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 یئیسمادا ەل یشقع  و  ۆشەویس یتخ یحومك

 ەلگەڵ

 (د یا)كانع خورش   گە ەل گفتوگۆیەك

 
 

حنندِ، ّىطتعٔيُ ، ّىطتػفسِ،  ّىعْذ باهلل تعاىل مً غسّز أىفطيا ّضٔٝات أعناليا ، مً َٓد اهلل فال مضل لُ ، ّمً ٓضللل فلال ٍلا ٚ     هلل ندحلاإٌ 
 ُ.لّْاغَد أٌ حمندّا عبدِ ّزض لُ،  ّاغَد أٌ ال الُ إال اهلل ّحدِ ال غسٓو لُ

ّغس األمْز حمدثاتَا ّنل حمدث٘ بدع٘ ّنلل بدعل٘ للالل٘ ّنلل      (وسمل  علیە   هللصیل)أما بعد .... فإٌ أصدم احلدٓح نتاب اهلل ّخري اهلدٖ ٍدٖ حمند 
 لالل٘ يف الياز. ّالصالٗ ّالطالو علٙ ىبٔيا حمند ّعلٙ ألُ ّصخبُ ّضله أمجعني(.ّبعد

َُِه لَِٔٔخُههَ َّزَُضْلُٔٔ الٖلُٔ إٔلَٙ ُ ُعْا إٔذَا اِلُنِؤمٔئنيَ ِْلَقَ نَاٌَ إٖٔىنَار قال تعاىل : ِٔيَ ٌِ بَ  .(1)د اِلُنِفلُٔخٌَْ ٍُُه َُّأّلَٝٔوَ َّأَطَِعيَا ضَنِٔعيَا َُٓكُْلْا أَ
ًٖ َّلَا ُتكَاتُٔٔ حَٖل الٖلَُ اٖتُكْا آَمَُيْا اٖلرًَٔٓ أَََٓٗا َٓاقال تعاىل : ر  . (2)د  ُمِطلُٔنٌَْ َّأَِىُتِه اإٖٔل تَُنُْت
َُنَ قال تعاىل : ر ِّجَََا َّبَٖح مِٔي ٕٗ َّخَلَلَ مِٔيََا شَ ًِ ىَِفٕظ َّاحٔدَ ّٛ َّاٖتُكْا الٖلَُ اٖلرٖٔ تَطَاَُٛلٌَْ بُٔٔ َٓا أَََٓٗا الٖياُع اٖتُكْا زَٖبُهُه اٖلرٖٔ خَلَكَُهِه مٔ ا زٔجَااّل نَجٔريّا َّىٔطَا

ُِٔهِه زَقٔٔبّاَّاِلأَِز ٌٖ الٖلَُ نَاٌَ عَلَ  . (3)د حَاوَ إٔ

ُنٌ ب ُتءْ  زوشَُٓناٌْ ًٓػالّْ َطؤظايُتٌ زًَََهٌ ظؤضَ يُُٖويٌَ ُٓوَزإ  ثالًَْهٌ تؤنُُ زابطِيَصٕ بؤ ُٓوٍَ )نىضِإ( و )نطاٌْ( خاوَٕ بطِواي  
تٌ ُٖيٌَ بطُضِيَُٓٓوَ ُٓويـ ب ُْاوٍ تاظَة ُضٍ و َ اا ت اىْ     ًَٖٓاويُ  (وسلمل  علیە   هللصیل)خاوَٕ ًُٓاًَْهٌ بًَُٖع يُزيُٓ جىاُْنُيإ نُ ثًَغَُبُض 

يىَتُوَ ت ُْٗاو ت ُْٗا ب ؤ غُضيًَؿ ًَىاْسٌْ     ُٓوَزا بُزَيإ ْاوٍ زيهُيإ زؤظ.......ٖتس، يُةٍَُ َاا ٓافطَتْ َاا َطؤظ و ٓاظازيًُ نُغًًُنإْ 
ُْاَُٖىاضيًٍُ نُ ُٓو ُْتُواُْ تىوؾٌ ٖاتىوٕ جط ُ يُخطاث ُو ب ُز ضَِوؾ       ةُدمامناُْو ًٖطٌ تط، ضىْهُ ةُض نًََُو بطِوآًُْ ُٓو ًََصووَ ثطِ ي

ٔ ْابًًُٓٓوَ، بُالَّ غُز خمابٔ نُ ةُدمامنإ بُقػُو ؾتُ ث طِو ثىوض    تط ظياتط ًٖطٌ يًَ طَزا ٖ ُوٍَ    ،ؾ ىيًَٓإ زَن ُوٕ    ُْناًْإ ُٖيَسَخُيَ ُتًَ
نُ ةُدمإْ الوامنإ ض نىضِ بًَت يإ نض  ُُ يُّ ْاًًَهُيُزا بًدَُُ ضِوو تُْٗا ُٓوَيُٓوٍَ َٔ ًْاظَبُيَهى ، ْ ظؤضيـ باغبهُّ ْازَّ ظؤض بٓىوغِ

ًُ اضَ ْاؾ يئْ زووض يُب ُٖا ضَِوؾ تً   يُناضٍ بُز ضَِوؾ  زووضيإ خبَُُوَ، يإ ًٖض ُْبًَت ٓاةازاضيإ بهَُُوَ بؤ ُٓوٍَ َْٔ ُٓواًْـ يُو ن  
خىزا ضِظةاضَإ بًَتْ بهُويُٓ بُض ضَِمحُتُ فطاواُْنٍُْ يُةٍَُ ُٓوَؾسا مباخناتُ ًَْى بُُٖؾتُ  جطُ يُوَف يُ خُؾِْ تىضَِيٌ ، ضِظةاضَإ بًَت

ٌّ إٖٔلا اِلُنٖتكٔنيَر  : خىاٍ ةُوضَ يُقىضٓاٌْ ثيؤظزا زَفُضَىيَت ،اهلل إىػاٛ ثإْ بُضيُٓنُيُوَ َُِه لٔبَِعٕض عَُد ِْمَٕٝٔر بَِعُض إ واتُ " زؤغت. (4)د اِلأَخٖٔلاٛ َٓ
ضَِمح ُتٌ خ ىزاٍ    –ب ٔ ايك ًِ(   ثًَؿ ُوا )ا  ".وَ و خؤؾُويػتإ يُضِؤشٍ قًاَُتسا َُٖىو زَبُٓ زوشَين يُنرتٍ جطُ يُواٍُْ نُ يُخىزا تطغاوٕ

ّ   -يًَبًَت ،  زَفُضَىيَت " ْانطيَت يُزيًَهسا زوو ؾت نؤبهطيَتُوَ،ُٓويـ خؤؾُويػ  خىزاٍ ةُوضَيُ يُةٍَُ خؤؾُويػ  ٓ افطَتًَهٌ ْاَ ُةطَ
                                                 

 .51 ضْزٗ اليْز ، أٓ٘  (1)
 .102ٓ٘ أل عنساٌ ، أ   (2)
 .1أليطاٛ ، أٓ٘   (3)
 .67الصخسف ، أٓ٘  (4)
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، يُشياْسا َطؤظ ناتًَو بُختُوَض زَبًَت نُ ُٖضضٌ  ضىْهُ تُواو ُٓو زوو ؾتُ ثًَطُواٍُْ يُنرتئ ".بؤيُ بطا بُضِيَعَنامن ، خىؾهُ بُضَِوؾتُنامن
    ٍ ْ زووض يُب ُٖا  ؾتًَو بهات زواٍ َاوَيُى ؾاْاظٍ ثًَىَ بهات ُْى يُتٌَُُْ الويَتًسا ُٖيَبػًَت بُُٓدماَساٌْ ض ُْس نطزَوَي ُى ن ُ زووض ي ُشيط

بؤيُ يُثُْسيَهسا ٖاتىوَ نُ زَيًََت " ضَِوؾ   ج ىإ    ، ، ضىْهُ زواٍ ُٓوَ خٌَُ بؤ زَخىاتْ ثُدمٍُ ثُؾًُاٌْ زَةُظيَت ضَِوؾتًًُنإ بًَت
طزَوَنامنإ ْاؾ ييين  بآًَُُف ثًَهُوَ ُٖوٍَ بسَئ ٓ ُو ضَِوؾ تُ جىاْ ُ ب ُن     وَى ٓايَتىٕ وايُ ، باظاضِيؿٌ ُْبًَت ُٖض ضِيَعو ْطخٌ خؤٍ ُٖيُ".

 ُْنُئ ، ُٓةًٓا يُظَضَضَُْسَنإ زَبء.

بُةىيَطٍَ تىاْا َُٖىوٍ يُقىضٓإْ غىُْٓتُوَ وَضةياوَ ، وَ خؤّ ثًَـ ًٖض ؾتًَو  أهلل إىػاٛوَ ةُض يُّ ْاًًَهُيُزا ُْٖسٍَ ؾتِ باغهطز ُٓوا 
ًَساي ُ ب ُاَلّ ة طْة ُٓوَي ُ َ طؤظ ضِؤشاْ ُ بُُٖيَُناًْ سا بط ًَتُوَو ٖ ُويٌَ          ْاخُّ يُبُض ُٓوَ ُّٓ ْاًًَهُيُّ ةىَاٌْ تًَسا ِْ يُ نُ ن ُّْ ن ىضِ   ٍ ت

بلػلْا علو ّللْ    )ناتًَ و ثًَُ إ زَف ُضَىيَت :      (وسلمل  علیلە   هللصیل)ضِاغتهطزُْوٍَ بسات ، بُو ًٖىايٍُ تىاًْبًَتِ ؾىيَٓهُوتٍُ ثًَغَُبُضٍ خىزامب 
وَ زاواناضّ يُخىزاٍ ةُوضَ يُنُّْ نىضِّ ي ُنامن ببىضيَ تْ َ ْٔ ًَٓ ىَف خبات ُ      . واتُ " يَُُٓوَ بًطُئُْ ةُض تُْٗا ٓايُتًَهًـ بًَت"،  (5)(ٓ٘آ

اْ ُ  غُض ضِاغتُ ؾُقاٌَ ًٓػالَُتٌْ عًًٌُ ْافعًؿُإ ثٌَ نُضَّ بهات و يُُْظاْءْ جُٖايُتٌ غُضزًََاُْو الغايٌ نطزُْوٍَ تان ُنإ بُنىيَط 
 بُزووضَإ بططيَت .

 َاْاٍ خؤؾُويػ  :
ُٖي ُ يُغ ُض َاْ اٍ خؤؾُويػ       خؤؾُويػ  يُظَاٌْ عُضَبًسا )احلب(ٍ ثٌَ زَوتطيَت ، يُبٓطًُٓزا ظؤض َاْاٍ يُخؤٍ ةطتىوَ ، بؤي ُ ضِاٍ ظؤض  

 ، ُٓواًْـ : بُالَّ يًَطَزا َٔ بُنىضتٌ باغٌ يًَىَ زَنُّ بؤُٓوٍَ ثىختُيُى زَضباضٍَ خؤؾُويػ  بعاْء
)احلب ا((،   تُْٖسيَو ثًًَإ وايُ يُوَوَ وَضةياوَ نُ ناتًَو باضاًَْهٌ ظؤض زَباضيَت بُضِيَصَيُى نُ ٓاو بُضظ زَبًَتُوَ ، بؤيُ بُو ؾتُ زَوتطيَ  _1

ات ُ زٍَ  َُُٓف يُبُض ُٓوَ وتطاوَ ضىْهُ خؤؾُويػتًـ ناتًَو يُزيَسا زضوغت زَبًَت ُٓوا بُضِيَصَيُى زَبًَت نُ زٍَ زَغت زَنات بُنىيَُ نىٍَ و
 زَنىيًََت.

، وَ خؤؾُويػتًؿ ًإ ب ُْاوَضِؤىْ   ُْٖسيَهٌ تط زيًَإ بُْاونٌ ؾت واتُ ْاوَضِؤى ثًَٓاغُ نطزووَ ، ضىْهُ زٍَ ْاوَضِؤنٌ الؾٍُ َطؤظُناُْ   _2
 ْاونٌ زٍَ زَغت ًْؿاْهطزووَ.

ًَتْ زوات ط ًََؿ وْ زوات ط الؾ ُف زاة ي          _3  ياخىز ُْٖسيَهٌ تط ُٓوَ زَئًََ نُ خؤؾُويػ  بطي  يُ يُو ِضاثُضِيٍُٓ ن ُ يُزيَ ُوَ َُٖيسَةيغ 
 زَنات.

بًًََء َُٖىو يُضىاضض ًَىَيُنسا زَخىيًَٓ ُوَ ٓ ُو ضىاضض ًَىَيُف ب طي  ي ُ       ُٓو ؾًهطزُْواٍُْ نُ يُغُض َاْاٍ خؤؾُويػ  زَنطئَ زَتىاْء 
ض ىوْٕ ؾ ًَىَو ثُيىَْ سٍ    يُوٍَ نُ خؤؾُويػ  ٓ ُو ُٖغ تُيُ ن ُ ي ُْاخٌ تان سا زضوغ ت زَبًَ ت بُِضَض اونطزٌْ ٓ ايءْ نؤَ ُيًََو زي سو بؤ           

  ْ تًَهُالَوٍ نؤَُيَطا ...ٖتسيُنرتْاغء
 جؤضَناٌْ خؤؾُويػ  :

 ًين ثيؤظٍ ًٓػالَسا زوو جؤض خؤؾُويػ  زَغت ًْؿإ نطاوَ :يُٓاي 
    ٍ ٌ  يُنًَُإ : خؤؾُويػ  يُنٌ زضوغتُو َطؤظ ثًٌَ تاواْباض ْابًَت ، بُيَهى ةُض ُٓدماٌَ ُْزات ٓ ُوا ظي إ يًُُٓاُْن ٍُ زَزاتْ ًُٓاُْن ُ  ثًَ 

 يُنٌ زضوغت يُقُيَُّ زَزضيَت.الواظ زَبًَت ، بؤيُ بُخؤؾُويػتِ 

                                                 
 متفل علُٔ.  (5)
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ٕ : خؤؾُويػ  يُنٌ ةُضاّْ قُزَغُ يًَهطاوَ نُ ظيإ يًُُٓاٌْ َطؤظ زَزات ةُض تًٌَ بهُويَت ،وَ ناضيطُضيًُنٌ خطاثًـ زَناتُ غُض زووًََا
، بؤي ُ يًَ طَزا زيًَٓ ُ    ظؤض ب ًَُٖع زَبًَ ت   ناضيطُضٍ يُغُض  زَنطيَتْثًٌَ يُنُزاض  ، جؤضٍ يُنُّ ، واتُ ُٓو جؤضَ خؤؾُويػتًًاٍُْ نُ زضوغتُ

 ُٖضزوو جؤضَنُ ، ُٓواًْـ : غُض
 ّ ِ        : جؤضٍ يُن ُ ًَتْ َ طؤظ ثًَ ٌ تاواْب اض ْابًَ ت وَ           خؤؾُويػ   زضوغ ت : ب طي  ي ُ ي ُو ج ؤضَ خؤؾُويػ ت ي ُ ن ُ ثًَىيػ تُ يَُطؤظ سا ٖ ُب

اضَت بُخؤؾُويػ   زضوغ ت   بُثًَطُواُْوَ ةُض يُُٖض نُغًَهسا ُْبًَت ُٓوا  ثًٌَ تاواْباض زَبًَتْ بُٖؤيُوَ ًُٓاُْنٍُ الواظ زَبًَت ، ٖ ُض غ ُب  
 ، ُٓواًْـ :(1)ًُٓاٌَ ًٓبٓىيكُيِ ُٓجلُوظٍ )ضَِمحُتٌ خىزاٍ يًَبًَت(ضىاض جؤض خؤؾُويػ  زضوغتْ ةُالَيٌَ بؤ باغهطزوئ 

نُ  خؤؾُويػ  خىزاٍ ةُوضَ : ُّٓ خؤؾُويػ  يُ واجبُ يُغُض َُٖىو بُْسَيُى زَبًَت بُثًٍُ يُنُّ خىزاَإ خؤف بىيَت بُؾًَىَيُى _1
 ُٓو خؤف ُْويَت. َنى خىزاٍ ةُوضَو ٖاوؾًَىًٍَٖض نُؽْ ًٖض زضوغتهطاويَهُإ و

َُِه نَُخبِّ الٓلُٔ َّاٖلرًَٔٓ آمَُيِْا أَغَٗد ُحٓبّا لِّ ]: خىزاٍ ةُوضَ يُقىضٓاٌْ ثيؤظزا زَفُضَىيَت  ُٔ َّمًَٔ الٖياعٔ مًَ َٖٓتخُٔر مًٔ ُ ٌّٔ الٓلُٔ أَىدَا ّا ُٓخٔٗبْىَ . وات ُ  (2)[ ٓلل
" ُٓو نُغاٍُْ نُ غُيطٍ خىزايإ خؤف زَويَت وَنى خؤؾىيػتين خىزا ، بُالَّ نُغاٌْ ًُٓاْساض خىزايإ يَُُٖىو نُؽ ظياتط خ ؤف زَويَ ت   

ىَيُى ؤف زَويَت بُؾًَخسا ، بؤيُ ظؤض نُؽ زَبًًٓت نُغًَو يإ ؾتًَهٌ ". نُواتُ يًَطَزا خؤؾىيػتين خىزا يُنًَهُ يُخايَُناٌْ ًُٓإ يَُطؤظ
ٍ خؤؾىيػتين خىزا ياخىز بططَ ظياتط ُٓوا ُٓو نُغُ ًُٓاٌْ بُخىزا ت ُواو ًْ ُ ، وَن ى ي ُنًَو يُؾ اعيَ َىؾ طيهُناٌْ ع ُضَ(        نُ ٖاوؾًَىَ

 يُؾًعطيَهًسا بُياضَنٍُ زَيًََت ) خؤؾىيػتين تؤ يُيُنتاثُضغ  ظياتط بُالَُوَ بُْطخُ(.
ُضوَٖا خىزاٍ ةُوضَ زووباضَ بؤُٓوٍَ تُواو يُغُض بُْسَناٌْ زوث اتٌ بهات ُوَو تاقًً إ بهات ُوَ     بُضِاغ  َُُٓ نىفطيَهٌ ضِووْٕ ٓاؾهطايُ، ٖ
ٌَِْ نَطَلا ٍََا   اُقِل إٌٔ نَاٌَ آبَاُؤُنِه َّأَِبيَآُؤُنِه َّإِٔخَْاُىُهِه َّأَِشَّاُجُهِه َّعَػرٔيَُتُهِه َّأَِملَْاْل اِقتَسَِفُتُنٍَْلا َّتٔ َل   يُٓايُتًَهٌ زيهُزا ثًَُإ زَفُضَىيَت : ] ْٗ تَِخػَل زَ

ُِٔهه مِّلًَ الٓللُٔ َّزَُضلْلُٔٔ َّجََٔلإ  فٔلٕ ضَلبٔٔلُٔٔ       ِْىَََا أَحَٖب إٔلَ ًُ تَِسلَ ٍ   (3)دَّمَطَانٔ ثًًَ إ بًَ ٌَ باون ُناْتإ َْ      (وسلمل  علیلە   هللصلیل) ثًَغَُب ُض  . وات ُ "ٓ ُ
وغُضوَتْ غاَاٍُْ بُزَغتإ ًَٖٓاوَ وَ ٓ ُو باظضةاًْ ٍُ   نىضَِناْتإ َْ بطاناْتإ وَ خًَعاُْناْتإ وَ عُؾيَتْ ُْتُوَناْتإ وَ َُٖىو ُٓ

    ُ ْابًَ ت   نُ زَتطغًَٔ يُزَغتتإ بطًَت وَ ُٓو خاْىواٍُْ نُ ثًٌَ ضِاظئ يُخىزاو ثًَغَُبُضو جًٗازنطزٕ يُثًَٓاوٍ خ ىزا خؤؾ رت زَويَ ت  ". وات 
ياخىز ْآًًَََت  ط خؤمشإ بىيَت ضىْهُ ًُٓامنإ بُخىزا الواظ زَبًَتًٖض يُواٍُْ نُباغهطا يُخىزاو ثًَغَُبُضو جًٗازنطزٕ يُثًَٓاوٍ خىزازا ظيات

 ْ ةُض بُو ؾًَىَ مبطئ ُٓوا خىزا ثُْاَإ بسات زَضًُٓ زؤظَخُوَ يُناتًَهسا خىزا يًَُإ ُْبىضيَت.
ْهُ ثًَغَُب ُضٍ خ ىزا   بًَطىَإ ًَُٓـ يُنًَهُ يُثايُ ُٖضَ بُضظَناٌْ ًُٓ إ ، ض ى    )*( :  (وسلمل  علیە   هللصیل)خؤؾىيػتين ثًَغَُبُضٍ خىزا   _2
. واتُ " ًٖض نُغًَو يًَُٓىَ ًُٓاٌْ  (4)(( إلُٔ مً ّالدِ ّّلدِ ّالياع أمجعني ال ٓؤمً أحدنه حتٙ أنٌْ أحب)) : فُضَىويُتٌ  (وسمل  علیە   هللصیل)

 ًُْ تاوَنى َين خؤؾرت ُْويَت يُباونٌْ نىضَِنٍُْ َُٖىو خُيَهٌ ".
ن ُ خ ُضيهٌ ْ اضزٌْ     سا خ ُيَهٌ ٓاة ازاضٍ ًَْىاْت إ ْ ء    ىٕ ، ياخىز يُناتًَههسا خُيَهٌ ْىغتعَنامن ، يُناتًَنُواتُ بطا ٓاظيعَنامن ، خىؾهُ بُضِيَ

ٍَ( ي اخىز زَْىغ ٔ )شي امن يُثًَٓاوت سا فً سا         ًَػُجٔ يُبؤ يُنرتٍ وَ زَيإْ غُزإ ًَػُج يُْاويسا زَْىغٔ )تؤّ يَُُٖىو ن ُؽ خؤؾ رت زَو
.... ظؤضيَو يُو وؾُو ْاَاٍُْ نُوا تُْٗا خؤتإ زَتىأْ باغٌ بهُٕ ، بؤيُ يًَت إ  ياخىز ز ياخى ) َُٖىو زوًْا زَنُّ بُقىضباْت( زَنُّ( ياخىز

ُوَ َوٍَ ؟! ي اخىز ٖاوؾ اٌْ ٓ ُوٍ زَنُْ     ز إظي اتط خؤؾ ت    (وسلمل  علیە   هللصیل)زَويَت يُثًَغَُبُضٍ خىزا  إزَثطغِ ، ٓايا ُٓو نُغٍُ خؤؾت
                                                 

 .226اجلْاب الهايف ، ص    (1)
 .165البكسٗ ، أٓ٘   (2)
 .24ْزٗ التْب٘ ، أٓ٘ ض  (3)

ا خؤؾًاٌْ زَويَت( بؤيُ يُبُض تًَبًين : يًَطَزا ًُٓاٌَ ًٓبٓىيكُيِ ُٓجلُوظٍ )ضَِمحُتٌ خىزاٍ يًَبًَت( يُخايٌَ زووََسا تُْٗا ْىغًىيُتٌ )ُٓو نطزاضاٍُْ نُوا خىز )*(
 َوَّ بؤٍ زاْاو ْاوًْؿاُْنٍُ ُٓوّ ةؤضٍِ.تايبُتهطزُْوٍَ خايَُنُو زَقٌ فُضَىزَنإ نُوا خػتىَُتُ ضِوو ُٓو ْاوًْؿاٍُْ غُض

 متفل علُٔ.  (4)
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ٔ يُخؤؾُويػتًسا ؟! ياخىز زيُٓنُت ؾ هُ ؾ ييُٓنامن ، ب طا ب ُضِيَعَنامن ةىَ امن ًْ ُ ن ُ ُْٖ سيَهتإ ت ُْٗا ب ُزَّ           ؟! خى إ يُثًَٓاوزا زَزؤضِيَ ٓ
ٓاي ا زيُٓن ُتإ ي ُبؤ خؤؾىيػ تين      ، بُالَّ ٓايا يُزٍَْ نطزاضيؿتاْسا وَالََُن ٍُ واي ُ؟   و ًَُُٓ َىغىيَُاْء !!زَئًََ : ُْخًَط بُو ؾًَىَيُف ًُْ

   هللصلیل)ناتًَو بُثًَغَُبُضٍ خىزاٍ فُضَىو  (ز ی خو ی لێبێت هڕ )ٓىممُتُ نُ ًُٓاٌَ عىَُضَ  زووَّ نُؽ يُباؾرتيين ُّٓ بُْسَيُى ُْزؤضِاْسووَ ؟

تؤّ يَُُٖىو نُغًَو يُّ جًٗاُْزا ظياتط خؤف زَويَت تُْٗا يُُْفػٌ خؤّ ُْبًَت ،   (وسلمل  علیە   هللصیل): وَالٌَٖ ٍُٓ ثًَغَُبُضٍ خىزا   (وسمل  علیە
ٌ ٍُٓ عىَُض ًُٓاْت تُواو ًْ ُ ت اوَنى َٓ ت    ضٌ ثٌَ فُضَىو ؟ غىئَ بُخىزا ثًٌَ فُضَىو وَالَٖ  (وسمل  علیە   هللصیل)ٓايا زَظأْ ثًَغَُبُضٍ خىزا 

  (وسلمل  علیلە   هللصلیل): غ ىيَٓس بُث ُضوَضزةاض ٓ ٍُ ثًَغَُب ُض       (وسمل  علیە   هللصیل)يُُْفػٌ خؤت خؤؾرت ُْويَت ، بؤيُ ُٓويـ بُثًَغَُبُضٍ فُضَىو 
ثًَ ٌ ف ُضَىو : ًَٓػ تا ًُٓاُْن ُت ت ُواوَ ٓ ٍُ عىَ ُض ، بؤي ُ ٓ ٍُ            (وسلمل  علیلە   هللصلیل)تؤّ يُُْفػٌ خؤّ خؤؾرت زَويَت ، ثًَغَُبُض خ ىزاف  

ناٌْ ٖاوزئْ ٖاوًْؿتُامن ٍُٓ ُٓو نُغاٍُْ نُوا زواٍ ضُْس غايًََهٌ زٍ ُٖضيُنُو بُثًٌَ بُٖطَو تىاْاو ثػجؤضٍ خؤٍ يُؾ تًَهسا خعَ ُت   الوَ
ُ  ُْؾُيتإ بُفًًََُناٌْ يُخؿ تَُإ ْ ُباتْ غ ُضَإ ي ٌَ      و بُٓاةا بًًَُٓوَ باوضيابء، بُزئْ ًْؿتُاُْنٍُ زَنات يُّ والَتُزا  وٍَ ؾ ًَىيًََٓت ب 

إىلُ ّللٕ   تىؾٌ تاواٌْ عًؿكُإ بهات تانى وَٖاَإ يًَسَنات تىؾٌ ظيٓاو بُزضَِوؾتًـ زَبء ، خىزاٍ َُظٕ َْٔ ًَٓىَف يُو تاواُْ بجاضيَعيَت )
 ذلو ّالكا ز علُٔ(.

