ٚضٚا ٙأمحس بٔ
سٓبٌ يف َػٓس ٙعٔ ضغ ٍٛاهلل ( :)طَٔ َات بػري إَاّ َات َٝت١
داًٖ١ٝص ٚضٚا ٙايهؿ ٞيف (ضداي٘ )299:تطمج ١عٝػ ٢بٔ ايػط ٟبػٓس ٙإىل
اَ٫اّ ايكازم( )سانٝاّ يك ٍٛدس :)(ٙطَٔ َات ٚمل ٜعطف إَاّ
ظَاْ٘ َات َٝت ١داًٖ١ٝص ؾهٌ ظَإ ي٘ إَاّ َٔ اهلل ٫بس إٔ ٜعطؾ٘ ايـُهًـ
ٜٚتؿشل عٓ٘ ٜٚكتس ٟب٘ بعس إٔ ٜعتكس إَاَت٘ ٚخ٬ؾت٘ يطغ ٍٛاهلل(,)
ؾٗصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ٜسٍٸ عً ٢أْ٘ يف نٌ ظَإ ٜٛدس ؾ ٘ٝإَاّ َٔ اهلل
غبشاْ٘ ٫بس إٔ ٜعطؾ٘ خًل اهلل ٚعباز ٙايـُهًؿ َ٘ٓ ٕٛغبشاْ٘ .
ٚقس تػأٍ:مل ٫بس َٔ إَاّ يف نٌ ظَإ ٜه ٕٛخًٝؿ ١يطغ ٍٛاهلل ()
سانٝاّ عٓ٘ َـُجٸ ّ٬ي٘ َطاعٝاّ يـدًل اهلل َعًُٓاّ هلِ َطاعّ ٝا يـُكايـشِٗ ؟.
ٖصا ايػ٪اٍ ٜـذٝب عٓ٘ اٱَاّ ايطنا ( )ؾُٝا سه ٞعٓ٘  :طإْٸا ٫
ْـذس ؾطق َٔ ّ١ايؿطم  َٔ ١ّ ًَٓ ٫ٚايـًٌُ بكٛا ٚعاؾٛا إ ٫بكٝٸِ ٚضٝ٥ؼ يـُا
٫بس يـِٗ َٓ٘ يف أَط ايسٚ ٜٔايسْٝا ؾًِ ٜـذع يف سهُ ١ايـشه ِٝإٔ ٜرتى
ايـدًل َـُا ٜعًِ أْ٘  ٫بس يـِٗ َٓ٘  ٫ٚقٛاّ يـِٗ إ ٫ب٘ ؾٝكاتً ٕٛب٘ عسِٖٚ
ٜٚكػُ ٕٛب٘ ؾٜٚ ِٗ٦ٝك ِٝهلِ مجعتِٗ ٚمجاعتِٗ ٜٚـُٓع ظايـُِٗ َٔ
َعًَِٗٛص ثِ ٪ٜنس( )ايـذٛاب ٜٚك: ٍٛطاْ٘ ي ٛمل ٜـذعٌ هلِ إَاَاّ
قٝٸُاّ أَٓٝاّ ساؾعاّ َػتٛزعاّ يسضغت ايـًُٚ ١شٖب ايسٚ ٜٔغٝٸطت ايػٓٔ
ٚا٭سهاّٚ ,يعاز ؾ ٘ٝايـُبتسعْٚ ٕٛكل َٓ٘ ايـًُشسٚ ٕٚؾبٸٗٛا شيو عً٢
ايـُػًُني ٭ْـا ٚدسْا ايـدًل َٓكٛقني َـشتادني غري ناًَني َع إخت٬ؾِٗ
ٚإخت٬ف أٖٛاٚ ِٗ٥تؿتٸت سا٫تِٗ ,ؾً ٛمل ٜـذعٌ هلِ قٝٸُاّ ساؾعاّ يـُا دا٤
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ب٘ ايطغٌ  -ؾػسٚا ٚ .....غٝٸطت ايؿطا٥ع ٚايػٓٔ ٚا٭سهاّ ٚاٱٜـُإ ٚنإ
يف شيو ؾػاز ايـدًل أمجعنيص .
ٚيف بعض ا٭خباض غأٍ غاَع ايـدرب ايـُبشٛخ عٔ َعٓ ٢طَٝت١
داًٖ١ٝص ؾؿػٸطٖا ي٘ اَ٫اّ ايكازم ( )يف خرب قشٝض  :طداًٖ ١ٝنؿط
ْٚؿام ٚنٍ٬ص ٚايعاٖط أْ٘ نؿط ْعُ ٫ ,١نؿط عكٝس ٠ؾإ َٔ ؾٗس هلل
بايٛسساْٚ ١ٝيـُـشُس بايطغاي ١نإ َػًُاّ َعك ّٛايـُاٍ ٚايعطض ٚايسّ
ٜ ٫ٚه ٕٛدشس ٙيٲَاّ (نؿط عكٝس )٠بٌ (نؿط ْعُْ ٖٛٚ . )١ؿام ٭ْ٘ ٜعٗط
اٱغٚ ّ٬طاع ١ايطمحٔ ٜٚبطٔ دشس إَاَ ١عًٚ ٞأبٓا )( ٘٥ايصْ ٜٔكبِٗ
ضغ ٍٛاهلل ( )خًؿا ٤ي٘ ٚأ ّ١ُ٥يًُػًُني بأَط اهلل تعاىل  ٖٛٚ .نٍ٬
ٚإْـشطاف عٔ ايكطاط ايـُػتكٚ ِٝعٔ ايس ٜٔايكٖٚ ,ِٜٛصا َؿاز سسٜح
ايجكًني ايـُتكسّ ؾاْ٘ زٍٸ عً ٢إٔ َٔ مل ٜتُػو بايهتاب ٚايعرتَ ٠عاّ
َـشه ّٛبايه. ٍ٬
ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ سذ ١عً ٢ايـذُٝع ؾاْ٘ ٜسٍٸ عًٚ ٢دٛب َعطؾ١
اْ٫ػإ بإَاَ٘ ٚ ,نُا تـذب َعطؾ ١اهلل تعاىل َٚعطؾ ١ايطغ )( ٍٛتـذب
َعطؾ ١اٱَاّ ايص ٟأٚق ٢ب٘ ضغ ٍٛاهلل(ٚ )دعً٘ خًٝؿت٘ بأَطاهلل تعاىل.
ٜٚهؿـ ايـشسٜح ٚانشاّ عٔ إٔ اهلل غبشاْ٘ دعٌ يف نٌ ظَإ إَاَاّ
ٜكتس ٣ب٘ٚ ,قس زيٓت أخباض نجري ٠عً ٢أْ٘  ٫تـدً ٛا٭ضض َٜٛاّ ٚاسساّ َٔ
إَاّ ٚسذ ١عً ٢ايعباز ٜٗتس ٟب٘ ايٓاؽ إىل اهلل تعاىل ٚإىل ز ٜ٘ٓايك ِٜٛنُا
ٍ عً ٢إٔ َٔ
إٖتسٚا بطغ ٍٛاهلل ( )يف ظَاْ٘ ٚعكطٖٚ ,ٙصا ايـشسٜح ٜس ٸ
َات ٚمل ٜعتكس باَاّ ٖسٜ ٣كتس ٣ب٘ ٚقس دعً٘ اهلل إَاَاّ ٚسذ ١عً ٢ايعباز
ناْت َٝتت٘ داًَٖٝ - ١ٝت ١نؿط ٚنْٚ ٍ٬ؿام . -
ض ٣ٚايؿٝذ ايهًٝين يف (أق ٍٛايهايف) باغٓاز قشٝض يف (نتاب
اٜ٫ـُإ ٚايهؿط) غ٪اٍ اَ٫اّ ايكازم عُا بٓٝت عً ٘ٝزعا ِ٥اٱغ,ّ٬
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ٚأداب( :)طؾٗاز ٠إٔ  ٫إي٘ إ ٫اهلل ٚإٔ َـشُساّ ضغ ٍٛاهللٚ ,اٱقطاض
بـُا دا ٤ب٘ َٔ عٓس اهللٚ ,سلٸ يف ا٭َٛاٍ َٔ ايعناٚ ,٠اي ١ٜ٫ٛاييت أَط اهلل
ععٸ ٚدٌٸ بٗا  ١ٜ٫ٚ :آٍ َـشُس ؾإ ضغ ٍٛاهلل  قاٍ َ َٔ :ات ٜ ٫ٚعطف
إَاَ٘ َات َٝت ١داًٖ ,١ٝقاٍ اهلل ععٸ ٚدٌٸ  :أَطٹٝعٴٛا اي ًٖ٘ٳ ٳٚأَطٹٝعٴٛا ايطٻغٴٍٛٳ
٭َٵطٔ َٹ ٵٓهُِٵ  ,ؾهإ عً ٞص ٜعين نإ عًٚ ٞي ٞاَ٫ط بعس ايطغٍٛ
ٳُ ٚأ ٵٚيٹ ٞا َ
(ٚ )ادب ايطاع. ١
ٖصا ايـشسٜح ايـُؿٗٛض بني ايـُػًُني ناؾٜ - ١سٍٸ بٛنٛح عً٢
ٚدٛب َعطؾ ١اٱَاّ خًٝؿ ١ضغ ٍٛاهلل ( )ايـُٓكٛب َٔ اهلل غبشاْ٘
بس٫ي ١ضغ ٍٛاهلل عً ٢إَاَت٘  )( ٖٛٚايصٜٓ ٫ ٟطل عٔ ٖ ٣ٛبٌ ٜٓطل
عٔ ٚسٜٛ ٞس ٞإيٚ ,٘ٝقس أخربْا إٔ َٔ مل ٜعتكس بإَاّ ظَاْ٘ ساٍ سٝات٘
ؾػٛف ٜـُٛت َٝت ١داًٖ ١ٝأٜ ٫ ٟـُٛت َػًُاّ َطنٝاّ هلل تعاىل .
٪ٜٚنسَ : ٙا ضٚا ٙايؿٝذ ايهًٝين بػٓس ٙايكشٝض إىل ظضاض ٠عٔ اَ٫اّ
ايكازم ( :)طإٕ اهلل ععٸ ٚدٌٸ ٜكَ : ٍٛٳٔٵ ٜٴطٹعٵ ايطٻغٴٍٛٳ ؾَ َكسٵ أَطَاعٳ ايًٖ٘ٳ
غًِٓٳاىَ عٳًَٝٵِٗٔٵ سٳؿٹٝعّا ,أَا ي ٛإٔ ضد ّ٬قاّ يٚ ً٘ٝقاّ ْٗاضٙ
ٳَٚٳٔٵ ٳت ٳٛيَٖ ٢ؾُٳا َأضٵ ٳ
ٚتكسٸم بـذُٝع َاي٘ ٚسرٸ مجٝع زٖطٚ ٙمل ٜعطف ٚ ١ٜ٫ٚي ٞاهلل ؾٛٝاي٘ٝ
ٜٚه ٕٛمجٝع أعُاي٘ بس٫يت٘ ايَ - ٘ٝا نإ ي٘ عً ٢اهلل ععٸ ٚدٌٸ سل يف ثٛاب٘
 ٫ٚنإ َٔ أٌٖ اٱٜـُإص.
ٚض ٣ٚايهًٝين أٜهاّ يف (أق ٍٛايهايف) بػٓس ٙايكشٝض ايـُتكٌ إىل
اَ٫اّ ايباقط (ٜ )ك ٍٛؾ :٘ٝط نٌ َٔ زإ اهللص ا ٟتسٜٸٔ ٚتعبٸس هلل
غبشاْ٘ بطاع ١طبعبازٜ ٠ـذٗس ؾٗٝا ْؿػ٘ صٜٚتعب بٗا دػس ٙط ٫ٚإَاّ ي٘
َٔ اهللص ا َٔ ٟقبٌ اهلل َٓٚكٛباّ ي٘ طؾػع ٘ٝغري َكبٍٛص ٚدٗسٚ ٙطاعت٘
غري َؿهٛض ٠ست ٢إشا ناْت قشٝش ١داَع ١٭دعاٗ٥ا ٚؾطا٥طٗا ٚعًٚ ٢ؾل
ْٗر ايؿطع َا زاّ مل ٜعتكس باٱَاّ ايـُٓكٛم َٔ اهلل َٚا زاّ مل ٜهٔ
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إَاَ٘ قسٚت٘ ٚزي ً٘ٝعً ٢ايس ٜٔايكشٝض ٚايطاعٚ ١ايعباز , ٠ؾإ ايعٌُ
ايكشٝض ٜٛدب غكٛط ايعكاب عً ٢ايعكٝإ ٚايـُـدايؿ ١يؿطض اْ٘ قً٢
ٚقاّ ٚسر ٚظن , ٢يهٔ قب ٍٛايعٌُ َكاّ ضؾٝع عإٍ قاٍ اهلل غبشاْ٘ يف
قطاْ٘ ايـُـذٝس :ط ٔإٻُْٳا ٜٳتٳ َك ٻبٌٴ اي ًٖ٘ٴ َٹٔٵ ا ِيُٴتٻكٹنيٳص ؾ٬بس إٔ ٜه ٕٛايـُتعبٸس
ايـُطٝع يطبٸ٘ َتٸكٝاّ ست ٢تكبٌ عبازت٘  َٔٚ -أدعا ٤ايتك ٣ٛبٌ َٔ أغاغٝاتٗا
 :إٔ ٜس ٜٔاْ٫ػإ ضب٘ َكتسّ ٜا بإَاّ ْكب٘ ضغ ٍٛاهلل( )بأَط اهلل تعاىل .
ثِ تطقٓ ٢اَ٫اّ (ٚ )قاٍ عُٸٔ أطاع اهلل َٔ ز ٕٚإٔ ٜه ٕٛعٓسٙ
إَاّ ٜكتس ٟب٘ :ط ٖٛٚناٍ َتشٝٸط ٚاهلل ؾاْ ٧٭عُاي٘ص أَ ٟبػض ناضٙ
يعًُ٘ بؿعٌ قسٚض ٙعٓ٘ عً ٢خ٬ف إضازت٘ غبشاْ٘ ؾهإ نا ,ّ٫قاٍ اهلل
عُٳا ّ٫ايٖصٹٜٔٳ نٳٌٻ
٭خٵػٳطٜٔٔٳ َأ ٵ
غبشاْ٘ َـداطباّ سبٝب٘( :)ط ُقٌٵ ٳٌٖٵ ْٴ ٳٓبِّ ٴ٦هُِٵ بٹا َ
ػبٴٕٛٳ َأْٻٗٴِٵ ٴٜشٵػٹٓٴٕٛٳ قٴ ٵٓعٶاص ثِ قاٍ اَ٫اّ
سْٵٝٳا ٳٖٚٴِٵ ٳٜشٵ ٳ
غعٵٝٴٗٴِٵ ؾٹ ٞا ِيشٳٝٳا٠ٹ اي ټ
ٳ
ايكازم(َ )ـداطباّ قاسب٘ َـشُس بٔ َػًِ (ضض) :طٚاهلل ٜا َـشُس
َٔ أقبض َٔ ٖص ٙا ٫ ١َ٫إَاّ ي٘ َٔ اهلل ععٸ ٚدٌٸ ظاٖطاّ عاز - ّ٫أقبض
نا ّ٫تاٗ٥اّٚ ,إٕ َات عًٖ ٢ص ٙايـشاي١ص أ ٟيٝؼ ي٘ إَاّ َٓكٛب َٔ اهلل
غبشاْ٘ طَات َٝت ١نؿط ْٚؿامص ٚيٝؼ نؿط عكٝس - ٠نُا ؾطسٓا ٙقطٜباّ . -
ٚقس ٚضزت ْكٛم َـشُس ١ٜنجري - ٠يف نتب سسٜح ايؿطٜكني ٖٞٚ -
تسٍٸ عً ٢يع ّٚتٛيٓ ٞعً ٞبٔ أب ٞطايب أَرياّ ٚإَاَاّ ٚخًٝؿ ١يطغ ٍٛاهلل
( )يٲقتسا ٤ب٘ ٚبأبٓا ٘٥ايطاٖط ٜٔايـُـدكٛقني :
َٓٗا َا ضٚا ٙمجع نايطرباْ ٞيف ايهبري ٚايطاؾع ٞيف َػٓس ٙبػٓسِٖ إىل
عبس اهلل بٔ عباؽ قاٍ  :قاٍ ضغ ٍٛاهلل  : طَٔ غطٸ ٙإٔ ٜـشٝا سٝاتٞ
ٜٚـُٛت َـُاتٜٚ ٞػهٔ دٓ ١عسٕ غطغٗا ضب ٞؾًٛٝأٍ عًٝاّ َٔ بعسٚ ٟيٛٝأٍ
ٚيٚ ٘ٝيٝكتس ٟبأٌٖ بٝيت َٔ بعس ,ٟؾاِْٗ عرتت ٞخًكٛا َٔ طٓٝيت ٚضظقٛا
ؾـُٗٚ ٞعًُ , ٞؾ ٌٜٛيًُهصٸبني بؿهًِٗ َٔ أَيت ايكاطعٝـٔ ؾ ِٗٝقًيت ,
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 ٫أْاهلِ اهلل ؾؿاعيتص .
َٗٓٚا سسٜح ايػسٜط ايص ٟقشٸش٘ مجع نبري َٔ عًُا ٤ايػٓ ١بٌ أشعٔ
بعهِٗ بتٛاتط ٙايكطعٚ ,ٞؾٜ ٘ٝك :)( ٍٛطأٜٗا ايٓاؽ إٕ اهلل َٚ ٟ٫ٛأْا
َٛىل ايـَُٓ٪ني ٚأْا أٚىل بِٗ َٔ أْؿػِٗ ,ؾُٔ نٓت َ ٙ٫ٛؾٗصا عًٙ٫َٛ ٞ
ايًِٗ ٚاٍ َٔ ٚاٚ ٙ٫عاز َٔ عازاٙص .
ٚتٛدس ضٚاٜات َكطٸس ١بأمسا ٤ا٭ ١ُ٥ا٫ثين عؿط ضٚاٖا بعض ايعاَ١
ٚعُ ّٛايـداقَٚ , ١ع ٖص ٙايطٚاٜات ايـُكطٸس ١باغِ عًٚ ٞأبٓا٫ )( ٘٥
ٜـُهٓٓا تكسٜل ايك ٍٛبإٔ خًؿا ٤ضغ ٍٛاهلل ( )ايص ٜٔتطنِٗ ؾٓٝا
ِٖ أٚيٛا اَ٫ط ٚايػًطٓ ١ندًؿا ٤بين أَٚ ١ٝبين ايعباؽ ايص ٜٔتػًطٛا عً٢
ضقاب ايـُػًُني بايـذٛض ٚايعًِ ٚناْٛا َجاٍ ايؿػل ٚايهٚ ٍ٬ايؿذٛض
ٚايطػٝإ نُا ٜؿٗس ب٘ ايتاضٜذ ٜٚصنط قككاّ ٚأسساخ عِٓٗ ٜٓس ٣يـٗا دبني
ا٫غٚ ّ٬اْ٫ػاْ ,١ٝؾِٗ ٜ ٫كًش ٕٛأ ١ُ٥يًُػًُني .
عً ٢إٔ َـشسٸث ٞا٫غ ّ٬ضٚٚا عٔ ضغ ٍٛاهلل ( )إٔ خًؿاٚ ٙ٤أ١ُ٥
ايـُػًُني طإثـٓا عؿط نًِٗ َٔ قطٜـصٖٚ ,صا ايعسز ٜٓ ٫طبل ٜ ٫ٚػتكِٝ
إ ٫عً ٢أ ١ُ٥أٌٖ ايبٝت  -عًٚ ٞايـشػٔ ٚايـشػني ٚايتػعٚ َٔ ١يس
ايـشػني خاتـُِٗ قا ُِٗ٥ايـُٓتعط ٱق٬ح ا٫ضض َٚـش ٛايهؿط ٚايؿػاز .
ٜهاف إي ٘ٝتٛنٝساّ  :إٕ نٌ َٔ تػًط عً ٢ا٭َ ١نإ قً ٌٝايعًِ
بايهتاب ٚايػٓٚ ١نإ َـشتاداّ يًعًُا ٤يـُعطؾ ١أَٛض ز ٜ٘ٓأ ٚبعهٗا َـُا
ٜؿهٌ عًَ ٘ٝعطؾت٘ ,بُٓٝا عرت ٠ايٓيب (ٚ )ايـداق َٔ ١أٌٖ بٝت٘ ( )مل
ٜـشتادٛا أسساّ بٌ ناْٛا ٖسا ٠ايبؿط إىل ايـدري َٚعًُ ِٗٝيف ا٭َٛض نًٗا
ست ٢ايـُؿه٬ت ايـُعهً ١اييت نإ ايعًُاٚ ٤ايٜ ٠٫ٛطدع ٕٛإي ِٗٝيف سًٓٗا
ٚمل ٜكسض عِٓٗ خًٌ أ ٚخطأ أَ ٚا ٜٓاؾـ ٞنتاب اهلل ,ؾٓػأٍ ايـُدايـ
سلټ إَٔٵ ٜٴ ٻتبٳعٳ ص ٜٚـذعٌ إَاَاّ ٚخًٝؿ١
شلِّ َأ ٳ
يٓا  :ط َأ َؾُٳٔٵ ٜٳ ٵٗسٹٔ ٟإيَ ٢ا ِي ٳ
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يطغ ٍٛاهلل( )ط َأَٻٔٵ ٜ َ٫ٳ ٔٗسِّ ٟإٔ ٖ٫إَٔٵ ٜٴ ٵٗسٳ٣ص ٜٚعًِٓ ؟ ط َؾُٳا َيهُِٵ نَٝٵـٳ
هُٴٕٛٳص ٚنٝـ تؿهطٚ ٕٚنٝـ تعكً ٕٛ؟ أ ٫ته ْٕٛٛعك ٤٬سهُا٤
شُ
ٳت ٵ
تؿهطَ ٕٚجٌ ايعايـِ ايبكط ٟايـذً ٌٝايـدً ٌٝبٔ أمحس ايؿطاٖٝس ٟايصٟ
غ ٌ٦عٔ غطٸ إعتكاز ٙباَاَ ١عً ٞبٔ أب ٞطايب َٚا زي ً٘ٝعًٗٝا ؟ ؾكاٍ :
(إستٝاز ايٓاؽ إيٚ ٘ٝإغتػٓا ٙ٩عِٓٗ زي ٌٝإَاَت٘) .
ٖٓٚا أْكض اخٛاْٚ ٞأبٓا ٞ٥ايـَُٓ٪ني ٚأخٛاتٚ ٞبٓات ٞايـَُٓ٪ات إٔ
ٜـشؿعٛا أمسا ٤أُ٥تِٗ اٱثين عؿط ايـدًؿا ٤سكاّ يطغ ٍٛاهلل (ٜٚ )تعطؾٛا
عً ٢أسٛاهلِ ,ؾإ َعطؾتِٗ ٱَاَتِٗ ٚقسم ٜ٫ٚتِٗ ٚادب إغَٞ٬
ٚضنٔ إٜـُاْٜ ٫ٚ ٞسخٌ دٓ ١عسٕ َٔ مل ٜٛاٍ عًٝاّ ٚأبٓا ٘٥نُا قاٍ
ضغ ٍٛاهلل (ٚ , )إٕ ايـُتأَٸٌ ايـُتؿهٓط ايـُتتبٸع  -باْكاف َٛٚنٛع١ٝ
ْٚعاٖ - ١يف ْكٛم اي ١ٜ٫ٛعٔ ضغ ٍٛاهلل (ٜ )عتكس إَاَتِٗ ٚخ٬ؾتِٗ
يطغ ٍٛاهلل (ٚ )ن ِْٗٛثكٌ اهلل غبشاْ٘ ٚخًؿا ٤ضغ ٍٛاهلل ()
ٚعهسا ٤ايكطإٓ ايكاَت  -ثكٌ اهلل ا٭نرب ِٖٚ -ايكطإٓ ايٓاطل .
ٚؾـ ٞايـدتاّ أظفٸ يهِ  -أٜٗا ايـُٛاي ٕٛايـُعتكس ٕٚبإَاَ ١اٱثين عؿط
ٚايعاضؾ ٕٛٱَاّ ظَاْهِ  -بؿط َٔ ٣ضٚا ١ٜقشٝش ١ايػٓس يؿه ٌٝبٔ ٜػاض
ايص ٟمسع اَ٫اّ ايباقط(ٜ :)ك : ٍٛطَٔ َات ٚيٝؼ ي٘ إَاّ ؾُٝتت٘ َٝت١
داًٖ١ٝص ٖٚصا ايـُهُ ٕٛقس ؾطسٓا ,ٙثِ قاٍ اٱَاّ ( )بعس شيو :
طَ َٔٚات  ٖٛٚعاضف ٱَاَ٘ مل ٜهطٸ ٙتكسٸّ ٖصا ا٭َط أ ٚتأخٸطص ٜعين أَط
اٱَاّ ايـُٓتعط ظٗٛض ٙٱق٬ح ايب٬ز ٚايعباز طَ َٔٚات  ٖٛٚعاضف
ٱَاَ٘ نإ نُٔ َٖ ٛع ايكا ِ٥يف ؾػطاط٘ص ٚعػهط ٙيٓكطت٘ ٚتـشـكٝل
َُٗت٘ اٱق٬س , ١ٝضظقٓا اهلل ْكطت٘ ٚايـشُس هلل ضب ايعايـُني .
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 -16طًّ قاي  :ال إهٕ إال ا هل ًـخوصاً دخى اهـجِٗ , ٞإخالصٕ أْ تـحجزٖ
ال إهٕ إال ا هل ٌّا حسَّ ا هل زّ ٗجىّص.
ٖصا سسٜح قشٝض ايػٓس َتهطض ايكسٚض عٔ ضغ ٍٛاهلل(ٚ )عٔ
أُ٥تٓا( ٖٛٚ ,)سسٜح يطٝـ ٜؿطح ْكٸاّ آخط تهُٔ إٔ َٔ ؾٗس هلل
بايٛسساْٚ ١ٝيـُـشُس( )بايطغاي ١عكِ َاي٘ ٚزَ٘ ٚعطن٘ ٚإٔ قٍٛ
ط ٫إيـ٘ إ ٫اهلل َـشُس ضغ ٍٛاهللص ٜـذعٌ ايكاَٛ ٌ٥سٸساّ يطب٘ ٚإٔ ثـُٔ
قٛي٘ ٖ ٛايـذٓ ,١قاٍ إَآَا ايكازم( :)طإٕ اهلل تباضى ٚتعاىل سطٸّ
أدػاز ايـُٛسٸس ٜٔعً ٢ايٓاضص يهٔ بؿططٗا ٚؾطٚطٗا َٔٚ ,ؾطٚطٗا :
اٱشعإ ٚا٫عتكاز ب ١ٜ٫ٛعًٚ ٞأبٓا ٘٥ايـُـدكٛقني(ٚ ,)قس إؾتٗط
ايـشسٜح ايطن ٟٛايص ٟنتب٘ عسز ٖا َٔ ٌ٥أٌٖ ايعًِ ٚايـشسٜح يف
(ْٝػابٛض) سني غأي ٙٛإٔ ٜـشسٸثِٗ بـشسٜح ْاؾع ؾأدابِٗ بـشسٜح ٜٓبػ ٞإٔ
ٜهتب بايصٖب سٝح قاٍ هلِ  :طسسثين أب ٞايعبس ايكايـض َٛغ ٢بٔ
دعؿط ....قاٍ  :مسعت ايٓيب (ٜ )ك : ٍٛقاٍ اهلل ععٸ ٚدٌٸ  :إْ ٞأْا اهلل
 ٫إي٘ إ ٫أْا ؾاعبس َٔ ,ْٞٚدآَ ٤هِ بؿٗاز ٠إٔ  ٫إيــ٘ إ ٫اهلل باٱخ٬م
زخٌ يف سكين َٔٚ ,زخٌ يف سكين أَٔ َٔ عصابٞص ثِ يـُا َطٸت
ضاسً ١اٱَاّ ايطنا(ْ )از :٣طبؿطٚطٗاٚ ,أْا َٔ ؾطٚطٗاص ٖٚصٙ
إؾاض ٠إىل ايعًُا ٤ا٭د ٤٬ايص ٜٔإعرتنٚ ٙٛغأي ٙٛسسٜجاّ عٔ دس )( ٙبإٔ
زخ ٍٛسكٔ اهلل ٚا٭َإ َٔ عصاب٘ َؿطٚط باٱخ٬مَٖٛٚ ,تكٛٸّ
بايٚ ١ٜ٫ٛإعتكاز إَاَ ١آٍ َـشُس( ,َِٗٓ --ٖٛٚ)ؾ٬بس َٔ إْهُاّ
اٱقطاض ٚاٱعتكاز بٜ٫ٛتِٗ ٚإَاَتِٗ إىل تٛسٝس ٙغبشاْ٘ يٝهَٛ ٕٛسٸساّ
َـدًكاّ هلل غبشاْ٘ َػتشكاّ يسخ ٍٛايـذٓٚ ١تـشط ِٜدػس ٙعً ٢ايٓاض.
ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ٜجبت إٔ ق ٍٛايطدٌ أ ٚايـُطأ ٠ط ٫إي٘ إ ٫اهللص
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ٜٛدب إغتشكام ايـذٓٚ ١ايٓع ِٝيف اٯخط ٠يهٔ بؿطط اٱخ٬م طَٔ قاٍ
 ٫إي٘ إ ٫اهلل َـدًكاّ زخٌ ايـذٓ١ص ؾهًُ ١ط ٫إي٘ إ ٫اهللص ثـُ١ٓٝ
عع ١ُٝايٓؿع َٓذ َٔ ١ٝايعصابٚ ,ضز يف خرب دعؿط ٟق ٍٛدس:)( ٙ
طإتاْ ٞدرب  ٌٝ٥بني ايكؿا ٚايـُط ٠ٚؾكاٍ ٜ :ا َـشُس طٛب ٢يـُٔ قاٍ َٔ
إَتو ٫ :إي٘ إ ٫اهلل ٚسسَ ٙـدًكاّ) ٚطٛبَٛ ٢قع يف ايـذٓ ١عإٍ ضؾٝع.
ٖٚهصا َكاي ١طايـشُس هللص اييت ٖ ٞؾهط اهلل ٚمحس ٙعًْ ٢عُا٘٥
اييت  ٫تعسٸ  ٫ٚتـشك , ٢ؾاْٗا تٛدب ايـذْٓٚ ١ع ِٝاٯخطَ ٠ؿطٚط١
بادتٓاب ايـُـشاضّ  ,ض ٟٚعٔ إَآَا ايكازم( )قٛي٘  :طؾهط ايٓعُ١
إدتٓاب ايـُـشاضّٚ ,تـُاّ ايؿهط ق ٍٛايطدٌ  :ايـشُس هلل ضب ايعايـُنيص
أ ٟإٕ ايؿهط ا٭غاؽ عًْ ٢عُا ٤اهلل إٔ ٜـذتٓب َا سطٸّ اهلل ٜٚعٗط طاعت٘
غبشاْ٘ ,ثِ ٖصا ايؿهط ا٭غاؽ ٜـشتاز إىل إتـُاّٚ ,إتـُاَ٘ بك ٍٛايًػإ
طايـشُس هللص َع تكسٜل ايكًب بايؿهط ,نُا إٔ ايبٓٝإ ٜـشتاز إىل
أغاؽ َٔٚ ,زٜ ٫ ْ٘ٚك ّٛبٓا , ٤ؾاشا تـشكل ا٭غاؽ أَهٔ ايبٓا. ٤
ٖٚهصا َكاي ١ايتٛسٝس ط ٫إي٘ إ ٫اهللص َؿطٚط ١باٱخ٬م ايـُتكٛٸّ
باعتكاز  ١ٜ٫ٚآٍ َـشُس(ٚ )ؾطض طاعتِٗ عً ٢ايعباز٫ٚ ,بس إٔ
ٜٓعهؼ إخ٬ق٘ هلل عً ٢غًٛن٘ ستٜ ٢ؿٛظ بايـذٜٓٚ ١أَٔ ايعصاب :
ٌ ص أ ٟإ ٕ
طٚإخ٬ق٘ إٔ تـشذع ٫ ٙإي٘ إ ٫اهلل عُٸا سطّ اهلل ععٸ ٚد ٸ
إخ٬م ايتٛسٝس  -نًُ ١ط ٫إي٘ إ ٫اهللص ٜ -تشكل بإٔ تـُٓع٘ ايهًُ ١عُٸا
سطٸّ اهلل ععٸ ٚدٌٸ ,ؾ٬بس َٔ ظٗٛض ايتٛسٝس عً ٢غًٛى ايـُٛسٸس ايـُعتكس
ب٘ يف قًب٘ ٚدٛاْـش٘ ٫ٚبس َٔ بطٚظ أثــط ٙعً ٢أعهاٚ ٘٥دٛاضس٘ .
ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ يف ْكؿ٘ ايجاْٜ ٞؿػٸط اٱخ٬م ايـُطًٛب َع
نًُ ١ايتٛسٝس بإٔ تـشذع ٙايـُكايٚ ١تـُٓع٘ عٔ نٌ َا سطٸّ اهلل غبشاْ٘ يف
تؿطٜع٘ َٔ ا٫ؾعاٍ ايكبٝش ١ايهاضٖٚ ,٠صا ٜعين إؾرتاط إغتشكام ايـذٓ١
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بتٛسٝس اهلل إعتكازاّ ٚبتكٛا ٙعُٚ ّ٬غًٛناّٚ ,إٔ ايصٜٓ ٟطل بهًُ ١ايتٛسٝس
َٔ ز ٕٚتٛضٸع عُٸا سطٸّ اهلل مل ٜهٔ َـدًكاّ يف تٛسٝس ٙبٌ ٖ ٛناشب ْاقل
َ٪ٹٔٴ
اٜ٫ـُإٖٚ ,صا َا زعا ٙغبشاْ٘ ٭ٕ ٜك ٍٛيف نتاب٘ ايععٜع  :ط ٳَٚٳا ٜٴ ٵ
أَ ِنجٳ ٴطٖٴِٵ بٹاي ًٖ٘ٹ إٔ ٖ٫ٳٖٚٴِٵ َٴؿٵطٔنُٕٛٳص سٝح ٜعبس ايؿٝطإ ٚايؿٗ ٠ٛعٓسَا ٜكسّ
عًَ ٢ا سطٸّ اهلل ٜ ٫ٚـُتٓع عٔ َعك ١ٝاهلل ؾٝهَ ٕٛؿطناّ باهلل غبشاْ٘ سٝح
ٜـذُع بني َعبٛز : ٜٔاهلل ايٛاسس ا٭سس ٚ ,غري : ٙايؿٗ ٠ٛايـُكػٞ
يٓساُٖ٤ا ٚايـُكسّ عًَ ٢ا سطٸّ اهلل . -
ٚبعباض ٠ثاْ : ١ٝإٕ تٛسٝس اهلل ط ٫إي٘ إ ٫اهللص َٛاؾل يًؿططٚ ٠ايـدًك١
ا٭قً ١ٝيًبؿط قاٍ ضغ ٍٛاهلل ( :)طنٌ َٛيٛز ٜٛيس عً ٢ايؿطط٠ص
ٚؾػٸطتٗا بعض ا٭خباض بايتٛسٝس قاٍ ( :)طٜعين عً ٢ايـُعطؾ ١بإٔ اهلل
ػُٳاٚٳاتٹ
خ ًَلٳ اي ٻ
غ َأيِتٳٗٴِٵ َٳٔٵ ٳ
ععٸ ٚدٌٸ خايك٘ ,ؾصيو قٛي٘ غبشاْ٘  :ط ٳٚيَ٦ٹٔٵ ٳ
ؼ ٚٳايِ َكُٳ ٳط يَٝٳكُٛئُٻ اي ًٖ٘ٴص.
غدٻ ٳط ايؿٻُٵ ٳ
ض ٚٳ ٳ
٭ضٵ ٳ
ٚٳا َ
ٚعً ٘ٝؾاٱشعإ بايتٛسٝس ايص ٟؾطط اهلل ايٓاؽ عً ٘ٝيٝؼ ؾ ٘ٝؾهٌ أٚ
ػط
دٗس َٔ ايـُٛسٸس ستٜ ٢ػتشل ايـذٓٚ ,١يصا إؾرتط اٱخ٬م َع٘ ٚؾ ٸ
ا٫خ٬م بتك ٣ٛاهلل ٚاَ٫تٓاع عُٸا سطّ اهلل تعاىل طٚإخ٬ق٘ إٔ تـشذعٙ
سس بكٛي٘
َكاي ٫ ١إي٘ إ ٫اهلل عُٸا سطٸّ اهلل ععٸ ٚدٌٸص ,ؾاشا مل ٜهٔ ايـُ ٛٸ
ط ٫إي٘ إ ٫اهللص َـدًكاّ َتٛضعاّ عُٸا سطٸّ اهلل تعاىل مل تٓؿع٘ نًُ ١ايتٛسٝس
٭َٔ عصاب اهلل ايص ٟأعسٸ ٙغبشاْ٘ يـُٔ ٜعكٚ ٘ٝمل ٜتٛضع عٔ َـشطَات٘,
ٌَٔ ,
ٚقاٍ( :)طإٕ  ٫إي٘ إ ٫اهلل نًُ ١عع ١ُٝنطٜـُ ١عً ٢اهلل ععٸ ٚد ٸ
قاهلا َـدًكاّ إغتٛدب ايـذٓ َٔٚ ,١قاهلا ناشباّ عكُت َاي٘ ٚزَ٘ ٚنإ
َكري ٙإىل ايٓاضص ٜعين  :عكُت نًُ ١ايتٛسٝس ْؿػ٘ ٚأَٛاي٘ ٚعطن٘ يف
عايـِ ايسْٝا ٭ْ٘ بتٛسٝس اهلل ٜكري َػًُاّ ,يهٔ  ٫تٓؿع٘ يف اٯخط ٠يٮَٔ َٔ
عكاب٘ إشا نإ ناشباّ يف َكاي٘ مل ٜعهس ٙبتٛسٝس أعهاٚ ٘٥دٛاضس٘ َٓٚعٗا
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عُٸا سطٸّ اهلل ععٸ ٚدٌٸ عً ٘ٝؾٝهَ ٕٛكري ٙإىل ايٓاض ٜكه ٞؾ ٘ٝظَاْاّ بكسض
َعاق ,٘ٝثِ ٭دٌ تٛسٝس ٙاهلل غبشاْ٘ ٜ ٫ـدًس يف ايٓاض نُا ٜػتؿاز َٔ
بعض ا٭خباض .
ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ بـذًُتًٜ ٘ٝتـَ ِ٦عٜٓٛاّ َع قٛي٘ غبشاْ٘  :ط ٳَٚٳا
َ٪ٹٔٴ أَ ِنجٳطٴٖٴِٵ بٹاي ًٖ٘ٹ إٔ ٖ٫ٳٖٚٴِٵ ٴَؿٵ ٔطنُٕٛٳص ,ؾإ ايـُ َٔ٪باهلل ايـُعتكس
ٜٴ ٵ
بٛسساْٝت٘ ٚنُاي٘ ٚمجاي٘ ْٚعاٖت٘ عٔ ايٓكا٥ل نٝـ ٜهَ ٕٛؿطناّ ٖٛٚ
ََٛ َٔ٪سٸس يف إعتكاز ٙ؟.
ايعاٖط إضاز ٠اٯ ١ٜايـُباضن( : ١ؾطى ايطاع( ٫ )١ؾطى ايعكٝس)٠
ؾإ ايـُؿطٚض ؾ ٘ٝاٜ٫ـُإ باهلل ٚتٛسٝس ٙيف ايعكٝس ٠ؾ٬بس إٔ ٜه ٕٛؾطى
أنجط ايـَُٓ٪ني باهلل ؾطى طاع ١بإٔ ٜعتكسٚا باهلل ضباّ ٚاسساّ أسساّ ثِ ٜعكْ٘ٛ
ٜ ٫ٚطٝع ْ٘ٛيف أعُاهلِ ٚغًٛنٝاتِٗ َٛٚاقؿِٗ ؾٝرتن ٕٛبعض َا أَط اهلل ب٘
ٜٚأت ٕٛبـُا سطٸّ اهلل غبشاْ٘ ٜٚطٝع ٕٛأْؿػِٗ ا٭َٸاض ٠بايػٜٚ ٤ٛػريٚ ٕٚضا٤
ٚغاٚؽ ايؿٝطإ ًٜٚبٸْ ٕٛسا ٤ايؿٗٛاتٖٚ ,صا ٚاقع َ٬سغ عً ٢نجري َٔ
ايـَُٓ٪ني باهلل غبشاْ٘ َـُٔ ٜك ٍٛبًػاْ٘ط ٫إيـ٘ إ ٫اهلل ٚسس ٫ ٙؾطٜو
ي٘ص ٜٚطٝع ْٖ ٣ٛؿػ٘ ْٚسا ٤ؾٝطاْ٘ يف اٱغتُاع إىل ايػٓا ٤أ ٚايعْا أٚ
ايهصب أ ٚإضتهاب ايطبا أْ ٚـشٖٛا َـُا سطٸّ اهلل غبشاْ٘  ,أ ٚا٫غتُاع
يًٓؿؼ ا٭َٸاض ٠يف تطى ايك ٠٬أ ٚايكٝاّ أ ٚايـشر أ ٚزؾع ايعنا ٠أٚ
ايـدُؼ ,ؾٝهَٓ٪َ ٕٛاّ َٛسٸساّ هلل يف إعتكاز ٙيهٓ٘ ٜؿطى بعباز ٠اهلل ٖ٣ٛ
ْؿػ٘ سٝح ٜتبع يف غًٛن٘ ْسا ٤ؾٗٛت٘ ٚٚغاٚؽ ؾٝطاْ٘ ٖٚصا (ؾطى طاع)١
ٚعسّ إخ٬م ايعبٛز ١ٜهلل ٚعسّ إخ٬م ايتبع ١ٝيًباض ٨ايـشل يف ايػًٛى
ٚايعٌُ ,عكُٓا اهلل غبشاْ٘ َٔ (ؾطى ايطاعٚٚ )١ؾكٓا يكايـض ايعٌُ
ٚايـشُس هلل عً ٢تٛؾٝك٘ ٖٚساٜت٘.
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ٖصا سسٜح َـشُس ٖٛ , ٟبعض ا٭سازٜح ايهجري ٠اييت تص ٓنط
اْ٫ػإ بايـُٛت  -ايـشكٝك ١ايػاطعٚ ١ايكاٖط ٠يًعبازٚ -اييت تب ٸ ٔٝيًعباز
َا يف شنطايـُٛت

َٔ ايٓؿع ٚايؿا٥س ٠ايهبري ٠يف ايك٬ح ٚا٫ق٬ح

 ايؿطزٚ ٟا٫دتُاع. - ٞٚيف ضٚا ١ٜأخط : ٣غ٪اٍ قشاب َٔ ٞضغ ٍٛاهلل  :أ ٟايـَُٓ٪ني
أنٝؼ؟ ؾأداب ( :)طأنجطِٖ شنطاّ يًُٛت ٚأؾسٸِٖ إغتعسازاّ ي٘ص.
طأنٝؼ ايٓاؽص أ ٟأعكًِٗ ٚأنجطِٖ ضظاْ(ٚ , ١ايهٝؼ) بؿتض ايهاف
ٚغه ٕٛايٝاَ ٤كسض ايؿعٌ(ناؽ)  ٖٞٚنًُ ١تعين ايعكٚ ١ْٝ٬ايؿطٓ١
ٚايطظاْٚ ١دٛز ٠ايكطٜـش(ٚ ,١ايه ٸٝؼ) بتؿسٜس ايٝا ٤إغِ ؾاعٌ  ٖٛٚايؿطٔ
ايعك ْٞ٬يف تكطؾات٘(ٚ ,ا٭نٝؼ) إغِ تؿهٜ ٌٝعين ا٭ؾس عكٚ ١ْٝ٬ا٭ق٣ٛ
ٚا٭نجط ضظاْ ١يف تكطؾ٘ أَٛ ٚقؿ٘.
ٚايـُٛت ْٗاَ ١ٜؿطٚنٚ ١غاَ ١ٜعًٜ ٫ ١َٛـُهٔ إْهاضٖا ط َأٜٵ ٳُٓٳا ٳتهُْٛٴٛا
س٠ٺص ,ط ُقٌٵ إٕٔٻ ا ِي ٳُٛٵتٳ ايٖصٹ ٟتٳؿٹطټٕٚٳ
ٴٜسٵضٔنِٗٵ ا ِيُٳٛٵتٴ ٳَ ٚيٛٵ نُٓتٴِٵ ؾٹ ٞبٴطٴٚزٕ َٴؿٳ ٻ ٝٳ
َٹ ٵٓ٘ٴ َؾ ٔإٻْ٘ٴ َٴَ٬قٹٝهُِٵ ثٴِٻ تٴ ٳطزټٕٚٳ ٔإيَ ٢عٳايٹِٔ ا ِيػٳٝٵبٹ ٚٳايؿٻٗٳا ٳز٠ٹ ثٴِٻ تٴ ٳطزټٕٚٳ ٔإيَ ٢عٳايٹِٔ
ا ِيػٳٝٵبٹ ٚٳايؿٻٗٳا ٳز٠ٹ ؾَٝٴ ٳٓبِّ ٴ٦هُِٵ بٹُٳا نُٓتٴِٵ ٳت ٵع ٳًُُٕٛٳص ,بٌ إٕ ايـُٛت ساي ١إْتكاٍ َٔ
عايـِ ايسْٝا إىل عايـِ ايـُـشاغب ١يف عامل ايكرب ٚعً ٢عطقات ايكٝاَ ١ؾًٝك٢
ؾٗٝا نٌ ٚاسس دعا ٤أعُاي٘ يف ايسْٝا .
س يًكا٤
ٚايـُ َٔ٪ايعاقٌ ايهٝٸؼ ٫بس إٔ ٜـشبٸ ايـُٛت ٜٚتٗٝٸأ ي٘ ٜٚػتع ٸ
اهلل َٚـشاغبت٘ إٜاٜٚ ٙتشكل إغتعساز ٙبايٛضع عٔ َـشاضّ اهلل ٚأزا ٤سكٛم
ايٓاؽ ٚعسّ ظًِ أسس ٚعسّ ايتذاٚظ عً ٢سلٸ أسس .
بُٓٝا تـذس أنجط ايـَُٓ٪ني ٜهطٖ ٕٛايـُٛت ٜٚتُٓ ٕٛعسّ ٚضٚز ٙعًِٗٝ
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ٚقس قاٍ ضغ ٍٛاهلل ( :)طإبٔ آزّ ٜهط ٙايـُٛتٚ ,ايـُٛت ضاس ١ئًَُ٪
َٔ ايؿتٓ١ص ٜعين ب ٤٬ايسْٝا َٚؿانًٗا ٚآؾاتٗا اييت قس تٛز ٟبإٜـُاْ٘ ٚتعسَ٘
أ ٚتهعؿ٘ ٚتػ ٤ٛعاقبتْ٘ ,عٛش باهلل َٔ غ ٤ٛايعاقب. ١
ٖصا ايـشسٜح ٜـشحٸ عً ٢نجط ٠شنط اٱْػإ يًُٛت ٚايتٗ ٪ٝي٘ ٚ ,قس
تهطض ٖصا َٔ ضغ ٍٛاهلل (ٚ )أٌٖ بٝت٘(ٚ ,)قس إؾتٗط قٛي٘(: )
طأنجطٚا َٔ شنط ٖازّ ايًصاتص ٜعين ايـُٛت ايصٜٗ ٟسّ يصات ايٓاؽ يف
عايـِ ايسْٝا ايص ٟتؿٝع ؾ ٘ٝايًصات ٚقس ؾطض اهلل ؾ ٘ٝايتهايٝـ اٱيعاَ١ٝ
 ايٛدٛبٚ ١ٝايتشطٜـُ - ١ٝٱق٬ح ساٍ ايؿطز ٚساٍ ايـُـذتُع. ٫ٚضٜب يف إٔ تصنٓط ايـُٛت ٜعني عً ٢ايتشصض عٔ َتابع ١ايؿٗٛات
ايـشطاّ ,قاٍ أَري ايـَُٓ٪ني ( )يف نتاب٘ إىل َـشُس بٔ أب ٞبهط :
طٚأنجطٚا شنط ايـُٛت عٓسَا تٓاظعهِ أْؿػهِ َٔ ايؿٗٛات ٚنؿ ٢بايـُٛت
ٚاععاّٚ ,نإ ضغ ٍٛاهلل  نجرياّ َا ٜٛق ٞأقشاب٘ بصنط ايـُٛت ؾٝك: ٍٛ
أنجطٚا شنط ايـُٛت ؾاْ٘ ٖازّ ايًصات سا ٌ٥بٓٝهِ ٚبني ايؿٗٛاتص.
ٚتصنط اْ٫ػإ يًُٛت قس ٜتشكل يف ايكًب ٚسس ٙبإٔ ٜتؿهط يف عاقبت٘
ْٗٚاٜت٘ ٚعطٚض ايـُٛت عًَٚ ٘ٝا ٜعكب٘ َٔ سػاب ايكرب  َٔٚايـذعا٤
ايـُعسٸ ايـُرتتب عً ٢غًٛن٘ يف عايـِ ايسْٝا .
يهٔ ٖصا ايتصنط ايباطين ٚايتؿهط ايكًيب بايـُٛت ٚعٛاقب٘ ٜٓ ٫ؿع َا يـِ
ٜعتهس بعٗٛض آثاض ٙعً ٢ايػًٛى ٚايـُٛاقـ ٚايتكطؾاتٚ ,ضز يف ايـدرب عٔ
اَ٫اّ ايباقط( :)طَا أنجط شنط ايـُٛت إْػإ إ ٫ظٖس يف ايسْٝاص ٚتٓهٓب
عٔ ايـشطاّ َٚعك ١ٝايطمحٔ دٌٸ ٚعٖٚ ,ٓ٬صا ايصنط ٚايتؿهط ٖ ٛايكايـض
ايٓاؾع  :سني ٜٓعهؼ تصنط ٙيًُٛت ٚتؿهط ٙؾ ٘ٝعً ٢غًٛن٘ ايؿطزٚ ٟعً٢
َٛقـؿ٘ ٚتـكطؾـ٘ٚ ,٭دً٘ سـكٌ ايتأنـٝس ٚتهطاض ا٭َط بصنط ايـُٛت يػطض
إْعهاؽ ايتصنط عً ٢ايػًٛى ٚايـُٛاقـ ايـشٝات.١ٝ
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نُا ٚضز ا٭َط بعٜاض ٠ايكبٛض ٚاٱتٸعاظ َٓٗا  ,ض ٟٚيف (ْٗر ايب٬غ: )١
إٔ أَري ايـَُٓ٪ني ( )يـُا ضدع َٔ قؿني أؾطف عً ٢قبٛض ايهٛؾ١
ٚخاطب أًٖٗا :
طٜا أٌٖ ايسٜاض ايـُٛسؿٚ ١ايـُشاٍ ايـُكؿطٚ ٠ايكبٛض ايـُعًُٜ ,١ا أٌٖ
ايرتبٜ ١ا أٌٖ ايػطبٜ ١ا أٌٖ ايٛسسٜ ٠ا أٌٖ ايٛسؿ ,١أْتِ يٓا ؾطط غابل
ْٚـشٔ يهِ تبع ٫سل ,أَا ايسٚض ؾكس غهٓت ٚ ,أَا ا٭ظٚاز ؾس ْهشت ,
ٚأَا ا٭َٛاٍ ؾكس قػُٸت ٖ ,صا خرب َا عٓسْا ؾُا خرب َا عٓسنِ ؟ص ثِ
إيتؿت ( )إىل أقشاب٘ ؾكاٍ  :طأَا ي ٛأشٕ هلِ يف ايه ّ٬٭خربٚنِ إٔ
خري ايعاز ايتك٣ٛص .
ْٚـدتِ ببٝإ سسٜجني :
ايـشسٜح اٚ : ٍٚ٫ضز يف خطب ١أَري ايـَُٓ٪ني ( :)طؾإ ايػا١ٜ
أَاَهِ ٚإٕ ٚضا٤نِ ايػاع ١تـشسٚنِ ,تـدؿؿٛا تًشكٛا ؾاْـُا ٜٓتعط بأٚيهِ
آخطنِص ٚايػا ١ٜاييت ٖ ٞأَآَا ٚقسٸآَا ٖ ٞايـُٛت َٚا ٜرتتب عًَٔ ٘ٝ
ايٓع ِٝيف ايـذٓإ أ ٚعصاب ايـذشٚ ِٝايٓريإٚ ,ايػاع ١اييت تـشسْٚا ْٓٚسؾع
إيٗٝا ٖ ٞقٝاّ ايكٝاَٚ ١ايٓؿط ٚايـشػابٚ ,طاشا نإ اْ٫ػإ يف إزباض ٚنإ
ايـُٛت يف إقباٍ ؾُا أغطع ايـًُتك٢ص .
ٚإشا ناْت ايػاع ١قاٚ ١ُ٥ايكٝاَ ١آظؾ ١ؾٗ ٞتـشسْٚا ٚتسؾعٓا إىل َكريْا
 يكا ٤اهلل ٚسػاب٘ ٚدعاٚ - ٙ٤عًٓٝا إٔ ْتدؿـ َٔ أثكاٍ ايسْٝا ٚضغباتايؿٗٚ ٠ٛايًص ٠ايـُـشطَ ١إغتعسازاّ يًكا ٤اهلل ٚتأٖباّ يٓ ٌٝدعا , ٙ٤نًْ ٞشل
بطنب أٚيٝا ٤اهلل ايص ٜٔغبكْٛا إىل يكا ٤اهلل ٚسكًٛا عً ٢دعاٚ ٙ٤دٓاْ٘.
طؾاْـُا ٜٓتعط بأٚيهِ آخطنِص أٜٓ ٟتعط ببعح ا٭ٚٸيني ْٚؿطِٖ
يًكٝاََ : ١ـذ ٧ٝاٯخط ٜٔيًشام ست ٢إشا دا ٤أدًِٗ

يف ايـشٝا٠

ايسْٝا ٚإنتٌُ ٚقتِٗ ٚإيتشكٛا بطنب ايـُٓتكًني َٔ عايـِ ايكرب ؾتك ّٛايكٝاَ١
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ٜٚأخص نٌ ٚاسس سكٓ٘ ٚدعا َٔ ٙ٤ايٓعٚ ِٝايـذٓإ أ ٚايـذشٚ ِٝايٓريإ .
ايـشسٜح ايجاْ : ٞض ٟٚأْ٘ قس غأٍ بعهِٗ أَري ايـَُٓ٪ني(:)
َا اٱغتعساز يًُٛت ؟ ؾأداب (:)
طأزا ٤ايؿطا٥ض ٚإدتٓاب ايـُـشاضّ ٚاٱؾتُاٍ عً ٢ايـُهاضّ ,ثِ ٫
ٜباي ٞأٚقع عً ٢ايـُٛت أٚ ٚقع ايـُٛت عًٚ ,٘ٝاهلل ٜ ٫باي ٞإبٔ أب ٞطايب
أٚقع عً ٢ايـُٛت أّ ٚقع ايـُٛت عً٘ٝص.
ٖٚصا سسٜح ؾطٜـ ٜؿطح َعٓ ٢اٱغتعساز يًُٛت أ ٚيـُا بعس ايـُٛت
َٔ ايـشػاب ٚايـذعاٚ ,٤قس ؾػٸط ٙاٱَاّ أَري ايـَُٓ٪ني( )بأْ٘
طأزا ٤ايؿطا٥ضص اييت ؾطنٗا اهلل عً ٢عبازٚ ٙأٚدبٗا يف تؿطٜع٘
طٚإدتٓاب ايـُـشاضّص أ ٟاٱبتعاز عٔ ايـُعاقٚ ٞايـُعايـِ ٚايـشطاّ
طٚاٱؾتُاٍ عً ٢ايـُهاضّص أَ ٟهاضّ ا٫خ٬م ,ؾاشا أزٸ ٣ايـَُٔ٪
َا ؾطض اهلل عً َٔ ٘ٝايٛادبات ٚإدتٓب ايـُـشطَات ٚتٓ ٛؾط عً٢
َهاضّ ا٫خ٬م نإ تكٝاّ ٚضعاّ ٚؾاظ زْٝا ٚأخطٚ ٣نإ َػتعساّ يًكا ٤اهلل
غبشاْ٘ ٚ ,س٦ٓٝص ِٜٗ ٫ٸ ٖصا ايـَُ َٔ٪ت ٢دا ٙ٤ايـُٛت ٜ ٫ٚباي ٞأٚقع عً٢
ايـُٛت أّ ٚقع ايـُٛت عً. ٘ٝ
ٚاْـُا ٜ ٫باي ٞايـُ - َٔ٪ايتك ٞايٛضع -إشا دا ٙ٤ايـُٛت ٭ْ٘
نأَ يؿؿاع ١ضغ ٍٛاهلل (ٚ )أَري ايـَُٓ٪ني(ٚ )ؾاطُٚ ١ايـشػٔ
ٚايـشػني (ٚ )سهٛضِٖ عٓس ٙسني قبض ضٚس٘ ,ض ٣ٚايهًٝين عٔ
اَ٫اّ ايكازم( :)أْ٘ طزخٌ ضغ ٍٛاهلل عً ٢ضدٌ َٔ أقشاب٘
ٜ ٖٛٚـذٛز بٓؿػ٘ ؾكاٍ ٜ :ا ًَو ايـُٛت إضؾل بكاسيب ؾاْ٘ َ ,َٔ٪ؾكاٍ :
أبؿط ٜا َـشُس ؾاْ ٞبهٌ َ َٔ٪ضؾٝل ٚ ,إعًِ ٜا َـشُس أْ ٞأقبض
ضٚح ابٔ آزّ ؾٝذعع أًٖ٘  ,ؾأق ّٛيف ْاس١ٝٺ َٔ زاضِٖ ؾأقَ : ٍٛا ٖصا ايـذعع
ؾٛاهلل َا تعذٸًٓا ٙقبٌ أدًَ٘ٚ ,ا نإ يٓا يف قبه٘ َٔ شْب  :ؾإ تـشتػبٙٛ

