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 ََمِووِ  أَنِفُشِوهَل  شُورَُِ َ  مِوو  بِولهللِ  ََنَعُوُِ   ََنَشِتَغِفِرٍُُ نَشِتَعِِّهٌُُ ََ نَحِمَدٍُُ هلل مِدَاحلَ إَى
 ال أَىِ ََأَشًَِدُ...  لٌَُ يَلدَِٓ فَال ُِضِلِلِ ََمَوِ لٌَُ مُضِلَّ فَال اهللُ ًَِِدٍِِ مَوِ أَعِمَللِهَل سَِّّئَلتِ

 . .ََ َسُُلٌُُ عَبِدٍُُ مُحَمَّداً أَىَّ ََأَشًَِدُ...  لٌَُ ِِكَالشَرَ ََحِدٍَُ إَالٍاهللُ إَلٌََ

  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 

  چٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ے  ۓ  ۓ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ 

﮸  ﮹  ﮺    ﮻ ﮼   ﮽     چ﮲    ﮳﮴  ﮵  ﮶  ﮷  

َٖا ٕٖ: َبِعُس أ ٟٔ ََٚخَِٝط اهلل ٔنَتاُب احَلسِٜٔث َأِصَسَم َفٔإ ُٟ  اهَلِس ُٖدسٕ  َٖدِس ِٛضٔ  ََٚؾدطٖ  ََُر َُد  اأُل
َٗا ٌٖ َُِرَسَثاُت ٌٖ ٔبِسَع١ْ َُِرَسَث١ٕ َُٚن ٌٖ َضالَي١ْ ٔبِسَع١ٕ َُٚن  .ايٖٓأض ٔفٞ َضالَي١ٕ َُٚن

 

 

 ثَيشةكى
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 ايطذِٝ ايطمحٔ اهلل بػِ

ِ  ٚصدرب٘  آي٘ ٚعًٞ ذلُس ْبٝٓا عًٞ ٚايػالّ ٚايصال٠ ايعاملني ضب حلُسهللا  ٚغدً

 : بٔ غىيًََٓو ز ُٖ يُ َىضىَيُامن بساوخىغهٌ

 خؤغةُ  َىضىَيُاْإ ز ضُ يُ ثًَىيطتُ  - ٚبطناتد٘  اهلل ٚضمح١ عًٝهِ ايػالّ
ٍ  ٍ طىيَسَ بُ( ) خىا زٍ َبُ بؤثًَػُ وتًٓإ ُن غىئَ و ويطيت  شاًْةاز

 زعًُ غُ َافُ جًَهسدٌْ جًَبُ يُ ٕ بهُ زع غُ َيٌ طىيَسِايُ و بًَت زعٌ غُ
 ، ئ بهُ زضيت خىاثُ ضاوزِؤغين بُ ٍ وَ ئُ بؤ زَإ ضُ يُ واجبُ نُ نإ

 ، وَ يةُ  نةُ  تُ زئىممُ ضُ بُ شؤزَ َايف () ز َبُ ثًَػُ بصاْري جاثًَىيطتُ
 : يُوَافاُْ

ٕ  خؤغةُ  يُ شؤزتسبًَت () ز َبُ بؤثًَػُ ويطتًُإ خؤغُ -1  ويطةتًُا
ٌ  خةُ  َىو ُٖ و خصّ و باوى و دايو بؤ ٕ  يةُ  َيهةى  بةُ  َيهة  شيةاتس  خؤَةا

ٔ  أْؼ عٔ:  واوَ تُ ئًُاصيإ ناتُ و ئُ بىيَت خؤمشإ ٍ  َايدو  بد ٍ :  قدا  قدا

 ثيَشةكى

 عثذالكشين. م
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 ٚيسٙ ٚ يسٙٚا َٔ إيٝ٘ أذب أنٕٛ ذيت أذسنِ الٜؤَٔش  () اهلل ضغٍٛ
  1زأمجعني ٚايٓاؽ

 يُ ثًَهسدوئ زَاٌْ فُ نُ ناٌْ زَاُْ فُ َىو ُٖ نسدٌْ َيٌ طىيَسِايُ -2
 تعايٌ قاٍ:  َيًهسدٌْ طىيَسِايُ بُ  ثًَهسدوئ زَاٌْ فُ خىا ٍ وَ ئُ ز بُ

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ژ ر

 ژ  ٿٺ  ٿ  ٿ  ٺژ:  تعايٞ ٚقاٍ ٠٢: األنفال ژڳ  ڳ  

 . ٤٥: رالنو

 زٍ وَ ختُ بُ بؤ بؤ نات ئُ باْطُإ نُ ناتًَو وَ يُٓ بدَ آلٌَ وَ -3

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ  تعايٌ قاٍ:  ت قًاَُ و دوًْا

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     ېۅ   ۉ  ۉ   ې

  ٠٥: األنفال ژوئ       وئ  ۇئ  

ٕ  َبةُ  ثًَػُ ز ضُ يُ دإ آلوات شؤزؾُ -4 ٔ  () زَةا ٔ  عبدساهلل  عد  ابد
ٞٓ صًٓٞ َٔش  () اهلل ضغٍٛ قاٍ ايعاص ابٔ طٚعُ ٞ  صدال٠  عً  اهلل صدًٓ

                                                           

1
 (44)  ّ(  15)  ر 
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ِ  عٓدسٙ  شندط   َٔ أيبدٌٝش  ():  ٚقاٍ 2ز عؿطا بٗا عًٝ٘ ٌٓ  فًد  ٜصد
ٓٞ   3ز عً

ٌ  تُ ضىُْٓ وتين نُ غىئَ -5  َةىو  ٖةُ  يةُ  ٍ وَ نسدْةُ  شيٓةدوو  و نةاْ

ٌ  قاٍ بىازيَهدا      وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ    ژ :  تعةاي

 يُ ثًَىيطتُ ٠٢: األحزاا  ژىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی  ی  ی          جئ   
 بةاوَ  بةوو  يةُ  وٕ بهُ () ز َبُ ثًَػُ غىئَ َىضىَيُاْإ َىو ُٖ ز ضُ
َ  – زضةتًدا  خىاثُ – ثانًدا زٍِ  شَ -ْىيَريةدا  – زشيةدا  بةُ  وغةيت  خةىوزِ

 – خػًًٓدا بُ – تًدا يُئاش – تًَهؤغاًْدا – زِؤذويدا – جًدا حُ – ناتًدا
 . يُ ُٖ وَ َىضىَيُاُْ ٍ ئًَُُ بُ ْدٍ يىَ ثُ نُ غتًَهٌ َىو ُٖ يُ

 وَ طًَسِاُْ بُ ناصيإ نًَػُ زنسدٌْ ضُ ضازَ و حىنٌُ بُ بىوٕ زِاشٍ -6

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ژ   تعايٌ قاٍ نإ تُ ضىُْٓ ز ضُ بؤ ٍ

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   

                                                           

2
 ّ  /384. 

3
 .( 2878)  اجلاَع صرٝس 
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جئ  حئ   ژ  تعايٞ ٚقاٍ ٥٤: النساء ژوئ  وئ    ەئ  ەئ 

  59ايٓػا٤  ژ  متمئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  خت

 ٍَ طُ يُ و دا () ز َبُ ثًَػُ ٍَ طُ يُ ببًَت زعًُإ غُ بٌ دَ ئُ -7
 بُ نُ ناٌْ تُ ضىُْٓ بُ نسدٕ طاَيتُ خىاضتُ ُْ خىا ى ُْ ناًْدا تُ ضىُْٓ

ک  ک  ژ تعايٌ قاٍ وَ َىضىَيُاُْ ْدٍَ ُٖ يُ بًطرتيَت ئُ وَ داخُ

 ژڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڱڳ   ڳ  ڳک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ژ  ٚقاٍ ٢: الحجرات

﮲    ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ               ے   ے  ۓ  ۓ 

 شاٍ زَِ حابُ ؾُ يُ غًَىَ ّ بُ  ٠: الحجرات ژ﮳  ﮴    ﮵  ﮶  
 نُ دا () خىا زٍ َبُ ثًَػُ ٍَ طُ يُ بىوٕ ب دَ ئُ بُ بًَت يٌَ يإخىا
 بري ز وَ ختُ بُ تا وَ زِيًَُٓ بطُ بؤٍ تٌ ثًًَُ ثًَىيطتُإ َىضىَيُاْإ َسِؤ ئُ
 . تدا قًاَُ و دوًْا يُ

ٌ  دايو يُ ٍ بؤُْ بُ طًَسِإ ْط ئاُٖ آلّ بُ  ٖةً  () ز َبةُ  ثًَػةُ  بةىوْ
 ثٌَ زَاٌْ فُ()ز َبُ ثًَػُ  بؤضٌ.  ًُْ ز ضُ يُ حًخٌ ضُ نٌ يُ بَُيطُ
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 وا غةيت  خةىا  بُ ْا ثُ)  ؟ يصاٌْ ُْ ئايا ؟ نسدوَ ُْ خؤٍ بؤضٌ ؟ ُْنسدوَ
 (. بىتسيَت وا غيت خىا بُ ْا ثُ) ؟ وَ غازديُ(  بىتسيَت

ٍ  يةُ  نةازّ  داوا/  نؤتايًةدا  يُ ٍ  ثاداغةيت  وزَ طةُ  خةىا  َةىو  ٖةُ  خًَةس
ٌ  غةُ  نٌ يُ ىَغًَ بُ نُ وَ بداتُ َىضىَيُاًَْو  ٕ نةُ  ئةُ  واش باْطةُ  زعة

 . ٕ ئُنُ يٌَ ثازيَصطازٍ وَ () ز َبُ ثًَػُ تٌ ضىُْٓ وتين نُ بؤغىئَ

 َبةُ  ثًَػُ ناٌْ تُ ضىُْٓ يُ نسدٕ ديفاع بُ ضتاوٕ ُٖ نُ ٍ زِيَصاُْ بُ و يُ
ٔ  َاَؤضتا زِيَصّ بُ بساٍ () ز ٍ  ثةىزَ  حطةري  عبةدايسظي  وزَ طةُ  خةىا

 ٖؤنةةازٍ بًهاتةةُ وَ ْىوضةةًٍُٓ ّ ئةةُ يُضةةُز وَ بداتةةُ خًَةةسٍ ثاداغةةيت
 . () ثًَػَُبُز بُضىُْٓتُناٌْ بُزاَبُز َىضىَيُاْإ ضاوزِؤغين

 إيٝو ٚأتٛب أغتػفطى إالأْت الإي٘ إٔ أؾٗس ٚحبُسى ايًِٗ غبراْو

 

 

 
 
 
 

 بساتإ

  قادز ذلُد عبدايهسيِ 

 1432 االوٍ زبًع 25
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 :  وَزطًَسثًَػُنِ 
ٍ   يُّ زِوْهسدُْوَيةُنٌ  )زِؤذاُْدا ْاًًَهُيُنٌ دَالثةُزَِيٌ يةُذيَسْاو

ًاُْ يُ ضُزئاُْٖطٌ َُ ويىدٍ حُ شزَ تٌ َىحُممُ دٍ طةُ وزَ  شاْطت
 ((يإ بةُ ْةاوٍ   ؤهُوَ نُخيُ اليُ ٕ نُضاًَْ )) ()وثًَػُ واَإ 

بًَةاو نسايةُ   ْاضاْدوَ  ))وجُ َاعُت  غىيَٓهُ وتىاٌْ ئًٌُٖ ضىُْٓت
بةُ َةُ    و () بُ ْاوٍ بُ زطسيهسدٕ يُ َُ ويىدٍ ثًػَُبُ ز نُ وَ

بةُ ْةاو بةُ     إًَو غىبُٗ ية نؤَُ َي،دٌْ خُ َيهٌ بُ ضيت ضُ واغُ نس
ُٖ زبؤيُ بُ ثًَىيطتُإ شاٌْ بُ ئًصْةٌ خةىاٍ   ،  دوَدا باع نسيَيطُ تًا

طُ وزَ وَ آلًََو بُ و غىبٗاُْ بدَ يُٓ وَ تا ُٖ ّ خُ َيهٌ ثًًَةإ ٖةُ   
و ُٖ ًَؼ حُ قًكُ تٌ ئاُٖ ْطٌ َُ ويىد بؤ َىضىَيُاْإ  َيُٓ خًَُ تًَٔ
 .وَ زَوٕ ببًَتُ 

ْىضُ زاٌْ ئُ و بابُ تُ ئُ ًٌٖ ضىُْٓ ت و جُ َاعُ ت بُ وَ تاواْبةاز  
شاْاياٌْ ثًَػري و ُٖ َةىو َىضةىَيُاْإ بةُ طةىَسِاو ضةُ      نُ  دَ نُ ٕ

خؤيةإ يةُ الثةُ زَِ ٍ    جًَةٌ ضةُ ز ةُ نةُ     زيًَػًَىاو دَ شأْ بُ َياّ 
ٌ نؤتايًدا بُ جًٌَ أيطالّ عًًهِ وزظيُ اهلل يُ جىًَُ ٍ أيطالّ عًة 

َٔ اتبع اهلدٍ نُ َيهًإ وَ ز طستىَ نةُ ئةُ ّ زِضةتُ يةُ بةؤ بابةُ ت       
نُ واتُ ، و ْاَُ ْىضري بؤ ئُ وإ دَ ْىضسيَت  ْىضري يُ ضُ ز نافسإ

ئةُ  ، بُ خاتسٍ بُ بًدعُ ت شاًْين ئاُٖ ْطٌ َُ ويةىود  يُ ْٔ نُ ئُ وا
ضةصاوازٍ  َىضىَيُإ ْاشأْ واليإ وايُ نةُ  ًٌٖ ضىُْٓ وجُ َاعُ بُ 
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و ٖةُ   يُ ناتًَهةدا نةُ ضةآلو يةُ نةافس ْانسيَةت       ْريآلو يًَهسدٕ ض
نُ بًدعُ تُ نُ يإ يُ بةاوَ زِدا بًَةت   ْديَهجازيؼ يُ بًدعُ ضًُ نإ 

 وطًَسِاْدُْ وَ يإ بؤ ضُ ز زِيَطاٍ زِاضت . تُ ًََهسدٕ بُ َُ بُ ضيت
 داوَ نةُ بةاوَ زِو  إ يُ الثُ زَِ ٍ يُ نُ َدا ُٖ وَيٌ شؤزيإ ْىضُ ز 

ُ وَ يُ قطةُ و فةُ   ًٌٖ ضىُْٓ تى جُ َاعُ ت نىزت بهُ ْيَباشٍ ئُ زِ
ُٖ طيُ يُ يةُ نةٌ   يؼ ُ تىاٍ شاْايُ نٌ ضُ زدَ َدا وبؤ ئُ ّ َُ بُ ضت

نسدوَ تُ ضُ ز شاْاٍ ثايُ بُ زش غًَذ عبدايعصيص بٔ عبد ايًةُ   إشؤزي
ثًػإ داوَ نُ بُ بًدعُ ت داْاٌْ ئاُٖ ْطٌ َُ ويىدٍ  إبٔ باش و واي

خؤيةإ  قطُ و فُ تىاٍ غًَذ بٔ باشَ و بُ ع ثاغةإ   () ًَػُ َبُ زث
نةُ وَ نةى خؤيةإ دَ    بُ نؤَُ َيُ شاْايُ نٌ طُ وزَ يُ قُ َيُ ّ داوَ 

َئًَ بُ ديتين فُ تىا دووز يُ شاْطيت و بٌَ ضُ زو بُ زَ نُ ٍ بةٔ بةاش   
ُٖ ضتُإ بُ َُ تسضًُ نٌ طُ وزَ بؤ ضُ ز جًٗاٌْ ئًطالّ بةُ طػةيت   

د داْةُ  َ بةُ زِ دوضتاٌْ خؤَإ بُ تايبُ تٌ  نسد بؤيُ ْاضاز بىئ و نىز
ٍ وَ ي بةُ آلّ يةُ زِاضةتًدا فةُ تةىاٍ      ، ٍ نةُ فةُ تىا  ُ نٌ شاْطةتًاُْ 

يإ يُ ئُ ْتُ زُِْ ت دابُ شاْةدوَ و بةُ    {دوبُ ٍ  }دازاالفتاٍ غازٍ 
دَ ضهازيُ نٌ شؤز نُ َُ وَ وَ زيإ طًَسِاوَ تُ ضُ ز شَاٌْ نةىزدٍ  

 . ٍ خؤياُْ وَ بآلويإ نسدوَ تُ وَوبُ ْاو
ٔ  ثاغإ و ضةىنايُ تةٌ شؤز، ئةُ     بُ بُ ناز ًَٖٓاٌْ وغُ ٍ شؤز ْاغةوي

ٕ  ًٌٖ ضىُْٓ و جُ َاعُ يإ بُ نُ ضاًَْهٌ ُٖ زشَ و ُْ فاّ و  و ْةُ شا
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و ْاحُ شو ُْ ياز ْاو بسدوَ نُ ٖةُ وَيًةإ بةؤ غةًَىاْدٌْ      بٌَ ئُ شَىٕ
و طةىَسِا داْةاٌْ    نةافسو َىغةسيو   و بةُ  زِوٍ زِاضتُ قًُٓ ٍ ئًطةالّ 

 َىضىَيُاْاُْ .
غازٍ دوبُ ٍ  فتاٟاإلزاضُٖ يُ فُ تىاٍ َايف ئُ وَ يإ باغُ بؤ ئُ وإ 

بهُ ُْ وَ بُ آلّ ٍ طُ يٌ نىزد دا بآلو نىزدوضتإ وْاو  بًَٗٓٔ و يُ
ئُ طُ ز خُ َيهاًَْو فُ تىاٍ يُ نًَةو يةُ طةُ وزَ شاْايةاٌْ دوًْةاٍ      

 ؟ بٓسيَتْاويإ يٌَ بُ ّ ْاوَ ْاغويٓاُْ ُ وَ بآلو بهُ ْئًطالّ 
ئُ وَ ٍ نُ ُٖ َىو بًدعُ ضًُ نإ ثًَهُ وَ طةسٍَ دَ دات ئةُ وَ يةُ    

و  ()نُ بؤ ضُ واغُ نسدٌْ خُ َيهٌ فُ زَىودَ ناٌْ ثًَػُ َبةُ ز  
دَ قستًَٓٔ و ًْىَ و شاْاياًْؼ وتُ ناٌْ ٖاوَ آلٕ وَ ُٖ زوَ ٖا قطُ ٍ 

ُ ئةُ َةُ دَ بًَتةُ ٖةؤٍ ضةُ ز يًَػةًَىاْدٌْ       دَ يإ ْىضٔ نة ًْىَ ضٌَ 
، ْىضُ زاٌْ ئُ ّ ْاًًَهُ يؼ ُٖ ز بُ و غًَىاشَ ُٖ زضٌ َىضىَيُاْإ 

يةإ وتةُ ٍ ٖةاوَ آلٕ و شاْاياًْةإ       ()فُ زَىودَ ٍ ثًَػُ َبةُ ز  
ًَٖٓاوَ و ئُ وَ ٍ نةُ بةُ قةاشا ٌ    ًَٖٓابًَت ُٖ َىيإ بُ نُ َى نىزتٌ 

بةُ   دََةُويَت  ، اوَ نةُ يةإ قستاْةدوَ   و ثامشة ُ ياْْىضةًى خؤيإ بًَت 
و ضىنايُ تٌ  ثػتًىاٌْ خىاٍ طُ وزَ ُْ ى وَ نى ئُ وإ بُ جًَٓى دإ

غىئَ نُ وتين ثًَػُ واياٌْ ثًَػةًُٓإ   بُ  ُّٖ وٍَ ئُ دَ نسدٕ بُ َيهى 
و زِاضت نسدُْ وَ ٍ ُٖ َيُ نةاٌْ  غُ زعًُ نإ بُ َيطُ بُ ثًػاْداٌْ 

ٕ  َُخبُ زِاضتًُ نإ ، ئُ وإ  وَ آلًََهةٌ تةُ   و  ثًَؼ ضاوٍ خىيَٓةُ زا
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وتُ ٍ شاْاياٌْ  ُّٖ زوَ ٖا ُٖ وٍَ ئُ دَ ،  وَ َُدَ بواو بُ ّ ْاًًَهُ 
بؤ ئُ وَ ٍ وا طىَإ ُْ بسيَت نُ بةُ بًدعةُ    بًَِٗٓفًؼ يُ غُ يسَ ضُ 

 بةُ ع ، ت شاًْين ئاُٖ ْطٌ َُ ويىود فُ تىاٍ ُٖ ْديَو يُ شاْاياْةُ و 
زَِ د نسدْةُ   ْةاوبساو ُ ز ئُ وَ ٍ نُ ْىوضُ زاْةٌ  يُ بوَ ُٖ ز وَ ٖا 

يُ فُ تىاٍ غًذ إبٔ وَ تُ وَ وَ ٍ جُ ذٌْ َُ ويىوديإ نىزت نسد
، يُ طُ ٍَ زِيَصو خؤغُ ويطتًِ بؤ ئةُ و شاْةا ثايةُ بةُ زشَ يةُ ّ      باش دا 

 .وَ  َُْاطًَسِ ٍ يًَىَتاقُ يُ ى وغُ  زِوْهسدُْ وَ دا
ٍ  157نُ ئايُ تٌ زطٌ ْاًًَهُبساو يُ ضُ ز بُ  ْىضُ زاٌْ ْاو

گ  گ  گ  ژ  ضىزَ تٌ االعساف يإ ْىضًىَ نُ دَ فُ زًََت :

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  

 واتُ : ئُ واُْ ٍ وا باوَ زِيإ بُ ثًَػُ َبُ ز  ژڻ  ڻ

()  ًَٖٓاوَ وزِيَص ٍ يٌَ دَ طسٕ و يازَُ تٌ دَ دَ ٕ و غىيَين ئُ و
ُ و ًَٖٓاويُ تٌ تُ ْٗا ئُ واُْ ٕ نُ زِشطاز دَ زِوْانًُ دَ نُ وٕ نُ ئ

 بٔ .  
ًَٓؼ باْطًإ دَ نُ ّ بؤ نسدَ وَ نسدٕ بُ و ئايُ تُ ثوؤشَ ، بةُ آلّ  
يُ ثًَػدا ضُ ْد تًَبًًُٓ نِ يُ ضُ ز بُ َيطُ ًَٖٓاُْ وَ يإ بُ ئايُ تُ نةُ  

 ُٖ يُ :
ستٓةُ يةُ   زِيَص ط ()يُ نُ ّ : ئايا ئاُٖ ْطٌ َُ ويىودٍ ثًَػُ َبُ ز  
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ويازَُ تٌ داًُْ تٌ و غىئَ نُ وتين ئُ و ْىزَ يُ نُ  () ثًَػُ َبُ ز
يُ الٍ خىاوَ ًَٖٓاويُ تٌ ؟ ئُ طُ ز وابًَت نُ واتُ ٖاوَ آلٕ و غةىئَ  
نُ وتىاًْإ و ثًَػُ واياٌْ ثًَػًُٓإ و ُٖ َىو َىضىَيُاْاٌْ ضةٌَ ضةُ   

طستىَ و يازَُ  ُْ ()ثًَػُ َبُ ز دَ ٍ ضُ زَ تاٍ ئًطالّ زِيَصيإ يُ 
َُ ويةىودٍ ثًَػةُ َبةُ ز    تًػًإ ُْ داوَ ضىْهُ ًٖطهاًَإ ئاُٖ ْطٌ 

() . َيإ ُْ طًَسِاو 
 ()َُ ويىودٍ ثًَػةُ َبةُ ز   ّ : ئُ وَ ٍ بُ غدازٍ ئاُٖ ْطٌ وَدو

ُْ نات يُ نؤ َُ َيٌ زِشطاز بىو ًُْ ضىْهُ خىاٍ طُ وزَ فُ زَىوٍ 
نافس داْاٌْ ضةانرتئ نؤَةُ ٍَ   : تُ ْٗا ئُ واُْ زِشطازٕ ، ئُ َُ يؼ بُ 

 َ .  ()ثًَػُ َبُ ز يُ ئىممُ تٌ 
جا ئًَطتُ ثسضًاز يُ خؤتإ دَ نُ ّ ئًَىَ ٕ نُ َىضىَيُاْإ بُ نةافسو  

 ؟!شأْ يإ َىضىَيُاْاٌْ ضُيُيف بٌَ باوَ زِو طىَسِاو ضُ زيًَػًَىاو دَ
بُ ئًَطتُ دَ عىَ ت تإ دَ نُ ّ بؤ نسدَ وَ نسدٕ بُ و ئايُ تُ ٍ نُ 

َيطُ تإ ثٌَ ًَٖٓاوَ تُ وَ ، يُ و ئايُ تُ ثةوؤشَ دا خةىاٍ طةُ وزَ ئةُ     
َسٍ ثًَهسدوئ بُ وَ ٍ غىئَ ئُ و ْىزَ بهةُ ويةٔ نةُ  ثًَػةُ َبةُ ز      

() ُجةُ  ْاوٍ بُ غتًَو ز طُ ئُ بًَت عد وَ ، تٌ ًَٖٓاوي  ٌ  َةُ  ذْة
ٌ  نُ ّ نُ يُ داٖاتى ضاَيٌ ٖاتبى دا ْىزَ و يُ ويىود ٕ  ضة  نىزدوضةتا

 . بطًَسِّ ْط ئاُٖ نُ مب
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يُ ُٖ َىَُ بةُ   اٍ طُ وزَ داوا نازّ ئُ ّ ُٖ وٍَ و تًَهؤغاُْ ّيُ خى 

بًهات بُ ٖؤنازٍ قاشاْج طُ ياْدٕ بُ و خاوئَ بهاتُ وَ  ضتًَهٌ ْاثاى
يازَُ تًِ بدات ثًَٓىضِ جطُ بؤ حُ قى زِاضةيت يةُ ضةُ    َىضىَيُاْإ و 

 . دَ فتُ ز داُْ ًٍَِْ زالثُ زَِ 
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 شوبهة ي ية كة م  
ٌّ )وغُ ٍ دَ َئًَ :  ٌٗشيُ فُ زَىدَ ٍ  ( ن ٌٗ  ، َضدالَي١ْ  ٔبِسَعد١ٕ  ُن  َُٚند
ّّ  ) واتةُ  دا زِاضتُ نُ يُ زِواَيُ تدا طػتطو  ز ايٖٓأض ٔفٞ َضالَي١ٕ َ  ( عةا

أيعةاّ يةساد بةُ     )بُ آلّ ُٖ ز وَ نى يُ شاْطيت أؾىٍ ايفكُ دا ٖةاتىَ  
ُ وغُ يُ نُ طػتطوَ بُ آلّ َُ بُ ضت ثًٌَ بةُ غةًَو   وات (اخلؿىص 

يُ دآًَٖساوَ ناُْ ُْ ى ُٖ َىيإ ، يُ زِاضتًدا  ئُ و دآًَٖساوَ خساثةى  
شياْبُ خػاُْ دَ طسيَتُ وَ نُ يةُ طةُ ٍَ بٓطةًُٓ و زِؤحًةُ تةٌ ثةانٌ       

 .  ئًطالًَدا ْاطى ًَٔ
تايبُ ت بطةُ   بُ َيٌَ وايُ دَ نسيَت وغُ طػتطوَ نإ َاْاٍ وَ آلّ :

يُ ْٔ بُ آلّ بُ َُ زجًَو بُ َيطُ يُ قى زِئإ و ضىُْٓ ت ٖةُ بًَةت بةؤ    
الداًْإ يُ َاْاٍ طػتًُ وَ بُ زَ و َاْاٍ تايبُ ت ، واتُ : ئُ بةٌَ بةُ   
َيطُ يُ قىزِئإ و ضىُْٓ ت وئًجُاعٌ ٖاوَ آلٕ ُٖ بًَت بةؤ ئةُ وَ ٍ   

ٍ  يةُ [  الهَّل َ فِْ ضاَللَةٍ ََكُلُّ ، ضاَللَةٌ بِدِعَةٍ كُلُّ]فُ زَىودَ ٍ   َاْةا
 زإ ْىضُ ، ٕ ببُ نسدٕ ت تايبُ و زَ بُ بىُْ طػيت نُ خؤٍ ضًٌَ ئُ
 ّ ئُ نُ ٍ قاُْ دَ و ئُ: )  َئًَ دَ دا نُ ْاًًَهُ دووٍ ٍ زَِ الثُ يُ
(  ٕ َاُْ ئُ وَ خػُ بُ شيإ ٍ بًدعُ بُ نسدوَ ت تايبُ يإ ديطُ حُ

ٕ  ٍ وتُ و زَىودَ ُف تى ئايُ َيًَو نؤَُ ثاغإ  ًْةىَ  و ًْةىَ  بةُ  شاْايةا
 وَ َُ دَ دَ آلّ وَ يإ داُْ داُْ وزَ طُ خىاٍ بُ ثػت نُ ديَٓٔ ضٌَ
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ئُ ًٌٖ ضىُْٓ و جُ َاعُ ئايةُ تةُ نةاٌْ     نُ بًًََري ثًَىيطتُ ثًَػدا يُ ،
بةُ زِاو بؤضةىٌْ    ()قىزِئاٌْ ثوؤش و فُ زَىودَ ناٌْ ثًَػةُ َبةُ ز   

و فةُ زَةىودَ    َيهى بُ ئايُ تُ ناٌْ تسٍ قىزِئإخؤيإ زِاظُ ْانُ ٕ بُ 
و فُ زَىودَ ٍ ٖاوَ آلْى غىئَ نةُ وتىاًْةإ    () ناٌْ ثًَػُ َبُ ز

يًَهداُْ وَ يإ بؤ دَ نُ ٕ ، جانُ واتُ با بصاْري ثًَػةًُٓ نةاٌْ ئةُ ّ    
ٌٗشئىممُ تُ فُ زَىودَ ٍ   ٌٗ ، َضالَي١ْ ٔبِسَع١ٕ ُن ٞ  َضدالَي١ٕ  َُٚن   ز ايٖٓداضٔ  ٔفد

   :إ ضؤٕ تُ فطونسدوَي
ٌٓ  ش:  ئةُ فةُ زَةٌَ     آلٍ نىزٍِ ئًُاٌَ عىَةُ ز عُ بدواَي -1  ند
واتةُ ٖةُ َةى دآًَٖساويَةو     4ز ذػد١ٓ  ايٓداؽ  ضآٖدا  ٚإٕ ضدالي١  بسع١

 .  هًؼ بُ دآًَٖساوٍ ضانًإ بصأْطىَسِايًُ با خُ َي
ضٌ بُ دآًَٖساوٍ باؽ دَ شأْ ؟ جةُ ذْةٌ َةُ     ثسضًاز : ئايا خُ َيهٌ

؟ يإ دآًَٖساويَهٌ خساثى شياْبُ خؼ نُ يُ طةُ ٍَ زِؤحًةُ تةٌ     ويىود
  ثانٌ ئًطالَدا ْاطى ًَت ؟

نُ واتُ با خُ َيهًؼ ئاُٖ ْطٌ َُ ويىود بُ بًدعُ تٌ حُ ضُ ُْ بصأْ 
  بُ آلّ يُ زِواْطُ ٍ غُ زعُ وَ ُٖ ز طىَسِاًُٖ .