وَ ، ضىْهُ ثًَغَُبُضٍ خ ىزا  خؤؾىيػتين خُيَهٌ يُبُض خىزاٍ تاىْ تُْٗا : ُّٓ خايَُف وَنى ُٓواٍُْ ثًَؿىوتط زيػاُْوَ بُْسَ بًُُٓاُْ  _3
ٌ  اضلتهنل  فكلد  هلل ّميع هلل ّأعطٙ هلل ّأبػض هلل أحب مً)) : فُضَىويُتٌ  (وسمل  علیە   هللصیل) . وات ُ "ُٖضنُغ ًَو يُب ُض خ ىزا خ ُيَهٌ      (5)((اإلميلا

     ُ وا ًُٓاُْن ٍُ  خؤف بىيَتْ يُبُض خىزاف ةُظٍ يُخُيَهٌ ُْبًَت ، وَ يُبُض خىزا ببُخؿًَتْ يُبُض خ ىزاف زَغ ت ٖ ُيَبططيَت يُبُخؿ ء ، ٓ 
 ". تُواوو ناًَُ
واتا زَبًَت ًَُُٓ نُغاٌْ ضانُإ خؤف بىيَت وَ تُْٗا ُٓو خؤؾىيػتُٓ يُبُض خىزا بًَت ، ُْى يُبُض ثاضَو ثىٍ ي اخىز  ، ٖاوزيُٓنامن ٓاظيعَنامن 

يُبُض ثُضوَضزةاض بًَت ، ُْى يُبُض َُبُغ تًَهٌ  ثًُو ثايُ ياخىز بؤ ناضيَهٌ زوًْايٌ ...ٖتس ، وَ ناتًَهًـ ضِقُإ يُخُيَهٌ ُٖيَسَغتًَت با تُْٗا 
بُثًاوضانٌ زابًًَٓتْ  ْؾُخػٌْ ناضوباضٍ زوًْايٌ ، بؤمنىُْ خُيَهٌ وَٖا ُٖيُ ةُظٍ يُخىزاو ثًَغَُبُضو ًٓػالّ ًُْ ، ْابًَت تؤ خؤؾت بىيَت

، ٖ ُضوَٖا ثًَغَُب ُض    تُْٗا يُبُض خىزا ُْى ؾ  زيهُ خؤؾت ُْويَت ْزؤغتايُتٌْ ضَِفًكايُتٌ بهُيتْ خؤؾت بىيَت ، زَبًَت تؤ ضِقت يًٌَ بًَت
يُباغٌ ُٓو ةُوت جؤضَ تاقٍُُ نُوا يُضِؤشٍ قًاَُتسا زَضُٓ غًَبُضٍ عُضؾٌ ثُضوَضزةاضَوَ يُناتًَهسا ًٖض غًَبُضيَو   (وسمل  علیە   هللصیل)خىزا 

ضَِظاَُْ سٍ خ ىزا ي ُنرتيًإ خ ؤف زَويَ تْ ٖ ُض        )) زوو نُغٔ نُ يُبُض: فُضَىويُتٌ  زَضباضٍَ نؤَُيًََو يُواًُُْْ جطُ يُو غًَبُضَ ُْبًَت ،
 ((. يُبُض ضَِظاَُْسٍ خىزاف زووض زَنُوُْوَ يُيُنرتٍْ واظ يُيُنرتٍ زًََٖٓٔ

خؤؾىيػ تين ٖاوغ ُضو خًَ عإ : بًَطىَ إ ٓ  ُّ ج ؤضَ خؤؾُويػ   ي ُ ثًَ ٌ زَوتطيَ  ت )خؤؾُويػ   غطوؾ  ( ، ض ىْهُ َ طؤظ ظؤضب  ٍُ               _4
ن  ُ غ  ُضو َٓ  ساٍَْ زاي  وْ ب  اوىْ خىؾ  وْ بطاناًْ  سا زَشٍ بؤي  ُ ب  ُةىنٌُ ٓ  ُو يًَ  و ْعيهً  ُ وا ي  ُو نُغ  ُ زَن  ات غ  اتُناٌْ شي  اٌْ يُة  ٍَُ ٖاو
ٕ   خؤؾُويػتًًُنٌ بُضفطاواٌْ ٍَ ُٓوَؾ سا ة ُض َ طؤظ ٓ ُو             ُٖبًَت ي ُبؤ ٓ ُوا ، وَ ٓ ُّ ج ؤضَ خؤؾُويػ تًُف ضِيَط ُ ثًَ سضاوو زضوغ تُ وَ يُة ُ

ثطغًاضٍ  (ز ی خو ی لێبێت هڕ )تاواْباض زَبًَتْ ناضيَهٌ ْاثُغُْسٍ ُٓدماَساوَ ، بؤيُ عَُطٍ نىضٍِ عاص نُغاٍُْ خؤف ُْويَت نُ بامساْهطز ُٓوا 
واتُ " نٌَ يُالٍ تؤ ظؤض خؤؾُويػتُ ؟ ثًَغَُب ُضٍ  ( إلٔو أحب الياع أٖ اهلل زضْل ٓا) : ْ ثًٌَ فُضَىو (وسمل  علیە   هللصیل)يُثًَغَُبُضٍ خىزانطز 

  (وسلمل  علیە   هللصیل)جاٍ( واتُ "ٍُٓ يُثًاوإ ؟" ثًَغَُبُضٍ خىزاف )َٔ ايط : )عآؿُ( ُٓويـ فُضَىوٍ : ثًٌَ فُضَىو  (وسمل  علیە   هللصیل)خىزاف 
  . (6) (ز ی خو ی لێبێت هڕ )نُ ُٓبى بُنطٍ قسيكُ   (وسمل  علیە   هللصیل))أبىٖا( واتُ "باونٌ" نُ باؾرتئ ٖاوَيٌَ ثًَغَُبُضٍ خىزا بىو : ثًٌَ فُضَىو 

                                                 
 (.5965صخٔذ اجلامع ، زقه )  (5)
 (.177جلامع ، زقه )صخٔذ ا  (6)
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ُبىوًْؿٌ ثًٌَ تاواْباض زَب ءْ ظي إ   بطاياٌْ خؤّ خىؾهُ ٓاظيعَنامن َُٖىو ُٓو خاالٍَُْ ثًَؿىو نُ بامساْهطز واجبُ يَُُٖىوَاْسا ُٖبًَت ، بُ ْ
ًَت بًُُٓامنإ ، بؤيُ يًَطَزا ثًَـ ُٓوٍَ باغٌ جؤضٍ زووَّ به ُئ ن ُ خؤؾُويػ   ي ُنٌ ْازضوغ تُو يًُٓػ الَسا ةُضاَ ُ ثًَىيػ تُ          زَةُيُْ

ُ زضوغ تُ ب ُنؤضِاٍ ظاْاي إْ بط طَ ض ُْس      تًؿو خبُيُٓ غُض خايًََو ُٓويـ يُضِووٍ ؾًَىاظو جؤضَوَ ٖاوتايُ يُةٍَُ جؤضٍ زووََسا بُالَّ ُّٓ خايَ
فُضَىزَيُنٌ زضوغتًؿُإ يُبُضزَغتسايُ يُبؤ غُملاْسٌْ وتُنامنإ ، ُٓويـ )خؤؾُويػ  ًَْىإ نىضِإْ نط إ(َ، ب ٌَ ٓ ُوٍَ ثُي ُ به ُئ      

ُضَىوزَيُى زَن ُئ ن ُ ٓ ًعْ ع ُباؽ     يُبابُتُنُزا ثًَىيػتُ ًَٓىٍَ ٓاظيع بعأْْ تًَبطُٕ نُ َُبُغتُإ ض خؤؾُويػتًًُنُ ، غُضَتا باغٌ ف
ُ  أىظلس  نأىٕ مػٔح لُ ٓكال أضْ  عبدا بسٓسٗ شّج ناٌ قال عباع ابً ّعًبؤَاٌْ زَةًَطِيَتُوَ ًَُٓـ زَقٌ فُضَىوزَنُيُ ))  يف خلفَلا  ٓطلْف  إلٔل

ً  ؟ بسٓلسٗ  مػٔح حب مً تع ب أال عباع ٓا للعباع ّضله علُٔ اهلل صلٙ الييب فكال حلٔتُ علٙ تطٔل ّ مْعُ ٓبهٕ املدٓي٘ ضهو  بسٓلسٗ  بػلض  ّمل
٘  ال قاللت  أغلفع  إمنلا  قلال  ؟ تأمسىٕ اهلل زضْل ٓا فكالت زاجعتُ لْ ّضله علُٔ اهلل صلٙ الييب فكال ؟ مػٔجا ٕ  حاجل ُ  لل وات ُ " )ب ُضيطَ(    . (7)(( فٔل

)ب ُضيطَ(زا زَضِؤيؿ تْ زَةطي ا بُؾ ًَىَيُى     ٌ َُزيٓ ُ ب ُزواٍ   ناْ(بىو نُبُْسَيُنٌ ضَِف ثًَػت بىو، ُٓو ثًاوَ ي ُضِيَطا )مػٔحثًاوَنٍُ ْاوٍ 
  علیلە   هللصلیل)، ثًَغَُبُضٍ خىزاف  ُالَّ يُيُنرت جًاببىوُْوَنُفطًََػهُناٌْ ضِيؿٌ تُضِنطزبىو يُبُض ُٓوٍَ ظؤض ُٓو ٓافطَتٍُ خؤف زَويػت ب

  (وسلمل  علیلە   هللصلیل)ُ ثًَغَُب ُض  ( بؤ )بُضَيطَ(ٍ ُٖي ُ؟ بؤي   مػٔحٍُ نُوا )ًبُ عُباغٌ فُضَىو : ٓايا غُضت غىضِ ْاًََينَ يُو خؤؾُويػتً  (وسلمل
ف ُضَامن ث ٌَ     (وسلمل  علیلە   هللصلیل)ضىو بؤالٍ )بُضَيطَ(و زاواٍ يًَهطز زووباضَ بطُضِيَتُوَ بؤالٍ ، ٓ ُويـ ثًَ ٌ ف ُضَىو : ٓ ٍُ ثًَغَُب ُضٍ خ ىزا       

ثًٌَ فُضَىو : ُْخًَط بُيَهى تهات يًَسَنُّ ، ُٓويـ ثًٌَ فُضَىو : َٔ ًٖض ثًَىيػ تِ ب ُو ًْ ُ ،      (وسمل  علیە   هللصیل)زَنٍُ ؟ ثًَغَُبُضٍ خىزاف 
 ا خؤؾِ ْاوٍَ ". وات
ٌ    (وسلمل  علیلە   هللصلیل)وَٖا ثًَغَُب ُضٍ خ ىزا   ضُٖ  . وات ُ " ْ َُبًًٓىَ ب ؤ     (8)((مل ٓلس للنتلاحبني مجلل اليهلا     ))  : يُفُضَىوزَيُن سا فُضَىوي ُت

، نُوات ُ ًَٓػ تا ةُيؿ تًُٓ غ ُض ُٓغ ًٌَ       خؤؾُويػتإ وَنى َ اضَنطٕ" وات ُ باؾ رتئ ضاضَغ ُض ب ؤ خؤؾُويػ   ٓ ُوَتا ت ؤ َ اضٍَ به ُيت          
إ نُ باؽ يُجؤضٍ خؤؾُويػ  زَنُئ ي ًَُْىإ ن ىِضإْ نط اْسا ن ُ خؤؾُويػ تًًُنٌ زضوغ تُ ب ُو ثًًَ ٍُ ن ُ ة ُض نىضِيَ و ٓان اضو             باغُنَُ

ه ات  ضَِوؾتْ زيين نطًَهٌ بُزٍَ بًَت بٌَ ُٓوٍَ ثُيىَْسٍ خؤؾُويػ  ببُغتًَت يُةُيًََسا وَ بٌَ ُٓوٍَ ُْظَضو تَُاؾاٍ ْازضوغتْ ةُضاٌَ ب
ْ ٌ بًَ ت   زٍَ تًًفؤْٕ ضاوثًَهُوتْٔ زاًْؿتين ْازضوغ  يُةُيَسا بهات وَ بٌَ ُٓوٍَ َُبُغ  ضِابىاضزْٕ ةايَت ُ ثًَه طزْٕ ٓ ابطِوو بط   ، وَ بٌَ ُٓو

َ َنات ، وَُٖىو َُٓاُْ زَبًَت ضَِضاوبهات ، وَ زواتط زَبًَت بطًَتُ خىاظبًَين ُٓو نطُ ةُض نطُنُو خاُْوازَنٍُ ثًٌَ ضِاظٍ بىوٕ ُٓوا َاضٍَ ز
ابًَت يُزيًَسا بُثًَطُواُْوَ ةُض نطُنُو خاُْوازَنٍُ ثًٌَ ضِاظٍ ُْبىوٕ ُٓوا زَبًَت زَغت ُٖيَبططيَت يُو خؤؾُويػتًًُو واظٍ يًَبًًََٗٓت ، واتُ ْ

ٍ زَشًََطزضيَ ت ،  بُؾًَىَيُى جًَطيٍ بهات نُ زَضضىوٌْ َُةاٍَ بًَت ضىْهُ ُٓو ناتُ زَضًَتُ جؤضٍ زووََُوَ نُ زَبًَتُ ةىْاه و بُتاوإ ب ؤ 
بؤيُ بُو ؾًَىَيٍُ نُ بامسهطز غُباضَت بُوٍَ نُ خؤؾُويػ   ي ًَُْىإ ن ىِضإْ نط اْسا زضوغ تُ وَ جط ُ ي ُو َُضجاْ ٍُ نُباغ هطإ ٓ ُوا           

 زَبًَتُ ْازضوغت ، واهلل أعًِ.
ُٖيَسَغ   ُْٖ سٍَ ؾ ت ب الَو زَنُْ ُوَ غ ُباضَت       بؤيُ بطا خؤؾُويػتُنامن ، خىؾهُ ًُٓاْساضَنامن يُّ غُضزََُزا نؤَُيًََهٌ ظؤض يًَطَو يُوٍَ 

 ٍ  بُعًؿلْ غُباضَت بُخؤؾُويػ  بؤ غُملاْسٌْ قػُناًْإ نؤَُيًََو ؾًعطٍ ؾاعيإ ياخىز ْىغءْ وتٍُ نؤَُيًََو نُؽ نُ ُٓغًَُٕ ي ُضِوو
ؾ  ْابُجٌَ بؤ ةُالَيهطزٌْ ٓ ُو ؾ تُ خطاثاْ ُ ،     بيوباوَضَِوَ ضِوخاوٕ جطُ يُوَف يُو ضِوَؾُوَ ُٖيَسَغ  بُبالَونطزُْوٍَ نؤَُيًََو ؾىبُٗو

قػٍُ ًٖض نُغًَو ُٖيَُٓخُيَتًَءْ باوَضِ بُقػٍُ ًٖض نُغًَو ُْنُئ ت انى ف ُضَىوزٍَ خ ىزاو ثًَغَُبُضَن ٍُ     بُ، بؤيُ با  خىزا ثُْاَإ بسات
ٔ        (وسمل  علیە   هللصیل)حمُس ٍَ الْ ُزَي ة ُض بُض انٌ زَغ   ثًَ ىَ بط طئ ،       وَغتاوَ ، ضىْهُ تُْٗا ُٓو زوو ؾ تُ زَبًَت ُ َاي ٍُ ٓ ُوٍَ ن ُ ي ُِض

َ   بُثؿتًىاٌْ خىزا يُثاضٍ زووٌََ باغٌ )عًؿل( زا ب زَزَيٓ ُوَ بؤٓ ُوٍَ ض ًسٍ ن ىضِإْ نط اٌْ ًُٓاْ ساض        ُنىضتٌ وَالََ ٌ ٓ ُو ضَِؾٓىغ هاض

                                                 
 (.5417ليطاٜٕ بسقه )( ، ّصخٔذ ضيً ا2075ً ماج٘ بسقه )ب( ،ّصخٔذ أبْ  اّ  ، ّصخٔذ ضيً ا7936زّاِ البخازٖ ، ّجاٛ يف الصخٔذ اجلامع بسقه )  (7)
 (.1847بً ماج٘ بسقه )ّصخٔذ ضيً ا ( ،624الطلطل٘ الصخٔخ٘ ، زقه )  (8)
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يُتاواُْ ةُوضَناُْوَ زَضزَنات بُؾتُ ْابُجًًَُنإ ُْنُوُْ زاوٍ تاواُْ ةُوضَناُْوَ نُ َُٖىو تاواًَْهٌ بطىوى بُضزَواَبىوٕ يُغُضٍ غُضت 
صيٌ باغ ٌ  ، بُو ًٖىايٍُ بتىاْء ؾتُ ضِاغتُناٌْ ًٓػالّْ زيىَ جىإْ ثانُناٌْ ُّٓ ٓايًُٓ يُبؤ خُيَهٌ ضِووٕ بهُيُٓوَ ، يُةٍَُ ُٓوَؾسا بُزضيَ

َ    َاْ اٍ عًؿ لْ ة ىنٌُ عًؿ لْ ض ُْسئ ؾ   زيه ُ زَن          ووٕ بًَت ُوَ ة ىنٌُ عًؿ  لْ   و خىيَٓ ُضٍ ب ُضِيَعيـ ضِ  ُئ بؤٓ ُوٍَ ب ؤ ٓ ُو ْىغ ُض
 خؤؾُويػ  ضًُ؟.

سا زَيبُغتًَت تازَةات ُ ٓ ُوٍَ   نىضِيَو يُةٍَُ نطًَهٌ ْاَُةطََ خؤؾُويػ  ْازضوغت :  بطي  يُ يُو جؤضَ ثُيىَْسٍ يٍُ نُ جؤضٍ زووَّ :
يَت )عًؿ ل( ،  خؤؾُويػ  يُف زَوتط َُّ جؤضنُتًَهُالَوٍْ ثُيىَْسٍ ًَْٗينْ نىضتُ ْاَُو يُنرت بًٓءْ ُْظَضنطزْٕ ضُْسئ تاواٌْ زيهُ ، ب

ياغايَُإ بؤ زَضنُوت نُ )َُٖىو خؤؾُويػ  يُى عًؿل ًُْ ، بُالَّ َُٖىو عًؿكًَو خؤؾُويػ  يُ( واتُ عًؿ ل بُؾ ًَهُ    نُواتُ يًَطَزا ُٓو
اٌْ ث يؤظو ْ ُ يُف ُضَىوزَ ضِاغ تُناٌْ     ُٓو بُؾُيُ نُ بًُٖض ؾًَىَيُى زضوغت ًُْ ، وَ ُٓوَف زوثات زَنَُُوَ ْ ُ ي ُقىضٓ   يُخؤؾُويػ  ،

ً ثًَغَُبُضزا عًؿل ُْٖاتىوَ ، تُْٗا يُى فُضَىوزٍَ ُٖيَبُغرتاو ُْبًَت نُ بُّ ؾ ًَىَيُ ب ؤٍ ُٖيَبُغ رتاوَ ))    ْ  فنلات  ّعل   ّنلته  عػلل  مل  فَل
َشًََطزضيَت ". وَ جطُ ي ُّ زَق ُ ض ُْسئ    . واتُ "ُٖضنُغًَو عًؿكًَو بهات بُثُْٗاٌْْ بُثانًَ ْ بُو ؾًَىَ مبطيَت ُٓوا بُؾًُٖس ز (9)((غَٔد

ٌ    ( يإ ُٖيُ مْلْعزَقٌ زيهُف ٖاتىوَ بؤيُ ُٖضَُٖىويإ ثًٍُ ) ا( )عًؿ ل ي ًَُْىإ ع ُقٌَْ ٓايًٓ س     زيػ اُْوَ ي ُوَالٌََ ْىغ ُضٍ ضَِؾٓىغ 
 بُزضيَصيٌ باغٌ يًَىَ زَنُئ .

اْهطز يُغُضَتاوَ خؤؾُويػ  زوو جؤضَوَ جؤضٍ يُنًَُإ زضوغتُو ُٓوٍَ نُ َُبُغتُإ بىو بُنىضتٌ خػتُاُْ ضِوو وَنى بامس بؤيُ يًَطَزا
خؤؾُويػ  زضوغتْ ْازضوغ ت ُٖي ُ ،    َوتطيَت )عًؿل( نُواتُ بُنىضتٌجؤضٍ زووًََإ ُّٓ خايَُيُ نُ زضوغت ًُْ ، وَ ُّٓ جؤضَيإ ثًٌَ ز

         ُ خؤؾُويػ   زووَّ زَزويَ ٔ ب ُو ٓاَادم ٍُ ن ُ ظوو بط ًُٓ       بُاَلّ عًؿل ت ُْٗا ي ُى ة ىنٌُ ُٖي ُ ٓ ُويـ ْازضوغ تُ ، بؤي ُ ت ُْٗا ُٓوَْ سَ ي
ٌ  غُضبابُتُناٌْ تط تانى زواٍ تُواوبىوٌْ َُٖىوٍ بطُيُٓ  )عًؿ ل( بُؾ ًَىَيُنٌ ةؿ   ، خ ىزاٍ ة ُوضَ َ ْٔ ًَٓ ىَف بجاضيَعيَ ت يًَ ٌْ           باغ 
 زووضَإ خباتُوَ يَُُٖىو ؾتًَو نُ ثًٌَ ضِاظٍ ًُْ.

 )*( و نطإيًَُْىإ نىضِإ )عًؿل( خؤؾُويػ  
ةُض وضزبًٓ ُوَ ي ُٓايين ث يؤظٍ ًٓػ الّ زَبً ٓء ٖ َُىو ؾ تًَهٌ ب ؤ ضِووٕ نطزوويُٓت ُوَ تُْاْ ُت بُظيازَؾ ُوَ يًَ طَزا ثًَىيػ تُ يُغ ُضَإ               

إ ثطَِ يُ خ ُّ و  ؾىيَٓهُوتىوٍ ُٓو زيُٓ بء ةُض خؤَإ بُ َىغىيَُإ يُقُيَُّ زَزَئ، بؤيُ يًَطَوَ ضِوو زَنَُُ ُٓو بطاياٍُْ نُوا َُٖىو شياًْ
ين نط إ  َاتُّ و ًَٓـ و ٓاظاضٍ يُبٔ ُْٖاتىوٍ خؤؾُويػ  نُ نض اليإ بىوَتُ َُٖىو شياًْإ نُ بُضِاغ  ضِؤشاًْإ غ ُضقايَبىوُْ بُؾ ىيَٓهُوت  

         ُ بُضِاغ   غ ُضٍ ي ٌَ     يُخىيَٓسْطاو ظاْهؤو ثُمياْطانإ ُٖضوَٖا ؾُواًْـ بُ ْ اضزٌْ ْاَ ٍُ ث ِط ي ُ عًؿ ل و غ ؤظو ثُيىَْسيً ُ ةُضاَ ُنإ ن 
، ُٖضوَٖا بُو خىؾهاُْف زَيًََِ نُوا يُْاو خؤؾُويػتًسا غُضم بىوُْو خؤيإ بُو ناضَوَ غُضقاٍَ نطزووَو تازواتط واي إ ي ٌَ زيَ ت     ؾًَىاْسووٕ

يُغ ُض ض ٌ    ْ عًؿ ل يػ ؟! بآًَُُ ُٓوَ بعاْء نُ خؤؾُوؾًإ ؾؤضِ زَنُٕ َُُٓيُ عًؿلثُْا زَبُُْ بُض خؤنىؾ  و زواتط غُضٍ خًَعاُْنُ
ٌّّ إٖٔللا اِلُنلٖتٔكنيَ       ر  : بَُٓايُى بًٓات زًََْء ضىْهُ خىاٍ ةُوضَ يُقىضٓاٌْ ثيؤظزا زَف ُضَىيَت  َُِه لٔلَبِعٕض عَلُد ِْمَٝٔلٕر َبِعُضل َٓ وات ُ "   . (10)د اِلأَٔخٖللاٛ 

 ". نُ يُخىزا تطغاوٕزؤغتإ و خؤؾُويػتإ يُضِؤشٍ قًاَُتسا َُٖىو زَبُٓ زوشَين يُنرتٍ جطُ يُواٍُْ 
ٓ ُو ن اضٍَ ُٓدماَ ساوَ؟ ي إ      (وسلمل  علیلە   هللصلیل)ٓايا ًَُُٓ ُٓو خؤؾُويػتًًُ زَنُئ ٓايا يُبُض ضَِظاَُْسبىوٌْ خىزايُ ؟ ياخىز ٓايا ثًَغَُب ُض  

ت ضؤٕ ب ُناضيو ٓ َُط زَن ا    (وسمل  علیە   هللصیل)ٖاوَالَٕ و ؾىيَٓهُوتىإ بُو ناضَ ُٖيَػاوٕ؟ بًَطىَإ ُٖضَُٖىوٍ ُْخًَطَ ضىْهُ ثًَغَُبُضٍ خىا 

                                                 
 (.587لعالم٘ األلباىٕ ، بسقه )ح مْلْع ،الطلطل٘ الضعٔف٘ للػٔخ حدٓ  (9)

يُ ، يُاليُٕ زَغتُيُى  (ٍ بالَونطاوٍَ ظاْػت بالَونطاوَتُوَ ، نُبالَونطاوَيُنٌ ٓايًينْ ظاْػ ْ ضِؤؾٓبي2010ٍ_2009(ٍ وَضظٍ خىيَٓسٌْ )7يُشَاضَ )  )*(
 تاو خىيَٓسناضَوَ َُٖىو غُضَاْطًَهٌ وَضظٍ خىيَٓسٕ زَضزَضًَت.غيَُاَؤ

 .67الصخسف ، أٓ٘  (10)



 7 

بططيَت ُ ب ُض ٓ ُوا ضِيَط اٍ ظيٓ انطزٌْ ةطت ىوَو ب ُخؤٍ ْاظاًَْ ت          ْ عًؿ ل نُ ٓابطِوٍ ًُٓاْساضٍ تًازا بطًَت. بؤيُ ةُض نُغًَو ضِيَطاٍ خؤؾُويػ   
ُ   بُِضاغ  يُّ غُضزََُزا ُٖض نىضِو نطًَو زَبًًٓ ت ب ُٓاضَظووٍ خؤي إ ض اويإ ب ُضَاَل ن طزووَ يُتَُاؾ انطزٌْ يُنرتي سا          وَف، غ ُضَضِاٍ ٓ 

 . (11))العني تصىٕ ّشىاٍا اليظس(: زَفُضَىيَت  (وسمل  علیە   هللصیل)ثًَغَُبُضٍ خىزا
 نات ظيٓانُؾٌ تًَطِواًْين ةُضاَُ".واتُ "ضاو ظيٓا زَ

 وَ يُنًَو يُؾاعيَ عُضَبُنإ يُزيَطَِ ؾًعطيَهسا جىإ باغٌ زَنات و زَيًََت" 
 ىظسٗ فابتطام٘ فطالو              فهالو فنْعد فلكاٛ

 .ؾانطزًَْو و بعَيُنٌ غُض يًَىإ و غالَونطزًَْو        ةفتىةؤيُى و ثُميإ بُغتًَٓو و يُنرتبًًًَٓٓو" واتُ" تَُا
ْاوَغتًَت تانى تىوؾٌ ظيٓات ُٓنات و يُةُيًَسا ناضٍ بُزضَِوؾ  ُٓدماّ زَزَيت خىا ثُْاَإ ب سات   وَواتُ نُ ضاو تَُاؾايُنٌ نطز ًٓرت بُوَ

ًَطِيَت  ُوَو زَيًََت"ضِؤشيَ  و يُْىيَ  ص بىوَ  ُوَو ض  ىوَُ زَضَوَ بًٓ  ًِ ة  ُدمًَو يُتًُْؿ  ت ٓؤتؤَبًًُن  ٍُ ضِاوَغ  تاوَو ي  ُنًَو ي  ُباْطدىاظَنإ زَة
ًَٓـ واّ ظاٌْ ثًاوٍ نىؾتىوَ ياخىز تاواُْ ة ُوضَناٌْ  وّ ٍُٓ )ؾًذ( زََُويَت تؤبُ بهُّ ، ضاوَضِيَِ زَنات ًَٓـ ْعيو بىوَُوَ ثًٌَ فُضَى

ٌ ومت نُ َُٖىو شياٌْ الويَ  يُ غُضقاٍَ بىوٕ بُ نطإ و عًؿل باظٍ تُواو نطزووَ بؤيُ زَي ُويَت ي ُو ن اضَ تُوب ُ به ات و      ُٓدماَساوَ بُالَّ ثًَ
اتُوَ زواتط ظيٓات ثًَبهات وَ ابٔ ًٓرت ُْةُضِيَتُوَ غُضٍ جاضيَهًرت. بؤيُ بُضِاغ  نُوتُٓ ْاو زاوٍ خؤؾُويػ  وات يٌَ زَنات يُزئ زووضت خب

