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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ََٕ}اب        ُّ ِع ََٔناْى ٌَْعَلام نَّا ِِ اْنِكَزابَة  ِّ انَِّزي َأََزَل َعَهى َعْجِذ ًُْذ ِنهَّ { َقًٍِّاب  نٍُُِّاِزَس َثْسًاب     1اْنَح

ُٓاْى َأْ}اشا  َ َ ا        ٌَّ َن ٌَ انلَّابِنَحبِد َأ ًَُهإ ٍَ ٌَْل ٍَ انَّاِزٌ ِْْيٍُِ ًُا ٌََُٔجشَِّش اْن  ُّ َْ { 2ُب   َشِذٌذا  ِيٍ نَُّذ

ِّ َأَثذا  ٍَ ِفٍ . 2-1ايهٗف:َيبِكِثٍ
ٍَ اْصَطَفى ِِ انَِّزٌ ًََهبٌو َعَهى ِعَجبِد َٔ

اذا اهتبشت عوٚلٍ اهفنت كقطع اهوٚى املظوٍ فعوٚلٍ بالهقسنْ فلُإ طالفع    
ًّٗ جعوٕ أًلًٕ قالدٖ ا  انِاو ًٗاّ جعوإ      -أي خمرب ًصدق-ًظفع ًٗلحى صلدق 

ٗٓا٘ كتالف فٚإ يفصاٚى      ,اهِلز, ٗٓ٘ اهدهٚى, ٙدي عوى خري سبٚى فٕ سلقٕ ا وخ
ٗبٚلْ ٗحتصٚى, ٗٓ٘ اهفصى هٚص بلهلزي, ٗهٕ ظٔس ٗبطّ, فظلٓسٖ حلاٍ ٗبلنِإ   
عوٍ, ظلٓسٖ أُٚق ٗبلنِٕ عٌٚق, هٕ جنَ٘ ٗعوى جنًٕ٘ جنَ٘, ال حتصى عجلٌبإ,  

  . (ٗال يبوى غساٌبٕ, ًصلبٚح اهلدي, ًِٗلز احللٌو ٗدهٚى عوى املعسفو
z

ٗيعوٌ٘ا اهقسنْ فلُٕ أحشّ احلدٙح, ٗيفقٔ٘ا فٚإ فلُإ زبٚاع اهقوا٘ف,     
ٗاْ ٗاستظف٘ا بِ٘زٖ فلُٕ طفلً اهصادٗز, ٗاحشاِ٘ا يتٗيإ فلُإ أُفاع اهقصا ,       

اهعلمل اهعلًى بغري عوٌٕ كلنلٓى احللٌس اهري ال ٙشتفٚق ًاّ جٔوإ, باى احلجاو     
 . ( وٕٚ أعظٍ, ٗاحلشسة هٕ أهزَ, ٗٓ٘ عِد اهلل أهَ٘ع



اهقساً ثتثو: قلزئ قسأ اهقسنْ هٚشتدز بٕ املوا٘ن ٗٙشاتطٚى بإ عواى     )
اهِلض فرهم ًّ أٓى اهِلز, ٗقلزئ قسأ اهقسنْ فحفظ حسٗفٕ ٗضٚع حادٗدٖ فارهم   

 -ث٘ف ٙوبص عوى اهاسأض –قسنْ فلسترت بٕ حتت بسُشٕ ًّ أٓى اهِلز, ٗقلزئ قسأ اه
فٔ٘ ٙعٌى مبحلٌٕ ٗٙؤًّ مبتظلبٕٔ ٗٙقٍٚ فساٌضٕ ٗحيى حتهإ ٗحياسَ حساًإ    

 .  (فٔرا ممّ ِٙقرٖ اهلل ًّ ًضتت اهفنت ٗٓ٘ ًّ أٓى انِو ٗٙظفع فٌّٚ ٙظلً


ٝت بٓحٛ حماضسات يف احلٛش٠ ايع١ًُٝ ايد١ٜٝٓ يف ٖرٙ عٛث قسآ١ْٝ أيك
ايعصٜرص ايررٟ    ايٓحف األشسف نإ ٜسج٢ َٓٗا ايتأٌَ ٚايتفهرس يف نتراا ا   

تسن٘ فٝٓا زضٍٛ ا  )ص( يعًٓرا ْتٛفرل اا ايعُرٌ بر٘ ٚايطرد يف ٖرداٙ  ٚقرد        



ا ٚقع االختٝاز ع٢ً اآلٜات املتهفًر١ يخخر م ايفاضر١ً اير  لره عًٝٗرا ز      
حنطست فٝ٘ األخ م ٚشاعت فٝ٘ ايسذائرٌ  ايعباد )جٌ ٚع ( ٚحنٔ يف شَٔ إ

ٚضعف فٝ٘ ايٛاشع  ْأٌَ َٓ٘ ضبحاْ٘ إٔ تهٕٛ ٖرٙ األٚزام ترنس٠ ملٔ حيب 
اٚ تبصررس٠ ملررٔ ٜس ررب يف ايعررٛد٠ اا األخرر م ايهس رر١ ٚقررد قرراٍ زضررٍٛ ا   

ٔ   إمنل بعجت ألمتٍ ًللزَ األختق)ص(: َطر٢ عرد٠    ٚقرد قرسأت يف شَر
أصردم قرٛالو ٚأشنر٢ عُر و     أجد ت عد٠ َطايو فًِ يف األخ م ٚضربنتب 

َٔ نًُات زضرٍٛ ا  )ص( ٚألادٜره أٖرٌ بٝتر٘ ايهرساّ ٚبعرب ايترابع         
ضرٝائٞ َٚٓرازٟ ايرررٟ    )ضر ّ ا  عًررِٝٗ(  ِٗهلرِ بحلطرإ فهاْررت ألرادٜ    

أٖتدٟ ب٘ يف ظًُات ايع٢ُ ٚضساجٞ ايررٟ ألررز بر٘ َرٔ َتاٖرات اهلر٣ٛ        
َِ َياب َُازَِّل       اٍ ا  تعاا خماطباو زضٍٛ ايهسِٜ )ص(ق ٍَ ِنهَّاب ََ انازِّْكَش ِنُزَجاٍِّ ٍْا َُب ِإَن ََٔأََزْن

ِْٓى ٍْ ُّ َأْياشا  َأٌ      ٚقاٍ تعااِإَن ًُإُن ََٔس  ُّ ََاى انهَّا ِْْيَُاٍخ ِإَرا َق ََٔنب ُي  ٍٍ ِْْي ًُ ٌَ ِن ََٔيب َكب

ٍْ َأ ُُٓى اْنِخٍََشُح ِي ٌَ َن ِْْىٌَُكٕ ْيِش

ز ايصٝاّ ٚاحلرخ  ايطٗاز٠ ٚايص ٠ ٚأضسا نُا عسض ايهتاا ألضساز
ضرتُداداو َرٔ اآلٜرات املطٗرس٠ َٚرٔ ايسٚاٜرات املعصر١َٝٛ        ٚأعُاي٘ َٚٓاضه٘ إ

جاَعاو ملهازّ األخ م ٚأضساز ايعبادات ٚفكٓا ا  مجٝعاو يًعٌُ  نتاباوفهإ 
 از بأضساز ايعبادات .ايصاحل ٚايتخًل بأخ م ا  ٚاالعتب

     ِ ترسى األٍٚ   ٚال أقٍٛ أْٞ جئت ظدٜد ٚيهرٔ نُرا قراٍ ايكائرٌ: )نر
 ن ّ ا  ضبحاْ٘ ٚتٛصٝات أٚيٝائ٘ )ع( َٓازاو ٚقد٠ٚ.   يآلخس( آٌَ إٔ ٜهٕٛ

َٔإِ    َٕكَّْهااُذ  ِّ َر ٍْاا ِّ َعَه ِْٕفٍِلً ِإ َّ ِثبنّهاا ََٔيااب َراا ًْااَزَطْلُذ  ََ َيااب ا ٌْ ُأِسٌااُذ ِإ َّ اِصْصااَ  ٍَِااُتِإ ِّ ُأ ٍْاا َن

88ٖٛد:
 النجف األشرف                              

 مي  المممامن األ الشيخ محمد                   
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى
ٍَب٥َُ٘ب ِْ ْٚ َل٩َٙ ٧ٍُُِٙة َأ َٞ َأ ُّْرآ َٞ اْ٘ ٌََٙب ٬ََزَدثَُّر٦ َأ

( ّٓةة   ٍذِ ا٦ٓة٘ ارزاعةة٘ ّارةغةزٌّ مةً صةْرٗ ستنة          -1
مةً ررا  رٌ ٓةةزح لاريةا     إٌ :عيَا عضْرٗ ارقتال ىشرت وت انت ٓي٘, رّٖ

ٓزاٍةا يٓة٘ فٔيةا     ُاى( ففلٔقزر صْرٗ ستن    -رٖ اركفار–ّلال ع ّىا 
  ّ قةةةت وت ّصةةه ٍةةذِ ارضةةْرٗ ارةة    ّيٓةة٘ فةةَٔه, ٍّةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ 

ّانتضةلنؽت ّارؾةفاا ارؾةاذت٘ فةَٔه ّعٔةاٌ       ا٨صة٣و عٔاٌ لال  تكفلت
 لال اركفار ارقارؽت ّارؾفاا ارضٔٝ٘ ارثاعت٘ علَٔه .

ٍّةةذِ ا٦ٓةة٘ انتةاررةة٘ ّر ا عقٔةةف رو اركفةةار علةةٙ عةةة    -2
َٝك٩        اصتْبةت رةةيَه ارؾفاا ارتةٔث٘ ار  ْٛ ٦ََأْل ٥َُّ ٌََؤَهك ُٛ اَّ٘ٙك٣ُ  َٟ ََ٘مك٥ُ١َ َٓ اَّ٘كِي٬ ُأ٦َِْ٘ئك

 ْٛ ٤ََُ , رٖ عةةاضتزافَه عةً قزٓةس ا٢صةةتقام٘ ّفة٣ ه عةةً    23ستنة : َأْثَصكب
صةةةٔا ا ةة ٚ اصةةتعقْا رةيةة٘ ا  فؾةةارّا ؽةةناع ٢ ٓضةةنةٌْ ّعنٔةةاع ٢  

وت ارؾ ّر, ثةه  ٢ تةنٙ ا٤عؾار ّركً تةنٙ ارقلْب ار   ىَاّإٓزٌّ 
ررا  صةةةعاىُ رٌ ٓةةْقمَه مةةً ىةةْمتَه ّٓيةةةََه عةةً  فلةةتَه رةلةةَه         

مل تكةً قلةْعَه مقفلة٘     إٌٓزبةٌْ ّٓزع ٌّ فضأ ه ارت عز وت ارقزيٌ 
 مغلق٘ .

 ارتةةة عز وت ارقةةةزيٌ وتّاررت ٔةةةف انتتكةةةزر ّقةةة  ّر  اذتةةة   -3
َٞ ّارتفكز وت يٓاتُ, قال تةاؾت ُّْرآ َٞ اْ٘ ٌَاَل ٬ََزَدثَُّر٦ ٌِ٭٣ِ َأ ْٟ ِل١ِد َوْ٭ِر ا٣ِّٙ٘ ٧َََ٘عُد٦ْا  ِٜ  َٞ َٔب  ٧َْ٘٦َ

َِٔض٭رًا ََّر      . ّقال تةاؾت82اريضاٛ:اْخِزاَلًٌب  ٌْ َِّ٘٭كدَّثَُّر٦ا آ٬َبِرك٣ِ ٦ََِ٘٭َزكَي ََ َُٜجكب  َٓ َِٔزبٌة َأ٠َز١َْ٘ب٢ُ ِاَْ٘٭ك

َْ٘جبِة ُأ٧ُ٘٦ْا اَْ٘ؤ

ّانتةزا  مةً ارتة عز    ّانتزا  مً ارت عز ٍْ ارتفكز ّارتأما ّاريمةز,  
وت ارقزيٌ ارذٖ رمزىا عُ ٍةْ ارتفكةز وت ارقةزيٌ نتةزفة٘ مةاىٔةُ ّاصةتٔةاب       
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مقامٔيُ, ّارتطاب مْبُ اؾت عنْو اريةاظ فةاٌ ٍةذِ ا٦ٓة٘ ّاٌ راىةت      
 إٌركً ارتطاب عاو ّقة  ّر  وت ارزّآة٘    ,مزتةط٘ ؿتا صةقَا مً ا٦ٓاا

ٍزِ قؾة٘ ّّاقةةُ   بةارِ( فمةا   رعين ّامسةٕ ٓةا  إٓاكارقزيٌ ىشل عيعْ  
لكن٘ ّمْر ِ خاـ ّمةياِ عةاو ّارقةزيٌ لةٕ ٢ قتةْا ظتةزٖ زتةزٚ       
ارغنط ّارقنز ٢ّ ٓيقطة  مةا  امةت ارضةناّاا ّا٤رفةٌْ رنةا ّر        

ا٦ٓ٘ ٢ ختتؿ ؿتةً صةةس    ٌر, ّميُ ٓتةؽت عً انتةؾْمؽت عذرك ارزّآاا
ُ ررزِ عا تةه را رل  فت عْ را ارةغز اؾت ارت عز فٔةُ ّارتفكةز وت يٓاتة   

فٔتةةةؽت ميةةُ رٌ اريةةاظ ارةةةارفؽت عارلغةة٘ ّقْاعةة ٍا ّع٣ تَةةا   ,ّمقةةامٔيُ
قتكيَه رٌ ٓةزفْا يٓاا ا  صةعاىُ ّٓفَنْا ىؾْـ ارقزيٌ ؿتقة ار مةا   
رّتْا مً ارةله ّارفَه ّرةذا رمةزّا عارتة عز ّارتفكةز وت  ةد ّالة  مةً        
ا٦ٓاا ّقلف وت  د ّال  مً ارزّآاا تةله ارقزيٌ ّتةلٔنُ رغةز   

ٌ٘ تازك فٗكي الجقمني كتاب اهلل ٔعرتت٘ إ(رةنا عُ قال رصْل ا   ا
ل ٓ  متْاتز رّتةُ  ٍّذامتطكتي بّىا لَ تكمٕا بعدٙ أبدّا إُأِن بٗيت وا 

قْاٜةةا اثةة ثؽت وت صةةييَه ّمضةةاىٔ ٍه, ّقةةال م٢ْىةةا ارؾةةا ق   (:    
اؿافظ لمقسآُ العاون بْ وع الطفسٚ الكساً الربزٚ

نشٗ ر٣صتفَاو ارتْعٔيٕ ٓزا  ميُ تأىٔف مً صةةس ررةزِ   ّا  -4
  ّارقة٣ل,  هتً رةيُ ا  ٤ىُ اضتزح عً قزٓس ا  ٚ اؾت صةٔا ارفضةا 

اع ّتْعٔياع: مل ٢ تت عزٌّ ارقةزيٌ ّتتفكةزٌّ وت   ّرأىُ صةعاىُ ٓقْل عتاع
ّا عةً ارقة٣ل ّارةاقةال ٍةا علةٙ      يٓاتُ رتةزفْا اذتس ّا  ٚ ّتةةة  

ّا٢عتةةار, فا٦ٓة٘ تة ل     ـتيةكه مً ارتفكز ّارتةؾةز مغلق٘ كه رقفال عْقل
       ُ  ,علٙ ستةْعٔة٘ ارتة عز وت ارقةزيٌ ّارتفكةز وت مةاىٔةُ ّارتأمةا وت مقةامٔي
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ٌ قلةُ مقف٣ع ّعقلُ مغلقاع ٢ ٓيفةت  رلَة ٚ ارةذٖ    فنً ٢ ٓت عز ٓكْ إ٢ّ
ارقزيٌ ّٓز ف فُٔ ارزلتً ّق  ّر  وت تفضد ا٦ٓ٘ انتذرْرٗ  إرُٔٓ عْ 

مةياٍا:  رف٣ ٓت عزٌّ ارقزيٌ  ٌر( ارؾا ق ّاركاظه   ا٨مامؽت عً
ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ تز ةةف وت ارتةة عز   إٌفٔققةةْا مةةا علةةَٔه مةةً اذتةةس( رٖ  

ْا عةُ ّٓققةْا اذتقةْق    لة كةٕ ٓةن نةا بةاٛ وت ارقةزيٌ ارةشٓةش ر    ّٔارتفكز ف
ا  علةةَٔه مةةً اذتقةةْق ّارْابةةةاا ّٓةتةةة ّا عةةً      فةةزاٜ  ّٓةة١ ّا

ّقةة  بةةزا صةةدٗ ارؾةةعاع٘ ارؾةةاذتؽت علةةٙ رٌ      انتةاؽةةٕ ّاثزمةةاا 
َٔةةا ّٓةزفةةْا ىاة( عغةةز يٓةةاا ّٓتةلنةةْا م ٓأخةةذّا مةةً رصةةْل ا    

ل٣ ا مً لزامَةا فٔقةةطْا ررةك ثةه ٓيتقلةْا اؾت عغةز يٓةاا رخةزٚ,         
ٍكةةذا رّٖ وت مْصةةْع٘  ارةعةةار( رلة٣مةة٘ اسلضةةٕ ّتفضةةد  ادتةةام     

 لكاو ارقزيٌ( رلة٣م٘ ارقزقيب ّ دٍنا . ٤
ّارتةة عز انتز ةةْب فٔةةُ ٍةةْ ارتفكةةز نتةزفةة٘ انتةةةاىٕ ارمةةاٍزٗ وت  -5

ارقةةةزيٌ  ضةةةف ارطةةةزق ّارْصةةةاٜا انتتةارفةةة٘ وت فَةةةه اركةةة٣و ارةزعةةةٕ 
ارفؾٔ  م  م٣لم٘ ارقزاًٜ انتتؾل٘ ّانتيفؾل٘ ار  تلقةٕ ارقةْٛ علةٙ    

رٔفٔة٘   (ظةْاٍز ا٤رفةاظ   انتةيٙ انتةزا , ّقة  رّفة  ارفقَةاٛ وت مةالة       
ةيةةٙ ّقزٓقةة٘ تةةةٔؽت انتةةزا  ّتغةةئؿ انتةيةةٙ انتقؾةةْ  مةةً   اصةةتمَار انت

عية  ارةقة٣ٛ   انتةنةْل عَةا    ا٨مارااررفاظ اركتاب ّارضي٘ اعتنا اع علٙ 
َه, ٍّةذا  ةد تفضةد ارقةزيٌ عةارزرٖ انتةذمْو وت       تاوت ستاّراتَه ّشتاقةة 

ارغةام    ا٤مةز رّآاا ارفزٓقؽت فةاٌ ارتفضةد ٓةةين رغةا ارقيةا  عةً       
ةيٙ تفضد ارقزيٌ عارزرٖ ٍْ ارقْل فٔةُ  ضةف ا ةْٚ    انتغتةُ, فٔكٌْ م

ّارةٔاٌ رُ  ضف ارزرٖ ٍّْ شتتؿ عانتتغاعُ ارذٖ  ن  مةياِ ّاصترت 
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مقنْىُ ف٣ ٓغنا انتةاىٕ ارمةاٍزٗ مةً ارقةزيٌ عةة  ارتفكةز ّانتقةامؽت       
ا٢صتةاى٘ عقْاع  ارفَه ّقزاٜ٘ اركة٣و ّقة  قةال    ارْافع٘ وت يٓاتُ عة 

ِمك الٍاع يف املتػاابْ ٧ٌّاي ي ٖقفإا عماٜ      إمنا(: م٢ْىا ارؾةا ق   
ٕا لْ تأ٦ّٖٔ وَ عٍاد أٌفطاّي بائزاّٟي ٔاضات ٍٕا     عوعٍآ ٔي ٖعسفٕا سقٗقتْ فٕق

برلك عَ وطألٛ ا٧ٔؾٗاٞ فٗعسفٌّٕي
ّارت عز انتز ةْب فٔةُ ختتلةا ىتاٜوةُ ّتتفةاّا بزتةُ علعةاظ         -6

 ّ رةلةةه ّارفكةةز ّانتةزفةة٘  قةة ار مةةا رّتةةْا مةةً ا  ؿتا٤عةةياـ انتتةة عزًٓ 
عةةأ ّاا ارتفضةةد مةةً قْاعةة  ارلغةة٘ ارةزعٔةة٘ ّمفز اتَةةا ّخؾْؽةةٔاا     
انتةاىٕ ّارةٔاٌ, ّؿتق ار مةا ٍّةةْا مةً ارةذراٛ ّارفكةز, ّررقةٙ ارةذّاا        
ار  عزفت ارقزيٌ ّفَنت مةاىُٔ ٍه مً خْقةْا عُ, ٍه ستنة  ّرٍةا   

ََْص١َكب   اؾتقال تةة رٍا ارةٔت ر رٚ عارذٖ فُٔعٔتُ   ( ّرنا قٔا: َّ َأ٦ْ ُصك

٠ََِكب     ْٟ ِلَجب ِٜك َٟ اْهكَؽٍَْ٭١َب  َِٕزبَة اَّ٘كِي٬ , فَةه ارْارثةٌْ ٍّةه ارةةارفٌْ عةُ      32فةاقز: اْ٘
عةيَه رغةز      ٗانتةأثْر ا٤لا ٓ  لس مةزفتُ, ّرذا ضتً ىضتةؽت عَه وت 

 فَه ارقزيٌ ّاصتٔةاب مةارفُ . 
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ََّعب٤َُد٦ا ٌِ٭١َب ٥ْ١ََِ٘د١٬َ َٟ ٦ََٟاَِّ٘ي٬ ُْٝؾِس١ِ٭ ََٝك اْ٘ َّ ا٣ََّٙ٘ َ٘ ْٛ ُسُج١ََٙب ٦َِا ٥ُ

ٍذِ ا٦ٓ٘ ارتاصة٘ ّارضتٌْ مً صْرٗ ارةيكةْا ٍّٕ يخزٍا  -1
ىشرةت وت مكة٘ انتكزمة٘ قةةا ا وةزٗ       ىَارّخاـت٘ يٓاتَا ٓغلف علٙ ارمً 

ّقةت اعةت  فٔةُ ارةة٣ٛ علةٙ انتضةلنؽت ا٤ّاٜةا ّرثةزا اثةً           عيَةا ّوت 
ارةذٖ رثةزا فٔةُ ارفةؼت ّارغةةُ ارقةار٘ انتقةل٘ عةً         ّارفؼت ىمةد سماىيةا   

ٌ قزٓةةس ا  ّرةةةذا تةزفةةت ارضةةةْرٗ عوٓاتَةةا رتقْٓةةة٘     وت ىفةةةْظ  ا٨قتةةا
 انتضلنؽت ّلثَه علٙ ادتَا  ّت رٓةَه علٙ ارؾ  . 

عةذل ادتَة  ّاصةتفزا     ٍةْ  ادتَا  علٙ ما ٓضةتفا  مةً ارلغة٘     -2
 -ّارطاق٘ وت قلف رمز ّحتؾٔلُ ٍّْ علٙ ىْعؽت: ارْص 

/ بَا  ا٤ع اٛ ّاركافزًٓ ّانتفضة ًٓ وت ا٤ر  ّارةغةاٗ   ٤ّلا
 . ارغزٓا ّرمثا ه ٍّْ هتا ٓتكفلُ  ْث ارفقُ 

رةةةيفط ٍّةةةْ عةةةذل ارْصةةة  وت ستارعةةة٘ ارةةةيفط  اارثةةةاىٕ/ بَةةةا  
 ّاصتفزا  ارطاق٘ وت ميةَا عً ٍْاٍا ّر ةتَا وت مةؾٔ٘ رعَا ّم٢ٍْا . 

َّ   ٦ٍَّةةةذِ ا٦ٓةةة٘ اركزقتةةة٘ ىمةةةد قْرةةةُ تةةةةاؾت    ٌِككك٫ اَّ٘ٙككك٣ِ َؽككك َعب٤ِكككُد٦ا 

٢َِِ تغنا ارقضنؽت: بَا  ارةة ّ ارتةاربٕ ّبَةا  ارةة ّ     , 78اذتج:ِع٥َب
ار اخلٕ, ٍّكذا ّر  وت ارزّآة٘ ارغةزٓف٘ عةً ارؾةا ق   ( فاىةُ قضةه       

فأواا  ق٘ ّصي٘ ثه قضه بَا  ارفز  اؾت قضنؽت فقالٓادتَا  اؾت فز
اهلل تعاا  ِٔإ أع اي اؾّاا       أسد الفسقني فىذاِدٚ السدن ٌفطْ عَ وعاؾ٘ 

 ٔفاِدٚ الرٙ ٖمٌٕكي وَ الكفاز فسض
بَة ٍه ّقة رتَه وت    ٍ ّا فٔيةا ٍةه ارةذًٓ عةذرْا    اإرٌ ارذًٓ ب

رما جبَا  ارة ّ ارتاربٕ ٍّه ارذٖ ٓلْىكه  :ا  رٖ وت صةٔا مزفاتُ
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ٛ         ,مً اركفةار   ,ّرمةا جبَةا  ارةة ّ ارة اخلٕ ٍّةْ ارةيفط ا٤مةارٗ عارضةْ
رنا ؽةزلت عةُ ارزّآةاا ارة ٓة ٗ ميَةا       ا٤ّلىٕ رفقا مً ٍّذا ارثا

( عة  صزٓ٘ فلنةا  قْل ارؾا ق ّاركاظه علَٔنا ارض٣و: إٌ ارييب  
ربةْا قةال: مزلةةاع عقةْو ققةْا ادتَةا  ا٤ؽةغز ّعقةٕ علةَٔه ادتَةا           
ا٤ر , فقٔا ٓا رصْل ا : ّما ادتَا  ا٤رة ل قةال: بَةا  ارةيفط, ثةه      

ّقالاؾّا  وَ داِد ٌفطْ اليت بني دٍبْٗ اُ أفكن(:قال  

ّرةلُ ؽار بَا  اريفط رفقا 
 اع٘ ا  صةةعاىُ ّتَةذٓةَا ّإعةةا ِ   مً ربا رٌ وت زتاٍ ٗ اريفْظ وت ق

عً مةؾٔ٘ ا  صةعاىُ تزعٔ٘ ّتؾنٔناع علٙ ارقزب اؾت ا  ّارةة  عنا 
مفتةةاا ارضةةلْك اؾت ا  صةةةعاىُ ّرةةذا    ٍّةةذآْبةةف  قةةةُ ّصةةيطُ  

اصتعقْا ادتشاٛ ا٤عمه ٍّْ ٍ آتَه اؾت صةا ا  صةعاىُ .
 (:لٍّدٍّٖي ضبمٍا  -3

اؾت ادتشاٛ ارةابةا ارةذٖ رعة ِ ا  نتةً باٍة        ٍذِ ار٣و تزع 
وت ا  لس بَا ِ ّرخلؿ ارئ٘   صةعاىُ وت بَا ِ, ّبةشا٠ِ ٍ آتةُ   

صةةعاىُ ّ ٢رتةُ علةٙ قزقةُ ّصةةلُ ارة  ٢        ا ِإرعة رضةلُ صةةعاىُ رٖ  
( اىةُ قةال  عة , ّقة  رّٖ عةً رصةْل ا       اإرَٔٓةزفَا رّ مل َٓت  
ثْ اهلل عماي واا   وَ عىن مبا عمي ٔٓزىْ اهلل وا ي ٖعميوَ عىن مبا عمي عٓم

ٍّْ تْفٔ  ّعٔاٌ  ذا ادتشاٛ ارذٖ تفقةا ا  عةُ علةٙ مةً     ي ٖعمي
 رٌدتَةةا  ّرخلةةؿ ارئةة٘   بةةا ّعةة٣, ّقةة  ّر    اس باٍةة  ىفضةةُ لةة 

ٍّةذا مزعة  يخةز     (( ضبشاٌْ يف بمم وَ ٖػاٞ عكىتْالعمي ٌٕز ٖقرفْ اهلل  
 اؾت ٍ آتُ عةٔ ِ اساٍ ًٓ اؾت صةلُ ّقزقُ. 
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٢ّ ختتؿ صةا ا  صةعاىُ عضةا ادتي٘ ّصةا ارثةْاب عةا تةةه    
 ّارثْاب ّارزفْاٌ .  كتٔ  صةلُ ّاٌ راىت تيتَٕ عأكتةَا اؾت ادتي٘

ٔاُ اهلل ملع احملطٍني
ّاثضةةيٌْ ٍةةه ارةةذًٓ رلضةةيْا عنلةةَه ّباٍةة ّا وت صةةةٔا ا   
خد بَا   ّاٜتنزّا عأّامزِ ّمطلْعاتُ ّاىتَْا عةً سّابةزِ ّهتيْعاتةُ    

ك ارغةةز  ؽةةارح ٢ّ ٓةةتنكً رٌ قتةةيةَه عةةً راك  ا٢ ٓؾةةزفَه عةةً ر
( ثةه مةً تاعةةُ    ْل ا   ا  ح عٔطاٌ ماى , ٓقتة ٌّ وت ررةك عزصة   

 . عإلضاٌعلٙ قزٓقتُ 
ّوت ٍةةذِ ادتنلةة٘ تةَةة  مةةً ا  صةةةعاىُ رٌ ٓكةةٌْ مةة  ٍةة٢١ٛ      

تأرٔ  ميُ با ّع٣ رٌ ٓةٔيَه ٍّذا ٓفارقَه,  اثضيؽت اساٍ ًٓ ّرٌ ٢
ّرٌ عتةةْقَه عق رتةةُ ّفقةةلُ ّرٌ ٓغةةنلَه     ا٨لضةةاٌعزلتتةةُ علةةٙ  

وت ا  لةةس ادتَةةا  ّعةةذل عةيآتةةُ ّرطفةةُ, ٍّةةذا بةةشاٛ يخةةز نتةةً باٍةة   
بَ ِ وت حتؾٔا ا٢عتقا  ارؾعٔ  ّارةنا اذتضً ادتنٔا ّق  ّر ا 

ل ستنةةة  علةةةَٔه ارضةةة٣و ٍةةةذِ ا٦ٓةةة٘ ٦ إٌ( ارزّآةةة٘ عةةةً ارةةةةاقز  
 ٤ّعٔاعَه . 
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى

َٞ ُل٧ًُّٙا َٟ َ٘ب ٬ُِر٬ُد٦ َُ اْ٘آِخَرُح ٠َْغَم٥َُٙب َِِّ٘ٙي٬ َٓ ا٘دَّا   ِرْٙ

َٟ ِّ٭ ُٝزَّ ْٙ َِِجُخ ِ٘ َِْض ٦ََ٘ب ٌََسبًَا ٦َاَْ٘مب ٫ٌِ اَْ٘ؤ

مً صْرٗ ارقؾؿ تيةتمه عقٔةف    ٍذِ ا٦ٓ٘ ارثارث٘ ّارثناىٌْ -1
مً مْصةٙ   ع ٗ يٓاا تةزفت رقؾ٘ قارٌّ ٍّْ  ين قزٓف وت اريضف

        ٍّةةٕ قؾةة٘ ّاقةٔةة٘ ّفَٔةةا لكنةة٘ ٓةةزا  ميَةةا ارتةةذرد عضةةي٘ ا )
و ًٓ ّانتتكة ًٓ ّانتضةتغلؽت وت ا٤ر  ارةذًٓ    صةعاىُ وت ار ىٔا م  انتت

 زتَه ريْس ار ىٔا ّخداتَا ّما ميعَه ا  صةعاىُ مةً انتةال رّ ادتةاِ    
رّ ارزٜاص٘ رّ ارةلْ رّ ارةلةه رّ ارقةْٗ رّ ارةغةدٗ ّ فلةْا عةً رةْىَه       

صةعف مةيَه    فإراارفقزاٛ اؾت ا  اثتابؽت اؾت ق رتُ ّعيآتُ ّتض ٓ ِ 
ا  صةةةعاىُ ٢ّا لةةؽت ميةةاـلقٔقةة٘ فقةةزٍه اؾت مةةا مةةيعَه ّبةة ّا

ِٞ اَّ٘ٙك٣ِ      ٦َُ ِٜكٟ  ٌَِئكٍخ ١٬َُصكُر٣ُ٠َ٦  ِٜكٟ   ٣َُ٘ َٞ َٔب َٝب  ٌَ ََْض  ٢َِِ اَْ٘ؤ ١ٍَْب ِث٣ِ ٦َِثَدا , ثةه  81ارقؾةؿ: ٌََخَس
ٕ ةٔاٌ صي٘ مً صيً ارتغةزٓ   ععقف صةعاىُ قؾ٘ قارٌّ  اركةْىٕ   ا٨ ة

 ضةتيةط٘ مةً ارقؾة٘ ّقة     تٔوة٘ لتنٔة٘ م   تلك ارة ار ا٦خةزٗ..( ّرأىَةا ى   
( رةاٌ  رّٚ ارة٣م٘ ارط صٕ وت  زتنة  ارةٔةاٌ( رٌ رمةد انتة١ميؽت      

قتغٕ وت ا٤صْاق ٍّْ ّاٍل ٓزع  ارقال ّٓةةؽت ارقةةٔا ّقتةز عارةٔةا      
ّارةقال فٔفت  علُٔ ارقزيٌ ّٓقزر  تلك ار ار ا٦خزٗ( ّٓقْل ىشرت ٍذِ 

ارقة رٗ مةً صةاٜز     رٍةا  ا٦ٓ٘ وت رٍةا ارةة ل ّارتْافة  مةً ارة٢ْٗ ّوت     
ارة٣مةة٘ ارقةةزقيب وت تفضةةدِ عةةً صةةفٔاٌ عةةً عٔٔيةة٘ عةةً   اريةةاظ, ّرّٚ

 -ٍّةْ رارةف  -( علٕ عً اذتضؽت   : مزٯقال عً رعٕ خار  إمساعٔا
فضةله علةَٔه فة عِْ     -رٖ قطةة٘ خةةش  -علٙ مضارؽت ٓأرلٌْ رضزاع  ه 
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اؾت قةامَه, فت٣ ٍذِ ا٦ٓ٘ ثه ىةشل ّررةا مةَةه, ثةه قةال: قة  ربةةتكه        
بٔةْىٕ, فعنلةةَه اؾت ميشرةةُ فةةأقةنَه ّرضةةاٍه ّؽةةزفَه, ّرّٚ     فةةأ

ُ ارغةةٔا ارؾةة ّق وت  ارفقٔةةُ( عةةً ار  رصةةْل ا   إٌ :ؾةةا ق عةةً يعاٜةة
 واَ لابظ ثٕباّا فالتااه فٗاْ      َٙ رٌ غتتال ارزبا وت مغُٔ ّقال: ( ى

لطف اهلل بْ وَ غفري دٍّي ٔكاُ بسَٖ بازُٔ ٧ٌْ أٔه وَ التاه فخطف اهلل بْ 
زض  ٔوَ التاه فقد ٌاشع اهلل يف دربٔتْٔبدازٓ ا٧
 (.تمك الداز ا٩لسٚ  -2

إعارٗ اؾت ادتي٘ ّاريةٔه ارذٖ ّع  عُ عةةا ِ انتةتقؽت وت رةثد مةً     
َٜكب َرْتكَز٥ِ٭٣ِ    ؽفَا عةأللٙ ارؾةفاا ّىةتَةا عأكتةا اريةةْا      ّا٦ٓاا ّ ٌِ٭٥َكب 

ُٟ اَْ٘ؤ٠ٍُُس ٦ََرَٙيُّ اَْ٘ؤْلُ٭

اؾت  ا٨عةارٗ عأ اٗ ارةةٔ  عقْرُ  تلك( ٍةْ   ا٨عارّٗبُ  ّرةا
علْ مكاى٘ تلكه ار ار ا٦خزٗ ّع ٗ عةزفَا لٔة  ٢ تة١تٙ إ٢ عارةنةا     

 عادتَ  ارفاٜ .  إ٢ارغاق ٢ّ تيال 
 ةةٕ تغةةزٓةٕ ّقةة  بةةاٛ فٔةةُ عؾةةٔغ٘   ا إ صتةلةةَا( ٍةةذا ٍةةْ بةةة 

ارْقت, انتقار  ّا٢صتقةال ٢ مً بَ٘ ع و حتقس ٍذا ادتةا قةا ٍذا 
علةةْاع وت  -مضةةتقة٣ع–شتؾؾةة٘  ةة٢١ٛ ارةةذًٓ ٢ ٓزٓةة ٌّ  رىَةةاعةةا ؿتةيةةٙ 

 ا٤ر  ٢ّ ٓةغٌْ فضا اع ّمَٔأٗ  ه علعاظ ارشمً انتقةا ا٦تٕ.
   -( :عمّٕا يف ا٧زض  -3

َّ ارةلْ ٍْ ارتك  ّارتوة  ّارتةةارٕ علةٙ رٍةا ا٤ر        إرا ٗ ِا

َْضِ  َٞ َلَٙب ٫ٌِ اْ٘كَؤ ٖ تك  ّجت  ّتةةاؾت وت ا٤ر  لٔة    , ر4(ارقؾؿ:ٌِْرَل٧ْ
٘ ّقلف مً رٍا مؾز رف  ارةةْ ٓ٘   صةعاىُ ّا عٙ ريفضُ ارزعْعٔ

فزعةٌْ ّقةارٌّ رمثلة٘ فةزعَا ا  صةةعاىُ       إٌ ةاع ّرعةاع,   إرٌ ٓذعيْا رُ 
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ّتةةةاؾت عةة ٗ ّتةةذرزٗ نتةةً ررا  ارةلةةْ وت ا٤ر  ّارفضةةا  وت اريةةاظ       
 ( .العاببٛ لمىتقني ٔتذرزّا رٌ رٍّنا رٔةت ّا مً مؾدٍنا ّعاقة٘ رمز

ارةلْ وت ا٤ر  ٍْ قلف ارك  ّارةمن٘ علةٙ ارغةد    إرا ٗ إرٌ
ا٢صةةتكةار ّا٢صةةتة٣ٛ علةةٙ عةةةا  ا   إىَةةامةةً شتلْقةةاا ا  صةةةعاىُ, 

با ّع٣, ٍّذِ ررٓلة٘ رةةدٗ اصةتعقزٍا ا  صةةعاىُ ّرو مةً ررا ٍةا       
 ّقلةَا ّصةٙ مً ربا حتؾٔلَا . 

ىفضةةُ ررةة    ا٨ىضةةاٌرةلةةْ ّاركةة  ٍةةْ رٌ ٓةةزٚ   انتةةزا  مةةً ا  -4
–ّّبْ ِ ر لٙ ّعيؾُ رعمه مً  دِ رْبْ  ؽف٘ رنةال وت ىفضةُ   

ّ    ق  تكٌْ مْبْ ٗ لقٔ ّقة  ٢   اقةةاع ق٘ ّّاقةةاع ّقة  ٢ تكةٌْ مْبةْ ٗ 
ٌ ٍّذِ ارز٠ٓ٘ تة عْ   -تكٌْ مْبْ ٗ إ٢ وت اعتقا ِ ّشتٔلتُ اؾت  ا٨ىضةا

ذِ ارز٠ٓةة٘ ّتيةثةةس عةةً تلكةةه رٌ تؾة ر ميةةُ رعنةةال ّيثةةار تيطلةةس مةً ٍةة  
اريمزٗ, ّق  رّٚ ارضةٔ  اعةً قةاّّظ وت  صةة  ارضةةْ ( عةً  كتة         

ُ عً رمةد انتة١ميؽت    ادتْام ( رلة٣م٘ ارط صٕ اُ السدان  ( قْرة
      ٛ ٖعذبْ أُ ٖكُٕ غساك ٌعمْ أدٕ  وَ غاساك ٌعان ؾااسبْ فٗادلن ؼاة ا٩ٖا

نتيةثةس عةً اريمةزٗ    اارضةٕٛ  ٍّذِ ارزّآ٘ ارغزٓف٘ تةطٕ مؾ اقاع رلةنةا  
ٍّيةاك مؾةا ٓس رةثدٗ تةتغد ّتتةة ل ّتتوة          ,اركاعزٗ ّارز٠ٓ٘ انتتةارٔ٘

 ع  ا٤ٓاو ّتغد ا٤ّقاا ّتطْر ا٤لْال .
 اصتفافةةت ا٦ٓةةاا ارغةةزٓف٘ ّارزّآةةاا اركزقتةة٘ وت عٔةةاٌ رو  -5

اركة  ّارتٔةُ عةاريفط ّوت حتةذٓز ارةقة٣ٛ عةً عْاقةةُ ارْخٔنة٘ قةةال ا          
َْتةاؾت َٟ        ا َٕجِّكِر٬ َُٝز َْٜضك٨٧َ اْ٘ ٌََِٙجكْئَس  ٌِ٭٥َكب   َٟ َٛ َخبِ٘كِد٬ َٟ  إ,72ارشمةز: ُخُٙك٧ْا َأْثك٧َاَة َع٥َك١َّ َّ اَّ٘كِي٬ ِ

 َٟ ََاِخككِر٬  َٛ َٞ َع٥َكك١َّ ََِر٫ َسككَ٭ْدُخ٧ُٙ ْٟ ِلَجككب َٞ َلكك ِْٕجُر٦ ,رٖ ؽةةا زًٓ رر٬َٛ٢ْسككَز
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ٖإً القٗاواٛ    يإلّٗث٦ثٛ ٥ ٖكمىّي اهلل ٥ٔ ٍٖ س ّقال رصْل ا   ـ(:
ُٕ ٔوماْك دبااز ٔوقان كتااه      :٥ٔ ٖصكّٗي ٔهلي عراب ألاٗي  رٖ قلٔةا  غاٗ  شا

(:ارةنةةا رةةثد ارشرةةا عا٢ختٔةةال ّارتكةة , ّقةةال رعةةْ بةفةةز ارةةةاقز   
   ْ ّقةال رعةْ عةة  ا  بةفةز عةً      الكرب ز اٞ اهلل ٔاملتكارب ٍٖااشع اهلل ز اٟا

لمىتكربَٖ ٖقاه لاْ: ضاقس  غاكٜ     اُ يف دٍّي لٕا ّٖا(:   ستن  ارؾا ق  
ا  اهلل عص ٔدن غدٚ سسٓ ٔضألْ عص ٔدن أُ ٖأذُ لْ أُ ٖتاٍفظ فتاٍفظ فاأسس     

خرتىةةاِ قة  رّاٍةةا علنةةاٛ  ٍّيةةاك عغةةزاا ا٤لا ٓة   ةةد مةا ا   ((دّاٍي 
مْصْعاتَه اذت ٓثٔ٘ مةً عةاٛ ٓزابة  ارْصةاٜا مةث٣ع ادتةشٛ        اذت ٓ  وت

 ب بَا  اريفط .مً رعْا (60, 59, 58 اذتا ٖ عغز رعْاب 
ّعٔةاٌ رصةةاعُ    لناٛ ا٤خ٣ق  ْثاع وت ع٣ج ارك ّق  ررز ع -6

ّمياعةةُٝ مق مةة٘ رةةة٣ج ٍةةذا ارةة اٛ ارْعٔةةا مةةً لٔةة  رتةةٙ ّصةةزٚ اؾت   
ي٘ ستنة  ّيل  اريفط ا٤مارٗ عارضْٛ. ركً ٓكفٔيا رٌ ىت عز رتاب ا  ّص

ٌ ذتؽت ارتةاعةؽت  ستن   ـ( ّصةدٗ ارؾةا    ّمةا بةاٛ وت رو اركة     عإلضةا
رفٙ ا  صةعاىُ علٙ ٍةْٚ   إٓثارارتْاف  ّما ّر  وت ّبْب  اّم 

فاىُ خد ع٣ج نتً عقا ّت عز ّخد  ّاٛ نتةً   ّإرا تَااريفط ّر ةتَا 
اركلةٔين عضةي ِ ارؾةعٔ  عةً      ا٨صة٣و رّٚ ثقة٘   , ّق عزح ّاصتةؾز

( قال: قال ا  عش ّبةا:  لتشٗ ارثنارٕ عً رعٕ بةفز ارةاقز   رعٕ
٘ ٔع ىيت ٔبّاٟ٘ ٔعمٕ ازتفاع٘ ٥ ٖا٤ثس عباد وا٤وَ ِإاٙ عماٜ      ٔعصت٘ ٔد٦ل 

ْ    إ٥ِٕآ يف غ١ وَ أوس الدٌٗا  لستاْ ٔقاىٍة   ِٔىتاْ يف آ  دعماة نٍاآ يف ٌفطا
 (. كٍة لْ وَ ٔزاٞ ػازٚ كن تادسٔالطىأات ٔا٧زض زشبْ 

( ارفضا : ٍْ ما ٓقاعا ارؾ٣ا, ٍذا انتةيٙ ارْصٔ  ٥ٔ فطا ّا  -7
مً ا٦ٓ٘ اركزقت٘ ٍّْ مضتفا  مً رلناا ارلغْٓؽت وت ادتام  ٍْ ارماٍز 
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مةيةٙ ارفضةا  وت    إٌ :تفضد رفم٘ ارفضةا , ركةً ر لةف انتفضةزًٓ ررةزّا     
ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ ٍْ قتا ا٤ىةٔاٛ ّانت١ميؽت رّ رخذ انتال عغد لس رّ ا٤خةذ  
عغد لس رّ ار عاٛ اؾت  د عةةا ٗ ا  صةةعاىُ, ٍّةذِ انتةةاىٕ عأكتةَةا      

مةيةٙ ّالة  ٍةْ اعتغةاٛ مةؾةٔ٘ ا  صةةعاىُ ٍّةْ ٓة١ّل اؾت         تزب  اؾت 
ارفضةةا  انتقاعةةا رلؾةة٣ا فةةاٌ ا  صةةةعاىُ عيةةٙ  تغةةزٓةاتُ علةةٙ قةةةس      

مةةا فٔةةُ مفضةة ٗ عةة ٓ ٗ ّمل  إ٢مؾةةاو ّمفاصةة  وت ا٤فةةةال فلةةه عتةةزو 
, فكةةا مةؾةةٔ٘ تةة١ّل اؾت ارفضةةا     ررٔةة ٗمةةا فٔةةُ مؾةةلع٘    إ٢ْٓبةةف 

عتغٙ مةؾةٔ٘ ا   فضا  ّررا ِ فق  إارقزر ّرا مً اعتغٙ ارّارتزاب ّ
 ّررا ٍا ّرا مً ررا  مةؾٔ٘ ا  ق  ررا  ارفضا  ّارتزاب . 

رةلةةةْ وت ا٤ر  مؾةةة اق ا إرا ّٗمةةً ٍةةةذا ارةٔةةةاٌ ٓتولةةٙ رٌ   
ارفضةةا  وت ا٤ر , ّرةةةا ّبةةةُ    إرا ٗخةةاـ مةةً مؾةةا ٓس ّررةةْاٌ     

عَا رةٔاٌ ع ٗ قة رّ عأمزٍاارةلْ ٍْ ا٢عتياٛ  را ٗارتيؾٔؿ عارذرز ٨
 إرا ٗ–رغةةةز  ارتنَٔةةة  ّارتْقٝةةة٘ رةةةذرز ارةةةةاو   رّّعمةةةه مفضةةة تَا 

 فاٌ اذت ٓ  وت ا٦ٓ٘ عً علْ قارٌّ ّاصتة٣ُٜ. -ارفاص 
وت مةياٍةةا ّصةةة٘ وت مةة رْ ا  إقةة٣قوت ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘  -8

 -ركيُ ق  ّر  علُٔ ختؾٔؾاٌ ّتقٔٔ اٌ وت مْر ًٓ:
ْٛ    ِاٞ َرْغَز١ُِجكك: قْرةةُ تةةةاؾت ا٤ّلانتةةْر   ُٕ ِّككْر َلكك١ َٕ َٞ َل١ْكك٣ُ ٠ُ َٜككب ُر٥َ١ْكك٧ْ ََٔجككآِرَر  ٧ْا 

َِٔر٬ٝككبً  ُّككْدَخاًل   ُٕٛ ْٛ ٠ُ٦َككْدِخْٙ ُٕ , ٢ّ رٓةةف وت ظَةةْر ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ وت   31اريضةةاٛ:َسكك٭َِّئبِر
ابتيةْا عً انتةاؽٕ اركةةدٗ   إرامْر  ا٢متياٌ ّارتفقا علٙ انتضلنؽت 

ٗ ّٓ خلةَه ادتية٘   ادتلٔل٘, غتفا ا  عيَه صٔٝاتَه ّمةاؽةَٔه ارؾةغد  
ارتكةاب انتةاؽةٕ ارؾةغدٗ رّ اصتؾةغاراع      ٙعل إ زاٛ, ّرٔط ٍذا عإرىُ
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علةٙ انتةؾةٔ٘    ا٨قة او تضةاستاع وت عةأىَا إر رٌ ىفةط     رّرةة  انتةاؽةٕ  
ّرْ راىت رؽغز مةؾٔ٘ مةً  ٌّ اعتيةاٛ ّارةرتاث عكْىَةا مةؾةٔ٘ ا       

زٓةة  ا٦ٓةة٘ ت ّإفتةةا ,ٍةةْ مؾةة اق رلنةؾةةٔ٘ اركةةةدٗ ارةة  رمزىةةا عابتياعَةةا 
ٌ ارغزٓف٘ ّع  انت١ميؽت عتكفد صٔٝاتَه ارؾغدٗ ار  ٢ غتلْ ميَةا    إىضةا

ز اثزمةةاا ٜعغةةزا ابتيةةاب رةةةا  فُ وت ىفضةةُ رّ  فلتةةُ رّ بَلةةُ   رقةةة
 ّعماٜه انتةاؽٕ. 

انتْر  ارثاىٕ: ا٦ٓاا ارة ٓ ٗ ّارزّآاا اركثدٗ انتزّٓ٘ وت رتف 
ع٘ ثنةة  ّيل ستنةة  اذتةة ٓ  مةةً ارطةةزٓقؽت هتةةا  ل علةةٙ ثةةةْا ارغةةفا   

 علَٔه ارؾ٣ٗ ّارضة٣و( ّانت٣ٜكة٘ ّرةةة  انتة١ميؽت هتةً عةَ  عةاذتس        
    ٘ ََا اَّ٘كِي٪   ّاختذ عي  ا  عَ اع ّرفٕ ا  رةُ قة٢ْع ّررٌ رةُ عارغةفاع َٜكٟ 

٠َِْك٣ِ    ٍَُك ِل١ْكَد٢ُ ِا َّ ِثِب , ّقة  اعةةتَز عةً رصةْل ا   ـ( قْرةةُ:    255ارةقةزٗ: ٬َْتك
(( ٍّياك رّآاا متةْاتزٗ مقةنْىاع   الكباٟس وَ أويتا لست غفاعيت ٧ِن   

ارؾةاذتؽت لٔة    اع٘ رةة  عةا  ا  مً انت١ميؽت  رت علٙ ثةْا ارغف
ٓغفةٌْ ٓةْو ارقٔامة٘ عية  ا  صةةعاىُ ّتيفة  عةفاعتَه ّتؾةد ّصةٔل٘         

 رةفْ ا  صةعاىُ ّ فزاىُ نتً عفةْا  ه مً رؽعاب اركةاٜز.
ٍةذِ ا٦ٓة٘ ارغةزٓف٘ ارة       ّق  ٓ عٙ ّقْ  ختؾٔؿ ثار  وت -9

 رت عْفْا علٙ رٌ ار ار ا٦خزٗ ّما فَٔا مً اريةٔه انتقةٔه ّارثةْاب   
٢ ٓيا ةةةةا مةةةةً ررا  ارفضةةةةا  ّارطغٔةةةةاٌ ّاعتغةةةةٙ ارك ٓةةةةاٛ   انتضةةةةت ٓه

ّا٢صتة٣ٛ عأٌ ٓقال: ق  ّر ا رآّاا رثدٗ ب اع ؽةزعت٘ انتة رْل رّ   
  ّ يل ستنةة   علةةَٔه قزٓةةة٘ مةةً ارؾةةزال٘ وت رٌ ا٢عةةرتاح ع٢ْٓةة٘ ستنةة  

ىارِ ّبعٔنةُ, مةث٣ع   ّارض٣و( تْبف ارت٣ـ مً عذاب ا  ّصيطُ 
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ّوت عةةاب  ُّمةزفتةةّر  وت اركةةاوت ّارةةْاوت وت رعةةْاب ّبةةْب اذتوةة٘    
ّبةةْب مةةْا٢تَه ّا٨قتةة اٛ عَةةه ّاركةةٌْ مةَةةه عارتؾةةْـ رّآةةاا 

ٓةةين رفآة٘ ستةةتَه     –ارضةي  تفٔة  ٍةذا انتةيةٙ      ٘رثدٗ ّعةقةَا ؽةعٔع  
ارةة رباا ّرئةةا ارةة ار ا٦خةةزٗ عةةا رئةةا ارضةةةا ٗ ارةمنةةٙ    ٢ّّٓةةتَه

( رّٚ صةة  عةً ظزٓةا عةً رعةٕ بةفةز ارةةاقز          -ارةلٔا وت ا٦خزٗ
وَ أسم أُ وٜٗ سٗاّٚ تػبْ سٗاٚ ا٧ٌبٗاٞ ٔميإت  قْل رصةْل ا   ـ(:    

سضّا السمحَ فمٗتٕه عمّٗا ٔلٕٗاه نوٗتٛ تػبْ وٗتٛ الػّداٞ ٖٔطكَ اؾٍاُ اليت 
عرتت٘ لمقٕا وَ طٍٗيت المّي ازشبّي فّىا٘   فإٌّيٗقتد با٧ٟىٛ وَ بعدٓ  ٔلْٗ ٔل

(( .. ٍذِ ارزّآ٘ ٔعمى٘  ْٖٔٔن لمىخالفني هلي وَ أويت المّي ٥ تٍاهلي غفاعيت
ّىماٜزٍا ٓكا  ٓكٌْ ؽزعتاع وت رٌ زتةز  ٢ّٓةتَه ّستةةتَه رةاح رةلةْ       

صتةلٙ رّ رفض  ار رباا ارةلٔا وت ار ار ا٦خزٗ ّاٌ راٌ ق  اصتك  ّا
 . لتٙ ارةمنٙ ّقغٙ ّارتكف مةاؽٕ ا  صةعاىُ 

ركً ٍذا ٍّه فاص   فةُ ا٤ٜن٘ انتةؾْمؽت  ص٣و ا  علةَٔه(  
لٔ  ّر  وت انتقاعا رّآاا رثدٗ ٓةضز لؾزٍا ّكتةَا تؾةزا عةأٌ   
زتز  ار٢ْٓ٘ ّاثة٘ ٢ ٓيف  ّرٌ زتز  ا٢ىتضاب اؾت رٍا ارةٔت ع٢ْٛ رّ 

ارةنةا ارؾةاو ّارةْر  عةً      إرُٔمل ٓيقه  ا ٢ ظت ٖ ماىضف رّ ضتٍْن
ا٨صة٣و  وت ا٤ر , ّقة  رثةةت ثقة      ّا٨فضا ستارو ا  ّعً ارفضا  

دٍنةةا عةة ٗ  ٓةةاا ّْٓبةة  وت اوت رتةةاعٕ  اركةةاوت( ّ ارةةْاوت( ٍةةذِ ارزّ
رخزٚ ّق  تقنيت ارتأرٔ اا اركثدٗ ّارتغ ٓ اا اركةدٗ علةٙ عة و   

ُ       ا٢ رتار عار٢ْٓة٘ ّاث  ةة٘ مةً  ٌّ فةه قاعة٘ ا  ّارةْر  عةً ستارمة
( شتاقةاع رلة ٍه ّارتقْٚ وت ارضز ّارة٣ىٔ٘, قال رعْ بةفز ارةاقز  

اهلل تعا   ٖا دابس أٖكتف٘ واَ اٌتشان التػاٗع أُ     أطاعاهلل وا غٗعتٍا إ٥ وَ  فٕ
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  ْ ٖقٕه عبٍا أِن البٗة؟ فٕاهلل وا غٗعتٍا إ٥ وَ اتقاٜ اهلل ٔأطاعا

رة ار  رٖ ارةاقةة٘ اثنةْ ٗ ارضةةٔ ٗ وت ا   
قال: صةت رعا عة  ا   , رّٚ سٓ  ارغعاوا٦خزٗ نتً اتقٙ ا  ّرقاعُ

عمٗكي بتقٕٝ اهلل ٔالٕزع ٔا٥دتّا  ٔؾد  اؿدٖح ٔأ اٞ ا٧واٌٛ   ( ٓقةْل 
ب ري ألطٍتكي  ٔكٌٕإا شٍٖاّا   ٔسطَ اـمق ٔسطَ اؾٕاز  ٔكٌٕٕا  عاٚ ا  أٌفطكي 
أطااه السكإع    إذاُ أسادكي  ا٥ٔ تكٌٕٕا غٍّٗا  ٔعمٗكي بطٕه السكإع ٔالطاذٕ  فا   

وَ لمفْ ٔباه: ٖا ٖٔن أطاعٕا ٔعؿٗة  ٔضذدٔا ٔأبٗة إبمٗظٔالطذٕ  ِتف 
ّمةةً انتةةةةاىٕ ادتلٔلةة٘ ارةةة  تقةةةنيتَا ٍةةذِ ا٦ٓةةة٘ ارغةةةزٓف٘     -10
ز ا  صةةعاىُ رصةْرُ اركةزٓه    ٕ ضتةْ ارتْافة  لٔة  رمة    لة نارة ا٨رعا 

ز بَة٘  خٯة , ّر110اركَةا: (رىةا عغةز مةثلكه    إفتةا  ـ( رٌ ٓقْل اعتة اٛ:   
 ٓةْلٙ إرةٕ( ّقة      -رعةين بَة٘ ارزصةار٘ ّاريةةْٗ    -فُٔ  ادت٣ل ّارةمن٘

ُ راٌ رصْل ا   ـ( قة ّٗ وت ارتْافة  إر رةاٌ مة       ُ ّر رؽةعاع  تةاعة
ال ّقة  لةذر ٍةْ    رأىُ رل ٍه ٢ قتتاس علةَٔه ٢ّ ٓةلةْ ٢ّ ٓتكة , رٔة    

ل ستنة    (:  رع  اؾت ارتْاف  ّقال اعيةُ ؽةا ق ي   ـ( مً ارتك  ّر
((  ففععاو ىمعن تكعع ىضععاو    ان يف السماء ممكني ميكمني بالعباد فمن تياضع  ل   

 ٢ّع  رٌ ٓكٌْ ارتْاف    تقزعاع ارُٔ .
ّاذت  علُٔ رثدٗ بة اع, ّقة  ؽة      ّارزّآاا وت م ا ارتْاف 

أن ترضع    إن معن الوياضع   ا عً رٍا عٔت ستنة   ـ(:   وت ارت  ارغزٓ
باجملمس دىن اجملمس ىان تسمم عم  من تمق  ىأن ترتك املعراء ىان كتعحم اقعاال ى     

(( ّقة  رّٚ لة  ا٤مة٘ عةة  ا  عةً عةةاظ       حتب أن حتمع  عمع  الوقعي    
 ر ( اىةةُ رةةاٌ رصةةْل ا   ـ( ظتلةةط علةةٙ ا٤ر  ّٓأرةةا علةةٙ   
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ّرّٖ  , عةْٗ انتنلةْك علةٙ خةةش ارغةةد      ا٤ر  ّٓةتقا ارغاٗ ّظتٔف
 إرةٔكه رةٕ   رٓؽت:اْ( قةال رلعة  ّلةٔةُ عٔضٙ عً مةزٓه    عً ىيب ا 

لاب٘ اققٍْا رةٕ, فقةارْا: ققةٔت لابتةك ٓةا رّا ا , فقةاو فغضةا        
رلةس اريةاظ عارت مة٘     إٌرق امَه, فقارْا: ريةا رلةس عَةذا ميةك, فقةال:      

ةةةة ٖ وت اريةةةاظ تْافةةةةت ٍكةةةذا ركةةةٕ مةةةا تتْافةةةةْا ع  إفتةةةاارةةةةامل 
بالوياض  تعم احلكمة   بعالوكع  ىكعكل    رتْافةٕ ركه, ثه قال عٔضٙ:   

( (( ّق  ؽة  عةً م٢ْىةا ارؾةا ق      يف السهن ًتبحم الزفع   يف اجلبن
ىتياضعيا ملن تعممينه العمعم   اطمبيا العمم ىتزًتيا معه باحلمم ىاليقاف  قْرُ:   

يا عممععاء ابععافًن فٌععكلب بععاطمكم ىتياضععيا ملععن طمبععوم متععه العمععم  ى  تكينع  
(( ىضةأرُ تةةاؾت ارتْفٔةس ٤ٌ ىكةٌْ متْافةةؽت وت كتٔة  عة١ٌّ        حبقكم

 ,وت ع٣قاتيةا ّارتةاقاتيةا   ,وت بلْصةيا ّزتلضةيا   ,لٔاتيا وت تةلنيا ّتةلٔنيا
ّوت عةةاقٕ ميةالٕ لٔاتيةا اىةُ ىةةةه     ,وت قٔاميةا ّقةْ ىةا, وت صة٣ميا ّحتٔتيةا    

 انتْؾت ّانتْفس ّانتةؽت.
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى
َٟ َٟ ٣َُ٘ ا٘د٬ِّ ُْٜخِِٙص٭ ُِٜر٦ا ِاَّ٘ب َِ٘٭ْمُجُد٦ا ا٣ََّٙ٘  َٜب ُأ ٦َ

ارتامض٘ مً صْرٗ ارةٔي٘ ٍّٕ صةْرٗ لامسة٘ تةةؽت     ٍذِ ا٦ٓ٘ -1
رؽْل ارزصار٘ اثن ٓ٘ ّما ررٓ  مً رٍا اركتاب ّمً انتغةزرؽت ٍّةٕ   

ٌ ت عٍْه اؾت  ٘   - ا٨قتةا ٘  -عةً لوة٘ ّعٔية ( ّتةأمزٍه   ستنة    عزصةار
ٛ   خارؾ٘  عارةةا ٗ  فنةً رفةز تةة ِ     :رُ صةعاىُ, ثه تتع ث عةً ادتةشا

ّمً يمً ّعنا ؽاذتاع تة ِ جبي٘ ع ٌ ّرفْاٌ  ,عيار بَيه خار اع فَٔا
ارزصةار٘   رؽةْل مً ا  ار . ٍّذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ تتكفا عٔاٌ رؽا مً 

 ةةا ٗ.اثن ٓ٘ ٍّٕ رٌ ٓةة ّا ا  شتلؾؽت رُ ار ًٓ ّار
 ا٤مةةزّارةة  ٍةةٕ ارغآةة٘ مةةً –انتةةزا  مةةً عةةةا ٗ ا  صةةةعاىُ  -2

صةةعاىُ   إرٍُٕٔ ارضلْك  -ارزعْعٕ ّا٤ؽا ارثاىٕ مً ارزصار٘ اثن ٓ٘
ّا٢ىؾٔا  ٤ّامزِ ّىْأٍُ, فةاٌ ارةةةا ٗ علةٙ مةا ٓمَةز مةً        ُرّارتذرا 

ّارتذرا فٔقةال: قزٓةس مةةة ٗ رٖ مضةلْر٘      ّفةَا ارلغْٖ ٍٕ ارضلْك
ّارضةةد علةةٙ ىَوةةُ ّ ٓيةةُ عامتثةةال    إرٔةةُرلةة٘, ّعةةةا ٗ ا : ارضةةلْك  ّمذ

ٍّةذا   رّامزِ ّابتياب ىْأٍُ صْاٛ تطلةت قؾ  ارتقزب رو مل تتطلف
٘ وت مةياٍةةا رةة ًٓ ا   ٍةةْ ارتةةذرا   ٍّةةٕ ارةةةةا ٗ رةةُ, ٍّةةٕ مضةةاّق     

 ارذٖ رمزىا عُ.  ا٨لضاٌصةعاىُ ّرلةنا ارؾاو ّ
وت ارةة ًٓ ٍةةْ تيشٓةةُ ارةة ًٓ  ( ا٨خةة٣ـشتلؾةةؽت رةةُ ارةة ًٓ  -3

ّارةةا ٗ ّارتةةٔ٘   وت ارةنا عً  د ا  صةةعاىُ عةأٌ ٓقؾة  عأعنارةُ     
كتٔةَا رفا ا  صةعاىُ  ٌّ صْاِ, ّرْ ربةيا اؾت رتف ارلغ٘ ّبة ىا  

ارةة ًٓ   ٓةةةين ـتعةةٔ  ارةة ًٓ ّختلٔؾةةُ ّتؾةةفٔتُ مةةً       إخةة٣ـاٌ 
ك ارزٓةاٛ وت  ٓيةُ,   عْاٜف ارزٓاٛ ٓقال  رخلؿ  ٓيُ  ( رٖ استقةُ ّتةز  
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تضتْٖ رعنال ارةة  وت ارماٍز ّارةاقً فة٣   ٌر ا٨خ٣ـ إٌّق  قٔا: 
ٓمَز اىُ ٓةنا   صةعاىُ ّوت ارْاق  ٍْ مغةزك عةا   ةدِ ٓزاٜةٕ  ةد      

فة    فا٨خ٣ـا  رّ ٓزبْ ارضنة٘ عي  عة  شتلْقاا ا  صةعاىُ, 
رةدٚ اريةاظ ميةُ    ارزٓةاٛ رٌ ٓةةة  ا  ّٓطٔةةُ     إٌارزٓاٛ ّارضةنة٘ لٔة    

ّٓةتقةة ّا فٔةةُ خةةداع رةةٔط فٔةةُ ّاقةٔةةاع,      إرٔةةُررةةك ّرٔولةةف رىمةةارٍه   
ّارضنة٘ رٌ ٓةة  ا  ّٓةنةا ؽةاذتاع ربةاٛ رٌ حتة ث رةُ مسةة٘ ّبةاِ        

ّ  رثدٗ عً عي  ارياظ ّق  ىَٔيا وت يٓاا  ارةةةا ٗ ارغزك عةا  وت ارة ًٓ 
ٌَْٙ     ّارةنا ارؾاو ََثِّك٣ِ  َّكبب  َٞ ٬َْرُعك٧ ِ٘ َٔكب َٝكٟ  ََثِّك٣ِ        ٌَ ََِح  ْْ ِثِمَجكب َٝكاًل َهكبِ٘ؾًب ٦ََ٘كب ٬ُْتكِر ْٗ َل َٝك َ٭ْم

ََٞأَؽدًا ٧ُٔ ُّْٜتِر ْٛ ِثب٣ِّٙ٘ ِا َّ ٤ُ٦َٛ  َْٔضُر٤ُ ُٟ َأ ِٜ َٜب ٬ُْئ رنةا ّر   ,106ْٓصا:٦َ
ٔواَ  وت ارزّآاا ارتةةد عً ارزٓةاٛ عارغةزك, قةال رصةْل ا   ـ(:    

ق  ّلمٍاع فّٕ وػسك ٥ٔ ٖقبن اهلل عىن وساٞ عىن عى٦ّ مما أوس اهلل بْ وساٞاٚ
 ُ فضةةز رعةةْ عةةة  ا  ارؾةةا ق يٓةة٘  ٢ّ ٓغةةزك عةةةةا ٗ رعةةُ رلةة اع( عقْرةة

تصكٗاٛ الٍااع   ٖطمام   إمناا   السدن ٖعىن غ٠ّٗا وَ الجٕاب ٥ ٖطمم بْ ٔدْ اهلل
ّق  صٝا رصْل ا  ٖطىع بْ الٍاع فّرا الرٙ أغسك بعبا ٚ زبْ أُٖػتّ٘ 

الٍذاااٚ يف أُ ٥ ؽااا ع اهلل  إمنااااريوةةاٗ  ةة اعل فقةةال  ـ(:  ـ( فةةٔه
ٖعىن مبا أوسٓ اهلل ثي ٖسٖد قٔا رُ: فكٔا غتا   ا ل قالفٗخدعكي..

ٜ بْ نريٓ  فاتقٕا اهلل يف السٖاٞ فاٌْ الػسك باهلل  اُ  ٖإً القٗاواٛ    املساٟ٘ ٖادع
ف٦ لا٦ف   أدسكىمك ٔبطن بأزبعٛ أمساٞ: ٖا كافس ٖا فادس ٖا نا ز ٖا لاضس سبط ع

لك الًٕٗ  فالتىظ أدسك ممَ كٍة تعىن لْ
ٍْ ارذٖ ٓطلف عةنلةُ ارؾةاو إظَةار ت ٓيةُ      انتزاٜٕ انتغزك

ُ, فلةةْ رةةاٌ ٢ ٓقؾةة  رليةةاظ ميقةةناع إؾت اظَةةارِ   ّقؾةة ِ رةةُ صةةةعاى 
ظ ّإ٢ إظَار ارؾ٣ا ّارت ًٓ رماو ارياظ مً  ٌّ قؾ  ايعةنلُ إ٢ ار
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ا  فَذا ميافس ّوت ار رك ا٤صفا مً اريار قال ا  تةاؾت:  ارتقزب اؾت
َٞ ا  َُٔسب٩َ٘ ٬َُرآُإ٦ ٧ُْٜا  َِب ٧ُْٜا ِا٩َ٘ ا٘صَّاَلِح  َِب ََا  ْٛ ٦َِا َُِل٥ُ َٞ ا٣َّٙ٘ ٧َ٤ُ٦َ َخب َُِل٧ َٟ ٬َُخب ِّ٭ ٌِ ١َُٝب َّ اْ٘ ١َّ٘بَس ٦ََ  ِا

َِِٙ٭اًل َٞ ا٣َّٙ٘ ِا َّ  ُُٔر٦  . 142( اريضاٛ: ٬َْي
ٍز ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ ّبْب اخ٣ـ ار ًٓ ّختلةٔؿ ارةنةا   ظا -4

لةف ارزٓةاٛ ّقؾة     ة٘ ّعْاٜف ارئ٘ انتفضة ٗ فٔكةٌْ ق  مً ارزٓاٛ ّارضن
ارضنة٘ ادتٔ ٗ عي  ارياظ عن٣ع ستزماع ّمةؾٔ٘ رةةدٗ ٍّةْ ارةذٖ  رةت     

 علُٔ ارزّآاا ارة ٓ ٗ ّق  ع ا عةقَا عيَنا عارغزك رنا تق و .
ٓؾةل  ارتقةزب عةُ اؾت ا  بةا عةأىُ       ّارا راٌ ارةنا لزاماع ٢

فاىُ ٢ ٓتقزب اؾت اذتةٔف ؿتا ٓةغقُ ّٓكزٍُ ّق   رت عة  ارزّآةاا  
( اٌ رصةْل ا   علٙ ررك لٔ  صةقت رّآ٘ مضةة ٗ عةً ارةةاقز     

   :إُ املساٟ٘ ٖدعٜ ًٖٕ القٗاوٛ بأزبعٛ أمساٞ ٖا كافس ٖاا فاادس ٖاا    ( ق  قال
   .   (ٖا لاضس سبط عىمك ٔبطن أدسكزنا 

( قةةةْل ا  بةةةا ّعةةة٣ وت  ّرّٚ ار قةةةٕ عةةةً ارؾةةةا ق   
لري غسٖك  فىَ عىن ل٘  أٌادن: ٖقٕه اهلل عص ٔ  ٓ  ارق صٕ ارغزٓا اذت 

ٙ  رٖ ارةنا ارذٖ رعزك عُ م  ا   دِٔل ريٙ فّٕ , (( ملَ عىماْ: ناري
أٌا ّرّٚ مضله وت ارؾعٔ  عً ارييب  ـ( قال: قال ا  عش ّبةا 

كاٞ عَ الػسك  فىَ عىن عى٦ّ أغسك فْٗ نريٙ فأٌا وٍْ بس٢ فّٕ لمرٙ أنٍٜ الػس
أغسك

ؾةاو انتْبةف ٢ىق٣عةُ اؾت    رارزٓاٛ انتةغْ  انتةطا رلةنةا ا  -5
ٍْ اٌ ٓ خا وت قؾ ِ رفٙ  د ا  ّر٠ٓ٘  د ا  صةعاىُ  عنا صٞ

لؽت ارةنا رّ قةلُ مقارىةاع رةُ  ٔة  ٓكةٌْ رزفةٙ  ةد ا  م خلٔة٘ وت        
ارزٓاٛ عة  ارةنا ّعة  اىتَاُٜ ّارتنارُ  ّرما, ّإظتا ِزٓكُ ضتْ ارةنا حت



 13 ..........................................          مكارو ا٤خ٣ق

–ا  صةةعاىُ   إ٢ ٔ  راٌ ارةنا عتنامةُ خارؾةاع   ّمل ٣ٓلةي فٔةُ     

فَةةذا ٢ ٓقتقةةٕ عطةة٣ٌ ارةنةةا رْقْعةةُ ؽةةعٔعاع خارؾةةاع ؽةةافٔاع عةةً      
 إٌ ّا٤فقةا لٔة    ا٤ّؾتم٣لم٘  ةد ا  صةةعاىُ, ىةةه ٍةْ خة٣ح      

ً عنا ؽاذتاع رٌ غتفُٔ ّٓكتنُ ٢ رٌ ٓةليةُ رمةاو انتة٥ ّاريةاظ     نت ا٤ّؾت
ىةه رْ اقلة   ةد ارةامةا     ,ما او عن٣ع ؽاذتاع قؾ  عُ ّبُ ا  خارؾاع

ٛ صةْاٛ اقلة    – إرا ٗعلٙ ارةنا مةً  ٌّ   ارةنةا رّ علةه عةُ عةة       رثيةا
ارغةةد علٔةةُ ّؽةةار رةةُ ؽةةٔت  عةةإق٣ اىتَةةاِٛ  ٔةة  فةةزا ارةامةةا ّصةةز 

رةةاقز  اأظ عةُ رّٚ سرارٗ وت ارؾةعٔ  عةً رعةٕ بةفةز      ف٣ عة  -لضً عُ
 فٔضةزِ ررةك    إىضاٌارغٞ مً ارتد فداِ ( صأرتُ عً ارزبا ٓةنا

الٍاع اـاري اذا ي ٖكاَ   ِٕٔ وم أُ ٖ ّس لْ يف  إ٥٥ بأع  وا وَ أسد قال:
د ّاتٙ عارةنا ارؾاو ٤با مل ٓكً ؽي  ارت إرارٖ رلكؾٍع ذلك ل

٤بةا ارضةنة٘ ّرٔمَةز رةُ ارتةد عية  اريةاظ, رّٖ عةً         ارياظ رّ  ر٠ٓ٘
رعةةٕ رر  رلتةةُ ا ( قْرةةُ رزصةةْل ا   ـ(: ارزبةةا ٓةنةةا ارةنةةا    

 إٌّضتةً ىةةةزح  املاا٤وَ ٝداان بػااساتمااك عريفضةُ ّظتةةُ اريةةاظ قةال:    
علٙ ىفضُ عؾدٗ ٍّْ مطل  علٙ ما ٓة ّر وت خلة ِ ّظتةْل وت     ا٨ىضاٌ

ٙ   لرغد فضزِ رركعاقيُ ٍا عنا   ّل ِ ثه اقل  ا  رو عنةا   ّرتة
ّ دِل ىضأرُ تةاؾت ارةؾن٘ ّارت٣ـ  عارتد لؽت ارةنا قاؽ اع عُ رعُ

ّتؾفٔ٘ ا٤عنةال مةً عةْاٜف ارضةنة٘ ّارزٓةاٛ اىةُ مسٔة          ّا٨خ٣ـ
. زتٔف

ىفضةةُ وت ٍةةذا اسةةال خغةةٔ٘ فضةةا     ا٨ىضةةاٌغتتةة   ٌرٓيةغةةٕ  -6
َا ع٣مةاا انتزاٜةٕ ارة    رعنارُ ّلةه ربزِ, فداقف ىفضُ ٍا تتْفز فٔ
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ُ  ارمةةد انتةة١ميؽت   ( فٔنةة  اإرَٔةةررعةة ىا  ثاا٦خ :رّٖ عطزٓةةس مةتةة  عيةة
ُِٖشَىاَد يف  كااُ ٔسادٓ ٔوا    إذازأٝ الٍاع ٖٔكطن  إذاع٦وات لمىساٟ٘: ٍٖػط  م أُ 

ٍّيا مشال ا٨ق او فلٔواٍ  انتزٛ ىفضةُ ّغتتة  قؾة ِ رٔنٔةش     مجٗع أوٕزٓ
غزرؽت رو وت ؽةا ارؾةاذتؽت انتةتقؽت,    لارُ ٍا ٍْ وت ؽا انتزاٜؽت ّانت

وت عةة ا  انتةةزاٜؽت ارْابةة ًٓ    -٢ مسةة  ا  عةةذرك –ّارا ّبةة  ىفضةةُ  
رلؾةةفاا ارث٣ثةة٘ ٓةةة ر عةةارة٣ج: ارتْعةة٘ ر٢ّع ثةةه ستارعةة٘ ارةةيفط ا٤مةةارٗ  
ّزتاٍ تَا عادتَا  ا٤ر  لتٙ ٓؾا اؾت مزلل٘ ٓتٔقً فَٔا اصتْاٛ ارضز 

قً ّؽفاٛ رعنارةُ مةً عةْب ارزٓةاٛ     ّارةلً عي ِ ّمضاّاٗ ارماٍز رلةا
فنً راٌ ظاٍزِ ررب  مً عاقيةُ خةا    ٢ّإّقؾ  ارضنة٘ عي  ارياظ 

 مٔشاىُ عي  ا  رنا قال عاقز يل ستن    ( .
ّعة  ؽ٣ا ارضز ّاصتْاُٜ م  ارةلً ّعة  تضةاّٖ ارمةاٍز    -7

ّارةاقً ّعة  ارتْع٘ عنا مقٙ ٢ ع  مً رٌ ٓققةٕ رعنارةُ ّٓتة اررَا    
ّعطا عارزٓاٛ ّارضنة٘, فاٌ ارتاٜف مً ارذىف رنً ٢ رىةف رةُ    هتا فاا

    ُ  رنا ّر  وت اذت ٓ  ارغزٓا ّاٌ ا  عتف ارتةْاعؽت رنةا عغةز صةةعاى
ّلضةف ٢ّ تؾةع     ا٨ثةه , ركةً ارتْعة٘ تزفة  ارةقةاب ّتشٓةا      وت قزيىُ

ُ ٔعقؾ  ارضنة٘ ف اععاق٣ع عضةف ارزٓاٛ رّ ّق  فاص ارةنا ارذٖ مقٙ 
 .ّققاٛ  ستتاباع اؾت ت ارك عا ٓةقٙ عاق٣ع

8-    ٘ ّمةةا تفةةزق ارةةذًٓ رّتةةْا   ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ صةةةقتَا يٓةة
رٖ اذتو٘, ّؿتقتقٙ قزٓي٘ ارضٔاق اركتاب إ٢ مً عة  ما باٛتَه ارةٔي٘

 ْ ارَٔةةاركتةةاب مةةً   رّتةةْاقةة  ٓقةةال ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ خْقةةف عَةةا ارةةذًٓ      
٢ ٓؾة    ّاريؾارٚ ف٣ تغنا انتضلنؽت خبطاعَا, ركةً ٍةذا ٍّةه فاصة     

ؽ ّرِ مةً عةارح فةاٌ رتةاب ا  ارةشٓةش ّقزيىةُ اسٔة   صةتْر عنةا          
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ّرتةةاب رصةةار٘ رةةٔط رتةةاب قؾةة٘ ٢ّ مْصةةْع٘ تةةارٓا تةيةةٙ عأخةةةار      
ارضةةاعقؽت رّ ختاقةةف خؾةةْـ ا٤مةةه انتافةةٔ٘ عةةا ٍةةْ رتةةاب رصةةار٘     

انتتةلقة٘ ؿتةً مقةٙ     ااطاعة لتٙ ارقؾؿ ّارتّرذا راىت يٓاتُ ّتغزٓ  
اح اؾت ررةةك قْرةةُ ٘ ّاصةةتيتاج عةة ٗ, ٓقةة صتعؾةةال لكنةةآةةزا  ميَةةا 

َٟ        ( عة  قْرُىٛٔذلك  َٖ القٗتةاؾت:   َٟ َ٘ك٣ُ ا٘كد٬ِّ ُْٜخِِٙصك٭ ِٜكُر٦ا ِاَّ٘كب َِ٘٭ْمُجكُد٦ا اَّ٘ٙك٣َ  َٜب ُأ ٦َ

َٔككبح ُٝكك٧ا ا٘صَّككَٙبَح ٬ُ٦َْئُركك٧ا ا٘زَّ ِّ٭ ٍَككبب ٬ُ٦َ  ا٤مةةزفةةاٌ ٍةةذا ارتةقٔةةف ١ٓرةة  اصةةتنزار  ُؽ١َ
ْ  ٓةةً ارقٔنةة٘ رٖ  ٓةةً قةةاٜه عةةاذتس ّامتةة ا ِ فةةاٌ  ٓةةً ستنةة   ـ( ٍةة

ٓقةةاح اؾت ررةةك عةة ٗ مةةً ا٦ٓةةاا ّارزّآةةاا تةةأمز   ,ّ ٓةةً ا٢صةةتقام٘
ٌَبْلُجكِد اَّ٘ٙك٣َ        ار ًٓ   صةعاىُ قال تةةاؾت  عإخ٣ـ  ُِّ َِٕزكبَة ِثكبَْ٘ؾ َٓ اْ٘ ِا٠َّكب َأ٠َز١َْ٘كب ِاَْ٘٭ك

{ َٟ ُٟ اَْ٘خبُِ٘صُْٕٜخِٙصًب ٣َُّ٘ ا٘د٬ِّ { َأَ٘ب ٣َِِّٙ٘ ا٘د٬ِّ
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى
َٞ َُِث٧ َٕب ُٛ اْ٘ ٤ُ َٓ َٞ ِثآ٬َبِد ا٣ِّٙ٘ ٦َُأ٦ْ٘ـِئ ٧١ُِٜ َٟ َ  ٬ُْئ َِٕيَة اَِّ٘ي٬ ٍَْزِر٪ اْ٘ َٝب ٬َ ِا٠َّ

ٍذِ ا٦ٓ٘ ارتامض٘ عة  انتٝ٘ مً صْرٗ اريعا ّارماٍز ىشّ ةا   -1
ٙ قة لعأىةُ ٓت (   وت مك٘ انتكزم٘ عي ما اتَه مغزرْ ارةزب رصةْل ا 

اركتةف ارضةاعق٘ ّا٤مةه     ّرخةةار ارةله ّانتةزفة٘ ّارقؾةؿ ّاذتكآةاا    
ّتكذٓةةُ وت  ( ىةْتُ  إىكاراؾت  هقؾ اع ميَ رعونٕارضارف٘ مً ربا 

 عْٚ رصارتُ .. ّق  باٛا وت ٍذِ ارضْرٗ عة ٗ يٓةاا تفقة  ٍة٢١ٛ     
اىَةه   ّرقة  ىةلةه  انتيكزًٓ ّتثةت رذعَه عاذتو٘ ّار ٍةاٌ قةال تةةاؾت:     

 ٍذا تقزٓةز ارتَنة٘ عةً ٍة٢١ٛ ادتناعة٘ ثةه قةال        ٓقْرٌْ افتا ٓةلنُ عغز(
( رٖ رضةاٌ ارةغةز ارةذٖ    رعونٕ إرُٔرضاٌ ارذًٓ ٓلع ٌّ   :زتٔةاع تةاؾت

ّاىُ رخذٍا ميُ ثه ىضةَا اؾت  إرُٔ ( ّٓيضةٌْ علْو ستن   إرُٔقتٔلٌْ 
  حت ٚ ا   با ّع٣( رضاىُ رعونٕ ٍّذا ارقزيٌ رضاٌ عزعٕ مةؽت ق

فؾعاٛ ارةزب عفؾالتُ ّع٣ تُ ّعوشّا عً رٌ ٓأتْا ؿتثلُ .. ثه قةال  
( ٓةةين رضةت رىةت    ٖفرتٙ الكرب الارَٖ ٥ ٤ٖوٍإُ بئٖاات اهلل    إمناصةعاىُ  

 ارةذًٓ ٢ ١ٓميةٌْ عوٓةاا ا  ٢ّ   ٍةه  ٍه اركارعٌْ ّ ّإفتاارذٖ تكذب 
لٔةُ  عةً افةرتاٛ اركةذب ع   ( , ٍّةذا تيشٓةُ ريةٔةُ    ٓؾ قٌْ  ٢٢ا ا 

علةةٙ  ّإرقا٠ٍةةاارتَنةة٘ علةةَٔه  ّإربةةا صةةةعاىُ ّت ٜةة٘ رةةُ مةةً تَنةةتَه 
٢ ١ٓميةةٌْ عوٓةاا ا  ٢ّ ٓةةز عَه ّاس  ارتةةد   إىَةه لٔةة   رعياؽةَه 

ُ  ٔأٔل٠اك ثةه ررة  ررةك عقْرةُ:      ( عً تكةذٓف رصةْل ا     ( الكااذبٕ
 عزاٛ.  ّرىتٓةين اٌ ؽف٘ اركذب ثاعت٘ فَٔه 

ً   ٍذِ ا٦ٓة٘ مةً ل   -2  ًةطوت مقةنْىَا تضةت   ٔة  ادتةٍْز اركةام
ّت ل علةٙ رٌ مةً ٓفةرتٖ     فٔ٘ اركذب ّررار٘ ؽفتُ ّخض٘ فاعلُمةغْ
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اركذب ّٓةت عُ ٢ ١ٓمً عوٓاا ا , فنً راٌ ١ٓمً عا  ٢ ٓقة و علٔةُ   
اىُ اصتغةَ   ( اذتضً ارزفا رعٕعٕ( عً ّق  رّٖ وت  تفضد ارةٔا

ٓا لٔة   عَذِ ا٦ٓ٘ تطةٔقاع علٙ ربا رذاب باٛ ررزِ وت زتلضُ ارغةز 
 ٓمَز مً ارزّآ٘ اىُ اعت  اركارب هتً ٢ ١ٓمً عوٓاا ا .

صةةٝا: ٍةةا ٓشىةةٕ ( رصةةْل ا   إٌوت عةة  ارتفاصةةد   ّرّٖ
ً   ,انتة١مًل قةةال: قةة  ٓكةٌْ ررةةك   ل قةةال: قةة  ثةةه صةٝا ٍةةا ٓضةةزق انتة١م

ثةه صةةٝا: ٍةا ٓكةذب انتةة١مًل قةال  ـ(: ٢, ثةه اتةةَةةا       ,ٓكةٌْ ررةك  
ٖفرتٙ الكارب الارَٖ ٥ ٤ٖوٍإُ     إمنااؾت  رصْل ا   ـ( عقزاٛٗ قْرُ تةة 

 (.بئٖات اهلل
 إرٔةةُٗ عارؾةة ق ّار اعٔةة٘  ا٤مةةزلكةةذب ّرّا٦ٓةةاا ارذامةة٘   -3

عا رةا ارة ٓاىاا ارضةنآّ٘  عةت     رثدٗ ب اع ٢ ٓض  انتقاو اصتةزافَا 
رٔةةا ٢ل ّقةة  اصةةتقز وت ارةقةةْل   ,اؾت ارؾةة ق ّسبةةزا عةةً اركةةذب 

عةةً ا٤ىمةةار لتةةٙ عيةة     ّارتكةةش وت ررٍةةاٌ ارةقةة٣ٛ صةةقْا اركةةارب   
اريةةاظ لتةةٙ عيةة  مةةً ٢ ٓؾةة ق,  رعةةؽتاركةةارعؽت, ّبةة٣ل ارؾةةا ق وت 

ّعلُٔ تتْقا ؽ ق ارزصار٘ ارضنآّ٘ل! ّق  ؽ   ا٤ىةٔةاٛ ّا٤ّؽةٔاٛ   
عاذت  علٙ ارؾ ق ّارتيفد مً اركةذب عنة٣ع ّقة٢ْع, صةلْراع ّلة ٓثاع      

ْار ٗ عً رٍا , ّارزّآاا ارتةا ا٤فكاىْا ارق ّٗ ّىضأل ا  رٌ ىكٌْ 
عٔةةةت ارزلتةةة٘ وت رو اركةةةذب ّمةةةا فٔةةةُ مةةةً ا٦ثةةةار ارْفةةةةٔ٘ ارضةةةٔٝ٘   

اركةةثد, ىكتفةةٕ ت رةةاع عْالةة ٗ مةةً    ارتةةْاتز ّا٦خزّٓةة٘ ارغةة ٓ ٗ فةةْق  
ٙ٭ قةال م٢ْىةا ارةةاقز      اُ (   ارزّآاا انتةت ٗ صي اع  ّارْافع٘ مةي

ٔالكرب غس وَ   اهلل عص ٔدن دعن لمػس أبفا٥ّ ٔدعن وفاتٗح تمك ا٧بفاه الػساب
 عقةةةاب  (( رّاِ اركلةةةٔين وت  اركةةةاوت( ّارغةةةٔا ارؾةةة ّق وتالػاااساب
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ارفقَاٛ  ر ( عأٌ اركذب  رفتٙا٤عنال( ّرةلُ  ذِ ارزّآ٘ ّرمثا ا 
 مةؾٔ٘ عمٔن٘ ّرةدٗ مً اركةاٜز.

ٓمَز مً عة  ا٤خةار لزمة٘ اركةذب وت ارْعة  ّّبةْب     
اعٔا عؾ ق ارْعة  قةال تةةاؾت   ارْفاٛ عُ ّق  م ا ا  صةعاىُ ىةُٔ امس

ََُس٧ً  ٠َِّجّ٭كبً   َٞ َٔب ََ ا٧َْْ٘لِد ٦َ َِ َٞ َهب َٔب  , ّق  ق و صةعاىُ ؽف٘ ارؾ ق54مزٓه:ِا٣َُّ٠ 
ِ ارؾةف٘  وت انتْع  علةٙ ؽةف٘ ارزصةار٘ ّاريةةْٗ ّرةلةُ ر٩عةةار عةأٌ ٍةذ        

ٍٯلتةُ رت  ه ميؾةف ارزصةار٘ ّاريةةْٗ ّقة  ّر  وت ارتة       يضة اذتضي٘ ارةارٔ٘ ر
( ؾا   الٕعاد ٧ٌاْ   ) إمساعٗنمس٘  إمنا عً ا٨ماو ارؾةا ق  ارؾعٔ  

السدان أتاآ بعاد     إُٔعد زد٦ّ يف وكاُ فاٌت سٓ ضٍٛ فطىآ اهلل ؾا   الٕعد  ثي 
 رؽةْل  رّاِ ارغةٔا اركلةٔين وت   (ّا لاك : وا شلة وٍت سإمساعٗنذلك فقاه لْ 

اركاوت, ّرّٚ ارغٔا ارؾة ّق وت علةا ارغةزآ  ّعٔةٌْ رخةةار ارزفةا       
     عً ا٨مةاو ارزفةا )      ؿتقةنٌْ مقةارب  ةذا انتقةنٌْ رنةا )

( ركاوت( عضي  مةت  عً ارؾا ق  ا رؽْلرّٚ ارغٔا اركلٔين وت  
عدٚ امل٤وَ ألآ ٌرز ٥ كفازٚ لْ  فىَ ألمف فبخمف اهلل بادأ ٔملقتاْ   اىُ قةال:    

  ىفضةةُ ٍّةةذا ٓكغةةا عةةً مةغْفةةٔ٘   (( رٖ رغقةةف ا  عةةزٯ تعااسض
َٞ }        قْرُ تةاؾتّررك  (خلا ارْع   ٍَْمُٙك٧ َٜكب َ٘كب َر  َٞ َٛ َر٧ُُّ٘ك٧ ١َُٜك٧ا ِ٘ك َٟ َآ { ٬َٕب َأ٥َُّ٬كب اَّ٘كِي٬

     َٞ ٍَْمُٙك٧ َٜكب َ٘كب َر ٧ُُّ٘ك٧ا  ّْزًب ِل١َد اَّ٘ٙك٣ِ َأٞ َر َٜ , فوةةا ارْعة  راريةذر وت    4-3ارؾةا: َُٔجَر 
رْىُ ارتشاماع ع ٓ اع مض٢ّ١ع عيُ ٓةْو ارقٔامة٘ ركةً غتتلةا عيةُ وت عة و       

 عي  خلفُ م  ثةْا رفارٗ خلا اريذر وت عامل ار ىٔا .  ثةْا اركفارٗ
5-   ٘ ٙ  ّٓتقةةاعا ارقةةة  ّانتةغْفةةٔ  إرااركةةذب  ّارةقةةاب علةة

ارٔنؽت ّق  لةذرا ميةُ ا٦ٓةاا ّا٤خةةار ّارفتةاّٚ ٢صةٔنا        إرُٔاىقه 
ّوت ارغةةةَا ٗ ّارققةةةاٛ, قةةةال ا  تةةةةاؾت ما لةةةاع   وت ارتةامةةةا ّا٢جتةةةار
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, فوةةةةا عةةة و 72(ارفزقةةةاٌ:شّرّارةةةذًٓ ٢ ٓغةةةَ ٌّ ارةةة رلنةةة١ميؽت  
عةةَا تَه عاركةةذب ّارةةشّر مةةً ارؾةةفاا اذتضةةي٘ انتضةةتعق٘ رلنةة ا        

.. ّق  ّر ا ارزّآاا وت رو اذتةارا عةا  صةةعاىُ ررتّٓةج     ّا٨ب٣ل
صلةتُ ّجتارتةُ عةا ّر  ارةذو علةٙ اذتلةا وت ارةٔة  ّارغةزاٛ ّاٌ رةاٌ         

ِ( وت رتةاب  ؽا قاع, قال ا٨ماو اركاظه وت مةا رّاِ ارغةٔا اركلةٔين  قة     
ث٦ثٛ ٥ ٍٖ س اهلل هلي: أسدِي زدان اؽار اهلل عاص ٔدان بكااعٛ ٥      انتةٔغ٘   

ّرعة  رىةْا  اركةذب: اركةذب علةٙ       ((ٖػرتٙ إ٥ بٗىني ٥ٔ ٖبٗع إ٥ باٗىني 
ا  رّ علٙ رصْرُ ّق  رّٖ مً ارطزٓقؽت ارتَ ٓ  ّارْعٔة  علٔةُ ّاىةُ    

ُ ٙ , ّاركذب علةٙ ا  ر ّ علة  ٓتةْٛ مقة ِ مً اريار  ا٨خةةار ٍةْ   رصةْر
 ٓقلُ ّمل ٓؾ ر ميُ .  عيُ خب  مل

ّق  ؽزلت عة  ا٤خةار  زم٘ اركةذب وت ادتة  ّا ةشل     -6
ستاٜ ٖارتك    ا٫ميا٥ُ هد عبد طعي ( قْرُ:   رّٖ عً رمد انت١ميؽت  

(( رٖ لتةٙ ٓة اّو علةٙ تةزك اركةذب ّلتةٙ ٓضةتنز        الكرب ِصلْ ٔدادٓ 
ةار ا٤مْر ّؽغاٜزٍا ّعُ ٓضةتقز  علُٔ فٔؾد ارؾ ق عا تُ ّ ٓ ىُ وت ر

عاقيةةةُ, رّٚ ارغةةةٔا ارؾةةة ّق وت    وت قلةةةةُ ّظتةةة  قةنةةةُ وت   ا٨قتةةةاٌ
ببٗة يف  -أٙ كفٗن-أٌا شعٗي  ارتؾال( عضي ِ اٌ رصْل ا   ـ( قال:   

ٔبٗة يف ٔضط اؾٍٛ ٔبٗاة يف أعماٜ اؾٍاٛ ملاَ تاسك       -أٙ ٌٕاسّٗا–زبض اؾٍٛ 
 ((. ٔاُ كاُ ِاش٥ّ ٔملَ سطَ لمقْاملساٞ ٔاُ كاُ ققّا ٔملَ تسك الكرب 

غةْ  ّررةك مةيةٙ ارتْرٓة٘     ةّرٔضت ارتْرٓ٘ مً اركةذب انت  -7
 عةُ مةيةٙ ؽةعٔعاع مطاعقةاع رلْاقة  ؽةا قا      اٌ تقؾ  عارلفي ارذٖ تتفةِْ  

خة٣ح مةا قؾة ِ انتةتكله ّخة٣ح       ّركً ٓفَه انتياقف عُ مةيٙ يخةز 
ُ( ّررا  عةٞ  علةه ا  مةا قلتة     إىكةار ارْاق  رنا رةْ قةال رلة  رغةز      
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 اريفةٕ:  عة ما( انتْؽْر٘ رٖ  عله ا  ارذٖ قلتُ( ّركً انتياقف ٓفَةه 
رٌ ٓلقةٕ   -خةز: يارتْرٓة٘ عيعةْ   قال ررةك ارقةْل, ّقتكةً تْفةٔ      اىُ ما

تلك ارلغ٘ مةيةٙ ركةً انتةتكله ٢     رٍار٣ماع ّٓفَه ارةق٣ٛ مً  ا٨ىضاٌ
ٙ٭ يخز مً ر٣مُ مً  ٌّ ىؾ ّإفتآقؾ ِ ٢ّ ٓزٓ ِ  ف قزٓي٘ ٓقؾ  مةي

علٙ مزا ِ فٔق  ارضام  وت ارتطأ, ٍذا ٍةْ مةيةٙ ارتْرٓة٘ ارة  تتقةنً      
ّارضةةرت لٔةة  رخفةةٙ انتةةتكله مةةزا ِ ارةةْاقةٕ فتئةةا      ا٨خفةةاٛمةيةةٙ 

ّٖ رارضام  اىُ ررا  انتةيٙ ا٦خز انتتةا ر مةً مسةا  مثةا ر٣مةُ, ّقة       
( اىةُ صةٝا عةً ارزبةا ٓضةتأرٌ علٔةُ فٔقةْل        عً م٢ْىةا ارؾةا ق    

قْرٕ  رٔط ٍْ ٍةا ٍيةا( رٖ عية  عةاب ارة ار فأباعةُ  ٢ عةأظ,         دتارٓتُ
 رٔط عكذب(. 

فةةةةاٌ اركةةةةذب عيةةةة  ارقةةةةزّرٗ   وتارغةةةةز  ّقةةةة  رخةةةةؿ  -8
ّقة  رللةُ نتةً     إ٢ْراا ّما مةً عةٞ لزمةُ ا     مارقزّراا تةٔ  اث

رنا ّر  وت ارت  عا ّر  وت ا٤خةةار اركةثدٗ بةْاس اذتلةا      إرُٔافطز 
 ارة ٌ رّ عً ارةز  رّ عً انت١ميؽت .رذعاع ر ف  ارقزر عً 

ٍّكذا ّر  وت عة  ارزّآاا اررتخٔؿ وت اركذب ٤بةا  
َٝكب  عؽت انت١ميؽت انتتياؽنؽت قال ا  وت ستكةه رتاعةُ اركةزٓه    ا٨ؽ٣ا ِا٠َّ

ْٛ ُٕ َٟ َأَخككك٬ْ٧َ ٌََؤْهكككُِٙؾ٧ا َثكككْ٭ َٞ ِاْخككك٧ٌَح  ١ُِٜككك٧ ُْٝئ ّّر  وت عةةةة  ا٤خةةةةار  10اذتوةةةزاا:اْ٘
ٓةين ٓيشل ميشر٘ ارؾا ق ّثْاب انتؾل   (املؿمح لٗظ بكراب  ٌإانتةت ٗ 

تضةن  مةً   عؽت ارياظ فأبةاب:    ا٨ؽ٣اّق  صٝا ارؾا ق عً مةيٙ 
ختة  ىفضُ فتقْل مسةت ف٣ىاع قال فٔك  رّارزبا ر٣ماع ٓةلغُ فتيةت 

(.مً ارتد رذا خ٣ح ما مسةتُ
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى

َٝب َأ٠َب َث ْٗ ِا٠َّ ََثِّك٣ِ           ُِ َّكبب  َٞ ٬َْرُعك٧ ِ٘ َٔكب َٝكٟ  ٌَ ْٛ ِاَ٘ك٣ٌ ٦َاِؽكٌد  ُٕك َٝكب ِا٥َُ٘ ْٛ ٧٬َُؽ٩ ِاَ٘ك٫َّ َأ٠َّ ُٕ ِّْٜضُٙ َتٌر 

ََث٣ِِّ َأَؽدًا ََِح  ْْ ِثِمَجب َٝاًل َهبِ٘ؾًب ٦ََ٘ب ٬ُْتِر ْٗ َل َٝ َْٙ٭ْم ٌَ

ٍذِ ا٦ٓة٘ ارةاعةزٗ عةة  انتاٜة٘ مةً صةْرٗ اركَةا عَةا ختةاو          
قنيُ  دٍةا مةً يٓةاا ا  فقة  تقةنيت      مل تت ارضْرٗ ّق  تقنيت ما

عأؽْل ار ًٓ: ارتْلٔة  ّاريةةْٗ ّانتةةا , فةأمزِ تةةاؾت       ّارتذرد ا٨عارٗ
ٕ  ّم١ ٚ( ( تذرد عيةْتُ ل٘بػس وجمكي ٖٕسٜ إ أٌا إمنابن  ريةُٔ   ارةْل

ُ      امنا اهلكي إلاْ ٔاساد    علةٙ   ( ٍّةْ تةذرد عتْلٔة  ا  صةةعاىُ ّمةا رتةة
ْ  فىَ كااُ ٖسدإ ل    ارتْلٔ : تةذرد عانتةةا  ّارزبةْ  اؾت     ٍّةذا  (قااٞ زبا

قٔاع علٔغةاع وت ارتْافة  ّارتْلٔة  وت    خ٣را  .. رنا تقنيت ا٦ٓ٘  رصاع 
لإ ي ٍٖاصه   لٔينةا قةال:     ( ارةنا ارؾاو ّق  ؽة ق رصةْل ا    
مل  (( فةاٌ ٍةذِ ا٦ٓة٘ كتةةت مةا     عمٜ أويت إ٥ لامتٛ ضٕزٚ الكّاف لكفاتّي  

 ّرؽْل ا٤خ٣ق ارفافل٘.  جتنةُ  دٍا مً رؽْل ار ًٓ
( ٢ رىةا عغةز مةثلكه    إفتآقْل   رٌ ( رمز ا  صةعاىُ ىةُٔ  -2

امتةةاس علةةٔكه ٢ّ رعلةةْ علةةٔكه إ٢ وت بَةة٘ ارةةْلٕ ّارزصةةار٘ ٍّةةذا        
مَنةا عة٣ فَةْ     ا٨ىضاٌتْاف  كتٔا علنُ ا  ىةُٔ اركزٓه ّعلنيا اٌ 

وت ارطزقةاا ت١نتةُ   ٍّْ عغز مقٔ  عقْٔ  انتا ٗ ٓأرا ّقتغٕ ّٓضد  إىضاٌ
٘ ارةلةْ  رغةزق٘ ّقة  اصةتثيٙ ا  صةةعاىُ بَة     ارةق٘ ّتيتيُ ارةزق٘ ّتقتلةُ ا 

( نتا راٌ علُٔ مةً ارؾةفاا ارةمٔنة٘ ّارقزٓةة٘ اؾت     ْٓلٙ إرّٕارةمن٘  
ٍٯ  .  إرُٔلتُ رلزصار٘ ّارْلٕ رفْاٌ ا   ٔ  ر
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ّرصاصُ ّررٔشتُ ٍّةْ   إرُٔثه علنُ صةعاىُ عن ٗ ما ْٓلٙ  -3
رٖ ٓلةشمكه  –( ٓلشمكه تْلٔ ِ ّىفةٕ ارغةزٓك عيةُ    الْ ٔاسد كيإهل إمنا 

ّا ّبْ اع رةام٣ع ٓغةارك ا  وت   عأٌ ٢ تةتق  تْلٔ ِ وت ا٢عتقا  ارقليب
رٍْٔتةةُ, رنةةا ٓلةةشمكه تْلٔةة ِ وت ارةنةةا رٌ ٢ تةنلةةْا عنةة٣ع ؽةةاذتاع      ر

تغزرْا عا  فُٔ ّتةنلِْ   ّرغد ا  فتكْىةٌْ مغةزرؽت وت عةةا ٗ ا     
 -ةعاىُ, ٤ٍّنٔ٘ ارتْلٔ  وت ارةنا رر ِ صةعاىُ عارتفزٓ  فقال:ص

4-    ْ علةٙ ارتْلٔة  ارةنةا    صةةعاىُ    ( فةزٯ فىَ كاُ ٖسدٕ لقااٞ زبا
ا  رّا زتز  عً ادتضه  إٌارؾاو ارتارؿ   ّق  ؽ  وت ا٢عتقا  

ف٣ع  مً تأّٓا ا٦ٓة٘ اركزقتة٘ عزبةاٛ رقةاٛ رلتة٘ ا  ّممةاٍز ملكْتةُ        
عنة٣ع ؽةاذتاع    ّلٔيٝةذ فلٔةنةا  ارةةْ  ّارزبةْ  رلعضةاب    ّصلطاىُ ْٓو 

 ٢ّ ٓغزك عةةا ٗ رعُ رل اع.
ّارةنا ارؾاو تةةد عً ارةنا ادتنٔا ارذٖ ٓزفٙ عةُ ا  رّ  
ٓأمز عُ صةعاىُ ّنتا راٌ ارةنا قاع٣ع ٤ٌ ٓة١تٙ عةُ   ّلة ِ ّاٌ ٓة١تٙ     

ّاراٛٗ عُ   ّرغدِ مً خلقُ رمز عإخ٣ـ ارةنا ّتؾةفٔتُ مةً ارزٓةاٛ    
                    د ا .  

5-     ّ  ا٤مةةزّقةة  تكةةزر وت اركتةةاب ارةشٓةةش ارتعةةذٓز مةةً ارزٓةةاٛ 
ارةنةةا   ٍّةةذِ ا٦ٓةة٘ مةةً رعلةةذ ا٦ٓةةاا وت ررةةك ّركتةَةةا    عةةإخ٣ـ

ّرعنَا فق  قٔة ا ارةنةا ارؾةاو ارةذٖ ٓزبةٙ عةُ رقةاٛ ا  ّٓةزا  عةُ          
ِ عةةُ فقةة  رّٚ  ةةد إعةةزاكمةةً   ثْاعةةُ عةةأٌ ٓكةةٌْ خارؾةةاع ّرفةةْاىُ 

اُ زبكي ٖقٕه: أٌاا لاري غاسٖك فىاَ     ارفزٓقاٌ رٌ رصْل ا   ـ( قال:   
واا كااُ لا٘     إ٥أغسك وع٘ يف عىمْ أسدّا وَ لمق٘ تسكاة العىان كماْ ٔي أببان     
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فنةةةً رةةةاٌ ٍةةةذِ ا٦ٓةةة٘ اركزقتةةة٘   ( (( ثةةةه قةةةزر رصةةةْل ا  لالؿاااّا
 . ٓزبْ...(

رئة٘ فنةً ؽةلٙ    ٍّذِ ا٦ٓ٘ عام٘ عامل٘ ركا عنا  د خارؿ ا
مزاٛاٗ رغد ا  فَْ مغزك ّمً ؽاو مزاٛاٗ رغةد ا  فَةْ مغةزك ّمةً     

ا مً ارةةا اا انتارٔ٘ مزاٛاٗ رغد ا  فَْ نرىفس سراتُ رّ متضُ رّ ضتٍْ
مغزك ّمً باٍ  وت صةٔا ا  مزاٛاٗ رغد ا  فَْ مغةزك ّمةً قلةف    

رقةزيٌ رّ ررةز ا  رّ   ارةله ّارفقُ مزاٛاٗ رغد ا  فَْ مغزك ّمً قزر ا
ؽلٙ اريافل٘ مزاٛاٗ رغةد ا  فَةْ مغةزك ّقة  خةاح رصةْل ا   ـ(       

ِإ  (( ّقةال:    عماٜ أوايت   ألافِْٕ ألٕف وا علٙ رمتُ ٍذا ارغزك قال:   
 وت ؽةةعٔ  مضةةله اٌ رصةةْل ا  (( ّرّٖفااٗكي ألفااٜ وااَ  بٗاام الٍىاان

َ  ـ( قال:    الػاسك واَ عىان     باه اهلل تبازك ٔتعا : أٌا أنٍٜ الػسكاٞ عا
 ْ وت صةيً اعةً مابةُ عةً      ّرّٖ(( عى٦ّ أغسك فْٗ وع٘ نريٙ تسكتْ ٔغاسك

رعٕ صةٔ  ارت رٖ: خزج علٔيا رصْل ا  ّضتً ىتذارز ار بال فقةال:  
(( فقليةا: علةٙ ٓةا    أ٥ ألربكي مبا ِٕ ألٕف عمٗكي عٍدٙ واَ املطاٗ  الادداه     

ٔشًٓ ؽ٣تُ نتةا  با ٓؾلٕ فزرصْل ا , قال: ارغزك ارتفٕ, رٌ ٓقْو ار
ٓزٚ مً ىمز ربا(( ّصٝا رصْل ا   ـ( عً ارغَْٗ ارتفٔ٘ فقال: 

 ((. لْٗالسدن ٖتعمي العمي وم أُ همظ إ ِٕ  
ٓيةغٕ ارتفزٓس عؽت ارزٓاٛ ّارضزّر عارةنا فاٌ ارزٓةاٛ ٍةْ رٌ    -6

ةنلةُ وت عة ر   س ر٠ٓة٘ ارغةد ّم٣لمة٘  ةد ا  ع    لة ٓتعزك عةنلةُ مةً ميط  
ٔغْب عنلُ عزفةٙ  ةد ا  ّغتلةه قؾة ِ ّٓغةِْ      ُٜ فارةنا رّ وت رثيا

عةا تُ عطلف رفْاٌ  د ا   ٔ  ٓكةٌْ  اعٔةاع اؾت ارةنةا رّ ستزرةاع     
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عن٣ع ؽةاذتاع خارؾةاع   عةأٌ     ا٨ىضاٌضتْ حتضؽت ارةنا. ركً ق  ٓةنا 
ىفضُ عؾةْرٗ ارةةة  ارؾةاو ثةه      ّإظَار٢ ٓ عِْ اؾت ارةنا ر٠ٓ٘ رل  

ضةةزِ ررةةك ٢ّ عةةأظ عضةةزّرِ ٍةةذا ّقةة  صةةٝا ٓطلةة  الةة  علةةٙ عنلةةُ فٔ
ٌ ا٨ماو ارةاقز   ( عً ارزبا ٓةنا ارغٞ مةً ارتةد فةداِ     فٔضةزِ   إىضةا

٥ بأع (:     ا٨ماوقال  -ٙ عنلُ ارؾاولعارغد إق٣ رٖ –ررك 
ِٔإ وام أُ ٖ ّاس لاْ يف الٍااع اـاري إذا ي ٖكاَ ؾاٍع ذلاك           إ٥وَ أسٕد  وا

ُ ا٫بان  (( ّقة  قةال ا     لرلك ٚ    ٌطاا , ّقةال  14(ارقٔامة٘: عماٜ ٌفطاْ بؿاري
ضٗأت٘ عمٜ الٍاع شواُ ؽبح فْٗ ضساٟسِي ٔؼطاَ فٗاْ   :   ( رصْل ا  

ّٞ ٥ ىالطّي  ع٦ٌٗتّي طىعّا يف الدٌٗا ٥ ٖسٖدُٔ بْ وا عٍد زبّي ٖكُٕ  ٍّٖي زٖا
ةلٔيةا اٌ  (( فلٕف ٖعىّي اهلل بعقاب فٗدعٌْٕ  عاٞ ال سٖاق فا٦ ٖطاتذٗم هلاي    

ناريا ّرٌ ىكٌْ ٓقمؽت وت مقاؽ ىا ّىْآاىا ّاٌ ٓاٛ وت كتٔ  رعضتذر ارز
٢ غت عيا ارغٔطاٌ فيغزك مة  ا   ةدِ وت عنةا رّ عةةا ٗ فيضةقه مةً       

رفْاٌ ا  ّىةتة  عً قزٓس رّرٔاٛ ا .
رٔةلْره رٓكةه رلضةً   ( عً قْرُ تةاؾت  ّق  صٝا ارؾا ق  

ٔ   قال:    7( ٍْ :عن٣ع  ٔإمناا كي عىا٦ّ  لكاَ أؾإب  لٗظ ٖعا  أكجاسكي عىا٦ّ 
ٛ  لػٗٛ اهلل ا٫ؾابٛ ٍّةٕ اٌ ٓؾة ق وت ىٔتةُ فٔتقةزب اؾت      ((ٔالٍٗٛ الؿاا ب

 . ا   ٌّ صْاِ
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى
  ًَٝب َٟ َأْل ْٛ ِثبَْ٘ؤْخَسِر٬ ُٕ ْٗ ١َ٠ُجُِّئ ٤َ ْٗ ُِ* َّ َٟ َظ ْٛ  اَِّ٘ي٬  َسْمُ٭٥ُ

ْٛ ٬َْؾَس َٞ ُه١ْمًب٫ٌِ اَْ٘ؾَ٭بِح ا٘د٠َُّْ٭ب ٤ُ٦َ ْٛ ٬ُْؾِس٧١ُ َٞ َأ٥َُّ٠  ُج٧

مةً صةْرٗ اركَةا     عة  انتاٜ٘ ٍذِ ا٦ٓ٘ ارثارث٘ ّا٦ٓ٘ ارزاعة٘
رفزّا وت اذتٔةاٗ   ّق  ّقةتا عقٔف يٓاا حت ثت عً عة  رلْال ارذًٓ

ٍه وت اذتٔاٗ ا٤خزٚ, ّقة  لضةف رةثد مةً انتفضةزًٓ      ار ىٔا ّعً بشاٛ
مةا تقة و مةً عٔةاٌ عةة  رلةْال       ٍاتؽت ا٦ٓتؽت اصتيتاج متفز  علةٙ   ٌر

 ْ ارَٔةةارةةذًٓ رفةةزّا فشعنةةْا اختؾاؽةةَنا عاركةةافزًٓ رّ خبؾةةْـ     
ّاريؾارٚ, ّق  ١ٓٓ  ٍذا ارفَه ؿتا باٛ عقٔف ٍةاتؽت ا٦ٓةتؽت مةً قْرةُ     

( رٖ رفزّا عاريةْٗ انت عْم٘ عةز  أٔل٠ك الرَٖ كفسٔا بئٖات زبّيتةاؾت:  
ه ّاىكزّا ارةةْ ٗ ّارقٔامة٘   ( رٖ رفزّا علقاٛ رعَٔلقاْٟا٦ٓاا ارةٔياا  

علةةٙ ممةةاٍز ملكْتةةُ    ّا٨قةة٣ ارةة  عتؾةةا فَٔةةا رقةةاٛ ا  صةةةعاىُ    
( ّفضةة ا فشبطااة أعىاااهليّصةةلطاىُ ّق رتةةُ علةةٙ اذتضةةاب ّادتةةشاٛ   

( ثةه قةال   ًٖٕ القٗاوٛ ٔشٌّاف٦ ٌقٗي هلي   ّربزٍاّافنعلت ّفا  ثْاعَا 
 ( .زضم٘ ِصّٔات٘ ٔا٣ِي دٍّي مبا كفسٔا ٔاؽرٔا آٖاذلك دصصةعاىُ: 

ً ٍةةاتؽت ا٦ٓةةتؽت ارغةةزٓفتؽت ٍةةْ ارةنةةْو ّصةةة٘   ّارمةةاٍز مةة
انت رْل ٢ّ مْبةف ر٣ختؾةاـ انتشعةْو, فاىةُ ىة اٛ ّخطةاب مةً ا         

ٓضةةأل رمتةةُ ّرؽةةعاعُ صةة١ال   رٌ ( صةةةعاىُ ذتةٔةةةُ ّرصةةْرُ ستنةة   
 ٌإعنةا٢ع, ثةه ظتٔةةَه عةادتْاب ارْصةٔ :      ّإرعا  ٤خضز اريةاظ ر تةلٔه 

ذتٔةاٗ ارة ىٔا ّعنلةْا ّابتَة ّا     انا٢ع ٍه ارذًٓ صةةْا وت  ا٤خضزًٓ رع
 ىَةه را صةةَٔه ّافةنعا عنلةَه ّفةا  ابتَةا ٍه مة        فَٔا ركً فة 

 ّرتقيةْا عن٣ع  ركتلْا ىَهرٓةتق ٌّ  ىَهّرعتضيٌْ ؽيةاع  ىَهرعتضةٌْ 
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صةٔاع, ٍّذا ارةٔاٌ ارزعْعٕ ٓةه ّٓغنا عضةتُ ّّصةتُ رفةار رٍةا مكة٘    
يؾارٚ ّرٍا اركتاب ّمغةزرٕ مكة٘ ّعةة ٗ    ّار ْ ارَّّٔفوزٗ قزٓػ 

ا٤ّثاٌ ّضتةٍْه هتةً ررةز عيْاىةُ وت رتةف ارتفاصةد رنةا ٓةةه ّٓغةنا          
ا ابتَا ِ فله ٓؾف اذتٔاٗ ار ىٔا ّفا  صةُٔ ّف  دٍه هتً صةٙ وت

ةة  ارطْاٜةا رّ ا٤عةياـ هتةً     عةا ٓةةه ع   ,اذتس ّمل ٓة رك ارقةةْل  
ارةنةةا رّ ارةوةةف كةةً رفضة  عنلةةُ ّلةةه ربةةزِ عارزٓةاٛ وت    رصةله   ر 

ا فتاٌ جتزٖ علةٙ كتٔة  اريةاظ ارةذًٓ فة     عاريفط مث٣ع, فا٦ٓتاٌ ارغزٓ
ؽيةاع وت اذتٔاٗ ار ىٔا,  رلضيْا ىَهرصةَٔه وت اذتٔاٗ ار ىٔا ٍّه عتضةٌْ 

ّقزٓي٘ صٔاق ا٦ٓاا ارضاعق٘ ّار٣لقة٘ تقتقةٕ لةْل اركفةار ركةً ٢      
 .  تؿ عَهخت

 إؾت ّإعةارٗ ٦ٓةتؽت ّؽةا   ا ا٦ٓ٘ انتتةقة٘  اتؽت إٌق  ٓقال:  -3
ا صةةةَٔه ّخضةةزّا رعنةةا ه فتْبةةف ا٢ختؾةةاـ عارةةذًٓ  ارةةذًٓ فةة

١ّٓرة    ,اريةْٗ ّبعة ّا ارةةْ ٗ   رىكزّارفزّا عوٓاا رعَه ّرقاُٜ ٓةين 
ؿتا تةقةَا مً ا٦ٓةاا.. ركيةُ ٍّةه ّفةةا ىمةز فةاٌ  ةد        ا٢ختؾاـ 

ل عنةا عنة٣ع ْٓبةف فة٣     إرا ا٨صة٣و اركافزًٓ ّانتغزرؽت هتً اظَز 
اىطةةةس علٔةةُ  إراصةةةُٔ ّخضةةزاٌ عنلةةُ ٓةة خا حتةةت ا٦ٓةةتؽت ارغةةزٓفتؽت  

عيفضُ ّعنلُ ّاىُ ٓةنا  رعوفٙ وت رعنارُ ارؾاذت٘ رّ ّؽفَا عأٌ راٜ
ً ارتد ّارؾ٣ا فَْ عتضةف اىةُ    ؽةيةاع مة  اىةُ وت ارْاقة  ّعيمةز       رلضة

ٛ اذتس بةا ّعة٣ ٍةْ قة       ررةك ا٤بةز ارةذٖ رعة ِ      ّرلةةه ؽةيةاع   رصةا
ؽةةيةاع ّرؽةةل  عنةة٣ع, فٔكةةٌْ مغةةارراع ٤ّرٝةةك وت   صةةةعاىُ نتةةً رلضةةً

عةُ   اريتٔو٘ لٔ  غتضز رعنارُ ّٓكٌْ هتً رىكز رقةاٛ ا  عنة٣ع ّاٌ رقةزٯ   
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ّاٌ اعرتح عوٓاتُ رفمةاع   رضاىاع ّٓكٌْ هتً رفز عوٓاا ا  ّرىةٔاُٜ صلْراع
ْ ف٣ ٓقْو رُ ّسٌ عية  ا   ارقٔامة٘ ٢ّ ٓثةةت رةُ ربةز عية  ا  ٓةْو        وٓة

( عً رمد انت١ميؽت علةٕ    ّرةلُ ١ٓٓ  ؽع٘ ارتةنٔه ما رّٖ . انتةا
ريؾةارٚ  اّ ْ رَٔة اٍةاتؽت ا٦ٓةتؽت ٍةه رفةزٗ رٍةا اركتةاب:        رٍامً اٌ 

علةةٙ اذتةةس فكفةةزّا عةةزعَه ّاعتةة عْا وت ر ٓةةاىَه فعةطةةت    ّقةة  رةةاىْا  
ٔواا أِان   (:   عتضةيٌْ ؽةيةاع, ثةه قةال       ىَةه ررعنا ه ٍّه عتضةةٌْ  

ارذًٓ لارعْا وت ّقةة٘ اريَةزّاٌ, ٍّةْ     ٖ ارتْارج(( رالٍّسٔاُ وٍّي ببعٗد
يطةةس علٔةُ اريةةت,    ارْؽا ّٓ عارتةنٔه وت ا٦ٓتؽت نتً ظتزٖ علُٔ إخةار

مقؾةةْ  ا٦ٓةةتؽت  ٍةةه  إٌ( ٍّكةةذا رّٖ عةةً ا٨مةةاو ستنةة  ارةةةاقز  
مةةً رٍةةا  ّا٤ٍةةْاٛاريؾةةارٚ ّارقضٔضةةٌْ ّارزٍةةةاٌ ّرٍةةا ارغةةةَاا  

 ارقةل٘ ّرٍا ارة  (.
ا٦ٓتؽت ارغزٓفتؽت عة  ارت عز ّارتفكز فَٔنا ٓةطٕ  ظاٍز إرٌ

   ٘ ّٓةتقة ٍا لضةي٘    اٌ مً ارياظ مً ٓةنا ا٤عنال ارة  عتضةةَا ؽةاذت
َةةا عاعتقةةا  فاصةة  رّ رفةةار رّ ٓقزىَةةا ؿتةةا ْٓبةةف لةةةه عنلةةُ  ركةةً ٓقزى

مةةةً  عوةةةف رّ ضتٍْةةةا فٔكةةةٌْ رّّفةةةٔا  ربةةةزِ مةةةً رٓةةةاٛ رّ مسةةةة٘ 
ّخةةاب بَةة ٍه ٍّةةه   ا صةةةَٔها٤خضةةزًٓ رعنةةا٢ع ّمةةً ارةةذًٓ فةة   

 اٯخضزّا عنلةَه ّفة   ّإفتاعن٣ع  ّركتلْارلضيْا ؽيةاع  ىَهرعتضةٌْ 
صةةةَٔه ٤بةةا ارقةةزًٓ ارضةةْٛ ارةةذٖ قةةزٌ عةةُ عنلةةُ ّؽةةعف عةةُ صةةةُٔ, 
ّارقةةزًٓ ارضةةْٛ قةة  ٓكةةٌْ اعتقةةا اع فاصةة اع ٓضةةزٖ اؾت ارةنةةا ارؾةةاو    
ّارضةٕ اذتضً فٔفض ِ ّٓذٍف عأبزِ ّرثزِ, ّق  ٓكةٌْ قؾة اع فاصة اع    
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ىمةةد ارزٓةةاٛ  ِّبةةشاٛ ربةةزِزٖ اؾت ارةنةةا ارؾةةاو فٔفضةة ِ ّعتةةةه  ٓضةة
 ّارةوف ّقلف ارضنة٘.

ٌ ّارزٓاٛ رنا تق و ٍْ رٌ ٓةنا  عنة٣ع ؽةاذتاع رْبةُ ا      ا٨ىضةا
ّرغز  اراٛٗ ارياظ ّبلف رىمارٍه ضتِْ رٔةتق ّا فُٔ خداع رٔط ٍةْ  

ّرفْاىُ فُٔ ّاقةاع لٔ  ٓةتق  ارياظ فُٔ اىُ ٢ ٓقؾ  عةنلُ صْٚ ا  
٢ّ ٓةتين عضلْرُ عغد رفٙ ا  ٍّْ ٓزٓ  اراٛٗ  ةد ا  صةةعاىُ مةً    
شتلْقاتةةةُ, ّصةةةةس اذتةةة ٓ  لةةةْل ا٤عنةةةال انتغةةةْع٘ عارزٓةةةاٛ ّارفاقةةة ٗ 

 .ر٩خ٣ـ
عنةة٣ع ؽةةاذتاع رْبةةُ ا   ا٨ىضةةاٌّقلةةف ارضةةنة٘ ٍةةْ رٌ ٓةنةةا 

ّرغز  لؾْل ارضنة٘ ّادتاِ ّا٢لرتاو ر ٚ ارياظ رةٕ تةلةْ رتةتةُ    
 ٍه, ٍّْ مةً رفةزا  ارزٓةاٛ ّارغةزك وت ارةنةا ّقة  رّٖ عةً علةٕ         عي

(( ٓةين رٔط فَٔا تقؾةد   لػٗٛ لٗطة بتعرٖسالػٕا اهلل  ( عة ٗ قزق   
ٔاعىمٕا هلل يف نري زٖاٞ ٥ٔ مسعٛ  فاٌْ وَ عىن ل اري اهلل ٔكماْ اهلل ا  عىماْ      

      ((.  ًٖٕ القٗاوٛ
ٌ ّارةوف ٍْ رٌ ٓةتقة    -5 رةنةا ارةذٖ ٓؾة ر    عمنة٘ ا  ا٨ىضةا

عيةةُ بَةة٣ع مةةً رٌ ا  ٍةةْ انتةةيةه علٔةةُ عارقةة رٗ ّاذتةةْل ّارقةةْٗ ارةة     
ّر٢ْ فقةا ا  علٔةُ نتةا قة ر علةٙ       ّإظتا ِارةنا  إتٔآٌتنكً عَا مً 

عٞ ّرْ صلف ا  عيُ ارق رٗ وت ذتم٘ عا عً ارةنةا ّعوةش عةً رٖ    
مةةً ا رعطةةٙ ٍّّةةف ارةمنةة٘   صةةةعاىُ ّنتةة ٌرعةةٞ, رّ  فلةة٘ ميةةُ عةةً 

( عقْرةُ :  اذتْل ّارقْٗ, ّرةلُ اؾت ٍذا انتةيةٙ رعةار رمةد انتة١ميؽت      
ْ   إعذاب   ٌ فةةا عقةا    ّإرا(( املسٞ بٍفطْ  لٗن عمٜ قاعف عقما  ا٨ىضةا
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عً ارتفكد  فا عً ا٢رتفاا اؾت رٌ اذتْل ّارقْٗ علٙ ارةنا مضتن  
ٍةةْ ىةنةة٘ رةةُ  ةنةةُ ا  علٔةةُ ّاقةةةاعمةةا رى ٌرمةةً ا  صةةةعاىُ ثةةه لضةةف 

فقٔل٘ رُ ّلضي٘ رُ فٔضتكثزٍا ّٓةوف عَا ّعتضةف اىةُ عتضةً ؽةيةاع     ّ
عذرك ٍّْ ق  لةه ربزِ ّرفض  عنلُ عَذا ارتؾْر ارياعٞ مً ادتَةا  

سطاابك وااَ العمااي أُ ؽػااٜ اهلل  (:   رّ ارغفلةة٘, قةةال رمةةد انتةة١ميؽت  
 ((.وَ  لمْ العذم ِمك(( ّ   ٔسطبك وَ اؾّن أُ تعذم بعىمك

ؾفاا ارزرٓل٘ ّاريةْا انتذمْم٘ ارقةٔعة٘ وت  ّارةوف مً ار
ارغزٓة٘ انتق ص٘ ٓيغةأ مةً ادتَةا رّ ارغفلة٘ عةً عمنة٘ انتةيةه اذتقٔقةٕ         
ّعمنةة٘ ىةنتةةُ علٔيةةا فٔضةةْقُ ادتَةةا ّتةة١ ٖ عةةُ ارغفلةة٘ اؾت ارةوةةف        
ّاصتةماو ارةنا رّ اصتكثار ؽ ّرِ عيُ, ّرْ ىش  ثةْب ادتَةا ّر اٛ   

قٕ ارذٖ رىةه علُٔ عاذتْل ّارقْٗ ارةمن٘ رلنيةه اذتقٔ رٌارغفل٘ رةزح 
ّارؾع٘ ّارق رٗ ّانتال ّانتةزف٘ فؾة ر عيةُ ارةنةا ّصتةا عَةذِ انتةزفة٘       
مً ارْقْ  وت ارةوف ّارغزّر ّار ٢ل, ّق  اصتفافت ارزّآاا عةذو  

عةة ٗ قةزق   ( ارةوف ّحتذٓز ارةةا  عيُ ّق  ؽة  عةً رصةْل ا     
ْ  عذابٔإث٦خ وّمكات: ِٕٝ وتبع ٔغح وطاع اىُ قةال     (( ّّر  وت املسٞ بٍفطا

ض٠ٗٛ تطٕٟك لاري عٍاد اهلل   (:   ىَج ارة٣ ٘ قْل علٕ رمد انت١ميؽت  
(( فةاٌ ارضةٔٝ٘ ارة  ٓية و     ميٍع ا٥ش ٖا  ا٫عذاب(( ّاٌ   وَ سطٍٛ تعذبك

فاعلَا علَٔا ّتضْٛ ىفضُ عفةلَا ٓشّل رثزٍةا عَةذِ اري امة٘ ّارتْعة٘ عةا      
ي٘ ار  ٓفةلَا مقرتى٘ عارةوف ٓةطةا  ركً اذتض ,١ٓبز علٙ ارتْع٘ لٔيٝذ

 .إرُٔربزٍا ّٓشّل رثزٍا ّـتي  مً اس ٓا  ارقزب 
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ّ  ٌرلٔة   ارك  غتتلةا عةً ارةوةف     ارةلةْ وت   إرا ٗاركة  
ىفضةةُ ررةة  مةةً  ةةدِ ّّبةةْ ِ رعلةةٙ    ا٨ىضةةآٌةةزٚ  رٌا٤ر  تةةةين 

ّعيؾُ رعمه رْبْ  ؽف٘ رنال عي ِ رّ رتْفز ىةن٘ ر ُٓ رما ّبْ اع 
لقٔقٔاع رّ ّبْ اع ٍّنٔاع ٓتئلُ عيفضُ ّفكزِ ٢ ّاق  رُ, ثه تيةثس  ّاقةٔاع

عةً ٍةذِ ارز٠ٓة٘ انتتةارٔة٘ انتتكةة ٗ عةة  ا٤عنةال اركاعةف٘ عيَةا, ّرمةةا         
رنةةال رّ ىةنةة٘ وت ىفضةةُ ّعنلةةُ  ٔةة   ؽةةف٘ ر٠ٓةة٘ ارةوةةف فَةةْ زتةةز  

تةوةُ ّتغزِ ّخت عُ فٔضتةمه ّبْ ٍا عية ِ ّٓضةتكثز ؽة ّر ارةنةا     
تلك ارز٠ٓ٘ ر٠ٓ٘ ىفضُ رر  ّرعلٙ مً  دِ,  إؾتٓيقه  رٌعيُ مً  ٌّ 

مفض ٗ ّرع  تَلكة٘ مةً ارةوةف     رعمهّلٔيٝذ ٓةزح ّبُ رٌْ ارك  
 وت ىمز ارغز  ا٤ق ظ. 

ّارةوةةةف مَلكةةة٘ صةةةْاٛ اقةةةرتٌ عارةةةةةا اا رو عغدٍةةةا مةةةً  -8
ا٤عنال اذتضةي٘ ارؾةاذت٘ ٍّةْ مفضة  رلةنةا ّلةاعه ر٥بةز ّمةذٍف         

( اىُ صةٝا عةً ارةوةف    عً رعٕ اذتضً ارزفا  عارفاٜ ٗ, ّق  رّٖ 
العذم  زدات  وٍّا أُ ٖصَٖ لمعبد ضإٞ  ارذٖ ٓفض  ارةنا فأباب ّقال:   

عىمْ فريآ سطٍّا فٗعذبْ ٔوطم اٌْ وطَ ؾٍعّا  ٔوٍّا: اُ ٖا٤وَ العباد بسباْ    
   َ (( ّقة  رّٚ رصةْل ا   ـ(   فٗىَ عمٜ اهلل عص ٔدن ٔهلل عمٗاْ فٗاْ املا

: ٨علةةٔط, قةال مْصةةٙ  إعلةةٔط( ّعةةؽت ْصةةٙ اركلةٔه   اثةاّرٗ عةةؽت م 
ررىةُ اعً ا و اصةتعْرا علٔةُ  ٓةةين  لةةت      إرارخ ىٕ عارذىف ارذٖ 

رعوةتُ ىفضُ ّاصتكثز عنلُ ّؽغز وت عٔيةُ رىةةُ,    إرا: إعلٔطعلُٔ( قال 
ٖا  أ : بػس املرٌبني أٌا٘ أببان   قال ا  عش ّبا ر اّ :    -:( ّقال 

ٌم  ٔأٌرز الؿدٖقني أُ ٥ ٖعذبٕا بأعىاهلي فاٌْ لٗظ عباد  التٕبٛ ٔأعفٕ عَ الر
ً ىفضةةُ عةةً (( ّلٔيٝةةذ ٓيةغةةٕ رٌ  ظتاٍةة  انتةة١م ِمااك إ٥أٌؿاابْ لمشطاااب 
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 ٌاىفضةُ فة٣ ٓةوةف عةةا تةُ رةْ رة       إؾتزّر عارةنا غصزٓاٌ ارةوف ّار
مً رٍا ارةةا ٗ ٢ّ ٓةوف عةلنُ رةْ رةاٌ مةً رٍةا ارةلةه ٢ّ ٓةوةف       

ال ٢ّ ٓةوةف عْرعةُ رةْ رةاٌ مةً رٍةا ارةْر         ؿتارُ رْ راٌ مً رٍا انت
٢ّ ٓةوف عزرُٓ رْ راٌ مً رٍا ا٢بتَا  ّارزرٖ ٢ّ ٓةوف جباٍُ رْ 

ارضلطاٌ ّٓتذرز  رٍاراٌ مً رٍا ادتاِ ٢ّ ٓةوف ع٢ْٓتُ رْ راٌ مً 
ْٟ َأَؽكٍد         قْرُ تةاؾت ِّٜك  ُٕٛ ِٜك١ َٔكب  َٜكب َا َُٝزك٣ُ  ََْؽ ٦َ ْٛ ُٕ ُٗ اَّ٘ٙك٣ِ َلَٙكْ٭ , عةا  21اريةْر: َأَثكداً ٧َْ٘٦ََ٘ب ٌَْع

  لك مً رعنارُ ارضٔٝ٘ رْ ىؾف ا  عةا ِ رلعضاب. 
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى
َٛ ـُِٙ  َٟٜ ِٖ ِا َّ  ٧َّْ َٟ اْ٘ ِٜ   َّ ٬ُِؾتُّ ا٣ُّٙ٘ اَْ٘غ٥َْر ِثب٘س٧َُِّب 

ِٝ٭مًب َلِٙ٭ًٝب  َٞ ا٣ُّٙ٘ َس َٔب ٦َ

ّ ٍذِ ا٦ٓ٘ ارثامي٘ ّا٤رعةٌْ عة  انتاٜ -1 قة   ٘ مً صْرٗ اريضةاٛ, 
ُ ّاىتغةار   ا٨صة٣و صتقزار ىشرت وت انت ٓي٘ انتيْرٗ عة  إ  ,ّعقاٜة ِ  رؽةْر

ّق  ررٓة  ميَةا عٔةاٌ رلكةاو ارة ًٓ ّفزّعةُ, ٍّةذِ ا٦ٓة٘ تيةتمه ّصةه           
 تلكه ارضْرٗ ارغزٓف٘.

 -علٙ ما ٓمَز مً اصتةنا٢تُ– ادتَز عارضْٛ(: ٓزا  عادتَز  -2
ٛ , وت مقاعا ّا٨ظَار ا٨ع اٛ صةزار ّاركتنةاٌ, ّارضةْٛ مةً     ّا٨ ا٨خفةا

ارقْل ٓزا  ميُ را قْل ٓضْٛ مً قٔا فٔةُ ّٓة١رٖ مةً ررةز عةُ ّٓةشعج       
مً قؾ  عُ ركْىُ صةاعاع ّعةتناع رّ فتٔنة٘ ّافضةا اع رّ  ٔةة٘ ّاىتقاؽةاع رّ      

ٛ٭.. فكةةا ررةةك  اخةةا حتةةت    ا٦ٓةة٘  إقةة٣قعَتةةاع ّافةةرتاٛاع رّ رمةةاع ٍّوةةا
ضْٛ مً ارقْل عيْ  خاـ رّ  ٓقٔ  ارما  او ملّمغنْل رضة٘ م رْ ا

                  . -ارذٖ ٍْ مقاعا قْل ارتد-ؽيا مةؽت فٔةه را ىْ  مً قْل ارضْٛ
ٌ     ٢ عتف ا ..( عقزٓية  -3  ٘ ّرّ  ا٦ٓة٘ وت زتةال ارتغةزٓ  تكةْ

, فةاٌ ا  صةةعاىُ ٓتيةشِ عةً اذتةف      را ٗعً انتةغْفةٔ٘ ّعة و ا٨   اعتةةد
ا ٤ىةةُ ٓيةةة  ّٓيةثةةس عةةً ارة٣قةةاا ارغيؾةةٔ٘   انتتةةةارح عيةة  انتيلْقةةا 

ُ  ّإفتاّاريْاس  ادتض ٓ٘ انتْبْ ٗ عي  انتيلْقاا,  ُ  لةة ٓكغةا   صةةعاى
ؽ٣ا ارةغةز رّ فضةا ٍه,    ارذاتٔ٘ اركامي٘ وت ستةْعُ هتا فُٔعً ارؾفاا 

فٔكٌْ ىفٕ لةةُ عةةارٗ عةً اىتفةاٛ انتؾةلع٘ ّثةةْا انتفضة ٗ وت متةلقةُ,         
ضةْٛ مةً ارقةْل ّرةشّو ٍوةزِ فاىةُ ٢ عتةةُ        ّىتٔو٘ ررك لزم٘ ادتَز عار

 ا  ٢ّ ٓزٓ ِ.
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خؿ عة  انتفضزًٓ مةيٙ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ عأٌ ا  صةةعاىُ ٢   -4
عتةةف ارغةةته, ّعةةة  عأىةةُ صةةةعاىُ ٢ عتةةف ارةة عاٛ علةةٙ ارغةةد عضةةْٛ,   
ّعة  عأىُ صةةعاىُ ٢ عتةف رٌ ٓةذو رلة  يخةز رّ ٓغةكِْ اؾت  ةدِ رّ        

ّصة٘  إق٣قَارتيؾٔؿ م رْل ا٦ٓ٘ عة  ٓذرزِ عضْٛ, ٢ّ ْٓب  م ر 
مةياٍا ّلْرُ ركا ما ٓؾ ق علُٔ اىُ صْٛ ارقْل رّ ارقْل ارضةْٛ رّ  

ٖ      ارضْٛ مً ارقْل وت مقاعةا قةْل   مةً   ارتةد, فارمةاٍز مةً ا٦ٓة٘ ّارةةا 
ُ مةياٍا ٍةْ ارتةنةٔه ّارضةة٘ ّرةا مةا قٔةا ٓةةْ           رج حتتةُ فٔةُ   ّٓية  إرٔة

 رنؾ اق رُ ّفز  مً رفزا ِ.
(: ٍةةذا اصةةتثياٛ ّختؾةةٔؿ ّتقةةٔٔس وت مةة رْل  وااَ  ماايإ٥  -5

ّصةةةتُ, فنةةً ّقةة  علٔةةُ ظلةةه مةةً رلةة  ٢ ٓةةةغ  ا       عإق٣قةةُا٦ٓةة٘ 
صةةةعاىُ رٌ ظتَةةز انتملةةْو ّٓمَةةز صةةْٛ ارقةةْل وت مةةً ظلنةةُ فٔوةةْس رةةُ  

ٛ ظ٣متةُ مةً ظانتةُ     عإظَارارتمله اؾت ارياظ  ارْقٔةة٘ فٔةُ ٍّتةك     ّإعة ا
صْاٛ ربةا امتياعةُ عةً ظلنة٘ مضةتقة٣ع       إٓاِ ّرراِ مً ظلنُصزِ ّصرتِ 

ؿتقتقةةٙ صةةة٘ ا٢صةةتثياٛ   ّررةةك رّ اقتقةةٙ ا٢ىتؾةةار مةةً مْرٓةةُ رو ٢ 
, ّق  رّٚ ارة٣مة٘ ارط صةٕ وت  زتنة  ارةٔةاٌ( عةً رعةٕ عةة         ّإق٣قُ

ً ا  ارؾا ق   ( اىةُ   ىةشل فةٔفاع عية  رلة  ّمل عتضةً فةٔافتُ فة٣         مة
 فٔافتُ ٍّتك بياعُ. بياا علُٔ وت رٌ ٓذرزِ عضْٛ ؽيةُ مً تقؾد 

(: خةةته صةةةعاىُ عٔاىةةُ وت ٍةةذِ ا٦ٓةة٘   ٔكاااُ اهلل مسعااّا عمٗىاااّ   -6
عارتذرد ّارتيةُٔ عأىُ ٓضن  را قْل لتٙ قْل ارضةْٛ ارةذٖ ٢ عتةةُ ٢ّ    

 ٢ عتةُ ٢ّ ٓزٓ ِ ٢ّ ٓز ف فُٔ, لتٙ ما ٓزٓ  حتققُ ّاىُ ٓةله را عٕٛ
ّاىةةُ عتفةةي ّٓضةةوا ٍّةةذا اقتةةاٛ اؾت ارزقٔةةف اذتةةافي ّارةتٔةة  اذتافةةز  

 ّٓزاقف ّٓ ٌّ, ىضأرُ ارةؾن٘ ّا٢ىتةاِ. 
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى
 ٦ََ٘ب َرَغسَُّس٧ا ٦ََ٘ب ٌٛ ِّ ِاْص َّ َثْمَط ا٘فَّ ِّ ِا َٟ ا٘فَّ ِّ َِٔض٭رًا  ٧١َُٜا اْعَز١ُِج٧ا  َٟ آ ٬َب َأ٥َُّ٬ب اَِّ٘ي٬

ُٔ ْٛ َأٞ ٬َْؤ ُٔ ُٕٛ َثْمعًب َأ٬ُِؾتُّ َأَؽُد َّ ٬َْىَزت ثَّْمُع ٢ُ٧ُٝ ٦َار٧َُّّا ا٣ََّٙ٘ ِا َِٕر٤ُْز ٌَ َْٜ٭زًب  َٛ َأِخ٭٣ِ  َٗ َْ٘ؾ

ٌٛ َِّؽ٭ ا٣ََّٙ٘ َر٧َّاٌة 

زاا ٍةذِ ا٦ٓةة٘ ارثاىٔة٘ عغةزٗ ّقةة     وة تيةتمه ّصةه صةةْرٗ اذت   -1
ىشرت رأخْاتَا وت انت ٓي٘ انتيْرٗ رةٔاٌ عة  ي اب انتةاعزٗ ّا٢بتنةا   

 لضف عزٓة٘ ا  .
رمزا عا٢بتياب عً رثد مً ارمً, (:  َدتٍبٕا كجريّا وَ الإ  -2

( اعتشرْا باىةاع ّىالٔ٘ عةٔ ٗ عً ارغٞ ٍّْ تةةد ادتٍبٕآزا  مً رمزِ  
ميةُ خْفةاع مةً     ّا٨عةا ميُ ارتعذٓز عً عٞ ّانتي  عيُ   متةارح ٓقؾ

 نا ٢ تيف  اري ام٘. ْقْ  وت انتفض ٗ ّوت اري ام٘ لٔيار
عا٢بتياب عيُ ّا٢عتةا  ميةُ   انتزا  مً ارمً انتأمْر ٌر ّارماٍز

ميةةُ ٓةةزا   نةةا , ٢ رٌٍةةْ ظةةً ارضةةْٛ عةةانت١ميؽت وت زتةةال ارةغةةزٗ ّا٢بت 
 را ارمً( رّ  كتٔ   :٢ رقال, ّإمطلس ارمً لتٙ ظً ارتد عانت١ميؽت

 (.رثهارمً( ّمل ٓقا  رثداع مً ارمً( رّ  عة  ارمً 
رمةٕ عةُ   ارذٖ  رٖ ا٤فك ّاركذب–ل٥ٕ إذ مسعتىٕٓ قال صةعاىُ  

, ؿتةا رٌ انتة١ميؽت   12(اريةْر:  َ امل٤وٍُٕ ٔامل٤وٍاات بأٌفطاّي لارياّ   –مً رمٕ 
ّانت١مياا عةقَه مً عة  ٍّه رادتض  ارْال  انترتاعه ع  عً ظً 
عةقَه عةة  خةداع عمةيَه عأىفضةَه خةداع فةإىَه إخةْاىَه ّرخةْاتَه        

, ّرلنةة٘  رةة٢ْ( ر اٗ لةة  ّحتقةةٔ  حتةة  علةةٙ فةةةا  ٍّةةه رأىفضةةَه
فةةك مةةً رمةةٕ عارضةةْٛ ّا٨  ّظةةً اذتضةةيٙ وت لةةس   عمةةً ارتةةد   ارتةةد

 ّاركةةذب, ٍّةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ ٓتولةةٙ ميَةةا رٌ ظةةً ارتةةد عةةانت١ميؽت     



 35 ..........................................          مكارو ا٤خ٣ق

ّلٔيٝذ ٢ قتكً  خْرةُ   ,ّلضً ارمً عانت١مياا رمز ستةْب   صةعاىُ
ارةةذٖ  ّرةةثد ارمةةً (عةةة  ارمةةً وت ا٦ٓةة٘ انتةعْثةة٘ ٍّةةْ خةةارج عةةً  

 مْراع عابتياعُ .مأبةلتُ ا٦ٓ٘ اباع ّمةؾٔ٘ 
ْٛ ٧ًَِْٜب ُث٧ًَاّقال تةاؾت ١ُُٔز َّ ا٘س٧َِّْب ٦َ ـَ  ْٛ ـ١١ََُز , ٍّٕ تتعة ث  12ارفت :٦َ

ّعةة  ؽةعاعتُ اركةزاو انتيتوةةؽت      ( عنً ظً ارضةْٛ عزصةْل ا    
رٌ ٓضتأؽةةلَه ارةةة ّ ٢ّ ٓزبةةةْا اؾت رٍلةةَه رعةة اع, ّقةة  رتةةف رٖ ظةةً 
 ةة٣ك ّارةةةْر, فكةةاىْا قْمةةاع علةةٙ ٍةة٢١ٛ ارمةةاىؽت ظةةً ارضةةْٛ اصةةةعاىُ 

٤با ظً ارضْٛ, فَذِ ا٦ٓة٘ تْفة    زًٓ وت ىمز ا  صةعاىُ ٜكؽت عاٍار
ررٓلة٘ تضةتعس ارضةقْا ّا ة٣ك     ارمً عانت١ميؽت رّ انت١ميةاا  إصاٛٗ إٌ

رنا رّفعت ا٦ٓ٘ ارضاعق٘ اٌ لضً ارمً عانت١ميؽت رّ انت١مياا فقٔل٘ 
    ٌ ً   مز ْعةة٘ عيةة  ا  صةةةعاىُ, ّميَنةةا ٓةلةةه ر انتةةأمْر   (عةةة  ارمةة

عابتياعُ ٍْ ارمً ارضْٛ ٢ ارمً ا٦خز.
قاع أواس ألٗاك عماٜ أسطاٍْ ستاٜ       (:قال رمد انت١ميؽت  

ٖأتٗك وا ٖقمبك عٍْ ٥ٔ ت ٍَ بكمىٛ لسدة وَ ألٗك ضإّٞا ٔأٌاة ػاد هلاا يف     
منااخ  إتّي امل٤وَ الاآ إ  إذا(( ّقال ؽا ق رٍا ارةٔةت   (:    اـري قى٦ّ

ٞ     اُا٫مي  .ٛانتلة  وت انتةا  ٓةذّب  (( رٖ رنةا  يف بمبْ كىاا ٍٖىااخ املماح يف املاا
 -ّٓيةغٕ رٌ ٓةله رمزاٌ:

رٔط انتزا  مً صْٛ ارمً انتذمْو عيؿ ارقةزيٌ ّارضةي٘:    -ا٤ّل
ارغةةك اذتاؽةةا وت ارةةيفط مةةً عةةة  ارمةةْاٍز انتزٜٔةة٘ رّ انتضةةنْع٘ وت  

ٌ      هارتارج ٤ىُ قة  َٓوة   ٢ّ  إرا ٗ علةٙ ارةيفط ٍوْمةاع صةزٓةاع مةً  ّ
اختٔار ف٣ ١ٓاخذ رل  علُٔ رتزّبُ عً ا٢ختٔار, عةا انتةزا  مةً صةْٛ     
ارمةةً مٔةةا ارةةيفط ّتزبٔعَةةا مةةا تٍْنتةةُ مةةً تلةةك ارمةةْاٍز انتزٜٔةة٘ رّ 
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انتضنْع٘  ٔ  ٓضتتة  ررك انتٔةا تغةٔداع وت ادتةْاى  ّادتةْارا ّتةة ٢ع      
زِ, وت ارة٣قةة٘ ّارتؾةةزح مةة  راك انتميةةٌْ فٔةةُ ارضةةْٛ مةةً عةةة  ممةةاٍ

فٔيةغٕ علٙ انت١مً رٌ عتةذر مةً مٔةا ارةيفط ّمةا ٓضةتتةةُ مةً ا٢تَةاو         
ادتٍبٕا كاجريّا  ً تزتٔف يثار ظً ارضْٛ ٤ٌ ا  ٓقةْل   عارةاقين ّٓةتة  

إذا  ٍٍاة  ٓقْل لضةنا رّاِ ارفزٓقاٌ:   ( ( ّرٌ رصْل ا  وَ ال َ
صْٛ ٓةاجل ( رٖ فىخسز امل٤وَ وَ ضٕٞ ال َ أُ ٥ وققْ( ّٓقْل:  ف٦ ؼقق

علٙ ؽفعاا ّبَُ ّلزراا ظيُ عأخُٔ انت١مً عا٢بتياب عً حتقٔقُ 
عةةا  ,وت قلةةةُ إقتاىةةٌُ انتةة١مً ٢ ٓةةتَه رخةةاِ خغةةٔ٘ رّعةةاٌ    بْارلةةُ, ٤

ٓضتة ل ررك  ضً ارمً ّلضً انتةامل٘ ّلتا فةلُ علةٙ خةد ستنةا    
 قتكً لتلُ علُٔ.

عماٜ الصوااُ   اذا اضتٕ  الؿ٦ح (:   قال رمد انتة١ميؽت    -ارثاىٕ
ٔأِمْ ثي أضاٞ زدن ال َ بسدن ي ت ّس وٍْ لصٖٛ فقد  مي  ٔاذا اضتٕ  الفطا  

(( ّقةال م٢ْىةا ارؾةا ق    عمٜ الصواُ ٔأِمْ فأسطَ زدن ال َ بسدن فقد نسز
    )  ٍّةذِ  ٥ تجقَ بألٗك كن الجقٛ فاُ ؾسعٛ ا٥ضرتضاه لاَ تطاتقاه ))

   ً وت ارشمةاٌ ارةذٖ ٓغلةف     لكن٘ عارٔ٘ ّىؾٔع٘ راقٔ٘ تزٓة  حتةذٓز انتة١م
فُٔ ارفضا  علٙ ارؾة٣ا ّتزٓة  لفمةُ مةً ؽةزع٘ ا٢صرتصةال ّخطةز        

مل  ٘ انتضرتصل٘ فةٔمً ارتةد  رلةُ عغةيؿ    ارغفل٘ ّا٢صتزار ّراٛ ارةاقف
ا٤ لةف   ا٤عةه ٓةتق  ارؾ٣ا رلُ عغيٍؿ مل قتتعيةُ مة  رٌ    ّرغتت ِ 

٢ع  مً صا ّوت سماىُ ٍْ ارفضا  ّا٢ضتزاح, ف٣ع  مً ارتثةت قةا اررت
 ارتأر  قةا ا٢ رتار ّارْقْ  وت ا لك٘.

مةةً ا٦ٓةةاا ّارزّآةةاا علةةٙ رو   لٯ ٍّةةذِ اذتكنةة٘ ٢ تيةةاوت مةةا
ّررك ٤ٌ ٍذِ اذتكن٘ تزٓ  ميك رٌ ٓكٌْ لضً ظيةك وت   ,صْٛ ارمً



 37 ..........................................          مكارو ا٤خ٣ق

سماٌ ارضْٛ ّارفضا  مزتكشاع علةٙ رصةاظ رؽةؽت ّامتعةاٌ ررٔة  عةٔة        
د ّارؾة٣ا قةةا ارتْثةس ّارتأرة      عً ارتةضه ّاررتصا ّتزتٔف يثار ارت

 ّا٢ختةار فاٌ ؽزع٘ ا٢صرتصال رً تضتقال. 
عةً ارتوضةط ّحتزمةُ علةٙ      (: ٍذِ ادتنل٘ تي٥َٔٙ ػططٕا  -4

انت١ميؽت. ّارتوضط ٓزا  ميُ ارتفعؿ عً عْراا انت١ميؽت ّارتتةة  نتةا   
اصترت مً خؾا ه ّارتطل  نتا صرت مً رلْا ه ّا٢صتكغاح نتةا رةته   

ٔال اَ فااُ ال اَ أكارب      إٖااكي   رصزارٍه, باٛ وت اذت ٓ  ارغزٓا  مً
اؿاادٖح ٥ٔ ػططاإا ٥ٔ تقاااطعٕا ٥ٔ ؼاضاادٔا ٥ٔ تٍااابصٔا ٔكٌٕاإا عبااا  اهلل 

واَ أضامي بمطااٌْ ٔي     ٖاا وعػاس     -:( ّّر  قْل رصْل ا   (٭(الٕاٌا
ني تتباع اهلل  ٖطمي بقمبْ: ٥ تتبعٕا عجسات املطمىني فاٌْ وَ تتبع عجاسات املطامى  

 ((. عجساتْ ٔوَ تتبع اهلل عجساتْ ٖفكشْ
عةً  انتكلفةؽت  (: ىَةت ا٦ٓة٘ ّسبةزا    ٥ٔ ٖ تم بعكاكي بعكااّ    -5

ا تٔاب عة  انت١ميؽت عةقاع, ّا٢ تٔاب مؾ ر  إ تاب( ّارغٔةة٘ اصةه   
مً رفي  ا تاب( اىُ ّقة    -ؿتةْى٘ رتف ارلغ٘–انتؾ ر رُ. ّارذٖ ٓة ّ 

  ٛ مةً قةزق    ( وت ارزّآة٘ عةً رصةْل ا      فُٔ ّررزِ عةٔةُ, ّقة  بةا
ٓ   ذكا متة  ٗ تفضدٍا عأىَةا      مةً  ( ّقة  اعتنة ِ كتة   سك ألااك مباا ٖكاس

فْا ارغٔة٘ عأٌ تذرز رخاك عةٔف ٓكزِ ظَْرِ علناٛ ارفقُ ّا٤خ٣ق فةزٯ
, ركيةةُ تةزٓةةا  ةةد ّافةة  ا٤عةةةا  ّرةةذا اصةةتي ىا وت    إظَةةارِرّ ٓكةةزِ 

تفضةداع   ٙىَا رّف  مةيٙ ّربلتةزٓفَا اؾت عة  ارزّآاا ا٤خزٚ ٤
رلغٔةةة٘ ّـتٔٔةةشاع  ةةا عنةةا ٓغةةاررَا مةةً ارةَتةةاٌ ّارةٔةةف ارمةةاٍز, بةةاٛ وت  

ْ    عة  ارزّآاا    رٖ مةً  –(( ال ٗبٛ أُ تقٕه يف ألٗاك واا ضارتٓ اهلل عمٗا
(( ّقة  صةٝا ؽةا ق يل    ال اِس وجن اؿادٚ ٔالعذماٛ فا٦    ا٧وسٔ  -ارةْٔب
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ي ٖفعان   ٕه ٧لٗاك يف  ٍٖاْ واا   ِٕ أُ تقستن   ـ( عً ارغٔة٘ فأبةاب    
(( ّاذت  ٍةْ ارةقْعة٘   عمْٗ أوسّا بد ضرتٓ اهلل عمْٗ ي ٖقي عمْٗ فْٗ سد ٔتبٓح

اث  ٗ انتثةت٘ علٙ عة  ادتزاٜه, ّلٔيٝذ ٓكٌْ تةزٓا ارغٔة٘ عأٌ ٓذرز 
تةزٓفةاع   –انت١مً رخاِ وت  ٔاعُ عةٔةف مضةتْر  ةد ظةاٍز رةنةْو اريةاظ       

 ق .رّف  ّربلٙ ّرقزب اؾت ارْا
–عةة  رٌ ىَةةٙ صةةعاىُ عةةً ا٢ تٔةاب ؽةةزعتاع ررا  صةةةعاىُ     -6

رٌ ١ٓرة  اريَةٕ    -ُ صةعاىُ عتضام  رثد وت ٍذِ ارزرٓل٘نلاىط٣قاع مً ع
أوم أسدكي أُ ٖأكن ؿي ألٗاْ وٗتاّا   اع عارغاع فقةال:    زّٓٓؾْر ررارتُ تؾْ

 (( .فكسِتىٕٓ
 ٘ نتضةتغاب  ّرةلةُ ٤بةا رٌ ا   ,ّق  عةُ ا٢ تٔاب عا٤را مً انتٔتة

 اٜف عً زتلط ارغٔة٘ فكأىُ مٔت ّق  ررا انت١مً مً ذتنُ لال رْىُ 
ُ صةعاىُ عز  انت١مً ارذٖ  اعةُ رخةاِ ّاىتقؾةُ    مٔتاع عا تٔاعُ, رنا عةٯ

 ّ   ٓقةا ملعارلعه ٤ىُ ٓيقؿ عا٤را رنا ٓيقؿ عز  انت١مً عا تٔاعةُ, 
عأىةُ  صةعاىُ  ٓأرا ذته انت١مً( ّقال  ذتةه رخٔةُ( اعةةاراع رلنضةتغٔف     

ق  ىال مً عةز  رخٔةُ انتة١مً ٢ّ ٓيةغةٕ رةُ ررةك ٤ٌ انتة١ميؽت رخةْٗ         
ّا٢ىتقةاـ, ّقة    تقتقٕ ارتعاعف ّارتةْا   ٢ ارتةاعة    عٔيَنا ّا٤خْٗ 

علةةٙ ٍةةذا ادتةةزو    ر٩ىكةةاررتةةٙ صةةةعاىُ عةةأ اٗ ا٢صةةتفَاو  رعتةةف..(     
ٔةة٘ عةةؽت  ا٨قتاىّانتفضةة ٗ ا ا مةة٘ رلنوتنةة  ّانتْبةةة٘ رقةةةا ارة٣قةة٘      

, ثه رلف صةعاىُ تقزٓزٍه ّاعرتافَةه عزرٓلة٘ ا٢ تٔةاب لٔة      انت١ميؽت
لةؽت مْتةُ    ا٤خٓكزٌٍْ  ضف ارطة  ارةغزٖ ارضةلٔه ررةا ذتةه     ىَهر

ٍْ عةَُ ّىمدِ, ٍّذِ ّصٔل٘ ع ٓةة٘ مةً ارْصةاٜا     ف٣ع  رٌ ٓكزٍْا ما
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ارةزعٔةة٘ ارةلٔغةة٘ وت تزرٔةةش انتةيةةٙ انتقؾةةْ  عٔاىةةُ ّتأرٔةة  انتةة رْل انتةةزا      
٢ عيعةةْ ادتةة  ّارفةةز     ّا٨رعةةاٌّارتقزٓةةز  ا٨قيةةا  عيعةةْ إٓقةةالُ
ُ    ٍّْ ّا٨رشاو ّارضةد   ر ب قزيىٕ ّخلس رلتاىٕ ٓيةغةٕ ا٢صةتفا ٗ مية

وت زتةةال انتةاعةةزٗ ّا٢بتنةةا  فقةة  رمزىةةا رصةةْل ا    علٔةةُ ّارتيلةةس عةةُ
ا  صةةعاىُ رنةا ّر  وت اذتة ٓ  ارغةةزٓا     عةأخ٣ق  ـ( عةأٌ ىتيلةس   

 ((.ؽمقٕا بأل٦  اهلل  
(: عةةةة  رٌ رعطةةٙ صةةةةعاىُ  ٔاتقاإا اهلل اُ اهلل تااإاب زساااٗي   -7

وت ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ ررا  رٌ غتتنَةةا عارتةةذرد عتقةةْٚ ا      إرعةةا اتُ
ُ ثه ّع  صةعاىُ ّاذت  علٙ خغٔتُ ّمزاقةتُ وت صلْرُ ّتؾزفاتُ,   عأىة

تةةْاب رلةةٔه رٔيةةةُ ارغةةافلؽت ّانتتنةةز ًٓ ّاسرتٜةةؽت علةةٙ ٍةةذِ انتةاؽةةٕ  
ؽةة قْا وت تةةْعتَه ّاىةةُ  إراىةةُ تةةْاب ٓقةةةا ارتْعةة٘ مةةً عةةةا ِ ّ دٍةةا عأ

 ر ةْا وت عفِْ ّرلتتُ.  إرارلٔه عةةا ِ 
ٕ  عة  رٌ عزفيا مةيٙ ارغٔةة٘ ّا٢ تٔةاب   -8 رٌ ٓةلةه اىةُ ٢    ٓيةغة

ٔف اىتقاـ رخُٔ ّعؽت رٌ ٢ ٓقؾ  فزق وت لزمتَا عؽت رٌ ٓقؾ  انتضتغ
اـ ّا٨عاع٘ علُٔ, فاىُ ق  عةٔةُ ّىقؾُ مً  ٌّ قؾ  ا٢ىتق خةارا٢٨ إ

ٌ راىةت عقْعتةُ ّإبةُ مة  قؾة       تا اذتارتؽت ّإا تاب رخاِ انت١مً وت رل
 ا٢ىتقاـ رعمه.

ارةٔةف انتضةتْر علضةاىُ     إظَةار رنا ٢ فةزق وت ؽة ق ارغٔةة٘ عةؽت     
ق٢ْع رّ إعارٗ رّ عٔ ِ رتاع٘ رّ ـتث٣ٔع رّ عغةد ررةك هتةا ٓؾة ق علٔةُ اىةُ       

 ىقاٜؾُ هتا ق  صرتِ ا .ا تٔاب ّررز عْٔب انت١مً ّ
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عةةة  انتةةْار : ميَةةا  ّ٘قةة  اصةةتثيٙ ارفقَةةاٛ مةةً لزمةة٘ ارغٔةةة -9
بْاس رغا انتملْو عٔف ظانتُ ّاٌ تضرت عُ فٔةؽت رلياظ ما رّر ِ علُٔ 

٘     , ّبْاسِارمله ّا٤رٚمً  َّ ٬ُِؾكتُّ اّ٘ٙك٣ُ اَْ٘غ٥ْكَر    مضةتفا  مةً ا٦ٓة٘ ارضةاعق

ِٖ ِا َّ ٧َّْ َٟ اْ٘ ِٜ َٛ ِثب٘س٧َُِّب  ـُِٙ .48اريضاٛ:َٜٟ 
ّميَةةا بةةْاس رغةةا عٔةةْب انتتوةةاٍز عارفضةةس انتةلةةً عارةؾةةٔاٌ  
انتغتَز عارذىف, ٤ىُ ق  ررقٙ بلةاب اذتٔاٛ عً ىفضُ ّفقعَا ٍّتكَةا  

 عؾٔاىُ. عإع٣ٌ
خارٔاع مً  ررزِ راٌ إراّميَا ررز ارةْٔب ارماٍزٗ  د انتضتْرٗ 

ٔةةُ رّ ٍتةةك اعتةةةارِ ارةٔةةف عل ّإعةةاع٘قؾةة  ا٢ىتقةةاـ ّا٢صةةتيفاح 
 ر ٚ ارياظ.
ارؾةعٔ  قْرةُ    ارتة   ررز عْٔب انتةت   وت ار ًٓ, بةاٛ وت  ّميَا

 ّسٔا الرباٞٚ واٍّي ٔأكجاسٔا   م ٔالبدع وَ بعدٙ فأزأٖتي أِن السٖ إذا ـ(:   
رٖ اررةزّا  ةه   - ٔبااِتِٕي  -رٖ ارغٔة٘  ه- وَ ضبّي ٔالقٕه فّٗي ٔالٕبٗعٛ

ٔورزِي الٍاع  ا٫ض٦ًٖطىعٕا يف الفطا  يف  ك٦ٗ - ٘ رٔضت فةَٔه مةآف شتتلق
٥ٔ ٖتعمىُٕ وَ بدعّي ٖكتم اهلل لكي برلك اؿطٍات ٖٔسفع لكي بْ الادزدات يف  

((.ا٩لسٚ
ّاىقارِ مةً ارْقةْ     انت١مً عقؾ  ىؾ  يخز ّلفمُّميَا:  ٔة٘ 

رةْ مل ٓيؾة    –وت مفض ٗ رعمه مً ا٢ تٔاب رنا رْ خٔا علٙ م١مً 
وت مةامل٘ فةزراع   رّرٌ ٓتقزر مً سّاج رّ وت عزر٘  -عغٔة٘ م١مً يخز

مةةً صةةْٛ خلةةس مةةً ٓزٓةة     إىقةةارِعلٔغةةاع فٔوةةْس رةةُ رٌ ٓضةةتغٔف عقؾةة    
صةةْٛ مةاملةة٘ مةةً ٓزٓةة     رّتشّظتَةةا رّ مةةً خٔاىةة٘ مةةً ٓزٓةة  مغةةاررتُ    
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رٌ ترتتةةف مفضةة ٗ عمٔنةة٘ رةةْ مل ٓضةةتغف     اارتةامةةا مةةةُ ركةةً عغةةز  
 ّٓيؾ  رخاِ انت١مً.

ّآاا ارغزٓف٘ ّبْب ار فا  ّا٢ىتؾار ٓمَز مً عة  ارز -10
انتضةتغٔف عةً ا تٔاعةُ, ّرةٔط      رلن١مً انتغتةاب ّرةشّو ارةذب عيةُ ّر ٯ    

مةيٙ ررك ٍةْ اريَةٕ عةً ارغٔةة٘ رنيكةز مةً انتيكةزاا فةاٌ اريَةٕ عةً           
انتيكز ّابف مضتقا ٢ غتتؿ ؿتا ضتً فُٔ مً انتيكز فكنا ظتةف وت  ةد   

ابتنةةت   إراكةز علضةاىُ ّّبَةُ    َةا عةأٌ ٓيكةز عقلةةُ ثةه ٓي     ٔارغٔة٘ ظتف ف
 عزاٜه ّبْعُ.

مةيةٙ ارةز  ّاريؾةزٗ ارْابةف عية   ٔةة٘ ا٤خ انتة١مً ٍةةْ        ّإفتةا 
 تٔةف عةُ, ّغتتلةا    ً ارةٔةف ّارةيقؿ ارةذٖ إ   تيشُٓ انت١مً انتضةتغاب مة  

 تٔةف انتة١مً وت   ح رىةْا  اريقةاٜؿ ّارةٔةْب, فةارا إ    ٍذا  ضف اخت٣
اريَةٕ   فبَيا امتثا٢ع رْاُ عقلةيا ثه عْبعلٔ ا٨ىكارمْف  ّبف علٔيا 

رمزىةا اٌ ىلقةٕ رٍةا انتةاؽةٕ      ( عً انتيكز ّق  ؽ  رٌ رصْل ا  
رةذب  , ّّبف علٔيا ثاىٔاع اٍّذا ّابف اريَٕ عً انتيكز عْبِْ مكفَزٗ

 تٔف فاٌ راٌ ا تٔاعةُ عةذرز عٔةف مةً عٔةْب      ّار فا  ّا٢ىتؾار نتً إ
ّرٌ ىقةْل رلنضةتغٔف:   ارةٔف عيُ ّتيشُٓ انت١مً ميُ ار ىٔا فييؾزِ عيفٕ 

ارةٔةةف مةةا عاعةةُ ا  ّارةةيقؿ مةةا رعغقةةُ ا  ّلزمةةُ علٔيةةا, ّاٌ رةةاٌ     
ا تٔاعُ عذرز عٔف مةً عٔةْب ارة ًٓ ّا٦خةزٗ ّبَيةاِ ؿتةا غتزبةُ عةً         

 اذتزاو ّاعتذرىا عيُ ؿتا ٓقتقُٔ اذتال ّؿتا ْٓافس اذتنا علٙ ارؾع٘.
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى
ِْٕسْت َخِؽ٭َئًخ َأ ٬َ َٟٜ ِٚ ِث٣ِ َثِر٬ئًب ٦َ َّ ٬َْر  ٦ْ ِاْصًٝب ُص

ُِّج٭١ًب َٗ ُث٥َْزب٠ًب ٦َِاْصًٝب  َٝ َِّد اْؽَز ٌَ 

ٍذِ ا٦ٓ٘ ارثاىٔ٘ عغزٗ عة  انتٝ٘ مً صةْرٗ اريضةاٛ ارة  ىشرةت      -1
وت انت ٓي٘ انتيْرٗ ّتقةنيت اذتة ٓ  وت كتلة٘ مةً يٓاتَةا عةً ا٤لكةاو        

ناعٔةة٘ ارفاصةة ٗ ّرّمةةأا اؾت عةةة  انتمةةاٍز ا٢بت  ا٨ ٔةة٘ا٢بتناعٔةة٘ 
انتْبْ ٗ وت زتتن  انت ٓي٘ انتغزف٘ يىذاك رنا ٍٕ مْبْ ٗ وت را زتتنة   

صةزق٘ مةً    تفا  مً رّآاا رصةاب اريشّل ؽة ّر ّرا سماٌ لٔ  ٓض
رلةة ٍه ثةةه عةةة  اىكغةةافَا لةةاّل ارضةةارق رٌ ٓزمةةٕ عَةةا عزٓٝةةاع فةةأرقٙ     

رزو انتضزّق وت عٔتُ ّتزاف  انتضزّق ميُ م  رّٖ ارضارق عي  ارييب ا٤
 ) تعؾلْا مً ارزصةْل ا٤عمةه   ّلاّرْا رٌ ٓض )  علةٙ   ٛققةا

–ت ٜة٘ صةال٘ اعةيَه     إؾت ار ٟ ارةذٖ ررقٔةت ارضةزق٘ وت عٔتةُ رٔتْؽةلْا     

ىشل ا  صةةعاىُ عة ٗ يٓةاا مةً قزيىةُ اسٔة  رت ٜة٘        فأ -ارضارق ارْاقةٕ
 ميَا ا٦ٓ٘ ار  ضتً عؾ   اذت ٓ  عيَا .  ,ار ٟ ّفق  اسزو

٘ ارغةةزٓف٘ خبؾْؽةةَا تةطةةٕ لكنةةاع اخ٣قٔةةاع ا ٔةةاع  ٍّةةذِ ا٦ٓةة -2
متةلقةةاع عزرٓلةة٘ خلقٔةة٘ راىةةت وت ىفةةط اسةةزو ارضةةارق ّرةةاٌ  ةةا ا٤ثةةز     
ّانت خلٔةةة٘ وت حتزٓكةةةُ ضتةةةْ بزقتةةة٘ رخةةةزٚ ّراٛ بزقتةةة٘ ارضةةةزق٘ ارةةة    
اىكغفت ّافتقةعت ٍّةٕ بزقتة٘ ارةَتةاٌ ّررٓلة٘ ا٢فةرتاٛ علةٙ ارغةد         

 ت ٜ٘ رضالتُ ّتيشَٓاع رغيؾُ . 

عنة٣ع ٓةةْ  علٔةُ     ا٨ىضاٌ(: اركضف ٍْ رٌ ٓةنا ٔوَ ٖكطم  -3
 ف  عيُ فزراع رّ ظتلف رُ خضارٗ رّ ٓ ف  عيُ خداع, ّعةةةارٗ  ٓعيف  رّ 
 : اركضف فةا ر٩ىضاٌ ٓقزِ رّ ٓيفةُ . شتتؾزٗ
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٘ (: ؽٔغ٘ مةارغ٘ مةً ارتطةأ ارةذٖ ٍةْ فة       لط٠ٗٛ  , قةال  ا٨ؽةاع
 ,ىةُ رخطةأ  فس ميُ  ةدِ ٓقةال: إ  ترا  عٔٝاع فامً ر  :ارزا ف وت  مفز اتُ(

إىتَةةٙ, فةةارا رمٔةةت    (ارفةةةا رنةةا ررا ِ ٓقةةال: رؽةةاب    ميةةُ ّاٌ ّقةة 
رخطةةأا  عؾةةفْراع ّرؽةةاب صةةَنك  ةةدِ ؽةة ف٘ ّاتفاقةةاع ٓقةةال عيةةك  

رؽةةةةت  رمٔتةةةُ ّرؽةةةةتُ رنةةةا رر ا ّقؾةةة ا ٓقةةةال:   ّإٌ (ا ةةة ح
اٛ ارقؾةة  ّارتةنةة ,  ً فةةنياع مةيةةٙ اىتفةة ةط٘ ارتطةةأ تضةةت فلفمةة (ا ةة ح
ٓةةين ارةنةا    ا٨ثةه وت ا٦ٓة٘ ارغةزٓف٘ فةاٌ     عا٨ثهارتطٔٝ٘  ٘مقاعل ١ّٓر ِ

ُ   آّضةتعس علٔةُ ارةقْعة٘ بةش     ا٨ىضاٌارذٖ ٓأتٕ عُ   ٛاع علةٙ صةْٛ ؽةية
 . إرُّٔارةن   فَْ ٓضتةطً ارقؾ  ضتْ ارةنا ارضٕٛ

ّمل ٓقةا صةةعاىُ  ّمةةً ٓكضةف خطةةأ( عةا قةةال  ّمةً ٓكضةةف      
٘  ٢مه ّرلٌ ّكتال اريخطٔٝ٘( نتا فُٔ مً ل٣ّٗ ارةٔا علةٙ رٌ ارفةةا    رة

ُ ركْىةُ بةزرٗ علةٙ ا     طأ عارذ فُٔ رقؾٙ مزاتةارذٖ رضةُ عزٓس وت ارت
ركيُ خزّج  د مقؾْ  ّبةزرٗ   ,صةعاىُ ّخزّباع عً عزٓةتُ انتق ص٘

فاىةةُ خةةزّج عةةً ارغةةز  مقؾةةْ  ّاضتةةزاح  ا٨ثةةه ةةد متةنةة ٗ خبةة٣ح 
 ْ  وت ٍذِ ا٦ٓ٘.       متةن , ٍّذِ انتقاعل٘ مضتفا ٗ مً ارةطا عة رّ( انتْب

( رٖ ٓقذح ؿتةا رضةةُ مةً ارتطٔٝة٘ رّ ا٨ثةه      ً بْ بس٠ّٖاثي ٖٔس  -4
عزٓٝةةاع ّٓضةةي ِ اؾت مةةً ٍةةْ ىشٓةةُ عةةً راك ارةنةةا رٔةةتيلؿ مةةً تةةةة٘ مةةا  

 رضف ّٓيوْ مً عقْع٘ ما فةا ّٓضله مً صْٛ عاقة٘ ما ؽي  . 

ٛ    فقد استىن بّتاٌّا ٔامثاّا وبٍٗاا    -5  (: ارةَتةاٌ ٍةْ اركةذب ّا٢فةرتا
علٙ ارغد ؿتةا ْٓبةف عَتةُ عية  مساعةُ رٖ  ٍغةتُ ّحتةدِ مةً عمنة٘          

 ّفماع٘ رذعتُ علُٔ .  إرُّٔعاقا ما رصي ِ علُٔ افرتاُٜ 
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 ّا٨عةكال ارذٖ ٢ ٓقةا انتياقغ٘  ّا٨ثه انتةؽت ٍْ ارذىف ارْاف 
 وت ثةْتُ . 

انتةؽت ٓةةين تكلٔةا ىفضةُ لتلةَنا, ٍّيةا       ّا٨ثهّالتنال ارةَتاٌ 
علعةاظ ثقلةَنا علةٙ    –لٔ  عةةُ رىةف ارةَتةاٌ ّّسر ا٨ثةه     تغةُٔ ع ٓ  
 َ ِ . ارذٖ عتنا فٔثقا لاملُ ّظتعادتضه ارثقٔا  -ظَز انتذىف

فقاد  انتةةؽت فقةال صةةعاىُ      ّا٨ثهارةَتاٌ  إؾتّق  رصي  ا٢لتنال 
ارةنا  إصيا ( ّفُٔ اصتةارٗ كتٔل٘ لٔ  ع  عً استىن بّتاٌّا ٔامثّا وبٍّٗا

ٍّْ رفي ٓغلف اصتةنارُ وت رمٕ –ؾت  دِ عارزمٕ ارذٖ رضةُ ا ارضٕٛ
: اىةةُ ٓفتةةك عةةانتتَه  فكأىةةُ افةةرت  انتةةذىف انتفةةرتٖ علةةٙ  ةةدِ  -ارضةةَه
ّٓزمُٔ عضَه ارةَتاٌ فاقتقٙ رٌ عتتنا لتة٣ع ثقة٣ٔع ٓةةة ِ عةً      ار ٖٛ

 ارتد م ٚ لٔاتُ ّمً  ٌّ مفارق٘ .    

ت علٔةُ  علذ رو ّتثةة تقةنً رو ارةَتةاٌ عةأ   ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغةزٓف٘ ت  -6
انتةةةؽت ّارةقةةاب ا٤رٔةة , فارةَتةةاٌ ررٓلةة٘ مَلكةة٘ رلةةيفط ّبزقتةة٘     ا٨ثةةه

ّقةة  ررا  ا  صةةةعاىُ  ,مفضةة ٗ وت ا٢بتنةةا  ّمةؾةةٔ٘ رةةةدٗ وت ارغةةز  
( مةً قةزق   , ّقة  ؽة  عةً رصةْل ا       عيَا ّإعةا ىاحتذٓزىا ميَا 

ارشبةةز عيَةةا ّارتيةٔةةُ علةةٙ صةةْٛ عاقةتَةةا وت ا٦خةةزٗ, رلا ٓةة  ارفةةزٓقؽت 
 زمتَةا ّرْىَةا مةً انتةاؽةٕ اركةةدٗ,       عا٨كتةا   ا٨ص٣وفتٙ فقَاٛ ّر

 ٍّٕ مؾ اق ارمله ارذٖ ٓ رك ارةقا مضتق٣ع قةعُ . 

ّر  رلنة٘  عَتاىةاع( ميكةةزٗ ميْىة٘ رتفٔة  عمنةة٘ ادتةزو ّفيامةة٘       -7
ارزرٓلة٘, ّرفةةٙ  رة٣ٔع ّافةةعاع مةً ارقةةزيٌ اسٔة  علةةٙ لزمتَةا ّب٣رةة٘      

ً ؽةا ق رٍةا ارةٔةت  (  مةً عَةت      ارؾةعٔ  عة   ارت  قةعَا ّباٛ وت
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وت قٔية٘ خةةال لتةٙ     ]لةضةُ ا  [م١مياع رّ م١مي٘ ؿتا رةٔط فٔةُ عةثةُ ا     
قٔية٘ خةةالل قةال   (:  ؽة ٓ  غتةزج       غتزج هتا قارُ( قال ارزاّٖ: ّمةا 

 ٢رٌ ارةَتاٌ بَز عارضْٛ مً ارقةْل  رٓف وت  مً فزّج انتْمضاا( ٢ّ
ّقةةةً  ّإٓةةذاٛ ٍّةةْ ظلةةه عتةةةُ ا  ٍّةةْ ا تٔةةاب رلنةة١مً ٓةغقةةُ ا  

ارةقةةا علةةٙ  ّافةةرتاٛ ّرةةذب ّاتَةةاو ٍّةةٕ زتنْعةة٘ خؾةةال ررٓلةة٘  لٯ 
 ,ارةؾةةن٘ عتعزقتَةةاعٔةت  قةعَةا ّتكةةاثزا اريؾةْـ انتيقْرةة٘ عةً رٍةةا    

ّارةَتةةاٌ عتتةةْٖ كتٔةة  ٍةةذِ ارزراٜةةا ارقةٔعةة٘ ّانتةاؽةةٕ اركةةةدٗ ّرةةذا 
 تلعس ارفاعا وت ا٦خزٗ بشاٛ را ّال ٗ ميَا .
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 سى اهلل انرمحٍ انردُىت
 َْٔزَسُج٧ا َٜب ا ١َِٜبِد ِثَىْ٭ِر  ُْٝئ َٟ ٦َاْ٘ ١ِِٜ٭ ُْٝئ َٞ اْ٘ ٦َُ َٟ ٬ُْئ  ٦َاَِّ٘ي٬

ُِّج٭١ًب ٧َُٙٝا ُث٥َْزب٠ًب ٦َِاْصًٝب  َِّد اْؽَز ٌَ 
ٍّٕ صْرٗ  ا٤لشابمً صْرٗ  ٍذِ ا٦ٓ٘ ارثامي٘ ّارتنضٌْ -1

ِ ا٦ٓة٘ ارغةزٓف٘   ميَةا ٍةذ   ,م ىٔ٘ تقنيت ّؽآا متفزق٘ ّقؾؾاع متة  ٗ
ُٛ اَّ٘ٙك٣ُ ٌِك٫ ا٘كد٠َُّْ٭ب ٦َاْ٘كآِخَرِح          ّق  صةقَا قْرُ صةةعاىُ    ََُسك٣َُ٘٧ ََ٘مك٥ُ١َ َٞ اَّ٘ٙك٣َ ٦َ ٦َُ َٟ ٬ُكْئ َّٞ اَّ٘كِي٬ ِا

٥ُِّ٭١ًب ْٛ َلَياثًب   .  (انت١ميؽت ّانت١مياا إٓذاٛ  إؾتعيَا ( ثه اىتقا ٦ََأَلدَّ ٥َُ٘
نتيافقؽت راىْا ١ٓرٌّ ٍذِ ا٦ٓ٘ ىشرت وت كتاع٘ مً ا إٌّق  قٔا 

اع فيشرةةت ٍةةذِ ا٦ٓةة٘, ُ ّٓضةةنةْىُ ر٣مةةاع م١نتةة( ّٓكةةذعٌْ علٔةةعلٔةةاع  
َ ّبُ  إراانت١مياا ٍّّٕ عام٘ جتزٖ وت كتٔ  انت١ميؽت  ه رلة  ررٚ  إرةٔ

 عقْل رّ فةا رّ لزر٘ رّ ضتْ ررك .
ا تْبُٔ ر٣و رّ فةا م١مل انت١ميؽت ّانت١ميا إٓذاٛانتزا  مً  -2

رةة٣و ْٓبةةف  رّفةةةا رّ لزرةة٘  إظتةةا انت١ميةةاا رّ ٍةةْ  ١ميؽت رّإؾت انتةة
 رل  انت١ميؽت رّ إ٣ٓو رل  انت١مياا .  إٓذاٛ

ّق  مٔش ا  صةعاىُ عؽت ررٚ ا  ّرصةْرُ وت ا٦ٓة٘ ارضةاعق٘     -3
ّعؽت ررٚ انت١ميؽت ّانت١مياا وت ٍةذِ ا٦ٓة٘ لٔة  قٔة ٍا عقْرةُ صةةعاىُ       

ٛ  ّرقلس مً  د ما ارتضةْا(  وت ا٦ٓة٘ ارضةاعق٘, ّررةك      انتةذمْو  ا٨ٓةذا
رفز  ٍْ عا ,ررٚ ا  ّرصْرُ علٙ را لال ٍْ صْٛ ّعز ٌرمً ربا 

ْٓبف رةي٘ ا  وت ار ىٔا ّا٦خزٗ ّارةذاب انتَؽت ّارةقاب ا٤رٔه, ركً 
  -قضنؽت: إؾتررٚ انت١ميؽت ّانت١مياا ٓيقضه 

قضةةه ٓكةةٌْ ا٨ٓةةذاٛ فٔةةُ  ةةس ّبةةشاٛ نتةةا ارتضةةف ّفةةةا رإٓةةذاٛ 
ّارتأ ٓةف لضةةنا    اؽٔ٘ عيعْ اذت  ارغزعٕ رّ ارتةشٓةز ٣ٓو ارةاسزو ّإ
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ٛ ارقاتةا عارقتةا قؾاؽةاع ّضتةْ     ٍْ مقزر ّمذرْر وت رتف ارفقُ رّ إٓةذا 
  ررك.

ّقضه ٓكٌْ ا٨ٓذاٛ مً  ٌّ لةس رٖ عة٣ فةةا رّ قةْل ارتضةةُ      
انت١مً رّ اصتعقتُ انت١مي٘ فَذا إٓذاٛ عاقا ّلةزاو ٍّةْ مقؾةْ  ا٦ٓة٘     

 ارغزٓف٘ . 
ارذًٓ ١ٓرٌّ انت١ميؽت ّانت١مياا  ٌر رت ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ علٙ  -4

٢١ٍٛ عتتنلةٌْ   –مً  ٌّ اصتعقاق ٨ٓذاَٜه ّمً  ٌّ بزو ارتضةِْ 
عَتاىاع ّٓتعنلٌْ إباع مةٔياع, ّق  صةس تْفٔ  ارةَتاٌ قزٓةاع ٍّْ رٌ تقْل 

ّ د مْبْ  فٔةُ ,  ٍْ رذب علُٔ ّتطةيُ عةٔف ٍْ عزٟ ميُ  وت ارغد ما
ةلُ صةعاىُ عةُ ا٨ٓذاٛ عارةَتاٌ علعةاظ عة و ا٢صةتعقاق فةاٌ إٓةذاٛ      ّر

انتةة١ميؽت ّانت١ميةةاا مةةً  ةةد لةةس ّمةةً  ٌّ ارتضةةاعَه بزمةةاع ٓقتقةةُٔ   
مة  عةزاٛٗ انتةَةْا    قْل انتةٔف وت ارغد مً  د لةس   رارةَتاٌ ارذٖ ٍْ

مةةً ررةةك ارةٔةةف ّمةة  عةة و اصةةتعقاقُ, ّقةة  مةةزا ا٦ٓةة٘ ارضةةاعق٘ عٔةةاٌ 
ارتةةةد ارقزيىةٕ ادتنٔةا, ٢ّ     اة٣ ٔ٘ ادتنٔل٘ وت مثا ٍذعة  اريكاا ار

 مْبف ر٩عا ٗ .
ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ ىةةؿ ؽةةزٓ  وت لزمةة٘ إٓةةذاٛ انتةة١ميؽت       -5

خلس قزيىٕ عمٔه رلف ا   , ٍّذارٓف فُٔ مةؽت ٢ إثهّانت١مياا ٍّْ 
علٔةُ,  صةعاىُ رٌ ١ٓ عيا علُٔ ّٓؾلعيا عُ, ّى ب رّرٔاُٜ ذت  انتضةلنؽت  

عة  ا  بةفز عً ستن  ارؾا ق  رعٕنتفقا عً عنز ادتةفٕ عً ا رّٚ
  :ُأٔلٗااٞ  –كاُ ًٖٕ القٗاوٛ ٌا ٝ وٍا : أَٖ املا٤ذُٔ ٧ٔلٗااٟ٘    إذا   -( قْرة

فٗقًٕ بإً لاٗظ عماٜ     – 43املتقُٕ(( ا٧ٌفاه:  إ٥ٓ اهلل أسبا٣ٓ املتقُٕ ))اُ أٔلٗا٣
بٕا هلي ٔعاٌدِٔي ٔعٍفإِي  ذٔا امل٤وٍني ٌٔؿ٥٤ِٞ الرَٖ آ -دِّٕي ؿي فٗقاه:ٔ
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( قْرةُ  ّقة  اعةتَز عةً رصةْل ا        (,ٍيدّا  إ يف  ٍّٖي ف٤ٗوس بّاي  
  أ٥ ٔأوإاهلي ٟتىٍْ امل٤وٍُٕ عماٜ أٌفطاّي   أ٥ أٌب٠كي بامل٤وَ؟ وَ إارغةزٓا:    

كي باملطمي؟ وَ ضمي املطمىُٕ وَ لطاٌْ ٖٔادٓ  ٔاملا٤وَ ساساً عماٜ املا٤وَ أُ      أٌب٠
(( ؽ ق رصةْل ا , ّقة  ّر  وت   ابْ أٔ ٖدفعْ  فعٖٛ مىْ أٔ ىرلْ أٔ ٖ ت

لٗاأذُ عاسب    (: قال ا  عش ّبةا:   ارؾا ق    ارؾعٔ  قْلارت 
 .  ((وَ نكيب وَ أكسً عبدٙ امل٤و٤َوَ  ٔلٗأو  وَ آذٝ عبدٙ امل

رّآةاا رٍةا عٔةت ارةؾةن٘     ّر  ل ٓ  ق صةٕ وت عة ٗ مةً     -6
 أضاسع  ٔأٌاا أزؾد حملاازبيت    وَ أِاُ ل٘ ٔلّٗا فقدقْرُ صةعاىُ     ( مقنْىُ

ما رٍةاٌ   ( ّمةيٙ  ررؽ (: اصةتة  ثارعة٘ ا  عية   ٌؿسٚ أٔلٗاٟ٘ إ  غ٘ٞ
 ّا٣ٓ٨و. ا٨ٓذاٛضتْ مً  ٍاىتُّإّرٕ ا , 

لٔة  قةال   ّمً ٍْ ّرٕ ا ل رباعيا ارقزيٌ اسٔ  عً ٍةذا ارضة١ال   
ٌ  إ٢ّرٔةا٠ِ  إٌ ر   34وت صْرٗ ا٤ىفةال:  رة٘  ( ٍّةٕ ؽةزعت٘ ار ٢  (انتتقةْ
ْـ انتةتقؽت  ّتثةتَةا رتؾة   ,تيفٕ ار٢ْٓ٘ عً را رل  :٤ىَا تيفٕ ّتثةت

 ,تقِْ ّيثزّا رفْاىُ صةعاىُ علٙ رفةٙ رىفضةَه ّر ةتَةا   ٍّه ارذًٓ إ
ٔعصتاا٘    -لا ٓةة  ارق صةةٔ٘رنةةا بةةاٛ وت عةة ٗ مةةً ا٤ –قةةال صةةةعاىُ 

  غ٥١ ٤ٖثس عبد و٤وَ ِٕاٙ عمٜ ِٕآ يف :ازتفاع٘ ٔد٦ل٘ ٔع ىيت ٔبّاٟ٘ ٔعمٕٓ
يف ٌفطْ ِٔىتْ يف آلستْ ٔقىٍة الطىأات ٔا٧زض  وَ أوس الدٌٗا إ٥ دعمة نٍآ

عْعة    -عةةا  ا  انتةتقؽت  -فاعغزّا  ((زشبْ ٔكٍة لْ وَ ٔزاٞ ػازٚ كن تادس
 ا  ٍّْ رؽ ق ارؾا قؽت .
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى
ِٝ٭ َٞ اْ٘ َٞ ِثَم٥ِْد ا٣ِّٙ٘ ٦ََ  ١٬ُُِّع٧ ٧ٌُ٧٬ُ َٟ ََاَِّ٘ي٬  َضب

ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارةغةةزٌّ مةةً صةةْرٗ ارزعةة  ٍّةةٕ صةةْرٗ لفلةةت    -1
عاصةةتةزا  يٓةةاا ا  ّعواٜةةف خلقةةُ رٔتةة عز رّرةةْا ا٤رةةةاب ّٓتةةذرز   
رّّا ارةقْل ميَا رغز  تزصٔا ارتْلٔ  ارفطةزٖ وت ىفْصةَه ّـتكٔيةُ    

ارتْلٔة  وت زتةال ارةنةا ّإؾت ارْفةاٛ عةَة        إؾتٔيتقلةْا  رمً عقْ ه ثه 
 ّارتعفي علٙ مٔثاقُ ارذٖ ّاثقِْ عُ ّعاٍ ِّ علُٔ.  ا٤ل ارْال  ا  

ٍة ح ا ةٕ عمةٔه ّ ةز  عةزعٕ رةةد        إؾتٍذِ ا٦ٓ٘ تغةد   -2
ّميَةةا رتةةاب ا  ارةشٓةةش ّقزيىةةُ   –مةةً ارصةةال ارزصةةا ّعةةة  اركتةةف   

ا٦ٓة٘  ر٢ ٍّْ ارْفاٛ عةَ ِ ّتزك ىق  مٔثاقُ. ّق  ّر ا ٍةذِ   -اسٔ 
( ٍّةٕ تفٔة  مةيةٙ لاؽةزاع     ابلبإمنا ٖتركس أٔلٕا ا٧عقٔف قْرُ صةةعاىُ   

ٌ ارتذرز ّارتفكةز خؾْؽةٔ٘ ميعؾةزٗ عةذّٖ ا٤رةةاب ّرّؾت      ّتةطٕ ر
ا رّٖ ا٤رةةاب  ثه باٛا ا٦ٓاا ار٣لق٘ عةٔاٌ ىةْ ,ّا٨ راكارةقْل 

الرَٖ ٖٕفإُ بعّاد اهلل ٥ٔ     ّرّ ا قْرُ صةعاىُ  ّؽفاا رّرٕ ارةقْل:
باْ أُ ٖٕؾان ٔىػإُ    ا أوس اهلل ٔالرَٖ ٖؿمُٕ و ( ّثاىَٔنا  (ٍٖقكُٕ املٗجا 

ا ه, فٔضةتفا   ( ثةه تتةْاؾت ا٦ٓةاا عةٔةاٌ خؾة     (زبّي ٔىافُٕ ضٕٞ اؿطاب
 ا٤رةةةاب ٍةةه ارةةذًٓ ْٓفةةٌْ عةَةة  ا  ٢ّ    رّرةةٌٕ مةةً ٍةةذا ارضةةٔاق ر 

ٓفةةٕ ؿتٔثةةاق ا  رّ ٓةةيق  مةاٍ تةةُ رةةٔط مةةً   ٓيققةةٌْ انتٔثةةاق فنةةً ٢
 .  ّا٨ راكرّرٕ ا٤رةاب ٢ّ مً رّٖ ارةقْل 

ٌ انتةزا  مةً ارةَة  ّانتٔثةاق     مً رتف ارلغ٘ ّقْامٔضةَا ر  ٓمَز -3
ٌ اثكةه ارقةْٖ ارغة ٓ , ّر    ا٤مةز ر٢ ٍّةْ   :مةيٙ ّال  ّم رْل فار 

ٕ  انتزا  مً ارْفاٛ ما ٍْ مقاعا ارغ ر ّف ِ تقْل   (رّفاىٕ  زقتٕ لقة
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ٙ  رٖ رـتُ علةٕ, ّتقةْل:    رٖ رـتةُ ّمل ٓةيقؿ ميةُ, ّتقةْل      (اركٔةا  رّفة
ُ رٖ رـتنتةُ ّررنلتةةُ ّمل   (رّفٔةت ارةقةة     إعزامةةُُ علةٙ  رٖ رعقٔتةة رىقؾة

( رٖ رـتْا مةا رلة ثتنِْ مةً    (أٔفٕا بالعّد  ّمل رعطلُ, ّمةيٙ  لكامُّإ
مةةا  لكةةاوإارةَةة  ّالفمةةْا مةةا رّثقتنةةِْ مةةً انتٔثةةاق ّ اّمةةْا علةةٙ      

مةا   إفضةا  ّلٔيٝذ ٓكٌْ مةيٙ ىقة  انتٔثةاق ٍةْ     ,رعطٔتنِْ مً ا٢رتشاو
 ثكه ٍّ و ما ع ِ ّرلكنُ مً ارةَ  انت و . رعزمُ مً انتٔثاق ا

رقلقةةت ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘  عَةة  ا ( ّ انتٔثةةاق( ّمل تقٔةة ٍنا     -4
ررةك انتٔثةاق ارةمةٔه     إرا ٗعةَ  مةؽت ّمٔثاق شتؾةْـ فارمةاٍز ميَةا    

ّارةَةة  اركةةةد ارةةذٖ رخةةذِ ا  صةةةعاىُ علةةٙ كتٔةة  عةةةا ِ عةةة  رٌ       
ألطااة بااسبكي  بااالٕا   ٍه علةةٙ ررّالَةةه ّرقةةزٯ رىفضةةَهرعةةَ ٍه علةةٙ 

. رٖ علٙ عَ ىا عزعْعٔتك ّارٍْٔتةك ّّلة اىٔتك   172:ا٤عزاح( (بمٜ
ّضتةةً عةةةا ك ّرةةذا تةةزٚ رةةا مْرةةْ  وت عةةامل ارةة ىٔا ْٓرةة  علةةٙ تلكةةه   

( (فطاسٚ اهلل الاايت فطاس الٍااع عمّٗااا   ارفطةزٗ انتْلة ٗ ّارتلقة٘ انتةرتفة٘       
  إقةزارٍه عَةا   فطزٗ ارتْلٔ  ار  فطز ارياظ علَٔةا عةة   إىَا,  30ارزّو:

 ةةا, ركةةيَه عةةة  تكامةةا لْاصةةَه ّتزقةةٕ  ّإرعةةاىَهّعةةَا تَه علَٔةةا 
ٓيقضةنٌْ   ّتضزب ارغةَاا ٤رٍاىَه هإرَٔم رراتَه ّتْبُ ارتكلٔا 

اٜفةة٘ حتةةافي علةةٙ ارةَةة  ّتةة ّو علٔةةُ وت زتةةال ارضةةد      ققةةاٜفتؽت:  إؾت
ّارضلْك ّارةنا, ّقاٜفة٘ تةيق  ارةَة  ّتفضة  انتٔثةاق ّتيعةزح عةً        

رةةزلتً ّتضةةلك عةةةا ٗ ارغةةٔطاٌ فةةأرا  صةةةعاىُ مةةً عةةةا ِ رٌ   بةةا ٗ ا
ٓذرزّا ّٓتذرزّا ما عاٍ ّا ا  ّمةا الكنةْا رةُ مةً انتٔثةاق إٌ رةاىْا       

 مً رّٖ ا٤رةاب. 
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ٍّذا انتةيٙ ارْصٔ  ارذٖ اصتمَزىاِ م   ة  ارطةزح عنةا قٔةا     
ٍذا انتةيٙ –وت تفضد ادتنلتؽت وت ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ وت عة  رتف انتفضزًٓ 

٘  ٍْ ارذٖ ررا ِ ل  ا٤م٘ عة  ا  عً  -عةاظ  ر ( لٔينا فضز ا٦ٓة
الرَٖ ٖٕفُٕ بعّد اهلل: ٖسٖد الرٙ عاِادِي عمٗاْ   عقْرُ:   -ا ىقا عيُلضةن

 ( .سني كإٌا يف ؾمم آ ً ٔأغّدِي عمٜ أٌفطّي: ألطة بسبكي؟ بالٕا: بمٜ
 -ٍّةٕ ّؽةا شتةتؿ عةذّٖ ا٤رةةاب     –ظاٍز ا٦ٓة٘ ارغةزٓف٘    إرٌ

رتلةةس مةةً رّٖ ا٤رةةةاب عقةةزّرٗ ارْفةةاٛ عارةَةة  ارةةذٖ رعزمةةِْ  تةةذرد ا
ارةَةة   إقةة٣قعةةة  –رةةةارَٜه ّانتٔثةةاق ارةةذٖ رلكنةةِْ رفةةاقزٍه, فاىةةُ   

ريعةْ مةً   ارٔط ْٓب  عَ  رّ مٔثةاق ٓؾة  ارتةةةد عيةُ عَةذا       -ّانتٔثاق
ّرعار  إرُّٔارضة٘ رّف  مً ررك ارةَ  ّانتٔثاق ارذٖ رعزىا  ا٨ق٣ق

 . 172رٗ ا٤عزاح:صةعاىُ وت صْ إرُٔ
تكزر وت اركتاب اسٔ  اذت  علٙ ارْفةاٛ عارةَة  ّاريَةٕ عةً      -5

ٓشٓة , ٍّةٕ تأرٔة اا علةٙ      رّىق  انتٔثاق ؿتا ٓقزب مً ث٣ثؽت مْفةاع 
ُ       -ارتذرز  رةَة  ا  ّمٔثاقةُ,    -نتً راٌ رةُ عقةا ٓفكةز عةُ ّرةف ٓة رك عة

        ٖ  رٔيةكط علةٙ ارضةلْك ارةنلةٕ عتنثٔةا ارزعْعٔة٘ رةُ صةةعاىُ ّرةةط س
رٔنا ٓتعقس ارتْلٔ  ميا وت زتال ارةنا رنا حتقس ميا علٙ  ,ارةةْ ٓ٘ ميا

ؽفعاا قلْعيا, إر ٢ غتةتؿ ارتْلٔة  انتطلةْب ميةا عةقة  ارقلةف علٔةُ        
مزللة٘ ارضةلْك ّؽةفع٘     إؾتعا ٢عة  مةً ارتةة ٖ ّارتوةاّس      ,ّلضف

ا  وت ارقلةةف ّعلةةٙ رقةةزاح   إ٢ارةةُ  ارةنةةا, فةة٣ تكفةةٕ عةةَا ٗ رٌ ٢ 
ق ارةنا ارقلةف  مل ٓقرتٌ عَا ارضد ّارةنا علٙ ّفقَا رٔؾ ٯارلضاٌ ما

ّْٓافس ارضلْك ارغةَا ٗ فٔكةٌْ ّافٔةاع عةَة ِ عنة٣ع عةة  رٌ رّفةٙ قلةةاع         
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ّٓكٌْ ؽا قاع وت مٔثاقُ صلْراع عة  رٌ راٌ ؽا قاع بياىاع, ّمً ارْاف  
ؽا قاع وت عَ ِ بياىةاع ّمْفٔةاع ؿتٔثاقةُ صةلْراع لتةٙ       ا٨ىضاٌاىُ ٢ ٓكٌْ 

ؾةزاا ارقةْٓه ارةذٖ عةزعُ ا  وت رتاعةُ اسٔة        رعلةٙ ا صةلْرُ  ٓضتقٔه 
ّصةةي٘ ىةٔةةُ اذتنٔةة , ّإ٢ فةةأٖ اضتةةزاح عةةً بةةا ٗ ارغةةز  ا٤قةة ظ ٍةةْ    

ُ ارةزلتً   خْل وت با ٗ ارغٔطاٌ ّسٓذ عةً قزٓةس ا ة ٚ ارةذٖ صةيٯ     
 ( .  ِ ريا اذتةٔف انتيتار  ّعةٯ

ِٗ  ىُ  ّر  وت ع ٗ مً ارزّآةاا ارغةزٓف٘ تفضةد قْرةُ صةةعا      -6 ُِك ٦َ

 َٞ ١ُِٜكك٧ ُْٝئ ََُسكك٣ُُ٘٧ ٦َاْ٘ ٦َ ْٛ ُٕكك ََٙٝ ٌََسككَ٭َر٨ اّ٘ٙكك٣ُ َل َُٝٙكك٧ْا    رعنةةال ارةةةةا عةةأٌ – 105( ارتْعةة٘:اْل
رةةا سمةةاٌ ّوت رةةا ( وت ّخلٔفتةةُ   (تةةةز  علةةٙ رصةةْل ا   

علةٙ  -رٔل٘ رّ عغٔ٘ ا٢ثيؽت ّارتنٔط وت را اصةْ  ؽةاا رّ را ْٓو ّ
ّمةا   ,ِ ّلت  ا  علُٔؽاو صزٯ فنا راٌ مً عنا -اخت٣ح ارزّآاا

  .ّاصتغفز ا  علُٔ ِراٌ مً عنا صْٛ صاٛ

ّر  وت تفضةدٍا ىمةد ا٦ٓة٘ ارغةزٓف٘      ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ م  ما 
تفضدٍا ٓزا  ميَنةا ارتيةٔةُ ّارتةذرد وت زتةال ارضةلْك       ار  ضتً عؾ   

ِ ّارةنا ّعي  را ؽةاا ّمضاٛ رذاك ارةَ  ّانتٔثاق ارذٖ عَ ىا عية  
صلْريا عً  يا عأىيا عةٔ  مْل ٌّ ٢ عتٔ علٙ رىفضعَ ىا ّ يا  عأىُ رع

 ّٓ ّو صدىا علٙ ارتْلٔ .. ٍّةذِ ارةَ  ٢ّ ٓيعزح عنليا عً انتٔثاق 
 ٔةة٘ ّصةةي٘ قزيىٔةة٘ رتثةٔةةت ارةَةة  ّتزصةةٔا انتٔثةةاق وت صةةلْريا      قزٓقةة٘ إ

 ّعنليا, ىضأرُ تةاؾت ارةٌْ ّارتْفٔس .
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 ردُىتسى اهلل انرمحٍ ان
ْٛ ََث٥َُّ  َٞ َٗ ٬َ٦َْخَت٧ْ ََٜر ا٣ُّٙ٘ ِث٣ِ َأٞ ٧٬َُه َٜب َأ  َٞ َٟ ٬َِص٧ُٙ  ٦َاَِّ٘ي٬

َٞ ُس٧َب اِ٘ؾَسبِة  ٬َ٦ََخب٧ٌُ
ٍذِ ا٦ٓ٘ اذتا ٓ٘ ّارةغةزٌّ مةً صةْرٗ ارزعة , ٍّةٕ تةقةف        -1

ا٦ٓ٘ انتافٔ٘ ّتةؽت ّؽفاع يخز مً ؽفاا رّٖ ا٤رةةاب ّخؾةال رّٖ   
 ارةقْل. 