                                                           

 أخسجُ ايدازٌَ بإضٓاد ؾخًذ وزواَ اياليهائٌ يف غسح أؾىٍ اعتكادأٌٖ ايطُٓ واجلُاعُ . 4
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 بداب  عًد٢  زلًدؼ  نٓاشعُ َسٍ نىزٍِ ضُ يُ َُ دَ فُ زًَت :  -2
 املػدحس  إىل َعد٘  َؿٝٓا خطد فإشا ايػسا٠ صال٠ قبٌ َػعٛز بٔ اهلل بسع

 قًٓدا  بعس ايطمحٔ عبس أبٛ إيٝهِ أخطد فكاٍ األؾعطٟ َٛغ٢ أبٛ فحا٤ْا
 َٛغد٢  أبٛ ي٘ فكاٍ مجٝعا إيٝ٘ قُٓا خطد فًُا خطد ذت٢ َعٓا فحًؼ ال
 هلل سٚاحلُ أض ٚمل أْهطت٘ أَطا أْفا املػحس يف ضأٜت ْٞإ ايطمحٔ عبس أبا ٜا
 قَٛدا  املػحس يف ضأٜت قاٍ فػرتاٙ عؿت ٕإ فكاٍ ٖٛ فُا قاٍ خريا الإ

ٌٓ  يف ايصدال٠  ٜٓتعطٕٚ جًٛغا ذًكا ٌ  ذًكد١  ند ِ  ٚيف ضجد  ذصدا  أٜدسٜٗ
ٍ  َا٥د١  ًٕٛفًٝٗٓ َا١٥ ًٛآًٖ فٝكٍٛ َا١٥ طٕٚفٝهٓب َا١٥ طٚانٓب فٝكٍٛ  ٜٚكدٛ
ِ  قًدت  َدا  قاٍ هلِ قًت فُاشا قاٍ َا١٥ رٕٛفٝػٓب َا١٥ رٛاغٓب  ٦ٝاؾد  هلد
 غدد٦ٝاتِٗ ٜعددسٚا ٕأ أَددطتِٗ أفددال قدداٍ أَددطى ْتعدداضإ أٚ ضأٜددو ْتعدداضإ

 أتد٢  ذتد٢  َع٘ َٚطٝٓا َط٢ ثِ ذػٓاتِٗ َٔ ٜطٝع ال ٕأ هلِ ٚضُٓت
ٟ  ٖصا َا فكاٍ عًِٝٗ فٛقف احلًل تًو َٔ ذًك١ ِ  ايدص ٕ  أضاند  تصدٓعٛ
ٍ  ٚايتػبٝس ٚايتًٌٗٝ ايتهبري ب٘ ْعس ذصا اهلل عبس أبا ٜا قايٛا  ٚافعدسٓ  قدا
 ذلُدس  أ١َ ٜا ٚحيهِ ؾ٤ٞ ذػٓاتهِ َٔ ٜطٝع ال ٕأ ضأَ فأْا ته٦ِاغٝٓ
 َتٛافطٕٚ غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ْبٝهِ صراب١ ٖؤال٤ ًٖهتهِ أغطع َا

ٞ  ١ًَٓ يعًٞ ْهِإ بٝسٙ ْفػٞ ٚايصٟ تهػط مل ٚأْٝت٘ تبٌ مل ثٝاب٘ ٖٚصٙ  ٖد
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ٔ  عبس أبا ٜا ٚاهلل قايٛا ضالي١ باب َفتترٛا أٚ ذلُس ١ًَٓ َٔ أٖسٟ  ايدطمح
ٔ  يًددري  َطٜدس  َٔ ٚنِ قاٍ اخلري الإ أضزْا َا ٍ  ٕٓأ ٜصدٝب٘  يد  اهلل ضغدٛ
ِ  جيداٚظ  ال ايكطإٓ ٜكطؤٕٚ قَٛا إٔ ذسثٓا غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ص٢ً  تدطاقٝٗ
ِ  ٢تدٛيٓ  ثِ َٓهِ أنثطِٖ يعٌ أزضٟ َا اهلل ٚأِٜ ٍ  عدٓٗ ٚ  فكدا ٔ  عُدط  بد
 5ز اخلٛاضد َع ايٓٗطٚإ ّٜٛ ٜطاعْٓٛا احلًل أٚي٦و عا١َ ضأٜٓا غ١ًُ

تُ ئًَُُ بُ ز يُ ْىيَرٍ بُ ياٌْ يُ بُ ز دزطاٍ َةاَيٌ عةُ بةدواَيآلٍ    وا
ئُ ٖاتُ دَ زَ وَ ثًَهةُ وَ  نىزٍِ َُ ضعىد دائُ ًْػتري نُ عُ بدواَيآل 

، ئُ بىو َىضاٍ ئُ غعُ زٍ ٖةات بةؤ الَةاْى    دَ ضىئ بؤ َصطُ وت 
يُ  وشيإ ُْ ، ئُ ويؼ وتٌ : ًَٖػتا عُ بدوا َيآل ُْ ٖاتىَ تُ دَ زَ وَ ؟

طُ َيُإ داًْػت ، ناتًَو عُ بةدو اَيةآل ٖاتةُ دَ زَ وَ ٖةُ ضةتايٓى      
ضىئ بؤ الٍ ، ئُ بى َىضا وتٌ : ئُ بى عُ بةدوزِزَِ ظيةإ َةٔ ئًَطةتُ     

بُ خساثِ شاٌْ ُٖ زضُ ْدَ نُ يُ زِواَيةُ  غتًَهِ يُ َصطُ وت دٍ نُ 
َُ تدا خًَسو ضانُ بى ، عُ بدو اَيآل وتٌ ضًت ديىَ ؟ وتٌ ئُ طُ ز تُ 

ٕ باقٌ بًَت خؤت ئُ يبًًٓت ، ثاغإ وتٌ : خُ َيهةاًَْهِ دٍ نةُ بةُ    
و وزدَ بُ زديةإ يةُ دَ    ىٕئاَيكُ ئاَيكُ يُ َصطُ وت داًْػتبغًَىَ ٍ 

                                                           

5
 .صحيح تإسناد وأتونعين الذاسهي أخشجو 
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 دَ نسدوثًٌَ ئُ وتةٔ   ُٖ ز ئاَيكُ يُ ى ُْ فُ زيَو ضُ ثُ زغيتضتدا بىو 
 100  يىتثاغإ ئُ ىت ،ياْ ، ُٖ َىويإ ئُ بًًََٔجازأهلل أنرب  100

جازضةبخإ ايًةُ ، عةُ بةدو      100ودواتسجاز الإيُ إالايًُ بهُ ٕ ، 
ٕ   اَيآل وتٌ  : ًٖطت ثٌَ ُْ وتٔ ؟ ئُ بى َىضا وتٌ : ضاوَ زِيٌَ فةُ زَةا

ًَةت ْةُ وتةٔ        و بؤضىٌْ تؤّ دَ نسد ،  عُ بةدو اَيةآل وتةٌ : بؤضةٌ ث
شَ َاُْ تٌ ئُ وَ ت ُْ نسد نُ ضةانُ   ضٌو بؤ طىْاحُ ناًْإ برًََسٕ

ٕ ْابًَت ؟ عُ بدو اَيآل زِؤيٌ وئًَُُ يؼ يُ طُ َيٌ زِؤيػةتري  وإ وناًْ
تا طُ يػتُ الٍ يُ نًَو يُ و ئاَيكاُْ و بُ ضُ زياُْ وَ وَ ضتا و وتٌ : 
ئُ وَ ضٌ ئُ نُ ٕ ؟ وتًإ : بُ ّ وزدَ بُ زداُْ أيًُ أنرب و ال إيُ إال 

بةرًََسٕ  ايًُ و ضبخإ ايًُ ئُ نُ ئ ، فُ زَىوٍ : طىْاحةُ ناْتةإ   
ضانُ ناْتإ ووٕ ْابًَت ، ٖةاواز بةؤ   َٔ شَ َاُْ تٌ ئُ وَ ئُ نُ ّ نُ 

ئًَىَ ئُ ٍ ئىممُ تٌ َىحُ ممُ د ضُ شو تًا ضىٕ ، ئُ َاُْ ُٖ َةىو ٖةاوَ   
، جًى بةُ زطةٌ ثًَػةُ َبةُ ز     آلٌْ ثًَػُ َبُ زَ نُ تأْ نُ ًَٖػتا َاوٕ 

()    غةهاوَ ،   ْةُ ًَٖػتا ُْ دزِاوَ و شَ زيف خىازدُْ نةاٌْ ًَٖػةتا
ئًَةىَ يةُ ضةُ ز    يةإ  ضىيَٓد بُ و خىايُ ٍ نُ زِؤحٌ َٓيب بةُ دَ ضةتُ   

يةإ دزطةاٍ    () ثًَػةُ َبةُ ز   زِيَطايُ نٔ ضةانرت يةُ زِيَطانةُ ٍ    
، وتًإ : ئُ بى عُ بدوزِزَِ ظيإ ئًُُِ َةُ بةُ   طىَسِاًٖتإ نسدوَ تُ وَ 

َةُ بةُ   وا شؤزٕ ئةُ واْةُ ٍ   ضتُإ بُ ع ضانُ نسدُْ ، فُ زَىوٍ : 
خةُ   ()ضتًإ ضانُ نسدُْ بُ آلّ ُْ ياْجًَهاوَ ، ثًَػُ َبُ زٍ خةىا  
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ثُ يدا ئُ بٔ قىزِئإ ئُ خةىيَٓٔ بةُ آلّ يةُ    بُ زٍ ثًَدائ نُ نؤَُ َيًَو 
بُ خىا يُ وَ ئُ ضًَت شؤز بُ يإ يةُ   ، ضىئَقىزِطًإ بُ زش ْابًَتُ وَ 

 .، ثاغإ زِوٍ يٌَ وَ زطًَسِإ ئًَىَ بٔ 
يُ زِؤذٍ غُ زٍِ ُْ ٖةسَ وإ  يُ َُ ئُ فُ زًََت : عُ َسٍ نىزٍِ ضُ 

غُ زٍِ خُ وازيج يُ طُ ٍَ َىضىَيُاْإ يُ ضُ زدَ َةٌ خًالفةُ تةٌ     )
دا شؤزيُٓ ٍ داًْػتىاٌْ ْاو ئُ و ئاَيكُ ٍ شيهساُْ َإ  (ئًُاٌَ عُ يٌ 

وغُ زِيإ يةُ طةُ ٍَ َىضةىَيُاْإ دَ     دٍ نُ يُ طُ ٍَ خُ وازيج بىٕ
 نسد . 

ٗا ئًدي َُ ضعىد ُْ بى نُ بُ نازَ نُ يإ ْازِاشٍ بى بُ َيهةى  ئُ َُ تُ ْ
خؤيػٌ ئًػُ نُ ياٌْ بُ ْا غُ زعًى ْازَِ وا دَ شاْةٌ بةُ    ٌئُ بى َى ض

دذايُ تٌ ُْ نسدٌْ يُ طُ َيًإ تةُ  وَ نى خؤٍ فُ زَىٍ ٖؤنازٍ آلّ 
ئًدي َُ ضعىد بى ضةىْهُ ثًَػةُ    ْٗا ضاوَ زٍَِ نسدٌْ فُ زَاْى بؤ ضىٌْ

 َا ألَيت ضضٝتشدَ ز بازَ ٍ ئُ و فُ زَىيُ تٌ :  ()ٍ خىا َبُ ز
  6زعبس أّ ابٔ هلا ضضٞ

واتُ َٔ زِاشيِ بؤ ُٖ َى ئىممُ مت بُ و غتُ ٍ نُ ئةًدي َةُ ضةعىد ثًَةٌ      

                                                           

6
 .الكويت– السلفية الذاس ،(1225)  الصحيحة االحاديث سلسلة في ثانياالل وصححو ، وغيشه الحاكن أخشجو 



 20  ------------------د  بًدعُضًًإ بُزثُزضِر 

 زِاشيُ . 
ا داًْػتبىٕ ضًإ و ئاَيكاُْ ديُ و نؤزِنُ ثسضًاز : ئُ و خُ َيهاُْ ٍ 

يإ غتاًَْهٌ خساثى بُ زد  بُ وزدَبرازدٌْ شيهسٍ خىا ؟ دآًَٖابى 
  ؟ ُْ دَ طى اشياْبُ خؼ نُ يُ طُ ٍَ زِؤحًُ تٌ ثانٌ ئًطالًَدا 

عُ بدو اَيآلٍ نىزٍِ ئًُاٌَ عىَُ ز طىيٌَ يًَبى نُ ثًاويَو ثةاؽ   -3
ٍ  عًد٢  ٚايػالّ ٚايصال٠ ، يًٓ٘ حلُسأشئُ وَ ٍ نُ ثرٌَ وتٌ :   ضغدٛ

ٍُض ُٓاعًٓ َٖهصا َاش : عبساهلل قاٍز  اهلل  ٚعًد٢  عًٝ٘ اهلل ص٢ً -اهلٔل غٛ
ِِ  َعَطَؼ ٔإشا: $  قاٍ بٌ -ٚغًِ آي٘ ًَِِٝرُدس  ؛ َأَذدُسُن ٌِ  ٚمل#  اهلَل َف :  َٜكد

ٍٔ َع٢ًَ ٚيُٝصٌ ضىثاع بؤ خىا و دزودوضآلو يُ ضُ  : واتُ 7زاهلٔل َضُغٛ
زّ بًَت ، عُ بدو اَيآل فُ زَىٍ : ثًَػُ َبةُ  () ز ثًَػُ َبُ زٍ خىا

ٌ  فُزَىويةُ  بَُيهى ٔفًَسُْنسدوي واّ  ()خىا  ّ  تة  يةُئًَىَ  ٖةُزنا
ثًَػةُ   يُضُز ضًَاو دزودو ُْيفُزَىو بَُياّ خىا بؤ ضىثاع بًََِ با ثرَِ

 . 8يًَبدات   ()َبُزّ خىا 
 ثسضةةًاز : ئايةةا ضةةآلوات دإ يةةُ ضةةُ ز ثًَػةةُ َبةةُ زٍ خةةىا      

()  دآًَٖساويَهٌ شياْبُ خػُ نُ يُ طُ ٍَ زِؤحًُ تٌ ثانٌ ئًطةالَدا

                                                           

 .ٚاحلانِ ذػٔ، بػٓس ،#  غٓٓ٘: $  يف ايرتَصٟ أخطج٘  7

8
 .والحاكن التشهزى أخشجو 
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فُ زَاٌْ خةىا يةُ    ()وات دإ يُ ضُ ز ثًَػُ َبُ زْاطى ًَت ؟ ضآل
نُ واتُ بؤضٌ ئًدي عىَُ ز دذايُ تٌ يُ طُ َيدا نسد ؟ تُ ْٗا ئَُ وَ يُ 

عًبةادَ تةٌ    () ضآلوات دإ يُ ضُ ز ثًَػُ َبُ زٍ خىانُ ضىْهُ 
خىايُ ئُ بٌَ عًبادَ ت يُ ضُ ز ضىُْٓ تٌ ثًَػةُ َبةُ ز بًَةت ْةُ ى بةُ      

 ئًػتاٍ ئًٓطاُْ نإ .
 َٔش: دةفةرمووَيت بَيت ىَل خواى ِرةمحةتى ماليك ئيمامى -4

 ايطغاي١، خإ)  ذلُسّا إٔ ظعِ فكس ذػ١ٓ ٜطاٖا بسع١ اإلغالّ يف ابتسع

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ژ  :ٜكٍٛ ؾأْ٘ جٌ اهلل ألٕ

9ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ     
 .٣المائدة:  

هات و بُ واتُ : ر ُٖزنُع دآًَٖساويَو يُ ئايِٓ ئًطالَدا دزوضت ب
بًدعُّ حُضُُّْ بصاًَْت ئُوَ يُزِاضتًدا طىَةاِْ بةسدووَ نةُ ثًَػةُ     

ِ  بُ خًاُْتِ()  َبُز ذلُد  ّ  ضةىْهُ  نةسدووَ  ثًَػَُبُزايةُت  خةىا
ٔ : )  دَفةُزَىويَت  طُوزَ ٕ  ديُٓنةُتامن  ئةَُسِؤ  َة  نةسدو  ناَةٌَ  بؤتةا
ّ  زِاشيِ و نسد تُواو بُضُزتاْدا خؤَِ ًْعُُتِ ٕ  ئًطةالّ  بةُوَ  ديٓتةا

 . ( بًَت
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اغةهسايُ و  ئُّ فُزَىودَّ ئًُاَِ َايًو شؤز زِووٕ و ئ َ نُُٖزضُْد
جطةُ يةُوَّ نةُ غةتًَو بةُْاوّ بًدعةُّ        ًٖ  َاْايُى َُٖيٓاطسيَت

بصاًَْت ئةُوا تةاواِْ    حُضُُْ يُديٓدا ًُْ و ُٖز نُع بًدعُ بُحُضُُْ
ّ ،    ()ثًَػُ َبُزّ خةىا  داوَتُ ثاٍَ  خًاُْتهسدٕ بُ ديين  بةؤ  بةَُيا

 : يُفُزَىودَناِْ تس يُنًَهِ بسِوآًُْ باثًَهُوَ وَ زِوْبىُْ شياتس
 َٔ ، اهلل عبس أبا ٜاش:  ووتِ و َايًو ئًُاَِ بؤالّ ٖات ثًاويَو -5
ّ  قاٍ  ؟ ُأِذٔطّ أٜٔ ٔ :  َايدو  اإلَدا ٔ  ، احلًٝفد١  شٟ َد  أذدطّ  ذٝدث  َد
ٍ   ايكد   عٓس َٔ املػحس َٔ أذطّ إٔ أضٜس إْٞ:  فكاٍ  اهلل ضغٍٛ :  قدا
ٞ  إمنا ؟ ٖصٙ يف فت١ٓ ٚأٟ:  فكاٍ  ايفت١ٓ عًٝو أخؿ٢ فإْٞ ، عٌتف ال  ٖد

 فط١ًٝ إىل غبكَت أْو تط٣ إٔ َٔ أععِ فت١ٓ ٚأٟ:  قاٍ!  أظٜسٖا أَٝاٍ

ڑ  ک      ژ : ٜكددٍٛ اهلل مسعددت إْددٞ! ؟ اهلل ضغددٍٛ عٓٗددا قٓصددط

10ژک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ    
النزززززور:  

٥٣. 
نىيَىَ ئًخساّ بؤ حُج ببُضتِ ؟ فةُزَىوّ :  واتُ : ثسضًازّ يًَهسد يُ
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ئًخساَةِ     ()ثًَػُ َبُزّ خةىا  يُ شٍ حلىيُيفُ يُو غىيَُٓوَ نُ 
 () زيَ بُضتىوَ ، ثًاوَنُ ووتِ : َٔ ئَُُوَّ يُ َصطُتِ ثًَػَُبةُز 

وَ ئًخساّ ببُضتِ ، ئًُاَِ َايًو  () و يُثاٍَ قُبسَنُّ ثًَػَُبُزَ
ِ  فُزَىوّ : ئًػِ وا ِ ، ثًاوَنةُ  تىوغةِ فًتٓةُ ببة    َُنُ َٔ ئُتسضة
دايُ ضُْد ًًًََو شياد دَنُّ ، فُزَىوّ ض فًتُٓ ووتِ ض فًتُٓيُنِ تًَ

يُى يُوَ طُوزَتسَ نُ تؤ طىَإ ببُيت بُخًَسو ضانُيُى طُيػتىوّ 
ثًَةِ ُْطُيػةتىوَ و نَُتُزخةَُِ تًةادا      ()ثًَػُ َبةُزّ خةىا   نُ 

ت : بابرتضةٔ  نسدووَ؟ َٔ يُخىاّ طُوزَّ بًطتىوَ نةُ دَفةُزَىويَ  
ئُو نُضاُّْ نُ ثًَطةُواُّْ فةُزَاِْ ثًَػَُبةُز دَنةُٕ يةُوَّ نةُ       

 فًتُٓيإ تىوؽ ببًَت يإ تىوغِ ضصايُنِ بُئاشاز بدي .
ٚايدصٟ ْفػدٞ بٝدسٙ َدا      :ر دَفُزَىويَت ()ثًَػَُبُزّ خىا  -6

بهِ َٔ اجل١ٓ ٜٚباعسنِ عٔ ايٓاض إال أَدطتهِ بد٘ َٚدا    تطنت ؾ٦ٝا ٜكٓط
 .دِ َٔ ايٓاض ٜٚباعسنِ عٔ اجل١ٓ إال ْٗٝتهِ عٓ٘"بهتطنت ؾ٦ٝا ٜكٓط

واتُ : ضىيَٓد بُو خىايُّ نُ زِؤحِ َِٓ بُدَضتُ َٔ ًٖ  غةتًَهِ بةُ   
جَِ ًَُْٖػتىوَ يُواُّْ وا يُ بُُٖغتتإ ْصيو دَخاتُوَ و يُ ئةاطسّ  
دؤشَختإ دووز دَخات ئًًال فُزَامن ثًَهسدووٕ نُ بًهُٕ ، وَ ٖةً   

تىوَ يُواُّْ وا يُئاطستإ ْصيو دَخاتُوَ و يةُ  غتًَهِ بُ جَِ ًَُْٖػ
 بُُٖغتإ دووز دَخات ئًًال ًُِْٖ زيَ نسدووٕ .

 ()ئاُْٖط طًَسِإ بُبؤُّْ يُدايو بةىوِْ ثًَػَُبةُز    ثسضًاز : ئايا
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بًَطىَإ وَ آلَةٌ ئاٖةُ    ؟طاب دَنسيَت يإ ْاًبُخًَسو ضانُ نسدٕ ح
ئةُ وَ يةُ نةُ يةُ     د و باْط خىاشإ بؤ جُ ذٌْ َُ ويةىو ْط طًَسِإ 

ئُطةُز جةُذِْ َةُويىد    ضانرتئ ُْ وعٌ خًَسو ضانُ ناُْ ، نُ واتُ 
فةُزَاِْ   ()ثًَػَُبُزّ خةىا  و يُخىاَإ ْصيو دَخاتُوَ بؤ  خًَسَ

ضةةىوِْ ضةةُز  ئةةادابِ ؟ يُناتًَهةةدا نةةُنةةُ بًهةةُ يةةٔثًَٓةةُنسدووئ 
خىازدْةةُوَ و جًةةى بةةُزر يُبةةُزنسدٕ و ئاودَضةةت و خةةىازدٕ و 

ػِ فًَس نسدووئ ، بًَطىَإ وَى ئًُاّ َايًو يرت يَُاُْتُْاُْت بطىن
ثًَػَُبةُزّ خةىا   نةُ   بًَةت  يُونؤََُيُ خًَسو ضةاناُْ ئُ بٌَ فُزَىوّ 

()  َ؟!ثًَِ ُْطُيػتىوَ و يًَِ بَِ ئاطابىو 
َايًهًؼ ُْيإ شاًْةىَ نةُ ووغةُّ )     ٌٖاوََيإ و ُٖزوَٖا ئًُاَ ئايا
ٌّ ّّ ن  َ !؟  ( خلؿىصيساد بُ ا ( يُو فُزَىودَدا ) عا

نُضاِْ ئاُْٖط طًَسِو َُويىد خىئَ خًَسيإ بةؤ دَْىوضةسيَت    اوَ ئاي
 يإ تاوإ ؟

بًَطىَإ دََئًَ يُباغرتئ خًَسَناْةُ ضةىٕ ًْػةاْدَزّ خؤغُويطةتِ     
ثًَػَُبُزَ ، نُواتُ ئُّ ٖاوََيإ و غىيَٓهُوتىاًْإ ثًَػَُبُزيإ خةؤؽ  

 ُْويطتىوَ !؟  
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 ُّ ٖغىبُّٗ دوو
گ  ڳ  ڳ  ژ ًَٔ : خةةةىاّ طةةةُوزَ فُزَىويةةةُتِ  ََيةةةد

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  

ر ئُّ ئًُاْدازإ زِونىع و ضىجدَ  ٧٧الحز::  ژں  ڻ  ڻ   
 دضذي و ضانُ بهُٕ بَُيهى زِشطازبٔببُٕ و ثُزوَزدطازّ خؤتإ بجُز

ئُّ ئايُتُ زِووٕ و ئاغةهسايُ نَُىضةًَُاْإ ٖةإ دَدات بةؤ نسدْةِ      
يُضُزدٌََ حُشزَتًػةدا ْةُبىوبًَت    َ نُُزضُْدخًَسو ضانُّ شؤز ٖ

 بَُُزجَِ نُيُضٓىزّ غُزع ُْزِواتُ دَزَوَ .
يُضةُز ضةىُْٓتِ ثًَػَُبةُز    وََياّ : بَُيَِ وايُ بَُياّ عًبةادَت نةسدٕ   

() ّدَزضىوُْ غُزع يُضٓىزّ نسدٕ بًدعُت غُزعُو ضٓىز . 
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 ضًَُّٗ غىبُّٗ
ِٔش:  ىويَتدَفُزَ ()ثًَػَُبُزّ خىا دَ َئًَ :  ََ ٖٔ ّٔ ٔف٢ َغ  اإٔلِغاَل

ُ٘ َذَػ١َّٓ ُغ١ّٖٓ ًَ َٖا َف ِٔ ََٚأِجُط َأِجُط ََ ٌَ ُٔ َٗا َع ُٙ ٔب ِٔ َبِعَس ِٕ َغِٝٔط َٔ ُِٓكَص َأ َٜ ِٔ َٔ 
ِِ ٖٔ ِٔ َؾ٤ْ٢ِ ُأُجٛٔض ََ َٚ ٖٔ ّٔ ٔف٢ َغ َٕ َغ١ّ٦َِّٝ ُغ١ّٖٓ اإٔلِغاَل ٘ٔ َنا ِٝ ًَ َٖا َع ِٚٔظُض ِٚٔظُض َٚ 
ِٔ ََ ٌَ ُٔ َٗا َع ٙٔ َِٔٔ ٔب ِٔ َبِعٔس ِٝٔط َٔ ِٕ َغ ُِٓكَص َأ َٜ ِٔ َٔ ِِ ٖٔ َِٚظأض  ز َؾ٤ْ٢ِ َأ
ِ زِيَطا يُئًطالَدا نُضًَو:  واتُ  خًَةسو  ئةُوا  داسيةُشزيًََٓت  بةاؽ  يةُن

 نُ نُضاُْيؼ ئُو تُواوّ ثاداغتِ و ئُوَ بؤ داَُشزاْدُْ ئُو ثاداغتِ
ِ يُثادا ئُوَّ بَِ ئُوَ بؤ دَنُٕ ئُو ئًػُّ بُو نسدَوَ ئُو ثاؽ  غةت
ِ  ازِيَطة  ُٖزنةُع  وَ،  ببًَتةُوَ  نةُّ  ئُوإ  يُئًطةالَدا  خةسا   يةُن

 ئةُو  ٖةَُىو  تاواِْ و ئُوَ بؤ داَُشزاْدُْ ئُو تاواِْ ئُوا داسيُشزيًََٓت
 ئةُوَ  بةؤ  دَنُٕ ئُو خساثُّ ئًػُ بُو نسدَوَ ئُو ثاؽ نُ نُضاُْؽ

 . ببًَتُوَ نُّ ئُوإ يُتاواِْ ئُوَّ بَِ
ٔ  بُ دوو دآًَٖساوَنإ نُ بؤَإ وَ تُنا دَ زِوٌْ فُزَىودَ ئُّ :  غة

 .بُخػُنإ شيإ دآًَٖساوَ،  بُخػُنإ ضىود دآًَٖساوَ
 زَىودَ فُ خؤيإ ضيت بُ َُ بُ يػذي طُ بؤ زإ ْىضُ دا يًَسَ:  آلّ وَ
ّ  ، ًَٖٓاوياْةُ  واوٍ تُ ْا بُ و قستاْدوَ يإ نُ  ئةُّ  بؤثىضةَُيهسدُْوَ

 :  دَفُزَىيَت نُ بًَٗٓري ُواوّبُت فُزَىودَنُ ثًَىيطتُ غىبُٗ
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ٔٔ ٍَ عبساهلل بٔ َجٔطٜٕط َع ٍٔ ٔعَِٓس ُنٖٓا: َقا ٘ٔ َضُغٛ  ٔفد٢  ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايًٖ
َٗأض َصِسٔض ٍَ ايٖٓ ُٙ:  َقا ّْ َفَحا٤َ ِٛ َُدأض،  َُِحَتدأب٢  ُعدَطا٠ْ  ُذَفدا٠ْ  َق ٚٔ ايِّٓ  اِيَعَبدا٤ٔ،  َأ
ِِ ايٗػُٝٛٔف، ََُتَكًِّٔس٣ ُٗ َُٖت ِٔ َعا ٌِ ََُطَط، َٔ ِِ َب ُٗ ِٔ ُنًٗ َُٖعدطَ  ََُطدَط،  َٔ  َِٚجدُ٘  َفَت
ٍٔ ٘ٔ َضُغٛ َُا ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايًٖ ِِ  َضَأ٣ ٔي ٗٔد َٔ  ٔب ٌَ  اِيَفاَقد١ٔ،  َٔد ِٖ  َفدَسَخ  ُثد
َََط َخَطَد، َٕ ٔباَلاّل َفَأ َّ َفَأٖش ِٖ َفَص٢ًٖ، ََٚأَقا ٍَ َخَطَب ُث َٗا َٜا) َفَكا  اٖتُكٛا ايٖٓاُؽ َأٜٗ
َُِضٖب ِِ اٖئص٣ ُه ِٔ َخًََكُه ٕٖ) اآلَٜد١ٔ  آٔخدطٔ  ٔإَيد٢ ( َٚأذدَس٠ٕ  َِْفٕؼ َٔ َٕ  ايًٖدَ٘  ٔإ  َندا

ِِ ُِٝه َ٘ اٖتُكٛا) اِيَرِؿٔط ٔف٢ اٖئت٢ َٚاآل١ََٜ(  َضٔقّٝبا َعًَ ُِٓعِط ايًٖ ََتِ  ََا َِْفْؼ َِٚيَت  َقدٖس
َ٘ َٚاٖتُكٛا ٔيَػٕس ٌْ َتَصٖسَم( ايًٖ ِٔ َضُج َٔ ٔٙ ٘ٔ َِٔٔ ٔزَٜٓأض ُٔ َٖ ِٔ ٔزِض ِٛٔبد٘ٔ  َٔ ِٔ  َث  َصداعٔ  َٔد
ٔٙ ِٔ ُبطِّ ٙٔ َصأع َٔ ُِٔط ٍَ َذٖت٢ - َت ِٛ - َقا َُِط٠ٕ ٔبٔؿلِّ ََٚي ٍَ. َت ٌْ  َفَحا٤َ َقا َٔ  َضُجد  َٔد