ناتًَو خىاٍ ةُوضَ َُٓط زَنات ضاوَإ زاخبُئ يُٓاغ  ْاَُةطََسا ُٓوَ َُٓط نطزُْ  ":  )ضَِمحُتٌ خىاٍ يٌَ بًَت( زَفُضَىيَت جلىظٍايكًِ ا
إ و ت بؤَ  بُ ثاضاغتين زآًََُإ بُاَلّ ناتًَو ضاوَإ بُضَاَل زَنُئ بُويػ   خ ؤٍ ض ٌ بىيَ ت بًبًًَٓ ت ٓ ُوا يُةُيًَ سا زآًًََؿ ُإ ْاثاضيَعضيَ          

". غىيَٓس بُخىا نُغًَو ةُض يُٓاغ   ْاَُةطََ سا ض اوٍ زاخب ات َُةايَ ُ تىوؾ ٌ ت اوإ ببًَ ت وَجط ُ ي ُوَف ُٖغ ت             ُٓويـ بُضَالَ زَبًَت
ٍَ و زَضووًْسا يًَطَزا ثطغًاضيَو زيَتُ ٓاضاوَ ٓ ُويـ ُٓوَي ُ بؤض ٌ ٖ ًض نىضِيَ و نط ًَهٌ خ ؤف ْاويَ ت         ن ُ   بُعًعظَتٌ ُْفؼ و ًُٓإ زَنات يُز
ًَت ياخىز ٖ ُض ن ُّ و نىضِي ُنٌ الؾ ُيٌ ثًًَ ُوَ زياضبًَ ت؟! وَ ٖ ًض نط ًَهًـ ْابًًٓ ت زواٍ نىضِ          ًَت ياخىز قاضًَهٌ ؾٍُ ب يَ و  ضاويَهٌ نىيَط ب

؟! وَ زَبًَ ت ض اى ب عاْء نُثًَؿ ًين ٓ ُّ       نُوتبًَت فُقيو زَغت نىضت و ؾُالٍ و نىيَط بًَت و ًَُٓـ زيَساضٍ و عًؿ ل ب اظٍ يُةُيَ سا به ات    
ضاويإ يًَُْىإ ُٖضزوو ثًًَإ زا بىوَو يُوَف ظياتطيإ ْ ُبًًٓىَ ٓاي ا ٓ ُوإ زيًَ إ ْ ُبىوَ؟ ي اخىز ٓ اضَظووٍ        تًَطِواًْين ٓىممُتُ ظؤضبٍُ نات 

تطغاوٕ نُ ناتًَ و  جٓػًًإ ُْبىوَ؟ ياخىز ُٓوإ تاَى ضًَصٍ زوًْايإ ال ًٖض ُْبىوَ؟ بُيٌََ َُٖىو َُٓاُْيإ ُٖبىوَ بُالَّ يُضِؤشٍ ةُضِاُْوَيإ 
ُوَ يُبُضاَبُض خىزاٍ تاى و تُْٗا زَوَغ  منىوُْف وَنى )ةػإ بٔ أبٌ غٓإ( ضِؤشٍ جُشٕ زَبًَت زَضًَتُ زَضَوَ ناتًَ و زَةُضِيَت ُوَ َايَ    

 . ضُْس ٓافطَتٌ جىاْت َُٓطِؤ بًين؟ ُٓويـ ثًٌَ زَيًََت : خىا ثُْاَإ بسات ٖاوغُضَنٍُ ثًٌَ زَيًََت :
ٌَ زَْ ة ب ُ غ ىيَٓس ب ُخىا        : ثًٌَ زَيًََت ٖاوغُضَنٍُ    ٍُٓ ضُْس ٓافطَتت بًين نُخؤيإ ِضاظاْسبىوَوَ؟ ُٓويـ بُتىوِضَيً ُوَ ثًَ ٌ زَيًََ ت: ب 

 . ضاوّ جطُ يُبًًٓين ًَْىإ ُٖضزوو ثًَِ ًٖض ؾىيًََٓهٌ نٍُ ُْبًًٓىَ يُو غاتُوٍَ ضىوَُ زَضَوَ تانى ناتٌ ةُضِاُْوَؾِ
هؤو ثُمياْطاناْسا ُٓوَْسَ ضاوَإ بُضَالَ ُْنُئ نُ بُ ويػ  خؤٍ يُنطاٌْ ضِووت و ْاَُةطَّ بطِواًَْت زوات طيـ يُزيَ سا   بؤيُ زَبًَت ًَُُٓ يُظاْ

اْسا زَضبطًَت جًَطي ببًَت تاواٍ يٌَ زيَت ويٌََ زَبء بُزواٍ نطاْسا ُٖضوَٖا خىؾهإ ضاوٍ ًَٓىَف غُضضاوٍَ ظيٓانطزُْ ًًَََُٖٔ يُشيَط نؤْرتؤيَت
 خؤتاًْـ ثًًَُوَ َاٍَ ويَطإ بع. وبُٓاضَظووٍ خؤٍ نىضِإ ةىَطِاو غُضيًَؿًَىاو بهات بُزواتاْساو 
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 )*( ُٓو ٖؤناضاٍُْ نُ زَبُٓ ٖؤناضٍ عاؾكبىوٌْ نىضِإ ونطإ
ُنٍُ ًٓػالّ بًَٗٓٔ.ُٓواًْـ ضُْس يًَطَزا باغٌ ُٓو ٖؤناضاُْ زَنُئ نُ وا يُنىضِإ و نطإ زَنات بُزواٍ عًؿل باظيسا بطُضِئَ و واظ يُزيُٓ ثان

  ُ ن ُّ ن ُؽ    بُؾًَهٔ يُنًَُإ تًَهُالَوٍ نىضِإ و نطاُْ يُظاْهؤو ثُمياْطاو خىيَٓسْطانإ بُضِاغ  ٖؤناضٍ غُضَنٌ ُٓو تًَهُالَو بىوُْي ُ ض ىْه
ت ض ىْهُ ْاتىاًَْ ت ب ُ ض انٌ ض اوٍ خ ؤٍ       ُٖيُ بتىاًَْت بُٓاغاٌْ يُّ غُضزََُ ثطِ يُ ٓاضَظووَ باظيًُ خ ؤٍ قىضت اض به ات و يُزَغ   ٖ ُيَبًَ     

َُِه: ر يُٓاغ  ْاَُةطََسا زاخبات وَنى خىاٍ ةُوضَ فُضَاٌْ ثًَهطزووئ و زَفُضَىيَت ًِ أَِبصَازٍِٔٔه ََِّٓخفَُظْا ُفُسّجَ  . (12)د ُقِل لِٔلُنِؤمٔئنيَ َُٓػٗضْا مٔ
 " وَ يُٓاي  ُتًَهٌ زيه  ُزا ب  ُٓافطَتإزآًًََؿ  ًإ بج  اضيَعٕ ْبًَ  ٌَ ب  ُثًاواٌْ ًُٓاْ  ساض ن  ُوا ض  اويإ زاخب  ُٕ(وسللمل  علیللە   هللصللیل)واتُ"ٓ  ٍُ حمُ  س

ًٓ: ر زَفُضَىيَت َُ ًٖ ََِّٓخفَِظًَ ُفُسّجَ ًِ أَِبصَازٍٔٔ وَ بًَ ٌَ ب ُٓافطَتاٌْ ًُٓاْ ساض    (وسلمل  علیلە   هللصیل)واتُ " ٍُٓ حمُس  . (13)د َُّقِل لِٔلُنِؤمٔيَاتٔ َِٓػُضِضًَ مٔ
 ."  ْ زآًًََؿًإ بجاضيَعٕنُوا ضاويإ زاخبُٕ

غ    ٓ  ُّ فُضَاْ  ٍُ خ  ىاٍ ة  ُوضَ زَبًَ  ت يًَُْىامناْ  سا جًَب  ُجًٌَ به  ُئ بؤي  ُ ُٓة  ُض الَاْ  سا ي  ُّ زيٓ  ُ ٓ  ُوا بًَطىَ  إ زَنُويٓ  ُ زاوٍ     بُضِا
"ُٓة ُض نُغ ًَو يُن ُّ    :  بٔ ايكًِ اجلىظٍ( ضَِمحُتٌ خىاٍ يٌَ بًَت زَفُضَىيَتٌ تاواُْ ةُوضَنإ زَبء وَنى )اخؤؾُويػتًًُوَو زواتط تىوؾ

يطٍ نُغًَهٌ ْاَُةطٌََ نطزو ٓاغاْهاضٍ نطز بؤ جاضٍ زووَّ و ظيازٍ نطز ُٓوا تيٍ شَٖطاوٍ بُضٍ زيَ ٌ زَن ُويَت ت ا زوات ط ؾ ُيتإ      جاض غُ
 ." ًَؿُ ًُْيُزيًَسا وَغىَغُو زووزيٌَ زَخاتُ زيًَُوَ تاواُْنٍُ ال جىإ زَناتُوَ تايُزوايًسا ثًٌَ زَيًََت ظيٓابهُو زواتط تؤبٍُ يُغُض بهُ ن

خعَ ُتهاض  )حمُسٍ نىضٍِ واغع( يُنًَهُ يُثًَؿًين ُّٓ ٓىممُتُ ضِؤشيَهًإ غُضزاٌْ يُنًَو يُٖاوَالٌَْ زَنات ناتًَو ي ُزَضةا زَزات ٓ افطَتًَهٌ   
     ٌ  زَضةانُ زَناتُوَ ًَُٓـ ضاوٍ خؤٍ زازَخات و بُٓافطَتُنُ زَيًََت باْطٌ ةُوضَنُت بهُ ُٓويـ زَض ًَت ب اْطٌ ةُوضَن ٍُ زَن ات و ثًَ 

    َ ّ  زَيًََت ٖاوضٍَِ )نىيَط(َنُت يُزَضةايُو ناضٍ ثًَتُ ُٓو ٓافطَتُ وازَظاٌَْ ٓ ُو ثً اوَ ض اوٍ ن ىيَط يُضِاغ تًسا يُٓاغ   ْاَ ُةطَّ خ ؤٍ      ، ب ُالَ
 نىيَطنطزووَ ُٓةًٓا ضاوٍ غاغ بىوَ.  

وَنإ ظؤضبٍُ ناتٌ ؾ ُواُْ ت ُضخإ زَن ُٕ ب ؤ     يُنًَهٌ زيهُ يُٖؤناضَنإ تَُاؾانطزٌْ فًًِ و زضاَاٍ خؤؾُويػتًًُ بُضِاغ  خىؾو و بطا ال
         ُ ٍَ و زَضووٕ و يُغ  ٌَ ٓ ُوٍَ بطِوآْ ُ تاواُْن ٍُ و ب عأْ ض ٌ ٖؤن اضيَهٌ خ طا  يُغ ُض ز ض تَُاؾانطزٌْ فًًِ و زضاَاٍ عًؿل و غُضاًَات وَ ب

تًَه ُالَوٍ تًَ سا ٖ ُبىو ٓ ُوا تَُاؾ انطزٌْ      ضَِوؾتُإ زضوغت زَنات ُّٓ ناضَف ظياتط خىؾهإ زَةطيَتُوَ بُضِاغ  ُٖضض ٌ فًًًَُ و بًَ ت ن ُ     
ةُضاَُو تىؾٌ بُزِضَوؾتًت زَنات و ناضَ ةُضاَُنإ يُالت ٓاغ إ و ج ىإ زَنات ُوَ بؤي ُ زووضنُوتٓ ُوَ يُتَُاؾ انطزٌْ ٓ ُو ج ؤضَ ف ًًِ          

هٌ ت ط ي ُٖؤناضَنإ تًَه ٍَُ ب ىوٌْ     وظدمياُْ زَبًَتُ ٖؤٍ ٓاضاّ بُخؿء بُزيَُنإ و ي ُتاواٌْ عًؿ ل و خؤؾُويػ تًـ زووضت زَخاتُوَ.ي ُنًَ    
بًَت  نُغاًَْهُ نُ زووضٕ يُ زيُٓوَ ياخىز زئ غُضضاوٍَ يُنٌَُ شياًْإ ًُْ بؤيُ ظؤضبٍُ ناتُناًْإ ُٖض باغٌ عًؿكُو ًٖطٌ تط جا ةُض نىضِ

هُالَوٍ ٓ ُو باغ اٍُْ ن ُباؽ زَن طئَ     ُٖض باغٌ نض زَنات و نطًـ بًَت خؤٍ بُباغهطزٌْ نىضِاُْوَ خُضيو زَنات بُضِاغ  ُٓو زاًْؿ  و تًَ
ًَسا ًُْ نُ ُٓو نؤَُيَ ُ نُغ اُْ ٖ ًض خًَطيَهً إ زَغ ت ْان ُوَيت جط ُ ي ُتاوإ ب ُز ب ُخ             َُٖىوٍ يُٓاناضٍ ًٓػالًَُوَ زووضَو وَ ةىَاٌْ ت

سا ن ُٓافطَتًَهٌ ضَِف ثًَػ ت ب ىوَ    ظياتط.تُْاُْت يُنًَو يُو ؾاعيَ عُضَباٍُْ نُوا زئ يُالٍ ًٖض ْطخًَهٌ ْ ُبىوَ يُباغ ٌ خؤؾُويػ تُنُي   
 زَيًََت:

 أحب الهالب الطْ  مً أجل حبَا     ّمً أجلَا أحببت ماناٌ أضْ ا
واتُ )غُةٌ ِضَؾِ خ ؤف زَويَ ت يُب ُض خ اتطٍ خؤؾُويػ   خؤؾُويػ تُنُّ..ُٖض يُب ُض خ اتطٍ ٓ ُو ٖ َُىو ٓ ُو ؾتاُْؾ ِ خ ؤف زَويَ ت               

 . نُؾًَىَيإ ضَِؾُ(

                                                 
 (ٍ بالَونطاوٍَ ظاْػت بالَونطاوَتُوَ.8يُشَاضَ )  )*(
 ..30ضْزٗ )اليْز( ٜآ٘  (12)
 .31ٜآ٘  اليْز ، (13)
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ًَُُٓف ُّٓ ٓاناضَيإ ُٖيُو تُْاْ ُت ٓاَازَؾ ٔ زي ين خؤي إ ب سؤضِيَٓٔ ي ُثًَٓاو بُزَغ ت ًَٖٓ اٌْ زيَ ٌ نط ًَهسا ي اخىز            بُضِاغ  ظؤض نُؽ الٍ 
 بُثًَطُواُْؾُوَ.

ُض انٌ  ظؤض ب يُنًَهٌ زيهُ يُٖؤناضَنإ بُناضًَٖٓاٌْ ٓاًََطَ تاظَ زآًَٖطاوَناُْ )يُ َؤبايٌ و تًًفؤٕ وُْٓتُضًَْت(بُُْظاْء ضىْهُ ُْٖسيَو ن ُؽ 
 و بُجىاٌْ بُناضٍ زًًَََٖٓت يُؾىيَين ضانسا بؤيُ بُضِاغ  ُٓو ٓاًََطاُْ الٍ ظؤض نُؽ بُخطاثُ بُناضزًََٖٓطيَت.

ضِؤشيَهًإ بُ ضِيَهُوت يُضِيَطاٍ َؤبايًُوَ نض و نىضِيَو ثًَهُوَ قػ ُ زَن ُٕ يُزوايً سا نىِضَن ُ زَْط ٌ نط ُنٍُ ب ُالوَ ظؤض خ ؤف          زَةًَطُِْوَ "
ٌَ وَضزَةطيَ ت بؤٓ ُوٍَ بًبًًَٓ ت ناتًَ و زازَْ ًَٔ و يُجًَطايُن سا ي ُنرتٍ زَبً ٓٔ ناتًَ و نىِضَن ُ           زَبًَت و  ًَت بؤيُ ثُمياٌْ ي ثًٌَ غُغاّ زَب

            ُ ًَت نطُنُ ظؤض ْاؾييُٓ بؤيُ ظؤض ثًَ ٌ بًَتاق ُت و غ َُباض زَبًَ ت زَيًََ ت ض اوَضِواٌْ ٓ ُوَّ ْ ُزَنطز ُٓوَْ سَ ْاؾ يئ بً ت نط ُن ف زَبًٓ
 . ت:نٍُ ُٓوَ نًَؿُيُ ةطْة "ُٓخالم"َ بُضِاغ  خىؾهٌَ تؤ ُٓخالقتًـ ًُْ ُْى جىاٌْزَيًََ

بؤيُ تانى ظياتط خؤَإ بج اضيَعئ ًَٖؿ تا ٖ ُض نَُ ُ ض ىْهُ ي ُّ غ ُضزََُزا ٖ َُىو ؾ ت زشٍ ًَُٓ ٍُ ًُٓاْ ساضَو ٖ َُىو ي ُ غ ُْطُضزا بؤَ إ                
هُ ؾًعطيًُنإ نُ ضَِواج بُخؤؾُويػ  زَزَٕ بُضِاغ  َُٓطِؤ ظؤض ْطخ ٌ ُٖي ُ الٍ   وَغتاوَ.يُنًَهٌ تط يُٖؤناضَنإ ُٓوَيُ نُ نتًَب و ْاًًَ

ؤنُنإ نطإ و نىضِاٌْ بُْاو َىغىيَُإ زَبًًٓت يُخىيَٓسْطاو ظاْهؤناْسا خُضيهٌ خىيَٓسُْوٍَ ضِؤَإ و ؾًعطٍ غُضاًَاتٌ و ضيؤى و نىضتُ ضي
زيُٓ وٕ بهُٕ بؤيُ ٓاَؤشةاضٍ َٔ بؤ ٓ ُو نُغ اُْ ُٓوَي ُ ن ُ ب ًُٖض ؾ ًَىَيُى ٓ ُو نتًَ ب و         نُوا يُ ةُدماٌْ ًَُُٓ زَنُٕ ضِيَطُ ضانُنٍُ ُّٓ 

ُٓةُض ةُظ بُخىيَٓسُْوَ زَنُٕ ُٓوا ثًَىيػتُ يُغُضتإ ثًَؿرت يُزيُٓنٍُ خؤتإ ؾاضَظابٔ ُْى خُضيهٌ ؾ   الب ُالو    ، ْاًًَهاُْ َُخىيَُٓٓوَ
ّ ناتُناْتإ بُفًَطِؤ زَضِوات وَ ُّٖ زيُٓنُتإ ال بًَبايُر زَبًَت وَٖ ُّ جط ُ ي ُتاوإ نؤنطزْ ُوَ     ْابُجٌَ و يُضٍَِ الزَض بٔ ضىْهُ بُضِاغ  ُٖ

 ظياتط ًٖض خًَطيَهتإ زَغت ْانُويَت خىا ثُْاَإ بسات. 
ت ط بؤًَٓ ىَف ب ؤ ٓ ُوٍَ ظي اتط      بؤيُ ٖؤناض ظؤضَ بُالَّ )َؿتًَو منىٍُْ خُضواضيَهُ(ُّٓ ضُْس خايَُ بُويػ  خىا زَبًَتُ ضٍَِ ًْؿاْسَض بؤَٔ و زوا

 زَغت بُزيُٓنُوَ بططئ تانى يُضٍَِ الُْزَئ.

 )*( ُٓو ٖؤناضاٍُْ نُةُدمإ زووض زَخاتُوَ يُتاواٌْ عًؿل و خؤؾُويػ 
ٌ   يُثًَؿسا خ ىا باغ ٌ    باغٌ ةىنٌُ عًؿل و زواتط باغٌ ُٓو ٖؤناضاَُْإ نطز نُوات يٌَ زَنات تىوؾٌ ُٓو تاواُْ بًت يُّ بابُت ُزا بُثؿ تًىاْ

 ُٓو خاالَُْ زَنُئ نُ زووضت زَخُُْوَ يُو تاواُْ
 : خايٌَ غُضَنٌ زاخػتين ضاوَ يُ ٓاغ  ْاَُةطََسا جا ض نىضِ بًَت يإ نض بًَت وَنى خ ىاٍ ة ُوضَ ف ُضَاٌْ ثًَه طزووئ و زَف ُضَىيَت       _1
ًِ أَِبصَازٍِٔٔه ََِّٓخفَُظْا ُفُسّجَر ٕ    (وسمل  علیە   هللصیل)واتُ"ٍُٓ ثًَغَُبُض  . (14)د َُِهُقِل لِٔلُنِؤمٔئنيَ َُٓػٗضْا مٔ ْ بًٌََ بُثًاواٌْ ًُٓاْ ساض ن ُوا ض اويإ زاخب ُ

 ." زآًًََؿًإ بجاضيَعٕ 
ًٓ: ر  زَفُضَىيَت وَ يُٓايُتًَهٌ زيهُزا بُٓافطَتإ َُ ًٖ ََِّٓخفَِظًَ ُفُسّجَ ًِ أَِبصَازٍٔٔ    هللصلیل) َب ُض واتُ " ٍُٓ ثًَغُ . (15)د َُّقِل لِٔلُنِؤمٔيَاتٔ َِٓػُضِضًَ مٔ

 . "ْ زآًًََإ بجاضيَعٕ بًٌََ بُٓافطَتاٌْ ًُٓاْساض نُوا ضاويإ زاخبُٕ  (وسمل  علیە
)العلني تصىلٕ ّشىاٍلا     : زَف ُضَىيَت  (وسلمل  علیلە   هللصلیل)بُضِاغ  يُنُّ ٖؤناض بؤُٓوٍَ زووضت خباتُوَ زاخػتين ضاوَ ض ىْهُ ثًَغَُب ُضٍ خ ىزا   

 َُةطََُ". واتُ "ضاو ظيٓا زَنات ظيٓانُؾٌ ُْظَضو تًَطِواًْين ْا . (16)اليظس(
 بؤيُ ناتًَو نُغًَهٌ ْاَُةطََت بًين زَغتبُجٌَ ضاوت زابططَ بؤُٓوٍَ يُزيَتسا ؾًَىَنٍُ جًَطي ُْبًَت و زواتط ُْيُتُوَ يازت.

                                                 
 ونطاوٍَ ظاْػت بالَونطاوَتُوَ.(ٍ بال9َيُشَاضَ )  )*(
 .30ضْزٗ )اليْز( ٜآ٘  (14)
 .31ضْزٗ )اليْز( ٜآ٘  (15)
 البخازٖ ّاملطله. (16)
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2_       ٌ ن ُوا   خؤ ْعيو خػتُٓوَ يُخىاو تًَهٍَُ بىوٌْ نُغاًَْو نُخىات بُبي زًََُٖٓٓوَ وَ زَبًَت ظياتط ي ُْاو ٓ ُو نؤَ ٍَُ و نُغ اُْزا زابًٓؿ 
ت بؤزَن ُٕ ي إ باغ ٌ ظيه طو     (وسلمل  علیلە   هللصلیل)ظياتط باغٌ فُظٍَ و ًْعُُتُناٌْ خىات بؤ زَنُٕ و ظياتط باغٌ خؤف ويػتين ثًَغَُبُضٍ خىا 

بً ت   فُضَىوزَ غُةًحُنإ زَنُٕ وَ َبًَت وضياٍ ُٖض ثًَٓج فُضظَ ْىيَصَنإ و ظيهطَناٌْ ثاف ْىيَصو ظيهطٍ بُياٌْ و ًَٓ ىاضَو ظيهطَن اٌْ ت ط   
ٌَ زَنُٕ تااْ ت ال قًَ عَوٕ زَن ُٕ و ًُٓاْ ت ال ؾ يئ زَن ُٕ وَ ٓ ُو ج ؤضَ نُغ اُْ زَبًَ ت زَغ تًإ ثًَ ىَ بططي ت بؤٓ ُوٍَ               ضىْهُ وا ت ي

 . يُزَغتت زَضُْضٔ ُٓةًٓا زواتط ٖاوضِيًَُتٌ نُغاًَْو زَنٍُ نُ ُٖض خُضيهٌ عًؿل و غُضأَ
 واتُ "تُْٗا ٖاوضِيًَُتٌ ًُٓاْساض بهُ". (17)()ال تصاحب إال مؤميا....زَفَُىيَت  (وسمل  علیە   هللصیل)وَ ثًَغَُبُضٍ خىزاف 

ًَت نُغاًَْو بُٖاوضِيٌَ خؤت ُٖيَب صيَطيت بُِضاغ   زيًَٓ ا بً ت يُزيُٓن ٍُ ٓ ُو وَ تُْاْ ُت         ًَت ِضَضاوٍ ُٓوَ بهُيت نُ زَب زيُٓن ٍُ  يًَطَزا زَب
 خؤتًـ ضىْهُ ُٓةُض باف ُْبىو ُٓوَ ةىَطِات زَنات و غُضت يٌَ زَؾًَىيًََٓت.

ًَساي ُ وَ تَُاؾ اُْنطزٌْ ٓ ُو فًًُاْ ٍُ ن ُ ِضَواج          زو  _3 وضنُوتُٓوَ يُتَُاؾانطزٌْ ُٓو فًًُاٍُْ ن ُ تًَهُالَويً ُنٌ ظؤضٍ ن ىِضإ و نط اٌْ ت
ي ٌَ  بُعًؿل و زيَساضٍ و زاوئَ ثًػٌ زَزَٕ وَ زَبًَت نتًَب يإ ْاًًَهُو ةؤظاضو نىضتُ ضيؤنٌ عًؿل و خؤؾُويػ  ُْخىيَُٓٓوَ ضىْهُ وات 

ُ   زَن  ُٕ ُٓو تاواُْت بؤ ةُالٍََ زَنُٕ و ظؤض بُجىاٌْ تىضف و خىٍَ ثًَهطاوٍَ بؤت باؽ زَنُٕ زواتط تؤف وا زَظاٌْ ؾ تًَهٌ ٓاغ ايًُو تايبُت 
 بُشياٌْ خؤتُوَ بؤيُ ثُْاٍ بؤ زَبُيت و زَخيىيًَٓتُوَ.

ٍَ ب سَ نت ًَل ث ِط ي ُ ظاْػ ت و          ناتُ بُتايَُنإ وُٓو ناتاٍُْ نُبُتُْٗاٍ ُٖوٍَ بسَ بُؾتًَهٌ باف و غىوز بُخ  _4 ـ ث طٍِ به ُضَوَ ي إ ٖ ُو
ٍَ ببًَ ت نؤَُيَ            ًَت بُٓاغ اٌْ بُغ ُض زيٓت سا ظا ُ ْاًًَهٍُ ٓايًٌٓ خبىيَُٓضَوَبؤُٓوٍَ بتىاٌْ بُباؾٌ يُزيُٓن ُت ؾ اضَظا ببً ت و ن ُؽ ْ ُتىاْ

ببًت خىا ثُْاَإ بسات ضىْهُ ٓ ُو ناتاْ ُ ن ُ بُؾ   ض اى       بيوضِايُنت فًَطبهات نُزوايٌ ٓاناضو ضَِوؾتًـ تًا بطًَت و تىوؾٌ تاواٌْ ةُوضَتط
 ثطِت ُْنطزَوَ زوايٌ ؾ  خطاثت زيَتُ بُضزَغت و تؤف ْاتىاٌْ بُٓاغاٌْ خؤتٌ يٌَ البسٍَ.