َٟ ٬َِص٧ُٙ  -2 َٗ ٦َاَِّ٘ي٬ ََٜر ا٣ُّٙ٘ ِث٣ِ َأٞ ٧٬َُهك َٜب َأ ىةت ثاٌ مةً ىةةْا رّٖ    -(:َٞ 
ا٤رةةةاب ٍّةةْ فةةز  مةةً فةةزّ  ارْفةةاٛ عارةَةة  ّعةةاب مةةً رعةةْاب لفةةي    

ُ      ٕٛانتٔثاق, فَةْ خةاـ عقٔةف ارةةاو بة       ,عةُ رلتأرٔة  علٔةُ ّا٢ٍتنةاو عة
م رْل ّصٔ   ّمةيٙ مطلس رٖ ٓةه رةا مةا    اٍّذِ ادتنل٘ ارغزٓف٘ را

ؽا ّرٌ ٢ ٓقط , ١ّٓر  ارةنةْو ّارغةنْل: مةا رّٖ    رمز ا  عُ رٌ ْٓ
 اٌ ارةة  ّارؾةةل٘  -( قةةال:عةةً اعةةً عةةةاظ  ر ( اٌ رصةةْل ا   

( ٍةذِ ا٦ٓة٘ ارغةزٓف٘,    رٔيففاٌ صْٛ ارةقةاب ٓةْو ارقٔامة٘( ثةه تة٣       
ّؿتقتقةةٙ قْرةةُ صةةةعاىُ عقٔةةف ٍةةذِ ادتنلةة٘  ّغتغةةٌْ رعَةةه ّغتةةافٌْ 

٢ ٕ ارتغزٓةٕ عارْؽا فاىةُ  ا ا٤مزصْٛ اذتضاب( ٓكٌْ انتزا  مطلس 
ارةةذٖ غتغةةٙ ا  صةةةعاىُ فٔةةُ ّغتةةاح صةةْٛ لضةةاعُ عيةةُ, إر ارتةةْح        

 ّارتغٔ٘ مً شتارف٘ تغزٓةاتُ ّتزك رّامزِ ارغزعٔ٘ . 

لضةةةنا ررةةز ارة٣مةة٘ ارقةةزقيب وت     -رٍةةف ررثةةز انتفضةةزًٓ     -3
ركيُ ختؾٔؿ  ,تفضد ٍذِ ادتنل٘ عؾل٘ ا٤رلاو ّا٤قارب إؾت -تفضدِ

ْٓبةةُ ّتقةٔٔس وت انتة رْل ارْصةٔ  مةً  ٌّ مقةٔس        مً  ٌّ شتؾؿ
ا رٌ تْؽةا ٢ّ  رٓف وت رىَا هتا رمز ا  عَ ٓقتقُٔ فاٌ ؽل٘ ا٤رلاو ٢

ّٓكفٔيةا رٌ ىتةذرز قْرةُ صةةعاىُ:      ا٤قة ظ عَة  اقط  ّقة  اٍةته ارغةز     ت
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َٞ َلَْٙ٭  َٔب َّ ا٣َّٙ٘  َٚ ِا ََْؽب َٞ ِث٣ِ ٦َاأَل ِِ٭جًب٦َار٧َُّّْا ا٣َّٙ٘ اَِّ٘ي٪ َرَسبب٧ُ٘ ََ  ْٛ , ّق  تةْاتزا  1( اريضاٛ:ُٕ
ا٤بةةا ّتشٓةة  وت  ٛتيضةةٕ ىَةةاّرارزّآةةاا عارتأرٔةة  علةةٙ ؽةةل٘ ارةةزله   

ز اذتضةاب  ضة ٔل ّتينٕ ا٤مْال ّتة ف  ارةلةْٚ ّت  ارزسق ّتشرٕ ا٤عنا
متةلقة٘ عةارةزؼ ٓةْو ارقٔامة٘ تقةْل:  ؽةا مةً         ْو ارقٔام٘ ّاٌ ارزلهٓ

   ً عارتْاؽةا مة     ا٤مةز  ّؽلين ّاقط  مً قطةين( ّ د ٍةذا رةثد, ركة
رٔط ـتامُ, ٍّيارك عةة   ّ ما رمز ا  عُ رٌ ْٓؽا عة ٍْ ا٤رلاو 

ُ رمةز يخز امز ا  عةُ رٌ ْٓؽةا ّرٌ ٢ ٓقطة      وت رتاعةُ ارةشٓةش رّ وت    ِ عة
ررٓتةةُ  عةةإرزاو( ( ىمةةد ؽةةل٘ رصةةْل ا    صةةي٘ لةٔةةةُ اركةةزٓه   

ً ز  ّقزاعتُ ّرٍا عٔتُ, ّؽل٘ انت١ميؽت  فمَه مً ٍتك ارة ارغٔةة٘   مة
ؿت٣ٜكتةُ ّرتةةُ    ا٨قتاٌعا  ع ا٨قتاٌعلَٔه م   فلتَه, ّؽل٘  ّمً اريهٯ

, 285( ارةقةزٗ:  (٥ ٌفس  بني أسد وَ زضمْ  ار  رىش ا ّرصلُ ار  عةثَةا  
 ابتياب ستزماتُ  .عامتثال ّابةاتُ ّع ا٨ص٣وّؽل٘ 

ّر  وت رآّاا رثدٗ مً قةزق ارفةزٓقؽت تفضةد ا٦ٓة٘     ٍّكذا  -4
( عؾل٘ ارزله, ّرٔط ٍذا ختؾٔؾةاع رةنةْو   مُٕ وا أوس اهلل بْ أُ ٖٕؾنٖؿ 

ٍةْ تطةٔةس ارةنةْو علةٙ      ّإفتةا  ,ارْ  ّصةة٘ مة   ٨ق٣قَةا ا٦ٓ٘ ّحت ٓ اع 
رّف  رفزا ِ ّرظَز مؾا ٓقُ, ّرةذا ّر  وت عةة  ارزّآةاا انتفضةزٗ:     

متةلق٘ عارةزؼ تيا ٖ  ارلَه ؽةا   ّإىَا(   تفضدٍا عزله يل ستن 
ُ      مً ّؽةلين  ٍّةٕ جتةزٖ وت رةا      : ّاقطة  مةً قطةةين( ثةه رعقةةُ قْرة

ٍّذا عاٍ  ؽ ق علٙ ارتةنةٔه,ىةه ؽةل٘ ارةزله ٤ٍنٔتةُ عية        (رله
(, ا  ّر  ارتيؾةةةٔؿ عةةةذرزِ, ّرعمةةةه ميةةةُ ؽةةةل٘ رلةةةه ستنةةة     

ٓةه  دٍنا, رنةا ٓغةَ  عةارتةنٔه     ٢ّغتتؿ ارْؽال انتأمْر عُ عَنا عا
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تفضةد ا٦ٓة٘ عقْرةُ:  ىشرةت وت      ( وتعً ارؾا ق   ما رّاِ وت اركاوت
٢ّ تكةْىً هتةً    ( ّق  ٓكةٌْ وت قزاعتةك( ثةه قةال:     رله يل ستن   

عٞ ّال ( رٖ ٢ تكً هتً ٓقةْل وت ارغةٞ انتطلةس     ٓقْل وت ارغٞ اىُ وت
 اـ .ارتْر  انتاىُ ّار  وت ارغٞ ارْال  ّ

ؽل٘ ارزله ار  ّر  ارتأرٔ  علَٔا تةين مةامل٘ ارقزٓف عار   -5
ّانتةةْ ٗ عيعةةْ ارضةة٣و عيةة  انت٣قةةاٗ ّارشٓةةارٗ عيةة  انتةةز       ضةةاٌا٨لّ
عةةانتةزّح ّاريَةةٕ عةةً انتيكةةز  ا٤مةةزعيةة  ارةةةْس ّاذتابةة٘ ّ  ا٨لضةةاٌّ

ّاذت  علٙ ارطاعةاا ّارقزعةاا رٔيةال مةا رعة ِ ا  رلنعضةيؽت ّٓةةة         
ٌ عنا تْع  عُ انتضٔٝؽت, ّضتةْ ررةك هتةا ٓؾة ق علٔةُ       عزفةاع رّ  - ا٨لضةا

 ٓف ّارتْاؽا م  ارزله .ارقز إؾت -عزعاع

ٍذا ىةةت يخةز مةً ىةةْا رّٖ ا٤رةةاب      ((: ٔىػُٕ زبّي   -6
ّّؽا يخز مً رّؽةاح رّٖ ارةقةْل, ٍّةْ رٌ غتغةٙ رعةُ ؿتةيةٙ رٌ       

ّخْح مةزف٘ ّإقزار عةمن٘ مةً غتةاح    ّإب٣لغتاح رعُ خْح مَاع٘ 
ّبةة٣ل مةةً غتغةةٙ فَةةٕ خغةةٔ٘ مقزّىةة٘ عةةارةله ّانتةزفةة٘ ّرةةذا خةةؿ      

َٝببلناٛ لؽت قال  صةعاىُ خغٔتُ عارة ٢َِِ اُْ٘مَٙ ْٟ ِلَجب ِٜ َٝب ٬َْخَت٩ ا٣ََّٙ٘  , 28( فاقز: ِا٠َّ
مً راٌ عانتاع عزعُ ّعارفاع عكنارةُ ّكتارةُ ّب٣رةُ  خلةت ارتغةٔ٘       إرٌ

قلةُ ّاىةكضت علةٙ صةلْرُ, ّمةً مل ٓكةً عانتةاع ٢ّ عارفةاع ٢ تكةً وت        
 ٍْ خْح ّلضف . ّإفتاقلةُ خغٔ٘ 

ىةةةت يخةةز ٓثةتةةُ صةةةعاىُ  (: ٍّةةذا(ٔىااافُٕ ضاإٞ اؿطاااب    -7
غتةةافٌْ انتياقغةة٘ ار قٔقةة٘    إىَةةهرةةذّٖ ارةقةةْل ّرّرةةٕ ا٤رةةةاب ٓةةةين    
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صةةةْٛ  فٔةةة١ّل ٢ ستارةةة٘ وت ارضةةة١ال, ّاذتضةةةاب ارغةةة ٓ  ّا٢صتقؾةةةاٛ 
 . (ع ٗ ارةقاب  إؾت (اذتضاب

َٟ قال صةعاىُ وت صْرٗ اذتوزاا   -8 ٌََؤْهُِٙؾ٧ا َثْ٭ َٞ ِاْخ٧ٌَح  ٧١ُِٜ ُْٝئ َٝب اْ٘ ِا٠َّ

ْٛ َأ ُٕ املا٤وَ  ( :  رعْ لتشٗ ارثنارٕ عً رعةٕ بةفةز ارةةاقز      ٚ( ّرَّخك٬ْ٧َ
الٕ امل٤وَ ٧بْٗ ٔأوْ  ٔذلك اُ اهلل ٔتبازك ٔتعا  لمق املا٤وَ واَ طٍٗاٛ دٍااُ     

 ( . وَ زٖح زٔسْ فمرلك ِٕ ألٕٓ ٧بْٗ ٔأوْ يالطىأات ٔأدسٝ فّٗ

َةُ وت  ٍذا ؽي  ا  ّتغزٓةُ وت عةا ِ انتة١ميؽت ٍّةذا ر عةُ ّتْبٔ   
عةةؽت ا٤خةةْٗ  عا٨ؽةة٣اعةةةا ِ انتةةتقؽت بةلةةَه رخةةْٗ ٤ب ّرو ّرمةةزٍه 

ّارتقزٓف عٔيَه ارا تياسعْا رّ تةا قْا رّ تةاع ّا, فةأرا  صةةعاىُ ميةا    
علةٙ انتة١ميؽت    ٢ّ ىقط  ما ّؽلُ ارزلتً, ّاريهُّ ا٨قتاٌرٌ ىؾا رخْٗ 

 عةةةؽت انتةةة١ميؽت ا٨خةةةّْٗارينٔنةةة٘ عٔةةةيَه تةةةةين ارضةةةةٕ وت قطةةة  راعطةةة٘ 
ا رمةةز ا  عةةُ رٌ نتةةوت ا٤ر  ّارةغةةٕ عغةةد اذتةةس, ٍّةةٕ قطةة   ّا٨فضةةا 

ْٓؽةةا فلةةذا اصةةت ل عةةة  ارفقَةةاٛ علةةٙ لزمةة٘ ارينٔنةة٘ عةةةة  ٍةةذِ    
 .  اإرَٔا٦ٓاا انتغار 

اذتةة ٓ ( ٍّةةٕ تةةةين ىقةةا    ارينٔنةة٘: رفمةة٘ مغةةتق٘ مةةً   ٯ   -9
ارفزقةة٘ ّارغةةز  إؾتاذتةة ٓ  ارضةةْٛ مةةً مةة١مً إؾت مةة١مً عيعةةْ  ٓةة١ ٖ  

 عؽت كتاع٘ انت١ميؽت .  ّارفضا 
ّق  ّر  ارذو ا٤رٔة  وت ارقةزيٌ ارةشٓةش فقة  عةاب صةةعاىُ مةً        

( ّرثةزا  (ِىااش وػااٞ بٍىاٗي     قتغٕ عارينٔن٘ وت صْرٗ ارقله: لؽت قةال  
( عارْعٔة  علَٔةا ّقة     ارزّآاا مً قزق ارفزٓقؽت عً رصةْل ا    

 كهرةةُ ٤ؽةةعاعُ: ر٢ رىةةةٝ  ( قْبةةاٛ وت ارؾةةعٔ  عةةً رصةةْل ا      
املػا٣ُٔ بالٍىٗىٛ املفسبُٕ بني   عغزاررهل قارْا: علٙ ٓا رصْل ا , قةال:  
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 ّإصةيا  رٖ ارذًٓ ٓقؾة ٌّ ىضةة٘ انتةآةف     ((ا٧سبٛ البانُٕ لمرباٞ املعاٖم
ّؽةٔ٘  ا٤عزٓاٛ مً تلكه ارةٔةْب ّاريقةاٜؿ, ّقة  ّر  وت     إؾتاريقاٜؿ 

٘  (:  رمد انت١ميؽت علةٕ    إؾت( رصْل ا    رز ال ٗباٛ  سا : إٖا عما
ّقة    ((ٔالٍىٗىاٛ تٕدام عاراب القارب     -أٙ الؿااٟي -ٔالٍىٗىٛ فاُ ال ٗبٛ تفطس 

تة  ا ارزّآاا ارياقق٘ عأٌ اريناو رّ ارقتاا لزمت علٔةُ ادتية٘ رنةا    
لزمت علٙ صفاك ارة ماٛ ّمة مً ارتنةز, ٤ّبةا ررةك ركتة  فقَةاٛ        

 علٙ رْىَا مةؾٔ٘ رةدٗ .  ا٨ص٣و
ٌ     رتتعقس ارينٔن٘  ارةاع عةا   -10  قْل ارضةٞ انتفضة  عةؽت انتة١ميؽت رةأ

ٛ      ٓقال نت١مً:  قال فٔك ف٣ٌ  رذا ّرةذا( فٔعة ث ٍةذا اذتة ٓ  ارضةٕ
عؽت انت١ميؽت, ّق  تتعقس عغد ارقْل ّاركة٣و   اعانتيقْل فزق٘ ّفتي٘ ّفضا 
مة١مً اىةُ  قةال فٔةك فة٣ٌ رةذا ّرةذا( رّ         إؾتىمد اركتاع٘ عأٌ ٓكتةف  

ٛ رذا ّرةذا(, ّقة  تتعقةس      رتف عيك ف٣ٌ وت رصار٘ رّ بزٓ ٗ  عا٨قتةا
تيةة٘ ّلؾةةْل فعةةؽت انتةة١ميؽت ّّقةْ  ار  فضةا  ا٨ إؾتؿتةةا ٓةة١ ٖ  ّا٨عةارٗ 

ارفزق٘ عٔيَه, ٢ّ تيفك ارينٔن٘  ارةاع عً عة  رماٜه ا٤خ٣ق ّرراٜةا  
ارؾفاا ار  لة  ارغةار  انتقة ظ علةٙ ا٢عتةةا  عيَةا ىمةد اركةذب         

١ميؽت ّـتشٓةس تةْا   انتضةلنؽت,    ّارغٔة٘ ّارتٔاى٘ ّاريفاق ّتفزٓس كت  انت
ّرذا ٓتقاعا ارةقاب ّٓغةت  ارةةذاب علةٙ رٖ ارينٔنة٘ لٔيٝةذ, ىةةْر       

 عا  ميَا ّىضتةٔيُ علٙ ا٢عتةا  عيَا ّعً فناٜنَا .
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى
ٌَْسُؾ٧ ٌَب ََٝغبِِ٘س  ٍَسَُّؾ٧ا ٫ٌِ اْ٘ ْٛ َر ُٕ َ٘ َٗ ِِ٭ ََا  ٧١َُٜا ِا َٟ آ ََا ٬َب َأ٥َُّ٬ب اَِّ٘ي٬ ْٛ ٦َِا ُٕ ٍَْسِؼ ا٣َُّٙ٘ َ٘ ا ٬َ

َََعبٍد ٦َا٣َُّٙ٘  ََ  َٛ َٟ ُأ٦ُر٧ا اِْ٘مْٙ ْٛ ٦َاَِّ٘ي٬ ُٕ ١ِٜ ٧١َُٜا  َٟ آ ٌَِك ا٣َُّٙ٘ اَِّ٘ي٬ َٗ ا٠ُتُز٦ا ٌَب٠ُتُز٦ا ٬َْر ِِ٭

َٞ َخِج٭ٌر ٧َُٙٝ َٝب َرْم  ِث
ٍذِ ا٦ٓ٘ اذتا ٓ٘ عغزٗ مً يٓاا صةْرٗ اسا رة٘ ٍّةٕ صةْرٗ      -1

مةة  انتةة١ميؽت ّمةة  انتيةةافقؽت   ا٨صةة٣و زتتنةة  م ىٔةة٘ عةةو اب انتةاعةةزٗ وت 
 انتغقْب علُٔ ّارقارؽت . 

إؾت عةة  ي اب انتةاعةزٗ    ا٨رعةا  ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ تكفلت  -2
 ا٤ّؾتّاسارض٘ ّا٢بتنا  ّق  ّر  وت صةف ىشّ ا رّآتةاٌ: ارزّآة٘   

ٍّٕ انتغةَْرٗ ّتضةتفا  مةً عةة  ارزّآةاا انتةأثْرٗ ّتةتليؿ وت رٌ        
ّوت زتتنةة  انت ٓيةة٘ انتيةةْرٗ رةةاىْا ٓتةةْار ٌّ  ا٨صةة٣و ؽةة ر انتضةةلنؽت وت

( سرافةةاا ّّلةة اىاع خؾْؽةةاع وت ٓةةْو ادتنةةة٘  علةةٙ زتلةةط ارةةييب  
رٖ ٓيقةه عةقةَه اؾت عةة      –لتٙ ٓقٔس اسلط عَه ّٓتقةامٌْ فٔةُ   

ّررةك تيةافط مةيَه علةٙ       -زتتنةؽت قزب رصْل ا  لتٙ ٓتقةا طْا 
َ ارقزب مً رصْل ا    ه علةٙ ا٢ىتفةا  مةً رلا ٓثةُ     ( ّلزـ مةي

ٍّةه رٍةا   –ّفْٔفةاتُ , ّوت ٓةْو بةاٛ كتة  مةً رٍةا عة ر         ّإرعا اتُ
زتلةط   إؾتّقة  صةةقَه   –( رزام٘ ّعةزح ّرفةة٘ عية  رصةْل ا       

ارزصْل عة  انتضلنؽت فله ظت ّا مْفةاع ظتلضٌْ فٔةُ ٢ّ تيعةٙ الة     
مةً انتضةلنؽت رٔنةا ظتلضةْا لتةٙ مقةٙ ّقةت ٍّنةا لٔةال رصةةْل ا           

  قةةاٜنٌْ علةةٙ رربلةةَه ٓيتمةةزٌّ مةةً ْٓصةة   ةةه زتلضةةاع, ّعةةزح )
( فقةال نتةً لْرةُ مةً انتَةابزًٓ ّا٤ىؾةار       ارييب ررك ّعس علٔةُ   
ٓةا فة٣ٌ ّقةه رىةت ٓةا فة٣ٌ... لتةٙ فضة           رىةت مً  د رٍا عة ر: قةه   
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علةٙ مةً رقةٔه عةً زتلضةُ ّعةزح        ا٤مةز ٤ٍا ع ر اسلط, فغةس ٍةذا   
وت ّبةةةٍَْه ّ نةةةش انتيةةةافقٌْ وت  ( اركزأٍةةة٘ ّانتغةةةق٘  ارزصةةةْل  

رتفزق٘ عٔةيَه فقةارْا رلنضةلنؽت: ررضةته تشعنةٌْ      اؽفْح انتضلنؽت عغٔ٘ 
ٛ   اٌ ؽالةكه ٓة ل عؽت اريا ّقة    ظل فْا  ما ع ل ّمةا رىؾةا ٍة٢١

ْا عةةأ ب , فيشرةةت ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ تةةأمز ارةةذًٓ يميةة  رلةةةْا ارقةةزب مةةً ىةةةَٔه 
ّتةةزك ارتقةةٔس  ارتْصةةة٘ ّارتةةةاقا ّارتضةةام  إؾتاسارضةة٘ ّتةة عٍْه 

 ّارتك . 

ٍةذِ رّآةة٘ ّرّآةة٘ رخةةزٚ وت صةةةف اريةةشّل عةةً اعةةً عةةةاظ   
ىشرةت وت زتةارط ارقتةال لٔة  رةاٌ انتضةلنٌْ        رىَةا  ر ( تتليؿ وت 

مقاع  رلقتال ّٓيمه   ه رصْل ا  ْٟةاؽطفْا ٓ إراا٤ّاٜا  ر ( 
ف٣ ْٓص  رل  ٤ل  ٢ّ  ا٤ّلارؾا  إؾت ه ؽفْح ادتَا  تضاعقْا 

ارقتةةال  إؾتارةةة ّ تضةةاعقاع  ورمةةا ا٤ّلضةة  عةةا ٓتقةةامٌْ وت ارؾةةا  ٓف
تْصةةة  ّتةةةزك ارتقةةةآس ّر ةةةة٘ وت ىٔةةةا ارغةةةَا ٗ فةةةأمزّا عارتفضةةة  ّار

 ه ارزصْل ؽفْفَه ّٓزتف مْاقفَه .ّارتقاو رٕ ٓيم

عنةةْو  إؾت ٓةةا رَٓةةا ارةةذًٓ يميةةْا(: ٍةةذا ارتطةةاب مْبةةُ        -3
زتلط رصْل ز ؿتً لق ؿترلضً ا٤ ب ف٣ غت إؾتانت١ميؽت ٓ عٍْه 

 ( رّ وت مقاعةة  ارقتةةال فاىَنةةا مةةْر  ىةةشّل ا٦ٓةة٘ ٢ّ ْٓبةةف     ا   
نةةةْو ارتطةةةاب ٢ّ ٓقةةةٔس صةةةة٘  اٜزتةةةُ, إرٌ ٓةةةةه انتةةةْر  ختؾةةةٔؿ ع

ابتنةةْا رليةد    يميْا رٓينا بلضْا ّوت رٖ عؾز ّمؾزارتطاب ارذًٓ 
رّ زتلط علةه   ّإرعا ّارةله ّحتؾٔا ارثْاب صْاٛ راٌ زتلط ّعي 

 ل رّ زتن  ادتنة٘ رّ  د ررك مً زتارط انت١ميؽت.رّ مقة  قتا
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:  ((ٖفطاح اهلل لكاي   فأفطاشٕا إذ بٗن لكي تفطاشٕا يف اااالظ      -4
تفضعْا: رٖ تْصةْا وت اسارط رٌ ٓتيعٙ عةة  ادتارضةؽت عةً عةة      

 قتية  رلة    ارقا مؽت رٔنا ٓضة  اسلةط رخٔةُ رنةا ّصةةُ فة٣ ٓقةٔس ٢ّ       
 اسلط . ال اع مً حتؾٔا مكاٌ وت 

ّق  ّع  ا  صةعاىُ بةشاٛ نتةً ٓضةتؤف  عةاٛ ارتْصة  ّىة اٛ       
ّّص   وت ار ىٔا  عأٌ ٓفض  ا  رُ ّْٓص  علُٔ رنا فض  ٤خُٔارتفض  

علٔةةُ , ٍّةةذا بةةشاٛ مطلةةس مل ٓتعةة   عفضةةع٘ مةٔيةة٘ ّمل ٓتقةةٔس عضةةة٘  
خاؽ٘ فَْ صةعاىُ  كنتُ ّرطفُ ّخ تُ غتتار رةةة ِ فضةع٘ وت يخزتةُ    

ّوت زتلضُ رّ وت رسقُ رّ وت  د ررةك هتةا ٓز ةف     , ىٔاِرّ وت ق ِ رّ وت 
  ُ  ؽةةاذتاع رةةُ انتةة١مً فٔةةُ ارضةةة٘ ّارفضةةع٘ ّٓةةزاِ ارلطٔةةا ارتةةةد صةةةعاى

  مياصةاع ّفُٔ ؽ٣ا عة ِ ّمْافق٘ لكنتُ صةعاىُ .   ّ

 ..(: ٌػصٔا فاٌػصٔا ٖسفع اهلل: إٔاذا بٗن  -5

 ّرٍةةاب عيةةُ عةةً عةةٕٛ(: رمةةز عاريغةةْس, ٍّةةْ ارتفةةا  فاٌػااصٔا 
ارذٖ رمز عةُ وت ٍةذِ   -ّلٔيٝذ ٓكٌْ اريغْس عً اسلط  ,ّاىؾزاح ميُ

ّا٢ىؾةزاح ميةُ ٍّةذِ    ٓةين ا٢رتفا  عً اسلط ّاريَْ  عيُ  -ا٦ٓ٘
رنةا  -٢ غتةتؿ  يخز مً ي اب انتةاعزٗ ّا٢بتنا    عاع ادتنل٘ تْف  ر

رنا عاٛ عةة    -( رّ وت زتتنةُ ّعؾزِررزىا ؿتوارض٘ رصْل ا   
ٌ  :عا تفٔ  مةيٙ عاماع ّم ر٢ْع ّصٔةاع ٍْ اىُ ,انتفضزًٓ  إرا :رَٓا انت١ميةْ

ُ عة  رٌ صةقته -ارقٔاو عً زتلط  إؾت عٔته  ُ     إرٔة  -ّؽةار ركةه لةس فٔة
قْمةةْا ّاىَقةةْا ّاىؾةةزفْا عةةً اسلةةط تْافةةةاع   ّامتثةةا٢ع ٤مةةزِ        

اريغةْس عةً زتلضةُ     إؾتصةعاىُ ّرةا انت١مً ؽالف اسلط نتا  عاره 
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ققةاٛ   رّ  ؽعٔ  مً  عْتُ رأٌ ٓكٌْ قؾ  ا٢صةرتال٘  راٌ رُ  ز
مةةً انتةة١ميؽت رّ ررا  رٌ  عةةة  لْاٜوةةُ ارةة  ٢ ٓز ةةف رغةةفَا ٤لةة ٱ 

ٓضتة ل مً ٍةْ رفقةا علنةاع رّ عنة٣ع هتةً  عةاِ رليغةْس رّ ضتةْ ررةك,          
فةاع عا ّع و انتلةا  اّمقتقٙ ا٤ ب ارقزيىٕ ٍْ ارقٔاو ّا٢ىؾزاح تْ

    ّارقوز مً ررك تك اع .    

بةلت ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ بشاٛ ٢صتواع٘  عْٗ اريغةْس ّر ةة٘     -6
ّقة    ((العماي  زداات   أٔتإا ٖسفع اهلل الرَٖ آوٍٕا ٔالرَٖ  ا٢ىؾزاح ٍّْ  

 فاىغةةشّا( ّلقةةُ   ا٤مةةزرضةةز فةةةا ادتةةشاٛ  ٓزفةة ( رْقْعةةُ وت بةةشاٛ    
ٍّةةْ عةةؽت  ا٤ّلرتقةةاٛ صةةاريؽت فأّبةةف رضةةز ارضةةارً  ارضةةكٌْ رةة٢ْ إ

  . ارفةا

ىؾةزاح عةة  رٌ   متثا انت١مً رمز ا  صةعاىُ عاريغةْس ّا٢ ا فإرا
صةةتعس بةةشاٛ ا  فزفةة   ربتةةُ ّرعلةةٙ ميشرتةةُ ٤ٌ   قٔةةا رةةُ:  اىغةةش( إ 

ّٓكغا عً علنةُ عةأ ب ارةزلتً ار رةْ      ا٨قتاٌىغْسِ ٍذا علٙ ّفس 
صةعاىُ مل ٓكً ىغْسِ   ّختلقةاع عأخ٣قةُ ّامتثةا٢ع ٤مةزِ      ر عُمل ٓةله 

تتْافةةس مةة  قةةْل   -جبشاَٜةةا ٍةةذا–ُ . ٍّةةذِ ا٦ٓةة٘ ّتقزعةةاع رضةةال٘ ق صةة 
( (وَ تٕاقع هلل زفعاْ اهلل   ( وت ل ٓثُ ارغزٓا انتغَْر رصْل ا   

عزف   -لضةنا رمز عُ–ٌ انتتْاف    عاريغْس عً اسلط فَنا ٓفٔ اٌ ر
ا  رُ ار رباا ّٓةلٕ رُ انتياسل ّانتقاماا ّررك نتةا رّتةٕ مةً ارةلةه     

 ضياا . ّفةا اذت ا٨قتاٌّ

عً فقٔل٘ ارةله ّعلْ مقاو ارةامل عي   ٍذا ادتشاٛ ٓكغا  -7
  ّارتقةةةْٚ ّارةةةْر  عةةةً ستةةةارو ا  ا٨قتةةةاٌ :علنةةةُ إؾت ا  ارا اىقةةةه
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 اعةةُ, ّقةة  رثةةزا ا٦ٓةةاا ّارزّآةةاا وت ّا٢متثةةال ٤ّامةةزِ ّارتةةأ ب عو
ار ٢ر٘ علةٙ ٍةذا انتةيةٙ, ٓكفٔيةا مةً يٓاتةُ اركزقتة٘ رمةزِ صةةعاىُ ذتةٔةةُ           

٢ صةة١ال اصةةتفَاو -ؾةةطفٙ رٌ ٓضةةأل رتةاعةةُ صةة١ال إقةةزار ّاعةةرتاح انت
َْ٘جككبةِ     :ّاصةةتة٣و َُّر ُأ٦ُْ٘كك٧ا اَْ٘ؤ َٝككب ٬ََزككَي َٞ ِا٠َّ ُٝكك٧ َٟ َ٘ككب ٬َْمَٙ َٞ ٦َاَّ٘ككِي٬ ُٝكك٧ َٟ ٬َْمَٙ ْٗ ٬َْسككَز٧ِ٪ اَّ٘ككِي٬ ْٗ ٤َكك ( ُِكك

 ّا٨ راكرٌ رّٖ ا٤رةاب ّرؽعاب ارةقةْل   إؾت, ٍّٕ تزع  9ارشمز:
 ّ ٌ ٍّةةه ارةةذًٓ ٓةرتفةةٌْ عزبعةةاٌ ارةةةانتؽت ّعةة و    ٍةةه ارةةذًٓ ٓتةةذرز

 تضآَّه م  ادتاٍلؽت .

الارَٖ آوٍإا واٍكي ٔالارَٖ     مقتقٙ ارتياصف ّارةت٠٣و عةؽت      -8
  ا  ّعلةةْ ( ّعةةؽت ادتةشاٛ ادتلٔةةا ٍّةْ رفةة  ارة رباا عيةة   أٔتإا العمااي 

ٍةْ اختؾةاـ ررةك عارةةامل ارةذٖ ٓيتفة  عةُ اريةاظ         انتياسل ّانتقامةاا  
ْ انتزفْعةة٘  رباتةةُ ّارزاقٔةة٘ مقاماتةةُ عيةة  ا     ّٓكةةٌْ خةةداع  ةةه فَةة  

ّرفقا ارةله ّاىفةُ ّ ارةله ؿتا باٛ وت ارقزيٌ ارةمٔه ّارضةي٘   ,صةعاىُ
انتطَزٗ, ٍّذا ما ٓفَه مً ع ٗ مً ا٦ٓاا ّارزّآاا, قةال ا  صةةعاىُ   

  َٖ َٜب ٠ُزِّ َٟ ١َِّٙ٘بِس  َْٔر ُِ٘زَج٭ِّ َٓ ا٘يِّ َٞ ْٛ ٦َََ٘ما٘٭٦َ٥َأ٠َز١َْ٘ب ِاَْ٘٭ َّكُر٦ ٍَ ْٛ ٬ََز , فارقؾ  مةً  44( اريعا:٥َُّٙ
ارةةذرز اذتكةةٔه ٍةةْ رٌ ٓةةةؽت   إىةةشالاركتةةاب اسٔةة  ّارغةةز  مةةً   إىةةشال

ّارفْٔفةةةاا رةلةةةَه  ا٤ىةةةْاررليةةاظ مةةةا بةةةاٛ وت اركتةةةاب انتيةةشل مةةةً   
ٌ رعين ارتةاعةؽت  –ٓتفكزٌّ ّٓتذرزٌّ ّٓيتفةٌْ عأىْارِ ّريا   إؾت عإلضةا

 ً (: صةةْٗ لضةةي٘, ّقةةال ارةةةاقز     ( روت رصةةْل ا    -ٓةةْو ارةة ٓ
اذا (( ّقةال ارؾةا ق   (:     عاباد  ألفوَ ضبعني  أفكنعاي ٍٖتفع بعمىْ   

ٔٔقاعة املإاشَٖ فٗإشُ  وااٞ      كاُ ًٖٕ القٗاوٛ مجع اهلل الٍااع يف ؾاعٗد ٔاساد   
   ٜ ٞ   الػّداٞ وع ودا  العمىاٞ فريدح وادا  العمىااٞ عما ( ّّر  وت ( وااٞ الػاّدا

ٞ  :ٖػفع ًٖٕ القٗاوٛ ث٦ثٛ اذت ٓ  ارغزٓا رٓقاع   ثاي العمىااٞ ثاي     ا٧ٌبٗاا
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 ,ّعؽت ميشر٘ ارغَ اٛ ا٤ىةٔاّٛررزو ؿتيشر٘ ٍٕ ّصه عؽت ميشر٘  ((الػّداٞ
 تة  ٢ّ حتؾٙ . وت فقا ارةله ارياف  ٢ ّا٤خةار

ٛ مقتقٙ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ لٔ  كتةت عؽت  -9 ّ  إٓتةا ٌ ارةلةه   ا٨قتةا
رةمةةٔه رعةة ِ ا  صةةةعاىُ  لضةةف ارةٔةةاٌ انتتقةة و ٍةةْ رٌ ٍةةذا ادتةةشاٛ ا   

عامتثةةال رّامةةز ارةةزلتً ّابتيةةاب   ا٨قتةةاٌرلةةةانتؽت عةلنَةةه علةةٙ ّفةةس 
ىْإٍ  ارقزيٌ, ٍّذا انتةيٙ تفٔ ِ ع ٗ مً ا٦ٓةاا ّارزّآةاا, قةال ا     

َٝكَخ           صةعاىُ:   ََْؽ َُ اْ٘كآِخَرَح ٬َ٦َْرُعك٧  َِبِرٝكًب ٬َْؾكَي ِٗ َسكبِعدًا ٦َ َِب٠ِكٌذ آ٠َكبب اَّْ٘ٙ٭ك ْٟ ٤ُك٧َ  َّٜ ْٗ    َأ ْٗ ٤َك ََثِّك٣ِ ُِك

َْ٘جكبةِ      َُّر ُأ٦ُْ٘ك٧ا اَْ٘ؤ َٝكب ٬ََزكَي َٞ ِا٠َّ ُٝك٧ َٟ َ٘ب ٬َْمَٙ َٞ ٦َاَِّ٘ي٬ ٧ُٝ َٟ ٬َْمَٙ , ٍّةذِ ا٦ٓة٘   9( ارشمةز: ٬َْسَز٧ِ٪ اَِّ٘ي٬
ىاٛ ارلٔا ً ٓةلنٌْ ٍّه قاىتٌْ   يارغزٓف٘ ظاٍزٗ ار ٢ر٘ علٙ رٌ ارذٓ

علةٙ ّفةس مةا    ّٓزبةٌْ رلتة٘ عَةه ّٓتقزعةٌْ عارةنةا       ا٦خزٗعتذرٌّ 
فقةةا مةةً ارةةذًٓ ٢ ٓةلنةةٌْ رّ ٢ ٍةة٢١ٛ ر ,صةةالاا ق صةةُ إؾتْا نةةلتة

ّوت اذتةة ٓ   ,ا٤رةةةاب رّرةةْآتةةذرز  إفتةةا ,ٌْ   ربةةاٛ رلتةة٘ ا يتةةقٓ
( ؽةيا ارةلنةاٛ   رصةْل ا     ٌر( ارغزٓا عً رمةد انتة١ميؽت    

 أِنٔاُ    ٔعاي تازك لعمىْ فّرا ِالكعاي آلر بعمىْ فّرا ٌإز  قضةنؽت:   إؾت
 ْ اطمبإا العماي     ( ّعةً ارؾةا ق:   (الٍاز لٗتأذُٔ وَ زٖح العاي التازك لعمىا
ىٌْٕ العماي ٔتٕاقاعٕا ملاَ طمباتي وٍاْ      ٔتصٍٖٕا باؿمي ٔالٕباز ٔتٕاقعٕا ملَ تعٓم

ّقة  صةٝا ارؾةا ق     ((٥ٔ تكٌٕٕا عمىاٞ دبازَٖ فٗرِم باطمكي عقكي  العمي
   :ُإمنا  (عنً عيٙ ا  صةعاىُ عقْرة   ٞ ( (ىػٜ اهلل وَ عباا ٓ العمىاا

ٖع  بالعمىاٞ وَ ؾد  فعمْ بٕلْ  ٔوَ ي ٖؿد  فعمْ بٕلْ  , قةال:   28فاقز:
ٔواا    (: ( ّقال م٢ْىا سًٓ ارةاع ًٓ علٕ عةً اذتضةؽت    (فمٗظ بعاي

ىٔضةاٌ  (( ٓةين ٍنا ؽة ٓقاٌ ملتٝنةاٌ ّر  لفاُ و٤تمفاُالعمي باهلل ٔالعىن إ٥ إ
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افةةُ ّخغةةُٔ ثةةه  عةةاِ ارتةةْح ّلزفةةتُ   ميضةةوناٌ فنةةً عةةزح ا  خ 
 ارتغٔ٘ علٙ ارةنا ارؾاو ّارْر  ّارتقْٚ.

( ٍّةذا خةته ا٦ٓة٘ ارغةزٓف٘ ّفٔةُ      ( ّا  ؿتا تةنلٌْ خةد   -10
تيةُٔ ّتذرد عةأٌ ا  بةا ّعة٣ ؿتةا رةُ مةً ارقة رٗ ارْاصةة٘ ّا٢لاقة٘          
   ٙ  ارةلنٔ٘ ادتامة٘ خةد ؿتا ىةنا علٔه ؿتا ىفةا ستٔه ؿتةا ىتؾةزح ٢ غتفة

 علُٔ عٞ مً صز رّ علً . 
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى
       ٌِك ٥َُّّك٧ْا  ٍَ ٍَكٌخ َِّ٘٭َز ْٛ َؼآِر ِّٜك٥ُ١ْ َِكٍخ  ٌِْر  ِّٗ ُٔك ِٜكٟ  ٍََر  ٧ٌَََْٙ  ٠َ َٔآًٌَّخ  َٞ َِ٘٭١ٍُِر٦ْا  ٧١ُِٜ ُْٝئ َٞ اْ٘ َٔب َٜب  ٦َ  ِٟ ٫ ا٘كد٬ِّ

َََعُم٧ْا  ََا  ْٛ ِا ٥َُٜ ٧َِْ ٦َُْا  ْٛا٘٭٦َ٥ُِ٘٭١ِي َٞ ْٛ ََ٘م٥َُّٙ ٦َُ  ٬َْؾَي
ٍّةةٕ ا٦ٓةة٘ ارثاىٔةة٘    ,ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ مةزّفةة٘ عوٓةة٘ اريفةةز      -1

٘ -ّارةغزٌّ عة  انتٝ٘ مً صْرٗ عزاٛٗ  ٍّةٕ صةْرٗ م ىٔة٘     -صْرٗ ارتْعة
بلٔل٘ ارق ر عمٔن٘ انتقامؽت لفلت عاصتةزا  رثد مةً يٓةاا ادتَةا     

ارقتةةال ّتقةةنيت ارةة اٛٗ مةةً انتغةةزرؽت ّمقةةاتلتَه  إؾتّاذتةةزب ّاريفةةز 
ز رصةْل ا   ـ( عةارفزار   ةزفت رتيلا عةة  انتضةلنؽت عةً رمة    ّت

 ارقتال ّى مَه ّتْعتَه علةٙ ارتيلةا عةة  رٌ بةاٛ ارةذو ّارتأىٔةف       إؾت
ارقتةال ّرو ارتيلةا    إؾتيٓةاا اريفةز    ّصةه وت لقَه, فكاىت يٓة٘ اريفةز   

 ّتأىٔف انتتيلفؽت .  زعً اريف
 :(( ّما راٌ انت١ميٌْ رٔيفزّا راف٘  -2

 ٔيفزّا: ار٣و رتأرٔ  اريفٕ, ّٓيفزّا: رٖ غتزبْا. ر -ر اٗ ىفٕ-ما 
 ,ٍذِ ادتنل٘ ارغزٓف٘ تيفٕ رٌ ٓكةٌْ رلنة١ميؽت لةس اريفةز عةأكتةَه     

 -ّوت مةياٍا التنا٢ٌ :
ادتَةةا  ّارقتةةال وت  إؾت: رةةٔط رلنةة١ميؽت رٌ ٓيفةةزّا عةةأكتةَه ا٤ّل

صةةْا ارقتةةال ّٓرترةةْا  إؾتصةةةٔا ا  ّرةةٔط  ةةه رٌ غتزبةةْا عتنةةامَه  
ٍّةةذا ا٢لتنةةال اختةةارِ   ,لٔةة اع فزٓةة اع رةةٔط مةةةُ رلةة   ّ ـ(  ارةةييب
انتفضزًٓ ّٓضاع ِ قزٓي٘ ارضٔاق لٔ  ّق  ٍذا ارةيؿ ارقزيىةٕ    ْركتَ

ز ّعةةة  انتيةة  عةةً ارتيلةةا عةةً رصةةْل ا   يٓةةاا ارقتةةال ّاريفةةعقٔةةف 
ٌ انتتيلفؽت عةً ادتَةا  نتةا عة   ا       ـ(, ّق  رّٖ عً اعً عةاظ ر

عشمْا رٌ ٢ ٓتيلا ال  مةيَه عةً بةٔػ رّ      ه اريكد علَٔه ّارذو
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ْا كتٔةاع ىةافزٌّ  صزٓ٘ رع اع, ّنتا لاٌ ارْقت ّ عا ارزصْل اؾت قتال ٍةٯ
ّعقةةٕ ارزصةةْل  ـ( وت انت ٓيةة٘ ّلةة ِ فيشرةةت ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ تيفةةٕ رٌ  

 ادتَا  .  إؾتٓكٌْ رلن١ميؽت لس اريفز عتنامَه 
 (تفقةةُ وت ارةة ًٓار  إؾتارثةةاىٕ: رةةٔط رلنةة١ميؽت رٌ ٓيفةةزّا عةةأكتةَه 

ارةله ّمةاٍ  ارفقٔل٘  ٔة   ّرٔط  ه رٌ غتزبْا عتنامَه اؾت قلف 
عأكتةَه عٔا ه ّرقفا ه ّعوشتَه ع٣ رافا ٢ّ ّرٕ مةةؽت,   ٓرترٌْ

ٍّذا ا٢لتنال ٓتْقا علٙ    ارطزح عً قزٓي٘ ارضٔاق عأٌ ت٣لي 
 ,مؽتفقزاا ا٦ٓ٘ عتنامَا مضتقل٘ عنا صةقَا ّما ذتقَا مةً يٓةاا ّمقةا   

ّٓزٚ اىُ صةعاىُ رقلس اريفز ّجتةز  عةً ررةز متةلقةُ ّعٔاىةُ ثةه تةقةتةُ        
فٔةله لٔيٝذ متةلةس اريفةز    ,كتل٘ رخزٚ حت  علٙ اريفز رلتفقُ وت ار ًٓ

 ُ وت ار ًٓ .ّٓةزح اىُ اريفز رلتفق ا٤ّل
ٓكةٌْ مقؾةْ  ا٦ٓة٘ ىفةٕ ّبةْب       ا٤ّلوت فْٛ ا٢لتنةال    -3

ادتَا   فةاع رتٍْه ّبْب اريفد  صْا ارقتال ّعزؽاا إؾتاريفز ارتاو 
ّررك عة  رٌ  ,رصْل ا   ـ( إرُٔارةاو عي  را  شّٗ رّ قتال ٓ عْ 

ْٛ       صةقت يٓاا اريفز ّيٓاا رو انتتيلفؽت قال تةاؾت:   ُٕك َٜكب َ٘ ١َُٜك٧ْا  َٟ آ ٬َكب َأ٥َُّ٬كب اَّ٘كِي٬

ْٛ ِا٩َ٘ اأَل ُْٙز َِ ِٗ ا٣ِّٙ٘ اصَّب ُٛ ا٠ٍُِر٦ْا ٫ٌِ َسِج٭ ُٕ َ٘ َٗ ِِ٭ ََا  ْٛ َلَياثًب َأِ٘٭ٝكبً  ...َِْضِا ُٕ  39-38(ِا َّ َر١ٍُِر٦ْا ٬َُميِّْث
ِٗ   عةةةزاٛٗ, ّقةةةال صةةةةعاىُ   ٌِككك٫ َسكككِج٭  ْٛ ُٕ ْٛ ٦ََأ٠ٍُِسككك ُٕ ٧َْٜاِ٘ َّكككبً  ٦ََعب٤ِكككُد٦ْا ِثكككَؤ ٍِكككُر٦ْا ِخٍَبٌكككًب ٦َِص ا٠ْ

َٟ األَ عزاٛٗ, ّقال عش ّبا 41(ا٣ِّٙ٘ ِّك ْٟ َؽ٥َُ٘٧ْٛ  َٜ َِٝد١َ٬ِخ ٦َ ِٗ اْ٘ َٞ َِ٘ؤ٤ْ َٔب ٍُك٧ْا   َٜب  ْلكَراِة َأٞ ٬ََزَخَّٙ

ٍِْس٣ِ ْٛ َلٟ ٠َّ ِٖ ا٣ِّٙ٘ ٦ََ  ٬َْرَوُج٧ْا ِثَؤ٠ٍُِس٥ِ ََُّس٧ , ّقة  رٍةف عةة  رعة٣و     120(عةزاٛٗ: َلٟ 
لةةؽت راىةةت رعةة ا   ا٨صةة٣وانتفضةةزًٓ اؾت رٌ ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ راىةةت لكةةه  

ثةه نتةا رثةز عة   انتضةلنؽت ىضةيت عوٓة٘ اريفةز فأعةاا ا            ,انتضلنؽت قلٔل٘
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عقةة ر  ارتيلةةا ّرخةةؿ  ةةه ا٢رتفةةاٛ عيفةةز عةةة  انتةة١ميؽت    رةةقةةَه
ّارؾعٔ  ع و ّقْ  اريضةا ٍيةا فةاٌ ا٦ٓة٘      اذتاب٘ مً ادتي  انتقاتلؽت.

 إراادتَةا    إؾتا٤خدٗ ـتي  ارتيلا عً رصْل ا  ّامتثال رمزِ عاريفز 
ادتَةا  ّمةً بة٘ ٢ ٓةأمز      إؾترمزٍه ّيٓ٘ اريفز تيفٕ ّبْب اريفد ارةاو 

ّ  ؿتا مل ْٓبةُ ا , ٢ّ رصْل ا  ُ   ٢مْبف رليضةا   , اعةٕ ر٣رتةشاو عة
ستكنتاٌ بشماع, ٍذا رلُ م  ا٢رتشاو عا٢لتنةال ا٤ّل, ّمة     اٌتٓا٦عا 

 ا٢رتشاو عا٢لتنال ارثاىٕ فة و اريضا رّف  . 
      ٘ ىفةةٕ  :ّوت فةةْٛ ا٢لتنةةال ارثةةاىٕ ٓكةةٌْ مقؾةةْ  ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف

ً  ّبةةْب اريفةةز ارةةةاو اؾت رصةةْل ا       رّ ىفةةٕ   ,( رلتفقةةُ وت ارةة ٓ
ّبةةْب ا وةةزٗ ارغةةامل٘ اؾت مزارةةش اذتةةْساا ارةلنٔةة٘ ّمةاٍةة  ارتفقةةُ  

  اذتق٘ ّارقْاىؽت ارضنآّ٘ ارةا ر٘ .  ا٨ ٔ٘رتعؾٔا ارةله عانتةارح 
 -(:(تفقّٕا يف الدَٖٗفم٥ٕ ٌفس وَ كن فسبٛ وٍّي طاٟفٛ ل   -4 

كتاعةة٘ رةةثدٗ. رةة٢ْ: ر اٗ حتقةةٔ  ّلةة  نتةةا تةة خا علٔةةُ. فزقةة٘:  
 قاٜف٘: كتاع٘ قلٔل٘. ارتفقُ وت ار ًٓ: حتؾٔا ارةله ّارفقُ وت ار ًٓ. 

نتة١ميؽت وت رٌ ٓيفةزّا عةأكتةَه    ٍذِ ا٦ٓ٘ اركزقت٘ عة  رٌ ىفت لس ا
رّ رٌ ٓيفةزّا عةأكتةَه اؾت قلةف     -علةٙ ا٢لتنةال ا٤ّل  –دتَا  ا إؾت

  ً ٕ    -ارةله ّحتؾٔا ارفقةُ وت ارة ٓ ت اذتةا  رعطة  -علةٙ ا٢لتنةال ارثةاى
زلت ا٤صلْب ا٤رنا ٍّْ رٌ ٓيفز مً را كتاعة٘ رةةدٗ   قا٤مثا ّ

لة٘ رّ عغةدٗ رّ   ٔمً انت١ميؽت تةةٔػ فةنً ّلة ٗ مزرشٓة٘ بامةة٘ وت قة     
رٌ ٓيفز قاٜف٘ ميَه إؾت كتاع٘ قلٔل٘ تيطةس علٙ ارْال  ّا٢ثةيؽت   :عل ٗ
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مةاٍةة  ارةلةةه ّمزارةةش ارتفقةةُ وت ارةة ًٓ رٔتةلنةةْا   إؾتّارث٣ثةة٘ غتزبةةٌْ 
 ّٓتفقَْا ّعتؾلْا انتةارح ار ٓئ٘ اذتق٘ . 

 -(:(يإلّٗٔلٍٗرزٔا بٕوّي اذا زدعٕا    -4
 م  ارتيْٓا ّارتعذٓز .  ا٨رعا ّ ا٨ع٣ : ٍْ ا٨ىذار

: عتتنا وت عْ  ارقند التنةا٢ٌ: عتتنةا رٌ ٓةزا     ((يإلّٗزدعٕا   
ا علةةَٔه ّققةةْا مةة -ٍّةةه اريةةافزٌّ اؾت ادتَةةا –ميةةُ ارا ربةة  قةةْمَه 

( ارةةذًٓ تفقَةةْا وت ارةة ًٓ  رصةةْل ا    ا اؾت انتةةتيلفؽت عةةًّعةةا ّ
ّر ررْا ما ىشل مً ارقزيٌ ّاصتْعةْا مةاىُٔ فٔيذر انتتيلفٌْ انتتفقٌَْ 
اريافزًٓ اساٍ ًٓ ارذًٓ مل عتقزّا ىشّل ا٦ٓةاا ٢ىغةغا ه عادتَةا ,    
ّعتتنةا رٌ ٓةةزا  ميةُ ارا ربةة  اريةةافزٌّ رلتفقةُ وت ارةة ًٓ إؾت رّقةةاىَه    

 مةً  ٓةيَه    ّا إؾت عغاٜزٍه ّرٍلَه ّرَّٓه فٔيذرّىَه ؿتا تفقَْاّعا
 ّتةلنْا مً رلكاو عزٓةتَه .

تةةؽت ارغآة٘ ارةمنةٙ ّارغةز  ا٤قؾةٙ مةً       ٍّذِ ادتنلة٘ ارغةزٓف٘   
إؾت  ا٨رعةةا  :ا٨رعةةا ّارتةلٔةةذ ّ ا٨ىةةذاراريفةةز رلتفقةةُ وت ارةة ًٓ, ٍّةةْ 

   ّ ارتيْٓةا مةً عذاعةُ    يٓاا ا  ّرلكامُ ّارتةلٔةذ عقْاىٔيةُ ّتغةزٓةاتُ 
مً  قةُ ّاىتقامُ, ٍةذا ٍةْ ارغةز  ا٤فقةا ارةذٖ      ّعقاعُ ّارتعذٓز 

اختةةارِ ا  رةةةةا ِ انتةةتفقَؽت ٍّةةذِ ٍةةٕ ارغآةة٘ اركةة ٚ ارةة  ٓيةغةةٕ رٌ  
ٍا ربةةال ارةلةةه ّارفقةةُ ّارةة ًٓ... إىةةُ ر ب إ ةةٕ رفٔةة  ّخلةةس  ٓقؾةة 

ارةةاملٌْ   فلٔةنةا ر٢ يٓ٘ اريفز ّحتثيةا علٔةُ,    إرُٔاىٕ كتٔا تزع ىا رلت
ر ٓيَه مً ٍذا انتيطلس ّوت ٍذا ارقؾ  ٤ّبا ٍذِ ارغآ٘  ٌّ صةْاٍا  
مً ارغآاا ارزرٓل٘ ّا٤ زا  ارتضٔض٘ ّا٤ٍ اح ارشاٜل٘, قال رصْل 



 71 ..........................................          مكارو ا٤خ٣ق

باْ   -أٙ هاا ه –وَ طمام العماي لٗبااِ٘ باْ العمىااٞ أٔ مياازٙ         ا   ـ(: 
ٍّةذا لة ٓ     ((ٍازفمٗتبٕأ وقعدٓ وَ ال إلْٗالطفّاٞ أٔ ٖؿسف بْ ٔدٕٓ الٍاع 

ر ق٣ب ارةله مً ا٢ضتزاح عزٓا متفس علٙ رّآتُ عؽت انتضلنؽت عتذٯ
عةارغز  ّارغآةة٘ اؾت  ةد مةةا ررا ِ ا  وت يٓة٘ اريفةةز رةأٌ ٓطلةةف ارةلةةه     

ارةله ّقلف ارغَزٗ عةؽت اريةاظ    ّإظَاررلتفاخز ّانتةاٍاٗ رّ رلنوا ر٘ 
ّتةة ر  إرٔةةُْب ىفضةةُ رتقةةةا اريةةاظ علٔةةُ ّتَةةْٚ ارقلةة    إؾترّ رل عآةة٘ 

ا٤مْال علُٔ ّما عاعُ ررك مً ا٤ ةزا  ارتضٔضة٘ ارة  ٢ خةد فَٔةا      
 ٢ّ  ّاو ٢ّ تكضف رفا ارزلتً . 

 -:((لعمّي ورزُٔ   -6
, ّارقند فٔةُ ٓةةْ  إؾت  قةْمَه( ارةذًٓ ٓيةذرّىَه      رةا ر اٗ تزبٕ

اذتةةذر ٍةةْ ارتةةْح اذتاؽةةا عقٔةةف ارتيْٓةةا   ,ّغتْفةةْىَه ّٓةلغةةْىَه
 . ا٨ىذارّ

ارثنةزٗ انتزبةْٗ مةً ارتفقةُ وت ارة ًٓ       إؾتٍذِ ادتنلة٘ ارغةزٓف٘ تغةد    
, ٍّةٕ ربةاٛ رٌ عتةذر ارقةْو ارةذًٓ      ا٨ىةذار انتز ْب فُٔ عزعاع رغز  

رٌ غتةةافْا مةةً  قةةف ا  ّعذاعةةُ إرا مل قتتثلةةْا      :ّررعةة ّا رىةةذرّا
 رّامزِ رّ مل ٓةتة ّا عً ىْأٍُ ّستزماتُ. 

اريةة ب اؾت قلةةف ارةلةةْو  ٍةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ رؽةةا قزيىةٕ وت   -7
ار ٓئةة٘ ٍّةةٕ قةةاىٌْ رلتةةاىٕ وت اذتةة  علةةٙ ارتفقةةُ وت رلكةةاو ارةة ًٓ    

ر ب اخ٣قٕ رةةد ٍةْ    إؾتانتتفقَؽت  إرعا , ّتتقنً ا٨ص٣وّمةارح 
رةلةَه عتةذرٌّ    ّإرعةا ٍه رٌ ٓكٌْ  زفَه مً ارتفقةُ تةلةٔه اريةاظ    

٦ٓة٘ عَةذِ   ا  ّٓقزعٌْ ميُ عارطاعة٘ ّا٢ىقٔةا , ّمةً ارْافة  اٌ ٍةذِ ا     



 70 ..........................................          مكارو ا٤خ٣ق

انتقامؽت تةه كتٔ  ا٤عؾةار ّا٤مؾةار, ٢ّ ختةتؿ عةؾةز ىشّ ةا رّ      
فت ل علٙ ستةْعٔ٘ اريفز ّارتزّج مً ا٤ّقاٌ اؾت مةاٍة  ارةلةه    ,مكاىُ

 ٍوزتُ ا  ّرصْرُ مغزّق٘ عأٌ تكٌْ إؾتّلْساا ارتفقُ فاىُ ٍوزٗ 
ّ  ا٨ىةذار رغز   مةً  حتةذر اريةاظ ّختةْفَه    رمة٣ع وت   ا٨رعةا  ّارتةلٔةذ 

ٛ٭ ٢ىةكاصُ علٙ ارضلْك عارؾ٣ا ّتقْٚ ا  ٍّةذِ   , قف ا  ّربا
 إؾت( ٓةْو عةثةُ   ( رةلةٕ   بزٗ عمنٙ مً ارتفقُ قال رصةْل ا    

مماا طمعاة عمٗاْ     إلٗاك ل٠َ ّٖدٙ اهلل بك زدا٦ّ ٔاسادّا أسام     :ٖا عم٘ ارٔنً  
 (. (الػىظ ٔنسبة

ارةة ًٓ  ٗ وت علةةْوانتةةزا  مةةً ارتفقةةُ وت ارةة ًٓ حتؾةةٔا ارةؾةةد  -8
ُ  صْاٛ وت رؽْرُ رو صةييُ,   ّررلكامةُ, وت فزاٜقةُ   , وت عقاٜة ِ رو  فزّعة

ي اعُ, ٍّْ عيْاٌ ّصٔ  ّمفَْو رةد ٓةه كتٔ  انتةةارح   ّروت رخ٣قُ 
 ارضي٘ انتطَزٗ. ّرخةارار ٓئ٘ انتضتقاٗ مً يٓاا اركتاب ارةشٓش 

اصتفافت ا٦ٓاا ّتةْاتزا ارزّآةاا وت اذتة  علةٙ قلةف       -9
رعلةٙ   إؾت ارةلةه  مقةاو ارتفقُ وت ارة ًٓ عةا رفةةت     إؾتي ب ارةله ّوت ار

َٟ       مضتْٚ مأمْل, ٓكفٔيا رٌ ىتذرز قْرُ تةاؾت   ْٛ ٦َاَّ٘كِي٬ ُٕ ِٜك١ ١َُٜك٧ا  َٟ آ ٌَكِك اَّ٘ٙك٣ُ اَّ٘كِي٬ ٬َْر

َََعككبٍد ََ  َٛ , ّرٌ ىفكةةز وت رمةةزِ تةةةاؾت ذتةٔةةةُ انتؾةةطفٙ  11-(اسا رةةُ٘أ٦ُركك٧ا اِْ٘مْٙكك
فلْ راٌ ب٘ عٞ رفقا عي ِ صةعاىُ , 114-(قُ( ّقا رب س ىٕ علناع 

مةةً ارةلةةه رّ رعةةزح عيةة ِ ميةةُ ٤مةةز اذتةٔةةف لةٔةةةُ رٌ ٓةة عِْ عطلةةف  
٢ تقا عةً   ىَاّرعفقٔل٘ ارةله ّعلٍْا  إعةارارشٓا ٗ ميُ, ّوت يٓ٘ اريفز 

ارتةزّج مةً    إؾتفقٔل٘ ادتَا  حتةت رآة٘ اذتةس لٔة   عةت عةةا  ا        
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ادتَةا  ّارقتةال وت    إؾتاريفز  فنً يٓاا مةاٍ  ارتفقُ إؾتّاريفز  ا٤ٍا
 صةٔا ا  . 

طمم العمي فسٖكاٛ    ( قْرُ: ّاعتَز وت ارزّآ٘ عً رصْل ا   
إذا  ( ّق  ل  ا٤ٜن٘ ا٤قَار علٙ ارتفقُ رةثداع فقةارْا:    (كن وطميعمٜ 

وَ ي ٖتفقْ يف  ٖاَ اهلل ي ٍٖ اس اهلل     , ((أزا  اهلل بعبد لريّا فقّْ يف الدَٖ
تفقَْا وت ار ًٓ فاىُ مةً مل   ّقارْا:   ((القٗاوٛ ٔي ٖصك لْ عى٦ّ ًٖٕ إلْٗ

ٕ ٓتفقُ ميكه وت ار ًٓ فَْ  لٗتفقّإا يف    اٌ ا  ٓقةْل وت رتاعةُ:    إعزاعة
ٕ ّانتزا  مةً   ((لعمّي ورزُٔ يإلّٗزدعٕا  إذاالدَٖ ٔلٍٗرزٔا بٕوّي   ا٨عزاعة

ٖ   صكاٌ ارةْا ٖ ارذًٓ عةً ارؾةا ق    مل ٓتةلنْا ّمل ٓتثقفةْا, ّقة  رّ
   : ٔبالطاٗا  ستاٜ   ُ أؾاشاب٘ قاسبة ز٣ٔضاّي    لٕ  ت أ  ( عطزٓس ؽةع

ؽةا ق رٍةا ارةٔةت ّقة       إؾتباٛ قةْو مةً انتضةلنؽت     ( ّوت ٍْٓو(ٖتفقّٕا
ٛ إ  (: علغتَه رّآ٘ عً ب ِ رصةْل ا     (( ظةاىؽت  لت٦ف أويت زمحا

-ؽلْاا ا  علُٔ–عذاب, فقال  ه ارؾا ق  بتناعَه ّاتفاقَهرٌ إ
)فم٥ٕ ٌفس واَ كان فسباٛ    )بٕلْ تعا :  لٗظ سٗح ذِبتي بن أزا  زضٕه اهلل   : 

( رصةْل ا     إؾتفةأمزٍه رٌ ٓيفةزّا   ( (وٍّي طاٟفٛ لٗتفقّٕا يف الدَٖ
قةةْمَه فٔةلنةةٍْه, افتةةا ررا     إؾتفٔتةلنةةْا ثةةه ٓزبةةةْا    إرٔةةُّغتتلفةةْا 

, ٍةذِ  (لة ( ارة ًٓ ّا  إفتةا  ,وت  ًٓ ا  ٢ اخت٣فاع ,اخت٣فَه مً ارةل اٌ
ّىماٜزٍا رثد ت ل علٙ ستةْعٔ٘ ارتفقُ وت ار ًٓ مً رةا رلة     ارزّآاا

كتاعةة٘,  ىةةةه ٍيةةاك عةةة  ارزّآةةاا    رّمةةً  ٌّ اختؾةةاـ عطاٜفةة٘  
قاٜفةة٘ خاؽةة٘ ٍّةةٕ انتتيؾؾةة٘ وت مةةةارح ارةة ًٓ ّعلةةْو      إؾتىةةاظزٗ 

ارقزيٌ ّارضي٘, باٛ وت اذت ٓ  انتضتفٔ  رّ انتتْاتز انتتفس علةٙ رّآتةُ   
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ارياظ وت رمةْر  ٓةيَه عةثةُ     إرُٔمً لفي ررعةؽت ل ٓثاع هتا عتتاج  را  
( ّق  ؽ  وت ارزّآ٘ عً رصةْل ا     (ا  ْٓو ارقٔام٘ فقَٔاع عانتاع(

 رة٣م٘ اررتمذٖ ّاذتافي اعً ماب٘اركلٔين ّا ا٨ص٣وعلٙ ما رّاِ ثق٘ 
ٛ وَ ضمك طسٖقّا ٖطمم فٗاْ عمىاّا ضامك اهلل باْ طسٖقاّا إ         قْرةُ:   ٔاُ   اؾٍا

ٔاٌْ لٗطت فس لطالام العماي واَ يف      لطالم العمي زقٜ بْ امل٦ٟكٛ لتكع أدٍشتّا
ٔفكن العاي عمٜ العاباد كفكان     الطىاٞ ٔوَ يف ا٧زض ستٜ اؿٕت يف دٕف املاٞ
ٞ ٔاُ العمىااٞ ٔزثاٛ     القىس لٗمٛ البدز عماٜ ضااٟس الٍذإً ٔالكٕاكام      إُ  ا٧ٌبٗاا

٥ٔ  زِىّا ٔلكَ ٔزثٕا العمي فىاَ ألار وٍاْ الار عاظ       ثٕا  ٍٖازّاا٧ٌبٗاٞ ي ٖٕٓز
قْل رصةْل   -لضةنا باٛ وت صيً اعً ماب٘–( ّرّٚ اعً عةاظ (ٔافس

 (.(فقْٗ ٔاسد أغد عمٜ الػٗطاُ وَ ألف عابد  (: ا   
انتقؾةةْ  مةةً  عةةْٗ ا   ٌراصةةتف ىا مةةً ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘   -10

نتةا فٔةُ خةد     ا٨رعةا  لٔذ ّّارتة ا٨ىذارعة  عةا ِ رلتفقُ وت ار ًٓ ٍْ 
ُ ارةةا  ّصتاتَه ْٓو انتةا  ٍّْ ارةله ارذٖ ٓيتف  عةُ ّعتتةاج    اريةاظ   إرٔة

فزٓقة٘   رّ يٓة٘ ستكنة٘    وت رمْر  ٓيَه ّٓز ف فُٔ ارغز  ا٤قة ظ اىةُ   
رنةا بةاٛ وت اذتة ٓ      (عا ر٘ رّ صي٘ قاٜن٘, ّما ّراٛ ررك فَةْ فقةا(  

 ا٨صة٣و   رّاِ مفؾ٣ع ثقة٘  ارغزٓا انتتفس علٙ رّآتُ عؽت انتضلنؽت ّق
اركلٔين وت  رؽْل اركاوت( عةً ا٨مةاو مْصةٙ اركةاظه رٌ رصةْل ا       

  )    خا مضو ِ ّّب  كتاع٘ مً انتضلنؽت التفةْا ّقةافْا لةْل 
ّاىةُ رعلةه اريةاظ     -رٖ رثد ارةله–ربا فضأل عيُ فأبٔف عأىُ ع٣م٘ 

   ٘ , فقةال ارةييب   عأىضاب ارةزب ّّقاٜةَا ّرٓاو ادتاٍلٔة٘ ّا٤عةةار ارةزعٔة
   :)ْثه قةال   ٥ٔ ٍٖفع وَ عمىْ ذاك عمي ٥ ٖكس وَ دّم ) :)   إمناا 

( (آٖٛ قكىٛ أٔ فسٖكٛ عا لٛ أٔ ضٍٛ باٟىٛ  ٔوا ل٦ِاَ فّإ فكان    العمي ث٦ثٛ:
 اىتَٙ.
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ا٦ٓة٘ ارقزيىٔة٘ ارتارٔة٘ مةً      رماٍز اىُ ٓزٓ  مً ا٦ٓ٘ اثكنة٘: ّا 
  ّ ٓفَةةه مةة رْ ا ّٓضةةتْعف  ارتغةةاعُ ّارغنةةْ   ٔةة  ٓةةةزح مةياٍةةا 

( ٤تةاعةةةُ اىةةةُ فقةةةا عمةةةٔه ٓز ةةةف فٔةةةُ رصةةةْل ا    ,مقؾةةةْ ٍا
علةه   إؾتانتضلنؽت, ّا٦ٓ٘ انتتغاعَ٘ عتتاج اصةتٔةاب مةياٍةا ّمقؾةْ ٍا    

راصةةةا عتةةةا عةةةُ ارتغةةةاعُ ّارغنةةةْ  ّرةةةذا ٓيعؾةةةز فقةةةا مةزفتَةةةا    
( وت ٍذا اذتة ٓ  ركةا   له ظتةلُ رصْل ا   , فعارزاصيؽت وت ارةله

  رل .
ّارماٍز مً ارفزٓق٘ ارةا رة٘ : ٍةْ مةا عةزعُ ا  صةةعاىُ وت       

ّقْاىؽت, ّارماٍز مً ارضي٘ ارقاٜنة٘:   رلكاوقزيىُ ّرّفعُ وت رتاعُ مً 
( عأصةيا   ( وت صةيتُ انتطَةزٗ ّثةةت عٔاىةُ      ٍْ ما عٔيُ رصْل ا   

 نْ  فَٔا, ٍذِ ارث٣ث٘ ٍٕ ارةلْو  ؽعٔع٘ ّ ٢ر٘ ّافع٘ ظاٍزٗ ٢
علةٙ تةلنَةا ّحتؾةٔلَا مةً رةا الة        ار  ل  ارغز  انتق ظ اريافة٘ 

 ٓتْص  وت مةزفتَا . مل مل ٓتيؾؿ عَا  رّ  راٌ تةلنُ ست ّ اع رٖ ٌّإ
اٌ ارتفقةُ وت ارة ًٓ ستةةْب      ٓضتفا  مً ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘   -11

طلةْب  ةه رْصةٔل٘ إؾت ارةنةا ّارضةلْك ارؾةاو ّرغآة٘        م٤ّّرٔاُٜ ّ
( ّٓضتفا  مً ( رةلَه عتذرٌّ ّارتعذٓز  عا ا٨رّ ا٨ىذاربلٔل٘ ٍٕ 

ارزّآةةاا ارة ٓةة ٗ مةةا ٓضةةتفا  مةةً ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ّمةةً ا٦ٓةة٘ ارضةةاعق٘, قةةال  
: ٥ تطمبإا  ا٫لٗان وكتإب يف   (:  علٕ عً اذتضؽت ارضةوا     ا٨ماو

ٕا مبا عمىتي  فاُ العمي اذا ي ٖعىن بْ ي ٖاص   ؾااسبْ   مىا تععمي وا ٥تعمىُٕ ٔمل
ّٓيةغةٕ رٌ ٓةلةه اىةُ ٢ خةد وت ارتفقةُ       ((ٔي ٖص   وَ اهلل إ٥ بعدّاإ٥ كفسّا 

مل ٓكةةً لةةةاع     إراآتةةُ ّ رآةة٘ مةيةةاِ  ّّارةةتةله ّلفةةي اذتةة ٓ  ّر 
ّاعتغةةاٛاع رزفةةْاىُ ّاقرتاعةةاع مةةً صةةال٘ ق صةةُ, ّقةة  ّر ا ارزّآةةاا      
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ارة ٓةة ٗ ارياققةة٘ عةةأٌ مةةً قلةةف اذتةة ٓ  ّارتفقةةُ رةةةة  ا٤ ةةزا      
ٍّةذا   ُ خد ا٦خزٗ ّمل ٓكً رُ وت ا٦خزٗ ىؾٔف,تا٘ فارتضٔض ار ىْٔٓ٘

ّلضةً ا٦خةزٗ    خب٣ح مً قلف ارةلةه ّارتفقةُ ّررا  عةُ رفةْاٌ ا     
ارئةة٘    إخةة٣ـف٣عةة  مةةً  ّارةاقةةة٘ فاىةةُ ٓةطٔةةُ ا  ارةة ىٔا ّا٤خةةزٚ

 ّتؾفٔ٘ ارقؾ  ر٧خزٗ .

 ٍّياك ي اب رثدٗ وت قلف ارةله ّارتفقُ وت ارة ًٓ ّر  عٔاىَةا وت  
ّرٍةةا عٔتةةُ اركةةزاو  علةةَٔه ؽةةلْاا انتلةةك  ارةمةةٔه رلا ٓةة  ارزصةةْل 

ارة٣و( ّباٛ عزلَا وت عة  رتف ا٤عة٣و رةةا خدٍةا  مئة٘ انتزٓة       
وت ي اب انتفٔةة  ّانتضةةتفٔ ( ّم١رفةةُ ارغةةَٔ  ارضةةةٔ  ارفقٔةةُ ادتلٔةةا سٓةةً 
ار ًٓ عً علٕ ادتةةةٕ ارةةاملٕ ارغةَد عارغةَٔ  ارثةاىٕ ّقة  كتة  فٔةُ         

زٓف٘ ّارتؾةةال اذتنٔةة ٗ ارةة  ٓيةغةةٕ رٌ ٓتعلةةٙ عَةةا ارةةةامل  ا٦ اب ارغةة
 ّانتتةله ّفقيا ا  نتزافُٔ .
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى
 ِث١ََجٍؤ ٌََزَج٭٧١َُّا َأٞ ُرِص٭ُج٧ا ٌُ ْٛ ٌَبِس ُٔ ٧١َُٜا ِاٞ َعبب َٟ آ  ٬َب َأ٥َُّ٬ب اَِّ٘ي٬

ٌََمْٙ َٜب  ٧ًََِْٟٜب ِثَغ٥َبٍَ٘خ ٌَُزْصِجُؾ٧ا َل٩َٙ  ِٜ٭ َِ ْٛ ٠َب  ُز
ٍذِ ا٦ٓ٘ ارضا صة٘ مةً صةْرٗ اذتوةزاا ٍّةٕ صةْرٗ م ىٔة٘         -1

تقةنيت عٔةاٌ رلكةاو ارغةز  ارغةةزٓا ّعةة  ي اعةُ هتةا ٓةزتةه عة٣قةة٘         
ارفةةز  مةة  رعةةُ رّ عة٣قتةةُ مةة  رخٔةةُ وت استنةة  ارْالةة ... ٍّةةذِ ا٦ٓةة٘  

ٌ عأخٔةُ   ا٨ىضاٌارغزٓف٘ مً تلكه ارضْرٗ ٍّٕ تزتةه عة٣ق٘  وت  ا٨ىضةا
قةةاىٌْ إ ةةٕ  إؾتٔػ فةةنً ارة٣قةةاا ا٢بتناعٔةة٘ ارضةةاٜ ٗ ّتزعةة  ارةةة

 بتناعٕ بلٔا. ّىامْظ إ
را مً  إؾتٍذا ارتطاب ّاري اٛ متْبُ  ((ٖا أّٖا الرَٖ آوٍٕا   -2

, ّمً ارطةٔةٕ رٌ عتتةاج  إرُٔعا  ّرصْرُ ّانتةا   ا٨قتاٌلؾا وت قلةُ 
ٚ  إؾتاريةة اٛ  رٌ ٓكةةٌْ ؿتةةا ٓؾةة ق علٔةةُ اريةة اٛ, ّقتكةةً     شتاقةةف ٓيةةا 

كتةة  رةةةد ّعةة   رةةثد ّٓكفةةٕ اتؾةةاح عةقةةَه  إؾتارتطةةاب متْبَةةاع 
رّ عذاك ارْؽا ّارةيْاٌ انتياقف عُ ّاٌ راٌ ارةةاقٌْ  ةد متؾةفؽت    

ارٗ ررّٚ س , د مْبْ ًٓ ثه ْٓب ٌّ عة  ّٓغنلَه ارتطاب ّاري اٛ
ة الطٕٗف ٥ٔ أبٗىة الؿفٕف يف ٓموا ُض( اىُ قةال:   عً رعٕ بةفز ارةاقز  

ستاٜ أضامي    ()ٖا أّٖا الرَٖ آوٍإا( )ٚ ٥ٔ شسٕف ٥ٔ دّس بأذاُ ٥ٔ أٌصه اهلل : ؾ٦
( (الرَٖ آوٍإا   ّررك لٔ  اىطةس عيْاٌ  ((أبٍاٞ ببٗميت ا٧ٔع ٔاـصزز

علٙ رعياٛ ارقةٔلتؽت ٢ّ ماى  مً لْل ٍذا ارتطاب هتً ٢ ٓيطةس علٔةُ  
ب  لؽت ىشّل اري اٛ ٍذا ارةيْاٌ انتيا ٚ عُ ثه ٓيطةس علُٔ رّ هتً مل ْٓ

رةا   إؾتفتْبُ ٍةذا ارتطةاب ٍّةذا ارية اٛ عةاو       ,ثه ْٓب  ّٓيطةس علُٔ
 انت١ميؽت ٢ّغتتؿ عةة   ٌّ عة .
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 ((اُ داٞكي فاضق بٍبأ ع ٗي   -3

 ٛ علةٙ ّبةُ    ارفضس  ضف رؽا مةياِ: ٍْ خزّج عٕٛ مً عةٕ
ارفضةةا , ٓقةةال: فضةةقت ارزقةةة٘ ارا خزبةةت مةةً قغةةزٍا, ّٓقةةال: فضةةس    

رعةُ رٖ خةزج عةً قاعة٘ رعةُ ّمةال عةً قزٓةس اذتةس,           اعلٔط عةً رمةز  
 ّارفاصس ٍْ ارتارج عً قزٓس اذتس ارةاؽٕ ٤مز ارزب با ّع٣. 

 ّاريةأ: ٍْ ارت , ّق  رفةا  عةة  ارلغةْٓؽت ّانتفضةزًٓ اٌ ارتة  ٢     
 ٘ فيؾةْا اريةةأ عةارت      ٓقال رُ ىةأ ا٢ إرا راٌ را عاٌ عمٔه ّفاٜ ٗ بلٔلة

 ٜ ٗ . ارةمٔه ارغأٌ ّادتلٔا ارفا
عيةةُ  ّارةةتفعؿ ّارتةةأىٕ وت ارغةةٕٛ ا٤مةةزّارتةةةؽت: ٍةةْ ارتثةةةت وت 

ّمةزفةة٘ لقٔقتةةُ ّاصتٔقةةالاع نتةةا ٍةةْ ارْاقةة  رفةةةاع   قلةةةاع رمَةةْر ارغةةٕٛ
رتفاٜةةُ ّ نْفةةُ, ّقةة  رّٖ قزاٛتَةةا  فتثةتةةْا( عةة ل  فتةٔيةةْا( ٍّنةةا       

 متقارعاٌ وت رصه ارلفي ّّسىُ ّمةياِ .
اٛ وت ارزّآةةةاا لضةةةةنا بةةة –مةةةْر  ىةةةشّل ا٦ٓةةة٘ ارغةةةزٓف٘     -4

( عةةة  ارْرٔةة  عةةً رٌ رصةةْل ا    -تفٔقةة٘ مةةً قةةزق ارفةةزٓقؽتضانت
ٍّه عيةْ ّرٔةة٘ رّ عيةْ انتؾةطلس علةٙ      –عة  ارقةاٜا ارةزعٔ٘  إؾتعقة٘ 

رٔولةةف ؽةة ق٘   -عا٨صةة٣واخةةت٣ح ارزّآةةاا ّرةةاىْا لةة ٓثٕ عَةة     
رمةْا ه ّسرةاٗ مْاعةَٔه ّراىةت عةؽت ارْرٔة  ّعةؽت تلكةه ارقةٔلة٘ إلية٘           

ّا عةُ  اقرتب مً ررفةَه ّعةارح  ٓةارٍه ّعؾةز    ّٗ باٍلٔ٘ فلنا ّع ا
( فمةةيَه مضةةتقةلؽت فةةزلؽت عقةة ّو عامةةا رصةةْل ا      إرٔةةُررةةةْا 

( مة عٔاع اىَةه ارتة ّا    رصةْل ا     إؾتارْرٔ  خاربؽت رقتارُ فزب  
( عية  مسةا  خة     فغقف رصةْل ا     ,ّميةْا ارشراٗ ا٨ص٣وعً 
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فيشرةةت ا٦ٓةة٘   ,ّاصةةتة  انتضةةلنٌْ رةةذرك ارْرٔةة  ّفكةةز وت رٌ ٓغةةشٍّه  
فةةة    ,ارغزٓف٘ مؾزل٘ عفضس ارْرٔ  ّّبْب ارتثةت مً خ  ارفاصةس 

تلكه ارقةٔل٘ خار  عً ارْرٔ  ّكتةاع مً انتضةلنؽت   إؾترصْل ا  لٔيٝذ 
(: ّقال  ه رصْل ا   ,رٔتفعؾْا عً لا ه ّٓتأر ّا مً رمزٍه

َ رمقٍْه عية  ارؾةلْاا, فةاىطلقْا    إ ّرتةٍْه رة٣ٔع مةتيفؽت فةةة       هإرةٔ
شتةة ًٓ ؿتغةةاٍ ٗ  إرٔةةُرٔتعققةةْا رلةةْا ه فزبةةةْا   هإرةةَٔخارةة  عْٔىةةُ 

ميَه ّمسا  ا٦راٌ وت رعْعَه رّقةاا ارؾة٣ٗ ّر٠ٓة٘     ا٨ص٣ومماٍز 
 هإرَٔر اٛ ارؾلْاا ّارتَو  ؿتا لفمْا مً يٓاا ارقزيٌ, فذٍف خار  

 ا٨صة٣و ضةكؽت عة ًٓ   ّقاعلَه ّتةؽت رُ ّاق  لا ه ّاىَه ٢ سارةْا متن 
رصةْل ا    إؾت د هتتيةؽت عً ر اٛ ارشرةاٗ ّقة  اصةتلنَا مةيَه ّربة       

عةةارت  ارةةٔقؽت ّاريةةةأ ارؾةةعٔ , ّوت عةةة  ارزّآةةاا: اٌ عةةة  رفةةزا     
سرةةاٗ رمةةْا ه ّمْاعةةَٔه   ( لةةاملؽتارقةٔلةة٘ بةةا٠ا إؾت رصةةْل ا   

مضةةتغزعؽت هتةةا ررّا مةةً ربةةْ  عامةةا رصةةْل ا  مضةةتفَنؽت عةةً صةةز   
 قةا رخذ ارؾ ق٘ ّارشراٗ .  ا٨ٓاب
رٔفٔةة٘ ارتةامةةا مةة  خةة    ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ تةلةةه انتةة١ميؽت     -5

خؾْؽةةةاع وت ا٤خةةةةار ارةمٔنةةة٘ ارغةةةأٌ مثةةةا ارتةةة  انتتةلةةةس    ارفاصةةةس 
ىمد خ  ارْرٔة  عارتة ا  كتة  مةً انتضةلنؽت لة ٓثٕ        ا٨ ٔ٘عا٤لكاو 

ّا تيةةاو  لٔةة  ٓرتتةةف علةةٙ ر تَةةه بةةْاس مقةةاتلتَه   ا٨صةة٣وارةَةة  ع
 رمْا ه ّصيب ىضاٍٛه .

مً ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ ّمً رخةار ىشّ ةا ّمةً قةٔةة٘ استنة       -6
وت ارضةةلْك ّمةةً تقارعَةةا وت رؽةةْل    ٕ ّمةةً تغةةاعُ استنةةةاا ا٨ىضةةاى
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  ّٓيكغةا  ارتةاما عؽت ا٤فزا  ٓتةةؽت ارتةةارح علةٙ قةةْل ارتة  ارةْار      
ٙ ا٤خةةذ ارْاؽةةا ّٓتقةة  ارتؾةةا ق علةة   ارتْافةةس علةةٙ تؾةة ٓس اريةةةأ  

( رغدِ مً ّارةنا ّتزتٔف ا٦ثار, ّق  راٌ زتتن  ارزصْل اركزٓه 
ّٓةنا عةُ   إرُٔاستنةاا ٓتقةا ارت  ارْار  علُٔ ّٓؾ ق اريةأ ارْاؽا 

ّنتا باٍٛه خ  ارْرٔ  عارت ا  كت  مً انتضلنؽت رّ  ,ّٓزتف ا٤ثز علُٔ
٘ ؽةةا ق٘ ؿتةةيةَه ارشرةةاٗ ارْابةةة٘ رخةةذّا عةةارت  ّؽةة قِْ ّرأىةةُ لقٔقةة  

( ّاصتة  رؽعاعُ رغةشٍّه  ّرذا  قف رصْل ا   ,مطاعق٘ رلْاق 
فضةقتَه ا٦ٓ٘ ارغةزٓف٘ عةاريشّل رت١صةط  ةه قاىْىةاع       ,ٍّنْا ؿتعارعتَه

ا ٔاع عمٔناع ّتضً  ةه رؽة٣ع عةزعٔاع رةةداع ٍةْ ارتةةؽت وت خة  ارفاصةس         
ذعةُ  لٔ  ٢ ٓة١مً ر  رُ ّارتؾ ٓس عُ ّارتأر  مً ؽ ق ىةأِ قةا ارةنا

ُ       فٔلشو ,٢ّ ٓتٔقً ؽ قُ رلْاقة    ارتعقةس مةً ؽة ق خة ِ ّمةً مطاعقتة
ّظتف تأخد تزتٔف ا٦ثار نتا عة  اىكغاح ارْاق   فٔةنا علٙ ّفةس مةا   
تةؽت ١ّٓخذ عارْاق  ارذٖ تأر , ّمةً ٍيةا عةة  رصةْل ا  كتةةاع مةً       
انتضلنؽت عقٔا ٗ خار  رٔتوضضْا علٙ ارقةٔل٘ ّٓتعضضةْا رلةْا ه ّقة     

ا عكةةذب خةة  ارْرٔةة  ارفاصةةس ّعةة و مطاعقتةةُ مةة  ارْاقةة  ارةةذٖ  ربةةةْ
العذماٛ واَ الػاٗطاُ      تأر ّا ميُ, ّق  اعتَزا ارزّآ٘ عً رصةْل ا   

( وت ٍةةةذِ ارْاقةةةة٘ ّرةلةةةَا ؽةةة را ميةةةُ   ((ٔالتاااأٌ٘ واااَ الاااسمحَ
 ّؿتياصةتَا .

مةزفةة٘ ٍّكةةةذا   ّر ا رلنةة٘  فاصةةس( وت ا٦ٓةة٘ ميكةةةزٗ  ةةد     -7
٘  كةزٗ  ّر ا رلن٘  عيةةأ( مي  ّٓفَةه مةً ٍةذا عنةْو ارقةاىٌْ       , ةد مةزفة

ّعْٔ  ا٤ؽا ارغةزعٕ ارةذٖ رصضةتُ ا٦ٓة٘ ّصةزٓاىُ وت كتٔة         ا٨ ٕ
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ا٤ىةةةاٛ مةةً كتٔةة  ارفضةةاق, ّوت فةةُْٜ: ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ عاقٔةة٘ وت       
ْٓو ارقٔام٘ مل تيضةا قطةةاع ّمل تةتغد     إؾتمقنْىَا ّمضتنزٗ وت قاىْىَا 

شرةت وت ّاقةتةُ ّخة ِ ٢صةٔنا رةْ      بشمةاع ّمل ختةتؿ خبة  ارْرٔة  ّاٌ ى    
تةةذرزىا اٌ ارقةةزيٌ ىةةشل تةٔاىةةاع رزصةةار٘ ّ صةةتْراع ر ٓاىةة٘ ّمل ٓيةةشل رّآةة٘ 

 ل ٓثاع عً ّاقة٘ ّلضف . رّرقؾ٘ 

 -(:(اُ تؿااٗبٕا بٕوااّا ظّالااٛ فتؿاابشٕا عمااٜ وااا فعمااتي ٌااا وني    -8
اصةةه مؾةة ر مةةأخْر مةةً  بَةةا ظتَةةا بَةة٣ع بَارةة٘( ّقةة     -ادتَارةة٘:

فةةة٣ع عغةةد علةةه ّمةزفةة٘ ّمةةً  ٌّ لكنةة٘   ا٨ىضةةاٌ فةةت عةةأٌ ٓفةةةاعزٯ
 ّ رآ٘ لٔ  ٢ ٓيةغٕ ؽ ّر مثا ررك مً عاقا. 

: ٍيا ؿتةيٙ ارؾدّرٗ, رٖ فتؾدّا علٙ ما فةلته ىةا مؽت  ا٨ؽةاا
خةة  ارفاصةةس عةةً رمةةز رعةةُ  لْرٖ مغةةتنؽت علةةٙ مةةا ّقةة  مةةيكه مةةً قةةة 

 ُ ّمتنةيؽت اٌ   ّمتأنتؽت هتا ؽ ر عيكه مً ا٤خذ عيةأ ارةاؽٕ ر ًٓ عارٜة
مل تفةلْا ررك, فاٌ اري ام٘ وت ارلغ٘ تةين ارغه علٙ ّقْ  عٞ م  ـتين 

 ع و ّقْعُ .
رقزيىةةٕ عارتثةةةت ّارتأرةة  مةةً ا ا٤مةةزٍةةذِ ادتنلةة٘ تْفةة  صةةز  -9

٘ خ  ارفاصةس, ّتةةؽت اىةُ رلتعةذر مةً       ارقةْو انتية  عةيَه جبَارة٘      إؽةاع
ًٯ   تةقةَا ى ام٘  اٜن٘ ّتأصةا متْاؽةا ّ ةهٯ     و ارْقةْ   رةة  مضةتنز ّـتة

 فٔنا ّقةْا فُٔ مً ارتطأ .
عة  ٍذا ارةٔاٌ ٓتليؿ مةيٙ ا٦ٓ٘ ّٓتق  عارقْل: اٌ بةاٛ   -10

    ُ عةةا تفعؾةةْا   ,فاصةةس عيةةةأ فتثةتةةْا ٢ّ تتةولةةْا ا٤خةةذ عةةُ ّارقةةةْل رةة
رخةذره خبة ِ مةً     مً رٌ تؾٔةْا قْماع جبَارة٘ عفةةا   ّحتققْا عيُ لذراع
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فتؾةعْا عة  ظَةْر  ّّاق  اذتال  ا٤مزّتفعؿ عً لقٔق٘  ٌّ تأر  
عزاٜتَه ىا مؽت ّتؾدّا عة  اىكغةاح صة٣متَه مغةتنؽت نتةا فةلةته مةً       
ادتَارةة٘ ارةة  ٢ ٓيةغةةٕ ؽةة ّرٍا عةةيكه لٔينةةا ظييةةته خبةة٣ح ارْاقةة      

 ّقةلته خ  ارفاصس مً  ٌّ تفعؿ ّتأر  ّحتقٔس .
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى
 ََا ٌََم٧ُْٙا ٌَبِؽَتًخ َٟ ِا ٍُِر ٦َاَِّ٘ي٬ َٜٟ ٬َْى ٦َ ْٛ ٍَُر٦ْا ُِ٘ي٧٠ُِث٥ِ َُٔر٦ْا ا٣َّٙ٘ ٌَبْسَزْى ََ  ْٛ ٍَُس٥ُ ٧ُْٝا َأ٠ْ ـََٙ َأ٦ْ 

{ َٞ ٧ُٝ ْٛ ٬َْمَٙ َٜب ٌََم٧ُْٙا ٤ُ٦َ ْٛ ٬ُِصر٦ُّْا َل٩َٙ  َٓ َعَزآُإ٤ُٛ ٖ٘ٔا٘ي٧٠َُُّة ِا َّ ا٣ُّٙ٘ ٦ََ٘ { ُأ٦َْ٘ـِئ

ِٜٟ َرْؾ ْٛ ٦ََع١َّبٌد َرْغِر٪  َّث٥ِِّ  ِّٟ ٍَِرٌح  ََّْٟٜى ِِٜٙ٭ َٛ َأْعُر اَْ٘مب َٟ ٌِ٭٥َب ٠ِ٦َْم َُ َخبِِ٘د٬  ِز٥َب اأَل٥َ٠ْب
ٍاتاٌ: ا٦ٓ٘ ارتامض٘ ّارث٣ثٌْ ّا٦ٓة٘ ارضا صة٘ ّارث٣ثةٌْ عةة       -1

ارق ر مرتاعط٘ انتةاىٕ  ٘انتٝ٘ مً صْرٗ يل عنزاٌ ٍّٕ صْرٗ م ىٔ٘ بلٔل
متع ٗ ا  ح تضد عانتضلنؽت ضتْ تكنٔا رىفضَه ّابتنةاعَه, ٍّاتةاٌ   

   ٘ ٓقؾة  ميَنةا تكنٔةا رىفةط      ,ا٦ٓتاٌ تقةاٌ ّصه ٍةذِ ارضةْرٗ انتةاررة
   َ ا تطَةةد قلةةْب انتةة١ميؽت عقٔةةف    نةةانتةة١ميؽت عةةة  ا٢ضتةةزاح ّٓةةزا  مي

 ٌ  ا٨ؽةزار تةزك   إؾتّحتثةاٌ علةٙ ارتْعة٘ ّا٢صةتغفار ّتز ةةاٌ       ,ارةؾةٔا
 علٙ ارذىف ّارةؾٔاٌ  ّتة اٌ عادتشاٛ ارتار  ّارغفزاٌ ّادتياا . 

شّ ا ع ٗ رّآاا رعَزٍا ّرّفعَا اٌ كتةةاع  رّٖ وت صةف ى -2
( ّقارْا: اعً عين اصزأٜا ررةزو  رصْل ا    إؾتمً انتضلنؽت با٠ا 

رفةارٗ   ؽةعتعلٙ ا  ميا, راٌ رل ٍه ارا ررىف رىةاع رّ رتٙ مةؾٔ٘ ر
رىةُ مكتْع٘ علٙ عتة٘  ارِ:  اب   رىفك( رّ  اقط  ررىةك( رّ  افةةا   

ٌ كت رصةةْل ا ضةةرةةذا رّ رةةذا( ف  فاصةةت عاٍه   عةةيَه فيشرةةت ا٦ٓتةةا
رصةةْل ا  ّقةةال  ةةه:  ر٢ رخةة ره خبةةد مةةً رركةةه( ثةةه قةةزر علةةَٔه    

ّقةةة  ررا  ا  صةةةةعاىُ رٌ ٓكغةةةا مسالةةة٘ وت رصةةةار٘ لةٔةةةةُ  ا٦ٓتةةةاٌ
انتؾطفٙ ّرٌ ٓةؽت صَْر٘ وت عةزٓة٘ ىةٔةُ استةةٙ ّرٌ قتةي  رزامة٘ ٤مة٘       

صةتغفار رفةارٗ ارةذىْب    رصْرُ انتزتقٙ لٔينا بةا صةعاىُ ارتْع٘ ّا٢
بةلةَا علةٙ  دٍةه,     رة ىٔة٘ ّارةقْعة٘ ادتضة ٓ٘ ارة     ع ٢ع مً اركفةارٗ ا 

ٍّةةذِ رفةةارٗ مٔضةةْرٗ عةةْ  اركفةةارٗ ارةضةةدٗ انتفزّفةة٘ علةةٙ عةةة    
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ُ  إعلةٔط ا٤مه ارضارف٘ ّرةذا رقةارا عقةا     رعة ِ, رّٚ ارغةٔا    ّرفق تة
ت نتا ىشرة  ( اىُ قال:ارؾ ّق عاصيا ِ عً بةفز عً ستن  ارؾا ق  

ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ ؽة  اعلٔط بة٣ع ؿتك٘ ٓقال رُ  ثْر( فؾةزخ عةأعلٙ   
فةةابتنةْا ارٔةةُ,  -كتةة  عفزٓةةت ٍّةةه رتةاعةةُ اركةةةار –ؽةةْتُ عةفارٓتةةُ 

رىةا   فقال: ىشرت ٍذِ ا٦ٓ٘ فنً  ال فقاو عفزٓت مةً ارغةٔاقؽت فقةال:    
 ا عكذا ّرذا, فقال ارغٔطاٌ ا٤ر : رضت  ا, ثه قاو يخةز فقةال مثةا    

ك فقال رُ: رضت  ا, فقال ارْصْاظ ارتيةاظ: رىةا  ةا, قةال: ؿتةارال      رر
ّاقةْا ارتطٔٝ٘ رىضةٔتَه   فإراقال: رع ٍه ّرمئَه لتٙ ْٓاقةْا ارتطٔٝ٘ 
رقٔامة٘,   ٓةْو ا ؾتفْرلةُ عَةا ا   ,ا٢صتغفار, فقال ارغٔطاٌ ا٤ر : رىةت  ةا  

شرةت  عطاح عً خار  قْرُ: علغين اىَا نتا ى ّاخزج اذتافي اررتمذٖ عً
لتٙ  ؽاا اعلٔط جبيْ ِ ّلثا علٙ ررصُ اررتاب ّ عا عارْٓا ّارثةْر

باٛتُ بيْ ِ مً را عز ّ ز فقارْا: مارةك ٓةا صةٔ ىال قةال: ىشرةت يٓة٘       
وت رتاب ا  ٢ ٓقز عة ٍا رلة اع مةً عةين ي و رىةف, قةارْا: ّمةا ٍةٕل        
    ٌ  فاخ ٍه عَا, قارْا: ىفت   ه عاب ا٤ٍةْاٛ فة٣ ٓتْعةٌْ ٢ّ ٓضةتغفزّ

  علٙ لس, فزفٙ ميَه عذرك .      رىَه٢ّ ٓزٌّ إ٢ 

    -(:ٔالرَٖ اذا فعمٕا فاسػٛ أٔ  مىٕا أٌفطّي  -3

ٍّةْ ىمةد: قةة      –ارفالغ٘ مةأخْرٗ مةً فعةػ ٓفعةػ فعغةاع      
ٙ  ٍنا ٓقة  قةعاع, رٖ  ّوت ارغارةف تضةتةنا    -متغاعَاٌ وت ارةْسٌ ّانتةية

انتتةةةارح ّقةة    ارلفمةة٘ وت ارقةةةٔ  انتفةةزا وت قةعةةُ ّارتةةارج عةةً اذتةة    
تضةةتةنا وت رةةا عةةٞ خةةزج عةةً لةة ِ انتتةةةارح فٔقةةال: فةة٣ٌ فةةالػ   

 ْرُ اذت  انتتةارح .قارطْل رٖ جتاّس 
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فةلةْا صةٔٝ٘    إراٌ قْرُ تةاؾت  ارا فةلْا فالغ٘( ٓةةين  ر ّارماٍز
عارغةة٘ وت ارضةةْٛ ّرتةةْا قةٔعةةا  عةة ٓ اع وت ارقةةة  ّعنلةةْا رىةةةاع رةةةداع وت       

قةةْل رّ فةةةا ٓغةةت  قةعةةُ مةةً انتةاؽةةٕ     ا٢صةةاٛٗ, فةةتةه ارفالغةة٘ رةةا 
رضي٘ ارفقَاٛ وت ارشىا, عا قال ْب, ركً ق  اعتَز اصتةنا ا علٙ رّارذى

 ٢ّ تقزعةةْا ارشىةةا اىةةُ رةةاٌ فالغةة٘   ا  صةةةعاىُ وت ستكةةه رتاعةةُ اسٔةة  
, ركةةً ٍةةذا ّؽةةا رلشىةةا عاعتةةةارِ الةة      32:ا٨صةةزاٛ (ّصةةاٛ صةةة٣ٔ( 

ٓقتقةٕ اختؾةاـ ارفالغة٘ عةُ     ٢ّ  مؾا ٓس ارفالغ٘ ّرظَز رفزا ٍا 
رنا ٓمَز مً عةة  انتفضةزًٓ عةا تةةه ارفالغة٘ ارشىةا ّارضةزق٘ ّارزعةا         

 ّ دٍا مً انتةاؽٕ ارغ ٓ ٗ ّارقةاٜ  ارزرٓل٘ . 
ؾت  رّ ظلنةْا رىفضةَه( ريآة٘ عةً عؾةٔاٌ      اةة تّارماٍزاٌ قْرةُ  

ا  ّشتارفتةةُ ارةة  تةة١ ٖ عارضةةْٛ علةةٙ رىفضةةَه ّتةة١ّل عارقةةزر علةةٙ   
 رف٘ ارزلتً . ااصتعقاقَه عقْع٘ ارةؾٔاٌ ّبشاٛ شت ربضا ٍه عضةف

ٗ    ٍّذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘  تةؽت لال ؽيا مً انتضةلنؽت ٍّةه ارةؾةا
ؽةغدٗ  -ارذًٓ فةلْا فالغ٘ رةدٗ رّ ظلنْا رىفضَه عارتكاب انتةؾةٔ٘  

   .  -قلٔل٘ راىت رو رثدٗ ,راىت رو رةدٗ

 -(:(ذكسٔا اهلل فاضت فسٔا لرٌٕبّي   -4

فةارا ؽة ر    ,ٓف٘ تةةؽت ّؽةفاع مةً رّؽةاح انتةتقؽت     ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغةز 
خطٔٝتةُ   إؾترتفةت  ارتقٕ ّرب  إؾت رع ِ ّرةُ ّعقلةُ إ رىف مً انتضله 

ُ  ّاىُ ق  تة  ارغٔطاٌ ّخارا ارزلتً فعٔيٝذ ٓذرز ا    ّٓضةتغفز رذىةة
عقاعَةةا  إؾتتقؾةةدِ اجتاٍَةةا ّٓتْبةةُ  إؾترٖ ٓةةذرز راتةةُ انتق صةة٘ ّٓتيةةةُ 

ع٘ ّا٢صتغفار مً رىةُ, ّارفةاٛ وت قْرةُ تةةاؾت:    ارتْ إؾتّّعٔ ٍا فٔيطلس 
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 ررزّا ا  فاصتغفزّا رذىْعَه( ت ل علٙ رٌ ا٢صتغفار رعةُ عارفاٜة ٗ  
ا٤ثز انتتفز  علٔةُ, ٓةةين نتةا ررةزّا ا       إؾتانترتتة٘ علٙ ررز ا  ّرقزب 

ّاصةةةتذرزّا صةةة١ارُ ّلضةةةاعُ اصةةةتغفزّا ّتةةةاعْا مةةةً رىةةةْعَه ّرةةةاٌ    
 ّفاٜ ٗ اصتذرار لضاعُ.  ا٢صتغفار بزٗ ررزِ

 -(:(ّمً ٓغفز ارذىْب إ٢ ا    -5

انتةذىةؽت  قٔقة٘    تقزٓزٖ ٓقؾ  ميةُ تقزٓةز انتضةلنؽت   ٍذا اصتفَاو 
ىققاٛ انتةؾٔ٘ ّاىتَاٛ ارفالغ٘ إعمنٙ لار٘ ارةؾٔاٌ ّعقٔةَا, رٖ عة  

ارزعة  ٓةذرز ا  ّٓةةرتح     إؾتار  فةلَا ّعة  ارت عز ّارتفكز ّارةْ ٗ 
مضتغفزاع رذىةُ ّتاٜةاع مةً عؾةٔاىُ    إرُٔرلذىْب إ٢ ا  فٔلتوأ اٌ ٢  افز 

  ْ انتةؾةٔ٘, ٍّةذِ ٍةٕ فاٜة ٗ      إؾت ٗ عاسماع علٙ ع و ا٨ؽزار ّتةزك ارةة
لؽت ٓتْبُ رٌ  إرُٔارزع  ّارزبْ  إؾت ا  ّا٨ىاع٘  إؾتارتفكز ّارةْ ٗ 

٢  افز رلذىْب صْٚ ا  ّلؽت ٓلتفت رٌ كتٔ  ارقةْٚ ٢ تيؤةُ مةً    
 ة٘ رىةُ ٢ّ ختلؾُ مً صْٛ فالغتُ .    عاق

 -(:( ّمل ٓؾزّا علٙ ما فةلْا  -6

 ررةةزّا ا   ٍةةذِ ادتنلةة٘ ارغةةزٓف٘ مةطْفةة٘ علةةٙ قْرةةُ صةةةعاىُ 
ْ    (فاصةةتغفزّا رةةذىْعَه(  صةةط٘ عةةؽت  ّادتنلةة٘ ارضةةاعق٘ ٍةةٕ مةرتفةة٘ مت

 مةيْٓ٘ كتٔل٘ . انتةطْح ّانتةطْح علُٔ بٕٛ عَا ريكت٘
علُٔ ّانتْاظة٘ رُ ّارةشو علةٙ  اا ّا٨ؽزار علٙ فةا ٓةين ارثة

    ٘ اىَةةه ررةةزّا ا  صةةةعاىُ    :ا٢صةةتنزار ّارةة ّاو, ّمةيةةٙ ٍةةذِ ادتنلةة
ا٢صتغفار ّارتْع٘ ّارةةشو علةٙ    إؾتّ خلت خغٔتُ وت ارقلف ّاىطلقْا 

ع و ارةْ ٗ إؾت ما فةلْا مً ارفالغ٘ ّمل ٓقٔنةْا علةٙ مةا ؽةيةْا مةً      
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ْل اركةاوت( عةً رعةٕ بةفةز     اركلٔين وت  رؽ ا٨ص٣وانتةؾٔ٘, رّٚ ثق٘ 
ّمل ٓؾزّا علةٙ مةا فةلةْا     ( ّق  صٝا عً قْرُ عش ّبا  ارةاقز  

ا٫ؾساز أُ ٖرٌم الرٌم ف٦ ٖطات فس اهلل ٥ٔ وادخ     فقال:  (ٍّه ٓةلنٌْ(
   ( .    (ٌفطْ بالتٕبٛ فرلك ا٫ؾساز

ٍةذِ كتلة٘ لارٔة٘ رٖ تةةؽت لةال انتضةتغفزًٓ        (ٍّه ٓةلنٌْ(    -7
إٌ ٍة٢١ٛ وت ارْقةت ارةةذٖ   علةٙ مةا فةلةْا, ّمةياٍةا:      ارةذًٓ مل ٓؾةزّا  

عقٔةةف ارفالغةة٘ ثةةه اصةةتغفزّا رعَةةه ّتزرةةْا ا٨ؽةةزار   فٔةةُ ا  ررةةزّا
ّا٨قام٘ علَٔةا وت راك ارْقةت ٍةه ٓةلنةٌْ صةْٛ مةا فةلةْا ّفعةػ مةا          
ؽةةيةْا ٍّةةه ٓةلنةةٌْ رٌ ٢  ةةافز رلةةذىْب إ٢ ا  ٍّةةه ٓةلنةةٌْ رٌ       

 ,قةزٍه ٢ّ تةشّل مةةُ فالغةتَه    ا٢ؽزار علٙ ارذىف ٢ ٓةيفةَه عةا ٓ  
 ادتنل٘ لارٔ٘ ّمزتةط٘ عتناو ما صةس . ف

 رّرٝةةك بةةشا٠ٍه مغفةةزٗ مةةً رعَةةه ّبيةةاا جتةةزٖ مةةً حتتَةةا     -8
 -(:(ا٤ىَار خار ًٓ فَٔا

انتضةةلنؽت انتةةتقؽت انتْؽةةْفؽت عؾةةفاا صةةاعق٘  إؾترّرٝةةك: إعةةارٗ 
ٔدٍاٛ  و فسٚ وَ زبكاي   إ ٔضازعٕا  علٙ ٍذِ ا٦ٓ٘ لٔ  قال ا  صةعاىُ  

( ثه فضز انتتقؽت ؿتً حتلٙ عأّؽاح (عسقّا الطىأات ٔا٧زض أعدت لمىتقني
الارَٖ ٍٖفقإُ يف الطاساٞ ٔالكاساٞ       ّتلةط خبؾال فقال عةش مةً قاٜةا    

ّق  ارتنلت ا٦ٓة٘   ((ٔالكا ىني ال ٗظ ٔالعافني عَ الٍاع ٔاهلل وم احملطٍني
لٔل٘ ّخؾةل٘  ركً عقٔت ؽف٘ ب ,ارغزٓف٘ عضز  ررعة٘ مً خؾال انتتقؽت

لتٔة ٗ ٍةةٕ ررةةً قةْٓه وت ارتقةةْٚ ٍّةةٕ ؽةف٘ ا٢صةةتغفار ّارتْعةة٘ مةةً    
ارذىف ّع و ا٨ؽزار علُٔ فذرزٍا وت يٓ٘ مضتقل٘ اٍتناماع عةمٔه عأىَا 
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ٛ٭ عكةةةةد رٍنٔتَةةةا  اتْبةةةُ انتتقةةةٌْ رةمةةةٔه عيآةةة٘ ا  عَةةةٓلتةةةٙ  ّاعتيةةةا
ًٓ ارا  ّارةذ  ّٓضتفٔ ّا ميَا وت صلْرَه ّٓتقزعْا عَا إؾت عارَٜه فقال 

( ثةه  (فةلْا فالغة٘ رّ ظلنةْا رىفضةَه ررةزّا ا  فاصةتغفزّا رةذىْعَه      
رّرٝةةك انتةةتقؽت انتتؾةةفؽت عارتؾةةال ارتنضةة٘ انتتق مةة٘   إؾترعةةار صةةةعاىُ 

رٖ رّرٝةك بةشا٠ٍه    ( رّرٝك بشا٠ِ مغفزٗ مً رعَه(  :عقْرُ صةعاىُ
وت ارضزاٛ ّارقةزاٛ ّعكمةه ارغةٔي ّارةفةْ      عا٨ىفاقعلٙ بَا  رىفضَه 

علٙ ٍذِ ارؾفاا ٍةْ   ّربزٍهّارتْع٘ ارؾا ق٘  ا٨لضاٌارياظ ّ عً
قةةةةْل ارتْعةةة٘ ّا٢صةةةتغفار ّحتقةةةس ارةفةةةْ ّارغفةةةزاٌ ّ خةةةْل ادتيةةةاا 

ػاسٙ واَ ؼتّاا ا٧ٌّااز لالادَٖ        انتْؽْف٘ وت ارقزيٌ عةأللٙ ارؾةفاا   
تػاتّْٗ ا٧ٌفاظ ٔتمار     ٔفّٗا واا   ( رٖ  اٜنؽت ع٣ اىقطةا  ٢ّ سّال  (فّٗا

 . 71( ارشخزح:(فّٗا لالدُٔ يا٧عني ٔأٌت
ّٓيةغٕ رٌ ٓةله رٌ مغفزٗ ا  ّعفِْ صةعاىُ عةً رىةْب عةةا ِ    
تفقةةا ّإلضةةاٌ ّرزامةة٘ ّامتيةةاٌ, إر ٢ ظتةةف علةةٙ ا  قةةةْل ارتْعةة٘      

ِ عا ارا اقرتح ارةة  فالغ٘ ّرتٙ مةؾٔ٘ اصةتعس مةا رعة ٯ    ,ّا٢صتغفار
ٛ٭ عْعة ِ  ا  نتثلُ مً ارةذاب ّارةقاب, ّرْ عفٙ ا  صةعاىُ ّ  فز ّفا

( راٌ ررك فق٣ع ميُ ّرةاٌ ررفة٘ ّرلتة٘    (بشا٠ٍه مغفزٗ مً رعَه  
 ٍّْ ارزلتً ارزلٔه .    
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 -(:ٌٔعي ادس العاومني  -9

ٍذا ادتشاٛ ّا٤بز ارذٖ ّعة  ا  عةُ ارةةاملؽت عةارتد ّارتقةْٚ      
 ٍْ خد ا٤بز ّرفقا ادتشاٛ.  

ر مةيَه ارضةٔٝ٘ ّقة     وت ٍذِ ا٦ٓ٘  ٢ر٘ علةٙ رٌ انتةتقؽت قة  تؾة      -10
ٓطْح علَٔه ارغٔطاٌ فٔغةَْٓه ّٓضةْل  ةه ارةؾةٔاٌ ركةيَه قتتةاسٌّ       
عارتْعةة٘ ّٓتؾةةفٌْ عا٢صةةتغفار عةةة  اذتْعةة٘, ٢ّ رٓةةف وت رٌ ارتْعةة٘ مةةً  

لتٙ ؽار عةاراع رلنة١ميؽت انتةتقؽت,    ا٨ ٔ٘ارذىف مً رعمه ارْابةاا 
     ً ارزبةْ    ٍّٕ تةين ارةةْ ٗ إؾت ا  عةً ا٢ضتةزاح ّارطغٔةاٌ ّتتقةن

ٍّةةذا انتةيةةٙ مةةً ارتْعةة٘ ٍةةْ انتةةالٕ  ,انتةةْؾت عةةة  ارتنةةز  ّارةؾةةٔاٌ إؾت
ركً ٓيةغةٕ   ((ٔالتاٟم وَ الرٌم كىَ ٥ ذٌم لْ رلذىْب ّانتضقه رلةقْع٘  

٢ ترتتف  -ستْ رذىْب ّسّال ارةقْع٘–رٌ ٓةله رٌ ٍذِ ا٦ثار ارةمٔن٘ 
 ؽا قاع.  مل تكً ارتْع٘ ىؾْلاع ّما مل ٓكً ارزبْ  وت ارْاق  ما

  ٕ وت  ىَةج ارة٣ ة٘( ّاعةً عةةة٘ وت      رّٚ ارضٔ  ارغةزٓا ارزفة
 حتا ارةقةْل( عةً رمةد انتة١ميؽت تفضةداع رلتْعة٘ اريؾةْا ّا٢صةتغفار         

فةةا فالغة٘ رّ    إرااذتقٔقٕ ارةذٖ ٓيةغةٕ ؽة ّرِ مةً انتضةله ارةاؽةٕ       
ظله ىفضُ لٔ  قال رل  انتضلنؽت  اصتغفز ا ( ؿتعقز رمةد انتة١ميؽت   

: رت رٖ ما ا٢صتغفارل ا٢صتغفار  رب٘ ارةلٔؽت ٍّْ اصه ّاق  فقال رُ
ٌٍ: رّ ةا ارية و علةٙ مةا مقةٙ, ّارثةاىٕ ارةةشو علةٙ تةزك           علٙ صت٘ مةا

انتيلْقؽت لقْقَه لتٙ تلقٙ ا   إؾترع اع,ّارثار  رٌ ت١ ٖ  إرُٔارةْ  
رةةا فزٓقةة٘  إؾتعةةش ّبةةا رملةةط رةةٔط علٔةةك تةةةة٘, ّارزاعةة  رٌ تةنةة   

ارلعةه ارةذٖ ىةةت     إؾتت١ ٖ لقَا, ّارتامط رٌ تةنة   علٔك فٔةتَا ف
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لتٙ تلؾس ادتلة  عةارةمه ّٓيغةأ عٔيَنةا      عا٤لشاٌعلٙ ارضعت فتذٓةُ 
ذتةه ب ٓة , ّارضةا ظ رٌ تةذٓس ادتضة  رمل ارطاعة٘ رنةا ررقتةُ لةة٣ّٗ         

 انتةؾٔ٘, فةي  ررك تقْل  اصتغفز ا (. 
اا ٍةةذِ ارزّآةة٘ ارغةةزٓف٘ تةةةؽت رةةْاسو ارتْعةة٘ ارؾةةا ق٘ ّع٣مةة     

امة٘ علةٙ مةا ؽة ر      فا٤ّل ٍْ رٌ ٓمَةز ارةاؽةٕ اري   ارةْ ٗ ارياؽع٘:
ٔاهلل واا ٍٖذإ    (: عػ ّارةؾٔاٌ, قال رعْ بةفز ارةةاقز   عيُ مً ارف

ٛ ثه قال   (:  , ((بْ وَ الرٌم إ٥ وَ أبٓس ّقةال رعةْ عةة     ( كفٜ بالٍدً تٕبا
 لْ ببان اُ  فٍدً عمْٗ إ٥ نفس اهللذٌبّا وا وَ عبد أذٌم (:  ا  ارؾةا ق   

( رٖ قةا رٌ عتةزك عةفتُٔ ّرضةاىُ عكلنة٘  اصةتغفز ا  ّرتةْب       ٖطت فسٓ
ا  ّارتْعةةة٘ مةةةً مةؾةةةٔتُ,    إؾت( ٤ىةةةُ عاريةةة و ٓتعقةةةس ارزبةةةْ     إرٔةةةُ

 . ((وَ ضستْ سطٍتْ ٔضاٟتْ ض٠ٗتْ فّٕ و٤وَ  (: ّقال 
مةؾةٔ٘ ا  رعة اع ّقٔلة٘     إؾترٌ ٓةشو علٙ عة و ارةةْ ٗ    :ّارثاىٕ

ٍذا ارةشو اريفضٕ ّارتؾنٔه ارزّلةٕ مل ٓيفة  ا٢صةتغفار    ارةنز, ّر٢ْ 
ررةةةزّا ا   ارقةةةْرٕ ّمل ٓكةةةً انتضةةةتغفز علضةةةاىُ هتةةةً للتةةةُ ا٦ٓةةة٘    

ٍّةْ   (فاصتغفزّا رذىْعَه... ّمل ٓؾزّا علٙ ما فةلْا ٍّةه ٓةلنةٌْ(  
علضةاىُ مؾةزاع    وت اذتقٔق٘ مرت   وت ارتْع٘ ّارةْ ٗ عا ق  ٓكٌْ انتضةتغفز 

ُ  ّلٔيٝذ رٖ تْع٘ ,اع علٙ ارفالغ٘علٙ انتةؾٔ٘ مقٔن رةْ قةال  اصةتغفز     رة
وت صلْرُ علٙ مةؾةٔ٘ ارةزلتً ّمقةٔه وت ّاقةةُ علةٙ       ا ( ٍّْ مؾزٯ

متاعةةة٘ ارغةةٔطاٌل ّقةة  بةةاٛ وت اذتةة ٓ  اريةةةْٖ ارغةةزٓا انتتفةةس علةةٙ   
املقاٗي    (: ( ّقةال رعةْ بةفةز ارةةاقز      (ا٫ؾاساز ٥ ؾ ريٚ وع   رّآتُ 

(: ّقال رعْ عة  ا  ارؾا ق   ((ٍْ كاملطتّص٢عمٜ الرٌم ِٕٔ وطت فس و
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   ْ ( ّقةال  (٥ ٔاهلل ٥ ٖقبن اهلل غ٠ّٗا وَ طاعتْ وع ا٫ؾساز عمٜ غ١ وَ وعاؾاٗ
إٌ انتةؾٔ٘ ارؾغدٗ مة  ا٨ؽةزار علَٔةا ّا٨ امة٘  ةا       :ارفقَاٛ  ر (

رةدٗ ٢ّ تةقةٙ ؽةغدٗ, ّعتكةه ارةقةا عةأٌ انتؾةز علةٙ ارةذىف ّانتقةٔه          
اتُ إؾت رىةُ عؾةٔاٌ ا  ّ ّاو علٔةُ ٍةْ مضةتك  ّمضةتَؽت       علُٔ م  ارتف

( عةً  عأمز ا   د مةؼت عَتك لزماتُل صأل رعةْ عؾةد ارؾةا ق     
ْٛ   قْرُ تةاؾت  ُٕ ْٛ َسك٭َِّئبِر ُٕ َِّر َلك١ َٕ ْٛ َأٞ ٬ُ ُٕ ََثُّ ٧١َُٜا ُر٧ُث٧ا ِا٩َ٘ ا٣َِّٙ٘ َر٧َْثًخ ٠َُّص٧ؽًب َلَس٩  َٟ آ ٬َب َأ٥َُّ٬ب اَِّ٘ي٬

َُ ٬ُ٦َْدِخَٙ ِٜٟ َرْؾِز٥َب اَْ٘ؤ٥َ٠ْكب ْٛ َع١َّبٍد َرْغِر٪  ِٕ الرٌم الرٙ ٥ ٖعإ    , قال:  8(ارتعزٓه:ُٕ
اُ  -رئ٘ رعٕ عؾةد – ٖا أبا قىد  قلت: ّرٓيا مل ٓة ل فقال:  ((فْٗ أبدّا

رنا وت ىَآ٘ اعةً ا٤ثةد ّزتنة     –ّانتفؼت  ((اهلل وم وَ عبا ٓ املفنت التٕاب
ذىف ّارتْع٘ رٖ قتتعيُ ا  عارذىف فٔتْب ثه ٍْ انتنتعً عار -ارةعزًٓ

اُ اهلل ٖاب ض العباد أُ     (: ّقال ارؾا ق   ,ارذىف ّٓتْب إؾتٓةْ  
إرٌ  ((اٌْ ٔاهلل وا لسز عبد وَ ذٌم باؾساز  ّقال  ((ٖطتخف باؾسً الٗطري

مةةا مل ٓةةةشو انتضةةله ارةاؽةةٕ علةةٙ تةةزك ارةةةْ ٗ إؾت انتةؾةةٔ٘ مل تيفةةةُ     
 ارتْع٘.  

رٌ تة١ ٖ إؾت انتيلةْقؽت لقةْقَه لتةٙ تلقةٙ ا  عةش        :ّارثار 
 تيقضه ارذىْب إؾت قضنؽت: فاىُّبا رملط رٔط علٔك تةة٘, 

زتنْعةة٘ ارةةذىْب انتتنعقةة٘ وت شتارفةة٘ رمةةز ا  رّ ىَٔةةُ    -ا٤ّل
لةس ي مةٕ   ىمد تزك ارؾ٣ٗ ّارؾٔاو ّضتٍْنا هتةا ٢ ٓرتتةف فٔةُ فةٔا      

  رٖ مل ٓتةلس عُ لس اىضاٌ.
 ٕ نْعة٘ ارةذىْب انتغةرتر٘ عةؽت تقةٔٔ  لةس ا  ّلةس        زت -ّارثةاى

ي مٕ مثا ارضزق٘ ّارزعا ّضتٍْنا هتا ٓتقنً اىتَةاك لزمة٘ ا  ّشتارفة٘    
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رمزِ رّ ىَُٔ ّفُٔ ظله ي مٕ ّتقٔٔ  لقُ رّ مارُ, فارا ررىف انتضله رىةاع 
ركةٕ تكةٌْ تْعتةُ    –مً قةٔا ارثاىٕ رٖ هتا ٓتةلس  س ي مةٕ ظتةف علٔةُ    

إؾت انتيلةةْقؽت لقةةْقَه ارةة  جتةةاّس علَٔةةا ّٓزبةة    رٌ ٓةة١ ٖ -ؽةةا ق٘
مةً  ةد لةا لتةٙ ٓلقةٙ ا        ه رمْا ه ار  عؾٙ ا  عَا ّررلَاإرَٔ

عش ّبا رملط رةٔط علٔةُ تةةة٘ ٢ّ تةقةٙ مةةُ مضة١ّرٔ٘ ٤ٌ ارتْعة٘ ٢        
ّرمةا   ,تيف  إ٢ وت ستْ لس ا  تفقة٣ع ميةُ صةةعاىُ علةٙ عةةا ِ ارتةاٜةؽت      

ٍْا ّسّال مضة١رٔتَا إؾت رفةاٍه ّإرفةاَٜه,    لقْق ارياظ فٔعتاج ست
ّلٔيٝذ رْ قاح عٔطاٌ  علةٙ رلة  ّر ةْاِ ّرّقةةُ وت ارتطٔٝة٘ فضةزق       
رمْال ارياظ رّ تزاعٙ مةَه رّ ررا رمْال ارٔتةامٙ رّ مية  لقةْق ا     

ّارتنةط رّ ضتٍْنةا مةً اذتقةْق     رارشرةاٗ  –ّلزو ارفقزاٛ مً لقْقَه 
 مةام٣تُ رّ وت رّ قفا مكٔارُ -اٛار  بةلَا ا   ه وت رمْال ا٤ ئ

تُ رّ بع   ْٓىاع ثاعت٘ علُٔ رّ  ؾف رمْال مضةله  خاٌ عزٓكُ وت جتار
مً  ٌّ لس علُٔ رّ ما عارا ررةك مةً اثزمةاا ّانتةاؽةٕ انتغةرتر٘      

ّرصةةارٔف  ارةة  رتةةةف ارفقَةةاٛ رىفضةةَه وت عٔاىَةةا ّاصةةتيةاا رلكامَةةا    
علةٙ مةا ؽة ر عيةُ ثةه       ت اررَا, فنً فةا ررك ٓلشمُ ارية و ّارتأصةا  

رمةةْال اريةةاظ   إربةةا ارةةةشو علةةٙ عةة و ارةةةْ ٗ إؾت مةؾةةٔ٘ ا  ثةةه      
ّاصةتةفاٍٛه رةٕ تكةٌْ ارتْعة٘ ؽةا ق٘ ٢ّ تةقةٙ        ّإرفاَٜهّلقْقَه 

ارثارةة  تغةةزٓ  ىةةاع  مةةً   ا٤مةةزعلٔةةُ تةةةة٘ رّ مضةة١ّرٔ٘ نتيلةةْق, ٍّةةذا  
نةْو  ّلفمُ  ا ّحتفمُ علَٔا وت ع ا٦ مٔؽتالرتاو ا  صةعاىُ ذتقْق 

تغزٓةاتُ ّوت رؽْل  ٓاىتُ, ّق  رر تةُ ارزّآةاا ارة ٓة ٗ فقة  بةاٛ وت      
(: ( اىةُ قةال: قةال رصةْل ا       ارؾعٔ  عً رعٕ بةفز ارةةاقز   
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وَ ابتطع واه و٤وَ نؿبّا ب ري سقْ ي ٖصه اهلل وعسقّا عٍْ وابتّا ٧عىالْ اليت   
اه الارٙ ألارٓ إ    ٖعىمّا وَ الارب ٔاـاري ٥ ٖجبتّاا يف سطاٍاتْ ستاٜ ٖاس  املا       

 ْ ّقةال رعةْ بةفةز ارةةةاقز رغةٔا اعةرتح عملةه عةة  عةةةا  ا          ((ؾااسب
ّررا  ارتْع٘ وت لال عٔيْختُ ّصأل: ٍا رٕ مً تْع٘ل فقةال رةُ:  ٢,   

(: لتٙ ت١ ٖ إؾت را رٖ لس لقُ( ّوت ارؾعٔ  عً رعٕ بةفةز  
اهلل  فأواا  ال مي ث٦ثٛ:  مي ٖ فاسٓ اهلل ٔ ماي ٥ ٖ فاسٓ اهلل ٔ ماي ٥ ٖدعاْ        

ال مي الرٙ ٥ ٖ فسٓ فالػسك  ٔأوا ال مي الرٙ ٖ فسٓ ف ماي السدان ٌفطاْ فٗىاا     
 . ((ٖدعْ فاملداٍٖٛ بني العبا  بٍْٗ  ٔبني اهلل  ٔأوا ال مي الرٙ ٥

 ,ةتَا فتة١ ٖ لقَةا  رٌ تةن  إؾت را فزٓقة٘ علٔةك فةٔٯ    :ّارزاع 
ٓقةة٘ مةةً  رٖ ارا فةةٔ  انتضةةله ارةاؽةةٕ وت سمةةاٌ عؾةةٔاىُ ّاضتزافةةُ فز   

فةةزاٜ  ا  ارةة  تققةةٙ عةةة  خةةزّج ّقتَةةا ّسّال رمةة ٍا رارؾةة٣ٗ      
تة اررَا   إؾترٌ ٓةن   -ركٕ تكٌْ تْعتُ ؽا ق٘ -ّارؾٔاو ّاذتج ٓلشمُ

 ّققاٍٛا رٔكٌْ م١ ٓاع لقَا عة  تقٔٔةَا وت ّقتَا . 
ارلعه ارذٖ ىةةت علةٙ ارضةعت فتذٓةةُ      إؾترٌ تةن   :ّارتامط

دتل  عارةمه ّٓيغةأ عٔيَنةا ذتةه ب ٓة ,     عا٤لشاٌ ّارطاع٘ لتٙ تلؾس ا
ّارضعت ٍْ انتال ارتةٔ  اذتزاو ّارذٖ رضةةُ مةً  ةد لةا  ّلؾةلُ      
مً  د لس ّارلُ عارةاقا ثه ىةت علُٔ ذتنُ, ٍذِ اريقط٘ ت عْ انتضةله  

ذتنُ ارذٖ ىةت  إؾترٌ ٓةن   -ارا ررا  ارتْع٘ ارؾا ق٘ ارةارٔ٘-ارةاؽٕ 
بضة ِ عا٤عنةال ارؾةاذت٘ مةً      علٙ ارضعت فٔذٓةُ عارطاعةاا ّٓتةةف  

ؽ٣ٗ ّؽٔاو ّررز ّررْ  ّصوْ  ّعكاٛ ّتقز , فارا رظنةأ ٍةْابزِ   
كاٛ ّاريعٔف علٙ ما فزا وت بيةف رعةُ   ةعارؾْو ّرلشٌ قلةُ ّعٔيُ عار

اتةةةةف بْارلةةةُ عةةةارزرْ  ّارضةةةوْ  ّرضةةةاىُ عارتْعةةة٘       ّإراّمةةة٢ِْ 
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ارةمه ّا٢صتغفار لتٙ راب راك ارلعه ارياعت علٙ اذتزاو ّارتؾةس عة  
بل ِ ّعاٌ جبضنُ فةفُ راٌ وت رعلٙ  ربةاا ارتْعة٘ ّرعلةٙ مزاتةف     
ا٢صتغفار ّرغا ررك عً ؽ ق ارتاٜف وت تْعتةُ رغةفاع تامةاع ٢ ٓقةةا     
انتياقغةة٘ ّارتغةةكٔك ّاصةةتْبف رعلةةٙ  ربةةاا ادتيةةاٌ ّررفةة  مزاتةةف 

ّررك رة و ّبْب ٍذِ انتزتة٘ مً ارتْع٘ ّا٢صتغفار عةكط  ا٨لضاٌ
ّتيفٔذِ  ا راعةفاع عةً لضةً     اإرَٔق٘ فٔكٌْ علْ  ارتاٜف انتزاتف ارضاع

ا   إؾتوت ارتْعةةة٘ ّارزبةةةْ   ِقؾةةة  اخةةة٣ـّ ّؽةةة ق ىٔتةةةُ تُصةةةزٓز
تفضةز   ارة   ّق  رّٚ ارؾ ّق ّارضْٔقٕ عة  ارزّآاا إرُّٔا٢ىاع٘ 

ّعؾةةة٣ٗ  -ا٤رعةةةةاٛ ّارتنةةةٔط ّادتنةةةة٘ –ارتْعةةة٘ عؾةةةْو ث٣ثةةة٘ رٓةةةاو 
ا   إؾتارةارٔةةة٘ ّممةةةاٍز ارةةةةْ ٗ  ٍّةةةٕ مؾةةةا ٓس ارتْعةةة٘   ,ّاصةةةتغفار
 اركامل٘ . 

رٌ تةةةذٓس ادتضةةةه رمل ارطاعةةة٘ رنةةةا ررقتةةةُ لةةة٣ّٗ   :ّارضةةةا ظ
ا  صةةةعاىُ  إؾتانتةؾةةٔ٘, فنةةً ررا  ارتْعةة٘ ارؾةةا ق٘ ّارةةةْ ٗ اركاملةة٘   

ّقط  رعْاقاع ّخطْاا ضتْ ا  عأٌ ى و ثه عشو علٙ ع و ارةةْ ٗ ثةه   
ّ ةد   زاٜ  ارة  فةٔةَا  ر ٚ لقْق ارياظ ّعةز  وت ارْفةاٛ  ةس ارفة    

ررك ٓلشمُ وت فرتٗ مً ارشماٌ مضآّ٘ رفةرتٗ ارةؾةٔاٌ رٌ ْٓاظةف علةٙ     
ارطاعةةاا ّٓضةةتنز علةةٙ اذتضةةياا رٔةةذّق بضةةنُ تةةةف ارطاعةة٘ ّرمل     

قةةه ارضةٔٝ٘ ّرىةط انتةؾةٔ٘, ّعَةذا ادتَةا  مة          صةاعقاع اذتضي٘ رنا راق 
غفز, قةال  اريفط ا٤مارٗ عارضْٛ تزتف   رب٘ ارتاٜةف ّتةلةْ ميشرة٘ انتضةت    

َِِتَدٝا    ََ ََٔعٔىَن َؾألشّا ُثٖي ا , ّقال صةعاىُ: 82(قُ:َٔإٌِّٔ٘ َلَ ٖفاْز لَِّىَ َتاَب َٔآَو
َِا َلَ ُفْٕز ٖزٔسْٗي  ُٖ َزٖبَك ٔوَ َبِعٔد ٍُِٕا ٔإ َِا َٔآَو ََ َعٔىُمِٕا الٖط٠َِّٗأت ُثٖي َتاُبِٕا ٔوَ َبِعٔد ( َٔاٖلٔرٖ
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ُْ َنُفإْز   :  , ّقال تةةاؾت 153ا٤عزاح: ُْ َٔالٓما ْٔ ََِٖٔطَتِ ٔفُسٌَٔ َُ ٔإَلٜ الٓم َأَف٦َ َُٖتُٕبٕ
ٔٓ        , ّقال  74( انتاٜ ٗ:ٖزٔسْٗي َِ ٔعَباأ  َٛ َعا َِٕبا ُِإَ َِٖقَباُن الٖت  َْ ُٖ الٓما ( َأَلاِي َِٖعَمُىإِا َأ

ًٔ اِضَتِ ٔفُسِٔا َزٖبُكِي ُثٖي ُتُٕبِٕا , ّقال:  104ارتْع٘: ِٕ ُِٗكي  ُِٖس إلََْٖٗٔا َب ٔضٔن الٖطَىاٞ َعَما
ُٖٔشااٗم  , ّقةةال عةةش مةةً قاٜةةا:   52( ٍةةْ :وِّااِدَزازّا ُٖٔشااٗم الٖتاإٖأبنَي َٔ  َْ ُٖ الٓماا ٔإ

ََ ُْ ُثاٖي َِٖطاَتِ ٔفٔس    , ّقال:  222( ارةقزٗ:اِلُىَتَطِّّٔسٖ ِٔ َِٖ ٔمِي ٌَِفَطا ََٔوَ َِٖعَىِن ُضّٕٞا َأ
َْ َنُفٕزّا ٖزٔسٗىّا َْ َٖٔذٔد الٓم َُ َنٖفاازّا    , ّقال:  110اٛ:(اريضالٓم ُْ َكاا اِضَتِ ٔفُسٔا َزٖبُكِي إٌٖٔا

ُِٗكي وِِّدَزازّا   {01} َٕإه ََٔبٍٔنَي ََِٖٔذَعن ٖلُكِي َدٍٖاإت   {00}ُِٖسٔضٔن الٖطَىاٞ َعَم ُِٖىٔدِ ُكِي ٔبَأِو َٔ
ٌَِّااازّا , ٍةةذِ يٓةةاا ا  ّ دٍةةا رةةثد وت ارقةةزيٌ 12-10(ىةةْا:ََِٖٔذَعاان ٖلُكااِي َأ

 إؾتذتكةةٔه ٍّةةٕ عغةةاراا ا  إؾت عةةةا ِ ارةاؽةةؽت تةة عٍْه رلنةةةا رٗ  ا
إؾت قلف انتغفزٗ, ّٓيةغٕ رٌ ٓةلةه ارةاؽةٕ    ا٨صزا ارتْع٘ ّتز ةَه وت 

سمتْ ٔشا ٓ يف لٗماٛ  د فسسّا بتٕبٛ عبدٓ وَ زدن أقن زااُ اهلل تبازك ٔتعا  أغ  
لسدن بساسمتاْ ساني   ذلك أددِا  مىاٞ فٕددِا  فاهلل أغد فسسّا بتٕبٛ عبدٓ وَ 

رنا باٛ وت ارت  ارؾعٔ , ّلٔيٝذ ٓيةغٕ رلةاؽةٕ رٌ ٓضةتفٔ     ((ِأدد
مةةً  عةةْاا ا  ّتز ٔةةةاا رّرٔاٜةةُ إؾت ارتْعةة٘ ّقلةةف انتغفةةزٗ, ّطتةةته    

زبٍا امتي لٍا ٌٕزٌا ٔانفس لٍاا اٌاك عماٜ     ا  ّار عاٛ   إؾتل ٓثيا عارتقز  
ُ لٕاٌٍا الارَٖ ضابقٌٕا ب  زبٍا انفس لٍا ٫ٔ ,  8ارتعزٓه:((كن غ١ بدٖس  ا٫مياا

 . 10( اذتغز:(٥ٔ ػعن يف بمٕبٍا ن٦ لمرَٖ آوٍٕا زبٍا اٌك ز٣ٔف زسٗي
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى
َّ َْٜذ َِ٘ىٍد ٦َار٧َُّّا ا٣ََّٙ٘ ِا َّب َِدَّ ٌٍْس  ٧١َُٜا ار٧َُّّا ا٣ََّٙ٘ ٦ََْ٘ز١ُفْر ٠َ َٟ آ ا٣ََّٙ٘ َخِج٭ٌر  ٬َب َأ٥َُّ٬ب اَِّ٘ي٬

{ َٞ ٧َُٙٝ َٝب َرْم َِٞٛٔث ٍَبِس٧ُّ ُٛ اْ٘ ٤ُ َٓ ْٛ ُأ٦َِْ٘ئ ْٛ َأ٠ٍَُس٥ُ ٌََؤ٠َسب٤ُ َٟ ٠َُس٧ا ا٣ََّٙ٘  َٔبَِّ٘ي٬ ٧٠ُ٧ُٕا   { ٦ََ٘ب َر
ٍاتاٌ ا٦ٓ٘ ارثامي٘ عغزٗ ّا٦ٓ٘ ارتاصة٘ عغزٗ مً صةْرٗ اذتغةز    -1

مةً  ارذًٓ رفةزّا   إخزاجٍّٕ صْرٗ م ىٔ٘ بلٔل٘ اعت را عاذت ٓ  عً 
َْٓ  عةين اريقةد عةً  ٓةارٍه ّاختتنةت عوٓةاا اثاصةة٘ ّانتزاقةة٘  ,         

وت ارتفكةز ّاريمةز    إؾتٍّاتاٌ ا٦ٓتاٌ ارغزٓفتاٌ تتكف٣ٌ  عْٗ انتة١ميؽت  
اٌ ا  صةةعاىُ ارةذٖ ٍةْ مةً مسةاا      ٔضرعنا ه ّحتذراٌ انتتقؽت مً ى

ارفاصقؽت, ٢ّ غتفٙ عنٔةس ارؾةل٘ عةؽت ٍةذا انتقةنٌْ ّمقةنٌْ ارتْعة٘        
ارذٖ تكفلتةُ ا٦ٓة٘ ارضةاعق٘, ّارغةز  تةذرد انتة١ميؽت ارتةاٜةؽت فةزّرٗ         
ارتةةةْ  علةةٙ ستاصةةة٘ ارةةيفط عةةة  ارتْعةة٘ ّرةةشّو ا٢عتٔةةا  علةةٙ مزاقةةة٘    

 ارةنا عقٔف قلف انتغفزٗ لتٙ تؾ ق ارتْع٘ ّتقةا ا٤ّع٘ . 
رةةا مةةً يمةةً عةةا    إؾت(: ٍةةذا خطةةاب (ٖااا أّٖااا الاارَٖ آوٍاإا    -2

ا  ار  تيكغا عَا ارضةزاٜز ّتتطةآز عَةا     ؾتإّرصْرُ ّررعً عارةْ ٗ 
 عامل ار ىٔا. اصف عَا ا٤ىفط علٙ ما اقرتفت وتاركتف ّحت

(: ٍةذا رمةز رعةْعٕ ّىؾة  مْرةْٖ متكةزر وت يٓةاا        (اتقٕا اهلل   -3
 دارقةةزيٌ ّصةةْرِ ّوت رّآةةاا ارضةةي٘ ّرخةارٍةةا ّقةة  ررٓةة  عةةُ ارتةةذر      

ا  عُ ّفزفُ ّابتياب  ّا٢ىتفا  ميُ وت ارضلْك ّارةنا عامتثال ما رمز
ّّؽةةٔ٘ ارةةزلتً ّعةةةار    ا٨قتةةاٌمةةا ىَةةٙ عيةةُ ّلزمةةُ ٍّةةْ رصةةاظ    

 ا٤ّرٔاٛ.
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 :((ٔلتٍ س ٌفظ وا بدوة ل د   -4

ٌ ما ق مت: ريآ٘ عً ا٤عنال ار  ٓةنلةَا   وت  ىٔةاِ مةً    ا٨ىضةا
 ٦خزتُ عاٛ رو رعٙ . خد رّ عز, ٍّٕ ّثٔق٘ ٓق مَا

كزٗ مةً  ٌّ  باٛا ارلفم٘ مي( ْٓو ارقٔام٘ ّق  ّانتزا  مً    
تةزٓا رتةؽت عمن٘ ررك ارْٔو ّت ل علٙ فيامتةُ ٍّْرةُ ّاىةُ ٢ ٓةلةه     
ّاقةُ ّزتزٓاتُ, ّق  ع  صةعاىُ عةً ٓةْو ارقٔامة٘ عغة  ارةذٖ ٍةْ ارٔةْو        

ٍةْ يا قزٓةف رّ رغةةز     فةاٌ رةا مةا    ارتةارٕ ّررةك رةٔةاٌ قزعةُ ّ ىةِْ     
٘ ّ ا٨ىضاٌعامل ار ىٔا مَنا قال عنز  ارتذرد عقؾز ٓةْو ٢عة     اىُ ؿتيشرة

   ِ ّتقْو قٔامتُ ّٓز  اذتضاب ّتيكغا اركتف ّا٤صزار .  رٌ ظتٕٛ
ارثةةاىٕ عةةارتقْٚ وت يٓةة٘ ّالةة ٗ ٍّةةْ  ا٤مةةز(: ٍةةذا (ٔاتقاإا اهلل   -5

عتقةْٚ   ا٤مز: ارتأرٔ  علٙ  ارتأرٔ  ّا٢ٍتناو إفا ّٗفَٔا  ّإعا ٗتكزار 
ىَا ّعمةٔه قة رٍا,   ا  ّرشّو قاعتُ ّابتياب مةؾٔتُ, ّا٢ٍتنةاو عغةأ  

عكز ّانتيطلس إؾت متاعة٘ ارزلتً ّ ا٨قتاٌا٤صاظ وت  فإىَا٢ّ عوف 
 انتياٌ ّقَز ارغٔطاٌ ّارقزب مً انتَٔنً ار ٓاٌ. 

: ٍذا تةذرد  قٔقة٘ ا٢لاقة٘ ارزعْعٔة٘     ((اُ اهلل لبري مبا تعمىُٕ   -6
ةاِ عأعنال ارياظ ّتؾزفاتَه, ٓزا  ميُ ا٢صتذرار ّا٢ىت ا٨ ّٔ٘ارت ٗ 

عطةةُ ارا  ا٨ىضاٌوت زتا٢ا ارةنا, ٍّذا ميَج قزيىٕ تزعْٖ لٔ  رٌ 
ٓزاقف لزراتُ ّخةداع عتٔه عتؾزفاتُ ٢رٓةف ٓتةأثز    عزح اٌ علُٔ رقٔةاع

صلْرُ ّٓتغد تؾةزفُ ضتةْ ا٤ؽةل  ّا٤تقةٙ ّا٤رفةٙ, ّقة  تكةزر وت        
ٍّةةْ رمةةز   ّإق٣عةةُّعلنةةُ  لاقتةةُّإيٓةةاا ا  تةةذرد عةةةا ِ خب تةةُ    

   ّرغز  بلٔا ّلكن٘ عارٔ٘. مقؾْ
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 :((٥ٔ تكٌٕٕا كالرَٖ ٌطٕا اهلل فأٌطاِي أٌفطّي   -7

لٔةةة  تزرةةةْا عةةةكزِ ّمل ٓةةةذرزِّ عيةةةُ ىضةةةْا ا : رٖ  فلةةةْا 
 قاعتُ. إّتةمٔنُ ّ

ميَه ارتْفٔةس رةذرزِ   فأىضاٍه ا : رٖ باساٍه ّعاقةَه فضلف 
َا فلةه  اٌ رىفضَه فغفلْا عنا ٓؾلعَا ّرٍلْا عنا ٓيفةٔضّرّقةَه وت ى

 ٓق مْا ٦خزتَه ما ْٓبف صتالَا ّخ٣ؽَا. 
: ٍّةذا رو م١رة  ّاس راٛ مغة   رلةذًٓ     ((ِي الفاضقُٕ ٔأٔل٠ك   -8

 ىضْا ا  فَه فاصقٌْ ّخاربٌْ عً قاع٘ ا  .
 عة  ٍذا ارةٔاٌ ٓؾد مةيٙ ا٦ٓتؽت ّافعاع: -9

ُ قةةٓةةا رَٓةةا ارةةذًٓ يميةةْا اتقةةْا ا  عامتثةةال رّامةةزِ ّر اٛ فزاٜ     
ْأٍُ ّستزماتُ ّاىمزّا وت رعناركه ار  تق مْىَا ٦خزتكه ّابتياب ى

ّتضوا علٔكه نتةا ره ّلاصةْا رىفضكه قةا رٌ حتاصةةْا ٓةْو ارقٔامة٘    
ّسىْا رىفضكه ٍا رىته عنلته ارؾ٣ا رو عنلته ارضْٛ قةا رٌ تْسىةْا  

آز اركتةةةف ّتكغةةةا ا٤ّراق  طةةةؿتٔةةةشاٌ ا  ارةةةةا ل ٓةةةْو انتةةةةا  ّت   
ارةنا قةةا ّرّ  ا٤بةا ّفةْاا     إؽ٣آةا ر إؾت ّا٤عنال, ّارةاقا 

( عةةةة  رصةةةْل ا    رّؽةةةٙا٤مةةةا وت ارتةةة٣ـ ّاريوةةةاٗ ّقةةة   
إذا ِىىة بأوس فتدبس عاببتْ فاُ ٖك زغدّا فأوكاْ  ٔإُ ٖاك     انتضلنؽت عقْرُ: 
وت رمةةْرٍه ٓفكةةزٌّ ّٓيمةةزٌّ  ( ٍّةةذا عةةأٌ ارةقةة٣ٛ(نٗااّا فاٌتااْ عٍااْ

  ٕ رٌ عتضةف ٦خزتةُ   رلةاقةا انتة١مً    ّعتضةٌْ ارتضارٗ مً ارةزع  فٔيةغة
    ٕ ٢ّ ٓضةد إ٢ وت رمةز    رنا عتضف ر ىٔاِ ّٓتة عز عاقةة٘ رعنارةُ ٢ّ قتقة

ّرعةة , ٢ّ رعةة  إ٢ وت تقةةْٚ ا  ارةة  رمةةز عَةةا ٢ّ خةةد إ٢ وت   خةةد  
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ط ّاريمةةز وت صةةتٝياح ارةنةةا ارؾةةاو ّمزاقةةة٘ ارةةيف     ّا ارتْعةة٘ إؾت ا
ثه وت ا٦ٓ٘ ار٣لق٘ لةذر انتة١ميؽت    رعنا ا ّا  خةد عَا ّمطل  علَٔا,

مً ىضٔاىُ صةعاىُ ّىَاٍه عً ع و تذرزِ وت رلْا ه ّتؾزفاتَه رةٕ  
٢ ٓكْىةةةْا رارةةةذًٓ ىضةةةْا ا  فوةةةاساٍه ا  عيضةةةٔاٌ رىفضةةةَه ّصةةةلف 

 ((فالًٕٗ ٌٍطاِي كىا ٌطٕا لقاٞ ٖٕوّي ِرا  تْفٔقَه ضتْ اريواا ّارت٣ـ 
 .51:ا٤عزاح
ف٘ رؽا عمٔه ّرصاظ رةةد وت اذتة  علةٙ    ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓ -10

ستاصة٘ ارةيفط ّوت ارية ب إؾت انتزاقةة٘ ّانتتاعةة٘ ّاريمةز فٔنةا عنلةُ مةً         
 خد ٓيؤُ رّ صْٛ ٓز ُٓ ْٓو   . 

ّانتزا  مً اثاصة٘ ّانتزاقة٘ رٌ ٓةؽت انت١مً ريفضُ صاع٘ مً رٔا 
رّ ىَةةار ٓتفكةةز فَٔةةا مةةا عنلةةُ ّٓتةةذرز مةةا ؽةةيةُ مةةً خةةد رّ عةةز رٔنةةا  

٘ ٓت ارك ما ارتكةُ مً مةؾٔ٘ رّ صٔٝ٘ عتْع٘ ّاصتغفار ّعةشو    إؾت ا٨ىاعة
ا , رّ ٓضتشٓ  رعُ هتا رتٙ عةُ مةً ارؾةاذتاا ّعتنة  ا  صةةعاىُ علةٙ       

 تْفٔقُ رابٔاع رعُ  ّاو ارتْفٔس ّاصتنزار ارةٌْ علٙ ا٢صتقام٘.
ّعمن٘ اذتضاب ّ ق٘ ارتضةؤا   ٍْل ارقٔام٘ ا٨ىضاٌّارا تذرز 

نةة٘ وت ستةْعٔةة٘  اذتك رفاٜةة ٗ وت تغةةزٓ  اثاصةةة٘ ّعةةزح  ا ضةةاٌا٨ى علةةه
ر ةةةة٘ وت وت ا٢ىضةةةاٌ لضةةةياع رٌ تقةةةْٖ ّاس  ارتةةةد   انتزاقةةةة٘, ّٓكفَٔةةةا

ارزفْاٌ ّاقرتاعاع مً ارزلتً ّرٌ تقةا  اف  ارضْٛ لذراع مً ارةة  
ّارةؾٔاٌ, ّق  ررزىا ا  صةعاىُ وت رثد مةً يٓةاا رتاعةُ عةأٍْال ٓةْو      

َٜكب           ز قْرةُ تةةاؾت:    ارقٔام٘, ىتذر ُّْٜؾَعكرًا ٦َ ْٟ َخْ٭كٍر  ِٜك َِٝٙكْذ  َّٜكب َل ٍْكٍس  ٠َ ُّٗ ُٔك َٚ َرِغكُد  ٬َك٧ْ

َٜكدًا َثِم٭ككداً        َّٞ َثْ٭٥َ١َكب ٦ََثْ٭١َك٣ُ َأ َُّ َ٘كك٧ْ َأ ِٜكٟ ُسك٧ٍَب َرك٧َ َِٝٙكْذ  َِٕزككبُة  ,  30(يل عنةزاٌ: َل ٦ُ٦َِظكَك اْ٘

َٞ ٧ُ٘٧ُّ ٌِ٭٣ِ ٬َ٦َ َّب  ِٜ  َٟ ِّ٭ ُْٜتٍِ  َٟ ِٜ٭ ُْٝغِر َُ َهكِى٭َرًح ٦ََ٘كب       ٌََزَر٨ اْ٘ َِ َِٕزكبِة َ٘كب ٬َُىكب ِٖ ٤ََيا اْ٘ َٜب ٬َب ٬ْ٦َََٙز١َب 
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َٓ َأَؽدًا ََثُّ  ُٛ ٧ُِٙٝا َؽبِظرًا ٦ََ٘ب ٬َْفِٙ َٜب َل ٠َ٦ََعكُك  ,  49(اركَا:َِٔج٭َرًح ِاَّ٘ب َأْؽَصب٤َب ٦َ٦ََعُد٦ا 

ٌٍْس َشْ٭ئًب ٠َ ُٛ ٌََٙب ُرْفَٙ َِٜخ  َِّ٭ب ِٚ اْ٘ ِّْسَػ َِ٘٭٧ْ َٟ اْ٘ ٧ََٝاِا٬ ٍٖ َأَرْ٭١َكب ِث٥َكب         اْ٘ ََ ْٟ َخكْر ِّٜك َٖ َؽجَّكٍخ  َّكب ِْٜض  َٞ َٔكب ٦َِاٞ 

 َٟ ٍَكك٩ ِث١َككب َؽبِسككِج٭ َٔ , ّ دٍةةا رةةثد وت يٓةةاا ا  ّصةةي٘ رصةةْرُ  47ٔةةاٛ:ة( ا٤ى٦َ
 انتؾطفٙ تذرز عَْل ْٓو ارقٔام٘ ّت١ر  لكن٘ تغزٓ  اثاصة٘ .

ّر ا ارزّآةةةاا اركةةةثدٗ وت لةةة  انتةةة١ميؽت علةةةٙ ستاصةةةة٘  -11
مزاقةةة٘ رعنةةا ه مةةً ؽةةغد رّ رةةةد ّمةةً قلٔةةا رّ رةةثد, قةةال رىفضةةَه ّ

ساضبٕا أٌفطكي ببان أُ ُتشاَضابٕا عمّٗاا ٔشٌِٕاا ببان أُ       (:  رصْل ا   
ّٓيةغٕ رٌ تكتف ٍذِ –( إؾت رعٕ رر ّباٛ وت ّؽٔ٘ ارييب   ((تٕشٌٕا

ٖا أبا ذز ساضم ٌفطاك  ببان أُ ؼاضام فاٌاْ أِإُ       :  -ارْؽٔ٘ ؿتاٛ ارةذٍف 
ندّا  ٔشُ ٌفطك ببن أُ تٕشُ  ٔػّص لمعسض ا٧كرب ًٖٕ تعسض ٥ ؽفٜ  ؿطابك

عمٜ اهلل لافٗٛ  ٖا أبا ذز ٥ ٖكُٕ السدن وَ املتقني ستٜ واضام ٌفطاْ أغاد واَ     
وػسبْ ٔواَ أٖاَ ومبطاْ؟     أَٖقاضبٛ الػسٖك غسٖكْ فٗعمي وَ أَٖ وطعىْ ٔوَ 
كتطم املااه ي ٖبااه اهلل واَ    أوَ س٦ه أٔ وَ سساً؟ ٖا أبا ذز وَ ي ٖباه وَ أَٖ ا

(: ّبةاٛ وت ارتة  ارؾةعٔ  عةً م٢ْىةا اركةاظه         ((أَٖ أ لمْ الٍااز 
لٗظ وٍا وَ ي واضم ٌفطْ يف كن ًٖٕ فاُ عىن سطاٍّا اضاتصا  اهلل  ٔاُ عىان      

: )ساضبٕا أٌفطكي وقال موالنا الصادق )ع((( إلْٗض٠ّٗا اضت فس اهلل وٍْ ٔتاب 
ف مخطني وٕبفاّا كان وٕباف وقادازٓ وقااً ألا       ُ لمقٗاوٛببن أُ ؼاضبٕا عمّٗا فا

ٛ    يف ًٖٕ( ثه ت٣ قْرُ تةاؾت  (ضٍٛ , 4(انتةةارج: كاُ وقدازٓ مخطاني ألاف ضاٍ
مً تذردىا ؿتْاقا ارقٔامة٘ ارتنضةؽت ّرٍْا ةا ارةمٔنة٘     –ّرأٌ  زفُ 

ٍْ عٔاٌ اٌ ٍةْل انتْاقةا وت ٓةْو ارقٔامة٘      -عقٔف رمزىا ؿتعاصة٘ رىفضيا
ة٘ ارغةةة ٓ ٗ ّانتياقغةةة٘ ار قٔقةةة٘ وت رعنةةةال اريةةةاظ    ىاعةةةٞ مةةةً اثاصةةة  

ّتؾزفاتَه ّرٌ مً عتاصف ىفضُ وت عامل ار ىٔا قةا اٌ ٓةنا رّ عةة ِ  
ّاتقةٙ ا  ٢   مت رغة ٱ تٌَْ علُٔ انتْاقا ّرٌ مةً تيمةز ىفضةُ فٔنةا قة ٯ     

 ا علُٔ. ٓق  وت ارغ اٜ  رّ خّت
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باٛ وت  عٔةٌْ رخةةار ارزفةا( رلغةٔا ارؾة ّق وت لة ٓ         -12
ٌطٜ لقاٞ ٖٕواْ  ٔامنا هاشٝ وَ ٌطْٗ ٔ( ّفُٔ ٓقْل:  ْٓا عً ارزفا ق

٥ٔ تكٌٕاإا كالاارَٖ ٌطاإا اهلل   رنةةا قةةال ا  تةةةاؾت:  بااأُ ٍٖطااّٗي أٌفطااّي
 .((فأٌطاِي أٌفطّي

فاالًٕٗ ٌٍطااِي كىاا      ( ّقال عش ّبةا:  (أٔل٠ك ِي الفاضقُٕ   -6
ا  رلقةاٛ ٓةْمَه   رٖ ىرترَةه رنةا تزرةْا ا٢صةتة      ((ٌطٕا لقاٞ ٖإوّي ِارا  

ٍةةذا, ّبةةاٛ وت ارةة ر انتيثةةْر رلة٣مةةة٘ ارضةةْٔقٕ عةةً ؽةةعٔ  مضةةةله        
( ّاريضاٜٕ ّاعً ماب٘ عً بزٓز قةال: ريةت بارضةاع عية  ارزصةْل       

( ارذٖ عَةه مةً ادتَة     فأتاِ قْو عامتَه مً مقز فلنا ررٚ ارييب  
( ثه قاو ف خا عٔتةُ ثةه راا   ّارةزٚ ّادتْ  تغد ّبُ رصْل ا   

 فؾلٙ ارمَز ثه ؽة  مي ِ فعن  ا  ّرثيٙ علُٔ ثه قال:  ضو إؾت انت
أوا بعد فاُ اهلل أٌصه يف كتابْ: ٖا أّٖا الرَٖ آوٍٕا اتقإا اهلل ٔلتٍ اس     

ٌفظ وا بدوة ل د ٔاتقٕا اهلل اُ اهلل لبري مبا تعمىُٕ  ٥ٔ تكٌٕٕا كالارَٖ ٌطإا   
ؾشاب الٍاز ٔأؾشاب اؾٍٛ  اهلل فأٌطاِي أٌفطّي أٔل٠ك ِي الفاضقُٕ  ٥ ٖطتٕٙ أ

تؿدبٕا ببن اُ ٥ تؿدبٕا  تؿادبٕا ببان أُ وااه     أؾشاب اؾٍٛ ِي الفاٟصُٔ
  تؿد  اوس٣ وَ  زِىْ  تؿد  اواس٣  بٍٗكي ٔبني الؿدبٛ  تؿد  اوس٣ وَ  ٍٖازٓ

فقةاو   ((وَ متسٓ  ٥ وقسُ غ١ وَ الؿدبٛ ٔلٕ بػق التىسٚ   وَ غعريٓ وَ بسٓ
( ٍّةْ علةٙ   رفةُ, فياّ ةا رصةْل ا       عؾةزٗ وت  ا٤ىؾةار ربا مً 

ضٍٛ سطاٍٛ فعىان    ا٫ض٦ًوَ ضَ يف   مي ِ فةزح ارضزّر وت ّبَُ فقةال:  
ِي غ٠ّٗا  ٔوَ ضاَ ضاٍٛ   ن ادس وَ عىن بّا ٥ ٍٖقـ وَ أدٕزٔوج أدسِابّا كاُ لْ 

 ((ض٠ٗٛ فعىن بّا كاُ عمْٗ ٔشزِا ٔوجن ٔشز وَ عىن بّا ٥ ٍٖقـ وَ أٔشازِي غا٠ٗاّ 
رياظ فتفزقةْا, فنةً رٖ  ٓيةار ّ مةً رٖ  رٍةه, ّمةً رٖ قةةاو        فقاو ا

  ّمً رٖ, ّمً رٖ, فابتن  فقضنُ عٔيَه .  
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى
ِٞ ٍُُر٦ ْٕ ُُٕر٦ْا ٫ِ٘ ٦ََ  َر ْٛ ٦َاْش ُٔ ُْٔر َْ ُُٔر٫٠ِ٦ َأ َْ  ٌَب

ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارثاىٔةة٘ ّارتنضةةٌْ عةةة  انتٝةة٘ مةةً صةةْرٗ ارةقةةزٗ ٍّةةٕ   -1
مةةً رفقةةا صةةْر ارقةةزيٌ ركثةةزٗ مةةا تقةةنيتُ مةةً   صةةْرٗ م ىٔةة٘ قْٓلةة٘ ّ

ّرلكاو عزعٔ٘, ٍّذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ مً عةؽت يٓاتَةا, ٍّةٕ     إ ٔ٘مةارح 
قؾدٗ وت ررفاظَا رةةدٗ وت مةياٍةا بلٔلة٘ وت مقةنْىَا, لٔة  تقةنيت       

زا عذرز ا  م  عٔاٌ بشاٛ ررزِ صةعاىُ ّرمزا عغكز ا  مفاٜ تؽت: ر
 عْ  ريةنتُ .عً اركفز عُ ّادت ةا تا٨عم  

(: ارةذرز ٓةةين لقةْر انتةيةٙ وت ارةيفط ٍّةْ فة         (فاذكسٌٔ٘   -2
 اريضٔاٌ ّارغفل٘ . 

 . ةعاىُ ّبشاٛ رُ ٤ّبلُ بشو ارلفيعذرزِ ص ا٤مز: ٍذا بْاب ((أذكسكي  

 ((: ارغكز ٓةين ا٢عرتاح عاريةن٘ ّا٢قزار عارتد .اغكسٔا ل٘  
يةنةة٘ ّبعةةْ  ارتةةد  ار ّإىكةةارعةةً اركفةةز  (: ٍةةذا ىَةةٕ(٥ٔ تكفااسُٔ  
 ارفقا .  إخفاّٛ
 قةةار ارةةذاا انتق صةة٘ وت خشاىةة٘ ارةةيفط   مةيةةٙ ررةةز ا  ٍةةْ اصتع  -3

ّاصتذرار ا  وت عاقً ارةذًٍ وت كتٔة  ا٤لةْال ّا٤ّقةاا ّزتنةْ       
مةةا لةةزو ا  ّمةٔيةةاع علةةٙ  ارتؾةةزفاا رٔكةةٌْ را عةةاع عةةً ا٢قةة او علةةٙ

   عطاعتُ صةعاىُ . ف ا , ٍّذا مزا  مً فضز ررز ابّا٢تٔاٌ ؿتا ا
ٛ٭ ّتقنيت ّع  ا   ا٤مزنتً امتثا ٍذا  ّق  بةلت ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ بشا

رةزاِ ٢ّ  ِ ّمل ٓغفةا عيةُ صةةعاىُ اٌ ٓةذرز ر    صةعاىُ رٌ ٓقاعا مً ررز
لاقتةةُ عزرفتةةُ ّرلتتةةُ ّرطفةةُ وت كتٔةة   ٓيضةةاِ, ّررةةز ا  رةةةة ِ ٍةةْ إ 

 انتْاقا ّارةْامل .
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ٌ  ٔة٘ عنلٔة٘ علةٙ مقاعلة٘     ٘ إّوت ٍذِ ا٦ٓ٘ ادتلٔلة٘ تزعٔة    ا٨لضةا
ارتد عارتد, فاٌ ا  صةعاىُ  ين عً ارةذرز ّارةةة     ّزتاساٗ ا٨لضاٌع

ٍْ انتضتفٔ  مً ارذرز, ّم  ررةك ّعة  عةةا ِ ارةذارزًٓ رةُ رٌ ٓقاعلةَه       
عارذرز ّظتاسَٓه عارتد عْ  ررزِ صةةعاىُ ّاذتةال اٌ مةً ٓةذرز ا      

قاعتةُ فٔنةا رمةز     إؾترةذًٍ فٔيطلةس   ّٓضتعقةزِ وت خشاىة٘ ا   إرُّٔٓتْبُ 
     ّ ٓةةةْ  ارتةةد   إرٔةةُّاؾت خغةةٔتُ فٔنةةا لةةزو ٓكةةٌْ ٍةةْ انتيتفةة  عةةذرزِ 

لضةً  ّارؾ٣ا ّاريواا, ركً لٔ  رٌ ررزِ ٓكغةا عةً    ا٨لضاٌّ
عَذا ادتشاٛ ٍّذِ  ُ رذركرتشو صةعاىصزٓزٗ ارةة  ّْٓبف رفا ارزب إ

ٕ ّعلٔيا رٌ ىتأ ب عَذا ارتلةس   ,انتقاعل٘ ّىرتعةٙ علةٙ ّفةس     ارزفٔة   ا٨ ة
 ارة ل ارزعْعٕ ارلطٔا . 

ّقةة  رثةةزا ا٦ٓةةاا ارغةةزٓف٘ ّتةةْاتزا ارزّآةةاا اركزقتةة٘ وت  -4
عةةذرز ا  ّعٔةةاٌ فقةةلُ, ّررةةز ا  ٓتعقةةس عؾةةْر ث٣ثةة٘ كتٔةَةةا   ا٤مةةز

               , ٍّٕ:اختلفت وت مزاتف فقلَا ّإٌ إرُٔستةْع٘ رُ صةعاىُ ّمطلْع٘ 
ٌ عتن ِ ّٓك ِ ّٓضةعُ َّٓللةُ ّمةا   رأارذرز ارلضاىٕ  -:ا٤ّؾت

 ا٤ عٔةة٘ٓغةةةُ ررةةك هتةةا لفلةةت عةةُ ارزّآةةاا اركةةثدٗ ّتةزفةةت رتةةف  
ّا٤ررةةار ٤ىْاعةةُ ّيثةةارِ مةةً رخزّٓةة٘ ّ ىْٔٓةة٘, ٍّةةذا ضتةةْ مةةً ارةةذرز   

زتة٘ ميةُ, ّرفتةٙ ا٤عة٣و تةةةاع رلزّآةاا عاصةتعةاب حتزٓةك ارلضةاٌ         مّ
 ثه: ذرز ا عّتزقٔةُ 

رةةذرز ارةةةاقين ٍّةةْ ررةةز ا  وت ارقلةةف ّارفكةةز  ارثاىٔةة٘: اانتزتةةة٘ 
اريافة٘  ا٨ ّٔ٘ارةقا رأٌ ٓتفكز وت  ٢ٜا ارةقاٜ  ارؾعٔع٘ ّانتةارح 

رّ وت  ف  ارغةَاا انتتو  ٗ وت را عؾز ّمؾز رّ وت م ارك ا٤لكاو 



 002 ..........................................          مكارو ا٤خ٣ق

ّارغزآ  اثن ٓة٘ رّ ٓتفكةز وت ارطزٓةس ا٤مثةا ٢ؽة٣ا ارةةةا         ا٨ ٔ٘
  -ثه:اعةا ٍه عً ارغٔطاٌ ا  ّ إؾتّتقزٓةَه 

ارثارثةةة٘: ارةةةذرز ادتةةةْارلٕ ٍّةةةْ ررةةةز ا  عا٤عقةةةاٛ    انتزتةةةة٘ 
ؾٔ٘ ةّعةٔ اع عً م ارتْبُ جبْارلُ ضتْ قاع٘ ارزلتً ّادتْارا ؿتةيٙ

فٔتاع  تؾزفاتُ ّٓزاقف لزراتُ ف٣ غتطْ خطْٗ إ٢ ارا راٌ فَٔا  ,ادتةار
اع ةنة ٗ لتةٙ اٌ رةثد   ٍةْ ار  انتةيٙ ّىْ  ارذرز رفْاٌ ا  ّقزعُ, ٍّذا

اع٘ فقارْا: مةيةٙ  اررزّىةٕ رررةزره(    مً انتفضزًٓ فضزّا ارذرز عا٢ق
٘ ّارثةْاب, إ٢ اىةُ ٢ غتةتؿ ارةذرز     لتة زعار رررةزره اررزّىٕ عارطاعة٘  

 . رّفعياعَذا انتةيٙ رنا 
ٓمَةةز مةةً ارزّآةةاا ارغةةزٓف٘ اركةةثدٗ اٌ ررةةز ا  ّاٌ رةةاٌ   -5

كً ارذرز ارةاقين ّارذرز ادتْارلٕ ٓتعقس عارذرز ارلضاىٕ ّارقْرٕ, ر
وَ أطااع    (: انتؾ اق ا٤فقا ّارذرز ا٤ىف , قال رصْل ا    اٍن

 اهلل فقد ذكس اهلل ٔاُ بمة ؾ٦تْ ٔؾٗاوْ ٔت٦ٔتْ لمقسآُ  ٔواَ عؿاٜ اهلل فقاد   
( ٍّذا اذت ٓ  ارغةزٓا  (ٔت٦ٔتْ لمقسآُ ٌط٘ اهلل ٔاُ كجست ؾ٦تْ ٔؾٗاوْ

ٔة  ا٤عة٣و ّاثة ثؽت ّانتفضةزًٓ ٍّةْ ٓة ل       متفس علةٙ رّآتةُ عةؽت كت   
عْفْا علةٙ رٌ ارةذرز ا٤ٍةه ررةز ا  عأعقةاُٜ ّبْارلةُ ّعامتثةال        

قلة٘  مةُ رّامز ا  ّابتياب ىْأٍُ فَٕ ارطاع٘ ّارذرز ارياف  ٢ّ تقز 
ارؾٔاو ّارؾ٣ٗ ّارت٣ّٗ ّارتضةةٔ , رنةا ٓة ل اذتة ٓ  جبة٣ٛ علةٙ رٌ       

٢ ٓيفة  ٢ّ   ّٗ ّارتضةٔ  ّارؾ٣ٗ ّارؾةٔاو ررز ا  عارلضاٌ ّرثزٗ ارت٣
ىاصةٔاع     ةت ٓكٌْ ارغيؿ عذرك رارزاع رْ راٌ عاؽٔاع جبْارلُ عا ٓ

اضااتشٕذ عمااّٗي  ستزماتةةُ, ّٓكةةٌْ هتةةً   عةؾةةٔاىُ  ةةاف٣ع عيةةُ عارتكةةاب  
, ّوت ار ر انتيثْر عً ارييب ا٤رةزو  19( اسا ر٘:(الػٗطاُ فأٌطاِي ذكس اهلل
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  مب فستا٘  ٔواَ ذكسٌا٘     أذكسكي اذكسٌٔ٘ بطاعيت  عاىُ:  صةة ( قال ا
أُ أذكسٓ  ٘ٓفشق عم ِٕٔ وطٗع فشق عم٘ أُ أذكسٓ مب فست٘  ٔوَ ذكسٌ٘ ِٕٔ عإف

ٌ ررةةز ا  عارلضةةاٌ ٍّةةْ ؽت مةةً ٍةةذا اذتةة ٓ  ارغةةزٓا رة( ّٓتةة(مبقااة
ـٍ مْبف ٢صةتعقاق مقةت ا  ّ قةةُ     ّا٤عقاٛعةاقٕ ادتْارا  عا

ٖاا عما٘    (:  ( شتاقةةاع رمةد انتة١ميؽت        ّقال رصْل ا ,ّعقاعُ
الٍاع واَ ٌفطاْ ٔذكاس     ٔإٌؿافث٦خ ٥ تطٗقّا ِرٓ ا٧وٛ: املٕاضاٚ ل٨خ يف والْ 

اهلل ٔاهلل أكارب    إ٥اهلل عمٜ كن ساه  ٔلٗظ ِإ ضابشاُ اهلل ٔاؿىاد هلل ٥ٔ الاْ     
  ْ ّقةال رعةْ    ((ٔلكَ اذا ٔز  عمٜ وا وسً اهلل عمْٗ لاف اهلل تعا  عٍادٓ ٔتسكا

اهلل عاص ٔدان    أغاد واا فاسض    (:  عة  ا  بةفز عةً ستنة  ارؾةا ق     
عمٗك: اٌؿاف الٍاع وَ ٌفطك ٔوٕاضاتك ٧لٗك ٔذكس اهلل يف كن وٕطَ أوا أٌ٘ ٥ 

أٙ ٔاُ  -أبٕه: ضبشاُ ٔاؿىد هلل ٥ٔ الْ إ٥ الْ ٔاهلل أكرب  ٔاُ كاُ ِارا واَ ذاك  
 كان وإطَ اذا ِذىاة عماٜ طاعاٛ أٔ      ٔلكاَ ذكاس اهلل يف   -كاُ ِارا واَ ذكاس اهلل   

عؽت رٌ تقةتعه قاعة٘ رّ    ا٤مز( رٖ ررز ا  وت را مْقً ٓ ّر (وعؿٗٛ
ةؾةةٔ٘ ا , تَوةةه علةةٙ مةؾةةٔ٘ ٍةةْ رٌ ختتةةار قاعةة٘ ا  ّتةتةةة  عةةً م  

 إٌؿااف أغاد ا٧عىااه ث٦ثاٛ:      (: قةْل ارؾةا ق    ّرّٖ عطزق رثدٗ 
ْ    هلاا واٍّي بػا١ إ٥ ز   الٍاع وَ ٌفطاك ستاٜ ٥ تسقاٜ       قاٗة هلاي وٍّاا مبجما

ٔوٕاضاتك ل٨خ يف املاه  ٔذكس اهلل عمٜ كن ساه  لٗظ ضابشاُ اهلل ٔاؿىاد هلل ٥ٔ   
ٔز   ٔإذأز  عمٗك غ١ أوس اهلل بْ ألرت باْ   إذاالْ إ٥ اهلل ٔاهلل اكرب فقط  ٔلكَ 

ٔلكَ ذكس اهلل عٍدوا اسن   ّوت رّآ٘ ارؾة ّق   ((عمٗك غ١ ٌّٜ عٍْ تسكتْ
وَ بااه: ٥ الاْ إ٥ اهلل كمؿاّا  لان       (: ّقال   (,(عمْٗلْ ٔعٍدوا سسً 

 . ((أُ وذصٓ ٥ الْ إ٥ اهلل عىا سسً اهلل ٔإل٦ؾْاؾٍٛ  
ّعةقةَا متفةس    ا٨صةيا  ٍذِ ارزّآاا اركثدٗ ّ دٍا ؽةعٔع٘  

 ا٨صة٣و علٙ رّآتَا عؽت رٍا ا٤خةار رّ بةت رٌ ٓف  رعاظه علناٛ 
ُ عارلضاٌ مةا مل ٓيقةه   ّرراعز مفكزُٓ عأٌ ررز ا    ارةذرز عةادتْارا   إرٔة
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 ٢ ّمامل ٓقرتٌ عُ ا٢عتقةا  ارؾةعٔ  ّارتقةْٚ ّارةْر  عةً ستةارو ا       
 . ٓيف  ارذارز ٢ّ ٓفٔ  ارقارٖٛ

ٍذِ ا٦ٓة٘ ارغةزٓف٘ رمزتيةا رٌ ىةذرز ا  صةةعاىُ ّّعة تيا جبةشاٛ         -6
ىُ ارذرز ٍّْ رٌ ٓذرزىا ا  رنا ررزىاِ, ثةه رمزتيةا رٌ ىغةكز ا  صةةعا    

, 16(اريعةا: ( ّاٌ تة ّا ىةنة٘ ا  ٢ حتؾةٍْا   ّىةرتح رُ عيةنُ علٔيا 
ّىَت عً اركفزاٌ عا  ّاركفزاٌ ريةنُ ّادتعْ  ٢٦ُٜ, ّق  راٌ مةً  

الماّي أعا  عماٜ ذكاسك      ( عقٔف ؽةلْاتُ قْرةُ:     عاٛ رصْل ا   
 . ((ٔغكسك ٔسطَ عبا تك

ْال  عيةنُ ّا٢ٜةُ  ّمةيٙ عكز ا  صةعاىُ ٍْ ا٢عرتاح رلنيةه ار
ّرفقةةارُ ارةة  ٢   عإلضةةاىُرلنعضةةً انتابةة   ّا٨قةةزارارةة  ٢ حتؾةةٙ 

 تضتقؾٙ. 
ّمةيٙ  ٢ تكفزٌّ(: ٢ جتعة ّا ىةةه ا  ٢ّ ختفٍْةا ٢ّ تيكزٍّةا     

 رّ تضرتّا رثزتَا . 
عؾْر ث٣ثة٘ رٓقةاع, كتٔةَةا    ّٓتعقس عكز ا  ّتزك اركفزاٌ عيةنُ 

ّركً رفقةلَا يخزٍةا رنةا ٓتةةؽت      ,ةعاىُ  ّـتامَا مطلْب رُ صستةْب 
 مً ا٤خةار, ٍّٕ:

ارثيةاٛ ّاذتنة    عةارقْل, ّمةً قةال       ّإظَارا٤ّل: ارغكز عارلضاٌ 
عكز رةا ىةةه ا  صةةعاىُ رنةا بةاٛ وت اذتة ٓ         ر ٚ اذتن   ( فق  

 علُٔ ارؾ٣ٗ ّارض٣و. وا ضعً ار
قة  قلةةُ علةٙ    ارثاىٕ: ارغكز عارقلف عأٌ ٓزٚ ـتةاو ىةنةُ مةً ا  فٔة   

 ,٢ حتؾةةّٙ عةةكز ا  ّٓةةةرتح وت عاقيةةُ عةةيةه ا  علٔةةُ ٍّةةٕ ٢ تةةة    
فٔكٌْ ٍذا ارغكز مؾة اقاع رغةكز ارلضةاٌ ّعزٍاىةاع رؾة ق انتقةال, قةال        
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َّ َلكَياِث٫ ََ٘تكِد٬دٌ    صةعاىُ   ْٛ ِا ٍَكْرُر َٔ ْٛ ٦ََ٘كِئٟ  ُٕ ْٛ أَلِا٬َد٠َّ َْٕرُر ْٛ َِ٘ئٟ َش ُٕ ََثُّ  َٞ َّ َْ َرَؤ , 7:إعةزأٍه ( ٦َِا
 . ((وَ اٌعي اهلل عمْٗ بٍعىٛ فعسفّا بقمبْ فقد أ ٝ غكسِا  ّقال ارؾا ق: 

ارثار : ارغةكز عا٤عقةاٛ ّادتةْارا عةأٌ ٓؾةزح ىةةه ا  علٔةُ وت        
ابتيةةاب ستارمةةُ ّمةغْفةةاتُ, ٍّةةذا ٍةةْ ارغةةكز    قاعتةةُ ّرفةةْاىُ ّوت

, ٍّذا ٍْ ارذٖ اٌاركفز اذتقٔقٕ ّاركاعا ارؾا ق عً ارغكز ّع و
يٓاا مً ارقزيٌ رةثدٗ ّرّآةاا مةً ارضةي٘ ع ٓة ٗ, قةال ا         ُإرٔ عت 

ْٛتةاؾت:   ١َُٜز ْٛ ٦َآ َْٕرُر ْٛ ِاٞ َش ُٕ ُٗ ا٣ُّٙ٘ ِثَمَياِث ٍَْم ََثِّك٫ َِ٘٭ْجُٙك٫٠ِ٧َ   ,  147(اريضاٛ:َّب ٬َ  ِٗ ِٜٟ ٌَْع ٤ََيا 

ٍََر َٔ  َٟٜ ٍِْس٣ِ ٦َ ُُٕر ١َِ٘ َٝب ٬َْت ٌَِب٠َّ ََٕر  َٜٟ َش ٍُُر ٦َ ْٔ ْٚ َأ ُُٕر َأ َٔكِر٬ٌٛ     َأَأْش ََثِّك٫ َو١ِك٫َ   َّ ِا٠َّكب  ,  40(اريعةا: ٌَكِب

ٍُكككك٧َاً    َٔ َّككككب  ِٔرًا ٦َِا َّككككب َشككككب َٗ ِا ْٟ    ,  3:ا٨ىضةةةةاٌ(٤َككككَد١َ٬ْب٢ُ ا٘سَّككككِج٭ ِّكككك ُٔككككٟ  ٌَبْلُجككككْد ٦َ ِٗ اَّ٘ٙكككك٣َ  َثكككك

َٟ ِِٔر٬ غكس كن ٌعىٛ الٕزع عىا سسً   (: , قال رمد انت١ميؽت  66(ارشمز:ا٘تَّب
غااكس الٍعىااٛ ادتٍاااب   : (  ارؾةةا ق  ّقةةال رعةةْ عةةة  ا((اهلل تعااا 

ّق  صةٝا ارؾةا ق:   ((احملازً  ٔمتاً الػكس بٕه السدن: اؿىد هلل زب العاملني
كز ل  ارا فةلُ ارزبا راٌ عارزاعل فأباب: ىةه, قٔا: ما ٍْل غٍا رل

وىد اهلل عمٜ كن ٌعىْ عمْٗ يف أِن ٔواه  ٔاُ كاُ لْ فٗىا أٌعي عمٗاْ يف  قةال:   
لس فٔنا رىةه علةٙ عةة ِ وت مارةُ     ( رٖ ّاٌ راٌ   صةعاىُٞوالْ سق ا ا

 اِ, ّ ن  ا  علٙ را ىةن٘ ّا اٛ لس ا  علُٔ ارذٖ فزفُ وت مارةُ  ر
ارذٖ ٍْ ىةن٘ مً ا  ٓكٌْ عارزاع لس ارغةكز, ّفقيةا ا  رةذرزِ لةس     

 ررزِ ّعكزِ اىُ مسٔ  زتٔف .
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى
ََا َعبب ِٞ  َؽز٩َّ ِا َِْعُم٧ ََةِّ ا  َٖ َِب ٧َُْٝد  ُٛ اْ٘ ََّٔٙب ِا٥ََّ٠ب  *َأَؽَد٤ُ ُْٔذ  َٝب َرَر ٌِ٭ ُٗ َهبِ٘ؾًب  َٝ ََ٘م٫ِّٙ َأْل

َٞ ِٚ ٬ُْجَمُض٧ ََاِر٥ِٛ َثْرَاٌؿ ِا٩َ٘ ٧ْ٬َ ٦َ ِٟٜ َِبِر٥َُٙب ٦َ ٌَٝخ ٧َ٤ُ  َِٙٔ 

ٍاتاٌ ا٦ٓتاٌ انتٝ٘ ّا٦ٓ٘ ارضاعق٘ علَٔا مً صْرٗ انتة١ميؽت, ٍّةٕ    -1
ٔةة٘ بلٔلةة٘ تقةةنيت ؽةةفاا انتةة١ميؽت ّـتٔٔةةشٍه عةةً اركةةافزًٓ  صةةْرٗ مك

ّتةزفت رتةغد انت١ميؽت ؿتا رع ِ ا   ه مً لضً ادتشاٛ علٙ لضً 
ؽئةَه ّكتٔا ؽفتَه وت عامل ارتكلٔا رنا تةزفت ٢ىذار ارمانتؽت 
ّاركافزًٓ مً صْٛ ّعٔ  ا   ه علٙ رفزٍه عا  ّظلنَةه ٤ىفضةَه   

ٍاتاٌ ا٦ٓتاٌ تذرزىا عانتْا ّما عةة  انتةْا ّمةا    ّاضتزافَه عً اذتس, ّ
ٓتنياِ ارمانتٌْ لؽت مةةآيتَه ىةذر انتةْا, ٍّةٕ عمة٘ رلنة١مً ّتةذرزٗ        
رلنضله رٌ ٢ ٓغفا عً انتْا ّا٢صتة ا  رُ ّق  رّٖ عً رصْل ا  

 رٔطل قال ؽةلْاا ا   متة  ٗ عي ما صٝا: رٖ انت١ميؽت ر ( عطزق
 . ((ٔأغدِي لْ اضتعدا ّاأكجسِي ذكسّا لمىٕت  علُٔ  

 ((..ستٜ اذا داٞ أسدِي املٕت   -2
  َ ا مةةً ا٦ٓةةاا ارمةةاٍز مةةً صةةٔاق ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ ارتةاقَةةا ؿتةةا صةةةق

ه: اٌ ٍةةذا إ٢ رصةةاقد  ىكةةار ارمةةانتؽت انتةةةا  إؾت ا  ّقةةْ    اذتارٔةة٘ ٨
ر ا  صةةةعاىُ علةةَٔه بعةةْ ٍه ّاىكةةار ّؽةةفَه رب    اىكةةا٤ّرةةؽت ّإ

 ُ صةعاىُ.. ٍة٢١ٛ ارمةانتٌْ انتيكةزٌّ ارا اصةتنزّا وت    ارةةا  ؿتا ٓتيشِ عي
  ٛ ذتمةةاا ا٤بةةا ّٓغةةزح   ظلنَةةه ّاىكةةارٍه ّبعةةْ ٍه لتةةٙ جتةةٕ

انتْا علَٔه عآيْا لقٔق٘ ما اىكزّا ّعاٍ ّا ؽ ق مةا ّعة ّا ّلةس    
فٔتعضزٌّ لٔيٝذ علٙ قة  ما ؽيةْا ّٓي مٌْ علٙ صْٛ مةا   ,ما اىذرّا

زب   ارةْ ٗ رلةنا ّٓضةتغٔثٌْ ا   رىكزّا ّٓتنيٌْ ارزبة٘ إؾت ار ىٔا ّ
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مةةً مةةال ّعٔةةال ّارتةاقةةاا  ((ٌ٘ لعماا٘ أعىاان ؾاااؿّا فٗىااا تسكااة زدعاإا
( (رة٣  ّع٣قاا, ركً ارقاىٌْ ا٢ ٕ ٓزف  ّارققاٛ ارزعْعٕ ٓةز     

ققٕ ارققاٛ ّاىتَٙ ا٢با ف٣ عْ ٗ ٢ّربة٘ عة  ارْٔو اىَا رلن٘ ٍْ 
ّباٛ ّقةت اذتضةاب ّمةً    قاٜلَا ّارك٣و صَا ّق  مقٙ سمً ارةنا 

ٚ ّراَٜه عزسخ ّرمامَه عامل ّلٔاٗ  ٓةْو ٓةةثةٌْ ّاؾت صةاع٘     إؾت رخةز
 ا  وت عامل ارقٔام٘ .  إؾتٓقْمٌْ ّٓزبةٌْ 

 ((ب ازدعٌٕ٘زستٜ اذا داٞ أسدِي املٕت باه:   ٓمَز مً قْرُ تةاؾت  -3
لا عُ ا٤با ّرعزح علُٔ انتْا تيكغا رُ لقٔق٘ مل  إرا ا٨ىضاٌاٌ 
ذا ٓضةتغٔ   ق  رةُ رمةز مل عتةط عةُ فٔنةا صةةس, ّرة       ررَا مً قةا ّٓتٓ 

ٍةة٢١ٛ ارمةةانتٌْ رعَةةه ٓطلةةةٌْ ارزبةةة٘ ّٓتنيةةٌْ ارةةةْ ٗ ّٓقةةةٌْ وت      
 اذتضزٗ علٙ صْٛ ؽيةَه ّفضا  لا ه. 

رّفةعتَا ا٤لا ٓة    ّعة  ا٦ٓاا ارغةزٓف٘   رر تَاٍّذِ اذتقٔق٘ 
ت ارزّآةاا وت  ختلفة ٔ   رةت علةٙ انتةآية٘ ّانتكاعةف٘ ّإٌ إ    اركزقت٘ ل

وت رٌ ارلعمةاا ا٤خةدٗ مةً     إعةكال عة  انتقةامؽت ّارتفاؽةٔا, فة٣    
ا٦خةزٗ   إماراآكغا ا  رُ فٔةآً عة  انت٣ٜك٘ ّٓزٚ  ا٨ىضاٌ ىٔا 

( ّعلٔةةةاع ّقةةة  رّٚ انتضةةةلنٌْ قةةةْل علةةةٕ   ّٓغةةةاٍ  رصةةةْل ا    
 -رلؾعاعٕ ادتلٔا اذتارث عً عة  ا  ا ن اىٕ:

 مً م١مً رّ ميافس قة٣ع  ٓزىٕٓا لار ٍن اٌ مً قتت 
( قةال:  نٕ عةً بةاعز عةً عةة  ا  اٌ رصةْل ا        لّٓاخزج ار 

الٕفاٚ هىع لْ كن غ١ ميٍعْ عَ اؿق فٗذعان باني عٍٗٗاْ      ا٫ٌطاُإذا سكس   
ّمً ٍذِ ارزّآة٘   ((عٌٕ٘ لعم٘ أعىن ؾاؿّا فٗىا تسكةفعٍد ذلك ٖقٕه زب ازد
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  ّ انتكاعةةف٘ لةةةال ا٢لتقةةار ٢ ختةةةتؿ   ارغةةزٓف٘ ٓتةةةةؽت ريةةا اٌ انتةآيةةة٘ 
عارمةةانتؽت ّاركةةافزًٓ عةةا تةةةه انتةة١ميؽت ٍّةةذا هتةةا ؽةةزلت عةةُ عةة ٗ مةةً 

َٟ    ا٦ٓاا اركزقت٘ ّرثزٗ مً ارزّآاا ارغزٓف٘, قال ا  تةةاؾت:    ٬َكب َأ٥َُّ٬كب اَّ٘كِي٬

٬َ َٟٜ ِْٔر ا٣َِّٙ٘ ٦َ َِ ْٛ َلٟ  ُٔ َُ ْٛ ٦ََ٘ب َأ٦َْ٘ب ُٕ ٧َْٜاُ٘ ْٛ َأ ُٕ ٥ِْٙ ٧١َُٜا َ٘ب ُر َٞ }آ ُٛ اَْ٘خبِسُر٦ ٤ُ َٓ ٌَُؤ٦َِْ٘ئ  َٓ ََِ٘  ْٗ ٧ُّا ٍَْٜم { ٦ََأ٠ٍِ
ٍٗ َِِر٬كتٍ      ََةِّ ٧ََْ٘٘كب َأخَّْرَر١ِك٫ ِاَ٘ك٩ َأَعك  َٖ ٌََ٭٧ُّ ٧َُْٝد  ُٛ اْ٘ ُٔ ِٗ َأٞ ٬َْؤِر٫َ َأَؽَد َِْج  ِّٟ  ُٛٔ ١َِْب َََا َّب   ِٟٜ   ََ ٌََؤهَّكدَّ

   { َٟ َٟ ا٘صَّككككبِِ٘ؾ٭ ِّكككك ُٔككككٟ  َٝكككككب       { ٦ََ٘ككككٟ ٬ُككككَئخَِّر اَّ٘ٙكككك٣ُ   ٦ََٔٓأ ََا َعككككبب َأَع٥َُٙككككب ٦َاَّ٘ٙكككك٣ُ َخِج٭ككككٌر ِث ٍْسككككًب ِا ٠َ

 َٞ َُٝٙك٧ , ّق  رّٚ اررتمذٖ: اٌ رب٣ع مً انتضلنؽت مسة   11-9(انتيافقٌْ:َرْم
وَ كاُ لْ واه ٖبم ْ سار بٗاة زباْ أٔ    ل  ا٤م٘ اعً عةاظ  ر (ٓقةْل:   

ً ( فقةال ارزبةا:  ٓةا اعة    ػم عمْٗ فْٗ شكاٚ فمي ٖفعن ضأه السدعٛ عٍد املإت 
صأل ارزبة٘ اركفار( فقةال رةُ اعةً عةةاظ:  صةأتلْ       إفتا ,تس ا عةاظ إ

تة ل   فإىَةا علٔك قزيىةاع( ّقةزر ٍةذِ ا٦ٓةاا ارث٣ثة٘ مةً صةْرٗ انتيةافقؽت,         
عْفْا علٙ رٌ ارذًٓ يميْا ارا رتٙ انتْا رل ٍه ٓزٚ عٔٝاع ّٓيكغا 

ارةة ىٔا ّاؾت ربةةاٛ  إؾترةةُ مةةا ٓةة عِْ إؾت صةة١ال ارزبةةة٘ ّقلةةف ارةةةْ ٗ 
رمة  قزٓةف رٔتة ارك تقؾةدِ وت عةامل ارة ىٔا عةً         إؾتأخد ا٤با ّرةْ  ت

ىمد اذتج ّارشراٗ ّركً ٢ ظتاب انت١مً رنا ٢  ا٨ ٔ٘عة  ارتكارٔا 
ٓزب  ارمامل اركافز, ّمً ٍيا رفا  كت  مً رع٣و انتفضزًٓ رارقزقيب 
ّارط صٕ  ر (: اٌ وت ا٦ٓ٘  ٢ر٘ علٙ رٌ رل اع مً ارياظ ٢ قتةْا  

: رٍْ مةً   ختزج رّلُ مً عامل ار ىٔا قةا رٌ ٓةزح ميشرتُ عي  ا ٢ّ
ف ارةةْ ٗ  إر ر٢ْ ررك نتا صةأل ارزبةة٘ ّمةا قلة     رّرٔاُٜ رو مً رع اُٜل

 ا رةلُ ٓت ارك ّٓةنا ؽاذتاع فٔنا تزك . ّارةتأخد وت ا٤ب
زب ازدعٌٕ٘ لعما٘    مقافاع إؾت قْرُ:  –ّق   رت ع ٗ مً ا٦ٓاا  -3

علةةٙ اٌ انتقؾةةزًٓ وت ر اٛ لقةةْق ا  ّفزاٜقةةُ لةةال    ((أعىاان ؾاااؿّا
التقةةارٍه ّمةةةآيتَه ٓضةةأرٌْ رعَةةه ارزبةةة٘ ّٓطلةةةٌْ تةةأخد قةةة     
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ٍااا ٌعىاان فازدعاـ قةةال تةةةاؾت لكآةة٘ عةةيَه:    ارةةزّا ٢ّا لةةؽت ميةة 
ٔأكاَ   رب ر٢ْ رخزتين إؾت ربةا قزٓةف فأؽة ق     , 12صو ٗ:( (ؾاؿّا

ا ٌاااس  ٥ٔ ٌكااارب بئٖاااات   ٖاااا لٗتٍااا   , 10انتيةةةافقٌْ: ((واااَ الؿااااؿني 
ٌ ٓزب  لتٙ ٓؾ ق , فٔتنيٙ ارغقٕ لال ا٢لتقار ر27:(ا٢ىةاو(زبٍا

ً      عوٓاا  مةالٍ  رعُ ّٓةرتح  قْقُ ّفزاٜقُ ّٓةنةا ؽةاذتاع فٔنةا تةزك مة
رٍلةةَا ّمضةةتعقَٔا, ّقةة   قةةُ وت لةةج مفةةزّ  رّ سرةةاٗ ّابةةة٘ ميةة عاىفا

شكاٚ لسز عاَ   وَ وٍع برياطّا وَ رّٖ عة ٗ قزق عً علٕ ّرعياُٜ اركزاو 
ىا ٖتؿد  مباا  ٗٔاٌْ ٖطأه السدعٛ عٍد  ّٕز اوازات املٕت ك ا٫ض٦ًٔفاز   ا٫مياُ

, ثةه ٓقةز٠ٌ   ( ا٦ٓة٘    ((فسقْ اهلل عمْٗ يف أوٕالاْ لكاَ ٥ هااب ٥ٔ ٖسداع    
 ارغزٓف٘, ٍّْ تطةٔس ر٧ٓ٘ علٙ اظَز مؾا ٓقَا. 

(: بْاب ؽارخ ّر   ّافة  ّىفةٕ قةاق , ٢ عةْ ٗ     (ك٦   -5
 ٢ ربة٘ إؾت عامل ار ىٔا. ّ

( ص١ال ارزبة٘ ّقلف ارةْ ٗ رلن٘  ٍْ قاٜلَا( مةا  (اٌّا كمىٛ  
ررخؿ قْ ا ّرٓضز ىطقَا عي ما ٓةآً انتزٛ ما ٓكغا رةُ اذتةس, ركةً    

ْ    ٢ تيفةة  اري امةة٘ ٢ّ جتةةاب ارةة عْٗ     ( (ٔلاإ ز ٔا لعااا ٔا ملااا ٌّاإا عٍاا
 .  28ا٢ىةاو:

 -:((عجًُٕٖٕ ٖب إ ٔوَ ٔزاّٟي بسشخ    -6
ار سخ: ٍْ اذتابش عؽت رمزًٓ ّارفاؽا عؽت عٔٝؽت, ّٓزا  ميُ وت 

وت مزلل٘ متْصط٘ عؽت عامل ار ىٔا  ا٨ىضاٌا٦ٓ٘ عامل ارق  ارذٖ ٓةٔغُ 
 ّارتكلٔا ّعؽت عامل ا٦خزٗ ّاذتضاب. 