األزبعْ٘ حدٙجاً

()111

ٚتكربٚا ت٪دطٚاٚ ,إٕ تـذععٛا تأثـُٛا ٚتٛظضٚاص.
ٚقس إغتؿانت ايطٚاٜات عِٓٗ ( )بايٛق ١ٝبتك ٣ٛاهلل غبشاْ٘
ٚايٛضع عٔ َـشاضَ٘ َٚعاق ٘ٝإغتعسازاّ يًُٛت يف ا٭دٌ ايـُهتٛب يهٌ
طُٳ٦ٹ ٻُٓ١
إْػإ نًٜ ٞك ٢ايـُ َٔ٪ايـُٛاي ٞايـدري ٚايبؿاض ٠طٜٳا َأٜٻتٴٗٳا اي ٻٓؿِؼٴ ا ِيُٴ ِ
خًٹ ٞدٳٓٻتٹٞص
عبٳازٹٚ ٟٳا ٵز ٴ
خًٹ ٞؾٹ ٞٹ
دعٹٔ ٞإيَ ٢ضٳ ِّبوٹ ضٳانٹٝٳَ ّ١ٳطٵنٹ ٻ ّ١ٝؾَا ٵز ٴ
اضٵ ٹ
سْٵٝٳا ٳٚؾٹ ٞاٯخٹ ٳط٠ٹ َ٫
ط ايٖصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا ٚٳنَاْٴٛا ٜٳتٻكُٕٛٳ يَٗٴِٵ ا ِيبٴؿٵطٳ ٣ؾٹ ٞا ِيشٳٝٳا٠ٹ اي ټ
ه ٹًُٳاتٹ اي ًٖ٘ٹ ٳش ٹيوَ ٴٖٛٳ ايِ َؿ ٵٛظٴ ا ِي ٳععٹِٝٴصٚ ,قس ٚضز عٔ اَ٫اّ ايكازم
ٳت ٵبسٹٌٜٳ ٹي َ
( )تؿػري (ايبؿط ٣يف ايـشٝا ٠ايسْٝا) بإٔ ٜبؿطَ ٙـشُس ٚعً)( ٞ
بايـذٓ ١عٓس ايـُٛت .
نُا إغتؿانت ايطٚاٜات يف ايتشصٜط َٔ عكاب اهلل عكٝب ايـُٛت :
يف ايكرب ٚايربظرٚ ,عً ٢عطقات ايكٝاَ ١بعس ايـشؿط ٚايٓؿط ٚايـشػاب,
ٚقس ٚقـ أَري ايـَُٓ٪ني ( )يف بعض خطب٘ أٌٖ ايـُعاق ٞإشا زخًٛا
قربِٖ ٚ ,قاٍ :
طست ٢إشا إْكطف ايـُؿٝٸع ٚضدع ايـُتؿذٸعص ايـُتأيـِ عً ٢ؾطاق٘ َٛٚت٘
طأقعس يف سؿطت٘ ْـذٝٸاّ يبٗت ١ايػ٪اٍ ٚعجط ٠اَ٫تشإص أ ٟيـُؿادأ٠
ايـشػاب ٚايػ٪اٍ عٔ إعتكازات٘ ٚأعُاي٘ يف عامل ايسْٝا ٖٛٚ ,إَتشإ عػري
غٛف ٜعجط عٓس ٙايعاق ٞضبٸ٘ ,ثِ سهْ )( ٢ع ٍٚايعصاب يف ايكرب بعس
َٓادا ٠ايـشػاب ٚتـشكٝل ايػ٪اٍ ٚتطتٸب ايعصاب عً ٢ايعاقٚ ٞإغتُطاضٙ
نُا قاٍ غبشاْ٘ ط ٔإٕٻ ا ِيُٴذٵ ٔطَٹنيٳ ؾٹ ٞعٳصٳابٹ دٳٗٳٓٻِٳ خٳا ٹيسٴٕٚٳ ٜ َ٫ٴؿَتٻطٴ عٳٓٵٗٴِٵ ٳٖٚٴِٵ
ؾٹ ٝٹ٘ ٴَ ٵبًٹػٴٕٛٳص ؾكاٍ (:)
طٚأععِ َا ٖٓاى بًْ : ١ٝعٍ ايـشُٚ ِٝتكً ١ٝايـذشٚ ِٝؾٛضإ ايػعريص
أ ٟإٕ أؾس ٙعصاباّ َٚطاض ٖٛ ّ٠ايـشُ ِٝايٓاظٍ ٚقً ٞايـذش ِٝايٛاضز ٚؾس٠
ايـشطٜل ايٖ٬ب ٚبٓشَ ٛتكٌ َٔ غري إْكطاع  :ط ٫ؾرتَ ٠طٜـش١ص أٟ
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 ٫غه ٫ٚ ٕٛؾتٛض  ٫ٚتٛقـ يف ايعصاب ستٜ ٢ػرتٜض َٔ أيـُ٘ ط ٫ٚزع١
َطٜـش١ص أ ٫ ٟضاس ١تعَ ٌٜا أقاب٘ َٔ ايعصاب ٚا٭يـِ ط ٫ٚق ٠ٛسادع,٠
َٛ ٫ٚتْ ١ادع٠ص أ ٫ ٟس ٍٛي٘  ٫ٚق ٠ٛتـشٚ ٍٛتسؾع عٓ٘ ايعصاب
ٚي ٛيف بعض ايٛقت َٛ ٫ٚ ,ت ١سانط ٠تصٖب باسػاغ٘ عٔ ايؿعٛض
با٭يـِ ٚايعصاب ايـُػتُط ط ٫ٚغَٓ ١ػًٓ ١ٝبني أطٛاض ايـُٛتات ٚعصاب
ايػاعاتص ايـُتكً ١غري ايـُٓكطع. ١
ٖٓٚا ْٓكٌ َٛعع ١٭َري ايـَُٓ٪ني( )يـذُٝع ايـدًل ٫غُٝا يًعاقني
ٜـشحٸ ؾٗٝا عً ٢ايـُبازض ٠إىل ايعٌُ ايكايـض ٚايٛضع عُٸا سطّ اهلل :
طٚبازضٚا ايـُٛت يف غُطات٘ ٚأَٗسٚا ي٘ قبٌ سًٛي٘ ٚأعسٚا ي٘ قبٌ
ْعٚي٘ص ثِ بٝٸٔ َطسًيت ايـشػاب ٚايعصاب  :يف ايكرب قبٌ ايكٝاَٚ ١بعس قٝاَٗا
ٚقاٍ :
طؾإ ايػا ١ٜايكٝاَٚ ١نؿ ٢بصيو ٚاععاّ يـُٔ عكٌ َٚعترب ّا يـُٔ دٌٗ,
ٚقبٌ بًٛغٗا َا تعًُ َٔ ٕٛنٝل اٱضَاؽ ٚؾس ٠اٱب٬ؽص إؾاض ٠إىل
نٝل ايكرب ٚنػط ١ايطَؼ ٚؾس ٠ا٫يـِ ايصًٜ ٟبؼ ايـُطَٛؽ يف قربٙ
ط ٍٖٛٚايـُطًع ٚضٚعات ايؿعع ٚإخت٬ف ا٭ن٬ع ٚإغتهاى ا٭مساع
ٚظًُ ١ايًشس ٚخٝؿ ١ايٛعس ٚغِٸ ايهطٜض ٚضزّ ايكؿٝضص ٖٚصا نً٘ نٓا١ٜ
عٔ عصاب ايكرب بصنط أٚقاف نػط ١ايكرب ٚؾس ٠ايـدٛف ٚايؿعع ايصٟ
ٜطًٓع عً ٘ٝاْ٫ػإ عٓس ْع ٍٚقربٚ ٙيـشسَٚ ٙا ٜـذط ٟعً َٔ ٘ٝايتشكٝل
ٚايػ٪اٍ َٚا ٜعكب٘ َٔ ايـذعاٚ ٤ايعصاب عً ٢ايعكا ٠قبٌ ايكٝاَ. ١
ٚايٓكٛم ايعً ١ٜٛبٛقـ عصاب ايكرب ايٛاضز عً ٢ايعكاٚ ٠يف ايكٝاَ١
ْكٛم نجري ٠بعهٗا ٚقـ دًٞٸ ٚعرب ٠يـُٔ ٜعترب ٚزضؽ يـُٔ ٜعكٌ,
أعاشْا اهلل َٔ غهب٘ ٚعصاب٘ ٚٚؾكٓا يتكٛا ٙإْ٘ مسٝع َـذٝب .
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 -18طاهعبّاد ثالث : ٞقَ٘ بدٗا ا هل زّ ٗجىّ خ٘قاً قتوم باد ٝاهعبٚد,
ٗقَ٘ بدٗا ا هل تبازن ٗتعاىل لوب اهج٘اب قتوم باد ٝاألجساٗ ,١قَ٘ بدٗا
ا هل زّ ٗجىّ حباً قتوم باد ٝاألحساز ٗٓ ٛأقضى اهعبادٝص .
ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ضٚا ٙايؿٝذ ايهًٝين يف (أق ٍٛايهايف) بػٓس
قشٝض إىل اٱَاّ ايكازم (ٜ ٖٛٚ )بٝٸٔ تؿكْٛ : ّ٬ٝاٜا ايعباز يف
عبازتِٗ هلل ٚطاعتِٗ إٜاٚ ٙإَتجاهلِ أٚاَط ٙغبشاْ٘ ٚإدتٓابِٗ ْٛاٖ٘ٝ
َٚـشطَات٘ .
ٚايـُطاز َٔ عباز ٠اهلل غبشاْ٘ يٝؼ خكٛم ايكٚ ٠٬ايكٝاّ
ْٚـشُٖٛا َـُا تتٛقـ قشت٘ عً ٢ايٓ ١ٝايكطب , ١ٝبٌ ايـُطاز َٓٗا ايػًٛى
ٚايتصيٌٓ ٜكاٍ (ططٜل َعبٸسٜ )٠عين َػًٛنَ ١صيًٓٚ , ١عباز ٠اهلل ٖ ٞايػًٛى
اي ٘ٝغبشاْ٘ ٚا٫قرتاب َٓ٘ بايػري عً ٢طبل قاْ ْ٘ٛايؿطع ٞتصي ّ٬ي٘ ٚتٛانعاّ
ٚتعيٓؿاّ يـُكاَ٘ ايطبٛب ٞايكسغ , ٞؾايعباز ٠تطتبط بػًٛى اْ٫ػإ ٚتكطؾات٘
ٚضبط٘ إٜاٖا باهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل .
٫ٚبس يًُ َٔ َٔ٪إخ٬م ْٝت٘ هلل غبشاْ٘ ٫ٚبس َٔ تٓع ٜ٘عبازت٘
ٚع٬قت٘ باهلل عٔ ايؿطى ب٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل  ,ؾٜ ٬عٌُ يػطنني  :يطنا اهلل
عُٳ ّ٬قٳا ٹيشٶا ٚٳَ٫
ٚيط ١ٜ٩ايٓاؽ ٚإضناِٗ٥ط َؾُٳٔٵ نَإٳ ٜٳطٵدٴٛا يٹكَا٤ٳ ضٳبِّ٘ٹ َؾًِ ٳ ٝٵع ٳٌُٵ ٳ
ٌ  :أْا
سسٶاص ٚيف ايـشسٜح ايكسغٞطٜك ٍٛاهلل ععٸ ٚد ٸ
ٜٴؿٵطٔىِ ٹب ٹعبٳا ٳز٠ٹ ضٳ ِّب٘ٹ َأ ٳ
خري ؾطٜو ؾُٔ عٌُ يٚ ٞيػري , ٟؾٗ -ٛايعٌُ ايص ٟأؾطى ب٘ غري اهلل َٔ
خًك٘ -يـُٔ عًُ٘ص أ ٟيػري اهلل ٚ ,قاٍ أَري ايـَُٓ٪ني (: )
طٚبا٫خ٬م ٜه ٕٛايـد٬مص.
ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ٜبٝٸٔ ْٛع ايع٬قٚ ١غا ١ٜاٱضتباط َع اهلل غبشاْ٘
ٚأْ٘ أْٛاع ث٬ثٖٚ , ١صا تكٓــٝــ ٜٓطًل َٔ ْٛاٜاِٖ ايكًبَٚ ١ٝكاقسِٖ
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ايباطٓٚ ١ٝأغطانـٗـِ ايـدـؿـٚ ١ٝإٔ أعـُايـِٗ ٚتـكطؾــاتـِٗ تـٓـبعح َٔ أسس
َكاقس باطٓ ١ٝث٬ث ١تـشطٸنِٗ ْـش ٛايعٌُ : ٖٞٚ ,
ايٓش ٛا : ٍٚ٫عباز ٠ايعبٝس  ِٖٚايصٜ ٜٔعبس ٕٚاهلل ٜٚطٝع ْ٘ٛخٛؾاّ َٔ
عكاب٘ ْٚاضٚ ٙضٖب َٔ ّ١غهب٘ ٚدشُ ,٘ٝؾٝه ٕٛايـدٛف َٔ ايٓاض ٚايعصاب
باعجاّ ي٘ َٚـشطٸناّ هلِ عً ٢ايطاعٚ ١ايعبازٚ ,٠يف (ْٗر ايب٬غ )١عبٸط اٱَاّ
أَري ايـَُٓ٪ني ( )عٔ عباز ٠اهلل خٛؾاّ َٔ ْاض ٙبأْٗا (عباز ٠ايعبٝس)
ٖٚهصا عبٸط اٱَاّ ايكازم(ٖٓ )ا يف ٖصا ايـشسٜح .
ايٓش ٛايجاْ : ٞعباز ٠ا٭دطا ِٖٚ ٤ايصٜ ٜٔعبس ٕٚاهلل ٜٚطٝع ْ٘ٛيف
غًٛنٝاتِٗ طًباّ يًجٛاب ٚايـذعا ٤بايـذٓٚ ١ايٓعَ ٤٫٪ٖٚ ,ِٝجٌ ا٭دطا ٤عً٢
ا٭عُاٍ يف عايـِ ايسْٝا ٜ :عًُ ٕٛيٝأخصٚا أدطِٖ َٔ ايـُعُ ٍٛي٘ ٜٚهػبٕٛ
ضظقِٗ َٔ عًُِٗ ,ؾٝه ٕٛايطُع يف ايجٛاب ٚايٓعَ ِٝـشطٸناّ يـِٗ عً٢
ايعبازٜٚ ٠ه ٕٛضدا ٌْٝ ٤ايـذٓ ١باعجاّ يـِٗ عً ٢ايطاعٚ ,١يف (ْٗر ايب٬غ)١
قاٍ أَري ايـَُٓ٪ني ( : )طإٕ قَٛاّ عبسٚا اهلل تعاىل ضغب ّ ١ؾتًو عباز٠
ايتذاضص ٚاٱَاّ ايكازم( )عبٸط عِٓٗ طؾتًو عباز ٠ا٭دطا٤ص ٚايتذاض
َجٌ ا٭دطا ,٤غطنِٗ َٔ عًُِٗ ايهػب ٚايٓؿع .
 ٫ٚبأؽ بعباز ٠ايعبٝس خٛؾاّ  ٫ٚبأؽ بعباز ٠ا٭دطا ٤طُعاّ ,ؾكس قاٍ
شػٹٓٹنيٳص ٚقاٍ
س ٳُ َ١اي ًٖ٘ٹ قَطٜٔبٷ َٹٔٵ ا ِي ٴُ ٵ
ط ٳُعٶا إٕٔٻ ٳض ٵ
خ ٵٛؾّا ٚٳ َ
تعاىل  :طٚٳا ٵزعٴٙٛٴ ٳ
غبٶا ٳ ٚٳض ٳٖبٶا ٚٳنَاْٴٛا يَٓٳا خٳاؾٹعٹنيٳص.
سعٴْٛٳٓٳا ٳض َ
غبشاْ٘  :طٚٳ ٳ ٜٵ
إشٕ  ٫ضٜب يف قش ١عبازتُٗا ْ .عِ ايكػِ ايجايح (عباز ٠ا٭سطاض)
أؾهٌ نُا قطٸست ايطٚا ١ٜايـذعؿط ١ٜايكشٝش. ١
ايٓش ٛايجايح  :عباز ٠ا٭سطاض  ٖٞٚ -أؾهٌ أْٛاع ايعباز ٖٞٚ - ٠عباز٠
ايصٜ ٜٔعًُ ٕٛطاعاتِٗ َٓطًكني َٔ َـشب ١اهلل غبشاْ٘ ؾانط ٜٔي٘ إْعاَ٘
عً ٤٫٪ٖٚ ,ِٗٝعطؾٛا ضبِٗ ٚأسبٸٚٚ ٙٛدس ٙٚأٖ ّ٬يًعبازٚ ٠ايطاع ١ؾاَتجًٛا
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أٚاَطْٛٚ ٙآَٖ َٔ ٘ٝطًل ايـشبٸ ٚايؿهط ِٖ ٤٫٪ٖٚ ,أعً ٢ايربٚ ١ٜأععِ
ايـدًٝكٚ , ١عبازتِٗ أععِ ايعباز ٠٭ٕ ع٬قتِٗ باهلل غبشاْ٘ ٚطاعتِٗ إٜاٙ
خاي َٔ ١ٝايـُكًش ١ايصات( ١ٝا٭ْـا ايـدبٝج : )١ايـدٛف َٔ ايعصاب أ ٚايطُع
يف ايجٛاب  -ؾهاْٛا أسطاض ّا َتشطض َٔ ٜٔضمٸ ايصات (ا٭ْـا) ٖٚصا َكاّ ٫
ٜٓاي٘ إ ٫أقٌ ايـدًل  :ا٭ٚيٝا ٤ا٭عً ٕٛايـُـذاٖس ٕٚأْؿػِٗ ا٭َٸاض ٠بايػ٤ٛ
ستٚ ٢قٌ ايٛاسس َِٓٗ إىل َكاّ أْ٘ يف نٌ عٌُ ٜعًُ٘ ٜٚتكطؾ٘ ٜطٜس ب٘
ايتعيٓـ إىل َـشبٛب٘ ايص ٖٛ ٟباضٚ ٙ٩خايك٘ ٜٚككس ب٘ إظٗاض س ٸب٘ ٚعًكت٘
ٚعبٛزٜت٘ يـُعبٛزَٚ ٙـشبٛبْ٘ ,عري أَري ايـَُٓ٪ني ( )أ ٚقطٜباّ َٓ٘ سٝح
ض ٟٚعٔ أَري ايـَُٓ٪ني ( )قٛي٘ َٓادٝاّ ضب٘ ٚناؾؿاّ عٔ قكسٚ ٙععٜـُت٘
َٔ عباز ٠ضب٘  :طإيـَٗ ٞا عبستو خٛؾاّ َٔ ْاضى  ٫ٚطُعاّ يف دٓتو ,بٌ
ٚدستو أٖ ّ٬يًعباز ٠ؾعبستوص ْٚعري اٱَاّ ظ ٜٔايعابس )(ٜٔايصٜ ٟكٍٛ
 :طإْ ٞأنط ٙإٔ أعبس اهلل  ٫ٚغطض ي ٞإ ٫ثٛاب٘ ,ؾأن ٕٛنايعبس ايطُع
ايـُطُع  :إٕ طُع عٌُ ٚإ ٫مل ٜعٌُٚ ,أنط ٙإٔ  ٫أعبس ٙإ ٫يـدٛف عكاب٘
ؾأن ٕٛنايعبس ايػ : ٤ٛإٕ مل ٜـدـ مل ٜعٌُص ق ٌٝي٘  :ؾًِ تعبس ٙ؟ قاٍ
ٚ ٞإْعاَ٘ص .
( : )طيـُا ٖ ٛأًٖ٘ بأٜاز ٜ٘عً ٸ
ٖص ٙايـشايٚ ١ايػا َٔ ١ٜايطاعٚ ١ايعبازٜ ٫ ٠كٌ إيٗٝا اٱْػإ ايـَُٔ٪
بطبٸ٘ إ ٫بعس دٗاز ايٓؿؼ (ا٭ْـا ايـدبٝج ١ايطايب ١يًُٓاؾع ايؿدك١ٝ
ٚايـُكايـض ايصاتٚ )١ٝإ ٫بعس تطٜٚض ايٓؿؼ عً ٢سبٸ اهلل غبشاْ٘
 يهُاي٘ ٚمجاي٘ ٚ -عً ٢سبٸ طاعت٘ ,ثِ ٜكؿ ٛقًب٘ ٜٚؿتسٸ تع ًٓك٘ ٚسبٸ٘ هللؾٓٝطًل يًعباز َٔ ٠سبٸ٘ إىل طاعت٘ ٜٓٚعهؼ ٖصا عً ٢تكطؾات٘ ٚأعُاي٘
ايكايـشٜ ٫ٚ ١ه ٕٛي٘ ِٖٸ ٚقكس ٚغا ١ٜغ ٣ٛايتعيٓـ يـُشبٛب٘ ٚايتكطٸب اي٘ٝ
ٚإغرتناٚ ,ٙ٤قس اغتؿٗس اٱَاّ ايكازم( )عًٖ ٢صا بكٛي٘ غبشاْ٘:
ِ اي ًٖ٘ٴ ٳ ٚٳٜػٵؿٹ ٵط َيهُِٵ ٴشْٴ ٛٳبهُِٵص ثِ
ش ٹب ٵبهُ ٵ
شبټٕٛٳ اي ًٖ٘ٳ ؾَا ٻت ٹبعٴْٛٹ ٞٴ ٜٵ
ٕ نُٓٵتٴِٵ ٴت ٹ
ط ُقٌٵ :إٔ ٵ
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قاٍ  :ط ؾـُـٔ أسبٸ اهلل ععٸ ٚدـٌٸ أسـبـٸ٘ اهلل َٚ ,ـٔ أسـبٸ اهلل نـإ َٔ
ٔ ؾَ ٳععٕ ٳ ٜٵَٛٳ٦ٹصٺ آَٹٓٴٕٛٳص.
اٯَٓنيص َؿرياّ إىل قٛي٘ تعاىل  :ط ٳٖٚٴِٵ َٹ ٵ
 ٫ٚعذب ؾاْو تط ٣بعض ايبؿط إشا أسبٸ إَطأ ٠أ ٚضغب يف خطبتٗا
ٚظٚادٗا أ ٚيف ايعًك ١بٗا ٚ -ي ٛسطاَاّ  -تطاٜ ٙؿهٓط يف َـشبٛبت٘ بٌ ٜٓؿػٌ
بٗا ؾهط ٙنًٓ٘ ٜٚطاٖا يف نٌ ؾٜٚ ٧ٝتٛقٌ يطناٖا بهٌ ؾ : ٧ٝبايهّ٬
ٚبايـٗساٜا ٚبؿعٌ َا تـشبٸ ٚبرتى َا تهط ٙست ٢تطاٜ ٙرتى بعض عازات٘
 ايتسخني َج - ّ٬يتشك ٌٝضناٖا س ٸب ّا بٗاٖٚ ,صا ًَشٛظ َؿاٖس نجرياّ .ٚايـُ َٔ٪ايعاضف بـذُاٍ ض ٸب٘ ٚنُاي٘ ٖ -صا أٚىل َٔ شاى اْ٫ػإ بإٔ
ٜٓؿػٌ ؾهط ٙبطبٸ٘ ٜٚـذعً٘ سبٝب قًب٘ ٚ ,أٚىل بإٔ ٜتٛقٌ إىل َطنات٘ يف
إطاعت٘ ٚإَتجاٍ أٚاَطْٛٚ ٙاٖ ٘ٝيف عُ ّٛأٚقات٘ ,ؾٓٝطًل يف نٌ عٌُ
ٚتكطف َٔ َبسأ ايـشبٸ اٱيـٗٚ ٞقس إْؿػٌ ؾهط ٙبـُـشبٛب٘ ٚباض ٘٥ست ٢ضآٙ
يف نٌ ؾٚ ٧ٝتكطٸب إي ٘ٝبهٌ عٌُ ,ؾهاْت دٓٸتِٗ ْٚع ُِٗٝبكطب اهلل
غبشاْ٘ ٚإطاعت٘ٚ ,ناْت ْاضِٖ ٚدش ُِٗٝؾطام اهلل غبشاْ٘ ٚبعس ٙعٔ
تؿهطاتِٗ ٚقًٛبِٗ ٚعٔ َكاقس أؾعاهلِ .
ٖصا ايٓش ٛايعاي ٞقً ٌٝايـُكازٜل َـشكٛض يف ا٭قطبني إيٚ ٘ٝؾكٓا اهلل
يتبعٝتِٗ ٚايػري عً ٢ططٜكتِٗ ٚقطاطِٗ ٚ -ي ٛيف بعض ا٭ٚقات
ٚايتكطؾات ٚعٓس ا٫يتؿات  -إْ٘ مسٝع َـذٝب .
بُٓٝا ايٓش ٛا٭ٚ ٍٚايجاْ ٞنجري ايـُكازٜل يف غايب ايـَُٓ٪ني باهلل
غبشاْ٘ ,ؾإ أنجط ايٓاؽ َـُٔ آَٔ باهلل غبشاْ٘ ٜطٝع ضب٘ بعس إٔ عطؾ٘ خايكاّ
َـشاغباّ إٜا ٙعً ٢أعُاي٘ يف ايسْٝا َجٝباّ ي٘ عً ٢ايكايـشات َعاقباّ ي٘ عً٢
ايـُـشطَات ٚإٔ ي٘ دٜٓ ١تٓعٸِ ؾٗٝا ايـُطٝعْٚ ٕٛاضاّ ٜعصٸب ؾٗٝا ايـُـذطَٕٛ
ٚايعاق ,ٕٛؾٝعبسٜٚ ْ٘ٚطٝع : ٕٛإَا يًؿٛظ بـذٓٸت٘  ٖٞٚعباز ٠ا٭دطا٤
ٚايتذاض  ,أ ٚيًد٬م َٔ عصاب٘  ٖٞٚعباز ٠ايعبٝس .
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-19طمن أفتى الناس بغري علهٍ وال هدى فقد هلك وأهلك ولعنته مالئكة
الزمحة ومالئكة العذاب ولـحقه وسر من عنل بفتًاهص.
ٖصا ايـشسٜح ضٚا ٙمجع َٔ ايـُـشسٸثني  -ايهًٝين ٚايربقٚ ٞغريُٖا -
ٚبعض أغاْٝس ٙقشٝش ١إىل ضغ ٍٛاهلل(. )
ٖصا ايـشسٜح َٛعع ١عع ١ُٝيف ايتٛقٓ َٔ ٞايؿتٝا إ ٫بعس ايتشكل عٓٗا
ٚايتجبت َٓٗا عٔ َـذتٗس عسٍ تك ,ٞؾاْ٘ ٜـشصٸض ايـُػًُني َٔ ايؿتٝا بػري
عًِ ٺ َٔٚزٖ ٕٚساٚ ١ٜز٫يْ َٔ ١كٛم ايكطإٓ ٚايػٓ ١أَ ٚـُٔ عطؾُٗا.
ٚتٛدس بعض ا٭سازٜح تٓٗ ٢عٔ ؾتٝا أسس بطأ ٜ٘نايـدرب ايكشٝض
ايص ٟضٚا ٙايهًٝين عٔ اٱَاّ ايكازم ( :)طإٜاى ٚخكًتني ,ؾُٗٝا
ًٖو َٔ ًٖو  :إٜاى إٔ تؿيت ايٓاؽ بطأٜو أ ٚتس ٜٔبـُا  ٫تعًِص.
ٚايـُطاز َٔ ايؿتٝا  :بٝإ سهِ ؾطع َٔ ٖٛ ٞؾطٚع ايس ٜٔثِ ٜٓػب٘ إىل
اهلل تعاىل  ,أ ٚبٝإ عكٝسٚ ٠أقٌ َٔ أق ٍٛايسَ ٜٔطتبط بايـُبسأ أ ٚبايـُعاز
ٜعتكس ٙاْ٫ػإ بكًب٘ ٚدٛاْـش٘ ايباطٓ. ١ٝ
إشٕ َعٓ ٢ايؿتٝا بػري عًِ ٺإٔ ٜؿيت ايٓاؽ بـشهِ أ ٚبعكٝس َٔ ٠زٕٚ
أخصٖا َٔ نتاب اهلل أ ٚغٓ ١ضغٛي٘ ( َٔٚ )ز ٕٚعًِ بـُطابكتٗا
٭سسُٖا ؾٜ ٬ه ٕٛيف ؾتٝاَٗ ٙتسٜاّ بس٫ي ١ايهتاب ايععٜع أٖ ٚس ٣ايػٓ١
ايـُطٗط. ٠
ٚايـُطاز َٔ ايؿتٝا بايطأ : ٟإٔ ٜبـٝٸٔ يًٓاؽ َا ٜطابل ضأٚ ٜ٘ؾهطَٚ ٙا
ٜطدٸش٘ عكً٘ َـٔ ز ٕٚإغتٓاز ٙإىل نتاب اهلل أ ٚغٓ ١ضغٛي٘(ٖٚ . )صا
أغٛأ َٔ ايؿتٝا بػري عًِ ٺٚبػري ٖسٚ ٣ز٫ي: ١
ؾإ ايؿتٝا بػري عًِ ٺٖ ٞايؿتٝا َٔ داٌٖ ٜ ٫عًِ ايهتاب ٚايػٓ٫ٚ ١
ٜعطف َا ٪ٜزٸٜاْ٘ َٔ ؾتٝا قشٝشٚ ١قس ته ٕٛؾتٝاَ ٙطابك ١يًهتاب ٚايػٓ,١
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ٖصا َـشتٌُ يهٓ٘ ٜ ٫عطف ايهتاب ٚايػٜٓ ٫ٚ ١تعًُُٗا َٔ عايـِ ست٢
ته ٕٛؾتٝاَ ٙػتٓس ٠إيُٗٝا َٚأخٛشَُٗٓ ٠ا.
بُٓٝا ايؿتٝا بايطأ ٟتعين ايؿتٝا اييت تـذاْب ايهتاب ٚايػٓ ٫ٚ ١تأخص
َُٓٗا َتعُساّ بٌ تأخص بطأٚ ٜ٘عكً٘ ايكاقط  :بـُا ٜػتشػٓ٘ عكً٘ ٜٚطدٸش٘
ؾهطٜٚ ٙه ٕٛضأ ٜ٘ايؿدك َٔ ٞز ٕٚإغتٓاز ٙيـُا ٪ٜزٸ ٜ٘ايهتاب ٚايػٓ. ١
ٖصا ايـشسٜح ايـُبشٛخ ٜبٝٸٔ إٔ ايؿتٝا بػري عًِ ٺٚبػري ٖسا ١ٜايكطإٓ
ٚايػٖٓٚ ,١هصا ايؿتٝا بايطأ - ٟيف ايـشسٜح اٯخط  -غبب ٜٛدب ٖ٬ى
ايـُؿيت ٚخػطاْ٘ ٜٛٚدب غهب اهلل عًٚ ٘ٝإغتشكام عكاب٘ ايٛخ. ِٝ
طؾكس ًٖو ٚأًٖوص غري ,ٙأ ٟأًٖو َٔ تبع٘ ٚأخص بؿتٝا ٙأ ٚعٌُ
بطأ ٜ٘ؾإ ايتابع ٖايو نايـُؿيت بػري عًِ ٺٚإٕ نإ ٖ٬ى ايـُؿيت أععِ
ٚأؾسٸْ ,عِ قس ٜعصض ايتابع ايـذاٌٖ بؿت ٣ٛايـُؿيت بػري عًِ ؾٝه٬ٖ ٕٛن٘
بـُعٓ ٢ؾػاز عًُ٘ ٚؾٛات ايـدري َٓ٘ ضغِ عصض. ٙ
ٚقس تعذب ٚتػأٍ  :يـُاشا ًٜٗو ايتابع ايعاٌَ بؿت ٫ َٔ ٣ٛعًِ ي٘
ٖ ٫ٚس َٔ ٣نتاب اهلل ٚغٓ ١ضغٛي٘ ؟ ٚأق: ٍٛ
٫بس يْ٬ػإ ايعاقٌ َٔ إتٸباع ايـشل َٚتابع ١ايعامل ايعازٍ ايص ٟي٘ يف
ؾتٝاٚ ٙنٖ َ٘٬سٚ ٣ز٫ي َٔ ١نتاب اهلل تعاىل أ ٚغٓ ١ضغٛي٘(.)
 ٚإشا إتٸبع اٱْػإ غري ايعايـِ ايـُٖ٪ٸٌ يًؿتٝا ايـُٗتس ٟبايهتاب ٚايػٓ١
ٚإْـدسع ب٘  -إْطبل عً ٘ٝق ٍٛاهلل ععٸ ٚدٌٸ يف نتاب٘ ايهط ِٜسانٝاّ ٱتٸباع
ايٛٗٝز أسباضِٖ ايـذاًٖني بؿطٜعَٛ ١غ )( ٢ايـشكٚ ١ايـُـشطٸؾني هلا عٔ
سبٳا ٳضٖٴِٵ ٚٳ ٴض ٵٖبٳاْٳٗٴِٵ َأ ٵضبٳابٶا َٹٔٵ زٴٕٔٚ
ٚاقعٗا ,قاٍ غبشاْ٘ عِٓٗ  :طا ٻتدٳصٴٚا َأ ٵ
اي ًٖ٘ٹص غبشاْ٘ٚ ,قس ٚضز يف خرب ٜٔقشٝشني يف (ايهايف) عٔ ايكازم
( )تؿػرياّ يٰ : ١ٜطأَا ٚاهلل َا زع ِٖٛإىل عباز ٠أْؿػِٗٚ ,ي ٛزعِٖٛ
َا أدابٚ ,ِٖٛيهٔ أسًٓٛا هلِ سطاَاّ ٚسطٸَٛا عً ِٗٝس ّ٫٬ؾـاتٸبع,ِٖٛ
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ؾعبس َٔ ِٖٚسٝح ٜ ٫ؿعطٕٚص أ ٟإِْٗ عبس ِٖٚعٓس إتٸباعِٗ عًُاِٖ٤
ايص ٜٔأسًٓٛا هلِ ايـشطاّ ٚسطٸَٛا عً ِٗٝايـش َٔ ٍ٬سٝح ٜ ٫ؿعط٫ٚ ٕٚ
ًٜتؿت ٕٛإىل أِْٗ عبسٚ ,ِٖٚشيو ٜعين إٔ ايـُعبٛز ٖ ٛايص٪ٜ ٟخص بأَطٙ
 ٤٫٪ٖٚ ,ْ٘ٝٗٚايٛٗٝز ا٭تباع يـُا مسعٛا ن ّ٬أسباضِٖ ٚؾتا ٣ٚضٖباِْٗ
ايباطً - ١ايـُـدايؿ ١يًشل ايٓاظٍ عًْ ٢ب - )( ِٗٝقس عبسٚ ِٖٚدعًِٖٛ
أضباب ّا يـِٗ َٔ سٝح ٜ ٫ؿعط , ٕٚؾًٗهٛا بٗص ٙايتبعٚ ١ٝايعباز. ٠
ٖٓٚا أقْ ٍٛاقشاّ ٫خٛاْٚ ٞأبٓا ٞ٥ايـَُٓ٪ني ٚايـَُٓ٪ات :
إسصضٚا عً ٢زٜٓهِ َـُٔ  ٫عًِ ي٘ أ ٫ ٚز ٜٔي٘ٚ ,تـشٛٸطٛا َٓ٘ خؿ١ٝ
إٔ ٜؿتٝهِ بػري ايـشل ,سطغهِ اهلل َِٓٗ ٚٚؾكهِ ٱتباع ايـشلٚ ,ساٚيٛا
تـشك ٌٝايؿتٝا ايـشك ١ايـُػتكا َٔ ٠ايهتاب ايـشهٚ ِٝايػٓ ١ايـُطٗطٖٞٚ ٠
اييت ٜؿيت بٗا ايـُـذتٗس ايعسٍ ايبكري بايهتاب ٚايػٓٚ ١اييت تطاٖا يف نتاب
ايـُذتٗس أٜٓ ٚكًٗا عٓ٘ ايجك ١ايعاضف ايـُ٪تـُٔ.
ٖصا ايـشسٜح ٜـشصٸضنِ َٔ ايـُؿيت ايباطٌ ,سٝح ٜتأيـ َٔ دع٥ني :
ا٭ : ٍٚايـُٛنٛع  ٖٛٚ :ايؿتٝا بػري عًِ ٺَٚعطؾ َٔٚ ١ز ٕٚز٫ي ١ايكطإٓ
أٖ ٚس ٟايػٓ ١ايـُكشٸش ١يًؿتٝا ٚايه ّ٬يف ز ٜٔاهلل غبشاْ٘ ٚيف ؾطع٘
ٚأسهاَ٘ َٚعاضؾ٘ ٚإعتكازات٘ .
ايجاْ : ٞايـشهِ ٚا٭ثــط ايـُرتتب طؾكس ًٖو ٚأًٖوص تابع٘ ايـُعتكس
بؿهط ٙأ ٚايعاٌَ بؿتٛا ٙطٚيعٓت٘ َ٥٬ه ١ايطمح١ص  ِٖٚايـُٛنًٓ ٕٛبـشػٓات
ايعباز ٜطؾعْٗٛا إىل ايػُا ٤يتكٝبِٗ ضمح ١اهلل ٚثٛاب٘ٚ ,يعٓت٘ طَ٥٬ه١
ايعصابص  ِٖٚايـُٛنًٓ ٕٛبػ٦ٝات ايعباز ٜطؾعْٗٛا عِٓٗ ؾٓٝاهلِ عصاب اهلل
طٚيـشك٘ ٚظض َٔ عٌُ بؿتٝاٙص ٭ْ٘ ايػبب يف عًُ٘ سٝح أؾتا ٙباطَٔ ّ٬
غري عًِ بايكاْ ٕٛايؿطع ٞاٱيـٗ ٞؾٝكٝب٘ ٚظض ايعٌُ ايػ ٤ٛايص ٟعًُ٘ غريٙ
َعتُساّ عً ٢ؾتٛا ٙايباطً - ١بػري عًِ بايهتاب ٚايػٓ١أ ٚؾتٝا ٙبطأٖٛٚ ٜ٘ا. -ٙ
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ٚيف خرب آخط :طَٔ أؾت ٢ايٓاؽ بػري عًِ ٺيعٓت٘ َ٥٬ه ١ايػُاٚات
ٚا٭ضننيص  ,نُا ٚضز يف ايطٚا ١ٜايـُشُس: ١ٜ
طَٔ أؾت ٢ايٓاؽ بػري عًِ ٺأنبٸ٘ اهلل عًَٓ ٢دط ٜ٘يف دِٗٓ  ّٜٛايكٝاَ١ص
ٖٚصا سسٜح َـشُسٚ )(ٟتعبري نٓا ٞ٥عٔ ؾسٜس ايعصاب ,ؾإ عٓؿٛإ
اٱْػإ ٚنربٜا ٘٥يف ٚدٗ٘  -يف َٓدط ٜ٘بايـدكٛمٚ -إشا أضزت تعصٜب
أسس زؾعت٘ َٔ خًـ يٝػكط عً ٢ا٫ضض ٜٚكطوٓ ٚدٗ٘ َٓٚدطا ٙيف ايكاع
صبت٘
ٜٚسَٜٚ ٢تٛدع ,ؾته ٕٛقس عصٸبت٘ دػسٜاّ بازَاٚٚ ٘٥دع غكٛط٘ٚ ,ع ٸ
ْؿػٝاّ بهػط نربٜاٚ ٘٥إشْ ٍ٫ؿػ٘ عٓس إيكا ٙ٤عً ٢ا٫ضض ٚتـُطٜؼ ٚدٗ٘
َٓٚدط ٜ٘يف ا٭ضض .
ٖصا ايتعبري ايـُـشُسٚ ٟايـشسٜح ايؿطٜـ ٜسٍٸ عً ٢إٔ َٔ أؾت٢
ايٓاؽ بػري عًِ ٺٜعصٸب٘ اهلل عصاباّ ؾسٜاّ ًٜٚك ٘ٝعًَٓ ٢دط ٜ٘يف ْاض دِٗٓ عصاباّ
َهاعؿ ّا يـذػسٚ ٙضٚس٘ ٚنربٜاْ ٤ؿػ٘ .
ٖص ٙآثـاض ٚخ ١ُٝترتتب عً ٢ايؿتٝا بػري عًِ ٺْ ,ػأٍ اهلل ايعؿٚ ٛايعاؾ١ٝ
ٚايػ َٔ ١َ٬ايؿتٝا بػري عًِ ٺ .
ٖٓٚا أْكض ايـُ َٔ٪إشا غ ٌ٦عٔ أَط ٜ ٫عًُ٘ عًُ ّا ٜكّ ٝٓٝا  :إٔ
ٜ ٫ػتش َٔ ٞٝاٱعرتاف بعسّ ايعًِ خؿ َٔ ّ١ٝغهب اهلل غبشاْ٘ ٫ٚ ,
ٜؿيت أسساّ بػري عًِ ٺبٌ ٜٓعط ايػا٪ٜٚ ٌ٥دٸً٘ ستٜ ٢عًِ ٚ -ي ٛبططٜل
ا٫تكاٍ ايـٗاتؿ ٞبـُهتب ايؿك ٘ٝايعسٍ  -قاٍ أَري ايـَُٓ٪ني( :)ط٫
ٜػتش ٞٝأسسنِ إشا غ ٌ٦عُٸا ٜ ٫عًِ إٔ ٜك ٫: ٍٛأعًِصثِ ٜك ٍٛيًػا: ٌ٥
أًَٗين ٚقت ّا أتـشكل َٔ ايعايـِ ايعسٍ ايـدبري ٚآتٝو بايـذٛاب ايؿاؾـ.ٞ
قاٍ إَآَا ايكازم ( )يف ايـدرب ايكشٝض  :طإشا غ ٌ٦ايطدٌ َٓهِ
عُٸا ٜ ٫عًِ ؾًٝكٌ  ٫ :أزضٚ ,ٟإشا قاٍ ايـُػ ٫ : ٍٚ٪أزض ٟؾ ٜ ٬ٸتُٗ٘
ايػاٌ٥ص ٖٚصا أزب دعؿط ٟش ٚططؾني :
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 -1ططف ٜطتبط بايـُهًـ ايـُػ ٍٚ٪عٔ ايـشهِ أ ٚعٔ ايعكٝس ٠اييت ٫
ٜؿكٗٗا طإشا غ ٌ٦عُٸا ٜ ٫عًِ ؾًٝكٌ  ٫ :أزضٟص ٖٚصا أزب ضؾٝع ٜػًه٘
ايـُٜ ٫ٚ َٔ٪ػتش َٔ ٞٝقٛي٘  ٫ :أزض , ٟ٭ْ٘ قازم ؾٜ , ٘ٝكٛي٘ بؿذاع١
إٜـُاْ ١ٝست ٢إشا نإ ٜتٛقع غ ٤ٛأزب غا ً٘٥ؾٝتٸُٗ٘ بايـذٌٗ .
ٚ -2ططف ٜطتبط بايـُهًـ ايػا ٌ٥عٔ ايـُعطؾ ١أ ٚعٔ ايعكٝس ٠أ ٚعٔ
ايـشهِ ايؿطع ٞإشا أداب٘ ايـُػ ٫( ٍٚ٪أعًِ ٫ ,أزض )ٟإٔ ٜ ٫تٸُٗ٘
بايـذٌٗ  ,بٌ ٜـشرتَ٘ ٭ْ٘ قسم َع٘ ٚمل ٜهصب عًٚ ٘ٝمل ٜؿت٘ دٗ ّ٬ؾٛٝقع٘
يف ايـًُٗه. ١
ٚأخرياّ أختِ بـشسٜح قشٝض ايػٓس عٔ اٱَاّ ايباقط( )ايصٟ
غَ : ٌ٦ا سلٸ اهلل عً ٢ايعباز ؟ ٚأداب :
طإٔ ٜكٛيٛا َا ٜعًُٜٚ ٕٛكؿٛا عٓسَا ٜ ٫عًُٕٛص ؾٜ ٬تهًُ٫ٚ ٕٛ
ٜؿت ٕٛبـُا ٜ ٫عًُ ٕٛستٜ ٢ػأيٛا أٌٖ ايعًِ ٜٚتعًُٛا َِٓٗ ثِ ٜع ًُٕٓٛ
غريِٖ َا تعًُٓ. ٙٛ
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-21طأوصًكه بتقىى اهلل عشّ وجلّ والىرع يف دينكه واإلجتهاد هلل وصد
الـحديث وأداء األمانة وطىل السجىد وحسن الـجىارص.
ٖصا سسٜح قشٝض ضٚا ٙايهًٝين يف (ضٚن ١ايهايف) بػٓس قشٝض دساّ
ٜ ٖٛٚتهُٔ ٚق ّ١ٝعع ١ُٝايؿإٔ َٔ اَ٫اّ دعؿط بٔ َـشُس ايكازم ()
إىل ؾٝعت٘  ٖٞ ,إسسٚ ٣قاٜا ٙايـُتعسز ٠اييت ٜـداطب ؾٗٝا أتباع٘  :طاقطأ
ايػ ّ٬عًٜ َٔ ٢طٝعين َِٓٗ ٜٚأخص بكٛيٞص ٜٚطًب َِٓٗ إيتعاَِٗ بايـدري
ٚايٛضع َٚهاضّ ا٫خ٬م ٚايكؿات نٜ ٞكض تؿٝٸع٘ ٜٚكاٍ عٓ٘ (ٖصا
دعؿط )ٟؾٝػطٸٖٚ , ٙصا ايـُكاٍ ؾدط يٓا ٚغطٚض يٲَاّ(.)
-1ط أٚقٝهِ بتك ٣ٛاهلل ععٸ ٚدٌٸ ٚايٛضع يف زٜٓهِص ٖٚصٚ ٙق١ٝ
ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭ٚقٝاٚ ٤ا٭ٚيٝا ٤قاطب. ١
ٚايـُطاز َٔ تكٛا ٙغبشاْ٘ :نـٸ ايٓؿؼ عُا سطٸّ ٚإيتعاّ َا أٚدب
ٚايـُطاز َٔ ايٛضع نـٸ ايٓؿؼ َٓٚعٗا عٔ ايـُـشطَات يف غًٛن٘ .
ٖٚصٚ ٙق ١ٝعاَ ١تؿٌُ مجٝع ايٛادبات ٚايـُـشطَات ٚتسعٛايـُٛايٞ
٭زا ٤ايٛادبات ٚتـشط ِٜايـُـشطٸَات عًْ ٢ؿػ٘  ,ثِ دا٤ت ايٛقاٜا
اي٬سكَ ١ـدكٛق ١بايـُُٗٸات َٔ َعايـِ ايؿطع ٚأسهاَ٘ ٚأخ٬ق٘ :
-2طٚاٱدتٗاز هللص أ ٟأٚقٝهِ ببصٍ ايـذٗس  -يف أزا ٤ايٛادبات
ٚتطى ايـُـشطَات  -هلل خايكاّ َٔ ايطٜاٚ ٤طًب ايػُعَٚ ١سٜض ايٓاؽ
ٚثٓا ِٖ٤عً ٢ايػًٛى ايـشػٔ ,قاٍ إَآَا ايكازم (َ )ـداطباّ ؾٝعت٘
ٚأتباع٘  :طٚاهلل إْ ٞ٭سبٸ ضٜـشهِ ٚأضٚاسهِ ,ؾأعٛٓٝا عً ٢شيو بٛضع
ٚإدتٗازٚ ,اعًُٛا إٔ ٜ٫ٚتٓا  ٫تٓاٍ إ ٫بايعٌُ ٚا٫دتٗازص.
 -3طٚقسم ايـشسٜح ٚأزا ٤ا٭َاْ١ص أ ٟأٚقٝهِ بكسم ايـشسٜح
ٚإدتٓاب ايهصب ايصٖٛ ٟأغٛأ ايكؿات  ,بُٓٝا ايكسم ٖ ٛأؾهٌ ايكؿات
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ٚأٚقٝهِ بأزا ٤اَ٫اْٚ ١سؿغ ا٭َٛاٍ ايـُٛزع ١يسٜهِ ٚإٜكاهلا يكاسبٗا
ست ٢إشا نإ ؾادطاّ أ ٚناؾطاّ  ,ؾإ أزا ٤ا٭َاْ َٔ ١أععِ ايكؿات ايس. ١ٜٝٓ
ثِ قاٍ ( )يف ٚقٝت٘ :طأزٸٚا ا٭َاْ ١إىل َٔ إ٥تُٓهِ عًٗٝا بـطاّ أٚ
ؾادطاّ ,ؾإ ضغ ٍٛاهلل  نإ ٜأَط بأزا ٤ايـدٝط ٚايـُـدٝطص ٜعين ا٭بط٠
اييت ٜـداط بٗاٖٚ ,صا تٛنٝس يـشؿغ ا٭َاْٚ ١أزاٖ٤ا ٭ًٖٗا ست ٢ايـُاٍ
ايكػري ايصٜ ٫ ٟعتٓ ٢ب٘  :ايـدٝط ٚايـُـدٝط ايـُ٪تـُٔ عً. ٘ٝ
ٚقس نجطت ٚقاٜا َـشُس ٚآي٘ ( )بكسم ايـشسٜح ٚأزا ٤ا٭َاْ١
ست ٢قايٛا  :ط ٫تػرتٸٚا بهجط ٠ايكٚ ٠٬ايكٝاّ  ٫ٚتٓعطٚا إىل ط ٍٛضنٛع
ايطدٌ ٚغذٛز ,ٙؾإ شيو ؾ ٧ٝإعتاز , ٙي ٛتطن٘ إغتٛسـ َٓ٘ ٚ ,يهٔ
إخترب ِٖٚعٓس قسم ايـشسٜح ٚأزا ٤ا٭َاْ١ص ٚقاٍ ( :)طيٝؼ َ ٸٓا َٔ
أخًـ با٭َاْ١ص أ ٟخاْٗا ٚمل ٜـشؿعٗا ٭ًٖٗا ٚ ,قاٍ  :طإٕ اهلل مل ٜبعح
ْبٝاّ إ ٫بكسم ايـشسٜح ٚأزا ٤ا٭َاْ١ص ٚقاٍ ايكازم ( : )طإتكٛا اهلل
ٚعًٝهِ بأزا ٤اَ٫اْ ١إىل َٔ إ٥تُٓهِ  ,ؾً ٛإٔ قاتٌ عً  ٞإ٥ـتُٓين عً٢
أَاْ١ٺ ٭زٸٜتٗا إي٘ٝص ,ؾ٬بس َٔ سؿغ ايـُ َٔ٪يـشكٛم ايٓاؽ ٚأَاْاتِٗ
ٚإٜكاهلا إيٜٚ , ِٗٝتأنس ٖصا ايٛادب يف سل ايـذعؿط - ٟايـُٛاي ٞيـٲَاّ
دعؿط ايكازم  - ستٜ ٢عطف بايـدري ٚايك٬ح ٜٚـذًب َـشب ١ايٓاؽ
يَ٬اّ ايكازم(ٚ )يًتؿٝٸع ٚايـُٛا ٠٫٭ ١ُ٥أٌٖ ايبٝت (.)
 -4طٚط ٍٛايػذٛزص أ ٟأٚقٝهِ بط ٍٛايػذٛز هلل غبشاْ٘ ٖٚ ,صا
َٔ ايـُػتشبات ايـُ٪نس ٠ؾإ طأقطب َا ٜه ٕٛايعبس إىل اهلل  ٖٛٚغادسص
ٖٚصا ٜٛدب ق ٠ٛاٱٜـُإ ٚقؿا ٙ٤يف ايٓؿؼ ٜٓٚعهؼ عً ٢ا٭خ٬م
ٚايػًٛى ٖٚ ,صا أَط َـشػٛؽ ًَُٛؽ يًُ َٔ٪ايتك ٞايصٜ ٟط ٍٛغذٛزٙ
هلل غبشاْ٘ ٚ ,قس نإ ضغ ٍٛاهلل(ٚ )أُ٥تٓا (ٚ )بعض أقشابِٗ
ا٭تكٝاَ ٤هطب ايـُجٌ يف ط ٍٛايػذٛز هلل ست ٢إٔ اَ٫اّ ايهاظِ ( )يف
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غذٓ٘ نإ ٜػذس بعس ق ٠٬ايؿذط ٜ ٫ٚطؾع ضأغ٘ ستٜٓ ٢از ٜ٘ايـُٓازٟ
ٜٚـدرب ٙبعٚاٍ ايؿُؼ ؾٗٓٝض يك ٠٬ايعٗط. ٜٔ
 -5طٚسػٔ ايـذٛاضص أ ٟأٚقٝهِ بـشػٔ ايـذٛاض يـُٔ تـذاٚض ٕٚيف
بٛٝتهِ َٚـش٬تهِ ايتذاضْٚ ١ٜـشٖٛا  ,ؾإ طسػٔ ايـذٛاض ٜعُٸط ايسٜاض
ٜٓٚػ ٧يف ا٭عُاضص أٜ ٟطًٗٝاٚ ,قس خاطب اٱَاّ ايكازم ( )مجعاّ
َٔ ايـُٛايني  :طإعًُٛا اْ٘ يٝؼ َٓٸـا َٔ مل ٜـشػٔ َـذاٚض َٔ ٠داٚضٙص.
ٚايـُطاز َٔ سػٔ ايـذٛاض :إٔ تـشؿغ داضى يف ْؿػ٘ ٚيف عٝاي٘ ٚأَٛاي٘
عٓسَا ٜػٝب ٚإٔ  ٫تـُػٸِٗ بػ٤ٛٺ ٚأشٚ , ٣إٔ تهطَ٘ ٚتـشػٔ إي ٘ٝعٓسَا
ٜه ٕٛسانطاّ ٜٚـشتاز َعْٛتو  ٫ٚترتن٘ ٚسٝساّ بٌ تع ٘ٓٝعً ٢إستٝادات٘,
ٚإٔ تػرت عٛٝب٘  ٫ٚتػتاب٘  ,بٌ سػٔ ايـذٛاض إٔ تكرب عً ٢أشا ٙأ ٚأش٣
عٝاي٘ ٚتػؿط ي٘ أشاٚ ٙتك ٌٝعجطات٘  ,ؾإ أُ٥تٓا ( )أزبٸْٛا بصيو  :طيٝؼ
سػٔ ايـذٛاض نـ ا٭ش ٣عُٸٔ تـذاٚض ,بٌ سػٔ ايـذٛاض إٔ تكرب عً٢
أشاٙص ست ٢إٔ عًٝاّ ( )سه ٢يٓا إٔ ضغ ٍٛاهلل ( )أنٓـس عً ٢قشابت٘
ا٭َط بـشػٔ ايـذٛاض ست ٢ظـٓٓا أْ٘ غٛٝضٸث٘ نُا ٜطخ ايكطٜب قطٜب٘ .
ٖصٚ ٙقاٜا أُ٥تٓا ( )٭تباعِٗ .ثِ ختِ اٱَاّ بكٛي٘ :
ٌ
طؾبٗصا داَ ٤ـشُس ص دا ٤بٛقاٜا ايػُاٚ ٤تعًُٝات ايطمحٔ د ٸ
ٚع , ٓ٬ثِ ٜتُٸِ ٚقاٜاٜٚ ٙك: ٍٛ
طقًٛا عؿا٥طنِص ؾاِْٗ أقطبا٩نِ ٚ ,قً ١ايطسِ َٔ أِٖ ايٛادبات
 ٖٞٚتعين اٱسػإ إيٚ ِٗٝعسّ َؿاضنتِٗ يف ايـُعايـِ ٚايـُـشطَات  ,بٌ
ايكً ١تسع ٛإىل َٓع ايعايـِ عٔ ظًُ٘ ْٚكش٘ برتى ايعًِ ٚايـشطاّ .
طٚإؾٗسٚا دٓا٥عِٖ ٚعٛزٚا َطناِٖص ؾإ سـهٛض دـٓـاظ ٠ايـكطٜـب
ٚايـذاض ٚايكسٜل ٚعٝازَ ٠طٜهِٗ ٚتـدؿٝـ أيـُ٘ ٚتطٝـٝب قًب٘ ٚ -ادب
أخ٬قٚ ٞعطيف عك ٞ٥٬تٛدب َـشب ١ايؿاعٌ ايـُٛايٚ ٞتكسٜطٚ ٙايجٓا ٤عً٘ٝ
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ٚنإ اٱَاّ ايكازم ٜٛق ٞأقشاب٘ بٗص ٜٔا٭َط ٜٔيـُا ؾُٗٝا َٔ تٛاقٌ
ٚتـشابب ٚسػٔ أخ٬م ٜٛدب ايـُـشبٚ ١ايكطب َٔ ايـُصٖب ايـشل .
طٚأزٚا سكٛقِٗص ٚإسؿعٖٛا يـِٗ ٚأٚقًٖٛا إي ٫ٚ ِٗٝتـد, ِْٖٛٛ
ؾإ ايـدٝاْ ١سطاّ َٚعك ١ٝنبري ٠ؾطعاّ ٚعطؾاّ عكٝ٥٬اّ ٚتٛدب غ ٤ٛايكشب١
ٚايكطاب , ١قاٍ( :)طَٔ أٖإ أَاْ ّ١يف ايسْٝا ٚمل ٜطزٸٖا عً ٢أًٖٗا َات
عً ٢غري ز ٜٔا٫غٚ ّ٬يك ٢اهلل  ٖٛٚعً ٘ٝغهبإ ؾَ٪ٝط ب٘ إىل ايٓاض ,ؾٟٛٗٝ
ب٘ يف ؾؿري دِٗٓ أبس اٯبسٜٔص .
ثِ قاٍ اٱَاّ ايكازم ( )بعس عطض ٚقاٜا ٙيـُٛايٚ ٘ٝأتباع٘ :
طؾإ ايطدٌ َٓهِ إشا ٚضع يف زٚ ٜ٘ٓقسم ايـشسٜح ٚأزٸ ٣ا٭َاْ١
ٚسػٔ خًك٘ َع ايٓاؽ  ,قٖ : ٌٝصا دعؿط ,ٟؾٝػطٸْ ٞشيو ٜٚسخٌ عًٞٸ َٓ٘
ايػطٚضٚ ,قٖ : ٌٝصا أزب دعؿطص .
ثِ بٝٸٔ ( )خ٬ف شيو ٚعٓس تطى ايؿٝع ٞايعٌُ بٛقاٜا , ٙؾكاٍ :
طٚإشا نإ عً ٢غري شيو زخٌ عًٞٸ بٚ ٙ٩٬عاضٚ ٙقٖ : ٌٝصا أزب
دعؿطص  ٖٛٚتؿ ٜ٘ٛيػُع ١اٱَاّ ( )ؾٝػ٪ٜٚ ٙ٩ٛيـُ٘ شيو ْ :ػب ١عاض
ايؿٝع ٞإىل دعؿط ٚ , ؾـ ٞبعض ٚقاٜاٜ )( ٙك: ٍٛ
طنْٛٛا يٓا ظٜٓاّ  ٫ٚتهْٛٛا عًٓٝا ؾٓٝاّص غ٤ٛٶ ٚعاضاّ طس ٸببْٛا إىل
ايٓاؽص ٚشيو بإٔ تعًُٛا بٛقاٜاْا ط ٫ٚتبػٸهْٛا إيِٗٝص بؿعٌ ايػٚ ٤ٛتطى
ايعٌُ بٛقاٜاْا طدطٸٚا إيٓٝا نٌ َٛزٸٚ ٠إزؾعٛا عٓٸا نٌ ؾطٸص ٖٚصا ٜتشكل
بايعٌُ بٛقاٜاِٖ (ٚ )تٛدٗٝاتِٗ  ,ؾٝه ٕٛايـُٛاي ٞظ ٜٔعؿريت٘ ٚخري
أؾطاز ايـُذتُع ٜٚسخٌ ايػطٚض عً ٢قًب دعؿط بٔ َـشُس ٚإَاّ ظَاْ٘
(ٜٚ )ك ٍٛايٓاؽ عٓسَا ٜط ٕٚايـدري ٚايك٬ح ٚسػٔ ايـُعاؾط٠
ٚايػًٛى َعِٗ ٜٓٚػب ٕٛشيو إىل أزب دعؿط ٚتأزٜب ا٭ )( ١ُ٥يؿٝعتِٗ
ٚأتباعِٗ ؾٝشبٸ ايٓاؽ ا٭ٜٚ ١ُ٥كرتب َٔ ٕٛططٜكتِٗ .
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 -21طٜا أبا ذز  :إغتِٓ مخطًا قبٌ مخظ  :غبابو قبٌ ٖسَوٚ ,صرتو
قبٌ ضكُو ٚ ,غٓاى قبٌ فكسى ٚ ,فساغو قبٌ غغًو ٚ ,ذٝاتو قبٌ َٛتو .
ٜا أبا ذز  :إٜاى ٚايتطٜٛف بأًَو  ,فاْو بَٛٝو ٚيطت بـُا بعدٜ , ٙا أبا
ذز  :إذا أصبرت فال تـردّث ْفطو بايـُطاٚ , ٤اذا أَطٝت فال تـردّث ْفطو
بايصباح ٚ ,خر َٔ صرتو قبٌ ضكُوص.
ٖصٚ ٙق ١ٝضغ ٍٛاهلل( )إىل ايكشاب ٞايـذً ٌٝأب ٞشض ايػؿاضٟ
(ضض)ٚ ٖٞٚ ,ق ١ٝيعُ ّٛايـُػًُني ايـَُٓ٪ني باهلل ٚبطغٛي٘ ٚ ٖٞٚ ,ق١ٝ
عع ١ُٝايؿإٔ نجري ٠ايٓؿع  -ضٚاٖا ايؿٝذ ايطٛغ ٞبػٓس ٙايـُتكٌ ايـُٛثٛم
بكشت٘ ْاؾ٦اّ َٔ ايـُهُٚ ٕٛايـُتـٔ .
ٖص ٙايٛق ١ٝتهُٸٓت سحٸ ايـُٚ َٔ٪ايـُْٚ ١َٓ٪كشِٗ ٱغتٓاّ ايؿطم
بعٌُ ايـدري ٚإٜتا ٤ايـشػٓات ٚا٭عُاٍ ايكايـشات َا زاَت ي٘ قسض ٠عًٗٝا
قبٌ ؾٛات ايكسضٚ ٠ظٚاٍ ايٓعُ ١عٓ٘ٚ ,ايؿطم ايـذُ ١ًٝمخػ: ١
 -1إغتِٓ طؾبابو قبٌ ٖطَوص ؾإ َطسً ١ايؿباب ٖ ٞؾرت ٠ايك٠ٛ
ٚايٓؿاط ٚايـشٚ ٍٛايـُكسض ٠عً ٢ا٭عُاٍ ايكعبٚ ١ايجك , ١ًٝبُٓٝا ؾرت٠
ايـٗطّ  -نرب ايػٔ ٖٞ -ؾرتٖ ٠عاٍ ايـذػِ ٚنعـ ايك , ٣ٛؾٓٝبػ ٞئًَُ٪
ٚايـُ ١َٓ٪اٱيتؿات إىل َؿ ١٦ٝاهلل ٚغٓت٘ ايطبٛب - ١ٝبـشهُ١ٺ ٚيطـ ٚعًِ -
نعٵـٺ ُق ٻّ٠ٛص ايؿباب ٚسٛي٘
د ٳعٌٳ َٹٔٵ ٳب ٵعسٹ ٳ
ٚتكسٜط : ٙخًكٓا طَٹٔٵ نٳعٵـٺ ثٴِٻ ٳ
نعٵؿّا ٚٳؾٳٝٵ ٳبّ١ص.
ٌ َٹٔٵ ٳبعٵسٹ ُق ٻ٠ٛٺ ٳ
د ٳع ٳ
َٚكسضت٘ طثٴِٻ ٳ
ٖصا ايـشسٜح ٜتهُٔ زع ٠ٛايطغ ٍٛا٭ععِ ( )ٱغتػ ٍ٬ؾطق١
ايؿباب ٚايٓؿاط ٚايك ٠ٛيف عٌُ ايـدريات ٚطاع ١ايطمحٔ بأزا ٤ايٛادبات
ٚا٭عُاٍ ايكايـشات ,ثِ سصٸض ( َٔ )ايتػٜٛـ (غٛف أؾعٌ) ٚتأخري
ايعٌُ ايكايـض ٚأزا ٤ايؿطض ايٛادب خٛؾاّ عًٓٝا َٔ ؾٛات ايؿطقٚ ١ظٚاٍ
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ايؿباب ٚسً ٍٛايهعـ أ ٚايـُطض أ ٚايـُٛت ,ؾٓٝبػ ٞيهٌ َ١َٓ٪َٚ َٔ٪
إٔ ٜبازض يعٌُ ايـدري َا زاّ ؾاباّ  ٚقازضاّ عً ٢ايـشػٓات ٚأزا ٤ايٛادبات
ٚؾعٌ ايـُػتشبات  .ثِ قاٍ (: )
ٚ -2إغتِٓ طقشتو قبٌ غكُوص ؾإ اْ٫ػإ َا زاّ قشٝشاّ غًُٝاّ
َعاؾٜ ٢كسض عً ٢ؾعٌ ايـدريات أنجط ٚأٚؾط َٔ ساي ١ايػكِ ٚايـُطض ايصٟ
ٖ ٛإبت َٔ ٤٬اهلل غبشاْ٘ تهعـ َع٘ ايكٚ ٣ٛتكٌٸ ايكسض ٠ست ٢يف ايؿباب,
ؾٓٝبػ ٞإغتػ ٍ٬ؾطق ١ايكشٚ ١ايعاؾ ١ٝقبٌ سً ٍٛايـُطض أ ٚايهػط أٚ
ْـشُٖٛا َٔ أغباب نعـ ايكسضْٚ ٠كل ايـشٚ ٍٛايكٚ ,٠ٛايـُطض طاض٨
عً ٢نٌ إْػإ ست ٢ايؿباب ٜٛٚدب ْكل ايكسضٚ ٠ايتككري يف ايعٌُ طٚٳَ٫
عًَ ٢ا ِيُٳطٜٔضٔ سٳطٳزٷص نُا يف ايكطإٓ ايـُـذٝس ,ؾَٗ ٛعصٚض يْ ٛكل عًُ٘
ٳ
ٚقكٸط يف طاعت٘ ٚتؿٛت َٓ٘ ايـدرياتٚ ,يصا ٜٓبػ ٞيهٌ َ١َٓ٪َٚ َٔ٪
إغتػ ٍ٬ؾطق ١ايعاؾٚ ١ٝايكشٚ ١ايػ َٔ ١َ٬ايـُطض ٚايػكِ ٚ ,يٝشصض َٔ
ايتػٜٛـ ٚايتأد( : ٌٝغٛف أؾعٌ) خؿ ١ٝططٚٸ ايـُطض عًٚ ٘ٝسً ٍٛايػكِ
ب٘  ,ؾٝهعـ عٔ ايعٌُ ايكايـض ٜٚـدٝب أًَ٘ بؿعٌ ايكايـشات يف َػتكبٌ
ا٭ٜاّ  .ثِ قاٍ (: )
ٚ -3إغتِٓ طغٓاى قبٌ ؾكطىص ؾإ اٱْػإ َا زاّ غٓٝاّ ٜأخص ٙايعٖٛ
ٚايهرب ٜٚـدسع٘ ايؿٝطإ ؾٝتدًـ عٔ أزا ٤ا٭عُاٍ ايكايـش - ١ايٛادب١
ٚايـُػتشب ١خكٛقاّ ايٛادبات ايـُاي ١ٝايـُهًؿ ١نايعناٚ ٠ايـدُؼ ٚ ,قس
ٜػٛٸف ٪ٜٚخٸط ؾعًٗا بأٌَ بكا ٤ايػٓٚ ٢زٚاّ ايكسضٜٚ ٠عس ْؿػ٘ ٚأقشاب٘
بإتٝاْٗا َػتكب , ّ٬يهٓ٘ قس ٜططأ عً ٘ٝاٱؾ٬ؽ ٜ :ـشرتم َاي٘ أٜ ٚػكب أٚ
ٜػطم أْ ٚـشٖٛا ,ؾٝؿتكط بعس ايػٜٓٚ ٢عذع بعس ايكسضٚ ٠بعس تعًل سكٛم
ايؿكطا ٤بصَت٘ ؾٝهَ ٕٛأثَٛاّ َعاقب ّا أؾس ايعكاب بعس عايـِ ايسْٝا :
سٝح ٜػأٍ يف ايكرب َ :ايو َٔ أ ٜٔإنتػبت٘ ؟ ٚيف أَ ٟكطف أؾـٓٝـت٘ ؟
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ٚمل تطنت أزا ٤ايؿطا٥ض ايـُاي - ١ٝايعناٚ ٠ايـدُؼ  -ايٛادب ١يف ايكطإٓ
ٚايػٓ ١؟ ؾٝهطب بـُكاَع َٔ سسٜس ٜؿتعٌ قربْ ٙاضاّ َـشٝط ١بـذُػ٘ َٚعصٸب١
يطٚس٘ إىل إٔ تك ّٛايػاع. ١
ٖٚهصا ٜػأٍ  ّٜٛايـشؿط ٚايكٝاّ عٔ شيو ايـُاٍ ٚعٔ تؿٜٛت٘ يـشكٛم
ايؿكطا , ٤ؾٝصٖب ب٘ َ٥٬ه ١ايعصاب إىل دِٗٓ ٚب٦ؼ ايـُكري .
ؾٓٝبػ ٞيًُ َٔ٪أ ٚايـُ ١َٓ٪تطى ايتػٜٛـ ٚايتأخري ٚخًل ا٭عصاض
ٚعطض ايٛعٛز ٚتـُين بكا ٤ايكسضٚ ٠ايػٓ , ٢ؾٓٝبػ ٞإٔ تؿهط ٚتـشتٌُ ظٚاٍ
ايكسضٚ ٠ايػٓ ٢ؾاْو  ٫تسضَ ٟاشا قسٸض اهلل يو غساّ ٚ ,يعًو تؿًؼ ٚتكري
ؾكرياّ بػبب َٔ ا٭غباب عادعاّ عٔ أزا ٤ظنا ٠أَٛايو ٚتـدُٝػٗا ؾتهٕٛ
ايؿطا٥ض ايـُايَ ١ٝتعًك ١بصَتو  :تـشاغب عًٗٝا يف عامل ايكرب ٚعً٢
عطقات ايكٝاَ . ١ثِ قاٍ (: )
ٚ -4إغتِٓ طؾطاغو قبٌ ؾػًوص ايؿطاؽ ٖ ٛايٛقت ايؿا٥ض عٓس
اٱْػإ ٚايص ٫ ٟؾػٌ ي٘ ؾ ٘ٝستٜ ٢ـُٓع٘ عٔ أزا ٤ايؿطا٥ض ٚؾعٌ
ايٛادبات ٚايـدريات ٚايـشػٓات .
ؾٓٝبػ ٞيًُ َٔ٪ايٛادس يًؿطاؽ يف سٝات٘ ٜٚـشػٔ ب٘ إغتػ٬ي٘ يف ؾعٌ
ايـدريات ٚعٌُ ايٛادبات ٚايـُػتشبات قبٌ إٔ ٜططأ عً ٘ٝؾػٌ ٜـُٓع٘ عٔ
ؾعٌ اخلريات ٚأزا ٤ايٛادبات ٚ ,يٝشصض ايـُٚ َٔ٪ايـُ َٔ ١َٓ٪ايتػٜٛـ
(غٛف أؾعٌ) ٜ ٫ٚعتُس ايتأد ٌٝبأٌَ بكا ٤ايؿطاؽ  ,ؾإ ايؿطاؽ قس
ٜع ٍٚعٓ٘ ؾتؿػً٘ ايـُٛاْع ايطاض ١٥عٔ ؾعٌ ايـدري ٚأزا ٤ايٛادبٚ ,ا٭ٌَ
قس ٜـدٝٸب قاسب٘ ٚقس ٜـشطَ٘ َٔ ؾعٌ ايٛادبات إشا أدٸـًٗا ٚمل ٜٓتؿع َٔ
ؾطاغ٘ ٱتٝاْٗا أ ٚقهاٖ٤ا ٚتساضنٗا ,ؾ٬بس يًُٚ َٔ٪ايـُ َٔ ١َٓ٪ايـشصض
ٚإغتػ ٍ٬ايؿطاؽ  -ست ٢ايٛقت ايٝػريٚ -إتٝاْ٘ يٛادبات ايؿطع ٚقايـشات
ا٭عُاٍ ٚتساضى ايؿا٥تات  .ثِ قاٍ (: )
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ٚ -5إغتِٓ طسٝاتو قبٌ َٛتوص ؾإ ايـُٛت عطض طاضٚ ٨أدٌ
َـشتٜ ّٛططأ عً َٔ ٢إْكهت َست٘ اييت سسٸزٖا اهلل ي٘ يف عايـِ ايسْٝا :
ٜططأ عً ٢ايؿاب ايكٚ ٟٛعً ٢ايؿاٜب ايـٗطّ ايهعٝـ َ ٖٛٚ ,ـذٍٗٛ
ايٛقت قس ٜططأ ؾذأ َٔ ٠ز ٕٚغابل إْصاض أَ ٚطض أْ ٚـشُٖٛا  ,ؾٝؿٛت َٓ٘
أزا ٤ايٛادبات ٚؾعٌ ايـدريات ي ٛمل ٜػتػٌ ايؿطق ١ايـُ٪ات ١ٝيس, ٜ٘
ٚس٦ٓٝص  ٫تٓؿع ايٓساَ ١بعس ططٚٸ ايـُٛت ٚإْكها ٤ايـُسٚ ٠سً ٍٛا٭دٌ
٫(ٚت غاعَٓ ١سّ) .
ؾًٝبازض ايـُٚ َٔ٪ايـَُ ١َٓ٪ا زاّ سٝاّ قازضاّ عً ٢أزا ٤ايٛادبات ٚؾعٌ
ايـدريات قبٌ سً ٍٛايـُٛت ٚاٱضَاؽ يف ايكرب ٚغ٪اٍ َٓهط ْٚهري ع ٸُا
قكٸط َٔ ايٛادبات :ايبسْ ١ٝنايكٚ ٠٬ايكٝاّٚ,ايـُاي ١ٝنايـدُؼ ٚايعنا, ٠
ٚايـُؿرتن ١نايـشر ايص ٟؾ ٘ٝنًؿ ١دػسٚ ١ٜنًؿَ ١اي . ١ٝثِ قاٍ (: )
 -6طإٜاى ٚايتػٜٛـص ٚايتأخري ٚتأد ٌٝأزا ٤ايٛادبات ٚؾعٌ
ايـدريات ,خؿ ١ٝؾٛات ايؿطقَٓ ١و ٚظٚاٍ ايـُكسض ٠عٓو ,ؾ ٬تجل با٭ٌَ
 أٜٗا ايـُٚ َٔ٪أٜتٗا ايـُ ٫ٚ - ١َٓ٪تعتُس ٫ٚ ٙتتٗطب عٔ ٚادباتو با٭ٌَايهاشب ايـُـدٝٸب يكاسب٘  ,ؾإ ا٭ٌَ نجرياّ َا خٝٸب ظٓ ٕٛايـَُٓ٪ني
ٚايـَُٓ٪ات ٚغطعإ َا ؾاتت َِٓٗ ايؿطقٚ ١ايـُكسض , ٠ؾإ اٱْػإ بَ٘ٛٝ
ايـشانط ٚيٝؼ بـُا بعس َٔ ٙا٭ٜاّ عاضؾاّ بـشاي٘ قازضاّ عً ٢إغتػٍ٬
ؾطقت٘ٚ ,ايعاقٌ ٜ ٫جل بايـُػتكبٌ  ,بٌ إشا أَهٓ٘ أزا ٤ايٛادب ٜػاضع إىل
ؾعً٘ َ٪ٜ ٫ٚٸٌ بكاَ ٤كسضت٘ ستٜ ٢ػٛٸف ٪ٜٚخٸط ,ؾإ ا٭ٌَ خازع ٜ ٫ٚسضٟ
اٱْػإ َا قسٸض اهلل ي٘ َٔ ايـشاٍ  .ثِ قاٍ (: )
 -7طإشا أقبشت ؾ ٬تـشسٸخ ْؿػو بايـُػاٚ , ٤اشا أَػٝت ؾ٬
تـشسٸخ ْؿػو بايكباحص ٖٚصا تـشصٜط َٔ إعتُاز ا٭ٌَ ٚظٔ بكا ٤ايؿباب
ٚايكشٚ ١ايػٓٚ ٢ايؿطاؽ ٚايـشٝا. ٠
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ٜٓبػ ٞيًُٚ َٔ٪ايـُ : ١َٓ٪قكط ا٭ٌَ ٚتطن٘ أقٜٓٚ ّ٬بػ ٞإٔ ٜ ٫تٛقع
بكا ٤ساي٘ إىل غاع ١ؾه ّ٬عٔ بكا ٙ٤إىل ايً ٌٝأ ٚإىل ايكباح أ ٚإىل أؾٗط أٚ
غٓني ,بٌ ٜٓبػ ٞيـُٗا إغتػ ٍ٬ايؿطق ١ايـُ٪اتٚ ١ٝايـُكسض ٠ايـشانط ٠عً٢
ؾعٌ ايٛادبات  -ايـُايٚ ١ٝايبسْٚ ١ٝايـُؿرتن : ١ايـُكسٚض َٓٗا  -قبٌ ؾٛات
ايـشاٍ ٚظٚاٍ ايـشٚ ٍٛايكسض , ٠ؾاْ٘ ٜ ٫سض ٟاٱْػإ َا قسٸض اهلل ي٘ بعس
غاع ١أ ٚعٓس سً ٍٛايً ٌٝأ ٚعٓس سً ٍٛايكباح ٚ ,يعً٘ تؿٛت َٓ٘ ايـُكسض٠
أٜ ٚـشٌٸ ب٘ ايـُٛت ايص٫ ٟبس َٓ٘ أٜ ٚـشٌٸ ب٘ ايؿكط أ ٚايـُطض أ ٚايؿػٌ
ايـُاْع عٔ اٱيتؿات إىل سكٛم اهلل ٚٚادبات٘ .
ٚإعًِ أٜٗا ايـُٚ َٔ٪أٜتٗا ايـُ : ١َٓ٪إٕ ايطغب ١يف أزا ٤ايٛادبات ٚؾعٌ
ايـدريات يٝػت نؿعًٗا ٚاقعاّ ٚأزاٖ٤ا ؾع , ّ٬ؾُا زاَت ايـُكسض ٠يسٜو
ٚايكش ١غًٚ ١ُٝايػٓ ٢سانطاّ ٜـذب عًٝو أزا ٤ايٛادبات ايؿطع١ٝ
ٚتساضى ايؿٛا٥ت َٔ ٚادبات ايؿطع ٜٓٚ ,بػ ٞيو ؾعٌ ايـدريات
ٚايـُػتشبات قبٌ ؾٛات ايؿطقٚ ١ظٚاٍ ايـُكسض.٠
ٚإعًِ إٔ أزا ٤ايٛادبات خري َٚعطٚف ٚسػٓ ١يٝؼ ؾٛقٗا سػٓ ١ؾٓٝبػٞ
تعذًٗٝا ٜٚـذب أزاٖ٩ا ن ٞتٗٓأ بطنا اهلل عٓو ٚتـشطظ ايٓذا َٔ ٠غهب
اهلل ٚتطُإٔ يعٛاضض ا٭ٜاّ َٛٚاْع ايـدريات  :ايـُٛت ٚايػكِ ٚايؿكط
ٚايـُؿاغٌ ٚ ,ؾل اهلل ايـَُٓ٪ني ٚايـَُٓ٪ات يرتى ايتػٜٛـ ٚيعسّ ايٛثٛم
با٭ٌَ ٚيتعذ ٌٝأزا ٤ايٛادبات ٚؾعٌ ايـدريات .
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 -22طأٜهتف َٔ ٞإْترٌ ايتػّٝع إٔ ٜك ٍٛبـربّٓا أٌٖ ايبٝت  ,ف ٛاهلل َا
غٝعتٓا إال َٔ إتّك ٢اهلل ٚأطاع٘ص.
ٖصا سسٜح َتهطض َٔ ا٭ ١ُ٥ا٭طٗاض( )ساٚيٛا ؾ ٘ٝإقٓاع ؾٝعتِٗ
ٚأتباعِٗ يًػع ٞإىل ايعٌُ ايكايـض ٚايٛضع عٔ َـشاضّ اهلل تعاىل ٚعسّ
اٱنتؿا ٤باْتػابِٗ إىل أٌٖ ايبٝت(ٚ )سبٸِٗ يـِٗ ٚإْتشاهلِ يـُصٖبِٗ .
قاٍ إَآَا ايباقط( :)ط ٫تصٖب بهِ ايـُصاٖبص إىل ايهٍ٬
ٚتـُٓٸ ٞايـُـشاٍ ؾتسٸع ٕٛإغتشكام ايـذٓٚ ١ايٓع ِٝيـُـذطز إْتشايهِ
ايتؿٝٸع ٚسبٸ أٌٖ ايبٝت( َٔ )ز ٕٚتك ٣ٛاهلل غبشاْ٘ ٚإطاع ١أٚاَطٙ
َٚا أٚدب٘ عًٝهِ ٚإَتجاٍ ْٛاَٖٚ ٘ٝا سطٸَ٘ عًٝهِ .
طؾ ٛاهلل َا ؾٝعتٓا إ َٔ ٫أطاع اهلل ععٸ ٚدٌٸص يف قًب٘ ٚدٛاْـش٘
باعتكاز ايعكا٥س ايـشكٚ ,١أطاع٘ يف دٛاضس٘ ٚأعها ٘٥بأزا ٤ايٛادبات
ٚايتٛضٸع عُٸا سطٸّ غبشاْ٘ عً ٢عباز , ٙؾٜ ٬هؿ ٞأسس إٔ ٜٓتشٌ ايتؿٝٸع ٚإٔ
ٜٛاي ٞأٌٖ بٝت ايٓب َٔ )( ٠ٛز ٕٚنِٸ ايعٌُ ايكايـض ٚايٛضع عٔ
َعاق ٞاهلل  ,ست ٢أْو تط ٣اٱَاّ  ٖٛٚ  -أقسم خًل اهلل يف ظَاْ٘ -
ٜكػِ باهلل تٛنٝساّ هلص ٙايـُُٗ ١يف ٖص ٙايـذًُ. ١
ثِ أخص اٱَاّ ٜبٝٸٔ قؿات ظا٥س ٠أ٪ٜ ٚنٓس عً ٢إيتعاّ بعض ايكؿات
اييت ٖ َٔ ٞتك ٣ٛاهلل ٚأزا ٤ؾطا٥ه٘ ٚاٱْـعداض عٔ َعاقَٚ ٘ٝـشطَات٘ -
ٜطٜس اٱَاّ َٔ أتباع٘ إيتعاَٗا :
 -1طايتٛانعصَع ايـدًل ٫غُٝا َع عباز اهلل ايـُٛايني  ,ؾؿٝعتِٗ
َعطٚؾ ٕٛبعسّ ايتهبٸط عً ٢ايؿكري ٚايهعٝـ  َٔٚيٝؼ يٝؼ ي٘ َاٍ أ ٚداٙ
أ ٚغًطَ ١ـُٔ آَٔ باهلل ٚعٌُ قايـش ّا ثِ إٖتس ٣ي ١ٜ٫ٛآٍ َـشُس(.)
 -2طٚايتدؿٸعص ٜعين ايتـٛانع هلل ٚايـتـصيٓـٌ ي٘ غبشاْ٘ ٚايعٗٛض أَاّ
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ايـدايل ايباض ٨بـُعٗط ايعبس ايكايـض يف غًٛن٘ ٚتكطؾات٘ بإٔ ٜبتعس عُٸا
سطٸّ اهلل غبشاْٜ٘ٚ ,عٗط يف عبازات٘ ٚقًٛات٘  :طايٖصٹٜٔٳ ٖٴِٵ ؾٹ ٞقٳَ٬تٹِٗٔٵ
ؾعٴٕٛٳص َتصيً ٕٛهلل غبشاْ٘ بـشٝح ٜٓعهؼ خؿٛع قًب٘ ٜٚعٗط عً٢
خٳا ٹ
دٛاضس٘ ٚأعهاٚ ٘٥تؿهطات٘ ٜٚ ,تسبٸط ٜٚتأَٸٌ بأشناض ق٬ت٘ ٚسطناتٗا
ٚأغطاضٖا َٚعاْٗٝا ؾٝعزاز خؿٛعاّ  ,ضأ ٣ضغ ٍٛاهلل ( )ضدٜ ّ٬عبح
بًشٝت٘ ساٍ ق٬ت٘ ؾكاٍ  :طأَا إْ٘ ي ٛخؿع قًب٘ يـدؿعت دٛاضس٘ص ؾإ
خؿٛع ايكًب ٜعين إعطان٘ عُٸا غ ٣ٛاهلل ٚتٛدٗ٘ إي ٘ٝغبشاْ٘ ساٍ ايك٠٬
ٍ هلل
ٚتؿهط ٙيف أْ٘ ٜٓاد ٞضبٸ٘ ايعع ِٝبك٬ت٘ ؾ٬بس إٔ تـدؿع دٛاضس٘ ٚتص ٸ
ٚسسٜٓٚ ,ٙبػ ٞيًُ َٔ٪إٔ ٜتسضٸب عًٖ ٢صا قً ّ٬ٝقً. ّ٬ٝ
 -3طٚا٭َاْ١ص  ٖٞٚسايْ ١ؿػ ١ٝتػتٛدب ايتشؿغ عً ٢أَٛاٍ ايٓاؽ
ٚتـُٓع عٔ ايـُهط ٚايـدٝاْٚ ١ايتعس ٟعً ٢سكٛم ايٓاؽ ٚأَٛايـِٗ .
 -4طٚنجط ٠شنط اهللص بًػاْ٘  :بإٔ ًٜٗر يػاْ٘ بامسا ٤اهلل غبشاْ٘ أٚ
بت ٠ٚ٬ايكطإٓ أ ٚبايسعاٚ ٤ايتهطع .
أٜ ٚصنط اهلل بكًب٘  :بإٔ ٜتؿهط يف أمسا ٙ٤غبشاْ٘ َٚعاْٗٝا ٚ ,يف أيطاؾ٘
عً ٘ٝبإٔ ٜتصنط عع ِٝيطؿ٘ عًٚ ٘ٝنجري ْعُ٘ اييت أْعُٗا عً : ٘ٝبـدًك٘
ايعذٝب ايًطٝـ ٚبـُا َٓش٘ يف ايسْٝا َٔ ْعِ  :اٱٜـُإ ٚايتٛؾٝل يً١ٜ٫ٛ
ثِ ايكشٚ ١ايعاؾ ١ٝأ ٚايـُاٍ أ ٚايـذا ٙأْ ٚـشٖٛا .
أٜ ٚصنط اهلل بػًٛن٘  :بأزاَ ٤ا أٚدب غبشاْ٘ ٚإدتٓاب َا س ٸطّ .
 -5طٚايكّٛص ٜعطف ايؿٝع ٞايكازم بك ّٛؾٗط ضَهإ ٚغريَ ٙـُا
أٚدب اهلل ق َ٘ٛأ ٚإغتشبٸ٘ بـشػب َكسٚض. ٙ
 -6طٚايك٠٬ص ٜعطف ايؿٝع ٞايكازم بأزا ٤ايك ٠٬ايٛادب ١ايكشٝش١
ايـذاَع ١٭دعاٖ٤ا ٚؾطا٥طٗا ق ٠٬تاَ ١قشٝش. ١
 -7ط ٚايربٸ بايٛايسٜٔص ٜعطف ايؿٝع ٞايكازم بربٸ ٙ٭بٚ ٜ٘ٛإسػاْ٘
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إيُٗٝا ٚعسّ إٜصاُٖ٤ا ٚإغهابُٗا  -بطٸ ٜٔناْا أّ ؾادط. - ٜٔ
ب
 َٔٚبطٸ ايٛايس ٜٔساٍ سٝاتُٗا ٚبعس َـُاتُٗا :أزا ٙ٩زُْٜٗٛا يط ٸ
ايعباز أ ٚيًعباز ؾاْ٘ َٔ أععِ ايكطبات ٚا٭عُاٍ ايكايـشات .
 -8طٚايتعاٖس يًذريإ َٔ ايؿكطاٚ ٤ايـُػانني ٚ ,ايػاضَني ٚا٭ٜتاّص
ٜعطف ايؿٝع ٞايكازم بـُطاعا ٠ايـذريإ ٫غُٝا ايـُػاننيٚ,باٱسػإ إيِٗٝ
ٚعٝازَ ٠طناِٖ َٚعْٛتِٗ ٚتؿٝٝع دٓا٥عِٖ ٚسؿغ أعطانِٗ ْٚـش ٛشيو .
نُا ٜعطف ايؿٝع ٞايكازم بـُطاعا ٠ايػاضَني  ِٖٚ -ايـَُٕٛٓ٪
ايـُٛاي ٕٛايـُس - ٕٜٛٓبٛؾا ٤ز ِْٜٗٛقسض اَ٫هإ  ,نُا ٜعطف بـُطاعا٠
ا٭ٜتاّ ٚاٱسػإ إيٚ ِٗٝغسٸ عٛظِٖ ٚإستٝاداتِٗ ٖٚ ,ص َٔ ٙأععِ
ايكطبات ٚ ,يف ْكٛم ا٭سازٜح ايـُشُس ١ٜتٛنٝس عًٗٝا ست ٢إٔ ضغٍٛ
اهلل( )دعٌ ْؿػ٘ ايـُباضن ١ايكسغٚ ٖٛ : ١ٝناؾٌ ايٝت ِٝغٛا. ٤
 -9طٚقسم ايـشسٜحص ٜعطف ايؿٝع ٞايكازم بكسم ايـشسٜح
ٚعسّ ايهصب ٖٚ ,ص ٙقؿ ١عع ١ُٝقٌٸ َٔ ٜتكـ بٗا ٚععِ ؾإٔ َٔ
ًٜتعَٗا ٚ ,ؾكٓا اهلل يـٗا .
 -11طٚت ٠ٚ٬ايكطإٓص ٜعطف ايؿٝع ٞبت ٠ٚ٬ايكطإٓ نٌ  ّٜٛنٜ ٞتٓٛٸض
قًب٘ ٚتكؿ ٛضٚس٘ ٚتًتص بـُٓادا ٠ضبٸٗا ٚت ٠ٚ٬ن َٔ َ٘٬ز ٕٚإٔ ٜـٌُٸ أٚ
ٜهذط  ,بٌ ايكاض ٨ايـًُتؿت إىل أْ٘ ٜكطأ ن ّ٬اهلل ٜٓٚاد ٘ٝتأْؼ ضٚس٘.
 -11طٚنـٸ ا٭يػٔ عٔ ايٓاؽ إ َٔ ٫خريص ٜعطف ايؿٝع ٞايكازم
باَتٓاع يػاْ٘ أَٓ ٚع٘ ي٘ عٔ ايتعطٸض يـُعاٜب ايٓاؽ ٚأعطانِٗ بػٝبتِٗ أٚ
بٗتاِْٗ أ ٚبايُٓ ١ُٝبني ايـُتشابني َِٓٗ ٚتؿطقتِٗ أ ٚبايهصب عً ِٗٝأَ ٚا
ٌ اهلل ٚؾـٞ
ؾاب٘ َـُا سطٸّ اهلل ايتًؿغ ب٘ ٜٚ ,ككط ٕٚأيػٓتِٗ عًَ ٢ا أس ٸ
ايـدري ٚاٱق٬ح بني ايٓاؽ ٚاٱسػإ هلِ ْٚـشٖٛا َـُا أسبٸ اهلل تعاىل.
 -12ط ٚناْٛا أَٓا ٤عؿا٥طِٖ ؾـ ٞمجٝع ا٫ؾـٝا ٤ص أ ٟتعطف ايؿـٝعـ١
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ايكازق ٕٛيف َٛا٫تِٗ بايتعاَِٗ بايكؿات ايـشػٓ ١ايـُتكسَ , ١ؾٝهْٕٛٛ
بؿعًٗا َـشرتَني َ٪تـُٓني يف عؿريتِٗ  :ايـذُع ايـُعاؾط يـِٗ ٚايـُكاسب
يـِٗ  ,ؾريدع ٕٛإي ِٗٝيف مجٝع ا٭َٛض زّ ٜٝٓا ٚإدتُاعٝاّ ٭َاْتِٗ .
ٖص ٙقؿات ايؿٝع ٞايكازم  ٖٞٚقؿات عع ١ُٝتًٝل بؿٝع ١آٍ َـشُس
ٚأتباعِٗ ( ,)ؾإ (آٍ َـشُس  )نطبٛا ايـُجٌ ا٭عً ٢يٲتكاف بٗصٙ
ايكؿات

ٚعطؾٛا

بايسضدات

ايعًٝا

َٔ

ايتك٢

ٚايٛضع

ٚايٓعاٖ١

 باعرتاف َـدايؿِٗ قبٌ َ٪ايؿِٗ  -ؾٓٝبػ ٞإٔ ته ٕٛؾٝعتِٗ َجًِٗ ْػدّ١َكػٸطَ َِٗٓ ّ٠صنٓط ّ٠بِٗ ٚبٓعاٖ ١غًٛنِٗ .
قاٍ إَآَا ايكازم(َ )ـداطباّ ؾٝعت٘ نُا ٚضزْا يف خرب قشٝض :
طإٜاى ٚايػؿً١ص ٜعين ا٭ضاشٍ ايؿاعًني ٭عُاٍ ز ٕٕٚطؾاْـُا ؾٝع١
عً َٔ  ٞعـٸ بطٓ٘ ٚؾطد٘صعٔ ايـشطاّ طٚإؾتسٸ دٗازٚ ٙعٌُ
يـدايك٘صٚنبض مجاح ْؿػ٘ ًَٗٝٚا إىل َا ٜـُتٸع بطٓ٘ أ ٚؾطد٘ سطاَاّٜ ,عٌُ
خايكاّ يٛدٗ٘ ايهط َٔ ِٜزَ ٕٚطا٤ا ٠ايٓاؽ أ ٚطًب ايػُع ١عٓسِٖ
طٚضدا ثٛاب٘ ٚخاف عكاب٘ ,ؾاشا ضأٜت أٚي٦و ؾأٚي٦و ؾٝع ١دعؿط ص .
إٕ اٱَاّ ايباقط( -)يف ٖصا ايـشسٜح ايـُؿكٸٌ يـشسٜج٘ ايـُـدتكط :
طأٜهتؿ....ٞص ٜٓكشٓا إٔ ٜ ٫هتؿ ٞايؿٝع ٞبكٛي٘  :طأسب عًٝاّ ٚأت,ٙ٫ٛ
ثِ ٜ ٫هَ ٕٛع شيو ؾعٸاّ٫ص يًدري ٚايطاعٚ ١ايٛضع ٚايتك. ٣ٛ
ثِ ٜك ٍٛاٱَاّ تٛنٝشاّ  :طؾً ٛقاٍ  :إْ ٞأسبٸ ضغ ٍٛاهلل , 
ؾطغ ٍٛاهلل خري َٔ عً - ٞثِ ٜ ٫تٸبع غريت٘ ٜ ٫ٚعٌُ بػٓتٸ٘ َا ْؿع٘
سب٘ إٜا ٙؾ٦ٝاّ ,ؾاتٸكٛا اهلل ٚإعًُٛا يـُا عٓس اهلل  ,يٝؼ بني اهلل ٚبني أسس
قطاب , ١إٕ أسبٸ ايعباز إىل اهلل ععٸ ٚدٌٸ ٚأنطَِٗ عً ٘ٝأتكاِٖ ٚأعًُِٗ
بطاعت٘ص ثِ ٜكػِ اٱَاّ  تٛنٝساّ  ٖٛٚ -أقسم ايـدًل: -
طٚاهلل َا ٜتكطب إىل اهلل تباضى ٚتعاىل إ ٫بايطاعَٚ ,١ا َعٓا بطأَ ٠٤
َٔٚ , ٞ
ايٓاض  ٫ٚعً ٢اهلل ٭سس َٔ سذ َٔٚ , ١نإ هلل َطٝعاّ ؾٗ ٛيٓا ٚي ٸ
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نإ هلل عاقٝاّ ؾٗ ٛيٓا عسٚٸ َٚ ,ا تٓاٍ ٜ٫ٚتٓا إ ٫بايعٌُ ٚايٛضعص.
ٚيف ضٚا١ٜٹ أخطَ ٣ـداطباّ ؾٝعت٘  :طؾُٔ نإ َٓهِ َطٝعاّ هلل تٓؿع٘
ٜ٫ٚتٓا  َٔٚ ,نإ عاقٝاّ هلل مل تٓؿع٘ ٜ٫ٚتٓاص .
ٖص ٙنًُات عع ١ُٝٱَآَا َـشُس ايباقط(ٜٓ )بػ ٞإٔ تهتب بايصٖب
ٚتعًل عً ٢دسضإ بٛٝت ايؿٝع ١نٜ ٞعًُٛا بٗا ٜٓٚتؿعٛا َٓٗا ًٜٚتؿتٛا إىل
ب َـشُس
إٔ أنطّ ايٓاؽ عٓس اهلل أتكاِٖ ٚأٚضعِٗ ٚاْ٘ ٜ ٫هؿ ٞأسساّ  :س ٸ
ٚ سبٸ آٍ َـشُس  إشا مل ٜعتهس بايطاعٚ ١ايتكٚ ٣ٛايٛضع عٔ
َـشاضّ اهلل طَٚا تٓاٍ ٜ٫ٚتٓا إ ٫بايعٌُ ٚايٛضعص  ,قاٍ إَآَا ايكازم
( :)طإٕ قً ٌٝايعٌُ َع ايتك ٣ٛخري َٔ نجري ايعٌُ ب ٬تك٣ٛص أ ٟأْو
ي ٛتكً ٞضنعتني أ ٚتكطأ غٛض َٔ ٠ايكطإٓ َع تكٚٚ ٣ٛضع عٔ َـشاضّ اهلل
غبشاْ٘ ٖ ٛخري عٓس اهلل ٚأؾهٌ َٔ ق ٠٬أيـ ضنع ١أ ٚقطا ٠٤ايكطإٓ نً٘
َٔ ز ٕٚتكَ: ٣ٛع غٝب ١أْ ٚـُ ١ُٝأ ٚنصب يف ايـشسٜح أ ٚإغتُاع غٓا ٤أٚ
أنٌ َاٍ سطاّ أْ ٚـشٖٛا َـُا سطٸّ اهلل غبشاْ٘ عً ٢ايعباز .
إٕ ضغ ٍٛاهلل (ٚ )أ ١ُ٥أٌٖ ايبٝت( )أضازٚا َٔ أتباعِٗ
َٚـشبـٸ ِٗٝإٔ ٜهْٛٛا زعا ّ٠هلل ايععٚ ِٝيس ٜ٘ٓايـشه َٔ ِٝغري زع ٣ٛبٌ
بايػًٛى ايكايـض طنْٛٛا زعا ّ٠يًٓاؽ بػري أيػٓتهِص أ ٟبايعٌُ ايـكايـض
ٚايػًٛى ايـشػٔ ٚايـدًل ايـذُٚ ٌٝبايٛضع عٔ َـشاضّ اهلل طنْٛٛا يٓا
ظٜٓاّص يف ع٬قاتهِ ٚتعاَ٬تهِ ٚأخ٬قهِ ط ٫ٚتهْٛٛا ؾٓٝاّص عًٓٝا ٚعاضاّ
بؿعٌ َعطؾتهِ يف ايـُذتُع بايـُهط أ ٚبايـدساع أ ٚبايػـ يف ايتعاٌَ َع
ايٓاؽ ٚطعًٝهِ بتك ٣ٛاهلل ٚايٛضعص عُٸا سطٸّ اهلل طٚا٫دتٗازص يف طاع١
اهلل ٚإَتجاٍ أٚاَطْٛٚ ٙاٖ ٘ٝطٚقسم ايـشسٜحص ٚتطى ايهصب طٚأزا٤
ا٭َاْ١ص إىل أًٖٗا ٚتطى ايـدٝاْ ١طٚسػٔ ايـدًلص َع ايٓاؽ ٫غُٝا َع
ايعٝاٍ ٚايعُٸاٍ.
ٖصٚ ٙقاٜاِٖ ( )يؿٝعتِٗٚ,ؾل اهلل ايـُٛايني يتُاَٗا .
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و ٟكى ص٘اب ُ٘زاًص .