ة ُض نُغ ًَو   ظوو شًَْٗٓإ ياخىز ظوو ؾىونطزٕ يُنًَهُ يُٖؤناضَ ةطْطُنإ بؤ زووض نُوتُٓوَ يُتىوؾبىوٕ بُتاواٌْ عًؿل و زيَساضٍ ضىْهُ   _5
ٖاوغ ُضٍ ْ  ُبًَت ٓ ُوا خ  ُيَهٌ ٖ  ُوٍَ زَزَٕ ب ُْاوٍ خ  ىاظبًَين ب  ىوٕ بُٖاوغ ُض زواضِؤش َػ  ؤةُضنطزٕ ٖ  ُيَت زَخ ُيَتًَٓٔ و يُخؿ  تُت زَب  ُٕ      

ُ  فلٔتلصّج  بالبلاٛٗ  عللٔهه  الػباب معػس ٓا) : يُ فُضَىوزَيُنسا ثًَُإ زَفُضَىيَت (وسمل  علیە   هللصیل)ثًَغَُبُضٍ خىا  ً  للبصلس  أغلض  فإىل  ّأحصل
ُٖضنُغًَو يًَُٓىَ تىاْاٍ شٕ ًَٖٓاٌْ ُٖبىو ُٓوا با شٕ بًًََٗٓت ضىْهُ زَبًَتُ ٖؤٍ زاخػتين ضاوو ثاضاغتين  ٍُٓ نؤَُيٌَ الوإواتُ " . (18)(للفسج
 .ًَٔ "زاَ

فتي٘ يف إذا أتانه مً تسلٌْ خلكُ ّ ٓيُ فصّجِْ، إال تفعلْا تهً ) : زَفُضَىيَت (وسمل  علیە   هللصیل)يُ فُضَىوزَيُنٌ تط زيػاُْوَ ثًَغَُبُضٍ خىا 
واتُ " ُٓةُض نُغًَو يًَُٓىَ ٖاتُ خىاظبًًَٓتإ و يُضَِوؾت و يُزيين ضِاظٍ بىوٕ ُٓوا ؾ ىوٍ ثًَبه ُٕ ُٓة ُض ْ ا ٓ ُوا       . (19)األزض ّفطا  عسٓض(

 فًتُٓو ٓاؾىوبًَهٌ ةُوضَ بالَوزَبًَتُوَ".
ٌَ زيَ ت ث ُْا بؤن اضٍ ْاؾ ُضعٌ و ة ُضاّ بب ات ي ُثًَٓاو        زوايًسنُ ةُض نُغًَو ؾىوٍ ُْنطز ُٓوا يُيُّ فُضَىوزَزا ٓاَاشَنطزُْ بؤ ُٓوٍَ  ا واٍ ي

اوإ و بُزَغت ًَٖٓاٌْ ٓاضَظووَناٌْ.بؤيُ زاواّ يُخىاٍ ةُوضَيُ َٔ وًَٓىَف بُضِيَطُ ثاى و ضانُنٍُ ًٓػالّ ؾاز بهات و زووضَإ خباتُوَ يُت
 يُناضٍ خطاثُ.

 
 

                                                 
 ضيً أبٕ  اّ . (17)
 لػٔخ ألباىٕ.جامع الرتمرٖ ّصخخ٘ ا (18)
 (.270جلامع ، زقه )صخٔذ ا  (19)
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 َاْاٍ عًؿل :

ػ  جًاواظَ يُعًؿل ، ضىْهُ خؤؾُويػ  بُناضزًََٖٓطيَت بؤخىزا وَ ُٖضوَٖا بؤثًَغَُبُضْ ٖ اوَالَٕ  وَنى يُثًَؿسا ٓاَاشََإ ثًَهطز خؤؾُوي
ي ُ ، ب ُالَّ عًؿ ل ت ُْٗا ي ُى ج ؤض        ، وَ بُناضيـ زًََٖٓطيَت بؤ زايوْ باوىْ خىؾوْ بطاو زؤغتْ ضَِفًكإ ...ٖتس، نُواتُ خؤؾُويػ  ةؿتِ

 سٍ ْازضوغ  يًَُْىإ نضْ نىضِيَهٌ بًَطاُْو ْاَُةطََسا ثًَـ ثطؤغٍُ ٖاوغُضةيٍ .زَةطيَتُوَ ، ُٓويـ بطي  يُ يُ ثُيىَْ
 .زيَت  (فسط احلببؤيُ عًؿل يُظَاُْواًْسا بَُاْاٍ )خؤؾُويػ  يُضِازَبُزَض( )
 يُيُ نُ يًَُْىإ زوو ضَِةُظٍ جًاواظزا ُٖيُ. وَ ُٖضوَٖا غُباضَت بَُاْاٍ عًؿل وتطاوَ : ُٓو ثُيىَْسّ

 تطاوَ : ُٓو غُضغاّ بىوُْيُ نُ نُغٌ عاؾل بؤ َُعؿىقُنٍُ ُٖيُتٌ.وَ و
 بؤيُ زَتىاْء بًًََء : عًؿل بطي  يُ يُنُوتُٓ ْاو زاوٍ ثُيىَْسٍ خؤؾُويػ  نىضِيَو يُةٍَُ نطًَهٌ ْاَُةطََسا.

ُغ ٌ عاؾ ل ويَٓ ٍُ َُعؿ ىقُنٍُ يًََُؿ وْ زٍَْ      بُالَّ عًؿل يُضِووٍ ؾُضعُوَ ثٌَ زَوتطيَت : )عؿل ايكىض( ، واتُ )عًؿكٌ ويَُٓ( ، ضىْهُ ن
 ُٓوزا ويًََُ. زَضووًْسا زَنًَؿًَتْ ُٖضزَّ ُٓوٍ يُبيَو ُٖض بُزواٍ بًًٓين

هُ نُواتُ يًَطَزا بؤَإ زَضنُوت نُ زَنطيَت بُعًؿل بىوتطيَت خؤؾُويػ  ، بُالَّ ْانطيَت بُخؤؾُويػ  بىتطيَت عًؿل ، ضىْهُ عًؿل بُؾًَ
تطيَ ت ٓ ُو ن ىضَِ    ووَ عًؿل تُْٗا بؤ ثُيىَْسٍ غؤظزاضٍ يًَُْىإ زوو ضَِةُظٍ جًاواظزا بُناضزًََٖٓطيَت ، بؤمنىُْ ، زَنطيَت بى يُخؤؾُويػ  ،

ُن ُ  عاؾكٌ فالَُْ نطُ ، وَ زَنطَيت وؾٍُ عًؿل البربَيتْ بىتطَيت : ٓ ُو ن ىِضَ فالَْ ُ نط ٌ خ ؤف زَويَ ت ، بؤي ُ ٖ ُضزوو ؾ ًَىاظٍ بُناضًَٖٓاْ         
 واتاوَ تُواوَو بُُٖضزوو ؾًَىَنُف بُناضزيَت. يُضِووٍ

بُاَلّ ْانطَيت بُخؤؾُويػ  بىتطَيت عًؿل ، بُثًٌَ ُٓوٍَ خؤؾُويػ   وؾ ُيُنٌ ةؿ تطيَو ب ؤ ٖ َُىو ؾ تًَو ب ُناضزًََٖٓطَيت ، بؤمنىْ ُ ،         
ؾ كٌ خ ىزا ب ىوَ ، ض ىْهُ ٓ ُو وتُي ُ ُٓوث ُضٍِ        زَنطيَت بىتطيَت ُٓو ةُدمُ خىزاٍ ةُوضٍَ خؤف زَويَت ، بُالَّ ْانطٍَ بىتطيَت ُٓو ةُدم ُ عا 

ـ ب ي  بُزضَِوؾ  يُ بُضاَبُض بُثُضوَضزةاض ، غُضَضِاٍ ُٓوٍَ ُٓو وؾُيُ يُالٍ ُٖيَططاٌْ ثُيطَِوٍ تُغُوف بُناضزًََٖٓطيَتْ ب ًُٖض ج ؤضيَهً  
  (وسلمل  علیلە   هللصلیل)ٓ ُو ةُدم ُ ثًَغَُب ُضٍ خ ىزاٍ     تطيَ ت  و، ُٖضوَٖا زَنطيَ ت بى  يُواتاو َُبُغتُنٍُ ْانطيَتُوَ ، خىزاٍ ةُوضَ ثُْاَإ بسات

 صلیل)خؤف زَويَت ، ياخىز زايهٌ خؤف زَويَت ، ياخىز باوىْ خىؾوْ بطاناٌْ خؤف زَويَت ، بُالَّ ًٖض َُْتًل ًُْ بىتطيَت عاؾكٌ ثًَغَُبُض 

، ض ىْهُ ًَُٓ ُ ي ُناتٌ    ي ُوَ زَبًَت ُ ُٖيَ ُ     بىوَ ، وَ عاؾكٌ زايوْ باوىْ خىؾوْ بطاناٌْ بىوَ ، ضىْهُ ُٓو ناتُ يُضِووٍ واتايِ  (وسمل  علیە  هلل
ُ ةػ ًَل  ْىغًين ُٖض ضِغتُو زَقًَهسا ثًَىيػتُ ضَِضاوٍ زوو اليُٕ بهُئ ، ةُض يُنًَهًإ ُٖيَُبىو ُٓوا ُٓوٍ زيهُؾًإ غىزٍ ْآًًَََتْ بُُٖيَ  

 يُبؤ زَنطٍَ ، ُٖضبؤيُ َُضجُ ُٓو زوو خايَُ يُخؤبططيَت ، ُٓواًْـ :
 اليٌُْ ضِيَعَاٌْ.  _أ
 تايٌ.اليٌُْ وا  _(
يُناُْوَ ، بُالَّ ُٖض ُٓوَْسَ ةُظَهطز ظياتط خىيَُٓض ب ُوَ ٓاؾ ٓابهُّ ن ُ وؾ ٍُ      بؤيُ يُوَ ظياتط ةُظْانُّ بطُُ ًَْى بابُتٌ واتايٌْ ضِيَعَاِْ 

ُٓةًٓا زواٍ َاضَ بطِئ عًؿل تُْٗا بؤ ضَِةُظٍ بُضاَبُض بُناضزًََٖٓطيَتْ وَ تُْٗا َاوَيُنٌ زياضيهطاويؿٌ ُٖيُ ، ُٓويـ تانى ثًَـ َاضَبطِئ ، 
 ضِاغتُوخؤ زَبًَت وؾُنُ بطؤضِزضيَتْ بهطيَت بُثُيىَْسٍ خؤؾُويػ  ُْى عًؿكباظٍ. 

 ةىنٌُ عًؿل يًُٓػالَسا :
 (وسمل  علیە   هللصیل)ثًًٍَُ نُ نؤتا ٓايًُٓو َُٖىو ٓايءْ نتًَبُناٌْ ثًَـ خؤٍ ُْغدهطزؤتُوَ ، وَ ثًَغَُبُضٍ خىزاف وٓايًين ثيؤظٍ ًٓػالّ بُ

غَُبُضَو زواٍ ُٓو نُغٌ زيهُ ْايُت تاوَنى ؾُضيعُتًَهٌ زيهُ زابطِيَصيَتْ خُيَهًـ بًهُيٓ ُ َُْٗ ُجْ ثطؤةطاَ ٌ شي اٌْ خؤي إ ،      زواَُٖء ثًَ
ٌ يُغُضٍ نىضتٍُ ُّٓ وتُيٍُ َٔ يُوَزا خؤٍ زَبًًَٓتُوَ نُ ةُض نطزاضيَو ُٖبًَت يُّ شياُْزا ُٓوا َُةايَُ ًٓػالّ ٓاَاشٍَ ثًَُٓنطزبًَتْ ةىنُ
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يُناْسا ٖاتىوَ نُ ةاوضيَو ثطغًاض يُ غُملاٌْ فاضغٌ زَناتْ ثًَ ٌ زَيًََ ت ٓاي ا ًَٓ ىَ ثًَغَُبُضَن ُتإ       بًَت ، وَنى يُظؤضبٍُ نتًَبُ فًكُِْٗزا
ٌَ   تُْاْ ُت ض ىوُْ غ ُضٓاوو ض ؤًَْ  خؤثانهطزُْوَؾ ٌ فًَطن طزووئ ، يُب ُض ٓ ُو            َ َُٖىو ؾتًَهٌ فًَطنطزووٕ ؟ ًَُٓـ ثًٌَ زَف ُضَىَيت ب َُي

ت اواٌْ زاويَ ٔ ثًػ ٌْ غ ٓىوض بُظاْ سٌْ ِضَفت اضو زضوغ تهطزٌْ         وبهُويَت ُ ْ ا  نُ زَبًَتُ ٖؤٍ ُٓوٍَ خاوَُْنٍُ  َُةايَُ ةىنًَُهٌ وَنى عًؿل
هطاٍ ُٖي ُ  ، بؤيُ ةىَاٌْ تًَسا ًُْ نُ ةىنًَُهٌ ضِووْٕ ٓاؾ ، بُالَّ باؽ ُْنطابًَت نًَؿُو ؾيى بؤ خىزا زاْإْ ....ٖتس ، وَ ةُيًَو تاواٌْ زيهُ

إ يًَه طزووَ ب ُنًًًٌ   ىاناًْإ زَبًٓء ظؤضبُيإ وَٖاييُالٍ ًٓػالّْ ظاْايإ بُثًٌَ َطوضٍ ظََُٕ ُٖض قػُيإ يُغُض نطزووَو ةُض بطِوآًُْ فُت
خ ىزاٍ   ، غ   بؤيُ ةىنٌُ عًؿل ة ىنًَُهٌ ةُوضَي ُ ض ىْهُ بُؾ ًَهُ ي ُٓاضَظوو ثُض      زَضةاٍ تاواُْ ةُوضَنإ وَنى )ظيٓا( وَغفًاْهطزووَ ،

ُِ] : ُضَىيَتةُوضَ يُقىضٓاْسا زَف ُُ ٍََْا ِٓتَ مًَٔ اٖتخَرَ إٔلَََ  . (20)[أَزَأَ
  َ ًِ أَِبصَلازٍِٔٔه       ] : ن ات ب ُوٍَ ن ُ زَف ُضَىيَت    ُٖضوَٖا خىزاٍ ةُوضَ ناتًَو يُقىضٓاْسا فُضَإ بًَُْطو ًََ ٌ ًُٓاْ ساض ز ُقلِل لِٔلُنلِؤمٔئنيَ َُٓػٗضلْا مٔل

َُِهََِّٓخفَُظْا ُفُس  .  (21)[ ّجَ
ًٖ وَ يُٓايُتًَهٌ زيهُزا خىزاٍ ةُوضَ فُضَىويُتٌ : ] َُ ًٖ ََِّٓخفَِظًَ ُفُسّجَ ًِ أَِبصَازٍٔٔ   . (22)[ َُّقِل لِٔلُنِؤمٔيَاتٔ َِٓػُضِضًَ مٔ

ناضبهطيَ ت ؟ ًٓ سٍ ب طاٍ خ ؤّ ةًهُ ُت      يُ ؟ ٓايا ناا ًُْ بُوٍَ تُْٗا بُيُنًَهًؿًإ بًَ ت زَبًَ ت    ٓايا ُٓوَ فُضَاًَْهٌ ضِوبُضِوو ضِاغتُوخؤ ِْ
ٓ ُوَ ض فُيػ ُفُيُنُ    زيُ نُ َطؤظ بُزواٍ ؾ  ثطِو ثىضْ بٌَ بُيَطُ زَةُضِيَت بؤُٓوٍَ ٓاضَظووَ خطاثُناٌْ ثٌَ تًَط به ات ؟ ي اخى   يُوَيسا ضِ

وٍَ تُْٗا عًؿكُنٍُ بؤةُالٍََ بهٍُ زَيإ ؾ  ناتًَو زَوتطيَت : ُٓةُض وا بىو وا بىو ....؟؟. نؤَُيًََو وتٍُ ْاؾييٓت ٓاضاغتُ زَنا، وَ بؤُٓ
ِ      ضبٌَ نُيَهت بؤ زًًَََٖٓتُوَ ، يُو ناتُؾسا بطا ٓاظيعَنُّ ، خىؾهُ ًُٓاْساضَنُّ ؾُ ي ُ؟   عٌ ًٓػالّ ٖ ُض ضاضَغ ُضٍ ب ؤ زاْ اوٍ ، زَظاْ ٌ ض 

َ   . (23)(مل ٓلس للنتلاحبني مجلل اليهلا     ) : زَف ُضَىيَت  (وسلمل  علیلە   هللصلیل)ثًَغَُبُضٍ خىزا  وَن ى َ اضَ ب طِئْ ٖاوغ ُضةيٍ ب ؤ       وات ُ " ْ ُبًٓطاو
ٍَ خؤؾُويػتإ " ، نُواتُ وَالََُنُت بُضِووٌْ زَغت نُوت ، ُٓويـ ُٓوَتا ، بطا ٓاظيعَنُّ بطؤضَ خىاظبًَين نطُنُو َاضٍَ به ُ ، ب ٌَ ٓ ُو   

      ٕ ْ ُوَ ، ض ىْهُ   يُة ٍَُ يُنرتي سا بطؤضِ   ثًَؿرت ُٖويٌَ َُوعًسو ضاوثًَهُوتْٔ ضِابىاضزْٕ ض ىوُْ زَضَوَو ثُيىَْ سٍ ؾ ُواُْو ْاَ ُ ب ٌَ َاْاناْت ا
ًَِ زَيًٌََ تُْٗا َاضَنطزُْ ، زيػاُْوَ ثطغًاضيَهٌ زيهُ زيَت ُ ٓ اضاوَ ٓ ُويـ ُٓوَي ُ ن ُ ، ة ُض َ ايٌَ         يضاضَغُضٍ ُٓو خؤؾُويػ  ٍُ نُتؤ ث

وَ ُٓةُض ُٖض ُْبىو ُٓوا زَيإ نط ٌ زيه ُ   نطُنُ ضِاظٍ ُْبىوٕ ؟ بطا ٓاظيعَنُّ زَتىاًْت ضُْس جاضيَو بطًتُ خىاظبًَين بُؾًَىَيُنٌ ؾُضعٌ ، 
زَضيبًَُٗٓ بٌَ ٓ ُوٍَ غ ُض ي ُخؤتْ َايَ ُوَف بؿ ًَىيَين ، وَ       يُزيَت ُٖيُ ، ةُض تؤ ضِاغت زَنٍُ ضؤٕ غُضَتا بُزيَت بىوَ ًَٓػتاف بُٓاغاٌْ

ٌَ ثُيىَْ سٍ        بُُٖيَُف يًَِ تًَُُةُ ُّْ وتىوَ : ةُض ثُيىَْسيتإ ُٖبًَت ، بُيَهى باغٌ ُٓوَ زَنُّ ة ُض ضِ  ٍَ ب ىو ب  َوؾ تْ ٓ ايًين نط ًَهت ب ُز
 زضوغتهطزْٕ تًًفؤْٕ ًَػجْ زَيإ ؾ  بٌَ َاْاٍ زيهُ.

ٓايا غُضَتاٍ عًؿل ضؤٕ  زَنُّ ، ٓايا ضؤٕ وَالََِ زَزَُْوَ؟  تإ ٓاضاغتُيَهَنُّ ، ًَٓػتا َٔ ثطغًاضعُٖضوَٖا بطا ٓاظيعَنُّ ، خىؾهُ بُضِيَ
ْ يًُٓػ الَسا ةُضاَ ُ ، خ ىزاٍ ة ُوضَ     َُ ثُيسا ْابًَت ؟ نُوابىو ؾتًَو بُتاوإ ثُيسابىوبًَت ُٓوا ةىنُُنٍُ تاواْثُيسا زَبًَت ؟ ٓايا يُُْظَضَو

ُّْٝلا] : سا زَفُضَىيَتيُٓايُتًَه ُُ مَِط ٌٖ الٖطِنعَ َّاِلبَصَسَ َّاِلُفؤَا َ ُنٗل ُأّلَٝٔوَ نَاٌَ عَِي  . (24)[إٔ
ًُٔٔ َّمَا ُتِخفٕٔ الٗصُدُّزَِٓعلَ] : فُضَىيَتوَ خىزاٍ ةُوضَ زَ  . (25)[ُه خَأٜيََ٘ اِلأَِع

 . (26)(ال تتبع اليظسٗ اليظسٗ فإٌ لو األّىل ّلٔطت لو اآلخسٗ علٕٓا )بُعُيٌ نىضٍِ ُٓبى تايًَل فُضَىو:  (وسمل  علیە   هللصیل)وَ ثًَغَُبُضٍ خىزا 
                                                 

 .43ضْزٗ )الفسقاٌ( ، أٓ٘   (20)
 .30ضْزٗ )اليْز( ، أٓ٘   (21)
 .31ضْزٗ )اليْز( ، أٓ٘   (22)
 (.5200جلامع ،زقه )صخٔذ ا  (23)
 .36ضْزٗ )اإلضساٛ( ، أٓ٘  (24)
 .19ضْزٗ )غافس( ، أٓ٘   (25)
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ُ وَنى وتطاوَ " نُغ ٌ ٓ ًٌُٖ ٓ ُٖىاْ و ْ ُخؤف غ ُزإ      غُضَضِاٍ ُٓوٍَ َُٖىو َُٓاُّْ خػتُ ضِوو بؤيُ ثًَىيػت بُؾ  زيهُ ْانات ، ضىْه
ُْٗا بُيَطُي ُنٌ  بُيَطُؾٌ يُبؤ بًًَٗٓتُوَ ًَٖؿتا ُٖض بطِواٍ ثًٌَ ًُْ ، بُالَّ يُبُضاَبُضزا نُغًَو نُ بُزواٍ ُٖمْ ضِاغتًُّناْسا بط ُضِيَت ٓ ُوا ت    

 وَ ًٓسٍ ُٓوَ زَيًََِ )وَا عًِ ايطغىٍ إال ايبالغ املبء(.بُغُ ".وَ يًَطَزا ضُْسئ ٓايُتْ فُضَىوزٍَ قُةًحِ خػتؤتُ ضِوو جطُ يُ
 وتٍُ ظاْايإ زَضباضٍَ عًؿل : 

ًٓػ  الّ ًُٓ  اّ ًٓبٓ  ى تُميًً  ُ )ضَِمح  ُتٌ خ  ىزاٍ يًَبًَ  ت( زَضب  اضٍَ عًؿ  ل فُضَىوي  ُتٌ : " عًؿ  كهطزٕ يُة  ٍَُ نُغ  ًَهٌ بًَطاْ  ُو   ؾ  ُخيٌ 
ي ُو ُْخؤؾ ًّاُْيُ ن ُ زي ين خاوَُْن ٍُ ويَ طإ زَن ات ، زواٍ ٓ ُوَف          عًؿ ل  سَ ، وَْاَُةطََسا تاواًَْهٌ ُٖيُ َُةُض خىزا بًعاًَْ ت ض ُْ  

 . (27)ًََؿهٌ ْاًًًَََٖتْ الؾُؾٌ ويَطإ زَنات "
 ٍ بًَٓ سو عًؿ كٌ ٓافطَتًَ و   ُٖضوَٖا ًُٓاّ ًٓبٓىيكُيِ )ِضَمح ُتٌ خ ىزاٍ يًَبًَ ت( فُضَىوي ُتٌ : " ْانطيَ ت يُزيًََه سا خؤؾُويػ   ث ُضوَضزةاض        

 تُوَ ، ضىْهُ ُٓو زوواُْ ظؤض ثًَطُواٍُْ يُنرتْٕ زشٍ يُنرتيـ زَوَغتُٓوَ ".نؤبهطيَ
ِ يُالّ باؾرتَ وَنى يُوٍَ تىوؾٌ عًؿكٌ ٓافطَتًَو مب ، ضىْهُ عًؿ كُنُ  ويُتٌ : " ةُض تىوؾٌ تاواًَْو ببُٖضوَٖا يُنًَو يُثًاوضانإ فُضَى

 خىزا ". زيَِ بُْسايُتٌ زَناتْ وَ زووضٍ زَخاتُوَ يُظيهطو يازٍ
 يَُ".ُٖضوَٖا ًُٓاٌَ ًٓع عبسايرب فُضَىويُتٌ : ثطغًاضنطا يُضُْس زاْايُى زَضباضٍَ عًؿل ؟ ُٓواًْـ فُضَىويإ : "عًؿل ناضٍ زيًََهٌ بُتا

ِ   بؤيُ ُٓوَْسَف يًَطَزا نافِ ٍ     يُ بؤ ُٓوٍَ َؿتًَهٌ ْىغء نُ يُخُضباضيَهٌ نتًَبداْ ُ ًٓػ الَ بهَُ ُوَ ،   ي ُنإ بُزَغ تِ ةُيؿ تىوَ ب الَو
ىو بًُٖىاٍ ُٓوٍَ خىزاٍ تاىْ تُْٗا يًَِ وضبططيَتْ ًُْمت ثاىْ ًٓدالص بهات يُبؤ نطزاضٍ ضاىْ بُغىز ، وَ َْٔ ًَٓ ىَف زووضخبات ُوَ يُٖ َُ   

 يُ . نطزاضيَوْ ةىفتاضيَو نُ خؤٍ ثًٌَ ضِاظٍ ِْ
 :ظياُْناٌْ عًؿل 

ُخت زَنُيُٓوَ يُغ ُض ٓ ُو خاالَْ ٍُ ن ُ ي َُطِؤزا ي ُْاو نؤَ ُيَطاٍ ن ىضزَواضٍ زا         يًَطَزا بُنىضتٌ باغٌ ُْٖسٍَ يُظياُْناٌْ عًؿل زَنُئْ ج
بًًَٗٓٓ ُوَ  بُزٍ زَنطيَت ، بٌَ ُٓوٍَ بطُضِيَُٓوَ غُض ُْٖسٍَ باؽ نُ بىوٌْ ُٖيُ يُوالَتاٌْ زيهُو زَتىاْء زَيُٖا منىٍُْ ظيٓسوو يُوباضَي ُوَ  

ُوٍَ ةايٌَ ةاظضٍ ٓ ُو تاواْ ُ ي ُّ ْاوض ُيُزا ت ُْٗا غ ُضخايَُنإ ب اؽ زَن ُئْ ٓاَ اشَ ب ُو           ، بُالَّ بَُُبُغ  ةُياْسٌْ ثُياَُنإْ خىيَٓسْ
 ظياْاُْ زَنُئ نُتىوؾٌ نُغٌ عاؾل زَبًَت يإ تىوؾٌ َُعؿىم ، ُٓواًْـ :

 زووضنُوتُٓوَ يُخؤؾُويػ  خىزاو نُوتُٓ ْاو زاوٍ خؤؾُويػ  بُْسَ.  _1
تْ بُو ؾًَىَيُف تىوؾٌ ةُوضَتطئ تاوإ زَبًَت ، ةُض بُو ؾًَىَيُف مبطيَتْ تُوبٍُ يُغُضُْنات ظؤضبٍُ نات َطؤظ تىوؾٌ ؾيى زَبًَ  _2

 ُٓوا غعاٍ ٓاةطٍ زؤظَخٌ تىوف زَبًَت.
عًؿلْ زيَساضٍ ةُوضَتطئ ٖؤناضٕ بؤُٓوٍَ الوإ بُٖؤيُوَ تىوؾٌ يُنًَهٌ زيهُ يُتاواُْ ة ُوضَنإ ب ع ، ٓ ُويـ ظيٓاي ُ ، ن ُ زَبً ٓء         _3
 بٍُ ظؤضٍ ُٓواٍُْ خُضيهٌ ُٓو ناضَ خطاثُٕ تىوؾٌ ظيٓا ٖاتىوٕ ، َُةُض نُغًَو خىزاٍ ةُوضَ ضَِمحٌ ثٌَ نطزبًَت.ظؤض
 ُٓو نُغاٍُْ نُ ُٓو ناضَ ُٓدماّ زَزَٕ ضِؤشاُْ تىوؾٌ غُزإ ياخىز ُٖظاضإ ُْظَضو تىَاؾانطزٌْ ةُضاّ زَبٔ.  _4
ظ تًَهٍَُ ببًَت يُةٍَُ ضَِةُظٍ بُضاَبُضزاو وَةىَاٌْ تًَسا ًْ ُ ٖ َُىو ٓ ُو ناتاْ ٍُ نُثًَه ُوَ      يُنًَهٔ يُو ٖؤناضاٍُْ نَُطؤعًؿلْ زيَساضٍ   _5

ُناضٍ بؤيإ زَشًََطزضيَت جا ض بُؾًَىَيُنٌ ضِاغتُوخؤ بًَت نُثًَهُوَ بىَغ  يُؾىييَن ةؿ  ياخىز تايب ُتٌ ،  بُغُضٍ زَبُٕ بُتاوإْ خطاث
تٌ ثًَطُ ًٓٓتُضًَْتُنإ بًَت ، ضىْهُ ُٖو َُٓاُْ اضٍ ة ُضأَْ ب ُتاواًْـ زَشًََ طزضئَ ي ُبؤ الوإ ج ا ض      فؤْٕ ضاياخىز ض يُضِيَطٍُ َؤبايٌْ تًً

 نىضِ بًَت ياخىز نض.
                                                                                                                                                                                             

 ( .2777( ، ّيف اجلامع الرتمرٖ بسقه )2149أللباىٕ يف ضيً أبٕ  اّ  بسقه )حطيُ العالم٘ ا  (26)
 (.10/132جمنْع الفتاّٚ )   (27)
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ضىْهُ ُٓو ثًُو ثايُ ةطْطٍُ نُ ضَِوؾت ُٖي ُتٌ يًُٓػ الَسا عًؿ ل     ثيؤظَناٌْ ًٓػالّ ، ٖؤناضيَهُ بؤ يُزَغتساٌْ ضَِوؾتْ بُٖا عًؿل  _6
، يُبُض ُٓوٍَ ثُيىَْسٍ يُنٌ ْازضوغت ثُيسا زَنت يًَُْىإ نضْ نىضِيَهٌ ْاَُةطََ سا يُناتًَه سا ًٓػ الّ ضِيَط ٍُ ب ُو ثُيىَْ سٍ ي ُ         ْايًًًَََٗت

 ُْزاوَو ثًٌَ ضِاظٍ ًُْ.
يًين يُناُْوَ ًٖض نات ضِيَطا عًـ ٖؤناضيَهُ بؤ يُْاوضىوٌْ بُٖاو ضَِوؾتُ نؤَُالَيُتٌ يُنإ ، ضىْهُ نؤَُيًََو ةُض ابُْس بًَت بُضَِوؾتُ ٓا  _7

ٓ ُو  بُوَ ْازات ُْٓساَاٌْ ُٓو نؤَُيَطايُ ثُيىَْسٍ ْاؾُضعٌْ ْازضوغت ببُغرتيَت ثًـ َاضَبطِئ ، ض ىْهُ زَبًَت ُ ٖ ؤٍ ثط طِإْ يُْاوض ىوٌْ      
 ثُيىَْسٍ يٍُ نُ يًَُْىإ ُٓو زوو بَُٓايَُيُزا ُٖيُ.