ٌ انتضةتقةا  زتةاس ٓةزا  ميةُ  امةامَه( عةيآة٘ ر      :(ّمً ّراَٜه(  
و ٓطلةف اريةاظ ٍّةه ٓضةدٌّ ضتةِْ, فَةْ       ارشمةاٌ ّا٦تةٕ مةً ا٤ٓةا     ًم
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فاصتة  رُ, ّقْريةا   رمامكّراَٜه ٍيا ىمد قْريا  ّراٛك سّاج( رٖ ٍْ 
 ّراٛك مْا( رٖ ٍةْ قة امك فاصةتة  رةُ, ّٓةزا  مةً ا٦ٓة٘: ّرمةامَه         

ْٓو ٓةةثٌْ فاصتة ّا رُ, ٍّذِ ادتنل٘ ارغةزٓف٘ رثةتةت لقٔقة٘     إؾتعزسخ 
لقٔقة٘ عةامل ارة سخ ٍّةْ ارةةامل       ٔةٔ٘  امغ٘ ّلو٘ قزيىٔ٘ قةاٍزٗ ٍةٕ   

اذتابش عؽت عامل ارة ىٔا ارةذٖ ٓيتَةٕ عةانتْا ّعةؽت عةامل ا٦خةزٗ ارةذٖ         
, ّق   رت علٙ ا٤ر صال٘ ارةز   إؾتٓةت ر ْٓو  ٓةةثٌْ مً قةْرٍه 

ٍذِ اذتقٔق٘ ع ٗ مً ا٦ٓاا ّرثزٗ مةً ارزّآةاا, قةال ا  بةا ّعة٣:      
 ْٛ ١ُُٔز َٞ ِثب٣َِّٙ٘ ٦َ ٍُُر٦ ْٕ ًَ َر َّ      َْٔ٭ ْٛ ُصك ُٕ َّ ٬ُْؾِ٭ك٭ ْٛ ُصك ُٕ ِٝ٭كُز ٬ُ َّ ْٛ ُص ُٔ ٌََؤْؽَ٭ب ٧َْٜارًب  َٞ  ا٘٭ك٣ َأ , 28(ارةقةزٗ: ُرْرَعُمك٧

ٍّةةذِ ا٦ٓةة٘ ّافةةع٘ ار ٢رةة٘ علةةٙ ثةةةْا عةةامل ارةة سخ لٔةة  ٓضةةأل      
رٔا  ,٢ ص١ال تةزح ّاصتة٣و ,صةعاىُ اركافزًٓ ص١ال تقزٓز ّتْعٔا

 ّ ا فألٔةاره ٍةذِ اذتٔةاٗ    مْاتةاع قةةا ٓةْمكه ٍةذ    قة  ريةته ر  تكفزٌّ عةا  
ُ ار ىٔا عة  رٌ مل تكْىْا رلٔاٛ ثه قتٔتكه ثةه عتٔةٔكه ثةه     تزبةةٌْل   إرٔة

ا  ٢ ٓضتقٔه  إؾتٍذا اررتتٔف ّارتكزار وت ا٨مات٘ ّا٢لٔاٛ ثه ارزبة٘ 
إ٢ م  اثةاا عامل متْصه عؽت عامل ار ىٔا ارذٖ فُٔ إلٔاٛ عقٔف انتْا 

ٛ ّعة  ّربةْ  ٓضةةقُ    لٔاٛإّارة و ّعؽت عامل ا٦خزٗ ارذٖ فُٔ   إلٔةا
علةٙ ثةةْا    رخزٚوت ار سخ ّارق , ّمً ٍذا ارتقزٓف تتق   ٢ر٘ يٓ٘ 

عامل ار سخ ٍّْ قْرُ تةاؾت لارٔاع قْل ارمانتؽت ّاركافزًٓ ْٓو ارةةة   
١ٌَْككب ِثككُي٠ُ     ّاريغةةْر   ٌَبْلَزَر  ِٟ ِٟ ٦ََأْؽَ٭ْ٭َز١َككب اْص١ََزككْ٭ َٜز١ََّككب اْص١ََزككْ٭ ََث١ََّككب َأ ِّككٟ   َِككب٧ُ٘ا  ْٗ ِاَ٘كك٩ ُخككُر٦ٍط  ٥ٌََكك ٧ِث١َب 

 ٍٗ , ّرةة٢ْ ثةةةْا اذتٔةةاٗ وت عةةامل ارةة سخ ّارقةة  مل تتعقةةس 11(انتةة١مً:َسكِج٭
ارثاىٔة٘ ارة  ؽةزلت عَةا ا٦ٓة٘ اركزقتة٘ ارة  ؽةْرا ريةا لةدٗ            ٘ا٨مات

ارمةةانتؽت ّافةةطزاب اركةةافزًٓ ارةةذًٓ رىكةةزّا وت عةةامل ارةة ىٔا ارةةةة        
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ٛ ْٓو اريغةْر ّقامةت ارقٔامة٘ ّقة  ررّا     ثه با ,ا  إؾتانتةا  ّّاريغْر 
ماتتَه عة  اذتٔاٗ ار سخٔة٘ ّتٔقيةْا ؽة ق    عة  اذتٔاٗ ار ىٔا ثه إ إماتتَه

انتةا  ّلس اذتضةاب فةاعرتفْا عةذىْعَه ٢ّا لةؽت ميةاـ, ٢ّ صةةٔا       
 مل . ارليزّج ّارت٣ـ وت راك ارة

ّق   رت ارزّآاا اركةثدٗ علةٙ رٌ ارةزّا تلتقةٕ جبضة ٍا       -7
رٌ ٓق  رّ تقرتب ميُ, ّاكت  انتضلنٌْ قاقةة٘ علةٙ صة١ال ملكةؽت     عة  

ٓضأ٢ىُ عً  ٓيُ ّعً عقاٜة ِ ّعةً رعنارةُ وت     رلنٔت عة   خْل ارق 
ارقة  ّعذاعةُ    ٘ىٔا, رنا اكت  ارةلنةاٛ ّانتتكلنةٌْ علةٙ فةغط     عامل ار

 ّثْاعُ . 
(: اٌ ارةذىْب  قال عنةز عةً ٓشٓة   ر ( نت٢ْىةا ارؾةا ق       

أوا يف القٗاوٛ فكمكي يف اؾٍٛ بػفاعٛ الٍيب املطااع أٔ    رؾا ق: رثدٗ فقال ا
( قلت: ّما ار سخل فقال: (ٔؾ٘ الٍيب  ٔلك  ٔاهلل أؽٕف عمٗكي يف الربشخ

 . ((ًٖٕ القٗاوٛ إ القرب وٍر املٕت   
أغااد  قةةال:     ( ّرّٚ ارشٍةةزٖ  ر ( اٌ علةةٕ عةةً اذتضةةؽت 

ٖقًٕ فّٗا ومك املٕت ٔالطاعٛ اليت ٖقًٕ  ضاعات ابَ آ ً ث٦خ ضاعات: الطاعٛ اليت
اؾٍاٛ ٔأواا إ     إ فّٗا وَ بربٓ ٔالطاعٛ الايت ٖقإً فّٗاا باني ٖادٙ اهلل فأواا       

ُ     ثه ت٣ قْرُ تةاؾت   ((..الٍاز ّقةال:   ((ٔوَ ٔزاّٟاي باسشخ إ  ٖإً ٖبعجإ
ِٕ القرب ٔاُ هلي فْٗ وعٗػٛ قٍكّا  ٔاهلل اُ القرب لسٔقٛ واَ زٖااض اؾٍاٛ أٔ      
 (. (فسٚ وَ سفس الٍازس

(: رٓفلةةت مةةً ّصةةأل رلةة  انتةة١ميؽت رعةةا عةةة  ا  ارؾةةا ق   
ٌعٕذ باهلل وٍّاا  واا أبان واَ ٖفماة واَ قا طٛ        فغط٘ ارق  رل ل فأبةاب   

 (.القرب
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ّوت عةة ٗ مةةً ارزّآةةاا ارغةةزٓف٘ رٌ انتٔةةت ارا رقةة ِ رِّّ بةةاِٛ 
وت رعنارةُ   ملكاٌ ّصأ٢ِ عً  ٓيُ ّعً عقٔ تُ ّربزٓا مةُ حتقٔقاع ّافٔاع

ّتؾزفاتُ وت عامل ار ىٔا فاٌ راىت ربْعتةُ خةداع ّؽة ق فَٔةا ىا اٍنةا      
ميا  مً ارضناٛ  ؽ ق عة ٖ( افزعْا رُ وت ق ِ مً ادتي٘, ّافتعْا رُ 

ادتي٘ ّررةضِْ مً ثٔاب ادتي٘ لتٙ ٓأتٔيا, ّما عية ىا خةد    إؾت اعوت ق ِ عاع
 إؾتقة ِ ّٓفةت  رةُ عةاب      رُ, ثه ٓقال رُ:   ىْم٘ ارةزّظ, ّٓفض  رةُ وت 

ٌِك٫     ادتي٘ ٍّْ قْل ا  صةعاىُ   ِٖ ا٘ضَّبِثِذ ٌِك٫ اَْ٘ؾَ٭كبِح ا٘كد٠َُّْ٭ب ٦َ ٧َّْ ٧١َُْٜا ِثبْ٘ َٟ آ ٬َُضجُِّذ ا٣ُّٙ٘ اَِّ٘ي٬

ّ رعنارةةةُ صةةةٔٝ٘ , ّامةةةا ارا راىةةةت عقاٜةةة ِ عاقلةةة٘ ر27(اعةةةزأٍه:اٮِخكككَرِح
كةاٌ عةأمز ا    ز  ا٤ق ظ وت عامل ارة ىٔا فةت  انتل  ميعزف٘ عً با ٗ ارغ
اريار ّررةضِْ مً ثٔاب اريار ّصلطْا علٔةُ وت   إؾتبا ّع٣ وت ق ِ عاعاع 

ىةةْر عةا  مةً صةيه ا  ّىضةأرُ       -رٖ لٔ٘ رةةدٗ –ق ِ رذا ّرذا تئياع 
 ارتْفٔس رلقْل ارثاعت وت اذتٔاٗ ار ىٔا ّوت ا٦خزٗ .
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى

 ُِ َِْا َٝبب  َٞ }٫ٌِ٦َ ا٘سَّ َٜب ُر٧َلُد٦ ٦َ ْٛ َٝبب ُٕٕٕ ََةِّ ا٘سَّ ٧ٌََ } 

َٞ ْٛ َر١ِؽ٧ُّ ُٕ َٜب َأ٠َّ  َٗ ِّْض  َُ َِْض ِا٣َُّ٠ ََ٘ؾ  (٦َاَْ٘ؤ
ً مةةةً صةةةْرٗ ٓتةةةاٌ ارثاىٔةةة٘ ّارثارثةةة٘ عةةةة  ارةغةةةزٓ ٍاتةةةاٌ ا٦ -1

تْلٔةة  ا  بةةا ّعةة٣  إؾتارةةذارٓاا, ٍّةةٕ صةةْرٗ مكٔةة٘ تةة عْ اريةةاظ 
ختْح ادتال ًٓ مً اريةار ّارةةذاب   ْٓو ارقٔام٘ ّ إرُّٔتذرزٍه عانتةا  

ا٤رٔه ّتةغز اثضيؽت عادتي٘ ّارثْاب اركزٓه, ٍّاتاٌ ا٦ٓتاٌ عةةة٘ مةً   
عةف ارتْلٔة  ارضةلٔه ّارةٔقؽت ارقةْٓه عارْالة  ارةمةٔه ٓقؾة  ميَنةا         
تزعٔةة٘ ارةةةةا  علةةٙ ا٢قنٝيةةاٌ عةةارزاسق اركةةزٓه ّا٢ٓقةةاٌ عْعةة  ارةةةارٟ  

 ارةمٔه . 
ارضناٛ اصه نتا ع٣ ّارتفة , ّٓةة  عةُ     :((ٔيف الطىاٞ زشبكي   -2

 عً را رمز عاٍل مزتف  . 
 ا٨ىضاٌٍْ اصه رلةطاٛ ّاذتي ّاريؾٔف ارذٖ ٓيتف  عُ ارزسق: 

مةةً  ةةذاٛ رّ رضةةاٛ رّ فةةزاؼ رّ عقةةار رّ سّبةة٘ رّ  وت لٔاتةةُ ّمةاعةةُ 
 ضتْ ررك .  رّر٢ّ  

3-    ُ ٔيف الطاىاٞ    : عطةا علةٙ ادتنلة٘ ارضةاعق٘     ((ٔوا تٕعادٔ
ّارماٍز تةلس ارْعْ  ّارتةاقَةا   ,ٌّ عُ وت ارضناٛ ع( رٖ ما تْ(يزشبك

َٞ   ؿتةةا صةةةس مةةً ا٦ٓةةاا    ٍَْز١ُكك٧ ٬ُ َِ ْٛ َلَٙكك٩ ا١َّ٘ككب َٚ ٤ُكك ١ُٔككُزٛ ِثكك٣ِ    *٬َكك٧ْ ْٛ ٤َككَيا اَّ٘ككِي٪  ُٕ ٌِْز١َككَز ٦َُُِكك٧ا 

 َٞ ٍٞ  *َرْسكككَزْمِغ٧ُٙ ٌِككك٫ َع١َّكككبٍد ٦َُلُ٭ككك٧  َٟ ِّككك٭ ُٝزَّ َّ اْ٘ ََثُّ *ِا  ْٛ َٜكككب آَركككب٤ُ  َٟ َٓ آِخكككِي٬ ََِ٘ككك  َٗ َِْجككك َٔكككب٧٠ُا   ْٛ ْٛ ِا٥َُّ٠ككك ٥ُككك

َٟ , فنةةا تْعةة ٌّ عةةُ مةةً ادتيةة٘ ّاريةةار ّارثةةْاب  16-13(ارةةذارٓاا:ُْٜؾِسكك١ِ٭
ّارةقةةاب مْبةةْ  وت ارضةةناٛ ّوت ارةةة٣, ّقتكةةً رٌ ٓكةةٌْ انتةةزا : مةةا      
تْعةة ٌّ عةةُ وت ٍةةذا اركتةةاب ارةشٓةةش ّارغةةز  ارغةةزٓا ٍةةْ لةةس ثاعةةت  
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فٔكٌْ انتةيٙ رّص  ّٓغنا  ,علّٙمْبْ  قاٜه وت ارضناٛ ّوت اثا ا٤
 وت فنيُ ارْع  عادتي٘ ّارثْاب ّعاريار ّارةقاب .

 -(:(فٕزب الطىاٞ ٔا٧زض اٌْ ؿق وجن وا اٌكي تٍطقُٕ   -4
ٍذا مً ارةمةٔه ٍّةْ قضةه عمةٔه عةذاا ارةمةٔه بلةت عمنتةُ         

ٔيف الطىاٞ زشبكاي ٔواا     ّؽ قت يٓاتُ, رقضه صةعاىُ عأٌ ما ررزِ صةلفاع  
٘     ّرمةز س ثاعةت  ل ((تٕعدُٔ تةرتٓةُ ىمةد مةا     ّاقة  ٢رٓةف فٔةُ ٢ّ عةةَ

تيطقْىةةُ ّعةةةُٔ مةةا تتكلنْىةةُ, فكنةةا ٢ تزتةةاعٌْ وت ىطقكةةه اقنةةأىْا ٢ّ  
تزتاعْا وت ثةْا رسقكه وت اثا ا٤علٙ, ّرنا رىته متٔقيةٌْ ٢ تغةكٌْ   
وت تكلنكه تٔقيْا ٢ّ تغةكْا وت ؽة ق مةا تْعة ٌّ ّوت حتقةس ارثةْاب       

 نتً ٓضتعقُ .  ا٤رٔهقُ ّارةقاب ارةمٔه نتً ٓضتع
تفضد ارةزسق اركةاًٜ وت ارضةناٛ     إؾترٍف رثد مً انتفضزًٓ  -5

ٔوا اٌصه اهلل واَ زش     عانتطز ارياسل ميَا علٙ ا٤ر , قال ا  صةةعاىُ:  
, ّقة  رّٖ ررةك رٓقةاع عةً رصةْل      5ادتاثٔة٘:  ((فأسٗا بْ ا٧زض بعد وٕتّا

اف  فاىُ ارضةةف ارةمةٔه وت لٔةاٗ    ( ّركيُ تفضد عانتؾ اق ارْا   
ا٤ر  ّعنزاىَةةا ّافتاَٜةةا, ّقتكةةً تةنةةٔه ارةةزسق اركةةاًٜ وت ارضةةناٛ      

اثا ا٤علٙ رلنطز ّ دِ هتا ْٓب ِ ا  ّٓةةثُ ارٔيةا   مًّانتةةْث ارٔيا 
وت ا٤ر  هتةةةةا ٓكةةةةٌْ مق مةةةة٘ ٢ىتفةةةةا  اريةةةةاظ ّخدٍةةةةه ّرسقَةةةةه   

ا انتْبة٘ ذتؾةْل  ارغنط ّعشّ  ارقنز ّلزرتَن رإعزاقّاصتفا تَه 
ارلٔا ّاريَار ّتْار  ارم٣و ّارقٔاٛ ّحتقس ارؾٔا ّارغتاٛ ّارتزٓا 

 ّارزعٔ  ّما عارا ررك مً رصةاب اذتٔاٗ ّارةنارٗ ّا٢فتاٛ ر٥ر  . 



 015 ..........................................          مكارو ا٤خ٣ق

 إؾترؽةةا عمةةٔه مةةً رؽةةْل ارقةةزيٌ ا ا فةة٘  ٍاتةةاٌ ا٦ٓتةةاٌ  -6
ٔقً تقْٓةة٘ ارةةٔقؽت عزاسقٔةة٘ ا  صةةةعاىُ ّعؾةة ق ّعةة ِ اركةةزٓه ّارا تةة    

عةةأٌ مةةا ّعةة  ا  وت رتاعةةُ اسٔةة  مةةً ادتيةة٘ ّاريةةار ّارثةةْاب      ا٨ىضةةاٌ
ّارةقاب لس ّاق  ٢ ستار٘ لؾا رُ مةً ا ة ّٛ ّارضةكٌْ ّارؾة٣ا     

راق قةةه ارةٔقؽت, ٍّكةذا    ً ّارضلْك ما ٢ ٓةلنةُ إ٢ ا  ّمة  وت ارضدٗ 
 وت عاقيُ ّقلةةُ عةأٌ ا  راسقةُ ّاٌ رسقةُ مقضةْو وت      ا٨ىضاٌاقنأٌ  إرا

اثا ا٤علٙ ّمكتْب وت صوا ستفْظ ّرتاب مضةطْر لؾةا رةُ مةً     
ا٢صةةةتقزار ّارزرةةةٌْ اريفضةةةٕ مةةةا ٢ ٓةلنةةةُ إ٢ ا   ّمةةةً راق قةةةةه   

اتةة٘: اٌ رمةةد ةىارقةةاق , رّٚ ا٤ؽةةةذ عةةً  ا٨قتةةاٌا٢قنٝيةةاٌ ّارةةٔقؽت ّ
–اعمىٕا ٖقٍّٗا اُ اهلل تعا  ي هعن لمعبد   ( قال ٤ؽةعاعُ:  انت١ميؽت  

ٓ    ٔاُ ع  أكجاس مماا مساٜ لاْ يف الاركس       -ىة سٗمتْ ٔاغاتد طمباْ ٔبٕٖاة وكاٟاد
اؿكٗي  فالعازف بّرا العابن لْ أع ي الٍاع زاسٛ يف وٍفعتْ ٔالتازك لاْ أع اي   

  ْ ِ اريافةةة٘ ستضْصةة٘  رثةةاعمةةٔه ّي رمةةزٍّةةذا  ((الٍاااع غاا ٦ّ يف وكااست
عارْب اٌ نتً راٌ رُ عقا ّررقٙ ارضن  ٍّْ عَٔ  ّعؾةد, ٓكفةٕ مةً    

٢ّ فْتةةاع ّرٌ عتضةةً عنةة٣ع ٢ّ  ؽةة ق ارْعةة  رٌ ٢ غتةةاح ظلنةةاع  تةةٔقً 
قُ رٌ ٢ غتاح عٔلة٘ ٢ّ غتغةٙ   ؽيةاع, ّٓكفٕ مً رقنأٌ قلةُ عزس ٓضٕٛ

قضةنُ ا  رةُ مةً ارةزسق ٢ّ     نتةا   د ما ق رِ ا  رُ ٢ّ ٓزٚ ماىةةاع   فقزاع
 ٓةتق  بارةاع رزسقُ صْٚ ا  فٔكٌْ قاىةةاع عزسقةُ مْلة اع رزاسقةُ عةارزاع     

( ٤ىةنُ ٍّْ رعمه ارياظ رال٘ ٢صةٔنا رةْ عةزح اٌ رصةْل ا       
 . ((لٕ أُ أسدكي فس وَ زشبْ لتبعْ كىا ٖتبعْ املٕت  ٓقْل: 

آة٘ عةً ارةزاسق    ارضةناٛ ٍّةٕ ري   إؾتٍذِ ا٦ٓ٘ تضةي  ارةزسق    -7
اهلل ٖاسش     ا  ارزسق  إؾتك عغزاا ا٦ٓاا تضي  ارْال  اركزٓه ٍّيا
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ِن وَ لالق نري اهلل ٖسشبكي واَ الطاىاٞ     , 212ارةقةزٗ: ((وَ ٖػاٞ ب ري سطاب
ٔواا    , 26ارزعة :  ((اهلل ٖبطط السش  ملَ ٖػاٞ ٖٔقادز   , 3فاقز:( (ٔا٧زض

اُ اهلل ِإ الاسشا  ذٔ القإٚ     ,  6ٍةْ :  ((وَ  ابٛ يف ا٧زض إ٥ عمٜ اهلل زشبّا
ٓة   , ّ دٍا رثد ّرثد, ٍّٕ عاكتةَا ّعكثزتَا تز58(ارذارٓاا:(املتني

رٌ رسقَةةةه ّعطةةةاَٜه  إؾتتطنةةةؽت اريةةةاظ ّحتؾةةةٔا ارةةةٔقؽت وت قلةةةْعَه 
ّىؾٔةَه هتا ٓيتفةٌْ عُ ّٓزتشقٌْ ميُ مقضةْو  ةه عية  راسقَةه ستتةْو      
علَٔه عي  عارَٜه رتةتُ  ه م٣ٜك٘ رزاو وت رْا ستفْظ ّصوا ستةْك 

 إؾتنةةًٝ اريفةةْظ  ق  ٌّ صةةْاِ فلتطّرتةةاب مضةةةْك, فةةا  ٍةةْ ارةةزاس   
 ً مقضةةه مةٔغةةتَا ّرتعةةذر مةةً رٌ تغةةنلَا  عةةْٗ      إؾت راسقَةةا ّرتضةةك

باتاان اهلل أبٕاوااّا أبطااي هلااي زبّااي بٍفطااْ ثااي ي       (: رصةةْل ا   
َٓ      ةد ا  ٢ّ ت١مةا صةْاِ      إؾت, ٢ّ تيمةز  ((ٖؿدبٕٓ ََثِّك َٝكَخ  ََْؽ  َٞ ٧ُٝ ِّْسك ٬َ ْٛ َأ٤ُك

ْٛ ٌِك٫ اَْ٘ؾَ٭كبِح ا٘كد٠َُّْ٭ب ٦َ      َِّم٭َتكَز٥ُ ١َْٝب َثْ٭ك٥ُ١َٛ  ََِس  ُٟ َََعكبٍد َِ٘٭زَِّخكَي َثْمُعك٥ُٛ        ٠َْؾ ََ ََ َثْمكٍط  ٌَك٧ْ  ْٛ ٌَْم١َكب َثْمَعك٥ُ ََ

َٞ َُٝم٧ َّب ٬َْغ ِّ َٓ َخْ٭ٌر  ََثِّ َُٝذ  ََْؽ  . 32( ارشخزح:َثْمعًب ُسْخِر٬ًّب ٦َ
ّق   رت ا٦ٓاا اركثدٗ ّارزّآاا ارة ٓ ٗ علٙ رٌ ررساق  -8

  ق  فز  ارةةا  مقضْم٘ مكتْع٘ وت ارضناٛ, عا ٓمَز مً عةقَا اٌ ا
َِْض علٙ راتُ انتق ص٘ رسق عةا ِ ّشتلْقاتُ, قال صةعاىُ   ََآثٍَّخ ٫ٌِ اأَل  ِٟٜ َٜب 

ٍٟ ُِّج٭ َِٔزبٍة   ٫ٌِ َٗ ُٔ َََل٥َب  ُْٜسَز٧ْ َّر٤ََّب ٦َ ُْٜسَز  ُٛ ٥َُِب ٬َ٦َْمَٙ َِْا , ٍّةذِ ا٦ٓة٘   6( ٍةْ : ِا َّ َل٩َٙ ا٣ِّٙ٘ 
 -و لْٔاىةةةاعاىضةةةاىاع ر-ؽةةةزعت٘ وت رٌ رسق رةةةا مةةةً  ب علةةةٙ ا٤ر   

ّابةةف علةةٙ ا  الضةةاىاع ميةةُ صةةةعاىُ ّتفقةة٣ع ّتلطفةةاع ٍّةةْ ثاعةةت وت   
رتاب مةةؽت ّرةْا ستفةْظ, ّٓمَةز مةً عةة  ارزّآةاا ارغةزٓف٘ اٌ           

ْو رلةةةا , ٍّةذا   فق٢ْع مً رسقةُ ّسٓةا ٗ مةً خةدِ علةٙ ارةزسق انتقضة       
ال مً ارزسق ٢ ٓتأتٙ رلةةا  إ٢ عارض١ال ّار عاٛ ّا  عتف صة١ ارشاٜ  
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عة ِ انت١مً ٤ٌ ٓشٓ  مً رسقُ علةٙ مةا قضةنُ  ّقة رِ رةُ, قةال رصةْل        
كن  إ ا٧زض عمٜ عد  بطس املطس  إ إُ السش  لٍٗصه وَ الطىاٞ   (: ا   

(, ّقةال رعةْ عةة  ا     (ٌفظ مبا بدز هلا  ٔلكَ هلل فكٕه فاضألٕا اهلل وَ فكمْ
كن فك٦ّ كبريّا ي ٖقطىْ اُ اهلل بطي ا٧زشا  بني عبا ٓ ٔأف  (: ارؾا ق  

  ْ , ّبةاٛ وت لة ٓ  اعةً    32(اريضةاٛ: بني أسد  باه اهلل)ٔاضألٕا اهلل واَ فكام
ضمٕا اهلل وَ فكامْ فااُ اهلل    (:  مضةْ   ر ( قال: قال رصْل ا   

( ّوت ارة ر انتيثةْر رلضةْٔقٕ رّٖ عةً رصةْل ا         ((وم أُ ٖطأه
ٔاُ وَ أفكان العباا ٚ اٌت ااز     ُ ٖطأهضمٕا اهلل وَ فكمْ فاُ اهلل وم ا قْرةُ:   
ّرّٚ انتغآا ارث٣ث٘ وت اركاوت ّارفقُٔ ّارتَةذٓف عةً م٢ْىةا     ((الفسز

اُ اهلل داان ٔعااص دعاان أزشا  املاا٤وٍني وااَ سٗااح ي   ( قْرةةُ: ارؾةةا ق  
 ( . (ي ٖعسف ٔدْ زشبْ كجس  عا٣ٓ إذاوتطبٕا  ٔذلك اُ العبد 

ةةا  رنا ىؾت علُٔ يٓاا ا  ّارا راٌ ارزسق مقضْماع عؽت ار -9
ّرلةاُٜ ق  ٓقةْل قاٜةا: ابلةط وت     رّرٔاُٜاركزقت٘ ّؽزلت عُ رلناا 

عٔ  ّاعتشل وت ؽْمة  ّٓأتٔين رسقٕ ارذٖ قضنُ ا  رٕ, عا عارفةا 
ُِ ا٣ََّٙ٘ ٬َْغَمٗ ٣َُّ٘ قارُ كت  مً انتضلنؽت ا٤ّاٜا عي ما ىشل قْرُ تةاؾت   َٜٟ ٬َزَّ ٦َ

ْٟ َؽْ٭ككُش َ٘ككب ٬َْؾَزِسككتُ    ٬َ٦َ *َْٜخَرعككًب  ِٜكك ِْكك٣ُ  , فةةا لقْا علةةٙ عٔةةْتَه   3, 2(ارطةة٣ق:ْرُا
ا٤عْاب ّتزرْا ارتكضف ّا٢رتشاق ّرقةلْا علٙ ارةةا اا ّقةارْا: قة    

ّقال  ه: مةا لتلكةه    هإرَٔ( فأرصا رفٔيا, فةلذ ررك رصْل ا   
ا علةٙ  علٙ ما ؽيةتهل قارْا: ٓا رصْل ا  تكفا ا  ريا عأرساقيا فأقةلية 

 اىُ مً فةا ررك مل ٓضتوف رةُ   (: ارةةا ٗ, فقال  ه رصْل ا   
( رٖ فز  علٔكه قلف ارةزسق  (علٔكه عارطلف -رٖ  عا٠ِ ّعةا تُ–
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اطمباإا الااسش  فاٌااْ وكااىُٕ   (:  ّقةةال علةةٕ   ,ّارتةةةز  رتعؾةةٔلُ
ُ      ةةين ٓ ((لطالبْ ُ  فةناٌ ا  رةزسق ارةةةا  ّتكفلةُ رة شتؾةْـ   صةةعاى

, ّق  ثةت وت ارغزٓة٘ انتق ص٘ انتية  ارقةاق    إرُٔصةٙ عطارف رسقُ ّمً 
ف عةةً ا٢تكةةال علةةٙ قضةةن٘ ا  رةةزسق عةةةا ِ ّاذتةة  ا٤رٔةة  علةةٙ قلةة

لةةاع رتعؾةٔلُ ّاعةرتا علةَٔه رٌ     ارزسق ّعلةٙ ارتةةز  رةُ ّارضةةٕ ق    
ٓكٌْ رضةَه رلزع  ّارفاٜ ٗ مً ارطزق اذت٣ل  ٌّ اذتزاو فق  باٛا 

ارضةةٕ وت ا٤ر   مً ارةةةا   دٗ تطلف ا٦ٓاا ارة ٓ ٗ ّارزّآاا اركث
ّمةةً لةة٣ل حتؾةة٣ٔع رلةةزسق انتقضةةْو ّاريفةة        ّارتوةةارٗ عةةً تةةزا ٍ  

ََُ٘ك٧ً        انتقنٌْ وت اركتاب انتةةؽت قةال ا  صةةعاىُ      ََْض  ُٛ اْ٘كَؤ ُٕك َ٘ َٗ ٤ُك٧َ اَّ٘كِي٪ َعَمك

ِِك٣ِ ٦َ     ِّْا ِٜكٟ  ُُٔٙك٧ا  ِِٔج٥َكب ٦َ ١ََٜب ُْٜت٧ا ٫ٌِ  َُ  ا٘٭ك٣ ٌَب عةا بةةا رصةْل ا     , 15(انتلةك: ا١ُُّ٘تك٧
   رةةاٌ مةةً اذتةة٣ل مةةً رفقةةا رىةةْا  ارةةةةا ٗ        إرا( قلةةف ارةةزسق

ّق  ؽة  عية     ((العبا ٚ ضبعُٕ دصٞ أفكمّا طمم اؿ٦ه  ّربشاَٜا, فقال: 
( وت لو٘ ارةْ ا  ّاىةُ قةال فَٔةا:     كتٔ  اث ثؽت خطة٘ رصْل ا   

٥ ٔبد أوستكي باْ   لٍاز إأّٖا الٍاع وا وَ غ١ ٖقسبكي وَ اؾٍٛ ٖٔباعدكي عَ ا 
ٖقسبكي وَ الٍاز ٖٔباعدكي وَ اؾٍٛ إ٥ ٔباد ٌّٗاتكي عٍاْ  أ٥ ٔاُ     ٔوا وَ غ٘ٞ

تاٜ تطاتكىن زشبّاا فااتقٕا اهلل     السٔح ا٧وني ٌفح يف زٔع٘ اٌْ ٥ متٕت ٌفاظ س 
وَ السش  أُ تطمبٕٓ مبعؿاٗٛ اهلل فااُ    ٔامجمٕا الطمم ٥ٔ وىمٍكي اضتبطاٞ غ٘ٞ

مقْ س٥ّ٦ ٔي ٖقطىّا سساوّا  فىَ اتقٜ اهلل ٔؾرب أتآ اهلل اهلل بطي ا٧زشا  بني ل
بْ وَ زشبْ  ـُٓب سذاب الطرت ٔعذن فألرٓ وَ نري سمْبسشبْ وَ سمْ  ٔوَ ِتك 

لٗظ وَ ٌفظ إ٥ ٔبد فاسض    ( ّوت رّآة٘:  (ًٖٕ القٗاوٛ اؿ٦ه ٔسٕضم عمْٗ
ٙ فاسض  را وَ اؿ٦ه الاهلل هلا زشبّا س٥ّ٦.. فاُ ِ٘ تٍألة غ٠ّٗا وَ اؿساً باؾّ

 ( ّانتقاؽ٘ تةين ا٢ىقاـ. (هلا
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ىةةةْعؽت: رسق تطلةةةةُ ّرسق  إؾتقضةةةنت ارزّآةةةاا ارةةةزسق   -10
٘   ( وت ٓطلةك, رّٖ عً علٕ رمد انت١ميؽت   ّوت  ةدِ   (ىَةج ارة٣ ة

الاسش  زشبااُ: زش  تطمباْ  ٔزش        ّر ِ ستن  عً اذتيفٔة٘:  إؾتوت ّؽٔ٘ رُ 
ف٦ ؼىن ِي ضٍتك عمٜ ِي ٖٕوك  ٔكفاك كان ٖإً واا     ٖطمبك فاُ ي تأتْ أتاك 

ِٕ فْٗ فاُ تكَ الطٍٛ وَ عىسك فاُ اهلل عص ٔدن ضٗأتٗك يف كن ند ظدٖاد واا   
وا لٗظ لك  ٔاعمي اٌْ  َ الطٍٛ يف عىسك فىا تؿٍع بّي ٔنٓيبطي لك  ٔاُ ي تك

زشبك طالم  ٔلَ ٖ مبك عمْٗ نالم  ٔلَ وتذام عٍاك واا بادز      إ لَ ٖطبقك 
ك  فكي زأٖة وَ طالم وتعم ٌفطاْ وقارت عمٗاْ زشباْ ٔوقتؿاد يف الطمام باد        ل

( ّرّٚ ارغةةٔا ارؾةة ّق وت (وقااسُٔ بااْ الفٍاااٞ ضاااعدتْ املقااا ٖس  ٔكاانٌّ
اُ السٔح ا٧وني دربٟٗن ألربٌ٘ عاَ    ( قال: ارؾعٔ  عً رصْل ا   

ٔاعمىٕا  زب٘ اٌْ لَ متٕت ٌفظ ستٜ تطتكىن زشبّا فاتقٕا اهلل ٔامجمٕا يف الطمم 
اُ السش  زشباُ فسش  تطمبٌْٕ  ٔزش  ٖطمبكي  فاطمبٕا أزشابكي وَ س٦ه فاٌكي اُ 

ا أكمتىِٕا سا٥ّ٦  ٔاُ طمبتىِٕاا واَ ناري ٔدِّٕاا أكمتىِٕاا       ّطمبتىِٕا وَ ٔدِٕ
ضتةْ مةً اررتعٔة٘     ( ٍّةذا ارتقضةٔه  (سساوّا  ِٔ٘ أزشابكي ٥باد لكاي واَ أكماّا    

 ْ الة  ّسٓةا ٗ وت ارطنأىٔية٘ ّا٢عتنةا      ا٢خ٣قٔ٘ علٙ ارٔقؽت عةارزاسق ار
ارطاع٘ ّارتقْٚ ّارةْر    إؾتعلٙ ارقاصه انتاب  ّتيةُٔ رطٔا ر٣رتفاا 

فاٌ ارزسق عة  تطلةُ  ّتةعة  عيةُ ّتفةتػ     ,عً ّبِْ ارزسق اثزم٘
ُ علُٔ وت ّبُ اركضف, ّعة  مً ارزسق ٍْ ٓطلةةك فةاٌ مل تؾةا      إرٔة

 ّ ٓؾةا ارٔةك, فةاٌ اصةتةطأ     عةعثك ّمل تأتُ عضةٔك فَْ ٓأتٔك ّٓةلغةك 
عيةةُ فةة٣ تقةة و علةةٙ  علٔةةك ارةةزسق ّتةةأخز عيةةك ر ةةه مغةةاق ارضةةةٕ   

ٓأتٔك  ارْبِْ اثزم٘ مً ارتكضةاا ّا٢ىتفاعاا ٤ٌ لمك مً ارزسق
فةاٌ عقٔةت رةُ     مً  ٌّ ىقؾاٌ ٢ّختزج رّا عغز لتٙ ٓضتكنا رسقُ,

عةةةزع٘ مةةةاٛ وت مغةةةزق ا٤ر  ٍّةةةْ وت مغزعَةةةا ريقلةةةُ ا  إؾت مغزعَةةةا  
ُ  غة رٔ ّاٌ عقٔةت رةةُ رضةزٗ خةةةش وت    ,زب رسقةةُ فٔأخةذ ملةةك انتةْا رّلةة

مغةةزب ا٤ر  ٍّةةْ وت مغةةزقَا ريقلةةُ ا  إؾت مغةةزقَا رٔأرةةا رقنتةةُ      
فٔأخذ ملك انتْا رّلُ, ّاٌ بةزر علةٙ ارْبةِْ اثزمة٘ ّتيةاّل عةٔٝاع       
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ّاىقؿ مً ىؾٔةُ  مً لزاو قاؽُ ا  مً ارزسق اذت٣ل ارذٖ قضنُ رُ
اٌ رُ عقا ّفكز ّاقتاٌ صةأل ا  مةً فقةا رسقةُ     ٌ رارذٖ ق رِ رُ, ّإ

سٓا ٗ علٙ ىؾٔةُ انتقضْو ّلمُ انتق ّر عة ٢ع مةً رٌ ظتةزر علةٙ لةزاو      
ُِ اَّ٘ٙك٣َ ٬َْغَمكٗ َّ٘ك٣ُ      قةال صةةعاىُ     ,ارزسق ّصعت اركضف ّخةٔ  انتال َٜكٟ ٬َزَّك ٦َ

ْٟ َؽْ٭كُش َ٘كب ٬َْؾَزِسكتُ    *َْٜخَرعًب  ِٜ  ٣ُِْ ٓة٘ ؽةزعت٘ وت رٌ   , ٍّةذِ ا٦ 3, 2(ارطة٣ق: ٬َ٦َْرُا
مً ٓتس ا  صةعاىُ وت صلْرُ ّٓتْر  عً ستارمُ وت مضةدتُ ظتةةا ا    
رُ شتزباع مً رزّب ار ىٔا ّع اٜ  ا٦خزٗ ّٓزسقُ مً لٔ  ٢ عتتضف 

ٔة  ّارضةْٔقٕ قةْل    ٓتْق  ّمً لٔ  ٢ ٓطلةف, رّٚ انتف  ّمً لٔ  ٢
ْ واَ سٗاح ٥   اهلل كفاآ اهلل و٤ٌتاْ ٔزشبا    إ وَ اٌقطاع   (:  رصْل ا   

كَ ملا ٥ تسدٕ أزدٜ وٍك ملاا تسدإ      (: ّقال رمد انتة١ميؽت    ((وتطم
فاُ وٕضٜ بَ عىساُ لسز ٖقتبظ ٌازّا ٧ِمْ فكمىْ اهلل ٔزدع ٌبّٗا  ٔلسداة ومكاٛ   
ضبأ فأضمىة وع ضمٗىاُ  ٔلسداة ضاشسٚ فسعإُ ٖطمبإُ العاص لفسعإُ فسدعإا        

عةٕ عةة  ا  ارؾةا ق عةً     رّاِ ارؾ ّق عاصيا  ؽعٔ  عً ر ((و٤وٍني
 ( .   يعاُٜ عً علٕ  

ٌ ٓضتفا  مً عةة  ارزّآةاا اٌ    -11 مَنةا رةاٌ قْٓةاع وت     ا٨ىضةا
با اع وت صةُٔ رّ زتتَ اع وت جتارتُ رّ عمٔناع وت لٔلتُ رّ عة ٓ اع   رّع ىُ 

وت مكاٜ ِ ٢ ٓيال ارزسق ررثز هتا قضنُ ا  ّق ر رةُ فٔيةغةٕ رلنضةله رٌ    
ةةة  اٌ ٓةةةذل ىفضةةُ ّٓةةةز  ع ىةةُ رلةنةةا ّارضةةةٕ    قةةُ عرس إؾتٓطنةةأٌ 

ٍٚ       ّارتكضةةف   َّكك٧ْ َٓ َ٘آ٬َككبٍد ِّ٘ ََِ٘كك ٌِكك٫   َّ َُ ِا ّْككِد َٝككٟ ٬ََتككبُب ٬َ٦َ ِ٘ ََ َّ اَّ٘ٙكك٣َ ٬َْجُسككُػ ا٘ككرِّْا ُٝكك٧ا َأ ْٛ ٬َْمَٙ َأ٦ََ٘كك

َٞ ٧١ُِٜ مً عةةا ِ ّتقةتدِ نتةً     وت عضه ارزسق نتً ٓغاٛ ٌٯ, رٖ إ53(ارشمز:٬ُْئ
يٓةاا لكنتةُ رقةْو ١ٓميةٌْ عةا  ّٓتفكةزٌّ وت       ٓغاٛ مً عةا ِ يٓ٘ مةً  

ع يف اُ اهلل عص ٔدان ٔٓضا    (: لكن٘ ا , ّقال رعْ عة  ا  ارؾا ق  
 ((أزشا  اؿىقٜ لٗعترب العق٦ٞ ٖٔعمىٕا اُ الدٌٗا لٗظ ٍٖاه وا فّٗا بعىن ٥ٔ سٗمٛ

 ٖقٍٗااّ  كاُ أوري امل٤وٍني عمْٗ الط٦ً كجريّا وا ٖقٕه: اعمىٕا عمىّا (:  ّقةال   
ٔكجست وكاٖادٓ أُ   دّدٓ ٔع ىة سٗمتْ ُ اغتٓداُ اهلل عص ٔدن ي هعن لمعبد ٔإ
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–٘ لْ يف الركس اؿكٗي  أّٖا الٍاع اٌْ لَ ٖص ا  اوس٣ ٌقريّا عربْ ٖطبق وا مس

ْ      -ٔالٍقري كٍاٖٛ عَ أبؿٜ القمٛ  أٙ مبّازتْ  ((ٔلاَ ٖاٍقـ اواس٣ ٌقاريّا ؿىقا
مً رسق ا  ّمً قضنتُ رٔط  ضاٌا٨ىّلٔيٝذ ٓتليؿ ر ٓيا اٌ ىؾٔف 

ىاعةةٝاع مةةً ابتَةةا ِ وت قلةةةُ ّمةةً صةةةُٔ وت رضةةةُ ّلضةةف رنةةا ٓمةةً     
ّقلةةُ رنةا    ا٨ىضاٌعا ٍْ مزتةه عضةٕ  ,فةفاٛ ا٢قتاٌ ّر ٕٓٝ ارةقا

٢َِِ        ٍْ مزعْا عارا ٗ ا  ّمغةٔٝتُ ّقضةنتُ     ْٟ ِلَجكب ِٜك َٝكٟ ٬ََتكبُب  ِ٘ ََ اَّ٘ٙك٣َ ٬َْجُسكُػ ا٘كرِّْا

 َُ ّْكِد َٜكٟ ٬ََتكبُب ِثَىْ٭كِر ِؽَسكبةٍ      ,  17ةيكةةْا: ( ار٬َ٦َ  َُ ًٌ  ,  38(اريةْر: اّ٘ٙك٣ُ ٬َكْرُا اَّ٘ٙك٣ُ َِ٘ؽ٭كك

َّك٧ِ٪ُّ اَ٘مِز٬كزُ   َٜٟ ٬ََتبُب ٧َ٤ُ٦َ اْ٘  َُ ٢َِِ ٬َْرُا مةً ٓتةس ا  ّٓتةْر     ىةةه  ,19(ارغةْرٚ: ِثِمَجب
سٓةا ٗ  خةدِ ربةاب ا   عةاِٛ     ستارمُ ّٓضأل ا  مً فقةا رسقةُ    عً

رِ رنةا  سٓا ٗ عنا قضنُ ّقة  قُ ارذٖ ّفزِ رةةا ِ مً فقْل رس ّرعطاِ
 .ىطقت عُ ارزّآاا ارضاعق٘

رّٚ ارغةةٔا ارؾةة ّق وت  ارتؾةةال( عاصةةيا  ؽةةعٔ  عةةً رعةةٕ  
عة  ا  ارؾا ق   ( عً رعُٔ عً ب ِ عً رمد انت١ميؽت ل ٓ  تةلةٔه  
رؽعاعُ وت زتلط ّال  ارعةناٜ٘ لة ٓثاع ّخؾةل٘ هتةا ٓؾةل  انتضةله وت      

أسدكي وَ  غاذا فس  , ّق  باٛ فُٔ مً ٍذِ ارتؾال قْرُ   (:  ٓيُ ّ ىٔاِ
     ٞ ( فقةال اعةً صةةأ مةً     (الؿ٦ٚ فمريفاع ٖدٖاْ ا  الطاىاٞ ٔلٍٗؿام يف الادعا

لقار اسلط: ٓا رمد انت١ميؽت ررٔط ا  وت را مكاٌل قال: علٙ, قال: 
 ٔيف الطاىاٞ زشبكاي ٔواا   ٓ ُٓ اؾت ارضةناٛل قةال: رمةا تقةزر:     فله ٓزف  ارةة  

فىَ أَٖ ٖطمم السش  إ٥ وَ وٕقعْ  ٔوٕقع الاسش  ٔواا ٔعاد اهلل عاص       تٕعدُٔ
   .  ٔدن الطىاٞ
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى 
ِْٜر٢ِ َّ ا٣ََّٙ٘ َثبُِ٘ه َأ ْٗ َل٩َٙ ا٣َِّٙ٘ ٧َ٥ٌَُ َؽْسُج٣ُ ِا َّ َٜٟ ٬ََز٧َ ٦َ 

ِّ َش٫ٍْب َِْدًَا  ُٕ َٗ ا٣َُّٙ٘ ِ٘  َِْد َعَم
٘ مً صْرٗ ارط٣ق ٍّٕ صْرٗ قزيىٔة٘ قؾةدٗ   ٍذِ ا٦ٓ٘ ارثارث -1

ىشرةةت وت انت ٓيةة٘ انتيةةْرٗ ّقةة  لفلةةت عوٓةةاا رلكةةاو اريضةةاٛ مةةً بَةة٘     
ّمةا ٓتةةةُ مةً ا٦ثةار ّقة  تقةنيت وت        ا٤سّاجارط٣ق ّا٢ىفؾال عً 

 ّعٔ ِ ّعة  رخ٣قُ.ِّ ارتذرد عتقْٚ ا  صةعاىُ ّّع  خ٣ ا
 -:((ٔوَ ٖتٕكن عمٜ اهلل فّٕ سطبْ   -2
ٛ  ا ُ ّارزرةٌْ   رتْرا ٍْ ا٢عتنا  علةٙ عةٕ ّا٢صتضة٣و رةُ,    إرٔة

ُ ّلٔيٝةذ ارتْرةا علةةٙ ا  ٓةةين ا٢عتنةا  علٔةةُ ّا٢رتوةاٛ       ّتضةةلٔه  إرٔة
رةُ ّا٢رتفةاٛ عةُ ىاؽةزاع وت عة اٜ ِ ّمةٔيةاع وت التٔاباتةُ ّفةامياع          ا٤مز

٤مةةْرِ ّمةة عزاع نتطلْعاتةةُ, ّعةةةةارٗ رخةةزٚ: ارتْرةةا علةةٙ ا  ٓةةةين         
ُ ا٢ىقطا   ٌ  ٌّ انتيلةْقؽت وت كتٔة  ا٤مةْر انتز ةْب فَٔةا       إرٔة  ر٩ىضةا

           .   3:ا٤لشاب ّرفٙ عا  ّر٣ٔ(
: رٖ فَةْ رافٔةُ ّفةاميُ ّمتكفلةُ وت كتٔة  رمةْرِ       ((فّٕ سطبْ))

 ار  ٓضتةٔيُ عَا ّٓتْرا علُٔ فَٔا .
ارةلةْ  ٍةْ ارْؽةْل ّا٨ راك ر٥مةز      -(:(اُ اهلل بالغ اوسٓ   -3
                   فُٔ .  انتز ْب 

ٌ ا  ٓؾةةا إؾت رمةةزِ ّٓةلةةذ مةةزا ِ ّٓةة رك مطلْعةةُ, ّارا     رٖ إ
 ا٤مةز ّتْرا علُٔ ّقلف مزا ِ ميةُ ّعةاٛ ا  رةُ راك     إرُٔارتوأ ارةة  

ررا ِ ٢ّ ٓةوشِ رمز عاٛ  ؾ٣لُ رُ ّرنارُ فُٔ ف٣ ٓفْتُ عٕٛرةزفاىُ ع
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ُ إعلْ ُ رةةة ِ ٤ىةُ ارضةةف ا٤علةٙ ارةذٖ تيتَةٕ        ا٤صةةاب ّا٨را ٗ   رٔة
 ارةمنٙ ار  تقا عي ٍا ا٨را اا . 

ٍّذِ ادتنل٘ تزٓة  تأرٔة  ارتْرةا علةٙ ا  ّتثةٔةت ارةةشو علةٙ        
تْرةةا علةةٙ رعةةُ قلةةةاع رةْىةةُ  إراا٢ىقطةةا  إؾت ا  لٔةة  تةةةؽت اٌ ارةةةة  

رٚ صةعاىُ انتؾلع٘ وت تق ٓزٍا علةٙ  مَامُ ّالتٔاباتُ ّر إرُّٔفْ  
غد ا٢را اا ّتقةةا ا٤صةةاب ا٤خةزٚ جتةاِ مةزا ِ      قةس ما ٓتنياِ تةت 

مةزِ ٢ تغلةةُ إرا ٗ ٢ّ   ْب ققاُٜ با ّع٣ ٤ٌ ا  عارذ رصةعاىُ ّؽ
ْ   تقةةةفُ قةة رٗ  , ّلٔيٝةةذ تضةةقه 4ارزعةة :((ٔاهلل وكااي ٥ وعقاام ؿكىاا

َّْٙكك ّتفغةةا ا٤صةةةاب انتيارفةة٘   ا٤خةةزٚا٢را اا  ُٛ ِا َّ ِّ٘ٙكك٣ِ َلَْٙ٭كك٣ِ َر٧َ ْٕكك ِٞ اُْ٘ؾ ُذ ِا

َٞ ٧ُِّٙ َُٝز٧َ ِٗ اْ٘ َّ َْٙ٭َز٧َ ٌَ  .  67(ْٓصا:٦ََلَْٙ٭٣ِ 
ارقة ر ٍةْ انتقة ار ّارتقة ٓز      -:((بد دعن اهلل لكن غا١ بادزاّ     -4

 ّانتقٔاظ.
   ٛ ؽةةيةُ ّخلقةةُ قةة راع مةٔيةةاع     رٖ بةةةا ا  صةةةعاىُ ركةةا عةةٕ

ّمقٔاصةةاع ثاعتةةاع ّمقةة اراع ستةة ّ اع, ٍّةةذِ صةةي٘ تكْٓئةة٘ عمنةةٙ مةةً صةةيً  
إٌاا    , 8( ارزعة : (ٔكن غ١ عٍدٓ مبقاداز   ارقا ر اذتكٔه  ارةمٔه ادتلٔا

ٔاُ وَ غ١ إ٥ عٍدٌا لصاٍْٟ ٔوا ٌٍصلْ بقدز   , 49(ارقنز:(كن غ١ لمقٍآ بقدز
ٔكاُ أوس اهلل   , 2ارفزقاٌ: ((لمق كن غ١ فقدزٓ تقدٖسّا ,  21(اذتوز:(وعمًٕ

اٛا متشبةت عق رتةُ فغة   , ٍذِ لكن٘ ا  إ38( ا٢لشاب:(زّأبدزّا وقد
 ٍذِ ارضي٘ ّررا ا ٍذِ اذتار٘ .
ٓ  تثةٔةت ؽة٣ا ارتْرةا علةٙ ا   ٌّ     ٍذِ ادتنل٘ رضاعقتَا تز

ارتةةذرز عقةةاىٌْ اركةةٌْ ارزعةةْعٕ ّصةةي٘ ارتلةةس     إؾتانتيلْقةةاا ّتَةة ح  
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٢صةتغياُٜ صةةعاىُ   س عً مؾاو ارةةةا  ّميةاف  انتيلْقةاا    ثا٢ ٕ انتية
اع ستة ّ اع ّمقٔاصةاع   رّلاب٘ ارتلس, فوةا ركا عٕٛ ٓزٓة ِ ّٓقة رِ قة    

ثاعتاع تاعةاع نتؾلع٘ ارةة  ّمْافقاع ركنال ارتلةس, ّارا تةذرز ارةةة  قةاىٌْ     
ا  وت ارتكةةًْٓ ّتقةة ٓزِ وت ا٤مةةْر ّحت ٓةة ِ وت ا٤عةةٔاٛ قةةةس مقٔةةاظ   

ارتلس ٓقْٚ عشمُ ّتْرلُ ّتفْٓ   إؾتثاعت ّّفس مؾلع٘ ّىف  عاٜ  
  ارذٖ بةا ركا عةٞ  ّٓغت  اعتقا ِ  ضً ارتْرا علٙ ا إرُٔرمْرِ 

 ق راع ّام اع ّل اع ست ّ اع عانتؾلع٘ ّمقٔ اع عانتيفة٘ ّرنال ارتلس .
ستؾةةا مةيةةٙ ا٦ٓةة٘: اٌ ا  ّعةة  عةةةا ِ انتتةةْرلؽت علٔةةُ رٌ     -5

ٓكٌْ لضةَه ّرافَٔه ّٓقةنً مةزا اتَه ّفةس قة ر ستة ّ  عانتؾةلع٘       
لس اٌ ّقةس مقٔاظ ست   عانتيفة٘ فارا اقتقت مؾلع٘ ارةة  ّرنال ارت

ٓفةا رذا مً مزا اا ارةة  رّ ٓة ف  رةذا مةً شتْفةاا ارتلةس فةةا عةُ        
 فة  عيةُ ّميةةُ ّعؾةنُ هتةا غتةاح        رّّص  ِ ّرتةاِ مةا ٓزبةْ ّٓتنيةٙ     

نتؾةلع٘ خلقةُ ّرةا عةٞ      ر فاٌ ا  عارذ رمزِ ٢ ٓفْتُ عٕٛ ررا ِّعتذ
فٕ ّ ٢ر٘ فَذِ ا٦ٓ٘ حت  علٙ ارتْرا عطزح خ ,عي ِ ؿتق ار ّمقٔاظ

ّع  ا  انتذرْر وت ٍذِ ا٦ٓة٘ ّارتفةت    إؾت٢ مطاعق٘, فنً تْبُ  ٢سم٘
لكنة٘ ا  وت تق ٓزاتةُ قةةةاع     إؾتإؾت ق رٗ ا  علٙ علْ  مزا اتُ ّاىتةُ 

غتتةةار ارتْرةةا علةةٙ ا  ّٓةةةز  عةةً ا٢عتنةةا  علةةٙ مةةا صةةْاِ مةةً        
ُ عا ٓقْٚ اصةتغاثتُ عةا  ّ عةا٠ِ رةُ ّتقةزعُ       ,انتيلْقاا ّٓتْرةا   إرٔة

ُ      علُٔ ر قةال   ,باٛ رٌ ٓكفٔةُ مَناتةُ ّٓكفةا مزا اتةُ ّٓقةنً التٔاباتة
لٕ أُ الٍاع كمّي ألارٔا بّارٓ ا٩ٖاٛ      ( ٤عٕ رر  ر (: رصْل ا   

( عة  رٌ ت٣ ٍذِ ا٦ٓة٘ ّر  ٍةا مكةزراع, ٍّةذا لة ٓ  عةزٓا       (لكفتّي
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ّفقيا ا  صةةعاىُ ر٥خةذ ؿتقةنْىُ    اتفس انتضلنٌْ علةٙ رّآتةُ ّقةْرةُ,   
 . ِعإرعا ّا  ٖ 
صتفافةةت ا٦ٓةةاا اركزقتةة٘ عاذتةة  علةةٙ ارتْرةةا علةةٙ ا    إ -6

ؿتيتلةا ارتةةةداا ّتةة   ارؾةٔا اا ّبةلتةُ       إرُٔعُ ّار عْٗ  ا٤مزّ
ٍّةٕ عغةزاا    ,مً ؽفاا انت١ميؽت ّرخ٣ق انتتقؽت ّخؾال ارؾةاذتؽت 

ا٦ٓاا انتةثْث٘ وت ارضْر ارغةزٓفاا, ٢ّ تكةا  تقةزر صةْرٗ إ٢ ّررزتةك      
 إرُٔارتْرا, ٍّكذا اصتفافت ارزّآاا ارغزٓف٘ عار عْٗ مزٗ رّ ررثز ع

اهلل كفاآ اهلل كان    إ واَ اٌقطاع    (:  ّاررت ٔف ضتِْ,قال رصةْل ا    
وَ أسم اُ ٖكإُ    (: ( ّقال  (اإلّٗالدٌٗا ٔكمْ اهلل  إ و٤ٌٛ  ٔوَ اٌقطع 

 ساق  لٕ أٌكي تتٕكمُٕ عمٜ اهلل (:  (, ّقال  (فمٗتٕكن عمٜ اهلل أبٕٝ الٍاع
ّوت مةاىٕ ا٤خةار  ((تٕكمْ لسشبكي كىا ٖسش  الطري ت دٔ مخاؾّا ٔتسٔح بطاٌّا

( ارتْرا عةٔةاٌ ب ٜٔةا   ( عةً ادتلٔةا بةا      رلؾ ّق فضز ارييب  
٘ ٥ٔ ميٍاع  طا التٕكن ِإ العماي باأُ املخمإ  ٥ٖكاس ٥ٔ ٍٖفاع ٥ٔ ٖع        ّع٣: 

ن ٧سد ضٕٝ اهلل ٔي ٖسز ٔاضتعىاه الٗأع وَ اـمق  فاذا كاُ العبد كرلك ي ٖعى
ً  ((ٖطىاع يف أساد ضإٝ اهلل فّارا املتٕكان      ٔي ىف ضإٝ اهلل ٔي   ّرّٖ عة

 اّ   إؾتّلةةٙ ا  عةةش ّبةةا م٢ْىةةا بةفةةز ارؾةةا ق عضةةي  ؽةةعٔ : ر 
ٙ    علٙ ىةٔيا ّيرُ ّعلُٔ ارض٣و:    ُٔ أساد واَ    وا اعتؿي ب٘ عباد واَ عباا 

٧زض ٔوَ فَّٗ إ٥ دعماة لاْ   لمق٘  عسفة ذلك وَ ٌٗتْ  ثي تكٗدٓ الطىأات ٔا
املخسز وَ بٍَّٗ  ٔوا اعتؿي عبد وَ عبا ٙ بأسد وَ لمق٘ عسفة ذلك واَ ٌٗتاْ   

ا٧زض وَ ؼتاْ   -أٙ لطفة–إ٥ بطعة أضباب الطىأات ٔا٧زض وَ ٖدْٖ ٔأضخة 
ّرّٖ عةً م٢ْىةا ا٨مةاو مْصةٙ اركةاظه عضةي         ((ٔي أباه بأٙ ٔا  ِماك 

ٔوَ ٖتٕكن عماٜ اهلل فّإ      عش ّبا ؽعٔ  اىُ عي ما صٝا عً قْل ا 



 026 ..........................................          مكارو ا٤خ٣ق

التٕكن عمٜ اهلل  زدات: وٍّا أُ تتٕكن عمٜ اهلل يف أوٕزك كمّا    قال:  ((سطبْ
فىا فعن بك كٍة عٍْ زاقّٗا  تعمي اٌْ ٥ ٖألٕك لريّا ٔفك٦ّ  ٔتعماي اُ اؿكاي يف   

 ( . (ٔثق بْ فّٗا ٔيف نريِا إلْٗذلك لْ  فتٕكن عمٜ اهلل بتفٕٖض ذلك 
رتْرا علةٙ ا  صةةعاىُ عةةة٘ مةً عةةف ا٨قتةاٌ اركامةا        ا -7

ّبيةةة٘ مةةً بْاىةةف ارتْلٔةة  ارغةةاما, إر اىةةُ ٓةةةين ا٢عتقةةا  ارقةةاق       
ا  صةةعاىُ  ّا٢رتشاو اركاما عأٌ ارفاعا انتتؾزح وت ا٤مْر رلةَا ٍةْ   

لنُ صةعاىُ عا٤مْر فْق رةا  ٢ تغلةُ إرا ٗ ٢ّ ـتي  ارا تُ ق رٗ ّاٌ ع
ر٥عةٔاٛ ّمةا ؽةل  ميَةا رةةةا ِ تفةْق رةا ارا ٗ ّاٌ        ٌ ارا تةُ  علةه ّر 

ٍةذا ا٢عتقةا  ارقلةيب ٍةْ ارتْرةا       ,ق رتُ علٙ ا٤فةال تةلةْ رةا قة رٗ   
ٍّةْ تْلٔةة  ا  صةةعاىُ وت ا٤فةةةال ّلةةذح ارغةزٓك عيةةُ صةةةعاىُ وت    

ّمْبة ٍا ٍّةْ انتةطةٕ ٍّةْ     فَةْ صةةعاىُ رعَةا     ,رمْر ارة ىٔا عأكتةَةا  
َْٝىِرِة  ْ اا ّتْب  انتْب ُ ّعيُ حت ث اذتْا ثانتاى  ّمي َِ ٦َاْ٘ َْٝتِر ََةُّ اْ٘

ِٔ٭اًل ٌَبرَِّخْي٢ُ ٦َ ِٔ٭الً  ,  9(انتشما:َ٘ب ِا٣ََ٘ ِاَّ٘ب ٧َ٤ُ  ٠ِ٦َُك٫ ٦َ ِٜكٟ  ٬ُْرَعكُك   ا٘٭ك٣ ٦َ, )ٕ(ا سكراب  َأ َّ َرزَِّخُي٦ْا 

ْٗ َلَْٙ٭ككككك٣ِ    األٜكككككر َّككككك ٌَبْلُجكككككْد٢ُ ٦ََر٧َ َّ ,  123( ٍةةةةةْ :ُُّٔٙككككك٣ُ  ٌََز٧َ ١ُٔكككككُزٛ  ٦ََلَٙككككك٩ اّ٘ٙككككك٣ِ  ُٙككككك٧ْا ِاٞ 

َٟ ١ِِٜ٭ ِٗ  ,  23(انتاٜةةةةةةةة ٗ:ُّككككككككْئ َّكككككككك َْٙ٭َز٧َ ٌَ َّْٙككككككككُذ ٦ََلَْٙ٭كككككككك٣ِ  ُٛ ِا َّ ِّ٘ٙكككككككك٣ِ َلَْٙ٭كككككككك٣ِ َر٧َ ْٕكككككككك ِٞ اُْ٘ؾ ِا

َٞ ٧ُِّٙ َُٝز٧َ , ٍّكةذا  رةت ارزّآةاا ارضةارف٘ علةٙ رٌ ارتْرةا       67(ْٓصا:اْ٘
عةة٘ مةً ارتْلٔة  ّارةٔقؽت اركامةا عةا  بةا ّعة٣, ّٓمَةز ررةك مةً           

 رتفكز ّارت عز فَٔا .ارتأما ّا
ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ تكفلةةت عٔةةاٌ بةةشاٛ ارتْرةةا علةةٙ ا       -8
( ٍّةْ بةشاٛ  ىٔةْٖ عمةٔه     ( ّمً ٓتْرا علٙ ا  فَْ لضةُ صةعاىُ 

بشاٛ ا  اركةد وت عامل ارثْاب ّا٦خةزٗ, ّرٖ بةشاٛ رعمةه     إؾتٓيقه 
نُ مً رٌ ٓكٌْ ا  صةعاىُ لضةُ ّرافُٔ ّعْىُ ّىاؽزِ ّّرٔلُ ّعاؽ
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َِكب٧ُْ٘ا َؽْسكُج١َب          َٝب٠كًب ٦َ ْٛ ِا٬ ٤ََُ ٌَكَزا  ْٛ ْٛ ٌَبْخَتك٤ُ٧ْ ُٕك َُٝمك٧ْا َ٘ َِكْد َع َّٞ ا١َّ٘بَس  ُٛ ا١َّ٘بُس ِا ٥َُ٘ َٖ َِب  َٟ َٛ    اَِّ٘ي٬ اّ٘ٙك٣ُ ٠ِ٦َْمك

 ُٗ ِٔ٭ ْٛ ُسك٧بٌ    *ا٧َْ٘ َْٝسْسك٥ُ ٬َ ْٛ َّ٘ ٍٗ ٌَْع َٟ ا٣ِّٙ٘ ٦َ ِّ ٍَٝخ  ََُّٙج٧ْا ِث١ِْم , ّقة   174-173( يل عنةزاٌ: ٌَب٠
كت ٍةذِ ا٦ٓة٘ ارغةزٓف٘ مؾة اق ادتةشاٛ انتْعةْ  ّررةك لٔة  ررا          ل

ارتةْح ّارزعةف وت قلةْب انتضةلنؽت      إ خةال عة  اركافزًٓ ّانتيافقؽت 
كية٘ رلققةاٛ   كتةةْا  ةه ّرعة ّا ارقةْٗ ّانت    اٌ رعة اَٜه قة     عإع٣مَه

قةةال انتضةةلنٌْ: لضةةةيا ا  ّىةةةه    لٔيةةذاك ,علةةٙ ا٨صةة٣و ّانتضةةلنؽت 
اريؾةةزٗ  ّإعطةةاٛ رتةةشاو اركفارةة٘عقةةةْل ارْرارةة٘ ّإ ٔةةا فوةةاساٍه ا ارْر

ٍٗ َل  ٦َُ ٌَْع َٞ ا٣ِّٙ٘ ٦َا٣ُّٙ٘  َِْظ٧َا ْٛ ُس٧ٌب ٦َارََّجُم٧ْا  َْٝسْس٥ُ ٬َ ْٛ َّ٘ ٍٗ ٌَْع َٟ ا٣ِّٙ٘ ٦َ ِّ ٍَٝخ  ََُّٙج٧ْا ِث١ِْم ٌٍَٛب٠ ( ال ِف٭
 . 174عنزاٌ:

اٌ ارتْرةةةةا علةةةةٙ ا  ٢ ٓقتقةةةةٕ ارتكاصةةةةا عةةةةً ارةنةةةةا  -9
ٛ٭رضةٕ ّادتلْظ وت ارةٔت ّارتقاعط عً ا ر٥مْر علٙ لا ا, ٤ٌ  إرقا

 إؾتارتْرا اثةْب وت ارغزٓة٘ ٓةين عق  ارقلف علةٙ تفةْٓ  ا٤مةْر    
ا  ّا٢عتنةةا  علٔةةُ عةةة  مزاعةةاٗ ا٤صةةةاب ارطةٔةٔةة٘ ارةا ٓةة٘ ّعةة و        
اعتةارٍا ارضةف ا٤علٙ وت ارت عد ّاذتكه ّارققاٛ ّاركٌْ, رٔةا ٢ل  

ِٜكككٟ   ُ عَةةةا فقةةةال صةةةةعاىُ   ّقةةة  رمةةةز ا  صةةةةعاى  ُُٔٙككك٧ا  ِِٔج٥َكككب ٦َ ١ََٜب ٌِككك٫  ُْٜتككك٧ا  ٌَب

٣ِِِ َٞ ِثك٣ِ َلكْد٦َّ اّ٘ٙك٣ِ           ,  15(انتلك:ِّْا ِٗ ُرْر٤ُِجك٧ ََِّثكبِغ اَْ٘خْ٭ك ِٜكٟ  ِّٜكٟ ُِك٧ٍَّح ٦َ َّٜب اْسكَزَؽْمُزٛ  ٦ََأِلد٦ُّْا ٥َُ٘ٛ 

ْٛ ُٔ َٟ اَّْ٘ٙ٭,  60(ا٢ىفال:٦ََلُد٦َّ ِّ ِّْؽٍك  َٓ ِث ْٛ َأَؽٌدٌََؤْسِر ِثَؤ٤ِْٙ ُٕ ١ِٜ ٍِْذ  َْٙز ٬َب ُث٫١ََّ ,  81(ٍْ :ِٗ ٦ََ  ٬َ

َْٔ٭دًا  َٓ ِٕ٭ُد٦ْا َ٘ ٌََ٭  َٓ َْ َل٩َٙ ِاْخ٧َِر َُْإ٬َب ُّْصْص  , 71(اريضةاٛ: خكي٦ا ؽكئَٛ  ,  5( ْٓصا:َ  َر
َِْض     ,  102( اريضةةاٛ:٦٘٭ؤخككي٦ا ؽككي٤َٛ ٦أسككٙؾز٥ٛ    ٌِكك٫ اْ٘ككَؤ ٌَب٠َزِتككُر٦ا  ََا ُِِعككَ٭ِذ ا٘صَّككَٙبُح  ٌَككِب

ِٗ اَّ٘ٙك٣ِ   ٦َاْثَزُى ِٜكٟ ٌَْعك ْٟ َأْثك٧َاٍة          ,  10( ادتنةة٘: ٧ا  ِٜك َُْخُٙك٧ْا  ِٜكٟ َثكبٍة ٦َاِؽكٍد ٦َا ٬َكب َث١ِك٫َّ َ  َركْدُخ٧ُْٙا 

ٍَِخ ٍَرِّ َِ٪ َ٘كْ٭اًل    , ّقةال ا  صةةعاىُ ريةٔةُ مْصةٙ   (:      67(ْٓصا:َُّز ٌََؤْسكِر ِثِمَجكب
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َٞ ُّزََّجُم٧  ُٕٛ  إؾتصةةعاىُ تة عْ   , ّ دٍةا رةثد مةً يٓةاا ا      23( ارة خاٌ: ِا٠َّ
مزاعاٗ ا٤صةاب ارطةٔةٔ٘ ّاذتذر ميَا ّا٢عتياٛ عَا ّارتيةةُ  ةا وت عةؽت    

لكنةُ ّققةاُٜ    إؾتارتْرةا علةٙ ا  ّارزرةٌْ     إؾتارْقت ارذٖ تة عْ  
ّا٢صتةاى٘  ْرُ ّقْتُ, ٍّكذا ارضي٘ انتطَةزٗ ٓكفٔيةا رٌ ىتةذرز لة ٓ      

ج انتضةو  مةً   ( ّتةزك ىاقتةُ خةار   ا٢عزاعٕ ارذٖ بةاٛ رصةْل ا     
ٓةقلةَا متةْر٣ع علةٙ ا  وت رٌ عتفمَةا رةُ ّعتزصةَا        رّ ٌّ رٌ ٓقٔ ٍا 

أعقماّا  ( خبة ِ قةال رةُ:     مً ا٤رٚ ّارقٔا  فلنا علةه رصةْل ا     
رّفة  عةاٍ  علةٙ رٌ ارتْرةا      فإىَةا ( بٗدِا ٔتٕكان ( ّوت رّآ٘  ٔتٕكن

ا, ّرّٚ اثةةْب ٓلتقةٕ مة  مزاعةاٗ ا٤صةةاب انتتةارفة٘ ٢ّ ٓتيةافٙ مةَةة       
لٕ أٌكاي تتٕكمإُ عماٜ      (: ؽعٔعاع رع٣و اث ثؽت قْل رصةْل ا    

ٍّةْ ٓة ل    ((اهلل سق تٕكمْ لسشبكي كىا ٖسش  الطري ت دٔ مخاؾّا ٔتسٔح بطاٌااّ 
علٙ رٌ ارتْرا علٙ ا  لس ارتْرا ٓتياصف م  ارضةٕ ّارةنا لٔ  

ا ٍّةةٕ ؽةةةالاع مةةً عْٔتَةةا صةةةٔاع علةةٙ رسقَةة  ارطْٔر ارةة  ختةةزجعةةا مثٯةة
عْٔتَةا   إؾتمتاـ ارةطٌْ ّفار ٘ مً ارطةةاو ّارةزسق ثةه تزبة  رة٣ٔع      

مةةا  إؾتٍّةةٕ هتتلٝةة٘ ارةطةةٌْ.. ارٌ ارتْرةةا مةة  ارضةةةٕ ْٓبةةةاٌ ارةلةةْ    
ّاذتضةةً ّارؾةة٣ا, ّاٌ مل ٓةلةةذ   لٓتنيةةاِ ا٨ىضةةاٌ مةةً ارتةةد ّاركنةةا  

رٌ ؽة٣لُ فٔنةا    إؾتمزا ِ ّمئتُ م  تْرلةُ علةٙ ا  ّصةةُٔ فلٔطنةًٝ     
 تاِ .ا  ّيق رِ 
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى
 ا٨٧َ٥َْ٘ ِٟ ٍَْس َل ََث٣ِِّ ٩٥َ٠َ٦َ ا١َّ٘  َٚ َّب َٜ ْٟ َخبَي  َٜ َّب   *٦ََأ

َْٝؤ٨٦َ  َّ اَْ٘غ١ََّخ ٫َ٤ِ اْ٘  ٌَِب
ٍذِ ا٦ٓ٘ ا٤رعةٌْ ّتارٔتَا مً صْرٗ ارياسعاا ٍّٕ صةْرٗ   -1

 ً ٘   مكٔ٘ عزٓف٘, قؾدٗ ا٦ٖ بلٔل٘ انتةيٙ, عئت ركثد مة  -ارضةْر انتكٔة
عاثةاا اؽْل ار ًٓ ّتزرٔش رصط ارةقٔ ٗ, ّمً رؽةْ ا تةذرزٗ ارتلةس    

ُ خبارقَه ّق رتُ ّعةْ تَه   َٜكٟ َؼَىك٩    ٓةْو ارقٔامة٘ ثاصةةتُ      إرٔة َّكب  ٦َآَصكَر   *ٌََؤ

َْٝؤ٨٦َ  *اَْ٘ؾَ٭بَح ا٘د٠َُّْ٭ب  َٛ ٫َ٤ِ اْ٘ َّ اَْ٘غِؾ٭ ََث٣ِِّ ٠َ٦َ *ٌَِب  َٚ َّب َٜ ْٟ َخبَي  َٜ َّب  ِٟ ا٥َْ٘ك٨٧َ   ٦ََأ ٍَْس َلك َّ   *٩٥َ ا١َّ٘ ٌَكِب

َْٝؤ٨٦َ  (اَْ٘غ١ََّخ ٫َ٤ِ اْ٘
 -:((ٔأوا وَ لاف وقاً زبْ   -2

ارتْح: ٍْ ارذعز ّارفةش  ٍّةٕ لارة٘ ا٤مل ّارزعةف اذتاؽةل٘      
وت اريفط ارةاقي٘ مً امارٗ تقتقٕ تْقة  مكةزِّ ٓةز  علٔةُ وت انتضةتقةا      

 انتيمْر قزٓةاع رو عةٔ اع . 
 -ّوت ٍذِ اركلن٘ التنا٢ٌ: ,ْ مقاو ا  صةعاىُ: ٍ((وقاً زبْ  

قٔةاو  ٓكةٌْ مةيةٙ   ؿتةيٙ قٔاو, ّلٔيٝةذ  ا٤ّل: مقاو مؾ ر مٔنٕ 
غتافُ انت١مً ٍْ الاقة٘ رعةُ عةةة ِ ّمزاقةتةُ رةُ ّلفمةُ        علُٔ ارذٖرعُ 

٤لْارةةُ ّاق٣عةةُ علةةٙ رعنارةةُ, ٍّةةذا ارقٔةةاو ٓغةةةُ وت انتةيةةٙ قْرةةُ         
ٌٛصةعاىُ:   َِآِر  ٧َ٤ُ ْٟ َٝ ٌَ ََٔسَجْذ َأ َٝب  ٍٍْس ِث ٠َ ِّ ُٔ  . 33( ارزع :َل٩َٙ 

ارثاىٕ: مقاو اصه مكاٌ ؿتةيٙ انتْف  ارذٖ ٓقْو فُٔ بضةه مةً   
     ٛ مقةاو رعةُ   فٔكةٌْ مةيةٙ   ّلٔيٝةذ   ,ا٤بضاو ّعتةا فٔةُ عةٞ مةً ا٤عةٔا

ارذٖ غتافُ انت١مً ٍْ مْقةا رعةُ صةةعاىُ مةً عةة ِ ٓةْو ٓقةْو اريةاظ         
 ٢ مكاٌ بض ٖ ستضْظ. -رزب ارةانتؽت, ٍّْ مقاو مةيْٖ مَاب 
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( ّرما مً (ٔأوا وَ لاف وقاً زبْ  ارٌ ٓؾد مةيٙ ادتنل٘ ارغزٓف٘ 
لةةذر مقةةاو رعةةُ علٔةةُ ٍّٔنيتةةُ ّاق٣عةةُ علٔةةُ, ّمةةً ارطةٔةةةٕ اٌ ٍةةذا    
ارتْح ّاذتذر ٓيةكط علٙ صلْرُ فتؾل  صةدتُ ّصةزٓزتُ مة  عارٜةُ     

بةا  ف٣ ٓق و علٙ مةؾٔ٘ مً مةاؽُٔ ٢ّ ظتةزر علةٙ عةٞ مةً ستارمةُ      
٤ّبلةُ ؽةار رمةزاع ستةْعةاع      ,ّع٣, ٍّةذِ فاٜة ٗ ارتةْح مةً ا  ارْالة      

 ّمز ْعاع . 
 -:((ٌّٜٔ الٍفظ عَ اهلٕٝ   -3

 اريَٕ: ٍْ ارشبز ّارز   ّانتي  عً عٞ . 
 ٗ رةُ, ٍّةْٚ ارةيفط: ر ةتَةا     راّا٨ ا ْٚ: ٍْ انتٔا ضتْ عٕٛ

دتنلةة٘ ارةةيفط مةةً ر ةةة٘, إرٌ ٓؾةةد مةيةةٙ ا   إرٔةةُتَةةا ّمةةا تةة عْ  ّارا 
ّاما مً ىَةٙ ارةيفط ا٤مةارٗ عارضةْٛ      ((ٌّٜٔ الٍفظ عَ اهلٕٝ ارغزٓف٘  

فقةةطَا ّرّفةَا    اإرَٔة ّسبزٍةا عةً مغةتَٔاتَا ّر ةاتَةا ارة  تة عْ       
علٙ ا٢متيا  علٙ مغتَٔاتَا ار  ٢ ٓزفٙ عَا ا  صةةعاىُ ّرعةاا  ةا    

ْاٍةا  مغتَٔاتَا ار  مس  عَا ا  صةعاىُ, رٖ ىَٙ اريفط عً متاعة٘ ٍ
 . مً اثزمااوت را ما حتف ّتز ف ّتزٓ  

  -:((فاُ اؾٍٛ ِ٘ املأٔٝ   -4
 .  إرُٔانتأّٚ: ٍْ انتيشل ّانتضتقز ارذٖ ٓضتقز فُٔ ّٓؾد 

     ٘ رعةُ علٔةُ    إرٌ ٓؾد مةيٙ ا٦ٓةتؽت لٔيٝةذ: إٌ مةً خةاح قٔنْمة
مةً لةذر مقةاو رعةُ ّبة٣ل ق صةُ        رّلاقتُ عُ ّعتؾزفاتُ ّرلْارةُ  ّإ

اظ رزب ارةانتؽت ّىَٙ ىفضُ عً ٍْاٍا ّر ةتَا وت مةؾةٔ٘  ْٓو ٓقْو اري
٢ىةا ارؾةا ق   ْصٔ ٍا ّم٢ٍْا فاٌ مأّاٍا إؾت ادتي٘ ّمضتقزِ فَٔا,قال م
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   :) غاس   أْٔ واَ لاري   ما ىٖسآ ٖٔطىع وا ٖقٕه ٖٔعمي واا ٖع  وَ عمي اُ اهلل
فارلك   -َ اؿساً واَ ا٧فعااه  أٙ ميٍعْ ع–فٗشذصٓ ذلك عَ القبٗح وَ ا٧عىاه 

 (.الرٙ لاف وقاً زبْ ٌّٜٔ الٍفظ عَ اهلٕٝ
ٍذِ ا٦ٓ٘ رؽا عمةٔه مةً رؽةْل ارقةزيٌ اركةزٓه وت تثةٔةت        -5

شتافةة٘ ا  وت ىفةةْظ انتةة١ميؽت ّتزرٔةةش خغةةٔتُ وت قلةةْب انتضةةلنؽت, ّقةة    
ُّ َأٞ  اصةةتفا  ارقةةزيٌ عوٓاتَةةا ّارضةةي٘ عزّآاتَةةا, قةةال صةةةعاىُ       ٦َاَّ٘ٙكك٣ُ َأَؽكك

٦َِٞ,  37(ا٢لشاب:َرْخَتب٢ُ ََث٣ِِّ َع١ََّزب  َٚ َّب َٜ ْٟ َخبَي  َٝ َٞ ,  46( ارزلتً:ِ٘ َٟ ٬َْخَت٧ْ َّ اَِّ٘ي٬ ِا

َِٔج٭ككرٌ   ٍِككَرٌح ٦ََأْعككٌر  َّْى ٌَككاَل   ,  12(انتلةةك:ََث٥َُّككٛ ِثبَْ٘ىْ٭ككِت ٥َُ٘ككٛ  ُٞ ٬َُخكك٧ُِّي َأ٦َِْ٘٭ككبب٢ُ  ُٛ ا٘تَّككْ٭َؽب ُٕكك ََِ٘ َٝككب  ِا٠َّ

 َٟ ١ِِٜ٭ ُّكككْئ ١ُٔكككُزٛ  ِٞ ِاٞ  ْٛ ٦ََخكككب٧ٌُ ِٞ ,  175ال عنةةةزاٌ:(َرَخكككب٤ُ٧ٌُ ( ٌَكككاَل َرْخَتككك٧ُْا ا١َّ٘كككبَس ٦َاْخَتككك٧ْ
ْٛ   ,  44انتاٜ ٗ: ُُِٙك٧ُث٥ُ َِٔر اّ٘ٙك٣ُ ٦َِعَٙكْذ  َُ ََا  َٟ ِا َٞ اَِّ٘ي٬ ٧١ُِٜ ُْٝئ َٝب اْ٘ ُٛ اّ٘ٙك٣ُ   ,  2(ا٢ىفةال: ِا٠َّ ُٔ َُ ٬ُ٦ََؾكيِّ

َِٝص٭ُر ٍَْس٣ُ ٦َِا٩َ٘ ا٣ِّٙ٘ اْ٘ ْٛ َع,  28(ال عنزاٌ:٠َ ََث٥ِِّ ْٛ ِل١َد  ِٜكٟ َرْؾِز٥َكب    َعَزاُإ٤ُ ٍٞ َرْغكِر٪  ١َّبُد َلْد

ََث٣َُّ ْٟ َخِت٫َ  َٝ ِ٘ َٓ ََِ٘ ََُظ٧ا َل٣ُ١ْ  ٦َ ْٛ َِّظ٫َ ا٣َُّٙ٘ َل٥ُ١ْ ٌِ٭٥َب َأَثدًا   َٟ َُ َخبِِ٘د٬ ْٗ ِا٫َِّ٠ ,  8(ارةٔي٘:اَْ٘ؤ٥َ٠ْب ُِ

ٍٛ ٍٚ َلِف٭ ََث٫ِّ َلَياَة ٧ْ٬َ ْٞ َلَصْ٭ُذ    . , ّ دٍا رثد وت يٓاا ا 15(ا٢ىةاو:َأَخبُي ِا
ٖاا    (: ( شتاقةاع علٕ عً رعٕ قارةف   ّقال رصْل ا   

ٛ    :ث٦خ وٍذٗات :عم٘ ٔالقؿاد يف ال ٍاٜ ٔالفقاس       لإف اهلل يف الطاس ٔالع٦ٌٗا
( (زأع اؿكىاٛ كافاٛ اهلل    (: ّقةال    ((ٔكمىٛ العده يف السقا ٔالطخط

َ  (  ّقال   فاْ اهلل  ي ىاف اهلل ألا  وَ لاف اهلل ألاف اهلل وٍْ كن غ١ ٔوا
 ٞ ضابشاٌك عذباّا ملاَ      (: ّوت ؽةعٔف٘ ا٨مةاو ارضةوا       ((وَ كن غا٘

وَ عاسف اهلل لااف    (:  ( ّقال ا٨ماو ارؾا ق  (عسفك كٗف ٥ ىافك
رٖ مً خةاح ا  اىةكةط خْفةُ     ((اهلل ٔوَ لاف اهلل ضخة ٌفطْ عَ الدٌٗا

علٙ صلْرُ فأعزفت ىفضُ عً ارة ىٔا ّعَاربَةا ّمةا لزمةُ ا  ميَةا,      
ٖا اضشا  لف اهلل كأٌاك تاسآ ٔاُ كٍاة ٥ تاسآ فاٌاْ      ّقال رةة  رؽعاعُ  
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ٖساك  ٔاُ كٍة تعمي اٌْ ٖساك ثاي باسشت لاْ باملعؿاٗٛ فقاد دعمتاْ واَ أِإُ         
( لارٔةاع رةةة  مةا لفةي مةً خطةف ارةييب        ( ّقةال   الٍا سَٖ الٗك

   ) فْٗ؟  اُ امل٤وَ ٖعىن بني كافتني بني ادن بد وكٜ ٥ ٖدزٙ وا اهلل ؾاٌع
ٔبني أدن بد بق٘ ٥ ٖدزٙ وا اهلل باض فْٗ؟ فمٗألر العبد امل٤وَ وَ ٌفطْ لٍفطاْ  

 .  ((ٔوَ  ٌٗا ٩لستْ ٔوَ الػبٗبٛ ببن الكرب ٔيف اؿٗاٚ ببن املىات
ّخ٣ؽةة٘ ارقةةْل: اٌ ارتةةْح مةةً ا  صةةةعاىُ فقةةٔل٘ عمٔنةة٘      

( ّصةا ٗ رةدٗ وت ار ارًٓ ٓكفَٔةا فقة٣ع رٌ ٓتقنؾةَا رصةْل ا       
( ّقةال  (أٌا ألٕفكي وَ اهلل (:  ّٓتشًٓ عَا عأقْٚ لا٢تَا لتٙ قةال   

( ٍّةذِ ارفقةٔل٘ وت   (أمتكي عق٦ّ أغدكي هلل لٕفّا شتاقةاع رؽعاعُ ّرتةاعُ  
أفأوٍٕا وكاس اهلل فا٦ ٖاأوَ    مقاعا ا٤مً مً مكز ا  ّعقاعُ قال صةةعاىُ   

لةٙ ارةاقةا ارزا ةف    , ّلٔيٝةذ ع 99(ا٤عةزاح: وكس اهلل إ٥ القًٕ اـاضسُٔ
رٌ غتاح ا  صةعاىُ ٢ّ ٓأمً مكةزِ   -ار ىٔا ّا٦خزٗ–وت ؽ٣ا  ارُٓ 

صْٚ رعُ ارْالة  ّعنلةُ ارؾةاو انتْبةف رقزعةُ       عٕٛ إؾت٢ّ ٓطنًٝ 
 ّرفْاىُ . 

تةا  ا ْٚ ّعغ  ا٢ىقٔةا   إ ا٦ٓ٘ اركزقت٘ اؽا بلٔا وت روٯ -6
ٓةاا ارتعةذٓز مةً    ّق  اصةتفا  اركتةاب عوٓةاا ارةذو ّارضةي٘ عزّا      إرُٔ

ْٛ   متاعة٘ ٍْٚ اريفط ّمغتَٔاتَا هتا لةزو ا  ّمية , قةال صةةعاىُ       ٌَكِبٞ َّ٘ك

 َٟ ِّ ِٟ ارََّجَك ٧َ٤َا٢ُ ِثَىْ٭ِر ٤ًُد٨  َّ ِٜ  ُّ ْٟ َأَظ َٜ ٦َ ْٛ َٞ َأ٧َ٤ْاب٤ُ َٝب ٬َزَِّجُم٧ ْٛ َأ٠َّ ٌَبْلَٙ  َٓ َّ اَّ٘ٙك٣َ َ٘كب    ٬َْسَزِغ٭ُج٧ا َ٘ اَّ٘ٙك٣ِ ِا

َٚ ا ٧َّْ ٥ْ٬ََِٟد٪ اْ٘ ِٝ٭ ٌََرَأ٬ْكَذ  ,  135,  فة٣ تتةةةْا ا ةْٚ( اريضةاٛ:    50(ارقؾؿ:٘فَّبِ٘ َأ

 ٍٛ ِٟ ارََّخككَي ِا٥ََ٘كك٣ُ ٤َكك٧َا٢ُ ٦ََأَظكك٣َُّٙ اَّ٘ٙكك٣ُ َلَٙكك٩ ِلْٙكك َٜككب َر٥ْكك٨٧َ ,  23(ادتاثٔةة٘:َٜكك ٦َ َّ َٞ ِاَّ٘ككب ا٘فَّكك ِاٞ ٬َزَِّجُمكك٧

٧ُٝا َأ٧َ٤ْاب٤ُ,  23(اريوه:اَْ٘ؤ٠ٍُُس ـََٙ  َٟ ِٗ ارََّجَك اَِّ٘ي٬ ٍَٛث  . 29( ارزّو:ٛ ِثَىْ٭ِر ِلْٙ
ٔعصتااا٘ ٔد٦لااا٘   ( ٓقةةةْل ا  تةةةةاؾت: ّقةةةال رصةةةْل ا   
أٙ –ة غاتٓ كاٌ٘ ٥ ٤ٖثس عبد ِٕآ عمٜ ِإاٙ إ٥  ٔكربٖاٟ٘ ٌٕٔزٙ ٔعمٕٙ ٔازتفاع و
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عمْٗ  ٌٗآ ٔغا مة بمباْ بّاا ٔي     -أٙ لمطة ٔأفطدت–عمْٗ اوسٓ ٔلبطة  -فسبة
٘ وٍّا إ٥ وا بدزت لْ  ٔعصت٘  آتْ ٥  ٔد٦ل٘ ٔع ىيت ٌٕٔزٙ ٔعمٕٙ ٔازتفاع وكااٌ

ضتشف تْ و٦ٟكيت ٔكفمة الطىأات ٔا٧زقني زشبْ ٤ٖثس عبد ِٕاٙ عمٜ ِٕآ إ٥ إ
         ٛ رّٖ ٍةذا   ((ٔكٍة لاْ واَ ٔزاٞ ػاازٚ كان تاادس ٔأتتاْ الادٌٗا ِٔا٘ زانىا

ّقةال علةٕ    ,اذت ٓ  ارغزٓا عطزق متةة  ٗ ّعةقةَا ؽةعٔ  ا٢صةيا     
 اُ ألإف واا ألااف     أّٖاا الٍااع    نً خطة٘ رُ: ف (ىَج ارة٣ ٘ ( وت

أٙ –تباع اهلإٝ فٗؿاد عاَ اؿاق     : فأوا إتباع اهلٕٝ ٔطٕه ا٧ونعمٗكي اثٍتاُ: إ
واا طإه ا٧وان فٍٗطا٘     ٔأ -السب دان ٔعا٦   إ وذم عَ اؿق ٔميٍع وَ القسب 

اؾٍٛ قفٕفٛ باملكازٓ ٔالؿرب  فىَ ؾارب   (:  ّقال رعْ بةفز   ((ا٩لسٚ
ازٓ يف الدٌٗا  لن اؾٍٛ  ٔدٍّي قفٕفٛ بالمرات ٔالػّٕات فىاَ أعطاٜ   عمٜ املك

٥  (:  ّقةال رعةْ عةة  ا  ارؾةا ق       ((ٌفطْ لرتّا ٔغّٕتّا  لن الٍاز
ٔتاسك   -أٙ ٦ِكّاا –فاُ ِٕاِا يف ز اِا  -أٙ ٥ ترتكّا ِٕٔاِا–تدع الٍفظ ِٕٔاِا 

ٕ    -أٙ وسض هلا–الٍفظ ٔوا تّٕٝ  ا٣ِا  ّقةال   ((ا٣ِاا ٔٝ  ٔكف الاٍفظ عىاا تّا
   :) أٙ –سرزٔا إِٔاٟكي كىا ؼرزُٔ أعداٟكي فمٗظ غا١ أعادٝ لمسدااه    إ

رٖ مةا جتئةُ ررضةيتَه    ( (ِٕاّٟي ٔسؿاٟد ألطاٍتّي وَ إتباع أ -أكجس عدأٚ هلي
 إرامً ارضْٛ ّارقْل اذتزاو رّ ارقار, ّوت فْٛ ٍذِ ارةٔاىاا ارغزعٔ٘ 

ىفضةةُ رةةذتَا ّعةةَْتَا مةةً  عةةؽت رٌ ٓتةةاع  انتةةزٛ ٍةةْاِ ّٓةطةةٕ ا٤مةةز ار 
ٍةةْٚ رعةةُ ّارا ٗ مةة٢ِْ ّصةةٔ ِ   رٌ ٓتةةاع  اذتةةزاو انتةغةةْ    ّعةةؽت   

فارةاقا ارذٖ ٓةغٙ ادتي٘ مأّٚ ّمضتقزاع غتتار ٍْٚ رعُ ّٓزبعُ علةٙ  
ْٟ     ٍْٚ ىفضُ   َٜك َّكب  َٝكْؤ٨٦َ  ٦ََأ َٛ ٤ِك٫َ اْ٘ َّ اَْ٘غِؾ٭ ٌَِب َٜٟ َؼَى٩ ٦َآَصَر اَْ٘ؾَ٭بَح ا٘د٠َُّْ٭ب   َّب  َٚ   ٌََؤ َّكب َٜ َخكبَي 

َْٝؤ٨٦َ َّ اَْ٘غ١ََّخ ٫َ٤ِ اْ٘ ٌَِب ِٟ ا٨٧َ٥َْ٘   ٍَْس َل  (  .  ََث٣ِِّ ٩٥َ٠َ٦َ ا١َّ٘
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى 

َِٝخ   َّْؽ  ِٟٜ ١َُّْؽ٧ا  ْٛ َ٘ب َر َٟ َأْسَر٧ٌُا َل٩َٙ َأ٠ٍُِس٥ِ ََِ٪ اَِّ٘ي٬ ْٗ ٬َب ِلَجب ُِ 

ٍُِر ا٘ي٧٠َُُّة َّ ا٣ََّٙ٘ ٬َْى ُٛ ا٣َِّٙ٘ ِا َُ ا٘رَِّؽ٭ ِٝ٭مًب ِا٣َُّ٠ ٧َ٤ُ اَْ٘ى٧ٍُ  (َع
ارشمةز, ٍّةٕ صةْرٗ     ٍذِ ا٦ٓ٘ ارثارث٘ عة  ارتنضؽت مً صةْرٗ  -1

عرترٔش رؽْل ار ًٓ ّرصط ارةقٔ ٗ ّ فة  ارغةةَاا    مكٔ٘ بلٔل٘ عئت
ارْار ٗ مةً انتغةزرؽت ّانتيعةزفؽت عةً قزٓةس ا , ٍّةذِ ا٦ٓة٘ ارغةزٓف٘         

ارٔةةأظ مةةً قلةةْب عةةةا  ا       فةةنً يٓاتَةةا ٓقؾةة  ميَةةا قلةة     ّقةةةت 
 ّاصتة ارُ عزباٛ رلت٘ ا  ّ فزاىُ ّعفِْ .

 -:((بن ٖا عبا ٙ الرَٖ أضسفٕا عمٜ أٌفطّي   -2
( ّٓةةأمزِ رٌ غتاقةةف ا  لةٔةةةُ انتؾةةطفٙ ّرصةةْرُ استةةةٙ   
٢ تقيطةْا مةً    :غتاقف عةا ِ ارذًٓ رصزفْا علةٙ رىفضةَه ّٓقةْل  ةه    

 رلت٘ ا  . 
ّ ارةةاع    ,ا مةياِ ارلغْٖ ٓةةين جتةاّس اذتة    ّا٨صزاح ٍْ وت رؽ

  ّ س اذتةة  انتتةةةارح وت ؽةةزح انتةةال  مةةا ٓضةةتةنا رفةةي ا٨صةةزاح وت جتةةا
٢ وت ؽزح انتال  ,فاقُ, ركيُ ٍيا ق  اصتةنا ا٨صزاح وت جتاّس اذت ّاى

عا وت اقرتاح ارذىْب ّارتكاب انتةاؽةٕ عقزٓية٘ قْرةُ  علةٙ رىفضةَه(      
ٍّةةذا  ,ارةةذٖ ٓةلةْ ارةةيفط ّٓزٍقَةا  ارة  تتقةةنً مةيةٙ اذتنةةا ارثقٔةا    

اقزب ما ٓكٌْ متعققاع وت ارفةا ادتزمٕ ادتيةاٜٕ ارةذٖ رةُ لتةا ثقٔةا      
ٍّةةةْ ٓيطةةةةس علةةةٙ ارغةةةزك عةةةا  ّانتةاؽةةةٕ اركةةةةدٗ    ,ّبةةةشاٛ عةةة ٓ 

فٔكٌْ ا٨صزاح علةٙ ارةيفط ٓةةين ارتةة ٖ علَٔةا عةاقرتاح        ,ّارؾغدٗ
 ارغزك ّجتاّس اذت  وت ارتكاب ارفضس ّارةؾٔاٌ . 
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 ((٥ تقٍطٕا وَ زمحٛ اهلل   -3
 ٖ ّرلتة٘ ا  صةةعاىُ    ,ٍةْ ارٔةأظ   ارقيْا وت رؽا مةياِ ارلغةْ

اُ اهلل ٖ فاس الارٌٕب مجٗعاّا      ٍْ عطفُ ّالضاىُ ّعقزٓي٘ ادتنا ار٣لق٘ 
ٓتةؽت اٌ رلت٘ ا  ٓةزا  ميَةا ٍيةا  فزاىةُ رىةْب       ((اٌْ ِٕ ال فٕز السسٗي

( ّلٔيٝةذ ٓؾةد مقؾةْ     (الاسسٗي ِٕ ال فٕز اٌْ  عةا ِ وت عامل ا٦خةزٗ   
ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ تطنؽت عةا  ا  عضة٘ رلتة٘ ا  ّعنةْو مغفزتةُ ّعفةِْ     

ؽةة را ارتْعةة٘ اريؾةةْا ّا٢صةةتغفار  إرادتنٔةة  ارةةذىْب لتةةٙ ارغةةزك 
اٌ  ,ارؾ ّق ف٣ مْبف رلقيةْا مةً رلتة٘ ا  ّارٔةأظ مةً عفةْ ا       

ارغفةةْر  اىةةُ ٍةةْ ىْب كتٔةةةاع ّرلتتةةُ ّصةةةت رةةا عةةٕٛا  ٓغفةةز ارةةذ
 ارزلٔه . 

ضةةف مةياٍةةا ا٢ىةةا تْفةةٔعُ تلتقةةٕ مةة   ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘   -4
ا٦ٓاا اركثدٗ انتتق مة٘ وت  ة  ارتْعة٘ ّقة  علقةت  فةزاٌ ا  ّعفةِْ        
علٙ ارتْع٘ اريؾْا ّا٢صتغفار ارؾ ّق رٖ ٢ تتيافٙ ٍذِ ا٦ٓ٘ تْقا 

ٙ ارةيفط ّارتةةة ٖ علَٔةةا  لةةف ا٨صةزاح ع ٔةةرلتة٘ ا  علةةٙ ارتْعة٘ عق  
ّحتنٔلَا ادتزو اركةد ّانتةاؽٕ ارةمٔن٘, ف٣  اعٕ رلقيْا ٢ّ مْبف 
رلٔأظ فق  صةقت رلت٘ ا   قةُ ّللت رلتة٘ ا  خلقةُ ّعنةت    

 :راف٘ عةا ِ ع٣ ختؾٔؿ ٢ّ ـتٔٔش ّافتا كتٔ  ارتلس صةْاٛ عية  ارتةارس   
 ُ اىةةُ ٍةةْ ارغفةةْر  ,اٌ ا  ٓغفةةز ارةذىْب كتٔةةةاع  ,مةً تةةاب تةةاب ا  علٔةة

 .  ارزلٔه
بةةاٛا ارزّآةةاا اركةةثدٗ وت مةةْر  ىةةشّل ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ مةة          -5

ضتةً ىليةؿ ؽةْرٗ ّافةع٘     , ّاخت٣ح وت عة  انتقةامؽت ّا٤مسةاٛ   
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عةة  رصةْل ا     رزّآاا ار  لكاٍا اثة ثٌْ ريةا:  مفٔ ٗ مً زتنْ  ا
  )هتةً   -سا  ا  وت عةزفَا –كت  مةً عةةا  ا  مةً رٍةا مكة٘       إؾت

ثه ّارفةْالػ  س عةً رمةز رعةُ عارتكةاب انتةو     رعزك عا  با ّع٣ ّفض
ه مً ٓ عٍْه إرَّٔارضزق٘ ّعزب ارتنز, ررصا  ارك ٚ رارقتا ّارشىا

ا٢ص٣و ّارتْلٔ  ّار خْل وت  ًٓ ا  ّرلتتُ ّؽزاقُ انتضتقٔه  إؾت
فمَز مً عةقَه ارز ة٘ وت ررك ركةً مة  ارٔةأظ ّارقيةْا مةً رلتة٘       

ّرىت تشعه  ,ا٢ص٣و ّارتْلٔ  إؾترٔا ت عْىا  :ا  ّرباعْا ارزصْل
َُ  مً رعزك ّ عا م  ا  ا اع يخز ّقتا اريفط ار  لزو ا  ّسىٙ   ْٙك ٬َ

٥َُٜب٠كبً      *َأَصبًٜب  ٌِ٭ك٣ِ  َٜكِخ ٬َ٦َْخُٙكْد  َِّ٭ب َٚ اْ٘ ًْ ٣َُ٘ اَْ٘مَياُة ٬َك٧ْ , ّضتةً قة    69-68ارفزقةاٌ: ( ٬َُعبَل
ارتارٔة٘ نتةا   ( عا٦ٓة٘  فةليا كتٔة  ٍةذِ ا٤مةْرل فأبةاعَه رصةْل ا        

ْٛ َؽَسك١َبٍد        اصتغَ ّا عَا:   ُٖ اَّ٘ٙك٣ُ َسك٭َِّئبِر٥ِ َٓ ٬َُجكدِّ ٌَُؤ٦َِْ٘ئك َٝكاًل َهكبِ٘ؾًب  َٗ َل ِٝ َٟ ٦ََل َٜ َٜٟ َربَة ٦َآ ِاَّ٘ب 

َِّؽ٭ٝكبً  َٞ ا٣َُّٙ٘ َو٧ًٍَُا  َٔب َ , ثةه نتةا ّؽةا ادتةْاب     70(ارفزقةاٌ: ٦َ - -ه قةارْا: إرةٔ
ا ؽاذتاع رّ ٢ ىقة ر  طتاح رٌ ٢ ىةن -أصَه ّقيْقَهٓ ٍّذا مً ع ٓ 

( عقْرةةُ ه رصةةْل ا   إرةةَٔعلةةٙ ارتْعةة٘ ّارةنةةا ارؾةةاو, فةةةة     
َٝكٟ ٬ََتكبب       صةعاىُ   ِ٘ َٓ ََِ٘ك  َٞ ٦َُ َٜكب  ٍِكُر  َْ ِثك٣ِ ٬َ٦َْى َّٞ ا٣َّٙ٘ َ  ٬َْىٍُِر َأٞ ٬ُْتكَر , ّنتةا  48(اريضةاٛ: ِا

طتاح  :ّقارْا -أصَهمً ٓرٓقاع –ه انتةةْث عادتْاب تز  ّا إرَّٔؽا 
َ ( فةة  (نتً ٓغاٛ  خا وت انتغٔٝ٘ رٖ قْرُ تةاؾت  رٌ ٢ ى ه رصةْل  إرةٔ

َّٞ         ا  عقْرُ صةعاىُ   َٝكِخ اَّ٘ٙك٣ِ ِا ََّْؽ ِٜكٟ  ١َُّْؽك٧ا  ْٛ َ٘كب َر َٟ َأْسكَر٧ٌُا َلَٙك٩ َأ٠ٍُِسك٥ِ ََِ٪ اَِّ٘ي٬ ْٗ ٬َب ِلَجب ُِ

 ُٛ َُ ا٘كرَِّؽ٭ ِٝ٭مًب ِا٣َُّ٠ ٧َ٤ُ اَْ٘ى٧ٍُ ٍُِر ا٘ي٧٠َُُّة َع علغَةه ادتةْاب بةا٠ا فاصةلنْا     ( ّنتا ا٣ََّٙ٘ ٬َْى
ٍّذا ا٤ثز  ذِ ا٦ٓ٘, فاٌ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ عغارٗ عمٔن٘ ّقنأىٔي٘ ّصةٔة٘  
وت لةةس انتضةةزفؽت علةةٙ رىفضةةَه فعةةس  ةةا رٌ تةة١ثز وت ٍةة٢١ٛ انتغةةزرؽت   
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 ٓةً ا  ارزلٔةف,    إؾتّتض  علَٔه صةٔا ارغٔطاٌ ّتةذٓزاتةُ ّتيقلةَه   
ل٘ الدٌٗا ٔوا فّٗا بّرٓ ا٩ٖٛ:  وا اسم أُ  ( رٌ ٓقْل ّلس رزصْل ا   

 .((بن ٖا عبا ٙ الرَٖ اضسفٕا عمٜ أٌفطّي ٥ تقٍطٕا وَ زمحٛ اهلل

ّٓمَةةز مةةً عةةة  ا٤خةةةار ارؾةةعٔع٘ اٌ صةةة٘ رلتةة٘ ا  ّرو  
وت ا٤مةه ارضةاعق٘ لٔة  رّٚ وت     بةارٍ  ارقيْا ّارٔأظ قاىٌْ ا ٕ عةاوٯ 

اُ   (:  رؽْل اركاوت( عاب ارذىْب عاصيا  ؽعٔ  مً ارؾةا ق   
اُ زمحايت   :أُ بن لقٕوك إلْٗبٕوْ ٔأٔسٜ  إ اهلل عص ٔدن بعح ٌبّٗا وَ أٌبٗاْٟ 

 ٓ ( فلٔةغةز  (ضبقة نكيب ف٦ تقٍطٕا وَ زمحيت فاٌْ ٥ ٖتعا ي عٍدٙ ذٌم أنفاس
عةا  ا  عضةة٘ رلتة٘ ا  ٢ّ ٓقيطةْا مةً رلتة٘ ا  ّرٔةةْ ّا تةاٜةؽت        

 ستضيؽت ّمغفْرًٓ ؽاذتؽت .
ٛ عةةا  ارغةةزٓف٘ اؽةةا عمةةٔه مةةً رؽةةْل ارزبةةا  ٍةةذِ ا٦ٓةة٘  -6

ّا٤ما عضة٘ رلتتُ ّعنٔه مغفزتُ ّبشٓا عفةِْ لتةٙ ىقةا عةً رمةد      
ىَةا رربةٙ يٓة٘ وت رتةاب ا  ّمةا      إ : (انت١ميؽت علٕ عً رعٕ قارف  

, ٍّياك ارة ٓ  مً يٓاا ا  وت ار ٢ر٘ علٙ صة٘ (وت ارقزيٌ رّص  ميَا
ْٛ  رلتتةةُ ّّفةةْر مغفزتةةُ, قةةال صةةةعاىُ   ٥ِِٝكك ْٙ ـُ ٍِككَرٍح ١َِّّٙ٘ككبِس َلَٙكك٩  َْٜى َٓ َ٘ككُي٦  ََثَّكك  َّ ( ِا

َٞ      ,  6ارزع : ََثِّك٣ِ ِا َّ ا٘عَّكآ٧ُّ٘ َٝكِخ  َّْؽ ِٜكٟ  ّْك١َُػ  َٜكٟ ٬َ َِ٪ َأ٠ِّك٫ َأ٠َكب     ,  56( اذتوةز: ٦َ ْْ ِلَجكب ٠َجِّك

ُٛ َُ ا٘رَِّؽ٭ َٟ ٤َبَعُر٦ْا ٦ََع,  49( اذتوز:اَْ٘ى٧ٍُ ٧١َُْٜا ٦َاَِّ٘ي٬ َٟ آ َّ اَِّ٘ي٬ َٓ      ِا ِٗ اّ٘ٙك٣ِ ُأ٦َْ٘كـِئ ب٤َكُد٦ْا ٌِك٫ َسكِج٭

َٝككَذ اّ٘ٙكك٣ِ  ََْؽ  َٞ , ّيٓةةاا ارْعةة  عةةانتغفزٗ ّّؽةةفُ صةةةعاىُ   218(ارةقةةزٗ:٬َْرُعكك٧
 عغفزاٌ ارذىْب رثدٗ ب اع مةثْث٘ وت صْر ارقزيٌ ّيٓاتُ . 

ّاصتفافت ارضي٘ انتطَزٗ عا تْاتزا عزّآةاا ارزبةاٛ ّا٤مةا    
( عةذاا ا  قةال:   ْل ا   عا  ارةمٔه با ّعة٣, لتةٙ رقضةه رصة    

ٛ      أزساي اهلل ٔالرٙ ٌفط٘ بٗدٓ    ( (بٕلادِا  بعبادٓ املا٤وَ واَ الٕالادٚ الػافٗق
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اُ اهلل ضبشاٌْ لٗ فسُ ًٖٕ القٗاوٛ و فسٚ والطست بط عمٜ بمام أساد     ّقال: 
لإ  بٗادٓ  ٔالارٙ ٌفطا٘    ( ّقةال:   (ستٜ اُ إبمٗظ ٖتطأه هلا زداٞ أُ تؿٗبْ

وا بني الطىاٞ ٔا٧زض ثي اضت فسمت ل فس لكي  ٔالرٙ  الطأمت ستٜ مت٨ لطاٖاكي
ٌفظ قىد بٗدٓ لٕ ي ؽط٠ٕا ؾاٞ اهلل بقإً ىط٠إُ ثاي ٖطات فسُٔ فٗ فاس      

اُ الفقْٗ كن الفقْٗ وَ ي ٖقٍط الٍاع وَ زمحٛ  (:  ( ّقال علٕ  (هلي
اهلل تعا  ٔي ٖسلـ هلي يف وعاؾاْٗ ٔي ٖا٤وٍّي عاراب اهلل ٔي ٖادع القاسآُ      

ْ       إ بٛ وٍْ زن ٥ٔ   نريٓ اٌْ ٥ لري يف عباا ٚ ٥ عماي فّٗاا  ٥ٔ عماي ٥ فّاي فٗا
عذبة ملَ ٖقاٍط ٔوعاْ      -رنا وت ىَج ارة٣ ٘–( ّقال (بساٞٚ ٥ تدبس فّٗا

 إؾتّقال رزبةا رخزبةُ ارتةْح مةً رثةزٗ رىْعةُ ّمةاؽةُٔ        ( (ا٥ضت فاز
( (ذٌٕباك ٖأضك وَ زمحاٛ اهلل أع اي واَ      ارقيْا ّارٔأظ عً رلتة٘ ا   

( قةةال ا  تةةةارك (: قةةال رصةةْل ا   ّقةةال رعةةْ بةفةةز ارةةةاقز   
العاومُٕ عمٜ أعىااهلي الايت ٖعىمٌّٕاا لجإاب٘      -أٙ ٥ ٖعتىد–كن ٥ ٖٓتّتةةاؾت:   

فاٌّي لٕ ادتّدٔا ٔاتعبٕا أٌفطّي ٔأفٍٕا أعىازِي يف عبا ت٘ كإٌا وقؿاسَٖ ناري   
فٗىاا ٖطمبإُ عٍادٙ واَ      -ٗقتّاا أٙ سقّاا ٔسق –بال ني يف عبا تّي كٍْ عبا ت٘ 

كساويت ٔالٍعٗي يف دٍات٘ ٔزفٗع الدزدات العمٜ يف دٕازٙ  ٔلكَ بسمحيت فمٗجقٕا 
 أٙ– تدزكّي ٔفكم٘ فمريدٕا ٔا  سطَ ال َ ب٘ فمٗطى٠ٍٕا  فاُ زمحيت عٍد ذلك

  -زمحاٛ اهلل  تادزكّي  إسطاٌْ إ ُٕ ٍعٍدوا ٖجقُٕ بسمحتْ ٖٔسدُٕ فكمْ ٖٔطى٠
ٔو فست٘ تمبطاّي عفإٙ فااٌ٘ أٌاا اهلل الاسمحَ الاسسٗي         ٕاٌ٘ٔو  ٖبم ّي زق
ّبة ىا وت رتةاب علةٕ     -( رٓقةاع: ( ّقةال رعةْ بةفةز     ٔبرلك تطاىٗة 

    اٌ رصْل ا )  :ِ ٔالرٙ ٥ الْ إ٥ ِٕ واا   ( قال ٍّْ علٙ مي
أعط٘ و٤وَ بط لري الدٌٗا ٔا٩لسٚ إ٥ عطَ  ٍْ باهلل ٔزداْٟ لْ ٔسطاَ لمقاْ   

عَ انتٗاب امل٤وٍني  ٔالرٙ ٥ الْ إ٥ ِٕ ٥ ٖعارب   -ا٥ٌصداز ٔا٥وتٍاع أٙ–ٔالكف 
اهلل و٤وٍّا بعد التٕبٛ ٔا٥ضت فاز إ٥ بطٕٞ  ٍْ بااهلل ٔتقؿاريٓ واَ زداٟاْ ٔضإٞ      
لمقْ ٔانتٗابْ لمى٤وٍني  ٔالرٙ ٥ الْ إ٥ ِٕ ٥ وطَ  َ عبد و٤وَ باهلل إ٥ كاُ 

سٖي بٗادٓ اـاريات ٖطاتش٘ أُ ٖكإُ عبادٓ      اهلل عٍد  َ عبدٓ امل٤وَ ٧ُ اهلل ك
فاسطٍٕا بااهلل ال اَ ٔازنبإا       ٓد اسطَ بْ ال َ ثي ىمف  ٍْ ٔزداٞامل٤وَ ب
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سطَ ال َ بااهلل أُ ٥ تسدإا     (: ( ّقال رعْ عة  ا  ارؾا ق  (إلْٗ
ٍّةذا اذتة ٓ  ارغةزٓا ٓغةزا لضةً ارمةً        ((إ٥ اهلل ٥ٔ ؽاف إ٥ ذٌبك

رقزيٌ ّارضي٘ رةثداع ّٓفضةزِ ارزبةاٛ ّارتةْح مةةاع      عا  انتن ّا وت رٖ ا
فٔ ل لٔيٝذ علٙ رٌ ربةاٛ رلتة٘ ا  ٢ ٓةةين ا٢بةرتاٛ علةٙ ارةذىْب       
ّا٢قامةةة٘ علةةةٙ انتةاؽةةةٕ ٢ّ ٓقتقةةةٕ ارتقؾةةةد وت ارةنةةةا ارؾةةةاو       

 ٕ عةةا لضةةً ارمةةً عةةا  ّربةةاٛ   ,ّاصتؾةةغار عةةة  ارةةذىْب ّانتةاؽةة
 ش  مً انتةؾٔ٘ . رلتتُ ّبْ ِ ظتتن  م  ارتْح مً ارذىف ّارف

ّمً ٍذا ارةٔاٌ ٓيفت  عاب عمةٔه وت ا٤خة٣ق اثن ٓة٘ ٍةْ      -7
ابتنا  ارتْح ّارزباٛ وت قلةف انتة١مً رٔةيةكط علةٙ صةلْرُ فٔةنةا       

عية  ىةشّل    ( قةال رصةْل ا     ,تؾزح وت فْٛ خٔفتُ ّربآُٜ  ّ
ُْـٙ   قْرُ تةاؾت   ٍِكَرٍح ١َِّّٙ٘كبِس َلَٙك٩  َْٜى َٓ َُ٘ي٦  ََثَّ  َّ َّكبةِ    ِا َٓ ََ٘تكِد٬ُد اِْ٘م ََثَّك  َّ ْٛ ٦َِا , 6( ارزعة : ٥ِِٝك

ٔعراباْ  ل٥ٕ عفٕ اهلل ٔزمحتْ ٔػأشٓ ملا ٍِأ ٧سد عٗؼ  ٔل٥ٕ عقابْ ٔٔعٗادٓ   
ُٛ       ( عية  قْرةُ تةةاؾت     ( ّقال  أسد كنتكن ٫ َُ ا٘كرَِّؽ٭ َِ٪ َأ٠ِّك٫ َأ٠َكب اَْ٘ىٍُك٧ ْْ ِلَجكب ٠َجِّك

َّ َلَياِث٫ ٧َ٤ُ اَْ٘مَياُةٜٗ} َٛ { ٦َ َأ لٕ ٖعمي العبد بدز عفإ اهلل   ,  50, 49( اذتوةز: اأَلِ٘٭
لإ ٖعماي     (: ( ّقال  (ملا تٕزع وَ سساً  ٔلٕ ٖعمي بدز عرابْ ؾىع ٌفطْ

الكافس كن الرٙ عٍد اهلل وَ زمحتْ ي ٖٗأع وَ السمحاٛ ٔلإ ٖعماي املا٤وَ بكان      
 ف اهلل لٕفّال(( ّقال علٕ   (:   وَ الٍاز الرٙ عٍد اهلل وَ العراب ي ٖأوَ

ّٞ ٔازز اهلل  عطٍات أِن ا٧زض ي ٖتقبمّا وٍكتسٝ اٌك اُ أتٗتْ  كأٌاك لإ    زدا
لٗظ واَ    (: ( ّقال ستن  ارةةاقز   (أتٗتْ بط٠ٗات أِن ا٧زض نفسِا لك

عبد و٤وَ ا٥ ٔيف بمبْ ٌٕزاُ: ٌٕز لٗفٛ ٌٕٔز زداٞ  لٕ ٔشُ ِرا ي ٖص  عمٜ ِارا  
ُ    ( (ٔلٕ ٔشُ ِرا ي ٖص  عماٜ ِارا    لاف اهلل    :ّبةاٛ وت ّؽةٔ٘ رقنةاٌ ٤عية

ّٞ زز اهلل  ٔإُ ٖعربك اهلللٗفٛ لٕ د٠تْ برب الجقمني لفة أ لإ د٠تاْ بارٌٕب     زدا
( ّقٔةةا نت٢ْىةا بةفةةز ارؾةةا ق  (الاجقمني زداإت أُ ٖسمحااك اهلل ٖٔ فااس لااك 
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     اٌ قْماع ٓةنلٌْ عانتةاؽٕ ٍّه ٓشعنةٌْ اىَةه ٓزبةٌْ ا  ٢ّ :)
ٖرتدشإُ يف  بإً  ِا٥٤ٞ  َٔه انتةْا, فقةال:    ٓشارٌْ علةٙ ررةك لتةٙ ٓةأت    

واَ زداا    :كربٕا لٗطٕا بسادني -أٙ ٖتىاٖمُٕ يف ا٧واٌ٘ اـا عٛ الكرابٛ–ا٧واٌ٘ 
٥ ٖكإُ املا٤وَ و٤وٍاّا ستاٜ       ( ّقةال  (ِسب وٍْ   ٔوَ لاف وَ غ٘ٞغ٠ّٗا طمبْ

ٖ        ٖكُٕ لاٟفّا زادّٗا ٕ ٥ٔ ٖكُٕ لاٟفّا زادّٗا ستاٜ ٖكإُ عااو٦ّ ملاا ىااف ٔ  ((سدا
ازز اهلل زداٞ ٥ هس٣ك عمٜ وعؿٗتْ  ٔلف اهلل لٕفاّا ٥ ٤ٖٖطاك واَ      ّقةال:  
ٖ ارتٔفةة٘ ٌ ىةةْر٪ٍةةذِ ا٤لا ٓةة  ارغةةزٓف٘ ٓيكغةةا ر   ّمةةً  ((زمحتااْ

ّارزباٛ وت ارقلف ٢ ع  رٌ ٓيةكضا وت ارةنا ّصلْك انتة١مً وت كتٔة    
ٛ      لزراتُ ّتؾزفات ّرٔنةا ٓكةٌْ    ُ رٔنةا َٓيةأ عٔغةُ ٢ّ ٓتكةا علةٙ عةٕ

ّمةً ربةا ا  قلةف رفةْاىُ ّمةً خةاح        ,٣ع نتا غتاح ميُ ّٓزبِْعام
لٔيٝةذ ٢ ٓكةٌْ ارتةْح مةً  ٌّ اذتةذر ارةنلةٕ       ّا  لذر مً عذاعُ, 

ّارة ىٔا مشرعة٘    ,زت ٓاع ٢ّ ٓكٌْ ارزباٛ مً  ٌّ ارةنةا ارتةارؿ ىافةةاع   
فكنةةا اٌ ارةةشار  ارزابةةٕ رلتةة٘ رعةةُ ٓيثةةز ارةةةذر وت ا٤ر       :ا٢خةةزٗ

اٛ وت ارْقت انتياصف عةة  لزثَةا ّتيقٔتَةا مةً ا٢  ةال      انت اإرَّٔٓضْق 
ّا٤لوار ّانتْاى  ارقارٗ ثه ٓزاعَٔا ّٓ ٓه صقَٔا ّتضةنٔ ٍا ّعشقَةا   
ميتمزاع رلعاؽا اركةد ّاريتاج ارْفد رذرك انت١مً ارزابٕ رلت٘ رعةُ  
وت ا٦خزٗ ٢ ع  رٌ ٓمَز ربا٠ِ وت عنلُ ّٓيةكط رملُ وت صدتُ, ّرنةا  

ّ     فا رّ تغافةا   راانتشار  ااٌ  مل رّ رٍنةا وت ارةنةا رتعؾةٔا اريتةاج 
٢ ٓتْقةة  ارتةةد ارضةةاعس وت ادتَةة  ّارتةةةف ّارضةةةٕ   ٓكةةً مثةةا انتةةشار  

ارذٖ ّاذتاؽا ّاريتاج رذرك انت١مً ارزابٕ مً  ٌّ عنا ّبَ  رّ 
بةاٛ   ,ؽزح ّقتُ وت ارلَْ ٢ ٓيةغٕ رٌ ٓتْقة  خةد ا٦خةزٗ ّرلتة٘ ا     

( متةزفاع نتةً ٓة عٕ اىةُ    ة٘ ٤مد انت١ميؽت  وت  ىَج ارة٣ ٘( وت خط
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ْ  ٓزبْ ا  رذعاع ّمً  ٌّ عنةا, فقةال:       هللااٌاْ ٖسدإ    ٖادع٘ بصعىا
؟ ٔكن وَ زدا عسف زداا٣ٓ  كرب ٔاهلل الع ٗي  وا بالْ ٥ ٖتبني زدا٣ٓ يف عىمْ

رٖ مةٔةف مغغةْؼ لٔة  ٢ ٓرتتةف     – ٥ زداٞ اهلل فاٌْ ودلٕهيف عىمْ إ
رٖ  ةد  – ٔكن لٕف ققق إ٥ لٕف اهلل فاٌاْ وعمإه   -علُٔ ارةنا ارؾةاو 

خةةةارؿ ّ ةةةد ؽةةةعٔ  لٔةةة  ٓكةةةٌْ ارتةةةاٜا مقؾةةةزاع وت رّامةةةز ا   
ٖسدٕ اهلل يف الكبري ٖٔسدٕ العبا  يف الؿ ري  فٗعط٘ العباد واا ٥    -ّىْأٍُ

  ٍ لعباا ٓ؟ أؽااف أُ    عٖعط٘ السب  فىا باه اهلل دن ثٍا٣ٓ ٖقؿس بْ عىاا ٖؿا
ّا؟ أٔ تكُٕ ٥ تسآ لمسداٞ وٕقعّا؟ ٔكرلك اُ ِٕ لاف ذباتكُٕ يف زداٟك لْ ك

ٌقادّا   عبدّا وَ عبٗدٓ أعطآ وَ لٕفْ وا٥ ٖعط٘ زبْ فذعن لٕفْ وَ العباا  
رٖ زتةز  ّعة  مة  فةنار ّتضةْٓا      – ٔلٕفاْ واَ لالقاْ قاىازّا ٔٔعاداّ     

عماٜ   ثسِاآكرلك وَ ع ىة الدٌٗا يف عٍْٗ ٔكرب وٕبعّا وَ بمبْ  -ّتأبٔا
ا ٔؾاااز عباادّا إلّٗاافاااٌقطع  -ارٍةةا ّربعَةةا علٔةةُ صةةةعاىُخترٖ إ – اهلل
 ( . هلا
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى 
َٟ ََٜك ا٘صَّبِثِر٬ َّ ا٣َّٙ٘  ٧١َُْٜا اْسَزِم٭٧١ُْا ِثب٘صَّْجِر ٦َا٘صَّاَلِح ِا َٟ آ  ٬َب َأ٥َُّ٬ب اَِّ٘ي٬
ٗ مةً صةْرٗ ارةقةزٗ ٍّةٕ     ا٦ٓ٘ ارثارث٘ ّارتنضٌْ عة  انتأٍذِ  -1

مً عماو ارضْر ّقْا ا, ىشرت وت انت ٓي٘ انتيْرٗ ّقارعت آاتَا ارث٣ث 
ماٜ٘ يٓ٘ ّلفلت عارقؾؿ ّانتْاعي ّا٤لكاو ّا٦ اب ّارةقاٜ  مامل 

( ّرلةةا٠ِ  حتِْ رٖ صْرٗ رخزٚ ّرذا تةارٚ رؽعاب رصةْل ا    
لفمَا ّتةلنَا ّفقُ يٓاتَةا ّاعتيةٙ عَةا ارتةاعةٌْ عالضةاٌ       إؾتا٤خٔار 

ّعزفةةاٌ ّارةةةاملٌْ عةةارقزيٌ وت رافةة٘ ارةؾةةْر ّا٤سمةةاٌ, ٍّةةذِ   ّعلةةه
 ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ مً خٔار يٓاتَا ّقؾار كت٣تَا ّعماو ي اعَا .

(: ٍذا ارتطاب ادتنٔا مً ارزب ادتلٔا (ٖا أّٖا الرَٖ آوٍٕا   -2
متكزر وت ارقزيٌ ٓقزب مً مٝ٘ مْف , ّق  صةةس رٌ ررزىةا اىةُ خطةاب     

رصْرُ ّى اٛ إؾت را مً ررعً عانتةا  ّاذتضاب, را مً يمً عا  ّ إؾت
ثا ٍةذا  ( اىُ ما ع ر ارتطاب ارقزيىٕ ؿتّرّٓيا عً رعٕ بةفز ارةاقز  

اريةة اٛ إ٢ عةةة  رٌ رصةةله رعيةةاٛ قةةةٔل  ا٤ّظ ّارتةةشرج لٔةة  اىطةةةس     
ارةيْاٌ علٙ رعياٛ ارقةٔلتؽت, ٍّْ خطةاب عةاو عةاما ركةا مةً ٓتؾةا       

 ريةت . عَذا ارْؽا ّٓيطةس علُٔ ٍذا ا
  -: ((اضتعٍٕٗا بالؿرب ٔالؿ٦ٚ   -3

 ا٢صتةاى٘ ٍٕ قلف ارةٌْ علٙ رمز مَه ّمقؾ  عمٔه.
ارؾ : ٍْ لةط ارةيفط ّامضةارَا علةٙ  مةا تكةزِ, ٍّةْ مةيةٙ        
ٓقةةا  ادتةةش  عيةة  ّرّ  انتكةةزِّ ّمةة رْل ٓقاعةةا اذتةةشٌ عيةة  ىةةشّل        

 انتؾاب. 
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رعمةه  ارؾ٣ٗ: ٍٕ ارةةةا ٗ انتةزّفة٘ رة ٚ رةا مضةله ٍّةٕ مةً        
ٍّةٕ زتنة  اركنةا٢ا     ,ا  عة  مةزفتُ صةعاىُ إؾتارطاعاا ّارقزعاا 

 ّملتقٙ ارتداا ّلآّ٘ ارؾ  ّارذرز ّارطَز ّرا خد. 
4-    َ ر اٗ تفٔة  انتؾةالة٘ ّانتةٔة٘      مة (  -:((اُ اهلل وع الؿاابسٖ

عةا ِ ارةذًٓ يميةْا   ْٓؽٕ ا  صةعاىُ لاؽا مةيٙ ا٦ٓ٘: ّا٢بتنا  ّ
ةةةٌْ علةةٙ مقاؽةة ٍه ّرمةةْرٍه ّلةةْاٜوَه مةةً ارؾةة      رٌ ٓطلةةةْا ار

ّارؾةة٣ٗ, ّقةة  قةة و صةةةعاىُ ارؾةة  رٔكغةةا ريةةا عمنةة٘ مقامةةُ ّب٣رةة٘  
فقةلُ, مة  اٌ ارؾةة٣ٗ تفقةا علةٙ كتٔةة  ا٤عنةال ارؾةاذت٘ مةةً  ٌّ       

ّرةةٔط ٍةةذا إ٢ ٤ٌ ارؾةة٣ٗ حتتةةْٖ  ارةةف  ,َ٘ عيةة  مضةةلهةرٓةةف رّ عةة
فارؾ  ّارؾ٣ٗ ّصٔلتاٌ  ,ارةياؽز ارتدٗ ّارتؾال ادتٔ ٗ ّميَا ارؾ 

زتةْرتةةاٌ رلةةٔةة  رغةةز  ارتكامةةا ّا٢رتقةةاٛ وت ٍةةذا ارةةةامل ّوت ٍةةذِ    
( لةةال ارؾةة٣ٗ ّوت كتٔةة  ا٤لةةْال, ٍّةةذِ اُ اهلل وااع الؿااابسَٖاذتٔةاٗ   

اٌ رلتةة٘ ا   :انتةٔةة٘ انتيؾْؽةة٘ عةةؽت ارةةزب ّعةةؽت ارةةةة  ارؾةةاعز تةةةين
   ُ ٢ّ ترترةُ ّلة ِ   ّتيؾةز انتة١مً    ,ّمةْىتُ تؾةالف ارؾةاعز ٢ّ تفارقة

ّتةٔيُ ٢ّ ت عُ فزٓ اع عي  انتؾاعف, ٍّذِ عغةزٚ رزقتة٘    ,عي  ارغ اٜ 
ٍّْ ّع  كتٔا مً رب رزٓه ٓشٓ  انت١مً ثةاتاع علٙ ارؾ  عي  ارغ ٗ 

 ارُٔ عي  ارؾةْع٘ .  ّ٘ٓغ  انتتقٕ ر ة
ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ ّعغةةزاا ا٦ٓةةاا مةَةةا تةة عْ عةةةا  ا   -5
ارةٌْ ّارقْٗ وت عة١ٌّ لٔةاتَه رافة٘ مةً ارؾة       اصتن ا   إؾتانت١ميؽت 
ٍّنا ررياٌ مَناٌ ّعنا اٌ قْقتاٌ وت ارغزٓة٘ انتطَزٗ ّرةذا   ,ّارؾ٣ٗ

 إرا( ّرةةزاو اٍةةا عٔتةةُ ّخٔةةار رؽةةعاعُ ّرتةاعةةُ   رةةاٌ رصةةْل ا   
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ىشرةةت عَةةه عةة ٗ رّ مؾةةٔة٘ رّ رمةةز مَةةه دتةةأّا إؾت ارؾةة  ّفشعةةْا إؾت   
نتتة  ٗ عيَه عضةلْك قزٓةس ارؾة     ّباٜت اريؾاٜ  ا ,ارؾ٣ٗ ّارؾٔاو

ّارؾ٣ٗ عي  للْل ىكة٘ وت بضة  رّ مؾةٔة٘ وت ّرة  رّ مكةزِّ وت مةال      
 مةا قتية     اىةُ قةال:   ( رّ ع٣ٛ وت عز , رّٖ عً م٢ْىا ارؾةا ق   

 خا علُٔ  ه مً  نْو ار ىٔا رٌ ٓتْفأ ثه ٓ خا انتضو   إرارل ره 
ٓقةةْل:  ّاصةةتةٔيْا  فدرةة  ررةةةتؽت ٓةة عْ ا  فَٔنةةا, رمةةا مسةةةت ا     

عارؾ  ّارؾة٣ٗ( ّقة  رؽةٔف لة  ا٤مة٘ عةة  ا  عةً عةةاظ  ر (         
عيكةةة٘ وت عةةة  رعشاٜةةُ ٍّةةْ علةةٙ صةةفز فاصةةرتب  عيةة ٍا ّتيعةةٙ عةةً 
ارطزٓس ّؽلٙ ررةتؽت ثه قاو إؾت راللتُ ٓكنا صدِ ّصفزِ ٍّْ ٓقةزر  

 ( .(قْرُ صةعاىُ  ّاصتةٔيْا عارؾ  ّارؾ٣ٗ
  عارؾةْو, ٢ّ رٓةف وت   ؾة د رفةي ار ّوت ع ٗ مً ارزّآاا تفضة 

رٌ ارؾةةْو ٍةةْ انتؾةة اق ا٤ّفةة  ّارفةةز  ا٤رنةةا مةةً رفةةزا  ارؾةة      
٘ ّٓقةْٖ ارتْبَةاا ارزّلٔة٘    ٔىٍْ ٓقةا ارغَْاا ارة  ّمؾا ٓقُ إر

ملكْتةُ ّر ةة٘ وت يخزتةُ ّرةذا      إؾترعةُ ّاىقطاعةاع    إؾتّٓشٓ  ارةةة  قزعةاع   
 قُ .  ؽ  تفضدِ عُ رنا ٓؾ  تفضدِ عغدِ مً مؾا ٓ

ا٤ىةٔاٛ ىؾت ا٦ٓاا ارغزٓف٘ علٙ رٌ ارؾ  ىةت مً ىةْا  -6
ال صةةةعاىُ ذتةٔةةةُ انتؾةةطفٙ نتةةا رّرٖ:  ّؽةةف٘ مةةً ؽةةفاا انتزصةةلؽت قةة  

ِٝكك٭الً    ْٛ ٤َْغككرًا َع َٞ ٦َا٤ُْغككْر٤ُ ٧ُُّ٘كك٧ َٜككب ٬َ َْ ِا َّ  ,  10( انتشمةةا:٦َاْهككِجْر َلَٙكك٩  َٜككب َهككْجُر ٦َاْهككِجْر ٦َ

ِٗ   ٌَبْه,  137( اريعا:ِثب٣ِّٙ٘ َٟ ا٘رُُّسك ِٜك  ِٚ َٝب َهَجَر ُأ٧ُ٘٦ْا اَْ٘مكْز َٔ َّكْد  ,  35( ا٢لقةاح: ِجْر  َ٘

ْٛ ٠َْصككُر٠َب      ٦َُْا َؽزَّكك٩ َأَرككب٤ُ ُٔككيُِّث٧ْا ٦َُأ٦ َٜككب  َٓ ٌََصككَجُر٦ْا َلَٙكك٩  َِْجِٙكك ِّككٟ   ٌٗ َُُسكك , 34( ا٤ىةةةاو:ُٔككيَِّثْذ 
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٠َ٧ُٝكككب   ٬ََُْز َٜكككب آ َّ َلَٙككك٩  َٗ,  12( اعةةةزأٍه:١ََ٘٦َْصكككِجَر َٝبِل٭ َٟ   ٦َِاْسككك ِّككك  َٗ ُٔككك  ِٗ ٍْككك ِٕ ََا اْ٘ ٬َِكككَس ٦َ َْ ٦َِا

َٟ              ( . الؿرب وَ أل٦  ا٧ٌبٗاٞ(  , ّقال علٕ  85(ا٤ىةٔاٛ:ا٘صَّبِثِر٬
ةٔةاٌ فقةٔل٘ ارؾة , ميَةا قْرةُ      عّق  اصتفافت ا٦ٓةاا اركزقتة٘   

َٟ }صةعاىُ   ُِّص٭َج٦ََٔ٘٘ثتِِّر ا٘صَّبِثِر٬ ََا َأَهبَثْز٥ُٛ  َٟ ِا َٞ      { اَِّ٘ي٬ ََاِعمك٧ َِب٧ُْ٘ا ِا٠َّكب ِّ٘ٙك٣ِ ٦َِا٠َّكـب ِاَْ٘٭ك٣ِ  ٌخ 

{ٔ٘ٙ َٞ ٥َُْٝزكُد٦ ُٛ اْ٘ ٤ُ َٓ ٌَٝخ ٦َُأ٦َ٘ـِئ ََْؽ ٦َ ْٛ َّث٥ِِّ  ِّٟ ْٛ َه٧ََٙاٌد  َٓ َلَْٙ٭٥ِ , 157-155( ارةقزٗ: { ُأ٦َ٘ـِئ
   َٞ َُٝٙك٧ َٔكب٧٠ُْا ٬َْم َٜب   ِٟ َٟ َهَجُر٦ْا َأْعَر٤ُٛ ِثَؤْؽَس َّ اَِّ٘ي٬ َٚ    ,  96ريعةا: ( ا١ََ٘٦َْغِز٬َ ُٛ اَْ٘٭ك٧ْ ِا٠ِّك٫ َعكَز٬ُْز٥ُ

   َٞ ٍَكبِرُز٦ ُٛ اْ٘ ْٛ ٤ُك َٝب َهَجُر٦ا َأ٥َُّ٠ك َٝكب َهكَجُر٦ا      ,  111( انت١ميةٌْ: ِث ِٟ ِث َّكرََّرْ٭ َٞ َأْعكَر٤ُٛ  َٓ ٬ُْئَرك٧ْ  (ُأ٦َِْ٘ئك

َٞ َأْعَر٤ُٛ ِثَىْ٭ِر ِؽَسبٍة,  54ارقؾؿ: َٝب ٩َّ٧َ٬ُ ا٘صَّبِثُر٦  . 10( ارشمز:ِا٠َّ
ار ؿت ا ارؾ  ّعٔاٌ عمٔه فقةلُ ّبلٔةا قة رِ,    ّتْاتزا ا٢خة
اُ مبٍصلٛ السأع مي  الؿرب وَ ا٫مياُالؿرب زأع ا٫  ففٕ اذت ٓ  ارغزٓا 

ُ ذِم الؿارب ذِام ا٫   إذاوَ اؾطد  فاذا ذِم السأع ذِم اؾطد كرلك  ( (مياا
 ٖ بطاي   ( ٓقةْل:    ر ( رصةْل ا     ّق  مس  رعْ صةٔ  ارتة ر

عقان   ٔوَ ي ٖكَ فْٗ فا٦   فىَ كَ فْٗ فّٕ العابن :دصاٞٛ أث٦ث ٜاهلل العقن عم
 ْ ٛ    :لا (: ( ّقةةال  (ٔسطااَ الؿارب هلل  هلل سطاَ املعسفااٛ اهلل ٔسطاَ الطاعا

الؿارب   (:  ( ّقال م٢ْىا سًٓ ارةاعة ًٓ   (الؿرب كٍص وَ كٍٕش اؾٍٛ  
ْ  إميا٥ُٔ   وَ ا٥مياُ مبٍصلٛ السأع وَ اؾطد ( ّقةال م٢ْىةا   (ملَ ٥ ؾرب لا

اؾٍٛ قفٕفٛ باملكازٓ ٔالؿرب فىَ ؾرب عمٜ املكاازٓ   (:  ْ بةفز ارةاقز  رع
ّ   يف الدٌٗا  لن اؾٍٛ ا ٔدٍّي قفٕفٛ بالمرات ٔالػّٕات فىَ أعطٜ ٌفطْ لارت

بتم٘ وَ إ(:  ( ّقال م٢ْىا رعْ عة  ا  ارؾا ق  (تّا  لن الٍازأٔ غّٕ
عةة    ً( ّٓمَةز مة  غاّٗد  ألاف وَ امل٤وٍني بب٦ٞ فؿرب عمْٗ كاُ لْ وجن اداس  

قتاٌ فق  صأل رصْل ا  عة  رؽالةُ: : رٌ ارؾ  ع٣م٘ ا٨ارزّآاا
ٌؿارب  (: ما ع٣مة٘ رقتةاىكهل قةارْا:     ما رىتهل فقارْا: م١ميٌْ, فقال 
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   ٞ و٤وٍإُ  (: , فقةال  عمٜ الب٦ٞ ٌٔػكس عٍد السلاٞ ٌٔسقاٜ مبٕاباع القكاا
ٞ كٌٕإا  ٔزب الكعبٛ  سكىاٞ عمىاٞ كا ٔا وَ فقّّي أُ ٖ  إذا(:  ( ّقةال  أٌبٗاا

 (. أسم اهلل عبدّا ابت٦ٓ فاُ ؾرب ادتبآ ٔاُ زق٘ اؾطفآ
ٓضتفا  مً ارزّآةاا ارغةزٓف٘ اٌ ارؾة  علةٙ رقضةاو ث٣ثة٘:        -7

ؽ  علٙ ارة٣ٛ ّاريكة٘ وت بض  رّ مال رّ ّر  رّ ضتْ ررةك مةً رمةْر    
قاعة٘  ار ىٔا ّع٣ٜقَا ٍّْ ؽ  لضً كتٔا, ّرلضً ميُ ارؾة  علةٙ   

ا  ّامتثال رّامزِ ّر اٛ فزاٜقُ ٍّْ ؽ  لضً كتٔا, ّرلضةً ميةُ   
ارؾة  عةةً مةؾةةٔ٘ ا  ّزتاٍةة ٗ ارةيفط عةةً ارْقةةْ  فٔنةةا ٓغقةةف ا    

الؿرب ث٦ثٛ: ؾارب عٍاد املؿاٗبٛ    (:  ّْٓبف صيطُ, قال رصْل ا   
عمٜ املؿٗبٛ ستاٜ ٖس ِاا عطاَ    ٔؾرب عمٜ الطاعٛ ٔؾرب عمٜ املعؿٗٛ  فىَ ؾرب 

 إ الدزدٛ كىا باني الطاىاٞ    إ ّا كتم اهلل لْ ث٦مثاٟٛ  زدٛ وا بني الدزدٛ صاٟع
الدزدٛ  إ ا٧زض  ٔوَ ؾرب عمٜ الطاعٛ كتم اهلل لْ ضتىاٟٛ  زدٛ وا بني الدزدٛ 

العسؽ  ٔوَ ؾرب عمٜ املعؿٗٛ كتم اهلل لْ تطعىاٟٛ  زدٛ  إ كىا بني ؽًٕ ا٧زض 
( ّقةال علةٕ   وٍتّاٜ العاسؽ   إ ني ؽًٕ ا٧زض الدزدٛ كىا ب إ وا بني الدزدٛ 

   :)    الؿرب ؾرباُ: ؾرب عٍد املؿٗبٛ سطَ مجٗن  ٔأسطَ واَ ذلاك الؿارب
 (.عٍدوا سسً اهلل عمٗك

يخز  مال رّ ّر  رّ رمز رّّارا رؽٔف انتضله عيكة٘ وت بض   -8
ر ف وت ارزفةٙ عققةاٛ ا  ّفةْا علةٙ ىفضةُ مةا       ّمل ٓز  ارؾ  ٢ّ 

رثةةْاب ارةمةةٔه ّادتةةشاٛ اركةةزٓه علةةٙ ارؾةة  ّارضةةلْاٌ  رعةة  ا  مةةً ا
فلٔعذر مً ا٢عرتا  علٙ ققاٛ ا  ّرٔوتيف ا٢ىكار علٙ تق ٓز ا  
فاىُ مةؾةٔ٘ رةةدٗ تْبةف صةيه ا  ّعلٔةُ ّتة عْ  قةف ا  ضتةِْ,         

ٔوَ ضخط القكاٞ وكاٜ عمٗاْ القكااٞ    (  ّقال م٢ْىا رعْ بةفز ارةاقز  
  رةةُ وت اعرتافةةُ ٢ّ فاٜةة ٗ وت اصةةتيكارِ فةةاٌ  ( ٢ّ ىفةةٔاساابط اهلل أدااسٓ
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رةاًٜ ٢ را  ذتكنةُ ٢ّ  افة  ٤مةزِ, صةةعاىُ       ققاٛ ا  ما  ّتق ٓزِ
أٌا اهلل ٥ الْ إ٥ أٌا وَ ي ٖؿارب عماٜ ب٦ٟا٘ ٔي ٖػاكس       ّتةاؾت لؽت ٓقةْل  

   ٙ زت املقاا ٖس  بادٓ ( ّلةؽت ٓقةْل    (ٌعىاٟ٘ ٔي ٖسض بقكاٟ٘ فمٗتخار زباّا ضإا
بري ٔأسكىة الؿٍع  فىَ زق٘ فمْ السقا و  سني ٖمقاٌ٘ ٔواَ ضاخط   ٔ بست التد

    ٘ ّمةً ٓقة ر علةٙ صةيه ا  لةؽت ٓلقةاِ        ((فمْ الطاخط وا  ساني ٖمقااٌ
ّٓزب  ارُٔل ّرٖ عاقا متفكز ٓقةا ا٢ق او علٙ ما ْٓبف  قف ا  
لؽت ٓةْ  ارُٔ ّٓلقاِل اٌ انت١مً ارةاقا انتتفكز ٍْ ارةذٖ غتتةار ارؾة     

  ّع٣ِٛ ٢ّ ٓةرت  علٙ تق ٓز ا  ّلكنُ, ّقة  اّلةٙ   علٙ ققاٛ ا
عبدٙ تسٖد ٔأزٖد  ٔامنا ٖكُٕ وا أزٖاد     ( ىةٔةُ  اّ     إؾتا  صةعاىُ 

فاُ أضمىة ملا أزٖد كفٗتك وا تسٖد  ٔاُ ي تطمي ملا أزٖد اتبعتك فٗىا تسٖد ثاي ٥  
ْ   ( ّقةال سٓةً ارةاعة ًٓ     (ٖكُٕ إ٥ وا أزٖاد  لتةشٗ   ( رلثقة٘ ادتلٔةا رعة

عَ اهلل فٗىاا   اهلل زأع طاعٛ اهلل  ٔوَ ؾرب ٔزق٘الؿرب ٔالسقا عَ   ارثنةارٕ:  
ٓ  -ي ٖقض اهلل عص ٔدن لْ -فٗىا أسم أٔ كسٓ–بكٜ عمْٗ  إ٥ واا   -فٗىا أسم أٔ كاس
(: بااه اهلل تعاا  لٍبٗاْ قىاد)      (: ّقةال ارؾةا ق     ((ِٕ لري لْ

لاْ فمريض بقكااٟ٘ ٔلٗؿارب عماٜ      إ٥ دعمتْ لريّا عبدٙ امل٤وَ ٥ أؾسفْ يف غ٘ٞ
      ٙ ( ( ّقةال   (ب٦ٟ٘ ٔلٗػكس ٌعىاٟ٘ اكتباْ ٖاا قىاد واَ الؿادٖقني عٍاد

الٍبُٕٗ ثي الٕؾإُٗ ثاي    الٍاع ب٦ٞ: اُ أغد :(اُ يف كتاب عم٘ )  رٓقةاع:  
ا٧وجن فا٧وجن  ٔامنا ٖبتمٜ امل٤وَ عمٜ بدز أعىالْ اؿطٍٛ فىَ ؾح  ٍْٖ ٔسطَ 

الادٌٗا ثٕاباّا ملا٤وَ ٥ٔ عقٕباٛ      ُ اهلل  عص ٔدن ي هعان اغتد ب٣٦ٓ ذلك ا عىمْ
امل٤وَ التقا٘   إ لكافس  ٔوَ ضخف  ٍْٖ ٔقعف عىمْ بن ب٣٦ٓ  ٔاُ الب٦ٞ أضسع 

ّٓيةغٕ رٌ ٓةله اٌ اذتشٌ عي  انتؾٔة٘ ّارةكةاٛ   ((بساز ا٧زض إ وَ املطس 
ّ  ,عي  اريكة٘ ٢ ٓياوت ارؾة  ٢ّ ٓةةار  ارزفةا عققةاٛ ا      قة   رٔةال 

( علٙ عة  رعياُٜ ّعياتُ عية  مةْتَه ّقةال      لشٌ قلف رصْل ا 
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سصٌااّا عمٗااك ٖااا ابااساِٗي ٔإٌااا   وت تةةأعؽت اعيةةُ اعةةزأٍه رلنتةةُ انتةزّفةة٘:   
                   ( .   (٥ٔ ٌقٕه وا ٖطخط السب  لؿابسُٔ وصُ القمم ٔتدوع العني

ُ أدسِي ب ري امنا ٖٕفٜ الؿابسٔ   :قال صةعاىُ وت صْرٗ ارشمةز  -9
ٛ  ( ٍّةٕ ؽةزعت٘ ار ٢رة٘ علةٙ رٌ ارؾةاعزًٓ ٓ     (سطاب ٍه ضةتعقٌْ بةشا

ّٓأخذٌّ ربزٍه وت ا٦خزٗ مً  ٌّ لضاب ٢ّ رتاب ٢ّ متاعةة٘ ٢ّ  
رّٚ  ّا٤خةةار: ٍّكذا ؽزلت عَذا انتةيٙ ع ٗ مً ارزّآةاا   ,ص١ال

رعْ لتشٗ ارثنارٕ وت ارؾعٔ  عً ارةاقز عً يعاُٜ   (: قال رصْل ا  
 )  : عَ اهلل ٖقٕه: أَٖ أِن الؿرب فٗقًٕ عٍق  وٍإ  ٝلقٗاوٛ ٌا اكاُ ًٖٕ  إذا
وَ الٍاع فتطتقبمّي شوسٚ وَ امل٦ٟكٛ فٗقٕلُٕ هلي: واا كااُ ؾاربكي     -أٙ مجاعٛ–

ِرا الرٙ ؾربمت؟ فٗقٕلُٕ: ؾربٌا أٌفطٍا عمٜ طاعٛ اهلل ٔؾاربٌاِا عاَ وعؿاٗٛ    
عبا ٙ لمٕا ضبٗمّي لٗدلمٕا اؾٍٛ ب ري  وَ عٍد اهلل: ؾد  اهلل  باه: فٍٗا ٙ وٍإ 

(: (: قةال رصةْل ا     ّرّٚ ارةٔاعةٕ عةً ارؾةا ق      ((سطاب
ٌػست الدٔأَٖ ٌٔؿبة املٕاشَٖ ي ٍٖؿم ٧ِن الب٦ٞ وٗصاُ ٥ٔ ٍٖػس هلي  إذا  

 إذا (:  ( ثه ت٣ ٍذِ ا٦ٓ٘ مً صْرٗ ارشمز, ّقال رصْل ا   ( ٖٕاُ
رٖ – ذْ عمٗاْ ثذااّ  عمْٗ الب٦ٞ ؾبّا ٔث ا  أُ ٖؿافْٗ ؾٓمأزا  اهلل بعبد لريّا ٔأز

فارا  عا قارت انت٣ٜك٘   (:  -تاع  علُٔ ارة٣ٛ ّّاؽلُ مً  ٌّ اىقطا 
  لابتةُ,  قة رب عةة ك فة٣ٌ إ  (: ٓةا  ؽْا مةزّح, قال ب ٓا  

ىٕ رلف رٌ رمس  ؽْتُ, فارا قال: ٓا رب, قال فٔقْل ا  تةاؾت:  عُ إ
ٛ   عا  تةةةةاؾت, رةٔةةةك   إ٢  ةةةة ٖ ّصةةةة ٓك, ّعشتةةةٕ ٢ تةةة عْىٕ عغةةةٕ

إمةةا رٌ رعوةةا رةةك مةةا    :رصةةتؤف رةةك ٢ّ تضةةأرين عةةٔٝاع إ٢ رعطٔتةةك  
ُ     ,صأرت ّرمةا رٌ ا فة  عيةك مةً      ,ّرما رٌ ر خز رةك عية ٖ رفقةا مية

ٖاإً ٔتٍؿاام املاإاشَٖ   (: ( ثةةه قةةال رصةةْل ا   (ارةةة٣ٛ رعمةةه ميةةُ
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ملٕاشَٖ ٖٔا٤تٜ بأِان الؿاٗاً    لقٗاوٛ فٗأتُٕ بأِن الؿا٦ٚ فٗعسفإُ أدإزِي باا    ا
فٕٗفُٕ ادٕزِي باملٕاشَٖ  ٤ٖٔتٜ بأِن الؿدبٛ فٕٗفُٕ أدٕزِي باملٕاشَٖ  ٖٔا٤تٜ  
بأِن اؿر فٕٗفُٕ أدٕزِي باملٕاشَٖ  ٤ٖٔتٜ بأِن الب٦ٞ فا٦ ٍٖؿام هلاي وٗاصاُ      
ٖٔؿم عمّٗي ا٧دس ؾبّا ب ري سطاب ستٜ ٖتىٍٜ اِن العافٗٛ اٌّي كإٌا يف الادٌٗا  

ٔذلك بٕلْ تعا    رِم بْ أِن الب٦ٞ وَ الفكنٖا ِي باملقازٖض مما تقسض أدط
 . (()امنا ٖٕفٜ الؿابسُٔ أدسِي ب ري سطاب)

ّٓضةةةتفا  مةةةً ٍةةةذِ ارزّآةةةاا ّ دٍةةةا عنةةةْو قْرةةةُ تةةةةاؾت        
 ارؾةةاعزٌّ( نتةةً ؽةة  علةةٙ عةة٣ِٛ رّ ؽةة  علةةٙ قاعتةةُ رّ ؽةة  علةةٙ  

قزعُ ّرفةْاىُ ّربةاٛ    مةؾٔتُ رّ كت  رضتاٛ ارؾ  لةاع عا  ّر ة٘ وت
 ُ ٍةذِ عٔيةاا ّافةعاا مةً رة٣و       ,نتغفزتُ ّالضاىُ ّعفِْ عً خطٔٝاتة

اىَةا علضةه    ,رب ارةةا  ّرّرٔاٜةُ اركةزاو ٍّةٕ ٢ تقةةا ارةرت   ّاريقةاؼ      
 دتزاا ارؾاعزًٓ ّفنا  ٨ؽاع٘ انتيكْعؽت. 
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى 
َِّٙ٘ثب َٞ ٧١ُِٜ َٔب٧٠ُا َ٘ب َرِغُد ٧ًَِْٜب ٬ُْئ ََُس٣َُ٘٧ ٧َْ٘٦َ  َّ ا٣ََّٙ٘ ٦َ ْٟ َؽب َٜ  َٞ ٦ُّ ِٚ اْ٘آِخِر ٧َ٬ُا ٣ِ ٦َاَْ٘٭٧ْ

َٞ ٦ََأ٬ََّد٤ُٛ  َٝب ُٛ اِْ٘ب٬ ََٔزَت ٫ٌِ ٧ُُِِٙث٥ِ  َٓ ْٛ ُأ٦َِْ٘ئ ْٛ َأ٦ْ َلِت٭َرَر٥ُ ْٛ َأ٦ْ ِاْخ٧َا٥ُ٠َ ْٛ َأ٦ْ َأْث١َبب٤ُ آَثبب٤ُ
ْٛ َع١َّبٍد َرْغِر٪ ٣ُ١ِّْ ٬ُ٦َْدِخ٥ُُٙ ْٛ  ِثُر٦ٍػ  ََِظ٫َ ا٣َُّٙ٘ َل٥ُ١ْ َٟ ٌِ٭٥َب  َُ َخبِِ٘د٬ ِٜٟ َرْؾِز٥َب اَْ٘ؤ٥َ٠ْب

َٞ ٍُِْٙؾ٧ ُٝ ُٛ اْ٘ َّ ِؽْزَة ا٣َِّٙ٘ ٤ُ َٓ ِؽْزُة ا٣َِّٙ٘ َأَ٘ب ِا ََُظ٧ا َل٣ُ١ْ ُأ٦َِْ٘ئ ٦َ 
ٍذِ ا٦ٓ٘ ارثامي٘ عةة  ارةغةزًٓ مةً صةْرٗ اسا رة٘ ٍّةٕ يٓة٘         -1

مةةً ا٤خةة٣ق ارفافةةل٘  قْٓلةة٘ مةةً صةةْرٗ م ىٔةة٘ قؾةةدٗ تقةةنيت رةةثداع
لكةاو ا  وت عةةا ِ ٍّةذِ ا٦ٓةة٘    ّا٦ اب انتتكاملة٘ ّتةزفةت رةةة  ر   

 َا . تـتاخ
 ( رٖ عتةٌْ ّْٓارٌْ .(ٖٕا ُٔ   -2
: رٖ عا اٍنا ّخارفَنا ّعاى ٍنا ّؽةار  ((وَ سا  اهلل ٔزضٕلْ  

اذتة  انتتطةزح مةً رصةْل ا  عضةةف        وت ادتاىف ا٦خةز عةً ا  ّعية   
 ا  ّمةاى تُ قاع٘ رصْل ا .  شتارفتُ رّامز

 ( رٖ رثةتُ ّرقزِ ّررشِ وت قلْعَه  ٔ (مياُكتم يف بمٕبّي ا٫  
 ٘ ّوت عةةة  ارزّآةةاا عةةً  ,ا٤قةةارب ٢ تشٓلةُ اذتةةْا ث ٢ّ تغةةدِ علقةة

ارقة ر   قتاٌ عانت٣ك ارةمٔه ارغأٌ ادتلٔا( تفضد ا٨رٍا عٔت ستن   
ؾا ق ّٓقْٖ إرا تُ ّٓة عه قةزارِ   غتتارِ ا  ّٓأمزِ رٌ ١ٓٓ  انت١مً ار

( ّررةزمَه ؿتة٣ك ميةُ عؾةالةَه ركةٕ ٓقةز ّٓثةةت        (ٔأٖدِي بسٔح وٍْ  
( ٤لة  رؽةعاعُ ا٤بة٣ٛ:    عيعْ رقْٚ, قال رعْ عة  ا  ارؾةا ق   

ٔأذُ   ُ ٍٖفح فْٗ الٕضإاع اـٍااع  ذوا وَ و٤وَ إ٥ ٔلقمبْ أذٌاُ يف دٕفْ: أ  
ْ  ٍٖفح فْٗ املمك  ف٤ٖٗد اهلل امل٤وَ ( باملمك  ٔذلك بٕلْ تعا  )ٔأٖدِي بسٔح وٍا

( ّرّٚ ارثق٘ ادتلٔا رعْ خ ظت٘:  خلت علٙ رعٕ اذتضً اركاظه  
ٔباة   ند املا٤وَ باسٔح وٍاْ ؼكاسٓ يف كا     اُ اهلل تبازك ٔتعا  أٖٓ  فقال رةٕ:  
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فّا٘ وعاْ تّتاص     م عٍْ يف كن ٔبة ٖرٌم فْٗ ٖٔعتادٙ  وطَ فْٗ ٖٔتق٘  ٔت ٗ
عٍااد اضاااٟتْ   -أٙ ت اإف يف الاارتاب–تطااٗ  يف الجااسٝ ضااسٔزّا عٍااد اسطاااٌْ ٔ

باؾا٦سكي أٌفطاكي تاص ا ٔا ٖقٍٗاّا ٔتسعإا ٌفٗطاّا        ٌعىْ -عبا  اهلل–فتعاِدٔا 
ّٞ  ( .(فازتدع عٍْ ي بػٓسي غري فعىمْ أِِٔٓٓ مثٍّٗا  زسي اهلل اوس

 إؾتعةة  رٌ تةزفةت ا٦ٓةاا ارضةاعق٘      -تْفٔ  مةيٙ ا٦ٓ٘: -3
ٍّةه  –ارَٔةْ  ّستةةتَه  ةه     إؾتؽت وت زتتنة  انت ٓية٘   مْا٢ٗ عة  انتيافق

ّتْع تَه عارةذاب انتَؽت ّبةلت ارذًٓ عتةا ٌّ   -ّرصْرُرع اٛ ا  
مً ررل خلس ا , تةزفت رْؽةا انتة١ميؽت عةا     ٓةا ٌّ رصْرُ ا  ّ

ّاٌ ٍة٢١ٛ   ,ّارْٔو ا٦خز ارؾا قؽت وت اقتاىَه قلةاع ّقارةاع عاقياع ّظةاٍزاع 
ُ      ٢ جت  فَٔه ّرةْ رةاىْا يعةاٍٛه رّ     قْمةاع ٓةْا ٌّ مةً لةا  ا  ّرصةْر

قتاٌ  اذتةس ارؾةا ق   , ف٣ جتتن  ؽف٘ ا٨رعياَٜه رّ رسّابَه رّ رقارعَه
م  ؽف٘ انتْا ٗ ٤ع اٛ ا  ّرصْرُ, ثه ّؽةفت ا٦ٓة٘ ارغةزٓف٘ مةً مل     

هتةً  ؽة قاع ّرىَةه   ّجتتن  ارؾفتاٌ وت قلةُ ّصلْرُ عأىَه انت١ميٌْ لقاع 
ا٢قتاٌ وت قلةْعَه ّرثةتةُ وت بةْارلَه ّعةزا رةُ ؽة ّرٍه        رتف ا 

ّاىةُ بةا ّعة٣ رٓة ٍه عةزّا ميةُ        , ٔ  ٢ تتشعش  ٢ّ ٓتشلةشا عيَةا  
ٕ قلةةْعَه ٔةةّقةةْاٍه ؿتةة٣ك ميةةُ ٍةةْ مةَةةه ّوت ؽةةعةتَه ٓضةة  ٍه ّعت  

قتةةاٌ ّاذتوةة٘ ّار ٍةةاٌ رةةٕ ٢ تتشعةةش  ّٓةنةةز ؽةة ّرٍه عةةارتقْٚ ّا٨
ً قلْعَه  قتةاٌ, ثةه ّعة  صةةعاىُ     ّؽةزاا ا٨  ٢ّ تشل عً با ٗ ارةزلت

 ٗ ارةةةذًٓ مل جتتنةةة  وت قلةةةْعَه ؽةةةف٘ ا٨قتةةةاٌ ّمةةةْا ٍةةة٢١ٛ انتةةة١ميؽت 
ّمل تمَةز وت ميةةالٕ صةةلْرَه يثةار انتةةْا ٗ ٤عةة اٛ    رلةةزلتً انتيةارفؽت 

خارة ًٓ فَٔةا( ّاىَةه     ا٨قتاٌ ّع ٍه  بيةاا جتةزٖ مةً حتتَةا ا٤ىَةار     
مفةارقؽت مةً عةا ٚ     ق  رفٕ ا  عيَه( لٔينا عاعْا وت عةامل ارة ىٔا  
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ا  ّرصةْرُ ملتةشمؽت قاعة٘ ا  مةتةة ًٓ      ا  ّرصْرُ زتاىةؽت مً لا ٯ
عً مةؾٔ٘ ا   ّرفْا عيةُ( وت عةامل ارة ىٔا لٔة  صةلنْا ققةاٛ ا        
ّمل ٓيكزّا علٔةُ ّقةلةْا تقة ٓز ا  فةَٔه ّمل ٓكزٍةِْ, ّرفةْا عيةُ وت        

ٛ ارةمةٔه  عامل ا٦خزٗ لٔ  باساٍه علةٙ لضةً ؽةئةَه عَةذا ادتةشا     
عْصةةاو كتٔةةا  رّرٝةةك لةةشب ا (  فَه ارةة اٜه, ثةةه ررةةزمَه ا  ّعةةزٯ 

لةةةشب ا  ٍةةةه انتفلعةةةٌْ( ٍّةةةه  ّكتةةةةُ ّؽةةةعةُ ّرلةةةةا٠ِ  ر٢ إٌ
 ارزا ٌْ وت  ىٔاٍه ّيخزتَه . ٍّه اريابعٌْ وت مْا تَه ّستةتَه 

ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ تفٔ  رؽ٣ع رةةداع وت اثةة٘ ّانتةْ ٗ ّارةلقة٘      -4
ٗ لٔ  اىَا تيفٕ ّبْ  اثةة٘ عية  انتة١ميؽت عةا  ّارٔةْو ا٦خةز       ّانتْا٢

اجتاِ رع اٛ ا  ّرصْرُ لتٙ رْ راىْا رقزب ارياظ ارَٔةا ىضةةاع رّ صةةةاع    
( رّ ماعةارا  (ٍه رّ رعياٍٛه رّ اخةْاىَه رّ عغةدتَه   ّرْ راىْا يعاٛ 

ّعةؽت   زقتاٌ عا  ّارْٔو ا٦خصةاب انتْ ٗ ّاثة٘ فكأٌ عؽت ا٨ررك مً ر
ّمقا ٗ ّمةآي٘ فة٣ ظتتنةةاٌ ٢ّ    ّهتاىة٘ستة٘ رع اٛ ا  ّرصْرُ ميافاٗ 

ز ّارتعزٓه ارغ ٓ     يآ٘ عً اذتمٓلتقٔاٌ, ٍّذا ارتةةد ميُ صةعاىُ ر
ؽار ّرأٌ امتثارُ ّتطةٔقُ رمزاع عنلٔةاع صةاٜ اع عةؽت انتة١ميؽت عةا  ّارٔةْو       

 ٌ مةً لةا  ا  ّرصةْرُ,     ا٦خز  ٔ  ٢ ْٓب  قْو ميَه ْٓارٌْ ّعتةةْ
ٍّةةذِ مةارغةة٘ وت انتيةة  عةةً مةةْا ٗ رعةة اٛ ا  ّتأرٔةة  وت ارشبةةز عةةً         
شتةةارطتَه ّزتارضةةتَه ّمةاعةةزتَه ّمةةا عةةارلَا هتةةا ٓيةةةة  عةةً اثةةة٘     

 ٗ, ٍّذا عَ  رعةْعٕ رةةٔة ِ انتة١ميؽت رٌ ٓتويةةْا رعة اٛ      اّانتْا٢ٗ ّانتْ
 ,ً رضتةاٛ انتةْا ٗ  ا  ّرصْرُ ّرٌ ٓتعزسّا عً ا٢قةرتاب مةيَه عيعةْ مة    

ّق  ّر  وت عة  ارزّآاا لكآة٘ تؾةلف عةة  ؽةعاع٘ رصةْل ا       
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   ا لةا ّا ا  ّعةا ّا   ( وت زتاىة٘ رع اٛ ا  ّرصْرُ مً رقزعةاَٜه نّتة
 رصْرُ . 
تشبةةز  -ّوت رتةةاب ا  اركةةزٓه  دٍةةا–ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘  -5

 ٘ انتيةافقؽت ّمةْا٢ٗ    انت١ميؽت عا  ّارْٔو ا٦خز عً مْا ٗ اركافزًٓ ّستةة
ارمانتؽت انتةتة ًٓ عً عزٓة٘ ا  ّرصْرُ, ٤ّبلَا رفتٙ فقَاٛ ا٢ص٣و 

اركفار ّانتيافقؽت ّارمانتؽت, ّوت  ار ر  إؾتقاقة٘  زم٘ ارتْ   ّارتعةف 
 ,ارضةلطاٌ ارمةامل   ّآ٘ ىشّل ٍذِ ا٦ٓ٘ فةٔنً غتةاره  انتيثْر( رلضْٔقٕ ر

 ّ ختؾةاـ عةا ا٦ٓة٘ علةٙ     ٢ ْٓبةف ا٢ ٍةْ  ٍّْ تطةٔس علٙ مؾة اق 
عنْمَا ّصة٘ م رْ ا ّاق٣ق رفمَا  مً لا  ا  ّرصْرُ( رنا فَه 

ُ     َارفق  اٛ علٙ ما ٓمَز مً فتاّاٍه فة٣ فةزق وت عنةْو ارةيةْاٌ ّاىطةاقة
عؽت اركافز ّانتيافس ّارمامل ّارفاصس عةً رمةز ا  انتة١ثز رطاعة٘ اعلةٔط      

 ل ا  تةةارك ّتةةاؾت وت  اذتاره ّاررتمذٖ ّارط اىٕ قْ جع ّ ا , رخز
ٔعصت٘ ٥ ٍٖاه زمحيت وَ ي ٖٕاه أٔلٗااٟ٘ ٖٔعاا ٙ   اذت ٓ  ارق صٕ انتةارك  

اهلل بب ض أِن املعاؾ٘   إ ؼببٕا ( ٤ؽةعاعُ:   ( ّقال عٔضٙ  أعداٟ٘
( ّقةال رمةد   اهلل بالتباعاد عاٍّي  ٔالتىطإا زقااٞ اهلل بطاخطّي      إ ٔتقسبٕا 

مىسٞ املطمي أُ ٖٕال٘ الفادس فاٌْ ٖاصَٖ لاْ   ٥ ٍٖب ٘ ل(:  انت١ميؽت علٕ  
 ْٗا  ٌٗآ ٥ٔ أواس وعاا ٓ  ٔودلماْ ال    فعمْ ٔوم أُ ٖكُٕ وجمْ ٥ٔ ٖعٍْٗ عمٜ أوس

 (. ٔكسدْ وَ عٍدٓ غني عمْٗ
ٓفَةةه مةةً ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ صةةْٛ ؽةةعٔف٘ مةةً لةةا  ا       -6
عةزا  عةةا ِ انتة١ميؽت     ٔ  اصتعس مً ا  تغزٓ  ّبةْب إ  ّرصْرُ

ّمةةْا٢تَه ّستةةةتَه  ررةةك ّرةةشّو مقةةاقةتَه ّلزمةة٘ مةةْا تَه  عةةيَه 
ّخارفْا رمزٍنةا ّخزبةْا عةً     ْا ا  ّرصْرُ( رٖ عاى ٍّاقعأىَه عا
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َّ ا٣ََّٙ٘ َشِد٬ُد اِْ٘مَّبِةقاعتَنا   ٌَِب ِّ ا٣ََّٙ٘  َِ اّ٘ٙك٣َ      ,  4( اذتغز:َٜٟ ٬َُتب َِ َٜكٟ ٬َُؾكب ُٝك٧ْا َأ٠َّك٣ُ  ْٛ ٬َْمَٙ َأَ٘

َّ ٌََؤ ََُس٣َُ٘٧  ٦َ ُٛ َٓ اِْ٘خْزُ٪ اَْ٘مِف٭ ََِ٘ ٌِ٭٥َب  َٛ َخبِ٘دًا  ََ َع١٥ََّ َٞ اَّ٘ٙك٣َ    ,  63(ارتْع٘:٣َُ٘ ٠َب ٦َُّ َٟ ٬َُؾكب َّ اَّ٘كِي٬ ِا

 ْٛ َِكْج٥ِِٙ  ِٟٜ  َٟ ُِٔجَذ اَِّ٘ي٬ َٝب  َٔ ُِٔجُز٧ا  ََُس٣َُ٘٧  عَه ا٢ر٢ل ّا٢خةشاٛ  ؽا, رٖ ر5(اسا ر٘:٦َ
َٞ اَّّ٘ٙا٣ٍ٢ك,   ٦َُّ َٟ ٬َُؾب َّ اَِّ٘ي٬ َِٟا ََِّ٘٭ َٓ ٫ٌِ اأَل ََُس٣َُ٘٧ ُأ٦َِْ٘ئ  .  20( اسا ر٘:٣َ ٦َ

ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ رؽا وت لضً ارزفا عتغزٓ  ا  ّققاُٜ  -7
ّوت ستةْعٔةة٘ ارتضةةلٔه ٤مةةز ا  وت تغةةزٓةاتُ ّوت ققةةاُٜ لٔةة  ّؽةةفت   
انت١ميؽت عا  ّارْٔو ا٦خز عأىَه  رفٕ ا  عيَه ّرفْا عيُ( ّرفةا  

َه عةاريةٔه انتقةٔه   ظتةاسٓ  صةةعاىُ وت عةامل ا٦خةزٗ لةؽت     انت١ميؽت عً ا 
ّرما وت عامل ار ىٔا فٔتعقةس ؿتْافقة٘ تغةزٓةاتُ ّقةةْل تق ٓزاتةُ ّتضةلٔه       

ماو ّٖ رٌ ا٨ققاُٜ وت قلةُ ّقارةُ وت عاقيُ ّظاٍزِ وت قْرُ ّوت فةلُ, ر
( رقٕ ارؾعاعٕ ادتلٔا بةاعز عةً عةة  ا  ا٤ىؾةارٖ     ستن  ارةاقز  

ا رٓامُ ّق  ظَز علُٔ عوش ارغٔيْخ٘ ّ لةةُ فةةا ارقةْٚ    وت رخزٓا
ب بةاعز: رىةا وت لةال ارفقةز     فقال رُ: ٓا بةاعز رٔةا جتة  لارةكل فأبةا     

مً ارغيٙ, ّانتز  رلف إرٕ مً ارؾع٘, ّانتْا رلف إرةٕ   رلف إرٕ
أوا مَ أِن البٗة فىا ٖس  عمٍٗا واَ اهلل    مً اذتٔاٗ, فقال رُ ا٨ماو ارةةاقز:  

فقاو بةاعز ّقةلةُ    ((ٜ ٔوسض أٔ ؾشٛ ٔسٗاٚ أٔ وٕت فّٕ أسم الٍٗاوَ فقس أٔ نٍ
ا بةةاعز ( لٔةة  قةةال رةةٕ:  ٓةة عةةؽت عٔئةةُ ّقةةال: ؽةة ق رصةةْل ا     

 (. صت رك ّال اع مً ر٢ّ ٖ امسُ إمسٕ ٓةقز ارةله عقزاع
ّٓيةغٕ رٌ انتةزا  مةً ارزفةٙ: ارتضةلٔه ر٥مةز ارزعةْعٕ ّارؾةي         

ّٓز ةةف وت صةةْاِ رّ ارةةةة   ةةدِ  ا٢ ةةٕ فٔةةُ, ٢ّ ٓيةةاوت ررةةك رٌ ٓزٓةة  
 ,ٓضةٙ ارُٔ رّ ٓ عْ ا  صةعاىُ رٌ ٓغد عيُ ققاِٛ ّٓة ل علُٔ تقة ٓزِ 
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عةةا قةة  ٓغةةد ارةة عاٛ ارققةةاٛ ّٓةةة ل ارزبةةاٛ اذتةةال ّقةة  رمزىةةا عارةة عاٛ  
, ّارا مل ٓةتغد عيةُ ارققةاٛ عةة  ارة عاٛ      60انتة١مً:  (ا عٌٕ٘ اضتذم لكي 

اختارِ ا  مً ارتق ٓز ٍةْ ا٤ؽةل     رٌ ما إؾتّارزباٛ فلٔطنًٝ انت١مً 
راٌ وت اذتقٔق٘ ٍْ ا٤صةْر ّا٤فةز  ارةُ إر     ؽ٣لاع ارُ ّاٌ ما ختٔلُ 

ٙ       رْ رةاٌ رةُ ؽة٣لاع نتةا اخ     علٔةُ   تةار ارةزب ارةز٠ّح رةُ  ةدِ ّنتةا ققة
اهلل  إ ٔأفٕض أواسٙ   اذتكٔه ارزلٔه صْاِ, ّرٔقا عي ٜذ ّوت را ّقت  

 .  44:( انت١مً(إُ اهلل بؿري بالعبا 
ة٘ ٢ ٓضتعقَا إ٢ مً   مً ٍذِ ا٦ٓ٘ اٌ انتْا ٗ ّاثق  ٓضتفا -8

رلف ا  ّرصْرُ ّتاع  ا  ّرصْرُ ّمل عتا  ٍنا ّمل ٓغاققَنا ّمل 
ٍّذا انتةيٙ ق  اصتفافت عُ ارزّآاا ّرر ا علُٔ ا٤خةار, غتارفَنا, 

ُ ٔ  امل٤وَ لمى٤وَ يف اهلل وَ أع ي غ (:  قال رصةْل ا     أ٥   عم ا٧مياا
( ّقال رصْل (ٔوَ أسم يف اهلل ٔأب ض يف اهلل ٔوٍع يف اهلل فّٕ وَ أؾفٗاٞ اهلل

قتاٌ رّثسل فقةارْا: ا  ّرصةْرُ   ( ْٓماع ٤ؽعاعُ: رٖ عزٚ ا٨ا   
رعله, ّقال عةقَه: ارؾ٣ٗ ّقال عةقَه ارشراٗ ّقال عةقَه ارؾةٔاو  

ّقةال رصةةْل ا   ا , ّقةال عةقةَه اذتةج ّارةنةزٗ, ّقةةال عةقةَه ادتَة      
  ُرٖ ّرةٔط مةا قلةته عةأّثس عةزٚ      –(:  ركا ما قلته فقا ّرٔط ع

مياُ اؿم يف اهلل ٔالب ض يف اهلل ٔتٕل٘ أٔلٗاٞ اهلل ٔلكَ أٔثق عسٝ ا٫ -قتاٌا٨
 .(ٔالتربٙ وَ أعداٞ اهلل

ّاذتةةةف وت ا  ٓةةةةين رٌ حتةةةف انتةةة١مً ارتقةةةٕ رقزعةةةُ مةةةً ا    
ش ا  انتةؾةٔ٘, ّٓيةغةٕ رٌ ٓة    ٘ ّابتيةاب ّؽ٣لُ ّمْاظةتةُ علةٙ ارطاعة   

بتياعُ عً انتةاؽٕ رّثس, ّارةةغ   اذتف نتً راٌ قزعُ مً ا  رّر  ّإ
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وت ا  ٓةةةين رٌ تةةةغ  ارةاؽةةٕ رزعةةةُ ّانتيعةةزح عةةً بةةا ٗ عةةةزعُ       
رةؾٔاىُ ّشتارفتُ رعُ, ّٓيةغٕ اٌ ٓش ا  ارةةغ  ّتقةْٚ اركزأٍة٘ رلنةا     

    ٕ ررة  عةا ٓةا ٓةُ ّٓتة ر ميةُ       راٌ عة ِ عةً ا  ررثةز ّارتكاعةُ انتةاؽة
( ّمً عنلُ ارضْٛ رنا صةس باٛ وت ارؾعٔ : صأرت رعا عة  ا   

قتةةاٌ إ٢ (: ٍّةةا ا٨قتةةاٌ ٍةةْل فقةةال  عةةً اذتةةف ّارةةةغ  رمةةً ا٨
ْٛ         اذتف ّارةغ , ثه ت٣ ٍذِ ا٦ٓة٘    ُٕ َٞ ٦ََا١ََّ٬ك٣ُ ٌِك٫ ُُِٙك٧ِث َٝكب ُٛ اِْ٘ب٬ ُٕ َّٟ اَّ٘ٙك٣َ َؽجَّكَت ِاَ٘كْ٭ ِٕك َ٘٦َ

َٔ ٦ََٞ ُٛ ا٘رَّاِشُد٦ ٤ُ َٓ َٞ ُأ٦َِْ٘ئ ََ ٦َاِْ٘مْصَ٭ب ٍُُس٧ ٍَْر ٦َاْ٘ ُٕ ُٛ اْ٘ ُٕ (: , ّقال  7( اذتوزاا:ر٢ََّ ِاَْ٘٭
اُ املتشابني يف اهلل ًٖٕ القٗاوٛ عمٜ وٍابس وَ ٌٕز بد أقاٞ ٌإز ٔدإِّي ٌٔإز      

 ((ه: ِا٥٤ٞ املتشاابُٕ يف اهلل  وٍابسِي كن غ١ ستٜ ٖعسفٕا بْ فٗقاأدطا ِي ٌٕٔز 
 -عص ٔدن–مجع اهلل  إذا  ( ٤عٕ لتشٗ ارثنةارٕ:  ّقال سًٓ ارةاع ًٓ  

ٕ    ا٧ٔلني ٔا٩لسٖ َ ه: َ باً وٍإ  فٍاا ٝ ٖطاىع الٍااع فٗقا املتشاابُٕ يف اهلل؟   أٖا
اؾٍٛ ب ري سطااب    إ ذِبٕا فٗقاه هلي إ -أٙ مجاعٛ وٍّي–فٗقًٕ عٍق وَ الٍاع 

ُ امل٦ٟكٛ فٗقٕلُٕ: إ  أَٖ؟ فٗقٕ باه: فتمقآ اؾٍاٛ ب اري سطااب  بااه:      إ  :لإ
   ٕ ُ: ماَ املتشاابُٕ يف اهلل    فٗقٕلُٕ: فأٙ قسب )سصب( وَ الٍااع أٌاتي؟ فٗقٕلا

م يف اهلل ٌٔب ض يف اهلل  باه: كاٌة أعىالكي؟ بالٕا: كٍا م ٗقٕلُٕ أٙ غ١ باه: ف
, ّعةً بةاعز ادتةفةٕ عةً رعةٕ بةفةز ارةةاقز        ((فٗقٕلُٕ: ٌعي أدس العااومني 

   :) بمباك فااُ كااُ وام اِان       إ ت أُ تعمي أُ فٗك لريّا فاٌ س أز  إذا
 ٛ  طاعٛ اهلل ٖٔب ض أِن وعؿٗتْ ففٗك لري ٔاهلل وبك  ٔاُ كاُ ٖب ض أِن طاعا

 .  ((اهلل ٔوم أِن وعؿٗتْ فمٗظ فٗك لري ٔاهلل ٖب كك  ٔاملسٞ وع وَ أسم
ا٤ؽةةا ارةة٢ْٜٕ ارةةذٖ ىقعتةةُ ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ قْرةةُ     مةةً عةةةف  -9

ُّْمكُد٦ْا        َِْد صةعاىُ   ٌَكاَل َر ٍَكُر ِث٥َكب ٬ُ٦َْسكَز٥َْزُأ ِث٥َكب  َٕ ْٛ آ٬َبِد اّ٘ٙك٣ِ ٬ُ ِْٝمُز ََا َس ْٞ ِا َِٕزبِة َأ ْٛ ٫ٌِ اْ٘ ُٕ َٖ َلَْٙ٭ ٠َزَّ

ٌِرِ    َٕكب َٟ ٦َاْ٘ ِّ٭ ٌِ ١َُٝكب ُِٜك اْ٘ َّ ا٣َّٙ٘ َعكب ْٛ ِا ِّْض٥ُُٙ ْٛ ِاًَا  ُٕ ْٛ َؽز٩َّ ٬َُخ٧ُظ٧ْا ٫ٌِ َؽِد٬ٍش َوْ٭ِر٢ِ ِا٠َّ َٟ ٌِك٫ ََٜم٥ُ ٬   َٛ َع٥َك١َّ

ِٝ٭مًب ارقةةْ  مة    عةً  , لٔة  ىَةت ّسبةزا انتة١ميؽت رافة٘      140( اريضاٛ:َع
اركةةافزًٓ عآةةاا ا  انتضةةتَشٜؽت عَةةا لةةال اصةةتَشاَٜه ّخْفةةَه وت       
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لةة ٓ  اركفةةز عةة ًٓ ا  ّا٢صةةتيفاح عوٓاتةةُ, ٍّةةذِ ا٦ٓةة٘ ارياسرةة٘ وت    
 انت ٓي٘ انتغزف٘ تكغا عً ىشّل يٓ٘ صاعق٘ عزعت لكنَا ّباٛا ٍذِ

, ٍّةٕ ىاسرة٘ وت   68تةقٔةاع ّتأرٔ اع, ٍّٕ قْرُ صةةعاىُ وت صةْرٗ ا٢ىةةاو:   
ٌِكك٫    مكةة٘ انتكزمةة٘  ْٛ َؽزَّكك٩ ٬َُخ٧ُظكك٧ْا  ٌَككَؤْلِرضْ َلكك٥ُ١ْ ٌِكك٫ آ٬َبِر١َككب   َٞ َٟ ٬َُخ٧ُظكك٧ َََأ٬ْككَذ اَّ٘ككِي٬ ََا  ٦َِا

( ٍّةْ  ٍّذِ ا٦ٓ٘ خطاب نتً ىشل ارقزيٌ علةٙ ؽة رِ     ((َؽِد٬ٍش َوْ٭ِر٢ِ
ن  ّركيُ وت اذتقٔقة٘ مْبةُ إؾت رافة٘ رفةزا  ا٤مة٘ عةً       رصْل ا  ٚ ست

( ٍّذا امةز متكةزر وت ارقةزيٌ اسٔة      قزٓس شتاقة٘ ارزصْل اركزٓه  
ّت١رة ِ ا٦ٓة٘ انتتةأخزٗ وت     ( إٓاك رعين ّامسةةٕ ٓةا بةارٗ(    ّمً عاب 

( ّرةٔط وت ارقةزيٌ يٓة٘ ىاسرة٘ وت ٍةذا      ٔبد ٌاصه عماٗكي يف الكتااب   اريشّل  
( رةاٌ ٓقةة    ا٤ىةاو, ّق  رّٖ اٌ رصْل ا    ارغأٌ  د يٓ٘ صْرٗ

 إؾت(  وت رٌ ٓةمَه ّٓة عٍْه  ميُ   انتغزرؽت عز ة٘ ميَه ّر ة٘ إؾت
ا٨ص٣و ّٓقزر علَٔه يٓاا ا  رةلَه َٓتة ٌّ ّٓزعة ٌّ ركةيَه رةاىْا     

ا  ٓقاعلْىةةُ عةةاركفز ّا٢صةةتَشاٛ عوٓةةاا ا  ّا٢صةةتيفاح ع ٓيةةُ فةةأمزِ 
عةً اىكةارِ علةَٔه ّرفقةُ     َه تةةةداع  ّٓةز  عيصةعاىُ وت رٌ ٓيةذٍه 

ٍّذِ صي٘ قزيىٔ٘ ّقزٓق٘ ستن ٓ٘ وت ا٢عزا  عةً اركةافزًٓ    ,رطزٓقتَه
عةةاراع  ةه     ّا وةز رلنضةتَشٜؽت عوٓةاا ا  إىكةاراع علةَٔه ّإ     ّا٢عتةا

عضةةْٛ مةةا ٍةةه علٔةةُ مةةً اركفةةز ّادتعةةْ  ّا٢صةةتيفاح عوٓةةاا ا ,         
يَه انتغةزرؽت ّاركةافزًٓ ّمل ٓقةة ّا    ٤ّبلَا ىةذ ارؾعاع٘  ا٤خٔار مة 

مةَه وت زتلط ّمل ٓ خلْا مةَه وت للقة٘ ىةةذاع ٍّوةزاع ّاىكةاراع, ركةً      
عة  انتيافقؽت وت زتتن  انت ٓي٘ انتغزف٘ مل ٓأعةُ عَةذا ارتغةزٓ  ّمل ٓةةؼت     

ٍّه رثز وت انت ٓية٘  –عة  رلةار ارَْٔ   إؾتعَذِ ارضي٘ فكاىْا ظتلضٌْ 
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عة  يٓاا ا  ّٓضيزٌّ عَا ّٓضةتَش٠ٌّ   ّٓذرز ٢١ٍٛ  -ّما لْ ا
( فيشرةت ا٦ٓة٘   ميَا عغقاع ّلقة اع علةٙ ا٨صة٣و ّرصةْرُ اركةزٓه       

ارثاىٔ٘ ت١ر  ارتغزٓ  ّحتذر رٍا اريفاق مةً  خةْل للقةاا ا٢صةتَشاٛ     
ّقة  اعتنة  ارفقَةاٛ ٍةاتؽت      ,ّا٢عرتاك وت ل ٓ  اركفةز ّا٢صةتيفاح  
ركفةةز ّّبةةْب ارقٔةةاو عةةً  ا٦ٓةةتؽت ّرفتةةْا  زمةة٘ ادتلةةْظ وت زتلةةط ا 

مْافةة  ارةؾةةٔاٌ ىمةةد ماٜةة ٗ ارتنةةز ّزتلةةط ارقنةةار ّعٔةةت ارةة عارٗ     
ّزتارط ارلَْ ّارغياٛ ّمقاع  ا٨ثه ّارةؾةٔاٌ, ّوت ارزّآةاا ارغةزٓف٘    

وَ كاُ ٖا٤وَ بااهلل ٔالٗإً ا٩لاس فا٦      (:  تأرٔ  رذرك قال رصْل ا   
َ ٖاهلل ٖقٕه: ٔاذا زأٖة الر همظ يف فمظ ٖطم فْٗ إواً أٔ ٖ تاب فْٗ وطمي  اُ

( ( ّقة  بةاٛ وت ّؽةٔ٘ رمةد انتة١ميؽت       ىٕقُٕ يف آٖاتٍا فاعسض عٍّي
 إ ففااسض اهلل عمااٜ الطااىع أُ ٥ تؿاا ٘ بااْ    اعيةةُ ستنةة  عةةً اذتيفٔةةُ   إؾت

(: ( ثةةه قةةزر ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ ّقةةال رعةةْ عةةة  ا  ارؾةةا ق     (املعاؾاا٘
ٜ   ٍٖب ٘ لمى٤وَ أُ    ( (فٗاْ ٥ٔ ٖقادز عماٜ ت اٗريٓ    هلل ا ٥ هماظ فمطاّا ٖعؿا

اُ اهلل تبازك ٔتعا  فسض ا٥مياُ عمٜ دٕازح اباَ آ ً ٔبطاىْ عمّٗاا      ّقةال:  
وا سسً اهلل ٔاُ ٖعاسض   إ ٔفسبْ فّٗا  ٔفسض عمٜ الطىع اُ ٖتٍصٓ عَ ا٥ضتىاع 

واا أضاخط اهلل عاص ٔدان       إ ون لْ مما ٌّٜ اهلل عص ٔدن عٍْ ٔا٥ؾ اٞ  ٥ اعٓى
مسعاتي آٖاات اهلل ٖكفاس بّاا      إذالك: ٔباد ٌاصه عماٗكي يف الكتااب أُ     فقاه يف ذ

( ّقال رعْ اذتضةً  (ٖٔطتّصأ بّا ف٦ تقعدٔا وعّي ستٜ ىٕقٕا يف سدٖح نريٓ
( زتٔةاع مً صأرُ عً ٍذِ ا٦ٓة٘:  علٕ عً مْصٙ عً بةفز ارؾا ق  

واَ   فقي -ذً أِن اؿق أٙ–مسعة السدن هشد اؿق ٖٔكرب بْ ٖٔقع يف أِمْ  إذا
( ٤عةٕ لتةشٗ ارثنةارٕ:    ( ّقةال علةٕ عةً اذتضةؽت      (عٍدٓ ٥ٔ تقاعدٓ

اسارزٔا فتٍاتّي     اٖاكي ٔؾشبٛ العاؾاني ٔوعٌٕاٛ ال ااملني ٔفاأزٚ الفاضاقني       
 .  ((ٔتباعدٔا وَ ضاستّي



 061 ..........................................          مكارو ا٤خ٣ق

ّمةةةً ٍةةة٢١ٛ: رٍةةةا ارةةةة   ّا٢ٍةةةْاٛ حتةةةزو زتارضةةةتَه ّجتةةةف  
س ؾاسم بدعاٛ  وَ ٔٓب   -رنا رّاِ اذتاره–مياعذتَه ّق  قال رصْل ا  

واَ وػاٜ      -رنا رّاِ ارؾة ّق –( ّقال علٕ (فقد أعاُ عمٜ ِدً ا٥ض٦ً
   .((ؾاسم بدعٛ فٕبسٓ فقد وػٜ يف ِدً ا٥ض٦ً إ 

ارةؾٔاٌ ّا٢صتيفاح ٓثةت رشّو  رٍا جتيف ّبْبّارا ثةت 
رٌ  إؾتجتيةةف انتةتةة عؽت عطزٓةةس رّؾت, ّرٍةةف عةةة  ارفقَةةاٛ  ر (      

مثلةةَه وت انتةؾةةٔ٘ ّمغةةاررَه وت    ٍةةْ ٔاٌارزافةةٕ عفةةةا رٍةةا ارةؾةة   
ىكةةه رَٓةةا ( رٖ إمثلةةَه( إرا اىكةةه  ارةقْعةة٘ اصةةتفا ٗ مةةً قْرةةُ تةةةاؾت   

 إراعقةةة م مةة  مةةً ٓكفةةز عوٓةةاا ا  ّظتعةة ٍا َّٓةةشر عَةةا    إراانتيةةافقٌْ 
اُ اهلل دااوع املٍاافقني     مثلَه وت ارضةْٛ ّارةؾةٔاٌ ّاصةتعقاق ارةقةاب     

وت ارزّآاا ارة ٓ ٗ  ٢ر٘ علٙ رٌ ارزافٕ ّ ((ٔالكافسَٖ يف دٍّي مجٗعّا
عفةا قْو ٓكٌْ مغارراع مةَه وت انتةؾٔ٘ ّارةقْع٘ ا٤خزّٓ٘, رّٖ عً 

ْ       ( قْرُ: رصْل ا    ّرّٖ عةً رمةد    ((واَ زقا٘ بفعان فقاد لصوا
فٗاْ وعّاي  ٔعماٜ الادالن يف      الساق٘ بفعن بًٕ كالادالن  (:  انت١ميؽت  
( ّميةُ ٓتةةؽت اٌ ارزافةٕ عفةةا     (الادلٕه  مثاُ: إثي الساقا٘ ٔإثاي  الباطن إ

صةةْٛ ٓؾةةٔةُ إثةةه ارزفةةا ّإٌ مل ٓؾةةةُ إثةةه ارةة خْل رةةة و عةةزّعُ وت    
 ارفةا ّع و ؽ ّر ىفط اذتزاو عيُ . 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
َْٝمُر٦ِي   َٞ ِثبْ٘ ُُٜر٦ َٞ ِا٩َ٘ اَْ٘خْ٭ِر ٬َ٦َْؤ ٌَّخ ٬َْدُل٧ ْٛ ُأ ُٕ ١ِّ  ُٟٕ  ٦ََْ٘ز

َٞ َل ٧ْ٥َ١ْ٬َ٦ََٞ ٍُِْٙؾ٧ ُٝ ُٛ اْ٘ ٤ُ َٓ َِٕر ٦َُأ٦َْ٘ـِئ ١ُٝ  (ِٟ اْ٘
ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارزاعةةة٘ عةةة  انتاٜةة٘ مةةً يٓةةاا صةةْرٗ يل عنةةزاٌ        -1

ّقة  قؾة ا ارضةْرٗ     ,انتيتمن٘ وت يٓاا ا٤لكاو ّا٤خ٣ق ّا٢بتنةا  
 ارغزٓف٘ عٔاىَا عا تكزر فَٔا ارتةز  نتقنْىَا .

 ٕ. ( ٍذا رمز ارشامٕ ّقلف ّبْع(ّرتكً ميكه رم٘   -2
ثةةةز رنةةةا فَةةةه رر–ٔ  (: قتكةةةً رٌ ٓةةةزا  ميَةةةا ارتةةةةة مةةةيكه(  
ارتد ّٓأمزٌّ  إؾتعةقكه رم٘ ٓ عٌْ  فٔكٌْ انتةيٙ: ّرٔكً -انتفضزًٓ

رنةةا فَةةه –ؽت ٔعةةانتةزّح ّٓيَةةٌْ عةةً انتيكةةز, ّقتكةةً رٌ ٓةةزا  ميَةةا ارتةةة
 ارتد.  إؾتفٔكٌْ انتةيٙ: رْىْا رم٘ ٓ عٌْ  -عة  انتفضزًٓ

( ؿتةيٙ  قؾ ( ّٓزا  ميَا ادتناعة٘  مً  روٯ( رفم٘ مغتق٘ (رم٘  
ارْال ٗ ّارطاٜف٘ انتتعة ٗ ارة  تقؾة  مةً ارغةد ٍّةٕ تقؾة  ارغةد وت         

 ا٤ زا  ّانتقاؽ  . 
ٍةةةْ  عةةةٕٛ إؾتارةةة عاٛ ّارةةة عْٗ  -(:(ارتةةةد إؾت ٓةةة عٌْ   -3

 اررت ٔف عغٞ ّاري ب ارُٔ ّاذت  علُٔ. 
استنة   (: ٍْ را عنا فٔةُ ؽة٣ا ا٢ىضةاٌ رّ ؽة٣ا     (ارتد  

 مً  ٌّ رٌ ٓقزىُ فضا . 
ٓةةةةأمزٌّ عةةةةانتةزٌّ ّٓيَةةةةٌْ عةةةةً انتيكةةةةز ّرّرٝةةةةك ٍةةةةه     -4

 (انتفلعٌْ(
انتةةزّح: رةةا فةةةا لضةةً ّؽةي  كتٔةةا رلةةةُ ارغةةز  انتقةة ظ   

 ّل  علُٔ.
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 كزِ ارغز  انتق ظ ّرعغقُ. انتيكز: را فةا صْٛ ّؽي  قةٔ  رى
 ارف٣ا: ٍْ ارفْس ّاريواا . 

ع٘ اتأمز عةا  ا  رٌ ٓكٌْ ميَه رم٘ ّكتٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘  -5
ارتةةد ّتتؾةة ٚ ر٥مةةز انتةةةزّح ّاريَةةٕ عةةً   إؾتتتكفةةا  عةةْٗ اريةةاظ 

ٌ   أىَه ؽفت رفزا  ا٤م٘ انتلتشمؽت عةذرك عة  انتيكز, ثه ّ ( ( ٍةه انتفلعةْ
 ار رباا ارةارٔ٘ ّانتياسل ارزاقٔ٘ عي  ا  صةعاىُ. إؾتٍّه ارفاٜشٌّ 

رةا مةا فٔةُ ؽةة٣لَه     إؾتريةةاظ ارتةد ٍةٕ  عةْٗ ا    إؾتّارة عْٗ  
ّؽ٣ا زتةتنةَه مةً لٔة   ٓةيَه ّ ىٔةاٍه, ّارمةاٍز اٌ ارتةد ارةذٖ         
ى ب ا  صةعاىُ رلة عْٗ ارٔةُ ٍةْ ا٨صة٣و رٖ رؽةْرُ مةً ّبةْ  ا         

ؽةلْاا  –ّتْلٔ ِ ّرنال ؽفاتُ ّب٣ل ىةْتُ ّتؾ ٓس ىةةْٗ ا٤ىةٔةاٛ   
(   ستنةة  عةةً عةةة  ا    ّخاؽةة٘ ىةةةْٗ صةةٔ ىا ّم٢ْىةةا    -ا  علةةَٔه

ا  ّقٔاو ارضاع٘, فاٌ ٍذا ٍةْ ارتةد ّعةُ ؽة٣ا      إؾتّا٢رعاٌ عارةْ ٗ 
ا٢ىضةةاٌ ّؽةة٣ا استنةة  عاعتةةةارِ ميطلقةةاع رؾةة٣ا ارضةةلْك ّلضةةً       

ٍّةةذا انتةيةةٙ رليةةد ٍةةْ ظةةاٍز ا٦ٓةة٘ ؿتقتقةةٙ ارتفؾةةٔا عةةؽت       ارضةةدٗ, 
( ّرةأٌ  (ٖأوسُٔ بااملعسٔف ٍّٖٔإُ عاَ املٍكاس     ( ّعةؽت   (ٖدعُٕ إ  اـري  

ا٤ّل رةياٛ رصاظ ارؾ٣ا عي  ارفز  وت استن  انتضله ّارثاىٕ رتكنٔا 
عياٛ ارؾ٣ا عي  رفزا  ا٤م٘ فنً استن  انتضله, ٍّذا انتةيةٙ ارمةاٍز   

( مً ا٦ٓ٘ ٓلٝته م  ما رخزبُ اعً مز ّٓةُ عةً رعةٕ بةفةز ارةةاقز       
قةال  ( ثةه  (اـاري  إ ٔلتكَ وٍكي أوٛ ٖادعُٕ   (  قال: قزر رصْل ا   

ارةة  قلةتَةةا ا٦ٓةة٘ –ارتةةد  إؾت( ّارةة عْٗ (اـااري اتباااع القااسآُ ٔضااٍيت  
ختتلا رصةلْعاع ّسماىةاع ّمكاىةاع ّرعياؽةاع,  ّخةد مةا ٓكغةا         -ارغزٓف٘
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٧َِْٝلَفكِخ  ارطزٓق٘ ارؾعٔع٘  ا: قْل رعيا صةعاىُ   َِٝخ ٦َاْ٘ ْٕ َٓ ِثبِْ٘ؾ ََثِّ  ِٗ َُْق ِا٩ِ٘ َسِج٭ ا

 . 125( اريعا:اَْ٘ؾَس١َِخ
استن  ّتكنٔا  ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ عزعت  صتْراع ٢ؽ٣ا -6

عانتةزّح ّاريَٕ عً انتيكز, ٍّٕ ّظٔف٘ صامٔ٘  ا٤مز, ٍٕ ّظٔف٘ رفزا ِ
ٛ٭ عا٤ىةٔاٛ ّا٤ّرٔاٛ وت ا٤مه ارضاعق٘ قةال رعةْ    ,ّمَن٘ عارٔ٘ رىٔطت اعت ا

ٞ ا٧ٌببااملعسٔف ٔالٍّا٘ عاَ املٍكاس ضابٗن       ا٧وساُ   (: بةفز ارةةاقز     ٗاا
رفزا  انتكلفؽت وت ٍذِ ا٤م٘ ّوت ا٤مه  إؾت َا( ثه رّرلت(ٔوٍّاز الؿاؿني

واَ أواس بااملعسٔف     (:  ( عةً رصةْل ا     ارضاعق٘ رّٚ اذتضةً   
 ْ  مةز ا٦( عةا  (ٌّٜٔ عَ املٍكس فّٕ لمٗفٛ اهلل تعا  ٔلمٗفٛ زضٕلْ ٔلمٗفٛ كتابا

 رٓقةاع رنةا رةاٌ    عانتةزّح ّاريإٍ عً انتيكةز خلٔفة٘ ا٤ىةٔةاٛ ّانتزصةلؽت    
ِٚ رفةةزا  ارغةةزآ  ارضةةاعق٘ خلفةةاٍٛه وت ٍةةذِ انتَنةة٘ قةةال صةةةعاىُ   َِكك٧ْ ِٜككٟ  ٦َ

َٞ ِّ ٦َِث٣ِ ٬َْمِد٧ُ٘ َٞ ِثبَْ٘ؾ ٌَّخ ٥ْ٬َُد٦ َٞ   تةةاؾت    ّقةال , 159( ا٤عزاح:٧َُٜس٩ ُأ ٍُكُر٦ ْٕ ٬َ َٟ َّ اَّ٘كِي٬ ِا

   َ٬٦َ َُ َٟ ِثَىْ٭كِر َؽك َٞ ا١َِّ٘ج٭ِّك٭ ُّْز٧ُٙ َٟ ا١َّ٘كبِس ٌََجتِّكْر٤ُٛ ِثَمكَياٍة         ِثآ٬َبِد ا٣ِّٙ٘ ٬َ٦َ ِٜك ِّْسكِػ  َٞ ِثبْ٘ ُُٜر٦ َٟ ٬َكْؤ َٞ اِّ٘كِي٬ ُّْزُٙك٧

 ٍٛ ّ  21( يل عنزاٌ:َأِ٘ك٭ ر ا رّآةاا   , ّارقضه ٍْ ارة ل ّانتةةزّح, ّقة  
كتاع٘ مةً مة١مين عةين اصةزأٜا رىكةزا علةٙ        ٌٯمتة  ٗ وت تفضدٍا عأ

لةس ّرمةزتَه    لؽت قتلةْا كتاعة٘ مةً رىةٔةاٍٛه عغةد      إصزأٜارفار عين 
ّ ّارة ل ّانتةزّح فقتلةٍْه ّرفقةْا إ  عارقضه  رمةزٍه, ّقةال   ىكةارٍه 

ٛ٭  ( رٖ رةةٔط رٍةةا اركتةةاب متضةةآًّ وت ارفضةةس   صةةةعاىُ:  رٔضةةْا صةةْا
ْٛ   ّا٢ضتةةزاح ّاركفةةز عةةا   ِٗ ٤ُ٦َكك َٞ آ٬َككبِد اّ٘ٙكك٣ِ آ٠َككبب اَّْ٘ٙ٭كك َٝككٌخ ٬َْزُٙكك٧ َِآِر َّككٌخ  َِٕزككبِة ُأ ِٗ اْ٘ ْٟ َأ٤ْكك ِّكك

 َٞ َٞ ٌِك٫     ٬ُْئ *٬َْسُغُد٦ َُِل٧ َٕكِر ٬ُ٦ََسكب ١ُٝ ِٟ اْ٘ َٞ َلك َْٝمُر٦ِي ٧ْ٥َ١ْ٬َ٦َ َٞ ِثبْ٘ ُُٜر٦ ِٚ اٮِخِر ٬َ٦َْؤ َٞ ِثب٣ِّٙ٘ ٦َاَْ٘٭٧ْ ٧١ُِٜ

 َٟ َٟ ا٘صَّككبِِ٘ؾ٭ ِٜكك  َٓ , ٍّةةٕ ّافةةع٘ ار ٢رةة٘ 115-114( يل عنةةزاٌ:اَْ٘خْ٭ككَراِد ٦َُأ٦َْ٘ككـِئ
 عةةانتةزّح ّاريَةةٕ عةةً انتيكةةز ّظٔفةة٘ ا ٔةة٘ ّابةةة٘ وت     ا٤مةةزعلةةٙ رٌ 



 063 ..........................................          مكارو ا٤خ٣ق

ٌٯ عزآةَه رنا ٍٕ  رٔا علٙ رٌ  ًٓ ا  وت  رؽْل تغزٓةاتُ ّال  ّا
 عزعُ وت رصط قْاىٔيُ متع  . 

ارغارةف وت مثةا ٍةذِ     ُٔقٔ٘ فاىة ارماٍز رٌْ  ميكه( ٍيا تةة -7
ارةٔت   ( لضةف ارزّآةاا    رٍاا٢صتةنا٢ا ٍّْ مقتقٙ فَه رٜن٘ 

 ا٤مةةةز( عةةةً ارةةةْار ٗ عةةةيَه فقةةة  صةةةٝا رعةةةْ عةةةة  ا  ارؾةةةا ق  
فأبةةاب  ,عةانتةزّح ّاريَةةٕ عةةً انتيكةز رٍةةْ ّابةةف علةٙ ا٤مةة٘ كتٔةةةاع   

َ ٜ القٕٙ املطاع العااي بااملعسٔف وا   ِٕ عم إمنا  عاريفٕ فقٔا رُ: ّملل قةال:  
أٙ واَ أٙ ٖقإه واَ اؿاق إ       إ ٥ عمٜ الكعٗف الرٙ ٥ّٖتدٙ ضاب٦ّٗ    املٍكس

وٍكي اوٛ.. فّارا لااف ناري    الباطن  ٔالدلٗن عمٜ ذلك كتاب اهلل عص ٔدن ٔلتكَ 
ُ )عاً كىا باه اهلل عص ٔدن ) ( ّمل (ٔوَ بًٕ وٕضٜ اوٛ ّٖدُٔ باؿق ٔبْ ٖعادلٕ

 ..ٓقا: علٙ ام٘ مْصةٙ ٢ّ علةٙ رةا قْمةُ ٍّةه ْٓمٝةذ رمةه شتتلفة٘..        
ريَةٕ عةً انتيكةز, ّمة  عة و      عةانتةزّح ّا  ا٤مزّصٔأتٕ عزّا ّبْب 

زاٜه فلةةذا قةةال ا ٢ ظتةةف ٢ّ ٓةةةه ارْبةةْب  ةةد بةةام  ارغةة  ابتناعَةة
     ّبْعَنةةا علةةٙ بةةام     إؾت(:  خةةاـ  ةةد عةةاو( عةةة  رٌ رعةةار

عمااٜ القاإٙ املطاااع العاااي باااملعسٔف وااَ  ارغةةزاٜه ّلضةةف, لٔةة  قةةال:  
( ّق  اعتَز عؽت ارفقَاٛ  ر ( اٌ ّبْعَنةا مةً ىةْ  اركفةاٜٕ     (املٍكس

ٙ ارْبْب ّصقه عً عاقٕ فارغيٙ اىتّ ُ اركفآ٘قاو عُ  مً تكٌْ ع إرا
عةا إؾت بةام     فةز   رةا فةز    إؾتكلفؽت ؿتةيةٙ رٌ ارْبةْب ٢ ٓتْبةُ    انت

ارغةةزاٜه ّارا قةةاو مةةً عةةُ اركفآةة٘ صةةقه عةةً  ةةدِ هتةةً عةةُ اركفآةة٘,        
 ّارتفؾٔا وت رتف ارفقُ ارغزٓا . 

