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ٔ  بالهلل  ْٚعٛر ْٚظتػؿشٙ، ْٚظتعٝٓ٘ ُٗذٙ هلل، ُذاّ إٕ ٔ  أْؿظآل  ػاشٚس  َا  َٚا
ٚأػاٗذ إٔ ٫   ي٘، ٖلدٟ ؾ٬ ٜلًٌ َٚٔ ي٘، َلٌ ؾ٬ اهلل ٜٗذٙ َٔ أعُليٓل، ط٦ٝلت
 ِٚطَّ ٚؿشب٘ آي٘ ٚع٢ً عًٝ٘ اهلل ؿ٢ً ٚسطٛي٘، عبذٙ ُٔذاڄ إٔ ٚأػٗذ اهلل، إي٘ إ٫
 .نجرلاڄ تظًُٝلڄ

ٚ َيٚمقلٍ تعلٟ: َ ُس  َأُّيه قا افَّْٚ َُ ؿُ  اتَّ ُُ ؿْ  افَِّذي َربَّ ُُ ََ َِ ـْ  َخ ن ٍ  ِمن ٍْ ةٍ  َٕ ََ َِنَؼ  َواِحن نٚ َوَخ َٓ  ِمْْ

ٚ َٓ َّٞ  َزْوَج َم  َوَب ُٓ ثِراً  ِرَجًٚٓ  ِمْْ قا َوَِٕسٚءً  ـَ َُ َْرَحنٚمَ  بِنفِ  َتَسَٚءُفقنَ  افَِّذي اهلل َواتَّ ْٕ نٚنَ  اهلل إِنَّ  َوا  ـَ

ؿْ  ُُ ْٔ َِ ًٚ  َظ  .ص1:ايٓظل٤ط ه(1) َرؿِٔب
ٚ َيٚملٍ تعلٟ:ٚق َ ـَ  َأُّيه قا آَمُْقا افَِّذي َُ ٚتِفِ  َحؼَّ  اهلل اتَّ ََ َـّ  َوٓ ُت َّٓ  ََتُقُت ُُؿْ  إِ ن ْٕ قنَ  َوَأ ُّ

 هُمْسنِِ
 ص.102:عُشإ آٍط

َننٚ َيننٚمٚقاالٍ تعاالٟ: ـَ  َأُّيه ننقا آَمُْننقا افَّننِذي َُ َِ  َؿننْقًٓ  َوُؿقُفننقا اهلل اتَّ   ُيْهننِِْ   (77)يَاً َشنن

ؿْ  ُُ نؿْ  َف ُُ ن ْ َويَ  َأْظَمَف ٍِ نؿْ  ٌْ ُُ ؿْ  َف ُُ ُٕنقَب ـْ  ُذ َْ  َوَرُشنقفَفُ  اهلل ُيىِنعِ  َوَمن ن ََ  ه(71)َظيِنٔمً  َؾنْقزاً  َؾنٚزَ  َؾ
 .ص71-70:ا٭سضابط

 أَل بعاذ:  ،ٚبشنلت٘ ٚس٥ت٘ عًٝهِ اهلل ط٬ّ ،أسبيت ٩ اهلل
يكذ نلٕ ٜؼػًين نجرلٶا إٔ ا٧ظًُٞ ٩ سلد١ َلطٻ١ يهتب دلَع١ ٍُع نٌ َل ٜٗاِ  

ٚاُّاذ هلل سب ايعال٧ٞ إٔ ٚؾال     ،ًِ ايؼشعٞ ٩ ىٝلتٗل بـٛس٠ َٝظش٠ا٧ظًِ َٔ ايع
ٚايزٟ ٣هٔ ٭ٟ َظًِ  ،"عياملسلم اليومي من العلم الرش زادُِع ٚتشتٝب ٚإعذاد: " 

دسطال ٩ ٚقا  ٫ ٜتذالٚص َأ      501إٔ ٜتٓلٍٚ دسطلڄ َٜٛٝلڄ َٔ دسٚط٘ ٚايت٢ بًػا   
٣هأ يًكالس٨ إٔ   تكشٜبٶال  طبٛعلڄ ٚريو ٩ غلٕٛ طبعٞ أ ،٦ع إٟ عؼش دقل٥ل ؾكط

نُل ٣هٔ ٭ٟ َظًِ إٔ ٜعهـ ع٢ً قشا٠٤ ٖازا   ،ًِٜ بهٌ َل ُٜٗ٘ َٔ ايعًِ ايؼشعٞ
 .ايهتلب ؾٝكشأٙ ٩ عذ٠ أٜلّ
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يبٳعٵحٹ ا٭َاٌ ٩ ْؿاٛغ   ٚأٜلل نلٕ ٜؼػًين نجرلا سلد١ ا٧ظًُٞ ا٧لط١ يهتب َٝظش٠ 
٬ ٜٓبػٞ يًُظًِ إٔ ٜكٓط َأ سٚ   ؾ ،ٚايكٓٛط ايٝأغا٧ظًُٞ بعذ َل أؿلب نجرلاڄ َِٓٗ 

ٚنزا ايتعشف َأ   ،ًُِظيً ا٭ٌَ بلب تؿتض ايهجرل ٚايهجرل اييت بؼشاتاهلل، ؾٗٓلى َٔ ا٧
َٚأ  ٚسكٛا عٓا٘،  يـشلب١ ٚايـشلبٝلت ايهشاّ ايزٜٔ سكٞ اهلل عِٓٗ قشب ع٢ً سٝل٠ ا

 "هٔٚ ٕٗمـ شنٚظٜ ؿبنؾ ؿٔنٚم افسنٚظٜٖٓل دل٤ت ؾهش٠ ٖزا ايهتلب ايزٟ بٞ أٜذٜهِ نتلب "
صٜالد٠  ٚيكذ سلٚي  إٔ أختلس َٛاكٝع ايهتلب يهٞ تهٕٛ طببل إٕ ػل٤ اهلل عاض ٚداٌ ٩   

ِ  ٓليععٔ  يٓلغا َٔؾٝ٘ نجرل  اْـشفاٱ٣لٕ، ٩ ايٛق  ايزٟ  ٕ  ايعًا ٚرياو   ،ٚاٱ٣ال
 ٚأباذاڄ  دا٥ُالڄ  ايًكال٤ات اٱ٣لْٝا١   تهشاس إٟ ًلد١ ؾهًٓل ايذْٝل،اْػُلطِٗ ايؼذٜذ ٩  بظبب
 .ٚغؿًتٗل طبلتٗل َٔ تـشٛ ايكًٛب يعٌ
ٖٚزا ايهتلب ٣هٔ إٔ ٙتُع عًٝ٘ أؾشاد ا٭طش٠ ا٧ظ١ًُ أٚ سٚاد ا٧ظذذ ٩ أسذ أٜالّ   

ىٝلتا٘ طابعٞ يكال٤ٶ إ٣لْٝالڄ ٚتالز ايًكال٤ ٩ عشكا٘ إٟ َال ٜكالسب          ٟٚٚٛ بٞ  ،ا٭طبٛع
ٞ  ايـلدم اٱ٣لٕ ٜشصقٓلسادٝلڄ ا٧ٟٛ عض ٚدٌ إٔ  ،ايٓــ طلع١ تكشٜبلڄ ٘  ايٓالؾع  ٚاياٝك  إْا

 .عًٝ٘ ٚايكلدس ريو ٚيٞ
 أهَاف افُُٚب: 

بعح ا٭ٌَ ٩ ْؿٛغ ا٧ظًُٞ ٠عشؾ١ ا٧٪اَشات ايت٢ أعذٖل أعاذا٤ اٱطا٬ّ    -1
 ٚثكت٘ ٜكٝٓ٘ ٩ ٚتضٜذ، يًُظًِ ا٭ٌَ بلب تؿتضايت٢ تكٓٝتط ا٧ظًُٞ، ٚنزا ا٧بؼشات ي

 ا٧بؼشات تًو دل٤ت ٚقذقلدّ بإرٕ اهلل عض ٚدٌ، ٚبإٔ ؾذش اٱط٬ّ  تعلٟ اهلل بٓـش
 . ايٓب١ٜٛ ايٓـٛقاٯٜلت ايكشآ١ْٝ ٚ َٔ نجرل ٩

ايازٜٔ  ـاشلبٝلت  اطتعشاو َؼلٖذ َٔ سٝل٠ ُٓٛع١ َٔ َؼالٖرل ايـاشلب١ ٚاي   -2
، ؾذساطا١ طارل   ◘تشبٛا ع٢ً َل٥ذ٠ ايكشإٓ ٚنلٕ َعًُِٗ إَلّ ا٭ْبٝل٤ ٚخرل ا٭ْلّ ُٔاذ  

اًْؿل٤ ايشاػذٜٔ ٚأَٗلت ا٧٪َٓٞ ٚايـشلب١ ٚايـشلبٝلت ٜبعح ٩ ػبلب اٱط٬ّ سٚ  
ٜٚاذؾع ُُٖٗاِ إٟ َعالٟ ا٭َاٛس، ٜٚهؼاـ عأ ىالقتِٗ         ◘اي٤٫ٛ هلل تعلٟ ٚسطٛي٘ 
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 تجُشٖل ست٢ تٓٗن بٗزٙ ا٭١َ ا٧ه١ًَٛ ايت٢ بعذت نجرلا.  ا٧زخٛس٠ ٜٚظ
أن يُُٛ هلذا افُُٚب إُٓنٚر  افًذوصٍٚتف  احلسْكبٖشمئف أشٖل اهلل جؾ وظال 

وشمع  ،وافٌٍِٜ ، وافٍجقر  ، جمٚف  افِٓق ؾُُبَل جمٚفسٓؿ مـ ،  وخهقصٚ بغ افنبٚب 

 مقاؿع اإلٕسٕٝ اإلبٚحٜٔ ، دخقل حٜٔ ، واإلبٚافٍوٚئٜٔ ورؤيٜ افَْقات  ،وادقشَٔك  افٌْٚء

ٕ يَ صبًٚبٚ ٓ تنٌِٓؿ ادالهل ؾْحـ ، إػ جمٚف  اإليمن ،  إفخ...وافّّْٜٔ  افٌٔبٜ وجمٚف  

، افُ اموصحٚبُف   ◘ ، ؿَوهتؿ افْبل ◘رشقفف وظز وجؾ  وٓ افنٓقات ظـ ضٚظٜ اهلل

  .ُُٚب وافسْٜظذ اف اإليمنافًِؿ ويف ادسٚجَ يف حَِٚت صبًٚبٚ ت بقا 

إخٛتٞ ٩ اهلل، ٫ ٜؿٛتين إٔ أتكذّ ٌليف ايؼهش ٭ؿشلب ايؿلٌ ايزٜٔ أسابِٗ ٩  
ٍڇ اهلل تعلٟ، ٚايزٜٔ قذَٛا يٞ ٜذ ا٧ظلعذ٠ ٩ إعذاد ٖزا ايهتلب عُا٬ڄ ًاذٜح     سٳطٴاٛ

ـْ :♂ ◘ اهللٹ ْ  َم ُُ ِ  َل َس  َيْن ْ  افَّْٚ ُُ ِ  َل   .(1)▬اهلل َيْن

ؾلا١ًٝ ايؼاٝ: : أبال داٚد اياذَٝلىٞ ٚٝا٢ ساض٠،       اًٌِٝ  ػٝخٓلٚأخف بليزنش 
، ؾًكذ تعًُ  َٓ٘ ايهجرل َٚلصي  أتعًِ َٓ٘، أطاأٍ اهلل تعالٟ إٔ    ٘ااايؿكٝاحملااذخ، 

ٚا٭خ ايهشِٜ ؾلا١ًٝ اياذنتٛس ساكاٞ عباذ اهلل َاذسغ       ،ٜٓؿع ب٘ اٱط٬ّ ٚا٧ظًُٞ
َشادعتا٘ يًهتالب   ايعكٝذ٠ اٱط١َٝ٬ به١ًٝ ايذسطلت اٱط١َٝ٬ بذَٝلط اِذٜذ٠ ع٢ً 

عكذٜٶل، ٚا٭خ ايؿلكٌ أ٥ذ ُٔٛد اِب١ ا٧ذسغ ا٧ظلعذ به١ًٝ ايًػ١ ايعشب١ٝ بليكالٖش٠  
ع٢ً َشادعت٘ يًهتلب يػٜٛٶل، ٚا٭خ ايعضٜض ٓلٖذ عبذ ايك٣ٛ ٓلٖذ ع٢ً تعلْٚ٘ ا٧جُش 
ايبٓل٤، ٚنٌ َٔ قذّ يٞ ٜذ ا٧عل١ْٚ ٩ إعاذاد ٖازا ايهتالب، ٫ٚ أطاتڀٝع إٔ أنالؾ٧      

ٍٴ ب ايؿلٌ إ٫ إٔ أقٍٛ شلِ: داضانِ اهلل خارلا; عُا٬ ًاذٜح     أؿشل  ◘ اهللٹ سٳطٴاٛ
ـْ ♂: ْٔفِ  ُصِْعَ  َم ُ وٌف  إَِف ًْ َٚل  َم ََ ِٚظِِفِ  َؾ ٍَ ا اهلل َجَزاكَ  :فِ َْ  َخْرً ََ َِغَ  َؾ   .(2) ▬افثََّْٚءِ  يِف  َأْب

ٔ  ٩ ٖزا ايهتالب  تكـرل مث١ نلٕ ٕإأسبيت ٩ اهلل،  ٞ  ؾُا ٫ٚ أطاتڀٝع إٔ   ،ْؿظا
                                      

 .6541ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩ ؿشٝض اِلَع  1955أخشد٘ ايذلَزٟ  )صحٔ ( (1)

  . 6368ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩ ؿشٝض اِلَع  2035أخشد٘ ايذلَزٟ  )صحٔ ( (2)
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 ريو إ٫ إٔ أقٍٛ َل قلي٘ ايعُلد ا٭ؿؿٗلْٞ: أبشس
 إْٞ سأٜ  أْ٘ ٫ ٜهتب أسذ نتلبل ٩ َٜٛ٘ إ٫ قلٍ ٩ غذٙ:

 لوووووووووووك نيووووووووووور هووووووووووو ا لكوووووووووووان أحسووووووووووون
 ولووووووووووك قوووووووووودم هوووووووووو ا لكووووووووووان أ  وووووووووول

 

::: 
::: 
 

 ولووووووووووك انووووووووووود هووووووووووو ا لكوووووووووووان أحسووووووووووون
 ولوووووووووووك نووووووووووور  هووووووووووو ا لكوووووووووووان أ مووووووووووول

 
 ٖٚزا َٔ أععِ ايعدل

 أ.ٖا.ش، ٖٚٛ ديٌٝ ع٢ً اطت٤٬ٝ ايٓكف ع٢ً ١ً٤ ايبؼ
 .◘ٚؾكٓل اهلل ٚإٜلنِ يڀلعت٘ ٚايعٌُ بهتلب٘ ٚط١ٓ سطٛي٘ 

 طبشلْو اهلل ًُٚذى أػٗذ إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل أطتػؿشى ٚأتٛب إيٝو.
 كتبه الراجي عفو ربه      

 أحمد عبود المتعوال
 هو2341شعبان  5 ي 
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ا٧ظإًُٛ َأ ؾشقا١ ٚتٓالسش ٚتؼالسٔ باٞ       أسبيت ٩ اهلل، ايٛاقع ايازٟ ٜعٝؼا٘   
ا٧ظًُٞ ٚأسٝلْل باٞ ا٧ًتاضَٞ َأ ا٧ظاًُٞ ٖازا ايٛاقاع ٜاٛسخ ٩ ْؿاٛغ بعان          
ا٧ظًُٞ أٚ ْؿٛغ نجرل َٔ ا٧ظًُٞ إسبلىل ٜٚأطل، ٜؼعشٕٚ إٔ ايكٝلّ َٔ دذٜاذ إٕ  

 مل ٜهٔ َٔ كشٚب ا٧ظتشٌٝ ؾٗٛ ٩ غل١ٜ ايـعٛب١.
بٝع١ ٖزا اياذٜٔ، ٚمل ٜاذسنٛا ىبٝعا١ ٖازٙ ا٭َا١      ٖ٪٤٫ ايزٜٔ ٦ٜظٛا مل ٜذسنٛا ى

ٚنزيو مل ٜذسنٛا ىبٝع١ طٓٔ اهلل ٩ ا٭سو، ؾلهلل طابشلْ٘ ٚتعالٟ ػال٤ ًهُتا٘ إٔ     
نُف ٙعٌ ا٭ٜلّ د٫ٚ بٞ ايٓلغ قلٍ تعلٟ:م ُِ ْث نْقَم َؿنْ ٌح مل ََ َْ َمن َّ اْف ََ ْؿ َؿْ ٌح َؾ ُُ َسْس ّْ إِن َي

ٚ َبْغَ  اِوهُلَ ََ ُٕ ُٚم  َِْؽ إيَّ سِ َوتِ ص ؾهُل تعلْٞ أ١َ اٱط٬ّ َٔ ايكش  140عُشإ:آٍ ط  ه افَّْٚ
 ايّٝٛ، ؾًكذ عل٢ْ اٯخشٕٚ َٔ ايكش  بُٝٓل نلْ  أ١َ اٱط٬ّ ٩ ط١َ٬ ٚعلؾ١ٝ.

نٌ ا٭َِ تظٛد ؾذل٠ ٚتتبع غرلٖل ؾذلات، نٌ ا٭َاِ تكاٛد صَٓال ٚتٓكالد يػرلٖال      
 أ١َ ٚاسذ٠ قذ تٓكالد ؾاذل٠   أصَلْل، بٌ نٌ ا٭َِ تعٝؽ َش٠ ١ٚٛت ُٚتؿٞ َشات، إ٫

َٔ ايؿذلات، ٚقذ تتبع غرلٖل صَلْٶل َٔ ا٭صَلٕ يهٓٗل ئ ١ٛت أبذا، تًاو ٖاٞ أَا١    
 اٱط٬ّ.

أٜٔ سللس٠ ايشَٚلٕ؟! مل ٜبل َٓٗل إ٫ أى٬ٍ ٚأب١ٝٓ! أٜأ سلالس٠ اٱغشٜال؟! مل    
أٜأ   ٜبل َٓٗل إ٫ ؾًظؿ١ َٚعلبذ ٚث١ٝٓ! أٜٔ سللس٠ ايؿشغ؟! َلت  ٚمل تاذلى َرلاثال!  

سللس٠ ايؿشاع١ٓ؟! بكٝ  َٓٗل ٤لدات ٚدٜلس نذٜلس علد ٚمثاٛد ٚبكٝا  دجاح ٔٓڀا١     
ٚأٚسام بلي١ٝ يهٔ ايؿشاع١ٓ ٩ بڀٕٛ ايكبٛس أٚ ٩ دٛف ايبشش سٝح ٜٓتعشٕٚ ايظالع١  

َذاِب قلٍ تعلٟ:م ًَ ََّ اْف ُِقا آَل ؾِْ َظْقَن َأَص ُٜ َأْدِخ َٚظ قُم افسَّ َُ  ص. 46ط غلؾش: هَوَيْقَم َت
يتتلس ٚدٝٛػِٗ؟! يٝع شلِ ٚدٛد! أٜٔ اٱَدلاىٛسٜا١ ايتا٢ مل تػاشب عٓٗال     أٜٔ ا

ايؼُع )اًٖذلا (؟! تلبع١ ري١ًٝ، أٜٔ اٱَدلاىٛس١ٜ ايشٚطا١ٝ ايكٝـاش١ٜ ثاِ ايؼاٝٛع١ٝ     
طااكٛط َااشٚع ٚطااٝأخز غرلٖااِ دٚسات ثااِ ٜظااكڀٕٛ ٚطااٝعًٛ ُٖٗااِ ؾااذل٠ ثااِ    
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َْرُض ٜٗبڀٕٛ،م ْٕ َمء َوا ُؿ افسَّ ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َُ ـَ  َؾَم َب ُٕقا ُمَْيِ ي ٚ ـَ  ص.29طايذخلٕ: هَوَمٚ 
أ١َ ٚاسذ٠ َل طكڀ  إ٫ ٚنلٕ بعذ ايظكٛط قٝلّ، َٚل كعؿ  إ٫ ٚنالٕ بعان   
ايلعـ ق٠ٛ، َٚل ري  إ٫ ٚنلٕ بعذ ايزٍ عضپ، تًو ٖاٞ أَا١ اٱطا٬ّ.ىبٝع١ ٖازٙ     

ًٜ ا٭١َ أْٗل ػلٖذ٠ ع٢ً غرلٖل َٔ ا٭َِ قالٍ تعالٟ:م   ن ْؿ ُأمَّ ـُ َْنٚ ِْ ًَ نَذفَِؽ َج ـَ ًٚ  َو َوَشنى

َٔاً  ِٓ ْؿ َص ُُ ْٔ َِ ُشقُل َظ قَن اف َّ ُُ ِس َوَي اء َظَذ افَّْٚ ََ َٓ ُٕقاْ ُص ق ُُ َُ ص، ؾڀبٝع١ ٖزٙ 143ط ايبكش٠: هفل
ا٭١َ أْٗل ٌَُ ايشطلي١ اْل١١ ٚايه١ًُ ا٭خرل٠ َٔ اهلل إٟ خًك٘، ٚيٝع ٖٓلى سطٍٛ 

ؿغ اهلل ا٧ظًُٞ ٚيٝع ٖٓلى سطلي١ بعذ اٱط٬ّ، ؾ٬ بذ إٔ ٚ ،◘بعذ سطٛيٓل ُٔذ 
ىبٝع١ ٖزٙ ا٭١َ أْٗل ا٭١َ ايٛسٝذ٠ ايتا٢ نالٕ َأ ُٖٗال إٔ     ، ٚ ٭ٌٖ ا٭سو ٤ٝعل

تعًِ غرلٖل دٕٚ مثٔ ٫ٚ أدش بٌ ٚس٠ل ٜذؾع ا٧عًُٕٛ َل٫ ٚٚقتل ٚدٗذا ْٚؿظل ست٢ 
ٔٵ َٔ ا٭َِ ٜؿعٌ ريو غرل أ١َ اٱط٬ّ؟ أمل تهأ ايؼاعٛب تػارل     ُٳ ٜعًُٛا غرلِٖ، ؾځ

يتأخز أسكٗل ٚتأخز خرلٖل ٚتكتٌ أًٖٗل، بُٝٓل نلٕ ا٧ظًُٕٛ ٜلشٕٛ  ع٢ً ايؼعٛب
 بأسٚاسِٗ يٝظتٓكزٚا ايٓلغ َٔ دشِٝ ايهؿش ٚايل٬ٍ. 

ق٫ٛ َل تهشس ع٢ً َش ايتلسٜ: ٩ طرل ا٧تشلشٜٔ َأ   ☺أمل ٜكٌ سبعٞ بٔ علَش 
 ا٭َاااِ غااارل أَااا١ اٱطااا٬ّ ٜااابٞ َؿٗاااّٛ ايشطااالي١ اٱطااا١َٝ٬ بإٙااالص ؾٝكاااٍٛ: 

بًُثْٚ اهلل فْخ ج افًبٚد مـ ظبٚدة افًبٚد إػ ظبٚدة رب افًبٚد ومنـ جنقر إدينٚن إػ فََ ا "

 ." ظَل اإلشالم ومـ ضٔؼ افَٕٔٚ إػ شًٜ افَٕٔٚ وأخ ة
قراً ؾًكذ قلٍ تعلٟ:م ُُ َٓ ُصن ْؿ َجنَزاء َو ُُ َُ ِمنْ ِ ي ُٕ ٕ ط ا هَٓ  ص، ٖازٙ ٖاٞ   9:ٱْظال

 (.51أغ؟! )ىبٝع١ ا٭١َ اٱط١َٝ٬، ؾًُلرا اٱسبلط ٚايٝ
 (<1> ☺ أبْ بكس الضدٓل أّل اخللفاء الساشدًٓ )

 ، ٗٔ ايّٝٛ ع٢ً َٛعذ َع ؿذٜل ٖزٙ ا٭١َ، إْ٘ أبٛ بهش ايـاذٜل إخٛتٞ ٩ اهلل

 اهلل عباذ  ايٛياذ  َٔ بهش ٭بٞ ٚنلٕ، اْرل أّ ٚأَ٘ ،قشلؾ١ أبٞ بٔ اهلل عبذ ٖٚٛ، ☺
 أّ ٚأَُٗال  ٚعل٥ؼا١  ايش٥ٔ ٚعبذ، ايعض٣ عبذ بٓ  قت١ًٝ ٚأَٗل ايٓڀلقٞ رات ٚأزلل٤
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ٞ  بٓا   نًجّٛ ٚأّ، عُٝع بٓ  أزلل٤ ٚأَ٘ بهش أبٞ بٔ ُٚٔذ، علَش بٓ  سَٚلٕ  أبا
 تا٩ٛ  ؾًُل -سل٬َڄ   أٟ :  -   ْظأ بٗل ٚنلْ ، صٜذ بٔ خلسد١ بٓ  سبٝب١ ٚأَٗل بهش
 (.29) بعذٙ ٚيذت بهش أبٛ

 وؿٔٚمف بٚفَظقة مبٚذة: ☺ بُ  أيب إشالم

ٛ  خشز: قلي  ☼ عل٥ؼ١ عٔ، بٔ نجرل٫ (يٓٗل١ٜايبذا١ٜ ٚا)دل٤ ٩   ☺ بهاش  أبا
ِ  أبال  ٜل ؾكلٍ: ؾًكٝ٘ ،اِل١ًٖٝ ٩ ؿذٜكل ي٘ ٚنلٕ ◘ اهلل سطٍٛ ٜشٜذ  ؾكاذت  ،ايكلطا
ٍ  ،ٚأَٗلتٗال  ٯبل٥ٗال  بليعٝاب  ٚاتُٗاٛى  قَٛو ٓليع َٔ ٍ  ؾكال ٞ  : ◘ اهلل سطاٛ  إْا

 اهلل سطٍٛ عٓ٘ ْڀًلؾل ،بهش بٛأ ِأطً ن٬ََ٘ٔ  ؾشؽ ؾًُل ،اهلل إٟ أدعٛى اهلل سطٍٛ
ٛ  َٚل٢ ،بهش أبٞ ط٬ّإب َٓ٘ طشٚسا أنجش أسذ خؼبٞا٭ بٞ َٚل ◘  ؾاشا   بهاش  أبا

ٔ  ٚىًش١ عؿلٕ بٔ يعجُلٕ ٔ  ٚاياضبرل  اهلل عبٝاذ  با ّ  با ٔ  ٚطاعذ  ايعاٛا ٞ  با  ٚقالق  أبا
ٔ  ٚعباذ  اِاشا   بٔ عبٝذ٠ ٚأبٞ َععٕٛ بٔ بعجُلٕ ايػذ دل٤ ثِ ،ؾأطًُٛا ٔ  اياش٥  با
 (.8) ☽ ؾأطًُٛا ا٭سقِ بٞأ بٔ ٚا٭سقِ طذا٭ عبذ بٔ ط١ًُ ٚأبٞ عٛف

 : اخلرـؾ صٍٚت ـٚن ؾٔف صٍٚت  ☺ أبق بُ  افهَيؼ
ٔٵ دل٤ ٩ ؿشٝض ايبخلسٟ ،  ٚٵزڇ ☼ عٳل٥ٹؼٳ١ځعٳ ٞٿ صٳ ِٵ: قځليځ ٵ ◘ ايٓٻبٹ ٌٵ يځ ٟٻ أځعٵكٹ ٛٳ  أځبٳ

ُٳل إڇ٫َّ قځطُّ ٖٴ ٕڇ ٚٳ ٔٳ ٜٳذٹٜٓٳل ِٵ ،ايذٿٜ ُٴشٻ ٚٳيځ ٝٵٓٳل ٜٳ ًځ ّٷ  عٳ ٛٵ ٘ٹ  ٜٳأڃتٹٝٓٳال  إڇ٫َّ ٜٳا ٍٴ  ؾٹٝا ٞڇ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ  ىځشٳؾځا
ٗٳلسڇ ُٻل ،ٚٳعٳؼٹٝٻ١ڄ بٴهڃشٳ٠ڄ ايٓٻ ًځ ٞٳ ؾځ ًٹ ٕٳ ابٵتٴ ُٴٛ ًٹ ُٴظٵ ٗٳلدٹشٶا بٳهڃشڈ أځبٴٛ خٳشٳزٳ ايڃ ٛٳ َٴ  ،ايڃشٳبٳؼٳ١ٹ أځسٵوڇ ْٳشٵ
ُٳلدٹ بٳشٵىځ بٳًځؼٳ إڇرٳا سٳتٻ٢ ٘ٴ ايڃػٹ ٔٴ يځكٹٝٳ ٛٳ ايذٻغٹٓٳ١ٹ ابٵ ٖٴ قب١ًٝ َٛؿٛؾ١ ياٛد٠   :أٟ – لسٳ٠ٹايڃكځ طٳٝٿذٴ ٚٳ
ٍٳ ،-ايشَٞ ٔٳ :ؾځكځل ٍٳ، ؟بٳهڃشڈ أځبٳل ٜٳل تٴشڇٜذٴ أځٜٵ َٹٞ أځخٵشٳدٳٓٹٞ :بٳهڃشڈ أځبٴٛ ؾځكځل ٛٵ ٕٵ ؾځأڂسڇٜاذٴ  قځ    أځطٹاٝضٳ  أځ

ٍٳ ،سٳبٿٞ ٚٳأځعٵبٴذٳ ا٭ځسٵوڇ ؾٹٞ -أطرل   أٟ :  - ٔٴ قځل ٕٻ :ايذٻغٹٓٳ١ٹ ابٵ  ٫ځ بٳهڃاشڈ  أځبٳال  ٜٳال  َٹجٵًځاوځ  ؾځإڇ
ّٳ تٳهڃظٹبٴ إڇْٻوځ ;ٜٴخٵشٳزٴ ٚٳ٫ځ ٜٳخٵشٴزٴ ُٳعٵذٴٚ ٌٴ -عذَ٘ ٧ٔ بل٧لٍ تتدلع :أٟ – ايڃ ـٹ ِٳ ٚٳتٳ  ايشٻسٹ
ٌٴ ُٹ ٌٻ ٚٳتٳشٵ ـٳ ٚٳتٳكڃشڇٟ ايڃهځ ـ  ٜكذّ َل ت٤٢ٝٗ أٟ : -ايلٻٝٵ ٔ  يًلاٝ ّ  َا  - ٚػاشاب  ىعال
ٞٴ ٛٳا٥ٹبٹ عٳًځ٢ ٚٳتٴعٹ  اسٵدٹعٵ دٳلسٷ يځوځ ؾځأځْٳل ،- َـل٥ب َٔ بلٱْظلٕ ٜٓضٍ َل أٟ : -ايڃشٳلٿ ْٳ
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ِٵٚٳ ،ؾځشٳدٳعٳ بٹبٳًځذٹىځ سٳبٻوځ ٚٳاعٵبٴذٵ ٛٳاسڇ قڂشٳٜٵؽٷ تٴهځزٿبٵ يځ ٔڇ بٹذٹ ٔڇ ٫ٹ ٚٳقځليڂٛا ايذٻغٹٓٳ١ٹ ابٵ  :ايذٻغٹٓٳا١ٹ  بٵا
ًڃٝٳعٵبٴذٵ بٳهڃشڈ أځبٳل َٴشٵ ٘ٴ ؾځ ٌٿ دٳاسڇٙٹ ؾٹٞ سٳبٻ ـٳ ًڃٝٴ ٗٳل ؾځ ٔٵ ٚٳ٫ځ بٹزٳيٹوځ رٹٜٓٳلٜٴ٪ٵ ٚٳ٫ځ ػٳل٤ٳ َٳل ٚٳيڃٝٳكڃشٳأڃ ؾٹٝ ًٹ  ٜٳظٵتٳعٵ
٘ٹ ٕٵ ْٳخٵؼٳ٢ ؾځإڇْٻل بٹ ٔٳ أځ ٍٳ ،ٚٳأځبٵٓٳل٤ٳْٳل ْٹظٳل٤ٳْٳل ٜٳؿڃتٹ ٔٴ رٳيٹوځ ؾځكځل  بٳهڃشڈ أځبٴٛ ؾځًځبٹحٳ ،بٳهڃشڈ يٹأځبٹٞ ايذٻغٹٓٳ١ٹ ابٵ

٘ٴ ٜٳعٵبٴذٴ بٹزٳيٹوځ ٔٴ ٚٳ٫ځ دٳاسڇٙٹ ؾٹٞ سٳبٻ ًٹ ٘ٹ ٜٳظٵتٳعٵ ـٳ٬ځتٹ ِٻ دٳاسڇٙٹ غځٝٵشڇ ٞؾٹ ٜٳكڃشٳأڂ ٚٳ٫ځ بٹ ٞ  بٳذٳا ثٴ  ،بٳهڃاشڈ  يٹاأځبٹ
ٙٹ بٹؿٹٓٳل٤ٹ َٳظٵذٹذٶا ؾځلبٵتٳٓٳ٢ ٕٳ دٳاسڇ ِّٞ ٚٳنځل ـٳ ٘ٹ ٜٴ ٕٳ ٚٳٜٳكڃشٳأڂ ؾٹٝ ٘ٹ ؾځٝٳٓٵكځزٹفٴ ايڃكڂشٵآ ٝٵ ًځ ٞٳ  ْٹظٳال٤ٴ  عٳ ُٴؼٵاشڇنٹ  ايڃ

ِٵ ٖٴ ِٵ ٚٳأځبٵٓٳل٩ٴ ٖٴ ٕٳ ٚٳ ٘ٴ ٜٳعٵذٳبٴٛ ٓٵ ٕٳ َٹ ٘ٹ ٚٳٜٳٓٵعڂشٴٚ ٕٳ ،إڇيځٝٵ ًٹاوڂ  ٫ځ بٳهَّل٤ٶ سٳدٴ٬ڄ هڃشڈبٳ أځبٴٛ ٚٳنځل ُٵ ٘ٹ  ٜٳ ٝٵا  عٳٝٵٓٳ
ٕٳ قځشٳأځ إڇرٳا ٔٵ قڂشٳٜٵؽڈ أځػٵشٳافٳ رٳيٹوځ ٚٳأځؾڃضٳعٳ ،ايڃكڂشٵآ ٞٳ  َٹ ُٴؼٵاشڇنٹ ٔڇ  إڇيځا٢  ؾځأځسٵطٳاًڂٛا  ايڃ  ايذٻغٹٓٳا١ٹ  ابٵا

ّٳ ِٵ ؾځكځذٹ ٗڇ ٝٵ ًځ ٛٳاسڇىځ بٳهڃشڈ أځبٳل أځدٳشٵْٳل نڂٓٻل إڇْٻل :ؾځكځليڂٛا عٳ ٕٵ عٳًځ٢ بٹذٹ ٘ٴ ٜٳعٵبٴذٳ أځ ٚٳصٳ ؾځكځذٵ دٳاسڇٙٹ ؾٹٞ سٳبٻ  دٳل
ٙٹ بٹؿٹٓٳل٤ٹ َٳظٵذٹذٶا ؾځلبٵتٳٓٳ٢ رٳيٹوځ ٔٳ دٳاسڇ ًځ ـٻ٬ځ٠ٹ ؾځأځعٵ ٘ٹ ٚٳايڃكٹشٳا٤ٳ٠ٹ بٹلي ٕٵ خٳؼٹاٝٓٳل  قځاذٵ  ٚٳإڇْٻل ،ؾٹٝ ٔٳ  أځ  ٜٳؿڃاتٹ
٘ٴ ٚٳأځبٵٓٳل٤ٳْٳل ْٹظٳل٤ٳْٳل ٗٳ ٕٵ ،ؾځلْٵ ٕٵ أځسٳبٻ ؾځإڇ ـٹشٳ أځ ٕٵ عٳًځ٢ ٜٳكڃتٳ ٘ٴ بٴذٳٜٳعٵ أځ ٌٳ  دٳاسڇٙٹ ؾٹٞ سٳبٻ ٕٵ ،ؾځعٳا  أځبٳا٢  ٚٳإڇ
ٕٵ إڇ٫َّ ٔٳ أځ ًٹ ٘ٴ بٹزٳيٹوځ ٜٴعٵ ًڃ ٕٵ ؾځظٳ َٻتٳوځ إڇيځٝٵوځ ٜٳشٴدٻ أځ ٖٵٓٳل قځذٵ ؾځإڇْٻل ;رٹ ٕٵ نځشڇ ٔٳ  ٚٳيځظٵآٳل  ْٴخٵؿٹشٳىځ أځ  َٴكٹاشٿٜ
ٕٳا٫ٹ بٳهڃشڈ يٹأځبٹٞ ٔٴ ؾځأځتٳ٢ :☼ عٳل٥ٹؼٳ١ڂ قځليځ ٵ ،طٵتٹعٵ٬ځ ٞ  إڇيځا٢  ايذٻغٹٓٳا١ٹ  ابٵ ٍٳ  بٳهڃاشڈ  أځبٹا  قځاذٵ  :ؾځكځال

ُٵ ٳ ٘ٹ يځوځ عٳلقځذٵتٴ ايَّزٹٟ عٳًٹ ٝٵ ًځ َٻل -اتؿكٓل عًٝ٘  :أٟ – عٳ ٕٵ ؾځإڇ ـٹشٳ أځ َٻال  ،رٳيٹاوځ  عٳًځ٢ تٳكڃتٳ  ٚٳإڇ
ٕٵ ٞٻ تٳشٵدٹعٳ أځ َٻتٹٞ إڇيځ ٕٵ أڂسٹابټ  ٫ځ ؾځإڇْٿٞ -ُشز َٔ دٛاسٟ :أٟ – رٹ ُٳعٳ  أځ ٞ  ايڃعٳاشٳبٴ  تٳظٵا  أځْٿا

ٌڈ ؾٹٞ -ْكل  عٗذٟ :أٟ – تٴأڂخٵؿٹشٵ ٘ٴ عٳكځذٵتٴ سٳدٴ ٍٳ ،يځ ٞ  :بٳهڃاشڈ  أځبٴٛ ؾځكځل  إڇيځٝٵاوځ  أځسٴدټ ؾځاإڇْٿ
ٛٳاسٳىځ ٛٳاسڇ ٚٳأځسٵكٳ٢ دٹ  ْؿظ٘ ع٢ً ا٧٪َٔ ٞخؼ إرا أْ٘ ايؿك٘ َٔ ٖزا ٞؾؿ. (1) ☾ هللٹا بٹذٹ

 ٚإٕ، نالؾشٶا  ٓارلٙ  نلٕ ٚإٕ، ايعًِ َٔ ُٚٚٝ٘ ٣ٓع٘ ٠ٔ ٜظتذرل إٔ َبل  أْ٘ ظلمل َٔ
ٔ   ساٞ سد  ايـاذٜل  بهش أبٛ ؾعٌ نُل ْؿظ٘ ع٢ً بليؼذ٠ ا٭خز أساد  ايذغٓا١  داٛاس ابا
(55.) 

 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                      
  .3905أخشد٘ ايبخلسٟ  )صحٔ ( (1)
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 ّ ليا١ َأ اٱسبالط ٚايٝاأغ     أسبيت ٩ اهلل، يٝع ايٛاقع ايزٟ ْعٝؼ٘ ٚسا٤ ٖازٙ ا
ايزٟ ٜعٝؼ٘ نجرل َٔ ا٧ظًُٞ، ٚيهٔ ٚسا٤ ٖازا اٱسبالط ايازٟ أؿالب ناجرلٶا َأ       
ا٧ظًُٞ أطبلب، ؾٗٓلى َٔ ٜذبش ٚٛڀط ٜٚهٝذ ست٢ ٜضسع دازٚس ايٝاأغ ٩ قًاٛب    

 ا٧ظًُٞ، ؾُٔ ِٖ ا٧تآَشٕٚ َٚل ٖٞ ٚطل٥ًِٗ؟ 
 ِٓٗ:إٔ ٖزٙ ا٧٪اَش٠ اػذلى ؾٝٗل نجرلٕٚ ْزنش َ اّلټ 
ِٖٚ ىل٥ؿ١ َٔ ايعًُل٤ ا٭ٚسبٝٞ أنٌ ايػاٌ قًاٛب َععُٗاِ،     ،ا٧ظتؼشقٞ -1

ٚسشم اّكاذ قًاٛب غاليبٝتِٗ، ٚأعُا٢ اّظاذ بـال٥ش دًاِٗ، ؾذال٤ٚا ٜتعًُإٛ          
اٱطا٬ّ، ٫ يٝٗتاذٚا بٗااذاٙ ٚيهأ يٝڀعٓااٛا ؾٝا٘ ٚيًٝبظاٛا عًاا٢ ا٧ظاًُٞ دٜاآِٗ،       

 ؾلْتؼشت نتبِٗ ٚعِ خڀشِٖ ع٢ً ا٧ظًُٞ.
ِٖٚ َٔ بين دًذتٓل ايزٜٔ ؾتٓٛا بليػشب ٚتلقا  ْؿٛطاِٗ إيٝا٘،     ػشبٞ،ا٧ظت -2

ٚاطتػٌ ايػشب ايؿشؿ١ ؾُذٚا إيِٝٗ أٜذِٜٗ ٚؿٓعِٖٛ ع٢ً أعِٝٓٗ ٚبجٛا ٩ عكاٛشلِ  
أؾهلسِٖ ثِ أعلدِٖٚ إٟ أٚىلِْٗ ٚبڀٕٛ أبٓل٤ِٖ ٜٚؼههٕٛ ٩ دِٜٓٗ ٜٚؿتِْٓٛٗ َٔ 

ٌٳ َال  ايكٝلّ إ٫ بلتبلع ايػشب ست٢ إٔ بعلِٗ نلٕ ٜك ٍٛ: "إٕ ب٬دْل ئ تتكذّ إ٫ إرا ْٴكٹ
٩ بلسٜع ٚيٓذٕ ًًٛٙ َٚشٙ، ٚبؿلً٘ ٚط٦ٝ٘ ٠ٚعشٚؾا٘ َٚٓهاشٙ"، ٖهازا عالمل ٜٳًابع      
يبلغ ايعًُل٤ ثِ ٖٛ ٜڀعٔ ٩ ايذٜٔ ىعٓل، أمل ٜزٖب بعلِٗ ٖٚٛ َأ أبٓال٤ ا٭صٖاش    

     ِ ت٬َزتا٘ إٔ   اّلؾعٞ يًكشإٓ إٟ ؾشْظل ؾتعًِ ٖٓلى ثاِ عالد إٟ با٬د ا٧ظاًُٞ ٜعًا
ًٜ كعٝؿ١ قلٍ تعلٟ:مٜٓكلٛا ايكشإٓ ايهشِٜ، ؾٝكٍٛ: ٖزٙ آ١ٜ ق١ٜٛ ٖٚزٙ آ١ٜ  َّ

ِِ ـَ ْت  ُزَ ـَ

 ًٚ ِذب ـَ  َّٓ َُقفُقَن إِ ْؿ إِن َي ِٓ ـْ أَْؾَقاِه ُ ُج ِم ٚنلٕ ٜكٍٛ يت٬َزت٘: يٝع َعٓا٢   ص،5ط ايهٗـ: هََتْ
باذ َأ بشٖالٕ    ا سكٝكاٞ، ؾ٬ إٔ ايكشإٓ رنش ٚدٛد إباشاِٖٝ ٚإزللعٝاٌ إٔ ٖازا أَاشٶ    

َلدٟ، ٚنلٕ ٜكٍٛ: إٕ اٯٜلت ا٧ذ١ْٝ أنجش ْلذل َٔ اٯٜالت ا٧هٝا١ ٚناإٔ ٖازا َأ      
تشانِ اْدل٠ عٓذ اهلل تعلٟ، تعلٟ اهلل عُل ٜـؿٕٛ، ٚنلٕ ٜهتب نتبال عأ ايـاشلب١    
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ٚبليزات ٩ صَٔ ايؿت١ٓ ؾٝڀعٔ ٩ نٌ َٔ اطتڀلع ب٬ خذٌ ٫ٚ َٛاسب١..ٚا٭صٖش َٓ٘ 
 بشا٤.
ايزٜٔ دجٛا ع٢ً ؿاذٚس ا٭َا١ عؼاشات ايظآٞ أراقٖٛال َأ        ،شٜٔا٧ظتعُ -3

ايعزاب أيٛاْل ٩ َـش ٚؾًظڀٞ ٚطاٛسٜل ٚيبٓالٕ ٚيٝبٝال ٚاِضا٥اش ٚتاْٛع ٚا٧ػاشب       
 ٚايُٝٔ ٚايظٛدإ ٚايعشام ٚايهٜٛ  ٩ٚ نٌ ب٬د ا٧ظًُٞ.

ايزٜٔ أقٓعٛا ػعٛبِٗ أِْٗ ٫ ىلق١ شلِ ايّٝٛ يليٛت  ،بعن سهلّ ا٧ظًُٞ -4
 (.51ٓٛدٙ )ٚد

 ( <2 > ☺ أبْ بكس الضدٓل أّل اخللفاء الساشدًٓ )
َل صيٓل َع ايظرل٠ ايعڀش٠ يـذٜل ٖازٙ ا٭َا١ أباٞ بهاش ايـاذٜل      ، إخٛتٞ ٩ اهلل

 .◘يٓتعشف عٔ قشب عٔ ٚسع٘، ٚإْؿلق٘، ٖٚذشت٘ َع ايٓيب  ☺
 : خر مـ مٗمـ آل ؾ ظقن ☺ أبق بُ 

ٔٵ ؾځ ٚٳ٠ٹ عٳ ٔڇ  عٴاشٵ ٍٳ  بٵا ٔڇ  هللٹا يٹعٳبٵاذٹ  ًڃا ٴ قڂ :ايضټبٳٝٵشڇقځال ٚ  بٵا ُٵاشڇ ٞ  عٳ  ؿٳآٳعٳ  َٳال  بٹأځػٳاذٿ  أځخٵبٹشٵْٹا
ٕٳ ُٴؼٵشڇنڂٛ ٍڇ ايڃ ٍٳ؟ ◘ هللٹا بٹشٳطٴٛ ٍٴ بٳٝٵٓٳل :قځل ِّا  ◘ هللٹا سٳطٴٛ ـٳ ٌٳ  إڇرٵ ايڃهځعٵبٳا١ٹ  ل٤ٹابٹؿٹٓٳا  ٞاٜٴ  أځقڃبٳا

ٔٴ عٴكڃبٳ١ڂ ُٳٓٵهٹبٹ ؾځأځخٳزٳ ،َٴعٳٝٵطٺ أځبٹٞ بٵ ٍڇ بٹ ٛٳ٣ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٛٵ ٚٳيځ ٘ٴثٳ ٘ٹ ؾٹٞ بٳ ٘ٴ عٴٓٴكٹ ٘ٹ ؾځخٳٓٳكځ  خٳٓٵكڄال  بٹ
ٌٳ ،ػٳذٹٜذٶا ٘ٹ ؾځأځخٳزٳ بٳهڃشڈ أځبٴٛ ؾځأځقڃبٳ ُٳٓٵهٹبٹ ٔٵ ٚٳدٳؾځعٳ بٹ ٍڇ عٳ ٍٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ُِنقنَ م:ٚٳقځل ُُ َْ  َرُجناًل  َأَت

قَل  َأنْ  َُ َ  َي َْ  اهلل َريبل ؿْ  َوَؿ ـُ ٔلَِْٚت  َجَٚء ـْ  بِْٚفَب ؿْ  ِم ُُ ٕٻ أبال  قلٍ بٔ ايكِٝ س٥ا  ،  (1)هَربل ٘ اهلل : أ
٘  عًٔأ ٚايـذٜل إ٣لْ٘ ٜهتِ نلٕ ريو ٕٻ٭ ;ؾشعٕٛ آٍ َ٪َٔ َٔ خرلبهش   ٚخارل  ،با
 .طٓٞ دلٖذ ٚايـذٜل طلع١ دلٖذ ريو ٕ٭ ٜلطٞ آٍ َ٪َٔ َٔ

 :☺ورع أيب بُ  افهَيؼ 
ٔٵايبخلسٟ ٩ ؿشٝش٘  س٣ٚ ٕٳ: قځليځ ٵ ☼ عٳل٥ٹؼٳ١ځ عٳ ّٷ بٳهڃشڈ يٹأځبٹٞ نځل ٘ٴ ٜٴخٵشڇزٴ غڂ٬ځ  يځ

                                      
 .4815 ايبخلسٟأخشد٘  )صحٔ ( (1)
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ٕٳ ايڃخٳشٳازٳ ٌٴ شڈابٳهڃ أځبٴٛ ٚٳنځل ٔٵ ٜٳأڃنڂ ٘ٹ َٹ َٶل ؾځذٳل٤ٳ ،خٳشٳادٹ ٛٵ ٞٵ٤ٺ ٜٳ ٌٳ بٹؼٳ ٘ٴ ؾځأځنځ ٓٵ ٍٳ ،بٳهڃشڈ أځبٴٛ َٹ ٘ٴ ؾځكځل  يځ
ّٴ ٍٳ ؟ٖٳزٳا َٳل أځتٳذٵسڇٟ ايڃػٴ٬ځ َٳل :بٳهڃشڈ أځبٴٛ ؾځكځل ٛٳ ٚٳ ٍٳ ؟ٖٴ ٗٻٓٵ ٴ نڂٓٵ ٴ :قځل ٕڈ تٳهځ ًٹٝٻ١ٹ ؾٹٞ يٹإڇْٵظٳل ٖٹ  ايڃذٳل
َٳ ٔٴ لٚٳ ٗٳلْٳ١ځ أڂسٵظٹ ٘ٴ أځْٿٞ إڇ٫َّ ايڃهٹ ٗٳزٳا ،بٹزٳيٹوځ ؾځأځعٵڀځلْٹٞ ؾځًځكٹٝٳٓٹٞ خٳذٳعٵتٴ ًڃ ٳ ايَّزٹٟ ؾځ ٘ٴ أځنځ ٓٵ  ،َٹ

ٌٳ ٌٻ ؾځكځل٤ٳ ٜٳذٳٙٴ شڈبٳهڃ أځبٴٛ ؾځأځدٵخٳ ٞٵ٤ٺ نڂ ٘ٹ ؾٹٞ ػٳ ٌٷ ع٢ً ػذ٠ ،  (1) بٳڀڃٓٹ ٩ٚ ٖزا اّذٜح ديٝ
ٚاُِلع١ إٕ أبل بهش ايـذٜل سكٞ اهلل ، ٚشلزا نلٕ قٍٛ أٌٖ ايظ١ٓ ☺ٚسع أبٞ بهش 

 عٓ٘ أؾلٌ ٖزٙ ا٭١َ.

 :☺إٍٕٚق أيب بُ  افهَيؼ 
ُٳشٳ عٔس٣ٚ أبٛ داٚد ٩ طٓٓ٘ ٳ ٍٴ ☺ عٴ َٳشٳْٳل:  ٜٳكڂٛ ٍٴ أځ َٶل ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٛٵ ٕٵ ٜٳ ـٳذٻمٳ أځ  ْٳتٳ

ٛٳاؾځلٳ ًڃ ٴ عٹٓٵذٹٟ َٳليڄل رٳيٹوځ ؾځ ّٳ ؾځكڂ ٛٵ ٕٵ بٳهڃشڈ أځبٳل أځطٵبٹلٴ ايڃٝٳ ٘ٴطٳبٳ إڇ َٶل كڃتٴ ٛٵ ـٹ  ؾځذٹ٦ٵا ٴ  ٜٳ ـٵا ٞ  بٹٓٹ  َٳاليٹ
ٍٳ ٍٴ ؾځكځل َْهَِِؽ؟♂ : ◘ هللٹا سٳطٴٛ ِٕ  َٝ ْٔ ََ ًڃ ٴ▬ َمٚ َأْب ٘ٴ قڂ ًځ ٍٳ َٹجٵ ٌٿ ☺ بٳهڃشڈ أځبٴٛ ٚٳأځتٳ٢ قځل  َٳال  بٹهڂ
ٙٴ ٍٳ عٹٓٵذٳ ٘ٴ ؾځكځل ٍٴ يځ َْهَِِؽ ؟ ♂ : ◘ هللٹا سٳطٴٛ ِٕ  َٝ ْٔ ََ ٍٳ▬ َمٚ َأْب ِٵ  أځبٵكځٝٵا ٴ  : قځل ٗٴا ٘ٴ  هللځا يځ  ٚٳسٳطٴاٛيځ
ًڃ ٴ ٞٵ٤ٺ  إڇيځا٢  أڂطٳالبٹكڂوځ  يځل:  قڂ ٘  ٖٚازا ،  (2) أځبٳاذٶا  ػٳا  ٩ اْارل،  ا٧ٓلؾظا١ ديٝاٌ عًا٢    ؾٝا

ٕٳ ه   مبليؿلٌ ايؿلٌ ٭ٌٖ ٚا٫عذلاف ُٴتٳٓٳلؾٹظٴاٛ ًڃٝٳتٳٓٳالؾځعڇ ايڃ ط ا٧ڀؿؿاٞ   ٚٳؾٹٞ رٳيٹاوځ ؾځ
 ص .26:

 :☺بهحبٜ أيب بُ  افهَيؼ  ◘هج ة رشقل اهلل 
قلٍ ٭باٞ بهاش ساٞ أساد     ◘ إٔ سطٍٛ اهلل ؾُٝل َعٓلٙ  ايبخلسٟ دل٤ ٩ ؿشٝض
َذَن ِ   -اْتعااش :أٟ – َظننَذ ِرْشننَِِؽ ♂ :اشلذااش٠ إٟ ا٧ذٜٓاا١  ْٗ  أٟ :  - َؾننِ٘ ل َأْرُجننق َأْن ُينن

ٍٳ ،▬-بلشلذش٠ ٌٵ :بٳهڃشڈ أځبٴٛ ؾځكځل ٖٳ ٍٳ ؟أځْٵ ٳ بٹأځبٹٞ رٳيٹوځ -تشٜذ أٟ : - تٳشٵدٴٛ ٚٳ نؿْ  ♂ :قځل ًَ َٕ▬، 
ٍٳ ٚ طٍٛ اهلل بلْشٚز أتٞ أبٞ بهش ٩ طلع١ ٚق  ايعٗرل٠ ٚسٞ أرٕ يش َْ  ♂ :قځال َؾِ٘ ل َؿ

ُ وِج  ٍٳ ،▬ُأِذَن ِ  يِف اخْلُ ـٻشٳلبٳ١ڂ :بٳهڃشڈ أځبٴٛ ؾځكځل ٍٳ ٜٳل أځْٵ ٳ بٹأځبٹٞ -أسٜذ ايـشب١ :أٟ – اي  سٳطٴٛ

                                      
 .3842 ايبخلسٟأخشد٘  )صحٔ ( (1)

 .6030َؼهل٠ ا٧ـلبٝض ٚسظٓ٘ ا٭يبلْٞ ٩  1678 أبٛ داٚدأخشد٘  )حسـ( (2)
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ٍٳ؟  هللٹا ٍٴ قځل ؿْ  ♂ : ◘ هللٹا سٳطٴٛ ًَ ٍٳ .،▬َٕ ٍٳ  ٜٳال  أځْٵا ٳ  أځبٹٞبٹا  ؾځخٴازٵ  :بٳهڃاشڈ  أځبٴٛ قځل  هللٹا سٳطٴاٛ
ٞٻ إڇسٵذٳ٣ ًځتٳ ٔڇ سٳاسٹ ٍٳ ،ٖٳلتٳٝٵ ٍٴ قځل ـِ  ♂ : ◘ هللٹا سٳطٴٛ َّ  . ▬ بِٚفثَّ
ٔٵايؼٝخلٕ ٩ ؿشٝشُٝٗل ٚايًؿغ يًبخلسٟ ٚأخشز   ٍٳ  ☺ بٳهڃاشڈ  أځبٹٞ عٳ ًڃا ٴ :قځال  قڂ
ٞٿ ٛٵ :ٹ -غلس ثٛس ُٖٚل ٩ اشلذش٠  :أٟ – ايڃػٳلس ؾٹٞ ٚٳأځْٳل ◘ يٹًٓٻبٹ ِٵ ٕٻأځ يځ ٖٴ  تٳشٵا ٳ  ْٳعځشٳ أځسٳذٳ
٘ٹ ٝٵ َٳ ـٳشٳْٳل قځذٳ ٍٳ ،٭ځبٵ ُْ ٍ  َأَبٚ َيٚ َطْهَؽ  َمٚ♂:ؾځكځل َم  اهلل بِْٚثَْْغِ  َب ُٓ  .(1)▬؟َثٚفُِث

ْضٍ قشإٓ ٜت٢ً إٟ قٝلّ ايظلع١ ٩ ؿشب١ أباٞ بهشايـاذٜل سكاٞ اهلل عٓا٘     ٚيكذ 
هُ قلٍ تعلٟ:م ◘يشطٍٛ اهلل  ََٕكَ  َْ ََ وُه َؾ ُ وْا َثِٚ َ اْثَْنْغِ  هللُا إَِّٓ َتُْكُ ٍَ ـَ ـَ  إِْذ َأْخَ َجُف افَِّذي

َزْن إِنَّ ا قُل فَِهِٚحبِِف َٓ ََتْ َُ ِٚر إِْذ َي ٌَ ٚ يِف اْف ََٖٕزَل ا هللَإِْذ ُُهَ َْٚ َؾ ًَ ْ  هللَُم ُه بُِجُْنقٍد لَّ ََ ن ِْٔف َوَأيَّ َِ َُُف َظ َشَُِْٔ

نُ وْا  ٍَ ـَ ـَ  َٜ افَّنِذي ن َّ
ِِ ـَ َؾ  ًَ ُٜ اَتَ ْوَهٚ َوَج ن َّ

ِِ ـَ َذ َو ٍْ ن َٔنٚ َوا هللِافسه ِْ ًُ  هَظِزينٌز َحُِنٔؿٌ  هللُِهنَل اْف
 .ص40طايتٛب١:

إٕ ٫ تٓؿشٚا َع٘ أٜٗل ا٧٪َٕٓٛ إرا  ◘ ٜل َعؼش أؿشلب سطٍٛ اهلل ا٧ع٢ٓ: 
اطتٳٓٵؿځشنِ، ٚإٕ ٫ تٓـشٚٙ; ؾكذ أٜذٙ اهلل ْٚـشٙ ّٜٛ أخشد٘ ايهؿلس َٔ قشٜؽ َٔ 

( ٚأِ٪ُٖٚل إٟ ْكب ٩ ☺ ٖٛ ٚأبٛ بهش ايـذٜل بًذٙ )َه١(، ٖٚٛ ثلْٞ اثٓٞ )
دبٌ ثٛس "٠ه١"، ؾُهجل ؾٝ٘ ث٬خ يٝلٍ، إر ٜكٍٛ يـلسب٘ )أبٞ بهش( ٧ل سأ٣ َٓ٘ اْٛف 
عًٝ٘: ٫ َضٕ إٕ اهلل َعٓل بٓـشٙ ٚتأٜٝذٙ، ؾأْضٍ اهلل ايڀُأ١ْٓٝ ٩ قًب سطٍٛ اهلل 

ش ِٖٚ ا٥٬٧ه١، ؾأٖلٙ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، ٚأعلْ٘ يٓٛد مل ٜشٖل أسذ َٔ ايبؼ
َٔ عذٚٙ ٚأرٍ اهلل أعذا٤ٙ، ٚدعٌ ن١ًُ ايزٜٔ نؿشٚا ايظؿ٢ً. ٚن١ًُڂ اهلل ٖٞ 
ايعًٝل،، ريو بإع٤٬ ػإٔ اٱط٬ّ. ٚاهلل عضٜض ٩ ًَه٘، سهِٝ ٩ تذبرل ػ٪ٕٚ 

َٶل عبلدٙ.  َٶل دٚ   .☺٭بٞ بهش ايـذٜل ٜل شلل َٔ َٓكب١ عع١ُٝ دٚ
 َ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ()شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصٓ

 * * * 
                                      

 ٚايًؿغ يًبخلسٟ . 2381 َظًِ، 3653ٚايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)
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أسبيت ٩ اهلل، يعًٓل ْتظل٤ٍ: َلرا ؾعً  تًو ايڀٛا٥ـ ا٧ختًؿ١ َٔ ا٧تآَشٜٔ؟ يكذ 
 ؾعًٛا دشا٥ِ عذ٠ َٓٗل: 

ٚ      دش١٣ تضٜٚاش ايتالسٜ:،   -1 سٚا ٚايتكڀاٛا  ٖٚاٞ دش٣ا١ بؼاع١ ؾًكاذ نازبٛا ٚص
ايلعٝـ ٚا٧ٛكٛع ٚأعشكٛا عٔ ايـشٝض ٚاّظٔ ْٚكبٛا ع٢ً ا٧ـل٥ب، ٫ٚ بذ إٔ 

سنضٚا ع٢ً اِٛاْب ايظٝلطا١ٝ  ٩ تلسٜ: نٌ أ١َ َـل٥ب، ٚتشنٛا ا٭ٓلد ٚايؿلل٥ٌ، 
٠ؼه٬تٗل، ٚأغؿًٛا اِٛاْب ا٭خ٬ق١ٝ ٚا٧عُلس١ٜ ٚايعظهش١ٜ ٚا٫قتـلد١ٜ ٚايؿهشٜا١  

ٚىعٓٛا ٩ ايؼشؾل٤ عأ قـاذ، ؾخاشز ايتالسٜ:     يتأٌٜٚ عٔ عُذ، ٚا٭دب١ٝ، أطل٤ٚا ا
إيٝٓل َظخلڄ َؼٖٛل ٜظتشٞ َٓ٘ ايهجرل ٜٚتلْظلٙ ا٭نجش، ٚقلٍ َععُِٗ إرا نلٕ ا٭ٚيٕٛ 
ع٢ً ٖزٙ ايؼلن١ً ؾهٝـ ٜشد٢ خرل ٨ٔ ّل بِٗ، دش١٣ ندل٣ ٫ٚ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ 

ٞ    ،بلهلل   إٔ ا٬ْؾا١ ايعجُلْٝا١ نلْا     َٚٔ أَج١ً تضٜٚش ايتالسٜ: إٔ ؿاٛسٚا يًُظاًُ
 است٫٬ َٔ ا٭تشاى يًب٬د ايعشب١ٝ، ٚإٔ أٌٖ ؾًظڀٞ بلعٛا أسكِٗ يًٝٗٛد، ٖٚهزا.

ؾهُل ىُظٛا تلسٜ: ا٧ظًُٞ ا٧ؼشم ىُظٛا  تؼٜٛ٘ ايٛاقع ٚاّلكش، -2
سلكشِٖ، ٚاػذلى ٩ ريو ا٧شبٕٛ ٚاٱع٬َٕٝٛ َٔ ا٧ظتػشبٞ ٩ تػٝٝب ا٭١َ 

لعذ اٱع٬ّ ايػشبٞ ٩ ٖزٙ ا١ُٗ٧ ؾظُٛا ا٭ػٝل٤ بػرل أزلل٥ٗل: َٚڀِٝ ايؼعب، ٚط
دعًٛا ا٫يتضاّ بلٱط٬ّ َشادؾل يٲسٖلب، ٚدعًٛا اّذلب َشادؾل يًتضَ ، ٚدعًٛا 
تڀبٝل ايؼشع َشادؾل يًشدع١ٝ ٚاُِٛد ٚايتخًـ، ٚإرا أدشّ َظًِ ٩ ايػشب قليٛا: 

ذٜٓ٘، ٚإرا أطل٤ َظًِ قليٛا: أطل٤ أدشّ َظًِ، ٚإرا أدشّ ْـشاْٞ رنشٚٙ بلزل٘ ٫ ب
َظًِ، ٚإرا ْبؼ َظًِ قليٛا: ْبؼ َـشٟ أٚ طٛسٟ أٚ بلنظتلْٞ ٖٚهزا ٚؿؿٛٙ 
بكَٛٝت٘، ٚآٙ َٔ تـٜٛش ا٧ًتضَٞ ٩ ٚطل٥ٌ اٱع٬ّ، نِ َٔ ا٧شات ٜأتٕٛ بليؼٝ: أٚ 
ا٧أرٕٚ ٩ ؿٛس٠ ٖضي١ٝ َلشه١، نِ َٔ ا٧شات ٜأتٕٛ بل٧ظًُٞ ٩ ا٭ؾ٬ّ ايت٢ 

ًكٕٛ عٓٗل إط١َٝ٬ بـٛس٠ عذٝب١ ٜٓعشٕٚ ْعشات سل١٧ ٚأبـلسِٖ َعًك١ بليظُل٤ ٜڀ
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ٜٚبتظُٕٛ ٩ ب١ٖ٬ ٜٚتششنٕٛ ببط٤ ػذٜذ، طبشلٕ اهلل! نإٔ ا٫ْظلٕ إرا أطًِ ٫ بذ 
إٔ ٜتخًـ عكًٝل بٗزٙ ايـٛس٠! نِ َٔ َش٠ ٜأتٕٛ ٠ٔ ايتضّ ىشٜل اٱط٬ّ ٜتشٍٛ َٔ 

شب١ٝ ايؿـش٢ ٚيهٔ ٩ تٓڀع ٚتكعش ػذٜذٜٔ َٚٔ اّذٜح بليعل١َٝ إٟ اّذٜح بليع
سٛي٘ ايٓلغ ٫ ٜؿُْٗٛ٘ ٜٚٓعشٕٚ إيٝ٘ َظتٓهشٜٔ. طبشلٕ اهلل! َع إٔ ايًػ١ ايعشب١ٝ 
ٖٞ أسق٢ يػلت ايعلمل أ٤ع! دش١٣ ندل٣ إٟ دلْب دش١٣ تضٜٚش ايتلسٜ:، تًو ٖٞ 

 دش١٣ تؼٜٛ٘ ايٛاقع.
١َٝ٬ بليتالسٜ: ا٧ؼاٛٙ ٚايٛاقاع    ؾبعذ إٔ نظٻشٚا ايشَٛص اٱطا  تععِٝ ايػشب، -3

ا٧ؼٛٙ سؾعٛا ق١ُٝ ايػشب ست٢ ٫ ٜبك٢ أَلّ ا٧ظًُٞ خٝلس إ٫ ا٫تبلع ايزيٌٝ ٚايتكًٝذ 
ا٭ع٢ُ، ععُٛا ط٬  ايػشب، َٚذ١ْٝ ايػشب، ٚأخ٬م ايػشب، ٚعكاٌ ايػاشب،   
ٚأدب ايػشب، ٚؾٔ ايػشب بٌ ٚععُٛا يػ١ ايػاشب ستا٢ اؾاتٝ ا٧ظإًُٛ ٚأؿابض      

ع٢ً تعًِٝ اٱًٖٝض١ٜ ٫بٓ٘ أنجش َٔ سشؿ٘ ع٢ً تعًِٝ ايعشب١ٝ، ٚستا٢   ايشدٌ ٚشق
ابتًٝٓل بل٧ذاسغ اٱط١َٝ٬ يًػلت ًذ١ أْٓل ٙب إٔ ْعًِ أ٫ٚدْل يػ١ ايػشب يٓذعِٖٛ 
إيٞ اٱط٬ّ، أْتعًُٗل ع٢ً سظلب ايًػ١ ايعشب١ٝ؟! ًٚذ١ إٔ ا٭عُلٍ ا٧شَٛق١ ٫ بذ 

ٛ أسلاشت ٫بٓاو ٩ ايبٝا  َذسطال يًػا١ ايعشبٝا١       شلل َٔ ايًػ١ اٱًٖٝض١ٜ، ٚست٢ يا 
ؾظٝعٌ ابٓو َععُل يًػ١ اٱًٖٝض١ٜ، ٩ سٞ أْو يٛ خلىب  ؾشْظٝل ٩ ؾشْظل بليًػا١  
اٱًٖٝض١ٜ َل سد عًٝاو إ٫ َتأطاؿل، ٚإرا أسدت إٔ تعاٝؽ ٩ أ٧لْٝال ؾا٬ ساذٜح إ٫       

 بل٭٧ل١ْٝ، ٖٚهزا ٜعتضٕٚ بًػلتِٗ احملذٚد٠.
٢ٗ ىُٛ  نجرل َٔ ػبلب ا٧ظًُٞ ٩ اّٝل٠ إٔ ًٜكٞ بٛىٓا٘  ا٭َش ايزٟ دعٌ َٓت

ٚأًٖ٘ ٚسا٤ ظٗشٙ ٜٚٓڀًل إٟ ب٬د ايػاشب إٟ أَشٜهال ٚأٚسبال يٝعاٝؽ ٩ دٓا١ اهلل ٩      
 أسك٘، ؾ٬ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ بلهلل!

ْتٝذ١ شلزٙ اِشا٥ِ ٚا٧٪َشات أسبط نجرل َٔ ا٧ظًُٞ إسبلىل ػذٜذا، ٚسكاخٛا  
٩ رٌٜ اّللس٠ ايػشب١ٝ، َٚع كخل١َ ٖزٙ ا٧٪اَش٠ إٔ تعذاب:   يًٛاقع ٚقٓعٛا بليظرل
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نٝـ َبط أ١َ ١ظاو ٩ ٜاذٖل بهتالب اهلل ايكاشإٓ ايهاشِٜ؟! أمل تظاُعٛا يكاٍٛ اهلل        
ُ  اتعلٟ:م ُُ ّْ ُ وَن َوَي ُُ ّْ ـَ  هللَُوا هللَُوَي  (.51ص؟! )30ط ا٭ْؿلٍ:  هَخْرُ ادَْٚـِِ ي

 (<3>☺ ٓل أبْ بكس الضدأّل اخللفاء الساشدًٓ )
َل صيٓل َع ايظرل٠ ايعڀش٠ يـذٜل ٖازٙ ا٭َا١ أباٞ بهاش ايـاذٜل      ، إخٛتٞ ٩ اهلل

 .ي٘ ◘ايٓيب  ٚسب، َٚٛقؿ٘ ّٜٛ اّذٜب١ٝيٓتعشف عٔ عٔ ٚسع٘،  ☺
ٚؾٚ ظَْ ـُٚب اهلل  ☺ـٚن أبق بُ  افهَيؼ   : ☾وؿَّ

ُٻل :قلي  ٩ سذٜح سلدث١ اٱؾو ☼ عل٥ؼ١عٔ  ًځ ٍٳاأځْٵ ؾځ  -قشآْال  :أٟ – ٖٳزٳا هللڂا ضٳ
ٍٳ بٳشٳا٤ٳتٹٞ ؾٹٞ ـٿذٿٜلٴ بٳهڃشڈ أځبٴٛ قځل ٕٳ ،☺ اي ٔڇ  َٹظٵڀځضڇ عٳًځ٢ ٜٴٓٵؿٹلٴ ٚٳنځل ٘ٹ  أڂثٳلثٳا١ځ  بٵا ٘ٴ  يٹكځشٳابٳتٹا ٓٵا  َٹ

ٙٹ ٟ  بٳعٵاذٳ  أځبٳذٶا ػٳٝٵ٦ٶل َٹظٵڀځضڈ عٳًځ٢ أڂْٵؿٹلٴ ٫ځ هللٹٚٳا: ،ٚٳؾځكڃشڇ ٍٳ  ايَّازٹ ٍٳ  َٳال  يٹعٳل٥ٹؼٳا١ځ  قځال  :أٟ – قځال
ٍٳ - ☼ا ٩ اّذٜح عٔ عل٥ؼ١ خلو َع َٔ خلكٛ ْوِؾ مهللڂا ؾځأځْٵضٳ ٍَ َْٖتِؾ ُأْوُفقا اْف َٓ َي َو

ـَ يِف َشبِِٔؾ ا ِٚجِ ي َٓ ْ َبك َوادََْسٚـَِغ َوادُْ َُ ُتقا ُأْوِ  اْف ْٗ  َأن ُي
ِٜ
ًَ ْؿ َوافسَّ ُُ ُحقا  هللِِمْ ٍَ َْٔهن قا َوْف ٍُ ًْ َٔ َوْف

 َ ٍِ ٌْ بهقَن َأن َي
َٓ َُتِ ْؿ َواهلل َأ ُُ ِحٔؿٌ  اهلل َف قٌر رَّ ٍُ ٍٳ  ،ص22طايٓاٛس:  ه(22)َؽ ٛ  قځال  بٳًځا٢  :بٳهڃاشڈ  أځبٴا
ٕٵ أڂسٹبټ إڇْٿٞ هللٹٚٳا ٞ  ايٓٻؿځكځا١ځ  َٹظٵاڀځضڈ  إڇيځا٢  ؾځشٳدٳعٳ ،يٹٞ هللڂا ٜٳػٵؿٹشٳ أځ ٕٳ  ايَّتٹا ٘ٹ  ٜٴٓٵؿٹالٴ  نځال ٝٵا ًځ  ،عٳ
ٍٳاٚٳقځ ٗٳل ٫ځ هللٹٚٳا :ل ٘ٴ أځْٵضڇعٴ ٓٵ  .(1) أځبٳذٶا َٹ

سكل اهلل عض ٚدٌ ع٢ً ٖاٛاٙ،   ☺ش أبٛ بهش ايـذٜل اْعش أخٞ ٩ اهلل: نٝـ آث
 ؾٌٗ آثشت سكل اهلل عض ٚدٌ ع٢ً ٖٛاى؟!

 يقم احلَيبٜٔ: ☺مقؿػ أيب بُ  

ٔٵ  ٚٳ٠ځعٳ ٔڇ عٴشٵ ٔٵٚٳ ايضټبٳٝٵشڇ بٵ ٛٳسڇ عٳ ُٹظٵ ٔڇ ايڃ َٳ١ځ بٵ ٕٳ َٳخٵشٳ ٚٳا َٳشٵ ٍٳ :ٛاقلي ☽ ٚٳ ُٳاشٴ  ؾځكځال ٔٴ ا عٴ  بٵا
ٞٻ ؾځأځتٳٝٵ ٴ :ايڃخٳڀَّلبٹ ًڃ ٴ ◘ هللٹا ْٳبٹ ٞٻ  أځيځظٵ ٳ :ؾځكڂ ٍٳ  ؟سٳكِّال  هللٹا ْٳبٹا ًڃا ٴ  ، ▬ َبنَذ   ♂ :قځال  :قڂ
ٚټْٳل ايڃشٳلٿ عٳًځ٢ أځيځظٵٓٳل ٌڇ عٳًځ٢ ٚٳعٳذٴ ٍٳ ؟ايڃبٳلىٹ ًڃ ٴ ، ▬ َبَذ   ♂ :قځل ِٳ :قڂ ًٹ ٞ  ؾځ ٞ  ايذٻْٹٝٻا١ځ  ْٴعٵڀٹا  ؾٹا

                                      
 .4750ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)
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ٍٳ ؟إڇرٶا دٹٜٓٹٓٳل ُٝ  هللِا َرُشقُل  إِ ل ♂:قځل ي َوُهقَ  َأْظِهٔفِ  َوَفْس ًڃ ٴ ▬َِٕٚسِ ٚٳيځٝٵعٳ :قڂ  تٴشٳاذٿثٴٓٳل  نڂٓٵ ٳ أځ
٘ٹ  ؾځٓٳڀڂٛفٴ ايڃبٳٝٵ ٳ طٳٓٳأڃتٹٞ أځْٻل ٍٳ  ؟بٹا ُتنَؽ  َبنَذ ♂:قځال ْخَزْ

َٖ نٚ َؾ َّٕ ْٖتِٔنفِ  َأ نٚمَ  َٕ ًَ ٍٳ  ▬اْف ًڃا ٴ  :قځال  ،٫ځ :قڂ
ٍٳ ََّٕؽ ♂:قځل ٌف  آتِٔفِ  َؾِ٘ ٍٳ ▬بِفِ  َوُمىَّقل ًڃ ٴ ،بٳهڃشڈ أځبٳل ؾځأځتٳٝٵ ٴ :قځل ٞٻ  ٖٳزٳا أځيځٝٵعٳ بٳهڃشڈ أځبٳل ٜٳل :ؾځكڂ  هللٹا ْٳبٹا
ٍٳ ؟سٳكِّل ًڃ ٴ ،بٳًځ٢ :قځل ٚټْٳل ايڃشٳلٿ عٳًځ٢ أځيځظٵٓٳل :قڂ ٌڇ عٳًځ٢ ٚٳعٳذٴ ٍٳ ؟ايڃبٳلىٹ ًڃ ٴ ،بٳًځ٢ :قځل ِٳ  :قڂ  ؾځًٹا
ٍٳ ؟إڇرٶا دٹٜٓٹٓٳل ؾٹٞ ايذٻْٹٝٻ١ځ ْٴعٵڀٹٞ ٗٳل :قځل ٌٴ أځٜټ ٘ٴ ايشٻدٴ ٍٴ إڇْٻ ـٹٞ عٳٚٳيځٝٵ ◘ هللٹا يځشٳطٴٛ ٘ٴ ٜٳعٵ ٛٳ سٳبٻ ٖٴ  ٚٳ
ٙٴ ُٵظٹوڃ ،ْٳلؿٹشٴ ٛٳا بٹػٳشٵصڇٙٹ ؾځلطٵتٳ ٘ٴ هللٹؾځ ًڃ ٴ ،ايڃشٳلٿ عٳًځ٢ إڇْٻ ٕٳ أځيځٝٵعٳ :قڂ ٞ  أځْٻال  ٜٴشٳاذٿثٴٓٳل  نځل  طٳآٳأڃتٹ
٘ٹ ٚٳْٳڀڂٛفٴ ايڃبٳٝٵ ٳ ٍٳ، بٹ ّٳ ٘ٹاتٳأڃتٹٝ أځْٻوځ أځؾځأځخٵبٳشٳىځ بٳًځ٢: قځل ًڃا ٴ  .ايڃعٳل ٍٳ  ،٫ځ: قڂ ٘ٹ  ْٻاوځ ؾځإڇ :قځال  آتٹٝا

ٛٿفٷ َٴڀَّ ٘ٹ ٚٳ  .(1)بٹ
 ☺ٚنًُلت أباٞ بهاش ايـاذٜل     ◘ؾٝل ي٘ َٔ تٛاؾل تلّ بٞ نًُلت سطٍٛ اهلل 
ٖٚزا ٜٛكض  ◘سذٜح سطٍٛ اهلل  ☺ع٢ً ايشغِ َٔ عذّ زللع أبٞ بهش ايـذٜل 

 .☺اٱ٣لٕ ا٧تٞ ٭بٞ بهش ايـذٜل 
 :◘ـٚن أحٛ افْٚس ف شقل اهلل  ☺أبق بُ  
ٔٵ  ُٵشٚعٳ ٕٻ: ☺ يڃعٳلقڇا بٵٔ عٳ ٞٻ أځ ٘ٴ ◘ ايٓٻبٹ ٌڇ  رٳاتٹ دٳاٝٵؽڇ  عٳًځ٢ بٳعٳجٳ ٘ٴ  ايظټ٬ځطٹا  ؾځأځتٳٝٵتٴا
ًڃ ٴ ٟټ :ؾځكڂ ٍٳ ؟إڇيځٝٵوځ أځسٳبټ ايٓٻلغڇ أځ ُٜ ♂:قځل ًڃ ٴ، ▬َظٚئَِن ٔٳ :ؾځكڂ ٍڇ  َٹ ٍٳ  ،ايشٿدٳال ، ▬َأُبقَهنٚ♂:ؾځكځال
ًڃ ٴ ِٻ :قڂ ٔٵ ثٴ ٍٳ ؟َٳ َّ ُ  ُثؿَّ ♂:قځل ـُ  ُظ ىَِّٚب  ْب  .(2) سڇدٳل٫ڄ ؾځعٳذٻ ▬اخْلَ

ًب٘ ايؼذٜذ ٭باٞ   ◘ؾٝلشلل َٔ َٓكب١ عع١ُٝ إٔ ٜـش  اّبٝب  !!ؾأٟ َٓكب١ ٖزٙ
 .ؾشكٞ اهلل عُٓٗل ٚاسكلُٖل بهش ايـذٜل ٚابٓت٘ ا١ُْٛٝ٧ عل٥ؼ١ سكٞ اهلل عٓٗل 

 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(
* * *  

                                      
 .2731ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)

 ٚايًؿغ يًبخلسٟ.2384 َظًِٚ ،3662ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (2)
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َهااش ايهل٥ااذٜٔ يٲطاا٬ّ ٜكلبااٌ  ٫ تكًاال ؾااإٕ اهلل دااٌ ٚعاا٬ ٩ اهلل،  أساابيت
َٓ ٠هشٙ ايزٟ ٜظتشكْٛ٘، قلٍ تعلٟ:م ٚا٧ظًُٞ  ن ًا َوُهنْؿ  ُْ نٚ َم َٕ  ْ َُ ن ًا َوَم ُْ ُ وا َم َُ َوَم

ُ وَن  ًُ َٕنٚهُ ( 57)َيْن  ْ َّٕنٚ َدمَّ ِ ِهْؿ َأ ُْ ُٜ َم َب
َٚن َظٚؿِ ـَ َْٔػ  ـَ ًِنَغ َؾُٕٚيْ   ْؿ َأْمَ ُٓ ط  ه(51)ْؿ َوَؿنْقَم

ِٜ ص، ٚقلٍ تعلٟ:م50ايٌُٓ:  ََٔٚمن
َِ ُُُف َينْقَم اْف ًٚ َؿْبَو َْرُض َمًِٔ ْٕ ِرِه َوا َْ ُروا اهلل َحؼَّ َؿ ََ َوَمٚ َؿ

قنَ  ـُ َٚػ َظمَّ ُيْؼِ ًَ ُف َوَت َٕ ِِْٔف ُشْبَحٚ
ِّ
َٔ ٌٚت بِ مَواُت َمْىِقيَّ  ص.67ط ايضَش: هَوافسَّ
٤، إٕ نلٕ قذ أؿلبهِ ػ٤ٞ َٔ اٱسبلط رياو ٭ْهاِ مل تعشؾاٛا    اٱخ٠ٛ ايؿل٬

ا٧عشن١ ع٢ً سكٝكتٗال، ٚمل تاذسنٛا ايـاذاّ بهلَاٌ أبعالدٙ، ٖاٞ يٝظا  سشبال باٞ          
ا٧ظًُٞ ٚايهلؾشٜٔ، ٚإٕ نلٕ ٩ ظلٖشٖل نزيو، ٚيهٔ ٩ سكٝكتٗال ساشب باٞ اهلل    

 نتلبا٘ ػاشعل،   ٚبٞ َٔ َشم عٔ ىشٜك٘ ٚنؿش بعبلدت٘ ٚاستل٢ غرلٙ سهُل ٚقبٌ غارل 
ٔٻ عًِٝٗ ؾذعًاِٗ دٓاذا ٚسضبال َأ أٚيٝل٥ا٘،       ٚيهٔ اهلل َع س٥ت٘ ٚنشَ٘ بل٧٪َٓٞ َ
ؾل٧٪َٕٓٛ ٜكؿٕٛ أَلّ ايهلؾشٜٔ ًَتضَٞ ٠ٓٗر سبٗاِ ٚاثكاٞ بٛعاذٙ ساغابٞ ٩ دٓتا٘      
ؾلسٜٔ َٔ ْلسٙ ًٕـٞ ي٘، إٕ ؾعًٛا ريو نالٕ ٖاٛ طابشلْ٘ دًا  قذستا٘ ٚتعليا        

ُِنقُهْؿ مقالٍ تعالٟ :  ا٧٪ٜذ شلِ، ا٧ٓتكِ َأ عاذِٖٚ،   أزلل٩ٙ ا٧ذاؾع عِٓٗ  ُُ َْ نْؿ َت َِ َؾ

َـّ ا
َـّ ا هللََوَفنننُِ

َٝ َوَفنننُِ ْٔنن َٝ إِْذ َرَم ْٔنن ْؿ َوَمننٚ َرَم ُٓ َِ َُ ص، ٚقاالٍ 17ط ا٭ْؿاالٍ: هَرَمننك هللََؿنن
وَن تعلٟ:م َُ ُْؿ َئُِ َْٔاً إَِّنَّ َْٔاً  (15)ـَ ـَ  َُ  ص. 16-15ط ايڀلسم:  ه(16)َوَأـِٔ

ُٕٛ ا٧عتاضٕٚ بإطا٬َِٗ، ٖاٌ تعًُإٛ ٧أ تعًُإٛ، ٚإٟ أٟ سنأ        أٜٗل ا٧ظً
تإٔٚٚ؟ إْهِ تعًُٕٛ هلل ٚتإٔٚٚ إٟ سنٔ ػذٜذ، أإرا دٓض ا٧تآَشٕٚ ٩ دٓض ايعا٬ّ  
َيٚ ٜتآَشٕٚ ٚٛڀڀٕٛ أِٖ بعٝذٕٚ عٔ عٝٓ٘ طبشلْ٘ ٚتعلٟ ايزٟ قلٍ ٩ ٔهِ نتلب٘:م

 مل 
ٍٜ
َٚل َحبَّ ََ َٚ إِن َتُؽ ِمْث ٚ ُبَْلَّ إَِّنَّ ِْٖت ِِبَ َْرِض َي ْٕ َمَواِت َأْو يِف ا ـ يِف َصْخَ ٍة َأْو يِف افسَّ ُُ َُ ـْ َخْ َدٍل َؾ

َُِمِت اْفنَزل مص، ٚقلٍ أٜلل:16ط يكُلٕ:  هاهلل إِنَّ اهلل َفىٌِٔػ َخبِرٌ  ـ ُط ؿ مل ُُ ٔ ُؿْؾ َمـ ُيَْجل

َٕٚ ـْ َإَٔجٚ
ًٜ فَّئِ َٔ ٍْ ًٚ َوُخ ظ ُف َتََضه َٕ ُظق َْ ـَ  َواْفَبْحِ  َت َـّ ِمن َٕ نق ُُ ـْ َهنِذِه َفَْ ـَ ِم نٚـِِ ي  هللُُؿنِؾ ا( 63)افنَّ
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قنَ  ـُ ُُْؿ ُتْؼِ ْ ٍب ُثؿَّ َإٔ ـَ ؾل  ـُ ٚ َوِمـ  َٓ ْْ ؿ مل ُُ ٔ  ص.64-63ط ا٭ْعلّ:ه (64)ُيَْجل
ٖزا اٱي٘ ايععِٝ ايهشِٜ ايٛدٚد ٜبؼشنِ طبشلْ٘ ٚتعلٟ ٩ نتلب٘، ٜكٍٛ ؿلسب 

َْْٔٚاِدلٚت:م َِ ًٚ َظ َّ َٚن َح ـَ ِمِْغَ  َو ْٗ ص، ٜتعٗذ سبٓل طبشلْ٘ ٚتعلٟ 47طايشّٚ:  هَْٕكُ ادُْ
بٓـش ا٧٪َٓٞ ٚٙعً٘ سكل عًٝ٘، ٚاهلل ٜل إخ٠ٛ يٛ مل تٓضٍ غرل ٖزٙ ايبؼش٣ يهؿ ، 

ٚست٢ ٫ ٜزٖب اْٝلٍ بأسذْل إٔ ٖزا ايٓـش ٩ اٯخش٠ ؾكط بذخٛيٓل ا١ِٓ ٚإٔ ايذْٝل 
َّٕ تعلٟ :م٘ يًهلؾشٜٔ ؾكط ْزنشنِ بكٛي َٔٚ َوَيْقَم إِ ْٕ َه َِٔٚة اف ـَ آَمُْقا يِف احْلَ َْٚ َوافَِّذي َِ ٚ َفَُْْكُ ُرُش

ٚدُ  َٓ َْص ْٕ قُم ا َُ  (.51ص )51ط غلؾش:  هَي

 (<4> ☺أبْ بكس الضدٓل أّل اخللفاء الساشدًٓ ) 
 ؾٗٝل بٓل. ☺بٞ بهش ايظرل٠ ايعڀش٠ ٭َلصايٓل بـذد ، إخٛتٞ ٩ اهلل

 ومبٚيًُف فِخالؾٜ: ☺وثبٚت أيب بُ   ◘مقت رشقل اهلل 

ٔٵ ،دل٤ ٩ ؿشٝض ايبخلسٟ ٕٻ: ☼ عٳل٥ٹؼٳا١ځ  عٳ ٍٳ  أځ ٛ  َٳالتٳ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ  بٳهڃاشڈ  ٚٳأځبٴا
ٍٳ بٹليظټٓٵضڇ ٌٴ قځل ُٳلعٹٝ ّٳ، بٹليڃعٳليٹٝٳ١ٹ ٜٳعٵٓٹٞ :إڇطٵ ُٳشٴ ؾځكځل ٍٴ عٴ ٍٴ  َٳلتٳ َٳل هللٹٚٳا: ٜٳكڂٛ ، ◘ هللٹا سٳطٴاٛ
ٍٳ :قځليځ ٵ ُٳشٴ ٚٳقځل ٕٳنځ َٳل هللٹٚٳا: عٴ ٞ  ٜٳكځعٴ ل ٞ  ؾٹا ٘ٴ  رٳاىځ إڇ٫َّ ْٳؿڃظٹا ٔٻ  اهلل ٚٳيځٝٳبٵعٳجٳٓٻا ٟٳ  ؾځًځاٝٳكڃڀځعٳ  أځٜٵاذٹ
ٍڈ ِٵ سڇدٳل ٗٴ ًځ ـٳ بٳهڃشڈ أځبٴٛ ؾځذٳل٤ٳ ،ٚٳأځسٵدٴ ٔٵ ؾځهځؼٳ ٍڇ عٳ ٘ٴ  ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٍٳ  .ؾځكځبٻًځا ٞ  :قځال  أځْٵا ٳ  بٹاأځبٹ
َٿٞ َٳٝٿتٶل سٳٝٽل ىٹبٵ ٳ ٚٳأڂ ٙٹ ْٳؿڃظٹٞ ٚٳايَّزٹٟ ٚٳ ٔڇ اهلل ٜٴزٹٜكڂوځ ٫ځ بٹٝٳذٹ ٛٵتٳتٳٝٵ ُٳ ِٻ ،أځبٳذٶا ايڃ ٍٳ خٳشٳزٳ ثٴ  :ؾځكځل
ٗٳل ـٴ أځٜټ ُٻل ،سڇطٵًٹوځ عٳًځ٢ ايڃشٳليٹ ًځ ِٳ ؾځ َّ ُٳشٴ دٳًځعٳ، بٳهڃشڈ أځبٴٛ تٳهځ ُٹذٳ عٴ  ٚٳأځثٵٓٳا٢  بٳهڃشڈ أځبٴٛ اهلل ؾځشٳ
٘ٹ ٝٵ ًځ ٍٳ عٳ ٔٵ أځ٫ځ :ٚٳقځل ٕٳ َٳ ُٻذٶا ٜٳعٵبٴذٴ نځل ٕٻ ◘ َٴشٳ ُٻ ؾځإڇ ٔٵ َٳلتٳ قځذٵ ذٶاَٴشٳ َٳ ٕٳ ٚٳ ٕٻ  اهلل ٜٳعٵبٴاذٴ  نځل  ؾځاإڇ
ٞپ اهلل ُٴٛتٴ ٫ځ سٳ ٍٳ ٜٳ ََّٕؽ :مٚٳقځل ٌٝ  إِ ٔل ُؿْ  َم ُُقنَ  َوإَِّنَّ ٔل ٍٳ هَم ٌَ  َوَمٚ:مٚٳقځل ن َّّ َّٓ  ُُمَ َْ  َرُشنقٌل  إِ  َؿن

 ْٝ َِ ـْ  َخ ُشُؾ  َؿْبِِفِ  ِم ُُؿْ  ُؿَُِؾ  َأوْ  َمَٚت  َأَؾِ٘نْ  اف ه ْب َِ ََ ْٕ ُُ  َظَذ  ا ٚبِ ََ ـْ  ؿْ َأْظ ْٛ  َوَم
ِِ ََ ْٔنفِ  َظنَذ  َيْْ َب

َِ ـْ  َظ ن َِ  َؾ

ًْٔئٚ اهلل َيَُضَّ  َْٔجِزي َص ـَ  اهلل َوَش ٚـِِ ي ٍٳ  هافنَّ ٕٳ  ايٓٻالغٴ  ؾځٓٳؼٳارٳ : قځال ٍٳ  ٜٳبٵهڂاٛ ُٳعٳا ٵ  :قځال  ٚٳادٵتٳ
ـٳلسٴ ٔڇ طٳعٵذٹ إڇيځ٢ ا٭ځْٵ ٞ  طٳكٹٝؿځ١ٹ ؾٹٞ عٴبٳلدٳ٠ځ بٵ َٹارلٷ  َٹٓٻال  :ؾځكځاليڂٛا  طٳالعٹذٳ٠ځ  بٳٓٹا َٹآٵ  أځ ِٵٚٳ َٹارلٷ  هڂ  ،أځ
ٖٳبٳ ِٵ ؾځزٳ ٗڇ ُٳشٴ بٳهڃشڈ أځبٴٛ إڇيځٝٵ ٔٴ ٚٳعٴ ٔٴ عٴبٳٝٵذٳ٠ځ ٚٳأځبٴٛ ايڃخٳڀَّلبٹ بٵ ٖٳبٳ ايڃذٳشٻا ڇ بٵ ُٳاشٴ  ؾځزٳ ِٴ  عٴ َّ : ٜٳاتٳهځ
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٘ٴ ٕٳ بٳهڃشڈ أځبٴٛ ؾځأځطٵهځتٳ ُٳشٴ ٚٳنځل ٍٴ عٴ َٶال  ٖٳٝٻاأڃتٴ  قځاذٵ  أځْٿٞ إڇ٫َّ بٹزٳيٹوځ أځسٳدٵتٴ َٳل هللٹٚٳا :ٜٳكڂٛ  قځاذٵ  نځ٬ځ
ٕٵ خٳؼٹٝ ٴ أځعٵذٳبٳٓٹٞ ٘ٴ ٫ځ أځ ِٻ، بٳهڃشڈ أځبٴٛ ٜٳبٵًڂػٳ ِٳ ثٴ َّ ِٳ بٳهڃشڈ أځبٴٛ تٳهځ َّ ٍٳ  ايٓٻالغڇ  أځبٵًځاؼٳ  ؾځتٳهځ ٞ  ؾځكځال  ؾٹا
٘ٹ َٹ ٔٴ: نځ٬ځ َٳشٳا٤ٴ ْٳشٵ ِٵ ا٭ڂ ٛٴصٳسٳا٤ٴ ٚٳأځْٵتٴ ٍٳ ،ايڃ ٔٴ سٴبٳلبٴ ؾځكځل ُٴٓٵزٹسڇ بٵ ٌٴ ٫ځ هللٹٚٳا ٫ځ: ايڃ َٹ َٹٓٻل ،ْٳؿڃعٳ  رلٷأځ
ِٵ َٹٓٵهڂ َٹرلٷ ٚٳ ٍٳ ،أځ َٳشٳا٤ٴ ٚٳيځهٹٓٻل ٫ځ:  بٳهڃش أځبٴٛ ؾځكځل ِٵ ا٭ڂ ٛٴصٳسٳا٤ٴ ٚٳأځْٵتٴ ِٵ ،ايڃ ٚٵطٳاطڂ  ٖٴ  دٳاسٶا ايڃعٳاشٳبٹ  أځ
ِٵ ٗٴ ُٳشٳ ؾځبٳلٜٹعٴٛا ،أځسٵظٳلبٶل ٚٳأځعٵشٳبٴ ٚٵ عٴ ٍٳ، عٴبٳٝٵذٳ٠ځ أځبٳل أځ ُٳشٴ ؾځكځل ٌٵ :عٴ  ْٳلخٳٝٵشٴ  ٳاؾځأځْٵ  ٳاأځْٵ ْٴبٳلٜٹعٴوځ بٳ
ٍڇ إڇيځ٢ ٚٳأځسٳبټٓٳل ُٳشٴ ؾځأځخٳزٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٘ٴ  بٹٝٳذٹٙٹ عٴ ٘ٴ  ،ؾځبٳلٜٳعٳا ٖٚازا ٜابٞ    ،  (1) ايٓٻالغٴ  ٚٳبٳلٜٳعٳا
  .☺ ٭بٞ بهش ايـذٜل٣لٕ ايعُٝل ٚايؿك٘ ايظذٜذ اٱ

 مـ بًَه: ☺ٓشُخالف أيب بُ   ◘إصٚرات افْبل 

ٔٵ ، دل٤ ٩ ؿشٝض َظاًِ   ٍٳ : قځليځا ٵ  ☼ عٳل٥ٹؼٳا١  عٳا ٞ  قځال ٍٴ  يٹا ٞ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ  ؾٹا
٘ٹ ُْ ٍ  َأَبٚ ِ   ْدِظلا♂:َٳشٳكٹ َُّك َوَأَخٚكِ  َأَبٚكِ  َب َٛ  َح ُُ ـْ ًَُٚبٚ َأ َّْك َأنْ  َأَخُٚف  َؾِ٘ ل  :ـِ َّ َُ ـ   َي َّ َُ قُل  ُم َُ  َوَي

َٕٚ: َؿٚئٌِؾ  َْٖبك ،َأْوَػ  َأ ِمُْقنَ  اهلل َوَي ْٗ َّٓ  َوادُْ ُْ ٍ  إِ  .(2) ▬َأَبٚ َب
 يف مَة خالؾُف: ☺هَيؼ إٕجٚزات أيب بُ  اف

 متت بعض اإلكجازات مـفا : ☺ فػي فرتة خالفة الصديق أيب بؽر الصديق

 .إٍٕٚذ جٔش أشٚمٜ بـ زيَ بـ حٚرثٜ  -1

 ،ايـاذٜل  إٟ ايضنل٠ أدا٤ َٔ آخشٕٚ ٚاَتٓع ،ايعشبنجرل َٔ  َٔ استذادبالرغم  
 عًا٢  ايٓالغ  َٔ نجرل أػلسٚبعذ إٔ  ،ٚا٧ذ١ٜٓ َه١ ط٣ٛ بًذ ٩ َكلّ يًذُع١ ٜبل ٚمل

٘  دٗض َل ٭ٕ ;أِٖ ٖٛ ؾُٝل إيٝ٘ ٫ستٝلد٘ أطل١َ دٝؽ ٜٓؿز ٫ إٔ ☺ ايـذٜل  بظابب
 ايـاذٜل  ؾالَتٓع  ،اْڀالب  بٔ عُش بزيو ػلسأ َٔ ١ً٤ َٔ ٚنلٕ ،ايظ١َ٬ سلٍ ٩

ٍ  ،أطل١َ دٝؽ ٜٓؿز إٔ إ٫ اٱبل٤ أػذ ٚأب٢ ريو َٔ ☺ ٌ  ٫ ٚاهلل :ٚقال  عكاذ٠  أسا
 .◘ اهلل سطٍٛ عكذٖل

                                      
 .3668ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)

  .2387 َظًِأخشد٘  )صحٔ ( (2)



للماوس على العنوان المطلوب  األيسر  ، وللوصول ألي عنوان اضغط على الزر Ctrl+ Endللوصول للفهرس اضغط على 
 تنقل بين الصفحات. أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downفي الفهرس، وبواسطة 

 

 

23  

23 

 اد تَيـ:ح ب  -2

 سٞ استذ َٔ استذ َٔ ايعشب قلٍ أبٛ بهش ايـاذٜل دل٤ ٩ ؿشٝض ايبخلسٟ أْ٘ 
ٔٻ هللٹٚٳا :قٛي٘ ا٧ؼٗٛس٠   ☺ ًځ ٔٵ ٭قځلتٹ ٔٳ  ؾځاشٻمٳ  َٳ ـٻا٬ځ٠ٹ  بٳاٝٵ ٕٻ  ٚٳايضٻنځال٠ٹ  اي  سٳالټ  ايضٻنځال٠ځ  ؾځاإڇ
ٍڇ ُٳل ٛٵ هللٹٚٳا ،ايڃ ٘ٴ نځلْٴٛا عٹكځل٫ڄ َٳٓٳعٴْٛٹٞ يځ ٍڇ ٢إڇيځ ٜٴ٪ٳدټْٚٳ ِٵ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٗٴ ًڃتٴ ٘ٹ  عٳًځا٢  يځكځلتٳ ، َٳٓٵعٹا
ٍٳ ُٳشٴ ؾځكځل ٔٴ عٴ ٛٳا :ايڃخٳڀَّلبٹ بٵ ٛٳ َٳل هللٹؾځ ٕٵ إڇ٫َّ ٖٴ ٞ  ؿٳاذٵسٳ  ػٳاشٳ ٳ  قځاذٵ  ☾ اهلل سٳأځٜٵ ٴ أځ  بٳهڃاشڈ  أځبٹا
ٍڇ ًڃكٹتٳل ٘ٴ ؾځعٳشٳؾڃ ٴ يٹ   .☺ذٍ ع٢ً ايؿك٘ ايعُٝل يًـذٜل ٖٚزا ايكشاس ٜ ،  (1)ايڃشٳلټ أځْٻ
 فٍُقحٚت اإلشالمٜٔ يف افنٚم وافً اق:ا -3

أَاش خلياذٶا ٚايازٜٔ َعا٘ َأ ا٧ٗالدشٜٔ       َٔ قتلٍ ا٧شتاذٜٔ    ☺٧چل ؾشؽ أبٛ بهش 
 .اٟ ايؼلّبل٧ظرل َٚٔ َع٘  أبل عبٝذ٠أَش ٚٚا٭ْـلس ٚايتلبعٞ بل٧ظرل إٟ ايعشام 

 :☺ ًّ ف فاشُخالؾ 
ٍ  ☻ عؿلٕ بٔ ُلٕعج دعل بهش لأبإٔ ٫بٔ طعذ  (ايڀبكلت ايهدل٣)دل٤ ٩   :ؾكال

ٔ  بهاش  أبٛ عٗذ َل ٖزا ،ايشسِٝ ايش٥ٔ اهلل بظِ نتبا ٞ  با  عٗاذٙ  آخاش  ٩ قشلؾا١  أبا
ٔ  ،ايهلؾش ٜ٪َٔ سٝح ؾٝٗل داخ٬ بلٯخش٠ عٗذٙ أٍٚ ٚعٓذ ،َٓٗل خلسدل بليذْٝل  ٜٚاٛق
٘  ؾالزلعٛا  اْڀلب بٔ عُش بعذٟ عًٝهِ اطتخًؿ  ْٞأ ايهلرب ٜٚـذم ،ايؿلدش  يا
٘  ظاين  ؾزيو عذٍ ؾإٕ ،خرلا ٚإٜلنِ ْٚؿظٞ ٚدٜٓ٘ ٚسطٛي٘ اهلل آٍ مل ٚإْٞ ٚأىٝعٛا  با
ٌ  بذٍ ٚإٕ ،ؾٝ٘ ٚعًُٞ ٔ  انتظاب  َال  اَاش٨  ؾًها ِ  َا ِ  ٫ٚ أسدت ٚاْارل  اٱثا  أعًا
 أَش ثِ، اهلل ٚس١٥ عًٝهِ ٚايظ٬ّ ،ٜٓكًبٕٛ َٓكًب أٟ ظًُٛا ايزٜٔ طٝعًِ، ايػٝب
 .ذٜل سكٞ اهلل عٓ٘يًـ(، ٖٚزٙ أٜلل َٔ ايؿتٛسلت ايشبل١ْٝ 29) ؾختُ٘ بليهتلب

 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(
* * *  

                                      
 ٚايًؿغ يًبخلسٟ. 20، َٚظًِ 7284ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)
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إرا دًع ا٧تآَشٕٚ ٩ دٓض ايع٬ّ ٜذبشٕٚ ٚٛڀڀٕٛ، أِٖ بعٝذٕٚ عٔ عٝٓ٘ 
  طبشلْ٘؟

َٚل َحبَّ مقلٍ تعلٟ : ََ َٚ إِن َتُؽ ِمْث َمَواِت َيٚ ُبَْلَّ إَِّنَّ ـ يِف َصْخَ ٍة َأْو يِف افسَّ ُُ َُ ـْ َخْ َدٍل َؾ  مل
ٍٜ

ِْٖت ِِبَٚ اهللَُّ إِنَّ اهللََّ َفىٌِٔػ َخبٌِر) َْرِض َي ْٕ  ص .16ط يكُلٕ: ه( 16َأْو يِف ا
ٌٖ إرا أىًل ا٧تآَشٕٚ ؿلسٚخلڄ أٚ سؿلؿ١، أتظكط بػرل عًُ٘ طبشلْ٘؟!.. إرا 

يضَلٕ ٚا٧هلٕ، ؾهٝـ بظكٛط ايـٛاسٜ:؟!.. نلٕ ٜعًِ بظكٛط أٚسام ايؼذش عدل ا
َُِؿ َمٚ يِف م اقشأ ٖزٙ اٯٜلت ٚتذبشٖل بعٓل١ٜ: ًْ ٚ إَِّٓ ُهَق َوَي َٓ ُّ َِ ًْ ِٛ َٓ َي ْٔ ٌَ ٚتُِ  اْف ٍَ ُه َم ََ َوِظْ

َُِمِت إَْرِض وَ  ٍٜ يِف ُط ٚ َوَٓ َحبَّ َٓ ُّ َِ ًْ  إَِّٓ َي
ٍٜ ُط ِمـ َوَرَؿ َُ ٍٛ َوَٓ َيٚبٍِ  اْفَزل َواْفَبْحِ  َوَمٚ َتْس َٓ َرْض

بٍِغ) ٍَُٚب مه
ْؿ ؾِِٔف 59إَِّٓ يِف ـِ ُُ ُث ًَ ِٚر ُثؿَّ َيْب َٓ ُُؿ بِٚفَّْ ُؿ َمٚ َجَ ْح َِ ًْ ِْٔؾ َوَي َِّ ؿ بِٚف ـُ ٚ ََُقؾَّ (َوُهَق افَِّذي َي

 ُِ َّ ًْ ُُْؿ َت ْ ـُ ؿ بَِم  ُُ ْؿ ُثؿَّ ُيَْبلُئ ُُ ًُ ِْٔف َمْ ِج ك ُثؿَّ إَِف ًّّ َس َٙ َأَجٌؾ مه َْ ُٔ
ِٚهُ  َؾْقَق 67قَن)فِ ََ ( َوُهَق اْف

َْٚ َوُهْؿ َٓ  ُِ ُُْف ُرُش ُؿ ادَْْقُت َتَقؾَّ ـُ ََ ََُّك إَِذا َجٚء َأَح ًٜ َح يَ ٍَ ؿ َح ُُ ْٔ َِ ِظَبِٚدِه َوُيْ ِشُؾ َظ

ُضقَن) ٍَ ل ِٚش 61ُي ُع احْلَ ُؿ َوُهَق َأْْسَ ُْ ؼل َأَٓ َفُف احْلُ وْا إَِػ اهللِّ َمْقَُٓهُؿ احْلَ ( ُؿْؾ َمـ 62بَِغ)( ُثؿَّ ُرده

َـّ  َٕ ق ُُ ـْ َهنِذِه َفَْ ٚ ِم َٕ ـْ َإَٔجٚ
ًٜ فَّئِ َٔ ٍْ ًٚ َوُخ ظ ُف َتََضه َٕ ُظق َْ َُِمِت اْفَزل َوافْبَْحِ  َت ـ ُط ؿ مل ُُ ٔ ـَ  ُيَْجل ِم

( ـَ ٚـِِ ي قَن)63افنَّ ـُ ُُْؿ ُتْؼِ ْ ٍب ُثؿَّ َإٔ ـَ ؾل  ـُ ٚ َوِمـ  َٓ ْْ ؿ مل ُُ ٔ ِٚدُر ( ُؿْؾ 64( ُؿِؾ اهللُّ ُيَْجل ََ ُهَق اْف

ًٚ َوُيِذيَؼ  ًَٔ ْؿ ِص ُُ بَِس ِْ ْؿ َأْو َي ُُ
ِٝ َأْرُجِِ ْؿ َأْو ِمـ ََتْ ُُ

ـ َؾْقؿِ ًٚ مل ْؿ َظَذاب ُُ ْٔ َِ َٞ َظ ًَ َظَذ َأن َيْب

قَن) ُٓ ََ ٍْ ْؿ َي ُٓ َِّ ًَ ُف أَيِٚت َف َُٕكل َْٔػ  ـَ ًٍْض إُيْ   َْٖس َب ؿ َب ُُ َو ًْ -59ط ا٭ْعلّ :  ه(65َب
 ص .65

ٖٚٛ ٜكٍٛ ٩ اّذٜح ايزٟ سٚاٙ اٱَلّ أ٥ذ  ◘ُٔذ  سطٛيهِٞ قٍٛ أمل تظُعٛا إي
ٍٳ اهللٹ ٚايڀدلاْٞ ٚابٔ سبلٕ ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ  ُٹعٵ ٴ سٳطٴٛ ٍٳ: طٳ ٟٿ، قځل ِڈ ايذٻاسڇ ُٹٝ ٔٵ تٳ عٳ

ٍٴ:  ◘ َْمُ  ٜٳكڂٛ ْٕ َـّ َهَذا ا ٌَ ُِ َْٔب ٗٳلسٴ -أٟ: اٱط٬ّ –َف ٚٳايٓٻ ٌٴ  َّٝٵ نٌ  أٟ : - َٳل بٳًځؼٳ اي

َٓ َوَب ٍ  -وا٭س ٍر َو ََ َٝ َم ُك اهللُ َبْٔ َٓ َيْسُ ا٧ذس ٖٛ اّذش أٟ بٝٛت ا٧ذٕ، ٚايٛبش ٖٛ  -، َو
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ايؼعش أٟ بٝٛت ايبلد١ٜ أٟ نٌ بٝٛت ا٭سو: بٝٛت ا٧ذٕ ٚبٝٛت ايبلد١ٜ طٝذخًٗل 
ًِزل َظِزيٍز َأْو بُِذلل َذفٍِٔؾ، ظِ  -اٱط٬ّ ، بِ ـَ ي َل ُف اهللُ َهَذا اف َِ َّٓ َأْدَخ ًّٓ إِ ْشاَلَم، َوُذ ًِزه اهللُ بِِف اإْلِ ا ُي زًّ

 َ ٍْ ُُ ٚعذ َٔ ايـلدم ا٧ـذٚم ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ طًِ.. "َٚل ٜٓڀل عٔ ، (1) ُيِذله اهللُ بِِف اْف
 اشل٣ٛ ، إٕ ٖٛ إ٫ ٚسٞ ٜٛس٢"..