ُ٘ َناَزِ  ٔبُصٖط٠ٕ اأَلَِْصأض َٗا َتِعٔحُع َنٗف ٌِ َعِٓ ٍَ - َعَحَعِ  َقِس َب ِٖ - َقا  َتَتاَبَع ُث
ٔٔ ُتَضَأِٜ َذٖت٢ ايٖٓاُؽ ِٝ ََ ِٛ ِٔ َن َٔ ّٕ َ٘ َضَأُِٜت َذٖت٢ َٚٔثَٝإب َطَعا ٍٔ  َِٚج  ايًٖد٘ٔ  َضُغدٛ
ٌُ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ًَٖٗ ُ٘ ََٜت ََٖب١ْ َنَأْٖ ٍَ َُِص ٍُ َفَكا ٘ٔ َضُغٛ  عًٝد٘  اهلل ص٢ً ايًٖ
ِٔ ٚغًِ ََ ٖٔ ّٔ ٔف٢ َغ ُ٘ َذَػ١َّٓ ُغ١ّٖٓ اإٔلِغاَل ًَ َٖا َف ِٔ  ََٚأِجدطُ  َأِجُط ٌَ  ََد ُٔد  َٗدا ٔب َع
ُٙ ِٔ َبِعَس ِٕ َغِٝٔط َٔ ُِٓكَص َأ َٜ ِٔ َٔ ِِ ٖٔ ِٔ َؾ٤ْ٢ِ ُأُجٛٔض ََ َٚ  ٖٔ ّٔ  ٔفد٢  َغد  ُغد١ّٖٓ  اإٔلِغداَل
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َٕ َغ١ّ٦َِّٝ ٘ٔ َنا ِٝ َٖا َعًَ ِٚٔظُض ِٚٔظُض َٚ ِٔ ََ ٌَ ُٔ َٗا َع ِٔ ٔب َٔ ٔٙ ِٔ  َبِعٔس ِٕ َغِٝدطٔ  َٔد  َٜدُِٓكصَ  َأ
ِٔ َٔ ِِ ٖٔ َِٚظأض  .11 َؾ٤ْ٢ِ َأ

ٍ  زيسٍ جُ واتُ ٍ  زَ ضةُ  يةُ :  زًََةت  فةُ  دَ اَيآلبةدو  عةُ  نةىزِ  تةا
 َيًَةو  نؤَةُ  نةُ  بىئ دا ()ثًَػَُبُزّ خىا  تٌ خصَُ يُ زِؤذيَهدا

 يةُ  دزوضةتهساو  ثؤغانًَهٌ يإ عُبا ،ذاز قىتىُٖ زِوتى تًى ثُ ثٌَ ٖاتٔ
 و زياْةدا  ضةُ  بُ نسدبىيإ نسدبىو نىٕ يإ نُ زِاضتُ ْاوَ نُ خىزٍ

 ًًَاْدا بُ َيىاضًبى ُٖ ناًْإ ػًَسَمش و نسدبى زيإ بُ يُ يُ غًَىَ ّ بُ
ٕ  ٖةُ  َيهى بُ بىٕز  َططر  ٖؤشٍ يُ يإ شؤزيُٓ ،  يةُ  ز ٖةُ  َىويةا

ٌ  ئةُ  ذازٍ ٖةُ  ()ثًَػَُبُزّ خىا  نُ ناتًَو بىٕ وإ  زَِ دٍ واْة
 بةًالٍ  بُ زَاٌْ فُ وثاغإ وَ ذوزَ وضىَ وَ زَ دَ ٖاتُ ، تًَهطى ْطٌ
 ئايةُ  ّ وئُ دا ووتازٍ ثاغإو نسا ْىيَر نسدو تٌ قاَُ داو باْطٌ سدن
ٍ  تُ َيهًُٓ خُ ٍ ئُر :  زًََت فُ ئُ نُ وَ خىيَٓدَ ٍ تُ  زوَ ثةُ  قةىا

 ى يةُ  يةُ  َىوتاٌْ ُٖ نُ ٍ زدطازَ زوَ ثُ ئُو  ببًَت خؤتإ زدطازٍ
 بةُ : ر  زًََةت  فُ ئُ نُ نُ تُ ئايُ نؤتايٌ تاد  نسد دزوضت ع نُ

                                                           

11
 .وغيشىن والذاسهي وأحوذ والنسائي هسلن أخشجو 
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 ٍ تُ ئايُ ّ ئُ وَد  يَسَضاود وَ زتاُْ ضُ بُ وزَ طُ ٍ خىا نُ زِاضيت
 برتضٔ خىا يُو ببًَت خىاتإ قىاٍ تُر  وَ خىيَٓدَ أحلػسٍ تٌ ضىزَ
ٍ  يًٌَٓ ضبخُ بؤ ضٌ بصاًَْت بهات يس ضُ ع زنُ باُٖ  د ْةازدوَ  خةؤ
 ثًاوٍ() ز َبُ ثًَػُ ت خصَُ ًَٖٓايُ يإ قُ دَ ضُ خًَسو َىويإ ُٖ

 زر بةُ  تسجًةى  ضًَهٌ ونُ ّ ديسُٖ تس وٍ ئُ ًَٖٓا ئُ ديٓازٍ بى واُٖ
ٌ  يةُ  و من طةُ  ثًاويَو و ٍ  تةس  نًَهة  نةُ  ٍ وَ ئةُ  تةا  ، ًَٖٓةا  خىزَةا

 طُ ئُ ت ْاُْ تُ ٕ بهُ خًَسوضانُ:  زَىوٍ فُ ()ثًَػَُبُزّ خىا 
 زإ تًةدَ  يازَُ يُ ثًاويَو تا زَ ضُ ، بًَت نًؼ خىزَايُ تهُ يُ بُ ز

ٌ  يدَ ُْ ناٌْ ضتُ دَ بُ نُ ًَٖٓا نٌ يُ نًطُ ضى  َيًبطسيَةت  ٖةُ  تةىاْ
ٔ  نُ و ئُ ٍ نُ نازَ غىئَ نسدو و يُ ضاويإ َيهٌ خُ ثاغإ  و وتة

ٌ  َُ خىازدَ نؤَا دو نُ ًَٖٓا قُ دَ ضُ خًَسو يإ ْدَ وَ ئُ  وجًةى  ْة
 َبُ ثًَػُ زِوخطازٍ ديتِ نُ ٍ وَ ئُ تا ، وَ نسايُ نؤ نُ دٍ زطِ بُ
 ، وَ وغةايُ  دزَ ئةُ  نةساو  نازٍ شيَسِ شيَىٍ نى وَ خؤغًا يُ() ز

 يُئًطةةالَدا نُضةةًَو : زَةةىوٍ فةةُ ()ثًَػَُبةةُزّ خةةىا  ثاغةةإ
ِ  خًَسو ئُوا داسيُشزيًََٓت باؽ يُنِازِيَط  بةؤ  داَُشزاْدْةُ  ئةُو  ثاداغةت
 بةُو  نةسدَوَ  ئةُو  ثةاؽ  نةُ  نُضةاُْيؼ  ئُو تُواوّ ثاداغتِ و ئُوَ
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،  ببًَتةُوَ  نةُّ  ئُوإ يُثاداغتِ ئُوَّ بَِ ئُوَ بؤ دَنُٕ ئُو ئًػُّ
 ئُو تاواِْ ئُوا داسيُشزيًََٓت يُئًطالَدا خسا  يُنِايَطزِ ُٖزنُع وَ

 ئةُو  ثةاؽ  نةُ  ؼينُضةاُْ  ئةُو  ٖةَُىو  تاواِْ و ئُوَ بؤ داَُشزاْدُْ
 ئُوإ يُتاواِْ ئُوَّ بَِ ئُوَبؤ دَنُٕ ئُو خساثُّ ئًػُ بُو نسدَوَ

   .ببًَتُوَ نُّ

:  يُ َيُ ُٖ وَ زِواْطُ دو يُ ّ الًْهُ زَىودَ فُ ّ بُ وَ ًَٖٓاُْ َيطُ بُ
ٕ  واش و نُ زَىدَ فُ غًَهٌ بُ ًَٖٓاٌْ نُ ٍ وَ ئُ:  ّ نُ يُ  يةُ  ًَٖٓةا

ٍ  تٌ ئايُ بُ وَ ًَٖٓاُْ َيطُ نىبُ وَ تسٍ ٍ نُ غُ بُ ڃ  ژ ثةوؤش

 تةُ  ئايةُ  ٍ ثامشةاوَ  ٍ وَ ئُ بٌَ وايُ  ٥المزاوو::  ژڃ  ڃ  

 ژڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ژ  : زًََةت  فُ دَ نُ بًًَٗٓت نُ

ٌ  ئايةُ  بةُ  وَ ًَٖٓاْةُ  َيطُ بُ نى وَ إي  ٤المزاوو::  ٍ  تة ہ  ژ  ثةوؤش

 يتةُ  بةدَ  زْةج  ضةُ  ٍ وَ ئةُ  بةٌَ  وايةُ  ٥٣النساء:  ژہ  ہ

 نةى  وَ ز ٖةُ  دہ  ھ: ر زًََةت  فُ ئُ نُ نُ تُ ئايُ نؤتايٌ
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 بةُ  َةُ  بتىأْ تا قستاْدوَ يإ نُ زَىودَ فُ شؤزٍ زَ ُٖ غٌ بُ دضيإ
 .بًَٓٔ ضت دَ بُ يٌَ خؤياٌْ ضيت

 زَىدَ فُ ّ يُ(  سَوِّّئَةً  سُهَّةً ) وَ(  حَشَهَةً سُهَّةً ) ٍ وغُ دو:  ّ دوُٖ 
 ٍ وَ ئةُ  ز بُ يُ وَ ْاطسيَتُ يًئُ ضُ تٌ وبًدعُ ُْ ضُ حُ تٌ بًدعُ دا
 صيىْةُ  نُ َئًَ ئُ دآًَٖساو غتًَهٌ بُ بًدا زَ عُ شَاٌْ يُ ت بًدعُ نُ
 واتةُ  نةُ (  ابلضة   َثاٍ غو عًٌ املدرتع أيػًئ)  بًَت ُْ ثًَػىٍ ٍ

 تا بًَت ُْ دا زَىدَ فُ و قىزِئإ يُ ٍ زِيػُ نُ دآًَٖساويَهُ ت بًدعُ
 ويازَةُ  قةُ  دَ ضُ خًَسو آلّ بُ ٍ نُ زِيػُ ز ضُ وَ زِيَتُ بطُ بهسيَت

ثًَػَُبُزّ خةىا يةؼ    و يُ زَىدَ قىزِئاْىفُ داوانازٍ ذازإ ُٖ ًداٌْت
() ُيازَُ بى اًْدإٖ و وَ خىيَٓدُْ بؤ قىزِئاٌْ ناٌْ تُ ئاي  ٌ  تًةداْ
 دَ ضةُ  خًَسو يُ باضًَو قىزِئاْدا زيُ طُ ئُ ت ْاُْ تُ ، ذازاُْ ُٖ و ئُ
 ت بًدعةُ  بةُ  بةى  دَ ُْ ز ُٖ آلُْ ٖاوَ ّ ئُ ئًػٌ ت نسايُ ُْ يؼ قُ

ٌ  يازَُ ()ثًَػَُبُزّ خىا  زَاٌْ فُ َسو ئُ بُ وإ ئُ ضىْهُ  ئةُ  تة
 . ًَٖٓا داُْ تًإ بًدعُ بسد زِيَىَ بُ تًإ وضىُْٓ دا واًْإ
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 ّ ضىازَ ٍ غىبُٗ

 يةُ  نُ ديَٓٔ آلٕ ٖاوَ نسدازٍ يُ َيًَو َُ نؤ نُ ْاًًَهُ زاٌْ ْىضُ
 يُ ئإقىزِ ٍ وَ نسدُْ نؤ: نى وَ نساوٕ ُْ زدا َبُ ثًَػُ ٌَ زدَ ضُ
 زِاويذ تُ ْىيَرٍ  اَداٌْ ئُ نسو بىبُ ئُ ئًُاٌَ تٌ خًالفُ ٌَ زدَ ضُ
ٌ  َةُ  نسدٌْ ضهازٍ دَ و ٍَ نؤَُ بُ ِ  قةاَ ٌ  زدَ ضةُ  يةُ  ئًةربِاًٖ  َة

 جىَعةُ  زِؤذٍ ٌَ دوُٖ باْطٌ شيادنسدٌْ و ز عىَُ ئًُاٌَ تٌ خًالفُ
 ... ٖتد عىمساْى ئًُاٌَ تٌ خًالفُ ٌَ زدَ ضُ يُ

 : آلّ وَ

 وَ ز ٖةُ  بةىَ  وزَ طةُ  خىاٍ ٍ عدَ وَ قىزِئإ ٍ وَ نسدُْ نؤ -1
ٕ  يد٘  ٚإْا ايصنط ْٓعيٓا سلٔ إْا: ر  زًََت فُ دَ خؤٍ نى  وَد  حلدافعٛ
ٕٓ: ر  زًََةت  فُ دَ ٖا وَ ز ُٖ ٕ  ،د  ٚقطآْد٘  مجعد٘  عًٝٓدا  إ  نةُ  دضيةا

ٕ  ثازاضةتين  و وَ نسدُْ نؤ بُ داوَ ٍ عدَ وَ وزَ طُ خىاٍ  و قىزِئةا
 ثًَػةُ  ٕ اليُ يُ بٌَ ئُ يؼ عدَ وَ ّ ئُ وَ ، قكُ حُ خىايؼ ٍ عدَ وَ
 ٍ وَ نسدْةُ  نةؤ  آلّ بةُ  ، بهسيَت جًٌَ بُ جٌَ  وَ آلُْ ٖاوَ زو َبُ

 تُ نؤتايٌ تا ضىْهُ بىَ ُْ َىَهري زدا َبُ ثًَػُ ٌَ زدَ ضُ يُ قىزِئإ
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 ناَةٌَ  بُ ثاغإ ، بىَ شيٓدا دابُ يُ قىزِئإ واّ زدَ بُ ز َبُ ثًَػُ ٌْ َُ
 ئًُاٌَ ٌَ زدَ ضُ يُ ، حٌ وَ شيين دابُ بُ ٖاتٔ نؤتايٌ و دئ بىوٌْ

 نةس  بىبةُ  ئةُ  ئًُاٌَ ٍ نُ ئًػُ ُوات نُ ، وَ نسايُ نؤ نسدا بىبُ ئُ
 .    بى خىا ٍ نُ عدَ وَ ضىٌْ زِيَىَ بُ و خىايٌ ئًًٗاٌَ

 َاعةُ  جةُ  بةُ  زِاويذ تُ ْىيَرٍ: )  َئًَ دَ َدا ضًَُٗ ٍ زَِ الثُ يُ -2
 ُْ نس بىبُ ئُ تٌ شزَ حُ ُْ و ز َبُ ثًَػُ ُْ ثًَػرت نُ وتدا َصطُ يُ ت

 َةُ  ئُ:  زَىوٍ فُ و نسا وَ زَ عىَُ تٌ شزَ حُ ٕ اليُ يُ بى ياْهسد
 ( . تُ بًدعُ باغرتئ

 ئُ ؟ نسدٕ دزؤ ئًفتوِاو يإ شاْري ُْ ؟ ضٌ بًَِٓ ْاو يإ وتُ ّ ئُ ْاشامن 
ٍ  يةُ   ٍَ نؤَةُ  بُ زِاويذ تُ ْىيَرٍ  اَداٌْ ٍ  زِيةص  آلٕ ٖةاوَ  نةسداز
 بُ و غُ ضٌَ دا ()ثًَػَُبُزّ خىا  ٌَ زدَ ضُ يُ هُضىْ داْاْسيَت

 دَ و وَ طًَسِيَتةُ  دَ بؤَإ عايػُ دايهُإ نى وَ ز ُٖ نساوَ ٍَ َُ نؤ
ٕٖ:  زًََت فُ ٍَ َأ ٘ٔ َضُغٛ ُ٘ َص٢ًٖ ايًٖ ٘ٔ ايًٖ ِٝ َِ َعًَ ًَد١ّ  َخَطَد ََٚغًٖ ِٝ ِٔ  َي ِٛفٔ  َٔد  َجد
ٌٔ ِٝ َُِػٔحٔس ٔفٞ َفَص٢ًٖ ايًٖ ٍْ ََٚص٢ًٖ اِي ٘ٔ ٔضَجا  َفَتَردٖسُثٛا  ايٖٓداؽُ  َفَأِصَبَس ٔبَصًَأت
ََُعَفاِج ِِ َأِنَثُط َت ُٗ ِٓ ِٛا َفَص٢ًٖ َٔ ُ٘ َفَصًٖ ٌُ  َفَهُثَط َفَتَرٖسُثٛا ايٖٓاُؽ َفَأِصَبَس َََع ِٖد  َأ

َُِػٔحٔس ِٔ اِي َٔ ١ًَٔ ِٝ ٍُ  َفَدَطَد ايٖثأيَث١ٔ ايًٖ ِٝد٘ٔ  ايًٖدُ٘  َصد٢ًٖ  ايًٖد٘ٔ  َضُغدٛ َِ  َعًَ  ََٚغدًٖ
ِٛا َفَص٢ًٖ ٘ٔ َفَصًٖ ُٖا ٔبَصًَأت ًَ ١ًَُايًٖ َناَِْت َف َُِػٔحُس َعَحَع ايٖطأبَع١ُ ِٝ ِٔ  اِي ًٔد٘ٔ  َعد ِٖ  َأ
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ُٖا ايٗصِبٔس ٔيَصًَا٠ٔ َخَطَد َذٖت٢ ًَ ٌَ اِيَفِحَط َقَط٢ َف ٖٗسَ  ايٖٓأؽ َع٢ًَ َأِقَب ِٖ  َفَتَؿد  ُثد
ٍَ َٖا َقا ُ٘ َبِعُس َأ ِِ َفٔإْٖ ٖٞ  َِٜددفَ  َي ِِ  َعًَد ٞ  َََهداُُْه ِٕ َخٔؿدٝتُ  ََٚئهِّٓد  ُتِفَتدَط َ  َأ
َِِعًَ َٗا َفَتِعٔحُعٚا ُِٝه َٞ َعِٓ ُٛفِّ ٍُ َفُت ٘ٔ َضُغٛ ِٝد٘ٔ  ايًٖدُ٘  َص٢ًٖ ايًٖ َِ  َعًَ َِطُ  ََٚغدًٖ  َٚاِيدَأ
  َشٔيَو َع٢ًَ
ٍ  آلٕ ٖاوَ زو َبُ ثًَػُ و غُ ضٌَ نُ بًًُٓإ دا زَىودَ فُ ّ يُ  ْىيَةر
 غُ ى يُ ْٗا تُ ز طُ ئُ وَ ، نسد وت َصطُ يُ ٍَ نؤَُ بُ زِاوحيًإ تُ

 وَ ئةُ  تسضٌ َُ () ز َبُ ثًَػُ ، ت ضىُْٓ بُ بى ئُ ت هسايُب ويؼ
 زِش فةُ  ت ئىممةُ  ز ضةُ  يةُ  وَ وزَ طُ خىاٍ ٕ اليُ يُ نُ بىو ُٖ ٍ

 ثةاؽ  نةُ  بةى  تسضًُ َُ ّ ئُ ز بُ زيُ ُٖ نسيَت ُْ بؤيإ ثاغإ بهسيَتى
 بةُ  ، ًَٖٓةا   ٍَ بُنؤَةُ  ٍ غًَىَ بُ  اَداٌْ ئُ يُ واشٍ نُ وَ غُ ضٌَ
 بىوٌْ زش فُ تسضٌ َُ ()ثًَػَُبُزّ خىا   دوايٌ نؤضٌ بُ نُ آلّ
 يُ نُ وناتًَهًؼ وَ نسدَ شيٓدو ٍ نُ تُ ضىُْٓ ز عىَُ ئًُاٌَ َا ُْ

ٕ  ْىيَر ناٌْ زِيصَ ثًَهٌ زِيَهى و جىاٌْ ديتين خؤغٌ ٍ  فةُ  خىيَٓةا  زَةى
ٌ  ضةيت  بةُ  َُد ٖصٙ ايبدعُ ْعُتر ٌ  شَاْةُ  ٍ بًدعةُ  ثًَة : واتةُ  واْة
ٕ  ، وَ زعةُ  غةُ  ٍ زِواْطُ يُ ت بًدعُ ُْى بى( يػىٍ) ٌ  ضةى  ئًُةاَ

ٕ  واتةُ  نةُ  يًةىَ  تًَطةُ  خىا ديين يُ باغرت َىوَإ ُٖ يُ ز عىَُ  ضةؤ



 35  ------------------د  بًدعُضًًإ بُزثُزضِر 

 ()ثًَػَُبةُزّ خةىا    و غةُ  ضةٌَ  نةُ  ت بًدعةُ  َيًَت ئُ بُنازيَو
  ؟ تٌ ويُنسد

 ْةُ  ز ُٖ ت نسايُ ُْ زيػدا َبُ ثًَػُ ٌَ زدَ ضُ يُ ز طُ ئُ ت ْاُْ تُ
 ٌَ زدَ ضُ يُ زِاغًدئ فاٍ خىيُ نسدازٍ ضىٕ ، ت بًدعُ بُ بى دَ

ٕ  دَ ْةط  بًَةدَ  زٍ ضُ يُ آلٕ ٖاوَ باقٌ نُ تًاْدا خًالفُ  قةُ  و بةىو
 زيػةدا  َبةُ  ثًَػُ ٌَ زدَ ضُ يُ با بسد دَ يإ زِيَىَ بُ نسدو دَ بىَيًإ

  ٍ زَةىودَ  فةُ  ٍ َيطُ بُ بُ ْسيَت دادَ ت ضىُْٓ بُ ز ُٖ نسابًَت ُْ
ـ  َٔ ٚإْ٘....  ش:  زًََت فُ دَ نُ ()ثًَػَُبُزّ خىا  ِ  ٜعد  َدٓه

ِ  ندثريا  اختالفا فػري٣ بعسٟ ٔ  اخلًفدا٤  ٚغد١ٓ  بػدٓيت  فعًدٝه  ايطاؾدسٜ
ٕ  األَٛض ٚذلسثا  ٚإٜانِ بايٓٛاجص عًٝٗا عطٛا املٗسٜني ٌ  فدإ  بسعد١  ند
ٌ  ْانؤنًةُ  برٍ َٔ ثاؽ ئًَىَ يُ زناّ ُٖ زِاضيت بُ:  واتُز ضالي١  نة
ٕ  ضةُ  يُ طتُثًَىي دا ناتُ و يُ جا بًًَٓت دَ شؤز ٔ  ْةد  ثابةُ  زتةا  بةُ  بة

 بةُ  ، نامن دزاوَ ت ًٖدايُ قى زحُ بُ جًَطسَ تٌ خؤَىضىُْٓ تٌ ضىُْٓ
ٕ  نةُ  وَ َُ نُ ئُ دازتإ ئاطُ وَ بًطسٕ ناْتإ دداُْ  تةاشَ  يةُ  خؤتةا

ٕ  دووز بةُ  نإ دآًَٖساوَ  دآًَٖساويَةو  َةى  ٖةُ  نةُ  زِاضةيت  بةُ  بطةس
 . طىَسِايًُ
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ٍ  يُ َيًَو نؤَُ دا ًًَهُْا و يُ نسد بامسإ نى زوَ ُٖ  ٖةاوَ  نةسداز
 ُٖ و آلُْ ٖاوَ يُ ع نُ ى يُ نسدازٍ ْديَهًإ ُٖ نُ باضهساوَ آلٕ

ٍ  نةُ  زَ َبةُ  ثًَػةُ  جًَطساٌْ يُ نًَو يُ نسدازٍ تسيإ ْديَهٌ  تًهةسِا
ٕ  دوٖةُ  ٍ داُْ ، وَ تُ بىُْ نؤ زٍ ضُ يُ آلٕ ٖاوَ  ز ٖةُ  ى ْةُ  ًَةا
ٌ  فةُ  َةسو  ئةُ  ثًٌَ بُ و ابُضخ ئُ ئًجُاعٌ َيهى بُ ًُْ ت بًدعُ  زَةاْ

ٔ  بهةُ  غىيَين نُ زَإ ضُ يُ ثًَىيطتُ ()ثًَػَُبُزّ خىا   بةُ  ، وية
ٍ  بةُ  آلٕ ٖاوَ يُ ع نُ ى يُ نسدازٍ واتُ ًَإ نُ يُ آلّ  ئًجتًٗةاد

 ُٖ ثاداغيت جسو ئُ دو و ثًَهاوَ قٌ حُ يإ نُ ْسيَت دادَ ًٖد َىجتُ
 ضةةُ يةةُ آلّ بةةُ ، ُيةة ٖةةُ جةةسٍ ئةةُ ى يةةُ و يجًَهةةاوَ ْةةُ يةةإ و يةةُ

 ز طةُ  َُ وٕ بهُ ٍَ ٖاوَ ى يُ ٍ قطُ غىئَ ًُْ واجب زَىضىَيُاْإ
 . وَ طًَسِابًَتُ وَ ()ثًَػَُبُزّ خىا  يُ ٍ قطُ و ئُ

 يُ نُ ْاًًَهُ زاٌْ ْىضُ نُ بىختاُْ و ْازِاضتُ يؼ قطُ ّ ئُ واتُ نُ
 تبًَة  دَ ئايةا  ٕ نةُ  ثسضًازئُ و نسدوَ دزوضتًإ خؤياْدا بوٍ فهسو
  ؟ يًَػًَىاو ز ضُ طىَسِاو بًًًََت ثًًَإ نُ

 ز ضةُ  طةىَسِاو  وتساوَ ُْ ثًًَإ ْٗا تُ ُْ خًَس ُْ:  َيًَري دَ آلَدا وَ يُ
 جةسو  ئةُ  ثًَهابًَت ُْ قًػًإ حُ تًَهدا بابُ يُ ز طُ َيهىئُ بُ يًَػًَىاو
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 يةُ  ز طُ ئُ ٍَ ٖاوَ ى يُ ٍ قطُ آلّ بُ ، وتىَ نُ ضت دَ ثاداغًَهًإ
 واجةب  و َيطُ بُ بُ ْابًَت نسابًَت ُْ ثٌَ نسدازٍ وَ آلُْ ٖاوَ ٕ ُالي
ٍ  وْى بهُ غىيَين نُ َىضىَيُاْإ ز ضُ يُ ًُْ ثًَىيطت و  ثةٌَ  نةسداز

ٍ ش :  زًََةت  فةُ  دَ ايًُ زظيُ غافًعٌ ئًُاٌَ نى وَ ز ُٖ ٕ بهُ  قدٛ
 واتةُ  12ز تكًٝسٙ بعسٙ َٔ عًٞ جيب ٚال حبح١ يٝؼ اْفطز إشا ايصرابٞ

 و َيطةُ  بةُ  بةُ  ْابًَةت  بةى  ْٗةا  تةُ  بةُ  ز طُ ئُ ٍَ ٖاوَ ى يُ ٍ قطُ: 
 نُ قطُ غىئَ نُ َيُ ٖاوَ و ئُ دواٍ ضٌ نُ ز ضُ يُ ْابًَت ثًَىيطت

 . ويَت وبهُ ئُ ٍ

 

 

 

 

                                                           

12
 .ايؿافعٞ يًعزلاْٞ االصٍٛ عًٞ ايفطٚع ختطٜخ  
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  ّ ثًَٓجُ ٍ غىبُٗ

 بُ ضتىَ بُ ثػتًإ ياْدا نُ تُ بابُ ٍ دزيَرَ يُ نُ ْاًًَهُ زاٌْ ْىضُ
 وَ آلٕ ٖاوَ ٌَ دَ ز ضُ ثاؽ ْاٌَْىضىَيُا يُ َيًَو َُ نؤ نسدازٍ

 ثًَػُ وتٌ طُ َص يُ زِاويذ تُ ْىيَرٍ زِنات ؽ وغُ ضٌ نسدٌْ: نى
 قىزِئاٌْ بؤ زوذيَس ضُ داْاٌْ و َايًو ئًُاٌَ ٕ اليُ يُ () ز َبُ

 فُ شاْطيت و الغُ بُ حىو ُْ زفى ضُ ناٌْ شاْطتُ داْاٌْ ثوؤشو
 .... ٖتد و قىزِئإ وشاْطيت زَىودَ

ٕ  بةساوَ  ْةاو  شاْطةتُ  يُ ًٖطهاّ:  آلّ وَ  ضةىْهُ  ْةري  ت بًدعةُ  نةا
ٌ  نُ بىًْإ ُْ ، ْري دئ يُ نسدٕ شياد ًٖطهاًَإ ٔ  َىنةىزت  ًْةُ  دية

 فُ و قىزِئإ شاًْين شياتس بؤ ٕ دَ ئُ َىضىَيُاْإ تٌ يازَُ بىًْإ آلّ بُ
ٔ  يُ َىضىَيُاْإ بىٌْ شا ازَغ بؤ ٕ ضًًُ وَ واتُ نُ ، زَىودَ  ، دية

ٌ  بةُ  ْطُ زَِ نُ طسيٓطرتيًٓإ اْداْاوي يُ ٌ  عةُ  ٍ وَ يًَهداْةُ  ثًَة  قًَة
 ئةُ  ت ْاُْ تُ ، قىزِئاُْ ذيَسداْاٌْ زو ضُ ، ديُٓ يُ نسدٕ شياد بىتسيَت

 يةُ  نُ ًُْ قىزِئإ بُ غتًَو نسدٌْ شياد ضىْهُ ًُْ ت بًدعُ يػًإ َُ
 ٕقىزِئةا  بةؤ  ذيَةس  زو ضةُ  نةُ  يؼ وَ يُ ز بُ َيهى بُ بىبًَت ُْ قىزِئإ
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 ، وَ خىيَٓسيَتةُ  دَ ئًَطةتُ  نةُ  وَ خىيَٓسايُ دَ زوا ُٖ قىزِئإ دابٓسيَت
ٍ  بةؤ  قىزِئاْةدا  ْاو يُ نإ ًَُٖاوئًػازَ ْىضًين ٕ  ثازيَصطةاز  يةُ  نةسد
ٍ  ت َيُ غُ بُ ب زَ عُ يسَ غُ َىضىَيُاْاٌْ نى تاوَ قىزِئاُْ  ْةُ  فًَةس

 ازٍوٖؤنة  ضةًًُ  وَ تس ناٌْ نىشاْطتُ زوَ ُٖ يؼ َُ ئُ واتُ نُ بٔ
 . ئًطالَٔ ثوؤشٍ ًينيئا يُ بىٕ شا غازَ شياتس

 َبُ ثًَػُ ٌَ زدَ ضُ يُ ز طُ ئُ آلٕ ٖاوَ يسٍ غُ نسدازٍو وتُ آلّ بُ
ٕ  وثًَىيطتُ تُ بًدعُ بًَتبىو ُْ زِاغًديٓدا فاٍ خىيُ و () ز  واشيةا