اصتفافةةت ا٦ٓةةاا ارغةةزٓف٘ ّتةةْاتزا ا٤لا ٓةة  اركزقتةة٘     -8
غةةة٘ عةةانتةزّح ّاريَةةٕ عةةً انتيكةةز ّعارتعةةذٓز مةةً م ا٤مةةزعاذتةة  علةةٙ 
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ٍَّخ ُأْخِرَعْذ ١َِّٙ٘كبِس  تزرَنا ّصْٛ عاقة٘  ارتقؾد فَٔنا, قال صةعاىُ   ْٛ َخْ٭َر ُأ ١ُُٔز

َٞ ِثب٣ِّٙ٘ ٧١ُِٜ َِٕر ٦َُرْئ ١ُٝ ِٟ اْ٘ َٞ َل َْٝمُر٦ِي ٦ََر٧ْ٥َ١ْ َٞ ِثبْ٘ ُُٜر٦ ْٛ   ,  110( يل عنةزاٌ: َرْؤ ١ََّّكب٤ُ َّ َٟ ِاٞ  اَّ٘كِي٬

٧ُٜا ا٘صََّٙبَح ٦َآ َِب َِْض َأ َِ  ٫ٌِ اَْ٘ؤ ٧ُٜ َِِجكُخ اْ٘كُؤ َِٕر ٣َِِّٙ٘٦َ َلب ١ُٝ ِٟ اْ٘ َْٝمُر٦ِي ٧ْ٥َ٠َ٦َا َل َُٜر٦ا ِثبْ٘ َٔبَح ٦ََأ ( َر٧ُا ا٘زَّ
بااملعسٔف   ا٧واس أويت تٕاكمة  إذا  ( ٓقْل: , ّراٌ رصْل ا   41اذتج:

( ( ّخطةف رمةد انتة١ميؽت     (ٔالٍّ٘ عاَ املٍكاس فمٗاأذٌٕا بٕبااع واَ اهلل     
كي سٗجىاا  كاُ ببم َِمك و إمناأوا بعد فاٌْ   قةال:   فعن  ا  ّرثيٙ علُٔ ثه

ّّي السبإٌُٗ ٔا٥سبااز عاَ ذلاك  ٔاٌّاي ملاا متاا ٔا يف       عىمٕا وَ املعاؾ٘ ٔي ٍٖ
فاأوسٔا  املعاؾ٘ ٔي ٍّّٖي السبإٌُٗ ٔا٥سبااز عاَ ذلاك ٌصلاة بّاي العقٕباات         

املٍكاس لاَ ٖقسباا    باملعسٔف ٔالٍّ٘ عَ  ا٧وسعمىٕا أُ باملعسٔف ٔإٌّٕا عَ املٍكس ٔإ
٥ تصاه أويت غري   (: عً ارييب ا٤رزو   ( ّرّٖ(أد٦ّ ٔلَ ٖقطعا زشبّا

وا أوسٔا باملعسٔف ٌّٕٔا عَ املٍكس ٔتعإٌٔا عمٜ الرب  فاذا ي ٖفعمإا ذلاك ٌصعاة    
وٍّي الربكاات ٔضامط بعكاّي عماٜ بعاض ٔي ٖكاَ هلاي ٌاؾاس يف ا٧زض ٥ٔ يف         

ُ لتااأوٓس  (: عةةً مْصةةٙ ارزفةةا  ( ّقةةال رعةةْ اذتضةةً علةةٕ (الطااىاٞ
كي فٗادعٕ لٗاازكي فا٦    عاَ املٍكاس أٔ لٗطاتعىمَ عماٗكي غاساز     باملعسٔف ٔلتٍَّ 

باملعسٔف ٔالٍّ٘ عَ املٍكاس   ا٧وسإُ (:  ( ّقال رعْ بةفةز   (ٖطتذاب هلي
فسٖكٛ ع ٗىٛ  بّا تقاً الفساٟض ٔتاأوَ املاراِم ٔؼان املكاضام ٔتاس  امل ااي       

( ّقةةال ارةةييب ا٤رةةزو ا٧وااسا٧عااداٞ ٖٔطااتقٗي  ٔتعىااس ا٧زض ٍٖٔتؿااف وااَ
   :) ُٓ َٓ ٔالرٙ ٌفط٘ بٗدٓ لتأوس َٓ   باملعسٔف ٔلتٍّ اهلل  عَ املٍكاس أٔ لٕٗغاك

ّصٝا عً خةد   ((ْ ف٦ ٖطتذاب لكيأُ ٖبعح عمٗكي عرابّا وَ عٍدٓ ثي لتدعٍٓ
آوسِي باملعسٔف ٔأٌّاِي عَ املٍكس ٔأتقاِي هلل ٔأٔؾامّي   (:  ارياظ فقال  

بااملعسٔف   ا٧واس أفكان اؾّاا      (: ( ّقال رمد انتة١ميؽت علةٕ    (لمسسي
 (. (ٔالٍّ٘ عَ املٍكس  ٔوَ نكم هلل نكم اهلل لْ
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عةانتةزّح ّرةشّو اريَةٕ     ا٤مةز ررز ارفقَاٛ  ر ( رْبْب  -9
 -عً انتيكز عزّقاع:

ّح لتةةٙ ٓةةأمز عةةُ ّرٌ  عةةانتةز مةةزا٦انتةزفةة٘ عةةأٌ ٓةةةزح   -ا٤ّل
كز لتٙ ٓيَٙ عيُ, إر رْ مل ٓةزفَنا فق  ٓق  وت ارغلةه  نتيٓةزح اريإٍ ا

 ّٓأمز ؿتا رٔط مةزّفاع ٢ّ خداع ّٓيَٙ عنا رٔط ميكزاع ٢ّ ستزماع. 
ثد عأٌ عتتنا اريإٍ تةأثز انتيَةٕ عةً انتيكةز     التنال ارتأ -ارثاىٕ

تةةةأثز انتةةةأمْر  ا٤مةةةزٌ عتتنةةةا زرةةةُ ّرصةةةتواعتُ عابتيةةةاب انتيكةةةز ّتّإ
مةة   رّ%( 100انتةةةزّح ّفةلةةُ, ّلٔيٝةةذ مةة  ارةلةةه    صةةتواعتُ عاتٔةةاٌ  ّإ

عةانتةزّح   ا٤مز%( عأٌ ارغةيؿ ٢ ٓكةرتث ٢ّ ٓةةتين عة    95ا٢قنٝياٌ  
٢ّ ٓلةةشو اريَةةٕ, ّٓكفٔةةُ ا٢ىكةةار    ا٤مةةزرّ اريَةةٕ عةةً انتيكةةز ٢ ظتةةف   

سطم امل٤وَ عاصّا إذا زأٝ وٍكاسّا أُ ٖعماي    (:  ّفُٔ قال ارؾا ق   ,ارقليب
 ( . اٌكازٓ اهلل عص ٔدن وَ بمبْ

فاعةةا انتيكةةز عاسمةةاع علةةٙ  رّرٌ ٓكةةٌْ تةةارك انتةةةزّح  -ارثارةة 
 ا٢صتنزار وت تزك انتةزّح رّ مؾزاع علٙ فةا انتيكز. 

رّ اريةإٍ فةزراع ٢ّ عتتنةا مفضة ٗ      مةز ا٦رٌ ٢ غتةاح   -ارزاع 
ّمقزٗ عزّلُ اثرتم٘ رّ عزفُ ارغةزٓا رّ مارةُ ارةمةٔه, فةارا خةاح      

- ارتلةا  مارُ ارةمةٔه  لٙ عزفُ ارضْٛ رّ علٙ رّ ع علٙ ىفضُ ا ٣ك
عانتةزّح  ا٤مزصقه ّبْب  -ق%  رب٘ ا٢لتنال فنا ف20ْرْ عيعْ ّ

 رّ اريَٕ عً انتيكز, ّارتفؾٔا وت رتف ارفقُ ارغزٓا . 
 -عانتةزّح ّاريَٕ عً انتيكز رُ مزاتف متة  ٗ: ا٤مز -10
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ٙ   ا٤مز -انتزتة٘ ا٢ّؾت: رٌ عتةف وت   عارقلف ّاريَٕ عارقلةف ؿتةية
 قلةُ فةا انتةزّح ارذٖ ٢ ٓزٚ وت ارتارج اىةُ ٓةنةا عةُ ّرٌ ٓةةغ  وت    

رذٖ ٢ ظت  وت ارتةارج اىةُ مَوةْر مةرتّك, ثةه ٓمَةز       اعاقيُ فةا انتيكز 
  ٙ ؽةةةفعاا ّبَةةةُ  ٍةةةذا اذتةةةف ارقلةةةيب ّراك ارةةةةغ  ارةةةةاقين علةةة

تارك انتةةزّح ّفاعةا انتيكةز ّرٌ َٓوةزِ وت      ّبْارلُ عأٌ ٓةز  عً
نتةامل٘ رّ ارة٣ق٘ فٔقطف ّبَُ ّٓةةط عْبَُ ّٓةرتك ارتعٔة٘   ارك٣و ّا

عضةْٛ ؽةيةُ ّقةةٔ  عنلةُ      ِّارك٣و ّارؾعة٘ ّضتةْ ررةك  ٔة  ٓغةةز    
 فةلُ انتيكز.  ّرّتزرُ انتةزّح 

عةةانتةزّح وت ارلضةةاٌ ّاريَةةٕ عةةً انتيكةةز   ا٤مةةز -انتزتةةة٘ ارثاىٔةة٘:
ةةةةزّح رفاعةةةا انتيكةةةز ّارقةةةةٔ  رّ تةةةارك انت   عةةةارقْل ؿتةيةةةٙ رٌ ٓةةةةؽت   

فةا ميكزاع ّٓيؾعُ ّٓتْع ِ ؿتا رع  ا   رّاىُ تزك مةزّفاع  :ّارْابف
رُ مً ارةذاب ا٤رٔه ّارةقاب ارةمٔه ّارتشٖ ارْخٔه, ثه ٓةذرز رةُ مةا    
رع  ا  رؾالف ارْر  ّارتقٙ ّفاعا ارتد ّانتةةزّح ّتةارك اذتةزاو    

وت  ّانتيكةز مةً ارضةةزّر ّاريةةٔه ّمةةً ارتةد ّارثةةْاب ارةمةٔه, ّٓتةة رج     
٣ّٓلي لال فاعا انتيكز ّّف   -م  التنال ارتأثد–ارْعي ارلضاىٕ 

ا٢ىفة  وت ارتْؽةا    ّح ّٓزاقةف ا٤صةلْب ا٤مثةا ّارطزٓةس    تارك انتةز
ارتيفٔةةا لضةةف   رّارتغةةٔد ضتةةْ ا٤ؽةةل  ّٓقةة ر  ربةة٘ ارتغلةةٔي     إؾت

 إؾتارفةةةا ّارفاعةةا ّارمةةزّح عيعةةْ لكةةٔه مةقةةْل رغةةز  ارْؽةةْل 
ةزّح ع ل تزرةُ ّضتةْ تةزك انتيكةز عة ٣ٓع عةً فةلةُ,        ارتة ٓا ضتْ فةا انت

 ّا  انتْفس وت ا٢عت اٛ ّا٢ىتَاٛ. 
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رّبف  إراا٢ىكار عارٔ  عقزب ّعؾز ّضتٍْنا  -انتزتة٘ ارثارث٘:
اتة٣ح   رّارز   عً انتةؾٔ٘ ّربةز ارقةزب مةً ارطاعة٘ مةً  ٌّ بةزا       

 عقْ, ّارتفؾٔا وت رتف ارفقُ ارغزٓا. 
ً ررٚ ميكه ميكةزاع فلٔيكةزِ عٔة ِ إٌ    م :  (قال رصْل ا   

صتطا , فاٌ مل ٓضتط  فةلضاىُ, فاٌ مل ٓضتط  فةقلةةُ, فعضةةُ رٌ ٓةلةه    إ
ُ عةً  ارطة ٖ وت تارغتة   زّرّٚ اعةً بزٓة   (ا  مً قلةُ اىُ رذرك رارِ(

( ٓقةْل ٓةْو رقٔيةا رٍةا     ىٕ مسةت علٔاع  اعً رعٕ رٔلٙ ارفقُٔ قال: إ
وَ زأٝ عدٔاٌّا ٖعىن بْ ٔوٍكاسّا ٖادعٜ الٗاْ فاأٌكسٓ      أّٖا امل٤وٍُٕ اٌْ ارغاو:  

ِٕٔ أفكان واَ ؾااسبْ  ٔواَ      فقد ضمي ٔبسٙٞ  ٔوَ أٌكسٓ بمطاٌْ فقد أدس بقمبْ
كمىٛ ال املني الطافمٜ فارلك الارٙ أؾااب     بالطٗف لتكُٕ كمىٛ اهلل العمٗا ٔأٌكسٓ 

( ( ّقةال علةٕ    (ضبٗن اهلدٝ ٔبااً عماٜ الطسٖاق ٌٔإز يف بمباْ الاٗقني      
ٚ     أوسٌا زضإه اهلل )   اع: رٓقة  (( رٖ ( اُ ٌمقاٜ أِان املعاؾا٘ بٕدإٓ وكفّاس

فاٌكسٔا بقمٕبكي ٔالف إا   (:  ٘ عةْص٘, ّقال رعْ بةفز ارةاقز  ميقةق
بألطٍتكي ٔؾكٕا بّا دباِّي ٥ٔ ؽافٕا يف اهلل لٕوٛ ٥ٟي  فاُ اتع ٕا ٔا  اؿاق  

ُ الٍاع ٖٔب إُ يف ا٧زض  ٖ مىٕ َالطبٗن عمٜ الرٖ إمنازدعٕا ف٦ ضبٗن عمّٗي  
 ( . (ب ري اؿق أل٠ك هلي عراب ألٗي

رةةشّو ارتةة رج وت انتزاتةةف عةةا وت انتزتةةة٘      إؾتّٓيةغةةٕ ا٢رتفةةاا  
ارْال ٗ م  ابتنا  ارغزاٜه انتةت ٗ وت ّبْب ا٤مز عانتةزّح ّاريَٕ 

علةٙ ؽةفعاا ّبَةُ     ِظَةز عقلةةُ ثةه ر   رىكةز عً انتيكز, فةارا ابتنةةت   
ا٤عةة  لضةةف  إؾتارغةة ٓ  ثةةه  إؾتج مةةً ارتفٔةةا ّفلتةةاا رضةةاىُ ّتةة ر
ارةةْعي عارلضةةاٌ ّاريؾةة   إؾتفةةاٌ مل ٓيفةة  اىتقةةا  ,انتقامةةاا ّا٤لةةْال

 عارك٣و ّت رج وت انتزاتف ّار رباا ّا٤قْار .
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ّمةةيَج  ا٤ىةٔةةاٛا٢مةةز عةةانتةزّح ّاريَةةٕ عةةً انتيكةةز ّظٔفةة٘   -11
رّبةةةُ علةةٙ  كتٔةة  ارةةةةا  ّ إؾتارؾةةاذتؽت ّميَةةاج انتةةتقؽت رّرلةةُ ا   

التنةةا  إراكتٔةة  انتكلفةةؽت عيةة  ابتنةةا  ارغةةزّا ّاجتةةاِ رافةة٘ ارةغةةز   
تأثزٍه ّاصتواعتَه, ركً ٓتار  ٍذا ارْابف اجتاِ ا٤ٍا ّتقةْٚ ٍةذِ   

ررٚ مةيَه ارتَةاٌّ وت ّابةةاتَه ىمةد ارؾة٣ٗ       إرا ارْظٔف٘ اجتاِ ارةٔال
 ٙعلةة٢لةةي مةةيَه ارتضةةام  وت ا٢قةة او  رّا ّارطَةةارٗ ّضتٍْةة ّارؾةةٔاو

عة  اثزماا رارغٔة٘ ّارينٔن٘ ّارة ّاٌ علٙ ارياظ ّما عارلَا مةً  
٬َكب َأ٥َُّ٬كب   اثزماا ٢صٔنا انتت اّر٘ رثداع عية  اريةاظ, قةال ا  بةا ّعة٣       

ٌَٕخ ِوَٙ ََٜٙبِر ََُح َلَْٙ٭٥َب  ٤ََُب ا١َّ٘بُس ٦َاِْ٘ؾَغب ْٛ ٠َبًَا ٧ُِ٦َ ُٕ ْٛ ٦ََأ٤ِْٙ٭ ُٕ ٧١َُٜا ٧ُِا َأ٠ٍَُس َٟ آ َٞ  اَِّ٘ي٬ ٌَ َ٘ب ٬َْمُصك٧ بٌؾ ِشَدا

َٞ َُٜر٦ َٜب ٬ُْئ  َٞ ٍَْم٧ُٙ ٬َ٦َ ْٛ ََٜر٤ُ َٜب َأ , ّق  بلةط ربةا مةً انتضةلنؽت     6( ارتعزٓه:ا٣ََّٙ٘ 
ٓةكٕ عي  ىشّل ٍذِ ا٦ٓ٘ ٍّةْ ٓقةْل: اىةا عوةشا عةً ىفضةٕ فكلفةت        

سطبك أُ تأوسِي مبا تأوس باْ    ( ّقال رُ: رٍلٕ, فةله عُ رصْل ا   
تٍّاِي عىا تٍّٜ بْ ٌفطاك واَ املٍكاس  فااُ أطااعٕك كٍاة       ٌفطك وَ املعسٔف ٔ

 . ((ٔبٗتّي  ٔاُ عؿٕك كٍة بد بكٗة وا عمٗك وَ الٕادم
 إؾتبةا ا  ا٦مزًٓ عانتةزّح ارياٍؽت عً انتيكةز ارة اعؽت    -12

( رٖ ارفاٜشٌّ وت  رباا ارةلٙ ّميةاسل ارقزعةٙ   (ٍه انتفلعٌْ ارتد  
ّٓيةغةةٕ رٌ ٓكْىةةْا   ,شاٛ اركةةزٓهّاذتاؽةةلٌْ علةةٙ اريةةةٔه انتقةةٔه ّادتةة   

مةة١ـتزًٓ عةةانتةزّح هتتةةثلؽت رةةُ قةةةا رمةةزٍه عةةُ ّرٌ ٓكْىةةْا ميةةتَؽت عةةً  
انتيكةز زتتيةةةؽت عيةةُ قةةةا ىَةةَٔه عيةُ لةةذراع مةةً رٌ ٓغةةنلَه خطةةاب ا    

ٌَاَلّعتاعُ   َِٕزبَة َأ َٞ اْ٘ ْٛ َرْز٧ُٙ ْٛ ٦ََأ٠ُز ُٕ َٞ َأ٠ٍَُس َٞ ا١َّ٘بَس ِثبِْ٘جرِّ ٦ََر١َس٧ْ ُُٜر٦ َٞ  َأَرْؤ ُِّٙك٧ , 44( ارةقةزٗ: َرْم
َٞ رّ ٓةنَه ى اٛ ادتةار ّتْعٔيُ   ٍَْم٧ُٙ َٜب َ٘ب َر  َٞ ٧ُ٘٧ُّ َٛ َر ٧١َُٜا ِ٘ َٟ َآ ّْزكًب    *٬َب َأ٥َُّ٬ب اَِّ٘ي٬ َٜ َُٔجكَر 

    َٞ ٍَْمُٙكك٧ َٜككب َ٘ككب َر ٧ُُّ٘كك٧ا  , رّ ٓؾةةٔةَه رةيةة٘ رصةةْل ا    3-2(ارؾةةا:ِل١ككَد اَّ٘ٙكك٣ِ َأٞ َر
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ف التازكني لْ  ٔالٍااِني عاَ املٍكاس العااومني     لعَ اهلل ا٩وسَٖ املعسٔ ّ عا٠ِ  
وَ ٌؿام     -ٍّْ قْل رمد انت١ميؽت وت ىَج ع٣ تُ–( ّطتته عانتضك (بْ

ٔلاٗكَ تأ ٖباْ     ٌفطْ لمٍاع إواوّا فعمْٗ أُ ٖبدأ بتعمٗي ٌفطْ ببن تعماٗي ناريٓ  
با٥د٦ه واَ وعماي الٍااع     ْ بمطاٌْ  ٔوعمي ٌفطْ ٔو٤ بّا أسقبطريتْ ببن تأ ٖب

 . (( بّئو٤
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى 

  َٛ ُٛ اإِلْص َُ َلٟ ٥ِِ٘٧َِْ َٞ ٦َاأَلْؽَجب ُٛ ا٘رَّثَّب٠ِ٭٧ُّ  ٧ََْ٘  ٥َ١ْ٬َب٤ُ

َٞ َٔب٧٠ُْا ٬َْص١َُم٧ َٜب  ُٛ ا٘سُّْؾَذ َِ٘جْئَس  ٥ِِْٙٔ  (٦ََأ
ٜ ٗ ٍّٕ مً ارضْر ٍذِ ا٦ٓ٘ ارثارث٘ عة  ارضتؽت مً صْرٗ انتا -1

( ّقةة  انت ىٔةة٘ ارطةةْال ّمةةً يخةةز ارضةةْر ارياسرةة٘ علةةٙ رصةةْل ا     
عئت عارتأرٔة  علةٙ لفةي انتْاثٔةس ّارتغةزٓةاا ّعارتي ٓة  ؿتةً تَةاٌّ         

عةة    إؾتفاىَةا ىةاظزٗ    ,ّتة ٚ ّجتاّس انتٔثاق, ٍّذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ ميَا
 انتيكز.رٍا اركتاب ّاؾت تَاّىَه وت ا٤مز انتةزّح ّاريَٕ عً 

رةاٌ   إرا– ر٢ْ( ر اٗ حتقةٔ  ّلة  علةٙ فةةا مة خْ ا       -2
 .  -فة٣ع مقارعاع

عةُ   ارزب ؿتةيٙ ارةةامل  إؾتكت  رعاىٕ ميضْب  -:((ارزعاىٌْٔ  
ا   إؾت ةٕ( ميضةْب   ّانتْاظف علٙ قاعتُ ىمد  ا٨ ٔةٌْ( كتة   إ  

لةٙ  ؿتةيٙ ارةارح عُ ّانتْاظف علٙ قاعتُ, رّ ٓةين  ارزعاىٕ( انتزعةٕ ع 
مةزفةة٘ ا  ّقاعتةةُ ّرأىةةُ ٓقتةة ٖ عةةارزب بةةا ّعةة٣, رّٚ اعةةً عةةةاظ 

ً   ( قْرُ:  ر ( عً رصْل ا    ررةز ٢ّ رىثةٙ لةز      ما مةً مة١م
  عش ّبةا علٔةُ لةس رٌ ٓةتةله مةً ارقةزيٌ ّٓتفقةُ وت        ٢ّ هتلْك إ٢ ّ

, ّقة   79( يل عنةزاٌ: ( ّركً رْىْا رعةاىٔؽت  ( ثه ت٣ قْرُ تةاؾت ( ٓيُ
 رىةا رعةاىٕ    ( عارزعةاىٕ رقْرةُ:   ا رمةد انتة١ميؽت علةٕ     ٔاعتَز تْؽ
 . (ٍذِ ا٤م٘(
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 ارتةد ارذٖ عتة   ( كت  ل  عفت  اذتاٛ ٍّْ ارةامل(ا٤لةار  
وت ؽ رِ, ّقة  اعةتَز تْؽةٔا     ُ ّٓشٓيُ ّعتضيُ ٍّْ ست ٯارةله رٖ ٓةٔي

 عة  ا  عً عةاظ  ر (    ا٤م٘ ٤ىُ خةدٍا عانتةارح ارقزيىٔ٘ .
ارٌ ارزعةةاىٌْٔ ّا٤لةةةار ٓةةزا  ميَنةةا ارةلنةةاٛ عةةا  ارةةةارفٌْ عةةُ 

مةزف٘ ّعنة٣ع, ّٓكةا  ٓكْىةاٌ متقةارعؽت وت انتةيةٙ      ّانتيقطةٌْ ارُٔ علناع 
عةةتَز اصةةتةنال  ا٤لةةةار( وت علنةةاٛ    مرتا فةةؽت ّإٌ إ رّّا٢صةةتةنال 

  ارَْٔ .  
: رٖ عنةةا قةةارِْ مةةً ا٢ثةةه ّخةة٣ح اذتةةس ((باإهلي ا٧ثاايعااَ   

 ذب ّارغزك ّضتٍْنا هتا تكلنْا عُ مً ارةاقا .رارك
(: ارضعت وت رؽا ّفةُ ارلغْٖ ٓةين ا ٣ك (ٔأكمّي الطشة  

, رٖ َٓلككةةه عةةةذاب, ّٓقةةال  61( قةةُ:(فٗطااشتكي بعااراب قةةال تةةةاؾت  
رلعةةةارس  اصةةةعت( ؿتةيةةةٙ اصتأؽةةةا, ّٓقةةةال رلنةةةال ارتةٔةةة  اذتةةةزاو  

ٓضةةتةنا   صةةعت( ٤ىةةُ ٓضةةعت ارطاعةةاا ّٓضتأؽةةلَا, ّوت ارغارةةف    
ارضعت ريآ٘ عً ررا انتال اذتزاو ّتياّرُ ع٣ اصتعقاق ٍّةْ وت ا٦ٓة٘   

 رذرك. 
 ( عٝط: رلن٘ رو ّصْٛ.(لب٠ظ وا كإٌا ٖؿٍعُٕ  

 ,ارؾي : ٍْ ارةنا ادتٔ  ّارفةا انتتقً ٍّةْ رخةؿ مةً ارةنةا    
 رتقنيُ ادتْ ٗ ّا٢تقاٌ. 

ٝةةك إرٌ مةيةةٙ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘: ٍةة٣ ٓيَةةٙ ارةلنةةاٛ ّا٤لةةةار اّر  
انتيكز ّارا ارضعت ّاؾت  إؾتا٨ثه ّارة ّاٌ ّانتةا رًٓ  إؾتانتضارعؽت 

قةةْل ا٨ثةةه ّارةةشّر, ثةةه رو صةةةعاىُ مةةا رةةاٌ ٓؾةةي  اّرٝةةك ارزعةةاىٌْٔ      
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ا  ّاؾت ارة ًٓ ٍّةه رافةٌْ علةٙ      إؾتّا٤لةار ارذًٓ ٓيتضةةٌْ رةذعاع   
ميكزاا قْمَه ٍّه م اٍيٌْ علٙ مةاؽةٕ رتةةاعَه ّتةزرَه فةزاٜ      

 زتاملٌْ وت تزك ا٢مز عانتةزّح ّاريَٕ عً انتيكز. ا  ٍّه
ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ ّقةت عقٔف رو ارَْٔ  ارذًٓ ٓضةارعٌْ   -3

ٛ       وت ا٨ثه ّارة ّاٌ ّارفةةا   ّارةا ارضةعت ّضتٍْةا مةً ارةنةا ارضةٕ
ِْٔٙ       ار ٌّ, قةال صةةعاىُ     ِٞ ٦ََأ ِٛ ٦َاُْ٘مكْد٦َا َٞ ٌِك٫ اإِلْصك َُِل٧ ْٛ ٬َُسكب ِّٜك٥ُ١ْ َِٔض٭كرًا  ُٛ ا٘سُّكْؾَذ   ٦ََركَر٨  ٥ِك

َٞ ٧َُٙٝ َٔب٧٠ُْا ٬َْم َٜب   ( ر٢ْ ٓيَاٍه..( , ثه باٛا ا٦ٓ٘ ار٣لق٘ 62(انتاٜ ٗ:َِ٘جْئَس 
تةةذو علنةةاَٜه ّرلةةةارٍه علةةٙ مةة اٍيتَه علةةٙ ارةؾةةٔاٌ ّتَةةاّىَه وت  
اريَٕ عً انتيكزاا ّتضاستَه مةَه عقةْل صْٛ ا٤فةال ّع و سبزٍه 

ه علنةاٛ عةا  ّعقةة  افةةال     عً ا٤ثه ّارة ّاٌ ّارا ارضعت م  اىَة 
قْمَه ّمطلةةٌْ علةٙ  ٓةً ا  ّصةْٛ رعنةال رمةتَه فاصةتعقْا ارةذو         
ارغ ٓ  ّارتقةٔ  ا٤رٔة  علةٙ تَةاّىَه ّزتةاملتَه وت اريَةٕ عةً انتيكةز        

  ّٜعلٙ صكْتَه عً ارةؾٔاٌ ّارة ّاٌ ّررا ارضعت ّتزك ارفةزا 
 ّارْابةاا . 

مةً رؽةْل ا٤خة٣ق    ٍذِ ا٦ٓة٘ ارغةزٓف٘ تفٔة  رؽة٣ع عمٔنةاع       -4
ارقزيىٔ٘ فاىَا ت ل علةٙ رٌ تةارك اريَةٕ عةً انتيكةز يثةه ّفاعةا رلنيكةز         

عةةا اذتةةزاو ارةةذٖ مل  ىمةةد مزتكةةف انتيكةةز ارةةذٖ مل ٓشبةةزِ ّعةةةُٔ فا   
 :ارتةةاررؽت ر٥مةةز عةةانتةزّح ّاريَةةٕ عةةً انتيكةةز عقْرةةُ ٓز عةةُ, لٔةة  روٯ

اعلؽت رلنةةزّح ارفة  ٍّةْ مثةا رو ارتةاررؽت     ( رةٝط ما راىْا ٓؾيةٌْ(
 رةةةٝط مةا رةةاىْا   رلنيكةز وت ا٦ٓة٘ ارضةةاعق٘ علةٙ ٍةةذِ ا٦ٓة٘ لٔةة  قةال      

 مةا وت ارقةزيٌ رعة  تْعٔيةاع مةً       ل ل  ا٤م٘ اعً عةةاظ:  اق (ٓةنلٌْ(
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ٌ ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ عة ٗ ّ رظ تزعةْٖ ركةا مةً ٓةلةه      (, إٍذِ ا٦ٓ٘(
 ٢صةةٔنا ارةةةامل ارزعةةاىٕ ّاذتةة   -اذتةةس ّٓةةةزح انتةةةزّح ّٓفقةةُ انتيكةةز 

ارؾن اىٕ رٌ ٢ ٓتَاٌّ وت ارشبز عً انتيكزاا ار  ٓزاٍا ّٓطل  علَٔا 
ظتاما رٍا ارضْٛ وت انتية  عةً ا٦ثةاو ارة  ٓزتكةْىَةا      ٢ّرٌ ٢ َٓا ٌ ّ

ّرٌ ٢ ٓقؾةةز وت ا اٛ ّظٔفةة٘ ا٤مةةز عةةانتةزّح ّاريَةةٕ عةةً انتيكةةز, اىَةةا   
٘       ٚمْعم٘ ّررز قة    ّاعتةار مةً علنةاٛ رلةةار وت عةة  ا٤مةه ارضةاعق

ٍيْا علٙ انتيكز ّاذتزاو ر ة٘ مةيَه وت  ا قؾزّا وت ا  آ٘ ّا٢رعا  ّ
لطاو  ىٔا ساٜل٘ ّلفاظاع علٙ باِ ّرمْال ٓضدٗ, ففْتْا علةٙ رىفضةَه   
ىةنةة٘ عاقٔةة٘ ّبيةة٘ عارٔةة٘ ّمثْعةة٘  اٜنةة٘, اخةةزج اعةةً مابةة٘ عةةً بزٓةةز:    

وا وَ بًٕ ٖكُٕ بني أ ّاسِي واَ ٖعىان      ( ٓقةْل:  مسةت رصْل ا   
واَ أُ   -رٖ ٍةه رعة  مياعة٘ مةيَه ّارثةز قةْٗ      – ٘ ِي أعص وٍْ ٔأوٍاع املعاؾ

وا وَ بًٕ عىمإا باملعاؾا٘     (: ( ّقةال   (ٖ رئا إ٥ أؾابّي اهلل وٍْ بعراب
ٔفّٗي وَ ٖقدز أُ ٍٖكس عمّٗي فماي ٖفعان إ٥ ٖٕغاك أُ ٖعىّاي اهلل بعاراب واَ       

 -الٍااع  اّٖا–اعتربٔا ( عارياظ فقال:  ( ّخطف رمد انت١ميؽت  (عٍدٓ
  ْ )لا٥ٕ ٍّٖااِي   )عماٜ ا٥سبااز إذ ٖقإه:     مبا ٔعظ اهلل بْ أٔلٗاْٟ وَ ضإٞ ثٍاٟا

لعَ اهلل الارَٖ كفاسٔا واَ با       ( ّقال  (السبإٌُٗ ٔا٥سباز عَ بٕهلي ا٫ثي
ٔامنا عاب اهلل عمّٗي ٧ٌّاي  , 79-78انتاٜة ٗ:  ((لب٠ظ وا كإٌا ٖفعمُٕ إضساٟٗن

ٕ   كإٌا ٖسُٔ وَ ال مىٛ املٍكس ٔالف َ ذلاك زنباٛ فٗىاا كاإٌا      ٌّي عا طاا  فا٦ ٍّٖا
  ُ ِٞ  :  ٔاهلل ٖقاإه  ٍٖااالُٕ وااٍّي ٔزِبااٛ ممااا واارزٔ ( ٌَككاَل َرْخَتكك٧ُْا ا١َّ٘ككبَس ٦َاْخَتكك٧ْ

َٞ    , ّقال:  44انتاٜ ٗ: َْٝمُر٦ِي ٥َ١ْ٬َ٦َك٧ْ َٞ ِثكبْ٘ ُُٜر٦ ْٛ َأ٦َِْ٘٭بب َثْمٍط ٬َكْؤ ١َِٜبُد َثْمُع٥ُ ُْٝئ َٞ ٦َاْ٘ ٧١ُِٜ ُْٝئ َاْ٘

َٕك  ١ُٝ ِٟ اْ٘ وٍاْ  فبدأ اهلل ا٧وس باملعسٔف ٔالٍّا٘ عاَ املٍكاس فسٖكاٛ     , 71(ارتْع٘:ِرَل
ٍّا ٔؾعبّا  ٔذلك أُ ا٧واس  ٖة ٔأبٗىة اضتقاوة الفساٟض كمّا ٌِّٗٓا إذا أٓ لعمىْ بأ

ا٥ض٦ً وع ز  امل اي ٔكالفٛ ال اي ٔبطاىٛ   إ باملعسٔف ٔالٍّ٘ عَ املٍكس  عاٞ 
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ّرّٚ باعز عً  ((اقعّا ٔٔقعّا يف سقّاالف١ٗ ٔال ٍاٟي ٔألر الؿدبات وَ وٕ
 إ أٔساٜ اهلل تعاا     (:  ارةاقز  ؽلْاا ا  علُٔ( قال: قةال علةٕ    

ٌيب وَ أٌبٗاْٟ أٌ٘ وّمك وَ بٕوك واٟٛ ألف: أزبعني ألف وَ غسازِي ٔضتني ألفاّا  
ٖعا  ِا٥٤ٞ ا٧غاساز    –وَ لٗازِي  فقاه الٍيب )عمْٗ الطا٦ً(: ِا٥٤ٞ ا٧غاساز    

فىا باه ا٧لٗاز؟ فقاه دن ٔع٦: ) اٍِإا أِان املعاؾا٘     -هل٦ك لػسٔزِياضتشقٕا ا
َٔكب٧٠ُْا  ( ّق  صٝا رعْ عة  ا  ارؾا ق عً قْرُ تةةاؾت   فمي ٖ كبٕا ل كيب

َٞ ٍَْم٧ُٙ َٔب٧٠ُْا ٬َ َٜب  ٌََم٢ُ٧ُٙ َِ٘جْئَس  ٍَٕر  ١ُّ َٞ َلٟ  أواا    (:  , فأبةاب  89(انتاٜة ٗ: َ  ٬ََز١َب٧ْ٤َ
دلمُٕ ودالمّي ٥ٔ همطإُ فالطاّي ٔلكاَ كاإٌا إذا لقإِي      اٌّي ي ٖكٌٕٕا ٖ

 (. (قشكٕا يف ٔدِّٕي ٔاٌطٕا بّي
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ُٛ ا٣ُّٙ٘   ُٕ َٞ ا٣َّٙ٘ ٌَبرَِّجُم٫٠ِ٧ ٬ُْؾِجْج ْٛ ُرِؾج٧ُّ ١ُُٔز ْٗ ِاٞ  ُِ 

ٌٛ َِّؽ٭  ٌَ ْٛ ٦َا٣ُّٙ٘ َو٧ٍُ ُٕ ٧٠ََُُث  ْٛ ُٕ ٍِْر َ٘  (٬َ٦َْى
ذِ ا٦ٓةة٘ ا٤ّؾت عةةة  ارةةث٣ثؽت مةةً صةةْرٗ يل عنةةزاٌ ٍّةةٕ  ٍةة -1

صةةْرٗ م ىٔةة٘ عاكتةةا  انتفضةةزًٓ ٍّةةٕ مةةً قةةْال ارضةةْر ّعماٜنَةةا        
 ّفقاٜلَا . 

اذتف: ٍْ اذتار٘ ارقلةٔ٘ ارتاؽ٘ انتةزّفة٘ ّارة  ٓةٔغةَا رةا      -2
اىضةةاٌ عةةا رةةا مْبةةْ  وت ٍةةذا اركةةٌْ ارزلٔةةف, ٍّةةٕ رّفةة  مةةً       

 تةزٓا رّ تْفٔ  .  إؾتج ارغنط ّربلٙ مً ْٓو رمط ٢ حتتا
 انتتاعة٘: ارضد  وت ا٤ثز ّانتْافق٘ وت ا٤مز .

 ,(ٖ عاتةةةا  رصةةْل ا    ْ(: بةةْاب ا٤مةةز انتْرةة (وباابكي  
 ّ ذا بشو عارضكٌْ . 

(: ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ خطاب مً ارزب  ادتلٔا رزصةْرُ    -3
: لقز ّمً مل عتقز ّمً صْٔب قا ٓا ستن  شتاقةاع رمتك مً ّب  ّ

اٌ ريةةته حتةةةٌْ ا  فةةاتةةْىٕ عتةةةةكه ا  ّٓغفةةز ركةةه رىةةْعكه ّا         
ٍّذا عأىُ صةعاىُ  فزاٌ ارذىْب ّرلتة٘   ,ْر رةةا ِ رلٔه عألةاُٜف 

رٌ قْماع مةً ىؾةارٚ   ارةةٔ  ّلف انتتاعةؽت, ّق  باٛ وت رصةاب اريشّل 
ن  ىا ىةمه انتضٔ   ( لةاع  , رّ رٌ قْماع مً رؽعاب ستصتزاٌ قارْا: إ

 ىا ضتف ا , فيشرت ا٦ٓة٘ ارغةزٓف٘ رتةةؽت اٌ اذتةف ارقلةيب      ( قارْا: إ
مةةامل ٓقزىةةُ ارتةةٔةة٘ وت ارةنةةا ٢ ٓيفةة  ّارا قزىتةةُ انتتاعةةة٘ ّاقتفةةاٛ رثةةز       



 076 ..........................................          مكارو ا٤خ٣ق

( وت ارةنا ّمْافقتُ وت ارتؾزح اذتضً ربز ستة٘ ا  ركه ارزصْل  
 رذىْعكه ّعفِْ عً خطٔٝاتكه ٍّذا ٍْ ارياف  .ّ فزاىُ 

( ٍةةٕ ِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ بةلةةت متاعةةة٘ ارةةييب ا٤رةةزو     ٍّةةذ
ركاعةف٘   عْٚ اثة٘ ّرةذعَا ٍّةٕ ارطزٓقة٘ ا    ارة٣م٘ ارفارق٘ عؽت ؽ ق

يٓ٘ رزقتة٘ دتنٔة  ا٢سمةاٌ ّا٤عؾةار     عً ثةْا ار عْٚ ّسٓفَا, ّتةقٙ 
 ّع٣م٘ ّافع٘ ّمةلناع بلٔاع علٙ ؽ ق ا٢ عاٛ:  إىا ضتف ا (. 

رمةةز ستةةةْب وت ارغةةزٓة٘   -وت راتةةُ– ٢رٓةةف وت رٌ لةةف ا  -4
انتق ص٘ ّرذاا ّؽا ا  انت١ميؽت عأىَه رع  لةاع   قٔاصاع ؿتةً ٓتيةذ   

٧١َُْٜا َأَشدُّ ُؽّجكًب ِّّ٘ٙك٣ِ  مً  ٌّ ا  رى ا اع عتةْىَه, فقال صةعاىُ   َٟ آ ( ارةقةزٗ:  ٦َاَِّ٘ي٬
َأ٥َُّ٬كب  ٬َكب  انتزت ًٓ عً  ٓيُ فقةال عةش امسةُ ّعة٣ ب٣رةُ       , ّتْع  ا  165

ْٛ ٬ُ٦َِؾج٠َ٧ُّككككك٣ُ  ٍٚ ٬ُِؾكككككج٥ُُّ َّككككك٧ْ ٌََسككككك٧َْي ٬َكككككْؤِر٫ اّ٘ٙككككك٣ُ ِث ١ِ٬َِككككك٣ِ  ْٛ َلكككككٟ  ُٕ ِٜككككك١ َٜكككككٟ ٬َْرَركككككدَّ  ١َُٜككككك٧ْا  َٟ آ  (اَّ٘كككككِي٬
اٌ ّبْ  ارةلقة٘ ارتاؽة٘ وت ارقلةف     ,ّارماٍز مً ٍذِ ا٦ٓاا54انتاٜ ٗ:

ستةةْب مضتعضةً, ّظةاٍز ا٦ٓة٘ انتةعْثة٘ رْىةُ ىاقؾةاع         زارةزب رمة  جتاِ إ
قتفةاٛ  ( ّا٨تةةا  ٤ّامةزِ ّىْأٍةُ ّا٨   عانتتاعة٘ رزصةْل ا    ّرنارُ 

رضةةيتُ ّصةةدتُ, ّقةة  ّعةة  ا  صةةةعاىُ وت ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ اركزقتةة٘ جبةةشاٜؽت     
ّرزامتؽت علةٙ لةف ا  ّمتاعةة٘ رصةْرُ: ر٢ٍّنةا ارةزاو ا  رةُ  ةةُ         

 صةعاىُ رُ, ّثاىَٔنا  فزاىُ صةعاىُ رذىْعُ ارضاعق٘. 
ُ ٖعماي اُ اهلل وباْ   ٓ أٔوَ ضاسٓ (:  ؾةا ق   قال رعْ عة  ا  ار

فمٗعىن بطاعٛ اهلل ٔلٗتبعٍا  أي ٖطىع بٕه اهلل عص ٔدان: بان: اُ كٍاتي ؼبإُ     
ّا إ٥ ا لان  ٔاهلل ٥ ٖطٗع عباد أباد  ٌ٘ وببكي اهلل ٖٔ فس لكي ذٌٕبكي اهلل فاتبعٕ

 اهلل  ٥ ٔاهلل٥ ٖتبعٍا عباد أبادّا إ٥ أسباْ     تباعٍا  ٥ٔ ٔاهللاهلل عمْٗ يف طاعتْ إ
ٔوَ  ٥ٖدع أسد إتباعٍا أبدّا إ٥ أب كٍا  ٥ ٔاهلل ٥ٖب كٍا أسد أبدّا إ٥ عؿٜ اهلل 

 (. (وات عاؾّٗا هلل ألصآ اهلل ٔأكبْ عمٜ ٔدّْ يف الٍاز ٔاؿىد هلل زب العاملني
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ٖا اباَ    (: رلٔنُ مْصٙ عً عنزاٌ   إؾت صةعاىُرّلٙ ا  
 -رٖ رقةةا ظ٣مةُ ّصةرتِ   – فاذا دٍْ المٗان    عىساُ: كرب وَ شعي اٌْ وب

لٗظ كن قم وم لمٕٚ سبٗبْ  ِاا أٌاا ذا ٖااابَ عىاساُ وطماع عماٜ       أٌاً ع   
٘ٓدٍّي المٗن سٕلة أبؿازِي  إذاأسباٟ٘:  وَ بمٕبّي ٔوجمة عقٕبيت بني اعٍّٗي  إل

ىاطبٌٕ٘ عَ وػاِدٚ ٖٔكمىٌٕ٘ عَ سكٕز  ٖا اباَ عىاساُ ِام لا٘ واَ بمباك       
وَ بدٌك اـكإع ٔواَ عٍٗاك الادوٕع يف  ماي المٗان فاٌاك ػادٌ٘         اـػٕع ٔ

 (. بسٖبّا
٘ٓ ٥ ٖاصاه العباد ٖتقاسب     باٛ وت اذت ٓ  ارق صٕ ارغةزٓا:     إلا

بالٍٕافن ستٜ أسبْ  فاذا أسببتْ كٍة مسعْ الرٙ ٖطىع بْ ٔبؿسٓ الرٙ ٖبؿس بْ 
 (. (ٔلطاٌْ الرٙ ٍٖطق بْ

٘  -ّ دٍا رثد–ٍذِ ارغْاٍ   علةٙ اٌ لةف ا     ٍٕ  ٢ٜا عٔية
قرتٌ عارةنةا ارؾةاو ّعاريْافةا ّانتضةتعةاا ابةز لةف ا  رةةة ِ        إ إرا

عباادٙ:   ّمةْىتةُ رةُ ّقزعةُ ميةُ ّتضة ٓ ِ رةةُ, ففةٕ اذتة ٓ  ارق صةٕ:         
  لةف ارةةة   ( ّرغا عً ؽة ق (: كَ فٗكُٕأطع  تكَ وجم٘ تقٕه لمػ٘ٞ

م اهلل أسا  إذا  (: رزعُ ّا  عتف ارؾا قؽت, ّقال رؽ ق ارؾا قؽت  
عبدّا وَ أويت برف يف بمٕب أٔلٗاْٟ )أٔ اؾفٗاْٟ( ٔأزٔاح و٦ٟكتْ ٔضاكاُ عسغاْ   
قبتْ لٗشبٕٓ  فرلك احملم سقّا طٕبٜ لْ ثي طٕبٜ لْ  ٔلْ عٍد اهلل غفاعٛ ٖإً  

 (.  (القٗاوٛ
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى

َِِ٭بًٜب ٦َُُِم٧ًَا ٦ََل٩ََٙ ُع١ُ  َٞ ا٣َّٙ٘  ُُٔر٦ َٟ ٬َْي ْٛ اَِّ٘ي٬  ٧ِث٥ِ

َّْذ  َٜب َخَٙ ََث١ََّب  َِْض  َٝب٦َاِد ٦َاأَل ُِ ا٘سَّ َٞ ٫ٌِ َخْٙ َُّر٦ ٍَ  ٬َ٦ََز

َِ ١َِّب َلَياَة ا١َّ٘ب ٌَ  َٓ  (٤َيا َثبِؼاًل ُسْجَؾب٠َ
يل ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ا٤ّؾت عةةة  ارتضةةةؽت ّانتاٜةة٘ مةةً يٓةةاا صةةْرٗ     -1

ا٤خةدٗ مةً   عنزاٌ انت ىٔ٘ عا٢تفاق, ّق  ّقةت فةنً ا٦ٓةاا ارةغةزٗ    
رةٔةاٌ لةال ا٤عةزار    رضْرٗ ارغزٓف٘ ٍّٕ عغز يٓاا بلة٣ٔا تتةةز    ا

ّؽاح ا٤خٔار مً انتضلنؽت ّما ١ّٓل ارٔةُ لةا ه ٓةْو    مً انت١ميؽت ّر
 ادتشاٛ عي  رب ارةانتؽت . 

ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ تثةت رّؽةافاع ث٣ثة٘ رلنة١ميؽت فاىَةا ؿتثاعة٘       -2
ٔا٧زض ٔالات٦ف المٗان   اُ يف لماق الطاىأات    اريةت ر٧ٓ٘ ارضةاعق٘ علَٔةا    
( فةةأّرْا ا٤رةةةاب انتتفكةةزٗ ّرّّ ارةقةةْل  (ٔالٍّاااز ٩ٖااات ٧ٔلاا٘ ا٧لباااب 

انت رر٘ ٍه ارذًٓ ٓذرزٌّ ا  وت كتٔ  ا٤لْال ّا ٔٝاا ٍّه ارذًٓ 
وت خلةس ا  ارضةناّاا ّا٤رفةؽت ثةه ٍةه ارةذًٓ ٓتْؽةلٌْ         ٓتفكزٌّ

ٙ وت ٍةةذا عةةة  قةةْل ارتفكةةز ّعنٔةةس ارتةة عز اؾت ا راك لقٔقةة٘ عمنةة      
ارْبْ  ٍّٕ رٌ ا  مل غتلس ٍذا اركٌْ عةثاع ّعاق٣ع, عا خلقُ ذتكنة٘  

 ّ آ٘. 
 -:((الرَٖ ٖركسُٔ اهلل بٗاوّا ٔبعٕ ّا ٔعمٜ دٍٕبّي   -3

اصتعقةةار ارةةذاا انتق صةة٘ وت   -رنةةا صةةةس تْفةةٔعُ–ررةةز ا  
ارلف ثه ٓيطلس اؾت ا٤عقاٛ ّادتْارا فٔتعقةس   وتارقلف ّاصتذرارٍا 

 عاٛ   ّر قزيٌ قزاٛٗ  ّرؽٔاو  ّرشتتلف٘ ّرعكال متة  ٗ: عؾ٣ٗ  عَٔٝاا
عتفكز وت خلقةُ ّمةا عةارا ررةك, ّقة  قضةنيا        ّر عضوْ    ّررّ ررز 
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ٙ –ارةةذرز  اؾت ارةةذرز ارلضةةاىٕ ّرقةةْٚ ميةةُ ارةةذرز ارقلةةيب      -فٔنةةا مقةة
 ارةاقين ّرقْٚ ميُ ارذرز ادتْارلٕ . 

لةْال ارث٣ثة٘ ٢ غتلةْ ميَةا     ( ٍذِ ا٤(بٗاوّا ٔبعٕ ّا ٔعمٜ دٍٕبّي  
لال اىضاٌ  ارةاع ّانت١مً ٓذرز ا  وت كتٔ  ا٤لْال ٢ ٓفرت ررةزِ ٢ّ  
ٓغفةةا فكةةزِ لةةال قٔامةةُ ّلةةال قةةةْ ِ ّلةةال افةةطواعُ علةةٙ قزفةةُ     
ّاصتلقاُٜ علٙ باىةُ ّ ٓيقط  عيُ ارذرز ٢ّ ٓتْقا عي ِ ارفكز فرتاٍه 

عٔةة  عةةً ررةةز ا   ٓؾةةلٌْ مةة  اصتعقةةار ارقلةةف ٢ تلةةََٔه جتةةارٗ ٢ّ 
جتةة ٍه ٓةنلةةٌْ مةة  اصةةتذرار عةةا ّاقامةة٘ ارؾةة٣ٗ مةة  لقةةْر ارقلةةف, 

ّٓقْمةٌْ  ارزب ٢ ٓةؾْىُ ٢ّ ٓقزعٌْ مً شتارفتُ, ّٓيةامٌْ مة  ارةذرز    
م  ارفكز ّٓقة ٌّ م  ارتؾْر.. كتٔ  لزراتَه ّصكياتَه مؾعْع٘ 
 قْر ارقلف ّاصتعقار ارذاا انتق ص٘ بلت ّعلت, ّنتا رةاٌ ٍةذا   

 -ز ٓكنا ّٓضتقٔه عارتفكز وت خلس ا  عقةُ صةعاىُ عقْرُ:ارذر
 ((ٖٔتفكسُٔ يف لمق الطىأات ٔا٧زض   -4

رٖ ٓتأملٌْ عأرٍةاىَه ّعقةْ ه خلةس ارضةناّاا ّمةا فَٔةا مةً        
ع ٓ  ارؾي  ّخلس ا٤رفؽت ّما علَٔا مً عؤةف ارتلةس, رَٔتة ّا اؾت    

تةةُ ّىفةةار رنةةال علنةةُ صةةةعاىُ ّـتةةاو لكنتةةُ ّ قٔةةس ؽةةيةُ ّعلةةْ ق ر  
٘        ,ُمغٔٝت ٍّةٕ   ٍّةذا مةيَج تزعةْٖ رعةْعٕ وت انتةزفة٘ ا٢ ٔة٘ ارؾةعٔع

اؾت ارتةارس ارةذٖ ٢ عتةٔه عذاتةُ فكةز ٢ّ       قزٓق٘ ا٢ىتقةال مةً انتيلةْق   
ا   ُتُ عؾز ٢ّ ٓقْٚ علٙ مةزف٘ ريَُ عغةز إ٢ مةً اختؾة   قٓ رك لقٔ

 عارةله ارل ىٕ ّانتةزف٘ ا٤ل ٓ٘ .  
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ارتارٕ مً اذتكنة٘ ّارةةة  ارفاقة      ارةاقا: ٍْ ارةاقا ّارشاٜا
 رلغآ٘ ّا  ح. 

نل٘ ارغزٓف٘ ىتٔو٘ لتنٔ٘ مرتتة٘ علةٙ ارةذرز ّارتفكةز وت    ٍذِ ادت
خلس ا , ٍّْ ا او عقلٕ ٓثنزِ ارت عز وت ؽي  ا  ّاقزار قليب ٓةطٔةُ  
ارتأمةةا وت شتلةةْق ا  نتةةا علٔةةُ مةةً اريمةةاو ارةؤةةف اركامةةا ّاررتتٔةةف   

فٔةُ مةً اررتاعةه ارةلٔةذ اركاعةا عةً ارقة رٗ ارتامة٘         ا٤ىٔس ارضامس ّما 
ّاذتكنة٘ ارةارغةة٘ ّا٢لاقة٘ ارْاصةةة٘ ّارةلةه اركامةةا, اىةُ اعةةرتاح مةةً     
رارز ا  انتتفكةز وت خلقةُ ّاقةزار مة٣سو رلتفكةز عأىةُ صةةعاىُ مةا خلةس          

اركٌْ عاق٣ع مةً  ةد ٍة ح ّمةا     ارتلس عةثاع مً  ٌّ لكن٘ ّما ؽي  
, اىُ 115( انت١ميٌْ:(أفشطبتي امنا لمقٍاكي عبجّا  ث ارْبْ  ع٣  آ٘ رل 

ٍةٕ مةزفة٘ ا    –ارعاٌ عأىُ صةعاىُ رّب  ذتكن٘ عمٔنة٘ ّ آة٘ بلٔلة٘    
, ّقة  خةزج   56( ارذارٓاا:(٥ لٗعبدَُٔ ٔا٥ٌظ إٔوالمقة اؾ   -ّقاعتُ

اُ اهلل عاص  ( علةٙ رؽةعاعُ فقةال:     صٔ  ارغَ اٛ اذتضؽت عةً علةٕ    
اضات ٍٕا بعبا تاْ   ٗعسفٕٓ  فاذا عسفٕٓ عبدٔٓ  فاذا عبادٔٓ  ٔدن وا لمق العبا  إ٥ ل

ة أُ با كٍاة كٍاصّا كفٗاّا فأسب    ( ّوت اذتة ٓ  ارق صةٕ:    عَ عبا ٚ وَ ضٕآ
( رٖ ركةةٕ ٓةزفةةِْ عةةارفكز ارةةذٖ ٍّةةةُ  ةةه لتةةٙ (أعااسف فخمقااة اـمااق
 ٓةة ِّ عً مةزف٘ . 

 -(:ضبشاٌك فقٍا عراب الٍاز  -6
ُ   ارتضةٔ : ٍْ ارتيشُٓ ّارتق ٓط,   م  افةافتُ اؾت ا  ٓةةين تيشَٓة

( عنا ٢ ٓلٔس عُ مً ؽفاا اريقؿ, ّق  صةٝا رصةْل ا      صةعاىُ
 ( .(ِٕ تٍصْٖ اهلل عَ الطٕٞ ( فأباب:  (ضبشاُ اهلل  عً مةيٙ 
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ً رؽةةا ّرصةةاظ اؾت فةةز  مةة ( ارفةةاٛ رلتفزٓةة  ّا٢ىتقةةال(فقيةةا  
اٜا ارؾةي   ٜةف ارتلةس ّاصةتَْتَه رطة    ّعياٛ, فاىَه عة  ما عَزتَه عوا

اِ ارقةةا ر ارةمةةٔه  ّارةةةامل اذتكةةٔه وت عةةكزِ جتةةرتفتةةْا اؾت تقؾةةدٍه إإ
ّررزِ ّقاعتُ فطلةْا ميُ ّقآتَه مً عذاعُ ّلتآتَه مةً عقاعةُ عةة     

ِ ىتٔوة٘  رٌ ىةشِ رضةاىَه صةال٘ ق صةُ ّلتة  مقةا ه رطٔةا راتةُ, ٍّةذ         
 ز وت خلةةس ا  ّمؾةةيْعاتُ ٓثنةةز تيشٓةةُ ا    قةٔةٔةة٘ مرتتةةة٘ فةةاٌ ارتفكةة   

ّتق ٓضةةُ ثةةه ٓغةةةز عتقؾةةد ارةةةة  رمةةاو رعةةُ ّعارٜةةُ ّٓةة عِْ اؾت ارةة      
ٛ٭ رُ علةٙ رفقةارُ, ّقة  رةاٌ      ّارةنا ارؾاو عكزاع رُ علٙ ىةناُٜ ّّفا

عةً   -رٖ عاعة  – التفكس بمباك ٔداافٔ  با ٌباْ   ( ٓقْل:  رمد انت١ميؽت  
 . ((بْاُ التفكس ٖدعٕ ا  الرب ٔالعىن  ( ّٓقْل:  (تق اهلل زبكالمٗن دٍبك ٔإ

ٖاركسُٔ    رٍف كت  مً انتفضزًٓ اؾت تفضد قْرُ صةةعاىُ   -7
( عةألْال انتؾةلٕ   (دٍإبّي  بٗاوّا ٔبعٕ ّا ٔعمٜ  عارؾ٣ٗ ّتفضد  (..(اهلل

لضف ارق رٗ ّارةوش, فنً راٌ قا راع ؽعٔعاع قاٜناع ٓذرز ا  ّٓؾلٕ 
عةً  قٔاماع, ّمً راٌ رُ عذر ٓؾلٕ بارضاع ّٓذرز ا  قةْ اع, ّمً عوش 

ررك ٓؾلٕ مقطوةاع علةٙ قزفةُ ّٓةذرز ا  مضةتلقٔاع علةٙ بيةةُ, ّاٌ       
ٍذِ ا٦ٓ٘  رٔا علةٙ ّبةْب م اّمة٘ انتة١مً علةٙ ارؾة٣ٗ فة٣ ٓرترَةا         

 لتةةٙ عةةا ٓؾةةلٕ ّٓةةذرز ا  , ةةال ٢ّ ٓقةةٔةَا وت ّقةةت مةةً ا٢ّقةةاا
عيةة انتز  ّارةوةةش ّعيةة  رعةة  اذتةةا٢ا ّرصةةْر اذتةةا٢ا رةةةارغزق        

ثةةال ررةةك, ّقةة  ررةةز ارفقَةةاٛ  ر (    مّرّاذتةةزق ّارتةةْح ّانتةةز    
رزٍةا,  تفؾٔا ٍذِ ا٤لْال ّا٤لكاو وت فقةُ ارؾة٣ٗ رةٔط ٍيةا ستةا ر     

( عارؾة٣ٗ ّاٌ  (ٖاركسُٔ اهلل   ٢ مْبةف رتيؾةٔؿ ا٦ٓة٘     يُ ىقةْل: رك
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راىت ٍٕ رل  مؾا ٓقُ ّرظَز رفزا ِ ّرؽ ق رعةكارُ ّررقةٙ رضتةاِٛ    
رُ ّلةْل مؾةا ٓقُ,   اق٣قُ ّصة٘ م رْ ( علٙ(ٖركسُٔ اهلل عا ٓةقٙ  

ارةقْل متؾةفٌْ عةذرز ا  وت كتٔة     ّررعاب ّانت١ميٌْ رّرْا ا٤رةاب 
رةز ا  ّررةز   عةا ارؾة٣ٗ ٍةٕ ر    ((بٗاوّا ٔبعٕ ّا ٔعمٜ دٍإبّي  رلْا ه  

٢ ٓةشال انتة١مً وت    (:  قال رعْ بةفز  ارةةاقز    ا  ٍْارؾ٣ٗ ّرنا
قةةطوةاع, اٌ ا  ٓقةةْل: ؽةة٣ٗ مارةةاٌ وت ررةةز ا  قاٜنةةاع رّ قاعةة اع رّ م 

 .((الرَٖ ٖركسُٔ اهلل بٗاوّا ٔبعٕ ّا ٔعمٜ دٍٕبّي  
ٖٔتفكسُٔ يف لمق  ٓضتفا  مً ارْؽا ارثاىٕ ٤ّرٕ ا٤رةاب   -8

 -( فاٜ تؽت:(الطىأات ٔا٧زض
اٌ ارتفكةةز  ؽةةف٘ بلٔلةة٘ ّخؾةةل٘ لتٔةة ٗ مةةً ؽةةفاا   -ا٤ّؾت:
 رّٖ ا٤رةاب .

وت ضً ٍْ ارتفكز وت ارتلةس ٢  ارثاىٔ٘: اٌ ارتفكز اثةْب ّانتضتع
 ارتارس. 

ّق  اصتفافةت ا٦ٓةاا اركزقتة٘ ّارزّآةاا ارغةزٓف٘ وت ارة عْٗ       
اؾت ارتفكز ّوت تْبُٔ ارفكز اؾت ارتلس ّارؾي   ٌّ ارتارس ارؾاى  ٤ىُ 

٥ٔ  ٢ تؾةةا ا٤فكةةار اؾت ريةةُ راتةةُ ٢ّ تةة رك ارةقةةْل لقٔقةة٘ ؽةةيةُ     
اىُ  ه رفقا ارطزق اؾت مةزفتةُ  , فاختار صةع110قُ: ((وٗطُٕ بْ عمىّا

ٍّةةٕ ارتفكةةز وت عواٜةةف خلةةس ارضةةناّاا ّعةة اٜ  ؽةةي  ا٤ر  ّمةةا  
ر فَٔنا ّما علَٔنا مً ا٢تقاٌ ّا٢عة ا  هتةا ٓةَةز ارةقةْل ّعتةد ا٤فكةا      

ُ اثٔه ّلكنتُ ارةارغ٘ ّق رتُ ارْاصةة٘  نلرٔيتقا انتتفكز اؾت ا٢قزار عة
َٝب٦َاِد         َأ٦َّصطْتُ ارغامل٘ ّارا تُ اريافةذٗ    َُ اَّ٘ٙك٣ُ ا٘سَّك َٜكب َخَٙك  ْٛ َّٕكُر٦ا ٌِك٫ َأ٠ٍُِسك٥ِ ٍَ ْٛ ٬ََز َ٘ك
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ِّ َٝب ِاَّ٘ب ِثبَْ٘ؾ َٜب َثْ٭٥ُ١َ ََْض ٦َ ِٗ      ,  8( ارزّو:٦َاَْ٘ؤ َِْض ٦َاْخكِزاَلِي اَّْ٘ٙ٭ك َٝب٦َاِد ٦َاأَل ُِ ا٘سَّك َّ ٌِك٫ َخْٙك ِا

َِ ٮ٬َبٍد ُِّ٘ؤ٫ِ٘٦ْ األَْ٘جبِة َِْض   َأ٦ََ٘,  19(يل عنزاٌ:٦َا٥ََّ١٘ب َٝب٦َاِد ٦َاأَل ُٕك٧ِد ا٘سَّك ََٜٙ ْٛ ١٬َُفُر٦ْا ٫ٌِ 

ِٜككككٟ َشكككك٫ْب  َُ اّ٘ٙكككك٣ُ  َٜككككب َخَٙكككك ْٛ   ,  185(ا٤عةةةةزاح:٦ٍَ ُٕكككك ُٛ اٮ٬َككككبِد ََ٘مَّٙ ُٕكككك ُٟ اّ٘ٙكككك٣ُ َ٘ َٓ ٬ُجكككك٭ِّ َٔككككَيِ٘

َٞ َّكككُر٦ ٍَ َٞ,  266(ارةقةةةزٗ:َرَز َّكككُر٦ ٍَ ٍٚ ٬ََز َّككك٧ْ َٓ َ٘آ٬َكككبٍد ِّ٘ ََِ٘ككك ٌِككك٫   َّ َُ اَّ٘ٙككك٣ُ ,  3( ارةةةز  :ِا َخَٙككك

َٟ ١ِِٜ٭ ُْٝئ ْٙ َٓ َ٘آ٬ًَخ ِّ٘ ََِ٘  ٫ٌِ َّ ِّ ِا ََْض ِثبَْ٘ؾ َٝب٦َاِد ٦َاَْ٘ؤ َّ اّ٘ٙك٣َ اَّ٘كِي٪   ,  44(عيكةْا:ا٘سَّ ْٛ ٬ََر٦ْْا َأ َأ٦ََ٘

ْٛ ِْٜض٥َُٙ  َُ ٌَ َل٩َٙ َأٞ ٬َْخُٙ َِ َِب ََْض  َٝب٦َاِد ٦َاأَل َُ ا٘سَّ ٍٚ   ,  99(ا٢صزاٛ:َخَٙ َّك٧ْ ُٗ اْ٘آ٬َكبِد ِ٘ َٓ ٠ٍَُصِّ ََٔيِ٘

ِّ ٬ََْٞم تةة عْ اؾت  -ّ دٍةةا رةةثد–, ّرىةةت تةةزٚ ٍةةذِ ا٦ٓةةاا 24( ٓةةْىط:ُٙكك٧
ارتفكز ّارت عز ّارتأمةا ّاريمةز وت ارتلةس  ٌّ ارتةارس ّوت ارؾةي   ٌّ      

 ارؾاى  وت يٓاا ق رتُ ّوت  ٢٢ا لكنتُ ّوت ع ٓةاا ؽيةُ . 
٘  اّتةةة   اؾت ارتفكةةز عةةا بةلتةةُ   ا٤خةةةار ّا٤لا ٓةة  ار اعٔةة

( ّقةال  (٥ عباا ٚ كاالتفكس   (:  ل رصةْل ا    عةا ٗ ّررقٙ عةا ٗ قةا 
   :)   ٛ ( ّقةال رعةْ اذتضةً ارزفةا     (تفكس ضاعٛ لري وَ عبا ٚ ضاتني ضاٍ
   :) ّرّٖ عةً رصةْل ا     ((امنا العبا ٚ التفكس يف أوس اهلل عص ٔدن
  :ُعمٜ فساغْ إذ زفع زأضْ فٍ س يف الٍشإً ٔا     بٍٗىا زدن وطتمٕق  ( قْر

ا: أغّد أُ لك زبّا ٔلالقّا  المّي انفاس لا٘  فٍ اس هلل الٗاْ ف فاس      الطىاٞ فقاه هل
( ّق   عت ا٤خةار ؽزعتاع اؾت ارتفكز وت رمز ا  ّوت خلقُ ّىَةت  (لْ

( ؽزعتاع عً ارتفكز وت راا ا , رّٚ اعً عةةاظ عةً رصةْل ا      
( ْٓمةاع علةٙ   ( ّخةزج   (تفكسٔا يف لمق اهلل ٥ٔ تفكاسٔا يف اهلل   قْرةُ:  

تفكااسٔا يف اـمااق ٥ٔ تفكااسٔا يف   ؽةةعاعُ ٍّةةه ٓتفكةةزٌّ فقةةال  ةةه:   ر
٥ تفكاسٔا يف اهلل    (: ( ّقةال   (التفكري سٗااٚ بمام البؿاري     ( (اـالق

( ّمةً ٍةذِ ارزّآةاا ٓةةزح اٌ مةزا  ؽةا ق يل       (ٔلكَ تفكسٔا فٗىا لمق
ُ –فقا ارةةا ٗ ا مةاٌ ارتفكةز   رستن    ( مً قْرُ:   وت ا   -رٖ ا امتة

ق رتُ( ٍْ ارتفكز وت رمز ا  عً قزٓس ارتفكز وت خلس ا  رٔةةزح   ّوت
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عُ ا , ٢ رٌ مزا ِ ارتفكز وت ارذاا انتق صة٘ ٤ىةُ تفكةز ْٓبةف اذتةدٗ      
( ٓقةْل:  ّار ٍغ٘ ّافطزاب ارفكز, رٔا ٢ ْٓبف رركل ّب ِ  

٥ٔ تتفكااسٔا يف اهلل فاااٌكي لااَ  -رٖ ىةنةة٘ ّشتلْقاتةةُ– ٥ٞ اهللتفكااسٔا يف آ 
 (. قدزٔا بدزٓت

: قةة  قةةال ارة٣مةة٘ ارط صةةٕ وت  زتنةة  ارةٔةةاٌ وت تفضةةد ارقةةزيٌ(  -10
( اىُ قال نتا ىشرت ٍذِ ا٦ٓةاا ارةغةزٗ:   اعتَزا ارزّآ٘ عً ارييب  

ُ رٖ ر ار– ّٓا نتً ٢رَا عؽت فكُٔ  ّمل  -ٍا وت فنُ ّربزاٍا علٙ رضةاى
ارةغزٗ  ( تغَ  عةمٔه ق ر ا٦ٓاآتأما ما فَٔا( ٍّذِ اركلن٘ ميُ  

ارتاـت٘ رضْرٗ يل عنزاٌ ٍّذِ ا٦ٓ٘ الة اٍا, ّقة  عزفيةا ؽة ق مقارتةُ      
  )–  لةؽت ررٓةته ٍةذِ ارفقةزاا ّقةزرم ٍةذِ        -ٍّْ ارؾةا ق ا٤مةؽت

ارؾفعاا ٍّٕ عة  ما رمكً فَنُ ّاصتيزابُ مً مةاىٕ ٍذِ ا٦ٓ٘ 
( عارْٓةةا ّادتعةةٔه  ارةة  ٍةةٕ الةة ٚ تلكةةه ارةغةةزٗ ارةة  تْعةة       

ه قة ر  مً  ٌّ ت عز ما فَٔا ّتأما مةياٍا, ّرةلُ رةمٔ ّارضْٛ رً قزرٍا
ٚ  َٔةا رصةْل ا     فصةؼت  ٍذِ ا٦ٓاا ّبلٔا ميشرتَا إ  ( صةي٘ ّربةز

َٔةةا صةةدٗ ّاظةةف علَٔةةا ثةةه ّاظةةف علَٔةةا رقآةةف رٍةةا عٔتةةُ ّرعةةزار لع
رؽةةةعاعُ ّرخٔةةةار رتةاعةةةُ, فقةةة  رّٖ عطةةةزق متةةةة  ٗ: اٌ رصةةةْل      

 ه ٓضتٔقي ف١ٔتٙ عطَْر ٓتْفةأ  (راٌ ٓياو اؾت ىؾا ارلٔا رّ رقا ث
عُ ّصْاك ٓضتاك عُ, ثةه ٓقلةف عؾةزِ وت ارضةناٛ متفكةزاع ّتارٔةاع ّمةزت٣ع        

ه ذِ ا٦ٓاا ارةغزٗ ثه ٓغتغا عيافل٘ ارلٔا ٍّٕ ال ٚ عغزٗ ررة٘ ثة  
نتةةا ٓقةةرتب ارفوةةز ّٓيفوةةز ارقةةْٛ غتةةزج اؾت انتضةةو  ارغةةزٓا رٔؾةةلٕ   

 عانتضلنؽت فزٓق٘ ارفوز . 
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 ٍ انردُىتسى اهلل انرمح
َٟ اَْ٘ىْ٭َؿ ) ِٝ٭ ـِ َٕب َٞ ٫ٌِ ا٘سَّرَّاب ٦َا٘عَّرَّاب ٦َاْ٘ ٧ُّ ٍِ ١٬ُ َٟ  اَِّ٘ي٬

َٟ ُْٝؾِس١ِ٭ ِٟ ا١َّ٘بِس ٦َا٣ُّٙ٘ ٬ُِؾتُّ اْ٘ َٟ َل ٌِ٭  (٦َاَْ٘مب

ٍذِ ا٢ٓ٘ ارزاعة٘ عة  ارث٣ثؽت ّانتأٗ مً صْرٗ ال عنزاٌ ادتلٔل٘  
تتكفةةا عٔةةاٌ خؾةةال ٓةة٘ دٗ مةياٍةةا ادتشٓلةة٘ فقةةلَا , ٍّةةٕ يقةة رٍا اركةةث

انتةةتقؽت علةةٙ ؽةةغزٍا ّتةطةةٕ ؽةةفاا انتةة١ميؽت علةةٙ اظتاسٍةةا , كتةةةت 
ررع  خؾال ٍٕ مً رمَاا رخ٣ق ارزلتً ّعمٔناا ي اب ا٢قتةاٌ ,  

  ُ ْٛ ٦ََع١َّككٍخ َلْرُظكك٥َب     ّبةةاٛا عقٔةةف قْرةةُ صةةةعاى ُٕكك َّثِّ ِّككٟ  ٍِككَرٍح  َْٜى َُِل٧ْا ِاَ٘كك٩  ٦ََسككب

َُْض ُأِلدَّْد َٝب٦َاُد ٦َاأَل َٟ ا٘سَّ ِّ٭ ُٝزَّ ْٙ ِ٘. )) 

 )) 

نتةال فٔقةال :   اا٢ىفاق : ٍةْ ارؾةزح ّا٢عطةاٛ , ّ ارةةاع مةآكٌْ وت      
 رىفس مارُ رٖ ؽزفُ ّررٍةُ عً ىفضُ ّرعطاِ رغدِ .

ارة  ٍةٕ    –ارضزاٛ : لال ارزخاٛ ّاريةن٘ ٍّٕ مقاعا لال ارقزاٛ 
 . –رٗ اذتار٘ ارقا

ٍةةذِ ارؾةةف٘ ا٢ّؾت مةةً ؽةةفاا انتةةتقؽت : اىَةةه ٓيفقةةٌْ مةةا عيةة ٍه    
ّلضةةةنا تٔضةةز  ةةه مةةً قلٔةةا رّ رةةثد وت لةةار  ارزخةةاٛ ّارقةةزاٛ ّوت  
لار  اريةن٘ ّارغة ٗ ّوت لةار  ارٔضةز ّارةضةز ٢ٓقةا امةامَه عضةز        
ارشمةاٌ رّ فةةز اذتةةال رّ صةةْٛ ارةةةٔػ تيفٔةةذاع رز ةةة٘ ا  ّتطةٔقةةاع رقةةْل  

اتقْا ا  ّرْ عغةس ـتزٗ((..ّقة  لةذح ا  صةةعاىُ     ( :   رصْرُ  ـ
متةلةةس ا٢ىفةةاق لٔةة  قةةال :   ارةةذًٓ ٓيفقةةٌْ ...(( ّمل ٓقةةا مةةث٣ع :     
 ارذًٓ ٓيفقٌْ امْا ه ...( ّررةك رٔة ل علةٙ عنْمةُ لْرةُ ٢ىفةاق       

ضتٍْنا , فةانتتقٕ ارةةامل ٍةْ ارةذٖ ٓيفةس       انتال ّ دِ مً عله اّ باِ رّ
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ؽت رةلنُ وت لار  ارزخاٛ ّارقز ٍّةْ ارةذٖ ٓغةتغا    علنُ علٙ اثتاب
ةةةُ فةةٔس نتضرتعةة ًٓ ّتةؾةةد ارقةةارؽت ٢ قتيعتةلةةٔه ادتةةاٍلؽت ٍّ آةة٘ ا

لال اّ عضز سماٌ رانتتقٕ انتتنْل ارةذٖ ٓيفةس امْارةُ وت لةار  ارٔضةز      
 ًّارةضز ّرانتتقٕ ارْبُٔ ارذٖ ٓةذل باٍُ ّٓؾزح اعتةارِ ّتق ٓزِ نت

اٌ ٍةةذِ ادتنلةة٘ ارغةةزٓف٘ تةةذرز  -ٍةةاضتْ ّر٘ عتتةةاج باٍةةُ رققةةاٛ لابةة
انتتقؽت ؿتا ٓز ةُ ا  ميَه مةً اٌ ٓيفقةْا مةا ظتة ٌّ ّٓةةذرْا مآقة رٌّ       

َّب آَرب٢ُ ا٣َُّٙ٘   ِٜ  ُْ ٍِ ُْٙ٭١ ٌَ  ٣ُُِ َِْا ََ َلَْٙ٭٣ِ  َٜٟ ُِِد ِّٟ َسَمِز٣ِ ٦َ ٦َُ َسَمٍخ   ُْ ٍِ  . 70(( ارط٣ق : ُِ٘٭١
   -: (( وَانْكَاظًِِنيَ انْغَُْظَ    -3

ظ ارقزع٘ عية  امت٣َٜةا عانتةاٛ    ع  رر –اركمه : وت اؽا ّفةُ ارلغْٖ 
اٌ رؾة  ا٢ىضة  اركمةه  ّص  فنَةا لتةٙ ٢ غتةزج ما٠ٍةا , ٍّيةا اصةتةد       

ً ارتةزّج مةً ارةةاقً ّا٢ىتقةاو     ّامضارُ صْرٗ  قةُ ّل ٗ  ٔمةُ عة  
 هتً ر افُ .

 ارغٔي : ارغقف ارغ ٓ  ّاذتشٌ ا٤رٔه .
ٌْ  ةٔمَه وت  اخلةَه   ضةمً ؽفاا انتتقؽت : إىَه عترؾف٘ ارثاىٔ٘ ٍذِ ا

قةَه ظَار  مل وت عاقيَه ّقتضكٌْ رىفضَه عً إّٓتوزعٌْ رأظ ا٤
 لتضاعاع عي  ا  .ؽ اع ّإ  -عا٢ىتقاو هتً ر قةَه

 
 
 

ِٟ ا١َّ٘بِس))  -4 َٟ َل ٌِ٭  -: (( ٦َاَْ٘مب
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س , ّارةفةةْ ٍةةْ ارتوةةاّ ارةةةاح : اصةةه فاعةةا مةةً عفةةٙ ٓةفةةْ فَةةْ عةةاحٱ
ارغةد , ّعةؽت   صاٛٗ ارغد ّع و انت١اخةذٗ علةٙ صةْٛ فةةا     ّارؾف  عً إ

 خت٣ح ٓأتٕ قزٓةاع عٔاىُ .اركمه ّارةفْ فزق ّإ
 -(( :وَانهّهُ َُذِةُّ انًُْذْسِنِنيَ   -5

اثضً : ٍْ اصه فاعا مً رلضً عتضً إلضةاىاع ٍّةْ ا٢تٔةاٌ عارةنةا     
 , ّمةً مؾةا ٓقُ   اذتضً ّعلٙ ارْبُ ار٣ٜس انتضتعضً عةزعاع رّ عقة٣ع  

مً ٍْ رٍا رلتفقةا علٔةُ , ّرةُ     إؾت ّا٤ىةاومً ٓضتعس  إؾت ا٨لضاٌ
ٌ ّظتنةَا  فةا اذتضً( ّق  فضز  رخزٚمؾا ٓس  وت اذتة ٓ    ا٨لضةا

(( ٍّةذا  تعبد اهلل كأٌك تسآ فااُ ي تكاَ تاسآ فاٌاْ ٖاساك     ارغزٓا عأٌ   
 كاما ٍّْ عةارٗ عً  فةا اذتضً( . ارتةةد عاما ر٩لضاٌ 

ّتشًٓ عَا  ا٨قتاٌٍذِ ارتؾال ا٤رعة٘ ادتنٔل٘ رْ حتلٙ عَا رفزا  زتتن  
ركةةاىْا م٣رةةاع مق صةةؽت عؾةةْرٗ عغةةز قتغةةٕ علةةٙ     ا٨صةة٣ورعيةةاٛ  ٓةةً  

ا٤ر  , عا رْ حتلٙ عَا عة  ا٤فزا  راىْا م٣ٜك٘ ّصه عغةز ّخةداع   
قةةةار اع رغةةةز ّىةةةْراع عةةةؽت ظلنةةةاا ... رّٚ اثةةة ثٌْ قاقةةةة٘ رٌ سٓةةةً  

ً علٕ عً اذتضؽت عً علٕ  علَٔه ارض٣و( راىت رُ بارٓة٘ ّوت  ارةاع ٓ
ٓةْو ررا  رٌ ٓتَٔةأ رلؾةة٣ٗ فوةلةت تضةةكف علٔةُ انتةةاٛ رٔتْفةأ ّٓتطَةةز      
فضقه ا٢عزٓس مً ٓ ٍا علٙ ّبَُ فغوُ ّا ماِ فزف  ررصُ ٓيمز ارَٔا 

قةة  رمنةةت  (( قةةال   ( :وَانْكَاااظًِِنيَ انْغَااُْظَفقارةةت رةةُ : اٌ ا  ٓقةةْل    

َ  , ثه قارةت:    ٔمٕ قة  عفةْا عفةا ا      ( قةال   (:  الٍااع  ٔالعاافني عا
(( قةال : إرٍةيب فأىةت لةزٗ رْبةُ      وَانهّهُ َُذِاةُّ انًُْذْسِانِنيَ  عيك , ثه قارت :   

 ا  .
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ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ تقةةنيت اؽةة٣ع بلةة٣ٔع مةةً رؽةةْل ا٢خةة٣ق      ٍةةذِ ا٦ -6
اٛ عكضةز اذتة   –ارفافل٘ ٍْ لضً اذتله ّكتال رمه ارغةٔي .. ّاذتلةه   

ٍْ ثةةاا ارةقةا ّرىةاٗ ارةزّا ّقنأىٔية٘ ارةيفط عةً ارتعةزك ضتةْ مةا            –
ٓ عْ ارُٔ ارغقف ّاذت ٗ ّاذتنس , ٍّْ مقا  ارغقف ٍّْ ماىةُ مً 
اذتةة ّث ّارتعقةةس ّارْبةةْ  .. ّرمةةه ارغةةٔي ٍةةْ ارةةتعله ّارتةةأىٕ        
ّارتثةت رٖ تكلا اذتله ّتأىٕ ارزّا ّتثةٔت اريفط عً ا٢ىتقةاو عةة    

اٌ ارةزّا ضتةْ ا٢ىتقةاو فَةْ قتية  تةأثد ارغقةف عةة          فْراٌ ار و ٍّٔوة 
ل ّثةةُ وت ارةةيفط ّٓقةةةا مفةْرةةُ عةةة  لؾةةْرُ وت ارةة اخا ّغتفةةا  

 ٗ ثْرتُ عة  ٍٔواىُ وت ارةاقً .ْل تُ ّق
ّق  ّر ا ارزّآةاا اركةثدٗ وت لضةً اذتلةه لتةٙ بةلتةُ مةً  صةيً         

ؽةف٘  انتزصلؽت( ّمً راٌ ّاب اع رُ فَْ ّاب  رضي٘ مً صيً انتزصلؽت ّ
مةةً ؽةةفاا اريةةةٔؽت , ّقةة  رةةاٌ علةةٕ عةةً اذتضةةؽت   ( ٓقةةْل :   إىةةُ        
رٔة٬وٰةي٫ٕ ارزبا رٌ ٫ٓ ٬ِررُ لُلنُ عي    قة٪ُ(( ّاعيُ ارةةاقز ٓقةْل :   (   
  إٌ ا  عتف اذتٕٔ اذت لٔه(( , ّارزّآاا وت لضً اذتله رثدٗ طتتنَا 

رعةٕ  ٗ ارثنةارٕ عةً   اذت ٓ  ارؾعٔ  ارذٖ رّاِ رعةْ لتةش  عانتضك ٍّْ 
ُ ٖإً  إذا كاقال رصْل ا   ـ( وت لة ٓ  :     قال: بةفز ارةاقز   ( 

لسِي كىا ٖطىع أٔهلي ٖٔقٕه : أَٖ أِن الفكن ؟ فٗقًٕ القٗاوٛ ٍٖا ٙ وٍإ  ٖطىع آ
فٗطتقبمّي امل٦ٟكٛ فٗقٕلُٕ : واا فكامكي    –رٖ كتاع٘ مةيَه   -عٍق وَ الٍاع 

ٍا يف الدٌٗا فاٍشمي ٖٔطااٞ الٍٗاا    فٗذٗبُٕ : كٍا هّن عمٗل ِرا الرٙ ٌٕ ٖتي بْ 
لمٕا ضبٗمّي لٗدلمٕا اؾٍٛ ب ري اوٍإ  وَ اهلل تعا  : ؾد  عبا ٙ  عفٕ   فٍٗا ٙفٍ

(( رنةةا ّر ا ارزّآةةاا اركةةثدٗ وت مةة ا ارةةتعله ّفقةةا رمةةه  سطاااب
ارغٔي ّلضً إمضاك اريفط عً ا٢صتةزار ّراٛ ارغقةف رؾةعٔ  اعةٕ     
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  ً ارةاعةة ًٓ   ( قةةال : قةةال   لتةةشٗ ارثنةةارٕ  عةةً علةةٕ عةةً اذتضةةؽت سٓةة
اهلل عص ٔدن دسعتاُ : دسعٛ ناٗظ   إ وَ أسم الطبٗن رصْل ا   ـ( :   

 .(( تس ِا عمي ٔدسعٛ وؿٗبٛ تس ِا بؿرب
وا دسع عبد دسعٛ أع ي أدسّا وَ دسعٛ نٗظ ك ىّاا  ّقةال  ـ( :    

وا وَ (( ّعً اعً عةاظ : قال رصْل ا   ـ( :   إبت اٞ ٔدْ اهلل تعا 
اهلل وَ دسعٛ نٗظ ٖك ىّا عبد   واا ك اي عباد هلل إ٥  وا٨ اهلل      إ سعٛ اسم د

بَة٘ مَنة٘ وت لضةً رمةه      إؾت(( , ٍّاتاٌ ارزّآتاٌ تغداٌ دٕفْ إمياٌّا
ا  عكمةةه  إؾتارغةةٔي ّاصةةتعقاق ارثةةْاب علٔةةُ . ٍّةةٕ قؾةة  ارتقةةزب   

علةٕ عةً اذتضةؽت      ّاعتغاٛ ّبَُ , ّق  راٌ ارغٔي  ٔ  ٓكٌْ رمنُ 
رٖ ٢رر ةف وت اٌ   – ل٘ بره ٌفطا٘ محاس الاٍعي    ُٓوا أسم أ  ( ٓقةْل :     

ٔوا ػسعة دسعٛ  –تكٌْ رٕ لتز ا٢ىةاو ّبٔ اتَا وت مقاعا رل ىفضةٕ  
(( ّقةال اعةْ بةفةز ارةةاقز   ( :     أسم إل٘ وَ دسعٛ نٗظ ٥ أكايف بّا ؾاسبّا

مياٌّا أوٍّا ٔإ – رٖ م٥ِ - وَ ك ي  نٗ ّا ِٕٔ ٖقدز عمٜ اوكاْٟ سػا اهلل بمبْ  
عاي اؾسعاٛ ال اٗظ ملاَ     ٌ(( ّقال اعْ عة ا  ارؾا ق   ( :   ًٖٕ القٗاوٛ
 ,((ُ ع ٗي ا٧دس ملَ ع ٗي الاب٦ٞ ٔواا أسام اهلل بٕواّا إ٥ إبات٦ِي     ؾرب عمّٗا فا

عمةةٔه عمنةة٘ ربةةز رمةةه ارغةةٔي ّاٌ   إؾتٍّةةذِ ارزّآةة٘ ارغةةزٓف٘ تغةةد  
مل إمضةاك ارةيفط عية ما    مً عمٔه ع٣ٛ اركمةه ّعة ٓ  ر   ا٢بز ىاعٕٛ

تفْر ارة ماٛ  ٔمةاع ّليقةاع ّتزٓة  ارتةزّج عيعةْ ا٢ىتقةاو ّارثةأر فتةةاىٕ          
ضَا ٍّذا ٍْ ادتَةا  ا٢رة  ارةذٖ    اريفط ع ٓ اع وت رمنَا ّميةَا ّلة

ر ف ارُٔ رصْل ا   ـ( مً رمتُ , ّارزّآاا وت مة ا رمةه ارغةٔي    
يةا فقةال :   رةاٌ    رثدٗ طتتنَةا ؿتضةك : رّٚ ارزعٔة  عةً عةة  ارةزلتً ر      

ً ٓقةةا ّا  مْصةةٙ عةةً بةفةةز علٔةةُ ارضةة٣و مةةً انتتةةْمسؽت : ٓةلةةه مةة 
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 ه مامتُ ّراٌ ٓكمه ارغٔي علَٔه ٢ّٓة ٖ علُٔ , ّظتع  ا٢ىاو عة ِ إ
 .ما ٓةزفُ فضنٕ اركاظه رذرك(

ٍذِ ا٢ٓ٘ ارغزٓف٘ تقنيت رؽ٣ع اخز مً رؽةْل ا٢خة٣ق اركزقتة٘     -7
انتضٔٞ ّارتواوت عةً ارةذىف , ّرلةفةْ     ٍْ ارةفْ ّارؾف  ّارتواّس عً

انتق رٗ ميشر٘ عمٔن٘ عي  ارغةار  انتقة ظ ّرلؾةف  ادتنٔةا مزتةة٘        عي
تةاِ ا   ٔ٘ عية  انتغةز  ا٢قة ظ ٢ ٓيا ةا إ٢ رّ لةي رّ عمةٔه قة  ي       عار

ىفضاع رةدٗ ّقلةةاع عمٔنةاع ّرّلةا قة ٓزٗ علةٙ ملةك سمةاو ا٢مةز ّفةةه          
أٗ عارضةةْٛ اّ اسةةاساٗ عا٤صةةْر ... اٌ ارةةيفط عةةً انتقاعلةة٘ عانتثةةا ّانتكافةة

مزتة٘ ارةفْ اعلٙ مً مزتة٘ رمه ارغٔي ّميشرتُ ارقٙ مً ميشرتُ ار رؿتةا  
ُ علةٙ لقة ِ   ية ٓكمه ال   ٔمةُ ّقتضةك ليةس ىفضةُ مة  حتفمةُ وت عاق      

ّم  التفاظةُ وت  اخلةُ علةٙ فةغٔيتُ ّرؿتةا عتةةط ىفضةُ عةً ا٢ىتقةاو          
ُ وت ا٢ىتقةاو رة٢ْ انتةاى  ا٢ ةٕ     ّارثأر اعتغةاٛ ّبةُ ا  تةةاؾت مة  ر ةتة     

ارزّلاىٕ , ّاذتال اٌ ارةفْ ّارؾف  رزو ىفةط ّبةْ  عةاقً ّتةفةا     
عً ارتواّس ّانتقاعلة٘ عارضةْٛ ّارةذىف مةً  ٌّ عقةاٛ لقة  وت ارة اخا        

عةً ا٢صةةاٛٗ ّجتةاّس عةةً ا٢ٍاىة٘ مةةً  ٌّ عقةاٛ فةةغٔي٘ اّ      ٍّةْ جتةةاحٱ 
ْ ررقٙ ّمثْعتُ إرا ررٓ  عُ ر ة٘ وت ارثأر ّا٢ىتقاو ّرذا راىت ميشر٘ ارةف

ٍِككَر اَّ٘ٙكك٣ُ  ّبةةُ ا  رعلةةٙ , قةةال ا  صةةةعاىُ     َٞ َأٞ ٬َْى ٍَُؾ٧ا َأَ٘ككب ُرِؾجُّكك٧ ٍُكك٧ا ٦ََْ٘٭ْصكك ٦ََْ٘٭ْم

ْٛ ُٕ َٗ,    22(( اريْر : َ٘ ِٝ٭ ٍَْؼ اَْ٘غ ْٛ ٦َاْهٍَْؼ ,    85(( اذتوز : ٌَبْهٍَِؼ ا٘صَّ ًُ َل٥ُ١ْ ٌَبْل

ُْٝؾِسكك َّ اّ٘ٙكك٣َ ٬ُِؾككتُّ اْ٘ ٍُكك٧ا ,    13انتاٜةة ٗ  (( ١ِ٭ِٟا ٌَ  ٦َِاٞ َرْم َّ اَّ٘ٙكك٣َ َوٍُكك٧ ٌَككِب ٍِككُر٦ا  ٍَُؾ٧ا ٦ََرْى ٦ََرْصكك

ٌٛ ّْكك٨٧َ ,    14(( ارتغةةاعً :َِّؽكك٭ ِْككَرُة ِ٘ٙزَّ ٍُكك٧ْا َأ ٍْكك٧َ ,    237(( ارةقةةزٗ : ٦ََأٞ َرْم ُخككِي اَْ٘م

َٟ ِٟ اَْ٘غب٤ِِٙ٭ ُْٜر ِثبُْ٘مْرِي ٦ََأْلِرْض َل ّمً ٍذِ ا٢ٓاا ٓفَةه   , 199: (( ا٢عزاح ٦َْأ
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مةا رعة ِ ا     إؾتبشاٛ ارةفةْ ّارؾةف  ٍةْ  فةزاٌ ارةذىْب مقةافاع       اٌ 
رلةةةاوت عةةً اريةةاظ انتضةةٔٝؽت ارٔةةُ مةةً ارثةةْاب ارةمةةٔه ّادتةةشاٛ اركةةزٓه , 

قلةةْب انتةة١ميؽت ع ٓةة ٗ  إؾتّارزّآةةاا وت فقةةا ارةفةةْ ّم لةةُ ّحتةٔةةةُ 
ُٓرثدٗ ميَا قْل رصةْل ا   ـ( :      ُ  ٖػٓس وَ ضسٓ ا رٖ  - ف لاْ البٍٗاا

واَ سسواْ ٖٔؿان واَ      زدات فمٗعف عىَ  مىاْ ٖٔعاطٔ  دٔتسفع لْ ال –ٓةلٙ رُ 
أ٥ ألربكي غاري ل٦ٟاق   (( ّقال  ـ( ْٓماع ٤ؽعاعُ وت خطةتُ :   بطعْ

وَ اضاٞ الٗاك   إ الدٌٗا ٔا٥لسٚ ؟ العفٕ عىَ  مىك ٔتؿن وَ بطعك ٔا٥سطاُ 
رثنةةارٕ عةةً علةةٕ عةةً (( . ّوت ؽةةعٔ  رعةةٕ لتةةشٗ أإعطاااٞ وااَ سسوااك

اذا كااُ ٖإً القٗاواٛ مجاع اهلل تباازك ٔتعاا  ا٥ٔلاني         اذتضةؽت   ( قةال :    
 َٖ اِن الفكن ؟ باه : ))فٗقإً عٍاق  ٔا٥لسَٖ يف ؾعٗد ٔاسد ثي ٍٖا ٙ وٍا    ا

فتمقاِي امل٦ٟكٛ فٗقٕلُٕ : ٔواا كااُ فكامكي ؟     –رٖ كتاع٘ مةيَه   - وَ الٍاع
ٌعط٘ وَ سسوٍا ٌٔعفٕ عىَ  مىٍاا   فٗقااه هلاي :    فٗقٕلُٕ : كٍا ٌؿن وَ بطعٍا ٔ

 ل ا   ـ( عارَْٔ ٓ٘ ار  مسترصْ (( ّق  رتٕ دبتي ا لمٕا اؾٍٛؾ
ارغاٗ ّرقةنتُ  ـ( فةفا عيَا ّرؽف  رنةا بةاٛ وت ارزّآة٘ عةً اعةٕ      

فَاصْااحَخِ بةفةز ارةةاقز   ( , ّوت عة ٗ مةً ارزّآةاا تفضةد قْرةُ تةةاؾت           

(( ّقةال امةد    العفإ واَ ناري عتااب    عقْرةُ      85اذتوةز :   ((انصَّحْخَ انْجًَُِامَ 

اذا بدزت عمٜ عدٔك فادعان العفإ      –رنا وت ىَج ارة٣ ٘  -انت١ميؽت   ( 
(( ّرّٖ عً علٕ عً مْصٙ ارزفا عً رعاٜةُ عةً   عٍْ غكسّا لمقدزٚ عمْٗ

ُ زب٘ بعج  بّا   ٔاُ وَ ل٦  فإعمٗكي مبكازً ا٧رصْل ا   ـ( قْرةُ :    
السدن عىَ  مىْ ٖٔعط٘ وَ سسوْ ٖٔؿان واَ بطعاْ ٔاُ     ٕزً ا٥ل٦  اُ ٖعفوكا

 (( ّ دٍا رثد . ٖعٕ  وَ ٥ ٖعٕ ٓ
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8-   ٘  ٍذِ ا٢ٓ٘ ارغزٓف٘ تقنيت رؽ٣ع رةداع مً اؽْل ا٢خة٣ق ا٢ ٔة
ا ظتة ِ  رٓف وت لضً ا٢ىفاق ّارةةذل نتة  اركزقت٘ ٍْ ا٢ىفاق ّارةذل , ٢ّ

صلطاٌ ٓةذرُ نتةً عتتةاج ارٔةُ ّٓيتفة       رِّ ا٢ىضاٌ مً مال اّ عله اّ با
٢ص٣مٔ٘ انتق صة٘ عةذل رةا خةد     ميُ ّٓكنا عُ , ّق  اعت ا ارغزٓة٘ ا

رل ّٓثاب علُٔ ارفاعا لٔ  قال رصْل اّالضاىاع ١ٓبز علُٔ ارة ؽ ق٘
ا   ؽلْاا ا  علُٔ ّارةُ( وت ارزّآة٘ انتغةَْرٗ انتتفةس علةٙ رّآتَةا       

 (( .دبٛكن وعسٔف ؾعؽت انتضلنؽت   
ّعتضً عيا اٌ ىتكله ٓضداع ّىلقةٕ ارقةْٛ قلة٣ٔع علةٙ فقةا عةذل ارةلةه        

 َ ا وت ىمةز ارغةز  ا٤قة ظ ّوت صةةٔا     نة ّكتٔا اىفاق انتال رةمةه اٍنٔت
 ؽ٣ا رم٘ ستن   ـ( .

صتفافت ا٤خةار رّ تْاتزا وت  فقا عذل ارةله ّمة ا اىفاقةُ ,   ّق  إ
ل وت لوة٘ ارةْ ا    ّق  إعةتَزا ارزّآة٘ عةً رصةْل ا   ـ( اىةُ قةا      

ٌكس اهلل عبادّا مساع وقااليت    عي ما خطف عانتضلنؽت وت مضو  ارتٔا :   
(( ّرةاٌ فٔنةا اّؽةٙ عةُ رصةْل ا       عاِا ٔسف ّا ٔبم ّا وَ ي ٖطىعّا ..فٕ

ٌؿااف  : ا٥ٌفا  واَ ا٥بتااز ٔإ   ا٫مياُٖاعم٘ : ث٦خ وَ سقاٟق  ـ( علٔةاع :    
أُ وعمي اـري ٖطت فس ال  ـ( :   (( ّقة الٍاع وَ ٌفطك ٔبره العمي لمىتعمي

لْ  ٔاب ا٥زض ٔسٗتاُ البشس ٔكن ذٙ زٔح يف اهلٕاٞ ٔمجٗع اِن الطىاٞ ٔا٥زض   
    ُ (( ٔاُ العاي ٔاملتعمي يف ا٥دس ضٕاٞ ٖأتٗاُ ًٖٕ القٗاواٛ كفسضا٘ زِااُ ٖص محاا

وَ عمي باب ِدٝ كاُ لْ ادس وَ عىان باْ ٥ٔ   ّقال رعْ بةفز ارةةاقز   ( :    
ل٠ك وَ ادٕزِي   ٔوَ عمي باب ق٦ه كاُ لْ ٔشز وَ عىان باْ ٥ٖٔاٍقـ    ٍٖقـ أ

((.ّقال اعةْ  شكاٚ العمي اُ تعمىْ عبا  اهلل(( ّقال   ( :   أٔل٠ك وَ أشازِي
بسأت يف كتاب عم٘ عمْٗ الطا٦ً : اُ اهلل ي ٖألار   عة ا  ارؾةا ق   ( :    
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ّا ببره العمي لمذّااه ٧ُ  عمٜ اؾّاه عّدّا بطمم العمي ستٜ الر عمٜ العمىاٞ عّد
(( فنً الف تشرٔ٘ علنُ ّتطَدِ ّمً الف ارْفةاٛ  العمي كاُ ببن اؾّن

عةَةة  ا  رةةاٌ علٔةةُ اٌ ٓةةةذل ارةلةةه رفاق ٓةةُ رٔنةةا ٓتيةةْرّا ّٓتةؾةةزّا    
َّٓتة ّا قزٓةس ارتةد ّارؾة٣ا ّرةٕ ٢ ٓتيةطةْا وت متاٍةاا ارقةة٣ر٘        

ْ  اّارةنٙ , ّق  باٛ وت عة  ا٢خةةار   َٗ   رةُ تةةاؾت     رضة١ال عةً ق ََِزك َٜكٟ 

َٝككب َأْؽَ٭كك  ََٕؤ٠َّ ٌَ ْٟ َأْؽَ٭ب٤َككب  َٜكك ِٝ٭مككًب ٦َ َٗ ا١َّ٘ككبَس َع ََِزكك َٝككب  ََٕؤ٠َّ ٌَ َِْض  ٌِكك٫ اأَل  ٍَ ٌََسككب ٍْككٍس َأ٦ْ  ٍْسككًب ِثَىْ٭ككِر ٠َ ب ا١َّ٘ككبَس ٠َ

ِٝ٭مًب وَ ألسدّا وَ , فأباب رعْ عة ا  ارؾا ق   ( :    32(( انتاٜ ٗ : َع
(( ٍّةذا  ق٦ه فقد بتماّا  إ ٔوَ السدّا وَ ِدٝ ِدٝ فقد أسٗاِا    إ ق٦ه 

تآّا ر٣ٓ٘ ٓكغا عً مة ٚ فقةا عةذل ارةلةه اريةاف  ارةذٖ        رّتطةٔس 
َٖ         ا  ٚ ّارتد ,    إؾتٓقزب  َِكب َٗ َهكبِ٘ؾًب ٦َ ِٝك َََلكب ِاَ٘ك٩ اَّ٘ٙك٣ِ ٦ََل َّٝكٟ  ِّٜ َِك٧ًْ    ُٟ ْٟ َأْؽَس َٜ ٦َ

 َٟ ِٝ٭ ُْٝسككككككِٙ َٟ اْ٘ ِٜكككككك ِْٜر٠َككككككب ٦ََعَم,    33(( فؾةةةةةةلت: ِا١َِّ٠كككككك٫  َٞ ِثَؤ َّككككككًخ ٥ْ٬َككككككُد٦ ْٛ َأِر (( ١َْٙككككككب٤ُ
..ّطتةةته عةةذرز ىؾةةٔع٘ عٔضةةٙ عةةً مةةزٓه  علٔةةُ ارؾةة٣ٗ       73ا٢ىةٔةةاٛ:

ٖااب  إضااساٟٗن : ٥ؼادثٕا اؾّاااه باؿكىااٛ   ّارضة٣و( رةةين اصةةزأٜا :     
 (( .فت مىِٕا   ٥ٔ متٍعِٕا أِمّا فت مىِٕي

زاىٔةة٘ ّا٤لا ٓةة  ّرمةةا فقةةا اىفةةاق انتةةال فقةة  تةةة  ا عةةُ ا٢ٓةةاا ارق  
اثن ٓةة٘ ّرثةةزا عةةُ رتاعةةاا انتؾةةلعؽت ا٢بتنةةاعٔؽت ركثةةزٗ رٍنٔتةةُ وت   
ؽةة٣ا استنةةةاا ارةغةةزٓ٘ ّاصةةتقامتَا عةةا ّرقَٔةةا ّؽةةنْ ٍا امةةاو        
عةةْاعط ارةة ٍْر ّمؾةةاٜف ارةؾةةْر ّٓكفٔيةةا ا راك انتغةةز  ا٢قةة ظ    
رةمةةٔه رمةةزِ ّبلٔةةا خطةةزِ ارةةذٖ ىضتكغةةفُ مةةً رثةةزٗ عٔاىاتةةُ ّتكةةزر     

ارشرةةةاٗ ّارؾةةة ق٘ ّا٢ىفةةةاق ؿتيتلةةةا ا٢قةةةْار   إؾتار اعٔةةة٘ تأرٔ اتةةةُ 
ّا٢لْال ّوت ا٢صةاب ارتاؽ٘ انتْبة٘  ا ّانتذرْر تفؾةٔلَا وت رتةف   

عارشراٗ عا٤مز عارؾ٣ٗ وت  ا٤مزقرت ٌ ّارفقُ ارغزٓا , ّق  إ ا٤لا ٓ 
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ؿتفَْمَةا   -ارقزاٌ اسٔ  فكغةا ررةك عةً رةٌْ ارشرةاٗ       يٓااع ٗ مً 
مةً عنةا  ارة ًٓ ّررةً ارغةز  انتةةؽت عةا بة٘ عغةزاا           –ارةاو ارغاما 

ا٢ٓاا ارغةزٓف٘ ّمٝةاا ارزّآةاا اركزقتة٘ حتة  علةٙ ارشرةاٗ ّا٢ىفةاق         
ّارةةةذل ّتةةذو مةةاىةٕ ارشرةةاٗ ّشتفةةٕ ارؾةة قاا ّتةةاررٕ ا٢ىفةةاق لتةةٙ  
ؽزلت عة  ارزّآاا عةأٌ ارشرةاٗ مةً ارة عاٜه ّا٤صةط ارة  عةين        

لتً , ّؽةةار ّبةةْب ارفةةزاٜ  ّاقةةٔه علَٔةةا  ٓةةً ارةةز ا٨صةة٣وعلَٔةةا 
مةةً ا٢مةةْر ار ٓئةة٘ ارْافةةع٘  –ؿتيتلةةا امساَٜةةا ّمْار ٍةةا  -انتارٔةة٘ 

اصتغةَا  ّاصةت ٢ل ,    إؾتّمً ارْابةاا ا٢ ٔ٘ ارة َٓٔ٘ ار  ٢حتتةاج  
قةٕ ارقةْٛ علةةٙ   لطتتةار عةة  ارزّآةاا ارة  ت     –ت رةاع ّتٔنيةاع    -ركةً  

 ٗ ّتلقةٕ اريةْر وت رؽةا     ؿتةا  ةا مةً انتةيةٙ ارْصةٔ       اؽا  تغزٓ  ارشرةا
ْٟ   لكنتَا .. قال اعْ عة ا  ارؾا ق   ( : نتا ىشرت آة٘ ارشرةاٗ      ِٜك ُخكْي 

 ْٛ ٌٟ ٥َُّ٘ك َٕ َٓ َس َّ َهاَلَر ْٛ ِا ِّ َلَْٙ٭٥ِ ِّ٭٥ِٛ ِث٥َب ٦ََه ْٛ ٦َُرَز ًَِخ ُرَؽ٥ُِّر٤ُ ْٛ َهَد ٧َْٜا٥ِِ٘ , وت  103(( ارتْع٘: َأ
اُ فيةا ٚ وت اريةاظ :      عَز رمقاٌ , فأمز رصةْل ا   ـ( ميا ٓةُ ,  

كي الصكاٚ كىا فسض عماٗكي الؿا٦ٚ   ففاسض اهلل    اهلل تبازك ٔتعا  بد فسض عمٗ
عمٗكي يف الرِم ٔالفكٛ ٔا٥بان ٔالبقاس ٔال اٍي ٔيف اؿٍطاٛ ٔالػاعري ٔالتىاس       
ٔالصبٗم   ٌا ٝ فّٗي برلك يف غّس زوكاُ ٔعفاٜ هلاي عىاا ضإٝ ذلاك   ثاي ي       

ستٜ ساه عمّٗي اؿٕه وَ بابن فؿااوٕا ٔؾامٕا     ٖتعسض )ف( لػ٘ٞ وَ اوٕاهلي 
(( ثةه   تقبن ؾا٦تكي  أوٕالكييف املطمىني : أّٖا املطمىُٕ شكٕا  فٍا ٝ فأوس وٍا ْٖ

ّبُ  ـ( عنال ارؾ ق٘ ّعنال ارطضْق , ٍّه ارةنال ارذًٓ عةةثَه  
رٖ  – ـ( دتةآةةة٘ ارشرةةةاٗ ّارؾةةة ق٘ ّحتؾةةةٔا ارتةةةزاج ّارطضةةةْق      

اا مةذرْرٗ  ّخؾْؽةٔ لضف عزّا  مآفز  علٙ ا٢ر  ارشراعٔ٘
اُ اهلل عااص ٔداان فااسض لمفقااساٞ يف واااه ا٥نٍٗاااٞ ّقةةال   ( :    -وت ارفقةُ  
ٔلٕ عمي اُ ذلك ٥ ٖطعّي لصا ِي   اٌّي ي ٤ٖتإا   –رٖ مةآكفَٔه   - واٖطعّي
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فاسض   وٍع وَ واٍعّي سقّاي ٥ مماا   وَ ببن فسٖكٛ اهلل عص ٔدن   ٔلكَ أٔتٕا وَ 
(( ٍّةٕ تؾةزا عةأٌ    ٍاع أ ٔا سقٕبّي لكإٌا عاٟػني غرياهلل هلي   ٔلٕ أُ ال

اريضةةةف انتْٝٓةةة٘ رلفةةةزاٜ  انتارٔةةة٘ ّارؾةةة قاا ؿتقةةة ار رفآةةة٘ ارفقةةةزاٛ   
ّالتٔابَه ّافتا باٛا مةاىاتَه ارةْس ّارفقز مً مي  تةاررٕ اذتقةْق   
ارغزعٔ٘ انتارٔ٘ ّمً صلةَه لةس ارفقةزاٛ ٢ مةً تغةزٓ  ا  صةةعاىُ ...      

اوإاه ا٥نٍٗااٞ فسٖكاٛ ٥     عاص ٔدان فاسض لمفقاساٞ يف     اُ اهللّقال   ( :   
(( ّرّٚ  اّٟا ِٔ٘ الصكاٚ   بّا سقٍٕا  واّٟي ٔبّاا مسإا وطامىني   وىدُٔ إ٥ بأ

الطاخاٞ غاذسٚ يف اؾٍاٛ      اىط اعةً مارةك عةً ارةييب ا٢رةزو  ـ( :        
 اؾٍٛ   ٔالبخن غذسٚ يف إ انؿاٌّا يف الدٌٗا وَ تعمق ب ؿَ وَ انؿاٌّا با تْ 

(( ّرّٚ الٍااز  إ الٍاز انؿاٌّا يف الدٌٗا فىَ تعمق ب ؿَ وَ انؿااٌّا با تاْ   
 ٝ الصكاااٚ البخٗاان وااَ ألااٗظ اعةةْ بةفزارةةةاقز   ( عةةً بةة ِ  ـ( :    

   ٛ امناا   يف بٕواْ    –رٖ اذتابة٘ اذتا ثة٘    - املفسٔقٛ وَ والاْ ٔاعطاٜ الٍاٟبا
ْ البخٗن سق البخٗن وَ ي ٤ٖ  الصكاٚ املفسٔقٛ وَ والْ ٔي ٖ  عط الٍاٟبٛ يف بٕوا

ُ   ِٕٔ ٖبرز فٗىا ضٕٝ ذلك  ؽةلةه(   (( ّق  فضزا عة  رّآةاا اٍةا عٔتة
رُ اؾا  صةعاىُ علٙ عة ِ وت مارُ ّإٓفرت  ادتْ  ّارضياٛ عأ اٛ ما إ

اٍلُ ّمضتعقُٔ , رٖ رٔط ادتْ  مً فزؼ انتْاٜ  ارةمٔنة٘ ر٥ ئةاٛ    إؾت
زّفة٘ علةٙ ارةةةا  ...    ّعذر رمْارةُ وت  ةد ارشرةاٗ ّاذتقةْق انتارٔة٘ انتف     

٦ََ  صٝا اعْ عة ا  ارؾا ق   ( وت ارؾةعٔ  عةً قةْل ا  صةةعاىُ       

ُِ ْٛ َسُ٭َؽ٧َّ ْٗ ٧َ٤ُ َشَر ٥َُّ٘ ْٛ َث ِٜٟ ٌَْع٣ِِٙ ٧َ٤ُ َخْ٭رًا ٥َُّ٘ ُٛ ا٣ُّٙ٘  َٝب آَرب٤ُ َٞ ِث َٟ ٬َْجَخ٧ُٙ َّ اَِّ٘ي٬ َٜب َثِخ٧ُْٙا ِث٣ِ ٬َْؾَسَج  َٞ ٧

َِٜخ َِّ٭ب َٚ اْ٘ وا وَ اسد ميٍع وَ شكاٚ والْ , فأباب   ( :     180عنزاٌ:  (( يل٧ْ٬َ
لقٗاوٛ ثعباٌّا وَ ٌاز وطٕباّا يف عٍقاْ ٖاٍّؼ    اغ٠ّٗا ا٥ دعن اهلل عص ٔدن ذلك ًٖٕ 

وَ ؿىْ ستٜ ٖفسغ وَ اؿطااب ِٔإ بإه اهلل : ضاٗطٕبُٕ واا غمإا باْ ٖإً         
 أٔذِام   -َ ذٙ وااه  وا وا (( ّقال   ( :   القٗاوٛ   ٖع  وا غمٕا بْ وَ الصكاٚ

ميٍع شكاٚ والْ إ٥ سطبْ اهلل عص ٔدن ًٖٕ القٗاوٛ بقإع بسبٕس ٔضمط عمْٗ  –فكٛ 
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 -اقةز  ٓزٓة ِ ٍّةْ عتٔة  عيةُ       –ٍْ فزب مً اذتٔاا ارةذرْر   - غذاعّا
 -فارا راٚ اىُ ٢ شتلؿ رُ ميُ رمكيُ مً ٓ ِ فققةنَا   –رٖ َٓزب ميُ 

ْ  –رٖ ارا ٓ ِ عاقزاح اصياىُ  قةاع وت عيقةُ ّررةك قةْل ا      ثه ٓؾةد ق
َٜكخِ عش ّبا    َِّ٭ب َٚ اْ٘ َٜب َثِخ٧ُْٙا ِث٣ِ ٧ْ٬َ  َٞ إبان أٔ ناٍي أٔ    -ٔوا وَ ذٙ واه   (( , َسُ٭َؽ٧َُِّ٧

ْ اهلل ًٖٕ القٗاوٛ بقاع بسبس ٖطاأٓ كان ذات  ماف    طبميٍع شكاٚ والْ ا٥ س –بقس 
ميٍاع   –سً أٔ شزع نن أٔ كا  –ب مفّا ٍّٖٔػْ كن ذات ٌاب بٍابّا   ٔوا وَ ذٙ واه 

 ٖ ْ  شكاتّا إ٥  طٕباْ اهلل ز ٖإً   إ ضابع أزقاني    إ  –رٖ مزتفةَةا   – عاٛ ازقا
( ّقةة  رّٖ عةةً اعةةٕ اذتضةةً ارزفةةا  علٔةةُ ارضةة٣و(عً اعاٜةةُ  (القٗاوااٛ

٥َ٠َ٧ُّكب       علَٔه ارض٣و( :   نتا ىشرت آة٘ :     ٍِعَّكَخ ٦ََ  ١٬ٍُِ َٞ ا٘كي٤َََّت ٦َاْ٘ ١ِْٕكُز٦ ٬َ َٟ ٦َاَّ٘كِي٬

ِٗ ا٣ِّٙ٘ ٌََجتِّْر٤ُٛ ِثَمَياٍة َأِ٘ك٭ٍٛ ٫ٌِ َسِج ؽلٙ ا  علُٔ  -, قال رصْل ا   34(( تْع٘: ٭
ؼة ضبع أزقني   ٔكان  شكاتْ فمٗظ بكٍص ٔاُ كاُ  ٝكن واه ٤ٖ    –ّارُ ّصله 
ٍّةذِ ارزّآة٘ ّافةع٘     ((,تْ فّإ كٍاص ٔاُ كااُ فإ  ا٥زض    شكا وإه ٥ ٤ٖ ٝ

تْبف رلةذاب ا٢رٔه ٍْ ريآ٘ عةً  ار ٢ر٘ علٙ اٌ اركيش انتذمْو ّانتض
مي  ارشراٗ ّع و ا اَٜا ٍّْ عة و ا٢ىفةاق وت صةةٔا ا  ّوت مزفةاتُ ,     
ّانتةةزا  مةةً ارشرةةاٗ ّا٢ىفةةاق ّارؾةة ق٘ مةياٍةةا ارةةةاو ارغةةاما ركةةا مةةا  
افرت  ا  علٙ عةا ِ وت امْا ه ّدتنٔ  مارّبةةُ ا  علةٙ خلقةُ وت    

ةُ ص  عْس انتةتاسًٓ ّرف  لابة٘  ام٣رَه ّق  ارا  ا  صةعاىُ عتغزٓ
اثتابؽت ّاسار٘ فزّرٗ انتقطزًٓ , ّلٔيٝذ ٓةه ّٓغنا سرةاٗ ارةذٍف   

ّارغ٣ا ّسراٗ فطةز ارؾةاٜنؽت رٔلة٘ عٔة ٍه ّمتةط       ّا٤ىةاوّارفق٘ 
ا٢رعةةاا ّارتوةةاراا ّف ٓةة٘ انتةةةذّرًٓ عةةً ارؾةةٔاو ّاىةةْا  اركفةةاراا  

  ٙ : ارتأمةةا ّارتفكةةز  انتارٔةة٘ ّاريةةذّر ّعةةةُ ررةةك , ّٓغةةَ  رةنةةْو انتةيةة
  عةةؽت اريؾةةْـ ارغةةزٓف٘ , ١ّٓرةة ِ ادتنةةارةة قٔس وت ا٢ٓةةاا ّارزّآةةاا
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ٖ وت ستا ررزٍا ّاصتةزافَا , قال اريّّْارقزاًٜ انتةثْث٘ فَٔا رٔط ٍيا 
عزلُ علٙ ؽعٔ  مضله :  عاب عٔاٌ اٌ اصه ارؾة ق٘ ٓقة  علةٙ رةا     

نتضةلنؽت  ىْ  مً انتةزّح( ّاصتغَ  عقْرُ  ـ( انتغَْر رّآتةُ عةؽت ا  
قاقة٘   را مةةزّح ؽة ق٘(( ّوت رّآةاا اٍةا ارةٔةت   ( ارغةْاٍ        

رتةف   إؾتاركثدٗ , ّمً الةف ّرةاٌ مةً رّٖ ارةقةاع٘ ارةلنٔة٘ ربة        
 اذت ٓ  ّارفقُ ّاصتطل  ارغْاٍ  ّارقزاًٜ ّا  انتْفس . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تسى اهلل انرمحٍ انرمحٍ

٧١َُْٜا َ  ُرْجِؽ  َٟ آ َٔبَِّ٘ي٪٬َب َأ٥َُّ٬ب اَِّ٘ي٬  ٨ََ ِّ ٦َاأل َٝ ُٕٛ ِثبْ٘ َِبِر  ٧ُْٙا َهَد

ٍٞ َلَْٙ٭٣ِ ُرَراٌة   ٧ٍَْا ِٗ َه ََٝض َٔ ََٝض٣ُُٙ  ٌَ ِٚ اٮِخِر  ُٟ ِثب٣ِّٙ٘ ٦َاَْ٘٭٧ْ ِٜ ََِربب ا١َّ٘بِس ٦ََ  ٬ُْئ َٜب٣َُ٘   ُُ ٍِ ١٬ُ
َٞ َل٩َٙ  ٦َُ ِّْد ٣َُٔ َهْٙدًا  َّ ٬َ ٌٗ ٌََزَر  ٌََؤَهبَث٣ُ ٦َاِث

ََٔسُج َّب  ِّٜ ََٟش٫ٍْب  ٌِِر٬ َٕب َٚ اْ٘ ٧َّْ  (٧ْا ٦َا٣ُّٙ٘ َ  ٥ْ٬َِد٪ اْ٘
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٘ اٍذِ  -1 ارزاعةة٘ عةة  ارضةتؽت ّانتةأتؽت مةً صةْرٗ ارةقةزٗ ارياسرة٘ وت          ٢ٓة
ارطةْال ّاعمنَةا , ّقة  اعتيةٙ     ٓي٘ انتغزف٘ ٍّٕ مً افافةا ارضةْر   انت 

انتضةةلنٌْ ا٢ّاٜةةا  فمَةةا ّتةلنَةةا ّتفقةةُ الكامَةةا ّمةزفةة٘ لكنةة٘      
اٛ رصةةْل ا   ؽةةلْاا ا  يةةتةةة  ّامتةة ا  ٨عتقؾؾةةَا , ٍّةةذا مةةيَه 

علُٔ ّارُ( ّاٍتنامُ عارضْرٗ اركزقت٘ ّق  مساٍةا  صةياو ارقةزاٌ( لةؽت     
ٔضاٍاً القاساُ    –رٖ عةٕٛ رةةد ّعةال     -قال  ـ( :   ركا عٕٛ صةياو 

ع ٓة ٗ حتة  علةٙ     يٓةاا ((.. ٍّذِ ا٢ٓ٘ ارغزٓف٘ تق  ّصه ضٕزٚ البقسٚ
عتغةاٛ مزفةاتُ ّتتةةز  رةةة  رلكامةُ      ا٢ىفاق انتارٕ وت صةةٔا ا  ّا 

ّا اعُ , ٍّذِ ا٢ٓ٘ انتتْصط٘ عٔيَا تتةز  ذتكنؽت مةً الكةاو ا٢ىفةاق    
ٛ  إؾتوت صةةةٔا ا  ّارتؾةة ق قزعةة٘    ا  تةةةاؾت صةةْح ٓتقةةعاٌ وت فةةْ

 ارةع  ٢لقاع . فقزاا
(( : رٖ ٢ جتةلٍْا عاقل٘ رٖ راٍة٘ ٍة راع ّساٜلة٘ فةٔاعاع     الَ ذُثْطِهُىاْ    -2

 زاىاع ّعاقل٘ ٢ تيف  ٢ّ تفٔ  . خضّ
اق مةارٕ ٓقؾة  عةُ مزفةاٗ     (( كت  ؽ ق٘ , ٍّٕ را اىفصَدَقَاذِكُى  

عُ ّبةُ ا  , ٍّةْ عيةْاٌ عةاو ّمة رْل ّاصة  ٓغةنا رةا          ا  ّٓيْٚ
مْار  ا٢ىفاق ّا٢عطاٛ ّارةةذل ارة  عةزعَا ا  رضة  عةْس انتةتةاسًٓ       

اع , عا ٓمَز مً رّآةاا  ّققاٛ لاب٘ اثتابؽت رنا صةس تْفٔعُ قزٓة
ع ٓ ٗ عنْو ارؾ ق٘ ّلْ ا ركةا خةد ٓةذرةُ ا٢ىضةاٌ ّاٌ مل ٓكةً      

عٌْ ٓق مُ نتً عتتاج ارُٔ ّ ٢ر٘ ْٓبََةا  ما٢ع رةله ٓةذرُ نتً ٓيتف  عُ ّ
٤عنةةٙ ّىؾةةٔع٘ ٓةطَٔةةا رغافةةا عيَةةا ّمةةا عةةارا ررةةك , ففةةٕ ارزّآةة٘  

ٛ   انتغَْرٗ عً رصةْل ا   ـ( :     ّعيةُ  ـ( :  (( كان وعاسٔف ؾادب
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(( ّعً ا٢ماو افكن الؿدبٛ اُ ٖتعمي املسٞ املطمي عمىّا ثي ٖعمىْ ألآ املطمي  
(( , ّعارفةا ٍةذِ انتقْرة٘   شكاٚ العمي اُ تعمىْ عبا  اهللرةاقز   ( :   استن  

ركةةا مةةً رسق  انتلنْصةة٘لكٔنةة٘ ّؽةةا ق٘ لضةةف ارتوزعةة٘ ارْب اىٔةة٘  
  ا  انتيةةتفةؽت عةةُ تةلٔنةةُ رةةةةأتةةُ إر اٌ شرٔتةةُ ّتينعلنةةاع ّفَنةةاع ّارا  ت

تزصةةٔا رةةُ وت ارةةيفط ّـتكةةؽت رةةُ وت ارؾةة ر ّتثةٔةةت رةةُ وت ارةقةةا ٍّةةْ  
 ْٓبف اريناٛ ّارضة٘ .

إٌَِّ انَّاٍََِِ ميَنُاىا وَمًَِهُاىا    (( : انتً ٍْ ارقط  , ّميةُ قْرةُ صةةعاىُ       تِانًٍَِّْ    -3

, رٖ  ةد مقطةْ  ٢ّ ميقطة  ,     8ت: (( فؾةل انصَّانِذَاخِ نَهُىْ أَجْرٌ غَُْرُ يًَْنُاىٌٍ 

ّٓةةزا  مةةً انتةةً ٍيةةا اٌ ٓةةذرز انتتؾةة ق قةة٢ْع ّٓتعةة ث عكةة٣و عقٔةةف    
تؾ قُ ٓيغؿ انتةزّح ّٓةطا ارة  ّعتةةه ا٢بةز ّٓقطة  ارثةْاب رةأٌ       
ٓةت  انتيفس ؽ قتُ ىةن٘ علٙ ارغد ّفق٣ع رُ علٔةُ فٔقةْل رةُ مةث٣ع : رىةا      

يةت رةةك انتةةةزّح  رةةذٖ ؽةة اىةةا ا ّرارةةذٖ اىةغةةتك ّالضةةيت ارٔةةك    
مل ارةْس ّارضْٛ ٓةْو رةذا , رّ ٓفتيةز علٔةُ ؿتةا عةارا       ّاخزبتك مً ر

ٍذِ ادتنا انتْبة٘ ٨ر٢ل ارفقد ّتةذردِ عغةةْر ارةيقؿ ارةذٖ عتضةُ      
 اثتاج وت راتُ .

انتيفس علُٔ , ٍّْ اذتشٌ  إؾتٍْ ارضْٛ ّارقزر ارْاؽا  -(( :ٔا٧ذٝ    
 رّ ق علُٔ مً مقار٘ عت ثَا انتيفس ّارغه ارغلٔي ارْار  علٙ ىفط انتتؾ

فةل٘ ْٓب ٍا انتتؾ ق فت١مل ىفط انتيةه علُٔ ّحتشٌ قلةف انتيفةس علٔةُ    
 ٓتع ث عُ اماو ارغد فٔةلغُ ١ّٓمل قلةُ .  رّعأٌ ْٓابَُ عُ 

  -(( :كَانٌَِِّ َُنحِقُ يَانَهُ رِئَاء اننَّاسِ   -4
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٠ٓةة٘  ةةدِ مةةً رزٓتؾةة ق ّٓيفةةس مارةةُ  ٖرٜةةاٛ : رؽةةلُ مةةً ارز٠ٓةة٘ رارةةذ
ىفس ّافتياراع ؿتا تؾ ق ٢ٓزٓ  عؾ قتُ ر٠ٓة٘ ا   ةا   ارياظ مةاٍاٗ ؿتا ر

فقةةه ٢ّٓقؾةة  عاىفاقةةُ صةةةٔا ا  ّرفةةْاىُ ّلضةةف عةةا ٓغةةزك ر٠ٓةة٘   
زاٛاٗ رلَا ؿتةيٙ ّال  ّم رْل ارياظ م  ر٠ٓ٘ ا  , ّارزٓاٛ ّارزٜاٛ ّانت

 فار  .
 (( ذُرَابٌ فَأَصَاتَهُ وَاتِمٌ فَرَرَكَهُ صَهْداً فًََثَهُهُ كًََثَمِ صَحْىَاٌٍ مَهَُْهِ   -5

 ؽفْاٌ : لوز املط .
 ّاعا : انتطز ارةمٔه ّارذٖ رُ قطز رثد ّّق  ع ٓ  علٙ ما ٓؾٔف .

 ارؾل  : ا٢ملط ا٢بز  ارذٖ ٢ٓؾل  ر٩ىةاا ّارشر  ّا٢بار .
ؾة قؽت  تٍذِ ا٢ٓ٘ ارغزٓف٘ خطاب عاو رلنيفقؽت ّىؾة  عةاما رلن   -6

ٓةطلْا ىفقاتَه ٢ّ ٓذٍةْا عَا ٍ راع٭ فاق ٗ رلثْاب خارٔ٘ مً ا٢بز اٌ ٢
ً ّا٢رٚ ار٣لقةةؽت رؾةة قتُ ّعةةزِ إر  وت ا٢خةةزٗ ّارةقةةةٙ عْاصةةط٘ انتةة  

إًَََِّا ََرَقَثَّمُ انهّهُ ىَنا ٓفض اٌ ارؾ ق٘ ّعٔط٣ٌ ا٢بز ّقتيةاٌ قةْل ارةنا   ر

عاىُ ختفٔةا عةً راٍةا اثتةابؽت     , ٍّذا ميُ صةة  27(( انتاٜ ٗ: يٍَِ انًُْرَّقِنيَ

ٓ ٍه ر٣خذ مةً   ّع١ظ انتةْسًٓ ّفاق٘ انتفتقزًٓ ار اىَه عض١ا ه ّم ٯ
ارغين ٓغةزٌّ عاىكضار ارقلف ّفةا اريفط فارا تةقةُ افزار ّآذاٛ 

 –٢ستارةة٘  -ذتقةةُ انتةةً ارةةذٖ ٓةةيغؿ علةةَٔه انتةةةزّح اس ا  ارقلةةف    رّ
ذا عةاٛ ا  عتغةزٓ  ا٢ىفةاق    عت  ارغةةْر اريفضةٕ فةةفاع ّرة    ّإ ىكضاراعإ

ّارتؾ ق رف  اذتاب٘ م  ا٢رزاو ّرف  ارقةزّرٗ مة  ا٢لةرتاو ّ فة      
ار٢ل ّمةً ابةا ررةك ثيةٙ     رّ ىقةؿ   رّارضْٛ ّا٢رٚ ٌّ  ٌّ لٔا 

ْعة   عتغزٓ  لزمة٘ انتةً ّا٢رٚ ّت   –عة  تغزٓ  ا٢ىفاق  -ا  صةعاىُ 
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ً عاعطال ا٢بز ّارثْاب ّّع  عأ  ٓتةة   نتةً مل  لضً ا٢بز ّاقْٚ ا٢مة
َّ َ   قْرةةُ    ؽةة قتُ انتةةً ّا٢رٚ فقةةال عةةشٯ ِٗ اّ٘ٙكك٣ِ ُصكك ٌِكك٫ َسككِج٭  ْٛ ْٜكك٧َا٥َُ٘ َٞ َأ ُّكك٧ ٍِ ١٬ُ َٟ اَّ٘ككِي٬

ْٛ ٬َْؾَز٠ُكك٧          ْٛ ٦ََ  ٤ُكك ْٛ ٦ََ  َخكك٧ٌْي َلَٙككْ٭٥ِ ََث٥ِِّكك ْٛ ِل١ككَد  ْٛ َأْعككُر٤ُ ٨ًَ ٥َُّ٘كك ١َّٜككًب ٦ََ  َأ ُّكك٧ُا  ٍَ َٜككب َأ٠  َٞ (( ٬َُْٞزِجُمكك٧
ُ ريا مث٣ع نتً تؾ ق ّاتةةَا ؿتا ٓةطلةَا  ىثه فزب صةعا ... 262ارةقزٗ: 

ا٢رٚ فغةَُ ؿتً اىفس مارُ رٜاٛ اريةاظ ّاعطةٙ ؽة قتُ مةً      رّمً انتً 
 ٌّ اعتغاٛ ّبُ ا  ّمً  د تقزب ضتةِْ ٢ّ قؾة  مزفةاتُ صةةعاىُ ,     
ّبَ٘ ارتغةاعُ عٔيَنةا : عطة٣ٌ ا٢بةز ّفةٔا  ارثةْاب ّرٍاعةُ ٍة راع ٢         

ٛ٭ ّارتؾة ق قلةةاع رلوةاِ ّارضةنة٘ عية         فاٜ ٗ فٔةُ ّاٌ رة   اٌ ا٢ىفةاق رٜةا
ارياظ عاق٣ع مً اؽلُ ّفاصة اع مةً اّرةُ , مة  ا٢ىفةاق انتتةةْ  عا٢ٓةذاٛ        
ّارةطةةاٛ انتلعةةْق عةةانتً ّارتيغةةٔؿ ٓقةة  وت ا٢عتةة اٛ ؽةةعٔعاع رةةُ ابةةز     

ا٢رٚ ٓفضةة  ا٢بةةز ّٓةطةةا ارةنةةا   رّّثةةْاب ركةةً عةةة  ذتْقةةُ عةةانتً   
راع , ّمقتقٙ ٍذا ارتنثٔا ّارتغةةُٔ اٌ ٓكةٌْ   ّعتةه ارثْاب ّٓقٔ  ٍ 

عط٣ٌ ا٢بز عا٢ىفاق رٜاٛ ارياظ ربلٙ ّرقْٚ ّفْلاع ّاعة  ظَةْراع   
ّرذا ؽ  تغةُٔ مةً ٓيفةس ثةه ٓتةة  اىفاقةُ عةانتً ّا٢رٚ ؿتةً ٓيفةس رٓةاٛ          
ّمسة٘ ّرأىُ صةعاىُ ٓقْل ريا عَذِ ا٢ٓ٘ ارغزٓف٘ : ٢تةطلْا ؽة قاتكه  

ٌ انتيفةس  ٜةاٛ اريةاظ , ّرةأ   طةال ؽة ق٘ مةً ٓيفةس ر    ا٢رٚ ىمد اع رّعانتً 
إر رةْ رةاٌ ٓة١مً    ١ٓمً عا  ّارٔةْو ا٢خةز اقتاىةاع ؽةا قاع لقٔقٔةاع      رٓاٛ ٢

ٙ ىٔتةُ  عارْٔو ا٢خةز لقٔقة٘ ٤خلةؿ عنلةُ   ّؽةفّ      لقاع ّٓؾ قعا  
ُ صْاِ ... ثه فزب صةةعاىُ ريةا   ق رْبُ ا  ّمل ٓغزك مةعي  ارتؾ 

ا٢رٚ ّمةً ٓيفةس مارةُ رٜةاٛ      رّّٓتة  ؽ قتُ عانتً  ٣ع ثاىٔاع نتً ٓتؾ قمث
ؽفْاٌ(( رٖ لوز املط علُٔ ارياظ , ّعةُ را ّال  ميَنا   رنثا 
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ؽاعُ ّاعا مةً انتطةز عمةٔه مةً ارقطةز فأرٍةف ارةرتاب اريةاف          تزاب فأ
ؽل اع ّبضناع زتةز اع ظةاٍز انتة٣ظ ٢ٓؾةل  ريةةاا       انتثنز ّتزرُ لوزاع

ال اٛ انتطةةز لٔيٝةةذ عةةا قةة  افةةزِ لةةؽت اس بةةار ٢ّٓيفةةةُ مةةرّ  ةةزظ رّ إ
ذتقَةا عةا٢رٚ   اررتاب عيُ , ٍّكةذا مةً تؾة ق ّرتةة  ؽة قتُ عةانتً اّر      

لٔ  ٓةطا ابزِ ّٓقٔ  ثْاعُ رنا ٓذٍف انتطز ارةمٔه عاررتاب ارقةاٜه  
علٙ اذتوز فٔةقٙ لوةزاع املةط ٢ٓيفة  ر٣ىةةاا ّا٢بةار , ٍّكةذا مةً        

ِ ٢ّٓيفةة  عنلةةُ ّاىفاقةةُ  تؾةة ق ّاىفةةس مارةةُ رٓةةاٛ ّمسةةة٘ ٓةطةةا ابةةز  
ثةا عةُ   ن٢ّقتكً اصت رارُ ّت٣فُٔ ... ّبَة٘ ارتغةاعُ ّارتغةارك عةؽت انت    

ََٔسكُج٧اْ     نثا رُ ق  رفا ِ صةةعاىُ عقْرةُ     ّانت َّكب  ِّ َٞ َلَٙك٩ َشك٫ٍْب  ٦َُ ّْكِد (( ٍّةٕ   َّ ٬َ
تقاٛ ارق رٗ علٙ ا٢ىتفا  عانتتةقٕ ّا٢صتفا ٗ مً ارةاقٕ , ّرنا اذتوةز  إى

 رّبز  عً اررتاب ٢ٓيف  رة و ؽة٣لٔتُ ر٣ىةةاا ّا٢بةار    ا٢ملط ا٢
ا٢رٚ ّارؾةة ق٘  رّارةشر  ّارغةزظ رةذرك ارؾةة ق٘ ارة  ٓلعقَةا انتةً       

انتقزّىةة٘ عارزٓةةاٛ ّقلةةف ارضةةنة٘ ٓقةةٔ  فَٔةةا ا٢بةةز ارةمةةٔه انتقةةاعا   
ّٓذٍف ص ٚ فة٣ ٓيتفة  انتيفةس مةً ؽة قتُ ٢ّٓثةةت رةُ ابةز علةٙ مةا           

ٗ مً عٔٞ هتا ؽي  ّررك رذٍاب مارةُ وت  رضف ٢ّٓق ر علٙ ا٢صتفا 
ا٢رٚ ...  رّانتةً   رّار ىٔا عا٢ىفةاق ٢ّىقطةا  ابةزِ وت ا٢خةزٗ عارزٓةاٛ      

ٍذا ارتنث٣ٌٔ ّ ارتغةَٔاٌ ٓقؾ  ميَنا تارٔ  حتةذٓز انتةيفقؽت مةً ررٓلة٘     
ا وت زٓةةاٛ ّٓةةزا  ميَنةةا تثةٔةةت مةغْفةةٔتَانتةةً ّخطٔٝةة٘ ا٢رٚ ّبزقتةة٘ ار

اٌ ا٢ىفةةةاق  إؾت ّارٔةةةْو ا٢خةةةز ّتيةةةةََٔه  ىفةةةْظ ارةةةذًٓ اميةةةْا عةةةا  
ا  عةُ   إؾتا عنةا فاصة  عاقةا ٢ خةد فٔةُ ٢ّ قةزب       انتؾعْب عال ٍ
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ا  بةةا  إؾتاعتقةة ِ ارةامةةا مقزعةةاع  رّّاٌ لضةةةُ اريةةاظ عنةة٣ع ؽةةاذتاع 
 ّع٣ . 

   َٟ ٌِِر٬ َٕككب َٚ اْ٘ َّكك٧ْ  (( عاىةنةةُ ّادتالةة ًٓ ٤فقةةارُ علةةَٔه لةةؽت  ٦َاّ٘ٙكك٣ُ َ  ٥ْ٬َككِد٪ اْ٘
عارةةذرز ا   عارغةةكز رةةُ ّلةةؽت ٢ٓقةةاعلٌْ افقةةال    ةةةه ا ى٢ٓكةةاف١ٌ ر

ّارطاع٘ رُ ّلؽت ٓطغٌْ علٙ عةا  ا  ارفقزاٛ انتةةْسًٓ عةانتً ّا٢رٚ   
ٛ  رَّه عطلف ارضنة٘ عي   دِ نعلٙ عارَٜه ّمية رّ اٗ اريةاظ ...  مةزا

ٛ  -ّوت ٍذِ ادتنل٘ ارغزٓف٘ اعةار ّاع٣و عاٌ ارزراٜةا ارث٣ثة٘    وت  ارزٓةا
ٍٕ مةً ؽةفاا اركةافزًٓ فنةً ٓتؾةا       –ا٢ىفاق ّانتً عُ ّا٢رٚ مةُ 

اركافز ّاٌ راٌ وت قلةُ م١مياع ّوت قارةُ خداع , ٍّذا ميُ  ٘عَا ٓكٌْ ؿتيشر
 صةعاىُ تةةد كتٔا ّوت  آ٘ ارتعذٓز ّىَآ٘ ارتيفد عً ٍذِ ارزراٜا .

  حتة  يٓةاا فةنً   ّقةةت  –رنةا صةةس ررةزِ     -ٍذِ ا٢ٓة٘ ارغةزٓف٘    -7
ارتؾة ق   إؾتعلٙ ارةذل ّا٢ىفاق ّتةة  عةً ارةيةا ّا٢مضةاك ّتة عْ     

 إؾتزفاٗ ا  صةعاىُ ّقلةاع رلقةزب ميةُ , ٍّةٕ تزعة  انتة١ميؽت      ماعتغاٛ 
ٓفض ٍّا عاراٛٗ ارياظ رّقلف  رّاٌ ٢ٓقزىْا ؽ قاتَه عانتً رّ ا٢رٚ 

 ٍ ٙ  ارضنة٘ عية  عةٔةاٌ رمةزًٓ ّصةٔقت رتغةزٓ  لكنةؽت مةً        ه فَةٕ تةية
 .   -ؿتةياٍا ارْصٔ  ارغاما  -ارشراٗ ّارؾ ق٘ الكاو 
ا٢رٚ ار٣لس ر٣ىفةاق ْٓبةف عطة٣ٌ     رّانتً ارتاع  رلتؾ ق  -ا٢ّل :

ارؾةة ق٘ ّعةة و قةةةْل ا  عَةةا ّعةة و تزتةةف ا٢بةةز اركةةةد ّارثةةْاب        
لةةٙ اىةةُ ٓغةةرتا وت اصةةتقزار  انتقةةاعا اركةةثد , فةةاٌ ٍةةذِ ا٢ٓةة٘  رةةت ع 

ًٯ  : رفسلنتؾ ق ّ ّاو ا٢بز رلنيارثْاب ر علةٙ   ٌ ٢ٓةقف ارؾة ق٘ مة
 ٌ ٌ ارؾةة ق٘ ٢ٓلعقةةُ ارٚ مةةً انتيفةةس انتتؾةة ق إر ر   انتتؾةة ق علٔةةُ ّا
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ضةةتعس ارةة اف  انتةطةةٕ علةةٙ رعةةُ ا٢بةةز اثتةةاج ٓ إؾت فةَا ٓةةؿتوةةز  اٌ 
ِٗ َؽجَّكٍخ أَ   اركةد ّارثْاب اركثد    ََٝضك َٔ ِٗ اّ٘ٙك٣ِ  ْٛ ٫ٌِ َسِج٭ ٧َْٜا٥َُ٘ َٞ َأ ٧ُّ ٍِ ١٬ُ َٟ ُٗ اَِّ٘ي٬ ٠َجَزكْذ َسكْجَك   ََّض

 ٌٛ َٟٝ ٬ََتبُب ٦َا٣ُّٙ٘ ٦َاِسٌك َلِٙك٭ ِ٘ ًُ َِّئُخ َؽجٍَّخ ٦َا٣ُّٙ٘ ٬َُعبِل ِّ ُس١ُجٍَٙخ  ُٔ  ٫ٌِ َٗ ,  261((    ارةقةزٗ:  َس١َبِث
ٚ٭ً عغزا اٌ ٢ٓتة  ؽ قتُ مياع ٢ّررك َّ     ر ِٗ ا٣ِّٙ٘ ُصك ْٛ ٫ٌِ َسِج٭ ٧َْٜا٥َُ٘ َٞ َأ ٧ُّ ٍِ ١٬ُ َٟ اَِّ٘ي٬

َٜكك  َٞ َٞ  َ  ٬ُْزِجُمكك٧ ْٛ ٬َْؾَز٠ُكك٧ ْٛ ٦ََ  ٤ُكك ْٛ ٦ََ  َخكك٧ٌْي َلَٙككْ٭٥ِ ََث٥ِِّكك ْٛ ِل١ككَد  ْٛ َأْعككُر٤ُ ٨ًَ ٥َُّ٘كك ١َّٜككًب ٦ََ  َأ ُّكك٧ُا  ٍَ (( ب َأ٠
, ّانتةً : ٍةْ اٌ ٓقةْل انتتؾة ق      262ارةلٕ ارةمٔه : ارةقزٗ:  ؽ ق ا 

ٗ ّارغةكز ّارت مة٘   فُٔ قلةف انتكافةأ   رّق٢ْع فُٔ تيغٔؿ رلنتؾ ق علُٔ 
مل رةُ : رمل رعطةك ل امل رىقةذك مةً ر    فُٔ ا٢ر٢ل عاٌ ٓقْل  رّّارتةةٔ٘ 

 ارفقز ّع ٗ انتضكي٘ .
ٍةةْ ارتطةةاّل ّارتفةةاخز علةةٙ مةةً تؾةة ق علٔةةُ علعةةاظ مةةا      -ّا٢رٚ :

إعتلٔت عك ّارالين  رص ٚ ارُٔ مً انتةزّح ّارؾ ق٘ رأٌ ٓقْل رُ : 
ٕ ا  ىة اعت٣ ٓةقٙ ف٣ٌ فقداع ّقة   متٙ إؾت ٓقْل رغدِ :  رّ,  (ا  ميك

د ّضتْ ررك هتةا فٔةُ تةةٔ    (ٕ مً انتضكي٘ ل٢ٔٓضتععُ ل ر٢ظت   دٖ ل ر
 ٍتك صرتِ . رّتْعٔا رُ علٙ مزابةتُ  رّرُ عفقزِ 

رةة  ٓرتتةةف علَٔةةا ا٢بةةز ادتشٓةةا ّارثةةْاب  اارؾةة ق٘  -رثةةاىٕ :ااذتكةةه 
ا  ادتنٔا ّارقةْل ّارزفٙ مةً ادتلٔةا ٍةٕ ارؾة ق٘ ارتارؾة٘ رْبةُ       

ٗ تةةةاؾت  ٔةة    قلةةف ارضةةنة٘ رةة َٓه , قةةال    رّاريةةاظ  ٢ ٓقزىَةةا مةةزاٛا
َْٜرَظكبِد اّ٘ٙك٣ِ ٦ََرْضِج٭زكًب        صةعاىُ عقٔف ٍذِ ا٢ٓ٘ :    ُٛ اْثِزَىكبب  ْٜك٧َا٥َُ٘ َٞ َأ ُّك٧ ٍِ ١٬ُ َٟ ُٗ اَّ٘كِي٬ ََٜض ٦َ

ٌَِب  ِٟ ٍَْ٭ ٥ََُٙٔب ِظْم ٌَآَرْذ ُأ  ٌٗ ِٗ َع١ٍَّخ ِثَرْث٧ٍَح َأَهبَث٥َب ٦َاِث ََٝض َٔ  ْٛ ْٟ َأ٠ٍُِس٥ِ َٝكب     ِّ َٗ ٦َاّ٘ٙك٣ُ ِث ٌٗ ٌََؽك ْٛ ٬ُِصْج٥َب ٦َاِثك َّ٘ ٞ

َٞ َثِصك٭رٌ  ٧َُٙٝ فقةٔل٘ ا٢خة٣ـ وت    إؾت, ٍّذِ ا٢ٓة٘ تة عْ    256(( ارةقزٗ: َرْم
اىفاق ا٢مْال رنا حتذر صاعقتَا مً ررٓل٘ ارزٓاٛ وت ا٢ىفةاق , فةاثةْب   
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مً ا٢ىفاق ارذٖ ّعة  ا  علٔةُ ا٢بةز انتقةاعا ارةْفد ٍةْ ارتؾة ق        
رٖ عضةتاٌ   -غاٛ مزفاٗ ا  ّقلةاع رقزعُ ّرفْاىُ ّمثلةُ رنثةا بية٘    اعت

رلَا فةفؽت فاٌ مل ٓؾةةَا  اؽاعَا ّاعا مً انتطز فأتت ر –رثد ارغوز 
ّمة  ررةك تةزاِ     –رٖ ررار مةً انتطةز ّخفٔةا مةً ارقطةز       -ّاعا فطا 

ىافةاع ّمثنزاع ت١تٕ ادتي٘ ارلَا ّتةطٕ بزٍا ٢ٌ ارةنةا ؽةعٔ  فٔثنةز ,    
ارةنةةا ارفاصةة  ّانتؾةةعْب عةةا٢مز انتةطةةا رارزٓةةاٛ انتؾةةالف    خبةة٣ح

ر٣ىفاق فاىُ اعؾار عتزق ارةنا ّظتةلةُ ٍةةاٛاع ميثةْراع تةذرِّ ارزٓةاا .      
 إؾتّعلةةٙ انتةةزٛ انتةة١مً عةةا  ّرصةةْرُ ّارٔةةْو ا٢خةةز اٌ ٓتْبةةُ ّٓيتةةةُ   

صةٔاع عةاريفز   ٓةتغةٕ عؾة قاتُ صةْٚ مزفةاٗ ا  تأ     اخ٣ـ اىفاقةُ   ٢ّ 
٧ًَُٕاذًٓ قارْا   ارطَز ار ْٛ َعَزاب ٦ََ٘ب ُش ُٕ ١ِٜ ْٛ ٧َِْ٘ع٣ِ ا٣َِّٙ٘ َ٘ب ٠ُِر٬ُد  ُٕ ُٝ َٝب ٠ُْؽِم  9(( ا٢ىضةاٌ:  ِا٠َّ

ٍَكبب         مةز ا     , ّامتثا٢ع ٤ َٟ ُؽ١َ َٟ َ٘ك٣ُ ا٘كد٬ِّ ُْٜخِِٙصك٭ ِٜكُر٦ا ِاَّ٘كب َِ٘٭ْمُجكُد٦ا اَّ٘ٙك٣َ  َٜكب ُأ ,  5(( ارةٔية٘:  ٦َ
ٙ ارذٖ ٓةطةٕ مارةُ ٓتشرةٙ اعتغةاٛ     ىةت ا٢تق ّّإتؾافاع عْؽا انتتقؽت ر

٩َّ   ّبُ رعُ ا٢علٙ ّرضْح ٓزفٙ ؿتا ٓلقٙ مً رعُ ا٢ّفٙ    ٦ََسكُ٭َغ١َُّج٥َب اْ٘كَؤْر

َّك٩     * َٜبَ٘ك٣ُ ٬ََزَز َٝكٍخ ُرْغكَز٨        *اَِّ٘ي٪ ٬ُكْئِر٫  ِٜكٟ ٠ِّْم َٜكب َِ٘ؤَؽكٍد ِل١كَد٢ُ  ََثِّك٣ِ اْ٘كَؤْل٩َٙ       *٦َ ٦َََ٘سك٧َْي  * ِاَّ٘كب اْثِزَىكبب ٦َْعك٣ِ 

 . 21 – 17(( ارلٔا:  ٬َ٩ْرَظ

ًٯ -8 عارؾ ق٘ ّارشرةاٗ ّا٢ىفةاق ت١رة      ٍذِ ا٢ٓ٘ ارغزٓف٘ انتاىة٘ عً انت
, فاىُ  5(( انت ثز: وَنَا ذًَْنٍُ ذَسْرَكْثِرُخطاب ا  ذتةٔةُ انتؾطفٙ  ـ( :   

ىةةاو علةٙ مافضةزٍا لة      يةُ عً انتً عي  ا٢عطةاٛ ّعةً إصةتكثار ا٤   قت
 قةةارْا : ا٢ٓةة٘ ـتيةة  عةةً اعطةةاٛ عطٔةة٘  ا٢مةة٘ اعةةً عةةةاظ ّكتاعةة٘ لةةؽت 

ٓلتنط عَا افقةا ميَةا ّارثةز , ٍّةْ خطةاب دتنٔة  انتكلفةؽت عْاصةط٘         
خطاب ىةَٔه ّرمدٍةه ّصةٔ ٍه ّارقةاٜه امةاو ا  مقةامَه , ّرةذا قةال        
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(( ٥تعط العطٗٛ تمتىظ اكجاس وٍّاا  اعْ بةفز ارةاقز   ( وت تفضد ا٢ٓ٘ :   
(( , وااَ لااري هلل٥تطااتكجس وااا عىمااة   ّقةةال اعةةْ عةةة ا  ارؾةةا ق   ( : 

ٓتاٌ متةافة تؽت وت انتية  عةً انتةً ّارتنةيً وت ارةطةاٛ       ّلٔيٝذ تكٌْ ا٦
٢ىفاق , ّٓةق ٍنا ع ٗ مً ارزّآاا ارغزٓف٘ ارذام٘ رلنً اّارؾ ق٘ ّ

اُ اهلل كاسٓ لا٘ ضاة    وت ارةطاٛ قال رصْل ا   ؽلٙ ا  علُٔ ّارةُ( :    
ٙ ٔاتباعّي وَ    بعدٙ : العبح يف الؿ٦ٚ ٔالسفح لؿاه ٔكسِة ل٦ٔؾٗاٞ وَ ٔلد

يف الؿًٕ ٔاملَ بعد الؿدبٛ ٔاتٗاُ املطادد دٍبّا ٔالتطمع يف الدٔز  –أٙ اؾىاع  -
(( رّٖ عطزق متةة  ٗ ّاصةاىٔ  متكةزرٗ ّوت كتٔةَةا     ٔالكشك بني القبٕز

رزاٍ٘ ا  رتؾل٘ انتةً عةة  ارؾة ق٘ , ّاركزاٍة٘ تةةين انتةغْفةٔ٘ ٍّةٕ        
فقَةاٛ انتتةاخز عةً رصةْل     اذتزاو ّانتكزِّ  ضةف اؽةط٣ا ار   اعه مً

فانتزا  مً اركزاٍ٘ ٍيا اذتزم٘ عا ارغة ٓ ٗ   ,ّ ضف ارقزٓي٘ ا   ـ( 
ونت بْ اسبط اهلل عىمْ ٔثباة  الْٗ وعسٔفّا فا إ ٔوَ اؾطٍع , ّقال  ـ( :   

  ْ ثةه قةةال  ـ( :   –رٖ مةا اىفقةُ ّاؽةطيةُ     –(( ٔشزٓ ٔي ٖػاكس لاْ ضااعٗ
ُ      ٖقٕ   رٖ ارةذٖ قتةً علةٙ مةً      – ه اهلل عاص ٔدان سسواة اؾٍاٛ عماٜ املٍاا

 ٥ ٔوااَ تؿااد أّارةئةةا ّارقتةةاا ٍّةةْ ارينةةاو ,  –رٔةةُ مةزّفةةاع ااؽةطي   
 إ فمْ بٕشُ كن  زِي وجن دبن اسد وَ ٌعٗي اؾٍٛ   ٔوَ وػاٜ بؿادبٛ    بؿدبٛ

(( ّبةاٛ وت عةة    قتاز كاُ لْ كأدس ؾاسبّا وَ نري اُ ٍٖقـ وَ ادسٓ غا١ٗ 
طةُ  ـ( ىمد ٍذا اذت ٓ  ارغزٓا , ّقال بةفز عً ستن  ارؾا ق خ

٥ ٖدلن اؾٍٛ العا  لٕالدْٖ ٔودوَ اـىس ٔاملٍااُ بالفعااه اـاري اذا      ( :   
(( ّوت رّآ٘ بةا ارثار    انتياٌ ؿتً اعطٙ(( ٍّنا ؿتةيٙ ّال  , عىن

ٓيمةز  رنا بةلُ  ـ( ال  ارث٣ث٘ ارذًٓ ٢ٓكلنَه ا  ٓةْو ارقٔامة٘ ٢ّ  
رذا بةاٛ وت عة ٗ    –٢ّٓشرَٔه ّ ه عذاب ارٔه  –رٖ عزلتتُ  –ارَٔه 
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  ( : قةةال رصةةْل ا   , ّقةةال اعةةْ عةةة ا  ارؾةةا ق    -مةةً ارزّآةةاا  
وَ عمْٗ فقد ابطان اهلل   أٔذآ بالك٦ً و٤وَ وعسٔفاّّ ثي آ إ ضدٝ وَ أ ـ( :   

 (( .ؾدبتْ

َّْمك  قال صةعاىُ قةا ٍذِ ا٢ٓ٘    -9  ٌٖ ٨ًَ      َِك٧ْ ٍَِخ ٬َْزَجُم٥َكب َأ ِّكٟ َهكَد ٍِكَرٌح َخْ٭كٌر  َْٜى ُر٦ٌي ٦َ

ٌٛ ٔةاع ىابعةاع ّصةلْراع    لن, ٍّٕ تةطٕ ع٣باع ع 263ارةقزٗ: (( ٦َا٣ُّٙ٘ َو٫َ١ِ َؽِٙ٭
ا٢رٚ ٍّْ خةد ميَةا    رّعق٣ىٔاع ىافةاع٭ ٍْ ع ٓا ارؾ ق٘ ار  ٓتةةَا انتً 

ارتاؽة٘ , فا٢ىفةاق   ّافقا , ّانتً ٓ خا وت ا٢رٚ عاعتةارِ مةً افةزا ِ   
ٍّةةْ ارةةذٖ ٓتةةةةُ انتةةً ّارتؾةة ق ارةةذٖ ٓلعقةةُ ا٢رٚ عةةز ٢خةةد  فٔةةُ   

ب ٢ّ ثْاب مةُ ٢ّٓيتف  انتتؾ ق ميُ ٢ّٓق ر امْبف رلةذاب ّارةق
اٌ ٓضتفٔ  ميُ ٢ وت ار ىٔا رفْاا مارُ عا٢عطةاٛ ٢ّوت ا٢خةزٚ رةةط٣ٌ    

رذٖ ٢ ىف  فُٔ ٢ّ ثْاعُ ّابزِ , ّارةاقا اذتكٔه ٢ غتتار ٍذا ارطزٓس ا
خد عُ عا ٓرترةُ لةذراع مةً انتقةزٗ ّارةقْعة٘ ّغتتةار ا٢فقةا ارْابة          
رليةةد ّارفقةةا ّارثةةْاب ارةمةةٔه اعةةين ا٢ىفةةاق ارةةذٖ ٢ٓةقةةةُ انتةةً       

غتتار   قْل مةزّح ّمغفزٗ(( ّٓزا  مةً ارقةْل انتةةزّح     رّّا٢رٚ , 
ّقْل  د  ةذر مقةْلاٌ ٓز  ارضاٜا ٢ّٓةطٕ اثتاج ارطارف ّٓةتذر ع

٢ اٛ مثةا  رسقةك ا (  ٔة      س  ةد عةةْظ ّ عة   مزفْ  ّّبُ قلة 
ٓةة١رٖ ارةةةاٜط ارفقةةد ّٓضةةرت علٔةةُ صةة١ارُ ّاصةةتةطاُٜ ٢َّٓتةةك صةةزِ     

 ّاعتٝاصُ ٢ّٓشٓ  عضزِ ّعقاُٜ ..      ّالتٔابُ ٢ّٓفق  لارتُ

ذتالةُ وت ارضة١ال   نتغفزٗ اٌ ٓضرت علُٔ ّٓتواّس عةً إ ّٓزا  مً ا
ْل ميكةةز ّلةة ٓ  مةيةةا , ّاٌ ارا  ا٢فقةةا مةةً  ٢ّٓفقةة  لارةةُ عقةة
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  قةةْل مةةةزّح ّمغفةةزٗ(( فلٔتؾةة ق رْبةةُ ا  مةة  ارضةةرت ّاركتنةةاٌ    
ّٓيفةةةس وت صةةةةٔا ا  ّاعتغةةةاٛ مزفةةةاتُ ّرةةةٔةله اٌ ا  صةةةةعاىُ ٓأخةةةذ 

اٌ ا  بةةا ّعةة٣  إؾتؽةة قتُ قةةةا اٌ ٓاخةةذٍا عةةة ِ اثتةةاج ّرٔطنةةًٝ  
تاق , ّق  قال رصةْل ا   ـ(  ٓقةا  عطٔتُ قةا اٌ ٓقةقَا شتلْقُ انتف

:   ماتق  ؽ ق٘ انت١مً وت ٓ  ارضاٜا لتٙ تق  وت ٓ  ا (( ثه ت٣ قْرُ 
َِبدِ  صةعاىُ    ٢َِِ ٬َ٦َْؤُخكُي ا٘صَّكَد ْٟ ِلَجب ُٗ ا٘ز٧ََّْثَخ َل َّْج َّ ا٣َّٙ٘ ٧َ٤ُ ٬َ ٧ُْٝا َأ ْٛ ٬َْمَٙ ,  104(( ارتْعة٘:  َأَ٘

مةةا مةةً عةةة  ٓتؾةة ق   ّقةةال رصةةْل ا   ـ( :   ّارةةذٖ ىفضةةٕ عٔةة ِ 
 إؾت٢ّٓقةةةا ا  ا٢ قٔةةةاع ٢ّٓؾةةة    –عؾةة ق٘ قٔةةة٘ مةةً رضةةف قٔةةف  

فٔقةَا وت لس ا٢راىت رافتا ٓقةَا وت ٓ  ارزلتً ,  –ارضناٛ ا٢قٔف 
فؾٔلُ  رّ –رٖ مَزِ انتفطْو مً امُ  –فدعَٔا رُ رنا ٓزعٕ ال ره فلِْ 

و ارقٔام٘ مثا ادتةا ارثنزٗ رتاتٕ ْٓ رّلتٙ اٌ ارلقن٘  –رٖ ّر  ىاقتُ  –
ُٗ ا٘ز٧ََّْثَخ ارةمٔه , ّتؾ ٓس ررك وت رتاب ا  ارةمٔه    َّْج َّ ا٣َّٙ٘ ٧َ٤ُ ٬َ ٧ُْٝا َأ ْٛ ٬َْمَٙ َأَ٘

َِبِد ٢َِِ ٬َ٦َْؤُخُي ا٘صََّد ْٟ ِلَجب علةٕ عةً اذتضةؽت سٓةً ارةاعة ًٓ   (       ٌ(( , ّرذا راَل
ل قةةال  ارا اعطةةٙ ارضةةاٜا قةةةا ٓةة  ارضةةاٜا , فقٔةةا رةةُ : مل تفةةةا ررةةك  

  ٢ىَةةا تقةة  وت ٓةة  ا  قةةةا ٓةة  ارةةةة (( ّقةةال لفٔةة ِ ارؾةةا ق   ( :    
  ٞ  ((  تةةاؾت اّرةا عةُ ملةك إ٢ ارؾة ق٘ فاىَةا تقة  وت ٓة            مةامً عةٔ

ْ وَ ٖقبكْ نريٙ ا٥الؿدبٛ فاٌ٘ ٥ ٔبد ٔكمة باهلل ٖقٕه وا وَ غ١ إ  ّقةال :  
ق متسٚ فازبّٗاا لاْ كىاا    بػ أٔتمقفّا بٗدٙ تمقفّا ستٜ اُ السدن ٖتؿد  بالتىسٚ أ

–اؾبان املعاسٔف    –ٖسب٘ السدن فمٕٓ ٔفؿٗمْ   فٗات٘ ًٖٕ القٗاوٛ ِٕٔ وجن اسد 

 .((ٔاع ي وَ اسد
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ةاقا ّانتتؾ ق ارفةاٍه اٌ ٓتةذرز قةْل رصةْل     ةغٕ رلنيفس ارّٓي  
ُ واَ املعاسٔف اُ تمقاٜ الااك بٕداْ      الكمىٛ الطٗباٛ ؾادبٛ ٔإ    ـ( :   ا 
علةٕ عةً اعةٕ قارةف   (      ا راٌ امةد انتة١ميؽت  (( ّٓق  عؽت عٔئُ مطمق

ٌفطْ ي ٖطتبط١ الٍاع يف غاكسِي   إ ٔوَ عمي اُ وا ؾٍع إمنا ؾٍع قْرُ :   ٓ
ٌفطاك ٔٔبٗاة    إ ٔي ٖطتص ِي يف وٕ تّي   ف٦ تمتىظ وَ نريك غكس وا اتٗة 

ٔدّْ عَ ٔدّك فااكسً ٔدّاك    ٔاعمي اُ الطالم الْٗ سادٛ ي ٖكسًبْ عسقك   
ْٛ قةةْل ا  صةةةعاىُ :    إؾتٓغةةد عَةةذِ ارتةةذرزٗ  ((عااَ ز ٓ ْٛ َأْؽَسكك١ُز ْٞ َأْؽَسكك١ُز ِا

ْٛ ُٕ َٞ     , ّقْرُ صةعاىُ :    7(( ا٢صزاٛ: َِ٘ؤ٠ٍُِس ُّك٧ ٍِ َٜكب ُر١ ٦َ ْٛ ُٕ ْٟ َخْ٭كٍر ٌَن٠ٍُِسك ِٜ ٧ُّْا  َٜب ُر١ٍِ ٦َ

ْٛ ُٕ ْٟ َخْ٭ٍر ٧َ٬ُيَّ ِاَْ٘٭ ِٜ ٧ُّْا  َٜب ُر١ٍِ َٞ ِا َّ اْثِزَىبب ٦َْع٣ِ ا٣ِّٙ٘ ٦َ ٧ُٝ ْٛ َ  ُرْفَٙ , فنةً   272(( ارةقزٗ: ٦ََأ٠ُز
فتا ٓةنا ريفضُ ّعتضً رذاتُ ّقتَة  ٢خزتةُ   ؽي  خداع ّعنا مةزّفاع فإ

ق عُ مل ٓتْق  لٔيٝةذ مةً اريةاظ اٌ    , ّمً عله ررك ّارتفت ارُٔ ّؽ ٯ
ِْ ميةُ عةة  اٌ ؽةي  انتةةزّح     ٓغكزِّ ٢ّٓضتةطٞ ميَه ارغكز رْ لزم

اٌ اعنال ارتد ٓةْ  ىفةَا ارُٔ ّؽياٜ   إؾتأٌ ِ ارَٔه , ّمً اقنّاص ا
انتةزّح ٓزب  رضةَا ارُٔ مل ٓطلف مً ارياظ اٌ تشٓة  مْ تةُ عية ٍه    
ّتكثز ستةتُ وت ىفْصَه عا راىت عغٔتُ رضةف ستةة٘ ا  ّامئتةُ حتؾةٔا     

 رّمزفاٗ ا  عا٢ىفاق عغٔ٘ مزفاٗ ا  مةً  ٌّ رٓةاٛ ٢ّقلةف مسةة٘     
 ارٚ . رّمً   ٌّ عكز مً ال  ّمً  رّمْ ٗ 

رةشّو خة٣ـ ا٢ىفةاق مةً ارزٓةاٛ       إؾتٍذِ ا٢ٓ٘ ارغةزٓف٘ ارعة تيا    -10 
زعةة٘ ّا٢خةة٣ـ   صةةةعاىُ ّفةةزّرٗ ّقةةْ  ارؾةة قاا علةةٙ ّبةةُ ارق

ٓة٘ ت١رة  ررةك رلنة١ميؽت     رؾْق انتً ّا٢رٚ , ّقة  تةقةتَةا ي  عارٓ٘ عً 
علٙ  ارةق٣ٛ ر ة٘ ميُ صةعاىُ وت ارتشامَه عذرك وت ؽ قاتَه ّحتفمَه
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ابز اىفاقَه ّثْاب تؾ قَه عرتك انتةً ّا٢رٚ ّارزٓةاٛ قةال صةةعاىُ :     
((  ِّ ُٔكك ِٜككٟ  ٌِ٭٥َككب  َُ َ٘كك٣ُ  ِٜككٟ َرْؾِز٥َككب اأَل٥َ٠ْككب ٍٗ ٦ََأْل١َككبٍة َرْغككِر٪  ِّككٟ ٠َِّخ٭كك َٞ َ٘كك٣ُ َع١َّككٌخ  ُٕكك٧ ْٛ َأٞ َر ُٔ ُّ َأَؽككُد  َأ٬َكك٧َ

ٍَ ٬ٌَِّّخ ُظَم َُ َِٕجُر ٣َُ٘٦َ  ََٝراِد ٦ََأَهبَث٣ُ اْ٘ ُٛ     ا٘ضَّ ُٕك ُٟ اّ٘ٙك٣ُ َ٘ َٓ ٬َُجك٭ِّ َٔكَيِ٘ َِْذ  ٌَبْؽَزَر  ٌَ ٌِ٭٣ِ ٠َب  ٌَ ٌََؤَهبَث٥َب ِاْلَصب بب 

 َٞ َّككُر٦ ٍَ ْٛ َرَز ُٕكك   ر٣ٓةةاا انتتق مةة٘ علَٔةةا  امتةة ٍّةةٕ إ 266(( ارةقةةزٗ: اٮ٬َككبِد ََ٘مَّٙ
ختاقف انت١ميؽت انتتؾة قؽت : اعتةف الة ره اٌ تكةٌْ رةُ بية٘ مثنةزٗ        ّ

 ٕ كتٔةة  ارثنةةزاا ّارتةةداا لتةةٙ ارا   جتةةزٖ مةةً حتتَةةا ا٢ىَةةار ّتةطةة
اؽةةاعُ اركةة  ّارةوةةش ّارغةةٔيْخ٘ ّفةةةفت قةةْاِ ّعوةةش عةةً ارضةةةٕ 

ٍةذِ ادتية٘ ّخداتَةا     إؾتّارةنا ّرُ ررٓ٘ فةفاٛ ٍّْ وت لاب٘ ماصة٘  
ٓزفةةةٙ اٌ ٓؾةةةٔف بيتةةةُ اعؾةةةار ّسّعةةةة٘ ّرٓةةة  عةةة ٓ ٗ    لٔيٝةةةذ , ر

ل! قةةاع را مؾعْع٘ عيار ستزق٘ دتيتُ ّعضتاىُ ّمتلف٘ رتداتَا   ّبارٍا 
رةذرك ٓيةغةٕ اٌ ٓكةٌْ لةال انتيفةس       ,عاقا ظتٔف عاريفٕ ّع و ارزفاٛ

اتةاعَا عا٢رٚ رّ اقزاىَةا عارزٓةاٛ رةٕ     رّٓتعذر مً إذتاق ؽ قتُ عانتً 
٢ ٓكةةٌْ وت ؽةة قتُ اعؾةةار فٔةةُ ىةةار عتزقَةةا لتةةٙ ارا قامةةت ارقٔامةة٘       

 إؾتّىغزا اركتف ّاصتة  رلعضاب عؽت ٓ ٖ ا  ٍّْ وت لاب٘ ماص٘ 
 مار  رّف٘ ّب ٍا قاٜن٘  د سترتق٘ عيار ارزٓاٛ ّةزفةال خدِ ّؽياٜ  م

ارت٣وت ّاصتةا ٗ ارتارا ّاصتؾ٣ا  إؾتانتً ّا٢ٓذاٛ ٢ّصةٔا لٔيذاك 
ٛ٭ ميثْراع    ُٛ     اثرتق ارةاقا ّتؾعٔ  ارفاص  ارذاٍف ٍةا ُٕك ُٟ اّ٘ٙك٣ُ َ٘ َٓ ٬ُجك٭ِّ َٔكَيِ٘

َٞ َُّر٦ ٍَ ْٛ َرَز ُٕ  ّرةلكه حتذرٌّ , ّرةلكه تيتٌَْ , ّرةلكه تتقٌْ . ((اٮ٬َبِد ََ٘مَّٙ

َّكب ٤ِك٫َ ٦َِاٞ     باٛ وت ا٢ٓةاا ار٣لقة٘ قْرةُ صةةعاىُ        -11 ١ٌَِِم َِبِد  ِاٞ ُرْجكُد٦ْا ا٘صَّكَد

 ْٛ ُٕك ٧َ٥ٌَُ َخْ٭ٌر ُّ٘ ََّراب  ٍُ  اب , ٍّٕ تةطٕ ر عاع مةً ا  271(( ارةقزٗ: ُرْخ٤َ٧ٍُب ٦َُرْئُر٤َ٧ب اْ٘
عة اٛ ارؾة قاا ّاظَةار انتة اا امةز      ا تةةؽت رٌ إ ا٢ىفاق ّارتؾة ق فاىَة  

ٛ  ست اٗ اريةاظ   فيةنةا ٍةٕ(( رٖ    ةْب مضتعضً ارا مل ٓكً عقؾة  مةزا
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خفةةاٛ ارؾةة قاا ّرتنةةاٌ , رنةةا تةةةؽت رٌ إىةةةه مةةا ٍةةٕ ّىةةةه عةةٕٛ ٍةةٕ
ارفقةةد ّلةةال   إؾتارةطٔةةاا ّعةة و اظَارٍةةا امةةاو اريةةاظ عيةة  آتاَٜةةا    

  ّارثةز خةداع ّثْاعةاع , قةال     ٍْ افقا ّاىفة ارةاٜط انتضكؽت  إؾتآؾا ا 
ضبعٛ ٖ مّي اهلل يف  مْ ًٖٕ ٥ ن ا٥  مْ : اواً عا ه    ـ( :    ا  رصْل

باملطاادد   ٔزدا٦ُ ؼاباا يف     بمبْ وعمق اهلل عص ٔدن   ٔزدن ٔغاب ٌػأ يف عبا ٚ
اهلل ادتىعا عمٜ ذلك ٔتفسبا عمْٗ   ٔزدن  عتْ اوساٚ ذات وٍؿم ٔمجااه فقااه :   

لفاِا ستٜ ٥ تعمي مشالْ واتٍفق ميٍٗاْ    هلل   ٔزدن تؿد  بؿدبٛ فأ٘ الاف ااٌ
 ٓ (( ّرّا او صةلن٘  ر ( قةال رصةْل    ٔزدن ذكس اهلل لالّٗا ففاقة عٍٗاا

تطف١ نكام   لفٗاؾٍاٟع املعسٔف تق٘ وؿازع الطٕٞ   ٔالؿدبٛ ا   ـ( :   
ٛ  السب  (( ّق  راٌ علٕ عً اذتضؽت سًٓ ارةاع ًٓ غتزج وت ارلٔلة٘ ارملنةا

فٔعنا ادتزاب علةٙ ظَةزِ ّفٔةُ ارؾةزر مةً ارة ىاىد ّارة راٍه ّرؿتةا         
تٕ عاعةاع عاعةاع فٔقةز  ثةه ٓيةاّل      ا علٙ ظَزِ ارطةاو اّاذتطف لتٙ ٓألت

مً غتزج ارُٔ ّراٌ ٓغطةٕ ّبَةُ ارا ىةاّل فقةداع رة٣ٝ ٓةزفةُ فلنةا تةْوت         
 علٕ عً اذتضؽت .       مً فق ّا ررك ارتد  فتعققْا ّعلنْا اىُ راٌ

ارؾةة قاا وت ا٢ٓةة٘ تةةةه ارْابةةة٘ ّانتضةةتعة٘ ّجبنٔةة  اىْاعَةةا ٓفقةةا   ّ
اخفا٠ٍا ّٓضتعضً رتناىَا , ركةً كتَةْر انتفضةزًٓ ّارفقَةاٛ فؾةلْا      
عةةؽت ارؾةة قاا ارْابةةة٘ فٔفقةةا اظَارٍةةا ّاعةة٣ٌ اخزابَةةا ّاعطاَٜةةا 
ّعةةؽت ارؾةة قاا انتضةةتعة٘ انتي ّعةة٘ عةةزعاع فٔضةةتعف اخفا٠ٍةةا ّٓفقةةا  

 ع ٗ رّآاا .   إؾتررك ارتفؾٔا  رتناىَا , ّاصتي ّا وت
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى

ًََح َلٟ َرَراٍض  َٞ ِرَغب ٧ُٕ ِٗ ِا َّ َأٞ َر ْٛ ِثبَْ٘جبِؼ ُٕ ْٛ َثْ٭١َ ُٕ ٧َْٜاَ٘ ٧ُُْٙٔا َأ ٧١َُْٜا َ  َرْؤ َٟ آ  ٬َب َأ٥َُّ٬ب اَِّ٘ي٬

ُٕ َٞ ِث َٔب َّ ا٣َّٙ٘  ْٛ ِا ُٕ ُّْز٧ُْٙا َأ٠ٍَُس ْٛ ٦ََ  َر ُٕ ََِؽ٭ًٝب١ِّ  ْٛ) 
ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارتاصةةة٘ عةةة  ارةغةةزًٓ مةةً صةةْرٗ اريضةةاٛ ٍّةةٕ مةةً    -1

ارضْر انت ىٔ٘ ارطْال انتتقني٘ رتغةزٓ  رةثد مةً ا٤لكةاو ا٨ ٔة٘ ارة        
 ٓيتمه عَا مةاؼ ارةةا  ّمةا ٍه . 

 :((ٖا أّٖا الرَٖ آوٍٕا   -2

ٍذا خطاب كتٔا ّى اٛ بلٔا عزح رب ارةةا  عُ رلةاُٜ انت١ميؽت 
 ,(قؽت رزصْرُ ّانتذعيؽت جبنٔ  ما باٛ عُ لةٔةُ انتؾطفٙ  عُ ّانتؾ 

ٍّذا ٢ ٓةين اختؾاـ انتياقف عُ عانت١ميؽت ٤ىُ قاىٌْ عةاو ّقاعة ٗ   
عامل٘ دتنٔ  رفزا  ا٤م٘ ّمً ٓةٔػ مةَه ّٓتةاما ّٓتةا ل عٔيَه, ّإفتا 
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خةةةؿ صةةةةعاىُ ارتطةةةاب عَةةةه لةةةةاع  ةةةه ّتغةةةزٓفاع  ةةةه ؿتيةةةاقةتَه    
 قْاىؽت ارغز  ّتيفٔذ قْاع  ارتغزٓ  .ّدت ارتَه عتطةٔس 

 -(:(٥ تأكمٕا أوٕالكي بٍٗكي بالباطن   -3
ا٤رةا رفةةي ّافةة  انتةيةةٙ متةة اّل ا٢صةةتةنال ٍّةةْ ارتقةةاو ارغةةذاٛ  
ّاس را  ارطةاو ّاعت٣  انتأرْل, ّلٔ  ٢ ٓزا  ميُ ٍذا انتةيٙ اذتقٔقٕ 

زر إرا تةُ  بشماع ف٣ع  ّرٌ ٓكٌْ ريآ٘ عً مةيٙ يخز, ٍّْ مةيٙ ق  تك
عةا ّوت رلنةاا فؾةعاٛ     وت يٓاا اركتاب ارةشٓش ّرخةار ارضةي٘ انتطَةزٗ  

ُ      ارةزب, ٍّْ رخذ ارغٕٛ  ,ّارتؾزح فٔةُ ّا٢صةت٣ٔٛ علٔةُ ّارتنلةك رة
ّإفتا بةا ا٤را ريآ٘ عً ٍةذا انتةيةٙ علعةاظ اىةُ مةً رعمةه ارغآةاا        

اؾت يخةةز عنةةزِ  رةة  ٓزبٍْةةا ا٨ىضةةاٌ مةةً رّل خلقةةُ    ّرٍةةه انتيةةاف  ا 
ْخاٍا ارةغز مً صاٜز تؾزفاتُ ّرعنارُ ٤ٌّ عُ ٓقْو ؽلةُ ّٓقةْٚ  ّٓت

عةةْ ِ ّٓغةةت  بَةة ِ ارةةذٖ ٓضةةتةؽت عةةُ علةةٙ عقاٜةةُ ّحتقٔةةس ر ةاتةةُ, ثةةه  
مةةً ٍةةذا ا ةة ح إؾت ّ  مةةً ٍةةذا ارغةةز  إؾت عةةاقٕ ا٤ ةةزآّتعةةْل 

 عنْو ا٤ٍ اح.
ّانتال رٓقاع رفي ّاف  انتةيٙ ٍّْ مةا ـتٔةا إرٔةُ ارةيفط ّتتةلةس عةُ       

مً انتلك ّرأىةُ مغةتس مةً انتٔةا فؾةار مةا٢ع ّاعةتَز اصةتةنارُ          ر ةتَا
 فُٔ.

 عٔيكه(: ظزح مكةاٌ متةلةس عقْرةُ صةةعاىُ  تةأرلْا( رّ لةال مةً        
 ّارةؽت ٍْ ارفؾا انتتْصه عؽت عٔٝؽت رّ رسٓ .  ,قْرُ صةعاىُ  رمْاركه(

 عارةاقا( ارةاٛ رلضةةٔ٘ رّ رلنقاعل٘, ّارةاقةا ٓةةين ارشاٜةا ارةذاٍف     
ارقاٜ  ارةاقا مً  د فاٜ ٗ ٍّْ مقاعا اذتس ارةذٖ ٍةْ ا٤مةز    ٍ راع ّ
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انتتعقس ّارثاعت انتتةؽت وت ارتارج عيعةْ مةً ا٤ضتةاٛ, ّمقتقةٙ  خةْل      
عةةاٛ ارضةةةةٔ٘ علةةٙ ارةاقةةا رٌ ٓؾةةد انتةةزا  مةةً قْرةةُ تةةةاؾت  عارةاقةةا(     

     -ارضةف ارةاقا ارشاٜا ارذٖ ٢ فاٜ ٗ فُٔ, ٍّْ علٙ ضتًْٓ:
صةةاع عاق٣ع وت عةزح ارةقة٣ٛ انتتةاّفةؽت وت ارضةْق     ا٤ّل: ما ٓةت  

ارتوارٓ٘ عأٌ ٓكةٌْ ىمةد عةذل انتةال عةاساٛ لغةزٗ ررفةٔ٘ ؽةغدٗ ٢         
فاٜ ٗ فَٔا ٢ّ ميفة٘ مَن٘  ا  ٔ  ٢ ٓقؾ  ارةق٣ٛ عةذل رمةْا ه   

 عاساٍٛا ّعْفاع عيَا .
ق٘ ارثاىٕ: ما ٓةت  صةةاع عاق٣ع وت عزح ارغز  ا٤ق ظ رارزعا ّارضةز 

ّارغؾةةف ّارقنةةار ّربةةْر انت٣ٍةةٕ ّارغيةةاٛ ّبةةً ارتنةةز ّارتيشٓةةز   
 ّضتْ ررك هتا فؾلُ ارفقَاٛ وت مةع  انتكاصف اثزم٘ .

 -:((إ٥ أُ تكُٕ ػازٚ عَ تسإض وٍكي   -4
 إ٢  ر اٗ اصتثياٛ ّإخزاج.

مؾ ر رلفةا: جتز ٓتوز, ّرلفةا اجتةز ٓتوةز, ّٓةزا  ميَةا      –ارتوارٗ 
ٔ٘ وت ا٤مةةْال ّا٤عٔةةاٌ عقؾةة   ٘ ّارتؾةةزفاا انتةاّفةة رٔةةانتةةةا ٢ا انتا

رما ارزف   :ا٢صرتعاا ّبلف اريف , ّق  قزٜت  جتارٗ( عارزف  ّاريؾف
فَْ عإعزاعَا فاع٣ع رلفةةا  تكةٌْ( ارتامة٘, ّرمةا اريؾةف فَةْ عإعزاعَةا        

إ٢ رٌ تكةةةٌْ تؾةةةزفاتكه وت  :خةةة اع رلفةةةةا اريةةةاقؿ  تكةةةٌْ( عتقةةة ٓز
 تزاٍ  ميكه ف٣ ىَٕ عيَا ٢ّ مي  فَٔا . رمْاركه جتارٗ ّاقة٘ عً

: تفاعةةةا مةةً ارزفةةاٛ ٓقةةةال:  تزافةةٙ انتتةآةةةةاٌ( رٖ    ((تااساض   
 اعتزافٙ ّارتقٙ را ّال  ميَنا عارةٔ  ّارغزاٛ, ّارزفٙ عغٞ عْف

 اختٔار ارقلف رُ ّقٔف اريفط عُ . ٍْ 
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 -:((٥ٔ تقتمٕا أٌفطكي   -5
ّارشبز عً ضتةز ارةزّا   ظاٍز ادتنل٘ ارغزٓف٘ اريَٕ عً قتا اريفط 

حتةزٓه ا٢ىتعةار لةؽت ارغقةف ّا٢ىفةةال رّ عية  ا٨لضةاظ         فَٕ تفٔ 
ارغ ٓ  عانتلا ّارقوز, ركً عقزٓي٘ ادتنل٘ انتةطْح علَٔةا ٍةذِ ادتنلة٘    

٥ تمىاصٔا    ( ّار  ٍٕ ىمد قْرُ تةاؾت (٥ تأكمٕا أوٕالكي بٍٗكي بالباطن  
 لمااتي بٕٗتااّا فطاامىٕا عمااٜ  فااإذا   , ّقْرةةُ تةةةاؾت 11(اذتوةةزاا:(أٌفطااكي
زتنةْ  انتة١ميؽت    :, لٔة  تةتة  ٍةذِ ا٦ٓةاا ّ دٍةا     61( اريْر:(أٌفطكي

رةةيفط ّالةة ٗ ّرّا متعةة ٗ  ةةا مةةال ظتةةف علةةَٔه رٌ ٢ ٓةةأرلِْ مةةً   
َه رٌ ٓشٍقٍْةا ّٓيعزٍّةا عارةاقةا    قزٓس ارةاقا, ّ ا ىفط عتةزو علةٔ  

رنةةا رنةةا عتةةزو علةةَٔه رٌ ٓلنشٍّةةا ّٓةٔةٍْةةا    ,مةةً  ٌّ لةةس مغةةزّ  
ٓضتعف  ه رٌ ٓضلنْا علَٔا ّعتٍْٔا إرا  خلْا عٔتاع مً ارةْٔا انتغار 
إرَٔةةا وت ؽةة ر يٓةة٘ اريةةْر انتتق مةة٘, فَةةذِ ا٦ٓةةاا ت١رةة  مةةا رامةةُ انتغةةز  

( انتة١ميؽت  ا٤ق ظ وت قزيىُ اسٔ  ّوت صي٘ لةٔةُ انتطَز لؽت بةةا   
ٚ   (: رادتض  ارْال  فقةال    (: ل  ( ّقةا (امل٤وٍُٕ كالٍفظ الٕاساد

وجن املطمىني يف تسامحّي ٔتٕا ِي ٔتعاطفّي كىجن اؾطد إذا اغتكٜ وٍْ عكٕ   
قتةاٌ  (( ٍّةٕ تغة   علةٙ ّلة ٗ زتتنة  ا٨     تداعٜ ضاٟسٓ بااؿىٜ ٔالطاّس  

ّتْل  ىفةْظ رفةزا ِ ّرمةْال رعياؽةُ ّرعةزا  رعياٜةُ فيفضةٕ ٍةٕ         
   ٕ  ىفط رخٕ وت ا  ّىفضُ ىفضٕ ّمارٕ ٍْ مال رخةٕ وت ا  ّمارةُ مةار

 فُ عزفٕ إ٢ ما لةزو ا  ّمية    ّعزّعزفٕ ٍْ عز  رخٕ وت ا 
 عيُ.. 
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عقزٓية٘ ادتنلة٘    ((٥ٔ تقتمٕا أٌفطكي  ّلٔيٝذ ٍذِ ادتنل٘ ارغزٓف٘      
انتةطْف٘ علَٔا ّعقزٓي٘ ىماٜزٍا مةً ا٦ٓةاا ّارزّآةاا تة ل علةٙ انتية        

ّٓكٌْ عً قتا ىفضُ ّعً قتا  دِ مً إخْاىُ انت١ميؽت عا  ّعزصْرُ, 
رّ ٢ تقتلةْا   ,مةيٙ ادتنل٘ لٔيٝذ: ٢ ٓقتا رلة ره ىفضةُ ٢ّ ٓقتةا  ةدِ    

ّعةةارٗ رّفة : ٢ تلقةْا عأىفضةكه وت     ,رىفضكه ٢ّ ٓقتا عةقكه عةقاع
خطز ارقتا ريفط مً ىفْظ ا٤م٘ ٢ّ تقةْا وت فزر ارشٍْق رزّا مً 

ةف ررّاا ا٤م٘ مً  ٌّ فزق عؽت ا٢ىتعةار ّعةؽت قتةا ارغةد ّعةؽت ارتضة      
 ا ٣ك ّسٍاق ارزّا .  إؾترذرك عغزب  ّاٛ رّ عفةا ما ١ٓ ٖ 

 -(:(اٌ ا  راٌ عكه رلٔناع   -6
ارزلٔه اصه مً رمساٛ ا  اذتضيٙ ّّؽةا مةً رّؽةافُ ارةمنةٙ     
ٍّْ مغتس مً ارزلت٘, اىُ ّؽا اىفةارٕ قلةيب ّرقة٘ ّعطةا رّلةٕ     

ّؽا صةعاىُ ّصؤ٘ ٢سم٘ رذاتُ صةعاىُ ٢ تيفك عيُ ٢ّ تيقط  ميُ, 
اُ اهلل بالٍااااع لاااس٣ٔف راتةةةُ انتق صةةة٘ عَةةةا وت  ةةةد ّالةةة ٗ مةةةً يٓاتةةةُ   

, ٍّةةذِ ادتنلةة٘  31(يل عنةةزاٌ: ٔاهلل نفاإز زسااٗي ,  143(ارةقةةزٗ:زسااٗي
 ارغزٓف٘ مً تلكه ا٦ٓاا انتذرزٗ عْؽا ارزلٔه .