ٖصا سسٜح عً ٟٛقشٝض ضٚا ٙايهٝين يف (أق ٍٛايهايف) َ ٖٛٚكٝاؽ
سكٓاْ ١ٝايسعٚ ٣ٛايـشها,١ٜؾاشا دا ٤خرب عٔ َـشُس( )أ ٚعٔ آٍ َـشُس
( )يعّ إٔ ته ٕٛعً ٘ٝع ١َ٬سكٓ٘ ْٛٚض قٛاب٘ ٚأثط قشت٘ ٚقسٚضٙ
عِٓٗ (ٚ ,)إشا إزع ٢أسس اٱٜـُإ ٚايٝكني بايطمحٔ يعّ إٔ ته ٕٛعً٢
زعٛا ٙع ١َ٬سكٓ٘ ْٛٚض قٛاب زعٛاٚ ٙأثط قشتٗا .
طإٕ عً ٢نٌ سلٸ سكٝك١ص ايـشلٸ ٖ ٛا٭َط ايجابت ٖٛٚ ,نس ايباطٌ,
ٚأٚنض َكسام يًشلٸ َٖ ٛا دا ٤ب٘ ضغ ٍٛاهلل( َٔ )ؾطٜعٚ ١أسهاّ
ٚأخ٬مَٚ ,ا بًٓػ٘ عٓ٘ ايـداق َٔ ١أٌٖ بٝت٘(. )
سق ١ب٘ .
ٚايـشكٝك ٖٞ ١ايعٚ ١َ٬ايس٫ي ١ايهاؾؿ ١عٔ ايـشلٸ ٚايـُك ٸ
طٚعً ٢نٌ قٛاب ْٛضاّص ٖصا عطـ تؿػري عً ٢ايـذًُ ١ايػابك١
ايـُعطٛف عًٗٝا  ٖٛٚتٛنٝض يـٗا ٚ .ايكٛاب ٖ ٛا٭َط ايكشٝض ايـُكٝب
يًشلٸ  ٖٛٚنس ايـدطأ ٚ .ايٓٛض ٖ ٛايهٝا ٤ايـُٛنض يكٛاب ايـشلٸ ٚقش١
ايـشسٜح أ ٚايسعٚ ٣ٛعسّ خطأ ٙأ ٚعسّ نصب٘ .
ٖاتإ ايـذًُتإ تؿٝسإ إٔ يهٌ قٚ ٍٕٛسسٜح أ ٚزع ٣ٛبطٖاْاّ ٜـشكٓك٘
ٚزيٜ ّ٬ٝكسٸق٘ ْٛٚضاّ ٜهؿـ قٛاب٘ ,ؾاشا أخرب أسس عٔ ضغ ٍٛاهلل()
ؾ٬بس يتكسٜك٘ َٔ عٚ ١َ٬ز٫يٚ ١بطٖإ ٜهؿـ قسق٘ ٫ٚ ,بس َٔ ْٛض
ٜكٛٸب أَطٖٚ , ٙصا ايٓٛض ٖ ٛتٛاؾل َهُ ٕٛايـدرب َع ن ّ٬اهلل غبشاْ٘
ٚيصا ٚضز يف ايـدرب تهًُ ١يًذًُتني طؾُا ٚاؾل نتاب اهلل ؾدص, ٙٚ
َٚا خايـ نتاب اهلل ؾسعٙٛص .
ٖٚهصا إشا إزع ٢أسس (اٱٜـُإ ٚايٝكني بايطمحٔ) ٫بس يتكسٜك٘ َٔ
عٚ ١َ٬بطٖإ ٜهؿـ قسق٘ ٫ٚبس َٔ ْٛض ٚز٫ي ١تهؿـ قٛاب٘ٚ ,ضز يف
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ايـدرب ايكشٝض ق ٍٛأَري ايـَُٓ٪ني (َ )بٝٸٓاّ ٭ضنإ اٱٜـُإ اييت ٫بس
َٓٗا نٜ ٞه ٕٛاٱْػإ ََٓ٪اّ َٛقٓاّ  ,قاٍ  :طاٱٜـُإ أضبع ١أضنإص أٟ
ٜتكٛٸّ اٱٜـُإ بأضنإ أضبع٫ ١بس َٔ تٛؾٓطٖا يٝه ٕٛاٱْػإ ََٓ٪اّ ٚتعٗط
آثاضٖا عً ٘ٝستْ ٢كسٸق٘ يف زعٛا ٙاٱٜـُإ : ٖٞٚ ,
 -1طايطنا بكها ٤اهللص ٖٚصا ايطنا ٚايكبٚ ٍٛا٭ْؼ بكها ٤اهلل عً٘ٝ
ٖ َٔ ٛأضنإ اٱٜـُإ ؾ٬بس َٔ ضنا ايـُ َٔ٪بكها ٤اهلل ٚتكسٜط ٙي٘ يف ْؿػ٘
بٓشٜ ٛعٗط ايطنا بػهْٗٛا ٚإطُٓ٦اْٗا بـُا ٜكسٸض ٙاهلل ي٘ يف سٝات٘ َٔ خري أٚ
ب اهلل ٜٚطن٢
ؾط ٚيف تـُاّ أسٛاي٘ ٚأٚقاتٖ٘ٚ ,صا َ٬ظّ يٲٜـُإ  :إٔ ٜـش ٸ
بكهاٚ ٙ٤قسضٚ(ٙنٌ َاٜكٓع ايـُـشبٛب َـشبٛب)َٚـشٌ ايػطٚض.
ٜٓٚبػ ٞإٔ ٜ ٫ػهب اٱْػإ عٓسَا ٜكسٸض اهلل ي٘ َا ٜـشعْ٘ ٜٚععذ٘,
قاٍ اهلل غبشاْ٘ يف سسٜح قسغ : ٞطعبس ٟايـُ ٫ َٔ٪أقطؾ٘ يف ؾ ٧ٝإ٫
دعًت٘ خرياّ ي٘ ,ؾًريضٳ بكهاٚ ٞ٥يٝكرب عً ٢بٚ ٞ٥٬يٝؿهط ْعُا ٞ٥أنتب٘ َٔ
ايكسٜكني عٓسٟص ٚقاٍ إَآَا ايباقط( :)طَٔ ضن ٞبايكها - ٤أت ٢عً٘ٝ
ايكهاٚ ٤ععِٓ اهلل أدط َٔٚ ,ٙغدط ايكهاَ - ٤ه ٢عً ٘ٝايكهاٚ ٤أسبط
اهلل أدطٙص أق : ٍٛؾهطاّٳ هلل عًْ ٢عُ٘ نًٗا ٚقرباّ عً ٢بٚ ٘٥٬ضن٢ٶ
بكهاٚ ٘٥تكسٜطٚ ٙايـشُس هلل عًٖ ٢ساٜت٘ يس. ٜ٘ٓ
 -2طٚايتٛنٌٓ عً ٢اهللص ٚا٫عتُاز عً ٘ٝيف سطنات٘ نًٗا ٚاٱغتعاْ ١ب٘
ػ ٴب٘ٴص ضسّ ُٝا ضٚ٩ؾاّ بعبس. ٙ
عًَ ٢اي ًٖ ٹ٘ ؾَ ٴٗ ٳ ٛسٳ ٵ
ٌ ٳ
يف أَٛض ٙتـُاَٗا ط ٳَٚٳٔٵ ٜٳ ٳتٛٳ ٖن ٵ
 -3طٚتؿٜٛض ا٭َط إىل اهللص ٫ٚبس َٔ ايػع ٞيف ٖص ٙايـشٝا ٠يسؾع
ايؿطٸ عٓ٘ ٚدًب ايـدري إي ٘ٝيهٔ َع تؿٜٛض أَط ٙإىل اهلل غبشاْ٘ ٚضناٙ
بـُا ٜكسٸض ٙاهلل ي٘ .
 -4طٚايتػً ِٝ٭َط اهللص ٖصا تٛنٝس يًذًُ ١ايػابك٫ : ١بس إٔ ٜؿٛٸض
أَطٜٚ ٙػًُٓ٘ إىل اهلل يٝـدتاض ي٘ َا ٜكًش٘ ٖٚ ,صا ٜـًتـَ ِ٦ع ايعٌُ ٚايػعٞ
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يف ايسْٝا يًعٝـ ٚزٚاّ ايـشٝا. ٠
ٖص ٙا٭ضبع ١يٛاظّ اٱٜـُإ ٚايٝكني بايطمحٔ ٚ ,بٗا ٜػتسٍ عً ٢قش١
زعٛا ٙاٱٜـُإ  ,ض ٟٚيف خرب قشٝض عٔ أَري ايـَُٓ٪ني ( :)طٜ ٫ـذس
عبس طعِ اٱٜـُإ ستٜ ٢عًِ إٔ َا أقاب٘ مل ٜهٔ يٝدطٚ , ٘٦إٔ َا أخطأٙ
مل ٜهٔ ٜكٝب٘ ٚ ,إٔ ايهاضٸ ايٓاؾع ٖ ٛاهلل ععٸ ٚدٌٸص ٖٚصا تٛد ٘ٝطايطنا
بكها ٤اهللص بإٔ ٜعتكس َتٝكٓٓاّ إٔ َا أقاب٘ َٔ خري أ ٚؾط يف عايـِ ايسْٝا ٖٛ
تكسٜط اهلل ي٘ ٚؾَ ٘ٝكًشت٘ ٚأْ٘ يـُا نإ تكسٜط اهلل عً ٘ٝؾٗ ٛمل ٜهٔ ٜـدطٙ٪
ٜٚكٝب غريٚ , ٙإٔ ٜعتكس َتٝكٓٓاّ إٔ َا أخطأٚ ٙمل ٜكب٘ َٔ خري أ ٚؾط مل
ٜهٔ قسضٚ ٙمل ٜهٔ ٜكٝب٘ ٚ ,إٔ ٜعتكس َتٝكٓٓاّ إٔ ايهاضٸ ايٓاؾع ٖ ٛاهلل ٚيٝؼ
اْ٫ػإ إٚ ٫اغط ١يف دط ٟقها ٤اهلل عً - ٘ٝبـدري ْٚؿع أ ٚبؿطٸ ٚن ٸط . -
ٚعٓس٥ص ي ٛإعتكس شيو ٚتٝكٓٓ٘ مل ٜطًب ايـُ َٔ٪ايـدري ٜ ٫ٚطد ٛزؾع
ايؿطٸ عٓ٘ إ َٔ ٫اهلل ايهاضٸ ايٓاؾع سكٝكٖٚ , ّ١صا َٔ ؾطٚع طايطنا بكها٤
اهللص ٚا٫طُٓ٦إ إىل سػٔ تكسٜط ٙيف عبسَٛ ٖٛٚ , ٙدب يػهْ ٕٛؿؼ
ايـُٚ َٔ٪غطٚض ٙبكها ,٘٥ثِ ٜٓعهؼ عً ٢غًٛن٘ ٜٚعٗط أثـط اٱٜـُإ َٓ٘,
ض ٟٚإٔ اَ٫اّ ايباقط( )نإ يف َـذًػ٘ ايؿطٜـ ٚسٛي٘ مجع َٔ
أقشاب٘ ٜتباسج ٕٛيف قها ٤اهلل ٚقسض : ٙؾبعهِٗ تـُٓٸ ٢إٔ ٜكسٸض اهلل ي٘ ايػٓ٢
ٚايكش ١يٝعني ايؿكطاٜٚ ٤عبس ٙنجرياّ بك٠٬ٺ ٚغٗطٕ عبازٚ ٠زؾع ظناٚ ٠مخؼ
ب ايسْٝا -
إىل أًٖ٘ َٚػتشك٘ٚ ,بعهِٗ تـُٓٸ ٢ايؿكط خؿ ١ٝإٔ ٜػًب عً ٘ٝس ٸ
ي ٛأغٓا ٙاهلل ٜ ٫ٚ -سؾع سكٛم ايؿكطا ٤ؾٝبػه٘ اهلل  ,ؾػأيٛا اٱَاّ (:)
ٚأْت ٜا َْ٫ٛا َاشا تـشبٸ ؟ ؾأداب( :)طْـشٔ أٌٖ بٝت ْـشبٸ َا
أسبٸ اهلل يٓا ْٚطن ٢بـُا قػِ اهلل يـٓا ْٚؿطح بـُا آتاْا اهللص أ ٚطبـُا ٜطز
عًٓٝا َٔ اهلل َٔ ؾكط أ ٚغَٓٚ ٢طض أ ٚقشٚ ١سٝا ٠أَٛ ٚتص.
ض ٣ٚايهًٝين يف (أق ٍٛايهايف :باب سكٝك ١اٱٜـُإ ٚايٝكني) أسازٜح
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ث٬ث ١ؾ ُٔٝإزٸع ٢اٱٜـُإ ٚايٝكني ؾػأيـِٗ ( )عٔ ع ١َ٬إٜـُاِْٗ : ٖٞٚ
 -1ض ٣ٚإَآَا ايباقط( :)طبٓٝا ضغ ٍٛاهلل  يف بعض أغؿاض ٙإش
يك ٘ٝضنب ؾكايٛا  :ايػ ّ٬عًٝو ٜا ضغ ٍٛاهلل ؾكاٍ َ :ا أْتِ ؟ ؾكايٛا ْ :ـشٔ
َٜ َٕٛٓ٪ا ضغ ٍٛاهلل  ,قاٍ  :ؾُا سكٝك ١إٜـُاْهِ ؟ قايٛا  :ايطنا بكها٤
اهلل ٚايتؿٜٛض إىل اهلل ٚايتػً ِٝ٭َط اهلل  ,ؾكاٍ  : عًُا ٤سهُا ٤نازٚا
إٔ ٜهْٛٛا َٔ ايـشهُ ١أْبٝا٤ص ٖٚصا ايـشسٜح ٜتهُٔ ع ١َ٬اٱٜـُإ ٚزيٌٝ
ٚدٛز ٙيف ْؿٛؽ َسٸع. ٘ٝ
 -2ض ٣ٚإَآَا ايكازم( :)طقًٓ ٢ضغ ٍٛاهلل  بايٓاؽ ايكبض
ؾٓعط إىل ؾاب يف ايـُػذس ٜ ٖٛٚـدؿل  ٟٜٛٗٚبطأغ٘ص ٖٚصا نٓا ١ٜعٔ
غٗط ٙيف طاع ١اهلل طَكؿطٸاّ ي ْ٘ٛقس ْـشـ دػُ٘ ٚغاضت عٓٝا ٙيف ضأغ٘
ؾكاٍ ي٘ ضغ ٍٛاهلل  : نٝـ أقبشت ؟ قاٍ  :أقبشت ٜا ضغ ٍٛاهلل
َٛقٓاّص أ ٟعٓسٜ ٟكني باهلل أْ٘ ضب ٖٛٚ ٞأٌٖ يعبازتٞطؾكاٍ  ي٘  :إٕ
يهٌ ٜكني سكٝك ١ؾُا سكٝكٜ ١كٓٝو ؟ قاٍ ايؿاب  :إٕ ٜكٝين ٜا ضغٖٛ ٍٛ
ايص ٟأسعْين ٚأغٗط يٚ ًٞٝأظُأ ٖٛادطٟص أ ٟأعطؿين طؾععؾت ْؿػٞ
عٔ ايسْٝا َٚا ؾٗٝا ست ٢نأْ ٞأْعط إىل عطف ضبٚ ٞقس ْكب يًشػاب
ٚسؿط ايـد٥٬ل يصيو ٚأْا ؾٚ , ِٗٝنأْ ٞأْعط إىل أٌٖ ايـذٜٓ ١تٓ ٸعُ ٕٛيف
ايـذٜٓٚ ١تعاضؾٚ ٕٛعً ٢اٯضا٥و َتٸهـ٦ـٚ , ٕٛنأْ ٞأْعط إىل أٌٖ ايٓاض ِٖٚ
ؾٗٝا َعصٸبَ ٕٛكططخٚ , ٕٛنأْ ٞاٯٕ أمسع ظؾري ايٓاض ٜسٚض يف َػاَع, ٞ
ؾكاٍ ضغ ٍٛاهلل ٖ : صا عبس ْٛٸض اهلل قًب٘ باٱٜـُإ  ,ثِ قاٍ  ي٘  :إيـعّ
َا أْت عً٘ٝص أ ٟإثبت عً ٢سايو ٖصٚ ٙزا ّٚعً ٢ططٜكتو ٚإسؿغ ٜكٓٝو
ٚإسصض َٔ ايؿٝطإ .
ٚ -3ثـُ ١ضٚاَ ١ٜؿابٗ ١يًجاْٚ ١ٝقس مسٸ ٢اٱَاّ ايكازم( )ايؿاب
بأْ٘ ساضث ١بٔ َايو اْ٫كاض. ٟ
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ٖص ٙا٭سازٜح ايج٬ث ١تبٝٸٔ أْ٘ ٜ ٫هؿ ٞ٭سسٺ زع ٣ٛاٱٜـُإ َا يـِ
ٜعهس زعٛا ٙباعتكاز قشٝض ٚعٌُ قايـض ٜكسٸم زعٛاٜٚ ٙكٛٸب قٛي٘ :
(أْا َ٫ٚ )َٔ٪بس َٔ ن ٕٛا٭ثــط ٚايع ١َ٬ظاٖطاّ عً ٢غًٛن٘ ٚسطنات٘,
ٚقس قسٸم ضغ ٍٛاهلل ( )مجعاّ َٔ ايـُسٸعني يٲٜـُإ ٚايٝكني بايطمحٔ
ٚقاٍ يـِٗ  :طٚٳاتٻكُٛا ايًٖ٘ٳ ايٖصٹٔ ٟإيَ ٵ٘ٝٹ ٴتشٵؿٳطٴٕٚٳص ؾاْ٘ بتك ٣ٛاهلل ٚؾعٌ َا
أٚدب٘ غبشاْ٘ ٚإدتٓاب َا سطٸَ٘  -تكضٸ زع ٣ٛاٱٜـُإ ٚايٝكني بايطمحٔ
ٚتعً ٛزضد ١ايـُ َٔ٪عٓس اهلل تعاىل ٜٚه ٕٛبطنا ٙبكها ٙ٤عًٚ ٘ٝتكسٜط ٙي٘ -
َٔ ايكسٸٜكني عٓس ٙتعاىل نُا دا ٤يف ايـشسٜح ايكسغ ٞايـُتكسّ .
ٚإعًِ أٜٗا ايـُٚ َٔ٪أٜتٗا ايـُ ١َٓ٪إٔ طايطنا بكها ٤اهللص ٜ ٫كطسّ
بايعٌُ ٜ ٫ٚـُٓع عٔ ايػعٚ ٞايهسٸ ٱق٬ح ايسْٝا اييت ٜػتعني ايـُ َٔ٪بٗا
عً ٢طاع ١اهلل ٫ٚ ,تٓاؾـ ٞبني ايعٌُ ٚايػعٚ ٞبني ايطنا بكها ٤اهلل ؾإ
سض اهلل عً َٔ ٘ٝخري أ ٚؾطٸ  َٔ ,ضبض أٚ
ايـُٜ َٔ٪عٌُ ثِ ٜطن ٢بـُا ٜك ٸ
خػاض(ٚ , ٠عً ٢ايـُط ٤إٔ ٜػع )٢يسْٝاٚ ٙيف زا٥ط ٠ايـش ٍ٬ايـُؿطٚع زٕٚ
ايـشطاّ ايـُبػٛضٚ,ايتٛؾٝل َٔ اهلل غبشاْ٘  ٖٛٚتابع يتكسٜط اهلل ٚقها. ٙ٤
ْٚـشٔ ْعتكس إٔ اهلل غبشاْ٘ أعًِ بك٬ح عبسَٚ ٙـدًٛق٘  ٖٛٚأضأف
ٚأضسِ ب٘ َٔ ْؿػ٘ ٚ ,ضز يف ايـدرب ايكشٝض ق ٍٛضغ ٍٛاهلل ( )أْ٘
طقاٍ اهلل ععٸ ٚدٌٸ:إٕ َٔ عباز ٟايـَُٓ٪ني عبازاّ ٜ ٫كًض يـِٗ أَطزِٜٗٓ
إ ٫بايػٓٚ ٢ايػعٚ ١ايكش ١يف ايبسٕ ؾأبً ِٖٛبايػٓٚ ٢ايػعٚ ١قش ١ايبسٕ
ؾٝكًض عً ِٗٝأَط زٚ , ِٜٗٓإٕ َٔ عباز ٟايـَُٓ٪ني يعبازاّ ٜ ٫كًض هلِ أَط
ز ِٜٗٓإ ٫بايؿاقٚ ١ايـُػهٓٚ ١ايػكِ يف أبساِْٗ ؾأبً ِٖٛبايؿاقٚ ١ايـُػهٓ١
ٚايػكِ ؾٝكًض عً ِٗٝأَط زٚ,ِٜٗٓأْا أعًِ بـُا ٜكًض عً ٘ٝأَط ز ٜٔعبازٟ
ايـَُٓ٪نيص قسم اهلل ايععٚ ِٝقسم ضغٛي٘ ايهطْٚ ِٜـشٔ عً ٢شيو َٔ
ايؿاٖسٚ ٜٔايـشُس هلل ضبٸ ايعايـُني.
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 -24طإٕ ايـُؤَٔ ي ِّٗٝبايـرطٓٚ ١ال ٜعٌُ بٗا فتهتب ي٘ ذطٓ , ١فإ ٖٛ
عًُٗا نتبت ي٘ عػس ذطٓات ٚ ,إ ايـُؤَٔ ي ِّٗٝبايط ١٦ٝإٔ ٜعًُٗا فال ٜعًُٗا
فال تهتب عً٘ٝص .
ٖصا سسٜح قشٝض ضٚا ٙايهًٝين بػٓس ٙايـُتكٌ إىل أب ٞبكري عٔ
اٱَاّ ايكازم(ٜ )بٝٸٔ ؾ ٘ٝيطؿاّ َٔ أيطاف ايـُؿطٸع اٱغَٚ َٞ٬ا أنجط
أيطاؾ٘ غبشاْ٘ بعباز - ٙيف تؿطٜع٘ ٚيف ته. ٜ٘ٓٛ
ٖصا ايـشسٜح ٜطتبط بهتاب ١ايـُ٥٬ه ١٭عُاٍ ايعباز ؾإ اهلل غبشاْ٘ قس
ٚنٌٓ ًَهني بهٌ إْػإ  -شنطاّ نإ أ ٚأْجٜ -٢ػذٸ ٕ٬عًٜٚ ٘ٝكٛٸضإ ْػدّ١
ػذٴ َٳا نُٓتٴِٵ
َٔ عًُ٘ يف عايـِ ايسْٝا ٚايتهًٝـ  ,قاٍ غبشاْ٘  :ط ٔإْٻا نُٓٻا ْٳػٵتٳٓ ٹ
ٳت ٵع ٳًُُٕٛٳص ط ٔإشٵ ٜٳ ٳتًَكٖ ٢ا ِيُٴتٳًَكِّٝٳإٔص ُٖٚا ايـًُهإ  -ضقٝب ٚعتٝس  -ايًصإ
ؿُٳأٍ َقعٹٝسٷص ٚايكعٛز
ٔ اي ِّ
ني ٳٚعٳ ٵ
ٜتًكٝإ أعُاٍ ايعباز ٜٚػتٓػداْٗا طعٳٔٵ ايِ ٳُٝٹ ٔ
نٓا ١ٜعٔ ايـشهٛض ايكطٜب َٔ ايـُهًـ ؾًٝعّ إطٓ٬عُٗا عً ٢تـُاّ سطنات٘
ٚغهٓات٘ ٚأقٛاي٘ ٜ :كعس عٔ ٜـُ٬َ ٘ٓٝى ايـشػٓات ٜٚكعس عٔ مشاي٘ َ٬ى
عًَ ٵٝهُِٵ َيشٳا ٹؾعٹنيٳ
س ٵٜ٘ٹ ضٳقٹٝبٷ عٳتٹٝسٷص طٚٳإٕٔٻ ٳ
ايػ٦ٝات طَٳا ٳًِٜؿٹغُ َٹٔٵ قَٛٵٍٕ إَٔ ٖ٫ي ٳ
ٕ َٳا تٳ ِؿ ٳعًُٕٛٳص.
نٹطٳاَٶا نَاتٹبٹنيٳ ٳ ٜٵع ًَُٴ ٛٳ
ٖٚصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ٜبٝٸٔ قاْ ٕٛاهلل يف أعُاٍ ايعباز:
 -1طإٕ ايـُ َٔ٪يِٗٝٸ بايـشػٓ ١ثِ ٜ ٫عًُٗاص أِٜٗ ٟٸ بؿعًٗا ٜٚـشسٸخ
ْؿػ٘ باتٝاْٗا ٜٚؿطع يف َكسَاتٗا ٜٚكبٌ عًٗٝا ؾٝططأ َاْع ي٘ عٔ إٜـذازٖا,
ٖصا ايـَُ َٔ٪ـشػٔ عٓس اهلل غبشاْ٘ طؾتهتب ي٘ سػّٓ١ص ٚأدطاّ ٚثٛاباّ
عً ٢قكسْٝٚ ٙت٘ ٚإضازت٘ يؿعٌ ايـشػٓٚ ,١ضز يف خرب قشٝض  :طإٕ اهلل
بهطَ٘ ٚيطؿ٘ ٜسخٌ ايعبس بكسم ايٓٚ ١ٝايػطٜط ٠ايكايـش ١ايـذٓ١ص ٖٚصا
َعٗط َٔ َعاٖط نطَ٘ ٚيطؿ٘ ٚضمحت٘ غبشاْ٘  ٫ٚعذب .
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 -2طؾإ ٖ ٛعًُٗا نتبت ي٘ عؿط سػٓاتص أ ٟإشا إْتٗ ٢غع ٘ٝيـُا
أضاز ٚ ٣ْٛٚسسٸخ ْؿػ٘ بؿعٌ ايـدري ٚتٛقٸٌ إىل ؾعًٗا ٚإٜـذازٖا  -نتبت
ايـُ٥٬ه ١ي٘ عؿط سػٓاتٖٚ ,صا إَتٝاظ يًُٚ َٔ٪ايـُٚ ١َٓ٪إسرتاّ
ٱٜـُاُْٗا َ ٖٛٚعٗط يطـ آخط َٓ٘ غبشاْ٘ ٖٛٚ ,طبل نطَ٘ ٚضمحت٘ .
 -3طٚإ ايـُ َٔ٪يِٗٝٸ بايػ ١٦ٝإٔ ٜعًُٗا ؾٜ ٬عًُٗا ؾ ٬تهتب عً٘ٝص
غ ١٦ٝأ ٟإشا ْ ٣ٛؾعٌ ايػٚ ١٦ٝععّ عً ٢ايـُعكٚ ١ٝسسٸخ ْؿػ٘ باضتهابٗا
يهٓ٘ تطادع يف اٯٕ ا٭خري  ,أ ٚسكٌ ي٘ َاْع ؾًِ ٜطتهبٗا  -ؾإ اهلل
غبشاْ٘ ٜعؿ ٛعٓ٘  ٫ٚتهتب ايـُ٥٬ه ١عً ٘ٝغ , ١٦ٝض - ٟٚيف خرب قشٝض
ايػٓس  -عٔ اٱَاّ ايكازم( : )طي ٛناْت ايٓٝٸات َٔ أٌٖ ايؿػل ٪ٜخص
بٗا أًٖٗا  ,إشٕ ٭خص نٌ َٔ ْ ٣ٛايعْا بايعْا ٚنٌ َٔ ْ ٣ٛايػطق ١بايػطق١
ٚنٌ َٔ ْ ٣ٛايكتٌ بايكتٌ ٚ ,يهٔ اهلل عسٍ نط ِٜيٝؼ ايـذٛض َٔ ؾأْ٘ ,
ٚيهٓ٘ ٜجٝب عًْٝ ٢ٸات ايـدري أًٖٗا ٚإنُاضِٖ عًٗٝا ٪ٜ ٫ٚ ,اخص أٌٖ
ايؿػل ستٜ ٢ؿعًٛاص ايـُعكٖٚ , ١ٝصا نً٘ إَتٝاظ يًُ َٔ٪ايـُٛايٚ ٞإسرتاّ
يٲٜـُإ َٚعٗط يطـ ٚضمحٚ ١ضأؾ َٔ ١اهلل ايًطٝـ ايهط. ِٜ
يهٔ ٖصا ايٓؿ - ٞعسّ نتاب ١ايػ ١٦ٝعٓس ايؿطٚع ؾٗٝا ٜ ٫ -ـُٓع عٔ
تطتٸب ا٭ثـط ايٛنع ٞايػ ٧ٝيف ضٚح اٱْػإ ساٍ قكس ٙايـُعكٚ , ١ٝضز يف
خرب قشٝض عٔ ايكازم ( :)طإٕ ايـُ َٔ٪ي ٟٛٓٝايصْب ؾٝشطّ ضظق٘ص
أٜ ٟـشطّ َـُا قسٸض ٙاهلل ي٘ َٔ ضظم شاى اي ّٛٝبؿعٌ ْـٝـت٘ يًـُعك١ٝ
ٚإٕ مل ٜعًُٗا .
ٚقس ٜؿوٓ اٱْػإ  -يكً ١عًُ٘ أ ٚيهعـ إٜـُاْ٘  -يف تعطٸف ايـًُهني
عًْ ٢ـٝٸت٘ ٚقكس ٙعٌُ ايـدري ٚايـشػٓ ١أ ٚعٌُ ايػٚ ٤ٛايـُعك , ١ٝؾاْ٘ يٛ
عٌُ اْ٫ػإ ايـدري أ ٚايـُعك ١ٝإطًٓع عًٗٝا ايـًُهإ ٚإغتٓػداٖا,
ٚأَا َـذطز ايععّ ايباطين ٚتـشسٜـح ايـٓـؿؼ بايـشػٓ ١أ ٚبايـػ٦ٝـٚ ١قـكسٖا
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يف باطٓ٘  -نٝـ ٜطًٓع ايـًُهإ عًٗٝا ؟.
ٖٚصا ايؿو قٝاؽ عً ٢ايكسض ٠ايبؿط ١ٜ٭ْ٘ قازض َٔ ايبؿط ٫ ٖٛٚ ,
ٜعطف قسض ٠اهلل اييت َٓشٗا يـُ٥٬هت٘ .
ٚقس سكٌ ٖصا ايؿو عٓس بعض ايـَُٓ٪ني  :عبس اهلل بٔ اٱَاّ َٛغ٢
ايهاظِ ؾػأٍ أبا - )(ٙنُا ض ٟٚيف (ايهايف) ٚ -قاٍ  :غأيت٘ عٔ
ايـًُهني ٜ ٌٖ :عًُإ بايصْب إشا أضاز ايعبس إٔ ٜؿعً٘ أ ٚبايـشػٓ ١إشا أضاز
ايعبس ؾعًٗا قبٌ إٔ ٜعًُٗا ٜٚـشكٓكٗا ؟ ؾأداب٘ ( )بػ٪اٍ :
ٌٖ طضٜض ايهٓٝـ ٚضٜض ايطٝب غٛا٤؟ص .
أداب ايػا - ٌ٥ابٓ٘ عبس اهلل  :ن ,٬ؾكاٍ ي٘ اَ٫اّ ايهاظِ (:)
طإٕ ايعبس إشا ِٖٸص أ ٟسسٸخ ْؿػ٘ طبايـشػٓ ١خطز ْؿػ٘ص ٜعين
اهلٛا ٤ايؿاغس ٚايعؾري ايـُبعٛخ يًداضز ططٝٸب ايطٜض  ,ؾكاٍ قاسب
ايُٝني يكاسب ايؿُاٍ  :قِ  -قـ  -ؾاْ٘ قس ِٖٸ بايـشػٓ , ١ؾاشا ؾعًٗا نإ
يػاْٴ٘ قًُٳ٘ ٚضٜكُ٘ َسازٳ ٙؾأثبتٗا ي٘ص .
طٚاشا ِٖٸ بايػ ١٦ٝخطز ْؿػ٘ َٓنتٸ ايطٜض ؾٝك ٍٛقاسب ايؿُاٍ
يكاسب ايُٝني  :قـ ؾاْ٘ ِٖٸ بايػ , ١٦ٝؾاشا ٖ ٛؾعًٗا نإ يػاْٴ٘ قًُٳ٘ ٚضٜكُ٘
َسازٳ ٙؾأثبتٗا عً٘ٝص .
ثِ إٕ ضغ ٍٛاهلل( )يف خربٕ آخط  -سسٸثٓا ب٘ سؿٝس ٙايكازم(-)
ٜكػٸِ أعُاٍ ايعباز إىل أضبع ١أقػاّ : ٖٞٚ ,
ا٭ : ٍٚطإٔ ِٜٗٸ ايعبس بايـشػٓ ١يٝعًُٗا ,ؾإ ٖ ٛمل ٜعًُٗا نتب اهلل ي٘
سػٓ ١بـشػٔ ْٝٸت٘ص ٚععَ٘ ايباطين ٚقكس ٙايٓؿػ ٞ٭ٕ ٜعٌُ ايـشػٓ,١
ٖٚصا يطـ َٔ اهلل غبشاْ٘ قباٍ ْ ١ٝايـدري ٚقكس ٙإتٝإ ايعٌُ ايكايـض .
ايجاْ :ٞطإٕ ٖ ٛعًُٗا نتب اهلل ي٘ عؿطاّص أ ٟتهاعـ ي٘ ايـُجٛب ١عً٢
ايـشػٓ ١اييت عًُٗا بعس قكسٖا ٚتعزاز بعؿط سػٓات ,قاٍ تعاىل  :طَٳٔٵ
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دٳا٤ٳ بٹا ِيشٳػٳ ٳٓ١ٹ َؾ ًَ٘ٴ عٳؿٵطٴ َأ ٵَجٳايٹٗٳاص ٚيف ضٚا ١ٜايكسٚم يف تٛسٝس ٙإناؾ: ١
طٜٚهاعـ اهلل يـُٔ ٜؿا ٤إىل غبعُأ٠ص ٖٚصا نً٘ يطـ َٔ اهلل ععِٝ
ٚضمح َٔ ١نطْ ِٜؿهط ٙغبشاْ٘ عًٗٝا .
ايجايح  :طِٜٗٚٸ بايػ ١٦ٝإٔ ٜعًُٗا ,ؾإ مل ٜعًُٗا مل ٜهتب عً ٘ٝؾ٧ٝص
ٖٚصا يطـ آخط َٓ٘ غبشاْ٘ ضغِ ن ْ٘ٛقاقساّ يًـُعكْٚ ١ٝاٜٚاّ يًػ , ١٦ٝؾهإ
غٝٸ ٧ايػطٜطَ ٠ع اهلل تعاىل يهَ ْ٘ٛػتعساّ يًُعك ٖٛٚ ١ٝغبشاْ٘ ٜعًِ بٓٝٸت٘
َٚع شيو  ٫تهتب عً ٘ٝغ. ١٦ٝ
بٌ ٚضز يف ضٚا ١ٜايكسٚم يف (ايتٛسٝس)  :طؾإ مل ٜعًُٗا نتبت ي٘
سػٓ١ص ٖٚصا يطـ أععِ  ,ؾإشا سكٌ اٱَتٓاع عٔ عٌُ ايػٚ ١٦ٝؾعٌ
ايـُعك ١ٝبعس قكسٖا ْٝٚٸتٗا ٚسكٌ اٱَتٓاع عٔ ايػٝٸ ١٦إختٝاض ايـُهًـ
ٚإضازت٘ بإٔ تطادع عٔ ؾعٌ ايـُعك ١ٝيف اٯٕ ا٭خري نتبت ي٘ سػٓ. ١
ايطابع  :طٚإٕ ٖ ٛعًُٗاص أ ٟعٌُ ايػٚ ١٦ٝإضتهب ايـُعك ١ٝؾعّ٬
طأدٸٌ غبع غاعاتص ٚ ,يف ضٚا ١ٜايكسٚم يف (ايتٛسٝس)  :طٚإٕ عًُٗا
أدٸٌ تػع غاعاتص .
ٚايػاع ١يف ايًػ ١ايعطب ١ٝا٭قً ٖٞ ١ٝظَٔ َعتسٺ بٜ٘ ٫ ,طاز َٓٗا يػ ١ٶ:
غت ٕٛزقٝكٚ . ١ايػبع غاعات أ ٚايتػع بٝإ يتأد ٌٝايعاقٚ ٞقتاّ نجرياّ بأٌَ
تٛتب٘ ْٚساَت٘ َٔ غ ٤ٛؾعً٘ .
ثِ قاٍ ( )تهًُ ّ١يًشسٜح ايـُبٝٸٔ يًٓٛع ايطابع َٔ أعُاٍ ايعباز :
طٚقاٍ قاسب ايـشػٓاتص ٜعين ايـُ٬ى ايص ٟعًٜ ٢ـُني عاٌَ ايػٸ١٦ٝ
ٜـداطب ايـُ٬ى ايص ٟعًٜ ٢ػاضٜ - ٙكٍٛطيكاسب ايػ٦ٝات  ٖٛٚقاسب
ايؿُاٍ  ٫ :تعذٌ ص بهتاب ١ايػ ١٦ٝعً ٘ٝبأٌَ تٛبت٘ ْٚساَت٘ أ ٚبأٌَ ؾعً٘
سػٓ ّ١تـُـش ٞغٝٸ٦ت٘ ٚتهؿٓطٖاطعػ ٢إٔ ٜتبعٗا بـشػٓ ١تـُـشٖٛا ,ؾإ اهلل
ص ٹٖبٵٔٳ ايػٻ٦ِّٝٳاتٹ  ,أ ٚا٫غتػؿاض ؾإ ٖ ٛقاٍ  :أغتػؿط
ٜك : ٍٛإٕٔٻ ا ِيشٳػٳٓٳاتٹ ٜٴ ٵ
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اهلل ايص ٫ ٟإيــ٘ إ ٖٛ ٫عايـِ ايػٝب ٚايؿٗاز ٠ايععٜع ايـشه ِٝايػؿٛض
ايطس ِٝش ٚايـذٚ ٍ٬اٱنطاّ ٚأتٛب إي - ٘ٝمل ٜهتب عً ٘ٝؾ٧ٝص ضغِ ؾعً٘
ايـُعكَ ١ٝا زاّ أيـشكٗا بايتٛب. ١
طٚإٕ َهت غبع غاعات ٚمل ٜتبعٗا بـشػٓ ٫ٚ ١إغتػؿاض -قاٍ
قاسب ايـشػٓات يكاسب ايػٝٸ٦ات  :انتب عً ٢ايؿكٞٸ ايـُـشطّٚص ؾاْ٘
إضتهب ايـُعكٚ ١ٝعٌُ ايػٚ ١٦ٝمل ٜتب بعسٖا ؾٗ ٛؾك ٞعٓس اهلل َـشطّٚ
َٔ ضمحت٘ ٚيطؿ٘  َٔٚايعؿ ٛعٔ غ٦ٝت٘ َٚعكٝت٘ ٚ ,ضز يف ضٚا ١ٜقشٝش١
عٔ اٱَاّ ايكازم( :)طإٕ ايعبس إشا أشْب شْباّ أدٸٌ َٔ غسا٠
 ٜعين ايكبض  -إىل ايً , ٌٝؾإ إغتػؿط اهلل مل ٜهتب عً٘ٝص .ٚايـُطاز َٔ ا٫غتػؿاض يف ٖص ٙا٫خباض ٖ ٛايتٛب ١ايـشكٝكٚ ١ٝا٫غتػؿاض
ايـُكشٛب بٓساَٚ ١اقعٚ ١ٝتعٗس بعسّ ايعٛز ٠إىل ايـُعكٚ , ١ٝإ٫
ؾا٫غتػؿاض ايًؿع ٞايـُـذطٸز عٔ ايٓساَٚ ١ايـُعاٖس ٫ ٠أثــط ي٘  ,قاٍ إَآَا
ايباقط( :)طايتا٥ب َٔ ايصْب نُٔ  ٫شْب ي٘ ٚ ,ايـُك ِٝعً ٢ايصْب
َ ٖٛٚػتػؿط َٓ٘ نايـُػتٗع٨ص ٚؾكٓا اهلل يًتٛب ١ايٓكٛح ايكازق.١
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 -25طإذا تاب اهعبد ت٘بُ ٞص٘حاً أحبّٕ ا هل قشرت و ٕٚيف اهدُٚا
ٗاآلخسٝص.
ٖصا سسٜح ايتٛبَ ٖٛٚ ١تهطض َٔ ضغ ٍٛاهلل( َٔٚ )أبٓا)(٘٥
ح ايـَُٓ٪ني
 ٖٛٚسسٜح قشٝض ٜٓهِٸ إىل آٜات ايتٛب ١اييت ٜطاز َٓٗا س ٸ
ايعاقني عً ٢ايتٛبٚ ١ايٓساَ ١عً ٢عكٝاِْٗ ٚعً ٢ايتعٗس برتى ايصْٛب .
ٖصا ايـشسٜح  ٧َٜٛإىل آ َٔ ١ٜايكطإٓ ايـُذٝس  :طٜٳا َأٜټٗٳا ايٖصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا
خ ًَهُِٵ
س ٹ
تٴٛبٴٛا ٔإيَ ٢اي ًٖ٘ٹ ٳتٛٵ ٳبْ ّ١ٳكٴٛسٶا عٳػٳ ٢ضٳ ټبهُِٵ إَٔٵ ٴٜهَؿِّطٳ عٳٓٵهُِٵ غٳ٦ِّٝٳاتٹهُِٵ ٳ ٚٴ ٜٵ
ت ٳتذٵطَٔ ٟٹٔٵ ٳتشٵتٹٗٳا ا٭َْٵٗٳاضٴص ٜٓٚطًل َٓٗا ٪ٜٚنٓسٖا ٜٚؿطسٗا .
دٳٓٻا ٺ
ٚايتٛب ٖٞ ١ا٭ٚبٚ ١ايطدٛع إىل اهلل بعس اٱعطاض عٓ٘ ٚاٱبتعاز َٓ٘
بؿعٌ ايـُعكٚ , ١ٝتتشكل ايتٛب : ١بايٓساَ ١عًَ ٢ا قسض عٓ٘ َٔ شْب,
ٚبايتعٗس عً ٢عسّ ايعٛز إىل ايـُعكٚ , ١ٝبتساضى َا ؾات َٔ ايٛادبات
ايؿطعٚ ١ٝايـشكٛم ايبؿط.١ٜ
ٚايتٛب ١ايٓكٛح ٖ ٞايتٛب ١ايكازق ١ايٓاقش ١يكاسبٗا ايـُاْع ١ي٘ عٔ
ايعٛز ٠إىل ايـُعكٚ , ١ٝمسٸٝت بايٓكٛح  ٖٞٚ -قٝػَ ١بايػٚ ١نجط - ٠٭ٕ
ايتا٥ب بايؼ يف ْكض ْؿػ٘ عٓسَا تعٗٸس بعسّ ايعٛز ٠إىل ايعكٝإ ٚ ,قس غٌ٦
إَآَا ايكازم( )عٔ تؿػري آ ١ٜايتٛب ١ؾكاٍ  :طٜتٛب ايعبس َٔ ايصْب ثِ
ٜ ٫عٛز ؾ٘ٝص  ,ؾإغتسضى ايطاٚ ٟٚقاٍ ٚ :أٜٸٓا مل ٜعس إىل ايصْب بعس تٛبت٘ ؟
ؾأداب٘ ( :)طإٕ اهلل ٜـشبٸ َٔ عباز ٙايـُؿنت ايتٛابص ٜعين نجري ايتٛب١
ٚايٓساَ ١بعس نٌ شْب ٚؾتٜٓ ١ـدسع٘ ايؿٝطإ ؾٝعٛز يًُعكٜٚ ١ٝعٛز ٖ ٛإىل
ايتٛبٚ ١طإٕٔٻ اي ًٖ٘ٳ ٴٜشٹبټ اي ٻتٛٻابٹنيٳص .
ٚيف خري قشٝض عٔ ايباقط( :)طإٕ اهلل تعاىل أؾسٸ ؾطساّ بتٛب ١عبسٙ
َٔ ضدٌ أنٌٸ ضاسًت٘ ٚظاز ٙيف ي ١ًٝظًُا ٤ؾٛدسٖا  ,ؾاهلل أؾسٸ ؾطساّ بتٛب١
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عبس َٔ ٙشيو ايطدٌ بطاسًت٘ سني ٚدسٖاص.
ٖٚهصا ض ٟٚعٔ ضغ ٍٛاهلل( : )طاهلل أؾس ؾطساّ بتٛب ١عبسَٔ ٙ
ضدٌ يف أضض زٜٚٸ - ١قشطا ٤بطًَٗ - ١ٜهَ , ١ع٘ ضاسًت٘ عًٗٝا طعاَ٘
ٚؾطاب٘ ؾٓاّ ؾاغتٝكغ ٚقس شٖبت  ,ؾطًبٗا ست ٢أزضن٘ ايعطـ  ,ثِ قاٍ :
أضدع إىل َهاْ ٞايص ٟنٓت ؾ ٘ٝؾأْاّ ست ٢أَٛت ؾٛنع ضأغ٘ عً٢
غاعس ٙيُٛٝت ؾاغتٝكغ ٚعٓس ٙضاسًت٘ ٚعًٗٝا ظازٚ ٙطعاَ٘ ٚؾطاب٘ ,
ؾاهلل أؾسٸ ؾطساّ بتٛب ١ايعبس ايـُٖ َٔ َٔ٪صاص.
ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ طإشا تاب ايعبس تٛبْ ١كٛساّ  ...غرت عً ٘ٝيف
ايسْٝا ٚاٯخط٠ص يـُٸا مسع٘ ايطا َٔ ٟٚاٱَاّ( )غأي٘ :نٝـ ٜػرت اهلل
عً ٢شْب ايـُ َٔ٪ايتا٥ب ؟ قاٍ ( :)طٜٓػًَ ٞهَ ٘ٝا نتبا عًَٔ ٘ٝ
ايصْٛب ٜٛٚس ٞإىل دٛاضس٘  :إنتُ ٞعً ٘ٝشْٛب٘ ٜٛٚ ,س ٞإىل بكاع ا٫ضض
 :إنتَُ ٞا نإ ٜعٌُ عًٝو َٔ ايصْٛب  ,ؾًٝك ٢اهلل سني ًٜكاٚ ٙيٝؼ ؾ٧ٝ
ٜؿٗس عً ٘ٝبؿ َٔ ٧ٝايصْٛبص.
ٚقس أخص اهلل غبشاْ٘ عٗس ّا عًْ ٢ؿػ٘ إٔ ٜػؿط شْب ايتا٥ب ٜٚكبٌ تٛبت٘,
قاٍ أَري ايـَُٓ٪ني ( :)طَا نإ اهلل يٝؿتض عً ٢عبس ٙباب ايتٛبٜٚ ١ػًل
عٓ٘ باب ايـُػؿط٠ص ٚقاٍ إَآَا ايباقط( :)طشْٛب ايـَُٓ٪ني إشا تابٛا َٓٗا
َػؿٛض ٠يـِٗص ؾػ ٌ٦عُا إشا عاز إىل ايصْب ٚايتٛب ١ؾكاٍ  :طنًُا عاز
ايـُ َٔ٪باٱغتػؿاض ٚايتٛب ١عاز اهلل عً ٘ٝبايـُػؿطٚ , ٠إٕ اهلل غؿٛض ضسِٝ
ٜكبٌ ايتٛبٜٚ ١عؿ ٛعٔ ايػ٦ٝاتص ثِ خاطب اَ٫اّ ايػا : ٌ٥طؾإٜاى إٔ
تـكٓٸط ايـَُٓ٪ني َٔ ضمح ١اهللص ٚايتكٓٝط َؿتل َٔ ايكٓٛط ايصٖٛ ٟ
ايٝأؽ  ,ؾاٱَاّ(ٜ )ـشصٸضْا َٔ إزخاٍ ايٝأؽ إىل قًٛب ايعاقني ٜٚـُٓعٓا
عٔ ايتؿسٸز َع َٔ ٜطٜس ايتٛبٜٚ ,١طٜس (َٓ )ٸا إٔ ْطُ ٔ٦ايعكا : ٠إٔ
ايصْـٛب َـُٗا نـجطت ٚعـعـُت ٜـُهٔ َـشـٖٛا بايـتٛب ١ايـٓكـٛح ايكازقـ١
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ايـُتشكٓك ١بايٓساَٚ ١بايععّ عً ٢عسّ ايعٛز. ٠
بٌ ٜػتؿاز َٔ بعض ا٭خباض إٔ ايتا٥ب ايٓاقض ته ٕٛي٘ زضد ١عاي١ٝ
عٓس اهلل ٜ ,ـشه ٞيٓا اٱَاّ ظ ٜٔايعابس : )( ٜٔإٔ ضد ّ٬ضنب ايبشط
بأًٖ٘ ؾاْهػطت ايػؿ ١ٓٝؾًِ ٜٓر َـُٔ نإ يف ايػؿ ١ٓٝإ ٫إَطأ ٠ايطدٌ  ...ثِ
بًػت دعٜط ٠ؾٗٝا ضدٌ ٜكطع ايططٜل ٚمل ٜسع هلل سطَ ١إ ٫إْتٗهٗا  ,ؾشاٍٚ
ٖصا ايعاق ٞغكب ايـُطأ ٠عً ٢ؾطدٗا طؾًُا ِٖٸ بٗا انططبت  ,ؾكاٍ هلا
َ :ا يو تهططبني ؟ص ؾكايت  :إؾطم  -أ ٟخـ ٖ َٔ -صا ٚ ,أؾاضت إىل
ايػُا ,٤ؾػأهلا  ٌٖ :ظْٝت  َٔ -قبٌ  -قايت ٚ ٫ :ععٸت٘  ,ؾكاٍ  :ط ؾأْت
تؿطقني -أ ٟتـداؾنيٖ َ٘ٓ -صا ايؿطم ٚمل تكٓع ٞؾ٦ٝاّ َٔ ٖصا ٚ ,إْـُا
إغتهطٖتو إغتهطاٖاّ  ,ؾأْـا ٚاهلل أٚىل بٗصا ايـدٛف ٚأسلٸ َٓ٘  ,ثِ قاّ
عٓٗا ٚمل ٜـشسخ ؾ٦ٝاّ ٚضدع إىل أًٖ٘ يٝػت ي٘ ُٖٸ ١إ ٫ايتٛب , ١ؾبُٓٝا ٖٛ
ٜـُؿ ٞإش قازؾ٘ ضاٖب ٜـُؿَ ٞع٘ يف ايططٜل ؾشُٝت عًُٗٝا ايؿُؼ ,
ؾكاٍ ايطاٖب يًؿاب  :إزع اهلل ٜعـًٓٓا بػُاَ , ١ؾكاٍ ايؿاب َ :ا أعًِ إٔٸ يٞ
عٓس ضب ٞسػٓ ّ١ؾأتـذاغط عً ٢إٔ أغأي٘ ؾ٦ٝاّ  ,ؾكاٍ ايطاٖب :ؾأزعٛا أْا
ٚتَ٪ٸٔ أْت ؟ قاٍ ايؿاب ْ :عِ  ,ؾأقبٌ ايطاٖب ٜسعٚ ٛايؿاب  ٪ٜٸَٔ  ,ؾُا
نإ بأغطع َٔ إٔ أظًتٸُٗا غُاَ , ١ؾُؿٝا تـشتٗا َكساضاّ َٔ ايٓٗاض ثِ
تؿطٸقت ايـذاز ٠دازتني ؾأخص ايؿاب ٜػري يف دازٚ ٠أخص ايطاٖب ٜػري يف
داز , ٠ؾاشا ايػشابَ ١ع ايؿاب  ,ؾكاٍ ايطاٖب يًؿاب  :أْت خري َين ,
يو إغتذٝب  -زعا٩ى ٚ -مل ٜػتذب ي , ٞؾأخربَْ ٞا قكٸتو ؟ ؾأخربٙ
بـدرب ايـُطأ , ٠ؾكاٍ  :غؿط اهلل يو َا َه ٢سٝح زخًو ايـدٛف ؾاْعط
نٝـ ته ٕٛؾُٝا تػتكبٌص .
ٖصا ٖ ٛأثــط ايتٛب ١ايٓكٛح ايكازقٜ : ١ػؿط اهلل ي٘ شْب٘ يٝػتأْـ ايعٌُ
ٚايع٬قَ ١ع٘ غبشاْ٘ ٖٚ ,صا أثط يهٌ تا٥ب ْكٛح قازم يف تٛبت٘  :تـهٕٛ
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قشٝؿت٘ عٓس اهلل بعس ايتٛب ١بٝهاٚ ٤عًكت٘ باهلل قطٜبٚ ١زعٛت٘ َػتذاب, ١
ٚتبك ٢سكٛم ايٓاؽ يف عٗست٘ َ :ا ظًُِٗ ٚتـذاٚظ ب٘ عً ٢سكٛقِٗ أ ٚعً٢
أَٛايـِٗ ؾٝذب عً ٘ٝأزاٖ٩ا إيٚ ِٗٝإغتربا ٤ايصَٚ َِٗٓ ١إضداع ايـشل
ايـُػتكب اي٫ٚ , ِٗٝبس َٔ تساضنٗا ٭ًٖٗا ٚإضنا ِٖ٤بهٌ ٚغ١ًٝ
َؿطٚعَ ١ـُهٓ. ١
ٚضز يف خرب قشٝض عٔ ايباقط ( : )طايعًِ ث٬ث : ١ظًِ ٜػؿط ٙاهلل ,
ٚظًِ ٜ ٫ػؿط ٙاهللٚ ,ظًِ ٜ ٫سع٘ اهللص
 -1طؾاَا ايعًِ ايصٜ ٫ ٟػؿط ٙاهلل ؾايؿطىص باهلل ايععٖٚ , ِٝصا شْب
ٜ ٫ػؿط ٙاهلل غبشاْ٘ أق ٫ٚ ّ٬تساضى ي٘ أبساّ إ ٫بايتٛبٚ ١اٱٜـُإ بايٛاسس
ا٭سس دٌٸ ٚع.٬
 -2طٚأَا ايعًِ ايصٜ ٟػؿط ٙاهلل ؾعًِ ايطدٌ ْؿػ٘ ؾُٝا بٚ ٘ٓٝبني اهللص
ٜعين ظًِ ايطدٌ ْؿػ٘ أ ٚايـُطأْ ٠ؿػٗا بـُعك ١ٝاهلل اييت تعٛز بايهطض عً٢
ل إْػإ غري. ٙ
ْؿؼ ايعاق ٞايعامل يٓؿػ٘ ٚايص ٟمل ٜتذاٚظ ب٘ س ٸ
 -3طٚأَا ايعًِ ايصٜ ٫ ٟسع٘ اهللص أٜ ٫ ٟرتن٘ طؾايـُسا ١ٜٓبني
ايعبازص ٜعين ز ٕٜٛايعباز اييت تـذاٚظ عًٗٝا ٚمل ٜكهٗا ٚ ,سكٛم ايٓاؽ
اييت إغتكبٗا أ ٚغطقٗا أ ٚإختًػٗا ٖٚ,صٚ ٙأَجاهلا تكري زٜٓاّ يف شَ ١ايعامل
ايـُتذاٚظ عً ٢سكٛم ايٓاؽ بعس إت٬ف أَٛاهلِ  ,ؾٗصَ ٙعامل ٚشْٛب ٫
ٜػؿطٖا اهلل غبشاْ٘ ست ٢ط٪ٜزٸ ٟإىل نٌ ش ٟسلٸ سكٓ٘ص ؾاشا غطم َٔ
غري ,ٙأ ٚإغتكب َاي٘  -زاض غري ٙأ ٚبػتاْ٘ أ ٚحنُٖٛا ست ٢ا٭َط ايكػري-
أ ٚإؾرتٚ َ٘ٓ ٣مل ٜبصٍ ايجُٔ  ,أ ٚإغتسإ ٖٚطب  ,أ ٚدشس سك٘  -مل
ل إىل قاسب٘ َٚػتشكٓ٘ .
تهٔ ي٘ تٛبٚ ١خ٬م َٔ ايصْب إ ٫بأزا ٤ايـش ٸ
ٜط ٣ٚإٔ أَري ايـَُٓ٪ني()قعس بايـُٓرب ؾشُس اهلل ٚأثٓ ٢عًٚ ٘ٝقاٍ:
ط أٜٗا ايٓاؽ ايصْٛب ث٬ث : ١ؾصْب َػؿٛض ٚ ,شْب غري َػؿٛض ٚ ,شْب
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ْطد ٛيكاسب٘ ْٚـداف عً٘ٝص ٚقس ؾػٸط سؿٝس ٙايباقط (ٖ )ص ٙايج٬ث ١ؾـٞ
ايـشسٜح ايـُان.ٞ
يهٔ أَري ايـَُٓ٪ني ؾػٸط ٖٓا ايكػِ ايجاْ : ٞطشْب غري َػؿٛضص ٚقاٍ :
طأَا ايصْب ايصٜ ٫ ٟػؿط ؾُعايـِ ايعباز بعهِٗ يبعض  ,إٕ اهلل
تباضى ٚتعاىل إشا بطظ يـدًك٘  :أقػِ قػُاّ عًْ ٢ؿػ٘ ؾكاٍ ٚ :ع ٸعتٚ ٞد٬يٞ
ٜ ٫ـذٛظْ ٞظًِ ظايـِ  ,ؾٝكتلٸ يًعباز بعهِٗ َٔ بعض ستٜ ٫ ٢بك ٢٭سسٺ
عً ٢أسسٺ َعًُ , ١ثِ ٜبعجِٗ يًشػابص .
ٖصا ساٍ قػِ َٔ ايصْٛب  ٖٛٚايـُطتبط بـشكٛم ايٓاؽ,دا ٤ؾٝذ إىل
اَ٫اّ ايباقط(ٚ )أضاز ايتٛب ١ساٍ ؾٝدٛخت٘  ,ؾػأٍ اٱَاّ (ٌٖ : )
ي َٔ ٞتٛب ١؟ قاٍ  :ط  ,٫ست ٢ت٪زٸ ٟإىل نٌ ش ٟسلٸ سكٓ٘ص.
إشٕ ٫بس يًتا٥ب ايٓاقض ْؿػ٘ َٔ ايـدطٚز عٔ سكٛم ايٓاؽ
َٚعايـُِٗ ٚإغتش٬هلا َِٓٗ ٚإسػاْ٘ إي ِٗٝبسؾع ايـُاٍ ايـُع ٸٛض عٔ
خػاضتِٗ  ,أ ٚإضداع ْؿؼ ايـُاٍ ايـُأخٛش غكباّ أ ٚغطقَ ّ١ع تعٜٛض
ْكك٘ أ ٚعٝب٘  ,أَ ٚا ؾاب٘ َٔ أْٛاع ضزٸ ايـُعايـِ .
ٜٓٚبػ ٞاٱيتؿات إىل عايـِ ايكرب ٚايربظر ايص ٖٛ ٟبسْ ٚع ِٝاٯخط ٠أٚ
بس ٚعصابٗا سػب غًٛن ١ٝاٱْػإ يف عايـِ ايسْٝا  ,ؾاْ٘ ٜػأٍ ؾ ٘ٝاٱْػإ
عٔ عكا٥سٚ ٙعٔ أعُاي٘ نًٗا:ايكايـشٚ ١ايـُـشطٸَ ١اييت إضتهبٗا ٜٚـشاغب
عًٗٝا ٜٚأخص دعاْ : ٙ٤عُٝاّ أ ٚعصاباّ ٫ٚ -ؾؿاع ١يف عايـِ ايكرب نُا قطست
ب٘ أسازٜجِٗ (ٜٚ ,)ػأٍ عٔ سكٛم ايٓاؽ ٚتـذاٚظات٘ عً ٢أَٛايـِٗ أٚ
أعطانِٗ

أٚ

أضٚاسِٗ

أٚ

أدػازِٖ

,

ٚضز

يف

ايطٚا١ٜ

:

ط ٜػأٍ َ :ايو َٔ أ ٜٔأتٝت ب٘ٚ ,يف أَٛ ٟنع قطؾت٘ ٜٚ ,ػأٍ عٔ
َعايـِ ايعباز  -قػريٖا ٚنبريٖاص .
يكس سسٸخ ايجك ١ايـذً ٌٝايـشاز أمحس عٔ سازث ١سـكًت قـسٜـُاّ قبٌ