 ( <1> ☺ثاىٕ اخللفاء الساشدًٓ )عنس بً اخلطاب 
ٔ ا عُاش ٙ ا٭َا١، ٖٚاٛ   ٗٔ ايّٝٛ عًٞ َٛعذ َاع ؾالسٚم ٖاز   ، إخٛتٞ ٩ اهلل  با

ّ  بعاذ  ☺ شاعُا  ٚيذ ،ٖلػِ بٓ  سٓت١ُ أَ٘ ،سؿف أبٛ ْؿٌٝ بٔ ☺ اْڀلب  عال
 .ط١ٓ عؼش٠ بج٬خ ايؿٌٝ

 بٓ  اهلل عبذ أّ عٔ ، إطشلم ابٔعٔ ( يٮيبلْٞ ؿشٝض ايظرل٠ ايٓب١ٜٛ )دل٤ ٩ 
 سلدتٓال  بعان  ٩ علَش رٖب ٚقذ اّبؼ١ أسو إٟ يٓذلسٌ إْل ٚاهلل :قلي  سج١ُ أبٞ
 . عًٝٓل ٚػذ٠ يٓل أر٣ َٓ٘ ًْك٢ ٚنٓل: ؾكلي  ػشن٘ ع٢ً ٖٚٛ ؾٛقـ عُش أقبٌ رإ

 ؟اهلل عبذ أّ ٜل ي٬ْڀ٬م إْ٘: ؾكلٍ: قلي 
 ٙعٌ ست٢ ٚقٗش١ْٛل آرٜتُْٛل إر اهلل أسو َٔ أسو ٩ يٓخشدٔ ٚاهلل ْعِ: قً 

 . ٕشدل يٓل اهلل
٘  ٚقاذ  ْـشفا ثِ ،أساٖل أنٔ مل سق١ ي٘ ٚسأٜ  ،اهلل ؿشبهِ: ؾكلٍ: قلي   أسضْا

 .خشٚدٓل - أس٣ ؾُٝل -
 ٚسقت٘ آْؿل عُش سأٜ  يٛ اهلل عبذ أبل ٜل: ي٘ ؾكً  ،تًو ًلدتٓل علَش ؾذل٤ :قلي 
 .ْعِ: قً : قلي ؟ إط٬َ٘ ٩ أىُع : قلٍ. عًٝٓل ٚسضْ٘
 .اْڀلب ٥لس ٜظًِ ست٢ سأٜ  ايزٟ ٜظًِ ٫: قلٍ

                                      
ٚؿشش٘ ا٭يبالْٞ ٩ َازٜش ايظالدذ َأ اُالر ايكباٛس        16957أخشد٘ أ٥ذ ٩ َظٓذٙ  )صحٔ ( (1)

 .145َظلدذ 
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 .(1) اٱط٬ّ ع٢ً ٚقظٛت٘ غًعت٘ َٔ ٜش٣ نلٕ ٧ل َٓ٘ ٜأطل: قلي 
إٔ تشتٝب عُش بأ   صعِ َٔ قٍٛ ٜشد ٖزا: قلٍ ا٭يبلْٞ س٥٘ اهلل تعلٟ ؾُٝل َعٓلٙ

ٔ  ؾإٕاْڀلب ٩ ايزٜٔ أطًُٛا ا٭سبعٞ  ٞ  ؾاٛم  نالْٛا  اّبؼا١  إٟ ا٧ٗالدشٜ ، ايجُالْ
 اٖا . ا٧ٗلدشٜٔ خشٚز بعذ ا٭سبعٞ ١لّ نلٕ إْ٘: ٜكلٍ إٔ إ٫ ايًِٗ
 :☺ىٚب إشالم افٍٚروق ظّ  بـ اخل 

، ٖٛ ☺ أعًِ إٔ ايظبب ا٭طلطٞ ٩ إط٬ّ عُش بٔ اْڀلب  ايشادض ٚاهلل
ٔٵ٩ طٓٓ٘ أخشز ايذلَزٟ  ي٘، ◘دعل٤ ايٓيب  ٔٵ ْٳلؾٹعڈ عٳ ٔڇ عٳ ٕٻ ابٵ ُٳشٳأځ ٍٳ عٴ  ◘ هللٹا سٳطٴٛ

ٍٳ ُٓ ا ♂ :قځل ْٓ فِ َْٔؽ بَِٖيِب َج َِْغِ إَِف ُج ـِ اف َّ ٛل َهَذْي ْشاَلَم بََِٖح ىَِّٚب َؿَٚل ؿَّ َأِظزَّ اإْلِ ـِ اخْلَ َ  ْب َّ ًُ ٍؾ َأْو بِ

 ُ َّ ِْٔف ُظ َم إَِف ُٓ َٚن َأَحبَّ ـَ  . (2) ▬ َو
ٞٻ أخشز ايڀدلاْٞ ٩ ا٧عذِ ا٭ٚطط   ٘ٴ أځتٳ٢ ايٓٻبٹ ُٳشٳ، أځْٻ ٔٵ عٴ ُٳشٳ، عٳ ٔڇ عٴ ٔڇ ابٵ ٍٳ:  ◘عٳ قځل

٘ٴ ؾٹٞ ايڃهڂؿڃشڇ إڇيَّل َٳذٵًٹظٶل دٳًځظٵتٴ ٘ٹ، يځل أځدٳعٴ  ًَّ ٍٳ اي ُٳظٵذٹذٳ  ٜٳل سٳطٴٛ ّٳ، ؾځأځتٳ٢ ايڃ ًځل ٘ٹ ايڃإڇطٵ أځعٵًځٓٵ ٴ ؾٹٝ
ٕٻ  ٚٳأځ ٘ٴ،  ًَّ ٘ٳ إڇيَّل اي ٕٵ يځل إڇيځ ٗٳذٴ أځ ٚٳٜٳؼٵ ّٳ،  ًځل ٔٴ ايڃإڇطٵ ًٹ ٌٳ ٜٴعٵ َٴتٳشٳِّكځ١څ، ؾځذٳعٳ ٕٴ قڂشٳٜٵؽڈ،  ٘ٹ بٴڀڂٛ ٚٳؾٹٝ

ٚٳٜٳ ٘ٴ  ٕٳ، ؾځذٳعٳًڂٛا ٜٳلٵشڇبٴْٛٳ ُٴؼٵشڇنڂٛ ٘ٹ، ؾځجٳلسٳ ايڃ ًَّ ٍٴ اي ُٻذٶا سٳطٴٛ ٘ٹ َٴشٳ ٝٵ ًځ ُٻل تٳهځلثٳشٴٚا عٳ ًځ ِٵ، ؾځ ٗٴ لٵشڇبٴ
ٌٷ ٘ٴ سٳدٴ ـٳ َّ ٍٳ: رٳاىځ ، خٳ ٞٳ؟ قځل ُٴؼٵشڇنٹ ٔٳ ايڃ َٹ ـٳوځ  َّ ٌٴ ايَّزٹٟ خٳ ٔڇ ايشٻدٴ َٳ ُٳشٳ:  ًڃ ٴ يٹعٴ ؾځكڂ

ٞټ ُٹ ٗٵ ٌڈ ايظٻ ٚٳا٥ٹ ٔٴ  ٖٚزا ديٌٝ ع٢ً ايٛسع ايؼذٜذ يًؿلسٚم، ايزٟ أساد  ، (3) ايڃعٳلقٴ بٵ
 .ط٬َ٘ َع ايعًِ إٔ اٱط٬ّ ٙب َل نلٕ قبً٘ إٔ ٜهؿش عٔ رْٛب٘ قبٌ إ

ٔٵٚأخشز ايبخلسٟ ٩ ؿشٝش٘  ٔڇا عٳ ٍٳ ☺ َٳظٵعٴٛدٺ بٵ ِٳ  َٴٓٵازٴ  أځعٹاضٻ٠ڄ  صڇيڃٓٳل َٳل: قځل  أځطٵاًځ

                                      
 .189،190 ؿؿش١ايظرل٠ ايٓب١ٜٛ يٮيبلْٞ  )صحٔ ( (1)

 .٩193 ؿشٝض ايظرل٠ ايٓب١ٜٛ ق: ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ 3681ايذلَزٟ اخشد٘  )صحٔ ( (2)

ؿش١ ايظرل٠ ايٓب١ٜٛ ؿٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩ ؿشٝض   1293أخشد٘ ايڀدلاْٞ ٩ ا٭ٚطط  )صحٔ ( (3) 
193،194. 
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ُٳشٴ ٔٵٚدل٤ ٩ ؿشٝض ايظرل٠ يٮيبلْٞ  ،(1) عٴ ٔڇا عٳ ٍٳ ☺ َٳظٵعٴٛدٺ بٵ ّ  إٕ :قځل  عُاش  إطا٬
ٞ  َٚال  نٓال  ٚيكاذ  ،س١٥ نلْ  لست٘إَ ٚإٕ ،ْـشا نلْ  ٖذشت٘ ٚإٕ ،ؾتشل نلٕ  ْـاً
ٌ  عُش أطًِ ؾًُل ،عُش أطًِ ست٢ ايهعب١ عٓذ  ايهعبا١  عٓاذ  ؿا٢ً  ستا٢  قشٜؼال  قلتا

 ، ؾٝل ي٘ َٔ ػشف يو أٜٗل ايؿلسٚم ؾشكٞ اهلل عٓو .(2) َع٘ ٚؿًٝٓل
 :☺صٓٚدة رشقل اهلل فًّ  بـ اخلىٚب 

ُٳشٳعٔ ٚأخشز َظًِ ٩ ؿشٝش٘ ،  ٔڇ عٴ ٔٵ : ☺ ايڃخٳڀَّلبٹ بٵ ٍڇ  عٳا ٍٳ  ◘ اهللٹ سٳطٴاٛ  :قځال
َٕٚ َبَْْٔٚ ُٝ  إِذْ  ؿٌ نَٕٚئِ  َأ ًحٚ َرَأْي ََ ُٝ  َؿ ـٌ  ؾِٔفِ  بِفِ  ُأتِٔ ُٝ  فََب ْب َُّك ِمْْفُ  َؾَؼِ ََرى إِ ل  َح يَّ  َٕ نِٚري يِف  ََيْنِ ي اف ل ٍَ  أَْط

ُٝ  ُثؿَّ  ْٔ َّ َ  َؾْوِع  َأْظَى ـَ  ُظ ِب  ْب ىَّٚ ُٳل :قځليڂٛا اخْلَ ٚٻيڃ ٳ ؾځ ٍٳ  ؟اهللٹ ٍٳسٳطٴٛ ٜٳل رٳيٹوځ أځ ِْنؿَ ♂:قځال ًِ - ▬-اْف
 .(3) -ايعًِ بظٝلط١ ايٓلغ نُل قلي٘ ابٔ سذاش ٩ ؾتاض ايبلسٟ  :أٟ

 :☺صٓٚدة افهحٚبٜ فًّ  بـ اخلىٚب 
ٔٵ أخشز ايبخالسٟ ٩ ؿاشٝش٘،    ٕٻ: ☺ أځْٳاعڈ  عٳا ٍٳ  سٳدٴا٬ڄ  أځ ٞٻ  طٳاأځ ٔٵ  ◘ ايٓٻبٹا  عٳا

ٍٳاؾځكځ ،ايظٻلعٳ١ٹ ٍٳ ؟ايظٻلعٳ١ڂ َٳتٳ٢ :ل ْدَت  اَوَمٚذَ ♂:قځل ََ ٚ َأْظ ٍٳ ▬؟هَلَ ٞٵ٤ٳ  ٫ځ :قځل ٞ  إڇ٫َّ ػٳا  أڂسٹابټ  أځْٿا
٘ٴ اهلل ٍٳ ،◘ ٚٳسٳطٴٛيځ َٝ ♂:ؾځكځل ْٕ ـْ  َمعَ  َأ َٝ  َم ٍٳ ،▬َأْحَبْب ُٳال  :أځْٳاعٷ  قځل ٞٵ٤ٺ  ؾځشڇسٵٓٳال  ؾځ  ؾځشٳسٳٓٳال  بٹؼٳا
ٍڇ ٛٵ ٞٿ بٹكځ ٔٵ َٳعٳ أځْٵ ٳ ◘ ايٓٻبٹ ٍٳ ،أځسٵبٳبٵ ٳ َٳ  شٳاٚٳعٴُا  بٳهڃاشڈ  ٚٳأځبٳل ◘ ٞٻايٓٻبٹ أڂسٹبټ ؾځأځْٳل :أځْٳعٷ قځل
ٕٵ ٚٳأځسٵدٴٛ ٕٳ أځ ِٵ أځنڂٛ ٗٴ ِٵ بٹشٴبٿٞ َٳعٳ ٖٴ ٕٵ إڇٜٻل ِٵ ٚٳإڇ ٌٵ يځ ُٳ ٌڇ أځعٵ ُٹجٵ ِٵ بٹ ٗڇ ُٳليٹ  .(4)أځعٵ

 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(
* * *  

                                      
 .3863ايبخلسٟ  أخشد٘ )صحٔ ( (1)

 .188ؿؿش١  ايظرل٠ ايٓب١ٜٛ ؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩ ؿشٝض )صحٔ ( (2)

 .2391 َظًِأخشد٘  )صحٔ ( (3)

 .3688ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (4)
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 لٕ ا٧ظًُٕٛ ٜٓتـشٕٚ دا٥ُلڄ ِٖٚ أقٌ عذداڄ ٚعذ٠:يكذ نأخٞ اّبٝب، 
اْتـش ا٧ظًُٕٛ عًٞ عذِٖٚ ٩ بذس، َع ؾلسم ايعذد ٚايعذ٠، اْعشٚا إٟ  -1

 ٚؿؿ٘ طبشلْ٘: " ٚيكذ ْـشنِ اهلل ببذس ٚأْتِ أري١، ؾلتكٛا اهلل يعًهِ تؼهشٕٚ"
٢ أسبعٞ اْتـش ا٧ظًُٕٛ ٩ َٛقع١ ايُٝل١َ بلثين عؼش أيؿلڄ َٔ اجمللٖذٜٔ عً -2

 أيؿلڄ )ع٢ً ا٭قٌ( َٔ ا٧شتذٜٔ..
ؾتض خليذ بٔ ايٛيٝذ سكٞ اهلل عٓ٘ ايعشام بجُل١ْٝ عؼش أيؿلڄ َٔ ايشدلٍ  -3

ا٭بڀلٍ، ؾذى سـٕٛ ايؿشغ ٩ ٦ع عؼش٠ َٛقع١ َتتلي١ٝ دٕٚ ٖض١٣ ، ٚنلٕ أقٌ 
 دٝٛؾ ايؿشغ تبًؼ طتٞ أيؿلڄ ، ٚٚؿً  إٟ َل١٥ ٚعؼشٜٔ أيؿلڄ ٩ َٛقع١ ايؿشاو.

اْتـش ا٧ظًُٕٛ اجمللٖذٕٚ ٩ َٛقع١ ايكلدط١ٝ بلثٓٞ ٚث٬ثٞ أيؿلڄ َٔ ايشدلٍ  -4
ا٭ؾزار ع٢ً َل٥تٞ ٚأسبعٞ أيؿلڄ َٔ ايؿشغ ، ٚنلْ  َٛقع١ ؾلؿ١ً نظشت ؾٝٗل 

 ػٛن١ ايؿشغ ، ٚقتٌ ؾٝٗل َععِ قلد٠ اِٝؽ ايؿلسطٞ.
٢ َل١٥ ٦ٚظٞ أيؿلڄ اْتـش ا٧ظًُٕٛ ا٧٪َٕٓٛ ٩ َٛقع١ ْٗلْٚذ بج٬ثٞ أيؿلڄ عً -5

 َٔ ايؿشغ..
اْتـش ا٧ظًُٕٛ ايـلبشٕٚ ٩ سـلس تظذل بج٬ثٞ أيؿلڄ ع٢ً َل١٥ ٦ٚظٞ أيؿلڄ  -6

َٔ ايؿشغ،ٚقذ تهشس ايكتلٍ أثٓل٤ ريو اّـلس مثلْٞ َش٠ ، ٚاْتـش ؾٝٗل ا٧ظًُٕٛ 
 ٤ٝعلڄ دٕٚ ٖض١٣ ٚاسذ٠!!!..

 ؿلڄ ع٢ً َل٥يت أيؿلڄ َٔ ايشَٚلٕ..اْتـش ا٧ظًُٕٛ ٩ ايرلَٛى بتظع١ ٚث٬ثٞ أي -7
اْتـش ا٧ظًُٕٛ ٩ َعشن١ ٚادٟ بشبلط ٩ ؾتض ا٭ْذيع بلثين عؼش أيـ سدٌ  -8

 ع٢ً َل١٥ أيـ قٛىٞ أطبلْٞ..
 َٔ ا٧شات.. َٚل ٖزا ايزٟ رنشت٘ إ٫  -بٌ آ٫ف  -يكذ سأٜٓل ريو ٚأَجلي٘ ٦َلت 
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سٜ: ٜل إخٛاْٞ.. َكتڀؿلت ٜظرل٠ َٔ طؿش اٱط٬ّ ايلخِ!!.. اقش٤ٚا ايتل
ؾٛاهلل ايزٟ ٫ إي٘ إ٫ ٖٛ ، ٫ ٜٛدذ تلسٜ: ٩ ا٭سو َجٌ تلسٜ: ا٧ظًُٞ، ٫ٚ 

 ٜٛدذ دٜٔ َجٌ دٜٔ ا٧ظًُٞ، ٫ٚ ٜٛدذ سدلٍ َجٌ سدلٍ ا٧ظًُٞ..
 ( <2> ☺ثاىٕ اخللفاء الساشدًٓ )عنس بً اخلطاب 

 بٓل. ؾٗٝل ☺َل صيٓل ٌْٓٗ َٔ ايظرل٠ ايعڀش٠ يًؿلسٚم ، إخٛتٞ ٩ اهلل
 ـٚن مِٓم وٕزل افَ آن يقاؾَف يف ظَة مقاضع: ☺ظّ  بـ اخلىٚب 

ٔٵأخشز ايبخلسٟ ٩ ؿشٝش٘ ،  ٔڇ أځْٳعڇ عٳ ٍٳ ☺ َٳليٹوٺ بٵ ٍٳ :قځل ُٳشٴ قځل ٔٴ عٴ  ايڃخٳڀَّلبٹ بٵ
 - سأٜا   َل ٚؾل ع٢ً ايكشإٓ ؾأْضٍ سبٞ ٚاؾكين أٟ :  - ثٳ٬ځخٺ ؾٹٞ سٳبٿٞ ٚٳاؾځكڃ ٴ:  ☺
ًڃ ٴ ٍٳ ٜٳل :ؾځكڂ ٛٵ هللٹا سٳطٴٛ ٔٵ اتٻخٳزٵْٳل يځ ّڇ َٹ ِٳ َٳكځل ٖٹٝ ٢ِّ إڇبٵشٳا ـٳ ِنُذوامؾځٓٳضٳيځ ٵ ؟َٴ ـْ  َواَتَّ نٚمِ  ِمن ََ  َم

ًڃ ٴ ايڃشٹذٳلبٹ ٚٳآٜٳ١ڂ هُمَهذًّ  إِْبَ اِهٔؿَ  ٍٳ ٜٳل: قڂ ٛٵ هللٹا سٳطٴٛ َٳشٵتٳ يځ ٕٵ ْٹظٳل٤ٳىځ أځ ٔٳ  أځ ٘ٴ  ٜٳشٵتٳذٹابٵ  ؾځإڇْٻا
ٔٻ ٗٴ ُٴ ِّ ُٳعٳ ،ايڃشٹذٳلبٹ آٜٳ١ڂ ؾځٓٳضٳيځ ٵ؟ - ٚايؿلطل ايتكٞ أٟ : - ٚٳايڃؿځلدٹشٴ ايڃبٳشټ ٜٴهځ  ْٹظٳال٤ٴ  ٚٳادٵتٳ
ٞٿ ٘ٹ ايڃػٳٝٵشٳ٠ٹ ؾٹٞ ◘ ايٓٻبٹ ٝٵ ًځ ًڃ ٴ عٳ ٔٻ ؾځكڂ ٗٴ َـّ  إِنْ  َربهنفُ  َظَسكم:يځ ن ُُ ََ َِّ َفنفُ  َأنْ  َض َل ا َأْزَواًجنٚ ُيَب  َخنْرً

َـّ  ُُ ٙٹ ؾځٓٳضٳيځ ٵ هِمْْ  .(1)ايڃآٜٳ١ ٖٳزٹ
 أشٚري بَر:مـ مقؿػ ظّ  بـ اخلىٚب 

ٔٵ س٣ٚ َظًِ    ٔڇعٳ ٍٳ ☻ عٳبٻلغڈ ابٵ ُٻل: قځل ًځ ٍٳ  ا٭ڂطٳلسٳ٣ أځطٳشٴٚا ؾځ ٍٴ  قځال  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ
ُٳشٳ شڈابٳهڃ يٹأځبٹٞ َِٓء إَُشَٚرى؟ ♂:  ٚٳعٴ ُٗ ٍٳ ▬ َمٚ َتَ ْوَن يِف َه ٞٻ  ٜٳل :بٳهڃشڈ أځبٴٛ ؾځكځل ِٵ  هللٹا ْٳبٹا ٛ  ٖٴا  بٳٓٴا
ِٿ ٕٵ أځسٳ٣ ٚٳايڃعٳؼٹرلٳ٠ٹ ايڃعٳ ِٵ تٳأڃخٴزٳ أځ ٗٴ ٓٵ ٕٴ  ؾٹذٵٜٳ١ڄ َٹ ٛٻ٠ڄ  يځٓٳال  ؾځتٳهڂاٛ ٕٵ هللڂا ؾځعٳظٳا٢  ايڃهڂؿَّالسڇ  عٳًځا٢  قڂا  أځ

ِٵ ٗٴ ٗٵذٹٜٳ ّڇ ٜٳ ًڃإڇطٵ٬ځ ٍٳ ،يٹ ٍٴ ؾځكځل ـَ  َيٚ َتَ ى َمٚ♂: ◘ هللٹا سٳطٴٛ ىَّنِٚب  اْبن ًڃا ٴ  ▬؟اخْلَ  ٜٳال  هللٹٚٳا ٫ځ :قڂ
ٍٳ ٛ  سٳأځ٣ ايَّزٹٟ أځسٳ٣ َٳل هللٹا سٳطٴٛ ٞ  شڈابٳهڃا  أځبٴا ٕٵ أځسٳ٣ ٚٳيځهٹٓٿا ُٳهِّا  أځ ِٵ  ؾځٓٳلٵاشڇبٳ  ٓٻلاتٴ ٗٴ  ،أځعٵٓٳالقځ
ٔٳ ُٳهِّ ًٹٝٽل ؾځتٴ ٔٵ عٳ ٌڈ َٹ ٘ٴ ؾځٝٳلٵشڇبٳ عٳكٹٝ ُٳهِّٓٿٞ ،عٴٓٴكځ ٔٵ ٚٳتٴ ٕڈ َٹ ُٳاشٳ  ْٳظٹٝبٶل ؾڂ٬ځ ٘ٴ  ؾځأځكٵاشڇبٳ  يٹعٴ  ،عٴٓٴكځا

                                      
 .402 ايبخلسٟأخشد٘  )صحٔ ( (1)
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ٕٻ ُٻ١ڂ ٖٳ٪ٴ٫ځ٤ٹ ؾځإڇ ٖٳل ايڃهڂؿڃشڇ أځ٥ٹ ٟٳ ،ٚٳؿٳٓٳلدٹٜذٴ ٛڇ ٗٳ ٍٴ ؾځ ٍٳ َٳل ◘ هللٹا سٳطٴٛ ِٵ بٳهڃشڈ أځبٴٛ قځل ٛٳ  ٚٳيځ ٗٵا  َٳال  ٜٳ
ًڃ ٴ ُٻل ،قڂ ًځ ٕٳ ؾځ ٔٵ نځل ٍٴ ؾځإڇرٳا دٹ٦ٵ ٴ ايڃػٳذٹ َٹ ٔڇ بٳهڃشڈ ٚٳأځبٴٛ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٕڇ قځلعٹذٳٜٵ ًڃ ٴ ٜٳبٵهٹٝٳل  ٜٳال  :قڂ
ٍٳ ٔٵ أځخٵبٹشٵْٹٞ هللٹا سٳطٴٛ ٟٿ َٹ ٞٵ٤ٺ أځ ٕٵ؟ ٚٳؿٳلسٹبٴوځ أځْٵ ٳ تٳبٵهٹٞ ػٳ ٕٵ ،بٳهځٝٵ ٴ هځل٤ٶبٴ ٚٳدٳذٵتٴ ؾځإڇ  ٚٳإڇ

ِٵ ُٳال  تٳبٳلنځٝٵا ٴ  بٴهځل٤ٶ أځدٹذٵ يځ ٍٳ  ،يٹبٴهځل٥ٹهڂ ٍٴ  ؾځكځال َِّنِذي َأْبُِنل♂: ◘ هللٹا سٳطٴاٛ  َظنَعَّ  َظنَ َض  فِ

ـْ  َأْصَحُٚبَؽ  اءَ  َأْخِذِهؿْ  ِم ََ ٍِ َْ  اْف ََ َٕك َظَذاُِبُؿْ  َظَعَّ  ُظِ َض  َف ـْ  َأْد نَجَ ةِ  َهِذهِ  ِم ٍٜ  َصنَجَ ةٍ  افنَّ  َؿِ يَبن

ـْ  بِلل  ِم َزَل  ◘ هللِا َٕ ْٕ ٚنَ  َمٚم☾ هللُا َوَأ قنَ  َأنْ  فَِْبِل   ـَ ُُ ى َففُ  َي َُّنك َأْْسَ ـَ  َح َْرضِ  يِف  ُينْثِخ ْٕ  إَِػ  ا

ُِقا َؿْقفِفِ  ُُ َّٚ َؾ ُُؿْ  ِِم ّْ
ِ ًٓ  َؽْ ٔلًبٚ َحاَل ٌٻ ص▬ 69 - 67 ا٭ْؿلٍط هَض ُٳ١ځ هللڂا ؾځأځسٳ ٗٴِ ايڃػٳٓٹٝ   .(1)يځ

 احلجٚب:مقؿػ ظّ  بـ اخلىٚب مع 

ٔٵأخشز ايؼٝخلٕ   ٕٻ :☼ عٳل٥ٹؼٳ١ځ عٳ ٚٳازٳ أځ ٍڇ أځصٵ ٔٻ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٔٳ نڂ ٌڇ ٜٳخٵشٴدٵ َّٝٵ  إڇرٳا بٹلي
ٕٳ ُٳٓٳلؿٹعڇ إڇيځ٢ تٳبٳشٻصٵ ٛٳ ،ايڃ ٖٴ ٕٳ ،أځؾڃٝٳضٴ ؿٳعٹٝذٷ ٚٳ ُٳشٴ ٚٳنځل ٔٴ عٴ ٍٴ ايڃخٳڀَّلبٹ بٵ ٍڇ ٜٳكڂٛ  ◘ هللٹا يٹشٳطٴٛ

ِٵ ،ْٹظٳل٤ٳىځ اسٵذٴبٵ : ًځ ٔٵ ؾځ ٍٴ ٜٳهڂ ٌٴ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٛٵدٳ٠ڂ  ؾځخٳشٳدٳ ٵ ،ٜٳؿڃعٳ َٵعٳا١ځ  بٹٓٵا ٴ  طٳا ٚٵزٴ صٳ  صٳ
ٞٿ ًځ١ڄ ◘ ايٓٻبٹ ٔٵ يځٝٵ َّٝٳليٹٞ َٹ َٵشٳأځ٠ڄ ٚٳنځلْٳ ٵ عٹؼٳل٤ٶ اي ٛڇًٜځ١ڄ ا ٖٳل ىځ ُٳاشٴ  ؾځٓٳلدٳا  ٜٳال  عٳشٳؾڃٓٳالىٹ  قځاذٵ  أځ٫ځ :عٴ
ٛٵدٳ٠ڂ ٕٵ عٳًځ٢ سٹشٵؿٶل ،طٳ ٍٳ أځ ٍٳ: ؼٳ١ڂعٳل٥ٹ قځليځ ٵ ،ايڃشٹذٳلبٴ ٜٴٓٵضٳ  .(2)ايڃشٹذٳلبٳ ☾ هللڂا ؾځأځْٵضٳ

 ظذ مقتك ادْٚؾَغ: ◘صالة افْبل مقؿػ ظّ  بـ اخلىٚب مـ 

ٔڇأخشز ايبخلسٟ   ٔڇ عٳ ٔٵ عٳبٻلغڈ ابٵ ُٳشٳ عٳ ٍٳ ٘ٴاأځْٻ ☽ عٴ ُٻل: قځل ٔٴا هللٹا عٳبٵذٴ َٳلتٳ يځ ٍّ بٵ  أڂبٳ
ٔٴ ٍٳ ابٵ ٞٳ طٳًڂٛ ٘ٴ دٴعٹ ٍٴ يځ ٞٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ِّ ـٳ ٘ٹعٳ يٹٝٴ ٝٵ ُٻل ،ًځ ًځ ّٳ ؾځ ٍٴ قځل ٘ٹ ٚٳثٳبٵ ٴ ◘ هللٹا سٳطٴٛ  إڇيځٝٵ

ًڃ ٴ ٍٳ ٜٳل :ؾځكڂ ِّٞ هللٹا سٳطٴٛ ـٳ ٔڇ عٳًځ٢ أځتٴ ٍّ ابٵ ٍٳ ٚٳقځذٵ أڂبٳ ّٳ قځل ٛٵ ٘ٹ أڂعٳذٿدٴ ٚٳنځزٳا نځزٳا ٚٳنځزٳا نځزٳا ٜٳ ٝٵ ًځ  عٳ
٘ٴ ٛٵيځ ِٳ ،؟ قځ ٍٴ ؾځتٳبٳظٻ ٍٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ُٳشٴ ٜٳل عٳٓٿٞ أځخٿشٵ :ٚٳقځل ُٻل ،عٴ ًځ ٘ٹ أځنڃجٳشٵتٴ ؾځ ٝٵ ًځ ٍٳ ،عٳ  إِ ل ♂:قځل

ُت  ْ ُت  ُخرل َِؿُ  َفقْ  َؾْٚخَسْ ًِغَ  َظَذ  ِزْدُت  إِنْ  َأ ل  َأْظ ْب ٍَ ُ  افسَّ ٌْ ٚ َفِزْدُت  َففُ  ُي َٓ ْٔ َِ ٍٳ ▬َظ ـٳ٢َّ :قځل  ؾځ
٘ٹ ٝٵ ًځ ٍٴ عٳ ِٻ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ـٳشٳفٳ ثٴ ِٵ اْٵ ًځ ُٵهڂحٵ ؾځ ٕڇ  ٵْٳضٳيځ سٳتٻ٢ ٜٳظٹرلٶا إڇ٫َّ ٜٳ ٔٵ ايڃآٜٳتٳل  َٹ
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َٓ مبٳشٳا٤ٳ٠ ٍَ  َظَذ  ُتَهؾل  َو ؿْ  َأَح ُٓ ْْ ا َمَٚت  ِم ًَ َُقنَ  َوُهؿْ  َؿْقفِفِ  إَِػ  َأَب  .(1) هَؾِٚش
 مقاؾَٜ رشقل اهلل ف أي ظّ  يف ظَة مقاضع:

أن مـ صنَٓ أن :  ◘ ايٓيبإٔ ٜبؼش ايـشلب١ ببؼلس٠  ☻يكذ َٓع عُش أبٞ ٖشٜش٠ 

ٍٴ كلٍ، ؾ اجلْٜ ٚ ؿِبف دخؾٓ اهلل إٓ اهلل مسَُْٔٚ ِب َّ ُ  َيٚ♂:◘ هللٹا سٳطٴٛ ََِؽ  َمٚ ُظ  َمٚ َظَذ  ََحَ

 َٝ ِْ ًَ ٍٳ ▬؟َؾ ٍٳ ٜٳل :قځل َٿٞ أځْٵ ٳ بٹأځبٹٞ هللٹا سٳطٴٛ ًځٝٵوځ ٖٴشٳٜٵشٳ٠ځ أځبٳل أځبٳعٳجٵ ٳ ٚٳأڂ ٔٵ بٹٓٳعٵ ٞٳ َٳ ٗٳذٴ يځكٹ ٕٵ ٜٳؼٵ  أځ
٘ٳ ٫ځ ٗٳل َٴظٵتٳٝٵكٹٓٶل هللڂا إڇ٫َّ إڇيځ ٘ٴ بٹ ًڃبٴ ٙٴبٳ قځ ٍٳ ،بٹليڃذٳٓٻ١ٹ ؼٻشٳ ؿْ ♂:قځل ًَ ٍٳ ،َٕ ٌٵ ؾځ٬ځ :قځل ٞ  تٳؿڃعٳ  أځخٵؼٳا٢  ؾځاإڇْٿ
ٕٵ ٌٳ أځ ٗٳل ايٓٻلغٴ ٜٳتٻهٹ ٝٵ ًځ ِٵ عٳ ٗڇ ِّ ٕٳ ؾځخٳ ًڂٛ ُٳ ٍٳ .ٜٳعٵ ٍٴ قځل ؿْ ♂: ◘ هللٹا سٳطٴٛ ِٓ ِل  . (2) ▬َؾَخ

ًٚ شِؽ افنٔىٚن ؾجٚ ؽره: ☺إذا شِؽ ظّ    ؾج

ٔٵٚأخشز ايؼٝخلٕ ٩ ؿشٝشُٝٗل،  ٔڇ ذٹطٳعٵ عٳ ٍٳ ☺ٚٳقَّلقڈ أځبٹٞ بٵ ٕٳ: قځل ُٳشٴ اطٵتٳأڃرٳ  عٴ
ٔٴا ٍڇ عٳًځ٢ ايڃخٳڀَّلبٹ بٵ ٛٳ٠څ ٚٳعٹٓٵذٳٙٴ ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ٔٵ  ْٹظٵ ٘ٴ  قڂاشٳٜٵؽڈ  َٹا ُٵٓٳا ِّ ٘ٴ  ٜٴهځ  عٳليٹٝٳا١ڄ  ٚٳٜٳظٵاتٳهڃجٹشٵْٳ

ٔٻ ٗٴ ٛٳاتٴ ٘ٹ عٳًځ٢ أځؿٵ ٛٵتٹ ُٻل ،ؿٳ ًځ ٕٳ ؾځ ُٳشٴ اطٵتٳأڃرٳ ٔٴ عٴ ٔٳ ايڃخٳڀَّلبٹ بٵ ُٵ ٕٳؾځبٳلدٳ قڂ ٕٳ  ايڃشٹذٳلبٳ سٵ ٘ٴ  ؾځاأځرٹ  يځا
ٍٴ ٌٳ، ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ُٳشٴ ؾځذٳخٳ ٍٴ عٴ ٍٳ ٜٳلٵشٳوڂ ◘ اهللٹ ٚٳسٳطٴٛ ُٳشٴ ؾځكځل  ٜٳل طٹٓٻوځ اهلل أځكٵشٳوځ :عٴ
ٍٳ ٍٳ ،اهللٹ سٳطٴٛ ٞټ ؾځكځل ُٝ ♂:  ◘ ايٓٻبٹ ـْ  َظِجْب ءِ  ِم َٓ ُٗ ِت  َه َـّ  افالَّ ي ـُ َِ َِمَّ  ِظْْ ـَ  َؾ ًْ

ِّ  َصنْقَتَؽ  َشن

رْ  ََ َُ َجَٚب  نَ اْب ٍٳ ،▬احْلِ ُٳشٴ ؾځكځل ٕٵ أځسٳلټ ؾځأځْٵ ٳ: عٴ ٔٳ أځ ٗٳبٵ ٍٳ  ٜٳال  ٜٳ ِٻ  ،اهللٹ سٳطٴاٛ ٍٳ  ثٴا ُٳاشٴ  قځال  ٜٳال  :عٴ
ٚٻاتٹ ٔٻ عٳذٴ ٗڇ ٗٳبٵٓٳٓٹٞ أځْٵؿڂظٹ ٔٳ ٚٳ٫ځ أځتٳ ٗٳبٵ ٍٳ تٳ ٔٳ؟ ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ًڃ ِٵ :ؾځكڂ ٔٵ  ٚٳأځغڃًځاغڂ  أځؾځاغُّ  أځْٵ ٳ ْٳعٳ  َٹا
ٍڇ ٍٳ، ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ٍٴ ؾځكځل ـَ  َيٚ إًُِّيٚ:♂ ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ىَِّٚب  اْب ِز  َوافَِّذي اخْلَ ٍْ هِ  َٕ َِ َٔ َٔنَؽ  َمنٚ بِ

َِ  َف

َْٔىٚنُ  ٚ افنَّ ًُ ٚ َشٚفِ َّٓ  َؿطه  َؾجًّ ََِؽ  إِ ٚ َش َؽ  َؽْرَ  َؾجًّ  .(3) ▬َؾجل
 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(

* * *  

                                      
  .1366ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)
 .31 َظًِأخشد٘  )صحٔ ( (2)

 خلسٟ.ٚايًؿغ يًب 2396َٚظًِ ، 3294ايبخلسٟأخشد٘  )صحٔ ( (3)
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يظكڀلت اييت نلْ  ٩ أسبيت ٩ اهلل، ا٧تأٌَ ٩ ايتلسٜ: اٱط٢َ٬ ٙذ أْ٘ بعذ ا
استذت اِضٜش٠  ◘بعذ ٚؾل٠ ايشطٍٛ ؾتلسٜ: ا٧ظًُٞ اتبع  بكٝلّ أق٣ٛ ٚأػذ، 

نُل  -ايعشب١ٝ بهلًَٗل إ٫ ا٧ذ١ٜٓ َٚه١ ٚايڀل٥ـ ٚقش١ٜ ٖذش بليبششٜٔ، ٚمل تهٔ ايشد٠ 
ايضنل٠ ؾكط، بٌ استذ نجرل عٔ اٱط٬ّ بليه١ًٝ، َِٚٓٗ َٔ ؾٝ  ٠ٓع -ٜعتكذ ايبعن 

ا٧ظًُٞ ٩ دِٜٓٗ، َِٚٓٗ َٔ قتٌ ا٧ظًُٞ، بٌ إٕ َِٓٗ َٔ ادع٢ ايٓب٠ٛ، ٚيٝظٛا 
ِٸ ايهؿش دضٜش٠ ايعشب، ٜٚأغ بعن ايـشلب١!! ؾهلٕ ا٧ٛقـ أػذ ٨ل  بليكًًٝٞ، ٚع

ٍٛ اهلل ٫ ىلق١ يٓل ًشب ٗٔ ؾٝ٘ اٯٕ أيـ َش٠، ست٢ قلٍ بعلِٗ ٜل خًٝؿ١ سط
ايعشب ٤ٝعلڄ، ايضّ بٝتو ٚأغًل عًٝو بلبو ٚاعبذ سبو ست٢ ٜأتٝو ايٝكٞ، ٖٚهزا 
ٔٸ ع٢ً ا٧ظًُٞ بأبٞ بهش ايـذٜل  ظٓٛا أْ٘ ٫ أٌَ ٩ ايكٝلّ، يهٔ اهلل عض ٚدٌ َ

، ايزٟ قلّ نل٭طذ اشلـٛس، ٜشدد قٛي١ يٛ قلشلل ا٧ظًُٕٛ يظلدٚا ايذْٝل ٤ٝعلڄ.. ☺
: "أٜٓكف ايذٜٔ ٚأْل سٞ؟" ن١ًُ عع١ُٝ دذاڄ.. "أٜٓكف ايذٜٔ ٚأْل سٞ؟.. أقلتًِٗ قلٍ

ٚقلّ َع٘  ☺ٚقلّ ايـذٜل  ..-تكڀع سقبيت أٟ: –ٚسذٟ ست٢ تٓؿشد طليؿيت
ا٧ظًُٕٛ، ؾُل ٖٛ إ٫ علّ َٔ اِٗلد ٚايكتلٍ ٚايٓضاٍ، ست٢ أػشق  ا٭سو َٔ 

قشاساڄ  ☺، بٌ ٚأخز ايـذٜل دذٜذ بٓٛس سبٗل، ٚأطًُ  اِضٜش٠ ايعشب١ٝ بهلًَٗل
أسظب أْ٘ أعذب قشاس ٩ ايتلسٜ:!! ٖٚٛ إخشاز دٝؼٞ َٔ دضٜش٠ ايعشب: دٝؽ 

!! عذبل يو أٜٗل اِبٌ!!.. دٚي١ ...يؿتض ب٬د ؾلسغ، ٚدٝؽ يؿتض ب٬د ايشّٚ
ؿػرل٠ خلسد١ َٔ سشب أ١ًٖٝ َذَش٠ تٛاد٘ دٚيتٞ تكتظُلٕ ايعلمل ؾلسغ ٚايشّٚ!! 

ٚنَ م.يهٓ٘ َٛعٛد ـَ ِمِْغَ  َو ْٗ َْٕكُ ادُْ  َْْٚٔ َِ ًٚ َظ َّ َٚن َح ـَ ٜٚؿتض اهلل عًٝ٘  ص ،47طايشّٚ: هَو
  (51)ايذٚيتٞ، ٚتهٕٛ اْتـلسات ب٬ ٖضا٥ِ، ١ٚهٞ ب٬ كعـ، ٚأَٔ ب٬ خٛف!!

 ( <3> ☺  ثاىٕ اخللفاء الساشدًٓ )عنس بً اخلطاب
ًَُٗل ٔذثل ؾكذ نلٕ  ☺ٓلقب يعُش َلصيٓل ٩ اطتعشاو بعن ا٧، إخٛتٞ ٩ اهلل
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َٓع اهلل ب٘ ايهجرل َٔ ايؿٝ عٔ ا٭١َ، ؾٛاهلل إٕ اّذٜح عٔ ايؿلسٚم ٫ ٜؼابع َٓا٘،   
 ؾظرلت٘ تعڀش اجملليع، ْظأٍ اهلل تعلٟ ي٘ ايؿشدٚغ ا٭ع٢ً َٔ ا١ِٓ آَٞ آَٞ آَٞ.

 مقاؾَٜ رشقل اهلل ف أي ظّ  يف ظَة مقاضع:

ٔٵأخشز َظًِ ٩ ؿشٝش٘ ،  ٞ  عٳ ٚٵ ☺ ٖٴشٳٜٵاشٳ٠ځ  أځبٹا ٔٵ  أځ ٞ  عٳا  ػٳاوَّ  ☺ طٳاعٹٝذٺ  أځبٹا
ُٳؽٴ ٍٳ ا٭ځعٵ ُٻل: قځل ٕٳ يځ ٚٳ٠ڂ نځل ٍٳ  ٜٳال  :قځاليڂٛا  ،َٳذٳلعٳا١څ  ايٓٻالغٳ  أځؿٳلبٳ تٳبٴٛىځ غځضٵ ٛٵ  هللٹا سٳطٴاٛ  يځا
ٛٳاكٹشٳٓٳل ؾځٓٳشٳشٵْٳل يځٓٳل أځرٹْٵ ٳ ًڃٓٳال  - عًٝٗل ٜظتكٞ اييتبعرلْل  أٟ : -   ْٳ ٖٳٓٻال  ؾځأځنځ   أٟ :  - ٚٳادٻ
ٍٳ ؟-ػشَٛٗل َٔ دٖٓل اُزْل ٍٴ ؾځكځل ُِقا♂: ◘ هللٹا سٳطٴٛ ًَ ٍٳ، ▬اْؾ ُٳشٴ ؾځذٳل٤ٳ :قځل ٍٳ عٴ  ٜٳال  :ؾځكځل
ٍٳ ٕٵ هللٹا سٳطٴٛ ًڃ ٳ إڇ ٌٻ ؾځعٳ ٗٵشٴ قځ ٔٵ - ظٗشٙ ع٢ً ٜشنبايبعرلايزٟ  أٟ : -  ايعَّ ِٵ ٚٳيځهٹ ٗٴ  ادٵعٴ
ٌڇ ِٵ بٹؿځلٵ ٖٹ ٚٳادٹ ِٻ أځصٵ ِٵ اهلل ادٵعٴ ثٴ ٗٴ ٗٳل يځ ٝٵ ًځ ٌٻ  ١ٹبٹليڃبٳشٳنځا  عٳ ٕٵ اهلل يځعٳا ٌٳ  أځ ٞ  ٜٳذٵعٳا ٍٳ  ؟رٳيٹاوځ  ؾٹا  ؾځكځال
ٍٴ ؿْ ♂: ◘ هللٹا سٳطٴٛ ًَ ٍٳ، ▬َٕ ٘ٴ -دًذ  َٔ َتخز بظلط  أٟ : - بٹٓٹڀځعڈ ؾځذٳعٳل :قځل ِٻ  ؾځبٳظٳڀځ  ثٴا
ٌڇ دٳعٳل ِٵ بٹؿځلٵ ٖٹ ٚٳادٹ ٍٳ ،أځصٵ ٌٳ :قځل ٌٴ ؾځذٳعٳ ـٿ ٜٳذٹ٤ٞٴ ايشٻدٴ ٍٳ رٴسٳ٠ٺ بٹهځ ـٿ  ايڃاآخٳشٴ  ٚٳٜٳذٹا٤ٞٴ :قځل  بٹهځا
ُٵشڈ ٍٳ تٳ ُٳعٳ سٳتٻ٢ بٹهځظٵشٳ٠ٺ ايڃآخٳشٴ ٚٳٜٳذٹ٤ٞٴ ،قځل ٔٵ ايٓٿڀځعڇ عٳًځ٢ ادٵتٳ ٞٵ٤ٷ  رٳيٹوځ َٹ ٍٳ  ،ٜٳظٹارلٷ  ػٳا  :قځال
ٍٴ  ؾځذٳعٳل ٘ٹ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ ًځٝٵا ِٻ  ،بٹليڃبٳشٳنځا١ٹ  عٳ ٍٳ  ثٴا ؿْ  يِف  ُخنُذوا♂:قځال ُُ َٔنُِ ََٖخنُذوا :َؿنَٚل  َأْوِظ  يِف  َؾ

ؿْ  ِٓ َُِٔ ًځ٦ٴاٛٙٴ  إڇ٫َّ ٚڇعٳال٤ٶ  ايڃعٳظٵاهځشڇ  ؾٹٞ ٛاتٳشٳنڂ َٳل سٳتٻ٢، ▬َأْوِظ ٍٳ  ،َٳ  ػٳابٹعٴٛا  سٳتٻا٢  ؾځاأځنځًڂٛا  :قځال
ٍٳ ،ؾځلٵًځ١څ ٚٳؾځلٳًځ ٵ ٍٴ ؾځكځل َُ ♂: ◘ هللٹا سٳطٴٛ َٓ َّٓ  إَِففَ  َٓ  َأنْ  َأْص نك َٓ  هللِا َرُشنقُل  َوَأ ل  هللُا إِ ََ ِْ  َي

ٌَ  ِِبَِم  اهلل َٛ  َصٚك   َؽْرَ  َظْب ُْٔحَج ـْ  َؾ َّْ  َظ  .(1) ▬ِٜ اجْلَ
نالٕ ًَاُٗل أٟ ٙاشٟ عًا٢ يظالْ٘       ☺ٖٚزٙ َٓكب١ يعُاش تاذٍ عًا٢ إٔ عُاش     

ٔٵأخشز ايؼٝخلٕ بزيو،  ◘ايـٛاب ٚيزيو ػٗذ ي٘ سطٍٛ اهلل  :  ☺ ٖٴشٳٜٵشٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ
ٔٵ ٞٿ عٳ ٍٳ ◘ ايٓٻبٹ فُ ♂:قځل َّٕ َْ  إِ ٚنَ  َؿ َٙ  ؾَِٔم  ـَ ؿْ  َم ُُ َِ ـْ  َؿْب َُمؿِ  ِم ْٕ ُثقنَ  ا ََّ عًا٢  ٙاشٟ   أٟ : - ُُمَن

فُ  -أيظٓتِٗ ايـٛاب  َّٕ ٚنَ  إِنْ  َوإِ ُِل يِف  ـَ ؿْ  َهِذهِ  ُأمَّ ُٓ فُ  ِمْْ َّٕ َّ ُ  َؾِ٘ ـُ  ُظ ىَِّٚب  ْب  .(2)▬ اخْلَ

                                      
 .27 َظًِأخشد٘  )صحٔ ( (1)

 .ٚايًؿغ يًبخلسٟ 2398 َظًِ ، 3469ٚايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (2)
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 بٚجلْٜ وافنٓٚدة: ☺يبؼ ظّ  بـ اخلىٚب  ◘رشقل اهلل 

ٗٳذٴ أخشز ايؼٝخلٕ ٩ ؿشٝشُٝٗل،  ُٳشٳ تٳؼٵ َٵشٳأځ٠څ يٹعٴ ٍٳ: نځلْٳ ٹ ا ُٳشٳ، قځل ٔڇ عٴ ٔڇ ابٵ عٳ
ٕٻ  ؿٳ٬ځ٠ځ ٞٳ أځ ُٹ ًځ ٚٳقځذٵ تٳعٵ ٞٳ  ِٳ تٳخٵشٴدٹ ٗٳل: يٹ ٌٳ يځ ُٳلعٳ١ٹ ؾٹٞ ا٧ځظٵذٹذٹ، ؾځكٹٝ ِځ ٚٳايعٹؼٳل٤ٹ ؾٹٞ ا ـټبٵضڇ  اي

٘ٹ  ًَّ ٍڇ اي ٍٴ سٳطٴٛ ٛٵ ٘ٴ قځ ُٵٓٳعٴ ٍٳ: ٜٳ ٗٳلْٹٞ؟ قځل ٓٵ ٕٵ ٜٳ ٘ٴ أځ ُٵٓٳعٴ َٳل ٜٳ ٚٳ ٚٳٜٳػٳلسٴ؟ قځليځ ٵ:  ُٳشٳ ٜٳهڃشٳٙٴ رٳيٹوځ  عٴ
قا إَِمٚءَ  ♂:◘ ًُ ََ اهللَِّ َٓ ََتَْْ ، ؾبليشغِ َٔ غرل٠ عُش إ٫ أْ٘ أب٢ إٔ ٛليـ (1)▬ اهللَِّ َمَسِٚج

ٔٵ، ٚ ◘أَش ايٓيب  ٔٵ :☺ ٖٴشٳٜٵشٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٍڇ عٳ ٘ٴ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٍٳ أځْٻ َْْٔ ♂:قځل َٕٚ ٚننَب  إِذْ  َٕٚئِؿٌ  َأ

ُُِْل ِٜ  يِف  َرَأْي َّْ ُٖ  اْمَ َأةٌ  َؾَِ٘ذا ،اجْلَ ُٝ  ،َؿْكٍ  ِٛ ننَجِٕٚ  إَِػ  َتَقضَّ ِْ َُ ـْ  :َؾ ُٚفقا ؟َهَذا دَِ ََ َّ َ : َؾ ًُ
ـِ  فِ  ْب

ىَِّٚب  ْ ُت  ،اخْلَ ـَ ةَ  َؾَذ َّ َ  َؽْرَ ُٝ  ُظ ْٔ بًِ ا َؾَقفَّ َْ ٍٳ ،▬ُم ٔٴ شٴااٳعٴُ ؾځبٳهځ٢ :ٖٴشٳٜٵشٳ٠ځ أځبٴٛ قځل ُٹٝعٶل ٚٳْٳشٵ  دٳ
ُٳذٵًٹعڇ رٳيٹوځ ؾٹٞ ٍڇ َٳعٳ ايڃ ِٻ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٍٳ ثٴ ُٳشٴ قځل ٍٳ لٜٳ أځْٵ ٳ بٹأځبٹٞ :عٴ  أځعٳًځٝٵوځ هللٹا سٳطٴٛ
ٔٵٚأخشز ايبخلسٟ ٩ ؿشٝش٘، ،  (2)؟ أځغځلسٴ ٍٳ ☺ َٴٛطٳ٢ أځبٹٞ عٳ ٞٿ َٳعٳ نڂٓٵ ٴ: قځل  ايٓٻبٹ
ٔٵ سٳل٥ٹطٺ ؾٹٞ ◘ ٕڇ َٹ ُٳذٹٜٓٳ١ٹ سٹٝڀځل ٌٷ ؾځذٳل٤ٳ ايڃ ٍٳ ؟ؾځلطٵتٳؿڃتٳضٳ سٳدٴ ٞټ ؾځكځل َُْ  ♂: ◘ ايٓٻبٹ  فَفُ  اْؾ

هُ  ْ ِٜ  َوَبؼل َّْ ٘ٴ شٵ ٴؾځؿځتٳ ،▬بِٚجْلَ ٘ٴ بٳهڃشڈ أځبٴٛ ؾځإڇرٳا يځ ُٳل ؾځبٳؼٻشٵتٴ ٍٳ بٹ ٞټ قځل ُٹذٳ، ◘ ايٓٻبٹ ِٻ اهلل ؾځشٳ  دٳل٤ٳ ثٴ
ٌٷ ٍٳ ؾځلطٵتٳؿڃتٳضٳ سٳدٴ ٞټ ؾځكځل ٘ٴ اؾڃتٳضٵ ◘ ايٓٻبٹ ٙٴ يځ ٘ٴ ؾځؿځتٳشٵ ٴ ،بٹليڃذٳٓٻ١ٹ ٚٳبٳؼٿشٵ ٛٳ ؾځإڇرٳا ،يځ ُٳشٴ ٖٴ  عٴ

٘ٴ ُٳل ؾځأځخٵبٳشٵتٴ ٍٳ بٹ ٞټ قځل ُٹذٳؾځ ◘ ايٓٻبٹ ِٻ ،اهلل شٳ ٌٷ اطٵتٳؿڃتٳضٳ ثٴ ٍٳ سٳدٴ ٘ٴ اؾڃتٳضٵ :يٹٞ ؾځكځل ٙٴ يځ  ٚٳبٳؼٿشٵ
ٛٳ٣ عٳًځ٢ بٹليڃذٳٓٻ١ٹ ًڃ ٘ٴ بٳ ـٹٝبٴ ٕٴ ؾځإڇرٳا ،تٴ ُٳل ٘ٴ عٴجٵ ُٳل ؾځأځخٵبٳشٵتٴ ٍٳ بٹ ٍٴ قځل ُٹذٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ِٻ ،اهلل ؾځشٳ  ثٴ
ٍٳ ٕٴ اهلل :قځل ُٴظٵتٳعٳل  .(3)ايڃ

ٔٵٚأخشز ايبخلسٟ ٩ ؿشٝش٘ ،  ٔڇ أځْٳعڇ عٳ ٍٳ ☺ َٳليٹوٺ بٵ ٞټ ؿٳعٹذٳ: قځل  إڇيځ٢ ◘ ايٓٻبٹ
٘ٴ أڂسٴذٺ َٳعٳ ُٳشٴ بٳهڃشڈ أځبٴٛ ٚٳ ٕٴ ٚٳعٴ ُٳل ـٳ ٚٳعٴجٵ ِٵ  ؾځشٳدٳ ٗڇا ٘ٴ  بٹ ٘ٹ  ؾځلٳاشٳبٳ ًٹا ٍٳ  بٹشڇدٵ ْٝ ♂:قځال َُ  اْثُبن  َؾنَم  ُأُحن

 ْٔ َِ َّٓ  َؽ نَظ بِل   إِ يٌؼ  َأوْ  َٕ َل انِ  َأوْ  ِص ََ ٔ ِٓ  .(4) ▬َص
                                      

 .يًبخلسٟ ٚايًؿغ  442 َظًِٚ 900 ايبخلسٟ )صحٔ ( (1)

 .ٚايًؿغ ٧ظًِ 2395 َظًِٚ 3242 ايبخلسٟ )صحٔ ( (2)

 3693ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (3)

 .3686 ايبخلسٟ أخشد٘ )صحٔ ( (4)
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 :☺مـ خىٛ ظّ  بـ اخلىٚب 
ٔٵأخشز أ٥ذ ٩ َظٓذٙ ،  ٍٳ ؾٹشٳاغڈ أځبٹٞ عٳ ُٳشٴ خٳڀځبٳ: قځل ٔٴ عٴ ٍٳ  ☺ ايڃخٳڀَّلبٹ بٵ  :ؾځكځال

ٗٳل ٜٳل ُٳل إڇْٻل أځ٫ځ ايٓٻلغٴ أځٜټ ِٵ نڂٓٻل إڇْٻ ٔٳ إڇرٵ ْٳعٵشڇؾڂهڂ ٗٵشٳٜٵٓ بٳٝٵ ٞټ لاظځ ٍٴ ٚٳإڇرٵ ،◘ ايٓٻبٹ ٛٳسٵا  ٜٳٓٵضڇ  ٚٳإڇرٵ ٞٴاايڃ
ٓٵبٹ٦ٴٓ ٔٵ اهللڂ لاٜٴ ِٵأځخٵبٳ َٹ ٕٻ أځ٫ځ ،لسڇنڂ ٞٻ  ٚٳإڇ ٞٴ  اْٵكځڀځاعٳ  ٚٳقځاذٵ  اْٵڀځًځالٳ  قځاذٵ  ◘ ايٓٻبٹا ٛٳسٵ ُٳال  ،ايڃا  ٚٳإڇْٻ

ِٵ ُٳل ْٳعٵشڇؾڂهڂ ٍٴ بٹ ِٵ ْٳكڂٛ ٔٵ: يځهڂ ٗٳشٳ َٳ ِٵ أځظڃ ٘ٹ ظځٓٳٓٻل خٳٝٵشٶا َٹٓٵهڂ ٘ٹ ٚٳأځسٵبٳبٵٓٳلٙٴ خٳٝٵشٶا بٹ ٝٵ ًځ ٔٵ  ،عٳ َٳا ٗٳاشٳ  ٚٳ  أځظڃ
ِٵ ٘ٹ ظځٓٳٓٻل ػٳشٽا يځٓٳل َٹٓٵهڂ ٘ٹ ٚٳأځبٵػٳلٵٓٳلٙٴ ػٳشٽا بٹ ٝٵ ًځ   .(1)عٳ

 :ب ظُٔف ☺ ظّ  بـ اخلىٚب ذـ  اهُمم

قاذَ  سؾكا١    قالٍ:  ☻عٔ ابٔ عُش دل٤ ٩ ) ايڀبكلت ايهدل٣ ( ٫بٔ طعذ ،  
ٖاٌ ياو إٔ َشطاِٗ ايًًٝا١ َأ       ؾكلٍ عُش يعبذ ايش٥ٔ:، َٔ ايتذلس ؾٓضيٛا ا٧ـ٢ً

ؾظُع عُش بهل٤ ؿيب ؾتٛد٘ ٗٛٙ  ،لؾبلتل ٚشطلِْٗ ٜٚـًٝلٕ َل نتب اهلل شلُ؟ ايظشم
ؾعلد إٟ أَ٘  ،ثِ علد إٟ َهلْ٘ ؾظُع بهل٤ٙ ،سظين إٟ ؿبٝوأاتكٞ اهلل ٚ َ٘:٭ؾكلٍ 

ؾًُل نلٕ َٔ آخش ايًٌٝ زلع بهل٤ٙ ؾاأت٢ أَا٘    ،ثِ علد إٟ َهلْ٘ ،ؾكلٍ شلل َجٌ ريو
ٜال عباذ    لي :ق؟ ساى أّ ط٤ٛ َل يٞ أس٣ ابٓو ٫ ٜكش َٓز اي١ًًٝ٭ْٞ إٚٚو  ؾكلٍ شلل:
ٕ عُاش ٫  ٭ :قليا   ٚمل؟ سٜػ٘ عٔ ايؿڀلّ ؾٝأب٢ قالٍ: أْٞ إ ،بشَتين َٓز اي١ًًٝأاهلل قذ 

٘ ذٿعٳٚٚاو ٫ تٴ  قالٍ:  ،نزا ٚنزا ػٗشا قلي : ،ٚنِ ي٘: قلٍ ،ٜؿشو إ٫ يًؿڀِ  ،ًٝا
يعُاش   ٜل ب٪طلڄ :ِ قلٍؾًُل طَّ ،ؾـ٢ً ايؿذش َٚل ٜظتبٞ ايٓلغ قشا٤ت٘ َٔ غًب١ ايبهل٤

ًٛا ؿبٝلْهِ ع٢ً ايؿڀالّ  ذٿعٳٕ ٫ تٴأؾٓلد٣  ثِ أَش َٓلدٜلڄ ،َٔ أ٫ٚد ا٧ظًُٞنِ قتٌ 
ٚنتب بزيو إٟ اٯؾلم إٔ ٜؿاشو يهاٌ َٛياٛد ٩     ،َٛيٛد ٩ اٱط٬ّْل ْؿشو يهٌ إؾ

 .☺تك٣ٛ عُش بٔ اْڀلب  ٜذٍ ع٢ًَؼٗذ سا٥ع ، ٜلي٘ َٔ (29) اٱط٬ّ
 أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ()شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ 

* * * 
                                      

 ٚقلٍ ايؼٝ: أ٥ذ ػلنش إطٓلدٙ سظٔ. 286أ٥ذ ٩ َظٓذٙأخشد٘  حسـ() (1)



للماوس على العنوان المطلوب  األيسر  ، وللوصول ألي عنوان اضغط على الزر Ctrl+ Endللوصول للفهرس اضغط على 
 تنقل بين الصفحات. أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downفي الفهرس، وبواسطة 

 

 

36 

٩ ب٬د ا٭ْذيع؟ أسأٜتِ نٝـ  ًَٛى ايڀٛا٥ـأسبيت ٩ اهلل،أزلعتِ عٔ   
قظُ  ب٬د ا٭ْذيع ٩ عٗذِٖ إٟ أنجش َٔ عؼشٜٔ د١ًٜٚ ؿػرل٠ َتٓلسش٠؟!، أسأٜتِ 

ايظؿ٘ ٚاجملٕٛ ٚا٬ْع١ ٚا٬ٗ٫ٍ؟ ثِ أسأٜتِ  ايعُلي١ ٚاْٝل١ْ ٚاْضٟ ٚايعلس؟! أسأٜتِ
َل ػلب٘ ريو ٩ ب٬د ا٧ػشب ٚاِضا٥ش ٚايظٓػلٍ َٚٛسٜتلْٝل ٩ قبل٥ٌ ايدلبش آْزاى؟ 
أسأٜتِ ايضْل نٝـ ؾؼل؟! ٚاُْٛس نٝـ اْتؼشت؟ أسأٜتِ ايظًب ٚايٓٗب نٝـ ىػ٢ 

ت ؾُٝل ٜؼب٘ ع٢ً ا٭سو؟ ثِ َلرا سذخ؟ يكذ تػرل ايٛكع ١لَلڄ ٩ طٓٛات َعذٚدا
ا٧عذض٠!! نٝـ؟! يكذ دل٤ سدٌ!! سدٌ ٚاسذ!! ٖٛ ايؼٝ: عبذ اهلل بٔ ٜع س٥٘ 
اهلل، دل٤ ٜذعٛ إٟ اهلل ع٢ً بـرل٠، دل٤ ٜشبٞ ٜٚعًِ ٚٙلٖذ ٚ ٜـلبش، ؾإرا ايشدٌ 
سدًٞ، ٚايشد٬ٕ أسبع١، ٚا٭سبع١ أيـ ٚأيؿٞ ٚعؼش٠ آ٫ف، ٚإرا ايب٬د تؿتض، 

ي١ ا٧شابڀٞ تكّٛ، ٚإرا بشدلٍ ٚنأِْٗ ٥٬َه١ ٜٛطـ بٔ ٚاٱط٬ّ ٜٓتؼش، ٚإرا بذٚ
تلػؿٞ ٚأبٛ بهش بٔ عُش س٥ُٗل اهلل ٜعًُلٕ ٜٚشبٝلٕ ٚٙلٖذإ ٜٚـلبشإ، ؾإرا 
بليذٚي١ تتظع، ٚاْرل ٜعِ، ٜٚذخٌ ٩ اٱط٬ّ ثًح أؾشٜكٝل!!.. ٜٚـبض اِٝؽ َل١٥ 

بلِٝٛؾ تعدل إٟ أيـ ؾلسغ ٩ ايؼُلٍ، ٦ٚظُل١٥ أيـ دٓذٟ ٩ آِٛب، ٚإرا 
ا٭ْذيع، ؾتعٝذ ايبظ١ُ إٟ ػؿلٙ ا٧ظًُٞ، ٚتؼؿٞ ؿذٚس قّٛ َ٪َٓٞ، ٚتزٖب 
غٝغ قًٛبِٗ، ٚتزٍ ايؼشى ٚأًٖ٘، ٚتعض اٱط٬ّ ٚسضب٘، ٜٚٓـشٖل اهلل ٩ "َٛقع١ 
ايض٫ق١" بج٬ثٞ أيؿلڄ َٔ ا٭بڀلٍ ًٜٗهٕٛ طتٞ أيؿلڄ َٔ ايكٛط ا٭طبلٕ!.. أسأٜتِ نٝـ 

  ط٬ّ؟ أسأٜتِ نٝـ ٜهٕٛ سدلٍ اٱط٬ّ؟ تهٕٛ ىلق١ اٱ
 ٧ٚلرا ْكًب ٩ ايتلسٜ: ؾكط؟ أيٝع ٩ ٚاقعٓل َل ٜؼٗذ يٛعذ سبٓل بليتشكٝل؟!

ْعِ ٚاهلل سأٜٓل ٚزلعٓل، ٚٗٔ ع٢ً ريو َٔ ايؼلٖذٜٔ، ٚاعكذٚا َعٞ َكلس١ْ 
 بٞ ٚاقعٓل اٯٕ ٚٚاقعٓل َٓز أسبعٞ ط١ٓ، ٖٚٞ يٝظ  ٩ عُش ا٭َِ بؼ٤ٞ..

 إٟ ايـ٠٬ ٩ ا٧ظلدذ.. أسأٜتِ صٚاس ا٧ظلدذ ٚعُلسٖل؟ َٔ ِٖ؟  * اْعشٚا
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ٚنٝـ أعذادِٖ؟ نٓل ٩ ايكذِٜ ٫ ْؼلٖذ إ٫ أسبلب ا٧علػلت، ٚقًٌٝ َل ِٖ، 
أَل اٯٕ ؾل٧ظلدذ أنجش َٔ إٔ َـ٢، ٚعُلسٖل نزيو، ٚنًِٗ َٔ ايؼبلب 

 ٚا٭ىؿلٍ، أ٫ ٜٓب٧ ريو ٠ظتكبٌ شلزا ايذٜٔ؟
ر ٚايعُش٠.. ٬َٜٞ َٔ ا٧ظًُٞ ٩ نٌ علّ، َٔ نٌ سذب * اْعشٚا إٟ اّ

ٚؿٛب.. أعًُتِ أْ٘ أؿبض َٔ ا٧ظتشٌٝ إٔ ٍذ ايهعب١ خلي١ٝ َٔ ايضٚاس ٚايڀٛاف؟ 
 أسأٜتِ اػتٝلم ايشدلٍ ٚايٓظل٤ ٚايؼٝٛخ ٚايؼبلب إٟ اّر ٚايعُش٠؟

ع٢ً  -١ اْعشٚا إٟ اّذلب ٚاْتؼلسٙ ٩ ايظتٝٓلت.. مل ٜهٔ ٩ اِلَع١ ا٧ـشٜ *
إ٫ ؾتل٠ ٔذب١ ٚاسذ٠ ؾكط ع٢ً َظت٣ٛ اِلَع١، ثِ داست ا٭ٜلّ، ؾإرا  -طبٌٝ ا٧جلٍ 

دخًتِ اِلَع١ اٯٕ، ْٚعشمت إٟ ايٓــ ا٤ًُٛ٧ َٔ ايهٛب بشٚ  ايتؿل٩ٍ، ٚدذمت 
آ٫ؾلڄ َٔ ايؿتٝلت َظًُلت َ٪َٓلت قلْتلت تل٥بلت، أَل إرا ْعشمت إٟ ْــ ايهٛب 

 هِ َل ٗٔ بـذد دؾع٘..ايؿلسؽ ؾظٝذخٌ ٩ سٚع
 سأٜٓل بٓٛنلڄ سب١ٜٛ تؿتض ؾشٚعلڄ يًُعل٬َت اٱط١َٝ٬!!..* 
ٚطٛف ْش٣ سأٜٓل ٬ٔت يتـؿٝـ ايؼعش يًٓظل٤ تؿتض أقظلَلڄ يًُشذبلت!!.. *
 . (51)سأٜٓل نٌ ريو ٚغرلٙ، ٚطٛف ٌَُ ا٭ٜلّ ا٧ضٜذا٧ضٜذ ، 

 ( <4> ☺ثاىٕ اخللفاء الساشدًٓ )عنس بً اخلطاب 
 ؾٗٝل بٓل. ☺َل صيٓل ٌْٓٗ َٔ ايظرل٠ ايعڀش٠ يًؿلسٚم ، ٩ اهلل إخٛتٞ

 ورع ظّ  بـ اخلىٚب 

أخشز ابٔ طعذ ٩ ايڀبكلت ايهدل٣ بظٓذ سظٔ إٔ ابٔ عُش قلٍ ٭بٝ٘ عُاش بأ   
َٳ١ځ ؾٹٞ أځسٵبٳعٳا١ٹ آيځالفٺ   اْڀلب سكٞ اهلل عُٓٗل :  ٚٳؾځشٳكٵ ٳ يٹأڂطٳل ؾځشٳكٵ ٳ يٹٞ ثٳًځلثٳ١ځ آيځلفٺ، 

٘ٹ  ٚٳقځذٵ ػٳ ًَّا ٍڇ اي ٕٳ أځسٳبٻ إڇيځ٢ سٳطٴٛ ٘ٴ نځل ٘ٴ يٹأځْٻ ُٳشٴ: صڇدٵتٴ ٍٳ عٴ َٳ١ڂ، ؾځكځل ٗٳذٵ أڂطٳل ِٵ ٜٳؼٵ َٳل يځ  ◘ٗڇذٵتٴ 
ٔٵ أځبٹٝوځ َٹ ّٴ  ًځل ٘ٹ ايظٻ ٝٵ ًځ ٘ٹ عٳ ًَّ ٍڇ اي ٕٳ أځبٴٛٙٴ أځسٳبټ إڇيځ٢ سٳطٴٛ ٚٳنځل  (.29) َٹٓٵوځ، 

 :☺مـ ـ امٚت ظّ  بـ اخلىٚب 
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إٔ  ☻عٔ ابٔ عُاش  ،  نجرل بٔيًشلؾغ  (ذا١ٜ ٚايٓٗل١ٜايب)دل٤ ٩  افُ امٜ إوػ:
عُش ٚد٘ دٝؼل ٚسأغ عًِٝٗ سد٬ ٜكلٍ ي٘: طلس١ٜ. قلٍ: ؾبُٝٓل عُش ٛڀب ؾذعاٌ  

ٜل طلس١ٜ اِبٌ ثِ قذّ سطٍٛ اِٝؽ ؾظاأي٘   ٜل طلس١ٜ اِبٌ، ٜٓلدٟ: ٜل طلس١ٜ اِبٌ،
ٖٴضَٓل ؾبُٝٓل ٗٔ نزيو إر زلعٓل  َٓلدٜل: ٜل طلس١ٜ اِبٌ، عُش؟ ؾكلٍ: ٜل أَرل ا٧٪َٓٞ 

ؾأطٓذْل ظٗٛسْل بلِبٌ ؾٗضَِٗ اهلل. قلٍ: ؾكٌٝ يعُش: إْاو   ٜل طلس١ٜ اِبٌ ٜل طلس١ٜ،
 (.8) ٖٚزا إطٓلد دٝذ سظٔ قلٍ ا٭يبلْٞ:، نٓ  تـٝض بزيو

عأ قاٝع بأ    ،  ناجرل  بًٔشلؾغ ي (ايبذا١ٜ ٚايٓٗل١ٜ)دل٤ أٜلل ٩ افُ امٜ افثٕٜٚٔ: 
َـش أت٢ أًٖٗل إيٝ٘ سٞ دخٌ  ☺علق ايل ؾتض عُشٚ بٔ ٧ اّذلز عُٔ سذث٘ قلٍ:

٫ ٙاشٟ   ١ڄٓٻًٝٓل ٖزا طٴا ٓٹٜل أٜٗل ا٭َرل إٕ يٹ: ؾكليٛا ػٗش ب٪١ْ َٔ أػٗش ايعذِ ايكبڀ١ٝ،
إرا نلٕ يجٓيت عؼش٠ يًٝا١ خًا  َأ ٖازا ايؼاٗش       قليٛا: َٚل راى؟ ؾكلٍ شلِ: إ٫ بٗل،

ّ    ل،سكٝٓل أبٜٛٗأعُذْل إٟ دلس١ٜ بهش بٞ أبٜٛٗل ؾ ٚايجٝالب   ًٞا ٚدعًٓال عًٝٗال َأ ا
ٚ    ثِ أيكٝٓلٖل ٩ ٖازا ايٓٝاٌ،   أؾلٌ َل ٜهٕٛ، ٕ ٖازا ٫ ٜهإٛ ٩   إ :ؾكالٍ شلاِ عُاش

 ؾأقلَٛا ب٪١ْ ٚايٌٓٝ ٫ ٙشٟ ٫ ق٬ًٝ ٫ٚ ناجرلا،  اٱط٬ّ ٚإٔ اٱط٬ّ ٜٗذّ َل قبً٘،
تاب  ؾه ٖٚٛ ٫ ٙاشٟ ستا٢ ُٖاٛا بال٤٬ِ،     ٩ٚ سٚا١ٜ ؾأقلَٛا ب٪١ْ ٚأبٝب َٚظش٣،

إْاو قاذ أؿاب  بليازٟ ؾعًا        :ؾهتب إيٝ٘ عُش عُشٚ إٟ عُش بٔ اْڀلب بزيو،
ؾًُال قاذّ نتلبا٘ أخاز      ٚإْٞ قذ بعج  إيٝو بڀلق١ داخٌ نتلبٞ ٖزا ؾأيكٗال ٩ ايٓٝاٌ،  

 اهلل عُش أَرل ا٧٪َٓٞ إٟ ٌْٝ َـش أَل بعاذ،  َٔ عبذ" عُشٚ ايبڀلق١ ؾؿتشٗل ؾإرا ؾٝٗل:
ٚإٕ نلٕ اهلل ايٛاسذ ايكٗلس ٖٛ ايزٟ ٙشٜو ؾٓظأٍ  شڇذٵؾإٕ نٓ  ٍشٟ َٔ قبًو ؾ٬ تٳ

٢ عُشٚ ايبڀلق١ ٩ ايٌٓٝ ؾأؿبض ّٜٛ ايظب  ٚقذ أدش٣ اهلل ايٌٓٝ يكځؾأځ ،"اهلل إٔ ٙشٜو
 .(8) ٩ ي١ًٝ ٚاسذ٠ ٚقڀع اهلل تًو ايظ١ٓ عٔ أٌٖ َـش إٟ ايّٝٛ طت١ عؼش رساعل

ر يف خالؾُف: ☺ظّ  بـ اخلىٚب  ََ ََ ِلؿ إمٜ اف ًَ  ُي

ٔٵأخشز ايؼٝخلٕ ٩ ؿشٝشُٝٗل ،  ٔڇا عٳ ٕٻ :☻ عٳبٻلغڈ بٵ ُٳشٳ أځ ٔٳ عٴ  ☺ ايڃخٳڀَّلبٹ بٵ
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ّڇاايؼٻ إڇيځ٢ خٳشٳزٳ ٕٳ إڇرٳا سٳتٻ٢ أڃ ٘ٴ، - ايؼلّ ىشف ٩ قش١ٜ:أٟ – بٹظٳشٵؽٳ نځل َٳشٳا٤ٴ يځكٹٝٳ  ا٭ځدٵٓٳلدٹ أڂ
 عٴبٳٝٵذٳ٠ځ ٛأځبٴ-ٚقٓظشٜٔ ٥ٚف ٚدَؼل ٚا٭سدٕ ؾًظڀٞ ٖٚٞ اُْع ايؼلّ َذٕ :أ٣ –
ٔٴ ٘ٴ ايڃذٳشٻا ڇ بٵ ٕٻ ؾځأځخٵبٳشٴٚٙٴ ،ٚٳأځؿٵشٳلبٴ ٛٳبٳل٤ٳ أځ ّڇ  بٹأځسٵوڇ ٚٳقځعٳ قځذٵ -ايڀلعٕٛ  أٟ : -  ايڃ  ،ايؼٻاأڃ
ٍٳ ٔٴ قځل ٍٳ :عٳبٻلغڈ ابٵ ُٳشٴ قځل ٔٳ يٹٞ ادٵعٴ :عٴ ٗٳلدٹشڇٜ ُٴ ٞٳ ايڃ ٚٻيٹ ِٵ ا٭ځ ٖٴ ِٵ ؾځذٳعٳل ٖٴ ِٵ  ؾځلطٵتٳؼٳلسٳ ٖٴ  ٚٳأځخٵبٳاشٳ
ٕٻ ٛٳ أځ ّڇ ٚٳقځعٳ قځذٵ بٳل٤ٳايڃ ٍٳ  ،ؾځلخٵتٳًځؿڂٛا ؟بٹليؼٻأڃ ِٵ  ؾځكځال ٗٴ َٵشڈ  خٳشٳدٵا ٳ  قځاذٵ  :بٳعٵلٴا ٕٵ ْٳاشٳ٣  ٚٳ٫ځ يٹاأځ  أځ

٘ٴ تٳشٵدٹعٳ ٍٳ ،عٳٓٵ ِٵ ٚٳقځل ٗٴ ٍڇ  ٚٳأځؿٵاشٳلبٴ  ايٓٻلغڇ بٳكٹٝٻ١ڂ َٳعٳوځ: بٳعٵلٴ ٕٵ ْٳاشٳ٣  ٚٳ٫ځ ◘ اهللٹ سٳطٴاٛ  أځ
ِٵ ٗٴ َٳ ٛٳبٳل٤ٹ ٖٳزٳا عٳًځ٢ تٴكڃذٹ ِٻ عٳٓٿٞ اسٵتٳؿٹعٴٛا :ٍٳؾځكځل ،ايڃ ٍٳ ثٴ ٞ  ادٵعٴٛا :قځل ـٳالسٳ  يٹا ِٵ  ،ا٭ځْٵ ٗٴ ٛٵتٴ  ؾځاذٳعٳ

ِٵ ٖٴ ٌٳ ؾځظٳًځهڂٛا ؾځلطٵتٳؼٳلسٳ ٔٳ طٳبٹٝ ٗٳلدٹشڇٜ ُٴ ِٵ ٚٳاخٵتٳًځؿڂٛا ،ايڃ ٗڇ ٍٳ  ،نځلخٵتٹ٬ځؾٹ ٞ  اسٵتٳؿٹعٴاٛا  :ؾځكځال ، عٳٓٿا
ِٻ ٍٳ ثٴ ٔٵ يٹٞ ادٵعٴ :قځل ٕٳ َٳ ٔٵ ٖٴٓٳل ٖٳل نځل ٔٵ ؽڈقڂشٳٜٵ َٳؼٵٝٳخٳ١ٹ َٹ ٗٳلدٹشٳ٠ٹ َٹ ٔ  :أ٣ -ايڃؿځتٵضڇ َٴ  ا٧ٗالدشٜ

ِٵ، -ا٭ٚيٞ ٗٴ ٛٵتٴ ِٵ ؾځذٳعٳ ًځ ـٵ ؾځ ًٹ ِٵ ٜٳخٵتٳ ٗٴ ٓٵ ٘ٹ َٹ ٝٵ ًځ ٕڇ عٳ ٕٵ ْٳشٳ٣ :ؾځكځليڂٛا سٳدٴ٬ځ  ٚٳ٫ځ بٹليٓٻلغڇ تٳشٵدٹعٳ أځ
ِٵ ٗٴ َٳ ٛٳبٳل٤ٹ ٖٳزٳا عٳًځ٢ تٴكڃذٹ ُٳشٴ ؾځٓٳلدٳ٣ ،ايڃ ـٳبٿضٷ إڇْٿٞ ايٓٻلغڇ ؾٹٞ عٴ ٗٵا  عٳًځ٢ َٴ  َظالؾش  :أٟ – شڈظځ
٘ٹ ؾځأځؿٵبٹشٴٛا -ٚىين إٟ سادع ايشاس١ً ظٗش ع٢ً سانب ٝٵ ًځ ٍٳ ،عٳ ٔٴ عٴبٳٝٵذٳ٠ځ أځبٴٛ قځل  :ايڃذٳشٻا ڇ بٵ
ٔٵ أځؾٹشٳاسٶا ٍٳ ،اهللٹ قځذٳسڇ َٹ ُٳشٴ ؾځكځل ٛٵ: عٴ ٗٳل -٭دبت٘ :أ٣ -غځٝٵشٴىځ يځ ِٵ ،عٴبٳٝٵذٳ٠ځ أځبٳل ٜٳل قځليځ ٔٵ ْٳؿٹشټ ْٳعٳ  َٹ
ٛٵ أځسٳأځٜٵ ٳ ،اهللٹ قځذٳسڇ ٢إڇيځ اهللٹ قځذٳسڇ ٕٳ يځ ٌٷ يځوځ نځل ٘ٴ ٚٳادٹٜٶل ٖٳبٳڀځ ٵ إڇبٹ ٕڇ يځ ٚٳتٳل ُٳل عٴذٵ ٖٴ ـٹابٳ١څ  إڇسٵذٳا  خٳ

ٕٵ أځيځٝٵعٳ ،دٳذٵبٳ١څ ٚٳا٭ڂخٵشٳ٣ ـٵبٳ١ځ سٳعٳٝٵ ٳ إڇ ٗٳل ايڃخٳ ٕٵ ،اهللٹ بٹكځذٳسڇ سٳعٳٝٵتٳ ٗٳال  ايڃذٳذٵبٳا١ځ  سٳعٳٝٵا ٳ  ٚٳإڇ  سٳعٳٝٵتٳ
ٍٳ ،اهللٹ بٹكځذٳسڇ ٔٴا ؾځذٳل٤ٳ :قځل ٛٵفٺ بٵ ٕٳ ☺ عٳ ٘ٹ بٳعٵنڇ ؾٹٞ َٴتٳػٳٝٿبٶل ٚٳنځل ٍٳ ،سٳلدٳتٹ ٕٻ: ؾځكځل ٟ  إڇ ٞ  عٹٓٵاذٹ  ؾٹا
ُٶل ٖٳزٳا ًڃ ُٹعٵ ٴ عٹ ٍٳ طٳ ٍٴ ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ُُؿْ  إَِذا♂:ٜٳكڂٛ ًْ

ِّ ُمقا َؾناَل  بَِْٖرضٍ  بِفِ  َش ََ ن َْ ْٔنفِ  َت َِ  َوَؿنعَ  َوإَِذا َظ

ُُْٕؿْ  بَِْٖرضٍ  ُ ُجقا َؾاَل  ِِبَٚ َوَأ ٍٳ ▬ِمْْفُ  ؾَِ اًرا ََتْ ُٹذٳ :قځل ُٳشٴ اهلل ؾځشٳ ِٻ عٴ ـٳشٳفٳ ثٴ  .(1)اْٵ
 .اهلل أندل! ايؿلسٚم ٜعًِ ا٭١َ اٱ٣لٕ بليكذس

 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                      
 .2219، َٚظًِ  5729 ايبخلسٟ أخشد٘ )صحٔ ( (1)
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٘  ٚعاذ  ٖازا  ٚع٬، دٌ اهلل يذٜٔ اهلل ْٚـش٠ ذٜٔ،يً ا٧ظتكبٌ ،أسبيت ٩ اهلل  َٓا
ٍ  اشل٣ٛ، عٔ ٜٓڀل ٫ ايزٟ ايـلدم ْبٝ٘ َٔ ٚٚعذ طبشلْ٘، ٟ  قال ن م:تعال نٚ َفَُْْكُ َّٕ إِ

ٚدُ  َٓ َْص ْٕ قُم ا َُ َٔٚ َوَيْقَم َي ْٕ َه َِٔٚة اف ـَ آَمُْقا يِف احْلَ َْٚ َوافَِّذي َِ  .ص51:غلؾشطه ُرُش
ٟ  ٚقلٍ  ََ م:تعال ؿْ  آَمُْنقا ـَ افَّنِذي اهلل َوَظن ُُ ُِنقا ِمنْْ ِّ ِٚت  َوَظ نٚحِلَ ؿ افهَّ ُٓ َّْ ٍَ

َُْخِِ َْٔسن  يِف  َف

َم  إَْرضِ  ََِػ  ـَ َُْخ ـَ  اْش ـْ  افَِّذي ؿْ  ِم ِٓ َـّ  َؿْبِِ َْ ُل َّ ُٔ ؿْ  َوَف ؿُ  هَلُ ُٓ َٙ  افَِّذي ِديَْ ؿْ  اْرَت ؿْ  هَلُ ُٓ َفَّْ َل َُٔب ـْ  َوَف  ِمن

 َِ ًْ ؿْ  َب ِٓ ِْل َأْمًْٚ َخْقؾِ َٕ و َُ ُب ًْ قنَ ُيْؼِ  ٓ َي ًْٔئٚ يِب  ـُ  .ص55:ايٓٛسطه َص
َْٖبك م:تعلٟ ٚقلٍ ْؿ َوَي ِٓ َْٖؾَقاِه ُٕقَر اهللِ بِ وْا  ُٗ

ٍِ وَن َأن ُيْى َُ ِ َه ُيِ ي ـَ ُٕقَرُه َوَفْق  اهللُ إَِّٓ َأن ُيُِؿَّ 

ٚؾُِ ونَ  َُ َ ُه َظَذ اف (32) اْف ِٓ ُْٔي
ؼل فِ ـِ احْلَ ى َوِدي ََ ِ َه ُهَق افَِّذي َأْرَشَؾ َرُشقَفُف بِٚهْلُ ـَ ِف َوَفْق  ِل ـُ ـِ  ي َل

قنَ  ـُ  .ص33-32:ايتٛب١ط ه(33)ادُْْؼِ
قََّنَٚ ُثنؿَّ م:تعلٟ ٚقلٍ َُ

ٍِ ُْٔ وْا َظـ َشبِِٔؾ اهللِ َؾَسن َه َُٔه
ْؿ فِ قَن َأْمَقاهَلُ َُ ٍِ ُ وْا ُيْ ٍَ ـَ ـَ  إِنَّ افَِّذي

َُِبقنَ  ٌْ ًة ُثؿَّ ُي ْؿ َحْْسَ ِٓ ْٔ َِ قُن َظ ُُ  ص.36:ا٭ْؿلٍط هَت
 ا٭ؾاٛاٙ  ٤ٝع تظتڀٝع ٚئ ايهل٥ذٜٔ، نٝذ سغِ ايهعب١ ٚسب ايذٜٔ زاشل ل٧ظتكبٌؾ
ونَ م:اهلل ْٛس تڀؿ٧ إٔ ادتُع  ٚيٛ َُ ُئقا ُيِ ي ٍِ ُْٔى