ٍذِ ا٦ٓة٘ ارغةزٓف٘ عإق٣قَةا ّصةة٘ مة رْ ا ت١صةط اثةيؽت مةً          -7
  ّ مةً قْاعة  اريمةاو ا٢بتنةاعٕ اركة ٚ ٍنةا       قْاىؽت ارضةناٛ ارةلٔةا 

رشّو ارتيفي علٙ ا٤ىفط ّا٤رّاا ّرشّو ارتعفي علةٙ ا٤مة٣ك   
فَةذِ ا٦ٓة٘ رؽةا     ,ّا٤مْال عاصتثياٛ ما اصتثياِ ا  ّرللُ ّارتقاِ

 بةا ّعة٣    عمٔه وت  صتْر ا  صةعاىُ ّررً قةْٓه وت تغةزٓ  ا  
اىؽت ار  ٓيتمه لٔ  تةزفت ٤ؽلؽت مً رؽْل ارتغزٓةاا ّارقْ
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ّادتنل٘ ارتاـت٘  ةذِ ا٦ٓة٘    ,عَنا ابتنا  ارياظ ّمةاعَه ّمةا ٍه
( رعةةُ عارتةلٔةا  ةذًٓ ارقةاىْىؽت اريمةامٔؽت      (اُ اهلل كاُ بكي زسٗىااّ   

ٌ  ّرأىةةةُ صةةةةعاىُ ٓزٓةةة  رٌ ٓةةةذرزىا عةةةأ   ّارتغةةةزٓةؽت ا٢بتنةةةاعٔؽت 
ُ علَٔه تغزٓةاتُ ىاعة٘ مً رلتتُ عةةا ِ ّاٌ قْاىٔيُ ميةثق٘ عً عطف

ّعةةفقتُ عَةةه رةةٕ ٓؾةةلْا إؾت مةةا ٓؾةةلعَه ّٓةةةة ّا عنةةا ٓفضةة ٍه  
ّٓقزٍه ّاىُ ما ىَاىا عً قتا ا٤ىفةط إ٢ رةطفةُ ّرلتتةُ عيةا ّمةا      

 ررفتُ علٔيا.ّىَاىا عً ررا ا٤مْال عارةاقا إ٢ رغفقتُ 
رفاح صةعاىُ ّتةةاؾت انتةال إؾت كتٔة  ا٤مة٘ فقةال  رمةْاركه(        -8

ٕ      ّقٔ ِ عْؽا  عٔةيكه( ّر٣   ,مةُ رعلةذ اركة٣و ّمةاىٔةُ رعة   انتةةاى
ٍّذا ارتةةةد ميةُ صةةعاىُ رةٔةاٌ قةاىٌْ مسةاّٖ رعةْعٕ ّتزرٔةشِ وت         
ىفْظ انت١ميؽت انتياقةؽت عَذِ ا٦ٓة٘, ر٢ ٍّةْ رٌ ا٤مةْال انتت اّرة٘     

عؽت رفزا ٍةا   اعؽت رفزا  ا٤م٘ ٍٕ   صةعاىُ ق  ٍّةَا ر٥م٘ ّقضنَ
َّكب ٌِك٫       ر٘ عٔةيَه   عأصةاب متةارف٘ عي ٍه ّقزق مت اّ ُٕكٛ  َ٘ َُ ٤ُك٧َ اَّ٘كِي٪ َخَٙك

ِّ َشكككك٫ٍْب        ُٕكككك َٝب٦َاٍد ٤ُ٦َكككك٧َ ِث َّ َسككككْجَك َسكككك ٌََسكككك٧َّا٤ُ َٝبب  َّ اْسككككَز٨٧َ ِاَ٘كككك٩ ا٘سَّكككك ِٝ٭مككككًب ُصكككك َِْض َع اأَل

ٌٛ اركه( ّرؽةةعت  رم٣ركةه( علعةاظ    ْ, فؾةارا  رمة  29(ارةقزٗ:َلِٙ٭
ع٘ ؾةةلرصةةةاب حتؾةةٔلَا ّقةةزق رضةةةَا, ركةةً تةقةةٙ ا٤مةةْال   ّنت 

ٍّةةذِ  ,مةةال ا٤مةة٘ عأكتةَةةا  ٍْةةا٤مةة٘ ّرةةأٌ مةةال رةةا فةةز  ميَةةا    
ال عكةز  ا٢ختؾاؽاا انتتةارف٘ لٔ  ٓقةال: ٍةذا مةال سٓة  ّراك مة     

 ّقة   عاكتةَةا    ّإ٢ فَٕ , ا ّقةْرُ عَاإفتا تؾ  عة  إمقاٛ ا  
ا٢ختؾةاـ   ٍّةَا نتؾلع٘ كتٔة  عةةا ِ, ّلٔيٝةذ ٢ ٓضةن  ٤لة ٱ     

لتكةار اركامةا دتنٔة     ا٨ ٢ّ عتا ٤لة ٱ   رُارتاو جبنٔ  ما قضه ا 
ٛ صةا ما رىةةه ا  علٔةُ, عةا ٢عة  مةً مْا      رلفقةزاٛ اثتةابؽت    ٗ ا٤ ئةا
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عةة  ما ٍّةَه ا , ٢ّع  مً مةْى٘ ارْاب ًٓ رلفاق ًٓ ارةاٜضةؽت  
رنا ٢ع  ركةا رلة  مةً الةرتاو اختؾةاـ       ,رعطاٍه ا  عةة  ما

إر رْ اصتةاا رل  ررةا مةال  ةدِ      دِ مً رفزا  ا٤م٘ ؿتا ٍّةُ ا 
  مةال ىفضةُ ر٣صةتةال٘ ّبةزٟ     عةزٯ  -رٖ مً  ٌّ لةس –عارةاقا 

  دِ علٙ ررا مارُ عارةاقا إرا اصتطا  علُٔ. 
رعةةين إفةةاف٘ ا٤مةةْال إؾت اريةةاظ   –ٓضةةتفا  مةةً راا ا٨فةةاف٘   -9
( إمقةةاٛ انتلكٔةة٘ ارفز ٓةة٘ ٍّةةٕ ارةة  اصةةتقز علَٔةةا عيةةاٛ (رمةةْاركه  

رةغزٓ٘ ّعة٣ علَٔةا رٔاىَةا ّاصةت او عَةا ّبْ ٍةا ّميةذ        استنةاا ا
ع ٛ ارتلٔق٘ لٔ  راٌ ارةغز عتْس مةا ٓيتفة  عةُ ّٓضةتفٔ  ميةُ فٔأخةذ       

عضةلة٘ ّعةْ  ٓيتفة  عةُ ٢ّ      عية ِ  ميُ لابتُ ثةه ٓقةآ  مةا ٓشٓة     
ثه تطْرا انتلكٔ٘ ارفز ٓ٘ ّتةة  ا رصةةاعَا ّتكثةزا     ,ظت ِ  ْستُ

انتغةَْ ٗ وت ْٓميةا اذتافةز, ٍةةذِ    رٌ اىتَةت عَةذِ ارضةةة٘    إؾتقزقَةا  
( تؾةةعٔ  رلنلكٔةة٘ ارفز ٓةة٘ ّالةةرتاو ركٔاىَةةا (رمةةْاركه ا٨فةةاف٘  

ّؿتيتلا رعكا ا إ٢ ما لزو ا , ٍّةذِ ا٨فةاف٘ عةا ارغةس ا٤ّل     
٥ تأكمٕا أوٕالكي بٍٗكي بالباطن إ٥ أُ تكُٕ ػاازٚ عاَ تاساض     مً ا٦ٓة٘   

٢لةةرتاو ا٤مةةْال  ( ت١صةةط ا٤ؽةةا ا٤ّرةةٕ ّارقةةاىٌْ ارةةةاو(وااٍكي
ّإرٔةةُ ٓزبةة  ارفقَةةاٛ ٢ّ غتزبةةٌْ عيةةُ وت فتٔةةاع إ٢ عةةيؿ ّافةة  رّ  

  رٔا قاق , ّ ه ل ٓ  مفؾا لْ ا وت عله ارفقُ ارغزٓا.
تغةةد إؾت ّبةةْ     -علعةةاظ عةةقَا ا٤ّل –ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘    -10

ُ  انتة رصةاب ؽعٔع٘ رلتنلك ّررةا   ٍّةٕ ارتوةارٗ   – ال ّا٢صةت٣ٔٛ علٔة
ّا٢صةت٣ٔٛ   ّبْ  رصةاب عاقل٘ رلتنلك ّررا انتةال   ّاؾت -عً تزا 
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ّتزٓة  ارفؾةا عٔيَنةا وت اذتكةه ّارتنٔٔةش       –ٍّةْ ا٤رةا عارةاقةا   –علُٔ 
عٔيَنةةا وت انتةاملةة٘ ّرأىَةةا تقةةْل:  رَٓةةا انت١ميةةٌْ ٢ ٓأرةةا عةقةةكه مةةال 
عة  عارضةف ارةاقةا ٢ّ ٓتنلةك رلة ره مةال يخةز  عارضةةف ارفاصة         

دِ عارطزٓس اذتزاو انتةغْ  ىمةد ررةا   ٢ّ ٓضتْرٕ عيؿ علٙ مال  
انتال عارقنار رّ عارزعا رّ عارغؾف ّارضزق٘ رّ عتطفٔا انتكٔال رّ عيعةْ  
ررةةك هتةةا ررةةزِ ارفقَةةاٛ  ر ( وت علةةه ارفقةةُ ارغةةزٓا.. ركةةً رٔأرةةا   

لةك رلة ره مةال    نتعة  عضةةف ارتوةارٗ عةً تةزا  ّرٔ    عةقكه مال 
انتغةزّع٘ ّانتةةا ٢ا   ا٦خز عطزٓس انتةةام٣ا ارؾةعٔع٘ ّانتةاّفةاا    

عيؿ علٙ مال ؽالةُ عطزٓس مةقْل ٓزفاِ ارةق٣ٛ  اثلل٘ ّرٔضتِْل
ىمةةةد ررةةةا انتةةةال عةةةارةٔ  ّارغةةةزاٛ ّانتقةةةارع٘  ,ّٓقةلةةةُ ارغةةةز  ّقتقةةةُٔ

ّا٨بارٗ ّارغزر٘ ّرمثال ررك هتا صطز ارفقَاٛ خؾْؽٔاتُ ّرلكامةُ  
 . ّقْٔ ِ وت رتةَه ارفقَٔ٘ ارغزٓف٘(

٘ تيَةةٙ عةةً انتةةةام٣ا ارةاقلةة٘ ّانتةاّفةةاا   ّارت٣ؽةة٘: ٍةةذِ ا٦ٓةة 
ارفاص ٗ ٤ىَا تفض  استنةاا ّتقز رفةزا ِ, ثةه تضةتثين ا٦ٓة٘ ارتوةارٗ      
م  اررتافٕ مً ارطةزفؽت ٤ىَةا تؾةل  استنةةاا ّٓيتفة  ميَةا ا٤فةزا         
ّٓضةةتقٔه عَةةا ا٢بتنةةا , ّرةةٔط وت ا٦ٓةة٘ تةةةٔؽت رىةةْا  ا٤صةةةاب ارةاقلةة٘ 

ّما ٓشٓ  علُٔ مً تةٔؽت ا٤ىْا  ّحت ٓ   ,ى٤ٌْىَا عؾ   عٔاٌ رؽا ارقا
ارقٔةةْ  ّارغةةزّا ّظٔفةة٘ ا٦ٓةةاا اركزقتةة٘ ّارزّآةةاا ارغةةزٓف٘ انتضةةْق٘   

 رةٔاىَا ّتْفٔعَا . 
لؾةةز  :ٓمَةةز مةةً ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ عقزٓيةة٘ ا٢صةةتثياٛ ارةةْار  فَٔةةا  -11

ا٤صةاب ارؾعٔع٘ ّارطزق انتغةزّع٘ مةً قةزق ا٢صةت٣ٔٛ علةٙ انتةال       
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عً تزا , فكةا تؾةزح مةارٕ راعة  ّجتةارٗ مةاّفةٔ٘        عضةف ارتوارٗ
مز ٘ ّمةا رة٘ مثنةزٗ ٢ تقة  علةٙ رفةٙ ارطةزفؽت ٢ّ تيغةأ مةً قٔةف          
ىفضةةَنا ختةةزج عةةً ا٢صةةتثياٛ اثلةةا انتغةةزّ  ّتةة خا وت انتضةةتثيٙ ميةةُ   

ٍكةذا ٓمَةةز مةً عةةة    ّ -ارةاقةةاعرعةين ررةةا انتةال   –اثةزو انتةغةةْ   
ِارا     لو٘ ارْ ا  ٓةْو اريعةز:   (وت٘ مثا ما قارُ  ارزّآاا ارغزٓف

قكي عماٗكي ساساً كشسواٛ ِارا     اًٖٕ اؿر ا٧كرب  أ٥ ٔاُ  واٞكي ٔأوٕالكي ٔأعس
أّٖا الٍاع: إمنا امل٤وٍإُ الإٚ    ثه قال:   ((البمد يف ِرا الػّس يف ِرا الًٕٗ

  ْ (:  ٢ عتةا  و  ّقةال    ((٥ٔ ون مل٤وَ واه ألْٗ إ٥ عَ طٗبٛ ٌفاظ وٍا
مارةةُ إ٢ عطٔةةة٘ ىفةةط ميةةُ( ّرةةا تؾةةزح مةةارٕ راعةة   امةةزٟ مضةةله ٢ّ 

رفا ارطةزفؽت ّٓيغةأ    عًٓؾ ق علُٔ ارتوارٗ ّانتةاّف٘ ّانتةا ر٘ ّٓق  
عً قٔف ىفط انتتةاّفؽت ٓ خا وت ا٢صتثياٛ اذتة٣ل انتغةزّ  ّغتةزج    

إ٢ ما قاو ار رٔا ارتاـ علٙ خة٣ح   ,عً انتضتثيٙ ميُ اثزو انتةغْ 
ّمةةً ٍيةةا ررةةز ارفقَةةاٛ  ر ( رؽةةا   ,عاىةةاعررةةك ف١ٔخةةذ عةةُ تةةةة اع ّار

ؽةةع٘ انتةةةام٣ا ّارتوةةاراا انتقزّىةة٘ عاررتافةةٕ ّرؽةةا رةةشّو ارةقةةْ  
ّّبْب ارْفاٛ عَا إ٢ رٌ ٓقْو  رٔةا علةٙ ارتة٣ح, ّتفؾةٔا ررةك وت      

 عله ارفقُ ارغزٓا .
ىةُ  (( عأ ررةا انتةال عارةاقةا    باٛا ارزّآةاا ارغةزٓف٘ عتفضةد     -12

متة  ٗ ٍّذا ضتْ مً ارتفضد انتؾة اقٕ ارغةاٜ     ارقنار( ٍّٕ رّآاا 
وت ارزّآاا, رنا ّر  تفضدِ وت عةقَا عارزعا ّارملةه ّارةٔنؽت اركارعة٘    

دتةزٖ ارةنلةٕ ّارتطةٔةس     ٍّذا رٓقاع مً عةاب ا  ,ار  ٓقتط  عَا ا٤مْال
مؾا ٓس انتةيٙ ارةاو ّانتفَةْو اركلةٕ ارْاصة  ارةةزٓ       ارتاربٕ علٙ

ْبةةُ إؾت كتٔةة  ا٤صةةةاب ارةاقلةة٘ ر٣ىتفاعةةاا    فةةاٌ اريَةةٕ ارقزيىةةٕ مت 
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كتٔةةة  ارطةةةزق  إؾتّا٢صةةةتثناراا انتارٔةةة٘ ّاٌ انتيةةة  ارزعةةةْعٕ متْبةةةُ  
انتةغْف٘ اثزم٘ وت ارغزٓة٘ مً  ٌّ اختؾاـ عارقنار ّضتِْ, عا ٓةةه  
را ما قاو ار رٔا ارغزعٕ علٙ رْىُ عاق٣ع ّستزماع ّمةغْفةاع   صةْاٛ   

ي٘ انتطَزٗ, ّتفؾٔا ارقْل فَٔا ّوت تةة ا ٍا  وت اركتاب ارةشٓش رّ وت ارض
علةةةه ارفقةةةُ ارغةةةزٓا وت رعةةةْاب انتةةةةام٣ا     إؾتّرلكامَةةةا مْرةةةْل  

 ّرلكامَا .
 ٢ تةأرلْا رمةْاركه عٔةيكه     ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ علعاظ ؽة رٍا   -13

ً كاصف اثزم٘ ّتيا ٖ عا٢عتةا  عة ( ت عْ إؾت ابتياب انت(عارةاقا
 188انتةام٣ا ارةاقل٘ رنا ٍْ مفا  رختَا ارْار ٗ وت صْرٗ ارةقةزٗ: 

( ٍّةذا انتةيةٙ مضةتفٔ  ارةذرز وت     (٥ٔ تأكمٕا أوٕالكي بٍٗكي بالباطن  
ا٢ٓاا ارةشٓشٗ مغَْر ارت  وت ارضي٘ ارغزٓف٘ زتن  علٔةُ وت فتةاّٚ   
ارفقَاٛ متضامل علُٔ عؽت انتضةلنؽت, ٢ ٓقةةا ا٨عةكال ّاريقةاؼ عةة       

اتؽت ا٦ٓةةةتؽت ّقْرةةةُ صةةةةعاىُ رمةةةاع رةةةةة  ارفاصةةةقؽت عةةةً رمةةةزِ  ٍةةة
, 42( انتاٜة ٗ: (مسااعُٕ لمكارب أكاالُٕ لمطاشة     ارتاربؽت عةً قْعةُ    

َٜكب      ّقْرُ تةاؾت   ُٛ ا٘سُّكْؾَذ َِ٘جكْئَس  ٥ِِْٙٔك ِٞ ٦ََأ ِٛ ٦َاُْ٘مكْد٦َا َٞ ٫ٌِ اإِلْص َُِل٧ ْٛ ٬َُسب ٥ُ١ِّْ َِٔض٭رًا  ٦ََرَر٨ 

 َٞ ٧َُٙٝ َٜكب           ٧َْ٘ *َٔب٧٠ُْا ٬َْم ُٛ ا٘سُّكْؾَذ َِ٘جكْئَس  ٥ِِْٙٔك َٛ ٦ََأ ُٛ اإِلْصك َِك٥ِِ٘٧ْ َُ َلكٟ  َٞ ٦َاأَلْؽَجكب ُٛ ا٘رَّثَّكب٠ِ٭٧ُّ َ  ٥َ١ْ٬َكب٤ُ

 َٞ ( وت ل ٓثةةُ , ّقةةْل رصةةْل ا    63, 62(انتاٜةة ٗ:  َٔككب٧٠ُْا ٬َْصكك١َُم٧
إُ ألٕف وا ألاف عمٜ (:  ارغزٓا انتتفس عؽت انتضلنؽت رّآتُ عيةُ   

ٞ    أويت ِرٓ املكاضم  ( مةً  ( ّمةزا ِ   اؿاساً ٔالػإّٚ اـفٗاٛ ٔالسٖاا
ارغَْٗ ارتفٔ٘ انتةاؽٕ انتْافق٘ رلغَْٗ ّار  ختفٙ ّتقنز ّتغطةٙ  
٢ّ تمَز رماو ارياظ ركٕ ٢ ٓيفق  ؽالةَا ٢ّ ١ٓىف ٢ّ ٓةاتةف  

( عة  رٌ صةٝا عةً قةْل    ٢ّ ٓيَٙ عً ميكزٍا, ّقْل ارؾا ق  
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ّٞ وٍجاإزّأباادوٍا إ  وااا عىماإا وااَ ا  عةةش ّبةةا:   ( عىاان فذعمٍااآ ِبااا
٘    ْاٌ  فقةال  ,23ارفزقاٌ: ٍّةٕ  – كاٌة أعىاهلي  ٧غد بٗاقاّا  واَ القبااط

ّٞ      -ارثٔاب ارزقٔق٘ ارةٔ  ارياؽة٘ , فٗقٕه اهلل عاص ٔدان هلاا: كإٌ٘ ِباا
ٓ    ٔذلك اٌّ رٖ إرا ظَةز  ةه انتةال     ((ي كإٌا إذا غاسع هلاي اؿاساً ألارٔ

ُ  اذتةةزاو ّبةةاٛ عٔةة ٍه رخةةذِّ ّـتلكةةِْ ّمل     ّقْرةةُ  ,ٓتْرعةةْا عيةة
  :)  ٛرٖ ٓمَةةز ررةةا اذتةةزاو وت (كطاام اؿااساً ٖاابني يف الرزٖاا )

لاٗظ   (:  ا٤عياٛ ّٓةةؽت رثةز اركضةف اذتةزاو وت ا٢ّ٤  ّقْرةُ       
( ّقةْل رعةٕ ستنة  اذتضةً عةً علةٕ       (بٕل٘ ل٘ وَ أكن واه وا٤وَ سساوااّ  

 .  ((٥ لري يف غ١ أؾمْ سساً ٥ٔ ون اضتعىالْ (:  ارةضكزٖ  
اختٔار انتكاصف اثلل٘ ّارتواراا  إؾتٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ ت عْ  -14

ارزفةةأٜ٘ ّارطةةزق ارؾةةعٔع٘ ر٣صةةت٣ٔٛ علةةٙ انتةةال ّارتنلةةك  رةةُ     
 ُ ( (ػاازٚ عاَ تاساض     ّقة  اختؾةزٍا صةةعاىُ جبنلة٘      ,ّا٢ىتفا  مية

رم٣رَه ٍّةٕ   ٍّٕٛ ارةاب انتفتْل٘ رلياظ ٢صتثنار رمْا ه ّإفتا
ٔ  ارطزق ارزا ٘ ّانتةا ٢ا اريافة٘ إرا مل تكً عاب ّصٔة٘ تةه كت

فَٔا مملن٘ ٤لة  رّ مقةزٗ رّ ستةذّر عةزعٕ ّمية  رعةْعٕ, ٍّةذا        
انتةيٙ ق  لثت علُٔ ا٦ٓاا ّلزفت علُٔ ا٤خةار ّارزّآاا قال 

ُٔا  صةعاىُ    ِٟٜ ٌِ٭٥َب  ٦َََاِس٫َ ٦ََأ٠َجْز١َب  ٌِ٭٥َب  َّْ٭١َب  ْ٘ ٠ََْب٤َب ٦ََأ ََٜد ََْض  ٍٞ   ٦َاأَل َّك٧ُْا٦  *ِّ َشك٫ٍْب 

ََٜمككب٬ِ َ  ٌِ٭٥َككب   ْٛ ُٕكك َِْض  , ّقةةال تةةةاؾت 20, 19(اذتوةةز:٦ََعَم١َْٙككب َ٘ ٌِكك٫ اأَل  ْٛ ُٔ ١ََّّككب َٜ َّككْد  َ٘٦َ

َٞ ُُٕر٦ َّب َرْت َِِٙ٭اًل  ََٜمب٬َِ   ٌِ٭٥َب   ْٛ ُٕ َٗ , ّقال تةاؾت 10( ا٤عزاح:٦ََعَم١َْٙب َ٘ ٧َ٤ُ اَِّ٘ي٪ َعَم

ٌَب   ً٧ََُ٘ ََْض  ُٛ اَْ٘ؤ ُٕ َ٘       َُ ِِك٣ِ ٦َا٘٭ك٣ ا١ُُّ٘تك٧ َِّْا ِٜكٟ  ُُٔٙك٧ا  ِِٔج٥َكب ٦َ ١ََٜب , ّقة   15(انتلةك: ُْٜت٧ا ٌِك٫ 
انتثةا ا٤رقةٙ    -ّوت مق متَه خاـتَه ّصةٔ ٍه -فزب ا٤ىةٔاٛ راف٘ 
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وت اختٔار ارتوارٗ ّارشراع٘ ّارزعٕ ّارةنةا رضةةاع رلةزع  ّارةةٔػ     
 ّ ا اذت٣ل ارطاٍز, ّتةةَه رّرٔاٍٛه ّرىؾارٍه ّستةْ قزٓقتَه فوةز

( إؾت ارتةةد عةةأمز ا .. قةةال  ( رٜنةة٘ َٓةة ٌّ علةةٙ اختٔةةار رىةٔةةاَٜه  
واَ طمام    -وَ الكن ِٔإ العا٘ ٔالتعام   –وَ بات كا٥ّ  (:  رصْل ا   

العبا ٚ ضبعُٕ داصٞ ٔأفكامّا داصٞ     (:  ( ّقال (اؿ٦ه بات و فٕزّا لْ
إعمي إُ عُٕ اهلل وع ؾاؿ٘ ( رةة  رؽةعاعُ   ( ّقال  (طمم اؿ٦ه

الارَٖ إذا سادثٕا ي   إُ أطٗم الكطم كطم التذاز (:   ( ّقةال   ازالتذ
  ٔإذا اغرتٔا ي ٖروٕا  ٔإذا اٟتىٍٕا ي ىٌٕٕا  ٔإذا ٔعدٔا ي ىمفٕا  ٖكربٕا

 ((ٔإذا كاُ هلي ي ٖعطسٔا  ٔإذا كاُ عمّٗي ي ميطمٕا  ٔإذا باعٕا ي ميدسٕا
ٖ   ّق  ّع    ذتةس ا    ( رٌ ٓكٌْ ارتابز ارؾة ّق ا٤مةؽت انتة١ 

(  ةةد ّاريةةاظ وت ظةةا عةةزؼ ارةةزلتً ٓةةْو ارقٔامةة٘, ّتْعةة       
اُ التذاز ٖبعجإُ  (:  ا٤تقٔاٛ عغز انتؾد ّصْٛ ارةاقة٘ لتٙ قال  
( ّقة  رّفةعت ارزّآة٘    ًٖٕ القٗاوٛ فذازّا إ٥ وَ اتقاٜ اهلل ٔباس ٔؾاد    

ارضةاعق٘ عةةز ارتوةةار ّتقةةْاٍه عةةأٌ ٓؾةة قْا لةة ٓثَه ّٓفةةْا ّعةة ٍه  
ىاا ارياظ ّٓرترْا رو لْاٜج ارياظ ّم ا لةْاٜوَه  ّعتفمْا رما

 ,٢ّ قتةةةاقلْا لقةةةْق اريةةةاظ ّٓضةةةاستْا وت تةةةةام٣تَه ّمؾةةةاذتَه 
ّلٔيٝةةذ ٓكةةٌْ لةٔةةف ا  ّٓكةةٌْ عنلةةُ مةةً رفقةةا رىةةْا  ارةةةةا ٗ  

 عةا راساٍة  وت صةةٔا     غفْر ارةذىف ّٓكةٌْ مةةُ عةٌْ ا    ّٓةٔت م
ٌفطْ ٔعٗالْ كاُ كاااِد يف وَ طمم ِرا السش  وَ سمْ لٗعٕ  بْ عمٜ ا   

( لق٘ اهلل عص ٔدن ًٖٕ القٗاوٛ ٔٔدّْ وجن القىاس لٗماٛ البادز   ( ّ ضبٗن اهلل
( عةةة  رؽةةعاعُ رٌ ٓةة عْا ا  رةةُ رٔكةةٌْ     ّقةة  قلةةف ميةةُ    
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( أطم طعىتك تطاتذم  عٕتاك  ( رةُ:   مضتواب ار عْٗ فقال ارييب  
 ( ّمً تةةُ عإلضاٌ إؾت ْٓو ادتشاٛ. ؽ ق رصْل ا   

 

 تسى اهلل انرمحٍ انردُى

ْٛ َا٤َْرَح   ٥ُ١ِّْ َٜزَّْم١َب ِث٣ِ َأْا٦َاعًب  َٜب  َٓ ِا٩َ٘  َّ َلْ٭١َْ٭ ُٝدَّ  ٦ََ٘ب َر

٩َّ َٓ َخْ٭ٌر ٦ََأْث ََثِّ  َُ َِْا ْٛ ٌِ٭٣ِ ٦َ ٍِْز٥ُ١َ  (اَْ٘ؾَ٭بِح ا٘د٠َُّ٭ب ١َِ٘
ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ا٤ّؾت عةةة  ارةةث٣ثؽت ّانتاٜةة٘ مةةً صةةْرٗ قةةُ  ـ(         -1

صْرٗ مكٔ٘ عزٓف٘ ىشرت عقؾؿ ا٤مه ارضاعق٘ ّرلةْال  ٍّٕ ارغزٓف٘ 
ا٤ىةٔةةاٛ انتافةةٔ٘ تةةذرز عَةة٣ك ارفاصةة ًٓ انتكةةذعؽت عوٓةةاا ا  صةةةعاىُ     

 ّ ٓةْو   تؾةْر رٍةْال  انتةاى ًٓ رزصلُ ّرىةٔاُٜ ّتيذر عاذتضاب ّاركتةاب 
ارقٔامةة٘ ّصةةْٛ عاقةةة٘ انتكةةذعؽت ّعةة ٗ عةةذاب انتةاىةة ًٓ رنةةا ٍةةٕ تةغةةز  

ّررةك بةشاٛ    ؽت  ضً ارثْاب ّعمٔه ادتشاٛ:  انت١ميؽت انتتقؽت ارؾاذت
 .     76( قُ:(مً تشرٙ

ّق  باٛ وت ارقزيٌ ارةشٓش يٓ٘ رزقت٘ ٍٕ ىمد ٍذِ ا٦ٓ٘ ّقزٓف ميَةا  
٥ متدُ عٍٗٗك إ  وا وتعٍا بْ أشٔادّا وٍّي ٥ٔ ؼصُ عماّٗي ٔالفاض دٍاساك      

انتكٔةة٘ ( ٍّةةٕ ا٦ٓةة٘ ارثاميةة٘ عةةة  ارثنةةاىؽت مةةً صةةْرٗ اذتوةةز    (لمىاا٤وٍني
( مً قْمُ و ارييب ا٤رزو  غزٓف٘ ار  لفلت عارتةز  ذتكآ٘ ي٢ار

صةةتَشاَٜه عةةُ ّعةة ٗ اركةةافزًٓ ع عْتةةُ ّصةةْٛ مةةةاملتَه مةةةُ ّعمةةٔه ا
ٔةف قلةةُ ارغةزٓا ّتقةنٔ      َٔه رُ فعاّرةت يٓاتَةا تط  م٣لقتَه ّاعاعت

بزّا عاقيُ انتق ظ ّتثةٔت ىفضُ ارق صٔ٘ عارؾة  علةٙ عمةٔه ارةة٣ٛ,     
  تطٔٔف قلْب رتةاعُ ّتقنٔ  بزّا رؽعاعُ ارةذًٓ رعلةْا مةةُ    ّعارتة



 125 ..........................................          مكارو ا٤خ٣ق

ٛ٭ لضياع ّؽ ّا مةُ ؽ اع كت٣ٔع فأّؽلَه تْفٔس ا  إؾت مقاٍو  عاٍل ع٣
 ّبشاٛ رةد ّثْاب بشٓا م  اريةٔؽت ّارؾ ٓقؽت . 

( ّشتاقةتةةُ عذاتةةُ  ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ تتقةةنً خطةةاب رصةةْل ا      -2
قزيٌ ّى اٛاتُ ٣ٓلي فَٔا مقامُ ارغزٓف٘, ركيُ ركثد مً خطاعاا ار

 با ب٣رةُ إؾت ارةغةز رافة٘ ّإؾت ارتلةس عامة٘ فة٣        ّصفارتُ عً ا
عةةا ٓةةةه ادتنٔةة  ّٓغةةنا  ,غتةةتؿ مقةةنٌْ ارتطةةاب عذاتةةُ انتق صةة٘

عنْو ا٤م٘, ٍّذا اريعْ مً ارتطاب ارتاـ رفماع ارةةاو مةيةٙ ٍةْ    
زفٔةةة٘ رمةةز عةةاٜ  متةة اّل وت انتياقةةةاا ارةق٣ٜٔةة٘ ّاثةةاّراا ارة      

ّارية اٛاا اثاّرٓةة٘ لٔة  غتةةؿ عارتطةةاب صةٔ  ارقةةْو ّعمةةٔنَه    
ّّبََه ّٓزا  ميُ عنْو رفزا  راك ادتن  ّكتٔ  رعياـ تلكةه  

 ادتناع٘ . 
(: (وا وتعٍا بْ أشٔادّا وٍّي شِسٚ اؿٗااٚ الادٌٗا   إ ٥ٔ متدُ عٍٗٗك    -3

   ٛ ر ةةة٘ فٔةةُ ّمةة٣ٔع ضتةةِْ ّـتئةةاع     مةة  ارةةةؽت ٍةةْ قنةةْا ارةؾةةز إؾت عةةٕ
 ٢ ـتة ٌ   رتعؾٔلُ ّإعواعاع عُ ّاصتعضاىاع رُ, ٍّذا ارتةةد ميُ صةعاىُ 

( ريآ٘ عً مي  ارتةلس ارقلةيب عشٍةزٗ اذتٔةاٗ ارة ىٔا ّعةً سبةزِ       (عٔئك
فَٔا ّا٨قةال علَٔا لذراع مً ا٢عةتغال عَةا عنةا     ٘عً لةَا ّعً ارز ة

 ٓيف  ٦خزتُ ّعقةاِ . 
 انتتة٘: ارفاٜ ٗ ّارلذٗ ّانتيفة٘ .

لضةةف ارمةةاٍز:   ّابةةاع: كتةة  سّج, ّرةةُ مةةةاٌ ّٓةةزا  ميةةُ ٍيةةا    رس
فتاقاع, ّوت ارقزيٌ ىمد ٍةذا انتةيةٙ انتضةتةنا فٔةُ رفةي      رؽيافاع ّرىْاعاع ّر

ِّ       ا٤سّاج رثد, قال صةعاىُ   ُٔك ِٜكٟ  ٌِ٭٥َكب  ٦َََاِسك٫َ ٦ََأ٠َجْز١َكب  ٌِ٭٥َكب  َّْ٭١َب  ْ٘ ٠ََْب٤َب ٦ََأ ََٜد ََْض  ٦َاَْ٘ؤ
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َٔككِر٬ٍٛ    ,  7( ق:َا٦ٍْط َث٥ِكك٭ٍظ ِّ َا٦ٍْط  ُٔكك ِٜككٟ  ٌِ٭٥َككب  ٌََؤ٠َجْز١َككب  َٜككبًب  َٝبِب  َٟ ا٘سَّكك ِٜكك  10رقنةةاٌ:(٦ََأ٠َز١َْ٘ككب 
, 7ارغةةزاٛ:  رّمل  ٓزّا اؾت ا٤ر  ره رىةتيا فَٔا مً را سّج رةزٓه(  

ِّ َا٦ٍْط َث٥ِ٭ٍظ  ُٔ  ِٟٜ ِٞ ,  5(اذتج:٦ََأ٠َجَزْذ  ٥ٍَِٔخ َا٦َْعكب ٌَب  ِّ ُٔ  ِٟٜ َٝب  ٟ ,  52(ارزلتً:ٌِ٭٥ِ ِٜك ٦َ 

ِٟ ِٟ اْص١َْ٭ ٌِ٭٥َب َا٦َْعْ٭  َٗ ََٝراِد َعَم ِّ ا٘ضَّ َّكب ُر١ِجكُذ       ,  3(ارزع :ُٔ ِٜ ٥ََُّٙٔكب  َُ اْ٘كَؤْا٦َاَط  َٞ اَّ٘كِي٪ َخَٙك ُسْجَؾب

  َٞ ُٝكك٧ َّككب َ٘ككب ٬َْمَٙ ِٜ ٦َ ْٛ ْٟ َأ٠ٍُِسكك٥ِ ِٜكك َُْض ٦َ َٝب٠َِ٭ككَخ َأْا٦َاطٍ  ,  36(ٓةةط:اْ٘ككَؤ ِٚ َص ْٟ اَْ٘ؤ٠َْمككب ِّكك ُٕككٛ  َ٘ َٖ ( ٦ََأ٠ككَز
ٍّياك اصتةنا٢ا  دٍا ٢ ىزٓ  تكثد ا٤مثل٘ ّارغْاٍ  مةً  , 6ارزع :

 ٣و رصْرُ ّارةزب ا٤ّاٜا ارةلغاٛ. ررتاب ا  ّ
(: سٓيتَةا ّعَوتَةا ّىمارتَةا ّرذاٜةذٍا مةً انتةال       شِسٚ اؿٗاٚ الدٌٗا 

ّارةيؽت ّارقؾْر ّانت٣عط ارزقٔق٘ ّانتطاعه ارغةَٔ٘ ّا٤راٜةك ارفينة٘    
 ّٓزّق ارةاؽز ١ّٓىط ارزاثٕ.  زظاا ٓةوف اريّ دٍا هت

  -(:لٍفتٍّي فْٗ ٔزش  زبك لري ٔأبقٜ  -4
 ارفتي٘: ٍٕ ا٢متعاٌ ّا٢ختةار ّا٢عت٣ٛ. 

ارزسق: ٍْ ارةطةاٛ ارةذٖ فٔةُ خةد ّرلتة٘, ّفٔةُ إعةةار خبلةِْ مةً          
ارة٣ٛ ّاريقن٘, ٍّْ ٍيا رةذرك فةاٌ رسق ا  ّعطاٜةُ وت ارة ىٔا رلةُ      

نزسّق, ّوت ا٦خزٗ رلُ ع ل ّبشاٛ خد ّرلت٘ عارةةا  ّؽ٣ا رل
ّفس اركضف ّارةنا وت عامل ارتكلٔا عا ٍْ رطا ّإلضةاٌ ٍّةْ   
خةةد ّامتيةةاٌ علةةٙ رةةا لةةال ٍّةةْ ر ّو ّرعقةةٙ ٤ىةةُ عةة ل  اٜةةه ٢ 

 ٓيقط  ّرطا مضتنز ٢ ٓقا .
 -(:(٥ٔ ؼصُ عمّٗي ٔالفض دٍاسك لمى٤وٍني   -5

 مز .ّتْب  ارقلف مً ر اذتشٌ: ٍْ تأمل اريفط مً عٕٛ
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خف  ادتياا: ٓةزا  ميةُ ٍيةا اركيآة٘ عةً ارلةؽت ّارتْافة  ّارزفةس         
ّانت اراٗ, ّرؽا ٍذا ا٢صةتةنال ارقزيىةٕ ّرصاصةُ ٍةْ رٌ اذتٔةْاٌ      

ىفضةةُ عضةةه بيالٔةةُ رةةُ ثةةه قٔقةةَنا  إؾتارطةةاٜز إرا ررا  فةةه فزخةةُ 
علُٔ ّخفقَنا رُ رعآ٘ عُ ّم اراٗ رُ ّتزعٔ٘ رةُ, ّإرا ررا  اريةشّل   

ا ةْا إؾت انتاٛ خف  بيالُ ّرضزِ خب٣ح مةا إرا  إؾت ا٤ر  رّ 
ررا  ارؾةةةْ  فاىةةُ ٓزفةة  بيالٔةةُ ّٓةلَٔنةةا, ّلٔيٝةةذ ٓكةةٌْ انتةيةةٙ    

ّخف  بيالُ رلنة١ميؽت   ,ا٨ىضاٌ باىةاِ ّٓ اِ ااٌ بيال :ّافعاع
ريآةة٘ عةةً انتةاملةة٘ انتتْافةةة٘ مةة  انتةة١ميؽت ّارضةةلْك ارلةةؽت ارزفٔةةس   

 عارؾا قؽت.
( ّعةارتة   تغةاعَتاٌ تة عْاٌ ارةييب ا٤رةزو      ةة ٍاتةاٌ ا٦ٓتةاٌ انت  6

ت عْاٌ رمتُ ّرتةاعُ إؾت ارقياع٘ ؿتا قضه ا  ّإؾت ا٢رتفةاٛ ؿتةا رسق   
ا  مً صة٘ رّ فٔس وت عامل ار ىٔا ّـتيةةاٌ عةً مة  ارةةؽت ّإقارة٘      
اريمةةز إؾت سخةةارح اذتٔةةاٗ ارةة ىٔا ّتشبةةزاٌ عةةً قنةةْا ارةؾةةز ضتةةْ 

 َا ار  رىةنَا ا  تةاؾت علٙ رؽةياحٱ عَو٘ اذتٔاٗ ارضفلٙ ـتئاع رشٓيت
( ّمل ٓؾة ق  فتاا هتً مل ١ٓمً عزصةْل ا    هتً رعزك عا  ّر

عاذتس, فاٌ ما عي  ٍة٢١ٛ سٍةزٗ فاىٔة٘ ّمتةة٘  ةد  اٜنة٘ ّىةنة٘  ةد         
ٌ  ّرعقةةةٙ, ٍّةةة٢١ٛ ا٤ؽةةةياح انتةةةذرْرّعاقٔةةة٘ ّمةةةا عيةةة  ا  خةةةد

تعةةاٌ ا٨ ةةٕ عا٨عةةارٗ ٍةةه حتةةت ا٢ختةةةار ّارفتيةة٘ ّوت ظةةزح ا٢م 
ّا٢عت٣ٛ ارزعْعٕ ٓفتيَه عاريةٔه ّارةَو٘ ّارلذٗ ّارةَزبة٘ وت عةامل   
ار ىٔا ردٚ ٍا ١ٓ ٌّ لس اريةٔه عةإخزاج مةا فةز  ا  ّعةذل مةا      

رو ٓةقةٌْ حتةت اركفةز ّادتعةْ  ّا٨ىكةار ذتةس انتةيةه         لاّبف ا 
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ثةةه خاقةف رصةةْرُ اسٔة  ّىةٔةةُ اذتنٔةة     ارْالة  ّانتتفقةةا انتابة ل  
 ٢ عتةةشٌ علةةَٔه إٌ رةةْ ١ٓميةةْا ّٓؾةة قْا ّاٌ ٢ ٓتعضةةز     ( ر ٌ

ؾت رع ٍه ّاٌ ٢ ٓتأمل إرا مل ٓزبةْا عً رفزٍه ١ّّٓعْا إعلَٔه 
َ٘كٟ ٬َُعكر٦ُّْا   قتةاٌ فةإىَه    تقْا ا  ّإرا اعرتّا اركفةز عا٨ علَٔه إرا مل ٓ

 ٌٛ ْٛ َلَياٌة َأِ٘٭ ٍَ *ا٣َّٙ٘ َشْ٭ئًب ٥ُ٘٦َ َٔ  َٟ َّ اَِّ٘ي٬ ِْٝٙك٫        ٦ََ  ٬َْؾَسَج ْٛ ا٠ٝكب ٠ُ ْٛ َخْ٭كٌر َِّ٘ؤ٠ٍُِسك٥ِ ِْٝٙك٫ ٥َُ٘ك ُر٦ْا ا٠ٝكب ٠ُ

    ٌٟ ٥ُِّك٭ ُٛ َلكَياٌة  ٦َُْا ِاْصٝكًب ٥َْ٘٦َك ََا ْٛ َِ٘٭ْز , ّوت انتقاعةا رمةز   178-177(يل عنةزاٌ: ٥َُ٘
ٔالفااض دٍاسااك ملااَ اتبعااك وااَ   بيالةةُ رلنةة١ميؽت   صةةةعاىُ خبفةة

تاعةةةُ مةةً  , ّ عةةاِ إؾت رٌ ٓلةةؽت باىةةةُ نتةةً   215ارغةةةزاٛ:((املاا٤وٍني
انتةة١ميؽت ّرٌ ٓزفةةس ؿتةةً عةةآةُ مةةً انتةةتقؽت ّرٌ ٓؾةة  مةة  فةةةفاٛ    

َٞ   انتضلنؽت علٙ عما ارةٔػ ّظلا اذتٔاٗ   َٟ ٬َكْدُل٧ ََٜك اَّ٘كِي٬  َٓ ٍَْس ٦َاْهِجْر ٠َ

ْٛ ُرِر٬ككُد ِا١َ٬ككَخ اَْ٘ؾَ٭كك          ََث٥َُّككٛ ِثبَْ٘ىككَداحِ  َْ َلكك٥ُ١ْ َٞ ٦َْع٥َكك٣ُ ٦ََ٘ككب َرْمككُد َلْ٭١َككب ( بِح ا٘ككد٠َُّْ٭ب٦َاَْ٘مِتكك٫ِّ ٬ُِر٬ككُد٦
 . 28اركَا:

ٍاتاٌ ا٦ٓتاٌ ارغةزٓفتاٌ حتةذراٌ ا٤مة٘ انتزلْمة٘ مةً ا٢صةتيا         -7
ا ٗ تةلةةس ارقلةةف عةَوتَةةا ّمةةً عةةغْح   ٓةةاذتٔةةاٗ ارةة ىٔا ّمةةً س  إؾت

اريفط علذاٜذٍا ّعَاربَا, رنا رىَنةا تيةَةاٌ ارغافةا عةً ا٢عتنةا       
ت مقةل٘, ّتْقمةاٌ  علٙ ار ىٔا ّما فَٔا ّعً ا٢ رتار عإقةا ا رْ راى

ارياٜه علٙ عَاربَا ّسٓيتَا رْ راىت علُٔ ّار ٗ رٔضتفٔس مةً ىْمةُ   
 ّٓؾعْ مً ا ناٜتُ ّعتذر ميَا ّمً ر٢عٔةَا ّتقلةاتَا ّخ عَا . 

ّا٦ٓاا ارغزٓف٘ عَذا انتةيٙ رثدٗ ب اع ّافع٘ عٔية٘ ٢ تةقةٕ عةذراع    
َٟ  عاىُ:  نتةتذر ٢ّ زتا٢ع نتغكك ٢ّ تذر ست٣ع نتياقػ, قال صة َٟ َِّ٘ٙكِي٬ ُا٬ِّ

َٜكِخ ٦َ       َِّ٭ب َٚ اْ٘ ْٛ ٬َك٧ْ ٥َُِ ٌَك٧ْ َّك٧ْا  َٟ ارَّ ١َُٜك٧ْا ٦َاَّ٘كِي٬ َٟ آ َٟ اَِّ٘ي٬ ِٜ  َٞ ٍَُر٦ْا اَْ٘ؾَ٭بُح ا٘د٠َُّْ٭ب ٬َ٦َْسَخُر٦ َٔ   َُ اّ٘ٙك٣ُ ٬َكْرُا

َٟ ا١ِّ٘ ,  212(ارةقةةزٗ:َٜككٟ ٬ََتككبُب ِثَىْ٭ككِر ِؽَسككبةٍ  ِٜكك َٟ ١َِّٙ٘ككبِس ُؽككتُّ ا٘تَّكك٧َ٥َاِد  َٟ ُا٬ِّكك َسككبب ٦َاَْ٘ج١ِكك٭

ََٜزكبقُ   َٓ ََِ٘ ِٚ ٦َاَْ٘ؾْرِس  َِٜخ ٦َاأَل٠َْمب َُٝس٧َّ ِٗ اْ٘ َٟ ا٘ي٤ََِّت ٦َاٍِْ٘عَِّخ ٦َاَْ٘خْ٭ ِٜ ١ََّؽَرِح  ُٝ ١ََّبِؼ٭ِر اْ٘  اَْ٘ؾَ٭كبِح  ٦َاْ٘
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َٝآِة ُٟ اْ٘ ََٜزكبُق    ,  14(ال عنزاٌ:ا٘د٠َُّْ٭ب ٦َا٣ُّٙ٘ ِل١َد٢ُ ُؽْس َِ ٦َٜب اَْ٘ؾَ٭كبُح ا٘كد٠َُّْ٭ب ِا َّ  (يل اُْ٘ىكُر٦
ِٟ ار٩ََّّ,  185عنزاٌ: َٝ ٌٗ ٦َاٮِخَرُح َخْ٭ٌر ِّ٘ َِِٙ٭ ََٜزبُق ا٘د٠ََّْ٭ب   ْٗ ُٛ  ,  77( اريضاٛ:ُِ ٦ََوكرَّْر٥ُ

َٚ       ,  130(ا٢ىةاو:اَْ٘ؾَ٭بُح ا٘د٠َُّْ٭ب ٌَكبَْ٘٭٧ْ ُٛ اَْ٘ؾَ٭كبُح ا٘كد٠َُّْ٭ب  ْٛ ٥َْ٘ك٧ًا ٦ََِ٘مجكًب ٦ََوكرَّْر٥ُ ٥ُ١َ٬َِ َٟ ارََّخُي٦ْا  اَِّ٘ي٬

٠َ    َٞ َٔكب٧٠ُْا ِثآ٬َبِر١َكب ٬َْغَؾكُد٦ َٜكب  ْٛ ٤َـَيا ٦َ ٥ِِٜ َّبب ٧ْ٬َ َٝب ٠َُس٧ْا ِ٘ َٔ  ْٛ َٞ   ,  51(ا٤عةزاح: ١َسب٤ُ َٔكب َٜكٟ 

 َٞ ٌِ٭٥َب َ  ٬ُْجَخُس٧  ْٛ ٌِ٭٥َب ٤ُ٦َ  ْٛ َٝب٥َُ٘ ْٛ َأْل َٟ َ٘كْ٭َس    *٬ُِر٬ُد اَْ٘ؾَ٭بَح ا٘د٠َُّْ٭ب ٦َِا١َ٬َز٥َب ٧َ٠ُيِّ ا٘٭٥ َٓ اَّ٘كِي٬ ُأ٦َْ٘ـِئ

ْٛ ٥َُ٘        َٞ َُٝٙك٧ َٔكب٧٠ُْا ٬َْم َّٜكب   ٌٗ ٌِ٭٥َكب ٦ََثبِؼك َٜكب َهك١َُم٧ْا  َُ ٦ََؽِجَػ  , 16, 15(ٍةْ : ٫ٌِ اٮِخَرِح ِا َّ ا١َّ٘ب
ِٗ اّ٘ٙك٣ِ ٬َ٦َْجُى٥َ٠َ٧كب ِل٧َعكًب ُأ٦َْ٘كـ       َٞ َلٟ َسكِج٭ َٞ اَْ٘ؾَ٭بَح ا٘د٠َُّْ٭ب َل٩َٙ اٮِخَرِح ٬َ٦َُصد٦ُّ َٟ ٬َْسَزِؾج٧ُّ َٓ اَِّ٘ي٬ ِئ

ٍٖ َثِم َٜكب ُأ٦ِرك٫َ          ,  3(إعزأٍه:٭ٍد٫ٌِ َظاَل  َٗ ِْٜضك َٞ اَْ٘ؾَ٭كبَح ا٘كد٠َُّ٭ب ٬َكب َْ٘٭كَذ ١ََ٘كب  َٟ ٬ُِر٬كُد٦ َٖ اَِّ٘ي٬ َِب

     { ٍٛ ُٞ ِا٠َّك٣ُ َ٘كُي٦ َؽكَؿ َلِفك٭ ٦َُ َٟ         َِٜٚكب َٜكك ْٟ آ َٝك ْٛ َصك٧َاُة اَّ٘ٙك٣ِ َخْ٭كٌر ِّ٘ ُٕك َٙ٬ْ٦َ َٛ َٟ ُأ٦ُركك٧ا اِْ٘مْٙك َٖ اَّ٘كِي٬ َِكب ٦َ }

َٗ َهككبِ٘ؾًب ٦ََ٘ككب ٬ََُّٙ  ِٝكك َٞ ٦ََل رفةةةا ارةةذًٓ , ّعا80-79(ارقؾةةؿ:ب٤َككب ِاَّ٘ككب ا٘صَّككبِثُر٦
ثْاب ا  ّرقاٛ   ّرفةْاٌ  اٌ قتاٌ ٓةتق ٌّ رتاٍه ا  ارةله ّا٨

ا  ٍةةْ خةةد مةةً ارةة ىٔا ّمةةا فَٔةةا فةةاٌ رتةةاٍه ا  ارةة ىٔا مةة  ا٤قتةةاٌ 
ّارةلةةةه ّاذتكنةةة٘ عةةةكزّا ا  ّر ّا لةةةس ا , ّاٌ فقةةة ّا ارةةة ىٔا  

علةٙ رة٣ ارتقة ٓزًٓ    ّ ,ُا  ّر ّا فزاٜقُ ّصةيي  ٓز ؽ ّا علٙ تق
 مل ٓغرتّا عار ىٔا ّعَاربَا ّمل عتشىْا علٙ فق ٍا. 

( عتعةذٓز رمتةُ مةً ارزرةٌْ إؾت ارة ىٔا      ّق  ؽ   ارييب ا٤رةزو   
فةاٌ مةا   –ّا٢عتنا  ارغ ٓ  علَٔا ّا٢ رتار عإقةا ا رّ اذتشٌ ٨ عارٍا 

ارة رّظ ارةنلٔة٘ ارياؽةة٘ وت    ّقة  رعطةاٍه    -عي  ا  خد ّرعقٙ ميَةا 
رلتةارٓا ّٓلقَٔةةا رةةا خطٔةةف   ٖٛررةك ٓةةةزح عةةْاٍ ِ رةا مضةةله قةةار  

فاٍه رلتارٓا ٢ ىزٓ  ٍيا ررثز مً اصتذرار عة   رّصُ ارقْرٔ٘ ٓكفٔيا 
ٛ   رٌ ىتذرز مقْرتُ اذتكٔن٘ انتغةَْرٗ    ( ّقْرتةُ  سم الادٌٗا زأع كان لط٠ٗا

(: ( ّقْرةُ   زٖد بْ ٔداْ اهلل الدٌٗا ومعٌٕٛ  ومعُٕ وا فّٗا إ٥ وا أا٤خزٚ  
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نثا ارزارف رفةت رُ عةوزٗ وت ٓةْو    مارٕ ّرل ىٔال إفتا مثلٕ ّمثلَا ر
ثةه   -رٖ وت ْٓو لار فياو ر٣صرتال٘ حتةت ارغةوزٗ  –اٜا فقال حتتَا ؽ

( اثفةْظ عية  ّرة ِ ا٤قٔةاب:     راا ّتزرَا( ّباٛ وت رتاب علٕ  
 دٕفّاا الطاي الٍاابع  وارزِا     إمنا وجن الدٌٗا كىجن اؿٗٛ: وا ألاني وطاّا ٔيف   

( ّقةال رعةْ عةة  ا  ارؾةا ق     السدن العابان ّٖٔإٝ إلّٗاا الؿايب اؾاِان     
   :)    ٜوجن الدٌٗا كىجن واٞ البشس كمىا غسب وٍْ العطػااُ اش ا  عطػاّا ستا

وَ شِد يف الدٌٗا أثبة اهلل اؿكىٛ يف بمبْ ٔأٌطاق بّاا   (:  ( ّقال  ٖقتمْ
ٞ –لطاٌْ ٔبؿسٓ عٕٗب الادٌٗا   ٔألسداْ واَ الادٌٗا ضااملّا إ   از      -ِاا  اِٞاا ٔ ٔا

( ٍذِ قطزٗ مً  ز ا٤لا ٓ  ارغزٓف٘ وت حتذٓز ا٤مة٘ مةً ارة ىٔا    الط٦ً
( ّإخْاىةُ  ّرْ ررٓ  اصتقؾاٛ ما لذر عُ ارييب ا٤رةزو     ,ّرلاعٔلَا

ارضاعقؽت مً ا٤ىةٔةاٛ انتافةؽت ّإلؾةاٛ انتةأثْر مةً رٍةا عٔتةُ ا٤قٔةاب         
ّتاعةُٔ عإلضاٌ ٢لتويا إؾت مٝاا ارؾفعاا ٓكفٔيا  ّرؽعاعُ ا٤خٔار

ٍذا ارق ر ارٔضد ب اع مً ا٦ٓةاا ّارزّآةاا, ّانتة١مً ارةاقةا اذتكةٔه      
 .تكفُٔ ا٨عارٗ ّارتذرزٗ

َّٓنين تذرزٗ رخزٚ ٍْ رٌ رٔط انتزا  مً ارشٍة  وت ارة ىٔا تزرَةا     
ا  صةةعاىُ  رّ ا٢عتةا  عيَا عا ارشٍ  رلُ عؽت رلنتؽت مً ارقزيٌ: قةال  

رنةا قةال    23(اذت ٓة : نِكَُْهَا ذَأْسَىْا مَهًَ يَاا فَااذَكُىْ وَنَاا ذَحْرَدُاىا تًَِاا مذَااكُىْ       

ٔوَ ي (:  ( وت ىَج ارة٣ ٘ ثه عقف ررك عقْرُ  رمد انت١ميؽت  
( ّقال رعْ عةة  ا   ٖأع عمٜ املاق٘ ٔي ٖفسح با٩ت٘ فقد ألر الصِد بطسفْٗ

صِد يف الدٌٗا بإقاعٛ املااه ٥ٔ ؼاسٖي اؿا٦ه  بان     لٗظ ال(,  ارؾا ق  
( ّقة   الصِد يف الدٌٗا أُ ٥ تكُٕ مبا يف ٖدك أٔثق وٍك مبا عٍد اهلل عص ٔدان 
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ْ   رباب مً صأرُ عً ارشٍ  وت ارة ىٔا عقْرةُ:     ( رٖ ٔواك سساوّاا فتٍكبا
 اعتة  عً لزاو ار ىٔا تكً ساٍ اع فَٔا . 

رؽةا عمةٔه وت ر ب ارقياعة٘     -ّ ةا ىمةاٜز  –ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغةزٓف٘   -8
ّا٢رتفاٛ ؿتا قضه ا  رةةة ِ مةً ارةزسق ارْصةٔ  رّ ارقةٔس ّا٢صةتغياٛ       
عنةةا وت رٓةة ٖ اريةةاظ مةةً انتتةةا  ّارشٓيةة٘.. إىَةةا تةة عْ ا٤مةة٘ إؾت رٌ ٢     
ٓطنعةةْا عةؾةةزٍه ٢ّ ٓطٔلةةْا عيمةةزٍه ٢ّ ـتتةة  رعٔةةيَه إؾت سخةةارح     

ٕ انتة١ميؽت ارةذًٓ فةاقت    اذتٔاٗ ارضفلٙ ّسٍزٗ اذتٔاٗ ارة ىٔا.. إىَةا تضةل   
 إؾتعلَٔه ار ىٔا رّ مل تتض  علةَٔه رّ اتضةةت ّمة  ررةك تطنة  عٔيةُ       

ٌ ما رىةه ا  علٙ عة ِ مً ا٤قتاٌ ّما رضةُ مً انتشٓ , إىَا تذرزٍه عأ
ارةنةةا ارؾةةاو وت ارةة ىٔا ّاٌ مةةا صٔتفقةةا عةةُ ارةةزلتً وت ا٦خةةزٗ مةةً 

مةً ارةيةه ارشاٜلة٘     ادتي٘ ّارزفْاٌ ٍْ رعمه هتا رّتٕ عةُ عةة  اريةاظ   
ّارشٍزٗ ارفاىٔ٘, ّق  اصتفافت ارضي٘ انتطَزٗ وت ستةْعٔ٘ ارقياعة٘ ّخلةس   

إٖاااك أُ (  ا٢صةتغياٛ عنةا وت رٓة ٖ اريةاظ, قةال رعةْ بةفةز ارةةاقز          
( ( فكفةٙ ؿتةا قةال ا  عةش ّبةا ريةٔةُ        تطىح ببؿسك إ  وَ ِٕ فٕبك

٥ٔ متادُ عٍٗٗاك إ  واا     , ّقةال:  55( تْعة٘: ف٦ تعذبك أوٕاهلي ٥ٔ أ٥ٔ ِي 
( فاٌ  خلةك مةً ررةك عةٞ فةاررز      وتعٍا بْ أشٔادّا وٍّي شِسٚ اؿٗاٚ الدٌٗا

ا رةاٌ قْتةُ ارغةةد ّللةْاِ ارتنةز ّّقةْ ِ       ( فافتة عٔػ رصةْل ا    
ً  ( ٓقةْل:   ّراٌ رمد انتة١ميؽت    ,ارضةا إرا ّب ِ إُ كٍاة   :اباَ آ 

فٗاك  ٔاُ كٍاة إمناا تسٖاد واا ٥      تسٖد وَ الدٌٗا وا ٖكفٗك فاُ أٖطس وا فّٗا ٖك
وَ بٍع مبا زشبْ اهلل فّٕ وَ أنٍاٜ   ّقةال:    ((ٖكفٗك فاُ كن وا فّٗا ٥ ٖكفٗك

زأٖاة اـاري كماْ     (:  ( ّقال علٕ عً اذتضؽت سًٓ ارةاع ًٓ  (الٍاع
 (.(بد ادتىع يف بطع الطىع عىا يف أٖدٙ الٍاع
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ٙ  –ّوت انتقاعا تؾة ا ا٦ٓةاا ارغةزٓف٘     رزّآةاا  ّا -ّعةقةَا مقة
اركثدٗ رذو اذتزـ علٙ ار ىٔا ّتقةٔ  ارطن  فَٔةا ّارتكارةف علةٙ    

إُ الادٍٖاز ٔالادزِي أِمكاا واَ كااُ        (: حتؾٔلَا, قال رصْل ا   
وجان اؿاسٖـ   (:  ( ّقةال رعةْ بةفةز ارةةاقز      (ببمكي  ِٔىا وّمكاكي

عد هلا وَ عمٜ الدٌٗا وجن  ٔ ٚ القص كمىا اش ا ت وَ القص عمٜ ٌفطّا لفّا كاُ أب
يف   (: ( ّقةةال رعةةْ عةةة  ا  ارؾةةا ق  ّااـااسٔز ستااٜ متاإت نىاا

عاببة فّٗا آ ً عٍد   وٍاداٚ وٕضٜ عمْٗ الط٦ً: ٖا وٕضٜ اُ الدٌٗا  از عقٕبٛ
لط٠ٗتْ ٔدعمتّا ومعٌٕٛ  ومعُٕ وا فّٗا إ٥ وا كاُ فّٗا ل٘  ٖا وٕضٜ: اُ عباا ٙ  

س اـمق زنبٕا فّٗا بقدز دّمّي  الؿاؿني شِدٔا يف الدٌٗا بقدز عمىّي  ٔضاٟ
( ّوت ٔوا وَ أسد ع ىّا فقست عٍٗآ فّٗاا ٔي وقسِاا أساد إ٥ اٌتفاع بّاا     

وَ أؾبح ٔأوطٜ ٔالدٌٗا أكرب ِىاْ دعان   (:  ً ارؾا ق  ارؾعٔ  ع
اهلل تعا  الفقس بني عٍْٗٗ ٔغتة أوسٓ ٔي ٍٖن وَ الدٌٗا إ٥ وا بطي اهلل لْ  

ٓ  ا٩لسٚ أكٔٔوَ أؾبح ٔأوطٜ  ( رب ِىْ دعن اهلل ال ٍٜ يف بمبْ ٔمجع لاْ أواس
( وَ كجس اغتباكْ بالدٌٗا كااُ أغاد ؿطاستْ عٍاد فسابّاا     (:  ّعيةُ   

وَ تعمق بمبْ بالدٌٗا تعماق بمباْ باج٦خ لؿااه: ِاي ٥ ٖفٍاٜ  ٔأوان ٥        ّ 
( ّطتته عانتضك عةذرز إلة ٚ اركلنةاا ارقؾةدٗ     ٖدزك  ٔزداٞ ٥ ٍٖاه

اضات َ عىاَ   (:  ً ّرمةد انتة١ميؽت    ّاذتكه اركةار رشًٓ انتْلة ٓ 
ٔأسطاَ إ  واَ غا٠ة تكاَ      غ٠ة تكَ ٌ ريٓ ٔاستر إ  وَ غ٠ة تكاَ أضاريٓ  

( فاٌ ادتنل٘ ا٤ّؾت ٍٕ ارغآة٘ مةً ٍةذا ارةعة  ٍّةٕ ا ة ح       أوريٓ
 ا٤ر  . 

واَ أعطاآ اهلل القاسآُ    رّٚ ا٤ٜن٘ عةً ارزصةْل ا٤عمةه قْرةُ:       -9
أفكن مما أعط٘ فقد ؾا س ع ٗىاّا ٔع اي    ُ زد٦ّ أعط٘ أ -أٙ اعتقد ٔ َ–فسأٝ 

تزعةةْٖ ستنةة ٖ نتةةً تةلةةه ارقةةزيٌ ّفقةةُ   , ٍّةةذا  رظ رخ٣قةةٕ (ؾاا ريّا
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لٔ  ٓكٌْ ا  صةعاىُ ق  رعطةاِ   -ّرْ ؿتق ار–رلكامُ ّعزح مةاىُٔ 
د ار ىٔا ّا٦خزٗ ّرفقا ما ْٓب  فَٔا فإرا قةاظ ىفضةُ عةةة  رٍةا     خ

اىُ رعطٕ رفقا هتا رعطةٕ  ار ىٔا هتً رعطاِ ا  عة  سخارفَا ّاعتق  
ٍْ: رٖ اعتق  اٌ عطاٛ ار ىٔا فقا مً عطاٛ ا  ارقزاٌ رةُ فقة  رخطةأ    
رثداع لٔ  ؽةغز قة ر ارقةزيٌ ارةمةٔه ّعمةه قة ر ارة ىٔا ارةذٖ ٍةْ وت          

 انتزتة٘ ارضفلٙ. 
( تزعٔ٘ دتنٔ  انتضةلنؽت ٤ىةُ ٓفةرت  وت رةا     ٍّذا اذت ٓ  ميُ  

ّ   مضله رٌ ٓكٌْ مً رٍا ارقةزيٌ عةة  اذتة    فقَةُ  ت  اركةثد علةٙ تةلنةُ 
 ّق  تق و وت رّل اركتاب ارةع  عً ررك.  ,ّفَه مةاىُٔ

نتةا ىشرةت ٍةذِ ا٦ٓة٘      (:  رّٖ عً رعٕ عةة  ا  ارؾةا ق     -10
بعاصاٞ اهلل تقطعاة    وَ ي  ٖتعٖص( بارضاع ثه قال:  اصتْٚ رصْل ا   

اه ِىْ ٔي ٖػاف  ٌفطْ عمٜ الدٌٗا سطسات  ٔوَ اتبع بؿسٓ وا يف أٖدٙ الٍاع ط
–نٗ ْ  ٔوَ ي ٖعسف أُ هلل عمْٗ ٌعىٛ ٥ يف وطعاي ٥ٔ يف وػاسب بؿاس أدماْ     

( (ٔ ٌا عرابْ  ٔوَ أؾبح عمٜ الدٌٗا سصٍّٖا أؾابح عماٜ اهلل ضاالطاّ    -ْىمبؿس ع
( ررّ  ارغةةةْاٍ  ارةنلٔةةة٘ ّرقٔةةةف ا٤مثلةةة٘ ارتطةٔقٔةةة٘ ّرّٖ عيةةةُ  

ذِ  ة ّ ,ز اركتةاب اركةزٓه  رلشٍ  وت ار ىٔا ؿتةيةاِ ارؾةعٔ  تيفٔةذاع ٤ّامة    
تةاعُ ارغْاٍ  ارةنلٔ٘ ّارضدٗ ارةنلٔ٘ علٙ ارشٍ  وت ار ىٔا راٌ ق ّٗ ٤

عقطار مً اعا رةين انتؾطلس ّقة    مزٯ( رىُ انتضلنؽت لتٙ رّٖ عيُ  
٥ٔ متادُ    تغعنت ّمسيت فتقي  عثْعُ ثةه مقةٙ قارٜةاع قْرةُ تةةاؾت:      

ارطةاٍزٗ ّارضةي٘    با تلكه ارضد٤ّٗ ((عٍٗٗك  إ  وا وتعٍا بْ أشٔادّا وٍّي
عَةا ا٤ٜنة٘ ارطةاٍزٌّ ّارؾةعاع٘ انتتقةٌْ ّا٤تةةا         صةؼتٯ اريقٔ٘ ارشارٔة٘ إ 

عةةً سٍةةزٗ اذتٔةةاٗ ارةة ىٔا   -عنةة٣ع ٢ قةة٢ْع ّلضةةف –اثضةةيٌْ فاعتةةة ّا 
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ّ قْا رعؾةارٍه عةً سخةارح اذتٔةاٗ ارضةفلٙ ّلكٔةت عةً عةقةَه         
 ًٓ ّارشٍ  عً سخةارح  ٢لتٔاا وت اراا٤مثل٘ ارياؽة٘ وت تقْٚ ا  ّ

 اذتٔاٗ ار ىٔا. 
ٍذِ ا٦ٓة٘ ارغةزٓف٘ حتكةٕ ريةا صةي٘ إ ٔة٘ قاٜنة٘ ّلكنة٘ رعْعٔة٘           -11

اٌ ّلكنةة٘ ا٢ختةةةار وت استنةةةاا ارةغةةزٓ٘ ٍةةٕ صةةي٘ ا٢فتتةة بارٓةة٘ 
ْٛ َأْؽَسكك  (  (ريفتةةيَه فٔةةُ   ْٛ َأ٥ُُّ٬كك َِْض ِا١َ٬ككًخ ٥ََّ٘ككب ١َِْ٘جُٙكك٤ُ٧َ َٜككب َلَٙكك٩ اْ٘ككَؤ َٝككاًلِا٠َّككب َعَم١َْٙككب  ( ُٟ َل

ٌٛ ِثكَياِد             ,  7اركَا: ْٛ ٦َاّ٘ٙك٣ُ َلِٙك٭ ُٕ َٜكب ٌِك٫ ُُِٙك٧ِث َٝؾََّص  ْٛ ٦َِ٘كُ٭ ُٔ َِ َٜكب ٌِك٫ ُهكُد٦ ٦ََِ٘٭ْجَزِٙك٫َ اّ٘ٙك٣ُ 

َِ َٝككالً   ,  154(ال عنةةزاٌ:ا٘صُّككُد٦ ُٟ َل ْٛ َأْؽَسكك ُٕكك ْٛ َأ٬ُّ ُٔ َٝكك٧َْد ٦َاَْ٘ؾَ٭ككبَح َِ٘٭ْجُٙكك٧َ َُ اْ٘ ( اَّ٘ككِي٪ َخَٙكك
 . 2انتلك:

رٌ غتت ٍه رٔةله خلقُ ٍّذِ لكنتُ وت عةٔ ِ, ٍٕ ٍذِ صي٘ ا  وت 
, ّرٔيكغةةا انتةة١مً ارؾةةاعز مةةً انتيعةةزح ّاركةةافز  اثضةةً مةةً انتضةةٕٛ

ّارةيؾز ارفاص  ّٓكنا ا٤بز ّارثةْاب   ّركٕ تته اذتو٘ علٙ انتضٕٛ
رلنعضً ارؾاو فٔنا ٓيارُ ا٨ىضاٌ ارؾةاو وت ا٦خةزٗ مةً ىةةٔه مقةٔه      

ه ٍْ بين عنلةُ ّبةزٗ ؽةيةُ وت ارة ىٔا,     ّا٨ىضاٌ ارطاو مً عذاب ررٔ
ٍّذِ ارضةي٘ اذتكٔنة٘ ٢ ختةتؿ عةانت١ميؽت ّانتضةلنؽت عةا تةةه اركةافزًٓ         

وا وتعٍا بْ أشٔادّا وٍْ شِسٚ اؿٗاٚ لٍفتٍّي ّادتال ًٓ عيؿ ا٦ٓ٘ ارغةزٓف٘   
ْٛ َخْ٭كٌر َِّ٘ؤ٠ٍُِسك  ( ركً  فْٗ ٫ِْٙٝ ٥َُ٘ ٍَُر٦ْا ا٠ٝب ٠ُ َٔ  َٟ َّ اَِّ٘ي٬ ٦َُْا ِاْصٝكًب      ٦ََ  ٬َْؾَسَج ََا ْٛ َِ٘٭كْز ِْٝٙك٫ ٥َُ٘ك ْٛ ا٠ٝكب ٠ُ ٥ِ

  ٌٟ ٥ُِّكك٭ ُٛ َلككَياٌة  , إرٌ مةةا علٔةةُ عةةة  اركفةةزًٓ عةةا      178( ال عنةةزاٌ:٥َْ٘٦َكك
ّعأىةنُ مً ىةةٔه ارة ىٔا ّسٓيتَةا ّعَاربَةا ٍةْ إمة٣ٛ مةً ا  ّاختةةار         
ٍّةةْ إمَةةال ميةةُ صةةةعاىُ ّافتيةةاٌ ّارخةةاٛ رلةيةةاٌ ّـتعةةٔؿ رلةةةةا          

ا ة ح رّ عقةا٠ِ علةٙ فضةا ِ      إؾتربْعُ عً رفةزِ  رٔيكغا ؽ٣لُ ّ
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ّبعةةةْ ِ ّرفةةةزِ ّـتا ٓةةةُ وت ارغةةةٕ ّارقةةة٣ل ّاس ٓةةةا ِ مةةةً ا٨ثةةةه    
 ّارةقاب .

( رؽةةا عمةةٔه وت خلةةس (ٔالفااض دٍاسااك لمىاا٤وٍني ٍةةذِ ا٦ٓةة٘   -12
انت اراٗ ّر ب ارتْاف  مة  انتة١ميؽت ّوت ارزفةس عَةه ّلضةً ؽةعةتَه       

ٌ ارؾةا ق ٢ّ ٓيفةزّا عةً اذتةس     قتةا ٨ّالتنال إراٍه رٕ ٓقزعةْا مةً ا  
بد أوس اهلل أعاص لمقاْ   (:  ّا٨ص٣و, ّق  قال رعْ عة  ا  ارؾةا ق   

( واَ املا٤وٍني   بعاك تلتٕاقع فقاه: )ٔالفض دٍاساك ملاَ ا  ٔضٗد بسٖتْ قىدّا با
أوسٌ٘ زب٘ مبدازاٚ الٍاع كىاا أوسٌا٘    (, ّقال رصْل ا   215ارغةزاٛ:

ازاٚ الٍاع ٌؿف ا٧مياُ ٔالسفاق باْ ٌؿاف    ود:  ( ّقال  ـ(با اٞ الفساٟض
وا اؾطشم اثٍاُ إ٥ كااُ أع ىّىاا أداسّا    (:   ( ّوت ارؾعٔ  عيُ  العٗؼ

ْ  إ ٔأسبّىااا  ( ّوت ارؾةةعٔ  عةةً ارؾةةا ق  هلل عااص ٔداان أزفقّىااا بؿاااسب
   :)( أفطس زضٕه اهلل        َعػاٗٛ مخاٗظ يف وطاذد  بباا فقااه: ِان وا )

رٖ ق ا رػت شتنْ  – عظ كٗض بعطنغساب؟ فأتآ أٔع بَ لٕه ا٧ٌؿازٙ ب
ٓ   -عةضا ُ   – فمىا ٔقعْ عمٜ فٗاْ ماا ثاي بااه: غاساباُ     -رٖ رعةة ِ عةً فنة

تٕاقع هلل فاُ وَ تٕاقاع  ٖكتفٜ بأسدِىا وَ ؾاسبْ ٥ أغسبْ ٥ٔ أسسوْ  ٔلكَ أ
ز زشبْ اهلل  ٔواَ بارٓ   هلل  ٔوَ تكرب لفكْ اهلل  ٔوَ ابتؿد يف وعٗػتْا هلل زفعْ

( ّق  صةس ميا عةة  اذتة ٓ  عةً    كجس ذكس املٕت اسبْ اهللسسوْ اهلل  ٔوَ أ
 فقٔل٘ ارتْاف  . 

 
 تسى اهلل انرمحٍ انردُى

  ٣ُ١ِّْ َٖ َأ٠َْب َخْ٭ٌر  َِب  َٓ َْٜرُر َْ َأ َٓ َأ َّ َرْسُغَد ِا ١َََٜم َٜب   َٖ  َِب

ٍٟ ِٜٟ ِؼ٭ َّْز٣ُ  ٍَ ٦ََخَٙ ِٜٟ ٠َّب َّْز٫١ِ   (َخَٙ



 136 ..........................................          مكارو ا٤خ٣ق

ٍّةٕ صةْرٗ    ,ً صةْرٗ ا٤عةزاح  ٍذِ ا٦ٓ٘ ارثاىٔ٘ عة  ارةاعزٗ مة  -1
مكٔ٘ تقنيت رثداع مً انتةارح ا٨ ٔ٘ انتزتةط٘ عأؽا ارتلٔقة٘ ّمةة رٍا   
ّختنَةةا ّميتَاٍةةا رنةةا اصتةزفةةت عةةة  قؾةةؿ ا٤ىةٔةةاٛ ّانتزصةةلؽت    

ارغةزٓف٘ ّقةةت وت   ّعة  رلكاو عز  ا٨ص٣و ّانتضلنؽت, ٍّذِ ا٦ٓ٘ 
ّما بزٚ علُٔ  خلس ا٨ىضاٌ ّتؾْٓز ىغأتُ ّصه ا٦ٓاا انتؾْرٗ رة ٛ

 عة  تكزقتُ عادتي٘ ّما ققٕ علُٔ عة  ارتكاب ارتطٔٝ٘ . 
ٍذِ ا٦ٓ٘ قطة٘ مقتطة٘ مً تؾْٓز عقاق إعلٔط ّفضقُ عً رمةز   -2

رعةةُ عارضةةوْ , ّقةة  تكةةزر ٍةةذا ارتؾةةْٓز وت يٓةةاا ارقةةزيٌ اسٔةة , ٍّةةذِ 
 -ارقطة٘ تقنيت رْلتؽت:

عً ارضةوْ ,    امتياعُا٤ّؾت: ص١ال ا  صةعاىُ مً إعلٔط عً صز 
 ّاصةتفَاو تةْعٔيٕ رٖ ٓةزا  ميةُ ارتةْعٔا علةٙ صةْٛ        ٍّْ ص١ال تأىٔيب

فةلةةُ ّ ارتةئةةا علةةٙ عةة و قاعةة٘ ا٤مةةز عارضةةوْ , ٍّةةٕ شتارفةة٘         
صةعاىُ, ميةثق٘ عً ع ٗ خؾال ىفضٔ٘ مةغْف٘ رُ صةةعاىُ ّميةةثة٘ عةً    

 مْم٘ رُ . ذع ٗ ؽفاا عاقئ٘ م
ا راتةُ ارتةٔثة٘ علةٙ راا    ارثاىٔ٘: بْاب ارغٔطاٌ ٍّْ عتكةٕ تفقةٔ  

ي و ّاىُ خد ميُ ٤ٌ ا  خلقُ مً ىار ّخلس ي و مً قؽت ّاريةار ررثةز   
 خداع ّرسٓ  ىفةاع مً ارطؽت فَْ رفقا .

ٓمَز مً زتنْ  ارقؾ٘ جبنٔ  تؾْٓزاتَا ّراف٘ بْاىةَا: عمن٘  -3
طز  مً عأٌ ارضوْ  لٔ  اٌ إعلٔط نتا خارا رمز ا  عُ اصتْبف ار

عةةا  عةً فيةاٛ بةْ ِ فةأخزج مةً ادتية٘ ارة  راىةت          ُ ّا٨صال٘ رلتت
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ا٤ر  ررة٣ٔع   إؾتمزرش إقامتُ ّزتلط تةلٔنةُ انت٣ٜكة٘ اركةزاو ّرصةقه     
 ْٓو ار ًٓ . إؾت ؽا زاع ميمزاع 

ّارضوْ  ٍْ ارتقْ  ّارتذرا   تةمٔنةاع رةُ ّإرةةاراع, ّقة  ّر ا     
      ْ إ٢ ٤ىةُ رعلةٙ    ارزّآاا اركثدٗ انتاىةة٘ عةً ارضةوْ  رغةد ا , ّمةا ٍة

د مماٍز ارتقْ  ّربلٙ رْاعا ارتذرا ارذٖ ٢ ٓياصف ٢ّ ٣ٜٓه  ة 
ّمل  ,ل ّىَآ٘ ادت٣ل ّقؾْٚ ادتنةال انا  صةعاىُ ارذٖ ٍْ  آ٘ ارك

ٓكةةً صةةوْ  انت٣ٜكةة٘ ٦ و عةةا صةةوْ ٍه   صةةةعاىُ ّامتثةةا٢ع ٤مةةزِ    
رةُ ؿتةا ٍةْ     ٘ رضوْ ٍه تغزٓفاع مً ا  ٦ و ّتكزقتاعلتةاؾت ّراٌ ي و قة

شتلْق   رزٓه علُٔ صةعاىُ ىمد صوْ  انتضلنؽت رلكةةة٘ لةا٢ع ّعٔةت    
انتق ظ وت ؽ ر ارغةزٓة٘, ٍّكةذا صةوْ  ٓةقةْب ّّرة ِ رْٔصةا قة         

, 100-99..( ْٓصةا فمىا  لمٕا عمٜ ٖٕضف ٔلسٔا لْ ضذدّاراٌ صةوْ اع     
رىةه  اع   عكزاع علٙ ما صوٯ -صا ٍّْ وت قةا ه٢ْجتاِ ٓ–رٖ خزّا 

ّإ٢ ٓضتعٔا صوْ  ٓةقةْب   ,علَٔه عابتنا  للَه ّص٣م٘ ْٓصفَه
رغةد ا  إرٌ ي و ّْٓصةا ّعٔةت انتقة ظ      -ٍّْ ىةيب رةزٓه   -مً عٔيَه

ّاركةة٘ انتغزف٘ قةلة٘ رلضةاب  ّقةارة٘ رلنةأمْر عارضةوْ , ّارضةوْ          
 ّل ِ . 

اصتعةاب ارضوْ    صةعاىُ ّر ا ارزّآاا اركثدٗ ارياقق٘ ع -4
ارؾ٣ٗ صوْ  عكز   علٙ مةا رىةةه, ّرفقةا مةا رىةةه       رْ مفز اع عًّ
قتاٌ ّّفقيا رلطاع٘ ّا٢ىقٔا  فق٣ع عنا صْٚ ررك مةً  ا إؾت ا٨ٌ ٍ اىر

ىةه ار ىٔا ّخداتَا را لضف رسقُ ّرا لضف تقة ٓزِ صةةعاىُ, ّقة     
راٌ ارييب ا٤رزو ّرٍا عٔتُ ّعةة  عةةا  ا  ارؾةاذتؽت مقةزب انتثةا      



 138 ..........................................          مكارو ا٤خ٣ق

ُ    نا وت ارضوْ  عةا ّق ّٗ ارة ّارة اٜه ّقة  رةاٌ     ارضةوْ  ارطْٓةا مية
ة  فزٓق٘ ارؾةة  ّتةقٔةاتَةا   ع ٓ ٗ ٓضو  ع مْصٙ اركاظه قٔل٘ صيؽت

لتٙ تشّل ارغنط ّجتف ارؾ٣ٗ انتفزّف٘, ّق  لفلت رتف اذت ٓ  
ّارفقةةةةُ عارزّآةةةةاا ّارفتةةةةاّٚ لتةةةةٙ ر يتيةةةةا عةةةةً سٓةةةةا ٗ ارتةةةةةز   

أطٗمٕا  (:  نا مقْر٘ علةٕ   ر٢ٍّ :ّا٢صتةزا   ا ّطتتار مقْرتؽت
الطذٕ  فىا وَ عىن أغد عمٜ إبمٗظ وَ أُ ٖسٝ ابَ آ ً ضاددّا ٧ٌْ أوس بالطاذٕ   

ٌٔاا ٝ إبماٗظ: ٖاا ٖٔان      ّوت عةقةَا    ((فعؿٜ ِٔرا أوس بالطذٕ  فأطاع ٔلا
( عةً صةز   َنا ص١ال ارؾةا ق   ت( ّثاىٔ(أطاعٕا ٔعؿٗة ٔضذدٔا ٔأبٗة

 ( . (لكجسٚ ضذٕ ٓ عمٜ ا٧زض (:   اختار إعزأٍه خل٣ٔع ّبْاعُ 
  رٌ رمةزِ  نتا صأل ادتلٔا إعلٔط عً صز امتياعُ عً ارضوْ  عة -5

كْىُ رفقا عأٌ ٓقْل:  ٤فقلٔ  علٙ ي و..( عُ راٌ ٓلشمُ رٌ ظتٔف ع
 -رةيةُ ا  –ّركيُ ع ل علٙ ٍذا ادتْاب إؾت  رىا خد ميُ( ّررةك ميةُ   

ةة ٗ  رارةيفط انتةغْفة٘ ّفقة     اظَار ر٥ىا انتذمْم٘ ّرغةا عةً صةْٛ    
ّزتنْعةة٘ خؾةةال مذمْمةة٘ فٔةةُ ٍةةٕ اركةة  ّارفيةةز  :ؽةةفاا قةٔعةة٘ فٔةةُ

 ّارةؾةٔ٘ ّاذتض  .
رنةال فٔةُ ىمةد تةةارٕ     ْ ارتةةارٕ علةٙ ارغةد رْبةْ  ؽةف٘      ّارك  ٍ

إعلٔط ّر ِ عً ارضوْ    عاجتاِ شتلْق مثلُ مةتق اع رْىُ رفقا ميةُ  
 مةٕ  رفقةا مةً عيؾةز ارطةؽت ا٦    يار ارذٖ ٍةْ  ٤ىُ شتلْق مً عيؾز ار

ٍْ اصةتة٣ٛ علةٙ ا  عضةةف    صتة٣ٛ ميُ ّاصتكةار علٙ ي و عا ٍّذا ا
شتارف٘ رمزِ عارضوْ , ّق  صةس ميا ل ٓ  مفؾا عً ررٓل٘ ا٢صتكةار 

 ّا٢صتة٣ٛ وت رّل اركتاب ق مياِ ٤ٍنٔتُ ّع ٗ خطْرتُ . 
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ارتطاّل عذرز ّارفيز ّارتفاخز ٍْ انتةاٍاٗ ّارتةإٍ علٙ ارغد ّ -6
ّقة  ّخبةت ا٦ٓة٘     ,انتياقف ّارفقاٜا ّاريةْا ّا٢لضةاب ّضتةْ ررةك   

ارغزٓف٘ إعلٔط علٙ تفاخزِ عأؽا خلقتُ لةؽت قةال:  خلقةتين مةً ىةار      
رتةٙ    مً قؽت( ّ رت ارزّآاا ارة ٓ ٗ علةٙ رمةُ ّق لةُ فقة     ُّخلقت

رىا ف٣ٌ عً ف٣ٌ عةً   :  ٓا رصْل ا  ( فقال رُ: ربا رصْل ا   
(  رما اىةك عاعةزٍه وت   تضة٘ فقال رُ رصْل ا    ٣ٌ.. لتٙ ع ٯف

أّٖا الٍااع اُ  ( انتي  ْٓو فت  مك٘ فقةال:   اريار( ّؽة  رصْل ا   
اهلل بد أذِم عٍكي نٕٚ اؾاِمٗٛ ٔتفالسِا بئباّٟا  أ٥ أٌكي وَ آ ً عمْٗ الط٦ً 

ٓ  ٔآ ً وَ طني  أ٥ أُ لري مةاو سٓةً ارةاعة ًٓ    ٨( ّقةال ا   عبا  اهلل عباد اتقاا
مىتكرب الفخٕز الرٙ كاُ با٧وظ ٌطفٛ ثي ِٕ ندّا لعذبّا ٤عٕ لتشٗ ارثنةارٕ:   

( ٓةةةين ٓيةغةةٕ رلنتكةة  ّانتفتيةةز علةةٙ  ةةدِ رٌ ٓيمةةز إؾت فةةعار٘ دٗفااٛ
مة رِ وت ٍذا ارةامل ّإؾت ر٢ر٘ خاـتتُ فُٔ رٔةزح ق رِ ٢ّ ٓتواّس علٙ 

   ٗ ٛ   , دِ عك  ا٢صةتة٣ٛ رّ فيةز ّمةاٍةا رعةٕ بةفةز    إؾت ربةا  ّقة  بةا
( فقةةال رةةُ: رىةةا عقةةة٘ عةةً عغةةد ا٤صةة ٖ ّرىةةا وت اذتضةةف      ارةةةاقز  

مياُ وَ كاُ متَ عم٘ عطبك  اُ اهلل زفع با٫ واارقيه مً قْمٕ فقال رُ:  
الٍاع ٖطىٌْٕ ٔقٗعّا إذا كاُ و٤وٍّا ٔٔقع بالكفس وَ كاُ الٍاع ٖطىٌْٕ غسٖفّا إذا 

( ّقةال رعةْ عةة  ا     ن عماٜ أساد إ٥ بتقإٝ اهلل   كاُ كافسّا  فماٗظ ٧ساد فكا   
اُ امل٦ٟكٛ كاُ وطبُٕ اُ إبمٗظ وٍّي ٔكاُ يف عماي اهلل اٌاْ   (:  ارؾا ق 

لٗظ وٍّي فاضتخسز وا يف ٌفطْ باؿىٗٛ ٔال كم فقاه: لمقت  واَ ٌااز ٔلمقتاْ    
اىةُ رةٔط   انت٣ٜكة٘  ( رٖ رخزج ارؾفاا ارضْٛ مً ىفضةُ فةلنةت   وَ طني

 ميَه . 



 140 ..........................................          مكارو ا٤خ٣ق

ّارةؾةٔ٘ ٍٕ اذتنٔ٘ ّارغدٗ ّارضةٕ ذتنآ٘ ارقْو ّرل فا  عً  -7
ارةغةةدٗ ّا٢ىتؾةةار  ةةه صةةْاٛ رةةاىْا ستقةةؽت رو مةةةطلؽت ّصةةْاٛ رةةاىْا    
ظةةةانتؽت رو مملةةةْمؽت, ّ ارةةةةاع تضةةةتةنا وت ارةؾةةةةٔ٘ ارةاقلةةة٘ انتذمْمةةة٘   

( رلةةةامل ّاذتنٔةة٘ ارمانتةة٘ انتغةة١ّم٘, ّقةة  فضةةزٍا سٓةةً ارةاعةة ًٓ      
العؿابٗٛ   (:  ٖ عية ما صةأرُ عةً ارةؾةةٔ٘, فقةال       انتةزّح عةارشٍز 

أُ ٖسٝ السدن غساز بٕوْ لريّا وَ لٗااز بإً آلاسَٖ      :اليت ٖأثي ؾاسبّا عمّٗا
ُ ٖعاني بٕواْ عماٜ    م السدن بٕوْ  ٔلكَ وَ العؿبٗٛ أٔلٗظ وَ العؿبٗٛ أُ و

تعؿم أٔ تعؿم لْ فقد لمع زبق  وَ (: ( ّقال ب ِ رصْل ا   (ال مي
ْ   مياُا٫ اٌ ستةة٘ ارةغةدٗ    ّٓمَةز مةً عةة  ٍةذِ ارزّآةاا     ( (واَ عٍقا

ٔط مةةً ارةؾةةةٔ٘ انتذمْمةة٘ وت ارغةةز  ا٤قةة ظ ّاٌ     رةةّمةةْ ٗ ارقةٔلةة٘  
ارتةؾف انتذمْو ٍْ اذتنٔ٘ ّاريؾزٗ ٤عياٛ عغدتُ رّ عل تُ رّ ستلتُ رّ 

 مةارفُ عارةاقا ّارمله ّع٣ لس. 
اىتقا ا إرُٔ, ٍّةْ  ّاذتض  ٍْ ـتين سّال اريةن٘ عً ارغد ّـتين  -8

مً رماٜه ا٤خ٣ق ّرراٜا اريفْظ, ّما ّقة  ارلةةؽت إعلةٔط وت ارطةز      
( لةؽت خلقةُ ا  ّعةزفُ ّرزمةُ عةأمز      ّارلةً إ٢ مً لضة ِ ٦ و   

ً  –انت٣ٜك٘ ّإعلٔط عارضوْ  رةُ, ٍّةذا ا٤ثةز اركةةد      إفتةا   -ارطةز  ّارلةة
ٓةلةةه عةة ٗ  يةةُ ّر  علةةٙ إعلةةٔط مةةً ٍةةذِ ارزرٓلةة٘ اريفضةةٔ٘ ارتةٔثةة٘ ّم    

رّل رىةةف  -ّىةةةه مةةا قٔةةا–َا ّقةة  قٔةةا الةؽةةلقارتَةةا ّصةةْٛ عاقةةة٘ 
 عُ وت ارضناٛ ٍةْ لضة  إعلةٔط ٦ و, ّرّل رىةف عؾةٕ ا       عؾٕ ا 

 عُ وت ا٤ر  ٍْ لض  قاعٔا  اعٔا .
( علةةٙ تغةةزٓا ا  إٓةةاِ عةةاريةْٗ ارَٔةةْ  ىةٔيةةا ستنةة    ّقةة  لضةة 

ُٛ اّ٘ٙك٣ُ       ّارقزيٌ فيشرت وت ارقزيٌ يٓ٘ فَٔه تذمَه   َٜكب آَركب٤ُ َٞ ا١َّ٘كبَس َلَٙك٩  ْٚ ٬َْؾُسكُد٦ َأ
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, رنا ىشرت يٓ٘ رخزٚ تذو عة  رٍا اركتاب عي ما 54( اريضاٛ:ِٜٟ ٌَْع٣ِِٙ
ـتيْا ارت ا  كت  انت١ميؽت ّكتاعة٘ انتضةلنؽت لضة اع نتةا رتةاٍه ا  مةً       

َِٕزكبِة     ىةن٘ ار ًٓ ارقةْٓه فقةال صةةعاىُ:      ِٗ اْ٘ ْٟ َأ٤ْك ِّك َِٔض٭كٌر   َّ ِّكٟ َثْمكِد     ٦َ  ُٕٛ ٠َ٦َُّ َ٘ك٧ْ ٬َكُر

  ُّ ُٛ اَْ٘ؾك َٟ ٥َُ٘ك َٜب َرَج٭َّ ِّٟ َثْمِد  ْٟ ِل١ِد َأ٠ٍُِس٥ِٛ  ِّ َُّٔبًَا َؽَسدًا   ْٛ ُٕ َٝب٠ِ , ّارزّآةاا  109(ارةقةزٗ: ..ِا٬
اؿطاد  ارزّآ٘ انتغةَْرٗ   ارغزٓف٘ وت رو اذتض  رثدٗ ب اع ّوت مق متَا 

اؿطاد   رّآ٘ رخزٚ عيُ  ـ(:   ( ّوتمياُ كىا تأكن الٍاز اؿطمٖأكن ا٫
( ّوت رّآ٘ عً رعٕ عة  ا  ارؾةا ق  (ٖأكن اؿطٍات كىا تأكن الٍاز اؿطم

   :)    ّقةال   آفٛ الادَٖ اؿطاد ٔالعذام ٔالفخاس )  )  اتقإا اهلل ٥ٔ
 ( .وطد بعككي بعكّا

بلةُ قةال رعةْ    ثه اٌ ٍياك فزقاع مةيْٓةاع عةؽت اذتضة  ّعةؽت ارغةطة٘, ٤ّ     
اُ املاا٤وَ ٖ اابط ٥ٔ وطااد ٔاملٍااافق وطااد ٥ٔ  (:   ق  عةةة  ا  ارؾةةا

ٍةةْ ـتةةين سّال اريةنةة٘ عةةً اثضةةْ    -رنةةا ررزىةةا–( فةةاٌ اذتضةة  ٖ اابط
اذتاص , ّارغةط٘ ٍْ ـتين لة ّث اريةنة٘ ر ٓةُ ّلؾةْ ا      إؾتّاىتقا ا 

 . ين سّا ا عً ؽالةَاعي ِ مً  ٌّ ـت
اا اذتضة   ّٓمَز مً عةة  ا٤خةةار اٌ انتةذمْو اثةزو رةٔط ٍةْ ر      

ؿتةيةٙ ارةةتنين ارقلةةيب ارةةاقين عةةا ٍةةْ إظَةارِ مةةً ارةةةاقً إؾت ارتةةارج    
عا٤فةال ّا٤قْال ّاذتزراا, ففةٕ خة  لتةشٗ عةً لتةزاٌ:  ث٣ثة٘ مل       
ٓيج ميَا ىيب فنً  ّىُ: ارْصْص٘ وت ارتفكز وت ارتلس ّارطدٗ ّاذتضة ,  
إ٢ رٌ انتةة١مً ٢ ٓضةةتةنا لضةة ِ( ٍّةةذا ارتةة  ٓةة ل علةةٙ رٌ اذتضةة       

 إؾتقارٟ علٙ اريفط ٢ ستار٘, ركً انتة١مً ٢ ٓضةتةنلُ ٢ّ ٓمَةز رثةزِ     
زفع عَ أويت اؿطد وا (:  ارتارج عةة  بْارلُ, ّقال رصةْل ا    
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اٌ اذتضة  مةا    إؾت..( ّمةً ٍيةا رٍةف عةة  ارفقَةاٛ      ي ٖ ّس بمطاُ أٖٔد
 او ؽف٘ وت ارةاقً رٔط  زاو ٢ّ ٓأثه ؽالةُ لتٙ تمَةز يثةارِ علةٙ    

ُ مةةً رضةةاٌ رّ ٓةة  رّ ضتٍْنةةا, ّوت عةةة  ارزّآةةاا ارغةةزٓف٘:   بْارلةة
( رٖ غتةزج  أُ ٥ ٖب ٘ ث٦خ يف امل٤وَ لْ وٍَّ كسز  ٔكسدْ وَ اؿطد 

ض  ارقاٜه وت ىفضةُ رةْ مل ٓقؾة  ؽةالف اريةنة٘ عضةْٛ ّمل       مً إثه اذت
ث٦ثٛ ٥ ٖطمي وٍّا ّوت رّآ٘ رخةزٚ:    ,ٓمَز إؾت ارتارج يثار لض ِ ضتِْ

ٔإذا  ست فااوضٔ إذا تطٗٓا ( قٔا: فنا ىؾي ل قةال:   ٚ ٔاؿطد ٔال َالطري :أسد
 ( .ٔإذا  ٍٍة ف٦ ؼقق سطدت فاتبٔغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تسى اهلل انرمحٍ انردُى
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َٝسِّ   َٟ اْ٘ ِٜ  ُٞ ُٚ اَِّ٘ي٪ ٬ََزَخجَُّؽ٣ُ ا٘تَّْ٭َؽب ٧ُّ َٝب ٬َ َٔ َٞ ِا َّ  ٧ُٜ َٞ ا٘رَِّثب َ  ٧ُّ٬َ ٧ُُٙٔ َٟ ٬َْؤ اَِّ٘ي٬

َٓ ِث ٧َِْٜلَفٌخ ََِ٘ َٟٝ َعبب٢ُ  َٚ ا٘رَِّثب ٌَ َّ ا٣ُّٙ٘ اَْ٘جْ٭َك ٦ََؽرَّ ُٗ ا٘رَِّثب ٦ََأَؽ ِْٜض َِب٧ُْ٘ا ا٠ٝب اَْ٘جْ٭ُك   ْٛ َؤ٥َُّ٠
 ْٛ ٤ُ َِ َٓ َأْهَؾبُة ا١َّ٘ب ٌَُؤ٦َْ٘ـِئ  ََ ْٟ َلب َٜ ُْٜر٢ُ ِا٩َ٘ ا٣ِّٙ٘ ٦َ ًَ ٦ََأ َٜب َسَٙ  ٣ٌََُٙ ٌَب٠َز٩َ٥َ  َّث٣ِِّ   ِّٟ

َٞ  (ٌِ٭٥َب َخبُِ٘د٦
 ٍذِ ا٦ٓ٘ ارتامضة٘ عةة  ارضةةةؽت فةْق انتةاٜتؽت مةً صةْرٗ ارةقةزٗ         -1

مً رعاظه صْر ارقزيٌ ّرللَا ٤لكاو  ارياسر٘ وت انت ٓي٘ انتيْرٗ, ٍّٕ
ا  ّقْاىؽت عزعُ, ّق  ّقةت ٍةذِ ا٦ٓة٘ ارغةزٓف٘ ّصةه يٓةاا ع ٓة ٗ       
تكفلت عٔاٌ رلكةاو ا٨ىفةاق ّارزعةا ّارة ًٓ رٖ ارقةز , ٍّةٕ الة ٚ        

ٓةةاا انتتكفلةة٘ رتعةةذٓز ا٤مةة٘ ّإعةةةا  رفزا ٍةةا عةةً ارتةةةام٣ا    تلكةةه ا٦
ارزعْٓ٘ انتت اّر٘ وت ادتاٍلٔ٘ عؽت ارَْٔ  ّانتغزرؽت ّىمةاٜزٍه, ّتتقةنً   
تؾْٓز انتزاعؽت عأعغ  ؽْرٗ ّتزف  عةَتَه عأع  رفة  ّتفةت  عةاب    

 ارتْع٘ نتً بَا اذتزم٘ إرا علغُ ارشبز ّّؽلُ ارْعي. 
ارقةزيٌ اركةزٓه ّاركتةاب اذتكةٔه رغة ٗ      ّق  تة  ا يٓةاا ارزعةا وت   

ا٢ٍتناو عغأىُ ّرضْٛ عاقةتُ ّفضا  يثارِ علٙ ا٤فزا  ّعلٙ استن  وت 
ُ ا٢قتؾا ٓ٘ ّا٢بتناعٔ٘ ّا٢خ٣قٔة٘, ٍّةذِ ا٦ٓة٘ إلة ٚ     ْاىةكتٔ  ب

تلكه ا٦ٓاا, رّٚ ثق٘ ا٨ص٣و وت  اركاوت( عضي  ؽةعٔ  عةً مساعة٘    
 ز(: رىةٕ ررٓةت ا  تةةاؾت قة  ررة     اىُ قةال ٤عةٕ عةة  ا  ارؾةا ق      

(:  رّ تةة رٖ مل ررةةكل( قلةةت ٢, ارزعةةا وت  ةةد يٓةة٘ ّرةةزرِ فقةةال   
ارقزفة٘   :انتةزّحعة قال  ر٣ٝ قتتي  ارياظ مً اؽطيا  انتةزّح( ّٓةين 

 اذتضي٘ ارتارؾ٘ رْبُ ا  ّارتارٔ٘ مً ارزع  اذتزاو . 
 -(:(ارذًٓ ٓأرلٌْ ارزعا   -2
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ةيٙ مت اّل ا٢صةتةنال ٍّةْ إرتقةاو ارطةةاو     ّح انتا٤را: رفي مةز
س را ِ, ّانتقؾْ  ميةُ ٍيةا مةيةٙ ريةاٜٕ كتٔةا ٍةْ مطلةس ارتؾةزح         ّإ

ّصةةاٜز ّبةةِْ ا٢ىتفةةا  عةةُ, ٢ّ ٓةةزا  ميةةُ    ّٕٛعنةةْو ارتضةةله علةةٙ عةة 
خؾْـ ا٤را ّا٢عت٣ , ّإفتا خؾؿ ارتةةد عُ ٤بةا رْىةُ الة ٚ    

ٍّٕ  آة٘   ,ّاصتكثارٍاارغآاا ارةمنٙ مً تينٔ٘ ا٤مْال ّاصتشا تَا 
عنْمٔةة٘ ٓقؾةة ٍا كتٔةة  ارةغةةز ٍّةةْ ٍةة ح ٓةتغٔةةُ اسنةةْ  ّٓتْخةةاِ      
ادتنَْر, ٍّْ خب٣ح عاقٕ ارغآاا ّا٤ٍ اح فاىَا ختتلا مً عيؿ 

يخز لضف ر زافَه ّّفس التٔاباتَه انتْبْ ٗ عية  رةا ّالة      إؾت
 ميَه .

سٓةا ٗ   ّارزعا وت ارلغة٘ ارةزعٔة٘ ٓةةين ارشٓةا ٗ علةٙ ا٨قة٣ق رٖ رةا        
ٍٕ رعا, ركً ارغز  ا٤ق ظ اؽطل  علُٔ مةيٙ شتؾْؽاع ىْفعُ عً 

 قزٓف اٌ عاٛ ا  تةاؾت.
, ((٢ ٓقْمٌْ إ٢ رنا ٓقْو ارذٖ ٓتيةطةُ ارغةٔطاٌ مةً انتةط       -3

ٓةةة٘ عتتنةةةا وت ٍةةةذا ارْؽةةةا ارقزيىةةةٕ رلنةةةزاعؽت مةيةةةٔؽت مل تْفةةة  ا٦
فتكٌْ ا٦ٓة٘  ذرز متةلس ارفةا  ٓقْو( انتقؾْ  ادت ٖ ميَنا لٔ  مل ت

 -زتنل٘ ّقاعل٘ رلتفضد عكا ّال  مً انتةئؽت ٍّنا:
٢ ٓقْمةةٌْ مةةً قةةةْرٍه عيةة  عةةةثَه ميَةةا رلعضةةاب ّعيةة      :ا٤ّل

مثا اسيةٌْ انتيةةْل ّانتؾةزّ  وت عةامل ارة ىٔا      عيَا رلنةا  إ٢ ىغزٍه 
عيةة ما تيتاعةةُ اذتارةة٘ ارتاؽةة٘ ّٓقةةْو متيةطةةاع مةةً مضةةُ خةةةه عغةةْاٛ ٢  

 ّ ٢ ٓيةةتمه تؾةةزفاع ٢ّ تضةةتْٖ رةةُ لزرةة٘, ٍّةةذا انتةيةةٙ     َٓتةة ٚ صةةة٣ٔع 
اثتنا ق  ارتةشو عةُ كتَةْر انتفضةزًٓ  ةذِ ا٦ٓة٘ مةتقة ًٓ اٌ انتزاعةٕ         



 145 ..........................................          مكارو ا٤خ٣ق

و مً ق ِ عي ما تقْو ارقٔام٘ عةةَٔاع عانتؾةزّ  وت عةامل ارة ىٔا ٓقةْو      ْٓق
ّٓضةةقه رّ ٓقةةْو ّٓتيةةةه ّرأىَةةا ع٣مةة٘ بةلةةَا ا  رلنزاعةةٕ وت عةةامل  

رٍا اثغز عَا فٔةزفْىُ اىُ مً ررل٘ ارزعا وت ارة ىٔا عَةذِ   ا٦خزٗ رٔتنٔشِ 
إرا عةثْا مً قةةْرٍه   :ارة٣م٘ انتيتلف٘ عً لال عاقٕ ارةؾاٗ ّاسزمؽت

ْٛ ِاَ٘كك٩ ٠ُُصككٍت  خزبةةْا مضةةزعؽت إؾت اثغةةز   َٔككَؤ٥َُّ٠ َٟ اَْ٘ؤْعككَداِس ِسككَرالًب  ِٜكك  َٞ َٚ ٬َْخُرُعكك٧ ٬َكك٧ْ

 َٞ ْٛ *٧٬ٌُُِع٧ ٤َُُ َٞ      َخبِشَمًخ َأْثَصب َٔكب٧٠ُا ٧٬َُلكُد٦ ُٚ اَّ٘كِي٪  َٓ اَْ٘٭ك٧ْ ََِ٘ك ٌََِّ٘خ   ْٛ , 44-43(انتةةارج َرْر٥ُُّ٤َ
ّقٔا اٌ ا  صةةعاىُ ٓزعةٕ ا٤مةْال اثزمة٘ ارة  ارلةَا وت عةامل ارة ىٔا         
ّٓةةثةةُ ٓةةْو ارقٔامةة٘ قةة  اىتفيةةت عطيةةُ رةةاذتةلٙ رلنةةا قةةاو تةثةةز ّصةةقه  

ّرّٖ عةً   ,خَةا ّرلنا لاّل ا٨صزا  مل ٓقة ر علٔةُ رثقةا عطيةُ ّاىتفا    
( نتةا رصةزٖ إؾت ارضةناٛ ررٚ رقْامةاع     رٌ رصْل ا   ( ارؾا ق  

(: ٓزٓ  رل ٍه رٌ ٓقْو ف٣ ٓق ر علٙ ارقٔاو مً عمةه عطيةُ فقةال     
( ٍة٢١ٛ  ارةذًٓ ٓةأرلٌْ ارزعةةا ٢    مةً ٍة٢١ٛ ٓةا ب أٜةال فأباعةةُ      

 ٓقْمٌْ إ٢ رنا ٓقْو ارذٖ ٓتيةطُ ارغٔطاٌ مً انتط(. 
ٓقْو انتزاعٌْ وت لٔاتَه ارة ىٔا ّوت مةٔغةتَه ا٢بتناعٔة٘     ارثاىٕ: ٢

ٛ٭ متْاسىةةاع, ّمةيةةٙ ارقٔةةاو لٔيٝةةذ ٍةةْ   قٔامةةاع ؽةةعٔعاع ٢ّ ٓضةةتٌّْ اصةةتْا
اريَةْ  انتتةةارح وت ارتةةام٣ا ّارقٔةاو انتةَةْ  وت ا٢جتةاراا ٤بةةا       

, رٖ 25اذت ٓةة :( رٔقةةْو اريةةاظ عارقضةةه( انتةةةاؼ ىمةةد قْرةةُ صةةةعاىُ  
٘ ىمةةد انتؾةةزّ  ّعةةةُٔ  عٕ وت تةام٣تةةُ ّاجتاراتةةُ ارزعْٓةة اعارةةة ل, فةةانتز

وت رفةارةُ ّوت   وت لزراتةُ ّوت عة و ا٢ىتمةاو   انتيةْل وت عة و ا٢صةتْاٛ   
 إؾتع و ادتزٖ علٙ ّفس ارفطزٗ ا٨ ٔة٘ انتْ عة٘ عية  ارةغةز ّار اعٔة٘      

ارتةةةاّ  انتتةةةارح عيةة  ارةقةة٣ٛ عطزٓةةس ارةٔةة  ّارتوةةارٗ ّعْاصةةط٘        
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ُ هتً ٍٕ عية ِ مقاعةا عةْ  مةً انتةال ٓرتافةٔاٌ       اصتعؾال التٔابات
علُٔ ّٓتفقاٌ عُ ٍّذا ما ٓضنٙ عارةٔ , ركً انتزاعٕ غتزج عتةام٣تةُ عةً   
مْافق٘ ارفطزٗ لؽت ٓأخذ فةا ما ٓةطٕ مً  ٌّ مقاعا رنً ٓغةرتٖ  

ٓقز   ٓياراع  رّرّ ٓةٔ  رٔلْ مً اذتيط٘ عكٔلًْٓ رّ قياع مً ارزس عطيؽت 
ةةاّ  تزفقةُ ارفطةزٗ اريشَٓة٘ ٍّةْ َٓة و رصةط        ّٓأخذ  ٓيارًٓ, اىةُ ت 

زاعةةٕ وت مةاّفةةاتُ  انتةٔغةة٘ ّغتةةةه اقتؾةةا  ا٤مةة٘ خةةةه عغةةْاٛ, ّانت     
 ِ انتال ّؽزعُ ارزع  اذتزاو ّصار علةٙ خة٣ح   ةةّم آياتُ لٔ  إصت

ارفطزٗ ا٨ ٔ٘ ارقْقت٘ ّبةزٚ عةكةط انتؾةلع٘ ا٢بتناعٔة٘ ارةامة٘ ٍةْ       
ّصكياتُ ّر ةاتُ ّاى فاعاتةُ   ٓتيةه ىمد خةه انتؾزّ  ّختتا لزراتُ

اخت٣ل انتيةةْل انتنضةْظ ٍّةذا ارتيةةه ّا٢خةت٣ل عية ٍه ىمةد مةا         
٣ٓلي عْفْا  وت سماىيا وت لزراا انتْرةؽت عأعنةال  ارةْرؽة٘( ّوت   

 تؾزفاا انتغزمؽت عأرةاب انتقامزٗ . 
ٍّةذا مةً يثةار ختةةطَه     ((, ٔذلك بأٌّي بالٕا: إمنا البٗع وجن السبا   -4

كةةزٖ ّاخةةت٣ ه ارةةذٍين رٌ ٢ ٓفزقةةْا عةةؽت ارةٔةة  ّعةةؽت ارزعةةا ّرٌ     ارف
( ّرٌ ٓتةوةةْا مةً افةرتاق ارةٔة  عةً      إمنا البٗع وجن السبآطزلْا عةةَ٘   

رٌ ارةٔة    زًٓ علةٙ ارتغةزٓ  اخةت٣ح لكنَنةا مة      ارزعا وت اذتكةه ميكة  
ّارزعةةا وت تؾةةْرٍه انتتيةةةه ّالةة  ّوت تفكدٍةةه انتيتةةا متعةة  ّرةةأٌ  

تزكتاٌ تفكدٍه ٓقْل: رنا ظتةْس وت عةزٓةتكه عٔة  مةا     رضاٌ لا ه ّ
ٓضْٚ  رٍناع ع رٍنؽت مث٣ع ٓيةغٕ رٌ عتكةه عةزعكه جبةْاس عٔة  رٔلةْ      
مً اذتيط٘ ٓضْٚ  رٍناع عكٔلًْٓ مً اذتيط٘ ٓضْٓاٌ  رٍنةؽت لةا٢ع رّ   
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ً ارةذٍف رّ  مة م١ب٣ع ّٓيةغٕ رٌ حتكه عزٓةتكه جبةْاس مةا رة٘ مثقةال    
 ٍّكذا. ,م١ب٣ع رّرّ ارفق٘ لا٢ع  ارفق٘ ؿتثقارؽت مً ارذٍف

ّعارغْا وت ختةطَه ارفكزٖ ّاخةت٣ ه ارةٔةاىٕ لتةٙ خةارفْا ارةيمه      
ارك٣مةةٕ ارؾةةعٔ  وت ارتغةةةُٔ ّاررتتٔةةف ارة٣ ةةٕ ارةزعةةٕ وت ارتنثٔةةا     
ّقارْا:  إفتا ارةٔة  مثةا ارزعةا( مة  رٌ ؽةعٔ  ارةٔةاٌ ّقةْٓه ارتةةةد رٌ         

ارذٖ –مثا ارةٔ   -لزمُ ا٨ص٣و ارذٖ–ٓةكط انتثال ّٓقال: إفتا ارزعا 
لتٙ ٓؾ  ميَه ارتةوف ّا٢ىكار علٙ عزٓة٘ ارةزلتً   -رللُ ارقزيٌ

ّقاىٌْ ارفطزٗ, ٍّذِ مةارغ٘ ّسٓا ٗ وت ارتةةه ارفكةزٖ ّعة و ا٢ٍتة اٛ     
ارؾعٔ  لٔ  ع ّا عً عارذ اعتقا ٍه وت لا ارزعةا عَةذِ انتقْرة٘     إؾت

اع ّقاعةة ٗ رةةةدٗ مضةةتقزٗ  لةةؽت بةلةةْا لةةا ارزعةةا رؽةة٣ع ّقاىْىةةاع مزتكةةش  
فقاصْا علُٔ ارةٔ  ّعةةَِْ عةُ ّقةارْا:  إفتةا ارةٔة  مثةا ارزعةا( قةال اعةً          
عةاظ  ر ( :  راٌ ارزبا ميَه إرا لا  ٓيُ علٙ  زقتةُ فطارةةُ عةُ,    
قال انتطلْب ميُ رُ: س ىٕ وت ا٤با ّرسٓة ك وت انتةال فٔرتافةٔاٌ علٔةُ     

: ٍنا صةْاٛ, ٓةيةٌْ عةذرك اٌ    ّٓةن٣ٌ عُ, فإرا قٔا  ه: ٍذا رعا, قارْا
ارشٓا ٗ وت ارثنً لال ارةٔ  ّارشٓا ٗ فُٔ عضةف ا٤با عية  ستةا ارة ًٓ    
صةةْاٛ, فةةذمَه ا  عةةُ ّرذتةةس ارْعٔةة  عَةةه ّخطةةأٍه  وت ررةةك عقْرةةُ      

 صةعاىُ. 
 -:(ٔأسن اهلل البٗع ٔسسً السبا  -5

ٍةةذا قةةاىٌْ ا  ّىمةةاو عةةزعُ ّتؾةة ٓس ارةقةةا ٍّةةْ اىكةةار رلغةةةَ٘  
, ّ ف  رلنغكل٘ انتٍْْم٘ ّر  علٙ ارتضْٓ٘ انتشعْم٘ عؽت ارةٔ  انتطزّل٘

 ّارزعا ٍّْ تأرٔ  رقاىٌْ ارفطزٗ اريشَٓ٘ . 
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٤ىُ علٙ ّفس ارفطزٗ انتضةتقٔن٘ وت اصةتثنار ا٤مةْال     رلا ا  ارةٔ 
 ّلفمَا ّتينٔتَا . 

ّلةةزو ا  ارزعةةا ٤ىةةُ علةةٙ  خةة٣ح ارفطةةزٗ ارقْقتةة٘ وت ا٨بعةةاح     
شاس ٤مْال ارةةا  ّ ضف ارتعلٔا ارذٍين ارة قٔس قتكةً   ّارمله ّا٢عت

رٌ ٓفَه مً ٍذِ ادتنل٘ انتضتيكزٗ رغةَتَه مةيٙ فارقاع ّهتٔشاع عةؽت ارزعةا   
اثكْو  زمتُ ّعةؽت ارةٔة  اثكةْو  لٔتةُ عةة  عطة٣ٌ ارقٔةاظ انتشعةْو         

ا ارةٔ  مثا ارزعا( ٍّْ إٌ مً عةا  مةا ٓضةْٚ  رٍنةاع عة رٍنؽت فقة         افت
رةةةؽت انتةٔةةة٘ مقاعةةا ارةة رٍنؽت ّعةةا ل ارضةةلة٘ انتغةةرتاٗ عةةةْ    بةةةا ا

ٖ ار رٍنؽت ّلؾا اررتافٕ عٔيةُ ّعةؽت ؽةالةُ     تةامةا مةةُ علةٙ     ارةذ
ٍذِ انتةاّف٘ م  ارةله ّارتْبُ إؾت ارقٔن٘ ارضْقٔ٘ انتت اّرة٘ ّارةةْ    
ارةةْاقةٕ انتتةةةارح فؾةةارا انتةاّفةة٘ عةةؽت ٍةةذِ ارضةةلة٘ ّعةةؽت ٍةةذًٓ      

ّقتٝذ ٢ّ ابعاح ٢ّ ظله, ركً رْ عةا  ارة رٍه   ف٣ اعتشاس  ,ار رٍنؽت
عارةة رٍنؽت فقةة  ررةةا رلةة  ارةة رٍنؽت عةةْ   رٍنةةُ ّارةةا ارةة رٍه   
ا٦خز مةً  ٌّ مقاعةا ّمةً  ٌّ عةْ  ّمةً  ٌّ رضةف ّمةً  ٌّ        

ٍّكةذا لةال    ,ع ل ٍّذا ظله ّاعتةشاس ّإبعةاح عأخٔةُ انتضةله اثتةاج     
 عاقٕ ا٤مثل٘ .

( عتنز فقةال:  ْل ا   رص رخزج مضله عً رعٕ صةٔ  قْرُ: رتٕ
ما ٍذا مً ـتزىا, فقال ربا: ٓا رصْل ا  عةيا ـتزىا ؽةاعؽت عؾةا  مةً    

–(:  ررك ارزعةا, ر ِّ ثةه عٔةةِْ ـتزىةا     ٍذا ارتنز, فقال رصْل ا   

ثةه اعةرتّا ريةا مةً ٍةذا( ٍةذا ٍةْ         -رٖ عثنً شتؾْـ ّعةْ  مةةؽت  
ٍز ٍّةةْ رٌ ٢ اذتةةا اريةةاب  انتغةةزّ  وت تةةةام٣ا استنةة  انتضةةله ارطةةا 
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ٓضتة رْا ارتنز ادتٔة  عتنةز ر ٟ مقةاعا رّ ضتةْ ررةك, ّمةً ٍيةا رمةز         
  ٖاصتعؾلِْ ؿتةاملة٘ رعْٓة٘ فاصة ٗ ثةه    ( رٌ ٓز ّا ارتنز ادتٔ  ارذ 

ٓيغ١ّا عٔةؽت ٓةٔةٌْ ارتنز ارزاب  إرَٔه عثنً ّٓغرتّا عذاك ارثنً ـتزاع 
طزٓةةس ارةٔةة  بٔة اع, ٤ٌ ا٤ّل اصةةتة ال رعةةْٖ ستةةزو ّارثةةاىٕ اصةةتة ال ع 

 اذت٣ل. 
اهلل ٔواَ عاا     إ فىَ داٞ وٕع ٛ وَ زبْ فاٌتّٜ فماْ واا ضامف ٔأواسٓ       -6

 . (فأٔل٠ك أؾشاب الٍاز ِي فّٗا لالدُٔ
باٛ مْعم٘: رٖ علغُ ارْعي ارزعةْعٕ ّّؽةلُ ا٨رعةا  ا٨ ةٕ رٖ     

ُ ٌ مل ٓكً مطلةاع ّعارفاع ؿتزا  رعة عله عُ عة  ادتَا ّاقل  علُٔ عة  ر
 .  ّسبز عزعُ

فةةاىتَٙ: رٖ فةةاتةي ّاىشبةةز عنةةا سبةةزِ ا  ّاعتةةة  عنةةا ىَةةاِ ا      
 ّتاب إؾت رعُ هتا لزمُ ّميةُ . 

 فلُ ما صلا: رٖ ما مقٙ ٍْ رُ رٖ ٢ ١ٓاخذِ ا  ّٓةفْ عيُ. 
ا : رٖ عةةأىُ مْرةةْل إؾت مغةةٔٝ٘ ا  ّإرا تةةُ صةةةعاىُ      إؾتّرمةةزِ 

اٛ مل ٓقةلةَا, ركةً   عتكه فُٔ ؿتقتقةٙ ع رةُ فةاٌ عةاٛ قةةا تْعتةُ ّاٌ عة       
مقتقةةٙ رلتتةةُ ّبةةْ ِ ّرطفةةُ رٌ ٓقةةةا ارتْعةة٘ ّٓةفةةْ عةةً ارضةةٔٝ٘ إرا  
ّب  صةعاىُ ارز ة٘ ارؾا ق٘ ّارةشقت٘ انت١رة ٗ مةً عةة ِ علةٙ ا٢تةةاظ      

 ّا٢ىتَاٛ ّا٢ىشبار ّا٢عتةا  عنا لزمُ ّميةُ . 
ّمةةً عةةا : رٖ مةةً ربةة  إؾت لارتةةُ ارضةةاعق٘ ّقزٓقتةةُ انتتق مةة٘ وت     

عةةْٖ رّ وت  ةةدِ مةةً اثزمةةاا عةةة  ا٨قةة٣  علةةٙ ارتعةةزو  ارتةامةةا ارز
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ّا٢ىتةةةاِ إؾت انتيةة  اصةةتعس ارةةةذاب ارةة اٜه ّارةقةةاب ارتارةة  وت اريةةار     
 ّعٝط انتؾد . 

ٌ ٍذِ ادتنل٘ ارغزٓف٘ تتقنً قاىْىاع بشأٜاع عاماع ّتغزٓةاع ّارماٍز ر
 ا لزمتةةُ ادتنةةا ارضةةاعق٘ ّىةة  ا ٔةةاع عةةام٣ع فةة٣ غتةةتؿ عارزعةةا ارةةذٖ  

رلٔةةُ, عةةا ٍةةْ مةةْر  خةةاـ ّمؾةة اق شتؾةةْـ  ُٔ ّتْعةة ا يلؿتضةةتع
حت ثت عيُ ا٦ٓ٘ ثه رعطت ٍذا ارقاىٌْ ادتشاٜةٕ ارغةاما انتيطةةس علةٙ     
ٍذا انتةْر  ارتةاـ ّعلةٙ  ةدِ مةً اثزمةاا ا٨ ٔة٘ إرا بَلةُ ارةةة           
ّعلغتةةُ مْعمةة٘ ارةةزب ّسبةةز ارغةةز  فةةاىشبز ّاتةةةي رّ عةةا  ّارتكةةف, 

 ٔ٘ ّاتةي عفٕ عيُ, ّمةً عةا  ّاقةرتح اذتةزاو     فنً باٛتُ انتْعم٘ ا٨
 صتعس اريار اثزق٘ ّارةقْع٘ ارتار ٗ ار اٜن٘ . إ ّرؽزٯ
مةٔه ا٢قتؾةا  اذتة٣ل    ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ قاىٌْ ا ةٕ عمةٔه رتي    -7

 ّتية ٯ   قتةاٌ ّزتنة  ا٨صة٣و, إىَةا حتلةا ارةٔة  ّحتةزو ارزعةا        وت زتتن  ا٨
 ر  ّارةذاب ار اٜه .عورلٕ ارزعا ّتة ٍه عارةقاب ارتا

عةؽت قةزفؽت رلة ٍنا عةاٜ  ّا٦خةز مغةرتٖ        ّارةٔ  ٍْ عقة  مغةزّ   
رةُ وت مقاعلةَا,   ال ّمةاّف٘ صلة٘ ٓزٓ ٍا عثنً ٓةذٓتقنً مةا ر٘ مال ؿت

ٍّْ قزٓس عق٣ٜٕ ر٣صرتعاا ّتينٔ٘ ا٤مْال ق  الا ا  صلْرُ عَذا 
إؾت انتةاّفةاا  ارةنْو ارقزيىٕ, ّمً ارقزٓةف بة اع رْىةُ تةةةداع مغةداع      

 اثلل٘ ّانتتابزاا انتغزّع٘ وت ا٨ص٣و . 
ّارزعا ٍْ عق  مةغْ  ّمةامل٘ ستزم٘ عةؽت قةزفؽت رلة ٍنا مزاعةٕ     
ٍّْ ارذٖ ٓةغٕ سٓا ٗ رمْارُ عغد ما رللةُ ا  ّارطةزح ا٦خةز مرتاعةٕ     

 ٍّْ ارذٖ عتتاج انتال ّٓقةا انتزاعاٗ.
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  ْ -ضةةنآّ٘ ارضةةاعق٘    وت ارغةةزآ  ارّارمةةاٍز اٌ حتةةزو ارزعةةا مْبةة
تة اّل رتةاعَةا ارزعةا    ّٓخاؽ٘ ارغزٓة٘ انتْصْٓ٘ ّار ٓاى٘ ارَْٔ ٓة٘ ارة    

ّقةة  لكةةٙ ارقةةزيٌ اسٔةة  حتزقتةةُ وت   -ررثةةز مةةً  دٍةةه ظلنةةاع ّعؾةةٔاىاع 
( ّلكةٙ  ٔألرِي السبا ٔبد ٌّٕا عٍْ  160عزٓة٘ إرَْٔ  وت صْرٗ اريضاٛ: 

ذلاك    75عنةزاٌ: اصتع٣ ه ررا رمْال ارةزب عارةاقا وت صةْرٗ يل  
( ّقة  رةاىْا ٓشعنةٌْ رٌ ارتعةزٓه     بأٌّي بالٕا لٗظ عمٍٗا يف ا٥واٗني ضابٗن  
ط علةَٔه صةةٔا ّم١اخةذٗ    ٔؽت فلة ٔلشتتؿ عأرا رمْال إخْتَه ا٢صزاٜ

 . -رٖ رٍا مك٘ رو ارقزٚ–وت رمْال ا٤مٔؽت 
ٓمَز مً صٔاق ا٦ٓ٘ اركزقت٘ ّىضس مفز اتَا ّقارف ررفاظَا اىةُ   -8

ا قزيىٕ عتعزٓه ارزعا ّحتلٔةا ارةٔة  فتةقةةُ اىكةار انتةزاعؽت      ق  صةقَا تيشٓ
عةة ِ   ٛ( فوةا إمنا البٗع وجان السباا   ًٓ  ؽت ّاعتةاِ ادتالّتةوف ادتاٍل

 (. ٔأسن اهلل البٗع ٔسسً السباتأرٔ  ارتعلٔا ّتْرٔ  ارتعزٓه  
١َُٜكك٧ْا َ  َرككّمةةً ارقزٓةةف بةة اع رٌ ٓكةةٌْ قْرةةُ صةةةعاىُ    َٟ آ ٧ُُْٙٔا ٬َككب َأ٥َُّ٬ككب اَّ٘ككِي٬ ْؤ

  ْٛ ُٕ ِّكك١ ًََح َلككٟ َرككَراٍض  َٞ ِرَغككب ُٕكك٧ ِٗ ِا َّ َأٞ َر ْٛ ِثبَْ٘جبِؼكك ُٕ ْٛ َثْ٭كك١َ ُٕ ْٜكك٧َاَ٘ , ٍةةْ ارتيشٓةةا 29(اريضةةاٛ:َأ
ا ارتوةةارٗ عةةً تقةة و ذتةةا ارتوةةارٗ ّللٔةة٘ ارةٔةة  ٍّةةارضةةاعس ّارةٔةةاٌ انت

تزافٕ ارطزفؽت إ٢ ارةٔة  ّضتةِْ ّقة  حتة ثيا مفؾة٣ع عةً ٍةذِ ا٦ٓة٘ وت         
 .فؾا مضتقا 

٧ُُْٙٔا ا٘رَِّثكب       ّرٔط مً ارةةٔ  رٌ ٓكٌْ قْرُ صةةعاىُ    ١َُٜك٧ْا َ  َركْؤ َٟ آ ٬َكب َأ٥َُّ٬كب اَّ٘كِي٬

َٞ ٍُِْٙؾكك٧ ْٛ ُر ُٕكك َُّعككبَلًٍَخ ٦َارَُّّكك٧ْا اّ٘ٙكك٣َ ََ٘مَّٙ , ٍةةْ ارتيشٓةةا ارضةةاعس 130(يل عنةةزاٌ:َأْظككَمبًٌب 
 ميةْا يّارةٔاٌ انتتق و علٙ يٓ٘ حتزٓه ارزعا ٍّٕ رضاعقتَا ختاقف ارةذًٓ  

ٛ سو ا٨قتةاٌ ّرةْا  رتةؽت رٌ مقنْىَا ٍْ مً مقتقةٙ ا٨  ٍّةذِ ىكتة٘    ,تقةا
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عٔاىٔ٘ ت عه ارقْل عكٌْ ا٦ٓتؽت مة ر ارتعلٔا ّارتعزٓه ّمْر  ارتغزٓ  
   ّ قةْل ارةذًٓ رصةلنْا,    عرتنكؽت اذت٣ل ّاذتزاو وت قلةْب ارةذًٓ يميةْا 

     ّ ؾت ّلٔيٝذ تكٌْ ٍذِ ا٦ٓ٘ مً صةْرٗ يل عنةزاٌ تةة  عةً انتزللة٘ ا٤
رةة  لؾةةلت عارتةة رٓج رةةأرثز ا٤لكةةاو ا٨ ٔةة٘   ارتغةةزٓ  لزمةة٘ ارزعةةا 

 ارةمنٙ ىمد حتزٓه ارتنزٗ .
ثه وت انتزلل٘ ارثاىٔ٘ عقٔف حتفٔش ارةقْل ّتَٔٝ٘ اريفْظ رتلقةٕ انتية    

رلٕ ارزعةةا فاع مقةةاعف٘ بةةاٛا مزللةة٘ ارتي ٓةة  عةةو عةةً ررةةا ارزعةةا رفةةةا 
ٓ٘ ارطْٓل٘ مً صْرٗ ارةقزٗ ّارتأىٔف  ه ّارتْع  علَٔه فيشرت ٍذِ ا٦

رلتعذٓز ّارْعٔ  ّتؾةْٓز صةْٛ ارةاقةة٘ ّركةٕ ٓضةتقز ارتعةزٓه ّٓثةةت        
ارتغزٓ  ّٓطَةز استنة  مةً ارتةةام٣ا ارزعْٓة٘, ٍّكةذا عةأٌ ارتغةزٓ          

ر عانتي  ثةه  ا٨ ٕ ارقْٓه تيشل يٓاتُ عت رج ّتثةت تغزٓةاتُ ؿتزالا: تة 
نتيةارفؽت ّارتةاربؽت عةً    ذتةزب علةٙ ا  اعةإع٣ٌ   تثين عارْعٔ  ثه تثل 

َٟ ارتغزٓ    ١ِِٜ٭ ُّْٜئ ١ُُٔزٛ  َٟ ا٘رَِّثب ِاٞ  ِٜ  ٫َِّ َٜب َث ٦َُْا  ََ ٧١َُْٜا ار٧َُّّْا ا٣َّٙ٘ ٦َ َٟ آ ٍَْم٧ُْٙا  *٬َب َأ٥َُّ٬ب اَِّ٘ي٬ ْٛ َر ٌَِبٞ َّ٘

   ْٛ ُٕ ْٜكككككك٧َاِ٘ َُُإ٦ُس َأ  ْٛ ُٕكككككك ٌََٙ  ْٛ ََُسكككككك٣ِِ٘٧ ٦َِاٞ ُرْجككككككُز َٟ اّ٘ٙكككككك٣ِ ٦َ ِّكككككك ٧٠ََُْا ِثَؾككككككْرٍة  َٞ ٦ََ   ٌَككككككْؤ ُٝكككككك٧ َ  َرْفِٙ

َٞ ٧ُٝ  . 279-278(ارةقزٗ:ُرْفَٙ
–ّرٔط مً ارةةٔ  رٌ تكٌْ ارغزٓة٘ انتق ص٘ ٍّٕ وت مَ ٍا ا٤ّل 

ّوت رّاٜا عؾز ارزصار٘ ّع آاا عَ  ار عْٗ ق  مَ ا  -مك٘ انتكزم٘
رتعزٓه ارزعا لٔ  باٛ وت صْرٗ ارزّو ٍّٕ مً ارضْر ارياسرة٘ وت مكة٘   

َٜب آَرْ٭ُزٛ  انتكزم٘ قْرُ صةعاىُ  ٌََٙب ٬َْرُث٧ ِل١َد ا٣َِّٙ٘ ٦َ ِٖ ا١َّ٘بِس  ٧َْٜا َِّثًب َِّ٘٭ْرُث٧َ ٫ٌِ َأ  ِّٟ َٜب آَرْ٭ُزٛ  ٦َ

 َٞ ُْٝعككِم٧ٍُ ُٛ اْ٘ َٓ ٤ُكك ٌَُؤ٦َِْ٘ئكك َٞ ٦َْعكك٣َ اَّ٘ٙكك٣ِ  َٔككبٍح ُرِر٬ككُد٦ , ٍّةةْ ـتَٔةة  ّافةة  39(ارةةزّو:ِّككٟ َا
  فةةاٌ رتغةةزٓ  لزمةة٘ ارزعةةا عةٔةةاٌ مةغْفةةٔتُ ّعةة و حتقةةس ٍ فةةُ عيةة  ا

ٍةة ح انتةةزاعؽت مةةً مةةةام٣تَه ارزعْٓةة٘ ٍةةْ تزعٔةة٘ رمةةْا ه ّتينٔتَةةا         
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ّسٓا تَا ٍّذا ا ة ح ٢ ٓتعقةس عية  ا  فة٣ ٓينةْ انتةال عية  ا  ٢ّ        
ٍّةذِ   ,ٓتقةاعا ّٓزعةْ عية  ا    مةال  ٓزعْ ٢ّ ٓشٓ  خب٣ح ارشراٗ فاىُ 

 ْ ساٌ خطْٗ مةارر٘ عمنٙ ضتْ تكاما استن  انتضله ّؽ٣ا رفزا ِ ّتة
لارتةةُ ا٢قتؾةةا ٓ٘ ّا٢بتناعٔةة٘ ّررةةك عاعةةةا ِ عةةً ارزعةةا ّتقزٓةةةُ مةةً  
ارشراٗ اركافل٘ ذتْاٜج ارفقزاٛ ّانتضارؽت, ٍّذاٌ رصاصاٌ رةداٌ وت قل  

 بذّر ارفضا  ا٢قتؾا ٖ ّاصتة ارُ عةياٛ ا٢قتؾا  انتتْاسٌ . 
 عنت ارضي٘ اثن ٓة٘ انتطَةزٗ ا٦ٓةاا ارقزيىٔة٘ ارة ٓة ٗ وت عٔةاٌ        -9

لزم٘ ارزعا ّوت حتةذٓز ارةةةاٛ مةً صةْٛ ؽةيةُ ّفضةا  يثةارِ وت رّآةاا         
 -ق ل  ا٨لؾاٛ طتتار عةقاع ميَا:ْفٗ ب اع ترثد

( شتاقةاع عَا رمد انت١ميؽت علٕ عً رعٕ باٛ وت ّؽٔ٘ رصْل ا   
ٖا عم٘ السبا ضبعُٕ دصّٞا أٖطسِا وجن أُ ٍٖكح السدان اواْ يف   (:  قارةف   

ا عم٘  زِي زبا أع ي عٍد اهلل وَ ضبعني شٌٗٛ كمّا بارات قاسً   بٗة اهلل اؿساً ٖ
 (. غس املكاضم كطم السبا(:  ( ّقال  يف بٗة اهلل

ٔ  --لعاَ زضإه اهلل   (:  ّقال علٕ   آكماْ ٔباٖعاْ ٔوػارتْٖ    السباا 
آكن السبا ٔوٕكماْ ٔكاتباْ ٔغااِدآ يف    ( رٓقاع:  ( ّقال  ْ ٔغاِدْٖٔكاتب

 (. الٕشز ضٕاٞ
تكغا عً عمٔه مفضة ٗ ارزعةا    -ٍّٕ قلٔا مً رثد–ارج ٍذِ ارين

–ّيخةذِ   -مْرلُ–ّع ٓ  لزمتُ ّقْٗ مةغْفٔتُ لتٙ اٌ مةطٕ ارزعا 

صْاٛ وت ا٨ثه ّارةقاب عةا راتةةُ ّعةاٍ اِ     -رٖ مً ٓأرلُ ٍّْ انتزاعٕ
ٛ٭  –متضاٌّّ وت ارْسر م  فاعا ارزعةا   ٢ّ ىزٓة  ا٨قارة٘    ,-ررة٣ع رّ اعطةا

قزيىةٕ ّارضةين ّركةً ىز ةف وت اصةتةزا  عةة        عة  ٍةذا ارتَْٓةا ار  
ارزّآاا انتةلل٘ رٖ انتةٔي٘ رةل٘ ارتعزٓه ّلكن٘ ارتغةزٓ , بةاٛ وت ارتة     
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هلل عص ٔدن السبا لكا٘  اإمنا سسً ( قْرُ:  ارؾعٔ  عً م٢ْىا ارؾا ق  

( ّمزا ِ مً انتةزّح ٍْ ارقةز  اذتضةً   ٥ ميتٍع الٍاع وَ اؾطٍاع املعسٔف
ّ ًٓ انتقطز ؿتا عتتاج إرُٔ, ّمةيةٙ اذتة ٓ  انتةلةا ٍةْ     ٓي٘ اثتاج اّم 

رٌ حتزٓه ارزعا ٤با اٌ ٓتقار  ارياظ ّٓت آيْا مً  ٌّ سٓا ٗ رعْٓ٘ 
فٔكٌْ ارتعزٓه  عةْٗ مؾةلع٘ ّىة اٛ إؽة٣ا إؾت ارتقةار  ّاؽةطيا        

 انتةزّح ارذٖ ٍْ مً مكارو ا٤خ٣ق وت ا٨ص٣و . 
ً ( عة ٨مةاو ارؾةا ق    ّصأل ارةامل ادتلٔةا ٍغةاو عةً اذتكةه ا    

اٌاْ لإ كااُ السباا سا٥ّ٦ لارتك الٍااع التذاازات ٔواا          عل٘ حتزٓه ارزعا فأباعُ:  
واَ اؿاساً إ  اؿا٦ه ٔا      -أٙ لّٗسبٕا–وتادُٕ إلْٗ  فشسً اهلل السبا لٗفس الٍاع 

(( رٖ ٓتْاؽةا ررةك   التذازات وَ البٗع ٔالػساٞ فٗتؿن ذلاك بٗاٍّي يف القاسض   
إؾت اذتةة٣ل عةةؽت اريةةاظ وت ارقةةز  فٔتقارفةةٌْ ٢ّ   زار مةةً اذتةةزاوارفةة

 ٓرتاعٌْ . 
ٔعمٛ ؼسٖي السباا  ( فأباعُ:  ّصأل عة  ارزّاٗ ا٨ماو ارزفا  

ُ ا٫ٌطاُ إذا اغرتٝ الادزِي بالادزِىني كااُ مثاَ     ملا فْٗ وَ فطا  ا٧وٕاه ٧
ـ –لس باط٦ّ فبٗع السباا ٔغاسا٣ٓ ٔكاظ   الدزِي  زِىّا ٔمثَ ا٩ عماٜ   -أٙ ٌقا

فشاسً اهلل عاص ٔدان عماٜ العباا  السباا لعماٛ فطاا            رتٙ ٔعماٜ البااٟع  املػ
أٙ شٔاه –ٔعمااٛ ؼااسٖي السبااا بالٍطاا٠ٗٛ لعمااٛ ذِاااب املعااسٔف ... ا٧واإاه 

ٔتمف ا٧وٕاه ٔزنبٛ الٍاع يف  -مياُقٛ اؿطٍٛ ٔاٌتفاّٟا يف فتىع ا٫القس
  ٔال مي السبح ٔتسكّي القسض ٔالقسض ؾٍاٟع املعسٔف ٔملا يف ذلك وَ الفطا

 . (( ٔفٍاٞ ا٧وٕاه
10-  ٌ ٕ   :ارزعةةا اثةةزو ىْعةةا ٕ  + (ارزعةةا انتةاّفةة رّ ( ارزعةةا ارقزفةة

 رعا اريضٔٝ٘(.                                     
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عٔ  رل  ارةْفؽت انتتناثلؽت عانتناثا م  سٓةا ٗ,   ّارزعا انتةاّفٕ ٍْ
رٔلةْ مةً   ىمد عٔة  رٔلةْ مةً اذتيطة٘ عكٔلةْ ّىؾةا مةً اذتيطة٘ رّ عٔة           

 إؾتاذتيط٘ ىق اع رٖ وت اذتال عكٔلْ ّال  مً اذتيط٘ ركً ىضٔٝ٘ ّم١بل٘ 
 ارةةةؽت عةةَز, ففةةٕ انتثةةال ا٤ّل عٔةة  عةةٕٛ راذتيطةة٘ ؿتثلةةُ مةة  سٓةةا ٗ وت   

ٛ  ّانتق ار ؿتثلةُ مة  سٓةا ٗ وت ا٤بةا ّتةأخد       , ّوت انتثال ارثاىٕ عٔة  عةٕ
كان غا١   (:  ارتضلٔه م  تضاّٖ انتق ار, قال رعةْ عةة  ا  ارؾةا ق     

إذا (:  ( ّقةال   ٖكاه أٔ ٖٕشُ ف٦ ٖؿمح وجمني مبجن إذا كاُ وَ دٍظ ٔاساد 
الفكٛ بالفكٛ (:  ( ّقةال   التمف الػ٠ٗاُ ف٦ بأع بْ وجمني مبجن ٖدّا بٗد

  لاٗظ فٗاْ شٖاا ٚ ٥ٔ ٌقؿااُ  الصاٖاد      ٔالرِم بالرِم واج٦ّ مبجان    وج٦ّ مبجن
ٌ انتةاملة٘  ةةار ارغةزٓف٘ ّ دٍةا ر   ٍذِ ا٤خ ( ّٓفَه مًٔاملطتصٖد يف الٍاز

ارزعْٓ٘ تتعقس وت مةا رة٘ ادتةيط ؿتثلةُ ّمةً ىْعةُ إرا رةاٌ هتةا ٓكةال رّ         
ْٓسٌ م  سٓا ٗ عٔئ٘ رّ وت ا٤با رنا صةس انتثةال, ّلٔيٝةذ إرا اختلةا    
بيط انتةٔ  ّارثنً رارذٍف  عاريعاظ مل تكً انتةامل٘ رعْٓة٘ إرا رةاٌ   

ال ٢ تأبٔةا وت رلة  ارةْفةؽت, ٍّكةذا     ٓ اع عٔ  رٖ ىق اع مقةْفاع وت اذت
إرا رةاٌ بةةيط انتةٔة  ّارةةثنً رةٔط هتةةا ٓتةةارح رٔلةةُ رّ ّسىةُ رةةارةٔ       
انتتةارح عٔةُ عارة   وت ارةزاق مل ٓكةً عةأظ وت ارةٔة  مة  سٓةا ٗ رلة        

 ارةْفؽت ّاٌ راٌ تزرُ رفقا . 
ارزعا ارقزفٕ: رّ  رعا اريضٔٝ٘( ٍّْ ارذٖ راٌ متةارفةاع وت ادتاٍلٔة٘   

  ارَْٔ  ّانتغزرؽت مً رّٖ ا٤مْال ّارذٍف ّارفق٘ لٔ  ىقا وت عي
عة  ارتْارٓا ّارتفاصةد اىةُ رةاٌ عةة  ٍة٢١ٛ مةً رّٖ ارثةزاٛ ٓةٔة          

رم  ست ّ  ّظتةا رةُ سٓةا ٗ    إؾتربا ست   رّ ٓضلا اثتاج  إؾتصلةتُ 
رعْٓ٘ ّر ةاع ّفاٜة ٗ علةٙ ررظ انتةال ارةذٖ رقزفةُ آةاِ رّ بةً صةلةتُ          
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َا رُ ثه ٓأخذ ميُ وت ررظ را عَز ق راع مةٔياع ٓتفقةاٌ علٔةُ رّ   ار  عاع
ٓأخذ ميُ وت زتنْ  ا٤با ق راع مةٔياع مةً ارةزع  ّارفاٜة ٗ, ثةه إرا لةا      
ا٤بةةا ّاىققةةٙ ا٤مةة  ّقارةةةُ عارةة ًٓ ٢ّ مةةال عيةة ِ ّتةةةذر علٔةةُ رّ  
ؽةةةف علٔةةُ ّفةةا٠ِ ّر اٛ  ٓيةةُ قلةةف مةةً ؽةةالةُ ارةة اًٜ رٌ ٓشٓةة ِ وت 

وت ا٤م  مقاعا سٓا ٗ وت اذتةس ّإفةاف٘ وت ارة ًٓ ٍّةذا      ا٤با ١ّٓخزِ
عيةُ   130ٍْ ررا ارزعا رفةافاع مقاعف٘ ار  ىَت يٓ٘ صْرٗ يل عنةزاٌ  

       َٞ ٍُِْٙؾكك٧ ْٛ ُر ُٕكك َُّعككبَلًٍَخ ٦َارَُّّكك٧ْا اّ٘ٙكك٣َ ََ٘مَّٙ ٧ُُْٙٔا ا٘رَِّثككب َأْظككَمبًٌب  ىةةُ لارةة٘ مت اّرةة٘   ( ّرأَ  َرككْؤ
 ا٤ر  ّوت رمةْال ا٤مة٘ فيَةت ا٦ٓة٘     ّقزٓق٘ متةارف٘ عؽت انتفض ًٓ وت

ىَا لار٘ مضةتقزٗ عارفةةا   ار٘ انتضتقزٗ, عا ٓمَز مً عةقَه رعً ٍذِ اذت
يىذاك, رّٚ ارةَٔقٕ وت صييُ عً سٓ  عً رصله اىُ راٌ ارزعا وت ادتاٍلٔ٘ 

ربا فإرا لةا اذتةس رّ ا٤بةا     إؾترٌ ٓكٌْ رلزبا علٙ ارزبا اذتس 
رخةذ ّإ٢ سا ِ وت لقةُ ّسا ِ ا٢خةز    قال: رتققٕ رو تزعٕل فةاٌ ققةاِ   

وت ا٤با, ّشتتؾز ارقْل: ارزعا ارقزفٕ ٍْ ارشٓةا ٗ انتغةزّق٘ وت عقة     
( صةْاٛ  ٌفعاّا فّإ زباا    ٖسكن باسض َدا  (:  ارقز  ّق  قال رصْل ا   

اعرتا سٓا ٗ وت مق ار رّ ّؽا رّ ؽية٘ رنا رْ رقزفُ  ٓياراع ّعزا 
تقةنً سٓةا ٗ وت   ًٓ فَذا انتثةال ٓ عي  للْل ا٤با  ٓيار علُٔ رٌ ٓةطُٔ

ْ    انتق ار, رّ عزا عل مة  خٔاقة٘    ا٤بةا  ٓيةاراع   لٔةُ رٌ ٓةطٔةُ عية  للة
قناعةةُ ثْعةةاع, ٍّةةذا انتثةةال ٓتقةةنً سٓةةا ٗ ؽةةية٘ علةةٙ مةةال ارقةةز , رّ  

رٔلةْ مةً اذتيطة٘    رقزفُ رٔلْ مً اذتيط٘ ارز ٓٝ٘ ّعزا علُٔ رٌ ٓةطٔةُ  
٘ ادتْ ٗ, ّعلةٙ رةا   ادتٔ ٗ ٍّذا مثال رقز  رعْٖ ٓتقنً سٓا ٗ ؽف
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لال را قز  اعرتا فٔةُ مةا عتلةف ىفةةاع رّ ظتةز سٓةا ٗ فَةْ رعةا ٍّةْ          
 لزاو . 

فتعت ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ عاب ارتْع٘ مً ارزعا ّّعة ا ارتاٜةف    -11
( ثةه بةاٛا   فىَ داٞٓ وٕع ٛ وَ زبْ فاٌتّٜ فمْ وا ضامف ٔأواسٓ إ  اهلل  خبد  

ُ –قتةةاٌ ٘ تةةذرزٍه عإقتةةاىَه ّمةةا ٓتطلةةةُ ا٨ يٓةة٘ ٢لقةة  -رةةْ ؽةة ق م عٔةة
مً انت١ميؽت رٌ ٓ ٍيْا عنلٔاع علةٙ إقتةاىَه ّٓكغةفْا ّاقةةاع مةً       تفطلة

ارزعةا ّٓةة سّا  رةة٣ٔع ّمْثقةةاع فةلٔةةاع علةٙ ربةةْعَه مةةً انتزاعةةاٗ  ٓةةا رَٓةةا   
ارةةذًٓ يميةةةْا اتقةةةْا ا  ّررّا مةةةا عقةةٕ مةةةً ارزعةةةا إٌ ريةةةته مةةة١ميؽت(   

اىكه ّتةْعتكه فةاتزرْا مةا    , رٖ إٌ رر م رٌ تثةتْا ؽ ق إقتة 278ارةقزٗ:
مةْاركه  راقتؾزّا علٙ رخةذ رؽةْل   ّرزعا وت رمه ارياظ اعقٕ ركه مً 

فقه  اٌ مل تفةلْا( ررك رٖ مل ترترْا ما عقٕ مً ارزعا  وت رمه ارياظ 
ارشٓا ٗ ارزعْٓ٘ ارةاقٔ٘ وت ع فأرىْا  زب مً ا  ّرصْرُ(رٖ إرا قارةته 

ارْاؽةل٘ ّارةٔاىةاا ارْافةع٘    عة  ٍذِ انتْعمة٘   ارمه ارياظ ّرخذـتٍْ
ْا لٔيٝذ  زب مً يراٌ ٍذا اؽزاراع ميكه علٙ انتيارف٘ ّارةؾٔاٌ فتٔق

صْرُ, ّخب٣فةُ  ا  ّرصْرُ ّاقنٝيْا ّقتٝذ إؾت ع اٛ ا  ركه ّعغ  ر
ؽ ق علٙ تْعتكه فةأٓقيْا  ةف ا  ّرصةْرُ     ٗ رْ تةته  ّرظَزم عَا

ا٦خةةزٗ  ّاٌ تةةةته فلكةةه  عة٘ رصةةْرُ وت ؽةةثةةْاب ا  ّ إؾتّاقنٝيةةْا 
 عي  رخةذ ررظ انتةال   ْىؽتر٠ّظ رمْاركه( وت ار ىٔا  ٢ تملنٌْ( انت ٓ

مةةةً  ٌّ ارشٓةةةا ٗ ارزعْٓةةة٘  ٢ّ تملنةةةٌْ( عيقؾةةةاٌ رمةةةْاركه ارةةة       
 اقزفتنٍْا ّق  ر ته ار ىٔا ّا٦خزٗ . 
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فىَ داٞٓ وٕع ٛ وَ زبْ فاٌتّٜ لْ وا ضمف ٓمَز مً ا٦ٓ٘ ارغةزٓف٘    -12
( رنةةا ٓمَةةز مةةً عةةة  ارزّآةةاا ارغةةزٓف٘ ارةةْار ٗ وت       اهلل إ ٔأوااسٓ 

ٌ مً عنا عارزعا فرتٗ مً ارةشمً بةا٣ٍع  زمتةُ ّمةغْفةٔتُ     : رتفضدٍا
مْعم٘ مً رعةُ ٍّ آة٘ مةً عارٜةُ      ُعيعْ مل ٓكً مطلةاع رؽ٣ع ثه باٛت

ّعلغُ عٔاٌ اذتزم٘ ّاقلة  علةٙ فماعة٘ انتةؾةٔ٘ فةاىتَٙ ّاىشبةز ّاعتةة         
ارزعا ّارشٓا ٗ وت رمه ارياظ ّاقتؾز علةٙ رخةذ ررظ    ّتزك ما عقٕ مً

انتال ّرؽا ار ًٓ راٌ رُ ما صلا مً ارزعا انتأخْر بَة٣ع ٍّةْ لة٣ل    
علٔةةُ, ٍّةةذِ تْصةةة٘ مةةً رب ارةةةةا  وت تغةةزٓةُ ّمسالةة٘ مةةً مغةةز      
ا٤لكاو وت قاىْىُ, باٛ وت ارت  ارؾعٔ  اٌ ربة٣ع مةً رٍةا خزاصةاٌ     

ّرخ ِ اىُ قة  عنةا عارزعةا مة ٗ مةً      (  خا علٙ رعٕ بةفز ارةاقز  
   ُ : رةٔط ٓقةةا   عنزِ لتٙ رثز ميُ مارُ ّق  صأل عة  ارفقَةاٛ فقةارْا رة

إ٢ رٌ تز ِ إؾت رؽعاعُ, ّق  ّق  ٍةذا ارزبةا وت لةدٗ مةً      ميك عٕٛ
رمزِ فأخزبُ مً لدتُ عاقز رٍةا ارةٔةت   (ّىقلةُ إؾت ارطنأىٔية٘ ّقةال      

َٙ فلةُ مةا   مة٘ مةً رعةُ فةاىت    فنً باِٛ مْع :رُ:  شتزبك مً رتاب ا 
ّانتْعمةة٘: ارتْعةة٘ ّوت رّآةة٘ رخةةزٚ تغةةةََا وت  صةةلا ّرمةةزِ إؾت ا (, 

انتقنٌْ ّتشٓ  علَٔا اىُ بَا عتعزٓه  ارزعا ثه عزفُ فنا مقٙ فع٣ل 
(: ّما عقٕ فلٔضتيفي, ّوت رّآ٘ ثارث٘ قةال رعةْ عةة  ا  ارؾةا ق      

( عةً بة ِ   اعة٘ ىقا   رما ما مقٙ فلُ ّرٔرترُ فٔنا ٓضتقةا( ّوت ر
ق  ّف  ما مقٙ مً ارزعا ّلةزو علةَٔه مةا عقةٕ     اىُ ( رصْل ا   

مً ارزعا فنً بَا ّص  رُ بَلُ لتةٙ ٓةزفةُ فةإرا عةزح حتزقتةُ لةزو       
 علُٔ ّّبف علُٔ فُٔ ارةقْع٘ .
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نتال ارزعةْٖ انتةأخْر لةال    ا ا ّق  رفتٙ كت  مً ارفقَاٛ  ر ( 
ارغزٓف٘ ّاعتنا اع علٙ ٍةذِ ارزّآةاا   عمَْر ا٦ٓ٘  اعمتُ رخذادتَا  ز

رٌ تمَةز ميةُ ارتْعة٘     اركةً عغةز   ّ دٍا  فاىُ رُ ل٣ل قٔف فلٔأرلةُ( 
ارؾا ق٘ وت مضتقةا رٓامُ ّرٌ ٓرتك ارتةام٣ا ارزعْٓة٘ اثزمة٘ ّظتتيةف    
وت ارشمةةاٌ ار٣لةةس عةةً رخةةذ مةةا عقةةٕ مةةً ارزعةةا وت رمةةه انتةة ْٓىؽت وت      

 مةام٣ا رعْٓ٘ مافٔ٘ .
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى

  َٟ ٍِ٭ َُٝؽِّ ْٙ ِّ٘ ٌٗ ٬ْ٦َ*  َٞ َْٔزب٧ُْ٘ا َل٩َٙ ا١َّ٘بِس ٬َْسَز٧ٌُ٧ْ َٟ اَا ا   *اَِّ٘ي٬

َٞ ْٛ ٬ُْخِسُر٦ ْٛ َأ٦ ٦ََّا٤ُ٧٠ُ َٔب٤ُ٧ُ٘  . 2-1( انتطففؽت: ٦َاَا 
ٍذِ ا٦ٓاا ارث٣ث٘ ا٤ّؾت مً صْرٗ ارتطفٔةا رّ انتطففةؽت, ّقة      -1

شّ ا علٙ رقْال, قٔا: ىشرةت وت مكة٘ انتكزمة٘, ّقٔةا:     اختلفْا وت ستا ى
وت انت ٓيةة٘ انتغةةزف٘, ّقٔةةا: عٔيَنةةا عيةة  ا وةةزٗ ـتَٔةة اع ٨ؽةة٣ا رٔةةا        
انتضلنؽت ّّسىَه ّمق م٘ رتعضؽت مةام٣تَه ّجتاراتَه, ّقتكةً تكةزار   
ٛ٭ عةةارغز      ىشّ ةةا وت ٍةةذِ ا٤مةةارً اٍتنامةةاع عا ةة ح ا٤مسةةٙ ّاعتيةةا

ٌ ٍةذِ ا٦ٓةاا   عةً ا٨مةاو ارةةاقز ّاعةً عةةاظ ر     رّٖ  ,ا٤قؾٙ انتشعةْر 
(لؽت ق و انت ٓية٘ انتيةْرٗ  ّقة  رةاٌ رٍلةَا مةً       ىشرت علٙ ىيب ا   

اعرتّا اصتْفْا عكٔا  ارا رخة  ارياظ ر٣ٔع ّرصَْٜه ّسىاع  ٔ  راىْا
لتٙ اعتَز وت انت ٓي٘  ,راب   ّإرا عاعْا خبضْا انتكٔال ّاىقؾْا انتٔشاٌ

َٔية٘ رةاٌ رةُ ؽةاعاٌ  مكٔةا٢ٌ ٓغةرتٖ عألة ٍنا        تابز مةزّح عأعٕ ب
  ُ ّقة  رةاٌ ريةشّل ٍةذِ ا٦ٓةاا ّقة  وت        ,رزبعاىُ ّٓةٔ  عةا٦خز ريقؾةاى

 ىفْظ رٍا انت ٓي٘ ّاثز علٙ مةام٣تَه ّجتاراتَه ّمكآٔلَه . 
ّٓا: رلن٘ عز ّ عاٛ عا ٣ك ّارقز ٓة عٙ  (( ّٓا رلنطففؽت  -2

ْٓةا  فً انتكةذعؽت ٦ٓةاا ا     علٙ انتغزرؽت ّاركةافزٓ  -وت ارغارف–عَا 
ٙ عَا رلٔاىةاع علةٙ   ع, ّٓ 37رلذًٓ رفزّا مً مغَ  ْٓو عمٔه( مزٓه: 

 د ٢١ٍٛ إرا راىْا هتً ٓضةتعس ا ة٣ك ّارضةْٛ ّارةقةاب  ّٓةا ركةا       
( اٌ  ّٓةا( ّا  عةؽت   , ّرّٖ عةً رصةْل ا     1ٍنشٗ نتشٗ( ا نةشٗ: 
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فةاع قةةا رٌ ٓةلةذ قةةز     بةلؽت راًٜ وت بَيه َْٖٓ فُٔ اركافز ررعةةؽت خزٓ 
 ارْا ٖ .

انتطففؽت: كت  انتطفا ٍّةْ اصةه فاعةا مةً قفةا ٓطفةا تطفٔفةاع        
ّارتطفٔا ٍْ ارةيط ّاريقؿ وت اركٔةا رّ ارةْسٌ علةٙ ّبةُ ارتٔاىة٘,      
ّانتطفا ٍْ فاعا ارتٔاى٘ وت اركٔا رّ ارْسٌ ٤ىُ ٓيقؿ وت مٔشاىةُ عةً   

 اذتس ارتاو ٢ّ ْٓوت انتكٔال عارتناو .
إذا اكتااالٕا  عمااٜ الٍاااع ٖطااتٕفُٕ ٔإذا كااالِٕي أٔ ٔشٌاإِي    الاارَٖ   -3

 إرتارْا: رخذّا مً  دٍه عاركٔا . (ىطسُٔ
ٌ    ٓضتْفٌْ: رٖ ٓأخذٌّ ٤ىفضةَه   لقَه ّافٔةاع مضةتْفٙ ٢ّ ٓزفةْ

 إ٢ انتق ار ارتاو رّ ارشاٜ  علُٔ . 
ليةةاظ رّ ّسىةةٍْه رٖ نتؾةةلعتَه  رةةارٍْه رّ ّسىةةٍْه: رٖ رةةارْا ر 

 ّاعطاٛ لقَه . 
 غتضزٌّ: ٓيقؾٌْ, ٓقال: رخضز انتٔشاٌ رٖ رىقؾُ ّمل ٓةطُ تاماع. 

اعت را ارضْرٗ ارغزٓف٘ عوٓاا ارذو رلتطفٔا ّارْعٔ  رلنطففةؽت  -4
  قة ّ ,عارةذاب ارغ ٓ  ّارةقاب ا٤رٔ  ْٓو ٓقةْو اريةاظ رةزب ارةةانتؽت    

َه رثةتةةت ارْٓةةا رلنطففةةؽت ثةةه رّفةةعت لقٔقةةتَه ّرعاىةةت عةةً ؽةةفت  
ىَةةه إرا اعةةرتّا مةةً اريةةاظ اصةةتْفْا  زرٓلةة٘ ٍّةةٕ رارذمٔنةة٘ ّىةةةْتَه ار

لقَه ميَه ّرخذّا رة٣ٔع  ّافٔةاع ّقةقةْا ّسىةاع رابعةاع ركةً إرا عةاعْا        
اركٔةةةا ْٓسىةةةْا لةةةس اريةةةاظ علةةةَٔه رخضةةةزّا   ّررا ّا رٌ ٓكٔلةةةْا رّ 

ّاىقؾْا ارْسٌ رٖ رعطْا ىاقؾاع  ةد ّاح رلعةس رنةا رةاٌ ٓؾةي  رعةْ       
( مً مك٘ إرَٔةا, ّعةةَُٔ       بَٔي٘ وت  ٓثزب(  قةا ٍوزٗ رصْل ا
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عةةزاٛ اذتةةةْب رّ ارثنةةار مةةً  وت رةةا عؾةةز ّسمةةاٌ مْبةةْ  إرا ررا ّا
ٍْ   تؽت إرتةارْا لةةْعَه ّبةارٍه رّ ّس   رؽعاب انتشار  ّارةضةا  ىٍْةا عيعة

عٔة  اذتةةْب رّ ارثنةار رةارْا عكٔةا ىةاقؿ       ارا ارا ّا ّرّ راب ,  ّاحٱ
ٔشاٌ فيه ٓغرتٖ ّسىة٘  ّّسىْا ؿتٔشاٌ خاصز, ّق  ررٓت تابزاع عي ِ م

اذتةةةْب ّظتةةةا وت رفةة٘ مٔشاىةةُ مقاعةةا رةةٔط اذتةةةْب مٝةة٘ رٔلةةْ ّرٔلةةْ  
ّوت  -ّعةاٛ اذتةةْب  -مةتذراع عيقؿ اذتةةْب وت اركةٔط عفةةا اركةٔط     

  ْ  اذتؽت ىفضُ ٓةٔ  ّسى٘ اذتةْب ّظتةا وت رف٘ مٔشاىُ تضة٘ ّتضةةؽت رٔلة
 ح علُٔ. ق  ماا  د مأصّْرِ عي  ا  با ّع٣ ّما ر رٖ عذ  زاماع

ٓضتفا  مً ٍذِ ا٦ٓ٘ اٌ ارتطفٔا وت انتكٔال ّانتٔةشاٌ بزقتة٘ عمٔنة٘    
ّاٌ ارتيقةةٔؿ عةةً اذتةةس ارتنةةاو مةؾةةٔ٘ رةةةدٗ ٓضةةتعس علَٔةةا ارةقةةاب   
ّارةذاب وت عامل ا٦خزٗ ّاذتضاب, ّق  ررة ا ٍةذا  انتةيةٙ عة ٗ مةً      
ا٦ٓةةةاا ارغةةةزٓف٘ ّارزّآةةةاا اركزقتةةة٘ ّ رةةةت علةةةٙ لزمةةة٘ ارتطفٔةةةا  

صْاٛ لال ا٤خةذ رّ لةال ا٨عطةاٛ ّلةال     -فاٛ  س ارغد ّّبْب ارْ
ّرمزا عارة ل ّارقضةه وت انتٔةشاٌ ّميةةت عةً      -لال ارغزاٛ ّرارةٔ   

ِّْسكككِػارةةةةيط ّارملةةةه وت انتكٔةةةال قةةةال صةةةةعاىُ   َٞ ِثبْ٘ ِٝ٭كككَزا َٗ ٦َاْ٘ َْٕ٭ككك ٌُككك٧ْا اْ٘ ( ٦ََأ٦ْ
ْٛ ٦َِا٠ُككك٧ْا ثِ  ,  152ا٤ىةةةةاو: ْٙكككُز ِٔ َٗ اَا  َْٕ٭ككك ٌُككك٧ا اْ٘ ِٛ ٦ََأ٦ْ ِّ٭ ُْٝسكككَز ِّْسكككَؽبِس اْ٘ , 35( ا٨صةةةزاٛ:ب٘

  َٞ ِٝ٭َزا ٌََم٥َب ٦َ٦ََظَك اْ٘ ََ َٝبب  ِٞ  *٦َا٘سَّ ِٝ٭َزا ِّْسكِػ ٦ََ٘كب ُرْخِسكُر٦ا       *َأَّ٘ب َرْؽَى٧ْا ٫ٌِ اْ٘ َٞ ِثبْ٘ ُٝك٧ا اْ٘ك٧َْا ِِ٭ ٦ََأ

َٞ ِٝ٭َزا َُُس١ََٙب ِثبَْ٘ج٭١َِّبِد ٦ََأ٠َز١َْ٘ب,  9—7(ارزلتً: اْ٘ ََْس١َْٙب  َّْد َأ َ٘   َٚ ُّك٧ َٞ َِ٘٭ ِٝ٭َزا َِٕزبَة ٦َاْ٘ ُٛ اْ٘ ََٜم٥ُ

ِّْسكػِ  , ّّر  وت زتنْع٘ مً ارزّآاا انتتةزف٘ رتة ا  25( اذت ٓ :ا١َّ٘بُس ِثبْ٘
انتةاؽةةٕ اركةةةدٗ ررةةز ارتطفٔةةا وت انتٔةةشاٌ ّارةةةيط وت انتكٔةةال فةةنً  
انتةاؽٕ اركةدٗ ار  ٓضتعس علَٔا ارةةذاب ارغة ٓ  ّارةقةاب ا٤رٔة ,     
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واا ٌقاض بإً     ( قةال:  ً اعً عةاظ رٌ رصةْل ا    عثز ّباٛ وت ا٤
العّد إ٥ ضمط اهلل عمّٗي عادِٔي  ٥ٔ طففإا املكٗااه إ٥ وٍعإا الٍباات ٔألارٔا       

( رٖ لزمةةْا مةةً بةةار ا٤ر   ّرخةةذّا عضةةيؽت اساعةة٘ ّىقةةؿ بالطااٍني
وا ٌقض بًٕ العّد إ٥ ضمط اهلل عمّٗي عدِٔي ٔوا (:   ارغذاٛ, ّرّٖ عيُ  

الفاسػٛ إ٥ فػا فّٗي  يا ب ري وا أٌصه اهلل إ٥ فػا فّٗي الفقس  ٔوا  ّست فّٗسكىٕ
٥ٔ وٍعإا الصكااٚ إ٥     املٕت  ٥ٔ طففٕا املكٗاه إ٥ وٍعٕا الٍباات ٔألارٔا بالطاٍني   

ي ت ّس الفاسػٛ يف بًٕ بط ستٜ ٖعمٍِٕاا  (:  ( ّقال  سبظ عٍّي القطس
تكَ يف أض٦فّي الرَٖ وكٕا ٔي ٍٖقؿٕا  إ٥  ّس فّٗي الطاعُٕ ٔا٧ٔداع اليت ي

( ّقةال علةٕ رمةد    إ٥ ألرٔا بالطٍني ٔغدٚ امل٤ٌٛ ٔدٕز الطمطأُاملٗصاُ املكٗاه 
( التادس فادس ٔالفادس يف الٍاز إ٥ وَ ألر اؿق ٔأعطٜ اؿق(:  انت١ميؽت  
ُ  -ّق  راٌ  وت رٓةاو خ٣فتةُ ٓتنغةٙ ّٓتفقة  رصةْاق       -ؽةلْاا ا  علٔة

ٖا وعػس ار رٗ علٙ عاتقُ ّٓقا عي  ررظ ارضْق ميا ٓاع    اركْف٘ ّمةُ
( فةةإرا مسةةةْا ؽةةْتُ ررقةةْا مةةا  عأٓةة َٓه ّررعةةْا إرٔةةُ   التذاااز اتقاإا اهلل

تصٍٖإا بااؿمي ٔتٍاإِا عاَ     عقلْعَه ّمسةْا عوراىَه فٔقْل  ه لٔيٝذ  
 الٗىني ٔداٌبٕا الكرب ٔػافٕا عاَ ال ماي ٔاٌؿافٕا امل مإوني ٥ٔ تقسبإا السباا      
  َ (   ٔأٔفٕا الكٗن ٔاملٗصاُ ٥ٔ تبخطٕا الٍاع أغٗاِٞي ٥ٔ تعجإا يف ا٧زض وفطادٖ

ثه إرا اىتَٙ مً تفق  كتٔ  رصْاق اركْف٘ ربة  إؾت مضةو ٍا ارةةامز    
 ّقة  فُٔ رلياظ ٓققٕ لْاٜوَه ّٓفتَٔه. 

٘     ٘باٛ وت عة  ا٦ٓاا اركزقت -6  ا٨خةار عةً عةة  ا٤مةه ارضةاعق
م  تغزٓةيا وت ّبْب ارْفةاٛ ّارتنةاو      تغزٓةَاّارغزآ  انتافٔ٘ عاحتا

َٟ ّلزم٘ اريقؿ ّارةيط وت اركٔا  ّارْسٌ, قال عش مً قاٜا:   َْٜد٬َ ٦َِا٩َ٘ 

ُٕك      َّثِّ ِّكٟ  ُٕٛ َث٭١َِّكٌخ  َِكْد َعكببْر ْٟ ِاَ٘ـ٣ٍ َوْ٭ُر٢ُ  ِّ  ُٕٛ َٜب َ٘ ِٚ اْلُجُد٦ْا ا٣َّٙ٘  ٧َِْ َٖ ٬َب  َِب ْٛ ُشَمْ٭جًب  ٌَكَؤ٧ٌُ٦ْْا  َأَخب٤ُ  ْٛ  َٗ َْٕ٭ك اْ٘
ُٕكك          ْٛ َخْ٭كٌر َّ٘ ُٕك ََِ٘ َِْض َثْمكَد ِاْهكاَلِؽ٥َب  ٌِكك٫ اأَل ٍِْسكُد٦ْا  ْٛ ٦ََ  ُر َٞ ٦ََ  َرْجَخُسك٧ْا ا١َّ٘كبَس َأْشكَ٭بب٤ُ ِٝ٭كَزا ْٛ ِاٞ ٦َاْ٘

َٟ ١ِِٜ٭ ُّْٜئ ِٚ اْلُجُد٦ْا , ّقال صةعاىُ  85( ا٤عزاح:١ُُٔزٛ  ٧َِْ َٖ ٬َب  َِب ْٛ ُشَمْ٭جًب  َٟ َأَخب٤ُ َْٜد٬َ ٦َِا٩َ٘ 
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ُٔٛ ِثَخْ٭ٍر ٦َِا٫َِّ٠ َأَخبُيا٘ ََا َٞ ِا٫َِّ٠ َأ ِٝ٭َزا َٖ ٦َاْ٘ َْٕ٭ب ِٝ ْٟ ِاَ٘ـ٣ٍ َوْ٭ُر٢ُ ٦ََ  َر١ُُّص٧ْا اْ٘ ِّ  ُٕٛ َٜب َ٘ ْٛ َلَياَة  ٣َّٙ  ُٕ َلَْٙ٭
ُِّؾ٭ٍػ }  ٍٚ ِّْسكِػ ٦ََ  َرْجَخُسك٧ْا ا١َّ٘كبَس أَ     ٧ْ٬َٛٗ َٞ ِثبْ٘ ِٝ٭كَزا َٖ ٦َاْ٘ َْٕ٭كب ِٝ ِٚ َأ٧ٌُ٦ْْا اْ٘ ٧َِْ ْٛ ٦ََ  َرْمَضك٧ْْا   { ٬َ٦َب  ْشكَ٭بب٤ُ

 َٟ ٍِْسكِد٬ ُٜ َِْض  , ّوت صْرٗ ارغةةزاٛ لكةٙ صةةعاىُ  ثارثةاع     85-84(ٍْ :٫ٌِ اأَل
َٟ }   :  عةٔفقْل  ُْٝخِسكِر٬ َٟ اْ٘ ِٜك ٠ُ٧ُٕك٧ا  َٗ ٦ََ٘ب َر َْٕ٭ ِٛ    َٔٛٔأ٧ٌُ٦ْا اْ٘ ِّ٭ ُْٝسكَز ِّْسكَؽبِس اْ٘  *{ ٦َِا٠ُك٧ا ِثبْ٘

َ٘٦َ ْٛ َٟ ٦ََ٘ب َرْجَخُس٧ا ا١َّ٘بَس َأْشَ٭بب٤ُ ٍِْسِد٬ ُٜ َِْض   . 183-181( ارغةزاٛ: ب َرْمَض٧ْا ٫ٌِ اَْ٘ؤ
ّرةاٌ ٍة٢١ٛ ادتنة  قة  عةا  عية ٍه ارتطفٔةا وت انتكٔةال ّانتٔةشاٌ          
فأرصا ا  إرَٔه رخاٍه عةٔةاع رٔيذرٍه عةذاب ٓةْو ستةٔه علةٙ ىقةؿ      
اركٔا ّخبط انتٔشاٌ ّرٔشبزٍه عً ا٨فضةا  وت ا٤ر  ّخبةط اريةاظ    

عةةة  ارزّآةةاا انتفضةةزٗ  ةةذِ ا٦ٓةةاا اٌ ا     لقةةْقَه, ّٓمَةةز مةةً   
صةةةعاىُ ؿتقتقةةٙ لكنتةةُ قةة  رٍلةةك قةةْو مةة ًٓ عضةةةف ىقةةؿ انتكٔةةال    

 إؾت( ّانتٔشاٌ, ّوت عة  ارزّآاا ا٤خزٚ رعار ا٨مةاو ارؾةا ق    
اُ فٗكي ( قا٣ٜع:  ٍذِ ا٤م٘ عي ما خاقف رم٘ ب ِ انتؾطفٙ ستن   

ارْا رُ: ما ٍنا ٓا اعً رصةْل ا ل  ( فقلؿمتني ِمك بّىا وَ ببمكي وَ ا٧وي
, ّمً ٍذا رلُ ٓةله عمنة٘ انتةؾةٔ٘ انتشعةْرٗ لتةٙ     (املكٗاه ٔاملٗصاُ قال: 

 اقتقت اذتكن٘ ا٨ ٔ٘ إ٣ٍك قْو ّإع او رم٘ مً ارْبْ  ٤بلَا .
أمز انتكٔةال ّانتٔةشاٌ ٓكغةا عةً عمةٔه      عة ٍذا ا٢ٍتناو ارغ ٓ   -7

اقتؾا  ا٤م٘ ّؽ٣ا رمةْال   ارتةام٣ا ّع ٓ  ّقةَنا وت وتخطزٍنا 
رعياَٜا, ّرذا صلك ارغز  ا٤قة ظ عكتاعةُ ّصةيتُ شتتلةا ارضةةا رتثةٔتةُ       

  تَْٓلةةُ ّتةمةةٔه رمةةزِ وت لةةْسٗ    ّـتكٔيةةُ وت زتتنةة  ا٨صةة٣و ّرغةةز   
انتٔشاٌ ّٓة عْ  ركزٓه تارٗ ٓأمز عارة ل ّارقضه وت اٚ ارقزيٌ قتاٌ فرتا٨

ّٓيَٙ عً   ,ضتْٖ تارٗ رخزٚانتضتقٔه ّانتٔشاٌ انت إؾت ارْسٌ عارقضطاظ
     ٘ ّٓتْعة  راعةة٘ انتطففةةؽت    ,ارطغٔةاٌ وت انتٔةشاٌ ّاريقؾةاٌ وت انتكٔةال ثارثة
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 ٛ ثةه ٓةذرز انتطففةؽت عةا٦خزٗ ّلضةاعَا       ,عارْٓا ّارثةْر ّا ٣ك ّارضةْ
ُ  ّعمٔه رٍْا ا فٔقْل عش مً  قاٜا:   ( ّمل  أ٥ ٖ َ أٔل٠ك إٌّاي وبعٕثإ

مةً انتطففةؽت عةارمً ارةذٖ ٍةْ  ٌّ       ٓقا: رمل ٓتٔقً عا ارتفةٙ صةةعاىُ   
ارةةٔقؽت ؿتزقةةاٗ فنةةً ظةةً عأىةةُ مةةةةْث رٔةةْو عمةةٔه اعتةةة  عةةً ارتطفٔةةا   

 ّابتيف ا٨ىقاـ وت ارْسٌ ّارتٔاى٘ وت اركٔا . 
ٍةةذا ا٢ٍتنةةاو ارغةة ٓ  عارةةة ل ّارقضةةه وت اركٔةةا ّارةةْسٌ قةة    -8

علٙ لزم٘ ارةيط ّاريقؿ وت ارةة     -ّرْ عيعْ ا٨عارٗ–ٓغةز ّٓيةُ 
نتض  رّ ارذر  فٔنا ٓتةاما عُ ع اع رّ مضعاع رّ ررعةاع, فةاٌ مةً عةا      رّ ا

مة ّ اع ّاىقةؿ عة  ِ عية  ارْفةاٛ ّارتضةلٔه مل ٓةة ل ّمل ٓقضةه عةا         
خبط ارياظ رعٔاٍٛه ّىقؿ لقةْقَه ّعةاث وت ا٤ر  فضةا اع, ّمةً     
عا  مذرّعاع ّخبط وت ارذر  ّىقؿ وت انتضال٘ عي  ارْفاٛ ّارتضلٔه مل 

ا ؽالف اذتس ّق  خبط لقُ, ّمً خاح ا  ّلةذر  ٓة ل ّمل ٓيؾ
اعُ ّعقاعُ ْٓو ٓقْو ارياظ رزب ارةةانتؽت ٢عة  رةُ مةً رٌ  ٓةتةة       ذمً ع

عً خبط اذتقْق ّىقةؿ ا٢صةتعقاق ٢ّعة  رةُ مةً رٌ ٓتقةٕ ا  لةس        
تقاتُ وت تةام٣تُ رٕ ٢ تضْ  ؽةعٔف٘ رعنارةُ عية  رعةُ  ّرةٕ ٢ ٓضةْٛ       

اركتةةف  زظ رةةزب ارةةةانتؽت ّٓةةْو تيغةةلضةةاعُ مةة  عارٜةةُ ٓةةْو ٓقةةْو اريةةا 
 ّارؾعاٜا ١ّٓخذ عا٤ٓ ٖ ّا٤عياق .       

 
 تسى اهلل انرمحٍ انردُى

ِّْسِػ  َٟ ٣ِِّٙ٘ ُش٥ََداب ِثبْ٘ ِٜ٭ ٧٠ُ٧ُْٔا ٧ََِّا ٧١َُْٜا  َٟ آ  ٬َب َأ٥َُّ٬ب اَِّ٘ي٬

ٍٚ َل٩َٙ َأ َّ َرْمِد٧ُْ٘ا اْلِد٧ُْ٘ا ٧َِْ ُٞ ْٛ َش١َآ ُٕ َّ١َٜ  ٦ََ  ٬َْغِر

٧َ٤ُ َٞ ٧َُٙٝ َٝب َرْم َّ ا٣َّٙ٘ َخِج٭ٌر ِث ٨٧َّْ ٦َار٧َُّّْا ا٣َّٙ٘ ِا َِْرُة ِ٘ٙزَّ  (َأ
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ٍّةٕ مةً    ,ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ ٍٕ ا٦ٓ٘ ارثامية٘ مةً صةْرٗ انتاٜة ٗ     -1
ارضْر ارطْال انت ىٔ٘ انتتقني٘ رة   رةد مةً عٔاىةاا ا٤لكةاو ارغةزعٔ٘     

ا فة٘ إؾت تقزٓةف   ّانتْاعي ا٨ ٔ٘ ّارقؾؿ اذتكٔنة٘ ّا٨رعةا اا ا   
ٍّٕ يخز صْرٗ قْٓلة٘   ,عين ي و إؾت ارطاعاا ّإعةا ٍه عً انتيارفاا

ىشرت وت انت ٓي٘ ارغزٓف٘, ٍّذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ مً تلكةه ا٦ٓةاا ارة ٓة ٗ     
انتغةةتنل٘ علةةٙ عٔةةاٌ فةةزّ  ا٤لكةةاو, ّقةة  رّٖ وت صةةةف ىشّ ةةا اٌ        

ةٔلةتؽت  ( لةاّل ا٢صةتةاى٘ عَٔةْ  خٔة  دتنة   ٓة٘ ق      ارزصْل ا٤رزو  
ارتٔاى٘ ٍّنْا عارغ ر ّ عزّا رُ  ع ِّ انتضاٍن٘ فَٔا ركيَه رعطيْاّق  ّ

فأعلنةةُ ا  صةةةعاىُ عئةة٘ ارغةة ر ّإخفةةاٛ ارتٔاىةة٘ وت ىفْصةةَه    ,ا٢ تٔةةال
فيزج ميَه ّلق  علَٔه رنا لق  رتةاعُ انتضةلنٌْ ّرؽةعاعُ انتتقةٌْ    

ميؽت رلقٔاو وت ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ تأمز انتضلنؽت ّت عْ انت١ ٍذِ شرتيعلَٔه ف
رعنةةا ه   ّرلغةةَا ٗ عارةةة ل وت ابتنةةاعَه ّرٌ ٢ عتنلةةَه اذتقةةة       
ّارةةةغ  رلَٔةةْ  ارغةةا رًٓ علةةٙ تةةزك ارةةة ل ّارؾةة ق وت ارغةةَا ٗ        
ّتزع ٍه ضتْ ارة ل ّارؾ ق ّاىُ رقزب إؾت تقْٚ ا  ّا  خةةد ؿتةا   

 تةنلٌْ ّما ٓةنلٌْ .
2-    ٘ مغةةَ٘ عاصةه     قْامؽت( كت   قْاو( ٍّةٕ ؽةٔغ٘ مةارغة٘ ّؽةف

٘     ارفاعا وت ارقٔةاو   عةأم قٔةاو ّارتْرٔة  علةٙ        قةاٜه( ٓةزا  ميةُ انتةارغة
ارتشاو ارةنا رلعس عأرنا ارتشاو مً  ٌّ تأثز عا٤ٍْاٛ ّانتٔةْل امتثةا٢ع   

ٛ٭ ذتقُ صةعاىُ ٤ِمزِ ّّفاٛ رةَ  ّٓفَه مً  قْامؽت( ٍّٕ ؽٔغ٘  ,ّا ا
ٓكفةٕ ارقٔةاو   وت صةلْرُ    ارة ّاو ّا٢صةتنزار فة٣     ّعياٛ رثةزٗ:  مةارغ٘

ّتؾزفُ مزٗ رّ مزتؽت رّ ث٣ث مةزاا عةا ٢عة  مةً انتْاظةة٘ ّانت اّمة٘       
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دتنٔةة  لزراتةةُ  ّ٘ارتكةةزار لتةةٙ ٓؾةةد عةةا ٗ ثاعتةة٘ ّصةةي٘ بارٓةة٘  اٜنةة  
ْٯ  او(   صةعاىُ . ّتؾزفاتُ رٔؾ ق علٙ ارفز   ق

 عَ اٛ(: كت   عَٔ ( ٍّْ خ  ثاٌ ّؽٔغ٘ مةارغ٘ ّؽةف٘ مغةةَ٘   
اذتس ّاررترٔةش علةٙ   عرفاعا  عاٍ ( ٓزا  ميُ انتةارغ٘ وت ارغَا ٗ عاصه ا

 ارغةةَا ٗ ّارققةةاٛ ّفؾةةا ارتؾةةْم٘  ٔةة   وتعضةةه ارةةة ل ّارؾةة ق  
تؾةد  ؽةةف٘ راصةةي٘ ّلارةة٘ ثاعتةة٘ وت ارقافةةٕ ّارغةةاٍ  رٔؾةة ق علٔةةُ:  

ً ا٤ زا  ار ىْٔٓ٘ ّانتؾاو ع عَٔ  عاذتس( ّ قا  عارة ل( عةٔ اع 
خٔؾةة٘  ّا٤ٍةةْاٛ اريفضةةٔ٘ انتَلكةة٘ ّانتٔةةْل ارغةةٔطاىٔ٘ انتا ٓةة٘ ّانتيةةاف  ارز

 انتز ٓ٘ . 
 رٖ عارة ل ّا٢صتقام٘ .:  عارقضه(

رٖ ٢ عتنلةةيكه ٢ّ ٓةة خلكه وت ادتةةزو ّارةةةذىف     :ظتةةزميكه(  ٢ّ 
 ٍٕ رفم٘ مغتق٘ مً  بزو, ظتزو, بزماع( ؿتةيٙ: رثه ّرىف. ّثه, ّا٨

ٝاٌ(مؾةة ر رٖ عغةة  قةةْو ّرزأٍةة٘ كتاعةة٘, ّ عي  : عةةيٝاٌ قةةٍْو(
 مغتس مً  عيأ( رٖ رعغ  ّرزِ . 

 علٙ تزك ارة ل ّارقضه ّاذتس.  : علٙ رٌ ٢ تة رْا(
ارفاعةةا  خةةاعز( تةةةين  ؽةةٔغ٘ مةارغةة٘ ّؽةةف٘ مغةةةَ٘ عاصةةه  : خةةةد(

 ّإلاق٘ ّإتقاٌ .ع ق٘ ارةارح رُ  ارةامل عارغٕٛ
ٍّه رلةاب ا  ّانتيتفةٌْ -ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ ختاقف انت١ميؽت  -3

ُ مةةً رّا ّتةةأمزٍه عةةأٌ ٓكْىةةْا قةةاٜنؽت   عةةأم قٔةةاو      -مةةزِ ّإرعةةا ات
ّارنلُ ّمْاظةؽت علٙ ارْفاٛ عارةَ  ارةذٖ قطةةِْ رةُ صةةعاىُ وت عةامل      

ّرٌ ٓكْىْا عةَ اٛ عةاذتس ّارةة ل ّارقضةه ٓتعزّىةُ ٢ّٓةة رٌْ       ارذر 
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ّرٌ ٢ عتنلَه عغة  قةْو ّرزأٍة٘ كتاعة٘     ضتزاح ميُ إعيُ ّمً  ٌّ 
ْرّا ّٓيعزفةْا ّٓرترةْا ارةة ل ّارقضةه فٔةتة ّا      مً ارةغز علٙ رٌ ظتة 

ٛ٭ ّٓيتقنْا رثأرٍه ّفغاٜيَه ّرلقا ٍه  علَٔه ظلناع ّٓتغفْا ميَه صْ
فٔغةةةَ ّا وت لقةةةْقَه عاركةةةذب ّارةاقةةةا, ثةةةه ررةةة ا ا٤مةةةز عارةةةة ل 
ّا٢صتقام٘ ّرقلقت ا٤مز عُ وت كتٔ  ا٤مْر ٤ٌ ارة ل ٍْ رقزب إؾت 

 ُ ٍّةةْ خةة  تيةٔةةُ  –تقْٚ ّرخةة ا ثةةه امةةزا عةةار  ,تقةةْٚ ا  ّمزفةةات
عةةأٌ ا  خةةةد عأعنةةال اريةةاظ عةةأم خةة ٗ ّعةةامل عَةةا ّستةةٔه     -ّحتةةذٓز

٢ ختفةٙ علٔةُ خافٔة٘ ٢ّ تغٔةف     خبؾْؽٔاتَا عأع  عله ّررنا إلاقة٘  
 لاقتُ ّاقة٘ . عً إ

ا٦ٓة٘ ارتامضة٘ ّارةث٣ثؽت عةة       -تقزٓةةاع –ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغةزٓف٘ تغةةُ    -4
ِّْسكِػ ُشك٥ََداب ِّ٘ٙك٣ِ ٦ََ٘ك٧ْ       انتاٜ٘ مً يٓاا صْرٗ اريضاٛ   َٟ ِثبْ٘ ِٜ٭ ٧٠ُ٧ُْٔا ٧ََِّا ٧١َُْٜا  َٟ آ ٬َب َأ٥َُّ٬ب اَِّ٘ي٬

ٌَكاَل َرزَّجِ        َٝكب  ٌَبّ٘ٙك٣ُ َأ٦َْ٘ك٩ ِث٥ِ َّ٭كرًا  ٌَ ْٟ َو١ِّ٭كًب َأ٦ْ  ُٕك َٟ ِاٞ ٬َ َِْرِث٭ ِٟ ٦َاأَل ْٛ َأ٦ِ ا٧َْ٘اَِ٘د٬ْ ُٕ ُمك٧ْا ا٥َْ٘ك٨٧َ َأٞ   َل٩َٙ َأ٠ٍُِس

ْٙ َٞ َخِج٭كراً َرْمِد٧ُْ٘ا ٦َِاٞ َر ٧َُٙٝ َٝب َرْم َٞ ِث َٔب َّ ا٣َّٙ٘  ٌَِب ( ٍّنةا مغةرتراٌ وت عٔةاٌ    ٦٧ُْا َأ٦ْ ُرْمِرُظ٧ْا 
 -رمْر:

 عارقضةه ّارةة ل ّرٌ    رمز انت١ميؽت عأٌ ٓكْىْا قةاٜنؽت   :ا٤ّل
 ٓكْىْا عَ اٛ   عاذتس ّارؾ ق . 

ارثاىٕ: سبز انت١ميؽت عً إتةا  ا ْٚ ّمةيةَه مةً ارةة ّل عةً     
ارغةَا ٗ عارؾة ق ّرةْ راىةت علةٙ ا٤ىفةط ّا٤قةزعؽت ّا٤لةة٘         اذتس ّ

 ّا٤ٍا . 
ارثارةة : ارتعةةذٓز عالاقةة٘ ا  ّخ تةةُ صةةةعاىُ عأعنةةال اريةةاظ   

, فة٣ ٓيفة  ا٨خفةاٛ ّاركتنةاٌ     7(قُ:ٖعمي الطس ٔألفٜارماٍزٗ ّارةاقي٘  
 م  ا  ارتةد ّارةامل اثٔه . 
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يؾةف اٍتنامَةا عؾة      ّختتلا ا٦ٓتاٌ وت رٌ يٓ٘ صْرٗ انتاٜة ٗ ٓ 
عٔةةاٌ انتيةة  عةةً تةةزك ارةةة ل ّارؾةة ق وت ارغةةَا ٗ ّعٔةةاٌ ارشبةةز عةةً       

ّلةف ا٢ىتقةاو   ابتياب ارْاق  ٤با ارةغ  اريفضٕ ّارغةيٝاٌ ارقلةيب   
٥ٔ هس وٍكي غ٠ٍاُ بإًٕ عماٜ أُ   انتةغْ  مً ارةغز  ّاذتٔا عً انتكزِّ 

ٕ ٥ تعاادلٕا عةةً اتةةةا   ( عٔينةةا يٓةة٘ صةةْرٗ اريضةةاٛ تَةةته عؾةة   عٔةةاٌ اريَةة
غّداٞ هلل ٔلٕ عمٜ أٌفطكي أٔ الٕالدَٖ ا٤ٍْاٛ ّانتْٔل اريفضٔ٘ وت ارغةَا ٗ   

( ّتةيٙ عأمز ا٨قزار ّا٢عرتاح عاذتس ارثاعت علةٙ ارةيفط رّ   ٔا٧بسبني
( ّمْافق٘ ر ة٘ ارقزٓةف رّ ارؾة ٓس فتوةْرّا    ف٦ تتبعٕا اهلٕٝا٤قزعؽت  

: ا٦ٓ٘ ا٤ّؾت تيَٙ عً اذتٔا ملنْا لقاع رلغد ثاعتاع, ّعةةارٗ شتتؾزٗتّ
ّتزك ارة ل م  مً ٓةغ  ٢ّ عتف وت مقاو ارغَا ٗ ّاذتقةْق, ّا٦ٓة٘   
ارثاىٔةة٘ تيَةةٙ عةةً انتٔةةا إؾت ارةةيفط رّ ا٤قزعةةاٛ رّ ا٤لةةة٘ وت ارغةةَا ٗ      

 ّاذتقْق, ّجتتن  ا٦ٓتاٌ وت ار عْٗ إؾت ارغَا ٗ عاذتس ّ  خارؾ٘ . 
-مةةً  يٓةةاا ا  ّرلناتةةُركةةثد –ٍاتةةاٌ ا٦ٓتةةاٌ ارغةةزٓفتاٌ  -5

     ٘ ّقة  مارصةَا ارقةزيٌ     ,تة اٌ مةً ارْصةاٜا اررتعْٓة٘ ا٢بتناعٔة٘ ارةارٔة
عةة ا  رفزا ٍةةا زٗ مةة  ا٤مةة٘ اثن ٓةة٘ انتزلْمةة٘ ٨ اذتكةةٔه ّارضةةي٘ انتطَةة

إعةةة ا اع ؽةةةاذتاع ّرتَٔٝةةة٘ عياؽةةةزٍا رمٔيةةة٘ ؽةةةا ق٘ ّتكْٓيَةةةا عةةةاعزٗ     
قتةاٌ  يةه زتتنة  ا٨ رٔعانتض١ّرٔ٘ م١ ٓ٘ رلعقْق إؾت ررعاعَا تأ ٓ٘ ىابع٘ 

عارة ل ّارقضه ّا٤ماٌ عةٔ اع عً اذتٔا ّا٢عت اٛ ّا٢ىتقةاو ّانتيةاف    
ّا٤ٍْاٛ ّحتفي فُٔ اذتقْق ّا٤ماىاا ّٓغٔ  فُٔ ارة ل ّارتةشاو اذتةس   

( ّا٨ىؾاح, رّٚ اثة ثٌْ عطةزق ع ٓة ٗ عةً رعةٕ بةفةز ارةةاقز         
تي غّا ٚ أٔ غّد بّا وَ ك( اىُ قال  ب ِ رصْل ا    عً يعاُٜ   ( عً
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بّا واه  -زحّعتّٓيعٕ رٖ ركٕ ٓؾزح – لّٗدز بّا  ً اوس٢ وطمي أٔ لٗصٔٙ
رٖ رثةار  – اوس٢ وطمي أتٜ ًٖٕ القٗاوٛ ٔلٕدّْ  مىٛ ود البؿس ٔيف ٔدّْ كادٔح 

تعسفْ اـ٦ٟق بامسْ ٌٔطبْ  ٔوَ غّد غّا ٚ سق لٗشٗا٘ بّاا    -خ ّؼ عةارسٗ 
ْ ٌٕز واد البؿاس تعسفاْ اـ٦ٟاق بامساْ      سق اوس٢ وطمي أتٜ ًٖٕ القٗاوٛ ٔلٕدّ

أ٥ تسٝ اُ اهلل (:  (قْل بة ِ   , ثه عقف رعْ بةفز ارةاقز  ٌٔطبْ
, ّقة  اصتفافةت ارزّآةاا    2( قة٣ق: عص ٔدن ٖقٕه )ٔأبٗىإا الػاّا ٚ هلل  

ارغزٓف٘ ارياقق٘ عارْعٔ  علٙ عاٍ  ارةشّر ّمةً مية  لقةاع رّ رةذب وت      
وَ غّد غّا ٚ شٔز عمٜ أسد وَ الٍاع  عَا تُ ظلناع ٓكفٕ رٌ ىتذرز ّال ٗ 

 ( .عمق بمطاٌْ وع املٍافقني يف الدزك ا٧ضفن وَ الٍاز
 
 
 
 
 
 
 

 تسى اهلل انرمحٍ انردُى

  ْٛ ْٛ ٬َ٦َْؾٍَُف٧ا ٌُُر٦َع٥ُ ٤َِِ ْٟ َأْثَصب ِٜ َٟ ٬َُىع٧ُّا  ١ِِٜ٭ ُْٝئ ْٙ ِّ٘ ُِٗ 

َٞ َٝب ٬َْص١َُم٧ َّ ا٣ََّٙ٘ َخِج٭ٌر ِث ْٛ ِا ٩َٔ ٥َُ٘ َٓ َأْا ََِ٘) 
ٍذِ ا٦ٓ٘ ارث٣ثٌْ مً صةْرٗ اريةْر ٍّةٕ مةً ارضةْر انت ىٔة٘        -1

ارغزٓف٘ ّق  عئت عةٔةاٌ كتلة٘ مةً ا٤لكةاو ارغةزعٔ٘ انتَنة٘ وت زتةال        



 171 ..........................................          مكارو ا٤خ٣ق

رنا تقنيت عٔاٌ عةة  ارةقاٜة  اذتقة٘ ّعة ٗ مةً       ,ارؾ٣ا ّا٨ؽ٣ا
انتةارح ا٨ ٔة٘ اريافةة٘ عزبةاٛ إؽة٣ا ارفةز  ّاستنة  ّعأمةا ارتةذرد         

 اعٕ ا٨ٓقاظ مً ارضةاا ّارغفل٘ ّرنا قال صةةعاىُ وت مةة ر   ّارتيةُٔ ّع
( ّمةً  ضٕزٚ أٌصلٍاِا ٔفسقٍاِا ٔأٌصلٍا فّٗا آٖات بٍٗات لعمكي تركسُٔارضْرٗ  

ٍيا ّر  اذتة  علةٙ قزاٛتَةا ّت٣ّتَةا لتةٙ رّٚ اذتةاره ارئضةاعْرٖ        
انتغةةشل  -ٓةةةين اريضةةاٛ–( قْرةةُ  علنةةًٍْ ّ ةةدِ عةةً رصةةْل ا    

ٓتعقس وت ارةٔت عضرت ّعزح  عنا ٍّْ–( ّتةلٔه انتغشل ّصْرٗ اريْر
ريآ٘ عةً عةغا اريضةاٛ عةنةا      -(ارةنا ارغزٓا وت عؾزِ   ّراٌ 

عزٓا عةٔ اع عً ارفتي٘ ّارزٓة٘ ّانتفض ٗ قزٓةاع مً اثافمة٘ علةٙ عةزفَا    
ّعفتَا  د مضتلشو رلتَتك ّارتةذل, رنا رٌ تةلةٔه صةْرٗ اريةْر ٓقؾة      

اريضةةاٛ مةةً ارضةةْٛ   صةةةعاىُ انتفٔةة ٗ ذتؾةةاى٘ ا اميةُ تةلةةٔنًَ تغةةزٓةا 
عً ارتةذل ّا٢متَاٌ, ّق  رّٖ عً ؽا ق يل ستن   ّارفضا  ّعفافًَ

    :ُكيت٦ٔٚ ضٕزٚ الٍٕز ٔسؿٍٕا بّا ٌطاٞسؿٍٕا أوٕالكي ٔفسٔدكي ب( قْرة )
ٌ : إّانتقؾةةْ  ت٣ّتَةةا مةة  تةة عز ّتفكةةز ّإؽةةغاٛ رتةلٔناتَةةا, ّعارفةةةا   

ٓفٔ  لؾةاى٘ ارفةز  ّاستنة  مةً رصةةاب ارتة ٍْر        قزاٛٗ ارضْرٗ عتنةً
ّارفضةةا  ارتلقةةٕ ّ ّافةة  ارتةةةذل ّا٢ضتةةزاح ا٢خ٣قةةٕ, ٍّةةذِ ا٦ٓةة٘     
ارغةةزٓف٘ مةةً تلكةةه ا٦ٓةةاا تةيةةٙ عْقآةة٘ ا٤فةةزا  مةةً مفضةة ٗ ا٤خةة٣ق  
ّفضا  ا٢بتنا  عض  مةة ر ارفضةا  رّ عغلةس مةة ر عةة  رىةْا  ارفضةا         

ه اريمز إؾت انتزرٗ ّّبْب تضةرتًٍ  تعزٓعلؽت عز  صةعاىُ عَذِ ا٦ٓ٘ 
 ّحتوةًَ . 
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 قا رلن١ميؽت(: خطاب مً ارزب ادتلٔا إؾت عةٔ ِ ّرلةاعةُ   -2
انتةةة١ميؽت عْاصةةةط٘ صةةةفدِ ّلةٔةةةةُ ا٤مةةةؽت  قةةةا( ٓةةةا ستنةةة  شتاقةةةةاع        

  رلن١ميؽت(. 
 ٓغقْا مً رعؾارٍه(: رمز عةارغ  مةً ا٤عؾةار ّارغة  ٍةْ      

, رٖ اخف  ؽةْتك  19ارتف  ّاركضز  ا ق  مً ؽْتك( رقناٌ:
ّارغ  مً ا٤عؾار ٓةين خف  ا٤عؾار ّرضزٍا عأٌ تة اىٙ ادتفةٌْ   
رّ تطةةةس عةقةةَا علةةٙ عةةة  رّ ٓؾةةزح اريمةةز عةةً انتيمةةْر ّانتقؾةةْ   
عاريمز ّارةؾز, ّلاؽا مةيةٙ ٍةذِ ادتنلة٘ ٍةْ ؽةزح ارةؾةز ّلةزح        

 -ارة  ٍةٕ انتيفةذ إؾت ارقلةف    –اريمز عغكا مً ا٤عةكال ٨عةةا  ارةةؽت    
إؾت ما لزو ا  ّعً ارةتنةً ّا٢صرتصةال وت اريمةز إؾت مةا      عً ارتْبُ

 رعغ  ا  ىمز عةا ِ إرُٔ . 
٘ ّاذتزاصة٘ ّارتةاٍة     ّعتفمْا فةزّبَه(: اذتفةي: ٍةْ ارؾةٔاى    

 ّارضقْا .  رغٕٛ لذراع علُٔ مً ا ْٖ
ّارفزّج: كت  فزج ٍّْ ارفتعة٘ ّارفٍْة٘ ّارغةس ّارتلةا عةؽت      

يؾْؽؽت ّارضْرتؽت انتةَْ تؽت عية   عٔٝؽت ّٓكيٙ عُ عً  ارةقًْٓ انت
 ارةغز ّارذًٓ ٓضتقة  رغفَنا رنا ٓضتَوً مً تضنٔتَا علفي ؽزٓ  . 

 رٖ رقَز ّرىما ّرىقٙ .  : رسرٙ(
ف٘ مغةَ٘ عاصه ارفاعا ٍّٕ ؽٔغ٘ مةارغ٘ ّعيةاٛ رثةزٗ    خةد( ؽ

ٛ  ّمغةةتق٘ مةةً مةة  ار قةة٘ ّتفٔةة    خةة  غتةة  خةة ٗ( ّتةةةين ارةلةةه عغةةٕ
٘ علٙ اذتقٔق٘, ّ خةد( مةً رمسةاٛ ا  اذتضةيٙ ٤ىةُ     ا٨ق٣  م  انتةزف

عامل عار ق٘ ّمطل  علٙ اذتقٔق٘ ّعارح عْاقة  ا٤عةٔاٛ مةا خفةٕ ميَةا      
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ّما ظَز مً ا٤لة اث ّارؾةياٜ  ّا٤قةْال ٢ تفْتةُ عةار ٗ ٢ّ ختفةٙ       
 علُٔ ّار ٗ.

ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ خطاب كتٔا مً رب بلٔا ضتْ رصةْل   -3
ميؽت ّرفزا  ا٨ص٣و انتيتفةؽت مً خطاعاا ارغز  خلٔا رٔةلذ عةا ِ انت١

ّقة  تقةنً ٍةذا ارتطةاب رمةزاع عغة         ,انتةؽت ّتةلٔغاا ارزصْل ا٤مؽت
ا مل عتلُ ا , ّقة  تْبةُ   ا  ّتْبَٔاع  في ارفزج عن ارةؾز عنا لزو

ٍذا ارتطاب إؾت ارذًٓ يميْا رةا ٗ بارٓ٘ ّلكن٘  ارة٘, ّعارتة  ٓغنا 
ركيةةُ صةةةعاىُ  ا٢تةةةا , ّاركةةافزاا رةةْ رر ٌ لنااانت١ميةةاا ّٓةةةه انتضةة

اٍتنامةاع عَنةا بةاٛ عةأمز ٢لةس ّخطةاب يخةز        ّتأرٔ اع ر٥مةز ّارتْبٔةُ   
ٔبن لمى٤وٍات ٖ ككَّ م٣ؽس خؿ عُ انت١مياا ّخاقف عُ انتضةلناا   

 ( . وَ أبؿازَِ ٔوف َ فسٔدَّ
ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ رؽةةا عمةةٔه وت تغةةزٓ  لزمةة٘ اريمةةز إؾت  -4

ّانتةزا  مةً ا٤بيةٔة٘ مةا صةْٚ ارشّبة٘ ّارقزٓةةاا مةً         –ا٤بيةٔ٘ انتزرٗ 
فةنً   ًَ رةا٤و ّارتارة٘ ّارةنة٘, ّٓة خا    اريضاٛ ار  عتةزو ارةقة  علةٔ   

ارتةةال  اارةةةه ّارةنةة٘ ّعيتةة اا٤بيةٔةة٘: رخةةت ارشّبةة٘ ّسّبةة٘ ا٤خ ّعيتةة
ّارتار٘ ّضتًٍْ هتً ظتْس عق  اريكاا علًَٔ عة  ارتفا  انتاى  رةْ رةاٌ   

أبةاب  فعةةز رخةت امزرتةُ     إؾت( عً اريمةز  صٝا ارزفا   -ب٘ ماى 
صتغزب ارضاٜا ّقال مةرتفاع: رخت امزرتُ ّارغزٓةة٘  عانتي  ّارتعزٓه ّإ

اٌ وت تغةزٓ  ا  ذتزمة٘ اريمةز    ت(: ىةه رٖ ٍنا متضةآّ صْاٛل قال  
ّرشّو اذتواب, ّرنا عتزو علةٙ ارزبةال تْبٔةُ رعؾةارٍه إؾت اريضةاٛ      

تْبٔةةُ رعؾةةارًٍ اؾت  اا رةةذرك عتةةزو علةةًَٔمةةً ارفاتيةة ّمةة٥ رعٔةةيَه
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ّقة  رمةزٌ عا٢لتوةاب ّارتضةرت      ارزبال ا٤باىف ّمة٥ رعٔةيًَ مةيَه    
( إثيةاٌ مةً سّباتةُ    ّق  ىقا وت ارتارٓا اىةُ رةاٌ عية  رصةْل ا       

فاصةتأرٌ اعةً رو    -ٍّٕ ار  رّا اذتا ث٘–ل اٍنا رو صلن٘  ر ( إ
رّ ا٢لتواب فقلً رُ:  مكتْو  ر ( علُٔ فأمز  ـ( سّبتُٔ عارتضرت

(:  رفةنٔةةاّاٌ رىتنةةا, ررضةةتنا  ررةةٔط ٍةةْ رعنةةٙ ٢ ٓةؾةةزىال فقةةال    
تةؾةةزاىُ( ّوت رّآةة٘ قةةال  ةةً  اٌ مل ٓزرنةةا فاىكنةةا تزٓاىةةُ( ٍّةةذا         
ارتغزٓ   آ٘ وت ارتعْا عا ؽ٣ا استن  انتضله ٍّْ ميتَٙ  رباا 

ٍ     ّارتعةةذر ارْقآةة٘ آّةة٘ علةةٙ لفةةي استنةة  انتضةةله مةةً ارضةةقْا وت 
ّررك عضة  عةاب ارفالغة٘ مةً مةة رِ ّمية   عٔةف ارفضةا  إؾت          ,ارزرٓل٘

استنةة  مةةً ع آاتةةُ ّ لةةس فتعةة٘ ارزرٓلةة٘ مةةً رّرةةُ  ررةةك رسرةةٙ  ةةه(  
ّاقَز ستنةَه ّرلْا رْاقةَه ّرٔاىَه  ّارْقآة٘ خةد مةً ارةة٣ج(     
عا اىف  مً ررا ع٣ج ّ ّاٛ, ّٓيولةٕ ررةك عةأ ىٙ تؾةْر فةاٌ اريمةز       

ف ّتأثزاتُ ّاريمزٗ مة ر ارفتي٘ ّرّل ارزرٓل٘ ّررٓة٘ انتفضة ٗ  مفتاا ارقل
ّع آةة٘ اىةة فا  ارفضةةا  إؾت رفةةزا  استنةة  ّقةة  قٔةةا:  اريمةةز عزٓةة  ارشىةةا  

ارقلةةف ّرعنةةز  إؾتّراٜةة  ارفوةةْر( ٤ٌ ارةؾةةز ررةة  ا٤عةةْاب اريافةةذٗ  
 -اذتْاظ انت١ثزٗ وت اريفط, ّق  قال ارغاعز انتةزّح  رلت  عْقٕ(:

 فك٣و فنْع  فلقاٛ   اعتضام٘ فض٣وىمزٗ ف
ا ارغزٓف٘ رّ تْاتزا عةً ارةييب ا٤رةزو    ٓااّق  اصتفافت ارزّ

ّرٍا عٔتُ وت اذت  علٙ  ٍةذا ارتْبٔةُ رتيقةه إؾت يٖ ارقةزيٌ ّ صةتْر      
رغز  لفي استن  انتضله عً رٌ ت ب إرُٔ ارزرٓلة٘ ّعَة ح    ,ارزلتً

ف  إرةَٔه انتفضة ٗ ٍّةٕ    ؽٔاى٘ استن  انت١مً ّّقآة٘ رفةزا ِ مةً رٌ تية     
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ّصٔل٘ تزعْٓ٘ ّرصلْب مً رصارٔف ارتةلٔه اذتكٔن٘ ذتضه ما ٗ ارفضةا   
مً بذّرٍا ّقل  عوزٗ ارزرٓل٘ مً رؽْ ا ّررك لؽت ىطةس اركتةاب   
ارةشٓش عتةلٔغُ ارفؾٔ  ّؽزلت ارضي٘ انتطَزٗ عةٔاىاتَا ارةلٔغ٘ فعزمةت  

ا رّ لفةي  اريمز ّرّبةت    ارةؾةز عةا بةلةت ىمةز ارةةؽت سىةاع ميَة       
ارةؽت مً ارشىا لٔ  رتف ا  علةٙ اعةً ي و لمةُ مةً ارشىةا علةٙ رةا        

ً مة عقْ فارةٔياٌ تشىٔاٌ ّسىاٍنا اريمز ٍّكذا عاقٕ ا٤عقاٛ  ا لي 
ارتةلٔغةاا:  تلكه ( ّمً رلناا رصْل ا     ارشىا رنا ّر  وت عة

ْ      إؾتىَٔيا عةً اتةةا  اريمةزٗ      اريمةزٗ, ّقة  ّر  وت عةة  ارزّآةاا ارةفة
ّارضةةناا مةةً اريمةةزٗ ارةفْٓةة٘ ا٢تفاقٔةة٘  ةةد ارةامةة ٗ ّبةلةةت اريمةةزٗ    

لكي أٔه ٌ سٚ إ  املسأٚ  ارتاعة٘ انتضتنزٗ مً اريمزٗ ارْاسرٗ ا٢ب٘ اثزم٘  
   ٛ ( ٍّةذِ ارزّآة٘ ارةلْٓة٘ مةً عةؽت      ف٦ تتبعِٕا ٌ سٚ ألاسٝ ٔاسارزٔا الفتٍا

ر اعؾؽل٘ ا٤رّآاا رثدٗ ّارعا اا ع ٓ ٗ ـتي  مً إتةا  اريمز ّمْا
عؾار ّؽزح ا٤ىمار عً انتزرٗ إرا ّقة  اريمةز علَٔةا    تأمز عغ  ا٨ا ع

  ٘ ّاركلنةةةاا ارطةةةاٍزٗ رةةةثدٗ   ,لةةةذراع مةةةً ارفتيةةة٘ ّّقآةةة٘ مةةةً ارزرٓلةةة
ّا٨رعا اا ارياؽع٘ ع ٓ ٗ ىكتفٕ عَةذا ارقة ر ّفٔةُ ارغيةٙ ّاركفآة٘      

 نتً ررقٙ ارضن  ّارطاع٘ ّرلف ا  ّا  آ٘ . 
ٓف٘ رؽا عمٔه وت تغزٓ  ارتضرت ّاذتواب ّتزك ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغز -5

ارتَتةةك ّا٢عتةةذال  ّعتفمةةْا فةةزّبَه(  ّعتفمةةً فةةزّبًَ( ّلفةةي   
ارفةةزج ؽةةٔاىتُ ّتضةةلٔنُ مةةً ارفضةةا  ّارزرٓلةة٘ إ٢ مةةا رلةةا ا  عةةؽت         

شتؾْؽةةاع مةةً ىمةةز ارقةةزٓةؽت ارةةذًٓ عٔيَنةةا   عفٔفةةاع ارةةشّبؽت رّ مقةة اراع 
 رْل تاو ٓغنا رلنا ٓكةٌْ  لزم٘ ّستزمٔ٘, ّلفي ارفزج مةيٙ عاو ّم
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فضةةةا اع ّررٓلةةة٘ تةةةزتةه عةةةارفزبؽت رّ تةةة١ ٖ إؾت ٍتكَنةةةا ّتيتَةةةٕ إؾت   
( ّقةةة  ّر  وت عةةة ٗ مةةً ارزّآةةةاا عةةةً رصةةةْل ا     ,فقةةٔعتَنا 

اُ كن آٖٛ يف القسآُ ٖركس فّٗا سفاظ السدان فّإ    (:  ّلفٔ ِ ارؾا ق  
ذِ ارزّآة٘ ت١رة    ( ٍّة وَ الصٌا إ٥ ِرٓ ا٩ٖٛ يف ضٕزٚ الٍٕز فإٌّاا واَ الٍ اس   

ارةنْو ّتثةت ارغنْل ّتفٔ  رةشّو لفةي ارفةزج لفمةاع تامةاع لتةٙ مةً        
اريمةةز ٢ّ ٓتعقةةس اذتفةةي ارتةةاو ّارؾةةٌْ ارةةةاو إ٢ عضةةرت ارفةةزج علةةةاظ  
صاتز عً ارةؾز ّلواب ماى  عً اريمز ّعيعْ ٓتعزس فٔةُ مةً ارتَةٔج    
 ّارتأثد ّعغكا ٓتعةذر فٔةُ مةً اىكغةاح ارةةْرٗ ّفقة  ارضةْرٗ, ّقة         

ررز وت ارفقُ ارغزٓا ّارزّآاا ارغةزٓف٘ اٌ انتةزرٗ رلةَا عةْرٗ فٔوةف      
ف ّسٖ ستتغه ّعتةزو  بارت كتٔ  رعقاَٜا عً اريمز علةط لعلَٔا ص

علَٔا اع اٛ بض ٍا رغد ارشّج ّاثةارو, ّقة  اصةتثين ارْبةُ ّاركفةاٌ      
ّربٔش رغةفَنا مةً  ٌّ مَةٔج ّعة٣ ستةزك رغةَْٗ ىةاظز رّ رةذٗ عاؽةز          

تي٘ ّخْفاع مً ارْقْ  وت انتفضة ٗ ّحتْقةاع عةً ارضةقْا وت     لذراع مً ارف
 إؾتا آّةة٘, ٍّكةةذا ظتةةف علةةٙ ارزبةةا صةةرت صةةْرتُ رّ مةةا عةةؽت ارضةةزٗ   

ارزرةة٘ عثةْب لاعةةه ّسٖ م٣ٜةه عةٔةة اع عةً ارفتية٘ ّلةةذراع مةً ارضةةْٛ       
ّانتفض ٗ, ّلزمت ارغزٓة٘ انتق ص٘ رغا ما ْٓبةف ارْقةْ  وت ارفتية٘    

لزمت اريمز إؾت ارْبُ ارفاتً ّارةقْ ارضةالز  رّ ظتز إؾت ارزرٓل٘ رنا 
إرا خٔا ا٢ىش٢ق إؾت انتفض ٗ رّ ا٢ىتَاٛ إؾت ارغقاٛ ّارفقٔع٘, ّٓيةغٕ 
رٌ ٓةله اٌ تغزٓةاا ا  صةعاىُ تَ ح ارتعْا مً  عٔف ارفضةا  إؾت  
ادتناع٘ ّتْقٔ٘ استن  مً عْٔ  ارزرٓل٘ ّاىتغار انتفض ٗ وت رفزا  ا٤م٘ 

مً ارة٣ج ّرىف  مً را  ّاٛ  ررك رسرٙ  ةه( ّرقَةز   ّارْقآ٘ خد 
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ّرىقٙ ّرلْا ٍّْ رعا ّرعزح ّرعة  عً ارةذىْب ّا٦ثةاو ّرقةزب    
ارقةةةْل ّارزفةةْاٌ ّرفةةز  رلقلةةف ّارةةةال عيةة  رّٖ ا٤رةةةاب مةةً      إؾت

اريضةةاٛ ّارزبةةال, ّرةةذا اصتفافةةت ارزّآةةاا ارغةةزٓف٘ وت ارتأرٔةة  علةةٙ 
تز  انت٣ٜةةه عةٔةة اع عةةً ارتةةةذل    ارلةةةاظ اثتغةةه ّاختٔةةار ارثةةْب ارضةةا    

ََاااا تَنِاااٍ مََوَ قَااادْ أََََنْنَاااا مَهَاااُْكُىْ نِثَاسااااً َُاااىَارٌِ  ّارتَتةةةك ّارتكغةةةا انتزٓةةةف  

( سَااىْءَاذِكُىْ وَرًَِاااً وَنِثَاااسُ انرَّقْااىَيَ ََنِااذَ َُِْاارٌ ََنِااذَ يِااٍْ مََاااخِ انهّااهِ نَ َهَّهُااىْ ََااَِّكَّرُوٌَ     

 .  26ا٢عزاح: 
( ٍذِ ادتنلة٘ ارغةزٓف٘ تغةد    ُ اهلل لبري مبا ٖؿٍعُٕذلك أشكٜ هلي ا  -6

إؾت لكن٘ ارتغزٓ   ّتغةز عضز ارْبةْب ّاذتزمة٘ ّاٌ ّبةْب ارضةرت     
 يؽتّلفي ارفزج ّلزم٘ اريمز ّرشّو    ارةؾز ٓزا  ميُ تشرٔة٘ انتة١م  

ّتطَد زتتنةَه ّتْقٔ٘ ىفْصَه مً ارضقْا ّارزرٓلة٘, رنةا حتة  ٍةذِ     
ا٤رٔ ٗ ّانتتاعة٘ ارقلةٔ٘ ارغة ٓ ٗ مة  ارةيفط    ادتنل٘ علٙ ارزقاع٘ ارذاتٔ٘ 

اُ اهلل ا٤مارٗ عارضْٛ ٍّةٕ رضةاٌ حتةذٓز ّّعٔة  ّعٔةاٌ اىةذار ّتَ ٓة          
( مً مْافق٘ ارتغةزٓ  رّ شتارفتةُ, اٌ ا  عةامل عاذتقٔقة٘     لبري مبا ٖؿٍعُٕ

ّعار قةة٘ ّعةةارح عةةارْاق  ّارتفٔةة٘ ؿتةةا ٓةنلةةٌْ ّٓفةلةةٌْ, ّبةة٘ م٣ٜكةة٘   
  ْ ٌ ّمضةةولٌْ ّمؾةةْرٌّ  عةةً ارةةٔنؽت ّعةةً    عةةاٍ ٌّ ّرةةزاو رةةاتة

,  ما ٓلفي مةً قةْل( رّ ٓةنةا مةً عنةا  إ٢ ر ٓةُ       17ق:ارغنال قةٔ (
, 21,  ّبةةاٛا رةةا ىفةةط مةَةةا صةةاٜس ّعةةَٔ ( ق: 18رقٔةةف عتٔةة ( ق:

ا  ّعةَٔ  ٓغةَ  علةٙ رعنا ةا ّرفةا ةا ّصةلْرَا        إؾتصاٜس ٓضةْقَا  
زام٘ ّانتثْع٘ رأٌ ٓغَ  عغ  قزفُ ّلفي فزبُ ّرعقاُٜ فٔضتعس ارك

ٓغَ  ؿت٥ عؾزِ ٍّتك فزبةُ ّرعقةاُٜ ّاصةتَتارِ     رّّارفقٔل٘ ّادتي٘ 
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فٔضةةتعس ارتضةةزاٌ ّارةةةذاب ّانتَاىةة٘ ّاريةةار, ّقةة  ّر ا ارزّآةةاا       
( عةً اريمةزٗ   ارغزٓف٘ عَذا انتقةنٌْ ىاققة٘ فقة  صةٝا رصةْل ا        

انتفابٝ٘ ارْاقة٘ علٙ انتزرٗ ارغزٓة٘ فأّبةف ؽةزح اريمةز ّرةا ارةؾةز      
اٌ وت ارقلةف  ل ادتية٘ عاصةتعقاق ّظتة  لة٣ّٗ ا٨قتة     تةن اع متقؾ اع رٔيام

اوسأٚ أٔه زوقٛ ثي ٖ ض بؿاسٓ إ٥   إ وا وَ وطمي ٍٖ س   (: ّادتياٌ,قال  
الٍ اسٚ ضاّي واَ    (:  ( ّقةال   (أسدخ اهلل لْ عبا ٚ هد س٦ٔتّا يف بمبْ

ْ ضّاً إبمٗظ وطىٕوٛ  فىَ تسكّا وَ لٕف اهلل أثابْ إمياٌّا ه ( د س٦ٔتْ يف بمبا
( عادتي٘ نتً    عؾزِ ّلفي فزبُ وت ع ٗ رخزٚ مً ّق  تكفا  

كن عني باكٗٛ ًٖٕ القٗاوٛ إ٥ ث٦خ أعني: عاني نكاة   ارزّآاا, ّوت عةقَا:  
مةا لةزو ا  اريمةز إرٔةُ فغقةت قزفَةا        إؾترٖ مل تيمةز  – عَ قازً اهلل

ن اهلل ٔعاني بكاة واَ    ٔعني باتة ضاِسٚ يف ضبٗ -ّميةت عؾزٍا عنا ٢ عتا
اغتد نكم اهلل عمٜ اوسأٚ ذات بعن و٨ت عٍّٗا واَ  (:  ّقال   ((لػٗٛ اهلل

نري شٔدّا أٔ نري ذٙ قسً وٍّا  فإٌّا اُ فعمة ذلك اسبط اهلل عص ٔدن كان عىان   
  فاُ أٔطأت فساغْ نريٓ كاُ سقّا عمٜ اهلل أُ وسبّا بالٍاز بعاد أُ ٖعاربّا   ْعىمت

وَ و٨ عٍْٗٗ وَ سساً و٨ اهلل عٍْٗٗ ًٖٕ القٗاوٛ واَ  :  (( ّقةال   يف بربِا
الٍاز أ٥ أُ ٖتٕب ٖٔسدع  ٔوَ ؾافح اوسأٚ ؼسً عمْٗ فقد باٞ بطخط وَ اهلل عاص  

الٍاز  ٔوَ التصً اوسأٚ سساواّا باسُ    إ ٔدن ٔداٞ ًٖٕ القٗاوٛ و م٥ّٕ ثي ٤ٖوس بْ 
أٙ ٥طفّاا ِٔا٘   –ْ اواسأٚ  يف ضمطمٛ وَ ٌاز وع غٗطاُ فٗقرفاُ يف الٍاز  ٔوَ فاكا 

ً  -سساً عمْٗ أدٍبٗٛ عٍْ ( ّقةال بةفةز   سبطْ اهلل بكن كمىٛ يف الدٌٗا ألف عاا
ناض   أٔالطاىاٞ   إ وَ ٌ س إ  اوسأٚ فسفع بؿسٓ  (: عً ستن  ارؾا ق  

ي ٖستد إلْٗ بؿاسٓ ستاٜ ٖصٔداْ اهلل واَ      -رٖ خفقةُ إؾت ا٤ر  – بؿسٓ
ٍ سٚ تصزع يف القمم الػإّٚ ٔكفاٜ   الٍ سٚ بعد ال(:  ( ّقال  اؿٕز العني

ٍّْ هتةً مةارظ   –( ّق   خا علُٔ ْٓماع عة  رؽعاعُ بْ لؿاسبّا فتٍٛ
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ٛ   تةلٔه ارقزيٌ  فةاتةةُ ا٨مةاو    -رةة  اريضاٛ فناسا مةزٗ إلة اًٍ عغةٕ
ا٤بيةٔةة٘ إرا خغةةٕ ارفتيةة٘,  مةة انتةةشاا ّانتفارَةة٘  إؾتّىَةةاِ عةةً ارةةةْ ٗ 

ّفٔةُ ارغيةٙ نتةً رلةف ا ة ٚ       ّارزّآاا رثدٗ ب اع ىكتفٕ عَذا ارق ر
 ( . ّتاع  انتؾطفٙ  

7-       ٛ خبطةةاب  بةةاٛ وت يٓةة٘ ٢لقةة٘ ّكتلةة٘ م٣ؽةةق٘: شتاقةةة٘ اريضةةا
َّ      ىاث عي اٛ شتةتؿ   ّميا اٗ ا٨ شتؾْـ ٤َِِ ْٟ َأْثَصكب ِٜك  َٟ ١َِٜكبِد ٬َْىُعْعك ُْٝئ ْٙ ُِكٗ ِّ٘ ٦َ

ـ٥َََر َٜب  َّ ِاَّ٘ب  َٟ ِا١َ٬َز٥ُ َّ ٦ََ٘ب ٬ُْجِد٬ َٟ ٌُُر٦َع٥ُ َٟ  ٬َ٦َْؾٍَْف َّ ٦ََ٘ب ٬ُْجِد٬ َّ َل٩َٙ ُعُ٭٧ِث٥ِ ُِٝر٤ِ َٟ ِثُخ ٥َ١ِْٜب ٦ََْ٘٭ْعِرْث

َّ َّ ِاَّ٘ب ُِ٘جُم٧َِ٘ز٥ِ لٙ رشّو ارتعوف ّارتضةرت فقة    , ٍّٕ تأرٔ  ع31(اريْر:ِا١َ٬َز٥ُ
ّفضةزا  –ً اع اٛ انتزرٗ سٓيتَا ّرعقاَٜا ارفاتي٘ إ٢ ما ظَز ميَا ىَت ع

ثه ررع ا إؾت ا٤صةلْب ا٤مثةا    -وت عة  ارزّآاا عارْبُ ّاركفؽت
ريضاٛ  ارةاع وت صرتٍا ٍّٕ ار  تتضام  ا -وت إخفاٛ مْاق  ارشٓي٘ ارفاتي٘

فقال صةعاىُ  ّرٔقةزعً خبنةزًٍ    -ارؾ ر ّارزقة٘ ّارغةز فٔمَز ميًَ
ٍّْ ثةْب صةاتز    عقه ارتاٛ ّانتٔه كت  متار–علٙ بْٔعًَ( ّارتنز 

مً بض  انتةزرٗ عيعةْ ٓغطةٙ      ذِ انتْاف  ّرعاا لابف  ذِ انتْاق 
ّادتٔةْب كتة  بٔةف ٍّةْ      ,ارزرظ ّٓيشل علٙ ارزقةة٘ ّفتعة٘ ارؾة ر   

فتعةة٘ ارؾةة ر ّارزقةةة٘ ارةة  تيكغةةا عةةؽت بةةاىيب قنةةٔؿ انتزرٗ,ّرليضةةاٛ  
انتضلناا ق ّٗ ؽاذت٘ مً انتَابزاا ا٤ّاٜا ّ ةً رصةْٗ لضةي٘ عَةً     
لٔ  رً ٓضفزٌ عةً عةة  عةةْرًٍ ّؽة ّرًٍ فيشرةت ٍةذِ ا٦ٓة٘        

( ّلكاٍةةا ٤ؽةعاعُ فةةاىقلةْا إؾت  ٓف٘ علةٙ ؽةة ر رصةْل ا     ارغةز 
رٍلةةَه مةلنةةؽت مةة١ عؽت ّشتةة ًٓ ؿتةةا ىةةشل عةةُ ارةةزّا ا٤مةةؽت   ( علةةٙ   

( فضارعً إؾت ا٨رعاٌ ّارتؾ ٓس فأخذٌ ٓةتلفةً  اذتةٔف ا٤ ٓف  
انتزّا كت  مزا ٍّْ رضاٛ  د شتٔه ٓغةُ ارزعاا انتت اّل –ؿتزّقًَ 
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فةة٣ ٓةةةزفً وت ارمةة٣و ٢ّ تتنٔةةش رعقةةا٠ًٍ   -عيةة  اريضةةاٛ انتةاؽةةزاا 
–( ٓغلةط عةارفوز   ارفاتي٘ وت ارقٔاٛ ّوت اذتة ٓ  رةاٌ رصةْل ا      

فتيؾةزح   -ّارتغلٔط ٍْ ارتزّج رّل ارؾة  قةا اىتغةار ارقةْٛ ارتةاو   
رٖ مةً ظة٣و رّل    -اريضاٛ متلفةةاا ؿتةزّقًَ فنةا ٓةةزفً مةً ارغلةط      

 ارؾة  ٢ تةزح انتزرٗ مً ٍٕ.