األزبعْ٘ حدٙجاً

()141

ثـُاْني عاّ تكطٜباّ  ,نإ ٜػهٔ (ايهاظُٚ )١ٝعٓس ٙقسٜل يف (ايٓاقط)١ٜ
ٚمل تهٔ ٚغا ٌ٥ايٓكٌ َٝػٛض ّ٠تًهِ ا٫ظَإ ٚناْت بُٗٓٝا َٛز ٠عع١ُٝ
ٜـذُعٗا اٱٜـُإ ٚايك٬ح ٚايتك ٢بـشٝح نإ ٜسخٌ نٌ ٚاسس َُٓٗا عً٢
اٯخط بٝت٘ َٔ ز ٕٚإغتـ٦صإ َع إستؿاّ ايعٝاٍ  ,ؾطآ ٙي ١ًٝيف ايـُٓاّ أْـ٘
ٜػهٔ يف سسٜك ١مجٜ ٖٛٚ ١ًٝعطف بٝت٘ بػٝطاّ ٚساي٘ ٜػري , ّ٠ؾكاٍ ي٘ ٌٖ :
إْتكًت َٔ بٝتو ؟ قاٍ  , ٫ :بٌ إْتكًت قبٌ أٜاّ َٔ عايـِ ايسْٝا ,ؾكاٍ ي٘
ايهاظُ : ٞإشٕ نٝـ سايو ؟ ؾكاٍ ي٘  :أْا بـدري ٚيهٔ تأتٝين أؾع ٢نٌ ّٜٛ
عٓس طًٛع ايؿُؼ ؾتًسغين ؾأؾكس ؾعٛض ٟست ٢تػطب ايؿُؼ ؾأؾٝل
ٚإضتاح يف دٓيت ثِ بعس غطٚب ايؿُؼ بكً ٌٝتأتٝين ثاْٚ ّ١ٝتًسغين ؾأؾكس
ؾعٛض ٟستٜ ٢كطب ايؿذط  ,ؾػأي٘ ايهاظُ : ٞأيـِ تتشكل أيـِ تػأٍ
ٚتعطف  :يـُاشا ٖصا ايعصاب ٚأْت َٔ أٌٖ ايك٬ح يف ايسْٝا ٖٚص ٙايـذٓ١
اييت تعٝـ ؾٗٝا أْت َـشطَٗٓ ّٚا  ,يـُاشا ؟ قاٍ ْ :عِ قس غأيت ٚعطؾت
ايػبب  ٖٛٚأْ ٞقبٌ ٚؾات ٞبأٜاّ قً ١ًٝدا ْٞ٤نٝـ ٚمل ٜهٔ عٓس ٟغ٣ٛ
زداد ١أضزت إٔ اشبـشٗا ي٘ ٚيهٔ مل تهٔ عٓس ٟغه ١ٓٝسازٸ ٠ؾصٖبت إىل
ايـشسٸاز ايكطٜب َٔ بٝتٓا ٚمل ٜهٔ عٓسَ ٟاٍ أزؾع٘ ثـُٓاّ يػهٓٝت٘ ؾػاَٚت٘
عًٗٝا ثِ أخصتٗا َٓ٘ بايـدؿا ٤بككس إضداعٗا أ ٚإعطا ٤ثـُٓٗا عٓسَا ٜتٝػط
يسٟٸ ايـُاٍ ؾصبـشت ايسداد ١بٗا ٚغػًت٘ ٚٚنعتٗا تـشت قٓسٚم يف
غطؾيت ايـداق , ١أضدٛى إٔ تصٖب ٚتطدعٗا إىل ايـشساز  -ؾ - ٕ٬بس٫ي١
أبٓا , ٞ٥ثِ قاٍ ايهاظُ ٞايجك ١ايـذً : ٌٝإغتٝكعت ٚقُت يك ٠٬ايً ٌٝثِ
يـُا طًع ايؿذط قًٓٝت ٚععَت عً ٢ايػؿط إىل ايٓاقطٚ ١ٜتٗٝٸأت ٚغاؾطت
إيٗٝا ٚيـُا ٚقًت إىل بٝت٘ ضأٜت أبٓا ٙ٤قس يبػٛا ايػٛاز ؾععٸٜتِٗ ٚقًت يف
ْؿػٖ : ٞص ٙع ١َ٬أٚىل عً ٢قسم ايطٜ٩ا  ,ثِ طًبت ايـُاٚ ٤تٛنأت
ٚقًٓٝت ايعٗط ٜٔثِ أضازٚا دًب ايػسا ٤ؾاعتصضت ٚقًت يـِٗ  :خص ْٞٚإىل
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زاخٌ غطؾ ١أبـٝهِ ايـداق ١ب٘ ؾسخًتٗا ٚضأٜت قٓسٚقاّ يف ايعاٖٚ ١ٜٚصٙ
ع ١َ٬ثاْ , ١ٝؾطؾعت٘ ٚضأٜت غهْ ١ٓٝعٝؿ ١تـشت٘ ٖٚص ٙع ١َ٬ثايج , ١ؾػأيت
أبٓاٜٛ ٌٖ : ٙ٤دس سسٸاز قطٜب إمس٘ نصا ٜبٝع ايػهانني ٜٚكٓعٗا قايٛا ْ :عِ
 ,ؾكًت  :إشٖبٛا ب ٞإي , ٘ٝؾصٖبٓا إيٚٚ ٘ٝدسْا ٙقطٜباّ َٔ بٝتِٗ ٖٚص ٙع١َ٬
ضابع , ١ؾػأيت٘  ٌٖ :دا٤ى ايـُطس ّٛقبٌ أٜاّ ٚغاَٚو عً ٢غه ١ٓٝ؟ قاٍ :
ْعِ ٖٚ ,ص ٙع ١َ٬خاَػ ١عً ٢قسم ايطٜ٩ا  ,ؾكًت يًشساز :إْ٘ مل ٜهٔ
عٓسَ ٙاٍ يٝؿرتٜٗا َٓو ٖٚ ,ص ٙغهٓٝتو قس أخصٖا َٓو َٔ غري عًُو أٚ
إشْو  ,ؾٌٗ ٖ ٞ؟ قاٍ ْ :عِ ٖ , ٞؾكاٍ ايهاظُ : ٞأبط ٤٣شَت٘ َٔ
سثتِٗ
ايتكطف بٗا بػري إشْو ٚعًُو  ,ؾأبطأ , ٙثِ ضدعت إىل ايبٝت ٚس ٸ
مجٝعاّ بايطٜ٩ا ٚعَ٬اتٗا ايـدُػ ١ايـُطابك ١يًٛاقع  ,ثِ تٓاٚيت ايػسا٤
ٚقاض ايـُػطب ؾكًٓٝت ْٚـُت ٚإشا بايـُطسٜ ّٛأتٝين يف ضٜ٩ا قازق ١أٜهاّ
 ٖٛٚدايؼ يف شاى ايـُهإ ايـذُٚ ٌٝايـشسٜك ١ايٛغٝعٚ ١قاٍ ي : ٞضمحو
اهلل ٜا ساز أمحس سكًت ي ٞعً ٢بطا ٠٤ايصَ َٔ ١قاسب ايػه ١ٓٝاييت
أخصتٗا َٓ٘ بس ٕٚعًُ٘ ٚضنا ٖٛٚ ٙخطأ تـشًُت ٭دً٘ عصاب ا٭ؾع٢
ًْٚت دعا ٟ٤يف قربٚ , ٟأبؿطى إٔ ا٫ؾع ٢مل تأتين ٖص ٙايـػاعٚ ١أْا َتٓ ٸعِ
يف بػتاْ ٞايعاَط ٠ايـذُٚ ١ًٝايـشُس هلل .
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 -26طبين اإلضالّ عً ٢مخظ  :عً ٢ايصالٚ , ٠ايصناٚ , ٠ايـرخ ,
ٚايصٚ , ّٛايٛالٚ , ١ٜمل ٜٓادَ بػ ٧ٝنُا ْٛد ٟبايٛال ١ٜص.
ٖصا سسٜح قشٝض ا٫غٓاز َؿٗٛض ايطٚا ١ٜنجري ايٓكٌ ست ٢ناز إٔ
ٜهَ ٕٛتٛاتطاّ عٔ ا ١ُ٥أٌٖ ايبٝت(َ )كطٛع ايكسٚض عِٜٓٗ ٖٛٚ ,بٝٸٔ
زعا ِ٥ا٫غٚ ّ٬أثايف ايس ٜٔايـشٓٝـ ٚأضناْ٘ اييت ٜتكٛٸّ بٗا :
طبين اٱغ ّ٬عً ٢مخؼص ٚاٱغ ٖٛ ّ٬ز ٜٔاهلل غبشاْ٘ ايص ٟأضازٙ
َٔ عبازٙط ٔإٕٻ ايسِّٜٔٳ عٹ ٵٓسٳ اي ًٖ٘ٹ اٱٔغٵَّ٬ٴص ط ٳَٚٳٔٵ ٳٜبٵتٳؼٔ غَٝٵطٳ اٱٔغٵ َّٔ٬زٹٜٓٶا َؾًَٔٵ
ٔص .
ٌ َٹ ٵٓ ٴ٘ ٳ ٚٴٖٛٳ ؾٹ ٞاٯخٹ ٳط ٹَ ٠ٹٔٵ ا ِيدٳاغٹطٔ ٜٳ
ٜٴ ِك ٳب ٳ
ٚبٓا ٤ا٫غَ ٖٛ ّ٬ا ٜكـ ب٘ ٜٚتكٛٸّ َٔ أغؼ ٚأضنإ  -نُا ٖ ٛساٍ
نٌ بٓا , ٤إش  ٫بٓا َٔ ٤ز ٕٚأغاؽ ٜعتُس عًٜٚ ٘ٝكـ ب٘ ايبٓٝإ . -
ٚا٫غٜ ّ٬تشكل إبتسا٤ٶ بؿٗاز ٠إٔ ط ٫اي٘ ا ٫اهللص ٚؾٗاز ٠إٔ
طَـشُس ضغ ٍٛاهللص  ,ؾاشا ؾٗس أسس بٛسساْ ١ٝاهلل تعاىل ٚبطغايَ ١ـشُس
عٔ اهلل  -نإ َػًُاّ َـشرتّ ايسّ ٚايعطض ٚايسّ نُا داٖ ٤صا ايـُعٓ٢
يف ضٚاٜات َـشُٸسَ ١ٜؿٗٛض ٠بني ايـُػًُني قاطب.١
ٚأغؼ ا٫غٚ ّ٬أضناْ٘ مخػ ٖٞ ١زعا ِ٥بٓٝاْ٘  ٖٞٚ ,ايكٚ ٠٬ايعنا٠
ٚايـشر ٚايكٚ , ّٛآخطٖا أععُٗا  ٖٞٚايٚ ١ٜ٫ٛإعتكاز إَاَ ١عًٚ ٞأبٓا٘٥
ا٭سس عؿط(ٖٚ ,)ص ٙا٭غؼ ٚايسعا: ِ٥
 -1طايك٠٬ص  ٖٞٚعُٛز ايسٜ ٫ٚ ٜٔك ّٛبٓا ٤اٱغٜ ٫ٚ ّ٬جبت عٓس
أسسٺ َٔ زْٗٚا ٚ ,هلا أْٛاع أععُٗا ايك ٠٬اي ١َٝٛٝمخؼ َطات نٌ , ّٜٛ
بٌ ٖص ٖٞ ٙضنٔ ا٫غٚ ّ٬زعاَ ١بٓٝاْ٘ ٚ ,باق ٞأْٛاعٗا ؾطٚع ايسٜٔ
ٚأدعا ٙ٩اي٬سك. ١
إٕ ايكًٛات اي ١َٝٛٝايـدُػ ٖٞ ١ايطنٔ ا٭ععِ يٲغ - ّ٬بعس اي١ٜ٫ٛ
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ٚإعتكاز اٱَاَٚ - ١قس ٚضز يف ا٭خباض :إٕ طأَ ٍٚا ٜـشاغب ب٘ ايعبس :
ايك , ٠٬إٕ قبًت قبٌ َا غٛاٖاص َٔ أضنإ ايسٚ ٜٔؾطٚع٘ ,بٌ إٕ ا٭خباض
ايٓاطك ١بععُ ١ؾإٔ ايك ٫ ٠٬تـشك َٔ ٢نجطتٗاٜ ,هؿَٗٓ ٞا سسٜح اٱَاّ
ايكازم( :)طَا أعًِ ؾ٦ٝاّ بعس ايـُعطؾ١ص ٜعين َ :عطؾ ١اهلل ضباّ َٚعطؾ١
َـشُس ضغَٚ ّ٫ٛعطؾ ١عً ٞإَاَاّ طأؾهٌ َٔ ٖص ٙايك٠٬ص ؾايك ٠٬أؾهٌ
ضنٔ ٚزعاَ ١يٲغ ّ٬بعس ايـُعطؾٚ ١ايٚ ١ٜ٫ٛاٱعتكاز بٗا ٚاٱشعإ
ٚاٱقطاض هلل تعاىل بايٛسساْٚ ١ٝيـُـشُس ()بايطغايٚ ١يعًٚ ٞأبٓا)(٘٥
بايٚ ١ٜ٫ٛاٱَاَ . ١ثِ ًٜٗٝا يف ايؿهٌ :
 -2طايعنا٠ص ٖٞٚسل َايٚ ٞنع٘ اهلل عً ٢عباز ٙا٫غٓٝا ٤سكاّ يًؿكطا٤
يه ٞتػتك ِٝايـشٝا ٠ا٫قتكازٚ ١ٜايعٝـ ايطغٝس يف َـذتُع اٱغ. ّ٬
ٚ َ٠٬ٳآتٴٛا ايعٻنَاَ٠ص ٚقاٍ أَري ايـَُٓ٪ني
قاٍ اهلل غبشاْ٘  :طأَقٹُٝٴٛا ايكٻ َ
( )يف ْٗر ب٬غت٘ :طإٕ ايعنا ٠دعًت َع ايك ٠٬قطباْاّ ٭ٌٖ اٱغّ٬ص
ٜتكطب ٕٛبٗا إىل اهلل غبشاْ٘ طؾُٔ أعطاٖا طٝٸب ايٓؿؼ بٗا ؾاْٗا تـذعٌ يـ٘
نؿاض َٔٚ , ٠ايٓاض سذاباّ ٚٚقا١ٜص ٚقاٍ ايكازم( :)طإْـُا ٚنعت
ايعنا ٠إختباضاّ يٮغٓٝاَٚ ٤ع ّ١ْٛيًؿكطا٤ص أ ٟإٕ ايعنا ٠إختباض ي٬غٓٝا٤
ٜـُتشٓ ٕٛبٗا ٌٖ ٪ٜزْٗٚا ؾٓٝاي ٕٛضنا ٙغبشاْ٘ أّ ٜـُٓعْٗٛا َػتشكٓٗٝا
ؾٓٝاي ٕٛغدط اهلل ٚعصاب٘ ٚ ,إٕ ايعناَ ٠ع ١ْٛيًؿكطاٜ ٤ػتع ٕٛٓٝبٗا عً٢
تٝػري سٝاتِٗ ٚقها ٤إستٝاداتِٗ  ,ثِ قاٍ( :)طٚي ٛإٔ ايٓاؽ أزٸٚا ظنا٠
أَٛاهلِ َا بكَ ٞػًِ ؾكرياّ َـشتاداّ ٫ٚغتػٓ ٢بـُا ؾطض اهلل ي٘ٚ ,إٕ ايٓاؽ
َا إؾتكطٚا  ٫ٚإستادٛا  ٫ٚداعٛا  ٫ٚعطٚا إ ٫بصْٛب ا٫غٓٝا٤ص ٚإَتٓاعِٗ
عٔ زؾع ايعناٚ ٠ايـدُؼ ,ثِ قاٍ  :طٚسكٝل عً ٢اهلل تباضى ٚتعاىل إٔ
ٜـُٓع ضمحت٘ َـُٔ َٓع سلٸ اهلل يف َاي٘ ٚ ,أقػِ باهلل ايص ٟخًل ايـدًل
ب
ٚبػط ايطظم أْ٘ َا ناع َاٍ يف بـطٸ أ ٚبـشط إ ٫برتى ايعناٚ , ٠إٕ أس ٸ
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ايٓاؽ إىل اهلل أغداِٖ نـؿاّ ٚ ,أغد ٢ايٓاؽ َٔ أزٸ ٣ظناَ ٠اي٘ ٚمل ٜبدٌ
عً ٢ايـَُٓ٪ني بـُا إؾرتض اهلل يـِٗ يف َاي٘ص ٚٚ ,ضز يف أخباض قشٝش: ١
طَا َٔ عبس َٓع َٔ ظناَ ٠اي٘ ؾ٦ٝاّ إ ٫دعٌ اهلل شيو  ّٜٛايكٝاَ ١ثعباْاّ َٔ
ْاض َطٛٸقاّ يف عٓك٘ ٜٗٓـ َٔ يـشُ٘ ستٜ ٢ؿطؽ َٔ ايـشػاب  ٖٛٚ ,ق ٍٛاهلل
دًُٛا ٹب٘ٹ ٳٜٛٵّٳ ايِكٹٝٳا ٳَ١ٹص ٜعين َا بـدًٛا ب٘ َٔ ايعنا٠
طٛٻقُٕٛٳ َٳا ٳب ٹ
ععٸ ٚدٌٸ  :غٳٝٴ َ
ٚايـدُؼ ْٚـشُٖٛا َٔ سكٛم اهلل يف أَٛاي٘ ٚ ,قاٍ أَري ايـَُٓ٪ني ()
يف ْٗر ب٬غت٘ :طإٕ اهلل ؾطض يف أَٛاٍ ا٭غٓٝا : ٤أقٛات ايؿكطا٤ص ؾطنٗا
بعٓٛإ ايعناٚ ٠ايـدُؼ ْٚـشُٖٛا َٔ ايـشكٛم اييت ؾطنٗا اهلل غبشاْ٘ يف
أَٛاٍ ايٓاؽ  ,ثِ قاٍ ( :)طؾُا داع ؾكري إ ٫بـُا َتٸع ب٘ غين ٚ ,اهلل
تعاىل غا ًِٗ٥عٔ شيوص ؾإ طايٖصٹٜٔٳ ٳٜهِٓٹعٴٕٚٳ ايصٻٖٳبٳ ٚٳا ِيؿٹهٻ َٚ ١ٳٜ َ٫ٴٓؿٹكُْٛٳٗٳا
ب َأيٹِٕٝص .
ٌ اي ًٖ ٹ٘ َؾبٳؿِّ ٵطٖٴِٵ ٹبعٳصٳا ٺ
غبٹٔ ٝ
ؾٹ ٞٳ
ٚايعنا ٠يف ا٭خباض تعبري عٔ ايـشلٸ ايـُاي ٞايـُـذع ٍٛعً ٢ايعباز
نطٜبٚ ّ١إَتشاْاّ ٚإختباضاّ ٱٜـُإ اٱْػإ  ,ؾتعِٸ ايـدُؼ ايؿطٜه ١اٱيـٗ١ٝ
اييت دعًٗا اهلل ٯٍ َـشُس(ٚ )أقطباٚ ,ِٖ٤اييت بأزاٗ٥ا ٜٓهؿـ ْـذاح
ايـُػًِ يف إَتشإ اٱٜـُإ نُا قاٍ إَآَا ايهاظِ ( :)طٚاهلل يكس ٜػٸط
اهلل عً ٢ايـَُٓ٪ني أضظاقِٗ بـدُػ ١زضاِٖ  :دعًٛا يطبٸِٗ ٚاسساّ ٚأنًٛا
أضبع ١أس٤٬ص ثِ قاٍ ايهاظِ ( :)طٖصا َٔ سسٜجٓا قعب َػتكعب ٫
ٜعٌُ ب٘ ٜ ٫ٚكرب عً ٘ٝإَ ٫ـُتشٔ قًب٘ يٲٜـُإص أ ٟإَتشٔ اهلل قًب٘
يٲٜـُإ ؾٓذض يف اٱَتشإ عٓس زؾع٘ مخؼ أَٛاي٘ .
ٚيٝعًِ ايـُٚ َٔ٪ايـُ ١َٓ٪إٔ ايصٜ ٟسؾع ايعنا ٠تصٖب شْٛب٘ بأزاٖ٤ا
٭ًٖٗا نُا ٚضز يف أخباضِٖ (ٚ )ته ٕٛطٗاض ّ٠يـُاي٘ ْٚـُا٤ٶ ي٘  ,ؾاْ٘
باعطا ٤ايعناٚ ٠ايـدُؼُٖٚ -ا سلٸ اهلل ايـُـذع ٍٛيف َاٍ ايـُػًِ ايػين -
تطٗط أَٛاٍ ايـُػًِ ٚتُٜٓٚ ٛباضى اهلل ؾٗٝاٚ ,بـشطَاْٗا َٓٚع إعطاٖ٤ا
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يـُػتشكٗٝا تـدبح أَٛاٍ ايـُػًِ ٚتٓتؿ ٞبطن ١اهلل عٓٗا ٚ ,بطن ١ايـُاٍ
أَط َعًُٜٓ ٟٛػ٘ ايـُػًِ ايتك ٞسٝح ٜـذس  -باسػاغ٘ ايطٚس - ٞعٓس زؾع
ايعناٚ ٠ايـدُؼ ًُٜٚؼ آثاض ايربنٚ ١ايُٓٚ ٛطٗاض ٠أَٛاي٘ .
 -3طايـشرص  ٖٛٚايػؿط إىل َهٚ ١قكس ايـُؿاعط ايـُكسغ ١٭زا٤
عًَ٢
ايـُٓاغو ايـداقٚ ٖٛٚ , ١ادب يف ايعُط نً٘ َطٚ ٠اسس ٠ط ٳ ٚٹي ًٖ٘ٹ ٳ
سرټ ا ِيبٳٝٵتٹ َٳٔٵ اغٵتٳطَاعٳ ٔإيَ ٵ٘ٝٹ غٳبٹ ّ٬ٝٳَٚٳٔٵ نَؿَطٳ َؾإٕٔٻ اي ًٖ٘ٳ غَٓٹ ٌّٞعٳٔٵ
ايٓٻاؽٔ ٹ
ا ِيعٳا َيُٹنيٳص ثِ ٜهَ ٕٛػتشباّ بعس أزا ٙ٤يف ايـُط ٠ا٭ٚىل .
ٚايـشر ايٛادب  -أَط ٙعع ِٝعٓس اهلل ؾاْ٘ ضنٔ اٱغٚ ّ٬زعاَ١
اٱٜـُإ ؾطن٘ اهلل طعً ٢ايٓاؽ مجٝعاّ  :نباضِٖ ٚقػاضِٖ  ,ؾُٔ نإ
ي٘ عصض عصض ٙاهللص  َٔٚمل ٜهٔ ي٘ عصض ٚتطن٘ نإ ناؾطاّ ٚاهلل غين
عٔ سذ٘ غري َـشتاز ي٘  ,إش ْؿع احلر ٜعٛز عً ٢اْ٫ػإ ايـشاز ,
 ٫إىل اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل  ,قاٍ إَآَا ايكازم( :)طَٔ َات ٚمل ٜـشر
سذ ١ا٫غ ّ٬مل ٜـُٓع٘ َٔ شيو ساد ١تـذشـ ب٘ أَ ٚطض ٜ ٫طٝل ؾ٘ٝ
ايـشر أ ٚغًطإ ٜـُٓع٘ ؾًُٝت ٜٛٗزٜاّ أْ ٚكطاْٝاّص .
 -4طايكّٛص ٚايـُطاز ب٘ ق ّٛؾٗط ضَهإ ؾاْ٘ ضنٔ خاَؼ بـشػب
شٛاص
تطتٝب أؾهًٝتٗا ٚطايكٝاّ ظنا ٠ا٭دػازصٚإق٬ح هلا:طقَٛٛا تك ٸ
ٚؾٛا٥س ٙيف ايسْٝا عع ١ُٝقس إعرتف ا٭طبا ٤بٗا سني إنتؿؿٛا َ٦ات ايـُٓاؾع
ايـذػسٖٚ , َ٘ٓ ١ٜهصا ؾا٥ست٘ يف اٯخط ٠ؾإ طايك ّٛدٓٸ َٔ ١ايٓاضص أٟ
ٚقا َٔ ١ٜعصاب اهللٚ ,اهلل ٜك ٍٛيف سسٜج٘ ايكسغ ٞطايك ّٛيٚ ٞأْا أدعٟ
ب٘ص ٚضغٛي٘ (ٜ )ك : ٍٛطايكا ِ٥يف عباز٠ٺ ٚإٕ نإ ْاُ٥اّ عً ٢ؾطاؾ٘ َا
يـِ ٜػتب َػًُاّص ٚايكازم (ٜ )ك:ٍٛطإْـُا ؾطض اهلل ايكٝاّ يٝػتٟٛ
ب٘ ايػين ٚايؿكري ٚ ,شيو إٔ ايػين مل ٜهٔ يٝذس َؼٸ ايـذٛع ؾريسِ ايؿكري
٭ٕ ايػين نًُا أضاز ؾ٦ٝاّ قسض عً , ٘ٝؾأضاز اهلل إٔ ٜػٛٸ ٟبني خًك٘ ٚإٔ
ٜصٜل ايػين َٔ ايـذٛع ٚا٭يـِ يريمٸ عً ٢ايهعٝـ ٜٚطسِ ايـذا٥عص .
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 -5طاي١ٜ٫ٛص  ٖٞٚا٫عتكاز بإَاَ ١عًٜ٫ٚٚ ٞت٘ َع خاق ١أبٓا ٘٥عً٢
ا٭َ ٖٞٚ , ١أؾهٌ أضنإ اٱغ ّ٬٭ْٗا َٔ أق ٍٛايسٚ ٜٔتًو ا٭ضبعَٔ ١
ؾطٚعْ٘ ,عِ ٖ ٞأضنإ اٱغٚ ّ٬زعا ِ٥ايس ٜٔايـشٓٝـ اييت ٜ ٫ػتك ِٝزٜٔ
أسس إ ٫بأزاٗ٥ا  ,بُٓٝا اي َٔ ١ٜ٫ٛأق ٍٛايس ٜٔنايتٛسٝس ٚايطغايٚ ١ايـُعاز
ٚقس تكسّ ؾِٗ أقايتٗأَ (سسٜح ايجكًني) ايـُتٛاتط.
طٚمل ٜٓاز بؿ ٧ٝنُا ْٛز ٟباي١ٜ٫ٛص  ّٜٛايػسٜط  ,إٕ اهلل غبشاْ٘ أَط
سبٝب٘ َـشُساّ ( )إٔ ٜٓاز ٟايٓاؽ يف َـذُع عع َٔ ِٝايـشذٝر ؾٓاز٣
ب ١ٜ٫ٛعً ٞطأ َٔ ٫نٓت َ ٙ٫ٛؾٗصا عًٙ٫َٛ ٞص ٚأنٓس ٙغبشاْ٘ يف قطآْ٘
ايـُـذٝس َـداطباّ سبٝب٘  :ط ٳبًِّؼٵ َٳا أُْعٍٔٳ ٔإيَ ٵٝوَص َٔ  ١ٜ٫ٚعًٚ ٞإَاَت٘
ٚخ٬ؾت٘ يو بعس ضسًٝو عٔ عايـِ ايسْٝا قطٜباّ  ,ثِ تٛعٸس غبشاْ٘ إٕ مل ٜبًٓؼ
أ ٚقكٸط يف تبًٝؼ ايٚ ١ٜ٫ٛاٱَاَٚ ١قاٍ  :طٚٳإٕٔٵ يَِٵ تٳ ِؿ ٳعٌٵ َؾُٳا ٳب ًٖػٵتٳ ضٔغٳايَ ٳت٘ٴص
أ ٟإٕ مل تؿعٌ َا إَطتو َٔ تبًٝؼ  ١ٜ٫ٚعً )( ٞؾهأْو مل تبًٓؼ ايطغاي١
نًٗا ٚنأْو مل تـذاٖس يسٜين  ,ؾتصٖب دٗٛزى يف تبًٝؼ ايسع ٠ٛاٱيـٗ١ٝ
ٚايطغاي ١ايػُا ١ٜٚأزضاز ايطٜاح ٖٚ ,صا زي ٌٝععُ ١ايٚ ١ٜ٫ٛاٱَاَ ١عٓس
اهلل غبشاْ٘ ٜٚ ,تٓاغب َع نْٗٛا َٔ أق ٍٛايس ٜٔاييت ٜٓبػ)(َ٘ٓ ٞ
تطغٝدٗا يف أشٖإ ايـُػًُني ٚإعتكازاتِٗ ٚ ,مل ٜهٔ َٔ اهلل غبشاْ٘ َٓازا٠
َٚـداطب َٔ ٫ٚ ١ضغٛي٘ ( ّٜٛ )ايػسٜط بـُجٌ اي. ١ٜ٫ٛ
ْٚعري ٖصا ايـشسٜح  :ايـدرب ايـُشُس ٟايـُؿٗٛض بني ايـُػًُني طأْا
َس ١ٜٓايعًِ ٚعً ٞبابٗا ؾُٔ أضاز ايـُس ١ٜٓؾًٝسخٌ َٔ بابٗاص ٚ ,إٕ ١ٜ٫ٚ
عًٚ ٞإَاَت٘ ٚإَاَ ١أبٓا ٘٥ايـُـدكٛقني سلٸ دا ٤ب٘ ايطغ ٍٛايعع)( ِٝ
شلِّ َٹٔٵ ضٳ ِّبهُِٵص ٫
ؽ قَسٵ دٳا٤ٳنُِٵ ايطٻغٴٍٛٴ بٹا ِي ٳ
ٚقاٍ اهلل غبشاْ٘  :طٜٳا َأٜټٗٳا ايٓٻا ٴ
صضٜٔٔٳ
عًََ ٢ق ًِبٹوَ يٹ ٳتهُٕٛٳ َٹٔٵ ا ِيُٴٓ ٹ
َٔ عٓس ,)( ٙبٌ طْٳعٳٍٳ ٹب٘ٹ ايطټٚحٴ ا٭ََٹنيٴ ٳ
 ٞٴَبٹنيٕص .
ٕ عٳطٳ ٹب ٍّ
ٹبًٹػٳا ٕ
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ٚؾـ ٞخرب قشٝض ٜ :ػتسٍٸ اٱَاّ ايكازم ( )عً ٢ايــٜ٫ٛـ ١بكٛي٘
٭َٵطٔ َٹ ٵٓهُِٵص ٚبك ٍٛضغٍٛ
تعاىل  :طأَطٹٝعٴٛا اي ًٖ٘ٳ ٳٚأَطٹٝعٴٛا ايطٻغٴٍٛٳ ٳُ ٚأ ٵٚيٹ ٞا َ
اهلل ( :)طَٔ َات ٜ ٫عطف إَاَ٘ َات َٝت ١داًٖ١ٝص ثِ قاٍ (: )
طٚأسٛز َا ته ٕٛإىل َا أْت عً٘ٝص ٜعين عكٝستو باي ١ٜ٫ٛطإشا بًػت
ْؿػو ٖصٚ - ٙأٖ ٣ٛبٝس ٙإىل سًك٘ ٚ -إْكطعت عٓو ايسْٝا ,تك : ٍٛيكس
نٓت عً ٢أَط سػٔص ٜعين ٜ :كٛهلا يـشع ١ايـُٛت ٚإْهؿاف ايـشكٝك١
يًُػًِ ايـُٛاي ٞؾٝعطف ععُ ١ايْٚ ١ٜ٫ٛؿع اٱعتكاز بٗا ٖٚ ,صا ساقٌ
ط ٳٜٛٵّٳ ٳٜأِتٹ ٞبٳعٵضٴ آٜٳاتٹ ضٳ ِّبوَ ٜ َ٫ٳٓؿَعٴ ٳْؿِػٶا ٔإميٳاْٴٗٳاص باهلل ٚبطغٛي٘ ٚباَاَ٘ إشا
ت َٹٔٵ َق ٵبٌٴص ايـُٛت ب ١ٜ٫ٛعًٚ ٞأبٓا. )(٘٥
طيَِٵ ٳتهُٔٵ آَٳٓٳ ٵ
قاٍ إَآَا ايكازم( :)طٜػأٍ ايـُٝت يف قرب ٙعٔ مخؼ  :عٔ
ق٬ت٘ ٚظنات٘ ٚسذٸ٘ ٚقٝاَ٘ ٜ٫ٚٚت٘ إٜاْا  -أٌٖ ايبٝت ٚ -إٕ يًكرب نَ٬اّ
ؾـ ٞنٌ ٜ ّٜٛك : ٍٛأْا بٝت ايػطب , ١أْا بٝت ايٛسؿ , ١أْا بٝت ايسٚز  ,أْا
ايكرب  ,أْا ضٚن َٔ ١ضٜاض ايـذٓ ١أ ٚسؿط َٔ ٠سؿط ايٓريإص.
ٖصا ايـشسٜح طبين ا٫غ ّ٬عً ٢مخؼ....ص قس مسع٘ ظضاض ٠ؾػأٍ
عٔ أؾهًٗا ؾكاٍ ي٘ اٱَاّ ايباقط( :)طاي ١ٜ٫ٛأؾهٌ ,٭ْٗا َؿتاسٗٔ ,
ٜ ٫ َٔٚسخٌ يطاع ١اهلل ٚعبازت٘ َٔ باب اي ١ٜ٫ٛمل تكبٌ َٓ٘ طاع , ١ؾٗٞ
َؿتاح ا٭عُاٍ ايكايـش ١نًٗاص ,ثِ قاٍ (: )
طٚايٛاي ٖٛ ٞايسي ٌٝعًٔٗٝص ٜسٍٸ ايٓاؽ َٔ قبٌ اهلل غبشاْ٘ عً٢
ز : ٜ٘ٓا٭ضنإ ا٭ضبعٚ ١باق ٞؾطٚع ايسٚ ,ٜٔايَ ١ٜ٫ٛؿتاح ايسٚ ٜٔباب أضناْ٘
اييت ٜٓؿتض بٗا غذٌ عُاٍ اْ٫ػإ  :ؾُٔ آَٔ بايٚ ١ٜ٫ٛإعتكس باٱَاَ ١إْؿتض
ي٘ غذٌ قايـض عٓس اهلل ٚناْت ا٭ ١ُ٥زي ً٘ٝإىل اهلل ٚز ٜ٘ٓايك َٔٚ ,ِٜٛمل
 َٔ٪ٜبايٚ ١ٜ٫ٛمل ٜعتكس اٱَاَ ١مل ٜهٔ عًُ٘ تاَاّ ٚمل ٜهٔ عٓس ٙغذٌ
ايكايـشـٝـٔ ٭ْ٘ ٜؿـكس َـؿتاح ايعٌُ ايكايـض ٚمل ٜهٔ ي٘ ٚآٍ َٔ اهلل ٚزيـٝـٌ
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عً ٢ز ٜ٘ٓايك ِٜٛيٝػتسٍٸ باضؾازٚ ٙتٛدٜٚ ٘ٗٝعٌُ بٗس . ٜ٘ثِ قاٍ (: )
طؾأخص ايٓاؽ بأضبعص غايب ايٓاؽ إيتعَٛا َٔ أضنإ ا٫غ ّ٬بايك٠٬
ٚايعناٚ ٠ايـشر ٚايك ّٛطٚتطنٛا ٖصٙص ٜعين اي ١ٜ٫ٛؾًِ ًٜتعَٛا ب١ٜ٫ٛ
عًٚ ٞأبٓا ٘٥ايـُـدكٛقني ٚ ,غٝػأي ٕٛعٓٗا ٜٚـذس ٕٚايـدػطإ ايعع. ِٝ
٪ٜٚنس ؾهٌ ايٚ ١ٜ٫ٛععُ ١ؾإٔ اٱَاََ : ١ا ٚضز يف ايـدرب ايـذعؿطٟ
ايؿطٜـ :طإٕ اهلل ععٸ ٚدٌٸ ؾطض عً ٢خًك٘ مخػاّ ؾطخٸل يف أضبع ٚمل
ٜطخٸل يف ٚاسس٠ص أ ٟإٕ اهلل غبشاْ٘ ضخٸل يف ا٭ضنإ ا٭ضبع ١يف بعض
ايـُٛانع ٚمل ٜطخٸل برتى اي ١ٜ٫ٛأق , ّ٬ؾاْ٘ غبشاْ٘ ضخٸل يف تككري
ايك ٠٬عٓس ايػؿط ٚبتأخريٖا عٔ ٚقت ايؿه ١ًٝعٓس ايعصض ٚبرتنٗا ساٍ ؾكس
ايطٗٛض : ٜٔايـُاٚ ٤ايرتاب  ,نُا ضخٸل يف تطى ايعنا ٠عٓس ؾكس ايـُاٍ
خل يف تطى
ايعن ٟٛأ ٚعٓس عسّ بًٛؽ َكساض ٙايٓكاب ٚايـشسٸ ايـُعني ٚ ,ض ٸ
ايـشر عٓس ؾكس اٱغتطاعٚ ,١ضخٸل يف تطى ايك ّٛيًُطٜض ايـُتهطض
ٚايـُػاؾط ٚايـُعصٚض .
بُٓٝا ايٚ ١ٜ٫ٛإعتكاز اٱَاَ ١مل ٜطخٸل يف تطنٗا أق , ّ٬بٌ سهِ بإٔ
َٔ مل ٜعتكس باٱَاَٚ ١اي ١ٜ٫ٛيٝؼ َٔ ايكايـشني  َٔ ٫ٚايـَُٓ٪ني ٚأْ٘
تصٖب أعُاي٘ ايـشػٖٓ ١با٤ٶ َٓجٛضاّ  ٫أدط  ٫ٚثٛاب  ٫ٚقطب َٔ ايطمحٔ
نُا دا ٤يف ايـدرب ايـذعؿط ٟايكشٝض  :طإٕ اهلل غبشاْ٘ ٜكَ : ٍٛٳٔٵ ٜٴطٹعٵ
عًَٝٵِٗٔٵ سٳؿٹٝعّا  ,أَا ي ٛإٔ ضد ّ٬قاّ يً٘ٝ
غًِٓٳاىَ ٳ
ايطٻغٴٍٛٳ ؾَ َكسٵ أَطَاعٳ اي ًٖ٘ٳ َؾُٳا َأضٵ ٳ
ٞ
ٚقاّ ْٗاضٚ ٙتكسٸم بـذُٝع َاي٘ ٚسرٸ مجٝع زٖطٚ ٙمل ٜعطف ٚ ١ٜ٫ٚي ٸ
ٌ
اهلل ؾٛٝايٜٚ ٘ٝه ٕٛمجٝع أعُاي٘ بس٫يت٘ إيَ - ٘ٝا نإ ي٘ عً ٢اهلل ععٸ ٚد ٸ
سلٸ يف ثٛاب٘  ٫ٚنإ َٔ أٌٖ اٱٜـُإص ثِ قاٍ عٔ أٌٖ اٱٜـُإ  :طأٚي٦و
 -ايـُـشػٔ َِٓٗ ٜسخً٘ اهلل ايـذٓ ١بؿهٌ ضمحت٘ص .
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 -27طال تطتركسّٕ ايبٚ ٍٛال تتٗا ٕٚبصالتو فإ زض ٍٛاهلل  قاٍ
عٓد َٛت٘  :يٝظ َّٓ َٔ ٞإضتدف بصالت٘ ٚ ,ال ٜسد عً ّٞايـرٛض ال ٚاهلل,
ٚيٝظ َين َٔ غسب ايـُطهس ,ال ٜسد عً ّٞايـرٛض ال ٚاهللص.
ٖصا سسٜح قشٝض ضٚا ٙايهًٝين ٚايكسٚم (ضض) بػٓسُٖا إىل اٱَاّ
ايباقط (ٚ )قس تهطٸضت ٖص ٙايهًُات َٔ ضغ ٍٛاهلل( َٔٚ )أٌٖ بٝت٘
(. )
ٚقس تهُٸٔ ايـشسٜح ْكا٥ض ٚتـشصٜطات ث٬ث: ١
 -1ط ٫تػتشكطٕٸ ايبٍٛص  ٫ٚتتٗا ٕٚب٘ ؾإ ايبْ ٍٛـذاغٚ ١قصاض٠
٫بس َٔ ايتٛق ٞعٓٗا ٚايتطٗٸط َٓٗا ٚعسّ ايتػاَـض بٗا ٚعسّ ايػُاح بتًٜٛجٗا
أعها ٤ايـذػِ أ ٚأدعا ٤ايجٝاب ايـًُبٛغ ,١ؾإ يًب ٍٛآثاضاّ ضٚس ١ٝغًب ١ٝيف
ايسْٝا بٌ ٚا٭خط: ٣
أَا ؾُٝا بعس عايـِ ايسْٝا ؾٛٝدب عصاب ايكرب قاٍ ضغ ٍٛاهلل(:)
طإغتٓعٖٛا َٔ ايبٍٛص ٜعين إطًبٛا ايٓعاٖٚ ١ايٛقا َٔ ١ٜايبٚ ٍٛتطٗٸطٚا َٓ٘
ي ٛأقابهِ  ,ثِ قاٍ ( :)طؾإ عاَ ١عصاب ايكرب َٓ٘ص َٔ ايبٚ , ٍٛقاٍ
أَري ايـَُٓ٪ني( :)طعصاب ايكرب ٜه َٔ ٕٛايُٓٚ ١ُٝايبٚ ٍٛععب ايطدٌ
عٔ أًٖ٘ص ٜعين إعتعاي٘ ظٚدت٘ ٚغ ٤ٛخًك٘ َعٗا ٚتككري ٙيف سكٛقٗا .
ٚيف  ّٜٛايكٝاَ : ١ايص ٟطٜ ٫باي ٞأ ٜٔأقاب ايب َٔ ٍٛدػسٜ ٙػكَٔ ٢
ايـشُٚ ِٝايـذشٜٓٚ , ِٝاز ٟبايٚ ٌٜٛايجبٛضص َٔ ؾس ٠ايعصاب طست٢
ٜتأشٸ ٣أٌٖ ايٓاض َٓ٘ عًَ ٢ا بِٗ َٔ ا٭ش٣ص .
ٚأَا يف عايـِ ايسْٝا ؾٝتًٛٸخ بسْ٘ أ ٚثٛب٘ بايب ٍٛايكصض ٜٚتٓذؼ ٚتبطٌ
ق٬ت٘ ٚتؿك ٢ضٚس٘طٚأغطع َا ٜه ٕٛايؿٝطإ إىل اٱْػإ  ٖٛٚعً ٢ساي١
ايب ٍٛقاُ٥اّ َع عسّ ايـُبا٠٫ص طإٕ ايب ٍٛقاُ٥اّ َٔ غري عًٓ َٔ ١ايـذؿا٤ص
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ٚإشا ناْت ؾ ٘ٝعً ١تعصضٚ ٙتهططٸ ٙإىل ايب ٍٛقاُ٥اّ ؾ٬بس َٔ ايتٓ ٛق ٞؾسٜساّ
َٔ تًٛٸخ بسْ٘ أ ٚثٛب٘ ٚ ,إشا تًٛٸخ غاضع يتطٗري. ٙ
إشٕ ٫بس َٔ ايتٛقٓ َٔ ٞايب٫ٚ ٍٛبس َٔ ايـُباٚ ٠٫اٖ٫تُاّ يتطٗري ايبسٕ
ٚايجٛب عٓ٘ ي ٛأقاب ايب ٍٛأسسُٖا ٫ٚ ,بس َٔ غػً٘ بايـُاَ ٤طتني تٛنٝساّ
َ :ط ٠بعس َط ٠ستٜ ٢طٗط ٜٓٚك َٔ ٢يٛخ ايبٖٚ , ٍٛصا  -ايتٛقٚ ٞايتطٗط -
آتٺ يف عُ ّٛايٓذاغ,١يهٔ ايب ٍٛأؾسٖا ٚيصا ٜتهطض ايػػٌ َٓ٘.
 -2ط ٫ٚتتٗا ٕٚبك٬توص أ ٫ ٟتتػاٌٖ بٗا  ٫ٚتػتدؿٓٗا ؾتٓككٗا أٚ
تػتعذٌ بٗا أ ٚتـدؿٓـ َٓٗا أ ٚت٪دٸًٗا عٔ ٚقتٗا أ ٚبسٚ ٚقتٗا ٚؾهًٝتٗا ؾإ
طايك ٠٬عُٛز ايسٜٔص ٜٚه ٕٛايتٗا ٕٚؾٗٝا ٚاٱغتدؿاف بٗا تٗاْٚاٺٶ يف
عُٛز ايسٚ ٜٔأغاغ٘ ٜٚه ٕٛبٓٝاْ٘ اٱٜـُاْ ٞنعٝؿاّٚ ,قس تـشكل ق ٍٛضغٍٛ
اهلل(َ )طاضاّ  :طإٜانِ إٔ ٜػتدـٸ أسسنِ بك٬ت٘  ,إْ٘ يٝؼ َين َٔ
إغتدـٸ بك٬ت٘ ٜٓ ٫ ,اٍ ؾؿاعيت ٜ ٫ ,طز عًٞٸ ايـشٛض ٚ ٫ ,اهللص قاهلا
عٓس َٛت٘ ٚيف ايػاع ١ا٭خري َٔ ٠عُط ٙايؿطٜـ .
ٚاٱغتدؿاف بايكٚ ٠٬ايتٗا ٕٚبؿعًٗا ٜعين عسّ إقاَتٗا تا ٸَ ١ا٭دعا٤
ٚايؿطا٥ط قشٝش ١نُا قٖٓ٬ا ضغ ٍٛاهلل( )نإٔ ٜػتعذٌ يف ؾعًٗا
ؾتؿػس سطناتٗا ٚأشناضٖا ٚمل تهٔ نُا أَط اهلل غبشاْ٘ ٚأضاز َ ٸٓا ؾعًٗا,
ٖٚصا َا ٜؿاٖس عً ٢أنجط ايـُكًني إ َٔ ٫إتك ٢اهلل غبشاْ٘  ,قاٍ إَآَا
ايباقط( :)طبٓٝا ضغ ٍٛاهلل  دايؼ يف ايـُػذس إش زخٌ ضدٌ ؾكاّ
ٜكًٓ ٞؾًِ ٜتِ ضنٛع٘  ٫ٚغذٛز , ٙؾكاٍ ْ : كط نٓكط ايػطابص ٚايٓكط ٖٛ
إيتكاط ايطا٥ط بـُٓكاض ٙسب ١ايطعاّ ٖٚ ,صا نٓا ١ٜعٔ اٱغتعذاٍ يف أزا٤
ايكَٚ ٠٬ا ٬ٜظَ٘ َٔ عسّ إغتٝؿا ٤أضنإ ايك - ٠٬ضنٛعٗا ٚغذٛزٖا -
ٚعسّ تـُاّ أدعاٖ٤ا ساٍ طُأْٚ ١ٓٝخؿٛع َطًٛب يف ايك ٠٬بني ٜس ٟاهلل
ٔ عً ٢غري
تعاىل ,ثِ قاٍ( :)طيَ ٔ٦ات ٖصا ٖٚ -هصا ق٬ت٘  -يُٛٝت ٸ
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زٜينص ؾايصٜ ٟػتدـٸ بك٬ت٘ ٜٚػتعذٌ ؾٗٝا ٚتؿٛت َٓ٘ ايك ٠٬ايتا ٸَ١
ايكشٝش ١إشا َات َػتُطٸاّ نصيو مل ٜـُت َػًُاّ  ,ؾُا بايو  :ساٍ تاضى
ايك َٔ ٠٬أقًٗا  ,ؾاْ٘ ٜـُٛت ٜٛٗزٜاّ  ٫ؾؿاع ١ي٘ َٔ ضغ ٍٛاهلل٫ٚ 
ٜطز عً ٘ٝايـشٛض ٚ ,يف أؾسٸ عصاب اهلل .
ٚضز يف ايـدرب ايكشٝض عٔ ايكازم(َ )ـداطباّ قاسب٘  :إبإ بٔ
تػًب  -بك ٍٛدس :)( ٙطٜا أبإ  :ايكًٛات ايـدُؼ ايـُؿطٚنات َٔ
أقاّ سسٚزٖٔ ٚساؾغ عًَٛ ٢اقٝتٗٔص أ ٟق ٖٔٓ٬بٛقتٗا داَعاّ ٭دعاٗ٥ا
ٚؾطا٥طٗا قشٝش ّ١تاَٸ ّ ١طيك ٢اهلل  ّٜٛايكٝاَٚ ١ي٘ عٓس ٙعٗس ٜسخً٘ ب٘ ايـذٓ١
 َٔٚ ,مل ٜكِ سسٚزٖٔ ٚمل ٜـشاؾغ عًَٛ ٢اقٝتٗٔ يك ٢اهلل  ٫ٚعٗس ي٘ :إٕ
ؾا ٤عصٸب٘ ٚ ,إٕ ؾا ٤غؿط ي٘ص .
ؾٓٝبػ ٞيهٌ َ٫ - ١َٓ٪َٚ َٔ٪غُٝا ايؿباب َُٓٗا -إٔ ٜتعًِٓ َٔ ؾك٘ٝ
عسٍ  َٔ -نتاب٘ ٚضغايت٘ ايعًُ : - ١ٝأسهاّ ق٬ت٘ ٚسسٚزٖا  :أدعاٖ٤ا
ٚؾطا٥طٗا ٚعُ ّٛأسهاَٗا ,ؾإ يًك ٠٬سسٚزاّ ٚأسهاَاّ بٝٸٓٗا ضغ ٍٛاهلل
(ٚ )أٌٖ بٝت٘(ٚ )تعًُٓٗا ايؿكٗاٚ َِٗٓ ٤بٝٸٖٓٛا يًٓاؽ يف نتبِٗ .
ٜٓٚبػ ٞإٔ ٜ ٫تأخٸط يف ايتعًِٓ ٚايتؿكٓ٘ ستٜ ٢كري عُط ٙغتني أ ٚغبعني
غٓ ١ؾٝتعًِ يف آخط عُطٜٚ ٙكًٓ ٞدٝساّ  ,بٌ ٜٓبػ ٞإٔ ٜبازض يًتع ًِٓ ٚايتؿ ٓك٘
ساٍ ايؿباب  َٔٚأ ٍٚظَإ بًٛغ٘ ٚتٛدٸ٘ ايتهايٝـ إي. ٘ٝ
ٖٓٚا أسبٸ تس ٜٔٚسسٜح قازم آٍ َـشُس (ْ ٖٛٚ )كض مجٌٝ
دًَ ٌٝتٛدٸ٘ إىل عُ ّٛايـَُٓ٪ني ٫غُٝا ايصٜ ٜٔعتكس ٕٚعًٛٸ إٜـُاِْٗ ٚق٠ٛ
إيتعاَِٗ ٜ -ك:)( ٍٛ
طإشا قًٓٝت ق ٠٬ؾطٜه ١ؾكًٓٗا يٛقتٗاص أ ٟبازض إيٗٝا يف أٚ ٍٚقتٗا
َٔ ز ٕٚتأخري ثِ قًٓٗا بـدؿٛع ٚسايَ ١ـدكٛق ٖٞ ١سايٜ َٔ ١ـدؿ٢
ؾطام ايسْٝا بعس تـُاّ ق٬ت٘  :طؾكًٓٗا يٛقتٗا قَٛ ٠٬زٸع ٜـداف إٔ ٜ ٫عٛز
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إيٗٝا أبساّ  ,ثِ إقطف بكطى إىل َٛنع غذٛزىص  ٫ٚتؿػً٘ بأَٛض ايسْٝا
بٌ تٛدٸ٘ إىل ق٬تو ٚأغطاض سطناتو ٚشنطى يطبٸو ,ؾاْو  -أٜٗا
ايـُكًٓ -ٞطي ٛتعًِ َٔ عٔ ٜـُٓٝو ٚمشايو ٭سػٓت ق٬تو ٚ ,إعًِ
أْو بني ٜسٜ َٔ ٟطاى  ٫ٚتطاٙص ؾأقبٌ عً ٢ق٬تو ست ٢تكبٌ َٓو ,
ٚإيتؿت إىل أْو تٓاد ٞضبو يف ق٬تو  ,ستٜ ٢كبٌ ضبو عًٝو
سخ ْؿػو
ٜٚػتذٝب زعٛتو  ٫ٚ ,تؿػٌ ْؿػو بػري ق٬تو  ٫ٚتـش ٸ
بؿ ٤ٞغ ٣ٛق٬تو ٚأشناضى  ٫ٚ ,تهٔ َٔ طايٖصٹٜٔٳ ٖٴِٵ عٳٔٵ قٳَ٬تٹِٗٔٵ
غٳاٖٴٕٛٳص غاؾً , ٕٛثِ قاٍ (:)
طٚاشا قُت إىل ايك ٠٬ؾعًٝو باٱقباٍ عً ٢ق٬تو  ,ؾاْـُا يو َٓٗا
َا أقبًت عً ٫ٚ ,٘ٝتعبح ؾٗٝا بٝسٜو  ٫ٚبطأغو  ٫ٚبًشٝتو  ٫ٚ ,تـشسٸخ
ْؿػوص ؾإ ايعبح يف ايكٚ ٠٬سسٜح ايٓؿؼ ٚإْؿػاهلا بأَٛض ايسْٝا
ٜؿػًو عٔ ق٬تو ٚعٔ اٱقباٍ عًٗٝا ٚعٔ ايتأٌَ يف أغطاضٖا ٚسطناتٗا
ٚأشناضٖا ؾٝؿٛت َٓو ثٛابٗا ٚخريٖاٚ ,ايك ٠٬ايـشػٓ - ١عُٛز ايسٖٞ -ٜٔ
اييت ٜكبٌ ايـُكً ٞعًٗٝا ٜٚكطف ْؿػ٘  -قسض اٱَهإ  -ع ٸُا ٜؿػً٘ عٓٗا
ٚعٔ ا٫قباٍ عًٗٝا ٚ ,إْـُا يًُكً َٔ ٞق٬ت٘  :ايكسض ايصٜ ٟكبٌ ؾٗٝا عً٢
ٔ ٖٴِٵ
ق٬ت٘ َٓٚادا ٠ضب٘ بتٛدٸ٘ ٚتؿهطٚ ,قس َسح اهلل غبشاْ٘ يف قطآْ٘ طايٖصٹ ٜٳ
ؾعٴٕٛٳص هلل َ :ػتشهط ٕٚيف أشٖاِْٗ ععُت٘ ٚد٬ي٘
ؾٹ ٞقٳَ٬تٹِٗٔٵ خٳا ٹ
غبشاْ٘ ٚ ,خاؾع ٕٛيف قًٛبِٗ ٚ ,عً ٢أعها ِٗ٥آثاض ايـدؿٛع ٚاٱقباٍ
عً ٢ايكَٓٚ ٠٬ادا ٠ايطمحٔ  ,قاٍ ( :)طٚيٝؼ َٔ عبس ٜكبٌ بكًب٘ يف
ق٬ت٘ إىل اهلل تعاىل إ ٫أسبٸ٘ اهلل ٚأقبٌ بٛدٗ٘ إي٘ٝص .
ؾٓٝبػ ٞيهٌ َ ١َٓ٪َٚ َٔ٪إٔ ٜكبٌ عً ٢اهلل ساٍ ق٬ت٘ ٜٚـدؿع هلل
ٜٚتؿهط يف َعاْ ٞق٬ت٘  :ضنٛع٘ ٚغذٛزٚ ٙأشناضٚ , ٙقس ؾطسٓاٖا يف
نتابٓا (َهاضّ ا٫خ٬م) .
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ٜٓٚبػ ٞيهٌ َ : ١َٓ٪َٚ َٔ٪إٔ ٜتؿهطا أُْٗا ٜكَٛإ يف ق٬تُٗا بني
ٜس ٟاهلل ايصٜ ٟطاُٖا ٜٚطًٓع عً ٢قًبُٗا ٚ ,قس نإ ضغ ٍٛاهلل()
ٚأَري ايـَُٓ٪ني(ٚ )أبٓاُٖ٩ا ايكايـشني( )إشا قاَٛا إىل ايك ٠٬قاٍ
نٌ ٚاسس َِٓٗ  :طٚدٸٗت ٚدٗ ٞيًص ٟؾطط ايػُاٚات ٚا٫ضضص ثِ
تػٝٸطت أيٛاِْٗ ٚإضتعست ؾطا٥كِٗ َٓ٘ خٛؾاّ ٚخؿٚ , ّ١ٝعطقت أبساِْٗ ,
ٚنإ ايـشػٔ بٔ عًٜ )( ٞك : ٍٛطسلٸ يـُٔ أضاز إٔ ٜسخٌ عً ٢شٟ
ايعطف دٌٸ ٚععٸ إٔ ٜتػٝٸط يْ٘ٛص خٛؾاّ ٖٝٚبٚ ّ١خؿٛعاّ  ,ؾٓٝبػ ٞيٓا إٔ ْتأغٸ٢
بِٗ ْٚكتس ٟبػريتِٗ ْٚـداف اهلل ْٚـدؿاْٗٚ ٙاب٘  ,ؾاْ٘ ٜطاْا ٚإٕ
مل ْـط ٙغبشاْ٘ ٚتعاىل عًٛٸ ٶٺا نبرياّ .
ٜٓٚبػ ٞيٓا إٔ ْتصنط ق ٍٛضغ ٍٛاهلل ( :)طضنعتإ َكتكستإ يف
تؿهٓط خري َٔ قٝاّ يٚ ١ًٝايكًب ٙ٫ٺ غاٙٺص َٓؿػٌ عٔ ق٬ت٘ غري َتؿهٓط
بٗا  -بـشطناتٗا ٚأشناضٖا . -
 -3طٚيٝؼ َٓٸ َٔ ٞؾطب ايـُػهطٜ ٫ ,طز عًٞٸ ايـشٛض ٚ ٫ ,اهللص
ٖص ٙتٛنٝسات ٚؾٗٝا قػِ باهلل ايعع ٖٞٚ , ِٝتـشصٜط َٔ أغٛأ ايؿعاٍ :
ؾطب ايـُػهط  ٖٛٚايـُا٥ع ايصٜ ٟرتتٸب عً ٢ؾطب٘ ساي ١اٱغهاض ٚؾكسإ
ايعكٌ ٚايؿعٛض َٚا ٜكاسب٘ َٔ ايـشا٫ت ايػ ١٦ٝاييت ٜعطؾٗا ايهجري ٜٚطْٗٚا
عً ٢ايؿاضبني ٚ ,أععِ أْٛاع٘ ٚأؾسٸٖا سطَٚ ّ١ؾطٸاّ  :ؾطب ايـدُط .
إٕ ؾاضب ايـُػهط عَُٛاّ يٝؼ قطٜباّ َٔ َـشُس ٚيٝؼ َٔ ايـُػًُني
ٜ ٫ٚؿؿع ي٘ ضغ ٍٛاهلل (ٜ ٫ٚ )طز عً ٘ٝايـشٛض يٝػك ّٜٛ ٘ٝايعطـ
ا٫نرب ,قاٍ إَآَا ايكازم( : )طؾاضب ايـدُط ٜأت ّٜٛ ٞايكٝاََ ١ػٛٸزاّ
ٚدٗ٘ َا ّ٬٥ؾسق٘ َسيعاّ يػاْ٘  -أَ ٟـدطد٘ َٔ ؾس ٠ايعطـ ٜٓ -از: ٟ
ايعطـ ايعطـصطَٔ ؾطب َػهطاّ نإ سكاّ عً ٢اهلل إٔ ٜػك َٔ ٘ٝط١ٓٝ
خباٍ ٖٞٚ,قسٜس ؾطٚز ايبػاٜاص ٖٛٚقٝض ٚزّ ٜـدطز َٔ ؾطٚز ايعاْٝات .
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إٕ ؾطب ايـُػهط أ ٚايـدُط َٔ أععِ ايـُـشطَات ٜٚ ,أت ٞبعس قتٌ
ايٓؿؼ ايرب ١ٝ٥يف ؾس ٠اٱثِ ,يٝؼ ؾٛقُٗا إثِ ٚغَٚ ٤ٛعك ١ٝغ ٣ٛايؿطى
باهلل ايعع , ِٝقاٍ ضغ ٍٛاهلل (:)طإٕ ايـدُط ضأؽ نٌ أثِص ٚطَا
عك ٞاهلل بؿ ٤ٞأؾسٸ َٔ ؾطب ايـُػهطص ٚٚضز يف ضٚاٜات قشٝش : ١طَا
بعح اهلل ْبٝاّ قط إ ٫بتشط ِٜايـدُطص ٚإٔ طث٬ثٜ ٫ ١سخً ٕٛايـذٓ: ١
ايػؿٓاى يًسّ ٚ ,ؾاضب ايـدُط َٚ ,ؿٸا ٤بايُٓ١ُٝص ايـُؿطٸم بني ا٭سب. ١
ٚنأْ٘ يف نٌ ظَإ ٜٛدس أْاؽ ٜؿطب ٕٛايـدُط ٚايـُػهط ٜٚكًْ ٕٛعري
بعض خًؿا ٤بين أَٚ ١ٝبين ايعباؽ ,ؾكاٍ ضغ ٍٛاهلل( )عٔ ٖ : ٤٫٪طَٔ
ؾطب مخطاّ مل تكبٌ َٓ٘ ق ٠٬أضبعني َٜٛاّص .
ٚٚضزت َ٦ات ا٭خباض عٔ ضغ ٍٛاهلل (ٚ )عٔ أٌٖ بٝت٘ ( )يف
بٝإ ععُ ١سطَ ١ؾطب ايـدُط أ ٚايـُػهط ٚقباس ١ايؿعٌ ٚعع ِٝإثـُ٘
ٚعكاب٘ٚ ,أؾسٸِٖ ايـُسَٔ عً ٢ايؿطب ؾاْ٘ طٜ ٫سخٌ ايـذَٓ ١سَٔ
ايـدُطص بٌ ٜـدًس يف ايٓاض .
ٖٓٚا أٚدٸ٘ ْساٚ ٞ٥زعٛت ٞإىل ايـَُٓ٪ني ٚايـَُٓ٪ات ايكازض ٜٔعً٢
إبعاز ؾاضب ايـدُط عٔ ؾطب٘ ٚإقٓاع٘ ٚعطض ايتٛب ١عًٚ ٘ٝزعٛت٘ يًشل
ٚٱدتٓاب ايػهط تٛبْ ّ١كٛساّ قازقَ ّ١ـدًك ّ١يٓؿػ٘ َٚـدًٓك َٔ ١ايعصاب
ايؿسٜس ٚايـدًٛز يف ايٓاض ٚايـذش: ِٝ
ؾإٸ يًٗاز ٟايٓاٖ ٞعٔ ايـُٓهط زضد ّ١عع ١ُٝٶ.
ٚيًُٗتس ٟايـُٓتٗ ٞعٔ َٓهط ؾطب ايـدُط أ ٚايـُػهط خ٬قاّ ٜ ٫عطؾ٘
سلٸ ايـُعطؾ ١إ ٫بعس إٔ تػُض ايـُ٥٬ه ١عٚ ٘ٓٝتـُٛت ْؿػ٘ ٜٚـشٌ أدً٘ .
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 -28طإٕ اهلل عصّ ٚجٌّ فسض يًفكسا ٤يف َاٍ االغٓٝاَ ٤ا ٜطعِٗ ٚ ,يٛ
عًِ إٔ ذيو ال ٜطعِٗ يصادِٖ  ,إِْٗ مل ٜؤتٛا َٔ قبٌ فسٜض ١اهلل عصّ ٚجٌّ ,
ٚيهٔ أٚتٛا َٔ َٓع َٔ َٓعِٗ ذكِٗ  ,ال َـُا فسض اهلل هلِ ٚ ,ي ٛإٔ ايٓاع
أّدٚا ذكٛقِٗ يهاْٛا عاٜػني بـدريص .
ٖصا سسٜح قشٝض ضٚا ٙايـُؿاٜذ باغٓاز قشٝش ١دساّ عٔ اَ٫اّ
دعؿط بٔ َـشُس ايكازم( ٖٛٚ ,)سسٜح دً ,ٌٝعًَ ٘ٝػش ١ايٓب٠ٛ
ٚاٱَاَٚ ١ايٛس َٔ ٞاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ْٚ ,ـشٔ ْعتكس إٔ سسٜجِٗ ٖٛ
سسٜح دسِٖ( )تًكٓٛا عً َِٗٛنابطاّ عٔ نابط عٔ أَري ايـَُٓ٪ني()
عٔ ضغ ٍٛاهلل( )عٔ درب )(ٌٝ٥عٔ ايباض ٟدٌٸ ٚع. ٬
ٖصا ايـشسٜح قس تهُٔ ؾكطات َٚهاَني عاي: ١ٝ
 -1طإٕ اهلل ععٸ ٚدٌٸ ؾطض يًؿكطا ٤يف َاٍ ا٭غٓٝاَ ٤ا ٜػعِٗص
ٜٚهؿٜٚ ِٗٝػسٸ سادتِٗ ٜٚسؾع ؾكطِٖ  ,يكس ؾطض اهلل يف أَٛاٍ ا٭غٓٝا٤
سكٛقاّ أُٖٗا ٚأععُٗا ؾأْاّ  :ايعناٚ ٠ايـدُؼ  ,بٗا تٓػسٸ ساد ١ايؿكطا٤
ٜٓٚسؾع عٛظِٖ ٚسادتِٗ ٜٚػتك ِٝايـُـذتُع إقتكازٜاّ  ,قاٍ إَآَا ايكازم
( :)طإْـُا ٚنعت ايعنا ٠إختباضاّ يٮغٓٝاَٚ ٤ع ّ١ْٛيًؿكطا٤ص ٖٚصإ
ٖسؾإ ععُٝإ َٔ دعٌ ايعنا ٠عً ٢أعٓام ا٭غٓٝا: ٤
ا٭ : ٍٚإختباض ا٭غٓٝاٚ ٤إبتٚ ِٖ٩٬إَتشاِْٗ ٌٖ ٪ٜزٸْٗٚا أّ ٜـُٓعْٗٛا
عٔ َػتشكٓٗٝا ٚ ,قس ؾا٤ت إضاز ٠اهلل تعاىل إختباض عباز ٙيٝؿتـِٓٗ ٜٚبًتِٗٝ
ثِ ٜػتبني بعسٜٚ ٙتٸهض ايطا٥ع َِٓٗ َٔ ايعاقٖٓ َٔٚ , ٞا ؾا ٤غبشاْ٘
ٕ ؾٹَ ٞأ ٵَٛٳا ٹيهُِٵصباخطاز ايعناٚ ٠ايـدُؼ ٚزؾعٗا يـُػتشكٓٗٝا .
طيَ ٴت ٵب ًَٛٴ ٻ
ايجاَْ : ٞع ١ْٛايؿكطاٚ ٤غسٸ إستٝادِٗ ٚضؾع ايعٛظ ٚايؿكط عِٓٗ ٚ ,ؾـٞ
ضٚا : ١ٜط إْـُا ٚنعت ايعنا ٠قٛت ّا يًؿكطا٤ص ٜتكٛٸتَٗٓ ٕٛا ٜٚػسٸ ٕٚدٛعِٗ
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ٜٚػرت ٕٚأدػازِٖ َٔ ايعط , ٣نُا ٚنعت ايعنا ٠طتٛؾرياّ ٭َٛاهلِص
أ ٟ٭َٛاٍ َٔ ٜسؾعْٗٛا ؾإ زؾعٗا ٜٛدب ايربن ١ؾٗٝا ْٚـُٛٸٖا ٚنجطتٗا .
إشٕ ٜٓتؿع ايػين َٔ زؾع ايعنا ٠نُا ٜٓتؿع ايؿكري ٚ ,قس قاٍ ضغ ٍٛاهلل
( :)طسكٸٓٛا أَٛايهِ بايعنا٠ص ٭ٕ زؾعٗا ٜٛدب سكاْ ١أَٛاهلِ
ٚسطاغتٗا َٔ ايتًـ ٚايٓكل ٚايهٝاع ٚايػطقٚ ١ايػكب ٚايٓٗب .
ثِ ٜكػِ ( )باهلل غبشاْ٘  ٖٛٚأقسم ايـدًل  :طٚأقػِ بايص ٟخًل
ايـدًل ٚبػط ايطظم أْ٘ َا ناع َاٍ يف بــطٸ أ ٚبـشط إ ٫برتى ايعناَٚ ,٠ا
قٝس طري يف بطٸ أ ٚبـشط إ ٫برتى ايتػبٝض يف شيو ايّٛٝص .
ٚيٝعًِ ا٭غٓٝا ٤إٔ ايعناٚ ٠ايـدُؼ  ٫تٓكل أَٛاهلِ ٚإٔ َٓعٗا عٔ
أقشابٗا ٜ ٫عٜس أَٛاهلِ  ,قاٍ ضغ ٍٛاهلل( :)طَا سبؼ عبس ظناّ٠
ؾعازت يف َاي٘ص ٚقاٍ َْ٫ٛا ايكازم ( :)طَا أز ٣أسس ايعنا ٠ؾٓككت
َٔ َاي٘ َٓ ٫ٚ ,عٗا أسس ؾعازت يف َاي٘ص بٌ إٕ زؾعٗا يـُػتش ٓكٗٝا ٜٛدب
طٗاض ٠ايـُاٍ ايـُعنٓٚ ٢ايـُـدُٸؼ ٚسك ٍٛايربن ١ؾٚ ٘ٝايُٓٛٸ يف عايـِ ايسْٝا
دًٹ ُؿ٘ٴص أٜ ٟعٛٸن٘ ط ٳ ٚٴٖٛٳ خٳٝٵطٴ
٤ٞٺ ؾَ ٴٗٛٳ ٴ ٜٵ
ؾ ٵ
قاٍ اهلل تعاىل  :ط ٳَٚٳا أَْؿَكِتٴِٵ َٹٔٵ ٳ
ايطٻاظٔقٹنيٳص ٜٚعٛٸن٘ يف اٯخط ٠بايجٛاب ايععٚ ِٝبايـذٓ ١اييت ٖ ٞأدط ا٭بطاض
 ٬ٹ٥هَ١ٹ
ا٭غدٝا , ٤قاٍ اهلل تعاىل  :طا ِيبٹطٻ َٳٔٵ آَٳٔٳ بٹاي ًٖ٘ٹ ٚٳايِ ٳٛٝٵّٔ اٯخٹطٔ ٚٳا ِيُٳ َ
س ِّب٘ٹ ٳش ٟٔٚايِكُطٵبٳٚ ٢ٳايِٝٳتٳاَٳٚ ٢ٳايُِٳػٳانٹنيٳص
عًَ ٢ٴ
ٚٳا ِيهٹتٳابٹ ٚٳايٓٻبٹِّٝنيٳ ٚٳآتٳ ٢ا ِيُٳاٍٳ ٳ
ع ًَُٴٕٛٳص ٚقاٍ ضغ ٍٛاهلل (: )
ط ٳَٚٳا تٴٓؿٹكُٛا َٹٔٵ خٳٝٵطٕ ٴ ٜٳٛفٻ ٔإيَ ٵٝهُِٵ ٳَ ٚأْٵتٴِٵ  َ٫ٴت ِ
طأٜٗا ايـُػًُ ٕٛظنٓٛا أَٛايهِ تكبٌ ق٬تهِص ؾ٬بس َٔ اٱْؿام ٚإعطا٤
ايـدُؼ ٚايعنا ٠ؾاُْٗا سلٸ اهلل ايص ٟؾطن٘ يف أَٛاٍ ا٭غٓٝا ٤يـُع١ْٛ
ايؿكطا٫ٚ ,٤بس َٔ ن ٕٛاٱْؿام ٚإتٝإ ايـشلٸ يـُػتشك٘ سبٸاّ هلل ٚتك ٸطباّ إي٘ٝ
ٚخايكاّ يٛدٗ٘ ايهط َٔ - ِٜز ٕٚضٜاٚ ٤طًب مسعَٚ ١سٜض ٚثـٓا. ٤
ٖصا نً٘ باٱناؾ ١إىل إٔ زؾع سكٛم اهلل إىل ايؿكطا ٤ايـُػتشكني ٜطؿ٧
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غهب اهلل َٔ بعض َعاق ٞايعبس ٜٓٚ ,بػ ٞيـُٔ ٜٓؿل ايـشلٸ إٔ ٜهع٘ يف
َٛنع٘ ٜٚسؾع٘ يـُػتشكٓ٘ ٜ ٫ٚككٸط يف شيو  ,ؾ٪ٝدط بأدطٚ ٜٔثٛابني :
ثٛاب إخطاز ايـدُؼ أ ٚايعنا ٠أْ ٚـشُٖٛا َٔ سكٛم اهلل ٚ ,ثٛاب إٜكاٍ
ايـشل يـُػتشكٓ٘ ٚعسّ بصي٘ يػري َػتشكٓ٘ .
 -2طٚي ٛعًِ إٔ شيو ٜ ٫ػعِٗ يعازِٖص ٜعين إٕ اهلل ؾطٸع يًؿكطا٤
سكٛقاّ يف أَٛاٍ ا٭غٓٝا ٤بٓػب َـشسٸزٜ ٖٛٚ , ٠عًِ نؿاَ ١ٜا ؾ ٸطع٘ يـشاد١
ايؿكطا ,٤ؾٜ ٬ك ٍٛأسس  :إٕ اهلل ؾطض  -يف ؾطع٘ ٚز - ٜ٘ٓايعناٚ ٠ايـدُؼ
ُٖٚا ٜ ٫هؿٝإ ايؿكطاٚ ٤يصا تـذس ايؿكط ٚايعٛظ ٚايـشاد ١يف نٌ َكط
ٚظَإ ٚيف نٌ إدتُاع بؿطَٚ ٟهإ ,ؾإ ٖصا ايك ٍٛباطٌ :
ٚشيو يعًِ اهلل بهؿا ١ٜتؿطٜع٘ يـشاد ١ايؿكطا ٤ناؾٚ , ّ١ي ٛعًِ إٔ
تؿطٜع٘ ْٚػب ١ايـُاٍ غري ناؾ ١ٝيعاز ايٓػبٚ , ١يهٓ٘ ؾطٸع ايعناٚ ٠ايـدُؼ
ْٚـشُٖٛا بٓػب َعٜ ٖٛٚ ١ٓٝعًِ نؿاٜتٗا يـشاد ١ايؿكطا ٤عَُٛاّ ٜٚعًِ
إغتػٓا ِٖ٤بصيو  ,ؾاْ٘ ي ٛزؾع ا٭غٓٝا ٤ظنا ٠أَٛاهلِ ٚمخػٗا يـُا بك ٞؾكري
عًٚ ٢د٘ ا٭ضض ٚإْتؿت ايـشادٚ ١ظاٍ ايعٛظ ,قاٍ إَآَا ايكازم (:)
طٚي ٛإٔ ايٓاؽ أزٸٚا ظنا ٠أَٛاهلِ َا بكَ ٞػًِ ؾكرياّ َـشتاداّ ٫ٚغتػٓ٢
بـُا ؾطض اهلل ي٘ٚ ,إٕ ايٓاؽ َا إؾتكطٚا  ٫ٚإستادٛا  ٫ٚداعٛا  ٫ٚعطٚا
إ ٫بصْٛب ا٫غٓٝا٤ص َٓٚعِٗ سكٛم ايؿكطا ٤طٚسكٝل عً ٢اهلل تباضى ٚتعاىل
إٔ ٜـُٓع ضمحت٘ َـُٔ َٓع سلٸ اهلل يف َاي٘ص .
 -3طإِْٗ مل ٪ٜتٛا َٔ قبٌ ؾطٜه ١اهلل ععٸ ٚدٌٸ ٚ ,يهٔ أٚتٛا َٔ َٓع
َٔ َٓعِٗ سكِٗ َ ٫ ,ـُا ؾطض اهلل هلِص أ ٟإٕ ؾٝاع ايؿكط ٚايعٛظ
ل ايؿكطا, ٤
ٚإغتُطاض ٙيف نٌ ظَإ َٚهإ ْٖ ٛاؾَٓ َٔ ٧ٝع ا٭غٓٝا ٤س ٸ
ؾايؿكطا ٤مل ٪ٜتٛا ايؿكط ٚايعٛظ ٚمل ٜكبِٗ شٍٸ ا٫ستٝاز َٔ قبٌ ؾطٜه١
اهلل  ,بٌ أتاِٖ ايعٛظ ٚإغتُطٸ بِٗ ايؿكط َٔ َٓع ا٭غٓٝا ٤سكِٗ .