 زَىيةُ  فُ نُ ًُْ َزِيَص بُ وا ثًَػُ و بُ تٌ ضىنايُ يؼ َُ ئُ ، يًَبًَٗٓري
 طةىَسِا  بىوْةى  ضٌ بًدعُ بُ شاْايإ وتاواْبازنسدٌْ تٌ نسدويُ يإ تٌ
ٕ  حةُ  نةُ  ناتًَةو  بىوْى ًٖد َىجتُ وإ ئُ ضىْهُ ًُْ بىٕ  ْةُ  قًػةًا

ٕ  جةسو  ئُ قدا حُ غىئَ بُ زِإ طُ خاتسٍ ز بُ يُ ثًَهابًَت  ثاداغةًَهًا
 . ْىضساوَ بؤ

 يُ شاْايإ وتين نُ غىئَ بؤ زعٌ غُ ٍ َيطُ بُ بُ ْابًَت  َُ ئُ آلّ بُ
 نةُ  يُ بًَت ُْ دئ نُ غتًَهًؼ و ًُْ دئ ت بًدعُ هُضىْ تدا بًدعُ
ٔ  فًَةس  يإ َُ ئُ خؤيإ واناصيإ ثًَػُ و ْاطويَت ز وَ ع  ٖةُ  نةسدوي
 َٔ  ٜؤخص أحد نٌ: ر  زًََت فُ دَ ايًُ زظيُ َايًو ئًُاٌَ نى زوَ
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 زنُ ُٖ:  واتُد ايٓيب قرب إيٌ أغاز و ايكرب اصٖ ؾاحب إال ويسد قىيُ
ٌ  خاوَ ز طُ َُ وَ نسيَتُ دَ د زَِ يًًَػٌ طويَتى دَ ز وَ يًٌَ ضًَو  ْة

 . نسد () ز َبُ ثًَػُ بسٍ قُ بُ ٍ ئًػازَ وَ بًَت ُْ بسَ قُ ّ ئُ

َٔ أذسث يف ٖصٙ األَد١ ؾد٦ٝا مل ٜهدٔ عًٝد٘     :  زًََت فُ دَ ٖا زوَ ُٖ

     ٍ چ  چ   ژ غًفٗا فكس ظعدِ إٔ ضغدٍٛ اهلل خدإ ايطغداي١ ألٕ اهلل ٜكدٛ

 ژچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ
 .13 زّٜٓا ايّٝٛ ٜهٕٛ فال زٜٓا ٦َصيى يهٔ مل فُا

 ثًَػةًُٓ  نُ بهات شياد غتًَو دا تُ ئىممُ ّ ئُ ْاو يُ ع زنُ ُٖ:  واتُ
ثًَػَُبةُزّ خةىا    نةُ  بةسدوَ  طىَاٌْ وا وَ ئُ بىوبٔ ُْ ز ضُ يُ ناٌْ

() ُْضىْهُ نسدوَ خىا ياٌَ ثُ بُ تٌ خًا  ٍ  فةُ  دَ وزَ طةُ  خةىا
ٕ  ديُٓنةُتامن  ئَُسِؤ َٔر:  زًََت ِ  نةسدو  ناَةٌَ  بؤتةا ِ  ًْعُةُت  خةؤَ

 واتةُ  نةُ د  بًَت ديٓتإ ئًطالّ بُوَّ زِاشيِ و نسد تُواو بُضُزتاْدا
  بًَت دئ َسِؤيؼ ئُ ْابٌَ بىوبًَت ُْ دئ دا َُ زدَ ضُ و يُ زضٌ ُٖ
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 دَ شيةاد  ٔدي يُ خؤٍ ضؤٕ بًَت َايًو ئًُاٌَ ٍ قطُ َاُْ ئُ نُ جا
 ناٌْ نساوَ شياد غتُ غىئَ َىضىَيُاْإ نُ بًَت دَ زِاشٍ وَ بُ ناتى
  ؟ وٕ بهُ و ئُ

 غُغُّ غىبٍُٗ

 ؽ دابةُ  تٌ بًدعُ بًَت يٌَ ٍ خىا تٌ ظيُ زَِ غافًعٌ ئًُاٌَ:  َئًَ دَ
 زوَ ٖةُ (  يًئةُ  ضةُ  و ُْ ضُ حُ)  خسا  ضانى غٌ بُ دوو بُ نسدوَ

ِٚ ٔنَتابدّا،  َُٜددأيفُ  ُأِذدٔسثَ  ََدا  ش:  زًََت فُ ئُ نى  َأٚ َأَثدطّا،  َأٚ ُغد١ّٖٓ،  َأ
َُاعّا، ٙٔ ٔإِج َٗٔص ََا َضاَلَي١ْ، ائبِسَع١ُ َف َٔ ُأِذٔسَث َٚ ٘ٔ ٔخاَلَف اَل اخَلِٝٔط َٔ ِٝ َٛأذٕس ٔف  ٔي
ِٔ ٙٔ ََٖصا، َٔ َٗٔص ١ََٕ، َغُِٝط َُِرَسَث١ْ َف َُٛ  زََِص

 ت ضىُْٓ يإ قىزِئإ ٍَ طُ يُ دذبًَت ببًَت يدا ثُ زغتًَو ُٖ:  واتُ
 خػُ شياْبُ دآًَٖساويَهٌ وَ ئُ ، شاْايإ ْطٌ ندَ يُ  يإ ز ضُ ئُ يإ
 بُ ضىد دآًَٖساويَهٌ وَ ئُ بًَت ُْ َاُْ ئُ دذٍ دآًَٖساويَو ز ُٖ وَ ،

 . خػُ

 ّ ٖةُ  و قستًَٓساوَ يًٌَ ّ ُٖ غافًعٌ ئًُاٌَ ٍ نُ زَىودَ فُ:  آلّ وَ
 ٖةُ  وَ  خةؼ  شياْبُ بُد  ضاَلَلَةٌ] ٍ وغُ ، نساوَ اَاْ يؼ َيُ ُٖ بُ
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ٕ د  مَذِمُُمَوةٍ  غَِّورُ ر ٍ وغُ ٖا زوَ  بةُ د  ذلُةىدَ  بدعةُ  فٗةى ر  يةا
ٕ  ، نساوَ َاْا خؼ بُ ضىود دآًَٖساويَهٌ ٌ  بةُ  ثاغةا ٌ  غة  فةُ  نؤتةاي

  ،بهسيَةت  ووٕ غافًعٌ ئًُاٌَ ٍ نُ ضتُ بُ َُ تا قستًَٓساوَ نُ زَىودَ
 :  نُ دَزَىو فُ قٌ دَ َُ ئُ

َٔ امُلِرَسَثاُ ش  َُٛٔض َٔ ٕٔ اأُل ِٚ ٔنَتابدّا،  َُٜددأيفُ  ُأِذٔسَث ََا: َضِطَبا  َأٚ ُغد١ّٖٓ،  َأ
َُاعّا، َأٚ َأَثطّا، ٙٔ ٔإِج َٗٔص ََا َضاَلَي١ْ، ائبِسَع١ُ َف َٔ  ُأِذٔسَث َٚ  ٔخداَلفَ  اَل اخَلِٝدطٔ  َٔد
ٔ٘ ِٝ َٛأذٕس ٔف ِٔ ٔي ٙٔ ََٖصا، َٔ َٗٔص ١ََٕ،ََ َغُِٝط َُِرَسَث١ْ َف َُٛ ٍَ  َقِس ِص َُدطُ  َقدا ٞ  ُع ّٔ  ٔفد  ٔقَٝدا

َٕ َََطا َُٔت: َض ٙٔ، ائبِسَع١ُ ِْٔع َٗا: َِٜعٓٔٞ َٖٔص ِِ َُِرَسَث١ْ َأْٖ ِٔ َي  ز َتُه

ٕ  ْةُ  ى ْةُ  ٕ نُ َاْاٍ و زِاظُ شاْايإ ثًَىيطتُ شاْايإ الٌَ نُ  ، شاْةا
ٌ  يُ يٌ ْبُ حُ بٌ جُ زَ ئًدي ئًُاٌَ ٌ  غةتُ  ٖةُ  ٍ دَ ضةُ  شاْايةاْ  َة
 دَ َاْةا  بةؤ  يُ غًَىَ ّ بُ َإ غافًعٌ ئًُاٌَ ٍ زَىدَ فُ ّ ئُ ٌنؤض
َٚطاز ايؿافعٞ ضضدٞ اهلل عٓد٘ َدا شنطْداٙ َدٔ قبدٌ إٔ أصدٌ         : نات

ايبسع١ املص١ََٛ َا يٝؼ هلا أصٌ يف ايؿطٜع١ تطجع إيٝ٘ ٖٚدٞ ايبسعد١ يف   
إطالم ايؿطع، ٚأَا ايبسع١ احملُٛز٠ فُا ٚافل ايػ١ٓ ٜعد  َدا ندإ هلدا     
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ايػد١ٓ تطجدع إيٝد٘، ٚإمندا ٖدٞ بسعد١ يػد١ ال ؾدطعّا ملٛافكتٗدا          أصٌ َٔ 
   .14ايػ١ٓ

 بامسإ ثًَؼ و َُ يُ نُ يُ وَ ئُ ز ُٖ غافًعٌ ئًُاٌَ ضيت بُ َُ:  واتُ
 تا بًَت ُْ زعدا غُ يُ ٍ زِيػُ نُ يُ وَ ئُ خسا  دآًَٖساوٍ نُ نسد
 ، يُ َُ ئُ وَ زعُ غُ ٍ زِواْطُ يُ ت بًدعُ نُ زٍ ضُ وَ زِيَتُ بطُ
:  واتُ بطى ًَت تدا ضىُْٓ ٍَ طُ يُ نُ يُ وَ ئُ ضاى دآًَٖساوٍ آلّ بُ

 دآًَٖساوَ ّ ئُ ، زٍ ضُ وَ زِيَتُ بطُ تا بًَت ُٖ تدا ضىُْٓ يُ ٍ زِيػُ
 يُ ضىْهُ زع غُ ٍ زِواْطُ يُ دآًَٖساو ى ُْ واًُْ شَاُْ دآًَٖساوٍ

                                                     . طى ًَت دَ دا ت ضىُْٓ ٍَ طُ

 ز عىَُ ئًُاٌَ ٍ وتُ بُ ٍ صيىُْ ُْ ضُ حُ ٍ بًدعُ بؤ غافًعٌ ئًُاٌَ
ٍ  فُ نى زوَ ُٖ وَ يًَُٖٓا وَ زِاوحيُ تُ ْىيَرٍ ٍ بازَ يُ  َقدسِ ش:  زَةى
ٍَ َُُط َقا ّٔ ٔفٞ ُع َٕ ٔقَٝا َََطا َُٔت: َض ٙٔ، ائبِسَع١ُ ِْٔع ٞ  َٖٔص َٗدا : َِٜعٓٔد ِِ  َسَثد١ْ َُِر َأْٖ  َيد
ِٔ ٔ  بهةُ  ٍ نُ جىًَُ نؤتايٌ غٌ بُ يسٍ زضُ طُ ئُ ز َتُه  بةُ  َةُ  ية
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َٗا: َِٜعٓٔٞ ش  ئاغهسايُ و زِوٕ ٍ نُ ضتُ ِِ  َُِرَسَثد١ْ  َأْٖ ِٔ  َيد  واتةُ  ز  َتُهد
ٌ ر  جىاُْ تًَهٌ بًدعُ زَىوٍ فُ نُ ز عىَُ ئًُاٌَ  دآًَٖساويَهةُ  يةاْ

 ثًَػُ نُ شاًَْت دَ فًعٌغا ئًُاٌَ خؤ ٍ دَد  بىَ ُْ ثًَؼ و َُ يُ نُ
ٕ  واتُ نُ خىيَٓدوَ ٍَ َُ نؤ بُ زِاوحيٌ تُ ْىيَرٍ () ز َبُ  بةُ  ضةؤ

 ضةيت  بةُ  َةُ  واتةُ  نُ  ؟ بىَ ُْ ثًَؼ و َُ يُ نُ بات دَ ْاوٍ غتًَو
 ضةىُْٓ  و ئةُ  ٍ وَ نسدْةُ  شيٓدوو ضاى دآًَٖساوٍ يُ غافًعٌ ئًُاٌَ
 نسدازيَةو  َيةُ  نؤَةُ  شزاْدٌْ داَُ يإ نساوٕ بو يُ ثًَػرت نُ ٕ تاُْ
 زَةىدَ  فُ يُ نى زوَ ُٖ ، بًَت ُٖ تدا ضىُْٓ قىزِئاْى يُ ضًًَإ ئُ نُ
ِٔش  ٍ ََ ٖٔ ّٔ ٔف٢ َغ ٕ  دا ز َذَػد١َّٓ  ُغ١ّٖٓ اإٔلِغاَل ٍ  دضيةا  َيةُ  ٖةاوَ  نةسداز

ثًَػَُبةُزّ   وتٓةى  نةُ  غةىيَين  َيإ ٖاوَ باقٌ نُ ٍ نُ زَ دَ تٌ يازَُ
 قةُ  دَ ضةُ  خًَةسو  زَى فُ ٍ زَىدَ فُ ّ ئُ وَ ٖؤيُ بُ ()خىايؼ 

 . يُ ُٖ دات قىزِئاْىضىُْٓ يُ ضًٌَ ئُ نُ بى

ٕ  شياد يُ ضيت بُ َُ غافًعٌ ئًُاٌَ بًَطىَإ ٔ  يةُ  نةسد  ، بةىَ  ْةُ  دية
 بةُ  ديةين  يةُ  نسدٕ شياد زِيَصَ بُ وئًُاَُ ئُ بًًَري ئًَُُ نسيَت ئُ ضؤٕ
ٔ  َٔ: ر  زًََت فُ دَ خؤٍ نُ ناتًَهدا يُ شاًْىَ ضاى  دفكة  اضتخطة
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 بصاًَْةت  ضةاى  بُ غتًَو خؤٍ ضىٌْ بؤ بُ ع ُن ز ُٖ:  واتُد  غسع
 . داْاوَ زعٌ غُ ضُ نُ و ئُ وَ ئُ

ٍ  غافًعٌ ٍ(  أالّ)  نًتابٌ يُ ضًًََو فُ ٖا وَ ز ُٖ وَ  يًَٓةساوَ  ْةاو
 ضةُ  ٍ وَ نسدُْ ٍَ ثىضُ تٌ بابُ:  واتُ  (( اإلغترػإ إبطاٍ باب)) 
 .  داْإ ضاى بُ غت فظ ُْ شوٍ ئازَ بُ و نازٍ يًكُ

 ئازَ بُ نُ َسِؤ ئُ َيهٌ خُ غافًعٌ ئًُاٌَ ٍ زَىدَ فُ ثًٌَ بُ واتُ نُ
 شياد ديين بُ شآْى دَ ضاى بُ غتًِو و زِؤذَ ز ُٖ خؤيإ فطٌ ُْ شوٍ
 . داْاُْ زع غُ نُ وزَ طُ خىاٍ نازٍ تُ بسدوَ ضتًإ دَ ٕ نُ دَ

 

 

 

 

 



 46  ------------------د  بًدعُضًًإ بُزثُزضِر 

 

 ّ وتُ حُ ٍ غىبُٗ

ٍ  نةُ  غىئَ بُ نإ فًُ يُ ضُ َداو وَيًإ ُٖ زإ ْىضُ ٌ  وتةى  شاْايةاْ
 ْةاشآْى  ٖةً   خؤيإ نُ بٓاضًَٓٔ َيهًإ خُ بُ وا ْى بدَ ثًػإ ضعىديُ

 ئُ ئًًََ دَ وآلتُ و ئُ تسٍ شاْاياٌْ يإ ضعىدٍ باشٍ بٔ غًَذ زضٌ ُٖ
ٔ  دَ دئ بُ وَ زئُ ُٖ وْى نُ دَ غىيَين َإ ٕ  ، شاْة  بةُ  نةى  وَ ثاغةا
 ْطٌ ئاُٖ: نى وَ ضعىديُ تٌ وَيُ دَ ناٌْ نسدازَ يُ َيًَو نؤَُ َيطُ
ٍ  ٍ وضةاَياُْ  فتاْةُ  حُ ٌ  زَ عةُ  نىيتةىز ٍ  مشػةًَس  و بة  قةاوَ  و بةاش

 خساثةُ  يُ زطسٍ بُ و ضانُ بُ زَإ فُ تٌ يئُ ُٖ وداْاٌْ وَ خىازدُْ
ٕ  يُ ئًطالٌَ شاْهؤٍ داْاٌْ و ٕ  ، وآلتةا ٍ  يةا  يةُ  ْةديَو  ٖةُ  نةسداز

ٍ  و زِاويذ تُ ْىيَرٍ و قىْىت شٍغًَىا: نى وَ ضعىديُ شاْاياٌْ  دؤعةا
 و َاَؤضتا بُ َاُْ ئُ ئًَىَ:  َئًَ دَ و ديَٓٔ ..... ٖتد و قىزِئإ شيٌ خُ
 َةُ  ئةُ  و وَ ْةُ  نُ دَ بآلو تىاناًْإ فُ و شأْ دَ زيإ داُْ زع غُ
 . وإ ئُ ناٌْ تُ بًدعُ يؼ
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 ز داْةُ  زع غُ ٍ وغُ ًَٖٓاٌْ ناز بُ بًًََري ثًَىيطتُ ثًَػدا يُ:  آلّ وَ
 يةُ  وزَ طُ خىاٍ َايف داْإ زع غُ ضىْهُ يُ َيُ ُٖ ًَٖٓاًَْهٌ ناز بُ
 ْدَ زضُ ُٖ : نُ غىبُٗ آلٌَ وَ ز ضُ بًًَُٓ ثاغإ ، ناٌْ ْدَ بُ ى ُْ
 ْطُ ئاُٖ:  نى وَ ْديَهًػًإ ُٖ و ْري دآًَٖساو تاشَ غتاٌْ َاُْ ئُ نُ
 ٖةُ  ز طةُ  ئةُ  آلّ بةُ  ، ًُْ وَ ديُٓ بُ ْديإ ثًَىَ ز ُٖ نإ تًُ وَيُ دَ

 و ًْةُ  وَ ئًَُُ بُ نًإ ْديُ ثًَىَ ًٖ  بٔ ديٓداْاو يُ دآًَٖساو َىيػًإ
 ، تةس  وآلتاٌْ َيهاٌْ خُ ى ُْ خؤَاْري نسدازٍ و وتُ يًَجسضساوٍ ئًَُُ
ٔ  تةُ  ئىممةُ  ّ ئةُ  ناٌْ ضانُ ثًَػًُٓ وتىٍ نُ غىئَ ئًَُُ  وإ ئةُ  و ية

ٌ  طويَتى دَ ز وَ يًٌَ ضًَو ىنَُ ُٖ نُ نسدوئ فًَسيإ خؤيإ  يًًَػة
 ثًَػةُ  ز طةُ  ئُ جا ، ()ثًَػَُبُزّ خىا  يُ جطُ وَ نسيَتُ دَ د زَِ

ٌ  و َايًةو : نةى  وَ تةُ  ئىممُ ّ ئُ واياٌْ .....  و د ظيةُ  ئةُ  و غةافًع
 و ت ضةىُْٓ  و قىزِئإ ٍ َيطُ بُ بٌَ بُ و يًَبهسيَت يإ َيطُ بُ داواٍ

ٌ  َيهةاْى  خُ بؤ طويَت زُْ وَ يٌَ يإ قطُ آلٕ ٖاوَ ئًجُاعٌ  شاْايةاْ
 . باغرت و ئاضاٌْ بُ شؤز َُ زدَ ضُ ّ ئُ
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 ُٖغتُّ غىبٍُٗ

ٕ  يُ زَىدَ فُ ياْدا نُ تُ بابُ وتٌ حُ ٍ زَِ الثُ يُ زإ ْىضُ  يةُ  نًةا
ٕ  ٍ وَ بىْةُ  نؤ يُ باع نُ ًَٖٓاوَ وَ () زَ َبُ ثًَػُ  َىضةىَيُاْا
ٕ  وزَ طةُ  خىاٍ يادٍ ضيت بُ َُ بُ وت َصطُ يُ نات دَ  فةُ  وثاغةا

 و ويةىد  َةُ  ْطٌ ئاُٖ بىٌْ دزوضت بؤ َيطُ بُ بُ ٕ نُ دَ نُ زَىدَ
 بايةُ  ضةىْهُ  يةُ  َيطةُ  بُ تسئ ت قىوَ بُ و تسئ وزَ طُ وَ الياُْ بُ

ٌ  خُ ت ْاُْ وتُ ٕ دَ دَ وت حُ ٍ زَِ الثُ بُ شؤز خًَهٌ  ْىضةًُٓ  تة
ٌ  خةُ  بةُ و وَ ُْ نُ دَ جًا نُ ْاًًَهُ َى ُٖ يُ يػًإ نُ  شؤز تًَهة
 يةُ  َيطُ بُ باغرتئ زَىدَ فُ ّ ئُ:  َئًَ دَ ثاغإ و يٓىضٔ دَ وزَ طُ
 :   نُ زَىودَ فُ قٌ دَ يؼ َُ ئُ . ويىود َُ ز ضُ يُ

عٔ أبٞ غعٝس قاٍ : خطد َعاٜٚد١ عًد٢ ذًكد١ يف املػدحس فكداٍ : َدا       
أجًػهِ ؟ قايٛا : جًػٓا ْصنط اهلل قاٍ : آهلل َا أجًػدهِ إال شيدو ؟   
قايٛا : آهلل َا أجًػٓا غريٙ قاٍ : أَا إْٞ مل أغترًفهِ ت١ُٗ يهدِ َٚدا   
نإ أذس مبٓعييت َٔ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أقٌ عٓ٘ ذسٜثا َ  
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ٚإٕ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ خطد ع٢ً ذًك١ َٔ أصراب٘ فكداٍ  
اْا : " َا أجًػهِ ٖآٖا " قايٛا : جًػٓا ْصنط اهلل ٚسلُسٙ ع٢ً َدا ٖدس  

يإلغالّ َٚٔ ب٘ عًٝٓا قاٍ : " آاهلل َا أجًػهِ إال شيو ؟ قايٛا : آ اهلل 
َا أجًػٓا إال شيو قاٍ : " أَا إْٞ مل أغترًفهِ ت١ُٗ يهِ ٚيهٓ٘ أتاْٞ 
 ج ٌٜ فأخ ْٞ إٔ اهلل عع ٚجٌ ٜباٖٞ بهِ املال٥ه١ " . ضٚاٙ َػًِ  

قىزِئإ و فةُ   وَ آلّ : نؤ بىُْ وَ يُ َصطُ وت بُ َُ بُ ضيت خىيَٓدٌْ
زَىودَ و شاْطتُ غُ زعًُ نإ نُ ُٖ َىٍ يادٍ خىاٍ طُ وزَ يةُ ،  
غُ زعٌ و زِاضتى زَِ وايُ بُ آلّ بُ َُ زجًَو ئُ وَ ٍ يُ نؤ بىْةُ وَ  

ئةُ   ،ناْدا دَ نسيَت و دَ وتسيَت يُ طُ ٍَ غُ زعٌ خىا دا بطى ًَت 
ئايين يًَٓةسا   طُ ز ُٖ ز نؤزِو نؤ بىُْ وَ يُ ى نُ ْاوٍ نؤ بىُْ وَ ٍ

غُ زعٌ و زَِ وا بًَت نُ واتُ بؤ ضٌ ٖاوَ َيٌ بةُ زِيَةصٍ ثًَػةُ َبةُ ز     
()    عُ بدو اَيآلٍ نىزٍِ َُ ضعىد زِاشٍ ُْ بى بُ ئًػٌ ئةُ و نةؤ

َُ َيُ خُ َيهُ ٍ نُ وَ نى ضؤيف و دَ زويَػُ ناٌْ ئُ َسِؤ يُ َصطةُ  
ػةُ نةُ   خىا يإ دَ نسد و ئًوت داًْػتبىٕ و بُ وزدَ بُ زد شيهسٍ 

 ياٌْ بُ ْا غُ زعٌ و ْازَِ وا داْا ؟ 
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 غىبُٗ ٍ ْؤُٖ ّ
زِؤذٍ يةُ دايهبةىٌْ خةؤٍ بةُ زِؤذو      ()ثًَػَُبُزّ خىا دَ َئًَ : 

طستٔ بُ زش زِاطستىَ ُٖ ز وَ نى يُ فُ زَىدَ ٍ قُ تادَ دا ٖاتىَ نةُ  
ضُ بازَ ت بُ زِؤذو طستين زِؤذٍ دوغُ ممُ ثسضًازٍ يًَهسا ئُ ويؼ فُ 

واتُ يُ و زِؤذَ دا يةُ دايةو   ٍ : ر فًُ ويدت وفًُ أْصٍ عًٌ د زَى
بىوَى ُٖ ز يُ و زِؤذَ يػدا قىزِئامن بؤ ال دابُ شيةىَ ، نةُ واتةُ ئًَُةُ     

 يؼ بُ جُ ذْى خؤغٌ نسدٕ يادٍ ئُ و زِؤذَ بُ زش زِادَ طسئ .
وَ آلّ : يُ فُ زَىدَ نُ دا تُ ْٗا يُ دايهبىٕ ُْ ٖاتىَ بةُ َيهةى دابةُ    

قىزِئاًْؼ باضهساوَ و تُ ْٗا ئُ ّ فُ زَىدَ يؼ ًُْ نةُ بةاع يةُ    شيين 
زِؤذو ٍ زِؤذٍ دوغُ ممُ دَ نات بُ َيهى يُ فُ زَىدَ ٍ تةسدا ٖةاتىَ   

يةُ  ٖؤنازٍ بُ زِؤذو بىُْ نُ بةُ زش بىْةُ وَ ٍ نةسدَ وَ نةإ       نُ
  : يُ زِؤذاٌْ دوغُ ممُ و ثًَٓجػُ ممُ دا بؤ الٍ خىا ٍ طُ وزَ

ُٔدٝٔؼ َقداٍ    ٝ٘ ٚغًِغ٦ٌ ص٢ً اهلل عً َّ اِيَد ِٛ ََٜٚ  ٔٔ ِٝ َّ االِثَٓ ِٛ  َ:عٔ صٝاّ َٜ
ِٕ ُِٜعدَطَ    ُٔنَي َفُأٔذٗب َأ ٍُ َع٢ًَ َضبِّ اِيَعاَي َُا َُا اأَلِع ٔٗ ٕٔ ُتِعَطُ  ٔفٝ ََا ِٛ َشأَْو َٜ

ِْ ََٚأَْا َصا٥ٔ  ًَُٞٔ  . 15َع
                                                           

15
 1583باْٞ يف صرٝس اجلاَع ٚصرر٘ األي 8161ٚأمحس  1740ٚابٔ َاج٘  2358ايٓػا٥ٞ  
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واتُ : دَ ز بازَ ٍ بُ زِؤذو بىوٌْ زِؤذاٌْ دوغةُ ممةُ و ثًَٓجػةُ ممةُ     
ٍ    ()ًاز يُ ثًَػُ َبُ ز ثسض زِؤذَ دا  ويةُ ّ دو  :  نةسا ، فةُ زَةىو

ُ وَ ثةًَِ  ثةُ زوَ زدطةاز بةُ زش دَ نسيَٓة     نسدَ وَ نإ بؤ الٍ خىاٍ
خؤغُ ئُ و ناتُ ٍ نسدَ وَ نامن بؤ الٍ خىا بُ زش دَ نسيَتةُ وَ بةُ   

 زِؤذو مب .
فةُ  تُ ئُ َُ باع يُ فُ شَيى طُ وزَ يٌ زِؤذٍ دوغُ ممُ يُ ُْ ى  انُ و 

 بُ ئاُٖ ْط طًَسإ تًايدا .زَإ نسدٕ 
تُ ْاُْ ت ئُ طُ ز بًػًًََري ئُ و بُ زَوَذو بىُْ بُ زش زِاطستين يادٍ يةُ  
دايهبىٌْ ثًَػُ َبُ زَ ، نُ واتُ ئاُٖ ْط طًَسِاْى جةُ ذٕ طةستٔ تًايةدا    

وخىيةُ فةاٍ    ()ثًَػَُبةُزّ خةىا   ٍ ى زِيَبةاش ثًَطُ واُْ ٍ ضىُْٓ ت
إ يُ و زِؤذَ دا بُ زِؤذو بىوْىخُ َيهٌ ئةُ َةسِؤ   زِاغًديُٓ ضىْهُ ئُ و

تًايدا خىازدٕ دَ خؤٕ ، ئايا ْإ خىازدٕ دذٍ بُ زِؤذو بىوٕ ًُْ ؟ ئُ 
وخىيةُ فةاٍ زِاغةًدئ بةؤ ضةٌ       ()نُ واتةُ ثًَػَُبةُزّ خةىا    ٍ 

خىازدًْإ ضاش ُْ دَ نسدو ئاُٖ ْطًإ ُْ دَ طًَسِا ؟ ئةُ وإ ٖةُ َةىو    
بىوٕ بُ آلّ تُ ْاُْ ت يُ نجاز يُ ٖةُ َةى   دوغُ ممُ يُ ى بُ زِؤذو دَ 

و باقٌ ٖاوَ آلْدا بُ و  وخىيُ فاٍ زِاغًدئ ()ثًَػَُبُزو تُ َُ ٌْ 
ًَةو ضةاش ْةُ نةسا        ًَةسِِزا و خةىا ز دْ ، ْةإ   بؤ ُْ وَ ئاُٖ ْطًَو ْةُ ط

خىازدْى ئاُٖ ْط طًَسِاٌْ خُ َيهٌ ئُ َسِؤ بُ جًٌَ زِؤذو ٍ ضىُْٓ تةٌ  
إ خىازدْى ئاُٖ ْط طًَسِاٌْ غًَعُ نةإ بةُ   زِؤذاٌْ دوغُ ممُ وَ نى ْ
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جًٌَ زِؤذو طستين زِؤذٍ عاغىزِا وايُ ، ئايا ئةُ َةُ دذايةُ تةٌ نسدْةٌ      
 ضىُْٓ ت ًُْ ؟ 

زِؤذٍ دوغةُ  ؤ بُ ثػت بُ ضذي بُ زِؤذو طستين ئُ طُ ز خُ َيهٌ ئُ َسِ
جُ ذْى ئاُٖ ْط ضاش دَ نُ ٕ بؤضٌ ُٖ َةى   () ٍ ثًَػُ َبُ ز ممُ 

خةؤ  ؟ تا ضُ زٍ ضاَيدا ئاٖةُ ْةط ْةاطًَسِٕ     ممُ يُ ضُ ززِؤذاٌْ دوغُ 
؟ يإ بؤضةٌ  ًُْ  ٍَ زِؤذو طستين دوغُ ممُ تايبُ ت بُ َاْطٌ زبًع االو

يُ زِؤذَ ناٌْ تسٍ َاْطٌ زبًع االوٍ دا ئاُٖ ْط طًَسِإ بةُ زدَ واَةُ   
  ُٖ َى َاْطُ نُ بُ زِؤذو بىَ ؟ ()ثًَػَُبُزّ خىا ؟ ْانا بًًََٔ 
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 ىبُٗ ٍ دَ ُٖ ّغ
جُ ذٕ طستٓى ئاُٖ ْط طًَسِاٌْ َاْطٌ َُ ويةىد دَيدؤغةبىُْ   : دَ َئًَ 