ؿْ  اهللِ ُٕقرَ  فِ ِٓ َْٖؾَقاِه  َوَفنقْ  ُٕقِرهِ  ُمُِؿه  َواهلل بِ

ِ هَ  ٚؾُِ ونَ  ـَ َُ ٌ  ا٭َا١  ْلَا  : ؾُٞ ٤ٌ٠ أقٍٛ ْعِ ،ص8:ايــط ه(8)اْف  ٩ ٚساسا   با
ٔ  ى١ًٜٛ، طٓٛات إٟ ايشنٛد ٚاعذلاٖل َشك : ؾُٞ ٤ٌ٠ ٚأقٍٛ عُٝل، طبلتٺ  ٚيها
 ◘ اّبٝاب  يبؼاش٣  َـاذاقلڄ  ٚع٬ دٌ اهلل بإرٕ ١ٛت ٚئ ١ ، مل اهلل ًُذ ا٭١َ

ٌٜ  َتَزاُل  َٓ ♂: اييت قلٍ ؾٝٗل ٍَ ـْ  َضٚئِ ُِل ِم ًٜ  ُأمَّ َّ
َْٖم ِ  َؿٚئِ ُهؿْ  َٓ  اهللِ بِ ـْ  َيَُضه ؿْ  َمن ؿْ َخنٚ َأوْ  َخنَذهَلُ ُٓ ٍَ  َف

َُّك ِْٖتَ  َح سِ  َظَذ  َطِٚهُ ونَ  َوُهؿْ  اهللِ َأْم ُ   َي  .(1) ▬افَّْٚ
 (.45) !!ايؼشف؟ ٖزا عٔ طتتكلعع ؾٌٗ، بػرلْل أٚ بٓل دٜٓ٘ ْلؿش ؾلهلل 

                                      
 .1037أخشد٘ َظًِ  )صحٔ ( (1)
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 ( <5> ☺ثاىٕ اخللفاء الساشدًٓ )عنس بً اخلطاب  
 بٓل. ؾٗٝل ☺عُش بٔ اْڀلب يَل صيٓل ٌْٓٗ َٔ ايظرل٠ ايعڀش٠ ، إخٛتٞ ٩ اهلل

 :ب ظُٔف ☺رَحٜ ظّ  بـ اخلىٚب 

 عأ صٜاذ بأ أطاًِ عأ أبٝا٘ قالٍ:       دل٤ ٩ ) تلسٜ: ايشطٌ ٚا٧ًٛى( يًڀدلٟ ، 
ست٢ إرا نٓل بـاشاس إرا ْالس تا٪سخ     ،قِأإٟ سش٠ ٚ ☺خشد  َع عُش بٔ اْڀلب 

ؾخشدٓل ْٗشٍٚ  ،٪٤٫ سنبل قـش بِٗ ايًٌٝ ٚايدلد اْڀًل بٓلاٜل أطًِ إْٞ أس٣ ٖ :ؾكلٍ
ؾإرا اَشأ٠ َعٗال ؿابٝلٕ شلال ٚقاذس َٓـاٛب١ عًا٢ ايٓالس ٚؿابٝلْٗل          ،ْٛل َِٓٗست٢ دْ
ٚنشٙ إٔ ٜكٍٛ ٜل أؿشلب  ،ايظ٬ّ عًٝهِ ٜل أؿشلب ايل٤ٛ :ؾكلٍ عُش ، ٜتللغٕٛ

 .أأدْٛ :قلٍ .ٚعًٝو ايظ٬ّ ايٓلس قلي :
 .- اقذلب أٚ ٫ تكذلب  أٟ :  -   دع قلي  ادٕ ٌرل أٚ 
  َل بليهِ؟ :ؾذْل ؾكلٍ 

 .قـش بٓل ايًٌٝ ٚايدلد: قلي 
  ؟ايـب١ٝ ٜتللغٕٛؾُل بلٍ ٖ٪٤٫  :قلٍ 

  ؟ذسٚأٟ ػ٧ ٩ ٖزٙ ايكٹ قلٍ: .اِٛع قلي :
 .اهلل بٝٓٓل ٚبٞ عُش ،تِٗ ب٘ ست٢ ٜٓلَٛاَل٤ أطهِّ قلي :

 أٟ س٥و اهلل َل ٜذسٟ عُش بهِ؟ قلٍ: 
 .ٜتٟٛ أَشْل ٜٚػؿٌ عٓل قلي : 
ٞٻ  ؾأخشز عاذ٫   ،ٓل ْٗشٍٚ ست٢ أتٝٓل داس ايذقٝلاْڀًل بٓل ؾخشد :ؾكلٍ ؾأقبٌ عً

ٞٻ ؾٝ٘ نب١ ػشِ ؾكلٍ: َشتٞ أٚ ث٬ثل  ٥ً٘ ع٢ًٻإ قلٍ: ،ؾكً  أْل أ٥ً٘ عٓو، ا٥ً٘ عً
 .أْ  ٌَُ عين ٚصسٟ ّٜٛ ايكٝل١َ ٫ أّ يو :ؾكلٍ ، أقٍٛ أْل أ٥ً٘ عٓو ،نٌ ريو
ؾأيك٢ رياو عٓاذٖل   ؾشًُت٘ عًٝ٘ ؾلْڀًل ٚاْڀًك  َع٘ ْٗشٍٚ ست٢ اْتٗٝٓل إيٝٗل  
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رس٣ عًٞ ٚأْل أسشى يو ٚدعٌ ٜٓؿ: َا    أ ؾذعٌ ٜكٍٛ شلل:٦ٚأخشز َٔ ايذقٝل ػٝ
ٚأدّ  ،ايكذس ٚنلٕ را ١ّٝ عع١ُٝ ؾذعً  أْعش إٟ ايذخلٕ َٔ خًٌ ّٝت٘ ست٢ أْلر

أىعُِٝٗ  ثِ دعٌ ٜكٍٛ: ،بػين ػٝأ ؾأتت٘ بـشؿ١ ؾأؾشغٗل ؾٝٗلإٚقلٍ  ،ايكذس ثِ أْضشلل
٘   ،ِ ٜضٍ ست٢ ػبعٛاٚأْل أطڀض يو ؾً  ، ثِ خ٢ً عٓذٖل ؾلٌ ريو ٚقلّ ٚقُا  َعا
قاٛيٞ   ؾٝكٍٛ: ، َش َٔ أَرل ا٧٪َٓٞدضاى اهلل خرلا أْ  أٟٚ بٗزا ا٭ ؾذعً  تكٍٛ:

 ..ثِ تٓش٢ ْلسٝا١ عٓٗال   ،ٕ ػل٤ اهللإخرلا إْو إرا د٦  أَرل ا٧٪َٓٞ ٚدذتين ٖٓلى 
ثاِ   ،ؾكلّ ٖٚٛ ُٚاذ اهلل  ٚاست٢ سأٜ  ايـب١ٝ ٜـڀشعٕٛ ٜٚلشهٕٛ ثِ ْلَٛا ٖٚذ٩

ٞٻ ٜل أطًِ إٕ اِٛع أطاٗشِٖ ٚأبهالِٖ ؾأسببا  إٔ ٫ أْـاشف ستا٢       ؾكلٍ: أقبٌ عً
بليشع١ٝ،  ☺عُش ؾ٬ٗ ٜكتذٟ ٠٫ٚ أَٛس ا٧ظًُٞ بش١٥  ، (12)أس٣ َل سأٜ  َِٓٗ 

 يف ظٚم اف مٚدة: ☺ظّ  بـ اخلىٚب 

 ٚنلْ  ايشَلد٠ علّ قلٍ ☺ اْڀلب بٔ عُش ٕقلٍ: إ ☻ عُش بٔ اهلل عبذ عٔؾ
ٌ  ا٭عاشاب  إَذاد ٩ عُش دتٗذا بعذَل ١ًَُ ػذٜذ٠ ط١ٓ ٔ  ٚايضٜا   ٚايكُاض  بلٱبا  َا

ّ  رياو  دٗاذٖل  ٨ل نًٗل ا٭سٜلف بًش  ست٢ ،نًٗل ا٭سٜلف ٛ  عُاش  ؾكال ٍ  ٜاذع  :ؾكال
 ب٘ ْضٍ سٞ ؾكلٍ ٚيًُظًُٞ ي٘ اهلل ؾلطتذلب ،الؾفم اجعل رزقفم عذ رؤوس اجلبال

لو أن اهلل مل يػرجفا، ما تركت أهل بقت من ادسؾؿني هلم سععة إ   احلؿد هلل فواهلل :ايػٝح

فؾعم يؽعن ااـعان  -أ٣ يٝؼالسنِٖٛ ٩ ايڀعالّ    - أدخؾت معفم أعدادهم معن الػؼعرا 

 -أ٣ إٔ ىعلّ ايٛاسذ ٜهؿٞ ا٫ثٓٞ ؾ٬ ًٜٗهلٕ -هيؾؽان من الطعام عذ ما يؼقم واحدا
 يش١٥ بؿكشا٤ ا٧ظًُٞ يٝٓليٛا سكلڄ سبِٗ.ؾ٬ٗ تعًِ ٠٫ٚ أَٛس ا٧ظًُٞ ايؼؿك١ ٚا .(1)

ٚؾٚ ظَْ ـُٚب اهلل: ☺ـٚن ظّ  بـ اخلىٚب   وؿَّ

ٔڇعٔ ٩ ؿشٝش٘ أخشز ايبخلسٟ  ٍٳ ☻ عٳبٻلغڈ ابٵ ّٳ: قځل ٝٵٓٳ١ڂ قځذٹ ٔٴ عٴٝٳ ٔڇ  بٵ ـٵا ٍٳ  سٹ  ؾځٓٳاضٳ
ٔڇ عٳًځ٢ ٘ٹ ابٵ ٔڇ ايڃشٴشٿ أځخٹٝ ٕٳ قځٝٵعڈ بٵ ٔٵ ٚٳنځل ٔٳ ايٓٻؿځشڇ َٹ ِٵ ايَّزٹٜ ٗڇ ُٳشٴ ٜٴذٵْٹٝ ٕٳ ،عٴ  أځؿٵشٳلبٳ ايڃكڂشٻا٤ٴ ٚٳنځل

                                      
 .٩562/438 ؿشٝض ا٭دب ا٧ؿشد ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ 562ايبخلسٟ ٩ ا٭دب أخشد٘  )صحٔ ( (1)
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ُٳشٳ َٳذٳليٹعڇ ٘ٹ عٴ ٚٳسٳتٹ َٴؼٳل ٗٴ٫ٛڄ ٚٳ ٚٵ نځلْٴٛا -َٔ دلٚص ايج٬ثٞ :أٟ – نڂ ٍٳ ،ػٴبٻلْٶل أځ ٝٵٓٳ١ڂ ؾځكځل  عٴٝٳ
ٔڇ٫ٹ ٘ٹ بٵ ٔٳ ٜٳل :أځخٹٝ ٌٵ  أځخٹٞ ابٵ ٘ٷ  يځاوځ  ٖٳا َٹارلڇ  ٖٳازٳا  عٹٓٵاذٳ  ٚٳدٵا ٕٵ  ا٭ځ ٞ  ؾځلطٵاتٳأڃرٹ ٘ٹ  يٹا ٝٵا ًځ ٍٳ  ؟عٳ  :قځال

ٕٴ ٘ٹ يځوځ طٳأځطٵتٳأڃرٹ ٝٵ ًځ ٍٳ ،عٳ ٔٴ قځل ٕٳ :عٳبٻلغڈ ابٵ ٝٵٓٳ١ځ ايڃشٴشټ ؾځلطٵتٳأڃرٳ ٕٳ يٹعٴٝٳ ٘ٴ ؾځأځرٹ ُٳاشٴ  يځ ُٻال ، عٴ ًځ ٌٳ  ؾځ  دٳخٳا
٘ٹ ٝٵ ًځ ٍٳ عٳ ٞٵ: قځل ٔٳ ٜٳل ٖٹ ٛٳا ايڃخٳڀَّلبٹ ابٵ ٍٳ تٴعٵڀٹٝٓٳل َٳل هللٹؾځ ِٴ ٚٳ٫ځ ايڃذٳضٵ ٍڇ بٳٝٵٓٳٓٳل تٳشٵهڂ  ؾځػٳلٹبٳ ،بٹليڃعٳذٵ
ُٳ ِٻ سٳتٻ٢ شٴعٴ ٕٵ ٖٳ ٘ٹ ٜٴٛقٹعٳ أځ ٍٳ -ٜٛقع ب٘ ايعكلب :أٟ – بٹ ٘ٴ ؾځكځل َٹرلٳ ٜٳل :ايڃشٴشټ يځ ٞٳ أځ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ٕٻ ايڃ  إڇ
ٍٳ تٳعٳليځ٢ اهلل ٘ٹ قځل قَ  ُخْذ م: ◘ يٹٓٳبٹٝٿ ٍْ ًَ ْ ِف  َوْأُم ْ  اْف ًُ ـْ  َوَأْظِ ْض  بِْٚف نِٚهِِغَ  َظ ٕٻ هاجْلَ  ٖٳازٳا  ٚٳإڇ
ٔٵ ٞٳ َٹ ًٹ ٖٹ ٖٳل َٳل هللٹٚٳا ايڃذٳل ٚٳصٳ ُٳشٴ دٳل ٞٳ عٴ ٖٳل سٹ ٘ٹ تٳ٬ځ ٝٵ ًځ ٕٳ ،عٳ  -  هللٹا نٹتٳالبٹ  ذٳاعٹٓٵا  ٚٳقَّلؾڄل ٚٳنځل
 .(1) -ٜتعذٖل  ٚمل أسهلَ٘ ايتضّ آٜلت٘ زلع إرا أٟ :

 ٕهؾ افنَٓاء: ☺وؾٚء ظّ  بـ اخلىٚب 

ٔٵؾ ٔڇ صٳٜٵذٹ عٳ ِٳ بٵ ًځ ٔٵ أځطٵ ٘ٹ عٳ ٍٳ أځبٹٝ ُٳشٳ َٳعٳ خٳشٳدٵ ٴ :قځل ُٳاشٳ  ؾځًځشٹكځ ٵ ٛمڇايظټ إڇيځ٢ ☺ عٴ  عٴ
َٵشٳأځ٠څ ٍٳؾ -بٛؾل٠ صٚدٗل َٚعٗل ؿب١ٝ ُلف عًِٝٗ ايلٝع١   ت٘ؾأخدل – ػٳلبٻ١څ ا  َٳشٵسٳبٶال  :كځل
ِٻ ،قځشڇٜبٺ بٹٓٳظٳبٺ ـٳشٳفٳ ثٴ ٗڇرلڈ بٳعٹرلڈ إڇيځ٢ اْٵ ٕٳ  -قٟٛبعرل  :أٟ – ظځ ٞ  َٳشٵبٴٛىڄال  نځال  اياذٻاسڇ  ؾٹا
ٌٳ ُٳ ٘ٹ ؾځشٳ ٝٵ ًځ ٔڇ عٳ ٜ  ٜتخاز  ٚعل٢٤ غشاس٠، ٖٚٞ َجٓ :أٟ – غٹشٳاسٳتٳٝٵ ُٳال  - ٚغارلٙ  يًات ٖٴ  َٳٮځ
َٶل ٌٳ ىځعٳل ُٳ ُٳل ٚٳسٳ ٗٴ ِٻ ٚٳثٹٝٳلبٶل ْٳؿځكځ١ڄ بٳٝٵٓٳ ٗٳل ثٴ ٚٳيځ ٘ٹ ْٳل َٹ  ،-ايبعرل ب٘ ٜكلد ايزٟ اّبٌ :أٟ – بٹخٹڀځل
ِٻ ٍٳ ثٴ ٘ٹ :قځل ٔٵ اقڃتٳلدٹٜ ًځ ِٵ سٳتٻ٢ ٜٳؿڃٓٳ٢ ؾځ ٍٳ ،بٹخٳٝٵشڈ هللڂا ٜٳأڃتٹٝٳهڂ ٌٷ ؾځكځل َٹرلٳ ٜٳل :سٳدٴ ٞٳ أځ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ  أځنڃجٳشٵتٳ ايڃ
ٗٳل ٍٳ ؟يځ ُٳشٴ قځل َټوځ ثٳهٹًځتٵوځ :عٴ ٙٹ أځبٳل ٭ځسٳ٣ إڇْٿٞ هللٹٚٳا أڂ ٖٳل ٖٳزٹ ـٵٓٶل سٳلؿٳشٳا قځذٵ ٚٳأځخٳل   أٟ :  -  سٹ
َٳلْٶل -خٝدل سـٕٛ أسذ ِٻ ؾځلؾڃتٳتٳشٳلٙٴ صٳ ٛ  ايؿا٤ٞ  ْڀًب :أٟ - ْٳظٵتٳؿٹ٤ٞٴ أځؿٵبٳشٵٓٳل ثٴ  َال  ٖٚا
ُٳل -قتلٍ بذٕٚ ايهؿلس ٜذ َٔ ًُٕٛا٧ظ ٜأخزٙ ٗٴ ُٳلْٳ ٗٵ ٘ٹ طٴ  .(2) -ْـٝبٓل َٓ٘  :أٟ - ؾٹٝ

 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                      
 .4642 ايبخلسٟأخشد٘  )صحٔ ( (1)

 .4160 ايبخلسٟأخشد٘  )صحٔ ( (2)
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ٍ  سشٚب بعذ قل١ُ٥ يٲط٬ّ تبك٢ إٔ ٜعٔ نلٕ َٔ ،أسبيت ٩ اهلل  ٚايتتالس،  ا٧ػاٛ
 اِضسٟ ا٭ثرل ابٔ اٱَلّ دظٻذ ست٢ ٚايعبلد، ايب٬د سٚع  اييت ايؼشط١ اشلذ١ُ ٚبعذ
ٔ  طٓٞ عذ٠ اْـشؾ  يكذ: "ؾكلٍ ا٧شٚع١، ا٧أطل٠ ٖزٙ تعلٟ اهلل س٥٘ ٌ  عا  ٖازٙ  تظاذٝ

ٞ  بٝذٜ٘ ٜهتب إٔ عًٝ٘ ٜظٌٗ ايزٟ را ؾُٔ أخش٣; ٚأ٩خش قذَلڄ أقذّ ؾأْل اّلدث١،  ْعا
 اهلل قاٝن  ست٢،َٓظاٝل  ْظاٝلڄ  ٚنٓ  ايّٝٛ ٖزا قبٌ أٚيذ مل ؾًٝتين ٚا٧ظًُٞ، اٱط٬ّ
ّ  ٚخاشز  ٚايعبالد،  اياب٬د  ؾششس ،قڀض ايؿلتض ايبڀٌ يٮ١َ ٔ  اٱطا٬  ا٭صَا١  ٖازٙ  َا

ٔ  نلٕ َٚٔ ؿًبلڄ؟ ػذٜذاڄ قٜٛلڄ ايڀلس١ٓ  بٛطا١ٝٓ  َاشأ٠ ا ا٧علؿاش  ٚقتٓال  ٩ تبكا٢  إٔ ٜعا
ٌٷ  أٚ ٚاسذ٠، ٌٷ  أٚ ٚاساذ،  بٛطاين  سدا  اْادلا٤  ٤ٝاع  قاشس  يكاذ  ٚاساذ،  بٛطاين  ىؿا

ٔ  أنجاش  تظتُش ئ اّشب إٔ ايبٛط١ٓ سشب بذا١ٜ َع ايعظهشٜٞ  ؿينٚطاٝٴ  أطابٛع،  َا
َٛ م!احملٔ إٟ اْعشٚا ،ايبٛط١ٓ ػعبٳ ايـشبٞ اِٝؽ ُس  َأَحِس قا َأنْ  افَّْٚ ـُ قُفنقا َأنْ  ُيْسَ َُ  َي

َُُْقنَ  ٓ َوُهؿْ  آَمَّْٚ ٍْ َْ  (2)ُي ََ ََُّْٚ َوَف ـَ  َؾ ـْ  افَِّذي ؿْ  ِم ِٓ َـّ  َؿْبِِ َّ َِ ًْ َٔ ن َِ ـَ  اهلل َؾ ُؿقا افَّنِذي ََ َـّ  َصن َّ َِ ًْ َٔ  َوَفن

ِٚذبِغَ  َُ ُُؿْ  َأمْ م:ايتُشاٝف  إْ٘ص 3-2:ايعٓهبٛتط ه(3)اْف ُِقا َأنْ  َحِسنْب ُخ َْ َٜ  َتن َّْن  َودََّنٚ اجْلَ

ؿْ  ُُ ْٖتِ ـَ  َمَثُؾ  َي ْقا افَِّذي َِ ـْ  َخ ؿْ  ِم ُُ ؿُ  َؿْبِِ ُٓ ُْ َْٖشٚءُ  َمسَّ اءُ  اْفَب َّ َُّنك قاَوُزْفِزُفن َوافَضَّ نقَل  َح َُ ُشنقُل  َي  اف َّ

ـَ  فُ  آَمُْقا َوافَِّذي ًَ َُك َم ٌٛ  اهللِ َْٕكَ  إِنَّ  َأٓ اهللِ َْٕكُ  َم  ص.214:ايبكش٠ط ه(214)َؿِ ي
 ايتؼشرّ عكب١: ٖٞ اٱط٬َٞ ايعٌُ ىشٜل ٩ ا٭ٟٚ ايه٦ٛد ايعكب١، ا٭خ اّبٝب 

ُِقا َتَْنَٚزُظقا َوٓم:ا٧آٗر  عٔ ٚايبعذ ٚا٫خت٬ف ٚايتٗلسز َنن ٍْ َُ َٛ  َؾ نؿْ  َوَتنْذَه ُُ  هِرحُي
ُٕقا َوٓم:قٛتهِ تزٖب أٟ ،ص46:ا٭ْؿلٍط ق ُُ ـَ  َت ٚفَِّذي ُؿقا ـَ َّ ٍَ نقا َت ٍُ َِ َُ ـْ  َواْخ َِ  ِمن ن ًْ  َمنٚ َب

ٔلَُْٚت  َجَٚءُهؿُ  ؿْ  َوُأوَفئَِؽ  اْفَب  ٠ٓعلس ْٓعش أ٫ ٝٓبػٞؾ ،ص105:عُشإ آٍط هَظئِؿٌ  َظَذاٌب  هَلُ
 ايذٚا٤، ْــ إٔ ٜٓبػٞ ٚيهٔ ايذا٤، ْؼخف إٔ َٔ لْعَ ٫ٚ اْط، ىٍٛ ع٢ً قلمت
ٍ  إٔ رات٘ ايٛق  ٩ اٱى٬م ع٢ً ٣ٓع ٫ يهٔ ا٧شو، ْبٞ إٔ َٔ َلْع ٫ٚ ٕ  ْكاٛ  باأ
ٌ  قط، اٱط٬ّ كشت َل ايؿٝ ؾٗزٙ ٚيًخرل، ٚيٮٌَ، يًؼؿل٤، بٛادس ٖٓلى  ٖازٙ  با
  !ريو؟ نٝـ اٱط٬ّ، ؿلحل ٩ ايؿٝ
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 ٚىٗاش  طارلت٘،  ٚخًـا   ْؿظ٘، ؿؿ  َٔ يــا ع٢ً يٝبك٢ ايتُشٝف، إْ٘ 
 عباذ  بٔ ُٔذ ىشٜل ع٢ً طتُلٞ ٚأْ  ٫ نٝـ ،اهلل إ٫ إي٘ ٫ سا١ٜ يرلؾع قًب٘; اهلل
 ٖٚأْازا  بليشٜالسٞ،  ٫ٚ بليٛسٚد َؿشٚػلڄ ٚيٝع يٝٓل، ٖٝٓلڄ يٝع ايڀشٜل ؾإٕ ،◘ اهلل
ٛ  تٴٓظا٢،  ٫ ستا٢  نًُالتٺ  ٩ ا٧بالسى  اّبٝب أٜٗل ايڀشٜل يو فْځأڂ  إٕ: ياو  ٍٚأقا

 باليٛسٚد  َؿشٚػا١  ٚأْٗال  ٨ٗاذ٠،  ايڀشٜال  إٔ ٚسأٜا   اهلل إٟ اياذع٠ٛ  ىشٜال  طًه 
 ىشٜال  عٔ ٚابتعذت ايڀشٜل، كًً  قذ أْو ايٝكٞ عًِ ؾلعًِ ٚايشٜلسٞ; ٚايضٖٛس
٘  اهلل ؿًٛات عًِٝٗ ا٭ْبٝل٤ ٚنٌ ٚعٝظ٢ َٚٛط٢ ْٚٛ  ُٔذ ٞٷ  ايڀشٜال ، ٚطا٬َ  با

 (.45)  ا٧خًـٕٛ يٝجب  ٚايتُٝٝض، يًتُشٝف ٚابت٤٬ات ٚٔٔ ؾٝ ٚاكض،
ؾٗٝل يتتللؾش دٗٛدْل ٱعلد٠ ٚسذ٠ ايــ يًُظًُٞ باليعٛد٠ يهتالب اهلل ٚطا١ٓ    

 سطاٍٛ اهلل، ٚريو بتشٌُ ِٖ ايذٜٔ ٚايذع٠ٛ إٟ اهلل تعلٟ.
 ( <6> ☺ثاىٕ اخللفاء الساشدًٓ )عنس بً اخلطاب 

زٙ ا٭َا١ عُاش بأ    َل صيٓل ٌْٓٗ َأ ايظارل٠ ايعڀاش٠ يؿالسٚم ٖا     ، إخٛتٞ ٩ اهلل
 ؾٗٝل بٓل. ☺اْڀلب 

  ☺تَقى وورع  افٍٚروق ظّ  بـ اخلىٚب 
ٕٳ بظٓذ ؿشٝض  دل٤ ٩ أطذ ايػلب١  ُٳل َٳعٳ عٴجٵ ٍٳ: بٳٝٵٓٳل أځْٳل  ٕٳ، قځل ٔڇ عٳؿَّل ٕٳ بٵ ُٳل ٛٵيڄ٢ يٹعٴجٵ َٳ ٔٵ  عٳ

ـٺ ّڈ ؿٳل٥ٹ ٛٵ ٘ٴ بٹليڃعٳليٹٝٳ١ٹ ؾٹٞ ٜٳ ٍڈ يځ َٳل ٔڇ، ، إڇرٵ سٳأځ٣ سٳ -أٟ: ػذٜذ اّش – ؾٹٞ  دٴ٬ ٜٳظٴٛمٴ بٳهڃشٳٜٵ
ُٳذٹٜٓٳ١ٹ سٳتٻ٢ ٜٴبٵشڇدٳ  ّٳ بٹليڃ ٛٵ أځقځل ٖٳزٳا يځ َٳل عٳًځ٢  ٍٳ:  ٔٳ ايڃشٳشٿ، ؾځكځل َٹ ٌٴ ايڃؿٹشٳاؾڇ  َٹجٵ ٚٳعٳًځ٢ ا٭ځسٵوڇ 
ُٽ َٴعٵتٳ ًڃ ٴ: أځسٳ٣ سٳدٴ٬  ٖٳزٳا؟ ؾځٓٳعځشٵتٴ، ؾځكڂ ٔٵ  َٳ ٍٳ: اْٵعڂشٵ  ٌٴ، ؾځكځل ِٻ دٳْٳل ايشٻدٴ ِٻ ٜٳشٴٚ ٳ، ثٴ ل ثٴ
ٔٴ ايڃخٳڀَّلبٹ،  ُٳشٴ بٵ ٍٳ: اْٵعڂشٵ، ؾځٓٳعځشٵتٴ ؾځإڇرٳا عٴ ٌٴ ؾځكځل ِٻ دٳْٳل ايشٻدٴ ٔڇ، ثٴ ٘ٹ، ٜٳظٴٛمٴ بٳهڃشٳٜٵ بٹشڇدٳا٥ٹ
ّڇ،  ُٴٛ ٔٳ ايڃبٳلبٹ، ؾځإڇرٳا ْٳؿڃضٴ ايظٻ َٹ ٘ٴ  ٕٴ، ؾځأځخٵشٳزٳ سٳأڃطٳ ُٳل ّٳ عٴجٵ ٞٳ، ؾځكځل َٹٓٹ ُٴ٪ٵ َٹرلٴ ايڃ ٖٳزٳا أځ ًڃ ٴ:  ؾځكڂ

ٌڇ ؾځأځعٳلدٳ سٳأڃطٳ ٔٵ إڇبٹ َٹ ٕڇ  ٍٳ: بٳهڃشٳا ٙٹ ايظٻلعٳ١ځ؟ ؾځكځل ٖٳزٹ َٳل أځخٵشٳدٳوځ  ٍٳ:  ٘ٴ سٳتٻ٢ سٳلرٳاٙٴ، ؾځكځل
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ٕٵ  ٚٳخٳؼٹٝ ٴ أځ ُٻ٢،  ُٳل بٹليڃشٴ ٗٴ ٕٵ أځيڃشٳكځ ـٻذٳقځ١ٹ، ؾځأځسٳدٵتٴ أځ ٌڇ اي ٞٳ بٹإڇبٹ َٴلٹ ٚٳقځذٵ  َّؿځل،  ـٻذٳقځ١ٹ تٳخٳ اي
ُٳل، ؾځ ٗٴ ٘ٴ عٳٓٵ َّ ٌٿ ٜٳلٹٝعٳل، ؾځٝٳظٵأځيځٓٹٞ اي ٚٳايعِّ ُٳل٤ٹ  ِٻ إڇيځ٢ ايڃ ًڂ ٖٳ ٞٳ،  َٹٓٹ ُٴ٪ٵ َٹرلٳ ايڃ ٕٴ: ٜٳل أځ ُٳل ٍٳ عٴجٵ كځل

ٍٳ: عٴذٵ إڇيځ٢ ظٹِّوځ،  ٔٵ ٜٳهڃؿٹٝوځ! ؾځكځل َٳ ًڃ ٴ: عٹٓٵذٳْٳل  ٍٳ: عٴذٵ إڇيځ٢ ظٹِّوځ، ؾځكڂ ٚٳْٳهڃؿٹٝوځ، ؾځكځل
ٟٿ ٛڇ ٕٵ ٜٳٓٵعڂشٳ إڇيځ٢ ايڃكځ ٔٵ أځسٳبٻ أځ َٳ ٕٴ:  ُٳل ٍٳ عٴجٵ ُٳلٳ٢، ؾځكځل ٖٳزٳا! ؾځعٳلدٳ إڇيځٝٵٓٳل  ؾځ ًڃٝٳٓٵعڂشٵ إڇيځ٢  ٞڇ ؾځ َٹ ا٭ځ

٘ٴ  . ؾځأځيڃكځ٢ ْٳؿڃظٳ
ٔٴ ايڃخٳڀَّلبٹ دل٤ ٩ ايڀبكلت ايهدل٣ بظٓذ ؿشٝض  -2 ُٳشٴ بٵ ٔٴ عٳبٻلغڈ: دٳعٳلْٹٞ عٴ ٍٳ ابٵ قځل

ٍٳ: ٜٳ َٳٓٵجٴٛسٷ سٳجٶل. قځل ٖٳبٴ  ٘ٹ ايزٻ ٝٵ ًځ ٘ٹ ْٹڀځعٷ عٳ ٔٳ ٜٳذٳٜٵ ٘ٴ ؾځإڇرٳا بٳٝٵ ٔٴ عٳبٻلغڈ. أځخٵبٹشٵْٳل ؾځأځتٳٝٵتٴ ٍٴ ابٵ كڂٛ
ٔٳ  ٖٳزٳا بٳٝٵ ِٵ  ِٻ ؾځلقڃظٹ ًڂ ٖٳ ٍٳ:  ٍٳ: ايتٿبٵشٴ. قځل ًڃ ٴ: ٫. قځل ٖٳٝٵشٷ. ٌٖ تذسٟ َل سجل؟ قلٍ قڂ صٴ

ٚٳ٣ ٖزا عٔ ْبٝ٘ ِٴ سٳٝٵحٴ صٳ ًځ ٘ٴ أځعٵ ًَّ َٹوځ. ؾځلي ٛٵ  . قځ
َٳلدل٤ ٩ ايضٖذ يٲَلّ أ٥ذ بٔ سٓبٌ  بظٓذ ؿشٝض  -3 ٔڇ  ٔٵ أځْٳعڇ بٵ ٍٳ: عٳ يٹوٺ قځل

ٔٳ ايڃخٳڀَّلبٹ ُٳشٳ بٵ ُٹعٵ ٴ عٴ ٛٳ  طٳ ٖٴ ٚٳ ٘ٴ  ُٹعٵتٴ ٌٳ سٳل٥ٹڀڄل، ؾځظٳ ٘ٴ سٳتٻ٢ دٳخٳ َٳعٳ ٚٳخٳشٳدٵ ٴ  َٶل  ٛٵ خٳڀَّلبٹ ٜٳ
٘ٹ بٳٓٹٞ  ًَّ ٚٳاي ٞٳ بٳ:ڈ بٳ:ڈ  َٹٓٹ ُٴ٪ٵ َٹرلٳ ايڃ ُٳشٴ أځ ٛٵفٹ ايڃشٳل٥ٹطٹ: عٴ ٛٳ ؾٹٞ دٳ ٖٴ ٚٳ ٘ٴ دٹذٳاسٷ  ٚٳبٳٝٵٓٳ ٚٳبٳٝٵٓٹٞ  ٍٴ،  ٜٳكڂٛ

ٚٵ يځٝٴعٳزٿبٳٓٻوايڃخٳڀَّ ٘ٳ أځ ًَّ ٔٻ اي  . لبٹ يځتٳتٻكٹٝٳ
ن افَواويـ: ☺ظّ  بـ اخلىٚب     أول مـ دوَّ

ٔ  شاعُا  ع٢ً قذّ أْ٘ ☺ ٖشٜش٠ أبٞايهدل٣ عٔ  أخشز ابٔ طعذ ٩ ايڀبكلت  َا
ٔ  ؾظأيين عًٝ٘ ؾظًُ  اٯخش٠ ايعؼل٤ ؿ٠٬ ٩ ؾًكٝت٘ :قلٍ ايبششٜٔ، ِ  ايٓالغ،  عا  ثا

 تكٍٛ؟ َل تذسٟ ٌٖ: قلٍ دسِٖ، أيـ ٌُظُل١٥ د٦  :قً  ب٘؟ د٦  َلرا: يٞ قلٍ
 أيـ، َل١٥ أيـ، َل١٥: قً  قلٍ تكٍٛ؟ َلرا: قلٍ دسِٖ، أيـ ٌُظُل١٥ د٦ : قً 
ٍ . ٦ظل عذدت ست٢ أيـ، َل١٥ أيـ، َل١٥ أيـ، َل١٥  إٟ ؾالسدع  ْالعع  إْاو : قال

 با٘؟   د٦ا  َلرا: ؾكلٍ إيٝ٘، ؾػذٚت :ٖشٜش٠ أبٛ ؾكلٍ. ؾأتين أؿبش  ؾإرا ؾِٓ أًٖو
ِ  ٫ ْعِ: قً  أىٝب؟: عُش قلٍ دسِٖ، أيـ ٌُظُل١٥ د٦ : قً  . رياو  إ٫ أعًا
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ِ  ؾإٕ نجرل َلٍ عًٝٓل قذّ قذ إْ٘: يًٓلغ ؾكلٍ ِ  ْعاذ  إٔ ػا٦ت ِ  ٚإٕ عاذدا  يها  إٔ ػا٦ت
 ْٕٛٴٚٿذٳٜٴ ا٭علدِ ٖ٪٤٫ سأٜ  قذ إْٞ ا٧٪َٓٞ أَرل ٜل: سدٌ ي٘ ؾكلٍ ن٬ٝ، يهِ ْهًٝ٘
ٚٻ: قلٍ ٘،عًٝ ايٓلغ ٜعڀٕٛ دٜٛاْل ٞ  يًُٗلدشٜٔ ٚؾشو ايذٜٛإ ٕؾذ  ٦ظا١  ٩ ا٭ٚيا
 عًٝاا٘ اياآيب، ٚ٭صٚاز آ٫ف، أسبعاا١ آ٫ف أسبعاا١ ٩ ٚيٮْـاالس آ٫ف، ٦ظاا١ آ٫ف

 .(1) أيؿل عؼش اثين ٩ ايظ٬ّ،
 أثْٚء خالؾُف: ☺ظّ  بـ اخلىٚب  إجٚزات

ٔ يًعالّ ايشاباع عؼاش َا    ٖٛ أٍٚ َٔ ٤ع ايٓلغ يكٝلّ سَلالٕ ٩ ػاٗش سَلالٕ    
٩ ايعلّ ايظلدغ عؼش ٚأٍٚ َٔ نتب ايتلسٜ: َٔ اشلذش٠ ٩ ػٗش سبٝع ا٭ٍٚ  اشلذش٠،

ـٻا   نلٕ، ٚأٍٚ َٔ َٔ اشلذش٠ اش ٜتؿكذ سعٝت٘ ٩ ايًٌٝ ٖٚٛ ٚاكع اْشاز، نُل أْا٘ َ
ا٭َـلس، ٚاطتكلا٢ ايكلال٠، ٚدٕٚ ايذٚاٜٚأ، ٚؾشو ا٭عڀٝا١، ٚسار بليٓالغ   

ٖٚاذّ َظاذذ   ، ا٧٪َٓٞ ٩ آخش سذا١ سذٗال  عؼش سٹذٳارڈ َتٛايٝا١، ٚسر بأَٗلت 
ٚصاد ؾٝ٘، ٚأدخٌ داس ايعبلغ بٔ عبذ ا٧ڀًب ؾُٝل صاد، ٚٚطٸع٘ ٚبٓلٙ ٧چال   ◘ايشطٍٛ 

نجش ايٓلغ بل٧ذ١ٜٓ، ٖٚٛ أٍٚ َٔ أيك٢ اّـ٢ ٩ ا٧ظذذ ايٓبٟٛ، ؾكذ نلٕ ايٓلغ إرا 
  سؾعٛا س٩ٚطِٗ َٔ ايظذٛد ْؿلٛا أٜذِٜٗ.

ٟ ايؼلّ، ٚأخاشز أٖاٌ   إ ٬ِٖ َٔ دضٜش٠ ايعشبٖٛ أٍٚ َٔ أخشز ايٝٗٛد ٚأدٚ
يكذ ؾتض اهلل عًٝ٘ ٩ خ٬ؾت٘ دَؼل ثاِ ايكلدطا١ٝ ستا٢    ، ٖٚشإ ٚأْضشلِ ْلس١ٝ ايهٛؾ١

ٟ ٥ف ٚد٤٫ًٛ ٚايشق١ ٚايشٸٖل٤ ٚسشٸإ ٚسأغ ايعٞ ٚاْلبٛس ْٚـٝبٞ إاْت٢ٗ ايؿتض 
ايرلَاٛى ٚاِلبٝا١   ٚعظك٬ٕ ٚىشابًع َٚل ًٜٝٗل َٔ ايظلسٌ ٚبٝ  ا٧كذغ ٚبٳٝٵظلٕ ٚ

 (.50)ٚا٭ٖٛاص ٚايدلبش ٚايبٴشيڂعٸ
 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(

* * * 
                                      

   .بظٓذ ؿشٝض  1240ابٔ ا٭ثرل ٩ أطذ ايػلب١ أخشد٘  )حسـ( (1)
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 أٚ ٚاياذعل٠،  ايعًُال٤  ع٢ً أٚ اّهلّ، ع٢ً ا٧ظ٦ٛي١ٝ ْلع أسٝلْلڄ ،أسبيت ٩ اهلل 
 ايٓالغ،  آسالد  نُظا٦ٛي١ٝ  يٝظا   اّهلّ َظ٦ٛي١ٝ :أقٍٛ ٚأْل اجملتُع، َٔ َع١ٓٝ ىبك١

 غرلِٖ، نُظ٦ٛي١ٝ يٝظ  ايذعل٠ َٚظ٦ٛي١ٝ ايعل١َ، نُظ٦ٛي١ٝ يٝظ  ايعًُل٤ َٚظ٦ٛي١ٝ
 ٜؿعٌ إٔ ٜظتڀٝع ٚأْ٘ نبرل٠، ايعلدٟ ايؿشد َظ٦ٛي١ٝ إٔ ْٴذسى إٔ ريو َع ٜٓبػٞ ٚيهٔ
 ٜا٪اصسٙ  ٚايذاعٝا١  ايعالمل  دلْاب  إٟ ؾٝكـ ،اٱؿ٬  ٜشٜذ َٔ تعضٜض ٩ طٛا٤ٶ ايهجرل،
ٔ  كذ ٜكـ أٚ َُٗت٘، َكٝل ٩ ٜٚظلعذٙ ٜٚكٜٛ٘ ٜذٙ، ع٢ً ٜٚؼذ  اٱؾظالد،  ٜشٜاذ  َا
 ٫ٚ عل٧الڄ  ٫ٚ ٫سلنُالڄ  َعاٞ،  ؾاشد  أٚ َعٝٓا١  دٗا١  ع٢ً بلي١ُ٥٬ ًْكٞ إٔ ٜٓبػٞ ؾ٬

ٔ  أباذاڄ  ٖ٪٤٫ ٨دلٿْٴ ٫ نٓل ٚإٕ داع١ٝ، ٌ  ا٧ظا٦ٛي١ٝ،  َا ٍ  با  أنادل  ٛيٝتَِٗظا٦  إٕ: ْكاٛ
ِ  ٜعين ٫ ٖزا يهٔ ايٓلغ، أؾشاد َظ٦ٛي١ٝ َٔ ٚأععِ ِ  أْٗا ٕ  ٖا  ٚإٔ ؾكاط،  ا٧ظا٦ٛيٛ
 َؿلداآت  ٜٓتعشٕٚ اٱخ٠ٛ بعن ٖٓلى أٜللڄ !ن٬ ٚأيـ ن٬ شلِ، ػإٔ ٫ ايٓلغ بك١ٝ

 تتػرل إٔ ٜعٔ ٫ٚ ػ٦ٝلڄ، ٜـٓع ٫ ؾليبعن يٓل، اٯخشٕٚ ٜـٓعٗل َؿلدآت أٚ قذس١ٜ،
ٞ  إٔ إ٫َّ ا٭ٚكالع  ٖزٙ تتػرل ٫: قلٍ ٧لرا؟ ا٧ظًُٞ أٚكلع ٟ  اهلل ٜاأت  أٚ بعٝظا٢  تعال
 .ايظ٬ّ عًُٝٗل بل٧ٗذٟ

 نازيو  ايضَلٕ، آخش ٩ ٛشز طٛفا٧ٓتعش  ا٧ٗذٟ بإٔ ساطخ١ عكٝذ٠ڄ ْ٪َٔ ٚٗٔ
ّ  ايـا٠٬  عًٝ٘ عٝظ٢ بإٔ ْ٪َٔ ٍ  طاٛف  ٚايظا٬ ٞ  ايضَالٕ،  آخاش  ٩ ٜٓاض  َاع  ٜٚـاً

 دال٤  بٌ ،◘ ايٓيب عٓ٘ أخدل أَشٷ ٖٚزا نِٗ،َٚعلس سشٚبِٗ ٩ ٜٚؼلسنِٗ ا٧ظًُٞ،
ٕ  ب٘ ِ  ايكاشآ ٍ  ايهاشٜ ٟ  قال نفُ م:تعال َّٕ ِْنؿٌ  َوإِ ًِ ِٜ  َف نَٚظ ٍ  ،ص61:ايضخاشف ط هفِِسَّ  اهلل ٚقال
ـْ  َوإِنْ م:☾ َُِٚب  َأْهؾِ  ِم َّٓ  اْفُِ َـّ  إِ ِمَْ ْٗ ُٔ ِٜ  َوَيْقمَ  َمْقتِفِ  َؿْبَؾ  بِفِ  َف ََٔٚم

َِ نقنُ  اْف ُُ ؿْ  َي ِٓ ْٔ ن َِ َٔاً  َظ ِٓ  هَصن
 ص.159:ايٓظل٤ط

ٌ  ْٚاذلى  ْكعاذ  ٭ٕ أبذاڄ ٜتعبذْل مل بأْ٘ تعلٟ اهللإٟ  ْٚذٜٔ أٜللڄ ْ٪َٔ يهٓٓل  ايعُا
 أَا١  إٟ دل٤ عٝظ٢ أٚ ا٧ٗذٟ إٔ ٚيٛ عٝظ٢، ٤ٞٓ أٚ ا٧ٗذٟ ٤ٞٓ اْتعلس ٩ ٚاِٗلد
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ٔ  ػا٦ٝلڄ،  ٜـٓع إٔ اطتڀلع َل َٗض١َٚ ٔڀ١ُ ٟ  اهلل إساد٠ ٚيها ٘  تعال ٞ  إٔ ٚسهُتا  ٜاأت
 ٚاِاٜ،  ٚاشلاٛإ،  ٚايلاعـ،  ايعذض، َٔ ًُـ  قذ أ١َٺ إٟ ظ٢عٝ ٜٚأتٞ ا٧ٗذٟ

 َضٜاذ  إٟ َعشنتٗال  ٩ ؾٝكٛدْٚٗل ا٫ْتـلسات، بعن ٚسكك  اهلل طبٌٝ ٩ ٚدلٖذت
ّ  ٚياذ  ععُٝلڄ قل٥ذاڄ إٔ ٚيٛ.ايتُهٞ َٔ َٚضٜذٺ ايٓـش َٔ َٚضٜذ ايعض َٔ  بٝٓٓال،  ايٝاٛ
ِ  ٖازٙ  ٠جٌ ػ٦ٝلڄ ٜـٓع إٔ ٜظتڀٝع ٫ أْ٘ أظٔ  أؿابش   ايايت  اِلَاذ٠،  لَاذ٠ اشل اشلُا

 إٔ ٜٓتعش أعشاكٗل، ٚايبعن أٚ نشاَتٗل أٚ دٜٓٗل أٚ يٓؿظٗل ػ٦ٝلڄ تـٓع إٔ عٔ علدض٠ڄ
 ايعلد١ٜ، ا٧ظًُٞ َؼلعش يتظتجرل ا٧ظًُٞ كذ كلس١ٜڄ كشٚطلڄ سشبلڄ تعًٓٗل ايهؿش أَِ
 ٩ ِٴٗڇتٴظٵا  طاٛف  ٚا٧ظًُٞ اٱط٬ّ كذ ايّٝٛ تٛد٘ اييت اّشٚب ْعِ،: ْكٍٛ ٚٗٔ
ٞ  ن١ًُ ٤ٚع ايذٜٔ، شلزا ا٫ْتُل٤ ٚتعُٝل ايٛعٞ، تعُٝل  طاٛا٤،  أَاش  عًا٢  ا٧ظاًُ
ٞ  إٔ ؾعًٝٓل ،ريو ْٓتعش إٔ ػشعلڄ يٓل ٜظٛؽ أٚ ٙٛص أْ٘ أعتكذ ٫ يهٔ  تعالٟ،  اهلل ْتكا
 دٝذاڄ إعذاداڄ أْؿظٓل بإعذاد يٓكّٛ ،ايتشذٜلت َٔ اٯٕ ْٛادٗ٘ َل ٜهؿٝٓل أْ٘ ْذسى ٚإٔ

 .(49) عايٛاق ٧ٛاد١ٗ
 ( <7> ☺ثاىٕ اخللفاء الساشدًٓ )عنس بً اخلطاب 

 ريض اهلل ظْف : ظّ   اشُنٓٚد

ٔٵ ُٵشڇٚ عٳ ٔڇ عٳ ٕڈ بٵ ُٴٛ ٝٵ ٍٳ َٳ ِٷ إڇْٿٞ :قځل ٘ٴ بٳٝٵٓٹٞ َٳل يځكځل٥ٹ  إڇ٫َّ -عُش بٔ اْڀالب   :أٟ – ٚٳبٳٝٵٓٳ
ٔٴ اهللٹ عٳبٵذٴ ٕٳ، - عُش بٔ اْڀلب ىعٔ ؿبٝش١ :أٟ- أڂؿٹٝبٳ غځذٳا٠ځ عٳبٻلغڈ بٵ  َٳاشٻ  إڇرٳا ٚٳنځل
ٔٳ ٔڇ بٳٝٵ ـٻؿَّٝٵ ٍٳ اي ٛٴٚا :قځل ِٵ إڇرٳا سٳتٻ٢ اطٵتٳ ٔٻ  ٜٳشٳ يځ ٗڇ ّٳ  خٳًځا٬ڄ  ؾٹاٝ ُٳال  ؾځهځبٻاشٳ  تٳكځاذٻ  طٴاٛسٳ٠ځ  قځاشٳأځ  ٚٳسٴبٻ

ـٳ ٚٵ ٜٴٛطٴ ٌٳ أځ ٚٵ ايٓٻشٵ ٛٳ أځ ُٹعٳ سٳتٻ٢ ا٭ڂٚيځ٢ ايشٻنڃعٳ١ٹ ؾٹٞ رٳيٹوځ ْٳشٵ ُٳل ،ايٓٻلغٴ ٜٳذٵتٳ ٛٳ  ؾځ ٕٵ إڇ٫َّ ٖٴا  أځ
٘ٴ نځبٻشٳ ُٹعٵتٴ ٍٴ ؾځظٳ ٚٵ قځتٳًځٓٹٞ :ٜٳكڂٛ ًڃبٴ أځنځًځٓٹٞ أځ ٘  ايزٟ اجملٛطٞ ب٘ أساد :أٟ – ايڃهځ ٞٳ  -ىعٓا  سٹا
٘ٴ ًڃرٴ ؾځڀځلسٳ ،ىځعٳٓٳ ٞڈ  -ايعذِ نؿلس َٔ ايشدٌ ٖٛ :أٟ – ايڃعٹ ٔڇ  رٳاتٹ بٹظٹاهِّ ُٴاشټ  ٫ځ ىځاشٳؾځٝٵ  ٜٳ
ُٹٝٓٶل أځسٳذٺ عٳًځ٢ ُٳل٫ڄ ٚٳ٫ځ ٜٳ ٘ٴىځ إڇ٫َّ ػٹ ٔٳ سٳتٻ٢ ،عٳٓٳ ِٵ  َٳلتٳ سٳدٴ٬ڄ عٳؼٳشٳ ثٳ٬ځثٳ١ځ ىځعٳ ٗٴ  ،طٳابٵعٳ١څ  َٹآٵ
ُٻل ًځ ٌٷ رٳيٹوځ سٳأځ٣ ؾځ ٔٵ سٳدٴ ٞٳ َٹ ُٹ ًٹ ُٴظٵ ٘ٹ ىځشٳ ٳ ايڃ ٝٵ ًځ ٘  نظال٤  :أٟ – بٴشٵْٴظٶال  عٳ ٌ  ٙعًا  ٩ ايشدا
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ُٻل، - سأط٘ ٔٻ ؾځًځ ًڃرٴ ظځ ٘ٴ ايڃعٹ ٘ٴ ْٳشٳشٳ َٳأڃخٴٛرٷ أځْٻ ٍٳ ،ْٳؿڃظٳ ٚٳ ٔڇ  عٳبٵاذٹ  ٜٳاذٳ  ُٳاشٴ عٴ ٚٳتٳٓٳل ُٳ ٔڇ  اياشٻسٵ  بٵا
ٛٵفٺ ٘ٴ عٳ َٳ ٔٵ ،ؾځكځذٻ ُٳ ًٹٞ ؾځ ُٳشٳ ٜٳ ٟ  سٳأځ٣ ؾځكځاذٵ  عٴ َٻال  أځسٳ٣ ايَّازٹ ٞ  ٚٳأځ ٛٳاسٹ ُٳظٵاذٹذٹ  ْٳا ِٵ  ايڃ ٗٴ  ٫ځ ؾځاإڇْٻ
ٕٳ ِٵ غځٝٵشٳ ٜٳذٵسٴٚ ٗٴ ٛٵتٳ ؾځكځذٴٚا قځذٵ أځْٻ ُٳشٳ ؿٳ ِٵ ،عٴ ٖٴ ٕٳ ٚٳ ٕٳ :ٜٳكڂٛيڂٛ ٕٳ اهللٹ طٴبٵشٳل ٢َّؾځ اهللٹ طٴبٵشٳل  ـٳ
ِٵ ٗڇ ٔڇ عٳبٵذٴ بٹ ُٳ ٚبليشغِ َٔ إٔ ايؿالسٚم سكاٞ اهلل عٓا٘ نالٕ ٩      - ،خٳؿٹٝؿځ١ڄ ؿٳ٬ځ٠ڄ ايشٻسٵ

ٍٳ -عٓذَل دخٌ عًٝ٘ ػلبطٝلق١ ا٧ٛت مل ٣ٓع٘ ريو إٔ ٜذعٛ إٟ اهلل تعلٟ   أځبٵؼٹاشٵ  :ؾځكځل
َٹرلٳ ٜٳل ٞٳ أځ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ٔٵ  يځاوځ  اهللٹ بٹبٴؼٵشٳ٣ ايڃ ٍڇ  ؿٴاشٵبٳ١ٹ  َٹا ّڈ  ،◘ اهللٹ سٳطٴاٛ  ٩ طابل  :أٟ- ٚٳقځاذٳ

ُٵ ٳ قځذٵ َٳل اٱط٬ّ ؾٹٞ -اٱط٬ّ ِٻ ،عٳًٹ ِٻ ،ؾځعٳذٳيڃ ٳ ٚٳيٹٝ ٳ ثٴ ٗٳلدٳ٠څ  ثٴ ٍٳ  ،ػٳا ٕٻ ٚٳدٹدٵتٴ :قځال  أځ
ٞٻ  ٫ځ نځؿځالفٷ  رٳيٹوځ ٞ  ٚٳ٫ځ عٳًځا ُٻال  ،يٹا ًځ ُٳاعټ  إڇصٳاسٴٙٴ إڇرٳا أځدٵبٳاشٳ  ؾځ ٍٳ  ا٭ځسٵوٳ ٜٳ ٞٻ  سٴدټٚا :قځال  عٳًځا
ّٳ ٍٳقځ ،ايڃػٴ٬ځ ٔٳ ٜٳل :ل ٛٵبٳوځ اسٵؾځعٵ أځخٹٞ ابٵ ٘ٴ ثٳ ٛٵبٹوځ أځبٵكځ٢ ؾځإڇْٻ ٘  ؾإْ٘ :أٟ - يٹشٳبٿوځ ٚٳأځتٵكځ٢ يٹجٳ  يڀٛيا
ٔ  أبعاذ  إْ٘ٚقـارل  بٛق  ٜب٢ً ٕ  عٓاذَل  اْا٤٬ٝ  عا ٔ  ٚأبعاذ  قـارلا  ٜهاٛ  ايتًاٛخ  عا

 ٚايٓٗٞ بل٧عشٚف ا٭َش عٔ ؾٝ٘ أْ  َل ٜؼػًو ملٜل عُش  عٓو اهلل ؾشكٞ بليٓذلطلت
ٔٳ اهللٹ عٳبٵذٳ ٜٳل، - يًُظًُٞ ٚايٓـض هشا٧ٓ عٔ ُٳشٳ بٵ ٞٻ َٳل اْٵعڂشٵ: عٴ ًځ ٔٵ عٳ ٔڇ َٹ  ؾځشٳظٳبٴٛٙٴ ايذٻٜٵ

ٛٳدٳذٴٚٙٴ ٞٳ طٹتٻ١ڄ ؾځ ُٳلْٹ ٚٵ أځيڃؿڄل ٚٳثٳ ٙٴ أځ ٛٳ ٍٳ ،ْٳشٵ ٕٵ :قځل ٘ٴ ٚٳؾځ٢ إڇ ٍٴ يځ ٍڇ َٳل ُٳشٳ آ ٙٹ عٴ ٔٵ  ؾځأځدٿ ِٵ  َٹا ٗڇ ٛٳايٹ َٵا  ،أځ
ٌٵ ٚٳإڇ٫َّ ٟٿ بٳٓٹٞ ؾٹٞ ؾځظٳ ٔڇ عٳذٹ ٕٵ ،نځعٵبٺ بٵ ِٵ ؾځإڇ ـٹ يځ ِٵ تٳ ٗٴ ٛٳايڂ َٵ ٌٵ أځ ِٵ  ٚٳ٫ځ ،قڂشٳٜٵؽڈ ؾٹٞ ؾځظٳ ٖٴ  تٳعٵاذٴ
ِٵ إڇيځ٢ ٖٹ ٍٳ ٖٳزٳا عٳٓٿٞ ؾځأځدٿ غځٝٵشڇ ُٳل ّٿ عٳل٥ٹؼٳ١ځ إڇيځ٢ اْٵڀځًٹلٵ ،ايڃ ٞٳ أڂ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ٌٵ ايڃ ُٳاشٴ  عٳًځٝٵوٹ ٜٳكڃشٳأڂ :ؾځكڂ  عٴ

ّٳ ٌٵ ٚٳ٫ځ ايظٻ٬ځ َٹرلٴ :تٳكڂ َٹٓٹ أځ ُٴ٪ٵ ّٳ يځظٵ ٴ ؾځإڇْٿٞ ٞٳايڃ ٛٵ ٞٳ ايڃٝٳ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ًڃ َٹرلٶا يٹ ٌٵ ،أځ ٕٴ  :ٚٳقڂ ُٳاشٴ  ٜٳظٵاتٳأڃرٹ  عٴ
ٔٴ ٕٵ ايڃخٳڀَّلبٹ بٵ ٔٳ أځ ٘ٹ َٳعٳ ٜٴذٵؾځ ِٳ ،ؿٳلسٹبٳٝٵ َّ ٕٳ ؾځظٳ ِٻ  ٚٳاطٵتٳأڃرٳ ٌٳ  ثٴا ٗٳال  دٳخٳا ٝٵ ًځ ٖٳل  عٳ ٛٳدٳاذٳ  قځلعٹاذٳ٠ڄ  ؾځ

ٍٳ ،تٳبٵهٹٞ ُٳشٴ عٳًځٝٵوٹ ٜٳكڃشٳأڂ :ؾځكځل ٔٴ عٴ ّٳ ڀَّلبٹايڃخٳ بٵ ٕٴ  ايظٻ٬ځ ٕٵ ٚٳٜٳظٵاتٳأڃرٹ ٔٳ  أځ ٘ٹ  َٳاعٳ  ٜٴاذٵؾځ  ،ؿٳالسٹبٳٝٵ
ٕٻ يٹٓٳؿڃظٹٞ أڂسڇٜذٴٙٴ نڂٓٵ ٴ :ؾځكځليځ ٵ ٘ٹ ٚٳ٭ٚثٹشٳ ّٳ بٹ ٛٵ ُٻل ،ْٳؿڃظٹٞ عٳًځ٢ ايڃٝٳ ًځ ٌٳ ؾځ ٌٳ أځقڃبٳ  اهللٹ عٳبٵذٴ ٖٳزٳا :قٹٝ
ٔٴ ُٳشٳ بٵ ٍٳ ،دٳل٤ٳ قځذٵ عٴ ٌٷ ؾځأځطٵٓٳذٳٙٴ اسٵؾځعٴْٛٹٞ :قځل ٘ٹإڇيځ سٳدٴ ٍٳ ٝٵ ٍٳ ؟يځذٳٜٵوځ َٳل :ؾځكځل  تٴشٹابټ  ايَّزٹٟ :قځل
َٹرلٳ ٜٳل ٞٳ أځ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ٍٳ ،أځرٹْٳ ٵ ايڃ ُٵذٴ :قځل ٕٳ َٳل هللٹ ايڃشٳ ٔٵ نځل ٞٵ٤ٺ َٹ ِټ ػٳ ٖٳ ٞٻ أځ ٔٵ إڇيځ  أځْٳال  ؾځاإڇرٳا  ،رٳيٹوځ َٹ

ًڂْٛٹٞ - سٚسٞ خشد  :أٟ – قځلٳٝٵ ٴ ُٹ ِٻ ؾځلسٵ ِٵ ثٴ ِّ ٌٵ طٳ ٕٴ :ؾځكڂ ُٳ ٜٳظٵتٳأڃرٹ ٔٴ شٴعٴ  ،ايڃخٳڀَّلبٹ بٵ
ٕٵ ٞ  أځرٹْٳ ٵ ؾځإڇ ٞ  يٹا ٕٵ ،ؾځاأځدٵخٹًڂْٛٹ ٞ  ٚٳإڇ ٞ  سٳدٻتٵٓٹا ٞٳ  َٳكځالبٹشڇ  إڇيځا٢  سٴدټْٚٹا ُٹ ُٴظٵاًٹ ّټ ٚٳدٳال٤ٳتٵ  ،ايڃ  أڂ
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ٞٳ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ـٳ١ڂ ايڃ ٗٳل تٳظٹرلٴ ٚٳايٓٿظٳل٤ٴ سٳؿڃ ُٻل َٳعٳ ًځ ٖٳل ؾځ ُٵٓٳل سٳأځٜٵٓٳل ٛٳيځذٳا ٵ  قڂ ٘ٹ  -دخًا   :أٟ – ؾځ ٝٵا ًځ  عٳ
ٕٳ ،طٳلعٳ١ڄ عٹٓٵذٳٙٴ ؾځبٳهځ ٵ ٍٴ ٚٳاطٵتٳأڃرٳ ٛٳيځذٳا ٵ  ايشٿدٳل ِٵ  دٳاخٹا٬ڄ  ؾځ ٗٴا  - ٭ًٖاٗل  َاذخ٬  :أٟ – يځ
ُٹعٵٓٳل ٖٳل ؾځظٳ ٔٵ بٴهځل٤ٳ ٌڇ َٹ ٚٵقڇ :ؾځكځليڂٛا ،ايذٻاخٹ َٹرلٳ ٜٳل أځ ٞٳ أځ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ـٵ ايڃ ًٹ ٍٳ ،اطٵتٳخٵ  أځدٹاذٴ  َٳال  :قځل
ٗٳزٳا أځسٳلٻ أځسٳذٶا َٵشڇ بٹ ٔٵ ا٭ځ ٚٵ ايٓٻؿځشڇ ٖٳ٪ٴ٫ځ٤ٹ َٹ ٖٵطٹ أځ ٔٳ ايشٻ ٞٳ ايَّزٹٜ ٛٴؾِّ ٍٴ تٴ ٛٳ ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ٖٴ ِٵ ٚٳ ٗٴ  عٳٓٵ
ُٻ٢ ،سٳاوڈ ًٹٝٽل ؾځظٳ ٕٳ عٳ ُٳل ًڃشٳ١ځ ٚٳايضټبٳٝٵشٳ ٚٳعٴجٵ ٔڇ ٚٳعٳبٵذٳ ٚٳطٳعٵذٶا ٚٳىځ ُٳ ٍٳ  ،ايشٻسٵ ِٵ  :ٚٳقځال ٗٳذٴنڂ  ٜٳؼٵا
ٔٴ اهللٹ عٳبٵذٴ ُٳشٳ بٵ ٘ٴ ٚٳيځٝٵعٳ عٴ ٔٵ  يځ َٵاشڇ  َٹا ٞٵ٤ٷ  ا٭ځ ٕ  ٫ :ٟأ – ػٳا ٛ  ٜهاٛ ٝٵ٦ٳا١ٹ ، - اًْٝؿا١  ٖا ٗٳ  نځ

٘ٴ ايتٻعٵضڇٜٳ١ٹ ٕٵ ،يځ َٵشٳ٠ڂ أځؿٳلبٳ ٵ ؾځإڇ ٛٳ  -إرا اخترل طاعذ أَارلا    :أٟ – طٳعٵذٶا ايڃإڇ ٗٴا  :أٟ – رٳاىځ ؾځ
ٔٵ ٚٳإڇ٫َّ، -ؾٗٛ دذٜش بٗل ًڃٝٳظٵتٳعٹ ٘ٹ ؾځ ِٵ بٹ َٿشٳ َٳل أځٜټهڂ ِٵ ؾځإڇْٿٞ أڂ ٘ٴ يځ ٔٵ  أځعٵضڇيڃ  ،١ٺخٹٝٳلْٳا  ٚٳ٫ځ عٳذٵاضڈ  عٳا

ٍٳ ٔٵ ايڃخٳًٹٝؿځ١ځ أڂٚؿٹٞ :ٚٳقځل ٔٳ بٳعٵذٹٟ َٹ ٗٳلدٹشڇٜ ُٴ ٞٳ بٹليڃ ٚٻيٹ ٕٵ ا٭ځ ِٵ  ٜٳعٵشڇفٳ أځ ٗٴا ِٵ  يځ ٗٴا  ٚٳٜٳشٵؿځاغځ  سٳكَّ
ِٵ ٗٴ ِٵ يځ ٗٴ َٳتٳ ٘ٹ ،سٴشٵ ـٳلسڇ ٚٳأڂٚؿٹٝ ـَ ،مخٳٝٵشٶا بٹل٭ځْٵ ُءوا افَِّذي ارَ  َتَبقَّ ََّ ـْ  َواإليمن اف ؿْ  ِم ِٓ ٕٵ، هَؿْبِِ  أځ
ٌٳ ٔٵ ٜٴكڃبٳ ِٵَٴشٵ َٹ ٗڇ ٕٵ ،ظٹٓٹ ٔٵ ٜٴعٵؿځ٢ ٚٳأځ ِٵ عٳ ٗڇ ٘ٹ، َٴظٹ٦ٝٹ ٌڇ ٚٳأڂٚؿٹٝ ٖٵ ـٳلسڇ بٹأځ َٵ ِٵ  خٳٝٵاشٶا  ا٭ځ ٗٴ  سڇدٵ٤ٴ ؾځاإڇْٻ

ٍڇ ٚٳدٴبٳل٠ڂ، - بليك٠ٛ ٣ٚذٙ عٓ٘ ٜذؾع ايزٟ عْٛ٘ :أٟ – اٱط٬ّ ُٳل ِ  :أٟ – ايڃ ٔ  ٖا  ايازٜ
ٚٿ  ٚٳغځاٝٵغڂ  - اٱطا١َٝ٬  يًذٚي١ ٜٚكذَْٛٗل َِٓٗ ا٭َٛاٍ ُٙعٕٛ ٕ  :أٟ – ايڃعٳاذٴ  ٜػٝعاٛ
ِ  ا٭عذا٤ ِ  بهجاشتٗ ٕٵ - ٚػاٛنتٗ ِٵ  ٜٴ٪ٵخٳازٳ  ٫ځ ٚٳأځ ٗٴ ِٵ  إڇ٫َّ َٹآٵ ٗٴ َال صاد عأ    :أٟ – ؾځلٵاًڂ

ٔٵ -سلدتِٗ  ِٵ عٳ ٖٴ ٘ٹ ،سڇكٳل ِٵ خٳٝٵشٶا بٹل٭ځعٵشٳابٹ ٚٳأڂٚؿٹٝ ٗٴ ٌٴ ؾځإڇْٻ َٳلدٻ٠ڂ ايڃعٳشٳبٹ أځؿٵ ّ  ٚٳ  اٱطا٬
ٕٵ ٔٵ ٜٴ٪ٵخٳزٳ أځ ٛٳاػٹٞ َٹ ِٵ سٳ ٗڇ ٛٳايٹ َٵ  - أطاٛأٖل  ٚيٝظا   خرلٖال  يٝظا   اييت ٛططاي :أٟ – أځ

ِٵ عٳًځ٢ ٚٳٜٴشٳدٻ ٗڇ ٘ٹ ؾڂكځشٳا٥ٹ َٻ١ٹ ٚٳأڂٚؿٹٝ َٻ١ٹ اهللٹ بٹزٹ ٘ٹ  ٚٳرٹ ٕٵ ◘ سٳطٴاٛيٹ ِٵ  ٜٴاٛؾځ٢  أځ ٗٴا ِٵ  يځ ٖٹ ٗٵاذٹ ٕٵ ،بٹعٳ  ٚٳأځ
ٌٳ ٔٵ ٜٴكځلتٳ ِٵ َٹ ٗڇ َّؿڂٛا ٚٳ٫ځ - عِٓٗ ٜذاؾع :أٟ – ٚٳسٳا٥ٹ ِٵ إڇ٫َّ ٜٴهځ ٗٴ  . (1)ىځلقځتٳ

 وبحؿدك أشفد أن   إله إ  أكت أستغػرك وأتوب إلقك()سبحاكك الؾفم 
* * * 

                                      
 .3700 ايبخلسٟأخشد٘  )صحٔ ( (1)
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 َال  غليبالڄ  اياذٜٔ،  ٖزا ١هٞ َٔ أٚ ايٓلغ، إؿ٬  َٔ ايٝأغإٕ  ،أسبيت ٩ اهلل
ٍ  ٜتڀًب اٱْظلٕ إٔ طبب٘ ٜهٕٛ  عؾٝكا  اِض٥ٝا١،  ا٧هلطاب  ٜكاذس  ٫ٚ ا٧ڀًال،  ايهُال
 .ايعٌُ ٜٚذع ٜٚظت٦ٝع ايكٓٛط ٩ يزيو ْتٝذ١ڄ
 ومـ أشبٚب افٖٔس: 

 تڀبٝكالڄ  اياٛاسد٠  ايؼاشع١ٝ  ا٭دي١ ٜڀبكٕٛ ؾبعلِٗ ايؼشع١ٝ، ا٭دي١ ؾِٗ ط٤ٛ -1 
 ٜٚظتٓتذٕٛ سلشلِ، ع٢ً ٜڀبكْٛٗل ايضَلٕ، ؾظلد ٩ ايٛاسد٠ ا٭دي١ ؾُج٬ڄ ؿشٝض، غرل
ٞ  إٔ عًا٢  تذٍ اييتع١ٝ ٚتشنٛا ا٭دي١ ايؼش ايٛاقع، ٖزا ٜتػرل ئ ْ٘أ ّ  اياتُه  يٲطا٬

٘  تظبب أْٗل ا٧علؿٞ بعن رّ ٩ ايٛاسد٠ ايٓـٛق ٜؿِٗ قذ ٚنزيو ،قلدّ  ايٝاأغ  يا
ٔ  ستا٢  ايتٛبا١،  قبٍٛ ٩ ايٛاسد٠ ا٭خش٣ ايٓـٛق ٜٚٓظ٢ ايتٛب١، قبٍٛ َٔ ٌ  ٨ا  ؾعا

 تعلٟ اهلل تلب َٓ٘ ايعبذ تلب إرا تعلٟ بلهلل ايؼشى ست٢ ٚا٧ٛبكلت، ٚاِشا٥ِ ا٧علؿٞ
 .عًٝ٘

ٕ  أسٝلْلڄ، ايٛاقع ؾِٗ ط٤ٛ -2 ٞ  ايٛاقاع  ٖازا  سأ٣ إرا ايابعن  ؾاإ  ايؼاشى  ١ٚها
٘  ٚايٓـالس٣،  ٚايٝٗٛد ٚايهؿش ٚأًٖ٘ ٔ  أؿالب  ًَا٤ٞ  ٚايٛاقاع  قٓاٛطڅ،  رياو  داشا٤  َا

ٟ  اهلل ْـاش  إٔ ع٢ً أٜللڄ تذٍ اييت بل٧بؼشات ٟ  اهلل ٚعاذ  نُال  قشٜابٷ  تعال قالٍ   ،تعال
 ٟ َُّكم:تعال قَل  َح َُ ُش  َي ـَ  قُل اف َّ نفُ  آَمُْنقا َوافَِّذي ًَ َُنك َم ن َم ن إِنَّ  َأٓ هللِا َْٕكُ ٌٛ  هللِا َْٕكَ  هَؿِ ين

 .ص 214:ايبكش٠ط
ٌٷ  ٚايتُهٞ بليٓـش يًُ٪َٓٞ تعلٟ اهلل ٚعذ إٔ ْذسى إٔ ؾٝٓبػٞ  ٔليا١،  ٫ سلؿا

 ب٬ قلتٌ دا٤ٷ ٚايٝأغ، ايّٝٛ ايعل٧ٞ ايٛاقع تأٌَ ٧ٔ نجرل٠ تعلٟ اهلل ًُذ ا٧بؼشات ٚإٔ
فُ م:تعلٟ قلٍ ػو; َّٕ َُٖس  ٓ إِ ْٔ ـْ  َي َّٓ  هللِا َرْوِح  ِم ْقمُ  إِ ََ ٚؾُِ ونَ  اْف َُ ـ ط هاْف ٍ ص 87:ٜٛطا  ٚقال
ـْ م:تعلٟ َْطُ  َوَم َْ ـْ  َي ِٜ  ِم فِ  َرَْحَ َّٓ  َربل ٚفهقنَ  إِ  ص.56:اّذشط هافوَّ
٘  ستا٢  ا٧ؼه١ً تلخِٝ ٩ ليؼبٳٜٴقذ  أسٝلْلڄأٜٗل ا٭خ٠ٛ ٩ اهلل:   ٌ  ٫ نأْا  ل،شلا  سا
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 ستا٢  تٜٗٛٓٗال  ٩ ليؼبٳا ٜٴ أٚ اٌّ، ؾٛم ا٧ؼه١ً ٖزٙ ٭ٕ ْعٌُ إٔ داعٞ ٫ عًٝ٘ ٚبٓل٤ٶ
 إٔ ؾإَال  ٜعُاٌ،  إٔ ٜشٜاذ  ٫ طا١ًٗ،  ٖٝٓا١څ  ٭ْٗل ع٬ز إٟ ٫ٚ سٌ إٟ َتلز ٫ نأْٗل
 ٫ ًٝح َؼشؾلڄ ايٛاقع ٜهٕٛ إٔ ٚإَل أؿًش٘، إٔ أطتڀٝع ٫ ًٝح أطٛد ايٛاقع ٜهٕٛ
 .اٱؿ٬  َٔ أتٗشب أْين ٚا٧كـٛد ،دٗذ إٟ َين ٚتلز
٘  ٜتـاٛس  ستا٢  ؾٝٗل، ٜٚبليؼ ا٧ٛدٛد٠ ايعكبلت ٜلخِ أسٝلْلڄٚ  إٔ ٜظاتڀٝع  ٫ أْا

 .ٚدٛدٖل ظٌ ٩ ٜعٌُ إٔ ٫ٚ ٜتذلٚصٖل، إٔ ٫ٚ ٜكتشُٗل
٘  َل أَل أْل، أًَه٘ ٫ ايتػٝرل ؾٝ٘ ٜتِ ايزٟ ايعٌُ: ٜكٍٛ ايٓلغ ٚبعن ٛ  أًَها  ؾٗا

 .ايعٌُ ٚأدع ٚأطت٦ٝع أقعذ طٛف أْين ٜظلٟٚ يعٌُا ٖزا إراڄ ػ٦ٝلڄ، ٜؿٝذ ٫
ٌٷ ٚشلل إ٫َّ َؼه١ً ٖٓلى ؾًٝع ريو، َجٌ إٟ ٜٓذش أ٫ يًُ٪َٔ ٝٓبػٞؾ  اهلل بإرٕ س
ٍ  ا٭طابلب  ْٚعٌُ ْٚتذسز ا٧ؿلتٝض عٔ ْبشح إٔ عًٝٓل يهٔ تعلٟ،  ا٧ظاتڀلع،  ْٚباز

ـَ افَّذِ  َمعَ  اهلل إِنَّ م:ٜكٍٛ تعلٟ ٚاهلل تعلٟ، بلهلل ْٚظتعٞ ْقا ي ََ ـَ  اتَّ  هُُمِْسنُْقنَ  ُهنؿْ  َوافَّنِذي
 .(49) ص128:ايٓشٌط

 ( <1> ☺ثالح اخللفاء الساشدًٓ ) عجناٌ بً عفاٌ 
َٛعذْل ايّٝٛ َع سدٌ تظتشٞ َٓ٘ ا٥٬٧ه١ ٚا٧ًكب بزٟ ايٓٛسٜٞ ، إخٛتٞ ٩ اهلل

 ٚأَٗال  أطاًُ   نشٜض بٓ  أس٣ٚ ٚأَ٘ ، أ١َٝ بٔ ايعلق أبٞ بٔ عؿلٕ بٔ عجُلٕٖٚٛ 
ٍ  ع١ُ ا٧ڀًب عبذ بٓ  ايبٝلل٤ ٌ  بعاذ  ٚياذ  ،◘ اهلل سطاٛ ٞ  بظا   ايؿٝا  عًا٢  طآ
ّ  ٩ عٓاذٙ  َٚلتا   ، سقٝا١  ابٓت٘ ◘ ايٓيب ٘ٚصٚد طًِأ ،ايـشٝض ٘  ،باذس  أٜال  ؾضٚدا
 إٔ َتٛاتش٠ أٚد٘ َٔ ٚدل٤ ..ايٓٛسٜٔ بزٟ ًٜكب نلٕ ؾًزيو ،نًجّٛ أّ أختٗل بعذٖل
 .(4) بليؼٗلد٠ ي٘ ٚػٗذ ..بل١ِٓ بؼشٙ ◘ اهلل سطٍٛ

 ذو افْقريـ هٚج  اهلج تغ وتزوج بٚفبُْغ: ☺ظثمن بـ ظٍٚن 

٘  ؾالساڄ  اّبؼ١ أسو إٟ عجُلٕ ٖلدشدل٤ ٩ )ؿؿ١ ايـؿ٠ٛ( ٫بٔ اِٛصٟ :   بذٜٓا
ٔ  طل٥ش تلبع٘ ثِ إيٝٗل، َٗلدش أٍٚ ؾهلٕ ◘ اهلل سطٍٛ بٓ  سق١ٝ صٚدت٘ َع  ا٧ٗالدشٜ
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 بذس إٟ ◘ اهلل سطٍٛ خشز ٧ٚل ،١ٜٓا٧ذ إٟ ايجل١ْٝ اشلذش٠ ٖلدش ثِ اّبؼ١، أسو إٟ
٘  ،ػٗذٖل نُٔ ؾهلٕ ،دشٙأٚ بظُٗ٘ ي٘ ٚكشب ٣شكٗل سق١ٝ ابٓت٘ ع٢ً خًؿ٘  ٚصٚدا
ٞ  ،عجُلٕ يضٚدتٗل ثليج١ عٓذٟ نلٕ يٛ :ٚقلٍ سق١ٝ بعذ نًجّٛ أّ ◘ اهلل سطٍٛ  ٚزلا

 (.28)  ◘ اهلل سطٍٛ بٓيت بٞ ُِع٘ ايٓٛسٜٔ را
 :☺إٍٕٚق ظثمن بـ ظٍٚن 

ـٹا٭ځسٵ ٔٵعٳ ٍٴ ٓٳ عٓذَل خشز عًٝ٘ اْٛاسز ٩ ا٧ظذذ  إٔ عجُلٕ بٔ عؿلٕ قلٍ : ٜٳكڂٛ
ِٵبعذ إٔ طأٍ عٔ نبلس ايـشلب١ :  ٘ٳ ٫ځ ايَّزٹٟ بٹلهللٹ أځْٵؼٴذٴنڂ ٛٳ إڇ٫َّ إڇيځ ٕٳ ٖٴ ُٴٛ ًځ ٕٻ أځتٳعٵ ٍٳ  أځ  سٳطٴاٛ

ٍٳ ◘ اهللٹ ٔٵ :قځل ٞ  َٹشٵبٳذٳ ٜٳبٵتٳلعٴ َٳ ٕڈ  بٳٓٹا ٘ٴ  اهللڂ غځؿځاشٳ  ؾڂا٬ځ ٘ٴ ؾځلبٵ ؟يځا ٍٳ  ؾځأځتٳٝٵا ٴ  تٳعٵتٴا  ◘ اهللٹ سٳطٴاٛ
ًڃ ٴ ٕڈ بٳٓٹٞ َٹشٵبٳذٳ ابٵتٳعٵ ٴ إڇْٿٞ :ؾځكڂ ٍٳ ؾڂ٬ځ ٘ٴ :قځل ًڃ ِٵ  :قځليڂٛا ،يځوځ ٚٳأځدٵشٴٙٴ َٳظٵذٹذٹْٳل ؾٹٞ ؾځلدٵعٳ  ،ْٳعٳا
ٍٳ ِٵ :قځل ٘ٳ ٫ځ ايَّزٹٟ بٹلهللٹ ؾځأځْٵؼٴذٴنڂ ٛٳ إڇ٫َّ إڇيځ ٌٵ ٖٴ ٕٳ ٖٳ ُٴٛ ًځ ٕٻ تٳعٵ ٍٳ أځ ٍٳقځ ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ٔٵ  :ل  ٜٳبٵتٳالعٴ  َٳا
َٳ١ځ بٹ٦ٵشٳ ٘ٴ اهللڂ غځؿځشٳ سٴٚ ٍٳ ؾځأځتٳٝٵ ٴ ؟يځ ًڃ ٴ ◘ اهللٹ سٳطٴٛ َٳ١ځ بٹ٦ٵشٳ ابٵتٳعٵ ٴ قځذٵ :ؾځكڂ ٍٳ .سٴٚ ٗٳل :قځل ًڃ  ؾځلدٵعٳ

ٞٳ طٹكځلٜٳ١ڄ ُٹ ًٹ ُٴظٵ ًڃ ٖٳل يٹ ِٵ :قځليڂٛا ،يځوځ ٚٳأځدٵشٴ ٍٳ ْٳعٳ ِٵ :قځل ٘ٳ ٫ځ ايَّزٹٟ بٹلهللٹ ؾځأځْٵؼٴذٴنڂ ٛٳ إڇ٫َّ إڇيځ ٌٵ  ٖٴ  ٖٳا
ٕٳ ُٴٛ ًځ ٕٻ تٳعٵ ٍٳ أځ ٍٳ ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ٔٵ :قځل ٗٿضٴ َٳ ٘ٴ اهللڂ غځؿځشٳ ايڃعٴظٵشٳ٠ٹ دٳٝٵؽٳ ٜٴذٳ ِٵ  ؟يځ ٗٴ ٗٻاضٵتٴ  سٳتٻا٢  ؾځذٳ

ٕٳ َٳل َٶل ٚٳ٫ځ عٹكځل٫ڄ ٜٳؿڃكٹذٴٚ ِٵ :قځليڂٛا خٹڀځل ٍٳ ْٳعٳ ِٻ:قځل ٗٴ ٗٳذٵ ايً ِٻ اػٵ ٗٴ ٗٳذٵ ايً ِٻ اػٵ ٗٴ ٗٳذ ايً  ،(1) اػٵ
ـْ :متعلٟ قٛي٘ ٩ ريو َٚـذامٜل را ايٓٛسٜٔ  ؾ٦ٝٓٗل يو ِسنفِ  ُصن َّ  ُيقَق  َوَم ٍْ ُٖوَفئِنَؽ  َٕ  َؾ

ُِِحقنَ  ُهؿُ  ٍْ  ، ؾٌٗ تعًُٓل اٱْؿلم َٔ رٟ ايٓٛسٜٔ؟ هادُْ

 بًٜٔ اف ضقان:

 رٟ ٩أْ٘  :  دل٤ ٩ ) ايشسٝل ا٧ختّٛ( يؿل١ًٝ ايؼٝ: ؿؿٞ ايش٥ٔ ا٧بلسنؿٛسٟ
َأ ا٧ذٜٓا١ إٟ    ◘ذش٠ َشى ا٧ظًُٕٛ َع سطٍٛ اهلل ٩ ايظ١ٓ ايظلدط١ َٔ اشل ايكعذ٠

ؾًكذ ْضٍ ا٧ظًُٕٛ بلّذٜب١ٝ ع٢ً سذٚد َه١ يعٌُ  ،َه١ ا٧هش١َ ٭دا٤ عُش٠ اّذٜب١ٝ
َبلسجلت َع نؿلس قشٜؽ يٝظُشٛا شلِ بذخٍٛ َه١ يكلل٤ ايعُاش٠ ثاِ ايشداٛع َاش٠     

                                      
 ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ.3606 ايٓظل٥ٞأخشد٘  )صحٔ ( (1) 
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 يكتالٍ،  ْاأت  مل لأْٻا  شِٖبٹا أخٵ: ٚقلٍ عؿلٕ، بٔ عجُلٕ ◘ايٓيب  ؾأسطٌ ،ثل١ْٝ يًُذ١ٜٓ
 ْٚظال٤  َا٪َٓٞ،  ٠ها١  سدل٫ڄ ٜأتٞ إٔ ٚأَشٙ اٱط٬ّ، إٟ ٚادعِٗ لسٶا،ُٻعٴ د٦ٓل ٚإ٢ل

ٞ  ٫ ستا٢  ٠ها١،  دٜٓ٘ َعٗش ☾ اهلل إٔ ٚٛدلِٖ بليؿتض، ؾٝبؼشِٖ َ٪َٓلت،  ٜظاتخؿ
ًڃاذٳ ،  قاشٜؽ  عًا٢  َش ست٢ عجُلٕ ؾلْڀًل. بلٱ٣لٕ أسذ ؾٝٗل ٔ : ؾكاليٛا  بٹبٳ  تشٜاذ؟  أٜا
 ّلدتاو،  ؾلْؿاز  تكاٍٛ،  َل زلعٓل قذ: قليٛا ٚنزا، بهزا ◘ اهلل سطٍٛ بعجين :ؾكلٍ
ٕ  ؾشٌُ ؾشط٘، أطشز ثِ ب٘ ؾشسب ايعلق، بٔ طعٝذ بٔا أبلٕ إيٝ٘ ٚقلّ  عًا٢  عجُال

 ؾاشؽ  ؾًُال  قاشٜؽ،  صعُل٤ إٟ ايشطلي١ ٚبًؼ َه١، دل٤ ست٢ ٚأسدؾ٘ ٚأدلسٙ ايؿشغ،
 ٜڀاٛف  ستا٢  ٜڀاٛف  إٔ ٢أبٚ ايعشو، ٖزا ؾشؾن بليبٝ ، ٜڀٛف إٔ عًٝ٘ عشكٛا
 ثِ بِٝٓٗ، ؾُٝل ٜتؼلٚسٚا إٔ أسادٚا ٚيعًِٗ - عٓذٖل قشٜؽ ٚاستبظت٘، ◘ اهلل سطٍٛ
 إٔ ا٧ظًُٞ بٞ ؾؼلع ا٫ستبلغ، ٚىلٍ - ايشطلي١ َٔ ب٘ دل٤ َل يٛاب عجُلٕ ٜشدٚا
ِ  ،▬افَنقم ْٕنٚجز حُنك ٕزح ٓ♂:اٱػلع١ بًػت٘ ٧ل ◘ اهلل سطٍٛ ؾكلٍ قتٌ، عجُلٕ  ثا
٘  ؾجالسٚا  ايبٝع١، إٟ شلب٘أؿ دعل ٘  إيٝا ٘  ٜؿاشٚا،  أ٫ عًا٢  ٜبلٜعْٛا  عًا٢  ٤لعا١  ٚبلٜعتا

 ث٬خ ا٧ٛت ع٢ً ا٭نٛع بٔ ط١ًُ ٚبلٜع٘ ا٭طذٟ، طٓلٕ أبٛ بلٜع٘ َٔ ٚأٍٚ ا٧ٛت،
  هذه♂:ٚقلٍ ْؿظ٘ بٝذ ◘ اهلل سطٍٛ ٚأخز ٚآخشِٖ، ٚٚطڀِٗ ايٓلغ أٍٚ ٩ َشات،

ٌ  إ٫ ايبٝعا١  ٖازٙ  عٔ ٜتخًـ ٚمل ٜع٘،ؾبل عجُلٕ دل٤ ايبٝع١ ١  ٧ٚل ،▬ظثمن ظـ  سدا
ٍ  أخز ،قځٝٵع بٔ دٳذټ: ي٘ ٜكلٍ ا٧ٓلؾكٞ َٔ  ػاذش٠،  َا   ايبٝعا١  ٖازٙ  ◘ اهلل سطاٛ

َٳعٵكٹٌ بٝذٙ، آخزا عُش ٚنلٕ ٘  ايؼاذش٠  بػـٔ آخزا ٜٳظٳلس بٔ ٚ ٔ  ٜشؾعا ٍ  عا  اهلل سطاٛ
ٕ  بٝع١ ٖٞ ٖٚزٙ ،◘ ٍ  ايايت  ايشكاٛا ـِ م:ؾٝٗال  اهلل أْاض َْ َريِضَ اهلل َظن ن ََ ِمَِْغ إِْذ َف ْٗ ادُْن

ََٖٕزَل  ُِننقِِبِْؿ َؾنن ِِننَؿ َمننٚ يِف ُؿ ًَ ننَجَ ِة َؾ َٝ افنَّ نن َٕننَؽ ََتْ ق ًُ ًٚ ُيَبٚيِ ُْحنن ْؿ َؾ ْؿ َوَأَثننَِٚبُ ِٓ ْٔ نن َِ َٜ َظ ننَُِْٔ افسَّ

 ًٚ ؾٝل شلل َٔ بؼش٣ عع١ُٝ َٔ اهلل تعلٟ ٧ٔ بالٜع َا    ( 19) ص18طايؿتض:  ه(18)َؿِ يب
  سٜٔ ٚإٕ مل ٚلش.زٟ ايٓٛي ◘ ايؼذش٠، ٚبؼش٣ َٔ سطٍٛ اهلل

 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(

* * * 
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نقُل  إِذْ م: ◘ ُٔاذ  ٚخًًٝ٘ ٚؿؿٝ٘ يعبذٙ ٚتعلٟ تبلسى اهلل قلٍ ،أسبيت ٩ اهلل َُ  َت

ِمِْغَ  ْٗ ُّ ِْ
ـْ  فِ ؿْ  َأَف ُُ َٔ

ٍِ ُْ ؿْ  َأنْ  َي ـُ ََّ ِّ ؿْ رَ  ُي ُُ ِٜ  به ـَ  آٍٓف  بَِثالَث ِٜ  ِمن ن َُ وا إِنْ  َبنَذ  ُمْْنَزفِغَ  اداَْلئِ  َتْهنِزُ

قا َُ َُّ ؿْ  َوَت ـُ ُْٖتق ـْ  َوَي ؿْ  َهَذا َؾْقِرِهؿْ  ِم ـُ ْد َِ ّْ ؿْ  ُي ُُ ِٜ  َربه َس ّْ ـَ  آٍٓف  بَِخ ُٜ  ِم َُ ِمغَ  اداَْلئِ  آٍط هُمَسنقل
 .ص125:عُشإ

ٕ  - ْػًبِٗ ا٭عذا٤ َٛاد١ٗ ٩ ٚايتك٣ٛ ايـدل ٜكذلٕ عٓذَل! اهلل طبشلٕ  اهلل باإر
وا إِنْ  َبَذ م: ☾ قلٍ نُل -ٚتعلٟ تبلسى قا َتْهِزُ َُ َُّ ؿْ  َوَت ـُ ُْٖتق ـْ  َوَي ؿْ  َهنَذا َؾْقِرِهؿْ  ِم ـُ ْد َِ ن ّْ  ُي

ؿْ  ُُ ِٜ  َربه َس ّْ ـَ  آٍٓف  بَِخ ُٜ داَْلا ِم َُ ِمغَ  ئِ فُ  َوَمٚ (125) ُمَسقل َِ ًَ َّٓ  اهلل َج ى إِ نؿْ  ُبْؼَ ُُ َُ  َف َـّ َوفِ
نئِ َّ  ْى

ؿْ  ُُ ُِقُب َّٓ  افَّْْكُ  َوَمٚ بِفِ  ُؿ ـْ  إِ َِ  ِم ِزيزِ  هللِا ِظْْ ًَ ُِٔؿِ  اْف   .ص126-125:عُشإ آٍط ه(126) احْلَ
ٍ  آٜا١  ٩ تعلٟ ٚقلٍ ن َوَمنٚم:ا٭ْؿال َّٓ  افَّْْكُ ـْ  إِ َِ  ِمن  هَحُِنٔؿٌ  َظِزينزٌ  اهلل إِنَّ  هللِا ِظْْن

 .ص10:ا٭ْؿلٍط
 عذ٠، أٚ عذداڄ أق٣ٛ نلْٛا َُٚٗل ا٭عذا٤، تهليب لَُٗ اهلل، عٓذ َٔ ؾليٓـش إراڄ
 أَش َل ؾِٝٗ َٚكل ٚؿدلٚا ٚآَٓٛا اتكٛا إرا ا٧٪َٓٞ يعبلدٙ إ٫ ٜٗب٘ َٚل ٜؼل٤، ٧ٔ ٜٗب٘
٘ٴ اهلل   .ٚايٓلؿش اّلؾغ ٖٛ طبشلْ٘ ؾلهلل ٚٳتٳعٳليځ٢، طٴبٵشٳلْٳ

َه م:ؾكلٍ بٗل ☾ اهلل أَش قذ ٚطل٥ٌ ٖٞ إ٢ل ٚايعذد ايعذ٠ٚ ؿْ  واَوَأِظ ُُؿْ  َمٚ هَلُ ًْ ََُى  اْشن

ـْ  ةٍ  ِم ـْ  ُؿقَّ ْٔؾِ  ِرَبٚطِ  َوِم وَّ  بِفِ  ُتْ ِهُبقنَ  اخْلَ َُ ؿْ  هللِا َظ ـُ وَّ َُ  إٔريو  عينٜ ٫ٚ ص60:ا٭ْؿلٍطه َوَظ
ؾ٬ٗ سدعٓل إٟ اهلل تعلٟ ١ٚظهٓل بهتلب سبٓل عاض ٚداٌ   ، (48) ايبؼش عٓذ َٔ ايٓـش

يك٠ٛ ست٢ ٜشصقٓل اهلل عض ٚدٌ ايٓـش عًا٢  ٚأعذدْل َل اطتڀعٓل َٔ ا ◘ٚط١ٓ سطٛيٓل 
 ا٭عذا٤.