األزبعْ٘ حدٙجاً

()158

 -4طٚي ٛإٔ ايٓاؽ أزٸٚا سكٛقِٗ يهاْٛا عاٜؿني بـدريص أ ٟي ٛإٔ
ايٓاؽ أزٸٚا سكٛم ايؿكطا ٤اييت ؾطنٗا عًٚٚ ِٗٝظٸعٖٛا ب - ِٗٓٝنٌ ٚاسس
سػب إغتشكاق٘ ايص ٟعٝٸٓ٘ ٚؾطٸع٘ اهلل غبشاْ٘ ٚ ,تؿك ً٘ٝيف نتب ايؿك٘ -
يهإ ايؿكطا ٤عاٜؿني بـدري ٚمل ٜبل ايؿكط ٚايعٛظ ؾ. ِٗٝ
ٚيهٔ ايؿكطا ٤مل ٜبصٍ ا٭غٓٝا ٤يـِٗ سكٛقِٗ اييت ؾطنٗا اهلل ؾهاْٛا
عاٜؿني بب٪ؽ ايؿكط ٚشٍٸ ايـشاد ١طَٚا داع ؾكري إ ٫بـُا َتٸع ب٘ غينص نُا
قاٍ أَري ايـَُٓ٪ني (ٚ )قاٍ:طٚاهلل غا ًِٗ٥عٔ شيوص عٔ دٛع ايؿكطا٤
دًُٛا ٹب٘ٹ ٳٜٛٵّٳ
طٛٻقُٕٛٳ َٳا ٳب ٹ
ٚعطاِٖٜ,ػأهلِ  ّٜٛايـشػابٚ,عٓس٥ص:طغٳٝٴ َ
ايِكٹٝٳا ٳَ١ٹص َٔ َٓع سل ايعناٚ ٠ايـدُؼ عٔ ايـُػتشكٓني ٚايـُعٛظٚ , ٜٔقاٍ
إَآَا ايباقط( :)طإٕ اهلل تباضى ٚتعاىل قطٕ ايعنا ٠بايك ٠٬ؾكاٍ  :أَقٹُٝٴٛا
ٚ َ٠٬ٳآتٴٛا ايعٻنَا , َ٠ؾُٔ أقاّ ايكٚ ٠٬مل ٪ٜت ايعنا ٠ؾهأْ٘ مل ٜكِ
ايكٻ َ
ايك٠٬ص ٚقاٍ إَآَا ايكازم( :)طَٔ َٓع قرياطاّ َٔ ايعنا ٠ؾًُٝت إٕ
ؾاٜٛٗ ٤زٜاّ أْ ٚكطاْٝاّص ٚايكرياط قً َٔ ٌٝايـُاٍ ٚ ,قاٍ( :)طَا َٔ
ضدٌ ٜـُٓع سكاّص ؾطن٘ اهلل ٚأٚدب٘ طيف َاي٘ إ ٫طٛٸق٘ اهلل ب٘ سـٝٸــ ّْ َٔ ١اض
 ّٜٛايكٝاَ١ص ٚقاٍ إَآَا ايكازم( :)طإٕ أؾسٸ َا ٜه ٕٛايٓاؽ سا ّ٫إشا
قاّ قاسب ايـدُؼ ؾكاٍ ٜ :ا ضب مخػٞص أ ٟإٕ أغٛأ ساٍ ٜه ٕٛعًٗٝا
اْ٫ػإ  ّٜٛايكٝاَ ١عٓسَا ٜك ّٛأقشاب ايـدُؼ ايـُـشط َٔ َٕٛٚسكِٗ
سثاّ عٔ
ؾٝؿه ٕٛإىل اهلل سطَاِْٗ َٔ سكِٗ ٚ ,قاٍ إَآَا ايباقط(َ )تش ٸ
َاْع ٞايـشكٛم ايؿطع - ١ٝايـدُؼ ٚايعنا : - ٠طإٕ اهلل تباضى ٚتعاىل ٜبعح
 ّٜٛايكٝاَ ١أْاغاّ َٔ قبٛضِٖ َؿسٚز ّ٠أٜس ِٜٗإىل أعٓاقِٗ ٜ ٫ػتطٝع ٕٛإٔ
ٜتٓاٚيٛا بٗا قٝؼ أْـًُ١ص أ ٟقسض أْـًُ , ١نٓا ١ٜعٔ ايكً. ١
ٖصا ايـشسٜح ٜهؿـ عٔ سػاب ايكرب ٚعصاب َاْع ٞايـدُؼ
ٚايعنا ٠يف قبٛضِٖ بـشٝح ٜبعجِٗ اهلل غبشاْ٘ ط َٔ قبٛضِٖ َؿسٚزّ٠
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أٜسَ .... ِٜٗعِٗ َ٥٬هٜ ١عٝٸط ِْٗٚتعٝرياّ ٜ ,كٛي ٤٫٪ٖ : ٕٛايصَٓ ٜٔعٛا
خرياّ قً َٔ ّ٬ٝخري نجري  ٤٫٪ٖ ,ايص ٜٔأعطاِٖ اهلل ؾُٓعٛا سلٸ اهلل يف
أَٛاهلِص ٜعين ايعناٚ ٠ايـدُؼ ْٚـشُٖٛا َٔ سكٛم اهلل يف أَٛاهلِ .
ٚيف ايـُكابٌ  :ايصٜ ٟسؾع ايعنا ٠تكبٌ ق٬ت٘ ٚتػؿط شْٛب٘ ٚتـشٌٸ ٚتُٓٛ
أَٛاي٘ ٜٚباضى اهلل ؾٗٝا ٚتتشكٔ َٔ أش ٣ايعاقني ٚإغت ِٖ٤٬ٝعًٗٝا .
ٌ أَٛاي٘
ٚايصٜ ٟسؾع ايـدُؼ نصيو تكبٌ ق٬ت٘ ٚتػؿط شْٛب٘ ٚتـش ٸ
ٚتُٜٓٚ ٛباضى اهلل ؾٗٝا ٚتتشكٔ َٔ أش ٣ايعاقني ٚغطقتِٗ إٜاٖا
ٚإغت ِٖ٤٬ٝعًٗٝا ,بٌ إٕ إَآَا ايهاظِ (ٜ )عترب أزا ٤ايـدُؼ إَتشاْاّ
ٚإختباضاّ يًُٚ َٔ٪إٔ َٔ ٪ٜزٸ ٜ٘بعس سػاب أَٛاي٘ نٌ عاّ َطٚ ٠اسس- ٠
ٜعتربْ )( ٙادشاّ يف إَتشاْ٘ اٱٜـُاْٚ , ٞبعهػ٘ ٜه ٕٛايـُُتٓع عٔ أزا٤
ايـدُؼ خاغطاّ يف إَتشاْ٘ اٱٜـُاْ , ٞسٝح تهًِ ( )يف ؾإٔ ايـدُؼ
٤ٞٺ َؾإَٔٻ ٹي ًٖ٘ٹ خٴُٴػٳ٘ٴص ٚقاٍ :
ؾ ٵ
ع ًَُٴٛا َأٻُْٳا غَ ٹُٓٵتٴِٵ َٹٔٵ ٳ
بعس قطا ٠٤آٚ ١ٜدٛب٘ طٚٳا ٵ
طٚاهلل يكس ٜػٸط اهلل عً ٢ايـَُٓ٪ني أضظاقِٗ  :بـدُػ ١زضاِٖ دعًٛا يط ٸبِٗ
ٚاسساّ ٚأنًٛا أضبع ١أس٤٬ص أًَ ٟهٛا ٚأنًٛا ا٭ضبع ١أمخاؽ س ّ٫٬طاٖطاّ
طٝباّ  ,ثِ قاٍ َؿرياّ إىل قعٛب ١إَتجاٍ ايؿطٜه : ١طٖصا َٔ سسٜجٓا قعب
َػتكعب ٜ ٫عٌُ ب٘ ٜ ٫ٚكرب عً ٘ٝإَ ٫ـُتشٔ قًب٘ يٲٜـُإص .
ٜٓٚبػ ٞإٔ ٜعًِ إٔ ايعنا ٠ؾطنٗا اهلل يف أَٛاٍ َع : ١ٓٝايـشٓطٚ ١ايؿعري
ٚايتُط ٚايعبٝب ٚايصٖب ٚايؿهٚ ١ا٭بٌ ٚايبكط ٚايػِٓ َٚ ,ػتشب ١يف باقٞ
ا٭َٛاٍ ٚ ,ايتؿك ٌٝيف نتب ايؿك٘ ايؿطٜـ .
نُا ٜٓبػ ٞإٔ ٜعًِ إٔ ايـدُؼ ؾطن٘ اهلل يف نٌ َاٍ ٜػتؿٝس ٙاْ٫ػإ
باغتجٓاَ ٤ا ٜكطؾ٘ َٓ٘ يف إستٝادات٘ ٚإستٝادات عٝاي٘طايـدُؼ بعس
ايـُ١ْ٪ص ٜعين ايـُكطف ايصٜ ٟتُٛٸٕ ب٘ ٜٚعٝـ ب٘ ٫ٚ ,بس َٔ ايـشػاب
نٌ عاّ َطٚ ٠اسسٚ ,٠تؿك ٌٝأسهاَ٘ يف نتب ايؿك٘ ايؿطٜـ.
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 -29طَٔ َات ٚمل ٜـرخ ّذحّ ١اإلضالّ -مل ٜـُٓع٘ َٔ ذيو ذاج١
تـحرف ب٘ أَ ٚسض ال ٜطٝل ف ٘ٝايـرخ  ,أ ٚضًطإ ٜـُٓع٘  -فًُٝت ٜٛٗدًّٜا
أْ ٚصساْٝاًص.
ٖصا سسٜح َػتؿٝض ايٓكٌ َؿٗٛض ايطٚا ١ٜقشٝض ايػٓس إىل اٱَاّ
دعؿط بٔ َـشُس ايكازم (٪ٜ ٖٛٚ )نٓس إٔ سذٸ ١ا٫غ ّ٬ضنٔ َٔ
أضنإ ا٫غٚ ّ٬زعاَ َٔ ١زعا ِ٥اٱٜـُإ  َٔ ,تطن٘ َٔ غري عصض خطز
عٔ ًَ ١ا٫غ َٔٚ ّ٬زَ ٜٔـشُس (.)
 -1طَٔ َات ٚمل ٜـشر سذ ١اٱغّ٬ص ٚ ٖٞٚادب ١يف ايعُط َط٠
ٚاسسَ ٠ؿطٚطاّ باغتطاع ١اٱْػإ َٚكسضت٘ عً ٢ايػؿط إىل ايسٜاض ايـُكسغ١
ٚأزا ٤ايـُٓاغو ايـُععُٓٚ ,١تتشكل ا٫غتطاع ١عٓس ايطدٌ أ ٚايـُطأ: ٠
عٓسَا ٜتٝػط ي٘ َاٍ ٜكسض إٔ ٜـشر ب٘ بـشٝح ٜهؿ ٘ٝيـُكاضف غؿطَٚ ٙطعُ٘
َٚػهٓ٘ ٖٚس ٟسذ٘ َٚكطف عٝاي٘ ؾرت ٠غٝاب٘ عِٓٗ ٚ ,عٓسَا ته ٕٛي٘
قشَٚ ١كسض ٠عً ٢ايػؿط ٚايتشطى ٭زا ٤ايـُؿاعط  :ايطٛاف ٚايػعٞ
ْٚـشُٖٛا ٚ ,عٓسَا ٜأَٔ ايططٜل َٔ ايعايـِ ايكاٖط ٜٚتٝػط ي٘ زخَ ٍٛه١
ٚايـُؿاعط ايـُكسٸغٚ ١تٝػٸط ايػًطات ايـشه ١َٝٛي٘ شيو .
ؾاشا تـشككت ٖص ٙا٭َٛض نإ َػتطٝعاّ تـذب عً ٘ٝسذ ١اٱغَ ّ٬ط ّ٠يف
ايعُط ٜٚـذب عً ٘ٝايػع ٞيػؿط : ٙتـشك ٌٝدٛاظ ايػؿط ٚإشٕ زخ ٍٛايب٬ز
ضمسٝاّ يبًٛؽ ايـُؿاعط َكسَ ّ١٭زا ٤ايـشر  ,ؾاشا تػاَـض ايـُهًـ ٚغٛٸف
ٚتطى ايػع ٞيتٗٝأ ٠ايـُكسَات ثِ َات  ٖٛٚقازض عً ٢ايـشر َٚكسَات٘ ٚمل
ٜـشر يف ايعُط َطَ ٠ات ناؾطاّ  :إٕ ؾاٜٛٗ ٤زٜاّ ٚإٕ ؾاْ ٤كطاْٝاّ نُا
ٕ اي ًٖ٘ٳ غَٓٹ ٌّٞعٳٔٵ
قطست ايطٚاٜات ايعسٜسٚ ,٠قاٍ اهلل غبشاْ٘  :ط ٳَٚٳٔٵ نَؿَطٳ َؾإٔ ٻ
ا ِيعٳا َيُٹنيٳص غري َـشتاز يـشذٸ٘  ,بٌ ايـُهًـ ٖ ٛايـُـشتاز يٓؿع ايـشر ٖٛٚ
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ايـُتهطض َٔ تطن٘ أ ٚتػٜٛؿ٘ ٚتأدَ ً٘ٝع إستُاٍ ططٚٸ ايـُٛت عً َٔ ٘ٝزٕٚ
إٔ ٜٛؾٓل ٭زا ٤ايـشر ,قاٍ ضغ ٍٛاهلل( :)طَٔ غٛٸف ايـشر ستٜ ٢ـُٛت
بعج٘ اهلل  ّٜٛايكٝاَٜٛٗ ١زٜاّ أْ ٚكطاْٝاّص .
ْعِ ايـُعصٚض يف تطى ايـشر بعصض َؿطٚع ٜ ٫كري ناؾطاّ بسي ٌٝقٛي٘ :
 -2طمل ٜـُٓع٘ َٔ شيو ساد ١تـذشـ ب٘ص ايـشادْ ١كل ايـُاٍ ٚقًت٘
أ ٖٞ ٚايهطٚض ٠ايساع ١ٝيكطف َاي٘ يف غري ايـشر  ,نإٔ ٜهطط يًعٚاز
نطٚض ٠ؾسٜس ٠بـشٝح ٜ ٫كسض عً ٢ايكرب عٓ٘ أٜ ٚـدؿ ٢ايٛقٛع يف ايعْا يٛ
تطن٘ أ ٚأخٸطٚ ٙقطف َاي٘ يف أزا ٤ايـشر  ,أ ٚنإ َطٜهاّ َهططٸاّ يكطف
َاي٘ يف ايع٬ز ٚعسّ قطؾ٘ يف غؿط ايـشر بـشٝح قكط َا عٓسَ َٔ ٙاٍ عٔ
ايٛؾا ٤بايـشادتني  :أزا ٤ايـشر َع ايعٚاز أَ ٚع ايع٬ز ايطيب .
ؾاشا َٓع٘ عٔ ايـشرٸ سادت٘ يكطف َاي٘ يف غري ايـشر سادَ ّ١اغٸ ّ١
ٚنطٚض ّ٠قك٫ ٣ٛبس َٓٗا بـشٝح تـذشـ ب٘ ٚتهطٸ ٙنطضاّ ؾاسؿاّ أ ٚتًٗه٘
 ٚيَ ٛػتكب - ّ٬ي ٛمل ٜكطف َاي٘ ؾٗٝا نإ َعصٚضاّ. -3طأَ ٚطض ٜ ٫طٝل ؾ ٘ٝايـشرص بإٔ ٜهَ ٕٛطٜهاّ بـُطض ٜـُٓع٘
عٔ ايػؿط ٚأزا ٤ايـُٓاغو ٚ -يٝؼ نٌ َطض عصضاّ  ,بٌ خكٛم
ايـُطض ايـُ٪ز ٟيعذع ٙعٔ ايـشر ٚأزآَ ٤اغه٘ .
ٚعٓس٥ص إشا مل ٜتٛقع ؾؿاٚ ٙ٤قسضت٘ عً ٢أزآَ ٤اغو ايـشر يف
ايـُػتكبٌ ايكطٜب ٫بس َٔ تٗٝأ ٠ؾدل قشٝض ايبسٕ ٜ -تـشٌُ َكاضؾ٘,
أٜ ٚػتأدط ٙبـُاٍ ٜرتانٝإ عً - ٘ٝنٜٛٓ ٞب عٓ٘ يف أزا ٤ؾطٜه ١ايـشر ,
قاٍ أَري ايـَُٓ٪ني( :)طي ٛإٔ ضد ّ٬أضاز ايـشرص يتشكل إغتطاعت٘
ايـُايٚ ١ٝقسضت٘ عً ٘ٝطؾعطض ي٘ َطض أ ٚخايط٘ غكِ ؾًِ ٜػتطع
ايـدطٚزص ٚمل ٜتُهٔ َٔ ايػؿط إىل ايـُؿاعط طؾًٝذٗٸع ضدَ َٔ ّ٬اي٘ ثِ
يٝبعج٘ َهاْ٘ص ٜـشر ْـٝاب ١عٓ٘ ٚ ,قـس ضأ ٣عً )( ٞؾـٝـداّ نبـرياّ مل ٜـطـل
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ايـشر َٔ نرب عُطٚ ٙعذع ٙؾأَط ٙإٔ ٜـذٗٸع ضدٜ ّ٬ـشر بايٓٝابـ ١عٓ٘ .
إشٕ ايـُطض ايـُٛدب يعذع ايـُهًـ عٔ ايػؿط يًشر عصض عٔ
ايـُباؾطَٛٚ , ٠دب يبعح ْا٥ب ٜـشر عٓ٘ ٚ ,يٝؼ عصضاّ عٔ أقٌ ايـشر
بـشٝح ٜػٛؽ ي٘ تطى ايـشر بايهً. ١ٝ
 -4طأ ٚغًطإ ٜـُٓع٘ص قس ٜـُٓع ايػًطإ أ ٚايـشه ١َٛإْػاْاّ عٔ غؿط
ايـشر أ ٚعٔ زخَ ٍٛهٚ ١ايـُؿاعط ايـُكسغ ١ظًُاّ ٚعسٚاْاّ  ,ؾٝه ٕٛعصضاّ
ي٘ عٔ أزا ٤احلر ٚ .قس ٜه ٕٛايـُٓع عصضاّ َ٪قتاّ يًُُٓٛع عٔ ايػؿط ٚزخٍٛ
ايـُؿاعط ايـُكسغ ١ؾٓٝتعط ايؿطق , ١أٜ ٚػع ٢يٛغ١ًٝٺ ثاْ ١ٝيسخَ ٍٛه١
ٚايـُؿاعط ايـُكسغ ١بططٜل ٚٚغٜ ١ًٝـُهٓ٘ غًٛنٗا ٚايٛق ٍٛبٗا إىل َه١
ؾٝذب عً ٘ٝايػع ٞبأٌَ بًٛؽ َهٚ ١أزا ٤سذ ١اٱغٚ . ّ٬إٕ مل تهٔ عٓسٙ
ٚغَ ١ًٝـُهٓ ١نإ عسّ ايـشر ي٘ عصضاّ ؾٓٝتعط تٝػٸطٚ ,ٙإشا َات َٔ غري سر
نإ َعصٚضاّ ٜٚـذب عًٚ ٢ضثت٘ إغت٦ذاض َٔ ٜٛٓب عٓ٘ ٜ:ـشر عٔ ايـُٝت .
ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ٪ٜنٓس ععُ ١أَط ايـشر عٓس اهلل ٚضنٓ ٸٝت٘ يٲغّ٬
بـشٝح ٜـدطز ايـُككٸط بأزا ٙ٤عٔ زا٥ط ٠اٱغ ّ٬ايـشٓٝـ طؾًُٝت ٜٛٗزٜاّ
إٕ ؾا ٤أْ ٚكطاْٝاّص إ ٫إٔ ٜه ٕٛي٘ عصض َؿطٚع ٜٛدب عذع ٙعاز ٠عٔ
ايـػؿط يًشرٸ ٚأزا ٤ايـُٓاغو  -نُا ٚقؿٓا ا٭عصاضٚ -يٝؼ نٌ عصض .
ٚيٝعًِ ايـُػًِ ٚايـُػًُ : ١أثـط ايـشر عً , ٘ٝؾاْ٘ إشا سر سذ١
قشٝش ١تاَ ١ا٭دعاٚ ٤ايؿطا٥ط  َٔ -غري ْكل  -تػؿط شْٛب٘ ٜٚـدطز َٓٗا
ناؾ ١غ ٣ٛسكٛم ايٓاؽ ؾٝه ٕٛنٚ ّٛٝيست٘ أَ٘ نُا ٚضز يف ا٭خباض ٚ,قاٍ
(:)طؾًٝػتأْـ ايعٌُ ؾُٝا بك َٔ ٞعُطٙص .
ٜٓٚبػ ٞا٫يـتـؿات إيـ ٢نطٚض ٠تـشـًٝـٌ ايـُاٍ ايصٜ ٟـشرٸ ب٘ ٚتـدًٝك٘
َٔ سكٛم ايٓاؽ ٚز ِْٜٗٛأ ٚتأد ًِٗٝإٜا - ٙبطناِٖ  -ستٜ ٢طدع إىل أًٖ٘
ٚعًُ٘ َٔ غؿط ايـشر .
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٫ٚبس َٔ تـدًٝل َاي٘ َٔ سكٛم اهلل:ايعناٚ ٠ايـدُؼ َٚعايـِ ايعباز
ؾإ َٔ مل ٜسؾع ظنا ٠أَٛاي٘ أ ٚمل ٜـدُػٸٗا ٜه ٕٛبعض َاي٘ غكباّ سطاَاّ
َ ٖٛٚـدتًط بباق ٞأَٛاي٘  ,ثِ إشا سرٸ نإ سذٸاّ بـُاٍ َـدًٛط بـشطاّ
ٚسل ايػري  -ايؿكطا ٤ايـُعٛظ - ٜٔؾٝه ٕٛسذ٘ بـُاٍ سطاّ َأث ّٛعً ٘ٝؾ٬
ٜكبٌ َٓ٘ بٌ ٜ ٫كضٸ َٓ٘ ٜ ٫ٚـذس ٫ٚ ٜ٘إعتباض ب٘ ؾطعاّ  ,قاٍ إَآَا
ايباقط( :)طٜ ٫كبٌ اهلل ععٸ ٚدٌٸ سذٸاّ  ٫ٚعُطَ َٔ ٠اٍ سطاّص ٚٚضز
يف خرب قشٝض عٔ ايكازم ( :)طأضبع ٜ ٫ـذع ٜٔيف أضبع  :ايـدٝاْ١
ٚايػًٚ ٍٛايػطقٚ ١ايطباص ٖص ٙأْٛاع أضبع َٔ ١ايـُاٍ ايـشطاّ ٫ ٖٞٚ ,
تـذع ٫ٚ ٟتكضٸ  ٫ٚتهؿٜ ٫ٚ ٞكبٌ قطؾٗا يف أَٛض أضبع : ١طيف سر ٫ٚ
عُط ٫ٚ ٠دٗاز  ٫ٚقسق١ص.
ٚقاٍ ايؿٝذ ايكسٚم (ضض) :ض ٟٚعٔ ا٭  ١ُ٥أِْٗ قايٛا  :طَٔ
سرٸ بـُاٍ سطاّص نً٘ نايـُػطٚم أ ٚبعه٘ نايـُـدتًط بأَٛاٍ ايػري أٚ
بـشكٛم ايؿكطا ٤طْٛز ٟعٓس ايتًب ٫ : ١ٝيبٝو عبس ٫ٚ ٟغعسٜو ست ٢تطزٸ َا
يف ٜسٜوص َٔ َعايـِ ايعباز ٚز ِْٜٗٛأ ٚسكٛم ايؿكطاٚ ٤أَٛاهلِ .
ؾ٬بس يـُٔ ٜطٜس ايـشر إٔ ٜطٗٸط أَٛاي٘ َٔ ايـشطاّ ٜٚػترب ٨ايصَ١
َـُٸٔ تعاٌَ َع٘ ٚظًُ٘ يٝتدًٓل َٔ ايـُعايـِ ٜٚـشاغب ْؿػ٘ ع ٸُا تعًل
بأَٛاي٘ َٔ ظناٚ ٠مخؼ ٜٚ ,طادع ايـُـذتٗس ايعازٍ أٚ ٚن ً٘ٝايعاضف
بأسهاّ ايعناٚ ٠ايـدُؼ ستٜ ٢طؾس ٙيهٝؿ ١ٝايتدًٓل َٔ ٖاتني ايؿطٜهتني
ٚتتشًٌ أَٛاي٘ ٚتطٝب ْؿكت٘ يًشر ٚته ٕٛغبباّ يكب ٍٛسذت٘ عٓس اهللٚ ,إ٫
ؾ ٬تكبٌ ايـشذ ١إشا مل تهٔ ايٓؿك ١طٝٸبَ ١ـشًًَٓ َٔ ١عايـِ ايعباز  َٔٚسكٛم
ايؿكطا ٤طؾَؿٹطټٚا ٔإيَ ٢اي ًٖ٘ٹ إَِّْٔ ٞيهُِٵ َٹ ٵٓ٘ٴ ْٳصٹٜطٷ ٴَبٹنيٷص أٜٗا ايـُٚ َٕٛٓ٪ايـَُٓ٪ات
ٚأزٸٚا سكٛم اهلل ٚسكٛم ايٓاؽ ثِ سذٸٛا بٝت ضبهِ ن ٞتػؿط خطاٜانِ
ٚتػتشكٓٛا ايـذٓٚ , ١ؾٓل اهلل ايـُػًُني يـٗص ٙايٓعُ ١ايععُ. ٢
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 -31طنٌ عٌُ ابٔ آدّ ٖ ٛي٘ ,إال ايصٝاّ فٗ ٛيٚ ٞأْا أجص ٟب٘ ٚ ,ايصٝاّ
جٓ ١ايعبد ايـُؤَٔ  ّٜٛايكٝاَ ١نُا ٜك ٞأذدنِ ضالذ٘ يف ايدْٝا ٚ ,يـدًٛف فِ
ايصا ِ٥أطٝب عٓد اهلل َٔ زٜح ايـُطو ٚ ,ايصاٜ ِ٥فسح بفسذتني  :ذني ٜفطس
فٝطعِ ٜٚػسب ٚ ,ذني ًٜكاْ ٞفأدخً٘ ايـحٓ١ص .
ٖصا سسٜح ؾطٜـ  :بعه٘ سسٜح قسغٚ ٞبعه٘ سسٜح َـشُسٟ
ٜط ٜ٘ٚيٓا ايؿٝذ ايكسٚم يف نتاب٘ ( :ايـدكاٍ) بػٓس ٙإىل سرب ا١َ٫
عبس اهلل بٔ عباؽ عٔ ايٓيب ( )قاٍ  :قاٍ اهلل ععٸ ٚدٌ :
 -1طنٌ عٌُ إبٔ آزّ ٖ ٛي٘  ,إ ٫ايكٝاّ ؾٗ ٛيٞص أ ٟإٕ نٌ عٌُ
ٜعًُ٘ ابٔ آزّ ؾٗ ٛي٘ ٚيـُكًشت٘  :تـذاضت٘ ٚإداضت٘ ْٚـشُٖٛا َٔ أعُاٍ
ايسْٝا اييت ٜأٌَ ايطبض َٓٗاٚ ,عبازات٘ ٚأعُاي٘ ايكايـش ٖٞ ١ي٘ ٚسػٓتٗا ي٘
َٚكًشتٗا ي٘  :يف عايـِ ايسْٝا تعٛز عً ٘ٝبـدري ايسْٝا ست ٢ايكٚ , ٠٬يف
ِ َأسٵػٳٓتٴِٵ ٭َْؿُػٹهُِٵص .
ٕ َأسٵػٳٓتٴ ٵ
عايـِ اٯخط ٠تعٛز عً ٘ٝبـدري اٯخط ٠طإٔ ٵ
ٚقس اغتجٓ ٢غبشاْ٘ َٔ أعُاٍ ابٔ آزّ  :ايكٝاّ ؾٗ ٛهلل ٚيٝؼ ٱبٔ آزّ
ٖٚ ,صا َٔ عع ِٝخريٚ , ٙايكٜ ّٛعين نـٸ ايٓؿؼ َٓٚعٗا عٔ تٓاٍٚ
ايـُؿططات  :ا٭نٌ ٚايؿطب ْٚـشُٖٛا َ -ع قكس ايتكطٸب ب٘ إىل اهلل
غبشاْ٘ ٚ ,قس دعً٘ اهلل عُ ّ٬ي٘ طؾٗ ٛيٞص ٖٚصا َٔ عع ِٝإٖتُاَ٘ ب٘,
ٚإ ٫ؾُكًش ١ايك ّٛايسْٚ ١ٜٛٝآثاض ٙايٛنع ١ٝتعٛز عً ٢ايعاٌَ ٚ ,سػٓت٘
يف اٯخط ٠تعٛز ايٚ , ٘ٝيعٌ قٛي٘ غبشاْ٘ طإ ٫ايكٝاّ ؾٗ ٛيٞص بًشاظ إٔ
ايعبس ٜرتى ايـُؿططات ٖٚصا ٜـُهٔ إخؿاٚ ٙ٩عسّ ظٗٛض ٙيًٓاؽ ؾٗ ٛأخًل
عباز ٠هلل ٜـُهٔ غرتٖا ٜٚتٝػط عسّ ايـُطا٤ا ٠بٗا ٚعسّ طًب ايػُع١
ٚايـُسٜض َٓٗا  ,بُٓٝا باق ٞايعبازات أؾعاٍ ظاٖط ٠يًعٝإ غايباّ تعٌُ أَاّ
ايـدًل ٜٚػٌٗ ٚضٚز ايطٜاٚ ٤طًب ايػُع ١ؾٗٝا  ,ؾته ٕٛعباز ٠ايك ّٛهلل
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خايكَ , ّ١ا يـِ ٜؿػسٖا قاسبٗا باٱعٚ ّ٬ايـُطا٤ا ٠بٗا أ ٚطًب ايػُع١
ٚايـذاٚ ٙايجٓا ٤عًٗٝا .
 -2طٚأْا أدع ٟب٘ص ٚيف ضٚاَ ١ٜؿٗٛض ٠عٓ٘ ( :)طقاٍ اهلل تباضى
ٚتعاىل  :ايك ّٛيٚ ٞأْا أدع ٣ب٘ص ٖٚصا ايؿعٌ ٜـُهٔ قطا٤ت٘ بٓشٜٔٛ
نُٖ٬ا قشٝض ٜـُهٔ إضازت٘ يًُٛىل دٌٸ ٚع: ٓ٬
ؾاشا قط ٨بهِ ا٭يـ ٚؾتض ايعا ٤طأدع٣ص ؾٗ ٛؾعٌ َبين يؿاعٌ
َـذٜٗٚ ٍٛعين إٔ اهلل غبشاْ٘  -ايصات ايكسغ ١ٝا٭سس - ١ٜدعا ٤ق. َ٘ٛ
ٚإشا قط ٨بؿتض ا٭يـ ٚنػط ايعا ٟطأدعٟص ؾٗ ٛؾعٌ َعً ّٛايؿاعٌ
ٜٚهَ ٕٛعٓا : ٙأْا أدع ٟايكا ِ٥خري دعا ٤ايـُـشػٓني  :أغؿط شْٛب٘ ٜٚهٕٛ
ايك ّٛدٓٸ ّ ١ي٘ ٚسذاباّ َاْعاّ عٔ ايٓاض ٚطإٕ ايكا ِ٥يف عبازْٚ , ٠ؿػ٘
تػبٝضصهلل ٪ٜدط عً ٘ٝععُٝاّ طٚإٕ نإ ْاُ٥اّ عً ٢ؾطاؾ٘ص مل ٜصنط اهلل
ٚمل ٜػبٸش٘ طَا يـِ ٜػتب َػًُاّص ؾتؿػس عبازت٘ ٚأدطٜٚ ٙبطٌ تػبٝش٘ ,
قاٍ ضغ ٍٛاهلل ( :)ططٛب ٢يـُٔ ظُأ أ ٚداع هللص خايكاّ يٛدٗ٘ َٔ
ز ٕٚضٜا ٤أ ٚمسع ١طأٚي٦و ايصٜ ٜٔؿبع ّٜٛ ٕٛايكٝاَ , ١طٛب ٢يًُػانني
بايكرب  ,أٚي٦و ايصٜ ٜٔطًَ ٕٚهٛت ايػُاٚاتص ٚ ,قاٍ اَ٫اّ ايطنا
( :)طإٕ هلل َ٥٬هَٛ ّ١نًٓني بايكاُ٥ني ٚايكاُ٥ات ٜـُػشِْٗٛ
بأدٓشتِٗ ٜٚػكط ٕٛعِٓٗ شْٛبِٗ ٚ ,إٕ هلل َ٥٬ه ّ١قس ٚنًِٓٗ بايسعا٤
يًكاُ٥ني ٚايكاُ٥ات ٜ ٫ـشك ٞعسزِٖ إ ٫اهلل تعاىلص.
ٚبٗاتني ايـذًُتني ٜٓتٗ ٞايـشسٜح ايكسغ , ٞثِ ٜبسأ ن ّ٬ضغ ٍٛاهلل
( )تعكٝباّ يًشسٜح ايكسغٚ ٞتٛنٝساّ ٭ُٖ ١ٝعباز ٠ايكٚ - ّٛأععُٗا
ق ّٛؾٗط ضَهإ ايص ٖٛ ٟضنٔ اٱغٚ ّ٬زعاَ ١اٱٜـُإ  -ؾكاٍ (: )
 -3طٚايكٝاّ دٓٸ ١ايعبس ايـُ ّٜٛ َٔ٪ايكٝاَ١ص ٖ ٛدٓٸٚ ١اق ١ٝي٘ َٔ
ايٓاض َاْع عٔ عصاب٘ غبشاْ٘  ّٜٛايكٝاَٚ , ١نٌ ََ َٔ٪ـشتاز يًٛقا ١ٜعٔ
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عصاب  ّٜٛايكٝاَ ١طنُا ٜك ٞأسسنِ غ٬س٘ يف ايسْٝاص أ ٟنُا ٜـشتاز
غ٬س٘ يًٛقاٚ ١ٜايكٝاْ ١يف ايسْٝا ٜـشتاز قٚ َ٘ٛقا ّ١ٜي٘ يف اٯخط. ٠
 -4طٚيـدًٛف ؾِ ايكا ِ٥أطٝب عٓس اهلل َٔ ضٜض ايـُػوص ٚيف بعض
أسازٜج٘(ٜ )ـشًـ عً :٘ٝطٚايصْ ٟؿؼ َـشُس بٝس ٙيـدًٛف ...ص
ٚخًٛف ؾِ ايكاٜ ِ٥طاز َٓ٘  :ايطٜض ايـُتػٝٸط ٠ايـُتبكٝٸ ١يف ايؿِ أثـط ايطعاّ
ايص ٟطعُ٘ قبٌ ق , َ٘ٛؾٝبك ٢ضٜض غري طٝٸب يف ؾِ ايكاٚ ِ٥قس ٜٓععر َٓ٘
ايبعض  ,يهٔ ضغ ٍٛاهلل(ٜ )طُإٔ ايكاُ٥ني ٜٚـشًـ باهلل ايععِٝ
غبشاْ٘ بإٔ ٖصا ايـدًٛف ايـُتبك ٞيف ؾِ ايكا ِ٥أطٝب عٓس اهلل َٔ ضٜض
ايـُػو ايص ٖٛ ٟضٜض طٝٸب دساّ ٜٚهطب ب٘ ايـُجٌ ٚ ,ض ٣ٚايؿٝذ
ايكسٚم بػٓس ٙايكشٝض عٔ اٱَاّ ايكازم ( )قٛي٘  :طأٚس ٢اهلل ع ٸع
ٚدٌٸ إىل َٛغَ : ٢ا ٜـُٓعو َٔ َٓادات ٞ؟ ؾكاٍ ٜ :ا ضبٸ أد ًٓو عٔ
ايـُٓادا ٠يـدًٛف ؾِ ايكا , ِ٥ؾأٚس ٢اهلل ععٸ ٚدٌٸ إيٜ : ٘ٝا َٛغ٢
يـدًٛف ؾِ ايكا ِ٥أطٝب عٓس َٔ ٟضٜض ايـُػوص .
 -5طٚايكاٜ ِ٥ؿطح بؿطستني  :سني ٜؿطط ؾٝطعِ ٜٚؿطب ٚ ,سني
ًٜكاْ ٞؾأزخً٘ ايـذٓ١ص ٖاتإ ؾطستإ يهٌ قا ِ٥هلل غبشاْ٘ خايكاّ يٛدٗ٘
ايهط : ِٜؾطس ١يف ايسْٝا عٓسَا ٜٓتٗ ٞايٓٗاض ٜٚأت ٞايًٜٓٚ ٌٝكهٚ ٞقت
ايكٝاّ ؾٝتٗٝأ يٲؾطاض ٜ :أنٌ َا تٝػٸط ٜٚؿطب ٜٓٚكطع عٓ٘ اٱَػاى ايكَٞٛ
ٜٚك ٍٛسَ ٘ٓٝػتشباّ  :طايًِٗ يو قُتٚ ,عً ٢ضظقو أؾططتٚ ,عًٝو
تٛنًٓت  ,شٖب ايعُأ ٚإبتًٓت ايعطٚم ٚبك ٞا٭دطص ٜٚؿهط اهلل عً ٢تٛؾٝك٘
يكٝاّ شاى اي. ّٛٝ
ٚؾطس ١ثاْ ١ٝيف ايعايـِ اٯخط سني ًٜك ٢اهلل غبشاْ٘ ٜٚأخص دعا ٤قَ٘ٛ
نُا قاٍ تعاىل  :طؾأزخً٘ ايـذٓ١ص إشا مل ٜؿػس قٚ َ٘ٛمل ٜبطً٘ بايطٜا ٤أٚ
بايػٝب ١اييت تؿطط ايكاٚ ِ٥تبطٌ ق َ٘ٛنُا يف ايـدرب ايؿطٜـ.
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ٚايك ّٛعباز ٠دً ١ًٝتكطٸب ايكا ِ٥إىل اهلل غبشاْ٘ ٚتٛدب ي٘ ايـُػؿط٠
 ٖٛٚقػُإ ٚ :ادب َٚػتشب ٚ ,ايك ّٛايٛادب أْٛاع  :أععُٗا ؾأْاّ
ق ّٛؾٗط ضَهإ نٌ عاّ  ٖٛٚضنٔ اٱغٜٚ , ّ٬تً : ٙٛق ّٛايهؿاض٠
ٚايك ّٛايـُٓصٚض ْٚـشُٖٛا َٔ أْٛاع ايك ّٛايٛادب .
ٜٚـشطّ ايك ّٛيف  َٜٞٛعٝس ايؿطط ٚا٭نش. ٢
ٜٚػتشب ايك ّٛيف باق ٞا٭ٜاّ ٚايؿٗٛض ٫ ,غُٝا ؾٗط ضدب ٚؾٗط
ؾعبإٜ ٫ٚ ,كضٸ َٔ أسسٺ  :ايك ّٛايـُػتشب إشا نإ عً ٘ٝقٚ ّٛادب,
ؾ٬بس َٔ إتٝإ ايك ّٛايٛادب ٚإتـُاّ أٜاَ٘ٚ ,بعس ؾطاؽ شَت٘ َٔ ايكّٛ
ايٛادب ٜـُهٓ٘ ايتطٛٸع بكَ ّٛػتشب ٚ ,ؾ ٘ٝثٛاب عع ِٝؾإ َٔ تط ٸٛع
بكٜ ّٜٛ ّٛطٜس ضنا اهلل ٜٚككس َا عٓس ٙغبشاْ٘ َٔ ا٭دط ٚايجٛاب
طٚدبت ي٘ ايـُػؿط٠ص ٚطأزخً٘ اهلل ب٘ ايـذٓ١ص ٚطإٕ ايكآَ ِ٥هِ يريتع
يف ضٜاض ايـذٓٚ ١تسع ٛي٘ ايـُ٥٬ه ١ستٜ ٢ؿططص .
ٚايػطض َٔ تؿطٜع ايكٚ ّٛدعً٘ عً ٢ايعباز ٚ -دٛباّ أ ٚإغتشباباّ -
ٚايـٗسف َٓ٘ سػبُا قطست ب٘ أخباضِٖ( ٖٛ )إٔ ٜـذس ايػين عٓس
قٜٚ َ٘ٛتشػٸؼ َؼٸ ايـذٛع ٚأيـِ ايعطـ يٝتصنٓط دٛع ٚعطـ  ّٜٛايكٝاَ١
ٚيٝتشػٸؼ يف عايـِ ايسْٝا  :عٛظ ايؿكطاٚ ٤دٛعِٗ ٚساد ١ايـُػانني طيٝذس
م عً٢
ايػين َهض ايـذٛع ؾٝشٓ ٛعً ٢ايؿكريص ٜٚطسِ ايهعٝـ ٜٚط ٸ
ايـذا٥ع ٚايعاض٪ٜٚ ٟزٸ ٟسلٸ ايؿكطا ٤ايص ٟؾطن٘ اهلل عً ٘ٝيف أَٛاي٘.
َهاؾاّ يـُا يف ايك َٔ ّٛضاس ١أعها ٤دػِ ايكا ِ٥قاٍ (:)
طقَٛٛا تكشٸٛاص طظنا ٠ا٭بسإ ايكٝاّص ؾاْ٘ ٜطٗٸطٖا ٜٚكًشٗا ٜٚعاؾٗٝا
ٚ ,يف ايك ّٛإْهػاض ايؿٗٛات ٚنعـ ايػطا٥ع اييت ٖ ٞغبب خساع
ايٓاؽ ٚزؾعِٗ إىل َعك ١ٝاهلل تعاىل تًب ّ١ٝيٓسا ٤ايؿٗٚ ٠ٛايؿٝطإ ايطد, ِٝ
ٖٚص ٙؾٛا٥س عع ١ُٝيف ايكٝاّ ٚآثاض ٚنعٚ ١ٝآخط ١ٜٚترتتب عًٓ ٚ ٘ٝؾكٓا اهلل ي٘
ٚتكبٸٌ اهلل َٔ ايعاًَني ايـُـدًكني .
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 -31طايـرٓٝف ١ٝاييت جا ٤بٗا ابساٖ  ِٝعػس ٠أغٝا : ٤مخطَٗٓ ١ا
يف ايسأع ٚمخطَٗٓ ١ا يف ايبدٕ  ,فأَا اييت يف ايسأع فأخر ايػازب ٚإعفا٤
ايًرٚ ٢طِّ ايػعس ٚايطٛاى ٚايـدالٍ ٚ ,أَا اييت يف ايبدٕ فرًل ايػعس َٔ
ايبدٕ ٚايـدتإ ٚتكً ِٝاألظفاز ٚايغطٌ َٔ ايـحٓابٚ ١ايطٗٛز بايـُا٤ص.
ٖصا سسٜح ؾطٜـ ٱَآَا دعؿط بٔ َـشُس ايكازم(ٚٚ)ضز ْعريٙ
عٔ إبٓ٘ ايهاظِ(ُٖٚ )ا ْٛض ٚاسس ٜػتكَٓ َٔ ٞبع ؾاضز سٝح تٛاضثٛا
عًُِٗ ٚسسٜجِٗ نابطاّ عٔ نابط عٔ ضغ ٍٛاهلل ( )عٔ درب )(ٌٝ٥عٔ
ايباض ٤ٟدٌٸ ٚعُٖٚ , ٓ٬ا ٜؿػٸطإ بـشسٜجُٗا  :ايـشٓٝؿ ١ٝاٱبطاٖ ١ُٝٝاييت
أضاز اهلل غبشاْ٘ َٓٸـا إتٸباعٗا  :ط ُقٌٵ قٳسٳمٳ اي ًٖ٘ٴ ؾَا ٻت ٹبعٴٛا ٹَ ًٖ َ١إٔبٵطٳاٖٹِٝٳ سٳٓٹٝؿّا ٳَٚٳا
غًَِٳ ٚٳدٵٗٳ٘ٴ ٹيًٖ٘ٹ
نَإٳ َٹٔٵ ا ِيُٴؿٵ ٔطنٹنيٳصٚ ,قاٍ تعاىل :ط ٳَٚٳٔٵ َأسٵػٳٔٴ زٹٜٓٶا ٹَُٻٔٵ أَ ٵ
ِ سٳٓٹٝؿّاص .
ع ٹَ ًٖ َ١إٔبٵطٳاٖٹ ٝٳ
ٔ ٚٳا ٻتبٳ ٳ
ٳ ٚٴٖ ٳ ٛٴَشٵػٹ ٷ
ٚايـشٓٝؿ ٖٞ ١ٝاٱغتكاَ ١يف داز ٠ايؿطع ٚايػري يف قطاط٘ ايـُػتك, ِٝ
ٚقس مسٸ ٢اهلل يف قطآْ٘ ز ٜ٘ٓايص ٟأْعي٘ عً ٢إبطاٖ ِٝباٱغٚ ّ٬بايـشٓٝؿ,١ٝ
ٖٚص ٙايـُصنٛضات يف سسٜجٓا ٖ ٞأؾٗط َعايـِ زٜاْ ١إبطاٖ ِٝايـشٓٝؿ. ١ٝ
ٖصا ايـشسٜح ٜبٝٸٔ يٓا َعاٖط ايـشٓٝؿٚ ١ٝاٱغتكاَ ١اٱبطاُٖٚ ١ٝاييت
أَطْا اهلل باتٸباعٗا يف قطآْ٘ ايـشهٚ,ِٝنأْٗا ؾطض ٚادب عً ٢إبطاٖ)( ِٝ
ٚأنجطٖا َػتشب ١يف زٜاْتٓا ايـُـشُٸسٚ , ١ٜقاضت غٓٸٚ ١ؾطٜع ١يف ايسٜاْات
اي٬سكَٗٓٚ - ١ا زٜاَْ ١ـشُس( -)مل تٓػذ  ٫ٚتٓػذ إىل  ّٜٛايكٝاَ ١نُا
قاٍ ايكازم(. )
ٖٚص ٙايػٓٔ ايـشٓٝؿ ١ٝايعؿطْ ٠عطنٗا َؿطٚس: ١
 -1طأخص ايؿاضبص ٚيف ْػد : ١طقلٸ ايؿاضبص ٖٚص ٙغَٓ ١ػتشب١
عٓسْا  -أََ ١ـشُس ٚ -ضزت بٗا ايٓكٛم ايعسٜس ٠تٓسبٓا يكلٸ ايؿاضب
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ٚتـدؿٝؿ٘ ٚا٭خص َٓ٘ ٚعسّ تطن٘ ط ّ٬ٜٛعطٜهاّ  ,ض ٣ٚايكسٚم بػٓس ٙإىل
ضغ ٍٛاهلل ( :)طٜ ٫طٛئٸ أسسنِ ؾاضب٘  ٫ٚؾعط أبط ٫ٚ ٘ٝعاْت٘ ,
ؾإ ايؿٝطإ ٜتٸدصٖا َـدب٦اّ ٜػترت بٗاص .
 -2طإعؿا ٤ايًش٢ص بـُعٓ ٢إبكا ٤ؾعط ايًشٚ ١ٝعسّ إغت٦كاي٘ َٔ
أغاغ٘ ٚ ,ؾعطٖا ٖ ٛايٓابت عً ٢ععِ ايصقٔ ٜٚـُٜٚ ٘ٓٝػاضٚ , ٙقس ٚضزت
ا٭خباض ايهجري ٠ايٓاٖ ١ٝعٔ سًل ؾعطٖا ٚ ,يف بعهٗا ٜك: )( ٍٛ
طإٕ ايـُـذٛؽ دعٸٚا يـشاِٖ ٚٚؾٓطٚا ؾٛاضبِٗٚ ,إْٸـا ْـذعٸ ايؿٛاضب ْٚعؿٞ
ايًش ٖٞٚ ٢ايؿطط٠ص اييت ؾطط اهلل ايٓاؽ عًٗٝا  ٖٞٚططٜك١
اٱغٚ ّ٬ؾطٜعَ ١ـشُس ( ٖٞٚ )تعٜس يف طٗاض ٠ايـُ َٔ٪نُا يف ايـدرب
ايكشٝض عٔ ايباقط(ٚٚ )ضزت ضٚا ١ٜقشٝش ١عٔ اٱَاّ ايهاظِ()
ٜػتؿاز َٓٗا سطَ ١سًل ؾعط ايًشٚ ١ٝأخص ٙبتُاَ٘  َٔٚأقً٘ ٚ ,قس
ضخٸكت بـشًل ؾعط ايعاضننيَ -ا قاضب ا٭شْني ٚ -قس أمجع عًُا٤
اٱَاَ ١ٝعً ٢تـشط ِٜسًل ايًش. ١ٝ
 -3ططِٸ ايؿعطص ايٓابت عً ٢ايطأؽ بـُعٓ ٢دعٸٚ ٙقطع٘ ٚ -ئَ ٛ
أقً٘ ٚ -قس ٚضزت ايطٚاٜات ايٓازب ١يـشًل ؾعط ايطأؽ ٚعسّ إطايت٘ ,
ٚضز يف خرب قشٝض عٔ اٱَاّ ايطنا( :)طث٬خ َٔ غٓٔ ايـُطغًني :
ايعططٚ ,أخص ايؿعط ٚ ,نجط ٠ايططٚق١ص ٜعين إقرتاب ا٭ٌٖ ٚ ,قاٍ(: )
طإسًل ؾعطى ؾاْ٘ ٜعٜس يف مجايوص ٚقاٍ إَآَا ايهاظِ(: )
ِ
طإٕ ايؿعط عً ٢ايطأؽ إشا طاٍ نعـ ايبكط ٚشٖب بهْٛ ٤ٛضٚ , ٙط ٸ
ايؿعط ٜـذً ٛايبكط ٜٚعٜس يف نْٛ ٤ٛضٙص.
 -4طايػٛاىص ٜعين ايتػٛٸى أ ٚإغتعُاٍ ايػٛاى يتطٗري ا٫غٓإ َٔ
بكاٜا ايطعاّ ٚ ,قس تٛاتطت ا٭خباض باغتشباب ايتػٛٸى عٔ ضغ ٍٛاهلل ()
ٚأٌٖ بٝت٘( )ست ٢قايٛا  :إْ٘ طَٔ أخ٬م ا٭ْبٝا٤ص  ٚطَٔ غٓٔ
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ايـُطغًنيص ٚقاٍ ( :)طَا ظاٍ دربٜٛ ٌٝ٥قٝين بايػٛٸاى ست ٢خؿت
عً ٢أغٓاْٞص ٚقاٍ أَري ايـَُٓ٪ني( :)طايػٛاى َطٗط ٠يًؿِ َٚطنا٠
يًطبٸص ٚٚضز يف أخباضِٖ بٝإ َٓاؾع ايتػٛٸى ,شنطٚا ( )يًتػٛٸى
إثين عؿط خكً : ١طٖ َٔ ٛايػَٓ , ١طٗط ٠يًؿِ َٚ ,ـذ ٠٬يًبكط ٜٚ ,طنٞ
ايطب ٜٚ ,صٖب ٜ -كًٌٓ -ايبًػِ ٜٚ ,عٜس يف ايـشؿغ ٜٚ ,بٝٸض ا٫غٓإ,
ٜٚهاعـ ايـشػٓات ٜٚ ,صٖب بايـشؿط ٜٚ ,ؿسٸ ايًجٜٚ ١ؿٗٸ ٞايطعاّ ٚتؿطح
ب٘ ايـُ٥٬ه١ص ٚعٔ ضغ ٍٛاهلل( :)طضنعتإ بايػٛاى أسبٸ إىل اهلل ع ٸع
ٚدٌٸ َٔ غبعني ضنع ١بػري غٛاىص.
 -5طايـدٍ٬ص ٚيف بعض ايٓػذ طايـُهُهٚ ١ا٫غتٓؿامص ٚضز يف
بعض ا٭خباض ايكشٝش : ١طايـُهُهٚ ١ا٫غتٓؿام يٝػا َٔ ايٛن,٤ٛ
ٌ
ُٖٚا غٓٸٚ , ١ايٛن ٤ٛؾطٜهُٖٚ , ١ا َٔ ايـشٓٝؿ ١ٝاييت قاٍ اهلل ع ٸع ٚد ٸ
يٓبٚ :  ٘ٝٳا ٻتبٳعٳ ٹَ ًٖ َ١إٔبٵطٳاٖٹِٝٳ سٳٓٹٝؿّاصٚ ,قس نجطت ا٭خباض ايٓازب ١ايـشاثٸ١
عً ٢ايتُهُض ٚا٫غػتٓؿام قبٌ ايٛنٚ ٤ٛأُْٗا غٓٸَ ١ـشُسَ ١ٜـشبٛب١
قاٍ ( :)طايـُهُهٚ ١ا٫غتٓؿام غٓٸٚ ١طٗٛض يًؿِ ٚاْ٫ـص.
ٖٚص ٙايـدكاٍ ايـدُػ ١يف ضأؽ ايـُٜ , َٔ٪تبعٗا خكاٍ ايبسٕ :
 -6طسًل ايؿعط َٔ ايبسٕص ٚيف بعض ايٓػذ طسًل ايعاْْٚ ١تـ
اٱبطنيص ٚقس ٚضزت ايطٚاٜات ايهجري ٠بايـشحٸ ٚايٓسب يـشًل ايؿعط ايٓابت
يف

ايبسٕ

٫غُٝا

ايعاْ١

ٚاٱبطني

بـُعٓ٢

إظايت٘

ٚإغت٦كاي٘

بٓش ٛايٓتـ أ ٚايـشًل بايـُان ١ٓٝأ ٚط ٤٬ايٓٛضْٚ ٠ـشٖٛا ايـُٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥
ايـُع ١ًٜيًؿعطٚ ,بعض ا٭خباض ٪ٜنس عً ٢ايٓٛضٚ ٠إٔ طايط ٤٬بايٓٛض٠
طٗٛض ْٛٚضص ٜعين ط ٤٬ؾعط ايبسٕ نً٘ بايٓٛض ٖٛ ٠طٗٛض يْ٬ػإ
ٜٓؿ ٞايطا٥ش ١ايهط ١ٜٗايـُٓتٓٸْٛ ٖٛٚ ١ض يًُطًٜ ٞتٓٛٸض بٗا قًب٘ ٚدػسٚ , ٙيف
خرب قشٝض  :طأسبٸ يًُ َٔ٪إٔ ٜطً ٞيف نٌ مخػ ١عؿط ّ َٜٛا َٔ ايٓٛض٠ص
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ٚعٓ٘ ( :)طَٔ نإ  َٔ٪ٜباهلل ٚاي ّٛٝاٯخط ؾٜ ٬رتى سًل عاْت٘ ؾٛم
ا٭ضبعني  ,ؾإ مل ٜـذس ٜ -عين ايـُاٍ ايصٜ ٟؿرت ٟب٘ ايٓٛض ٠أْ ٚـشٖٛا -
ؾًٝػتكطض بعس ا٭ضبعني ٪ٜ ٫ٚخٸطٙص .
 -7طٚايـدتإص  ٖٛٚقطع دًسْ ٠ابت ١عً ٢شنط اْ٫ػإ ٜ ,ػتشب
ختٓٗا ٚقطعٗا يف اي ّٛٝايػابع يًٛيٝس ٜٚ ,ـذب ايـدتإ بعس ايبًٛؽ.
قاٍ إَآَا ايطنا( :)طايـدتإ غٓٸٚ ١ادب ١يًطداٍ َهطَ ١يًٓػا٤ص
أ ٟيٝػت ٚادب ّ١ؾ ٔٗٝأقٚ , ّ٬قاٍ عً ٞأَري ايـَُٓ٪ني( :)ط ٫بأؽ بإٔ
 ٫تـدتنت ايـُطأ , ٠ؾأَا ايطدٌ ؾ٬بس َٓ٘ص إشا بًؼ ٚمل ٜـدنت قبٌ بًٛغ٘
ست ٢إشا بًؼ ايجُاْني َٔ عُطَ ٖٛٚ ٙػًِ أ ٚناؾط قس أغًِ ,قاٍ أَري
ايـَُٓ٪ني( :)طإشا أغًِ ايطدٌ إختنت ٚي ٛبًؼ ثـُاْني غٓ١ص ست ٢أْ٘
ٜ ٫كضٸ طٛاف ايطدٌ س ٍٛايبٝت ايـشطاّ َٔ ز ٕٚإختتإ .
ٚباختكاض  :ايـدتإ َػتشب قبٌ ايبًٛؽ ٜٚتأنس إغتشباب٘ يف ايّٛٝ
ايػابع يًٛيٝس  - ٖٛٚ ,يـُٔ مل ٜـدتنتٚ -ادب بعس ايبًٛؽ ٚ ,ضز يف ايـدرب
طَٔ غٓٔ ايـُطغًني  :اٱغتٓذاٚ ٤ايـدتإص ٚإٔ ايـدتإ َٔ ايـشٓٝؿ ١ٝاييت
بعح اهلل ابطاٖ)( ِٝايـدً ٌٝبٗا ٚ ,قس ٚضز ا٭َط بٗا َتٛدٗاّ يٮب: ٜٔٛ
طإختٓٛا أ٫ٚزنِ يػبع ١أٜاّ ؾاْ٘ أطٗط ٚأغطع يٓبات ايًشِ ٚ ,إٕ ا٫ضض
يتهط ٙب ٍٛا٫غًـص ٚيف ضٚا : ١ٜطا٭ضض تهرٸ إىل اهلل َٔ ب ٍٛا٫غًـ
أضبعني قباساّص ٜعين تهرٸ َٔ ب ٍٛغري ايـُـدت َٔ - ٕٛبك ٞايػ٬ف
ٚايـذًس عً ٢شنط. - ٙ
 -8طٚتكً ِٝا٫ظؿاضص ٚيف ْػد ١طٚقلٸ ا٫ظاؾريصٚقس ٚضزت
ا٭خباض بـُـشبٛبٝت٘ ٚن ْ٘ٛغٓٸْ ١اؾع ١زْٝاّ ٚأخط٣ٶ,قاٍ(:)طتكً ِٝا٫ظؿاض
ٜـُٓع ايساٜٚ ٤سضٸ ايطظمص أٜ ٟعٜسٚ ,ٙقاٍ ( :)طمخؼ َٔ ايؿطط: ٠
تكً ِٝا٫ظؿاض ٚقلٸ ايؿاضب ْٚتـ ا٭بط ٚسًل ايعاْٚ ١ا٫ختتإص .
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 -9طٚايػػٌ َٔ ايـذٓاب١ص ٚقس ٚضزت ا٭خباض ايٓاطك ١بأْ٘ ؾطٜه١
ٜعين أْ٘ ؾطن٘ اهلل عً ٢ايعباز يف قطآْ٘ طٚٳإٕٔٵ نُٓٵتٴِٵ دٴٓٴبٶا ؾَاطٖٗٻطٴٚاص  ٖٛٚغ ٸٓ١
إبطاٖ ١ُٝٝسٓٝؿَ ١ٝـشُٸس ٫ ١ٜتكضٸ ق ٫ٚ ٠٬طٛاف بايبٝت ايـشطاّ ٫ٚ
ٜـذٛظ َؼٸ ايكطإٓ ٚأمسا ٤اهلل إ ٫بعس ايػػٌ َٔ ايـذٓاب. ١
-11طٚايطٗٛض بايـُا٤ص بـُعٓ ٢ايتطٗٸط َٔ خبح ايٓذاغات بايـُا,٤
ٚيف ْػد١ٺ  :طٚاٱغتٓذا ٤بايـُا٤ص ٜعين ايتطٗٸط َٔ ايبٚ ٍٛايػا٥ط ٚ ,قس
ٚضزت ا٭خباض ايهجري ٠ايٓاطك ١بـُـشبٛب ١ٝايتطٗٸط َٔ ايٓذاغ َٔٚ ١ايـذٓاب١
ٚؾططٝت٘ يكش ١ايكٚ ٠٬ايكٝاّ ٚايطٛافٚ ,دطت عً ٘ٝغري ٠ايـُتؿطع١
ٜتشصٸضٜٚ ٕٚتٛقٓ َٔ ٕٛايٓذاغٜٚ ١تطٗٸطَٗٓ ٕٚا بعس إقابتٗا يبسِْٗ أٚ
يجٛبِٗ طًباّ يًٓذا َٔ ٠نطضٖا ,قاٍ اهلل تعاىل  :طإٕٔٻ اي ًٖ٘ٳ ٜٴشٹبټ ايتٻٛٻابٹنيٳ
ٳ ٚٴٜشٹبټ ا ِيُٴتٳطَِّٗطٜٔٔٳص َٔ ايٓذاغ َٔٚ ١ايـذٓابْٚ ١ـشُٖٛا .
ٖص ٙايػٓٔ ايعؿط ٖٞ ٠ايهًُات ٚايتٛدٗٝات اييت أضازٖا اهلل غبشاْ٘
َٔ ْبٝٸ٘ ٚخً ً٘ٝابطاٖ )( ِٝؾايتعَٗٔٸ ٚأتـُٸٗٔٸ ,ستٚ ٢ضز يف أخباضِٖ
( )إٔ طإبطاٖ ِٝأ َٔ ٍٚإختنت ٚأ َٔ ٍٚإغتشسٸص ٜعين إغتعٌُ
ايـشسٜس ٭زا ٤ايػٓٔ ايـُصنٛض : ٠تكً ِٝا٭ظؿاض ٚقلٸ ايؿعط ٚايـدتإ
ٚسًل ؾعط ايطأؽ ٚا٭بطني ٚايعاْٚ ١ايؿاضب .
ٚيـُا إيتعّ إبطاٖٖ )(ِٝص ٙايػٓٔ ٚأتـُٸٗٔٸ دعً٘ اهلل إَاَاّ قاٍ
هًٹُٳاتٺ َؾأَ ٳتُٻٗٴٔٻ قَاٍٳ إِّْٔ ٞدٳاعٹ ًُوَ يٹًٓٻاؽٔ
غبشاْ٘  :طٚٳ ٔإشٵ ابٵ ٳتًَ ٢إٔبٵطٳاٖٹِٝٳ ضٳ ټب٘ٴ ٹب َ
ٔإَٳاَٶاص ٚقس ّ٠ٚهلِ ٜتٸبعْٛو ٜٚػري ٕٚبٗسٜو ٚغٓٓو .
ٖٚص ٙاٱَاَ ١تـشكٓكت ي٘ بعس إٔ نإ ْـبٝاّ ٚضغ َٔ ّ٫ٛاهلل يـدًك٘ ٚبعس
إٔ إيتعّ ٚأتـِٸ ايهًُات ايعؿطٚ ٠تكطٸب إىل اهلل تعاىل بايتعاَٗٔ َػتُطاّ
عً , ٔٗٝض ٣ٚايؿٝذ ايهًٝين يف (ايهايف) عٔ اٱَاّ ايكازم( )قٛي٘ :
طإٕ اهلل عع ٸٚدٌٸ إتـدص إبطاٖ  ِٝعبساّ قبٌ إٔ ٜتٸدصْ ٙبٝٸاّ ٚ ,إٕ اهلل
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إتـٸدصْ ٙبٝٸاّ قبٌ إٔ ٜتٸدص ٙضغٚ , ّ٫ٛإٕ اهلل إتـٸدص ٙضغ ّ٫ٛقبٌ إٔ ٜتٸدصٙ
خًٚ , ّ٬ٝإٕ اهلل إتـٸدص ٙخً ّ٬ٝقبٌ إٔ ٜتٸدص ٙإَاَاّ  ,ؾًُا مجع اهلل ي٘
عًُوَ يٹًٓٻاؽٔ ٔإَٳاَٶاص ٜعين  :يـُٸا مجع اهلل ي٘ ايكؿات
ا٭ؾٝا ٤قاٍ  :إِّْٔ ٞدٳا ٹ
باغتشكام  :ايعبٛزٚ ١ٜايٓب ٠ٛايطغايٚ ١ايـدًٓ - ١دعً٘ إَاَاّ يف آخط َطسً, ١
َـُا ٜهؿـ عٔ ععَ ِٝكاّ اٱَاَ. ١
ٚايؿطم بني ايٓيب ٚبني ايطغ - ٍٛسػبُا ٜعٗط َٔ بعض أخباضِٖ
( ٖٛ - )إٔ ايٓيب ٜط ٣يف ايـُٓاّ َا ٜٛس ٢ب٘ إيٚ , ٘ٝايطغ ٖٛ ٍٛايصٟ
ٜؿاٖس ايـًُو ؾٝهًُٓ٘ .
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 -32طإٕ األَس بايـُعسٚف ٚايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهس ضب ٌٝاألْبٝاَٗٓٚ ٤اد
ايصًرا ,٤فسٜض ١عظ , ١ُٝبٗا تكاّ ايفسا٥ض ٚتـرٌّ ايـُهاضب ٚتـُٓع  -أٚ
تسّد  -ايـُظايـِ ٚتعُس األزضص .
ٖصا سسٜح ؾطٜـ يٲَاّ َـشُس ايباقط(ٜ )بٝٸٔ ؾ ٘ٝأٚقاف ا٭َط
بايـُعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهط ايصُٖ ٜٔا َٔ أععِ ايؿطا٥ض اٱيـٗ , ١ٝقاٍ
اهلل غبشاْ٘ :ط ٳٚيِ ٳتهُٔٵ َٹ ٵٓهُِٵ ُأ ٻَ ْ١ٳٜسٵعٴٕٛٳ ٔإيَ ٢ا ِيدٳٝٵطٔ ٳ ٚٳِ ٜأَٴطٴٕٚٳ بٹا ِي ٳُعٵطٴٚفٹ
ٳٜٚٳٓٵ ٳٗٛٵٕٳ عٳٔٵ ا ِيُٴ ٵٓهَطٔ ٳُ ٚأ ٵٚيَ ٹ٦وَ ٖٴِٵ ا ِيُٴؿِ ٹًشٴٕٛٳصٚقاٍ أَريايـَُٓ٪ني ( )يف
ْٗر ب٬غت٘ :
طَٚا أعُاٍ ايربٸ نًٗا ٚايـذٗاز يف غب ٌٝاهلل عٓس ا٭َط ايـُعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهط إ ٫نٓؿج َٔ ١بـشط يـذٸٞص ٚايبشط ايًذٸ ٖٛ ٞايـُٓدؿض
ايٛاغع عُك٘ َٚػاست٘ ايععَ ِٝاٚ , ٙ٩قس دعٌ أَري ايـَُٓ٪ني( )أعُاٍ
ايربٸ نًٗا َجٌ ْؿج - ١اييت ٖ ٞقصؾ ١ايـُا َٔ ٤ايؿِ  -يف بـشط يـذٸٖٚ ,ٞصا
غا ١ٜايٛقـ ايـُبٝٸٔ يـُكاّ ا٭َط بايـُعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهطٖٓ َٔٚ ,ا
إتؿل ايـُػًُ ٕٛعً ٢نُْٗٛا َٔ أغؼ ايس ٜٔايـشٓٝـ .
ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ٜبٝٸٔ َٓاؾع ا٭َط بايـُعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهط,
ٚعٓسَا ْؿػٸطٖا ٜتبٝٸٔ ععَ ِٝكاَُٗا ٚدًْ ٌٝؿعُٗا  ,نُا ٜتذً ٢غ ٸط
ٚقؿُٗا بايبشط ايًذٸ , ٞؾٓٝبػ ٞإعتٓا ٤ايـَُٓ٪ني بُٗا ٚتكسٸ ٟنٌ ََٔ٪
 ١َٓ٪َٚٱَتجاٍ ا٭َط اٱيـٗ ٞبُٗا  ,قاٍ ضغ ٍٛاهلل( :)طإٕ اهلل ٜبػض
ايـُ َٔ٪ايهعٝـ ايص ٢ٜٗٓ ٫ ٟعٔ ايـُٓهطص.
ٚايـُطاز َٔ ا٭َط بايـُعطٚف ٖ ٛزع ٠ٛايٓاؽ إىل ايـدري ٚايك٬ح َٚا
إغتشػٓ٘ ايؿاضع ايـُكسؽ  ,أعِٸ َٔ ايٛادب  َٔٚايـُػتشب  :ؾإ ا٭َط
بايـُعطٚف ايٛادب ٚادبٚ ,ا٭َط بايـُعطٚف ايـُػتشب َػتشب .
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ٚايـُطاز َٔ ايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهط َ ٖٛ :ـٓـع ايـٓـاؽ ٚقطؾِٗ عٔ إضتهاب
ايـُٓهط  :ايؿعٌ ايـُـشطٸّ أ ٚايـُهط ٙٚؾطعاّ ,أعِٸ َٔ ايـشطاّ َٔٚ
ايـُهط , ٙٚؾإ ايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهط ايـُـشطٸّ ٚادب ٚ ,ايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهط
ايـُهطَ ٙٚػتشب ؾطعاّ .
ٚإْـُا ٜـذب ا٭َط بايـُعطٚف ايٛادب ٚايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهط ايـشطاّ
ٚإْـُا ٜػتشب ا٭َط بايـُعطٚف ايـُػتشب ٚايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهط ايـُهط ٙٚإشا
تٛؾطت ؾطٚط :
ا٭ : ٍٚإٔ ٜعطف اْ٫ػإ ايـشهِ ايؿطع - ٞايٛادب أ ٚايـُػتشب
أ ٚايـشطاّ أ ٚايـُهط - ٙٚبـدكٛقٝات٘  ,ؾايـذاٌٖ بايـشهِ أ ٚغري ايـُتأنٓس
َٔ َعطؾت٘ ٜـذب عً - ٘ٝبسٚاّ  -إٔ ٜتعًِٓ ايٛادب ٚايـُػتشب ٚايـشطاّ
ٚايـُهط , ٙٚثِ ٜتكس ٣يٮَط بايـُعطٚف أ ٚيًٓٗ ٞعٔ ايـُٓهط .
ايجاْ : ٞإٔ ٜـشتٌُ ايـُهًـ تأثري أَط ٙبايـُعطٚف أ ٚتأثري ْٗ ٘ٝعٔ
ايـُٓهط ,بـُعٓ ٢إستُاي٘ تـذاٚب ايـُأَٛض بايـُعطٚف ٚقبٛي٘ ايٓٗ ٞعٔ
ايـُٓهط ٚ -ي ٛإستُا ّ٫نعٝؿاّ  - %11ؾاشا مل ٜـشتٌُ ايتأثري ٚاٱغتذاب١
 ٚي ٛبكسض نعٝـ  -مل ٜـذب ا٭َط  ٫ٚايٓٗ. ٞايجايح  :إٔ ٜعٗط َٔ ايؿاعٌ أَاض ٠اٱقطاض عً ٢إضتهاب ايـُٓهط
ايـشطاّ ٚتطى ايـُعطٚف ايٛادب ٚإغتُطاض ٙعً , ٘ٝؾاشا ٫ح َٓ٘ ع١َ٬
اٱَتٓاع عٔ ايـشطاّ َػتكب ّ٬أ ٚظٗط أَاض ٠اٱيتعاّ بايٛادب َػتكب ّ٬مل
ٜـذب ا٭َط  ٫ٚايٓٗ. ٞ
ايطابع  :إٔ ٜ ٫عٗط ي٘ عصض أ ٚإنططاض إىل ؾعٌ ايـشطاّ أ ٚتطى
ايٛادب  ,ؾً ٛإستٌُ ي٘ ايعصض ايـُؿطٚع مل ٜـذب ا٭َط  ٫ٚايٓٗ. ٞ
ايـداَؼ  :إٔ ٜ ٫ـداف تطتب نطض عً َٔ ٘ٝأَط ٙبايـُعطٚف أْ٘ٝٗ ٚ
عٔ ايـُٓهط  ,ؾاشا خاف تـطتٸب َا ٜـهط بـشاي٘ مل ٜـذـب ا٭َط  ٫ٚايٓٗ, ٞ

األزبعْ٘ حدٙجاً

()176

غٛا ٤خاف ايهطض ايـذػس ٟعًْ ٢ؿػ٘ أ ٚتطتٸب٘ عً ٢عطن٘ أَ ٚاي٘ اخلطري.
ٚإطُإٔ أٜٸٗا ايـُٚ َٔ٪إٜٸتٗا ايـُ ١َٓ٪أْهُا إشا إيتعَتُا ا٭َط بايـُعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهط خايكاّ يٛد٘ اهلل غبشاْ٘ ؾإ اهلل ْاقطنُا ٚساؾعهُا
ٚساضغهُا بـُ٥٬هت٘ َٔ ايهطض ايـُـدٛف ايـُـشتٌُ ْ .عِ ي ٛتـشكل
خٛف ايهطض ٚخؿ ٞتطتٸب٘ ٚ -ي ٛإستُا - %21 ّ٫داظ يهُا تطى ا٭َط
بايـُعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهط .قاٍ أَري ايـَُٓ٪ني ( )يف ْٗر ب٬غت٘ :
طٚإٕ ا٭َط بايـُعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهط ٜ ٫كطٸبإ َٔ أدٌص بٌ
أدٌ نٌ اْػإ يف قها ٤اهلل ايـُـشت ّٛثابت ٜ ٫تػٝٸط ٜٓ ٫ٚكل با٭َط
بايـُعطٚف أٚبايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهطٚ,إٕ ا٭َط بايـُعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهط:
طٜٓ ٫ككإ َٔ ضظمص بٌ ضظم اهلل يعبازَ ٙكػَ ّٛكسض  :ط ٳٚؾٹٞ
٭ضٵضٔ ٔإٻْ٘ٴ َيشٳلٌّص ثابت يف يٛح
ػُٳا٤ٹ ٚٳا َ
عسٴٕٚٳ َؾ ٳٛضٳبِّ اي ٻ
ػُٳا٤ٹ ٔضظٵقُهُِٵ ٳَٚٳا تٴ ٛٳ
اي ٻ
ايػُاٚ ٤تكسٜط ايطمحٔ ايطس ِٝدٌٸ ٚع , ٬ثِ قاٍ ( )بعس شيو :
طٚأؾهٌ َٔ شيو نً٘  :نًُ ١عسٍ عٓس إَاّ دا٥طص ٖٚص ٙايهًُٖٞ ١
أؾهٌ َٔ نٌ بطٸ ست ٢ا٭َط بايـُعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهط ٚ ,قس سه ٢يٓا
ايتأضٜذ ٚنتب ايػريٚ ٠أخباضٖا  :ؾٛاٖس ٚسٛازخ َـُا قٓع٘ ا٭١ُ٥
ا٭طٗاض(ٚ )بعض ايكشابٚ ١ايتابعني ا٭د َِٗٓ ,٤٬ظٜس بٔ أضقِ ايصٟ
نإ يف َـذًؼ ايطاغٜ ١ٝعٜس بٔ َعاٚ ١ٜٚقس ضآٚ - ٙبٝس ٙعٛز أ ٚقهٝب َٔ
سسٜس ٜ -هطب ثٓاٜا ايـشػني ( )بعس ؾٗازت٘ ٚمحٌ ضأغ٘ ايؿطٜـ إىل
ٜعٜس ايًعني ,ؾكاٍ ظٜس بٔ أضقِ يٝعٜس يعٓ٘ اهلل  :إٜـٗاّ  ,إضؾع ٜسى ,ؾطايـُا
ضأٜت ضغ ٍٛاهلل (ٜ )كبٸـًٗا .
ٚيٮَط بايـُعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهط َطاتب :
ايـُطتب ١ا٭ٚىل  :إٔ ٜـشبٸ ايـُعطٚف بكًب٘ ٚغًٛن٘ عٓسَا ٜطاَٗ ٙذٛضاّ
َرتٚناّ َٔ أسس ايـُهًؿني  ,ثِ ٜـٓـهط ٙبـكًب٘ ٚغـًٛن٘ ٚعً ٢قـؿشٚ ١دـٗ٘