( ٥ٔ ٖكسبَ بأزدمَّ لٗعمي وا ىفني وَ شٍٖتَّختاو ا٦ٓ٘:  ّباٛ وت  -8
ّارقزب عا٤ربا ريآ٘ عً انتغٕ ّارتعزك انتيؾةْـ ارةذٖ تتةنة     
فُٔ انتزرٗ إظَار سٓيتَا ارتفٔة٘ ّإعةزاس عَوتَةا ّفتيتَةا انتيفٔة٘ ٍّةٕ مةً        
رفةةاىؽت اريضةةاٛ انتةتةةذ٢ا ّتفتيةةاا ارضةةاف٣ا انتتَتكةةاا, ٍّةةذِ ادتنلةة٘   

ٔ٘ ارة  تقؾة    َٙ عً مثةا ٍةذِ ارتؾةزفاا ّارتة   ارغةٔطاى     ارغزٓف٘ تي
ع٣و عارشٓي٘ ّارةَو٘ ار  تتعلٙ عَا ّتتةشًٓ ميَةا   عة  اريضاٛ ميَا ا٨

رارذٍف ارفاتً رّ ارةقْ ارتا   رّ ارثْب ادتنٔةا ارضةالز رّ اذتةذاٛ    
خةةةار عقؾةة  دتنلةة٘ ٍةةْ ا٨عةة٣و ّا٨ ارةة اق ار٣مةة , ّاثةةزو وت ٍةةذِ ا 

فةا ّإلٔةاٛ قلةف ارغةاب اريةاع  عاذتزرة٘ ضتةْ ارفضةا          رفاا ىمةز ارغا إ
ّارزرٓل٘ رّ ارْقْ  وت ارفتي٘ ّارْرةُ ّاذتةدٗ رّ ارْقةْ  وت عةزك اذتةف      
ّارةغةةس ّقةة  ٓةة١ ٖ إؾت ا٨قةة او علةةٙ ارفالغةة٘ ّارضةةٔٝ٘ فكةةاٌ ٍةةذا      

التٔاقاع علةٙ عةةا ِ    -ٍّْ ف  ارت ع٘ ارغٔطاىٔ٘–ارتغزٓ  ميُ صةعاىُ 
فةَه مةً ارفضةا  ّارزرٓلة٘ ٍّةْ ٓضة ٍا مةً        ّّقآ٘  ه ّلتآ٘ ٤عزا

ع آاتَا ّٓغلقَا مً مةا َٓا, ّق  ىقا وت تارٓا ادتاٍلٔ٘ اٌ انتزرٗ راىةت  
تلةط ارتليال وت ربلَٔا رّ ارتزس انتؾْت٘ فإرا  خا علَٔةا  زٓةف رّ   
خزبت مً عٔتَا فزعت ا٤ر  عزبلَٔةا رتضةن  قةقةة٘ خليارَٔةا رّ     
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يفةةْظ ارزرٓلةة٘ ضتٍْةةا ّافتيةةاٌ ضتةةْ ررةةك مةةً اذتزرةةاا رغةةز  مٔةةا ار 
ارقلْب انتزٓقة٘ عشٓيتَةا ّكتا ةا, ّقة  ٓفةةا عةة  ارغةةاب عيةلةُ رّ         
ٓؾْا  ذاُٜ ىمد تلك اذتزراا عَ ح حتزٓك اريفْظ ارقةةٔف٘ مةً   
عةةاعاا عؾةةزِ, فوةةاٛا ٍةةذِ ادتنلةة٘ ارغةةزٓف٘ تيَةةٙ عةةً مثةةا ٍةةذِ        

لتنةةال ارت بةةاا ارضةةافل٘ ّا٨عتةةاٛاا ارتافَةة٘ ارزرٓلةة٘ نتةةا فَٔةةا مةةً ا     
ا٢ىتَاٛ إؾت تةز  ارزبال عاريضاٛ رّ تةز  اريضاٛ عارزبال ّق  تةلةذ  
 ربةة٘ ارفالغةة٘ فٔفضةة  استنةة  ّتضةةٔف رخ٣قةةُ ّٓقةةٔ  عةةزح رعياٜةةُ   

       ٘ ّمةً كتٔة     ّعف٘ عياتةُ, ّقة  ختنةت ا٦ٓة٘ كتلةَا عارة عْٗ إؾت ارتْعة
ارفة٣ا ّعغٔة٘ اريوةاا ّعزبةاٛ ارؾة٣ا ّا        امة انت١ميؽت ّانت١ميةاا عأ 

ارتشاو ارضرت  إؾتض   ّانتْفس ر٣ق٣  عً ٍذِ ارتطآا ّا٦ثاو ّانتةؽت انت
 ّاذتواب ّرا ارةؾز عً اريمز اذتزاو .

ؽ را مً ارغز  ارغزٓا تغزٓةاا ع ٓ ٗ ّالتٔاقاا رةثدٗ   -9
قتةاٌ ّرمةً رفةزا ِ مةً ارتضةٔف      أرٔ اا رةدٗ ختؿ ص٣م٘ زتتن  ا٨ّت

 ىاٛٗ ّارزرٓلةة٘, ّعنةة ٗ ارتلقةةٕ ّارتَتةةك ا٤خ٣قةةٕ ّا٢ضتةةزاح ضتةةْ ارةة
ز  ارضةةرت ّاذتوةةاب علةةٙ  ّرصاصةةَا ٍةةْ فةة ّرصةةَا ٍةةذِ ارتغةةزٓةاا 

طلةس  يىاث ّفزٓقة٘ رةا ارةؾةز ّ ة  ارطةزح, فنيَنةا انت      ارذرْر ّا٨
ضتْ ارفقٔل٘ ّمً ارتقؾد فَٔنا انتيطلس ضتْ ارزرٓل٘, ٍّنةا رصتة  ارضةةا    

٤ىَنةا صة    اررتعْٓ٘ ضتْ اذتنآ٘ ّا٤ماٌ مً رخطار ارزرٓل٘ ّا٢صتَتار 
 رةاب ارفضا  مً رؽلُ ّ لس رةاب ارزرٓل٘ مً مة رٍا .               

ا ؽة را  ّمل ٓقتؾز ارتغزٓ  انتق ظ علةٙ ٍةذًٓ ارفزفةؽت عة    
   َ , ّقة  تكفةا   ا ارةة٣ج تغزٓةاا رخزٚ  ٓقؾ  عةةقةَا ارْقآة٘ ّعةةقة
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ا وت مْاف  ع ٓة ٗ ّرعةْاب مةً ارفقةُ رةثدٗ, ّقة        ارفقُ ارغزٓا عةٔاىَ
مةا   إؾت٨عارٗ ّارتذرزٗ عةة  ررْاٌ ارتغزٓ  ارْقةاٜٕ رتيقةه   رلةةت ا

  ٘ عغٔة٘ ارتنةال    ,رعطتُ ا٦ٓ٘ اركزقت٘ مً فزفٕ ارْقآ٘ ّتغةزٓةٕ ارضة٣م
ارؾةةْرٗ ارغةةزعٔ٘ مةةً قةةزح ارْقآةة٘, ّتةقةةٙ ررةةْاٌ ارتغةةزٓ  ارة٣بةةٕ  
ّظٔف٘  ت٘ رةعْث ارفقُ ارغةزٓا, ّٓيةغةٕ ريةا ارتةةز  ّا٨عةارٗ إؾت      

                                           -أٜ٘ ا٤خزٚ ٍّٕ:ارتغزٓةاا ارْق
 نةةش ارثةة ٖ رّ  ةةدِ مةةً  ّرانتؾةةافع٘  ّرا٤ّل:حتةةزٓه ارلنةةط 

ا٤عقاٛ ارفاتي٘, ّق  ّر  ارتعذٓز ا٤رٔ  ّارتْعٔ  ارغ ٓ  علةٙ ررةك   
ٔشٌاا الٗادَٖ   لتٙ اعت تُ ارغزٓة٘ انتق ص٘ سىاع مؾغزاع رلةقْ ار٣مةط   

ٛ املظ  ٔشٌا ا ( ّصةةس ىقةا ارْعٔة  عضةيه ا  عةش ّبةا ّ ةا        لفي القبما
انتؾاف  رٖ ع  ٓ ُٓ ّا٤مز عُ إؾت اريار, ّوت عة  ا٤خةار ارؾةعٔع٘  

٥ ون لمسدن أُ ٖؿافح املاسأٚ إ٥ اواسأٚ   (:  عً رعٕ عة  ا  ارؾا ق  
ة ألاة أٔ مِٕاا  ٔأواا    ٍوسً عمْٗ اُ ٖتصٔدّا: ألة أٔ بٍة أٔ عىٛ أٔ لالٛ أٔ ب

 (. ملسأٚ اليت ون لْ أُ ٖتصٔدّا ف٦ ٖؿافشّا إ٥ وَ ٔزاٞ الجٕب ٥ٔ ٖ ىص كفّاا
ارثاىٕ: حتزٓه انتناسل٘ انتزٓة٘ ّانت٣قف٘ ارفاتي٘ ّانتفارَ٘ ارطامة٘ 

َّْمُر٦ٌك      عؽت ارزبا ّانتزرٗ   َِك٧ًْ    َٟ ْٙك ُِ َٜكَرٌض ٦َ ِْٙجك٣ِ  َِ ََٝك اَِّ٘ي٪ ٌِك٫  ٌََ٭ْؽ  ِٖ ٧َّْ َٟ ِثبْ٘ ( ًبٌََٙب َرْخَعْم
(:  مً فارةُ امةزرٗ لةضةُ ا  عكةا     , قال رصْل ا   32ا٤لشاب:

رلن٘ رلنَا وت ار ىٔا ررةا عةاو( فٔيةغةٕ وت انتةزرٗ انتضةلن٘ اذتفةاظ علةٙ        
عزفَا ّعفتَا فتتؾزح ارتؾزح اذتضً ّتقْل ارقْل انتةزّح ّتةتةة   
عً اررتقٔس انتثد رلغةَْٗ ّاثٔةٕ رلفتية٘ عةا عةً رةا مةا ْٓبةف ارفتية٘          

 ١ ٖ إؾت ارزٓة٘ لذراع مً رٌ ٓيتَٕ إؾت ارزرٓل٘ .ّٓ
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ارثار : حتةزٓه ارتلةْٗ ّا٢خةت٣ٛ عةؽت ارزبةا ّانتةزرٗ وت مْفة         
ارفضةا , فقة  ّر  وت    إؾترٔط عٔيَنا ثار  ١ٓمً عةُ مةً قةزّ ا٢ىةش٢ق     

عة  ارزّآاا لقْر ارغٔطاٌ ثارثةاع  نةا رٔةثد ارفتية٘ ّعتٔةٕ ارغةَْٗ       
( وت عَنا وت ارزرٓل٘, ّرخذ رصْل ا    ١ّٓ ٖ إؾت انتفض ٗ رّ ْٓق 

عٔة٘ اريضاٛ رُ عَ اع علًَٔ رٌ ٢ ٓقة ٌ م  ارزبةال ٢ّ ظتةتنةً مةَةه    
ً   رٖ خاٍل مً عيؿ ثار  ١ٓمً–مْف  خ٣ٛ  وت للةْل   عْبةْ ِ مة

واَ كااُ ٖا٤وَ بااهلل     (:  ّقةال    -انتفض ٗ ّقتي  ثْراٌ ارغةَْٗ عٔيَنةا  
 (.ع ٌفظ اوسأٚ لٗطة لْ مبشسًة يف وٕقع ٖطىٗٔالًٕٗ ا٩لس ف٦ ٖب

مة  التنةال ارغةَْٗ    ارزاع :  حتزٓه ارقةل٘ مً رلة ٍنا إؾت يخةز   
    ّ ىقةج ا٨ راك  ّارفتي٘ ّاٌ راٌ م  ارؾةيب اّ ارؾةةٔ٘ انتقارعة٘ رلةلةْ  

إرا قةةزب  ٤ىةةُذراع, ّررةةك حتةةادتيضةةٕ  ّا٨لضةةاظ ارغةةَْٖ التٔاقةةاع ّ
ً عنةز ا٤ىثةٙ   ارؾيب مً مزلل٘ ارةلْ  ارغةزعٕ ٍّةْ ارةةاو ارتاصة  مة     

ْٗ رّ تتَٔج ّرةذا  تيقج عي ِ ارغَ ّارةاو ارتامط عغز مً عنز ارذرز
تزك لتا ارؾةٔ٘ ّم٣عةتَا ّتقةٔلَا مً  د  تصتعةى عت ارغزٓة٘ ّإ

إرا رتةةٙ علَٔةةا صةةت صةةيؽت  خلةةت وت ارضةةاعة٘  -رةةا٤ب ّا٤خ–اثةةزو 
ّى عت انتزرٗ ّاصتعةت  ةا رٌ حتتوةف ّتضةترت مةً ارؾةيب إرا تةة ٚ       

ٕ ا ارغةةْر   ّعة ر عية ِ   رةاعزٗ مً عنزِ ّىقج عي ِ ا٨لضاظ ادتيضة
عارلذٗ ّارغَْٗ رنا ٓضتعف رلنزرٗ ارةارغ٘ رٓقاع تزك مةاعزٗ مثةا ٍةذا   

مةةةً ارؾةةةيب ّابتيةةةاب م٣مضةةةتُ ّارتشامةةةُ لةةةذراع مةةةً ارفتيةةة٘ ّتْقٔةةةاع  
 ا٢صتزاح إؾت ما ٓثد عي ِ ارغَْٗ . 
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ال وت ا٤مةةةارً ارتةةةامط: حتةةةزٓه ارتةةة اف  عةةةؽت اريضةةةاٛ ّارزبةةة  
انتيتلطةة٘ ّانتْافةة  انتش لتةة٘ ّانتْاقةة  ارقةةٔق٘, ّقةة  ّر ا عةة ٗ مةةً   

ٛ    ارزّآاا تةاتة  ٍه وت مثةا ٍةذِ انتْاقة     ف انتة١ميؽت ارةذًٓ ٓرترةٌْ ىضةا
انتش لت٘ ّانتْاف  انتيتلط٘ ّصه ارشلاو ّارت اف   اعٔة٘  ةه عاذتٔةاٛ    

٨ىةاث وت  مً رعَه ّا٢صتعٔاٛ مً عارَٜه ّماىة٘ عً ت اف  ارةذرْر ّا 
يخةز عةٔة اع عةً     ارطزقاا ارقٔق٘ ّا٤صةْاق انتش لتة٘ ّاختٔةار قزٓةس    

( لةؽت  ٌ رمةد انتة١ميؽت علةٕ عةً رعةٕ قارةف        ارشلاو, ّق  لكةٕ ر 
ٌب٠ة اُ ّر  اركْف٘ علغُ ىةأ ارت اف  وت انتْاق  انتش لت٘ فؾة  خطٔةةاع:   

٣كي ىاسدَ  ٥ٔ ت اازُٔ  ٌطاا  أتطتشُٕ؟!  اٌطاٟكي ٖدافعَ السداه يف الطسٖق أو
 . ((إ  ا٧ضٕا  ٖٔصامحَ العمٕز

–ارضةةا ظ: رّبةةةت ارغةةزٓة٘ انتق صةة٘ علةةٙ ارةةذرْر ّا٨ىةةاث   

اٌ قتتيةْا عةً  خةْل  زفة٘ ميةاو انتتةشّبؽت       -ؽغاراع رّ عةاعاع رّ رةاراع
انتقةةٔنؽت مةَةةه رّ اسةةتنةؽت عيةة ٍه مةةً رعيةةاَٜه ّعيةةاتَه رّ يعةةاَٜه رّ   

ٌ    عةة  قةزق ا  رمَاتَه رّ ما عةارا, إ٢    اخةا   رةةاب ّاصةتٝذاٌ مةً رةا
رٌ ميُ رلطارق ّاٌ راٌ اعاع رّ ب اع  زف٘ انتياو ّا٢صرتال٘ ّؽ ّر ا٨

ّراٌ وت ارغزف٘ اعياع رّ عيتاع عتتنا رٌ ٓكةٌْ قة  ررقةٙ ثٔاعةُ ّاختلةٙ مة        
قزٓيُ ّسّبُ, عا رمزا ارغزٓة٘ رّرٔاٛ ا٤مْر تةلٔه ؽغارٍه ّتأ ٓةف  

لةةس انتئةة  وت صةةاعاا ارتلةةْٗ    رتةةةاعَه علةةٙ ٍةةذا ا٤ ب ارزفٔةة  ّارت   
ّا٢ىفزا  عا٤سّاج ّا٢صرتال٘ وت  زح انتياو ّما ٓغةََا مةً مْافة    

ْٛ        ا٢رتقاٛ ّا٢خت٣ٛ, قال صةعاىُ:   ُٕ َٝكب٠ُ َٕكْذ َأ٬ْ ََٜٙ  َٟ ُٛ اَّ٘كِي٬ ُٕ ٠َِ ١َُٜك٧ا َِ٘٭ْسكَزْؤ َٟ آ ٬َب َأ٥َُّ٬كب اَّ٘كِي٬

ْٛ َصَٙ ُٕ ١ِٜ  َٛ ْٛ ٬َْجُُٙى٧ا اُْ٘ؾُٙ َ٘ َٟ َٟ ا٘ف٥َِّ٭كَرِح      ٦َاَِّ٘ي٬ ِّك  ُٕٛ َٞ ِصَ٭كبَث َٟ َرَعكُم٧ ٍَْغِر ٦َِؽك٭ ِٗ َهَٙبِح اْ٘ َِْج  ِٟٜ َٜرَّاٍد  بَس 
َٞ لَ             ٌُك٧ َّٟ َؼ٧َّا ْٛ ُع١َكبٌػ َثْمكَد٤ُ ْٛ ٦ََ٘كب َلَٙكْ٭٥ِ ُٕ ْٛ َ٘كْ٭َس َلَٙكْ٭ ُٕك ََاٍد َّ٘ ِٜٟ َثْمِد َهكَٙبِح اِْ٘مَتكبب َصَٙكبُس َلك٧ْ ٦َ  ُٕٛ َٙكْ٭

 َٓ َٔككَيِ٘ ْٛ َلَٙكك٩ َثْمككٍط  ُٕ ِٕكك٭ٌٛ    َثْمُعكك ٌٛ َؽ ُٛ اْ٘آ٬َككبِد ٦َاَّ٘ٙكك٣ُ َلِٙكك٭ ُٕكك ُٟ اَّ٘ٙكك٣ُ َ٘ , ثةةه قةةال 58(اريةةْر:٬َُجكك٭ِّ
ُٟ    صةعاىُ:   َٓ ٬َُجك٭ِّ َٔكَيِ٘  ْٛ َِكْج٥ِِٙ ِٜكٟ   َٟ َٞ اَِّ٘ي٬ ََ َٝب اْسَزْؤ َٔ ٧٠َُِا  َْٙ٭ْسَزْؤ ٌَ  َٛ ُٛ اُْ٘ؾُٙ ُٕ ١ِٜ  ُٖ ََا َثََٙه اَْ٘ؤْؼٍَب  اَّ٘ٙك٣ُ  ٦َِا
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ْٛ آ٬َبِركك٣ِ ٦َاَّ٘ٙكك٣ُ َلِٙكك٭ٌٛ    ُٕكك َ٘ ٌٛ ِٕكك٭ ( مثةةال , ّقةة  فةةزب رصةةْل ا     59(اريةةْر:َؽ
ا٤ ب انتتْاف  لةؽت خةزج ّمةةُ بةاعز عةً عةة  ا  ا٤ىؾةارٖ ٓزٓة          
فاقن٘   ( فلنا اىتَٔا إؾت عاب  ارٍا ّف  ٓ ِ ارغزٓف٘ فطزقَا مضةلناع  

ُ علةةةٙ عيتةةةُ م ادتلٔةةةا  ر (  ضةةةتأرىاع عارةةة خْل علَٔةةةا ّمةةةةُ ؽةةةالة
زعه متارٍةا ّتلةةط فقةا ملعفتَةا     فاصتأرىتُ رٓثنةا تلةةط قياعَةا ّتة    

علٙ ررصَا ثه ررىت ع خْل رعَٔا ّرصْل رعَا ّصٔ  اركاٜيةاا ّمةةُ   
ٖٔطااتأذُ (:  ؽةةالةُ, ٍكةةذا ا٤ ب ارزفٔةة , قةةال م٢ْىةةا ارؾةةا ق    

رٖ –السدن عمٜ ابٍتْ ٔألتْ اذا كاٌتا وتصٔدتني( ٔباه )ٔوَ بمغ اؿمي فا٦ ٖمار   
لالتْ ٥ٔ عمٜ ضإٝ ذلاك إ٥ باإذُ  ٥ٔ    عمٜ أوْ ٥ٔ عمٜ ألتْ ٥ٔ عمٜ  -ٓة خا 

 ( . تأذٌٕا ستٜ ٖطمىٕا ٔالط٦ً طاعٛ هلل عص ٔدن
( عتفزٓس ا٤ّرٔاٛ عؽت ؽةةٔاىَه  ارضاع : رمز ارزصْل اركزٓه  

ررْراع ّرىاثاع وت مقابةَه ّست٣ا ىْمَه ف٣ ٓضنعٌْ  ه عانتةٔت وت 
زٗ ّىة ب  فزاؼ ّال  رّ حتت ذتاح متع  إرا علذ ارؾةٔاٌ صً ارةاعة 

( ىمةةز ارزبةةا إؾت إؾت ارتفزٓةةس عيةة  علةةْ  ارضةةً ارضا صةة٘, ّلةةزو   
ارذرز انتناثا إرا راٌ عتلذر ّعةَْٗ لةذراع مةً ا٢فتيةاٌ جبنارةُ ّتْقٔةاع       
مً ا٢ىتَاٛ إؾت بزقتة٘ رّ ررٓلة٘ رنةا لةزو ىمةز انتةزرٗ إؾت انتةزرٗ انتناثلة٘         

 زقت٘ رّ ررٓل٘ .عتلذر ّعَْٗ لذراع مً ارتْص  ّتْقٔاع مً ا٢ىتَاٛ إؾت ب
تغةةةزٓةاا ا بةةة٘ تغةةةزٓةاا ّقأٜةةة٘ ع ٓةةة ٗ ّّوت ارةةة ًٓ اذتئةةة
ث ارفقُ ارغزٓا ّىقتؾز علٙ تلكه ارتذرزٗ ْع٣بٔ٘ ىرتك قزلَا رةع

ّعةةزح  ٘عفةةاح ا٤مةة  إؾترتغةةزٓ  ارْقةةاٜٕ ا ةةا ح  اعةةةة  بْاىةةف  
رفزا ٍةةا ّصةة٣م٘ زتتنةَةةا مةةً رضتةةاٛ ارفضةةا  ّلةاٜةةا ارغةةٔطاٌ رٔكةةٌْ  

وت  ىٔةاِ مكزمةاع وت رخةزاِ عفٔفةاع وت لٔاتةُ ىشَٓةاع وت يخزتةُ        انت١مً عشٓشاع 
 .ّميشٍاع وت را ا٤لْال عً ارزرٓل٘ ّارفضا 
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٘ –ّعتلْ رٕ  رٌ ر ٌّ لة ٓثاع عةزٓفاع رّاِ مضةة ٗ     -وت ختاو ا٦ٓة
عً ؽ ق٘ ارزعةٕ عً بةفز عً ستن  عً رعُٔ   ( لٔ  قٔا رُ: ما عال 

مياُ يف ؾادزٓ ِٔإ   يف بمبْ ٔقض ا٧٫ُ عص القسآُ   قال: انت١مً رعش عٕٛ
( ثه قٔا رُ: فنا عال انت١مً ق  ٓكةٌْ رعة    عبد وطٗع هلل  ٔلسضٕلْ وؿد 

ه عصٖاص  فا٦ وام أُ    ٖكطم السش  واَ سماْ  ٔوطمام اؿا٦    ٧ٌْ عٞل قال:  
  ْ ملااا ٖعماي واَ عااص وطمباْ  ٔاُ ِإ ضااخة ٌفطاْ ي ٖكااعْ إ٥ يف       ٖفازباْ غا٠ٗ

ٛ : فنا عال انت(ثه قٔا رُوٕقعْ ؿف اْ  ل قةال:   ١مً ق  ٓكٌْ رىك  عةٕ
ٔ    فسدْ عَ فسٔز ٥ ؼن لْ ِكارا  فااذا  فاس    ٥ٔلك٦ٗ متٗن بْ غإّتْ ِكارا 

 (. باؿ٦ه اكتفٜ بْ ٔاضت ٍٜ بْ عَ نريٓ
مً ٍذِ ارتغزٓةاا ّمً  دٍا ٓضتفا  ع ٗ لزـ ارغار   -10

انتقةة ظ علةةٙ تيمةةٔه اذتٔةةاٗ ا٢بتناعٔةة٘ ارغةةزٓف٘ ّؽةةٔاىتَا عفٔفةة٘ عةةً  
فضةةا   إؾتنتفاصة  ّارزراٜةا لةةؽت صة  عتغةزٓةاتُ كتٔةة  انتيافةذ انت١ ٓة٘       ا

قتاٌ ّق  فت  عاب ارةشّاج علةٙ   خ٣ق ّت ٍْر ارضلْك وت زتتن  ا٨ا٤
ٌ اصةةتقاو ٛ ارغةةَْٗ ّمسةةا  خطةةاب ارلةةذٗ, ّرةةْ ر مؾةةزاعُٔ رتلةٔةة٘ ىةة ا 

اريةةاظ علةةٙ ٍةةذِ ارطزٓقةة٘ رْبةة ّا زتتنةةةاع عةةزٓفاع ّزتنةةةاع ىشَٓةةاع ٓةةيةه  
وَأَنَّىِ اسْارَقَايُىا مَهَاً انطَّرَِقَاحِ نَأَسْاقَُْنَا ُى     ٓطٔف عاثة٘ ّٓضنْ عارغزح  عا٤مً ّ

 . 16(ادتً: يَّاء غَدَقاً

 تسى اهلل انرمحٍ انردُى

َِٔج٭ٌر    ٌٛ َٝب ِاْص ْٗ ٌِ٭٥ِ َْٝ٭ِسِر ُِ ِْٝر ٦َاْ٘ ِٟ اَْ٘خ َٓ َل  ٬َْسَؤ٠َ٧ُ٘

ِٟٜ َْٔجُر  َٝب َأ ٥ُُٝ ١ََٜبٌُِك ١َِّٙ٘بِس ٦َِاْص َٝب ٦َ ٍِْم٥ِ َّ٠) 
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ً ٦ٓة٘ ارتاصةة٘ عغةز عةة  انتةاٜتؽت مة      ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغةزٓف٘ ٍةٕ ا   -1
ٍّةٕ مةً رقةْل ارضةْر انتفؾةل٘ ّمةً رّل ارضةْر         ,يٓاا صةْرٗ ارةقةزٗ  

ارياسرةة٘ عةةة  ا وةةزٗ ارغةةزٓف٘ ّوت رلةةاب انت ٓيةة٘ انتيةةْرٗ ّقةة  تقةةنيت  
ا٤لكةةاو ارغةةزعٔ٘ ارغةةزٓف٘, ٍّةةذِ ا٦ٓةة٘   ّارقؾةةؿ ا ا فةة٘ اذتكٔنةة٘  

ً   ٓف٘ ميَا ٍّٕ تتْؾت ارغز خؾةلتؽت   إعةا  زتتن  ارتْلٔة  ّا٨صة٣و عة
مً رررل ارتؾال انتَلك٘ ّرفضة  ارةةا اا ادتاٍلٔة٘ انتضتأؽةل٘ رْبةْ       
ارةغز ّرٔاىُ ارةمٔه ارذٖ قتتاس عً عةاقٕ ارْبةْ اا ّصةاٜز اركٔاىةاا     

 انتيلْق٘ عةقلُ ّفكزِ ّاتشاىُ . 
ٛ   ر مغتس وت رؽا ّفةةُ مةً  متةز    ّارتنز( مؾ -2 ( ارغةٕ
 طاِ, تقْل:  متزا انتزرٗ ررصَا( رٖ  طتُ ّصرتتُ, فأؽا ّارا صرتِ 

مةياِ ٍْ ارضرت ّارتغطٔ٘, ّافتا مسٔت ارتنزٗ متزاع مً ربا تأثدٍةا وت  
ارةقةةا ٤ىَةةا عةةة  عةةزعَا ّ خْ ةةا وت ادتةةْح تةة١ثز وت ارةقةةا فتضةةرتِ     

ارتةد  ّتغطٕ علُٔ ف٣ ٓكا  ٓ رك ؽاذتُ مً فاص ِ ٢ّ ت عةُ قتٔةش عةؽت    
ّارغز ّعؽت اذتضً ّارقةٔ , ّارتنةز مغةزّب قة ٓه ّمةاٜ  عتٔةس ٓة١ثز       
ارضكز وت ا٨ىضاٌ ّق  راٌ ٓت اّرُ عةة  اريةاظ وت رةا عؾةز ّسمةاٌ      
ّٓؾي  مً ر لةف ارفْارةُ ّعةة  اذتةةْب ّقة  اعتيةٙ عؾةيةُ عةة          
رفةةزا  اريةةاظ عةةا تفييةةْا عؾةةيةُ وت ا٤سميةة٘ ا٤خةةدٗ ّتةةأىقْا وت اىتابةةُ   

ؽار ٓكلا حتؾٔلُ ا٤باٌ ارةاٍم٘ ّخاؽ٘ ا٤ىْا  ادتٔ ٗ ّتةةٝتُ لتٙ 
 رعارىا ا  ميُ ّصله انتضلنؽت عا راف٘ ارةغز مً صِْٛ .  ,ميُ

 انتٔضةةز( مؾةة ر مٔنةةٕ مغةةتس وت رؽةةا ّفةةةُ مةةً  ٓضةةز ٓٔضةةز  
ٓضةزاع ّمٔضةزاع( قٔةا: ٍةْ ؿتةيةٙ  صةَا( فَةْ مةأخْر مةً ارضةَْر٘,ّق            
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ال ارغةد عْاصةط٘ رةةف ارقنةةار    مسةٕ ارقنةار مٔضةزاع رضةَْر٘ حتؾةةٔا مة     
ّفةا انتٔضز مً  ٌّ بَ  رةد رّ رضف رّ عنا رّ مغق٘, ّانتٔضز ٍْ 
ارقنار, ّانتقامزٗ ٍٕ انتغارة٘ وت ارلةةف عةو٢ا مةزّفة٘ وت رةا عؾةز إر      
ٍةٕ عنلٔة٘ ق قتة٘ صةةاعق٘ وت ّبْ ٍةا علةٙ عؾةةز ا٨صة٣و, ّقة  راىةةت        

ضةةَاو انتةةة  عيَةةا وت ارةةةزب وت ادتاٍلٔةة٘ تقةةامز رةةثداع عارقةة اا ٍّةةٕ ار 
عةةة  يٖ ارقةةزيٌ عةةا٤س٢و, ّٓضةةنٙ ار٣عةةف عارٔاصةةز ّانتقةةامز فكةةاىْا   

ّىُ ّٓقطةْىُ ّٓقضنٌْ رعقاِٛ ّذتنُ فٔيعز -ادتنا–ٓغرتٌّ ادتشّر 
إؾت باىٔ٘ ّعغزًٓ بشٛ ّراىت  ه عغزٗ ق اا  صَاو(: ارفذ ّارتةْرو  

رضئ  ّارْ ة ,  ّارزقٔف ّاذتلط ّاريافط ّانتضةا ّانتةلٙ ثه انتئ  ّا
ّظتةلٌْ ركةا قة ا مةً ارقة اا ارضةةة٘ ا٤ّؾت لؾة٘ ّىؾةٔةاع ؽةاع اع         
فللق ا ا٤ّل  ارفةذ( بةشٛ ّقطةة٘ مةً ذتةه ادتةشّر ّرلثةاىٕ  ارتةْرو(         
قطةتةاٌ ميةُ ٍّكةةذا لتةٙ ارقةة ا ارضةاع   انتةلةٙ( ٍّةةْ ررثزٍةا ىؾةةٔةاع       

ثةه   لٔ  ظتةلٌْ رُ ىؾٔةاع عارٔاع مً ذته ادتشّر ٍّْ صةةة٘ ربةشاٛ ميةُ,   
٢ ىؾةةٔف رلقةة اا ارث٣ثةة٘ ا٤خةةدٗ, ثةةه ٓقةةةٌْ ٍةةذِ ارقةة اا ّارضةةَاو  

 –ٍّٕ خزٓط٘ مً قنةاؼ تْفة  فٔةُ صةَاو انتٔضةز      -ارةغزٗ وت  رعاع٘( 
ّٓتؾ ٚ رل ٍه دتلولتَا ّحتزٓكَةا وت  اخةا ارزعاعة٘ ثةه ٓة خا ٓة ِ       
رٔيزج ميَا صَناع ّق لاع مً ارةغزٗ عاصه ربةا مةً عغةزٗ ٓغةرترٌْ     

فارا خزج رُ قة ا راعة  مةً ارقة اا ارضةةة٘ رخةذ ىؾةٔةُ         وت رةة٘ انتٔضز
انتزصْو مً قط  ادتشّر, ّارا خزج رُ ق ا خاصةز مةً ارقة اا ارث٣ثة٘     
ا٤خدٗ مل ٓأخذ عٔٝاع ّافتا ٓغزو بً ادتشّر م  مً غتةزج رةُ ارقة لاٌ    
ارتاصزاٌ ا٢خزاٌ, ثه ٓت   ارزا ٌْ عقط  ذته ادتةشّر ارة  رضةةٍْا    
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ّراىةت رةةة٘    َةا ارفقةزاٛ ّقتتية  ارٔاصةزٌّ مةً ررلةَا,      وت مٔضزٍه رٔطةن
انتٔضز عي  عةة  ا٤مةه مضةناٗ عاصةه يخةز ّعةكا شتتلةا رارغةطزىج         

ٍّْ انتضنٙ وت عؾزىا عارطاّر٘, ّتتو    ا وت را عؾز رىةْا    ّاريز 
ّعأمساٛ شتتلف٘ ّرٔفٔاا متغآزٗ ّق  افنعا وت عؾزىا عة  ا٤ىْا  

رىةةْا  ررثةةز ّىَةة ا رٔفٔةةاا ررةة  لتةةٙ   انتةةذرْرٗ وت ارتةةارٓا ّعةةزسا  
رثةةةزا رىْاعَةةةا ّتةةةة  ا رمسا٠ٍةةةا مثةةةا ار ّميةةة٘ ّارةةةْرق عأىْاعةةةُ 

 ّارٔاىؾٔف عأعكارُ. 
 اثةةه رةةةد( ٍةةذِ ٍةةٕ ارقةةزاٛٗ انتغةةَْرٗ ّرّٖ عةةً عةةة  قةةزاٛ  

 ,عةةؽت ارقةةزاٜتؽتإثةةه رةةثد( ّانتةيةةٙ وت رؽةةلُ متقةةارب   اركْفةة٘ قزاٜتَةةا  
فضة ٗ مةً قةْل رّ عنةا, ّانتفضة ٗ      ّا٨ثه ٍْ را ما فُٔ فزر ّتةة٘ ّم

ق  تكٌْ وت ارة ٌ ّق  تكٌْ وت ارةقا ّارةزّا ّقة  تكةٌْ وت ارةةز      
ّارغزح ّقة  تكةٌْ وت ا٤مةْال ّا٤عٔةاٌ فٔكةٌْ ا٨ثةه مةيةٙ مقارعةاع         

 نتةيٙ ارذىف وت آزاث ارغقاٛ ّاذتزماٌ ّافضا  ارضةا ٗ ّا٨قتاٌ .
ٓقاعةةا انتقةةزٗ  ّميةةاف  رليةةاظ(: انتيةةاف  كتةة  انتيفةةة٘ ٍّةةٕ مةةا  

 ارتد ّارفاٜ ٗ ّا٢ىتفا  .  إؾتٍّْ ما ٓتْؽا عُ ّا٨ثه, 
ث٣ثةة٘ وت ارتنةةز ّانتٔضةةز:  ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ رثةتةةت رمةةْراع    -3

ثةه ّارقةزر ّانتفضة ٗ فَٔنةا, ّّبةْ  ارتةد ّاريفة  ّارفاٜة ٗ         ّبةْ  ا٨ 
ثه ّارقزر انتْبةْ  وت ارتنةز ّانتٔضةز ررة  ّررثةز مةً       فَٔنا, ّرٌْ ا٨

 ف  ّارتد انتْبْ  فَٔنا . اري
رمةةا عةةزب ارتنةةز فابةةُ ّرفةةزارِ ّمفاصةة ِ رةةثدٗ بةة اع, رّ ةةا    
ّرعمنَةةا اسارةة٘ عقةةا ا٨ىضةةاٌ ّإفضةةا ِ ٍّةةْ رعةةزح رعقةةاُٜ ّررةةزو   
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–ربشاُٜ لتٙ ارا با ارغارب ّصكز خزج عً قْر ا٨ىضةاىٔ٘ ّؽةار   

٘ تةطٔلُ رقْاِ ارةقلٔة٘ ّخزّبةُ عةً اىتمامةُ وت لزراتةُ ارة ى      فعضة  -ٔة
ةة  رة رقزب مً اساىؽت عةا رربةط, ّقة  قٔةا     ةَٔن٘ ّرتةط ّرعةُ عار

عقة٣ٛ ارةةةزب ّصةةا تَه وت ادتاٍلٔةة٘ هتةةً امتيةة  عةةً عةةزب ارتنةةز: ر٢  
تغزب ارتنزٗ فاىَا تشٓة  مةً لزارتةك, فأبةاب:  مةا رىةا عوخةذ بَلةٕ         

ْ عٔ ٖ فأ خل  ,و ّرمضةٕ صةفََٔه(  ُ بْوت, ٢ّ ررفٙ رٌ اؽة  صٔ  قة
ارةقلٔةة٘ تيةةةة  زتنْعةة٘ رةةةدٗ مةةً انتفاصةة  ّا٦ثةةاو   ّمةةً ٍةةذِ انتفضةة ٗ

ّتيطلةس انتقةار ّارتةةةاا علةٙ ارفةةز  ّعلةٙ ا٢بتنةا  ّعلةٙ ارؾةةع٘        
ّعلٙ ا٤خ٣ق ّعلٙ ارة ٌ ّا٤عقاٛ ّعلٙ ارذرٓة٘ ّا٤لفةا  ّعلةٙ    
ا٤مةةْال ّا٤عةةزا  ّعلةةٙ ارغةةزح ّا٢عتةةةار ّعلةةٙ ارةة ًٓ ّا٨قتةةاٌ  

, ّقة  تؾة ٚ عةة     91اٜ ٗ:  ّٓؾ ره عةً ررةز ا  ّعةً ارؾة٣ٗ(انت    
ارةلناٛ ّاركتاب رةٔاٌ ما وت ارتنزٗ مً ا٤فزار ارؾعٔ٘ ّا٢بتناعٔة٘  
ّارتلقٔ٘ ّا٢قتؾا ٓ٘ ّاريفضٔ٘ م  تة ا  ما ارتغةفُ ارتة اٛ انتيتؾةٌْ    
مةً مقةزاتُ ّمفاصة ِ, ّمةا خفةةٕ ّمل ٓمَةز  ةه عةة  ارثةز ّارةة  ٢ّ         

فٔيةةا رٌ ىتةةذرز رٌ سارةةت ا٤ٓةةاو تكغةةا  ةةد مةةا رغةةفتُ انتافةةٔاا, ّٓك 
( مسةةٙ ارتنةةزٗ  رو ارتةاٜةة ( فَةةٕ رو ارتةاٜةة  ّرةةف  رصةةْل ا   

انتفاص  ّٓيةْ  انتقار ّميطلس ارضٔٝاا ّمةة  ارتؾال ارزر٣ٓا ّرذا 
٢ ّراٌ حتزٓه ارتنزٗ مً رٍه ربشاٛ عزٓةتُ ّرعمه إمل ٓةة  ا  ىةٔاع 

 قْاىؽت  ٓاىتُ . 
ّبْ ٍةةا  إؾتارغةةزٓف٘ ّرمةةا ميةةاف  ارتنةةز ارةة  رعةةارا ا٦ٓةة٘     

ياف  ٍْ ارتلذر ّا٢ىةضاا ّا٢ىغزاا ارذٖ ٓةقف ارغزب فانتتٔقً مً انت
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ثه ارضكز ّارثنا ارذٖ ٓشّل ارةقا مةُ ّتشّل مةُ ا نةْو ّانتغةارا   
رّ ٓيقطةة  ا٢لضةةاظ عَةةا ّٓتْقةةا ارغةةةْر ّا٢ٍتنةةاو  ةةا, مقةةافاع إؾت  

وت بيةف مقةارِ    ررعاا ا٢جتار عَا, ٍّذِ مياف  رخٔؾ٘ ّفْاٜ  سٍٔة ٗ 
 ّمفاص ِ ٍّٕ م١قت٘ تشّل عة  لؽت ّتية و عة  ّقت . 

ّرما انتٔضز فابُ ّافزارِ ّمفاص ِ رثدٗ رٓقاع ّاىةكاصَا علةٙ  
ا٤فزا  ّا٢بتنا  ّاررتعٔ٘ ارةام٘ ّا٤خ٣ق رةد ب اع, ميَةا رْىةُ ررة٣ع    

رةة اّٗ  نتال ارغد عاذتزاو ّـتلكاع نتةال ارغةد عارةاقةا, ّميَةا اىةُ ٓةْرث ا      
َٝكب  ّارةغقاٛ عؽت انتتٔاصزًٓ ّٓيتَةٕ عةاريشا  ّارغةعياٛ عةؽت انتتقةامزًٓ        ِا٠َّ

َْٝ٭ِسككرِ  ْٝككِر ٦َاْ٘ ٌِكك٫ اَْ٘خ ُٛ اَْ٘مككَدا٦ََح ٦َاَْ٘جْىَعككبب  ُٕ ُٞ َأٞ ٧٬ُِِككَك َثْ٭كك١َ , ّميَةةا 91( انتاٜةة ٗ:٬ُِر٬ككُد ا٘تَّككْ٭َؽب
ْٛ    ّؽة ِ عةً ارؾة٣ٗ      ا ا٠ِ عً ررز ا  ّاىضا٠ِ رةةا ٗ ا  ُٔ ٬َ٦َُصكدَّ

ِٟ ا٘صَّكاَلحِ  ِْٔر ا٣ِّٙ٘ ٦ََل َِ , لٔة  اٌ هتارصة٘ ارقنةار ٓغةغا ارقلةف      91(انتاٜ ٗ:َلٟ 
رنا رٌ اريتٔو٘ مً ارزع  رّ ارتضةزاٌ ّعةاقٕ    ,ّارف١ا  عارزع  ّاركضف

ا٦ثار ٓلةَٕ ارفكةز ّا٤عقةاٛ عةً ر اٛ ارْابةةاا ّهتارصة٘ ارةةةا اا,        
كضا ّت رٓف ارةغز علٙ اىتمار ّميَا افضا  ا٤خ٣ق عتةْٓ  اريفط ار

ارزسق مةً رصةةاب عاقلة٘ ّقةزق رخٔؾة٘ ستزمة٘  ٌّ ا٤صةةاب اثقة٘         
ّارطزق انتغزّع٘ ىمةد ارتوةارٗ ّارشراعة٘ ّارؾةياع٘ ارة  ٍةٕ رررةاٌ        
ارةنةةزاٌ ّرصةةاظ ارزقةةٕ ّا٢س ٍةةار, ّميَةةا خةةزاب ارةٔةةْا ّفةةٔا        

ّبة٘ مفاصة    ارفقز عضاع٘ قنار خاصزٗ,  إؾتارةْاٜا ّا٢ىتقال مً ارغيٙ 
رةةثدٗ ّمقةةار رةةةدٗ قةة  ٓةة ررَا ارةاقةةا ارلةٔةةف ّٓتْؽةةا إؾت إ راك     
عةقةةَا انتتفكةةز ارطةٔةةف ّخباؽةة٘ مةةً رةةةف ارقنةةار وت فةةرتٗ ثةةه اعتشرةةُ   
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فأ رك مقارِ وت ّبْ ِ ّرٔاىُ ّخؾْؽٔاتُ ّعةز ؿتفاص ِ وت ع١ّىُ 
 ّع١ٌّ رؽعاعُ ّرٔاٌ رقزاىُ انتقامزًٓ .  

ّبْ ٍةةا وت انتٔضةةز  إؾتا٦ٓةة٘ اركزقتةة٘ ّرمةةا انتيةةاف  ارةة  رعةةارا 
فَةةٕ ميةةاف  رخٔؾةة٘ ّفْاٜةة  فةةٝٔل٘ بيةةف مقةةارِ اركةةثدٗ ّمضةةاُّٜ      

كضةف, ّميَةا   اع  ّارتٔالةُ اريفضةٕ عارغلةة٘ ّار   اركةدٗ, ميَا صزّر ارةز 
ؽدّرٗ ارفقد  ئاع وت صاع٘ رةف را ٘ ّذتم٘ قنار  ارة٘, ّميَا اىتفا  

 ار رارٔاىؾٔف ّا٤س٢و .قزاٛ وت عة  رىْا  انتٔضز ّارقنفار
 ّابَنا رر  مً ىفةَنا( ّاذتال اٌ انتقزٗ ّانتفضة ٗ انتْبةْ ٗ   
وت ارتنز رّ وت انتٔضز رر  مةً انتيفةة٘ ّرعمةه مةً ارفاٜة ٗ انتتْقةة٘, ّوت       
را مْف  ٓتشاله فُٔ انتفض ٗ ّانتؾلع٘ ّتتة اف  فٔةُ انتقةزٗ ّارفاٜة ٗ     

ز ا٤رةة  ميَنةةا ّرثٯةة  ارا ابتنةةةا وت مْفةة  ّتةةْار ا علةةٙ مْقةة  ربةة   
ا٤عمه ميَنا ّ لف ا٤قْٚ اثزاع ميَنا, ّلٔ   لةت انتفض ٗ ّانتقزٗ 
وت ارتنةةز ّارقنةةار علةةٙ انتيفةةة٘ انتتْقةةة٘ ميَنةةا ّارفاٜةة ٗ انتأمْرةة٘ فَٔنةةا  
تزب  باىف انتفض ٗ ّربز انتي  ّارتعزٓه ّاقتقٙ اريَٕ ّارتةأثٔه, ّوت  

انتٔضز فْاٜة  ع ٓة ٗ ّمةلْمةاا    عٔاٌ ٍذِ ادتنل٘ ارغزٓف٘ وت يٓ٘ ارتنز ّ
حتزٓه ارتنز ّانتٔضز عأصةلْب مقية  لٔة      إؾتّفدٗ, ميَا إرعا  ارتلس 

ىةثاق انتي  ّارتعزٓه عً مزاعاٗ مؾاو ارةةةا  ّمقةارٍه   ً صةعاىُ إعٔٯ
مز ّا٢صتةةا  ارتضله ّارتو  ّارتأ إؾت ٌّ رٌ تيةثس مً لاب٘ ارتارس 

 رطفُ ّرلتتُ ّإرعا ِ إؾت مةا  فاىُ  ين عً قاعتَه ٍّه ستتابٌْ إؾت
فُٔ ؽ٣لَه رّ فضا ٍه, ّميَا إرعا  ارتلس إؾت صز ارتغةزٓ  ّلكنة٘   
ارتعةةزٓه ّمةةا ٓقتقةةُٔ ارةقةةا ارضةةلٔه عيةة  ّبةةْ  ارقةة ًٓ ّتةةشاله       
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انتؾلع٘ م  انتفض ٗ مً تق ٓه ا٤قْٚ تأثداع ّا٤ لف مفةة٢ْع ّا٤رثةز   
انتأمْر٘ مً ارتنز ّارفْاٜة    فة٣ع ّفاعلٔ٘, ّميَا اعةار ارتلس عأٌ انتياف 

انتتْقةةة٘ مةةً ارقنةةار ّانتٔضةةز فةةٝٔل٘ مغلْعةة٘ رلنفاصةة  ّانتقةةار ارقاٜنةة٘   
انتيفةةة٘  كةةه انتة ّمةة٘ وت بيةةف  عةةا عيةة  ارتأمةةا ّارتفكةةز صتةة    ,َٔنةةاف

ّرةذا تة عْ    ,انتقار اركثدٗ ّانتفاصة  اركةةدٗ ارقاٜنة٘ وت ارتنةز ّانتٔضةز     
ا٤فكةةار انتضةةتقٔن٘ ضتةةْ  ّتةةةة  اذتمةةز ّارتعةةزٓه  إؾتارةقةةْل ارضةةلٔن٘ 

, ّب٘ فْاٜ  رخزٚ وت ٍذا ارةٔةاٌ انتغةتنا علةٙ ضتةْ مةً      ٘ارزف  ّانتأب
ٍّةةذِ ربةة ٚ قزٓقةة٘ وت  ,ا٨قيةةا  عاذتزمةة٘ ّغتلةةْ مةةً ادتةة  علةةٙ ارةةرتك

ا٨ؽ٣ا ّرىف  ّصٔل٘ وت ا٨رعا  لٔ  ٓكٌْ ا٢بتيةاب عةً قْاعٔة٘    
 ٘ وت تغةةزٓ  مةةزتةه ٍّةةْ ضتةةْ مةةً ارلطةةا ا٨ ةةٕ   ,ّا٢عتةةةا  عةةً ر ةةة

عةةأمزًٓ مَنةةؽت ّفةلةةؽت مزتكةةشًٓ وت عةةا اا عةةة  ا٤فةةزا  ّر ةةةاا    
    ٘ فوةاٛا   ,عة  ا٤عياـ عا عنْو ا٤فةزا  وت مةة ر ارة عْٗ اثن ٓة

ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ اقياعٔ٘ إعتأٜ٘ حتةاّل اقيةا  ا٤فةزا  عقةزر ارتنةز ّانتٔضةز       
ظ عقةزّرٗ  اريةا  إؾتّابَنا ّت٣عٕ ىفةَنا عاساٛ ابَنا ّتةغٕ ا٨عتةاٛ  

 ةا ِ عً قزٓس لضاب انتؾاو ّانتياف  بيف انتقار ّانتفاص  .   إع
ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ ّقةةةت فةةنً يٓةةاا حتةةزٓه ارتنةةز ّميةة   -4

انتٔضز, ٍّنا لارتاٌ عاٜةتاٌ وت زتتن  ادتاٍلٔ٘ ّمة ر ارزصةار٘ اثن ٓة٘   
ا٨ؽةة٣لٔ٘ فاقتقةةٙ ارلطةةا ا٨ ةةٕ رٌ ٓتةةة   صةةةٔا إعةة٣ٌ ارتغةةزٓ   

فواٛا ٍذِ ا٦ٓ٘ تقي  ّتزع  ّتْلٕ إؾت  ,رج قزق عٔاٌ ارتعزٓهّٓت 
ارةقْل ّحتزك ّت ق ىاقْظ ارتطز وت اريفْظ, ثه تلتَا يٓ٘ ارشبةز عةً   

٨ََ َؽزَّك٩َ          قزب ارؾ٣ٗ لار٘ ارضةكز    َٕب ْٛ ُسك َّْرُثك٧ْا ا٘صَّكاَلَح ٦ََأ٠كُز ١َُٜك٧ْا َ  َر َٟ آ ٬َكب َأ٥َُّ٬كب اَّ٘كِي٬
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 َٞ ٧ُُّ٘ك٧ َٜب َر ٧ُْٝا  ( ٓيا ٖ عي  اقامة٘  , فأخذ ميا ٖ ارزصْل  43( اريضاٛ:َرْمَٙ
٬َكب  ارؾ٣ٗ: رٌ ٢ ٓقزعً ارؾ٣ٗ صكزاٌ, ثه تلتَا يٓة٘ ا٤مةز عا٢بتيةاب     

ٌَككبعْ   ِٞ ِٗ ا٘تَّككْ٭َؽب َٝكك ْٟ َل ِّكك َِْعككٌس   ُٚ َْٝ٭ِسككُر ٦َاأَل٠َصككبُة ٦َاأَلْاَ  ْٝككُر ٦َاْ٘ َٝككب اَْ٘خ ١َُٜكك٧ْا ِا٠َّ َٟ آ َز١ُِج٢ُ٧ َأ٥َُّ٬ككب اَّ٘ككِي٬
َ٘{ َٞ ٍُِْٙؾكك٧ ْٛ ُر ُٕكك َْٝ٭ِسككِر  َٜٓمَّٙ ْٝككِر ٦َاْ٘ ٌِكك٫ اَْ٘خ ُٛ اَْ٘مككَدا٦ََح ٦َاَْ٘جْىَعككبب  ُٕ ُٞ َأٞ ٧٬ُِِككَك َثْ٭كك١َ َٝككب ٬ُِر٬ككُد ا٘تَّككْ٭َؽب { ِا٠َّ

 َٞ ١َُّز٥ُك٧ ْٗ َأ٠ُزٛ  ٥ٌََ ِٟ ا٘صَّاَلِح  ِْٔر ا٣ِّٙ٘ ٦ََل َِ ْٛ َلٟ  ُٔ , ٍّةٕ رّ رضةاٌ   91, 90( انتاٜ ٗ:٬َ٦َُصدَّ
مقرتٌ عا٢ىكار ّارتَ ٓ  ّعٔةاٌ مغةةز عضةةس ا٨ٓةةاس      قْٖ ع ٓ  ّتةةد

ميتٌَْ( عً ٍذِ ارةا اا  ّا٨عةار  ّتق و اذتمز ّا٢ىذار  فَا رىته
, ٍّذا اصتفَاو تْعٔا ّحتذٓز مً صْٛ ارةاقة٘ ّعذاب ا٦خةزٗ  ارفاص ٗ

عةةة  تكةةزر ارةٔاىةةاا انتاىةةة٘ ّا٢ٓةةةاساا اذتةةاظزٗ ّا٢رعةةا اا اريأٍةة٘   
ٌَكِبٞ   ر ٗ ثه قال صةعاىُ  ّارتعذٓزاا انتتأ ٦َُْا  َٖ ٦َاْؽكَي ٦ََأِؼ٭ُم٧ْا ا٣َّٙ٘ ٦ََأِؼ٭ُم٧ْا ا٘رَُّس٧

  ُٟ ُِٝجكك٭ ََُسكك١َِ٘٧ب اْ٘ككَجاَلُن اْ٘ َٝككب َلَٙكك٩  ٧ُْٝا َأ٠َّ ٌَككبْلَٙ  ْٛ , ّعلةةٔكه ٓقةة  ارقةةزر  92(انتاٜةة ٗ:َركك٧ََّْ٘٭ُز
 ل. انتة ر ّانتوّارتضزاٌ وت 

   ٘ ا٢ىكةار علةٙ    ّمً ٍذا ارةٔاٌ ٓضتفا  قزٓقة٘ ا٢ؽة٣ا ّعةزٓة
ٍة٢١ٛ انتة ميؽت انتة اّمؽت     فٔيةغٕ نتً ّفقُ ا  ٨ؽة٣ا عةة    انت ميؽت

ةة    تعلٙ ٍاتؽت ارزرٓلتؽت رّ إل اٍنا: رٌ ٓت رج مةةُ وت ا٨ؽة٣ا ّت  
 ,اذتال ا٤مثا ّارغكا ا٤رنةا  إؾتعي ِ صةا ارتعْٓا ّقزق ارتة ٓا 

ارْصةاٜا   ّارضةا رثدٗ ّارطزق ع ٓة ٗ فةٔيرت  ارةاقةا ارلةٔةف شتتلةا     
انتنكي٘ ٨ق٣  انت ميؽت علٙ ارقنار ّانتٔضز ّاعةا  انت اّمؽت علٙ ارتنز 
ّانتضكز رٔكٌْ رُ عزح اريَٕ عً انتيكز ّّصاو ا٤مز عةانتةزّح ّرةًٝ   

ً –َٓ ٖ ا  عك  ً ٍة٢١ٛ انتة ميؽت رةاٌ    مة عيؾةاع ّالة اع    -رَٓا انتة١م
, رنا قال رك رفقا مً ار ىٔا ّما فَٔا هتا قلةت علُٔ ارغنط ّ زعت

 ( . ( ٤خُٔ انتزتقٙ  اذتةٔف انتؾطفٙ  
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ّمً ارةوف ارةواب عة  ٍذِ ارةٔاىاا مً ارزلتً ّتلكةه   -5
ا٦ٓاا ارْافعاا مً ارقزيٌ رٌ ٓغكك عةة  ارةةةا  وت ٍةذا ارشمةاٌ     

رّ قتيةة  عةةة  ا٤عةةياـ مةةً  ,وت لزمةة٘ ارتنةةز ّانتٔضةةز وت يٖ ارقةةزيٌ
زلتً, ّرةةأٌ ارتعةةزٓه ميعؾةةز  ٢رةة٘ يٓةة٘ انتاٜةة ٗ علةةٙ ارتعةةزٓه مةةً ارةة

ا( نعةةارٗ  لزمت علٔكه ارتنزٗ ّارقنار( رّ  ىَٔتكه عيَنا فابتيةٍْ
ّرأٌ ارقزيٌ اذتكٔه ّارفزقاٌ ارةلٔذ مل ٓيشل علضاٌ عزعٕ مةؽت ّميطةس  
عزعٕ فؾٔ , ّرأٌ ٢١ٍٛ ىضْا رّ بَلْا اصتةنا٢ا ارقزيٌ ارفؾةٔع٘  

ُ ادتنٔل٘, ّرأٌ ٍة٢١ٛ  فلةْا   ّع٣ تُ ا٤رٔ ٗ ّريآاتُ ارلطٔف٘ ّاقياعات
رّ بَلْا لار٘ ا٤م٘ ّإ مةاٌ رفزا ٍةا ْٓمٝةذ ٤ّبلةَا اقتقةت لكنة٘       

ّا٨قيةةةا   ٌّ رصةةةلْب اذتمةةةز ّانتيةةة     ارتةةة رج ا  ّرطةةةا انتغةةةز   
ّارتعةةزٓه انتةاعةةز, ّرةةأٌ ٍةة٢١ٛ بَلةةْا رّ  فلةةْا عةةً ارقةةاىٌْ ارةٔةةاىٕ  

ارةٔاىٔة٘ ارةلٔغة٘    ارةزعٕ:  اركيآ٘ رعلذ مً ارتؾزٓ ( فذٍلْا عةً ارضةةا  
ٍّةةٕ ارةة  –رلقةةزيٌ ّ فلةةْا عةةً ارطةةزق اركيأٜةة٘ ادتنٔلةة٘ وت ارفزقةةاٌ   

ررٍلت رٜن٘ ارة٣ ٘ ّارفؾال٘ مً مغزرٕ ارةزب فله ٓلتفتْا إؾت صةز  
ارةٔاٌ ّلكن٘ ا٨قيا  ار  تقتقَٔا لار٘ ا٨ىضاٌ ْٓمذاك, ّرذا بةاٛا  

ٔ٘ مً ارتَ ٓ  ّارتَكه ا٦ٓ٘ انتةعْث٘ وت صْرٗ ارةقزٗ عطزٓق٘ ا٨قيا  خار
ّعارٓ٘ عً  ارتْعٔا ّارتْع , ثه باٛ ارقزيٌ اذتكةٔه ّارفزقةاٌ اركةزٓه    
وت مزلل٘ ٢لق٘ ّق  اىتغز ا٨ص٣و ّرا  ؽٔتُ ّتيامت قْتُ ّتْصةت 

   ٘ بةاٛ لٔيٝةذ عوٓة٘     ,عقةتُ ففتعت مك٘ انتكزم٘ ّرصةقطت رّثاىَةا انتَغةن
 ٓقتلة  عةة  عةً    ارتَ ٓ  ّارتْعٔا ّخاقةف مةً  او علةٙ ا٨ مةاٌ ّمل    

ارغزب ّارقنةار  فَةا رىةته ميتَةٌْ( ّرةذا ىةا ٚ انتضةلنٌْ مةً رمثةال          
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٢١ٍٛ  ق  اىتَٔيا, ق  اىتَٔيا( ّشتتؾز ارقةْل: اٌ حتةزٓه ارتنةز ّارقنةار     
ُ  إؾتوت رّل رٓةةاو ا وةةزٗ  قةة  ىةةشل عةةُ   ,انت ٓيةة٘ انتطَةةزٗ ثاعةةت مقطةةْ  عةة

ّ ارقزيٌ اذتكٔه ٍّْ ا٦ٓ٘ انتةعْثة٘ مةً صةْرٗ ارة    مل عتؾةا تة رج   قةزٗ 
عٔاٌ اذتكةه لتةٙ ّؽةا إؾت ارتعةزٓه, رٖ مل ٓةةؽت ارقةزيٌ رّ        ّتة   وت

ارضةةي٘ رزاٍةة٘ ارتنةةز ّانتٔضةةز رّ لضةةً ارتةفةةا ّارتيةةشِ عيَنةةا ثةةه عةةؽت   
لزمتةةُ ّلمةةزِ عةةا اذتكةةه ارتعزقتةةٕ ثاعةةت مةةً مةةة ر ا وةةزٗ ّركةةً     

ّقزٓقةة٘ انتيةة  ّعٔةةاٌ    ا وت رصةةلْب ا٨ؽةة٣ا ارتةة رج ّارتةةة   لؾةة  
ذتمةةز فتةة رج ارةٔةةاٌ ادتنٔةةا مةةً ا٨قيةةا  ّا٨عتةةاٛ عانتقةةزٗ  ارتعةةزٓه ّا

ارتةةةد انتقةرتٌ عارتَ ٓة  ّارتةْعٔا, ٍّةذا ارتة رج وت ارةٔةاٌ         إؾتارك ٚ 
ؽة٣لٕ  إّارتة   وت رصلْب ارتةةد رصةلْب تزعةْٖ تةْبَٕٔ ّقزٓةس     

با ّع٣ رب ارةانتؽت ّمةله ارةاع ًٓ, ّق  راٌ لال ا٨ىضاٌ  ,لكنٕ
تكةاس للٔة٘ ارتنةز ّانتٔضةز ٓزتقةُٔ ّقة  رةاىْا ْٓمٝةذ         ْٓمٝذ ٓقتقُٔ ّار

  َ َ  نمغغْفؽت عَنا مفتةْىؽت ؿتنارصةت ا ٢ّ نة ا ٢ّ عتتنلةٌْ مةاعةزٗ حتزقت
غتتؿ ٍذا اذتال عةارتنزٗ عةا ٓةةه انتٔضةز ّارقنةار لتةٙ ىقةا عةً اعةً          

–عةاظ  ر ( قْرُ:  راٌ ارزبا وت ادتاٍلٔ٘ غتاقز علٙ رٍلُ ّمارةُ  

 - لةةف–فآَنةةا قنةةز  -ا٤ٍةةا ّانتةال رٖ ٓقةامز مةة  خطةةز ّعةْ  مةةً   
ؽالةُ رٍف ؿتارُ ّرٍلةُ, فيشرةت ا٦ٓة٘ ارغةزٓف٘ مةً صةْرٗ ارةقةزٗ, عةا         
راىْا ٓفتيزٌّ عت اّرُ ّٓضتةٔةٌْ تاررُ ّٓزمْىةُ اصةه  ارة و( ستزرة٘     

 اّرةُ  تةين مً ٢ ٓيتف  عُ, ٍّكةذا وت كتٔة  ارةؾةْر ّميَةا عؾةزىا ٓت     
 انتةق ( ٍّٕ تةين مً راٌ تاررُ عاصه  قْو ّقتارصُ كت  ّق  ٓزمٌْ

وت ىفضُ عق ٗ ـتةيُ عً مغارر٘ ا٤صْٓاٛ وت عة  ارةا اا ّاٌ راىةت  
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عا ٗ ررٓل٘ رّ فارٗ قةٔع٘, فكاٌ مقتقةٙ ارلطةا ارزعةْعٕ اذتكةٔه رٌ     
ر زٓتةة رج اصةةلْب ارةٔةةاٌ ّٓتةةة   ّٓتةة رج مةةً ا٢قيةةا  عأ لةٔةة٘ ارقةة     

رصةلْب ارتعةذٓز    إؾتّرقْأٜ٘ ا٤ثه ّارفضا   ّإبَنا رر  مً ىفةَنا( 
ّارتةةْعٔا ّاعةةاراا ا٨ىةةذار ّارتَ ٓةة   ربةةط مةةً عنةةا ارغةةٔطاٌ(     

رىته ميتٌَْ(  ّالذرّا اٌ تْرٔته فةاعلنْا افتةا علةٙ     ا فابتيةِْ(  فَ
رصةةْريا ارةةة٣  انتةةةؽت( ّعلةةٔكه تةةز  ا٤فةةزار ّٓقةة  ارتضةةزاٌ ّصةةْٛ     

 ارةاقة٘ ّارتتاو .
ّانتٔضةز مةً   مً ارقط  عتعةزٓه ارتنةز   –ٍّذا ارذٖ عزلياِ  -6

ْٓلُٔ اريمةز ارة قٔس انتضةتلَه رةزّا      -رّل عَ  ا وزٗ اريةْٓ٘ ارغزٓف٘
مل  ١رة ِ ارضةي٘ ارياققة٘ عأىةُ     ٓة٘ وت رتاب رعَا ّصةي٘ رصةْ ا, ّت  ارغز

١ّٓٓةةة ِ:رّا  (ٓةةةة  ا  ىةٔةةةاع رةةةٔط وت  ٓيةةةُ ّعةةزٓةتُ حتةةةزٓه ارتنةةةز  
 ا٨صةة٣و ّعطةةا انتغةةز  ارةةزلتً ّعةة ٓ  ررفتةةُ ّعمةةٔه رطفةةُ عةةةةا ِ 

رعلٙ  رباا ارؾ٣ا ّارزقٕ ّا٢س ٍةار, ّرٔةا ٓؾة      إؾترْٔؽلَه 
اركزاٍة٘ ثةه ٓيتقةا     إؾترٌ ٓغز   ه اعال٘ عزب ارتنز ثةه ٓؾةة  عَةا    

ٌ ا عتةةاّل ارةةةة , عةةا قتكةةً ارقةةْل: إ تغةةزٓ  اذتزمةة٘ رنةة إؾتمتةة رباع 
حتزٓه ارتنزٗ ّارقنةار قة  عٔيتةُ ارغةزٓة٘ قةةا ا وةزٗ ّرعةارا ارٔةُ وت         

َٜكب     لؽت ىشرت ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ وت مك٘  مة ر ار عْٗ   ٍَك٧َاِؽَ   ََثِّك٫َ اْ٘  َٚ َٝب َؽكرَّ ْٗ ِا٠َّ ُِ

ْٖ ِثكك٣ِ ُسككْٙؽَ        ْٛ ١َ٬ُكزِّ َٜكب َ٘كك ٧ُْٔا ِثبّ٘ٙكك٣ِ  ُِّ ٦ََأٞ ُرْتكِر َٛ ٦َاَْ٘جْىكك٫َ ِثَىْ٭كِر اَْ٘ؾكك َٟ ٦َاإِلْصك َٜكب َثَؽكك ٥َ١ِْٜككب ٦َ ب٠ًب ٦ََأٞ ـ٥ََكَر 

ُٝك٧     َٜككب َ  َرْمَٙ ٧ُُّ٘ك٧ْا َلَٙك٩ اّ٘ٙك٣ِ  , ٍّةذا مةةً رصةارٔف ارتةة رج وت   33( ا٤عةةزاح:ََٞر
لٔ  لزمت ا٨ثه  -عزٓة٘ ا٨ص٣و اذتكه ا٤صاظ وت–عٔاٌ ارتعزٓه 

عةا ٍنةا    -س علٙ ارتنزٗ ّؽةا ق علةٙ انتقةامزٗ   ارذٖ ٍْ عيْاٌ ميطة-
فة٣ٌ فالغاٌ ّق  لزو ا  وت ٍذِ ا٦ٓ٘ ارفْالػ ما ظَةز ميَةا ّمةا    
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ف انتٔضةز ّارشىةا ّارلةْاال    عطً ّرٖ فةا رفعػ مً عزب ارتنز ّرةة 
ا ٢ تكٌْ ارتنزٗ ستزم٘ مةً  مةة ر ارة عْٗ ٍّةٕ مْؽةْف٘ عةا٨ثه       ّٔر

اركةد, ّمً ٍيا ّر  وت ا٤ثز عً ارْسٓز انتةزّح  علٕ عةً ٓقطةؽت( اٌ   
 (ارتلٔف٘ ارةةاصٕ انتةةزّح عانتَة ٖ صةأل ا٨مةاو مْصةٙ اركةاظه        

ب  ىةةه, ٍةْ   عً ارتنزٗ ٍا ٍةٕ ستزمة٘ وت رتةاب ا  عةش ّبةا, فأبةا      
ِّقْل ا  تةاؾت   َٛ ٦َاَْ٘جْى٫َ ِثَىْ٭ِر اَْ٘ؾ َٟ ٦َاإِلْص َٜب َثَؽ ٥َ١ِْٜب ٦َ ـ٥َََر  َٜب  ٧ٍََاِؽَ   ََث٫َِّ اْ٘  َٚ َٝب َؽرَّ ( ِا٠َّ

َٓ ّرما ا٨ثه فإىَا ارتنزٗ عةٔيَا ّق  قال ا  تةاؾت وت مْف  يخز   ٬َْسَؤ٠َ٧ُ٘

َٝك    ٌِ٭٥ِ  ْٗ َْٝ٭ِسكِر ُِك ِْٝر ٦َاْ٘ ِٟ اَْ٘خ َٝكب        َل ٍِْم٥ِ ِٜكٟ ٠َّ َْٔجكُر  َٝكب َأ ٥ُُٝ ٌُِك ١َِّٙ٘كبِس ٦َِاْص ١ََٜكب َِٔج٭كٌر ٦َ  ٌٛ ثه وت ( فةا٨ ب ِاْصك
 ٕ ارتنزٗ ّانتٔضز ّابَنا رر  مً ىفةَنا رنا قال ا  .رتاب ا  ٍ

عةةا فاقةةت  –قةة  تةةْاتزا ارزّآةةاا ارغةةزٓف٘ عةةؽت انتضةةلنؽت     -7
بتياعَةا لتةٙ ؽة     وت حتزٓه ارتنزٗ ّرةشّو ا  -ارتْاتز ّتة ا ارْفْا

ادتٍبٕا اـىسٚ فاٌّا أً اـباٟاح  ِٔا٘ اكارب    ( قْرُ:  عً ارييب ا٤رزو  
ه١ ودوَ اـىس ٔاملطكس ًٖٕ القٗاوٛ وصزباٛ  (  الكباٟس  ودوَ اـىس كعابد ٔثَ

إبّااً بدوٗاْ     إ عٍٗآ  وطٕ ّا ٔدّْ وا٦ّٟ غدبْ  ٖطٗن لعابْ وػدٔ ّا ٌاؾاٗتْ  
٘ – وٍْ لازدّا ٖدٓ وَ ؾمبْ فٗفصع أِن اؾىاع   -رٖ غتاح ميُ علٙ ٍذِ ا ٔٝة

( ّ د ٍذِ ارزّآاا ّانتقامؽت رثد بة اع لتةٙ   اؿطاب إ إذا زأٔٓ وقب٦ّ 
ّر  وت عة  ا٤خةةار حتةزٓه صةقَٔا رلؾةةٔاٌ ّارةَةاٜه عةا ّاريؾةارٚ        
ّارَْٔ  ّارؾاعٝ٘, ّرمز رصْل ا  ؿتقاقة٘ عارعَا ّستاؽزتُ ابتناعٔاع 

ف ٢ّ ٓةةا  إرا مةز  ٢ّ ٓشرةٙ إرا عةَ  ٢ّ تغةٔ       ف٣ ٓشّج إرا خط
بياستةةُ إرا مةةاا ٢ّ ٓؾةةلٙ علةةٙ بياستةةُ ٢ّ  ٓؾةة ق إرا لةة ث ٢ّ    
ٓغف  وت لاب٘ إرا تْصه ّعف  ٢ّ ١ٓـتً علٙ رماى٘ ٢ّ ظتةارط علةٙ   
ماٜ ٗ فَٔا متز رّ مضكز ٤ٌ ارلةي٘ إرا ىشرت عنت مً وت اسلط ّق  
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لٕ ٔبعة بطسٚ مخس يف ب٠س فبٍٗاة  قْرُ:  ( رثز عً رمد انت١ميؽت علٕ  
وكاٌّا وٍازٚ ي أ٣ذُ عمّٗا  ٔلٕ  ٔبعاة يف عاس  ثاي داف ٌٔباة فٗاْ الكا٦ٞ ي        

ارؾةعٔع٘ رةةً رصةْل ا   ـ( وت     ( ّّر  وت ع ٗ مً ارزّآااأزعْ
ارتنزٗ عغزٗ: عارعَا ّ ارصَا ّلارصَا ّعاؽزٍا ّصاقَٔا ّلاملَا 

َا ّيرةةا بيَةةا, عةةا ّر  وت عةة ٗ مةةً     ّاثنْرةة٘ ارٔةةُ ّعآةَةةا ّمغةةرتٓ   
ا٨رعا   إؾت انتي  مً ارت اّٖ عةارتنزٗ ّا٢صتغةفاٛ ميَةا رّ     ارزّآاا:

ارتياّل  ا لال ا٢فطزار  ا افةطزاراع عة ٓ اع ٓةةٔ  اثزمةاا, ّّر      
وت ع ٗ ارزّآاا حتزٓه عزب را مضكز مةً قلٔةا رّ رةثد ٤ٌ ا  مل    

ثارٍا ارضٔٝ٘ ّعاقةتَا لزمَا ٤با ي ٤با اصه ارتنزٗ عا عتزو ارتنزٗ
رٖ رثز رثزٍا –ارتنز  افةا فةارقارٗ ّإفضا ٍا ارةقا ّاصكارٍا  فنا 

 فَْ متز( رٖ لزاو مثا ارتنز . -ّفةا صكزٍا
رنا تْاتزا ارزّآاا ارياقق٘ عتعزٓه انتٔضز ّارقنار ّرشّو  -8

ارقنةار علةٙ   ابتياعُ, ّانتزا  مً  انتٔضز( انتذرْر وت يٓةاا اركتةاب ٍةْ    
إق٣قُ ّإرصارُ ّعلٙ صةتُ ّلْرُ لضةنا فضزتُ ارضةي٘ انتطَةزٗ فقة     

واَ ٌاس  أٔ    -رٖ مغارة٘ ّعْ  –كن غ١ فْٗ بىاز ّر  وت ا٤ثز ارغزٓا  
كتة  رةةف: عمةه    –غطسٌر فّٕ املٗطس ستٜ لعام الؿابٗاُ بااؾٕش ٔالكعااب     

ـ    -شتؾْـ مةزّح ١ٓخذ مً ارتزّح ٗان  إ٥  وا أباٗح واَ السِااُ يف ا
صتثين مً انتٔضز اثزو: ارقزع٘ عي  ا٤مةز  ( رٖ إٔالقسعٛ يف إفساش اؿقٕ 

, انتغكا ارغةام  مةً  لقةْق اريةاظ انتتةارفة٘ ارا مل ٓتقة  مْقةَةا       
فةةزاس اذتةةس ٍّةةٕ قزٓقةة٘ مةةذرْرٗ وت ارفقةةُ, ّاصةةتثين ارةةةْ  فٔقةةز  ٨

  رٓف ارفةز  ّارقنار وت انتغارة٘ ّانتضاعق٘ علٙ ارتٔا نتؾلع٘ رٍه ٍٕ تة 
صةةلْب ارةة فا  عةةً عٔقةة٘ ا٨صةة٣و رةةْ تةزفةةت رتطةةز    انتضةةله علةةٙ إ
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انت اٍنةة٘ مةةً ا٤عةة اٛ اركفةةار, ّمةةا صةةْٚ ٍةةذًٓ انتةةْر ًٓ رةةا قنةةار     
ّمغارة٘ فَةٕ مٔضةز ستةزو عةاريؿ ارقزيىةٕ ّاذتة ٓ  اثنة ٖ, ّّر  وت        

كان واا   اذت ٓ  اثن ٖ  ـ( عة ما صٝا عً رفم٘  انتٔضةز( ربةاب:    
 كمىا أهلٜ عَ ذكس اهلل  وت اذت ٓ  ارةلةْٖ   (:   ( ّّربٕوس بْ فّٕ املٗطس

 ّٓتق  مً ٍذِ ارزّآاا ّ دٍا رٌ انتزا  مً  انتٔضةز(  ,(وَ املٗطس فّٕ
ما ٓةه ّٓغنا ارلةف عو٢ا ارقنار ٍّٕ انتة ٗ رلنقامزٗ ّانتغارة٘ مثةا  
ارغطزىج ّاريز   ارطاّر٘( ّار ّمي٘ ّرىْا  ارْرق ّررْاٌ  ارٔاىؾٔف( 

سماىيا ّانتغاعَ٘ رلةف عا٤قة اا ّارضةَاو انتةزّفة٘ وت سمةاٌ      انتةزّف٘ وت
ادتاٍلٔ٘ رنا صةس تْفٔعَا ّٓأتٕ عٔاٌ ارتغاعُ عؽت ارٔاىؾٔف ّارق اا, 
عا انتٔضز ٍْ مطلس ارلةف م  ارتطةز ّارةةْ  رلضةاعس ارغارةف صةْاٛ      

مةةً  ةةدِ ّصةةْاٛ رةةاٌ ارلةةةف    ٌ انتةةال رّ ادتةةاٜشٗ مةةً انتغلةةْب رو  رةةا
رلقنةةار ّانتةزّفةة٘ عاصةةه ارقنةةار رو رةةاٌ ارلةةةف عغدٍةةا عةةا٢٦ا انتةةة ٗ 

رةةاركزٗ ّضتٍْةةا, رةةا ررةةك لةةزاو عةةيؿ اركتةةاب ّتةةْاتز ارضةةي٘ لتةةٙ     
( ىَُٔ عً ؽارا لزمتُ مً ارْافعاا ّق  ؽ  عً رصْل ا   

ارلةف عارغطزىج ّاريز  ٍّنا ارلةةتاٌ انتغَْرتاٌ مً سماىُ إؾت سماىيةا  
 عإا  اربَةا, ّوت عةة  ارزّآةاا     ا إؾت بشٓزٗ ارةزب مً ختّق  ّر 

اٖاكي ِٔاتني المعبتني املػ٤ٔوتني فاٌّىاا واَ وٗطاس     ( اإضٗٛ ٧ِمّا  لعٍّا اهلل
( اريز  ّارغطزىج مةً انتٔضةز, ّّر  وت عة ٗ مةً ارزّآةاا تفضةد       العذي

َِ قْرةةُ صةةةعاىُ   َٖ ا٘ككز٦ُّ َِكك٧ْ ِٞ ٦َاْعَز١ُِجكك٧ا  َٟ اَْ٘ؤ٦َْصككب ِٜكك عقْرةةُ  30اذتةةج:(ٌَككبْعَز١ُِج٧ا ا٘ككرِّْعَس 
( ٍّذا مةً تفضةد ارلفةي    ٔبٕه الصٔز: ال ٍاٞ  السدظ وَ ا٧ٔثاُ: الػطسٌر 

عةة ٗ  إؾتمةةً تطةٔةةس ارةيةةْاٌ ارضةةارٖ ّارةةةاو عةةانتْر  ارتةةاـ ٤ٍنٔتةةُ 
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رفةةزا  علةةٙ ارفةةز  ادتلةةٕ ارمةةاٍز عيآةة٘ عُ,ّقةة  صةةٝا ا٨مةةاو ارؾةةا ق    
        عً ارغطزىج ّعةة  رةةف ارقنةار يىةذاك فأبةاب صةاٜلُ عقْرة ) ُ

شتاقةاع إٓاِ:  رررٓتةك إرا مٔةش ا  اذتةس ّارةاقةا مة  رَٓنةا تكةٌْل رٖ        
ٍةةذِ ا٤رةةةاب تكةةٌْ ْٓمٝةةذ هتتةةاسٗ مةة  اذتةةس رو مةة  ارةاقالفأبةةاب      

ّّر  وت عةة ٗ مةةً  (: فةة٣ خةةد فٔةةُ,   ارضةةاٜا: مةة  ارةاقةةا, قةةال     
ارزّآاا انتي  عً زتارض٘ ارٔاصزًٓ انتتقامزًٓ علةةة٘ ّي٢تةُ مةلة٣ع عأىَةا     

ّ  ط زتةةار ا عضةةيه مةةً ا  ّ قةةف  ٢ ٓيمةةز ا  إؾت رٍلةةَا ٤ىَةةه عةةاٛ
علَٔه ّلقت علَٔه ارلةي٘ ّارةذاب ا٤رٔه, ّتقنيت عة  ارزّآاا 
حتةةزٓه عٔةة  ي٢ا ارقنةةار ّر ّاتةةُ ّر٢عٔةةةُ ّبةلةةت بيةةُ صةةعتاع ّررلةةُ  
لزاماع, رنا تقنيت عةقَا ا٦خز اٌ ارةٔت انتغتنا علٙ ي٢ا ارقنةار  

ُ      مً عطزىج ّىةز  ّضت   ٍْنةا ٢ ت خلةُ انت٣ٜكة٘ ٢ّ جتةاب  عةْاا رٍلة
ّتزف  عيَه ار راا ّحتةا علةَٔه ارلةيةاا, ّّر  وت عةة  ارزّآةاا      

ّار٣عف عو٢ا ارقنار, ّّر  وت ع ٗ مً  انتي  مً ارض٣و علٙ ار٣ٍٕ
ةف عارقنار ّارغةطزىج ّاريةز  مةً انتةاؽةٕ     لارزّآاا بةا انتٔضز ّار

 علَٔا اريار ّ قف ادتةار . اركةدٗ ار  ٓضتعس فاعلَا 
9-   ْ تز ارزّآةاا  اعة  را ٍذا ّراك ّعة  ىؾْـ اركتةاب ّتة

ّرغةةز   ا٨قتةةاٌ وت ٍةةاتؽت ارتؾةةلتؽت انتةةذمْمتؽت عَةة ح تيشٓةةُ زتتنةة   
جتئف عةا  ارةزلتً عأصةارٔف مةً ارةٔةاٌ متةة  ٗ ّقزّلةاا متكثةزٗ        
 ً  لتٙ ؽار حتزٓه ارتنز ّارقنار مً ّافعاا عز  ا  عا رّف  مة

ارغنط وت ّف  اريَةار, ّعةة  ٍةذا ّراك غتةزج علٔيةا وت ٍةذا ارشمةاٌ        
   ً رعيةةاٛ ا٨صة٣و ميكةزاع حتةةزٓه ارقةزيٌ رلينةةز     عةة  ارغةةاب انتثقةةا مة
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ّو ا٢بتيةاب  ّارقنار ّمغةككاع وت تؾةزٓ  ارفزقةاٌ عةانتي  ّاذتمةز ّرةش      
ا عةَتَه مً عة  انتضلنؽت ا٤ّاٜةا ّاصةتن ّا   ّاررتك, ّرأىَه اصتقْ

تةةز   رّرٝةةك اريفةةز ارضةةْاعس لٔينةةا مل تةةيفةَه انتةةْاعي   إعةةكا ه مةةً
ارقزيىٔةة٘ ا٤ّل عؾةة   ارتنةةزٗ ّانتٔضةةز فاصةةتنزّا علةةٙ تيةةاّل ارتنةةزٗ     

( اىةُ  ٔامثّىا أكرب واَ ٌفعّىاا  يٓ٘ ارةقزٗ   ّارتكاب انتٔضز ّقارْا عة  ىشّل
( ٍّةذا ارتغةكٔك   أثي كبري فّٗىاما لزو علٔيا ارتنز ّانتٔضز, ّافتا قةال:   

 ٛ مةً عة ٗ عةغفَه عانتٔضةةز ّقةْٗ تةلقَةه عةارتنز ّانتضةكز, ٍّةةٕ         ىاعةٕ
 عةةةَ٘ وت مقاعةةا ع َٓةة٘( ّافةةع٘ ّسرةة٘ ىاعةةٝ٘ مةةً بَةةا رّ خطٔٝةة٘        
فافةةع٘, ّرةةأٌ ارتعةةزٓه ٓيعؾةةز عٔاىةةُ علفةةي ارتعةةزٓه رّ مغةةتقاتَا ٢ّ  

  يٓ٘ وت ارقزيٌ مؾزل٘ ؿتثا  لزمت علٔكه ارتنزٗ ّانتٔضز( لتٙ بتْ
ْعةة٘ ّركةةً علةةٙ ارتعةةزٓه ّاصةةتعقاق ارةق تكةةٌْ ا٦ٓةة٘ ؽةةزعت٘ ار ٢رةة٘

  ٙ  ربةاا ارة٣ ة٘ وت تةةةداا ارقةزيٌ      بَا ٢١ٍٛ رّ  فلْا عةً رقؾة
ّىشّرُ علضاٌ عزعٕ فؾٔ  ّعٔاٌ مةوش علٔذ حت ٚ علغاٛ ارةزب يىةذاك  
عفؾالتُ ّع٣ تُ ّرثزٗ اصتةاراتُ ّريآاتُ, ّرأىةُ  فةا عةً تأرٔة اا     

نةز ّانتيفةزٗ مةً ارقنةار  افتةا      ارفزقاٌ ّلضً تةةداتةُ انتغة  ٗ علةٙ ارت   
ارتنةةز ّانتٔضةةز ّا٤ىؾةةاب ّا٤س٢و ربةةط(  رٖ قةةذر مضةةتقة  ّصتةةط 
مضتَوً  مً عنا ارغٔطاٌ(  رٔط مً عنا ارزلتً ٢ّ فُٔ مقةزاتُ  
 فابتيةِْ( رٖ ابةلِْ باىةاع عيكه عةٔ اع ميكه  رةلكه تفلعةٌْ( عةرتك   

عية  ا ,   ٍذِ ا٤مْر ار  ٓزبٙ فَٔةا ؽة٣لكه ّف٣لكةه ّصتةالكه    
ُٛ اَْ٘مكَدا٦ََح  ثه ٓةلا ا  لكنُ ّٓةؽت عة  لكنتُ   ُٕ ُٞ َأٞ ٧٬َُِِك َثْ٭١َ َٝب ٬ُِر٬ُد ا٘تَّْ٭َؽب ِا٠َّ

ِٟ ا٘صَّكاَلحِ  ِْٔر ا٣ِّٙ٘ ٦ََل َِ ْٛ َلٟ  ُٔ َْٝ٭ِسِر ٬َ٦َُصدَّ ِْٝر ٦َاْ٘ ( ثه ٓتعة ٚ مةزتكيب   ٦َاَْ٘جْىَعبب ٫ٌِ اَْ٘خ
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ّانتضةد  فَةا رىةته ميتَةٌْ( ثةه      ارتنزٗ ّانتضكز ّْٓعا هتارصٕ ارقنار 
تَ ٓة ِ  ّرقٔةةْا ا  ّرقٔةةْا     إؾت١ٓر  ىؾعُ ّٓكزر حتةذٓزِ ّٓةةْ    

ارزصْل ّالذرّا( مً  قف ا  ّصيطُ ّمةً بةشاِٛ ّعقاعةُ  فةاٌ     
تْرٔته( ّاقرتفته ٍذِ انتنيْعاا ّمل تةتيْا عَذِ ارتعذٓزاا  فةاعلنْا  

ّا٨ثةه ّاذتضةاب ّعلةٙ     افتا علٙ رصْريا ارة٣  انتةؽت( ّعلٔكه ارقزر
ارضةةةيه ّارةقةةةاب, قةةةال إمةةةاو ارة٣ ةةة٘    ارغقةةةف ّر٠ّصةةةكه ٓيةةةشل  

مً رعلذ مةا ٓيَةٙ عةُ, رأىةُ       قْرُ تةاؾت: فَا رىته ميتٌَْ(  :ارششتغزٖ
قٔةةا: قةة  تلةةٕ علةةٔكه مةةا وت ارتنةةز ّانتٔضةةز مةةً انتقةةار ارؾةةارف٘ عةةً     

 فَةا  اصتةنا نا ّانتاىة٘ مً هتارصتَنا مةً رىةْا  ارؾةْارح ّانتْاىة ,    
رىةته علةٙ مةا ريةته علٔةُ رةأٌ مل        رىته م  ٍةذِ ارؾةْارح ميتَةٌْل رو   

تْعمْا ّمل تشبةزّال ّّاعوةيب ارا رةاٌ ؽةالف ارغةةَ٘ ّا٢عةكال       
مثقفاع عارفاع عقْاع  ارلغ٘ ارةزعٔ٘ رٔا  فا عةً ؽةزال٘ حتةزٓه انتٔضةز     

ُٛ اّارقنار وت يٓ٘   ُٚ ٦ََْ٘ؾ َْٝ٭َزُخ ٦َاْ٘دَّ ُٛ اْ٘ ُٕ َْٜذ َلَْٙ٭ َّكُخ       ُؽرِّ ١َُْٝخ١ِ َّ َِ٘ىْ٭كِر اّ٘ٙك٣ِ ِثك٣ِ ٦َاْ٘ َٜكب ُأ٤ِك ِْ٘خ١ِْز٬ِر ٦َ

َُِثَؼ َلَٙك٩ ا١ُُّ٘صكتِ   َٜب  ٦َ ْٛ َّْ٭ُز ََ َٜب  َٗ ا٘سَُّجُك ِا َّ  َٔ َٜب َأ ٬َُِّخ ٦َا١َِّ٘ؽ٭َؾُخ ٦َ َُٝزَر ََُح ٦َاْ٘ ٧ُِ ٧َْٝ ٧ُْٝا   ٦َاْ٘ ِّْسك ٦ََأٞ َرْسَز

ٌُ ٌِْس  ْٛ ُٕ ََِ٘  ِٚ حتزٓه ا٢صتقضاو عا٤س٢و ّاف  ا٢صةتفا ٗ  , 3ّ( انتاٜ ٗ:ِثبأَلْاَ 
مً ا٦ٓ٘, ّا٢صتضقاو عا٤س٢و ٍْ انتٔضز انتتةارح انتتة اّل عية  عةزب    
ادتاٍلٔ٘ ٍّْ ٓةين ارقزب عارق اا ّا٢بار٘ رلضَاو رتغئؿ مةً رةُ   
صَه ّلةي ّىؾةٔف هتةً رةٔط رةُ صةَه ّىؾةٔف, ّا٤س٢و كتة  سمل         

ضتقضةه عَةا ّٓقةزب عَةا     ٍّٕ قط  خغةٔ٘ رّ مة ىٔ٘ رّ لؾٙ عةٔ  ٓ 
( ّخةزّج عةً قاعة٘    ذلكاي فطاق  ٢خزاج ارفاٜش عاريؾٔف, ٍّةْ لةزاو    

( فّٗىاا اثاي كابري   ارزلتً, ّرخداع ّعة  تةة   يٓةاا انتية  عةً ارتنةزٗ       
امناا اـىاس زداظ    ,  43( اريضاٛ:٥ تقسبٕا الؿ٦ٚ ٔأٌتي ضكازٝ,  219ارةقزٗ:
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  يٓةاا انتية  عةً انتٔضةز:     , ّعة  تةة  90( انتاٜ ٗ:وَ عىن الػٗطاُ فادتٍبٕٓ
امناا  ,  3,  ّاٌ تضتضةقْا عةا٤س٢و( انتاٜة ٗ:   219( ارةقةزٗ: فّٗىا إثي كبري 

ُ   ,  90( انتاٜة ٗ: اـىس ٔاملٗطس..زدظ , 30(اذتةج: فادتٍبٕا الاسدظ واَ ا٧ٔثاا
ّعة  تْاتز ارزّآاا ارغزٓف٘ وت مةغْفٔ٘ ارتنز ّارقنار ّحتذٓز ارةةةا   

فىاذا عةز  ا    ّ اذتس ّّصاٜا, رركه عيَا عة ٗ قزق ّإعةا ٍه ميَنا
 .  32( ْٓىط:بعد اؿق إ٥ الك٦ه

ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ وت صْرٗ ارةقزٗ ّاخْاتَا اثزم٘ رلينةزٗ   -10
ا٢صةةكار ّٓيةغةةٕ رٌ ٓةلةةه مؾةةيْع٘ رلغةةزب ّ ٗلزمةة٘ رةةا متةةز تفٔةة 

لزم٘ را ماٜ  مضةكز ّاٌ مل ٓضةه عةارتنز راريةٔةذ ارةذٖ ٓضةكز رةثدِ        
كن وطكس سساً ٔوا أضكس و رٓقاع لضةنا  رت ارزّآاا اركثدٗ  فقلٔلُ لزا

( رٖ ميةشل ؿتيشرتةُ   ٔوا كاُ عاببتْ عاببٛ اـىس فّٕ مخس(  كجريٓ فقمٗمْ سساً
ّستكةةْو  كنةةُ, ّمةةً انت١صةةا رٌ ٓضةةتةٔ  عةةة  ارغةةةاب انتضةةله مةةً  

صه ارتنز انتضكز ّٓضنْىَا عأمساٛ مغآزٗ ٨مثقفٕ ارةؾز عة  رىْا  
ّآقاعاع رةة  ادت٣َٛ مً فةفاٛ ارةقةْل ّقاؽةزٖ ا٨ راك وت    ـتَْٓاع

ارتطأ ّا٤ثه ّاذتزاو, عا مسةيا عةً عةة  علة اٌ انتضةلنؽت اصةتع٣ل      
عارتنزٗ ا٨ص٣مٔ٘ ّلاعا ا٨صة٣و عةا    اعة  ا٤ىةذٗ انتضكزٗ ّتضنٔتَ

مةً انتضةكزاا   كتٔ  ار ٓاىاا ارضنآّ٘ ارتناو رٌ عتلةا عةزب مضةكز    
خلقةُ مكةزراع ّإع٣ىةُ م١رة اع  رةا       إؾتا  ّرصةْرُ  د فعة  تؾزٓ  ص

 . مضكز متز ّرا متز لزاو(   ما ر صكز رثدِ فقلٔلُ لزاو(
ّٓلعس عارتنْر وت اذتزم٘ ارضنْو انتي رٗ ارة  ٓتياّ ةا عةة     
ارياظ وت سماىيا ّتضةنٙ انتةْرفؽت ّا دّٜةؽت ّاركْرةاٜؽت ّ دٍةا مةً       
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ثزاع ميَا ّتفْق علَٔا وت إفضةا   ا٤مساٛ, ٍّٕ رفز مً ارتنْر ّرصْر ر
ا٤فةةزا  ّاستنةةةاا ّوت تةْٓةة ٍا علةةٙ اركضةةا ّارةطارةة٘ ّا٢ ةةزاق وت  

 اثزماا ّوت ارؾ  عً ررز ا  ّعً ارؾ٣ٗ . 
ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ وت صةةْرٗ ارةقةةزٗ ّاخْاتَةةا اثزمةةاا        -11

علٙ لزم٘ ارتقامز  -لضف اق٣قَا ّارصال رفمَا–رلنٔضز تفٔ  ّت ل 
صةْاٛ   ز ّارتغارةف  ّاا ّا٢٦ا انتة ٗ عزفاع رلتقامجبنٔ  ا٤ تغارفّار

راٌ ٍياك خطةز رلفةاٜش ّعةْ  رلغارةف رو مل ٓكةً بة٘ خطةز ّبةاٜشٗ         
ْ   ّعْ , لٔ  مل ت ً تقٔ  ا٦ٓةاا عقٔة  ارةة ّتتةْفز كتٔة     ,  ّارةزٍ

اذتكه ّارتةل٣ٔا علٙ ارلةف عةو٢ا ارقنةار مةً  ٌّ عةْ  ّرٍةاٌ      
  ارة ار٘ ّارةغقاٛ ٓلَٕ عً اقام٘ ارؾ٣ٗ ّْٓقا  ّ فاىُ ٓؾ  عً ررز

عةةؽت انتتقةةامزًٓ ّٓةةشر  اريفةةْرٗ ّارغةةعياٛ عةةؽت ار٣عةةةؽت ّٓةةثد اذتقةة       
ّاركزأٍ٘ وت اريفْظ عؽت انتتغارةؽت ّشتتؾز ارك٣و: را قنار ٍْ مٔضةز  
عيؿ ا٤خةار ّارضةي٘ انتفضةزٗ رلقةزيٌ, ّرةا مٔضةز لةزاو عةيؿ ارقةزيٌ         

عةزو مطلةس ارتقةامز صةْاٛ مة  ارةةْ  ّمةً        فٔ ,ّارضي٘ علٙ ا٢بتنةا  
مةة  - ّىةةُ, ىةةةه اصةةتثيٙ ارغةةز  انتقةة ظ مةةً ارتقةةامز اذتةةزاو: ارتغارةةف  

عارزمآ٘ ّارضةاق عارتٔا انتتضةاعق٘ نتؾةلع٘    -ارزًٍ ّارةْ  ّمً  ّىُ
ارتٔاصةز   ذتا٢ا قارٜ٘ رر  اباع مةً اثةه   رعمه مً اثه ارقنار ّالتٔاقاع

اركافز فٔكٌْ ٤عيةاٛ   ارة ّ و رْ  ٍنُّارتقامز ٍّٕ لفي عٔق٘ ا٨ص٣
ا٨ص٣و ارت رٓف ّارتنزًٓ علٙ ارزمٕ ّارضةس ّارق رٗ ّارقاعلٔ٘ علةٙ  
ار فا  عً ارْقً ّارغزح ّارةز , ّق  اعتيٙ ارفقةُ ارغةزٓا عةٔةاٌ    

 ارزمآ٘ وت عاب مضتقا مضتْعف ٤لكامُ ّتغزٓةاتُ .ّرلكاو ارضةس 
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وت سماىيةةةا ٍةةةٕ ىةةةْ  مةةةً  ثةةةه إٌ رّراق  ارٔاىؾةةةٔف( انتت اّرةةة٘ 
ّ اخلةة٘ وت لكنةةُ ّمغةةنْر٘ نتيةةةةُ ّلمةةزِ, عةةا ٍةةٕ عةةةؽت        (انتٔضةةز  

ّقة  لةزو ا  ا٢صتقضةاو    – ا٤س٢و( انتتةارف٘ قةا عشّ  فوز ا٨ص٣و 
ٍّةْ عةةارٗ عةً رّراق مطةْعة٘ راا ٍٔٝة٘ خاؽة٘        -عَا وت يٖ اركتةاب 

٘ ّررقةاو مةٔية٘ تةةا  عأبةاٌ ستة  ٗ مةةً قةةا عةزر٘ خاؽة٘ رّ بَة٘ عامةة         
٘     ّٓةؽت رلف مةً عٔة  رّراقةُ عةيةْاٌ      اٜشًٓ فَٔةا مقة ار مةً رمةْال زتتنةة

 ادتاٜشٗ( ا٤ّؾت ّارثاىٔ٘ ّارثارث٘ ٍّكذا ثه وت ّقت مةؽت ّمٔةا  ستة    
ىمةةد ابارةة٘ –تضتعؾةةا ا٤رقةةاو ارفةةاٜشٗ عةةادتْاٜش عةةً قزٓةةس ارقزعةة٘   

اذتؾٙ وت ارتزٓطة٘ ّحتزٓةك ارقطة  ارتغةةٔ٘ وت ارزعاعة٘, ّقة  عةزلياٍا        
٢ ٓةة ّ   ّقة  ٓقةال: إٌ  ارٔاىؾةٔف(    -ف قزٓق٘ ارق اا وت ادتاٍلٔ٘لض

رنا ٓمَةز وت ا٢صتضةقاو    –نؽت ضقة اّٗ ّارةغقاٛ عؽت انتضتميُ فزر ار
ٕ فت -عأس٢و ادتشّر ّق  تق و عزلُ فٔةُ لكنة٘ ارتعةزٓه ّتتيلةا      يتفة

 . عيُ عل٘ اذتمز ّارتأثٔه
 -لغةةْٖوت رؽةةا ّفةةةُ نتةيةةاِ ار –ارةةذٖ ٓةةة ّ رةةٕ: رٌ انتٔضةةز  ّ

مغتس مً انتٔضز ٍّْ ارضةَْر٘, ٍّةذا ارةيةْاٌ عةاو عةاما ٓيطةةس علةٙ        
ؾ ق فُٔ ّٓشٓ  وت انتةيٙ علُٔ ٍّْ رّص   اٜةزٗ ميةُ ّرلةا    ٓارقنار ّ

س٢و ارةة  رةةاىْا وت ادتاٍلٔةة٘ إقةةاراع ميةةُ لٔةة  ٓيطةةةس  انتٔضةةز( علةةٙ ا٤
ا٢س٢و( رعين ارٔاىؾةٔف ارةذٖ     ُنٌْ عَا رنا ٓيطةس علٙ عةَٔضقٓضت
نٌْ عُ وت عؾزىا ّٓطلةٌْ عارقزع٘ قضةه ارفةاٜش ّىؾةٔةُ عضةَْر٘     ضقٓضت

ّلٔيٝةذ تغةنلُ يٓة٘ حتةزٓه      -ّٓضز ّمً  ٌّ عةْ  رّ رضةف رّ بَة    
انتٔضز ّلمز ا٤س٢و ار  ٓضتضقه عَا, ثه اٌ ختلا لكنة٘ ارتعةزٓه ٢   
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  عاقٕ انتقار ّا٢ثةاو  عاقٕ اذتكه ّارتةل٣ٔا رنا ٢ ٓ ف قتي  مً ثةْا
وت انتٔضز ّا٢صتضةقاو عةا٤س٢و, ّارةيؿ اذتةاظز ّارة رٔا انتةاى        ارقاٜن٘ 

ٓةةةةه ٍةةةذا ّراك ّٓغةةةنا ا٤س٢و ّا٤ّراق مةةةً  ٌّ اختؾةةةاـ ٢ّ  
 يٓ٘ حتزٓه ا٤س٢و خال مً ارةلة٘ ّعةاٍر   وتاصتثياٛ عا ارةنْو ّا٢ق٣ق 

كتٔة  ا٤ىةْا     إؾتعً عٔاٌ اذتكن٘ ّهتيْ  عيَا علٙ ا٢ق٣ق ارضارٖ 
ٌ تضتضقنْا عا٤س٢و رركه ت علٔكه انتٔت٘ ّار و ... ّر لزم ّا٤فزا 

رخةذ بةاٜشٗ  ارٔاىؾةٔف( رضةف عة٣       إٌ , ثه عةة  ررةك  3فضس( انتاٜ ٗ:
مً  ٌّ لس رّ بَ  رّ عنا ٍّْ خاٍل عةً  صةف ّررا مال عارةاقا 

اريف  ّارفاٜ ٗ, ىةه ق  اصتثيٙ عة  ارفقَةاٛ عةة  رىةْا   ارٔاىؾةٔف(     
 ٘ ّانتيغأٗ رلنياف  ّارتداا ارةنْمٔة٘ ىمةد  ٍّٕ انتؾيْع٘ نتؾاو ارةام

ىغةاٛ  ادتَلة٘ رّإ  انت ارظ انتيغأٗ ثْ ا٤مٔ٘ رّ تةلةٔه  ا٤ىْا  انتيغأٗ رةياٛ
 اثةة٘ ارفقةةزاٛ ةامةة٘ رّ انتضتغةةفٔاا ّانتؾةةعاا رّ ٨ادتضةةْر ّانتةةةاعز ار

انتلةةَْفؽت ّارضةةاٛ ارةةةزاٗ ارةاٜضةةؽت ّاىقةةار انتيكةةْعؽت رّ ضتةةْ ررةةك مةةً    
داا ارا لؾا ارْثْق ّا٢قنٝياٌ عيشاٍة٘ ارقةاٜنؽت علةٙ    انتؾاو ّارت

ارةام٘ ّارتةداا, فأبةاسّا    كت  ا٤مْال ّؽزفَا وت مثا ٍذِ انتؾاو
عزاٛ  ارٔاىؾٔف( ارتدٖ ّعٔةُ ّا٢عرتاك فٔةُ مةً  ٌّ    -وت فتْاٍه –

عقؾة  ا٢عةرتاك وت ارتةد    رةاٌ   قؾ  اذتؾْل علٙ ارزع  ّادتةاٜشٗ عةا  
٘ع   نْو اريف  ر٥م٘ ارؾاذت٘ .وت ع ّارفاٜ ٗ ر ة

ِٗ  قةةال صةةةعاىُ   -12 َٝكك ْٟ َل ِّكك َِْعككٌس   ُٚ َْٝ٭ِسككُر ٦َاأَل٠َصككبُة ٦َاأَلْاَ  ْٝككُر ٦َاْ٘ َٝككب اَْ٘خ ِا٠َّ

ٌَبْعَز١ُِج٢ُ٧  ِٞ   , ّانتزا  مً ا٤ىؾاب: ا٤ؽياو ّاذتوارٗ ار90( انتاٜ ٗ:ا٘تَّْ٭َؽب
عٔيَه عية ٍا تشرفةاع    ٓذ ٌْ قزا ا٨ص٣و راٌ انتغزرٌْ وت ادتاٍلٔ٘ ّع ّ
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رةةاع عْبْ ٍةةا, ىمةةد مةةا   ةةا ّتقزعةةاع مةةً لقةةزتَا ّالرتامةةاع ركٔاىَةةا ّت
رعةة  قةةزاعٔيَه رّ   عيةة   ا٨صةة٣وٓؾةةيةُ انتضةةلنٌْ عةةة  عةةشّ  فةةْٛ     

ثةيؽت اٌ  ٤مز ا  صةعاىُ, ّارفزق عؽت ا٨تَه عاجتاِ اركةة٘ امتثا٢ع الْٔاى
 ّىشاٍ٘ . ا٤ّل عزك ّرفز ّصياف٘ ّارثاىٕ اقتاٌ ّقاع٘ 

 ا٨صة٣و ّانتزا  مةً ا٤س٢و: ارقة اا ارة  رةاٌ انتغةزرٌْ قةةا       
ٓضتقضنٌْ عَا, ّارق اا قط  رقٔقة٘ ؽةغار مةً اذتؾةٙ رّ ارتغةف رّ      

 اذتابةاا  وتانتة ٌ عَٔٝ٘ ارضَاو ٓتفاٛل عَا وت ا٤مْر انتَن٘ ّٓتطد عَةا  
صةةفز رّ  ةةشّ رّ سّاج رّ عٔةة  فٔكتةةةٌْ علةةٙ سمل  إؾتا امةة٘ رةةارتزّج 

 رمزىةةٕ رعةةٕ( ّارا خةةزج ٍةةذا عيةة  ا٢بارةة٘ مقةةٙ رقؾةة ِ ّمغةةٙ وت   
ّٓكتةٌْ علٙ سمل ثاٌ  ىَاىٕ رعةٕ( ّارا خةزج ٍةذا امتية  عةً       ,مزا ِ

ٛ    ّٓرت ,قؾ ِ ٍّوز مزا ِ علٔةُ   رٌْ ارشمل ارثارة  مةً  ٌّ رتاعة٘ عةٕ
ٍّذِ ارةنلٔة٘ راىةت مت اّرة٘ وت عؾةْر     ّارا خزج رعا ّا ا٢صتقضاو. 

ّارةضةةةطاٛ وت مَنةةةاتَه   ارصةةةَا اركَيةةة٘ رلوَةةةال  ٔةةة٘ ارةنٔةةةاٛ قت ادتاٍل
ٓضةةةتيطقٌْ  ةةةه ا٤لوةةةار ّٓضةةةتفَنٌْ عَةةةا مةةةً ي ةةةتَه ارةاقلةةة٘        
ّمةةْ اتَه ارتافَ٘ رتيتار  ه ارفةا رّ اررتك  ا٤مز رّ اريَٕ( ّركةٕ  

رعةزق  ّ ا٨صة٣و ّنتا عش  فوز  ,تفزس لمَه ّىؾٔةَه مً ارتد رّ ارغز
٤س٢و ّا٢صتفَاو مةً ا٤لوةار   او عاضقفْٛ ارقزيٌ لزو علَٔه ا٢صت

َْٝ٭َزككُخ    ُٛ اْ٘ ُٕ َٜككْذ َلَٙككْ٭ ِٚ.. ُؽرِّ ٧ُْٝا ِثككبأَلْاَ  ِّْسكك , رٖ لةةزو علةةٔكه رٌ 3انتاٜةة ٗ:  (٦ََأٞ َرْسَز
انتت اّرة٘ وت   كه عطزٓق٘ ا٤س٢و ّّصةٔل٘ ا٤لوةار  تطلةْا علٙ ما قضه ر

تلكه ا٢سماٌ فاىُ عزك عةارزب ارةزلتً ّّصةٔل٘ رلةلةه عارغٔةف ارةذٖ       
ا٤خغةةاب  إؾتاخةةتؿ عةةُ ارةةزب انتيةةاٌ ٍّةةْ تةمةةٔه ر٥ؽةةياو ّررةةٌْ   
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ىْ  مةً   -عة  ٍذا ّراك–ارةاقا ّا٢ذتا  ٍّْ إؾت ّا٤لوار ّربْ  
ارتزاف٘ ّاعتنا  ا٤ٍّةاو ارة  رةٔط  ةا رصةاظ ٢ّ ٓة عنَا  رٔةا ٢ّ        
عزٍاٌ. ّمً انت١صا ب اع رٌ ٓيشرس وت سماىيا عة  ارياظ وت ىمد ٍذِ 

ٍّةةةاو ٓضةةةتي مَه ارلٝةةةاو اثتةةةارٌْ وت ـتْٓةةةُ اذتقةةةاٜس   ارتزافةةةاا ّا٤
ل لتٙ تفيً عة  ٍة٢١ٛ  ا٤مْال عاصه  ا٢صتيارٗ( ّارتفأّاصت رار 

انتةقْل مً  إفةا( رّ  ٢  وت ار با ّا٢لتٔال ّجتاّسّا اذت اثتارؽت 
صةةةةتلَاو  انتةلْمةةةةاا( ةةةةةا( فأخةةةةذّا ٓضةةةةتيطقٌْ  ةةةةه ادتةةةةاٌ ٨  تف

عةةةةة  ا٤رّاا ارغاٜةةةةة٘   إؾتفةةةةْا ّارتؾْؽةةةةٔاا ّلةةةةاّرْا رٌ ٓتةز 
٢صتٝؾال عة  اريؾاٜ  ّا٢رعا ا ّفَٔا ارؾة ق ّاركةذب ّاذتةس    

ّرقْٓةةاٛ ارْاٍنةة٘ عؾةة ق عةةة     ّارةاقةةا فيةة عْا فةةةاح ارةقةةْل    
رخةةةةارٍه ّلقٔةةة٘ عةةةة  رلنةةةاتَه ّلضةةةةْا ر٣مَةةةه عأكتةةةةُ لقةةةاع   

   ٙ ّا٤صةةْر رٌ ٓؾةةةغْا ٍةة٢١ٛ    ّرخةةةارٍه عتنامَةةا ؽةة قاع, ثةةه ا٤ ٍةة
نلَه عؾةغ٘ اذتةس ّارؾة ق ّٓشٓيةْا رقةْا ه عؾةف٘ ارة ًٓ        عار بارؽت

اذتس ّٓتفاٛرْا عؾفع٘ مً ارقزيٌ ّيٓ٘ مً ارفزقةاٌ رّ ٓفتيةْا ّغتة عْا    
رّ  فيواٌ(   ُ رّنتة٘ مً  سباب٘(ضع٘ مً اصه ا  رّ ررزِ رّ  عاٜؿت

فٔضةت رّا  ٔلةةَه ّخة عَه ا٤مةةْال ارضةةعت اركةثدٗ ّانتيةةاف  اذتةةزاو    
 ارة ٓ ٗ . 
 -ْٓافس علٙ رمزًٓ ّٓضتعضً قزٓقتؽت: ا٨ص٣وه عز  ىة

ل اذتضً, ّق  راٌ رصةْل ا   ـ( ٓةعةةُ ارفةأل    ارتفأ -ا٤ّل
اذتضً رنا ّر  وت ارزّآ٘ , ّارفأل فة  ارطةدٗ ارة  مية  عيَةا ارغةز        
ارغزٓا ّرعطةا تأثدٍةا ارة ًٓ اذتئةا ّاصةتة  ا عارتْرةا ّارتؾة ق        
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 ا٤ّاٜا ٓتغأمٌْ مً ارطْٔر ارا رٍةتانتةارك ارلطٔا ّق  راٌ ارةزب 
ب رّ ؽاتت ارةقةاب لتةٙ ؽةار عية ٍه     قتٔياع رّ لا٢ع رّ ىةقت ارغزا

عارفَٔةا رّ مةتة عَٔا    إؾتؽياع٘ ّعله ّمةزف٘ ٓزبة  عَةا    (سبز ارطد 
ّميةة  مةةً تأثدٍةةا علةةٙ  ا٨صةة٣وٍّةةٕ خزافةة٘ عةة٣ رصةةاظ ّقةة  رعطلةةَا 

ّارتؾ ق علٙ ارفقد    فةاع عقْل ا٤ىاو ّاصتة  ا عارتْرا علٙ ا  
علٙ ارتفاٛل اذتضً  ّصْٛ متْق , ّوت انتقاعا ل  ا٨ص٣ورغز ستتنا 

ّا٢صتةغار مً اركلن٘ ارطٔة٘ ّارفةل٘ ادتنٔلة٘ ارا رقةةا علةٙ لابة٘ رّ     
رق و علٙ مَن٘ رٔيغزا عذرك ؽ رِ ّتيغه عةُ رّلةُ ّٓةيةكط علةٙ     

 بضنُ ّٓمَز وت لزرتُ ّاٍتنامُ ّصةُٔ .
ا٢صةةتيارٗ اذتقةة٘ عضةةةع٘ رّ قةةزيٌ عيةة  ارةةرت   ّاذتةةدٗ  -ارثةةاىٕ

ّا٢فةةطزاب ذتابةة٘ مَنةة٘ رّ فةلةة٘ ٍامةة٘ اصةةتلَاماع مةةً ارةلةةٔه انتتةةةال  
رٔيتار رُ تقة ٓزِ ا٤ؽةل  ّٓةةؽت     -صةعاىُ–اثٔه انتفقال  إؾتّررْىاع 

رُ تؾزفُ ا٤ب ر وت لابتُ ّمَنتُ ارة  لةار وت ؽة٣لَا ّافةطزب     
لا ةةا ّما ةةا, ّقةة  ّر  وت رّآةةاا رةةثدٗ  مةةً تةةز   رمزٍةةا ّ نةةْ 

زوآ اهلل غاري  ( رّ  لاز لْوا اضتخاز اهلل عبد و٤وَ ا٥ ا  اذت  ّارتأرٔ  علَٔ
( ّق  ّر ا ٍذِ انتقامؽت ّرمثا ةا وت  ارةف بْامة  اذتة ٓ      ا٧وسَٖ

ٜنةة٘ مةةً رٍةةا عٔتةةُ اركةةزاو   ( ّارؾةةلعاٛ  عةةً رصةةْل ا   ـ( ّا٤
ىكتفٕ عيقا ّال ٗ شتتارٗ: عً باعز عً عة  عتُ ارةماو اعا٤ب٣ٛ ّؽ

ا٢صةتيارٗ رنةا     ر (:  راٌ رصْل ا   ـ( ٓةلنيا ا  ا٤ىؾارٖ
اذا ِي أسدكي با٧وس فمريكاع زكعاتني   ٓةلنيا صْرٗ مً ارقزيٌ ٓقْل  ـ(:  
ضاتخريك بعمىاك ٔاضاتقدزك بقادزتك     وَ نري الفسٖكٛ  ثي لٗقان: الماّي إٌا٘ أ   

ع٦ً ال ٕٗب   ةٌك تقدز ٥ٔ أبدز ٔتعمي ٥ٔ أعمي ٔأٌٔأضألك وَ فكمك الع ٗي فا
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دماْ  يف  ٖا  ٔوعاغا٘ ٔعادان أواسٙ ٔآ    المّي اُ كٍة تعمي اُ ِرا ا٧وس لري لا٘  
فابدزٓ ل٘ ٖٔطسٓ ل٘ ثي بازك ل٘ فْٗ  ٔاُ كٍة تعماي اُ ِارا ا٧واس غاس لا٘ يف      

 عٍاْ ٔابادز لا٘ اـاري      ٖ  ٔوعاغ٘ ٔعادن أوسٙ ٔأدمْ ٔاؾسفْ ع  ٔاؾسف 
٘ ّب ,ل عارقزيٌ رّ عارضةع٘( ثه ٓضنٕ لابتُ ّٓتفأسٗح كاُ ثي إزق  بْ

٘ قزٓق٘ شتؾْؽ٘ غتتارٍا مً  ثةه ٓتْرةا علةٙ ا  ّمةا      ,قزق ميؾْؽة
 مْفقاع ّمزفٔاع  . ب ارةةا  ّٓكٌْ راع اع مَ ٓاع ّغتتارِ رُ ر

 اذتكٔهّٓيةغٕ رٌ تكٌْ ا٢صتيارٗ عقؾ  ا٢صتغارٗ مً ارزب 
ثةه ا٤خةذ ّارةنةا ؿتةا غتتةارِ رةُ        ,مةً انتةْؾت ارةلةٔه    ّعةشو ا٢صةتيارٗ 

ارةمٔه مً فةا رّ تةزك فٔنقةٕ علةٙ ّفقةُ عةةشو ّٓقةؽت ّتْرةا         انتياٌ
علٙ ارزب ارةزلٔه, ٍّةذِ ا٢صةتيارٗ لةس ّؽة ق ٢ ستةذّر فَٔةا ٢ّ        

عيفضةُ   ا٨ىضاٌعزك ٍّٕ تةنا   ّتفةا رلغد عاساٌ ّقتكً رٌ ٓأتُٔ 
َةةا مةزّفةة٘ ّوت عةةة  اركتةةف مضةةطْرٗ ٢     ّريفضةةُ  ارا عةةاٛ, ّقزٓقت 

 إؾتا  ّاقةةال ٍّةٕ تقةز      إؾتخزاف٘ فَٔا ٢ّ اصتغ٣ل, عا ٍٕ تْبُ 
ارةلةةٔه اثةةٔه, ّمةةً ا  ارتْفٔةةس ّعلٔةةُ      إؾتانتةةةةْ  ّاقةةزار ّررةةٌْ   

 ا٢عتنا  . 
عةً ٍةذِ    ا٨صة٣و عةةا  زتتنة    رغ ٗ اٍتنةاو ارغةاعز انتقة ظ عا    -13

رةمةةٔه عيآةة٘ انتغةةز    ىؾةةاب ّا٤س٢و, ّنةةز ّانتٔضةةز ّا٤ ارت -ا٦ثةةاو:
ٌ ا٤ق ظ عتوئف زتتنة    عةً  اٜةزٗ ٍةذِ انتفاصة  ّلة ّ  ٍةذِ        ا٨قتةا

انتقار ّلفي رفزا ِ عً ارْرْج وت يثارٍا ّيثامَا ّرفزارٍا, ؽة را  
تغةةزٓةاا ع ٓةة ٗ عةقةةَا ّقأٜةة٘ ّعةقةةَا ع٣بٔةة٘ حتْقةةاع علةةٙ ا٤مةة٘    

ارْقأٜةة٘ مثةةا حتةةزٓه  عةةة  ارتغةةزٓةاا إؾتّّقآةة٘ ر٥فةةزا  فقةة  رعةةزىا 
ب ّا٢رتةةْاٛ ارغةةز  إؾتاصةةتةنارُ لتةةٙ وت لةةال ارةطةةػ ّا٢فةةطزار   
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( عا لتٙ وت لةال ارتة اّٖ   ٥ عطػا٧ٌْ ٥ ٖصٖدٓ إ سىاملكطس ٥ ٖػسب اـ 
ٞ      ا٢صتغفاٛ  ّ ٥ (  اُ اهلل عص ٔدان ي هعان يف غا١ مماا ساسً  ٔاٞ ٥ٔ غافا

٢ عقؾة    – واَ وطاكس تادأٖاّ   ٔوَ اكتشن مبٗن (  ٖتدأٝ باـىس ٥ٔ باملطكس
(, ّىمد حتزٓه ا٢عاىة٘ علةٙ ؽةيةُ    كشمْ اهلل مبٗن وَ ٌاز -ارتلذر ّا٤ىط

رّ ةه عةارعَا    :ق  رةً رصْل ا   ـ( عغةزٗ فّاظتا ِ ّرْ مً عةٔ  
 ارٔةةُ ٘ثةةه  ارصةةَا ّلارصةةَا ّعاؽةةزٍا ّصةةاقَٔا ّلاملةةَا ّاثنْرةة     

رةةةا رّ ارغةةةزب رّ ّعاٜةَةةةا ّمغةةةرتَٓا ّيرةةةا بيَةةةا, ّىمةةةد حتةةةزٓه ا٤ 
واَ  ارقنةار    ّرارتنز رّ انتضكز  مفز اتَاادتلْظ علٙ ماٜ ٗ حتتْٖ وت 

ً  كاُ ٤ٖوَ باهلل ٔالًٕٗ ا٩لس ف٦ ٖأكن عمٜ واٟدٚ ٖػسب عمّٗا اـىاس   ( ّقة  رةة
 ,ٌ  مل ٓغزب ميَا انتضةكز رّ ارتنةز  ا٦را ّارغارب مً تلك انتاٜ ٗ ّإ

 وزاٌ ريمدِ مً اسارط ّرذا ظتف ارقٔاو عً راك اسلط رنا ظتف ا
ار  ٓةؾٙ ا  فَٔا رنولط رةف ارقنار ّزتلةط ارشىةا ّضتٍْةا ٤ىَةا     
زتارط وت مةز  ىشّل ارةقاب ّارةةذاب ّعةزّ  ارغقةف ّصةيه     

ثةه ّارةؾةٔاٌ ٢   ادتلةْظ وت زتلةط ا٨   إؾتفنا مل ٓكً مقةطزاع   ,ادتةار
ارةقةاٛ وت  ادتلةْظ رّ   إؾتظتْس انتك  فُٔ ّارةقاٛ عي ِ, ىةةه مةً افةطز    

زتلط ارةؾٔاٌ رّ راىت رةُ قة رٗ ٓةتنكً عَةا ارتةأثد علةٙ ارغةارب رّ        
ارطاعةة٘ ّا٢عتةةةا  عةةً انتةؾةةٔ٘ فٔوةةْس رةةُ       إؾتارةاؽةةٕ وت ارتقزٓةةف  

ادتلْظ رّ ظتف رغز  انتية  عةً انتيكةز ّاريَةٕ عةً انتةؾةٔ٘ ّٓة١بز        
علٙ بَ ِ ّصةةُٔ ّبلْصةُ ٢ّ ٓقةٔ  عية  ا  عنةا عامةا ّارعةا         

 مأمْرُ ّمل ٓ رك مطلْعُ . إؾتمل ٓؾا وت ا٦خزٗ  مزع  لتٙ رْ
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 تسى اهلل انرمحٍ انردُى
٧ُِ٧َّْرًب) َِٔزبثًب   َٟ ١ِِٜ٭ ُْٝئ َٔب٠َْذ َل٩َٙ اْ٘ َّ ا٘صَّاَلَح   (ِا

ٍّٕ صةْرٗ م ىٔة٘    ,مً يٓاا صْرٗ اريضاٍٛذِ ا٦ٓ٘ ارثارث٘ عة  انتاٜ٘  -1
ّرلكاو  ا٨قتاٌٌ ّّابةاا رثداع مً فزاٜ  ارقزي تقْٓل٘ ّق  تقني

هتا ٓزتةه عا٤لْال ارغيؾٔ٘ ارفز ٓة٘ رّ ارقةْاىؽت ا٢بتناعٔة٘     ا٨ص٣و
لكةه  ارةنْمٔ٘, ٍّذِ ادتنل٘ ارغزٓف٘ قطة٘ مً يٓ٘ عزٓف٘ ّقةت فنً ت

و ا  ّقةة  تةقةةةت يٓةةاا ادتَةةا    اكةةا٦ٓةةاا  ارةة  عئةةت عتفؾةةٔا رل  
َه, ٍّةٕ تتةْؾت عٔةاٌ    صةةٔا ا  ّؽة٣ت   وتّالكاو اساٍة ًٓ اثةارعؽت   

فزّرٗ اثافم٘ علٙ إقام٘ ارؾة٣ٗ ّا اَٜةا وت ارْقةت اثة ّ  ّارةشمً      
ثةه   ,انتغزّ  ر ه لار٘ ارتْح ّاذتةذر ارة  ٓةٔغةَا اساٍة  ّاثةارب     

 ( . إٌَِّ انصَّالَجَ كَاََدْ مَهًَ انًُْؤْيِنِنيَ كِرَاتاً يَّىْقُىذاًعللت ررك  
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زا  ميةةُ مةيةةاِ اركيةةاٜٕ ّم رْرةةُ   رتاعةةاع( مؾةة ر  رتةةف ٓكتةةف( ٓةة   -2
 ا٢رتشامٕ ٍّْ اذتكه ّارققاٛ ّارفز  ّا٢رشاو . 

ستة ّ  رْقةت    مْقْتاع( : ٓزا  ميُ اٌ اذتكه انتفزّ  ّارققاٛ اثتْو 
تة ٓلُ, عا تة١ ٚ ارؾة٣ٗ انتفزّفة٘     رّمةؽت ّسمً ست   ٢ ظتْس تغٔدِ 

 تأخز عيَا . ّارةةا ٗ اثتْم٘ وت رّقاتَا ٢ ٓتق و علَٔا ٢ّ ٓ
وت تثةٔةةت  رؽةة٣ع عمٔنةةاع تةةة ٯ -ّىماٜزٍةةا رةةثد–ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘  -3

لكنَةةا ّتزرٔةةش عنْ ٓتَةةا    فزٓقةة٘ ارؾةة٣ٗ ّتأرٔةة  عةةزعَا ّتْرٔةة     
ّررئتَا ر٣ص٣و وت ىفْظ انت١ميؽت ّقلْب انتضلنؽت, اٌ ارؾ٣ٗ راىةت  

قةاٛ م١رة اع   علٙ انت١ميؽت رتاعاع ثاعتاع مفزّفاع ّلكنةاع ّابةةاع ستتْمةاع ّق   
مْبْ اع ٢ ظتْس تزرَا وت لال رّ تأخدٍا عً ّقت رّ ا٢عتةذار عيَةا   
وت ظزّح صْاٛ وت لةال ا٤مةً رّ ارتةْح ّصةْاٛ وت لارة٘ ارؾةع٘ رّ       
 انتز  رّ صْاٛ وت لار٘ ارضفز رّ اذتقز رّ ارك  رّ اذتزق رّ ارغزق. 

ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ ّىماٜزٍةةا م عْمةة٘ عةٔاىةةاا ارضةةي٘ انتطَةةزٗ     
رٌ  انتطَةزٗ علةٙ اقامتَةا ّا اٍٛةا رّبةةت      ٘اصتنزارٓ٘ اريفْظ انتضلنّ

مةةةً ارْافةةةعاا ّارقةةةزّراا  ٓؾةةةد فةةةز  ارؾةةة٣ٗ علةةةٙ ارةةةةةا    
مشٓة    إؾتّرةذا ٢ ضتتةاج    ,خبة٣ح  رة َٓٔاا ٢ تقةةا ىشاعةاع ٢ّ تضةن    ّا

عٔاٌ رّ عزٍاٌ ّق  ؽار فةةا ارؾة٣ٗ ٍْٓة٘ انتضةله ارغيؾةٔ٘ ّعطاقتةُ       
ر  ّ زعَةةا ّقْ ةةا ّعزفةةَا.. ٍّةةذِ ارؾةة٣ٗ  ا٢قتاىٔةة٘ وت عةةزق ا٤

انتفزّف٘ علٙ ارةةا  ٍٕ ارْصٔل٘ ارةمنةٙ ضتةْ ارقةزب ّا٢قةرتاب مةً      
ٌ رب ارةةا  ٍّٕ ارذخدٗ اركة ٚ ارة  ٓة خزٍا     رٔةْو انتةةا  :    ا٨ىضةا

ْٓو ارةز  ا٤ر  ّارلقاٛ ا٤عمه, ّارا تفكز ارةاقةا انتضةله بٔة اع  وت    
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٘ –ل٘ اركةةدٗ إىة ف    ٍةذِ ارةذخدٗ ارةمٔنة٘ ّارْصةٔ     اذتفةةاظ  إؾت -٢ ستارة
حتضةٔيَا ّجتنٔلةةَا ّتؾةةعٔعَا   إؾتعلَٔةا ّا٢ امةة٘  ةةا ّارقٔةاو عَةةا عةةا   

ٔةَا رّ قؾةز فَٔةا ّمل ٓةأا    ّتكنٔلَا ٢صٔنا ارا عله اٌ ؽ٣تُ ارا فة 
ارغزاٜه راىت خؾنُ ارل ّ  ٓةْو   رّ٘ رامل٘ مً لٔ  ا٤بشاٛ عَا تام

رّتةةُ عةةة  رسّاج ارةةييب  ـ(: رةةاٌ  ارةةةز  ا٤رةة , رّ ارا تةةذرز ما
رصةةْل ا  عتةة ثيا ّضت ثةةُ فةةارا لقةةزا ارؾةة٣ٗ مل ٓةزفيةةا ّمل ىةزفةةُ  

ز ما رّٖ عةً رٍةا عٔتةُ اركةزاو     تذر ّغ٣ع عا  ّاىؾزافاع عنا صْاِ, رع
مً تغد ررْاىَه عي  لقْر ّقت ارؾ٣ٗ ّتَٔة١ بةْارلَه رلقةاٛ ا     

 ّ ادتةةةال ّا٤رفةةؽت فةةأعؽت ّر اٛ رماىتةةُ ارةة  عزفةةَا علةةٙ ارضةةناّاا 
لتلةةةَا ّرعةةةفقً ميَةةةا, ّمةةةً ا  ارتْفٔةةةس رلنْاظةةةة٘ علةةةٙ ارؾةةة٣ٗ     

عةزا ٢ّ ٓيقؾةَا    ٔ  ٢ ٓفةْا ميَةا    -علٙ ا٤قا–ارؾعٔع٘ ارتام٘ 
 ماى  عً قةْ ا . بشٛ ٢ّ ظتامةَا إخ٣ل مفض   ا رّ لابف 

 رٌ ارؾ٣ٗ مكتْع٘ علةٙ انتة١ميؽت ٢   إؾترعارا ا٦ٓ٘ اركزقت٘  -4
ِٛ ا٘صَّكاَلَح   ّقةاا ٢ ظتةْس تغٔدٍةا, قةال صةةعاىُ       عأظتْس تقٔٔةَا ّمْقت٘  ِِك َأ

َْٜتك٧٥َُاً            َٞ َٔكب ٍَْغكِر  َٞ اْ٘ َّٞ ُِكْرآ ٍَْغكِر ِا َٞ اْ٘ ُِكْرآ ٦َ ِٗ ُِ اَّْ٘ٙ٭ك ِْٝس ِاَ٘ك٩ َوَسك ِْ ا٘تَّك , 78(ا٢صةزاٛ: ُِ٘د٧ُ٘
اّقاا ث٣ث٘ رلؾ٣ٗ ٍٕ  رْك ارغنط رٖ سّا ا عي   إؾتّق  رعارا 

 اٛ ارلٔا ّاىتغار ارم٣و عةة  صةقْا قةزـ    تز ّ ضس ارلٔا رٖ اعارمَ
 ا٨ص٣وارغنط ّارفوز رٖ عشّ ُ ّعزّق ارقٔاٛ, ّق  اختلا فقَاٛ 

علةةه ارفقةةُ   إؾتىْرةةا ارةعةة  فَٔةةا    ا٤ّقةةااوت عةةة  خؾْؽةةٔاا  
ارغةةزٓا.. ركةةً ٓيةغةةٕ رٌ ٓةلةةه رٌ تْقٔةةت ارؾةة٣ٗ فٔةةُ لكنةة٘ بلٔلةة٘  

ْقٔةةت وت فزٓقةة٘ ارؾةة٣ٗ فٔةةُ مؾةةلع٘ ّرصةةزار عمٔنةة٘ إر رٌ تغةةزٓ  ارت
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ارتة رٓف اريفضةٕ علةٙ ا٢رتةشاو عارؾة٣ٗ وت رّقاتَةا ّفةس ىمةاو مْقةةت         
ّاعتٔا  مطز  ٍّْ ْٓبةف تزصةٔا فْاٜة  ارؾة٣ٗ ّميافةَةا انتةيْٓة٘ وت       
اريفط ّٓقتقٕ ـتزرش يثارٍا ارزّلٔ٘ وت ارقلف عغٔ٘ تكاما انتة١ميؽت وت  

ً ّعغٔةة٘ حتؾةةؽت انتؾةةلؽت مةة  ع٣قةةتَه ارزّلٔةة٘ ّانتةيْٓةة٘ مةة  مةةةةْ ٍه 
اىٔةة٘ ّارةةش٢سل ارغةةٔطاىٔ٘ وت رّقةةاا متْاؽةةل٘ ّ فةةةاا     قتارغةةةَاا ا٨

متؾل٘ فاٌ ارؾ٣ٗ وت راتَا تزعٔ٘ رّلٔ٘ عنلٔ٘ ْٓمٔ٘ وت رّقاا متةة  ٗ  
ارةةتطَد ّّرسمةةاٌ شتتلفةة٘ فٔكةةٌْ  ةةا ا٤ثةةز اركةةةد وت تْاؽةةا ارتشرٔةة٘    

تةذرزٗ انتؾةلؽت عةةارَٜه     د وتّارةقا ّارزّا ّ ا انتفةةْل اركةة   رليفط
ّوت  ُّمةةةةْ ٍه ّوت تْاؽةةةا اذتةة١ّل ّارةةةةة  عةةً عؾةةةٔاىُ ّصةةةيط   

لقةةْر رعَةةه ّالاقةة٘ عةةارَٜه ّوت ارتنةةزٌ علةةٙ     إؾتاصةةتنزار ارتيةةةُ  
اريمةةاو ّارزتاعةة٘ وت ارْقةةت ّارةنةةا, ّوت  ةةد ررةةك هتةةا ٢ تؾةةا ارٔةةُ       

ٙ ا٤رٍةةاٌ ٢ّ ت ررةةُ ارةقةةْل ٢ّ ٓكغةةفُ ارةٔةةاٌ, فٔيةغةةٕ اثافمةة٘ علةة   
ارؾ٣ٗ وت رّقاتَا ريلقةٙ ا  ٓةْو ارقٔامة٘ ّريةا عَة  عية ِ ّؽةك ر ٓةُ         

عادتية٘ ّىةيةه عةانتغفزٗ رنةا ّعة       عاذتفاظ علٙ ارؾ٣ٗ وت رّقاتَةا ريفةْس   
رنا ّعة  رصةْل ا٤مة٘, عةا ٓيةغةٕ ارتَٔة١       رب ارزلت٘ ّىفْس عارغفاع٘ 

١ َٓةا  ت ارؾ٣ٗ ّزتٞ مٔقاا ارةةا ٗ رةٕ ٓ ّا٢صتة ا  قةا لقْر ّق
رّل ّقتَةةا ّرفقةةا مْاقٔتَةةا تأصةةٔاع عزصةةْل ا   ـ( ّرٍةةا عٔتةةُ      وت 

ْٓو انتةا  ّتأثزاع  إؾتاركزاو   ( ّارؾلعاٛ ا٤تقٔاٛ مً رؽعاعُ ّتاعةُٔ 
وا وَ ؾ٦ٚ وكس ٔبتّا إ٥ ٌا ٝ ومك بني ٖدٙ اهلل: عقْل لةٔةف ا   ـ(:   

( ٤ِاا بؿا٦تكي  ٌرياٌكي اليت أٔبدمتِٕا عمٜ  ّٕزكي فاطف إ أّٖا الٍاع بٕوٕا 
رعْاب ارضةناٛ رتؾةة  ا٤عنةال ّتطفةأ     ّارا  خا ّقت ارؾ٣ٗ فتعت 
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ٕ ّا٦ثةةاو عفةةةا رقةةْٚ انتقةةا اا ّرفقةةا    ارةةيداٌ عةةً رٍةةا انتةاؽةة  
عنةةا رفقةةا مةةً ارؾةةلْاا,   -عةةة  مةزفةة٘ ا -ارقزعةةاا إر ٢ ْٓبةة  

ّارةاقا ارلةٔف ٓضتغا ارفزؽ٘ ّٓأخذ اذتٔط٘ قةا فةْاا انتَلة٘ ّٓةةا ر    
ع٘ ّارؾ٣ٗ عارةول٘ ما مل ٓكً ٍياك عذر رّ لاب٘ مَن٘ رٔيتف  ارتْ إؾت

انتؾلٕ مً فز  ؽ٣تُ ّمً تةكدٍا وت رّل ّقتَةا ّعتةْس ارفقةٔلتؽت    
ّٓةة رك انتيقةةةتؽت ّقةة  ّر ا ارزّآةةاا ارة ٓةة ٗ وت ارتأرٔةة  علةةٙ ر اٛ    
ارؾة٣ٗ وت رّاٜةةا ّقتَةا ّمةةةا ٟ مٔقاتَةا, ّارا رةةاٌ رلنة١مً عةةذر عةةً     

ميتَةةٙ مٔقاتَةةا,   إؾتا وت ّصةةه ّقتَةةا ٢ّ ١ٓخزٍةةا  ررةةك لةةاّل ا اٍٛةة 
ّررةةك ٤ٌ ارؾةة٣ٗ ممَةةز ارةةْ ٓةة٘ عةةا ربلةةٙ مماٍزٍةةا ٍّةةٕ رعةةاا     
ارزعْعٔةة٘ عةةا رقةةْٚ ا٢رتةاقةةاا ٍّةةٕ تةةةةد ارْل اىٔةة٘ عةةا رّفةةة          
 ارتةةداا ٍّةٕ إقةزار عارزعْعٔة٘ ّخلة  ا٤ىة ا  ّقٔةاو عةؽت ٓة ٖ ادتةةار         

قار٘ مً صةارا ارةذىف   ف ا٨ّا٢عرتاح ّقل عارذل ّانتضكي٘ ّارتقْ 
 . ّا٢ثاو

قال عةة  ارةلنةاٛ انتةتقؽت ىاؽةعاع اخْاىةُ انتة١ميؽت:  اصتعقةز        
عي   خْل ارْقةت اىةُ مٔقةاا بةلةُ ا  تةةاؾت رةك رتقةْو فٔةُ خب متةُ          

لةةك ارضةزّر   ّتتأٍا رلنثْل وت لقزتُ ّارفْس عطاعتُ, ّرٔمَةز علةٙ ق  
ةةاع رقزعةك ّّصةٔل٘   ةْر عي   خْرُ ركْىةُ صة  ّعلٙ ّبَك ارةَو٘ ّاذت

فْسك, فاصتة  رُ عارطَارٗ ّاريماف٘ ّرةط ارثٔاب ارؾاذت٘ رلنياباٗ  إؾت
ةأٍف عية  ارةْرّ  علةٙ ملةك مةً ملةْك ارة ىٔا فتلقةاِ         تة ّارةةا ٗ رنةا ت 
ّخةةْح ّربةةاٛ, فٔيةغةةٕ اصتعقةةار عمنةة٘ ا  ّب٣رةةُ  ٘عْقةةار ّصةةكٔي

ا عٔتةُ  ّىقؾاٌ ق رك ّ ّاو التٔابك, ّتذرز مةا رٗ رصةْل ا  ّرٍة  
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رٔفٔةة٘ تغةةد ررةةْاىَه ّارتةةةا  ارؾةة٣ٗ عيةة   خةةْل ّقتَةةا ّ إؾتا٤قَةةار 
 َه مً ٍٔة٘ رقاٛ ا  ّمياباتُ وت ؽ٣تَه ّعةا اتَه(. فزاٜؾ

ٍّةْ   ,ّاعله اٌ رّا ارؾ٣ٗ ّرف ارةةا ٗ ٍٕ ارئ٘ ّارقؾ  -5
اتٔاىَةا تقزعةاع      إؾتٓةين عشو ارقلف علٙ فةا ارؾ٣ٗ ّتْبةُ ارقؾة    

صةال٘ ق صةُ, ّٓكفةٕ     إؾتاقرتاعاع مً مٔ اٌ رفةْاىُ ّتشرفةاع   عش ّبا ّ
ا   إؾتوت حتقةةس ارئةة٘: ا٢ىةةةةاث ارقلةةيب ضتةةْ ارؾةة٣ٗ: عةة اعٕ ارقةةزب    

صةةةعاىُ, ّا٢ىطةة٣ق ارزّلةةٕ ضتةةْ فةلةةَا عةة اعٕ امتثةةال رمةةز ارةةزلتً,  
ررٓةة  ارؾةة٣ٗ اركذأٜةة٘   ٔةة  رةةْ صةةٝا مةةا تزٓةة  رٌ تفةةةال ٤بةةاب:    

 عفةلَا, ف٣ ظتف اخطار ارؾة٣ٗ وت رٍيةُ ٢ّ   ّار ف وت ارقزب مً ا 
ٓلشو اصتعقارٍا وت عارُ رّ اصتعقار خؾْؽٔاتَا وت قلةُ ّفكزِ رنا 
٢ ٓلشمُ تلقؽت ىفضةُ رّ ىطةس رضةاىُ عةأبشاٛ ارئة٘ ّررفاظَةا ّاٌ رةاٌ وت        
ررك بْاس ّرخؾ٘ ٢ّ ستةذّر فٔةُ ٢ّ مية  ركيةُ ٢ ظتةف ا٢رتةشاو عةُ        

رعةين ىضةة٘   –افةاف٘ ّىضةة٘   يةُ ركفآة٘ رقةا    ّىُ ّظتشٖ ا٤قا مّٓكفٕ  
 ٔ  تتعزك عقة٣تُ ّتية ف  راتةُ     -ا  صةعاىُ إؾتارؾ٣ٗ ّافافتَا 

ُ   ُّرأىة  ضتْ ارؾ٣ٗ ميطلقاع عً رمز ا  صةعاىُ  رمةز ا    ٓقةْل وت عاقية
ك ّارئة٘ ٍةٕ ٍةذا ارقؾة  ارةةاقين ّرا      عارؾ٣ٗ فأؽلٕ امتثةا٢ع ٤مةزِ(,  

عً رمز ا  تةاؾت ّانتزتةه عارقزب ارُٔ فَٕ رمةز  انتيةثس  ٕا٢ى فا  ارذات
٢ قتكةً ؽة ّر فةةا عةً     قليب عضٔه ّفةا بْاضتٕ ٓضد عا ق  ٓقال: 

اىضةةاٌ عاقةةا مةةً  ٌّ قؾةة  ّىٔةة٘ ّمةةً ٍيةةا قةةال ارضةةٔ  ادتلٔةةا اعةةً       
قاّّظ  ر (:  رْ رلفيا ا  تةاؾت عن٣ع عغد ىٔ٘ راىت تكلٔفةاع ؿتةا ٢   

ا عاقا ٓغةز عتؾةزفُ ّعنلةُ ارا صةٝا    ك ٤ٌ ررٓطاق ٍّْ ستال(, ّر
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مارا تةنال رّ مارا تزٓ  رٌ تةنال ٤باب: رعنا رةذا, رّ ررٓة  فةةا    
٘    رذا, ٍّذا ا٢رتكاس ارةاقين –وت ارةةةا اا   ٍْ ارقؾة  ّارئة٘ انتطلْعة

ا  متقزعةاع   إؾت إفةافتَا ٍّْ رف ارةةا ٗ ّبٍْزٍا عي   -ّميَا ارؾ٣ٗ
 ارُٔ عامتثال رمزِ .

 ٙ انتؾةلٕ اخة٣ـ عنلةُ   ؿتةيةٙ خلةْـ ؽة٣تُ        ّٓتةؽت علة
عً عاٜة٘ ارزٓاٛ ّقلف ارضنة٘ ّمفض ٗ ارةوف فةاٌ ارزٓةاٛ وت ارةنةا    

ّٓةطةةا ارةةةةا ٗ  عةةزك عةةا  ارةمةةٔه ٓفضةة  ارؾةة٣ٗ  -ؽةة٣ٗ رّ  دٍةةا–
ٛ٭ ميثْراع, صْاٛ لؾا ارزٓاٛ وت اعت اٛ ارؾة٣ٗ رّ وت رثياٍٛةا    ّظتةلَا ٍةا

  و وت عة  ربشاَٜا رّ ررراىَا.ٗ رّصْاٛ لؾا وت ـتاو ارؾ٣
ْ    ّمةيٙ ارزٓاٛ: رٌ ٓأتٕ عارؾة٣ٗ  قةاا  عقؾة  رٌ ٓةزاِ عةة  شتل

ٓةزفةةُ مؾةةلٔاع ّمتةةةة اع, ٍّكةةذا قلةةف   ا  هتةةً َٓنةةُ رمةةزِ رّ عتةةف رٌ
ارضنة٘ ّادتاِ ّا٢عتةار ّقؾة  ا٢لةرتاو مةً ؽة٣تُ رّ عةا تةُ ٓكةٌْ       

 اعٕ امتثةال رمةز ا    ؽة٣تُ عة  إتٔاىةُ  عزراع عا  ارةمٔه فاىُ ٓةين رةٌْ  
ّعةة اعٕ لؾةةْل ارضةةنة٘ ّا٢لةةرتاو رةة ٚ شتلةةْق مةةً شتلْقةةاا ا      
ّارةٔار عا , ٍّكذا ارةوف فاىُ ررٓل٘ ّميقؾ٘ رؾةالةُ تةطةا ؽة٣تُ    

ةمه تّتفض  عةا تُ, ٍّْ ٓةين تةوف انتةزٛ مةً ؽة٣تُ رّ عةا تةُ فٔضة     
  تةة ِ ّؽ٣تُ ّٓضتك  عنلُ ّخدِ.ز ثعةا تُ ّعنلُ ّٓضتك

ّٓيةغٕ رٌ ٓةله رٌ ارزٓاٛ ّارةوف وت ارةةةا اا علةٙ ا٢قة٣ق    
لواب رةد عؽت ارةة  ّعؽت رعُ ٍّنا ماى  عمٔه عً قةْل عةا تُ عية   
عارُٜ, ّرةْ تفكةز ارةاقةا صةاع٘ وت بة٣ل ا  صةةعاىُ ّب ّتةُ ّتأمةا         

فقةةلُ ّخةةدِ ّفٔقةةُ رلقةة رٗ وت عقةة٣ا  إؾتعمنتةةُ ّق رتةةُ ّتةةةزح 
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ىفضةةُ ّفةةةفَا ّعوشٍةةا رةة٢ْ مةة   ا  ّعيآتةةُ  عةةة ِ ثةةه تةؾةةز مَاىةة٘
ّفٔقةةُ ارقةة رٗ ارة ىٔةة٘ علٔةةُ ّتْفٔقةةُ رلتةةةة  ؿتةةا رقةة رِ ا  مةةً رعقةةاٛ 

مةةً عاقةةا مثةةا ٍةةذِ ارتفكةةزاا  ّلةةْاظ ّعقةةا ّاعتقةةا , رةةْ لؾةةا  
٢عتة  عً ٍاتؽت ارزرٓلتؽت ّرخلؿ ؽ٣تُ ّعةا تةُ رةزب ارةةانتؽت فلةه     

  ٖ لضةاب ّا  مفةةٔ  ارْبةةْ    ٓقةزٌ عةةا تةةُ ارزٓةاٛ ٢ّ لضةةف  ةةا ر
علُٔ ّا٢قت ار ٍّةْ انتضةتعس رلةةةا ٗ ّا٢قةرتاب, ّرةا مةا ٓؾةيةُ مةً         

بيف عطٔاتُ ّفْٔفةاتُ, ٢ّ   ٍْ ؽغد بيف ر ٓاُٜ ٢ّ عٕٛا٤عنال 
عتةةف رٌ عتنةة  علةةٙ ؽةة٣تُ رّ عةا تةةُ ٢ّ ٓز ةةف وت قلةةف ارضةةنة٘     

عةة خْل ّادتةةاِ عأعنارةةُ ّقةة  تةَةة  ا٤قٔةةاب ا٤قَةةار رّرٔةةاٛ ارةةزلتً 
    ٛ  ادتي٘ نتً ؽلٙ ررةتؽت ٓزٓ  عَنا ّبُ ا  خارؾة٘ مةً ارغةزك ّارزٓةا

ّقلف ارضنة٘ ّا٢عتةةار رنةا ّر  وت ا٤خةةار, ركةً رةْ رعقةٙ انتؾةلٕ        
رّ قلف ارضنة٘ رّ ارةوف وت ؽ٣تُ عطلت ؽ٣تُ ّرةاٌ   ررٓل٘ ارزٓاٛ

مً ا٤خضزًٓ رعنا٢ع ّهتً فا صةُٔ وت اذتٔاٗ ار ىٔا ّرةلُ عتضةف اىةُ   
 ٓؾي  لضياع رّ ٓةنا كت٣ٔع ّاذتال اىُ اصاٛ عن٣ع .

َٜكب  قال صةعاىُ   -6 ِٚ ٦ََؽْ٭ُش  َْٝسِغِد اَْ٘ؾَرا َٓ َشْؽَر اْ٘ ِّ ٦َْع٥َ ْٟ َؽْ٭ُش َخَرْعَذ ٧ٌََ ِٜ ٦َ

ْٛ َشكْؽَر٢ُ  ُٕ ْٛ ٧ُّ٘٧ٌََْا ٦ُُع٤َ٧ , ّق  ّقةت ٍةذِ ا٦ٓة٘ ارغةزٓف٘ فةنً     150( ارةقزٗ:١ُُٔز
 ُ عيةة  اقامةة٘  -ارةٔةةت اذتةةزاو–ةةةة٘ إؾت ارك يٓةةاا تكفلةةت ا٤مةةز عارتْبةة

 -ٍّْ انتياقف عوٓاا ارقزيٌ -ارؾ٣ٗ ٍّٕ خطاب رزصْل ا   ـ(
عاما ٤تةاعُ انت١ميؽت ّاىؾارِ انتضلنؽت ّْٓبةف ارتْبةُ   خطاب ٍّْ 

٘    -عطز انتضو  اذتزاو ّمةً لٔة     -رٖ عةقُ ٍّْ عئة٘ اركةةة٘ انتغةزف
ذتزاو ّوت رٖ عقةة٘  ّبَك عمز انتضو  ا خزبت ّرر ا ارؾ٣ٗ فْلٯ
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ىالٔةة٘ ارةٔةةت   لللةةت ّعشمةةت علةةٙ ارؾةة٣ٗ فاصةةتقةا ؿتقةةا ٓه عةة ىك   
رتةاعةُ   لعةٔف انتؾةطفٙ, ثةه ّبةُ ارتطةاب اؾت    ٍّذا خطاب ر -اذتزاو
ع اىكه ضتةْ ارةٔةت اذتةزاو.    ّلٔ  ما ريته مضتقزًٓ فتْبَْا عأ -ّرمتُ

مً ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ ّىمداتَا مضتي  لكه ارفقَاٛ عْبْب تْبُ انتة١ 
لال ؽ٣تُ عاجتاِ اركةة٘, ٍّٕ مؾ ر صدٗ را متغةز  علةٙ اصةتقةال    
اركةة٘ لال ؽ٣تُ ّقزعاىُ ّلال قْافُ ّرعة  لْٔاىاتةُ صةْاٛ رةاٌ وت     

بةلَا, وت عزٍةا رّ وت  زٍةا,    عزق ا٤ر  رّ وت  زعَا, وت صَلَا رّ وت
يةةة  كتٔةةة  انتضةةةلنؽت وت  عفا٢صةةةتقةال عةةةزٓة٘ عامةةة٘ ّقزٓقةةة٘ عةةةامل٘  

ا رّ ضتزٍةا  ّوت رثد مً عةا اتَه ّرعنا ه رةذع  اذتْٔاىةا  ؽلْاتَه  
 -لارة٘ ا٢لتقةار  –ّقةزب انتةْا    ً ا٤مةْاا رقزعاٌ رّ اصةتطةاو ّ فة  

ّلةةال اريةةْو ّوت اسلةةط ّلةةال ارققةةاٛ عةةؽت ارتؾةةْو ّضتةةْ ررةةك مةةً 
ُ  ا٤عنال  عةا عة ٗ    ّانتَناا, ّوت ٍذا ارتةنٔه مً ارتغزٓ  صةز ّلكنة

 يَا رمزًٓ:ارَٔا ّرةا مر ٢ّ تؾا رفَاو ارةغز رصزا
اٌ ادتَةةةةاا رلةةةةَا   صةةةةةعاىُ ٍّةةةةْ ستةةةةٔه جبنٔةةةة     -ا٤ّل:

٦َِّ٘ٙك٣ِ  ا٢جتاٍاا, ّكتٔ  ادتَاا عاريضة٘ ارُٔ ّاؾت الاقتُ علةٙ ارضةْاٛ    

َّٞ اّ٘ٙك٣َ ٦َاِسكٌك َلِٙك٭ٌٛ        َّٛ ٦َْعك٣ُ اّ٘ٙك٣ِ ِا ٌَكَض َٝب ُر٧َُّ٘ك٧ْا  ٌََؤ١َ٬ْ َْٝىِرُة  َُ ٦َاْ٘ َْٝتِر ركةً ا    ,115( ارةقةزٗ: اْ٘
ِّ٭ٍٛ      صةعاىُ   ُّْٜسكَز َٜكٟ ٬ََتكبُب ِاَ٘ك٩ ِهكَراٍغ  , ّقة  اختةار ريةا بَة٘     143(ارةقةزٗ: ٥ْ٬َكِد٪ 

ارةٔت اذتزاو ّعةطز انتضةو  اذتةزاو ريضةتقةلُ ؿتقةا ٓه رعة اىيا, ّاركةةة٘        
 عزٓا ّرمش رلزب ارلطٔةا ررا  صةةعاىُ مةً ٍةذا ا٢صةتقةال       عٔت 

ارتْبةُ ارقلةيب ضتةِْ ّارتفكةز      ؾتإارة ىٕ ّارتْبُ ارماٍزٖ: ارةةْر عيةا  
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ارةاقين عةلِْ ّب٣رُ صةعاىُ ٍّذا ٍةْ رّا ا٢صةتقةال ّراك بضة ِ,    
 عا ٍذا ٍْ رّا ارؾ٣ٗ ّرّا را عةا ٗ ّرةاب را قزع٘ . 

ارثةةةاىٕ: اٌ فةةةةه ادتةةةْارا ّا٤عقةةةاٛ ّتْبََٔةةةا ضتةةةْ ارقةلةةة٘ 
ارفةةار ٗ ّاركةةةة٘ انتغةةزف٘ انتتعةة ٗ وت كتٔةة  ارؾةةلْاا ّارقزعةةاا ّمةةً  

كتٔ  انتضلنؽت ّانتؾلؽت ّوت رةا ٓةْو ّوت رةا عقةة٘ مةً عقةا  ا٤ر         
 ٕ ّاصةةتقز علَٔةةا مةة١مً ٓتةةةة , اٌ ٍةةذا ارتغةةزٓ   قةاو علَٔةةا مضةةله ٓؾةةل

ٗ ّٓضتةطً ّارقزيٌ ٓكغا عً لكن٘ رةد ا٨ص٣وارةنْمٕ حتت رآ٘ 
نتؾةلؽت ّتيةٔةُ رلنتةةة ًٓ علةٙ تْلٔة  ارقلةف       فاٜ ٗ رةثدٗ ٍةٕ تةذرزٗ ا   

زعٔ٘ عنلٔ٘ ّ رع٘ بض ٓ٘ علٙ ىةذ ارفزق٘ ّكت  اركلن٘ ّانتْقا ٍّٕ ت
 ّتْلٔةة  اذتزرةة٘ ضتةةْ ا  اركةةةد انتتةةةال ارْابةةف ا٢تةةةا , ّفةةس ا       

 انتضلنؽت رتْلٔ  ا  عتْلٔ  انتْاقا ّارقلْب عاجتاٍُ . 
ّاعله اٌ ارغز  ا٤قؾةٙ مةً تغةزٓ  ارؾة٣ٗ عةا ا ة ح        -7

   ٕ ٢ّ ٓرتتةف رثةةزِ علةةٙ   ا٤مسةٙ مةةً رةا عةةةا ٗ ٢ ٓتعقةةس علةٙ انتؾةةل
ا٤فةال ّاذتزراا: ارتقْ  ّارتغْ  ّلقْر  إؾتانتتةة  ما مل ٓيقه 

ارقلةةف ّتفز ةةُ عةةً رةةا عةةٞ صةةْٚ انتةةةةْ  ارةةذٖ تؾةةلٕ رةةُ ّؽةةزح  
ارةةذًٍ ّارفكةةز عةةً رةةا فكةةزٗ ّرمةةز صةةْٚ ارتفكةةز وت لقٔقةة٘ ؽةة٣تك  
ّعةا تك ّمةاىٕ لزراتك ّرررارك, ٍّةذا عتؾةا عا٢ٍتنةاو عارةةةا ٗ     

ال علةةٙ ارؾةة٣ٗ ّكتةة  ا نةة٘ ّا٤فكةةار ضتٍْةةا ربةةاٛ ارةةتفَه    ّعا٢قةةة
ٌٗ  ذتقٔق٘ ارةةا ٗ ّعغٔ٘ ا راك رف ارؾ٣ٗ ّارطاع٘, قال ا  صةةعاىُ    ٬ْ٧ٌََك

 َٟ َُٝصِّٙ٭ ْٙ ِّ٘*  َٞ ْٛ َسكب٧٤ُ ْٛ َلٟ َهَٙبِر٥ِ ٤ُ َٟ , ّقة  رو صةةعاىُ انتؾةلؽت    5, 4(انتةاعٌْ: اَِّ٘ي٬
َةتنؽت عَةا ّ ةد مةةارؽت      د م ًٓ ٍه عً ؽ٣تَه صاٌٍْ ّ افلٌْارذ
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عأمزٍةا   ؾةلؽت ٍتنةاو انت عٔع٘ ّاتٔاىَةا تامة٘ فأّبةف عة و ا    عآقاعَا ؽة 
عةةزّ  ارةةذًٍ عيَةةا ّعةة و لقةةْر ارقلةةف رةة َٓا ّصةةَْ ارةةيفط عةةً    

ّرةذا مسةاٍه    اعلٌْ رلؾة٣ٗ ستةافمٌْ علةٙ اقامتَةا    مةاىَٔا م  اىَةه فة  
َٟ   ٬َكب َأ٬ُّ ؽة٣تَه, ّقةال صةةعاىُ     انتؾلؽت ركيَه  افلٌْ عةً لقٔقة٘    ٥َكب اَّ٘كِي٬

   َٞ ٧ُُّ٘كك٧ َٜككب َر ُٝكك٧ْا  ٨ََ َؽزَّكك٩َ َرْمَٙ َٕب ْٛ ُسكك َّْرُثكك٧ْا ا٘صَّككاَلَح ٦ََأ٠ككُز ١َُٜكك٧ْا َ  َر , ّقةة  ميةة  43(اريضةةاٛ:آ
صةعاىُ عً اقرتاب ارؾة٣ٗ لارة٘ ارضةكز ٤ٌ ارضةكارٚ ٢ ٓةقلةٌْ مةا       
ٓقْرةةةٌْ ٢ّ ٓتْبَةةةٌْ نتةةةا ٓتؾةةةزفٌْ ٢ّ ٓغةةةةزٌّ بٔةةة اع  قٔقةةة٘ مةةةا  

ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ علةةٙ عةة و ر ةةة٘ ارغةةار  وت مثةةا ٍةةذِ   ٓؾةةيةٌْ, فتةة ل ا٦
ٗ لتٙ حتؾا عي  انتؾلٕ لار٘ ارغةْر ارتاو ؿتا ٓقْل ّما ٓفةةا,  ٣ارؾ

َٞ    ّقال صةةعاىُ    ١ُِٜك٧ ُْٝئ ٌَْٙكَؼ اْ٘ َٞ      *َِكْد َأ ْٛ َخبِشكُم٧ ْٛ ٌِك٫ َهكَٙبِر٥ِ َٟ ٤ُك , 2, 1( انت١ميةٌْ: اَّ٘كِي٬
غةْ  وت ارؾة٣ٗ   ّق  م ا صةعاىُ انت١ميؽت ارتاعةةؽت وت ؽة٣تَه, ّارت  

 -قضنؽت: إؾتّارتقْ  وت ارةةا ٗ ٓيقضه 
ا٤ّل: خغةةْ  ادتةةْارا ّخقةةْ  ا٤عقةةاٛ: ٍّةةْ رٌ ٓتْبةةُ     

مةةْ ِ ارذٖ ٓؾلٕ رُ عأٌ ٓغة  قزفةُ    إؾتانتؾلٕ جبْارلُ ّرعقاُٜ 
  ّٓلقٕ عٔ ُٓ علٙ فيذُٓ فة٣ ٓلتفةت عةؾةزِ قتٔيةاع ّلةا٢ع ٢ّ عتةزك       

ةةة  علعٔتةُ رّ عةةزِ ٢ّ ٓةزاّا عق مٔةُ      عٔ ُٓ ٢ّ ٓفزق  رؽاعةُ ٢ّ ٓ
تغتغا رعقا٠ِ عغد رفةةال عةا تةُ    ؽ٣تُ ٢ّ٢ّ ٓتعزك عغد لزراا 

ةةْ ِ عقلةف ّاٍ  نتةا    رٔةؽت قلةُ ّعاقيُ علٙ ارتفكد عزعُ ّانتيابةاٗ مة  مة  
مقةلة٘ علةٙ مةا تةأتٕ عةُ ّتؾةي , ٍّةذا ارقضةه مةً           زٍّآفةا ّٓتةةة  عة  

  -ٍه ميُ ٍّْ:ا٤رقْاِ ّ إؾتصٔل٘ ارتقْ  ٍْ رفةا ارتغْ  ٍّْ ارْ
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ز  فة ارثاىٕ: خغْ  ارقلف ّخقْ  ارةاقً ّارةزّا: ٍّةْ رٌ ٓت  
انتؾلٕ رةةا تُ ّغتلْ انتتةة  عً را ؽية٘ رّ فكزٗ َّٓوةز رةا لابة٘    
ّاٌ راىت مَن٘ ّٓضةٙ دتن  فكزِ ّتزرٔش رٍيةُ ضتةْ مةةةْ ِ ّعةا تةُ     

رنةةا رّٖ وت –ّضتةةْ رعةةُ ّؽةة٣تُ ىمدمةةا قارةةُ م٢ْىةةا بةفةةز ارؾةةا ق   
 ( فٔطةةس إمنا أزا ٔا الصِد يف الدٌٗا لتفسغ بمٕبّي ل٪لسٚ:    -رؽْل اركةاوت 

ارتاع  وت ؽ٣تُ ٍذِ انتقْر٘ ّٓةكضَا علٙ عةا تُ فرتاِ ٓشٍ  وت ار ىٔا 
مةةاىٕ   ّع٠ْىَا صةاع٘ ؽة٣تُ رٔفةز  قلةةُ ٢ؽة٣ا يخزتةُ عاصتعقةار       

ُ مَنا عةز  رٍيةُ عة    هّعةا تُ ثؽ٣تُ ّخؾْؽٔاا ررزِ   ّر ً ؽة٣ت
لطاو  إؾتعقلُ ّفكزِ  صَٙ قلةُ ّاعتغا  ضاعاا ار ىٔا ّمَامَا ّسل

 رعُ إؾتار ىٔا ّخؾْؽٔاتَا لاّل ارزبْ  عفكزِ ّارةْ ٗ عقلةُ ّعقلُ 
ّمةةْ ِ ّضتْ ارتفكز وت ررْعُ ّصوْ ِ ّلقٔق٘ قٔامُ ّقةْ ِ ّعذرك 

ِٛ ٓفةةْس عغةةزح رقةةاٛ ا  ّمياباتةةُ ّٓيوةةْ عةةً رل ٍوةةزاٌ ا  ّبفةةا  
  وت رفكارِ ّلضاعاتُ. ارذٖ غتغٙ ّقْعُ فُٔ رْ تزك قلةُ عار اع

ب ّتةةُ ّارتفكةةز  ّعمنةة٘ ا   إؾتّٓيةغةةٕ رٌ ٓةلةةه اٌ ارتْبةةُ   
عالاق٘ ا  ّّصٔ  علنُ ّخ تُ ٓةؽت علٙ ٍذا ارتغْ  ّٓضاع  علةٙ  

ب٣ل ا  ّ ياِ عً عةا ٗ خلقُ ّاؾت  إؾترنا اٌ ارتْبُ  ,ٍذا ارتقْ 
قؾد عة ِ اجتاٍُ ْٓر  ارتغْ  ّْٓبة  ارتقةْ  فٔيةغةٕ    عمٔه ىةنُ ّت

تَٔٝةة٘ ا٤صةةةاب ّانتقةة ماا رٔتعقةةس مةةً انتؾةةلٕ ارتغةةْ  ّارتقةةْ        
ّا٤رّاا  ادتةةةْاى ّا٢ٍتنةةةاو عةةةادتْارا ّا٤عقةةةاٛ مق مةةة٘ رتغةةةْ   

  ُ ّختغة  فٔفةْس عةارقزب اذتقٔقةٕ      ّتةذرا ّختقة    فتكٌْ ؽة٣تُ عتْبة
ٛ بّْا٢قرتاب ارْاقةٕ, ّا٢ راىت ؽ٣تُ  خارٔة٘ مةً ارةزّا عارٓة٘      فةا
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عً ارلف رعة ىا ا  عيَا فقة  رعؾةز ارةييب  ـ( ربة٣ع ٓةةة  علعٔتةُ       
 (.لٕ لػع بمم ِرا ـػعة دٕازسْلال ؽ٣تُ فقال:  

 ارتغةةْ ّقةة  اصتفافةةت ارزّآةةاا ارغةةزٓف٘ وت عٔةةاٌ ستةْعٔةة٘      
ا  ّؽةةزح ارفكةةز عةةً رمةةْر   إؾتّارتْبةةُ عأفةةةال ارؾةة٣ٗ ّاررارٍةةا  

ارتفكةةز وت عمنةة٘ انتةةةةْ   ّلقٔقةة٘   إؾتىَا ّخؾْؽةةٔاتَا ارةة ىٔا ّعةة١ّ
طٕبٜ ملَ ألمـ هلل العبا ٚ ٔالدعاٞ ٔي ٖػت ن بمبْ مباا تاسٝ عٍٗاآ    ارةاع  ّ 

اذا بىاة  (  ٔي ٍٖظ ذكس اهلل مبا تطىع أذٌآ ٔي وصُ ؾدزٓ مبا أعطا٘ ناريٓ  
فاببن ببان    بني ٖدٙ اهلل فاُ كٍة ٥ تسآ فاعمي اٌْ ٖساك كالؿ٦ٚ فاعمي اٌ إ 

عمٗك با٥بباه عمٜ ؾ٦تك فامنا لك وٍّا وا أببمة عمْٗ ٥ٔ تعبح فّٗا (  ؾ٦تك
بٗدٖك ٥ٔ بسأضك ٥ٔ بمشٗتك ٥ٔ ؼادخ ٌفطاك... فااُ ذلاك كماْ ٌقؿااُ واَ        

اذا ؾامٗة  (  الؿ٦ٚ ٥ٔ تقي وتكاض٦ّ ٔوتٍاعطّا ٥ٔ وتجاب٦ّ فاٌّا وَ لا٦ه الٍفاا   
ؾ٦ٚ وٕ ع ىاف أُ ٥ ٖعٕ  الّٗا ثاي اؾاسف ببؿاسك    ؾ٦ٚ فسٖكٛ فؿمّا لٕبتّا 

وٕقع ضذٕ ك فمٕ تعمي وَ عمٜ ميٍٗك ٔمشالك ٧سطٍة ؾ٦تك ٔاعماي اٌاك    إ 
   ٓ (, ّقة  فةزب رصةْل ا   ـ( ّرٍةا عٔتةُ      بني ٖدٙ واَ ٖاساك ٥ٔ تاسا

اركةةزاو ّعةةة  رؽةةعاعُ ّارتةةاعةؽت رضةةيتُ انتثةةا ارفافةةا ّانتؾةة اق        
 ّ  إؾتارتلةةس انتطلةةْب فكةةاىْا ارا قةةامْا   ارياؽةة   ةةذا ا٤ ب اثةةةْب 

صتغةاراع  ٔة٘ ا  ّب٣رةُ  ارؾ٣ٗ تغدا ررْاىَه ّإؽفزا ّبٍَْه إ
ّعمنُ ّاىغغلت رفكارٍه ؿتً قامْا عؽت ٓ ُٓ ميؾزفؽت عنا صةْاِ مةً   
انتيلْقاا ّاقةلْا عقلْعَه علٙ رعَه ّمةةةْ ٍه ارةذٖ ٓةزاٍه ّٓزّىةُ     

٢  ٗصةاق عةوز  ّرةأىَه   عةقْ ه ّقلْعَه ّخقةةت رعة اىَه خغةْعاع   
ٓتعزك ميُ عةٞ إ٢ مةا لزرةت ارةزٓ  ميةُ, ٍّةذا رفقةا  رظ تزعةْٖ         
عنلٕ رلنؾلؽت ضتْ ا٢قةال علةٙ ا  عارؾة٣ٗ ّارةةةا ٗ ّريةا وت رصةْل      

لفٗفتاُ يف تفكس لاري   زكعتاُا  رصْٗ لضي٘ ّق ّٗ كتٔل٘ ّق  قال ريا:  
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ا أباا ذز: زكعتااُ   ٖا ( ّباٛ وت عة  ّؽآاِ رةةة  رؽةعاعُ    وَ بٗاً لٗمٛ
( رٖ ّقلةُ مغةغْل عةً رعةُ    وقتؿدتاُ يف تفكس لري وَ بٗاً لٗمٛ ٔالقمم ٥ٓ

 ٛارفقَةا لاباتةُ ّمَناتةُ ّمةً ٍيةا رفتةٙ      إؾت ّمةةْ ِ ّفكزِ مؾزّح 
عاصةةتعةاب ارتغةةْ  ّارتقةةْ  وت ارؾةة٣ٗ ّا٢قةةةال علَٔةةا اصةةتعةاعاع      

 فرتلةس انتضةتع  ّام١ر اع, ّاعتيٙ انت١ميٌْ انتتقٌْ عَةذا ا٤ ب انت١رة    
ٛ٭ عارغاع ّاٍتنْا عُ اٍتناماع عارٔاع فٔيةغٕ وت انتؾلٕ رٌ ٢ ٓغز  رٍيُ  اعتيا

امْر  ىٔاِ بَة  ا٢مكةاٌ ّرٌ َٓةته جبنة  فكةزِ       إؾتعً ؽ٣تُ نتةةْ ِ 
لٕ ؾة عي  انتلك ادتةار ّٓةز  عنةا صةْاِ ّاٌ ٓتئةا قة ّو انتةْا فٔ     

 ارفكةةزٗ عؾةة٣تُ ٌ ٍةةذِرلةة ىٔا مقةةةا علةةٙ رقةةاٛ ا  فةةتقرت  ؽةة٣ٗ مةةْ  
ّررْعُ ّصوْ ِ ّررزِ ّ عاُٜ رٔةتفَه مةيةٙ عةا تةُ ّحتقةز وت قلةةُ      

     ّ يةكط يثةار ررةك   تة رصزار ؽة٣تُ ّٓقةرتٌ ارتغةْ  ّارتقةْ  عأفةارةُ 
ْفة  صةوْ ِ   علٙ رعقاُٜ فٔغ  قزفُ ّٓلقةٕ عةؾةزِ ضتةْ ا٤ر  م   

ٛ٭       ٢ّ ٓلتفت ٢ّ ٓةة  عغٕٛ بَ  امكاىةُ تةةةاع رضةي٘ رصةْل ا  ّاقتة ا
ٛ عطزٓ ٓةْو انتةةا , فلٔضةت ارؾة٣ٗ قٔةاو       إؾتّا٢تةةا    ق٘ رٍا عٔتُ ا٤تقٔةا

ّقةْ  ّلضف عةا ٍةٕ رٓقةاع تفكةز ّتأمةا ٍّةٕ اىؾةزاح عةً ارتلةس          
اذتةةةس ّخغةةةْ  عارقلةةةف ّخقةةةْ  عارةةةة ٌ, ّعَةةةذا ٓفةةةْس   إؾتّتْبةةةُ 

ؾ٦تْ ٔكاُ ِٕآ  إ اذا باً العبد عارغفزاٌ ّٓيةه عارفْاٜ  ّاريةه ّا٦ثار  
( ّطتةته عانتضةك ٍّةْ قةْل ارؾةا ق      هلل اٌؿسف كًٕٗ ٔلدتْ أوْا إ ٔبمبْ 

ٖظ وَ الدٌٗا ٔوا فّٗا ٔاـمق ٔوا ِي فْٗ  ٔاضاتفسغ  اذا اضتقبمة القبمٛ فئ  (:  
ٔعااَٖ بطاسك ع ىاٛ هلل عاص ٔدان       -تعاا  –بمبك وَ كن غانن ٖػ مك عَ اهلل 

ُّ( قال ا  تةاؾت  ٔاذكس ٔبٕفك بني ٖدْٖ ُٔ َٓ َرْج٧ُٙ  ٦ُّْا ِا٩َ٘ ا٣ِّٙ٘  ١َ٤ُبِ٘ َُ ٍَْذ ٦َ َّب َأْسَٙ ٍٍْس  ٠َ

َٞ ٍَْزُر٦ َٔب٧٠ُْا ٬َ َّب  َّ َل٥ُ١ْٛ  ِّ ٦ََظ ُٛ اَْ٘ؾ  .  30(ْٓىط:٧ََْٜ ٤ُ
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( لمؿاا٦ٚ أزبعااٛ آ٥ف ساادّر  وت عةةة  ا٤خةةةار ارغةةزٓف٘ اٌ   -8
ٍْ اذتكه ارغزعٕ علعاظ رٌ رلؾ٣ٗ  ّارماٍز اٌ انتقؾْ  مً اذت  ٍيا

عزاٜه ّمْاىة  عةً ؽةعتَا رّ قةْ ةا ّ ةا قْاقة        مق ماا ّربشاٛ ّ
ّ ا رلكاو متةلق٘ عتلكه ا٤بشاٛ ّارغزاٜه ّمزتةط٘ عأىْا  ارؾةلْاا  
ّرلةةْال انتؾةةلؽت ّخؾْؽةةٔاتَه ّفَٔةةا ارْابةةف ّانتيةة ّب ّانتكةةزِّ  

–ّاذتزاو, ّرةا ّبةُ تضةنٔتَا عاذتة  ٍةْ ّبةْ  خؾْؽةٔ٘ اذتة  فٔةُ         

وةةاّس عةةً ٍةةذِ ا٢لكةةاو رعةةين عةة و بةةْاس ارتةةة ٖ ّعةة و امكةةاٌ ارت 
ٙ, ّلٔيٝةذ ٓيةغةٕ   ية ةلفم٘ ٍيا  ةذا انت فاصتةدا ار -انتغزّع٘ رلؾلْاا

رلنةة١مً ارؾةةا ق وت اقتاىةةُ رٌ ٓتفقةةُ لةة ّ  ارؾةة٣ٗ عتنامَةةا ّٓةةتةله      
ربشاَٜةةا ارْابةةة٘ ّعةةزاٜطَا ار٣سمةة٘   إؾترلكامَةةا عأكتةَةةا ّٓتةةةزح  
َ     إؾتّمْاىةَا ّقْاقةَا ّٓتةزح  ْ ركثةزٗ  رلكةاو ارضةفز ّارغةك ّارضة

ا٢عت٣ٛ عَةا ّعنةْو ا٢لتٔةاج ارَٔةا, ّقة  اعتيةٙ ارفقَةاٛ  ر ( عةٔةاٌ         
رلكامَةةةا ّخؾْؽةةةٔاتَا ارتامةةة٘ ارغةةةامل٘ رلنضةةةتعةاا ّانتكزٍّةةةاا   
ّارضةةيً ّا٦ اب,  ّرفتةةْا عْبةةْب تةلةةه انتضةةاٜا ارْابةةة٘ ارةة  ٓكثةةز   

–فتةٙ عةة  رعةاظه ارفقَةاٛ     را عة ا٢عت٣ٛ عَا رّ ٓتْق  ا٢لتٔةاج ارَٔةا   

 ٍّْ  ٖ عفضةس مةً تةزك تةلنَةا, ىةةه مةا ٓقةا         -ارغٔا مزتقةٙ ا٤ىؾةار
٢ ٓتْقةة  ا٢لتٔةةاج ارٔةةُ ٢ ظتةةف تةلنةةُ عةةا ٓضةةتعف      ّراذتابةة٘ ارٔةةُ  

ّٓضتعضً تةلنةُ م١رة اع ع ربة٘ ٢ تةلةذ لة  ارْبةْب ّا٢رةشاو, رةا         
لةزاس مطاعقة٘ ؽة٣تُ مة  ارْاقة       صتعةاب رغز  إررك ارْبْب ّا٢

افق٘ عةا تُ م  انتطلْب ميُ رٔيال عزح انتأمْر عُ ٤ّبا ارتأر  مً مْ
ٙ  ا٢متثال ّا٢قاع٘  مةز مةً خةشٖ ارةؾةٔاٌ ّانتيارفة٘ ٤     عؾ ق ّٓتةْق
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ّٓتعةةزس مةةً رل ادتَةةا ّٓتعلةةٙ عيةةْر انتةزفةة٘ ٢صةةٔنا مةزفةة٘   ا   ةةٍس
رعمه ارةةا اا ّرفقا ارقزعاا ّق  قةال ارؾةا ق   ( رةةة  ارةزّاٗ     

ٚ    وا أببح بالسدن أُ ٖأت٘ عمْٗ ضتُٕ ضٍٛ    أٔ ضبعُٕ ضٍٛ فىا ٖقاٗي ؾا٦ٚ ٔاساد
أكٍاة عاملاّا؟    دٙاُ اهلل تعا  ٖقٕه لمعبد ًٖٕ القٗاوٛ عب( ّقال:  عدٔ ِا تاوٛ

فاُ باه: ٌعي. باه اهلل: أف٦ عىماة   -أٙ ِن كٍة عازفّا بأسكاً  ٍٖك ٔسدٔ  غسعك
ك فتما   مبا عمىة؟  ٔاُ باه: كٍة دا٦ِّ  باه لْ: أف٦ تعمىة ستٜ تعىن؟ فٗخؿي

 (. البال ٛ عمْٗ اؿذٛ
 
 
 
 

 تسى اهلل انرمحٍ انردُى

  ُِ ٌِ ََٝرا ْٛ ِا٩َ٘ اْ٘ ُٕ ْٛ ٦ََأ٬ِْد٬َ ُٕ ْٛ ِا٩َ٘ ا٘صَّالِح ٌبْوِس٧ُْٙا ٦ُُع٤َ٧ ُْٝز ََا ُِ ٧١َُْٜا ِا َٟ آ ٬َب َأ٥َُّ٬ب اَِّ٘ي٬

ْٛ ُع١ُجًب ١ُُٔز ِٟ ٦َِاٞ  َْٕمَج٭ ْٛ ِا٩َ٘ اْ٘ ُٕ َُْعَٙ ْٛ ٦ََأ ُٕ َْٜسُؾ٧ْا ِثُرُإ٦ِس ١ُُٔزٛ  ٦َا ٌَبؼ٥ََُّّر٦ْا ٦َِاٞ 
َٜبب  ْٛ َرِغُد٦ْا  ٌََٙ ُٛ ا١َِّ٘سبب  َْٜسُز َٟ اَْ٘ىبِرِػ َأ٦ْ َ  ِّ  ُٕٛ ١َّ َّْٜرَظ٩ َأ٦ْ َل٩َٙ َسٍٍَر َأ٦ْ َعبب َأَؽٌد 

َٜب ٬ُِر٬ُد ا٣ُّٙ٘ َِ٘٭ْغَم  ٣ُ١ِّْ  ُٕٛ ْٛ ٦ََأ٬ِْد٬ ُٕ َْٜسُؾ٧ْا ِث٧ُُع٤ِ٧ ٌَب ٧ُْٝا َهِم٭دًا َؼ٭ِّجًب  َّٝ ْٟ ٌََزَ٭ ِّ  ُٕٛ َٗ َلَْٙ٭

َٞ ُُٕر٦ ْٛ َرْت ُٕ ْٛ ََ٘مَّٙ ُٕ ََٝز٣ُ َلَْٙ٭ َّ ٠ِْم ْٛ ٦َُِ٘٭ِز ُٔ ِٕٟ ٬ُِر٬ُد ُِ٘٭َؽ٥ََّر  (َؽَرٍط ٦ََ٘ـ
مً يٓاا صْرٗ انتاٜ ٗ, ٍّةٕ   ٕ٘ ارضا صٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ ٍ -1

مةةً ارضةةْر انت ىٔةة٘ ارطةةْال ّتقةةنيت رةةثداع مةةً ارتفؾةة٣ٔا انتزتةطةة٘      
ّل ّ  ار ًٓ انتتؽت, ٍّٕ يخةز صةْرٗ مةً ارضةْر     عألكاو ارغز  انتةؽت 

ارطْال ارياسر٘ علٙ رصْل ا  ّقة  تقةنيت ارتؾةزٓ  عارنةال ارة ًٓ      
ةٔةةاٌ ع تّاـتةةاو اريةنةة٘ علةةٙ رافةة٘ انتةة١ميؽت. ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ تكفلةة   

ّقةة   ,َةةاراا ارث٣ثةة٘ ارةة  ٓفتةةت  عَةةا ارؾةةلْاا ّعةةة  ارةةةةا اا  ارط
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١َُٜك٧ْا َ      وت  صةْرٗ اريضةاٛ:    صةقتَا وت اركتةاب ارةشٓةش ىمدتَةا     َٟ آ ٬َكب َأ٥َُّ٬كب اَّ٘كِي٬

ٍٗ َؽز٩ََّ َر َٞ ٦ََ  ُع١ُجًب ِا َّ َلبِثِر٪ َسِج٭ ٧ُ٘٧ُّ َٜب َر ٧ُْٝا  ٨ََ َؽز٩ََّ َرْمَٙ َٕب ْٛ ُس َّْرُث٧ْا ا٘صَّاَلَح ٦ََأ٠ُز ْىَزِسك٧ُْٙا ٦َِاٞ  َر
 ُٕٛ ١ِّ َّْرَظ٩ َأ٦ْ َل٩َٙ َسٍٍَر َأ٦ْ َعبب َأَؽٌد  ُٝك٧ْا      ١ُُٔزٛ  َّ ٌََزَ٭ َٜكبب  ْٛ َرِغكُد٦ْا  ٌََٙك ُٛ ا١َِّ٘سكبب  َْٜسُز ِّٟ اَْ٘ىآِرِػ َأ٦ْ َ 

َٞ َل٧ًٍُّا َو٧ًٍَُا َٔب َّ ا٣َّٙ٘  ْٛ ِا ُٕ ْٛ ٦ََأ٬ِْد٬ ُٕ َْٜسُؾ٧ْا ِث٧ُُع٤ِ٧ ٌَب , ٍّةٕ تةأمز   43(اريضاٛ:َهِم٭دًا َؼ٭ِّجًب 
عية   عة و قزب ارؾ٣ٗ لار٘ ارضكز رّ لارة٘ ادتياعة٘ رنةا تةأمز عةارتٔنه      

ّبْ  ارةذر عً ارطَارٗ عانتاٛ إ٢ رٌ يٓة٘ صةْرٗ انتاٜة ٗ ربلةٙ ّرلةا      
 وت عٔاٌ لكه ارطَاراا ّعة  ارتؾْؽٔاا . 

 
 

 ارؾ٣ٗ( إؾت إرا قنته  -2
ارقٔةةةاو وت رؽةةةا مةيةةةاِ ٍةةةْ ا٢ىتؾةةةاب ّاقامةةة٘ ارةةةةْ  ّاسارةةة٘  

ٙ مةت ٢ع, ّركً ٍذا انتةي ااعْباج ارة ٌ ّؽدّرتُ قْقتاع ميتؾةاع ّقاٜن٭
ْ    ٍِةذ ٢ قتكً رٌ ٓكةٌْ مةزا اع وت    ررٓة  ٍةذا انتةيةٙ     ا٦ٓة٘ ارغةزٓف٘ إر رة

 -٢ قةلةةَا–راىةةت ا٦ٓةة٘ تفٔةة  تغةةزٓ  ارْفةةْٛ ّاظتاعةةُ عقٔةةف ارؾةة٣ٗ    
عقزٓيةة٘ ارفةةاٛ  فا ضةةلْا( ّتةةأخز ادتةةشاٛ عةةً ارغةةزا عةةا ٗ وت ادتنلةة٘      

فا ضةةةلْا  رفةةةةا ارؾةةة٣ٗ هارغةةةزقٔ٘ لٔةةة  ٓؾةةةد انتةيةةةٙ: ارا اىتؾةةةةت
ز رنا ٍةْ مفةا  مْقة  ادتةشاٛ وت     رفاٛ تفٔ  اررتتف ّارتأخّبٍْكه.. ّا

ٛ      ةتتز علةٙ   ُ علٙ ارغزا ّتةأخزِ عيةُ, ٢ّرٓةف وت عة و تزتةف ارْفةْ
٣ قتكً راك انتةيٙ ٢ّ ٓؾ  ارا تةُ,  ارؾ٣ٗ عا ارةكط ٍْ ارؾعٔ  ف

تَٔةة١اع  ٗارقٔةةاو رلؾةة٣ّارمةةاٍز رةةٌْ ارتةةةةد انتةةذرْر ريآةة٘ عةةً ارا ٗ   
قزرا ارقزيٌ فاصتةذ  فإرا اَٜا ىمد قْرُ صةعاىُ  ّاصتة ا اع رفةلَا ّر

, رٖ: إرا رر ا قةزاٛٗ ارقةزيٌ ّعشمةت علةٙ ت٣ّتةُ      98عا ..( اريعا:
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فاصتةذ عا  مً ارغٔطاٌ ارزبٔه, ٍّذا انتةيٙ ٍْ ارذٖ ٓفَنةُ ارةةزح   
ّتضاع ِ ارقزٓي٘ ارتاربٔ٘ وت ٍةاتؽت ا٦ٓةتؽت ّىماٜزٍنةا, ّلٔيٝةذ ٓكةٌْ      

رر م ارؾةة٣ٗ ّقؾةة م فةلةةَا ّعةةشمته علةةٙ ر اَٜةةا  إرامةيةةٙ ادتنلةة٘:  
ّامضةةعْا عز٠ّصةةكه  ّرٓةة ٓكهفاصةةةغْا ارْفةةْٛ ّا ضةةلْا ّبةةٍْكه 

 ّرربلكه . 
  ِٟ َْٕمَج٭ ْٛ ِا٩َ٘ اْ٘ ُٕ َُْعَٙ ْٛ ٦ََأ ُٕ َْٜسُؾ٧ْا ِثُرُإ٦ِس ُِ ٦َا ٌِ ََٝرا ْٛ ِا٩َ٘ اْ٘ ُٕ ْٛ ٦ََأ٬ِْد٬َ ُٕ  .(ٌبْوِس٧ُْٙا ٦ُُع٤َ٧

مةةزار انتةةاٛ ّاصةةارتُ علةةٙ ارةقةةْ   ٍةةْ ا -عفةةت  ارغةةؽت-ارغضةةا: 
 ما علُٔ مً ارْصا ّارقذارٗ . إسار٘انتغضْل رغز  

ٛ     ِٕكئد  ٍّةْ   (: كت  ّبُ ٍّْ مةا ٓضةتقةا ارزاٜةٕ مةً ارغةٕ
 .  ا٨ىضاٌعقْ مةزّح وت 

ٍّْ ارةق  ارذٖ ٓضتةاٌ عُ علٙ ارقة   -كت  ٓ -(: أٖدٖكي 
 مةزّح . ا٨ىضاٌّارةضه, ٍّْ عقْ وت 

ٍّةْ مفؾةا ارةذرا  ّارةقةْ ّملتقةٙ       -مزفس كت -(: املسافق 
 . ا٨ىضاٌعمنتَٔنا, ٍّْ مةزّح وت 

انتض : ٍْ امزار ارةقةْ انتاصة  ّار٣مةط علةٙ عةٞ ملنةْظ,       
ع٘ عةلا ارْفةْٛ ّعقٔة٘ ماٜةُ    ْتعقس ٍيا وت ارْفْٛ عامزار ارٔ  انتؾعّٓ

انتنضةةْا ّانتلنةةْظ, ّارفةةزق عةةؽت علةةٙ ارٔةة  ّابزاَٜةةا عزقْعتَةةا علةةٙ 
انتغضْل  ٔة  ٓقطةز    ض : اٌ ارغضا اصار٘ انتاٛ علٙ ارةقْارغضا ّانت

ْ     اانتاٛ ّرْ قطةز  انتضةنْا مةً    ا مةً راك ارةقةْ, ّانتضة  إعة٣ل ارةقة
  ٌّ قطز ماٛ رّ ص٣ٔىُ عيُ, ٍّذِ ادتنل٘ تأمز عارْفْٛ قةا ارؾ٣ٗ. 
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ٍّنا ارةمنةاٌ ارياتٝةاٌ عية  مفؾةا      -مثيٙ اركةف-(: الكعبني 
 ارضاق ّارق و . 

ٍذِ ادتنلة٘ مةطْفة٘ علةٙ ع آة٘ ا٦ٓة٘,      : (١ٔزٛ ع١جًب ٌكبؼ٥ر٦ا  ٦اٞ  -4
رؽةاعتكه   ارا ارؾ٣ٗ ّريته بيةاع فاقَزّا, رٖ إؾتّتق ٓزٍا: ّاٌ قنته 

ّ فٔةةُ بياعةة٘, ّادتيةةف مؾةة ر رخةةذ    ؾةةاح  ةة ث  ا٢تمةيةةٙ ارْؽةةا 
 ادتياع٘ .

 فةةاقَزّا(: رٖ فةةاقلةْا ارطَةةْر ّا تضةةلْا مةةً لةة ث ادتياعةة٘  
 ادتنل٘ تأمز عا٢ تضال مً ادتياع٘ نتً راٌ بيةاع. رتطَزّا ميُ ٍّذِ

 مزفةةٙ( رٖ رؽةةاعكه مةةز    : (٦اٞ ١ٔككزٛ ٜرظكك٩ أ٦ لٙكك٩ سككٍر    -5
ٍّةةْ خةةزّج انتةةشاج ّارؾةةع٘ عةةً لةة  ا٢عتةة ال, ٍّةةْ علةةٙ فةةزعؽت:  
مز  ٓقزِ انتاٛ انتضتةنا وت ارْفْٛ, ّمز  ٢ ٓقزِ انتاٛ, ّمقؾةْ   

ٙ ٓقزره اصتةنال رٖ ّاٌ ريته مزف–ا٦ٓ٘ خؾْـ ارقزب ا٤ّل 
انتاٛ وت ارْفْٛ رّ وت ارغضا رّ ٓغس علٔكه  ٔ  ٢ تتعنلٌْ رراِ ٢ّ 

ّررك عقزٓي٘ ارتةلٔا  كن٘ ع و بةا اذتزج ّانتغةق٘   -تطٔقٌْ فزرِ
 علٙ ارةةا  ّع ر٘ عٔاٌ عة  رّآاا ارضي٘ انتطَزٗ ارغزٓف٘ .