 (<2 >☺ثالح اخللفاء الساشدًٓ )عجناٌ بً عفاٌ 
، َل صيٓل ٌْٓٗ َٔ ايظرل٠ ايعڀش٠ يًخًٝؿ١ ايشاػذ عجُلٕ ابٔ عؿالٕ  إخٛتٞ ٩ اهلل

 ؾٗٝل بٓل. ☺
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 بٚجلْٜ: ☺فًثمن  ◘تبنر رشقل اهلل  

ٔٵ أبٹٞ  ٟٿ َٴٛطٳ٢أخشز ايؼٝخلٕ ٩ ؿشٝشُٝٗل عٳ ٘ٴ: ☺ ا٭ځػٵعٳشڇ ٛٳكٻأځ أځْٻ ٘ٹ  ؾٹٞ تٳ  بٳٝٵتٹا
ِٻ ًڃ ٴ ،خٳشٳزٳ ثٴ ٔٻ : ؾځكڂ َٳ ٍٳ  ٭ځيڃاضٳ ٔٻ  ◘ اهللٹ سٳطٴاٛ ٘ٴ  ٚٳ٭ځنڂاْٛٳ ٞ  َٳعٳا َٹ ٛٵ ٍٳ  ،ٖٳازٳا  ٜٳا  ؾځذٳال٤ٳ  :قځال

ُٳظٵذٹذٳ ٍٳ ايڃ ٔٵ ؾځظٳأځ ٞٿ عٳ ٘ٳ خٳشٳزٳ :ؾځكځليڂٛا ◘ ايٓٻبٹ ٚٳدٻ ٍٴ  إڇثٵاشڇٙٹ  عٳًځا٢  ؾځخٳشٳدٵ ٴ ،ٖٴٓٳل ٖٳل ٚٳ  أځطٵاأځ
٘ٴ ٌٳ سٳتٻ٢ عٳٓٵ ٗٳل ايڃبٳلبٹ عٹٓٵذٳ ؾځذٳًځظٵ ٴ ،أځسڇٜعڈ بٹ٦ٵشٳ دٳخٳ ٔٵ ٚٳبٳلبٴ ٍٴ قځلٳ٢ سٳتٻ٢ دٳشڇٜذٺ َٹ  اهللٹ سٳطٴٛ
٘ٴ ◘ ٛٳكٻأځ ،سٳلدٳتٳ ُٵ ٴ ؾځتٳ ٘ٹ ؾځكڂ ٛٳ ؾځإڇرٳا إڇيځٝٵ ٛٳطٻطځ أځسڇٜعڈ بٹ٦ٵشڇ عٳًځ٢ دٳليٹعٷ ٖٴ ٗٳال  ٚٳتٳ ـٳ  قڂؿَّ  ٚٳنځؼٳا
ٔٵ ٘ٹ عٳ ُٳلٚٳ طٳلقځٝٵ ٖٴ ُٵ ٴ ،ايڃبٹ٦ٵشڇ ؾٹٞ دٳ٫َّ َّ ٘ٹ ؾځظٳ ٝٵ ًځ ِٻ عٳ ـٳشٳؾڃ ٴ ثٴ ًڃ ٴ ،ايڃبٳلبٹ عٹٓٵذٳ ؾځذٳًځظٵ ٴ اْٵ  :ؾځكڂ

ٔٻ ٛٻابٳ ٭ځنڂْٛٳ ٍڇ بٳ ّٳ اهللٹ سٳطٴٛ ٛٵ ٕٷ  ؾځذٳل٤ٳ....،ايڃٝٳ ًڃا ٴ  ايڃبٳالبٳ  ٜٴشٳاشٿىڂ  إڇْٵظٳال ٔٵ  :ؾځكڂ  ؟ٖٳازٳا  َٳا
ٍٳ ٕٴ :ؾځكځل ُٳل ٔٴ عٴجٵ ٕٳ بٵ ًڃ ٴ ،عٳؿَّل ٍڇ  إڇيځا٢  ؾځذٹ٦ٵا ٴ  ،سڇطٵًٹوځ عٳًځ٢ :ؾځكڂ ٘ٴ  ◘ اهللٹ سٳطٴاٛ  ،ؾځأځخٵبٳشٵتٴا
ٍٳ هُ  َففُ  اْئَذنْ ♂:ؾځكځل ْ ِٜ  َوَبؼل َّْ َِْقى َظَذ  بِٚجْلَ  ايذاس ػٗٝذ بٗل ؿلس اييت ٖٚٞ ب١ًٝ :أٟ – ُتِهُٔبفُ  َب
٘ٴ ▬- اٯمثٕٛ ايجٛاس داُٖ٘ عٓذَل ًڃ ٴ ؾځذٹ٦ٵتٴ ٘ٴ ؾځكڂ ٌٵ :يځ ٍٴ ٚٳبٳؼٻشٳىځ ادٵخٴ  ،بٹليڃذٳٓٻ١ٹ ◘ اهللٹ سٳطٴٛ
ٛٳ٣ عٳًځ٢ ًڃ ـٹٝبٴوځ بٳ  .(1) تٴ

 :☺حٔٚء ظثمن بـ ظٍٚن 
ٔٵ  ٕٳ: قځليځ ٵ ☼ عٳل٥ٹؼٳ١ځأخشز َظًِ ٩ ؿشٝش٘ عٳ ٍٴ نځل  ؾٹٞ َٴلٵڀځذٹعٶل ◘ اهللٹ سٳطٴٛ

ٔٵ نځلػٹؿڄل بٳٝٵتٹٞ ٘ٹ عٳ ٚٵ ؾځخٹزٳٜٵ ٘ٹ أځ ٕٳ طٳلقځٝٵ ٕٳ  بٳهڃاشڈ  أځبٴٛ ؾځلطٵتٳأڃرٳ ٘ٴ  ؾځاأځرٹ ٛٳ  يځا ٖٴا ًڃاوځ  ٢عٳًځا  ٚٳ ٍڇ  تٹ  ايڃشٳال
ِٻ ،ؾځتٳشٳذٻخٳ ٕٳ ثٴ ُٳشٴ اطٵتٳأڃرٳ ٕٳ عٴ ٘ٴ ؾځأځرٹ ٛٳ يځ ٖٴ ِٻ  ،ؾځتٳشٳذٻخٳ نځزٳيٹوځ ٚٳ ٕٳ  ثٴا ٕٴ  اطٵاتٳأڃرٳ ُٳال  ؾځذٳًځاعٳ  عٴجٵ
ٍٴ ٛٻ٣ ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ٘ٴ ٚٳطٳ ٌٳ ،ثٹٝٳلبٳ ُٻل ؾځتٳشٳذٻخٳ ؾځذٳخٳ ًځ ٌٳ :عٳل٥ٹؼٳ١ڂ قځليځ ٵ خٳشٳزٳ ؾځ ٛ  دٳخٳ  بٳهڃاشڈ  أځبٴا
ِٵ ًځ ٗٵتٳؽٻ ؾځ ٘ٴ تٳ ِٵ -تبظط ٚدٗو ي٘ :أٟ – يځ ٘ٹ ٚٳيځ ِٻ  ،-تهذلخ با٘    أٟ : -  تٴبٳليٹ ٌٳ  ثٴا  دٳخٳا
ُٳشٴ ِٵ عٴ ًځ ٗٵتٳؽٻ ؾځ ٘ٴ تٳ ِٵ يځ ٘ٹ ٚٳيځ ِٻ ،تٴبٳليٹ ٌٳ ثٴ ٕٴ دٳخٳ ُٳل ٛٻٜٵ ٳ  ؾځذٳًځظٵ ٳ عٴجٵ ٍٳ  ؟ثٹٝٳلبٳاوځ  ٚٳطٳا َٓ ♂:ؾځكځال  َأ

َُِحل ـْ  َأْش َُِحل َرُجؾٍ  ِم َُ  ِمْْفُ  َتْس  . (2) ▬ ُٜ اداََْلئِ

                                      
 .  2403، َٚظًِ 3674ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)
  .  2401 َظًِأخشد٘  )صحٔ ( (2)
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 ٍ ٍٴ  ؾ٬ٗ تعًُٓل اّٝل٤ َٔ رٟ ايٓٛسٜٞ، ؾلّٝل٤ خًل اٱط٬ّ يكاٛ  ◘ اهللٹ سٳطٴاٛ
ؾل  إِنَّ ♂: ُُ ـٍ  فِ ٚ ِدي ًَ ُِ ُُِؼ  ،ُخ َٔٚءُ  اإلشالم َوُخ ِ  ٚإرا، (1) ▬احْلَ  ْؿاع  ٩ اّٝال٤  خًال  اطاتشه

ٞ  ٫ ٚاّٝل٤، ىٝب سظٔ أَش نٌ إٟ ٚقلدٙ قبٝض نٌ عٔ ؿذٙ، ا٧ظًِ  ،ٌارل  إ٫ ٜاأت
ٕ  ٚٙاذ ، ٚايؿشؽ ٚايٛقلس١ ايظؿ٘ إ٫ ًٔ٘ ٌٚ ؾًٔ اًْل ٖزا كعـ إرا أَل  اٱْظال

 .إيٝٗل ؾٝٓضيل ٚا٧ٓهش ايظ٤ٛ َٔ َؿتٛس١ أبٛاب أَلّ ْؿظ٘
  اخلالؾٜ ☺ تقفٜٔ ظثمن بـ ظٍٚن

ٔٵأخشز ايبخلسٟ ٩ ؿشٝش٘ ،  ُٵشڇٚ عٳ ٔڇ عٳ ٕڈ بٵ ُٴٛ ٝٵ ٍٳ َٳ ُٻل ....:قځل  خٳشٳدٵٓٳل قڂبٹنٳ ٳيځ
٘ٹ ُٵؼٹٞ لْٵڀځًځكڃٓٳلؾځ بٹ ِٳ ،ْٳ َّ ٔٴ اهللٹ عٳبٵذٴ ؾځظٳ ُٳشٳ بٵ ٍٳ عٴ ٕٴ :قځل ُٳاشٴ  ٜٳظٵتٳأڃرٹ ٔٴ  عٴ  :قځليځا ٵ  ،ايڃخٳڀَّالبٹ  بٵا

ٌٳ أځدٵخٹًڂٛٙٴ ٛٴكٹعٳ ؾځأڂدٵخٹ ٘ٹ َٳعٳ ٖٴٓٳليٹوځ ؾځ ُٻل ،ؿٳلسٹبٳٝٵ ٔٵ ؾڂشڇؽٳ ؾځًځ ٘ٹ َٹ ُٳاعٳ  دٳؾڃٓٹ ٖٵطڂ  ٖٳا٪ٴ٫ځ٤ٹ  ادٵتٳ  اياشٻ
ٍٳ ٔڇ عٳبٵذٴ ؾځكځل ُٳ ِٵ ادٵعٳًڂٛا :ايشٻسٵ َٵشٳنڂ ِٵ ثٳ٬ځثٳ١ٺ إڇيځ٢ أځ ٍٳ ،َٹٓٵهڂ ًڃ ٴ قځذٵ :ايضټبٳٝٵشٴ ؾځكځل َٵشڇٟ دٳعٳ  إڇيځ٢ أځ
ٍّ ٍٳ ،عٳًٹ ًڃشٳ١ڂ ؾځكځل ًڃ ٴ قځذٵ :ىځ َٵشڇٟ دٳعٳ ٕٳ إڇيځ٢ أځ ُٳل ٍٳ ،عٴجٵ ًڃا ٴ  قځذٵ :طٳعٵذٷ ٚٳقځل ٟ  دٳعٳ َٵاشڇ  إڇيځا٢  أځ
ٔڇ عٳبٵذٹ ُٳ ٔڇ ايشٻسٵ ٛٵفٺ بٵ ٍٳ ،عٳ ٔڇ عٳبٵذٴ ؾځكځل ُٳ ُٳل :ايشٻسٵ ٔٵ تٳبٳشٻأځ أځٜټهڂ َٵشڇ ٖٳزٳا َٹ ٘ٴ  ا٭ځ ٘ٹ  ؾځٓٳذٵعٳًڂا  – إڇيځٝٵا
٘ٹ ٚٳاهلل - إيٝ٘ اًْٝؿ١ اختٝلس أَش ْهٌ :أٟ ٝٵ ًځ ٕٻ ٚٳاٱط٬ّ عٳ ِٵ يځٝٳٓٵعڂشٳ ٗٴ ًځ ٞ  أځؾڃلٳ ٘ٹ  ؾٹا  – ْٳؿڃظٹا
ٕڇ  ؾځأڂطٵاهٹ ٳ  ،-غرلٙ َٔ ا٭ؾلٌ ٜشاٙ ايزٟ ٚيٝخذل ْؿظ٘ ٩ يٝؿهش :أٟ  :أٟ – ايؼٻاٝٵخٳل
ٕ  عًٞ ٍٳ  - ☻ ٚعجُال ٔڇ  عٳبٵاذٴ :ؾځكځال ُٳ ٘ٴ  اياشٻسٵ ٞٻ  أځؾځتٳذٵعٳًڂْٛٳا ٞٻ  ٚٳاهلل إڇيځا ٕٵ عٳًځا ٍٴ ٫ځ أځ ٔٵ  آ  عٳا

ِٵ ِٵ :قځل٫ځ -أؾلًهِ اختٝلس ٩ أقـش ٫ :أٟ -  أځؾڃلٳًٹهڂ ُٳل  بٹٝٳاذٹ  ؾځأځخٳزٳ ،ْٳعٳ ٖٹ  :أٟ – أځسٳاذٹ
ٍٳ - عٓ٘ تعلٟ اهلل سكٞ عًٞ ٔٵ قځشٳابٳ١څ يځوځ :ؾځكځل ٍڇ َٹ ّٴ ،◘ اهللٹ سٳطٴٛ ٞ  ٚٳايڃكځذٳ ّ  ؾٹا  اٱطا٬
ُٵ ٳ قځذٵ َٳل ٔٵ عٳًځٝٵوځ ؾځلهلل ،عٳًٹ َٻشٵتٴوځ يځ٦ٹ ٔٻ أځ ٔٵ يځتٳعٵذٹيځ َٻشٵتٴ ٚٳيځ٦ٹ ٕٳ أځ ُٳل ٔٻ عٴجٵ ُٳعٳ ٔٻ  يځتٳظٵ ، ٚٳيځتٴڀٹاٝعٳ
ِٻ ٍٳ - ☺ عجُلٕ ٖٚٛ ب٘ اْؿشد :أٟ – بٹليڃآخٳشڇ خٳ٬ځ ثٴ ٘ٴ ؾځكځل ٌٳ يځ ُٻ، رٳيٹوځ َٹجٵ ُٹٝجٳلمٳ أځخٳزٳ لؾځًځ  ايڃ
ٍٳ - اُِٝع َٔ ايعٗذ :أٟ – ٕٴ ٜٳل ٜٳذٳىځ اسٵؾځعٵ :قځل ُٳل ٘ٴ عٴجٵ ٘ٴ  ؾځبٳالٜٳعٳ  ؾځبٳلٜٳعٳ ٞپ  يځا ٚٳيځارٳ  عٳًٹا ٌٴ  ٚٳ ٖٵا  أځ

                                      
 .940، ٚسظٓ٘ ا٭يبلْٞ ٩ ايظًظ١ ايـشٝش١  4181أخشد٘ ابٔ َلد٘  )حسـ( (1)
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 .(1)ؾځبٳلٜٳعٴٛٙٴ -ايؼٛس٣ أٌٖ َبلٜع١ بعذ ا٧ذ١ٜٓ أٌٖ دخٌ :أٟ – ايذٻاسڇ
 خالؾٜ ظثمن بـ ظٍٚن اف اصَة:

ْازنش َٓٗال:    لٍاؼش علَل مت خ٬شلل ايهجرل َأ ا٭عُا  اطتُشت خ٬ؾت٘ ٗٛ اثين ع
ّ ، ايكشإٓ ايهشِٜ ٚتٛصٜع٘ ع٢ً ا٭َـلس :اْٳظٵ ٚقاذ اْبظاڀ    ، تٛطٝع ا٧ظذذ اّاشا

ـ  ،ا٭َٛاٍ ٩ صَٓ٘ ست٢ بٝع  دلس١ٜ بٛصْٗل ِ    ،ٚؾشغ ٠ل١٥ أيا  ،ًٚ٘ا١ باأيـ دسٖا
ٱطهٓذس١ٜ ثِ ا ☺ؾتض اهلل ٩ أٜلّ خ٬ؾ١ عجُلٕ ٚ، ٚسرٸ بليٓلغ عؼش سذر َتٛاي١ٝ

ٟ   ،طلبٛس ثِ إؾشٜك١ٝ ثِ قدلق ثاِ خاٛ ٚؾالسغ     ،ثِ إؿڀخش اٯخاش٠ ٚؾالسغ ا٭ٚ
اٯخش٠ ثِ ىدلطتلٕ ٚدسٴبٴذشٵد ٚنشَلٕ ٚطذظتلٕ ثِ ا٭طالٚس٠ ٩ ايبشاش ثاِ طالسٌ     

 .اٱط١َٝ٬ َٔ ٖذُلت ايبٝضْڀٝٞ ٧أْؼأ أطڀٍٛ إط٬َٞ ُّل١ٜ ايؼٛاىٚ، ا٭سدٕ

  أخٔف مـ أمف:احلَ ظذ ☺إؿٚمٜ ظثمن بـ ظٍٚن 

ٔڇ ٔڇٝٵـٳسٴعٔ أخشز َظًِ  ُٴٓٵزٹسڇ بٵ ٍٳ ايڃ ٗڇذٵتٴ :قځل ٕٳ ػٳ ُٳل ٔٳ عٴجٵ ٕٳ بٵ ٞٳ عٳؿَّل ٛٳيٹٝذٹ ٚٳأڂتٹ  قځذٵ بٹليڃ
ـټبٵضٳ ؿٳ٢َّ ٔڇ اي ِٻ ،سٳنڃعٳتٳٝٵ ٍٳ ثٴ ِٵ :قځل  ٚايٝل نلٕإٔ ايٛيٝذ بٔ عكب١ ابٔ َعٝط أٟ :  - أځصڇٜذٴنڂ
ٗڇذٳ؟ - ايظرل٠ ط٤ٞيًخُش  ػلسبل ٚنلٕ عًٝٗل ٘ٹ ؾځؼٳ ٝٵ ًځ ٕڇ  عٳ ُٳل  سٳدٴا٬ځ ٖٴ ٕٴ  :أځسٳاذٴ ُٵاشٳا ٘ٴ  سٴ  أځْٻا
ُٵشٳ ػٳشڇبٳ ٗڇذٳ ،ايڃخٳ ٘ٴ آخٳشٴ ٚٳػٳ ٙٴ أځْٻ ٍٳ ،ٜٳتٳكځٝٻأڂ سٳآ ٕٴ ؾځكځل ُٳل ٘ٴ :عٴجٵ ِٵ إڇْٻ ٗٳل  سٳتٻا٢  ٜٳتٳكځٝٻاأڃ  يځ  .. ،ػٳاشڇبٳ
ٍٳ ٔٳ هللٹا عٳبٵذٳ ٜٳل :ؾځكځل ِٵ دٳعٵؿځشڈ بٵ ٙٴ قڂ ٞپٚٳ ؾځذٳًځذٳٙٴ ؾځلدٵًٹذٵ ًٹ ٞٳ  بٳًځاؼٳ  سٳتٻا٢  ٜٳعٴاذټ  عٳ ٍٳ  ،أځسٵبٳعٹا  :ؾځكځال
َٵظٹوڃ ِٻ أځ ٍٳ ثٴ ٞټ دٳًځذٳ قځل ٞٳ ◘ ايٓٻبٹ ٞٳ شڈابٳهڃ أځبٴٛ ٚٳدٳًځذٳ ،أځسٵبٳعٹ ُٳشٴ أځسٵبٳعٹ ٞٳ ٚٳعٴ ُٳلْٹ ٌپ ثٳ  طٴآٻ١څ  ٚٳنڂ
ٖٳزٳا ٞٻ أځسٳبټ ٚٳ أَٛس ؾ٬ٗ ًُك  ٠٫ٚ  اّل، ٩ ☺ عجُلٕ ق٠ٛ ٜتلض َٚٔ ٖٓل. (2) إڇيځ

ٍڇ ٚدٚي١ڂ طلع١، ايعًِ ؾذٚي١ڂا٧ظًُٞ ًٌل ايعذٍ،   .ايظلع١ قٝلّ إٟ ايعذ
 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(

* * * 
                                      

 .3700ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)
 .1707 َظًِأخشد٘  )صحٔ ( (2)
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٘ٴ اهلل ٩ غض٠ٚ بذس أځَذٻ ،أسبيت ٩ اهلل ١ آ٫ف َأ  ٌُظا ا٧ظاًُٞ   ٚٳتٳعٳليځ٢ طٴبٵشٳلْٳ
ٛٿَٞ وا إِنْ  َبَذ مقلٍ تعلٟ: ،ا٥٬٧ه١ َظ قا َتْهِزُ َُ َُّ ؿْ  َوَت ـُ ُْٖتق ـْ  َوَي ؿْ  َهنَذا َؾْقِرِهؿْ  ِم ـُ ْد َِ ن ّْ  ُي

ؿْ  ُُ ِٜ  َربه َس ّْ ـَ  آٍٓف  بَِخ ُٜ  ِم َُ ِمغَ  اداَْلئِ فُ  َوَمٚ (125) ُمَسقل َِ ًَ َّٓ  اهلل َج ى إِ نؿْ  ُبْؼَ ُُ َـّ  َف
نئِ َّ َُْى

 َوفِ

ؿْ  ُُ ُِقُب َّٓ  افَّْْكُ  َوَمٚ بِفِ  ُؿ ـْ  إِ َِ  ِم ِزيزِ  هللِا ِظْْ ًَ ُِٔؿِ  اْف ٕ  آٍط هاحْلَ ؾًكاذ   ،ص126-125:عُاشا
 ٚا٧٪ٜاذ  ◘ اهلل سطٍٛ ؾٝ٘ ايزٟ اِٝؽ إٟ ْعش َٚٔ بل٥٬٧ه١، ا٧٪َٓٞاهلل تعلٟ  أٜذ

ٟ  اهلل دٓذ ِٖٚ بل٥٬٧ه١، ٕ  ٜظاُض  مل رياو  َٚاع  ٜػًاب،  ٫ٚ ٜكٗاش  ٫ اياز  ا٧٪َٓاٛ
 إٔ أٚ ◘ اهلل سطٍٛ عٓذ َٔ ايٓـش إٔ ٜعتكذٚا إٔ اٯٜلت ٖزٙ ٜكش٤ٕٚ ِٖٚ ِ٭ْؿظٗ
 إٔ ع٢ً ايظلبك١ اٯٜلت ْـ ٚ ،بزيو ٜشك٢ ٫ اهلل ٭ٕ اهلل; ٥٬َه١ عٓذ َٔ ايٓـش
ٔ  ٫ٚ عًٝ٘، اًْل أنشّ ٖٚٛ ◘ سطٛي٘ عٓذ َٔ ٚيٝع ٚسذٙ، اهلل عٓذ َٔ ايٓـش  َا
ٍ  نُال  ،ايٛدٛد ٖزا ِبٗ اهلل شبٿذٳٜٴ ايزٜٔ ِٖٚ ٥٬َهت٘، عٓذ ٟ  قال ِٚت م:تعال نٚؾَّ  َوافهَّ

 ًٚ ٍّ اِجَ اِت  (1) َص ـ ٩ عبلدتٗال ؿاؿلڄ   ـٴا ؾل٥٬٧ه١ تٳص 2-1:ايـلؾلتط ه(2) َزْج اً  َؾٚفزَّ
ٍ ، تضدش ايظشلب ٚتظٛق٘ بأَش اهللٚ بلَ اِت م:قال ََ ٖٚاٞ  ،ص5:ايٓلصعالت ط هَأْمن اً  َؾٚدُْن

 رناشت  ايـاؿلت  ٖازٙ ٚ ،ٕٚ ايهٕٛا٧ٓؿزات أَش سبٗل ؾُٝل أٚنٌ إيٝٗل تذبرلٙ َٔ ػ٪
ٟ  اهلل ٜاذبش  ايايت  ا٥٬٧ه١ ِ  تعال ٘  بٗا ِ  ٚأَاشٙ،  ًَها ٍ  نُال  ٖٚا ٟ  تبالسى  اهلل قال  ٚتعال
ًُْهقنَ  ٓم:ؾِٝٗ ُِنقنَ  َأَمَ ُهؿْ  َمٚ اهلل َي ًَ ٍْ َمُ ونَ  َمنٚ َوَي ْٗ ِ ط هُين ِ  ؾٗا٪٤٫  ،ص6:ايتشاشٜ  ٖا
 ٫ ٚيهٔ ،٧ٚٓضيتِٗ يكُٝتِٗ -ٚتعلٟ تبلسى- اهلل عٓذ ٜؼؿعٕٛ ايزٜٔ ا٧هشَٕٛ ايعبلد

ٟ  تبلسى- اهلل ٜشك٢ ٫ ريو َٚع استل٢، ٧ٔ إ٫ ٜؼؿعٕٛ  ايٓـاش  ٜٓظاب  إٔ -ٚتعال
ٟ  ا٭سضاب دٝؽ ع٢ً ◘ سطٛي٘ ٚتعلٟ تبلسى اهلل شٳـٳْٳ ٚنزيو ،إيِٝٗ  أسالط  اياز

 َٔ ؾٗزا ايـبل، سٜض اِٝؽ ٖزا ع٢ً ٚطًط بل٧عـِ، ايظٛاس إسلى١ ايٓب١ٜٛ بال٧ذ١ٜٓ
 .☾ اهلل دٓذ

 ا٭ٟٚ، ايععُٝا١  ا٭١َ ْٛ  قّٛ ب٘ أغشم ٚقذ ا٧ل٤، ٚتعلٟ تبلسى اهلل دٓٛد َٔٚ
٘ٴ اهلل أَش خليؿ  أ١َ أٍٚ ٟ  اهلل ؾعازبٗل  ٘سطً أٍٚ ٚنزب  ٚٳتٳعٳليځ٢، طٴبٵشٳلْٳ  بل٧ال٤  تعال
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 قاالٍ باال٧ڀش، تااأتِٝٗ إٔ ايظااُل٤ ؾااأَش باا٘، تٳعٳااليځ٢ اهلل ٚأغااشقِٗ ٚايڀٛؾاالٕ،
َٕٚم:تعلٟ  ْ َ  َوَؾجَّ ْٕ ًٚ  ْرَض ا ُٔقٕ ََك ُظ َُ َْ  َأْم ٍ  َظَذ  ادَْٚءُ  َؾْٚف رَ  َؿ َِ  .(48) ص12:ايكُشط هُؿ

 (<3 >☺ثالح اخللفاء الساشدًٓ )عجناٌ بً عفاٌ 
 :☺ ظثمن بـ ظٍٚن يف آواخ  ظَٓ افٍُْٜ

ٚٚداٛد عٓلؿاش سذٜجا١ ايعٗاذ      اٱط٩١َٝ٬ أٚاخش عٗذٙ َٚع اتظلع ايؿتٛسلت 
ّ أساد بعان اّلقاذٜٔ عًا٢     ،يڀلعا١ مل تتؼشب سٚ  ايٓعلّ ٚا بلٱط٬ّ ٩ٚ  اٱطا٬

ِ      إثلس٠َكذَتِٗ ايٝٗٛد  ؾأخازٚا ٜاجرلٕٚ    ،ايؿت١ٓ يًٓٝاٌ َأ ٚساذ٠ ا٧ظاًُٞ ٚدٚياتٗ
ٚسشكٛا ايٓلغ ٩ َـش ٚايهٛؾا١ ٚايبـاش٠ عًا٢     ☺ايؼبٗلت سٍٛ طٝلط١ عجُلٕ 

ِ   ،ؾل٘ذع بكٛشلِ بعن َٔ غشس ب٘ ،ايجٛس٠  ،ٚطلسٚا َعِٗ ٗٛ ا٧ذ١ٜٓ يتٓؿٝاز ٕڀڀٗا
ا٫دتُلع بل٧ظاذذ َاع نبالس ايـاشلب١      إٟؾذعلِٖ  ،ٚقلبًٛا اًْٝؿ١ ٚىليبٛٙ بليتٓلصٍ

ؾشدعٛا  ،عِٓٗ ٚعؿٞٚؾٓذ َؿذلٜلتِٗ ٚأدلب ع٢ً أط٦ًتِٗ  ،ٚغرلِٖ َٔ أٌٖ ا٧ذ١ٜٓ
ا٧ذٜٓا١ يتٓؿٝااز   إٟب٬دٖاِ يهآِٗ أكاُشٚا ػاشا ٚتٛاعااذٚا عًا٢ اّلاٛس ثلْٝا١         إٟ

  .بلٱط٬ٌّ ٚايزٟ تعلٖش اهلل بٔ طبأ ايٝٗٛدٟ ا٭ؿا َ٪اَشاتِٗ اييت صٜٓٗل شلِ عبذ
 :☺دؾع افنبٓٚت ظـ ظثمن 

ٔٵأخشز ايبخلسٟ ٩ ؿشٝش٘ ،  ٔڇ عٳ ٖٳبٺ ابٵ ٛٵ ٍٳ َٳ ٌٷ دٳل٤ٳ: قځل ٔٵ سٳدٴ ٌڇ َٹ ٖٵ ـٵشٳ أځ  سٳرٻ َٹ
ٛٵَ ؾځشٳأځ٣ ايڃبٳٝٵ ٳ ٍٳ دٴًڂٛطٶل لاقځ ٔٵ :ؾځكځل ّٴ ٖٳ٪ٴ٫ځ٤ٹ َٳ ٛٵ ٍٳ  ،ٜٵؽٷقڂشٳ ٖٳ٪ٴ٫ځ٤ٹ :ؾځكځليڂٛا؟ ايڃكځ ٔٵ  :قځال ُٳا  ؾځ
ِٵ :ٴاايؼٻٝٵ ٗڇ ٔٴ اهللٹ عٳبٵذٴ :قځليڂٛا ؟ؾٹٝ ُٳشٳ بٵ ٍٳ  ،عٴ ٔٳ  ٜٳال  :قځال ُٳاشٳ  ابٵا ٞ  عٴ ٔٵ  طٳال٥ٹًڂوځ  إڇْٿا ٞٵ٤ٺ  عٳا  ػٳا

ٌٵ ؟ؾځشٳذٿثٵٓٹٞ ِٴ ٖٳ ًځ ٕٻ تٳعٵ ٕٳ أځ ُٳل ّٳ ؾځشٻ عٴجٵ ٛٵ ٍٳ ؟أڂسٴذٺ ٜٳ ِٵ :قځل ٍٳ ؟ْٳعٳ ِٴ :قځل ًځ ٘ٴ تٳعٵ ٔٵ  تٳػٳٝٻبٳ أځْٻ  بٳاذٵسڈ  عٳا
ِٵٚٳ ٗٳذٵ يځ ِٵ :قځلٍ ؟ٜٳؼٵ ٍٳ، ْٳعٳ ِٴ :قځل ًځ ٘ٴ تٳعٵ ٔٵ تٳػٳٝٻبٳ أځْٻ ٕڇ  بٳٝٵعٳ١ٹ عٳ ٛٳا ِٵ  ايشٿكٵا ٖٳل  ؾځًځا ٗٳذٵ ٍٳ  ؟ٜٳؼٵا  :"قځال

ِٵ ٍٳ ،ْٳعٳ ٍٳ ،أځنڃبٳشٴ اهللڂ :قځل ٔٴ :قځل ُٳشٳ ابٵ ٍٳ عٴ ٔٵ تٳعٳل َٻل ،يځوځ أڂبٳٝٿ ٙٴ أځ ّٳ ؾٹشٳاسٴ ٛٵ ٗٳذٴ  أڂسٴذٺ ٜٳ ٕٻ ؾځأځػٵا  اهلل أځ
٘ٴ ٚٳغځؿځشٳ ٘ٴعٳٓٵ عٳؿځل ٟ  بكٛي٘ - يځ ُؿ  :متعال ََُزهلَُّ َم اْش َّٕ ِٚن إِ ًَ ّْ ََك اجْلَ َُ ْؿ َيْقَم اْف ُُ ـَ َتَقفَّْقْا ِمْ إِنَّ افَِّذي

قٌر َحِِنٔؿٌ  ٍُ ْؿ إِنَّ اهللَ َؽ ُٓ ٚ اهللُ َظْْ ٍَ َْ َظ ََ َسُبقْا َوَف ـَ ًِْض َمٚ  َْٔىُٚن بَِب طآٍ عُاشإ:   ه(155) افنَّ
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َٻل، - ص155 ٘ٴتٳػٳ ٚٳأځ ٔٵ ٝټبٴ ٘ٴ بٳذٵسڈ عٳ ٘ٴ نځلْٳ ٵ ؾځإڇْٻ ٍڇ  بٹٓٵ ٴ تٳشٵتٳ  َٳشڇٜلٳا١ڄ  ٚٳنځلْٳا ٵ ، ◘ اهللٹ سٳطٴاٛ
ٍٳ ٘ٴ ؾځكځل ٍٴ يځ ٕٻ : ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ٌڈ أځدٵشٳ يځوځ إڇ ٔٵ سٳدٴ ُٻ ٗڇذٳ َٹ ٘ٴ بٳذٵسٶا ػٳ ُٳ ٗٵ َٻال  ،ٚٳطٳ ٘ٴ  ٚٳأځ ٔٵ  تٳػٳٝټبٴا  عٳا
ٕڇ بٳٝٵعٳ١ٹ ٛٳا ٛٵ ،ايشٿكٵ ٕٳ ؾځًځ ٔڇ أځعٳضٻ أځسٳذٷ نځل ٔٵ َٳه١َّځ بٹبٳڀڃ ٕٳ َٹ ُٳل  - َٚٓعا١  عؼارل٠  أنجش :أٟ – عٴجٵ
٘ٴ ٘ٴ يځبٳعٳجٳ ٍٴ ؾځبٳعٳحٳ ،َٳهځلْٳ ٕٳ ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ُٳل ٕڇ بٳٝٵعٳ١ڂ ٚٳنځلْٳ ٵ عٴجٵ ٛٳا ٖٳابٳ  َٳل بٳعٵذٳ ايشٿكٵ ٕٴ  رٳ ُٳال  عٴجٵ
ٍٳ ،َٳه١َّځ إڇيځ٢ ٍٴ ؾځكځل ُٵٓٳ٢ بٹٝٳذٹٙٹ : ◘ اهللٹ سٳطٴٛ َُ  َهِذهِ ♂ايڃٝٴ َب  نَ ُظْثَم  َي هِ  َظَذ  ِِبَٚ َؾََضَ َِ ٍٳ  َين  :ؾځكځال
ْثَمنَ  َهِذهِ  ًُ
ٍٳ▬فِ ٘ٴ ؾځكځل ٔٴ يځ ُٳشٳ ابٵ ٖٳبٵ :عٴ ٗٳل ارٵ ٕٳ بٹ ٕ  :أٟ – َٳعٳوځ ايڃآ ٕ  ٠ال  اِاٛاب  ٖازا  اقاش  نال
 .(1)▬ - بزيو ػ٦  َٔ ٚسذخ عٓذى

 فِهحٚبٜ أثْٚء حهٚره: ☺ظُٚب ظثمن 

ٔٵأخشز أبٛ داٚد ٩ طٓٓ٘ ٚغرلٙ  َٳ١ځ أځبٹٞ عٳ َٳل ٔڇ أڂ ٌڈ بٵ ٗٵ ٍٳ طٳ ٕٳ  َٳاعٳ  نڂٓٻل: قځل ُٳال ٛٳ  عٴجٵ ٖٴا  ٚٳ
ـٴٛسٷ ٕٳ ايذٻاسڇ ؾٹٞ َٳشٵ ٌٷ ايذٻاسڇ ؾٹٞ ٚٳنځل ٔٵ َٳذٵخٳ ٘ٴ  َٳ ُٹعٳ  دٳخٳًځا ّٳ  طٳا ٔٵ  نځا٬ځ  ،ايڃابٳ٬ځطٹ  عٳًځا٢  َٳا
٘ٴ ٕٴ ؾځذٳخٳًځ ُٳل ٛٳ إڇيځٝٵٓٳل ؾځخٳشٳزٳ عٴجٵ ٖٴ ٘ٴ َٴتٳػٳٝٿشٷ ٚٳ ٛٵْٴ ٍٳ يځ ِٵ :ؾځكځل ٗٴ ٛٳاعٳذٴٚ إڇْٻ ٌڇ ْٳٓٹٞيځٝٳتٳ ٍٳ  ،آْٹؿڄال  بٹليڃكځتٵ  :قځال
ًڃٓٳل ِٴ :قڂ ٗٴ َٹرلٳ ٜٳل اهللڂ ٜٳهڃؿٹٝهځ ٞٳ أځ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ٍٳ ،ايڃ ِٳ قځل ُٹعٵ ٴ؟ ٜٳكڃتٴًڂْٛٳٓٹٞ ٚٳيٹ ٍٳ طٳ ٍٴ◘  اهللٹ سٳطٴٛ  :ٜٳكڂٛ
َّٓ  ُمْسِِؿٍ  اْمِ ئٍ  َدمُ  حَيِؾه  َٓ  ى إِ ََ ٍْ ٌ  :َثاَلٍث  بِِْ٘ح ََ  ـُ ًْ ًٕٚ َأوْ  ،إِْشاَلمٍ  َب ََ  ِز ًْ ُُْؾ  َأوْ  ،إِْحَهٚنٍ  َب ن ٍ  َؿ ٍْ َٕ 

ْرِ  ٌَ ٍْ ٍ  بِ ٛٳاهللٹ ،َٕ ًٹٝٻ١ٺ ؾٹٞ صٳْٳٝٵ ٴ َٳل ؾځ ٖٹ ّڈ ؾٹٞ ٚٳ٫ځ دٳل ٕٻ أځسٵبٳبٵا ٴ  ٚٳ٫ځ ،قځاطُّ  إڇطٵ٬ځ ٞ  أځ ٞ  يٹا  بٹاذٹٜٓٹ
ًڃ ٴ ٚٳ٫ځ ،اهللڂ ٖٳذٳاْٹٞ َٴٓٵزٴ بٳذٳ٫ڄ  .(2)؟ ٜٳكڃتٴًڂْٛٳٓٹٞ ِٳاؾځبٹ لاْٳؿڃظٶ قځتٳ

 :☺ ظثمن بـ ظٍٚن اشُنٓٚ
ٔ  اْٛاسز ٖ٪٤٫ ؾعٌ َل سأ٣ ٧ل ☺ عجُلٕ إٔ دشٜش ابٔ رنش ٌ  َا  ا٭َـالس  أٖا

 علَش ابٔ ٚإٟ بليؼلّ َعل١ٜٚ إٟ نتب ،ا٧ظذذ إٟ اْشٚز َٚٓع٘ داسٙ ٩ ٔلؿشت٘ َٔ
 ؾبعح ،ا٧ذ١ٜٓ َٔ ٖ٪٤٫ ٜڀشدٕٚ دٝؽ بعح ٩ ٜظتٓذذِٖ ايهٛؾ١ أٌٖ ٚإٟ بليبـش٠
ٌ  ٚبعح ،دٝؽ ٩ ايكؼرلٟ أطذ بٔ ٜضٜذ ٚاْتذب ،سبٝب ابٔ بٔ َظ١ًُ َعل١ٜٚ  أٖا

                                      
 .3698ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)

 .٩7/254 إسٚا٤ ايػًٌٝ  ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ 4502أبٛ داٚد  أخشد٘ )صحٔ ( (2) 
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 ٩ ؿُُٛا إيِٝٗ اِٝٛؾ ٌشٚز ٚي٦وأ زلع ؾًُل ،دٝؼل ايبـش٠ ٚأٌٖ دٝؼل ايهٛؾ١
ِ  ستا٢  ا٧ذ١ٜٓ إٟ اِٝٛؾ اقذلب ؾُل ،اّـلس ٌ  دال٤ٖ ٕ  قتا ٔ  ٚرناش  ،☺ عجُال  ابا
ٕ  َالرا  أػاذل  ٜال  :عجُلٕ ي٘ ؾكلٍ ..ايٓخعٞ ا٭ػذل اطتذع٢ عجُلٕ إٔ دشٜش  ؟ٜشٜاذٚ
ٔ  عًٝٗل ٚتٛيٞ ا٭َـلس عٔ ْٛابو تعضٍ إٔ َٓو ىًبٛا ِْٗإ :ٍؾكل ٕ  َا ِ  ٜشٜاذٚ  ،ٖا
ٞ   :أٟ – اّهِ بٔ َشٚإ شلِ تظًِ إٔ ْؿظو تعضٍ مل ٚإٕ  -سلٌَ خلمت أَارل ا٧ا٪َٓ

ٜذٻعٕٛ أْ٘ أسطٌ سطلي١ إٟ ٚاٟ  ٭ِْٗ - َـش إٟ نتلب٘ عجُلٕ ع٢ً صٚس نُل ؾٝعلقبٛٙ
ِ  طًُ٘ إٕ عجُلٕ ٞؾخؼ -ل خلمت أَرل ا٧٪ََٓٞـش َؿلدٖل إٔ ٜكتٌ ايجٛاس ٚعًٝٗ  إياٝٗ

ٌ  َٚل ،َظًِ اَش٤٣ قتٌ ٩ طببل ؾٝهٕٛ ٜكتًٛٙ إٔ ٔ  ؾعا ٘  ٜظاتشل  َال  ا٭َاش  َا  بظابب
 َال  ٚأَل ،ايظٔ نبرل ايبذٕ كعٝـ سدٌ بأْ٘ قليٛا ٨ل ا٫قتـلق عٔ ٚاعتزس ،ايكتٌ
 أَا١  ٜٚاذلى  إٜالٙ  اهلل قُـ٘ قُٝـل ٜٓضع ٫ٚ ٜؿعٌ ٫ ْ٘إؾكلٍ :  ْؿظ٘ خًع٘ َٔ طأيٛٙ
ِ  ٛتلسٚٙ َٔ ايٓلغ َٔ ايظؿٗل٤ ٜٚٛيٞ بعن ع٢ً بعلٗل ٜعذٚ ُٔذ  اشلاشز  ؾٝكاع  ٖا
ٟٻ ػ٤ٞ ٚأٟ :قلٍ ؾُٝل شلِ قلٍٚ ريو بظبب ا٭َش ٜٚؿظذ  نًُال  نٓا   إٕ ا٭َاش  َٔ إ
 ٫ٚ بعذٟ تتشلبٛا ٫ قتًتُْٛٞ ي٦ٔ ٚاهلل ،ٚيٝت٘ عٓ٘ سكٝتِ ٚنًُل عضيت٘ أَرلا نشٖتِ
 (.8) -٩ ريو ☺ ؿذم ٚقذ - أبذا ٤ٝعل عذٚا بعذٟ تكلتًٛا ٫ٚ بذاأ ٤ٝعل تـًٛا
إٔ ٫ تشام بظبب٘ قڀش٠ دّ ٚقاذ   ☺أْعش أخٞ ٩ اهلل: نٝـ سشق رٚ ايٓٛسٜٔ  

ـ   ☺عجُلٕ بأ عؿالٕ    ٕ داسٚا٧تآَش ٚاقتشِ. أساد نلٕ ي٘ َل ٖٚذُاٛا   ،َأ اًْا
ٓؿظاٗل يهآِٗ كاشبٖٛل    عًٝ٘ ٖٚٛ ٜكاشأ ايكاشإٓ ٚأنب  عًٝ٘ صٚدا٘ ْل٥ًاا١ يتشُٝا٘ ب  

ؾظلٍ دَ٘ ع٢ً ا٧ـشـ َٚلت ػٗٝذا ٩  ☺١ٚهٓٛا َٓ٘  ،بليظٝـ ؾكڀع  أؿلبعٗل
ٞ     ، ٚدؾأ باليبكٝع   ،ٖاا 35ؿبٝش١ عٝذ ا٭كش٢ طا١ٓ    ٚنالٕ َكتًا٘ بذاٜا١ ايؿتٓا١ با

 فريض اهلل عـه وأرضاه وأسؽـه جـة الػردوس األعذ.، زاٟ َٜٛٓل ٖإا٧ظًُٞ 

 أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ()شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ 
* * * 
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☾
 ٖٛ ثِ بشب٘، ٚاثل ٗٛؾ ايشدل٤; ٜؿكذ ٫ٚ ايٝأغ، ٜعشف ٫ ا٧٪َٔ ،أسبيت ٩ اهلل

  .ٚسشن١ سٝل٠ ديٌٝ اعتدلٖل َٹشٵ١ٓ ب٘ تَشٻ إٕ ي٘، اهلل بٛعذ ٚاثل ثِ ْؿظ٘، ًل ٚاثل
ٍ لؾ ٚثبلت، ؿدل ٩ ايتشذٜلت ًذِ ْهٕٛ ٕأ عًٝٓل ،َعلػش ا٧ظًُٞ  إٟ يٛؿاٛ

ٛ  ياٝع  ايكلع إٟ ٗذاس٫ا إٕ ؾٝٗل، ايبكل٤ ا٭ِٖ يهٔ ا٭ِٖ، يٝع ايك١ُ  ايهلسثا١،  ٖا
 .ايكلع َٔ اْشٚز إٟ طبٌٝ ٫ أْ٘ ا٫عتكلد ٖٞ ايهلسث١ يهٔ

ٕٻ ٘  سـٌ سٞ ◘ اهلل سطٍٛ إ  ٚنڂظٹاشت  ٚدٗا٘،  ػٴارٻ  سـاٌ;  َال  أساذ  ٩ يا
ٌ  ب٘ ٚإرا ا٘زٍ، َٔ عٓ٘ ْٵخٳزٍٚا سبلعٝت٘، ٔ  ايٓؿظا١ٝ  اٯثالس  ٜضٜا ٞ  قًاٛب  َا  ا٧ا٪َٓ
ٞ  ٬٧سكا١  ا٭طاذ  ٥شا٤ ٩ دذٜذ٠ َٛاد١ٗ إٟ بٓكًِٗ ٔ  ا٧ؼاشن ٛ  ايازٜ  سكالڄ  نالْٛا  يا

قالٍ تعالٟ    ا٧ظًُٞ، َٔ ايبلق١ٝ ايبك١ٝ ع٢ً ٚيكلٛا قلؾًٞ، ا٭دبلس ٚيٛا ٧ل َٓتـشٜٔ
ََُجُٚبقْا هللِِّ:م ـَ اْش قْا َأْجٌ   افَِّذي ََ ْؿ َواتَّ ُٓ ـَ َأْحَسُْقْا ِمْْ ِذي َِّ

ْ ُح فِ ََ ُؿ اْف  َمٚ َأَصَِٚبُ
َِ
ًْ ُشقِل ِمـ َب َواف َّ

ًٚ َوَؿُٚفقْا 172َظئٌِؿ ) ْؿ َؾْٚخَنْقُهْؿ َؾَزاَدُهْؿ إِيَمٕ ُُ قْا َف ًُ َْ َمَ َس َؿ ُس إِنَّ افَّْٚ ُؿ افَّْٚ ـَ َؿَٚل هَلُ ( افَِّذي

ؿَ  ًْ
نقْا 173اْفَقـُِٔؾ) َحْسُبَْٚ اهللُّ َوِٕ ًُ َب ْؿ ُشنقٌء َواتَّ ُٓ َسْسن ّْ ْ َي ـَ اهللِّ َوَؾْونٍؾ لَّ  مل

ٍٜ
َّ ًْ
ِ ُبقْا بِْ َِ ََ ( َؾٕٚ

 عًا٢  ٜذٍ ٖٚزاص ، 174-172ط آٍ عُشإ:ه(174ِرْضَقاَن اهللِّ َواهللُّ ُذو َؾْوٍؾ َظئٍِؿ)
 طآت٘،  عًا٢  تشب٢ ٚقذ بعذٙ َٔ ٜأتٞ ☺ بهش ، ٚنزيو ؾإٕ أبل ◘ ايشطٍٛ سه١ُ
ٔ  ؾاز٠  ْكًا١  ا٭َا١  ٜٓكٌ ب٘ ؾإرا ايشد٠، ىٛؾلٕ ٩ تلٝع اٱط٬ّ ْٛا٠ نلدت إٔ بعذ  َا
٘  ، ؾذش اٱط٬ّ قلدّ يزا اى٦ُٔ أخٞ اّبٝب ؾإٕ ٚاقع، إٟ ٚاقع  إ٫ ٜتشكال  ٫ يهٓا

 .(43) ٚاُِلع١ ايظ١ٓ أٌٖ َٓٗر ع٢ًتعلٟ  اهلل إٟ ٚايذع٠ٛ ٚايبزٍ بليعٌُ
 (<1> ☺أبٕ طالب زابع اخللفاء الساشدًٓ )علٙ بً 

 ☺ٗٔ ايّٝٛ ع٢ً َٛعذ َع اًْٝؿ١ ايشاػذ عًٞ بٔ أبٞ ىلياب  ، إخٛتٞ ٩ اهلل
ِ  بٔ أطذ بٓ  ؾلى١ُ: ٚأَ٘ ، ٔ  أبال  ٜٚهٓا٢  ،ٖٚالدشت  أطاًُ   ،ٖلػا  ٚأبال  اّظا

ـ  ٚمل نًٗل ا٧ؼلٖذ ٚػٗذ ،-ؿػرلا ٚاختًـ ٩ عُشٙ آْزاى أطًِ - ايذلاب،  ٜتخًا
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 ايٛياذ  َٔ ي٘ نلٕ، ٚايعًِ غضٜش ٚنلٕ ،أًٖ٘ ٩ ٘خًچؿ ◘ اهلل سطٍٛ ؾإٕ تبٛى ٩ إ٫
ٔ : أْجا٢  عؼاش٠  ٚتظع رنشاڄ عؼش أسبع١ ٞ  ٚ اّظا ّ  ٚأّ ايهادل٣  ٚصٜٓاب  اّظا  نًجاٛ

 .(28ٚآخشٕٚ ) ،◘ اهلل سطٍٛ بٓ  ؾلى١ُ أَِٗ: ايهدل٣
 :☺ؿهٜ إشالم ظع بـ أيب ضٚفٛ 

ٞٿ ع٢ً اهلل ْع١ُ َٔ نلٕ: قلٍ ددل بٔ ٓلٖذ اّذلز أبٞ ٚعٔ  ىلياب  أبٞ بٔ عً
 نجرل٠، عٝلٍ را ىليب أبٛ ٚنلٕ ػذٜذ٠ أص١َ أؿلبتِٗ قشٜؼل إٔ ب٘ اهلل أساد ٨ٚل ،☺
٘  ست٢ ◘ اهلل سطٍٛ َع عًٞ ٜضٍ ؾًِ إيٝ٘، ؾلُ٘ عًٝل ◘ اهلل سطٍٛ ؾأخز ..  بعجا
 .(20) ٚؿذق٘ ب٘ ٚآَٔ عًٞ لبع٘اؾت ْبٝلڄ اهلل

 يقم بَر: ☺جٓٚده 

ٍّ عٔ طٓت٘أخشز أبٛ داٚد ٩  ٍٳقځ ☺ عٳًٹ ّٳ: ل ٔٳ عٴتٵبٳ١ځ ٜٳعٵٓٹٞ تٳكځذٻ ٘ٴ  سٳبٹٝعٳا١ځ  بٵ ٘ٴ  ٚٳتٳبٹعٳا  ابٵٓٴا
ٔٵ ؾځٓٳلدٳ٣ ٚٳأځخٴٛٙٴ ٘ٴ ؾځلْٵتٳذٳبٳ ٜٴبٳلسڇصٴ َٳ ٔٵ ػٳبٳلبٷ يځ ـٳلسڇ َٹ ٍٳ ا٭ځْٵ ٔٵ :ؾځكځل ِٵ َٳ ٍٳ  ؾځأځخٵبٳشٴٚٙٴ ؟أځْٵتٴ  :ؾځكځال

ِٵ يځٓٳل سٳلدٳ١ځ ٫ځ ُٳل ؾٹٝهڂ ُٿٓٳل بٳٓٹٞ أځسٳدٵْٳل إڇْٻ ٍٳ ،عٳ ٍٴ ؾځكځل َزةُ  َيٚ ُؿؿْ ♂: ◘ اهللٹ سٳطٴٛ  ،َظنِعه  َينٚ ُؿؿْ  ،ََحْ

ةَ  َيٚ ُؿؿْ  ََ ْٔ ـَ  ُظَب ِٚرِث  ْب ٌٳ ،▬احْلَ ُٵضٳ٠ڂ ؾځأځقڃبٳ ًڃا ٴ  ،عٴتٵبٳ١ځ إڇيځ٢ سٳ ـٳ  ،ػٳاٝٵبٳ١ځ  إڇيځا٢  ٚٳأځقڃبٳ ٔٳ  ٚٳاخٵتٴًٹا  بٳاٝٵ
ٛٳيٹٝذٹ عٴبٳٝٵذٳ٠ځ ٕڇ ٚٳايڃ ٔٳ كٳشٵبٳتٳل ٌټ ؾځأځثٵخٳ ُٳل ٚٳاسٹذٺ نڂ ٗٴ ٓٵ ِٻ  ٘ٴؿٳلسٹبٳ َٹ ًڃٓٳال  ثٴا ٛٳيٹٝاذٹ  عٳًځا٢  َٹ ًڃٓٳالٙٴ  ايڃ  ؾځكځتٳ

ًڃٓٳل ُٳ ٔٵٚٳ، (1) عٴبٳٝٵذٳ٠ځ ٚٳاسٵتٳ ٍّ عٳ ٔڇ عٳًٹ ٘ٴ ☺ ىځليٹبٺ أځبٹٞ بٵ ٍٳ أځْٻ ٍٴ أځْٳل: قځل ٚٻ ٔٵ أځ ٛ  َٳ  : أٟ – ٜٳذٵجٴا
ٔٳ - ا٭١َ ٖزٙ َٔ اجمللٖذٜٔ ٥ٌاأٚ َٔ ٭ْ٘ ٕلؿُل سنبتٝ٘ ع٢ً ٜكعذ ٟٵ بٳٝٵ ٔڇ  ٜٳذٳ ُٳ  اياشٻسٵ
ًڃ َٳ١ٹيٹ ـٴٛ ّٳ خٴ ٛٵ َٳ١ٹ ٜٳ ٍٳ ايڃكٹٝٳل ٔٴ قځٝٵعٴ ٚٳقځل ِٵ :عٴبٳلدٺ بٵ ٗڇ قا يِف مأڂْٵضڇيځ ٵ ٚٳؾٹٝ ُّ ََُهن َهَذاِن َخْهَمِن اْخ

ٛه ِمنـ َؾنْقِق  ٍٚر ُيَه َّٕ ـ  ٌَٔٚب مل
ْؿ ثِ ْٝ هَلُ ًَ ُ وا ُؿىل ٍَ ـَ ـَ  ِْؿ َؾٚفَِّذي نٔؿُ َرِبل ِّ ُؿ احْلَ ِٓ ه (19) ُرُؤوِشن

ٍٳ ،ص19طاّر: ِٵ :قځل ٔٳايَّ ٖٴ ّٳ تٳبٳلسٳصٴٚا زٹٜ ٛٵ ُٵضٳ٠ڂ بٳذٵسڈ ٜٳ ٞپ سٳ ٚٵ ٚٳعٴبٳٝٵذٳ٠ڂ ٚٳعٳًٹ ٛ  أځ ٔٴ  عٴبٳٝٵاذٳ٠ځ  أځبٴا  بٵا
ٔٴ ٚٳػٳٝٵبٳ١ڂ ايڃشٳلسڇخٹ ٔٴ ٚٳعٴتٵبٳ١ڂ سٳبٹٝعٳ١ځ بٵ ٛٳيٹٝذٴ سٳبٹٝعٳ١ځ بٵ ٔٴ ٚٳايڃ  .  (2) عٴتٵبٳ١ځ بٵ

                                      
 .2392 ٝض أبٛ داٚدؿشٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩  2665أبٛ داٚد أخشد٘  )صحٔ ( (1)

 .  3965ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (2)
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 يقم اخلَْق: ☺جٓٚده 

ٚ  خاشز  قلٍ اطشلم ٔاب عٔ نجرل بٔيًشلؾغ دل٤ ٩ )ايبذا١ٜ ٚايٓٗلب١(  ٔ  عُاش  با
 ،اهلل ْايب  ٜال  شلل أْل :ؾكلٍ ☺ عًٞ ؾكلّ ؟ٜبلسص  َٔ ؾٓلد٣ بلّذٜذ َكٓع ٖٚٛ ٚد عبذ
ٌ  ٜادلص  سدٌ أ٫ عُشٚ ْلد٣ ثِ ،ادًع عُشٚ ْ٘إ :ؾكلٍ ِ  ؾذعا ٍ  ٜا٪ْبٗ ٔ  :ٜٚكاٛ  أٜا

ٕ  أؾ٬ ؟دخًٗل َٓهِ قتٌ َٔ أْ٘ تضعُٕٛ اييت دٓتهِ ٞٻ  تادلصٚ ّ  ،سدا٬  إيا ٞ  ؾكال  عًا
 ٜل :ؾكلٍ ،☺ عًٞ ؾكلّ :قلٍ. .ايجليج١ ْلد٣ ثِ ادًع :ؾكلٍ اهلل سطٍٛ ٜل أْل :ؾكلٍ
ٍ  ي٘ ؾأرٕ ،ُشاعٳ نلٕ ٕإٚ :ؾكلٍ عُشٚ اْ٘ ؾكلٍ ،أْل اهلل سطٍٛ  ؾُؼا٢  ◘ اهلل سطاٛ

ٍ  َٓلف عبذ ابٔ :قلٍ عًٞ أْل :قلٍ ؟أْ  َٔ :عُشٚ ي٘ ؾكلٍ..أت٢ ست٢ يٝ٘إ  أْال  :قال
 إٔ أناشٙ  ؾلْٞ ؟َٓو أطٔ ٖٛ َٔ أعُلَو ٔٵَٳ أخٞ ابٔ ٜل :ؾكلٍ ،ىليب أبٞ بٔ عًٞ
ٞټ ي٘ ؾكلٍ ،دَو أٖشٜل ٍ  ؾػلب ،دَو أٖشٜل إٔ أنشٙ ٫ ٚاهلل يهين :عً ٌ  ؾٓاض  ٚطا
ِ ، ْالس  ػاع١ً  نأْ٘ طٝؿ٘ ٌ  ثا ٛ  أقبا ٍّ  ٗا ٘  َػلابل  عًا ٞپ  ٚاطاتكبً ٘  عًا   أٟ :  - بذسقتا
ـ  ؾٝٗال  ٚأثب  -قظُٗلأٟ :  -ؾكذٖل دسقت٘ ٩ عُشٚ ؾلشب٘ -ٌٛصت٘  ٚأؿالب  ايظاٝ
ٞپ ٚكشب٘ ،ؾؼذ٘ سأط٘  اهلل سطٍٛ ٚزلع ،ايعذلز ٚثلس ظكط، ؾعلتك٘ سبٌ ع٢ً عً
ٞ  أقبٌ ثِ :قلٍ .قتً٘ قذ عًٝل إٔ ؾعشؾٓل ايتهبرل ◘ ٛ  عًا ٍ  ٗا ٘  ◘ اهلل سطاٛ  ٚٚدٗا

 ،َٓٗال  خرل دسع يًعشب يٝع ؾإْ٘ دسع٘ اطتًب  ٬ٖ :اْڀلب بٔ عُش ي٘ ؾكلٍ ٜتًٌٗ
 ِخٝاٛشل  ٚخشدا   :قلٍ ،أطًب٘ إٔ عُٞ ٔاب ؾلطتشٝٝ  بظ٤ٛت٘ ؾلتكلْٞ كشبت٘ :ؾكلٍ

٘  عًٝال  إٔ اطشلم ابٔ ٚرنش.آْذم َٔ اقتشُ  ست٢ َٓٗض١َ ٘  ٩ ىعٓا  ستا٢  تشقٛتا
 دٝؿت٘ ٜؼذلٕٚ ◘ اهلل سطٍٛ ٟإ ا٧ؼشنٕٛ ٚبعح آْذم ٩ ؾُلت َشاق٘ َٔ أخشدٗل
 ٚا٧ظًُٕٛ ٖزا سذخ كذ( . ٚي8) ا٧ٛت٢ مثٔ ْأنٌ ٫ ;يهِ ٖٛ :ؾكلٍ ،آ٫ف بعؼش٠

ٔ  ٖازا  ؾأٜٔ سشاّ، ٚاّشاّ س٬ٍ ؾل٬ٍّ ريو َٚع ايعٝؽ، َٔ ٓوك ٩  بعان  َا
 (.50) ػلبٗ٘؟ َٚل ايشبل ٭نٌ ا٧دلسات إٙلد ٚلٚيٕٛ ايزٜٔ ا٧ظًُٞ

 يقم خٔز: ☺جٓٚده 
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ٔٵ  ٌڇعٳ ٗٵ ٔڇ طٳ ٍٳ ☺ طٳعٵذٺ بٵ ٍٳ: قځل ٞټ قځل ّٳ ◘ ايٓٻبٹ ٛٵ ُْظىَِغَّ ♂:خٳٝٵبٳشٳ ٜٳ َٕ  َٜ اَي ا اف َّ ًَ  َرُجناًل  َؽن

  َُُ ٍْ ْيفِ  َظَذ  ُي ََ ٛه  َي
ِٵ  ايٓٻالغٴ  ؾځبٳالتٳ  ▬َوَرُشنقُففُ  اهلل َوحُيِبهفُ  َوَرُشقَففُ  اهلل حُيِ ٗٴ ًځاتٳ ِٵ  يځٝٵ ٗٴا  ٜٴعٵڀځا٢  أځٜټ

ٚٵا ِٵ ؾځػٳذٳ ٗٴ ُّ ٍٳ ،ٜٳشٵدٴٛٙٴ نڂ ـَ  :ؾځكځل ٌٳ ؟َظِع   َأْي ٘ٹ ٜٳؼٵتٳهٹٞ :ؾځكٹٝ ٝٵ ـٳلٳ ،عٳٝٵٓٳ ٘ٹ  ؾٹٞ ؾځبٳ ٝٵا ٘ٴ  ٚٳدٳعٳال  عٳٝٵٓٳ  يځا
ٕٵ أځؾځبٳشٳ ِٵ نځأځ ٔٵ يځ ٘ٹ ٜٳهڂ ٍٳ ؾځأځعٵڀځلٙٴ ،ٚٳدٳعٷ بٹ ِٵ :ؾځكځل ٗٴ ًڂ ًځٓٳل ٜٳهڂْٛٴٛا سٳتٻ٢ أڂقځلتٹ ٍٳ ؟َٹجٵ ْذ ♂:ؾځكځل ٍُ ْٕ  َظنَذ  ا

َُّك ِرْشَِِؽ  ؿْ  َتِْْزَل  َح ِٓ ؿْ  ُثؿَّ  بَِسَٚحُِ ُٓ ُهؿْ  ،اإلشالم إَِػ  اْدُظ ُٛ  بَِم  َوَأْخِزْ ؿْ  ََيِ ِٓ ْٔ ن َِ َنْ  َؾنَقاهللِ ،َظ َٕ 

يَ  َِ ـْ  َفَؽ  َخْرٌ  َرُجاًل  بَِؽ  اهللُ َُّيْ قنَ  َأنْ  ِم ُُ ؿِ  َُحْ ُ  َفَؽ  َي ًَ   .(1)▬ - اُّش اٱبٌ :أٟ – افَّْ
 ٚإ٫ احملب١، ٚدٛب بزيو أساد :ٚسطٛي٘ اهلل ٚب عًٝٶل إٔ َع٢ٓ ٩ سذش ابٔ قلٍ
ُُؿْ  إِن ُؿْؾ م:تعلٟ قلٍ ،ايـؿ١ ٖزٙ َڀًل ٩ ع٢ًٍّ َع ٜؼذلى َظًِ ؾهٌ ْْ بهنقنَ  ـُ

 اهللَ َُتِ

قِ   ًُ بِ ؿُ  َؾٚتَّ ُُ بِْب ٍِ ْ  اهللُ حُيْ ٌْ ؿْ  َوَي ُُ ؿْ  َف ُُ ُٕقَب نقرٌ  َواهللُ ُذ ٍُ ِحنٔؿٌ  َؽ ٕ  آٍه طرَّ ٘  ،ص31: عُاشا  ؾهأْا
، ٚنزا بشن١ ي٘ اهلل ٔب١ بـؿ١ اتــ ست٢ ◘ اهلل يشطٍٛ ا٫تبلع تلّ عًٝٶل إٔ إٟ أػلس

 ٖزا بٞ ع٬ق٫١ ؾدل٨، نُل أْ٘  ◘ سطٛي٘ عل٤يذ اهلل اطتذلب سٝح ◘سطٍٛ اهلل 
ٛ  ☺ عًٝٶال  إٔ إٟ ايشٚاؾن رٖب : ☺ عًٞ ٚإَل١َ اّذٜح  ايآيب  بعاذ  اًْٝؿا١  ٖا

 َٓٗال  إَلَتا٘،  عًا٢  تذٍ ٫ٚ ؾلً٘ ع٢ً تذٍ ا٭سلدٜح َٔ ٠ذُٛع١ ٚاطتذيٛا ،◘
 ٬َص١َ ٫ أْ٘ نُل اّذٜح، عًُل٤ عٓذ تـض ٫ بلى١ً صٜلدات ؾٝ٘ ٚصادٚا اّذٜح ٖزا
َٶل نْٛ٘ ٚبٞ شلُل ٚٔبٛبٶل طٛي٘ٚس هلل ٔبٶل نْٛ٘ بٞ ٔٵ ؾ ، إَل ُٵشٳعٳ ٔٳ  ٚعٳ  ☺ ايڃعٳالقڇ  بٵا
ٍٳ ٕٻ:  قځل ٍٳ أځ ٘ٴ ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ٌڇ  رٳاتٹ دٳاٝٵؽڇ  عٳًځ٢ بٳعٳجٳ ٘ٴ  ايظٻ٬ځطٹا ًڃا ٴ  ؾځأځتٳٝٵتٴا ٟټ:  ؾځكڂ  ايٓٻالغڇ  أځ
ٍٳ؟  إڇيځٝٵوځ أځسٳبټ ًڃ ٴ ▬ٴَظٚئَِنٜ ♂:  قځل ٔٵ : قڂ ٍڇ َٹ ٍٳ ؟ ايشٿدٳل ًڃ ٴ ▬ُبقَهٚأَ  ♂ : قځل ِٻ : قڂ ٔٵ  ثٴ  ؟ َٳا
ٍٳ َّ ُ  ♂ : قځل  .(50) (2) سڇدٳل٫ڄ ؾځعٳذٻ ▬ ُظ

 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                      
 .2406 َظًِ، 3009ٚايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)

 .  2384 ، َٚظ4358ًِايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (2)
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 ١َٝاٱطاا٬ ا٭َاا١ بظااٝڀش٠ ايضَاالٕ آخااش ٩ ◘ اياآيب بؼااشيكااذ  ،أساابيت ٩ اهلل 
ٕٻ،  ☺أخشز َظًِ ٩ ؿشٝش٘ عٔ أبٞ ٖشٜش٠  ٚتؿٛقٗل، ٍٳ  أځ ٍٳ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ  َٓ ♂:قځال

قمُ  َُ ُٜ  َت َٚظ َُّك افسَّ ومُ  َيِْْزَل  َح َْظَمِق  اف ه ْٕ ابٍِؼ  َأوْ  بِٚ ََ َْٔخُ ُج  ،بِ ؿْ  َؾ ِٓ ْٔ ٌْٔش  إَِف ـْ  َج ِٜ  ِم يَْ َِ ـْ  ادَْ َٔنٚرِ  ِمن  ِخ

َْرضِ  َأْهؾِ  ْٕ قاتَ  َؾَِ٘ذا ،َيْقَمئِذٍ  ا ْٝ  َهٚؾه ومُ  َؿَٚف ِهقا :اف ه ََْْْٔٚ َخ ـَ  َوَبنْغَ  َب ؿْ  ِمَّْنٚ َشنَبْقا افَّنِذي ُٓ ِْ
نٚتِ ََ ُٕ 

قُل  َُ َٔ قنَ  َؾ ُّ
ؿْ  َُٕخعل  َٓ  هللَِوا َٓ  :ادُْْسِِ ُُ َْْٔ ُِقََّنُؿْ  ،إِْخَقإَِْٚ َوَبْغَ  َب ٚتِ ََ ُٔ ِزمُ  َؾ َٓ َْْٔ ٌٞ  َؾ ُِ ُُقُب  َٓ  ُث  اهلل َي

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ ا َظ ًَ َُُؾ وَ  ،َأَب َْ ؿْ  ُي ُٓ ُث ُِ اءِ  َأْؾَوُؾ  ُث ََ َٓ ََ  افنه َُُُِ   ،هللِا ِظْْ ٍْ ُٞ  َوَي ُِ َُُْقنَ  َٓ  افثه ٍْ ا ُي ًَ َُُُِحنقنَ  َأَب ٍْ َٔ  َؾ

 َٜ َّٔ
ِ ّ  َاع  ا٧ٛاد١ٗ أثٓل٤ ؾشم ث٬خ إٟ طٝٓكظُٕٛ ٕٛل٧ظًُؾ، (1)▬ُؿْسَىْْىِْٔ ّ  اياشٚ  ايٝاٛ
ٕ  ؾشقا١  اياشّٚ،  َاع  ا٧عشن١ ٩ تهٕٛ ؾشم ث٬خ ايجليح، ثِ ايجلْٞ ثِ ا٭ٍٚ  ٫ ٜؿاشٚ
 اهلل، عٓاذ  ايؼاٗذا٤  خارل  َٔ ِٖٚ ٜكتًٕٛ ٚثًح -بلهلل عٝلراڄ - أبذاڄ عِٓٗ اهلل ٜشك٢
 .اهلل بإرٕ شلِ ايذا٥ش٠ تهٕٛ ايجليح ٚايجًح
 َدلاىٛسٜا١ إ أٚسٚبال  نلْا  ( ايشَٚلْٝا١  َدلاىٛس١ٜاٱ) ٖٚٞ ايػشب، ِٖ ٚايشّٚ 
ِ  ٚدال٤ ٩ ؿاشٝض   ايشّٚ، ٖٞ نًٗل ٚأٚسٚبل غشب١ٝ، َدلاىٛس١ٜإٚ ػشق١ٝ  أٜلٶال   َظاً
ٛٵسڇدٴعٔ  ُٴظٵتٳ ٞټ ايڃ ٍٳ:  ☺ ايڃكڂشٳػٹ ُٹعٵ ٴقځل ٍٳ طٳ ٍٴ ◘ هللٹا سٳطٴٛ نقمُ ♂:ٜٳكڂٛ َُ ُٜ  َت نَٚظ ومُ  افسَّ  َوافن ه

َث ُ  ـْ سِ  َأ  يػا١  ٩ ٚا٭نجاش  ايٓالغ،  أق٣ٛ: أٟ ،(2)▬افْٚس أـث  واف وم افسٚظٜ تَقم ،افَّْٚ
ٔ  ٫ نجرل٠ أسلدٜح ثِٚ ،ٚا٭ظٗش ا٭ق٣ٛ: َعلْٝ٘ َٔ ايعشب ٩  -ْظتعشكاٗل  إٔ ٣ها

 .ايظلع١ ٚأػشاط ايؿٝ نتلب ٩ َظًِ ؿشٝض ٩ إيٝٗل شدعيٝٴ ٚيهٔ -ٖزا ا٧كلّ 
ٍٳ: نڂٓٻال   ٞأځبٹ عٔ ٩ َظٓذٙأ٥ذ اٱَلّ ايزٟ دل٤ عٓذ  اٯخش اّذٜح ٩ٚ ٌڈ، قځل قځبٹٝ

َّ ٔڇ ايڃعٳلقڇعٹٓٵذٳ عٳبٵذٹ اي ُٵشڇٚ بٵ ٔڇ عٳ ٌٳ: ٘ٹ بٵ ٚٳطٴ٦ٹ ٚٵ  ،  ٚٻيڄل: ايڃكڂظٵاڀځٓٵڀٹٝٓٹٝٻ١ڂ أځ ٔڇ تٴؿڃتٳضٴ أځ ُٳذٹٜٓٳتٳٝٵ ٟټ ايڃ أځ
٘ٹ: ًَّ ٍٳ عٳبٵذٴ اي ٍٳ: ؾځكځل ٘ٴ نٹتٳلبٶل، قځل ٓٵ َٹ ٍٳ: ؾځأځخٵشٳزٳ  ٘ٴ سٳًځلٷ، قځل ـٴٓٵذٴٚمڈ يځ ٘ٹ بٹ ًَّ َٹٝٻ١ڂ؟ ؾځذٳعٳل عٳبٵذٴ اي  سٴٚ

                                      
 .2897 َظًِأخشد٘  )صحٔ ( (1)
 .2898 َظًِ أخشد٘ )صحٔ ( (2)
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٘ٹ  ًَّ ٍڇ اي ٍٳ سٳطٴٛ ٛٵ ٔٴ سٳ ُٳل ْٳشٵ ٘ٹ ْٳهڃتٴبٴ، إڇرٵ طٴ٦ٹ ◘بٳٝٵٓٳ ًَّ ٍٴ اي ٔڇ تٴؿڃاتٳضٴ   ◘ٌٳ سٳطٴٛ ُٳذٹٜٓٳتٳٝٵ ٟټ ايڃ : أځ
٘ٹ      ًَّا ٍٴ اي ٍٳ سٳطٴاٛ َٹٝٻا١ڂ؟ ؾځكځال ٚٵ سٴٚ ٚٻيڄل: قڂظٵڀځٓٵڀٹٝٓٹٝٻ١ڂ أځ ُٜ ♂: ◘أځ يَْن َِ َُُ   ِهَ ْؿنَؾ  َم ن ٍْ ًٓ  ُت ِْنل َأوَّ ًْ  َي

 َٜ َّٔ
ِ  ايبلبٜٛا١  َكش لشَٚٝٸؾ ،سَٚل تؿتض ثِ ،سَٚٝٸل قبٌ تؿتض ؾاليكظڀٓڀ١ٝٓٝ،  (1)▬ُؿْسَىْْىِْٔ

 .٭ٚسٚبل ايذ١ٜٝٓ ايعلؿ١ُ ٖٚٞ ،ايهلثٛيٝه١ٝ
 ايػشب، ذتٛسٻ َُٗل يٲط٬ّ، ا٭خرل ٩ ا٧ظتكبٌ بإٔ هلل ٚاُّذ بؼل٥ش عٓذْل إراڄ
ٞ  ؾليٓٗلٜا١  ايػاشب  ٜاذ  ع٢ً َعلسى َٔ سـٌ َُٗل ٚأْ٘ ٕ  يًُظاًُ ٘ٴ  اهلل باإر  طٴابٵشٳلْٳ

ٌ  اٯٕ، ايٛاقع إٔ ٚأٚدض، ؾأرنش أعٛد يهين ٚٳتٳعٳليځ٢،  ٌڀاش  َٓازس  ايكشٜاب  ٚا٧ظاتكب
٘  ٫ َع٢ٓ يبٝلٕ ٤ٝعلڄ اِٗٛد تتللؾش إٔ َٓل ٜظتذعٞ ععِٝ ٕ ٚ اهلل، إ٫ إيا  ايا٤٫ٛ  يبٝال

 ٚنُال  تعالٟ،  اهلل أْضشلال  نُال  اٱط٬ّ، سكل٥ل ٚيبٝلٕ يًهلؾشٜٔ، ٚايعذا٤ يًُ٪َٓٞ،
ٌ  ػال٤ ٚبإي نتابِٗ،  ٩ ٖٛلًڂٚأؿٻ ايـلحل ايظًـ ىبكٗل ٚنُل ،◘ اهلل سطٍٛ بًػٗل  با

ٔ  ٩ ٍاذد  أٚ تػرل أٚ تبذٍ أْٗل تذٻعٞ دع٣ٛ يهٌ ػذٜذ٠ ٠شلسب١ ٘  اهلل دٜا  َال  طابشلْ
ٞ  ايايت  اياذعل٣ٚ  آخاش  إٟ عـاشٜلڄ،  أٚ َشْالڄ  ؾتذعً٘ َٓ٘ يٝع ٔ  ٖا٪٤٫  بٗال  ٜاأت  ايازٜ

 (.48) اِذد ايشّٚ ايػضا٠ أعٞ ع٢ً طٝٓبتٕٛ
 (<3> ☺زابع اخللفاء الساشدًٓ )علٙ بً أبٕ طالب 

َل صيٓل ٌْٓٗ َٔ ايظرل٠ ايعڀش٠ يًخًٝؿا١ ايشاػاذ عًاٞ ابأ أباٞ      ، اهللإخٛتٞ ٩ 
 ؾٗٝل بٓل. ☺ىليب 

 :☻زواجف مـ ؾٚضّٜ 
ٔٵ ٔڇ عٳ ٍٳ ☻ عٳبٻلغڈ ابٵ ُٻل: قځل ٚٻزٳ يځ ٞپ تٳضٳ ًٹ ُٳ١ځ عٳ ٍٳ ؾځلىٹ ٘ٴ قځل ٍٴ  يځ نٚ♂: ◘ اهللٹ سٳطٴاٛ َٓ

 َأْظىِ

ًْٔئٚ ٍٳ ▬َص ٞٵ٤ٷ عٹٓٵذٹٟ َٳل :قځل ٍٳ .ػٳ ـَ ♂:قځل ُٜ  َؽ ِدْرظُ  َأْي َّٔ
ِّ َى زلٝ  اّڀ١ُٝ ٭ْٗل   أٟ : - ؟احْلُ

ٔٵ  ، ٚ(2)▬- ؿلْعٗل إٟ ْظب١ ٚقٌٝ ايظٝٛف َڀِ طلبػ١ ٛٳسڇ عٳا ُٹظٵا ٔڇ  ايڃ َٳا١ځ  بٵا  ☺ َٳخٵشٳ

                                      
 .4شٝش١ ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩ ايظًظ١ ايـ6645أ٥ذ ٩ َظٓذٙ أخشد٘  )صحٔ ( (1)

 .1849 ؿشٝض أبٛ داٚدٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩   2125أبٛ داٚد  أخشد٘ )صحٔ ( (2)
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ٍٳ ٕٻ: قځل ًٹٝٽ إڇ ٌڈ أځبٹٞ ابٵٓٳ١ځ خٳڀځبٳ لعٳ ٗٵ ُٳ١ځ عٳًځ٢ دٳ ٗٳل ؾځلىٹ ٝٵ ًځ ُٹعٵ ٴ  ايظٻ٬ځّ عٳ ٍٳ  ؾځظٳا  ◘ اهللٹ سٳطٴاٛ
ٓٵبٳشڇٙٹ عٳًځ٢ رٳيٹوځ ؾٹٞ لغٳايٓٻ ٜٳخٵڀڂبٴ َٳ٦ٹزٺ ٚٳأځْٳل ،ٖٳزٳا َٹ ٛٵ ِٷ ٜٳ ًٹ ٍٳ َٴشٵتٳ َٜ  إِنَّ ♂:ؾځكځل َّ

َٕنٚ ِمْلنل َؾٚضِ  َوَأ

ُف  قَّ ـَ  َأنْ  َأََتَ َُ ٍْ ٚ يِف  ُت َٓ
ِ ٌ  ايػرل٠ بظبب تـدل ٫ :أٟ – ِديْ ٔ  ٔشَال  ؾتؿعا ِٻ  ،▬ -٩ اياذٜ  ثٴا

ٗٵشٶا رٳنځشٳ ٘ٴ ؿٹ ٔٵ يځ ُٵعڈ عٳبٵذٹ بٳٓٹٞ َٹ ٘ٹ ٓٳ٢ؾځأځثٵ ػٳ ٝٵ ًځ ٘ٹ ؾٹٞ عٳ ٖٳشٳتٹ ـٳل ٙٴ َٴ أبل ايعلق صٚز  :أٟ – إڇٜٻل
ٍٳ  -☻ صٜٓب  َثِْل♂:قځال ََّ َؿِْل َح ََ ِ   َؾَه ََ ُٝ  َوإِ ل  ،ِ   َؾَقَف  َوَوَظ مُ  َفْس ًٓ  ُأَح ل َٓ  َحاَل  ُأِحنؾه  َو

ـْ  ،َحَ اًمٚ عُ  َٓ  َواهللِ َوَفُِ ِّ َُ ُٝ  ََتْ ُٝ  ◘ اهللِ َرُشقلِ  بِْْ ول  َوبِْْ َُ ا هللِا َظ ًَ  .(1)▬ َأَب
 :مْٚؿبف بًض ذـ 

ٔٵ ٔڇ طٳعٵذٹ عٳ ٍٳ ☺ ٚٳقَّلقڈ أځبٹٞ بٵ ٍٳ :قځل ٞپ قځل ًٹ ٍٳ ٜٳل :عٳ ٞ  اهللٹ سٳطٴٛ َّؿڃتٳٓٹا  ايٓٿظٳال٤ٹ  عٳاَٳا  خٳ
ٕڇ ـٿبٵٝٳل ٍٳ ؟ٚٳاي ٘ٴ ؾځكځل ٍٴ يځ قنَ  َأنْ  َتْ َض  َأَمٚ♂: ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ُُ ِٜ  ِمْلل َت ِْْزَف َّ ـْ  َهُٚرونَ  بِ  ُمقَشنك ِم

فُ  َّٓ إِ  َّٕ ةَ  َٓ  َأ ُبقَّ ي ُٕ َِ ًْ ٘ٴ ،▬َب ُٹعٵتٴ ٍٴ - ٚٳطٳ ٍٴ - ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ّٳ  ٜٳكڂٛ ٛٵ ُْظىِنَغَّ ♂خٳٝٵبٳاشٳ  ٜٳا َٕ  َٜ اَين  اف َّ

ٛه  َرُجاًل 
ٍٳ ▬َوَرُشقُففُ  اهللُ َوحُيِبهفُ  َوَرُشقَففُ  اهلل حُيِ ٚٳيڃٓٳل :قځل ٗٳل ؾځتٳڀځل ٍٳ .يځ ًّٔنٚ ِ   اْدُظنقا♂:ؾځكځل

، ▬َظِِ
ٞٳ ٘ٹ ؾځأڂتٹ َٳذٳ بٹ ـٳلٳ أځسٵ ٘ٹ  ؾٹٞ ؾځبٳ ٘ٹ  ايشٻاٜٳا١ځ  ٚٳدٳؾځاعٳ  عٳٝٵٓٹا ٘ٹ  اهللڂ ؾځؿځاتٳضٳ  إڇيځٝٵا ٝٵا ًځ ُٻال  ،عٳ ٙٹ  ْٳضٳيځا ٵ  ٚٳيځ  ٖٳازٹ
نْؾ مايڃآٜٳ١ڂ ِٓ َُ ْب َٕ ْؿ ُثنؿَّ  ُُ َسن ٍُ َسنَْٚ وَإٔ ٍُ ْؿ َوَإٔ ـُ َٕٚ َوَِٕسٚء ْؿ َوَِٕسٚء ـُ ٚ َوَأْبَْٚء َٕ ُع َأْبَْٚء َْ َٕ َٚفْقْا  ًَ ْؾ َت َُ َؾ

 ًْ ؾ فَّ ًَ َٜ اهللِ َظَذ َؾَْْج ِٚذبِغَ َْ َُ ٍٴ دٳعٳل ص61طآٍ عُشإ: ه(61)اْف ًٹٝٽل ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ُٳ١ځ عٳ  ٚٳؾځلىٹ
ٍٳ ٚٳسٴظٳٝٵٓٶل ٚٳسٳظٳٓٶل ؿَّ ♂:ؾځكځل ُٓ ءِ  افِ َٓ ُٗ  .(2)▬َأْهِع  َه
 ٜٛدب ٫ ٖٚزا :بلّذٜح ايشاؾل١ استذلز رنش بعذتعلٟ  اهلل س٥٘ سضّ ابٔ قلٍ

ٌڇٹ مل ٖلسٕٚ ٭ٕ: بعذٙ اٱَل١َ طتشكلما ٫ٚ طٛاٙ َٔ ع٢ً ؾل٬ڄ ي٘  إطشا٥ٌٝ بين أَش ٜ
ٔ  ٜٛػاع  ايظ٬ّ عًٝ٘ َٛط٢ بعذ ا٭َش ٚيٞ ٚإ٢ل، ايظ٬ّ عًُٝٗل َٛط٢ بعذ ٕ  با  ْاٛ
 ا٭َاش  ٞٚي نُل، ايظ٬ّ عًُٝٗل اْلش ىًب ٩ َع٘ طلؾش ايزٟ ٚؿلسب٘ َٛط٢ ؾت٢
 ْبٝٶال  عًٞ ٜهٔ مل ٚإرا، ا٧ذ١ٜٓ إٟ َع٘ طلؾش ايزٟ ايػلس ٩ ؿلسب٘ ◘ اهلل سطٍٛ بعذ

                                      
 .ٚايًؿغ يًبخلسٟ 2449 َظًِ، 3110ٚايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)

 .2404أخشد٘ َظًِ  )صحٔ ( (2)
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 ؾـض إطشا٥ٌٝ بين ع٢ً َٛط٢ َٛت بعذ خًٝؿ١ ٖلسٕٚ نلٕ ٫ٚ، ْبٝٶل ٖلسٕٚ نلٕ نُل
 (.50) ؾكط ايكشاب١ ٩ ٖٛ إ٢ل َٛط٢ َٔ ٖلسٕٚ ٠ٓضي١ اهلل سطٍٛ َٔ ☺ نْٛ٘ إٔ

ُِْؿ ظع بـ أيب ضٚفٛ   :☺ِظ
ٔٵأخشز اٱَلّ أ٥ذ   ُٵشڇٚ عٳ ٔڇ عٳ ٍّ بٵ ٍٳ سٴبٵؼٹ ٔٴ ٓٳلخٳڀځبٳ: قځل ٔٴ  ايڃشٳظٳ ٍّ  بٵا ٌڇ  بٳعٵاذٳ  عٳًٹا  قځتٵا
ٍّ ٍٳ عٳًٹ ِٵ يځكځذٵ :ؾځكځل ٌٷ ؾځلسٳقځهڂ َٵعڇ سٳدٴ ٘ٴ َٳل بٹل٭ځ ٕٳ طٳبٳكځ ٚٻيڂٛ ِڈ ا٭ځ ًڃ ٘ٴ ٚٳ٫ځ ،بٹعٹ ٕٳ  أځدٵسٳنځ ٕٵ ايڃاآخٹشٴٚ  إڇ
ٕٳ ٍٴ نځل ٘ٴ ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ٘ٹ يځٝٳبٵعٳجٴ ـٳشڇفٴ ؾځ٬ځ ايشٻاٜٳ١ځ ٚٳٜٴعٵڀٹٝ ٓٵ ٘ٴ  ٜٴؿڃاتٳضٳ  سٳتٻا٢  ٜٳ َٳال  ،يځا ٔٵ  تٳاشٳىځ  ٚٳ  َٹا

ِڈ َٹل٥ٳ١ٹ طٳبٵعٳ إڇ٫َّ بٳٝٵلٳل٤ٳ ٚٳ٫ځ ؿٳؿڃشٳا٤ٳ ٖٳ ٔٵ دٹسٵ ٘ٹ َٹ ٕٳ عٳڀځل٥ٹ ٖٳل نځل ّڈ ٜٳشٵؿٴذٴ ٘ٹ يٹخٳلدٹ ًٹ ٖٵ   .(1)يٹأځ
 يقم احلَيبٜٔ: ☺ظع 

ٔٵأخشز ايبخلسٟ ٩ ؿشٝش٘  ٔڇ ايڃبٳشٳا٤ٹ عٳ ٍٳ ☺ عٳلصڇبٺ بٵ ُٳشٳ: قځل ٞټ اعٵتٳ  ؾٹٞ ◘ ايٓٻبٹ
ٌٴ ؾځأځبٳ٢ عٵذٳ٠ٹايڃكځ رٹٟ ٖٵ ٕٵ َٳه١َّځ أځ ٌٴ ٜٳذٳعٴٛٙٴ أځ ِٵ سٳتٻ٢ َٳه١َّځ ٜٳذٵخٴ ٖٴ ٕٵ عٳًځ٢ قځلكٳل ِٳ أځ ٗٳل ٜٴكٹٝ  ثٳ٬ځثٳ١ځ بٹ
ّڈ ُٻل ،أځٜٻل ًځ ٘ٹ قځلكٳ٢ َٳل ٖٳزٳا :نځتٳبٴٛا ايڃهٹتٳلبٳ نځتٳبٴٛا ؾځ ٝٵ ًځ ُٻذٷ عٳ ٍٴ َٴشٳ  ْٴكٹشټ ٫ځ :ؾځكځليڂٛا ،اهللٹ سٳطٴٛ
ٗٳل ٛٵ بٹ ًځ ِٴْٳعٵ ؾځ ٍٴ أځْٻوځ ًځ ٔٵ َٳٓٳعٵٓٳلىځ َٳل اهللٹ سٳطٴٛ ُٻذٴ أځْٵ ٳ يځهٹ ٔڇا َٴشٳ ٍٳ ،اهللٹ عٳبٵذٹ بٵ َٕٚ♂:قځل  َرُشقُل  َأ

َٕٚ اهللِ َُ  َوَأ َّّ ـُ  ُُمَ َِ  ْب ِٻ، ▬اهللِ َظْب ٍٳ ثٴ ٍّ قځل ٍٳ ▬اهللِ  َرُشقَل  اْمُ  ♂:يٹعٳًٹ َٵشٴٛىځ ٫ځ ٚٳاهللٹ ٫ځ :قځل  أځبٳذٶا أځ
ٍٴ ؾځأځخٳزٳ َِْٔفِ  َؿَٚض  َمٚ َهَذا♂:ؾځهځتٳبٳ ايڃهٹتٳلبٳ ◘ اهللٹ سٳطٴٛ َُ  َظ َّّ ـُ  ُُمَ َِ  ْب ُخُؾ  َٓ  اهللِ َظْب َْ َٜ  َي َُّ  َم

َّٓ  ِشاَلٌح  َ اِب  يِف  إِ َِ ـْ  ََيُْ َج  َٓ  َوَأنْ  ،اْف ٚ ِم َٓ
ٍَ  َأْهِِ ََٖح فُ  َأنْ  َأَرادَ  إِنْ  بِ ًَ َُّبِ َْعَ  َٓ  َوَأنْ  ،َي ّْ ا َي ًَ ـْ  َأَح  ِم

ٔؿَ  َأنْ  ادَ َأرَ  َأْصَحٚبِفِ  َِ ٚ ُي ُٻل ،▬ِِبَ ًځ ٗٳل ؾځ ًځ َٳلٳ٢ دٳخٳ ٌٴ ٚٳ ٛٵا ا٭ځدٳ ًٹٝٽل أځتٳ ٌٵ :ؾځكځليڂٛا عٳ ـٳلسٹبٹوځ قڂ  :يٹ
ٌٴ َٳلٳ٢ ؾځكځذٵ عٳٓٻل اخٵشٴزٵ ٞټ  ؾځخٳشٳزٳ ا٭ځدٳ  .(2)◘ ايٓٻبٹ

 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(

 * * * 

                                      
 سظٓ٘ ػعٝب ا٭سْ٪ٚط. ٚ 1720أ٥ذ ٩ َظٓذٙأخشد٘  )حسـ( (1)

 .2699ايبخلسٟ أخشد٘ )صحٔ ( (2)
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ََ م:☾ اهلل ٜكٍٛ: ايبؼلس٠ٖزٙ  خزٚا ،أسبيت ٩ اهلل  ـَ  اهلل َوَظ ؿْ  آَمُْقا افَِّذي ُُ  ِمْْ

ُِقا ِّ ِٚت  َوَظ ٚحِلَ ؿْ  افهَّ ُٓ َّْ ٍَ
َُْخِِ َْٔس َْرضِ  يِف  َف ْٕ َم  ا ََِػ  ـَ َُْخ ـَ  اْش ـْ  افَِّذي ؿْ  ِم ِٓ َـّ  َؿْبِِ َْ ُل َّ ُٔ ؿْ  َوَف  هَلُ

ؿُ  ُٓ َٙ  فَِّذيا ِديَْ ؿْ  اْرَت ؿْ  هَلُ ُٓ فََّْ َل ـْ  َوَفَُٔب َِ  ِم ًْ ؿْ  َب ِٓ ًٚ  َخْقؾِ ِْل َأْمْ َٕ و َُ ُب ًْ قنَ  ٓ َي ـُ ًٚ  يِب  ُيْؼِ ْٔئ ـْ  َص  َوَم

 َ ٍَ ََ  ـَ ًْ ُٖوَفئَِؽ  َذفَِؽ  َب َُقنَ  ُهؿُ  َؾ ِٚش ٍَ  إخ٠ٛ ٜل ا٫طتخ٬ف ػشٚط ٖزٙص 55:ايٓٛسط هافْ
 يشطٛي٘ ٚعذٙ اهلل سكل يكذٚ، ٖٚٞ ؿل١ّ ست٢ ٜشخ اهللڂ ا٭سو َٚٔ عًٝٗل

 ا٭نلطش٠، ؾأريٛا ا٭سو، ٩تعلٟ  اهلل ٚاطتخًؿِٗ َع٘، ٚا٧ٛسذٜٔ ٚأؿشلب٘
 ،ا٭َِ ُِٝع ٚقلد٠ طلد٠ إٟ اِضٜش٠ أسو ٩ يًػِٓ سعل٠ ُٔؾ، ايكٝلؿش٠ ٚأٖلْٛا
 قٛيت٘ عُش ؾكلٍ ،اهلل سطٍٛ َذ١ٜٓ ٩ اْڀلب بٔ عُش إٟ نظش٣ بتلز ٚد٤ٞ
ًٜ ؽر مَْقصٜ، واهلل إَّنؿ ٕمْٚءواهلل : ا١ًُِٝ ًٚ أدوا هذه إمٕٜٚ ـٚمِ  ي٘ ؾكلٍ ;إن ؿقم
 بتلز د٤ٞٚيكذ ، يٚ أمر ادٗمْغ! ظٍٍٝ ؾًٍقا، وفق رتًٝ ف تًقا: ىليب أبٞ بٔ عًٞ

 دٌ هلل ايعبلد٠ ؿشؾٛا ا٫طتخ٬ف، ػشٚط سككٛا ٭ِْٗ ;☺ عُش إٟ نظش٣
ؾهلٕ قٍٛ اهلل  ايؼشٚط ٛاٚاطتهًُ طبشلْ٘، هلل ايعبٛد١ٜ ٚسككٛا ٚع٬،
َم م:تعلٟ ـَ َْرِض  ْٕ ؿ يِف ا ُٓ َّْ ٍَ

َُْخِِ َْٔس ِٚت َف ٚحِلَ ُِقا افهَّ
ِّ ْؿ َوَظ ُُ ـَ آَمُْقا ِمْ ََ اهللَُّ افَِّذي َوَظ

ؿ مل  ُٓ َفَّْ َل َُٔب ْؿ َوَف َٙ هَلُ ُؿ افَِّذي اْرَت ُٓ ْؿ ِديَْ َـّ هَلُ َْ ُل َّ ُٔ ْؿ َوَف ِٓ
ـَ ِمـ َؿْبِِ ََِػ افَِّذي َُْخ ْؿ اْش ِٓ َِ َخْقؾِ ًْ ـ َب

َُقنَ  ِٚش ٍَ ُْٖوَفئَِؽ ُهُؿ اْف ََ َذفَِؽ َؾ ًْ َ  َب ٍَ ـَ ًٚ َوَمـ  ْٔئ قَن يِب َص ـُ َٓ ُيْؼِ ِْل  َٕ و َُ ُب ًْ ًٚ َي  هَأْمْ
ٚمل ٫!!! ٚيكذ ػٗذْل ريو دًٝل ٩ عـشْل اّذٜح ّٜٛ إٔ ِأ   (.45) ص55:ايٓٛسط

 ْـشا َ٪صسا ع٢ً ايٝٗٛد، ا٧ظًُٕٛ يشبِٗ ٚعًُٛا إٔ ايٓـش بٝذ اهلل، ْـشِٖ اهلل
 ّ.1973ٚسشسٚا طٝٓل٤ ٚريو ٩ ايعلػش َٔ سَللٕ، ٩ ايظلدغ َٔ أنتٛبش علّ 

 ) <3> ☺مً اخللفاء الساشدًٓ )علٕ بً أبٕ طالب 
 . ☺ظرل٠ ايعڀش٠ يًخًٝؿ١ ايشاػذ عًٞ ٖٝل بٓل يً، إخٛتٞ ٩ اهلل

 :☺إػ احلجٚج مع ظع  رشٚفٜ رشقل اهلل 
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ّځرٵ بعذ٠ سطل٥ٌ  ☺ل عًٝ ◘بعح سطٍٛ اهلل  إٟ أبٞ بهش ايزٟ نلٕ أَرلا ع٢ً ا
ٞپ ع٢ً اّذلز ٖٚٞ: ؿذس طٛس٠ بشا٠٤، ٚإٔ ٛدلِٖ بأْ٘   إ٫ ا١ِٓ ٜذخٌ ٫ًٜكٝٗل عً

٘  عٗاذ  ◘ اهلل سطٍٛ ٚبٞ بٝٓ٘ نلٕ َٚٔ عشٜلٕ بليبٝ  ٜڀٛف ٫ٚ َ٪١َٓ ْؿع  ؾأدًا
ٕ  أػاٗش  ا٭سبعا١  َلا   ؾاإرا  أػاٗش  أسبعا١  إٟ أَاذٙ  أٚ  باش٤ٟ َأ ا٧ؼااشنٞ   اهلل ؾاإ

نـَِغ مٚسطٛي٘ ـَ ادُْْؼِ ن نَزِ َأنَّ اهللَ َبنِ يٌء مل ـْ ٟل إَ ِس َيْقَم احْلَ ـَ اهللِ َوَرُشقفِِف إَِػ افَّْٚ َوَأَذاٌن مل

ْؿ َوإِن  ُُ َق َخْرٌ فَّ ُٓ ُُْؿ َؾ ِجنِزي اهللَِوَرُشقُفُف َؾِ٘ن ُتْب ًْ ْؿ َؽنْرُ ُم ُُ َّٕ قْا َأ ُّ َِ ُُْؿ َؾْٚظ ْٔ ـَ  َتَقفَّ ن افَّنِذي ِ َوَبؼل

َذاٍب َأفِٔؿٍ  ًَ ُ وْا بِ ٍَ ٔ ، أخشز ايٓظل٥ٞ ٩ طآٓ٘  ص3طايتٛب١: ه(3) ـَ ٞ  عا ٍٳ  ٖٴشٳٜٵاشٳ٠ځ  أځبٹا : قځال
ٞٿ َٳعٳ دٹ٦ٵ ٴ ًٹ ٔڇ عٳ ٞٳ ىځليٹبٺ أځبٹٞ بٵ ٘ٴ سٹ ٍٴ بٳعٳجٳ ٌڇ إڇيځ٢ ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ٖٵ ٍٳ  بٹبٳاشٳا٤ٳ٠ځ  َٳه١َّځ أځ  َٳال  :قځال
ِٵ ٕٳ نڂٓٵتٴ ٍٳ ؟تٴٓٳلدٴٚ ٘ٴ ْٴٓٳلدٹٟ نڂٓٻل :قځل ٌٴ ٫ځ إڇْٻ َٹٓٳا١څ  ْٳؿڃعٷ إڇ٫َّ ايڃذٳٓٻ١ځ ٜٳذٵخٴ  بٹليڃبٳٝٵا ٹ  ٜٳڀڂاٛفٴ  ٚٳ٫ځ َٴ٪ٵ
ٕٷ ٔٵ ،عٴشٵٜٳل َٳ ٕٳ ٚٳ ٘ٴ نځل ٔٳ بٳٝٵٓٳ ٍڇ ٚٳبٳٝٵ ٗٵذٷ ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ٘ٴ عٳ ٚٵ ؾځأځدٳًڂ ٙٴ أځ َٳذٴ ٗٴشڈ  أځسٵبٳعٳا١ٹ  إڇيځ٢ أځ  ؾځاإڇرٳا  أځػٵا
ٗٴشڈ ا٭ځسٵبٳعٳ١ڂ َٳلٳ ٵ ـْ  َبنِ يءٌ  اهللمٕٻؾځإڇ أځػٵ نـِغَ  ِمن ّڇ  بٳعٵاذٳ  ٜٳشٴارټ  ٚٳ٫ځهَوَرُشنقُففُ  ادُْْؼِ  ايڃعٳال
ٌٳ سٳتٻ٢ أڂْٳلدٹٟ ؾځهڂٓٵ ٴ شڇىڅاَٴؼٵ ٛٵتٹٞ ؿٳشٹ  .(1) ؿٳ

 :☺خالؾٜ ظع بـ أيب ضٚفٛ 
طع٢ ايٓالغٴ   ☺قلٍ اٱَلّ ايزٖيب س٥٘ اهلل ٩ ػإٔ ايبٝع١ يعًٞ: ٧ل قتٌ عجُلٕ 

 ٍّ ٚايضبرل بٔ  ☺بذ يًٓلغ َٔ إَلّ؟ ؾشلش ىًش١ بٔ عبٝذ اهلل ٚقليٛا: ٫ ☺إٟ عً
ٚنالٕ أٍٚ َأ بلٜعا٘     ☺ؾل٭عٝلٕ َٔ ا٧ٗلدشٜٔ ٚا٭ْـلس بالٜعٛا عًٝال    ☺ايعٛاّ 

ثِ تتلبع ايٓلغ بعذ ريو، ٚقذ بٜٛع ّٜٛ اُِع١ يجُلٕ عؼاش٠   ☺ىًش١ بٔ عبٝذ اهلل 
 ٔ رٟ اّذ١.َل  َٔ رٟ اّذ١، ٩ ط١ٓ ٦ع ٚث٬ثٞ، ٚقٌٝ: ُْع بكٞ َ

 مقؿًٜ اجلّؾ:

نلْ  عل٥ؼ١ ٩ َه١ ٭دا٤ َٓلطو اّر بكذس اهلل دٌ ٚع٬ َع نجرل َٔ أؿشلب 

                                      
 .٩1101 إسٚا٤ ايػًٌٝ  ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ 2958 ايٓظل٥ٞ أخشد٘ حٔ ()ص (1)
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قلَ  َح ايٓلغ ع٢ً ايكٝالّ بل٧ڀليبا١ باذّ     ☺ؾًُل زلع  ٠كتٌ عجُلٕ  ◘ايٓيب 
 ،أسادت إٔ ُشز َأ َها١ إٟ ا٧ذٜٓا١    ☼ٚيهٔ عل٥ؼ١  ،عجُلٕ ٖٞ ٚىًش١ ٚايضبرل

برل: دعٞ ا٧ذ١ٜٓ ؾإٕ َٔ َعٓل ٫ ٜكذسٕٚ ع٢ً تًاو ايػٛغال٤ ايتا٢    ؾكلٍ شلل ىًش١ ٚايض
ٚيهٔ اْڀًكٞ َعٓل إٟ ايبـش٠ ؾإٕ أؿًض اهلل ا٭َاش نلٕ ايازٟ تشٜاذٜٔ ٚإ٫    ،بل٧ذ١ٜٓ

 استظبٓل ٚدؾعٓل عٔ ٖزا ا٭َش ست٢ ٜكلٞ اهلل َل أساد. 
ٌ    ،: خشدٓل يٓظتٓٗن ايٓلغ☺ٜكٍٛ ايضبرل   ،يٝذسنٛا دّ عجُالٕ ستا٢ ٫ ٜبڀا

بٝٓٓل أباذا ؾاإرا مل ٜؿڀاِ ايٓالغ عأ أَجالٍ ٖازٙ         ☾ؾإٕ ٩ إبڀلي٘ تٖٛٝٓل يظًڀلٕ اهلل 
ؾكذ اْڀًكٛا ٤ٝعال ٗاٛ    ،مل ٜبل إَلّ إ٫ قتً٘ ٖزا ايـٓـ َٔ ايٓلغ ،ايؿلدع١ ا٧ؿضع١

 ِٖٚ ٫ ٜشٜذٕٚ ٤ٝعل إ٫ اٱؿ٬ .  ،ايبـش٠
ٞپ أْ٘ ٚدل٤ ٩ تلسٜ: ايڀدلٟ بظٓذ ؿشٝض  ٚز ىًش١ ٚايضبرل ٌش ☺٧ل زلع عً