فُ زَاٌْ خةىاٍ طةُ وزَ   بُ ٖاتُٓ دوًْاٍ حُ شزَ تى جًَبُ جٌَ نسدٌْ 

ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ژ يُ نُ دَ فُ زًََت : 

ئًدي عُ بباع فُ زَىيُ تةٌ : وغةُ ٍ    ٤٥يونس:  ژڳ   ڱ  ڱ  
 ويُ ئايُ تُ نُ دا ثًَػُ َبُ زٍ خىا دَ طسيَتُ وَد ر بسظيتُ 

 . فُ زَاصيإ ثًَهساوَ نُ دَيدؤؽ بري بُ و زَ ظيُ تُ ٍ خىا
 ()وَ آلّ : ئًدي عُ بباع زَِ شاٍ خىاٍ يٌَ بًَت ٖاتين ثًَػُ َبةُ ز  

دَ فةُ زًََةت    ()يُ اليُ ٕ خىاوَ واتُ ثًَػُ َبُ زايُ تٌ  ثًَػُ َبُز 
بُ آلّ جا نٌَ ُٖ يُ بُ قُ دَ ز ضُ يُ فًةُ نةإ   ُْ ى يُ دايهبىوٌْ ، 

 دَيدؤؽ بًَت ؟ ئايا زِيَص طستٔ يُ ثًَػُ َبُ ز () بُ ٖاتين ثًَػُ َبُ ز

() ُْٓو دَيدؤغبىٕ بُ ٖاتين ، شيٓدو نسدُْ وَ و بُ زِيَىَ بسدٌْ ضى
تُ ناٌْ و واش ًَٖٓإ يُ غتُ دآًَٖساوَ ناُْ يإ ْاْى ضًَػت خىازدْةى  

 ًُٓ وَ ودَ ف يًَدإ ؟ ضىنًًَت بُ خػ
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 غىبُٗ ٍ ياشدَ ُٖ ّ
ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ژ دَ َئًَ : خىاٍ بةاآلدَ ضةت دَ فةُ زًََةت :     

خةىاٍ طةُ وزَ بةُ ضةُ       ٢٠٢هود:  ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ    
باع نةسدوَ بةؤ ئةازاّ بىْةى      () ثًَػُ َبُ زاٌْ بؤ ثًَػُ َبُ ززٖاتٌ 

ذياْىبُ ضُ ز ٖةاتٌ طةُ    جًَطو بىٌْ دَيٌ حُ شزَ ت ، ئايا باضهسدٌْ
وزَ ٍ ُٖ َى ثًَػُ َبُ زإ ئازاٌَ و جًَطو بىٌْ دَيٌ ئًَُُ ٍ تًَدا ًْةُ  

 يُ ضُ ز ئائ ؟ 
وَ آلّ : خىاٍ طُ وزَ يُ قىزِئاْدا داضتاٌْ ئُ شيُ تى ئاشازٍ ثًَػُ َبةُ  
زاٌْ بؤ ثًَػُ َبُ زَإ باع نسدوَ تا وَ نةى بصاًَْةت ثًَػةُ َبةُ زاْةٌ      

ئُ و دَ زدو زِ ًإ يُ دَ ع ئىممُ تُ نُ يإ نًَػةاوَ  ثًَػىيؼ وَ نى 
، بُ آلّ ئًَىَ ضٌ ئايةا ذيةإ    و خؤٍ يُ ّ زِيَطايُ دا بُ تُ ْٗا ُْ شاًَْت

دَ خىيَُٓٓ وَ بؤ ئُ وَ ٍ دَ زضةٌ يةٌَ وَ ز    ()ْاَُ ٍ ثًَػُ َبُ ز 
بطسٕ ؟ يُ شؤزيُٓ ٍ َُ ويىود ْاَُ ناْدا ًٖ  باضًَو يُ ذيةاٌْ ثًَػةُ   

ُْ نساوَ ، ناتًَو نُ دَ طةُ ْةُ ضةُ ز     () يُ تٌ ثًَػُ َبُ زَبُ زا
فٛضدعت ايدٓٓا احملُدس    )) زِضتُ ٍ باضٌ يُ دايهبىٕ ، بُ طًَسِاُْ وَ ٍ 

شَاٌْ ئآًَُ وَ ُٖ َى ُٖ ٍَ دَ ضُٓ ضُ ز ثاو بةُ   (( ي٘ ()املصطفٞ 
 ج٦ت بايصسم ٚايصفا (( ()املصطفٞ ثازضُ ٖؤْساوَ ٍ )) يا ذلُد 
 نؤتايٌ بُ ئاُٖ ْطُ نُ ديَٓٔ .
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 غىبُٗ ٍ دواشدَ ُٖ ّ

يادٍ َُ ويىود نازيَهُ شاْاياٌْ ئًطالّ و َىضةىَيُاْإ بةُ طػةيت بةُ     
ضانٌ دَ شأْ يُ ُٖ َى غازو غازؤضهُ ناْدا و ئًدي َُ ضعىديؼ دَ 

واتُ : ٖةُ   فُ زًََت : ر َا زأَ املطًُىٕ حطٓا فٗى عٓدايًُ حطٔ د
دازإ بُ ضانى بُ جىاٌْ بصأْ ئُ وا ئُ و غةتُ الٍ  زغتًَو نُ باوَ زِ 
 خىايؼ جىاُْ .

يف و الٌَ ) اٍ ( ضُ ز وغةُ ٍ ر أملطةًُىٕ د يةُ فةُ     ئُوَ آلّ : 
يف و الٌَ جٓطُ يإ عةُ ٖةد ،   ئُزَىدَ نُ دا يإ بؤ ئًطتًػسِاقُ يإ 

 ٌّ ( َ واتةُ )   ئُ طُ ز بؤ ئًطتًػسِام بًَت ئُ وا جٌَ ْػًين وغُ ٍ ) نة
ٌّ تًَهسِاٍ شاْاياٌْ ْاو َىضىَيُاْإ يةُ ٖةُ ز ضةُ    : طًُري ( ياٌْ امل ن

ئةُ  نُ ئُ َُ ئُ بًَت بةُ ئًجُةاعٌ   ئُو غتُ بُ ضاى بصأْ ، زدَ ًََهدا 
بُ آلّ ُٖ زطًص  ًٌٖ عًًِ و ئًجُاعًؼ بُ الٍ ئًَُُ وَ َىعتُ بُ زَ ،

وَ ئةُ  ئُ ّ ئًجُاعُ يُ ًََروودا بؤ جُ ذٌْ َُ ويىود زِوٍ ْةُ داوَ ،  
   بعد ( َ واتةُ )  بعد  ْػةًين وغةُ ٍ )   طُ ز بةؤ جةٓظ بًَةت جةٌَ    

صأْ و ُٖ ْةديَهًإ بةُ   ب ُٖ ْديَو يُ شاْايإ بُ ضانٌ ياٌْ املطًُري (
يُ ّ ناتُ دا ئُ بًَت بُ بابُ تًَهٌ جًٌَ ْانؤنٌ شاْايةإ و  جا خسا  ، 

ئُيف و  يًَسَ دا بُ آلّنُ ضاًَْو َايف خؤياُْ ئُ طُ ز وَ زٍ ُْ طسٕ 



 56  ------------------د  بًدعُضًًإ بُزثُزضِر 

واتُ َىضىَيُاْاٌْ ئُ ئُيف والٌَ عُ ٖدَ  ًٖطًإ ًُْ بُ َيهى ُ نُالَ
و ضُ زدَ َُ ٍ نُ ئًدي َُ ضعىد يُ بازَ يُ وَ قطُ دَ نات نُ ٖاوَ 

 ٍ نُ زَىدَ فُ قٌ دَ ٍ َيطُ بُ بُ بىوٕ ()ثًَػَُبُزّ خىا آلٌْ 
ٕ  ٍ نةُ  غةُ  بةُ  و ًَٖٓاوَ غًَهًإ بُ زإ ْىضُ نُ ضعىد َُ ئًدي  تسيةا

 . آلٕ ٖاوَ ئًجُاعٌ بُ بًَت ئُ يؼ َُ ئُ َقستاْدو
 َةُ  ئةًدي  ٍ نةُ  زَةىدَ  فُ قٌ دَ نُ تُ بابُ ٍ وَ زِوْبىُْ بؤ ثًَىيطتُ
ِٖ ش...  : زًََةت  فُ ئُ نُ بًَٗٓري واوٍ تُ بُ ضعىد ٞ  ََْعدطَ  ُثد  ُقًُدٛبٔ  ٔفد
ًِٔب َبِعَس اِئعَبأز ُٖٕس َق ََٛجَس ََُر ٘ٔ ُقًَُٛب َف ِِ  اِئعَبأز ُقًُٛٔب َخَِٝط َأِصَرأب ُٗد ًَ  َفَحَع
٘ٔ َُٚظَضا٤َ َٕ َْٔبِّٝ ٘ٔ َع٢ًَ َُٜكأتًُٛ َُا ٔزٜٓٔ َٕ َضَأ٣ َف ُُٛ ُُِػًٔ َٛ  َذَػّٓا اِي ُٗد  ايًٖد٘ٔ  ٔعِٓدسَ  َف
ْٔ ََا َذَػ ِٚا َٚ َٛ َغ٦ِّّٝا َضَأ ُٗ ٘ٔ ٔعَِٓس َف   16ز َغ٧ِّْٝ ايًٖ

ثاؽ واتُ : ثاغإ خىاٍ طُ وزَ ضُ يسٍ دَيٌ بُ ْدَ ناٌْ خؤٍ نسد 
 ()دييت نُ دَيةٌ ٖةاوَ آلْةٌ َىحةُ ممةُ د       () ٌ َىحُممُددَي

ضانرتيين دَيٌ بُ ْدَ نأْ ُٖ ز بؤيُ ئةُ واْةٌ نةسد بةُ ثػةتًباْى وَ      
نةُ بةؤ ضةُ زخطةتين ديٓةُ نةُ ٍ        ()شيسٍ ثًَػُ َبةُ زَ نةُ ٍ   

جًٗاديإ نسد ، نُ واتُ ُٖ زضٌ ئُ و َىضىَيُاْاُْ بُ ضانًإ شاٌْ ئُ 
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و ٖةُ زضةٌ ئةُ وإ بةُ     يةؼ ضةانُ    وا ئُ و غتُ الٍ خىاٍ طةُ وزَ 
 .ُ و غتُ الٍ خىاٍ طُ وزَ يؼ خساثُ خساثًإ شاٌْ ئ

ْاطُ يُ ًَْت نةُ َةاداّ    َ ز نُ وت نُ ئُ ّ فُ زَىدَ ئُ وَنُ واتُ د
ثةٌَ ضةانُ نةُ واتةُ      َيهٌ ئُ َسِؤ ئاُٖ ْط وجُ ذٌْ َُ و يىديإ خُ

دَ ْةُ  ، شؤز ئاغهسايػُ نُ ئُ ّ فُ زَىالٍ خىاٍ طُ وزَ يؼ ضانُ 
بؤ زَِ وا بىٌْ جُ ذٌْ َُ ويىد بُ َيهى بُ َيطةُ يةُ   ى ُٖ ز بُ َيطُ ًُْ 

دذ بُ و نؤزِو ئاُٖ ْطُ ضىْهُ َُ بُ ضيت ئًدي َُ ضعىد يُ وغُ ٍ ر 
أملطًُىٕ د ٖاوَ آلٌْ ثًَػُ َبُ ز بى ُْ ى َىضىَيُاْاٌْ ئةُ ّ ضةُ زدَ   

 َاُْ .
ثًَػَُبُز ُ دايهبىٌْ جا ثسضًازَإ ئُ وَ يُ نُ ٍ ٖاوَ آلٕ ئاُٖ ْطٌ ي

()     و يةُ نةىٍَ نةؤ بىْةُ وَ و     يإ طًَسِا و يةُ ضةُ ضةاَيًَهدا بةى
  غًَىاشٍ ئاُٖ ْطُ نُ يإ ضؤٕ بى ؟

ُٖ زنات بُ َيطُ تإ ًَٖٓا يُ ضُ ز ئُ وَ ٍ نةُ ٖةاوَ آلٕ نؤزِونةؤ    
ٖةُ بةىَ    ()ثًَػَُبةُز  ٌ بؤ يُ دايهبىْبىُْ وَ و ئاُٖ ْط طًَسِاًْإ 

 بؤ خؤتإ .ٕ بُ بُ َيطُ  جا ئُ ّ فُ زَىدَ بهُ
ئُ وَ ٍ نُ بابُ تُ نُ ئاغهساتس دَ ناتى غةىبُٗ ٍ بةُ زاَبةُ زَ نةُ     
يػُإ بُ تُ واوٍ ثىضُ ٍَ دَ ناتُ وَ ئُ وَ يُ نُ ئًدي َُ ضعىد بةاع  

يةُ   ()يُ ُٖ َيبرازدٌْ ئًُاٌَ ئُ بى بُ نس بؤ جًَطسٍ ثًَػةُ َبةُ ز   
يةُ زِيىايةُ تةٌ ئًُةاٌَ     وَ نةى  اليُ ٕ تًَهسِاٍ ٖاوَ آلُْ وَ دَ نةات  
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 ضأ٣ قدس  ٚشحانِ دا ئُ ّ شيادَ يػٌ يُ طُ َيدايُ نُ دَ فُ زًََةت :  
واتُ : بُ زِاضيت  17زعٓد٘  اهلل ضضٞ بهط أبا ٜػتدًفٛا إٔ مجٝعا ايصراب١

تًَهساٍ ٖاوَ آلٕ يُ ندَ ْط بىوٕ يُ ضُ ز ئُ وَ ٍ نُ ئُ بىبةُ نةس   
ىختةُ ٍ فةُ   ، نةُ واتةُ ث   ()ثًَػَُبةُزّ خةىا   بهُ ٕ بُ جًَطةسٍ  

َةاداّ نةُ    :زَايػتُ نُ ٍ عُ بدو اَيآلٍ نىزٍِ َُ ضعىد ئةُ وَ يةُ   
تًَهسِاٍ ٖاوَ آلٕ ثًًَإ باؽ بى نُ ئًُاٌَ ئُ بى بُ نسببًَت بُ جًَطسٍ 

نُ واتُ ئُ و خًالفُ تى جًَطسيُ خىاٍ طةُ وزَ   ()ثًَػَُبُزّ خىا 
 يؼ ثًٌَ باغُ .
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 غىبٍُٗ ضًاْصَُّٖ

املطةتكًِ الثةُ زَِ ٍ    طايصدطا تطدا٤  إق تُ ضيًًُ يُ نًتابٌ دَ َئًَ : ئًدي
دا دَ َيًَةةت : ئةةُ و دآًَٖةةساوَ ٍ َىضةةىَيُاْإ نةةُ يةةادٍ َةةُ  266

ويىودٍ ثًَػُ َبُ زَ ئُ طُ ز يُ بُ ز خؤغُ ويطيت بؤ ثًَػُ َبُ ز وطةُ  
وزَ زِاطستين بًَت ُٖ زضُ ْدَ ٖاوَ آلٕ وثًَػًُٓ باغُ نةاًْؼ ْةُ يةإ    

 يَهٌ جىاْى ثُ ضُ ْدَ .نسدبًَت ناز
بؤ ضُ واغةُ  ْىضُ زإ وَ نى ئًػُ ناٌْ ثًَػىيإ يًَسَ يػدا  وَ آلّ :

بٌَ ئُ وَ جىًَُ عُ زَ بًُ نةُ ٍ غةًذ االضةالّ    نسدٌْ َىضىَيُاْإ 
مشةاوَ نةُ يةإ    إ ًَٖٓاوَ و ثانُ الٌَ ئُ ويبًَٗٓٔ بُ غًَهٌ نىزت يُ 

زَىدَ نُ ٍ غًذ االضالّ بُ قستاْدوَ ، ُٖ زبؤيُ ثًَىيطتُ يُ ثًَػدا فُ 
  تُ واوٍ بًَٗٓري تا بابُ تُ نُ زِوٕ ببًَتُ وَ :

 عٝػد٢  َدٝالز  يف يًٓصاض٣ َطاٖا٠ إَا ايٓاؽ، بع  حيسث٘ َا ٚنصيو
ٚاهلل تعاىل .ٚتععُّٝا ٚغًِ، عًٝ٘ اهلل ص٢ً يًٓا ذلب١ ٚإَا ايػالّ، عًٝ٘

ختاش َٛيس ايٓا ا قس ٜثٝبِٗ ع٢ً ٖصٙ احملب١ ٚاالجتٗاز، ال ع٢ً ايبسع َٔ
 ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عٝسّا، َع اختالف ايٓاؽ يف َٛيسٙ، فدإٕ ٖدصا مل  
ٜفعً٘ ايػًف َع قٝاّ املكتطٞ ٚعسّ املاْع َٓ٘، ٚيدٛ ندإ ٖدصا خدريّا     

يهإ ايػًف ضضٞ اهلل عِٓٗ أذل ب٘ َٓا؛ فإِْٗ ناْٛا  ذلطّا أٚ ضاجرّا
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٘ َٓا، ٖٚدِ عًد٢   عًٝ٘ ٚغًِ ٚتععُّٝا ي أؾس ذلب١ يطغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل
َتابعت٘ ٚطاعت٘ ٚاتباع أَطٙ  اخلري أذطص، ٚإمنا نُاٍ ذلبت٘ ٚتععُٝ٘ يف

عًد٢ شيدو    ٚإذٝا٤ غٓت٘ باطّٓا ٚظاٖطّا، ْٚؿط َدا بعدث بد٘، ٚاجلٗداز    
بايكًب ٚايٝس ٚايًػإ، فإٕ ٖدصٙ ٖدٞ ططٜكد١ ايػدابكني األٚيدني َدٔ       

 . ٚاألْصاض ٚايصٜٔ اتبعِٖٛ بإذػإ املٗاجطٜٔ
 يهُ ٕ يةإ غةىئ نةُ وتةين     دََيو ٍ نُ ُٖ ْديَو خُ  ئُ وَواتُ : 

ُ يُ ئاُٖ ْطٌ يُ دايهبىٌْ ثًَػُ َبُ ز عًطةا دا يةإ خؤغةُ    طاوزَ ناْ
يةُ ضةُ ز ئةُ و    ُ يُ و ، خىاٍ طُ وزَ ثًَػُ َبُ زو زِيصطستٓ ويطتًُ بؤ

خؤغُ ويطيت وُٖ وَيداُْ ثاداغًإ دَ داتةُ وَ ، ْةُ ى يةُ ضةُ ز ئةُ      
ُٖ ز ضةُ  ، يهبىٌْ ثًَػُ َبُ زيإ نسدوَ تُ جُ ذٕ وبًدعُ تُ نُ يُ دا

زِؤذٍ يُ دايهبىْةُ  ْدَ نُ خُ َيهٌ ْانؤنًإ ُٖ يُ يُ ديازٍ نسدٌْ 
يةُ طةُ ٍَ ئةُ    نسدوَ ئُ ّ ئًػُ يإ ُْنُ يػدا ، بُ زِاضيت ثًَػًُٓ نإ 

وَيػدا نُ ٖؤناز بؤ نسدٌْ ُٖ بىَ و بُ زطسيؼ يُ زِيٌَ نسدًْدا ْةُ  
سِاُْ خًَسو ضانُ بىايُ ت ئُ وا ثًَػةًُٓ  ّ ئاُٖ ْط طًَ، ئُ طُ ز ئُ بىَ 

نإ يُ ئًَُُ غايطتُ تسبىوٕ بؤ نسدٌْ ضىْهُ ئةُ وإ خؤغةُ ويطةيت    
و ضىوز تسيؼ بىوٕ يُ شياتس بىَ تا ئًَُُ  ()وزِيَصيإ بؤ ثًَػُ َبُ ز 

، بُ آلّ يةُ زِاضةتًدا خؤغةُ ويطةيت زِاضةتُ قًٓةُ و       ضُ ز خًَسو ضانُ 
 ثًَػةُ َبةُ ز   غةىئَ نةُ وتةين   بسيتًُ يُ  ()ػُ َبُ ز زِيَصطستٔ يُ ثًَ

() ْى بُ زِيَىَ بسدْةٌ فةُ زَاْةُ نةاًْى شيٓةدو      ًو طىيَسِايُ َيٌ نسد
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نُ ئةُ و   و بآلو نسدُْ وَ ٍ ئُ و ديُٓ ٍنسدُْ وَ ٍ ضىُْٓ تُ ناٌْ 
بؤ ئُ وَ ًَْسزاوَ و ُٖ وَيى تًَهؤغإ يُ ثًَٓاوٍ ئُ َُ دا بُ دَيةى بةُ دَ   

بُ زِاضيت ئُ َُ يُ زِيَطاٍ يُ نُ ّ بسِوا دازإ يُ نؤضةُ   ضتى بُ شَإ ،
 . يازَُ تٌ دَ زاْىغىئَ نُ وتىاٌْ ئُ وإ زاْى

ُ ع تؤشيَةو شاًْةازٍ   ُٖ زنئًَطتُ نُ جىًَُ نُ َإ بُ تُ واوٍ ًَٖٓا 
غةًذ  ُٖ بًَت بةؤ ٍ دَ ز ئةُ نةُ ويَةت نةُ       و ويرداٌْ و تًَطُ يػذي

، بةةُ آلّ بةةؤ ْةةط طًَسِاْةةُ بةةىَ  دذٍ ئةةُ ّ ئاٖةةُاالضةةالّ ابةةٔ تًًُةةُ 
ثًَهُ وَ بسِوآًُْ ضةُ ٕ  جازيَهٌ تس با ئُ ّ زِاضتًُ شياتسزِوْهسدُْ وَ ٍ 

 غىيًََٓهٌ فُ زَايػُ نُ ٍ .
واتُ :  ٜفعً٘ ايػًف َع قٝاّ املكتطٞ ٚعسّ املاْع َٓ٘ فإٕ ٖصا مل -1

ا يُ طُ ٍَ ئُ وَيػد جُ ذُْ يإ ُْ نسدوَبُ زِاضيت ثًَػًُٓ نإ ئُ ّ 
يُ زِيٌَ نسدًْدا ُْ بىَ . بُ ز بُ ضتًؼ نُ ٖؤناز بؤ نسدٌْ ُٖ بىَ و 

يَص بؤ ثًَػُ َبُ زَ بىٌْ ٖؤناز ( بىٌْ خؤغُ ويطيت و زِ) َُ بُ ضت يُ
نإ بُ ُجُذْئاُْٖطى . ضىْهُ ئاُْٖط طًَسِإ  يُ دَيٌ ثًَػًُٓ ناْدا

 .خؤغُ ويطيت وزِيَص بؤ ثًَػُ َبُ ز دَ شأْ 
ضتى َاًْع يُ زِيٌَ ثًَػًُٓ ناْدا تُ ًْا ئُ وَ بىَ نةُ بةُ    نُ واتُ بُ زبُ

 خًَسو ضانُ يإ ُْ شاًْىَ بؤيُ ًٖ  نات ُْ ياْهسدوَ .
يهإ ايػًف ضضٞ اهلل عِٓٗ  ٚيٛ نإ ٖصا خريّا ذلطّا أٚ ضاجرّا -2

عًٝ٘ ٚغًِ  أذل ب٘ َٓا؛ فإِْٗ ناْٛا أؾس ذلب١ يطغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل
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ئُ طُ ز ئُ ّ ئاُٖ ْط واتُ :  ٢ً اخلري أذطصٚتععُّٝا ي٘ َٓا، ِٖٚ ع
طًَسِاُْ خًَسو ضانُ بىايُ ت ئُ وا ثًَػًُٓ نإ يُ ئًَُُ غايطتُ تسبىوٕ 

 ()بؤ نسدٌْ ضىْهُ ئُ وإ خؤغُ ويطيت وزِيَصيإ بؤ ثًَػُ َبُ ز 
 شياتس بىَ تا ئًَُُ و ضىوز تسيؼ بىوٕ يُ ضُ ز خًَسو ضانُ .

اوَ زٍِ غًذ االضالّ دا ُْ خًَسو ضانُ نُ واتُ جُ ذٌْ َُ ويىود يُ ب
ضةىْهُ   ()يُ و ُْ ًْػاْدَ زٍ زِيَصو خؤغُ ويطتًُ بؤ ثًَػُ َبةُ ز  

 دَ فُ زًََت :
َتابعت٘ ٚطاعت٘ ٚاتباع أَطٙ ٚإذٝا٤ غدٓت٘   ٚإمنا نُاٍ ذلبت٘ ٚتععُٝ٘ يف

بُ آلّ يُ زِاضةتًدا خؤغةُ ويطةيت زِاضةتُ قًٓةُ و       واتُ : باطّٓا ٚظاٖطّا
بسيتًُ يُ غةىئَ نةُ وتةين ثًَػةُ َبةُ ز       ()ُ ثًَػُ َبُ ز زِيَصطستٔ ي

()       و طىيَسِايُ َيٌ نسدًْى بُ زِيَىَ بسدْةٌ فةُ زَاْةُ نةاًْى شيٓةدو
 نسدُْ وَ ٍ ضىُْٓ تُ ناٌْ .

ٚاألْصداض ٚايدصٜٔ    فإٕ ٖصٙ ٖٞ ططٜك١ ايػابكني األٚيني َٔ املٗاجطٜٔ
نُ ّ بةسِوا دازإ   واتُ : بُ زِاضيت ئُ َُ يُ زِيَطاٍ يُ  اتبعِٖٛ بإذػإ

 وغىئَ نُ وتىاٌْ ئُ وإ .  يُ نؤضُ زاْى يازَُ تٌ دَ زإ
بُ ْىضُ زاٌْ ئُ و ْاًًَهُ دَ َيًَِ يُ خىاٍ طُ وزَ برتضٔ با دوذَٓايُ 
تًتإ يُ طُ ٍَ ئُ ًٌٖ ضىُْٓ وجُ َاعُ واتإ يٌَ ُْ نات نُ دزؤ بُ 

يإ َُ قستًَٓٔ ئُ فُ زَىدَ نإ و وتُ ٍ شاْا، دَ ّ شاْاياُْ وَ بهُ ٕ 
 َُ تاواُْ و باؽ وايُ بًًََِ جًٓايُ تُ يُ طُ ٍَ دئ .
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ئًُاٌَ ئًدي تُ ضيًًُ ثػتطوٍ بًدعُ تٌ جُ ذٌْ َُ ويةىود ْانةات بةُ    
دايهبةىٌْ ثًَػةُ َبةُ ز    طًَسِاٌْ ئاُٖ ْطٌ يُ يُ َُ بُ ضيت خُ َيو َيهى 

ُ بةُ  دَ نات بُ دوو بُ غُ وَ : بُ غٌ يُ نُ ّ : نُ ضةاًَْو نةُ َة   
ضتًإ الضايٌ نسدْةُ وَ ٍ طةاوزَ ناْةُ ، بةُ غةٌ دووٖةُ ّ : نةُ        

ٌ دَيطؤشو دئ خؤغُ ويطت نُ بُ خُ ياَيٌ خؤيإ ئُ ّ ئًػةُ  ضاًَْه
بؤ ثًَػُ َبُ زو زِيَةص  بُ ع يُ بُ ز خؤغُ ويطيت  يإ بُ ضاى دَ شأْ و

غًذ االضالّ ًٖىاٍ وايُ يُ بُ ز ْةُ  ، نُ طستٔ يُ و جُ ذٕ دَ طسٕ 
خىاٍ طُ وزَ يُ ضةُ ز خؤغةُ ويطةيت ثًَػةُ َبةُ ز      و دَيجانًإ  شاْري

بؤ يُ دايهبىٕ داتُ وَ ُْ ى يُ ضُ ز بًدعُ تٌ جُ ذٕ طستٔ بثاداغًإ 
. 
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 غىبُٗ ٍ ضىازدَ ُٖ ّ
ًََروو ْىضإ وغُ يسٍ ئُ واًْؼ يُ واُْ ئًُاٌَ ئًدي نُ ضو دَ َئًَ : 

ىشَ ففُ ز ئةُ بةى ضةُ عًةدٍ     َُ دحًَهٌ شؤزٍ ثاغاٍ ُٖ ويًَس واتُ َ
زَِ نىنىبسٍ دَ نُ ٕ و ثاغإ دَ َئًَ ئُ ّ ثاغا بُ زِيَةصَ يةُ َةاْطٌ    

بًعٌ يُ نُ ّ دا ئاُٖ ْطٌ يادٍ َُ ويىودٍ دَ طًَسِا بُ غًَىَ يةُ نةٌ   
فايُ تُ نًَّ وَ ضف و ضُ ْاٍ ئًدي نُ ضو  طُ وزَ و فساوإ ..... ئُ

. 
و ْىضٌ ٖاو ضةُ زخةٌ ضةىَيتإ    وَ آلّ : ُٖ زضُ ْدَ نُ ياقىت ًََرو

ئُ وٍ بةُ ثًةاويَهٌ   يُ َىعجُ َُ نُ ٍ خؤيدا َىشَ ففُ زٍ ُٖ ويًَس 
ضتُ َهاز وخسا  ْاو بسدوَ بُآلّ بُ ثًَطُ واْةُ وَ ئًُةاٌَ ئةًدي نةُ     
ضوو ئًُاٌَ شَ ُٖ بٌ و نُ ضاًَْهٌ ديهُ يُ شاْايإ َةُ دحةٌ شؤزٍ   

ويَهٌ خصَُ تهةازٍ ديةٔ   ضىَيتاٌْ ُٖ ويًَسيإ نسدوَ و ئُ ويإ بُ ثًا
 . ْاضاْدوَ

ئًُاٌَ شَ ُٖ بٌ دَ فُ زًََت : ثًاويَهٌ خًَسخىاش بةىَ ٖةُ َىزِؤذيَةو    
ْاٌْ بُ ْاو خُ َيها بآلو نسدوَ تُ وَ و ُٖ َى ضاَيًَو جًى بةُ زطةٌ   

ضىاز تُ الزو بًٓاٍ بؤ ُْ خؤغاٌْ تايبةُ ت  ، بؤ فُ قوو ُٖ ذاز نسِيىَ 
زوضت نةسدوَ و ٖةُ َىدوغةُ ممةاْى     و ئًفًًج و ثُ ى نُ وتُ نإ د
و قطُ ٍ خؤغةىطاَيتُ ٍ يةُ طةُ ٍَ    ثًَٓج غُ ممإ ضُ زداٌْ نسدووٕ 
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بًٓاٍ تايبُ ت بُ ئافسَ تاٌْ بًَهُ ضى َٓةداآلٌْ بةٌَ بةاونٌ    ، نسدووٕ 
غةُ زيبةى   بؤ  ،دزوضت نسدوَ و بُ ضُ ز ُْ خؤغداُْ ناْدا طُ زِاوَ 

ناًْاٌْ جٌَ بُ جٌَ نسدوَ ، و ثًَداويطتًُ ًَىاخناُْ ٍ ُٖ بىَ َىضافو 
خىيَٓدْطاٍ بؤ ُٖ زدوو َُ شُٖ بٌ غافًعٌ و حُ ْةُ يف داْةاوَ و خةُ    

يُ نؤزٍِ شيهسو حاَيٌ دَ زويَػةى ضةؤفًُ ناْةدا بةُ     زجٌ نًَػاوٕ ، 
غدازٍ نسدوَ و جطُ يُ َُ خؤغٌ و غاديُ نٌ تةسٍ ْةُ بةىَ ، ْةُ     

ُ قاو تُ نًُ ٍ بةؤ  يًَٗػتىَ ًٖ  بٌَ غُ زعًُ ى بًَتُ ْاو وآلتُ وَ ، خاْ
و خؤيػٌ بُ غدازٍ يُ نةؤزَِ   دَ زويَػى ضؤفًُ نإ دزوضت نسدوَ

ُٖ َى ضاَيًَو ئُ ضوو شيٓداٌْ شؤزٍ ئاشاد نسدوَ ، ،  ناًْاْدا نسدوَ
و زِيَطاٍ بؤ حةُ ج نةسدوَ تةُ    خصَُ تٌ حاجًاٌْ َاَيٌ خىاٍ نسدوَ 

زٍ بةُ  بايةُ خةٌ شؤ  وَ و ئاوٍ بؤ ضُ حساٍ عُ زَ فات زِانًَػةاوَ ،  
ئاُٖ ْطٌ َُ ويىود داوَ بُ غًَىاشيَو نُ وَ ضف ْانسيَت ، خُ َيهٌ 

طىَُ شٍ دازيةٔ بةؤ   يُ عوِاقى حًجاشَ وَ بؤ ئاُٖ ْطُ نُ ٍ ٖاتىوٕ 
و زِاشيَٓةساوَ تةُ وَ و طسوثةٌ    وَ خؤيى وَ شيسَ نةاٌْ دزوضةت نةسا   

َؤضًكا وطؤزاٌْ ويازيصاٌْ يُ و طىَُشاُْ دا نؤ نسدوَ تةُ وَ و ٖةُ   
، واٍ عُ ضسيَو خؤٍ ٖاتىَ بؤ ئُ و غةىيَٓاُْ بةؤ حةُ ضةاُْ وَ     َىو د

َاْطاو وغرتو َُ زِو بصًَْهٌ شؤزٍ نسِيىَ و ضُ زبسِزِاوٕ و خةىازدٌْ  
جؤزاو جؤزضاش نساوَ و ضؤيف و دَ زويَػُ نإ يةُ و طىَةُ شاْةُ دا    

، ئًدي دحًُ نًتابًَهٌ َُ نؤزٍِ شيهسيإ طًَسِاوَ و وتازٍ تًا دا دزاوَ 
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، ْاَُ ٍ بؤ ْىضًىَ و ئُ ويؼ ُٖ شاز ديٓازٍ ئةاَيتىٌْ ثًَةداوَ   ويىود 
خًَسخىاشو ضىُْٓ ت خؤغُ ويطت بىَ غةُ   ثًاويَهٌ خؤ بُ نُ ّ شاْى

زعصاْاْى فُ زَىودَ ْاضاٌْ شؤز خؤغىيطةتىَ ، ثةازَ ٍ بةُ غةاعوإ     
داوَ ، ًٖطةهات ْةةُ وتةساوَ يةةُ غةُ زِيَهةةدا غةهُ ضةةيت ًَٖٓابًَةةت ،     

يةُ   خةُ يةُ نةاًْؼ ئةُ ّ غةتاُْ ٍ وتةىَ ،       ًََرووْىضٌ نةىزد ئةًدي  
ٍ نؤضٌ بىَ يُ ُٖ ويًَةس   549َ ٌَ ضاَيٌ دايهبىٍ َاْطٌ َىحُ زِزِ

دا نؤضٌ دوايٌ نسدوَ ، بةُ   630و يُ ضىازدَ ٍ زَِ َُ شاٌْ ضاَيٌ 
َُ بُ ضيت ئُ وَ ٍ يُ خانٌ حًجاشدا بًَٓرزيَت خساوَ تُ تةابى تةى يةُ    

َ وبساوَ ، بُ آلّ يُ بُ ز بٌَ ئةاوٍ  طُ ٍَ نازواٌْ حاجًاْدا ُٖ َيطواو
حاجًإ طُ زِاوُْ تُ وَ و ْاضاز يُ غازٍ نىفُ ئُ ضةجُ زدَ  ُ ئُ و ضاَي
 نساوَ .