ُضِو ٓاشاوٍَ يٌَ زَنُويَتُوَ ، بَُُف يُبُض ناضيَهٌ بُز ضَِوؾ  ضُْسئ نُؽ يُٖ ُضزوو  ُْٖسٍَ جاض ثُيىَْسٍ عًؿلْ زيَساضٍ نىؾ ْ ؾ  _8
 بَُٓايٍَُ نىضَِنُو نطُنُ زَنىشضئَ نُ خؤٍ يُخؤيسا نىؾتين َطؤظ يُنًَهُ يُتاواُْ ُٖضَ ةُوضَنإ.

اويَو شٌْ ُٖيُو يُو غاتُؾسا ثُيىَْ سٍ ْاؾ ُضعٌ يُة ٍَُ    يُنًَهٌ تط يُظياُْناٌْ عًؿل ثططِاٌْ ثُيىَْسٍ خًَعاٌْ يُ ، يُبُض ُٓوٍَ نُ ثً  _9
 نُغًَهٌ زيهُزا بُْاوٍ عًؿلْ خؤؾُويػ  زَبُغتًَتْ بُو ٖؤيُؾُوَ زواٍ ٓاةابىوٕ يُالي ُٕ خًَعاُْنُي ُوَ ت ُالَمْ يًَ و جًابىوْ ُوٍَ ي ٌَ      

ٌْ يُ بُضانٌ ض اوزيَطيًإ به ات يُناتًَه سا ن ُ بىنً إ       زَنُويَتُوَ ، جطُ يُوَف َٓساٍَْ ُْوَناًْؿٌ بٌَ ْاظو بٌَ نُؽ زَبٔ بُوٍَ نُغًَو
ًََ طزٍ   ُٓوَ ضَِوؾ  بًَت زَبًَت ضؤٕ ضَِوؾتًَو فًَطٍ َٓسايَُناٌْ بهات ، وَ بُثًَطُواُْؾُوَ بؤ ٓافطَتاًْـ ُٖض ُٓو ظيٓ ٍُ ُٖي ُ ن ُ ناتًَ و    

 نطزووَ بُالَّ خُضيهٌ عًؿكباظٍ يُ يُةٍَُ نُغًَهٌ زيهُزا.
ظؤض نؤتا خاٍَ يُغُض ظياُْناٌْ عًؿل ُٓوَيُ نُ زَبًَتُ ٖؤٍ َُْاٌْ زيًَٓايٌْ ثانًَ  ض الٍ نىضِإ بًَت ياخى نطإ ، ضىْهُ زاي وْ ب اوى     _10

  ٍ زاي وْ باونً إ    زيًًَٓإ يُضَِوؾتجانٌ نضْ نىضَِناًْإ بُالَّ نطإْ نىضِإ ُّٓ ُٖيُ زَقؤظُْوَو يُةٍَُ ُٓوَؾسا خًاُْت يُو ضِيَعو زيَج انٌ ي ُ
الَّ  زَنُْٕ ِضَوؾتًًإ بُو ناضَ ْابُجًًَُ زَزؤضِيَ ٓٔ ، َُٓ ُو زَي إ خ ايًَرت ن ُ ي ُّ نىضزغ تاُْزا ب ىوٌْ ُٖي ُ يُٓ ُدماٌَ يؿ لْ زيَ ساضٍ زا            

وَضزةاضٍ َ ُظْٕ  ُٓوَْسَ باؾُ بؤْاغاْسْٕ ضِووْهطزُْوٍَ ُٓو ظياْاٍُْ نُ يُعًؿ لْ زيَ ساضٍ ي ُوَ غُضض اوٍَ ةطت ىوَ ، بؤي ُ زاوان اضّ ث ُض        
    خاوَٕ ضَِةِ مباْبىوضيَتْ يُو ظياْاُْف بُزووضَإ بططيت.
 ةفتىةؤيُنٌ ًَُٖٓاُْ يُةٍَُ )قاْع خىضؾًس( .

زووضو ْ ُ يُْعيهًؿ ُوَ ي ُنرتٍ ْاْاغ ء ، ب ُيَهى ٖ ُض ُٓوَْسَي ُ ن ُ َ ٔ زواٍ ٓ ُوٍَ           ُْ ُ ي    سقاْع خىضؾً ًَِ خؤؾُ ُٓوَ بًًََِ َْٔغُضَتا ث
ُ    بُْاوٍ )عًؿل يًَُْىإ عُقٌَْ ٓايًٓسا( ُمل نطز يُبؤ يُنًَو يُضَِؾٓىغُناٌْتًَطوتُغ خىيَٓسُْوَيُنٌ ن ُّْ   و بؤّ زَضن ُوت ن ُ ٓ ُو ضَِؾٓىغ 

ثؿ  بُنؤَُيَُ بُيَطُيُى بُغتىوَ نُ ًٖطًإ ْابٓ ُ ٖؤن اضٍ ٓ ُوٍَ    نُ نانٌ ضَِؾٓىغهاض نىضٍِ يُنٌ ظؤضٍ تًَسايُو غُضَضِاٍ ُٓوَف زَبًِٓ 
ٍَ ُٓوَؾ سا ة ُض ب ُجىاٌْ بطِوآًْ ُ ٓ ُو نتًَب ُ زَبً ٓء ق اْع خىضؾ ًس ظي اتط باغ ٌ عًؿ ل زَن ات                  نُ عًؿل يًُٓ ٍَ به ُْٕ يُة ُ ػ الَسا ة ُاَل

ٓ ُوا يُة ٍَُ َُٖىوخايًََه سا شَ اضٍَ الثُضَِن ُّ       ٕبؤزيًَٓ ابىو  ، وَ ةُض نُغًَهًـ ة ُظيهطز  بُؾًَىَيُنٌ عُقًًَاُْو زووض يُضِاوبؤضىوٌْ ؾُضعٌ
خىيَٓ ُضإ ب ٌَ ٓ ُوٍَ    و ْىغًُٓنُزا بهات ، بُالَّ ته اّ واي ُ ن ُ    ٍَ نُغًَو ةُظيهطز بُزوايسا بطُضِيَتْ بُضاوضزيَو يًَُْىإ ُٖضزوْىغًىَ بؤ ُٓو

ٕ    ض يُخؤوَ تىْسضَِبطُضِيَُٓوَ بؤ بُيَطُنإ ُٖ ،  و ُْبْٔ وتٍُ ْابُجٌَ ُْزضنًَٓٔ تاوَنى ؾتُناًْإ بؤ ضِووٕ زَبًَت ُوَ بُثؿ تًىاٌْ خ ىزاٍ َ ُظ
 ُ باضَت بؤيُ بُثؿتًىاٌْ خىزا يُضُْس خايًَهسا وَالٌََ ضُْس بُؾًَهٌ نتًَبُنُ زَزََُوَ بُو ًٖىايٍُ ضًسٍ خىيَُٓضٍ نىضز ُْنُوُْ ُٖيَُوَ غ 

بُةىنٌُ عًؿل يُةٍَُ ةىنٌُ خؤؾُويػ  زا ُٖضوَٖا بؤُٓوٍَ َُٖىو ُٓو ُٖيَُو نُّْ نىضتًاُْ ضاضَغ ُض به طئَ ن ُ ي ُزوو ت ىيٌَ ثُضتىن ُ       
 ىضزٍ يُناْسا بُزٍ زَنطئَ غُباضَت بُةىنٌُ خؤؾُويػ ْ باغُناًْإ.ن

ٍ   ةُض خىزا ويػ  يُغُض بًَتْىغُضَنٍُ زَزََُوَ  وَالٌََ ُٓو ضَِؾٓىغُو ٌ نىضتْ ثىختبؤيُ يًَطَزا بُضُْس خايًََه ثًَٓ ازَّ   ب ُالَّ زضيَ صَ
َ    ُْى ُّٓ بُؾُ ْاًًَهُيُ بُيَهى ثًَىي يُبُض ُٓوٍَ ُٓو ضَِؾٓىغُ و ب ؤ خىيَٓ ُضو ضَِؾٓىغ هاضيـ    ػت زَن ات ب ُنتًَبًَهٌ ة ُوضَ وَالَّ بسضيَت ُو

 :وَ خايَُناًْـ بطيتء يُ  ، ضِوْبهطيَتُوَ نُ ةىنٌُ عًؿلْ زاوئَ ثًػٌ ضٌ يُ يًُٓػالَسا
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بًَ ت ؟ ي إ ي ُضِووٍ ج ؤضَوَ ؟     ًٖض جًاواظيًُنٌ ُْنطزووَ يًَُْىإ )عًؿل و خؤؾُويػ ( ض يُضِووٍ واتاوَ  قاْع خىضؾًس يُْىغًُٓنُيسا  _1
ي  إ ي  ُضِووٍ ة  ىنٌُ ؾ  ُضعًًُوَ ؟ ٖ  َُىو َُٓاْ  ٍُ تًَه  ٍَُ بُي  ُى ن  طزووَ يُٖ  ُض ؾ  ىيًََٓهسا ويػ  تبًَ  ظاضاوٍَ )عًؿ  ل(ٍ ب  ُناضًَٖٓاوَو     

        َ ًَت ظاضاوٍَ )خؤؾُويػ   و ٓ ُوئ(ٍ ب ُناضًَٖٓاو ٛ يف ُوَ ب ؤ   ُضيَ صٍ يُٓ ، نتًَبُن ُف بُز  يُبُضاَبُضيؿسا ٖ ُض ؾ ىيًََٓو ن ُ زضيَ صٍَ ثًَ ساب   ٓلا
، َُُٓف خؤٍ يُخؤيسا ظويًََُهٌ ةُوضَيُ زَضُٖم بُو زوو ظاضاوَ ، ضىْهُ ةُض بًَتىو ًَُُٓ بُيُى واتا تَُاؾاٍ ُٓو ؾايُحتايٌَ ُّٓ قػُيٍُ َُٓ 

زَويَ ت ، ٓاي ا زَنطيَ ت بًَ ًَء      زوو ظاضاوَيُ بهُئ ُٓوا تىؾٌ ُٖيَُيُنٌ ظؤض ةُوضَ زَبء ، بؤمنىُْ نُغ ًَهٌ ًُٓاْ ساض خ ىزاٍ ة ُوضٍَ خ ؤف     
، َُُٓف بًَطىَ إ   إ يُبؤ غؤفًطُضيَ  ُٖيًُعاؾكٌ خىزا بىوَ ؟ بًَطىَإ ُْخًَط ، ضىْهُ ُٓو بيوباوَضَِ ٌٖ ُٓو نُغإُْ نُ ًٓٓتًُاو ْعيهً

ى بعاًَْ ت ض ؤْٕ بُض ٌ ؾ ًَىَيُى ٓ ُو      ثُيىَْسٍ بُخىاثُضغ  يُوَ ُٖيُ ، ةُض نُغًَهًـ خىزا ثُضغ  بهات ثًَىيػتُ بُيَطٍُ ُٖبًَت تاوَن
اؾ كٌ  خىزاثُضغتًًُ ُٓدماّ زَزات ، بؤيُ زَثطغِ ٓايا يًُٖض ٓايُتًَهٌ قىضٓاْسا خىزاٍ ةُوضَ فُضَىويُتٌ ثًَغَُب ُضإْ ٓ ُويًاو ثًاوض انإ ع   

ُٖضنُغًَو بُويػتْ َُبُغتْ ًََؿ هٌ   َْٓٔ ًَٓـ بَُُٖإ ؾًَىَ عاؾكٌ ُٓوامن ؟! بًَطىَإ ُْخًَط ضىْهُ ًٖض ٓايُتًَهٌ يُو جؤضََإ ًُْ ،
اغ تُنٍُ  ي ُضِيَطا ضِ  ْىؾٌ ةىَطِايٌ زَبًَ ت خؤٍ تُفػيٍ ٓايُتُنإ بهات بٌَ ُٓوٍَ بطُضِيَتُوَ بؤ فُضَىوزَو تُفػيٍ ٖاوَالَٕ ُٓوا بًَطىَإ ت

زيهُ ، زَنطيَ ت بىتطيَ ت    اخىز ثطغًاضيَهٌةىَطِايٌ زَنات ، يًٓػالًَـ زووض زَنُويَتُوَو ُْى ُٖضخؤؾٌ بُيَهى نُغاٌْ زَوضوبُضيؿٌ تىؾٌ 
نُغًَو عاؾكٌ زايوْ باونٌ بىوَ ؟! بًَطىَ إ ٓ ًَُـ وَالََُن ٍُ ٖ ُض ْ ُخًَطَ ، ض ىْهُ وَن ى ي َُاْاٍ عًؿ كسا بامس اْهطز ن ُ عًؿ ل ي ُو              

 اوو َُبُغ   عًؿ ل ظؤض زووضَ ي ُوات   ت ا خؤؾُويػ  يُ يُضِازَبُزَضَ ثًَهٗاتىوَ نُ يًَُْىإ نىضِو نط ًَهسايُ ، نُوات ُ بؤَ إ زَضن ُوت ن ُ وا     
، ب ؤ ظاًْ اضٍ    ْاوبطاو يًُٖض ناّ بُؾُناٌْ ُٓو نتًَبُزا جًاواظٍ ُْنطزووَ يًَُْىإ ُٓو زوو وؾُيُزا َُبُغ  خؤؾُويػ  . بؤيُ ضَِؾٓىغهاضٍ

 بُضِيَعيؿتإ زَتىأْ ُٓو نتًَبُ بُزضيَصٍ خبىيَُٓٓوَ.
بُضزَغ  جُْابت ؾتًَهٌ ةُوضَ ًُْ ، بُالَّ تاظَيُ ، تاظَيُ ... يُبُض ٓ ُوٍَ ي ُْاو ًٓػ الًَُناْسا    ُّٓ بابُتٍُ ْىغًىيُتٌ "  ضِؾٓىغهاض  _2

طيبىوْ ُ  نُّ نُغاًَْهٔ ُٓواٍُْ جىضُٓتٌ وضوشاْسٌْ بابُتًَهٌ وَٖايإ ُٖيُ ، تطغإ يُقػٍُ خُيَوْ ي ُو ب يوضِا ْاتُواواْ ٍُ يُنؤَُيَط ُزا جًَ    
 .(1)" ضِاٍ ظاًْين ضِاغ ْ ُٖقًكُت زٌََ خؤٍ بططيَتْ باْطٌ بؤُْناتواٍ يُظؤض زيٓساض نطزووَ غُضَ

 يًَطَزا زوو خاٍَ ُٖيُ ثًَىيػتُ ْىغُضٍ ُٓو نتًَبُْ خىيَُٓضٍ بُضِيَعيـ ٓاةازاضبهطيَُٓوَ ، ُٓواًْـ :
تًَت بُة ُالَيَهطزٌْ ن اضٍ فاةًؿ ُو    ُٓو وتُيُ بُؾٌ غُضَتانٍُ ظؤض تُواوَ ، ضىْهُ يُْاو ًٌُٖٓ غىُْٓو جَُاعُتسا نُّ نُؽ ُٖيُ ُٖغ    _أ

غ ُض  بُز ضَِوؾ  يًَطَزا َُبُغتِ عًؿكُنٍُ ْىغُضٍ بُضِيَعَ ضىْهُ يُخايَُناٌْ زواتطزا زيَُُ غُضٍ بُثؿتًىاٌْ خىزا بُوٍَ ضؤٕ ج ُْابٌ ْى 
ُ     زُٓوَْ سَف ب ُيَهى ًٓ س    عًؿكٌ بُالوَ ثُغُْسَ ، ُْى ُٖض بَُُعؿ ىقُنُيإ ُْة ُٕ !    يعاٍ ؾ ًُٖسبىوًْـ زَن ات بؤنُغ اًَْهٌ عاؾ ًل ن 

ٖ ًض   بُضِاغ  غُيطَ ، زيػاُْوَ ضِاغت زَنات ، ضىْهُ يُّ غُضزََُزاو تُْاُْت ثًَؿرتيـ يُْاو ُّٓ ًًًَُتُ نىضزَ ًٓػالَُ فُقيٍَ ًَُٓ ُزا 
ٌَ ُٓوٍَ ثؿت بُي ُى ٓاي ُت ي اخىز بُي ُى ف ُضَىوزٍَ زضوغ ت ببُغ ت        ًَت ي ُبؤ ة ُالَيَهطزٌْ   نُغًَهٌ ًُٓاْساض ُْيتىاًْىَ بُويػ  خؤٍْ بُب

عًؿل !! بُِضاغ  َُٖىو ُّٓ وتاْ ُ وَغ تاٌْ زَويَ ت تاب ُجىاٌْ يَُاْان ٍُ تًَبط ُئ ، بُِضاغ   ْىغ ُض خ ؤٍ ب ُخاوَٕ جىضٓ ُت زَظاًَْ ت             
ي ُبؤ ض ىوُْ شووضَوٍَ   يُبُضاَبُض بُوٍَ عًؿكٌ بُةُالٍََ ظاًْىَ ، ةىَاٌْ تًَسا ًُْ ُٓو ْىغًُٓ زَبًَتُ ٖؤٍ واالَنطزٌْ ض ُْسئ زَضة اٍ زيه ُ    

ٌَ ٓ ُوٍَ خ ُيَهٌ ب ُخؤٍ بعاًَْ ت         خ ُيَهًـ ب ُو ؾ ًَىَيٍُ ًَٓػ تاو بط طَ ظي اتطيـ ة ىَِطا زَبًَ ت ،         ، زَيُٖا تاواٌْ بطىوىْ ة ُوضٍَ ت ط ب ُب
 ُٖضُٓوَْسَ بُغُ بؤُٓوٍَ بُنىضتٌ وَالٌََ بسضيَتُوَ.

ايُ يُبؤ خاوَٕ ظاْػتُ ؾُضعًًُناٌْ ُّٓ ًًًَُتُ يُةُوضَوَ زَغت ثًَبهُ قػٍُ ْابُجًٌَ تًَس ُٓو وتُيُ زَبًٓء بُؾٌ نؤتايٌ ْىغًُٓنُ  _(
يُخ ُيَهٌ   ْتاوَنى بطىنرتئ نُؽ ، ضىْهُ ُٓو ثًٌَ وايُ ُٓو عًًُُ ْاعًًٍُُ نُوا جُْابٌ زَيعاًَْت خُيَهٌ زيهُف زَيعاًَْت ب ُالَّ زَتطغ ًَت  

تاُْيُ زضاوَتُ ثاٍَ ًُٖٓىٍ عًًُ ٌ ٓ ُّ    ُبُضِاغ  َُٓغٌ ةُالَيٌَ عًؿل زَنات !!! بُالَّ نانُ قاًْع ْاتطغًَتْ بُجىضُٓتُو بازَيؿاضيَتُوَ ، 

                                                 
 .17إ عُقٌَْ ٓايًٓسا( ، ال )عًؿل يًَُْى  (1)
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ضِاغت بفُضَىيَت ُٓوا غٌَ يُنٌ نىضزغتإ يُضِؤشٍ زوايٌ زا تىؾٌ يًَجًَطًُٓوَ زَبٔ غُباضَت ب ُوٍَ ض ؤٕ ظاًْىياْ ُ     الَتُ ، ضىْهُ ةُض ْىغُضو
وت ٍُ  ٌ بُة ُالٍََ ظاًْ ىَ ب ُالَّ ًَٓ ىَ تطغ اوْٕ      خىضؾًس وتٍُ ُٖقٌ زضناْسووَو عًؿ ك ُْٗا قاْع بؤ تنُعًؿل ةُالَيَُو بُةُالَيًَإ زاُْْاوَ؟؟! 

زَبًَت يُناتٌ ْىغًين ُٖض وؾُيُنسا بُباؾٌ يًٌَ بهؤيًَتُوَو بعاًْت ضٌ زَْىغًت بؤيُ  قاًْع  ُٖمْ ضِاغتًتإ ُْزضناْسووَ ؟؟!! ، بؤيُ نانُ
يُْىغًُٓنُتسا ٍُٓ ُٓو زيَطَِ ض َاْايُنٌ ُٖيُ ؟! ضًؤٕ يُبؤ تًَطُيؿتُٓإ ضِاظُو تُفػيٍ زَن ُيت ؟؟  ةُض َُبُغتت ُٓوَ ُْبىوَ ثًَت زَيًََِ 

  َ غ    بؤيُ خىؾهُ بُؾُضَُنامن ، بطا ًُٓاْساضَنامن ةُض نُغًَو ويػ  ُْٖسٍَ ؾتتإ يُبؤ ةُالٍََ بهات ُٓوا ؾُضّ َُن ُْٕ زَغتُوغ إ ضِاَُو
بًَُٗٓضَوَ ي ُقىضٓإ ، ي اخىز فُضَىوزَي ُنٌ ق ُةًحُإ ب ؤ بًَٗٓ ُضَوَ ، ي اخىز فُتىاي ُنٌ ظاْاي اٌْ ٓ ًٌُٖ            يُنػُض ثًٌَ بًًََٔ زَقًَهُإ بؤ

خىزاٍ ةُوضَ ت ، زَْا غُضت يُٓاةطٍ زؤظَخُوَ زَضزَنات ا ثًَىيػتُ وتُناٌْ بُالوَ بًًَٓغىُْٓو جَُاعُمتإ بؤ بًَُٗٓضَوَ ؟ ةُض ُْيبىو ُٓو
 ٌ بُزووض بططيَت .يًَ َْٔ ًَٓىَو ضَِؾٓىغهاضيـ

ًَساي ُ بُِضاغ   جًَط اٍ غُضغ ىضَِاُْ ، وَن ى ْىغ ًىيُتٌ "           22_21ةُض تَُاؾ اٍ الث ُضَِ )    _3 زَنطيَ تْ  ( به ُئ زَبً ٓء نؤَ ُيًََو وت ٍُ ت
 "!!!!. ةىدماويؿُ َطؤظٌ زيٓساضو َىيتُظّ ؾُيساو عاؾل بًَت بُبٌَ ُٓوٍَ َىغىيَُاًَْتًُنٍُ يُنُزاض بًَت

َُُٓ ض جؤضَ ًًٓتًعاًََهُ نُ جُْابت باغٌ يًَىَ زَنٍُ ؟ ُْزَنطا يُبؤ غُملاْسٌْ وت ُناْت منىُْي ُنُإ ي ُبؤ بًًَٗٓ تْ ت انى       ًَٓـ زَيًََِ "
و ٖاوَالًَْت بهطزايُ نُ ضؤٕ عاؾل بىوْ ُو يُناتًَهًؿ سا   (وسمل  علیە   هللصیل)وتُناْت بُٖؤيُوَ ؾٌ بهُيتُوَ؟ زيػاُْوَ ُْزَنطا باغٌ ثًَغَُبُض 

ؾ  وامشإ يُبُضزَغتسا ًُْ ٍُٓ ضؤٕ ب ُضِيَعت ؾ   وا ي ُخؤوَ زَيًًََ ت ؟! ض ىْهُ بُِضاغ   ؾ تًَو ْابًَ ت بىتطيَ تْ          وابُغتُ بىوُْ؟ ُٓةُض 
 بٓىغطيَتْ بُةُالٍََ زابٓطيَت ةُض بُيَطُيُنٌ ضِووْٕ ٓاؾهطات يُبُضزَغتسا ُْبًَت".

غًَو يُخىزاتطؽ بًَتْ زيٌَ ثُيىَغت بًَت بَُعةُوتْ وابُغتُ بًَ ت ،  ُٖض بؤيُ زيػاُْوَ زَيًًََِ بًُٖض ؾًَىَيُى ُْبًٓطاوَو ُْبًػرتاوَ نُ نُ
ًَط ُواٍُْ ي ُنرتْٕ             ًَتْ نطًَو زيٌَ زاةيبهاتْ ٖ ُض خ ُضيهٌ ن اضٍ خؤؾُويػ   ب ٔ بُِضاغ   َُٓ ُ غ ُز زَض غ ُز ث يُبُضاَبُضيؿسا عاؾل ب

طزووَ ن ُ "ة ُض بىتطيَ ت عًؿ ل يًُٓػ الَسا ةُضاَ ُ ٓ ُوا خ ُيَهٌ واظ         (زا ٓاَاشٍَ بؤُٓوَ ن21ثًَهُوَ ْاةىدمًَٔ ، ياخىز ُٖض جُْابٌ يُالثُضَِ )
 يًُٓػالّ زيًََٓت ، بؤيُ ْابًَت وا بىتطيَت بؤُٓوٍَ خُيَهٌ ًٓػالّ بًَتْ عاؾكًـ بًَت".