ٚعل٥ؼ١ إٟ ايبـش٠ ؿُِ ٖٛ اٯخش ع٢ً إٔ ٛشز إٟ ايبـش٠، ؾٛقـ أَلّ دابتا٘ عباذ   
، ٚقلٍ ي٘: ٜل أَرل ا٧٪َٓٞ، ٫ ُشز َٔ َذٜٓا١ سطاٍٛ اهلل، ؾاٛاهلل    ☺اهلل بٔ ط٬ّ 

   ٞ  ☺ ي٦ٔ خشد  َٓٗل ئ ٜعٛد إيٝٗل طًڀلٕ ا٧ظًُٞ أبذا! ٚنزيو اّظأ بأ عًا
 (. 32اهلل َل خشد  إ٫ ٚأْل أسٜذ اٱؿ٬  ): ٚ؟ ☺كلٍ عًٞ ..ؾ

ِٵ ٚأخشز ابٔ سبلٕ  ٗٴ َٹشڈ ىځشٳقځتٵ ٙٹ بٳٓٹٞ عٳل َٹٝٳل َٳشٻتٵ بٹبٳعٵنڇ  ُٻل أځقڃبٳًځ ٵ عٳل٥ٹؼٳ١ڂ  ٍٳ:يځ ٔٵ قځٝٵعڈ قځل عٳ
ٛٵأځبٹ؟ قځل َٳل٤ٴ ايڃشٳ ٖٳزٳا؟ قځليڂٛا:  َٳل٤ٺ  ٟټ  ُٹعٳ ٵ ْٴبٳل ٳ ايڃهٹًځلبٹ، ؾځكځليځ ٵ: أځ ًڄل، ؾځظٳ َٳل يځٝٵ يځ ٵ: 

ًڄل  ٗٵ َٳ َٹٞأځظڂٓټٓٹٞ إڇيَّل سٳادٹعٳ١ڄ، قځليڂٛا:  ٘ٴ، تٳكڃذٳ ًَّ ُٴوٹ اي ٘ٴ  ٜٳشٵسٳ َّ ًٹضٴ اي ـٵ ٕٳ، ؾځٝٴ ُٴٛ ًٹ ُٴظٵ ؾځٝٳشٳاىٹ ايڃ
٘ٹ  ًَّ ٍٳ اي ُٹعٵ ٴ سٳطٴٛ َٳل أځظڂٓټٓٹٞ إڇيَّل سٳادٹعٳ١ڄ""، إڇْٿٞ طٳ ٍٴ: ◘بٹوٹ، قځليځ ٵ:  َـّ ♂ٜٳكڂٛ ـُ ا ََ َْٔػ بِِْ٘ح ـَ

 .(1) ▬ - أٟ َهلٕ قشٜب َٔ ايبـش٠ ع٢ً ىشٜل َه١ –ظِٔٓٚ ـالب احلقأبَتَْْبُ  
سطا٫ٛ إٟ ىًشا١    ☺إٟ ايبـش٠ أسطٌ ايكعكلع بٔ عُشٚ  ☺ؾًُل ٚؿٌ عًٞ 

                                      
   .474ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩ غ.ق  6732ابٔ سبلٕ ٩ ؿشٝش٘ شد٘ خأ )صحٔ ( (1)
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ؾكلٍ ايكعكلع: ٜل أَلٙ، إٕ ٖزا ا٭َش ايزٟ ٚقع دٚا٩ٙ ايتظهٞ;  ،☽ٚايضبرل ٚعل٥ؼ١ 
 تِ، ٫ٚ تعشكْٛل يًب٤٬.ؾآثشٚا ايعلؾ١ٝ تشصقٖٛل، ٚنْٛٛا َؿلتٝض اْرل نُل نٓ

: أؿب  ٚأسظٓ  ا٧كليا١، ؾالسدع إٟ عًاٞ;    ☽ؾكلي  عل٥ؼ١ ٚىًش١ ٚايضبرل 
ٍّٞ، ؾأخدلٙ، ؾأعذبا٘ رياو،    ٞپ ع٢ً َجٌ سأٜو ؿًض ا٭َش، ؾشدع إٟ عً ؾإٕ نلٕ عً

ٚبالت قتًا١   (، 32ٚأػشف ايكّٛ ع٢ً ايـًض، نشٙ ريو َٔ نشٙ ٚسكٝ٘ َٔ سكٝ٘ )
ايزٟ بالت ؾٝا٘ ىًشا١ ٚاياضبرل ٚؾشٜال عًاٞ ٩ غلٜا١         عجُلٕ ٩ غِ ػذٜذ ٩ ايٛق 
 (.8ايظشٚس ٚاشلذ٤ٚ ٚا٫ْؼشا  )

ؾكلّ ٖ٪٤٫ ا٧ٛتٛسٕٚ بتكظِٝ أْؿظِٗ ؾشٜكٞ ؾشٜكل َع َعظهش ىًش١ ٚايضبرل 
ٚؾشٜكل َع َعظهش ع٢ًٸ، ٜٓؼبٕٛ ايكتٌ بليظٝٛف ٚايشَل  ٩ نٌ َعظهش َٔ 

ٟ نٌ ؾشٜل َل اْدل.ْٚؼب ايكتلٍ ا٧عظهشٜٔ ٩ طٛاد ايًٌٝ، ٚٚقع  ايؿت١ٓ ٫ٚ ٜذس
ايللسٟ َٚل تٛقـ ايكتلٍ إ٫ بعذ َل أػشق  ايؼُع ٚتبٞ يًٓلغ ا٭َش، ٚٚقؿ  

ٜظهتلٕ ايٓلغ ٜٚڀًبلٕ َِٓٗ ايـدل ٚايتأْٞ،  ☻عل٥ؼ١ تبهٞ ٚٚقـ ىًش١ ٚايضبرل 
ٚيهٔ ٩ ٚق  ايؿٝ َٔ ايزٟ ٜظتڀٝع إٔ ٜظه  ايٓلغ ٜٚڀؿ٧ ايٓلس؟ ٫ٚ ٣هٔ 

: إٕ سشب اٌُِ داست بتخڀٝط َٔ ؾشٜل عًٞ أٚ ىًش١ أٚ ايضبرل يعلقٌ إٔ ٜكٍٛ
ٚقتٌ ىًش١ ٚايضبرل بٔ ايعٛاّ ٚبهٞ عًِٝٗ عًٞ بٔ أبٞ ىليب ٚأؿشلب٘،  ،☽

ٚايعذب َٔ ريو إٔ عًٝل ٖٛ ايزٟ قلّ بٓؿظ٘ ٚؿ٢ً ع٢ً قت٢ً ايڀشؾٞ، ٚدؾٔ 
: نٝـ ☺لٍ ٚق ☼أىشاؾِٗ ٤ٝعل ٩ قدل ٚاسذ نبرل ععِٝ، ٚاْڀًل ع٢ًپ إٟ عل٥ؼ١ 

سليو ٜل أَلٙ؟ ؾكلي : ٌرل ٚاُّذ هلل، ؾكلٍ: غؿش اهلل يو! ؾكلي  عل٥ؼ١: ٚيو، 
ؾأْضشلل َٔ ٖٛددٗل ٚصٚدٖل ٠ل َتلز إيٝ٘ ٩ طؿشٖل، ٚأسطٌ َعٗل ُٔذ بٔ أبٞ بهش 

 (.32َٚٔ َه١ إٟ ا٧ذ١ٜٓ ) ،أخلٖل يٝـشبٗل َٔ ايبـش٠ إٟ َه١
 إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ( )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف

 * * * 
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ٍ َٔ ا٧بؼشات ايت٢ تذٍ ع٢ً إٔ ؾذش اٱط٬ّ قالدّ،   ،أسبيت ٩ اهلل  ناجرل  دخاٛ
ٟٷ أبٛٙ: ٖزا سدٌ َتعذد٠ ٭طبلب اٱط٬ّ دٜٔ ٩ ايهؿلس َٔ  َتڀاشف  َتعـبٷ ٜٗٛد
 ٩ يٝيب ىبٝب َع٘ ٜٚعٌُ يٓذٕ ٩ ا٭ىبل٤ َؼلٖرل َٔ ىبٝب ٖٚٛ اٱًٖٝض، أغٓٝل٤ َٔ
ٟ  ؾٗزا ػذلس، بُٝٓٗل ؾشـٌ ؾٝ٘، ٜعٌُ ايزٟ ا٧ظتؼؿ٢ ْؿع ٍ  ايٝٗاٛد ٔ  َال : قال  َا
 قال٬٥  ايًٝيب ؾشد عًٝ٘ ايڀبٝب ا٧ظًُٞ، َٔ أقزس ٫ٚ أٚط: ايذْٝل ػعٛب َٔ ػعبٺ

٘  ايٓذلط١، خشٚز َٛقع ٜٓعؿٕٛ ا٧ظًُٕٛ: : ي٘  ٚقالت أ ٩ َاشات،  ٦اع  ٜٚػظاًْٛ
ٔ  َظاذذ  ٩ ريو يتؼٗذ َعٞ تعلٍ: ؾكلٍ ٖزا، ؾأْهش ايٛك٤ٛ، ي٘ ٚرنش ايـ٠٬،  َا
ٔ  - اِٗشٜا١  ايـًٛات إسذ٣ ٩ يٓذٕ َظذذ إٟ أتٝل ؾًُل َع٘، ؾخشز ا٧ظلدذ،  أظا

ٕ  ايٓالغ  ؾإرا ايٛك٤ٛ، َهلٕ عٓذ ايـ٠٬ قبٌ ٚقـ -ايعؼل٤ ؿ٠٬ أْٗل  عًا٢  َكبًاٛ
 بآؿع  ٜتٛكاأ  نًِٗ ا٧ظًِ، ٚايعشبٞ ًٖٝضٟٚاٱ ٚاٯطٟٝٛ اٱؾشٜكٞ ٜأتٞ ايٛك٤ٛ،
ِ  َاشات،  ث٬خ علٛ نٌ ٜػظٌ اشل١٦ٝ، ٕ  ٫ ٖٚا ِ  ايشداٌ،  ٖازا  ٜؼالٖذٚ ٌ  ثا  دخا
ٌ  ٫ ٚأْا   ايـ٠٬، ٚق  سلٕ ؾكذ ٖٓل اْتعشْٞ: ي٘ ٚقلٍ ا٧ظذذ ٌ  إٔ ياو  ٚا  تاذخ
ـ  إيٝو، ٚأعٛد أؿًٞ دعين ا٧ظذذ، ٍ  ؾٛقا ٕ  صاياٛا  َال  ٚايٓالغ  ٠أا٧ٝلا  ساٛ  ٜاأتٛ
 ؿٛت َٓ٘ إيٞ ٛشز ٜؿتض عٓذَل ايبلب ؾإرا ق٬ًٝڄ اْتعشت: قلٍ ًٕٛ،ٜٚذخ ؾٝتٛك٦ٕٛ

٘  إٔ ؾأسببا   ٖلد١٥، بٓػ١ُ ٤ٌٝ ٔ  أزلعا  ؾأدخًا   ايبالب،  إٟ ؾلقذلبا   نجاب،  عا
 سٖٝاب  ؿُ  ٩ ٚسا٤ٙ ٚايٓلغ دذاڄ، ٖلد١٥ قشا٠٤ ٜكشأ اٱَلّ ؾظُع  ؾكط، ٚدٗٞ

 ؾأْال  نجرلاڄ، اْتبلٖٞ شا٭َ ٖزا ٜؼذ ٚمل خشد ، ثِ ٚقتلڄ ريو زلع  إيٝ٘، ٜظتُعٕٛ
ٕ  ٩ ؾٛقؿا   عٓذٟ، ىبٝعٞ أَش ؾٗزا ٚا٭ْلػٝذ، ا٭غلْٞ أزلع َل نجرلاڄ ٟ  ا٧هال  اياز
ٕ  ؿالسٚا  ٚطاًُٛا،  ايـا٠٬  ايٓالغ  قل٢ ؾًُل ؿلسيب، ؾٝ٘ تشنين  أؾٛادالڄ،  ٛشداٛ
ٞٸ َش ٚنًُل ٞٸ ْعش َِٓٗ أسذ عً  ايٓلغ َٔ عذد سٛيٞ ٍُٗش ست٢ َظتػشب، ْعش٠ إي
: قً ؟ ٚدٗو ٩ َلرا: ؾكلٍ ؿلسيب، دل٤ ست٢ ٜٴؼشم، َل٤ٞ ٚدٗو إٕ: ٜكٛيٕٛ
 إٟ ؾتكاذَ   رياو  ؾأْهشت: قلٍ نليكُش، ٜل٤ٞ ٚدٗو إٕ ب٢ً: قلٍ .ػ٤ٞ ب٘ يٝع
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ٟ  اِض٤ أْ٘ ؾٛدذ رنشٚا، ايزٟ ايٓٛس َٔ بكلٜل ؾٝ٘ ؾإرا ؾٓعشت، ا٧شآ٠ ٌ  اياز ٘  دخا  َٓا
 .(44) إط٬َ٘ طبب نلْ  ؾٗزٙ ايكُش، ؿًك١ن أؿبض ا٧ظذذ،

 (  <4> ☺ع اخللفاء الساشدًٓ )علٕ بً أبٕ طالب زاب
 . ☺ايظرل٠ ايعڀش٠ يًخًٝؿ١ ايشاػذ عًٞ  ٖٝل بٓل إٟ ، إخٛتٞ ٩ اهلل

 :☻افٍُْٜ بغ مًٚويٜ وظع 
ٚسكٔ  ،ٟ َبلٜعت٘إٜذعِٖٛ  ٟ أٌٖ ايؼلّإ ☺عًٞ بٔ أبٞ ىليب  أسطٌ اًْٝؿ١

 ،ِٝٗ ٥ًٚاِٗ عًا٢ ايڀلعا١   يا إؾكاشس ا٧ظارل بكٛاتا٘     ،ٚيهِٓٗ سؾلٛا ،دَل٤ ا٧ظًُٞ
ٚباذأ   ،ٚايتك  قٛات ايڀشؾٞ عٓذ ؿؿٞ بليكشب َأ ايلاؿ١ ايػشبٝا١ يٓٗاش ايؿاشات     

٧ٚال   ،ايظلبع ٚايج٬ثٞ َٔ اشلذش٠علّ َٔ ايؿؿش  ا٭ٍٚ َٔ ٭سبعل٤ابُٝٓٗل ايكتلٍ ّٜٛ 
بعاذَل نالدت   ا٧ـالسـ عًا٢ أيظا١ٓ ايشَال      نجش ايكتٌ ٩ ا٧ظًُٞ سؾع أٌٖ ايؼلّ 

إ٫ إٔ ؾشٜكل َٔ دٝؽ عًٞ ٜكلٍ شلاِ ايكاشا٤ ايازٜٔ     ،☺تٓتٗٞ يـلحل عًٞ ا٧عشن١ 
ٞټ إ٫   -ٜعشؾٕٛ بلطِ اْٛاسز  قليٛا: ٫ بذ َٔ ايتشلنِ إٟ نتلب اهلل! ٌٖٚ خشز عًا

 (. 32) يٝٓـش نتلب اهلل طبشلْ٘ ٚتعلٟ؟!
 :☺إدفٜ ظذ أن احلؼ ـٚن مع ظع 

ٚيهأ   ☺ٕ ٠ٔ ؾاِٝٗ َعلٜٚا١   َأدٛسٚ ☽ٗٔ ٖضّ ْٚعتكذ إٔ ٤ٝع ايـشلب١ 
ادتٗاذ   ☺ٚيهأ َعلٜٚا١    ☺ْعتكذ أٜلل اعتكلدا دلصَال إٔ اّال نالٕ َاع عًاٞ      

ٔٵؾځ ،ٚاجملتٗذ ا٧خڀ٧ ي٘ أدش ٚاسذ ،ٚاجملتٗذ ا٧ـٝب ي٘ أدشإ ،ٚأخڀأ ٞ  عٳ  طٳاعٹٝذٺ  أځبٹا
ٟٿ ٍٳ ☺ ايڃخٴذٵسڇ ٍٳ: قځل ٍٴ قځل ٌٜ  ََتُْ ُق ♂ : ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ََ  َمِٚرَؿ ٍٜ  ِظْْن ـْ  ُؾْ َؿن غَ  ِمن ِّ  :أٟ – ادُْْسنِِ

ٚ -ؾُٝل بعذ  ☺اْٛاسز ٚخشد  ع٢ً عًٞ  َٓ ُِ ُُ َْ َُْغِ  َأْوَػ  َي ٍَ ؼل  افىَّٚئِ ؾشقا١   :أٟ – بِنٚحْلَ
 . (1)▬-ٖٚٛ أٟٚ بلّل َٔ ىل٥ؿ١ َعل١ٜٚ ☺عًٞ 

                                      
 .1064أخشد٘ َظًِ  )صحٔ ( (1)
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ٕٻٚأخشز ايبخلسٟ، ٞٻ أځ ٍٳ ◘ ايٓٻبٹ رٍ  َوْيَ  ♂: قځل فُ  َظمَّ ُِ ُُ َْ ُٜ  َت َئ ٍِ ُٜ  اْف َٔ ُظقُهؿْ يَ  اْفَبِٚؽ ِٜ  إَِػ  َْ َّْ  اجْلَ

فُ  َٕ ُظق َْ رِ  إَِػ  َوَي ٞٸ ٚقتً٘ ؾشٜل َعل١ٜٚ -افَّْٚ ُٻلسٶا نلٕ ٩ ؿـ عً  .(1) ▬-َٚعًّٛ إٔ عٳ
 ؿؤٜ افُحُٔؿ:

٘ يٝ ايعلق بٔ عُشٚ إٟ أسطً٘ َعل١ٜٚ إٔ ا٧ٓزس بٔا اّـٞ عٔ ٔ  ظاأي  ا٭َاش  عا
ٍ  قذ: قلٍ ؾٝ٘؟ ؿٓعتُل نٝـ ؾٝ٘ َٛط٢ ٚأبٛ عُشٚ ادتُع ايزٟ ، ٚقاليٛا  ايٓالغ  قال
 ٖازا  ٩ تش٣ َل: ي٘ قً  َٛط٢ ٚأبٛ أْل ادتُع  ٧ل ٚيهٔ، قليٛا َل نلٕ َل ٚاهلل ٫ٚ

ٛ ، ◘ اهلل سطٍٛ تٛؾ٢ ايزٜٔ ايٓؿش َٔ أْ٘ أس٣: قلٍ ا٭َش؟ ِ  ٖٚا  :أٟ – ساو عآٗ
ٞٸ ٍ  َٚعلٜٚا١؟  أْال  ا٭َش ٖزا َٔ ٍعًين أٜٔ: ؾكً : قلٍ ،-عً ٔ  إٕ: قال  بهُال  ٜظاتع

 (.50، )عٓهُل اهلل أَش اطتػ٢ٓ َل ؾڀلٍ عٓهُل ٜظتػٔ ٚإٕ، َع١ْٛ ؾؿٝهُل
 ج:اخلقار 

ٞٿ ع٢ً خشدٛا ٤لع١ اْٛاسز  ٜٚظُٕٛ،  بليتشهِٝ قبٌ ٭ْ٘ ٚؿشب٘; ☺ عً
 (.50) إيٝٗل خشدٛا" سشٚسا٤" تظ٢ُ ايهٛؾ١ ٩ قش١ٜ إٟ ْظب١ بلّشٚس١ٜ أٜلٶل

ٔٵ  ٟٿ طٳعٹٝذٺ أځبٹٞٚأخشز ايبخلسٟ عٳ ؿْ  ََيُْ ُج ♂:لَشؾٛعٶ ☺ ايڃخٴذٵسڇ ُُ ُ ونَ  َؿْقمٌ  ؾِٔ َِ  ََتْ

ؿْ  ُُ ؿْ  ،َصاَلهِتِؿْ  َمعَ  َصاَلَت ُُ ؿْ  َمعَ  َوِصََٔٚم ِٓ َِٔٚم ؿْ  ،ِص ُُ َِ َّ ؿْ  َمعَ  َوَظ ِٓ ِِ َّ َ ُءونَ  ،َظ َْ ْ آنَ  َوَي َُ  َٓ  اْف

ُ ُؿقنَ  ،َحَِْٚجَ ُهؿْ  َُيَِٚوزُ  ّْ ـْ  َي ـِ  ِم ي َل َم  اف ُ ُق  ـَ ّْ ؿُ  َي ْٓ ـْ  افسَّ ِٜ  ِم َّٔ ِم  .(2) ▬اف َّ
ٍڇ  : ؾكلٍ شلِ ٚيكذ ْلظشِٖ عبذ اهلل بٔ عبلغ  ِٵ عٳًځ٢ أځؿٵشٳلبٹ سٳطٴٛ ُٵتٴ َٳل ْٳكٹ ٖٳلتٴٛا 

ٍڇ  ◘اهللٹ  ِٴ ايشٿدٳل ٘ٴ سٴهڃ ٔٻ، ؾځإڇْٻ ٖٴ َٻل إڇسٵذٳا ٍٳ: أځ ٔٻ؟ قځل ٖٴ َٳل  ًڃ ٴ:  ٘ٹ قځليڂٛا: ثٳًځلخٷ قڂ ُٿ ٔڇ عٳ ٚٳابٵ
ٍٳ اهللڂ:  ٚٳقځل َٵشڇ اهللٹ  ِٴؾٹٞ أځ ٕڇ ايڃشٴهڃ ٘ٹه مإڇ ًَّ ِڇ؟ 57طا٭ْعلّ:  إڇيَّل يٹ ٚٳايڃشٴهڃ ٍڇ  ٕٴ ايشٿدٳل َٳل ػٳأڃ ص 

ٕٵ نځلْٴٛا  ِٵ، إڇ ِٵ ٜٳػٵٓٳ ٚٳيځ ِٵ ٜٳظٵبٹ،  ٚٳيځ ٌٳ،  ٘ٴ قځلتٳ َٻل ايجٻلْٹٝٳ١ڂ، ؾځإڇْٻ ٚٳأځ ٚٳاسٹذٳ٠څ قليٛا:  ٙٹ  ٖٳزٹ ًڃ ٴ:  قڂ
ٌٻ َٳل سٳ ٞٳ  َٹٓٹ َٴ٪ٵ ٔٵ نځلْٴٛا  ٚٳيځ٦ٹ ِٵ،  ٖٴ ٌٻ طٹبٳل ٕڇ،  نڂؿَّلسٶا يځكځذٵ سٳ ٙٹ ثٹٓٵتٳل ٖٳزٹ ًڃ ٴ:  ِٵ قڂ ٗٴ ٚٳيځل قٹتٳليڂ ِٵ  ٖٴ طٹبٳل

                                      
 .447ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)

 .5058ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (2)
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ٔٵ أځ ِٵ ٜٳهڂ ٕٵ يځ ٞٳ، ؾځإڇ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ َٹرلڇ ايڃ ٔٵ أځ َٹ ٘ٴ  َٳشٳ٢ ْٳؿڃظٳ ٖٳل قځليڂٛا:  َٳعٵٓٳل ُٳ١ڄ  ًٹ ٚٳرٳنځشٳ نځ ُٳل ايجٻليٹجٳ١ڂ؟ "  َٹرلٳ ؾځ
ٔٳ "  َٹرلٴ ايڃهځلؾٹشڇٜ ٛٳ أځ ٗٴ ٞٳ، ؾځ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ٛٵيڂ..ايڃ َٻل قځ ًڃ ٴ: أځ َٵشڇ اهللٹ، ؾځإڇْٿٞ قڂ ٍڇ ؾٹٞ أځ ِٴ ايشٿدٳل ِٵ: سٴهڃ هڂ

َٳشٳ  ِڈ، ؾځأځ ٖٳ ٔڇ سٴبٵعڇ دٹسٵ ُٳ ٍڇ ؾٹٞ ثٳ ٘ٴ إڇيځ٢ ايشٿدٳل ُٳ ٕٵ قځذٵ ؿٳٝٻشٳ اهللڂ سٴهڃ ِٵ ؾٹٞ نٹتٳلبٹ اهللٹ أځ ًځٝٵهڂ أځقڃشٳأڂ عٳ
ٍٳ اهللٹ تٳبٳلسٳ ٛٵ ٘ٹ أځسٳأځٜٵ ٳ قځ ُٴٛا ؾٹٝ ٕٵ ٜٳشٵهڂ ٚٳتٳعٳليځ٢ أځ ٚٳتٳعٳليځ٢: اهللڂ تٳبٳلسٳىځ  ـَ آَمُْقا مىځ  ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيه

ؿِ  ًَ ـَ افَّْ ََُؾ ِم ا َؾَجَزاٌء ِمْثُؾ َمٚ َؿ ًَ ّل ًَ َُ ْؿ ُم ُُ ُف ِمْْ َِ َُ ـْ َؿ ُُْؿ ُحُ ٌم، َوَم ْٕ ، َوَأ ََ ْٔ ُِقا افهَّ ُُ َْ ُؿ بِِف  َٓ َت ُُ حَيْ

ؿْ  ُُ ٍل ِمْْ َْ ِڇ اهللٹ أځْٻ95طا٧ل٥ذ٠:  هَذَوا َظ ٔٵ سٴهڃ َٹ ٕٳ  ٚٳنځل ٕٳ ص  ُٴٛ ٍڇ ٜٳشٵهڂ ٘ٴ ؿٳٝٻشٳٙٴ إڇيځ٢ ايشٿدٳل
ٍڇ ؾٹٞ  ِٴ ايشٿدٳل ِٵ بٹلهللٹ أځسٴهڃ ٍڇ، أځْٵؼٴذٴنڂ ِڇ ايشٿدٳل ٔٵ سٴهڃ َٹ ٘ٹ، ؾځذٳلصٳ  ٛٵ ػٳل٤ٳ ّهِ ؾٹٝ ٚٳيځ ٘ٹ،  ؾٹٝ

ٚٵ ؾٹٞ أځسٵْٳبٺ؟ قځليڂٛا: بٳًځ٢ ٌٴ أځ ِٵ أځؾڃلٳ ٗڇ َٳل٥ٹ ٔڇ دٹ ٚٳسٳكڃ ٔڇ،  َٻ..ؿٳًځل ڇ رٳاتٹ ايڃبٳٝٿ ٚٳأځ ًڃ ٴ: ِٵ قڂ ٛٵيڂهڂ ل قځ
ٔٵ  َٹ ٕٳ  َٳل تٳظٵتٳشٹُّٛ ٗٳل  ٓٵ َٹ ٕٳ  ِٵ عٳل٥ٹؼٳ١ځ، تٳظٵتٳشٹُّٛ َٻهڂ ٕٳ أڂ ِٵ، أځؾځتٳظٵبٴٛ ِٵ ٜٳػٵٓٳ ٚٳيځ ِٵ ٜٳظٵبٹ،  ٚٳيځ ٌٳ  قځلتٳ

ِٵ، ٖٳل ؾځكځذٵ نځؿځشٵتٴ ٔٵ غځٝٵشڇ َٹ ٌټ  َٳل ْٳظٵتٳشٹ ٗٳل  ٓٵ َٹ ٌټ  ِٵ: إڇْٻل ْٳظٵتٳشٹ ًڃتٴ ٕٵ قڂ ِٵ؟ ؾځإڇ َټهڂ ٞٳ أڂ ٖٹ ٚٳ ٖٳل  ٕٵ  غځٝٵشڇ ٚٳإڇ
ِٵ:  َٿٓٳل ؾځكځذٵ نځؿځشٵتٴ ِٵ: يځٝٵظٳ ٵ بٹأڂ ًڃتٴ ٚهُتُؿْ مقڂ َٓ ْؿ َوَأْزَواُجُف ُأمَّ

ِٓ ِس ٍُ ْٕ ـْ َأ ِمَِْغ ِم ْٗ  هافَّْبِله َأْوَػ بِٚدُْ
ٖٳزٹٙٹ؟ قځليڂٛا: 6طا٭سضاب:  ٔٵ  َٹ ُٳخٵشٳزڈ، أځؾځخٳشٳدٵ ٴ  ٗٳل بٹ ٓٵ َٹ ٔڇ، ؾځأڃتٴٛا  ٔٳ كٳًځليځتٳٝٵ ِٵ بٳٝٵ ص ؾځأځْٵتٴ

ٞٻ اهللٹ ْٳعٳ ٕٳ. إٕ ْٳبٹ ٛٵ ُٳل تٳشٵكٳ ِٵ بٹ ٞٳ، ؾځأځْٳل آتٹٝهڂ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ َٹرلڇ ايڃ ٔٵ أځ َٹ ٘ٹ  ٞٴ ْٳؿڃظٹ َٳشٵ َٻل  ٚٳأځ ّٳ  ◘ِٵ،  ٛٵ ٜٳ
ٍٳ  ُٻذٷ سٳطٴٛ َٴشٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ َٳل ؿٳليځضٳ عٳ ٖٳزٳا  ٞټ  ًٹ ٍّ: انڃتٴبٵ ٜٳل عٳ ٍٳ يٹعٳًٹ ٞٳ ؾځكځل ُٴؼٵشڇنٹ ايڃشٴذٳٜٵبٹٝٳ١ٹ ؿٳليځضٳ ايڃ

ٍٴ اهللٹ  اهللٹ قځليڂٛا: ٍٳ سٳطٴٛ ًڃٓٳلىځ ؾځكځل َٳل قځلتٳ ٍٴ اهللٹ  ِٴ أځْٻوځ سٳطٴٛ ًځ ٛٵ ْٳعٵ ِٻ  ◘يځ ٗٴ ٞټ ايً ًٹ َٵضٴ ٜٳل عٳ : ا
ٔٴ عٳبٵذٹ اهللٹ  ُٻذٴ بٵ َٴشٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ َٳل ؿٳليځضٳ عٳ ٖٳزٳا  ٚٳانڃتٴبٵ  ٞټ،  َٵضٴ ٜٳل عٳًٹ ٍٴ اهللٹ، ا ِٴ أځْٿٞ سٳطٴٛ ًځ إڇْٻوځ تٳعٵ

ٍٴ اهللٹ  َٳشٳ٢  ◘ٚٳاهللٹ يځشٳطٴٛ ٚٳقځذٵ   ،ٍّٞ ٔٵ عٳًٹ َٹ ٘ٴ رٳيٹوځ خٳٝٵشٷ  ٙٴ ْٳؿڃظٳ ٛٴ َٳشٵ ٔٵ  ِٵ ٜٳهڂ ٚٳيځ ٘ٴ،  ْٳؿڃظٳ
ٕڇ ِٵ أځيڃؿځل ٗٴ ٓٵ َٹ ِٵ، ؾځشٳدٳعٳ  ٖٳزٹٙٹ؟ " قځليڂٛا: ْٳعٳ ٔٵ  َٹ ٛٻ٠ٹ، أځخٵشٳدٵ ٴ  ٔٳ ايٓټبٴ َٹ ٙٴ   .(1)..َٳشٳل

 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(

  * ** 

                                      
 .ٚسظٓ٘ ايؼٝ: َـڀؿ٢ ايعذٟٚ  8522دلٟ أخشد٘ ايٓظل٥ٞ ٩ ايظٓٔ ايه )حسـ( (1)
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 أَشٜهااٞ ىبٝابٷ  ؾٗازا  ،َال صاٍ اّااذٜح َتـا٬ عأ ا٧بؼااشات    ،أسابيت ٩ اهلل 
٘  ايبلى١ٝٓ، ا٭َشاو ٩ َتخـفٷ ٕ  َـالب١  َػشبٝا١  اَاشأ٠څ  دل٤تا ٌ  ٩ بليظاشىل  َشاسا
 ْٚـاشٗل  ا٭مل، َظاهٓلت  بعان  ٚأعڀلٖل ع٬ز، أٟ شلل يٝع أْ٘ ٚأخدلٖل َتكذ١َ،

 أٚ قشٜتٗال  إٟ تازٖب  إٔ ْـاشٗل  بٌ َٴهًـ، ؾٝ٘ بكل٤ٖل ٭ٕ ا٧ظتؼؿ٢; َٔ شٚزبلْ
٘  ٚؾُٗا   َٗازب،  بأطاًٛب  رياو  ٚنلٕ ١ٛت، ست٢ َهلْٗل ٔ  ايٝاأغ  ا٧اشأ٠  َٓا  َا
 طاأَٛت،  باأْين  َٛقٓا١  أْل: ؿشاس١ بهٌ ي٘ ؾكلي  تعٝؽ، إٔ ٣هٔ ٫ ٚأْٗل سٝلتٗل،
 ا٧اشأ٠،  ٖزٙ ؾزٖب  ،ػٗش ٞسٛاي: قلٍ عُشٟ؟ َٔ بكٞ تتٛقع نِ ؾكط أخدلْٞ يهٔ

 ؾًِ اّشاّ، ا٧ظذذ إٟ بٗل ؾزٖب ا٧هش١َ، َه١ إٟ بٗل ٜشٌَ إٔ صٚدٗل َٔ ٚىًب 
 ا٧ظُٛ  ا٧ذ٠ َل  ؾًُل ايكشإٓ، ٚتكشأ صَضّ َل٤ تؼشب ٚدًظ  َٓ٘، اْشٚز تكبٌ
 تضٌٜ اييت ايهُٝلٜٚلت تؼشب نلْ  ٚقذ اصداد قذ ػعشٖل إٔ ٚدذت ايتأػرل٠، ٩ بٗل

 ٚمل ١لَالڄ،  باشأت  قذ أْٗل ٚدذت َذ٠ ٚبعذ َظٓ ، قذ ؿشتٗل إٔ ٚٚدذت ايؼعش،
 نالد  ػالٖذٖل  ؾًُال  ا٭َشٜهاٞ،  ايڀبٝب ْؿع إٟ صٚدٗل بٗل ؾشدع بؼ٤ٞ، َع تعذ
ٌ  إٔ ؾٛداذ  شلل، علد١ً ؾشٛق بإدشا٤ ٚأَش اشلٍٛ، َٔ عًٝ٘ ٜػ٢ُ ِ  ػا٤ٞ  نا ! طاًٝ
 .إط٬َ٘ طبب ٖزا ؾهلٕ ريو، ي٘ ؾزنشت ايظبب، عٔ طأشلل ٖزا، ٜـذم ٫ ٖٚٛ

 أبًااؼ َاأ ا٭ؿااٛات إٔ ٚٚدااذ ايٓؿظاا١ٝ، ا٭َااشاو ٜعاالج ناالٕ أٜلاالڄ ٚآخااش
 ايؼاعٛب،  أْٛاع ٕتًـ َٔ ٚغرلٖل ٚا٧ٛطٝك٢ ا٭غلْٞ أػشى١ ُٙع ؾهلٕ ا٧٪ثشات،

 ػشٜطٺ ع٢ً ٚقع ست٢ ا٭ػشى١، تًو ا٧شك٢ ؾٝظُع ٜظذًٗل، ايڀٝٛس أؿٛات ست٢
 تاأثرلاڄ  أػاذ  أْ٘ ؾٛدذ ايشعذ، طٛس٠ َٔ ٓؼلٟٚا٧ عًٞ ُٔذ ايؼٝ: بت٠ٚ٬ ايكشإٓ َٔ
ٍ  ا٭ػشى١، نٌ َٔ ا٧شك٢ ع٢ً ّ  ؾظاُع  ؾٝا٘،  َال  ٜظاتعشو  إٔ ؾشالٚ  اٚإر ايها٬

 تتعًال  ٫ ايكلا١ٝ  إٔ ؾعشف ا١ًُِٝ، ا٧ػٓٝٞ أؿٛات َجٌ يٝع دذاڄ علدٟ بليـٛت
 ست٢ ايظٛس٠، ٖزٙ تؿظرل عٔ ًٚح ايه٬ّ، ٠لُٕٛ تتعًل ٚإ٢ل ٚايـٛت، بليٓػ١ُ

ـْ ِ  َأٓم:تعلٟ اهلل قٍٛ إٟ ؿٌٚ ـه  هللِا بِِذ
نئِ َّ ُِنقُب  َتْى َُ ٍ ص 28:ايشعاذ ط هاْف  ٖازٙ : ؾكال
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 .(44) إط٬َ٘ طبب ريو ؾهلٕ! ايٓهت١
 (<5 >☺زابع اخللفاء الساشدًٓ )علٕ بً أبٕ طالب 

 . ☺ايظرل٠ ايعڀش٠ يًخًٝؿ١ ايشاػذ عًٞ  ٖٝل بٓل إٟ ، إخٛتٞ ٩ اهلل
 مً ـٜ افْٓ وان: 

ٞ  أَارل  أعًٔ عٓذَل  ٞ  ا٧ا٪َٓ ٘  عًا  اُِلعا١  ٖازٙ  ٍالٙ  ايعلديا١  ايشاػاذ٠  طٝلطات
ِ  ٫ٚ، ا٧ظذذ ٖزا ٩ ؿ٠٬ ٢ٓعهِ ٫ :ث٬ثٶل عٓذْل يهِ إٕ: شلِ ؾكلٍ، ا٧تڀشؾ١  ٢آعه
 ٧ٚال ، تكلتًْٛال  ستا٢  ْكلتًهِ ٫ٚ، أٜذٜٓل َع أٜذٜهِ نلْ  َل ايؿ٤ٞ ٖزا َٔ ْـٝبهِ
ُٶل ا٭ػعشٟ َٛط٢ أبٞ إْؿلر ع٢ً ّعلص ا٧٪َٓٞ أَرل إٔ اْٛاسز أٜكٔ  َٓ٘ ىًبٛا، سه

ٕ  ْٚكلٶال  غاذسٶا  ٜعذ ٖزا إٔ شلِ ٚبٞ ريو ؾأب٢، ريو عٔ ا٫َتٓلع ، ٚايعٗاٛد  يٮ٣ال
ٔ  ا٫ْؿـلٍ اْٛاسز ؾكشس ٞ  أَارل  عا ٕ  اْاٛاسز  ٭ٕٚ،  ا٧ا٪َٓ ٔ  ٜهؿِّاشٚ ِ  َا  خاليؿٗ

ؾهلْا  َعشنا١   ، اٱط٬ّ ٩ احملش١َ ايذَل٤ بظؿو بذ٩ٚا ؾكذ، َٚلي٘ دَ٘ ٜٚظتبٝشٕٛ
ٔ  نابرل  عذد عٔ ا٧عشن١ ٖزٙ ٚأطؿشت ايٓٗشٚإ  ملٚ، اْاٛاسز  ؿاؿٛف  ٩ ايكتًا٢  َا

ٍّ دٝؽ َٔ ٜكتٌ  أَشٙ ☺ع٢ً  أؿذس ست٢ ا٧عشن١ اْتٗ  إٔ ؾُل، سٖط تظع١ إ٫ عً
ٞ  ٚأَارل  ،بكتٌٝ ٜٴُجًٛا أٚ، دشٜض ع٢ً ٜزؾؿٛا أٚ، َذبشٶا ٜتبعٛا ٫ إٔ دٓذٙ ٩  ا٧ا٪َٓ

 (.50) ا٧ظًُٞ َٔ ؾشق١ اْٛاسز إٔ ع٢ً ٜذٍ ٖٚزا، ٛاسزاْ ٜهؿش مل ☺ عًٞ
 :☺ظع  زهَ

ٔ  َعل١ٜٚ قلٍ :قلٍ ؿلحل أبٞ عٔدل٤ ٩ )ؿؿ١ ايـؿ٠ٛ( ٫بٔ اِٛصٟ ،  ٞ  با  أبا
 تعؿٝين؟ أٚ قلٍ ؿؿ٘ بٌ :قلٍ تعؿٝين؟ أٚ ؾكلٍ عًٝل يٞ ؿـ :كُش٠ بٔ يلشاس طؿٝلٕ
ٟټ  ٜڀُاع  ٫ ا٧ظلنٞ بٚ :عٔ سكٞ اهلل عٓ٘  قلٍؾهلٕ ٨ل  .أعؿٝو ٫ :قلٍ  ٩ ايكاٛ
٘  يكاذ  بالهلل  ػٗذأٚ ،عذي٘ َٔ ايلعٝـ غأٜٝ ٫ٚ بلىً٘ ٘  بعان  ٩ سأٜتا  ٚقاذ  َٛاقؿا
 ١ًٌُ ٜتًٌُُ ّٝت٘ ع٢ً قلبلل ٔشاب٘ ٩ ٌجٴَٳ ٚقذ َٖٛ٘ ٚغلسب طذٛؾ٘ ايًٌٝ أسخ٢
 ّأ تعشكا   ٞٻإيا  دْٝال  ٜل دْٝل ٜل :ٜكٍٛ ٖٚٛ زلع٘أ ٚنأْٞ اّضٜٔ بهل٤ ٜٚبهٞ ايظًِٝ
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ٞ  سدعا١  ٫ ث٬ثال  -أٟ ىًكتاو -بتتو قذ غرلٟ غشٟ ٖٝٗلت ٖٝٗلت تؼٛؾ ؟ يٞ  يا
ٔ  آٙ نابرل  ٚخڀشى ،سكرل ٚعٝؼو ،قـرل ؾعُشى ،ؾٝو  ايظاؿش  ٚبعاذ  اياضاد  قًا١  َا

٘  ع٢ً خشت ست٢ ☺ َعل١ٜٚ دَٛع ؾزسؾ  :قلٍ، ايڀشٜل ٚٚسؼ١  ٣ًهٗال  ؾُال  ّٝتا
 (.28) .. نزيو ٚاهلل نلٕ اّظٔ أبل اهلل سسِ : قلٍٚ ،بهُ٘ ٜٓؼؿٗل ٖٚٛ

 :☺ ومقاظيف ـالمف مـ مُْخبٜ ـِمت
ٞڈٍّ عٔدل٤ ٩ )ؿؿ١ ايـؿ٠ٛ( ،  -1  أخلف َل أخٛف إٕ: " ☺ ىليب أبٞ بٔ عً
ٔ  ؾٝـاذ  اشلا٣ٛ  اتبلع ؾأَل ،ا٭ٌَ ٚىٍٛ ،اشل٣ٛ اتبلع ٍ  ٚأَال  ،اّال  عا ٌ  ىاٛ  ا٭َا
 ،بًا١ َك تشسًا   قاذ  اٯخش٠ ٚإٕ أ٫ ،َذبش٠ تشسً  قذ ايذْٝل ٚإ ٫أ اٯخش٠ ؾٝٓظٞ
ٔ  تهْٛاٛا  ٫ٚ ،اٯخش٠ أبٓل٤ َٔ ؾهْٛٛا بٕٓٛ َُٓٗل ٚاسذ٠ ٚيهٌ ٕ  اياذْٝل  أبٓال٤  َا  ؾال
 (.28" )عٌُ ٫ٚ سظلب ٚغذا ،سظلب ٫ٚ عٌُ ايّٝٛ
ٞپ أخز :قلٍ صٜلد بٔ نٌُٝ عٔٚدل٤ ٩ )ؿؿ١ ايـؿ٠ٛ(،  -2 ٞ  بٔ عً  ىلياب  أبا
ٌ  ٜل :قلٍ ثِ تٓؿع ثِ دًع ؿششْلأ ؾًُل ،اِبلٕ ْلس١ٝ إٟ ؾأخشدين بٝذٟ ٔ  نُٝا  با
ٍ  َال  اسؿاغ  يًعًِ أٚعلٖل ؾخرلٖل أٚع١ٝ ايكًٛب صٜلد  عالمل  :ث٬ثا١  ايٓالغ  :ياو  أقاٛ
ٌ  َع ٣ًٕٝٛ ْلعل نٌ تبلعأ سعلع ُٖٚر ،ٖل٠ طبٌٝ ع٢ً َٚتعًِ ،سبلْٞ  مل ،سٜاض  نا

 ٚشطو ايعًِ ;ا٧لٍ َٔ خرل ايعًِ ،ٚثٝل سنٔ إٟ ًٜذأٚا ٚمل ،ايعًِ بٓٛس ٜظتل٦ٝٛا
ٌ  ع٢ً ٜضنٛ يعًِا ،ا٧لٍ َشغ ٚأْ  ٘  ل٧ٍا ٚا ،ايعُا ِ  ،ايٓؿكا١  تٓكـا ِ  ايعًا  ،سالن
 ٚايعًُال٤  ،بٗال  ٜذإ دٜٔ ايعلمل ٚٔب١ ،بضٚاي٘ تضٍٚ ا٧لٍ ٚؿٓٝع١ ،عًٝ٘ ٔهّٛ ٚا٧لٍ
 .(28) َٛدٛد٠ ايكًٛب ٩ َجلشلِأٚ ،َؿكٛد٠ أعٝلِْٗ ايذٖش بكٞ َل بلقٕٛ

 :☺ اشُنٓٚده
ب ( يؿل١ًٝ ايذنتٛس ع٢ً بٔ ُٔاذ  دل٤ ٩ ) طرل٠ أَرل ا٧٪َٓٞ عًٞ بٔ أبٞ ىلي

ِ  بٔ ايش٥ٔ عبذ ؾكلٍ يش٠ بٔ ػبٝب ًَذِ بٔ ايش٥ٔ عبذ ايـ٬بٞ : يكذ قلبٌ  ًَذا
ٞ  بٔ عًٞ قتٌ: قلٍ راى؟ َٚل: قلٍ ٚاٯخش٠؟ ايذْٝل ػشف ٩ يو ٌٖ: ي٘  ىلياب،  أبا
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ٔ  قتٌ ٠ٔ ؾٓكتً٘: قلٍ ب٢ً،: قلٍ! ايـلّٞ؟ ايعبلد قتٌ أْ٘ تعًِ أَل ..  ل،إخٛآْا  َا

ٔ  عًا٢  ا٧ٓششؾا١  ٚا٭ؾهالس  ايلالي١  اٯسا٤ أؿشلب ٜ٪ثش نٝـ اهلل سعلى ؾلْعش ..  َا
ٌ  ؿذسٙ ٜٓؼش  مل ػبٝبٶل إٔ َٔ ايشغِ ع٢ً إْ٘ َعِٗ؟ ًٚٙظٕٛ ٛليڀِْٛٗ ٞ  يكتا  عًا

ٌ  رنشٙ عٓذَل عًٝ٘ أيكلٖل اييت بليؼب١ٗ عًٝ٘ أثش ٧ل ًَذِ ٫بٔ اطتذلب ْ٘ؾإ ..،   بكتا
٘  ؾأثلس ا٧لسقٞ، اْٛاسز َٔ ٱخٛاْ٘ عٓ٘ اهلل سكٞ عًٞ ِ  ٍالِٖٗ،  ايعلىؿا١  ؾٝا  سغا
٘  ٚاْكالد  يـلسب٘، ؾلطتذلب ايبلىٌ، ٫ بلّل قتًٛا أِْٗ  إؾظالد : ايٓتٝذا١  ؾهلْا   يا

ِ نٌ  ؾًٝشزس، ا٧بٞ ٚاْظشإ ايظُع١، ٚتًٜٛح ا٭ؾهلس، ٔ  َظاً رٟٚ  َـالسب١  َا
  (.50) ب٘ ٜٚعًُٕٛ اّل ٜعًُٕٛ ايزٜٔ ٚٓليظ١ ايعًُل٤ ايشبلْٝٞ، ايؿلطذ ا٫عتكلد

 خالؾٜ اخلٍِٚء اف اصَيـ ـٕٚٝ ظذ مْٓٚج افْبقة 

ٔ  ياٝع  ٖٚٛ ،اْڀلب بٔ يعُش بعذٙ َٔ بل٬ْؾ١ ٜعٗذ ☺ بهش أبٛ ٖزا  باين  َا
ٔ  عُاش  ٚنزيو يًخ٬ؾ١، ٜـًشٕٛ أ٫ٚدٙ إٔ َع، بهش أبٛ َِٓٗ ايزٜٔ َش٠ بٔ تِٝ  با

ٍ  تا٩ٛ  ايزٜٔ ايظت١ ٩ دعًٗل عٓذَل ☺ اْڀلب ٛ  ◘ اهلل سطاٛ ِ  ٖٚا  ،ساو عآٗ
 اّظٔ عًِٝٗ ٜٛيٞ إٔ َٓ٘ ٜڀًبٕٛ ايعشام أٌٖ دل٤ٙ ىعٔ سٞ ☺ عًٝلڄ ؾإٕ ٚنزيو

ٔ  تٓشاشف  ايذٚي١ ٖزٙ بذأت ؾكذ ريو بعذ َل أَل أؾعٌ، ٫ ٚاهلل ٫: ؾكلٍ عًٞ بٔ  عا
ٔٵ ؾځ َشَلٖل، غرل ٩ ٚتظرل َذاٖل ٍٳ سٴزٳٜٵؿځ١ځعٳ ٍٴ قځل قنُ ♂: ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ُُ ةُ  َت ؿْ ؾِن افْهُبقَّ ُُ  َمنٚ ٔ

قنَ  َأنْ  اهلل َصٚءَ  ُُ ٚ ُثؿَّ  َت َٓ ًُ ٚ َأنْ  َصٚءَ  إَِذا َيْ َؾ َٓ ًَ قنُ  ُثؿَّ  ،َيْ َؾ ُُ ٌٜ  َت ِٚج  َظَذ  ِخاَلَؾ َٓ ةِ  ِمْْ قنُ  افْهُبقَّ ُُ َُ  َمٚ َؾ

قنَ  َأنْ  اهلل َصٚءَ  ُُ ٚ ُثؿَّ  َت َٓ ًُ ٚ َأنْ  اهلل َصٚءَ  إَِذا َيْ َؾ َٓ ًَ قنُ  ُثؿَّ ، َيْ َؾ ُُ ٚ َت ًُ ِْ ٚ ُم قنُ  َظٚضًّ ُُ َٔ  اهلل َصنٚءَ  َمٚ َؾ

قنَ  َأنْ  ُُ ٚ ُثؿَّ  َي َٓ ًُ ٚ أَنْ  َصٚءَ  إَِذا َيْ َؾ َٓ ًَ قنُ  ُثؿَّ  ،َيْ َؾ ُُ ٚ َت ًُ ِْ ًٜ  ُم يَّ قنُ  َجْزِ ُُ َُ نقنَ  أَنْ  اهلل َصنٚءَ  َمنٚ َؾ ُُ  ُثنؿَّ  َت

ٚ َٓ ًُ ٚ أَنْ  َصٚءَ  إَِذا َيْ َؾ َٓ ًَ قنُ  ُثؿَّ  ،َيْ َؾ ُُ ًٜ  َت ِٚج  َظَذ  ِخاَلَؾ َٓ َٝ  ُثؿَّ  ةِ افْهبُقَّ  ِمْْ َُ  (.44) (1) ▬َش
 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(

 * * * 

                                      
 . 5ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩ ايظًظ١ ايـشٝش١  18406أ٥ذ أخشد٘  (صحٔ ) (1)
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ٕ  ،َل صاٍ اّذٜح َتـ٬ عٔ ا٧بؼشات بإٔ ؾذش اٱط٬ّ قلدّ ،أسبيت ٩ اهلل  ؾاإ

ٕ  َٔ َذ١ٜٓ نٌ ٩ ايّٝٛ ا٧ظلدذ ٜشتلدٕٚ ايزٜٔ َٔ انبرلٶ اعذدٶ  قاذ  نالْٛا  ايعالمل،  َاذ
 غرل ىل٥عٞ ؾشدعٛا اهلل، ٖذاِٖ ثِ ايعـٝلٕ، رس٠ٚ إٟ ٚٚؿًٛا ٚىػٛا ٚبػٛا ؾذشٚا

 ٖٚازا  نٗٛشلال،  َٔ خرل اِضا٥ش ػبلب ايّٝٛ دذٜذ، َٔ ايذٜٔ ع٢ً ٚأقبًٛا نلسٖٞ،
ٌٷ ِ  ىا٬ب  بعن ؾإٕ ٚيزيو دذٜذ; َٔ بذأت ايـش٠ٛ إٔ ع٢ً ديٝ ٞ  ايعًا  ايذاسطا
ِ  إٔ ٜزنشٕٚ اِضا٥ش أبٓل٤ َٔ َٛسٜتلْٝل ٩ ٓلٖ ِ  أعاذا٤ِٖ،  نالْٛا  آبال٤ٖ ٔ  ٣ٓعاْٛٗ  َا

 أٟ عٓذِٖ ٚدذٚا ٚإرا ا٭رنلس، َٔ ٣ٚٓعِْٛٗ ايكشإٓ، قشا٠٤ َٔ ٣ٚٓعِْٛٗ ايـ٠٬،
 خشز ريو َٚع ايؿذٛس، ٚأْٛاع اُْش َٔ َعلػِٗ ٜهٕٛ إٔ ٚٚلٚيٕٛ َضقٛٙ، نتلب
ٌ  أتلْال  ػالبلڄ  ٚأرناش . ذِٜٓٗب َٗلدشٕٚ يًعًِ، ى٬ب ٖ٪٤٫ َٔ  ٩ ٖٓال  طآٛات  قبا

٘  رنش أعتكذ، َل سظب َٛسٜتلْٝل ٩ ٖٓل َٛدٛداڄ صاٍ َٚل ا٧ػشب، ب٬د َٔ احمللش٠  أْا
 بازاى  ٜهتظاب  أبالٙ  ٚيكاذ ٚداذ   اُْاش،  ؾٝٗال  ٜبٝاع  ؾهلٕ! ٦چلس٠ ي٘ ٚتشى أبٛٙ َلت

ٌ  ٖٚٛ ٚايذْلْرل، ايذساِٖ ٤ع إ٫ ٖٛا١ٜڅ ي٘ تهٔ ٚمل ايهظب، ٍ  زيو،با  َؼاتػ : ٜكاٛ
ٞٸ ًٙع ؾهلٕ ْعٝـ، أْٝل ػلب أتلْٞ ست٢ ٞٸ، ٜٚتشذخ إي  يضٜالس٠  ٜذعْٛٞ بذأ ثِ إي

 ٩ َعٗٛد أَشٷ ٖٚٛ ايكشإٓ، َٔ اّضب يكشا٠٤ دعلْٞ ثِ َظذذاڄ، َع٘ ؾضست ا٧ظذذ،
 ٚاساذ٠،  بٓػ١ُ ٚاسذاڄ سضبلڄ ٜٚكش٤ٕٚ ا٧ـلسـ ٜأخزٕٚ ٤ٝعلڄ ا٧ظذذ ؾأٌٖ ا٧ػشب،

ِ  ايؿذاش،  ؿ٠٬ إ٫ ايـ٠٬ بأٚقلت أيتضّ بذأت ثِ: قلٍ  ايؼالب  ٖازا  إٔ ؾٛد٦ا   ثا
٘  ؾأرٖب ٜٚٛقعين، ايؿذش ٚق  ٩ ٜأتٝين ؿلس ايـذٜل  ؾاذل٠  ٚبعاذ  ا٧ظاذذ،  إٟ َعا
ٍ  إٔ باو  ا٭ٟٚ أياٝع : ٚقلٍ اُْش، ٩ ايعٌُ قل١ٝ ٩ ْلقؼين  إٟ ا٧تذاش  ٖازا  َاٛ
 إٔ أزلاع  َش٠ أٍٚ: قلٍ ؟ٚأىٝب ٚسٚاداڄ، صٚاساڄ ٚأنجش سًلڄ، أنجش آخش ْٛع َٔ َتذش
٘  ؿاذقين،  قذ أْ٘ عشؾ  ثِ ،ٚنلٕ َؿلدأ٠ يٞ خبٝح، نظب اُْش  ياٞ،  ٔابٷ  ٚأْا
 .(44) ٖذاٜت٘ طبب ٖزا ؾهلٕ
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 (<1>☺أمني ٍرِ األم٘ )أبْ عبٔدٗ بً اجلساح 

، ٗٔ ايّٝٛ ع٢ً َٛعذ َع أَٞ ٖزٙ ا٭١َ أبٞ عبٝذ٠ بأ اِاشا ،   إخٛتٞ ٩ اهلل
 ،دذٙ إٟ ٚبليٓظب١ بهٓٝت٘ َؼٗٛس ☺ اِشا  بٔ اهلل بذع بٔ علَشٖٚٛ سكٞ اهلل عٓ٘ 

ٛ  ،ذٖلعا ب َٚال  باذسا  ٚػٗذ اشلذشتٞ ٖٚلدش ،اٱط٬ّ إٟ ايظلبكٞ ايعؼش٠ أسذ  ٖٚا
سطاٍٛ   ؾٝ٘ ٚقلٍ عبٝذ٠ أبٞ ثٓٝتل ؾظكڀ  ◘ اهلل سطٍٛ ٚد٘ َٔ اًّكتٞ اْتضع ايزٟ
ُُ  ♂:ؾُٝل أخشد٘ ايؼٝخلٕ ٩ ؿشُٝٗل ٚايًؿغ يًبخلسٟ  ◘ اهلل ٍٜ َأِمنٌغ َوَأِمنُغ فِ ن ؾل ُأمَّ

اِح  ـُ اجْلَ َّ َة ْب ََ ْٔ  َأُبق ُظَب
ِٜ
ُمَّ ْٕ  (.4) (1)▬ َهِذِه ا

 :☺إشالمف 
 ٚعبٝاذ٠  َععإٛ،  ابٔ اْڀًل: قلٍ سَٚلٕ بٔ ٜضٜذ عٔ: ايهدل٣  ايڀبكلتدل٤ ٩ 

  طااذ،ا٭ عبااذ باأ طاا١ًُ ٚأبااٛ عااٛف، باأ ايااش٥ٔ عبااذ ٚ اّاالسخ، باأ
  ،اٱطاا٬ّ عًااِٝٗ ؾعااشو ،◘ اهلل سطااٍٛ تااٛاأ ستاا٢ اِااشا  باأ عبٝااذ٠ ٚأبااٛ

 (.29) ٚاسذ٠، طلع١ ٩ ؾأطًُٛا بؼشا٥ع٘، ٚأْبأِٖ
 ادثؾ إظذ يف افقٓء وافزاء يقم بَر: يَضب بف ☺أبق ظبَٔة 

ٞ  أبٛ دعٌ :قلٍ ػٛرب ابٔ عٔدل٤ ٩ )س١ًٝ ا٭ٚيٝل٤( ٭بٞ ْعِٝ ا٭ؿبٗلْٞ   أبا
٘  ٚٝاذ  عبٝاذ٠  أبٛ ؾذعٌ ،بذس ّٜٛ عبٝذ٠ أبٞ ٫بٓ٘ ٜتـذ٣ اِشا  بٔ عبٝذ٠  ؾًُال  عٓا
َُ  َٓ م:أبلٙ قتٌ سٞ اٯ١ٜ ٖزٙ ؾٝ٘ تعلٟ اهلل ؾأْضٍ ،ؾكتً٘ عبٝذ٠ أبٛ قـذٙ أنجش  َؿْقًمٚ ََتِ

ِمُْقنَ  ْٗ َْٔقمِ  بِٚهللِ ُي ْـ  ُيَقادهونَ  أَِخ ِ  َواْف ُٕقا َوَفنقْ  َوَرُشقَففُ  اهللَ َحٚدَّ  َم نٚ  وْ أَ  َأْبَْنَٚءُهؿْ  َأوْ  آَبنَٚءُهؿْ  ـَ

َٛ  ُأوَفئَِؽ  َظِنَرهَتُؿْ  َأوْ  إِْخَقاََّنُؿْ  َُ ُِقِِبِؿُ  يِف  ـَ ُهؿْ  اإليمن ُؿ ََ ْْنفُ  بُِ وٍح  َوَأيَّ ؿْ  مل ُٓ ُِ ِخ َْ  َجَّْنٍٚت  َوُين

ِ ي ٚ ِمـ ََتْ َٓ
ُِ ـَ  إَّْنَٚرُ  ََتْ ي َِ ٚ َخٚفِ َٓ ؿْ  اهللُ َريِضَ  ؾِٔ ُٓ  إِنَّ  َأَٓ  اهللِ ِحنْزُب  ُأوَفئِنَؽ  َظْْنفُ  َوَرُضقا َظْْ

ُِِحقنَ  ُهؿُ  اهللِ ِحْزَب  ٍْ  .أبلٙ اِشا  بٔ عبٝذ٠ أبٛ ؾكتٌ، (17)ص 22طاجمللدي١: ه(22) ادُْ

                                      
 ٚايًؿغ يًبخلسٟ . 2419، ٚ)ّ(  4121 )خ(أخشد٘  )صحٔ ( (1)
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 يف ؽزوة أحَ: ☺أبق ظبَٔة 

ٕ  ٧ل: ايـذٜل بهش أبٛ قلٍ: قلي  ☼ عل٥ؼ١ عٔ ؿشٝش٘ ٩ سبلٕ ابٔ سٟٚ  نال
 ؾشأٜ  ،◘ ايٓيب إٟ ؾل٤ َٔ أٍٚ ؾهٓ  ،◘ ايٓيب عٔ نًِٗ ايٓلغ اْـشف أسذ ّٜٛ
 ؾاذؾعٓل  اِشا ، بٔ عبٝذ٠ أبٛ أدسنين إٔ أْؼب ؾًِ ُٚٚٝ٘، عٓ٘ ٜكلتٌ سد٬ڄ ٜذٜ٘ بٞ
ٍ  ٜذٜا٘ ؿاشٜعٶل،   بٞ ىًش١ ؾإرا ،◘ ايٓيب إٟ  ؾَنَ أخنٚـؿ دوُٕنؿ♂: ◘ ايآيب  ؾكال

٘ٹ ٩ ◘ ايٓيب سَٞ ٚقذ ،▬أوجٛ  ٚدٓت٘، ٩ ا٧ٹػٵؿځش سًل َٔ سًكتلٕ غلب  ست٢ ٚٳدٵٓٳتٹ
 تاشنتين،  إ٫ بهاش،  أبل ٜل بلهلل ْؼذتو: عبٝذ٠ أبٛ كلٍؾ ◘ ايٓيب عٔ ٭ْضعُٗل ؾزٖب 
ٟ  إٔ نشا١ٖٝ ٜٓٳلٿل٘ ؾذعٌ بؿٝ٘ ؾأخز: قلٍ ٍ  ٜا٪ر ِ  ،◘ اهلل سطاٛ ٌ  ثا ِ  اطات  ايظاٗ
ِ : بهش أبٛ قلٍ عبٝذ٠، أبٞ -طكڀ  طٔأٟ :  -  ث١ٝٓ ؾٓٳذٳسٳت بؿٝ٘،  ٯخاز  رٖبا   ثا

ٌ  ؾأخازٙ : لٍقا  تاشنتين،  إ٫ بهاش،  أبال  ٜل بلهلل ْؼذتو: عبٝذ٠ أبٛ ؾكلٍ اٯخش،  ؾذعا
ًَّ٘، ست٢ ٜٓلل٘  .(19) ا٭خشٟ عبٝذ٠ أبٞ ث١ٝٓ ؾٓذست اطٵتٳ

 يف ْسيٜ اخلبط، واف زق افذي شٚؿف اهلل هلؿ: ☺أبق ظبَٔة بـ اجل اح 

ٔٵأخشز َظًِ ٩ ؿشٝش٘  ٍٳ ☺ دٳلبٹشڈ عٳ ٍٴ بٳعٳجٳٓٳل: قځل َٻشٳ ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ٝٵٓٳال  ٚٳأځ ًځ  أځبٳال  عٳ
ٚٻدٳْٳال  - يكاشٜؽ  ايتذالس٠  ٠لٍ ١ًُٔ إب٬أٟ :  -يٹكڂشٳٜٵؽڈ عٹرلٶا ْٳتٳًځك٢َّ عٴبٳٝٵذٳ٠ځ  – دٹشٳابٶال  ٚٳصٳ
ٔٵ -دًذ َٔ ٚعل٤ ٖٚٛ :أٟ ُٵشڈ َٹ ِٵ تٳ ٙٴ  يځٓٳل ٜٳذٹذٵ يځ ٕٳ  ،غځٝٵاشٳ ٛ  ؾځهځال ُٵاشٳ٠ڄ  ٜٴعٵڀٹٝٓٳال  عٴبٳٝٵاذٳ٠ځ  أځبٴا  تٳ
ُٵشٳ٠ڄ ٍٳ .تٳ ًڃ ٴ :قځل ـٳ :ؾځكڂ ِٵ نځٝٵ ٕٳ نڂٓٵتٴ ـٵٓٳعٴٛ ٗٳل تٳ ٍٳ ؟بٹ ٗٳ :قځل ـټ ُٳ ُٳل لْٳ ُٳفټ نځ ٞټ ٜٳ ـٻبٹ ِٻ اي  ْٳؼٵشٳبٴ ثٴ
ٗٳل ٝٵ ًځ ٔٵ عٳ ُٳل٤ٹ َٹ َٳٓٳل ؾځتٳهڃؿٹٝٓٳل ايڃ ٛٵ ٌڇ إڇيځ٢ ٜٳ َّٝٵ ـٹٝٿٓٳل ْٳلٵشڇبٴ ٚٳنڂٓٻل ،اي  ٜظاكط  َلأٟ :  -ايڃخٳبٳطځ بٹعٹ
ِٻ - كشبتٗل إرا ايؼذش ٚسم َٔ ٘ٴ ثٴ ًُّ ُٳل٤ٹ ْٳبٴ ٘ٴ بٹليڃ ٍٳ ،ؾځٓٳأڃنڂًڂ ٌڇ عٳًځ٢ ٚٳاْٵڀځًځكڃٓٳل :قځل  ايڃبٳشٵشڇ طٳلسٹ
ٌڇ عٳًځ٢ يځٓٳل ؾځشٴؾٹعٳ ٝٵ٦ٳ١ٹ ايڃبٳشٵشڇ طٳلسٹ ٗٳ ِڇ  -احملذٚدب ا٧ظتڀٌٝ ايشٌَ :أٟ – ايڃهځجٹٝبٹ نځ  ايلٻاخٵ
ٞٳ ؾځإڇرٳا ،ؾځأځتٳٝٵٓٳلٙٴ ٕ  :أٟ – ايڃعٳٓٵبٳشٳ تٴذٵعٳ٢ دٳابٻ١څ ٖٹ ٍٳ ، -ْٛع َٔ اّٝتال ٍٳ  :قځال ٛ  :قځال  عٴبٳٝٵاذٳ٠ځ  أځبٴا
ٝٵتٳ١څ ِٻ ،َٳ ٍٳ ثٴ ٌٵ ٫ځ :قځل ٔٴ بٳ ٌٴ ْٳشٵ ٍڇ سٴطٴ ٌڇ ٚٳؾٹٞ ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ِٵ ٚٳقځذٵ اهللٹ طٳبٹٝ  ،ؾځهڂًڂٛا اكٵڀڂشڇسٵتٴ
ٍٳ ُٵٓٳل :قځل ٘ٹ ؾځأځقځ ٝٵ ًځ ٗٵشٶا عٳ ٔٴ ػٳ ُٹٓٻل سٳتٻ٢ َٹل٥ٳ١ٺ ثٳ٬ځخٴ ٚٳْٳشٵ ٍٳ ،طٳ ٔٵ ْٳػٵتٳشڇفٴ سٳأځٜٵتٴٓٳل ٚٳيځكځذٵ قځل  ٚٳقڃبٹ َٹ
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٘ٹ -ْكش٠ :أٟ – ٍڇ عٳٝٵٓٹ ٔٳايذټ بٹليڃكٹ٬ځ ٘ٴ ٚٳْٳكڃتٳڀٹعٴ ٖٵ ٓٵ ٛٵسڇ -ايكڀع  أٟ : -  ايڃؿٹذٳسٳ َٹ ٚٵ نځليجٻ  نځكځذٵسڇ أځ
ٛٵسڇ ُٻل . ،ايجٻ ًځ َٵٓٳل ؾځ ُٳذٹٜٓٳ١ځ قځذٹ ٘ٴ رٳيٹوځ رٳنځشٵْٳل.. ايڃ ٍٳ ◘ يځ ؿْ  اهللُ َأْخَ َجفُ  ِرْزٌق  ُهقَ ♂:ؾځكځل ُُ ْؾ  َف َٓ  َؾ

ؿْ  ُُ ًَ ـْ  َم فِ  ِم ِّ ءٌ  حَلْ َٕٚ َرْ ق ُّ
ًِ ُُْى ٍٳ ▬؟َؾ ًڃٓٳلؾځ :قځل ٍڇ إڇيځ٢ أځسٵطٳ ٘ٴ ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ٘ٴ َٹٓٵ ًځ  .(1) ؾځأځنځ

 :☺مْٚؿٛ أيب ظبَٔة بـ اجل اح 
ٔٵؾځ ٍٳ ☺ سٴزٳٜٵؿځ١ځ عٳ ٌٴ دٳل٤ٳ: قځل ٖٵ ٕٳ أځ ٍڇ إڇيځ٢ ْٳذٵشٳا ٍٳ  ٜٳل :ؾځكځليڂٛا ◘ اهللٹ سٳطٴٛ  :اهللٹ سٳطٴاٛ
َٹٝٓٶل سٳدٴ٬ڄ إڇيځٝٵٓٳل ابٵعٳحٵ ٍٳ ،أځ ٔٻ :ؾځكځل ِٵ ٭ځبٵعٳجٳ َٹٝٓٶل سٳدٴ٬ڄ إڇيځٝٵهڂ ٞڈ سٳلٻ ،أځ َٹ ٞڈ  سٳلٻ ،أځ َٹا ٍٳ  .أځ  :قځال

ٗٳل ؾځلطٵتٳؼٵشٳفٳ ٍٳ ايٓٻلغٴ يځ ٔٳ  عٴبٳٝٵذٳ٠ځ أځبٳل ؾځبٳعٳحٳ: قځل ٔٵ ، ٚ(2)ايڃذٳاشٻا ڇ  بٵا ٔڇ  عٳبٵاذٹ  عٳا ُٳ ٔڇ  اياشٻسٵ  بٵا
ٛٵفٺ ٍٳ ☺ عٳ ٍٳ: قځل ٍٴ  قځل ُْ ٍ  َأُبق♂: ◘ اهللٹ سٳطٴاٛ ِٜ  يِف  َب َّْ َّ ُ  ،اجْلَ ِٜ اجلَْ  يِف  َوُظ ِٜ  يِف  َوُظْثَمنُ  ،َّْ َّْ  ،اجْلَ

ِٜ  يِف  َوَظِع   َّْ ُٜ  ،اجْلَ َح ِْ ِٜ  يِف  َوَض َّْ َبْرُ  ،اجْلَ ِٜ  يِف  َوافزه َّْ َُ  ،اجْلَ ـِ  َوَظْب َْحَ ـُ  اف َّ ِٜ  يِف  َظْقٍف  ْب َّْ ٌَ  ،اجْلَ ًْ  يِف  َوَش

 ِٜ َّْ ٌَ  ،اجْلَ ٔ ًِ ِٜ  يِف  َوَش َّْ ةَ  َوَأُبق،اجْلَ ََ ْٔ ـُ  ُظَب اِح  ْب ِٜ  يِف  اجْلَ َّ َّْ  . (3)▬اجْلَ
َشو بليڀلعٕٛ ٚريو  أٟ : - ☺ عبٝذ٠أبٛ  ىڂعٔ ٧لٚؾل٠ أبٛ عبٝذ بٔ اِشا  : 

ٚؿا٢ً عًٝا٘    -طا١ٓ  58ٖٚٛ ابأ   ٖا18 ط١ٓ قدلٙ ٚؾٝٗل بل٭سدٕ عُٛاغ ىلع٩ٕٛ 
ٔٻثٵ٭ڂَعلر بٔ دبٌ ٚقلٍ :  ٍ  ٫ٚ عًٝو ٓٹٝٳ ٔ  بٗال  ًٜشكاين  أځٕ أځخالف  بالى٬ڄ  أقاٛ  اهلل َا

ٕ  ايزٜٔ َٚٔ نجرلاڄ، اهلل ايزانشٜٔ َٔ عًُ ٴ َل هللٚا نٓ ٳ: َٳكڃ ٷ  ا٭ځسو عًا٢  ٣ؼاٛ
ٛٵْلڄ  ٜكتٴاشٚا  ٚمل ٜٴظاشؾٛا  مل أځْؿكٛا إڇرا ايزٜٔ َٚٔ ط٬َلڄ، قليٛا اِلًٖٕٛ خلىبِٗ ٚإڇرا ٖٳ
 ،-☾ َٔ ُؼاع قًاٛبِٗ هلل    أٟ : - ا٧ڂخبتٞ َٔ ٚاهلل ٚنٓ  قٛاَلڄ، ريو بٞ ٚنلٕ

 .  ا٧تهدلٜٔ اْل٥ٓٞ ٜٚٴبػلٕٛ ٚا٧ظهٞ ايٝتِٝ ٜش٥ٕٛ ايزٜٔ ا٧تٛاكعٞ،
 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(

 * * * 

                                      
  .1935أخشد٘ )ّ(  )صحٔ ( (1)
   .2420، ٚ)ّ( 4120أخشد٘ )خ(  )صحٔ ( (2)

 .50لْٞ ٩ ق.ز أخشد٘ )ت( ٚؿشش٘ ا٭يب صحٔ () (3)
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ٞ أْا٘   :ؾذش اٱط٬ّ قلدّ إٔ ع٢ً تذٍ اييت ا٧بؼشات َٔ، أسبيت ٩ اهلل  غاضا  سا
٘  أتا   ػا٤ٞ  َٔ تزس َل ايعكِٝ نليشٜض ًٖٛلٚدخ ا٧ظًُٞ دٜلس ايتتلس ٘  إ٫ عًٝا  دعًتا

َٹِٝ، َٻشٚا نليشٻ ُٵشإ، ٚخٳشبٻٛا ا٧ڂذٕ، دٳ  ٚعڀًَّڂٛا ا٬ْؾ١، ٚأطكڀٛا ايذٹَل٤، ٚأطليٛا ايعٴ
ٔ  طلٍ َل نجش٠ َٔ َل٩ٙ اطٛدٻ ست٢ دد١ً ْٗش ٩ ا٧هتبلت أطؿلس ٚأيكٛا ايـًٛات،  َا

 ايٛسؼاٞ،  ايػضٚ بٗزا َٗذد٠ ٚايبؼش١ٜ ط٬ّاٱ سللس٠ أؿٵبٳش  ست٢ ايهتب، َذاد
 َِٚٓٗ ؾٝ٘، ايهتلب١ عٔ يًشٳذٳخ ا٧علؿشٜٔ بعن أسذِ ست٢ ٜزس، ٫ٚ بكٜٞٴ ٫ ايزٟ
 ْظاٝلڄ  ٚنٓا   ٖازا  قبٌ َ  يٝتين تًذْٞ، مل أَٞ يٝ : ٜكٍٛ ايزٟ اهلل ٜش٥٘ ا٭ثرل ابٔ

 ساٜا١  إٔ سٝٓٗال  ايٝل٥ظٕٛ ظٔ بل٧ظًُٞ، سً  اييت ايؿلدع١ ٍٖٛ َٔ سأ٣ ٨ل َٓظٝلڄ;
 سكَّا   قاذ  ٚايٓـاش  ايؿاتض  أَا١  ٚإٔ أبذاڄ، ايّٝٛ ريو بعذ تشتؿع ٚئ ْٴهِّظٳ  اٱط٬ّ
  .دذٜذ َٔ ا٧ٝذإ إٟ تعٛد إٔ ؾٗٝٗلت اشلض١٣، عًٝٗل

 اِبالبش٠  بٗا٪٤٫  ؾاإرا  اٱطا٬ّ،  َعذاض٠  َككا   ستا٢  طآٛات  ط٣ٛ ٣نڇ ٚمل
ـ  ٩ طٝٛؾِٗ ؾتظكط اٱط٬ّ، ٜػضِٖٚ يٲط٬ّ ايػلصٜٔ  تاأثرل  َا   ا٧ا٪َٓٞ،  ؿا
ٛ  َل خٹ٬ف ع٢ً ا٧ػًٛبٞ، دٜٔ ٩ ٜذخًٕٛ بِٗ ؾإرا اٱط١َٝ٬، ايعكٝذ٠  َعاشٚف  ٖا

َْمن ُ  هللِما٧ٓـاٛس  ايػلياب  بتكًٝذ دا٥ُلڄ َٛيع ا٧ػًٛب إٔ َٔ ْٕ ـْ  ا ـْ  َؿْبنُؾ  ِمن َُ  َوِمن ن ًْ ه َب
َـّ ،مص4:ايشّٚط

َث َ  َوَفُِ ـْ سِ  َأ قنَ  ٓ افَّْٚ ُّ َِ ًْ  .(43) ص187:ا٭عشافطه َي

 (☺ اهلل عبٔد بً طلح٘شَٔد ميشٕ علٙ ّدُ األزض )

ىًش١ ابٔ عبٝاذ   ٗٔ ايّٝٛ َع ػٗٝذ ٣ؼٞ ع٢ً ا٭سو أ٫ ٖٚٛ، إخٛتٞ ٩ اهلل
 ٚٚقالٙ  ◘ اهلل سطٍٛ َع ٦َٜٛز ٚثب  أسذاڄ ىًش١ ٚػٗذ ،☺ تِٝ بٔ عجُلٕ بٔاهلل 
ٞ  ٚطبعٕٛ ٦ع ٦َٜٛز ٚدش  إؿبعلٙ ؾؼً  بٝذٙ  ٚزلالٙ  ،ٚسَٝا١  ٚكاشب١  ىعٓا١  با

 .(28) ىًش١ ايعؼرل٠ رات غض٠ٚ ّٜٚٛ ،اْرل ىًش١ أسذ ّٜٛ ◘ اهلل سطٍٛ
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  يقم أحَ: ☺ضِحٜ 

ٔٵدل٤ ٩ طٓٔ ايٓظل٥ٞ  ٔڇ دٳلبٹشڇ عٳ ٍٳ ☻ اهللٹ عٳبٵذٹ بٵ ُٻال : قځل ٕٳ  يځ ّٴ  نځال ٛٵ ٚٳيَّا٢  أڂسٴاذٺ  ٜٳا  ٚٳ
ٕٳ ،ايٓٻلغٴ ٍٴ نځل ٞٵ ؾٹٞ ْٳلسٹٝٳ١ٺ ؾٹٞ ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ٔٵ سٳدٴ٬ڄ عٳؼٳشٳ اثٵٓٳ ـٳلسڇ َٹ ِٵ  ا٭ځْٵ ٗڇ ًڃشٳا١ڂ  ٚٳؾٹاٝ  ىځ
ٔٴ ِٵ ،اهللٹ عٴبٳٝٵذٹ بٵ ٗٴ ٕٳ ؾځأځدٵسٳنځ ُٴؼٵشڇنڂٛ ٍٴ ؾځليڃتٳؿځ ٳ ايڃ ٍٳ ،◘ اهللٹ سٳطٴٛ ٔٵ  :ٚٳقځل ّڇ  َٳا ٛٵ ًڃكځا ٍٳ  ؟يٹ  ؾځكځال

ًڃشٳ١ڂ ٍٳ ،أځْٳل :ىځ ٍٴ قځل ُٳل : ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ٍٳ ،أځْٵ ٳ نځ ٌٷ ؾځكځل ٔٵ  سٳدٴ ـٳالسڇ  َٹا ٛ  ٜٳال  أځْٳال  :ا٭ځْٵ  ٍٳسٳطٴا
ٍٳ ،اهللٹ ٌٳ أځْٵ ٳ: ؾځكځل ٌٳ سٳتٻ٢ ؾځكځلتٳ ِٻ،قڂتٹ ٕٳ ؾځإڇرٳا ايڃتٳؿځ ٳ ثٴ ُٴؼٵشڇنڂٛ ٍٳ ،ايڃ ٔٵ :ؾځكځل ّڇ  َٳ ٛٵ ًڃكځا ٍٳ  ؟يٹ  ؾځكځال

ًڃشٳ١ڂ ٍٳ ،أځْٳل :ىځ ُٳل :قځل ٍٳ ،أځْٵ ٳ نځ ٌٷ ؾځكځل ٔٵ سٳدٴ ـٳلسڇ َٹ ٍٳ أځْٳل :ا٭ځْٵ ٌٳ أځْٵ ٳ :ؾځكځل ٌٳ  سٳتٻ٢ ؾځكځلتٳ  ،قڂتٹا
ِٻ ِٵ ثٴ ٍٴ ٍٵٜٳضٳ يځ ِٵ ٚٳٜٳخٵشٴزٴ رٳيٹوځ ٜٳكڂٛ ٗڇ ٌٷ إڇيځٝٵ ٔٵ سٳدٴ ـٳلسڇ َٹ ٌٴ  ا٭ځْٵ ٍٳ  ؾځٝٴكځلتٹا ٔٵ  قٹتٳال ٘ٴ  َٳا ًځا  سٳتٻا٢  قځبٵ

ٌٳ ٞٳ سٳتٻ٢ ،ٜٴكڃتٳ ٍٴ بٳكٹ ًڃشٳا١ڂ  ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ٔٴ  ٚٳىځ ٍٳ  ،اهللٹ عٴبٳٝٵاذٹ  بٵا ٍٴ  ؾځكځال ٔٵ  : ◘ اهللٹ سٳطٴاٛ  َٳا
ّڇ ٛٵ ًڃكځ ٍٳ ؟يٹ ًڃشٳ١ڂ ؾځكځل ٌٳ ،أځْٳل :ىځ ًڃشٳ١ڂ ؾځكځلتٳ ٍٳ ىځ  ؾځكڂڀٹعٳا ٵ  ٜٳاذٴٙٴ  كٴاشڇبٳ ٵ  سٳتٻ٢ ،عٳؼٳشٳ ا٭ځسٳذٳ قٹتٳل
٘ٴ ٍٳ ،أځؿٳلبٹعٴ ٍٳ ،سٳعٿ :ؾځكځل ٍٴ ؾځكځل ٛٵ : ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ًڃا ٳ  يځ ِڇ  قڂ ُٳ٬ځ٥ٹهځا١ڂ  يځشٳؾځعٳتٵاوځ  اهللٹ بٹظٵا  ،ايڃ
ٕٳ ٚٳايٓٻلغٴ ِٻ ٜٳٓٵعڂشٴٚ ٞٳ اهلل سٳدٻ ثٴ ُٴؼٵشڇنٹ  .(1)ايڃ

ٔٵ٘ ٚس٣ٚ ايبخلسٟ ٩ ؿشٝش ٍٳايبٻذٳًځٞ  قځٝٵعڈ عٳ ًڃشٳ١ځ ٜٳذٳ سٳأځٜٵ ٴ: قځل  :أٟ – ػٳا٤َّ٬ٳ  ىځ
ٗٳل ٚٳقځ٢ -َؼًٛي١ ٫ٜظتڀٝع اطتخذاَٗل  ٞٻ بٹ ّٳ ◘ ايٓٻبٹ ٛٵ  .(2) أڂسٴذٺ ٜٳ

ستا٢ ػاً  ٜاذٙ     ◘ٜذاؾع عأ سطاٍٛ اهلل    ☺ ىًش١ يكذ ظٌأخٞ اّبٝب، 
ٌ  عٔ وٜذٜ َذب إٔ -ٜل أخٞ  - تظتڀٝع ٫ ٚأْ  ◘ ايٓيب عٔ دؾلعلڄ ّ  أنا  ،اّاشا
ٔ  ٜذٜو َذب إٔ تظتڀٝع ٫ٚ ،ايعبلد ظًِ عٔ ٜذٜو َذب إٔ تظتڀٝع ٫ٚ ٌ  عا  نا
ٞ  َعـا١ٝ  نٌ عٔ سدًٝو َذب إٔ تظتڀٝع ٫ٚ ،اهلل ٜػلب َل  هلل َعـا١ٝ  ٩ ١ؼا

 ؟!.☺ؾ٬ٗ تعًُٓل َٔ ىًش١  ،ٚتعلٟ طبشلْ٘
 :☺ؾوٚئؾ ضِحٜ بـ ظبَٔ اهلل  

                                      
 .٩2796 ايظًظ١ ايـشٝش١  ٚسظٓ٘ ا٭يبلْٞ 3149ايٓظل٥ٞ أخشد٘  )حسـ( (1)

 .4063ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (2)
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ٔٵدل٤ ٩ ؿشٝض َظًِ  ٕٻ: ☺ شٳ٠ځٖٴشٳٜٵا  أځبٹٞ عٳ ٍٳ  أځ ٕٳ  ◘ اهللٹ سٳطٴاٛ ٌڇ  عٳًځا٢  نځال  دٳبٳا
ٍٳ ؾځتٳشٳشٻىځ سٹشٳا٤ٺ ٍٴ ؾځكځل ـْ ♂: ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ُُ َْٔؽ  َؾَم  ِحَ اءُ  اْش َِ َّٓ  َظ بِل   إِ يٌؼ  َأوْ  َٕ َل ٌَ  َأوْ  ِص ٔ ِٓ  ،َصن

ْٔفِ  َِ ُْ ٍ  َوَأُبق ،◘ افَّْبِله  َوَظ َّ ُ  ،َب ُٜ  ،َوَظِع   ،َوُظْثَمنُ  ،َوُظ َح ِْ َبْرُ  ،َوَض َُ  ،َوافزه ًْ ـُ  َوَش  َوؿَّٚصٍ  َأيِب  ْب

☽▬ (1). 
ٔڇ  دٳلبٹشڇ عٔٚدل٤ ٩ طٓٔ ايذلَزٟ ٩ طٓٓ٘ ٚاّلنِ ٩ ا٧ظتذسى  ☻  اهللٹ عٳبٵاذٹ  بٵا

ٍٳ ٍٳ: قځل ٍٳ قځل ـْ ♂: ◘ اهللٹ سٳطٴٛ هُ  َم ٍَ  إَِػ  َيُْْي َ  َأنْ  َْسَّ ٔ ِٓ ِق  َص ّْ َْرضِ  َوْجفِ  َظَذ  َي ْٕ َُْْٔي ْ  ا ِْ  إَِػ  َؾ

َٜ ضَ  ـِ  َِْح َِ  ْب ْٔ  .(2)▬اهللِ ُظَب
ٔٵ ٚٳ ٔڇ َٴٛطٳ٢عٳ ًڃشٳ١ځ بٵ ٍٳ ىځ ًڃ ٴ: قځل ٚڇٜٳ١ځ عٳًځ٢ دٳخٳ ٍٳ َٴعٳل ًڃ ٴ ؟أڂبٳؼٿشٴىځ أځ٫ځ: ؾځكځل  ،بٳًځا٢  :ؾځكڂ
ٍٳ ُٹعٵ ٴ قځل ٍٳ طٳ ٍٴ ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ُٜ ♂:ٜٳكڂٛ َح ِْ ـْ  َض َّ َٙ  ِِم  .(3) ▬َْٕحَبف َؿ

 :ٍٕسف وشمحٜ جقده ذـ 

ٔٵرل يًڀدلاْٞ دل٤ ٩ ا٧عذِ ايهب ًڃشٳ١ځ عٳ ٔٵ  ، ٜٳشٵٝٳا٢  بٔ ىځ ٘ٹ  عٳا ٞ  دٳذٻتٹا ٖٹا ٘ٴ  ٚٳ َٵشٳأځتٴا  ا
ٌٳ:  قځليځ ٵ ، طٴعٵذٳ٣ ٞٻ دٳخٳ ًځ َٶل عٳ ٛٵ ًڃشٳ١ڂ ٜٳ ٘ٴ ؾځشٳأځٜٵ ٴ ، ىځ ٓٵ ًڃ ٴ ، ثٹكځ٬ َٹ ٌٻ  ، يځاوځ  َٳال :  ؾځكڂ  يځعٳا
ٞٵ٤ٷ َٹٓٻل سٳابٳوځ ٍٳ ، ؟ ؾځٓٴعٵتٹبٳوځ ػٳ ِٳ  ، ٫:  قځل ُٳاشٵ٤ٹ  سٳًٹًٝځا١ٹ  ٚٳيځآٹعٵ ِڇ  ايڃ ُٴظٵاًٹ ٔڇ  ، أځْٵا ٹ  ايڃ  ٚٳيځهٹا
ُٳعٳ ٍٷ عٹٓٵذٹٟ ادٵتٳ ـٳ أځدٵسڇٟ ٚٳ٫ َٳل ٘ٹ أځؿٵٓٳعٴ نځٝٵ َٳال :  قځليځ ٵ ، بٹ ُټاوځ  ٚٳ ٘ٴ  ٜٳػٴ ٓٵا َٳاوځ  أڂدٵعٴ ؟ َٹ ٛٵ  قځ
٘ٴ ُٵ ِٵ ؾځلقڃظٹ ٗٴ ٍٳ ، بٳٝٵٓٳ ّٴ ٜٳل:  ؾځكځل ٞٻ ، غڂ٬ َٹٞ عٳًځ ٛٵ ٕٳ ؾځظٳأځيڃ ٴ ، قځ ِٵ :  ايڃخٳلصڇ ِٳ  نځا ٍٳقځا  ؟ قځظٳا :  ل
ُٹل٥ٳ١ٹ ـٺ أځسٵبٳعٳ عًا٢ اٱْؿالم ٩    ◘ٚمل ٫؟! ٚيكذ تشبٛا ع٢ً َل٥ذ٠ سطاٍٛ اهلل   .(4) .أځيڃ

 .طبٌٝ اهلل ؾٌٗ تعًُٓل ايذسغ؟!
 وافٍُْٜ: ☺ضِحٜ بـ ظبَٔ اهلل 

                                      
 .  2417أخشد٘ َظًِ  )صحٔ ( (1)

 .126ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩ ايظًظ١ ايـشٝش١  3739ايذلَزٟ أخشد٘  )صحٔ ( (2)

 . ٩3916 ؿشٝض اِلَع ٚؿشٝض ا٭يبلْٞ  3202أخشد٘ ايذلَزٟ  (صحٔ ) (3)

 .925ٚسظٓ٘ ا٭يبلْٞ ٩ ؿشٝض ايذلغٝب  159أخشد٘ ايڀدلاْٞ ٩ ايهبرل  )حسـ مقؿقف( (4)
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ىًش١ ٚاياضبرل  ٚنلٕ  ،ايعلّ ايظلدغ ٚايج٬ثٞ َٔ اشلذش٠ ٩ ٛقع١ اٌَُِنلْ  
ٞپ ☽ٚعل٥ؼ١  ٣ٚهأ َعشؾا١ تؿلؿاٌٝ ٖازٙ ايٛقعا١       ،ل اٯخاش ٩ ايؿشٜ ٩ ؾشٜل ٚعً

ٌٳ ىًش١ ٚايضبرل بٔ ايعاٛاّ ٚبهاٞ عًاِٝٗ     ،بليشدٛع يًكل٤ اٱ٣لْٞ ايظلدغ عؼش ٚقڂتٹ
عًٞ بٔ أبٞ ىليب ٚأؿشلب٘، ٚايعذب َٔ ريو إٔ عًٝل ٖٛ ايزٟ قلّ بٓؿظ٘ ٚؿ٢ً 

 ع٢ً قت٢ً ايڀشؾٞ، ٚدؾٔ أىشاؾِٗ ٤ٝعل ٩ قدل ٚاسذ نبرل ععِٝ. 
 دال٤  إر داليع  ☺ عًٞ يعٓذ إْٞ: قلٍ سشاؾ بٔ سبع٧ٞظتذسى عٔ ٩ ا ٚدل٤

ٞ  تشسب: ؾكلٍ ب٘ ؾشسب ☺ عًٞ ع٢ً ؾظًِ يڀًش١ ابٔ ٞ  أَارل  ٜال  با  قاذ  ٚ ا٧ا٪َٓ
 َلياو  إٟ ؾلغذ ا٧لٍ بٝ  ٩ َعضٍٚ را ؾٗٛ َليو أَل: قلٍ؟ َليٞ أخزت ٚ أبٞ قتً 
ٔ  َٔا  ٚأبٛى أْل أنٕٛ إٔ أسدٛ ؾإْٞ أبٞ قتً  قٛيو أَل ٚ ،ؾخزٙ ٍ  ايازٜ  ☾ اهلل قال

نٚبِِِغَ م: ََ َُ ٍر مه ًٚ َظنَذ ُْسُ ـْ ِؽؾ  إِْخَقإن وِرِهؿ مل َُ َزْظَْٚ َمٚ يِف ُص َٕ ٍ  ص،47طاّذاش:  هَو  ؾكال
ٞپ عًٝ٘ ؾـل  ريو َٔ أعذٍ اهلل إٕ:  ُٖزإ َٔ سدٌ  ايكـاش  شلال  تاذاع٢  ؿٝش١ عً
 ، (1) أٚي٦و ٗٔ ْهٔ مل إرا إراڄ ؾُٔ :قلٍ

 حٍظ اهلل فف بًَ مقتف 

ٌٷ عٳل٥ٹؼٳ١ځ بٹٓٵ ٳ دل٤ ٩ طرل أع٬ّ ايٓب٤٬ يًزٖيب  ٍٳ: أځتٳ٢ سٳدٴ ٔڇ طٳعٹٝٵذٺ قځل ٔڇ ا٧ڂجٳٓٻ٢ ب عٳ
ٕٻ ايٓضٻ قځ ٕڇ! ؾځإڇ ٖٳزٳا ا٧ځهځل ٔٵ  َٹ ٛٿيځٓٹٞ  ٌٵ يٹعٳل٥ٹؼٳ١ځ تٴشٳ ٍٳ قڂ ّڇ ؾځكځل ًڃشٳ١ځ ؾٹٞ ا٧ځٓٳل ٍٳ سٳأځٜٵ  ىځ ًڃشٳ١ځ ؾځكځل ذٵ ىځ

ُٹ ٘ٴ إيَّل ػٴعٳٝٵشٳاتٷ آرٳاْٹٞ ؾځشٳنٹبٳ ٵ ؾٹٞ سٳؼٳ ٓٵ َٹ ِٵ ٜٳتٳػٳٝٻشٵ  ًځ ٍٳ ؾځ ٙٴ قځل ٚٵ ٚٳاطٵتٳجٳلسٴ ٘ٹ بٹٓٳل٤ٶ  ٝٵ ًځ ٗٳل ؾځلٳشٳبٴٛا عٳ
ٕٳ طٳٓٳ١. ٛٵ ٚٳثٳ٬ځثٴ ُٳل بٹلٵعٷ  ٗٴ ٕٳ بٳٝٵٓٳ ٚٳنځل ٘ٹ  ٍٳ سٳأڃطٹ ٚٵ قځل ٘ٹ أځ ٞٵ يٹشٵٝٳتٹ  ؾٹٞ إڇسٵذٳ٣ ػٹكَّ

 فريض اهلل عـه وأرضاه وأسؽـه فسقح جـاته جـة الػردوس األعذ.