األزبعْ٘ حدٙجاً

()177

أَاّ تاضى ايـُعطٚف أ ٚؾاعٌ ايـُٓهط ,بـُعٓ ٢إْععاز قًب٘ ٚتعبٝؼ ٚدٗ٘
َٔ ؾعٌ ايـشطاّ أ ٚتطى ايٛادبٖٚ ,صا أنعـ اٱٜـُإ ٚأقٌ َطاتب ا٭َط
بايـُعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهط ,قاٍ أَري ايـَُٓ٪ني ( )يف خرب قشٝض :
طأَطْا ضغ ٍٛاهلل  إٔ ًْك ٢أٌٖ ايـُعاق ٞبٛدَ ٙٛهؿٗطٸ٠ص .
ايـُطتب ١ايجاْ : ١ٝاٱْهاض بايًػإ  :بايك ٍٛايٛاعغ ايٓاقض ايـُصنٓط بـُا
أعسٸ اهلل يًكايـشني ايعاًَني بايـُعطٚف ايتاضنني يًُٓهط َٔ ايجٛاب ايععِٝ
ٚايٓع ِٝايـدايس ايـُك ِٝيف ايـذٓٚ , ١ايـُصنٓط بـُا أعسٸ اهلل يًعاقني ايتاضنني
يًُعطٚف ٚايـُطتهبني يًُٓهط َٔ ايعصاب ا٭يْٚ ِٝاض ايـذش. ِٝ
ٚيف ظَآْا ٜٓبػ ٞقسٚض اٱْهاض ايًػاْ ٞبٓش ٛيطٝـ ؾؿٝل  ٫بايؿس٠
ٚايعٓـٚ ,إٔ ٜتكس ٣ايـُ َٔ٪أ ٚايـُ ١َٓ٪يٮَط بايـُعطٚف بًػإ ْاعِ
ع١ٹ ا ِيشٳػٳ ٳٓ١ٹ ٚٳدٳا ٹزيِٗٴِٵ
عَ
ه ٳُ١ٹ ٚٳا ِي ٳُ ٵ ٛٹ
ش ِ
ٚيًٓٗ ٞعٔ ايـُٓهط بًؿغ ٖاز: ٨طبٹا ِي ٹ
َ ٞأسٵػٳٔٴص ؾٝذازهلِ ٜٚكٓعِٗ طبٹايٖتٹ ٞٹٖٞٳ َأسٵػٳٔٴص .
بٹايٖتٹ ٞٹٖ ٳ
ايـُطتب ١ايجايج : ١اٱْهاض بايكٚ ٠ٛايٝس ٚايكسض ٠ايبسْ ١ٝيًطزع عٔ ايـُعك١ٝ
أ ٚٱتٝإ ايؿطٜه ١إشا أَهٔ ايـُهًـ قٓع٘ ٚمل ٜـدـ َٓ٘ ايهطض عًْ ٢ؿػ٘
ٚشٚ - ٜ٘ٚيَ ٛػتكب. - ّ٬
ٚسٝح إتٸهض َا تكسٸّ ْؿطح ايـشسٜح ايؿطٜـ :
 -1طإٕ ا٭َط بايـُعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهط غب ٌٝا٭ْبٝاَٗٓٚ ٤از
س٣
ايكًشا٤ص أُٖ ٟا ٚظٝؿ ١ؾطع ١ٝيف مجٝع ضغا٫ت ايػُاٚ ٤قس تك ٸ
يتطبٝكٗا  :مجٝع ا٭ْبٝاٚ ٤تـُاّ ايكًشا ,٤ناْا َٓٗاز عًُِٗ ٚغب ٌٝتكطٸبِٗ
إىل باض ِٗ٥دٌٸ ٚعٚ ,٬بُٗا ضغدت ايؿطا٥ع ايػُاٚ ١ٜٚايسٜاْ ١ا٫غ١َٝ٬
اييت دا ٤بٗا ا٭ْبٝا َٔ ٤ضب ايػُا ٤إىل أٌٖ ا٭ضض .
 -2إٕ ا٭َط بايـُعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهط ط ؾطٜه ١عع ١ُٝص ؾطنٗا
ٌ أعُاٍ ايربٸ بايٓػب ١يٮَط بايـُعطٚف ٚيًـٓٗٞ
اهلل غبشاْ٘ يف قطآْ٘ ٚدعٌ ن ٸ
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عٔ ايـُٓهط طْؿج ١يف بـشط يـذٸٞص عُٝل ايػٛض نجري ايـُاٚ ٤اغع ايـُػاس. ١
ثِ بٝٸٔ ( )غطٸ ععُٖ ١ص ٙايؿطٜه , ١ؾكاٍ :
 -3طبٗا تكاّ ايؿطا٥ض ٚتـشٌٸ ايـُهاغب ٚتـُٓع ايـُعايـِ  -أ ٚتط ٸز
ايـُعايـِ ٚ -تعُط ا٭ضضص أ ٟإْ٘ إشا ؾاع ا٭َط بايـُعطٚف ايص ٟدا٤ت
ب٘ ؾطٜع ١اٱغٚ ّ٬إْتؿط ايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهط ايص ٟسطٸَت٘ ايؿطٜع ١اٱغ١َٝ٬
ٚتكسٸ ٣هلُا ايـُٚ َٕٛٓ٪ايـَُٓ٪ات يف َـذتعِٗ  -ؾاع إَتجاٍ ايؿطا٥ض
ٚإقاَتٗا ٚنجط بني ا٭ْاّ  :ايكٚ ٠٬ايكٝاّ ٚايـشر ٚايعناٚ ٠ايـدُؼ
ْٚـشٖٛا َٔ ٚادبات ايؿطع ايـُكسؽ .
ثِ بايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهط ٜهُـشٌٸ أٜ ٚكٌٸ  :ايـشطاّ ٚايـُعاق ٞيف َـذتُع
اٱغ ,ّ٬ؾتشٌٸ َهاغب ايٓاؽ ٚتطٝب أَٛاهلِ ٚتكري أضظاقِٗ س ّ٫٬ثِ
تطٗط بسؾع ؾطٜهيت ايـدُؼ ٚايعناَٗٓ ٠ا.
ثِ بايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهط  :ايعًِ  -غٛف ٜـُتٓع ايعًُ ١عٔ ايعًِ أٚ
ٜكًً ْ٘ٛيف تعاَ٬تِٗ ٚغًٛنٝاتِٗ ٜٓٚذ ٛايهعؿاٚ ٤ايـُػتهعؿَٔ ٕٛ
نجري ايعًِ ثِ ٜطزٸ ايعًُ ١سكٛم ايـُعًَٛني .
ٚبٗص ٙايـدريات غٛف تعُط ا٭ضض بايـدري ٚايعسٍ ٚايك٬ح ٚتعطٞ
ثـُطاتٗا ٚتهجط بطناتٗا بؿعٌ إْتؿاض ايـُعطٚف ٚإْـشػاض ايـُٓهط عٔ َـذتُع
اٱغٚ ّ٬اٱٜـُإ طٜ ٫ٚعاٍ ايٓاؽ بـدري َا أَطٚا بايـُعطٚف ْٛٗٚا عٔ
ايـُٓهط ٚتعاْٛٚا عً ٢ايربٸ  ,ؾاشا مل ٜؿعًٛا شيو ْععت َِٓٗ ايربناتص
ٌ ا٭َط
ٖٚصا َا ْـذسٚ ٙانشاّ يف عكٛضْا اييت ؾاع ؾٗٝا ايعًِ ٚق ٸ
بايـُعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهط ,ؾصٖبت ايربنات ٚإْتؿط ايـُطض ٚايؿكط
ٚناعت ايـشكٛم  ,طٚغًٓط اهلل عً ِٗٝؾطاضِٖ ؾٝسع ٛخٝاضِٖ ٫ٚ
ٜػتذاب يـِٗ ٚمل ٜهٔ يـِٗ ْاقط يف ا٭ضض  ٫ٚيف ايػُا٤ص ٖهصا ٚضز يف
أخباض أُ٥تٓا ا٭طٗاض (.)
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 -33طايٓظس ٠ضِٗ َٔ ضٗاّ إبًٝظ َطُ َٔ , ١َٛتسنٗا هلل عصّ ٚج ٌّ
 ال يغري - ٙأعكب٘ اهلل أًَٓا ٚإٜـُاْاً ٜـحد طعُ٘ص.ٖصا سسٜح قشٝض ضٚا ٙايؿٝذ ايكسٚم يف نتاب٘ ( :ايؿك ٖٛٚ )٘ٝأسس
ايطٚاٜات ايـُ٪غٸػ ١يعؿٓ ١ايـُٚ َٔ٪قٝاْ ١ؾطؾ٘ َٚـذتُع٘ َٔ ايطش. ١ًٜ
ٖصا ايـشسٜح أسس ا٭خباض ايٛاضز ٠يف َٓع ْعط ايطداٍ إىل ايٓػا٤
غري ايـُـشاضّ  :ا٭خت ٚايعُٚ ١ايـدايْٚ ١ـشٖٛا َٓٚ ,ع ْعط ايٓػا ٤إىل
ايطداٍ غري ايـُشاضّ  :أخٗٝا أ ٚعُٸٗا أ ٚخاهلا ْٚـش ٖٞٚ ,ِٖٛتـشطٸّ
ايتًصٸش ايـذٓػ ٞبط ١ٜ٩ايطدٌ ايـُطأ - ٠غري ايعٚدٚ ١غري ايـُـشاضّ -
ٚبط ١ٜ٩ايـُطأ ٠يًطدٌ غري ايعٚز ٚغري ايـُشاضّ ٖٚ ,ص ٙبًٝٸ ١ععُٚ ٢قع
ؾٗٝا ايـُػًُ ٕٛبٌ أٚقعِٗ ؾٗٝا ايهؿٓاض ايـُػتعُط ٕٚيـ ٸُا غعْٚا يف
عكط زٜاضْا ٚبًسآْا ,ؾاْتؿط تٗتٸو ايٓػاٚ ٤تهؿٸؿٗٔ ٚتع ٸٚقٗٔ ٚغؿٛض
بعهٗٔ عٔ َؿاتٓٗٔ  :ؾعٛضٖٔ ٚغٝكاْٗٔ ٚقسٚضٖٔ ٚإْـذطف ايـُػًُٕٛ
ٚايـُػًُات ٚضا ٤ايؿٗ ٠ٛايـشطاّ.
ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ٜبٝٸٔ أَطٜٚ ٜٔـشه ٞقؿتني ٚأثط: ٜٔ
 -1طايٓعط ٠غِٗ َٔ غٗاّ إبًٝؼ َػُّٛص ٜعين ْعط ٠ايطدٌ إىل
ايـُطأ ٠ا٭دٓب - ١ٝغري ايعٚدٚ ١غري ايـُـشاضّ  :ا٭ّ ٚا٭خت ْٚـشُٖٛا -
ٖٚهصا ْعط ٠ايـُطأ ٠إىل ايطدٌ ا٭دٓيب  -غري ايعٚز ٚغري ايـُـشاضّ ست٢
ايكطٜب نابٔ ايعِ ٚابٔ ايـداٍ  -ايٓعط ٠غِٗ َٔ غٗاّ إبًٝؼ ٜبعجٗا يبين
آزّ نًِٗ  ٖٞٚ ,غِٗ َػُ , ّٛؾٗصإ ٚقؿإ يًٓعط ٠اييت ٖ ٞبسا١ٜ
ايؿػاز َٚكسض ايؿتٓٚ ١اٱؾتتإ ٚايتعًل بايـُٓعٛض إيٗٝا أ ٚايـُٓعٛض إي.٘ٝ
إٕ ايٓعط ٠غِٗ ٜطَ ٘ٝايؿٝطإ إىل قًب اٱْػإ ؾٝؿتٓ٘ ٜٝٗٚٸر ؾٗٛت٘
ٚت٪ز ٟنجرياّ إىل ايع٬ق ١ايـذٓػ ١ٝاي ٬أخ٬قــٚ ١ٝاي ٬ؾـطٜـؿٚ ١قس تـ٪ز ٟإىل
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ايعْا ايص َٔ ٖٛ ٟأععِ ايـُعاقٚ ٞأغٛأ ايـشطاّ .
ٚإْـُا ناْـت ايـٓعـط ٠غُٗ ّا َـػـَُٛـاّ بًشاظ آثاضٖا ايػ ١٦ٝيف قًب ايبؿط
ٚعً ٢غًٛن٘ سٝح تٛدب اٱؾتتإ ايـذٓػٚ ٞايتعًل ايعاطؿٚ , ٞقس ت٪زٟ
إىل ايعْا أ -ٚيف ا٭قٌ -يًع٬ق ١ايـذٓػ ١ٝايـشطاّ ٚايؿػاز ٚايعٌُ ايس,ٕٚ
ٚقس تـدٝب دٗٛز ايٓاظط ؾ ٬تكٌ إىل َطاَ٘ َٔ ايع٬قٚ ١ايـُتعٚ ١ايًص٠
ايـُطغٛب ؾٗٝا َٔ ايـُٓعٛض إيٗٝا أ ٚايـُٓعٛض إي , ٘ٝؾتٛضخ ايـشػط ٠عٓس
ايٓاظط ٚتٛدب ا٭يـِ ايٓؿػ ٞايععٚ ِٝايعصاب ايباطين ايهبري ,قاٍ إَآَا
ايكازم ( :)طٚنِ َٔ ْعط ٠أٚضثت سػط ّ٠ط١ًٜٛص .
إٕ ايٓعط ٚايتًصٸش ايـذٓػ ٞبرتنٝع ٖٛ ٙغِٗ َػُ ٖٛٚ ّٛظْا َك ٸػط يف
ْعط اَ٫اَني ايكازقني ( ٖٛ )طظْا ايعٓٝنيص نُا يف بعض أخباضِٖ,
ٚقس ض ٟٚعٔ اٱَاّ ايطنا( )قٛي٘  :طٚسطٸّ ايٓعط إىل ؾعٛض ايٓػا... ٤
يـُا ؾ َٔ ٘ٝتٗٝٝر ايطداٍ َٚ ,ا ٜسع ٛإي ٘ٝايتٗٝٝر َٔ ايؿػاز ٚايسخ ٍٛؾُٝا
ٜ ٫ـشٌ ٜ ٫ٚـذٌُٚ ,نصيو ايٓعط إىل َا أؾب٘ ايؿعٛضص ٚنصيو ْعط
ايـُطأ ٠إىل ايطدٌ ا٫دٓيب سطٸَ٘ اهلل يـُا ؾ َٔ ٘ٝتٗٝٝذٗٔ ايصٜ ٟـدؿَ٘ٓ ٢
ايؿػاز ٚاٱؾتتإ ايـُـشتٌُ أزا ٙ٩إىل ايعْا أَ ٚا ز. ْ٘ٚ
ٚتتأنس ايـشطَٜٚ ١ؿتس أثطٖا ايػًيب عً ٢ايٓؿؼ ايبؿط ١ٜعٓس تهطاض
ايٓعط أَٛ ٚاقًت٘ ٚإغتُطاضْ ٙعط ّ٠تً ٛأخط ٣ؾإ طايٓعط ٠بعس ايٓعط ٠تعضع
يف ايكًب ايؿٗٚ , ٠ٛنؿ ٢بٗا يكاسبٗا ؾتٓ١ص نُا ٜك ٍٛاَ٫اّ( )إش إٔ
نٌ ْاظط -ست ٢ايتكٞٸ ايػاؾٌ -يْ ٛعط ؾاْٗا تعضع يف قًب٘ ايؿٗٚ ٠ٛقس تـشطٸن٘
يـُتابعتٗا ٚقس ٜتشطٸى ٱْؿا ٤ع٬ق ١ضشٚ ١ًٜقس ت٪ز ٟإىل ايتَ٬ؼ ٚايت٬قٞ
ايـدؿٚ ٞايتبانع ايـذٓػ - ٞايعْا . -
ٖٓٚا أٚدٸ٘ ْكش ٞإىل ايؿباب ايـُٚ َٔ٪ايؿابات ايـَُٓ٪ات  -يف
ايـُساضؽ أ ٚايـذاَعات أ ٚزٚا٥ط ايعٌُ أ ٚايـُٓتعٖات أ ٚا٫غٛام  -إٔ
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ٜتشصٸضٚا َٔ ايؿٝطإ ٚؾتٓت٘ يهُا ؾ ٬تطنٓعٚا ايٓعط إىل ايـذٓؼ اٯخط ٫ٚ
تتٛضطٛا يف ايعًك ١ايـُؿبٚ , ١ٖٛضز يف ايـدرب ايؿطٜـ :
إٕ بعض ايـَُٓ٪ني ا٭د َٔ ٤٬أقشاب اَ٫اّ ايباقط( )نإ ٜس ٸضؽ
ايكطإٓ ايهط ِٜٱَطأ ٠ؾُاظسٗا َٜٛاّ يف ن ّ٬نُٔ ايسضؽ ٚنأْ٘ أٚقع
ايؿٝطإ يف قًب٘ ايػ ,٤ٛثِ ظاض اٱَاّ ايباقط( )ؾعاتب٘  -بعس إٔ أعًُ٘
ايـُ٬ى ايـُٛنٌٓ ب٘ (ٚ -)إغتشَ َ٘ٓ ٢ٝسضٸؽ ايكطإٓ ؾكاٍ ( )ي٘ :ط٫
تعٛزٕٸ إيٗٝاص ٜعين إىل ايـُُاظس ١ايـشطاّ ايـُؿب,١ٖٛخٛؾاّ َٔ ايؿتٓ. ١
ٚأقٜ : ٍٛا ََٓ٪ني ٜ ,ا ََٓ٪ات  :إسصضٚا َٔ ايتهؿٸـ ايـشطاّ َٔٚ
ايتعٚٸم ايعاٖط ايٛانض  َٔٚايتطٝٸب ايـُـشػٛؽ ٚايعطط ايـذاشب ٚايًبؼ
ا٭ْٝل ايـُٗٝٸر يؿَٗ ٠ٛطن ٢ايٓؿٛؽ ٜ ,هؿٝهِ ايـُع ٌٜيًطٚا٥ض ايهط١ٜٗ
ٚايجٛب ايـُـشتؿِ ٜٚهؿٝهِ ايه ّ٬ايعاز ٟغري ايـُٗٝٸر يًؿٗٚ , ٠ٛإسصضٚا
َٔ غهب اهلل ايععٚ ِٝدشْٚ ُ٘ٝاض ٙايـُعسٸ ٠دعا ٤ايٓعط ٠ايـُػُ ١َٛأٚ
دعا ٤ايـُكاؾش ١أ ٚايـَُ٬ػ ١أ ٚدعا ٤إغتُاع ايكٛت ايطقٝل أ ٚتطقٝك٘
ٚدعا ٤نٌ ؾعٌ ٜٝٗٸر ايؿٗ٪ٜٚ ٠ٛزٸ ٟيًؿتٓٚ ١ايـُؿػسٚ , ٠ؾل اهلل ايـَُٓ٪ني
ٚايـَُٓ٪ات يًؿطف ٚايعؿٓٚ ١ايـشصض َٔ أساب ٌٝايؿٝطإ ٚخسع٘ .
ْعِ  ٫بأؽ بايٓعط ٠ايؿاسك ١يـُٔ ٜطٜس تعٚٸدٗا ٚايعكس عًٗٝا َػتكب, ّ٬
ٜٓعط إىل طٛهلا ٚعطنٗا ٚٚدٗٗا ٚؾعطٖا ْٚـش ٛشيو ,بٌ َٖ ٞػتشب١
ؾطعاّ  ٫ٚبأؽ بٗا ست ٢ي ٛظضعت ايؿٗٚ ٠ٛأزٸت ب٘ إىل اٱؾتتإ ايـذٓػٞ
ٚايتعًل ايعاطؿ ٞبٗا ٚ ,إْـُا تـشٌ ٖص ٙايٓعط ٠ي ٛنإ قازقاّ يف َككسٙ
ٚغطن٘  :ٱختٝاضٖا ظٚد ّ١ي٘ يف ايـُػتكبٌ ايكطٜب ي ٛسكٌ ايتٛاؾل
ٚايرتان َٔ ٞايططؾنيٖٚ,ص ٙايٓعط ٠ايـش ٍ٬غري ايٓعط ٠ايـُػُ ١َٛاييت :
 -2طَٔ تطنٗا هلل  ٫ -يػري -ٙأعكب٘ اهلل أَٓاّ ٚإٜـُاْاّ ٜـذس طعُ٘ص أ: ٟ
َ٪ٹٓٹنيٳ ٳٜػٴهټٛا
َٔ تطى ايٓعط ٠ايـشطاّ قطب ّ ١إىل اهلل ٚإَتجا ّ٫٭َط : ٙط ُقٌٵ يٹ ًُِٴ ٵ
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َ٪ٹٓٳاتٹ
َٹٔٵ أَبٵكٳا ٔضٖٹِٵ ٳ ٚٳٜشٵ َؿعُٛا ؾُطٴٚدٳٗٴِٵص َٔ ايعْا َٚا ز ْ٘ٚطٚٳ ُقٌٵ ٹي ًُِٴ ٵ
ٔ ص َٔ ايـعْـا ٚايـًُؼ ْٚـشـٖٛـُا
ٳٜػٵهٴهٵٔٳ َٹٔٵ أَبٵكٳا ٔضٖٹٔٻ ٳ ٚٳٜشٵ َؿعِٔٳ ؾُطٴٚدٳٗٴـ ٻ
َٔ ايـُؿـاغــس ايـُٓاؾ ١ٝيًعؿٓٚ ١ايؿطف طٚٳ َ٫ٴ ٜٵبسٹٜٔٳ ظٜٔٓٳتٳٗٴٔٻص.
إٕ ايـُ َٔ٪أ ٚايـُ - ١َٓ٪ايصٜ ٟرتى َُٓٗا ايٓعط ٠ايػ ٤ٛايـُـشطَ,١
ٜٚككس برتن٘ ٚد٘ اهلل ٚطاعت٘ ٚإَتجاٍ أَط ٙايكطآْٚ ٞخؿ َٔ ّ١ٝغهب٘ ٫ -
يػطض آخط نايـدٛف َٔ أًٖٗا ٚعؿريتٗا أْ ٚـش َٔ ٙٛا٭غطاض ايسْ- ١ٜٛٝ
َٔ تطن٘ هلل غبشاْ٘ أعكب٘ اهلل ْؿعني ٚؾا٥ستني ععُٝتني :
ايؿا٥س ٠ا٭ٚىل  :ا٭َٔ ٚا٭َإ عً ٢ايٓؿؼ ٚايعطض يف عامل ايسْٝا ,
ؾاْ٘ برتى ايطدٌ ايٓعط إىل ٚد ٙٛايٓػاٚ ٤أبساْٗٔ ْعط ّ٠تًصٸشَ ١ٜككٛز, ٠
ٚبرتى ايـُطأ ٠ايٓعط إىل ٚد ٙٛايطداٍ ٚأدػاَِٗ ْعط ّ٠تًصٸشَ ١ٜككٛز- ٠
ٜـشؿغ ايـُ َٔ٪أ ٚايـُ ١َٓ٪أَٓ٘ ايباطين ٜٚك ٕٛشٖٓ٘ َٔ ايتؿٛف ٚاٱؾتتإ
ٚايصٖاب إىل ايعْا أَ ٚا ز َٔ ْ٘ٚايـُؿاغس  ,ؾرتى ايٓعط ٠ايـشطاّ ايـُػُ١َٛ
أَإ عً ٢ايٓؿؼ ,بٌ ٚايعطض:
إش إٔ تطى ايٓعط ٜٛدب ا٭َٔ ٚا٭َإ عً ٢ؾطف ا٭بٓاٚ ٤ايبٓات
ٚا٭خٛات ٚا٭سؿاز ٚا٭غباط  َٔٚ ,مل ٜرتى ايٓعط ضبـُا ٜكع ٖ٤٫٪
 ايص ِٖ ٜٔعطن٘ ٚأًٖ٘  -يف ايب ٤٬ايصٚ ٟقع ؾ ٘ٝايـُ َٔ٪أ ٚايـُ: ١َٓ٪ؾاْ٘ نُا تٓعط إىل عطض ايػري ٜٓعط غساّ إىل عطنو ٚطنُا تس ٜٔتسإص
ٖهصا قاٍ أَري ايـَُٓ٪ني يف (ْٗر ايب٬غٚ )١قاٍ أبٓا )( ٙ٩نصيو :
قاٍ اَ٫اّ ايكازم ( :)ط ٫تعْٛا ؾتعْْ ٞػا٩نِ ٚ َٔٚ ,ط ٞؾطاف
إَطَ ٨ػًِ ٚط ٤ٞؾطاؾ٘ ٚ ,نُا تس ٜٔتسإص .
ٖٚهصا َٔ ضنٓع ْعطٚ ٙإغتُط عً ٘ٝأ ٚأٚدس ع٬ق ٫ ّ١أخ٬ق ١ٝغٛف
ٜكاب يف ْػا ٘٥بـُجًٗا ٖ ,هصا سه ٢يٓا اٱَاّ ايباقط ( :)طنإ ؾُٝا
أٚس ٢اهلل ععٸ ٚدٌٸ إىل َٛغ ٢عًْ ٢بٝٸٓا ٚآي٘ ٚعً ٘ٝايػٜ : ّ٬ا َٛغ ٢بٔ