ئًُاٌَ ئًدي نُ ضو يُ َةُ دحةٌ ئةُ ودا ٖاوغةًَىَ ٍ ئةُ ّ وتاْةُ ٍ       
ثًَػىٍ فُ زَىوَ وبُ ّ شيادَ وَ نُ ُٖ َى ضاَيًَو بةؤ ئاٖةُ ْطةٌ َةُ     

َ ٍ زِاشاْدوَ تُ وَ ، ثًَٓج ُٖ شاز ضةُ  ضفس ()ويىودٍ ثًَػُ َبُ ز 
ز حُ يىاٌْ بسذاو، دَ ُٖ شاز َسيػو ، ضُ د ُٖ شاز نىثُ غوو ضةٌ  

َاَىضتاياٌْ ئايين و ُٖ شاز تُ بُ م ُٖ َيىا يُ ضُ ز ضفسَ نُ ٍ بىَ ، 
دَ زويَػى ضؤفًُ ناٌْ نؤ نةسدوَ تةُ وَ و خةُ آلتةٌ نةسدوٕ ، يةُ       

اُٖ ْطُ نُ وَ نؤزٍِ شيهسو حاَيٌ ْىيَرٍ ًْىَ زِؤٍ زِؤذٍ يُ نُ ٌَ ئ
تا ْىيَرٍ بُ ياٌْ زِؤذٍ دوٖةُ   ضؤيف ودَ زويَػُ نإ دَ ضيت ثًَهسدوَ
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، ثاغا خؤٍ يُ طُ ٍَ دَ زويَػى ضؤفًُ نإ زَِ قطٌ ّ بُ زدَ واّ بىَ 
نسدوَ ، زَِ بًعُ خاتىٌْ خًَصاٌْ دَ َيًَت : نساضُ نُ ٍ بُ زٍ ثًَةٓج  

ز ئُ َُ ضُ ز شَ ْػِ ئُ نسد بةُ آلّ ئةُ   ديسُٖ ّ ُْ ذياوَ و َٔ يُ ضُ 
و ئُ يىت : نساضُ نُ ٍ خؤّ ثًَٓج ديسُٖ ّ بًَتى َاَيُ نُ ّ بهُ ّ بةُ  
خًَس يُ وَ ضانرتَ نُ نساضٌ طسإ بُ ٖا يُ بُ ز بهُ َى ئاطاّ يُ فةُ  

ُٖ َى ضاَيًَو ضٌَ ضُ د ٖةُ شاز ديٓةازٍ ضةُ    قوو ُٖ ذازإ ُْ بًَت ، 
، ضُ د ٖةُ شاز ديٓةازٍ بةؤ ًَىاخناْةُ     دوَ زيف ئاُٖ ْطٌ َُ ويىود نس

تايبُ ت نسدوَ و ضٌ ُٖ شاز ديٓازٍ يُ َاَيٌ خىادا ضُ زف نسدوَ ، 
يُ قُ َياٍ ُٖ ويًَس نؤضٌ دوايٌ نسدوَ و وَ ضًُ تٌ نسدوَ يةُ َةُ   

 نهُ ٍ ثوؤش بًَٓرزيَت .
ئايا خص َُ تهةاز بةىوٌْ ضةىَيتإ َىشَففةُ ز بةُ ديةٔ و بةُ         ثسضًاز :

ٕ دَ بًَت بُ بُ َيطُ بؤ غُ زعٌ بىٌْ ئاُٖ ْطٌ َُ ويىود ؟ َىضىَيُاْا
ُاٌَ ئًدي نُ وَ نى ْىضُ زاٌْ ْاًًَهُ نُ وتىياُْ : ئُ ّ َُ دحُ ٍ ئً

ئايا دئ يُ ضىَيتاٌْ داد ثُ زوَ زو خًَس خىاش وَ ز دَ ضو نًفايُ تُ ! 
 و ٖاوَ آلٌْ ؟  () طويَت يإ يُ ثًَػُ َبُ ز

إ يُ الثُ زَِ ٍ غُ غٌ ْاًًَهُ نُ ياْدا ضُ وشيإ ْىضُ زنى ُٖ زوَ 
دَ ضةُ  بؤ ضةُ زدَ َةٌ    إزَ تاٍ ضُ زُٖ َيداٌْ ئاُٖ ْطٌ َُ ويىودي

و ُٖ وَيًإ داوَ يُ ذيَةس َةُ دحةٌ    ثاغاٍ ُٖ ويًَس طًَسِاوَ تُ وَ آلتٌ 
، بةُ  شاْايإ بؤ ثاغا دا غُ زعًًُ ت بُ ئاُٖ ْطٌ َُ ويىود ببُ خػةٔ  
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: ضُ زَ تاٍ دآًَٖاٌْ بًدعُ تٌ جُ ذٌْ َةُ ويةىود   آلّ ثًَىيطتُ بًًََري 
يةُ  دَ طُ زِيَتُ وَ بؤ ضُ زدَ ٌَ دَ ضةُ آلتةدازٍ غةًَعُ فاشيًةُ نةإ      

وآلتٌ ًَطس يُ ضُ دَ ٍ ضىازَ ّ دا ثاغإ ضىَيتإ َىشَ ففُ ز يُ ضُ 
، ٖةُ زوَ نةى ئًُةاّ تكةٌ     دَ ٍ حُ وتُ ّ دا شيٓدوٍ نةسدوَ تةُ وَ   

نإ يًدًفا٤ ايفاطُٝني يف صٍ دَ فُ زًََت : اظيد بٔ عًٌ املكسيايدئ 
طٍٛ ايػ١ٓ أعٝاز َٚٛاغِ، ٖٚٞ: َٛغدِ ضأؽ ايػد١ٓ، َٚٛغدِ ضأؽ    
ايعاّ، ّٜٚٛ عاؾٛضا٤، َٚٛيس ايٓا ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، َٚٛيس عًدٞ  
بٔ أبٞ طايب ضضٞ اهلل عٓ٘، َٚٛيدس احلػدٔ َٚٛيدس احلػدني عًُٝٗدا      

ّ، َٚٛيس اخلًٝفد١ احلاضدط،   ايػالّ، َٚٛيس فاط١ُ ايعٖطا٤ عًٝٗا ايػال
 . 18 ٚي١ًٝ أٍٚ ضجب، ٚي١ًٝ ْصف٘، ٚي١ًٝ أٍٚ ؾعبإ، ٚي١ًٝ ْصف٘

دَ ضُ آلتدازَ فاشيًُ نإ يُ دزيَرَ ٍ ضاَيدا نؤَُ َيُ جةُ ذْةى    واتُ :
ُٖ زوَ ٖا ضةُ  ئاُٖ ْطًَهًإ ُٖ بىَ يُ واُْ : ئاُٖ ْطٌ ضُ زٍ ضاٍَ ، 

 ، ئاُٖ ْطٌ يُ دايهبىوٌْ  ئاُٖ ْطٌ زِؤذٍ عاغىزِازٍ ضاَيٌ نؤضٌ ، 
، ئاُٖ ْطٌ يُ دايهبىوٌْ ئًُاٌَ عةُ يةٌ ، ئًُةاٌَ     ()ثًَػُ َبُ ز 

حُ ضُ ٕ ، ئًُاٌَ حىضةُ يةٔ ، فاتًُةُ ٍ شَ ٖةسا ، ئاٖةُ ْطةٌ يةُ        
ئاُٖ ْطٌ تايبُ ت بُ غُ وٍ يُ نُ دايهبىوٌْ دَ ضُ آلتدازٍ نات ، 

                                                           

18
 (490/ 1املٛاعغ ٚاالعتباض بصنط اخلطط ٚاآلثاض ) 



 69  ------------------د  بًدعُضًًإ بُزثُزضِر 

، ئاٖةُ   ٌَ َاْطٌ زَِ جُ ب ، ُٖ زوَ ٖا غةُ وٍ ًْةىَ ٍ زَِ جةُ ب   
ْطٌ تايبُ ت بُ غُ وٍ يُ نُ ٌَ َاْطٌ غُ عبةإ ، ٖةُ زوَ ٖةا غةُ     

  وٍ ًْىَ ٍ غُ عبإ .
 شوخ  ممدوب  وخ   خوم يعد خ و  قُ دضيٌ وآلتٌ ًَطسموفتي   ُٖ ز وَٖا

: إن حثه  :  مدو  حدوبو ثر ول يعلوعيه الوو يعدفيعوبل تل وفهدَ فُ زًََت 
يعد ز عوبنخ ي    حدلوخ  مخ حدبثه    ع  هلة يع لف ء يعف طدخفنل ثحثعهم

 (  44يعكالم تخد  ني لق   عللة ثيعبباة مخ يألدك م )ص:
وَ دَ نسيَت ئاُٖ ْطةٌ   اواُْ ٍ نُ ثسضًاز شؤز يُ بازَ ياُْيُ ودآًَٖس

يةُ   ٕيُ دايهبىوُْ ناُْ ، نُ دَ َيًَري : يُ نُ ّ نةُ ع نةُ دايًَٗٓةاو   
نةُ ّ نةُ ضةًإ    غازٍ قاٖوَ دَ ضُ آلتدازَ فاشيًُ نإ بةىوٕ وَ يةُ   

 .أملعصيدئ ايًُ بىَ 
دَ فةُ   شوخ  الو  ممفوفح هددوو ي ُٖ زوَ ٖا طةُ وزَ شاْةاٍ ًَطةس    

بايكاٖط٠ اخلًفا٤ ايفاطُٕٝٛ يف  -أٟ املٛايس-إٕ أٍٚ َٔ أذسثٗا زًََت  
ايكطٕ ايطابع، فابتسعٛا غت١ َٛايس: املٛيس ايٓبٟٛ، َٚٛيس اإلَداّ عًدٞ   

١ ايعٖطا٤ ضضدٞ اهلل عٓٗدا، َٚٛيدس    ضضٞ اهلل عٓ٘، َٚٛيس ايػٝس٠ فاطُ
احلػٔ ٚاحلػني ضضٞ اهلل عُٓٗا، َٚٛيس اخلًٝف١ احلاضط . اإلبدساع يف  

 ( 251َطاض االبتساع )ص:
يُ نُ ّ نُ ع نُ ئاُٖ ْطٌ جُ ذٌْ َُ ويىودٍ دآًَٖا دَ ضةُ  واتُ : 

، دا آلتدازَ فاشيًُ نإ بىوٕ يُ قاٖوَ يُ ضُ دَ ٍ ضىازَ ٌَ نؤضةٌ  
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ُ ْطٌ يُ دايهبىوًْإ دآًَٖا ، ئاُٖ ْطٌ يةُ دايهبةىوٌْ   نُ غُ ؽ ئاٖ
، ئًُاٌَ عُ يٌ ، خاتىفاتًُُ ٍ شَ ٖسا ، ئًُاٌَ حُ  ()ثًَػُ َبُ ز 

 ضُ ٕ وحىضُ ئ و دَ ضُ آلتدازٍ نات .
ّ ضةىازَ نُ واتُ دَ زنُ وت نُ يُ نُ ّ جاز غًَعُ نإ يُ ضُ دَ ٍ 

َيتإ َىشَ ففةُ ز يةُ   دا ئُ ّ بًدعُ تُ يإ دزوضت نسدوَ و دواتس ضى
 .ضُ دَ ٍ حُ وتُ َدا تاشَ ٍ نسدوَ تُ وَ 

ثًَػةُ   : ْىضُ زاٌْ ْاًًَهُ نُ ئاُٖ ْط و جُ ذٌْ يُ دايهبىٌْثسضًاز 
ثًَػَُبُزّ خةىا  بُ ًْػاُْ ٍ خؤغُ ويطيت و زِيَصطستٔ يُ  ()َبُ ز 

()  ُو بُ زِيَىَ بسدٌْ ئُ َسو فُ زَاٌْ خىاٍ طُ وزَ دَ شأْ جا ن
ٌ ثًَػُ واياٌْ ئُ ّ ئىممُ تُ وَنى : َايًو و غافًعٌ و ئُ ظيُ بؤضواتُ 

دو حُ ضُ ٌْ بُ ضةسٍ و ضةىفًاٌْ ضةُ وزٍ و بىخةازٍ و َىضةًًِ      
يإ خؤؽ ُْ  ()ثًَػُ َبُ ز ئايا و.....ئُّ ئاُٖ ْطُ يإ ُْ طًَسِاوَ ؟ 

ثًَػُ َبُ ز ويطتىَ و زِيَصيإ يٌَ ُْ طستىَ ؟ ئايا غًَعُ فاشيًُ شْديكُ نإ 
()  ئُ واُْ ٍ نُ ئًُاٌَ ئةًدي  يإ خؤغىيطتىَ وزِيَصيإ يًَطستىَ ؟

 نُ ضو دَ زبازَ يإ دَ فُ زًََت : 

ٕ  ظْازق١، ًَرسٕٚ، فحاض فػام، نفاض، ِٖ ٕ  اإلغدالّ  َعطًدٛ  جاذدسٚ
 ؟! َعتكسٕٚ اجملٛغ١ٝ ٚملصٖب

تُ ْاُْ ت ئُ طُ ز ضىَيتإ َىشَ ففُ زيؼ يُ جطُ يُ َُ يؼ دَ َيًَري : 
ع بًَت نُ ئُ ّ جُ ذْى ئاُٖ ْطُ ٍ دآًَٖابًَةت ضةٌ يةُ وَ    نُ ّ نُ 
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ٍ  ؟ ئايا ئُ طُ ز شعُ نُ دَ طؤزِيَت  داد ثةُ   دَ ضُ آلتةدازيَهٌ نةىزد
ئُ نسيَت دايًَٗٓابًَت بُ وَ نُ شاْايإ وَ ضفًإ بُ ضانُ نسدوَ زوَ ز 

 غُ زعًًُ تٌ ثٌَ ببُ خػسيَت ؟ 
ُ عًد ئُ وَ دَ طُ يُ ًَْةت  ئايا َُ دحٌ ئًُاٌَ ئًدي نُ ضو بؤ ئُ بى ض

 نُ ئًدي نُ ضو بُ ئاُٖ ْطٌ َُ ويىود زِاشٍ بىبًَت ؟
و تُ ثًَى  نُ واتُ ئُ بًَت ئُ وَ يؼ بًًََري نُ شاْايإ بُ دَ ٖؤَيى شوزِْا

و طؤزاٌْ و ُٖ َيجُ زِنًَهُ ٍ ْةاو ئاٖةُ ْةط و جةُ ذْةٌ َةُ        َؤضًكا
ضةىْهُ يةُ نًتابةُ    ويىودَ ناٌْ ئُ بى ضُ عًدٍ ُٖ ويًَس زِاشٍ بىوٕ 

  ناًْاْدا باضًإ يٌَ نسدوَ ؟!!
ٕ  فدإشا   دَ َيًَةت : ئًدي خُ يُ نإ ًََروو ْىضٌ نىزد   صدفط  أٍٚ ندا

ٌ  يف ٚقعدس  املتحًُد١،  ايفداخط٠  ايع١ٜٓ بأْٛاع ايكباب تًو ظٜٓٛا  قبد١  ند
 ٚمل املالٖدٞ،  أصراب َٚٔ اخلٝاٍ أضباب َٔ ٚجٛم األغاْٞ، َٔ جٛم

 فٝٗدا  ضتبدٛا  ذت٢( ايكباب طبكا ) ايطبكا  تًو َٔ طبك١ ٜدتدطنددددٛا
   .جٛقّا

بةُ ٖةُ   ئُ و طىَُ شاْةُ  واتُ : نُ ضُ زَ تاٍ َاْطٌ ضُ فُ ز دَ ٖات 
يُ ْاو ٖةُ ز  و دَ زِاشيَٓدزايُ وَ  ٌ طسإ بُ ٖاَىو جؤزَ جىاْهازيُ ن

طىَُ شيَهدا تًجًَهٌ َؤضًكا و طسوثًَهةٌ طةؤزاٌْ بًَةرو طسوثًَةو بةؤ      
ْةُ بةى   قطُ ٍ خؤؽ دادَ ْسإ ، ًٖ  طىَُ شيَةو   ْىنتُ طًَسِاُْ وَ و

 نُ خاَيٌ بًَت يُ و طسوثاُْ .
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ِ  ٜبك٢ َٚا املس٠، تًو يف ايٓاؽ َعاٜـ ٚتبطٌ ُٖ ز وَ ٖا دَ َيًَت :  هلد
ِ  ٚايسٚضإ ايتفطد إال ؾػٌ يةُ و َةاوَ يةُ دا ئًػةى       : واتةُ .  عًدٝٗ

َ  جطةُ  نازيَهًإ ُْ بىو خُ َيهٌ غاز نساوَ نازٍ خُ َيهٌ تُ عتًٌ 
 يُ زِابىازدٕ .

ٔ  أخدطد  بٝدَٛني  املٛيدس  ّٜٛ قبٌ نإ فإشا  ثاغإ دَ َيًَت : ٌ  َد  اإلبد

ٔ  عٓدسٙ  َدا  جبُٝع ٚظفٗا ايٛصف عٔ ظا٥سّا نثريّا ؾ٦ّٝا ٚايػِٓ ٚايبكط  َد
 .املٝسإ إىل بٗا ٜأتٞ ذت٢ ٚاملالٖٞ، ٚاألغاْٞ ايطبٍٛ

وغةرتو   () ثًَػُ َبُ زدايهبىوٌْ ئاُٖ ْطٌ يُ واتُ : دو زِؤذ ثًَؼ 
َاْطاو َُ زِو بصًَْهٌ يُ نجاز شؤز و يُ زِاددَ بُ دَ زٍ دَ ًَٖٓايةُ دَ  
زَ وَ و بُ دَ ٖؤَيى شوزَْا و تُ ثًَى و َؤضًكا و طؤزاٌْ وتٔ بةُ زَ و  

 فىيهُ ٍ ْاو غاز دَ بسإ بؤ ضُ زبسِئ .
دئ خؤ غُ ويطت بىَ نُ ئُ ّ يُ زِاضتًا ضىَيتإ َىشَ ففُ ز ثًاويَهٌ 

ط طًَسِإ و جُ ذٕ طستٓاْةُ ٍ بةُ غةُ زعةٌ و زَِ وا شاًْةىَ ،      ئاُٖ ْ
، ضىَيتإ َىشَ ففةُ  بًَطىَإ ئُ طُ ز بًصاًْايُ ت حُ زاَُ ُْ يدَ نسد 

ز يُ ذيَس نازيطُ زٍ قطُ ناٌْ َُ اليُ نٌ ضؤيف بُ ْاوٍ غًَذ عىَةُ  
ُ بى غاَُ ئةُ  جُ ذْى ئاُٖ ْطاُْ ٍ ئُ  اّ داوَ وَ نى ئًُاٌَ ئز ئُ ّ 

 املال ذلُس بٔ عُط ايؿٝذ باملٛصٌ شيو فعٌ َٔ أٍٚ ٚنإ زًََت :فُ 

   .ٚغريٙ إضبٌ صاذب شيو يف اقتس٣ ٚب٘ املؿٗٛضٜٔ، ايصاحلني أذس
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يُ نُ ّ نُ ضًَو نُ ئاُٖ ْط و جةُ ذْةٌ طستةىَ يةُ غةازٍ      واتُ : 
نةُ ثًاوضةانًَهٌ   َىضٌَ غًَذ عىَُ زٍ نىزٍِ َىحُ ممُ دٍ َُ ال بىَ 

َ و ثاغاٍ ُٖ ويًَس و خُ َيهاٌْ تةسيؼ ضةاويإ يةُ و    بُ ْاو باْط بى
 .ئُ و نُ وتٔ  نسدوَ و غىيَين
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 غىبُٗ ٍ ثاْصَ ُٖ ّ
يُ الثُ زَِ ٍ ُٖ غتُ َدا دَ َئًَ : طُ وزَ يٌ يادٍ َُ ويىد وَ ز ئةُ  
طويَت يُ فُ زَايػيت حةُ شزَ ت نةُ بةاع يةُ طةُ وزَ يةٌ زِؤذٍ       

( واتةُ : يةُ ّ زِؤذَ    فٝ٘ خًل آزًََّت : )  جىَعُ دَ نات و دَ فُ ز
دا نُ زِؤذٍ جىَعُ يُ ئادَ ّ دزوضت نساوَ ، ئًٓجا نُ بُ ٖؤٍ ثًَػُ 
َبُ زيَو زِؤذٍ جىَعُ يُ زِؤذاٌْ تسطُ وزَ تس بًَت ئُ بةٌَ ئةُ و زِؤذَ   
نُ حُ شزَ ت تًايدا يُ دايو بىوَ ضُ ٌَْ طُ وزَ بًَت نُ طُ وزَ ٍ 

 ُ ُٖ َىو ثًَػُ َبُ زاْ
وَ آلّ : يُ ّ غىبُٗ دا خساثرت يُ ُٖ َىو ثًالُْ نةاٌْ ثًَػةىيإ ضةٌَ    
وغُ يإ يُ فُ زَىودَ نُ دَ ز ًَٖٓاوَ و ثامشاوَ ٍ فُ زَىودَ نُ يإ 
ش يُ خىيَُٓ زإ غازدوَ تُ وَ ، نُ ئُ َُ دَ قٌ فُ زَىودَ نُ يةُ :   
فٝد٘  خري ّٜٛ طًعت فٝ٘ ايؿُؼ ّٜٛ اجلُع١ فٝ٘ خًل آزّ ٚفٝ٘ أٖبط ٚ

د واتُ :  ضانرتئ زِؤذيَو نُ تٝب عًٝ٘ ٚفٝ٘ قب  ٚفٝ٘ تكّٛ ايػاع١ 
خةؤز تًايةةدا ٖةُ َيٗاتبًَةةت زِؤذٍ جىَعةةُ يةُ ، يةةُ و زِؤذَ دا ئةةادَ ّ    
دزوضت نساوَ و ُٖ زيُ و زِؤذَ دا يُ بُ ُٖ غت دا بُ شيَٓةدزاوَ بةؤ   
 ضُ ز زِوٍ شَ وٍ و يُ و زِؤذَ يػدا تُ وبُ ٍ يٌَ وَ ز طواوَ و يةُ 
و زِؤذَ دا نؤضٌ دوايٌ نسدوَ و ُٖ ز يُ و زِؤذَ يػدايُ نةُ دوًْةا   

 نؤتايٌ ثٌَ ديَت و قًاَُ ت بُ زثا دَ بًَت .
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تخوو للوق م م ثتخوو ح لوج يعولوة ثتخوو يُ زِيىايُ تًَهٌ تةسدا ٖةاتىَ : ر   
د يُ زِؤذٍ جىَعُ دا ئادَ ّ دزوضت نساوَ و ٖةُ زيةُ و    حللج مله 

تُ وَ و ُٖ ز يُ و زِؤذَ يػدا يُ بُ ُٖ غةت  زِؤذَ دا بساوَ تُ بُ ُٖ غ
 دَ ز نساوَ . 