 رّ علةٙ صةةفز( رٖ رّ ريةته علةةٙ صةفز  ٔةة  مل جتة ّا مةةاٛ وت     
 رّقةكه وت اذتزج ّانتغق٘ .  ّرزره رّ فزره اصتةنارُ صف

ارغةةاٜه: وت رؽةةا مةيةةاِ ٍةةْ :  رّ بةةاٛ رلةة  مةةيكه مةةً ارغةةاٜه(
٢عةزاس ارفقة٣ا    ِ اريةاظ انتكاٌ انتييف  مً ا٤ر  ّق  راٌ ٓقؾ 

ارةةزح ريآة٘ عةً      تضرتاع عً رعؽت اريةاظزًٓ, ثةه ؽةار ٍةذا ارلفةي عية      
  مةَْ , ّمةيٙ ادتنل٘: رّ بةاٛ  ارفق٣ا ار  ٓ سٍا ارة ٌ مً مْف
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ارةةةْل –رلةة  مةةيكه مةةً انتْفةة  انتةةييف  ارةةذٖ ٓةة س فٔةةُ ارفقةة٣ا   
 ًصةةعاىُ عة  ٙ , ّوت ٍةذا ارتةةةد ر ب قزيىةٕ رفٔة  لٔة  ريٯة      -ّارزبٔ 

ُ  ضتَوً فله ٓؾزا علفمةُ ّافتة  مةيٙ قةٔ  م ثةه مل ٓيضةةُ    ا ريةٙ ؿت٣سمة
رلة  مةيكه مةً     رّ بةاٛ  ّال  رأٌ ٓقْل: رّ باٛ رل ره, عا قال  إؾت

تزعٔ٘ عنلٔ٘ علٙ ىشاٍ٘ ا٤رفاظ ٍّٕ مً رصةارٔف اررتعٔة٘    ارغاٜه( ٍّذِ
 ارقزيىٔ٘ علٙ ا٤خ٣ق ارفافل٘ ّا٦ اب اذتضي٘ . 

 -: (أ٦  ٜسزٛ ا١٘سبب 
انت٣مضةة٘ ريآةة٘ عةةً انتةاعةةزٗ ّارْقةةا , ٍّةةذِ ارتكئةة٘ صةةي٘ قزيىٔةة٘ 

قة  تؾةزعتُ  ّر ب رعْعٕ عارتةفا ّارتيشِ عةً ارتؾةزٓ  عةارلفي انتضةت    
صةةةعاىُ علفةةي مةة٣سو رةةُ ّمؾةةا ق مةةةُ  رّ انتضةةتَوً تلفمةةُ فٔضةةتة رُ 

٘ –ّمغةةد ارٔةةُ ّٓةة١ ٖ مةيةةاِ, ٍّةةذا مةةا ٓةةة  عيةةُ       -وت ارة٣ ةة٘ ارةزعٔةة
 عا٢صتةنال اركياٜٕ ّارتكئ٘ . 

 -(:ٌٙٛ رغد٦ا ٜبب 
ّارتْفةٕ رّ ا٢ تضةال,    رٖ مل جت ّا ماٛ تضةتةنلْىُ وت ارتطَةز  

ْ  إؾتٔ  راب  انتاٛ ق ّع و ّب اٌ ٗ وت ٍةذِ  ركتٔ  رعذار ارتٔنه انتةذر
علُٔ قْرُ صةعاىُ  فتٔننةْا..( رٖ   ّرذا تفزٯ  -اريقط٘ ارتامض٘–ادتنل٘ 

ه مزفٙ رّ علٙ صةفز رّ بةاٛ رلة  مةيكه مةً ارغةاٜه رّ عاعةز        تاٌ ري
اريضةةاٛ رةةا ّالةة  مةةً ٍةة٢١ٛ ارا مل ظتةة  انتةةاٛ ٓتةةٔنه ؽةةةٔ اع قٔةةةاع,         

نتغزّعٔ٘ ارتٔنه ٍْ ٍذا ارقٔ  ارضةارٖ وت  فٔتعؾا اٌ ارضةف اذتقٔقٕ 
 كتٔ  ا٤عذار ّانتيتغز وت كتٔ  اذتا٢ا . 

 -(:ٌز٭٧ٝٝا هم٭دًا ؼ٭جًب 
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ّارتةةةٔنه: ٍةةةْ ارقؾةةة , رٖ فاقؾةةة ّا ّتةنةةة ّا ؽةةةةٔ اع قٔةةةةاع    
 ـتضعٌْ ميُ ّبٍْكه ّرٓ ٓكه .

ّارؾةٔ : ٍةْ ا٤ر  رٖ ّبََةا ّارطةقة٘ ارمةاٍزٗ ميَةا, ّافتةا       
ةٔ اع رؾةةةْ ِ ّارتفاعةةُ فةةْق ربةةشاٛ ا٤ر    مسةةٕ ّبةةُ ا٤ر  ؽةة 

 ا٤خزٚ .
ّارطٔف: ٍْ ارطةاٍز اذتة٣ل ٢ ارةيوط رّ انتغؾةْب مةً الة        
ّانتأخْر قَزاع مً فز , فاٌ ارطٔف وت ارلغ٘ ٍْ ما قاب ّفةارق انتكةزِّ   

اذتةة٣ل إر يطةةةس ٍةةذا انتةيةةٙ إ٢ علةةٙ ارطةةاٍز  ّتيةةشِ عةةً ارتةٔةة , ٢ّ ٓ
تطٔف اريفط اريشَٓة٘ انت١مية٘ رةُ ٢ّ    اريوط خةٔ  ّاذتزاو مةغْ  ٢ 

تز ف فُٔ, ٍّذِ ادتنل٘ ارغةزٓف٘ تفٔة  ّظٔفة٘ اثة ث ارةذٖ  فقة  انتةاٛ        
ّمل ظت ِ فٔضتةنا قَْر ا٤ر  ّٓتٔنه ؽةٔ اع قٔةاع قةةا ارة خْل وت   

 ارؾ٣ٗ .
 -(:ٜب ٬ر٬د اهلل ٘٭غمٗ لٙ٭ٕٛ ٜٟ ؽرط ٦ٕٟ٘ ٬ر٬د ٘٭ؽ٥رٔٛ  -6

٢ ٓزتكةَا ع٘ ار  ٢ تتعنا ّاذتزج: ٍْ ارةضز ّانتغق٘ ّارؾةْ
, ٓةين صةعاىُ مً ٍذِ ادتنلة٘ ارغةزٓف٘ عٔةاٌ    ارةق٣ٛ ارةا ٌْٓ ا٤صْٓاٛ

لكن٘ ّ ف  عةةَ٘: ٍةٕ اىةُ صةةعاىُ قة  بةةا علةٙ انتؾةلؽت اصةتفتاا          
ارتةةٔنه ٢  ّرارغضةةا  ّرؽةة٣تَه عالةة ٚ ارطَةةاراا ارث٣ثةة٘: ارْفةةْٛ  

ؽةةْع٘ رّ عة ٗ عةا    رغز  آقاعَه وت اذتزج ّانتغةق٘ رّ إ خةا ه وت   
لكةٔه ٍّةْ تيمٔةا رعة اٌ انتة١ميؽت       بةلَا رغز  عمٔه ٍّة ح صةاوٍ  

ّتطَدٍةةةا ّتشرٔةةة٘ ررّالَةةةه ّتيةةةْٓز قلةةةْعَه ّاسارةةة٘ اثةةةار اذتةةة ث     
ّارقذارٗ ّا٤ّصاخ عً انتؾلؽت, ار رةْ رةاٌ  زفةُ صةةعاىُ      ّاذتواب



 234 ..........................................          مكارو ا٤خ٣ق

مً بةا ٍذِ ارطَاراا ارتقٔٔس ّارتغة ٓ   ٌّ ارتْصةة٘ ّارتٔضةد نتةا     
ٛ٭ رّ رةةاٌ  ةةه عةةذر مةةً    –ٙ انتةةةذّرًٓ ّصةة  علةة ارةةذًٓ مل ظتةة ّا مةةا
عتغزٓ  ارتٔنه علَٔه ّرفآتُ  ه عنا صْاِ مً ارْفْٛ رّ  -اصتةنارُ

ارغضا, ّٓضتفا  مً عة  ارزّآاا انتأثْرٗ عً رصْل ا  ّرٍةا عٔتةُ   
ٛ      علَٔه ارؾ٣ٗ ّارضة٣و( اٌ انتةْؾت   رٔكةٌْ   صةةعاىُ افتةا رمةز عارْفةْ

ٔاع مً ا٤ ىاظ ّرٔشرْ ف١ا ِ عي  ارقٔاو عؽت ٓة ٖ ادتةةار   ارةة  قاٍزاع ىق
ّرٔكةةٌْ رفةةارٗ نتةةةا مقةةٙ مةةةً رىْعةةُ ّخطآةةةاِ إ٢ انتةاؽةةٕ اركةةةةدٗ      
ّاثزمةةاا ارةمٔنةة٘, ّاىةةُ صةةةعاىُ افتةةا امةةز عارغضةةا مةةً ادتياعةة٘ ّعةةاقٕ  

ّٓتطَةةز هتةةا رؽةةاعُ مةةً ررٚ   ا٨ىضةةاٌا٤لةة اث اركةةةار رٔيمةةا بضةة   
 ث ّق  ّر  وت عة  ي اب ارغضا ار عاٛ ادتياع٘ ّاذتٔ  ّظلن٘ اذت

ّٞ ٌٕٔزّا مالمّي طّس بميب ٔاغسح ل٘ ؾدزٙ  الارغزٓا   ّي ادعمْ ل٘ طّٕزّا ٔغفا
الماّي طّاس بمايب    ( ّٓ عْ عة  ا٢ىتَاٛ مً ارغضا:  اٌك عمٜ كن غ١ بدٖس
ٔادعن وا عٍدك لاريّا لا٘  الماّي ادعما  واَ التإابني        ٔشك عىم٘ ٔتقبن ضعٗ٘

َ ٔادعم  واَ   ( ٍّةذا رلةُ عةاٍ  ؽة ق ّعزٍةاٌ لةس علةٙ رٌ        املتطّاسٖ
اذتكن٘ ارةارٔ٘ مً تغزٓ  ارطَةاراا ٍةْ تطَةد ارقلةف ّعةزا ارؾة ر       
رٔشّل لواب ظلن٘ اذت ث ّعتا مْقةُ ىْر ارطَارٗ ّارطَةْر ّفةٔاٛ   
ارغضا ّارْفْٛ, قةذح ا  وت قلْعيةا ىةْراع تيغةزا عةُ ارؾة ّر ّّفقيةا        

 ار  إؾتّا٢ىاعةة٘ عا٤عنةةال ارؾةةاذت٘  صةةةعاىُ رلتوةةاوت عةةً  ار ارغةةزّر  
 ارتلْ  .

ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ رؽةةا مةتنةة  وت اعةةرتاا ارؾةة٣ٗ عضةةةس  -7
( فنةةا مل ٓةةأا مزٓةة   ٥ ؾاا٦ٚ إ٥ بطّاإزارطَةةْر عانتةةاٛ رّ ارةةرتاب ّاىةةُ   

ارؾ٣ٗ عال ٚ ارطَاراا ٢ تؾ  رُ ؽ٣ٗ, ٤ٌ ارطَْر مفتاا ارؾ٣ٗ 
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مً ررراىَا ّعنةا  مةً رعنة تَا,     افتتالَا, ٍّْ ررًّّعاعَا ّم خلَا 
, ّق  رعة  ارفقَاٛ وت ارفقُ ارغةزٓا  ا٨ص٣وّعة   ا٨قتاٌٍّْ عطز 

   رلكاو ارطَاراا ّخؾْؽٔاتَا ّلة ّ ٍا ّربشاَٜةا ّعةزاٜطَا    
ً  ٓيةغةةٕ ارتةةةزح ارَٔةةا ّارتفقةةُ  ةةا عغٔةة٘ ؽةة ّر ارطَةةْر       ركةةا مةة١م

 ارؾعٔ  ميُ . 
, ٍّةْ خطةاب اذتةٔةف    4:( انتة ثز ٔثٗابك فطّاس قال صةةعاىُ    -8

انتؾةةطفٙ  ـ( عةةتطَد ارثٔةةاب عةةة  رٌ خْقةةف عةةأمز ا٢ىةةذار ّارةةةار  
ارزب عً ا٢عةزاك, ّقة  ررةز وت تفضةد ٍةذِ ا٦ٓة٘ ّبةِْ ّالتنةا٢ا         
ّهتا عتتنةا وت مفا ٍةا ّمةياٍةا: رْىَةا تةأمز عةتطَد ارثٔةاب رٖ  ضةلَا         

ب, ّقة   ّتيمٔفَا مً اريواصاا ّارقارّراا مق م٘ رلؾ٣ٗ ّتكةد ارةز 
لكةةٕ وت ارتةةارٓا اٌ انتغةةزرؽت رةةاىْا ٢ ٓةةأعٌَْ عضةة٣م٘ ثٔةةاعَه مةةً        
اريواصاا ٢ّ ٓطَزٌّ م٣عضَه ّرع اىَه مً ارقارّراا عية   خةْل   

را  ارغةار  انتقة ظ مةً    ّقْافَه لْل ارةٔت اذتزاو فأانتضو  اذتزاو 
مةةة ر ارةةثةة٘ ّعةةزّس ارةة عْٗ حتلةةٕ ارزصةةْل ّا٢تةةةا  عارطَةةارٗ ّاريشاٍةة٘ 

ة ال ارمةةاٍزٗ ارقةٔعةة٘ عارمةةاٍزٗ اذتضةةي٘ ادتنٔلةة٘, ّٓقةةْٖ ٍةةذا       ّاصةةت
ا٢لتنال: ما رّٖ مً رٌ انتغزرؽت وت عة ٛ ارة عْٗ ررقةْا علةٙ رصةْل      

ّرةاٌ   -ٍّةٕ بلة ٗ ٓكةٌْ بةيؽت ارغةاٗ  اخلةَا      –ا   ـ( صلٙ عاٗ 
 ّ وت لةةال ارضةةوْ    صةةةعاىُ وت  رةةاٌ ررةةك علٔةةُ  ـ( ثٔةةاب بةة   

عٔتةُ   إؾتس علٔةُ ٍةذا ا٢ٓةذاٛ ّربة      ىالٔ٘ مةً انتضةو  اذتةزاو ّقة  عة     
 لشٓياع ّت ثز عثٔاعُ فيشرت علُٔ ا٦ٓاا ا٤ّل مً صْرٗ انت ثز . 

ّوت فْٛ ٍذا ا٢لتنال انت عْو عةة  ارقزاًٜ ّا٢ثةار اصةت ل   
ّقة  ّر  عةُ    (تطَةد ارثٔةاب قةةا ارؾة٣ٗ     ارفقَاٛ عا٦ٓ٘ علةٙ اعةرتاا   
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لَا مةةً اريواصةةاا عةةة  ارزّآةةاا يمةةزٗ عةةتطَد ارةةة ٌ ّارثٔةةاب ّ ضةة
ّارقةةارّراا قةةةا ارؾةة٣ٗ ّارطةةْاح, فٔيةغةةٕ رلنةة١مً قةةةا ارغةةزّ  وت  

ارّراا قةةؽةة٣ٗ رّ قةةْاح رٌ ٓيمةةا ع ىةةُ ّثٔاعةةُ مةةً ا٤ّصةةاخ ّار      
سارتُ عةً  إع خْل اذتناو ّقؿ ا٤ظفار ّحتضؽت عةز ارة ٌ ّـتغٔطُ ّ

رّ عفزعةة٘ ا٤صةةياٌ عةةة  انتْافةة  ّتضةةْٓك ا٤صةةياٌ عةةةْ  انتضةةْاك   
ّا٢صتيغةةاق ّضتةةْ ررةةك مةةً ارتيمٔفةةاا انتيةة ّب ارَٔةةا وت    ّانتقنقةة٘

ارغةةز  رٔنةةا ٓةة خا انتةة١مً وت ىضةةكُ ّؽةة٣تُ ٍّةةْ قةةاٍز ارثةةْب ىقةةٕ 
( رِجَالٌ َُذِثُّىٌَ أٌَ ََرَطَهَّارُواْ وَانهّاهُ َُذِاةُّ انًُْطَّهِّارٍََِ    ارة ٌ مً ا٤ّصاخ ّارفق٣ا  

ةةةا ٗ ّؽةةاذتاع ّارة ّعةةذرك ٓكةةٌْ رٍةة٣ع رلةة خْل وت اريضةةك,108ارتْعةة٘:
رلقزب ّانتقاعلة٘ مة  انتلةك ارةشٓةش انتتةةال ّانتياقةة٘ مة  انتةْؾت ارقة ٓز           

 ارزلتً . 
ّق  ررز ارفقَاٛ  ر ( مفؾ٣ع رلكاو ارطَةاراا ّارةتطَداا    -10

مةةً ا٢لةة اث ّاريواصةةاا فٔيةغةةٕ ارتةةةزح ارَٔةةا ّانتْاظةةة٘ علَٔةةا ٤ٌ  
رنةةا ظتةةف  ىمٔةةا( ّٓيةغةةٕ مزاعةةاٗ عةةاقً ارةةة ٌ وت ارةةتطَد  ا٨صةة٣و 

 -ارقلف ّارةزّا –مزاعاٗ ظاٍز ارة ٌ وت ارتيمٔا ّارتطَد فاٌ ارةاقً 
 إؾتٍْ ستا تْبُ ا  با ّع٣ ّمْف  ىمز اذتس انتتةال فاىةُ ٢ ٓيمةز   

رنةا   عةْاقيَه ّقلةْعَه   إؾتّركيةُ ٓيمةز    فقةه,  ّممةاٍزٍه ؽْر ارياظ 
ْ   لةة رفٔيةغةٕ ارتْبةُ    ,ٓيمز اؾت ظةاٍزٍه  مةً   اقً رتشرٔتةُ ّتيمٔفةُ فٔيوة

ّظ ارغةٔطاىٔ٘ ّادتةزاٜه ارتلقٔة٘ ّرٔضةتْٖ عاقيةُ      اثاو اريفضٔ٘ ّارْصا٦
ّظةةاٍزِ وت اريشاٍةة٘ ّاريمافةة٘ ّٓكةةٌْ مؾةة اقاع رلنضةةله  ةةس ّانتةة١مً     
عؾةة ق  فٔضةةتعس رزامةة٘ ا  ّٓفةةْس عزفةةْاىُ ّلةةةُ ّقزعةةُ, ّاعلةةه اٌ  
 ارةةةاقً ٢ ٓتطَةةز ٢ّ ٓتيمةةا إ٢ ؿتزاعةةاٗ ا٤خةة٣ق ارفافةةل٘ ارةة   لٯ    

ارقزيٌ اذتكٔه ّ عت ارَٔا ارضي٘ انتطَزٗ ّلزـ علٙ عٔاىَا ٍذا  علَٔا
اركتةاب انتتْافةة  مضةتن اع مةةً اركتةاب ّارضةةي٘ رربةْ رٌ ٓكةةٌْ ميةةاراع     
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ّميةةُ  رلزعةةا  ّا٢ٍتةة اٛ ّصةةة٣ٔع ضتةةْ ارؾةة٣ا ّا٢تقةةاٛ, ّا  انتْفةةس    
 انتضتةاٌ . 

 تسى اهلل انرمحٍ انردُى

 َْ ٧١َُٜا ا َٟ آ ْٛ ٬َب َأ٥َُّ٬ب اَِّ٘ي٬ ُٕ ََثَّ  َُٔم٧ا ٦َاْسُغُد٦ا ٦َاْلُجُد٦ا 

َٞ ٍُِْٙؾ٧ ْٛ ُر ُٕ ٌَْم٧ُٙا اَْ٘خْ٭َر ََ٘مَّٙ  (٦َا
ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ ٍٕ ارضاعة٘ عةة  ارضةةةؽت مةً يٓةاا صةْرٗ اذتةج        -1

ٍّةةٕ صةةْرٗ م ىٔةة٘ بلٔلةة٘ عزفةةت ارة ٓةة  مةةً رؽةةْل ارةة ًٓ ّرصضةةُ  
ً ّرىذرا ّلذرا ّخْفت مً صاع٘ اذتضاب, رنا تةزفت رةة ٗ مة  

رلكاو ار ًٓ ّفزّعُ انتزتةط٘ عةاذتج ّارؾة٣ٗ ّادتَةا  ّ دٍةا, ٍّةذِ      
ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ مةً تلكةه ا٦ٓةاا تةأمز عةارزرْ  ّارضةوْ  ٍّنةا رريةاٌ         

عفةةةا ارتةةد ّعةةةا ٗ ا ,   زمنةةاٌ ّعنةةا اٌ مَنةةاٌ وت ارؾةة٣ٗ ّتةةأ عمٔ
ّمةلن٘ عارسٗ  ا٨ ٕخ٣ؽ٘ ارتغزٓ   -ّعةا ٗ ا  فةا ارتد–ٍّذاٌ 

 .  ا٨ص٣وامل مً مة
 -(:ازكعٕا ٔضذدٔا  -2

ارزرةةْ : وت رؽةةا مةيةةاِ ٓةةةين ا٢ضتيةةاٛ عةةارزرظ تةمٔنةةاع رلغةةد     
 ّمةيٙ  رر (: قأقأ ررصُ ّخفقُ الرتاماع . 

ارضوْ : وت رؽا مةياِ ٓةين ا٢ضتياٛ ارتاو عارزرظ ّارة ٌ م  ّ
 ا٤ر     ّف  ادتةَ٘ علَٔا .  إؾتارتطامً 
 -(:ٔاعبدٔا زبكي 

 ٗ: ٍٕ ارطاع٘ انتقزّى٘ عارتقْ  ّوت ا٤ؽةا ٍةٕ ارضةلْك    ارةةا
ال  قزٓس مةة ( رٖ مضلْك ذرا,  ٓقال:  عةد مةة ( رٖ مذرا, ّٓقتانت
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ّ  إؾتٙ عةةةا ٗ ارةةزب: ٍةةٕ ارضةةلْك   ةيةةممةةذرا, ّ خقةةْ , ارةةزب عةةذل 
 ّا٢قاع٘ رُ م  ارتذرا ّارتغْ  . 

 فةا رمز ّقلف رفةا ارتد .  -(:ٔافعمٕا اـري 
را فةا مز ةْب فٔةُ رة ٚ رافة٘ ارةقة٣ٛ ّٓضتعضةيُ        ّارتد ٍْ

   كتٔ  رّٖ ا٤رةاب .  
 رةا رلن٘ تزبٕ ّالتنال .  -(:لعمكي تفمشُٕ 

تفلعٌْ: رٖ تفْسٌّ عةاثةْب, ارفة٣ا ٍةْ ارفةْس ؿتةا ٓغتةةه عةُ        
ّٓكٌْ ؽ٣لاع ذتةال ارفةاٜش, ّفة٣ا انتة١مً فةْسِ عزفةْاٌ ا  ّظفةزِ        

تاعُ فاٌ رفْاٌ ا  ّثْاعةُ ّصتةاٗ ارةةة     عثْاعُ ّص٣متُ مً عقاعُ رّ ع
ّص٣متُ مً ىار بَيه ٍْ انتأمْل ّانتزبْ ارذٖ ٓغةه علُٔ ارفاٜش عُ رّ 

 عتض  علُٔ انت رك رُ . 
رأىَةةا قةة   ٍّةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ رمةةزا عةةارزرْ  ّارضةةوْ      -3

امةةةزا عارؾةةة٣ٗ عتنامَةةةا ٤ٌ ارزرةةةْ  ّارضةةةوْ  ررياٍةةةا ا٤صاصةةةٔاٌ 
 ٌ , ثةةه رمةةزا عةةةةا ٗ ا  ّارضةةلْك ارٔةةُ عارطاعةة٘      ّعنا اٍةةا ارزٜٔضةةٔا

ٍّةةْ رةةا عنةةا  –ّارتقةةْ  ّانتتاعةةة٘ ّارتغةةْ  ّرمةةزا عفةةةا ارتةةد    
ٔاعبادٔا  ّمقتقةٙ انتقاعلة٘ عةؽت ادتنلةتؽت       -مز ْب فُٔ عقة٣ع رّ عةزعاع  

٘ ٔة عرا قاعة٘ قز  إؾت( رٌ ٓكٌْ ا٤مز ا٤ّل متْبَا ٔافعمٕا اـري(  زبكي
ضتةْ ررةك    رّىُ رؾْو رّ سرةاٗ رّ لةج   رٖ تةنا رلتقزب عَا ميُ صةعا

٘ انتفزّفةة٘ رّ انتي ّعةة٘, ّرٌ ٓكةةٌْ ا٤مةةز ارثةةاىٕ     ٔةةعمةةً ا٤فةةةال ارقز 
رتاب رّ صي٘ هتةا ٢ ٓتْقةا   را قاع٘ ّخد مز ْب فُٔ وت  إؾتمتْبَاع 

 آةة٘  إؾتعلةةٙ قؾةة  ا٢قةةرتاب ّا٢خةة٣ـ, ثةةه رعةةارا ا٦ٓةة٘ اركزقتةة٘ 
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باٛ ارفة٣ا ّرمةا ارؾة٣ا    ( ٍّْ رلعمكي تفمشُٕا٤مز ّلكن٘ اري ب  
ّرأىُ ٓقْل: اعنلْا ارتد ّافةلْا ارقزعاا ربةاٛ فةْسره عزفةْاٌ ا     
ّعأما ا راك ثْاب ا , ّمً رلن٘  رةا( ٓضةتفا  ارزبةاٛ ّا٢لتنةال,    

عَنا ارتد ١ّٓما ميَنا ارثةْاب ركةً    ا  ّفةا ارتد هتا ٓزبٙ ّٗعةا 
ا عزٓةةاٛ رّ نةةا وت راتَن ٍا ٢لتنةةال فضةةانةةا ٢ّ ٓتةةٔقً ميَنةة٢ ْٓثةةس عَ

ا قةال رصةْل   نا ّٓةطا رثزٍنا ٓفض ٍنىفاق رّ ٢لتنال ذتْق عنا عَ
٥ ٖتكن العاومُٕ ل٘ عمٜ أعىاهلي الايت ٖعىمٌّٕاا لجإاب٘    (: قال ا   ا   

فاٌّي لٕ ادتّدٔا ٔاتعبٕا أٌفطّي أعىازِي يف عبا ت٘ كإٌا وقؿسَٖ ناري باال ني   
فٗىا ٖطمبُٕ عٍدٙ وَ كساويت ٔالٍعٗي يف  -سقٗقتّا أٙ–يف عبا تّي كٍْ عبا ت٘ 

فمٗجقإا ٔفكام٘ فمريدإا     يتكَ بسمحلالعمٜ يف دٕازٙ  ٔع الدزدات  ٗدٍاٌ٘ ٔزف
فمٗطى٠ٍٕا  فاُ زمحيت عٍاد ذلاك تادزكّي ٔواٍيت تابم ّي        ٔا  سطَ ال َ ب٘

( زقٕاٌ٘ ٔو فست٘ تمبطّي عفٕٙ  فاٌ٘ أٌا هلل السمحَ الاسسٗي ٔباراك تطاىٗة   
فةةةا ارتةةد ؿتيتلةةا مً رٌ ٓةةةة  ا  عغةةتٙ ارةةةةا اا ّعيةغةةٕ وت انتةة١فٔ

م١ما ّخاٜا متعذر ف٣ ٓكةٌْ متٔقيةاع عةارت٣ـ رّ     ا٤ىْا  ٍّْ راٍج
ادتية٘   إؾتمطنٝياع عارفْس ّارف٣ا ّركً ٓة عْ مةً رعةُ عةارتْفٔس رلةلةْ       

 ّارزفْاٌ ّاريواٗ مً مفض اا ارةنا ّمق٣ا ارفؼت . 
 ٔ٘ علٙ ارتْح مً صْٛ ارتاـت٘ ّعلٙ ٘ تزعٔ٘ إٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف

اذتةةذر مةةً صةةْٛ ارةاقةةة٘, ّىمدٍةةا وت اركتةةاب ّارضةةي٘ ع ٓةة  ّقةة  رةةاٌ  
ً     رصْل ا    ـ( ٓكثز مً  عاٛ   ( الماّي ازشبا  سطاَ العابباٛ ٔاـتاا

تةلٔناع ٤متُ ّتزّٓقاع علٙ ارتْح ّارزباٛ, ارلَه ثةتيا علةٙ  ٓيةك ٢ّ   
ّصي٘ لةٔةةك ٢ّ تةش  قلْعيةا عةة  إر ٍة ٓتيا      تقلف رلْاريا عً قزٓقك 

زتٔةةف ارقلةةف  اىةةك مسٔةة  ارةة عاٛ    ,رؾةةاو ا٢عتقةةا  ّلضةةً ارفةةةال  
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انتيلؿ ا٤ّاِ, ركً ٓيةغٕ رٌ ٓةله اٌ انتْاظة٘ علٙ عةا ٗ ا  خارؾة٘  
ّخباؽة٘ اتٔةاٌ ارْابةةاا عارغةكا ارؾةعٔ  انتطلةْب       –رْبَُ اركزٓه 

عةً انتةأرْل    ل ّاعةا  اذتةزاو ّاٌ انت اّم٘ علٙ اذت٣ -رلنةةْ  صةعاىُ
ّانتلةةةْظ  نةةا ا٤ثةةز اركةةةد وت الةةزاس لضةةً ارةاقةةة٘ ّكتةةال ارتتةةاو,   

ّارةةةةةا اا رّ فةةةاٌ ارتقؾةةةد وت اتٔةةةاٌ ارْابةةةةاا  ّارةكةةةط ؽةةةعٔ  
َا  ىقةةز ريقةةز ارغةةزاب( رّ ا٢ٍنةةال ّعةة و     اىؾةةا٢صةةتيفاح عَةةا ّىق 

كا ّال  مً ا٢عتياٛ عانتطةْو ّانتغزّب ّخلطُ مً اذتزاو ّاذت٣ل, ر
ا٤ثةةز اركةةةد وت قةةة  ارتتةةاو ّصةةْٛ ارةاقةةة٘, ّقةة  قةةال  انتةغْفةةؽت ٍةةذًٓ

( رٖ ٍنةةا العبااا ٚ وااع أكاان اؿااساً كالبٍاااٞ عمااٜ املاااٞرصةةْل ا   ـ(:  
 متغاعَاٌ وت ع و ا٤ثز ّاىتفاٛ ارفاٜ ٗ . 

: ٍةذِ ادتنلة٘ ارغةزٓف٘ رمةزا عارؾة٣ٗ ٍّةٕ       ٔازكعٕا ٔاضاذدٔا  -4
ارطاعاا عة  مةزف٘ ا  صةعاىُ ّتْلٔ ِ با رفقا ارةةا اا ّرعمه 

ٓكفٔيا رٌ ىتةذرز   ّع٣ ّتيشَُٓ, ٍّذا ّاف  ركا مضله عا رغد انتضله,
وا ٖقسب إلا٘ عباد   قْل ا  با ب٣رُ عذاتُ انتق ص٘ وت ل ٓثُ ارق صٕ  

الؿا٦ٚ  –وَ عبا ٙ بػ١ أسم إ  مما افرتقة عمْٗ  ٔاٌْ لٗتقاسب إلا٘ بالٍافماٛ    
أسبْ  فاذا أسببتْ كٍة مسعْ الرٙ ٖطىع بْ ٔبؿسٓ الارٙ ٖبؿاس   ستٜ  -املطتشبٛ

بْ ٔلطاٌْ الرٙ ٍٖطق بْ ٖٔدٓ الايت ٖابطؼ بّاا  اُ  عااٌ٘ ادبتاْ ٔاُ ضاأل        
ارؾة٣ٗ ّرةةد رثزٍةا ّمفةْ ةا      ( ٍّذا ٓكغا عً عمٔه فقاأعطٗتْ

عةة ٓ  ّقةَةةا وت ىٔةةا لةةف انتةةةةْ  رةةةة ِ ّتقزٓةةةُ ارٔةةُ فلةةذا رر ةةف     ّ
ٗ عةةةة  رصةةزار ارؾةة٣ٗ ّلكةةه رفةا ةةا ّربشاَٜةةا     ا٢عةةارٗ ّارتةةذرز 

ّعة  خؾْؽٔاتَا عةة  رٌ تةزفةيا رةةة  رصةزار عةزاٜطَا مضةتن اع       
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مً رتاب ا  ّمً رلناا رّرٔاٜةُ اركةزاو علةَٔه ؽةلْاا انتلةك      ررك 
 ارة٣و, ّمً ا  ارتْفٔس ٍّْ انتضتةاٌ .

ِٛ   قال صةعاىُ   -5 ْٗ َل٩َٙ اَْ٘مِز٬كِز ا٘كرَِّؽ٭ َّ ُٚ      *٦ََر٧َ ُّك٧ َٟ َر َْ ِؽك٭ َٓ   *اَّ٘كِي٪ ٬َكَرا ََُّّٙجك ٦ََر

 َٟ ِٝ٭ُك اَْ٘مِٙك٭ُٛ    *٫ٌِ ا٘سَّبِعِد٬ , ٍةذِ ا٦ٓةاا خطةاب    220-217( ارغةةزاٛ: ِا٣َُّ٠ ٤ُك٧َ ا٘سَّك
انتؾطفٙ ا ا ٖ فنً يٓاا متةة  ٗ ٓةزا  ميَةا     إؾتمً اذتةٔف ارةارٖ 

 ر٠ٓة٘ ا   إؾتتطنٔيُ  ـ( عيواا بَْ ِ ّبَا ِ ريغز  عْتةُ ّتغةد   
ّارقٔةةاو وت ارؾةة٣ٗ صةةةعاىُ إٓةةاِ لةةؽت ٓقةةْو رةةا تةةُ ّٓةةيَ  رؾةة٣تُ,   

ّ  علةةٙ ّابةف مفةةزّ    مةةً رةةاٌ قةا راع علٔةةُ  ةةد عةةابش عيةةُ ركضةةز ر
مز , ّارقٔاو رمةش مةً رمةْس ارتةمةٔه ّارتةْقد ٍّةْ مثةْل عةؽت ٓة ٖ          

ل بةة٣عارةةْ ٓةة٘ ّارتقةةْ  رلنةةةةْ  ٍّةةْ إ  انتلةةك ارةشٓةةش ٍّةةْ تمةةاٍز 
ّادتةةْ , فٔيةغةةٕ رلنةة١مً رٌ ٓضتغةةةز ٍةةذِ     عمةةاو رضةةال٘ ارقةة ظ   ّإ

تةةيةكط علةةٙ  ُ ّٓضةةتذرز ٍةةذِ ا٤صةةزار مةةً قٔامةةُ ر  اريكةةاا وت ؽةة٣ت 
ٛ٭ ذتس ا٤رٍْٔة٘ ّتمةاٍزاع    رعقاُٜ ّبْارلُ ّتغغا رفكارِ ّعْاقيُ ر ا
عؾ ق ارةةْ ٓ٘ قلةاع ّقارةاع ّرّلاع ّبض اع, ّٓيةغةٕ رلنؾةلٕ رٌ ٓتةذرز    

ُ  ّميَا ر–الاق٘ ا  جبنٔ  شتلْقاتُ  ّاٌ  -اتُ ّىفضُ ّلزراتةُ ّصةكيات
ٓتفكز ر٠ٓ٘ ا  رةة ِ لؽت ٓقةْو ّاق٣عةُ علٔةُ لةؽت ٓؾةلٕ فٔضتغةةز       
عمن٘ ارقٔاو ّب٣ل انتقاو فاىُ قٔاو عؽت ٓ ٖ انتلٔك ادتةار ّّقْح رماو 
ارةمةةٔه ارقَةةار, ّارا مل ٓتةةأثز انتؾةةلٕ ّمل ٓيفةةةا مةة  ارةمنةة٘ ّادتةة٣ل 

اع مةً ملةْك ارةغةز ّعمٔنةاع     ُ ملكة فلٔتؾْر انتؾلٕ قةا  خْرُ وت ؽة٣ت 
َه ّبةاراع مً ادتةاعزٗ رةْ ّقةا عةؽت ٓ ٓةُ ّمثةا وت لقةزتُ       اٜنمً عم

رٖ ب٣ل ٓأخذِ ّرٖ ٍٔة٘ تؾٔةُل ّرٔا ٓكةٌْ ّقْفةُ عةؽت ٓ ٓةُ ّررةُ      
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ارْقةةْح عةةؽت ٓةة ٖ ملةةك  إؾتوت ستقةةزِل ثةةه ٓيتقةةا وت تؾةةْرِ ّتفكةةزِ 
    ٌ ّقْفةةُل  انتلةةْك ّبةةةار ارضةةناّاا ّا٤ر  فكٔةةا ٓيةغةةٕ رٌ ٓكةةْ

رٌ ٓكٌْ مْقفُل ثه ٓتذرز ّٓتفكةز ّقْفةُ عةؽت ٓة ٖ ا      ّرٔا ٓياصف 
 عزؽاا ْٓو ارقٔام٘ ّصال٘ اذتغز ّارةز  ا٤ر  ْٓو ٓقْو ارياظ وت

رةةزب ارةةةانتؽت ّتيغةةز ؽةةعا ا٤عنةةال ّرتةةف ا٤فةةةال فتةةذٍا رةةا       
مً ٍْل مةا اقلةةْا علٔةُ     مزفة٘ عنا ررفةت ّتزٚ ارياظ صكارٚ 

َ      ّمً الؾةاٛ اركتةف    , ّلٔيٝةذ  هّارؾةعا نتةا ؽة ر مةً ا٤فةةال عةي
تةةُ قٔامةةاع ؽةةا قاع لقٔقٔةةاع ّؽةة٣تُ  كةةٌْ ّقْفةةُ وت ؽةة٣تُ ّقٔامةةُ رةةا  ٓ

رّلٔ٘ مثارٔ٘ ّّاقةٔ٘, ّّا عوةاع نتً عزح رعةُ ّاعتقة  عمنتةُ ّق رتةُ     
فَٔةةاب   ةةدِ إؾت ّب٣رةةُ ّلكنتةةُ رٔةةا ٓغفةةا عيةةُ ّٓيؾةةزح فكةةزِ   

ْ  انتيلةةْق ٢ّ َٓةة  ك ٢ّ غتغةةٙ ملةةك انتلةةْكل   اب ارتةةارس ّغتغةةٙ انتلةة
ّرٔا ٓيغغا وت ؽ٣تُ ّقٔامُ عغةد رعةُ ّمةةةْ ِ مةً صفاصةا ارة ىٔا       

عةؽت ٓ ٓةُ صةةعاىُ     ّقةاو مؾةلٔا  ّتْافََال ّٓا خد عقةٙ نتً عةزح رعةُ   
ميابٔاع ّرارزاع ّتارٔاع رلقةزيٌ ّرارةةاع ّصةاب اع خبقةْ  ّختغة  ّخيةْ        

ةا تةةةُ, رسق ا  ٣تُ ّعّتةةةذرا مضتأىضةةةاع علقةةةاٛ ا  ّمياباتةةةُ وت ؽةةة   
٣ّٗ انت١اىضةة٘ لةةؽت ٓقْمةةٌْ عةةؽت ٓ ٓةةُ متةةةة ًٓ ّرارةةزًٓ     انتؾةةلؽت لةة 

مةةةً ا٢لةةةْال  ّررةضةةةَه ثةةةْب ارةةْ ٓةةة٘ وت لةةةال ارةةةةةا ٗ ّوت  دٍةةةا
 ّانتقاماا اىُ مسٔ   زتٔف . 

ثه ارا قاو رؾ٣تُ ّتَٔأ رةةا تُ ررٌ ّرقاو مق م٘ ر خْرُ وت  –6
ٕ حتضؽت ٍذِ انتق مة٘ ّتكنٔلةَا   ّٓيةغ ,عةا ٗ رب ا٤رعاب ّملك انتلْك

ٚ   ف عقٔامَةا ّٓةلةً اعتة ا٠ٍا ّتضةاق      ٔتذرز ى اٛ ْٓو ارقٔامة٘ لٔة  ٓيةا 
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ر ةتةُ وت   ّعتةزك  -رْ حتقةس ٍةذا اذتةال   –ثه ٓتفكز  ,عزؽاتَا إؾتانتْتٙ 
ارت٣ـ ّاريواٗ رٕ تيةكط تفكزاتُ ّتؾْراتُ علٙ ؽ٣تُ ارة  تَٔةأ   

بةْٗ ّحتضةً رٔفٔتَةا عةارطزٓس     فتثنةز ؽة٣تُ بزتَةا انتز     ا ّرق و علَٔا
تكٌْ ىقةزاع ريقةز ارغةزاب ٢ّ    ّت١تٕ ارلَا ْٓو اذتاب٘ ارَٔا ٢ّ انتطلْع٘

 تكٌْ عابل٘ رةول٘ ار ٓك . 
مةةةْ ِ عكٔفٔة٘ مةً     إؾتثه ٓيْٖ رؾة٣تُ انتقؾةْ ٗ ّٓتْبةُ     -7

ٔدّة ٔدّ٘  لمرٙ فطاس الطاىأات ٔا٧زض عماٜ وماٛ     ار عاٛ مأثْرٗ فٔقةْل:   
وطمىّا ٔوا أٌا وَ املػسكني  اُ ؾ٦ت٘ ٌٔطاك٘ ٔقٗااٙ ٔمماات٘ هلل     ابساِٗي سٍٗفّا

  إؾت( ّٓيةغةٕ رٌ ٓتْبةُ   زب العاملني ٥ غسٖك لْ  ٔبرلك أوست ٔأٌا وَ املطمىني
رعُ عَةذا ارة عاٛ متفَنةاع نتةاىٔةُ متةأم٣ع وت م ر٢ْتةُ مقةة٣ع علٔةُ علضةاىُ          

ةد  ا  ارة (  ّقلةُ ّكتٔ  بْارلُ ّرعقاُٜ, ثه ٓفتةت  ؽة٣تُ عةارتك   
عةةعن٘ ررىٔةةُ ارعاىةةاع ّتضةةلٔناع   ّاقةةزاراع  إؾترافةةةاع ٓ ٓةةُ لةةال ارتكةةةد 

عزعْعٔتُ ّعلِْ ّر  عةأىُ ّبة٣ل قة رِ رنةا ٓةذعً ا٤صةد وت اذتةزب        
خؾنُ ّع ِّ, ّٓيةغٕ رلنؾةلٕ ارتفكةز وت مةيةٙ     إؾتعي  تضلٔنُ ىفضُ 

اع  ةةس علةةِْ  مةرتفةةاع وت تكةةةدِ ارتكةةةد مةة  قؾةة  مةيةةاِ رٔكةةٌْ ؽةةا ق    
٢ ّبْ  ار  مةً ّبةْ  ا  رّ رعمةه مةً راتةُ انتق صة٘        ُّعمنتُ ّاى

 ٌّ ر ٓاٜةةُ   فٔضتؾةةغز رةةا شتلةةْق  ةةد ا  إر رةةا شتلةةْق ٍةةْ ؽةةغد
صةعاىُ ّرا عمٔه ٍْ لقد بيف عمنتُ ّب ّتُ, فٔقؾ  عتكةدِ اىةُ  

 لْق مَنا راٌ  ةدِ عمٔنةاع ّقةا راع   ار  مً را عٞ ّرعمه مً را شت
بةاراع عا ّلتةٙ رةْ رةاٌ ستةْعةاع ر ٓةُ ّا٢ رةاٌ مغةزراع عةا   ةدِ وت          ّ

( ٔوا أٌا واَ املػاسكني  ارةمن٘ ّارك ٓاٛ ّراٌ رارعاع وت تكةدِ ّوت  عاٜةُ   
اذا كاربت  ّق  رّٖ عً ؽا ق رٍةا عٔةت ستنة   ؽةلْاا ا  علةَٔه :      
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  اذا اطمع عماٜ  فاضتؿ س وا بني الطىأات العمٜ ٔالجسٝ  ُٔ كربٖاْٟ  فاُ اهلل تعا
بمم العبد ِٕٔ ٖكرب ٔيف بمبْ عازض عَ سقٗقٛ تكبريٓ باه: ٖا كراب أؽادع ؟  

 (.ٔعصت٘ ٔد٦ل٘ ٧سسوٍك س٦ٔٚ ذكسٙ ٧ٔسذبٍك عَ بسب٘ ٔاملطسٚ مبٍادات٘
ثةةه عةةة  الزامةةُ عةةارتكةد ٓتةةةْر انتؾةةلٕ عزعةةُ مةةً ارغةةٔطاٌ   -8
( ّٓقؾة  عقلةةُ مةيةاِ    سدٗيأعٕذ باهلل الطىٗع العمٗي وَ الػٗطاُ الارةزبٔه   

فاااذا بااسأت القااسآُ فاضااتعر باااهلل وااَ ارؾةةعٔ  ّم رْرةةُ ارْاقةة  ادتلٔةةا  
, رٖ ارا رر ا قزاٛٗ ارقزيٌ وت ؽ٣ٗ رّ مةً  98( اريعا:الػٗطاُ السدٗي

 ّىَا فاع ر عارتةْر عا  ّا٢عتؾاو عةُ ّا٢رتوةاٛ ارٔةُ ّا٢صةتوارٗ عةُ      
ِ ّىفثةُ ّّصاّصةُ ّلةاٜلةُ    صةعاىُ مً رٔ  ارغٔطاٌ انتزبْو ّمةً عةز  

ّمكاٜ ِ فاىةُ عة ّ انتة١ميؽت ّراؽة  انتؾةلؽت عةا مرتؽة ٍه وت كتٔة          
ّعةةا ٗ ارةزلتً ّٓةةذل     ا٨قتاٌرلْا ه ّلا٢تَه عتاّل ؽزفَه عً 

ادتَْ  ارةمٔن٘ وت عغا قلْب انتؾلؽت ّاعةا  رفكارٍه  -ٍْ ّبيْ ِ–
 ٘ . ٔععا ٗ ارؾعً ا  ّعً ارؾ٣ٗ اذتقٔقٔ٘ ّارةة

٥ ؾا٦ٚ  ثه ٓغز  انتؾلٕ وت قزاٛٗ صْرٗ ارفاحت٘ قال  ـ(:   -9
( ٍّٕ قزيٌ ّمً رتةاب ا  عةا ٍةٕ ارضةة  انتثةاىٕ ّرو      إ٥ بفاؼٛ الكتاب

اركتاب ّاو ارقزيٌ رنا باٛ تضنٔتَا وت عة  ا٦ثار, ّٓيةغةٕ وت انتة١مً   
انتؾلٕ رٌ ٓكٌْ خاع  ارقلف عي  ت٣ّٗ ارقزيٌ وت ؽ٣تُ ّقٔامةُ ّرٌ  

تفكةةزاع متةةأم٣ع وت انتةةةاىٕ مضةةتيداع عقةةٔاٛ ارقةةزيٌ مضتأىضةةاع علةةذٗ   ٓكةةٌْ م
مةاىٕ صةْرٗ ارفاحتة٘ رٔتعقةس ميةُ لتة       ت٣ّتُ ّتزتٔا آاتُ مضتعقزاع 

ا  ّثيا٠ِ ّـتؤ ِ عتْبةُ ّٓتعقةس ميةُ  عةا٠ِ ّصة١ارُ عتعقةس.. فةارا        
 ( تؾْر اىُ ٓة ر ت٣ّتُ ّقزيىُ عاصةه بطي اهلل السمحَ السسٗيقال انتؾلٕ  

وت قلةُ رلت٘ ا  ار   ا  ّٓفتت  قزاٛتُ ّمياباتُ م  ررز ا  ّعتقز
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( تؾةْر  اؿىد هلل زب العاملني  السمحَ السسٗيّصةت را عٞ, ّارا قال:  
٤ىةنةةُ رٔكةةٌْ لتةة ِ رةةزلتً ارةة ىٔا  اىةةُ عتنةة  ا  ّٓةةثين علٔةةُ عةةكزاع

والاك  ا قال:  ّرلٔه ا٦خزٗ لقٔقٔاع ّثيا٠ِ علٙ رب ارةانتؽت ّاقةٔاع, ّار
ّملةةك انتلةةْك ّمارةةك ٓةةْو  ٓيةةابٕ رب ارةةةةا  ُ( تؾةةْر اىةةٖاإً الاادَٖ

ةا تؾةْرِ ّصةٔل٘ رلتةذرز ر٣قةزار عٔةْو ارة ًٓ ٓةْو ٓقةْو         ارقٔام٘ ثه ظت
اريةةاظ رةةزب ارةةةانتؽت ّٓةةْو تغةةيؿ فٔةةُ ا٤عؾةةار ّتةةزٚ اريةةاظ فٔةةُ      
صكارٚ مً ٍْل انتطل  مَطةؽت مقيةٕ ر٠ّصَه ٢ ٓزت  ارَٔه قزفَه 

بْفاٛ مةً ا لة  ّارفةش , ّقة  رّٖ اٌ علةٕ       ٍْاٛ ّعقْ هَه ّرفٝ ت
عً اذتضؽت ارضوا  ّبةفز عً ستن  ارؾا ق ارا قزر رل ٍنا ٍذِ ا٦ٓ٘ 

ٓكةا   وت مةياٍا ّمقنْىَا فتؾٔةُ  غْٗ ٓقز٠ٍا ّٓكزر قزاٛتَا متفكزاع 
( تؾةْر  إٖاك ٌعبد ٔإٖاك ٌطتعنيختزج رّلُ انتق ص٘, ّارا قال انتؾةلٕ:   

ّٓةةةرتح عةةةةا ٗ ا  ّعتؾةةز عةا تةةُ وت راتةةُ انتق صةة٘ فةة٣ ٓةةةة  اىةةُ ٓقةةز 
تُ عةُ  ْر اىُ ٓذعً ّٓضله عاضتؾةار اصةتةاى  صْاِ ٢ّ ٓطٔ   دِ رنا ٓتؾ

صةعاىُ ّعاقتؾار اصةتوارتُ علٔةُ فة٣ ٓضةتةؽت ؿتةً صةْاِ ٢ّ ٓلتوةأ وت        
 دِ صةعاىُ إر را مْبْ  صةْٚ ا  ٍةْ مفتقةز     إؾتلْاٜوُ ّمَناتُ 

م  ِ ٢ ٓؾل  رلةةا ٗ ٢ّ ٓيفة  وت ا٢صةتةاى٘ مةا مل     إؾتتاج ا  ّست إؾت
فاىُ ارذٖ ٓؾل  ر٩عاىة٘ وت انتَنةاا    صةعاىُ عا تكً ا٢صتةاى٘ ارتام٘ 

( تؾْر اىةُ  إِدٌا الؿسا  املطتقٗيّا٢ اث٘ وت انتلناا, ّارا قال انتؾلٕ  
ٖ ٢ ٓ عْ رعُ ّٓضأل خارقُ ا  آ٘ ّار ٢ر٘ علٙ ارطزٓةس انتةتة ل ارةذ   

ؾااسا  الاارَٖ أٌعىااة عمااّٗي نااري اعْبةةاج فٔةةُ ٢ّ اضتةةزاح, ّارا قةةال:  
( تؾْر اىةُ ظتة   قلةةُ ١ّٓرة   عةاِٛ مةً رعةُ        امل كٕب عمّٗي ٥ٔ الكالني
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ارؾةزاا ارةذٖ رىةنةُ علةٙ انتة١ميؽت انتةتقؽت ارؾةاذتؽت  ةةد         إؾتا  آة٘  
 انتغقْب علَٔه ّ د ارقارؽت انتيعزفؽت. رّٚ عٔا اث ثؽت ارؾ ّق

وت  عٌْٔ رخةار ارزفا( عضةي ِ عةً ا٨مةاو علةٕ ارزفةا عةً يعاٜةُ عةً         
رمد انت١ميؽت   ( قةال: رقة  مسةةت رصةْل ا   ـ( ٓقةْل: قةال ا        

ة فاؼٛ الكتاب بٗ  ٔبني عبدٙ فٍؿفّا لا٘ ٌٔؿافّا لعبادٙ     بطٓىعش ّبا:  
د٦لاْ:  ٔلعبدٙ وا ضأه  إذا باه العبد: )بطي اهلل السمحَ السسٗي( بااه اهلل دان   

بامس٘ ٔسق عم٘ أُ أمتي لْ أوٕزٓ ٔأبازك لاْ يف أسٕالاْ  فااذا بااه:      )بدأ عبدٙ
)اؿىد هلل زب العاملني( باه اهلل دن د٦لْ: محدٌ٘ عبدٙ ٔعمي أُ الٍعي اليت لاْ  

ٌعاي   إ لاْ   وَ عٍدٙ ٔاُ الب٦ٖا اليت  فعة عٍْ بتطٕل٘ أغاّدكي أٌا٘ أقاٗف   
ا ا٩لسٚ كىا  فعة عٍْ ب٦ٖا الدٌٗا  ٔاذا بااه:  الدٌٗا ٌعي ا٩لسٚ ٔأ فع  عٍْ ب٦ٖ
ٗي سس٦لاْ: غاّد لا٘ عبادٙ أٌا٘ الاسمحَ الا       )السمحَ السسٗي( باه اهلل دان د 

ٌؿٗبْ  فاذا باه: )والك ًٖٕ  أغّدكي ٧ٔفسُ وَ زمحيت س ْ ٧ٔدصلَ وَ عطاٟ٘
ًٕ الدَٖ( باه اهلل تعا : أغّدكي كىا اعرتف بأٌ٘ اٌا املالك ًٖٕ الدَٖ ٧ضاّمَ ٖا  

اؿطاب سطابْ ٧ٔتقبمَ سطٍاتْ ٥ٔػأشُ عَ ض٠ٗاتْ  فاذا باه: )إٖااك ٌعباد(   
باه اهلل عص ٔدن: ؾد  عبدٙ إٖاٙ ٖعبد أغاّدكي ٧ثٗبٍاْ عماٜ عبا تاْ ثٕاباّا      
ٖ بطْ كن وَ لالفْ يف عبا تْ ل٘  فاذا باه )ٔإٖاك ٌطتعني( باه اهلل تعا : با٘  

عمٜ اوسٓ ٧ٔنٗجٍْ يف غداٟدٓ ٔآلارُ   اضتعاُ عبدٙ ٔال٘ التذأ أغّدكي ٧عٍٍْٗ
ًٖٕ ٌٕاٟبْ  فاذا باه: )إِدٌا الؿسا  املطتقٗي ؾسا  الرَٖ أٌعىاة عماّٗي    ٓبٗد

نري امل كٕب عمّٗي ٥ٔ الكالني( باه اهلل عص ٔدن: ِرا لعبادٙ ٔلعبادٙ واا ضاأه     
ّقة    -رٖ خةاح –( ٔبد اضتذبة لعبدٙ ٔاعطٗتْ وا أون ٔأوٍتْ مما وٍاْ ٔدان  

مضةله ّصةيً اريضةاٜٕ ّصةيً      ٍذا انتقنٌْ وت ؽةعٔ   مً رّٖ قزٓف
رعٕ  اّ , ٍّْ مقنٌْ عاٍل ٓيةغٕ رٌ ٓضتفٔ  ميُ انتضلنٌْ وت ت٣ّتَه 
ّؽةةةلْاتَه ّتةةةةة اتَه فٔتةةة رعْا علةةةٙ مةزفتَةةةا ّلفمَةةةا ّتةةةذرزٍا    
ّاصتذرارٍا عي  را قزاٛٗ رضْرٗ ارفاحت٘ لتةٙ ترتصةا ٍةذِ انتةةاىٕ وت     
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ىْا هتةً ّعةٙ رو ارقةزيٌ ّعقلةَا ٍّةْ      ررٍاىَه ّتزتكش وت عقْ ه فٔكْ
 انتْفس .

ثه عة  ارنال انتؾلٕ قزاٛتةُ ٓزرة     ,قال صةعاىُ  ّاررةْا( -10
  ّٓيعين عزرصُ ّؽلةُ ّقت  ظَزِ ّعيقُ ّٓقة  عأؽةاع  ٓ ٓةُ علةٙ    
ررةتُ مطنٝياع صارياع رارةزاع    صةةعاٌ رعةٕ ارةمةٔه ّ نة ِ( رّ ضتةِْ       

رمةش ارتقةْ  ّارتغةْ  خارؾةاع ّعيةْاٌ       ر انتناثل٘ ّارزرةْ  امً ا٤رر
ُ ٕ رلزار  رٌ ظتةا خقْعُ   ّتذرةةل ارتْاف  ّارتذرا ّارتيْ  فٔيةغ

ّارتغةْ , ّاٌ   رْبُ ا  صةعاىُ ٤ىُ رٍةا رليقةْ    ّخغْعُ خارؾاع
    متةذر٣ع  قلُ ّٓقؾ  عةاقيُ اىُ ٓزر  خافةاعٓضتغةز عقلةُ ّٓتؾْر عة

 ِ ٤ىةُ مضةتعس ارزرةْ  ّارتقةْ      ّخاعةاع عقلةةُ ّقارةةُ ّعقلةُ ّبضة    
ّرٍةةا ارك ٓةةاٛ ّادتةة ّا, ّعَةةذا ٓكةةٌْ ررْعةةُ لقٔقٔةةاع ّتةةأثدِ علةةٙ  
عقلُ ّرّلُ ّاقةٔةاع فٔيةال بةشاِٛ ّٓشٓيةُ صةةعاىُ عيةْر عَاٜةُ ّٓملةُ وت         

رنةا رّٖ ٍةذا انتةيةٙ وت عةة      –رضْٗ رؽفٔاُٜ  ِظ٣ل ر ٓاُٜ ّٓكضْ
      ا٤خةار .    

ضبشاُ زب٘ ضتياُٜ ررز رعُ ّعارُٜ فقال:  ّارا اقنأٌ وت ررْعُ ّا
( ٍّةْ تضةةٔ    ّتقة ٓط رةُ صةةعاىُ ّتيشٓةُ عةً رةا         الع ٗي ٔعىادٓ 

عٔةةف ّىقةةؿ ّتةمةةٔه   ّاذتنةة    علةةٙ رةةا ىةنةة٘ ّفقةةٔل٘ ّعةةكز,  
فٔيةغٕ اتٔاىُ عَ ّٛ ّصكٔي٘ ّاصةتقزار ّعتفكةز ّتأمةا ّاصةتذرار  ةذِ      

كةٌْ ررْعةُ ىقةز  ٓةك رّ ىقةز      ّانتقةامؽت ارزاقٔة٘ فة٣ ٓ    ٘انتةاىٕ ارفافل
ارتضةةةٔ  وت ارزرةةْ  ا   ةةزاب وت عولةة٘ رّ وت افةةطزاب, ّقةة  بةةةا   

ارةةة  مة  خقةْعُ ّخغةْعُ     ٍةٕ رٌ   -رنةا رّٖ عةً ارزفةا   –ذتكن٘ 
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 ٓكةةٌْ رعةةُ  إؾتّتةةةة ِ ّتْرعةةُ ّاصةةتكاىتُ ّتذرلةةةُ ّتْافةةةُ ّتقزعةةُ   
ا ارتضةٔ  مق صاع   هتو اع مضةعاع مةمناع عارزاع رتارقُ ّراسقُ ّٓضتةن

غا قلةةةُ عةةذرز ا  ٢ّ  تّارتعنٔةة  رنةةا ٓضةةتةنا ارتكةةةد ّارتَلٔةةا ٓغةة   
  د ا  .   إؾتٓذٍف عُ ارفكز ّا٤ماىٕ 

–( ثه عة  اـتاو ارزرْ  ؽعٔعاع ٢ صةزٓةاع  ٔاضذدٔاقال صةعاىُ   -11

ٓ   ٓزفة  ررصةُ مةً ارزرةْ  قةا٣ٜع        -ريقز ارغةزاب  ( رٖ مساع اهلل ملاَ محاد
ا٤ر   إؾتعمنُ ّلت ِ ّعكزِ, ثةه َٓةْٖ   اصتواب ا  نتً صةعُ ّ

ار  ٓزب  خلقُ ارَٔةا  –غتز صاب اع جبةَتُ ّـتاو مضاب ِ علٙ ا٤ر  
رلنضلنؽت انتؾلؽت ١ّّٓل رؽا ّبْ ِ ميَا ٍّٕ ار  بةلت مضو اع 

ّٓأخةةذ لةةال ا٢قنٝيةةاٌ ّا٢صةةتقزار ّٓةةذرز ا  عةةيمد ررةةز ارزرةةْ    –
    ٓ ْ ( ضابشاُ زبا٘ ا٧عمااٜ ٔعىاد رقةْٚ رليقةْ  ّارتيةةْ    رمةةش   ّارضةو

ّتةةةةد ربلةةٙ عةةً ا٢صةةتكاى٘ ّا٢ىكضةةار ّارتغةةْ  فٔيةغةةٕ رلنةة١مً رٌ 
  ْ ُ ّٓضتغةةز  لةة عُ خارؾةاع رْبةُ ا  ّاٌ ٓتفكةز ع   ظتةا صةوْ ِ ّخقة

عةقلُ قزعُ لال صةوْ ِ مةً ا  فقة  ّر  وت ارضةي٘ انتطَةزٗ انتضتفٔقة٘       
ّ  اهلل ِٔإ ضاادد   إ أبسب وا ٖكُٕ العبد   فكةزِ ّعةةْرِ   ( ّارةاقةا عةقلةُ 

  لابتُ. ٓضتغا قزعُ ّٓطلف رفْاىُ ّٓضأل ميُ صةعاىُ عقزعُ
ُ ةآة٘ تذرلة    إؾتصةز صةوْ ِ ّٓلتفةت     لضاب  رٌ ٓت عزرّٓيةغٕ 

ّميتَٙ خقةْعُ ٢ّ ٓكةٌْ مةً ارغةافلؽت عةً لقٔقة٘ صةوْ ِ ٢ّ مةً         
ا  فٔةة  عةً    إؾتارضاٍؽت عً ررُ ٍّْاىُ علٙ ا  ّفةفُ ّالتٔابةُ  

ارة  ٍةٕ مْفة     –ارتقةْ    عْفة  بةَتةُ    ّرضةوْ   ٍذِ انتةةاىٕ عا 
ارةذٖ ميةُ رؽةا ّبةْ ِ      -علٙ ا٤ر  ّاررتاب -علِْ ّمْق  ر ٓاُٜ
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ََا      مضةتكٔياع ّخاعةةاع      –ّارُٔ عْ ِ ّربْعةُ   َِْجِٙك٣ِ ِا ِٜكٟ   َٛ َٟ ُأ٦ُرك٧ْا اِْ٘مْٙك َّ اَّ٘كِي٬ ِا

ِٞ ُسغَّدًا  َِب َْ َٞ َِ٘ن ْٛ ٬َِخر٦ُّ ُّ *٬ُْز٩َٙ َلَْٙ٭٥ِ ٍُْمك٧ً    ٬َ٦َ َٝ ََث١َِّكب َ٘ َٞ ٦َْلُد  َٔب ََث١َِّب ِاٞ   َٞ َٞ ُسْجَؾب ٧ُ٘٧*   َٞ ٬َ٦َِخكر٦ُّ

ْٛ ُخُت٧لًب َٞ ٬َ٦َِز٬ُد٤ُ ٧ُٕ ِٞ ٬َْج َِب َْ    .109-107ا٢صزاٛ:(َِ٘ن
ّظتلةط   -عة  ـتامَا ؽعٔع٘ رامل٘–ثه ٓزف  ررصُ مً ارضو ٗ 

ُ  لُةصو ٗ ثاىٔ٘ م١رة اع تذرة   إؾتمضرتعتاع فٔةْ   اع اصةتكاىتُ  ّمكةزر  رتارقة
غةةٔطاٌ عغةةزاع  ّمغةة  اع علةةٙ ارغةةٔطاٌ خٔةتةةُ ّتْرْرةةُ فاىةةُ ارا ررٚ ار    

  ّْٓرْل:  ٓةا ّٓة٣ِ   ذرز خٔةتُ ّفغلُ ّقز ِ ّرةيُ فٔؾٔتصاب اع   ٓ
رقاعْا ّعؾٔت ّصو ّا ّرعٔت( رنا ّر  وت اذت ٓ  ارغةزٓا, قةال   

ٗاك   عمٜ اهلل بٕدّك ٖقبان عم اذا بىة يف ؾ٦تك فاببن رصةْل ا   ـ(:   
أٙ ٥ ؽفكاْ كاجريّا سٗاح    –زكعة فاٌػس أؾابعك عمٜ زكبتٗك ٔازفع ؾامبك  فاذا 

فاذا ضذدت فىكَ دبّتك وَ ا٧زض ٥ٔ تٍقاس   -ٖطتشم اضتٕاٞ ال ّس ساه السكٕع
( ّوت ل ٓ  يخز عيُ  ـ( ّق  ررٚ رب٣ع ٓؾلٕ مةً  ٌّ  ٌقس الدٖك

ٔ     رٌ ٓته ررْعُ ّصوْ ِ: ا ؾا٦تْ  ِكار ٌقس كٍقس ال ساب  لا٠َ واات ِارا 
 (. لٗىٕتَ عمٜ نري  ٖ 

ثةةه ارا ارنةةا ارزرةةة٘ ارثاىٔةة٘ مةةً ؽةة٣تُ علةةٙ ٍةةذا اريضةةس    -12
ّاررتتٔةةف تغةةَ  ارغةةَا تؽت ّؽةةلٙ علةةٙ ستنةة  ّارةةُ, ّارتغةةَ  جت ٓةة    
ارةَ    عارغَا ٗ عْل اىٔتُ ّعارغَا ٗ عزصار٘ عة ِ ّلةٔةُ انتؾةطفٙ,  

–ذتؾةً ا٤عمةه   انتة ر ا٤علٙ عش ّبا ّـتضك عا إؾتّارتغَ  ربْ  

ّارذٖ مً  خلُ ؽا قاع راٌ مً ا٦ميؽت ْٓو ارفش  ا٤ر  لؽت ٓضتغٔ  
ذٖ ّٓيةغةٕ رلنؾةلٕ رٌ ٓتةذرز مةيةٙ ارتْلٔة  ارة       -ارياظ عزب ارةانتؽت

عَا رلزصْل ا٤رزو ّاٌ ٓتةأثز قلةةُ    حٓغَ  عُ ّمةيٙ ارزصار٘ ار  ٓةرت
رتامة٘ وت  ّقارةُ عَذِ ارغَا ٗ ّتلةك ّتةيةكط علةٙ بْارلةُ عارطاعة٘ ا     
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كتٔ  لزراتُ ّٓمَز مةَا ا٢ىقٔا  ارتاو دتنٔ  متطلةاا ارغةَا ٗ لتةٙ   
تْلٔ ِ ّلقاع وت عَا تُ عزصار٘ لةٔةُ  ـ( ثه ارا رم وت ٓكٌْ ؽا قاع 

عَا تُ عارتْلٔ  ّعارزصار٘ ّؽلَا عارؾ٣ٗ ّارض٣و ّار عاٛ رؾالف 
ٙ ا٤مة٘ ّٓةطةا   ارزصار٘ اقزاراع٫  قُ ارةمٔه ّاعرتافاع جبنٔلُ ارةنٔه عل

علُٔ يرُ ا٤قٔاب وت ارؾ٣ٗ ّارض٣و رتكٌْ ؽ٣تُ علٙ ارييب تام٘  د 
 َ علةةٙ ستنةة  ّيل ستنةة  رنةةا   ؽةةاٯ هميقْؽةة٘ ّراملةة٘  ةةد مةتةةْرٗ, ارلةة

 ؽلٔت علٙ اعزأٍه ّيل اعزأٍه اىك لتٔ  زتٔ  . 
لةا ميَةا   ثه ارا ارنةا ؽة٣تُ ّتغةَ ِ ختنَةا عارضة٣و ّحت      -13

ارؾةةاذتؽت ّاررتلةةه علةةٙ اتةةةا  ستنةة  ّرمتةةُ   ا  عارتضةةلٔه علةةٙ عةةةا   
ٗ عارض٣و ٍّْ خد ختاو ّرمش ّٜاو عةؽت ا٤لةة٘   ركتةؽت, ّختاو ارؾ٣

ِ  ارؾلعاٛ ّا٢خْٗ ا٤تقٔاٛ فٔيةغةٕ وت انتؾةلٕ رٌ ٓتْبةُ عفكةزِ ّقؾة     
مةيٙ ارض٣و ّعتقز وت عاقيُ ّرّلُ عز  ارتعٔ٘ ّاٍ اٛ ارض٣و  إؾت
لقةةُ انتةتقؽت مةً ا٤ىةٔةةاٛ ّا٤ّرٔةاٛ ّانت٣ٜكةة٘    عةةا  ا  ارؾةاذتؽت ّخ   إؾت

 , ّارض٣و علٔكه ّرلت٘ ا  ّعزراتُ . ارؾاذتؽت ّارياظ ّادتاٌ
رنةةةةا انتةةةة١مً ؽةةةة٣تُ مقزّىةةةة٘ عَةةةةذِ ارتْبَةةةةاا    ّارا ر -14

بَةة  ا٢مكةةاٌ   -كتٔةَةةا رّ عةقةةَا –ّا٢صتعقةةاراا ّا٢رتفاتةةاا  
 ٔةة٘ وت قلةةةُ, ثارٍةةا ارزّلٔةة٘ وت عاقيةةُ ّاىةكضةةت رىْارٍةةا ا٢إىطةةةةت ي

ّرلنا سا ا  ربتُ ّرثزا متاعةتةُ ّتةة  ا هتارصةتُ  ةا وت ؽةلْاتُ      
ا٤ىةةْار ّفتةةت ا٦ثةةار ّقةةْٖ ا٢قةةرتاب, ّلٔيٝةةذ      علٔةةُ رلنةةا اس ا ا 
ُ     إؾترٔطنًٝ انت١مً  ّبشاٜةُ ّاقرتاىةُ    عمةٔه ثةْاب ا  ّتقةاعا رزمة

عقةْرةةُ ّرفةةْاىُ ّرةةاٌ مةةً اّرٝةةك اريفةةز انتةةْمٙ ارةةَٔه عقْرةةُ صةةةعاىُ  
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    َٞ ٌُِف٧ ْٛ ٬َُؾكب ْٛ َل٩َٙ َهك٧ََٙاِر٥ِ ٤ُ َٟ َٞ     *٦َاَِّ٘ي٬ َُِصك٧ ُٛ ا٧َْ٘ا َٓ ٤ُك ٌِ٭٥َكب       *ُأ٦َِْ٘ئك  ْٛ ٦َََْس ٤ُك ٍِكْر َٞ اْ٘ َٟ ٬َِرُصك٧ اَّ٘كِي٬

َٞ , ّرةةاٌ مةةً تلكةةه ا٤فةةزا  انتغةةار ارةةَٔه وت قْرةةُ   11-9(انت١ميةةٌْ:َخبِ٘ككُد٦
 عبادٓ ٔٔادّاْ   اُ العبد اذا باً يف الؿ٦ٚ زفع اهلل اؿذاب بٍْٗ ٔباني  ـ(:  

بؿا٦تْ ٤ٖٔوٍإُ عماٜ    اهلٕاٞ ٖؿامُٕ   إ بٕدّْ ٔباوة امل٦ٟكٛ وَ لدُ وٍكبْٗ 
وفس  زأضْ ٍٖٔا ْٖ وٍا :  إ  عاْٟ  ٔاُ املؿم٘ لٍٗػس عمْٗ الرب وَ عٍاُ الطىاٞ 

لٕ عمي املؿم٘ وَ ٍٖاد٘؟ واا التفاة ٔاُ أبإاب الطاىاٞ تفاتح لمىؿامني ٔاُ اهلل       
( ّطتةته عانتضةك: مةا رّٖ عةً م٢ْىةا اذتضةً       ملؿمٖ٘باِ٘ و٦ٟكتْ بؿد  ا

اذا تٕدْ امل٤وَ يف وؿ٦ٓ لٗؿم٘ باه اهلل عاص ٔدان   عً علٕ ارةضكزٖ   (:  
مل٦ٟكتْ: ٖا و٦ٟكيت أوا تسُٔ عبدٙ ِرا بد اٌقطع عَ مجٗع اـ٦ٟاق إلا٘ ٔأوان    
زمحيت ٔدٕ ٙ ٔزأفيت  أغّدكي أٌ٘ ألؿْ بسمحيت ٔكساويت  ٔاذا زفع ٖدٓ ٔباه: 

اثٍٜ عمٜ اهلل باه اهلل مل٦ٟكتْ: ٖا عبا ٙ أوا تسُٔ كٗف كربٌ٘ ٔع ى   -اهلل اكرب
ٌٔصِ  عَ أُ ٖكُٕ ل٘ غسٖك أٔ غابْٗ أٔ ٌ اري ٔزفاع ٖادٓ ٔتاربأ عىاا ٖقٕلاْ        
أعداٟ٘ وَ ا٥غاساك  أغاّدكي أٌا٘ ضاأكربٓ ٔأع ىاْ يف  از د٦لا٘ ٔأٌصِاْ يف        

َ عراب دّاٍي ٔواَ ٌرياٌّاا  ٔاذا    تٍصِات  از كساويت ٔأبس٣ٓ وَ آثاوْ ٔذٌٕبْ ٔو
 اوا ٕزٚ بااه اهلل مل٦ٟكتاْ: أ  باه بطي اهلل السمحَ السسٗي ٔبسأ فاؼٛ الكتااب ٔضا  

تسُٔ عبدٙ كٗف تمرذ بقساٞٚ ك٦و٘  أغّدكي و٦ٟكيت ٧بٕلَ لْ ٖإً القٗاواٛ:   
إبسأ يف دٍاٌ٘ ٔاز   زدات٘ ٥ٔ ٖصاه ٖقسأ ٖٔسبٜ بعد  كن سسف  زدٛ واَ ذِام   

ٔ زدٛ وَ ل٤ل٤ٚ ٔ زدٛ وَ دِٕس ٔ زدٛ وَ شبسدد ألكس ٔ زداٛ   ٛٔ زدٛ وَ فك
وَ شوس  ألكسٔ  زدٛ وَ ٌٕز زب العصٚ  فااذا زكاع بااه اهلل تعاا  مل٦ٟكتاْ: ٖاا       
و٦ٟكيت كٗف تٕاقع ؾ٦ه ع ىيت؟ أغّدكي ٧ع ىٍْ يف  از كربٖااٟ٘ ٔد٦لا٘    

يت أوا تسُٔ كٗف ٖقٕه؟ فاذا زفع زأضْ وَ السكٕع باه اهلل تعا  مل٦ٟكتْ: ٖا و٦ٟك
ازتفع وَ أعداٟك كىا اتٕاقع ٧ٔلٗاٟك ٔاٌتؿم ـادوتك  أغاّدكي ٖاا و٦ٟكايت     

دٍاٌ٘  فاذا ضذد باه اهلل تعاا  مل٦ٟكتاْ:    إ ٧دعن مجٗن العاببٛ لْ ٧ٔؾريٌْ 
وكٍٗاّا يف   ٌ٘ ٔاُ كٍة دم٦ّٗفاعْ ٔباه: إد ازتٖا و٦ٟكيت أوا تسُٔ كٗف تٕاقع بع

لٗن عٍد اؿق اذا  ّس ل٘  ضٕف أزفعْ ٔوا  فع بْ الباطن  فااذا زفاع    ٌٗاك فاٌا ذ
زأضْ وَ الطذدٚ ا٧ٔ  باه اهلل تعا : ٖا و٦ٟكيت أوا تسٌْٔ كٗف باه: اٌا٘ ٔاُ  

فاذا ضاذد ثاٌٗاٛ    تٕاقعة لك فطٕف ألمط ا٥ٌتؿاب يف طاعتك بالره بني ٖدٖك
ا  التٕاقع ل٘ ٧عٗادُ الٗاْ   باه اهلل تعا  مل٦ٟكتْ: أوا تسُٔ عبدٙ ِرا كٗف أع
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زمحيت  فاذات زفاع زأضاْ باٟىاّا بااه اهلل تعاا  مل٦ٟكتاْ: ٖاا و٦ٟكايت ٧زفعٍاْ          
بتٕاقعْ كىا ازتفع ال٘ بؿ٦تْ  ثي ٥ ٖصاه ٖقٕه اهلل تعا  مل٦ٟكتْ ِكرا يف كن 
زكعٛ ستٜ اذا بعد يف التػّد ا٧ٔه ٔالتػّد الجاٌ٘ باه اهلل تعاا : ٖاا و٦ٟكايت    

ٜ لدويت ٔعبا ت٘ ٔبعد ٖج  عم٘ ٖٔؿم٘ عمٜ قىد ٌبٗ٘ ٧ثاٍني عمٗاْ   بد بك
 ( . يف ومكٕت الطىأات ٔا٧زض ٧ٔؾمني عمٜ زٔسْ يف ا٧زٔاح ..

ّارا ارنا ؽ٣تُ عز  وت ارتةقٔف عار عاٛ ّارذرز ّتة٣ّٗ   -15
ارقةةزيٌ مةةا رمكةةً ّرلةةف, ّلٔيٝةةذ ٓيةغةةٕ رٌ ٓغةةكز ا  علةةٙ تْفٔقةةُ       

ر  تةةداع عً عكزِ ّتق ٓزِ ّثياُٜ علةٙ ا   رلؾ٣ٗ ّٓضو  علٙ ا٤
ٌ ىةنة٘ ارتقةٙ ّفقةٔل٘     إؾتذتضً تْفٔقُ ّكتٔا ارعةا ِ   ّلضةي٘   ا٨قتةا

ارؾ٣ٗ فاٌ ٍةذِ ارضةو ٗ تْبةف علةٙ م٣ٜكة٘ ارةزلتً رٌ ٓكتةةْا رةُ         
عغز ؽلْاا ّقتعْا عيُ عغز خطآةا عمةاو رنةا ّعة ا عةُ ا٤خةةار,       

  ً ّتةوةف انت٣ٜكة٘ ّٓقةْل     ّعَذِ ارضو ٗ تته ارؾ٣ٗ ّٓزفةٙ ارةزلت
عبدٙ أ ٝ فسق٘ ٔأمت عّدٙ  ثي ضذد ل٘ غكسّا عمٜ  إ اٌ سٔا ا  نت٣ٜكتةُ:   
( بةا ب٣رةك ٓةارب    ٧غكسٌْ كىا غكسٌ٘( ثه ٓقْل  ه  وا أٌعىة بْ عمْٗ

 ما رعطفك ّرررفك ّرلةك رةةا ك ارؾاذتؽت انتتقؽت.
 ا  إؾتىةةةُ رلةةةف عةةةٞ كيةةةُ اقارةةة٘ ارضةةةوْ  فلٔفةةةةا ٤ّارا رم

ٕ ا  ٍّةْ صةاب ,    إؾتّرقزب ما ٓكةٌْ ارةةة     رٌ ٓكةٌْ ا٤ىةٔةاٛ    ّٓيةغة
ّا٤ّرٔاٛ ّارؾةلعاٛ ق ّتةُ وت ارضةوْ  ارطْٓةا ارقةاٍز رلغةٔطاٌ ّقة         
اختذ ا  اعزأٍه خل٣ٔع ركثزٗ صوْ ِ علٙ ا٤ر  ّق  فةنً رصةْل   
ا   ـ( دتناعةة٘ مةةً رؽةةعاعُ ادتيةة٘ ارا رعةةاىِْ عطةةْل ارضةةوْ  مةة    

ٌ علٕ عةً اذتضةؽت ارضةوا  ّمْصةٙ عةً بةفةز اركةاظه        تقْٚ ا  ّرا
  ( وت قْل ارضةوْ  مةً قلةْ  ارغةنط اؾت سّا ةا رّ وت ـتةاو ارلٔةا        
مقزب انتثا عؽت ارؾاذتؽت ّوت تارٓا انتضلنؽت انتتقؽت عا اعتَز عةة   
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ارفقَةاٛ ارةمةةاو عطةةْل ارضةوْ  مثةةا كتٔةةا عةً  راج ّستنةة  عةةً اعةةٕ    
 عند ّ دٍنا .

اذا ٌصلااة بااامل٤وَ غاادٚ ٔكسبااٛ لا ٓةة  ادتلٔلةة٘:  ّر  وت عةة  ا٤ 
   ْ ( ّوت اذتة ٓ  ارق صةٕ عةً    فمٗتٕقأ ٖٔؿم٘ زكعتني ٖٔطاذد ٖٔادعٕ سادتا

وَ أسدخ ٔي ٖتٕقأ فقاد دفااٌ٘  ٔواَ تٕقاأ ٔي ٖؿان      ادتلٔا با ّعة٣:   
زكعتني فقد دفاٌ٘  ٔوَ تٕقأ ٔؾمٜ زكعتني ٔي ٖدع  فقد دفااٌ٘  ٔواَ تٕقاأ    

 (. دبتْ ٔي أكَ زبّا دافّٗأؾمٜ زكعتني ٔ عاٌ٘ أ
َٟ      قةةال صةةةعاىُ:    -16 ِِٔم٭ َٜككَك ا٘ككرَّا َُٔمكك٧ْا  َْ َٔككبَح ٦َا ُٝكك٧ْا ا٘صَّككاَلَح ٦َآُركك٧ْا ا٘زَّ ِِ٭ ( ٦ََأ

 .  43ارةقزٗ:
ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ تأمز عْابف ررين ّبشٛ رصاصٕ مةً ربةشاٛ   
ارؾةة٣ٗ ٍّةةْ ارزرةةْ , ّقةة  ّقةةةت فةةنً يٓةةاا ختاقةةف عةةين اصةةزأٜا 

رْفةةاٛ عةَةة  ا  انتةةأخْر علةةَٔه ّا٢قتةةاٌ ؿتةةا رىشرةةُ ا    ّتطلةةف مةةيَه ا
ط تاب لس ّ ًٓ ؽ ق ّتيَٙ عةً رةة  علَٔه ّارتؾ ٓس نتا مةَه مً ر

اذتس عارةاقا ّعً رتناٌ اذتس ارذٖ ٓةلنْىُ ثه تةأمز ارَٔةْ  عارؾة٣ٗ    
ّارشراٗ ٍّنا مةلناٌ عةارساٌ مةً مةةامل ا٢صة٣و ّرريةاٌ عمٔنةاٌ وت       

ارزرْ  مة  ارةزارةؽت ّمةً اثتنةا قْٓةاع اٌ ٍةذِ        ًٓ ارقزيٌ ثةه تةأمز عة   
ّكتاعةة٘  ا٨صةة٣وادتنلةة٘  عةةْٗ رعْعٔةة٘ رلَٔةةْ  ضتةةْ ارةة خْل وت  ٓةةً   

رتناٌ اذتس ارذٖ مارصِْ مة    ّرىةذ ارةاقا  إؾتانتضلنؽت عة   عْتَه 
ر٘ اثن ٓة٘  كت  مً رلةار رٍا اركتاب هتً عزح اذتس ّؽة ق ارزصةا  

ّقنةةةاع وت ارةة ىٔا ّارزرةةْ  مةة     خفةةاِ لضةة اع ّمةةً رتةةةَه انتق صةة٘ ّر  
ارةة خْل وت كتاعةة٘ انتضةةلنؽت وت ؽةة٣تَه   إؾترمةةز ٓغةةد ٍةةْ ارةةزارةؽت 



 254 ..........................................          مكارو ا٤خ٣ق

ّكتةَةةةه مق مةةة٘ ر٣عةةةرتاك مةَةةةه وت عقةةةْ ه ّتفكدٍةةةه ّيمةةةا ه  
 ّاعتقا اتَه ّابتناعاتَه فٔكْىٌْ مةَه ّٓكْىٌْ ميَه.. 

ؽة٣ٗ ادتناعة٘    إؾتٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ التنا قْٓةاع رْىَةا تة عْ    
ْٗ    علَٔا عقزٓي٘ قْرُ صةعاىُ  م  ارزارةؽت( ىمةد يٓة٘ اخةزٚ     ّحت َّك ٦ََر٧َ

 ِٛ ُٚ  *َل٩َٙ اَْ٘مِز٬ِز ا٘رَِّؽ٭ ٧ُّ َٟ َر َْ ِؽ٭ َٟ    *اَِّ٘ي٪ ٬ََرا َٓ ٌِك٫ ا٘سَّكبِعِد٬ ََُّّٙجك , 219-217(ارغةةزاٛ: ٦ََر
تقلةةةف ارزصةةةْل ا٤رةةةزو  ـ( وت    ميَةةةا ٌ انتقؾةةةْ لتنةةةا قْٓةةةاع ر ر

ْ  َه ارضاب ًٓ ارذًٓ راٌ ١ٓم مْفة    ّٓتق مَه وت ؽ٣ٗ ادتناعة٘ ٍّة
لاقتُ ّمةاررتُ رُ, ّق  قفعت ارضي٘ ارغزٓف٘ انتطَزٗ ر٠ٓ٘ ا  ّستا إ

عاذت  علَٔا ّاررت ٔف ارَٔا ّارة عْٗ  ةا ّارشبةز ارغة ٓ  عةً تزرَةا       
عا ّر  وت عةة  ا٦ثةار ارتارغتٔة٘ انتقةةْق٘ اٌ رصةْل ا   ـ( ٍةه       

علٙ رؽعاعَا  شو اذتطةف عضةةف    مً انتضلنؽت عأٌ عتزق عْٔا رقْاو
ّق  عةة    ارؾ٣ٗانتضو  رلنغارر٘ وت كتاع٘  إؾتاعزافَه عً اسٞ 

ذد أٔ ٧ساسبَ عماٗكي   لتشكاسُ املطا  صةفدِ َٓة  ٍه عقْرةُ  ـ(:      إرَٔه
ارضةةز وت اررت ٔةةف ا٤رٔةة  ّاذتةة  ارغةة ٓ  علةةٙ ؽةة٣ٗ  ( ّرةةةاوٍاااشلكي

١ميؽت ضتْ  ًٓ ا  ادتناع٘ ٍْ ر ة٘ ارغز  ا٤ق ظ وت تْلٔ  قلْب انت
 ا٨صة٣و ّتقزٓف عقْل انتضلنؽت حتت رآ٘ لف ا , ّوت ارْلة ٗ قةْٗ   

ّانت١ميؽت رنا عتؾا وت ابتنةا  انتؾةلؽت وت    ا٨قتاٌّانتضلنؽت ّلؾاى٘ 
انتضو  اتؾةال ّارتقةاٛ ّتةةارح ّفٔةُ ىغةز ارة ًٓ ّاراعة٘ رلكةاو  ا          

١ميؽت علةٙ ارة    ّعزٓة٘ صٔ  انتزصلؽت ّفَٔا تؾعٔ  ارةنا ّتةاٌّ انتة 
ٌ ّفُٔ ارتغاّر عؽت انتؾلؽت ر ف  ارةأصاٛ ّارقزاٛ عً  ّا٨لضاٌ  ا٨قتةا

ا   إؾتّانتضةلنؽت ّفٔةُ ارتْبةُ     ا٨صة٣و  إؾتّانتة١ميؽت ّبلةف ارضةزاٛ    
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عيعْ ا٢بتنا  علٙ ارةةا ٗ ّارتغْ  ّا٢قةال علٙ ا  عيغاا ّاعتَاج 
علةٙ ارةزلتً    قةةال ا٨ّرلنا ر  ا٢بتنا  رثةز ارتةد ّارثةْاب ّقةْٖ     

  .ّارطاع٘ رلنياٌ ّارتفقُ ر ًٓ اذتياٌ
ّٓيةغةةٕ رلنؾةةلؽت وت كتاعةة٘ ّاٜتنةةاو رٌ ٓضتغةةةزّا ارتقةةْ      

رةٌْ ادتناعة٘ اذتافةزٗ     إؾتّارتيْ  ّارةةْ ٓ٘ ارتارؾ٘   ّرٌ ٓيتةَْا 
ٌ  ا٨صة٣و زتتنة٘ علٙ  ّعةةا ٗ ارةزلتً ّقاعة٘ انتيةاٌ صةةعاىُ       ّا٨قتةا

ةةُ عةً عةْاٜف اذتقة  ّارقةغٔي٘ عةً اخْاىةُ        ّتةاؾت فٔؾةفٕ عقلةُ ّقل  
انتغةةاررؽت مةةةُ وت ارؾةة٣ٗ ّادتناعةة٘ رٔتعقةةس فةةَٔه ابتنةةا  ارقلةةْب      
ّتؾافَٔا رنا حتقس فَٔه ابتنا  ا٤ع اٌ ّت٣قَٔا, ثه ٓكةٌْ ؽةا قاع وت   

  عاُٜ  ه ّص٣مُ علَٔه ّوت اختتاو ؽ٣تُ عارتضلٔه مةَه ّعلَٔه . 
ادتناع٘ ميؾف ارضفارٗ عً ماو ثه اٌ ارغز  ا٤ق ظ رعطٙ ٨

 ْ ُ إمؽت ّارغةةفاع٘  ةةه قةةال  ـ(:   ا  صةةةعاىُ ّارت٣فةة٘ علةةٙ انتةةأم
( ّقةال  ـ(:  اهلل فاٌ سٔا وَ تٕفدُٔ يف  ٍٖكي ٔؾا٦تكي  إ أٟىتكي ٔفدكي 

اهلل عص ٔدان ضافّّٗا ٥ٔ    إ اهلل عص ٔدن ف٦ ػعن غفٗعك  إ اُ اواوك غفٗعك  
ر٣ٍع ر٩مام٘  ٓكٌْ ماو ؽ٣تُا٢ختٔار ٨فٔيةغٕ وت انت١مً لضً ( فاضقّا

 إؾتا  ّقاٜة ِ   إؾتّعفٔ  عةا ٗ ؽاذتاع رلغفاع٘ عغٔة٘ رٌ ٓكةٌْ عةفٔةُ    
 رفْاٌ ا  ّثْاعُ ّفةامً قزاٛتةُ ّت٣ّتةُ رلقةزيٌ وت ررةة  ؽة٣تُ,      

 ٕ رُ ّق  ّر  وت اذتة ٓ  ارغةزٓا  ّٓيةغٕ فُٔ رٌ ٓةزح لس امامُ ّٓف
ٔالٕفا ٚ ٌْ بد تقمد الطفازٚ فٗىا بٍٗك ٔبني اهلل اسق اواوك يف ؾ٦تك أُ تعمي  

زبك ٔتكمي عٍك ٔي تتكمي عٍْ  ٔ عٜ لاك ٔي تادع لاْ  ٔطمام فٗاك ٔي       إ 
تطمم فْٗ  ٔكفاك ِي املقاً بني ٖدٙ اهلل ٔاملطاٟمٛ فٗك ٔي تكفْ ذلك  فااُ كااُ   

ٖكاَ   كَ غاسٖكْ فٗاْ ٔي  كاُ بْ  ٌٔك  ٔاُ كاُ آمثّا ي ت يف غ١ وَ ذلك تقؿري
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ٌفطك بٍفطْ ٔؾ٦تك بؿ٦تْ    فتػكس لْ عماٜ   -وَ الٕباٖٛ–عمْٗ فكن فٕب٘ 
 ( ّا  انتْفس . ذلك

مطٔةةاع   متقٔةاع    وت إماو ادتناع٘ رٌ ٓكةٌْ  ةس ّؽة ق   ّٓيةغٕ 
ىشَٓاع مقة٣ع علٙ ا  وت ؽ٣تُ ّامامتُ ميشٍةاع رقلةةُ ّعنلةُ عةً ارغةزك      

ا  ّارغفاع٘ ر ُٓ  إؾت رلْفا ٗ ّاريفاق ّانتيارف٘ ّارةؾٔاٌ رٔكٌْ ر٣ٍع
ّق ّٗ ؽاذت٘ ر٩مام٘ وت عةا ٗ ا , ّرٔتؾْر ره رُ مةً ارتةشٖ ّارةةار    
ارا راٌ وت ارْاق   اف٣ع عً انتلك ادتةار اثٔه عا٤خةار رّ راٌ عاؽٔاع 
وت ارتفاٛ رةة  رّامز ادتلٔا ارقَار رّ راٌ وت انتةأمْمؽت مةً ٍةْ رّفةز     

 رّ رسرٙ عن٣ع ميُ ّاقَز ؽعٔف٘ ميُ وت عله ا  لماع ميُ وت قاع٘ ا 
 رّ ررثز ىؾٔةاع ّاع  اقةا٢ع علٙ ارةةا ٗ ّارتغْ  ّارتقز  ّارتقْ  .

ّٓيةغٕ وت انت١مً رٌ ٓلتشو عأ اٛ عة  اريْافا ّارؾةلْاا   -17
انتضتعة٘ رٔكٌْ عَا ـتاو ما ىقؿ مً فزاٜقُ رنةا بةاٛ وت ا٤خةةار ّقة      

ريْافا ارْٔمٔ٘ ار  ٍٕ قزٓي٘ ارفزاٜ  ارتنط ّر  اذت  ا٤رٔ  علٙ ا
ارْٔمٔ٘ فاىَا قزعاٌ را تقٕ ّرعمه ٍذِ اريْافا ؽ٣ٗ ارلٔا ار  ٓة١تٙ  
عَا وت اريؾا ارثاىٕ مً ارلٔا, ّق  فؾةا ارفقَةاٛ ّاثة ثٌْ رعة ا ٍا     
ّرلكامَا ّرّقاتَا ّل ّ ٍا ّـتاو خؾْؽٔاتَا وت رتةَه, ركً عتضةً  

  .ؽ٣ٗ ارلٔا قل٣ٔععٕ ّعتلْ رٕ اذت ٓ  عً 
ٍٞ قال صةعاىُ ّتةاؾت:   َٟ ٫ٌِ َع١َّبٍد ٦َُلُ٭٧ ِّ٭ ُٝزَّ َّ اْ٘ ْٛ   *ِا ْٛ ِا٥َُّ٠ك ََث٥ُُّ  ْٛ َٜب آَرب٤ُ  َٟ آِخِي٬

   َٟ ُْٜؾِسكك١ِ٭  َٓ ََِ٘كك  َٗ َِْجكك َٞ      *َٔككب٧٠ُا  َٜككب ٥ْ٬ََغُمكك٧  ِٗ َٟ اَّْ٘ٙ٭كك ِّكك َِِٙكك٭اًل  َٞ   *َٔككب٧٠ُا  ٍُِر٦ ْٛ ٬َْسككَزْى َِ ٤ُكك ( ٦َِثبَْ٘ؤْسككَؾب
, ٍّذا ٓفٔ ىا اصتعقاق انتتقؽت رثْاعُ ارةمٔه ّرخذٍه 18-15ارٓاا:ارذ

رةةةُ عضةةةةف رةةةْىَه ستضةةةيؽت مطةةةٔةؽت ّعضةةةةف ىَْفةةةَه وت ا٤صةةةعار   
ٍّٕ  صاع٘ ٍٕ ارضعزمضتغفزًٓ فاٌ ٍوزاٌ ارفزاؼ ّاريْو وت رللٙ 
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ّا٢صتغفار رمش رؾة٣ٗ  –قام٘ ؽ٣ٗ ارلٔا ارضاع٘ ا٤خدٗ قةا ارفوز ٨
ٌٍ ىفةةٍطٍةةْ بَةةا   -ُ ا٤خةةةارارلٔةةا رنةةا ىطقةةت عةة ٍّةةْ  ّهتاقلةة٘ عةةٔطا

اذتضةةياا  إؾتارةةذاا, ّقةة  رةةاٌ رصةةْل ا  قاٜةة  انتةة١ميؽت   إؾتالضةةاٌ 
ارزرةةةاا –ّارتةةداا ّانتثةةا ا٤علةةٙ وت انتْاظةةة٘ علةةٙ ٍةةذِ ارؾةةلْاا  

فق  لكٙ عةة  رٍةا عٔتةُ اركةزاو   (: اىةُ  ـ( ارا       -ا٢ل ٚ عغز
ثةه ىةاو مةا عةاٛ ا       ُاٛ قزٓةةاع مية  رم ؽ٣ٗ ارةغاٛ ّف  ارضْاك ّاىاٛ انت

فارا رلط مةً ىْمةُ بلةط فاصةتاك رصةياىُ ثةه قلةف عؾةزِ وت ارضةناٛ          
ّقزر ع ٗ يٓاا   -صةعاىُ–مت عزاع يٓاا ا  ّعمٔه خلقُ ّلضً ؽيةُ 

َِ ٮ٬َكبدٍ       مً صةْرٗ يل عنةزاٌ     ِٗ ٦َا٥ََّ١٘كب َِْض ٦َاْخكِزاَلِي اَّْ٘ٙ٭ك َٝب٦َاِد ٦َاأَل ُِ ا٘سَّك َّٞ ٌِك٫ َخْٙك  ِا

َٝب٦َاِد           *ُِّ٘ؤ٫ِ٘٦ْ األَْ٘جبِة  ُِ ا٘سَّك َٞ ٌِك٫ َخْٙك َّٕكُر٦ ٍَ ْٛ ٬َ٦ََز ُُِمك٧ًَا ٦ََلَٙك٩َ ُع١ُك٧ِث٥ِ َِِ٭بٜكًب ٦َ َٞ اّ٘ٙك٣َ  ُُٔر٦ َٟ ٬َْي اَِّ٘ي٬
 َِ ١َِّككب َلككَياَة ا١َّ٘ككب ٌَ  َٓ ّْككَذ ٤َككيا َثككبِؼاًل ُسككْجَؾب٠َ َٜككب َخَٙ ََث١ََّككب  َِْض  ِٗ ا٘ *٦َاأَل َٜككٟ ُرككْدِخ  َٓ َّككْد ََث١ََّككب ِا٠َّكك ٌَ  ََ ١َّككب

 ٍَ ْٟ َأ٠َصب ِٜ  َٟ ِٝ٭ َٜب ِ٘ٙفَّبِ٘ ََث١ََّب  *َأْخَز٬َْز٣ُ ٦َ ١ََّٜب  ٌَآ  ْٛ ُٕ ٧١ُِْٜا ِثَرثِّ ْٞ آ ِٞ َأ َٝب َِ٪ ِ٘إِل٬ ٬ًَِب ١َ٬ُب ١َُٜب ِْٝم١َب  َّث١ََّب ِا١ََّ٠ب َس
       َِ َٜكَك األْثكَرا ١ٌََّكب  ٍِّكْر َل١َّكب َسك٭َِّئبِر١َب ٦ََر٧َ َٔ ٧٠ََُُث١َكب ٦َ َٓ ٦ََ         * ٌَبْوٍِْر ١ََ٘ب  َُُسكِٙ َٜكب ٦ََلكدر١ََّب َلَٙك٩  ََث١ََّكب ٦َآِر١َكب 

  ََ ِٝ٭َمككب ًُ اْ٘ َٓ َ  ُرْخِٙكك َٜككِخ ِا٠َّكك َِّ٭ب َٚ اْ٘ , ثةةه ٓتطَةةز عانتةةاٛ  194-190( يل عنةةزاٌ:ُرْخِز٠َككب ٬َكك٧ْ
ىْمةُ ّرقةا ِ فةارا اصةتٔقي      إؾتّٓتْفأ ّٓؾلٕ ررع  ررةاا, ثه ٓزب  

٦ٓاا ارغزٓفاا عت عز ّتفكز اصتاك ّقلف عؾزِ وت ارضناٛ تارٔاع تلكه ا
مضةةو ِ  إؾتّؽةةلٙ ررعةة  ررةةةاا رٓقةةاع ثةةه ٓقةةْو    ثةةه تطَةةز ّتْفةةأ  

ررة٘ رخدٗ  ٓضةتغفز    عٔتُ فٔؾلٕ ارغف  ررةتؽت ثه ْٓتز ارغزٓا جبْار
رعُ وت ارقيةْا صةةةؽت مةزٗ ّٓةقةف ؽة٣تُ عة عاٛ ّررةز ّتة٣ّٗ قةزيٌ          

َٔكب  لتٙ ٓطل  ارفوز فٔؾلٕ عارياظ فزٓق٘ ّٓزب    َّكْد  ِٖ اَّ٘ٙك٣ِ     َ٘ ََُسك٧ ْٛ ٌِك٫  ُٕك َ٘ َٞ

َِٔض٭كراً    َٔكَر اَّ٘ٙك٣َ  ََ َٚ اْ٘آِخَر ٦َ َٞ ٬َْرُع٧ ا٣ََّٙ٘ ٦َاَْ٘٭٧ْ َٔب  َٟٝ , ّقة  ّر   21(ا٤لةشاب: ُأْس٧ٌَح َؽَس١ٌَخ ِّ٘
–غسف امل٤وَ ؾ٦تْ بالمٗن  ٔعصٓ كفْ وت ا٤ثز ارؾعٔ  عً ارييب  ـ(:  

٣ٗ ارلٔةا رةثدٗ عةا    ( ّارزّآاا وت فقا ؽة عَ أعساض الٍاع -أٙ اوتٍاعْ
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متةةْاتزٗ, ّقةة  ّاظةةف علَٔةةا ا٤ّرٔةةاٛ ّارؾةةاذتٌْ اثةةةٌْ   ّرطاعتةةُ   
ْٛ َخ٧ٌْككًب  ارزا ةةةٌْ وت ثةةْاب ا  ّبيتةةُ   ََث٥َُّكك  َٞ ََٝعككبِعِك ٬َككْدُل٧ ِٟ اْ٘ ْٛ َلكك َرَزَغككب٩ٌَ ُع١ُكك٧ُث٥ُ

 َٞ ٧ُّ ٍِ١٬ُ ْٛ ١َِْب٤ُ َََا َّب  ِٜ َٝمًب ٦َ َّب ُأْخ *٦ََؼ ٌٍْس  ٠َ ُٛ َٞ    ٌََٙب َرْمَٙ َُٝٙك٧ َٔكب٧٠ُا ٬َْم َٝكب  ٍٟ َعَزاب ِث ِّٟ ُِرَِّح َأْلُ٭  ٛ٫ٍَِ ٥َُ٘

* َٞ ٌَبِسًّب َّ٘ب ٬َْسَز٦٧ُ  َٞ َٔب  َٟٝ َٔ ١ًِٜب  ُْٜئ  َٞ َٔب  َٟٝ ٌَ , ّقة  فؾةا ارفقَةاٛ    18-16(ارضةو ٗ: َأ
رلكامَةةا ّلةة ّ ٍا, ّبةةاٛ  ةةا وت ا٤خةةةار ارغةةزٓف٘ ا٦ثةةار ادتنٔلةة٘        

رزب ّتْبف ا٤بز ّا٤مً ٓةْو  ّارفْاٜ  ادتلٔل٘ فؾ٣ٗ ارلٔا تزفٕ ا
ارفةةش  ا٤رةة  ّحتضةةً ارْبةةُ ّتةةيدِ  انتتَوةة ٌّ عارلٔةةا خلةةْا عةةا         
فكضاٍه ا  مً ىْرِ( ّتذٍف ا ه ّارغه ّجتلْ ارةؾز ّتطٔف ارزٓ  
ّحتضً ارتلس ّتؾ  ارة ٌ ّتةافُٔ ّتطز  ار اٛ ّانتةز  عيةُ ّتغةافُٔ    

عؾة٣ٗ ارلٔةا قةْا     ّوت عةة  ا٤خةةار: فةنً ا    –ّت ر ارةزسق ّتشٓة ِ   
ّتققٕ ارة ًٓ ّتشٓةا ٍنةُ ّلشىةُ ّتةذٍف ؽة٣ٗ ارلٔةا رخةداع ؿتةا           -اريَار

عنلُ مؾلَٔا مً رىف وت ىَةارِ انتافةٕ ٤ٌ فَٔةا ارتْعة٘ ّا٢صةتغفار انتشٓةا       
 رلذىْب ّا٢ثاو. 

رىُ قاو عة  رٔلُ مً  إؾتّٓيةغٕ رلن١مً ارياٍ   ا رٌ ٓتْبُ 
ر ٓةة٘ ّارةةةةا  افار تقزعةةاع مةةً رب ىْمةةُ ّرذٓةةذ رقةةا ِ رلؾةة٣ٗ ّا٢صةةتغ 

فةةٔيلؿ ىٔتةةُ   وت ر اٛ ؽةة٣ٗ ٍةةٕ عةةزفُ ّرزامتةةُ ّعلةةِْ ّارتفاعةةُ,    
ّٓيةغةةٕ رٌ ٓتةةذرز اىَةةا ىةةْر وت ارملنةة٘ ّرىةةط وت ارْلغةة٘ ّميابةةاٗ مةة   

ّاٍةةا ار٢ْٓةة٘  ارةمنةة٘ ّىةة اٛ رةةذاا ادت٣رةة٘ ّصةةي٘ مةةً صةةيً ا٤ىةٔةةاٛ    
 ذاب ّاريقنة٘  ّخؾةل٘ تْبةف ا٤مةً ّارقةزب ّادتية٘ ّحتةزظ مةً ارةة        

ٍّٕ ررز ا  ّت٣ّٗ يٓاتُ ّخلةْٗ عاذتةٔةف مةً  ٌّ  زٓةف رّ رقٔةف,      
ّارا تةةذرز ررةةك فٔيةغةةٕ رٌ ٓضةةتفٔ  مةةً قٔامةةُ ّىَْفةةُ ّمةةً ؽةة٣تُ     

ُ عةة   ّاصتغفارِ فٔةيةكط علةٙ صةلْرُ ّتؾةزفُ وت اريَةار ارقةا و علٔة       
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َ  ٔ٘ ا٢ رتٙ عَا ّارا رسّال ارم٣و ف٣ٓ   فزٓق٘ إ ا اٌ مقؾزاع تة ارر
  ٔ٘ إ٢ تزرَا ّاصتغفز ا  مً انتافٔاا . ٢ّٓ   مةؾٔ٘ إ

ّؽةة٣ٗ ارلٔةةا بةةاٌ ررةةةاا عةةة  رةةا ررةةةتؽت تغةةَ  ّتضةةلٔه       
ّعة ارثناىٔ٘: ررةتاٌ ؽ٣ٗ ارغف  ّعة ٍا ررة٘ ّالة ٗ تتقةنً قيْتةاع    
فُٔ  عْاا ّاررار عن تَا صةةٌْ مزٗ مً ا٢صةتغفار ّعةة ٍا تةقٔةف    

 إؾتر٣صتٔةاب, ّرٍه عةٞ ٍةْ ارتْبةُ     فؾلّ٘ عاٛ, ّٓزاب  اركتف انت
ا  عةةاخ٣ـ مةة  اصتعقةةار ارقلةةف نتةةةاىٕ ا٤فةةةال ّا٢ررةةار, ّا      

 انتْفس ّميُ قةْل ا٤عنال ارؾاذتاا . 
ٍذا  ٔ  مةً فةٔ  ّقطةزٗ مةً  ةز مةً لة ٓ  ارؾة٣ٗ          -18

ّرصزارٍا, ّقة  اصةتْعف ارفقَةاٛ رلكامَةا ّلة ّ ٍا ٍّةذِ ا٤صةطز        
عةةة  ا٤صةةزار ّاذتكةةه    إؾتقاعةةا ّادتَةة  انتنكةةً   اعةةارٗ عانتقةة ار ار 

رلنةةاا ا  ّ يٓةةاان اع مةةً ّاذتقةةاٜس ارةاقيةة٘ ّا٢ اب ارمةةاٍزٗ مضةةت  
  عالضاٌ مً ا٤ٜنة٘ ا٤عةزار ّارفقَةاٛ ا٤خٔةار ّعلنةاٛ      رصْرُ ّمً تة

ررثةةز ّاعمةةه ىضةةأرُ تةةةاؾت قةةةْل   -كتٔةةةاع–ا٢خةة٣ق, ّمةةا خفةةٕ علٔيةةا 
ٓقاتةُ خارؾة٘ رْبَةُ اركةزٓه ارةزو      ادتَ  ّتْفٔةس ارةةة  ٤ٌ تكةٌْ ّر   

ارْبِْ ّرعش ارْبِْ ارذٖ عيت رُ ارْبِْ وت ؽلْاتَا ّخقةةت  ةا   
٤ٌ تكةٌْ ّرٓقاتةُ ىافةة٘ مفٔة ٗ     ارزقاب وت عةا اتَا رنا ىضأرُ صةةعاىُ  

ّٓيةغٕ رٌ ٓةله اٌ ٍذِ ارْرٓقاا  -نتً ررا  ارتةؾزٗ رّ ر ف ارتذرزٗ 
 ّ مةً صةي٘ رصةْرُ ا٤عمةه    ّا٤صطز عأكتةَا مضتن ٗ مً رتةاب ا  ر 

 بَ  ا٢مكاٌ ّمً ا  ارتْفٔس رلض ا  .  -ّرٍا عٔتُ اركزاو
 تسى اهلل انرمحٍ انردُى

َٞ َرْرِر٭اًل  ُّْرآ ِٗ اْ٘ ََرِّ ٦َ) 
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ٍذِ ا٦ٓ٘ ارزاعةة٘ مةً صةْرٗ انتشمةا ٍّةٕ مةً ارضةْر انتكٔة٘          -1
ا ارقؾار ّرةلَا مً رّاٜا صْر ارقزيٌ ارياسرة٘ وت مكة٘ انتكزمة٘, ّانتشمة    

ٍٕ ؽف٘ ارييب ا٤رزو ٍْ انتتلفا عثْعُ عي  اريْو ّوت عة  ا٤لْال ّ
ٔةاٌ مقْمةاا   عة -علةٙ اؽةلَا  –ت ٍذِ ارضْرٗ ارغزٓف٘ ٔي ـ(, ّق  ع

أمزتةةُ عقٔةةاو ارلٔةةا رلتةةةة   تةةُ ّ عْتةةُ ارغةةزٓف٘ فانتزللةة٘ ا٤ّؾت مةةً ىةْ
ّتزتٔةةا ارقةةزيٌ ّاصةةةتقةال ارةةْلٕ عثقلةةُ ّتةةذرد انتيكةةةزًٓ       ّارتَوةة  

 إؾتعضْٛ ارةاقة٘ ٍّْل ا٦خزٗ م  ىة ب انتة١ميؽت انتؾة قؽت     رُ انتكذعؽت
 مشٓ  انتتاعة٘ ّحتزٖ ارطاع٘ . 

  -: ّرتا ارقزيٌ تزت٣ٔ(  -2
 َا ّا٢ؽطةارنت٣ّٗ م  اررتصا ّا٢صرتصال ّارتاررتتٔا ٍْ ار

ا٢عزاعٔةة٘ ّْٓفةة  ّعةة و ا٢صةةتةوال وت ارقةةزاٛٗ عةةأٌ ٓةةةؽت اذتزرةةاا   
علٙ ّبُ ٓتنكً ارضام  مً ع ٍا رةْ ررا  رٌ  ّظتلَٔا  اذتزّح انتقز٠ٗ

ّانتة  ّا٢ظَةار    اذتزّح لقَا مً ا٢عةةا  ّا٢  ةاو   وتّاٌ ْٓ ٓة ٍا,
رلعزّح ّاذتزراا مً  ٌّ اصتةوال رّ ا راج لزح وت ىطس لةزح  
يخةةز رّ  مةةج لةةزح وت لةةزح  ٔةة  ٓقةةٔةاٌ ٢ّ  ٓمَةةزاٌ عْفةةْا     

قةزاٛٗ ارؾةعٔع٘ ّتةزك    ّب٣ٛ, ّعةةارٗ شتتؾزٗ: اررتتٔا ٍْ ارتأىٕ وت ار
عةارثغز انتزتةا رٖ انتتياصةس     ٔةا تغةةَاع  ا٢صتةوال ّافتا مسٕ ررةك عاررتت 

ا٤صياٌ لٔ  تكٌْ ارقزاٛٗ انتزتل٘ متياصق٘ اذتةزّح ميقة ٗ اركلنةاا    
ظةةاٍزٗ اذتزرةةاا فتكتضةةف عةةذرك لضةةياع عةةاٍزاع ّكتةةا٢ع صةةالزاع ىمةةد    

  ّ ذتضةً اىتمامَةا   كتال ا٤صياٌ انتتياصق٘ ّلضً ارثغز انتيقة ٗ رصةياىُ 
  ّاصتْاٛ تزتٔةَا .



 261 ..........................................          مكارو ا٤خ٣ق

ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ رؽا عمٔه مً رؽْل ت٣ّٗ ارقزيٌ ٤ىَا  -3
تأمز عرتتٔلةُ عية  قزاٛتةُ ّت٣ّتةُ ّت١رة  ا٤مةز عاررتتٔةا  تةزت٣ٔ( ٍّةْ          

ّقة  رةاٌ   ٓكغا عً ع ٓ  ارةيآ٘ عارؾف٘ اثةْع٘ ّمشٓ  ارطلةف  ةا.   
رتةاعةُ   إؾتيُ اىتغز ارتطةاب  َذِ ا٦ٓ٘ ّمرصْل ا   ـ( ّانتياقف ع

رّرٔةةاِٛ رةةاٌ ٍةةْ ّرٍةةا عٔتةةُ ّادتنةة  انتةة١مً مةةً ؽةةعاعتُ    إؾتّصةةزٚ 
ّرتةاعةةُ ّوت كتٔةة  ارةَةةْ  ٓةتيةةٌْ عرتتٔةةا ارقةةزيٌ ّقتةة ٌّ رؽةةْاتَه    

ٌّ وت مةةةاىٕ ارقةةزيٌ ّعتضةةيٌْ ت٣ّتةةُ رةةُ جتنةة٣ٔع ّٓتةة عز  عقزاٛتةةُ مةة اع 
يقةةٔ  اذتةةزّح تةمٔنةةا, ّرةةٔط انتةةزا  مةةً اررتتٔةةا انتضتعضةةً: زتةةز  ت   

تةة عز  ٍْةةّتةةٔؽت اذتزرةةاا ّلضةةً ىمنَةةا, عةةا انتقؾةْ  عرتتٔةةا ارقةةزيٌ   
عأفكةةارِ ّامتثةةال رلكامةةُ, ّرةةةا ا٢مةةز مةةةاىٕ انتقةةزّٛ مق مةة٘ ر٣رتةةشاو 

ارتة عز ّالقةار ارقلةف ّارفكةز     مً عْىُ علٙ ارتأما ّ رتتٔا ىاعٕٛعار
صدٗ رتفَه يٓاتُ ّتةقا كت٣تُ ّمً ٍيا باٛ ا٤مز ارغزعٕ ّاصتقزا 

مً رٍا عٔتُ ّؽعاعتُ ّتاعةُٔ علةٙ اىةُ ارا مةزّا     وّاركزاا٤رزو ارييب 
ت َٔةا ّخغةة  إؾت مةاىعوٓ٘ اىذار رّ ّعٔ  رّ ختْٓةا رؽةغت مضةامةَه    

قلةةةْعَه مةةةً مقةةةامٔيَا ّاقغةةةةزا بلةةةْ ٍه مةةةً تةةةذرز  قةةةف ا   
ّبعٔنُ ّعذاعُ لتٙ ق  ٓتئا عةقَه اٌ سفد بَيه ّعَٔقَا ٓضتةز 

ٔضتةٔذ عا  صةعاىُ مةً  قةةُ ّىقنتةُ ىةارِ ّبعٔنةُ,      وت رؽْل يراىُ ف
 فزاٌ رّ تغْٓس رّ تز ٔةف رريةت قلةْعَه ارَٔةا قنةةاع       وٓ٘ع اّارا مزّ

ّتطلةةةت ىفْصةةَه ارَٔةةا تغةةْقاع ّظيةةْا اٌ رلتةة٘ ا  ىؾةةف رعٔةةيَه      
رصةْل ا   ّصأرْا ا  صةعاىُ رفْاىُ ّقزعةُ ّبيتةُ ّىةٔنةُ, ّقة  مةز      

خغْعاع   ّتةمٔناع  ٕقزر ارقزيٌ ّٓةكٓ  ـ( م  عة  ؽعاعتُ ؿتضله
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ٔزتان القاسآُ   : أي تطاىعٕا بإه اهلل  نتةاىٕ ر٣مُ فقال  ـ( ٤ؽعاعُ:  
(, ّق  صٝا  ـ( : رٖ اريةاظ رلضةً قةزاٛٗل قةال:     تست٦ٗ( ِرا الرتتٗن

(, ّقة  ّر  وت ارتة  ارؾةعٔ  عةً     اذا مسعتْ ٖقسأ زأٖاة اٌاْ ىػاٜ اهلل    
ِرا القسآُ فْٗ وٍاز اهلادٝ ٔوؿاابٗح الاددٜ    اُ ا٨ماو ارؾا ق   ( قْرُ:  

بؿاسٓ  وػتق وَ أداه مبعٍٜ طاف أٙ لٗطف طاٟف ب طمم ٔأوس–فمٗذن داه بؿسٓ 
ٖٔفتح لمكٗاٞ ٌ سٓ  فاُ التفكس سٗاٚ بمم البؿري كىاا ميػا٘    -سٕه آٖات القسآُ

 .  ((املطتٍري يف ال مىات لمٍٕز
  تٔةا ّاذتة  اررت إؾتّق  اصتفافت ارزّآاا ارغزٓف٘ وت اري ب 

علٙ ارقزاٛٗ انتزتل٘ ّارةت٣ّٗ اثضةي٘ ّقة  ّر  وت ا٤ثةز عةً رصةْل ا        
يف أٔه  زداٛ اؾٍاٛ ٖٔقااه:     ٤ٖتٜ بقاز٢ القسآُ ًٖٕ القٗاوٛ فٕٗباف  ـ( :  

(, ٔزتن كىا كٍة تستن يف الدٌٗا فاُ وٍصلاك عٍاد آلاس آٖاٛ تقسأِاا      ازتقابسأ ٔ
 ( ارض١ال ميَنا عةً  ّرّٖ عً رصْل ا   ـ( ّعً رمد انت١ميؽت  

ٍّٗا ٥ٔ تٍجاسٓ ٌجاس   بٍْٗ تبٗمةيٙ اررتتٔا انتأمْر عُ وت ٍذِ ا٦ٓ٘ فأباعا :  
ِر الػعس ٔبفٕا  -أٙ ٥ تطسع بقساٞتْ –٥ٔ تّرٓ  -ِٕٔ از أ إٌٔاع التىس– الدبن

أسادكي   ٔسسكٕا بْ القمٕب ٥ٔ ٖكإٌَ ِايٓ   -أٙ عٍد وعاٌْٗ العذٗبٛ -عٍد عذاٟبْ
٢ تفكزّا وت ارنا ا ّختنَا صزٓةاع لٔ  ٓفْا مةةُ  رٖ –( آلس الطٕزٚ

ّمةً قةزر ارقةزيٌ ّرتةا يٓاتةُ عَةذا ارْؽةا         -ارت عز ّارتفكز وت انتةاىٕ
اصتعس مً انتضلنؽت ا٢لرتاو ّارتق ٓز ّا٢عشاس ّارتكزٓه رنا ٓضتعس 

بةا  -علٙ ا  اركزام٘ ّانتثْع٘ ّا٢ع٣ٛ وت ار رب٘ ّقة  رقضةه ادتةةار    
رةُ اٌ ٓكةزو ٓةْو ارقٔامة٘ مةً ررةزو ارقةزيٌ وت عةامل         عةشتةُ ّب٣  -ّع٣
ّابتيةف ىْأٍةُ فةاٌ ٍةذا ٍةْ       رّامزِعأٌ رلضً قزاٛتُ ّامتثا  -ار ىٔا

 ٌ عةا بةاٛ وت عةة  ا٤خةةار ّا٦ثةار اٌ       -انتةيٙ ارؾعٔ  ٢رزاو ارقةزي
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ٍةةه رعةةزاح رمةة٘ ستنةة     - ٤ّامةةزِاثضةةيؽت رقزاٛتةةُ انتنتةةثلؽت –ٍةة٢١ٛ 
٤عةةزار ٓةةْو ارقٔامةة٘ ّوت رعلةةٙ  ربةة٘ مةةً   ّعزفةةاٛ رٍةةا ادتيةة٘  ٍّةةه ا 

 ا٦ مٔؽت ما خ٣ ا٤ىةٔاٛ ّانتزصلؽت .
ٓضتعف ر٥عًْٓ ارةارفؽت عقزاٛٗ ارقزيٌ ّتزتٔا يٓاتُ ّمةاىٕ  -4

رلناتةةُ رٌ ٓةلنةةا رعيةةاَٜه ّعيةةاتَه ارقةةزيٌ ّٓضةةةٔا وت تةةةزٓفَه عفقةةا     
  فاىةةُ تةةاٍه ا  مةً انتةزفة٘ ّادتَة   ّوت تةلةٔنَه مةاىٔةُ لضةةنا ي   ت٣ّتةُ  

ّر  وت ارتةة  ارؾةةعٔ  عةةً ارؾةةا ق عةةً يعاٜةةُ عةةً بةة ِ رصةةْل ا    
ًٖٕ القٗاوٛ ؾاسبْ يف ؾٕزٚ غاب مجٗن غاسم  ٘تعمىٕا القسآُ فاٌْ ٖأت ـ(:  

أعطاؼ   أٙ–المُٕ فٗقٕه لْ: أٌا القسآُ الرٙ كٍة أضّست لٗمك ٔأ ىأت ِٕادسك 
ٔادففة زٖقك ٔأضبمة  -ٔبة ال ّريٚ اؿاز بت٦ٔٚ القسآُ ٔتستٗمْ ٔ زاضتْ ٌفطْ

 وعك .. فابػس  ف٤ٗتٜ بتاز فٕٗقع عمٜ زأضْ ٖٔعطٜ ا٧وااُ بٗىٍٗاْ ٔاـماد يف    
فكمىا باسأ أٖاٛ    -أٙ اؾعد–  ثي ٖقاه لْ: ابسأ ٔازبا اؾٍاُ بٗطازٓ ٖٔكطٜ سمتني

ؾعد  زدٛ  ٖٔكطٜ أبٕآ سمتني اُ كاٌا و٤وٍني ثاي ٖقااه هلىاا: ِارا ملاا عمىتىاآ       
 ( . القسآُ

علةةٙ اصةةتعةاب حتضةةؽت ارؾةةْا عيةة    ا٨صةة٣وفقَةةاٛ  اتفةةس -5
عتعضةةؽت  ىةةاتأمز ارةةْفدٗ تةة٣ّٗ ارقةةزيٌ ّتزتٔلةةُ, ّقةة  ّر ا ارزّآةةاا  

سطإٍا القاسآُ بأؾإاتكي فااُ     ارؾْا ّاعتَز قةْل رصةْل ا   ـ(:    
لكن غ١ سمٗٛ ٔسمٗٛ القاسآُ  ( ّقال  ـ(:  الؿٕت اؿطَ ٖصٖد القسآُ سطٍّا

او علٕ عً اذتضةؽت ارضةوا  ّا٨مةاو ستنة      ( ّق  راٌ ا٨مالؿٕت اؿطَ
ارقزيٌ لتةٙ ارا قامةا وت   عة عً علٕ ارةاقز   ( مةً رلضةً اريةاظ ؽةْتاع     

ارلٔا ٓزت٣ٌ ارقزيٌ رفةا ؽْتَنا عُ فٔنز ارضقا٠ٌّ ّضتٍْه مً عنال 
ارؾْا اذتضً مً ت٣ّٗ ارقزيٌ  إؾتارلٔا ّٓقفٌْ عي  ارةاب ٓضتنةٌْ 
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ال اررتتٔةا, ّٓغةرتا فٔةُ    ّق  ٓؾةس عةقةَه مةً لضةً ارؾةْا ّكتة     
 -رمزاٌ:

ا٤ّل: ٓغرتا وت حتضؽت ارؾْا عي  اررتتٔةا رٌ ٓكةٌْ خارؾةاع    
خارٔةاع مةً ارزٓةاٛ ّقلةف ادتةاِ      –رْبُ ا  ّلةةاع عةا  ّقلةةاع رزفةْاىُ     

ّق  بةا رصْل ا   ـ( وت انتأثْر مً ل ٓثُ  -ّارضنة٘ عي  ارياظ
ّٞ أٔ طمبّا لمذآ ٔالطىع  ٛ ٔا٥غتّاز ممَ ٖقكٜ عمّٗي بالعاراب  وَ بسأ القسآُ زٖا

ا٧لٗي ًٖٕ القٗاوٛ  زدن تعمي العمي ٔعمىْ  ٔبسأ القسآُ فاأت٘ باْ فعسفاْ ٌعىاْ     
فعسفّا باه: فىا عىمة فّٗا؟ باه: تعمىة العمي ٔعمىتْ ٔبسأت فٗك القسآُ  بااه:  
كربة ٔلكٍك تعمىة العمي لٗقاه: عاي ٔبست القسآُ لٗقاه: ِٕ بااز٢  فقاد بٗان    

أٙ ألرت أدسك سني اغتّس عٍك وا طمبتاْ يف الادٌٗا ٔبٗان يف سقاك: ِإ      –لك 
( فٔوةف  ٜ ٔدّْ ستٜ ألق٘ يف الٍازمثي أوس بْ فطشم ع–عاي ِٕٔ باز٢ القسآُ 

ا٤بةةز مةةً ا    ٓاتةةُ اٌ ٓطلةةف ٦ علةةٙ انتةة١مً ارقةةارٟ رلقةةزيٌ انتزتةةا   
عاخ٣ـ قؾ ِ ّتيشُٓ ىٔتُ عً ارغةْاٜف ارفاصة ٗ ّٓتعةذر مةً ارزٓةاٛ      

ن٘ نتزاٛاٗ رلياظ ّمً قلف ادتاِ ّارغَزٗ عي  ارياظ رٕ عتذر مً ىقّا
   بةةف اذتةةشٌ( ّٓضةةتة  ٢صةةقاقُ ٔتْقةةلادتةةار ّ قةةف ارقَةةار ّإ٢ ف 

ٍّْ ّا  وت بَيه رعة ِ ا  رلقةزاٛ انتةزاٜؽت تتةةْر بَةيه ميةُ مٝة٘         -فُٔ
ٖا ساوان القاسآُ   مزٗ را ْٓو ّق  ىا ٚ رصْل ا  عأعلٙ ؽْتُ مزاا:  

( ّقال  ـ(: هلل ٖصٍٖك اهلل بْ  ٥ٔ تصَٖ بْ لمٍاع فٗػٍٗك اهلل بْ تصَٖ بْ
وَ تعمي القسآُ فمي ٖعىن بْ ٔآثس عمْٗ سم الدٌٗا ٔشٍٖتّاا اضاتٕدم ضاخط اهلل     

كتااب   -أٙ ٖرتكُٕ ّٖٔذسُٔ–الٍؿازٝ الرَٖ ٍٖبرُٔ ٔٔكاُ يف الدزدٛ وع الّٕٗ  
ٔالتىااع   -غّسٚ بني الٍاع أٙ–اهلل ٔزاٞ  ّٕزِي ٔوَ بسأ القسآُ ٖسٖد بْ مسعٛ 

اهلل ًٖٕ القٗاوٛ ٔٔدّْ ع ي لٗظ عمْٗ ؿي ٔشز القساُ يف بفآ ستٜ  الدٌٗا لق٘
  ٔوَ باسأ القاسآُ ٔي ٖعىان باْ     -أٙ ضقط–ٖدلمْ الٍاز ّٖٕٔٙ فّٗا وع وَ ِٕٝ 

سػسٓ اهلل ًٖٕ القٗاوٛ أعىٜ فٗقٕه: زب ي سػست  أعىٜ ٔبد كٍة بؿريّا بااه:  
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الٍااز  ٔواَ باسأ     إ ا فٍطٗتّا ٔكرلك الًٕٗ تٍطاٜ فٗا٤وس باْ    كرلك أتتك آٖاتٍ
القسآُ ابت اٞ ٔدْ اهلل ٔتفقّأ يف الدَٖ كاُ لْ وَ الجٕاب وجان مجٗاع واا أعطا٘     
امل٦ٟكٛ ٔا٧ٌبٗاٞ ٔاملسضمُٕ  ٔوَ تعمي القسآُ ٖسٖد بْ زٖااٞ ٔمسعاٛ لٗىاازٙ باْ     

أٙ فسبّاا بطعاّا   –اواْ  الطفّاٞ ٖٔباِ٘ بْ العمىاٞ ٖٔطمم بْ الدٌٗا باد  اهلل ع  
ًٖٕ القٗاوٛ ٔي ٖكَ يف الٍاز أغد عرابّا وٍْ ٔلٗظ ٌٕع وَ إٌٔاع العراب  -وتفسبٛ

 َ تعماي القاسآُ ٔتٕاقاع يف     إ٥ ضٗعربْ بْ وَ غدٚ نكم اهلل عمْٗ ٔضخطْ  ٔوا
ي ٖكَ يف اؾٍٛ أع ي ثٕابّا وٍاْ ٥ٔ  العمي ٔعمي عبا  اهلل ِٕٔ ٖسٖد وا عٍد اهلل 

ْ ٔي ٖكَ يف اؾٍٛ وٍصه ٥ٔ  زدٛ زفٗعٛ ٥ٔ ٌفٗطٛ إ٥ ٔكااُ لاْ   أع ي وٍصلٛ وٍ
 ( .فّٗا أٔفس الٍؿٗم ٔأغسف املٍاشه

ارثاىٕ: ٓغرتا وت حتضؽت ارؾْا عي  اررتتٔا رٌ ٢ ٓكٌْ تزتٔلةُ  
عةَٔاع عأذتاٌ ا٤ اىٕ انتت اّر٘ ار  ٓةتيٙ فَٔا عاخزاج اذتةزّح مقطةة٘   

رنةا ٍةْ انتةتةا  رة ٚ     –غٔد ارفةه  ّاركلناا مز  ٗ م  تةْٓج ارْبُ ّت
فاىةُ ع عة٘ لا ثة٘     -عة  قزاٛ ّزتْ ٖ ارقزيٌ ٍذا ارشمةاٌ ّٓار٥صةا  

اعت عَا عة  ارةطةارؽت مةً ادتةاٍلؽت عألكةاو ارغةز  ّارةةٔة ًٓ عيَةا,        
ّق  تيةأ رصْل ا   ـ( عَذِ ارة ع٘ قةا ررعةة٘ عغةز قزىةاع فقة  رّٚ     

بسأٔا إرصْل ا   ـ(:  ْل اركاوت( قْل اركلٔين وت  رؽ ا٨ص٣وثق٘ 
القسآُ بأؿاُ العسب ٔأؾٕاتّا  ٔاٖاكي ٔؿُٕ أِان الفطاق ٔأِان الكبااٟس  فاٌاْ      

دٗع ال ٍاٞ ٔالٍٕح ٔالسِباٌٗاٛ ٥ هإش   ١ وَ بعدٙ أبٕاً ٖسدعُٕ القسآُ تسضٗذ
ٓ    –تسابّٗي  بمإبّي وقمٕباٛ    مجع تسبٕٚ أٙ ٥ ٖتعدٝ الع ي الباازش باسب ماس

ّرّٚ اذتكٔه اررتمذٖ وت  ىْا ر ا٤ؽْل( عةً   (ٔبمٕب وَ ٖعذبْ غأٌّي
اٌ  ر ( اٌ رصةْل ا   عٕ ادتلٔا لذٓف٘ عةً ارٔنة  عً ارؾعا اذتكٔه

بمشُٕ العسب ٔأؾٕاتّا ٔإٖاكي ٔؿإُ أِان العػاق     بسأٔا القسآُإ ـ( قةال:   
ٔضٗذ١ بعدٙ بًٕ ٖسدعُٕ بالقساُ تسدٗع ال ٍاٞ ٔالٍإح ٥   ٔؿُٕ اِن الكتابني 

( ّاذتاؽةا اٌ  وفتٌٕٛ بمٕبّي ٔبمإب الارَٖ ٖعذابّي غاأٌّي    هأش سٍادسِي 
ٓةين ارتأىٕ ّارتنَا وت تأ ٓ٘ اذتزّح عٔي٘  -انتز ْب فُٔ–تزتٔا ارقزيٌ 
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ّافةع٘ بلٔة٘ ٢ تية مج عةقةَا وت عةة  ٢ّ تقةٔ  عةقةَا وت عةة ,         
ٍّةةْ ارةةذٖ بةةزا علٔةةُ صةةدٗ انتتةة ٓيؽت وت ع آةة٘ عؾةةز ارزصةةار٘, ٍّةةٕ  

اٌ رٍةةا   ارقةةزاٛ انتلعةةيؽت قةةزاٜتَه عأذتةة قزٓقةة٘ عةٔةة ٗ عةةً قزٓةةس عةةة 
٣عةة  رقةةزاٛ ارقةةزيٌ مةةً ا٢عتةةةا  عةةً     ارةغةةس ّارفضةةْق ّارةؾةةٔاٌ, ف  

 ارطزٓق٘ ارغيأٜ٘ خغٔ٘ مً ا  ّخْفاع مً عقاعُ . 
انتزتا ٦ٓاتُ رٌ ٓضتفٔ  مً ٍذِ  رلقزيٌ ٓيةغٕ رلن١مً ارتارٕ -6

ا لكنَةةا ا٢رعةةا اا ّا٤ىةةْار ارزلتاىٔةة٘ ّٓضةةتيد عأفةةْاَٜا ّٓتةقةة    
فٔكزو ارقزيٌ عقزاٛٗ لضي٘ ّتة٣ّٗ مضتعضةي٘ عةة  اصةتةنال     ّرصزارٍا 

ارطَْر ّحتؾٔا ارْفْٛ ّٓتفَه رفة٘ ارك٣و ّٓتعضط عمن٘ انتةتكله  
ّٓي مج ؿتغاعزِ ّتفكزاتُ م  مةاىٕ ارك٣و ّارطاح انتةتكله ٢ّ ٓيضةٙ   
اٌ رمةةز ا  عاررتتٔةةا ّاررتصةةا ّعةة و ا٢صةةتةوال وت ارقةةزاٛٗ افتةةا ٍةةْ     
٤بةةا ـتكةةً انتزتةةا مةةً تةقةةا انتةةةاىٕ ار قٔقةة٘ ّاصةةتٔةاب ا٢عةةاراا    

فةةارا مةةز عوٓةة٘ تةةذرز ا  صةةةعاىُ رّ  :ارلطٔفةة٘ ّانتقةةامؽت ارةارٔةة٘ ارزفٔةةة٘
عة  ؽفاتُ ارةلٔا ب   عَ ِ ّاعتقا ِ عَا ّررة  ارعاىةُ ّاقةزارِ  ةا,     

ا  صةةةعاىُ  إؾتّارا مةةز عوٓةة٘ تةةة  عادتيةة٘ ّاريةةةٔه اصتةغةةز عَةةا ّتقةةز  
اصتةار عا  ّاصتوار  جبَيه ٓزبْ علْ َا, ّارا مز عوٓ٘ عذاب رّ ّعٔ 

  ختقةةاع ّختغةةاع   ّارا مز عوٓ٘ ررْ  رّ صوْ  صةو    عُ مً  خْ ا,
مً ب٣رُ ّر ٓاُٜ ّقزعاع رضال٘ ق صُ ّرفْاىُ, ّارا مز عوٓ٘ مً يٓاا 

قؾة٘  رلكامُ ّعزعُ ب   ارةَ    عامتثا ا ّمزاعاتَةا, ّارا مةز عوٓة٘    
تفكز وت خؾْؽٔاتَا ّرصةزارٍا  ّاعتة   كنتَةا ّفلضةفتَا, ّقة  قةال       

أواا المٗان   رمد انت١ميؽت وت ّؽا انتتقؽت وت ىَج ع٣ تُ ّرمش فؾةالتُ    
فؿافُٕ أبداوّي تالني ٧دصاٞ القاسآُ ٖستمٌٕاْ تاست٦ّٗ  وصٌإُ باْ أٌفطاّي       
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الّٗاا طىعاّا ٔتطمعاة     ٖٔطتػرئُ بْ  ٔاٞ  اّٟي فاذا وسٔا بئٖٛ فّٗا تػٕٖق زكٍٕا
غٕبّا ٔ ٍٕا أٌّا ٌؿم أعٍّٗي ٔاذا وسٔا بئٖاٛ فّٗاا ؽٕٖاف أؾا ٕا      ٌفٕضّي الّٗا

( ّخ٣ؽة٘  دٍّي ٔغّٗقّا يف أؾٕه آذاٌّاي..  وطاوع بمٕبّي ٔ ٍٕا اُ شفري الّٗا
 ٕ ٛ  ارقةْل: ٓيةغةة يٓاتةةُ رٌ ٓكةٌْ لافةةز ارقلةةف   وت مزتةةا ارقةزيٌ ّقةةارٖ
رأىُ ٓةٔػ ذتم٘ عزاع وت قزاٛتُ متأم٣ع٭ مؽت مت ّم رك انتقا متفَه انتةاىٕ

ب أفاا٦ ٖتاادبسُٔ القااسآُ أً عمااٜ بماإ  ىشّ ةةا علةةٙ ؽةة ر اذتةٔةةف  ـ(
( رنةا قةال علةٕ رمةد     ٥ لري يف بساٞٚ ٥ تادبس فّٗاا  , ّ 24ستن :أبفاهلا..( 

 انت١ميؽت   ( . 
ٔاذا بس٢ القسآُ فاضتىعٕا لْ ٔاٌؿتٕا لعمكي :  ا٨صة٣و مً ي اب  -7
 تأمزرٖ –تأمز عا٢صتنا  ّا٢ىؾاا  ٍّذِ يٓ٘.  204ا٢عزاح:( تسمحُٕ

ّا٢صةتنا  فٔةُ مةيةٙ     -عاؽغاٛ مضام  انت١ميؽت ّاراىَه رت٣ّٗ اركتةاب 
رر  ّرسٓ  مةً ارضةنا  ٢ٌ ا٢صةتنا  ٓتقةنً تةنة  ارضةنا  ّتقؾة ِ        
عاختٔار ّر ة٘ ّارا ٗ ّتْبُ, عٔينةا ارضةنا  قتكةً رٌ ٓتعقةس مةً  ٌّ      

 ٌّ اختٔةةةار ّمةةةً  ةةةد ارا ٗ, ّا٢ىؾةةةاا ٍةةةْ قؾةةة  ّتْبةةةُ رّ مةةةً 
ارؾْا م  ٍ ّٛ ّصكْا ّمزاعاٗ رضناعُ ّت عز مةياِ  إؾتا٢صتنا  
 ّم رْرُ.

ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ تةةأمز ارضةةام  ارقزٓةةف مةةً ارقةةارٟ انتزتةةا      
ؽةةْا ارقةةارٟ ّاصةةتنا  قزاٛتةةُ ٍّوةةز ارلغةةْ ّارؾةةيف  إؾتعارتْبةةُ 

يٓاا ارقزيٌ  إؾتٌ ّارفكز ّاصتة ارُ عارضكٌْ ّارضكْا ّارتْبُ عا٤ر
رلت عز وت مةاىَٔا ّارتأ ب مة  تزتٔلةَا ّا٢رةزاو ّارتةمةٔه  ةا,       ٗانتقزّٛ

 رةا ا  ٓزلتُ عتأ عُ ّعتضً ارُٔ ّٓيةه علُٔ عاصتناعُ . 
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ارغةةزٓف٘ تةطةةٕ ر عةةاع رفٔةةةاع مةة  ارقةةزيٌ ّت٣ّتةةُ ّقةة    ٍ٘ةةذِ ا٦ٓةة
ـ  ( ّرٍةا عٔتةُ   باٛا ارضي٘ انتطَزٗ عزّآاا ع ٓ ٗ عً رصةْل ا   

اركزاو   ( ت ل علٙ ّبةْب ا٢ىؾةاا ّارضةكْا ّا٢صةتنا  رةت٣ّٗ      
ضةن  امةاو كتاعتةُ ّتؾةا     ؽة٣ٗ ادتناعة٘ ارا رةاٌ انتةأمْو ٓ     ارقزيٌ وت

ررىةةُ ّمضةةامةُ ثةةه تطةةةس ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ علةةٙ ٍةةذا انتةةْر        إؾتقزاٛتةةُ 
ارتةةاـ, ٍّةةْ مةةً تطةٔةةس ا٦ٓةة٘ ارةامةة٘ علةةٙ انتةةْر  ارتةةاـ ٤ٍنٔتةةُ     

ُ ّقةةة  رفتةةةٙ ارفقَةةةاٛ عاصةةةتعةاب اىؾةةةاا انتةةةأمْو ّصةةةكْتُ  ّرفقةةةلٔت
اصةةتناعاع رقةةزاٛٗ امةةاو ادتناعةة٘ ّاىؾةةاتاع رت٣ّتةةُ, ركةةً مقتقةةٙ ا٦ٓةة٘      

اصةةتعةاب ا٢ىؾةةاا   -ٍّةةٕ مطلقةة٘ ارلفةةي ّصةةٔة٘ انتةة رْل  –ارغةةزٓف٘ 
ّا٢صتنا  وت كتٔ  انتْار  ّعلٙ را مً ٓضةن  قةزاٛٗ قةزاٌ رّ تة٣ّٗ     

ؽ٣ٗ ادتناع٘ رو وت  دٍةا مةً ا٤لةْال,     يٓاتُ ّتزتٔا لزّفُ صْاٛ وت
عغٔةة٘ تزتةةف ارثنةةزٗ ارقؾةةْٚ مةةً ا٢صةةتنا  ّا٢ىؾةةاا ٍّةةْ ارتةة عز       

 اثةْب وت يٖ ارذرز انتضنْع٘ ّا  انتْفس رلض ا  . 
 
 
 
 
 
 

 تسى اهلل انرمحٍ انردُى

ْٛ ََ٘مَّٙ  ُٕ َِْجِٙ  ِٟٜ  َٟ ُِٔزَت َل٩َٙ اَِّ٘ي٬ َٝب  َٔ  ُٚ ُٛ ا٘صَِّ٭ب ُٕ َُِٞٔزَت َلَْٙ٭ ْٛ َرز٧َُّّ ُٕ) 
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ٍذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ ٍٕ ارثارث٘ ّارثنةاىٌْ عةة  انتاٜة٘ مةً يٓةاا       -1
ررةً  تغةزٓ   ارغزٓف٘ انتطْر٘ ٍّٕ تق  فنً آاا تتكفا صْرٗ ارةقزٗ 

ّعنا  مً رعن تُ ارتنض٘ ار  عين علَٔا ّتأصةط   ا٨ص٣ومً ررراٌ 
اركةزاو علٔةُ   ٍةذا انتةيةٙ صةٔ  ا٤ىةاو ّخةام ا٤ىةٔةاٛ        إؾتعَا رنةا رعةار   

 ؽلْاا انتلك ارة٣و . 
ٍذا خطاب عآ  ضتْ انت١ميؽت ٓيا َٓه  -(:ٖا أّٖا الرَٖ آوٍٕا  -2

ّعةةؽت  -بةةا ّعةة٣–مةةذرزاع عأصةةاظ ارة٣قةة٘ ّرظ ارزاعطةة٘ عةةؽت انتيةةا ٖ 
, ّرةا ارغز  مً تقة ٓه ا٦ٓة٘ اركزقتة٘ عَةذا     ا٨قتاٌانتيا ٚ ٍّٕ ؽف٘ 

ية اٛ مةةً تْاعةة  ارؾةةف٘ ّرةةْاسو  ارية اٛ ٍةةْ تةةذرد ارةةةةا  عارؾةةف٘ ّاٌ ار 
رةلَه ٓضةتقةلٌْ ارتطةاب عا٢متثةال ّارةٔقؽت      ا٨ص٣وّمتطلةاا  ا٨قتاٌ

ّا٢رعاٌ, ّق  ّر  وت ا٤ثةز عةً م٢ْىةا بةفةز ارؾةا ق   ( اىةُ قةال:        
  ٞ مضةلك ارةةةا ٗ    إؾت( ٍّةْ ٓغةد   لرٚ وا يف الٍداٞ أشاه تعم العبا ٚ ٔالعٍاا

اع  مة  انتةةةْ  مةاملة٘ اذتةٔةف ارا     عً قزٓس ستة٘ ا  لٔ  ٓتةاما ارة
أىْصةاع عتْبةُ   خاقةُ لةٔةُ خبطاب اّ ىةا اِ عية اٛ فكنةا ٓكةٌْ اثةف م     

ُ آاِ  ٔ  تةذٍف رةذٗ ارتطةاب ّرىةط ارية اٛ عكةا       لةٔةُ ارُٔ ّشتاقةت
ْ –تةف ّعياٛ رذرك ٓيةغٕ رٌ ٓكٌْ ستف ا   ٤مةز   انتة١مً ارتةاع    ٍّة

( ّمةتَواع خبطاب ا   ٔ  لرَٖ آوٍٕاٖا أّٖا امأىْصاع عي اٛ ا    -م٢ِْ
ارا اصتواب رلي اٛ اصتواب عً ستة٘ ّاىط ّاعتَاج ف٣ ٓةقٙ وت ىفضةُ  

ٌَكبرَِّجُم٫٠ِ٧    عٞ مً تةف ارةةا ٗ ّعياٛ ارطاع٘ ّا٢متثال   َٞ اّ٘ٙك٣َ  ْٛ ُرِؾجُّك٧ ١ُُٔز ْٗ ِاٞ  ُِ

ْٛ ٦َاّ٘ٙك٣ُ َوٍُك٧   ُٕ ٧٠ََُُث  ْٛ ُٕ ٍِْر َ٘ ُٛ ا٣ُّٙ٘ ٬َ٦َْى ُٕ ٌٛ ٬ُْؾِجْج َِّؽك٭ , ٢صةٔنا رةْ ارتفةت    31(ال عنةزاٌ: ٌَ 
عمن٘ ا  انتياقف ّرطفُ عةةا ِ ّر ةتُ صةعاىُ وت تقزٓةَه  إؾتانت١مً 
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ّميَةا تغةزٓ    –ارؾ٣ا ّاعةةا ٍه عةً ارفضةا  وت كتٔة  تغةزٓةاتُ       إؾت
رٌ خطاعُ ّىة اِٛ ّرتاعة٘ تغةزٓةُ علةٙ عةةا ِ ٍةْ        إؾتّارتفت  -ارؾٔاو

ارةةةا ٗ   إؾتطٔةا, ّعَةذِ ا٢رتفاتة٘ ٓية ف      تغزٓ  ّتكزٓه مً اذتةٔف ارل
ّارطاعةة٘ ّقةة  سال تةةةف ارتكلٔةةا ّاقةةرتٌ ا٢متثةةال عاثةةة٘ ّا٢ىةةط         

 (. لرٚ وا يف الٍداٞ أشاه تعم العبا ٚ ٔالعٍاّٞارتضلٔه ّؽ ق مً قال  
اركتاع٘: ٍٕ ارته انتكتْب علةٙ رةْا    -(:كتم عمٗكي الؿٗاً  -3

ز  ّا٢رةشاو ّا٢ظتةاب ىمةد قةْل     رّ ّرق٘, ٍّيا اركتاع٘ ريآ٘ عً ارفة 
 ارغاعز:

 ّعلٙ ارغاىٔاا بز ارذْٓل رتف ارقتا ّارقتال علٔيا
ّمةيٙ ادتنل٘ ارغةزٓف٘ ٍةْ: فةز  علةٔكه ارؾةٔاو ّرّبةةُ ا        

 علٔكه ّرثةتُ علٔكه ّارشمكه عُ. 
لةال,   إؾتارؾٔاو: مؾ ر ٓةين ا٢مضاك ّتزك ا٢ىتقال مً لال 

( ماسمحَ ؾإوّا فماَ أكماي الٗإً أٌطاٗاّ      إٌا٘ ٌارزت ل  فٔقال رلؾنت: ؽةْو   
, ٤ىُ امضاك عةً اركة٣و ّتةزك رتعزٓةك ارلضةاٌ ّاىتقارةُ مةً        26مزٓه:
مْفة , ّٓقةال رلةزٓ  ارزارة ٗ: ٍةٕ وت       إؾتلال ّمً مْفة    إؾتلال 

  ا رمضكت عً اذتزر٘ ّا ةْب.ؽْو ٤ىَ
مةً  –وت اريَةار   ا٨مضةاك ْ ا٨ص٣و ٍّارؾٔاو ّارؾْو وت عز  

عنة تَا ا٢رةا ّارغةزب     -عةً زتنْعة٘ امةْر    -ارلٔةا  إؾتقلْ  ارفوز 
مؾةةعْعاع عارقؾةة  ّارئةة٘ ارتارؾةة٘   صةةةعاىُ, ّوت    -ّارتنتةة  ادتيضةةٕ

ارفقُ ارغزٓا تفؾٔا رلكاو ارؾةٔاو ّميافٔاتةُ ّخؾْؽةٔاتُ ّرىْاعةُ     
ّل ّ ٍا, ثه اىُ صةعاىُ نتا افؾ  عً رتاع٘ ارؾٔاو ّفزفُ علةٙ ٍةذِ   
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ٍْ تكلٔا ثقٔا نتةا فٔةُ مةً ارؾة  عةً ارطةةاو       ا٤م٘ انت١مي٘ انتزلْم٘ ّ
ّارغزاب ّعً انتت  ادتيضٔ٘ اذت٣ل فق٣ع عةً اذتةزاو ررا  صةةعاىُ رٌ    

 -ىُ:اغتفا مً ثقلُ ٌَّْٓ مً ع تُ ّٓٔضز مً عضزِ فقال صةع
 -(:كىا كتم عمٜ الرَٖ وَ ببمكي  -4

ّاركاح  رنا( لزح تغةةُٔ ّر اٗ تةيمد ّ ارةذًٓ مةً قةةلكه(:      
ْاٜا انتافةٔ٘ ّانتلةا ارضةاعق٘ ّا٤مةه انتتق مة٘ علةٙ ٍةذِ ا٤مة٘         ٍه ارط

مةً ٍةه ارةذًٓ مةً قةليةا       -با ّع٣–انتياقة٘ عَذا ارتطاب, ّمل ٓةؽت 
فٔةة  اىَةةه مةةً انتلةةا ّظةةاٍز ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ ٓهتةةً فةةز  علةةَٔه ارؾةةٔاو 

ارضنآّ٘ ّار ٓاىاا ا٢ ٔة٘ ٤ٌ ٍة٢١ٛ ٍةه ارةذًٓ ٓؾة  ارتةةةد  رنةا        
مً قةلكه( ّرٔط وت ٍذِ ا٦ٓ٘  ٢ر٘ علةٙ رٌ ارؾةٔاو    رتف علٙ ارذًٓ

انتكتْب علةٙ انتلةا ارضةاعق٘ عةةُٔ ارؾةٔاو انتكتةْب علٔيةا عارغةةُ ارتةاو          
اركاما ّوت كتٔة  ارتؾْؽةٔاا ّاذتة ّ  ّا٤لكةاو, ّتكفةٕ انتناثلة٘       
ّانتغةةاعَ٘ وت رؽةةا ارؾةةٔاو انتفةةزّ  مةة   ةة  اريمةةز عةةً ا٤ّؽةةاح  

ا ارقة ر تؾة  انتناثلة٘ ّٓةته ارتغةةُٔ,      ّارتؾْؽٔاا ّا٤سماٌ فاىةُ عَةذ  
ّق  عله ّاعتَز مغزّعٔ٘ ارؾٔاو وت انتلا ارضةارف٘ ّارة ٓاىاا ارضةاعق٘    

عةةةة  انتلةةةا ارْثئةةة٘  إؾتعةةةا ٍةةةْ عةةةةا ٗ ق قتةةة٘ ّتيضةةةف مغةةةزّعٔتَا  
ّارطْاٜا انتغزر٘, ركيةُ ّر  وت ارزّآةاا عةً ا٢مةاو بةفةز ارؾةا ق       

 ؾٗاً غاّس زوكااُ عماٜ ا٧ٌبٗااٞ     امنا فسض اهلل  ( وت تفضد ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘  
 ُٔ ا٥وي ففكن بْ ِرٓ ا٧وٛ ٔدعان ؾاٗاوْ فسقاّا عماٜ زضإه اهلل )ف( ٔعماٜ       

( ٍّذا ارتفضد ٢ ٓؾط و م  ظاٍز ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ فاىَةا تفٔة  رتاعة٘    اوتْ
زتنا مل ٓةةؽت فٔةُ ىةْ  اركتاعة٘     ارؾٔاو ّفزفُ علٙ ا٤مه ارضاعق٘ ٍّْ 

ىُ.. رتف ارؾٔاو عيعْ ارفزٓق٘ ارْابة٘ علٙ كتٔ  ا٤م٘ ّرةلُ صةعاّ
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ا٢رشامٔ٘ علٙ ا٤ىةٔاٛ ّا٤ّرٔاٛ ّارةلناٛ اذتْارٓؽت ّرتف ارؾٔاو عيعْ 
اري ب ّاثةْعٔ٘  ٌّ ارفز  ار٣سو علٙ عاقٕ ا٤فزا  ّعنةْو ارةةةا ,   
١ّٓرةة  ٍةةذا ا٢لتنةةال: تةةْاتز ارزّآةةاا عةةؽت انتضةةلنؽت عْؽةةا ؽةةْو   

َه انتقةزعؽت  ٌّ رٌ تتعة ث عةً ّؽةا     ا٤ىةٔاٛ ارضاعقؽت ّعة  رتةاع
ؽةةٔاو ارةةةةا  ارةةةا ٓؽت, ّقةة  بةةاٛ وت ارؾةةعٔف٘ ارضةةوا ٓ٘ قةةْل سٓةةً       

عمااٜ ضاااٟس ا٧وااي  -أٙ بؿاإً غااّس زوكاااُ–ثااي آثستٍااا بااْ ارةاعةة ًٓ   (:  
( ٍّكةذا بةزا   ٔاؾطفٗتٍا  ُٔ أِن املمن فؿىٍا بأوسك ٌّازٓ ٔبىٍا بعٌٕك لٗمْ

مةة٘: ٓؾةةْمٌْ عةةأمز ا  ىَةةار عةةَز ارضةةدٗ ّارضةةي٘ وت ٍةةذِ ا٤مةة٘ انتزلْ
رمقاٌ ّٓقْمٌْ عةٌْ ا  رٔلُ را لضف قاقُ ّق رتُ ّر ةتةُ, ّمةً   

 ا  ارقةْل . 
 -رةلكه تتقٌْ: -5

رةا: ر اٗ تزبٕ, ٍّٕ ؿتثاع٘ ارتةلٔا ركتاع٘ ارؾْو ّققاُٜ علٙ 
ا٤مةة٘ انتزلْمةة٘, ّوت ٍةةذِ ادتنلةة٘ اعةةارٗ ّافةةع٘ ّ ٢رةة٘ تكةةا  تكةةٌْ   

ّاذتكن٘ ارةارسٗ وت تغزٓ  ارؾٔاو ّرتاعتُ علٙ ا٤ىاو, ىاؽة٘ علٙ ارضز 
ّا٢خةزٚ, ّمةً انت٣لةي وت     ٚ ّرما اريوْٚ وت ار ىٔاٍّْ رباٛ ارتقْ

ّعةةا ٗ  عَز رمقاٌ انتةارك عية  ارؾةاٜنؽت انتةتقؽت اٌ فزٓقة٘ ارؾةٔاو      
ارؾْو تة  ىفْظ ارؾاٜنؽت رلتقْٚ ّارتقزب مً رب ارةةا  ّارتويف 

 ؽتنٜاّتزعةةٕ ارؾةةرغةةٔطاٌ ّمَارةةك ارةؾةةٔاٌ, ّا٢عتةةةا  عةةً مضةةارك ا
٣ل فقة٣ع  علٙ حتنا ادتْ  ّارةطةػ ّارتةفةا عةً انتتة  ادتيضةٔ٘ اذتة      

٢و ارفقزاٛ هتً ٓتقْرٌّ بْعاع عاقٕ ا٤ٓةاو  عً اذتزاو, ّعلٙ حتضط ي
رّ ٓتةذعٌْ رفق  اركضاٛ ّارفزاؼ, ٍّذِ ارفزٓق٘ ّصٔل٘ تزعْٓ٘ عمنٙ 
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ر اٛ ارْابةاا ّتكافةا   ا٤رّاا علٙاذتزاو ّتزعٔ٘  رتشرٔ٘ اريفْظ عً
ا٤ىةةاو ّارزرفةة٘ عةةارفقزاٛ ّاريةةشّ  ٤ اٛ ارفةةزاٜ  ارغةةزعٔ٘ ّارشرةةْاا   

 ّانتضةتعةاا علةٙ عةة  ا٦ اب    ا٨قةةال ارتدٓ٘ ّانتةْىةاا انتا ٓة٘ مة     
او عةَز رمقةاٌ مةً ادتَةاا     ّٔار عْاا, ّقتكةً ارقةْل: اٌ فاٜة ٗ ؽة    
ة  ٢ّ حتؾةٙ, ّٓكفةٕ ارؾةْو    ارزّلٔ٘ ّانتا ٓ٘ ار ىْٔٓ٘ ّا٢خزّٓ٘ ٢ ت

فاٜ ٗ رٌ ٓكةٌْ ا٢ىضةاٌ ارؾةاٜه مزتقٔةاع مةً لقةٔ  ارةيفط ارةَٔنٔة٘         
لة٘ عانت٣ٜكة٘ ارضةامٔ٘ ارزّلاىٔة٘,     ارغةاٍ٘ ّقنة٘ انتناث  ررّٗ إؾتارغَْاىٔ٘ 

ستضْظ ملنْظ ا٦ثار عي  كتٔ  ارؾٔاو  زٍّذا ارتضامٕ ّا٢رتقاٛ رم
صتقؾةةاٛ عةةة  ارْفةةْا  ّ ةةد قاعةةا رلوعةةْ  ّا٢ىكةةار, ٢ّ  اعةةٕ ر٣ 

ّادت٣ٛ, ّلٔيٝذ ٓتقة  كتةال ارتةةةد  ّلضةً ارةٔةاٌ  رةلكةه تتقةٌْ(        
تةقٔةاع ركتاعة٘ ارؾةْو , ٍّةٕ كتلة٘ عةزٓف٘ تفٔة  رةٌْ ارتقةْٚ ّاريوةاٗ          

عة ا  ّارتَٔٝة٘   انتكتْب نتةا فٔةُ مةً ا٨    مزبْٗ اذتؾْل مً فةا ارؾٔاو
 اارقةةةةه ارةةةيفط ادتاستةةة٘ عةةةً ارضةةةْٛ ّارةؾةةةٔاٌ ّحتلٔتَةةةا عارطاعةةة  

 رؾٔاو . ّارقزعاا عة  امضارَا عً كتٔ  ميافٔاا ا
ٍةةذِ ا٦ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ رؽةةا عمةةٔه وت فةةز  ارؾةةٔاو ّاظتةةاب  -6
ارةةذٖ ٍةةْ رلةة  ا٤ررةةاٌ ارتنضةة٘ ارةة  عةةين علَٔةةا ارةة ًٓ        –ارؾةةْو 

ّا٢صةة٣و علةةٙ مةةا ؽةةزلت عةةُ ا٤خةةةار اثن ٓةة٘ ّىطقةةت عةةُ ا٦ثةةار      
وت خؾةْـ   ٣وا٨صة ّقة  خؾةت عةة  ا٤خةةار ررئة٘       -انتؾطفْٓ٘

 ا٨صة٣و ؽٔاو عَز رمقةاٌ فَةْ ارةزرً ارةنةا  ّارْتة  ارضةيا  رغةز         
ارزعا , ّتْاتزا ا٤خةةار عية  انتضةلنؽت وت عٔةاٌ ّبْعةُ ّفزفةُ علةٙ        
انتضلنؽت لتٙ رؽة  ّبْب ؽْو عَز رمقاٌ مً ارْافةعاا ّمةً   
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فةةزّرٓاا ارةة ًٓ ّعةة َٓٔاا ارغةةز  ارزعةةٔ , ّارؾةةْو ٓةةةين تةةْقؽت     
ٍّةةْ ىةةْ   ادتيضةةٔ٘نتتةةة٘ ك عةةً ا٤رةةا ّارغةةزب ّاارةةيفط علةةٙ ا٢مضةةا

٘ ارضةاعق٘ عةا   ية ٓانتت خقةْ  ّخغةْ  رلةزب ّمةأثْر عةً عةة  ا٤مةه        
ٌ ِ ارقةةزيقةةزٯفزٗ عةةا  صةةةعاىُ, ّقةة  رعةةة  انتلةةا انتغةةزر٘ ّارْثئةة٘ اركةةا

–ارةزلتً انتيةا     إؾترقزعة٘ ٓتقةزب عةُ ارةةةا       ا٨صة٣و رةةا ٗ ّامقاِ 

 ّا٨مضةاك ا ٗ انتةأثْرٗ وت ا٢متيةا    ّتتليؿ ٍةذِ ارةةة   -تق ظ وت ع٣ِ
عً عة  انتغةتَٔاا وت عةة  ا٤ّقةاا ختقةةاع رلةزب ادتنٔةا ّتةذر٣ع        

ملة٘ ّمةً  ٓاىة٘     إؾترلنْؾت ادتلٔا, ّاٌ اختلفت ؽْر حتقٔقَا مةً ملة٘   
 قاٜف٘ .  إؾت ٓاى٘ ّمً قاٜف٘  إؾت

٘ وت بْارٍا  رٓاماع مة ّ اا( لنباٛ  ذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ تك -7
٘ عةةانتفةْل فٔةةُ ّعةةارمزح ارْاقةة  فٔةةُ ٍةةذِ ارةةةةا ٗ انتكتْعةة٘  ٍّةةٕ تكنلةة

ّارطاع٘ انتفزّف٘.. ٍٕ رٓاو ست ّ ٗ مةة ّ ٗ ّقلٔلة٘  ةد مضةتنزٗ عةا      
ع   ثه تيتَٕ, ٍّذا ضتْ تةةد كتٔا ٓةزا  عةُ    إؾتتقا عي  ل  ّتؾا 

تقلٔا ارتطز ّختفٔا ا٤ثز ّتٔضد ارثقا اثضْظ عُ مً رتاع٘ ارفةز   
ٍٕ رٓاو مة ّ ٗ ٢ تضتنز قٔل٘ ارضي٘ ّـتاو ارةنز.. ثةه  ّتغزٓ  ارؾْو 

باٛا يٓ٘ ٢لق٘ رتلك ا٦ٓتؽت عقْل مفضز  ةذِ ا٤ٓةاو انتةة ّ ٗ  عةَز     
رٓةاو   ٕارؾٔاو ٍ, فا٤ٓاو انتة ّ ٗ ار  رتف فَٔا 185رمقاٌ..(ارةقزٗ:

عةةَز رمقةةاٌ ٍةةذا ارغةةَز ارفقةةٔا ّارةةشمً ارغةةزٓا ارةةذٖ رىةةشل فٔةةُ    
ٚ٭ رلياظ ر   .ٖ ٤با ٍ آتَه ّارعا ٍهارقزيٌ ٍ 

رثةةةت عةة ّاع رتاعةة٘ ارؾةةٔاو ثةةه –ّرةةةا ٍةةذا ارتقطٔةة  وت ارةةةز  
رغةةز  ّىكتةة٘  -رثةةةت ارمةةزح ّارشمةةاٌ اكتةةا٢ع ثةةه اّفةةعُ تفؾةة٣ٔع   
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كتٔلةة٘ عتضةةً عيةةا ارتْبةةُ ارَٔةةا: اىةةُ نتةةا اختلفةةت خؾْؽةةٔاا ارؾةةْو  
ا انتكتْب علٙ ا٤مه انتزلْمة٘ عاريْعةاا ّارة ٓاىاا ّابتنةةت عتنامَة     

علٙ مغزّعٔ٘ رٍا ارؾٔاو ّعةاٛا اذتكنة٘ ارةلْٓة٘ ّا٢را ٗ ارزعْعٔة٘     
تغةةُٔ رمة٘ ستنةة  ـ( عةا٤مه ارضةارف٘ بةةةا صةةعاىُ تةةةدِ شتؾْؽةةاع       
عأؽةةا ارؾةةٔاو  ٌّ قزىةةُ عارتؾْؽةةٔاا ركةةٕ ٓؾةة  ارتغةةةُٔ ّعتضةةً    
ارتنثٔا ١ّٓثز ارٔضز ّارتيفٔا, ثةه عةاٛا اذتكنة٘ ارتةةةد عا٢ختؾةار      

قٔلة٘ ارةنةز    ارؾٔاو تغزٓ رغز  تطنؽت ا٤م٘ عة و  ا٢كتالّارةٔاٌ ع
ّ ّاو ارشمةةاٌ عةةا ٍةةٕ  رٓامةةاع مةةة ّ اا( ثةةه ؽةة ر ارةٔةةاٌ ارتفؾةةٔلٕ  

 ٕ  عةةَز رمقةةاٌ( رغةةز  تةةةٔؽت ا٤ٓةةاو ّحت ٓةة       :ّارتةةةةد ارتْفةةٔع
 .  ا٨ص٣وارشماٌ انتقْو رلؾٔاو ارذٖ عين علُٔ 

نْىُ قْرةةُ رّٚ اثةة ثٌْ لةة ٓثاع ق صةةٔاع ّر٣مةةاع رعْعٔةةاع مقةة  -8
ُ اداصٙ باْ  ٖادع طعاواْ     إ٥ الؿاٗاً فاٌاْ لا٘ ٔأ   لْ ن ابَ آ ً كن عىصةعاىُ  

( ّرةةةا انتقؾةْ  عَةةذا اذتةة ٓ  ارغةةزٓا: اٌ  ٔغااسابْ ٔغاإّتْ وااَ أدماا٘
ٍةٕ   -ٍّٕ ا٤عنال انتزتةط٘ عةا  صةةعاىُ قةةةاع   – ارةاع  ا٨ىضاٌرعنال 

عةةارسٗ رعنةال اثةاتٔةة٘ ّرفةةةال ّبْ ٓةة٘ فتكةةٌْ ظةةاٍزٗ رليلةةس رنةةا ٍةةٕ  
ّقتكً رٌ ٓتطةزق ارَٔةا ارةيقؿ عضةزع٘ ّصةَْر٘ ىمةد        -صةعاىُ–رلعس 

 ٘ ٗ رة ٚ اريةاظ ّقتكةً رٌ ٓؾة ر     ّارغةَز  ارزٓاٛ رّ قلف ادتاِ ّارضةنة
ارةنا مً ا٢ىضاٌ مً  ٌّ قؾ  ارقزع٘ ّمً  ٌّ رٌ ٓكٌْ ممَزاع مً 

٘ –مماٍز ارةةْ ٓ٘, ركيَا  ْ   -رعين ا٤فةال ارْبْ ٓة و فاىةُ  خبة٣ح ارؾة
 -ْراع ّلضف عقؾ  ارقزع٘ٓرتك ام– و  ّفةا ع مٕ ٢عً يليبعنا ص

فُٔ رماو ارتلس ٢ّ عزّس رُ اجتاِ ارةة  ٢ىُ اىؾةزاح ّامتيةا     ٢ّ تماٍز



 276 ..........................................          مكارو ا٤خ٣ق

ست  عً اصتواع٘ ى اٛ ارغَْاا انتا ٓ٘ ّارغزاٜش ارة ىٔ٘ ّٓتنكً ارةة  
مً ا زّب عً امتثارُ ّارفزار مً اتٔاىُ عا٢فطار ارتفٕ ركيُ ٢ َٓزب 

ا  ّامتثةا٢ع   إؾتّقتضك فارا رمضك تقزعةاع  عً انتفطزاا ٓفز عا قتتي  ّ 
ٍذا علٙ ممَز صامس مً مماٍز ارةةْ ٓة٘ ّرغةا ٍةذا عةً      ٤مزِ  لٯٯ

مةله ّاف  مً مةامل ا٢رعاٌ عارزعْعٔ٘, ّمً ٍيا راٌ ارؾةْو ارةنةا   
( الؿًٕ ل٘ ٔأٌا ادصٙ بْارةةا ٖ ارْلٔ  ارذٖ ٓضتعس مثا ٍذا ارتكزٓه  

ا عنةةا اعةةً ي و ٢عةةً ي و مةةا صةةْٚ ارؾةةٔاو فاىةةُ   ّا  عذاتةةُ     ّرةة
انتق ص٘ ظتاسٖ عُ ّٓثٔف علٔةُ مةً  ٌّ ّصةاق٘ شتلةْق ٢ّّٓة٘ هتلةْك,       
ّرنا اٌ ارةة  ؽاو   شتلؾاع ّخارؾاع مل ٓزاقةف عؾةْمُ صةْاِ ّرةاٌ     

ذرك بةةا  ّرة  ,ّمل ٓفةةا ررةك   قتكيُ ارتماٍز عارؾٔاو ّاخفاٛ ا٢فطةار 
راك  -ّعذاتةةُ–لقةةاع علةةٙ راتةةُ انتق صةة٘ رٌ ظتةةاسٖ ٍةةْ  ارلطٔةةا ارتةةةد 

ارةة  ارذٖ ظَز ميُ ا٢خة٣ـ ّلةس ارةةْ ٓة٘ عارؾةٔاو ّعةذل رقؾةٙ       
  رب٘ ارتقْ  ّارتةةٔ٘ رلةلٔه ارة٣و با وت ع٣ِ . 

ق  اقال عة  اركتاب وت عٔاٌ فْاٜ  ارؾٔاو ّعتضةً عيةا رٌ    -9
علةَٔه  –ل عٔةت ستنة    عة  ارفْاٜ  ارةام٘ ارْار ٗ وت رخةةار ي  إؾتىغد 

ً   -ارؾةة٣ٗ ّارضةة٣و  بةفةةز عةةً ستنةة     ّر  وت ارزّآةة٘ ارؾةةعٔع٘ عةة
امنا فسض الؿاٗاً لٗطاتٕٙ   ارؾا ق   ( ّق  صٝا عً عل٘ ارؾٔاو قةال:   

بْ ال   ٔالفقري ٔذلك أُ ال   ي ٖكَ لٗذد وظ اؾٕع فريسي الفقري ٧ُ ال   
ٖطٕٙ بني لمقْ ٔأُ ٖرٖق ال ا  واظ    كمىا أزا  غ٠ّٗا بدز عمْٗ فأزا  اهلل تعا  أُ

( ّوت رّآة٘  عمٜ الكعٗف ٔ ٖسسي اؾااٟع  -أٙ لٗكُٕ زبٗقّا–اؾٕع ٔا٧ي لري  
( ّقة  رعةارا ٍاتةاٌ    لٗذد ال   وكض اؾٕع فٗشٍإ عماٜ الفقاري   رخةزٚ   

ع ٗ مً فْاٜ  ارؾٔاو: ميَا ارفاٜ ٗ ا٢بتناعٔة٘ ا٢ىضةاىٔ٘    إؾتارزّآتاٌ 
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فقةةد وت لةةال ارؾةةٔاو مةةً بَةة٘ ا٢لضةةاظ   رعةةين تضةةاّٖ ارغةةين ّار –
–فأرا  ا  عفزٓق٘ ارؾٔاو علٙ كتٔ  ارةةا   -عاذتزماٌ مً انتغتَٔاا

تضْٓتَه وت ا٢لضاظ ّارغةْر, مق م٘ رفاٜ ٗ عمٔن٘  - ئَه ّفقدٍه
رخزٚ ٍٕ ارفاٜ ٗ ارتةاّىٔة٘ ّارتدٓة٘ لٔة  رٌ ارؾةاٜه ارغةين ظتة  رمل       

٤رٚ فٔكةةٌْ  اعٔةةاع راتٔةةاع  ادتةةْ  ّارةةةزٚ ّعتةةط مقةة  اذتزمةةاٌ ّا  
ّ افةةةاع رّلاىٔةةاع ضتةةْ اذتيةةْ ّارةطةةا علةةٙ ارفقةةزاٛ ّاذتيةةاٌ ّارزرفةة٘       
عألْال ارة١صاٛ, ّر٢ْ فز  ارؾٔاو علةٙ ا٤ىةاو قة  ٢ ٓتعضةط رلة       
مً ا٤ ئاٛ رمل ادتْ  ّمق  اذتزماٌ مً ارطةاو ّارغزاب ّارشّاج 

اباتَه ّر ةةاتَه  كتٔ  التٔ إؾتاذت٣ل ٤ٌ ا٤ ئاٛ ٓؾلٌْ عأمْا ه 
ّـتةةةاو ارا اتَةةةه ّمغةةةتَٔاتَه ففةةةز  ا  ارؾةةةٔاو رٔتعقةةةس ارغةةةةْر   

ّعةةُٔ مكيةتَه , ّوت    ّعي ارقزٓف مً  ربتَهّا٢لضاظ عي  ٢١ٍٛ 
( ّرةلةُ  لكنٕ  غٕ٘ٞ شكاْٚ  ٔشكااٚ البادُ الؿاٗاً    ىَج  ارة٣ ٘ قْل علٕ  (   

طَةز  مىةُ  ٔاو فإعلٙ ارؾ ارفْاٜ  ارؾعٔ٘ ّارزّلٔ٘ انترتتة٘ إؾت  ( ٓغد 
( ّقة   ؾإوٕا تؿاشٕا   ر٥ع اٌ ّمشرَٔا مً انتقار ّا٤مزا  ارة ٓ ٗ   

ارتغاح رّٖ ا٢ختؾةاـ لتآة٘    قزرا وت بزٓ ٗ رطةٔف عزعٕ رةد 
ارؾةةْو ا٢ىضةةاٌ مةةً مٝةة٘ ّصةةةةؽت بزثْمةة٘ ّمزفةةاع ّ اٛ ّرةةةا ا٤ٓةةاو  

تكغةةا انتشٓةة  ٤ٌ مةةا خفةةٕ رعمةةه لضةةف اقةة٣  ارةةز٠ّح         انتقةلةة٘
ا رٌ ارؾْو مطَز ا٤رّاا ّمشرَٔا مً ا٤مزا  ّانتقةار  ارلطٔا, رن

عا ٍْ ظتلف ارتد ّاريف  ّارشراٗ ّارينةاٛ ر٥عة اٌ ّا٤رّاا  ؽةْمْا    
امنا أواسٔا بالؿاٗاً لكا٘ ٖعسفإا أي     تؾعْا( ّوت رّآ٘ عً ارزفا   (:  

 -هللأٙ –ٔالعطؼ فٗطتدلٕا عمٜ فقس ا٩لسٚ  ٔلٗكُٕ الؿاٟي لاغاعّا ذلا٦ّٗ    اؾٕع
وطتكٍّٗا وأدٕزّا قتطبّا عازفّا ؾابسّا عمٜ وا أؾابْ وَ اؾإع ٔالعطاؼ فٗطاتٕدم    
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الجٕاب  وع وا فْٗ وَ ا٥وطاك عَ الػّٕات ٖٔكإُ ذلاك ٔاع اّا هلاي يف العادان      
أٙ –عمٜ أ اٞ وا كمفّي ٔ ل٦ّٗ هلاي يف ا٩دان    -أٙ وسٔقّا ٔودزبّا هلي–ٔزاٟكّا هلي 

ذلك عمٜ أِن الفقس ٔاملطاكٍٛ   -أٙ تأثري–دٚ وبمغ ٔلٗعسفٕا غ -يف ا٩لسُٔ امل٤دمٛ
( رٖ مةةً ارشرةةْاا يف الاادٌٗا فٗاا٤ ٔا الااّٗي وااا افاارتض اهلل هلااي يف أواإاهلي

ّارتةةداا, فٔيةغةةٕ ١ّٓمةةا وت ا٢ىضةةاٌ انتةة١مً ارلةٔةةف رٌ ٓضةةتفٔ  مةةً    
عةا ٗ ارؾْو رّلٔاع وت سراٗ ع ىُ ّرّلةُ مةةاع فة٣ ٓكةٌْ ؽةٔامُ زتةز        

كي وَ ؾااٟي لاٗظ لاْ واَ     ّارغزاب ّارفةزاؼ ّ  را اريفط عً ارطةاو 
رّ رٔط رُ مً ؽْمُ إ٢ تق ٓه ررل٘ علٙ ارفوز  (ؾٕع ٔالعطؼاوْ إ٥ ٕؾ

انتغةزب عةا ّتةْٓقةَا عارلة٘ مقةاعف٘ ّظتةةا ؽةْمُ         إؾتّتأخد ررلة٘  
ارتةةشّ  مةةً انتطةةةه ّانتغةةزب.. فٔيةغةةٕ ١ّٓمةةا وت انتضةةله       إؾتّصةةٔل٘ 

را اريفط عً  إؾتْمُ ميطلقاع ارلةٔف رٖ ارةقا اذتؾٔا رٌ ظتةا ؽ
انتغةةتَٔاا ارشاٜفةة٘ ّارغةةَْاا ّارضةةفا٢ا ارتافَةة٘ ّانتلةةذاا ارشاٜلةة٘,      

ررةف انت٣ٜكة٘ ارزّلاىٔة٘ ّا٢رتفةا       إؾتّمةةثاع علٙ ا٢رتعةاق عةاريفط   
انتقامةةاا انتلكْتٔةة٘  رعةةارٕ إؾتعارقلةةف عةةً لقةةٔ   ارةةيفط ارةَٔنٔةة٘  

    ٕ ّارضةٔٝاا ّاقة٣ق    ّررك عقن  ارغةَْاا ّارضةفا٢ا ّمية  انتةاؽة
ارزلتةاا ّارتةةداا, ّتةْٓة  ارةةيفط علةٙ ٍةةذِ ارطزٓقة٘ نتةةا عةة  عةةَز      
ارؾةةٔاو ّارقٔةةاو, ّلٔيٝةةذ ٓكةةٌْ ؽةةْمُ ّابةة اع ٤ثةةارِ انتأمْرةة٘ ّميافةةةُ 

( فٔكةٌْ ىْمةُ وت ؽةْمُ عةةا ٗ     ٖٔا سبارا ٌإً ا٥كٗااع ٔفطاسِي    انتزبْٗ  
 زتةز   ّافطارِ عة  ؽٔامُ ميفة٘ ّمةً  ٌّ ٍةذا انتضةلك ٓكةٌْ ارؾةْو     

٢ مس  ا  –ثْاب ّق  ٓقارىُ ر اٛ ّابف ّست   ف  عقاب ّبلف 
ا عةة  ا٦ثاو ّارصال ا٤عقاٛ عةة  رصةةاب  راق٣ق ادتْا -عذرك

ادتزاٜه ّارةؾٔاٌ فٔفق  ؽْمُ رثزِ ّصةزِ ّلكنتةُ ّبةٍْزِ, ّرخةداع     
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امنا الؿًٕ أواٌٛ فمٗشفظ ٓيةغٕ رٌ ٓتذرز ارؾاٜه قْل رصْل ا   ـ(:  
( ٢ّ ٓفزا فَٔا اصتواع٘ رية اٛ عةَْتُ ّاعزافةاع عةً ىة اٛ      واٌتْأسدكي أ

رعُ فٔعفي ؽٔامُ ّرماىتةُ مةً ا٢خةت٣ل ّارفضةا  عةةة  اثزمةاا رّ       
عةةةة  انتفضةةة اا رارزٓةةةاٛ رّ ارةوةةةف رّ قلةةةف ادتةةةاِ, ّا  انتْفةةةس    

 رلؾْاب .  
عن تَا ؽْو عَز رمقاٌ فاىُ  ررز ارفقَاٛ رلؾٔاو رقضاماع  -10

ّارةة ًٓ اذتكةةٔه ّقةة     ا٨صةة٣وّعنةةا  عمةةٔه مةةً عنةة     ررةةً قةةْٓه  
رتف ارفقُ رلكاو ارؾٔاو ّل ّ ِ ّميافٔاتُ ىْرا ارَٔا ٍذِ  تاصتْعة

ارتفاؽٔا, ّىز ف ٍيةا رٌ ىة ٌّ رلقةارٟ اركةزٓه تةذرزٗ رزقتة٘ ّخطةة٘        
رزصةةْل ا   ـ( لكٔنةة٘ خطةَةةةا وت انتضةةلنؽت قةةةزب للةةْل ارغةةةَز     

عةة  رٌ قلةف مةً     -ارغةزٓا رنا ٍٕ عا تُ وت رعْاو عنزِ –ارغزٓا 
 عةة٣ل( رٌ ٓيةةا ٖ وت اريةةةاظ ّظتنةَةةه وت مضةةةو ِ ارغةةزٓا انتةةةةارك     

ٌ  –ّؽةةة  انتيةة  خطٔةةةاع    ؽةةلْاا ا  علٔةةُ ّعلةةٙ يرةةُ ّرتةاعةةُ عالضةةا
 -:فقال

مجٗع ا٧ٌاً وَ سكس ٔوَ ناب ٔوَ ٔدد بعد  إ لطاب عاً –أّٖا الٍاع  
ِٕ عٍاد   ٔالسمحٛ ٔامل فسٚ  غّس ٛاٌْ بد أببن الٗكي غّس اهلل بالربك -ذاك الصواُ

اهلل أفكن الػّٕز ٔأٖاواْ أفكان ا٧ٖااً ٔلٗالٗاْ أفكان المٗاال٘ ٔضااعاتْ أفكان         
قٗافٛ اهلل ٔدعماتي فٗاْ واَ أِان كساواٛ اهلل        إ الطاعات  ِٕ غّس  عٗتي فْٗ 

نتا ررز  ـ( فٔاف٘ ا  رةةةا ِ ارؾةاٜنؽت ّتكزقتةُ    – أٌفاضكي فْٗ تطبٗح
قؽت باٛ رةٔاٌ رضتاٛ ارقٔاف٘ ّرعةكال اركزامة٘ فةغةزىا    صةعاىُ رةةا ِ انتت

عأٌ تيفضيا ّل ِ مً  ٌّ عنا خد ٍْ تضةٔ    ّتقة ٓط ٓكتةف ريةا    
ٚ    -ارثْاب مةً  ٌّ عنةا   ّاٌ مل ٓؾة ر مةً اريةاٜه     -ٌٔإوكي فٗاْ عباا 
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ٔعىمكاي   -عنا صْٚ رفُ عً انتفطزاا ّامتياعةُ عةً ميافٔةاا ارؾةٔاو    
فاضألٕا زبكاي بٍٗاات ؾاا بٛ ٔبمإب طااِسٚ أُ       فْٗ وطتذابفْٗ وقبٕه ٔ عا٣كي 

فااُ الػاق٘ واَ ساسً نفاساُ اهلل يف ِارا الػاّس          ٖٕفقكي لؿٗاوْ ٔت٦ٔٚ كتابْ
الع ٗي  ٔاذكسٔا ظٕعكي ٔعطػكي فْٗ دٕع ًٖٕ القٗاوٛ ٔعطػْ ٔتؿدبٕا عمٜ 
فقساٟكي ٔوطاكٍٗكي ٔٔبسٔا كبازكي ٔازمحإا ؾا ازكي ٔؾامٕا أزسااوكي ٔاسف إا      

رٖ ؽةةْىْا ررضةةيتكه ّاميةٍْةةا مةةً اركةة٣و اذتةةزاو رارغٔةةة٘    – ألطااٍتكي
ّارينٔن٘ ّارفعػ ّارضةاب ّارةذاٛ ّارتةز  ٤عزا  ارياظ ّضتٍْا 

رٖ  قةْا   -ٔنكٕا عىا ٥ ون الٍ اس الٗاْ أبؿاازكي    -مً ستزماا ارلضاٌ
رعؾارره ّارضزّا ربفاٌ عْٔىكه عً اريمز اثزو علٙ ارةؾز رةاريمز  

٘ ّاؾت اركتةةف ارقةةارٗ ّاؾت عةةة   ّارؾةةْر ارتلٔةةةانتةةزرٗ ا٤بيةٔةة٘  إؾت
رٖ  قةةْا  -ٔعىااا ٥ واان ا٥ضااتىاع الٗااْ أمساااعكي    –ا٤فةةةال ارقةةارٗ  

رمسةةاعكه ّاميةةةْا يراىكةةه عةةً ا٢صةةتنا  اثةةزو ارةةذٖ ٢ عتةةا ركةةه     
ارغياٛ ّارفعػ ّارغةز ارفاص  ّارك٣و ارقار اريةاقؿ   إؾترا٢صتنا  

فاىةُ قة  ٓةأتٕ ربةا رلة ره       -أٖتاوكي ٔؼٍٍٕا عمٜ أٖتاً الٍاع ٖتشٍَ عمٜ–
ّتذٍف رمْارُ ارةمٔن٘ عطزٓق٘ ّصةف مً رصةاب ار ىٔا ارقاٍزٗ فٔةتلٕ 
رعيا٠ِ عارٔته ّارفقز ّاذتزماٌ ّلٔيٝذ ٓكٌْ رتعييُ وت لٔاتُ علةٙ رٓتةاو   
ارياظ رثزاع ّفةةٔاع وت تْبةُ ا  ّعيآتةُ رتضةيد ا٤ ئةاٛ رةٕ ٓتعييةْا        

اهلل وَ ذٌٕبكي ٔازفعإا الٗاْ أٖادٖكي     إ ٔتٕبٕا –ُ علٙ رٓتامُ مً عئُ ّعيات
بالدعاٞ يف أٔبات ؾ٦تكي فاٌّا أفكن الطاعات ٍٖ س اهلل عص ٔدن فّٗاا بالسمحاٛ   

ٓ  إ  ارا قةارْا مضةتغٔثؽت: ٓةا ا ,     -عبا ٓ: هٗبّي اذا ٌادٕٓ ٖٔمبّٗي اذا ٌاا ٔ
عةين  متْبُ ارٔك اتس اثزمةاا ّا   اىررةٔك عة ٖ ّصة ٓك –رباعَه 

ٖٔعطااّٗي اذا ضااألٕٓ   -جتةة ىٕ زتٔةةةاع رةة عْتك ارا ررٓةةت فَٔةةا ؽةة٣لك    
 عاإٓ أّٖااا الٍاااع: اُ أٌفطااكي وسٌِٕااٛ بأعىااالكي ففكِٕااا  إذأٖطااتذٗم هلااي 
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رٖ اٌ – عٍّاا بطإه ضاذٕ كي    فخففإا  كيوَ أٔشاز باضت فازكي  ٔ ّٕزكي ثقٗمٛ
اؾت رعناركه: ارتطآةا ّاذتضةياا ففكةْا رصةزٍا عارتْعة٘       رىفضكه رصدٗ
رره َْةةةةةر رىةةةةةْعكه ّخطآةةةةةاره ميةةةةةُ صةةةةةةعاىُ, ّظ   ا  ّاصةةةةةتغفا

عأعناركه ارضٔٝ٘ فيففْا عً ثقلةَا عضةوْ  قْٓةا   خارؾةاع مةً      ثقٔل٘
ا  ٍةْ لةال    إؾتارزٓاٛ ّقلف ارضةنة٘ فةاٌ رقةزب مةا ٓكةٌْ ارةةة  عةُ        

ارضةةةوْ  رٔكةةةٌْ عفةةةْ ا  عضةةةةف ارضةةةوْ  ّا٢صةةةتغفار شتففةةةاع عةةةً  
ٔاعمىٕا اُ اهلل أبطاي بعصتاْ أُ ٥   –ّمةاؽٔكه ظَْرره ارثقٔل٘ عأّسارره 

  أّٖا ٖعرب املؿمني ٔالطاددَٖ ٔأُ ٥ ٖسٔعّي بالٍاز ًٖٕ ٖقًٕ الٍاع لسب العاملني
و٤وٍّا يف ِرا الػّس كاُ لْ برلك عٍد اهلل عتق ٌطاىٛ   الٍاع وَ فطس وٍكي ؾاٟىّا

 ٜ –ذلاك  فقااه    ٔو فسٚ ملا وكٜ وَ ذٌٕبْ بٗن: ٖا زضٕه اهلل فمٗظ كمٍا ٌقدز عما

: اتقٕا الٍاز ٔلٕ بػق متسٚ  اتقٕا الٍاز ٔلٕ بػسبٛ وَ واٞ  -ؾمٕات اهلل عمْٗ ٔالْ
َ وٍكي يف ِرا الػّس لمقْ كاُ لْ دإاشّا عماٜ الؿاسا  ٖإً     أّٖا الٍاع: وَ سٓط

        ْ مةً ارةةٔة    – تصه فْٗ ا٧باداً ٔواَ لفاف يف ِارا الػاّس عىاا ومكاة ميٍٗا
لفف اهلل عمْٗ سطابْ  ٔواَ   -  ّارةنةال ّا٢ماٛ ّرٓقاع مً ارت و ّارؾيا

ٔوَ أكسً فْٗ ٖتٗىّا اكسواْ اهلل ٖإً    كف فْٗ غسٓ كف اهلل عٍْ نكبْ ًٖٕ ٖمقآ 
ْ ْ فٗا ٔواَ بطاع    ٖمقآ  ٔوَ ٔؾن فْٗ زمحٛ ٔؾمْ اهلل بسمحتْ ًٖٕ ٖمقاآ    زمحا

َ الٍاز بطع اهلل عٍْ زمحتْ ًٖٕ ٖمقآ  ٔوَ تطٕع فْٗ بؿ٦ٚ كتم اهلل لْ بساٞٚ و
ثٕاب وَ أ ٝ ضبعني فسٖكٛ فٗىا ضٕآ وَ الػّٕز  ٔواَ   وَ أ ٝ فْٗ فسقّا كاُ لْٔ

 َ ٘ٓ ثقن اهلل وٗصاٌْ ًٖٕ ؽف املإاشٖ ارلةَه ٍةذِ رٔلة٘    – أكجس فْٗ وَ الؿ٦ٚ عم
اريؾا مً عَز رمقاٌ ارتف فَٔا ٍذِ ارضطْر ٍّٕ رٔل٘ م٣ٔ  صةه 

ن  ع   ما لةٔةك اذتضً عً علٕ استةٙ, ؽا ارلَه علٙ ستن  ّيل ست
ٔوَ ت٦ فْٗ آٖٛ وَ القسآُ كاُ لاْ أداس واَ لاتي القاسآُ يف       -ِ علنكارلؾ

نريٓ وَ الػّٕز  أّٖا الٍاع: اُ أبٕاب اؾٍاُ يف ِرا الػّس وفتشٛ فاضألٕا زبكاي  
أُ ٥ ٖ مقّااا عااٍكي ٔأباإاب الااٍرياُ و مقااٛ فاضااألٕا زبكااي أُ ٥ ٖفتشّااا عمااٗكي 
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٘ عةةةا٤ ٣ل مْثْقةةة٘ عارض٣صةةةا رٖ هتيْعةةة٘ مكتفةةة– ٔالػاااٗاطني و مٕلاااٛ
ارةةةةا  ّمةةً افةة٣ ه ّعضةةةف  إؾتّا٤ؽةةفا  ٢ تةةتنكً مةةً ا٢قةةرتاب 

فاضألٕا  –عزراا ارغَز ارغزٓا تقةا ّصاٜلَه عً ارتأثد ّا٢ف٣ل 
. قال علٕ رمةد انتة١ميؽت   (: فقنةت ّقلةت: ٓةا      أُ ٥ ٖطمطّا عمٗكي زبكي

ٖا أبا اؿطَ أفكن   ال: رصْل ا  ما رفقا ا٤عنال وت ٍذا ارغَزل فقة 
 .  ((ا٧عىاه يف ِرا الػّس الٕزع عَ قازً اهلل

ٓيةغٕ ارتعلةٕ وت عةَز رمقةاٌ انتةةارك عةا٤خ٣ق ارفافةل٘        -11
ّا٦ اب انتضتعة٘ ررثز مً را عَز ّٓيةغٕ ا٢عتيةاٛ ارشاٜة  عارطاعةاا    

عةة  ر اٛ  –ارْابة٘ م  ارةةا اا انتضتعة٘ ررثز مً را ّقةت, فْٔاظةف   
علةةةةٙ انتضةةةةتعةاا انتةةةةأثْرٗ  -ةةةةةاا ّتةةةةزك انتةاؽةةةةٕ اثزمةةةةااارْاب

انتْثْقة٘   ّار عْاا ارغزٓف٘ ّانتياباٗ انتْصْم٘ وت رتف ارفقُ ّارة عاٛ  
انتغةةَْرٗ رٔيةةزج ارغةةَز ارفقةةٔا ّقةة  ررقةةٙ ارؾةةاٜه رىْعةةُ عةةً ظَةةزِ  

خةزج ارغةَز ارغةزٓا     إراّرلزس  فةزاٌ خطٔٝاتةُ رّ ختفٔةا اثامةُ ثةه      
عارتد ّارطاع٘ ّارشرةاٗ ارةةةا ٗ فٔيةزج سرةاٗ      ٍّا ٣ٍل ارةٔ  ٓضتقةلُ

 إؾتفطزِ عً ىفضةُ ّرٍلةُ ّٓةطَٔةا رفقةد ستلتةُ فةاٌ مل ْٓبة  ْٓؽةلَا         
فقةد رمتةُ ّضتلتةُ, ثةه      إؾتفقد علة ِ ّاٌ مل ٓةتنكً ْٓرةا ثقة٘ ْٓؽةلَا      

ٓؾلٕ ؽة٣ٗ ارلٔةا عةة  عةشّ  ارؾةةاا ّٓضةت ٓه لارة٘ ارتقةٙ ّارفة٣ا          
عاا مةً ارغةَْر ّا٤ٓةاو عةٔة اع عنةا      مةا عةة  تلكةه ارضةا     إؾتّارؾ٣ا 

عةةةة  انت٣ٍةةةٕ ّاثزمةةةاا  إؾتٓفةلةةةُ عةةةة  اريةةةاظ مةةةً ا٢ىؾةةةزاح 
مةتقةة ًٓ  اىةةُ مةةً مقتقةةٔاا ارةٔةة  ّمتطلةةةاا ارٔةةْو ارضةةةٔ , ّقةة  مةةز  
ا٢ماو استةٙ وت ْٓو عٔ  جبناع٘ ٓقعكٌْ ّٓلةةةٌْ مثةا مةا ىةزٚ مةً      
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اُ اهلل دعن غّس ةٙ  عة  ارياظ وت سماىيا فقال  ه اذتضً عً علٕ است
 ْ ( رٖ مْفةةاع رةنةا ارتلةس ارتةد, ّوت ىَةج ارة٣ ة٘:       زوكاُ وكىازّا ـمقا

اؾٍاٛ   إ أٙ العىن الؿاحل الًٕٗ ٔا٥ضتبا  –أ٥ ٔاُ املكىاز الًٕٗ ٔالطبا  ندّا  
ففاشٔا ٔؽمف أبٕاً  -طاعتْ ٔتقٕآ إ –ٖطتبقُٕ فْٗ لطاعتْ فطبق أبٕاً  -ندّا

فالعذم كن العذام لمكااسك ال٦عام يف الٗإً الارٙ فااش فٗاْ         -أٙ فػمٕا -فخابٕا
ٔلاب فْٗ املبطمُٕ  أوا ٔاهلل لٕ كػف ال طااٞ   -أٙ املطتبقُٕ باـريات–املطازعُٕ 

( رٖ اعتغا اثضةً عفةةا اذتضةً    ٥غت ن احملطَ باسطاٌْ ٔاملط١ عَ اضاٟتْ
ً       ؽعٔعاع تاماع رٔيفةةُ    ّاىؾةزح انتضةٞ عةً اصةاٛتُ ّعؾةٔاىُ رٔة ف  عة

راتةةُ ارضةةْٛ ّارةةةذاب, فٔيةغةةٕ رلنةة١مً ارلةٔةةف رٌ ٢ ٓيضةةٙ ا  ؿتوةةز  
انتةؾةٔ٘ عةا ٓةذرز ا  عارطاعة٘ ّانتتاعةة٘       إؾتعشّ  ٣ٍل ارةٔ  فٔيؾزح 

رةا ٓةْو ٢ ٓةؾةٕ فٔةُ ا  ٢ّ     ٍْ ّٓضت ٓه ٍذا اذتال فاٌ عٔ  انت١مً 
ً كن ٖٕرمد انتة١ميؽت   (:    ٕٓقؾز وت ّابف مً ّابةاتُ ّرنا قال عل

 ( .٥ ٖعؿٜ فْٗ اهلل فّٕ عٗد
رخةدٗ نتةً ؽةاو عةَز رمقةاٌ فةة را وت رثيةاٛ         ّب٘ تةذرزٗ  -12

ارغَز ّعة  مقٕ رٓاو ميُ تمَز علُٔ يثار ارؾْو ارزّلٔ٘ ّتة ّ رىةْار  
ا٢مضاك ارقلةٔ٘: فلٔغكز ا  صةعاىُ علٙ ٍذِ اريةن٘ لٔ  فز  علُٔ 

مة   –ٍّٕ عةةا ٗ   ص٣وا٨عةا ٗ عمٔن٘ مثا ارؾٔاو ّبةلَا مً ررراٌ 
قةاٍزٗ وت ا٢ىضةاٌ رقةْاِ ّراصةزٗ رضةطِْ       -ما فَٔا مً ارةياٛ ّا٢مضةاك 

ارذٖ ٍْ مؾةٔ ٗ ارغةٔطاٌ رةةٔة  ارةزلتً ّميةُ تيةةة  ارتطآةا         -ٍْاِ
كان سطاٍٛ بعػاس    ّرٔتةذرز قْرةُ صةةعاىُ وت اذتة ٓ  ارق صةٕ        -ّا٢ثاو
غّٕتْ ٔطعاواْ   -الؿاٟي أٙ ٖرتك–ضبعىاٟٛ قعف إ٥ الؿٗاً إمنا ٖرز  إ أوجاهلا 

( ّرٔتفكز انت١مً ارؾاٜه مً زتزٓاا ٔغسابْ ٧دم٘ فالؿًٕ ل٘ ٔأٌا أدصٙ بْ
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رل اث ا٦خزٗ ّرٍْال ارتعقٔس ّاذتضاب وت عامل ارقة  ّارة سخ ّوت   
عامل اذتضاب ّارقٔام٘ ّعضٙ رٌ ٓكٌْ تفكزِ صاع٘ مً صاعاا عةَز  

ٛ ٔتفكس ضاعٛ لري وَ عبا ٚ ضاب   ارؾٔاو   إؾت  اعٔةاع علةٙ ارقةزب   (( عني ضاٍ
ا  ّ ّاو اذتال ارؾاو ارضةٔ  عي  ا  ٢صٔنا ٍّةْ وت لةال ارؾةٔاو    

 إؾتفكةز انتشعةْر   تاركاصز رلقْٚ ّارقاٍز رلَْٚ لٔ  ٓكٌْ اىقةناو ار 
اذتال انتذرْر م١ثزاع فةاع٣ع وت ارقلةف ّارةزّا م١رة اع رلةشقتة٘ ّا٢را ٗ      

ا انتغفةةزٗ رلةةذىْب  علةةٙ اصةةتنزار ارطاعةة٘ ّابتيةةاب انتةؾةةٔ٘ ّحتؾةةٔ    
انتافٔ٘ ّعَةذا ٢ ٓكةٌْ ٓةْو ؽةْمُ رٔةْو فطةزِ عةا ٓكةٌْ ٓةْو ؽةْمُ           
خةةداع مةةً ٓةةْو فطةةزِ ّمةة١ثزاع وت حتضةةؽت لارةةُ عةةة  فطةةزِ ّخةةزّج عةةَز 

 ؽٔامُ. 
ّعتلةْ رةٕ اٌ رخةته عانتضةك تةذرزٗ علْٓة٘ وت ٍةذا انتقةاو رّاٍةا          

عةاِ  لفٔ ِ ارضوا  سًٓ ارةاع ًٓ  علٕ عً اذتضؽت عً علٕ( اىُ مسة  ر 
ٖإً  كاُ  إذاقةَه عقْرُ:  اراٌ عت ث ارياظ ّغت ثُ عً رعُٔ  علٕ( ّعت

أٙ فس َٖ عَ كن غ١ وجان  –ع وَ سفسِي عص٥ّ بّىا اٍالقٗاوٛ بعح اهلل تعا  ال
يف ؾعٗد ٔاسد ٖطإبّي   -أٙ فس َٖ وَ الجٗاب ٔعَ الػعس -دس ّا وس ّا–البّاٟي 

يف احملػاس فريكام بعكاّي بعكاّا     الٍٕز ٔػىعّي  ال مىٛ ستٜ ٖقفٕا عماٜ عقباٛ   
ٖٔص محُٕ  ٌّٔا فٗىٍعُٕ وَ املك٘ فتػتد أٌفاضّي ٖٔكجاس عاسبّي ٖٔكاٗق بّاي     

ِٕٔ أٔه ِٕه واَ أِإاه ٖإً    ( قال:  أوٕزِي ٖٔػتد قذٗذّي ٖٔستفع أؾٕاتّي
القٗاوٛ فٗػسف اؾباز تعا  عمّٗي وَ فٕ  عسغْ يف  ٦ه وَ امل٦ٟكٛ فٗأوس ومكاّا  

 ٙ فّٗي: ٖا وعػس اـ٦ٟق اٌؿتٕا ٔاضتىعٕا  فٍٗا ٙ اؾباز فٗطىع وَ امل٦ٟكٛ فٍٗا
آلسِي كىا ٖطىع أٔهلي فتٍكطس أؾٕاتّي عٍد ذلك ٔؽػاع أبؿاازِي ٔتكاطسب    

املٍا ٙ ِٕٔ ٌاسٗاٛ  ٔ  -ٌاسٗٛ الؿٕت إ ٖٔسفعُٕ ز٣ٔضّي  فساٟكّي ٔتفصع بمٕبّي
مإ اؾبااز املٍاا ٙ    القدع ٔاؾربٔت  أٙ تتٕدْ ذٔاتّي بتىاوّا ٔعىدٚ أعكاّٟا 

  فعٍد ذلك ٖقإه الكاافس:   إ  الداع٘وّطعني  -لاٟفٛ وَ دربٔتْ غاعسٚ بع ىتْ
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ِرا ًٖٕ عطري فٗػسف اؾباز تعا  ذكسٓ اؿكي العده عمّٗي فٗقإه: اٌاا اهلل ٥   
الْ إ٥ أٌا اؿكي العده الرٙ ٥ هٕز  الًٕٗ أسكي بٍٗكي بعدل٘ ٔبطط٘ ٥ ٖ ماي  

لر لمكعٗف وَ القٕٙ عقْ ٔلؿاسم امل مىاٛ بامل مىاٛ   آ ًلٕٗالًٕٗ عٍدٙ أسد  ا
 إ أٙ ٖألر لمى مًٕ وَ  املْ سطٍاتْ ٖٔعطّٗا –القؿاف وَ اؿطٍات ٔالط٠ٗات 

ٔأثٗم عماٜ اهلباات    -امل مًٕ أٔ ٖألر وَ ض٠ٗات امل مًٕ ٖٔصٖدِا عمٜ ض٠ٗات  املْ
 و مىاٛ ّٖبّاا   ٥ٔ هٕش ِرٓ العقبٛ الًٕٗ عٍادٙ  ااي ٧ٔساد عٍادٓ و مىاٛ إ٥     

ٔآلر لْ بّا عٍد اؿطااب  -أثٗم عمٜ ِبٛ و مىتْ ل املْٙ أ -ؾاسبّا ٔأثٗبْ عمّٗا
بّا يف الدٌٗا ٔأٌا غاِد لكي عٍد وَ  مىكي ٔت٦شوٕا اّٖا اـ٦ٟق ٔاطمبٕا و املكي 

بّا عمّٗي ٔكفٜ ب٘ غّٗدّا  فٗتعازفُٕ ٖٔت٦شوُٕ فا٦ ٖبقاٜ أساد لاْ عٍاد أساد       
واَ  –ْ بّا  فٗىكجُٕ وا غاٞ اهلل فٗػتد ساهلي ٖٔكجس عسبّي إ٥ لصو و مىٛ أٔ سق

ٖٔػاتد نىّاي    -غدٚ املٕبف ٔ ّٕز امل اي ٔاغت اه ذممّي ب مىّي يف عاي الدٌٗا
وٍْ برتك و املّي  -أٙ اـ٦ف–ٔتستفع أؾٕاتّي بكذٗر ددٖد فٗتىٍُٕ املخمـ 

 ٖطىع آلاسِي كىاا   ٧ِمّا  ٖٔطمع اهلل تعا  عمٜ دّدِي فٍٗا ٙ وٍإ  وَ عٍد اهلل
  ٖطىع أٔهلي: ٖا وعػس اـ٦ٟق اٌؿتٕا لداع٘ اهلل تعاا  ٔامسعإا  اُ اهلل تعاا   

تتٕاِبٕا فتٕاِبٕا  ٔاُ ي تتٕاِبإا ألارت لكاي     ٖقٕه: أٌا الِٕاب اُ أسببتي أُ
بعكاّي     فّٗام ٔتصامحّي ئقٗق وطمكّمب املكي فٗفسسُٕ برلك لػدٚ دّدِي 

مما ِي فْٗ ٖٔبقٜ بعكّي فٗقٕه: ٖاا زب و املٍاا أع اي    و املّي زداٞ أُ ٖتخمؿٕا 
وٍاا  واَ تمقااٞ العاسؽ: أٖاَ زقإاُ لااشُ اؾٍااُ دٍااُ           فٍٗا ٙوَ أُ ٌّبّا  

س ٔع بؿسّا وَ فكاٛ مباا فٗاْ واَ     الفس ٔع ؟ فٗأوسٓ اهلل تعا  أُ ٖطمع وَ الف
واَ   فٍٗا ٙ وٍا  ًالٕؾٗف ٔاـدٌٗٛ ٔاـدً  فٗطمعْ عمّٗي يف سفافٛ القؿس ا٩

ِرا القؿس  فريفعُٕ  إ عٍد اهلل تعا : ٖا وعػس اـ٦ٟق ازفعٕا ز٣ٔضكي فاٌ سٔا 
وٍا  وَ عٍد اهلل تعا : ٖا وعػس اـ٦ٟق ِارا لكان    ٙز٣ٔضّي فكمّي ٖتىٍآ  فٍٗا 

داٍيت  ااي    إ وَ عفا عَ و٤وَ  فٗعفٕ كمّي إ٥ القمٗن  فٗقٕه تعا : ٥ هإش  
و مىاٛ ستاٜ ٖألارِا وٍاْ عٍاد       ٓسد وَ املطمىني عٍاد ٌازٙ  اي ٧ إ ٥ٔ هٕش 

العقباٛ   إ اؿطاب  أّٖا اـ٦ٟق اضتعدٔا لمشطاب ثي ىما٘ ضابٗمّي فٍٗطمقإُ    
ثاي   -عسؾاٛ اؿطااب  –العسؾاٛ   إ بعكّي بعكّا ستٜ ٍٖتّٕا  -أٙ ٖدفع–فٗكس  

ٌٔؿابة املإاشَٖ ٔاسكاس الٍبٗإُ      -أٙ ؾشف أعىاه اـ٦ٟاق –ٌػست الدٔأَٖ 
ٞ لٗػّد كن اواً عمٜ أِن كن عاملْ باٌْ باد بااً فاّٗي باأوس اهلل تعاا       ٔالػّدا
كااُ   إذاضبٗن اهلل تعا   فقاه لْ زدن وَ بسٖؼ: ٖا اباَ زضإه اهلل    إ ٔ عاِي 
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لمسدن امل٤وَ عٍد السدن الكافس و مىٛ أٙ غ١ ٤ٖلر وَ الكافس ِٕٔ وَ أِن الٍاز؟ 
وَ ض٠ٗاتْ بقدز وا لْ عمٜ الكافس   فقاه لْ عم٘ بَ اؿطني )ع( ٖطسح عمٜ املطمي

ْ –بكفسٓ عرابّا بقدز وا لمىطمي ببماْ  فٗعرب الكافس بّا وع عرابْ  واَ   -أٙ اػاِا
و مىتْ  فقاه لْ القسغ٘:  فاذا كاٌة امل مىٛ ملطمي عٍد وطمي و مىٛ كٗاف ٤ٖلار   
و مىتْ وَ املطمي؟ باه: ٤ٖلر لمى مًٕ وَ ال اي وَ سطٍاتْ بقادز ساق امل مإً    

ا  عمٜ سطٍات امل مًٕ  فقاه لْ القسغ٘: فاُ ي ٖكَ لم اي سطٍات؟ بااه: اُ  فتص
ي ٖكَ لم اي سطٍات فاُ كاُ لمى مًٕ ض٠ٗات ٤ٖلر وَ ض٠ٗات امل مًٕ فتصا  عمٜ 

 اركلٔين وت  اركاوت( .  ا٨ص٣و( رّاِ ثق٘ ض٠ٗات ال اي
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 تسى اهلل انرمحٍ انردُى
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ِٟ اْسَزَؽبَق ِاَْ٘٭٣ِ َسِج٭اًل٦َِّ٘ٙ  َٜ  ٣ِ َل٩َٙ ا١َّ٘بِس ِؽظُّ اَْ٘جْ٭ِذ 

َٟ ِٝ٭ ِٟ اَْ٘مبَ٘ َّ اهلل َو٫َ١ِ َل ٌَِب ٍََر  َٔ  َٟٜ ٦َ) 
ٍذِ ادتنل٘ ٍٕ اريؾا ارثةاىٕ مةً ا٢ٓة٘ ارضةاعة٘ عةة  ارتضةةؽت مةً         -1

صْرٗ ال عنزاٌ , ٍّٕ صةْرٗ م ىٔة٘ مفؾةل٘ ّمةً قةْال ارضةْر ارة         
ً  عئت عةٔاٌ اؽْل ّتزرٔشٍةا وت ىفةْظ انتضةلنؽت عةة  رٌ إصةتقز       ارة ٓ

ّانتضلنؽت وت انت ٓية٘ ّتزرةشا  عةاٜنَه مقة اراع مةا ّثةةت        ا٨ص٣ومز ر
وت قةةال ارة ٓاىاا ارضةاعق٘ ّوت     ّّبةْ  رةةد    علٙ ا٤ر   ًٓ رٔاٌلر

مقاعةةا ّبةةْ  اٍةةا اركفةةز ّا٢عةةزاك , رنةةا عئةةت ٍةةذِ ارضةةْرٗ عةٔةةاٌ  
٣قُ ارفافةل٘ ارة  راىةت مةً مسةاا      ر ًٓ ّالكامُ ّاخاعة  فزّ  

 اٌ ٍذا ارة ًٓ إمتة ا    إؾتٍذا ار ًٓ اذتئا , ّاعارا وت عة  آاتَا 
وت  زّ :رةة ٓاىاا ارضةةنآّ٘ ّانتلةةا ا٢ ٔةة٘ وت ا٢ؽةةْل ّوت ارفةة  ارةةتلكه 

ٓةة٘ ا٦تْلٔةة ِ ّافكةةارِ ّوت اؽةةْل الكامةةُ ّاصةةط تغةةزٓةاتُ , ٍّةةذِ  
ارةةةاو ارزاعةة  عةةة  ٍوةةزٗ ارغةةزٓف٘ مةةً تلكةةه ا٢ٓةةاا اركزقتةة٘ ىشرةةت وت  

ارزصْل  ـ( ّ شّٗ ال  , ٍّٕ تةؽت ّف  اذتج علٙ ارةةا  ّتغزٓ  
ّبْعةةُ علةةٙ ا٢ىةةاو , ّاذتةةج عةةزٓة٘ مسآّةة٘ ّفزٓقةة٘ ا ٔةة٘ صةةامق٘       

علُٔ ارض٣و  –تْافقت علَٔا ار ٓاىاا ارك ٚ مً عز  خلٔا ارزلتً 
٣ٗ رتداا علُٔ ّارُ افقةا ارؾة  از  خام اريةْاا ّرصْل ّلتٙ ع –

َّكبرِ ّارض٣و   َٟ ٦َاْ٘ ٍِ٭ ْْ ِث٫ َشْ٭ئًب ٦ََؼ٥ِّْر َثْ٭ِز٫َ ِ٘ٙؽَّبِر َٞ اَْ٘جْ٭ِذ َأٞ َّ٘ب ُرْتِر َٕب َٜ  َٛ َْ َث٧َّْأ٠َب ِِ٘بْثَرا٤ِ٭ َٟ ٦َِا ِٝ٭

 َِ َّككِك ا٘سُّككُغ٧ ِٜكك    *٦َا٘رُّ  َٟ ٍِٜر ٬َككْؤِر٭ ِّ َظككب ُٔكك ََِعككبً  ٦ََلَٙكك٩   َْ ٌِكك٫ ا١َّ٘ككبِس ِثككبَْ٘ؾظِّ ٬َككْؤُر٧  ِّٞ ٌَككَظ ٦ََأ  ِّ ُٔكك  ٟ

 ٍُ ِٝ٭ك , رّٚ ارةَٔقٕ وت صييُ عً ل  ا٢م٘ عةة ا  عةً    27-26( اذتج: َل
عةاظ  ر ( قال :  نتا فز  اعزأٍه علُٔ ارض٣و مً عياٛ ارةٔت , قال : 
رب قة  فز ةةت , فقةةال : ارٌ وت اريةاظ عةةاذتج , قةةال : ٓةارب ّمةةا ٓةلةةذ    
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, ّقةة  الةةتفي  (ؽةةْتٕ , قةةال : علٔةةك ا٢راٌ ّعلةةٕ ارةةة٣  ّا٢عةة٣و  
عغزٓة٘ اذتج انتغزرؽت ميَه فق٣ع  عً ارقل٘  ا٨ص٣وارةزب قةا  عْٗ 

فةٌْ لْرةُ ,   ْارةٔةت ارغةزٓا ّٓط   إؾتاذتيفاٛ انتْل ًٓ فكاىْا عتوةٌْ  
عةزٓة٘   إؾتفَٕ عزٓة٘ علٔا متْراث٘  ٓياع ّهتت ٗ تارغتاع مً سمةً ارتلٔةا   

  –ؽلْاا ا  علَٔه اكتةؽت  –ارتام ادتلٔا 
( : عكضز اذتاٛ لضف ارقزاٛٗ انتةت ٗ انتغةَْرٗ , ّارلفمة٘   البٗة سر  -2

مؾ ر ارفةا  لج(  عتج( ؿتةيٙ  قؾ ( ّارةٔت ريآ٘ مطلق٘ متةارفة٘  
عً عٔت ا  انتيؾْـ ّرةةتُ انتغزف٘ ّارا اقلقت ٍةذِ ارلفمة٘ عية     

ْىةُ ّٓقؾة ّىُ   ارةٔت انتةَْ  ارذٖ عتو إؾتانتضلنؽت اىؾزفت ا٢رٍاٌ 
رُ ّارؾ٣ٗ عاجتاٍُ , ّلج ارةٔةت ٓةةين ارقؾة  ارٔةُ ٢ اٛ     عارطْاح لْ

 انتياصك انتيؾْؽ٘ انتةزّف٘ عي  انتضلنؽت .
اظ( انتتق مة٘  ( : ٍذِ ا٢رفاظ ع ل تاع  ركلنة٘  ارية  ع الْٗ ضب٦ّٗاوَ اضتط 

ارةٔةت   إؾتةين : ق ر , ّ  صة٣ٔع( تةين قزٓقةاع رٖ مْؽة٣ع   ّ اصتطا ( ٓ
ةٔا ارٔةُ لٔيٝةذ : ارقة رٗ علةٙ ارْؽةْل      ارغزٓا , ّمةيٙ اصتطاع٘ ارضة 

ارةٔةةةت ٢ اٛ اذتةةةج  ّاتٔةةةاٌ  مياصةةةكُ , ّانتضةةةتطٔ  ٍةةةْ انتقؾةةةْ      إؾت
 عا٢ظتاب ّا٢رشاو عاذتج .