األزبعْ٘ حدٙجاً

()183

ـ
عُطإ َٔ ظْ ٢ظْ ٞب٘ ٚي ٛيف ايعكب َٔ بعسٜ , ٙا َٛغ ٢عـٸ ٜع ٸ
أًٖوص ٖٚصا أَط يٓا بايتعاّ ايعؿاف َٚكتهٝات ايؿطف يـشؿغ ايٓؿؼ
ٚايعطض ٚأَُٓٗا ٚأَٔ ايصضٚ ١ٜايعكب  -ا٭٫ٚز  , -ثِ قاٍ غبشاْ٘ :
طٜا َٛغ ٢بٔ عُطإ إٕ أضزت إٔ ٜهجط خري أٌٖ بٝتو
ؾإٜاى ٚايعْا ٜ ,ا إبٔ عُطإ نُا تس ٜٔتسإص قسم اهلل ايععٚ ِٝقسم
ضغٛي٘ ايهطْٚ ِٜـشٔ عً ٢شيو َٔ ايؿاٖس. ٜٔ
ٖصا ا٭ثـط:أَٔ ايٓؿؼ ٚايعطض أثـط ععٜ ِٝهػب٘ ايـُٚ َٔ٪ايـَُٔ ١َٓ٪
تطى ْعطُٖا إىل ايػريٖٚ,هصا ٜٛدس أثـط آخط يرتى ايٓعط قطب ّ١إىل اهلل ٖ: ٛ
ايؿا٥س ٠ايجاْْٛ : ١ٝض اٱٜـُإ ٚقٛٸت٘ يف ايكًب ٚضاس ١ايـُٚ َٔ٪ايـُ١َٓ٪
ؼ ب٘ ايـَُٔ٪
ْؿػٝاّ ٚباطٓٝاّ بٓشًَُٛ ٛؽ تـشؼٸ ب٘ ايـُ ١َٓ٪ايـُتٸكٜٚ ١ٝـش ٸ
ػؼ أْ٘ إَتجٌ
ايتكٞٸ ايـُـشبٸ هلل ٚيطغٛي٘ ٜٚـذس طعُ٘ يف باطٓ٘ سُٓٝا ٜتش ٸ
أَط اهلل ٚغضٸ بكط ٙعُٸا سطٸّ اهلل َٔ ايٓعط ايتًصٸشٚ ٟإدتٓب ايٓعط٠
ايـُػُ ١َٛايؿاتٓ ١اييت تعضع يف ايكًب ايؿٗٚ ٠ٛت٪ز ٟإىل ايـُؿػس , ٠سٝح
نإ َـشطٸن٘ يًرتى سبٸ اهلل ٚسبٸ طاعت٘ ٚإَتجاٍ أَط. ٙ
ٚيف ايـدتاّ  :أسصٸض ايـَُٓ٪ني ٚايـَُٓ٪ات ٫غُٝا ايؿباب ٚايؿابات
ايص ٜٔضظقِٗ اهلل ايـذُاٍ أ ٚايـُاٍ أ ٚنًُٗٝا أ ٚضظقِٗ ايكشٚ ١ايعاؾ ١ٝأٚ
ْـش ٛشيو َٔ ْعُ٘ ايهجري ٠اييت  ٫تعسٸ  ٫ٚتـشكٚ - ٢أق ٍٛيـِٗ :
غٝشترٸ اهلل تعاىل عًٝهِ  ّٜٛ -ايـشؿط ٚايٓؿط ٚايكٝاّ  -ؾُٝا أْعِ
عًٝهِ يف زاض ايسْٝا  ,ؾاسصضٚا َٔ غهب اهلل بعكٝاْ٘ ؾُٝا أْعِ عًٝهِ ,
ٚإغتُعٛا يك ٍٛإَآَا ايكازم(:)
ط٪ٜت ٢بايـُطأ ٠ايـشػٓا ّٜٛ ٤ايكٝاَ ١اييت قس إؾتتٓت يف سػٓٗا ,ؾتك: ٍٛ
ٜا ضبٸ سػٸٓت خًك ٞست ٢يكٝت َا يكٝت  ,ؾٝذا ٤بـُط  ِٜؾٝكاٍ  :أْت
أسػٔ أٖ ٚص ٙ؟ قس سػٸٓاٖا ؾًِ تؿتنت ص ٚمل تعلٔ ضبٗا ٚمل تػتػٌ سػٓٗا
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ٚمل تػتعٌُ مجاهلا يف ايـشطاّ ,ثِ قاٍ(:)
طٜٚـذا ٤بايطدٌ ايـشػٔ ايص ٟقس إؾتنت يف سػٓ٘  ,ؾٝكٜ : ٍٛا ضبٸ
سػٸٓت خًك ٞست ٢يكٝت َٔ ايٓػاَ ٤ا يكٝت  ,ؾٝذا ٤بٛٝغـ  ؾٝكاٍ :
أْت أسػٔ أٖ ٚصا ؟ قس سػٸٓا ٙؾًِ ٜؿتنتص ٚمل ٜـدطز عٔ ططٜل ايؿطف
ٚايس ٜٔإىل غب ٌٝايطشٚ ١ًٜايـُعك . ١ٝثِ قاٍ(:)
طٜٚـذا ٤بكاسب ايب - ٤٬ايـُطٜض أ ٚايـُؿً ٍٛأْ ٚـشُٖٛا  -ايصٟ
قس أقابت٘ ايؿتٓ ١يف ب ٘٥٬ؾٝكٜ : ٍٛا ضبٸ ؾسزت عًٞٸ ايب ٤٬ست ٢إؾتتٓت ,
ؾٝذا ٤بأٜٛب  ؾٝكاٍ  :أبًٝٸتو أؾسٸ أ ٚبًٝٸٖ ١صا ؟ ؾكس إبتً ٞؾًِ ٜؿتنتص
ٚمل ٜعل اهلل ٚمل ٜـذعع ٚمل ٜٓهط قها ٤اهلل ٚمل ٜـدطز عٔ ز ٜ٘ٓإىل َا
سطٸّ اهلل غبشاْ٘ .
ٚتصنطٚا  -أٜٗا ايـُٚ َٕٛٓ٪أٜتٗا ايـَُٓ٪ات  -إٔ اهلل تعاىل أعطانِ
َٓٚشهِ ٚأْعِ عًٝهِ ْعُ٘ ايهجري - ٠ايعاٖطٚ ٠ايباطٓ - ١ن ٞتطٝع ٫ , ٙٛإٔ
تعك , ٙٛإتطنٛا َا سطٸّ اهلل عًٝهِ  ٫ٚتٓػٛا س ٍ٬ايسْٝا  ,قاٍ إَآَا
سْٵٝٳاص,
ايكازم ( )يف تؿػري قٛي٘ تعاىل  :طٚٳ َ٫تٳٓؼٳ ْٳكٹ ٝٳبوَ َٹٔٵ اي ټ
قاٍ( :)ط ٫تٓؼ قشٸتو ٚقٛٸتو ٚؾطاغو ٚؾبابو إٔ تطًب بٗا
اٯخط٠ص بؿعٌ ايـشٚ ٍ٬ايـُػتشب ٚايٛادب عًٝوٚ -يٝؼ بؿعٌ ايـشطاّ
َٚا ْٗاى عٓ٘ يف سٝاتو ايسْٝا ٜٓ ٫ٚ ,ؿعو ايعصض ٜ :ا ضبٸ أْت أسػٓت
خًك , ٞأ ٚأْت أغٓٝتين  ,أ ٚأْت قٛٸٜتين َٓٚشتين ايؿباب ٚايٓؿاط  ,ؾإ
ٖص ٙايٓعِ ٖٚبٗا اهلل غبشاْ٘ يهِ يتػتؿٝسٚا َٓٗا يف زْٝانِ  :يف ايـش ٍ٬زٕٚ
ايـشطاّ ٚ ,يف ايطاع ١ز ٕٚايعكٝإ ٚ ,إٕ نجرياّ َٔ عباز اهلل إغتُٓٛا
ايؿطق ١ساٍ ايؿباب ٚايكشٚ ١ايػٓٚ ٢ايـشٝاَٗٚ ٠سٸٚا ٯخطتِٗ برتى
ايـُـشطَات ٚأزا ٤ايٛادبات  -ايبسْ ١ٝنايكٚ ٠٬ايكٝاّ ٚايـُاي ١ٝنايعنا٠
ٚايـدُؼ ٚايـشر ٚ -مل ٜعكٛا اهللٚ ,ؾل اهلل ايـذُٝع يتكٛا ٙغبشاْ٘ .
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 -34طَٔ ناْت ي٘ إَسأ ٠تؤذ ٜ٘مل ٜكبٌ اهلل صالتٗا ٚال ذطٓ َٔ ١عًُٗا
ذت ٢تعٚ ٘ٓٝتسضٚ ٘ٝإٕ صاَت ايدٖس ٚقاَت ٚأعتكت ايسقاب ٚأْفكت
األَٛاٍ يف ضب ٌٝاهلل ٚناْت أ َٔ ٍٚتسد ايٓاز ٚ ,عً ٢ايسجٌ َثٌ ذيو ايٛشز
ٚايعراب إذا نإ يـٗا َؤذٜاً ظايـُاًص.
ٖصا سسٜح َـشُٸس ٟؾطٜـ ضٚا ٙايكسٚم يف نتاب٘ (عكاب ا٭عُاٍ)
 ٖٛٚسسٜح ٜبٝٸٔ عساي ١اٱغٚ ّ٬سهُ ١ايـُؿطٸع دٌٸ ٚعٜٚ , ٬طتبط
بايع٬ق ١اٱدتُاع ١ٝا٭غط ١ٜايـُكسٸغ : ١ع٬ق ١ايعٚز بعٚدت٘ ٚع٬قتٗا ب٘ .
ٚايـشٝا ٠ايعٚد ١ٝسٝاَ ٠كسٸغ ١ؾطعاّ ٜٓذ ٛبٗا اٱْػإ َٔ غهب اهلل
غبشاْ٘  َٔٚضش ١ًٜايعْا ْٚـشٖٛا ٚ ,قس تٛاتطت ا٭خباض بايـشحٸ عً٢
ايعٚاز ٚعًك ١ايٓهاح بس َٔ ّ٫ايعْا ٚايػؿاح  ٖٞٚ ,ايططٜل ايكايـش ١ؾطعاّ
يتًبْ ١ٝسا ٤ايؿٗ ٠ٛايـذٓػ. ١ٝ
ٚقس ؾطٸع اٱغ ّ٬ايـشٓٝـ سكٛقاّ يًعٚز ٚٚادبات عً , ٘ٝنُا ؾ ٸطع
سكٛقاّ يًعٚدٚٚ ١ادبات عًٗٝا ٚ :ضز يف خرب قشٝض بٝإ ضغ ٍٛاهلل ()
يـشلٸ ايعٚز عً ٢ظٚدت٘ :
طإٔ تطٝع٘  ٫ٚتعك٘ٝص يف ا٫غتُتاع بٗا بأْـشاٚ ٘٥طإٔ تـذٝب٘ إىل
سادت٘ص  ٫ٚتـُٓع٘ عٔ اٱغتُتاع بٗا إ ٫يف سا٫ت عصض ١ٜنايتشٝٸض
َٚطض ايطسِ إشا خاؾت ايهطض ْٚـشُٖٛا ٚ ,طإٔ  ٫تتكسم َٔ بٝت٘ إ٫
بإشْ٘ص ؾإ ايتكسٸم َٔ أَٛاي٘ يف بٝت٘ ٜ ٫ـشٌٸ يـٗا إ ٫بطناٚ ٙإشْ٘ ٚطٝب
ْؿػ٘ ط ٫ٚتك ّٛتطٛٸعاّ إ ٫باشْ٘ص ؾإ ايك ّٛايـُٓسٚب َؿطٚط بإٔ ٫
ٜعاسِ ساد ١ايعٚز ٜ ٫ٚـُاْع تـُتٸع٘ ٚيصا ٜتٛقـ عً ٢إشٕ ايعٚز ,
بـد٬ف ق ّٛؾٗط ضَهإ ؾاْ٘ ٚادب ٜ ٫ٚتٛقـ عً ٢إشْ٘ بٌ تكٚ َ٘ٛإٕ
مل ٜأشٕ يـٗا إش ط ٫طاع ١يـُـدًٛم يف َعك ١ٝايـدايلص.
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ثِ بٝٸٔ ( )سكاّ آخط يًعٚز طٚإٔ  ٫تـدطز َٔ بٝتٗا إ ٫بإشْ٘ص
ٚضنا ٙبعس إعٖٚ , َ٘٬صا سلٸ َِٗ إٖتِ ايؿطع ب٘ ٚقاٍ ( :)طٚإٕ
خطدت بػري إشْ٘ يعٓتٗا َ٥٬ه ١ايػُا٥٬َٚ ٤ه ١ا٭ضض ٥٬َٚه ١ايػهب
٥٬َٚه ١ايطمح ١ست ٢تطدع إىل بٝتٗاص.
ٚسلٸ ايعٚد ١عً ٢ظٚدٗا ٖ ٛاٱْؿام عًٗٝا ٚغسٸ سادتٗا َٔ ايطعاّ
ٚايهػاٚ ٤ايػهٔ ٚايسٚا ٤بايكسض ايـُٓاغب يؿأْٗا ٚنٝاْٗا ٚبٓشًَ ٕٛتَ ِ٦ع
ساي٘ َٚكسضت٘ ايـُازٚ , ١ٜضز يف ايـدرب ايكشٝض غ٪اٍ إَآَا ايكازم عٔ
سلٸ ايـُطأ ٠عً ٢ظٚدٗا ايص ٟإشا ؾعً٘ نإ ايعٚز َـشػٓاّ ؾأداب (: )
طٜؿبعٗا ٜٚهػٖٛا ٚ ,إٕ دًٗت  -أ ٟأغا٤ت إيٚ ٘ٝآشت٘ -غؿط هلاص ٚيف
ضٚا ١ٜأخط : ٣طٜػسٸ دٛعتٗا ٜٚػرت عٛضتٗا ٜ ٫ٚكبٸض هلا ٚدٗاّص أ٫ ٟبس
َٔ إطعاّ ايعٚد٫ٚ ١بس َٔ إنػاٖ٤ا ٫ٚبس ي٘ َٔ تٝػري َا تتعٜٸٔ ب٘ يعٚدٗا
ٚأًٖٗا ٚقسٜكاتٗا َٚا ٜـذُٸًٗا أَاّ َج٬ٝتٗا َٔ طٝب ٚعطٛض ٚزٖٕٛ
ْٚـشٖٛا َـُا ٜتعاضف بني َج٬ٝتٗا  ,نٌ شيو بـشػب ساي٘ َٚكسضت٘ َٚا
عًَ ٵ٘ٝٹ ٔضظٵ ُق٘ٴ َؾًِٝٴٓ ٹؿلٵ ٹَُٻا آتٳاٙٴ اي ًٖ٘ٴ َ٫
سضٳ ٳ
ٜٓاغب ساهلا  ,قاٍ تعاىل  :ط ٳَٚٳٔٵ ُق ٹ
هًِّـٴ ايًٖ٘ٴ ْٳؿِػٶا إَٔ ٖ٫ٳا آتٳاٖٳاص ٜعين َٔ :قٌٸ ٚاضز ٙايـُايٚ ٞضظق٘ ٜـذب عً٘ٝ
ٴَ ٜ
اٱْؿام بايكسض ايـُٝػٛض ي٘ .
د ٳعٌٳ بٳٝٵ ٳٓهُِٵ
ٚايـشٝا ٠ايعٚد ١ٝسٝا ٠سبٸ َٛٚزٚ ٠ضمح ١قاٍ تعاىل طٚٳ ٳ
سُٳّ١ص ٚسطٸّ ايؿاضع ايـُكسؽ إٜصا ٤أسسُٖا اٯخط  ,ؾإ اٱٜصا٤
ٳَ ٳ ٛٻز ّ٠ٳ ٚٳض ٵ
خ٬ف ايطمحٚ ١ايـُٛز ٠اييت تك ّٛعًٗٝا ايـشٝا ٠ايعٚد ١ٝايـُػتكَٔٚ , ١ُٝ
ٖٓا ٜٓبػ ٞاٱسػإ يًعٚدٚ ١ايعؿ ٛعٓٗا عٓس إغا٥تٗا ٚإٜصاٖ٤ا إٜـا ٙتأغٝاّ
بػري ٠ا٭ٚ )( ١ُ٥تعًُاّ َٔ أسازٜجِٗ  ,قاٍ إَآَا ايكازم(:)
طناْت إَطأ ٠عٓس أب  ٞت٪ش ٜ٘ؾٝػؿط يـٗاص ٚقاٍ ضغ ٍٛاهلل ( : )طيكس
أٚقاْ ٞدرب ٌٝ٥بايـُطأ ٠ست ٢ظٓٓت أْ٘ ٜٓ ٫بػ ٞط٬قٗا إ َٔ ٫ؾاسؿ١
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َبٝٸٓ١ص ٚقاٍ اهلل يـدً ً٘ٝإبطاٖ )( ِٝعٓسَا ؾه ٢إيَ ٘ٝا ًٜك َٔ ٢غ٤ٛ
خًل إَطأت٘ غاضٚ ٠أٚس ٢إي : ٘ٝطإْـُا َجٌ ايـُطأَ ٠جٌ ايهًع ايـُع ٸٛز  :إٕ
أقُت٘ نػطت٘ ٚ ,إٕ تطنت٘ إغتُتعت ب٘  ,إقرب عًٗٝاص .
ٚيف ساي ١أزا ٤ايعٚد ١يـشلٸ ظٚدٗا َع أزاٖ٤ا ايؿطا٥ض نايك٠٬
ايٚ ١َٝٛٝقٝاّ ؾٗط ضَهإ ٚتطى ايـُعاق ٞنايػٝبٚ ١ايهصب ٚاٱٜصا, ٤
ٜك ٍٛإَآَا ايكازم( )يف سكٗا  :طإشا قًٓت ايـُطأ ٠مخػٗا ٚقاَت
ؾٗطٖا ٚسذٸت بٝت ضبٸٗا ٚأطاعت ظٚدٗا ٚعطؾت سلٸ عً ٞص ٜعين
أشعٓت بٜ٫ٛت٘ ٚإَاَت٘ ٚخ٬ؾت٘ يطغ ٍٛاهلل  طؾًتسخٌ َٔ أٟٸ أبٛاب
ايـذٓإ ؾا٤تص يهٔ بؿطط عسّ إٜصا ٖٔ٤٭ظٚادٗٔ قاٍ ضغ ٍٛاهلل ()
َـداطباّ بعض ايٓػا ٤ايًٛات ٞد ٔ٦إيٜ ٘ٝػأئ عٔ سايـٗٔ ؾكاٍ  :طساَ٬ت
ٚايسات ضسُٝات بأ٫ٚزٖٔ  ,يَ ٫ٛا ٜأتني إىل أظٚادٗٔ يك ٌٝيـٗٔ  :إزخًٔ
ايـذٓ ١بػري سػابص أ ٚطَا زخًت َكًٓ َٔٗٓ ١ٝايٓاضص .
ٚيتشصض ايـُ َٔ ١َٓ٪ايتعٜٸٔ يػري ظٚدٗا  َٔٚايـدطٚز َٔ ايبٝت بػري
إشٕ ظٚدٗا  َٔٚايـدطٚز َع ايطٝب ايعاٖط ٚايعطط ايـذً , ٞؾإ ضغٍٛ
اهلل( ٢ْٗ )عٔ طإٔ تتع ٜٔيػري ظٚدٗا  ,ؾإ ؾعًت نإ سكاّ عً ٢اهلل إٔ
ٜـشطقٗا بايٓاضص طٚمل ٜكبٌ اهلل َٓٗا ق٠٬ص.
ٚايػطض َٔ ٖص ٙايتؿطٜعات ٖ ٛتهاؾ ٪ايططؾني  -ايعٚدٚ ١ايعٚز -
ٚإغتكاَ ١ايـشٝا ٠ايعٚدٚ , ١ٝؾٗٝا سكٛم ٚٚادبات ؾطع ١ٝت٬سغ ايرتنٝب١
ايعه - ١ٜٛايؿػٛٝيٛد - ١ٝيهٌ َٔ ايطدٌ ٚايـُطأٚ ٠ت٬سغ ايؿطف ٚايع ٓؿ١
 ,ؾذعٌ اهلل عً ٢ايطدٌ  :اٱْؿام ٚايػهٔ ثِ قاٍ ( :)طخرينِ خرينِ
ب
٭ًٖ٘ٚ ,أْا خرينِ ٭ًٖٞص ٚقاٍ ( : )طعٝاٍ ايطدٌ أغطاٚ , ٙ٩أس ٸ
ايعباز إىل اهلل ععٸ ٚدٌٸ أسػِٓٗ قٓعاّ إىل أغطاٙ٤ص.
ٚدعٌ اهلل غبشاْ٘ عً ٢ايـعٚدـ ١تـُهـٝـٔ ظٚدـٗا َٔ اٱغتـُـتـاع بـٗا
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ٚسػٔ ايـدًل َع٘  ,قاٍ ( :)طدٗاز ايـُطأ ٠سػٔ ايتبعٸٌص ٜعين سػٔ
ايع٬قَ ١ع ظٚدٗا ٚ ,دعٌ غبشاْ٘ عًٗٝا يف تؿطٜع٘  :عسّ ايـدطٚز َٔ
ايبٝت ٚايساض إ ٫بإعٚ َ٘٬إشْ٘ ٚ ,يف ٖص ٙايـشكٛم ٚايٛادبات تؿك٬ٝت
تعٓ ٢بٗا بـشٛخ ايؿك٘ ايؿطٜـ ٚؾطٚع٘ ٚؾتاٚا ٙيف أبٛاب (ؾك٘ ايٓهاح) .
ثِ دعٌ اهلل غبشاْ٘ يًعٚدني ايـشطٚ ١ٜايتٛاؾل عً ٢باق ٞؾ ٕٚ٪ايـشٝا٠
 ,يهٔ دطت ايعاز ٠بني ايـًُػُني غايباّ قطْٚاّ عسٜس ٠عً ٢تٛي ٞايعٚد١
ؾ ٕٚ٪ايبٝت ايساخًٚ ١ٝتٛي ٞايعٚز ؾ ٕٚ٪ايبٝت َٔ خاضد٘ ٖٚ ,صا أخص
َٔ إططٚس ١ايـشلٸ ٚغٝس ايـدًل ( )عٓسَا تكان ٢إي ٘ٝعً)( ٞ
ٚؾاطُ )( ١يف أَط ايـدسَ ١ايـُٓعي ١ٝاييت تػتك ِٝبٗا ايـشٝا ٠ايعٚد, ١ٝ
ؾكه ٢ضغ ٍٛاهلل( )عً ٢ؾاطُ )( ١إٔ تتعٗس بايـدسَ ١زاخٌ ايبٝت
طَا ز ٕٚباب ايساضص ٚقه )(٢عً ٢عً )( ٞبتعٗس ايـدسَ ١خاضز
ايساض طَا خًـ باب ايساضص .
ٚأختِ بك ٍٛضغ ٍٛاهلل (َ ٖٛٚ -)ـدتكط َؿٝس ْاؾع  : -ططٛب٢
ٱَطأ ٠ضن ٞعٓٗا ظٚدٗا  ٌٜٚٚ ,ٱَطأ ٠أغهبت ظٚدٗاص َٔ ز ٕٚسلٸ ٫ٚ
عصض ٚ ,طٛبَ ٢هإ ضؾٝع يف ايـذٓ ٌٜٚٚ , ١ب٦ط عُٝل يف ايٓاض .
ٖٚهصا ايعٚز  :طٛب ٢يـُٔ أضن ٢ضب٘ ٚظٚدت٘ ٚمل ٜعل اهلل غبشاْ٘
يف سكٗا ؾكس ٚضز يف ا٭خباض إٔ أنجط عصاب ايكرب َٔ غ ٤ٛخًل ايطدٌ َع
إَطأت٘  َٔٚععب٘ عٓٗا ٜ -عين إعتعاهلا يف ؾطاؾٗا ٚتككري ٙيف سكٛقٗا .
كٌ ٬ٜسغ
ٖصا تـُٗٝس يًؿطٚع يف ايـشسٜح ايـُبشٛخٖٛٚ ,سسٜح َؿ ٸ
ايـذٗ ١ايػًب َٔ ١ٝايعٚد ١أ ٚايعٚزْ ,عطض يؿكطات٘ تٛنٝشاّ ٚؾطساّ :
 -1طَٔ نإ ي٘ إَطأ ٠ت٪شٜ٘ص ٖص ٙايؿكط ٠تٓعط إىل ايـذاْب ايػًيب َٔ
ايعٚدَ ٖٛٚ ١ا إشا قسض اٱٜصاٚ ٤اٱظعاز َٓٗا ْـش ٛظٚدٗا ٖٚ ,صا َأثِ
ععٜ ِٝػتٛدب عصاب اهلل يف ايكرب  ّٜٛٚايكٝاّ يطب ايعباز ٜٛٚ ,دب تهسٸض
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ايع٬ق ١ايعٚدَٚ ١ٝعاْا ٠ايعٚز ٚتٓػٸك٘ ٚعصاب٘ ْؿػٝاّ ٜٛٚ ,دب ؾػاز
ايـُٛزٸٚ ٠ايطمح ١ايـُطغٛب ١ؾطع ّا بني ايعٚدنيٚ ,يـٗصا أثـط ؾطع ٖٛ ٞأْ٘ :
طمل ٜكبٌ اهلل ق٬تٗا  ٫ٚسػٓ َٔ ّ١عًُٗا ست ٢تعٚ ٘ٓٝتطن٘ٝص
ٚترتادع عٔ اٱٜصاٚ ٤اٱظعاز  َٔٚ ,ز ْ٘ٚؾ ٬تكبٌ هلا ق ٖٞٚ - ٠٬عُٛز
ايس ٜٔإٕ قبًت قبٌ َا غٛاٖا  ٫ٚ -تكبٌ يـٗا سػٓ َٔ ١أعُاهلا ايكايـش١
ست ٢إشا طقاَت ايسٖطص نً٘ ٚطقاَتص ايً ٌٝنً٘ بايعباز : ٠بايك٠٬
ٚت ٠ٚ٬ايكطإٓ ْٚـشُٖٛا طٚإعتكت ايطقابص ٚسطٸضتِٗ َٔ ايعبٛزٖٚ ١ٜصا
َٔ خري ايعٌُ طٚأْؿكت ا٭َٛاٍ يف غب ٌٝاهللص ٚضنا ٙؾٜ ٬طن ٢اهلل عٓٗا
ٜ ٫ٚكبٌ سػَٓٗٓ ّ١ا بٌ طناْت أ َٔ ٍٚتطز ايٓاضص  ّٜٛايكٝاَ ١ي ٛإغتُطت
عً ٢إٜصا ٤ظٚدٗا ٚمل تتب ٚمل تطن٘  ,دا ٤يف سسٜح اٱَاّ
ايكازم( :)طأٜـٸُا إَطأ ٠باتت ٚظٚدٗا عًٗٝا غاخطص يف سلٸ ٱٜصاٖ٤ا
إٜا َٔ ٙزٚ ٕٚد٘ سلٸ أ ٚيتككريٖا يف إَتاع٘ َٔ ز ٕٚعصض َؿطٚع طمل
ٜتكبٌ اهلل َٓٗا ق ٠٬ستٜ ٢طن ٢عٓٗاص .
ٚأَا ي ٛغدط عًٗٝا بػري سلٸ نُا ي ٛطًب َٓٗا َا  ٫سل ي٘ عًٗٝا ؾ٬
أثط يػدط٘ عًٗٝا ,نُا ي ٛتٓاظعا يف ؾ ٕٚ٪ايبٝت أ ٚايطبذ أ ٚايتٓعٝـ ؾاْ٘
ٜػتشب هلا أزاٖ٩ا ٜ ٫ٚـذبٚ ,يَ ٛطنت َج ّ٬أ ٚتعبت ٚغدط عًٗٝا
عٓسَا ٚدسٖا غري طابـد ١أ ٚغري َٓعٓؿ ١يًبٝت ؾ ٬أثـط يػدط٘ ؾطعاّ,
ٜٓٚبػ ٞسٌٸ ٖص ٙا٭َٛض بايتٛاؾل ٚايرتان ٞبٌ ٚايتعا َٔ ٕٚايططؾني .
إشٕ غدط اهلل عً ٢ايـُطأ ٠عٓسَا ٜػدط ظٚدٗا بـشلٸ عًٗٝا  ٖٛٚ :ؾُٝا
ي ٛآشت٘ بػري سلٸ أ ٚقكٸطت يف إَتاع٘ بػري عصض  ,ؾٗصا غدط بـشلٸ ؾٝػدط
اهلل عًٗٝا ٜٚػهب ٜ ٫ٚكبٌ هلا ق ٫ٚ ٠٬طاع َٔ ١ايطاعاتٖٚ ,ـصا قاْـٕٛ
ٌ اي ًٖ ٴ٘ َٹٔٵ ا ِيُٴتٻكٹنيٳص
ضبٸـاْـ ٞضسـَٓ ِٝكٛم يف ايكطإٓ ط ٔإْٻُٳا ٜٳتٳ َك ٻب ٴ
ٚايـُطا ٠ايـُ٪ش ١ٜيعٚدٗا أ ٚايـُككٸط ٠يف إَتاع٘ يٝػت قايـشَ ٫ٚ ١تٸك.١ٝ
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ٖٚصا ا٭ثــط ايؿطع ٞايػًيب ٜطاز ب٘ خري ايعٚدني ٚإغتكطاض ايـشٝا٠
ايعٚد ١ٝبايـشلٸ ٚايعسٍ ٖٚ ,صا ا٭ثـط ايػًيب قباٍ ايتكطف ايػًيب َٔ
ايعٚدٖ - ١صا أ ٚشاى  ٖٛ -تؿطٜع سه ِٝيػطض إق٬ح ايعٚز ٚايعٚد١
ٚإق٬ح ع٬قتُٗا ببعهُٗا.
ثِ قاٍ(َ )تشسثاّ عٔ ايطدٌ ٚإٜصا ٤ايـعٚد: ١
 -2طٚعً ٢ايطدٌ َجٌ شيو ايٛظض ٚايعصاب إشا نإ َٛشٜاّ ظايـُاّص
يعٚدت٘  ,قاٍ ضغ ٍٛاهلل( :)طإتكٛا اهلل يف ايهعٝؿني  :ايـُطأٚ ٠ايٝتِٝص,
ٚقاٍ طإْـُا ايـُطأ ٠يعب١ص ٜعين َتعٜ ١تًصٸش بٗا اْ٫ػإ يف سٝات٘ طَٔ
إتـٸدصٖا ؾٜ ٬هٝٸعٗاص ٪ٜ ٫ٚشٜٗا ٜ ٫ٚهطبٗا ٜ ٫ٚككٸط يف سكٓٓؿكتٗا ٚضاستٗا
ٚ ,إ ٫ؾا٭ثـط ٚاسس ٜرتتٸب عً ٢ايطدٌ ايعايـِ يعٚدت٘ ايـُ٪ش ٟيـٗا نُا
ٜرتتٸب عً ٢ايـُطأ ٠ايـُ٪ش ١ٜيعٚدٗا ,ؾإ إٜصا ٤ايطدٌ يعٚدت٘ ٚظًُ٘ هلا
بػباب أ ٚؾتِ أ ٚنطب أ ٚتككري يف ْؿك ١أْ ٚـشٖٛا َٔ ايـُ٪شٜات ٜٛدب
تهسٸض ايع٬ق ١ايعٚدَٚ ١ٝعاْا ٠ايعٚدٚ ١تٓػٸكٗا ٚعصابٗا ْؿػٝاّ ٜٛٚدب ؾػاز
ايـُٛزٸٚ ٠ظٚاٍ ايطمح ١اييت تتكٛٸّ بٗا ايـشٝا ٠ايعٚد٫ٚ ,١ٝظَ٘ أَطإ :
ا٭ : ٍٚإٔ ٜ ٫كبٌ اهلل ق ٠٬ايعٚز  ٫ٚسػٓ َٔ ٓ١أعُاي٘ ست ٢إشا قاّ
زٖطٚ ٙقاّ يٚ ً٘ٝأعتل ايطقاب ٚأْؿل ا٭َٛاٍ يف غب ٌٝاهلل .
ايجاْ : ٞن ٕٛايطدٌ ايـُ٪ش ٟيعٚدت٘ بػري سلٸ ؾطع ٞأٜ َٔ ٍٚطز ايٓاض
ٜٓٚاي٘ عصاب ايـذباض .
ثِ إٕ اهلل غبشاْ٘ بعس تؿطٜع٘ ٜ -عًِ غابكاّ ٫ٚسكاّ  -أْ٘ ٜٛدس ْػا٤
طايـشات ٚضداٍ ؾاغكٜ ٕٛعك ٕٛاهلل غبشاْ٘ ٜ ٫ٚـداؾ , ْ٘ٛؾأضاز تـطَـٝـِ
ا٭يـِ ٚايتٓػٝل ايـشاقٌ بني ايعٚدني ايصٜ ٜٔه ٕٛأسسُٖا َٛشٜاّ ٫ٚ
ٜـداف عصاب اهلل ؾكاٍ ضغ ٍٛاهلل (:)
 -3ط  َٔٚقرب عً ٢غ ٤ٛخًل إَطأت٘ ٚإستػب٘ ص عٓس اهلل ؾاْ٘ غبشاْ٘
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ٜـشبٸ ايكابطٜٚ ٜٔجٝبِٗ أسػٔ ايجٛاب  ,ؾٓٝبػ ٞيًعٚز ايكابط إٔ ٢ٜٗٓ
ظٚدت٘ عٔ اٱٜصا ٤ايـُٓهط ٚبايططٜك ١ايـشػٓٚ ٢ا٭خ٬م ايؿهًَ ٢ع ايكرب
ايـذُ ٌٝعً ٢أشاٖا ٚغ ٤ٛخًكٗا  ,ؾإ ْؿع تعاًَ٘ ايطٝب ْٚكش٘ ايًطٝـ
ؾٗ ٛخري ٚ ,إٕ مل ٜٓؿع ٚإغتُطت عً ٢إٜصاٖ٤ا ٚغ ٤ٛخًكٗا ٚؾا ٤ايكرب
عًٗٝا ٚ -ي ٛ٭دٌ أ٫ٚزُٖا أ ٚ٭دٌ َبػٛن ١ٝايط٬م ٚ -إستػب قربٙ
عٓس اهلل نإ ي٘ أدط عع ِٝنؿؿ٘ يٓا ضغ ٍٛاهلل ( )طأعطا ٙاهلل بهٌ
َط٠ص ٜكرب ؾٗٝا عً ٢أشاٖا ٚغ ٤ٛخًكٗا طَٔ ايجٛاب َجٌ َا أعط ٢أٜٛب
 عً ٢ب٘٥٬ص ْ ٖٛٚيب اهلل ايـُعطٚف بايكرب عًَ ٢ا إبت ٙ٬اهلل غبشاْ٘
طٚنإ عًٗٝا َٔ ايٛظض يف نٌ ٚ ّٜٛيَ ً٘ٝجٌ ضٌَ عايـرصَ ٖٛٚاتطانِ َٔ
ايطَاٍ عايٝاّٖٚ ,صا تعبري َتعاضف ؾا٥ع ٜطاز َٓ٘ ايهجط ٠اييت  ٫تـشك. ٢
ٚيف ضٚا ١ٜايكسٚم يف أَاي : ٘ٝطأٚ ٫اٜٸـُا إَطأ ٠مل تطؾل بعٚدٗا
ٚمحًت٘ عًَ ٢ا ٜ ٫كسض عًَٚ ٘ٝا ٜ ٫طٝل  -مل تكبٌ َٓٗا سػٓٚ , ١تًك ٢اهلل
 ٖٛٚعًٗٝا غهبإص ٚقاٍ ( : )طَٔ قرب عً ٢غ ٤ٛخًل إَطأت٘ أعطاٙ
اهلل َٔ ا٭دط َا أعطا ٙزاٚز  عً ٢ب٘٥٬ص .
ٖٚهصا ساٍ ايعٚد ١ايكابط ٠عً ٢أش ٣ظٚدٗا ٚغ ٤ٛخًك٘ ,قاٍ (:)
ط َٔٚقربت عً ٢غ ٤ٛخًل ظٚدٗا أعطاٖا اهلل َجٌ ثٛاب آغ ١ٝبٓت
َعاسِص إَطأ ٠ؾطع ٕٛاييت عاْت ايهجري َٔ أش ٣ظٚدٗا ٚغ ٤ٛخًك٘ َعٗا
بعس إٔ ضأت َعذعَٛ ٠غٚ )(٢آَٓت باهلل ٚظٗط إٜـُاْٗا بسٜاْ١
َٛغ. )(٢
ثِ قاٍ ضغ ٍٛاهلل ( )بـشلٸ ايـُطأ ٠ايـُ٪ش ١ٜيعٚدٗا ايـُػتُط ٠عً٘ٝ
ست ٢ايـُٛت :
 -4ط ؾإ َاتـت قبٌ إٔ ٜـطن ٢عٓٗا سـؿطت  ّٜٛايكٝاََ ١ـٓهـٛغـَ ١ع
ايـُٓاؾكني يف ايسضى ا٭غؿٌ َٔ ايٓاضص ٖصا دعاٖ٩ا بؿعٌ زٚاّ إٜصاٗ٥ا
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ٚإغتُطاض إظعادٗا يعٚدٗا َٔ ز ٕٚتٛبٚ ١تطادع  َٔٚز ٕٚإضنا ٤ايعٚز
ٚايتشًٌ َٔ إٜصاٚ ٙ٤تٓػٝل سٝات٘ .
ٖٚهصا ايعٚز إشا إغتُط عً ٢إٜصا ٤ظٚدت٘ ٚغ ٤ٛخًك٘ َعٗا ستَ ٢ات
قبٌ إٔ ٜطنٗٝا ٜٚتشًٌ َٔ إٜصاٖ٤ا ٜٚطًب َٓٗا ايعؿٚ ٛايػؿطإ ٖ ,صا
ايعٚز ايـُ٪ش ٟعً ٘ٝطَجٌ شيو ايٛظض ٚايعصابص ٜـشؿط ٙاهلل
 ّٜٛايكٝاََ ١ع ايـُٓاؾكني يف ايسضى ا٭غؿٌ َٔ ايٓاض .
ٜٓٚبػ ٞيًعٚد ١ايكايـش : ١ايكرب عً ٢نعـ ساٍ ايطدٌ ٚقًَٓ ١اي٘ ؾ٬
تهًٓؿ٘ ؾٛم طاقت٘  ٫ٚتـشُٸً٘ ظا٥ساّ عٔ قسضت٘  ,ؾإ يكربٖا أدطاّ ععُٝاّ عٓس
اهلل ,قاٍ ( :)ط َٔٚناْت ي٘ إَطأ ٠مل تٛاؾك٘ -عً ٢ساي٘ ايهعٝـٚ -مل
تكرب عًَ ٢ا ضظق٘ اهلل ٚؾكٓت عًٚ ٘ٝمحًٓت٘ َا يـِ ٜكسض عً ٘ٝمل ٜكبٌ اهلل
هلا سػٓ ّ١تتٸك ٞبٗا ايٓاضص أ ٟمل ٜكبٌ اهلل َٓٗا أعُايـٗا ايكايـش ١اييت
تتدًٓل بٗا َٔ ايٓاض ٚايـذش ِٝطٚغهب اهلل عًٗٝا َا زاَت نصيوص أٟ
َا زاَت َػتُط ٠عً ٢تـشُ ً٘ٝؾٛم َكسضت٘ ٚتهًٝؿ٘ ظا٥س طاقت٘ .
ٖٚهصا ايعٚز ٜػهب اهلل عً ٘ٝي ٛقسض عً ٢اٱْؿام ٚايتٛغع ١عً٢
ايعٝاٍ ٚقكٸط يف سكٗا ْٚؿكتٗا ٚمل ٜهًٓـ ْؿػ٘ ايـُكسٚض عً ٘ٝبـد ّ٬أٚ
تهاغ , ّ٬ؾاْ٘ إٜصا ٤بػري سلٸ  َٔٚز ٕٚعصض ٜ ٫ٚ ,كبٌ اهلل ي٘ ق٫ٚ ّ٠٬
سػٜٓ ّ١تٸك ٞبٗا ايٓاض ٚايعصاب ا٭ي. ِٝ
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 - 35طٜا عً ٞذلّ ايٛيد عًٚ ٢ايد ٙإٔ ٜـرطّٔ إمس٘ ٚأدب٘ ٜٚضع٘
َٛاضع٘ٚ ,ذلّ ايٛايد عًٚ ٢يد ٙإٔ ال ٜطُّ ٘ٝبامس٘ ٚال ٜـُػ ٞبني ٜدٚ ٜ٘ال
ٜـحًظ أَاَ٘  -قدّاَ٘ ٚ -ال ٜدخٌ َع٘ ايـرُاّ ٚال ٜطتطبّ ي٘ص .
ٖص ٙايؿكطات دع َٔ ٤سسٜح ضغ ٍٛاهلل (ٚٚ )قٝت٘ إىل أَري
ايـَُٓ٪ني ( )يٛٝقًٗا يٓا ٜٚع ًُٓٓا إٜاٖا ؾٓٓتؿع َٓٗا  ,ؾإ أَري ايـَُٓ٪ني
ٚقٞٸ ضغ ٍٛاهلل ٚساٌَ ؾطٜعت٘ ٚز٪َٚ ٜ٘ٓزٸ ٟا٭َاْ ١ايععُ َٔ ٢بعس. ٙ
ٖصا ايـشسٜح ٜطتبط بايع٬ق ١ا٫دتُاع ١ٝا٭ٚىلٜٚ,تبٝٸٔ َٓ٘ سكٛم ايٛيس
 ا٫بٔ ٚايبٓت  -عًٚ ٢ايسٚ ٙسكٛم ايٛايس عًٚ ٢يس - ٙا٫بٔ ٚايبٓت . -بسأ ضغ ٍٛاهلل ()ببٝإ سكٛم ايٛيس ثِ ثٓٸ ٢ببٝإ سكٛم ايٛايس :
ل ايٛيس عًٚ ٢ايس ٙإٔ ٜـشػٸٔ إمس٘ ٚأزب٘
ايـشلٸ ا٭ : ٍٚطٜا عً ٞس ٸ
ٜٚهع٘ يف َٛانع٘ص ٖص ٙايٛق ١ٝتتهُٔ بٝإ ْٛعني َٔ سلٸ ايٛيس :
ايٓٛع ا٭ : ٍٚإٔ ٜـشػٸٔ ايٛايس إغِ ٚيس ٙتـذُ ّ٬ٝي٘ ٚتـشصٸضاّ عًَٔ ٘ٝ
ايعاض أ ٚايـُٗاْ ١إشا أمسا ٙباغِ قبٝض عطؾاّ َػتٗذٔ عكٝ٥٬اّ  ,بٌ ٜػتشب
تػٝري اٱغِ ايكبٝض ي ٛمسٸ ٞب٘ ٚتـش ًٜ٘ٛإىل إغِ مجٚ ٌٝي ٛبعس ايبًٛؽ .
ٖصا ايـشلٸ :إختٝاض ا٫غِ ايـشػٔ يًٛيٝس ايصنط أ ٚاْ٫ج َٔ - ٢اٯزاب
ايؿطعٚ ١ٝايتعًُٝات اٱغ ١َٝ٬اييت تؿطض عً ٢ايٛايس تػُٚ ١ٝيس ٙباغِ
مجْ ٖٛٚ , ٌٝـش ٛبطٸ ٚإسػإ ٚتًطٓـ َٔ ا٭ب إتـذا ٙإبٓ٘ سني ٫ٚزت٘ ,
ؾإ ا٫غِ ايكبٝض أ ٚايـُػتٗذٔ إدتُاعٝاّ أ ٚعكا٥سٜاّ ٜٛدب ايعاض ٚايٓكل
ٚإستكاض ا٫بٔ ٫غُٝا بعس إٔ ٜهرب ٜٚعٝـ يف ايـُذتُع ايصٜ ٟـشتكط ا٫غِ
رب ايطدٌ
بـشػب عازات٘ أ ٚعكا٥س , ٙقاٍ إَآَا ايهاظِ ( : )طأَ ٍٚا  ٜٸ
ٚيس ٙإٔ ٜػُٸ ٘ٝباغِ سػٔ ,ؾًٝشػٸٔ أسسنِ إغِ ٚيسٙص بٌ ٚضز يف ايـدرب
عٔ ايكازم ( )إٔ  :طضغ ٍٛاهلل  نإ ٜػٝٸط ا٭مسا ٤ايكبٝش ١يف
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ػٔ أمسا٤
ايطداٍ ٚايبًسإص إىل أمسا ٤مج ١ًٝسػٓ , ١ؾٓٝبػ ٞيٓا إٔ ْـش ٸ
أبٓا٥ـٓا ٚبٓاتٓا ٚاشا عطؾٓا إمساّ قبٝشاّ يبعض َعاضؾٓا  :إٔ ْػع ٢يتػٝري ٙٱغِ
سػٔ مجٖٚ , ٌٝهصا ْػعَ ٢ع ايـُػٚ٪يني يتػٝري أمسا ٤ايبًسإ ٚايؿٛاضع
ٚايططم ْٚـشٖٛا ٚتبسًٜٗا َٔ ا٭مسا ٤ايكبٝش ١إىل ا٭مسا ٤ايـذَُٔٚ ١ًٝ
أمسا ٤ايعايـُني إىل أمسا ٤ا٭بطاض ٚايكايـشني .
ايٓٛع ايجاْ َٔ ٞسلٸ ايٛيس عًٚ ٢ايس : ٙإٔ ٜـشػٔ أزب٘ ٚإٔ ٜهع٘
َٛنع٘ اي٥٬ل ب٘.
قاٍ إَآَا ايكازم ( : )طأنطَٛا أ٫ٚزنِ  -أ ٟإسرتَ- ِٖٛ
ٚأسػٓٛا آزابِٗ ٜػؿط يهِص ٚقاٍ (: )طيـ٪ٜ ٔ٦زٸب أسسنِ ٚيس ٙخري
َٔ إٔ ٜتكسم بٓكـ قاع نٌ ّٜٛص .
ٚتأزٜب ايٛايس ٚيسٜ ٙتشكل بإٔ ٜػع ٢يرتبٝت٘ تطب ١ٝقايـشٜ : ١عًُٓ٘
ايؿطا٥ض ايؿطع ١ٝنايكٚ ٠٬ايكٝاّ ٚايكسم ٜٚ ,ـُٓع٘ عٔ ايـُش ٸطَات
نايهصب ٚايػٝبٚ ١ايػٓاَٚ ٤ا ٜؿػس ا٭خ٬م ٜٚ ,عًُٓ٘ ايكطإٓ ايـُذٝس
ٚايـشسٜح ايٓب ٟٛايؿطٜـ ٚاٯزاب ايؿطعٚ ١ٝايعازات ايـذُ ١ًٝيف ايـُأنٌ
ٚا٭نٌ ٚايـُؿطب ٚايؿطب ٚايـُذًؼ ٚايـذًٛؽ ٚايـشطنٚ ١ايػري يف
ايؿاضع ٚايتعاٌَ َع أؾطاز ايعاَٚ ١ً٥ع ايٓاؽ .
 َٔٚسلٸ ايٛيس عًٚ ٢ايس : ٙإٔ ٜهع٘ ايٛايس يف ايـُٛنع اي٥٬ل عٓسَا
ٜسخٌ َع٘ َـذًػاّ إدتُاعٝاّ أَ ٚـش ّ٬تـذاضٜاّ أٜ ٚػري يف ؾاضع أٜ ٚسخٌ
َسضغ ١أٜ ٚعٌُ يف َـشٌ أ ٚزا٥ط ٠عٌُ أًٜ ٚتك ٞبايهباض .
قاٍ َْ٫ٛا ايكازم ( : )طزع إبٓو ًٜعب غبع غٓنيص ٜعين  :إتطن٘
ٜٚ ًٜٛٗأْؼ َع ايكبٝإ إىل غبع غٓني َٔ عُط , ٙبٌ ٜػتشب يًٛايس
ٚايٛايس ٠إٔ ٬ٜعب ايٛيٝس  -ا٫بٔ ٚايبٓت يف غٓٛات عُط ٙا٭ٚىل  -قاٍ
ضغ ٍٛاهلل ( : )طَٔ نإ عٓس ٙقيبٸ ؾًٝتكابٸ ي٘ص أ ٟيٝكٓع ْؿػ٘ قبٝٸاّ
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بعُط٬ٜ : ٙعب٘ ٬ٜٚطؿ٘ ٚنأْ٘ ْـسٸ يـ٘ ,ؾاْ٘ غٛف ٜأْؼ ايكيب ٚايكب١ٝ
نجرياّٖٚ ,صا بطٸ َٔ ا٭ب ٜٔٛيٛيسُٖا ٚإسػإ ٪ٜدطإ عً ّٜٛ ٘ٝايكٝاَ. ١
ٜٓٚبػ ٞيٮب ٜٔٛيف ايؿرت ٠ا٭ٚىل َٔ عُط ايكيب ٚايكب : ١ٝتعًُُٗٝا
نًُ ١ايتٛسٝس ط ٫إي٘ إ ٫اهللص ٚنًُ ١طَـشُس ضغ ٍٛاهللص  ٚطعًٞٷ ٚيٞ
اهللص ٜهطٸضاْٗا يـُٗا ؾإ ي٘ أثطاّ يف ضغٛر اٱٜـُإ ايؿطط ٟيف قًب ايكيب
ٚايكبٜٓٚ , ١ٝبػ ٞهلُا سها ١ٜقكل ايطغ ٍٛا٭ععِ (ٚ )قكل أٌٖ
بٝت٘ ( )تػًٚ ّ١ٝتعًُٝاّ قايـش ّا ٜبسإٓ َعُٗا ُٖٚا قػاض ٚبكسض ؾُِٗٗ
ٜٚتسضدإ َعُٗا يف ظمٸ ايـُعاضف ٚايعكا٥س ايـشكٚ ١ايعازات ايـذُ. ١ًٝ
نُا ٜٓبػ ٞيٮب ٜٔٛتعً ِٝايكيب أ ٚايكب ١ٝايكطإٓ ايـُذٝس ٚأسازٜح
ايػٓٸ ١ايـُطٗطٜٚ ٠ؿعطاُْٗا بـُشبٸ ١ا٭بٚ ٠ٛا٭َ , ١َٛقاٍ ضغ ٍٛاهلل (: )
طَٔ قبٸٌ ٚيس ٙنتب اهلل ي٘ سػٓ َٔٚ , ١ؾطٸس٘ ؾطٸس٘ اهلل  ّٜٛايكٝأََٚ , ١
عًُ٘ ايكطإٓ زع ٞبا٭ب ٜٔٛؾهػٝا سًٓتني تهْٛ َٔ ٤ٞضُٖا ٚد ٙٛأٌٖ
ايـذٓ١ص ٚتػرت ا٭ب َٔ ٜٔٛعط ّٜٛ ٣ايكٝاَٖٚ , ١صا دعا ٤اهلل يـُٗا عٛض
تعًُُٗٝا يٛيسُٖا ايكطإٓ تٚ ّ٠ٚ٬تؿػرياّ بـشػب ؾُٗ٘ .
ٜٓٚبػ ٞيٮب ٜٔٛتسضٜب ا٭طؿاٍ َٔ ايػٓ ١ايـداَػ ١أ ٚايػابع ١عً٢
ايٛنٚ ٤ٛايك , ٠٬قاٍ إَآَا ايطنا ( : )ط٪ٜخص ايػ ّ٬بايكٖٛٚ ٠٬
إبٔ غبع غٓنيص ؾٓٝبػ ٞيٮب ٜٔٛإٔ ٜٛقؿا ٚيٝسُٖا َعُٗا ساٍ ايٛن٤ٛ
ٚساٍ ايك ٠٬يٝتسضٸبا عًُٗٝا ٚعً ٢سطناتُٗا ٜٓٚ ,بػ ٞيـُٗا إٔ ٜػتُٗ٬
سز عً ,٘ٝؾإ
ايكػري ٜٚتػاَـشا َع٘ يف اٱغتذاب ١ستٜ ٢كاضب ايبًٛؽ ؾٝؿ ٸ
اهلل غبشاْ٘ ٚعسْا بإٔ ٜػؿط شْٛب ا٭ب ٜٔٛأ ٚأسسُٖا َـُٔ ٜعًِٓ إبٓ٘ أ ٚبٓت٘
ايكٚ ٠٬قطا ٠٤ايكطإٓ ٚايـشٚ ٍ٬ايـشطاّ ٚاٯزاب نُا دا ٤يف ا٭خباض.
ٚإعًِ أٜٸٗا ا٭ب ٚأٜٸتٗا ا٭ّ ايؿاعط َُٓٗا بايـُػٚ٪ي ١ٝاٱيـّٜٗٛ ١ٝ
ايـُعاز إىل اهلل غبشاْ٘ إٔ تعً ِٝايٛيس  ٖٛٚقػري يًتٛسٝس ٚايـدري ٚايك٬ح
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أق ٣ٛأثطاّ ٚأضغذ شٖٓاّ ؾإ ايعًِ يف ايكػط نايٓكـ يف ايـشذط ٚإٕ إَآَا
أَري ايـَُٓ٪ني(ٜ )ك ٍٛيٛيس ٙايـشػٔ ايـُذتب:)(٢طٚإْـُا قًب
ايـشسخ نا٭ضض ايـدايَ ١ٝا أيك ٞؾٗٝا َٔ ؾ ٤ٞقبًت٘ص ٚقاٍ ( )أٜهاّ :
طعًُٓٛا قبٝاْهِ َٔ عًُٓا َا ٜٓؿعِٗ اهلل ب٘ص ٚنٌ عًْ َِٗٛاؾع ١يهٔ ٜطٜس
إَآَا أَري ايـَُٓ٪ني ( )إٔ ْـدتاض ٭٫ٚزْا َا ٜٓؿعِٗ ٜٓٚاغب أعُاضِٖ
َٚػتٜٛاتِٗ ايعكًٚ ١ٝايصٖٓٚ , ١ٝبٗصا ايتعً ِٝتـشصض ٕٚعً ٢أ٫ٚزنِ َٔ
ايؿػاز ايص ٟتؿٝع٘ ايٛغا ٌ٥اٱع ١َٝ٬ايهجري ٠يف عكٛضْا ًٜٚكا ٙا٭٫ٚز يف
ايب ١٦ٝايؿاغس : ٠يف ايـُسضغٚ ١ايؿاضع ٚايػٛم ٚايـُشً. ١
قاٍ إَآَا ايكازم ( :)طبازضٚا أسساثهِ بايـشسٜحص ايـُشُسٟ
ايؿطٜـ ايـُعًِٓ يًدري ٚايك٬ح طقبٌ إٔ تػبكهِ إي ِٗٝايـُطد١٦ص  ِٖٚؾ١٦
نايٚ ١ؾطقَٓ ١شطؾ ١عكا٥سٜاّ ؾا٥ع ١يف ظَإ اٱَاّ ايكازم (ٚ , )يف
ظَآْا تؿٝع ا٭ٖٛا ٤ايؿاغس ٠عكا٥سٜاّ ٚايتٝاضات ايهاي ١أخ٬قٝاّ ٚؾهطٜاّ ٚاييت
هلا ٚغا ٌ٥إعَ ّ٬ـدتًؿَ : ١طَٚ ١ٝ٥ػُٛع. ١
ؾبازض  -أٜٸٗا ا٭ب ٚأٜٸتٗا ا٭ّ  َٔ -باب ايؿعٛض بايـُػٚ٪ي َٔٚ ١ٝباب
ايطأؾ ١بـشاٍ إبٓو ٚبٓتو ٚإسصضا عًُٗٝا َٔ ايه ٍ٬ايعكا٥سٚ ٟايؿػاز
ا٭خ٬قٚ , ٞغاضعا إىل تعًٚ ِٝتجكٝـ أبٓا٥هِ ٚبٓاتهِ  ٫ ,أقٌ َٔ إٔ
تطبطُٖٛا بايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥ايكايـشٚ ١قؿشات اْ٫رتْٝت ايٓع١ٜٗ
ٚايـُشانطات ايٓاؾعٚ ١إسصضٚا عً َٔ ِٗٝأقسقا ٤ايػٚ , ٤ٛؾٓكهِ اهلل ٭زا٤
سلٸ ا٭٫ٚز َٔ سٝح سػٔ ا٭زب ٚايتعًٚ ِٝايرتب. ١ٝ
قاٍ ضغ ٍٛاهلل ( : )طسلٸ ايٛيس عًٚ ٢ايس ٙإشا نإ شنطاّ إٔ ٜػتؿطٙ
أَٸ٘ص أٜ ٟهطَٗا ٖٚ ,صا  :إنطاّ ا٭ّ قباٍ ٚيسٖا إْعاف يٓؿػ ١ٝايٛيس ٖٛٚ
َٔ سلٸ ايٛيس عً ٢ايٛايس طٜٚػتشػٔ إمس٘ ٜٚعًُٓ٘ نتاب اهلل ٜٚطٗٸطٙ
ٜٚعًُٓ٘ ايػباس١ص ْ ٖٞٚــٛع ضٜـانـ ١ؾا٥ـعـ ١يف شاى ايعَإ ٚ ,ؾ ٘ٝإؾاض ٠إىل
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َـشبٛب ١ٝايطٜان ١ؾطعاّ َع نطٚض ٠ايتشصٸض عً ٢ايٓؿؼ ٚا٭خ٬م ٚايسٜاْ.١
طٚاشا ناْت أْج ٢إٔ ٜػتؿط ٙأَٸٗا ٜٚػتشػٔ إمسٗا ٜٚعًُٓٗا غٛض ٠ايٓٛضص
٭ٕ ؾٗٝا آٜات تعكِ ؾطف ايـُطأ ٠طٜ ٫ٚعًُٓٗا غٛضٜٛ ٠غـص ٭ٕ ؾٗٝا
آٜات ايـدٝاْ ١ا٭خ٬ق ١ٝطٜٚعذٸٌ غطاسٗا إىل بٝت ظٚدٗاص أٜ ٟعذٸٌ
ظٚادٗا ؾإ َٔ غعاز ٠ايـُط ٤إٔ ٜتعذٸٌ ظٚاز إبٓت٘ ٚي ٛقبٌ ايطُح .
ٖصا ايـشلٸ ٜعين تطب ١ٝاٱبٔ ٚتعً ِٝايبٓت تطب ١ٝقايـش ١يف ايبٝت اييت
ٖ ٞايـُسضغ ١ا٭ٚىل يًٛيٝس ٚيـٗا ا٭ثط ايعع ِٝيف ق٬ح ايٛيس  َٔٚ ,غعاز٠
ا٭ب ٜٔٛق٬ح ايٛيس  -نُا يف أخباضِٖ ٚ - إٔ طايٛيس ايكايـض ضٜـشاْ١
َٔ ضٜاسني ايـذٓ١ص ؾٓٝبػ ٞيٮب ٜٔٛايـُبازض ٠إىل تعً ِٝأ٫ٚزِٖ  -ايصنٛض
ٚاْ٫اخ  -ايـدري ٚايك٬ح ٜٓٚ ,بػ ٞيـُٗا اٱبتساَ ٤ع ٚيٝسُٖا َٔ طؿٛيت٘
قبٌ ايػابعٚ ١بعسٖا َػتُطاّ بايـُٛعع ١ايـشػٓٚ ١بايـشهُٚ ١ايطؾل ٚايـشٓإ
ٚايًطـ بأٌَ بًٛغ٘ قايـشاّ يف زٚ ٜ٘ٓع٬قات٘ ٚأخ٬ق٘  ,ؾٛٝدب ق٬س٘
غعاز ٠أب , ٜ٘ٛثِ ٜٛاقَ ٕ٬ع٘ بعس بًٛغ٘ ٚتٛغٸع َساضن٘ يٝه ٕٛقط ٠عني
٭بٜٚ ٜ٘ٛه ٕٛايـدًـ ايكايـض يـُٗا ٜػعسإ بطٜ٩ت٘ قايـشاّ ساٍ ايـشٝا٠
ٜٚسع ٛيـُٗا ٜٚػتػؿط يـُٗا بعس ايـُُات .
ثِ إٕ مل تٓؿع٘ ايـُٛعع ١ايطٝٸبٚ ١ايتٛدٗٝات ايػسٜس ٠ؾا٭بٛإ َعصٚضإ
أَاّ اهلل ٚ ,إثـُ٘ عًٚ ٘ٝعاقبت٘ ي٘ .
ٖٓٚا أسبٸ إٔ أٚدٸ٘ ْكشٚ ٞإضؾاز ٟإىل ايؿاب ايـُٚ َٔ٪ايؿاب١
ايـُ ١َٓ٪إٔ ٜجكٓؿا أْؿػُٗا بايجكاؾ ١ايسٚ ١ٜٝٓايـُعاضف ا٫غٚ , ١َٝ٬ي ٛنإ
أسسُٖا ََٓ٪اّ ًَتعَاّ َجكٓؿاّ أْكش٘ إٔ ٜػع ٢يتجكٝـ اٯخط أثٓا ٤ايطعاّ
ٚايـذًٛؽ ٚا٫يتكاٜٚ ٤ؿطح ي٘ َا ٜعطؾ٘ َٔ ايجكاؾٚ ١ايـُعطؾ ١اٱغ١َٝ٬
ٚا٭خ٬م ايـُشُس ١ٜثِ ٜػتعٓٝا ببعض ايهتب ٚايـُشانطات ٚا٭ؾّ٬
ايٓاؾع , ١ؾإ ايعٚاز نُاٍ ايس ٜٔطَٔ تعٚٸز أسطظ ْكـ ز ٜ٘ٓؾًٝتٸل اهلل يف
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ايٓكـ اٯخطص ٚ ,إنُاٍ ايٓكـ ايجاْ َٔ ٞايسٜ ٜٔتشكل بتعاُْٗٚا عً٢
ايتعًِٓ ٚايتجكٝـ ٚايتؿكٓ٘ ٚ ,ي ٛناْا َعاّ َتعًُني ٜتعاْٚإ عً ٢إٔ ٜتٛغٸعا يف
َعاضؾُٗا ٜٛٚاق ٕ٬تجكٝـ أْؿػُٗا  ,ست ٢إشا ضظقُٗا اهلل ٚيٝساّ  -شنطاّ أٚ
أْج - ٢ناْا َتٗ٦ٝني يتعًٚ ُ٘ٝتجكٝؿ٘ بايجكاؾ ١ايكطآْٚ ١ٝاٱغ ١َٝ٬ايكايـش, ١
ؾاْ٘ بايتعً ِٝايكايـض ايـُػبٛم بػًٛى ا٭ب ٜٔٛايكايـض ٜتعًِٓ ايٛيٝس  -سني
ٜؿبٸ ٜٚهرب  -أسػٔ ايـُعطؾٚ ١أمجٌ ايػًٛى َتأثٸطاّ بأب ٜ٘ٛايًصُٖ ٜٔا
ايـُسضغ ١ا٭ٚىل اييت ًٜذٗا يف سٝات٘ .
ٜٓٚبػ ٞإٔ ٜ ٫ـُٝٸعا بني ايٛيٝس ايصنط ٚاْ٫جٜ ٫ٚ ٢تأيـُا إشا ضظقُٗا اهلل
ا٭ْج ٢أ ٚاٱْاخ ؾكس قاٍ إَآَا ايكازم ( : )طايبٓات سػٓات ٚايبٕٓٛ
ْعُٚ , ١ايـشػٓات ٜجاب عًٗٝا ٚايٓعُٜ ١ػأٍ عٓٗاص .
إٕ ايـشسٜح ايؿطٜـ ايـُبشٛخ قس أٚنض يٓا إٔ تعً ِٝايٛيٝس ٚسػٔ
تأزٜب٘ َطًٛب ؾطعاّ ٚسلٸ يًٛيس عً ٢ايٛايس ٚ ,يف إعتكاز ٟإٔ تطب ١ٝايكيب
ٚايكب ١ٝيف ٖصا ايعَإ ايؿاغس ٖ ٛدٗاز يف غب ٌٝاهلل َٔ ا٭ب ٜٔٛأَٔ ٚ
هٌٳ ايًٖ٘ٴ
أسسُٖا َـُٔ ي٘ إٖتُاّ بٛيٝسٚ ٙؾعٛض بـُػٚ٪يٝت٘ عٓ٘ غساّ  ,طٚٳؾَ ٻ
ععٹُٝٶاص  َٔٚأؾهٌ ا٭عُاٍ  :ايـذٗاز يف
عسٹٜٔٳ أَدٵطٶا ٳ
عًَ ٢ايِكَا ٹ
ا ِي ٴُذٳا ٹٖسٹٜٔٳ ٳ
غب ٌٝاهلل نُا ٚضز يف خرب قشٝض عٔ اٱَاّ ايكازم (. )
ٜٓٚبػ ٞيٮب ٜٔٛإٔ ٜهتػبا ايـُاٍ ايـشٜٚ ٍ٬ـشصضا َٔ ايـُاٍ ايـشطاّ
ٚايطعاّ ٚايؿطاب ايـشطاّ ؾكس ٚضز يف أخباضِٖ ( )ايـشحٸ عً ٢شيو,
ؾإ يًُطعِ ٚايـُؿطب ايـش ٍ٬أثطاّ ععُٝاّ عً ٢ا٭ب ٚا٭ّ ٚعً ٢ايصض١ٜ
ايـُتٛيٓسَُٗٓ ٠ا ٚيف َطاسٌ ْـُٛٸ ا٭٫ٚز ٚتطبٝتِٗ  ,بٌ ٚضز يف أخباض نجري٠
ايـشحٸ عً ٢إغرتناع ايٛيٝس َٔ ايـُطأ ٠ايطاٖط ٠ايـُتسٜٸٓٚٚ ١ضز ايتشصٜط َٔ
إغرتناع ايـُطأ ٠ايهاؾط ٠أ ٚإبٓ ١ايعْا أ ٚؾاضب ١ايـدُط ٖٚ ,صا ٜعين ايـُٓع
َٔ إضناع ايٛيٝس ٚإطعاَ٘ َا ٪ٜثٸط عًَ ٢عاد٘ ْٚـُٛٸٚ ٙأخ٬ق٘ ٜٚؿػس ؾططت٘
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ايٓع٫ٚٚ ١ٜٗزت٘ ايطٝٸب ,١بٌ ٚضز ايتشصٜط َٔ ايعس : ٣ٚعس ٣ٚايعكٝس ٠ايهاي١
أ ٚا٭خ٬م ايؿاغس ٠أ ٚايعازات ايكبٝش َٔ ١ضناع بعض ايٓػا , ٤قاٍ
ضغ ٍٛاهلل ( : )ط ٫تػرتنعٛا ايـشُكا ٤ؾإ ايًنب ٜؿبٸ عً٘ٝص أُٜٛٓ ٟ
عً ٘ٝايٛيٝس ٪ٜٚثٸط ؾٚ , ٘ٝيف ضٚا : ١ٜطؾإ ايًنب ٜعسٟص أ٪ٜ ٟثٸط يف ؾاضب٘
ٜٚعس ٟإي ٘ٝايـُعاز ايػٚ ٤ٞايعكٝس ٠ايهايٚ ١ايـدًل ايطز . ٤ٟؾٓٝبػٞ
ي٬ب ٜٔٛإٔ ٜـدؿٝا عًٚ ٢يٝسُٖا يف ظَآْا ٜٓٚبػ ٞيٮّ إضناع ٚيٝسٖا َٔ
ثسٜٗا ن ٞت٪دط َٔ اهلل أدطاّ ععُٝاّ ٚن ٞتهُٔ غٚ ١َ٬يٝسٖا  ,ؾإ
إنططت أضنعت٘ َٔ ايـشًٝب ايـُذؿٓـ ايـُكٓٛع يف ب٬ز إغ. ١َٝ٬
نُا ٜٓبػ َٔ ٞا٭ب ٜٔٛأ َٔ ٚاسسُٖا ايتشصٸض عً ٢أطؿاهلِ َٔ ايؿػاز
ا٫خ٬قٚ - ٞايٛقا ١ٜيف ا٫بتسا ٤خري َٔ ايع٬ز بعس ا٫بتٚ - ٤٬يصا قاٍ
ضغ ٍٛاهلل ( : )طٜؿطٸم بني ايػًُإ يف ايـُهادع إشا بًػٛا عؿط غٓنيص
أٜ ٟؿطٸم يف َـشٌٸ ايٓٚ ّٛا٫نطذاع بني ايكيب ٚايكيب ٚبني ايكب١ٝ
ٚايكبٚ ١ٝبني ايكيب ٚايكبٜ ٫ٚ ١ٝـذُعٛا ب ِٗٓٝيف َهإ ٚاسس ٚؾطاف
َتشس ٚغطاٚ ٤اسس  ,سصضاّ َٔ ٚغٛغ ١ايؿٝطإ ايـُ٪ز ١ٜإىل ايؿػاز ,
ٜٓٚبػَُٗٓ ٞا ايتشصٸض عً ٢أ٫ٚزُٖا بٓش ٛآنس ٚايتٛق ٞعًُٗٝا َٔ أقسقا٤
ايػ َٔٚ ٤ٛا٭ؾ ّ٬ايؿاغسٚ ٠ايكٓٛات اٱع ١َٝ٬ايهايٚ ١ايـُهً. ١
ٖص ٙتٛقٝات ايٓيب ا٫نطّ (ٚ )أٌٖ بٝت٘ ا٫طٗاض ( )ؾُٝا ٜعٛز
ل
يـشلٸ ايٛيس عًٚ ٢ايسٚٚ ٙايست٘  َٔ :ي٘ ؾعٛض بايـُػٚ٪ي َٔٚ , ١ٝأزٸ ٣س ٸ
ٚيسَُٗٓ ٙا ؾكس بطٸٚ ٙأسػٔ إيٜٚ ٘ٝجاب عً ٘ٝيف اٯخط ٠أدطاّ ععُٝاّ قاٍ
ضغ ٍٛاهلل ( : )طضسِ اهلل ٚايس ٜٔأعاْا ٚيسُٖا عً ٢بطٸُٖاص ؾإ
إسػإ ايٛايس ٚايٛايس ٠إىل ٚيسُٖا  -إبٓاّ أ ٚبٓتاّ ٚ -بطٸُٖا ب٘ ٜٛدب ض ٸز ؾعٌ
ٚانض َٔ ايٛيس بإٔ ٜربٸُٖا ٜٚـشػٔ إيُٗٝا ؾٝه ٕٛبطٸُٖا بٛيسُٖا إعاّْ١
َُٓٗا عً ٢إٔ ٜربٸُٖا ٚيسُٖا ٜٚـشػٔ إيُٗٝا ٚ ,قاٍ ضغ ٍٛاهلل ( )يف
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ايـُكابٌ  :طًٜعّ ايٛايس َٔ ٜٔايعكٛم يٛيسُٖا إشا نإ قايـشاّ َا ًٜعّ
ايٛيس هلُا َٔ عكٛقُٗاص أٜ ٟأثـُإ إثـِ ايعكٛم ي ٛقكٸطا يف ب ٸط ٚيسُٖا
ايكايـض ٚتطبٝت٘ ٚاٱسػإ ايٖ . ٘ٝصا بٝإ سلٸ ايٛيس عً ٢ايٛايس ٜٓٚبػ ٞإٔ
ل ٚيس ٙؾاْ٘ َػ ٍٚ٪عٓ٘  ّٜٛايكٝاَ , ١ثِ ْتهًِ عٔ :
ٜ ٫ككٸط أسس يف س ٸ
ايـشل ايجاْ : ٞطٚسلٸ ايٛايس عًٚ ٢يس ٙإٔ ٜ ٫ػُٸ ٘ٝبامس٘ ٜ ٫ٚـُؿٞ
ب ي٘ص ٖصٙ
بني ٜسٜ ٫ٚ ٜ٘ـذًؼ أَاَ٘ ٜ ٫ٚسخٌ َع٘ ايـشُاّ ٜ ٫ٚػتػ ٸ
ْـُاشز ٚأَجً َٔ ١بطٸ ايٛيس  -ايصنط أ ٚاْ٫ج - ٢بٛايسٚ ٙإسػاْ٘ ٚتأزٸب٘ َع٘ ,
ٚسلٸ ٚايست٘ عً ٘ٝأععِ ٚؾهًٗا عً ٢ا٫بٔ ٚايبٓت أنرب ؾكس غ ٌ٦ضغٍٛ
اهلل ( )عٔ بطٸ ايٛايس ٜٔؾأٚق ٢با٭ّ ث٬ثاّ ثِ أٚق ٢بربٸ ا٭ب  ,ؾا٭ّ
أسلٸ بايتأزٸب َعٗا ٚبايربٸ ٚاٱسػإ ايٗٝا بٗص ٙاٯزاب ٚغريٖا .
ٚقس تعسٸزت اٯٜات ايكطآْٚ ١ٝايطٚاٜات ايـُشُٸس ١ٜباٱسػإ إىل
ا٭بٚ ٜٔٛايربٸ بُٗا ٚايتٛق ١ٝباععاَُٗا ٚايتصيٌ هلُا ٚعسّ إٜصاُٖ٤ا ٚ ,ضز
يف خرب قشٝض غ٪اٍ َٔ ايكازم ( )عٔ أؾهٌ ا٭عُاٍ ؾاداب :
طايك ٠٬يٛقتٗا ٚب ٸط ايٛايسٚ ٜٔايـذٗاز يف غب ٌٝاهللص .
َٚا شنط ٙضغ ٍٛاهلل ( )يف ٚقٝت٘ ْـُاشز َٔ أزب ايٛيس َع ٚايس: ٙ
أ -طإٔ ٜ ٫ػُٸ ٘ٝبامس٘ص ؾٜٓ ٬از ٟا٫بٔ أ ٚايبٓت ايٛايس أ ٚايٛايس٠
با٫غِ  ,بٌ ٜٓازُٜٗا ٜ :ا بابا أٜ ٚا أبتاٜ , ٙا َاَا أٜ ٚا أَا , ٙأْ ٚـش ٛشيو
َـُا ؾ ٘ٝإسرتاّ ٚتععٚ ِٝتهط ِٜيًٛايس. ٜٔ
ب -طٜ ٫ٚـُؿ ٞبني ٜسٜ٘ص  ٫ٚبني ٜسٜٗا ؾٝعاسِ أسسُٖا ٜٚهاٜك٘ ,
بٌ ٜـُؿ ٞخًؿ٘ أ ٚخًؿٗا َتأزٸباّ َتٛانعاّ .
دـ  -طٜ ٫ٚـذًؼ أَاَ٘ص أ ٚطقسٸاَ٘ص ٚيف ضٚا ١ٜعٓ٘ ( : )ط٫ٚ
ٜـذًؼ قبً٘ص بٌ ٜـذًؼ ايٛيس بعس إٔ ٜـذًؼ أباٚ ٙأَ٘ ٚيف َهإ زٕٚ
َهإ أبَٚ ٘ٝهإ أَ٘ .
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ز -طٜ ٫ٚسخٌ َع٘ احلُاّص سصض ّا َٔ نؿـ ايعٛض ٠أ َٔ ٚايـُهاٜك.١
ب
ٖـ  -طٜ ٫ٚػتػبٸ ي٘ص أٜ ٫ ٟكري غبباّ يػباب أب ٘ٝأ ٚأَ٘ بإٔ ٜػ ٸ
أسساّ َٔ ايـدًل أ٪ٜ ٚش ٜ٘أٜ ٚهاٜك٘ ؾٝػب أبا ٙأ ٚأَ٘ .
ٖص ٙايٛقاٜا ايـُشُٸسَ ١ٜجاٍ يربٸ ايٛيس بٛايسٚٚ ٙايست٘ ٚ ,بطٸ ايٛايسٜٔ
َٔ أععِ ايٛادبات اٱيـٗ ١ٝيف قباٍ عكٛقُٗا ايص َٔ ٖٛ ٟأععِ ايـُعاقٞ
ٚأؾسٸٖا ؾاْ٘ ٜأت ٞيف َطتب ١ايـُعاق ٞايعاي ١ٝبعس ايؿطى باهلل تعاىل ٚقتٌ
ايٓؿؼ ايـُشرتَ ١ايربٚ ١٦ٜؾطب ايـدُط .
ٚقس ٚضز ا٭َط ايٛدٛب ٞبربٸ ايٛايسٚ ٜٔاٱسػإ ايُٗٝا يف ايكطإٓ ٚايػٓ١
نجرياّ ست ٢قاٍ إَآَا ايباقط ( : )طث٬خ مل ٜـذعٌ اهلل ٭سس ؾٔٗٝ
ضخك : ١أزا ٤ا٭َاْ ١إىل ايربٸ ٚايؿادطٚ ,ايٛؾا ٤بايعٗس يًربٸ ٚايؿادط ٚ ,ب ٸط
ايٛايس ٜٔبطٸ ٜٔناْا أّ ؾادطٜٔص أ ٟدعٌ اهلل بطٸ ايٛايسٚ ٜٔادباّ عً ٢ا٭بٓا٤
ٚايبٓات غٛا ٤نإ ايٛايسإ قايـشني اّ ناْا ؾاغكني أّ ؾادط ٜٔأّ غري
َتسٜٓني أّ غري َػًُني ,مل ٜطخٸل اهلل غبشاْ٘ ٭سس يف تطى بطٸُٖا أ ٚيف
ايتككري ب٘ أق ّ٬بٌ أٚدب٘ عً ٢نٌ ساٍ ٚيف نٌ ظَإ َٚهإ .
ٚضز يف خرب قشٝض عٔ اَ٫اّ ايكازم تؿػرياّ يك ٍٛاهلل ع ٸع ٚدٌٸ :
سٜٵٔٔ ٔإسٵػٳاْٶاص قاٍ ( : )طاٱسػإ إٔ تـشػٔ قشبتُٗاص
طٚٳبٹا ِيٛٳا ٹي ٳ
َٚعاؾطتُٗا بإٔ ته٪َ ٕٛزٸباّ َعُٗا َتٛانعاّ هلُا َـُتج ّ٬٭ٚاَطُٖا قانٝاّ
يـشاداتُٗا َٓؿكاّ عًُٗٝا بايـُعطٚف َٔ ز ٕٚتككري طٚإٔ  ٫تهًٓؿُٗا إٔ
ٜػأ٫ى ؾ٦ٝاّ َـُا ٜـشتادإ إيٚ ٘ٝإٕ ناْا َػتػٓٝني  ,أيٝؼ ٜك ٍٛاهلل  :ئَٵ
شبټٕٛٳص ثِ قاٍ ايكازم  :طقاٍ اهلل ععٸ ٚدٌ :
تٳٓٳايُٛا ا ِيبٹطٻ سٳتٻ ٢تٴ ٵٓؿٹكُٛا َٹُٻا ٴت ٹ
س ٴُٖٳا َأٚٵ نٹ َ٬ٴُٖٳا ؾَ َ٬تٳكٌُٵ يَ ٴُٗٳا ُأفٍّص قاٍ (: )
هبٳطٳ َأسٳ ٴ
ٔإَٻا ٳ ٜٵب ًُػٳٔٻ عٹ ٵٓسٳىَ ا ِي ٹ
طإٕ أنذطاى ؾ ٬تكٌ هلُا  :أف ٚ ,ٳ َ٫تٳٓٵٗٳ ٵطٖٴُٳا  -إٕ نطباىص ثِ قاٍ :
طٚٳ ُقٌٵ يَ ٴُٗٳا َقٛٵ ّ٫نَطٜٔـُٶاص قاٍ ( : )طإٕ نطباى ؾكٌ هلُا  :غؿط اهلل
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س ٳُ١ٹص
يهُا ؾصيو َٓو ق ٍٛنطِٜص قاٍ:طٚٳاخٵؿٹضٵ يَٗٴُٳا دٳٓٳاحٳ ايصټٍِّ َٹٔٵ اي ٻط ٵ
ٚقاٍ ( :)ط ٫تـُٮ عٝٓٝو َٔ ايٓعط إيُٗٝا إ ٫بطمحٚ ١ضقٓ ٫ٚ , ١تطؾع
قٛتو ؾٛم أقٛاتُٗا ٜ ٫ٚسى ؾٛم أٜسُٜٗا  ٫ٚتتكسٸّ قسٸاَُٗاص .
ٚقاٍ ضغ ٍٛاهلل ( : )طَٔ أسعٕ ٚايس ٜ٘ؾكس عكُٓٗاص ٚقاٍ إَآَا
ايكازم (:)طَٔ ايعكٛم إٔ ٜٓعط ايطدٌ إىل ٚايس ٜ٘ؾٝشسٸ ايٓعط إيُٗٝاص
ٚإٕ ناْا أ ٚاسسُٖا ظايـُ ّا ي٘  ,بٌ ٫بس َٔ ايتأزب َع ايٛايسٚ ٜٔعسّ ايٓعط
احلازٸ ايـُاقت إيُٗٝا ؾكس قاٍ إَآَا ايكازم ( : )طَٔ ْعط إىل أبْ ٜ٘ٛعط
َاقت هلُاص ٜعين ْعط ٠ساز ٠غانب ١ساقس ٠يٮب ٜٔٛطُٖٚا ظايـُإ ي٘ مل
ٜكبٌ اهلل ي٘ ق٠٬ص .
بٌ ٜـذب عً ٢ا٫بٔ ٚايبٓت بطٸ ٚايسُٜٗا بعس َٛتُٗا  :ؾإشا ناْا َسٜٓني
بـُاٍ يًٓاؽ ٜكه ٘ٝعُٓٗا أ ٚنإ عًُٗٝا عبازات هلل غبشاْ٘ قهاٖا عُٓٗا
ؾاْ٘ بطٸ بُٗا ٚإسػإ  ,قاٍ إَآَا ايكازم ( : )طَا ٜـُٓع ايطدٌ َٓهِ
إٔ ٜربٸ ٚايس ٜ٘سٝني َٝٚتني ٜ :كً ٞعُٓٗا ٜٚتكسم عُٓٗا ٜٚـشر عُٓٗا
ٜٚك ّٛعُٓٗا  ,ؾٝه ٕٛايص ٟقٓع هلُاص أٜ ٟهتب اهلل ثٛاب َا قٓع ايٛيس
َٔ عٌُ قايـض ٜٚجبت٘ يٛايس ٜ٘طٚي٘ َجٌ شيوص أ ٟيًٛيس َجٌ ا٭دط
ايـُهتٛب يٛايس ٜ٘طؾٝعٜس ٙاهلل بربٸٚ ٙقًت٘ خرياّ نجرياّص .
ٚقاٍ َْ٫ٛا ايباقط ( : )طإٕ ايعبس ٜه ٕٛباضٸاّ بٛايس ٜ٘يف سٝاتُٗا ثِ
ٜـُٛتإ ؾٜ ٬كه ٞعُٓٗا زُْٜٗٛا ٜ ٫ٚػتػؿط هلُا ؾٝهتب٘ اهلل عاقاّ ٚ ,إْ٘
يٝه ٕٛعاقاّ هلُا يف سٝاتُٗا غري باضٸ هلُا ؾاشا َاتا قه ٢زُٜٗٓا ٚإغتػؿط
هلُا ؾٝهتب٘ اهلل باضاّص .
نُا ٚضز ايٓٗ ٞايؿسٜس عٔ عكٛم ايٛايس ٜٔستٚ ٢ضز يف ايـدرب
ايـُشُٸس : ٟطإٜانِ ٚعكٛم ايٛايس ٜٔؾإ ضٜض ايـذٜٓٛ ١دس َٔ َػري ٠أيـ
عاّ ٜ ٫ٚـذسٖا عامص ٭ب ٜ٘ٛأ ٚ٭سسُٖا  ,ؾُٔ ٜعلٸ ٚايس ٜ٘أ٪ٜ ٚشُٜٗا ٫
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ٜـذس ضٜض ايـذٓ ١اييت تؿِٸ َٔ بعٝس َ :ػري ٠أيـ عاّ .
ٚقاٍ اهلل تعاىل َـداطباّ ا٭بٓاٚ ٤ايبٓات يف تعاًَِٗ ٚعؿطتِٗ َع
ا٭ب : ٜٔٛطؾَ َ٬تٳ ُكٌٵ يَ ٴُٗٳا ُأفٍّص ٚتعكٓب٘ إَآَا ايكازم ( )قا : ّ٬٥طيٛ
ٜعًِ اهلل ؾ٦ٝاّ أزْ َٔ ٢أف يٓٗ ٢عٓ٘  َٔ ٖٛٚ ,أزْ ٢ايعكٛمص .
ٖٓٚا أغذٌ َ٬سع ّ١عً ٢بعض اٯباْٚ ٤كٝش ّ١يـُٔ ٜتؿ ٸبح با٭ب٠ٛ
ٜٚطٜس قٗط ايٛيس ٚتـشُ ً٘ٝؾٛم طاقت٘ ٚ ,أق ٍٛي٘  :إسصض َٔ تعٓٝـ ا٫بٔ أٚ
ايبٓت ٚتأْٝب٘ َٚطايبت٘ بـشلٸ ا٭ب ٠ٛأنجط َـُا ٜٓبػ ٞإ ٫يػبب َعك ٍٛيتأْٝب٘
أ ٚتعٓٝؿ٘ ؾإ ضغ ٍٛاهلل ( )يعٔ ايٛايس ٜٔايًصٜ ٜٔـشُٚ ٕ٬يسُٖا عً٢
عكٛقُٗا ٜ ٫ٚعٓٝا ٙعً ٢بطٸُٖا ,قاٍ ( : )طيعٔ اهلل ٚايس ٜٔمحٚ ٬يسُٖا
عً ٢عكٛقُٗاص بايتؿسٸز ٚايطًبات ايجك ١ًٝعً ٢ا٭٫ٚز ؾٝهطط ٕٚيعسّ
اٱسػإ إىل ايٛايس ٚايٛايسٚ . ٠يف ايـُكابٌ ٚضز يف ايـدرب ايكشٝض قٛي٘
( : )طضسِ اهلل ٚايس ٜٔأعاْا ٚيسُٖا عً ٢بطٸُٖاص ٚيف خرب ثإٕ  :غ٪اٍ
ايطا : ٟٚنٝـ ٜع ٘ٓٝعً ٢بطٸ ٙ؟ قاٍ ( : )طٜكبٌ َٝػٛضٜٚ ٙتذاٚظ عٔ
َعػٛضٜ ٫ٚ ٙطٖك٘ص أٜ ٟكبٌ ا٭ب ٚا٭ّ َا ٜتٝػط يًٛيس  -ا٫بٔ أ ٚايبٓت -
َٔ ايـُػاعس ٠ايـُاي َٔٚ ١ٝايـُطعِ ٚايـًُبؼ ْٚـشُٖٛاٜٚ ,تذاٚظ عُٸا
ٜتعػٸط عً ٢ايٛيس ٜٚكعب تكسٜـُ٘ ٭بٜ ٫ٚ , ٜ٘ٛطٖل ا٭ب أ ٚا٭ّ ٚيسُٖا
بايطًبات ٚايتهايٝـ بٌ ٜهًٓؿاْ٘ بكسض طاقت٘ َٔ زَ ٕٚبايػ , ١ؾٓٝبػٞ
يًٛايس ٜٔعسّ ايتؿسٸز َع ا٭٫ٚز ٜٓٚبػ ٞتٝػري ايطًبات نٜ ٞتُهٓٔ ا٭٫ٚز
َٔ بطٸ ايٛايسٜٚ ٜٔتٝػٸط هلِ اٱسػإ ايُٗٝا ؾريسِ اهلل ا٭ب ٜٔٛايـُعٓٝني
رب ايٛايسٚ ٜٔايـشُس هلل .
يٛيسُٖا عً ٢بطٸُٖا ٚ ,ؾل اهلل ا٭بٓاٚ ٤ايبٓات ي ٸ
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 -36طال تطًبٛا عثسات ايـُؤَٓني فإ َٔ تتبّع عثسات أخ ٘ٝتتبّع اهلل
عثسات٘  َٔٚ ,تتبّع اهلل عثسات٘ ٜفضر٘ ٚي ٛيف جٛف بٝت٘ص .
ٖصا سسٜح َـشُٸس ٟؾطٜـ قشٝض ايػٓس سها ٙيٓا اَ٫اّ ايكازم
( )عٔ دسٸ ٙضغ ٍٛاهلل ( ٖٛٚ )سسٜح ْكض أخ٬قٚ ٞتٛد ٘ٝضؾٝع
إيتعَ٘ َـشُس ٚآي٘ ا٫طٗاض( )ثِ تٛدٸٗٛا ب٘ إيٓٝا نْ ٞتدًٓل بأخ٬قِٗ
ْٚتأزٸب بآزابِٗ ْٚػري بٗس: ِٜٗ
-1ط ٫تطًبٛا عجطات ايـَُٓ٪نيص ايعجط ٖٞ ٠ايعيٓٚ ١ايػكطٚ ١ايهب, ٠ٛ
 ٖٞٚنٓا ١ٜعٔ ايـدطأ ٚايعٝب ايصٜ ٟكع ؾ ٘ٝاْ٫ػإ ٜٚـشا ٍٚإخؿاٜٚ ٙ٤هطٸٙ
شل عٔ
إظٗاضٖٚ , ٙصا ْٗ ٞعٔ ايتؿتٝـ عٔ ظ٫ت ايـَُٓ٪ني ٚايتؿ ٸ
أخطاٚ ِٖ٤عٛٝبِٗ َكسَ ّ١ٱظٗاضٖا ٚؾهشِٗ بٗا بتعطٜـ ايٓاؽ عٓٗا
يػطض إغكاطِٗ ٚإش٫يـِٗ  ,بٌ ايصٍ ٚايػكٛط ٜرتتٸب عً ٢إؾٗاض عٛٝب
ايـُٚ َٔ٪إٕ مل ٜككس ٙايـُتهًِ بٗا .
 -2طؾإ َٔ تتبٸع عجطات أخ ٘ٝتتبٸع اهلل عجطات٘ص ايتتبٸع ٖ ٛايؿشل عٔ
ايؿ ٧ٝايـدؿٚ ٞايبشح عٓ٘ بتأنٝس ٚإٖتُاّ ٚتسقٝل ٚقرب يًٛق ٍٛإىل
نؿـ ايـدؿٚ , َ٘ٓ ٞايـُطاز َٔ ا٭ر  :أر اٱٜـُإ ؾإ طايـُ َٔ٪أخٛ
خ ٳْ٠ٛص .
َ٪ٹٓٴٕٛٳ إٔ ٵ
ايـَُٔ٪ص نُا قاٍ اهلل غبشاْ٘  :ط ٔإٻُْٳا ا ِيُٴ ٵ
ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ بسأ بايٓٗ ٞعٔ تتبٸع عجطات ايـَُٓ٪ني ٚطًب
إنتؿاؾٗا ثِ تٛعٸس غبشاْ٘ َٔ تتبٸعٗا ٚتؿشٸل عٓٗا بإٔ ٜؿهش٘ اهلل يف عايـِ
ؿ ُ١ؾٹ ٞايٖصٹٜٔٳ
شبټٕٛٳ إَٔٵ تٳؿٹٝعٳ ا ِيؿَاسٹ ٳ
ايسْٝا ٚبعصاب اي ِٝيف اٯخط ٠طإٕٔٻ ايٖصٹٜٔٳ ٴ ٜٹ
سْٵٝٳا ٚٳاٯخٹطٳ٠ٹص .
ِ ؾٹ ٞاي ټ
ب َأيٹ ٝٷ
ِ عٳصٳا ٷ
آَٳٓٴٛا يَٗٴ ٵ
 -3ط َٔٚتتبٸع اهلل عجطات٘ ٜؿهش٘ ٚي ٛيف دٛف بٝت٘ص ؾإ اهلل ٜعًِ
أغطاض ايعباز ٚعجطاتِٗ ٚظ٫تِٗ  ,ؾاشا تكسٸ َٔ٪َ ٣يتتبٸع عجطات أخ٘ٝ
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ايـُ َٔ٪ؾهش٘ اهلل ٚأَط َ٥٬هت٘ بتػذ ٌٝغٝٸ٦ات٘ ٚؾهشٗا بني ايعباز نُا
ؾهض ٖٚتو أخا ٙايـُٚ , َٔ٪قس ٜؿهش٘ اهلل يف دٛف بٝت٘ ٚبني عٝاي٘ ٚقس
ٜؿهش٘ اهلل خاضز بٝت٘ ٚتٓهؿـ عجطات٘ ٚظ٫ت٘ أَاّ ايـَُٓ٪ني ؾٝػكط يف
أعٜٚ ِٗٓٝػ ٤ٛسايـِٗ يف ٚغطِٗ .
ؾًٝشصض ايـُ َٔ٪باهلل َٔ تتبع عجطات ايـُ َٔ٪ايص ٖٛ ٟأخ ٙٛيف
اٱٜـُإ ٚؾطٜه٘ يف اٱغٚ , ّ٬يٝعطف اْ٘ ي ٛتتبٸع عجطات أخ ٘ٝغٛف ٜتت ٸبع
اهلل عجطات٘ ٜٚأَط َ٥٬هت٘ باسكا ٤ظ٫ت٘ ٚتػذًٗٝا عًٚ ٘ٝعسّ ايعؿ ٛعٓٗا ثِ
ٜؿهش٘ اهلل ٜٗٚته٘ نُا ٖ ٛقس ٖتو أخا. ٙ
ٚضز يف خرب َـشُس ٟقشٝض  :طَٔ أشاع ؾاسؿ ّ١نإ نُبتسٜٗا َٔٚ ,
عٝٸـط ََٓ٪اّ بؿ ٧ٝمل ٜـُت ستٜ ٢طنب٘ص ٚايؿاسؿ ٖٞ ١ايػ ٸ ١٦ٝايكبٝش١
ٚايـُعك ١ٝايععٚ , ١ُٝإشاعتٗا ٜعين ْؿطٖا ٚإظٗاضٖا يًٓاؽ ٖٚتو قاسبٗا
يػطض تػكٝط٘ ٚإٖاْت٘ .
ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ٜبٝٸٔ ٪ٜٚنس َا أضاز ايؿاضع ايـُكسؽ تطغٝد٘
عٓس ايـَُٓ٪ني ٚيف َـذتُعِٗ َٔ ا٭خ٬م ايؿانً : ١نـٸ ايًػإ عٔ عجطات
ايـَُٓ٪ني ٚعٛٝبِٗ ٚ ,غضٸ ايبكط عٔ أخطا ٤ايػري ٚظ٫ت٘ٚ ,ايتٛد٘ إىل
أخطاْ ٤ؿػ٘ ٚظ٫ت٘ ٱق٬سٗا ٚطضسِ اهلل إَط٤ٶ ؾػً٘ عٝب٘ عٔ عٝب غريٙص
ٚغع ٢يرتى ايـدط : ١٦ٝتتبٸع عٛٝب ايـَُٓ٪ني ٚتعٝري ٙبٗا ٚ -إق٬ح ْؿػ٘
ا٭َٸاض - ٠باق٬ح أخطاَٚ ٘٥عاٜب٘  -يٝكرتب َٔ ايطمحٔ دٌٸ ٚعٚ ,٬ضز يف
خرب قشٝض عٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم ( : )طأبعس َا ٜه ٕٛايعبس َٔ
اهلل :إٔ ٜه ٕٛايطدٌ ٜٛاخ ٞايطدٌ ٜ ٖٛٚـشؿغ عً ٘ٝظ٫ت٘ يٝع ٸٝط ٙبٗا
َٜٛاّ َاص بـُشـهط ٙأٜ ٚػتػٝب٘ بٗا يف غٝبت٘ .
 َٔٚايعذٝب ايؿا٥ع بني بعض ايـَُٓ٪ني ايـُتسٜٓني  :أْو تطاِٖ
ٜـُتٓع ٕٛعٔ ايعْا ٚايطبا ٚؾطب ايـدُط ٚعٔ غكب أَٛاٍ ايٓاؽ َج, ّ٬
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ٜٚػتبٝش ٕٛ٭ْؿػِٗ ايػٝبٚ ١ايبٗتإ ٜٚتتبٸع ٕٛعجطات ايـَُٓ٪ني ٜٚبشج ٕٛعٔ
أخطاٚ ِٖ٤ظ٫تِٗ ثِ ٜهؿؿْٗٛا يًٓاؽ ٜ ٫ٚتٛضٸع ٕٛعٔ بٝاْٗا ٖٚتو
إخٛاِْٗ ايـَُٓ٪ني بٗا ٖٚ ,صا ْاؾ َٔ ٧ايـذٌٗ أسٝاْاّ  َٔٚنعـ اٱٜـُإ
ٚايسٜاْ ١أسٝاْاّ أخطَ , ٣ع إٔ ايؿعٌ ايـشطاّ سطاّ َـُٓٛع عٓ٘ ؾطعاّ,
َٚعك ١ٝايطمحٔ ٚاسس ٠غٛا ٖٞٚ , ٤دطأ ٠عً ٢ايعع ِٝايـُتعاٍ ٚتـُطٸز
عً ٢ايـذبٸاض ايكٗٸاض ٚتـذاٚظ عً ٢تؿطٜع اهلل .
ٚقس ٚضزت ا٭خباض ايهجري ٠يف ايٓٗ ٞعٔ ايػٝبٚ ١تتبٸع عجطات اٯخطٜٔ
ٚايبشح عٔ ظ٫تِٗ ْ ,عطض ْـُاشز َٓٗا تـشت عٓا: ٜٔٚ
 -1ايػٝب ٖٞٚ ١إٔ تصنط أخاى يف ا٫غٚ ّ٬اٱٜـُإ بػٚ ٤ٛعٝب َٛدٛز
ؾَ ٘ٝـدؿ ٞعٔ ايـدًل َ ٖٞٚ ,عك ١ٝنبري ٠ست ٢بـشلٸ ايؿاغل إشا نتِ عٝب٘
ٚمل ٜعٗط ٙيًٓاؽ ؾإ غٝب ١ايؿاغل ٚإظٗاض عٝب٘ ايـُدؿ ٞسطاّ .
 -2ايبٗتإ  ٖٞٚإٔ تصنط أخاى يف اٱغٚ ّ٬اٱٜـُإ بػٚ ٤ٛعٝب غري
َٛدٛز ؾَ ٖٞٚ , ٘ٝعك ١ٝنبري ٠ست ٢بـشلٸ ايؿاغل .
قاٍ اهلل تعاىل  :ط َ٫ٴٜشٹبټ اي ًٖ٘ٴ ا ِيذٳٗٵطٳ بٹايػټ٤ٛٹ َٹٔٵ ايِكَٛٵٍٔص ٚايػٝب ١دٗط
بػ ٤ٛايكٚ ,ٍٛأععِ َٓٗا بٗتاْ٘ ٚإؾرتا ٤عٝب عً ٖٛ ٘ٝغري َٛدٛز ؾ.٘ٝ
ههُِٵ ٳبعٵهٶاص ٖٚصا ْٗ ٞقطٜض عٔ
ٚقاٍ اهلل تعاىل  :طٚٳٜ َ٫ٳػٵتٳبٵ ٳبعٵ ٴ
إغتٝاب بعض ايـَُٓ٪ني بعهاّ  ,ثِ أضاز غبشاْ٘ إٔ ٪ٜنس سطَ ١ايػٝب١
ٚتكٜٛط ضشايتٗا ؾؿبٸ٘ ايػٝب ١بأنٌ يـشِ ا٭ر ايـُ َ ٖٛٚ َٔ٪ٸٝت ؾكاٍ :
ط َأ ٴٜشٹبټ َأسٳسٴنُِٵ إَٔٵ ٜٳأِ ُنٌٳ َيشٵِٳ َأخٹ٘ٝٹ َٳٝٵتٶا َؾهَ ٔطٖٵ ٴتُٴٙٛٴص ؾؿبٸ٘ ا٫غتٝاب با٭نٌ
َٔ ايـُٝت ١بًشاظ غٝاب ايـُ َٔ٪ايـُصنٛض بػ ٤ٛعٔ َـذًؼ ايػٝب ١ؾهأْ٘
َٝٸت قس أنٌ ايـُ َٔ٪يـشُ٘ سني إغتٓكك٘ ٖٚتو غرتٚ ٙنؿـ عٝب٘ ايـدؿٞ
ٕ اي ًٖ٘ٳ ٳتٛٻابٷ ٳضسٹِٝٷص .
أ ٚايـُتػتٸط ب٘ طٚٳاتٻكُٛا اي ًٖ٘ٳ إٔ ٻ
ٚيف أخباض َـشُس (ٚ )أٌٖ بٝت٘ ( )تـشصٜط عٔ ايػٝبٚ ١تكٜٛطات
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س
َٗٛي ١يـشطَتٗا ٚبٝإ آثاض ٚنعٝٸ ١غٝٸَ ١٦رتتٸب ١عًٗٝا ستٚ ٢ضز إٔ ايػٝب ١أؾ ٸ
شْباّ َٔ ايعْا  َٔٚايطبا ٚأْ٘  ٫تكبٌ ي٘ ق ٫ٚ ٠٬قٝاّ شاى اي ّٛٝايصٟ
إغتػاب ؾ , ٘ٝقاٍ ( :)طإدتٓب ايػٝب ١ؾاْٗا أزاّ ن٬ب ايٓاضص أٟ
طعاَِٗ ٚ ,قاٍ :ط َٔٚإغتاب أخا ٙايـُػًِ بطٌ قْٚ َ٘ٛكض ٚن, ٙ٤ٛ
ؾإ َات  ٖٛٚنصيو َ -ات َ ٖٛٚػتشٌ يـُا سطٸّ اهللص .
ٚايبٗتإ أؾس قبشاّ َٔ ايػٝب ١ؾهٌ آثاض ايػٝب ١ايػٝٸَٛ ١٦دٛز ٠يف ايبٗتإ
ٚظٜاز ٠عً ٢شيو ٭ْ٘ شنط ايـُ َٔ٪بعٝب يٝؼ َٛدٛزاّ ؾٚ ٘ٝاقعاّ .
 -3ايتذػٸؼ  ٖٛٚايتؿشٸل عٔ عٛضات ايـَُٓ٪ني ٚتتبٸع َا إغترت َٔ
خكاهلِ ٫غتهؿاف ايـُػتٛض َٔ خكٛقٝات٘ َٚعاٜب٘  ,قاٍ اهلل تعاىل :
طٚٳ َ٫ٳتذٳػٻػٴٛاص ٚقس ٚضز ايٓٗ ٞعٔ ايتذػٸؼ يف أخباض ضغ ٍٛاهلل ()
ٚا٭َط بإٔ ٜه ٕٛايـُ َٕٛٓ٪إخٛاْاّ َتشابٸني ٜػرت بعهِٗ عً ٢بعض َا
خؿ َٔ ٞعٛٝب٘ ْٚكا٥ك٘ .
 -4ظٔٸ ايػ ٤ٛبإٔ ٜتتبٸع اْ٫ػإ سا٫ت أخٚ ٘ٝسطنات٘ ؾري َ٘ٓ ٣ؾع ّ٬أٚ
أؾعاٜٚ ّ٫عٔٸ ايػٜٚ ٤ٛعتكس َٓٗا ايؿطٸ ٚايؿػاز أ ٚايعكٝإ ؾٝبين عًٜٓٚ ٘ٝؿطٙ
عً ٘ٝبني ايٓاؽ ٚ ,قس ظٔٸ مجع بطغ ٍٛاهلل ( )ايػ ٤ٛؾصَٸِٗ اهلل غبشاْ٘
ػ ٵ٤ٛٹ ٚٳنُٓٵتٴِٵ َق ٵَٛٶا بٴٛضٶاص ٜعين قَٛاّ ٖايهني با٥طٜٔ
يف قطآْ٘  :طٚٳظَٓٳٓٵتٴِٵ ظَٔٻ اي ٻ
يف ْعط اهلل غبشاْ٘ ٖٚ ,ص ٙاٯ ١ٜتسٍٸ عً ٢إٔ ظٔ ايػ ٤ٛبايـُ َٔ٪أٚ
ايـُ ١َٓ٪ضش ١ًٜتػتشل ايػكٛط ٚايـٗ٬ى ٚ ,قاٍ َْ٫ٛا ايكازم(:)
طإشا إتِٗ ايـُ َٔ٪أخا ٙإْـُاخ اٱٜـُإ يف قًب٘ ٜ -عين شاب  -نُا ُٜٓاخ
ايـًُض يف ايـُا٤ص .
ٚيف ايـُكابٌ  :أَطْا اهلل غبشاْ٘ إٔ ْعٔٸ ايـدري ْٚـشٌُ ؾعٌ ايـَُٔ٪
عً ٢ايـدري ايكشٝض ْ ٫ٚتٸُٗ٘ بػ , ٤ٛقاٍ أَري ايـَُٓ٪ني ( :)طنع أَط
أخٝو عً ٢أسػٓ٘ص ٖٚصا أَط يًُ َٔ٪إشا ضأ ٣تكطؾاّ ٭خ ٘ٝايـَُٔ٪
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ٜـشتٌُ ايػٜٚ ٤ٛـشتٌُ ايـدري ٚايـشػٔ ٫بس إٔ ٜـشٌُ تكطؾ٘ عً ٢أسػٔ
ٚد٘ َـُهٔ أَ ٚـشتٌُ طستٜ ٢أتٝو َا ٜكًبو عٓ٘  ٫ٚ ,تعٓٸٔ بهًُ١
خطدت َٔ أخٝو غ٤ٛٶ ٚأْت تـذس هلا يف ايـدري َـشُّ٬ص .
 -5ايتٓابع با٭يكاب  ٖٛٚإٔ ٜعٝٸط ايـُ َٔ٪أخا ٙبًكب ْكل ٚيؿغ غ٤ٛ
٭يِكَابٹ بٹ٦ٵؼٳ ا٫ٹغٵِٴ ايِؿُػٴٛمٴ ٳبعٵسٳ
ٜكؿ٘ ب٘ ,قاٍ تعاىل  :طٚٳ َ٫تٳٓٳابٳعٴٚا بٹا َ
ٱميٳإٔص أ ٟبعس ايتشً ٞباٱٜـُإ باهلل ٚبطغٛي٘ (ٚ )بأٌٖ بٝت٘ (.)
ا ٔ
 -6ايػباب ٚايؿتِ ٚايتعٝري بايػَ ٖٛٚ ٤ٛتٸكـ ب٘ٚ ,أغٛأ َٓ٘ ايػباب
بٛقـ ٖ ٛبط ,َ٘ٓ ٨قاٍ ضغ ٍٛاهلل( :)ط ٫تػبٸٛا ايٓاؽ ؾتهػبٛا
ايعساَِٗٓ ٠ٚص ٚقاٍ  :طغباب ايـُ َٔ٪ؾػٛمص .
شل عٓٗا
 -7إؾؿا ٤غطٸ ايـُ َٔ٪أ ٚايـُ ١َٓ٪بعس ايتذػٸؼ عًُٗٝا ٚايتؿ ٸ
يهؿـ عٛضاتِٗ َٚعاٜبِٗ ,قاٍ ضغ ٍٛاهلل( :)طايـُـذايؼ با٭َاْ,١
ٚإؾؿا ٤غطٸ أخٝو خٝاْ , ١ؾادتٓب شيوص .
ٚقس ؾطسٓا ا٭خ٬م ايؿانًٚ ١ايطش ١ًٜيف نتابٓا ( :أخ٬قٓا) أَ( ٚهاضّ
ا٭خ٬م) ٚؾٓل اهلل ايـَُٓ٪ني ٚايـَُٓ٪ات يًتدًٓ ٞعٔ غٝٸ٦ات ا٭خ٬م
ٚيًتشًٓ ٞبـُهاضّ أخ٬م اٱغ. ّ٬
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-37طصً ١االزذاّ تصنّ ٞاألعُاٍ ٚتُّٓ ٞاألَٛاٍ ٚتٛضّع يف زشق٘ ٚتدفع
ايبًٚ ٣ٛتٝطّس ايـرطاب ٚتٓط ٧يف األجٌ  ,فًٝتّل اهلل ٚيٝصٌ زمح٘ص .
ٖصا سسٜح قشٝض ايػٓس ٚاضز َٔ اٱَاّ ايباقط ( )ضٚا ٙعٓ٘ أبٛ
محع ٠ايجُايٚ ٖٛٚ ,ٞاسس َٔ عؿطات ا٭سازٜح ايٛاضز ٠عٔ ضغ ٍٛاهلل
(ٚ)أٌٖ بٝت٘ (ٚ )اييت تتٛىل تعُري ايع٬ق ١اٱدتُاع ١ٝايكطٜب ١سٝح
تٛق ٞبكً ١ا٭ضساّ ٚاٱسػإ ايٚ ِٗٝنـٸ ا٭ش ٣عِٓٗ .
إٕ قً ١ا٭ضساّ ٖ َٔ ٞأؾهٌ ا٭عُاٍ ايكايـشٚ ١أغطعٗا ْؿعاّ يف
ايسْٝا ٚثٛاباّ يف اٯخط , ٠قاٍ ضغ ٍٛاهلل ( :)طإٕ أعذٌ ايـدري  :قً١
ايطسِ ص ٭ٕ آثاضٖا ترتتٸب يف ايسْٝا ٚيف ا٭خطَ ٣عاّ .
إٕ قً ١ايطسِ تعين ايٛق ٍٛإىل ا٭قطباٚ ٤اٱسػإ إيٚ ِٗٝنـٸ ا٭ش٣
عِٓٗ ٚايٛقٛف َعِٗ عٓس ايـُـشٓٚ ١عٓس ايـشاد - ١يف ا٭ؾطاح ٚايـُػطات ,
ٚيف ا٭تطاح ٚا٭سعإ  -سػب ايكسضٚ ٠ايـُٝػط. ٠
ـ
ٚيكً ١ا٫ضساّ أيٛإ تـدتًـ سػب إخت٬ف ا٭سٛاٍ ٚ ,أٚٸيـٗا ن ٸ
ا٭ش ٣عِٓٗ ٚتطى اٱغا ٠٤اي٫ , ِٗٝغُٝا ايهباض َِٓٗ ؾاْ٘ ٫بس َٔ تععُِٗٝ
ٚتٛقريِٖ أظٜس َٔ غريِٖ  ,قاٍ ايكازم( :)طععُٓٛا نباضنِ ٚقًٛا
أضساَهِ ٚ ,يٝؼ تكً ِْٗٛبؿ ٧ٝأؾهٌ َٔ نـٸ ا٭ش ٣عِٓٗ ص.
ٚعٓس٥ص بًعّ ايـُٚ َٔ٪ايـُ ١َٓ٪إٔ ٜ ٫عًِ ضمح٘ ٚقطٜب٘ ست ٢إشا ظًُ٘
ٚأغا ٤اي , ٘ٝؾإ ٖصا ايعٌُ  :تطى إٜصا ٤ايطسِ ٚعسّ تٛد ٘ٝايعًِ يـُٔ
ظًُ٘ َٔ أضساَ٘ ٚأقطباَ َٔ ٖٛ - ٘٥هاضّ ا٫خ٬م َٚـشاغٔ ا٭ؾعاٍ
ٜٛٚدب ع ٕٛاهلل يعبس ٙايـُْٚ َٔ٪كطت٘ اٜا , ٙؾاْ٘ غبشاْ٘ تع ٸٗس بايطمح١
ٚايٓكط ٠يـُٔ ٚقٌ ضمح٘ ٚأسػٔ يكطٜب٘ ايص ٟقطع٘ ٚظًُ٘ .
ؾـه ٢أسسِٖ يطغ ٍٛاهلل ( َٔ )ظـًِ أقـطبا ٙ٤إٜاٚ ٙؾـتـُـِٗ ي٘
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ٚسطَاِْٗ إٜاٚ , ٙإغتاشٕ َٓ٘ ( )إٔ ٜكابًِٗ بايـُجٌ أٜ ٚطؾهِٗ  ,ؾٓٗاٙ
ضغ ٍٛاهلل (ٚ )قاٍ ي٘  :طإشٕ ٜطؾههِ اهلل مجٝعاّص أ ٟإشا ضؾهتِٗ نُا
ضؾهٛى ٚقطعتِٗ نُا قطعٛى ؾإ اهلل ٜطؾههِ ٜٚكطع ضمحت٘ عٓهِ
مجٝعاّ  ,ؾػأٍ ٖصا ايـُػًِ َٓ٘ ( : )نٝـ أقٓع ٜا ضغ ٍٛاهلل ؟ ؾكاٍ
ي٘  :طتكٌ َٔ قطعو ٚتعط َٔ ٞسطَو ٚتعؿ ٛعُٔ ظًُو  ,ؾاْو إشا
ؾعًت شيو نإ يو َٔ اهلل عً ِٗٝظٗريص ٚعٚ ٕٛسذ. ١
بٗص ٙا٭خ٬م ايعاي ١ٝضبٸـ ٢ضغ ٍٛاهلل ( )أتباع٘ ٚ ,عًٓٝا ا٫يتعاّ بٗا
إٕ نـٓا ََٓ٪ني َـشبٸني هلل تعاىل ٚيطغٛي٘ (ٚ ,)قس عٌُ ضغ ٍٛاهلل ()
ٚأٌٖ بٝت٘ ( )بٗص ٙا٭خ٬م ايؿانًٚ ١قاضٚا ايـُجٌ ا٭عًٚ ٢ايكس٠ٚ
ايععُ ٢يـذُٝع ايـدًل .
ثِ بعس نـٸ ايـُ َٔ٪أ ٚايـُ ١َٓ٪أشا ٙعٔ ا٭ضساّ ٚا٭قطبآٜ ٤بػ ٞي٘ إٔ
ٜـشػٔ إيٜٚ ِٗٝعؿ ٛعٔ ظايـُِٗ بـُا أَهٓ٘ ٚ -ي ٛبايتػً ِٝعً ٢ايطسِ عٓس
ايـُ٬قاٚ , ٠ايتربٜو ي٘ يف ا٭عٝاز ٚيف ايـُػطٸات ٚ ,ايـُٛاغا ٠يف ا٭سعإ
ٚاٯ - ّ٫قاٍ أَري ايـَُٓ٪ني ( :)طقًٛا أضساَهِ ٚي ٛبايتػًِٝص,
ٚقاٍ إَآَا ايطنا ( :)طقٌ ضمحو ٚي ٛبؿطبَ َٔ ١اٚ , ٤أؾهٌ َا
تكٌ ب٘ ا٭ضساّ نـٸ ا٭ش ٣عِٓٗص  ,ؾإ ٖصا أقٌ َكساض يكً ١ا٭ضساّ
 ٖٞٚإٔ تبسأ بايتعاّ نـٸ ا٭ش ٣عِٓٗ َػتُط ّا َتك ّ٬يف تـُاّ ايعُط ,ثِ
ٜجين ايـُ َٔ٪أ ٚايـُ ١َٓ٪با٫سػإ إىل ا٭قطباٚ ٤قت ايـشاد ١أ ٚايـُٓاغب١
ػهُِٵص.
ِ َأسٵػٳٓتٴِٵ ٭َْؿُ ٹ
قسض اَ٫هإٚ ,ايعا٥س َٓ٘ إسػإ ط ٔإٕٵ َأسٵػٳٓتٴ ٵ
ٚقس تٛاتطت ا٭خباض بايـشحٸ عً ٢قً ١ا٭ضساّ  :نـٸ ا٭ش ٣عِٓٗ
ٚاٱسػإ إيٚ , ِٗٝبتشط ِٜايكطٝع : ١إٜكاٍ ا٭ش ٣إيٚ ِٗٝقطع ايكً١
بِٗ ٖ ,صا ايـشسٜح أسسٖا ٜ ٖٛٚبٝٸٔ اٯثاض ايٛنع ١ٝايـُرت ٸتب ١عً ٢قً١
ا٭ضســاّ ايٛادب ١ؾطعاّ ٖٚ ,ص ٙاٯثاض ٖ: ٞ
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 -1طتعنٓ ٞا٭عُاٍص ٚتُٓٸٗٝا ٚتهجٸطٖا ٖٚ ,صا أ ٍٚأثــط ٚنع ٞيكً١
ا٭ضساّ  ٖٛٚإٔ تعن ٛأعُاٍ ايٛاقٌ ضمح٘ ٚتُٜٓٚ ٛعٜس ا٭دط عًٗٝا ,
ؾإ قً ١ايطسِ سػٓ ١عع ١ُٝتٓهِ إىل سػٓات ايـُ َٔ٪أ ٚايـُ. ١َٓ٪
 -2طٚتُٓٸ ٞا٭َٛاٍص ٚتهجٸطٖا ٚتـذعٌ ؾٗٝا ايربنٚ ١ايػعٚ ١ايـدري,
ٖٚصا ثاْ ٞأثـط يكً ١ا٭ضساّ ,إْٗا تٛدب ظٜاز ٠ايطظم ٚايـُاٍ عٓس ٚقٍٛ
ا٭ضساّ ايصٜ ٟتشكل بهـٸ ا٭ش ٣عِٓٗ ٚاٱسػإ إي. ِٗٝ
ٚسٝح ناْت ضغب ١ايعك ٤٬يف تُٓ ١ٝأَٛايـِٗ بايتهػٸب ٚاٱتـذاض ْكٍٛ
يـِٗ  :إٕ أضزتـِ ظٜاز ٠ضظقهِ ٚتُٓ ١ٝأَٛايهِ  -قًٛا أضساَهِ ٚأسػٓٛا
إي٫ ِٗٝغُٝا ايؿكطا : َِٗٓ ٤أع ِٖٛٓٝبـُا أَهٓهِ َٔ ايـُاٍ ٚايعٚ ٕٛإزؾعٛا
إي ِٗٝظناتهِ ٚمخؼ أَٛايهِ بؿطٚط َصنٛض ٠يف نتب ايؿك٘ .
 ٫ٚتعتكس إٔ أَٛايو تٓكل بسؾع ايـدُؼ ٚايعنا ٠بٌ ٜعٜس ضظقو
ٚتُٓ ٛأَٛايو ٜٚط ٍٛعُطى بسؾع ايـشكٓني ٚبكً ١ا٭ضساّ نُا ٚعس اهلل
غبشاْ٘  ,قاٍ ضغ ٍٛاهلل ( : )طَٔ غطٸ ٙايٓػا ٤يف ا٭دٌ ٜ -عين تأخريٙ
ٚط ٍٛعُطٚ - ٙايعٜاز ٠يف ايطظم ؾًٝكٌ ضمح٘ص ٚا٭خباض بصيو نجري٠
ٚاٯثاض َـشػٛغًَُٛ ١غ. ١
 -3طٚتسؾع ايبً٣ٛص أ ٟتعٜض ايبٚ ٤٬تسؾع ايـُهطٚ ٙٚايـُكاب ايصٟ
قسٸض اهلل إٔ ٜٛضز ٙعً ٢اٱْػإ إَتشاْاّ ٚإختباضاّ ٱٜـُاْ٘  ,ؾإ غٓ ١اهلل
غبشاْ٘ ؾا٤ت إٔ ٜبتً ٞايٓاؽ ؾٝعٗط قرب ايـُبتً َٔ ٢دعع٘ ٚ ,إٕ قً١
ا٭ضساّ تٛدب زؾع ايب ٤٬ايـُكسٸض عًٚ ٢ق ٍٛايطسِ ٚ ,ضز يف ايـدرب
ايكشٝض عٔ ايكازم ( :)طقً ١ايطسِ ....تكَ ٞكاضع ايػ٤ٛص أٟ
تٛدب ٚقا ١ٜايٛق ٍٛيطمح٘ َٔ ايـُهاض ٙايعع : ١ُٝايـُٛت ١ايػٚ ١٦ٝايػكٛط
ايس ٕٚيف ايـُهاض. ٙ
 -4ط ٚتٝػٸط ايـشػاب ص ؾـ ٞايعايـِ اٯخـط  :ؾـ ٞايكـرب ٚعً ٢عـطقات
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ايكٝاَ ١عٓس َـشاغبت٘ عً ٢أعُاي٘ ٚتكطؾات٘ يف عايـِ ايسْٝا ٚ ,ضز يف خرب
قشٝض عٔ ايكازم ( :)طقً ١ايطسِ تٗٛٸٕ ايـشػاب  ّٜٛايكٝاَ١ص
ٚتـدؿٓؿ٘ عً ٢ايٛق ٍٛ٭ضساَ٘ .
خطٚ ٙتط ٌٝعُط اٱْػإ بربن ١قً ١أضساَ٘
-5طٚتٓػ ٧ا٭دٌص أ ٟت ٪ٸ
ٚإسػاْ٘ إيٖٚ , ِٗٝصا ا٭ثـط ٚاضز يف أخباض نجري ٠عٔ ضغ ٍٛاهلل (ٚ )عٔ
أَري ايـَُٓ٪ني(ٚ )أٌٖ بٝتُٗا (َٗٓ )ا ق ٍٛايطنا ( :)طقً١
ا٭ضساّ َٓػأ ٠يف ا٭دٌ َٚـشبٸب ١يف ا٭ٌٖص ٚايعؿري. ٠
ٚيف ايـُكابٌ  :قطع ١ٝايطسِ تٛدب ْكل ايعُط ٚتعذ ٌٝا٭دٌ ٚ ,ضز
يف أخباض عسٜس : ٠طإٕ ايطسِ َعًٓك ١بايعطف تك : ٍٛقٌ َٔ ٚقًين ٚإقطع
َٔ قطعينص ٚنإٔ ايطسِ نٝإ َتعًل بعطف ايطمحٔ ٜ :طد َ٘ٓ ٛغبشاْ٘
اٱسػإ إىل ٚاقٌ ايطسِ ٚزؾع ا٭ش ٣عٓ٘ ٜٚ ,ػتػٝح َٔ قاطع ايطسِ
ٜٚطد ٙٛقطع ايطمح ١عٓ٘.
ٚيف خرب ثإٕٺ:طَا ْعًِ ؾ٦ٝاّ ٜعٜس يف ايعُط إ ٫قً ١ايطسِص ٜعين يٝؼ
ؾ َٔ ٧ٝا٭عُاٍ ايكايـش ١ي٘ ا٭ثـط ايعع ِٝيف ط ٍٛايعُط ٚتأخري ا٭دٌ
َجٌ قً ١ا٭ضساّ ,ثِ قاٍ (:)
طست ٢إٔ ايطدٌ ٜه ٕٛأدً٘ ث٬خ غٓني ؾٝهٚ ٕٛق ّ٫ٛيًطسِ ؾٝعٜس
اهلل يف عُط ٙث٬ثني غٓ ١ؾٝذعًٗا ث٬ثاّ ٚث٬ثني غٜٓٚ , ١ه ٕٛأدً٘ ث٬ثاّ
ٚث٬ثني غٓ ١ؾٝه ٕٛقاطعاّ يًطسِ ؾٓٝكك٘ اهلل ث٬ثني غٜٓٚ ١ـذعٌ أدً٘ إىل
ث٬خ غٓنيص  ,ثِ بعس بٝإ آثط قً ١ايطسِ قاٍ اٱَاّ ايباقط(: )
طؾًٝتٸل اهلل ٚيٝكٌ ضمح٘ص ٖٚصا خطاب عاّ يهٌ إْػإ  :إٔ ٜتٸك ٞضب٘
بكً ١أضساَ٘  -بهـٸ ا٭شٜٚ ٣اٱسػإ إي: - ِٗٝ
ؾُٔ أضاز ايسْٝا َٓٚاؾعٗا َـشهاّ ؾآثاض قً ١ا٭ضساّ يف ايسْٝا عع. ١ُٝ
َٚـٔ أضاز ايسْـٝـا ٚا٫خطَ ٠ـعاّ ؾـآثــاض قًـ ١ايـطسِ يف ايسْـٝا ٚا٭خط٣
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عع ١ُٝدساّ .
ؾٜٓ ٬بػ ٞيعاقٌ إٔ ٜرتى قً ١ا٭ضساّ ٚٚقٌ ا٭قطبا ٤بٌ ٚأؾطاز
ايعؿري ٠قاطبٚ ١اٱسػإ إيٚ ِٗٝاٱؾرتاى َعِٗ يف أعُاٍ ايـدري ٫ٚ .
ٜؿاضنِٗ يف ايؿطٚض ٚايـُعاقٚ ٞايعًِ ؾإ قًت٘ يٮضساّ عٓس٥ص تتشكل
بـُٓعِٗ عٔ ايعًِ ٚإٜكاع ايؿط بايػري ْٚ ,هطب ي٘ أَجً: ١
إشا ٚضزت َكٝب ١عً ٢قطٜب٘ أْ ٚعٍ ب٘ َهطَ - ٙٚطض أ ٚؾكط أٚ
ْـشُٖٛا  -أعاْ٘ ٚٚقـ إىل دٓب٘ يف ايـشٚ ٍ٬ايعسٍ ز ٕٚايعًِ ٚايـشطاّ,
ٚغاعس ٙبـُا أَهٓ٘ َٔ َاٍ أ ٚضعا ١ٜأ ٚخسَٚ ١أْكصَ َٔ ٙه ٸطت٘ َٚهطٖ٘ٚ
َٚكاب٘ أ ٚخؿٓؿ٘ عً. ٘ٝ
ٚإشا عاْ ٢قطٜب٘ َٔ ظًِ ظايـِ ٚأَهٓ٘ تـدًٝك٘  -غع ٢يف خ٬ق٘
بايططم ايـُعكٛي ١ايـُتٝػٸط ٠يس. ٜ٘
ٚإشا سٌٸ ب٘ ؾطح ٚخري ؾاضن٘ يف ؾطس٘ ٚأعاْ٘ عً ٢نٝاؾ ١ظ ٸٚاض. ٙ
ٚإشا سٌٸ عٝس أْ ٚـش ٙٛأ ٚضآ ٙيف ايططٜل غًِٓ عًٚ ٘ٝغأي٘ عٔ أسٛاي٘ .
ٚإشا إستاز أَط ّا ٜػٸط ٙي٘ دٗس إَهاْ٘ ٚقه ٢سادت٘ .
يهٔ ٜٓبػ ٞايـشصض َٔ َعْٛت٘ عً ٢ايؿط ٚايعًِ ؾاْ٘ سطاّ ٚعكٝإ
ٚنبريٜ ٠ػهب ايطمحٔ يـٗا  ,بٌ ٜٓبػ ٞي٘ تـشصٜط َٔ ٙايعًِ َٓٚع٘ عٔ إٜكاع
ايؿطٸ بأسس َٔ ايـدًل ٚ ,ضز يف ايـدرب ايـُشُس : ٟطإْكط أخاى ظايـُاّ أٚ
َعًَٛاّص ؾػأٍ ايطا َٔ ٟٚاٱَاّ عٔ َعٓاٚ ٙؾػٸط )( ٙي٘  :طإٔ ٜٓكطٙ
َعًَٛاّ بسؾع ايعًِ عٓ٘ ٚ ,إٔ ٜٓكط ٙظايـُاّ بـُٓع٘ عٔ ظًِ غريٙص ؾاْ٘ ٫
ٜـذٛظ ؾطعاّ َع ١ْٛايعايـِ يف ظًُ٘ ٚأشا ٙيػري. ٙ
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 -38طإٕ ايسٚح األَني ْفث يف زٚع : ٞأْ٘ ئ تـُٛت ْفظ ذت ٢تطتهٌُ
زشقٗا  ,فاتكٛا اهلل ٚأمجًٛا يف ايطًب ٚال ٜـرٌُ أذدنِ إضتبطا ٤غ َٔ ٧ٝايسشم إٔ
ٜطًب٘ بغري ذًّ٘  ,فاْ٘ ال ٜدزى َا عٓد اهلل إال بطاعت٘ص.
ٖصا سسٜح قشٝض ضٚا ٙأب ٛمحع ٠ايجُاي ٞعٔ اٱَاّ ايباقط ()
ٜـشه ٞؾ ٘ٝدع٤ٶ َٔ خطب ١ضغ ٍٛاهلل( )يف سذ ١ايٛزاع يف غسٜط خِ .
ٚيف ٖصا ايـشسٜح ٜطُإٔ ضغ ٍٛاهلل(ْ )ؿٛؽ أتباع٘ بإٔ ايطظم ٜأتٞ
عًَ ٢اي ًٖ٘ٹ
٭ضٵضٔ إٔ ٖ٫ٳ
َٔ اهلل سكطاّ طإٕ اي ًٖ٘ٳ ٴٖٛٳ اي ٻطظٻامٴصط ٳَٚٳا َٹٔٵ زٳا ٻب١ٺ ؾٹ ٞا َ
ٔضظٵقُٗٳاص ٚايطظم َـشسٸز َكسٸض عٓس ٙغبشاْ٘ ٜ ٫ـذٛظ قاسب٘ ٜ ٫ٚصٖب إىل
غري , ٙبٌ نٌ اْػإ ٜأخص ضظق٘ ٜ ٫عٜس عٓ٘ ٜٓ ٫ٚكل ٜ ٫ٚأخص َ٘ٓ ٙغري. ٙ
طإٕ ايطٚح ا٭َنيصدربْ  ٌٝ٥اقٌ ايٛس َٔ ٞاهلل غبشاْ٘ إىل سبٝب٘
ايـُكطؿَ ٢ـشُس( )ايـُ٪تـُٔ عً٘ٝطْؿح يف ضٚعٞص بهِٸ ايطا ٤اٟ
أيك ٢يف خاططٚ ٟقًيب طاْ٘ ئ تـُٛت ْؿؼ صٚئ تؿاضم ضٚح إْػإ َٔ
عايـِ ايسْٝا طست ٢تػتهٌُ ضظقٗاص أ ٟست ٢تأخص ايٓؿؼ َا قسض اهلل هلا
َٔ ايطظم ٚايٓؿع َ ٖٛٚ :ا ٜٓتؿع َٓ٘ اْ٫ػإ َٔ َاٍ أ ٚطعاّ أ ٚنػا ٤أٚ
ؾطاف أْ ٚـشٖٛا َٔ ايـُٓاؾع اييت تتكٛٸّ بٗا سٝا ٠اْ٫ػإ ٚتػتكٚ , ِٝإٕ اهلل
غبشاْ٘ ٜكسٸض يف عًُ٘ ٚنتاب٘  :ضظم نٌ اْػإ قػرياّ أ ٚنبرياّ  ,قاٍ اهلل
ب
عسٴٕٚٳص ثِ أقػِ غبشاْ٘  :ط َؾ ٳٛضٳ ِّ
ػُٳا٤ٹ ٔضظٵ ُقهُِٵ ٳَٚٳا تٴ ٛٳ
غبشاْ٘  :ط ٳٚؾٹ ٞاي ٻ
٭ضٵضٔ ٔإٻْ٘ٴ َيشٳلٌّص أ ٟإٕ ضظم اهلل يهِ َ -هتٛباّ يف ايػُاٖٛ - ٤
ػُٳا٤ٹ ٚٳا َ
اي ٻ
سل ثابت  ,ستٚ ٢ضز يف بعض ايطٚاٜات تهًُ ١هلصا ايـشسٜح :طؾً ٛإٔ
عبساّ نإ بايـُؿطم ٚبك ٞي٘ يكُ ١خبع يف ايـُػطب يٓكً٘ اهلل ايٗٝا يٝأنًٗا
ؾٝأخص ًَو ايـُٛت ضٚس٘ ٚ ,ي ٛإٔ عبساّ نإ بايـُػطب ٚبك ٞي٘ ؾطبَ ١ا٤
يف ايـُؿطم يٓكً٘ اهلل ايٗٝا يٝؿطبٗا ؾٝأخص ًَو ايـُٛت ضٚس٘ص ٚ ,أؾٗس اهلل
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اْ ٞيـُػت َكسام ٖصا ايـشسٜح  ,ؾكس نإ عٓسْا ؾٝذ قطٜب  -ظٚز
عُيت -عًٖٛٚ ّ٬ٝططٜض ؾطاف ايـُطض يف ايٓذـ ث٬خ غٓٛات  ,ثِ دا٤
ايكطاض ايـشه َٞٛايعايـِ بايتػؿري ؾاْتكٌ ٖصا ايؿٝذ بـذُػ٘ ايعً ٌٝايٓاسٌ
ْٚكٌ عً ٢غطٜط يف عطب ١إىل ؾطم ا٫ضض ٚ ,نإ يف (قكط ؾريَ )ٜٔع
ايـُػؿٓط ٜٔقس ععٍ داْباّ ضٜجُا تٓذع َعاًَ ١زخٛي٘ اٜطإ  ,ؾُ ٸطت ب٘ بس١ٜٚ
َعٗا غداٍ ؾطأت٘ ْاُ٥اّ عً ٢غطٜطٚ - ٙساي٘ ٜطث ٢هلا  -ؾطمٸ قًبٗا ي٘
ٚتٓشٸت داْباّ ٚسًبت ي٘ نٛب ينب َٔ بعض غداهلا ٚأتت ب٘ يعُٸيت نٞ
ٜؿطب٘ ايؿٝذ ايـُطٜض  ,ؾػدٸٓت٘ عُيت ٚؾطب بعه٘ بعس إٔ نإ يف غطب
ا٫ضض ْٚكً٘ اهلل إىل ؾطم ا٫ضض  ,ؾؿطب ايـشًٝب ايـُكسٸض ي٘ ضظقاّ عٓس
ٖص ٙايبس ١ٜٚثِ أخص ًَو ايـُٛت ضٚس٘ .
ط ؾاتٸكٛا اهللص  ٫ٚتطًبٛا ايهػب ايـشطاّ ٚايـُاٍ ايػشت ايـدبٝح ,
ؾإ ايطظم ٜـشتاز إىل ايػعٚ ٞايطًب نٜ ٞكٌ اٱْػإ إىل ضظق٘ َٚا قسٸضٙ
اهلل ي٘ َٔ نػب ٚضظم  ,ؾ ٬تكطبٛا ايـشطاّ .
ػب ٫ٚ
طٚأمجًٛا يف ايطًبص أ ٟإقتكسٚا يف طًب ايطظم ٚيف ايته ٸ
تبايػٛا ؾ ٘ٝؾاْ٘ َهط ٙٚؾطعاّ ٜٚ ,هؿ ٞايػع ٞايـُتعاضف  -ايـُـدتكط أٚ
ايـُتٛغط  -يـذًب ايطظم ايـُكسٸض  ,ؾإ ايطظم ايـُكسٸض ايـشٜ ٍ٬كٌ
يْ٬ػإ بأقٌ طًب قاٍ ضغ ٍٛاهلل ( :)ط ي ٛإٔ أسسنِ ؾطٸ َٔ ضظق٘ يتبع٘
نُا ٜتبع٘ ايـُٛتص ستٜ ٢كٌ ايٜٚ ٘ٝأخص. ٙ
بٌ إٕ ايـُ َٔ٪ايـُٛاي ٞايـُتٛضٸع عٔ ايـشطاّ ٚعٔ ايـُاٍ ايـدبٝح -
ذعٳٌٵ يَ٘ٴ ٳَدٵطٳدٶا
ٜطظق٘ اهلل َٔ سٝح ٜ ٫ـشتػب ٜ ٫ٚتٛقٓع ط ٳَٚٳٔٵ ٜٳ ٻتلٔ اي ًٖ٘ٳ ٳ ٜٵ
ٳٜٚٳ ٵطظٴ ِق٘ٴ َٹٔٵ سٳ ٵٝحٴ  َ٫ٳٜشٵتٳػٹبٴص ؾٝكٌ ضظق٘ اي ٘ٝبؿهٌ خؿ ٞغري َتٓ ٛقع ٫ٚ
ٜصٖب يػري , ٙقاٍ َْ٫ٛا ايكازم( :)طإٕ اهلل ععٸٚدٌٸ دعٌ أضظام
ايـَُٓ٪ني َٔ سٝح مل ٜـشتػبٛا ٚ ,شيو إٔ ايعبس إشا مل ٜـعطف ٚدـ٘ ضظقـ٘
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نجط زعاٙ٩ص طًباّ يطظق٘ ؾٝأت َٔ ٘ٝسٝح مل ٜتٛقٓع .
ٚقس ٜعٜس ضظق٘ َٔ ؾهٌ اهلل بربن ١زعا ٙ٤ؾإ ضغ ٍٛاهلل( )قاٍ :
طإٕ ايطظم يٓٝعٍ َٔ ايػُا ٤إىل ا٫ضض عً ٢عسز قطط ايـُطط إىل نٌ ْؿؼ
ه ٹً٘ٹص َٚـٔ ظا٥س ضظق٘ َـُا
غ َأيُٛا اي ًٖ٘ٳ َٹٔٵ ؾَ ٵ
بـُا قسٸض هلا  ,يهٔ هلل ؾه ٍٛؾا ٵ
يـِ ٜكسٸض ٙ٭سس يٝعطٝهِ َٔ ؾهً٘ ٚظٚا٥س ضظق٘ ٚ ,قس أٚنض اَ٫اّ
ايكازم()ن ّ٬دس)(ٙسني قاٍ :طإٕ اهلل قػٸِ ا٭ضظام بني عباز, ٙ
ه ٹً٘ٹص .
غ َأيُٛا اي ًٖ٘ٳ َٹٔٵ ؾَ ٵ
ٚأؾهٌ ؾه ّ٬نجري ّا يـِ ٜكػٸُ٘ بني أسس ؾكاٍ اهلل ٚ :ٳا ٵ
ثِ قاٍ إَآَا ايباقط(:)
طٜ ٫ٚـشٌُ أسسنِ إغتبطا ٤ؾ َٔ ٧ايطظم إٔ ٜطًب٘ بػري سًٓ٘ص
ٜعين  :اْ٘ ٜ ٫سع ٛأسسنِ إغتبطا ٤ضظق٘ ٜ ٫ٚبعج٘ إىل طًب ايطظم ايـشطاّ:
ايطبا أْ ٚـش َٔ ٙٛأْٛاع ايهػب غري ايـُؿطٚع .
ط ؾاْ٘ ٜ ٫سضى َاعٓساهللصَٔ ايطظم ايـش ٍ٬طإ ٫بطاعت٘ص ٚاختٝاض
ايـُهػب ايـش ٍ٬ايـُؿطٚع ٜ ٫ٚ ,تد ٌٝأسس أْ٘ بايـشٚ ١ًٝايـدساع أٚ
بهجط ٠طًب ايطظم ٚإطاي ١غاعات ايتهػٸب غٛف ٜٓاٍ ضظقاّ أنرب َٚاّ٫
أنجط ْٚؿعاّ أٚغع ,ن ٬ثِ ن , ٬ؾكس ض ٣ٚا٭قبع بٔ ْبات ١عٔ أَري ايـَُٓ٪ني
( )أْ٘ قاٍ ٭قشاب٘  :طإعًُٛا ٜكٓٝاّ إٔ اهلل تعاىل مل ٜـذعٌ يًعبس ٚإٕ
ععُت سًٝت٘ ٚإؾتس طًب٘ ٚقٜٛت َها٥س - ٙأنجط َـُا مسٸ ٢ي٘ يف ايصنط
ايـشهِٝص  ٖٛٚنتاب ضظق٘ يف ايػُا. ٤
إشٕ َا قسٸض اهلل يعبس َٔ ٙضظم يف (ايصنط ايـشهٜ ٫ )ِٝعٜس ٜٓ ٫ٚكل
بهجط ٠ايطًب ٚقًٓت٘  ,أٜ ٫ ٟعٜس ضظق٘ عُٸا نتب٘ ي٘ بايـش ١ًٝأ ٚبايػع ٞايعا٥س
أ ٚبايُٝني ايؿا٥ع ١عٓس أٌٖ ايهػب.
طؾايعاضف بٗصا ايعاقٌ ي٘ أععِ ايٓاؽ ضاس ّ١يف َٓؿعت٘ ٚ ,ايتاضى ي٘
 ٬يف َهطٸت٘ص ٖٚص - ٙضاسـتـ٘ ْ -ـؿـع عادٌ ي٘ ؾـ ٞايسْٝا ,
أععِ ايٓاؽ ؾػ ّ
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ٚقًك٘ ٚعسّ إطُٓ٦اْ٘ إىل ضظم اهلل َهطٸ ٠عادً ١ي٘ يف ايسْٝا.
ٖٓٚا ٜٓبػ ٞايتٛدٸ٘ إىل إٔ ايطظم ايـشطاّ  -غري ايـُؿطٚع  -إشا نػب٘
اْ٫ػإ ٚسكٌ عً ٘ٝؾع ّ٬ؾإ اهلل ٜٓكل  -بـُكساض َٔ -ٙضظق٘ ايـشٍ٬
ايص ٟقسٸض ٙاهلل غبشاْ٘ ٜٚكلٸ قسضٜٓٚ ٙكك٘ َـُا قسٸض ٙي٘ َٔ ايـش , ٍ٬قاٍ
ػُٗا
ضغ ٍٛاهلل( :)طإٕ اهلل تعاىل قػٸِ ا٫ضظام بني خًك٘ س٫٬ٹٶ ٚمل ٜك ٸ
سطاَاّص ا ٟاْ٘ غبشاْ٘ قسٸض يهٌ اسس ٚقهَ ٢كساض ضظق٘ :ايـُاٍ ٚايـُتاع
ٚايـشادات ْٚـشٖٛاٚ -دعً٘ َٔ ايـش ٍ٬ايـُؿطٚع عٓس. ٙ
طؾُٔ إتك ٢اهلل ٚقربصٚمل ٜهتػب ايـشطاّ ٚمل ٜطتهب غري ايـُؿطٚع
ٚقرب عً ٢ضظق٘ اٯت ٞاي ٘ٝط ضظق٘ َٔ سًٓ٘صٚس٬ي٘ ايطٝٸب ايـُؿطٚع ,
طٖ َٔٚتو سذاب اهلل ععٸ ٚدٌٸ ٚأخص َٔ ٙغري سًٓ٘ قلٸ ب٘ َٔ ضظق٘
ايـشٍ٬ص ٖصا يف عايـِ ايسْٝا ٜ :كتلٸ اهلل َٔ ضظق٘ ايـشٜٚ ٍ٬كلٸ َٓ٘ قسض
ايـشطاّ ايص ٟنػب٘ طٚسٛغب عً ّٜٛ ٘ٝايكٝاَ١ص ا ٟمل ٜعز ضظق٘ عٓسَا
إنتػب بػري ايـُؿطٚع ٚساغب٘ اهلل تعاىل  ّٜٛايكٝاَ ١عً ٢إضتهاب ايهػب
ايـشطاّ  :مل أخصت ايطبا ؟ مل غطقت ؟ أْ ٚـشٛشيو .
ٚيف خرب ثإٕ  :طيٝؼ َٔ ْؿؼ إٚ ٫قس ؾطض اهلل هلا ضظقاّ س... ّ٫٬
ؾإ ٖ ٞتٓاٚيت ؾ٦ٝاّ َٔ ايـشطاّ قاقٸٗا اهلل َٔ ايـش ٍ٬ايص ٟؾطض هلاص
أ ٟأْككٗا اهلل َٔ ايطظم ايـش ٍ٬ايص ٟقسٸض ٙغبشاْ٘ هلا بكسض َا نػب َٔ
ايـشطاّ  .اشٕ يٝهٔ ايـَُ َٔ٪طُٓ٦اّ إىل ضظق٘ َٔ اهلل ؾٜ ٬طًب٘ َٔ ايـشطاّ
ٜ ٫ٚهتػب َا ّ٫غري س , ٍ٬ؾإ ايـُاٍ ايـشطاّ ي٘ آثاض غ ١٦ٝعع ١ُٝعً٢
اْ٫ػإ ٚشضٜت٘ ٜ :ؿػس ا٭٫ٚز ٜٚؿػس ايكًب ٜٚـشذب٘ عٔ يصٸ ٠ايك٠٬
ٚايكٝاّ ٚايـُٓاداَ ٠ع اهلل غبشاْ٘ ٚ ,ؾٓل اهلل ايـَُٓ٪ني ٚايـَُٓ٪ات يرتب١ٝ
أْؿػِٗ ٚأ٫ٚزِٖ ٚأسبابِٗ عً ٢ايطُأْ ١ٓٝبايطظم ايـش ٍ٬ايـُكسٸض يف
ايػُاٚ ٤عسّ ايتعسٸٚ ٟايتذاٚظاىل ايهػب ايـشطاّ ٚايطظم ايـدبٝح.
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 -39طَٔ إتـّحس بغري فك٘ فكد إزتطِ يف ايسباص.
ٖصا سسٜح عً ٟٛؾطٜـ ضٚا ٙيف (ْٗر ايب٬غ ٖٛٚ )١سسٜح َٛثٛم
بكشت٘ ٚقسٚضَٚ , ٙعٓا ٙمجٜ ٌٝؿٗس بكشت٘ .
 -1طَٔ إتـٸذط بػري ؾك٘ص إتـٸذط  -ؾعٌ َاضٕ َكسض ٙايتذاضٖٞٚ , ٠
ايـُعاٚن ١بني ا٭َٛاٍ يػطضٕ يف ْؿؼ ايتادط ٖ ٛايطبض ٚتُٓ ١ٝايـُاٍ ,
ٚيػطض ٺيف ْؿؼ ايـُتٸذط أ ٚايـشك ٍٛعًَ ٢ا ٜـشتاد٘ َٔ َطعِ أًَ ٚبؼ
أْ ٚـشُٖٛا َٔ إستٝادات٘ .
ٚايؿك٘ ٖ ٛايعًِ بأسهاّ اهلل غبشاْ٘ ٚؾِٗ َـشطٸَات٘ ٚ ,ايـُطاز َٓ٘ ٖٓا
ؾِٗ َـشطٸَات ا٫نتػاب نايطبا ْٚـشَ ٙٛـُا سطٸّ اهلل اٱنتػاب ب٘ ٚتُٓ١ٝ
ا٭َٛاٍ بؿعً٘ َ ٖٞٚ ,صنٛض ٠يف نتب ايؿك٘ .
 -2طؾكس إضتطِ يف ايطباص أٚ ٟقع ب٘ ٚإستبؼ ؾٚ ٘ٝعذع عٔ ايـدطٚز
ٚايتدًٓل َٓ٘ ٜ ,كاٍ (إضتطِ ايـشُاض يف ايٛسٌ) ٜعين زخٛي٘ يف ايطني
ٚتٛضٸط٘ ٚإستباغ٘ ؾ ٘ٝؾًِ ٜكسض عً ٢ايـدطٚز َٓ٘ .
ٚايطبا َٔ أععِ ايـُـشطَات ٚضز يف أخباض قشٝش ١طزضِٖ ضبا عٓس
اهلل أؾسٸ َٔ غبعني ظْ ١ٝنًٗا بصات َـشطّ  :عُ ١أ ٚخاي )١أ ٚاخت أٚ
ْـشٖٛا ٚ ,ايعاٖط اْ٘ شنط ايطبا بايـدكٛم يهَ ْ٘ٛكساقاّ ععُٝاّ َٔ
َـشطَات ا٫نتػاب  ٖٛٚإٜـُا ٤ايٗٝا ٚتعبري عٓٗا ْٚـُٛشداّ ٚانشاّ َؿرياّ
يـُـشطٸَات ا٫نتػاب ٚاْ٘ إشا إتـٸذط أسس َٔ ز ٕٚتؿكٓ٘ ٚتعًِ أسهاّ
ايتذاضٚ ٠ا٫نتػاب غٛف ٜكع غطٜعاّ يف َـشطَات ا٫نتػاب ٚ ,أغطعٗا
ايطبا ْٚـش َٔ ٙٛايـُٓهطات .
ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ٜتكسٸ ٣يبٝإ إٔ ايصٜ ٜٔتٸذطٜٚ ٕٚهتػبَٔ ٕٛ
ز ٕٚتؿكٓ٘ ٚتعًِٓ ٭سهاّ ا٫نتػاب غٛف ٜكع ٕٛيف ايـُـشطَات ٜٚطتطُٕٛ
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يف ايطبا ْٚـشَ َٔ ٙٛـشطَات اٱتـٸذاض ٚاٱنتػاب ٚغٛف ٜـشتبػ ٕٛب٘
ٜٚتٛضٸطٚ ٕٛقس ٜ ٫كسض ٕٚعً ٢ايـدطٚز َٓ٘ ٚايتشًٌٓ ؾطع ّا َـُٔ ظًُ. ٙٛ
ٚقس شنط ايطبا بـدكٛق٘ ٭َطٚ ٜٔخكٛقٝتني :
ايـدكٛق ١ٝاٚ٫ىل  :٭ٕ ايطبا َٔ أععِ َـشطٸَات اٱنتػاب ٖٛٚ
طأخبح ايـُهاغب ٚؾطٸٖاص نُا يف ايـشسٜح ايـُـشُس , ٟؾٝه ٕٛشنط
ايطبا تعبرياّ عٓ٘ ٚعُٸا ٖ ٛأخـٸ َٓ٘ َٔ َـشطٸَات ا٫نتػاب ٚ ,د ٧ٝب٘
يٝتكس ٣ايـُ َٔ٪ايص ٟعٓس ٙؾعٛض بايـُػ٪ي ١ٝا٫هلٜٚ ١ٝػع ٢يًتؿ ٓك٘
ٚايتشصٸض عٔ َـشطٸَات ا٫نتػاب يف تـذاضت٘ َٚعاٚنات٘ .
ايـدكٛق ١ٝايجاْ : ١ٝ٭ٕ ايٛيٛز يف ايطبا ٚاٱضتطاّ ؾٚ ٘ٝاٱستباؽ ؾ٘ٝ
غطٜع يف اٱتـذاض َٔ ز ٕٚتؿكٓ٘  ,٭ٕ ؾطٚع ايطبا َتؿابَٗ ١ع ؾطٚع ايبٝع
ٚايتذاضَٚ ٠ؿتبه ١بٗا ؾٝتد ٌٝاْ٘ باع  ٖٛٚقس ٚيـر يف ايطباٚ,نأْ٘ تؿكٌ
ؾعط ٠بني ايبٝع ٚبني ايطباٜ ٫ٚ,ؿطم بُٗٓٝا إ ٫ايؿكٚ ٘ٝايـُتؿكٓ٘ ايباضع .
ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ضٚا ٙايهًٝين ٚايكسٚم ٚايـُؿٝس يف نتبِٗ
ايؿطٜؿ ١بٓشٛطَٔ إتـٸذط بػري عًِ إضتطِ يف ايطبا ثِ إضتطِص ٖٚصا ايتهطاض
تٛنٝس ,نُا إٔ قٛي٘ يف ضٚاْٗ ١ٜر ايب٬غ ١طؾكس إضتطِص َ٪نس بأزا( ٠قس)
اييت تؿٝس ايتشكٝل ٚايتٛنٝس عٓس زخٛهلا عً ٢ايؿعٌ ايـُان. ٞ
ٖصا ايـشسٜح ايؿطٜـ ٜسع ٛايـُهًؿني ايطاغبني يف اٱتـذاض
ٚايـُُاضغني ي٘ ٜ -سعُٖٛا يًبس ٤بايتؿكٓ٘ يف ز ٜٔاهلل ٚيف أسهاّ اٱنتػاب
قبٌ اٱتـذاض ٜٚػتُط ٕٚعً ٢ايتؿكٓ٘ ٚايتعًِٓ بعس ايؿطٚع يف اٱنتػاب ,
ض ٣ٚا٭قبؼ بٔ ْبات ١أْ٘ ضأ ٣أَري ايـَُٓ٪ني( )قعس ايـُٓرب ٚخطب
ايٓاؽ ٚقاٍ  :طٜا َعؿط ايتذاض  :ايؿك٘ ثِ ايـُتذط  ,ايؿك٘ ثِ ايـُتذط  ,ايؿك٘
ثِ ايـُتذطص ٖٚ ,صا ايتهطاض يػطض ايـشحٸ ٚتٛنٝس أُٖ ١ٝايتؿ ٓك٘ ٭سهاّ
ا٫نتػاب ٚقبٌ اٱتـذاض نٜ ٞتٸذطعٔ َعطؾ ١بايـشطاّ ؾٝتذٓٸب٘ ٜٚـشصض َٓ٘ .
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ثِ قاٍ ( :)ط ٚاهلل يًطبا يف ٖص ٙا ١َ٫أخؿ َٔ ٢زبٝب ايٌُٓ عً٢
ايكؿاص ٚشيو ٱؾتبا ٙؾطٚع ايطبا بؿطٚع ايبٝع ٚايتذاضٚ , ٠يسخ ٍٛايطبا
خؿٝٸاّ غطٜعاّ بأخؿ َٔ ٢سطن ١ايٌُٓ عً ٢ايـشذط ا٭ًَؼ ايكايف ٚ ,قاٍ
إَآَا ايكازم( :)طَٔ أضاز ايتذاض ٠ؾًٝتؿكٓ٘ يف ز ٜ٘ٓيٝعًِ بصيو َا
ٜـشٌ ي٘ َـُا ٜـشطّ عً َٔٚ , ٘ٝمل ٜتؿكٓ٘ يف ز ٜ٘ٓثِ إتـذط تٛضٸط ايؿبٗات) .
ٚقس نإ أَري ايـَُٓ٪ني(ٜ )سخٌ أغٛام ايهٛؾٜٓٚ ١از ِٜٗبايٛعغ
ٚاٱضؾاز إىل َـشطٸَات اٱنتػاب نٜ ٞـشصضٖٚا ٜٗٚذطٖٚا َٛ َٔٚ ,اعع٘
( :)ط ٜا َعؿط ايتذاض  :إتـٸكٛا اهلل ٚتعٜٸٓٛا بايـشًِص ٚايتػاَـض َع
ايـُؿرت ٜٔطٚتٓاٖٛا عٔ ايُٝنيص ٚايـشًـ يف ايبٝع ٚايؿطاٚ ٤أْٛاع اٱتـذاض
ا٭خط , ٣ؾإ ايـشًـ ايكازم َهطٚ ٙٚايهاشب سطاّ أؾسٸ , ٙض ٟٚعٔ
اَ٫اّ ايهاظِ ( )قٛي٘  :ط ث٬ثٜٓ ٫ ١عط اهلل ايِٗٝص أ ٟتؿٛتِٗ ْعط٠
ايطمح ١ا٫يـٗ ّٜٛ ١ٝايكٝاَٚ , ١أسس ايج٬ث : ١ط ضدٌ إتـدص اهلل بهاع١
ٜ٫ؿرت ٟإ ٫بُٝني ٜ ٫ٚبٝع إ ٫بُٝنيصثِ ٜك ٍٛأَري ايـَُٓ٪ني( )يف
َٛععت٘  :طٚداْبٛا ايهصب ٚتـذاؾٛا عٔ ايعًِص أ ٟإبتعسٚا َٔ ايعًِ ٫ٚ
تػتعًُ ٙٛيف تـذاضتهِ ٚأعُايهِ َع ايـُؿرتَٚ ٜٔع ايعُاٍ طٚأْكؿٛا
ايـُعًَٛني  ٫ٚتكطبٛا ايطبا ٚأٚؾٛا ايهٚ ٌٝايـُٝعإ  ٫ٚتبدػٛا ايٓاؽ
ػسٹٜٔٳص.
ض َٴؿِ ٹ
٭ضٵ ٔ
أؾٝاِٖ٤ص أ ٫ ٟتـُٓع ِٖٛسكٛقِٗ طٚٳ َ٫ٳت ٵع ٳجٛٵا ؾٹ ٞا َ
ٚٚضز يف خرب قشٝض عٔ ضغ ٍٛاهلل( :)طَٔ باع ٚإؾرت ٣ؾًٝشؿغ
مخؼ خكاٍ ٚ,إ ٫ؾٜ ٬ؿرتٜ ٫ٚ ٜٔبٝعٔص ٜعين َٔ :أضاز اٱتـذاض ٜـذب
عً ٘ٝايتشصٸض ٚاٱَتٓاع عٔ خكاٍ مخػٚ, ١إ ٫ؾًٝرتن٘ سصضاّ َٔ غهب
اهلل غبشاْ٘ ٖٚ ,ص ٙايـدكاٍ  :طايطبا ٚايـشًـ ٚنتُإ ايعٝب ٚايـشُس إشا
باعص ٜعين َسح بهاعت٘ َٚتاع٘ عٓسَا ٜطٜس ايبٝع طٚايصّ إشا إؾرت٣ص ٜعين
شّ غـًـع ١ايػـري ٚبـهاعـت٘ إشا اضاز ايؿـطاٖٚ , ٤ص ٙايـدـكاٍ قس نـجطت بٝـٔ
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ايتذاض يف ظَآْا ْعٛش باهلل َٔ غهب٘ .
ٜٓٚبػ ٞإيتؿات ايٓاؽ إىل ْكض ضغ ٍٛاهلل(ٚ)زعا : ٘٥طباضى اهلل
عً ٢غٌٗ ايبٝعص ٜعين ايـُتػاَـض يف بصٍ ايـُبٝع ٚيف تكسٜط ثـُٓ٘طغٌٗ
ايؿطا , ٤غٌٗ ايكها٤ص ٜعين قها ٤ايجُٔ ايـُ٪دٌ ٚٚؾا ٤ايس ٜٔبػٗٛي١
ٜٚػط َٔ ز ٕٚإٔ ٜعصٸب قاسب٘ ٜٚـُاطً٘ طغٌٗ اٱقتها٤ص أ ٟغطٜع
اٱداب ١يـُسا ١ٜٓايٓاؽ ايـُـشتادني يًُاٍ أ ٚايبهاع ١اييت عٓس. ٙ
ٖٚهصا ٜٓبػ ٞإيتؿات ايٓاؽ إىل أُٖ ١ٝاٱتـذاض َٚـشبٛبٝت٘ ؾطعاّ  ,قاٍ
ضغ ٍٛاهلل( :)طايربن ١تػع ١أعؿاضٖا يف ايتذاض٠ص ٚقاٍ ( :)طتػع١
أعؿاض ايطظم يف ايتذاض٠ص ٚايتذاض ٠ععٸ ايـُ َٔ٪تػٓ ٘ٝعٔ اٱستٝاز
ٚاٱغتذساٚ ٤طَٔ طًب ايتذاض ٠إغتػٓ ٢عٔ ايٓاؽص ٚسكٌ عً ٢ايطظم
ايـش , ٍ٬بُٓٝا ايـُتذط بايـُـشطَات ٜؿٛت َٓ٘ ايطظم ايـشٜٚ ٍ٬رتتب عً٘ٝ
ا٭ثط ايػٝٸ ٧ايعع َٔ ِٝايـُاٍ ايـشطاّ ايصٜ ٟهػب٘  ,ؾاْ٘ ٜؿػس ايباطٔ
ٜٚـشذب ايكًب ايكايف ٚايؿطط ٠ايٓع ١ٜٗعٔ قؿا ٤اٱٜـُإ ٚإؾطام أْٛاض
ايطمحٔ  ,ؾٓٝبػ ٞيًُٚ َٔ٪ايـُ ١َٓ٪إٔ ٜطًب ايـُاٍ ايـش َٔ ٍ٬ايهػب
ايـش ٍ٬ؾاْ٘ عباز ٠بٌ َٔ أؾهٌ ايعبازات اييت ٜتكطٸب بٗا إىل اهلل غبشاْ٘
يك ٍٛضغ ٍٛاهلل (:)طايعباز ٠غبع ٕٛدع٤ٶ أؾهًٗا طًب ايـشٍ٬ص
ٚطَٔ بات نا - ّ٫تعباّ  َٔ -طًب ايـش ٍ٬بات َػؿٛضاّ ي٘ص ٚق ٍٛأَري
ايـَُٓ٪ني ( :)طإٕ اهلل ٜـشب ايـُـشرتف ا٭َنيص ٚق ٍٛإَآَا ايهاظِ
( :)طَٔ طًب ايطظم َٔ سًٓ٘ يٝعٛز ب٘ عًْ ٢ؿػ٘ ٚعٝاي٘ نإ
نايـُـذاٖس يف غب ٌٝاهللص.
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 -41طَا ٜكسب اي ٞعبد َٔ عباد ٟبػ ٧ٝأذبّ اي ّٞمما إفرتضت عً, ٘ٝ
ٚاْ٘ يٝتكسّب إي ّٞبايٓافً ١ذت ٢أذبّ٘  ,فاذا أذببت٘ نٓت مسع٘ ايرٜ ٟطُع ب٘
ٚبصس ٙايرٜ ٟبصس ب٘ ٚيطاْ٘ ايرٜٓ ٟطل ب٘ ٜٚد ٙاييت ٜبطؼ بٗا  :إٕ
دعاْ ٞأجبت٘ ٚ ,إٕ ضايين أعطٝت٘ص.
ٖصا سسٜح ضبٛب ٞقسغ ٞقشٝض ايػٓس  ,ضٚا ٙايهًٝين يف (ايهايف)
ٚايربق ٞيف(ايـُـشاغٔ)ٚي٘ ططم َتعسز ٠تػٓس ٙإىل اٱَاَني ايباقط ٚايكازم
( )قا : ٫طيـُا أغط ٟبايٓيب  قاٍ ٜ :ا ضبٸ َا ساٍ ايـُ َٔ٪عٓسى).
ٚ َٔ ٞضا٤
ٚيف خرب آخط ( :قاٍ  :يكس أغط ٣اهلل تعاىل بٚ ٞأٚس ٢إي ٸ
سذاب َا أٚسٚ ٢ؾاؾٗين تعاىل) ؾػأي٘ ايطغٚ )(ٍٛإغتؿِٗ َٔ ايـذًٌٝ
تعاىل طعٔ ساٍ ايـَُٛٚ َٔ٪قع٘ عٓس اهللصٚأداب٘ غبشاْ٘ بٗصا ايـشسٜح.
ٖٓٚا ٜبسأ ايـشسٜح ا٫يـٗ ٞايكسغ: ٞ
-1طَٔ أٖإ يٚ ٞيٝٸاّ ؾكس باضظْ ٞبايـُـشاضب١ص ٚيف ْػد ١ضٚا: ١ٜ
طؾكس أضقس يـُـشاضبيت) أ ٟإغتعس يـُـشاضبيت ٚبطظ ٚتٗٝٸأ هلا .
ل ايكطإٓ  :طإٕٔٵ أَ ٵٚيٹٝٳا٩ٴٙٴ إٔ ٖ٫ا ِيُٴتٻكُٕٛٳص ٖٚصا
ٚٚي ٞاهلل ٖ َٔ ٛإتـٸكا ٙبٓ ٸ
سكط  :تـشكط ا ١ٜ٫أٚيٝا ٤اهلل ٚأسبا ٙ٤بـُٔ إتٸكاٚ ٙإبتعس عٔ َعكٝت٘ ٚأزٸ٣
ؾطا٥ه٘ َٚا أٚدب اهلل عً , ٘ٝؾٝسٍٸ ايـشسٜح عً ٢إٔ َٔ ٜٗني ايـَُٔ٪
ايتكٞٸ ٜٚػتشكطٜٚ ٙصيٓ٘ ٜٚػتكػط ٙؾكس باضظ اهلل ٚأضقس يـُـشاضبت٘ ٚإغتعس
هلا ٚ ,يعٌ غط ٖصا  :إٔ ايـُ َٔ٪ايتكٚ ٞيٞٸ اهلل َٓٚتػب هلل َٚهاف اي,٘ٝ
ؾته ٕٛإٖاْت٘ إٖاْ ّ١هلل ٜٚه ٕٛإش٫ي٘ إش ّ٫٫يكسغ٘ غبشاْ٘ ؾٝهَ ٕٛـشاضباّ أٚ
َػتعسٸاّ يـُـشاضبت٘ غبشاْ٘ ٚ ,اهلل ق ٟٛععٜع ٜٓتكط يعبس ٙايـًُٜٗٚ َٔ٪و
َٔ أٖإ ٚي - ٘ٝعبس ٙايكايـض ايتكٚ , -ٞيصا قاٍ غبشاْ٘ بعس٥ص  :طٚاْا
أغطع ؾ ٧ٝإىل ْكط ٠أٚيٝاٞ٥ص ٜعين عباز ٙايـُتٸكني ٜٓكطِٖ بإش ٍ٫ايـُتذبٸط
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عً ِٗٝايـُصٍٸ هلِ  ,قاٍ اهلل غبشاْ٘ يف سسٜح آخط  :ط يٝاشٕ  -أ ٟيٝعًِ -
بـشطب َين  َٔ :آش ٣ايـُٚ , َٔ٪يٝأَٔ َٔ غهيب  َٔ :أنطّ عبسٟ
ايـَُٔ٪ص ٚقاٍ َْ٫ٛا ايكازم( :)طَٔ إغتصٍٸ ََٓ٪اّ ٚإستكط ٙيكً١
شات ٜسٚ ٙيؿكط - ٙؾٗط ٙاهلل  ّٜٛايكٝاَ ١عً ٢ضٚ٩ؽ ايـد٥٬لص ا ٟؾهش٘
عًٓ ّا َٜٛصاى  .ثِ قاٍ غبشاْ٘ :
 -2طَٚا تطزٸزت عٔ ؾ ٧ٝأْا ؾاعً٘ نرتزٸزٚ َٔ ٟؾا ٠ايـُٜ : َٔ٪هطٙ
ايـُٛت ٚأنطَ ٙػا٤ت٘ص ؾإ اْ٫ػإ  -ست ٢ايـُٜ - َٔ٪هط ٙايـُٛت إَٔ ٫
أسبٸ يكا ٤اهلل تعاىل ٚ ,اهلل ٜهط ٙاٱغا ٠٤ايٚ ٘ٝإٜصا , ٙ٤يهٔ ايـُٛت ضمح١
اهلل عً ٢عباز٫ ٙبس َٔ سًٛي٘ يف ايـُ َٔ٪يه ْ٘ٛق٬ساّ ي٘ ٚٯخطت٘ ٚضمح١
ب٘ ٚ -بٓٛع اْ٫ػإ َٚـذُٛعِٗ . -
ْعِ قً َٔ ١ايـَُٓ٪ني ايـُتٸكني ايعاضؾني ايـُـشبٸٝـٔ هلل غبشاْٜ٘ -ـشبٸٕٛ
ايـُٛت ٜٚطد ٕٛيكا ٤اهلل ٚإزضاى ضمحت٘ ب٘  ِٖ ٤٫٪ٖٚ ,ايص ٜٔأخًكٛا
عًُِٗ هلل ٚأسػٓٛا غريتِٗ ٚغًٛنِٗ يف ايسْٝا ٚمل ٜعًُٛا أسساّ ٚمل تتعًل
بصَتِٗ سكٛم ايٓاؽ .
ٚٚضز يف بعض ا٭خباض عٔ أٌٖ بٝت ايٓب )( ٠ٛإٔ ايـُ - َٔ٪ست٢
ايهاض ٙيًُٛت  -ساٍ إستهاضٜ ٙعا ٜٔؾ٦ٝاّ ٜـشبٸب ب٘ اهلل ي٘ ايـُٛت ؾٝؿتام
ايـُٜٚ َٔ٪ـشب يكا ٤اهلل نُا ٜـشب اهلل يكا ٙ٤ؾٝأخص ًَو ايـُٛت ضٚس٘ .
 -3طٚإٕ َٔ عبازٜ ٫ َٔ ٟكًش٘ إ ٫ايػين ٚ ,ي ٛقطؾت٘ إىل غري شيو
يـًٗو ٚ ,إٕ َٔ عباز ٟايـَُٓ٪ني َٔ ٜ ٫كًش٘ إ ٫ايؿكط ٚ ,ي ٛقطؾت٘ إىل
غري شيو يـًٗو) .
ٖٚصا ايٓلٸ ٚانض ايـُعٓٚ ٢زي ٌٝسبٸ اهلل يعبازٚ ٙزي ٌٝسهُت٘ ٚعًُ٘
ٚضأؾت٘ بعبازٚ ٙقٓع٘ ايـذُ ٌٝبـدًك٘ ٚ ,اهلل غبشاْ٘ عايـِ َـشٝط بؿإٔ
عبس - ٙقبٌ إٔ ٜـدًك٘ أٜٛ ٚيس يف ضسِ أَٸ٘ ٚ ,بعس شيو ٜ ٫ٚ -كٓع ؾ٘ٝ
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إَ ٫ا ٖ ٛق٬س٘  :ؾُٔ ٜعًِ غبشاْ٘ ق٬س٘ يف ايػٓ ٢أغٓاٚ , ٙي ٛأؾكط ٙأٚ
قطف عٓ٘ ايػٓ ٢هلًو ٚتهطٸض ٚؾػست أسٛاي٘ .
ٜ َٔٚعًِ غبشاْ٘ ق٬س٘ يف ايؿكط أؾكطٚ , ٙي ٛأغٓا ٙأ ٚقطف عٓ٘
ايؿكط هلًو ٚتهطٸض ٚؾػست أسٛاي٘  ,يهٔ ايعبس  -خكٛم ايؿكري  ,يكً١
عًُ٘ ٜ -تأيـٸِ َٔ ساي٘ َ ٫ٚ ,اْع َٔ ايسعاٚ ٤ايتهطٸع إىل اهلل غبشاْ٘ يف إٔ
ٜبسٍ ساي٘ َٔ ؾكط إىل غٓ , ٢ؾاشا ٚدس اهلل ايػٓ ٢ق٬ساّ ي٘ أغٓاٚ , ٙاشا
ع٘
ٚدس ٙؾػازاّ ي٘ أؾكطٚ ٙأبكا ٙؾكرياّ ٜ ٫ ٖٛٚعًِ إٔ ق٬س٘ يف ؾكطٚ ٙق ًٓ ١س ٓ
َٔ ايسْٝا أٜ ٫ ٚعًِ ؾػاز أسٛاي٘ ٚخطابٗا ي ٛاغٓا. ٙ
ؾٓٝبػ ٞيًُٚ َٔ٪ايـُ ١َٓ٪تػً ِٝأَط ٙإىل اهلل غبشاْ٘ َع ايسعا٤
ٚايتهطٸع ٜعكب٘ ايطنا بكها ٤اهلل ؾ - ٘ٝؾكطاّ نإ أّ غٓٚ - ٢يٝجل بإٔ
قسض اهلل ٚقها ٙ٤ؾ ٖٛ ٘ٝايكايـض ٚايـُكًض ي٘ .
ثِ قاٍ غبشاْ٘ ٖٚصا ٖ ٛايـشسٜح ا٭قٌ ايصْ ٟطٜس بٝاْ٘ ٖٓا :
 -4طَٚا ٜتكطٸب ايٞٸ عبس َٔ عباز ٟبؿ ٧ٝأسبٸ إيٞٸ َـُا إؾرتنت
عً٘ٝص ٖٚصا ايتعبري ايكسغٜ ٞؿٝس إٔ أؾهٌ عٌُ ٜتكطٸب ب٘ اْ٫ػإ إىل ض ٸب٘
ٚأسبٸ٘ اي ٘ٝغبشاْ٘ ٖ ٛأزا ٤ايٛادبات ايـُؿطٚن ١عًَٚ ٘ٝا ن ًٓؿ٘ ب٘ ٚدٛباّ
َٔ ايعبازات ٚ ,عً ٘ٝؾايـُٚ َٔ٪ايـُ ١َٓ٪ايصٜ ٟـشب اهلل ٜٚـشب ايتكطٸب
ايٜٓ ٘ٝبػ ٞي٘ إٔ ٜتعًِٓ  َٔ -ايطغاي ١ايعًُ ١ٝيًُـذتٗس ايعسٍ ٜ :كًٓسٜٚ ٙعٌُ
ايؿطا٥ض عًٚ ٢ؾل ؾتاٚا - ٙيٝه ٕٛعًُ٘ عٔ بكريَٚ ٠عطؾٜٚ ١ه ٕٛتكطٸب٘ إىل
اهلل بأؾهٌ ا٫عُاٍ قشٝشاّ .
ٚباختكاض  :ايـُػتؿاز َٔ ايـشسٜح ايكسغ : ٞإٔ أؾهٌ عٌُ ٚأس ٸب٘
إىل اهلل غبشاْ٘ ٚأنجطَ ٙكطٸباّ اي ٖٛ ٘ٝأزا ٙ٩ؾطا٥ض اهلل ٚٚادبات٘ ٚتطى
َـشطَات٘,ثِ ٜأت ٞيف ايسضد ١ايجاْ ١ٝيف ايـُكطٸب : ١ٝإتٝإ ايٓٛاؾٌ  -ايك٠٬
ٚايكٝاّ ْٚـشُٖٛا َٔ ايـُػتشبات  . -ثِ قاٍ غبشاْ٘ :
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 -5طٚإْ٘ يٝتكطٸب إيٞٸ بايٓاؾً ١ست ٢أسـبٸ٘) ٚ ,ايٓاؾً ٖٞ ١ايعٌُ
ايـُػتشب ايصٜ ٟتعبٸس ب٘ اْ٫ػإ ٜٚتكطٸب ب٘ إىل اهلل غبشاْ٘ س ٸباّ ي٘ ٚضغبّ١
يف طاعت٘ بـُا ٜعٜس عً ٢أزا ٤ايٛادب ايـُؿطٚض عً. ٘ٝ
ٚأؾهٌ ايٓاؾً ٖٛ ١ايكًٛات ايٓٛاؾٌ ايٚ , ١َٝٛٝايكٝاّ ايـُتط ٸٛع ب٘ بعس
أزا ٤ايك ّٛايٛادب ٚقهاَ ٤ا ؾات٘ َٔ ايك ّٛايٛادب ٚ ,ايـشر ايـُٓسٚب
يـُٔ ؾطغت شَت٘ َٔ سذ ١ا٫غ ّ٬ايٛادب ١يف ايعُط َطٚ ٠اسسٚ , ٠ايكسق١
عً ٢ايـُ َٔ٪ايـُـشتاز .
إٕ ايعبس ايصٜ ٟتكطٸب إىل اهلل غبشاْ٘ بؿعٌ ايٓٛاؾٌ  -ي٘ عاقب ١سػٓ: ١
ٖ ٞإٔ ٜـشبٸ٘ اهلل تعاىل بعس ؾرت َٔ ٠ايٛقت ٚايـُٛاظب ١عً ٢ايٓٛاؾٌ اييت
ٜعًُٗا طست ٢أسـبٸ٘ص ؾٓٝاٍ ٖصا ايٛغاّ ايطبٛبٚ ,ٞبعسٜ ٙك ٍٛتعاىل :
 -6طؾاشا أسببت٘ نٓت مسع٘.....صايعاٖط َٔ ايـشسٜح ايؿطٜـ إٔ
ايعبس بعس إٔ ٜتكطٸب إىل ضبٸ٘ َسٜ ٠ـشبٸ٘ اهلل ثِ ٜعٗط أثط سـبٸ٘ ي٘ عً, ٘ٝ
ؾٝرتتب أثطإ َُٗٸإ :
ا٭ثط ا٭ٜ : ٍٚه ٕٛاهلل غبشاْ٘ مسع ايعبس ايصٜ ٟػُع ب٘ ٚ ,بكطٙ
ايصٜ ٟبكط ب٘ ٚ ,يػاْ٘ ايصٜٓ ٟطل ب٘ ٜٚ ,س ٙاييت ٜبطـ بٗا .
ٖٚصا ايتعبري نٓا ١ٜعٔ تكٛٸ ٟايعبس بك ٠ٛاهلل ٚقريٚضت٘ اْػاْاّ ضباْٝاّ ؾإ
ايـُ َٔ٪ايتك ٞايـُتٓؿٌٓ با٭عُاٍ ايكايـشٚ ١ايعبازات ايـُػتشب ١سبٸاّ هلل
ل
غبشاْ٘ ٚتكطٸباّ اي ٖٛ ٘ٝعبس هلل َٓكطع عٔ ْؿػ٘ ٚؾٗٛات٘ َتكطٸب يًش ٸ
َـُتجٌ ٱضازت٘ غبشاْ٘ ٚ ,نًُا إظزاز قطب ايعبس َٔ باض ٘٥تـذ ًٓ ٢ي٘ إٔ
ؾش١
ٚدٛزٚ ٙأعهاٚ ٙ٤قسضات٘ قازض َٔ ٠اهلل غبشاْ٘ َٓبجك ١عٓ٘ تعاىل َرت ٸ
َٔ يطؿ٘ ٚنطَ٘,ؾٝكري ايـشلٸ عٓسٜٚ ٙتذًٓ ٢ي٘ أْ٘ غبشاْ٘ مسع٘ ايصٜ ٟػُع
ب٘ ٚبكط ٙايصٜ ٟبكط ب٘ ٚيػاْ٘ ايصٜٓ ٟطل ب٘ ٜٚس ٙاييت ٜبطـ بٗا .
ٚبتعبري ثإٕ ٖ :ص ٙآثاض َـشبٸ ١اهلل تعاىل يعبس ٙايـُ َٔ٪ايتك ٞايـُت ٛٸضع عٔ
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َـشطٸَات٘ ايـُ٪زٸ ٟيؿطا٥ه٘ ايـُتكطٸب اي ٘ٝغبشاْ٘ بٓٛاؾٌ عبازات٘ ٖٞٚ ,
تـذًٓٝات َٔ اهلل غبشاْ٘ عً ٢عبس ٙايتك ٞايـُتٓؿٌٓ ٜ :ػُع باهلل ٜٚبكط باهلل
ٜٚبطـ ٜٚكسض عً ٢ايـُُٗات باهلل ٜٓٚطل باهلل أ ٚبك ٠ٛاهلل غبشاْ٘ .
ٌ ٚع, ٬
ٖص ٙآثاض تٛيٓ ٞايعبس يطبٸ٘ ٚتكطٸب٘ َٔ َعبٛزٚ ٙسبٸ٘ يباض ٘٥د ٸ
ؾٝؿٝض َٔ قسضت٘ عً ٢عبس ٙايـُٓكطف عٔ ؾٛاغٌ ْؿػ٘ ٚيصا٥ص ؾٗٛت٘ يف
ايسْٝا ٜٚصٖب إىل طاع ١اهلل ٪ٜ :ز ٟايٛادبات ثِ ٜتٓؿٌٓ بايـُػتشبات ,
ؾٗص ٙآثاض طاع ١ايطمحٔ ٚتكسٜـُٗا عً ٢طاع ١ايٓؿؼ ٚايؿٝطإ ٖٞٚ ,
تـذًٓٝات عً ٢ضٚح ايـُٚ َٔ٪نٝاَْ٘ ٖٞٚ ,عاٖط يطـ اهلل بعبس ٙايـُتكطٸب
ايٜ ٫ٚ , ٘ٝصٚقٗا ٜ ٫ٚعطؾٗا ٜ ٫ٚـشػٗا إ ٫ايعاضف بطبٸ٘ ايـُـشبٸ يباض٘٥
ايـُ٪ز ٟيٛادبات٘ ٚايـُتٛضٸع عٔ َـشطَات٘ ٚايـُتٓؿٌٓ هلل غبشاْ٘ خايكاّ
يٛدٗ٘ ايهط ِٜأنطّ ايٛدٚ ٙٛأععٸ ايٛد. ٙٛ
ا٭ثط ايجاْٜ : ٞه ٕٛايـُ َٔ٪ايتكٞٸ ايـُتٛضٸع َػتذاب ايسعا : ٤إٕ غأٍ
اهلل أعطاٚ , ٙإٕ زعا ٙأداب٘ ٖٚ ,صا أثط عع ِٝايؿٔ ٜٓ ٫اي٘ إ ٫ايـَُٔ٪
ايعاضف بطبٸ٘ ايـُـشبٸ يباض ٘٥ايـُ٪زٸ ٟيٛادبات٘ ايـُتٛضٸع عٔ َـشطٸَات٘
ايـُتٓؿٌٓ ي٘ خايكاّ يٛدٗ٘ ايهط. ِٜ
ٚأخرياّ أض ٟٚيهُا  -أٜٸٗا ايـُ َٔ٪ايـُـشبٸ هلل ٚأٜٸتٗا ايـُ ١َٓ٪ايـُـشبٸ١
يطبٸٗا -ضٚا ّ١ٜدً ١ًٝايكسض نجري ٠ايٓؿع  ,تهُٸٓت غ٪اٍ بعض ايـَُٓ٪ني َٔ
إَاَ٘ ( )عٔ أؾهٌ َا دطت ب٘ ايػٓ َٔ ١ايك ٠٬اييت ٖ ٞأؾهٌ
ايعبازات بعس َعطؾ ١اهلل غبشاْ٘ َٚعطؾ ١ضغٛي٘ (َٚ )عطؾ ١أٚيٝا,)(ٙ٤
ؾأداب :طتـُاّ ايـدُػنيص  ٖٞٚايٓٛاؾٌ ايَٓ ١َٝٛٝهُٸ ١إىل ايؿطا٥ض
اي(: ١َٝٛٝغبع عؿط ٠ضنعٚ , )١ايٓٛاؾٌ اي: ١َٝٛٝ
أْ -اؾً ١ايكبض  ٖٞٚضنعتإ ٪ٜت ٢بُٗا قبٌ ؾطٜه ١ايكبض تكطباّ إىل اهلل
تعاىل .
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بْ -اؾً ١ايعٗط  ٖٞٚثـُإ ضنعات ٪ٜت ٢بٗا قبٌ ؾطٜه ١ايعٗط ٟٜٛٓ
قْ ٠٬اؾً ١ايعٗط تكطٸباّ إىل اهلل ٚ ,يف نٌ ضنعتني تؿٗٸس ٚتػً.ِٝ
دـَٓ -اؾً ١ايعكط  ٖٞٚثـُإ ضنعات ٪ٜت ٢بٗا قبٌ ؾطٜه ١ايعكط ٟٜٛٓ
بٗا قْ ٠٬اؾً ١ايعكط تكطٸب ّا اي ٘ٝغبشاْ٘ ٚ ,يف نٌ ضنعتني تؿٗٸس ٚتػً. ِٝ
زْ -اؾً١ايـُػطب  ٖٞٚأضبع ضنعات ٪ٜت ٢بٗا بعس ؾطٜه ١ايـُػطب ٟٜٛٓ
بٗا قْ ٠٬اؾً ١ايـُػطب تكطٸباّ اي ٘ٝغبشاْ٘ ٚ ,يف نٌ ضنعتني تؿ ٸٗس ٚتػً. ِٝ
ٖـْ -اؾً ١ايعؿا ٖٞٚ ٤ضنعتإ َٔ دًٛؽ ٪ٜت ٢بُٗا بعس ؾطٜه ١ايعؿا٤
بككس ْاؾً ١ايعؿا ٤تكطٸباّ اي ٘ٝغبشاْ٘ ٚ ,نإ ضغ ٍٛاهلل(ٜ )كًٗٝا َٔ
ز ٕٚإٔ ٜـشتػبٗا نُٔ ايـدُػني ٚ ,تػُ(٢ايٛتري )٠ته ٕٛبس ّ٫عٔ ضنع١
ايٛتط ي ٛؾاتت َٔ ايـُهًـ .
ْ -ٚاؾً ١ايًٖٚ , ٌٝص ٙأؾهًٗا ٪ٜ ,ت ٢بٗا بعس َٓتكـ ايًٖٞٚ , ٌٝ
أسس عؿط ضنع : ١ثـُاَْٗٓ ١ٝا ٜبسأ بٗا  ٟٜٛٓٚايتكطٸب إىل اهلل بك٬تٗا ,
ٚيف نٌ ضنعتني تؿٗٸس ٚتػًٚ , ِٝتبك ٢ضنعات ث٬ث ٖٞ ١عُس ٠ضنعات
ق ٠٬ايًٜ : ٌٝأت ٞبطنعتني  ٟٜٛٓبٗا ق ٠٬ايؿؿع ٜػتشب إٔ ٜكطأ ؾٗٝا بعس
ايؿاتـش ١غٛض ٠اٱخ٬م ٚايـُعٛشتني ٜٚ ,سع ٛاهلل بعس ايتػً ِٝؾٝك: ٍٛ
سضَ يَوَ يف ٖرَا اي ًَّ ٌِِٝا ِيُُ َت َعسِّضَُٚ ،َٕٛقَضَدَىَ ايِكاصٔدُ،َٕٚ
طإِيـَٗ ٞت َع ٖ
َ ِعسُٚفَوَ ايطّا ٔيبَُٚ ،َٕٛيَوَ يف ٖرَا اي ًَّْ ٌِِٝفَحاتْ َٚجَٛأ٥صُ
ضًَوَ َ َٚ
َٚأٌََٖ فَ ِ
طبٔلِ
َ ٚتُِ َٓعُٗا ََِٔ َيِِ تَ ِ
ٔ تَشا َِٔٔ ُ٤عٔبادٔىََ ،
َٚعَطاٜا َََٛٚأٖبُ َتُُٔٗ بٔٗا عًَِ ََ ٢
َ ِعسُٚفَوَ،
ضًَوَ َ َٚ
ع َبِٝدُىَ ايِفَكريُ إَيِٝوَ ،ا ِيُُؤٌََُِّ فَ ِ
يَُ٘ ا ِيعٔٓا ََِٓٔ ُ١ٜوََٖٚ ،ا أَْا ذا ُ
ع ًَِٔ٘ٝ
دتَ َ
خ ًِكٔوََٚ ،عُ ِ
ر ٔٙاي ًَّ ِ ٔ١ًَ ٝعًَ ٢أحَدٕ َِٔٔ َ
ضًِتَ يف ٖ ٔ
َف ٔإِ نُِٓتَ ٜا ََٛال َٟتَفَ ٖ
طِّٝبنيَ ايطّأٖس،َٜٔ
حُٖد اي َّ
َ َ
حُٖد َٚآٍِ ُ
َ َ
عطِفٔوَ ،فَضٌَِّ عًَُ ٢
بٔعأ٥دََ َِٔٔ ٠
صًَّ٢
َ ٚ
زبٖ ايِعايَُنيََ ،
َ ِعسُٚفٔوَ ٜا َ
عًَٔ ٖٞبطَٛئوَ َ َٚ
خِّٝس َٜٔايِفاضًٔنيََٚ ،جُدِ َ
ايِ َ
ض ًََِّ تَطًُِٝاّ ،إٕٖ اهللَ حَُٝدْ
حُٖد خا َتِِ ايٖٓب ٓٝنيَ َٚآئ٘ٔ ايطّأٖسَ َٚ َٜٔ
اهللُ عًََ َُ ٢
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خًٔف
دتَ إْٖوَ ال تُ ِ
ستَ فَاضِ َتجٔبِ ي ٞنَُا َٚعَ ِ
َ ِ
ََجٝدْ ،اَيًّـ ُِٖٗ إَْٓ ٞادِعُٛىَ نَُا أ َ