ث تخوو او اة ي ندو  ته  ابوب موعمخ يُ فُ زَىودَ يُ نٌ تس دا ٖاتىَ ر 
واتةةُ : ٖةةُ ز يةةُ و د ث هوف توو  يعدووالة نلوشه ي  شووخط  إي حا وو   إنو   

زِؤذَ دا ناتًَهٌ تًَدايُ نُ ئُ طُ ز بُ ْدَ يُ نٌ بسِوا داز يةُ و ناتةُ   
ُ زيهٌ ْىيَر خىيَٓدٕ بًَت و دؤعا بهات بًَطىَإ خىاٍ طةُ وزَ  دا خ

 ئُ يداتٌَ . 
ئُ ّ فُ زَىوداُْ باع يُ فُ شَيى طُ وزَ يٌ زِؤذٍ جىَعُ دَ نةُ ٕ و  
بؤ ئُ وَ ْابٔ نُ بًدعُ تٌ جُ ذٌْ َُ ويىوديإ ثٌَ غُ زعٌ بهسيَت ، 

ا جةُ ذٕ  ئُ طُ ز دزوضت بىوٌْ ثًَػُ َبُ ز ئادَ ّ يُ زِؤذٍ جىَعةُ د 
ٍ يةٌَ وَ   () بًَت و جُ ذٌْ يُ دايهبىوٌْ ثًَػُ َبُ ز َىحُ ممُ د

ز بطويَت نُ واتُ ئُ بٌَ بًًََري دَ زنسدٌْ ئادَ ّ يُ بُ ُٖ غت و يةُ  
 دوًْا دَ ز ضىًْػٌ ضُ ذُْ . 
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 غىبُٗ ٍ غاشدَ ُٖ ّ 
يُ الثُ زَِ ٍ ْؤٍ ْاًًَهُ نُ دا دَ َيةًَٔ : خةىاٍ بةُ زشو بًَٓةد فةُ      

د ، واتُ : ) زِؤذَ نةاٌْ خىايةإ بةو     ٚشٓنطِٖ بأٜاّ اهللويُ تٌ ر زَى
خبُ زَ وَ ( زِؤذٍ يُ دايهبىوٌْ حُ شزَ ت يةُ زِؤذَ نةاٌْ خىايةُ ،    
ئايا ْاشأْ شؤزبُ ٍ نسدَ وَ نةاٌْ حةُ ج شيٓةدوو نسدْةُ وَ و يةاد      
نسدُْ وَ ٍ ضُ ْد زِوداويَهٌ ثوؤشٕ ؟ بؤ صيىُْ ٖاتىضؤ نسدٌْ ًَْىإ 

و َُ زِوَ ، زَِ جِ نسدٌْ غُ يتإ و قىزباٌْ نةسدٕ ، ئةُ َاْةُ     ضُ فا
ٖةةُ َةةىوٍ ضةةُ ٕ بةةُ ضةةُ زٖةةاتًَهٌ زِابةةىزدوٍ ثًَػةةُ َبةةُ زاْةةُ نةةُ 
َىضةةىَيُاْإ ٖةةُ َةةىو ضةةاَيًَو يةةادٍ دَ نةةُ ْةةُ وَ ، وَ يةةادٍ يةةُ 
دايهبىوٌْ ثًَػُ َبُ زٍ خىا يؼ يادٍ خؤيى ٖاوَ آلًُْ تٌ ئًرت بؤضةٌ  

 زاّ بًَت !!! غوى و طىَسِايٌ و حُ
وَ آلّ : بىٌْ ئُ ّ غىبُٗ يُ دَيٌ اليُ ْطساٌْ جُ ذٌْ َةُ ويةىود دا   
ًْػاُْ ٍ ُْ بىوٌْ بُ َيطُ يُ بؤ بُ ز طسيهسدٕ يُ جُ ذُْ نُ يإ ، ئُ 
َُ ُٖ ز بُ َيطُ ًُْ و بؤ وَ آلّ داُْ وَ يؼ ْابًَت ، ُٖ َىضةىَيُاًَْو  

ويىود دَ شاًَْت ، َةُ  فُ زقٌ ًَْىإ َُ ْاضًهٌ حُ ج و ئاُٖ ْطٌ َُ 
ْاضًهٌ حُ ج يُ اليُ ٕ خىاٍ طُ وزَ وَ داَُ شزاوَ و ئةُ َةسو فةُ    
زَاٌْ خىاو زَِ ضىَيٌ خىايُ ، بُ آلّ ئاُٖ ْطٌ َُ ويةىود يةُ اليةُ ٕ    
غًَعُ شيٓديكُ ناُْ وَ داَُ شزاوَ و غىئَ نُ وتين ُٖ واٍ ْةُ فطةُ ،   
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ئةُ َةُ يةُ     ناّ عُ قًٌَ ضةُ يةًِ ئةُ ّ دواْةُ ئةُ نةات بةُ يةُ ى ؟        
ناتًَهًػدايُ نُ دئ ناٌََ بىَ و ثًَىيطيت بُ يٌَ شياد نسدٕ و يٌَ نةُ  

 ّ نسدٕ ًُْ .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78  ------------------د  بًدعُضًًإ بُزثُزضِر 

 غىبُٗ ٍ حُ ظدَ ُٖ ّ
يُ نؤتايٌ الثُ زَِ ٍ حُ وتُ َدا دَ َئًَ : بًَطىَإ يادٍ َُ ويىود يُ 
و  نًَهُ يُ ًْػاُْ ناٌْ خؤغٌ و غادٍ بُ ٖاتُٓ دوًْاٍ حُ شزَ تُ وَ

بُ ٖؤٍ ئُ ّ خؤغٌ و غاديُ وَ بىو نُ بًَباوَ زِاًْؼ ضىديإ ثٌَ طةُ  
بةُ   145ٍ  9يػت ُٖ وَ نى ئًُاٌَ ئًدي حُ جُ ز يُ فتذ ايبازٍ ب

َيطُ ٍ يُ ضُ ز ًَٖٓاوَ تُ وَ ، نُ دَ فُ زًََت : ضىُٖ يًٌ دَ َيًَةت  
َ فُ زًََت : ناتٌَ نُ ئُ بىويُ ُٖ ب املطًب ز: عُ بباضٌ نىزٍِ عبد

َسد دواٍ ضاَيًَو يُ خُ وَا بًًِٓ يُ حاَيًَهٌ خساثةا بةىو ، وتةٌ يةُ     
دواٍ ئًَىَ ُْ حُ ضاوَُ تُ وَ و ثػىيُ نِ ُْ داوَ تةُ ْٗةا ئةُ وَ ْةُ     
بًَت نُ ُٖ َىو زِؤذيَهٌ دوغُ ممُ ضصاّ يُ ضُ ز ضىوى دَ نسيَةت ،  
حُ شزَ تٌ عُ بباع دَ فُ زًََت : ئُ و ضصا ضىوى بىوُْ ٍ بُ ٖةؤٍ  

بىوَ نُ ناتًَو حُ شزَ ت يُ زِؤذٍ دووغُ ممُ دا يُ دايةو دَ   ئُ وَ
بًَت ضىَ يبُ ٍ نؤيًةُ ٍ ئةُ بىويةُ ٖةُ ب َةردَ ئةُ دات بةُ يةُ         

 دايهبىوٌْ ، ئُ ويؼ ئاشادٍ دَ نات . 
وَ آلّ : بؤزِوْبىُْ وَ ٍ بابُ تُ نُ و دَ ضهُ وتين زِاضةيت و ثىضةُ ٍَ   

ُ بُ تُ واوٍ بًَٗةٓري نةُ   نسدُْ وَ ٍ غىبُٗ نُ ثًَىيطتُ فُ زَىودَ ن
٠َُٚ :   يُ زِاضتًدا دوو فُ زَىودَ يُ : فُ زَىودَ ٍ يُ نُ ّ :  ٍَ ُعدِط َقدا
   ٖٞ َٗا ، َفَأِضَضدَعِت ايٖٓٔبد َٕٗب َأِعَتَك ِٛال٠ْ أَلٔبٞ َي ََ َِٜب١ُ  َٛ صد٢ً اهلل عًٝد٘    -َُٚث
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٘ٔ ٔبَؿطِّ ٔذَٝب١ٕ -ٚغًِ  ًٔ ِٖ ُٙ َبِعُ  َأ َٕٗب َضآ ََاَ  َأُبٛ َي ُٖا  ًَ ََداَشا   َف  : ُ٘ ٍَ َي َفَكا
 ٔٙ َٖٔص َِٝط َأِّْٞ ُغٔكُٝت ٔفٞ  ِِ َخِٝطّا ، َغ ِِ َأِيَل َبِعَسُن َٕٗب : َي ٍَ َأُبٛ َي َئكَٝت ؟ َقا

َِٜب١َ. َٛ  ٔبَعَتاَقٔتٞ ُث
واتُ : عىزِوَ دَ َيًَت : ضىَ يبُ نؤيًُ ٍ ئُ بىويةُ ٖةُ ب بةىو نةُ     

و نةُ ئةُ بىويةُ    ئاشادٍ نسد ، ئُ ويؼ غوٍ بُ ثًَػُ َبُ ز دا ، ناتًَ
ُٖ ب َسد يُ نًَو يُ خصَُ ناٌْ يُ خساثرتئ حاَيدا يُ خُ ودا دييت 
، ثًٌَ وت : ضًت بُ ضُ ز ٖاتىَ ؟ ئُ بىويُ ٖةُ ب وتةٌ : يةُ دواٍ    
جًا بىوُْ وَ يُ ئًَىَ ) َسدٕ ( تىغٌ خًَس ُْ بىوّ جطُ يُ وَ ٍ نةُ  

يتَ ، ئًػازَ تٌ بُ ٖؤٍ ئاشاد نسدٌْ ضىَ يبُ وَ ئا يًَسَ وَ ئاوّ دَ دزيَ
 بُ ثُ  ُ ٍ نسد .

ٚشنط ايػًٗٝٞ إٔ ايعباؽ قاٍ : ملا َا  أبدٛ  فُ زَىودَ ٍ دوُٖ ّ :  
هلب ضأٜت٘ يف َٓاَٞ بعس ذٍٛ يف ؾط ذاٍ فكاٍ : َا يكٝت بعسنِ ضاذ١ 
اال إٔ ايعصاب خيفف ع  نٌ ّٜٛ اثٓني قاٍ : ٚشيو إٔ ايٓا ص٢ً اهلل 

ْدت ثٜٛبد١ بؿدط  أبدا هلدب مبٛيدسٙ       عًٝ٘ ٚ غًِ ٚيس ّٜٛ اإلثٓني ٚنا
واتُ : ضىُٖ يًٌ باضٌ يُ وَ نسدوَ نُ عُ بباع دَ َيًَت :   فاعتكٗا 

ناتًَو نُ ئُ بىو يُ ُٖ ب َسد ثاؽ ضاَيًَو يُ خُ ودا ديةتِ نةُ يةُ    
خساثرتئ حاَيدا بىو ، ثًٌَ ومت : ثاؽ ئًَىَ ئًطساحُ مت ُْ نسدوَ تُ ْٗا 

ؤذاٌْ دووغُ ممُ ضصاّ يُ ضُ ز ضةىوى  ئُ وَ ْدَ ُْ بًَت نُ ُٖ َىو زِ
دَ نسيَت ، عُ بباع دَ َيًَت : يُ بُ ز ئُ وَ بىو نُ ثًَػُ َبُ زٍ خىا 
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يُ زِؤذٍ دووغُ ممُ يُ دايو بىو ، ضىَ يبُ َىذدَ ٍ يُ دايهبىٌْ ئةُ  
 وٍ بُ ئُ بىويُ ُٖ ب دا ، ئُ ويؼ ئاشادٍ نسد .

ُ زَىوداْةُ : ضةُ زَ تةا    جا ئًَطتُ با بًًَُٓ ضُ ز زِوْهدُْ وَ ٍ ئُ ّ فة 
ثًَىيطتُ بًًََري ئُ َُ دزؤ و ئًفتوِايُ بُ دَ ّ ئًُاٌَ ئًدي حُ جةُ زَ وَ  
نُ وا يإ ثًػاٌْ خىيَُٓ زإ دا نُ ئًُاٌَ ئًدي حُ جةُ ز بةُ َيطةُ ٍ    
بُ زِيىايُ تُ نُ ٍ ضى ُٖ يًٌ ًَٖٓابًَتُ وَ بؤ زَِ وا بىٌْ ئاُٖ ْطٌ َةُ  

دا ئُ و بابُ ٍ نُ ئُ ّ فُ زَةىودَ ٍ  ويىود ، ضىْهُ يُ فتذ ايبازٍ 
َ ، واتُ : ) بةابٌ باضةهسدٌْ بابةُ تةٌ     ) ضضاع ( تًادا باضهساوَ بابٌ 

غودإ بُ َٓداٍَ ( ، ثًَىيطتُ ئُ وَ يؼ ئاغهسا بهُ ئ نُ ئًُاٌَ ئًدي 
حُ جُ ز ُْ ى ُٖ ز بُ َيطُ بُ فُ زَىودَ نُ ْآًًََٖتةُ وَ بةُ َيهةى بةُ     

د َ شاًَْت ، بةُ آلّ بةُ داخةُ وَ ْىضةُ زإ     ( ٍ  ضعٝف الواش واتُ )
يًَسَ يػدا خًاُْ تًإ بُ خىيَُٓ زإ نسدوَ و قطُ نُ ٍ ئًُةاٌَ ئةًدي   

 حُ جُ زيإ غازدوَ تُ وَ نُ دَ فُ زًََت :  
ٚيف احلسٜث زالي١ ع٢ً إٔ ايهافط قس ٜٓفع٘ ايعُدٌ ايصدايف يف اآلخدط٠    

إىل َا عًُٛا َٔ عُدٌ  يهٓ٘ رلايف يعاٖط ايكطإٓ قاٍ اهلل تعاىل ٚقسَٓا 
فحعًٓاٙ ٖبا٤ َٓثٛضا ٚأجٝب أٚال بإ اخل  َطغٌ أضغً٘ عط٠ٚ ٚمل ٜصنط 
َٔ ذسث٘ ب٘ ٚع٢ً تكسٜط إٔ ٜهٕٛ َٛصٛال فايصٟ يف اخل  ضؤٜدا َٓداّ   
فال ذح١ فٝ٘ ٚيعٌ ايصٟ ضآٖا مل ٜهٔ إش شاى أغًِ بعس فدال حيدتخ بد٘    

ل بدايٓا صد٢ً اهلل   ٚثاْٝا ع٢ً تكسٜط ايكبٍٛ فٝرتٌُ إٔ ٜهٕٛ َا ٜتعًد 
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عًٝ٘ ٚ غًِ رلصٛصا َٔ شيو بسيٌٝ قص١ أبٞ طايب نُدا تكدسّ أْد٘    
 خفف عٓ٘ فٓكٌ َٔ ايػُطا  إىل ايطرطاح .

ئُ ّ فُ زَىودَ دَ اليُ ت ئُ نات يُ ضُ ز ئُ وَ ٍ نُ نةسدَ وَ ٍ  
ضانٌ نافس يُ زِؤذٍ قًاَُ تدا قاشا ٌ ثٌَ دَ طُ يُ ًَْت بُ آلّ ئُ َةُ  

اٖوٍ قىزِئاُْ نُ خىاٍ طُ وزَ دَ فةُ زًََةت : ر يةُ    ثًَطُ واُْ ٍ ش
زِؤذٍ قًاَُ تدا ُٖ َىو نسدَ وَ ٍ نافسَ نإ ديَٓري و دَ يهُ يُٓ تةُ  
ثى تؤشٍ بآلو نساوَ د ، جىابٌ ئُ ّ فُ زَىودَ ئُ َُ يُ : يُ نةُ ّ :  
ئُ ّ حُ ديطُ  َىزِضُ يُ ) ثًُ يًَو يُ ثًُ ناٌْ حُ ديطٌ شَ عًفُ ( 

بىوُْ نُ ٍ يُ وَ دايُ نُ عىزِوَ باع يُ وَ ْانةات نةُ   ، َىزِضُ ٍ 
نٌَ بؤٍ طًَسِاوَ تُ وَ ، بُ آلّ تُ ْاُْ ت ئُ طُ ز بًػةًًََري َىزِضةُ ٍ   
ًُْ و َُ وؾىَيُ ، ياٌْ ) واٍ دابًَٓري نُ ضُ ُْ دٍ فُ زَىودَ نةُ وَ  
ضٌَ بًَت و ثطسِاوٍ تًا ُْ بًَت ( ًَٖػتا ئُ ّ فُ زَىودَ ُٖ ز بؤ ئةُ وَ  

ابًَت بهسيَت بُ بُ َيطُ يُ بُ ز ئُ وَ ٍ نُ ئُ وَ ٍ يُ ّ حةُ ديطةُ   ْ
دا باضهساوَ خُ و ديتُٓ و خُ ويؼ ْانسيَت بُ بُ َيطُ ، بُ تايبُ ت ئُ 
وَ ٍ نُ خُ وَ نُ ٍ ديىَ يُ و ناتُ دا ًَٖػتا َىضىَيُإ ْةُ بةىَ ،   

ت ئُ طةُ  نُ واتُ ُٖ ز بؤ بُ َيطُ ًَٖٓاُْ وَ ْابًَت ، دووُٖ ّ : تُ ْاُْ 
ز بُ َيطُ ًَٖٓاُْ وَ بُ ّ حُ ديطُ يؼ قُ بىوٍَ بهُ ئ ئُ نسيَت بًَةًَري  
ئُ ّ قاشاْج طُ ياْدُْ بُ ئُ بى يُ ُٖ ب يُ نًَهُ يُ تايبُ شيُ ْديُ ناٌْ 
ثًَػُ َبُ زَ بُ بُ َيطُ ٍ ضىوى بىوٌْ ضصا يُ ضُ ز ئُ بىو تايًب نةُ  
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  ٔ غةىيَُٓ وَ بةُ زَ و    ُٖ ز وَ نى ثًَػرت بامسإ نسد يُ ضُ خةت تةسي
 ضىوى تسئ غىئَ طىيَصزايُ وَ .

بُ طًَسِاُْ وَ ٍ فُ زَايػُ نةُ ٍ ئًُةاٌَ ئةًدي حةُ جةُ ز شؤز غةت       
ئاغهسابىو بُ آلّ با بصاْري ئُ و نُ ضُ ٍ نُ ئًُاٌَ ئًدي حُ جُ ز فةُ  

 زَىودَ نُ ٍ يٌَ دَ طًَسِيَتُ وَ نًًَُ و خؤٍ ضٌ ئُ َيًَت ؟ 
ضِ عبدايسظئ بٔ عبداهلل بةٔ أظيةد ايطةًًٌٗ    ضىُٖ يًٌ واتُ أبى ايكا

  األْدف  ه (  يُ نتًَبُ نُ ٍ خؤٍ نُ ْاوٍ : ) ايسو 581َتىيف ) 
 ه ( َ دَ فُ زًََت :    1421يف ؾطح ايػري٠ ألبٔ ٖؿاّ . طبع١ األٚيٞ 

ٚيف صرٝس ايبداضٟ إٔ بع  أًٖ٘ ضآٙ يف املٓاّ يف ؾط ذٝب١ ، فكداٍ    
كٝت يف َثٌ ٖصٙ بعتكدٞ ثٜٛبد١ ، ٚيف   َا يكٝت بعسنِ ضاذ١ غري أْٞ غ

غري ايبداضٟ إٔ ايصٟ ضآٙ َٔ أًٖ٘ ٖٛ أخٛٙ ايعباؽ قاٍ َهثت ذٛال 
بعس َٛ  أبٞ هلب ال  أضاٙ يف ّْٛ ثِ ضأٜت٘ يف ؾط ذاٍ فكاٍ َا يكٝت 
بعسنِ ضاذ١ إال إٔ ايعصاب خيفف ع  نٌ ّٜٛ اثٓني ٚشيو إٔ ضغٍٛ 

 ٚناْت ثٜٛب١ قس بؿطت٘ مبٛيسٙ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚيس ّٜٛ االثٓني
فكايت ي٘ أؾعط  إٔ آ١َٓ ٚيس  غالَدا ألخٝدو عبدس اهلل؟ فكدٌ هلدا:      

 اشٖا، فأْت ذط٠ فٓفع٘ شيو .
واتُ : يُ ضُ حًخٌ بىخازٍ دا ٖاتىَ نُ يُ نًَو يُ خصَُ نةاٌْ ئةُ   
وٍ يُ خُ ودا يُ حاَيُ تًَهٌ خساثدا ديت ، ثًٌَ وت دواٍ جًا بىوُْ 

ئًطساحُ مت ُْ نسدوَ جطُ يُ وَ ٍ نُ بةُ ٖةؤٍ ئةاشاد    وَ ّ يُ ئًَىَ 
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نسدٌْ ضىَ يبُ وَ يُ غىيًََٓهٌ وَ ى ئا ئُ َُ وَ ئاوّ دَ دزيَةيتَ ، بةُ   
آلّ يُ غُ يسٍ بىخازٍ دا ٖاتىَ نُ ئُ و نُ ضُ ٍ خُ وَ نُ ٍ ثًَىَ 
ديىَ عُ بباضٌ بساٍ بىَ ، عُ بباع وتىيةُ تةٌ : ضةاَيًَو يةُ َسدْةٌ      

دا ُْ َدٍ ، ثاؽ ضاَيُ نةُ يةُ خةُ ودا ديةتِ يةُ       طىشَ زا يُ خُ وّ
خساثرتئ حاَيدا بىو ، ثًٌَ ومت ثاؽ جًا بىوُْ وَ ّ يُ ئًَىَ ئًطساحُ مت 
ُْ نسدوَ جطُ يُ وَ ٍ نُ زِؤذاٌْ دووغُ ممُ ضصاّ يُ ضُ ز ضةىوى  
دَ نسيَت ، ئُ َُ يؼ يُ بُ ز ئُ وَ بىَ نُ ثًَػةُ َبةُ زٍ خةىا زِؤذٍ    

ىو ضىَ يبُ َىذدَ ٍ يُ دايهبىوْةُ نةُ ٍ ثًَةداو    دووغُ ممُ يُ دايهب
وتٌ : دَ شاًْت ئآًَُ ٍ بساذْت نىزٍِ بىَ ؟ ئُ بىو يُ ُٖ بًؼ وتٌ 

 : بسِؤ تؤ ئاشاديت .
ئُ وَ ٍ نُ جًَطاٍ ضُ زَ  ُ ئُ وَ يُ ئُ ّ زِيىايُ تُ ًٖ  ثًَةىَ ْديةُ   

يًًُ وَ نٌ بُ ئًُاٌَ ئًدي حُ جُ زَ وَ ًُْ ، بُ َيهى تُ ْٗا يُ ضى ُٖ 
طًَسِاو يُ تُ وَ و ضىُٖ يًًؼ ضُ ُْ دَ نُ ٍ ْاشاًَْةت ، بةُ َيهةى دَ    
َيًَت يُ غُ يسٍ بىخازٍ دا ٖاتىَ ، ئُ َُ يُ ناتًهدا يُ نُ يةُ ٖةً    
نتًَبًَهٌ حُ ديطٌ دا ُْ ٖاتىَ و ُْ ْٗا نتًَبًَو نُ تًايدا ٖاتىَ نتًَبةُ  

ًةُ بةُ َيهةى غةُ     نُ ٍ ضىُٖ يًًُ ، ئُ و نتًَبُ يؼ نتًَيب حُ ديطٌ ْ
زحٌ نتًَبًَهٌ ًََروويًُ ، نُ واتُ ئُ ّ زِيىايُ تُ ) دلٗةىٍ اسضةٓاد ( َ   
واتُ ضُ ُْ دٍ ُْ ْاضساوَ و زِيىايُ تٌ بٌَ ضُ ُْ ديؼ الٍ ٖةً  شاْةا   

 يُ نٌ فُ زَىودَ ْاع وَ ز ْاطويَت .
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قطُ ٍ ئاخسَإ ئُ وَ يُ نُ : ُٖ زوَ نى ئًُاٌَ ئًدي حةُ جةُ ز فةُ    
زِيىايُ تُ طًَسِاُْ وَ ٍ خُ ويَهُ و خُ ويؼ حىنٌُ غةُ   زَىوٍ ئُ ّ

زعٌ ثٌَ داْاَُ شزيَت ، بُ تايبُ ت ئُ طُ ز خُ وَ نةُ نةافس ديبةًَيت ،    
عُ بباع فُ زَىوٍ : ) ضاَيًَو بىو نُ ئُ بىو يُ ُٖ ب َسدبةىو ( ئةُ   
بىو يُ ُٖ ب يُ غُ زٍِ بُ دز دا نىذزا  نُ واتُ خُ وَ نةُ ضةاَيًَو   

بُ دز بىوَ و ئًُاٌَ عُ ببةاع شؤز دواٍ ئةُوَ ئًُةاٌْ     دواٍ غُ زٍِ
 ًَٖٓاوَ .
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 وتٍُ شاْايإ يُ ضُزبابُتٌ جُذٌْ َُويىود
 اج زَِ ظيُ تٌ خىاٍ يٌَ بًَت دَ فُ زًََت : احل ىئًُاٌَ ئًبٓ -1

َٚٔ مج١ً َا أذسثٛٙ َدٔ ايبدسع، َدع اعتكدازِٖ إٔ شيدو َدٔ أند         
ٜفعًْٛ٘ يف ؾٗط ضبٝع األٍٚ َٔ املٛيس ٚقس ايعبازا  ٚأظٗط ايؿعا٥ط َا 

 .   19اذت٣ٛ ع٢ً بسع ٚذلطَا  مج١ً

يُ و بًدعُ تاُْ ٍ نُ دايإ ًَٖٓاوَ و بُ يُ نًَو يُ طُ وزَ واتُ : 
تسئ عًبادَ ت و ئاغهسا تسئ ُْ زييت ئايًين دَ شأْ ئُ وَ يُ نُ يُ 

ُ َبُ ز ثًَػدا ئاُٖ ْطٌ جُ ذٌْ يُ دايهبىوٌْ َاْطٌ زبًع االوٍ 
() نؤ َُ َيًَو بًدعُ تى  ئُ ّ ئاُٖ ْط وجُ ذْاُْ يؼدَ طًَسِٕ و

 نازٍ حُ زاٌَ يُ خؤٍ طستىَ .

ي١ًٝ املٛيس مل ٜهٔ   دةفةرمووَيت :احملطاض غًَذ أبى عبداهلل ذلُد  -2
ايػًف ايصايف جيتُعٕٛ فٝٗا يًعباز٠ ٚال ٜفعًٕٛ فٝٗا ظٜاز٠ ع٢ً غا٥ط 

 20عِ إال بايٛج٘ ايصٟ ؾطع ب٘ تععُٝ٘.يٝايٞ ايػ١ٓ؛ ألٕ ايٓا ال ٜع
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 بؤ دا y واتُ : ثًَػًُٓ ضانُ نإ يُ غُ وٍ يُ دايهبىوٌْ ثًَػُ َبُ ز
 وَ غُ يُ شياتس نسدازيَهٌ ًٖ  و وَ تُ بىوُْ ُْ نؤ نسدٕ ت عًبادَ
 و بُ ْاطويَت () ثًَػُ َبُ ز يُ زِيَص ضىْهُ نسدوَ ُْ تسيإ ناٌْ
 . ثًَداوَ زِيٌَ زع غُ نُ بًَت ُْ غًَىَ

ت ره ن  ْاضساو بُ ئًُاٌَ شخ  ت ج يعبنخ ادل  خ ال  يعل د   -3
ال أعًِ هلصا املٛيس أصاّل يف نتاب ٚال غ١ٓ،  :دَ فُ زًََت هددو ي  

ٚال ٜٓكٌ عًُ٘ عٔ أذس َٔ عًُا٤ األ١َ، ايصٜٔ ِٖ ايكس٠ٚ يف ايسٜٔ، 
ؾ٠ٛٗ املتُػهٕٛ بآثاض املتكسَني، بٌ ٖٛ بسع١ أذسثٗا ايبطايٕٛ، ٚ

ئُ ّ جُ ذٌْ َُ ويىودَ زِيػُ ٍ واتُ : . 21ْفؼ اعت٢ٓ بٗا األنايٕٛ
و ضىُْٓ تدا ًُْ ويُ ًٖطهاّ يُ شاْاياٌْ ئُ ّ ئىممُ تُ وَ  يُ قىزِئإ

ثًَػُ وا بىوٕ  ُْ طًَسِزِاوَ تُ وَ نُ نسدبًَتًإ ، ئُ و شاْاياُْ ٍ نُ
، بُ َيهىئُ يُ ديٓدا و غىئَ نُ وتىٍ وتُ ٍ شاْاياٌْ  ثًَػري بىوٕ 

ّ جُ ذُْ بًدعُ تًَهُ نُ باتٌَ ثًػُ نإ دايإ ًَٖٓاوَ وُٖ واو ئازَ 
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شويُ نٌ ُْ فطاًُْ نُ ئُ واُْ ٍ وا خُ زيهٌ ضو تًَس نسدٕ بىوٕ 
 بايُ خًإ ثًَداوَ .

أٟ عٌُ -ال ْعًِ شيو  ئًُاَِ ئُبى شوزعُ دَفُزَىويَت : -4
بُ زٍ واَإ ثٌَ ُْ  خُواتُ: 22ٚيٛ بإطعاّ ايطعاّ عٔ ايػًف -املٛيس

طُ يػتىَ نُ ثًَػًُٓ نإ جُ ذٌْ َُ ويىود يإ طًَسِابًَت تُ ْاُْ ت 
 ؼ بًَت .هًبُ ْإ بُ فُ قو داًَْ

ٚأَا اختاش َٛغِ  دَ فُ زًََت :شخ  يإلاالم ي خ تخدخة هددو ي   -5
غري املٛاغِ ايؿطع١ٝ، نبع  يٝايٞ ؾٗط ضبٝع األٍٚ اييت ٜكاٍ: إْٗا 

س، أٚ بع  يٝايٞ ضجب، أٚ ثأَ عؿط َٔ شٟ احلح١، ٚأٍٚ ي١ًٝ املٛي
مجع١ َٔ ضجب، أٚ ثأَ ؾٛاٍ ايصٟ ٜػُٝ٘ اجلٗاٍ عٝس األبطاض، فإْٗا 

 . 23َٔ ايبسع اييت مل ٜػتربٗا ايػًف، ٚمل ٜفعًٗا
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جطُ يُ دابى ُْ زيتُ غُ زعًُ نإ ، بُ زِيَىَ بسدٌْ ُٖ : واتُ
: ئاُٖ ْطٌ ُٖ ْديَو يُ غُ  وَ نىَىودابى ُْ زيتًَهٌ بُ ْاو ئايري 
غُ وٍ يُ جُ ذٌْ نُ ثًٌَ ئُ وتسيَت وَ ناٌْ َاْطٌ زبًع االوٍ 

دايهبىوٕ ، يإ ئاُٖ ْطٌ بسِيَو يُ غُ واٌْ َاْطٌ زَِ جُ ب يإ 
َاْطٌ ٍ ُٖ ذدَ ٍ َاْطٌ شٍ احلًججُ و يُ نُ ّ غُ وٍ جىَعُ 

ٕ ثًٌَ غُ وٍ ُٖ غيت َاْطٌ غُ وواٍ نُ ُْ فاَُ نازَِ جُ ب يإ 
و  ئُ َاُْ ُٖ َىويإ يُ و بًدعُتئُ َئًَ جُ ذٌْ ضانإ ، 

 دآًَٖساواُْ ٕ نُ ثًَػًُٓ نإ ثًًَإ خؤؽ ُْ بىَ و ُْ ياْهسدوَ .

فايصٜٔ ٜتدصٕٚ  :دَ فُ زًََت  شخ  ددف  يعيفنولي هددو ي  -6
املٛيس عٝسّا يٝػٛا َٔ ايصٜٔ تطج٢ هلِ املثٛب١ ع٢ً ٖصٙ ايبسع١، ٚإمنا 

َٔ ايصٜٔ ختؿ٢ عًِٝٗ ايعكٛب١ ع٢ً رلايفتِٗ يألَط ايصٟ نإ ِٖ 
ئُ و نُ ضاُْ ٍ نُ زِؤذٍ يُ . 24عًٝ٘ ضغٍٛ اهلل ٚأصراب٘ 

بؤ بُ زِيَىَ بسدٌْ ، دَ نُ ٕ بُ جُ ذٕ () ثًَػُ َبُ زدايهبىوٌْ 
بُ َيهى تسضٌ ئُ ّ بًدعُ تُ ئاواتٌ دَ ضهُ وتين خًَسيإ بؤ ْانسيَت 

زٍ ضصا بدزئَ ضىْهُ ئُ وإ ثًَطُ واُْ ٍ ئُ ئُ وَ ُٖ يُ نُ يُ ضُ 
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وٖاوَ آلٌْ يُ  () ثًَػُ َبُ زو زِيَطُ و بُ زْاَُ يإ نسدوَ نُ  
 .ضُ ز بىوٕ

فاملكُٕٝٛ يتًدو   :دَ فُ زًََت ابب ي   خ ددخب هددوو ي  غًذ  -7
احلفال  ٚإٕ قصسٚا بٗا تععُٝ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغدًِ فٗدِ رلدايفٕٛ    

شيو، إش يٝؼ َٔ تععُٝ٘ إٔ تبتسع يف زٜٓد٘ بعٜداز٠   هلسٜ٘، رلط٦ٕٛ يف 
أٚ ْكص أٚ تػٝري أٚ تبسٌٜ، ٚذػٔ ايٓٝد١ ٚصدر١ ايكصدس ال ٜبٝردإ     

ئُ و نُ ضاُْ ٍ ئةُ ّ ئاٖةُ ْطاْةُ دَ طًَةسِٕ     .   25االبتساع يف ايسٜٔ
يإ نسدوَ و بةُ ٖةُ   () ثًَػُ َبُ زثًَطُ واُْ ٍ زِيَطُ و زَِ وغٌ 
ثًَػُ َبةُ ز  بُ ضتًػًإ زِيَص طستٔ يُ  َيُ دا ضىوٕ ُٖ زضُ ْدَ نُ َُ

()  ُثًَػُ َبُ ز زِيَص طستٔ يُ بًَت ، ضىْه()    ُنةُ  ئةُ وَ ًْة
دآًَٖإ يُ ديُٓ نُ يدا بهُ يت بُ يٌَ شيةاد نةسدٕ يةإ يةٌَ نةُ ّ      
نسدٕ يإ طؤزِئ ، َُ بُ ضت ضةانٌ و ًًْةُ ت ثةانًؼ ْاتىاًَْةت     

 دآًَٖإ يُ ديٓدا زَِ وا بهات .
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دَ فُ زًََةت  خلي هددوو ي  شابب يعلالم لضل يع  شخ  ممدب -8 
فاختاش َٛيسٙ َٛمسّا ٚاالذتفاٍ ب٘ بسع١ َٓهط٠، ٚضالي١ مل ٜطز بٗدا   :

ؾطع ٚال عكٌ، ٚيٛ نإ يف ٖصا خري نٝف ٜػفٌ عٓ٘ أبٛ بهط ٚعُط 
ٚعثُددإ ٚعًددٞ ٚغددا٥ط ايصددراب١ ٚايتددابعٕٛ ٚتددابعِٖٛ ٚاأل٥ُدد١    

 ثًَػةُ َبةُ ز  يةُ دايهبةىوٌْ   ٌ بُ زِيَىَ بسدٌْ ئاُٖ ْطة  .26ٚأتباعِٗ

()     َوَ نى دابى ُْ زيتًَهٌ ئايًين و جُ ذٕ طستٔ بةُ و بةؤ ْةُ و
دآًٖساويَهٌ خساثُ وطىَسِاًُٖ نُ ُْ غُ زع قُ بىوَيٌ دَ نةاتى ْةُ   
عُ قٌَ ، ئُ طُ ز خًَسيَو يُ ّ نازَ دا ٖةُ بىايةُ ت ضةؤٕ ئةُ بىبةُ      

ٔ نُ وتىاًْإ نسو عىَُ زو عىمساْى عُ يٌ و باقٌ ٖاوَ آلٕ و غىيَ
 و ثًَػُ وايإ و غىئَ نُ و تىاٌْ ئُ واًْؼ يًٌَ بٌَ ئاطا دَ بىوٕ ؟

ٖصٙ املٛايس  :دَ فُ زًََت  شخ  ممدب هشخب هض  هددو ي  -9
بسع١ بال ْعاع، ٚأٍٚ َٔ ابتسع االجتُاع يكطا٠٤ قص١ املٛيس أذس 

ئُ ّ ئاُٖ ْطٌ يُ  بُ بٌَ ْانؤنٌ واتُ :.27ًَٛى ايؿطانػ١ مبصط
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27
 (111/ 17املٓاض ) 



 91  ------------------د  بًدعُضًًإ بُزثُزضِر 

دايهبىوْاُْ دآًَٖساوٕ ، وَ يُ نُ ّ نُ ع نُ نؤ بىُْ وَ بؤ 
ثاغاناٌْ  خىيَٓدُْ وَ ٍ داضتاٌْ يُ دايهبىوٌْ دآًَٖا  يُ نًَو يُ

 ًَطس بى.