 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                      
 ؿشٝض تعًٝل ايزٖيب ٩ ايتًخٝف: 3348 اّلنِ ٩ ا٧ظتذسىأخشد٘  )صحٔ ( (1)
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 ا٭ٌَ دل٤ٙ ا٧كذغ بٝ  ٚ ايـًٝبٝٞ سٜ:لت ٩ َتأ١ْٝ قشا٠٤َٔ قشأ ، أسبيت ٩ اهلل
 أٌٖ َٔ ٚغرلٙ ،نجرل بٔاّلؾغ  إٟ ؾلزلع ،إٕ ػل٤ اهلل تعلٟ طٝتػرل ايٛاقع بإٔ

 ػعبلٕ، َٔ بكٞ يظبع اُِع١، ّٜٛ كش٢ ٩: اّذخ ريو يو ٜظشدٕٚ ِٖٚ ايظرل
 ٚؿٓعٛا ،ا٧كذغ بٝ  َكلتٌ أيـ أيـ دخٌ يًٗذش٠ ٚأسبعُل١٥ ٚتظعٞ اثٓتٞ ط١ٓ
 ؾٝ٘ يبجٛا ايؼٝلىٞ، ٘تشتهب ٫ َل ؾٝ٘ ٚاستهبٛا ايػلب، ٚسٛؾ تـٓع٘ ٫ َل ؾٝ٘

 ا٭١ُ٥ َِٓٗ أيؿلڄ، طتٞ َٔ أنجش ايكت٢ً عذد بًؼ ٢ست ا٧ظًُٞ، ٜكتًٕٛ أطبٛعلڄ
 َٔ أْؿظِٗ إيكل٤ ع٢ً ا٧ظًُٞ ٜٴذٵبٹشٕٚ ٚنلْٛا ٚا٧ڂذٳلٚسٕٚ، ٚا٧ڂتٳعبذٕٚ ٚايعًُل٤
 بإيكل٤ إ٫ ٕشدلڄ ٙذٕٚ ؾ٬ ؾٝٗل، ِٖٚ عًِٝٗ ايٓلس ٜٴؼعًٕٛ ٭ِْٗ ايبٝٛت; أعليٞ
 ٚأخزٚا تتبرلاڄ، عًٛا َل تبٻشٚاٚ ايذٜلس، خ٬ٍ ؾٝٗل دلطٛا ايظڀٛ ، ع٢ً َٔ أْؿظِٗ
ـٴًبلٕ ٚٴكٹع  ثِ ٚايذْلْرل، ٚايذساِٖ ٚايؿل١ ايزٖب أىٓلٕ  ،ا٧كذغ بٝ  ع٢ً اي

 اهلل إٔ عًٝٗل َٔ ايتٛسٝذ أىًل يڀل٧ل َآرٕ ع٢ً َٔ ْٚٛدٟ آْلصٜش، ؾٝ٘ ٚأدخً 
 ،ايعشام إٟ َظتػٝجٞ ٚدِٖٛٗ ع٢ً ايٓلغ ؾزٖب -ٚتبلسى اهلل دٌ - ث٬ث١ ثليح
ٔٻ اّذخ، شلزا َهلٕ نٌ ٩ ا٧ظًُٕٛ بلن٢ٚت  ا٧كذغ بٝ ي عٛد٠ ٫ إٔ ايٝل٥ظٕٛ ٚظ
 ٚمثلْٞ ث٬خ ط١ٓ ٩ٚ ايشدلٍ، ٜٚٴعٳذټ ايضَٔ، ٣ٚلٞ.ا٧ظًُٞ سعرل٠ إٟ أبذاڄ

 ايـًٝبٝٞ ٚتأدٜب ا٧كذغ  ابٝ شدادا٫طت دٝؼلڄ ايذٜٔ ؿ٬  أعذ يًٗذش٠ ٦ٚظُل١٥
 .ٜٴتٻك٢ سوأ بهٌ ايكٟٛ إٕ :ِٖ َبذ٥ِٗ ع٢ً

 ٜٴكلسف ٚمل اٱعذاد، ٩ ٚطلسع ايلشو، عٔؿ٬  ايذٜٔ ا٭ٜٛبٞ  ٚاَتٓع
ؿ٬  ايذٜٔ  إٔ ايـًٝبٕٝٛ عًِ عٓذٖل -مل ٙلَع أًٖ٘ :أٟ - ايػٴظٌ ٜٴٛدب َل بعذٖل
 ٚسذٜذِٖ، بٹشٳذٿِٖ ٚدل٤ٚا ايٓـلس٣، ًَٛى ؾتـلحل ;☾اهلل  دٓٛد َٔ ا٭ٜٛبٞ
 اهلل، إ٫ إي٘ ٫ با ؾؿتشٗل ،ىدل١ٜ إٟ ايذٜٔ ؿ٬  ذٻّؾتٳكځ أيؿلڄ، ٚطتٞ ث٬ث١ ٚنلْٛا
 ٜـٌ مل ثِ ٖٛ، ٜشٜذٙ ايزٟ ا٧ٛكع إٟ اطتذسدِٗ ثِ سٛصت٘، إٟ ايبشرل٠ ؾـلست

 .ععِٝ عڀؽ ٩ ؾـلسٚا سٛصت٘ ٩ ايبشرل٠ ؿلست إر َل٤، قڀش٠ بعذٖل ايهؿلس إٟ
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 ايعڀؽ، ٚقٟٛ ،اّش ٚاػٵتٳذٻ ايؼُع، عًِٝٗ ىًع  إر اِٝؼلٕ، تكلبٌ ٚعٓذٖل
 خٌٝ طٓلبو َ  نلٕ ٟزاي اّؼٝؽ ٩ ايذٜٔ ؿ٬  قبٌ َٔ ايٓلس ٚأڂكٵشڇَ 
 ٚسش ايظ٬ ، ٚسش ايٓلس، ٚسش ايعڀؽ، ٚسش ايؼُع، سش عًِٝٗ ؾلدتُع ايهؿلس;
 .اٱ٣لٕ أٌٖ َكلب١ً ٚسش ايٓبلٍ، سػل

 شلل ضااٖت تهبرل٠ ٚندلٚا ا٧ظًُٕٛ ؿل  ثِ اٱ٣لٕ، أٌٖ ٜظتجرلٕٚ اْڀبل٤ ٚقلّ
ٗٳضڇّا٧ٓذؾع  نليظٌٝ ٖذُٛا ثِ ٚاِبٌ، ايظٌٗ ٓٵ  ٜٚٴكڃتٳٌ ًَٛنِٗ، ٜٚ٪طش ايهؿلس، يٹٝٳ
 مل: قٌٝ ست٢ أيؿلڄ، ث٬ثٕٛ َِٓٗ ٜٚ٪طش أسذ، ٜٳبٵلٳ مل: قٹٝٵٌ ست٢ أيؿلڄ، ث٬ثٕٛ َِٓٗ
 ست٢ ايـشلب١، عٗذ ٩ إ٫ ٚأًٖ٘ اٱط٬ّ عٹضڇ ٩ ايّٝٛ ٖزا ٠جٌ ٜٴظٵُع ؾًِ.أسذ ٜٴكڃتٌ
 .أطرلاڄ ٚث٬ثٞ ْٝؿلڄ ٜكٛد ٖٚٛ س٥ٞ ايؿ٬سٞ بعن إٔ رٴنٹش

 بٝ  ا٧ظًُٕٛ ٚدخٌ ،ايؼشق١ٝ دٗت٘ َٔ يٝؿتش٘ ا٧كذغ بٝ  ٗٛ طلس ثِ
 ا٧ظذذ ٩ ٚاُِلع١ يًذُع١ تعڀٌ بعذ ٤ع١ أٍٚ ٩ ا٧ٓدل اْڀٝب ٚسقٞ ،ا٧كذغ
َُىِعَ م:قلٍ إٔ اهلل ٥ذ إٔ بعذ ب٘ بذأ ٨ل ؾهلٕ علَلڄ، ٚتظعٞ ٚاسذاڄ داّ ا٭قـ٢  َؾ

ْقمِ  َدابِ ُ  ََ ـَ  اْف قا افَِّذي ُّ َِ َُ  َط ّْ ٚدَِغَ  َربل  هللِ َواحْلَ ًَ َْم ُ  هللِمص45:ا٭ْعلّط هاْف ْٕ ـْ  ا ـْ  َؿبُْؾ  ِم  َوِم

 َُ ًْ َـّ مص4:ايشّٚط هَب
َث َ  َوفَُِ ـْ سِ  َأ قنَ  ٓ افَّْٚ ُّ َِ ًْ  .(43) ص187:ا٭عشافط هَي

 ( <1> ☺)الصبري بً العْاو  ◘حْازٖ زضْل اهلل 
 بٔٗٔ ايّٝٛ َع سٛاسٟ سطٍٛ اهلل أ٫ ٖٚٛ ايضبرل بٔ ايعٛاّ ، إخٛتٞ ٩ اهلل

 ٚأطًُ  ◘ اهلل سطٍٛ ع١ُ ا٧ڀًب عبذ بٓ  ؿؿ١ٝ أَ٘، ☺ أطذ بٔ خًٜٛذ
 ،٤ٝعل اشلذشتٞ اّبؼ١ أسو إٟ ٖٚلدش ،طٓٞ مثلْٞ ابٔ ٖٚٛ قذ٣ل ايضبرل ٚأطًِ
 ،اهلل طبٌٝ ٩ طٝؿل طٌ َٔ أٍٚ ٖٛٚ، ◘ اهلل سطٍٛ غضاٖل غضا٠ عٔ ٜتخًـ ٚمل
 (.28ٚآخشٕٚ ) ٚا٧ٗلدش ،ٚعلؿِ ،ٚا٧ٓزس ،ٚعش٠ٚ ،اهلل عبذ ايٛيذ َٔ ي٘ نلٕ

 جٓٚد ه يف ؽزوة بَر:

ٔٴ ٍٳ ☺ ايضټبٳٝٵشٴ عٸ ّٳ يځكٹٝ ٴ: قځل ٛٵ ٔٳ عٴبٳٝٵذٳ٠ځ بٳذٵسڈ ٜٳ ٔڇ ذٹاطٳعٹٝ بٵ ٛٳ ايڃعٳلقڇ بٵ ٖٴ  - َٴذٳدٻرٷ ٚٳ



للماوس على العنوان المطلوب  األيسر  ، وللوصول ألي عنوان اضغط على الزر Ctrl+ Endللوصول للفهرس اضغط على 
 تنقل بين الصفحات. أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downفي الفهرس، وبواسطة 

 

 

94 

٘ٴ ٜٴشٳ٣ ٫ځ - ٤ٞػ َٓ٘ ٜعٗش ؾ٬ بليظ٬  َػڀ٢ ٓٵ ًڃ ٴ ، عٳٝٵٓٳلٙٴ إڇ٫َّ َٹ ُٳ ٘ٹ ؾځشٳ ٝٵ ًځ  - بٹليڃعٳٓٳضٳ٠ٹ عٳ
٘ٴ - ايٓـٌ عشٜن قـرل سَضأٟ :  ٘ٹ ؾٹٞ ؾځڀځعٳٓٵتٴ ُٳلتٳ عٳٝٵٓٹ  يٓل ٜـٛس اْدل ٖزاٚ .(1) ؾځ
 .  ذفااشل إؿلب١ ٩ اِظذ١ٜ ٚدقت٘ ايضبرل ق٠ٛ

 ☺افزبر بـ افًقام  جٓٚد
ٔٵ  ٚٳ٠ځ عٳ ٕٻ  عٴشٵ ٕٳ: ي٘  قځلي  ☼ ؼٳ١ځعٳل٥ٹأځ ٛٳاىځ نځل ٔٳ أځبٳ ٔٳ َٹ ٍڇ هللٹ اطٵتٳذٳلبٴٛا ايَّزٹٜ  ٚٳايشٻطٴٛ
ٔٵ ِٵ َٳل بٳعٵذٹ َٹ ٗٴ ْٚضٍ ٩  ،(2)ٚايضبرل بهش أبل تعين -٩ ٥شا٤ ا٭طذأٟ :  - ايڃكځشٵ ٴ أځؿٳلبٳ

َس مريو قٍٛ اهلل تعلٟ: ُس إِنَّ افَّْٚ ُؿ افَّْٚ ـَ َؿَٚل هَلُ قاْ افَِّذي ًُ َْ َمَ ْؿ َؾْٚخَنْقُهْؿ َؾَزاَدُهْؿ  َؿ ُُ َف

ًٚ َوَؿُٚفقْا َحْسُبَْٚ ا َؿ اْفَقـُِٔؾ  هللُإِيَمٕ ًْ
ـَ ا( 173) َوِٕ  مل

ٍٜ
َّ ًْ
ِ ُبقْا بِْ َِ ََ ْؿ ُشقٌء  هللَِؾٕٚ ُٓ َسْس ّْ ْ َي َوَؾْوٍؾ لَّ

قْا ِرْضَقاَن ا ًُ َب  .ص174-173ط آٍ عُشإ: ه(174)ُذو َؾْوٍؾ َظئِؿٍ  هللَُوا هللَِواتَّ
ٔڇ هللٹا عٳبٵذٹ ٔٵعٳٚٳ ٍٳ  ☻ ايضټبٳٝٵشڇ بٵ ّٳ نڂٓٵ ٴ: قځل ٛٵ ًڃ ٴ ا٭ځسٵضٳابٹ ٜٳ ُٳشٴ أځْٳل دٴعٹ ٔٴ ٚٳعٴ  أځبٹٞ بٵ
ُٳ١ځ ًځ ٘ٹ عٳًځ٢ بٹليضټبٳٝٵشڇ أځْٳل ؾځإڇرٳا ؾځٓٳعځشٵتٴ ،ايٓٿظٳل٤ٹ ؾٹٞ طٳ ـٴ ؾځشٳطٹ ًٹ ٔڇ قڂشٳٜٵعځ١ځ بٳٓٹٞ إڇيځ٢ ٜٳخٵتٳ ٚٵ َٳشٻتٳٝٵ  أځ
ُٻل ،ثٳ٬ځثٶل ًځ ًڃ ٴ عٵ ٴسٳدٳ ؾځ ـٴ سٳأځٜٵتٴوځ أځبٳ ٹ ٜٳل :قڂ ًٹ ٍٳ تٳخٵتٳ ٌٵ :قځل ٖٳ ٚٳ ٞٻ ٜٳل سٳأځٜٵتٳٓٹٞ أځ ًڃ ٴ ؟بٴٓٳ ِٵ :قڂ  ْٳعٳ
ٍٳ ٕٳ :قځل ٍٴ نځل ٍٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ـْ ♂:قځل ِْٖت  َم َٜ  َبِْل َي ْٖتِِْٔل ُؿَ ْيَي َٔ ِهؿْ  َؾ ُٻل ؾځلْٵڀځًځكڃ ٴ، ▬بَِخَزِ ًځ  ؾځ

ُٳعٳ سٳدٳعٵ ٴ ٍٴ يٹٞ دٳ ٘ٹأځ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٜٵ ٛٳ ٍٳ بٳ َٿٞ أځبٹٞ ؾٹذٳاىځ :ؾځكځل  .، (3)ٚٳأڂ
 َٔ ٜٗٛدٟ ىًعا خٝدل سـٕٛ َٔ ☺ عًٞ دْل ٧لدل٤ ٩ ايشسٝل ا٧ختّٛ أْ٘ 

ٞټ أْل: ؾكلٍ أْ ؟ َٔ: ٚقلٍ اّـٔ، سأغ  ع٢ً أْضٍ َٚل عًٛمت: ايٝٗٛدٟ ؾكلٍ، عً
 ؾكلي  ايضبرل، إيٝ٘ ؾدلص ٜبلسص؟ َٔ: ٜكٍٛ ٖٚٛ َشسب، أخٛ ٜلطش خشز ثِ ،َٛط٢
ُُِف: قلٍ بين،ا ٜكتٌ اهلل، سطٍٛ ٜل: أَ٘ ؿؿ١ٝ َْ  (.19) ايضبرل ؾكتً٘ ،بؾ ابْؽ َي
ٔٵس٣ٚ ايبخلسٟ ٚ ٚٳ٠ځ عٳ ٕٻ ☺ عٴشٵ ٍڇ أځؿٵشٳلبٳ أځ ّٳ يٹًضټبٳٝٵشڇ قځليڂٛا ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٛٵ  ٜٳ

                                      
 .3998أخشد٘ ايبخلسٟ  )صحٔ ( (1)

 .2418 َظًِ أخشد٘  )صحٔ ( (2)

 ٚايًؿغ يًبخلسٟ. 2416، َٚظًِ  3720سٟ ايبخلأخشد٘  )صحٔ ( (3)
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َٴٛىٹ ٍٳ ،َٳعٳوځ ؾځٓٳؼٴذٻ تٳؼٴذټ أځ٫ځ :ايڃٝٳشٵ ٕٵ إڇْٿٞ :ؾځكځل ٌٴ ٫ځ :ؾځكځليڂٛا ،ِٵنځزٳبٵتٴ ػٳذٳدٵتٴ إڇ ٌٳ ْٳؿڃعٳ ُٳ  ؾځشٳ
ِٵ ٗڇ ٝٵ ًځ ِٵ ػٳلٻ سٳتٻ٢ عٳ ٗٴ ِٵ ؿٴؿڂٛؾځ ٖٴ ٚٳصٳ َٳل ؾځذٳل ٘ٴ ٚٳ ِٻ ،أځسٳذٷ َٳعٳ ٘ٹ ؾځأځخٳزٴٚا َٴكڃبٹ٬ڄ سٳدٳعٳ ثٴ َٹ  بٹًٹذٳل
ٔڇ ؾځلٳشٳبٴٛٙٴ ٘ٹ عٳًځ٢ كٳشٵبٳتٳٝٵ ُٳل عٳلتٹكٹ ٗٴ ٗٳل كٳشٵبٳ١څ بٳٝٵٓٳ ّٳ كٴشڇبٳ ٛٵ ٍٳ ،بٳذٵسڈ ٜٳ ٚٳ٠ڂ قځل ٌٴ نڂٓٵ ٴ :عٴشٵ  أڂدٵخٹ
ًڃوځ ؾٹٞ أځؿٳلبٹعٹٞ  .(1) ؿٳػٹرلٷ ٚٳأځْٳل أځيڃعٳبٴ ايلٻشٳبٳلتٹ تٹ

 :☺مْٚؿٛ افزبر بـ افًقام 
ٔٵأخشز َظًِ ٩ ؿشٝش٘  ٕٻ: ☺ ٖٴشٳٜٵشٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٍٳ أځ ٕٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ  شٳا٤ٺاسٹ عٳًځ٢ نځل

ٛٳ ُٳشٴ بٳهڃشڈ ٚٳأځبٴٛ ٖٴ ٕٴ ٚٳعٴ ُٳل ٞپ ٚٳعٴجٵ ًڃشٳ١ڂ ٚٳعٳًٹ ـٻخٵشٳ٠ڂ ؾځتٳشٳشٻنځ ٵ ،ٚٳايضټبٳٝٵشٴ ٚٳىځ ٍٳ اي ٍٴ ؾځكځل  هللٹا سٳطٴٛ
أْ ♂ : ◘ ََ َْٔؽ  َؾَم  !اْه َِ َّٓ  َظ بِل   إِ يٌؼ  َأوْ  َٕ َل ٌَ  َأوْ  ِص ٔ ِٓ ٖٚزٙ َٔ د٥٫ٌ ايٓب٠ٛ، ٚنزيو ، (2)▬َص
ٕٳ عٔٚٳ ٚٳا ٔڇ َٳشٵ ِڇ بٵ ٍٳ ايڃشٳهځ ٕٳ أځؿٳلبٳ :قځل ُٳل ٘ٴ سٳتٻ٢ فٹايشټعٳل طٳٓٳ١ځ ػٳذٹٜذٷ سٴعٳلفٷ ☺ عٴجٵ  سٳبٳظٳ

ٔٵ ٚٵؿٳ٢ ايڃشٳرٿ عٳ ٌٳ ، -ٖا 31ٚنلٕ ٖزا علّ  -ٚٳأځ ٘ٹ ؾځذٳخٳ ٝٵ ًځ ٌٷ عٳ ٔٵ سٳدٴ ٍٳ قڂشٳٜٵؽڈ َٹ  :قځل
ـٵ ًٹ ٍٳ-أٟ: اعٗذ يًخ٬ؾ١ يشدٌ َٔ بعذى – اطٵتٳخٵ قلٍ ايٓلغ  أٟ : - ؟ٚٳقځليڂٛٙٴ :قځل

ٍٳ -ٖزا  ِٵ :قځل ٍٳ ،ْٳعٳ ٔٵ :قځل َٳ ٌٳ ؾځظٳهځ ٳ ؟ٚٳ ٘ٹ ؾځذٳخٳ ٝٵ ًځ ٌٷسٳ عٳ ٘ٴ آخٳشٴ دٴ  :أٟ – ايڃشٳلسڇخٳ أځسٵظٹبٴ
ٍٳ -اّهِاّلسخ بٔ  ـٵ :ؾځكځل ًٹ ٍٳ ،اطٵتٳخٵ ٕٴ ؾځكځل ُٳل قلٍ ايٓلغ  أٟ : - ؟ٚٳقځليڂٛا: ☺ عٴجٵ

ٍٳ -ٖزا  ِٵ :ؾځكځل ٍٳ ،ْٳعٳ ٔٵ :قځل َٳ ٛٳ ٚٳ ٍٳ ؾځظٳهځ ٳ ؟ٖٴ ِٵ :قځل ٗٴ َّ ٍٳ .ايضټبٳٝٵشٳ :قځليڂٛا ؾځًځعٳ ِٵ :قځل ٍٳ ،ْٳعٳ  قځل
َٳل ٙٹ ْٳؿڃظٹٞ زٹٟٚٳايَّ أځ ٘ٴ بٹٝٳذٹ ِٵ إڇْٻ ٖٴ ُٵ ٴ َٳل يځخٳٝٵشٴ ٕٵ ،عٳًٹ ٕٳ ٚٳإڇ ِٵ نځل ٗٴ ٍڇ إڇيځ٢ ٭ځسٳبٻ  ◘ هللٹا سٳطٴٛ
بإٔ ايضبرل  ☺، ٜؼٗذ رٚ ايٓٛسٜٔ ◘ؾٝل شلل َٔ َٓكب١ عع١ُٝ ّٛاسٟ سطٍٛ اهلل  ،(3)

 . ◘َٔ أؾلٌ ايـشلب١، َٚٔ أسب ايـشلبا١ يشطٍٛ اهلل  ☺بٔ ايعٛاّ 
 وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ()شبحٕٚؽ افِٓؿ 

* * * 

                                      
 .3975ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)

   .2417 َظًِأخشد٘  )صحٔ ( (2)

 .3717ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (3)
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ٔ  بلقٝا١  ٚط١ٓ ايٛدٛد، سكل٥ل َٔ سكٝك١ يًُ٪َٓٞ اهلل ْـشٳإٕ  ،هللاأسبيت ٩   َا
ٟٳ ؾتعٗش اهلل، ٜشٜذٖل ّه١ُ ايٓـشٴ ٜ٪خٻش ٚقذ اهلل، طٓٔ ّ  ٚقذ ٖض١٣، ايشأٟ بلد  ٜٴٗاض
 ُؿ٢ يًٓـش، ؿٛسٷ ايكشإٓ َٓڀل ٩ ٚنًچٗل َشس١ً، ٩ ايبلىٌ ٜعٗشٚ َعشن١، ٩ اّل

 ْٗر ع٢ً بليظرل َڀليبٕٛ ِٖ إ٢ل بٓتل٥ر، َڀليبٞ غرل ٚا٧٪َٕٓٛ ايبؼش، ع٢ً سهُتٗل
ُِنقُهْؿ مٜؼال٤،  َال  ب٘ ٜـٓع اهلل، أَش َٔ ريو بعذ ٚايٓـش ٚأٚاَشٙ، ايكشإٓ ُُ َْ نْؿ َت َِ َؾ

َـّ ا
ْؿ َوَمٚ  هللََوَفنُِ ُٓ َِ َُ َـّ اَؿ

َٝ َوَفنُِ ْٔ َٝ إِْذ َرَم ْٔ ًٚ إِنَّ ا هللََرَم ِمَِْغ ِمُْْف َبالء َحَسنْ ْٗ ُْٔبِعَ ادُْ
 هللََرَمك َوفِ

ٌٔع َظِِٔؿٌ  ِّ  ص.17:ا٭ْؿلٍط ه(17) َش
 تتٗٝاأ  مل ايب٦ٝا١  ٚ٭ٕ طالعذٙ،  ٜؼاتذ  ٚمل ٜٓلار  مل ا٭١َ بٓل٤ ٭ٕ ايٓـش ٜبڀ٧ قذ

ٍ  ٚتتأمل تعلْٞ ٖٚٞ بلهلل، ٗلؿًتٳ ا٭١َ يتضٜذ ايٓـش ٜٚتأخش ٫طتكبلي٘،  ٍاذ  ٫ٚ ٚتباز
 هلل ٚتلاشٝلتٗل  ٚبازشلل  نؿلسٗال  ٩ ا٭َا١  يتتذاشٻد  ايٓـش ٜبڀ٧ ٚقذ. اهلل إ٫ طٓذاڄ شلل

 اّل، أَلّ ٖض٣ت٘ َٔ بذ ٫ٚ ٚصاٖل، ىلس٨ ؾٗٛ اطتع٢ً ؾُُٗل ايبلىٌ أَل. ٚيذعٛت٘
ؼه  َجٚء َوُؿْؾ م:تعلٟ قلٍ ٚنَ  اْفبَٚضَِؾ  إِنَّ  اْفبَٚضُِؾ  َوَزَهَؼ  احْلَ  ٚيهٔ ،ص81:اٱطشا٤ط هَزُهقًؿٚ ـَ

ٞٳ ٚٳيٹٝٴبٵًٹ٢ٳ أٚيٝل٥٘، ٫ختبلس ايبلىٌ ٜٛدذ إٔ اقتل  اهلل سه١ُځ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ٘ٴ ايڃ ٓٵ  سٳظٳٓٶل، بٳ٤٬ َٹ
ن اهلل َيَننٚء َوَفقْ  ذفَِؽ م:تعلٟ قلٍ بلىٌ، ٫ٚ نؿش ٖٓلى ٜهٔ مل اهلل ػل٤ يٛ ٚإ٫ ََُكَ ْٕ َٓ 

ؿْ  ُٓ ُِقَ فّ  َوَفُِـ ِمْْ ؿْ  َْٔب ُُ َو ًْ ًْضٍ  َب  ص.4:ُٔذط هبَِب
 َظاًُٞ،  داَاٛا  َل طٝٓـشِٖ اهلل إٔ ا٧ظًُٞ بعن ٜتِٖٛ قذ ،َعلػش اٱخ٠ٛ

َٚم:ٜكٍٛ تعلٟ ٚاهلل أعُلشلِ، سكٝك١ تهٔ َُٚٗل سلشلِ، ٜهٔ َُٗل ـَ  يَٚأُّيه  ءاَمُْقاْ  افَِّذي

واْ  إِن ؿْ  اهلل َتُْكُ ـُ ن ْٝ  َيُْكْ ؿْ  َوُيَثّبن ُُ اَم ََ ٌ  ٚمل ،ص7:ُٔاذ ط هَأْؿن ِ  َال : ٜكا ٞ  دٴَات  َا٪َٓ
ّ  ًكاذ ؾ.ٚأعُليهِ ٚأٚكلعهِ أسٛايهِ تهٔ َُٗل أقذاَهِ، ٚأثبٿ  ؾظأْـشنِ  ٖٴاض
ٖٴضڇّ ،ايشطٍٛ أَش عـٛا سٞ أسذ َعشن١ ٩ اهلل سطٍٛ ٚؾِٝٗ ا٧٪َٕٓٛ  ّٜٛ أغًبٴِٗ ٚ
 ق١ً، َٔ ايّٝٛ ْٴػًب ئ: بعلِٗ ٚقلٍ نجشتِٗ أعذبتِٗ سٞ اهلل سطٍٛ ٚؾِٝٗ سٓٞ
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٘  َٔ اهلل ٜٓـش نٝـ! َ٪َٔ؟ أْ٘ دعٛاٙ جملشد ٜٓـشٙ ٫ َٔ اهلل ٜٓـش ؾهٝـ  ٫ٚ ٜعـاٝ
ٚٸْل ع٢ً ْٓتـش ٫ إْل :☺ عُش ٜكٍٛ! بٛادب٘؟ ٜكّٛ  ْٓتـاش  ٚإ٢ال  عذ٠، ٫ٚ بعذدٺ عذ

ٕ  ا٧عـ١ٝ، ٩ ٚإٜلِٖ اطتٜٛٓل ؾكذ اهلل عـٝٓل ؾإٕ ي٘، َٚعـٝتِٗ هلل بڀلعتٓل ِ  ٚنال  شلا
 َٓٗل ٚاٱْظلٕ، ٚاّٝل٠ ايهٕٛ بٗل ٚهِ تتػٝٻش ٫ طٓٔ تعلٟ هلل اهلل، عبلد.عًٝٓل ايؿلٌ
 قلطا١ٝ  قًاٛب  عًا٢  ٜتٓضٻٍ ٚئ ػشف، ايٓـش إٔ ريو اشلض١٣، َٚظببلت ايٓـش َتڀًبلت
 ٩ ٚتعُكا   ا٭ٖاٛا٤،  بٗال  ٍٚلست ايظبٌ، بٗل تؼعب  أ١َ ٩ َشٜل١، ْٚؿٛغ غلؾ١ً،
 .(40) ا٬ْؾلت أخٛتٗل

َٔ تعٔ إٔ ايٓـش قذ تأخش اعًِ إٔ ايٓـش ٫ ٜأتٞ إ٫ بعاذ أػاذ    أخٞ ٩ اهلل، ٜل
َْ مأمل تظُع يكٍٛ اهلل تعلٟ: .أٚقلت اجمللٖذ٠ ُنْؿ َؿن ُشنُؾ َوَطْهنقْا َأَّنَّ ََٖس اف ه ْٔ َُ َُّك إَِذا اْش َح

ْقِم ادُْ  ََ ـِ اْف ُْٖشَْٚ َظ ََّٕنٚء َوَٓ ُيَ ده َب َل َمـ  ٚ َؾُْجل َٕ َْٕكُ ِذُبقْا َجٚءُهْؿ  ص 110طٜٛطاـ:  هْجِ ِمغَ ـُ
ست٢ إرا ٦ٜع ايشطٌ َأ قاَِٛٗ، ٚأٜكٓاٛا إٔ قاَِٛٗ قاذ نازبِٖٛ ٫ٚ أَاٌ ٩        أٟ 

إ٣لِْٗ، دل٤ِٖ ْـشْل عٓذ ػذ٠ ايهشب، ؾٓٓذٞ َٔ ْؼل٤ َٔ ايشطٌ ٚأتبالعِٗ، ٫ٚ  
ُٻٔ أدشّ ٍٚشٻأ ع٢ً اهلل   .(51)  ٜٴشٳدټ عزابٓل ع

 ( <2> ☺)الصبري بً العْاو  ◘حْازٖ زضْل اهلل 
  ؾٗٝل بٓل. ☺َل صيٓل َع ايظرل٠ ايعڀش٠ ّٛاسٟ سطٍٛ اهلل ، إخٛتٞ ٩ اهلل

َِالًّ يف روايٜ احلَيٞ: ☺ـٚن افزبر بـ افًقام   ُم

ٔٵ ٔڇ اهللٹ عٳبٵذٹ عٳ ٍٳ  ☺ ايضټبٳٝٵشڇ بٵ ًڃ ٴ :قځل ُٳعٴوځ ٫ځ إڇْٿٞ :☺ يٹًضټبٳٝٵشڇ قڂ ٔٵ تٴشٳذٿخٴ أځطٵ  عٳ
ٍڇ ُٳل ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ٕٷ خٴٜٴشٳذٿ نځ ٕٷ ؾڂ٬ځ ٍٳ .ٚٳؾڂ٬ځ َٳل :قځل ِٵ إڇْٿٞ أځ ٘ٴ يځ ٔٵ أڂؾځلسڇقڃ ٘ٴ ٚٳيځهٹ ُٹعٵتٴ  طٳ
ٍٴ ـْ ♂:ٜٳكڂٛ َذَب  َم أْ  َظَعَّ  ـَ َُبَقَّ َٔ ِْ هُ  َؾ ََ ًَ َْ ـْ  َم رِ  ِم  ☺ايضبرل بٔ ايعٛاّ ؾًكذ نلٕ .(1) ▬افَّْٚ

ؾٝخڀأ ؾٝ٘ بػرل عُذ ؾٝكع ٩ ايهزب دٕٚ  ◘ ٛؼ٢ إٔ ٚذخ ًذٜح عٔ سطٍٛ اهلل
 . بليٓلس ّٜٛ ايكٝل١َ ◘،  ؾٝهٕٛ َٔ ايزٜٔ تٛعذِٖ سطٍٛ اهلل  ٜؼعش إٔ

                                      
 .  107أخشد٘ ايبخلسٟ  )صحٔ ( (1)
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 ووصُٔف ظَْ مقتف: ☺اشُنٓٚد افزبر 

ٔٵأخشز ايبخلسٟ ٩ ؿشٝش٘  ٔڇ هللٹا عٳبٵذٹ عٳ ٍٳ ☻ ايضټبٳٝٵشڇ بٵ ُٻل: قځل ـٳ يځ ّٳ ايضټبٳٝٵشٴ ٚٳقځ ٛٵ  ٜٳ
ٌڇ ُٳ ىًش١ ٚايضبرل ٚنلٕ  ش٠ايعلّ ايظلدغ ٚايج٬ثٞ َٔ اشلذٛقع١ اٌُِ َنلْ   - ايڃذٳ

ٞپ ،٩ ؾشٜلٚعل٥ؼ١ سكٞ اهلل عِٓٗ  ٣ٚهٔ َعشؾ١ تؿلؿٌٝ ٖزٙ  ،٩ ايؿشٜل اٯخش ٚعً
ٚقتٌ ىًش١ ٚايضبرل بأ ايعاٛاّ ٚبهاٞ     ،ايٛقع١ بليشدٛع يًكل٤ اٱ٣لْٞ ايظلدغ عؼش

ُٵ ٴ دٳعٳلْٹٞ ،-عًِٝٗ عًٞ بٔ أبٞ ىليب ٚأؿشلب٘  ٘ٹ إڇيځ٢ ؾځكڂ ٍٳ دٳٓٵبٹ ٘ٴ  ٞٿبٴٓٳا  ٜٳال : ؾځكځل  ٫ځ إڇْٻا
ٌٴ ّٳ ٜٴكڃتٳ ٛٵ ِٷ إڇ٫َّ ايڃٝٳ ٚٵ ظځليٹ ّٷ أځ ٌٴ إڇ٫َّ أڂسٳاْٹٞ ٫ځ ٚٳإڇْٿٞ ،َٳعڃًڂٛ ّٳ طٳأڂقڃتٳ ٛٵ َٶل ايڃٝٳ ٕٻ ،َٳعڃًڂٛ ٔٵ ٚٳإڇ  أځنڃبٳشڇ َٹ
ُٿٞ ٔٵ دٳٜٵٓٴٓٳل ٜٴبٵكٹٞ أځؾځتٴشٳ٣ ،يځذٳٜٵٓٹٞ ٖٳ ٍٳ ،ػٳٝٵ٦ٶل َٳليٹٓٳل َٹ ٞٿ  ٜٳل :ؾځكځل ٞ  لقڃنڇؾځا  َٳليځٓٳال  بٹاعٵ  بٴٓٳا  ،دٳٜٵٓٹا

ٚٵؿٳ٢ ٘ٹ ،بٹليجټًڂحٹ ٚٳأځ ٘ٹ ٚٳثٴًڂجٹ ٔڇ هللٹا عٳبٵذٹ بٳٓٹٞ ٜٳعٵٓٹٞ :يٹبٳٓٹٝ ٍٴ ،ايضټبٳٝٵشڇ بٵ ٕٵ  ،ايجټًڂاحٹ  ثٴًڂاحٴ  :ٜٳكڂٛ  ؾځاإڇ
ٌٳ ٔٵ ؾځلٳ ٌٷ َٳليٹٓٳل َٹ ٔڇ قځلٳل٤ٹ بٳعٵذٳ ؾځلٵ ٞٵ٤ٷ ايذٻٜٵ ٘ٴ ،ػٳ ٛٳيځذٹىځ ؾځجٴًڂجٴ ٍٳ ،يٹ ّٷ  قځل ٕٳ  :ٖٹؼٳال  بٳعٵانٴ  ٚٳنځال
٘ٴ ٚٳعٳبٻلدٷ ،خٴبٳٝٵبٷ :ايضټبٳٝٵشڇ بٳٓٹٞ بٳعٵنٳ ٚٳاصٳ٣ قځذٵ هللٹا عٳبٵذٹ ذٹٚٳيځ َٳ٦ٹزٺ ٚٳيځ ٛٵ ٞٳ  تٹظٵاعٳ١ڂ  ٜٳ  ٚٳتٹظٵاعٴ  بٳآٹ

ٍٳ ،بٳٓٳلتٺ ٌٳ :هللٹا عٳبٵذٴ قځل ٘ٹ ٜٴٛؿٹٝٓٹٞ ؾځذٳعٳ ٍٴ ،بٹذٳٜٵٓٹ ٞٿ ٜٳل :ٚٳٜٳكڂٛ ٕٵ بٴٓٳ ٘ٴ عٳذٳضٵتٳ إڇ ٞ  عٳٓٵ ٞٵ٤ٺ  ؾٹا  ػٳا
ٔٵ ٘ٹ ؾځلطٵتٳعٹ ٝٵ ًځ ٟٳ عٳ ٛٵ٫ځ ٍٳ ،َٳ ٛٳا :قځل ًڃ ٴ سٳتٻ٢ أځسٳادٳ َٳل دٳسٳٜٵ ٴ َٳل هللٹؾځ ٔٵ أځبٳ١ٹ ٜٳل :قڂ ٛٵ٫ځىځ َٳ ٍٳ ؟َٳ  :قځل

ٍٳ ،اهلل ٛٳا :قځل ٔٵ نڂشٵبٳ١ٺ ؾٹٞ ٚٳقځعٵ ٴ َٳل هللٹؾځ ٘ٹ َٹ ًڃ ٴ إڇ٫َّ دٳٜٵٓٹ ٛٵيځ٢ ٜٳل :قڂ ٘ٴ اقڃنڇ ايضټبٳٝٵشڇ َٳ ٘ٴ  عٳٓٵ  ،دٳٜٵٓٳا
٘ٹ ٌٳ ؾځٝٳكڃلٹٝ ِٵ ☺ شٴايضټبٳٝٵ ؾځكڂتٹ ُٶل ٚٳ٫ځ دٹٜٓٳلسٶا ٜٳذٳعٵ ٚٳيځ ٖٳ ٞٳ إڇ٫َّ دٹسٵ ٗٳل أځسٳكٹ ٓٵ  ٚٳإڇسٵاذٳ٣  ،ايڃػٳلبٳا١ڂ  َٹ
ُٳذٹٜٓٳ١ٹ دٳاسٶا عٳؼٵشٳ٠ځ ٔڇ ،بٹليڃ ـٵشٳ٠ٹ ٚٳدٳاسٳٜٵ ـٵشٳ ٚٳدٳاسٶا ،بٹليڃهڂٛؾځ١ٹ ٚٳدٳاسٶا ،بٹليڃبٳ ُٹ ٍٳ ،بٹ ُٳل :قځل ٕٳ  ٚٳإڇْٻ  نځال
٘ٴ ٘ٹ ايَّزٹٟ دٳٜٵٓٴ ٝٵ ًځ ٕٻ عٳ ٕٳ ٌٳايشٻدٴ أځ ٘ٹ نځل ٍڇ ٜٳأڃتٹٝ ُٳل ٘ٴ ،بٹليڃ ٛٵدٹعٴ ٍٴ  إڇٜٻالٙٴ  ؾځٝٳظٵتٳ ٘ٴ  ٫ځ :ايضټبٳٝٵاشٴ  ؾځٝٳكڂاٛ  ٚٳيځهٹٓٻا
ـٷ ًځ ٘ٹ أځخٵؼٳ٢ ؾځإڇْٿٞ ،طٳ ٝٵ ًځ َٳل ،ايلٻٝٵعٳ١ځ عٳ ٞٳ ٚٳ َٳلسٳ٠ڄ ٚٳيٹ  إڇ٫َّ ػٳاٝٵ٦ٶل  ٚٳ٫ځ خٳاشٳازڈ  دٹبٳلٜٳ١ځ ٚٳ٫ځ قځطُّ إڇ
ٕٵ ٕٳ أځ ٚٳ٠ٺ ؾٹٞ ٜٳهڂٛ ٚٵ ،◘ ٞٿايٓٻبٹ َٳعٳ غځضٵ ُٳشٳ ،بٳهڃشڈ أځبٹٞ َٳعٳ أځ ٕٳ ،ٚٳعٴ ُٳل ٞٳ ٚٳعٴجٵ ِٵ  اهلل سٳكٹ ٗٴ  ،عٳآٵ
ٍٳ ٔٴ هللٹا عٳبٵذٴ قځل ٘ٹ َٳل ؾځشٳظٳبٵ ٴ :ايضټبٳٝٵشڇ بٵ ٝٵ ًځ ٔٵ عٳ ٔڇ َٹ ٘ٴ ايذٻٜٵ ٛٳدٳذٵتٴ ٞٵ ؾځ ـٺ أځيڃؿځ ٞٵ  أځيڃ َٹال٥ٳتٳ ـٺ  ٚٳ  ،أځيڃا
ٍٳ ٞٳ :قځل ِٴ ؾځًځكٹ ٔٴ سٳهٹٝ ّڈ بٵ ٔٳ هللٹا عٳبٵذٳ سٹضٳا ٍٳ ،يضټبٳٝٵشڇا بٵ ٔٳ ٜٳل :ؾځكځل ِٵ أځخٹٞ ابٵ ٞ  عٳًځا٢  نځ ٔٵ  أځخٹا  َٹا

ٔڇ ٍٳ -٩ بلد٤ٟ ا٭َش أٟ : - ؟ايذٻٜٵ ـٺ َٹل٥ٳ١ڂ :ؾځكځل ٍٳ ،أځيڃ ِٷ ؾځكځل ِٵ أڂسٳ٣ َٳل هللٹٚٳا :سٳهٹٝ ٛٳايځهڂ َٵ  أځ
ٙٹ تٳظٳعٴ ٗٳزٹ ٍٳ ،يٹ ٘ٴ ؾځكځل ٕٵ أځؾځشٳأځٜٵتٳوځ :هللٹا عٳبٵذٴ يځ ٞٵ  نځلْٳ ٵ إڇ ـٺ  أځيڃؿځا ٞٵ ٚٳ أځيڃا ـٺ  َٹال٥ٳتٳ ٍٳ  ،أځيڃا  َٳال  :قځال
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ِٵ ٕٳ أڂسٳانڂ ٕٵ ٖٳزٳا تٴڀٹٝكڂٛ ِٵ ؾځإڇ ٔٵ عٳذٳضٵتٴ ٞٵ٤ٺ عٳ ٘ٴ ػٳ ٓٵ ٍٳ، بٹٞ ؾځلطٵتٳعٹٝٓٴٛا َٹ ٕٳ :قځل  اػٵاتٳشٳ٣  ايضټبٳٝٵشٴ ٚٳنځل
ٞٳ ايڃػٳلبٳ١ځ َٹل٥ٳ١ٹ بٹظٳبٵعٹ ـٺ ٚٳ ٗٳل أځيڃ ـٹ هللٹا عٳبٵذٴ ؾځبٳلعٳ ـٺ بٹأځيڃ ـٺ َٹل٥ٳ١ٹ ٚٳطٹ ٿ أځيڃ ّٳ  ِٻثٴا  ،أځيڃ ٍٳ  قځال  :ؾځكځال
ٔٵ ٕٳ َٳ ٘ٴ نځل ٛٳاؾٹٓٳل سٳلپ ايضټبٳٝٵشڇ عٳًځ٢ يځ ًڃٝٴ ٔٴ  هللٹا عٳبٵاذٴ  ؾځأځتٳلٙٴ ،بٹليڃػٳلبٳ١ٹ ؾځ ٕٳ  دٳعٵؿځاشڈ  بٵا ٘ٴ  ٚٳنځال  عٳًځا٢  يځا

ـٺ َٹل٥ٳ١ٹ أځسٵبٳعٴ ايضټبٳٝٵشڇ ٍٳ ،أځيڃ ٕٵ :هللٹا يٹعٳبٵذٹ ؾځكځل ِٵ إڇ ٗٳل ػٹ٦ٵتٴ ِٵ تٳشٳنڃتٴ ٍٳ ،يځهڂ ٍٳ  ،٫ځ :هللٹا عٳبٵاذٴ  قځل  :قځال
ٕٵ ِٵ ؾځإڇ ٖٳل ػٹ٦ٵتٴ ُٴٛ ًڃتٴ ُٳل دٳعٳ ٕٳ ؾٹٝ ٕٵ تٴ٪ٳخٿشٴٚ ِٵ إڇ ٍٳ ،أځخٻشٵتٴ ٍٳ ،٫ځ :هللٹا عٳبٵذٴ ؾځكځل ٍٳ :قځل  ؾځالقڃڀځعٴٛا  :قځل
ٍٳ ،قٹڀڃعٳ١ڄ يٹٞ ٔٵ يځوځ :هللٹا عٳبٵذٴ ؾځكځل ٖٴٓٳل َٹ ٖٴٓٳال  إڇيځ٢ ٖٳل ٍٳ  ،ٖٳل ٗٳال  ؾځبٳالعٳ  :قځال ٓٵ ٘ٴ  ؾځكځلٳا٢  َٹ  ،دٳٜٵٓٳا
ٚٵؾځ ٞٳ لٙٴؾځأځ ٗٳل ٚٳبٳكٹ ٓٵ ِڈ أځسٵبٳعٳ١ڂ َٹ ٗٴ ـٷ أځطٵ ـٵ ّٳ ،ٚٳْٹ ٚڇٜٳ١ځ عٳًځ٢ ؾځكځذٹ ُٵشٴٚ ٚٳعٹٓٵذٳٙٴ ،َٴعٳل ٔٴ عٳ ٕٳ  بٵ ُٳال  ،عٴجٵ

ُٴٓٵزٹسٴ ٔٴا ٚٳايڃ ٔٴ ،ايضټبٳٝٵشڇ بٵ َٵعٳ١ځ ٚٳابٵ ٍٳ صٳ ٘ٴ ؾځكځل ٚڇٜٳ١ڂ يځ ِٵ :َٴعٳل َٳ ٵ نځ ٛٿ ٍٳ ؟ايڃػٳلبٳ١ڂ قڂ ٌټ :قځل ِڈ نڂ ٗٵ  َٹل٥ٳ١ځ طٳ
ـٺ ِٵ :ٍٳقځل أځيڃ ٞٳ نځ ٍٳ ،بٳكٹ ِڈ أځسٵبٳعٳ١ڂ :قځل ٗٴ ـٷ أځطٵ ـٵ ٍٳ ،ٚٳْٹ ُٴٓٵازٹسٴ  :قځل ٔٴ  ايڃ  أځخٳازٵتٴ  قځاذٵ  ايضټبٳٝٵاشڇ  بٵا
ُٶل ٗٵ ُٹل٥ٳ١ٹ طٳ ـٺ بٹ ٍٳ ،أځيڃ ُٵشٴٚ قځل ٔٴ عٳ ٕٳ بٵ ُٳل ُٶل  أځخٳازٵتٴ  قځذٵ :عٴجٵ ٗٵ ُٹل٥ٳا١ٹ  طٳا ـٺ  بٹ ٍٳ  ،أځيڃا ٔٴ  ٚٳقځال  ابٵا
َٵعٳ١ځ ُٶل أځخٳزٵتٴ قځذٵ :صٳ ٗٵ ُٹل٥ٳ١ٹ طٳ ـٺ بٹ ٍٳ ،أځيڃ ٚڇٜٳ١ڂ ؾځكځل ِٵ  :َٴعٳل ٞٳ  نځا ٍٳ  ؟بٳكٹا ِٷ  :ؾځكځال ٗٵ ـٷ  طٳا ـٵا  ،ٚٳْٹ
ٍٳ ٘ٴ قځذٵ :قځل ٞٳ أځخٳزٵتٴ ُٵظٹ َٹل٥ٳ١ٹ بٹخٳ ـٺ ٚٳ ٍٳ أځيڃ ٔٴ هللٹا عٳبٵذٴ ٚٳبٳلعٳ :قځل ٘ٴ  دٳعٵؿځاشڈ  بٵ ـٹاٝبٳ ٔٵ  ْٳ ٚڇٜٳا١ځ  َٹا  َٴعٳل
ـٺ َٹل٥ٳ١ٹ بٹظٹ ٿ ُٻل ،أځيڃ ًځ ٔٴ ؾځشٳؽٳ ؾځ ٔٵ ايضټبٳٝٵشڇ ابٵ ٘ٹ  ل٤ٹقځلٳا  َٹ ٍٳ  ،دٳٜٵٓٹا ٛ  قځال ِٵ  :ايضټبٳٝٵاشڇ  بٳٓٴا  بٳٝٵٓٳٓٳال  اقڃظٹا
ٍٳ ،َٹرلٳاثٳٓٳل ِٴ ٫ځ هللٹٚٳا ٫ځ :قځل ِٵ أځقڃظٹ ٟٳ سٳتٻ٢ بٳٝٵٓٳهڂ ِڇ أڂْٳلدٹ ٛٵطٹ ُٳ ٞٳ أځسٵبٳعٳ بٹليڃ ٔٵ أځ٫ځ :طٹٓٹ ٕٳ َٳ ٘ٴ  نځل  يځا
ٔٷ ايضټبٳٝٵشڇ عٳًځ٢ ًڃٝٳأڃتٹٓٳل دٳٜٵ ٘ٹ ؾځ ًڃٓٳكڃلٹ ٍٳ ،ؾځ ٌٳ :قځل ٌٻ ؾځذٳعٳ ِڇ ٜٴٓٳلدٹٟ طٳٓٳ١ٺ نڂ ٛٵطٹ ُٳ ِ   أٟ : - بٹليڃ  َٛطا
ٛ  ايٛطِ َٔ َأخٛر َعًِ ؾٗٛ ؾٝ٘ ايٓلغ ٫دتُلع بزيو زلٞ اّر  ،-ايع٬َا١   ٖٚا
ُٻل ًځ ٞٳ أځسٵبٳعٴ َٳلٳ٢ ؾځ ِٳ ،طٹٓٹ ِٵ قځظٳ ٗٴ ٍٳ بٳٝٵٓٳ ٕٳ :قځل ٛٳ٠ٺ أځسٵبٳعٴ يٹًضټبٳٝٵشڇ ؾځهځل  ؾځأځؿٳلبٳ ايجټًڂحٳ ٚٳسٳؾځعٳ ،ْٹظٵ
ٌٻ َٵشٳأځ نڂ ـٴ ٠ٺا ـٺ أځيڃ َٹل٥ٳتٳل أځيڃ ـٺ ٚٳ ُٹٝعٴ أځيڃ ٘ٹ ؾځذٳ ٕٳ َٳليٹ ُٵظٴٛ ـٳ خٳ ـٺ أځيڃ َٹل٥ٳتٳل أځيڃ ـٺ ٚٳ  .(1) أځيڃ

 ؾشكٞ اهلل عٓ٘ ٚأسكلٙ ٚأطهٓ٘ ؾظٝض دٓلت٘ د١ٓ ايؿشدٚغ ا٭ع٢ً
 ()شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ

* * * 

                                      
 .3129ايبخلسٟ  أخشد٘ )صحٔ ( (1)
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 ٖٓلى عذ٠ َتڀًبلت يًٓـش ٖٚٞ:  ،اهلل أسبيت ٩
 - اهلل عبلد - ايـلدم اٱ٣لٕ ٭ٕ اٱ٣لٕ; ٚغشغ ايعكٝذ٠ تشطٝ: ادُىِٛ إول:

 ٚايااتُهٞ ايٓـااش اهلل ٜٚهتااب اّاالٍ، ؾتـااًض ايكًااٛب، ٜٚڀٗااش ايٓؿااٛغ، ٜضنااٞ
َّٕٚ:متعلٟ قلٍ يًُ٪َٓٞ; ن إِ َْٚ َفَُْْكُ َِ ـَ  ُرُشن َٔٚ ٔنٚةِ احلْ  ِف  ءاَمُْنقاْ  َوافَّنِذي ْٕ َه نقمُ  َوَينْقمَ  افن َُ  َي

ٚدُ  َٓ  .ص51:غلؾشط هإَْص
ٞٸ اهلل، َٔ َ٪ٜٻذ ؾل٧خًفاٱخ٬ق،  ادُىِٛ افثٚ : ٘  ب٘ َٳهؿ َْٔ  م:طابشلْ  َأَفن

ٍٚف  اهلل َُ هُ  بِ ََ  .ص36:ايضَشط هَظْب
 إقلَا١  َاع  ٚدع٠ٛ، اعتكلداڄ ٚع٬ُڄ ق٫ٛڄ ب٘ ٚايكٝلّ اهلل دٜٔ ْـش٠ڂ :ادُىِٛ افثٚفٞ

نَّ م:تعلٟ قلٍ ا٧ٓهش عٔ ٚايٓٗٞ بل٧عشٚف ٚا٭َش ايضنل٠ إٜتل٤ٚ ايـ٠٬ َُْٔكَ  َمـ اهلل َوَف

هُ  ِقى   اهلل إِنَّ  َيُْكُ ََ ـَ  َظِزيزٌ  َف ُهؿْ  إِنْ  افَِّذي َّْٚ َُّ  َوَأَمنُ واْ  افزـنٚةَ  َوآَتُقاْ  افهالةَ  َأَؿُٚمقاْ  إْرضِ  ِف  مَّ

ُ وِف  ًْ ـِ  َوََّنَْقاْ  بِٚدَْ َُ ِ  َظ ُٜ  هللِوَ  ادُْْْ  ص.41 ،40:اّرط هإُُمقرِ  َظٚؿَِب
 َأَبٚ َيٚ♂: ◘: ايشطٍٛ قٍٛ َٔ ْظتؿٝذٙ َل ٖزا بليـدل، ايتذٌُ ادُىِٛ اف ابع:

لٍ  ََ ْٛ  اْصِزْ  َجْْ َُِس ـْ  َفَؽ  َجِٚظٌؾ  ☾ اهلل َؾِ٘نَّ  َواْح َؽ  َودَِ ًَ ـْ  َم غَ  ِم ٍِ ًَ َُْو  ▬َوََمَْ ًجٚ َؾَ ًجٚ ادُْْس
َجٌ قٛي٘ تعلٟ  بليـدل سطٛي٘ اهلل أٚؿ٢ ا٧ه١ٝ يظٛسا َٔ عذد ختلّ ٩ٚ ،(1)
بِعْ م: َْٔؽ  ُيقَحك َمٚ َواتَّ َُّك َواْصِزْ  إَِف ؿَ  َح ُُ غ َخْرُ  َوُهقَ  اهلل حَيْ ِّ ٚـِ   .ص109:ْٜٛعط هاحْلَ

 ٩ ٜجل أَشٙ، إيٝ٘ ٜؿٛو ٜػًب، ٫ ايزٟ ٟٛايكځ ع٢ً ا٫عتُلد ادُىِٛ اخلٚم :
ٔ  نًاٗل  ٚايعض٠ اهلل، عٓذ َٔ ايٓـش إٔ ريو ،اهلل أعذا٤ َٔ ٛلف ؾ٬ ٚعذٙ،  اهلل، َا
 . بلهلل ؾًٝعتض ايعض٠ أساد َٚٔ اهلل، َٔ ؾًٝڀًب٘ ايٓـش أساد َٚٔ

 اهلل، إٟ ِاأ  ايظاؿ١ٓٝ  ْٛ  ؿٓع ٧ل ايٓـش، أطًش١ أِٖ ايذعل٤ ادُىِٛ افسٚدس:

                                      
 ٙ سظٔ.ٚقلٍ ايؼٝ: ػعٝب ا٭سْ٪ٚط إطٓلد 18910أخشد٘ أ٥ذ ٩ َظٓذٙ  )حسـ( (1)
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٘  ٚسذٖل، ا٭طبلب إٟ ٜشنٔ ٚمل ًُلٙ، ٚاست٢ُ ٌ ٚ بلياذعل٤،  اهلل إٟ تٛدٻا  يٓال  طاذ
ـ  سب٘، ْٛ  بٗل دعل اييت ايذعل٤ ؿٹٝٳؼ ايهشِٜ ايكشإٓ ٘  اطاتذلب  اهلل إٔ ٚنٝا  عًا٢  يا
َظٚم:ايؿٛس ََ فُ  َؾ ّٕك َربَّ ُِقٌب  َأ ٌْ َُِكْ  َم َُْحَْٚ َؾٕٚ ٍَ َمء َأْبقاَب  َؾ ن ٍ  بَِمء افسَّ ِّ َٓ ْْ َٕنٚ مه  ْ  إَْرَض  َوَؾجَّ

 ًٚ ُٔقٕ ََك ُظ َُ َْ  َأْم ٍ  َظَذ  ادَٚء َؾْٚف رَ  َؿ َِ َْٚهُ وَ  ُؿ ِْ ِ ى َوُدُْسٍ  َأْفقاٍح  َذاِت  َظَذ  ََحَ َُِْْٔٚ ََتْ َْٖظ ٚنَ  دَّـ َجَزاء بِ  ـَ

 َ ٍِ  ص.14-10:ايكُشط هـُ
ٔٵٚايذيٌٝ َل دل٤ ٩ ؿشٝض ايبخلسٟ  ايلعؿل٤، ٚسعل١ٜ إنشاّ ادُىِٛ افسٚبع:  عٳ

ـٵعٳبٹ ٔڇ َٴ ٔڇ طٳعٵذٹ بٵ ٍٳ ٚٳقَّلقڈ أځبٹٞ بٵ ٕٻ ☺ طٳعٵذٷ سٳأځ٣ :قځل ٘ٴ  أځ ٔٵ  عٳًځا٢  لٵا٬ڄ ؾځ يځا ٘ٴ  َٳا  ،دٴْٚٳا
ٍٳ ٞټ ؾځكځل ونَ  َهْؾ ♂: ◘ ايٓٻبٹ َّٓ  َوُتْ َزُؿقنَ  ُتَْْكُ ؿْ  إِ ُُ ٚئِ ٍَ ًَ  .(1) ▬؟!بُِو

ّ  ٚا٫دتُالع  ٚا٫َالد  اهلل، رناش  ٚنجاش٠  ايجبالت  ادُىِنٛ افثنٚمـ:  ايتٓالصع  ٚعاذ
َٚم:تعلٟ قلٍ ٚا٫خت٬ف، ـَ  َيَٚأُّيه ُُؿْ  إَِذا ءاَمُْنقاْ  افَِّذي ٔن َِ ُُقاْ  ًٜ ؾَِئن َف نُ واْ  َؾنْٚثُب ـُ ثِنراً  اهلل َواْذ  ـَ

ؿْ  ُُ َِّ ًَ ُِِحقنَ  فَّ ٍْ  ص.45:ا٭ْؿلٍط هُت
ٔ  ٚا٧عٜٓٛا١  ا٧لدٜا١  ايك٠ٛ إعذاد ادُىِٛ افُٚشع: ٍ  ايٓـاش،  أطابلب  َا ٟ  قال : تعال

واْ م َه ؿْ  َوَأِظ ٚ هَلُ ُُؿ مَّ ًْ ََُى ةٍ  ّمـ اْش ْٔنؾِ  ّرَبنٚطِ  َوِمـ ُؿقَّ وَّ  بِنفِ  ُتْ ِهُبنقنَ  اخْلَ َُ ؿْ  هللِا َظن ـُ وَّ َُ  هَوَظن
 (.40) ص60:ا٭ْؿلٍط

 (<1> ☺أّل مً زمٙ بطَه يف ضبٔل اهلل)ضعد بً أبٕ ّقاص 
٘  َٓالف  عبذ بٔ ٖٚٝب بٔ َليو ٚازل٘، إخٛتٞ ٩ اهلل ِ  .٥ٓا١  ٚأَا  قاذ٣ل  أطاً

 ايؼاذعلٕ،  ايؿشطلٕ ٚأسذ ،اٱط٬ّ ٩ طبع١ طلبع ٚنلٕ ،ط١ٓ عؼش٠ طبع ابٔ ٖٚٛ
 نًاٗل،  ٚا٧ؼلٖذ ٚاّذٜب١ٝ بذساڄ طعذ َػلصٜ٘، ػٗذ ٩ ◘ ايٓيب ٚشغ نلٕ َٔ ٚأسذ
 إٔ عُاش  أخادل  ايزٜٔ ايؼٛس٣ أٌٖ ايظت١ ٚأسذ بل١ِٓ، شلِ ا٧ؼٗٛد ايعؼش٠ أسذ ٖٚٛ

 ا٭عالدِ،  ْٚؿا٢  ايهٛؾا١،  ناٛف  ايزٟ ٖٚٛ ساو، عِٓٗ ٖٚٛ ت٩ٛ ◘ اهلل سطٍٛ
 .(28) هٛؾ١اي عُش ٫ٚٚٙ ٚغرلٖل، ايكلدط١ٝ ؾتض ٜذٜ٘ ع٢ً ٚنلٕ ؾلسغ، قتلٍ ٚتٟٛ

                                      
 .6982أخرجه البخاري )صحٔ (  (1)
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 ويَظق فف بٖن يُؿ اهلل ظِٔف هج تف: ☺يًقد شًَا  ◘اف شقل 

ٔٵ ٔڇ طٳعٵذٹ عٳ ٍٳ ☺ ٚٳقَّلقڈ أځبٹٞ بٵ ٞټ عٳلدٳْٹٞ: قځل ّٳ ◘ ايٓٻبٹ ٛٳدٳاعڇ سٳذٻ١ٹ عٳل ٔٵ ايڃ  َٳاشٳوڈ  َٹ
٘ٴ أځػٵؿځٝٵ ٴ ٓٵ ٛٵتٹ عٳًځ٢ - َٓ٘ ايٛدع َٔ أػشؾ  أٟ : - َٹ ُٳ ًڃ ٴ ايڃ ٍٳ ٜٳل ؾځكڂ  بٹٞ ًځؼٳبٳ هللٹا سٳطٴٛ

ٔٵ ٛٳدٳعڇ َٹ ٍڈ رٴٚ ٚٳأځْٳل ،تٳشٳ٣ َٳل ايڃ ـٳذٻمٴ ،ٚٳاسٹذٳ٠څ يٹٞ ابٵٓٳ١څ إڇ٫َّ ٜٳشڇثٴٓٹٞ ٚٳ٫ځ َٳل ٞٵ أځؾځأځتٳ  ؟َٳليٹٞ بٹجٴًڂجٳ
ٍٳ ٍٳ، ▬َٓ ♂:قځل ـٳذٻمٴ :قځل ٍٳ ؟بٹؼٳڀڃشڇٙٹ ؾځأځتٳ ُٞ ♂:قځل ُِ َُ  َينٚ افثه ًْ ُٞ  َشن ن ُِ ثِنرٌ  َوافثه َّٕنَؽ  !ـَ  َتنَذرَ  َأنْ  إِ

يَّ  َٔٚءَ  ََُؽ ُذرل
ـْ  َخْرٌ  َأْؽِْ ًٜ  َتَذَرُهؿْ  َأنْ  ِم قنَ  َظَٚف ٍُ ٍَّ َُ َُ َس  َي َٝ  ،افَّْٚ ًٜ  بَِْٚؾٍِؼ  َوَفْس ََ ٍَ ٌِل َٕ َُ نٚ َتْب  َوْجنفَ  ِِبَ

َّٓ  هللِا َُّك ِِبَٚ هللُا آَجَ كَ  إِ َٜ  َح َّ َْ ِه ٚ اف َٓ ُِ ًَ ًڃ ٴ، ▬اْمَ َأتَِؽ  يِف  يِف  ََتْ ٍٳ ٜٳل :قڂ ـٴ  هللٹا سٳطٴٛ َّا  ذٳبٳعٵا  أڂخٳ
ٍٳ ؟أځؿٵشٳلبٹٞ ََّٕؽ ♂:قځل ـْ  إِ ََِّػ  َف َؾ  َُتَ َّ ًْ َُ ناًل  َؾ َّ ٌِنل َظ َُ نٚ َتْب َّٓ  هللِا َوْجنفَ  ِِبَ ًٜ  بِنفِ  اْزَدْدَت  إِ  َدَرَجن

 ًٜ ًَ ََِّؽ  ،َوِرْؾ ًَ َُِّػ  َوَف َُّك َُتَ عَ  َح ٍِ َُ نا ،آَخنُ ونَ  بِنَؽ  َوُيََضَّ  َأْؿَقامٌ  بَِؽ  َيْْ ُٓ َْصنَحٚيِب  َأْمنضِ  ؿَّ فِ ِٕ 

َ  أدشٖل ٚٛصٚا ست٢ عًِٝٗ تٓكـٗل ٫ٚ شلِ ١ُٗل  أٟ : - ؿْ ِهْجَ هَتُ  ، - َٛؾاٛسا  ٬ڄنال
 َٓ ُهؿْ  َو ِِٚبِؿْ  َظَذ  َتُ دَّ ََ  يكذ ٚاهلل: ايعًِ أٌٖ قلٍٖٚزا اّذٜح َٔ د٥٫ٌ ايٓب٠ٛ ، (1)،▬َأْظ
٘ ، طاعذ  باا  َٓتؿعٕٛ اٯٕ ا٬٧ٜٞ،ؾٓشٔ ☺بظعذ بٔ أبٞ ٚقلق  اْتؿع  يٓال  ؾاتض  ؾإْا
٘  تلاشست ٚ كش٢، ايعشب١ٝ اِضٜش٠ تأخز نلدت علت١ٝ دٚي١ ٚدَش ايؼُلٍ ٩ دب١ٗ  با
 .(56)ايتلشس َٔ ؾٗزا طشكلڄ، طشكِٗسٝح  ايٓلس عبلد ؾلسغ
 :☺يف شًَ  ٕزفٝ آيٚت مـ افَ آن 

ٔٵ  ٔڇ طٳعٵذٺعٳ ٘ٴ، ☺ ٚٳقَّلقڈ أځبٹٞ بٵ ٘ٹ ْٳضٳيځ ٵ أځْٻ ٔٵ  آٜٳالتٷ  ؾٹٝ ٕڇ  َٹا ٍٳ  ايڃكڂاشٵآ ّټ سٳًځؿځا ٵ  :قځال  أڂ
ٕٵ ذٺاطٳعٵ ٘ٴ ٫ځ أځ ُٳ ِّ ٘ٹ ٜٳهڃؿڂشٳ سٳتٻ٢ أځبٳذٶا تٴهځ ٌٳ ٚٳ٫ځ ،بٹذٹٜٓٹ ُٵا ٳ  :قځليځ ٵ تٳؼٵشٳبٳ ٚٳ٫ځ تٳأڃنڂ ٕٻ صٳعٳ  اهلل أځ

ٛٳايٹذٳٜٵوځ ٚٳؿٻلىځ َټوځ ٚٳأځْٳل بٹ َٴشٴىځ ٚٳأځْٳل أڂ ٗٳزٳا آ ٍٳ بٹ ٞٳ  سٳتٻا٢  ثٳ٬ځثٶال  َٳهځجٳ ٵ :قځل ٗٳال  غڂؼٹا ٝٵ ًځ ٔٵ  عٳ  َٹا
ٗٵذٹ ّٳ، ايڃذٳ ٔٷ ؾځكځل ٍٴ ٗٳليځ ابٵ ٘ٴ ٜٴكځل ُٳلسٳ٠ڂ يځ ٖٳل عٴ ٍٳ ، طٳاعٵذٺ  عٳًځ٢ تٳذٵعٴٛ ؾځذٳعٳًځ ٵ ؾځظٳكځل  ☾ هللڂا ؾځاأځْٵضٳ
ٕڇ ؾٹٞ ٙٹ ايڃكڂشٵآ نُف م:ايڃآٜٳ١ځ ٖٳزٹ ُُْف ُأمه َِ ْيِف ََحَ ََ

َٕسَٚن بَِقافِ َْْٔٚ اإْلِ ـٍ َوؾَِهنُٚفُف يِف َوَوصَّ ًٚ َظنَذ َوْهن َوْهْن

يْ  ََ ْ  ِ  َوفَِقافِ ُُ َْٔ  َفَؽ بِِف  (14)َؽ إَِ َّ ادَِْهرُ َظَٚمْغِ َأِن اْص َك يِب َمٚ َف اَك َظذ َأن ُتْؼِ ََ َوإِن َجَٚه

                                      
 ٚايًؿغ يًبخلسٟ . 1628، ٚ)ّ(  3936ايبخلسٟ أخشد٘ )صحٔ (  (1)
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 ًٚ ُ وؾ ًْ َٔٚ َم ْٕ َه َم يِف اف ُٓ َم َوَصِٚحْب ُٓ ًْ
ٌؿ َؾاَل ُتىِ ِْ ٍٳ ،ص14،15ه طيكُلٕ ِظ ٍٴ  ٚٳأځؿٳلبٳ :قځل  سٳطٴاٛ

ُٳ١ڄ ◘ هللٹا ُٳ١ڄ غځٓٹٝ ٗٳل ؾځإڇرٳا عٳعٹٝ ـٷ ؾٹٝ ٘ٴ طٳٝٵ ٘ٹ ؾځأځتٳٝٵ ٴ ؾځأځخٳزٵتٴ ٍٳ بٹ ًڃ ٴ ◘ ايشٻطٴٛ ًڃٓٹٞ :ؾځكڂ  ٖٳازٳا  ْٳؿِّ
ـٳ ٔٵ ؾځأځْٳل ايظٻٝٵ ُٵ ٳ قځذٵ َٳ ٘ٴ عٳًٹ ٍٳ سٳليځ ٙٴ :ؾځكځل ٔٵ سٴدټ ٘ٴ سٳٝٵحٴ َٹ  أځسٳدٵتٴ إڇرٳا سٳتٻا٢  ؾځلْٵڀځًځكڃا ٴ  أځخٳزٵتٳ

ٕٵ ٘ٴ أځ َٳتٵٓٹٞ ايڃكځبٳنڇ ؾٹٞ أڂيڃكٹٝٳ ٘ٹ ؾځشٳدٳعٵ ٴ ْٳؿڃظٹٞ ٫ځ ًڃ ٴ إڇيځٝٵ ٘ٹ :ؾځكڂ ٍٳ أځعٵڀٹٓٹٝ ٘ٴ يٹٞ ؾځؼٳذٻ :قځل ٛٵتٳ  سٴدټٙٴ ؿٳ
ٔٵ ٘ٴ سٳٝٵحٴ َٹ ٍٳ أځخٳزٵتٳ ٍٳ :قځل ٚلِ م☾ هللڂا ؾځأځْٵضٳ ٍَ ـِ إَٕ ََٕؽ َظ ٍٳ ، ص1طا٭ْؿالٍ   هَيْسَٖفُق  ٚٳأځتٳٝٵا ٴ  :قځال
ٔٵ ْٳؿځشڈ عٳًځ٢ ـٳلسڇ َٹ ٔٳ ا٭ځْٵ ٗٳلدٹشڇٜ ُٴ ٍٳ :ؾځكځليڂٛا ٚٳايڃ ُٵوځ تٳعٳل ُٵشٶا ٚٳْٳظٵكٹوځ ْٴڀڃعٹ ٌٳ  ٚٳرٳيٹوځ خٳ ٕٵ قځبٵا  أځ
ّٳ ُٵشٴ تٴشٳشٻ ٍٳ ايڃخٳ ِٵ :قځل ٗٴ ٕٴ  ٚٳايڃشٳاؽټ  ،سٳاؽٍّ  ؾٹٞ ؾځأځتٳٝٵتٴ ٟپ  دٳاضٴٚسڈ  سٳأڃغٴ ؾځاإڇرٳا  ،ايڃبٴظٵاتٳل ٛڇ  َٳؼٵا
ِٵ ٖٴ ٔٵ ٚٳصڇمپ عٹٓٵذٳ ُٵشڈ َٹ ٍٳ خٳ ًڃ ٴ:قځل ِٵ ٚٳػٳشڇبٵ ٴ ؾځأځنځ ٗٴ ٍٳ َٳعٳ ـٳلسٳ ؾځزٳنځشٵتٴ :قځل ٔٳ  ا٭ځْٵ ٗٳالدٹشڇٜ ُٴ  ٚٳايڃ
ٖٴ ًڃ ٴ ِٵعٹٓٵذٳ ٕٳ :ؾځكڂ ٗٳلدٹشٴٚ ُٴ ٔٵ خٳٝٵشٷ ايڃ ـٳلسڇ َٹ ٍٳ  ا٭ځْٵ ٌٷ  ؾځأځخٳازٳ  :قځال ٞٵ  أځسٳاذٳ  سٳدٴا  اياشٻأڃغڇ  يځشٵٝٳا

٘ٹ ؾځلٳشٳبٳٓٹٞ ٍٳ ؾځأځتٳٝٵ ٴ بٹأځْٵؿٹٞ ؾځذٳشٳ ٳ بٹ ٘ٴ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٍٳ ؾځأځخٵبٳشٵتٴ نُ  م.. ☾ هللڂا ؾځأځْٵضٳ ّْ نَم اخْلَ َّٕ إِ

ِْْٔسُ َوإََٕهُٚب َوإَزْ  َْٔىٚنِ َوادَْ ِؾ افنَّ َّ ـْ َظ  .(1)ص 90طا٧ل٥ذ٠: ه َُٓم ِرْجٌ  مل
 :ادسِّغ فٍَ اء افسالم ظِٔف افْبل إـ ام

ٔٵ ٔڇ طٳعٵذٹ عٳ ٍٳ ☺ ٚٳقَّلقڈ أځبٹٞ بٵ ٞٿ َٳعٳ نڂٓٻل: قځل ٍٳ  ْٳؿځاشڈ  طٹاتٻ١ځ  ◘ ايٓٻبٹ ٕٳ  ؾځكځال ُٴؼٵاشڇنڂٛ  ايڃ
ٞٿ ٕٳ ٫ځ ٖٳ٪ٴ٫ځ٤ٹ اىڃشٴدٵ ◘ يٹًٓٻبٹ ٝٵٓٳلعٳ ٜٳذٵتٳشڇ٥ٴٛ ٍٳ ًځ ٔٴ أځْٳل ٚٳنڂٓٵ ٴ :قځل ٌٷ َٳظٵعٴٛدٺ ٚٳابٵ ٔٵ ٚٳسٳدٴ ٌڈ َٹ  ٖٴزٳٜٵ
ٍٷ ٕڇ ٚٳبٹ٬ځ ُٳل يځظٵ ٴ ٚٳسٳدٴ٬ځ ٗڇ ُٿٝ ٛٳقځعٳ أڂطٳ ٞ  ؾځ ٍڇ  ْٳؿڃاعڇ  ؾٹا ٕٵ اهللڂ ػٳال٤ٳ  َٳال  ◘ اهللٹ سٳطٴاٛ  ٜٳكځاعٳ  أځ
٘ٴ ؾځشٳذٻخٳ ٍٳاؾځأځْٵ ،ْٳؿڃظٳ َٓ م☾ اهللڂ ضٳ ُظقنَ  ـَ نافَِّذي ُ دْ نَتىْ  َو َْ ُؿْ  َي اةِ  َرِبَّ ََ ٌَ ن بِْٚف ِقل ًَ ونَ  َواْف َُ  ُيِ ين

فُ  َٓ  .(2)ص 52طا٭ْعلّ:ه َوْج
 ()شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ

* * * 

                                      
 .1748 َظًِ  أخشد٘ )صحٔ ( (1)
 .2413َظًِأخشد٘  )صحٔ ( (2)
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 ڀ١َظاَّ  نلْا   ايايت  ايؼاذ٠  أسٛاٍ ٩ ا٧ظًُٞ سٜ:لت ٩ ْعشْل إرا ،أسبيت ٩ اهلل
 ٧ٚل ا٧ظًُٞ، َٔ ا٬٧ٜٞ ٚقتًٛا اٱط٬َٞ ايعلمل ادتلسٛا ايزٜٔ ايتذل، قبٌ َٔ عًِٝٗ

 ا٧عؿاش  ا٧ًاو  قًاب  ٩ تعلٟ اهلل أيك٢ ا٧ـش١ٜ; ايذٜلس ٩ اٱط١َٝ٬ ايعظلنش ادتُع 
 يهجاش٠  ايتتلس; ع٢ً ا٫ْتـلس َٔ أٜظ  قذ ايكًٛب نلْ  إٔ بعذ يكتلشلِ اْشٚز قڀض

ٔ  ؾاذل٠  ٩ ا٧ظاًُٞ،  ب٬د َععِ ع٢ً ٥٬ِٝٗٚاطت عذدِٖ،  َا   نلْا   ايؿاذلات  َا
 ٫ٚ ؾتشاٛٙ،  إ٫ إقًُٝالڄ  قـذٚا َٚل اٱط٬َٞ، ايعلمل أنجش ادتلسٛا ايزٜٔ ايتذل سهِ
 اٱط٬َٞ ايعلمل َٔ ايؼشقٞ اِلْب ٩ سهُِٗ عٔ خلسدلڄ ٜبل مل ٖضَٛٙ، إ٫ عظهشاڄ

 إٟ ـش٠ نلْٛا ايزٜٔ ا٧ػلسب١ َٔ ٤لع١  ٖٚشب ،ايُٝٔ ٚ اّذلص ٚ ا٧ـش١ٜ ايذٜلس إ٫
 دخٍٛ ٜتٛقعٕٛ ػذٜذ، خٛفٺ ٩ ٚايبلقٕٛ ،ايُٝٔ إٟ ايٓلغ َٔ ٤لع١ ٖٚشب ا٧ػشب
 .ايب٬د ايعذٚ

ٌ  ٚخاشز  اياتذل،  يكال٤  ع٢ًتعلٟ  اهلل س٥٘ ا٧عؿش ا٧ًو ٚؿُِ  ايؼال١َٝ  بلِشلؾا
ٞ  باا  ايػٛس با ْٚضٍ يًكل٥ِٗ، ايؼلّ ب٬د إٟ ٚطلؾش ٚا٧ـش١ٜ ٘  داليٛت  عا  ٤اٛع  ٚؾٝا

 .سَللٕ َٔ عؼش اْلَع اُِع١ ّٜٛ ٩ ايتذل
ٌ  ستا٢  َجًا٘،  ٜش مل ػذٜذاڄ قتل٫ڄ ٚتكلت٬ اِٝؼلٕ، ٚايتشِ ايؿشٜكلٕ، اؿڀـ  قتا

ٞ  َٝظاش٠  ٚاْهظشت نجرل٠، ٤لع١ ايڀل٥ؿتٞ َٔ ٍ  نُال  - ػآٝع١  نظاش٠  ا٧ظاًُ  ٜكاٛ
٘  ٧عؿشا ا٧ًو ؾشٌُ -ا٧عشن١ ٚؿـ ٩ (ايضاٖش٠ ايٓذّٛ) ؿلسب ٘  اهلل س٥ا  ٩ بٓؿظا
ِ  ٚسدعاٛا،  َالٜٛا  ستا٢  ا٧ٝظاش٠  ٚأسدف عظلنشٙ، َٔ ىل٥ؿ١ ٍ  ا٧عؿاش  ٚاقاتش  ايكتال
ٌٷ  ٚثبا   اّاشب  ٚععُا   سظآلڄ،  ب٤٬ٶ ايّٝٛ ريو ٩ ٚأب٢ً بٓؿظ٘، ٚبلػشٙ ٔ  نا  َا
ِ  ٚٚظٔ أؿشلب٘، ٜؼذع ا٧عؿش ٚ ايتذل، نجش٠ َع ايؿشٜكٞ ِ  ٜٚهاشټ  ا٧اٛت،  إياٝٗ  بٗا

 عًا٢  ا٭دبالس  ٚٚياٛا  ايتذل، ٚاْهظشت ٚأعضٙ، اٱط٬ّ اهلل ْـش ت٢س نش٠، بعذ نش٠
٘ٺ أقبض ِ   ػاش  ٚقتٌ أعٝلِْٗ، َععِ قتٌ إٔ بعذ ٚد ٘  نتبػال  قتًا١ قل٥اذٖ ِ  ٧ال  ؾإْا  ععا
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ٔ  ٤لٍ ا٭َرل ٚقتً٘ عًٝ٘ ٥ٌ ايزٟ ٚنلٕ اهلل، ؾأخضاٙ بٓؿظ٘ ايكتلٍ بلػش اْڀب  اياذٜ
 ىل٥ؿ١ ٚاعتـُ  ػ٤ٞ، ع٢ً ًٜٕٛٚ ٫ ا٭دبلس ايتتلس ٟٚٚ .اهلل س٥٘ ايؼُظٞ آقٛؾ
ٌٿ ٩ َِٓٗ  ستا٢  ٚؿلبشِٖٚ ا٧ظًُٞ، عظلنش بِٗ ؾأسذق  ايٛقع١، ٧هلٕ اجمللٚس ايت

ٔ  ٤لع١ ٩ ايبٓذقلسٟ بٝدلغ ايذٜٔ سنٔ ا٭َرل ٚتبعِٗ ٖل، َٔ ٖٚل قت٬ڄ، أؾِٖٓٛ  َا
 اياتذل،  زٖلأخا  اييت ٚايلٝلع ايب٬د ٚاطذلدعٛا ايب٬د، أىشاف إٟ ا٧ظًُٞ ايؼذعلٕ

 .(47) دذاڄ عع١ُٝ َكت١ً َِٓٗ ٚقتٌ
 (<2> ☺أّل مً زمٙ بطَه يف ضبٔل اهلل)ضعد بً أبٕ ّقاص 

٭ٍٚ َٔ سَا٢ بظاِٗ ٩ طابٌٝ اهلل    ، َل صيٓل ْتٓلٍٚ ايظرل٠ ايعڀش٠ إخٛتٞ ٩ اهلل
 ؾٗٝل بٓل. ،☺ ٚقلق أبٞ بٔ طعذ إطشلم أبٛأ٫ ٖٚٛ 
 ف شقل اهلل: ☺ح اشُف  

ٗڇشٳ: ليځ ٵقځ ☼ عٳل٥ٹؼٳ١ځ عٔ ٍٴ طٳ ٘ٴ ◘ هللٹا سٳطٴٛ َٳ ُٳذٹٜٓٳ١ځ َٳكڃذٳ ًځ١ڄ ايڃ ٍٳ يځٝٵ  سٳدٴا٬ڄ  يځٝٵ ٳ :ؾځكځل
ٔٵ ؿٳليٹشٶل ًځ١ځ ٜٳشٵشٴطٴٓٹٞ أځؿٵشٳلبٹٞ َٹ َّٝٵ ٔٴ ؾځبٳٝٵٓٳل :قځليځ ٵ ،اي ُٹعٵٓٳل نځزٳيٹوځ ْٳشٵ  طٹ٬ځ ڈ خٳؼٵخٳؼٳ١ځ طٳ
ٍٳ ـْ ♂:ؾځكځل ٍٳ ▬؟َهَذا َم ٔٴ طٳعٵذٴ :قځل ٍٳ ،ٚٳقَّلقڈ أځبٹٞ بٵ ٘ٴ ؾځكځل ٍٴ يځ  ▬؟بِنَؽ  َجٚءَ  َمٚ♂: ◘ هللٹا سٳطٴٛ
ٍٳ ٛٵفٷ ْٳؿڃظٹٞ ؾٹٞ ٚٳقځعٳ :قځل ٍڇ عٳًځ٢ خٳ ٘ٴ ؾځذٹ٦ٵ ٴ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٘ٴ ؾځذٳعٳل أځسٵشٴطٴ ٍٴ يځ  ◘ هللٹا سٳطٴٛ
ِٻ ّٳ ثٴ ٚٳطٳَّ، ٩ٚ سٚا١ٜ ٧ظًِ : (1)ْٳل ٘ٹ  ٝٵ ًځ ٍٴ اهللٹ ؿٳ٢َّ اهللڂ عٳ ّٳ سٳطٴٛ ِٳ سٳتٻ٢ قځليځ ٵ عٳل٥ٹؼٳ١ڂ: ؾځٓٳل

٘ٴ ُٹعٵ ٴ غځڀٹٝڀځ  . -ا٧شتؿع ٖٚٛ ْل٥ِ  ◘أٟ: ؿٛت٘  -طٳ
 :☺جٓٚد شًَ بـ أيب وؿٚص 

ٔٵ ٔڇ طٳعٵذٹ عٳ ٍٳ:  ☺ ٚٳقَّلقڈ أځبٹٞ بٵ ٍٴ إڇْٿٞ هللٹٚٳاقځل ٚٻ ٌڈ ٭ځ ٔٵ سٳدٴ َٳا٢  ايڃعٳشٳبٹ َٹ ِڈ  سٳ ٗٵ  بٹظٳا
ٌڇ ؾٹٞ ٍڇ َٳعٳ ْٳػٵضٴٚ نڂٓٻل ٚٳيځكځذٵ هللٹا طٳبٹٝ ّٷ  يځٓٳال  َٳال  ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٘ٴ  ىځعٳال  ايڃشٴبٵًځا١ٹ  ٚٳسٳمٴ إڇ٫َّ ْٳأڃنڂًڂا

ٖٳزٳا ُٴشٴ ٚٳ ٕٻ سٳتٻ٢ ايظٻ ُٳل يځٝٳلٳعٴ أځسٳذٳْٳل إڇ ِٻ ايؼٻل٠ڂ تٳلٳعٴ نځ  بٓٛ أٟ :   -   أځطٳذٺ بٳٓٴٛ أځؿٵبٳشٳ ٵ ثٴ

                                      
 ٚايًؿغ ٧ظًِ.   2410 َظًِ، 2885ٚايبخلسٟ أخشد٘ )صحٔ (  (1)
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ٔڇ عٳًځ٢ تٴعٳضٿسٴْٹٞ -ايضبرل بٔ ايعٛاّ   ذٵيځكځا  -ٚايؿشا٥ن ا٭سهلّ ع٢ً تٛقؿينأٟ :  - ايذٿٜ
ٌٻ إڇرٶا خٹبٵ ٴ ُٳًٹٞ ٚٳكٳ  .(1) عٳ
 :احلٚرث بـ ظبَٔة ْسيٜ -1

ٔ  عبٝذ٠ طش١ٜ نلْ دل٤ ٩ ) ايظرل٠ ايٓب١ٜٛ ( يؿل١ًٝ ايذنتٛس ع٢ً ايـ٬بٞ :   با
 َٛاد١ٗ ٩ ا٧ؼشنٞ َع ا٧ظًُٕٛ ؾٝ٘ ٞاًٜتك ايظشاٜل تلسٜ: ٩ طش١ٜ أٍٚ ☺ اّلسخ
ّ  ٓلٚػا١ ا٧ ىالبع  ايڀشؾٞ بٞ ايكتلٍ اُز ٚقذ عظهش١ٜ ٕ  بليظاٗل ٔ  طاعذ  ٚنال ٞ  با  أبا
 ىا٬ٜٛڄ  تظتُش مل اييت ا٧عشن١ تًو ٩ اهلل طبٌٝ ٩ بظِٗ س٢َ ايعشب أٍٚ ☺ ٚقلق

 ٚنلٕ َٚٓعُلڄ قٜٛلڄ ا٧ظًُٞ اْظشلب نلٕ ٚقذ أسكٗل َٔ ْظشلبا٫ ايؿشٜكلٕ قشس إر
٘  نلٕ ؾكذ ،☺ ٚقلق أبٞ بٔ طعذ ا٫ْظشلب ٖزا بڀٌ  تجبٝا   ٩ ا٭نادل  اياذٚس  يا
ٌ  ٚريو َللد ٖذّٛ أٟ يؼٔ ايعذٚ اطتعذادات طٚإسبل ٔ  بٛابا ّ  َا  ا٧ضعذا١  ايظاٗل
ِ  ْظاشلب ٫ َٗاذ  دؾلعٝالڄ  طالتشاڄ  نْٛا   ٚايايت  ٗاٛٙ  قزؾٗل اييت ِ  طاًٝ  بليٓظاب١  َآع

 إٟ ٦َٜٛاز  عُٓٗال  اهلل سكٞ ا٭طٛد بٔ ٚا٧كذاد غضٚإ، بٔ عتب١ ؾش ٚقذ يًُظًُٞ،
ٞ  بٔ طعذ سكل ش١ٜايظ ٖزٙ ٩ٚ ريو، قبٌ أطًُل قذ ٚنلْل ا٧ظًُٞ  ☺ ٚقالق  أبا
ٍ  اّلؾٌ طذً٘ ٩ ٜظذٌ إط٬َٝٻلڄ، عظهشٜلڄ طبكلڄ ٔ  يٓـاش٠  ايععُٝا١  بل٭عُال  اهلل دٜا
 (.26)تعلٟ
 :اخل ار ْسيٜ -2

 رٟ ٩: دل٤ ٩ ) ايشسٝل ا٧ختّٛ( يؿلا١ًٝ ايؼاٝ: ؿاؿٞ اياش٥ٔ ا٧بالسنؿٛسٟ      
ٔ  ٩ ☺ اطاعذٶ  ◘ اهلل سطٍٛ شلل بعحايظ١ٓ ا٭ٟٚ َٔ اشلذش٠  ايعكذ٠  سدا٬  عؼاشٜ

 بليٓٗالس،  ٜهُٕٓٛ َؼل٠ ؾخشدٛا اْشاس، ٙلٚص ٫أ إيٝ٘ ٚعٗذ يكشٜؽ، عرلاڄ ٜعذلكٕٛ
 بال٭َع  َاشت  قاذ  ايعرل ؾٛدذٚا ٦ع، ؿبٝش١ اْشاس بًػٛا ست٢ بليًٌٝ، ٜٚظرلٕٚ

 . (19) عُشٚ بٔ ا٧كذاد ٥ًٚ٘ أبٝن، ☺ طعذ يٛا٤ نلٕٚ
                                      

 .2966 َظًِٚ،  6453ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)
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 :بقاط ؽزوة -3

 ػاٗش  ٩ؿاؿٞ اياش٥ٔ ا٧بالسنؿٛسٟ :    ل١ًٝ ايؼٝ: يؿدل٤ ٩ ) ايشسٝل ا٧ختّٛ( 
 أؿشلب٘، َٔ َل٥تٞ ٩ ◘ اهلل سطٍٛ ؾٝٗل خشز ،ايظ١ٓ ايجل١ْٝ َٔ اشلذش٠ ا٭ٍٚ سبٝع

ٞ  خًـ بٔ أ١َٝ ؾٝٗل يكشٜؽ عرلاڄ ٜعذلو ٌ  َٚل٥ا١  اُِشا ٔ  سدا ٕ  قاشٜؽ،  َا  ٚأيؿال
 ايػض٠ٚ ٖزٙ ٩ ٚاطتخًـ ،نٝذا ًٜل ٚمل سك٣ٛ ْلس١ٝ َٔ بٛاىل ؾبًؼ بعرل، ٦ٚظ١٦ُ

٘  ،أبٝن نلٕ ٚايًٛا٤ َعلر، بٔ طعذ ا٧ذ١ٜٓ ع٢ً ٔ  طاعذ  ٚسلًَا ٞ  با  ☺ ٚقالق  أبا
(19).  