عْ  ّا٢ىكار عة  ارةلةه عارغةٕٛ , ٍّةذا ٍةْ     ( اركفز ٓةين ادتٔوَ كفس 
انتةيٙ ا٢ؽلٕ ٍّْ ارؾعٔ  ّٓةة  ارا ٗ انتةيٙ انتؾطل  وت ارفقُ فاىةُ  

 عقزٓي٘ ّعاٍ  . ٢٢عتنا علُٔ رفي ارقزاٌ ارضاعس إ ٣ا لا ثاؽط
ٍذِ ا٢ٓ٘ ارغزٓف٘ عؾٔغ٘ ادتنلة٘ ارت ٓة٘ ّمزرةة٘ مةً مةتة ر متةأخز        -3
 ضف انتقؾْ  ارةْاقةٕ ّانتةزا     –( ّخ  متق و   ( ركيَا سر البٗة 
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عؾ   جت ٓ  تغزٓ  اذتةج وت  ٍٕ تيغٕٛ ارْبْب ّ –ادت ٖ ّا٢ؽلٕ 
مةً اصةتطا     –ذتئا , ّوت زتال فزفُ ّاظتاعُ علٙ ارياظ ر ًٓ ااٍذا 

 ارةٔت ذتزاو ّلوُ ّا اٛ مياصكُ انتةَْ ٗ . إؾتميَه صة٣ٔع 
  ( ثاعتةةا علةةٙ   ٔةةاعإ ٍةةذِ ا٢ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ تةتةة   لةةج ارةٔةةت( ّابةةةاع  

انتضةةتطٔ  ارقةةا ر , ّعَةةذا ىطقةةت عةة ٗ مةةً ا٢ٓةةاا ارغةةزٓف٘ ّارزّآةةاا  
ررزٍةا عةة  اعةتَار     إؾتؾعاا ارؾةزعت٘ ٢ّلابة٘   انتتْاتزٗ اركزقت٘ ّار

ّعةة  رْىةُ عنة ٗ مةً عنة        انتضةلنؽت فزٓق٘ اذتج ّرٓةْ  ّبْعةُ عةؽت    
ارغةزٓا , ّقة  اعتة ا ٍةذِ      ا٨صة٣و ار ًٓ اذتئا ّررياع مً اررةاٌ  

ا٢ٓةة٘ ارغةةزٓف٘ مةةً رفةةز عَةةذا ارْابةةف ّبعةة ِ ّاىكةةزِ فةةاراع عيفضةةُ    
رغةةدِ ّا   ةةين عةةً  راعّمييزقةةاع وت صةةلك ادتالةة ًٓ , ٢ّٓكةةٌْ فةةا

 تَه ّلوَةه , فنةً بعة  اذتةج     اقةاعتَه ّعةة   إؾتارةانتؽت  د ستتاج 
ّاىكةةز فزفةةُ ّّبْعةةُ عةةة  علنةةُ عاريةة اٛ ا٢ ةةٕ ّعةةة  اق٣عةةُ علةةٙ   

ىفضةُ ّا   ةين عةً     إؾتا٢راٌ ارزعْعٕ عْاصط٘ اعةاظه صةفزاُٜ اصةاٛ    
لْاتَه ٍةةه ستتةةابٌْ ارٔةةُ صةةةعاىُ ّاؾت قةةةْل قاعةةاتَه ّؽةة  ّارةةةانتؽت 

رطافةُ ارتكْٓئة٘ ٍّةْ صةةعاىُ     مة  ِ ّر  إؾتّلوَه رنةا ٍةه ستتةابٌْ    
ارغةةين انتطلةةس , ّقةة  ّر  وت عةةة  ارزّآةةاا ارؾةةعٔع٘ تفضةةد قْرةةُ      

ؽعٔ  رلكفةز ركةً    ٍذا تفضدّصةعاىُ  ّمً رفز( :  ٓةين مً تزك( 
ٍةْ ادتعةْ     –وت اؽةا ّفةةُ    –٣سو مةياِ ا٢ؽلٕ فاٌ مةيٙ اركفز ع

نتةيٙ ٣ٓسو اررتك ٢ّٓيفك عيةُ اعة ا , ار   اعله ثةْتُ , ٍّذا ّا٢ىكار نتا 
 ادتال  رغٔٞ ٓيكز ثةْتُ ٢ّعتقس ّبْ ِ عا ٓرتك فةلُ .
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ت عزٓة٘ اذتةج علةٙ كتٔة  اريةاظ انتة١ٍلؽت      تثةٍذِ ا٢ٓ٘ ارغزٓف٘ ر -4
     ّ ارؾةةةٔاٌ   ٌرلتكلٔةةا ّارؾةةاذتؽت رتْبةةُ ارتطةةاب ٍّةةه ارةةةارغٌْ  

طٔةٌْ ارقةا رٌّ  ٌّ انتةةذّرًٓ , ثةه قة      ّارةق٣ٛ  ٌّ اساىؽت ّانتضةت 
اقلقت ا٢ٓ٘ رفمتَا  مً اصتطا  ارُٔ صةة٣ٔع( ّاصرتصةلت رلنتَةا فلةه     
تةؽت خؾْـ اصتطاع٘ ٢ّىْ  ق رٗ فتفضز عةنْمَا ّاق٣قَا ّصةةتَا  

رْاٌ ارق رٗ ار   ا  خارة٘ ّارتةةاا عَةذِ    ا  ا٢صتطاع٘ ّرّتغنا اىْ
ج ّفزفةةُ علةةٙ ا٢صةةتطاع٘  ارغةةزٓة٘ انتفزّفةة٘ ّٓتْقةةا ّبةةْب اذتةة  

انتطلق٘ ارغامل٘ دتنٔ  ادتَةاا ار اخلٔة٘ ّاريةْالٕ انتزتةطة٘ عةا اٛ ٍةذِ       
ياصف ذتارُ قٔل٘ فةرتٗ  ارفزٓق٘ مثا ارق رٗ علٙ حتؾٔا ارشا  اركاوت انت

ّىمةد ا٢صةتطاع٘ ريفقة٘ ارةٔةال قٔلة٘       -رٍاعاع ّىش٢ّع ّآاعةاع -صفز اذتج 
ٓةين  –انتكي٘ علٙ تْفد ارزالل٘  فرتٗ ارغٔاب عً ارةٔت ّارةنا , ّعةُ

ٍّكةذا تكةٌْ رةُ     –انتْاف  انتغزف٘ ّانتغاعز انتكزم٘  إؾتّاصط٘ اريقا 
 اٛ رةةُ ارتيقةةا عةةؽت انتغةةاعز انتق صةة٘ ٤   قةة رٗ وت ارةةة ٌ ٓتٔضةةز   ّؽةةع٘ 

 رّعوةةةش  رّانتياصةةةك ارْابةةةة٘ ّمةةةً  ٌّ مةةةز  ٓةٔةةةس عةةةً ا اٍٛةةةا  
َا ا٢مةً ّارضة٣م٘   لار٘ خاؽ٘ ٓفق  مة رّعٔيْخ٘ ـتي  عً هتارصتَا 

لزج عة ٓ  قتية  عةً     رّوت انتغاعز ّمً  ٌّ فزر ارٔ   رّوت ارطزٓس 
متاعةةة٘ اريضةةك , ّلٔيٝةةذ رةةْ ّبةة ا عةةة  ٍةةذِ       رّمْاؽةةل٘ ارضةةفز  

ا٢عةةذار ا٢رٔةة ٗ اريافٔةة٘ ر٣صةةتطاع٘ ّارقةة رٗ ّرةةْ مةةً عةةة  ىْالَٔةةا   
 ا اٛ انتياصةةك رّانتغةةاعز  إؾتّبَاتَةةا ار خٔلةة٘ وت انتيةة  مةةً ارْؽةةْل   

اّبةةةت اىتفةةاٛ فزٓقةة٘ اذتةةج م١قتةةاع لتةةٙ ٓةةشّل انتةةاى  ّجتتنةة  بَةةاا  
ارق رٗ ّتته ىْالٕ ا٢صتطاع٘ فٔتعقس ارْبْب ّجتف انتةا رٗ ّعتةزو  
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 ا٨صةة٣وارتضةةْٓا فةةاٌ اذتةةج فزٓقةة٘ عمنةةٙ ّمةةً  عةةاٜه   رّارتةةاخد 
ٌ ّاخةز  ّتَةا  رّقؾز فٔةُ   رّفٔةُ  ًّاصط ارت ًٓ ّم ا٨قتاٌّارراٌ 

 رّرُ م  ق رتُ علٔةُ ّاصةتطاعتُ رةُ مةاا َْٓ ٓةاع       لتٙ ماا ٍّْ تارك
( آَةةا انتضةةلنٌْ انتتنْرةةٌْ   اهلل إ ففااسٔا ٢ مضةةلناع ستنةة ٓاع    ىؾةةزاىٔا

,  50( ارةذارٓاا: اٌ٘ لكي وٍْ ٌرٖس وبنيارقا رٌّ ّلوْا   عٔت رعكه  
 ا٨صةةة٣وىؾةةةارٚ ميعزفةةةٌْ عةةةً عةةةزٓة٘  ر٢ّّ ـتْتةةةْا ّاىةةةته َٓةةةْ  

, ّالذرّا اٌ ٓكٌْ صةفزره رلضةٔال٘ عةا     اٌا٨قتخاربٌْ عً  عام٘ 
 ابةلِْ رلقزع٘ مً رب ارزلت٘ .

 ةٕ ضتةْ مْافة  مةٔية٘ ّمغةاعز ستة  ٗ  ارة٘ شتؾْؽة٘         ّاذتج صةفز إ 
ّرٔفٔةة٘ مةزّفةة٘ ٢ اٛ مياصةةك مةَةةْ ٗ عيةة  انتضةةلنؽت متةارفةة٘ رةة ٚ       

عةةْال ّرّ ارقةةة ٗ ّرّ اذتوةة٘   –انتةة١ميؽت وت اعةةَز اذتةةج ّا٢عتنةةار   
ا٢رةاب قؾْر ارةقةْل ّانتة رراا عةً     ٖمً ارْاف  رذّ, ّ -اذتزاو 

ا راك ـتاو ارضز ّرنال اذتكن٘ وت اظتاعُ ّارشاو ارةةا  عا اُٜ ّرذا رةاٌ  
ز ةة٘ مة٢ِْ   امتثال امةزِ  رة٣ٔع علةٙ اىقٔةا  ارةةة  ٢مةز رعةُ ّاىؾةٔاعُ ر        

رك عة  ا٢صزار ّرْ ؿتةْى٘ عٔةاٌ ا٢خٔةار ,    ىُ ق  تر ٢ّعز  عارُٓ , إ
فا  مً آاا اركتاب ارةشٓش ّرّآاا ارضي٘ انتطَزٗ ّمً م٣لم٘ ّانتضت

ٌ ارةةا اا انتغةزّع٘  ارّْر  وت عزٓة٘ اذتج ّوت  دٍا مً رزتنْ  ما 
رارؾةة٣ٗ ّارشرةةاٗ ّارؾةةٔاو : اٌ ارغةةز  ا٢قةة ظ ارا  تكنٔةةا اريفةةْظ 

ّارقةٔه   ّ٘ارّاا انتتةة ًٓ ّتزقٔ٘ ّبْ ٍه ضتْانتةاىٕ ارزّلٔة٘ ارفافةل  
٘ ارضةةامٔ٘ , ّاٌ ارةة ًٓ انتقةة ظ قؾةة  تقْٓةة٘ بْاىةةف ارةةزّا    ا٢خ٣قٔةة

 تزرٔةش ارتؾةْر   ّافةاح بْاىف ارة ٌ ّر ف وت تغزٓةاتُ ارةةا ٓ٘ وت
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ثداا انتا ٓ٘ ّارتْبَاا ار ىْٔٓ٘ اثق٘ عا ّرعه ا٢خزّٖ ّلضز ارتأ
متطلةةةاا ارةةزّا مةة  مغةةتَٔاا ارةةة ٌ , ثةةه ارةةةةا اا عؾةةْرٗ عامةة٘                 

تكضةف ارةقةا ّارةزّا رّىقةاع ّىةْراع ّرنةا٢ع        –ارةنةزٗ  ّميَا اذتج ّ –
ّتةيدِ  ّتكغا عةً عنةٙ ارقلةف     ا٨قتاٌّتؾقا ادتضه ّارة ٌ عزّا 
 ةزاق وت انتغةتَٔاا ّانتا ٓةاا ّارز ةةاا     عيْر ارزلتً ّتشرٔةُ مةً ا٨  

ارغةةَْاىٔ٘ ّتغةةاوت ارةةيفط ارةاقئةة٘ مةةً ارةقةة  ّا٢مةةزا  ّمةةً رراٜةةا 
٘ عامة٘ ّلكنة٘ عةامل٘ ّبةزٗ ّاصةة٘      ارؾفاا ّا٢خ٣ق ... ٍّذِ بَ

ظتئَةةا ارةةةةا  مةةً ارتةةةة اا ّٓضتعؾةةلَا ارتقةةاٗ مةةً ارقزعةةاا , ّرةلةةَا  
ا  ح ا٢قؾٙ ّارغز  ا٢مسةٙ مةً تغةزٓ  كتٔة  ارةةةا اا ّميَةا       
عةا ٗ اذتج ّارةنزٗ ّار  عزعت رفْاٜ  ّمياف  عامة٘ ّخاؽة٘ ٍّةذِ    

لكةه ارفْاٜة  ّانتيةاف     ارفاٜ ٗ ارةام٘ ا٢تٔ٘ مً كتٔ  ارةةا اا ٍٕ مً ت
لٗػّدٔا وٍاافع  ار  ٓغَ ٍا اذتاج وت لوُ ّٓكضةَا انتةتنز مً عنزتُ  

رقاؽ  ذتج عٔت ا  اٌ ٓةذل قؾارٚ ا, فٔيةغٕ رلياصك  28( اذتج:هلي
بَ ِ ّ آ٘ ب ِ وت عَْ  مياف  لوُ ّحتؾٔا فْاٜة  ىضةكُ ارزّلٔة٘    

ا ىفضةُ ّتشرٔة٘   ؽة٣ ّارقارف, ّعتاّل ق ر امكاىةُ إ ّادتض ٓ٘ : ارقلف 
قلةُ ّختلٔؿ عاقيُ ّىْآاِ مً ارغَْاا ّارز ةاا ارغةٔطاىٔ٘ رتةيةكط   

 علُٔ اىْار ارزلتً ّفْٔفاا انتياٌ ّعزراا ارزفْاٌ . 
ّب٘ مياف  خاؽ٘ عاذتج ّعةقَا شتتؿ عةة  ا٢فةال ّاريضك 
ّق  ٓتْؽا ارةقا ّا راك عةقَا ّـتٔٔش باىف ميَا ىغةد ارَٔةا فةنً    

مةً   فةةال ارةنةزٗ مضةتن اع   ٔ٘ عية  ارتةةز  نتياصةك اذتةج ّر    ا٢ت اريقاا
ارةةس اثن ٖ ّاريْر ا٢لت ٖ , ّىق و ٍيا كتلتؽت ّىةْرًٓ علةْٓؽت :   
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ال اٍنا ما رّٖ وت ىَج ارة٣ ة٘ عةً علةٕ امةد انتة١ميؽت   (وت خطةة٘       
ٔفسض عمٗكي سر بٗتاْ اؿاساً الارٙ    ٓتةز  فَٔا رغزٓة٘ اذتج ّلكنتُ  

أٙ ٖفصعإُ   –هلُٕ الٗاْ ٔلإٓ اؿىااً    ٔزٔ  ا٥ٌعاً ٖٔأٖس ٌْٔ دعمْ ببمٛ ل٦ٌاً 
ٔدعماْ ضابشاٌْ ع٦واٛ لتٕاقاعّي لع ىتاْ       –الْٗ ٖٔعكفُٕ عمْٗ عكٕف اؿىاً 

مجاعٛ مسعٕا ٌداٞ اـمٗن )ع( ٔبم اتّي   –ٔاذعاٌّي لعصتْ ٔالتاز وَ لمقْ مساعّا 
ا وٕابف اٌبٗاْٟ ادابٕا الْٗ  عٕتْ ٔؾدبٕا كمىتْ ٔٔبفٕ – عٕٚ اؾمٗن ضبشاٌْ 

 –ٔتػبّٕا مب٦ٟكتْ املطٗفني بعسغْ وسشُٔ ا٥زباح يف وتذس عبا تْ ٖٔتبا زُٔ 
٦ً عمىااا عٍاادٓ وٕعااد و فستااْ   دعمااْ ضاابشاٌْ ٔتعااا  ل٦ضاا  –أٙ ٖتطااازعُٕ 

ْ  ٔلمعاٟرَٖ سسوا ٔفسض  –رٖ سٓارتةُ   –( سذْ ٔأدم سقْ ٔكتم عمٗكي ٔفا تا
َّ اهلل َو١ِك٫َ     ٣ِِّٙ٘٦َ َل٩َٙ ا١َّ٘فقال صةعاىُ :   ٌَكِب ٍَكَر  َٔ َٜكٟ  ِٟ اْسَزَؽبَق ِاَْ٘٭٣ِ َسِج٭اًل ٦َ َٜ بِس ِؽظُّ اَْ٘جْ٭ِذ 

َٟ ِٝ٭ ِٟ اَْ٘مبَ٘   ( .َل
ّثاىٔةة٘ ادتنلةةتؽت اريةةْراىٔتؽت مةةا رّٖ عةةً علةةٕ ارزفةةا   ( وت     

اهلل عص ٔدن  إ عمٛ اؿر : الٕفا ٚ رتاب خطُ رةة  ارفقَاٛ مً ت٣مذتُ  
ٌ     وَ كان واا ابا    ٔطمم الصٖا ٚ ٔاـسٔز ملاا   فّارتف العباد   تاٟباّا مماا وكاٜ وطاتأ

ٖطتقبن   وع وافْٗ وَ الساز ا٥وٕاه ٔتعم ا٥بداُ ٔا٥غت اه عَ ا٥ِان ٔالٕلاد   
ٔس س الٍفظ عَ المرات   غالؿّا يف اؿاس ٔالارب  ثابتاا عماٜ ذلاك  اٟىاّا   واع        

ٍافع ؾىٗع وَ يف اـكٕع ٔا٥ضتكاٌٛ ٔالترلن   وع وا يف ذلك ؾىٗع اـمق وَ امل
 ( .غس  ا٥زض ٔنسبّا ٔوَ يف الرب ٔالبشس ممَ ور..

٘ ٓتْقةا امتثا ةا   ٔة عا٢ٓ٘ ارغزٓف٘ اٌ اذتج عةةا ٗ قز  ٓضتفا  مً ٍذِ -5
ٔهلل مزِ اذتكةٔه   ا٢ع ٤علٙ قؾ  ارةنا   خارؾاع رْبَُ اركزٓه ّامتث

ّانتياصةك   ا٢فةةال  إؾت(, ّمامل تيقةه ارئة٘ ّارقزعة٘    عمٜ الٍاع سر البٗة
٢ٓكةةٌْ ارةنةةا ؽةةعٔعاع  ّاذتةةج لوةةاع ٢ّقاعةة٘ ٢ّعةةةا ٗ ٢ٌ ارئةة٘     

عةةاقين قةةْٓه وت ٍةةذِ ارفزٓقةة٘ ارةمنةةٙ    ًعيؾةةز مةيةةْٖ عمةةٔه ّررةة 
ٌ اذتةزاو ر ارةٔةت   إؾتّارةةا ٗ ارك ٚ , رنةا ظتةف علةٙ ارةةة  ارقاؽة       
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ٓيشِ ىٔتُ عً ارغةْاٜف ارفاصة ٗ ّغتلةؿ قؾة ِ عةً ارقةناٜه انتفضة ٗ        
ارةوةةف عارةةةذل   رّقلةةف ارضةةنة٘ ّادتةةاِ عيةة  ارةةةةا      رّمثةةا ارزٓةةاٛ  

ّارةنا فاىَةا مفضة اا رلةنةا مَلكةاا رلةامةا فٔوةف ختلةٔؿ ارئة٘         
تلكه  إؾتّاخ٣ـ ارةنا   ف٣ ٓكٌْ عذرُ ا٢مْال ٍّوزتُ ا٢ّقاٌ 

اؽة  مت ٓيا , ٢ّٓكٌْ لوُ  رّٓقال عيُ : ؽار لابا  ٓأما رٌار ٓار 
ستا قلةُ رةة  ا٢ ةزا  ار ىْٔٓة٘    رّوتُ   ارتلس  يمؾ ر تةأٍُ ع

ادتاِ ّا٢لرتاو مةً ارةةةا  , ٢ّٓكةٌْ لوةُ مْفة  عوةف ّارةةار         رّ
ا٢فتيةار   رّرةنلُ ّبَ ِ ّعذرُ ٢ّظتةا صفزِ ّصٔل٘ رلزفةة٘ ّارتكة    

عارٜةةُ وت  إؾتارضةةنة٘ ّا٢عةةتَار عةةا ٓتْبةةُ    رّارتوةةارٗ  إؾتّؽةةل٘  رّ
ُ بَةةْ  مْارةةُ ّٓيقةةف وت سّآةةا قلةةةُ  ٤ ِ ّاتةاعةةُ ّغتلةةؿ ارئةة٘ وت عذرةة

ّخفآا عاقيُ عً عْاٜف ارضْٛ ّفةناٜه ارفضةا  رٔؾةفٕ قؾة ِ ميَةا      
ّٓشرٕ ىٔتةُ عيَةا رٔؾةد عنلةُ لوةا سارٔةا ّعنة٣ ؽةافٔا مةً عةْاٜف           
ارغٔطاٌ , ّعتذر عذرك ا٢خة٣ـ عةً رٍةاب امْارةُ ّبَةْ ِ ا راج      

ٔف٘ عنلةُ  ارزٓاا ٍّةاٛاع ميثْراع ّٓيوْ عتلك ارتشرٔة٘ عةً ؽةدّرٗ ؽةع    
عي  ا  صْ اٛ قاـت٘ ّقاعاع ؽفؾفاع مةً فزٓقة٘ اذتةج ّارةنةزٗ , ٍّةذِ      

ٍةْ ارتضةزاٌ    –تزك عة٣ج ىٔتةُ    إرا –اريواٗ ٍٕ ارزع  انتةؽت , ّمقاعلَا 
 انتةؽت .

ّرنا ظتف اخ٣ـ ارئ٘ ّاؽ٣ا ارضزٓزٗ ارةاقئ٘ ّتيشََٓا عً ارزٓةاٛ  
ؿتمَةةز ا٢خةة٣ـ   اٍزاعّلةةف انتةة ا ّارثيةةاٛ ا اٛاع ذتةةس ارزعْعٔةة٘ ّتمةة    

عةةً كتٔةة    –رعةةُ  إؾتانتضةةافز  –ّارةةْ ٓةة٘ رةةذرك ٓيةغةةٕ اٌ ٓتوةةز     
ةة٘  ىا٢فكار ّارتةلقةاا ارغةا ل٘ رلقلةف عةً ررةز ارةزلتً لقٔقة٘ ّانتا       
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رٔكٌْ عَذا ارتوةز  فةٔفا    –رلزّا عً اصتعقار لقٔق٘ اريضك ّاقةا 
ٌ  ىٔاِ ف٣ ٓفكز وت ع١ّ –لقٔقا علٙ ارزلتً ّمؾ اقا ّاقةٔا ر٣قتاٌ 

وت ا٢قةةا ٓقلةةا مةةً  رّ –ّتةلقةةاا امْارةةُ ّخؾْؽةةٔاا اٍلةةُ ّا٢ّ ِ 
ّٓؾزح رٍيُ قل٣ٔع قلة٣ٔع عةً ارتأمةا ّارتةذرز     تفكزاتُ وت تلكه ا٢مْر 

مْر  ىٔاِ ّظتةلَا ّ ٓة٘ م١ـتي٘ وت ٓ ٖ ارقةا ر ادتةةار ّانتلةك اذتيةاٌ     ٤
تةُ  خزرمةْر ي  إؾتملةُ   لةارظ ّامةؽت ّٓؾةزح فكةزِ ّْٓبةُ تأ     فاىُ خةد 

 إؾتّع١ٌّ لوُ ّىضكُ ّاصزار صفزِ ّمْاقفُ , ثةه رٔطنةًٝ ارياصةك    
عمةةٔه رلتةة٘ ا  ّكتٔةةا رطفةةُ ّرزمةةُ ّعزرتةةُ ّبشٓةةا ابةةزِ ّخةةدِ  

ٍٟ     تضةنةُ ارٌ  ّمثْعتُ هتا مل تزِ عةؽت ّمل   ِٜك٭ ٍٚ َأ َّكب َٜ َٟ ٌِك٫  ِّك٭ ُٝزَّ َّ اْ٘ (ارة خاٌ:  ِا
٧ٍَُْا اْ٘,   51 َٓ ٧َ٤ُ اْ٘ ََِ٘  َٓ َّثِّ  ِّٟ ٌَُْٛعاًل  َةا لةس ارةٔقؽت    , ّررتّى 57( ارة خاٌ:  َمِف٭

ْٓو ٓقْو ارياظ رزب ارةانتؽت ثه ررتّىَا عؽت ارٔقؽت , تلك مً اخةاراا 
 ارزب ارقنؽت ّمً اىةاٛاا صٔ  انتزصلؽت ّاّرٔاُٜ انتتقؽت .

 ارقاؽ  رل ٓار انتق ص٘ ّا اٛ انتياصك انتةمن٘ وآّيةغٕ رلةة  ارؾ -6
ُ ّعةا تةةُ ارقاؽةة  رفةلةةَا ّانتقةة و علةةٙ اٌ ٓةةتفَه لقٔقةة٘ صةةفزِ ّىضةةك

ا ٍذِ ارفكزٗ وت عارةُ  ّٓزصٯ ا  ّاقةاع إؾتٌ ٓةت  صفزتُ رلل٘ تٔاىَا ّرإ
 ّٓزتةةف ا٦ثةةار ارةنلٔةة٘ علةةٙ ّاقةةة٘ ّٓتَٔةةأ رتعقٔةةس مقةة ماتَا  ّخةةاقزِ

ا  صةةةعاىُ تْعةة٘ ؽةةا ق٘   إؾتّتزتٔةةف هتَةة اتَا عغةةْق ّ فةة٘ فٔتةةْب   
 ٘ ّّاقةا .ىؾْلا ّٓز  ممامل ارةةا  لقٔق

عً كتٔ  ارذىْب انتافٔ٘  ا  عتْع٘ ؽا ق٘ إؾتارتْبُ  –ا٢ّ  –فٔيةغٕ 
لقةزتُ صةةعاىُ رّعة٘ خارؾة٘ مةً ـتةاو        إؾت ّٓة١ّب  ّانتةاؽٕ ارضارف٘

ّٓضةتغفز ا    –عةزب ارةةةا     رّمةاتةلس ميَةا عارةةةا      –ثةاو ّا٢ّسار  ا٦
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ٓزبة  عةة ٍا   مةً صةٔٝاتُ ى امة٘ ٢     رىف ّٓي و إؾتمغفزٗ ٢ٓةْ  عة ٍا 
اٌ ٓقؾةةز وت  رٌّ ٢ٓةةةْ  رةؾةةٔاٌ ر ؽةةا قاع ٓةاٍةة  ا  عَةة اع ثةةه عةة اعر

ٌ  رّعة  ارةةا اا  ا , ّعتضةً عةُ اٌ ٓؾةلٕ    عةة  ارْابةةا   وت ٓتَةاّ
ٓةْو ا٢لة  مةً    وت ثْرٗ عةً رصةْل  ـ(   ؽ٣ٗ ارتْع٘ ّا٢صتغفار انتةأ 

زبة٘ آاو رٖ ارقة ٗ اذتزاو رتةةد عً ارةَ  ّارتْع٘ ّرمش ر٣رتشاو ّار
ارغٔطاٌ ّانتةؾٔ٘ ضتْ  رب ارزلتً ّاذتضي٘ , ّؽةفتَا : اٌ  خطز عً 

ٓغتضا عقؾ  ارتْع٘ ّـتَٔ   رّ ٤ّصاخ ثه ٓتْفأٓغضا ع ىُ ّثٔاعُ مً ا
ارفاحتة٘ مةزٗ ثةه ارتْلٔة       فتت  ؽ٣تُ عارئة٘ ّارتكةةد ّٓقةزر   ارؾ٣ٗ ثه ٓ

ارعة    ث٣ثاع ثه انتةْرتؽت مزٗ مزٗ ثه ٓزر  ّٓضو  ّٓقةْو ّٓقةة  رةذرك   
ٙ ٓضةةتغفز ا  صةةةؽت مةةزٗ ثةةه  اىتَةة إراررةةاا عتغةةَ ًٓ ّتضةةلٔنؽت ثةه   

٥ سٕه ٥ٔ بٕٚ ا٥ باهلل العم٘ الع ٗي   ٖاعصٖص ٖانفاز انفس ل٘ ذٌإب٘  :   ٓ عْ
( , ّٓيةغةٕ اٌ  الارٌٕب ا٥ اٌاة   سٔذٌٕب مجٗاع املا٤وٍني ٔامل٤وٍاات فاٌاْ ٥ ٖ فا     

ار ارقلةف ّارةزّا   ارتفكةز ّارتْبةُ ّاصتعقة   لال ارؾ٣ٗ: عتؾا ميُ 
 م  لزر٘ ادتض  عارقٔاو ّارقةْ  ّارزرْ  ّارضوْ  ّارذرز ّارغكز .

لةس   رّعةا  ا  هتً عٔيُ ّعٔيُ مملنة٘   إؾتارتْبُ  –ثاىٔا  –ّٓيةغٕ علُٔ 
ٓةطٕ لقْقَه ّٓفٕ ع ْٓىَه ّٓؾةفٕ مةَةه لضةاعاتَه    ّفد  ممانتَه 

رلقٔاف٘  ٣ٍعك رميَه رٔكٌْ عذر ل ٱ٤ّٓزفَٔه ٢ّ ٓةقٕ رمتُ مغغْر٘ 
 علٙ ارزلٔه ارزلتً ّرلقزب مً ارلطٔا اذتياٌ .

 إؾتّارا ؽةف علُٔ ّعس علُٔ عة  اقزاح ارتْع٘ فلٔتذرز اىُ ٓضةافز  
خزاِ ّاقةةا  ر إؾتّق  ٓضافز ارَٔا لقا ّٓيتقا  –خزتُ ي إؾترعُ عا ٓضافز 

ارةةشا   إؾتّرةةا مضةةافز ستتةةاج  –رةةْ بةةاِٛ ا٢بةةا ّلمةةز علٔةةُ ارةنةةا  
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ا  ر  ممامل ارةةا   إؾتل٘ ّانت١ى٘ ّارة ٗ ّاريفق٘ فٔوةا انتضافز ّارزال
ّراللتةُ انتةيْٓة٘    لقْقَه م  تْعتُ ارؾةا ق٘ سا ِ   ْٓىَه ّر اٛ ّّفاٛ

ُ ّ رٔةةْو صةةفزِ ذتمةة٘ قٔةةاو عزسخةةُ   ارزّلٔةة٘ لةةؽت لقةةْر ابلةةُ ّع تةة
ّىفقتُ ْٓو قٔاو صاعتُ ّىغز رتةُ ّتطآز ؽعفُ , ّارا تٔضز علُٔ ارتْع٘ 

فلٔتؾْر اٌ ارتْعة٘   –رؾعاٜا مضتق٣ع اّق   ثياٍا وت ٍذِ  –ا ق٘ ارؾ
تةين قط  ارة٣قاا ارضٔٝ٘ ٍّٕ مق م٘ مةً مقة ماا اذتةج ّـتَٔة  مةً      
هتَ اتُ ّاصتة ا اتُ ثه ٓضتعقز اىقطا  كتٔ  ارة٣قةاا ْٓمةا مةا عٔيةُ     
ّعةةؽت عةةامل ارةة ىٔا ّٓضةةتذرز اٌ ٢عةةٕٛ ٓيفةةةُ ّٓقةةرتٌ عةةُ ْٓمٝةةذ صةةْٚ 

 ّفةلُ ارفاو ّصلْرُ ارياب  وت ٍذا ارةةامل فاىةُ ارقةزًٓ    عنلُ ارؾاو
ارياف  رُ وت ريفُ ّذت ِ ّارقةنٔه انتقةارٌ رةُ وت مةةا ِ ّستغةزِ , ىضةال       
ا  ارثةةةاا ٓةةْو ارتعقٔةةس ّصةةاع٘ اذتضةةاب عةةارقْل ارثاعةةت ّارةنةةا        

 ارؾاو اىُ ىةه انتْؾت ّىةه اريؾد .
ْعتةةُ ٍّةةٕ تطَةةد ّٓيةغةةٕ رقاؽةة  اذتةةج اٌ ٢ٓغفةةا عةةً اٍةةه بَةةاا ت 

امْارةةُ مةةً اذتةةزاو ّحتلٔلةةَا مةةً ارتةلقةةاا ٢ّ فةةزق عةةؽت  ٓةةٌْ اريةةاظ   
, -ارشرةاٗ ّارتنةط ّضتٍْنةا   –انتيؾْؽؽت ّلقْق ارفقزاٛ ارةنةْمٔؽت  

رٔكٌْ مؾزح لوُ ّمياصكُ ّثٔةاب الزامةُ ّبةً ٍ ٓةُ مةً اذتة٣ل       
 اٌ مً لج مً  د للُ ثه الزو ّرةٙارشرٕ ّارطاٍز اريقٕ ّق  رّٖ 

ارتةلقةاا قةال ا     رّ٘ ا٢لزاو مً  ٌّ اٌ عتلا امْارُ مً اذتزاو تلةٔ
مةامل  م( رٖ مةً  ٥لبٗك ٥ٔضعدٖك ستاٜ تاس  واا يف ٖادٖك    عش ّبا رةُ :   

 ارياظ ّلقْق ارفقزاٛ .
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 –رُ اٌ ٓفتت  صفزِ عؾ ق٘ بٔة ٗ   اقرتب مْع  ارضفز ٓيةغٕ إراثه  -7
غرتٖ عَةا صة٣متُ وت   ٓ -ٍلُعي  ر لضاىاعوت مْقةُ ّإ عزاع ٓؾي رٌ  عينر

صفزتُ ّٓقؾة  عَةا رفةْاٌ رعةُ وت ؽة قتُ , ّاٌ ْٓؽةٕ ؿتةا عتةف ٢ّ         
مل ٓةةتنكً مةةً  إراتةةُ انتارٔةة٘ انتزتةطةة٘  قةةْق اريةةاظ  اصةةٔنا عةةةاقٕ ع٣ق

ّفاٍٛا رةذر مً ا٢عةذار , ثةه ظتةةا عٔارةُ ّاعشاٜةُ ّ ٓةة٘ عية  انتلةك         
ّٓةتقة    مزاعٔةاع  اعنة ّقٔٯ ادتةار ّارقا ر ارقَار ّغتلفُ علةَٔه ّرٔةا رالتةاع   

عذرك وت ـتاو قلةُ ّٓذعً عُ وت رنال عقلُ , ٢ّ ٓيضٙ ا٢ اب ارغزعٔ٘ 
ّانتضةةتعةاا ار ٓئةة٘ وت ٍةةذِ ارفةةرتٗ ّاذتارةة٘ عةةا ّوت كتٔةة  ارفةةرتاا       

 ّاذتا٢ا وت انتضتقةا ّم  ارةنز ارطْٓا .
ع اا رللتُ ّعز  وت صفزتُ ّفارق اٍلةُ ّّقيةُ ّعلة ِ فٔيةغةٕ      إراثه 

ٔاُ الساسان الٗاْ بسٖام    ا  ّرالةا ارٔةُ     إؾتآقاع اىُ مضةافز  اٌ ٓتذرز 
( ٍّْ ٢عتتوف عً خلقُ ا٢ اٌ حتوةةَه ا٢عنةال ارضةٔٝ٘ مةيَه     املطافٛ

ٚ ادتةةةال ارضةةْ  ّعةةَ   مقةةت عةةُ ارزاللةة٘ ارياقلةة٘ فةةزر  إرا ّىةةُ , ثةةه 
ارؾةْ  ّاريشّل ّعلذ عُ ادتَ  ّارتةف فٔيةغٕ رُ اٌ ٓةت  مً مزالةا  

قزٓقُ ّتْقفاا ىاقلتُ ّاتةاب لزرتُ ثه ٓتةذرز تْقفةاا   صفزِ ّمغاق 
ار سخ ّارق  ّمغقاا انتةا  ّاثغز ّّلغ٘ ا٢ٍا ّا٢لةةاب ّفزقة٘   

ّررةةك رتكةةٌْ ٍةةذِ   –ٍةةْ ارةنةةا ّ –ؽةةز ّّلةة ٗ ارقةةزًٓ  اانتةةةؽت ّاري
ؽ٣لُ وت  ىٔاِ ّلضً لارُ وت اخةزاِ   إؾتم٣ا ّارتفكزاا قزٓقا ارتأ

ِ ّرخؾ٘ تيقلُ ّاىٔط ّلغتُ , ّٓيةغٕ فٔعؾا عذرك علٙ بْاس صفز
اٌ ٓةله اىُ ق  ّر  وت ا٢خةار اركثدٗ عً عقةاا صفز ا٢خزٗ اركة١ّ   

ٓة  ا ةه فاىةُ عةة      ّوت تْقفاا رلل٘ ار سخ ارةيْ  ما عتشٌ ارقلف ّٓش
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 –ٍّةٕ اٍةٌْ ارةقةةاا     –لٔاٗ ار سخ عضةكزاا انتةْا    ٍذِ ار ىٔا تة ر
ة٘ عةة  عقةة٘ ّّقفة٘ عةة  ّقفة٘ ّعة ٗ       ثه تتلٍْا ارةقةاا ّانتيغؾاا عق

 عة  ع ٗ ّـتز عضةةؽت ارا عقة٘ لتةٙ تقةْو ارضةاع٘ ّحتغةز ارةامة٘ ٢ّ     
٘ٱ ل ٮٓيوْ مً تلكه ارةقةاا اركأ اٛ ر  –ار ٢ عةفاع٘ وت ارة سخ    عغفاع

٢ّ غتلؿ ميَا عغز عْصاق٘ ٢ّ ٓزع  فَٔةا ا٢ انتتقةٌْ مةً  قةف ا      
شتافتةُ ّانتْاظةةٌْ علةٙ حتؾةٔا     انتةتة ٌّ عً مةؾٔتُ ّارةكا٠ٌّ مةً  

 رفْاىُ ّامتثال ّابةاتُ ّابتياب ستزماتُ .
علغت عُ ارزالل٘ مضاف٘ ّاقرتب عياقلتُ مً ار ٓار انتق ص٘  إراثه 

ا   إؾتّاثال انتغزف٘ اصتعقز قلةُ ّفكزِ اىُ خةزج مةً عٔتةُ مَةابزاع     
ىةْ ٖ  ْاىُ ثه اصةتذرز اىةُ   رفّرصْرُ مقرتعاع مً صال٘ ق صُ ّمٔ اٌ 

 فاصةةتواب , فةةارا ا٨صةة٣وٍةةذِ ا وةةزٗ فابةةاب ّخْقةةف  وةة٘    إؾت
أ عة ٜذ علٙ مٔقاا الزاو شتؾةْـ ّمْفة  تلةٔة٘ ستة ّ  تةةة      رعزح

ّرةط ثْب الزامُ ثه تَٔأ رّلٔاع ريش   ع ىُ ريش  ثٔاب صتة  بض ٓاعّإ
 ارطاع٘ .ر اٛ ثٔاب عؾٔاىُ ّخل  ع ر٘ قغٔاىُ رٔلةط ثْب ارتقْٚ ّ

ىةةُ ع آةة٘ اريضةةك ٔقةةاا انتيؾةةْـ ر٣لةةزاو إصةةتذرز ر را ّجل انتّا -8
اٌ ٓيةش  ثٔةاب ع ىةُ ّٓضةتة  ا عثةْعٕ       ّقتٝذ تةؽت علُّٔٔاعت اٛ ارةنا ف

 الزامُ مق م٘ رلغزّ  وت ىضك لوُ ّعنزتُ .
ّاذتةةج انتغةةزّ  علةةٙ عةةةا  ارةةزلتً انتتْابةة ًٓ وت شتتلةةا ا٢فةةاق        

  , ٍّٕ متقارع٘ افزا  ّلج قزاٌ ّلج ـتت : لج اٌ اقضاو ّاىْا ّارةل
انتياصةةك متغةةاعَ٘ ا٢بةةشاٛ ّا٢عنةةال , ركيةةُ لٔةة  ارغارةةف ٍةةْ لةةج     

 ىمةز ا٢ لةف فيضةتةز  ؽةْرٗ     انتضلنؽت ـتتةةا ٍّةْ افقةا ا٢ىةْا  وت    
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ّ   اذتج علةٙ    ةعةْث ُ ا٢مثةا ّارتفؾةٔا ر  لكعة قزٓقة٘ ارتنتة  ا٢فقةا 
ارةنا ّـتز عة  ستطةتؽت مةً     مً ارفقُ ارغزٓا , ٍّٕ تتقنً مزللتؽت

 -:اريضك 
اثط٘ ا٢ّؾت : ّتضنٙ عارةنزٗ ٍّةٕ وت مةياٍةا ا٢ؽةلٕ تةةين ارشٓةارٗ      

رطةْاح ّارؾة٣ٗ   از  اذتةزاو  رغة  عٔةت ا    سٓارٗ ّارْفا ٗ ّٓزا  ميَا
ّانتٔةةةا  اثةة ّ  ّملعْقةة٘ ٘ عةةا٢لزاو مةةً انتٔقةةاا انتيؾةةْـ مضةةةْق

عارضةٕ ّا٢قاف٘ عؽت ارؾفا ّانتةزّٗ مة  ارتقؾةد ّارقطة  رةةة  عةةز       
 ارزبا . رّعة  اظفار ارٔ   رّارة ٌ  رّ ظارزر

اثط٘ ارثاىٔ٘ : ّتضنٙ عاذتج ٍّْ وت مةياِ ا٢ؽلٕ ٓةين ارقؾة  ّٓةزا    
ياصةك انتيؾْؽة٘    اٛ انتغاعز انتق ص٘ ّانتْاف  انتغةزف٘ ٤ ميُ قؾ  انت

ٔقةاا انتْعةْ  ّانتْفة  اثة ّ  ثةه      انتعا٢لزاو مةً   انتةَْ ٗ ٍّٕ تة ر
رلْقةْح عية ٍا ّاذتقةْر رة َٓا سّال ٓةْو      مْقا عزفةاا   إؾتاريشّ  

ارتاص  مً رٖ اذتو٘ اذتزاو ّلتٙ ميتَٙ اريَار ثه ا٢فاف٘ ّا٢ى فا  
رلْقةةْح عيةة ٍا ّاذتقةةْر رةة َٓا مةةً   –مش رفةة٘  –غةةةز اذتةةزاو ضتةةْ انت

 إؾتقلْ  فوز ارْٔو ارةاعز لتٙ قلْ  ارغنط ثه ا٢فاف٘ ّا٢ىة فا   
ارث٣ثةة٘ ٓةةْو ارةاعةةز ٍّةةٕ رمةةٕ    اٛ ىضةةكَا٤ –ميةةٙ  –انتيطقةة٘ اذتةةزاو 

ظ مةً  ضتةز كتةا ثةه للةس ارةزر      رّعقةزٗ   رّكتزٗ ارةقة٘ ثةه رعة  عةاٗ    
قؿ ارغةز مً انتزاٗ , ّتةٔت وت  ميٙ( رٔلتؽت عة  ررةك تزمةٕ   ّارزبا 

مكة٘ رتطةْح لةْل اركةةة٘      إؾتتزبة   ثه ادتنزاا ارث٣ث٘ وت ؽةٔعتًَ 
علٔةةُ  –ا يةة  مقةةاو ارتلٔةة  قةةْاح ارشٓةةارٗ( ّتؾةةلٕ ؽةة٣ٗ ارطةةْاح ع  

ّتضةٙ صةةا لْل ارؾفا ّانتزّٗ ثه ختته عطْاح اصةْ  اخز  –ارض٣و 
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تْ   عُ ارةٔت اذتزاو ّختته عةُ اعنةال   ّؽ٣ٗ ررةتؽت  قْاح اريضاٛ( 
 اذتج ّتيَٕ عُ ىضكُ .

ٌَكَش ٦ََ      قال صةعاىُ :   -9 ََ ٌَكاَل  َّ اَْ٘ؾكظَّ  ٌِك٭٥ِ َٟٝ ٌََرَض  َٜبٌد ٌَ َّْم٧ُٙ ََ ٦ََ   اَْ٘ؾظُّ َأْش٥ٌُر  ٌُُسك٧

ّْك٨٧َ ٦َارَّ       َِ ا٘زَّ َّ َخْ٭كَر ا٘كزَّا ٌَكِب ٦َُْا  ٣ُْٝ اّ٘ٙك٣ُ ٦ََركَز٦َّ ْٟ َخْ٭ٍر ٬َْمَٙ ِٜ ٍَْم٧ُْٙا  َٜب َر َٖ ٫ٌِ اَْ٘ؾظِّ ٦َ ِٞ ٬َكب ُأ٦ِْ٘ك٫    ِعَدا ُّك٧

, ّفز  اذتج ٍْ ارشاو انتكلا ىفضُ عةاذتج ّعةشو    197( ارةقزٗ: اأَلَْ٘جكبةِ 
لزاو مً انتٔقاا ّارتلةٔ٘ وت انتٔةةا  ,  قلةُ علُٔ ّعزّ  ارغيؿ فُٔ عا٢

ا  ّانتضةةافز رقةٔاف٘ ارةةزلتً اعنةةال   إؾتّلٔيٝةذ ٓتعقةةس مةً ارضةةارك   
  -ث٣ث٘ :

لةزاو ٍّةْ   ا٢ّل : ارتل  ّارلةةط : خلة  ثٔةاب ارة ىٔا ّرةةط ثةْعٕ ا٨      
ـتَٔةة  ر٣عتةةةا  عةةً متةة  ارةة ىٔا ّا٢قةةرتاب مةةً عةةما ارةةةٔػ , ٍّةةذا   

ارتيمٔا مً ا٢ّصةاخ ّارغةةز   ّارتطَز ّعقٔف ا٢ تضال عئ٘ ا٢لزاو 
 ا ت١ٍلةُ ر٣لةزاو ّحتةزٓه ستزماتةُ .    ر ّعة  ؽة٣ٗ عة ٗ ررةةا   افّا٤ظ

ّٓيةغةةٕ رلنةة١مً اٌ ٓتفكةةز خبلةةةُ ثٔةةاب ع ىةةُ ّٓةتةة  ميةةُ ّٓتةةذرز ٍةةْل  
انتطلةة  لةةؽت ٓةةيفا وت ارؾةةْر ّحتغةةز ا٢رّاا مةةً ارقةةةْر ّتةةش له وت   

ً  ٌّ ثٔةاب ّتيغةز   عزؽاا ْٓو اذتغز عزاٛ عة٣ رضةاٛ ٢ّ ّقةاٛ ّمة    
ارؾعا ّتتطآز اركتف , ثةه ٓةتة  علةةط ثةْعٕ الزامةُ فٔتةذرز ثةْب        
رفيُ ارذٖ صةْح ٓلةضةُ وت ابلةُ ّمضةتقةلُ فٔتةاٍة  مة  رعةُ اٌ تكةٌْ         
ثٔاب قاعتُ ّرةاظ تقْاِ مضتنزاع علَٔا  اٜناع  ا فٔعزو علةٙ ىفضةُ مةا    

علةٙ   لزمُ ا  علٙ عةا ِ , ف٣ ٓقة و علةٙ الة ٚ اثزمةاا ّْٓبةف     
ارْابةةاا رٔكةٌْ    ز وت رلة  عيؾُ ما اّبةُ ا  علٙ عةا ِ فة٣ ٓقؾٯة  

   ُ , عةا ٓيةغةٕ رٌ   عذرك مةت اع مً خلةُ ّرةضُ ميتفةا مةً ىضةكُ ّالزامة
٣ٓلي كتٔ  انتة١ميؽت اذتوةٔج ّكتةٔةَه قة  خلة  ثٔةاب ع ىةُ ّرةةط         
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 ُ ٖٯ   ثةةْعٕ إلزامةة  –ا٢مةةْاا ّارفةةاىَه   ٍّةةه وت سٖ مْلةة  مغةةاعُ رةةش
ّاٍةْال ارة سخ ّاثغةز ّٓةتة  ميةُ عة ٗ اّرةٕ ا٢رةةاب         فٔتذرز انتْا 

ريفة  مةً   فٔةنا عاجتاِ سراٗ ىفضُ ّتطَد عنلةُ ّتيشٓةُ صةلْرُ , ٍّةذا ا    
ٌ ٓغةةَ ٍا اذتةةاج وت لوةةُ ّٓضتعؾةةلَا     اعمةةه انتيةةاف  ارةة  قتكةةً ر   

 ارياصك مً ىضكُ .
 رّارثةةاىٕ : ارقؾةة  ّارةةةشو علةةٙ فةةز  اذتةةج علةةٙ ىفضةةُ عةةا٢لزاو       

رضةةال٘ ق صةةُ  ا  ّتشرفةاع  إؾتزٗ ارتنتة  عةةارتعزٓه تقزعةةا  ارغةزّ  وت عنةة 
ّمٔةة اٌ رطفةةُ ّرفةةْاىُ , فٔقةةْل ارياصةةك :  ارلةةَه اىةةٕ ارٓةة  اٌ اـتتةة   

ٓقةنز   رّاذتج علٙ رتاعك ّصي٘ ىةٔك( ثه ٓقةْل وت رضةاىُ    إؾتعارةنزٗ 
 ا٨صة٣و وت قلةُ قؾ ِ ّعشمةُ علةٙ اىةُ عتةزو رةنةزٗ ارتنتة  مةً لوة٘         

اّل ميضةةك مةةً لوةة٘   رّاىُ , ّعَةةذا ٓةقةة  لوةةُ  ا  صةةةع إؾتتقزعةةا 
 تةةُ ارتلةٔ٘ ٍّٕ عنلُ ّبش٠ِ :  إرا ا٨ص٣و

عنزٗ لوُ ّـتتةُ ّتغةُ  ٘ , ّعَا ٓته اىةقا  الزامُ ّتة رارثار  : ارتلةٔ
ٌ فتتاا ارؾ٣ٗ , ّتتعقس ارتلةٔة٘ عةأ  وت افتتاا اريضك تكةدٗ ا٢لزاو وت ا

 ٓقْل ارياصك مقارىا رئتُ ّعشمُ . 
لبٗك المّي لبٗك   لبٗك ٥غسٖك لك لبٗك   اُ اؿىد ٔالٍعىٛ لك ٔاملمك لك ٥  

( ّٓيةغةٕ اٌ ٓتةذرز لٔيٝةذ ىة اٛ خلٔةا ارةزلتً عية ما        غسٖك لاك لبٗاك  
وَأٌََِّ فِاٍ اننَّااسِ   مزِ رعةُ ّخلٔلةُ :    تَٙ مً رف  قْاعة  ارةٔةت اذتةزاو فةأ    اى

ْ  27( اذتج: تِانْذَجِّ ّٖا لٍاع كتم أتُ :  , ّق  ؽة  ارتا ّؽاا عاعلٙ ؽة

ً  دٗبٕا زبكيالبٗة العتٗق فأ إ عمٗكي اؿر  ً  ( , ّٓيةغةٕ اٌ ٓةتفط  إؾت انتة١م
رةةةٌْ تلةٔتةةةُ اصةةةتواع٘ ريةةة اٛ ارةةةزلتً ّاراٌ خلٔلةةةُ   ( ّٓيةغةةةٕ اٌ   
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ؽْتُ عتلةٔتةُ رٔضتغةةز مةاىَٔةا     ٓزف ٓضتعقز فكزِ ّقلةُ ّعقلُ عي ما 
٣قاعةة٘ اعةة٘ ّتةةذرار ر( ٍةةذا اقةةزار عا٢بلبٗااك المااّي لبٗااكّمقةةامٔيَا  

اح عيفةةٕ ارغةةزٓك عةةً ارةةةارٟ ارْلٔةة  مةة  ا٢رعةةاٌ عاصةةتعقاق رتعةةّإ
انتلةةك ّارغةةكز ّارتعنٔةة  علةةٙ مةةا اىةةةه عةةُ ّتفقةةا مةةً تغةةزٓ  اذتةةج  

َّٞ        ّاظتاب اريضك ّارتْفٔس رُ   َْٔجكِر َأ َٚ اَْ٘ؾكظِّ اأَل ََُسك٣ِِ٘٧ ِاَ٘ك٩ ا١َّ٘كبِس ٬َك٧ْ َٟ اّ٘ٙك٣ِ ٦َ ِّٜ  ٌٞ ََا ٦ََأ

ََُسك٣ُ٘٧ُ  ا٣َّٙ٘ َثِر٪ٌب ٦َ َٟ ِٔ٭ ُْٝتِر َٟ اْ٘ , رٖ ّرصْرُ عةزٖٛ مةً انتغةزرؽت     3( ارتْع٘: ِّ
انتليب ري اٛ رعُ ّاعة٣و عارٜةُ   عٔت ا   إؾتثزو ارقاؽ  آقا , فدبْ ا

رزصةْل ا    خارقُ : اٌ ٓكةٌْ عزٓٝةا مةً ارغةزك ّانتغةزرؽت تةةةاع       ٌراّر
اٛ عضي٘ ارتلٔا علُٔ اىتَّعزرف ا٢ّرٔاٛ ّقطار ا٢سرٔاٛ  رتعاقاع ـ( ّإ

 افقا ارؾ٣ٗ ّارض٣و .
ّٓيةغٕ رلياصك وت لار٘ ا٢لزاو اٌ ٓكٌْ  اٜه ارةذرز ّارفكةز مة  ا     

غةةةا نتقامةةُ متقزعةةا ضتةةْ رفةةْاىُ مضتغةةةزاع عمنتةةُ ّب٣رةةُ ّق صةةُ متي
ثْرٗ عً ىةُٔ ّاٍا عٔتةُ ّتاعةٔةُ انتةتقؽت    عو اعُ متيلقا عأخ٣قُ انتأ  عاعمتأ

 ف ارفقَاٛ ارؾاذتؽت .ّانتزصْم٘ وت رت
رنا ٓيةغٕ رُ عية  عقة  الزامةُ عارتلةٔة٘ اٌ ٓكةٌْ علضةاىُ ىاققةا ّعقلةةُ         

اضالك اُ ػعم  مماَ اضاتذاب لاك    المّي اٌ٘ متفكزاع ّعةاقيُ مضتعقةزاع :   
ببكتك ٥ أيف ا٥ وا ٔفٗة ٥ٔ آلر ا٥  وسك فاٌ٘ عبدك ٔيفٔآوَ بٕعدك ٔإتبع أ

ك اُ تعصً لا٘ عمٗاْ عماٜ كتاباك ٔضاٍٛ ٌبٗاك       وا أعطٗة ٔبد ذكست اؿر فاضأل
ٔتقٕٖ  عمٜ وا قعفة ٔتطمي و  وٍاضك٘ يف ٖطس وٍاك ٔعافٗاٛ   ٔادعما  واَ     
ٔفدك الرَٖ زقٗة ٔازتكٗة ٔمسٗة ٔكتبة   المّي اٌ٘ لسدة واَ غاقٛ بعٗادٚ    
ٔاٌفقة وال٘ ابت اٞ وسقاتك   المّي فتىي ل٘ سذيت ٔعىست٘   الماّي اٌا٘ ازٖاد    

اؿر عماٜ كتاباك ٔضاٍٛ ٌبٗاك )ف( فااُ عاسض لا٘ عاازض          إ ٚ التىتع بالعىس
زت عم٘   الماّي اُ ي تكاَ سذاٛ    وبط  فشم  سٗح سبطت  لقدزك الرٙ بٓد

فعىسٚ   اسسً لك غعسٙ ٔبػسٙ ٔؿى٘ ٔ و٘ ٔع او٘ ٔك٘ ٔعؿيب واَ الٍطااٞ   
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( , ثه تليب ّتزف  ؽْتك ٔالجٗاب ٔالطٗم   ابت ٘ برلك ٔدّك ٔالداز ا٥لسٚ
َةةز عارتلةٔةة٘ مةةزٗ عةةة  اخةةزٚ رتضةةن  انت٣ٜكةة٘ اركةةزاو ّتغةةَ ٍا رةةك  ّجت

ٍةطةةت ّا ٓةةا   رّّتةة ّو ّتكةةزر ارتلةٔةة٘ مةةا قةة را ّمةةا علةةْا بةةة٣     
٘     رّّماؽلٔت  ٘  تيفلت ّتضتنز علَٔا لتةٙ تغةاٍ  عٔةْا مكة وت  ارق قتة

ظَةةز ٓةةْو عزفةة٘ وت لوةة٘ ارتنتةة  , ٍكةةذا ّر ا   عتةةا رّعنةةزٗ ارتنتةة  
 ارغزٓف٘. ارزّآاا 

ّ   ّ –رُ  ٓيةغٕ مكة٘   إؾتٓقطة  انتضةاف٘   ٓزٓة  رٌ  قة  الةزو عارتلةٔة٘ 
ٌ ٓتفكز وت لقٔق٘ ا٢لزاو ّٓتةؾز ارة ٗ ر –اركةة٘  إؾتةغٕ ارْؽْل ّٓ

 ْٚ ارغةين ّانتلةٞ مة  انتتْصةه    ّٓةت  مً اذتار٘ ارتاؽ٘ لٔة  اصةت   ميُ
انتتةفةةا وت ثةةْب ّالةة  ّسٖ فةةار  , ّلٔةة  تضةةاّٚ ارةةٔةة       ّارفقةةد

تعة  ّعةكا متْلة  فٔضةتفٔ  مةً ٍةذِ ارمةاٍزٗ وت        ّارقزٓف وت ر اٛ م
تذرز ا٢خزٗ لٔ  ٓتضاّٚ كتٔ  ارةغةز علةٙ عزؽةاتَا ّٓتضةاٌّّ وت     

اٜا ّتؾفٔتَا صالاتَا رٔيةكط تذرزِ ٍذا علٙ ىفضُ رتيلٔتَا عً ارزر
مز انتلةك انتيةاٌ , ثةه    ّحتلٔتَا عارفقاٜا فٔفْس عارزفْاٌ ّٓيال ادتياٌ عأ

تْلٔة  رلنتةُ مة  اخْتةُ انتضةلنؽت ّاخْاىةُ       ماٍزٗ وت تٓيتف  مً ٍذِ ار
مقةة٣ع  تْلٔة  ا    إؾتانت١ميؽت ّوت ىةذ ارت٣ح ّارتؾاو مةَةه متْبَةا   

رٍْٔةة٘ عارٜةةُ ّعةْ ٓةة٘ ىفضةةُ عةٔةة اع عةةً    علةةٙ عةا تةةُ ّجتلٔةة٘ ممةةاٍز ر  
سخارح ار ىٔا ّلةاٜا ارغةٔطاٌ ّخة   ارتةا عؽت فٔتوةز  عةً عا اتةُ       

ا  بةا عةاىُ مة  اخْاىةُ عثٔةاب       ؾتإارضٔٝ٘ ّعً تةلقاتُ ار ىٔ٘ ّٓفةش   
متع ٗ ّقلْب مْلة ٗ ّٓقةز عذىْعةُ انتافةٔ٘ ّٓةاٍة  عارٜةُ اٌ ٢ ٓةةْ         

عْاق  ارتْعة٘ ّٓتولةٙ علةٙ صةلْرُ      ارَٔا ٢ّ ٓزب  عاجتاٍَا رٕ ٓتعلٙ
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ثار ا٢ّع٘ علةط فقاٜا ا٢عنال ّستاصً ارتؾةال , ّمةً ا  ارتْفٔةس    ي
 ّارض ا  . 

ُ       إؾتٓيةغٕ رلنضافز  -10 مياصةك   :رعةُ ّلةج عٔتةُ اٌ ٓةتةله قةةا الزامة
وت قزٓقةةُ ّقةةةا ّرّ ِ  رّلوةةُ ّعنزتةةُ صةةْاٛ قةةةا خزّبةةُ مةةً عٔتةةُ 

انتٔقةةاا ّ خْرةةُ وت ا٢عنةةال ّعةةزّعُ وت انتياصةةك لتةةٙ ٓكةةٌْ عنلةةُ  
ّتيضةةكُ عةةً مةزفةة٘ ّفقاٍةة٘ ّعلةةه , ّلٔةة  ٍةةْ قةة  الةةزو مةةً مٔقاتةةُ   

مةا لةزو ا  علٔةُ     عز  وت اّاٜا لوُ ّع آ٘ عنزتُ فٔيةغةٕ اٌ ٓةلةه  ّ
َٖ ٌِك٫ اَْ٘ؾكظِّ     مً فةال لال ا٢لزاو ّما  او ستزما   ََ ٦ََ  ِعكَدا ٌَكَش ٦ََ  ٌُُسك٧ ََ ( ٌَاَل 

ٌٚ,   197ارةقزٗ:  ْٛ ُؽُر ُّْز٧ُْٙا ا٘صَّْ٭َد ٦ََأ٠ُز ٧١َُْٜا َ  َر َٟ آ َٜكب     ...  ٬َب َأ٥َُّ٬ب اَِّ٘ي٬ ْٛ َهكْ٭ُد اَْ٘جكرِّ  ُٕ َٚ َلَٙكْ٭ ٦َُؽرِّ

ْٛ ُؽُر ُْٜز ََُٞ , ّقة  عةز  ارفقَةاٛ     96,  95( انتاٜة ٗ:  ًٜب ٦َار٧َُّّْا ا٣َّٙ٘ اَِّ٘يَ٪ ِاَْ٘٭٣ِ ُرْؾَتُر٦
وااا وتي وت رتةةةَه ستزمةةاا ا٢لةةزاو ّمةةآتةؽت تزرةةُ لةةال رْىةةُ لزامةةاع  

( رٖ ا٢مةةْر ارةة  ظتةةف علةةٙ اثةةزو ا٢عتةةةا  عيَةةا لةةال الزامةةُ سسوااّا
تةْ  علُٔ لة٢٣ع رنةا   ّلتٙ اىتَاٛ مياصكُ ّحتللُ مً عنزتُ اّلوتُ ف

راىةةت قةةةا ا٢لةةزاو , فٔيةغةةٕ مةزفتَةةا ّفةةةطَا مةةً  مياصةةك اذتةةج(    
                   رٔتعزس عيَا لال الزامُ .                                                                                                     

اذتةزو ارغةزٓا تةذرز اىَةا     اقرتب عزاللتُ مً ميطقة٘   إراثه  -11
ميطقةة٘ ستزمةة٘ ّعقةةة٘ مق صةة٘ ّمْفةة  لةةزاو بةةةا ا  فَٔةةا ا٤مةةاٌ       
ّارض٣م٘ نتً  خلَا فٔ خلَا عضكٔي٘ ّّقار ّتْاف  ّخغةْ  ّالةرتاو   

ا  عة عاٛ ّتْصةا رٌ ١ٓميةُ ٓةْو      إؾت د متك  ٢ّ متو , ثه ٓتقةز   
 ّبَ ِ  ِارفش  ا٤ر  مً عذاعُ ّعقاعُ ّ قةُ ّصيطُ, ثه ٓضةٙ جب

 رتعؾٔا مزفاتُ وت مضتقةا رٓامُ . 
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اىُ صْح ٓ خا عقةتَةا   إؾتً مً مك٘ انتةمن٘ تفط اقرتب إراثه 
انتق ص٘ عة  ذتماا ّٓغةاٍ  رةةتَةا انتغةزف٘ عةة  صةاعاا ٍّةْ ارةٔةت        

وت ؽةلْاتَه ّرعةاٜعَه ّمطةاح     ارةمٔه ارذٖ بةلُ ا  قةل٘ رلن١ميؽت
  مثاعة٘ رليةاظ ّرميةا مةاررةاع     انتضلنؽت وت لوَه ّعنزتَه رنا بةلُ ا

        َٟ ِٝ٭ َْٙمكبَ٘ ََٔكًب ٤ُ٦َكًد٨ ِّ٘ َُٜجب َّكَخ  َٖ َثْ٭ٍذ ٦ُِظَك ١َِّٙ٘كبِس ََّ٘ٙكِي٪ ِثَج َّ َأ٦َّ َٛ       *ِا ُٚ ِاْثكَرا٤ِ٭ َّكب َّ ٌِ٭ك٣ِ آ٬َكبٌد َث٭ِّكـ١َبٌد 

١ًِٜب َٞ آ َٔب َََخ٣َُٙ   َٟٜ  .  97, 96(يل عنزاٌ:٦َ
اركةة٘ انتغزف٘ ّارةئ٘  خا مك٘ انتكزم٘ ّقارعت خطْاتُ  إراثه 

انتةمن٘ ٓيةغةٕ رٌ ٓضتغةةز عمنة٘ انتْفة  وت قلةةُ ّبة٣ل انتْقة  علةٙ         
بٗة اضتعبد اهلل بْ لمقْ لٗخترب طااعتّي يف اتٗاٌاْ  فشاجّي عماٜ     عاقيُ فاىُ  

طاعتْ ٔشٖازتْ ٔدعمْ قن أٌبٗاْٟ ٔببمٛ لمىؿمني لاْ  فّإ غاعبٛ واَ زقإاٌْ      
رٌ ا  صةةعاىُ قة     إؾتغةٕ رٌ ٓتْبةُ   ( رنةا ٓية نفساٌْ.. إ ٔطسٖق ٤ٖ ٙ 

اختةةذ ٍةةذا انتْفةة  ارغةةزٓا عٔتةةاع رلةةةةا ٗ ّمْفةةةاع  رلزقاعةة٘  ٌّ عةةاقٕ   
فُٔ مً رلف ّعاٛ ّرٔلتعس  انتْاف  ّصاٜز انتْاق  رٔتغزح عةةا ٗ ا 

عزرةةةف انتْلةةة ًٓ ّقطةةةار انتتةةةةة ًٓ مةةةً ر ةةةف ّررا  تأصةةةٔاععا٤تقٔاٛ  
ٛ٭ مةةً خلٔةةا ارةةزلتً اعةةز     أٍه علٔةةُ ارؾةة٣ٗ ّارضةة٣و   ا٤ّرٔةةاٛ اعتةة ا

 ّامت ا اع جبنٔ  ا٤ىةٔاٛ ّا٢ّؽٔاٛ ّا٤ّرٔاٛ ّارؾلعاٛ . 
 قةلة٘ ا٢ىةاو خةزٯ   انتضو  اذتزاو ّاقةرتب مةً اركةةة٘     خا  إراثه 

 علُٔ ّتفقا لٔ  رعلغُ رعزح عقة٘ علٙ ما رىةهرُ عارزاع صاب اع   
 ٘ ّ       ّارزو ستلة قاٜفة٘  ّلٔة  ر خلةُ وت سمةزٗ فةْٔفُ ّكتاعة٘ لؤوةُ 

ّفةةْ ِ, ثةةه تأمةةا لغةة  انتةة١ميؽت ّكتةة  ارطةةاٜفؽت ارقةةاٜنؽت ّارةةزارةؽت  
ارضاب ًٓ وت صةال٘ عٔتةُ ّعزؽة٘ مضةو ِ ٍّةْ مضةتأىط مةةتَج عَةذا         

ابتنةا  ٓةْو    إؾتانتْقا متذرز مةت  مً ٍذا انتغةَ  ٓيتقةا عذٍيةُ ميةُ     
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ٛ ا ارتلةس وت عزؽةاا ارقٔامة٘ زتٔةةؽت ىة     اثغز ّاس لاو ارياظ ّتة اف   
مقةةزعؽت مقةةةْرؽت ّمزفْفةةؽت هتقةةْتؽت, ثةةه ٓةة عْ ا     إؾتيقضةةنؽت ا  م

رٌ ٓكةٌْ مةً انتقةةْرؽت     -علةَٔه ارضة٣و  –ّٓتْصا ارُٔ عأّرٔاٜةُ اركةزاو   
 انتقزعؽت . 
َٟ      قةةال صةةةعاىُ    -12 ٍِ٭ َٗ َأٞ َؼ٥ِّككَرا َثْ٭ِزكك٫َ ِ٘ٙؽَّككبِر َٝبِل٭ َٛ ٦َِاْسكك ٦ََل٥ِككْد٠َب ِاَ٘كك٩ ِاْثككَرا٤ِ٭

َّكككك  َٟ ٦َا٘رُّ ٍِ٭ ِٔ ٦ََِاَْ٘مككككب ٌُكككك٧ا ِثبَْ٘جْ٭ككككِذ  , ّقةةةةال صةةةةةعاىُ   125( ارةقةةةةزٗ:ِك ا٘سُّككككُغ٧ ٦ََْ٘٭ؽ٧ََّّ

ُِ , ّارةَةة  ٍةةْ ارتكلٔةةا ّا٤مةةز, ٓقةةال: عَةة  ارٔةةُ ؿتَنةة٘  29(اذتةةج:اَْ٘مِز٭كك
 ارتطَد رٖ رلفُ عانتَن٘ ّرمزِ عَا ّقلف ارُٔ حتقٔقَا ّتيفٔذٍا . 

ثةةه ٓةةة ر اثةةزو ّظٔفةة٘ ارطةةْاح ّىضةةك ارتطةةْاح لةةْل ارةٔةةت   
زاو, ّٓيةغٕ رلياصك رٌ ٓقةا علٙ قْافُ ّقة  تطَةز قلةةاع ّقارةةاع, رٖ     اذت

عة  رٌ قَز قلةةُ مةً ا٢ّصةاخ ّاركة ّراا ّارةذىْب ّا٦ثةاو عارتْعة٘        
مةةً  -ع ىةةُ–ّعةةة  رٌ قَةةز قارةةةُ  ّا٢صةةتغفار ّارتْفةةٞ رّ ا٢ تضةةال  

ارقةةارّراا ّا٤ّصةةاخ ّارغةةةز ّا٤ظفةةار, رٔكةةٌْ  خْرةةُ وت انتضةةو     
 ٍ ز ارةة ٌ ىمٔةا ادتضة  سرةٕ ارقلةف رٍة٣ع رلقةزب مةً         اذتزاو ٍّْ قةا

 عٔت اركةة٘ ّارطْاح لْرُ.
ثه ٓة ر تطْافُ لْل  ارةٔت ارةتٔس صةة٘ رعْاا لاصةز ارةزرظ   

ا  ّمةةةةت٣َع خاعةةةةاع ّمتيقةةةةاع رارةةةزاع,  إؾتلةةةاوت ارقةةة مؽت متقةةةزعاع 
ّمتغةَاع عانت٣ٜك٘ اركزاو انتقزعؽت ارطاٜفؽت لْل عزؼ ارزلتً ارزلٔه 

فكزاع وت عمن٘ ا  ّب٣رُ انتيةكط علٙ عٔتُ ارةتٔس ّرةةتُ انتغزف٘, ّمت
ّمتأم٣ع وت تغزٓا ا  آاِ ّتْفٔقُ عؾدّرتُ مً سّار ارةٔةت ّبداىةُ   
ّمً ارطاٜفؽت لْرُ ّمً فْٔح ارزلتً ّّفْ  اريضاك ّمةً ارفةارًٓ   
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ً رفقا قزعاتُ ّضتْ رعمه عةا اتُ, رنا ٓيةغٕ ارتفط إؾتعً مةؾٔ٘ ا  
ّارفْٔفاا ارق صٔ٘ ّا٤رّاا اريْراىٔ٘ ار  ٓةةس  ا٤ىْار انتلكْتٔ٘ إؾت

 إؾتمةً ختةْو ا٤ر    نتق ظ ّٓطٔف ميَةا انتْقة  انتغةزح    عَا انتْف  ا
عيةةاٌ ارضةةناٛ ارضةةاعة٘, ّٓيةغةةٕ ارتطةةْاح عقلةةةُ لةةْل رب ارةٔةةت رنةةا   

طةةْح عقارةةةُ لةةْل راا ارةٔةةت ارةةذٖ ٍةةْ مثةةال رذاتةةُ ّممَةةز دت٣رةةُ  ٓ
نارُ ّرنارةُ صةةعاىُ ّق اختةذِ عذاتةُ ّبةلةُ رةةةا ِ مفتالةاع        ّمغَ  دت

لقزٗ ق صُ, ّٓيةغٕ رلطاٜا رٌ  إؾترقزعُ ّعاعاع رلطفُ ّم خ٣ع رلْرْج 
ٍّةْ مْفة  ارتةةة       –ٓضتغا  فزؽ٘ ّبْ ِ قزٓةاع مً ارةٔةت ارةتٔةس   

ٔنةة٘ ّانتةة ر٢ْا فٔضتغةةةز ٍةةذِ انتةةةاىٕ ارةم -ّمْقةة  ارتةةةْر مةةً اريةةار
س مً الضةاظ اذتةاج ّعةةْر ارطةاٜا عةةة  انتةةاىٕ       اىا ّاثاركةدٗ, ّ

ارزّلاىٔةة٘ ّعةةة  انتْبةةْ اا اريْراىٔةة٘ ّؿتقةة ار قةةْاح رّلةةُ ّقلةةةُ  
ّتةةأم٣ا فكةةزِ ّعقلةةُ ّؿتقةة ار ىشاٍتةةُ ّتشرٔتةةُ مةةً انتةاؽةةٕ ّا٦ثةةاو   
لٔ  ٓلنط وت ررك انتْف  انتق ظ ما ٢ قتكً ّؽفُ ّىةتُ ٢ّ قتكةً  

ّانتةآد ادتضةنٔ٘, عةا رلنةا سا  انتةزٛ وت ىشاٍتةُ      تق ٓزِ عانتقآٔط انتا ٓ٘ 
ّمةً مل   ,لضاصُ ّسا  عةةْرِ اىٔتُ ّقْٖ وت تأملُ ّتفكزِ قْٖ إّرّل

 ٓؾ ق فلٔوزب .
ثه عة  اىتَاِٛ مً رعْاا قْافُ ّاصةْ  ىضكُ ٓيطلس ضتْ انتقاو 

, امتثةا٢ع ٤مةزِ صةةعاىُ فٔقةا     125(ارةقةزٗ: ٔاؽرٔا وَ وقاً ابساِٗي وؿمٜ 
انتقاو ّٓةاٍ  رب ا٤ىاو اٌ ٓقا عي  را قاعة٘ ّٓةتةة  عةً رةا      ّراٛ

مةؾٔ٘ ثه ٓؾلٕ ررةتؽت تغةَاع عارتلٔا   ( ّتأصٔاع عضي٘ اذتةٔف  ـ( 
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ّٓتفكز وت مةاىٕ ؽة٣تُ ّٓتأمةا وت مة ر٢ْا ررْعةُ ّصةوْ ِ ربةاٛ       
 تغزفُ عكزام٘ ارقةْل ّعلْ ُ عزح ارتل٘ ّارْؽْل . 

 إؾترٌ ٓتْبةةُ  -ُ ّؽةة٣تُعةةة  ارنةةال قْافةة –ٕ رلطةةآا غةةّٓية
اذتوز ا٤صة  رٔضتلنُ ّٓتفكز اىُ عاصت٣مُ رأىُ ٓؾاف  ا  خارقُ رنا 

قرتب مةً رلتتةُ,   ٓٓؾاو رخاِ ّلةٔةُ, ّٓقؾ  عتقةٔلُ رأىُ ٓقةا ا  ّ
ر ارٔةةُ عٔةة ِ اٌ مل ٓةةتنكً مةةً علْ ةةُ ّنتضةةُ ّمؾةةافعتُ ّتقةٔلةةُ رعةة  افةة

المّي الٗاك بطاطة   ُ متفكةزاع:   قلةِْ عقلةُ ّقال علضاىُ ىاققاع ّعّتْبُ ضت
ٌا٘  ضٗاسيت ٔانفاس لا٘ ٔازمحا  الماّي إ     ٖدٙ ٔفٗىا عٍدك ع ىة زنبيت فاببن

      ٚ ( رنةا ٓيةغةٕ   أعٕذ بك وَ الكفاس ٔالفقاس ٔوٕاباف اـاصٙ يف الادٌٗا ٔا٩لاس
له رررةاٌ اركةةة٘ ٍّةٕ قتةؽت ا  وت خلقةُ قاؽة اع       ترلطاٜا رٓقاع رٌ ٓض

 ّاعةةزاس ا٢فتقةةار ّا٢لتٔةةاج ارٔةةُ   عاصةةت٣مُ اظَةةار ارةٔةةة٘ ّارطاعةة٘    
قةْل ارطاع٘ ّارةةا ٗ, ثةه ٓيطلةس ارياصةك     إؾتّرغا ارز ة٘ وت اريفط 

مْف   عٝز سمشو( ارة  لفزٍةا ارتلٔةا   ( ّارا رعةزح علَٔةا رّ       إؾت
اقرتب ميَا ّىمز ارَٔةا عاٍة  ا  رٌ ٓغةزح علةٙ قاعتةُ ّٓقةرتب مةً        

َا ّارتْٚ ميَا ّت ك عَا رفْاىُ ّٓةتة  عً عؾٔاىُ ثه اصتقٙ مً ماٜ
ّرفةةا  علةةٙ ررصةةُ ّّبَةةُ ّبضةة ِ تٔنيةةاع ميَةةا عةةة  اريطةةس عارةضةةنل٘  

المّي ادعمْ عمىّا ٌافعّا ٔزشبّا ٔاضعّا ّارتعنٔ    ّارتنؤ  رُ ثه ٓ عْ رعُ:  
( رنا ٓيةغٕ رلياصك رٌ ٓؾزح ّقتُ ارفاٜ  عي ِ ٔغفاٞ وَ كن  اٞ ٔضقي

مةً ارطةْاح لةْل ارةٔةت لضةف      عقٔف ـتاو مياصك عنزتُ عةأٌ ٓكثةز   
اركةة٘ عي ما ظتلط ّٓضرتٓ  رّ  إؾتق رتُ ّفزؽتُ ّرٌ ٓكثز مً اريمز 

اركةةة٘   إؾتٓطْح ّٓ ّر رّ ٓقةْو ّٓقةة  رّ ٓزرة  ّٓضةو  فةاٌ اريمةز       
عةا ٗ مضتقل٘ ّرٌ ٓشٓ  مةً تأم٣تةُ ارقلةٔة٘ ّتفكزاتةُ ارزّلاىٔة٘ وت صةز       



 310 ..........................................          مكارو ا٤خ٣ق

كتا  ٢ ٓةقةا ٢ّ ٓة رك ٢ّ    ٍّْرُ بةا ٍذا ارةياٛ عٔتاع ّرمشاع ّمثا٢ع 
ٓتعزك ٢ّ ١ٓثز عٔٝاع ٢ ٓيف  ٢ّ ٓقز ٍّذِ ارتأم٣ا ارةاقئ٘ ٍةٕ مةً   
انتياف  ارة  قتكةً رٌ ٓغةَ ٍا اذتةاج وت صةفزتُ ّمياصةكُ, ّمةً رعمةه         

( ٍٕ ما ٓضتلَنُ انت١مً اذتاج وت ٍذا انتْفة   لٗػّدٔا وٍافع هليانتياف   
ارةتٔس رةْ رمكيةُ  خْرةُ    عٔتُ  وترعُ انتق ظ ّاثا انتكزو فٔ عْ اذتاج 

ْٓفقةةُ رغةةَْ  انتيةةاف  ارزّلٔةة٘ ّا راك انتكاصةةف ارقلةٔةة٘       رّ قزعةةُ رٌ
ّحتؾةةٔا ارفْاٜةة  اريْراىٔةة٘ عيةة  تْابةة ِ وت مْفةة  تةةشاله ا٤رّاا      
انتلكْتٔ٘ ّت اف  ا٤ىْار ارق صٔ٘, ٍّذِ فزؽ٘ ق  ٢ تضي  رُ ىمدتَا رّ 

 ارتْفٔس رلةْ ٗ ارَٔا.  ٢ تتَٔأ رُ مثٔلتَا ّق  ٢ عتارفُ
َٝكَر       قال صةعاىُ   -13 ْٟ َؽكظَّ اَْ٘جْ٭كَذ َأ٦ِ اْلَز َٝك ٌَ ِٜٟ َشكَمآِرِر اّ٘ٙك٣ِ  َْٝر٦ََح  ٍَب ٦َاْ٘ َّ ا٘صَّ ِا

َٝكب    , ّارؾةفا ّانتةزّٗ  رتةاٌ مةزّفتةاٌ     158(ارةقةزٗ: ٌَاَل ُع١َبَػ َلَْٙ٭ك٣ِ َأٞ ٬َؽَّك٧ََّي ِث٥ِ
ارنةال قْافةُ ّاـتةاو     ّبة٣ٌ ؽةغداٌ ٓقؾة ٍنا اذتةاج ّانتةتنةز عةة      

عارؾفا رنا ع ر ا  عُ وت مقارةُ ّغتةته عةانتزّٗ رنةا ثيةٙ ا       ؽ٣تُ ٓة ر 
ّارتقةةْ  عَةةا وت ر٣مةةُ ٓطةةْح عٔيَنةةا رعةةْاقاع صةةةة٘ اظَةةاراع رلةةذل     

عةُ  رّاعزاساع رلةةْ ٓ٘ ّارتغْ  ّامتثا٢ع ر٥مةز انتفةزّ , رابٔةاع رلتة٘     
صةةيه عارٜةةُ ادتةةةار ارةطةةْح ّقةةةْل عنلةةُ مةةً ارةةز٠ّح, ّخاٜفةةاع مةةً  

   ُ وت صةةلك اذتوةةٔج ّسمةةزٗ انتةتنةةزًٓ     ّ قةةف ارقَةةار, ّيمةة٣ع  خْرةة
 ًٓ ّزمقاو انتزلْمؽت  د انتط إؾتارْاف ًٓ علٙ رب ارةاملؽت ارةارغؽت 

٢ّ ارقارؽت انتزفْفةؽت, ّٓيةغةٕ رلضةاعٕ عةؽت ارؾةفا ّانتةزّٗ رٌ ٓتأمةا        
ّحتةزك وت   لقٔق٘ صةُٔ ّٓتفكز رف قْافُ ّصز رٍاعُ ّزتُٔٝ ٍّْ تةز   

فياٛ صال٘ انتلك ارزلتً ّعزؽ٘ ارضلطاٌ انتياٌ ٓمَةز عةُ اخ٣ؽةُ وت    
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فاىةُ ٢ ٓة رٖ ٍةا    ارةةْ ٓ٘ ّارت م٘ ّٓيتمز رلتتةُ ّم٣لمتةُ ّقةْرةُ    
ٓضن  رُ عارلقةاٛ رو ٢ل ّارا مسة  رةُ عارلقةاٛ ٍةا ٓقاعلةُ عةةؽت ارقةةْل         
 ّارزفْاٌ رو ٓقاعلُ عْبُ ارةزف  ّارضةيه ّاذتزمةاٌل ثةه ٓضةأل ا      

ارْرْج وت عال٘ رفةْاىُ ّارقةزب مةً صةال٘ رلتتةُ ّالضةاىُ مقةة٢ْع        
 قزٓةاع ّمزلْماع رثداع.

ا   إؾتعلذ مْف  ا زّرة٘ مةً مضةةاِ قؾة  عةُ ا زّرة٘        إراثه 
 قةاعُ, ّارا علةذ   ُ ّىْٚ عُ ارفزار ارُٔ مً صيطُ ّإمً خ٣فُ ّعؾٔاى

  ّٛ ّارضةكٔي٘  مً مضةاِ قؾ  عُ ا -رٖ اذتزر٘ ا ا ٜ٘–مْق  ارزما 
وت صةٔلُ ضتْ صةال٘ رلتتةُ ّالضةاىُ ّىةْٚ عةُ ارتقةْ  ّارز ةة٘ ضتةْ         

رب  عْقاع ٢لقاع تفكز وت تةز  ِ ّحتةدِ    إرامٔ اٌ قةْرُ ّرفْاىُ, ثه 
عؽت رفة  انتٔةشاٌ ّوت قلقةُ ّافةطزاعُ مةً لكةه ارتةارس ارةزلتً ٓةْو          

غتفةةا ٓقةةْو ارةةةةا  رةةزب ا٤ىةةاو ٓزبةةْ ا  لٔيٝةةذ عتقةةز  ّاعتَةةال رٌ  
لضةةاعُ ّرتاعةةُ ّٓقؾةةز تةةز  ِ ّافةةطزاعُ ّٓةوةةا وت تضةةلٔنُ لضةةياتُ   

 ّٓةفْ رثداع عً صٔٝاتُ . 
ارنةةا ارغةةْا ارضةةاع  مةةً تطْافةةُ ّتةةز  ِ ّخةةته      إراثةةه  -14

عةةز بضةنُ رّ رظفةار     إؾتعانتزّٗ ّؽة ٍا مةلياع ختاو صةُٔ ّمتْبَةاع  
ـتتةُ ّعتةا  مً قْ ا رٔيزج مً الزاو عنزٗ  ع ىُ مقؾزاع ميَا ّشتففاع

رٍٔيةاع لةٔضةاع    ٘رُ را عةٞ لةزو علٔةُ عةقة  الزامةُ عقةٕ لٔيٝةذ وت مكة        
ارثةةامً مةةً رٖ اذتوةة٘ ٓةةْو  –ٓيتمةةز قةة ّو مْصةةه لوةةُ ّٓةةْو عزفتةةُ   

رٔتَٔةةأ رضةةفزتُ ّٓتْبةةُ نتْقفةةُ ضتةةْ عزفةةاا ّمْفةة   ارزلتةة٘   -اررتّٓةة٘
ل٣ّٗ تقؾدِ ّما ٓرتتف علُٔ  إؾتّار راا ّٓيةغٕ رلياصك رٌ ٓتفطً 



 312 ..........................................          مكارو ا٤خ٣ق

ثزمةةاا ّمةةً ارفةةْس عانتلةةذاا رتعلةةا مةةً رلفةة٘ ا٢لةةزاو ّتةةزك ا مةةً ا
لةة٣ّٗ ارفةةْس عزفةةْاٌ ا     إؾتلةة٣ا, ثةةه ٓيتقةةا عفكةةزِ ّتؾةةْرِ    اث

ّمةةزارٗ ارْقةةْ  وت  قةةف ا  رةةْ قامةةت ارقٔامةة٘ ّاىتَةةٙ اذتضةةاب, ثةةه  
ٓةت  مً تقؾدِ ادتضناىٕ فٔوةلُ ّصٔل٘ رتقؾةدِ ارزّلةاىٕ اذتقٔقةٕ    

 رةؾٔاٌ ّتقؾد رثز ارغٔطاٌ . ارذٖ ٍْ قؿ رىاما ا
ْٛ   قةةةةال صةةةةةةعاىُ    -15 ُٕككككك َّثِّ ِّككككٟ  ْٛ ُع١َكككككبٌػ َأٞ َرْجَزُىكككك٧ْا ٌَْعكككككاًل  ُٕ ( َ٘كككككْ٭َس َلَٙككككْ٭

 .  198ارةقزٗ:
ٓمَز مً عة  ارزّآاا انتةأثْرٗ عةً تةارٓا انتضةلنؽت ا٤ّاٜةا      

ٓتةةأبٌْ مةةً ا٢جتةةار ّا٢رتضةةاب وت مْصةةه  -مةةً تقةةْاٍه–اىَةةه رةةاىْا 
علةٙ رىفضةَه ّقتتيةةٌْ مةً مةاعةزتُ لةذراع       زمٌْ ررةك  اذتج ّراىْا عت

مةةً ا٢خةة٣ل  وَةةه ّارتقؾةةد وت ىضةةكَه لتةةٙ رةةاٌ عةقةةَه ٓقفةةا    
ستلُ ّقتيُ رضةةُ ّٓةتقة  فضةا  لةج ا٢بةزاٛ انتؾةعْعؽت        لاىْتُ ّٓغلس

ّا اٛ رةةْاسمَه رققةةاٛ لةةْاٜوَه   عقْافةةا اذتوةةٔج مةةً صةةاٜز ا٢فةةاق  
ارفةزؼ ّرمثةال ررةك فيشرةت     ا ّالتٔاباتَه مً ارتيمٔا ّارطة ّتَٔٝ٘

نؽت بيةاا  ة و ارةأظ ّادتياا: رٔط علٙ انتضةل ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ مؾزل٘ ع
مل ٓكةةً  إراّلةةزج وت ا٢جتةةار ّا٢رتةةشاق وت مْصةةه اذتةةج ّا٢عتنةةار   
لاٗظ عماٗكي   مقؾْ اع عارذاا ّمل ٓشاله صةاٜز ارْابةةاا ّارتةةة اا     

ٍةْ قلةف ارتةد     ( ّاعتغاٛ ارفقا مةً ارةزب  دٍاح أُ تبت ٕا فك٦ّ وَ زبكي
ّارزسق مً ارزب ٍّْ ريآ٘ عً ا٢جتار ّا٢رتضاب ىمد قْرُ صةةعاىُ  

ٌِكك٫ وت عةةأٌ ؽةة٣ٗ ادتنةةة٘ إرا رقٔنةةت ّققةةٔت   ٌَب٠َزِتككُر٦ا  ََا ُِِعككَ٭ِذ ا٘صَّككَٙبُح  ٌَككِب

ِٗ ا٣َِّٙ٘ ِٜٟ ٌَْع َِْض ٦َاْثَزُى٧ا   .  10( ادتنة٘:اَْ٘ؤ
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عةةةا ِ ّمةً   ٍّذِ ارزخؾ٘ ميُ صةعاىُ ٍةٕ مةً مةةامل رلتتةُ     
اع قةزار عس لت اع ّتضتأٍا عكزاع ّتضت عٕ إمماٍز رطفُ ؿتيلْقاتُ تضت

عاىةةاع عتنةةاو ررفةة٘ ا  وت خلقةةُ ّرنةةال رلتتةةُ عةةٔةة ِ عةةا ّجبنٔةة      ّإر
ّٓيةغٕ عاذتاج انت١مً رٌ ٢ ٓكٌْ ا٢جتار ّارتضةْق ّارغةزاٛ   ,مؾيْعاتُ

زللة٘  ّارتةق   آ٘ ٍنُ ّرقؾٙ  زفةُ وت ٍةذِ ارضةفزٗ ارزّلاىٔة٘ ّار    
ارتةةد  -ّّفةةا ٗ علةةٙ ا -ارةةزّا انتطلةةس–ا   إؾتا٢ ٔةة٘ فاىَةةا رللةة٘  

فٔيةغٕ رقٔا ارةزلتً ّّفة  انتيةاٌ     -انتطلس اريشُٓ عً انتا ٗ ّانتا ٓاا
رٌ غتتار وت فٔافتُ ّّفا تُ مً رقةن٘ انتقٔا رقٔةَا ّرىفةَا ّرفقلَا 

ةقةٙ رثةزِ   ّرفقا رقةن٘ ٍذِ ارقٔاف٘ ّرىف  تق قتاا ٍةذِ ارْفةا ٗ مةا ٓ   
ّقتةُ ّرمة ِ ٍّةٕ    عة  سّال عغلُ ّتةةُ ّما ت ّو فاٜ تةُ عةة  اىققةاٛ    

ارؾ٣ٗ ّارطْاح ّت٣ّٗ ارقزيٌ وت ستزاب ا  ّقةار٘ ارةٔت ارةتٔةس ّوت  
ّْك٨٧َ ٦َا انتغاعز ارغزٓف٘   َِ ا٘زَّ َّ َخْ٭َر ا٘زَّا ٌَِب ٦َُْا  ٣ُْٝ ا٣ُّٙ٘ ٦ََرَز٦َّ ْٟ َخْ٭ٍر ٬َْمَٙ ِٜ ٍَْم٧ُْٙا  َٜب َر ِٞ ٬َكب   ٦َ رَُّّك٧

, عا ٓيةغٕ رقٔا ارزلتً ّّف  اذتياٌ رٌ عتةذر  197(ارةقزٗ:ُأ٫ِ٘٦ْ اأَلَْ٘جكبةِ 
مً بةا ا٢جتةار ّا٢رتضةاب  زفةُ ا٤قؾةٙ ّمقؾةْ ِ ا٤علةٙ مةً        

  صفزتُ ّفٔافتُ مً ا٢عت اٛ ّلتٙ ا٢ىتَاٛ لتةٙ ٓكةٌْ صةفزِ لوةاع     
ر ّارتةقة   خارؾاع ّاٌ مل عتذر راٌ صفزِ رلعج ظاٍزاع ّقؾ ِ ر٣جتةا 

كةش وت ارة اخا ٍّةْ    تزؾ  ارة فؽت وت ارةةاقً ّارة اعٕ انت   ّاقةاع فاىُ ارق
وت عةا اتُ, ّانتة١مً عتةذر علةٙ لوةُ      انتطلْبم  ا٢خ٣ـ    مياحٱ

ّـتاو عةا اتُ مً ارفضا  ّارذٍاب وت ا ةْاٛ ّقة  مسة  قةْل ا  لةا      
ُّك٧ْا اَْ٘ؾكظَّ   , ّقْرةُ صةةعاىُ    97(ال عنةزاٌ: ٣ِِّٙ٘٦َ َلَٙك٩ ا١َّ٘كبِس ِؽكظُّ اَْ٘جْ٭كذِ    ّع٣   ٦ََأِر

َْٝرَح ِّ٘ٙك٣ِ  , رٖ خارؾ٘   صةعاىُ ميةثق٘ عةً رمةزِ ّمي فةة٘    196( ارةقزٗ:٦َاُْ٘م
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عً لف قاعتُ فٔ ف  اذتاج بَة  امكاىةُ قؾة  ارتةقة  ّا٢جتةار عةً       
قؾ ِ ّعاقيُ ّظتةلةُ  زفةاع ثاىْٓةاع وت رللتةُ ّقؾة اع رخةداع وت صةفزتُ        

 افةةةُ ا٢رةة  ّ اعٔةةُ انتةة١ثز ا٤عمةةه ٍةةْ اذتةةج ّٓكةةٌْ  زفةةُ ا٢ّل ّ
ّارةنزٗ   مً ا٢عت اٛ ّلتٙ ا٢ىتَاٛ امتثا٢ع ٤مةزِ ّاظَةاراع رةةْ ٓتةُ    

–ّاصتكاىتُ جتاِ رعُ ّعارٜةُ تةةةاع ذتةٔةف ارةزلتً رصةْل ا٤ىةاو ستنة         

ّارتعاقةاع عزرةف ارتلٔةا ادتلٔةا ىةيب ا        -علُٔ رفقا ارؾ٣ٗ ّارضة٣و 
ٍٛ      -قا ارؾ٣ٗ ّارض٣وعلُٔ رف–اعزأٍه  ِّ٭ ُّْٜسكَز ََث٫ِّ ِاَ٘ك٩ ِهكَراٍغ  ْٗ ِا٫١َِّ٠ ٤ََدا٫٠ِ  ُِ

 َٟ ِٔ٭ ُْٝتِر َٟ اْ٘ ِٜ  َٞ َٔب َٜب  َٛ َؽ١ِ٭ًٍب ٦َ ََِّّٙخ ِاْثَرا٤ِ٭ َِِ٭ًٝب  َٝبِر٫ ِّ٘ٙك٣ِ   *١٬ًَِب  َٜ َْٜؾَ٭بَ٪ ٦َ ٫ِٕ ٦َ َّ َهاَلِر٫ ٠ُ٦َُس ْٗ ِا ُِ

 َٟ ِٝ٭ َٓ ٣َُ٘  *ََةِّ اَْ٘مبَ٘ ََٟ  َشِر٬ ِٝ٭ ُْٝسِٙ ُٖ اْ٘ ِْٜرُد ٦ََأ٠َْب َأ٦َّ َٓ ُأ  .  163-161(ا٤ىةاو:٦َِثَيِ٘
رعين ارْٔو ارثامً مةً  –ّارا لا ْٓو اررتّٓ٘ علٙ ارياصك  -16

وت عٔتةةُ ثةةه رةةةط ثةةْعٕ الزامةةُ    ا تضةةا ارياصةةك   -رٖ اذتوةة٘ اذتةةزاو 
فةةاٌ مكةة٘ مٔقةةاا لوةةُ   –انتضةةو  اذتةةزاو عضةةكٔي٘ ّّقةةار    إؾتّرٍةةف 

ّارا  خلةُ ؽةلٙ فٔةُ ررةةتؽت رّ ررةةاا         -ذتةزاو ّرفقلَا انتضو  ا
ّعقةةٕ وت انتضةةو  لتةةٙ تةةشّل     -علٔةةُ ارضةة٣و  -خلةةا مقةةاو اعةةزأٍه  

َةا عاريضةك   عةاذتج ّٓ زو رٔؾلٕ فزٓق٘ ارمَةز انتكتْعة٘ ثةه عتة     ارغنط
لبٗك المّي لبٗك  لبٗك عذٛ  متاوّاا ٔب٦نّاا عمٗاك  لبٗاك     ةق  عارتلةٔة٘   ّٓ

( ّٓة١ ٖ مزاصةه   ٛ لك ٔاملمك ٥ غسٖك لك لبٗاك المّي لبٗك  اُ اؿىد ٔالٍعى
ّقةة  تقةة مت –ا٢لةةزاو ّارتلةٔةة٘ ادتضةة ٓ٘ ّارقلةٔةة٘ ارةاقئةة٘ ّارزّلٔةة٘  

 . -ا٢عارٗ ارَٔا وت الزاو ارةنزٗ
ثه ٓتعزك ضتةْ بةةا  عزفةاا( رلْقةْح عةُ ّاذتقةْر عية ِ وت        

رعةةين ارٔةةْو ارتاصةة  مةةً رٖ –اريؾةةا ارثةةاىٕ مةةً ىَةةار ارٔةةْو ار٣لةةس 
علَٔنةةا ؽةةلْاا –تأصةةٔاع عضةةي٘ خلٔةةا ارةةزلتً ّخةةام ا٤ىةٔةةاٛ  -اذتوةة٘
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ّتْافقةةاع مةة  صةةدٗ رافةة٘ ا٢ّرٔةةاٛ ّارؾةةلعاٛ, ثةةه ٓةتةة  مةةً ٍةةذا      -ا 
ارْقةةْح اذتاعةة  ّادتنةة  انتةة١مً انتتْابةة  فٔضةةتذرز ارْقةةْح ا٤رةة      
ّاذتقةةْر ا٤ّصةة  ّا٤لةةا عةةؽت ٓةة ٖ ا  ّاذتضةةاب ٓةةْو ارةةةز      

  ٘ وت تقةز   ّا  صةةعاىُ ّعمنتةُ ّب٣رةُ     ا٤ر , ثه ٓتأمةا وت ّل اىٔة
ارت٣ٜس ّاصتكاىتَه ارٔةُ ّخغةْعَه ر ٓةُ ّٓقةزر  عةاٛ ارغةَٔ  ارضةةه        

ٛ اذتضؽت عً علٕ  علَٔنا ارض٣و(  ؿتةزفة٘ ارتْلٔة     ْٓو عزف٘ ٍّْ ملةٕ
ّممَز ارقزاع٘ ّا٢صتكاى٘ مً ارةة  ارؾاو ضتْ ارزب ارزاله, ٍّذِ 

لٗػاّدٔا  عزف٘ ّعةَ  اريضةك     ميفة٘ مً مياف  اذتج ٓغَ ٍا مً لقز
( فٔعؾا علٙ سٓا ٗ مةزف٘ ا  ّرنال ا٤ىط عُ ّعة ٗ ارْرةُ   وٍافع هلي

ارُٔ صةعاىُ ّؽ ق ارةزّج عارزّا ضتِْ, ّق  ّقةا رصةْل ا   ـ(   
عةزفاا وت مٔضزٗ ادتةا ّرخذ اذتوةٔج ٓتة افةٌْ قةزب مْقفةُ ّبيةف      

مْفةة   عيؾةةُ ّّبةةْ ِ ّبةةْار ىاقتةةُ فقةةال  ةةه:  رَٓةةا اريةةاظ رةةٔط
 إؾترخفاح ىاق  انتْقا, ّركً ٍذا رلُ مْقةا( ّرعةار عٔة ِ انتق صة٘     

عزفةةةاا عأقزافَةةةا ّلةةةة ّ ٍا فتفةةةزق اريةةةةاظ ّاىتغةةةزّا وت عزؽةةةة٘     
 عزفاا(, ركيُ ٢رٓف وت رفقلٔ٘ ارْقةْح وت مٔضةزٗ ادتةةا ّاٌ راىةت     

بةةا ارزلتة٘    إؾتعزفاا رلَا مْقفاع رلعؤج, ّٓيةغٕ رلعاج رٌ غتزج 
مكيُ ّرْ صاع٘ مً لقةْرِ ّٓطلةف مةً رعةُ فْٔفةاا      ّار راا اٌ ر

رلتةة٘ ا  ّمةةةة   رلتتةةُ ّرطةةاٜا عطفةةُ فةةاٌ بةةةا عزفةةاا ممَةةز  
  عطفُ ضتْ عةا ِ.

إلاقةة٘ ا  عةةةة ِ   إؾتّٓيةغةةٕ رلياصةةك رٌ ٓلتفةةت عفكةةزِ ّرةةةُ    
ثه ٓةشو  -ّعلٙ قلةُ ارزّلاىٕ ّبضنُ ّقارةُ–ق٣عُ علٙ شتلْقاتُ ّإ
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علةٙ حتزٓةز قلةةُ     -تقة ظ ّمغةةز ستةرتو   ٍّْ ميضك م -وت راك انتْف 
ّقارةُ مً صٔا ٗ قاع٘ ارغَْاا ّرل مةؾٔ٘ رب اركاٜياا, ثةه ٓتأمةا   
وت صة٘ رلت٘ ا  ّعمٔه رطفُ ّّصٔ  خ تةُ ّالاقتةُ عاركاٜيةاا ثةه     

 إؾتٓيطلةةس مةةً تأملةةُ ضتةةْ  عةةاٛ عارٜةةُ ّضتةةْ ارتقةةز  رتارقةةُ ّا٢عتَةةال  
ٓاا اركتاب ارغزٓفاا ّقزاٛٗ ي ٗانتقزعاا ّت٣ّؽاىةُ عأىْا  ار عْاا 

ررْاٌ ا٤ررار اثةْعةاا ّقة  ّر  وت وت ا٤خةةار اركةثدٗ اٌ ٓةْو عزفة٘       
اٌ مً رعمةه اريةاظ   ْٓو  عاٛ ّمضأر٘ مً انتلك ارقا ر ارغفار عا ّر  

زفاا ّ عٙ رعُ ثه ظً اٌ ا  مل ٓغفةز رةُ, فٔيةغةٕ رٌ    رىةاع مً ّقا عة
 . ظتةا  عْاتُ ّت٣ّتُ عفكز ّلقْر قلف 

رٌ ٓتأما وت مْاقةا   -لال تْاب ِ وت عزفاا–ّٓيةغٕ رلياصك 
ارياظ ّتْاب ٍه علٙ تلكه ارةزؽ٘ ادتةز اٛ ّوت تةشالتَه ّجتنةَةه    
مً را فج عنٔس امتثا٢ع ٤مز ا  ّارتعاقاع عزرف اذتؤج ا٤خٔةار مةً   

ّلتةٙ ٍةذا ارةةةاو    -خلٔةةا ارةزلتً علٔةُ ارضةة٣و  –عَة  انتيةا ٖ ا٤ّل   
را عاو ّٓغَ ٍا را بٔةا مةً ا٤ىةاو ٍّةٕ تمةاٍزٗ      ٍّٕ لار٘ تتكزر 

ارةةْ ٓة٘   ا٤رٍْٔة٘ ّرلٯ  ؽغزٚ وت ْٓو اذتغز ا٤ؽةغز ٓتولةٙ فَٔةا عةشٯ    
ارؾا ق٘ ٍّٕ تغةُ ارتماٍزٗ ارك ٚ ْٓو اذتغةز ا٤رة , فٔيةغةٕ ارتفكةز     
ّا٢عتةةةار مةةً ٍةةذِ اذتارةة٘ وت ٍةةذا انتْقةةا ارةمةةٔه ّانتغةةَ  اذتكةةٔه       

بتنا  ا٤ر   ٓةْو اذتغةز ا٤عمةه مة  ارتةذرز      ىتقال عارفكز ذتار٘ ا٢ر٩
رلةقةاا ّا٤ٍْال ار  رخ   رصةْل ا   ـ( عةً مةزّر ارةةةا  عَةا      
لتٙ ٓؾلْا صال٘ اذتضاب ّاصت٣و اركتاب فٔكثز ارةكاٛ ّاريعٔف م  
ارتقز  ّا٢عتَال عار عْاا انتأثْراا, علٙ رما رٌ ٓكٌْ ٍذا ارتفكةز  
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طلقةةاع ضتةةْ ا٢ىقٔةةا  ا٤مثةةا ّعاعثةةاع علةةٙ ّارتأمةةا ّارتةةةارٕ ّا٢عتَةةال مي
ا٢ىؾٔا  ٤ّامز ا  ّىْأٍُ رٔكةٌْ لقةْرِ وت عزفةاا وت ٍةذا ارٔةْو      
ارغزٓا ّانتْقا ارةمةٔه ّقْفةاع لقٔقٔةاع مة١ثزاع ّلقةْراع ّاقةٔةاع مغةداع        
ضتْ ا٤ؽل  ّا٤فقا فٔكٌْ ٍذا ىفةاع ّمكضةةاع مةً انتكاصةف ّانتيةاف      

 ّٓكضةَا مً عزفاتُ .ار  ٓغَ ٍا اذتاج وت لوُ 
ِٚ         قال صةعاىُ   -17 َْٝتكَمِر اَْ٘ؾكَرا ُُٔر٦ْا اّ٘ٙك٣َ ِل١كَد اْ٘ َْ ٌَكب ٌَكبٍد  ْٟ َلَر ِّٜك ٌَْعكُزٛ  ََا َأ ( ٌَكِب

, ّا٢فاف٘ ٍةٕ ارؾة ّر عةً انتكةاٌ ّارتةزّج ميةُ عاىة فا         198ارةقزٗ:
 ّاس لاو كتاعاا . 

 ٢ى فا امً عزفاا ّصه ارشلاو ارغ ٓ  ّ ّارا رفا  اذتؤج
تأصٔاع عزصْل ا   ـ( ّارتعاقاع  -مش رف٘–٤رٔ  عاجتاِ انتغةز اذتزاو ا

عزرةةةف ارتلٔةةةا   ( ٓيةغةةةٕ رٌ ٓكةةةٌْ ا٢ىةةة فا  ّا٢فافةةة٘  مؾةةةعْعاع  
فٔغةةةز قلةةةُ   ,عارضةةكٔي٘ ّارْقةةار ّارتغةةْ  ّارتقةةْ  ّارةةذرز ّارفكةةز    

ّرّلُ عغةاٜز رٍا ارتقْٚ ّع٣ٜه رٍا ارتْح مً ا  عزباٛ رلتتُ 
المّي اعتق  وَ الٍاز  الماّي ازساي   ّعتقُ مً ىارِ ّبعٔنُ   ّرما  فزاىُ

(, ّعذرك تكٌْ افافتُ ضتْ  وٕبف٘ ٔش  يف عىم٘ ٔضمي ل٘  ٖ  ٔتقبن وٍاضك٘
مغةةز رعةُ ّاقةٔة٘ ٢ ؽةْرٓ٘      إؾتميضك عارُٜ افاف٘ لقٔقٔ٘ ّاىط٣قتةُ  

( لٗػااّدٔا وٍااافع هلاايّتكةٌْ مةة١ثزٗ ضتةةْ ا٢ؽةةل  ّمغةدٗ ضتةةْ ا٤فلةة     
 .  28اذتج: 

ّارْابف ٍْ اذتقْر وت  مش رف٘( ما عؽت قلْ  ارفوز ّقلةْ   
ارغنط ْٓو ارةاعز مةً رٖ اذتوة٘ اذتةزاو, ّمش رفة٘ مةلةه مةً مةةامل        
ا  ّمغةةز مةةً مغةةاعزِ ّاقةة  فةةنً ميطقةة٘ اذتةةزو ّرةةذا قةةال صةةةعاىُ  
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( ّٓيةغٕ اٌ ٢ تفْا اذتاج عمن٘ انتْقا ّب٣رة٘ انتْقة    املػعس اؿساً 
ا  ّٓتقةز  ضتةِْ    إؾتة ٗ ّارفكزٗ فٔتذرز ررك ّٓتْصةا  فٔضتغلُ وت ار

ارةذٖ تغةَ ِ    -ما عةؽت ارطلةْعؽت  –ّٓةتَا ارُٔ وت ررك ارْقت ارغزٓا 
رىةُ   إؾتم٣ٜك٘ ا  ّحتقزِ م٣ٜكة٘ اريَةار, ّٓيةغةٕ رٌ ٓتْبةُ ارياصةك      

ً -ع خْرُ وت انتش رف٘   ٓة خا  -عزفةاا  ٍّٕ مً اذتزو, عة  خزّبُ مة
و ٍّةٕ عقةة٘ مق صة٘ ّميطقة٘ ستزمة٘ بةلةَا ا        ميطق٘ اذتةز  مزٗ رخزٚ

ارْاقة   –رق ظ عٔتةُ ّرةةتةُ    لزماع ّرمياع ّص٣ماع علٙ  اخلَا ّالرتاماع
رٌ وت  خْل لزمُ عة  رٌ علٙ ىةن٘ ا٨عكز ا  ّلت ِ  فٔيغٞ -فَٔا

راٌ خارباع عيُ ّعتقس ارثياٛ ّارتق ٓط   علٙ فقٔل٘ ارتْفٔس رلْرْج 
لتتةُ, ثةه ٓغةز  وت تةذرز رفقةال ا  ّاىةامةُ       وت عقة٘ لزمُ ّمْف  ر

عقلةةُ ّقارةةُ, جبضةنُ     –ّارفكةز   علُٔ ّٓغتغا عار عاٛ ّا٢عتَال ّارذرز
قلةةاع رزفةْاىُ ّقةْرةةُ ثةه ٓةاٍة  ا  ّظتةة        –ّرضةاىُ ّرّلةُ ّعاقيةةُ   

عٔةتةةُ علةةٙ قاعتةةُ ّحتةةزٖ قزعاتةةُ ١ّٓمةةا ارتةةد رةةا ارتةةد وت مْفةةةُ    
ُ ّىضةةكُ ّٓتئةةا ٘ وت ررةةً لوةةٓزبةةْ ارزلتةة٘ رةةا ارزلتةة ّمْقفةةُ ّ

ىضةةناا ارزلتةة٘ ّارزرفةة٘ مطلةة٘ علٔةةُ ّرضةةْٗ ارقةةةْل ّارزفةةٙ شتلْعةة٘ 
 علُٔ . 

َّٞ اّ٘ٙك٣َ          قال صةعاىُ:   -18 ٌَكبَض ا١َّ٘كبُس ٦َاْسكَزْىٍُِر٦ْا اّ٘ٙك٣َ ِا ْٟ َؽْ٭كُش َأ ِٜك ٌِ٭ُعك٧ْا  َّٛ َأ ُصك

ٌٛ َِّؽ٭  ٌَ  .  199( ارةقزٗ: َو٧ٍُ
ْٓو ارةٔ  وت انتغةةز اذتةزاو    قلةت ارغنط علٙ اذتؤج إراثه 

ٍّٕ ار  ٓزمةٌْ عَةا ادتنةزاا     -ّق  ارتقطْا لؾٙ ادتنار -مش رف٘–
اىةة فةْا ضتةةْ  ميةةٙ( ّافافةةْا ارَٔةةا   -اركاٜيةة٘ وت  ميةةٙ( رٓةةاو ارتغةةزٓس 
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فٔيةغٕ رلياصك رٌ ٓتةذرز اىة فا  اريةاظ مةً      ,ّت افةت ررةَه عاجتاٍَا
ّرٌ ٓقؾة    ,ضةاب عزؽ٘ ارقٔامة٘ ّعةز  اذت   إؾتقةْرٍه ْٓو لغزٍه 

عاى فاعُ م  ادتن  انت١مً انتتيضك رٌ ١ٓمً ارياظ مً ررٚ رضاىُ ّٓ ِ 
ّربلةةُ ّكتٔةة  بْارلةةُ رتكةةٌْ ؽةةعٔفتُ عٔقةةاٛ ٍّْٓتةةُ بةةز اٛ مةةً  

 ارضْٛ ّا٤رٚ ّا٤ثه ّارةؾٔاٌ ْٓو ارةز  ّاذتضاب. 
فاف٘ ّا٢ى فا  مةً انتغةةز   ٘ تأمز اذتؤج عا٨فٍّذِ ا٦ٓ٘ ارغزٓ

تيضةةك افافةة٘ ّالةة ٗ   مةة  اريةةاظ ّادتنةة  انتةة١مً انت   ميةةٙ إؾتاذتةةزاو 
نةة٘ ّاى فاعةة٘ فةةار ٗ وت ّقةةت ّالةة  متقةةارب رتتأرةة  عةةؽت انتضةةلنؽت ذت    

رتاب ٍّةةةٕ ذتنةةة٘ رعْعٔةةة٘ ّقزٓقةةة٘ ارْلةةة ٗ ّا٢حتةةةا  ّارتةةةورا ّا٢قةةة
 ٔة٘, ثةه تةأمز ا٦ٓة٘ عا٢صةتغفار ّارتْعة٘       إتْلٔ ٓ٘ ّصي٘ لئفٔة٘ ّتزعٔة٘   

 ٘ رطلف انتغفزٗ مً ارغفْر ارزلٔه . ّاصتغ٣ل ارفزؽ٘ وت ٍذِ انتزلل
ّؽا ارزرةف  ميةٙ( ّّر ٍةا اذتةاج ّ خلةَا صةو           إراثه 

عكزاع علٙ تْفٔقُ ّاع٣ ةُ آاٍةا ثةه اىطلةس ضتةْ  كتةزٗ ارةقةة٘( ٍّةٕ         
عةزأٍه ارتلٔةا   (   ارتا ارذٖ تزاٜةٙ فٔةُ اعلةٔط ارلةةؽت ّـتثةا عية ِ ٢      

ة  لؾةٔاا تةةةداع   ّمياصكُ فزكتُ ارتلٔا ّرماِ عضة  رٔفض  علُٔ لوُ
عةةً عغقةةُ ٍّوةةزِ ّعةةً رزاٍتةةُ ّقةةز ِ عارعةةا  مةةً ا٤مةةؽت ادتلٔةةا    
ب أٜا   ( ّعأمز مً ارزب ارتلٔا  با ّع٣( فوةزا صةي٘ اذتئفٔة٘    
عذرك ّؽار ميضكاع وت اذتةج ّابةةاع ّمةلنةاع ٢سمةاع ٍّةذا ٍةْ ارْابةف        

رعةين رمةٕ كتةزٗ ارةقةة٘ عضةة  لؾةٔاا       –وت  ميٙ( ٓةْو ارةٔة     ا٤ّل
المّي ِرٓ سؿٗات٘ فاسؿاَّ لا٘   ةَا اؽاع٘ مةاعزٗ  اعٔاع رعُ صةةعاىُ   تؾٔ

ٔعماٜ ضاٍٛ ٌبٗاك  الماّي ادعماْ سذاّا       ٔازفعَّ يف عىم٘  المّي تؿدٖقّا بكتابك 
 .(وربٔزّا ٔعى٦ّ وقب٥ّٕ ٔضعّٗا وػكٕزّا ٔذٌبّا و فٕزّا
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ّٓيةغةةٕ رلعةةاج رٌ ٓقؾةة  عزمٔةةُ رمةةٕ ارغةةٔطاٌ ّربةةه عةة ّ      
ُ ّٓضتعقةةز وت عاقيةةُ ا٢ىقٔةا  ّا٢ىؾةةٔا  ٤مةةز  ارةزلتً ّٓيةةْٖ وت قلةة  

ارزلتً ّعلٙ خ٣ح ارغٔطاٌ تأصٔاع عضي٘ ارتلٔةا   ( ّتغةةَاع عطزٓقة٘    
  ّارتتاو. ّاذتئفٔ٘ انتْل ًٓ عزباٛ رٌ ٓكٌْ ميَه ّمةَه وت ارة 

قٔةا ِ ٤مةز ارةزلتً    ىرٌ إ إؾتغٕ رٌ ٓتفكز ّٓطنًٝ اذتةاج  ٓيةثه 
٤ىا ارلةةؽت ف١ٔرة  قؾة ِ ّٓكةزر      ارغٔطاٌ ّارزا ه ٍْ ارقاؽه رمَز

فكزِ عي  ارزمةٕ اىةُ ٓزمةٕ ارغةٔطاٌ ّٓةةة ِ عةً صةال٘ فكةزِ ّمٔة اٌ          
عنلةةُ ّصةةلْرُ, ّعةةذرك ٓكةةٌْ رمٔةةُ لقٔقٔةةاع ٢ ؽةةْرٓاع ّمةة١ثزاع ىافةةةاع     

ّ  إؾتفٔعتةةاج ارياصةةك   عقةةا مفكةةز مضتعقةةز  ةةذِ   قلةةف ّا  مةة رك 
ٜشٗ ارةمنةٙ  قؾ ٍا عي  رمُٔ رٔفْس عاريف  ا٤ر  ّادتةا ارتؾْؽٔاا رٔ

 رٔغَ ّا مياف   ه( ّمً رفقلَا ميفة٘ ارقزب مً ارزلتً ّارقطٔةة٘  
ْب عةةارفكز ّارقؾةة , عؾةةغةةٔطاٌ اذتاؽةةل٘ مةةً اريضةةك اذتةةٕ انتمةةً ار

طاٌ قاٜناع علٙ ادتنزٗ متثن٣ع رُ فَٔا رنا ٔارغفٔيةغٕ رٌ ٓتئا ارياصك 
ضتةِْ  ـتثا رتلٔا ارزلتً علَٔا ّتزاٜٙ رةُ فَٔةا فدمةٕ ّٓةزبه  ؾةاتُ      

متي٣ٔع رمٕ ارغٔطاٌ ّاؽةاعتُ  ؾةٔاتُ تةةةداع عةً رفقةُ ّقةز ِ عةً        
 قلةُ ّعنلُ ّصلْرُ . 

َٟ     قةةال صةةةعاىُ    -19 ِٜكك َٝككب اْسَزْ٭َسككَر  ٌَ  ْٛ ْٞ ُأْؽِصككْرُر ٌَككِب ْٝككَرَح ِّ٘ٙكك٣ِ  ُّكك٧ْا اَْ٘ؾككظَّ ٦َاُْ٘م ٦ََأِر

َْٝرِح ِا ....ا٥َْْ٘دِ٪  َٝزََّك ِثبُْ٘م َٟٝ َر ٌَ  ْٛ ١ُِٜز ََا َأ َٟ ا٥َْْ٘دِ٪ٌَِب ِٜ َٝب اْسَزْ٭َسَر  ٌَ  . 196ارةقزٗ: (٩َ٘ اَْ٘ؾظِّ 
قزعةةُ ا ةة ٖ عةةةدٗ مةةً عةةةاٜز ا  ّمةلةةه مةةً مةةةامل عةا تةةُ ّ

رةارٜةُ   اذتةاج تشرفةاع رزعةُ ّتقزعةاع     ّممَز مً مماٍز  ٓيُ ّعزعُ ٓقعُٔ
ّتف ٓ٘ رذىْعُ, ّارْابف انتطلْب رلياصك ٍْ مةا تٔضةز رةُ مةً ا٤ىةةاو      
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ارضةةيال, ٍّةةذا ٍةةْ  ّرعةةا ّادتنةةال رّ ارةقةةز رّ ارغةةيه  ارث٣ثةة٘: مةةً ا٢
و ارةٔة , ّقة  مسٔةت  ميةٙ( عَةذا      ارْابف ارثاىٕ وت مياصك  ميٙ( ْٓ

مً ارة ماٛ, ّقة  ّر     -ق فَٔا ّعلٙ ررفَارٖ ٓزا–صه نتا قتيٙ فَٔا ا٨
وت ارتةة  ارغةةزٓا اٌ رصةةْل ا   ـ( قةةال رةقةةةتُ ارؾةة ٓق٘ فاقنةة٘   

اُ أٔه بطسٚ وٍّاا ٖ فاس اهلل بّاا كان ذٌام عمٗاك       اغّدٙ ذبح ذبٗشتك ف  (:  
ُ عةة  انتضةلنؽت فقةال: ٓةا رصةْل      ة( فضةن ٖٔكفس اهلل بّا كن لط٠ٗٛ عمٗك

اُ اهلل ا  ٍةةذا ٤ٍةةا عٔتةةك خاؽةة٘ رو رلنضةةلنؽت عامةة٘ل قةةال ـ(:     
ٛ    ٔعدٌ٘ يف عرتت٘ أُ ٥  ٖطعي الٍاز أسدّا ( فٔيةغةٕ  وٍّي  ِٔارا لمىطامىني عاوا

ذرز اعةت٣ٛ ارتلٔةا اعةزأٍه عةذع  ّرة ِ ّافتة اٛ       رلنضله ارياصةك رٌ ٓتة  
ٔعقز رع  رعٔعتُ رّ ٓغَ  ضتةز  فذع  عمٔه ّرةػ مسؽت عادتلٔا عيُ 

اعلُ ّٓقؾ  ضتز ارطن  ّرع  ادتغ  مً ىفضُ ّصلْرُ ّٓقؾ  ا٢متثال 
َٜبُإ٤َب ٤٦َمز ارزلتً عَذا ارذع  ّا٢فت اٛ ّ  ارتاو َِ ٥َُٜب ٦ََ٘ب  َٖ ا٣ََّٙ٘ ُُ٘ؾ٧ ِٕٟ َٟ٘ ١َ٬َب َ٘

َٟ ُْٝؾِس١ِ٭ ْٛ ٦ََثتِِّر اْ٘ ُٔ َٜب ٤ََدا َٕجُِّر٦ا ا٣ََّٙ٘ َل٩َٙ  ْٛ ُِ٘ز ُٕ َٓ َسخََّر٤َب َ٘ ََٔيِ٘  ْٛ ُٕ ١ِٜ  ٨٧َّْ , 37( اذتةج: ١َ٬َب٣ُُ٘ ا٘زَّ
ّٓتغةةةُ خبلٔةةا ارةةزلتً وت ا٢ىؾةةٔا  اركامةةا ّا٢ىقٔةةا  ارغةةاما ٤مةةز     

ٛ٭ وت را لال ّمقةاو   ارضلطاٌ وت ٍذا اذتال ّانتقاو عا عضةي٘ صةٔ     اقتة ا
اق ار ماٛ رباٛ رٌ تيارةُ رزامة٘ ا  ّمْعة ٗ لةٔةةُ     ا٤ىاو  ـ( وت إٍز

عتقُ مً اريار ّعغٔة٘ عتقةُ مةً     ر  ـ( عانتغفزٗ ّارزفْاٌ ّعأماانتيتا
 قف ادتةار عَذا ا٢فتة اٛ, ّر  وت ارتة  ارؾةعٔ  عةً رعةٕ عةة  ا        

باْ القبماٛ   اغرتٖة ِدٖك فاضاتقبن   إذابةفز عً ستن  ارؾا ق   ( قْرُ:  
ٔدّة ٔدّ٘ لمرٙ فطس الطىأات ٔا٧زض سٍٗفّا وطمىّا ٔواا  ٔامسٓ أٔ اذعْ ٔبن: 

أٌا وَ املػسكني  اُ ؾ٦ت٘ ٌٔطك٘ ٔقٗاٙ ٔمماات٘ هلل زب العااملني ٥ غاسٖك لاْ     
ٔبرلك أوست ٔأٌا وَ املطمىني  المّي وٍك ٔلك بطي اهلل ٔبااهلل ٔاهلل اكارب  الماّي    
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امزار ارضكؽت علةٙ ا ة ٖ ّىَةٙ عةً رٌ تيية       ثه رمز   ( ع تقبن و (
ارذعٔعةةة٘ لتةةةٙ ـتةةةْا رٖ ميةةة  عةةةً قطةةة  رقةةةة٘ ارذعٔعةةة٘ قةةةةا مْتَةةةا  

َٟ ّاصتقزارٍا, قال صةعاىُ:   ٍِٜر ٬َْؤِر٭ ِّ َظب ُٔ ََِعبً  ٦ََل٩َٙ   َْ ِّٞ ٫ٌِ ا١َّ٘بِس ِثبَْ٘ؾظِّ ٬َْؤُر٧ ٦ََأ

 ٍُ ِٝ٭ ِّ ٌََظ َل ُٔ  ِٟٜ* ْٛ ٌَِك ٥َُ٘ ١ََٜب ِّٜكٟ          َِ٘٭ْت٥َُد٦ا  ٥َُِكٛ  َََا َٜكب  َٜكبٍد َلَٙك٩  َّْٜم٧ُٙ  ٍٚ َٛ اَّ٘ٙك٣ِ ٌِك٫ َأ٬َّكب ُُٔر٦ا اْس ٬َ٦َْي

ِّ٭َر ٍَ ٧ُٝا اَْ٘جبِرَس اْ٘ ٥َ١ِْٜب ٦ََأْؼِم ٧ُُٕٙا  ٌَ  ِٚ َِٝخ اَْ٘ؤ٠َْمب َٞ  , ّقال صةةعاىُ   28-27(اذتج:َث٥ِ٭ ٦َاُْ٘جكْد

ٌِ٭٥َكب َخْ٭كٌر       ْٛ ُٕك ِّٟ َشَمبِرِر اَّ٘ٙك٣ِ َ٘  ُٕٛ ََا ٦ََعَجكْذ ُع٧١ُُث٥َكب         َعَم١َْٙب٤َب َ٘ ٌَكِب َٛ اَّ٘ٙك٣ِ َلَْٙ٭٥َكب َهك٧َايَّ  ُُٔر٦ا اْسك َْ ٌَكب
{ َٞ ُُٕر٦ ْٛ َرْت ُٕ ْٛ ََ٘مَّٙ ُٕ َٓ َسخَّْر٠َب٤َب َ٘ ََٔيِ٘ ُْٝمَزرَّ  َّب٠َِك ٦َاْ٘ ٧ُٝا اْ٘ ٥َ١ِْٜب ٦ََأْؼِم ٧ُُٕٙا  ٥َُٜب ٌَٖٙ َٖ ا٣ََّٙ٘ ُُ٘ؾ٧ { َٟ٘ ١َ٬َب

ِٕٟ ١َ٬َب٣ُُ٘ ا٘ َٜبُإ٤َب ٦ََ٘ َِ ٦ََْٛ٘ب  ُٕ ١ِٜ  ٨٧َّْ , ارة ٌ: عقةه ارةةاٛ ّصةكٌْ    37-36اذتج:..(زَّ
 ,افاا مرتتةةاا ٘ رٖ ادتنةا ادتةشّر, ّارؾةْاح رٖ ؽة    ار ال كت  ع ىة 

 . ّبةت بيْعَا رٖ صقطت رقزافَا ٍّٕ ريآ٘ عً تأر  مْتَا
ّظٔفة٘ عةزعٔ٘ عقٔةف     إؾتٍّذِ ا٦ٓاا ارغزٓفاا تةةؽت ّتزعة    

را رعة  اذتةاج فة اِٛ رّ ضتةز ع ىتةُ      رّ رع  ارغةيه رّ ارةقةز, فةا    ضتز ارة ٌ
 ّ  تلصةقطت رقزافَةا ّاصةتقز مْتَةا ّاىفؾة     ّبشّرِ فْبةت بيْعَةا 

رّلَا عً بضة ٍا فكلةْا رَٓةا اذتوةٔج مةً عةقةَا ّاقةنةْا عةقةَا         
ا٦خةةز: ارقةةاى  ّانتةةةرت ّتؾةة قْا عةةةة  ثارةة  علةةٙ ارةةةاٜط ارفقةةد        

لعةه, ّقة    ّارضاٜا انتةرت ارةذٖ ٓةةرتٖ اذتةاج ّٓضةأرُ هتةا وت ٓة ِ مةً ار       
قةةاو ّارتؾة ق ّىةش     عاصةتعةاب ا٤رةا ّا٢   ا٨ص٣ورفتٙ ررثز فقَاٛ 

ارفقُ ارغةزٓا,    ْث إؾتارفتْٚ عْبْعَا ّفُٔ    مْرْل  إؾتكت  
ّقةة  ّر  وت ا٤ثةةز اٌ رصةةْل ا   ـ( لةةج عٔةةت ا  اذتةةزاو عليةةاع وت  

ّصةةاق مةةةُ ماٜةة٘ ررظ مةةً ا٢عةةا  ارةةةاو ارتاصةة  مةةً ٍوزتةةُ ارغةةزٓف٘  
رٍلةَا فةْر     إؾتارةٔنً ّصةفدِ    إؾتّق  رةاٌ علةٕ   ( مةةْثةُ     ادتشّر

مك٘ م٣َع عاذتج عا٣ٍل رصْرُ ّستزماع رةُ عةالزاو ىةٔةُ ّلةٔةةُ      إؾتميَا 
اريعةةز ضتةةزا عأكتةَةةا فةة اٛ  فأعةةزرُ اذتةٔةةف وت ٍ ٓةةُ فةةارا بةةاٛ ٓةةْو  
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ّتقزعاع   ّرمةز  ـ( رٌ ١ٓخةذ مةً رةا ع ىة٘ عقةة٘ ّقطةة٘ فطةيةت         
رٖ –ارلعه انتطةْخ عانتاٛ ّانتل  ّلضةٔا مةً انتةزق    ّررا ٍْ ّعلٕ مً 
ّرمز  ـ( عاقةاو ارةاقٕ علةٙ ارفقةزاٛ ارةاٜضةؽت     -عزعا مً ماٛ ارلعه

ؽ ق٘ ّمةزّفةاع, ّريةا وت رصةْل ا   ـ( رصةْٗ لضةي٘ ّقة ّٗ فافةل٘        
ّوت صلْرُ لكن٘ عارٔ٘ ٓيةغةٕ رٌ ٓضةؼت عَةا لوةٔج عٔةت ا  َّٓتنةْا       

لاَ  ْب ّىٔةا ارتقةْٚ ّاؽةاعتَا ّعلْ َةا      عفةلَا ٤ٌ فَٔا  فةزاٌ ارةذى  
( ّفٔةُ اقةةاو ارةاٜضةؽت    ٍٖاه اهلل ؿٕوّا ٥ٔ  وا٣ِا ٔلكَ ٍٖالاْ التقإٝ واٍكي   

اعتَه عةة ٗ ادتةةْ  رّ رمل ارةةةزٚ ّقغةةا ارةةةٔػ ّقةة  قةةال   ؽةةارةةذًٓ ر
 ( امنا دعن اهلل ِرا ا٧قشٜ  لتػبع وطاكٍٗكي وَ المشي فاطعىِٕي ـ(:  

ُّقال صةعاىُ   -20 َٟ ا٥َْ٘كْدِ٪   ٦ََأِر ِٜك َٝب اْسَزْ٭َسَر  ٌَ  ْٛ ْٞ ُأْؽِصْرُر ٌَِب َْٝرَح ٣ِِّٙ٘  ٧ْا اَْ٘ؾظَّ ٦َاُْ٘م

َِٜؾ٣َُّٙ ْٛ َؽز٩َّ ٬َْجَُٙه ا٥َْْ٘دُ٪  ُٕ َُُإ٦َس ٧ُّْا   .  196( ارةقزٗ:٦ََ  َرْؾِٙ
تقؾةد ارغةةز دتناعة٘ اريضةاٛ      رّّللس ارزرظ دتناع٘ ارزبةال  

مل  ٓيةُ ّعةزعُ ّممَةز مةً     عةدٗ مً عةاٜز ارزلتً ّمةلةه مةً مةةا   
مماٍز عةا تُ ّقزعُ ٓأتُٔ اذتاج عقٔف ا٢ىتَةاٛ مةً رمةٕ كتةزٗ ارةقةة٘      
ّرع  ا  ٖ ٍّْ ارْابف ارثار  مً ّابةاا  ميةٙ( ّمياصةكَا ٓةْو    

ٓةين انتنيْ  عً –ارةٔ  ا٤ ز, ّق  تةزفت ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ ذتال اثؾز 
 -ّتلةضةُ عةا٢لزاو   اـتاو اذتج رّ ارنال ارةنزٗ عةة  عةزّعُ وت اريضةك   

مكة٘ رّ ميةٙ رّ ر ةُ فَٔةا مة        إؾتز مً ا  ٖ ضٔة  ما تّق  رمزا عة
انتْاع ٗ ّا٢تفةاق علةٙ ّقةت شتؾةْـ مة  انتة١ـتً انتةةةْث عا ة ٖ,         

علذ ستلُ ّلقز ّقتُ باس رلننيْ  ّاثؾز للس ررصُ رٔكٌْ  إرالتٙ 



 324 ..........................................          مكارو ا٤خ٣ق

–ٔ  اذتلس عقٔف ا  ٖ لضف اررتتٔف ارغزعٕ نتياصك اذتج ْٓو ارة

  .-ارزمٕ ثه ارذع  ثه اذتلس
قؾة ا عاسارة٘ ارغةةز    ثه اىُ ٓيةغٕ رلياصك ّارياصك٘ رٌ ٓزٓة ا ّٓ 

ٛ - رةة٣ع رّ عةقةةاع ّاٌ ٓةغٔةةا  -للقةةاع علةةٙ ارزبةةال ّتقؾةةداع علةةٙ اريضةةا
ً     ّٓطلةا ررصةَنا, ّرٌ ٓيةْٖ اذتةاج     عذرك اسارة٘ ا٤ ىةاظ ّا٤قةذار عة

تُ عةة  ٍةذا ارشمةاٌ    انت١مً  لس ررصُ للس ارذىْب ّا٢ثاو عً ؽعٔف
ارةذع  ّاريعةز    إؾتارذٖ فةاس فٔةُ عغفةزاٌ ا  عةة  علةْ  مياصةك لوةُ        

ّعةةةة  اؽةةةاع٘ عفةةةِْ ّمغفزتةةةُ عَةةةذِ اركْرةةةة٘ مةةةً اريضةةةك  ّا٢فتةةة اٛ
ّارقزعةةاا لٔةة  ٓةةةْ  رٔةةْو ّر تةةُ امةةُ ىاؽةة  اركتةةاب مةةً ارةةذىْب     

      ٌ ّعتلةةس مةةً   ّا٢ثةةاو فٔةاٍةة  ا  لةةؽت للقةةُ رٌ ٓقلةة  عةةً ارةؾةةٔا
ؾةٔ٘ عةة  ارٔةْو ٢ّ ٓقؾةز وت ّابةف      ف٣ ٓق و علةٙ مة  ثاوؽعٔفتُ ا٦

  ا٦ٌ. ظتلف  قف ا  عفةا عة  ٢ّ
 ارياصةةك٘ انت١ميةة٘ عتقؾةةد عةةةزٍا قةةؿ  ٍّكةةذا ٓيةغةةٕ رٌ تيةةْٖ

رظ٣ح انتةؾٔ٘ ّقل  رظافز انتيارف٘ ّقؿ عةز انتأب٘ عة  ٍةذا ارشمةاٌ   
ؽت ارةةذٖ رؽةةاعت عةةُ عفةةْ ا  لةةؽت افتةة ا عةةذع  عمةةٔه رّ رةةةػ مسةة 

ّا٢فتةة اٛ رٔةةْو ّرةة تَا امَةةا ىاؽةةة٘ ارةٔةةا  لٔةة  عةةا ا مةةً انتيعةةز 
يعةة٘ ارةؾةةٔاٌ ّتقةةؿ رظةةافز نت٘ اركتةةاب فتةاٍةة  ا  رٌ تقؾةةز ربّصةةا

ارغةةٔطاٌ ّبةةذّرِ عةةً صةةلْرَا فةة٣ تقةة و علةةٙ مةؾةةٔ٘ ٢ّ تقؾةةز وت  
فزٓق٘ ّت١ ٖ لقْق ا  رامل٘ ٢ّ ـتي  لقْق ارةةةا  عةامل٘, ّعةذرك    

ياصك٘ قة  عةَ  ميةاف  لوةُ ّا رك مؾةاو ىضةكُ       ٓكٌْ ارياصك رّ ار
ّؽ  رُ رٌ ٓةنا عضي٘ ستن  ّيل عٔتُ فق  لج رعةْ بةفةز ستنة  ارةةاقز     
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  ( وت عةةاو ّرمةةز اذتةة٣ق رٌ عتلةةس ررصةةُ ّمسةةٙ ا  صةةةعاىُ ّقةةال:   
      ٛ ( ٍّةذِ ميفةة٘ ٓة ررَا اذتةاج     المّي اعط  بكان غاعسٚ ٌإزّا ٖإً القٗاوا

 أل عارُٜ . عٙ رعُ ّص إرآّغَ ٍا مً لوتُ 
َٛ      قال صةعاىُ   -21 ٌَكاَل ِاْصك  ِٟ َْٜ٭ َٗ ٌِك٫ ٬َك٧ْ َٟٝ َرَمغَّك ََاٍد ٌَ َّْمُد٦  ٍٚ ُُٔر٦ْا ا٣َّٙ٘ ٫ٌِ َأ٬َّب َْ ٦َا

 َٞ ْٛ ِاَْ٘٭٣ِ ُرْؾَتكُر٦ ُٕ ٧ُٝا َأ٠َّ ِٟ ار٩ََّّ ٦َار٧َُّّْا ا٣َّٙ٘ ٦َاْلَٙ َٝ َٛ َلَْٙ٭٣ِ ِ٘ َٜٟ َرَؤخََّر ٌَال ِاْص , 203( ارةقةزٗ: َلَْٙ٭٣ِ ٦َ
اقؾة  ارٔةْو اذتةا ٖ    –٤ٓاو انتة ّ اا ٍٕ رٓاو ث٣ث٘ عة  ْٓو اريعز ّا

ّتضةنٙ رٓةاو    -عغز ّارثاىٕ عغز ّارثار  عغز مةً رٖ اذتوة٘ اذتةزاو   
غنط رٔوا ّٓ خز رارتغزٓس ؿتياصة٘ تغزٓس ارلعه ّعضطُ ّىغزِ وت ا

ر٥ٓاو انتقةل٘ لٔ  ٓتْفز ارلعه وت تلكه ا٤ٓاو ع ر٘ اريعز رّ ارذع  وت 
ّٓفةةٔ  عةةً اذتابةة٘ ّتغةةة  ارةطةةٌْ ادتةةْعٙ ارثةةا زٗ فٔوفةةا     ميةةٙ 

 وت مضتقةا ارشماٌ . ميُ ر٣صتفا ٗ
ٍةةةذِ ا٦ٓةةة٘ ارغةةةزٓف٘ تةةةأمز عةةةذرز ا  صةةةةعاىُ وت ٍةةةذِ ا٤ٓةةةاو   

 –, ّتفٔة    انتة ّ اا ار  ٓتْاب  فَٔا اذتؤج ؿتيةٙ عقٔةف ٓةْو ارةٔة     
ا  صةعاىُ رشّو ا٢قام٘ وت ميٙ ّّبْب ارةقاٛ عَا ٢با ررز  –عارتة  

وت ميٙ تلكه ا٢ٓاا انتة ّ اا ... ّق  افتٙ ارفقَةاٛ عْبةْب ا٢قامة٘    
وت ميٙ ّانتةٔت عي ٍا ر٣ٔع ّرْ ىؾا رٔل٘ وت اذتا ٖ عغز ّارثاىٕ عغز 
فنً الف ارةول٘ وت ارتزّج ّاريفز عً ميٙ رلةا ارٔةْو ارثةاىٕ عغةز     

اتقةةٙ ا   إراعةةة  مةٔةةت رٔلةةتؽت ّعةةة  رمةةٕ ادتنةةار ارث٣ثةة٘ وت ىَةةارًٓ    
 ٓةةْو ثارةة  إؾتخز ّامتيةة  عةةً ارؾةةٔ  لةةال ا٢لةةزاو , ّإٌ رلةةف ارتةةأ  

عاا وت ميٙ رٔل٘ ارثار  عغز ّرمٕ ادتنار ىَارٍا ثةه ىفةز عيَةا     رّؽا 
مك٘ ّخزج ميَا ارَٔا , ٍّذا ارتيةٔد نتةً اتقةٙ ا  وت ارؾةٔ  لةال       إؾت
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ّا٢ الزامُ ّوت ارزف  ّضتْ ررك هتا عتزو علٙ ارياصك لال ا٢لةزاو  
ّبةةف علٔةةُ انتةٔةةت رٔلةة٘ ثارثةة٘ ّتةةةؽت علٔةةُ ارزمةةٕ ىَةةارا ثارثةةاع , فَيةةا        

  -ّابةاٌ :
ارثةاىٕ : رمةٕ ادتنةار ارث٣ثة٘ ىَةاراع ,      ا٤ّل انتةٔت وت ميٙ ر٣ٔع, ّ

  (  ّادتنار ت٣ل ث٣ث٘ وت ؽق  ميٙ ـتثا فَٔا ارغٔطاٌ ارلةؽت ٢عزأٍه
فزمةةٙ ارغةةٔطاٌ عضةةة   عزأٍه , فأتةةاِ ب ٓةةا   ( ّقةةال رةةُ : إرمةةُ ٓةةاإ   

ً  لؾةةٔاا علةةٙ رةةا كتةةزٗ ّتةةا فؾةةارا صةةي٘     ّربةةه مثارةةُ اركةةاٜ
٘, رّٖ عةً علةٕ رمةد انتة١ميؽت     ٔاعزأٍنٔ٘ بارٓ٘ ّقزٓقة٘ لئفٔة٘ مافة   

ٝ ابساِٗي املػااعس باسش لاْ    ىاز امنا زوٗة ٧ُ دربٟٗن سني أزاُ اؾ  ( قْرةُ:   
اؾىاسٚ ا٧لاسٝ    ابمٗظ فأوسٓ دربٟٗن أُ ٖسوْٗ فسوآ بطبع سؿٗات فادلن عٍاد  

ؼة ا٧زض فأوطك ثي بسش لْ عٍد الجاٌٗٛ فسوآ بطبع سؿٗات ألس فادلن ؼاة   
ا٧زض وٕقع الجاٌٗٛ  ثي اٌْ بسش لْ يف وٕقع الجالجٛ فسوآ بطبع سؿٗات فادلن  

 ( . يف وٕقعّا  فذست بْ الطٍٛ
ْٛ ٦َ     قال صةعاىُ   -22 ٤ََُ ْٛ ٦َُْ٘٭٧ٌُك٧ا ٠ُكُي٦ ٍَكَض٥ُ ُّْعك٧ا َر َّ َْ٘٭ ُِ   ُصك ٌُك٧ا ِثبَْ٘جْ٭كِذ اَْ٘مِز٭ك ( َْ٘٭ؽ٧ََّّ

 .  29اذتج: 
ٓ٘ ارغزٓف٘ ّر ا عقٔف يٓ٘ ررةز ا  علةٙ مةا رسق مةً     ٍذِ ا٦

رٜنة٘ اٍةا ارةٔةت  علةَٔه      ىةاو, ّفضزا ارزّآاا ارة ٓ ٗ عًا٤ عَٔن٘
ارض٣و( ارتف  وت قْرُ صةةعاىُ  ثةه رٔققةْا تفةثَه( عةاذتلس ّارتقؾةد       

 مً ارغةز رّ ارمفز .
ا٦ٓ٘ ارغزٓف٘ رمزا عققاٛ ارتف  ّّفاٛ اريذر انتتةلس عذمة٘  ٍذِ 

اذتاج ثه ارطْاح عارةٔت ارةتٔةس, ّقة  اختلفةت ارزّآةاا ّا٤ىمةار وت      
تةٔؽت ٍذا ارطْاح ما عةؽت رْىةُ قةْاح ارشٓةارٗ ارةذٖ ٓة١تٙ عةُ عقٔةف         
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ا٢فاف٘ مةً  ميةٙ( ٓةْو ارةٔة  رّ وت ا٤ٓةاو ار٣لقة٘ رةُ ّمةا عةؽت رْىةُ           
 قْاح ارةْ ا ( ارةذٖ ٓة١تٙ عةُ عقٔةف قةْاح اذتةج          قْاح اريضاٛ(

ّارشٓارٗ ّؽ٣تُ ّقْاح ارضةةٕ عةؽت ارؾةفا ّانتةزّٗ ّٓةْ   اذتةاج عةُ        
ارةٔت ّٓيَٕ عُ ىضكُ ّلوُ فارا ققٙ اذتاج تفثُ ّقؾز عةزِ ّللةس  

مكة٘ ّرتةٙ عطةْاح ا٢فافة٘ لةْل       إؾتررصُ ّارنا مياصك ميٙ رب  
 ّجت ٓة  ارةَة  مة  ا  ّتْرٔة      رلت٘ ا  إؾتارةٔت قاؽ اع عُ ا٢فاف٘ 

ٌ ٓكٌْ قْافُ تةةداع عً ارةَة  انت١رة  عةارطْاح    رارةلق٘ مةُ صةعاىُ ّ
مٔة اٌ عؾةٔاىُ ثةه     إؾتُ قاعاتُ ّعة و ارتةزّج عةً صةال٘ قزعاتة     لْل 

ٓتيذ مً مقاو اعزأٍه مؾلٙ ٓؾلٕ فُٔ ررةتؽت   صةعاىُ, ثه ٓش را 
ّٓقؾ  ارطْاح عؽت ارزباٛ  انتضةٙ فٔطْح عؽت ارؾفا ّانتزّٗ صةةاع إؾت

ّارتْح: رباٛ رلتة٘ ا  ّلةذر  قةف ا  ّخةْح صةيطُ ّٓيةْٖ       
ٔطةْح  رارةٔةت ثاىٔة٘    إؾتار ّراٌ ّارضةٕ عؽت ا٤ما ّاذتذر, ثه ٓزبة   

مْ عاع ّٓتعلا عةُ مةً اريضةاٛ ّارؾةٔ  عةة  رٌ حتلةا عطةْاح ا٢فافة٘         
 . ّارشٓارٗ مً صْاٍنا مً ستزماا ا٢لزاو ّستمْراا  ارتعزٓه 

ّٓيةغةةٕ رلعةةاج رٌ ٓتأمةةا وت قْافةةُ ّؽةة٣تُ ّصةةةُٔ فٔضةةتفٔ       
عةة    إؾت, ّق  صةقت ا٢عةارٗ  28ّٓيتف   رٔغَ ّا مياف   ه( اذتج:

ارفْاٜ  ارزّلٔ٘ ّانتكاصف ارقلةٔ٘ ارة  قتكةً رٌ ٓضةتفٔ ٍا ارياصةك وت     
 إؾتررا  ارتةزّج   إرا–قْاح ارةنزٗ ّؽ٣تَا ّصةَٔا, ثه ْٓ   ارةٔةت  

اركةة٘ ّاررتّٖ ميَا ّارطْاح لْ ةا ّارؾة٣ٗ    إؾتعاريمز  -عل ِ ّرٍلُ
 ّعةْق اثةف ّفةزاق اذتةٔةف رةٔةت     خلفَا ّارةكاٛ عي ٍا عكةاٛ ارْارةُ   

عٔةةت اذتةٔةةف ّرمةةش ارغةةفٔس رو ٢   إؾتلةٔةةةُ ٍّةةْ ٢ ٓةة رٖ ٍةةا ٓةةةْ   
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ٓةْ ل ثه ٓضال ا  ارةْ ٗ ّا٢ّع٘ ّارتْفٔس رلزبة٘ ارٔةُ ؿتثةا مةا بةاٛ     
رييب انتيتار ّارُ ا٢قَار ّٓطلف مً رب ارةةةا  رٌ  ارُٔ ّٓؾلٕ علٙ ا

رٍلةةُ ىابعةةاع وت مَنتةةُ مفلعةةاع وت صةةفزتُ مضةةتواعاع رةةُ  عْتةةُ   إؾتٓقلةةةُ 
عأفقةةا مةةا تيقلةةف ّفةةْ ِ ّتزبةة  عةةُ فةةْٔفُ مةةً انتغفةةزٗ ّارزفةةْاٌ     

المّي اٌ٘ عبدك ٔابَ عبادك  ّارةافٔ٘ ّار راا ميابٔاع مقٔفُ ّمةةةْ ِ:   
 ابتك ٔضريت  يف ب٦ ك ستاٜ ا لمات  سسواك ٔأوٍاك      ٔابَ اوتك محمت  عمٜ

ٔبد كاُ يف سطَ    بك أُ ت فس ل٘ ذٌٕب٘ فاُ كٍة بد نفست ل٘ ذٌٕب٘ فااش    
ع  زقا ٔبسب  الٗك شلفٜ  ٔاُ كٍة ي ت فس ل٘ فىَ ا٥ُ فاانفس لا٘ ببان أُ    

 عَ بٗتك  ازٙ ِٔرا أٔاُ اٌؿسايف اُ كٍة أذٌة لا٘ ناري زانام    -أٙ تبعد–تٍأٝ 
عٍك ٥ٔ عَ بٗتك ٥ٔ وطتبده بك ٥ٔ بْ  المّي اسف   وَ بني ٖدٙ ٔوَ لمفا٘  

ٔاكف  و٤ٌٛ عبا ك ٔعٗال٘ فاٌك ٔلا٘   ٘ٔعَ ميٗ  ٔعَ مشال٘ ستٜ تبم   أِم
( ثه غتز صاب اع   عارزاع ٤ىةنُ ّرفقارُ ّتْفٔقاتُ مةرتفاع عذىْعةُ  ذلك

 اعُ رلةٔت عذرك ّ اعاع ّاثامُ را ةاع وت مغفزٗ عارُٜ ّرفْاىُ رٔكٌْ ّ
 تاماع ؽعٔعاع ّٓكٌْ ختامُ ختاو مضك ّا  انتْفس ّانتةؽت . 

ّوت ٍةةةذا انتقةةةاو ّقةةة  قارةةةت ارزللةةة٘ ارفكزٓةةة٘ ّارضةةةفزٗ    -23
لة ٓثاع   -تٔنيةاع ّت رةاع  –ارزّلٔ٘ مة  ارةنةزٗ ّاذتةج رّ  رٌ رصةوا ٍيةا      

 ٓتقنً ىؾةاٜ  ّارعةا اا  مط٢ْع ر٣ماو بةفز عً ستن  ارؾا ق   ( 
ّاصزاراع تتةلس عةاذتج ّمياصةكُ ٓةةه عةُ اريفة  ّتشٓة  عةُ         ّعتْٖ لكناع

عارزّا عية  فقزاتةُ ١ّٓمةا ارتْقةا عارقلةف عية        ارفاٜ ٗ ٓزبٙ ارتأما 
 مقنْىاتُ ار  ٍٕ رفْاٛ صاقة٘ ّرىْار ٢ٜع٘ مً ىْر ب ِ انتيتار .

أز ت اؿر فذس  بمبك هلل عص ٔدن وَ ببن عصوك عَ كن غ ن  إذاقال:  
لالقك ٔتٕكان عمٗاْ يف مجٗاع واا      إ كمّا ٔسذاب كن سادم  ٔفٕض أوٕزك  غانن

ٓ  ت ّس وَ سسكاتك ٔضكٍاتك  ٔضمي لقكاْٟ ٔسكىْ ٔٔ ع الادٌٗا ٔالساساٛ    ٔبادز
ٔاـمق  ٔالسز وَ سقٕ  تمصوك وَ دّٛ املخمٕبني ٥ٔ تعتىد عمٜ شا ك ٔزاسمتك 
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ٔبا٥ّ فااُ واَ ا عاٜ    ٔأؾشابك ٔبٕتك ٔغبابك ٔوالك كافٛ أُ ٖؿري ذلك عدّٔا ٔ
زقا اهلل ٔاعتىد عمٜ غ١ وا ضٕآ ؾريٓ عمْٗ عدّٔا ٔٔبا٥ّ لٗعمي اٌْ لٗظ لاْ بإٚ   

ْ ٥ٔٔ سٗمٛ إ٥ بعؿىٛ اهلل تعا   ٔاضاتعد اضاتعدا  واَ ٥ ٖسدإ السدإع       تٕفٗقا
ٔوا هم عمٗك واَ   الؿشبٛ ٔزاع أٔبات فساٟض اهلل تعا  ٔضٍَ ٌبْٗ )ف(ٔاسطَ 

ؿاارب ٔالػااكس ٔالػاافقٛ ٔالطااخأٚ ٔاٖجاااز الااصا  عمااٜ  ٔاً ا٧ ب ٔا٥ستىاااه ٔال
ا٧ٔبات  ثي انطن مباٞ التٕبٛ اـالؿٛ ذٌٕبك ٔالابظ كطإٚ الؿاد  ٔالؿافاٞ     
ٔاـكٕع ٔاـػٕع  ٔاسسً وَ كن غ١ ميٍعك عَ ذكس اهلل عص ٔدن ٔوذبك عاَ  
 طاعتْ  ٔلم مبعٍٜ ادابٛ ؾافٗٛ لالؿٛ شاكٗٛ هلل عص ٔدن يف  عٕتك لْ وتىطاكاّ 
بالعسٔٚ الٕثقٜ  ٔطف بقمباك واع امل٦ٟكاٛ سإه العاسؽ كطٕافاك واع املطامىني         

ِسٔلٛ فساز واَ ِإاك ٔتاربأ     -أٙ بني الؿفا ٔاملسٔٚ–بٍفطك سٕه البٗة  ِٔسٔه 
وٍٜ  ٥ٔ تاتىَ   إ وَ مجٗع سٕلك ٔبٕتك  ٔالسز وَ نفمتك ٔش٥تك غسٔدك 

اٖا بعسفات ٔدد  عّادك  ف باـطوا ٥ ون لك ٥ٔ تطتشقْ  ٔاعرت -أٙ ٥ تسدٕ–
املا٨   إ عٍد اهلل تعا  بٕسداٌٗتْ  ٔتقسب الْٗ ٔاتقْ مبص لفٛ ٔاؾعد بسٔسك 

ا٧عمٜ بؿعٕ ك عمٜ اؾبن  ٔاذبح سٍذسٚ اهلإٝ ٔالطىاع عٍاد الربٗشاٛ  ٔازً     
الػّٕات ٔاـطاضٛ ٔالدٌاٞٚ ٔا٧فعاه الروٗىٛ عٍد زو٘ اؾىسات  ٔاسمق العٗإب  

غعسك  ٔا لن يف أوااُ اهلل ٔكٍفاْ ٔضارتٓ ٔك٦ٞتاْ واَ       ال اِسٚ ٔالباطٍٛ عمق
وتابعٛ وسا ك بدلٕه اؿسً  ٔشز البٗة وتشققّا لتع اٗي ؾااسبْ ٔوعسفاٛ د٦لاْ     

–ٔلكٕعّا لع ىتْ ٔلعصتْ  ٔٔ ع وا ضإآ   ٔضمطاٌْ  ٔاضتمي اؿذس زقٜ بقطىتْ

ٖإً  زٔسك ٔضسك لمقاٞ اهلل تعا   -أوس بالتؿفٗٛ–بطٕاف الٕ اع  ٔؾف -ضبشاٌْ
تمقآ بٕبٕفك عمٜ الؿفاٞ ٔكَ مبسأٝ وَ اهلل ٌقٗٛ أٔؾافك عٍد املسٔٚ  ٔاضاتقي  

ًٖٕ القٗاوٛ  إ عمٜ غسٔ  سذتك ٔٔفاٞ عّدك الرٙ عاِدت بْ زبك ٔأدبتْ لْ 
ٌفطاْ   إ ٔاعمي بأُ اهلل ي ٖفرتض اؿر ٔي ىؿْ وَ مجٗع الطاعات با٥قاافٛ  

.( ٥ٔ غسع ٌبْٗ ضاٍٛ يف لا٦ه املٍاضاك    بقٕلْ تعا  )ٔهلل عمٜ الٍاع سر البٗة.
 .(املٕت ٔالقرب ٔالبعح ٔالقٗاوٛ..  إ عمٜ تستٗم وا غسعْ إ٥ ل٦ضتعاٌٛ ٔا٥غازٚ 

سارٔ٘ رّلٔ٘ بْاٍز ؽافٔ٘ ّرصزار  -ثاىٔاع–ّرّ  رٌ رصوا ٍيا 
رتةَا عة  ا٤ع٣و ا٢ب٣ٛ ّارفقَاٛ ا٢سرٔاٛ, قال  مً رٍه مةا ٓيةغةٕ   

ز التضاعُ مةً صةفز يخزتةُ عاثافمة٘ علةٙ تؾةعٔ        رعآتُ وت ٍذا ارضف
ارئةة٘ ّاخةة٣ـ ارضةةزٓزٗ ّر اٛ لقٔقةة٘ ارقزعةة٘ ّارتويةةف عةةً ارزٓةةاٛ        
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ّارتوز  عً لف انت ا ّارثياٛ ّرٌ ٢ ظتةا صةفزِ ٍةذا علةٙ مةا علٔةُ      
 إؾترثد  مً مرتوت عؾزىا مً بةلُ ّصٔل٘ رلزفة٘ ّا٢فتيار عا ّؽةل٘  

 اٌ ّتؾةةف  ا٢مؾةةار ّرٌ ٓزاعةةٕ  ارتوةةارٗ ّا٢عةةتَار ّمغةةاٍ ٗ ارةلةة 
رصزارِ ارتفٔ٘ ّ قاٜقُ ادتلٔ٘ فاٌ ا  صةعاىُ صةً اذتةج ّّفةةُ علةٙ     
 عةا ِ اظَاراع دت٣رُ ّر ٓاُٜ ّعلْ عةاىُ ّعمةه صةلطاىُ, ّاع٣ىةاع رةزقٯ     

َةةه ّاصةةتكاىتَه ّقةة  عاملةةَه وت ررةةك مةاملةة٘   اريةةاظ ّعةةةْ ٓتَه ّرّر
ٔةت  ةاٌ ا  تةاؾت ق  عةزح ار ّانت٣ك نتنارٔكَه , ّارض٣قؽت رزعآاٍه 

ّمقؾة اع   ؽطفاِ رق صُ ّبةلُ قٔاماع رلةةةا  ىفضُ ّإ إؾتفافُ اذتزاو ّر
ميةاع ّبةةا   لْرُ لزمةاع ّبةةا اذتةزو ي    ١ٓو مً كتٔ  ارة٣  ّبةا ما

فُٔ مٔ اىاع ّزتا٢ع, ثه ررٌ وت ارياظ عاذتج رٔأتِْ ربا٢ع ّررةاىةاع مةً رةا    
متْافةةةؽت  ٔٝةة٘ ّارلةةةاظ عةةةثاع  ةة اعتغةةٔد ا فةةج, ّرمةةزٍه عةةا٢لزاو ّ

رتِْ رةذرك   إرامضتكٔيؽت رافةؽت رؽْاتَه عارتلةٔ٘ ّاباع٘ ار عْٗ لتٙ 
لوةَه عً ار خْل ّرّقفَه وت لوةُ ٓ عْىُ ّٓتقةزعٌْ ارٔةُ لتةٙ    

قال تقةزعَه ّاصةتكاىتَه ّركتةْا عةٔاقٔيَه جبنةارٍه ّخلةةْا        إرا
  َ ه ّققةةاٛ ىفةةثَه قاعةة٘ ارغةةٔطاٌ مةةً رقةةاعَه ررٌ  ةةه عتقزٓةةف قزعةةاى

ُ ّرٔةشّرّا  ية رٔطَزّا مةً ارةذىْب ارة  راىةت ٍةٕ اذتوةاب عٔةيَه ّعٔ       
ُ   ارةٔت علٙ قَارٗ ميَه ثه ٓةٔ ٍه فُٔ ؿتةا ظَةز مةةُ ر     نةال ارةزق ّرية

ارةةْ ٓ٘ فوةلَه تارٗ ٓطْفٌْ فُٔ ّٓتةلقٌْ عأصتارِ ّٓلةْرٌّ عأرراىةُ   
  ٘ ّرل  ّاخةةزٚ ٓضةةةٌْ عةةؽت ٓ ٓةةُ مغةةٔاع ّعةة ّاع رٔتةةةؽت  ةةه عةةش ارزعْعٔةة

ارةةْ ٓةة٘ ّرٔةزفةةْا رىفضةةَه ّٓقةةةْا اركةة   مةةً ر٠ّصةةَه ّظتةةةا ىةةد   
٣عةط ارفيةز   ارتقْ  وت رعيةاقَه ّٓضتغةةزّا عةةار انتذرة٘ ّٓيشعةْا م     
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ارتةةذرز مةةا فٔةةُ مةةً   إؾته فْاٜةة  اذتةةج مقةةافاع  ّارةةةشٗ, ٍّةةذا مةةً رعمةة 
عةةا٢لزاو ّارْقةةْح وت انتغةةاعز ارةمةةاو ٤لةةْال اثغةةز ّرٍةةْال ٓةةْو    

اذتج ٍْ اذتغز ا٤ؽغز, ّالزاو اريةاظ ّتلةٔةتَه ّلغةزٍه    ارقٔام٘, إر 
ارفةة٣ا رّ  إؾتانتْاقةةا ّّقةةْفَه عَةةا ّا ةةؽت متقةةزعؽت رابةةةؽت     إؾت

ارتٔةةة٘ ّارغةةقاٛ رعةةةُ عةةٞ خبةةزّج اريةةاظ مةةً ابةة اثَه ّتْعةةعَه        
 إؾتؽةةٔ  ّالة : إمةا     إؾتعأرفاىَه ّاصتغاثتَه مةً رىةْعَه ّلغةزٍه    

ا اذتةةاج وت قةةْافَه ّصةةةَٔه  رّ عةةذاب ررةةٔه, عةةا لزرةةا  مقةةٔه ىةةةٔه
ّربْعَه ّعْ ٍه ٓغةُ رقْاح ارتاٜا ارْبا انتقةطزب انتة ٍْؼ   
ارطارف ملوأ ّمفشعا ٭ ضتْ رٍا اثغز وت رلْا ه ّرقةْارٍه, ّ لةْل   
اذتاج وت ٍذِ انتغاعز ّادتةال ّارغةف ّارط٣ل ّرة ٚ ّقْفةُ ؿتْاقفةُ    

ٓةةْو اثغةةز  ارةمةةاو َٓةةٌْ مةةا ٓلقةةاِ امامةةُ مةةً رٍةةْال ارةة سخ ّعمةةاٜه 
ّع اٜ  ْٓو اريغز عؾةنيا ا  ّكتٔة  انتة١ميؽت ّرسقيةا رفةاِ ّعفةِْ       

 .  (ّقزعُ ّمغفزتُ
عقٔت ىؾٔع٘ رخدٗ رّبََةا وت ٍةذا انتقةاو ّرةا مقةاو نتةً        -24

اذتةج  انتقةْل: ٓيةغةٕ نتةً ررا    ررا  رفْاٌ ا  ّقؾ  ارةنا ارؾعٔ  
تةف ارفقةُ ّٓةتةله    ررّ ارةنزٗ ّر اٛ مياصكَنا رٌ ٓتفقُ رلكامَنا مةً  

مياصكَنا ّخؾْؽٔاتَنا مً رتاعاا ارفقَاٛ فاٌ اذتةج رةثد ا٤بةشاٛ    
ّفد ارغزاٜه متغةف ادتَةاا متةقة  ا٢لكةاو ٢رتةاقةُ عأعنةال  ةد       
مأرْفةة٘ ّمياصةةك  ةةد مأىْصةة٘ ّمْافةة   ةةد مةزّفةة٘ ّقةة  تكةةٌْ  ةةد  

ٍْ متةة    ّ -ٍّه ارؾزّرٗ ارذًٓ مل عتوْا-مغَْ ٗ رةة  اذتؤج 
 زاعة٘   رّقا ّانتغاعز ّانتياصك ّا٢لكاو ّق  تكٌْ فَٔا ّلغة٘  انتْا
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سرارٗ ٍّةةْ فقٔةةُ عمةةٔه عاؽةةز ا٢مةةامؽت ارةةةاقز   إؾترّ قلةة٘ رىةةط, اىمةةز 
ّارؾا ق   ( ّصأ نا عً ارفقُ ّا٢لكاو عنْماع ّعً رلكةاو اذتةج   
خؾْؽاع ّم  ررةك ٓضةأل ّٓتةوةف مةً تةة   رلكةاو اذتةج ّتغةةةَا         

عٕ عة  ا  ارؾا ق   (: بةلين ا  ف اك ّع و اصتقؾاٍٛا فٔقْل ٤
ٖا شزازٚ بٗة سر الْٗ ببن رصأرك وت اذتج ميذ ررعةؽت عاماع فتفتٔين فقال:  

( فٔيةغةٕ رلنة١مً ارقاؽة     آ ً بألف٘ عاً تسٖد أُ تفٍٜ وطاٟمْ يف أزبعني عاوّا
رلعةةج رٌ ٓةةتةله رلكامةةُ وت ررعةةةؽت ْٓمةةاع علةةٙ ا٤قةةا قةةةا صةةفزِ ٢ّ    

ؽت عامةاع رنةا فةةا ٍةذا ارفقٔةُ, ّٓيةغةٕ رٌ ٓؾةعف مةةُ وت         ىقْل: ررعةة 
صفزتُ ىضي٘ مً  مياصةك اذتةج( رٔكةٌْ رةُ تةذرزٗ نتةا تةةزح ارٔةُ مةً          
انتياصك ّا٢لكاو قةا ارضفز ّا٢لزاو رنا ٓيةغٕ رةُ رٌ ظتتَة  ّظتَة     
ىفضُ وت تؾعٔ  رعنارةُ ّمياصةكُ ّظتيةَةا عةاو ٓفضة ٍا ّقتعَٔةا ّفةس        

ٓةةةارذ وت زتاٍةة ٗ ىفضةةُ ا٢مةةارٗ عارضةةْٛ مةةً فتةةاّٚ زتتَةة  عةةا ل تقةةٕ ّ
اريْآةا ارضةٔٝ٘ ّارغةةْاٜف انتيافٔة٘ ر٣خة٣ـ وت ارةةةةا ٗ رةٔيلؿ لوةةُ      
ّٓؾفٕ ىضكُ فٔيزج مً بَا ِ وت لوُ ّىضكُ ارتقزعٕ عذىف مغفةْر  
ّصةٕ مغكْر ّعنا مقةْل, ّمً رٍه ا٤مْر ارة  ظتاٍة  ىفضةُ ميَةا     

٘ رلزفة٘ ّا٢فتيار ّصةةةاع  وت ٍذِ ارضفزٗ اذتذر مً ؽدّرٗ لوُ ّصٔل
عَةة٘ ّارك ٓةةاٛ ّقزٓقةةاع رتعؾةةٔا ارضةةنة٘ عيةة  اريةةاظ ّارزٓةةاٛ ٍّيةةا  ٥ر

عارضْٛ ّعُ ارزع  اركةد ّاريف  ارةْفد, فةارا حتةذر    بَا  اريفط ا٢مارٗ 
انتضله ارقاؽ  اذتج مً ٍةذِ ارة ّاعٕ ّا٤فكةار ّصةله عنلةُ ارةمةٔه       

ٔزدع برٌم و فٕز ارِ  يثة  تةذِ ارغْاٜف انتفض اا ؽ  لوُ ّتزتمً ٍ
ىٔتةُ ّىضةكُ    إؾت( ّارا مل عتذر مً تطزق ار ّاعٕ ارفاص ٗ ٔضع٘ وػكٕز
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ٛ٭ وت عةك  ٛ٭ ميثْراع ّؽارا مياصكُ ٍْا رٍةت اتةاعُ ص ٚ ّىفقاتُ ٍةا
٢ّ رىف رُ مغفْر ٢ّ عنا رُ مغكْر ٢ّ صةةٕ رةُ مقةةْل عةا سا ا     

ُٔ ّمياصكُ رىْعُ ّىقؾت لضياتُ ّرفقت رعنارُ عي ما تلْثت مضاع
ّعية  ررةك    ّانتةاؽٕ انتَلك٘, عةة  اريْآا ارفاص ٗ ّارقناٜه انتالٔ٘

ٓيةغةٕ رٌ ٓضةكف ارةة اا ّتكثةز اريةة اماا لٔة  فاتةت ميةُ ا٤مةةْال        
رو عاٛ –انتةذّر٘ ّا٢تةاب انتؾزّف٘عا ارة اا تيضكف ّاري ام٘ تكثز 

  ٤عنال ّتيغز ارؾعا ّٓة ر اذتضاب.ْٓو تةز  ا -رعٙ
ضةُ وت مثةا ٍةذِ    ىف ٗر ال  عةضةز ختلةٔؿ ىٔتةُ ّزتاٍة     ّق  ٓةتذ

 ُ عتةنٔةس ارة عاٛ ّتغة ٓ  ارتْصةا: ٓة عْ ا        انتْاقا ارةماو, فييؾةع
اركةةزٓه انتيةةاٌ  عةةاٛ ارْارةةُ انتغةةتاق رتؾةةعٔ  ارقؾةة  ّتضةةلٔه ارئةة٘         
ّٓتْصةةةا عيةٔةةةُ ّرّرٔاٜةةةةُ تْصةةةا ارؾةةةا ق رلةةةةةٌْ علةةةٙ ارتةةةة٣ـ      

ارةٌْ ا٤رٔة  ّارتْفٔةس   مً ارزب ارز٠ّح عي ٜذ ّا٢خ٣ـ, ّصٔو  
ارغ ٓ  ؿتق ار ّ ُ ّعْقُ ّ   تقزعُ ّؽ قُ, ّصٔو  اساٍ  ىفضُ 
رتؾةةعٔ  عنلةةُ لضةةً ارةاقةةة٘ ّكتةةال ا٦خةةزٗ ٓةةْو تكغةةا ارؾةةعا 
ّتيغز اركتف ّٓةطٙ عٔنٔيةُ عنلةُ ارؾةعٔ  مةأبْراع ّمثاعةاع ّٓة١مز رةُ        

َٔعادتاٜشٗ ّٓفْس عا٢لضاٌ ّ   َّ ا٘سَّبَلَخ بَاِرَ٭ٌخ َأ َٝكب َرْسكَم٩     ِا ٍْكٍس ِث ٠َ ُّ ُٔك َُ ُأْخٍِ٭٥َب ُِ٘زْغَز٨  ب

* ٨ََ ٌََزْر ُٟ ِث٥َب ٦َارََّجَك ٧َ٤َا٢ُ  ِٜ ْٟ َ  ٬ُْئ َٜ َٓ َل٥َ١ْب    .16, 15(قُ:ٌَاَل ٬َُصد٠ََّّ
رةاٌ عنلةُ مقةة٢ْع     إراّق  ٓ ف  ارفقْل ال اع فٔعف مةزف٘ ما 

رعنارةُ  مغةكْراع رو ٢ل عةة  اٌ ارتنلةت مياصةكُ ّخةته      عاذتج ّصةُٔ 
ّقفا رلزبةْ  ّارتةزّج مةً مكة٘ اذتةزاو, فلٔيتة  لارةُ ّصةلْرُ فةاٌ          
ّب  لارُ وت لزراتُ ّصكياتُ ّجبنٔ  تةام٣تُ ّرافة٘ صةلْرٔاتُ ٍّةٕ    
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 ال رلضً ّارثز ارتؾاقاع عارغز  ّرّف  مْافقة٘ ركتةاب ا  اركةزٓه    
ّصي٘ ىةُٔ اذتكٔه راٌ ررةك عغةارٗ قةةْل ارةنةا عية  ا , ّقة  ّر  وت       

  ا٤خةةةار ارغةةزٓف٘ اٌ ع٣مةة٘ قةةةْل اذتةةج تةةزك مةةا رةةاٌ علٔةةُ مةةً  عةةة
انتةاؽٕ ّاثزماا ّق  رخ ىٕ رل  انت١ميؽت عأىُ عة  ربْعُ مً مكة٘  
ّلج عٔت ا  اذتزاو رخذ ظتة  وت عاقيةُ اركزأٍة٘ ّارز ةة٘ عةً ارغٔةة٘       

اذتةزاو ررثةز مةً قةةا, فقلةت رةُ:        انتةال  ٣ّٓلي وت ىفضُ مةغْفٔ٘ ررا
لوك ّرفْاٌ رعةك ّاقلةف سٓةا ٗ ارتْفٔةس مةً عارٜةك        رعغز عقةْل

٢ّ تةوف فاىُ فاٜ ٗ اذتج ّع٣م٘ ارقةْل ٍّذا مً فقةا ارةزب علةٙ    
ارةةةةة  انتيلةةةؿ ارؾةةةا ق وت ىٔتةةةُ ّقؾةةة ِ, ّرٔةةةا ٓةوةةةف ا٢ىضةةةاٌ   

رةُ عةٞ وت ثةْاب    اا اذتةج ّفقةلُ ّثْاعةُ اىةُ ٢ ٓة     ّانتضتفا  مً رّآ
قةاٜا ا٤عنةال وت انتزتةة٘ ارثارثة٘     ا  إ٢ ارؾ٣ٗ فٔق  اذتةج وت تزتٔةف ف  

عقٔف مةزف٘ ا  ّارؾ٣ٗ عا وت انتزتة٘ ارثاىٔ٘ عة  انتةزف٘ رتقنً اذتةج  
ارؾ٣ٗ ّرذا راىت ا٤خةار وت عمٔه فقلُ ّبشٓةا ثْاعةُ تةَةز ارةقةْل     
ّتْبف اذتدٗ ّارذٍْل نتً راب  ّقزر انتأثْر, ّضتً ىقتؾز علٙ خة   

نتيتةار  ـ( اىةُ رقٔةُ اعزاعةٕ     ّال  ؽعٔ  رّاِ ارؾةا ق عةً بة ِ ا   
 رٌ ٓامزِ عةنةا ؽةاو ٓكةٌْ    ّق  فاتُ اذتج ٍّْ ٓطلف مً رصْل ا 

عةةً اذتةةج ارةةذٖ فاتةةُ ّمضةةآّاع رةةُ وت ارثةةْاب فياقةةةُ ارزصةةْل    عةة ٣ٓع
لاك ذِباٛ محاساٞ     -اؾبن املعسٔف–أُ أبا ببٗظ  ٕلارؾا ق ا٢مةؽت  ـ(:   

ألار يف دّااشٓ ي    إذاز  اُ اؿااز  أٌفقتْ يف ضبٗن اهلل وا بم ة بْ وا ٖبماغ اؿاا  
ٖسفع غ٠ّٗا ٔي ٖكعْ إ٥ كتم اهلل لْ عػس سطٍات ٔقٜ عٍْ عػاس ضا٠ٗات ٔزفاع    
لْ  عػس  زدات فاذا زكم بعريٓ ي ٖسفع لفّا ٔي ٖكعْ إ٥ كتم اهلل لْ وجن ذلاك   
فاذا طاف بالبٗة لسز وَ ذٌٕبْ  فاذا ضعٜ بني الؿفا ٔاملسٔٚ لسز وَ ذٌٕباْ فااذا   

ْ فااذا زواٜ   بعسفات لسز وَ ذٌٕبْ  فاذا ٔبف باملػعس اؿساً لسز وَ ذٌٕب ٔبف
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( ثه خاقةف ا٢عزاعةٕ انتتنةْل ارةذٖ ٓطلةف عة ٓا       اؾىاز لسز وَ ذٌٕبْ
أٌٜ لك أُ تبمغ وا ٖبمغ اؿاز؟( أٙ وع ِارا  اذتج وت ارثْاب ّارتد عي  ا   

ٕب أزبعاٛ أغاّس   الفكن ٔاؾصاٞ الع ٗي ٔنفساُ الرٌٕب )٥ٔ تكتام عمٗاْ الارٌ   
 ( . ٔتكتم لْ اؿطٍات إ٥ أُ ٖأت٘ بكبريٚ

ّق  بزا ارضدٗ عةؽت انتضةلنؽت انتة١ميؽت عةا  ّرصةْرُ رٌ       -25
غتتنْا لوَةه ّٓةطةزّا ىضةكَه عةة  ارتتةاو عشٓةارٗ صةٔ  ا٢ىةاو  علٔةُ          
رفقةةا ارؾةة٣ٗ ّارضةة٣و( ّقةةةْر رٍةةا عٔتةةُ ّؽةةعةتُ ا٤تقٔةةاٛ مةتةة ًٓ  

سار   إذاقةؿ ىضةكَه تةةةاع رلية  انتةأثْر       رذرك متنه لوَه ّمكنةا ى 
( ٢ّرٓف وت رٌ رزصةْل  أسدكي فمٗختي سذْ  بصٖازتٍا ٧ُ ذلك وَ متاً اؿر

ا  لقاع عمٔناع ّفق٣ع بل٣ٔع علٙ ا٤ىاو عا ٍّكذا ٤ٍةا عٔتةُ اركةزاو    
ا٢عةزار ّؽةةعةُ انتةةتقؽت ا٤خٔةةار لةةس رةةةد ّفقةةا رةةثد وت ىغةةز ارةة ًٓ  

ّتزّٓج ارضيً ّا٦ اب ّرةذا رةاٌ مةً     ٤لكاوّتةلٔه ارقزيٌ ّاراع٘ ا
َه لضف مقامةُ  يّرا ّال  م–ارْفاٛ  قَه ارةمٔه ّفقلَه ادتضٔه 

 إؾترٌ ٓش رةا اذتةاج انتة١مً عةة  ختةاو لوةُ        -ّبَ ِ ّبَا ِ ّلقُ
م ٓيةة٘ ارزصةةْل  ـ( رشٓةةارٗ قةة ِ ارغةةزٓا ّقةةةْرٍه اعرتافةةاع عةمةةٔه    

َةةا ٍه وت صةةةٔا ا  لقَةةه ّكتٔةةا فقةةلَه ّاعةةزاساع ذتةةةَه ّتقةة ٓز ب
ّمةةً ربلةةُ ّمؾةةلعتُ ّاصتةؾةةاراع عيشاٍةة٘ قةةزٓقتَه ّفةة٣ر٘ شتةةارفتَه 
ّاصتذراراع رةامل ا٦خزٗ ّزتزٓاا رل اثُ ّق  ثةت عؽت انتضلنؽت  رافة٘  

سٓارٗ قةْر ارؾاذتؽت نتا فَٔا مً ارتةذرد   إؾتاٌ رصْل ا   ـ( ى ب 
لٔلة٘ يمية٘  رفةْاٌ    عةامل ا٦خزٗ عا ٍْ عيفضُ انتق صة٘ سار قة  رمةُ ادت   

ا  علَٔةةا( ّعكةةٙ عيةة ِ ّرعكةةٙ مةةً لْرةةُ مةةً ؽةةعةُ ّاتةاعةةُ ّقةة       
ُ –تقةةنيت عةةة  ا٤خةةةار تْبَٔةةاع لكٔنةةاع ري عةةُ      -ؽةةلْاا ا  علٔةة
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رشٓارٗ قةْر ارؾاذتؽت ٍّْ تذرد ارشاٜز عةامل ا٦خزٗ ّتشٍٔ ِ وت ار ىٔا 
    َ ا ّملةةةذاتَا ّاعةةةةا ِ عةةةً ستزماتَةةةا ّصةةةٔٝاتَا ّاقةارةةةُ علةةةٙ لضةةةيات

ّؽةة٣لَا, فٔيةغةةٕ رلشاٜةةز اركةةزٓه رٖ ارلةةف اذتؾةةٔا رٌ ٓيتفةة  مةةً     
علةٙ ارة ىٔا ّملةذاتَا     ا٨قةةال سٓارتُ عتذرز ا٦خةزٗ ّعة١ّىَا ّحتفٔةا    

رنا ٓيةغٕ رٌ ٓةزح لس ارزصْل ارةمةٔه ارةذٖ ٓةشّرِ وت ىغةز ارة عْٗ      
   رةد ّق ر رةثد   -٤با اؽ٣ليا–ّتزّٓج ارغزٓة٘ لتٙ اىُ رّرٖ 

( وا أذٔٙ ٌيب مبجان واا أٔذٖاة   صْاِ مً اريةٔؽت ّانتؾلعؽت   فاق آذاٛ مً
ّٓيةغةةٕ رٌ ٓتةةذرز اىةةُ  ـ(  ىةةا وت مةزابةةُ مةةً مقةةاو رعةةُ  ةة  عوةةش   
ب ٓا   ( عً ؽعةتُ ثه ت ؾت  ـ( فكاٌ قاب قْصؽت رّ ر ىةٙ مةً   
مقةةاو ادتلٔةةا  بةةا ّعةة٣( ثةةه اقةةرتب اقرتاعةةاع مةةً مقةةاو ارةلةةٕ ا٤علةةٙ  

ُ  ـ( خةام اريةةٔؽت ّصةٔ  انتزصةلؽت عية        صةعاىُ ّتةاؾت( ّٓتةذرز اىة  
ا  ّاىةةةُ  ـ( ارْصةةةٔل٘ ارٔةةةُ   إؾتا  ّافقةةةا انتيلةةةْقؽت ّراٜةةة ٍه  

 صةعاىُ( وت انتة ر ّانتةا  ّؽالف اذتْ  ّارغفاع٘ ْٓو ارية اٛ ٓةْو   
ٓقْو ارياظ رزب ارةةا  فٔيةغٕ نتً تغزح عشٓارتُ ّلقْر مضةو ِ رٌ  

ّبَا ِ اذتكٔه فٔة خا لةزو   ٓةزح لقُ ارةمٔه ّٓتذرز فقلُ ادتضٔه 
 اعٔةةاع ّرارةةةاع متطَةةزاع ّلقةةزتُ خاعةةةاع خافةةةاع ّمضةةتكٔياع  متْافةةةاع 

ٌ ظتة   عَة    صاب اع, ثةه   عية ِ  ـ( ّٓةةرتح عارطاعة٘ ّانتتاعةة٘      ا٨قتةا
 إؾتّٓكزر ارتؾ ٓس ّارتضلٔه عي ِ ؿتا بةاٛ عةُ ّعغةز عةُ رٔكةٌْ عةفٔةاع       

  ٘ , ثةه ٓةةز  علٔةُ لْاٜوةُ     ا  ْٓو ارقٔامّ٘لةٔةُ ّبارِ وت عقةا  ادتية
مقةةةاو ارةةةشٗ ّادتةةة ّا ّمقةةةاو   إؾتّمطارةةةُ متْصةةة٣ع ارٔةةُ رٌ ٓزفةَةةةا   
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ا٤ل ٓ٘ ّانتلكْا متقزعاع عتناو بة ِ ّبَة ِ ّؽةا قاع وت اعةزاس لةةُ      
 ّمتاعةتُ رٔفْس عارقةْل ّا٢صتواع٘ ّٓيال ادتاٜشٗ ّاركزام٘ . 

علٔةُ  ّق  باٛا ارزّآ٘ ارؾعٔع٘ عً اذتضؽت ارضةه ارغةَٔ    
ٖا أبتآ وا ملَ ارؾ٣ٗ ّارض٣و( اىُ صال ب ِ انتيتار  ـ( ٍّْ ؽغد:  

تّا أٔ شاز أباك أٔ شاز وَ شازٌ٘ سّٗا أٔ وٗ( فأباعُ ب ِ انتؾطفٙ  ـ(:  شازك؟
٘ٓ  أُ أشٔزٓ ٖإً القٗاواٛ ٔألمؿاْ واَ ذٌٕباْ ٔاضاتٍقرٓ       ألاك أٔ شازك كاُ سقّا عم

ٓةارٗ ىةٔةُ ارةةزّج ّا٢س ٢ح    ( فٔيةغٕ رلن١مً انتيتَٕ مً لوةُ ّس وٍّا
قةةةْر رعياٜةةُ اركةةزاو ّرؽةةعاعُ ا٤تقٔةةاٛ ّرلةاعةةُ ارغةةَ اٛ ّرتةاعةةُ      إؾت

   ْ خافةة  متْافةة  عزفاىةةاع  قَةةه     خاعةة  اريوةةةاٛ رٔضةةله علةةَٔه ٍّةة
ؽت ّتقةة ٓزاع نتقةةامَه ّاظَةةاراع ذتةةةَه ّمةةْ تَه ّقةة  مسةة  عةةة  اثةة ث 

عص ٔدن زدن  اُ قٗف اهللّٓقةْل:    بةفز عً ستن  ارؾا ق   ( ٓتع ث
وٍصلْ ٔزدن كاُ يف ؾ٦تْ فّٕ يف كٍف  إ سر ٔاعتىس فّٕ قٗف اهلل ستٜ ٖسدع 

اهلل عص ٔدن ستٜ ٍٖؿسف  ٔزدن شاز ألآ امل٤وَ يف اهلل عص ٔدن فّٕ شاٟاس اهلل يف  
( ّانتَةةه ٍةةْ ا٢عتةةةار ّا٢ىتفةةا  مةةً سٓةةارٗ عاداان ثٕابااْ ٔلااصاَٟ زمحتااْ

٘ تأتٕ رٍنٔة٘ ارة عْاا ّارشٓةاراا    انتغاٍ  انتغزفاا ّوت ار رب٘ ارثاىٔ
 عا٤رفاظ ّق  لفلت عَا رتف شتؾْؽ٘ ّا  انتْفس رلؾْاب .
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 وطك اـتاً
 

ّعة  ٍذِ ارزلل٘ ارقزيىٔ٘ ّادتْرة٘ اثن ٓة٘ وت رلةاب ا٤خة٣ق     
 ٘ ٖ     – ارفافل٘ قٔل٘ رمقاىاا ث٣ثة  -ع آة٘ ارقةزٌ ارتةامط عغةز ا وةز

ٓه قةةاو رّلةٕ رمقةاىٕ ىةاف  ٓغتةذٖ عةُ       رربْ رٌ ررةٌْ مْفقةاع رتقة    
انتضلنٌْ ارزا ةٌْ وت حتؾٔا مزفاٗ رعَه ّقزب عارَٜه ّٓزتةْٖ ميةُ   

تضةةاب رفةةْاٌ لةٔةةةَه ّرطةةا رلةةٔنَه, ار إؾتانت١ميةةٌْ ّانتتةطغةةٌْ 
مْفةة  عيآةة٘   مةةا رٌ ٓكةةٌْ ٍةةذا ارغةةذاٛ ارزّلةةٕ ّارةةزّاٛ ارقلةةيب      ي

ر اريمةز ّارتفكةز   ّا رتاح عة  ارتنةً ّارتأما ّارتأر  ّارةةْ ٗ ّتكةزا  
رغز  اصتٔةاب ارثز مةً ا٢ىةْار ا٢ ٔة٘ ّا٢فةْاٛ اثن ٓة٘ ّعَة ح       
ارتةةشّ  عيعةةْ ررةة  مةةً ىةةْر ارقةةزيٌ ّفةةٔاٛ ارةةزلتً ّرصةةْرُ انتيتةةار    
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ّ آ٘ مياٖ ّميتَٙ رملٕ ّربةاٜٕ رٌ تكةٌْ بَةْ ٖ     ,ّرّرٔاُٜ ا٤عزار
ارزمقاىٔ٘ مثنزٗ ّرتةاعٕ وت ّقت ؽةٔامٕ زت ٓة٘ مل تةذٍف صة ٚ عةا      

 ٗ ّعةة    تثنز ارقزعٙ مً رب ارْرٚ ّت١تٕ ارلَا وت را لؽت لال اذتٔةا
فنً ؽعاٜا ا٤عنال ارة  رربةْ مةً     انتناا فتكٌْ ؽعٔف٘ عٔقاٛ

رعٕ رٌ ٓةطٔئَا ْٓو رقْو مً ب ثٕ م  عاقٕ عةا ِ: ْٓو تةةٔ  ّبةِْ   
ّتضْ  ّبِْ, ّما عغٔةت عَةذِ ادتَةْ  ّمةا قؾة ا عَةذِ ا٤تةةاب إ٢        

ٗ رىامُ ّاّرٕ ا٤رةاب مً شتلْقاتةُ مةً عةاٛ مةيَه     اؽ٣ا عةا ِ ّتذرز
إٌِْ أُرَِدُ إِالَّ اإلِصاْلَحَ يَا اسْارَطَ ْدُ وَيَاا ذَاىْفُِقٍِ إِالَّ    ّر ف وت ارؾ٣ا ّا٢ؽ٣ا  

َٟ       ,  88( ٍْ :تِانهّهِ مَهَُْهِ ذَىَكَّهْدُ وَإِنَُْهِ أَُُِةُ ٢َِِ اَّ٘كِي٬ ٌٚ َلَٙك٩ ِلَجكب ْٝكُد َِّ٘ٙك٣ِ ٦ََسكَٙب ( اْهكَؽ٩ٍَ اَْ٘ؾ

ُٗ ا٘صَّكبِ٘ؼُ     ,  59ارينا: َٝك ُٛ ا٘ؽَّ٭ِّكُت ٦َاَْ٘م َِٕٙك َٟ    , )ٓٔ( ٌكبؼر  ِاَْ٘٭٣ِ ٬َْصكَمُد اْ٘ ِٝ٭ ََةِّ اَْ٘مكبَ٘ ْٝكُد ّ٘ٙك٣ِ  اَْ٘ؾ

{ٕ{ ِٛ ِٟ ا٘رَِّؽ٭ ِٟٖ{ ا٘رَّْؽٝـ ِٚ ا٘د٬ِّ ٧ْ٬َ ِٓ َٜبِ٘  ( ارفاحت٘ ٍّٕ مضك ارتتاو . { 
َةةا ّرةةاٌ ضةةْ اا ستفْظةة٘ لتةةٙ عةةاٛ ا  مزابةتانتعقٔةةت ّقةة  

وت يخةةز رٔلةة٘ مةةً رٔةةارٕ   ارفةةزا  مةةً تةٔةةٔ  مضةةْ اا ٍةةذِ ارؾةةعاٜا 
وت ارةةامل ارثارة    –ارغَز ارغزٓا رمقاٌ ارتد علةٙ كتٔة  انتضةلنؽت    

  ٘ ٍابزٍةةا ّعلةةٙ رّرٔاٜةةُ   علةةٙ عغةةز عةةة  انتاٜةة٘ ارزاعةةة٘ عغةةز ا وزٓةة
 ْٓو اذتضاب ررا ص٣و ّحتٔ٘ ّؽ٣ٗ .  إؾتّرلةاعُ ّمً تةةُ عالضاٌ 

 
َّ ا  ٍٛ }ِا ٫ٍِ ٠َِم٭ َ٘ ََ َٞ }َْٕٕ٘ؤْثَرا ِٓ ١٬َُفُر٦ ََاِر ْٛ ٖٕ{ َل٩َٙ اَْ٘ؤ { َرْمِرُي ٫ٌِ ٦ُُع٥ِ٤ِ٧

{ ِٛ ٍٚ }٠َْٕٗعَرَح ا١َِّ٘م٭ َّْخُز٧  ٍُ َِّؽ٭  ِٟٜ  َٞ َْٙ٭َز١َبٌَِس ٕ٘{ ٬ُْس٧َّْ ٌَ  َٓ ََِ٘  ٫ٌِ٦َ ٌٓ ِْٜس  ٣ُُٜ { ِخَزب

َٞ َُٝز١َبٌُِس٧  . 26-22( انتطففؽت اْ٘
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