ُُ ضِؤشاُْ بًَ ًَء "تهاي ُ   َُُٓف زيػاُْوَ ياغايُنٌ ُٖيَُيُو ثًَطُواٍُْ ؾُضعٌ ًٓػالَُ ، ضىْهُ ةُض بُثًٌَ ُٓو قػُيٍُ تؤ بًَت ُٓوا ْابًَت ًَٓ
نُؽ ُْظَض ُْنات " ياخىز " تهايُ نُؽ ٍَُ ُْخىاتُوَ " ياخىز " تهايُ نُؽ جطُضَ ُْنًَؿًَت" ياخىز " تهايُ نُؽ .......ٖتس". ضىْهُ 

يًُٓػ  الّ زووض  غ  آُْ  ُو ج  ؤضَ نُ ض  ىْهُ زوآٍ  ُّ ؾ  تاُْف نؤَ  ُيًََهٌ ظؤض يَُىغ  ىيَُاْإ ٓ  ُدماٌَ زَزَٕ ، ٓاي  ا ْانطيَ  ت َُٓاْ  ُ بىتطيَ  ت 
 َ ي إ زيػ اُْوَ ٓ ًَُـ بُيَطُي  ُنٌ ع ُقًٌَ جُْابت ُو زَت ُوَيت بُغ ُض ًٓػ  الّْ َىغ ىيَُاْاْسا ت ُتبًكٌ به ُيت ، زَْ ا ٖ  ًض              !!!زَنُوْ ُو

ةُضاًََ  عًؿ ل  بُيَطُيُنت ثٌَ ًُْ يُبؤ ةُالَيَهطزٌْ عًؿل ، وَ يُةٍَُ ُٓوَؾسا ًٖض بُيَطُيُنٌ زيهُت بُزَغتُوَ ًُْ بؤ ُٓوٍَ نُؽ باغٌ 
ٖ َُىو ب َُْٔ    ُْنات ، بؤضٌ ؟ يُبُض ُٓوٍَ خُيَهٌ زوايٌ واظ يُٓايين ًٓػالّ زًََٖٓٔ ؟ وَالٌَٖ بطا ٓاظيعَنُّ ةُض يُّ غُض ضِووٍ ظًََُٓ ٖ ُض 

بًَباوَضِ ب ء ٓ ُوا ٖ ًض     تؤؾُوَ َىغىيَُإ بء ُٓوا ًٖض يَُىيَهٌ خىزا ظياز ْانات ، وَ ةُض ُّٓ غُض ظًََُٓ بَُْٔ تؤؾُوَ خىزا ثُْاَإ بسات
 ، ًٓسٍ ضؤٕ َٔ يُبُض قػٍُ بٌَ َاْاٍ خُيَهٌ ُْظإ واظ يُ َُٓط بُضانُو ٌُْٖ يُخطاثُ بًَِٗٓ ؟. يَُىيَهٌ خىزا نُّ ْاناتُوَ

ي ُوَ ة ُوضَتطَ   بؤيُ بطا خؤؾُويػتُنامن خىؾهُ ٓاظيعَنامن ةُض ًَُُٓ بؤة ُالَيَهطزٌْ ؾ تُ ةُضاَ ُنإ َىغ ىيَُإ بىيٓ ُ ٓ ُوا زي ين خ ىزا ظؤض         
ءْ نُغاٌْ وا ًٓسزيعاٍ ًٓػالَُتٌ بهُٕ بؤيُ تهاّ وايُ َْٔ ْىغُضٍ بُضِيَعو ًَٓىَ ًُٓاْساضيـ ُٖوٍَ ب سَئ زيٓ ُ ثانُن ُ وَن ى خ ؤٍ بطُي ُْ      

 ىاٌْ خىزا.يُيؤٍَُ يؤَُناضاًْـ بًُٖض ؾًَىَيُى ُْتطغءْ ُٖويًَـ بؤضِاظيهطزٌْ ًٖض نُؽ ُْزَئ غُيطٍ خىزاو زيُٓنٍُ ُْبًَت بُثؿتً
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ٓ ُبى غ آًل َ ُخعوٌَ ضِؤشيَهً إ خ ؤٍ بُث ُضزٍَ نُعب ُزا        منىُْيُنٌ ًَٖٓاوَت ُوَ بُبُيَط ُ ٓ ُويـ ُٓوَي ُ ن ُ "       ُٖضوَٖا نانُ قاًْع  _4
ظزاض بهُيت ُٖيَىاغًبىو زوعاٍ زَنطزو زٍَ فُضَىو : خىزايُ ضَِةِ بُعاؾكإ بهُيت ، زيًَإ بًَُٖعبهُيت ،وَ زيٌَ َُعؿىقُناًْإ بُضاَبُض غؤ
 . (2)"، بؤيُ ثًًَإ وت : ُٓوَ ض زَيًًََت ؟؟! وتٌ : غىيَٓس بُخىزا زوعانطزٕ بؤعاؾكإ خًَطتطَ يُعىَطَيُى نُ يُ )جًعطاُْوَ( بًًَت بؤٍ 

ُي ُنٌ ْاب ُجٌَْ   َُبُغ  ضٌ يُ يُباغهطزٌْ ُّٓ منىُْ بٌَ َاْاو بٌ َُْتًكُ ؟ ضىْهُ ْ ُى ٖ ُض وت   بُضِاغ  َٔ تًَٓاةُّ نُ نانٌ ضَِؾٓىغهاض
باغ ًإ   (وسلمل  علیلە   هللصلیل)باتًَُ بُيَهى يُواُْؾُ تىؾٌ تاواًَْهٌ ةُوضَف بًَت ، يُبُض ُٓوٍَ ظاًْين خُيطو ةىنُُناٌْ تُْٗا خ ىزاو ثًَغَُب ُض   

نُغ ًَهٌ   ًضعاضيفٍُ نُتؤ بُبُيَطُ زَيًًَٗٓتُوَ يُض غُضضاوَيُنُوَ ُٓو زَقٍُ ف ُضَىوَ ؟ ض ىْهُ ٖ    ْا وظاْاْا يًَىَنطزووَ ، ًٓسٍ ْاظامن ُٓو 
ٓايًين ُٖيٍَُ وا ةُوضَ ْانات يُبُض ُٓوَ الٍ َُٖىإ ٓاؾهطايُ نُ ةىنِْ فُظيٌَ عىَطَ ضُْسَ ةُوضَيُ ، ًٓ سٍ ثًَىيػ ت ْان ات     خاوَٕ عُقًٌَ

ٌْ نطزاضيَ و به ات   َٔ يًَطَزا بُزضيَصٍ بؤ جُْاب  ضِووٕ بهَُُوَو باغٌ عىَطَت يُبؤ بهُّ ، بؤيُ ةُض نُغًَو بًُويَت باغٌ ف ُظٍَْ ُٓةهاَ ُنا  
ًَت وَ َُٖىوؾ ًإ ت ُْٗا زَبًَ          ًَت ثؿت بُض ُْسئ بُيَط ٍُ ب ًَُٖعو ِضاغ ت ببُغ ت ت وَ بُضاوضزٍ بهات بُنطزاضيَهٌ زيهُ يُخىزاثُضغ  زا زَب

      ْ ف ُظيٌَ ُٖي ُ    يُقىضٓإْ فُضَىوزَ ضِاغتُناُْوَ غُضضاوٍَ ةطتبًَت ، يُبُض ُٓوٍَ ُٖض ةىنًَُو ب ُثًٌَ ةطاْ ٌْ قىضغ ٌ خ ُيطٍ ظي از زَن ات
ُٓويـ ُٓوَيُ ُٓوَْسَ ثؿت بُ ؾ  ثطِوضىضْ بٌَ غُضضاوَ ُْبُغتًَت  ت زَيًََِ بُ نانُ قاًْعبُغُض ناضَ ضانُناٌْ زيهُزا ، َٔ تُْٗا يُى ؾ

ٓاي ُتٌ خ ىزاو    ع اضيءْ ؾ اعيَناُْ ، ض ىْهُ ت انى    ْايُبؤ ةُالَيَهطزٌْ ةُضاَُنإْ زواتطيـ خؤٍ يٌَ بًَٔاة ا به ات يُب ُض ٓ ُوٍَ وت ٍُ ظاْ او       
 فُضَىوزَ ضِاغتُنإ وَغتابٔ َُٖىو ُٓواُْ ؾ  ثىضُئَ ةُض ثًَطُواٍُْ بٔ.

5_       ُ ضٍ قاْع خىضؾًس يُجًَطُيُنٌ تطزا ؾ  بٌَ َاْاو ْاضِيَهٌ ظؤضٍ ْىغًىَ بُالَّ َٔ ُّٓ ثاضضُيُّ بُناا ظاْ ٌ ت انى بًدَُ ُ بُضزي سٍ خىيَٓ 
ًََهٌ ن ىضتٌ زَزََ ُوَ ،   ًٓٔ ُٓوا يُثُضاويَعَنُزا ٓاَاشَّ بَُُٖىو الثُضَِنإ نطزووَ نُ يًَطَزا وَالَٓاظيع ، وَ ةُض ةُظيؿًاْهطز بُتُواوٍ بًب

)َُبُغت يًٌَ ُٓو ظاْا بُضِيَعاُْيُ نُ عًؿكًإ بُالوَ ةُضاَُو عًؿ كًإ بُبُظاْ سٌْ غ ٓىضٍ     ُٓوٍَ ُٓو ةطوثُْىغًىيُتٌ "  نانٌ ضَِؾٓىغهاض
َ ، وَ عًؿكًإ بُ ناضٍ بعيَىْ بُزضَِوؾ ْ ُٓدماَساٌْ ُْظَضٍ ةُضاّ زاْاوَ ، وَ يُةىنٌُ عًؿ كسا ب ُضِووٌْ   خىزاو ياغا ؾُضعٌ يُنإ ظاًْى

بؤٍ زَضْٔ زَياُْويَت زوًْايُنٌ خُيايٌَ يُو تُْٗا يُوالَتًَهسا ثًازَ زَنطيَ ت ن ُنًتا( ة انِ بًَ تْ زَقك ٌ نتًَب ُنإ       (  بامسإ يًَىَ نطزووَ
ي ُزووضٍْ تًَه ٍَُ    –و خُيًفُ ضِاؾسيُٓناًْؿسا ُٓوٍ َُٓإ زَئًًََ  (وسلمل  علیە   هللصیل)ض ْا خؤ يُناتٌ ةىنُطِاٌْ ثًَغَُبُض ُٓظَىوٕ بهطئَ ، ُٓةُ

 . (3)"جًَبُجٌَ ُْنطاوَ ، ضىْهُ قابًًٌ جًَبُجًَهطزٕ ْءْ َُةائَ ، وَ تُْٗا ناضٍ عايٌَُ خُيائَ  -ُْبىوٕ
ُ   بُضِيَعامن خىؾهُ ًُٓاْساضَنامن ، بطا خؤؾُويػتُنامن نطيَت ٓاي ا زَنطيَ ت بُويػ       ، ٓايا ةُض نُغًَو يُوالَتًَهسا بصٍ نُناض ب ُنًتا(ْ غ ىُْٓ ْ 

َاَؤغتا قاًْع ، تؤ بًََُؿهٌ خؤت ؾتُنإ زَثًَىيت ُْى  ُْٓ ناضْانطٍَ ؟بُبُٖاٍُْ ُٓوَوَ نُ بُنًتا(ْ غى ُدماّ بساتَُٖىو تاواًَْو ٓ خؤٍ
ُ  ضِو ن ض ػالّ ، ضىْهُ تًَهُالَوٍ ن ى بُؾُضيعُتٌ ًٓ ٍَ          ةُضاَ  ، زيَ ساضٍْ عًؿ كباظٍ ةُضاَ ُ ، ْ ُظَضنطزٕ ةُضاَ ُ ، ثُيىَْ سٍ ْازضوغ ت يُة ُ

والَتٌ ًٓػالٌَ ُٖبًَت يإ ْا ، ةانِ َىغىيَُإْ زيٓساض بًَت ًٓسٍ بُنًتا(ْ غىُْٓ ناض بهطيَت يإ ْا ،  ؾُضَفْ ْاَىغٌ َىغىيَُاْإ ةُضاَُ ،
اغ  ًَٓىَ وا يُّ نىضزظَاُْ تًَطُيؿتىوٕ نُ نُغاًَْهٌ ُٖيَدُيَُفاوو ة ًًَْٔ ٖ ًض ي ُزوًْا تًَٓاة ُٕ !!!     ًٓسٍ بُغُ ضُواؾُناضٍ ، بُضِ يإ ْا ،

ٍَ ، ة انِ ظايَُ ُ ، ة ان                 ِ باغٌ ُٖضؾ تًَو زَنطيَ ت ًَٓ ىَ يُنػ ُ غ ُض ُٖيَ سَبطِْٕ زَيَ ًَٔ : ة انِ َىغ ىيَُإ ًْ ُ ، ب ُنًتا(ْ غ ىُْٓ ناضْ انط
َُٓ ُ ن ٍُ ثًَ ىَضَ ب ؤ بُة ُالٍََ       ض ْاؾييُٓ نُفًَطٍ بىوْٕ وَنى تىتٌ ٓاغا ُٖض زووباضٍَ زَنُُْوَ ، ُٓةًٓاةانِ ..... بُضِاغ  وتُيُنٌ ظؤ

وَ ُٓو بُةُالٍََ زاْاٍُْ تؤو ٖاوبيَناْت نُ يَُُٖىو بؤُْو ٓاُْٖطُناْتاْسا تًَه ُالَوٍ ي ُنٌ ًَٓاط اض ظؤضٍ     زاْاٌْ ناضٍ بُزضَِوؾ ْ عًؿل ؟!
يُنًَهُ يُبالَونطزُْوٍَ فُغازو بُزضَِوؾ  يُُّٓ والَتُزا نٍُ يُنًتا(ْ غ ىُْزا ُٖي ُ ؟؟ ٓاي ا ة ُض ة انٌُ َىغ ىيَُإ        نىضِإْ نطإ ُٖيُ نُ

َٖ ا  ُٖبىايُ نُ ناضٍ بُنًتا(ْ غىُْٓ بهطزايُ ضؤٕ زَيًَٗؿت ًَٓىَ بُو ؾًَىَيُ ثٌَ ضِابهًَؿْٔ بُويػتْ ٓاضَظووٍ خؤت إ ض ؤٕ زَتاْ ُوٍَ ٓاو   
                                                 

 .38)عًؿل يًَُْىإ عُقٌَْ ٓايًٓسا( ، ال   (2)
 . 43عًؿل يًَُْىإ عُقٌَْ ٓايًٓسا ، ال   (3)
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ُّٓ زيٓ ٍُ ًَُٓ ُ يُُْٖ سٍَ     بؤيُ نانٌ ضَِؾٓىغهاض ُّٓ خايَُف وَنى ُٓواٌْ ثًَؿىو ُْتجًَها ضىْهُ  ؟؟ خؤتاْسا بطىدمًَٓٔ قًًٌَٓػالّ يُةٍَُ عُ
ب سات  ةىنٌُ نَُسا ُْبًَت تَُاؾاٍ ؾىيَُٓنإ زَنات جطُ يُوَ يَُُٖىو ؾىيًََٓو ةُضاّ ُٖض ةُضاَُو نُغًَهًـ ُٖويٌَ ةُالَيَهطزٌْ ة ُضاًََو  

 . تَُهاضاُْ خىزا ثُْاَإ بساتُٓوا يُغ
           ٌ  وَ زواتط تؤ تاُْ يُوتٍُ ظاْايإ زَزٍَْ وتُناًْإ بُوَ وَغ ء زَن ٍُ ن ُ ٓ ُوإ يُواقًع سا ْ اشئ وَن ى ج ُْابت ! ب ُيَهى ٓ ُوإ يُعاي َُ

عايٍَُُ تؤ ثًٌَ زَيًٌََ خُيايٌَ  خُيايٌَ زا زَشئ بؤيُ ُٓو فتىايُ زَزَٕ بُوٍَ نُ عًؿل ةُضاَُ ، زيػاُْوَ ُٓوَت بؤ ضِوٕ زَنَُُوَ نُ ُٓو
ْ    ُْبىوَ ًايُنٌ عًًُاٌْْ عُويٍَُُ يُغُضزوْ الٌَ ثانُو ناضيطُضٍ ًٖض ةًعبًَهٌ بُْاو ًٓػالٌَْعايٌَُ ًٓػ  ، ُٓوإ ب ؤ بُضشَوَْ سٍ ةً ع(

َ   زوًْا ويػ  فُتىا ْازَٕضِيَهدطاوو  نىضغٌ ثاضَو خُيَو نؤنطزُْوَو ُ    ، بُيَهى ُٓوإ بؤ ٖ َُىو ؾ تًَو ز ، وَ ة ُض   ةُضِيَٓ ُوَ ب ؤ نًت ا(ْ غ ىْٓ
إ ببُغتايُ جُْابت وَالََت ُٖبىايُ يُبؤ فُتىاناًْإ ُٓوا ضِووبُضيَهٌ فطاواٌْ ضَِؾٓىغُنُت تُضخإ بهطزايُ بؤ وَالََساُْوَيإ ةُض ُٓوإ ثؿتً

زَبُغ  يُ تؤَُتْ بىٖتإْ وت ٍُ ْاب ُجٌَ ظي اتط     بُفُضَىوزٍَ ظَعًءْ الواظ وَنى جُْابت ، بُالَّ بُزاخُوَ تؤو ُٓواٍُْ نُ تؤ ثؿتًإ ثٌَ
بًًََت ًَٓىَ ْاتىأْ بُوَالًَََهٌ ٓايءْ ظاْػ  وَالًََإ بسَُْوَ ، ضىْهُ غىثاؽ بؤ خىزا زيُٓ ثانُنُيإ ثٌَ يُو ًَٖعيـ ًُْ يُضِووٍ ؾُضعُوَ 

ٓايًٓ  سا وَن  ى ْ  اوو ْ  اوَضِؤنٌ بُغ  ُض  ُقٌَ ثُغ  ُْس به  ُٕض  ٔ وَن  ى ج  ُْابت ع  ْا َ ٓ  ُوإوُٖيَ  ُٕ ي  إ ثؿ  تتإ ب  ُبيوضِاٍ ُٖيَ  ُ بُغ  تىوَ ، 
ًَء ث ًَ           ضَِؾٓىغُنُت ٌَْ ٓايًٓ سا( بُِضاغ   خ ؤت بؤخىيَٓ ُضٍ خؤؾُويػ ت غ ُملاْسووتُ ن ُ وت ُناْت ع ُق ـ بطي  يُ يُ )عًؿل يًَُْىإ عُق

ع ُقٌَ(زا ، ب ُالَّ بُزاخ ُوَ َُبُغ تُنُت ٓ ُوَ ب ىوَ وا        ُٓوٍَ ٓايًين بٔ ، زَْا بَُُٖىو ثًَىَضيَو زَبىايُ بتٓىغًبايُ )عًؿل يًَُْىإ ٓ ايءْ 
ايٌ ي ُوَ  ، زَْا َُٓٔ ظؤضّ ةُظ يًَبىو بُوٍَ تُْٗا وَالًَََهٌ ًَٓاطاض فطاوامن بسايُيتُوَ ض يُضِووٍ ضِيَعَاٌْ يُوَ بًَت ياخىز يُضِووٍ وات   ْىغًىتُ

غُنُت ٓاه ضُْسّ ثًَدؤؾبىو نُ بُتُواوٍ ثًَساضىوُْوَت بهطزاي ُ ي ُبؤ ٓ ُو    بًَت ياخىز يُضِووٍ ٓايًين يُوَ بًَت غُباضَت بُْاوًْؿاٌْ ضَِؾٓى
نُن ُ  ضَِؾٓىغُو بطيا ثًَـ ضاثهطزُْنُ نُغًَهٌ ظَاُْوإ بُضَِؾٓىغُنُتسا بطىوبايُتُوَ ضىْهُ زَظاٌْ ُٓو ُٖيَُي ُ ي ُ ُٖيَ ٍُ ٖ َُىو ْاوَضِؤ    

 .ةُوضَتطَ ؟؟
ٕ   ُٖيَبُغ رتاوٕ ، ( مْللْع ي اخىز )  عٔفًلل ُوَ ضَىزاْ ٍُ نًَُٖٓاويُتً   ٍُ ُٓو فُبُزاخُوَ زَبًٓء ظؤضب ًعنانُ قاْ ُٖضوَٖا  _6  وات ُ ًٖط ًا

 ًٓسٍ ْاظامن خؤٍ بُزواٍ ٖ ُمْ ضِاغ تًُناْسا ُْة ُضِاوَ؟    يُثًٍُ )قُةًح(و )ةػٔ( زا ْء ، واتُ ًٖطًإ وَضْاةيئَْ ثؿتًإ ثٌَ ْابُغرتيَت ،
َو بُالَّ ُْيجًَهاوَ ؟ ياخىز بُتُواوٍ بؤ ٓ ُو نُغ ٍُ ُْخىيَٓسووَت ُوَ نُثًَساض ىوُْوٍَ ب ُّ      ياخىز بُُٖيَُزا ضىوَ ؟ يإ َُبُغ  ضانُ بىو

بُالوَ ةطْة ًُْ ، بُيَهى زياضَ الٍ ُٓو  عًفٌ٘لنتًَبُزا نطزووَ ؟ ياخىز غُُْزٍ ةُزيػُنٍُ بؤ بُيإ ُْنطزووَ ؟ ياخىز ُٓغًَُٕ قُةًح و 
ىَيُ خىيَُٓضٍ فُقيو بًَٔاةا ضُواؾُ بهات ؟ ًٓسٍ َٔ بُتُواوٍ ْاظامن َُبُغ  ضًُ ؟ ضىْهُ تُْٗا تُْٗا ًَٖٓاُْوٍَ فُضَىوزَنُ بًَتْ بُو ؾًَ

      ُ ؟ ْىغًىيُتٌ ًُٓاٌَ ُٓمحُز يُ )املػٓس(َنُيسا ًَٖٓاويُتٌ ، بؤيُ زَثطغِ ٓايا ُٓو ف ُضَىوزَ ق ُةًحُ ؟ ي إ الواظَ ؟ ي إ ض ثًُي ُنٌ ُٖي 
زُْوَو بٌَ غُؾهطزٕ بطُيُْسضيَتُ خىيَُٓضٍ بُضِيَع بؤُٓوٍَ بُتُواوٍ يُؾتُنإ بطات،  بؤمنىُْ يُالث ُضَِ  ضىْهُ َُٓاُْتٌ عًًٌُ زَبًَت بٌَ ؾاض

ُٖضوَى يُ )املػٓس(ٍ ثًَؿ ُوا ُٓمح ُز ب ُ )َطف ىه(ٍ ٖ اتىوَ       (وسمل  علیە   هللصیل)ثًَغَُبُضٍ خىزا (ٍ نتًَل ْاوبطاوزا بُضِيَعٍ ْىغًىيُتٌ " 52)
 واتُ " خؤؾُويػتًت بؤؾتًَو نىيَطو نُضِت زَنات". . (4)( حبو الػٕٛ ٓعنٕ ّٓصهزَفُضَىٍَ )

بُالَّ نانُ قاْع بؤ ةُياْسٌْ َُبُغتْ ٓاضَظووٍ خؤٍ ضىوَ يُو ضِووَوَ نؤَ ُيًََو   لعٔفَ٘ضِاٍ ُٓوٍَ نُ ُٓو ةُزيػُ بؤيُ ًَٓـ زَيًََِ : غُض
نانُ قاْع تؤ زَبىايُ ضِاغتًُنُت يُخُيَهٌ  يػُنُ زَنات ،ُقىيٍُ ةُززَمْ منىُْو منىٍُْ ؾًعطٍْ وتٍُ ُّٓ الو ُٓوالٍ ًَٖٓاوَ وَنى بًًٌََ ت

ُْؾاضزبايُتُوَ ضىْهُ يُو نتًَباٍُْ نُ تؤ غىزت يٌَ بًًٓىٕ وَنى غُضضاوَ ٖ َُىو ؾ ُضةٌ ةُزيػ ُنُيإ ن طزووَو ثً ٍُ ةُزيػُنُؾ ًإ       
، زَبىاي ُ ج ُْابت ٖ ُويَت بساي ُ وَن ى ْىغ ُض       ا به ُيت؟!  باغهطزووَ ، ًٓسٍ ضؤٕ جُْابت يُّ ُٖق ُف زَت ُويَت ضِابه ُيتْ خ ؤتٌ ي ٌَ بًَٔط       

                                                 
أللباىٕ لعالم٘ اطل٘ الضعٔف٘ للػٔخ ا( ، ّجاٛ يف الطل2688جلامع بسقه )( ، ّجاٛ يف الضعٔ  ا5130  بسقه )لػٔخ األلباىٕ يف ضيً أبٕ  اٍّرا حدٓح لعٔ  ، لعفُ ا  (4)

 ( .1868بسقه )
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طُضِيَطَوَ بؤ تُخطجيٌ ُٓو فُضَىوزَ بعاُْ ضؤٕ َُٖىوٍ بُجىاٌْ باغهطاوَ ، ياخىز خ ؤت ض انٌ   ؾتُناْت وَنى خؤٍ ُْقٌَ بهطزايُ ، ضىْهُ ب
ضِاغتُ عًؿل نىيَطو نطِت زَنات ، ًٓسٍ فُضَىوزَ  زَظاًْت ، بُالَّ بُالتُوَ وتٍُ ُٓو ظاْاياُْ َُضزووزَو ناضيإ ثًَٓانٍُ ، ضىْهُ ةطْة ُٓوَيُ

وٍ بًَت يإ ْا وَنى خؤت وتٌُْ )بًؿفطِيَت ُٖض بعُْ( وايُ بطانُّ ؟ تهايُ ثًَـ ْىغًين ُٖض فُضَىوزَي ُى ب ُجىاٌْ ت ُخطجيٌ به ُو زوات ط ب الَ      
 بهُضَوَ .