 :☺مـ مْٚؿٛ شًَ بـ أيب وؿٚص 
ٔٵ -1 ٔڇ طٳعٵذٹ عٳ ٍٳ ☺ ٚٳقَّلقڈ أځبٹٞ بٵ ٍٳ  سٳأځٜٵ ٴ: قځل ّٳ  ◘ اهللٹ سٳطٴاٛ ٛٵ َٳعٳا  ذٺاأڂسٴا  ٜٳا  ٘ٴاٚٳ
ٕڇ ٕڇ -ددلٌٜ َٚٝهل٥ٌٝأٟ:  – سٳدٴ٬ځ ٘ٴ ٜٴكځلتٹ٬ځ ُٳل عٳٓٵ ٗڇ ٝٵ ًځ ٍڇ  نځأځػٳاذٿ  بٹاٝنٷ  ثٹٝٳالبٷ  عٳ  َٳال  ايڃكٹتٳال
ُٳل ٗٴ ٌٴ سٳأځٜٵتٴ ٟ  اهلل ع٢ً ◘ ايٓيب هشا١َي بٝل٩ٕٚ ٖزا ، (1) بٳعٵذٴ ٚٳ٫ځ قځبٵ ٘  تعال  إٜالٙ  ٚإنشاَا
 ٖٚزا بذس بّٝٛ ٛتف مل قتلشلِ ٚإٔ تكلتٌ ا٥٬٧ه١ إٔ ٚبٝلٕ،  َع٘ تكلتٌ ا٥٬٧ه١ بإْضاٍ
 ايجٝلب ؾل١ًٝ ٚؾٝ٘،  عًٝ٘ ايشد ٩ ؿشٜض ؾٗزا اختـلؿ٘ صعِ ٧ٔ خ٬ؾل ايـٛاب ٖٛ

٘  ٚا٭ٚيٝال٤  ايـشلب١ ٜشاِٖ بٌ بل٭ْبٝل٤ ُتف ٫ ا٥٬٧ه١ س١ٜ٩ ٚإٔ ايبٝن  َٓكبا١  ٚؾٝا
 . ا٥٬٧ه١ سأ٣ ايزٟ ٚقلق أبٞ بٔ يظعذ عع١ُٝ
ٔٵٚٳ-2 ٔڇ عٳبٵذٹ عٳ ُٳ ٔڇ ايشٻسٵ ٛٵفٺ بٵ ٕٻ: ☺ عٳ ٞٻ أځ ٍٳ ◘ ايٓٻبٹ ُْ ٍ  ♂:قځل ِٜ  َأُبق َب َّْ ُ  ، يِف اجْلَ َّ َوُظ

 ِٜ َّْ ِٜ  ، يِف اجْلَ َّْ ِٜ ، َوُظْثَمُن يِف اجْلَ َّْ ِٜ ، َوَظِع  يِف اجْلَ َّْ ُٜ يِف اجْلَ َح ِْ ِٜ ، َوَض َّْ َبْرُ يِف اجْلَ ـِ  ، َوافزه َْحَ َُ اف َّ َوَظْب

 ِٜ َّْ ـُ َظْقٍف يِف اجْلَ ِٜ  ، ْب َّْ ٌَ يِف اجْلَ ًْ َّْ ، َوَش ٌَ يِف اجْلَ ٔ ًِ ِٜ ، ِٜ َوَش َّْ اِح يِف اجْلَ ـُ اجْلَ َّ َة ْب ََ ْٔ  .(2) ▬ َوَأُبق ُظَب
 ()شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ

* * * 
                                      

 .2306، َٚظًِ 4054ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)
 . 50ؿشٝض اِلَع ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩  3747ايذلَزٟ أخشد٘  )صحٔ ( (2)
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 سؾااع ٩ اناابرلٶ ادٚسٶ يًُااشبٞٚ يًخڀباال٤ٚ يًااذعل٠ٚ يًعًُاال٤إٕ  ،أساابيت ٩ اهلل
ّ  إطشا٥ٌٝ بٓٛ قلٍ ٧لٚايذيٌٝ ع٢ً ريو أْ٘  ت،ا٧عٜٓٛل َّٕنٚ َفنـ م:٧ٛط٢ عًٝ٘ ايظا٬ إِ

ونَ  َُ َّٕٚ َهُٚهَْنٚ َؿِٚظن ٚتاِل إِ ََ َٝ َوَربهَؽ َؾ ْٛ َإٔ ٚ َؾْٚذَه َٓ ٚ َداُمقْا ؾِٔ ٚ َأَبًَا مَّ َٓ َِ ُخ َْ  ،ص24:ا٧ل٥اذ٠ ط هَّٕ
٘  قلٍ سد٬ٕ َٔ ايزٜٔ ٛؼٕٛ اهلل تعالٟ أْعاِ اهلل عًُٝٗال بڀلعتا٘ ٚىل     يابين   عا١ ْبٝٿا

ْؿ َؽٚفُِبقَن َوَظنَذ امإطشا٥ٌٝ ُُ َّٕ قُه َؾِ٘ ُّ ُُ ِْ ُؿ اْفَبَٚب َؾَِ٘ذا َدَخ ِٓ ْٔ َِ ُِقْا َظ ُُؿ  هللِاْدُخ ْن ـُ ُِنقْا إِن  َـّ ََُق َؾ

ِمِْغَ  ْٗ  .ايعًُل٤ ب٘ ٜكّٛ ععِٝ دٚسٷؾٗزا  ،ص23:ا٧ل٥ذ٠ط ه(23) مه
ٕ  س٥٘ اهلل تعالٟ:  ١تُٝٝ ابٔ اٱط٬ّ ػٝ:ٜكٍٛ عٔ  ايبضاس عُش أبٛ نلٕٚيكذ   نال

ٌ  ٩ ٙلٖاذ  دأػالڄ،  ايٓالغ  أثب  نلٕؾًكذ  ،قًبلڄ ٚأقٛاِٖ ايٓلغ أػذع َٔ  اهلل طابٝ
 .٥٫ِ ي١َٛ اهلل ٩ ٛلف ٫ٚ ٜٚذٙ، ٚيظلْ٘ بكًب٘

ٔ  أَاٛساڄ  لعه ؾتض ٩ َٓ٘ سأٚا أِْٗ ٚسذثٛا ٕ  ٜعذاض  ايؼاذلع١  َا ٔ  ايٛاؿاؿٛ  عا
ٔ  َٚؼٛست٘ ؿعً٘بل عه ا٧ظًُٞ ١ًو ٩ ايظبب نلٕ ٚيكذ ٚؿؿٗل،  نُال  ْعاشٙ  ٚسظا

 ايهاشز  ًَو دل٤ٙ دَؼل ع٢ً غلصإ ايظًڀلٕ ظٗش ٧ل: ٚقلٍ (ايع١ًٝ ا٭ع٬ّ) ٩ رنش
 بٗاِ،  يٝؿتاو  ا٧ظًُٞ سقلب َٔ ٣ًه٘ إٔ غلصإ َٔ ٜڀًب نؿلس َع٘ نلؾش ًَو ٖٚٛ

ِ  ا٧ظاًُٞ،  ٚػاذع  ؾاٛسٙ،  َٔ ؾكلّ ايؼٝ:; إٟ اْدل ٚٚؿٌ  ايؼاٗلد٠،  ٩ ٚسغابٗ
ِ  ٚاْتاذب  اْٛف، ٚصٚاٍ ٚا٭َٔ ٚايعؿش بليٓـش قٝلَِٗ ع٢ً ٚٚعذِٖ  سدال٫ڄ  َآٗ

ٍ  ايظًڀلٕ سآِٖ ؾًُل ،غلصإ إٟ ؾخشدٛا ندلا٥ِٗ َٔ ٔ : قال ٌ  ٖا٪٤٫؟  َا ِ : قٝا  إْٗا
ِ  ٜذٜا٘،  بٞ ٚسلشٚا شلِ، ؾأرٕ، دَؼل س٩طل٤ ّ  ثا  سآٙ إٔ ؾًُال  أ٫ٚڄ، ايؼاٝ:  تكاذ
ٔ  أدْالٙ  ست٢ عع١ُٝ، ٖٝب١ قًب٘ ٩ ي٘ اهلل أٚقع ايظًڀلٕ  ٩ ايؼاٝ:  ٚأخاز  ًٓظا٘،  َا
 أ٫ ٜشٜاذ  ا٧ظًُٞ، ع٢ً ايهشز ًَو ا٧خزٍٚ تظًٝط عٔ سأٜ٘ عهع ٩ أ٫ٚڄ ايه٬ّ
٘  ٚٚععا٘،  ٚرناشٙ  ا٧ظاًُٞ،  دَال٤  ًشَا١  ٚأخدلٙ ٖزا، ع٢ً ٜٛاؾل  رياو  إٟ ؾأدلبا
 .(47) سش٣ِٗ ٚؿٞ ا٧ظًُٞ، دَل٤ بظبب٘ ٚسكٓ  ىل٥علڄ،
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 (<3> ☺بً أبٕ ّقاص  أّل مً زمٙ بطَه يف ضبٔل اهلل)ضعد 
 .☺ ٚقلق أبٞ بٔ ظعذيايظرل٠ ايعڀش٠  ٖٝل بٓل ْظتهٌُ، إخٛتٞ ٩ اهلل

 مً ـٜ افَٚدشٜٔ وؾُ  ادَائـ:

ٕ  تٛاد٘ ٧لس٥٘ اهلل :  نجرل بٔيًشلؾغ دل٤ ٩ )ايبذا١ٜ ٚايٓٗل١ٜ (  داٝؽ   -اِٝؼال
ل٥ذ ق -بٔ أبٞ ٚقلق  طعذ ٟإ -قل٥ذ ايؿشغ -سطتِ بعح -ا٧ظًُٞ ٚدٝؽ ايؿشغ

٘ إ ؾبعح ،عٓ٘ ي٘أطأ ٠ل علمل علقٌ بشدٌ يٝ٘إ ٜبعح ٕأ -دٝؽ ا٧ظًُٞ ٞ  يٝا ٔ  سبعا  با
٘  ؾذخٌ علَش ٘  صٜٓاٛا  ٚقاذ  ،عًٝا ٞ  ا٧زٖبا١  بليُٓالسم  ًٓظا  ظٗاش أٚ ،اّشٜاش  ٚايضسابا

 ،ايجُٝٓا١  َتع١ا٭ َٔ ريو ٚغرل تلد٘ ٚعًٝ٘ ايعع١ُٝ ٚايض١ٜٓ ايج١ُٓٝ ٚاي٤ٰٟ ايٝٛاقٝ 
ـ  ؿاؿٝك١  بجٝلب سبعٞ ٚدخٌ رٖب َٔ طشٜش ع٢ً دًع ٚقذ  ٚؾاشغ  ٚتاشغ  ٚطاٝ

ِ  ،ايبظلط ىشف ع٢ً بٗل داغ ست٢ سانبٗل ٜضٍ ٚمل ،قـرل٠ ٍ  ثا  بابعن  ٚسبڀٗال  ْاض
٘  ط٬س٘ ٚعًٝ٘ قبٌأٚ ،ايٛطل٥ذ تًو ٘  ٚدسعا ٘  عًا٢  ٚبٝلات ٘  ؾكاليٛا  ،سأطا  كاع  :يا

ٞ  ٕإؾا  ،دع١ْٛٛٞ سٞ د٦تهِ ٢لإٚ آتهِ مل ٢ْإ :ؾكلٍ ط٬سو  ٫إٚ ٖهازا  تشنتُاْٛ
٘  ع٢ً ٜتٛنأ قبٌأؾ ي٘ ا٥زْٛا :سطتِ ٍؾكل سدع   ،علَتٗال  شمخا ؾ ايُٓالسم  ؾاٛم  سٔا
ٔ  ػل٤ َٔ يٓخشز ابتعجٓل اهلل :ؾكلٍ ؟بهِ دل٤ َل :ي٘ ؾكليٛا  عبالد٠  اٟ ايعبالد  عبالد٠  َا
 بذٜٓ٘ سطًٓلأؾ ،اٱط٬ّ عذٍ ٟإ دٜلٕا٭ دٛس َٚٔ ،طعتٗل ٟإ ايذْٝل كٝل َٚٔ ،اهلل
 باذا أ قلتًٓالٙ  با٢ أ َٚٔ ،عٓ٘ ٚسدعٓل َٓ٘ قبًٓل يور قبٌ ؾُٔ ،ايٝ٘ ذعِٖٛٓي خًك٘ ٟإ

 َٔ قتلٍ ع٢ً َلت ٧ٔ ا١ِٓ :قلٍ ؟اهلل َٛعٛد َٚل :قليٛا ،اهلل َٛعٛد ٟإ ْؿل٢ ست٢
 َشا٭ ٖزا ت٪خشٚا ٕأ يهِ ؾٌٗ َكليتهِ زلع  قذ :سطتِ ؾكلٍ بكٞ ٧ٔ ٚايعؿش ،ب٢أ

ٍ  ؟َٜٛٞ ٚأ َٜٛل يٝهِإ سبأ نِ ْعِ :قلٍ ؟ٚتٓعشٚا ؾٝ٘ ْٓعش ست٢ ٌ  ٫ :قال  ستا٢  با
 عٓاذ  عذا٤ا٭ ْ٪خش ٕأ ◘ اهلل سطٍٛ يٓل طٔ َل :ؾكلٍ قَٛٓل س٩طل٤ ٜٓلأس ٌٖأ ْهلتب
ٌ ا٭ بعاذ  ثا٬خ  َٔ ٚاسذ٠ خذلاٚ َشِٖأٚ َشىأ ٩ ؾلْعش ث٬خ َٔ ايًكل٤ ٍ  دا  :ؾكال

ِ أ ٙارل  ايٛاسذ نلِظذ ا٧ظًُٕٛ ٚيهٔ ٫ :قلٍ ؟ْ أ طٝذِٖأ ِ أ عًا٢  دْالٖ  ،ع٬ٖا
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ٌ  ٖازا  ن٬ّ َٔ سدضأٚ عضأ قط ٜتِأس ٌٖ :ؾكلٍ قَٛ٘ بش٩طل٤ سطتِ ؾلدتُع  ؟ايشدا
٘  ٟإ تاش٣  َلأ ،ايهًب زاي دٜٓو تذع ،ٖزا َٔ ػ٤٢ ٟإ ١ٌٝ ٕأ اهلل َعلر :ؾكليٛا  ثٝلبا
ٟ  ٟإ ْعشٚااٚ ،ايجٝلب ٟإ اتٓعشٚ ٫ ًٜٚهِ :ؾكلٍ ّ  اياشأ  ايعاشب  ٕإ ٚايظارل٠  ٚايها٬

َع ٖازا آَأ؟ ٫ باٌ خالف     ٌٖٚ  - سظلبا٭ ٜٚـْٕٛٛ ٚا٧أنٌ بليجٝلب ٜظتخؿٕٛ
٘  ٚتا٬  ايٓالغ  خڀاب ٚ، -ع٢ً ًَه٘ نُل خالف ٖشقاٌ عًا٢ ًَها٘ َأ قباٌ         قٛيا

 ٟ قنَ متعال ننٚحِلُ نٚ ِظَبننِٚدَي افهَّ َٓ َْرَض َيِ ُث ْٕ ِ  َأنَّ ا ـْ  افننذل
َِ نن ًْ ُبننقِر ِمنـ َب َُْبَْنٚ يِف افزَّ ـَ  َْ نن ََ  هَوَف

 :ٜكٛياٛا  ٕأ َشِٖأ ٕأ بعذ ٥ًٚٛا سبعلأ ندل ثِ ايعٗش بليٓلغ ٚؿ٢ًص، 105:ا٭ْبٝل٤ط
 (.8) ٜلِٖإ قتًِٗ ٩ بلهلل ٫إ ق٠ٛ ٫ٚ سٍٛ ٫

ـ :  دل٤ ٩ )تلسٜ: ايشطٌ ٚا٧ًٛى ( يٲَلّ ايڀدلٟٚ ٔ  خلياذ  اطاتخً  عشؾڀا١  با
 ب٘ ؾلستكٛا ،ايٓلغ ع٢ً بٞ ٚأػشؾٛا ا٥ًْٛٞ :ؾكلٍ ،ايٓلغ عًٝ٘ ؾلختًـ ايٓلغ ع٢ً
ٕ ٚ ،ايٓالغ  خليذ ؾٝأَش خليذا ٜأَش ..عًِٝٗ َڀًعل ؾأنب ٔ  نال ٘  ػاػب  ٨ا ٛ  عًٝا  أبا
 بلٜع  إْٞ أَلقلٍ:  ايجكؿٞ ٔذٔ لأبإٕ  :دشٜش ٚقلٍ ،ايكـش ٩ ٚقٝذِٖ ايجكؿٞ ٔذٔ
 ؾـعذ، سبؼٝل عبذا نلٕ ٚإٕ َش٭ا اهلل ٫ٚٙ ٧ٔ ٚأىٝع أزلع إٔ ع٢ً ◘ اهلل سطٍٛ
 -  خـاؿ١  بٓ  ط٢ًُ ؾأت٢ ؾٓضٍ ،ٚسدٙ ؾضبشٙ ٜٚظتكًٝ٘ ٜظتعؿٝ٘ طعذ إٟ أَظ٢ سٞ
 َٚال  :قليا   ؟خارل  إٟ ياو  ٌٖ خـؿ١ آٍ بٓ  ٜل ط٢ًُ ٜل :ؾكلٍ -طعذ صٚد١أٟ : 
 ستا٢  إيٝاو  أسداع  إٔ اهلل طاًُين  إٕ عًٞ ؾًً٘ ايبًكل٤ ينٓٚتعرلٜ عين ًُٞ :قلٍ راى
 :ط٢ًُ ؾكلي  ..قٝٛدٙ ٩ ٜشطـ ؾشدع ٚراى أْل َٚل :ؾكلي  ،قٝذٟ ٩ سدًٞ أكع
 ٚسدعا   أعرلٖال  ؾا٬  يؿشغا أَل :ٚقلي  ؾأىًكت٘ بعٗذى ٚسكٝ  اهلل اطتخشت إْٞ
 ،عًٝٗال  دب ثِ ؾشنبٗل آْذم ًٜٞ ايزٟ ايكـش بلب َٔ ؾأخشدٗل ؾلقتلدٖل ،بٝتٗل إٟ

ّ  َٝظش٠ ع٢ً ٥ٌ ثِ ندل ا١ُٓٝ٧ ًٝلٍ نلٕ إرا ست٢ ٘  ًٜعاب  ايكاٛ ٞ  ٚطا٬س٘  بشٔا  با
 ٚاهلل :ايكـاش  ؾٛم َٔ َهب ايٓلغ ع٢ً َؼشف ٖٚٛ ٜكٍٛ طعذ ٚدعٌ ...ايـؿٞ

 ؾًُال ، ايبًكل٤ ٖٚزٙ ٔذٔ أبٛ ٖزا :يكً  ٔذٔ أبٞ -ي٫ٛ ٔبع  أٟ : - ٔبع ٫ٚ
ٌ  ست٢ ٔذٔ أبٛ ٚأقبٌ ا٧ظًُٕٛ ٚتشادع ،ؾلسغ أٌٖ سلدض ايًٌٝ اْتــ ٔ  دخا  َا
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 ٚدل٤ت طا٢ًُ  ...قٝذٜ٘ ٩ سدًٝ٘ ٚأعلد ،دابت٘ ٚعٔ ْؿظ٘ عٔ ٚٚكع خشز سٝح
ٞ  ٚخدل ،خدلٖلطعذا  ٚأخدلت ٔ  أبا ٘  ؾاذعل  ٔذا ٘  با ٍ  ؾأىًكا  أْال  ُال ؾ ارٖاب  :ٚقال
 .أبذا قبٝض إٟ يظلْٞ أدٝب ٫ ٚاهلل دشّ ٫ :قلٍ تؿعً٘ ست٢ تكٛي٘ بؼ٧ َ٪اخزى
ثِ تكذّ اِٝؽ ا٧ٓتـش بكٝالد٠ طاعذ بأ أباٞ ٚقالق ستا٢ ٚؿاٌ اِاٝؽ إٟ          
ايت٢ تظبل َذ١ٜٓ ا٧اذا٥ٔ ايايت ؾٝٗال     ايذْٝل ا٧ذ١ٜٓ ٖٚٞ بٗشطرل طعذ ْضٍ ٧لٚ ،بٗشطرل

ا٧اذا٥ٔ ايتا٢ ؾٝٗال     :أٟ - ايكـ٣ٛ ا٧ذ١ٜٓ إٟ غبليٓل يٝعدل ايظؿٔ ىًبقـش نظش٣ 
ِ  ٤ٞػا  ع٢ً ٜكذس ؾًِ -قـش نظش٣ ٔ  كاُٛا  قاذ  -ايؿاشغ  أٟ: - ٚٚداذٖ  ،ايظاؿ

 ستا٢  ا٧ظًُٞ ع٢ً بكل٤اٱ ؾُٝٓع٘ ايعبٛس ع٢ً ٜشٜذْٚ٘ ؿؿش َٔ أٜلَل ببٗشطرل ؾأقلَٛا
 ؾشأ٣ ،ايٛادٟ ؿًب إٟ ُلو ٕلك١ ع٢ً ؾذيٛٙ -ْؿش َٔ اجملٛغ أٟ: - ع٬زأ أتلٙ
ٔ  أقبًا   ٚقاذ  ،ؾعدلت اقتشُتٗل ا٧ظًُٞ خٍٝٛ إٔ س٩ٜل -طعذ أٟ: -  باأَش  ا٧اذ  َا

ٚساجِٗ عًا٢ عباٛس ٖازا      ايٓلغ طعذ ؾذُع..ايعبٛس ع٢ً س٩ٜلٙ يتأٌٜٚ ؾعضّ ععِٝ
ٕ  عادل  ٧لٚ،  سظلبِٗ ٩ ٜهٔ مل بأَش ؾلسغ أٌٖ ؾؿذأٚا ،ايٓٗش ّ  ا٧ظاًُٛ ٔ  ٜاٛ  ا٧اذا٥
 َٚل اٱْع تكلتًٕٛ َل ٚاهلل :يبعن بعلِٗ كلٍؾ ٜعدلٕٚ إيِٝٗ ْعشدٓٛد ايؿشغ دد١ً

ٕ  إٟ ٚاْت٢ٗ ا٧ذا٥ٔ، طعذ دخٌ ٧ٚل ،ؾلْٗضَٛا أِ إ٫ تكلتًٕٛ ٌ  نظاش٣،  إٜاٛا  أقبا
ٍت م:ٜكشأ قا ِمـ َجَّْٚ ـُ ْؿ َتَ  ُٔقنٍ ـَ ِ يؿٍ  (25) َوُظ ـَ ٍٚم  ََ نٚ  (26)َوُزُروٍع َوَم َٓ ُٕقا ؾِٔ نٚ ـَ  

ٍٜ ن َّ ًْ َٕ َو

غَ  ِٓ َذفَِؽ َوَأوْ  (27) َؾٚـِ ـَ ـَ ًٚ آَخِ ي َأ  ٚ .(12)ص 28-25طايذخلٕ:  ه(28) َرْثََْٚهٚ َؿْقم
ٖزٙ ايكـ١ ايشا٥ع١ ٜتبٞ يٓل إٔ ايظعلد٠ اّكٝك١ٝ ٚاّٝل٠ ايڀٝب١ ٚنزا بكل٤ ا٭َِ ٩ أَلٕ 

 قاالٍ ،◘ٚطاا١ٓ سطااٛي٘  بهتلباا٘ ٚايتُظااو باالهلل اٱ٣االٕٚطاا٬ّ ٚسخاال٤ ٜشدااع إٟ 
ـِ :متعلٟ َّ َبعَ  َؾ ايَ  اتَّ ََ ََك َوٓ ؾه َيِو  َؾال ُه ـْ  (123) َيْن ـْ  َأْظنَ َض  َوَمن نِ ي َظن ـْ  َفنفُ  َؾنِ٘نَّ  ِذ

 ًٜ ًَِٔن هُ  َضًُْْٚ  َم َْٕحُؼُ ِٜ  َيْقمَ  َو ََٔٚم
َِ ك اْف َّ  ص.124-123:ى٘ه ط(124)َأْظ

 ()شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ
* * * 
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ي٘ أثاش باليؼ ٩    ت١ُٝٝ ابٔ اٱط٬ّ نؼٝ: ٚايعًُل٤ ايذعل٠ ثبلتإٕ  ،سبيت ٩ اهللأ
ٞ  ايؼاٝ:  نلٕ، ؾًكذ ☾سؾع ا٧عٜٓٛلت ٚسـٍٛ ايٓـش بإرٕ اهلل  ٔ  تكا ٘  اياذٜ  اهلل س٥ا

 ػال٤  إٕ قٌ: ا٭َشا٤ ي٘ ؾٝكٍٛ َٓـٛسٕٚ، ش٠ايهَّ ٖزٙ ٩ إْهِ: ٚايٓلغ يٮَشا٤ ًٚـ
 ☾ اهلل نتلب َٔ أػٝل٤ ريو ٩ ٜتأٍٚ ٚنلٕ تعًٝكلڄ، ٫ ٝكلڄَك اهلل ػل٤ إٕ: ؾٝكٍٛ اهلل،
ـْ  َذفَِؽ م:تعلٟ قٛي٘ َجٌ َٛ  َوَم ْثنؾِ  َظَٚؿ ِّ َٛ  َمنٚ بِ ن

ٌِنلَ  ُثنؿَّ  بِنفِ  ُظقؿِ ْٔنفِ  ُب َِ فُ  َظ َّٕ ن َُْٔكَ  هاهلل َف
 ؾاٝؿيت  سَللٕ ٩ ا٧عشن١ ٚنلْ  ٜٚؿتِٝٗ، اِٝؽ ع٢ً ٜذٚس نلٕ ٖٚهزاص 60:اّرط

 أقا٣ٛ  ؾاليؿڀش  أؾڀاشٚا : ٜٚكٍٛ أػٝل٤ ايٓلغ أَلّ بٓؿظ٘ ٖٛ ٜأنٌٚ قتلشلِ، َذ٠ بليؿڀش
 .◘ ايٓيب ًذٜح شلِ ٜٚظتذٍ يهِ،

 َـاش  دخٍٛ ع٢ً علصَٕٛ ٚأِْٗ ،ايؼلّ ب٬د ايتذل بكـذ ا٭خبلس ٚسدتٚعٓذَل 
ِ  ٚىلػا   كاعؿِٗ،  عًا٢  كعؿلڄ ٚاصدادٚا ايٓلغ، اْضعر أٜللڄ،  ٚأيبالبِٗ،  عكاٛشل
 بًؼ ست٢ ا٧ٓٝع١، ٚاّـٕٛ ايؼٛبو ٚ ايهشز ٚ ـشَ ب٬د إٟ اشلشب ٩ ايٓلغ ٚػشع
ـ  اٌُِ ٚبٝع دٜٓلس، ٦ظُل١٥ َـش إٟ ٜٛؿٌ ايزٟ اُّلس مثٔ  ٚبٝعا   ،دٜٓالس  باأي

ٔ  ٚتٗاشب  َتلعٗال  تبٝاع  ايٓلغ ٭ٕ ا٭مثلٕ، بأسخف ٚايجٝلب ا٭َتع١  أَال .ايبًاذ  َا
 ايكتلٍ، ع٢ً ايٓلغ ٚسشو اِلَع ٩ ٠ذًظ٘ دًع ؾكذ ت١ُٝٝ بٔا ايذٜٔ تكٞ ايؼٝ:
 ٚسغب ايؿشاس، ٩ اٱطشاع عٔ ٢ْٗٚ ريو، ٩ ايٛاسد٠ ٚا٭سلدٜح اٯٜلت شلِ ٚطلم

ِ  ا٧ظًُٞ عٔ ايزب ٩ ا٭َٛاٍ إْؿلم ٩  أداش٠  ٩ ٜٓؿال  َال  ٚإٔ ٚأَاٛاشلِ،  ٚب٬دٖا
 ٩ اجملاليع  ٚتالبع  ستُلڄ، ايتذل دٗلد ٚأٚدب خرلاڄ، نلٕ اهلل طبٌٝ ٩ أْؿل إرا اشلشب
 .(47) ٚايٓٗل١ٜ ايبذا١ٜ ٩تعلٟ  اهلل س٥٘ نجرل بٔ اّلؾغ رنش نُل ريو،

 (<4> ☺أّل مً زمٙ بطَه يف ضبٔل اهلل)ضعد بً أبٕ ّقاص 
٭ٍٚ َٔ سَا٢ بظاِٗ ٩ طابٌٝ اهلل    ، َل صيٓل ْتٓلٍٚ ايظرل٠ ايعڀش٠ إخٛتٞ ٩ اهلل

 ؾٗٝل بٓل. ☺ ٚقلق أبٞ بٔ طعذ إطشلم أبٛأ٫ ٖٚٛ 
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 ـٚن مسُجٚب افَظقة: ☺شًَ 

ٔٵٚايًؿغ يًبخلسٟ ٝخلٕ ٩ ؿشٝشُٝٗل أخشز ايؼ ٔڇ  دٳلبٹشڇ عٳ ُٴشٳ٠ځ  بٵا ٍٳ  ☺ طٳا : قځال
ٌٴ ػٳهځل ٖٵ ُٳشٳ إڇيځ٢ طٳعٵذٶا ايڃهڂٛؾځ١ٹ أځ ٘ٴ ☺ عٴ ٌٳ  ؾځعٳضٳيځ ُٳ ِٵ  ٚٳاطٵاتٳعٵ ٗڇ ًځاٝٵ ُٻالسٶا  عٳ ٛٵا ، ☺ عٳ  ؾځؼٳاهځ
٘ٴ رٳنځشٴٚا سٳتٻ٢ ٔٴ ٫ځ أځْٻ ِّٞ ٜٴشٵظٹ ـٳ ٌٳ ،ٜٴ ٘ٹ ؾځأځسٵطٳ ٍٳ إڇيځٝٵ ٕٻ إڇطٵشٳلمٳ بٳلأځ ٜٳل :ؾځكځل ٕٳ  ٖٳ٪ٴ٫ځ٤ٹ إڇ ُٴاٛ  ٜٳضٵعٴ
ٔٴ ٫ځ أځْٻوځ ِّٞ تٴشٵظٹ ـٳ ٍٳ ،تٴ َٻل :إڇطٵشٳلمٳ أځبٴٛ قځل ٞ  هللٹٚٳا أځْٳال  أځ ٞ  نڂٓٵا ٴ  ؾځاإڇْٿ ِٵ  أڂؿٳاِّ ٗڇا  ؿٳا٬ځ٠ځ  بٹ

ٍڇ ّٴ َٳل ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٗٳل أځخٵشڇ ٞ  ،-أْكف َل أٟ : - عٳٓٵ ٞ  ؾځأځسٵنڂاذٴ  ايڃعٹؼٳال٤ٹ  ؿٳا٬ځ٠ځ  أڂؿٳاِّ  ؾٹا
ٔڇا٭ڂ ٝٵ ـټ ،- أىٍٛ َٚعٓلٙ ٚأَهح أطهٔ أٟ: -ٚيځٝٳ ٔڇ ؾٹٞ ٚٳأڂخٹ ٝٵ ٍٳ ا٭ڂخٵشٳٜٳ ٔټ رٳاىځ :قځل  ايعَّ
ٌٳ ،إڇطٵشٳلمٳ أځبٳل ٜٳل بٹوځ ٘ٴ ؾځأځسٵطٳ ٚٵ سٳدٴ٬ڄ َٳعٳ ٍٳ ايڃهڂٛؾځ١ٹ إڇيځ٢ سڇدٳل٫ڄ أځ ٘ٴ ؾځظٳأځ ٌٳ عٳٓٵ ٖٵ ِٵ ايڃهڂٛؾځ١ٹ أځ  ٚٳيځ
ٍٳ إڇ٫َّ َٳظٵذٹذٶا ٜٳذٳعٵ ٘ٴ طٳأځ ٕٳ عٳٓٵ ٌٳ سٳتٻ٢ ،َٳعٵشٴٚؾڄل ٚٳٜٴجٵٓٴٛ ّٳ  عٳبٵعڈ يٹبٳٓٹٞ َٳظٵذٹذٶا دٳخٳ ٌٷ  ؾځكځال  سٳدٴا
ِٵ ٗٴ ٓٵ ٍٴ َٹ ٘ٴ ٜٴكځل َٳ١ڂ يځ ٔٴ أڂطٳل ٍٳ طٳعٵذٳ٠ځ أځبٳل ٜٴهڃٓٳ٢ قځتٳلدٳ٠ځ بٵ َٻل :قځل ٟ  بلهلل طأيتٓلأٟ  ْٳؼٳذٵتٳٓٳل إڇرٵ أځ  -تعال
ٕٻ ٕٳ طٳعٵذٶا ؾځإڇ ِٴ ٚٳ٫ځ ،-عٓ٘ ايؼذلع١ ْؿٞ ينٜٚع – بٹليظٻشڇٜٻ١ٹ ٜٳظٹرلٴ ٫ځ نځل ٛڇٜٻ١ٹ ٜٳكڃظٹ  ٚٳ٫ځ ،بٹليظٻ
ٍٴ ٍٳ ايڃكځلٹٝٻ١ٹ ؾٹٞ ٜٳعٵذٹ َٳل :طٳعٵذٷ قځل ٕٻ هللٹٚٳا أځ ٛٳ ٗٴا: بٹجٳ٬ځخٺ ٭ځدٵعٴ ٕٵ ِٻيً ٕٳ إڇ  نځلرٹبٶال  ٖٳازٳا  عٳبٵذٴىځ نځل
ّٳ ُٵعٳ١ڄ سڇٜٳل٤ٶ قځل ٌٵ ٚٳطٴ ُٵشٳٙٴ ؾځأځىٹ ٌٵ ،عٴ ٙٴ ٚٳأځىٹ ٘ٴ ؾځكڃشٳ ٔڇبٹ ٚٳعٳشٿكٵ ٕٳ، ليڃؿٹتٳ ٌٳ إڇرٳا بٳعٵذٴ ٚٳنځل ٍٴ  طٴ٦ٹ  :ٜٳكڂاٛ
ٕٷ نځبٹرلٷ ػٳٝٵ:ٷ ٛٳ٠ڂ أځؿٳلبٳتٵٓٹٞ َٳؿڃتٴٛ ٍٳ، طٳعٵذٺ دٳعٵ ًٹاوٹ  عٳبٵاذٴ  قځل ُٳ ٘ٴ  ؾځأځْٳال  :ايڃ  طٳاكځطځ  قځاذٵ  بٳعٵاذٴ  سٳأځٜٵتٴا

٘ٹ عٳًځ٢ سٳلدٹبٳلٙٴ ٝٵ ٔٵ عٳٝٵٓٳ ٘ٴ، ايڃهٹبٳش َٹ ٛٳاسڇٟ يځٝٳتٳعٳشٻوٴ ٚٳإڇْٻ ًڃذٳ ٔٻ مڇايڀُّشٴ ؾٹٞ يٹ ٖٴ ُٹضٴ  .(1) ٜٳػٵ
 اظُزافف افٍُْٜ:

ٔڇ بٴظٵشڇ ٔٵعٳ طٓٓ٘ٚايذلَزٟ ٩ اٱَلّ أخشز  ٕٻ طٳعٹٝذٺ بٵ ٔٳ طٳعٵذٳ أځ  ☺ ٚٳقَّلقڈ أځبٹٞ بٵ
ٍٳ ٕٳ ؾٹتٵٓٳ١ٹ عٹٓٵذٳ قځل ُٳل ٔڇ عٴجٵ ٕٳ بٵ ٗٳذٴ :عٳؿَّل ٕٻ أځػٵ ٍٳ أځ ٍٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ َٚ♂:قځل قنُ  إَِّنَّ ُُ َُ ٌٜ  َش َُْْ َُ  ؾِ ِٚظ ََ  اْف

 َٓ ـْ  َخْرٌ  ٚؾِٔ ٚئِؿِ  ِم ََ ٚئِؿُ  اْف ََ ـْ  َخْرٌ  َواْف ـْ  َخْرٌ  َوادَِْٚر  ادَِْٚر  ِم ِٚظل ِم ٍٳ، ▬افسَّ ٕٵ أځؾځشٳأځٜٵ ٳ :قځل  إڇ
ٌٳ ٞٻ دٳخٳ ًځ ٙٴ ٚٳبٳظٳطځ بٳٝٵتٹٞ عٳ ٞٻ ٜٳذٳ ٍٳ ؟يٹٝٳكڃتٴًځٓٹٞ إڇيځ ـْ ♂:قځل ـِ  ـُ ْٚب  .(2)▬آَدمَ  ـَ

                                      
 ٚايًؿغ يًبخلسٟ . 453، َٚظًِ  755ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)
 . ٩3623 ؿشٝض اِلَع  ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ 2194ايذلَزٟ أخشد٘  )صحٔ ( (2)
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 قلٍٚ ايؿت١ٓ ٖزٙ اعتضٍ٘ أْ ☺ ٚقلق أبٞ بٔ ظعذي سـٌ ايزٟأخٞ ايهشِٜ، 
 َظًِ ٖزا :ٜكٍٛ ٚيظلٕ عٝٓلٕ ي٘ بظٝـ تأتْٛٞ ست٢ أقلتٌ ٫ :قلٍ دذاڄ ١ًٝ٤ ن١ًُ
 َٓكب١ ٜعين يًؿت١ٓ اعتضاي٘ اهلل ٚطبشلٕ، أقلتٌ إٔ َظتعذ أْل ايًشع١ ٖزٙ ٩ نلؾش ٖٚزا
 ١خلسد بٔ سظٞ عٔ ،ثكل٠ ٚايشدلٍ اّلنِ عٓذ نُل ايـشلب١ أسذ ٜشٜٚٗل دذاڄ ١ًٝ٤

ٞٸ أػهً  عؿلٕ بٔ عجُلٕ قتٌ ٧ل :قلٍ أْ٘ ا٭ػذعٞ  أَشاڄ أسْٞ ايًچِٗ :ؾكً  ايؿت١ٓ عً
 بليو خز - ٚاٯخش٠ ايذْٝل ايّٓٛ ٩ ؾشأٜ  :قلٍ ب٘ أ١ظو أَشاڄ اّل َٔ أسْٞ أٚ

 ؟أْتِ َٔ :قليٛا بٓؿش ؾإرا اّل٥ط ٖزا ع٢ً َٔ ؾٓضي  سل٥ط ٚبُٝٓٗل - ٚاٯخش٠ ايذْٝل
 ؾـعذت :قلٍ ايذسدلت ٩ اؿعذ :قلٍ ؟ايؼٗذا٤ ؾأٜٔ :قً  ه١ا٥٬٧ ٗٔ :قليٛا
 :قلٍ ايظ٬ّ عًٝ٘ إبشاِٖٝ ٚسأٜ  ◘ ُٔذاڄ ايٓيبٸ سأٜ  ست٢ دسد١ بعذ دسد١

 ٭َيت اطتػؿش :ايظ٬ّ عًٝ٘ ٱبشاِٖٝ ٜكٍٛ - ◘ ايٓيب ٚدذت ٜعين - ُٔذاڄ ؾٛدذت
 ٚقتًٛا دَل٤ِٖ أساقٛا ِٗإْ بعذى أسذثٛا َلرا تذسٟ ٫ ْوإ :ايظ٬ّ عًٝ٘ إبشاِٖٝ ؾكلٍ

 ٜكٍٛعًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ  إبشاِٖٝ ٖزا - طعذ خًًٝٞ ٌاؾع لانُ ؾعًٛا أ٫ إَلَِٗ
 سظٞ ايش١ٜ٩ ٖزٙ سأ٣ ؾًُل ،طعذ خًًٝٞ ؾعٌ نُل ؾعًٛا أ٫ :قلٍ - ايش١ٜ٩ ٩ ٖزا
 طعذ ؾبه٢ ايش١ٜ٩ بٗزٙ ٜبؼشٙ ٚقلق أبٞ بٔ طعذ إٟ رٖب ا٭ػذعٞ خلسد١ بٔ

 َع: اّظٞ ي٘ قلٍ ثِ خًًٝ٘ ايظ٬ّ عًٝ٘ إبشاِٖٝ هٜٔ مل َٔ خلب كذي :ٚقلٍ ؾشسلڄ
 ؟تأَشْٞ ؾُل :قلٍ راى َع ٫ٚ ،ٖزا َع ٫ :قلٍ؟ طعذ ٜل طتهٕٛ أْ  ايڀل٥ؿتٞ أٟ
 تٓذًٞ ست٢ ٤ٝعلڄ ٖ٪٤٫ نٌ ٚاعتضٍ غُٓلڄ ؾلػذل :قلٍ ،٫ :قً  ؟غِٓ أيو :قلٍ
: سك٘ ٩ ايزٖيب اّلؾغ سلع ايذٜٔ قلٍ ،ايعع١ُٝ ا٧ٓكب١ تًوؾ اهلل أندل ،ايؿت١ٓ تًو
 نلٕ ٚيكذ ،ايتشهِٝ ٫ٚ ؿؿٞ َعشن١ ٫ٚ اٌُِ َعشن١ سلش ؾ٬ ايؿت١ٓ طعذ اعتضٍ
شلِ  نلٕ َل ايـشلب١ نلْ  ٖهزا ،ٚأسكلٙ عٓ٘ اهلل سكٞ ايؼإٔ نبرل يٲَل١َ أ٬ٖڄ

 (.57) دلٙ ٫ٚ َٓـب ٫ٚ َتلع ٩سلد١ 
 يف اإلمٚرة  ☺زهَه 

ٔٵ  َٹشڇعٳ ٔٴ عٳل ُٳشٴ،  بٵ ٘ٴ عٴ ٙٴ ابٵٓٴ ٘ٹ، ؾځذٳل٤ٳ ٚٳقَّلقڈ ؾٹٞ إڇبٹًٹ ٔٴ أځبٹٞ  ٕٳ طٳعٵذٴ بٵ ٍٳ: نځل  طٳعٵذٺ، قځل
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٘ٴ: أځْٳضٳيڃ ٳ ؾٹٞ  ٍٳ يځ ٍٳ ؾځكځل ٖٳزٳا ايشٻانٹبٹ، ؾځٓٳضٳ ٔٵ ػٳشٿ  َٹ ٍٳ: أځعٴٛرٴ بٹلهللٹ  ُٻل سٳآٙٴ طٳعٵذٷ قځل ًځ ؾځ
ٚٳتٳشٳنڃ ٳ ايٓٻلغٳ ٜٳتٳٓٳلصٳعٴٛ ُٹوځ،  ٚٳغځٓٳ ِٵ؟ ؾځلٳشٳبٳ طٳعٵذٷ ؾٹٞ ؿٳذٵسڇٙٹ، إڇبٹًٹوځ  ٗٴ ًڃوځ بٳٝٵٓٳ ُٴ ٕٳ ايڃ
ٍٳ اهللٹ  ُٹعٵ ٴ سٳطٴٛ ٍٳ: اطٵهڂ ٵ، طٳ ٍٴ:◘ؾځكځل ، ♂ ، ٜٳكڂٛ ِْلَّ ٌَ ، اْف لَّ

َِ َُّ ََ اف ْب ًَ ٛه اْف
إِنَّ اهللَ حُيِ

لَّ 
ٍِ   .(1)▬اخْلَ
 :☺ وؾٚتف ذـ  

 عؼاش٠  عًا٢  باليعكٝل  قـشٙ ٩ طعذ َلت: دل٤ ٩ )ؿؿ١ ايـؿ٠ٛ( ٫بٔ اِٛصٟ 
ِ  بٔ َشٚإ عًٝ٘ ٚؿ٢ً ،ا٧ذ١ٜٓ إٟ ايشدلٍ سقلب ع٢ً ؾشٌُ ا٧ذ١ٜٓ َٔ أَٝلٍ  اّها
ٔ  ٩ ◘ ايٓيب أصٚاز عًٝ٘ ؿ٢ً ثِ ،ا٧ذ١ٜٓ ٚايٞ ٦َٜٛز ٖٚٛ ٔ  سذاشٖ  ،باليبكٝع  ٚدؾا
ٔ  ،بذس ّٜٛ ؾٝٗل ا٧ؼشنٞ يكٞ نلٕ ي٘ ؿٛف دب١ ٩ ٜهؿٔ إٔ أٚؿ٢ ٚنلٕ  ؾٝٗال  ؾهؿا
 اثٓتٞ ٜٚكلٍ ،ٚطبعٞ بلع ابٔ ٖٚٛ ٦ظٞ ط١ٓ ٜٚكلٍ ،٦ٚظٞ ٦ع ط١ٓ ٩ ٚريو
 َلت ٚقلق أبٞ بٔ طعذ ٕإ :ٜكٍٛ ٚاسذ غرل زلع أْ٘ أْع بٔ َليو ٚعٔ ،ٚمثلْٞ
ٌ  طاعذ  تا٩ٛ  ٧ل أْ٘ ☼ عل٥ؼ١ ٚعٔ.بٗل ٚدؾٔ ا٧ذ١ٜٓ إٟ ؾشٌُ بليعكٝل  أصٚاز أسطا
ـ  ؾؿعًٛا ا٧ظذذ ٩ يٓلصت٘ ٣شٚا إٔ ◘ ايٓيب ٘  ؾٛقا ٔ  عًا٢  با ٞ  سذاشٖ ٘ ع ؾـاً  ًٝا

ٌ  آِال٥ض  نلْا   َل :ٚقليٛا ريو علبٛا ايٓلغ إٔ ؾبًػٗٔ آِل٥ض بلب َٔ ٚخشز  ٜاذخ
 ب٘ شلِ عًِ ٫ َل ٜعٝبٛا إٔ إٟ ايٓلغ أطشع َل :ؾكلي  عل٥ؼ١ ريو ؾبًؼ ا٧ظذذ ٩ بٗل

 إ٫ بٝلل٤ بٔ طٌٗٝ ع٢ً ◘ اهلل سطٍٛ ؿ٢ً َٚل ا٧ظذذ ٩ يٓلص٠ ٢ش إٔ عًٝٓل علبٛا
 .(28) ا٧ظذذ دٛف ٩

 ؾشكٞ اهلل عٓ٘ ٚأسكلٙ ٚأطهٓ٘ ؾظٝض دٓلت٘ د١ٓ ايؿشدٚغ ا٭ع٢ً
 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(

 * * * 

                                      
 . 2965 َظًِ أخشد٘  )صحٔ ( (1)
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، ايذٜٔ ٖزا بتؿٛم غرل ا٧ظًُٞ ػٗلد٠، َٔ بؼل٥ش ايٓـش ٚايتُهٞ أسبيت ٩ اهلل
ٟ  ْؿٛطآل،  عٜشؾ ٨ل بإٔ ٚيٓعًِ ٞ   إٔ عضا٥ُٓال;  ٜٚؼاشز  ُُٖٓال،  ٜٚكاٛ  غارل ا٧ظاًُ
 .بليعًٛ ٚيذٜٓٓل بليتؿٛم، يٓل ػٗذٚا قذ بأْؿظِٗ
 ا٫طااتعُلس ٚداا٘ ٩ ايٛسٝااذ اِااذاس ٖااٛ اٱطاا٬ّ إٕ: بااشإٚ يااٛسْع ٜكااٍٛ 

ٟ  ٩ َٛداٛداڄ  ايكشإٓ ٖزا داّ َل: د٬دطتٕٛ ٜٚكٍٛ ،ا٭ٚسٚبٞ ٞ  أٜاذ ٔ ، ا٧ظاًُ  ؾًا
 .ا٧ؼشم ع٢ً ڀش٠ايظٝ أٚسٚبل تظتڀٝع
ٌ  ايؼٝٛع١ٝ تجبٝ  ا٧ظتشٌٝ َٔ: اّهِ طذ٠ ٩ ِٖٚ ايؼٝٛعٕٝٛ قلٍٚ  طاشل  قبا
  .ْٗل٥ٝلڄ اٱط٬ّ

ٍڈ ٩ بَٛٔ أػعلٜلٚقلٍ  ٌ  َظٝشٝلڄ ػعبلڄ إٔ قط ٜتؿل مل: ْؼشٙ َكل  اٱطا٬ّ  ٩ دخا
 .ْـشاْٝلڄ علد ثِ

ٞ اي ايعلمل ٩ ٜعٗش إٔ ٘ؼلٙ َل أخؼ٢ إٕ: ايٝٗٛدٟ دٛسٜٕٛ بٔٚقلٍ    ُٔاذ  عشبا
 .دذٜذ

ّ  ايـا٠٬  عًٝ٘ ُٔذاڄ إٔ ْعشف ٚٗٔ ٘  ا٭ْبٝال٤،  آخاش  ٚايظا٬  قل٥اذاڄ  ٜكـاذ  يهٓا
ّ  ايزٟ ا٧بذأ إٕ: ايـْٗٝٛٞ ايهلتب بٛسدش إسٍ ٜكٍٛ ٖٚهزا.دذٜذاڄ ٘  قال  ٚداٛد  عًٝا
 ٚيهٞ َعٗل، ايتعلٕٚ إٟ ّٜٛ رات ٜبلدسٚا إٔ بذ ٫ ايعشب إٔ ٖٛ ايبذا١ٜ َٓز إطشا٥ٌٝ
 ايعاذا٤  ػعٛس تػزٟ اييت ايعٓلؿش ٤ٝع ع٢ً ايكلل٤ ؾٝذب، ٨هٓلڄ ٕايتعلٚ ٖزا ٜـبض
 .ٚا٧ؼلٜ: ايذٜٔ سدلٍ ٩ تتُجٌ سدع١ٝ، عٓلؿش ٖٚٞ ايعشبٞ ايعلمل ٩ إطشا٥ٌٝ كذ

 َادلساڄ  ٖذ مل ا٫ختبلس بعذ يهٓٓل ٕتًؿ١، بؼعٛبٺ ٛٛؾْٛٓل قلدتٓل نلٕ: بشإٚ ٜكٍٛ
 يٓل ٚتبٞ! آخشٙ إٟ ٚ ايبًؼؿٞ، ٚاْڀش ،ا٭ؿؿش بليٝلبلٕ خٛؾْٛل ا٧خلٚف، تًو ٧جٌ
ٞ  اْڀاش  إٔ ٚداذْل  يهٓٓل! ٖٚ٪٤٫ أؿذقل٩ْل ٖٚ٪٤٫ سًؿل٩ْل ٖ٪٤٫ إٔ  عًٝٓال  اّكٝكا

 .!ا٧ذٖؼ١ سٜٝٛت٘ ٩ٚ ٚاٱخللع، ايتٛطع ع٢ً قذست٘ ٩ٚ، اٱط٬ّ ٩ َٛدٛد
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ّ  ٚادتالص  إ٫ ا٭سو طڀض ع٢ً َهلٕ ٜٛدذ ٫: ايؿشْظٞ ٜكٍٛ ٖلْٛتشٚ  اٱطا٬
ٌ  تؿاٛم  بؼاذ٠  اعتٓلق٘ إٟ ايٓلغ ٣ٌٝ ايزٟ ايٛسٝذ ايذٜٔ ؾٗٛ ؾٝ٘، ٚاْتؼش ٚدٙسذ  نا
  .(47) آخش دٜٔ

 (<1>☺قائد ضسٓ٘ دّم٘ اجليدل )عبد السمحً بً عْف 
، ٗٔ ع٢ً َٛعذ ايّٝٛ َع قل٥ذ طاش١ٜ دَٚا١ آِاذٍ، ٖازا ايازٟ      إخٛتٞ ٩ اهلل
ٔ  عبذ ٔبعبذ ايش٥ٔ بٔ عٛف بل١ِٓ أ٫ ٖٚٛ  ◘بؼشٙ سطٍٛ اهلل   ،☺ اّالسخ  با

ٍ  ؾظُلٙ ،ايهعب١ عبذ :ٚقٌٝ ،عُشٚ عبذ اِل١ًٖٝ ٩ ازل٘ نلٕ ،ُٔذ أبل ٜه٢ٓ  سطاٛ
 بعؼش ايؿٌٝ بعذ ٚيذ. اّلسخ بٔ عبذ بٔ عٛف بٓ  ايؼؿل٤ أَ٘. ايش٥ٔ عبذ ◘ اهلل

ٕ  ا٭سقِ داس ◘ اهلل سطٍٛ ٜذخٌ إٔ قبٌ ٚأطًِ طٓٞ ٔ  ٚنال ٔ  َا ٞ  ا٧ٗالدشٜ  ا٭ٚيا
ٌ  قذّ ثِ اّبؼ١ أسو إٟ ٖلدش :ٝعلڄ٤ اشلذشتٞ ٤ع  ،ا٧ذٜٓا١  إٟ ٖٚالدش  اشلذاش٠  قبا

ٔ  عباذ  ٚنلٕ ،ايشبٝع بٔ طعذ ٚبٞ بٝٓ٘ ◘ اهلل سطٍٛ ٚآخ٢ ٔ  اياش٥  أساذ  عاٛف  با
 ايؼاٛس٣  عُش دعٌ ايزٜٔ ايظت١ ٚأسذ. بل١ِٓ ◘ اهلل سطٍٛ شلِ ػٗذ ايزٜٔ ايعؼش٠
 .(2) ساو عِٓٗ ٛااٖٚ ٩ٛااات ◘ اهلل سطٍٛ إٔ ٚأخدل ؾِٝٗ

 :☺ظٍٚف ظبَ اف َحـ بـ ظقف 
ٔٵ  ٔڇ عٳبٵذٹعٳ ُٳ ٔڇ ايشٻسٵ ٛٵفٺ بٵ ٍٳ عٳ ُٻل: قځل َٴٛا يځ ُٳذٹٜٓٳ١ځ قځذٹ ٍٴ آخٳ٢ ايڃ ٔٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ  عٳبٵاذٹ  بٳٝٵ
ٔڇ ُٳ ٔڇ ايشٻسٵ ٛٵفٺ بٵ ٔڇ ٚٳطٳعٵذٹ ،عٳ ٍٳ ايشٻبٹٝعڇ بٵ ٔڇ يٹعٳبٵذٹ قځل ُٳ ـٳلسڇ أځنڃجٳشٴ إڇْٿٞ :ايشٻسٵ  ِٴؾځأځقڃظٹ َٳل٫ڄ ا٭ځْٵ
ٔڇ َٳليٹٞ ـٵؿځٝٵ ٕڇ ٚٳيٹٞ ،ْٹ َٵشٳأځتٳل ُٳل ؾځلْٵعڂشٵ ا ٗٴ ٗٳل إڇيځٝٵوځ أځعٵذٳبٳ ُٿ ٗٳل يٹٞ ؾځظٳ ِّكڃ ٗٳل اْٵكځلٳ ٵ ؾځإڇرٳا أڂىځ  عٹذٻتٴ

ٗٳل ٚٻدٵ ٍٳ ؾځتٳضٳ ٖٵًٹوځ ؾٹٞ يځوځ اهلل بٳلسٳىځ :قځل َٳليٹوځ أځ ٔٳ ٚٳ ِٵ  أځٜٵ ٞ  طٴاٛمڇ  عٳًځا٢  ؾځاذٳيُّٛٙٴ  ؟طٴاٛقڂهڂ  بٳٓٹا
٘ٴ إڇ٫َّ -سدع  أٟ : - اْٵكځًځبٳ ُٳلؾځ قځٝٵٓٴكځلعٳ َٳعٳ ٌٷ ٚٳ ٔٵ ؾځلٵ ٔڈ أځقٹطٺ َٹ ُٵ ِٻ ٚٳطٳ ٚٻ تٳلبٳعٳ ثٴ أٟ  - ايڃػٴذٴ

ِٻ -ايزٖلب نٌ ؿبٝش١ :  َٶل دٳل٤ٳ ثٴ ٛٵ ٘ٹ ٜٳ ٍٳ  ؿٴؿڃشٳ٠ٺ أځثٳشٴ ٚٳبٹ ٞټ  ؾځكځال ِٵ  : ◘ ايٓٻبٹا ٗٵاٝٳ    أٟ :  - َٳ
ٍٳ -خدلى َٚل ٚػأْو سليو َل ٚٻدٵ ٴ :قځل ٍٳ تٳضٳ ِٵ  :قځل ٗٳال  طٴاكڃ ٳ  نځا ٍٳ  ؟إڇيځٝٵ ٛٳا٠ڄ  :قځال ٔٵ  ْٳا  َٹا
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ٖٳبٺ ٚٵ رٳ ٕٳ أځ ٛٳا٠ٺ ٚٳصٵ ٔٵ ْٳ ٖٳبٺ َٹ ِٴ ػٳوَّ رٳ ٖٹٝ  .(1) إڇبٵشٳا
 بٔ ايشبٝع طعذ ٕدل٤ ٩ نتلب )أثش ايذلب١ٝ اٱط١َٝ٬ ٩ أَٔ اجملتُع اٱط٬َٞ(: أ

ٞ  عٛف بٔ ايش٥ٔ عبذ أخٝ٘ ع٢ً َلي٘ ْــ بعشو ٜهتـ مل عٓ٘ اهلل سكٞ  اهلل سكا
 مل عًٝٗل، ٚاٱْؿلم ٜتضٚدٗل ٫َشأ٠ َٗش ٚ٭دا٤ ْؿظ٘ ع٢ً يًٓؿك١ نلؾٝلڄ ا٧لٍ ٚنلٕ ٓ٘،ع

ٌ  ٩ اٱط٬ّ ٩ ٚأخٛٙ ٖٛ ٜتظل٣ٚ إٔ أساد بٌ بزيو طعذ ٜهتـ  ٚإرا، ٣ًاو  َال  نا
ٔ  عبذ ؾإٕ اٱٜجلس، َٔ ايك١ُ تًو إٟ ٚؿٌ قذ ا٭ْـلسٟ طعذ نلٕ ٟ  اياش٥  ا٧ٗالدش
 ٩ بٓؿظ٘ ٜظع٢ إٔ ؾآثش ايٓلغ، عٔ بلهلل ٚا٫طتػٓل٤ ع١ٚايكٓل ايضٖذ ق١ُ إٟ ٚؿٌ قذ

 .اهلل أغٓلٙ ست٢ سصق٘، نظب
 ؾُٝل ٜضٖذ َٔ ؾٝ٘ ٜٛدذ نُل ْؿظ٘، ع٢ً غرلٙ ٜ٪ثش َٔ ؾٝ٘ ٜٛدذ ايزٟ اجملتُع إٕ
 إٔ ذٜشِا  ٜاذٙ،  نظب َٔ ْؿظ٘ ع٢ً ٜٓؿل إٔ ٜٚؿلٌ اهلل ٜ٪تٝ٘ ٠ل ٜٚكٓع غرلٙ، عٓذ

 .ٚاي٥ٛلّ ٚايتعلٕٚ باّ ٜعًً٘ ٚاطتكشاس أَٔ ٩ ٜعٝؽ
 :☺زهَ ظبَ اف َحـ بـ ظقف 

ٔٵ أخشز ايبخلسٟ ٩ ؿاشٝش٘   ٔڇ  طٳاعٵذٹ  عٳا ِٳ  بٵا ٖٹٝ ٔٵ  إڇبٵاشٳا ٘ٹ  عٳا ِٳ  أځبٹٝا ٖٹٝ ٕٻ إڇبٵاشٳا  عٳبٵاذٳ  أځ
ٔڇ ُٳ ٔٳ ايشٻسٵ ٛٵفٺ بٵ ٞٳ: ☺ عٳ ّڈ أڂتٹ ٕٳ بٹڀځعٳل ُٶل ٚٳنځل ٍٳ ؿٳل٥ٹ ٌٳ :ؾځكځل ـٵعٳبٴ قڂتٹ ٔٴ  َٴ ُٳٝٵاشڈ  بٵا ٛٳ  ،عٴ ٖٴا  ٚٳ

ٔٳ َٞٹٓٿ خٳٝٵشٷ ٕٵ بٴشٵدٳ٠ٺ ؾٹٞ نڂؿِّ ٞٳ إڇ ٘ٴ غڂڀِّ ٕٵ ،سڇدٵ٬ځٙٴ بٳذٳتٵ سٳأڃطٴ ٞٳ ٚٳإڇ ٘ٴ بٳذٳا سڇدٵ٬ځٙٴ غڂڀِّ ٙٴ سٳأڃطٴ  ٚٳأڂسٳا
ٍٳ ٌٳ :قځل ُٵضٳ٠ڂ ٚٳقڂتٹ ٛٳ سٳ ٖٴ ِٻ ،َٹٓٿٞ خٳٝٵشٷ ٚٳ ٔٵ يځٓٳل بٴظٹطځ ثٴ ٚٵ ،بٴظٹطځ َٳل ايذټْٵٝٳل َٹ ٍٳ أځ ٔٵ  أڂعٵڀٹٝٓٳال  :قځل  َٹا
ٕٵ خٳؼٹٝٓٳل ٚٳقځذٵ ،ٝٓٳلأڂعٵڀٹ َٳل ايذټْٵٝٳل ٕٳ أځ ٞ  ٌٳادٳعٳا  ِٻاثٴا  ،يځٓٳل عٴذٿًځ ٵ سٳظٳٓٳلتٴٓٳل تٳهڂٛ  سٳتٻا٢  ٜٳبٵهٹا
ّٳ تٳشٳىځ  .(2) ايڀَّعٳل

 ٚاٱ٣الٕ،  ٚاِٗالد  ا٧لس١ٝ اّظٓلت شلِ طبك  ايزٜٔ ا٭قٛاّ، أٚي٦و اهلل ؾشسِ
 تعًُٓال َأ   ؾٗا٬  ايذْٝل، صٖش٠ َٔ أْؿظِٗ ع٢ً ٚخلؾٛا اهلل رات ٩ ؿدلٚا ٖزا َٚع

                                      
 .3780 ايبخلسٟأخشد٘  )صحٔ ( (1)

 .1275 ايبخلسٟأخشد٘  )صحٔ ( (2)
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 ٖزا ايشعٌٝ ا٭ٍٚ خًل ايتك٣ٛ؟
 :☺إٍٕٚق ظبَ اف َحـ بـ ظقف  
ٔٵ اٱَلّ أ٥ذدل٤ ٩ َظٓذ  -1 ٍٳ ػٳكٹٝلڈ عٳ ٌٳ: قځل ٔڇ عٳبٵذٴ دٳخٳ ُٳ ٔٴ ايشٻسٵ ٛٵفٺ  بٵ  عٳًځا٢  عٳا

ّٿ ُٳ١ځ أڂ ًځ ٍٳ ☻ طٳ ّٻ ٜٳل :ؾځكځل ٞٳ أڂ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ٕٵ أځخٵؼٳ٢ إڇْٿٞ ايڃ ٕٳ أځ ٔٵ ٞإڇْٿ ٖٳًځهڃ ٴ قځذٵ أځنڂٛ  قڂشٳٜٵؽڈ أځنڃجٳشڇ َٹ
ٞٳ يٹٞ أځسٵكٶل بٹعٵ ٴ َٳل٫ڄ ـٳ بٹأځسٵبٳعٹ ٞٻ ٜٳل أځْٵؿٹلٵ :ؾځكځليځ ٵ دٹٜٓٳلسڈ أځيڃ ٞ  بٴٓٳ ُٹعٵ ٴ  ؾځاإڇْٿ ٍٳ  طٳا  هللٹا سٳطٴاٛ
ٍٴ ◘ ٕٻ :ٜٳكڂٛ ٔٵ إڇ ٔٵ أځؿٵشٳلبٹٞ َٹ ٕٵ بٳعٵذٳ ٜٳشٳاْٹٞ ٫ځ َٳ ٘ٴ أځ ُٳاشٳ  ؾځأځتٳٝٵا ٴ ، أڂؾځلسڇقځ ٘ٴ  عٴ ٖٳال  ؾځأځخٵبٳشٵتٴا  ؾځأځتٳل
ٍٳ ِٵ أځْٳل هللٹبٹل :ؾځكځل ٗٴ ٓٵ ِٻ :قځليځ ٵ َٹ ٔٵ ٫ځ ايًٗ   .(1) بٳعٵذٳىځ أځسٳذٶا أڂبٳشٿ٨ٳ ٚٳيځ
ٔٵ -2 ُٳ١ځ أځبٹٞ عٳ ًځ ٕٻ طٳ ٔڇ  عٳبٵاذٳ  أځ ُٳ ٔٳ  اياشٻسٵ ٛٵفٺ  بٵا ٚٵؿٳا٢ : ☺ عٳا ٗٳالتٹ  بٹشٳذٹٜكځا١ٺ  أځ َٻ  يٹأڂ

ٞٳ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ـٺ َٹل٥ٳ١ٹ بٹأځسٵبٳعڇ بٹٝعٳ ٵ ايڃ  .(2) أځيڃ
ٔٵ -4 ّٿ عٳ ٛٳسڇ بٹٓٵ ٹ بٳهڃشڈ أڂ ُٹظٵ ٕٻ، ايڃ ٔڇ عٳبٵذٳ أځ ُٳ ٔٳ ايشٻسٵ ٛٵفٺ بٵ ٘ٴ  أځسٵكٶال  بٳلعٳ ☺ عٳ ٔٵ  يځا  َٹا
ٕٳ ُٳل ٔڇ عٴجٵ ٕٳ بٵ ٞٳ عٳؿَّل ـٳ بٹأځسٵبٳعٹ ٘ٴ  دٹٜٓٳالسڈ  أځيڃ ُٳ ٞ  ؾځكځظٳا ٞ  ؾڂكځاشٳا٤ٹ  ؾٹا ٖٵاشٳ٠ځ  بٳٓٹا ٞ  صٴ ٔٳ  ٚٳؾٹا ٗٳالدٹشڇٜ ُٴ  ايڃ
ٗٳلتٹ َٻ ٞٳ ٚٳأڂ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ٍٳ ايڃ ُٹ قځل ٛٳسٴايڃ ٗٳل عٳل٥ٹؼٳ١ځ ؾځأځتٳٝٵ ٴ :ظٵ ـٹٝبٹ ٔٵ :ؾځكځليځ ٵ بٹٓٳ ٌٳ َٳ ٗٳزٳا أځسٵطٳ ًڃ ٴ ؟بٹ  :ؾځكڂ

ٔڇ عٳبٵذٴ ُٳ َٳل :قځليځ ٵ ايشٻسٵ ُٹعٵ ٴ إڇْٿٞ أځ ٍٳ طٳ ٍٴ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٍٳ ،ٜٳكڂٛ ٞټ ٚٳقځل ٕٻ :ايڃخٴضٳاعٹ ٍٳ إڇ  سٳطٴٛ
ٍٳ ◘ هللٹا َـّ  حَيُْْق َٓ ♂:قځل ُُ ْٔ َِ ي َظ َِ ًْ َّٓ  َب ََك ٚبُِ ونَ فهَّ ا إِ ََ  اهلل َش ـِ  َظْبن َْحَ ـَ  افن َّ ـْ  َظنْقٍف  ْبن  ِمن

َِْسبِٔؾِ  ِٜ  َش َّْ ٕ ٚيكاذ   ي٘ َٓكب١ ٖزٙ ؾهلْ ، (3)▬اجْلَ ٞ  ايـاذقلت  ناجرل  نال ٘  اهلل سكا  عٓا
 ، ؾ٦ٝٓٗل ي٘ بٗزٙ ا٧ٓكب١.ا٧٪َٓٞ ٚ٭َٗلتبٝ  سطٍٛ اهلل  ٯٍ َٛاؿ٬ڄ

 ٍ ك وأتقب إفٔؽ()شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌُ
 * * * 

                                      
 ؿشٝض اٱطٓلد . ا٭سْ٪ٚط ػعٝبٚقلٍ  26489أخشد٘ أ٥ذ ٩ َظٓذٙ  (صحٔ  ) (1)

 ا٭يبلْٞ .  ٚؿشش٘ 3750 ايذلَزٟأخشد٘  )صحٔ  فٌره( (2)

 ٘ سظٔ.  ٚقلٍ ػعٝب ا٭سْ٪ٚط عٓ 24724أخشد٘ أ٥ذ ٩ َظٓذٙ أخشد٘  )حسـ( (3)
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 ٩ ايهؿالس  ٜبكٞ إٔ ٣هٔ ٫تعلٟ  اهلل إٔ َٔ بؼل٥ش ايٓـش ٚايتُهٞ ،أسبيت ٩ اهلل
 :٭ْؿظٓل ايّٝٛ ْكٍٛ ٖٚهزا، ايٓلغ بٞ يٮٜلّ َذاٚي١ يهٔ ا٭سو، تؿظذ ٚإ٫ ١هٞ
 تِٗ؟ػٛن تٓهظش َت٢

ّ    ٧ ايهلؾش٠ ا٭َِ غڀشط١إٕ  ِ  ،ٔ ا٧بؼشات باإٔ ؾذاش اٱطا٬ّ قالد ٕ  إْٗا  ٜٓؿكاٛ
ـَ  إِنَّ م:ٚا٧خڀڀلت ايڀل١ً٥ ا٭َٛاٍ ُ وا افَِّذي ٍَ َُقنَ  ـَ ٍِ ؿْ  ُيْْ وا َأْمَقاهَلُ َه َُٔهن

ـْ  فِ  هللِا َشنبِٔؾِ  َظن

قََّنَٚ َُ ٍِ ُْٔ قنُ  ُثؿَّ  َؾَس ُُ ؿْ  َت ِٓ ْٔ َِ ةً  َظ َُِبقنَ  ُثؿَّ  َحْْسَ ٌْ ٍ ط هُي ٌ ص 36:ا٭ْؿال ٕ  ايػًبا١  ٖا  ٩ طاتهٛ
ٚمقلٍ تعلٟ: ؾكط؟ اٯخش٠ ٩ أٚ ايذْٝل، َٖمَّ ـَ  َؾ ُ وا افَِّذي ٍَ ُِبُؿْ  ـَ َُٖظذل ًٚ  َؾ يَاً  َظَذاب َِ َٔٚ يِف  َص ْٕ َه  اف

ّ  ايعل٧ا١  ا٭َا١  اطتٛؾ  يكذ ،ص56:عُشإ آٍطه َوأخ ة  ا٭سو ٩ ا٧ظاتهدل٠  ايٝاٛ
 شٜكا١ ى َٚلسطاٛا  ناجرلاڄ،  ٚتػڀشطاٛا  ا٭يٖٛٝا١،  دعال٣ٚ  ادعاٛا  يكذ اشل٬ى، أطبلب
َٕننٚم:ؾشعاإٛ ننؿْ  َأ ُُ  ْتٝذاا١ نلْاا  َاالرا ٚيهاأ ،ص24:ايٓلصعاالتط هإَْظننَذ  َربه
َٕٚمؾشعٕٛ؟  ْ ٚنَ  َمٚ َوَدمَّ ُٕقا َوَمٚ َوَؿْقُمفُ  ؾِْ َظْقنُ  َيْهَْعُ  ـَ ٚ ِ ُصقنَ  ـَ ًْ  ص.137:ا٭عشافط هَي
 أْ٘ ٚصعُٛا اهلل، ع٢ً ٚنزبٛا ايعلمل، يكٝلد٠ أخشدِٗ أْ٘ ٚصعُٛا اهلل، ع٢ً تأيٛا

ٕ  َڀًاع  ٩ ٜٚكٛدٖٚال  ايبؼش١ٜ يٝخًـٛا ختلسِٖا ٟ  ايكاش : ٚقاليٛا  ٚايعؼاشٜٔ،  اّالد
 .ايشب ؾًٝبلسنٓل

ِ  ا٭َا١  ٖازٙ  إٔ: ٜعاين  َػشٚساڄ (ايتلسٜ: ْٗل١ٜ) نتلب٘ ؾٛنٜٛلَل ٚأيـ أٟ ) عٓاذٖ
 .ػ٤ٞ بعذٖل ٖٓلى ٚيٝع ايك١ُ إٟ ٚؿً ( ايشّٚ

 ا٧ٛبكلت، ٩ علملاي قلد٠ ؿلسٚاست٢  ايػشب عٓذ ٚا٧علؿٞ ايزْٛب تنجشٚيكذ 
 ٚايظٝلط١ ؾشكٖٛل، اييت ايللي١ ٚاٯسا٤ ايؿٛاسؽ، ٚأْٛاع ٚايكزاس٠، ٚآِع

 أمل ا٧زْبٞ، ٜأخز ٚاهلل ريو، ٚغرل ٚاٱع٬ٕ، ايظُٝٓل ٚعلمل ٚايجكلؾ١، ٚا٫قتـلد
ََٖخَذُهؿُ م:ٜكٌ ُٕقِِبِؿْ  اهلل َؾ ـَ  ِهلَ  َوَمٚ م:ٛطي قّٛ عٔ قلٍٚ ؟ص11:عُشإ آٍط هبُِذ  ِم

ٍَ  يَّٚدِِغَ اف ًِٔ ؿْ متعلٟ: قلٍٚ ،ص83:ٖٛدط هبَِب ـَ َْٚ َو ُْ َِ ـْ  َأْه ٍٜ  ِم ٚ َبىَِ ْت  َؿْ َي َٓ َُ َٔن
ًِ َِْؽ  َم  َؾُِ
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ؿْ  ُٓ ْ  َمَسٚـُِْ ـْ  َل َُ ـْ  ُتْس ِهؿْ  ِم َِ ًْ َّْٚ َؿِِٔالً  إَِّٓ  َب ـُ ـُ  َو ْح  ٜكعٛا أمل ،ص58:ايكـفط هاْفَقاِرثِغَ  َٕ
 ايذلؾٝ٘ ٚؿٓلع١ ٚا٭ثلخ ٚا٧شانب ٚا٧ظلنٔ سبٚا٧ؼل ا٧آنٌ ٩ ٚاٱطشاف ايذلف ٩

ٕٷ ريو إٕ! ٚا٭ؾ٬ّ؟ ٚايشٜلك١ ٚايظٝلس١  .دٚشلِ بتذَرل َ٪ر
ٚ َوإَِذام:تعلٟ اهلل ٜكٌ أمل َٕ ًٜ  َُّنَِِْؽ  َأنْ  َأَرْد ٚ َؿْ َي َٕ ٚ َأَمْ  َٓ ؾِٔ قا ُمْسَ َُ َس ٍَ ٚ َؾ َٓ نٚ َؾَحنؼَّ  ؾِٔ َٓ ْٔ َِ  َظ

ْقُل  ََ ََٕٚهٚ اْف  ْ مَّ ََ ِمراً  َؾ َْ ِ  ٜػاذلٚا  أمل  !؟ص16:اٱطاشا٤ ط هَتن  قليا   نُال  ٜٚكٛياٛا  بكاٛتٗ
ـْ م:علد َه  َم ةً  ِمَّْٚ َأَص َْٚم!بعلد؟ اهلل ؾعٌ َلرا ؟ص15:ؾـً ط هُؿقَّ ِْ َْٖرَش ؿْ  َؾ ِٓ ْٔ ن َِ ًٚ  َظ  ِرحين

َساً  ٚمٍ  يِف  َسْ ؿْ  َِٕحَسٍٚت  َأيَّ ُٓ ََ ْزِي  َظَذاَب  فُِِْذي َٔٚةِ نافْ  يِف  اخْلِ َٔٚ َح ْٕ َه   ص.16:ؾـً ط هاف
 ٚطاآت٘ طااًٝٗهِٗ، ٚأْاا٘ اجملااشَٞ ايكااّٛ طااٝذضٟ بأْاا٘ ☾ اهللٚيكااذ ٚعااذ  

ََٖٕزْفَْٚم:َلك١ٝ ـَ  َظَذ  َؾ قا افَِّذي ُّ َِ ـْ  ِرْجزاً  َط َمءِ  ِم ُٕقا بَِم  افسَّ ٚ َُقنَ  ـَ ُس ٍْ  إٕ ،ص59:ايبكش٠ط هَي
ٌ  ٜـًض ٫ اهلل ِ  ٖا٪٤٫;  عُا ٕ  ٭ْٗا نَؾ  ُيْهنُِِ   ٓ اهلل إِنَّ م:َؿظاذٚ َّ ـَ  َظ ي َِ ِسن ٍْ  هادُْ
 ص.81:ْٜٛعط

 ٚأطااليٝب، ٚدٖاال٤، ٚخڀااط، ٚخااذاع، ٚسٝااٌ، َهااش، أؿااشلب أيٝظااٛا
ِ  إٔ ػو ٫ ٖ٪٤٫! اٱط٬ّ؟ أٌٖ يلشب ٚإخشادلت طٝٓلسٜٖٛلت ٕ  َهاشٖ  طاٝهٛ

َبٚراً م:قلٍ تعلٟ عًِٝٗ، دَلساڄ ُْ ُْ َ  إَْرضِ  يِف  اْشُِ ٔلئِ  َوَم ن ُ  حَئِنُؼ  َوٓ افسَّ ُْ ٔلئُ  ادَْ ن  إَِّٓ  افسَّ

َْٖهِِننفِ  ننْؾ  بِ َٓ َٜ  إَِّٓ مٜٓتعااشٕٚأٟ ص 43:ؾاالىشط هَيُْْيننُ ونَ  َؾ فِننغَ  ُشننَّْ ـْ  إَوَّ َِنن ََ  َؾ   ََتِنن

 ِٜ يالً  هللِا فُِسَّْ َِ ـْ  َتْب ََ  َوَف ِٜ  ََتِ ِقيالً  هللِا فُِسَّْ َُ ،مص43:ؾلىشطه ََتْ ن اً  ُ واَوَم ُْ نٚ َم َٕ  ْ َُ ن اً  َوَم ُْ  َم

ُ ونَ  ٓ َوُهؿْ  ًُ َْٔػ  َؾُٕٚي ْ  (57) َيْن ٚنَ  ـَ ُٜ َظٚؿِ  ـَ نِ ِهؿْ  َب ُْ نٚ َم َّٕ َٕنُٚهؿْ  َأ  ْ ؿْ  َدمَّ ُٓ ًِنغَ  َوَؿنْقَم  هَأْمَ
ٕ  ؾُالرا  ،ادتُع  ايكشإٓ ٩ ايكش٣ إ٬ٖى أطبلب هٌؾص 51-50:ايٌُٓط  إ٫ ٜٓتعاشٚ
ؾل م:أدًِٗ ٜأتٞ إٔ ُُ ٍٜ  َوفِ ؿْ  َجٚءَ  َؾَِ٘ذا َأَجٌؾ  ُأمَّ ُٓ ُِ ِْٖخُ ونَ  ٓ َأَج َُ ًٜ  َيْس ُمقنَ  َوٓ َشَٚظ َِ َْ َُ  هَيْس
 .(47) ص34:شافا٭عط

 



للماوس على العنوان المطلوب  األيسر  ، وللوصول ألي عنوان اضغط على الزر Ctrl+ Endللوصول للفهرس اضغط على 
 تنقل بين الصفحات. أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downفي الفهرس، وبواسطة 

 

 

122 

 (<2>☺قائد ضسٓ٘ دّم٘ اجليدل )عبد السمحً بً عْف 
  . ☺عبذ ايش٥ٔ بٔ عٛف يرل٠ ايعڀش٠ ٖٝل بٓل ْهٌُ ايظ، إخٛتٞ ٩ اهلل

 :☺مْٚؿٛ ظبَ اف َحـ بـ ظقف 
ٔٵ ٔڇ عٳبٵذٹ عٳ ُٳ ٔڇ ايشٻسٵ ٛٵفٺ بٵ ٍٳ ☺ عٳ ٍٳ : قځل ٍٴ  قځال ن ٍ  َأُبنق♂: ◘ اهللٹ سٳطٴاٛ ُْ ِٜ  يِف  َب َّْن ،  اجْلَ

َّ ُ وَ  ِٜ  يِف  ُظ َّْ ِٜ  يِف  َوُظْثَمنُ ،  اجْلَ َّْ ِٜ  يِف  َوَظِع  ،  اجْلَ َّْ ُٜ  ، اجْلَ َح ِْ ِٜ  يِف  َوَض َّْ َبْرُ ،  اجْلَ ِٜ  يِف  َوافزه َّْ َُ ،  اجْلَ  َوَظْبن

ـِ  َْحَ ـُ  اف َّ ِٜ  يِف  َظْقٍف  ْب َّْ ٌَ  ،اجْلَ ًْ ِٜ  يِف  َوَش َّْ ٌَ ،  اجْلَ ٔ ًِ ِٜ  يِف  َوَش َّْ ََ  َوَأُبق،  اجْلَ ْٔن ـُ  ةَ ُظَب اِح نننناجلَْ  ْبن  يِف   َّ

 ِٜ َّْ   .ٜؼٗذ شلزا ايـشلبٞ اًٌِٝ بلِٓا١ ◘سطٍٛ اهلل ، أْعش ٜل أخٞ نٝـ إٔ (1) ▬اجْلَ
ٔٳ       ٚٳ ٍٳ يٹاٞ: ٜٳال ابٵا ٔڇ ايڃخٳڀَّالبٹ ؾځكځال ُٳشٳ بٵا َٳعٳ عٴ ٍٳ: دٳًځظٵ ٴ  ٔڇ عٳبٻلغڈ قځل ٘ٹ بٵ ًَّ ٔٵ عٳبٵذٹ اي عٳ

ٍڇ ايَّ ٔٵ سٳطٴٛ ُٹعٵ ٳ عٳ ٌٵ طٳ ٖٳ ـٳ  ◘٘ٹ عٳبٻلغڈ،  ٘ٹ، نځٝٵ ٗٳل ؾٹٞ ؿٳًځلتٹ ِٳ إڇرٳا طٳ ًٹ ُٴظٵ ٘ٹ ايڃ َٳشٳ بٹ ػٳٝٵ٦ٶل أځ
٘ٹ،  ًَّ ٚٳاي ًڃ ٴ: يځل  ٍٳ: ؾځكڂ ـٵٓٳعٴ؟ قځل ؾبُٝٓل ُٖل نزيو إر دخٌ عًُٝٗال عباذ اياش٥ٔ بأ      –ٜٳ

٘ٹ  -عٛف ؾكلٍ ًَّ ٍٳ اي ُٹعٵ ٴ سٳطٴٛ ٍٴ: ◘: طٳ َٓ َينٜٳكڂٛ َُّنك  ْؿ يِف َصاَلتِِف َح ـُ َُ ٚ َأَح َٓ ِري إَِذا َش َْ

ًة، َوإَِذا َصؽَّ يِف افثلْْ  ََ ٚ َواِح َٓ ِْ ًَ َْٔج ِْ َُْغِ َؾ ِة َوافثلْْ ََ َٚن َصؽَّ يِف اْفَقاِح ـَ َََص، َؾِْ٘ن  َٕ َُنْغِ َأِو َأَزاَد َأْم 

ٚ َثاَلًثٚ َح  َٓ ِْ ًَ َْٔج ِْ َْرَبِع َؾ ْٕ  َوا
ِٜ ، َوإَِذا َصؽَّ يِف افثَّاَلَث َُْغِ ٚ ثِْْ َٓ ِْ ًَ َْٔج ِْ  َؾ

ِٜ نقَن اْفنَقْهُؿ يِف افثَّاَلَث ُُ َُّنك َي

ِلؿُ  ِلَؿ، ُثؿَّ ُيَس َتْغِ َوُهَق َجٚفٌِ  َؿْبَؾ َأْن ُيَس ََ َُ َشْج َيَٚدِة، ُثؿَّ َيْسُج أْعش ٜل أخٞ ٩ اهلل ،  (2) افزل
 ، ؾٝل شلل َٔ َٓكب١ عع١ُٝ . ي٘ بليعذاي١  عُش بٔ اْڀلبنٝـ ٜؼٗذ :

 بٚخلالؾٜ: ☻بًٜٔ ظبَ اف َحـ بـ ظقف فًثمن 

بإٔ عبذ ايش٥ٔ بٔ  ☺نُل طبل عٓذَل تهًُٓل عٔ تٟٛ عجُلٕ بٔ عؿلٕ ا٬ْؾ١  
، اًْٝؿا١  ٚاختٝلس ايؼٛس٣ ع١ًُٝ تٓؿٝز ع٢ً ☺عٛف  بٔ ايش٥ٔ عبذ أػشف عٛف 

 ☺ ٚسكلؾًكذ نلٕ أسذ ايظت١ ايزٜٔ اختلسِٖ عُش بٔ اْڀلب يٝهٕٛ خًٝؿت٘ َِٓٗ 
ٌ  َٔ اختٝلس ٩ ا٧ٓع١ُ ايؼٛس٣ َعلٖش َٔ َعٗش أٍٚ  ٜٚظاٛغ  ا٬ْؾا١  أعبال٤  ٜتشُا

                                      
 .50ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩ ؿشٝض اِلَع  3747أخشد٘ ايذلَزٟ  )صحٔ ( (1)

 ٚقلٍ سظٞ أطذ إطٓلدٙ ؿشٝض. 839أبٛ ٜع٢ً ٩ َظٓذٙ أخشد٘  )صحٔ ( (2)
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 عضٍ ايش٥ٔ عبذ أعُلٍ أؾلٌ َٚٔ: ايزٖيباّلؾغ سلع ايذٜٔ  قلٍ ا٧ظًُٞ، أَٛس
َٻا  ٤اع  عًا٢  ْٗاٛو  أمت رياو  ٩ ؾآٗن  ايؼٛس٣، ٚق  ا٭َش َٔ ْؿظ٘  عًا٢  ١ا٭

٘  اُِلع١ ٚأقشب عُ٘ ابٔ لاي٫ٖٛ أٚ يٓؿظ٘، ٭خزٖل ؾٝٗل ٔلبٝٶل نلٕ ٚيٛ عجُلٕ،  إيٝا
  (.50) ثِ إختلس عجُلٕ بٔ عؿلٕ يٝهٕٛ ٖٛ اًْٝؿ١  ☺ ٚقلق أبٞ ٔب طعذ
 :◘يٗمه افْبل  ☺ظبَ اف َحـ بـ ظقف  

ٔٵٻ ُٴػٹرلٳ٠ځ عٳ ٔٳ ايڃ ٍٳ: إڇٳْٻ٘  ػٴعٵبٳ١ځ بٵ ٍڇ َٳعٳ غځضٳاقځل ٍٴ  ؾځتٳبٳاشٻصٳ  تٳبٴٛىځ ◘ هللٹا سٳطٴٛ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ
ٌٳ ًڃ ٴ ...ايڃػٳل٥ٹطٹ قٹبٳ ٘ٴ ؾځأځقڃبٳ َٴٛا قځذٵ ايٓٻلغٳ ْٳذٹذٴ سٳتٻ٢ َٳعٳ ٔڇ عٳبٵذٳ قځذٻ ُٳ ٔٳ ايشٻسٵ ٛٵفٺ بٵ ٢َّ عٳ ـٳ  ؾځ
ِٵ ٗٴ ٍٴ ؾځأځدٵسٳىځ يځ ٔڇ إڇسٵذٳ٣ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٢َّ ايشٻنڃعٳتٳٝٵ ـٳ ُٻل اٯخش٠ ايشٻنڃعٳ١ځ ايٓٻلغڇ َٳعٳ ؾځ ًځ ِٳ ؾځ َّ  طٳ
ُٳ عٳبٵذٴ ٔٴ ٔڇاايشٻسٵ ٛٵفٺ بٵ ّٳ عٳ ٍٴ قځل ِټ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٘ٴؿٳ٬ځ ٜٴتٹ  .ٜلشلل َٔ َٓكب١ عع١ُٝ  .(1) تٳ

 وؾٚة ظبَ اف َحـ بـ ظقف:

ٔٵ  ا٧ظتذسى يًشلنِدل٤ ٩  ٛٵفٺعٳ ٔڇ عٳ ٔڇ بٵ ُٳ ٔڇ عٳبٵذٹ ايشٻسٵ ُٳٝٵذٹ بٵ ٔٵ سٴ ّٿ   ،عٳ ٘ٹ أڂ َٿا ٔٵ أڂ  عٳا
ّڇ  ًڃجٴااٛ ٌٻ نڂ ٚٳدٳاا ٘ٹ عٳااضٻ  َّاا ٍڇ اي ٛٵ ٍڇ، ؾٹااٞ قځاا ٚٳ ٗٳاالدٹشٳاتٹ ايڃااأڂ ُٴ ٔٳ ايڃ َٹاا ٚٳنځلْٳاا ٵ  : بٹٓٵاا ٹ عٴكڃبٳاا١ځ، 

اَلةِ م ِزِ َوافهَّ ُْٔقا بِٚفهَّ
ًِ َُ ٔڇ       45طايبكش٠:  هَواْش ٔڇ بٵا ُٳ ٞٳ عٳًځا٢ عٳبٵاذٹ اياشٻسٵ ص قځليځا ٵ: غڂؼٹا

ٛٵفٺ غځؼٵٝٳ١ڄ ٘ٴ دٳال٤ٳْٹٞ   . .عٳ ِٵ إڇْٻ ٍٳ:ؿٳذٳقڃتٴ ِٵ، قځل ٞٻ آْٹؿڄل؟ قځليڂٛا: ْٳعٳ ًځ ٞٳ عٳ ٍٳ: أڂغڃؼٹ ُٻل أځؾځلمٳ قځل ًځ ؾځ
ٕڇ ؾځكځليځل: اْٵڀځًٹلٵ ْٴشٳ ًځهځل ٖٳازٳا     َٳ ٕٻ  َٳًځوڅ آخٳاشٴ: أځسٵدٹعٳالٙٴ ؾځاإڇ ٍٳ  ٞڇ، ؾځكځل َٹ ُٵوځ إڇيځ٢ ايڃعٳضڇٜضڇ ايڃأځ لنٹ

٘ٴ ؾځعٳالؾٳ  ًَّ َٳل ػٳل٤ٳ اي ٘ٹ بٳٓٴٛٙٴ  ُٵتٴعٴ بٹ ٚٳٜٳظٵتٳ ِٵ،  ٗڇ ٗٳلتٹ َٻ ٕڇ أڂ ِٵ ؾٹٞ بٴڀڂٛ ٖٴ ٚٳ ٘ٴ ايظٻعٳلدٳ٠ځ،  ِٵ يځ ٔٵ نځتٳبٵتٴ ُٻ  َٹ
َٳلتٳ ِٻ  ٗٵشٶا ثٴ  اهلل عـه وأرضاه وأسؽـه جـة الػردوس األعذ. فريض، (2)  بٳعٵذٳ رٳيٹوځ ػٳ

 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(
* * * 

 
                                      

  .274 َظًِ أخشد٘ )صحٔ ( (1)
 قلٍ ايزٖيب ٩ ايتًخٝف ع٢ً ػشط ايؼٝخٞ. 3066 اّلنِ ٩ ا٧ظتذسىأخشد٘  )صحٔ ( (2)
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ٕ ، َٔ بؼل٥ش ايٓـش ٚايتُهٞ ػٗلد٠ ا٭عاذا٤ يٲطا٬ّ. قالٍ    أسبيت ٩ اهلل  أيادل
ٟ  ايّٝٛ ٜعٛد س٠ل ٜذسٟ َٔ: ػلرس ٘  ـابض ت اياز  بل٧ظاًُٞ،  َٗاذد٠  ايػاشب  با٬د  ؾٝا

ٍ  ا٧ٓلطاب،  ايٛقا   ٩ٚ ثلْٝا١،  َش٠ ايعلمل يػضٚ ايظُل٤ َٔ إيٝٗل ٜٗبڀٕٛ  يظا  : ٜكاٛ
ٔ  ناجرل٠،  ا٫ستُال٫ت  ٖازٙ  عًا٢  ايذايا١  ا٭َلسات يهٔ َتٓب٦لڄ  ٫ٚ ايازس٠  تكا٣ٛ  ٚيا

 مل إْاين  ٖأْازا، : ٜـاشخ  ٚأخاز  اطتٝكغ، قذ ا٧ظًِ إٕ تٝلسٖل، ٚقـ ع٢ً ايـٛاسٜ:
  .ايهدل٣ ايعٛاؿِ تظرلٖل أدا٠ڄ أنٕٛ إٔ ايّٝٛ بعذ أقبٌ ٚئ أَ ،

ٞ  ايعلمل ع٢ً ٜظٝڀش إٔ ٙب اْٛف َٔ ػ٦ٝلڄ إٕ: أٜللڄ بَٛٔ أػعلٜل ٜٚكٍٛ  ايػشبا
ٌ  عاذدٜلڄ،  ٜلعـ مل ه٠١ ظٗش َٓز اٱط٬ّ ٕ٭، اٱط٬ّ َٔ ٘  إٕ با ٕ  أتبلعا  ٜاضدادٚ

 ايعلمل ١ًٓ ٩ ْؼشٖل ١اَكلي ٩ قلٍ ٖهزا .اِٗلد أسنلْ٘ َٔ ايذٜٔ ٖزا إٔٚ ،بلطتُشاس
 .ٚا٫طتعُلس ايتبؼرل اٱط٬َٞ

 َڀًاع  ٩ أْـالسٙ  ◘ ُٔاذ  ٤اع  إٔ َٓاز : ايعاشب  نتلب٘ ٩ ْلتٓر أْڀْٜٛٞٚكٍٛ 
ٞ  ا٫ْتؼلس خڀٛات أٍٚ ٚبذأ ا٬ٝ٧دٟ ايظلبع ايكشٕ ٕ ، اٱطا٬َ  إٔ ايػاشب  عًا٢  ؾاإ
 .ٛططا٧ت عدل تٛادٗٓل ؿًب١ دا١ُ٥ نك٠ٛ اٱط٬ّ سظلب ٚظب

 ٣هٔ ايزٟ ٖٛ سللستٓل ع٢ً اّكٝكٞ اْڀش إٕ: ؿشؿٞ َ٪١ش ٩ طل٫صاس ٜكٍٛ
 .ايعلمل ْعلّ ٜػرلٕٚ سٞ ا٧ظًُٕٛ ٚذث٘ إٔ

ـ  مل عُا٬م  َكٝاذ،  ع٬ُم اٱط٬َٞ ايعلمل إٕ: آخش ٜٚكٍٛ ٘  ٜهتؼا  ستا٢  ْؿظا
 ڀٗال ٛلي سغبا١  ٚساغاب  ًُٚؿا٘،  ٫ٗڀلى٘ ٚنلسٙ ٚقًل سل٥ش ؾٗٛ تلَلڄ، انتؼلؾلڄ اٯٕ

 .أٚؾش ٚسش١ٜ أسظٔ َظتكبٌ ٩ ٚايؿٛك٢ ايهظٌ
 ايكالس٠  ٩ شابٝظا  ٜٓتؼاش  ْاشاٙ  عٓذَل ٜؿضعٓل اٱط٬ّ إٕ: بشدش َٛسٚ ٜكٍٛ ٖٚهزا
ّ  أَا١  ع٢ً اْتـلسْل سغِ: ٖلْٛتٛ ٜٚكٍٛ .ا٭ؾشٜك١ٝ ٕ ، ٚقٗشٖال  اٱطا٬  ٫ اْڀاش  ؾاإ

ِ  ايزٜٔ ا٧كٗٛسٜٔ اْتؿلو ٩ َٛدٛداڄ ٜضاٍ  ٭ٕ بٗاِ;  يٓلٖال أْض ايايت  ايٓهبالت  أتعباتٗ
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 سللستِٗ ٜٓؼشٚا إٔ ٣هٔ ا٧ظًُٞ إٕ: بلنتٌ َشَذٜٛى: ٜٚكٍٛ .بعذ ُُذ مل ُٖتِٗ
 اييت ا٭خ٬م إٟ ٜعٛدٚا إٔ: بؼشط طلبكلڄ بٗل ْؼشٖٚل اييت ايظشع١ بٓؿع اٯٕ ايعلمل ٩

ٟ  ايعالمل  ٖزا ٭ٕ ا٭ٍٚ; بذٚسِٖ قلَٛا سٞ عًٝٗل نلْٛا  ايـاُٛد  ٜظاتڀٝع  ٫ اْالٚ
 .سللستِٗ  سٚ أَلّ

ٟ  ا٧ٓلطب ايكل٥ذ ٚدذ إرا إْ٘: ٜكٛيٕٛ ٖٚهزا ِ  اياز ّ  ٜاتهً ٔ  ا٧ٓلطاب  ايها٬  عا
 .(21)أخش٣ َش٠ڄ ايعلمل ٩ عع٢ُ ق٠ٛڄ ٜعٗش إٔ ايذٜٔ شلزا ا٧ُهٔ َٔ ؾإٕ اٱط٬ّ

 (☺زدل مطتذاب الدعْٗ )ضعٔد بً شٓد 
ٔ       إخٛتٞ ٩ اهلل  ، ٗٔ ايّٝٛ َاع سداٌ َظاتذلب اياذع٠ٛ َٚأ ايعؼاش٠ ا٧بؼاشٜ

ِ ، ٚيكذ ☺ ْؿٌٝ بٔ عُشٚ بٔ صٜذ بٔ طعٝذبل١ِٓ. إْ٘  ٚصٚدتا٘ ؾلىُا١ بٓا      أطاً
 (.13) ا٭سقِ داس ◘ ايٓيب ٜذخٌ إٔ قبٌاْڀلب 

 :☺جٓٚد شًَٔ بـ زيَ 
 ؾًكاذ  باذساڄ  خا٬  َل ◘ اهلل سطٍٛ َع نًٗل ا٧ؼلٖذ ☺ صٜذ بٔ طعٝذ ػٗذيكذ 

 ؾبًؼ ،بُٗل ؾُشت ايعرل خدل ٜتذظظلٕ بذس إٟ خشٚد٘ قبٌ ىًش١ َع اهلل سطٍٛ ٘بعج
 ٩ ؾكاذَل  ◘ ايآيب  ٌشٚز ٜعًُل ٚمل ا٧ذ١ٜٓ ٜشدإ ٚسدعل ؾخشز اْدل ◘ اهلل سطٍٛ
ٍ  ؾٝ٘ ٫ق٢ ايزٟ ايّٝٛ ٞ  ◘ اهلل سطاٛ ٕ  ؾخشدال  ا٧ؼاشن ٍ  ٜعذلكال  ؾًكٝالٙ  اهلل سطاٛ

قلٍ ابٔ (، 28ٚ) ػٗذٖل نُٔ ؾهلْل دشُٖلأٚ بظٗلَُٗل شلُل ؾلشب بذس َٔ َٓـشؾل
ٔ  عبٝاذ٠  أبٛ ٫ٚٚٙ دَؼل ٚسـلس ايرلَٛى ػٗذ صٜذ بٔ طعٝذعظلنش: إٕ   اِاشا   با

  أٟ: - طشؽ َٔ ؾٝٗل سدع اييت ايؼلّ إٟ ايجل١ْٝ خشدت٘ ٩ ☺ عُش َع ٚخشز دَؼل
 (.13)ا٧ٗلدشٜٔ عاسب ع٢ً أَرلا ٚنلٕ - ايؼلّٚ اّذلص َهلٕ بٞ

 مـ افًؼة ادبؼيـ بٚجلْٜ: ☺ـٚن شًَٔ بـ زيَ 

ٔٵ ُٳ عٳبٵذٹ عٳ ٔڇ ٔڇايشٻسٵ ٛٵفٺ بٵ ٍٳ  ☺ عٳ ٍٳ : قځال ٍٴ  قځال ن ٍ  َأُبنق♂: ◘ هللٹا سٳطٴاٛ ُْ ِٜ  يِف  َب َّْن  ،اجْلَ

 ُ َّ ِٜ  يِف  َوُظ َّْ ِٜ  يِف  َوُظْثَمنُ  ،اجْلَ َّْ ِٜ  يِف  َوَظِع   ،اجْلَ َّْ ُٜ  ،اجْلَ َح ِْ ِٜ  يِف  َوَض َّْن َبْرُ  ،اجْلَ ِٜ  يِف  َوافنزه َّْن َُ  ،اجْلَ  َوَظْبن
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ـِ  َْحَ ـُ  اف َّ ِٜ اجلَْ  يِف  َظْقٍف  ْب َّْ،  ٌَ ًْ ِٜ  يِف  َوَشن َّْن ٌَ  ،اجْلَ ٔ ًِ ِٜ  يِف  َوَشن َّْن ةَ  َوَأُبق،اجْلَ ََ ْٔن ـُ  ُظَب اِح  ْبن ن َّ  يِف  اجْلَ

 ِٜ َّْ  .(1)▬اجْلَ
 مسُجٚب افَظقة: ☺ـٚن شًَٔ بـ زيَ 

،  تأيت امرأة فتذهب إىل أحد خلفاء بين أمية وتقول: إن سعيد بن زيد غصبين أرضي وأخذها
ٔٵؾځ ٚٳ٠ځ عٳ ٕٻ، ☺ بٔ ايضټبٳرل عٴشٵ ٚٳ٣ أځ ٚٳٜٵعڈ بٹٓٵ ٳ أځسٵ ٔڇ طٳعٹٝذٹ عٳًځ٢ ادٻعٳ ٵ أڂ ٘ٴ صٳٜٵذٺ بٵ  أځخٳزٳ أځْٻ

ٔٵ ػٳٝٵ٦ٶل ٗٳل َٹ ٘ٴ أځسٵكٹ ُٳتٵ ٕٳ إڇيځ٢ ؾځخٳلؿٳ ٚٳا ٔڇ َٳشٵ ِڇ بٵ ٍٳ ايڃشٳهځ ٔٵ آخٴزٴ نڂٓٵ ٴ أځْٳل :طٳعٹٝذٷ ؾځكځل ٗٳل َٹ  أځسٵكٹ
ُٹعٵ ٴ ايَّزٹٟ بٳعٵذٳ ػٳٝٵ٦ٶل ٔٵ طٳ ٍڇ َٹ ٍٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ َٳل :قځل ُٹعٵ ٳ ٚٳ ٔٵ طٳ ٍڇ َٹ ٍٳ؟ ◘ هللٹا سٳطٴٛ  قځل

ُٹعٵ ٴ ٍٳ طٳ ٍٴ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ـْ ♂:ٜٳكڂٛ ا َأَخَذ  َم ـْ  ِصْزً َْرضِ  ِم ْٕ ًم  ا ِْ َؿفُ  ُط ، ▬َأَرِضغَ  َشْبعِ  إَِػ  ُضقل
ٍٳ ٘ٴ ؾځكځل ٕٴ يځ ٚٳا ٍٳ ٖٳزٳا بٳعٵذٳ بٳٝٿٓٳ١ڄ أځطٵأځيڂوځ ٫ځ :َٳشٵ ٗٴا :ؾځكځل ٕٵ ِٻيً ِٿ لرٹبٳ١ڄنځ نځلْٳ ٵ إڇ ٖٳل ؾځعٳ ـٳشٳ  ،بٳ

ٗٳل ًڃ ٗٳل ؾٹٞ ٚٳاقڃتٴ ِٻ ، أځسٵكٹ ٞٳ -بُٝٓل أٟ :  - بٳٝٵٓٳل ثٴ ُٵؼٹٞ ٖٹ ٗٳل ؾٹٞ تٳ  ؾٹٞ ٚٳقځعٳ ٵ إڇرٵ ،أځسٵكٹ
ُٳلتٳ ٵ سٴؿڃشٳ٠ٺ  .(2) ؾځ

أْعش أخٞ اّبٝب نٝـ إٔ ٖزا ايـاشلبٞ اًِٝاٌ عٓاذَل أعڀا٢ ٖازٙ       !اهلل أندل
نلْا  ؿالدق١ ؾازاى، ٚإٕ نلْا  نلربا١       إٕ ٚط ا٧شأ٠  أسك٘ ٚدع٢ عًٝٗل دعل٤ َؼش
ٌٻ ٚع٬ ،  ؾأع٢ُ اهلل بـشٖل ٚأسداٖل ٩ أسك٘ ايزٟ ٜٓـش -ٚتـعذ ايذع٠ٛ إٟ اهلل د

ا٧عًّٛ َٔ ايعلمل، ُٚشز ٖزٙ ا٧شأ٠، ٚبعذ ؾذل٠ تٴـلب بليع٢ُ، ثِ تازٖب يتتخابط   
َٴذلد١ٜ َٝ ٍٳ ت٩١ أسكٗل اييت أخزتٗل بليضٚس ٚاِٛس، ثِ تظكط ٩ ايب٦ش  ُٳال  :قځل  َٳلتٳا ٵ  ؾځ

ٖٳبٳ سٳتٻ٢ ٖٳل رٳ ـٳشٴ ٛٵٍٚبٗزا ٜتشكل ، بٳ ٍڇ قځ ـْ : َؿَٚل  اهلل إِنَّ ♂: ◘ هللٹا سٳطٴٛ ًّٔنٚ ِ   َظَٚدى َم
 َوفِ

 َْ ََ ُُفُ  َؾ ْٕ ْ ِب  آَذ َب  َوَمٚ، بِٚحْلَ َّ ََ ي إَِ َّ  َت َِ ءٍ  َظْب َّٛ  بَِقْ َّٚ إَِ َّ  َأَح ُٝ  ِِم ْض ْٔفِ  اْؾَسَ َِ ي َيَزاُل  َوَمٚ، َظ َِ  َظْب

ُب  َّ ََ َُ َُّك بِٚفََّْقاؾِؾِ  إَِ َّ  َي ُُفُ  َؾَِ٘ذا، ُأِحبَّفُ  َح ُٝ  َأْحَبْب ْْ فُ  ـُ ًَ ّْ عُ  افَِّذي َش َّ هُ ، بِفِ  َيْس  ُيْبِكُ  افَِّذي َوَبَكَ

هُ ، بِفِ  ََ ٚ َيْبىُِش  افَُِّل َوَي َِفُ ، ِِبَ ِقن افَُِّنل َوِرْج ّْ نٚ َي ََٖفِْل َوإِنْ ، ِِبَ ََّْٔنفُ  َشن
ـْ  ُْٕظىِ َٚذِ   َوَفنئِ ًَ َُ  اْشن

                                      
 .50 ؿشٝض اِلَعٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩  3747ايذلَزٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)

 .1610 َظًِأخشد٘  )صحٔ ( (2)
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فُ  َّٕ ٌٴ. (1)▬ُِٕظَٔذ َٹج ٕٴايعذٚإ ع٢ً أسو ايػرل  ٚ ٍڇ ع٢ً ايعذٚا ّٸ ا٧ل  أػاذټ  بٌ ٖٚٛ ،ايعل
َٳ١ڄ ٕٸ أثٳشٶا; ٚأبؼٳعٴ سٴش َٸ١ځ ٜٴـٝبٴ ؾٝ٘ ايلٻشٳسٳ ٭   .٠ٳذُٛعٗل ا٭

 :☺مقت شًَٔ بـ زيَ 
 شٳبٹا ٚقڂ ط١ٓ، ٚطبعٞ بلع ابٔ ٖٚٛ ٦ٚظٞ، إسذ٣ ط١ٓ ☺ صٜذ بٔ طعٝذ ت٩ٛ
فريض اهلل عـه وأرضاه ،  (24) عُش ٚابٔ ،بٔ أبٞ ٚقلق طعذ قدلٙ ٩ ْضٍٚ ،بل٧ذ١ٜٓ

 وأسؽـه فسقح جـاته جـة الػردوس األعذ.