سلدٔ   :دَ فةُ زًََةت    حعبو ن  هددوو ي ذلُةد ْاؾةسايدئ    غًذ -10
، يٝؼ فكط  ٚإٜاِٖ دلُعٕٛ ع٢ً إٔ ٖصا االذتفاٍ أَط ذازث مل ٜهٔ

، َٚٔ  ، بٌ ٚال يف عٗس ايكطٕٚ ايثالث١ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف عٗسٙ
ٞ    ٜايبس  إال ٗٞ إٔ ايٓا يف ذٝات٘ مل ٜهٔ يٝرتفٌ بدٛالز٠ إْػدإ َدا ٖد

 ططٜك١ ْصطا١ْٝ َػٝر١ٝ ال ٜعطف٘ اإلغالّ َطًكّا يف ايكدطٕٚ املدصنٛض٠  
ئًَُُ واليُ ْطساٌْ ئاُٖ ْطٌ َُ ويىود يُ وَ دا يُ ندَْطري نةُ   .28

ْط و جُ ذٕ طستٓاُْ دآًَٖساوٕ وُْ ى ُٖ ز يُ ضُ زدَ ٌَ  ئُ ّ ئاُٖ
بُ َيهى يُ ضٌَ ضُ دَ ٍ ضُ زَ تةاٍ ئًطةالًَؼ دا   () ثًَػُ َبُ ز

يُ ذياٌْ خؤيةدا ئاٖةُ    ()ثًَػَُبُزّ خىا ُْ بىَ و ئاغهسايػُ نُ 
ْطٌ بؤ يُ دايهبىٌْ نُ ع ُْ طًَسِاوَ و غتًَو ًُْ جطُ يُ زِيَىغىيَين 

   ين ئًطالّ ئاطاٍ يُ غيت واًُْ .طاوزَ نإ نُ ئايً
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 .ٔ ؾطٜط بسع١ املٛيسَ 



 92  ------------------د  بًدعُضًًإ بُزثُزضِر 

إٕ عٌُ  :دَ فُ زًََت  ممدب  خ ابب يعل خف هددو ي غًذ  -11
واتُ : بُ زِاضيت نُ . 29املٛيس َٔ ايبسع املٓهطا  ٚاألعُاٍ املٓهطا 

ئاُٖ ْطٌ َُ ويىود يُ دآًَٖساوَ خساثُ ناْى نازَ ْا ثُ ضُ ْدَ ناُْ 
. 

ال ؾو إٔ  :دَ فُ زًََت  شخ  ممدب  خ إ ليهخم هددو ي  -22
االذتفاٍ مبٛيس ايٓا ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ ايبسع احملسث١ بعس إٔ 
اْتؿط اجلٌٗ يف ايعامل اإلغالَٞ، ٚصاض يًتطًٌٝ ٚاإلضالٍ ٚايِٖٛ 
ٚاإلٜٗاّ دلاٍ عُٝت فٝ٘ ايبصا٥ط، ٚقٟٛ فٝ٘ غًطإ ايتكًٝس األع٢ُ ، 

عًٝ٘ ايسيٌٝ ع٢ً ٚأصبس ايٓاؽ يف ايػايب ال ٜطجعٕٛ إىل َا قاّ 
َؿطٚعٝت٘ ، ٚإمنا ٜطجعٕٛ إىل َا قاي٘ فالٕ ٚاضتطاٙ فالٕ ، فًِ ٜهٔ 
هلصٙ ايبسع١ املٓهط٠ أثط ٜصنط يس٣ أصراب ضغٍٛ اهلل، ٚال يس٣ 
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طىَإ يُ وَ دا ًُْ نُ ئاُٖ ْط طًَسِإ بؤ يُ  . 30ايتابعني ٚتابعِٝٗ
ؽ ئُ وَ يُ تاشَ دآًَٖساوَ نا ْٔ ، ثا () ثًَػُ َبُ زدايهبىوٌْ 

ٍ نُ ُْ شاْري يُ جًٗاٌْ ئًطالَدا بآلو بىَ وَ و َُ جايًَهٌ وا 
بؤطىَسِايٌ وخُ َيو طىَسِا نسدٕ و خسا  تًَطُ يػذي و بُ ُٖ َيُ 
دا ضىٕ زَِ خطا نُ ضاوَ ناٌْ تًادا نىيَس بى ، غىئَ نُ وتين 
نىيَس نىيَساُْ وَ ٖا بُ ضُ ز خُ َيها شاَيبى نُ شؤزيُٓ ٍ خُ َيو 

ٕ يًَٗات نُ ُْ دَ طُ زِاُْ وَ بؤ ضُ ز ئُ و غتاُْ ٍ نُ بُ َيطُ وايا
بؤ غُ زعٌ بىًْإ ُٖ بى ، بُ َيهى دَ طُ زِاُْ وَ ضُ ز ئُ و قطاُْ 
ٍ نُ ئُ َى ئُ و وتبى يإ وَ يإ خُ َيهاًَْو ثًٌَ زِاشٍ بىٕ، بُ 

و غىئَ نُ  () ثًَػُ َبُ زَيطُ يُ ى يُ وتُ ناٌْ ٖاوَ آلٌْ 
 وإ بؤ ئُ ّ دآًَٖساوَ خساثُ بُ دَ ضتُ وَ ًُْ .وتىاٌْ ئُ 

أالذتفاٍ مبٛيس ايٓا  :دَ فُ زًََت ا خدخخ هددو ي  إبٔ غًذ  -13
ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ أجٌ ايتكطب إىل اهلل ٚتععِٝ ضغٛي٘ ص٢ً 
اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عباز٠ ، ٚإشا نإ عباز٠ فإْ٘ ال جيٛظ أبسّا إٔ حيسث يف 
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واتُ : ئاُٖ ْط  ٓ٘ ، فاالذتفاٍ باملٛيس بسع١ ذلط١َزٜٔ اهلل َا يٝؼ َ
 وتُٓ نُ ْصيو ضيت بُ َُ بُ() ثًَػُ َبُ زدايهبىوٌْ بؤ يُ طًَسِإ 

 عًبادَ ()ثًَػَُبُزّ خىا  يُ طستٔ زِيَص و وزَ طُ خىاٍ يُ وَ
 يُ ًُْ دزوع غًَىاشيَو ًٖ  بُ بًَت ت عًبادَ نُ َاداّ و نسدُْ ت
 ئاُٖ واتُ نُ ، بًَت ُْ ديٓدا يُ نُ ٓسيَتدابًَٗ غتًَو دا خىا ديين
 . زاَُ حُ دآًَٖساويَهٌ ويىود َُ ذٌْ جُ ْطٌ

ٚإشا عطضٓا  :دَ فُ زًََت  تفزين دفظو ي غًذ ؾاحل  -14
االذتفاٍ باملٛيس ايٓبٟٛ فًِ زلس ي٘ أصاّل يف غ١ٓ ضغٍٛ اهلل ، ٚال يف 

َٚٔ ايبسع غ١ٓ خًفا٥٘ ايطاؾسٜٔ ، إشّا فٗٛ َٔ ذلسثا  األَٛض ، 
ئاُٖ ْطٌ َُ و يىود يًَو بدَ يُٓ وَ زِيػُ ئُ طُ زواتُ :  . ١ً31املٔط

و ُْ يُ () ثًَػُ َبُ زيُ نٌ بؤ ثُ يدا ْانُ ئ ُْ يُ ضىُْٓ تٌ 
، نُ واتُ يُ دآًَٖساوَ ناْى بًدعُ ضىُْٓ تٌ خى يُ فاٍ زِاغًدئ 

 تُ طىَسِايًُ ناُْ .
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إٔ ايؿدٗط   :َ فةُ زًََةت   د إم م ح وف ادولث  وخ اوالء هددوو ي  -15
ايصٟ ٚيس فٝ٘ ضغٍٛ اهلل ٖٚٛ ضبٝع األٍٚ ٖٛ بعٝٓ٘ ايؿٗط ايصٟ تٛيف 
.  32فٝ٘ ، فًٝؼ ايفطح بأٚىل َٔ احلعٕ فٝ٘ ، ٖٚصا َا عًٝٓا إٔ ْكٍٛ

 ٖةُ  دايهبةىَ  يُ تًايدا () ثًَػُ َبُ زواتُ : َاْطٌ زبًع االوٍ نُ 
 و غادٍ بسِيين ز دَ ، نسدوَ دوايٌ نؤضٌ تًادا نُ يُ َاْطُ و ئُ ز

 ضةُ  يُ ثًَىيطتُ ، خىازدٕ ت فُ َىخُ خُ ُي ًُْ ثًَػرت يُ خؤغًؼ
 . بًًََري َُ ئُ نُ زَإ

عُدٌ   :دَ فُ زًََةت  ظهخل يعبنخ ج فل يعيزملي  هددو ي  غًذ  -16
املٛيس مل ٜكع يف ايصسض األٍٚ َٔ ايػًف ايصايف َع تععُِٝٗ ٚذبِٗ 

واتُ : ئاُٖ ايٛاذس َِٓٗ ٚال شض٠ َٓ٘ .  ي٘ ، إععاَّا ٚذلب١ ال ٜبًؼ مجعٓا
ْطٌ جُ ذٌْ َُ ويىود يُ ضُ زدَ ٌَ جًًٌ يُ نُ ّ يُ ثًَػًُٓ ضانُ 

ثًَػَُبةُزّ خةىا   ناْدا ُْ بىَ يُ طُ ٍَ زِيَصوخؤ غُ ويطيت شؤزيإ بؤ 
()   ، ويطيت خؤغُ زِيَصو ز طُ ئُ نُ وا نٌ ويطتًُ خؤغُ زِيَصو 
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 وَ ئُ ز دَ قُ بُ ْاطات وَ هسيَتُب نؤ() ز َبُ ثًَػُ بؤ َىوَإ ُٖ
 . نًَهًإ يُ ٍ وَ يُ ًََو نُ ت ْاُْ تُ وإ يُ نًَو يُ ٍ

االذتفاٍ  زظيُ ايًُ دَ فُ زًََت : كل  خ ابب ي  ح ف زنب غًذ  -17
باملٛايس ٚختصٝصٗا بصنط أٚ زعا٤ أٚ أْاؾٝس أٚ زف أٚ صال٠ أٚ أٟ 

ّ : ّٜٛ املٛيس ، غٛا٤ نإ عباز٠ أٚ ؾعاض ٜتدص فٝٗا إعالَّا بٗصا ايٝٛ
َٛيس ْا أٚ ٚيٞ أٚ َٔ تسع٢ ٚالٜت٘ ، نايطفاعٞ ٚايبسٟٚ ٚايبَٝٛٞ 
ٚايسغٛقٞ ٚغريِٖ يف جٌ أصكاع ايعامل اإلغالَٞ أٚ ععِٝ َٔ ايٛال٠ 
أٚ ايعًُا٤ أٚ َا ٜتدصٙ بع  ايٓاؽ َٔ اختاش عٝس ملٛيسٙ مبٓاغب١ إطفا٤ 

يف نٌ عاّ ، نٌ ٖصا  ثالثني مشع١ ، أٟ َطٞ ثالثني غ١ٓ ، ٖٚهصا
بسع١ ضالي١ ، َٚٓهط جيب إْهاضٙ ، ٚال عٗس أل١َ ذلُس ص٢ً اهلل عًٝ٘ 

( َٛيس ايٓا ص٢ً اهلل عًٝ٘ 362ٚغًِ ب٘ قبٌ اختاش ايعبٝسٜٔ يف عاّ )
ٚغًِ ، إبإ ذهُِٗ مبصط، ثِ اَتس إذساثِٗ يألعٝاز ذت٢ جعًٛا يف 

ايعاّ ، ثِ اْتكًت  نٌ ّٜٛ عٝسّا يًٓا ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ع٢ً َساض
ٖصٙ إىل بع  أٌٖ ايػ١ٓ ، ٚٚقع بػبب٘ َعاضى نال١َٝ ، ٚافرتا٤ا  
ع٢ً َٔ أْهط ٖصٙ ايبسع١ ٚأْ٘ ٜبػ  ايٓا ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

واتُ : ئاُٖ ْط طًَسِإ بؤ يُ دايو بىُْ نإ و تايبُ ت ٚذاؾاِٖ. 
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و ُْ  نسدًْإ بُ شيهسوثازِاُْ وَ و دَ ف يًَداْى ْىيَرو عًبادَ ت
زيتًَهٌ تايبُ ت نُ زِا بطُ يُ ْسيَت و ْاو بٓسيَت بُ زِؤذٍ يُ 

بًَت يإ يُ نًَو يُ () ز َبُ ثًَػُدايهبىوٕ ، جا يُ دايهبىٌْ 
دؤضتاٌْ خىا يإ نُ ضاًَْو نُ ديعايُ ٍ ئُ وَ يإ بؤ دَ نسيَت نُ 
دؤضيت خىا بىبٔ وَ نى : زِفاعٌ و بُ دَ وٍ و بًىٌَ و دوضىقٌ و 

واًْؼ يُ شؤز بُ ٍ وآلتاٌْ ئًطالًَدا ، يإ يُ دايهبىٌْ جطُ يُ 
طُ وزَ يُ ى يُ دَ ضُ آلتدازإ يإ يُ شاْايإ ، يإ وَ نى ئُ وَ ٍ 
نُ ُٖ ْديَو يُ خُ َيو جُ ذٕ ئُ طسٕ بُ نىذاْدُْ وَ ٍ ضٌ داُْ 

نُ ُٖ َىو ضاَيًَهًؼ ،  َؤّ بُ بؤُْ ٍ تًَجُ زِ بىٌْ ضٌ ضاٍَ تُ َُ ٕ
ئُ َاُْ  وَُٖى   طٌ يُ دايهبىُْ دووثات دَ نُ ُْ وَئُ ّ ئاُٖ ْ

دآًَٖساوو طىَسِاٌٖ و بٌَ غُ زعري ، ثًَىيطتُ زَِ ديإ بهُ يُٓ وَ ، 
بُ ز يُ وَ ٍ نُ غًَعُ عىبُ يديُ نإ يُ  ()ئىممُ تٌ ثًَػُ َبُ ز 

 ّ ئُ ٕ بهُ ()دا جُ ذٌْ يُ دايهبىٌْ  ثًَػُ َبُ ز  362ضاَيٌ 
 و دآًَٖإ خؤيإ نإ عُغً وَ ئُ ثاؽ ، بىَ ُْ يإ ْطُ ئاُٖ ذْى جُ

ثًَػُ  بؤ ذًَْهًإ جُ ضاٍَ زِؤذيَهٌ ز ُٖ بؤ نسدو تًادا ويإ زَِ شيادَ
 ْاوُٖ بؤ ٖات تُ بًدعُ ّ ئُ نُ بى َاُْ ئُ ثاؽ ، دآًَٖا  ()َبُ ز 
 ٖا وَ ز ُٖ و قطُ زَِ غُ وَ ٖؤيُ بُ و ضىُْٓ ًٌٖ ئُ يُ ْديَو
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 د زَِ يإ تُ بًدعُ ّ ئُ نُ ٍ ضاُْ نُ و ئُ دذٍ نسدٕ بىختإ
ثًَػُ َبُ ز  يُ زِقًإ َاُْ ئُ طؤيا نُ ثًَهسد ضيت دَ وَ تُ نسدوَ

() َ بىختاُْ و يُ دوزٕ وإ ئُ زِاضتًػدا يُ و  . 

أألعٝاز عٓسْا َطتبط١  : دَفُزَىيَت نفاف يع لض ثيدونتىز  -17
ٝ٘ ٚغًِ، ٖٚٛ بؿعا٥ط، ٚايصٟ ذسزٖا ٖٛ صاذب املٛيس ص٢ً اهلل عً

، {إٕ اهلل أبسيهُا بَٝٛٞ اجلا١ًٖٝ: عٝس ايفطط ٚعٝس األضر٢}ايكا٥ٌ: 
واتُ : جُ ذُْ نإ الٍ ئًَُةُ ثةُ يةىَ    . 33 ٚمل جيعٌ ّٜٛ َٛيسٙ عٝسّا

ضذي بُ ُْ زييت ئايًًُٓ وَ و خاوَ ٌْ يُ دايهبىُْ نةُ خةؤٍ ديةازٍ    
ُ نسدوَ ُٖ ز وَ نى دَ فُ زًََت : خىاٍ طُ وزَ دو جةُ ذْةٌ ضة   

زدَ ٌَ ُْ فاٌَ ) جُ ذٌْ ُْ وزؤش و جُ ذٌْ ًَٗسجةإ ( ٍ بؤتةإ   
طؤزِيىَ تُ وَ بُ دو جُ ذٌْ قىزباْى زَِ َةُ شإ ، بةُ آلّ زِؤذٍ يةُ    

 دايهبىٌْ خؤٍ ُْ نسدَ جُ ذٕ .

ٚأٍٚ َدٔ أذدسث   :  دة فة رمَيتت  اهلل ٘ضمحؾٝذ عًٞ ذلفٛظ  -18
يف ايكطٕ ايػابع، ٚقس  املٛيس ايٓبٟٛ مبس١ٜٓ إضبٌ املًو املعفط أبٛ غعٝس

                                                           

33
 .َٔ بطْاَخ ايؿطٜع١ ٚاحلٝا٠ ع٢ً قٓا٠ اجلعٜط٠ 
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اغتُط ايعٌُ باملٛايس إىل َٜٛٓا ٖصا، ٚتٛغع ايٓاؽ فٝٗا ٚابتسعٛا بهٌ 
َا تٗٛاٙ أْفػِٗ ٚتٛذٝ٘ إيِٝٗ ؾٝاطني اإلْؼ ٚاجلدٔ، ٚال ْدعاع يف   

 نةُ  ّ نةُ  يُ: واتُ 34أْٗا َٔ ايبسع، إمنا ايٓدعاع يف ذػٓٗا ٚقبرٗا
ٌ  يُ ْطٌ ئاُٖ ويًَس ُٖ غازٍ يُ نُ ضًَو ٕ  دآًَٖةا  دايهبةىْ  ضةىَيتا
 وَ ناتُ و يُ ، َدا وتُ حُ ٍ دَ ضُ يُ عًدبى ضُ بى ئُ ز ففُ َىشَ
 ثاغإ ، ئًَُُ َسِؤٍ ئُ تا بىَ واّ زدَ بُ ذْاُْ جُ ّ ئُ بسدٌْ زِيَىَ بُ
ٌ  بُ و فطًإ ُْ شوٍ ئازَ بُ و نسدوَ تًا ويإ زَِ شيادَ َيهٌ خُ  ثًَة
 وَ دَيًاْةُ  تُ خطتىياُْ نُجٓؤ ئًٓطاْى ناٌْ يتاُْ غُ وا ٍ غتُ و ئُ

 ْطُ ئاُٖ ّ ئُ بىوٌْ دآًَٖساو ز ضُ يُ ، داوَ  اّ ئُ تًادا دآًَٖاًْإ
 . تٌ بىًُْ خسا  يإ ضاى ز ضُ يُ ْانؤنٌ َيهى بُ ًُْ ْانؤنٌ

 

                                                           

34 اإلبساع يف َطاض االبتساع
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نؤ َُ َيُ بًدعُ تًَو ْاو دَ بات يُ  زظيُ ايًُ ؾاطائًُاٌَ  -19
 . 35ويىود دَ ناتْاوياْدا ئاَاذَ بُ بًدعُ تٌ جُ ذٌْ َُ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (24ييايد م )ص:   35
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 د() رْانؤنِ شاْايإ يُ ديازيهسدِْ زِؤذّ يُدايو بىوِْ ثًَػَُبُز

 نسدٌْ ديازٍ بُ خًَو بايُ ًٖ  وَ آلًُْ ٖاوَ زو َبُ ثًَػُ ٕ اليُ يُ
 ز ضُ يُ شؤزٍ ْانؤنٌ بؤيُ ز ُٖ دزاوَ ُْ دايهبىوٕ يُ زِؤذٍ

 نُ يُ وَ ئُ نؤٕ زٍ ضُ يُ شاْايإ نُ ٍ وَ ئُ ، بىَ دزوضت
 دا ممُ غُ دو زِؤذٍ يُ و االوٍ زبًع َاْطٌ يُ  ()ثًَػَُبُزّ خىا 

 ندَ يُ َىشاْايإ ُٖ:  زًََت فُ دَ ضو نُ ئًدي ئًُاٌَ ، دايهبىَ يُ
 إبٔ ئًُاٌَ ، دايهبىَ يُ دا االوٍ زبًع َاْطٌ يُ دانُ وَ يُ ْطٔ

:  ىٕزَ فُ دَ واقًدٍ ئًُاٌَ ٖا زوَ ُٖ وَ دا أالضتًعاب يُ عبدايرب
 إبٔ ئًُاٌَ ، بىَ دا االوٍ زِبًع ٌَ دوُٖ زِؤذٍ يُ نُ دايهبىُْ يُ

 دحًُ إبٔ وَ خىازشٌَ َىضٌ بٔ ذلُد ئًُاّ ، شوٖسٍ ئًُاٌَ ، حصّ
 إَاّ و عطانس إبٔ إَاّ ، بىَ دا االوٍ زبًع غيت ُٖ يُ زَىياُْ فُ

 أبٌ إبٔ وإَاّ إضخل إبٔ إَاّ ، االوٍ زبًع ٍ دَ يُ زَىٕ فُ دَ غعيب
 َُ َُ ئُ نُ بىَ دا االوٍ زبًع ٍ دواْصَ يُ زَىوٕ فُ دَ غًبُ

 زِؤذٍ يُ َئًَ دَ ناًْؼ غًَعُ ، َىضىَيُاْاُْ ْاو ٍ قطُ غٗىزتسئ
 .  دايهبىَ يُ دا االوٍ زبًع ٍ ظدَ حُ
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 ٖؤٍ بُ بىَ () ز َبُ ثًَػُيُ دايهبىٌْ  زِؤذٍ ٍ بىُْ ْادياز ّ ئُ
 ديُٓ َُ بؤ نؤضهسدٕ زِؤذٍ ُي نؤضٌ ضاَيٌ تاٍ زَ ضُ نُ ٍ وَ ئُ
 زوَنى ُٖ ، بٓسيَت ْاو نؤضٌ ضاَيٌ ْاوٍ بُ و بهسيَت ديازٍ وَ
 ذوَازَ ٍ زَىودَ فُ زحٌ غُ يُ ايبازٍ فتذ يُ حجس إبٔ إَاّ

ر نم يع ض ن  يعي  يتف م عو ثندكخ حن :  زًََت فُ دَ دا 3641
ه  مخ نعهخ  ه  حه  ة مفعب  ثمب  و ثهولتو ثثت تو تلجح البهم ج ل

يعهولة؛ ألن يعدفعب ثيعدب ث ي ن لف ثيدب ملهد  مخ يعلزيع ت  ت خخخ 
يعللةل ثحم  ثقم يعفت ة تشالضفي الو عد  تفقع  ذرل  مخ يألاف الخو 

 ت نمدل ت  يعهولة  

 نةسا  دَ نُ زِويداوَ   ()ثًَػَُبُزّ خىا داو بؤ وضىاز زِوواتُ : 
 ثًَػةُ  بُ َيبرازدٌْ ُٖ ، ٌدايهبىوْ يُ:  ٕ بهُ ثٌَ ع دَ يًَىَ تازخيٌ
ٌ  دَ دوًْا يُ و ديُٓ َُ بؤ نؤضهسدٌْ ز، َبُ  َةى  ٖةُ  الٍ ، زضةىْ
 زَ ضُ بهسيَتُ ديُٓ َُ بؤ نؤضهسدٌْ زِؤذٍ نُ وابى باغرت َيإ ٖاوَ
 ز َبُ ثًَػُ بُ وبىوٌْ دايهبىوٕ يُ زِؤذٍ زدو ُٖ ضىْهُ ، ضاٍَ تاٍ
 بةُ  بةى  ئةُ  زضىٌْ َد دوًْا يُ زِؤذٍ وَ بىوٕ وْانؤنٌ نًَػُ جًٌَ
 ز َبةُ  ثًَػةُ  داٌْ ع دَ يُ تٌ فُ خُ َى خُ ٍ وَ وتُٓ نُ بو ٖؤٍ
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() ُديٓةُ  َُ بؤ نؤضهسدٕ زِؤذٍ ز ضُ وَ نسايُ نىزت واتُ ن 
. 

 دنؤتايٌر

 طػيت بُ َىضىَيُاْإ َىو ُٖ خؤَى يُ داوا دا نامن قطُ نؤتايٌ يُ
 ز َبُ ػُثًَ دايهبىوٌْ يُ ْطٌ ئاُٖ نُ َإ خىغهاُْ بساو و ئُ و
() َغىئَ ويُٓ نُ ُْ با زٕ وَ نُ ّ نُ دَ تٌ تايبُ بُ طًَسِٕ د 

 تٌ ضىوُْٓ و قىزِئإ ٍ َيطُ بُ غىئَ َيهى بُ ، و ئُ َىو ئُ ٍ قطُ
 وئ بهُ () ز َبُ ثًَػُ آلٌْ ٖاوَ غىيَين زِيَى و () ز َبُ ثًَػُ
 ًُْ وا  ، بًَت ُْ باثواصيإ باونى و َاَؤضتايإ بؤ طوضيإ َاز دَ ،
 يُ دئ ، بًَت وا زَِ زِاضتى و زعٌ غُ نسدبًَتًإ وإ ئُ زضٌ ُٖ نُ

 وإ ئُ نسدٌْ تاواْباز يؼ قطُ ّ ئُ ، ْاطويَت ز وَ باثوإ باونى
 ئُ نُ وايُ زَِإ باوَ ئًَُُ ، ًُْ شآًًْإ يًَػًَىاو ز ضُ طىَسِاو بُ و

 نًًف تُ تىاْا ز دَ قُ بُ خىايؼ و شاًْىَ يإ ْدَ وَ ئُ ز ُٖ وإ
 بؤيُ شاًْىَ وايإ زَِ و زِاضت و زعٌ غُ بُ وإ ئُ ، نات دَ

 ، بًَٗٓري يٌَ واشٍ واجبُ زاَُ حُ شاْري دَ ئًَُُ نُ ئًَطتُ ، نسدوياُْ
 يُ جاز ٕ ضُ زِؤذيَو َىو ُٖ َىضىَيُاْإ نُ بًَت دَ وا غيت ضؤٕ
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ّٕ أغٗد:  َئًَ دَ دا ْىيَر  ُٖ آلّ بُ () اهلل زضىٍ ذلُدا أ
 ز َبُ ثًَػُ دوذَين تسئ دوذَٔ نُ طًَسِٕ دَ ْطًَو ئاُٖ َىضاَيًَو

() ُشأْ دَ ْاثاى بُ ٍ نُ خًَصاُْ نُ نإ شيٓديكُ غًَعُ وات 
 د ممُ حُ َى نُ ئ دَ دَ تٌ غايُ ئًَُُ ز طُ ئُ! ؟ ًَٖٓاوَ دايإ

() ٍزٍ َبُ ثًَػُ نُ ئ نُ دَ غتاُْ و ئُ بؤضٌ خىايُ ًَْسزاو 
 الٍ يُ ضٌ()ز َبُ ثًَػُ ز طُ َُ ؟ بىَ ُْ يٌَ اٍئاط () خىا

 ز َبُ ثًَػُ يسٍ غُ يُ دئ بؤ واتُ نُ ؟ دئ يُ جطُ ًَٖٓاوَ خىاوَ
() َئُ نازّ داوا تىاْا بُ و وزَ طُ خىاٍ يُ ؟ طسئ دَ ز و ّ 

 خؤٍ تٌ نُ زَ بُ و خؤٍ بؤ بهات خايًظ ّ وَ آلَداُْ وَ
 بساو ٍ وَ بىُْ غًازٖؤ شياتس ٖؤنازٍ بُ بًهات و تًَبدات
 ئُ نسدّ نُ بى َٓدا تىاٌْ يُ َُ ئُ ، َىضىَيُامن نىزدٍ خىغهاٌْ

 يبداز عُ ز طُ ئُ و يُ وَ وزَ طُ خىاٍ ٕ اليُ يُ بًَت باؽ ز طُ
 .    يُ وَ َُٓ ٕ اليُ يُ بًَت

إيٝو ٚأتٛب أغتػفطى أْت إال إي٘ ال إٔ أؾٗس ٚحبُسى ايًِٗ غبراْو  

ايعاملني ضب هلل احلُس إٔ زعٛاٟ ٚآخط  
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ُٖٕس ْٚبِّٝٓا غِّٝٔسْا ع٢ً اهلُل ٚص٢ًٖ َِ ٚصرٔب٘ آٔي٘ ٚع٢ً ذل  ٚغًٖ

ٚبطنات٘ اهلل ٚضمح١ عًٝهِ ٚايػالّ  
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