ايُِٝعادَص
ثِ ٜأت ٞبطنع ١ايٛتط -ضنعٚ ١اسسٜ ٠ػتشػٔ إٔ ٜكطأ ؾٗٝا  :ايـشُس
ٚايتٛسٝس ث٬ثاّ ٚايـُعٛشتني ثِ ٜكٓت ٜٚسع: ٛط الإي٘ اال اهلل احلً ِٝايهسِٜ
الإي٘ إال اهلل ايعً ٞايعظ ِٝضبحإ اهلل زب ايطُٛات ايطبع ٚزب االزضٝني
ايطبع َٚا فَٚ ٔٗٝابَٚ ٔٗٓٝاحتتٗٔ ٚزب ايعسش ايعظٚ ِٝاحلُد هلل زب

ايعاملني ٚضالّ عً ٢املسضًني ٚصً ٢عً ٢حمُد ٚآي٘ ايطاٖسٜٔص ثِ ٜسعٛ
٭ضبعني ََٓ٪اّ ٜػتػؿط اهلل يـِٗ ,ثِ ٜك : ٍٛطأضتػفس اهلل زبٚ ٞأتٛب إي٘ٝص
غبعني َط ,٠ثِ ٜك :ٍٛطٖرا َكاّ ايعا٥ر بو َٔ ايٓازصغبع َطاتٚ ,إ
ٜك :ٍٛطايعفٛص ث٬ثـُاَ ١٥ط ,٠ثِ بعس تـُاّ ايٛتط ٜسع ٛضب٘ بسعا ٤ايـشع: ٜٔ
جسَِٞ
ظَِ ُ
ُعُ ْٔدا ،ٞٔ٥فَكَدِ عَ ُ
طَ
َِٛجُٛداّ فٔ ٞنٌُِّ ََهإٍ يَعًََّوَ تَ ِ
طأُْاجٔٝوَ ٜا َ
َِٛالٜ َٟا ََِٛالَ : َٟأ ٖٟاألِٖٛاٍِ أتَرَنَّسُ َٚأٖٜٗا أِْط ٢؟ َ َٚيَ ِٛيِِ َٜهُِٔ
ٚقٌَٖ حَٝاَ ، ٞٔ٥
َ
َِٛال،َٟ
َِٛالٜ َٟا َ
ظُِ َٚأدِٖ ٢؟! َ
ع َ
ٛتٔ أ ِ
ُِ
ٛتُ َيهَفَ ،٢نِٝفَ ََٚا َبعِدَ ايـ َ
ِإالّ ايـُـ ِ
َسَٖ ّ٠ب ِعدَ أخِسُ ٣ثِٖ ال َتجٔدُ عِٔٓدٔ ٟصٔدِقاّ
حَتََٓ ٢تَٚ ٢إِىل ََت ٢أقُ ٍُٛيَوَ ايعُتِبَ ٢
غ ًَبَين  ََِٔٔٚعَدُ ٍّٚقَدِ
د َ
ٔ َٖ ّ٣ٛقَ ِ
غِٛثا ُٙبٔوَ ٜا اهلل َٔ ِ
غِٛثَاُ ُٙثِٖ َٚا َ
َٚال َٚفا ّ٤فَٝا َ
حَِ
فظٍ أَٖازَ ٕ٠بٔايطِٗ ٔ٤ٛإالّ َا زَ ٔ
ت ئِ َْ ََِٔٔٚ ٞ
ع ًَ ََِٔٔٚ ٖٞدُِْٝا قَدِ َتصَِ َٖٜٓ
إضِ َت ِهًَبَ َ
حَُِٓٔٚ ، ٞإِٕ نُِٓتَ َق ٔبًِتَ
َ ِجًٔ ٞفَازِ َ
ُتَ ٔ
ح ِ
زبََِّٛ ،ٞالٜ َٟا ََٛال ، َٟإِٕ نُِٓتَ زَ ٔ
َ
ٍ أ َت َعسٖفُ َُِٔٓ٘ احلُطِٜٓ ٢ا
ش ِ
ِأ َ
ٔ َي ِ
حسَ ٔ٠إ ِق َبًِينٜ ،ا ََ ِ
ط َ
َجًِ ٞفَاقِ َبًِينٜ ،ا قابٌَٔ اي ٖ
ٔ
 َّٛآتٔٝوَ َفسِداّ شاخٔضاّ إ َيِٝوَ
حُِينِ َٜ ،
ز َ
ََِٔ ُٜػَرَِّٜين بٔاي ٔٓ َعِِ صَباحاّ َََٚطا ّ٤إ ِ
خلًِلِ ََِّٔٓ َْ ،ٞعَِِٚ ،أبَٔٚ ٞأَِّ َََِٔٚ ٞنإَ َيُ٘
ًُٔ ٞقَدِ َت َبسٖأَ جَُٝعُ ا َ
عَ
كًَّداّ َ
بَضَسَ َُ ٟ
ٔ ُٜؤِ ْٔظُ فٔ ٞايكَبِسِ
حُُٓٔ ٞ؟ ِ َََٚ
حَُِٓٔ ٞفَُِٔ َٜسِ َ
ض ِع ،ٞٔٝفَإِٕ َيِِ تَسِ َ
نَدَِّ َٚ ٟ
ع ًَُِ بٔ٘ٔ
عُٖا أِْتَ أ ِ
ٛتُ ٔب َعًََُٔٚ ٞضاًَِ٥تََٓٔ ٞ
خ ًَ ِ
َٚحِشَتٔ ٞ؟ ِٓ ُٜ َََِٔٚطٔلُ ئطأْ ٞإذا َ
ٔ عَدِئوَ ؟ َٚإِٕ ُقًِتُ َ :يِِ أ ِفعٌَُِ ،قًِتَ :أيَِِ
سبُ َٔ ِ
َِّٔٓ ٞ؟ فَإِٕ ُقًِتَُ َْ :عِِ ،فَأ َِٜٔايـَُ ِٗ َ
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كطٔسإِ ،عَفُِٛىَ
َِٛالَ َٟقبٌَِ ضَسابٔ ٌِٝاي َ
فُٛىَ ٜا َ
ع ًَِٝوَ ؟ َفعَفُِٛىَ عَ ِ
أنُِٔ ايشٖأٖدَ َ
َ ٟقبٌَِ إِٔ تُػٌَٖ
فُٛىَ عَفُِٛىَ ٜا ََٛال َ
فُٛىَ ٜا ََِٛالَ َٟقبٌَِ جََٗ َِٖٓ َٚايِّٓريإِ ،عَ ِ
عَ ِ

س ايػافٔسَٜٔص .
خ َِ ٝ
ُنيَ َ َٚ
حٔ
حَِ ايسٖا ٔ
األِٜدٔ ٟإِىل األعِٓامِ ٜا أزِ َ
ٜٚػتشػٔ ايتؿهط يف َهاَني ايسعاٚ ٤نِٸ ايبهاٚ ٤ايسَٛع اييت تطؿ٤ٞ
ْريإ دِٗٓ عٔ َكًٝٸٗا يف تـُاّ ق ٠٬ايً٫ - ٌٝغُٝا ضنع ١ايٛتط . -
ٖٓٚا أقسٸّ ْكٝش ّ١يًَُٓ٪ني ٚايـَُٓ٪ات  :إٔ ًٜتعَٛا قً َٔ ّ٬ٝايٓٛاؾٌ
َع ايـُسا ١َٚعًٗٝا  ٖٛٚ ,أؾهٌ َٔ اٱنجاض خؿ ١ٝايـًٌُ ٚايهذط َٓ٘
غطٜعاّ  ,قاٍ إَآَا ( :)طقًَ ٌٝس ّٚعً ٘ٝخري َٔ نجري َـًَُ٘ٓ ٍٛص .
ٚأْكض باختٝاض ا٭ضقٚ ٢ا٭ؾهٌ َٔ ايٓٛاؾٌ  ٖٞٚق ٠٬ايً ٌٝؾًٛ
زاَٚت عًٗٝا ٚ -ي ٛقها٤ٶ ي ٛؾاتتو ي - ّ٬ٝأَ ٚع ت ٠ٚ٬ايكطإٓ ٚي ٛقؿشتني
نٌ  ّٜٛنإ خرياّ يو َٔ ق ٠٬عؿطات أ٦َ ٚات ايطنعات  َٔٚت ٠ٚ٬تـُاّ
ايكطإٓ ٚ ,قس تهذط بعس ؾرت ٠قً َٔ ١ًٝايتٓؿٌ  ,قاٍ إَآَا ايباقط(: )
طأسبٸ ا٭عُاٍ إىل اهلل ععٸ ٚدٌٸ َا زا ّٚعً ٘ٝايعبس ٚإٕ قٌٸ) إش إٔ ايهجري
 ٫زٚاّ ؾٜٚ ٘ٝـشكٌ ايهذط ٚايـًٌُ َٓ٘ غطٜعاّ ٚقس ٜرتتب عًَ ٘ٝا ٫
ٜـشُس ٚ ,قس ٜه ٕٛيهذط ٙضزٸ ؾعٌ غًيب  ,بُٓٝا ايكً ٌٝايـُسا ّٚعً٫ ٘ٝ
ٜـشكٌ َٓ٘ ايهذط ٚايـًٌُ .
ٚأْكض َٔ ٜـٌُٸ ٜٚهذط أ ٚته ٕٛايٓؿؼ عٓسَٓ ٙكبه ١يبعض أسٛاٍ
ايسْٝا ٚقػٛتٗا عً : ٘ٝإٔ ٜرتى ايٓٛاؾٌ ٜٚكتكط عً ٢ايؿطا٥ض نُا ٚضز ا٭َط
ب٘ عٔ أَري ايـَُٓ٪ني(ٚ )أبٓا ٘٥ايطاٖط. )(ٜٔ
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