ُ  (87_85زيهُزا يُالثُضَِ )زيػاُْوَ يُجًَطايُنٌ   _7 بٌَ بٓ َُا زَغ تًهطزووَ   ُف ُضَىوزٍَ ُٖيَبُغ رتاو بُغ تىوَو ب     قاْع خىضؾًس ثؿ   ب
ُْى ُٖضُٓوَْ سَف ب ُيَهى    ، ٓاخط بطاٍ خؤّ تؤ بٓطًٍُٓ خاْىوَنُت زضوغت ُْنطزووَ ًٓسٍ ضؤٕ زيٌَ زيىاض زضوغت زَنٍُ ؟!بُؾًهطزُْوَ 

ُ ثًَىَض بؤؾتُنإ ،زيػاُْوَ ُٖض زَيًًََِ وَنى ثًَؿرت جُْابٌ بىوَ بُفُضَىزَْاغٌ غُضزَّْ وتٍُ ظاْايإ  بُالوَ زًََْتْ عُقًٌَ خؤٍ زَنات
َ ًٓ سٍ  ٓاَاشَّ ثًَهطز َٔ ُّٓ خايَُيإ بُؾتًَهٌ غُيط ْاظامن ضىْهُ ةُض بطِوآًُْ ْاوًْؿ اٌْ نتًَبُن ُ زَبً ٓء )ع ُقٌَ(ٍ ث ًَـ )ٓايء(خػ تىو      

َٔ عؿل دمًَت ؟! ، ُٓويـ ُٓو فُضَىوزَ ُٖيَبُغرتاوَيُ نُ زَيٌََ )) ضؤٕ بُبُيَطُو وتٍُ ظاْايإ ضِاظٍ زَبًَت تاوَنى يُةٍَُ عُقًٌَ ُٓوزا ُْةى
 . (5)(( فهتِ وعء وقرب فُات فٗى ؾًٗس
بُؾ ًَىَيُنٌ ث اىْ يُغُضيؿ ٌ ٓ اضاّ بططيَ ت ة ُض َ طز ٓ ُوا ثً ٍُ           ُْٗاٌْْ واتُ عًؿل به ات بُؾ ًَىَيُنٌ ث     واتُ " ُٖض نُغًَو عًؿل بهات

 ؾًُٖسٍ ُٖيُ ".
تؤتُ ضِوو نُ فُضَىوزَيُنٌ ُٖيَبُغرتاوَ بُزٌََ ثًَغَُبُضٍ ىَيُنٌ جىإ ثًٍُ فُضَىوزَنُّ خػٕ َُٖىو بُؾًَعَنُ بهُةُض تَُاؾاٍ ثُضاويَ

يُبٓطًُٓزا ًٖض ضِاغ  يُنٌ تًَساًُْ ، ضىْهُ َىَهء ًُْ نُغًَو ؾىيَين ٓابطِوو ْاَىغٌ خُيَهٌ بهُويَتْ ٖ َُىو زَّ   (وسمل  علیە   هللصیل)خىزاوَ 
ٌَ       ُغًَهٌ ْاَ ُةطَّ نُض   نطزٕ بًَت بؤنخُضيهٌ ُْظَض ٌَ ببُخؿ  ن ُ ة ُوضَتطئ ثًُي ُ ي ُزواٍ      ٌ ٓ ايًين ث يؤظٍ ًٓػ الّ ثً ٍُ ؾ ُٖازَتٌ ث 

ظٍ ثًَغَُب ُضإْ ضِاغ  تطؤيإ ، ب ُالَّ نان  ُ ق  اْع ت ُْٗا ب  ُوَوَ ُْوَغ  تاوَ ب ُيَهى زواٍ ٓ  ُوٍَ ضِاٍ ض  ُْس نُغ ًَو وَضزَةطيَ  ت زَضب  اضٍَ الوا     
 (وسلمل  علیە   هللصیل)ثًَغَُبُض ثاٍَ  ٍ عُباؽ(َ بُالَّ بُُٖيَُ زضاوَتُهًإ ثًًَإ وايُ نُ وتٍُ )عبساهلل ٍ نىضُِٖيَبُغرتاوٍ فُضَىوزَنُ ، وَ ُْٖسيَ

َُٓ ُف ضِيَ و ٓ ُو ج ؤضَ     ، بُالَّ نانُ قاْع زَيًََت ثًَِ واًُْ يَُُغُيُيُنٌ وَٖا ُٖغتًاضو ةطْة ًٓعْ ع ُباؽ قػ ُ به ات ، بؤي ُ زَيًََ ت : "      
نطزوو ومتإ ْاتىاْطيَت بُخطا  ْاوظَز بهطيَت !، ُٓوَ َاوَ بًًََِ َُضجٌ غُضَنٌ يُخؤةطتْٔ زاوئَ ثانًُنُزا عًؿكُيُ نُ بُزضيَصٍ بامسإ يًَىَ

ًَت ، ُٓةُض واف بىو ُٓوَ ةُقكُ خاوَُْنٍُ بطا بُثًٍُ ؾًُٖس ، ض ىْهُ ٓ ًَـْ ٓ اظاضٍ ض ُْس غ ايٍَُ ٓ اةطٍ عًؿ ل يًَُٓؿ ٌ          ُٓوَيُ بؤخىا ب
ْاِضَة ُتٌ خٓه إ ن َُرت ْ ٌ ي ُ ُٓة ُض ٖ اتىو ٓ ُوإ بُؾ ًُٖس ةًػ ا( ن طإ يُب ُض ْاِضَة ُتٌ ث ًَـ ةً إ                ضُْس زَقًكٍُ ةطٍِ غىتإ ي إ  

ٓ سَ  زَضضىوًْإ  ُٓوَ عاؾكًـ بُو ٓاظاضاٍُْ زَةا بُو ثًُيُ ، ُٓوَمشإ يُبي ُْضًَت بَُُضجٌ غُضَنٌ زَظامن بؤةُيؿتين عاؾل بُّ ثًُ بًَ
 .  (6)" بًَت ُْى ثًَطُواُْثًَىيػتُ عًؿكُنٍُ ُْويػتُنٌْ ْاضاضٍ 

 يًَطَزا ةُض بُجىاٌْ يُوتُناٌْ نانُ قاْع وضزبًُٓوَ ضُْس خايًََهُإ زَغت زَنُويَت ، ُٓويـ ُٓوَيُ نُ :

                                                 
، يُةٍَُ  (409أللباىٕ بسقه )( ّالطلطل٘ الضعٔف٘ للػٔخ العالم٘ ا5698_5697(، جاٛ يف الضعٔ  اجلامع بسقنني ) فُضَىوزَيُنٌ ُٖيَبُغرتاوٍَرا حدٓح مْلْع )   (5)

يُةُيَسا ُْبىو ُٖضضُْسَ خؤٍ فُضَىوزَيُنٌ ُٖيَبُغرتاوَ ًٓسٍ ُٖبًَت يإ ْا ُٓوا ُٓوَؾسا ُٓو ْىغًىيُتٌ )وقرب( بُالَّ بُزاخُوَ يًُٖض غُضضاوَيُنسا ُٓو وؾُيٍُ 
ُٖض ةُزيػٌ الواظ بُيَهى ُٓو ُْى  ،َٔ زَيبُغتُُوَ بُقػُنٍُ نانُ قاًْع ًٓسٍ ضٌ بؤظياز زَنات ياخىز نٌَُ زَناتُوَ بُؽ يُبُض ُٓوٍَ نُؾتُنُ بُةُالٍََ زابينَ 

ُٓو ةُزيػُ تُْٗا بُو ؾًَىَيُ ٖاتىوَ )َٔ عؿل  ـًَٖٓاوَ بُضِاغ  جًَطاٍ غُضغىضَِاُْو ْاظامن َُبُغ  ضًُ؟ ُٖضوَٖا غُضَضِاٍ ُٓوَيوَنى بُيَطُ بُناض َُوظوعًؿٌ
 فهتِ وعء فُات فٗى ؾًٗس( ُٖضضُْسَ ُٖيَبُغرتاويؿُ بُالَّ ُٓو بُوَْسَوَ ُْوَغتاوَ بُيَهى )وقرب(َؾٌ بؤ ظيازنطزووَ!!. 

 .87ٕ عُقٌَْ ٓايًٓسا ، العًؿل يًَُْىا  (6)
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ُ بُنىضتٌْ بُثىخ  الٍ نانُ قاًْع عًؿل زضوغتُو ْانطيَت بُتاوإ يُقُيَُّ بسضيَت ! بُضِاغ  ضَِخُٓةطتُٓ يُؾ ُضه ض ىْهُ بُع ُقًٌَ نان       _أ
اؾ ُضعٌ  قاًْع َطؤظ تُْٗا زاوئَ ثاى بًَتْ يُبؤ خىزا بًَت ًٓسٍ ُْظَضنطزْٕ زََُتُقٌَْ وَغتإ يُةٍَُ نطًَو نُ ْاَُةطٌََ تؤيُو ثُيىَْسٍ ْ

ًِ أَِبصَازٍِٔٔه ََِّٓخفَُظْةُوضَ فُضَىويُتٌ ] َُٖىو َُٓاُْ بؤنىٍَ ضىو نانُ قاًْع ؟ خىزاٍ َُِهُقِل لِٔلُنِؤمٔئنيَ َُٓػٗضْا مٔ  . (7)دا ُفُسّجَ
 بًٌََ بُثًاواٌْ ًُٓاْساض نُ ضاويإ يُٓاغ  ْاَُةطََسا زاخبُٕ وَ زآًًََؿًإ بجاضيَعٕ ". (وسمل  علیە   هللصیل)واتُ " ٍُٓ حمُس 

ًٖ ََِّٓخفَِظًَ ُفُسُوَزا زَفُضَىيَت : ]ُٖضوَٖا خىزاٍ ةُوضَ يُٓايُتًَهٌ زواٍ ٓ ًِ أَِبصَازٍٔٔ ًَُّٖقِل لِٔلُنِؤمٔيَاتٔ َِٓػُضِضًَ مٔ َُ  . (8)[ّجَ
 بًٌَ بُٓافطَتاٌْ ًُٓاْساض باضاوٍ خؤيإ زاخبُٕ يُٓاغ  ْاَُةطََساو زاًََين خؤؾًإ بجاضيَعٕ ".  (وسمل  علیە   هللصیل)واتُ " ٍُٓ حمُس 

 . (9)(ال خيلٌْ زجل بامسأٗ إال ناٌ ثالجَنا الػٔطاٌزَفُضَىيَت ) (وسمل  علیە   هللصیل)ثًَغَُبُضٍ خىزا  
 ُْٗا ْابٔ ًًٓال ؾُيتإ غًًََُٗاُْ ".واتُ "ُٖضةًع ثًاويَوْ ٓافطَتًَو ثًَهُوَ بُت

ٌَ باؾ ُو بُزضوغ   زَظاْ ٌ َُٓ ُ ض ٌ ي ُ زاوي ٔ ثًػ ٌ ْان ُْٕ ي ُبؤ             زواٍ ُٓو زوو ٓايُتُو ُٓو فُضَىوزَيُ ٓايا نانُ قاًْع تؤ ُٖض عًؿكت ث 
زاخبُٕ زواتط زَفُضَىيَت زآًََت إ   خىزاف ُٓو عًؿكُ زَنُٕ ؟ ٓايا خىزا واٍ ثٌَ فُضَىوٕ ؟ ببىضَ خىزاٍ ةُوضَ غُضَتا زَفُضَىيَت ضاوتإ

ت بجاضيَعٕ ، ٓايا نُغٌ عاؾل تَُاؾاٍ َُعؿىقُنٍُ ْانات؟ ببىضَ بطا خؤؾُويػتُنُّ بُضِاغ  يُُٖيَُيُنٌ ظؤض ةُوضَزاٍ خ ىزا ث ُْاَإ ب سا   
ٍَ بىوٌْ زَنٍُ تُْٗا يُى ٓاي ُتْ ي ُى   ًٓسٍ ضؤٕ غُضَضِاٍ َُٖىو ُٓو ٓايُتْ فُضَىوزاُْ نُ بُةُضاٌَ زازًََْٔ ضؤٕ تؤ ثًَساةطٍ يُغُض ةُالَ

سا ٓ ُو  فُضَىوزٍَ قُةًحِ بؤ بًَُٗٓ باؾُ ؟ بُالَّ يُبطٍ ُٓواُْ ُْضٌ وتٍُ َىؾطيهًَو يإ ؾًعطٍ ؾاعييَهِ بُبُيَطُ بؤبًًَٗٓت ضىْهُ يُؾُضع
 ؾتاُْ جًَطٍُ ْابًَتُوَ.

ة ُم   (وسلمل  علیلە   هللصلیل)؟! ٓايا َاَؤغتا قاْع خ ىزاو ثًَغَُبُضَن ٍُ   ُٖضوَٖا زَيًََت ُٓةُض واف بىو ُٓوَ ةُقكُ بطات بُثًٍُ ؾًُٖس ؟  _(
بُة ُقًإ ْ ُظاًْىَو بُضاَب ُض     (وسلمل  علیە   هللصیل)ْاظأْ تؤ زَيعاًْت ؟؟ خىزا ثُْاَإ بسات ، ضؤٕ بُؾتًَو زَيًٌََ ةُمْ خىزاو ثًَغَُبُضَنٍُ 
 بُوَف بُتاواًْإ يُقُيََُساوَ ؟! بُضِاغ  وتُيُنٌ ظؤض ْاؾييُٓو ُٖيَُيُنٌ ظؤض ةُوضَيُ.

ُٖضوَٖا ْىغًىيُتٌ ضىْهُ ٓاةطٍ ضُْس غايٍَُ عًؿل يُٓاةطٍ ضُْس زَقًكُيُنٌ غىتإْ يإ ْاضَِة ُتٌ خٓه إ ن َُرت ًْ ُ !!!!. ب طا        _ج
       ُ ٍ ٓاظيعَنُّ ثًَىيػتُ ُّٓ ثطغًاضَ يُؾُضه بهُيت ، ضىْهُ تؤ ُّٓ وتاُْ نُ زَيًًََت بُِضاغ  تاُْيُ ب ؤ خ ىزٍ ؾ ُضه ض ىْهُ ٓ ُو ب ُو ٓاغ ت

 (وسللمل  علیللە   هللصلیل)ووَ ؟ ٓ  ُو ُْيطُياْ  سووَ بُثً  ٍُ ؾ  ُٖازَت ، ٖ  ُض ب  ؤ وَالََساْ  ُوٍَ ج  ُْابت ب  ُنىضتٌ زَيَ  ًَِ ثًَغَُب  ُضٍ خ  ىزا ُْةُياْ س 
الػَا ٗ ضبع )يُفُضَىوزَيُنسا باغٌ ُٓو نُغاَُْإ بؤ زَنات نُ بُو ؾًَىَيُ ةُض مبطٕ ُٓوا ثًٍُ ؾُٖازَتًإ ثٌَ زَزضيَت وَنى زَفُضَىيَت 

املكتْل يف ضبٔل اهلل غَٔد ّاملطعٌْ غَٔد ّالػسٓل غَٔد ّصاحب ذات اجليلب غلَٔد ّاملبطلٌْ غلَٔد ّصلاحب احلسٓلل        ضْٚ الكتل يف ضبٔل اهلل
 . (10)(غَٔد ّالرٖ ميْت حتت اهلدو غَٔد ّاملسأٗ متْت ظنع غَٔد

ب ُتاعىٕ مبطيَ ت ،   نُغ ًَو   ؾًُٖسَ ، ةُوت جؤضَ نُؽ ؾًُٖسٕ جطُ يُ نىؾ  يُثًَٓاوٍ خىزا ، نُغًَو نُ يُثًَٓاوٍ خىازا بهىشضيَت  واتُ "
وَ نُغ ًَهًـ ب ًَُٓـْ ٓ اظاضٍ غ هُوَ     نُغًَو يُٓاوزا خبٓهًَت ، ُٓو نُغٍُ نُ زوٍََُ يُتًُْؿ  يُوَ زَضزَضًَتْ بُو ٖؤي ُوَ زََطيَ ت ،   

 ". طيَت ؾًُٖسَُٓو ٓافطَتُف نُ بَُٓسايَبىوُْوَ مبُٓوَف نُ بػىتًَت ، ُٓوَف نُ يُشيَط زاضِوخاْسا مبطيَت ، مبطيَت ، 
خىز ٓايا بطا ٓاظيعَنُّ بؤضٌ ثًَغَُبُضٍ خىزا باغٌ نُغٌ عاؾكٌ ُْنطزووَ ؟ ياخىز نُباغًؿٌ نطزووَ بؤضٌ ٖ اوَالَٕ ُْياْطًَطِاوَت ُوَ ؟ ي ا   

ت ؤ بًػ تىوتُ    بؤضٌ ًٖض يُفُضَىوزَْاغُنإ باغٌ عًؿكًإ ُْنطزووَو بًًََٔ نُغٌ عاؾل ثًٍُ ؾُٖازَتٌ ُٖي ُ ؟ ي اخىز ُٖي ُ ب ُالَّ ت ُْٗا     

                                                 
 .30ضْزٗ )اليْز( ، أٓ٘   (7)
 .31ضْزٗ )اليْز( ، أٓ٘   (8)
 ( ّغريِ.1171(.ّصخٔذ جامع الرتمرٖ بسقه )2546صخٔذ اجلامع ، زقه )  (9)
 (.3739صخٔذ اجلامع ، زقه )  (10)
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إْ غُيطٍ تؤ نُؽ ثٍُ بُؾ  وا ُْبطزووَ ؟!! َُٖىو َُٓاُْثطغًاض ةُيًَهٔ بُضِاغ  ثًَىيػتًإ بُوَالََطُيًَهٌ وَٖا ُٖيُ نُ ثؿ ت ب ُقىضٓ  
 .تؤ  ى بًََُؿهٌ غُضزًََاُْوببُغ  ُْ غىُْٓت

ًٓبٓى ع ُباؽ قػ ٍُ تً ازا به ات ، ٓ ٍُ نان ُ ق اْع نُغ ًَهٌ          َُُغُيُيُنٌ وَٖا ُٖغتًاضزا ْانطيَتيُغُضَتاٍ ْىغًُٓنُزا ْىغًىيُتٌ ي  _ز
ًَت ي ُوَٖا              وَنى ًٓبٓى عُباؽ نُوا يُنًَهُ يُ ُٖضَ ؾ اضَظاناٌْ ٓ ُّ ٓىممُت ُو يُنًَه ُ يُق ُةابُ ٖ ُضَ ب ُضِيَعو ظي طَىْ ض انُنإ ب ؤٍ ْ ُب

اضَظووٍ خؤت فُضَىوزَنُ زًًََٖٓتْ زَيبٍُ بٌَ ُٓوٍَ َُغُيُيُنسا قػُبهات ًٓسٍ جُْابت يُنىيٌَ ُٓو ثًُيُزا نُ قػٍُ تًَسا زَنُيتْ بُٓ
ُ   نُؽ ًٓااظٍَ ظاْايُتٌ ثًَت بُخؿًبًَت يُظاْػ  فُضَىوزَْاغٌ زا ، وَ ةُض  و ي ُو  َؤيَُتًَهٌ يُو جؤضَؾت ُٖبًَت )ُٖضض ُْسَ ؾ   وات ًْ 

، بؤي ُ ث ًَِ خؤؾ ُ    وَضٍِ خؤتت ُٖبًَت قػٍُ تًَسا بهٍُ ( ُٓوا زيػاُْوَ ُٖضبؤت ًُْ يُو َُغُيُيُزا بيوباَُغُيُيُزا ُٓغًَُٕ ؾاضَظايًت ًُْ
 . ُٖض ُٓوَْسَ يُغُض ُّٓ خايَُ بٓىغِ تانى ظياتط غُضٍ خىيَُٓض ًَُْٓؿًَِٓ بُْىغًُٓناٌْ تؤو وَالََُناٌْ َٔ

كًإ ال قُزَغُي ُو بُة ُضاٌَ   ُٖضوَٖا نانُ قاْع وَنى خؤٍ يُنتًَبُنُيسا ٓاَاشٍَ بؤ ُٓوَ نطزووَ نؤَُيًََو ُٖٕ بَُُٖىو ؾًَىَيُى عًؿ    _8
، وَ ي ًَُْىاٌْ ٓ ُّ    (12)وَ نؤَُيًََهٌ زيهُ ُٖٕ عًؿكًإ بُثيؤظو عًبازَت يُقُيَُّ زاوَو ةُضِاْسووياُْتُوَ بؤ ياغا ؾُضعٌ ي ُنإ   (11)زازًََْٔ

غت َ طؤظ ثازاؾ ت زَزضيَت ُوَ يُغ ُضٍْ     زوو نؤَُيَُيُزا نؤَُيًََهٌ زيهُ ُٖٕ زَئًََ : عًؿكٌ زضوغتْ عًؿكٌ ْازضوغتًـ ُٖيُ ، عًؿكٌ زضو
.بُالَّ غُيط يُوَزايُ ن ُ ب ُضِيَع    (13)ةُض بُو ؾًَىَيُف َطز ُٓوا بُؾًُٖس يُقُيَُّ زَزضيَت! ، بُالَّ عًؿكٌ ْازضوغت َطؤظ ثًٌَ تاوإ باض زَبًَت

ل زَنات زَيًََت ْ ابٌَ غ عا ب سضٍَ ب ُيَهى زَب ٌَ      تاٍ نتًَبُنُيُوَ تانى نؤتايٌ ُٖض بُباؾٌ باغٌ عًؿلْ نُغٌ عاؾََاَؤغتا قاًْع ُٖض يُغُض
( خ ايٌَ  23ثازاؾت بهطَيتْ بطاتُ ثًٍُ ؾًُٖسٍ !! بُاَلّ ةُض بطِوآًُْ ُٓو خاالٍَُْ ن ُ ٓ ُو بًُْؿ اُْناٌْ عاؾ كٌ وَغ ء ن طزووَ زَبً ٓء )       

سا ْاةىدمٌَْ بُتاوإ زَشًََطزضيَت ، ب ُالَّ زيػ اُْوَ   ْىغًىَ غىيَٓس بُخىزا يُو بًػتْ غٌَ زاُْيُزا تُْٗا خايًََهًؿٌ يُةٍَُ ًٓػالّْ ؾُضعُنُي
      ٍ ب ٌَ   وَنى ثًؿٍُ ًَُٖؿُيٌ ُٓو بُضِيَعَ بؤ ُٖض خايًََو يُو خاالَُْ ؾًعطٍ ؾاعييَو يإ بُغُضٖاتٌ ًَْى شي اٌْ بُؾ ُ ْ اوخؤيٌ خ ؤٍ ي إ وت ُ

( خايَُنُ يُى بُيُى بٓىوغِْ وَالًََ إ بسََ ُوَ ،   23تىاٌْ ُٖض )بٓطًُٓو وتٍُ بٌَ بَُٓاٍ ًَٖٓاوَتُوَ ، بؤ ُٓوٍَ ظياز يُغُض ُْضِؤئ بؤيُ َُْ
(ٍ تُضخاْهطزووَ ، بؤي ُ ٖ ُض   141_111( الثُضٍَِ ضِيَهٌ بؤ تُضخاْهطزووَ واتُ يُ الثُضَِ )30بُالَّ تَُاؾاَهطز ظؤض ظؤضَ ، ُٓو تُْٗا ُٓو بُؾُ )

يَ ُناٌْ زَن طزو بُيَطُناًْؿ ٌ زَخىيَٓ سَوَ ، ن ُ يًَ طَزا ب ُنىضتٌ غ ُضزيَطٍِ         ُٓوَْسَ زَيًََِ بؤنُغٌ خىيَُٓض بطيا َُٖىو نُغًَو تَُاؾ اٍ خا 
 ُْٖسيَهًإ زَْىغِ بُثؿتًىاٌْ خىزا ، ُٓواًْـ :

َطؤظ  ٌ عاؾ  ل بُض  اوٍ زَضزَن  ُويَت ن  ُ عاؾ  كُ ، بُتايب  ُت ْعي  و نُوتٓ  ُوٍَ يَُُعؿ  ىقُنٍُ ، عاؾ  ل ب  ُضزَواّ ض  اوَناٌْ زَبطِيَت  ُ      _أ
 .ؿىقُنٍَُُعؿىقُنٍُْ جًَطاٍ َُع

ُٓةُض َطؤظ يُقػُناٌْ عاؾل وضزبًَتُوَ ، زَبًينَ بُظؤضٍ باغٌ َُعؿىقُنٍُْ ُٖيَؼْ نُوتٌ خؤؾُويػتُنٍُ بُغ ُض ظَاْ سا ظايَ ُ ، وَ      _(
 .ثًٌَ بهطيَت يُباغٌ ثُيىَْس بُ ُٓو ظاتط باغٌ ًٖض ْانات

                                                 
بُيَطُناًْإ يُقىضٓإْ غىُْٓتُوَ غُضضاوٍَ ةطتىوَو بُتىْسيـ وَالٌََ نؤَُيٍَُ  ُٓو نؤَُيٍَُ بُؾٌ ُٖضَ ظؤضيٍُٓ ظاْاياٌْ ًٌُٖٓ غىُْٓتْ جَُاعُتُو َُٖىو  (11)

 زووَّْ غًَُّٗ زَزَُْوَو بُبُظاْسٌْ غٓىوضٍ ؾُضعًإ يُقُيَُّ زَزَٕ. )ًٖىا ظيطَى(.
ٕ ، َُٖىو ٓاناضو نطزاضَناٌْ ثًَؿًٓاًْإ بُؾُضه زازًََْْٔ ُّٓ نؤَُيَُيُف بيوباوَضِيَهٌ غؤفًطُضايُتًًإ ُٖيُو وَ ُْٖسيَهًؿًإ ضاويًَهُضٍ ضَِوافًعَ زَنُ  (12)

ٌَ بٓطًُٓو بٌَ َاْاو الغايًهطزُْوَؾًإ بُواجبْ خىاثُضغ  زَظأْ ، غُضَضِاٍ َُٖىو َُٓاُْف ثؿت زَبُغ  بُنؤَُيًََو ؾًعطو بُغُضٖاتْ ضيؤىْ ُٓفػاٍُْ ب
 ثطِو ضىض ، )ًٖىا ظيطَى(.

 قاًْعْ نؤَُيًََهٌ زيهٍُ ٖاوبيٍ ُٓوٕ ، بُالَّ زَثطغء جطُ يُو زوو فُضَىوزَيُ نُ يُنًَهًإ الواظَو ُٓوٍ زيهُيإ يُو خطاثرتَ نًَُُٓـ بيوضِانٍُ نانُ   (13)
ًكُناْتاو ُٓو جًاواظٍْ ُٓو ضَِف ُٖيَبُغرتاوَ  ض بُيَطُيُنتإ بُزَغتُوَيُ ؟ ٓايا ُٓو ؾًعطاُْو ُٓو وتُ ْابُجًًَاُْو ُٓو بُغُضٖاتٍُ نُ يُظاْهؤ تىوؾت بىوَ يُةٍَُ

باؾاٍُْ نُتؤو ٖاوبيَناْت وَغفًإ زَنُٕ ؟ بًَطىَإ َُٖىو َُٓاُْ ثًَىيػت  طُ يُغُض ةُالَيًََ  ُٓو اليُُْضِاثطغًًٍُ )ّ.ًَُٖٔ بابإ ضَِةًِ( ٓايا ُٓواُْ زَنطيَُٓ بُيَ
 زَنات يُ زوو تىيٌَ نتًَبًَهٌ ةُوضَزا وَالَّ بسضيَتُوَ .



 22 

 .و ُٓو ؾىيَُٓ بطِوات نُ َُعؿىقُنٍُ يٌَ يُعاؾل بُبُضزَواٌَ ةُظ يُْعيهٌ َُعؿىقُنٍُ زَناتْ ُٖوٍَ زَزات بُضَ  _ت
 يًُْؿاُْناٌْ عًؿل ُٓوَيُ نُ بُضزَواّ ةُظ يُةىيَططتٔ يُقػٍُ َُعؿىم بهُيتْ بَُُٖىو بيو ٖؤف بؤ وتُناٌْ ةىٍَ ؾٌ بهُيت.  _ 
 .وازَظاًَْت ًٖطٌ ُْنطزووَ عاؾل ةىيَطِايُيًَهطزٌْ َُعؿىقٌ ُٓوَْسَ ال خؤف زَبًَت نُ ُٓةُض ةطاْرتئ ناضٍ بؤ ُٓدماّ بسات  _ج
 يُنًَهٌ تط يًُْؿاُْناٌْ عاؾل ةُظنطزُْ يُتُْٗايٌْ بٌَ زَْطٌ ، ظؤضجاض زَبًين نُغٌ عاؾلْ ُٓويٓساض بُت ُْٗا يُشووضيَه سا زاًْؿ تىوَو     _ح

 .ٓاواظيَهٌ ًَُٖين زيَطِفًَين خػتؤتُ غُضو ْغطؤ بىوَ يُزوًْاٍ خُياٍَْ ُْٓسيَؿُزا
 .َ يًُْؿاُْ ُٖضَ زياضَناٌْ نُغٌ عاؾلةطيإ يُنًَهٌ تط  _ر
 يُنًَهٌ تط يًُْؿاُْناٌْ نُغٌ عاؾل ُٓوَيُ قػٍُ ثُضتْ بالَو ظؤض زَناتْ قػُناٌْ ثُيىَْسيًإ بُيُنرتَوَ ًُْ. _ز
 .ؾًَ  يإ ًْىضُ ؾًَ  ًْؿاُْيُنٌ تطٍ عاؾكاُْ  _ض 
 ٍ ضًَص يًُٖض وَضْاةطيَتْ َُٖىو شياٌْ يٌَ تاٍَ زَبًَت.ًْؿاُْيُنٌ تطٍ خؤؾُويػ  ُٓوَيُ نَُطؤظ بُبٌَ خؤؾُويػتُنُ _ظ 
 .يُؾٌ الواظو ضَِْطٌ ظَضزو ُْٓساٌَ غػت ًْؿاٍُْ ُٓويٓساضَ  _ؽ
 .ؾُوخنىٌْ خُغًَُتًَهٌ تطٍ عاؾكاُْ  _ف
إ يًٌَ ثُشاضَو ٓاظاضَناٌْ عاؾل بُغُضزإْ بًٓءْ قػُنطزْٕ ضِاوَغتإ يُةٍَُ خؤؾُويػتُنُيسا خُّْ خُفُتْ ثُشاضٍَ ْاًََينَْ بُزابطِ  _ه

 .زَةُضِيَُٓوَ جًٌَ خؤيإ
 . بُزةىَاٌْ غًفُتًَهٌ تطٍ ُٓظًٓساضاُْ  _غ
 .غيَنطزٕ زياضتطئ ًْؿاٍُْ خؤؾُويًػ ْ ُٓظًُٓ  _ف
خ ؤٍ وَن ى    يُضِاغتًسآُةًٓا خؤٍ ظؤض ظؤض ؾًهطزُْوٍَ يُغُض ُّٓ وتُ بٌَ بَُٓاياُْ نطزووَ ،  ( خايَُّ ْىغًى15َُّٓ ) غُضَ زيَطٍِ َٔ تُْٗا 

( خايَُ ، بؤيُ زيػاُْوَ زَثطغِ ٓايا ُٓو خاالٍَُْ نُ خػتُُ ضِوو ٓايا ن اّ خ ايٌَ زضوغ تُو بُيَط ٍُ ؾ ُضعٌ يُغ ُضَ؟ ي اخىز ٓاي ا ٓ ُو          23ومت )
نُغًَهسا ُٖيُ نُ ثًَ ٌ بىوتطيَ ت   خاالٍَُْ نانُ قاًْع نُخػتُُ ضِوو غُز زَض غُز ثًَطُواٍُْ ناضٍ ًُٓاْساضو وابُغتُ ٌْ يُ ؟ ٓايا ُٓو خاالَُْ يُ

ْ ُ بؤٓ ُوٍَ ب ُزواٍ ٖ ُمْ ضِاغ تًسا بط ُضِئَْ       اؾًُٖس ؟ ٓايا ٓايا ٓايا ......ٖتس. وَالََُنٍُ زازًََِْ بؤ نانُ قاًْع بؤ ُٓو بطاو خىؾ هُ ًُٓاْساض 
 واٌْ عًؿلْ بُزضَِوؾ  بُزووض بططيَت .ًٓهتًفا ُْنُٕ بُنتًَل عُقالٌَْْ زووض يُبَُٓاٍ ؾُضعٌ ، خىزاٍ ةُوضَ َْٔ قاْعْ ًَٓىَف يُتا

َ    يُجًَطايُنٌ زيهُزا  _9 ٍ    قاْع خىضؾًس ؾتًَهٌ ظؤض ُٖيٍَُ ْىغًىَ ، بُالَّ غ ُضّ ي ُوَ ظؤض غ ىضِ ز نُثًَساض ىوُْوٍَ   ًًَََٓ ت ن ُ ٓ ُو نُغ ُ
زَيًََِ يُواُْي ُ ضَِؾٓىغ هاض ٖ َُىو     يُ َٔبؤنطزووَ ضؤٕ ؾ  واٍ بُغُضزا تًَجُضِيىَو زَْطٌ ُْنطزووَ ؟ ياخىز ضؤٕ ؾ  واٍ ثٌَ قبىيَُ ؟ بؤ

ُ  ضَِؾٓىغُنٍُ ٍ       بؤ ُْخىيَٓسبًَتُوَو بُيَهى ضُْس بُؾًَهٌ نُّ ن  َ  خ ؤٍ ويػ   يُغ ُض بًَ ت بؤٓ ُو نُغ ُ نُثًَساض ىوُْوٍَ ب ُ    خىيَٓسبًَت ُو
 س.ؾ  وا زَيًََت ؟ ياخىز ياخىز ....ٖت ، ياخىز ضؤٕ ُٓو ْىغُضَ ، وايًُ أعًِ ضَِؾٓىغُنُزا نطزووَ

ٓ ُّ ُٖيَ ُ   بُضِاغ  ناتًَو خىيَٓسَُوَ ظؤض غُضّ غىضَِا بُو وتُ ْاؾييُٓ ، جطُ يُوٍَ ُٓو ْىغُضَ ؾتُ ثًَؿىوَناًِْ يُبينطز ب ُالَّ بُضِاغ     
َْسٍْ خؤؾُويػ  ُٓةُض ٖاتىو ُْنطا ثُيىةُوضَيُ ْابًَت بُغُض ًٖض نُغًَهسا تًَبجُضِيَتْ يًٌَ بًَسَْة بًَت ، بؤيُ قاْع خىضؾًس ْىغًىيُتٌ " 

غىوز بىو بؤمنىُْ َُعؿىم ٓافطَتًَهٌ خاوَٕ ًََ طز   ًَْىإ عاؾلْ َُعؿىم بُتاجٌ ظيَطِيين ظَواج جىإ بهُئْ َُٖىو ُٖويًََو يُّ ثًَٓاوَزا بٌَ
ن ىضَِ بُضُٖيَػ تهاضبىوٕ   بىو ، يإ نُغًَو بىو نُ بُثًٌَ ؾُضه َاضٍَ ُْزَٖات يُعاؾلْ بُ )حمطّ( زازَْطا ،  يإ باوىْ نُغىناضٍ نط ُ ي إ   

بٗ ًَينَْ  يُبُيُى ةُيؿتين ُّٓ زوو ُٓويٓساضَ ،  ًٓرت بُٖؤيُنٌ عُقًٌَ بًَت يإ ُٖض يُبُض نُيًُ ضَِق ٌْ ن ُّ ع ُقًٌَ ، ٖ ُضوَٖا ُْي سَتىاٌْ شٕ      
 . (14)" ُزيٌَ ُْزَضىوَ غُض نُغٌ تط ُٓوَ ُٓو نات باؾرتئ ضاضَغُض بؤٓاغىوزَنطزٌْ عاؾلْ يُيازبطزٌْ َُعؿىق

                                                 
 .182يًَُْىإ عُقٌَْٓايًٓسا ، ال عًؿل  (14)
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ؾًهطزُْوٍَ وتُنٍُ قاْع خىضؾًس ةُض َُبُغ  ُٓوَ بًَت يإ ْا ، ُٖض ُٓوَ زَةطيَتُوَ ن ُ ة ُض نُغ ًَهٌ عاؾ ل ْ ُيتىاٌْ بَُُعؿ ىقُنٍُ       
هُو ةايٌَ ةاظض ي َُايٌَ  زيبطاتْ ُْيتىاٌْ ثطؤغٍُ ٖاوغُضةيٍ يُةُيَسا ببُغتًَت بُٖؤٍ ُٓوٍَ نُ ، نُغٌ َُعؿىم ؾىٍ نطزبًَت بُنُغًَهٌ 

 طزَنٍُ خؤيسابًَت .ًََ
ٍَ شْ سا بهطيَ ت؟ ض ىْهُ ت ؤ ت ُْٗا بُنط ُوَ             ًَِ : نانُ قاًْع ُٓو خؤؾُويػتُ ثانٍُ نُ تؤ باْطُؾٍُ ب ؤ زَن ٍُ ٓاي ا زضوغ تُ يُة ُ ًَٓـ زََي

ٍ جُْابت نُوا ٓاغايًُ ُْوَغتاوٍ وَنى يُغُضَتازا ٓاَاشَت ثًَهطزووَو بُزضيَصٍ باغت يًَىَ نطزووَ ، بُيَهى ًَٓػتا بؤَإ زَضنُوت بُّ وتُيُ
ىبًَ ت  نُغًَو عًؿل يُةٍَُ نُغًَهٌ زيهُزا بهات بُالَّ يًَطَزا َُبُغتت ُٓوَيُ نُ نُغٌ َُعؿىم ًَٓػتا خاوَٕ ًََطزَو يُواُْؾُ َٓسايًَؿ ٌ ب 

 نُغًَو عًؿكباظٍ يُةٍَُ شْسا به ات نُ ؟ ٓايا بُ ض َُْتًكًَو تؤ ُّٓ قػُ بٌَ َاْايُ زَنُيت ؟ ٓايا ُٓوَ ُٓوثُضٍِ بٌَ ُٓخالقٌْ زاوئَ ثًػٌ ًُْ
ب ؤ   ؟ ُٓوَ عًؿكُ ثانُنُيُ نُجُْابت زَيًٌََ ؾايٌُْ ثًٍُ ؾُٖازَتُ؟ بطاّ يُخىزاتطغإ بهُ َُُْٗجٌ شياْت ، يُخىزا تطغإ بهُ ث ُيطَِويَو 

ب ُالَّ ٓ ٍُ ث ًَِ     ، زيٌَ يًَ ٌ بط ًَت  َُٖىو ْىغًُٓناْت ضىْهُ تؤ ُٖض بُوَوَ ُْوَغتاوٍ نُ نُغٌ عاؾل زَنطيَت يُةٍَُ نطًَهسا عًؿل بهاتْ 
 ْايًٌََ ُّٓ وتُيُت ياٌْ ضٌْ ضًـ زَةطيَتُوَو َُبُغتت يًٌَ ضٌ يُ؟

 " .ةُض نُغٌ َُعؿىم نُغًَو بُثًٌَ ؾُضه َاضٍَ ُْزَٖات واتُ )حمطّ( بىوزَيٌََ "  زواتط جُْابٌ نانُ قاًْع
ـ زَيًََِ : بٌَ ظَمحُت نانُ قاًْع غُضَتا ُٓوََإ ظاٌْ نُ بُضِاٍ تؤو ٖاوبياْت بطا ٓاظيعَنُّ ُْزَنطا ُّٓ وتُيُت ؾٌ بهطزايُتُوَ؟ بؤيُ ًَٓ

     َ ٕ عًؿل زضوغتُ ، زواتط يُضىاضضًَىٍَ ْىغًُٓنُتسا بؤَإ زَضنُوت بُالتُوَ ٓاغايًُ نُ نُغًَو يُة ٍَُ ٓافطَتًَه سا عًؿ كباظٍ به ات ن ُخاو
ت نُغ ٌ  ت ، ٓاي ا ج ُْابت تآًَػ تا زَظاًْ     ُغًَو عًؿكباظٍ يُةٍَُ نُغٌ ْاَُةطََسا بهاًََطزبًَت ، بُالَّ ُٓوَ ناّ ُٓزَ(ْ ناّ ضَِوؾتُ نُ ن

ياخىز ُٓوَْسَ خُضيهٌ ْىغًين ؾ  بٌَ بَُٓاٍ ْاتىاٌْ غاتًَو ضاو بُوتُناْتسا خبؿًًَٓتْ بُجىاٌْ يًٌَ تًَبطٍُ ، ؟ ْاَُةطَّ نٌَ زَةطيَتُوَ 
ٍ   نُغٌ ْاَُةطَّ بطي  يُ يُ )زايو ، خىؾو ، ثىض ( ٖ َُىو َُٓاْ ُ ب طيتء     ٖت س .....  ، ُْْو ، نطٌ خىؾو ، نطٌ بطا ، خىؾوْ زايه ٌ ؾ ي

بًًََ ٌ  يُنُغٌ ْاَُةطَّ ، بؤيُ زَثطغِ يُنانُ قاًْع ، ٓايا زضوغتُ يُةٍَُ َُٓاُْزا ثُيىَْسٍ عًؿكباظٍ ٖ ُبًَت ؟ ي إ نان ُ ق اًْع ْ ُتعاًْىَ      
ْاْ ؾتًَهٌ ظؤض ْاؾييُٓ ، ضىْهُ غُيط يُوَزايُ تؤ وتُيُى زَزضنًًَٓت بُالَّ ًٖض ب ي يَُاْان ٍُ   ضٌْ ُْتجًَهاوَ ؟ ُٓةًٓا ُٓو وتُيُ ظؤض بٌَ َا

ْ غ ُيطَ  ْانُيتُوَ ، بُيَهى تُْٗا زَتعاٌْ ؾت بٓىغٌ بُبٌَ ُٓوٍَ بطُضِيًَتُوَ بؤَاْاٍ ؾتُنُ ، ُٓةًٓا ؾ   وا َُةايَ ُ يُغ ُض الث ُضَِ ٓ ايًين     
ؤ باْطُؾٍُ بؤ زَنٍُ َُةايَُ يُنؤَُيَطُيُنٌ ُٓوضوثٌْ ٓ َُطيهٌ زا ٖ ُبًَت ، ض ىْهُ ٓ ُو ؾ تُ ُٓوث ُضٍِ       ٓايًًٓـ بٓىغطيَت ، ُّٓ ؾتٍُ نُت

خىيَٓ ُضٍ  بُزضَِوؾ  يُ ، بُالَّ ًٖىازاضّ َُبُغتت ُٓوَ ُْبًَتْ تُْٗا ُٖيَُيُنٌ َاْايٌْ ةُضا بًَت نُتؤ ٓاَ اشَت ثًَه طزووَ ، وَ ة ُضْا َ ٔ     
ٓايًينْ ظَاُْواُْنإ زَنُّ بُزاوَض بُغُض ْىغًُٓنُتُوَ بؤُٓوٍَ ٖ َُىويت ب ُجىاٌْ ب ؤ ؾ ٌ بهُْ ُوَ ب ًُٖىاٍ        بُضِيَعو ٓاظيعو َاَؤغتاياٌْ

ٓ  ُوٍَ ت  ؤف ج  اضيَهٌ ن  ُ يُْىغ  ًُٓناْتسا بُُٖيَ  ُزا ُْض  ًتْ ن  اتًَهًـ ؾ  تًَهت ْىغ  ٌ ٖ  ُوٍَ ب  سٍَ ب  ُجىاٌْ ثًًَ  سا بط  ًتُوَو نُغ  ًَهًـ   
ُْتُوَ ُٖضَُٖىوٍ بُجىاٌْ خبىيًََٓتُوَ ُْوَنى ُٖيَُيُنٌ ةُوضٍَ ي ُو ج ؤضٍَ بُغ ُضزا تًَبج ُضِيَتْ     ثًَساضىوُْوٍَ بؤْىغًُٓناْت نطز بُٓاَا

ُوَف ُٓو ٓاةاٍ يٌَ ُْبًَت ياخىز ٓاةاٍ يٌَ بًَتْ خؤٍ يَُُغُيُنُ بؿاضيَتُوَ ، بؤيُ زاواّ يُخىزاٍ ةُوضَيُ غ ُضَتا َ ْٔ زوات ط ت ؤو زواٍ ٓ      
ٍَْ ض او بجاضيَعيَ تْ ُْنُويٓ ُ زاوٍ ؾ ُيتاُْوَو ُْبًٓ ُ ب اْطدىاظٍ ؾ ُيتإ ي ُبؤ ن اضٍ بُزِضَوؾ  ْ           خىيَُٓضٍ ٓاظيع يُخطاثُو ُٖيٍَُ ظَ   إْ ز

 . إىُ ّلٕ ذلو ّالكا ز علُٔةُالَيَهطزٌْ ةُضاَُنإ.
10_   ُ    هللصلیل)ضٍ خ ىزاوَ  غُضَضِاٍ ُٓوٍَ نُ ُٓو فُضَىوزٍَ ثًَؿىو نُ ٓاَاشََإ ثًَسا بُوٍَ نُ فُضَىوزٍَ ُٖيَبُغرتاوَ بُزٌََ ثًَغَُب 

َ      (وسلمل  علیە ، ب ُالَّ نان ُ ق اًْع ب ُوَوَ      (وسلمل  علیلە   هللصلیل)يُبٓطًُٓزا ظؤض بٌَ بَُٓايُو ُٖضوَٖا زضؤي ُنٌ ةُوضَي ُ ب ُزٌََ ثًَغَُب ُضٍ خ ىزاو
( ب ُؽ خ ُضيهٌ ؾ ًهطزُْوٍَ ٓ ُو ف ُضَىوزَ ُٖيَبُغ رتاوَ ب ىوَ )َ ٔ عؿ ل ......( ،          226( ت انى الث ُضَِ )  221ُْوَغتاوَ بُيَهى يُ الث ُضَِ ) 

ض بُالَُوَ غُيطَ يًُٖض ناّ ُٓو الثُضِاُْزا ُْٖاتىوَ بؤثؿتطيٍ قػُناٌْْ ثؿ تطيٍ فُضَىوزَن ُف ٓاي ُتْ ف ُضَىوزَ بًًََٗٓ ت      زيػاُْوَ ظؤ
ًََ  جطُ يُوٍَ ضىوَ ضُْسئ ؾًعطٍ ؾاعياٌْ ًَٖٓاوَ ، بُضِاغ  َٔ زَثطغِ ، ٓايا زَنطيَت ؾًعطٍ ؾاعيإ بهطيَت ُ بُيَط ُ بؤة ُالٍََْ ة ُضا    

نانُ قاًْع ض ىوَ وؾ ٍُ )نتُ إ(ٍ بُؾ ًَىَيُنٌ ةؿ   ؾ ًهطزؤتُوَو ؾ إ بُؾ اٌْ ٓ ُوَف ٖ ُويٌَ زاوَ ض يُغ ىوزٍ وتُناًْ سا             ؟ .ياخىز 
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ييَهٌ زَبًٓطيَت ًَُٓـ زاويُتًُ ثايٌَ عًؿلْ ضِاغتُوخؤ بؤُٓوٍَ ظياتط وتُناٌْ بُبُيَطٍُ عُقًٌَ ُْى ٓايًين بػُملًًََٓت يُنػُض ؾ ًعطٍ ؾ اع  
 هطزؤتُوَ .ًَٖٓاوَتُوَو ؾًَ

ٌَ )ق اْع خىضؾ          ٌ   بطا ٓاظيعَنامن ، خىؾهُ ًُٓاْساضَنامن ُّٓ بُؾُ نُ بطِي اضبىو تايب ُت بهطيَ ت بُةفتىةؤي ُى ي ُة  ًس( زا ن ُ ْىغ ُضٍ ضَِؾٓىغ 
ع خىضؾًس ببىضيَ ت ،  )عًؿل يًَُْىإ عُقٌَْ ٓايًٓسا(يُ ،يًَطَزا نؤتايٌ ثٌَ زيَِٓ بًُٖىاٍ ُٓوٍَ خىزاٍ ةُوضَ يُُٖيَُو نُّْ نىضتًُناٌْ َْٔ قاْ

، وَ خىيَُٓضٍ بُضِيَعيـ ؾازوَإ نات بُخىيَٓسُْوٍَ ُٓو نتًَبْ بالَونطاواٍُْ نُ ثؿت بُبُيَط ٍُ قىضٓ إْ ف ُضَىوزَ ق ُةًحُنإ زَبُغ        
ُ ن ُ ُٖيَ ُناٌْ   ْىغ ًىَ نإ غىثاؽ بؤخىزا بُو ًُْتُوَ بُضِاغ  ظؤض ةُظّ ُْنطز زضيَصَ بُوَالََُنامن بسَّ وَ غُضَضِاٍ ُٓوَف َُٖىو وَالََُ

و ناتًَهًـ ؾتًَو زَْىغًَت ُٖوٍَ ب سات ب ُجىاٌْ ثًًَ سا بط ًَتُوَ     ضاى بهُّْ ًٖىازاضيؿِ ُٓو بُضِيَعَ بُْىغًُٓناًْسا بطًَتُوَ ُٓو ضَِؾٓىغهاضَ
َغ ُض به ات بؤٓ ُوٍَ ب ُٖؤٍ     ُٖيَ ُناٌْ ضاض  ٌبطًَتُوَو بُظووي سانُغٌ ُٖيَُنُض بُخؤيضىْهُ َُٖىو نُؽ ؾايٌُْ ُٖيَُيُ ، جا ةطْة ُٓوَيُ 

  ُٖيٍَُ ُٓوَوَ نُغٌ زيهُف تىوف ُْبًَت.
 زوا وتُ :

طىونُ ظؤض غىثاغٌ خىزاٍ تاىْ تُْٗا زَنُّ بُوٍَ َؤيَُتٌ زاّْ تٌَُُْ زضيَصنطزّْ الؾُغاغٌ نطزّ تاوَنى تىاًِْ يُو َاوَيُزا ُّٓ ْاًًَهُ ب
ُْوَ تاظَ ثًَطُيؿتىاٌْ ُّٓ ًْؿ تًُاُْ ؾ ييُٓ ، ب ُو ًٖىاي ٍُ ت ىاًْبًَتِ       ظَإْ نىضز، ُٖضضُْسَ ؾتًَهٌ واًُْ ، خبَُُ بُضزيسٍَ خىيَُٓضاٌْ 

ضعٌ يُنإ غُباضَت بَُُغُيُيُنٌ ةطْة نُ اخىز نض ؾُيساٍ بهُّ بُةىنُُ ؾُؾتًَو بُؾتًَو بهُّ بؤُٓوٍَ ةُدمُنامنإ ، جا ض نىضِ بًَت ي
اٌْ خؤمشإ بُتايبُتٌ بىوٌْ ُٖيُو قىضغايًُنٌ ةُوضَؾٌ زضوغتهطزووَ يُغ ُض ٓاغ     َُٓطِؤ يُةؤضَِثاٌْ والَتاٌْ ًٓػالٌَ بُةؿ ْ نىضزغت

ز ثُضوَضزَو ضَِوؾ  نؤَُيَطاٍ ًٓػالٌَ ، وَ تانُ َُبُغت بُثؿتًىاٌْ خىزا ُٓوَيُ يُّ ضِؤشةاضَ ث طِ َُتطغ ًساضَ ج ا ض ؾ بىٖات بًَ ت ي اخى      
ُقاَُنٍُ ًٓػ الّ ب ُزووضٍ   ًٓػالّْ يُضِاغتُ ؾ ىَيُف ُْٖطاويَو يُؾُضعُ ثانُنٍُؾُُٖوات ضِاغتُوخؤ ًََؿهٌ الوامنإ زاةيزَناتْ بُو ؾًَ

وا يُ الواْ ٌ ٓ اظيع به ُئ ؾ ىييَن ن اضَ بعيَىَن اٌْ ؾ ُيتإ ُْن ُوَيت بؤٓ ُوٍَ           بُو َُبُغتُف زَبًَت زَةطيَتْ ُٖويٌَ ضِيَطا وْهطزٌْ زَزات ،
ٌ ٓاظيعيـ خؤؾُويػ  ٓافطَتًَهٌ ْاَُةطَّ وايإ يٌَ ُْنات يُخؤؾُويػ ْ ، وَ الواْ طاو ْؿًٓطٍُ زواضِؤشٍبُُٖؾ  ثإْ بُضئ ببًَتُ ٓاضاَ

 زش بُيُنرت يُزيًََهسا نؤْابُٓوَ. َظيهطو يازٍ خىزا غافٌَ بع ، ضىْهُ زوو ؾ  ثًَطُواُْو
الوإْ تىوؾ ٌ ت اواٌْ عًؿ كًإ به ات ، ي ُّ      ٖؤيُى نُ ناضيط ُضٍ ٖ ُبًَت ب ؤ غ ُض     ُٖضوَٖا خىؾهُ ًُٓاْساضَنامن ، بطا بُضِيَعَنامن ةُوضَتطئ 

فعيؤٕ زا بطي  يُ يُ )تُيُفعيؤْٕ َؤبايٌ( بُضِاغ  ظياٌْ ُٖضيُنًَهًإ تَُاؾا بهُئ زَبًٓء يُوٍ زيهُيإ خطاثرتَو ظياتطَ ، ضىْهُ تُيُشَضِؤ
ؾؤرْ ؾُْةْ ضِاظاوَ زَخاتُ غُض ؾاؾُْ بُضْاَُ  ضِؤشاُْ غُزَٖا ةؤضاٌْْ ضُْسئ فًًِْ زضاَاٍ ضِؤَاْػٌ يُت ثًَؿهُف زَناتْ زَيُٖا نطٌ
بًُٓػ الٌَْ عًًُ اٌْ ي ُوَ ، ض ىْهُ نط ٌ غ ُض       ثًَؿهُف زَنات ، ةىَاٌْ تًَساًُْ يًَطَزا َٔ ضِووٍ زََِ زَنَُُ َُٖىو نُْايَُ نىضزٍ يُنإ 
إ زَخيُْ ُ غ ُض   ُٕ ، نطٌ ؾؤرْ ؾُْة ٖ ُضزوونً ضِووت يُُٖضزوونًاْسا زَبًٓطيَت ، زضاَاو فًًُُ ضِؤَاْػٌ يُنإ ُٖضزوونًإ ثًَؿهُؾٌ زَن

عاؾ ل  ؿهُف زَنُٕ ًٓسٍ ًٖض جًاواظٍ يُى ًُْ يُُْظَضزاو وَنى يُى تاواًْإ ُٖي ُ ، وَن ى باغًؿ ُاْهطز غ ُضَتاٍ ٖ ُض      ؾاؾُو بُضْاَُ ثًَ
جط ُ يُٖ َُىو َُٓاْ ُف َ ٔ      زاويَ ٔ ثًػ ٌ ،  زَناتْ زواتط ثًُ بُثًُ تاواُْنإ بُضظزَبُٓوَ تانى زَةاتُ ظيٓ او   بىوًَْو يُُْظَضَوَ زَغت ثٌَ

ٌَْ ٓايًٓسا(ٍ بُضِيَع )ق اْع خىضؾًس(بٓىغ ِ جط ُ ي ُوَف خىاُْخىاغ تُ َ ٔ ٖ         ًض بُثًَىيػتِ ظاٌْ ُٓو ْىغًُٓ يُغُض نتًَل )عًؿل يًَُْىإ عُق
َيُ تُْٗا ؾ  جىإْ بُبُيَطُ خباتُ ضِوو خ ىزاٍ  ُٖضضُْسَ يُْعيهُوَ يُنرتيـ ْاْاغء بُالَّ تهاّ يُو بطايُ ُٓوتُؾٗييَو بُو بطا ٓاظيعَ ْانُّ 

 ةُوضَف يُتاوإْ ُٖيَُناٌْ َْٔ ُٓويـ ببىضيَت.
ٓاناضٍ  يُنؤتايٌ زا زاواّ يُثُضوَضزةاضٍ َُظْٕ خاوَٕ ةُضزووٕ ُٓوَيُ غُضَتا َْٔ زواتط ًَٓىٍَ بُضِيَعيـ يُو تاواُْ بُزووضبططيَتْ ضَِوؾتْ 

ي ُنٌ تًَ سا ٖ ُبىو    ّ َإ خباتُوَ يَُُٖىو ؾتًَو نُ ُٓو ثًٌَ ْاضِاظٍ يُ ، وَ ُّٓ ْاًًَهُيُف ُٖضض ٌ ت ُواو  َىغىيَُاَُْإ بُْػًب بهاتْ زووض
تًَسابىو ُٓوا ُْفػٌ خؤَُ  ٌُٖض نُّْ نىضِيًُنًؿ يُضِؤشٍ زوايًسا َىةاغُبٍُ يُغُض زَنطيَِْ ةىَاٌْ تًَسا ًُْ ُٓوَ فُظيٌَ خىزايُ بُغُضَُوَو

ناتًَ و زَثاضِاي ُوَ ي ُخىزاٍ     (ێبێلتل  ی و خ ی ز  هڕ )ًُٓاٌَ عُيٌ  ، ُٖضبؤيُ َاٌْ تًَسا ٌْ يُ يُزواضِؤشزا يُغُضٍ غعا زَزضيَِْ ةىنُ بُُٖيََُسا زَبات
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ًَت ، وَ ِضَمح ُتْ ًَٗطَباًْ ت ب ؤَٔ ٖ ًض ن ات ي ُتؤ ن ُّ               ٌَ ْاةُي ُْ ةُوضَ زَيفُضَىو " ٍُٓ ثُضوَضزةاض خطاثُناٌْ َ ٔ ٖ ًض ن ات ظياْ ت ث 
وَ ًَٓ ىٍَ ب ُضِيَعيـ    ِ خؤف بُ يُوٍَ ظياْت ثًَٓاةُيًَُْتْ ثًَِ ببُخؿُ يُو ؾتٍُ ي ُتؤ ن ُّ ْانُت ُوَ ".   ْاناتُوَ ، بؤيُ ٍُٓ ثُضوَضزةاض يًَ

 خًَط بؤَإْ بؤ َُٖىو ًُٓاْساضيَهٌ زيهُف . ضَِظيًٌ َُنُٕ يُزوعاٍ
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