قلٍ اٱَلّ ايزٖيب س٥٘ اهلل ٩ طرل أع٬ّ ايٓب٤٬ عٔ ٖ٪٤٫ ايعؼش٠ ا٧بؼشٜٔ 
ٌٴ ايظٻلبٹكٹٝٵبل١ِٓ :  ٚٳأځؾڃلٳ ٌٴ قڂشٳٜٵؽڈ  ِٵ أځؾڃلٳ ٌٴ ٖٴ ٚٳأځؾڃلٳ ٔٳ  ٝٵ ٌٴ ايبٳذٵسڇٜٿ ٚٳأځؾڃلٳ ٔٳ  ٗٳلدٹشڇٜٵ ٔٳ ا٧ڂ

ِٵ  ٖٴ ٛٳا َٳل أځغڃ ٚٳاٯخٹشٳ٠ٹ ؾځأځبٵعٳذٳ اهللڂ ايشٻاؾٹلٳ١ځ  َٻ١ٹ ؾٹٞ ايذټْٵٝٳل  ٙٹ ا٭ڂ ٖٳزٹ ٚٳطٳلدٳ٠ڂ  أځؿٵشٳلبٹ ايؼٻذٳشٳ٠ٹ 
ٚٳبٳخٳظٴٛا ا ٗٴِ  ٓٵ َٹ ٚٳاسٹذٺ  ٌڇ  ـٳ اعٵتٳشٳؾڂٛا بٹؿځلٵ ِٵ نځٝٵ ٖٴ ٛٳا ٖٳ ِٵ ٚٳأځػٳذٻ  ٗڇ ٝٵ ًځ ٚٵا عٳ ٚٳاؾڃتٳشٳ ِٵ  ٗٴ يتٿظٵعٳ١ځ سٳكَّ

ٚٻسٴٚا  ِٵ صٳ ٗٴ ٚٳأځْٻ ٞٵ٤ٷ  ٔٵ رٳيٹوځ ػٳ َٹ َٳل دٳشٳ٣  ٛٳاهللٹ  ًٹٝٵؿځ١ڂ ؾځ ْځ ٘ٴ ا ٍّ أځْٻ ُٴٛا ايٓٻفٻ ؾٹٞ عٳًٹ ِٵ نځتٳ ٗٴ بٹأْٻ
ٚٳبٳلدٳسٴٚا إڇيځ٢ بٳٝٵعٳ١ٹ سدٌ َٔ ب ِٵ  ٗٴ ٚٳخٳليځؿڂٛا ْٳبٹٝٻ ِٵ  ٗڇ ُٹ ٘ٴ بٹضٳعٵ َٵشٳ عٳٓٵ ٜتذش ٜٚتهظب  ين تِٝ ا٭ځ

٘ٴ َظٵهځ١ڂ  ٔٵ يځ َٳ ٖٳزٳا  ٌٴ  ٚٳٜٵشٳوځ! أځٜٳؿڃعٳ ٘ٹ  ٚٳسڇدٳليٹ ٘ٹ  ٔٵ عٳؼٹٝٵشٳتٹ َٹ ٖٵبٳ١ٺ  ٚٳ٫ځ يٹشٳ ٘ٹ  ٛٳايٹ َٵ ٫ځ يشغب١ٺ ؾٹٞ أځ
ُٳلعٳ١ٺ  ٔٵ دٳ َٹ ٘ٴ  ٛٵعٴ ٚٴقڂ ٛٵ دٳلصٳ  ٚٳيځ ُٳلعٳ١ٺ  ُٳل دٳلصٳ عٳًځ٢ دٳ ٚٳاسٹذٺ يځ ٖٳزٳا عٳًځ٢  ٛٵ دٳلصٳ  ٚٳيځ ٌڈ؟  عٳكڃ

َٻ١ٹ ٫ځطٵتٳشٳ ٕڇ ا٭ڂ ٚٳؾڂشٵطٳل ـٳلسڇ  ٚٳا٭ځْٵ ٔٳ  ٗٳلدٹشڇٜٵ ٔٵ طٳلدٳ٠ٹ ا٧ڂ َٹ ٔٵ أيٛفٺ  َٹ ٙٹ  ٖٳزٹ ّځليځ١ڂ  ٚٳا ٘ٴ  ٛٵعٴ ٚٴقڂ ٍٳ  ل
٘ٴ اهللڂ ؾٹ ٛٵسٷ ٜٳكڃزٹؾڂ ٚٳاشلڂذٳ٣ ْٴ ٔٷ  َٹ َٴضٵ ٘ٴ دٳا٤ٷ  ًځ١ځ ؾٹٞ بٴشٵ٤ ايشٻؾڃنڇ ؾځإڇْٻ ٔٵ ٫ځ سٹٝٵ ّڇ يځهٹ ٍڇ اٱڇطٵ٬ځ ٞ ٚٳأځبٵڀځل

ٔٵ ٜٳؼٳل٤ٴ َٳ ًڃبٹ  ٛٻ٠ځ إيَّل بٹلهللٹ قځ  ا ٖا . ؾځ٬ځ قڂ
 ()شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ

* * * 

                                      
 .6502أخشد٘ ايبخلسٟ  )صحٔ ( (1)
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 ٛإابعٓ ٘ادساطت ٩ أْ٘ ًِٜٚٝ ػلسيض ٖلأعذ اييت ايذساطلت َٔ ،أسبيت ٩ اهلل
 ،ٚاػٓڀٔ با ا٭ٚطط ايؼشم ذ٧عٗ ٚايعؼشٜٔ ايٛاسذ ايكشٕ ٩ شم ا٭ٚططاايؼ

 ٩ ٜؼهًٕٛ ا٧ظًُٕٛ نلٕ: ٖٓلى ايكّٛ طٝلطلت تٛدٝ٘ ٩ ٜٚ٪ثش ايٝٗٛد عًٝ٘ ُٜٚٗٝٔ
 ايكشٕ َٔ ا٭ٍٚ ايشبع ْٗل١ٜ ًًٍٚٛ ايعلمل، طهلٕ َٔ#( 18) سٛايٞ( 1980ّ) علّ

 إٔ ا٧تٛقع َٔ ْؿظ٘ ا٭ٚطط ايؼشم ٩ٚ#( 30) َٔ أنجش ٜؼهًٛا إٔ ا٧تٛقع َٔ ايكلدّ
 َٔ تـعذ إٔ ا٧تٛقع َٔ َـش ؾإٕ ٖٚهزا ايُٓٛ، ٩ ايظشٜع ا٧عذٍ ٖزا تُشٜظ

 ًًٍٛ ًَْٝٛلڄ ٚعؼشٜٔ َل١٥ قشاب١ إٟ ايّٝٛ ْظ١ُ ًَٕٝٛ طبعٞ َٔ أقٌ طهلٕ َظت٣ٛ
 سذِ ٩ أكعلف ث٬ث١ ايظعٛد١ٜ تضٜذ إٔ ا٧تٛقع َٚٔ ايكلدّ، ايكشٕ َٓتــ
 ٚطٛف ْظ١ُ، ًَٕٝٛ ٚطتٞ سذٚا إٟ ًَْٝٛلڄ ٚعؼشٜٔ ٚاسذ َٔ ؾتضٜذ، ايظهلٕ
 علّ تكشٜبلڄ ًَْٝٛلڄ ٦ظٞ إٟ طهلْٗل طٝـٌ سٝح ندل٣ طهل١ْٝ ق٠ٛ طٛسٜل تـبض

 ٩ٚ .ا٧ٓڀك١ تلسٜ: طتبذٍ ا١ُٗ٧ ايظهل١ْٝ ايذ٣ٛدشاؾ١ٝ ايتش٫ٛت ٖزٙ إٕ( 2050ّ)
 ايزٜٔ ايؼبلب أعذاد تلخِ: ٖٚٛ يًظهلٕ ٨ٝض ًَُض ٖٓلى ايذٍٚ تًو َٔ نجرل

 .ػذٜذ٠ كػٛىل لطتًُِٗ ٜؼهًٕٛ
ٍ  ٩ ايؼابلب  ػش١ٚ صٜلد٠ ع٢ً ايذلنٝض ايذساط١ نلتب ٜٚٛاؿٌ  اٱطا١َٝ٬  اياذٚ

 .ا٧ظتكب١ًٝ ا٧ظًُٞ ق٠ٛ ٩ َضٜذاڄ تؼهٌ اييت
٘  ٩ ٜكٍٛ ايزٟ ٖٓتهٝ ؿٌُٜٛ ٖٚزا ّ  نتلبا  ٌاتؼهٝا  ٚإعالد٠  اّلالسات  ؿاذا
ٕ  اٱطا١َٝ٬  ايجكلؾالت  ٩ ايؼبلب بإٔ: ايعل٧ٞ ايٓعلّ ـ ب ٜتظاُٛ ٘  ٩ صا٥اذ  عٓا ، ْٛعا
ٔ  غارل  َٔ ؾإْ٘ ٖٚهزا ٔ  ٖا٪٤٫  طاٝذذٙ  َال  ا٧ڀُا٦ ِ  َا  ٩ ايؼابلب  عاذد  ٩ ايتلاخ
  .(47) ايكلدّ ايكشٕ َٔ ا٭ٟٚ ط١ٓ ايعؼشٜٔ

 ( ☼ أّل مً أضله مً اليطاء ) خدجي٘ بيت خْٓلد
، ٗٔ ايّٝٛ َع أٍٚ َٔ أطًِ َٔ ايٓظل٤، ٚأؾلٌ ْظل٤ أٌٖ ا١ِٓ، إخٛتٞ ٩ اهلل
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ٔ  صا٥ذ٠ بٓ  ؾلى١ُ ٚأَٗل ،☼ أطذ بٔ خًٜٛذ بٓ خذ١ٙ إْٗل   ٚنلْا   ،دٓاذب  با
ٔ  علبذ بٔ عتٝل عٓذ ◘ سطٍٛ اهلل قبٌ ٚنلْ  ،ايڀلٖش٠ اِل١ًٖٝ ٩ تذع٢ خذ١ٙ  با
ٛ  عًٝٗل خًـ ثِ اذٶآٖ يعتٝل ٚيذت أْٗل: ايڀدلاْٞ ٚرنش اهلل عبذ ٔ  َلياو  ٖليا١  أبا  با
 .ٖٚلي١ ٖٓذا ي٘ ؾٛيذت بٓلؾ

 :☼ٜ بْٝ خقيَِ بخََي ◘زواج رشقل اهلل 
 سطٍٛ تضٚدٗل ّٜٛ نلْ  ☼ خذ١ٙدل٤ ٩ ) ايڀبكلت ايهدل٣( ٫بٔ طعذ : إٔ 

 ٚعباذ  ايكلطِ ؾٛيذت ،ط١ٓ عؼش٠ ٌُظ١ َٓ٘ أطٔ نلْ ٚ ط١ٓ أسبعٞ بٓ  ،◘ اهلل
 ٚأّ ١اٚسقٝا  ٚصٜٓاب  ،اٱط٬ّ ٩ ٚيذ ٭ْ٘ بزيو زلٞ ٚايڀٝب، ايڀلٖش، ٖٚٛ اهلل،
  .(29) ط١ٓ ٜٔٚيذ نٌ بٞ ٚنلٕ ،ٚؾلى١ُ نًجّٛ

 :◘بًثٜ رشقل اهلل 
ٔٵأخشز ايبخلسٟ ٩ ؿشٝش٘  بعذ إٔ ْضٍ ددلٜاٌ عًٝا٘ ايظا٬ّ     - ☼ عٳل٥ٹؼٳ١ځ عٳ

ٗٳل ؾځشٳدٳعٳ -ع٢ً سطٍٛ اهلل ٩ غلس سشا٤ بظٛس٠ ايعًل ٍٴ  بٹ ـٴ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ  ؾڂا٪ٳادٴٙٴ  ٜٳشٵدٴا
ٌٳ ٙځ١ځ عٳًځ٢ ؾځذٳخٳ ًٹذٺ بٹٓٵ ٹ خٳذٹ ٜٵ ٛٳ ٍٳ ☼ خٴ ُِقِ  ♂:ؾځكځل ُِقِ   َزمل ًڂٛٙٴ، ▬َزمل َٻ ٖٳابٳ  سٳتٻ٢ ؾځضٳ ٘ٴ  رٳ  عٳٓٵا
ٚٵعٴ ٍٳ ايشٻ ٙځ١ځ :ؾځكځل ٖٳل يٹخٳذٹ َْ ♂،ايڃخٳبٳشٳ ٚٳأځخٵبٳشٳ ََ ُٝ  َف ِزن َظنَذ  َخِنٔ ٍْ ٙځا١ڂ  :ؾځكځليځا ٵ  ▬َٕ  نځا٬َّ  خٳذٹ
ٌٴ  إڇْٻوځ أځبٳذٶا اهلل ٜٴخٵضڇٜوځ َٳل هللٹٚٳا ـٹا ِٳ  يځتٳ ٌٴ  ،اياشٻسٹ ُٹا ٌٻ  ٚٳتٳشٵ ّٳ  ٚٳتٳهڃظٹابٴ  ،ايڃهځا ُٳعٵاذٴٚ  ،ايڃ

ـٳ ٚٳتٳكڃشڇٟ ٞٴ  ،ايلٻٝٵ ٛٳا٥ٹابٹ  عٳًځا٢  ٚٳتٴعٹا  ٖال   ٩ أثاش  شلال  ايـال١ّ  ا٧اشأ٠ ٚ، (1) ايڃشٳالٿ  ْٳ
 ايٛقاٛف  َٔ ب٘ قلَ  َٚل عٓٗل اهلل سكٞ خذ١ٙ َٛقـ ٩ ريو تلضا ٚقذ ايذع٠ٛ،
 (.26) َش٠ ٭ٍٚ ايٛسٞ ٜٛاد٘ ٖٚٛ ◘ ايٓيب يلْب

ٍ ؿشٝض ايظرل٠ ايٓب١ٜٛ  قلٍ ا٭يبلْٞ س٥٘ اهلل تعلٟ ٩ ٔ  قال  ٚآَٓا  : إطاشلم  ابا
ٔ  أٍٚ ٚنلْا   أَاشٙ  عًا٢  ٚٚاصست٘ اهلل َٔ دل٤ٙ ٠ل ٚؿذق  خًٜٛذ  ابٓ ١اخذٙ  َا
ـ ، َٓ٘ دل٤ ٠ل ٚؿذق  ٚسطٛي٘ ٘ابليً آَٔ ٔ  بازيو  اهلل ؾخؿا ٘  عا  ٜظاُع  ٫ سطاٛي

                                      
 .3أخشد٘ ايبخلسٟ  )صحٔ ( (1)
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 عًٝ٘ ٕٚتٗٛ ٚتـذق٘ عٓ٘ ُٚؿـ تجبت٘ إيٝٗل سدع إرا بٗل عٓ٘ اهلل ؾشز إ٫ ٜهشٖ٘ ٦لاػٝ
 .ٚأسكلٖل ☼ ايٓلغ أَش

ٞٳ ع٢ً بين ٖلػِ ٚبين عبذ ا٧ڀًب علّ ا٧كلىع١ إٔ ٛشداٛا   :ظٚم ادَٚضًٜ ٧ٚچل قڂل
اهلل يتؼلسن٘ أعبل٤ َل  مل تذلدد ايظٝذ٠ خذ١ٙ ٩ اْشٚز َع سطٍٛ ،َٔ َه١ اٟ ػعلبٗل

 ٩قلَا   ٚع٢ً ايشغِ َٔ تكاذَٗل بليظأ أ  ، ٌُٚ َٔ أَش ايشطلي١ اٱشل١ٝ اييت ًُٚٗل
 (.25) ٖٚٞ ؿلبش٠ ٔتظب١ يٮدش عٓذ اهلل تعلٟ ،ايؼعلب ث٬خ طٓٞ
 : ☼ؾوٚئؾ خََيٜ 

 غلٜا١  ٩ لٕانا  ؾكذ ٭ًٖ٘، اٌُِٝ ٚسد يًٛؾل٤ عليٝلڄ َجل٫ڄ ◘ اهلل سطٍٛ نلٕيكذ 
 ٩ آِا١  ٩ ببٝا   ◘ بؼاشٖل  ٚقاذ  ،٨لتٗل ٚبعذ سٝلتٗل ٩ ا٧خًـ١ صٚدت٘ َع ايٛؾل٤

٘  ددلٌٜ ٚط٬ّ ٚع٬ دٌ اهلل ّط٬ بًػٗلأٚ سٝلتٗل، أخاشز ايؼاٝخلٕ    ايظا٬ّ،  عًٝا
ٔٵٚايًؿغ يًبخلسٟ  ٍٳ ☺ ٖٴشٳٜٵشٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٌٴ أځتٳ٢: قځل ٞٻ دٹبٵشڇٜ ٍٳ ◘ ايٓٻبٹ  هللِا َرُشنقَل  َينٚ♂:ؾځكځل

ُٜ  َهِذهِ  ََي َِ َْ  َخ ْٝ  َؿ ٚ َأَت َٓ ًَ َٕٚءٌ  َم ٚمٌ  َأوْ  إَِدامٌ  ؾِٔفِ  إِ ًَ اٌب  َأوْ  َض َُْؽ أَ  ِهلَ  َؾَِ٘ذا َذَ ٚ َؾْٚؿَ أْ  َت َٓ ْٔ َِ ناَلمَ  َظ  افسَّ

ـْ  ٚ ِم َ َهٚ َوِمْلل َرِبل ْ ٍٝ  َوَبؼل ْٔ ِٜ  يِف  بَِب َّْ ـْ  اجْلَ ٍٛ  ِم َٛ  َٓ  َؿَه َٓ  ؾِٔفِ  َصَخ َٛ  َو  .(1)▬ََٕه
ٔٵ أځسٳذٺ عٳًځ٢ غٹشٵتٴ َٳل: بكٛشلل ٚؾلتٗل بعذ ْذ١ٙ ◘ ايٓيب ٚؾل٤ ☼ عل٥ؼ١ ٚتزنش  َٹ

ٞٿ ْٹظٳل٤ٹ ٙځ١ځ عٳًځ٢ تٴشٵاغٹ لاَ ◘ ايٓٻبٹ َٳل خٳذٹ ٗٳل ٚٳ ٔٵ سٳأځٜٵتٴ ٕٳ  ٚٳيځهٹ ٞټ  نځال ٖٳال  ٜٴهڃجٹاشٴ  ◘ ايٓٻبٹا  رٹنڃشٳ
ُٳل ِٻ ايؼٻل٠ځ رٳبٳضٳ ٚٳسٴبٻ ٗٳل ثٴ ِٻ ،أځعٵلٳل٤ٶ ٜٴكځڀِّعٴ ٗٳل ثٴ ٙځ١ځ ؿٳذٳا٥ٹلڇ ؾٹٞ ٜٳبٵعٳجٴ ُٳل خٳذٹ ًڃ ٴ ؾځشٴبٻ ٘ٴ قڂ ٘ٴ  :يځ  نځأځْٻا

ٔٵ ِٵايځ َٵشٳأځ٠څ ايذټْٵٝٳل ؾٹٞ ٜٳهڂ ٙځ١ڂ إڇ٫َّ ا ٍٴ خٳذٹ ٚ َوَفَ :ؾځٝٳكڂٛ َٓ َٚن ِ  ِمْْ ـَ ْٝ َو َٕ ٚ ـَ ْٝ َو َٕ ٚ ـَ  َٚ  .(2) إَِّنَّ
٘  اطتأرْ  ٧ل خذ١ٙ ٭خ  ٚايظشٚس ايبؼلػ١ ◘سطٍٛ اهلل  ٚأظٗش  يتازنُّشٙ  عًٝا

ٔٵؾځ ،خذ١ٙ ًٹذٺ بٹٓٵ ٴ ٖٳليځ١ڂ اطٵتٳأڃرٳْٳ ٵ قځليځ ٵ ☼ عٳل٥ٹؼٳ١ځ عٳ ٜٵ ٛٳ ٙځ١ځ أڂخٵ ٴ خٴ ٍڇ سٳ عٳًځا٢  خٳذٹ  طٴاٛ
ٕٳ ؾځعٳشٳفٳ ◘ هللٹا ٙځ١ځ اطٵتٹ٦ٵزٳا ٍٳ يٹزٳيٹوځ ؾځلسٵتٳلعٳ خٳذٹ َٜ  افِٓؿَّ ♂:ؾځكځل ًڃا ٴ  ؾځػٹاشٵتٴ  :قځليځ ٵ ▬َهَٚف  :ؾځكڂ

                                      
  ٚايًؿغ يًبخلسٟ . 2432، َٚظًِ 3820ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)
   .3818ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (2)
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ٔٵ تٳزٵنڂشٴ َٳل ٔٵ عٳذٴٛصڈ َٹ ُٵشٳا٤ٹ قڂشٳٜٵؽڈ عٳذٳل٥ٹضڇ َٹ ٔڇ سٳ ٖٵشڇ ؾٹٞ ٖٳًځهځ ٵ ايؼٿذٵقځٝٵ  اهلل أځبٵذٳيځوځ قځذٵ ايذٻ
ٗٳل خٳٝٵشٶا ٓٵ   .(1) َٹ

 ظ٬ٍ اَتذ ست٢ يضٚدت٘، ٚسب٘ ايٓيب ٚؾل٤ ٩ ٖٛ رنشٙ طًـ ؾُٝل ايكذ٠ٚ ٚد٘ إٕ
٘  َٚٔ صٚدت٘ ؿذٜكلت إٟ ايعؼش٠ ٚىٝب ٚايٛؾل٤ اّب ريو  ٫ ستا٢  بٗال،  ؿا١ً  يا
 . ٨لتٗٔ ٚبعذ سٝلتٗٔ ٩ صٚدلتِٗ َع ايڀٝب١ ايعؼش٠ ا٭صٚاز ٜٓظ٢

ٔڇ ٔڇ عٳ ٍٳ ☻ عٳبٻلغڈ ابٵ ٍٳ: قځل ٍٴ قځل ِٜ  َأْهؾِ  َِٕسٚءِ  َأْؾَوُؾ ♂: ◘ هللٹا سٳطٴٛ َّْ ُٜ  :اجْلَ ََي َِ ُٝ  َخ  بِْْ

 ٍَ ُٜ  ،ُخَقْيِِ َّ
ُٝ  َوَؾٚضِ ٍَ  بِْْ َّّ ُٝ  َوَمْ َيؿُ  ،ُُمَ َ انَ  بِْْ ّْ ُٜ  ،ِظ َٔ ُٝ  َوآِش   .(2) ▬ؾِْ َظْقنَ  اْمَ َأةُ  ُمَزاِحؿٍ  بِْْ

نٝـ تهإٛ َعلًَا١ ا٭صٚاز؟! ٖٚا٬ تعًاِ      ☼ؾ٬ٗ تعًُ  ْظل٥ٓل َٔ خذ١ٙ 
 خـ١ً ايٛؾل٤ ٚسؿغ اٌُِٝ؟! ◘ٔ سطٍٛ اهلل ايشدلٍ َ

 : ☼وؾٚة خََيٜ 
ٍ  سضاّ بٔ سهِٝدل٤ ٩ ) ايڀبكلت ايهدل٣( ٫بٔ طعذ عٔ   خذٙا١  تٛؾٝا  : قال

 لؾخشدٓ ط١ٓ، 65 ٓ ب ٦َٜٛز ٖٚٞ ايٓب٠ٛ َٔ عؼش ١اطٓ سَللٕ ػٗش ٩ خًٜٛذ بٓ 
 ٦َٜٛز تهٔ ٚمل سؿشتٗل، ٩ ◘ اهلل سطٍٛ ْٚضٍ بلّذٕٛ، لٖلادؾٓ ست٢ َٓضشلل َٔ بٗل
 (. 29) عًٝٗل ايـ٠٬ آِلص٠ ط١ٓ

 فريض اهلل عـفا وأرضاها وجعل جـة الػردوس األعذ دارها.

 ()شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ
* * * 

                                      
  ٚايًؿغ يًبخلسٟ . 2437، َٚظًِ 3821سٟ ايبخلأخشد٘  )صحٔ ( (1)
 .1135 ؿشٝض اِلَعٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩   3836اّلنِ ا٧ظتذسى أخشد٘  )صحٔ ( (2)
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 قا٠ٛ  ع٢ً تذٍ غشب١ٝ طلتدسأَ بؼل٥ش ايٓـش ٚايتُهٞ إٔ ٖٓلى  ،أسبيت ٩ اهلل
ّ  اْتؼالس  ريو إٟ أكؿٓل إراٚتكٍٛ:  ،ٚا٧ظًُٞ اٱط٬ّ اْتؼلس  ب٬دٖاِ،  ٩ اٱطا٬
ـ  أَش إْ٘ ا٧ظتكبٌ؟ ٩ ايٛكع ٜهٕٛ إٔ ٣هٔ َٚلرا ريو؟ عٔ طٝٓتر َلرا ل١ٚعٓٻ  ٕٝا
ٞ  عذد نلٕ( 1970ّ) علّ ٩ اٱسـل٥ٝلت بإٔ ؾٝكٛيٕٛ! أٜللڄ شلِ  أَشٜهال  ٩ ا٧ظاًُ
ـ : أٟ، أيـ ظُل٦١٥ ٕ  ْـا ٞ  تظاع١  قشابا١  اٯٕ ؾكاط،  ًَٝاٛ ٌ  َظاًِ،  ٬َٜا  إٕ با

ٞ  ايٝٗٛد عذد ٜؿٛم عذدِٖ ِ  ا٭َاشٜهٝ ِ  .صٜالد٠  ٩ ٖٚا ٕ  ثا ٘  ٜشؿاذٚ  11) بعاذ  أْا
 ا٭ؿاًٝٞ،  ايب٬د أٌٖ َٔ أكعلف ث٬ث١ اٱط٬ّ ٩ ايذاخًٞ عذد تللعـ( طبتُدل
 دٖؼا١  ٖٓالى  عٓ٘، ٚايكشا٠٤ ّاٱط٬ ع٢ً ايتعشف ٜشٜذٕٚ ٖٓلى ايٓلغ بإٔ ٜعين ٖٚزا
 ٜٛداذ  ؾكاط،  ٚاساذ  َظاذذ ( 1982ّ) علّ ٩ ؾكط ٜٛدذ نلٕ بٛطڀٔ ٩ ٚـٌ ٧ل

٘  تـ٢ً دلَعلڄ( 30) بٛطڀٔ ٩ اٯٕ  َظتؼاؿٝلت  ٩ َٚـاًٝلت  اُِعا١،  ؿا٠٬  ؾٝا
 أًٖاٗل  ؾٝهظابٗل  بعلاٗل  تشؾاع  اّذالب  قلالٜل  َـًٝلت، تٛدذ ثلْٜٛتٞ ٩ٚ ٖٓلى،

ٔ  ع٢ً ٚاطتُشاس َذٺ عٔ تٓب٧ يهٓٗل ْٗل،ٜهظبٛ ٫ ٚبعلٗل، ا٧ظًُٕٛ  ١ٚظاو  اياذٜ
ّ  إغاشا٤ات  أسذ: خدلا٥ِٗ أسذ ٜكٍٛ .ب٘ ِ  إٔ اٱطا٬ ٔ  ايهاجرل  ؿالس١َ،  أخ٬قٗا  َا

 يًُظلعذ٠، ٚتلدٕٛ يهِٓٗ، سٝلتِٗ تػٝرل ٜشٜذٕٚ ايؿظل سٝل٠ ٜعٝؼٕٛ ايزٜٔ ايٓلغ
ٕ  ٬ٖٝسٟ ٚاكڀشت، اٱط٬ّ دٜٔ ٩ ا٧ظلعذ٠ ٙذٕٚ ثِ ٕ  عاذلاف ا٫ إٟ نًٝٓتاٛ  باأ

ٕ  ٚباذأ  ،أَشٜهل ٩ اْتؼلساڄ ا٭طشع ٖٛ اٱط٬ّ ٕ  ا٧ظاًُٛ ٌ  ٜتششناٛ ٞ  بؼاه  ٩ إٙالب
ٔ  ٜٓتضع٘ ٠ل ايذٜٔ شلزا اْلق اٱغشا٤ قل١ٝ ع٢ً ٜ٪نذ ٨ٚل ايٓٛاسٞ، بعن  عاذد  َا
 مثلْٞ َٔ أنجش ا٧ظلدذ ٩ بعلٗل، ٩ ا٭عشام ٜٚـٗش ايٛطڀ٢ ايڀبك١ َٔ ايٓلغ َٔ
 .(47) أٚسٚب١ٝ أؿٍٛ َٔ ِٖ ٭َشٜهٝٞا ا٧ظًُٞ َٔ أيؿلڄ

 (<1>☼ضٔدٗ ىطاء ٍرِ األم٘ )فاطن٘ بيت حمند 
ٍ  بٓا   ؾلىُا١ إْٗال  ، ٗٔ ايّٝٛ َع طٝذ٠ ْظل٤ ايعل٧ٞ، إخٛتٞ ٩ اهلل  ◘ سطاٛ
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ٍ  اًْل طٝذ بٓ  أبٝٗل أّ ته٢ٓ ٚنلْ  ،صَلْٗل ٩ ايعل٧ٞ ْظل٤ طٝذ٠  ،◘ اهلل سطاٛ
 ٩ ☺ ىليب أبٞ بٔ عًٞ اٱَلّ ٚتضٚدٗل، كًٌٝب ا٧بعح قبٌ َٛيذٖل، اّظٓٞ ٚأّ
 بعذ بٗل دخٌ: ايدل عبذ ابٔ ٚقلٍ، بذس ٚقع١ بعذ اثٓتٞ ط١ٓ َٔ ،٘قبًٝ أٚ ايكعذ٠، رٟ
ٔ  ٚسٚت ،صٜٓبٚ نًجّٛ، ٚأّ ٚٔظٓل، ٚاّظٞ، اّظٔ، ي٘ ؾٛيذت ،أسذ ٚقع١  عا
ٕ  ذٚقا  ،ايظات١  ايهتب ٩ ٚسٚاٜتٗل ،٤ٚلع١ اّظٞ ابٓٗل عٓٗل ٚس٣ٚ، أبٝٗل  ايآيب  نال
 (.24) غضٜش٠ َٚٓلقبٗل،إيٝٗل ٜٚظش ٜٚهشَٗل ٚبٗل ◘

 : ◘دؾٚع ؾٚضّٜ ريض اهلل ظْٓٚ  ظـ رشقل اهلل 
ٔٵ ٔڇ عٳ ٍٳ ☺ َٳظٵعٴٛدٺ ابٵ ُٳل: قځل ٍٴ  بٳٝٵٓٳ ٞ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ ـٳاِّ ٛ  ايڃبٳٝٵا ٹ  عٹٓٵاذٳ  ٜٴ ٌڈ  ٚٳأځبٴا ٗٵا  دٳ

٘ٴ ٚٳأځؿٵشٳلبٷ َٵعڇ -ْلق١ أٟ : -   دٳضٴٚسٷ -  عٳكٹٚٴأٟ :  -   ْٴشٹشٳتٵ ٚٳقځذٵ دٴًڂٛغٷ يځ  بٹل٭ځ
ٍٳ ٌڈ أځبٴٛ ؾځكځل ٗٵ ِٵ :دٳ ّٴ أځٜټهڂ ايًؿلؾ١ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗال ايٛياذ ٩    أٟ : -   دٳضٴٚسڇ طٳ٬ځ إڇيځ٢ ٜٳكڂٛ

ٕڈ بٳٓٹٞ -بڀٔ ايٓلق١  ٘ٴ ؾځٝٳأڃخٴزٴٙٴ ؾڂ٬ځ ٞٵ ؾٹٞ ؾځٝٳلٳعٴ ُٻذٺ نځتٹؿځ ّڇ أځػٵكځ٢ ؾځلْٵبٳعٳحٳ؟ طٳذٳذٳ إڇرٳا َٴشٳ ٛٵ  ايڃكځ
ٙٴ ُٻل ؾځأځخٳزٳ ًځ ٞټ طٳذٳذٳ ؾځ ٘ٴ ◘ ايٓٻبٹ ٔٳ ٚٳكٳعٳ ٘ٹ بٳٝٵ ٍٳ نځتٹؿځٝٵ ٌٳ ؾځلطٵتٳلٵشٳهڂٛا :قځل ِٵ ٚٳدٳعٳ ٗٴ ٌٴ  بٳعٵلٴ ُٹٝا  ٜٳ
ِٷ ٚٳأځْٳل بٳعٵنڈ عٳًځ٢ ٛٵ أځْٵعڂشٴ قځل٥ٹ ٘ٴ  - ١ٓاع  قا٠ٛ  يٞ نلٕ يٛ أٟ:  -  َٳٓٳعٳ١څ يٹٞ نځلْٳ ٵ يځ    ىځشٳسٵتٴا
ٔٵ -أيكٝت٘ أٟ : - ٗٵشڇ عٳ ٍڇسٳطٴ ظځ ٞټ ◘ هللٹا ٛ ٘ٴ ٜٳشٵؾځعٴ َٳل طٳلدٹذٷ ◘ ٚٳايٓٻبٹ  اْٵڀځًځلٳ سٳتٻ٢ ،سٳأڃطٳ

ٕٷ ُٳ١ځ ؾځأځخٵبٳشٳ إڇْٵظٳل ٞٳ ؾځذٳل٤ٳتٵ ؾځلىٹ ٖٹ ٛٳٜٵشڇٜٳ١څ ٚٳ ٘ٴ  -ػلب١ ؿػرل٠ أٟ : -  دٴ ٘ٴ  ؾځڀځشٳسٳتٵا ِٻ  ،عٳٓٵا  ثٴا
ِٵ أځقڃبٳًځ ٵ ٗڇ ٝٵ ًځ ِٵ عٳ ٗٴ ُٴ ُٻل ،تٳؼٵتٹ ًځ ٞټ قځلٳ٢ ؾځ ٘ٴ ◘ ايٓٻبٹ ٘ٴ سٳؾځعٳ ؿٳ٬ځتٳ ٛٵتٳ ِٻ ،ؿٳ ِٵ دٳعٳل ثٴ ٗڇ ٝٵ ًځ  .(1) عٳ

 :☺يف بٔٝ ظع  ☼ؾٚضّٜ 
ٔٵ ٩ َظٓذٙ أخشز أبٛ ٜع٢ً  ٍّعٳ ٔٴ أځبٹٞ ىځليٹبٺ عٳًٹ ٍٶ  ☺ بٵ ٞٿ    قڄال : خٳڀځبٵا ٴ إڇيځا٢ ايٓٻبٹا

٘ٹ، ؾځبٳ  ◘ َٳتٳلعٹا ٔٵ  َٹ َٳل بٳلعٳ  ٚٳبٳعٵنٳ  ٘ٴ  ٞپ دٹسٵعٶل يځ ًٹ ٍٳ: ؾځبٳلعٳ عٳ ُٳ١ځ، قځل ٘ٴ ؾځلىٹ َٹل٥ٳا١ٺ    ابٵٓٳتٳ ًځاؼٳ أځسٵبٳاعٳ 
ٞټ  َٳشٳ ايٓٻبٹ ٚٳأځ ٍٳ:  ُٶل. قځل ٖٳ ٞٳ دٹسٵ ُٳلْٹ ٚٳثٴًڂجٶال ؾٹاٞ ايجٿٝٳالبٹ،     ◘ٚٳثٳ ٘ٹ ؾٹٞ ايڀِّٝبٹ،  ٌٳ ثٴًڂجٳٝٵ ٕٵ ٜٳذٵعٳ أځ

٘ٴ بٹشڇكٳالعڇ    ٕٵ يځل تٳظٵابٹكځ ٖٳل أځ َٳشٳ ٚٳأځ ٍٳ:  ٘ٹ قځل ٕٵ ٜٳػٵتٳظٹًڂٛا بٹ ِٵ أځ ٖٴ َٳشٳ َٳل٤ٺ ؾځأځ ٔٵ  َٹ َٳرٻ ؾٹٞ دٳشٻ٠ٺ  ٖٳل  ٚٳ ٚٳيځاذٹ
                                      

 .1794 َظًِ  أخشد٘ )صحٔ ( (1)
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ِٳ ؿٳٓٳعٳ ؾٹٞ ؾٹ َّ ٚٳطٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ٞٻ ؿٳ٢َّ اهللڂ عٳ ٕٻ ايٓٻبٹ ٔٴ ؾځإڇ َٻل ايڃشٳظٳ ٚٳأځ ٔڇ  ٘ٴ بٹشٳكٳلعڇ ايڃشٴظٳٝٵ ٍٳ: ؾځظٳبٳكځتٵ ٘ٹ قځل ٝ
ٔڇ   ٝٵ ًځ ِٳ اياشٻدٴ ًځا ٕٳ أځعٵ ٛٳ، ؾځهځل ٖٴ َٳل  ؾٗا٬ ٜظاشْل عًا٢ ايؼابلب ْؿكالت      ،  (1)ػٳٝٵ٦ٶل يځل ْٳذٵسڇٟ 

 ايؿٛاسؽ اييت تٗذّ اجملتُعلت. ػٝٛع َٔؾُٓٓع  ١اايعٓٛط َٔ يًشذايضٚاز 
ٔٵٚٳ ٍّ عٳ ٕٻ، ☺ عٳًٹ ُٳ١ځ أځ ُٳل ؾځلىٹ ٗڇ ٝٵ ًځ ًڃكځ٢ َٳل ػٳهځ ٵ ايظٻ٬ځّ عٳ ٖٳل ؾٹٞ تٳ ٔٵ  ٜٳذٹ  ،ايشٻسٳا٢  َٹا
ٞٻ ؾځأځتٳ ٵ ٘ٴ ◘ ايٓٻبٹ َٶل تٳظٵأځيڂ ِٵ خٳلدٹ ٙٴ ؾځًځ ُٻل يٹعٳل٥ٹؼٳ١ځ رٳيٹوځ ؾځزٳنځشٳتٵ ،تٳذٹذٵ ًځ ٘ٴ أځخٵبٳ دٳل٤ٳ ؾځ ٍٳ  شٳتٵا  :قځال
ٖٳبٵ ٴ ،َٳلٳلدٹعٳٓٳل أځخٳزٵْٳل ٚٳقځذٵ ؾځذٳل٤ٳْٳل ّٴ ؾځزٳ ٍٳ أځقڂٛ  ٚٳدٳاذٵتٴ  سٳتٻا٢  بٳٝٵٓٳٓٳال  ؾځذٳًځعٳ َٳهځلْٳوٹ :ؾځكځل
٘ٹ بٳشٵدٳ ٝٵ َٳ ٍٳ ؿٳذٵسڇٟ عٳًځ٢ قځذٳ َٓ ♂:ؾځكځل َم  َأ ُُ نَم  َخْرٌ  ُهقَ  َمٚ َظَذ  َأُدفه ُُ ـْ  َف َُُم  إَِذا ؟َخنِٚدمٍ  ِمن  إَِػ  َأَوْين

َم  ُُ َم  َأَخْذَُتَٚ َأوْ  ؾَِ اِص ُُ ًَ ا َمَوِٚج َ زل َُ ا ،َوَثاَلثِنغَ  َثاَلًثنٚ َوَشنبلَحٚ ،َوَثاَلثِغَ  َثاَلًثٚ َؾ ََ ن  َثاَلًثنٚ َواَْحَ

َذا ،َوَثاَلثِغَ  َٓ َم  َخْرٌ  َؾ ُُ ـْ  َف ٔٵ ٚٳ، (2)▬َخِٚدمٍ  ِم ٕٳعٳ ٛٵبٳل ٛٵيځ٢ ثٳ ٍڇ  َٳ ٍٳ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ  دٳال٤ٳتٵ : قځال
ٍڇ إڇيځ٢ ٝٵشٳ٠ځٖٴبٳ بٹٓٵ ٴ ٞ  ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٖٳل  ٚٳؾٹا ٌٳ  - خالمت َأ رٖاب   أٟ :  -   ؾځاتٳ:ٷ  ٜٳاذٹ  ؾځذٳعٳا

ٍٴ ٖٳل ٜٳلٵشڇبٴ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ُٳ١ځ عٳًځ٢ ؾځذٳخٳًځ ٵ ،ٜٳذٳ ٍڇ  بٹٓٵا ٹ  ؾځلىٹ ٛ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ ٗٳال  تٳؼٵاهڂ  إڇيځٝٵ
ٗٳل ؿٳٓٳعٳ ايَّزٹٟ ٍٴ بٹ ُٳ١ڂ ؾځلْٵتٳضٳعٳ ٵ ،◘ هللٹا سٳطٴٛ ًڃظٹًځ١ڄ ؾځلىٹ ٗٳل ؾٹٞ طٹ ٔٵ عٴٓٴكٹ ٖٳابٺ  َٹ  :ٚٳقځليځا ٵ  رٳ
ٙٹ ٖٳل ٖٳزٹ ٖٵذٳا ٞٻ أځ ٔڈ أځبٴٛ إڇيځ ٞٻ  أٟ : -   سٳظٳ ٌٳ -صٚدٗل عً ٍٴ  ؾځذٳخٳ ًڃظٹاًځ١ڂ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ  ٚٳايظٿ
ٖٳل ؾٹٞ ٍٳ ٜٳذٹ ُٜ  َيٚ♂:ؾځكځل َّ

كِ  َؾٚضِ ٌُ ه قَل  َأنْ  َأَي َُ ُس  َي ُٜ  :افَّْٚ َهٚ َويِف  هللِا َرُشنقلِ  اْبَْن َِ ٌٜ  َين َِ ِِْسن ـْ  ِش  ِمن

ِٻ، ▬َٕٚرٍ  ِٵ خٳشٳزٳ ثٴ ُٳا١ڂ  ؾځأځسٵطٳًځ ٵ ٜٳكڃعٴذٵ ٚٳيځ ًڃظٹاًځ١ٹ  ؾځلىٹ ٗٳال  ايظټاٛمڇ  إڇيځا٢  بٹليظٿ  ٚٳاػٵاتٳشٳتٵ  ؾځبٳلعٳتٵ
ٗٳل ُٳٓٹ َٶل بٹجٳ ٘ٴ ،غڂ٬ځ ٍٳ بٹزٳيٹوځ ؾځشٴذٿخٳ ؾځأځعٵتٳكځتٵ َُ  ♂ :ؾځكځل ّْ ـْ افَّْنٚرِ  هللِاحْلَ َٜ ِمن ن َّ

َْٕجنك َؾٚضِ  ▬افَِّذي َأ
 إٟ َل ٜٓؿعِٗ ٩ دِٜٓٗ ٚدْٝلِٖ.تعًِ اٯبل٤ نٝـ ٜٛدٗٛا أبٓل٥ِٗ ؾ٬ٗ ، (3)

 :☼مْٚؿٛ ؾٚضّٜ 
ٍڇ ا : قځليځ ٵ ☼ عٳل٥ٹؼٳ١ځ ٔٵعٳ ٚٳدٳيِّل بٹشٳطٴاٛ ٖٳذٵٜٶل  ٚٳ ُٵتٶل  ٘ٳ طٳ ٕٳ أځػٵبٳ  ◘ هللٹَٳل سٳأځٜٵ ٴ أځسٳذٶا نځل

                                      
 . ٚقلٍ سظٞ طًِٝ أطذ إطٓلدٙ ؿشٝض 353أبٛ ٜع٢ً ٩ َظٓذٙ أخشد٘  )إشْٚده صحٔ ( (1)
 ٚايًؿغ يًبخلسٟ . 2727ِ ، َٚظ6318ًايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (2)

 . 771ؿشٝض ايذلغٝب ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩  5140ايٓظل٥ٞ أخشد٘ )صحٔ ( (3)
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ّٳ ا  ُٳ١ځ نځاشٻ ٔٵ ؾځلىٹ ٘ٹ      هللڂَٹ ٝٵا ًځ ٗٳال نځلْٳا ٵ إڇرٳا دٳخٳًځا ٵ عٳ ٗٳ ٗٳال      ٚٳدٵ ًځ ٚٳقځبٻ ٖٳل  ٗٳال ؾځأځخٳازٳ بٹٝٳاذٹ ّٳ إڇيځٝٵ قځال
٘ٹ  َٳذٵًٹظٹ ٗٳل ؾٹٞ  ٘ٴ  ، ٚٳأځدٵًځظٳ ٚٳأځدٵًځظٳاتٵ ٘ٴ  ًځتٵ ٙٹ ؾځكځبٻ ٘ٹ ؾځأځخٳزٳتٵ بٹٝٳذٹ َٳ ٵ إڇيځٝٵ ٗٳل قځل ٝٵ ًځ ٌٳ عٳ ٕٳ إڇرٳا دٳخٳ ٚٳنځل

ٗٳل َٳذٵًٹظٹ  . (1)  ؾٹٞ 
ٔٵٚٳ ُٳشٳ عٳ ٔڇ عٴ ُٳ١ځ أځبٹٞ بٵ ًځ ٞٿ سٳبٹٝبٹ ☺ طٳ ٍٳ ◘ ايٓٻبٹ ُٻل: قځل ٙٹ ْٳضٳيځ ٵ يځ ٞٿ عٳًځ٢ ايڃآٜٳ١ڂ ٖٳزٹ  ايٓٻبٹ
َم م: ◘ َّٕ َُ  إِ َٛ  اهلل ُيِ ي ُْٔذِه

ؿْ  فِ ُُ ْجَ   َظْْ ِٝ  َأْهَؾ  اف ل ْٔ ؿْ  اْفَب ـُ  َ ٓل نًرا َوُيَى ِٓ  طا٭ساضاب:  هَتْى
ّٿ بٳٝٵ ٹ ؾٹٞ  ،ص33 ُٳ١ځ أڂ ًځ ُٳ١ځ ؾځذٳعٳل طٳ ِٵ  ٚٳسٴظٳٝٵٓٶل ٚٳسٳظٳٓٶل ؾځلىٹ ٗٴا ًځ ًَّ ٞپ  ظٳال٤ٺ بٹهٹ ؾځذٳ ـٳ  ٚٳعٳًٹا ًڃا  خٳ
ٗٵشڇٙٹ ٘ٴ ظځ ًځ ًَّ ِٻ -غڀلِٖ أٟ :  - بٹهٹظٳل٤ٺ ؾځذٳ ٍٳ ثٴ ءِ  افِٓؿَّ ♂:قځل َٓ ُٗ ُِْٔنل َأْهُؾ  َه ْٛ  َب َْٖذِهن ؿْ  َؾ ُٓ  َظنْْ

ْجَ   ْ ُهؿْ  اف ل ٓل ًرا َوَض ِٓ ّټ قځليځ ٵ ▬َتْى ُٳ١ځ أڂ ًځ ِٵ ٚٳأځْٳل :طٳ ٗٴ ٞٻ ٜٳل َٳعٳ ٍٳ هللٹا ْٳبٹ  وٹَٳهځلْٹا  عٳًځ٢ أځْٵ ٹ قځل
 . (2) خٳٝٵش عٳًځ٢ ٚٳأځْٵ ٹ
ٔٵٚٳ ٟٿ طٳعٹٝذٹ أځبٹٞ عٳ ٍٳ ☺ ايڃخٴذٵسڇ ٍٳ: قځل ٍٴ قځل ا ♂: ◘ هللٹا سٳطٴٛ ََ ٔل َسنْغُ َشن ـُ َواحْلُ َس احْلَ

نَ انَ  ّْ  ِظ
ِٝ ـْ َمْ َيَؿ بِْْن َٚن ِم ـَ َّٓ َمٚ  ، إِ

ِٜ َّْ ُة َِٕسِٚء َأْهِؾ اجْلَ ََ ٔل ُٜ َش َّ
، َوَؾٚضِ ِٜ َّْ ، (3) ▬َصَبِٚب َأْهِؾ اجْلَ

ٍٳٚعٓ٘ أٜلٶل  ٍٳ: قځل ٍٴ قځل  (4)▬افْٚر اهلل أدخِف إٓ أحَ، افبٔٝ أهؾ يبٌوْٚ ٓ♂: ◘ هللٹا سٳطٴٛ
ّ   ،◘ ايٓيب بٝ  أٌٖٔب١ ب٘  ٜٚ٪َٕٓٛ ٚاُِلع١ ايظ١ٓ أٌٖ ٜكشٖٙٚزا ،   ٖٚازا اٱَال
 إٔ ٚنلد ٚدٌ، عض اهلل رات ٩ ٚآراٙ ٚعزب٘ ا٧عتـِ كشب٘ ٧ل اهلل س٥٘ سٓبٌ بٔ أ٥ذ
ِ  عًا٢  اهلل ادع: ؾكاليٛا  ٚأؿاؿٝل٥٘،  أؿشلب٘ بعن ؾذل٤ٙ عًٝ٘، ٢ٜكل ٍ  ا٧عتـا  ؾكال

 َٔ يكشابت٘ ي٘ ٜػؿش إٔ اهلل ٚدعٛت ي٘، اطتػؿشت قذ ؾإْين ريو، أؾعٌ ٫: اٱَلّ أ٥ذ
 .◘سطٍٛ اهلل 

 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                      
  . 4689َؼهل٠ ا٧ـلبٝض  ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ  5217أبٛ داٚد أخشد٘  )صحٔ ( (1)
 .ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ  3205  ايذلَزٟ أخشد٘ )صحٔ ( (2)
 .3181 ؿشٝض اِلَعيبلْٞ ٩ ٚؿشش٘ ا٭ 1169أبٛ ٜع٢ً ٩ َظٓذٙ  أخشد٘ )صحٔ ( (3)

 .2488 ايظًظ١ ايـشٝش١ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩  471اّلنِ ٩ ا٧ظتذسى أخشد٘  )صحٔ ( (4)
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 ْٚٴظا:  اٱطا١َٝ٬  ايهتاب  اْتؼالس َٔ َبؼشات ايٓـاش ٚاياتُهٞ    ،أسبيت ٩ اهلل
ٕ  تؿظارل  عًا٢  ا٭خارل٠  ا٭ساذاخ  بعاذ  نابرل  إقبلٍ سـٌ كذؾً ،ايكشإٓ تش١٤  ايكاشآ

 ٦ظا١  ؾٝٗال  طآٜٛلڄ  اٱط٬ّ ٜعتٓكٕٛ ايزٜٔ إٔ أَشٜهل ٩ اْدلا٤ بعن ٜٚكذس ايهشِٜ،
ّ  ٓلماعت َعذ٫ت ٚإٔ ػخف، أيـ ٚعؼشٕٚ  بعاذ  َاشات  أسباع  تلالعؿ   اٱطا٬
 ايهتاب  اْتؼالس  طاع١  إٟبعاذ اهلل طابشلْ٘ ٚتعالٟ     رياو  ٜٚعاٛد  ا٭خرل٠; ا٭سذاخ
 ٩ ػشا٥٘ ع٢ً اٱقبلٍ ٚتضاٜذ( ا٧علْٞ تش١٤) ا٧ذل١٤ ايهشِٜ ايكشإٓ ْٚظ: اٱط١َٝ٬،
ٞ  اٱطا١َٝ٬،  ايهتب ؾٝٗل تٓتٗٞ نتب َعلسو ا٧هتبلت،  َْٞعال  تش٤الت  ؾٝٗال  تٓتٗا
 ا٭نجش ايعؼش٠ ايهتب قل١ُ٥ ٩ َهل١ْ َتٌ اٱط١َٝ٬ ايهتب ٚؿلست ايععِٝ، ايكشإٓ
 رياو  بعاذ  ٍاذ  ثِ ،com amazon.:اٱْذلْ  عدل ايهتب بٝع ػشن١ يذ٣ َبٝعلڄ

 عًا٢  ٚاٱقبلٍ أْؿظِٗ، غرل ا٧ظًُٞ قبٌ َٔ اٱط١َٝ٬ اٱْذلْ  َٛاقع ع٢ً اٱقبلٍ
 .ٜلڄطٓٛ بل٬٧ٜٞ اٱط١َٝ٬ ا٧ٛاقع

 ع٢ً ايػشبٝٞ َٔ إقبل٫ڄ ٖٚذ يذِٜٗ، ٢ٛاڄ ا٭طشع ايذٜٔ ٖٛ اٱط٬ّ ؿلس ٖٚهزا
 ايهتب بعن َٔ ايٓظ: عٓذٖل ْؿذت أْ٘ أعًٓ  ٚا٧هتبلت اٱط٬ّ، نتب ٩ ايكشا٠٤

 ٤ٗاٛس  باشٚص  سليٝالڄ  ْؼاٗذ  إْٓال : ؾشْظال  ٩ ا٧هتبلت إسذ٣ َذٜش٠ ٚتكٍٛ اٱط١َٝ٬،
ٕ  تش٤الت  بؼشا٤ خلؿلڄ اٖتُلَلڄ بذٟٜ عًٝٓل، ١لَلڄ دذٜذ ؾشْظٞ ِ  ايكاشآ  بليًػا١  ايهاشٜ

ـ : ْاٛع  َٔ ا٧بظڀ١ ايهتب ع٢ً بهجش٠ ٜٚكبٌ ايؿشْظ١ٝ، ّ  انتؼا ٛ  َال  أٚ ،اٱطا٬  ٖا
 .اٱط٬ّ تلسٜ: أٚ؟ اٱط٬ّ
ِ  ٜهْٛاٛا  أ٫ ؾلًٛا ا٭خش٣ ا١ِٗ ٩ ا٭٧لٕ ا٧ٛاىٕٓٛٚ  ٭دٗاض٠  أطاش٣  باذٚسٖ
ٕ  ٩ بٛؾٝاح  َهتب١ ٩ ْٚؿذت -ا٭قٌ ع٢ً بعلِٗ - اٱع٬ّ  اٱطا١َٝ٬  ايهتاب  باٛ
 ايهتب َٔ ٚؿلس ايعلد١ٜ، ا٭ٜلّ عٔ أكعلف ث٬ث١ ٚاْتؼشت ايٓلغ عًٝٗل أقبٌ عٓذَل
 يًُظًِ، اي١َٝٛٝ بلّٝل٠ ٜتعًل َٚل ا٭٧ل١ْٝ، بليًػ١ ايهشِٜ ايكشإٓ تؿلطرل دذاڄ ا٧شغٛب١
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ٔ  ٚعؼاشات  اٱط٬ّ ٩ ٚاّٝل٠ ٚايعل١ً٥ ا٧شأ٠ ٛف َٚل ٕ  ٛاىٓٞا٧ا  َا  َٜٛٝالڄ  ٜتـاًٛ
ٕ  ٚاطتؿظلسات، أط١ً٦ ٜٚڀشسٕٛ اٱط١َٝ٬ بل٧شانض  اٱْذلْا   َٛاقاع  عًا٢  ٜٚتـاًٛ
 ا٧تشذ٠ اي٫ٜٛلت بعن ٩ َٚتٛطڀ١ ابتذا١ٝ٥ َذاسغ ،اٱط٬ّ عٔ أػٝل٤ عٔ يٝظأيٛا
ٔ  طالع١  ٜٚتهًُاٛا  ٜاأتٛا  إٔ ٖٓالى  لَعالت بلِ ايعاشب  ايڀا٬ب  بعن َٔ تڀًب  عا

 ّ ٞ  لتاعذلاؾاا ٖٚهازا .اٱطا٬ ٕ  ا٧ظتؼاشقٞ،  ٚا٧اا٪سخٞ ايػاشبٝٞ،  احملًًا ؾذااش  باأ
 .(47) عذٝب١ ا٫ْتؼلس ٩ ىبٝعت٘ ٚإٔ اٱط٬ّ قلدّ،

 (<2>☼ضٔدٗ ىطاء ٍرِ األم٘ )فاطن٘ بيت حمند 
سكاٞ اهلل   ؾلىُا١ ، َل صيٓل َع ايظرل٠ ايعڀش٠ يظٝذ٠ ْظل٤ ايعل٧ٞ، إخٛتٞ ٩ اهلل

 ؾٗٝل بٓال. عٓٗل
 : ◘وؾٚة افْبل 

ٔٵ ٔٻ: قځليځ ٵ ☼ ل٥ٹؼٳ١ځعٳ عٳ ٚٳازٴ نڂ ٞٿ أځصٵ ِٵ عٹٓٵذٳٙٴ ◘ ايٓٻبٹ ٔٻ ٜٴػٳلدٹسٵ يځ ٗٴ ٓٵ  ؾځأځقڃبٳًځا ٵ  ٚٳاسٹاذٳ٠ڄ  َٹ
ُٳ١ڂ ُٵؼٹٞ ؾځلىٹ ٗٳل تٴخٵڀٹ٧ٴ َٳل تٳ ٔٵ َٹؼٵٝٳتٴ ٍڇ َٹؼٵٝٳ١ٹ َٹ ُٻل ،ػٳٝٵ٦ٶل ◘ هللٹا سٳطٴٛ ًځ ٖٳال  ؾځ ٗٳال  سٳسٻابٳ  سٳآ  بٹ
ٍٳ ِٻ ▬بِْٚبَُِْل َمْ َحًبٚ♂:ؾځكځل ٗٳلأځ ثٴ ٔٵ دٵًځظٳ ٘ٹ عٳ ُٹٝٓٹ ٚٵ ٜٳ ٔٵ أځ ٘ٹ عٳ ُٳليٹ ِٻ  ػٹ ٖٳل  ثٴا ساذثٗل    أٟ : - طٳالسٻ
ُٻال  ،ػٳذٹٜذٶا بٴهځل٤ٶ ؾځبٳهځ ٵ -طشاڄ ًځ ٗٳال  سٳأځ٣ ؾځ ٖٳل  دٳضٳعٳ ًڃا ٴ  ؾځلٳاشٹهځ ٵ  ايجٻلْٹٝٳا١ځ  طٳالسٻ ٗٳال  ؾځكڂ  :يځ

ـٻوٹ ٍٴ خٳ ٔٵ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٔڇ َٹ ٘ٹ بٳٝٵ ِٻ بٹليظٿشٳاسڇ ْٹظٳل٥ٹ ٞٳ أځْٵ ٹ ثٴ ُٻل تٳبٵهٹ ًځ ّٳ  ؾځ ٍٴ  قځال  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ
ٗٳل ٍٳ َٳل طٳأځيڃتٴ ٍٴ يځوٹ قځل ٞ  نڂٓٵ ٴ َٳل: قځليځ ٵ : ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٍڇ  عٳًځا٢  أڂؾڃؼٹا  طٹاشٻٙٴ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ
ُٻل :قځليځ ٵ ًځ ٞٳ ؾځ ٛٴؾِّ ٍٴ تٴ ًڃ ٴ ◘ هللٹا سٳطٴٛ َٵ ٴ :قڂ ُٳل عٳًځٝٵوٹ عٳضٳ ٞ  بٹ ٔٵ  عٳًځٝٵاوٹ  يٹا ُٳال  ايڃشٳالٿ  َٹا  يځ
ٍٳ َٳل ثٵتٹٓٹٞسٳذٻ ٍٴ يځوٹ قځل َٻل :ؾځكځليځ ٵ ؟◘ هللٹا سٳطٴٛ ٕٳ أځ ِٵ ايڃآ َٻل ؾځٓٳعٳ ٞٳ أځ ٞ  طٳلسٻْٹٞ سٹ ُٳاشٻ٠ٹ  ؾٹا  ايڃ

يَؾ  َأنَّ ♂ؾځأځخٵبٳشٳْٹٞ ا٭ڂٚيځ٢ ٚنَ  ِجْزِ ِٚرُضفُ  ـَ ًَ ْ آنَ  ُي َُ ؾل  يِف  اْف ٍٜ  ـُ ةً  َشَْ َتْغِ  َأوْ  َم َّ َّٕنفُ  ،َمن َّ  َظَٚرَضنفُ  َوإِ

نَ  ْٔ ََجَؾ  ُأَرى َٓ  َوإِ ل  َتْغِ َم َّ  ا ْٕ َّٓ  ا َْ  إِ َب  َؿ َِل اْؿَسَ ي اهلل َؾٚتَّ فُ  َواْصِزِ َّٕ ؿَ  َؾِ٘ ًْ
َُِػ  ِٕ َٕٚ افسَّ  ▬َفنِؽ  َأ

ُٻل ،سٳأځٜٵ ٹ ايَّزٹٟ بٴهځل٥ٹٞ ؾځبٳهځٝٵ ٴ :قځليځ ٵ ًځ ٍٳ ايجٻلْٹٝٳ١ځ طٳلسٻْٹٞ دٳضٳعٹٞ سٳأځ٣ ؾځ ُٜ  َيٚ♂:ؾځكځل َّ
 َأَمٚ َؾٚضِ

قِ   نْ أَ  َتْ يَضْ  ُُ ةَ  َت ََ ٔل ِمِْغَ  َِٕسنٚءِ  َش ْٗ ةَ  َأوْ ،  ادُْن ََ ٔل ِٜ  َهنِذهِ  َِٕسنٚءِ  َشن ن ُمَّ ْٕ  ؾځلٳاشٹهڃ ٴ  :قځليځا ٵ  ▬ا
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 .(1) سٳأځٜٵ ٹ ايَّزٹٟ كٳشٹهٹٞ
ا٫صدٜلد َأ ايعُاٌ   ،  سظٔ يكل٤ ايٛايذ يٛيذٙ ٚايٛيذ يٛايذٙ مـ ؾقائَ احلَيٞ: 
ِ  سؿغ ايظش أَل١ْ ع٢ً، ٚايـلحل ٩ أٚاخش ايعُش ؾلىُا١ سكاٞ اهلل   ، ٚإٔ نٌ َظاً

 عٓٗل بؼشٖل اّبٝب بأْٗل طٝذ٠ ْظل٤ ٖزٙ ا٭١َ.
ٔٵٚٳ ٍٳ ☺ أځْٳعڈ عٳ ُٻل: قځل ٌٳ يځ ٞټ ثٳكڂ ٌٳ ◘ ايٓٻبٹ ُٳ١ڂ ؾځكځليځ ٵ ٜٳتٳػٳؼٻلٙٴ دٳعٳ ٗٳل ؾځلىٹ ٝٵ ًځ  :ايظٻ٬ځّ عٳ

ٍٳ أځبٳلٙٴ نځشٵبٳ ٚٳا ٗٳال  ؾځكځل َْٔ  ♂:يځ ْ ٌب  َأبِِٔؽ  َظَذ  َف ََ  ـَ ًْ ُٻال  ▬َٔنْقمِ افْ  َب ًځ  أځبٳتٳالٙٴ  ٜٳال  :قځليځا ٵ  َٳالتٳ  ؾځ
ٙٵ ٜٳل ،دٳعٳلٙٴ سٳبٽل أځدٳلبٳ ٔٵ أځبٳتٳل ٚٵغڇ دٳٓٻ١ڂ َٳ ٙٵ ايڃؿٹشٵدٳ ٚٳا ٙٵ ٜٳل ،َٳأڃ ٌٳ إڇيځ٢ أځبٳتٳل ٙٵ دٹبٵشڇٜ ُٻل ،ْٳٓٵعٳل ًځ ٔٳ ؾځ  دٴؾٹ
ُٳ١ڂ قځليځ ٵ ٗٳل ؾځلىٹ ٝٵ ًځ ِٵ  أځىځلبٳا ٵ  أځْٳعٴ ٜٳل :ايظٻ٬ځّ عٳ ٕٵ أځْٵؿڂظٴاهڂ ٍڇ  عٳًځا٢  تٳشٵجٴاٛا  أځ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ
أځبٵؼٹشٵ ٜل َٔ ابت٬ى اهلل ٩ دْٝلى ٚٚؾكو اهلل تعالٟ يًـادل ٚا٫ستظالب    ، (2)؟ ايتټشٳابٳ

ؾإٕ أنجش ايٓلغ ب٤٬ٶ ا٭ْبٝل٤ ثِ ايزٜٔ ًِْٜٛٗ ثِ ايزٜٔ ًِْٜٛٗ ٚعُال قشٜاب طاٝٓتٗٞ    
ـالّٞ ٚسظأ   نشبو ٚتٓعِ ي١ٓ ايؿشدٚغ َاع ايٓباٝٞ ٚايـاذٜكٝٞ ٚايؼاٗذا٤ ٚاي    

 أٚي٦و سؾٝكل.
ٔٵ ٚٳ ّٿ عٳل٥ٹؼٳ١ځعٳ ٞٳ أڂ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ٕٻ، ☼ ايڃ ُٳ١ځ أځ ٗٳل ؾځلىٹ ٝٵ ًځ ٍڇ ابٵٓٳ١ځ ايظٻ٬ځّ عٳ  طٳأځيځ ٵ ◘ هللٹا سٳطٴٛ
ـٿذٿٜلٳ بٳهڃشڈ أځبٳل ٍڇ ٚٳؾځل٠ٹ بٳعٵذٳ اي ٕٵ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ِٳ أځ ٗٳل ٜٳكڃظٹ ٗٳل يځ ُٻل َٹرلٳاثٳ ٍٴ  تٳشٳىځ َٹ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ
ُٻ ٘ٹ اهلل أځؾځل٤ٳ لَٹ ٝٵ ًځ ٍٳ عٳ ٗٳل ؾځكځل ٕٻ :بٳهڃشڈ أځبٴٛ يځ ٍٳ إڇ ٍٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ  ،ؿٳذٳقځ١څ تٳشٳنڃٓٳل َٳل ْٴٛسٳخٴ ٫ځ :قځل

ُٳ١ڂ ؾځػٳلٹبٳ ٵ ٍڇ بٹٓٵ ٴ ؾځلىٹ ٗٳذٳشٳتٵ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ِٵ بٳهڃشڈ أځبٳل ؾځ ًځ ٍٵ ؾځ ٘ٴ تٳضٳ ٗٳلدٹشٳتٳ ٛٴؾِّٝٳا ٵ  سٳتٻ٢ َٴ  ،تٴ
ٍڇسٳطٴ بٳعٵذٳ ٚٳعٳلػٳ ٵ ٗٴشڈ طٹتٻ١ځ ◘ هللٹا ٛ ُٳ١ڂ ٚٳنځلْٳ ٵ :قځليځ ٵ أځػٵ ٍٴ ؾځلىٹ ٗٳل بٳهڃشڈ أځبٳل تٳظٵأځ ـٹٝبٳ ُٻل ْٳ  َٹ

ٍٴ تٳشٳىځ ٔٵ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٘ٴ ٚٳؾځذٳىٺ خٳٝٵبٳشٳ َٹ ُٳذٹٜٓٳ١ٹ ٚٳؿٳذٳقځتٳ ٗٳل بٳهڃشڈ أځبٴٛ ؾځأځبٳ٢ ،بٹليڃ ٝٵ ًځ ٍٳ رٳيٹوځ عٳ  :ٚٳقځل
ٕٳ ػٳٝٵ٦ٶل تٳلسڇنڄل يځظٵ ٴ ٍٴ نځل ٌٴ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ُٳ ٘ٹ ٜٳعٵ ًڃ ٴ إڇ٫َّ بٹ ُٹ ٘ٹ عٳ ٕٵ أځخٵؼٳ٢ ؾځإڇْٿٞ بٹ  ػٳٝٵ٦ٶل تٳشٳنڃ ٴ إڇ
ٔٵ ٙٹ َٹ َٵشڇ ٕٵ أځ َٻل ،أځصڇٜؼٳ أځ ٘ٴ ؾځأځ ُٳذٹٜٓٳ١ٹ ؿٳذٳقځتٴ ٗٳل بٹليڃ ُٳشٴ ؾځذٳؾځعٳ ٍّ  إڇيځ٢ عٴ َٻال  ،ٚٳعٳبٻالغڈ  عٳًٹا  خٳٝٵبٳاشٴ  ٚٳأځ

                                      
 .ٚايًؿغ ٧ظًِ 2450، َٚظًِ 6285ايبخلسٟ  أخشد٘ )صحٔ ( (1)

 .4462ايبخلسٟ أخشد٘ )صحٔ ( (2)
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ٗٳل ٚٳؾځذٳىڅ َٵظٳهځ ُٳشٴ ؾځأځ ٍٳ عٴ ُٳال  :ٚٳقځل ٍڇ  ذٳقځ١ڂؿٳا  ٖٴ ٘ٹ  نځلْٳتٳال  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ ٞ  يٹشٴكڂٛقٹا  تٳعٵاشٴٚٙٴ  ايَّتٹا
٘ٹ ٛٳا٥ٹبٹ ُٳل ،ٚٳْٳ ٖٴ َٵشٴ ٔٵ إڇيځ٢ ٚٳأځ ٞٳ َٳ َٵشٳ ٚٳيٹ ٍٳ ا٭ځ ُٳل :قځل ٗٴ ّڇ إڇيځ٢ رٳيٹوځ عٳًځ٢ ؾځ ٛٵ  .(1) ايڃٝٳ

٘  عًا٢  ٜتخاٛف  ايـاذٜل  إخٛاْٞ ٜل ٖزا: س٥٘ اهلل تعلٟ بڀ١ ابٜٔكٍٛ  ٔ  ْؿظا  َا
ٔ  ٜهٕٛ إٔ عظ٢ ؾُلرا ،◘ ْبٝ٘ أَش َٔ ٦ٝلڄػ خليـ ٖٛ إٕ ايضٜؼ، ٕ  َا  أكاش٢  صَال
ٔ  ْكٍٛ ؾُلرا بظٓت٘؟ ٜٚظخشٕٚ ٠خليؿت٘ ٜٚتبلٖٕٛ ٚأٚاَشٙ، بٓبِٝٗ ٜظتٗض٥ٕٛ أًٖ٘  عا
 !.ا٧ظتعلٕ ٚاهلل صَلْٓل
 أبٛ أت٢ ؾلى١ُ، َشك  ٧ل: قلٍ ايؼعيب، عٔعٔ ،  (ايهدل٣ايڀبكلت )٩ ٚدل٤  
 إٔ أَب: ؾكلي  ،عًٝو ٜظتأرٕ بهش أبٛ ٖزا ؾلى١ُ، ٜل: عًٞ ؾكلٍ ؾلطتأرٕ، بهش
: قلٍ بأَشٙ إ٫ صٚدٗل بٝ  ٩ تأرٕ ؾًِ ،☼ ايظ١ٓ عًُ : قً  ،ْعِ: قلٍ ،ي٘ آرٕ

 ٌٖ٭ٚا ٚا٧لٍ ايذاس تشن  َل ٚاهلل: ٚقلٍ ٜذلكلٖل، عًٝٗل ؾذخٌ ،ي٘ ؾأرْ 
 تشكلٖل ثِ: قلٍ ،ايبٝ  أٌٖ َٚشكلتهِ ٚسطٛي٘ اهلل َشكل٠ ابتػل٤ إ٫ ٚايعؼرل٠

 .(40ٖٚٛ سذٜح َشطٌ ) ،سكٝ  ٢است
 وؾٚة ؾٚضّٜ ظِٔٓٚ افسالم:

 ٚعلػا   ،ٖٗٛال  أٚ أػاٗش،  ٌُظ١ ◘ ايٓيب بعذ تٛؾٝ دل٤ ٩ )عٕٝٛ ا٭ثش( : 
ٚا٭ٍٚ  ،ط١ٓ ٚعؼشٜٔ تظعل علػ  إْٗل: قٌٝ َل ٚأنجش ،ط١ٓ ٚعؼشٜٔ ٦ظل أٚ أسبعل
ٔ ; ايشبٝاع  بٔ ايعلق أبٞ صٚد١ صٜٓب، َٔ أؿػش ٚنلْ  ،أؿض  صٚدا١  ;ٝا١ سق َٚا
ٌ  َٔ إ٫ ◘ ايٓيب ْظب اْكڀع ٚقذ ، عؿلٕ بٔ عجُلٕ ؾشكاٞ اهلل  ، (30) ؾلىُا١  قبا

 عٔ ؾلى١ُ عًٝٗل ايظ٬ّ ٚأسكلٖل ٚدعٌ ايؿشدٚغ َجٛاٖل.
 .)شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(

 * * * 

                                      
 . 1759، َٚظًِ 3092،3093ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)
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ّ  اْتـالس ٥ش ايٓـش ٚاياتُهٞ  ، َٔ بؼلأسبيت ٩ اهلل  ا٧ٛادٗالت  نلؾا١  ٩ اٱطا٬
ٌ  نُال  ايعكذ١ٜ ا٧ٛادٗلت نلؾ١ ٩ اٱط٬ّ اْتـلس أٜللڄ ٬ْسغ ، ؾٓشٔايعكذ١ٜ  سـا

٘  أٚ َظاًِ،  عالمل  دخًٗل َٓلصي١ ٖٓلى يٝع ا٧جلٍ، طبٌٝ ع٢ً طٛقش ٚ ذاتدٜ بٞ  ؾكٝا
ٕ  َُٗل أَلَ٘، ايزٟ ّٳضٳٖٳ إ٫ َتُهٔ داع١ٝ أٚ َتُهٔ، عًِ ىليب أٚ َظًِ، ٔ  نال  َا
ٕ  سذا١  َعشنا١  تٛدذ ٫ٚ آخشٙ، إٟ ٚايب٬غ١ ٚاٱَهلْلت ٚايظٔ ٚاْدل٠ ايك٠ٛ  ٚبٝال
 !! ريو؟ َع٢ٓ ؾُل ؾٝٗل، ٚاْتـش إ٫ َتُهٔ َظًِ دخًٗل
ٟ  َڀليبا١  ٖٓالى  إٕ ثِ  اّذالب،  ٚاْتؼالس  اّا٬ٍ،  ٚايازبض  اٱطا٬َٞ،  باليض

 ػعبٝلت تشتؿع ٖٓلى، كلعٛا ْٛانل قذ أْلغ َٔ ست٢ اٱط١َٝ٬، اشلٜٛلت ٚاطذلدلع
ّ  ا٧ظالدذ،  اَات٤٬  عذٝب، ايڀلع١ َٛاطِ ٩ إقبلٍ ايهشِٜ، ايكشإٓ إراعلت  اٱطا٬
ٌ  إٔ دذاڄ غشٜب ٭َش إْ٘ ايؿڀش٠، دٜٔ ٔ  ايٓظال٤  أبعاذ  تكبا ٔ  عا ٌ  ايتٛبا١  إٟ اياذٜ  َجا

 ! ٚا٧ُج٬ت ايؿٓلْلت
ٔ  ًبالت س عًا٢  ٛؼ٢ ؿلس ست٢! ايهبرل ايتشٍٛ ٖزا ؾع٬ڄ، غشٜب ػ٤ٞ إْ٘  ايؿا

ٔ  داذد  أْالغ  دؾاع  َٔ بذ ٫ٚ ٜػين، أٚ ٣جٌ أسذ ؾٝٗل ٜٛدذ أ٫ ٞ  نُال  ناجرلٜ  تكتلا
 .ٚا٧ػٓٝلت ايتل٥بلت ايؿٓلْلت ؾشاؽ يظذ ايعؿ١ٓ اْڀ١

 إٟ ايؿلال١ٝ٥  ايكٓاٛات  ٚتلاڀش  ايكٓاٛات،  ٩ ا٧ازٜعلت  سذالب  قل١ٝ ٚتٓلقؽ
 (. 15) اٱط٬ّ عٔ ايدلاَر َٔ َضٜذ ٚؾتض ا٧ؼلٜ:، َٔ َضٜذ اطتللؾ١

 ( ☼ ضْدٗ بيت شمعـ٘ثاىٕ أمَات املؤميني ) 
ايعڀش٠ يجالْٞ أَٗالت ا٧ا٪َٓٞ طاٛد٠ بٓا       : ٗٔ ايّٝٛ َع ايظرل٠ إخٛتٞ ٩ اهلل

 ؾٗٝل بٓل. ☼صَعا١ 
 : ☼بسقدة  ◘زواج افْبل 

ُٻل: قځلي ٵ  ☼ عٳل٥ٹؼٳ١ځعٔ  ٛٴؾِّٝٳ ٵ يځ ٙځ١ڂ، تٴ ٛٵيځ١ڂ قځليځ ٵ خٳذٹ ِڇ بٓ ٴ خٳ ٚٵقځافڇ  بٔ سٳهٹٝ  ا٭ځ
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َٵشٳأځ٠ڂ ٕٳ ا ُٳل ٕڈ، بٔ عٴجٵ ُٳه١َّځ ٚٳرٳيٹوځ َٳعڃعٴٛ ٟٵ: بٹ ٍٳ أځ ٚٻزٴ؟، أځ٫ هللٹا سٳطٴٛ ٍٳ تٳضٳ ٔٵ؟،:قځل : قځليځا ٵ  َٳ
ٕٵ ٕٵ بٹهڃشٶا ػٹ٦ٵ ٳ إڇ ٍٳ ثٳٝٿبٶل، ػٹ٦ٵ ٳ ٚٳإڇ ـِ ♂:قځل ؟ َوَم ُٛ ٔل ٛٵدٳ٠ڂ : قځليځا ٵ  ،▬افثَّ َٵعٳا١ځ،  بٓا ٴ  طٳا  قځاذٵ  صٳ

َٳٓٳ ٵ ٘ٹ، أځْٵ ٳ َٳل ٢عٳًځ ٚٳاتٻبٳعٳتٵوځ بٹوځ آ ٝٵ ًځ ٍٳ عٳ ِ َُّيٚ َظِعَّ  َؾْٚذَهبِل♂:قځل ـُ ًڃ ٴ ؾځخٳشٳدٵ ٴ، ▬َؾْٚذ  ؾځذٳخٳ
ٛٵدٳ٠ځ، عٳًځ٢ ًڃ ٴ طٳ ٛٵدٳ٠ڂ، ٜٳل: ؾځكڂ ٌٳ َٳلرٳا طٳ ِٵ اهلل أځدٵخٳ ًځٝٵهڂ ٔٳ عٳ َٳل: قځليځ ٵ ٚٳايڃبٳشٳنځ١ٹ؟، ايڃخٳٝٵشڇ َٹ  ٚٳ

ٍٴ أځسٵطٳًځٓٹٞ: قځليځ ٵ رٳاىځ؟، ٘ٹ، بٴوٹأځخٵڀڂ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٝٵ ًځ ٞ  ٚٳدٹدٵتٴ،: ؾځكځليځ ٵ عٳ ًٹ  عٳًځا٢  ؾځالدٵخٴ
٘ٴ، رٳيٹوځ ٚٳارٵنڂشڇٟ أځبٹٞ ًڃ ٴ يځ ٛٳ: قڂ ٖٴ ـٳ ٚٳقځذٵ نځبٹرلٷ، ػٳٝٵ:ٷ ٚٳ َّ ٔڇ تٳخٳ ًڃ ٴ  ايڃشٳرٿ، عٳ ٘ٹ  ؾځاذٳخٳ ٝٵا ًځ  عٳ
ِٻ ٕٻ: قځليځ ٵ ثٴ ُٻذٳ إڇ ُٴڀًَّٹبٹ، عٳبٵذٹ بٔ َٴشٳ ٘ٹ أځخٵڀځبٴ أځسٵطٳًځٓٹٞ ايڃ ٝٵ ًځ ٛٵدٳ عٳ ٍٳ ٠ځ،طٳ ِٷ، نڂؿڂ٪ٷ: ؾځكځل  نځشڇٜ

ُٳلرٳا ٍٴ ؾځ ٍٳ رٳيٹوځ، تٴشٹبټ: قځليځ ٵ ؿٳلسٹبٳتٴوٹ؟، تٳكڂٛ ٗٳل: قځل ٞٻ، ؾلدٵعٹٝ ٗٳل، إڇيځ ٛٵتٴ ٍٳ  ؾځذٳعٳ ٟٵ: ؾځكځال  أځ
ٛٵدٳ٠ڂ، ٕٻ ٖٳزٹٙٹ سٳؾځعٳ ٵ طٳ ُٻذٳ أځ ُٴڀًَّٹبٹ عٳبٵذٹ بٔا َٴشٳ ٛٳ ٜٳخٵڀڂبٴوٹ ايڃ ٖٴ ٞٳ  ِٷ،انځشڇٜا  ٪ٷاٴنڂؿا  ٚٳ  أځؾځتٴشٹابٿ

ٕٵ ٘ٴ؟ أځ ٚٿدٴ ِٵ،: قځليځ ٵ، أڂصٳ ٍٳ ْٳعٳ ٘ٹ: قځل ٘ٴ يٹٞ، ؾځلدٵعٹٝ ٛٵتٴ ٗٳل ؾځذٳل٤ٳ ؾځذٳعٳ ٚٻدٳ  .(1) ؾځضٳ
ٔ  نلْا   أْٗل اختٝلسٖل ٩ اّه١ُيعٌ ٚ ٔ  اشلالدشات  ا٧٪َٓالت  َا  خاٛفٳ  ٭ًٖاٝٗ
٘  ؾهؿًاٗل  ٚؾتٖٓٛل يعزبٖٛل صٚدٗل ٚؾل٠ بعذ أًٖٗل إٟ علدت ٚيٛ، ايؿت١ٓ  ايـا٠٬  عًٝا

 (.64) ايعع٢ُ ا١ٓ٧ بٗزٙ لؾأٖلٚن ٚايظ٬ّ

 :افْبلمع شقدة حٔٚة 

َٚهجا    ☼بعذ ٚؾال٠ خذٙا١    ◘أٍٚ َٔ تضٚز بٗل ايٓيب  ☼قذ نلْ  طٛد٠ 
 .☼عٓذٙ ٗٛا َٔ ث٬خ طٓٛات ست٢ تضٚز عل٥ؼ١ 

ٔٵٚٳ ٕٳ: قځليځ ٵ ☼ عٳل٥ٹؼٳ١ځ عٳ ٍٴ نځل ٔٳ أځقڃشٳعٳ طٳؿځشٶا أځسٳادٳ إڇرٳا ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٘ٹ بٳٝٵ ٔٻؾځاأځ  ْٹظٳل٥ٹ ٗٴ  ٜٻتٴ
ٗٳل خٳشٳزٳ ُٴ ٗٵ ٗٳل خٳشٳزٳ طٳ ٘ٴ بٹ ٕٳ ،َٳعٳ ِٴ ٚٳنځل ٌٿ ٜٳكڃظٹ َٵشٳأځ٠ٺ يٹهڂ ٔٻ ا ٗٴ ٓٵ ٗٳل َٹ َٳ ٛٵ ٗٳل ٜٳ ًځتٳ ٕٻ غځٝٵشٳ ٚٳيځٝٵ ٛٵدٳ٠ځ أځ  طٳ
َٵعٳ١ځ بٹٓٵ ٳ ٖٳبٳ ٵ صٳ ٗٳل ٚٳ َٳ ٛٵ ٗٳل ٜٳ ًځتٳ ٚٵزڇ ☼ يٹعٳل٥ٹؼٳ١ځ ٚٳيځٝٵ ٞٿ صٳ ٍڇ  سڇكٳال  بٹزٳيٹوځ تٳبٵتٳػٹٞ ◘ ايٓٻبٹ  سٳطٴاٛ

                                      
ٚسدلي٘ سدالٍ ايـاشٝض    15286 ُٓع ايضٚا٥ذقلٍ اشلٝجُٞ ٩  80أخشد٘ ايڀدلاْٞ  ت()رجٚفف ثَٚ (1)

 غرل ُٔذ ابٔ عُشٚ بٔ عًك١ُ ٖٚٛ سظٔ اّذٜح.  
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 .(1) ◘ هللٹا
ٔٵ ٚٳ ّڇ عٳ ٔڇ ٖٹؼٳل ٚٳ٠ځ بٵ ٔٵ عٴشٵ ٘ٹ عٳ ٍٳ أځبٹٝ ٔٳ ٜٳل: ☼ عٳل٥ٹؼٳ١ڂ قځليځ ٵ :قځل ٞ  ابٵ ٕٳ  أڂخٵتٹا ٍٴ  نځال  سٳطٴاٛ

ٌٴ ٫ځ ◘ هللٹا ِڇ ؾٹٞ بٳعٵنڈ عٳًځ٢ بٳعٵلٳٓٳل ٜٴؿځلٿ ٔٵ ايڃكځظٵ ٘ٹ َٹ ٕٳ عٹٓٵذٳْٳل َٴهڃجٹ ٌٻ ٚٳنځل ّٷ قځ ٛٵ ٛٳ  إڇ٫َّ ٜٳ ٖٴا  ٚٳ
ٝٵٓٳل ٜٳڀڂٛفٴ ًځ ُٹ عٳ ٔٵ ؾځٝٳذٵْٴٛ ٝعٶلدٳ ٌٿ َٹ َٵشٳأځ٠ٺ نڂ ٔٵ ا ٛٳ ايَّتٹٞ إڇيځ٢ ٜٳبٵًڂؼٳ سٳتٻ٢ َٳظٹٝعڈ غځٝٵشڇ َٹ ٗٳال  ٖٴ َٴ ٛٵ  ٜٳ
ٖٳل ؾځٝٳبٹٝ ٳ ٛٵدٳ٠ڂ قځليځ ٵ ٚٳيځكځذٵ ،عٹٓٵذٳ َٵعٳ١ځ بٹٓٵ ٴ طٳ ٞٳ صٳ ٕٵ ٚٳؾځشڇقځ ٵ أځطٳٓٻ ٵ سٹ ٗٳل أځ ٍٴ ٜٴؿځلسڇقځ  هللٹا سٳطٴٛ
ٍٳ ٜٳل ◘ َٹٞ هللٹا سٳطٴٛ ٛٵ ٌٳ ٥ٹؼٳ١ځيٹعٳل ٜٳ ٍٴ رٳيٹوځ ؾځكځبٹ ٗٳل ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٓٵ ٍٴ :قځليځ ٵ َٹ ٞ  ْٳكڂٛ  رٳيٹاوځ  ؾٹا

ٍٳ ٗٳل ٚٳؾٹااٞ تٳعٳااليځ٢ هللڂا أځْٵااضٳ ٖٹ ٙٴ أځػٵاابٳل ٍٳ أڂسٳا ُُٕنننقزاً مقځاال ننٚ  َٓ
ِِ ًْ ْٝ ِمننـ َب ط ه َوإِِن اْمننَ َأٌة َخَٚؾنن

 إٔ ي٘ دٌايش إٔ س٥٘ اهلل : ايكِٝ ابٔاٱَلّ  قلٍ ذٜحاّ ؾٛا٥ذ َٔ،  (2)ص 128ايٓظل٤:
٘  إٔ، ْٚٛبتٗال  غارل  ٩ ٜڀ٪ٖل ٫ ٚيهٔ إسذأٖ ّٜٛ ٩ نًٗٔ ْظل٥٘ ع٢ً ٜذخٌ  يٓظال٥
ٌ  ؾتا٪ٚب  ايّٓٛ ٚق  ٤ٞٙ إٔ إٟ ٜتشذثٔ ايٓٛب١ ؿلسب١ بٝ  ٩ ٙتُعٔ إٔ نًٗٔ  نا
 .َٓضشلل إٟ ٚاسذ٠

 : ◘فىٚظٜ رشقل اهلل  ☼مسٚبَٜ شقدة 
ٔٵ ايبخلسٟ ٩ ؿشٝش٘أخشز  ُٴضٵدٳيٹؿځ١ځ ْٳضٳيڃٓٳل: قځليځ ٵ ☼ عٳل٥ٹؼٳ١ځ عٳ ٞٻ ؾځلطٵتٳأڃرٳْٳ ٵ ايڃ  ايٓٻبٹ

ٛٵدٳ٠ڂ ◘ ٕٵ طٳ ٌٳ تٳذٵؾځعٳ أځ ُٳ١ٹ قځبٵ َٵاشٳأځ٠ڄ  ٚٳنځلْٳ ٵ -ص٥تِٗ أٟ : -ايٓٻلغڇ سٳڀڃ ٕٳ  بٳڀٹ٦ٝٳا١ڄ  ا ٗٳال  ؾځاأځرٹ  يځ
ٌٳ ؾځذٳؾځعٳ ٵ ُٳ١ٹ قځبٵ ُٵٓٳل ايٓٻلغڇ سٳڀڃ ٔٴ  أځؿٵابٳشٵٓٳل  سٳتٻ٢ ٚٳأځقځ ِٻ  ْٳشٵا ٘ٹ بٹذٳ دٳؾځعٵٓٳال  ثٴا ٕٵ  ؾڃعٹا ٕٳ  ؾځاٮځ  أځنڂاٛ
ٍٳ اطٵتٳأڃرٳْٵ ٴ ٛٵدٳ٠ڂ اطٵتٳأڃرٳْٳ ٵ لانځُ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٞٻ بټاأځسٳ طٳ ٔٵ إڇيځ ٘ٹ  شٴٚ ڈاَٳؿڃا  َٹ َال  أٟ :  - بٹا
 . (3)-ٜؿش 

َٔ ؾٛا٥ذ اّذٜح: إٔ ايضٚد١ ا٧٪١َٓ ٜٓبػٞ إٔ تظاتأرٕ صٚدٗال قباٌ إٔ تؿعاٌ،     
ْڂشٚ يًٓظل٤ؾٗزا َٔ ايظ١ٓ، نُل ٙٛص  ـ  ٩ َٴضٵدٳيٹؿځا١  َٔ زٚايلعؿ١ ا  ا٭خارل;  ايٓـا

                                      
 .2593ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)

 .   1479ٚسظٓ٘ ا٭يبلْٞ ٩ ايظًظ١ ايـشٝش١  2135أخشد٘ أبٛ داٚد  )حسـ( (2)
 . 1681 ايبخلسٟأخشد٘  )صحٔ ( (3)
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 قبٌ ا٫صدسلّ. ٚايلعؿ١، يًٓظل٤ سخٻف ◘ ايٓيب ٭ٕ
 جقدهٚ وـ مٓٚ :

ٔ  ع٩ٔ ايڀبكلت ايهدل٣ أخشز ابٔ طعذ  ٔ  ابا  طاٛد٠  إٟ بعاح  عُاش  إٔ، طارلٜ
ِ : قاليٛا  ؟ٖزٙ َل: ؾكلي  ،دساِٖ بػشاس٠ ٌ  ايػاشاس٠  ٩: قليا   ،دساٖا  ٜال ; ايتُاش  َجا
ؾ٬ٗ تعًُ  ْظل٩ْل اٱْؿلم َٔ َلٍ اهلل نُل نلْ  ،  (1)ؾؿشقتٗل ايكٓع، بًػٝين: دلس١ٜ

ٔٵ ؾځايٓظل٤ بإٔ ٜتـاذقٔ،   ◘ٜؿعًٔ، ؾًكذ سح سطٍٛ اهلل  ◘صٚدلت ايٓيب   عٳبٵاذٹ  عٳا
ٔڇ اهللٹ ُٳشٳ بٵ ٔٵ، ☻ عٴ ٍڇ  عٳ ٘ٴ  ◘ اهللٹ سٳطٴاٛ ٍٳ  أځْٻا ن َينٚ♂:قځال َؼَ ًْ ـَ  افْلَسنٚءِ  َم ْؿ ََّ ثِنْ نَ  َتَهن ـْ  َوَأ

ٚرَ  ٍَ ٌْ َـّ  َؾِ٘ ل  آْشُِ ُُ ُُ َث َ  َرَأْي ـْ رِ  َأْهؾِ  َأ َٵشٳأځ٠څ ؾځكځليځ ٵ، ▬افَّْٚ ٔٻ ا ٗٴ ٓٵ َٳل: دٳضٵيځ١څ َٹ ٍٳ  ٜٳل يځٓٳل ٚٳ  اهللٹ سٳطٴاٛ
ٌڇ أځنڃجٳشٳ ٖٵ ٍٳ ؟ايٓٻلسڇ أځ ثِْ نَ ♂:قځل ُْ ـَ  ُت ًْ َِّ ْ نَ  اف ٍُ ُْ ًَِنرَ  َوَت ُٝ  َوَمٚ اْف ـْ  َرَأْي نؾٍ  َٕٚؿَِهِٚت  ِم َْ ـٍ  َظ  َوِدين

 َٛ َِ ٛ   يفِذِ  َأْؽ َـّ  ُف ُُ ٍٳ ٜٳل قځليځ ٵ، ▬ِمْْ َٳل: اهللٹ سٳطٴٛ ٕٴ ٚٳ ـٳل ٌڇ  ْٴكڃ ٔڇ  ايڃعٳكڃا ٍٳ ؟ ٚٳاياذٿٜ نٚ♂:قځال  َأمَّ

ََْهٚنُ  ؾِ  ُٕ َْ ًَ َٚدةُ  اْف َٓ ُل  اْمَ َأَتْغِ  َؾَن َِ ًْ َٚدةَ  َت َٓ َذا َرُجؾٍ  َص َٓ ََْهٚنُ  َؾ نؾِ  ُٕ َْ ًَ ُٞ  ،اْف ن ُُ ْ َٔنِٚ   َوََت َِّ  َمنٚ اف

ىِ ُ  ،ُتَهعل  ٍْ َذا َوٚنَ َرمَ  يِف  َوُت َٓ ََْهٚنُ  َؾ ـِ  ُٕ ي َل  .(2)▬اف
 : وؾٚهتٚ

ٍ  ٩ تٛؾٝا   ☼إٔ طٛد٠ بٓ  صَعا١  دل٤ ٩ ايڀبكلت ايهدل٣   أسباع  طا١ٓ  ػاٛا
فعريض اهلل عـفعا وأرضعاها وجععل جـعة الػعردوس ، َعل١ٜٚ خ٬ؾ١ ٩ بل٧ذ١ٜٓ ٦ٚظٞ

 األعذ دارها.

 إفٔؽ( )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب
* * * 

                                      
 .ا٭سْ٪ٚط سدلي٘ ثكلتػعٝب ٚقلٍ  56/ 8 (ٔ طعذ)ابأخشد٘  )رجٚفف ثَٚت( (1)

 ٚايًؿغ ٧ظًِ . 79، َٚظًِ   1462أخشد٘ ايبخلسٟ  )صحٔ ( (2)
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ّ  بـاش١  ا٭عاذا٤  اعاذلاف أسبيت ٩ اهلل، َأ بؼال٥ش ايٓـاش ٚاياتُهٞ       ا٭سهال
ِ : أنجاش  ايجكا١  ٚتعڀٝٓال  َعٜٓٛلتٓال  تشؾاع  ايايت  ا٭ػاٝل٤  َٔ نزيو ٖذ ،اٱط١َٝ٬  أْٗا
ّ  بـاش١  ٚنتلبلتِٗ أًلثِٗ خ٬ٍ َٔ ٜعذلؾٕٛ  إٕ ستا٢  اٱطا١َٝ٬،  ايؼاشٜع١  أسهال
ٞ  ايضٚدلت تعذد َبذأ إٕ: ٜكٍٛ يٛبٕٛ دٛطتلف ّ  ايؼاشق  ا٧ظات٣ٛ  ٜشؾاع  ىٝاب  ْعال
ِ  َٔ اَشأ٠ تعذّ ٫ استبلىلڄ، ا٭طش ٜٚضٜذ ا٭َِ، ٩ ا٭خ٬قٞ  تعاذد  ٍٝاض  ايايت  ا٭َا
ٌ  ْؿش -ٜكٍٛ ٖٛ - عٓذْل ٚا٧تضٚدلت بؼ٦ْٛٗل، ٜتهؿٌ صٚدلڄ ايضٚدلت ٔ  قًٝا  ٚغرلٖا

ٌ  ْٚظاخ   ػاشٜعتٓل  ٩ عٓذْل سشَ  اييت ػٝل٤بل٭ ست٢ اعذلؾٛا عذداڄ، ٚـٞ ٫  نا
ٌ  ايبٛيٝاو  ع٢ً ٫ستٛا٥٘ كلس; آْضٜش ِّ إٔ: ايؼشا٥ع ٘  َهجاـ،  بؼاه  عظارل  ٚأْا
 بُٝٓال  ايذٖٔ، َٔ سى٬ڄ ٦ظٕٛ ٜٛدذ آْضٜش ِّ َٔ سىٌ َل١٥ نٌ َٔ ٚإٔ اشللِ،

ٔ  نابرل٠  ْظاب  ع٢ً ٩ٙاستٛا بليتشًٌٝ ٚثب #( 5) ايعذٍٛ ٩ٚ#( 17) ايلإٔ ٩  َا
 ايظاٛاى،  ٠ٓالؾع  اعذلؾاٛا  .أٜلالڄ  ايللس ايهًٝظذلٍٚ َٚٔ ا٧عكذ٠، ايذ١ٖٝٓ ا٭٥لو
ٌٷ ٚا٫طتٓؼلم ايٛك٤ٛ إٔ اعذلؾٛا  ايٛكا٤ٛ  ٚإٔ ا٭ْؿٝا١،  اِٝاٛب  ايتٗالب  يكل١ٝ س
٘  ايـّٛ ٚإٔ اًِذ١ٜ، ا٭َشاو َٔ ٜكٞ  ا٧اشأ٠  دظاذ  تعاشو  نجاش٠  ٚإٔ ؿاش١،  ؾٝا

ٕ  ْظاب١  ٜضٜاذ  يًذٛ ٚاْهؼلؾ٘ يًؼُع ِ  نتاب  ٖٚٓالى  عٓاذٖل،  ًاذ اِ طاشىل : عٓاذٖ
ٌ  ايػزا٥ٞ ايٓعلّ ايڀيب ايـّٛ ،ػًٝ يا بليـٝلّ ايتذاٟٚ ٔ  ا٭َجا  ٖٓالى ٚ ،ناٛت  أيا
ـْ ♂:ا٭٧ل١ْٝ بليًػ١ عًٝٗل َهتٛب أ٧لْٞ َظتؼؿ٢ ٩ نبرل٠ يٛس١ ا ِم َمٚ َمََلَ آَدِمل  ِوَظًٚء َذًّ

َبفُ  ِْ ـَ ُص ّْ
َِ َْٔمٌت ُي ََ ، ُف َدِملل ْٔ ُٛ ا ، َحْس ـٍ ٌٞ َبْى ن ُِ ِٚم، َوُث ًَ ٌٞ فِِىَّ ُِ ُسُف، َؾُث ٍْ َٕ َدِملَّ  ْٔ  ا

ِٝ َب َِ ، َؾِْ٘ن َؽ

 ِ ٍَ ٌٞ فَِِّْ ُِ اِب، َوُث َ  .(1)▬فِِؼَّ
ٛ  ا٫خات٬ط  َٓع ٚإٔ كلس، ا٫خت٬ط بإٔ انتؼؿٛا ٖٚهزا  ٚتبٓا٢  ايـاشٝض،  ٖا

ٌ  إؾلْٝٛ إًَٝٝٛ ايدلٚؾٝظٛس قشاس ا٭َشٜهٞ ايش٥ٝع ٕ  سدا ّ  ٩ ا٧تخـاف  ايكالْٛ  ايٓعال

                                      
 .5674ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩ ؿشٝض اِلَع  3349أخشد٘ أ٥ذ ٩ َظٓذٙ   )صحٔ ( (1)
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ٞ  ايؿـٌ إٔ ت٪نذ اييت بليذساطلت أَشٜهل ٩ بٟٛايذل ٞ  با ٍ  ٩ آِظا ٞ  اجملال  ايذساطا
 ٩ ايذساط١ ٜؿلًٕٛ ا٭٫ٚد ٚإٔ أؾلٌ، بـٛس٠ ٚايؿتٝلٕ ايؿتٝلت ادتٝلص ع٢ً ٜظلعذ
ٌ  ايتضٜٔ إٟ ٜلڀشسٕ ٫ ست٢ ;ايؿتٝلت ٚنزيو ا٧ختًڀ١، غرل ايؿـٍٛ  ايازٖلب  قبا

ٔ  ٌٜٚعشق ٚقتٗٔ، ٜلٝع ٭ْ٘ ا٧ذسط١; إٟ ٞ  تكاذَٗ ياذِٜٗ   قلَا   ٖٚهازا ، ايذساطا
 .(47) آِظٞ بٞ ليؿـٌب َذع١َٛ َٚذاسغ نًٝلت

 (<1> ☼امسأٗ ىصلت بساءتَا مً الطناء ) عائش٘ بيت الضدٓل 
 ،يًـاذٜك١ بٓا  ايـاذٜل   ٗٔ ايّٝٛ ع٢ً َٛعذ َع ايظرل٠ ايعڀاش٠  أٜٗل ا٭سب١، 

ايتكٝا١ ايٓكٝا١ ايٛسعا١     ،ٛاتايڀلٖش٠ ا٧ڀٗش٠ ايت٢ أْضٍ اهلل بشا٤تٗل َٔ ؾٛم طابع زلا  
ٚأَٗال ايـاشلب١ٝ    ،بٓا  أباٞ بهاش ايـذٜاال     ☼ايضاٖذ٠ ايؿك١ٗٝ أّ ا٧٪َٓٞ عل٥ؼا١  

ٚعكذ عًٝٗل سطاٍٛ  ،ٚأختٗل ٭بٝٗل أزلل٤ رات ايٓڀلقٞ ،ا١ًًِٝ أّ سَٚلٕ بٓ  علَش
ٚقڂبٹنٳ عٓٗال   ٓتٝأطٚدخاٌ عًٝٗل بعذ اشلذش٠ بظ١ٓ أٚ  ،قبٌ اشلذش٠ بظ١ٓ - ◘ايًا٘ 
ٚسؿعا    ،ٚطاتٞ طا١ٓ   لٚعلػ  طاتٽ  ،شطٍٛ ايهشِٜ ٖٚٞ بٓا  مثلٕ عؼش٠ ط١ٓاي

ٞ أيؿٞ ساذٜح   -◘ ايكشإٓ ايهشِٜ ٩ سٝل٠ ايشطٍٛ ٚسٚت عٔ ايٓيب ٚعؼاش٠   َٚال٥ت
 (.50) أسلدٜح
 :اف ؤيٚ ادبٚرـٜ  

ٔٵ ٕٻ، ☼ عٳل٥ٹؼٳ١ځ عٳ ٞٻ أځ ٍٳ ◘ ايٓٻبٹ ٗٳل قځل ُُِؽ ♂:يځ ْٔ  ادََْْٚمِ  يِف  ُأِري َت َّٕنِؽ  َرىأَ  ـِ نَم َّ ٍٜ  يِف  َأ َؿن  َْسَ

ـْ  قُل  ▬َحِ ي ٍ  ِم َُ ِنْػ  اْمَ َأُتَؽ  َهِذهِ  :َوَي ـْ ٚ َؾٚ َٓ ِٝ  ِهلَ  َؾَِ٘ذا ،َظْْ ْٕ َُٖؿقُل  َأ ـْ  َهَذا َيُؽ  إِنْ  :َؾ َِ  ِمن  ِظْْن

ِوفِ  هللِا ّْ  .(1) ▬ُي

 : ☼فًٚئنٜ  ◘ خىبٜ رشقل اهلل
ٔٵ ُٻل: قځليځ ٵ ،☼ عٳل٥ٹؼٳ١ځ عٳ ٛٴؾِّٝٳ ٵ يځ ٙځ١ڂ، تٴ ٛٵيځ١ڂ ليځ ٵقځ خٳذٹ ِڇ بٓ ٴ خٳ َٵشٳأځ٠ڂ سٳهٹٝ ٕٳ ا ُٳل  عٴجٵ

                                      
 .3895َظًِ أخشد٘  )صحٔ ( (1)
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ٕڈ بٔ ُٳه١َّځ ٚٳرٳيٹوځ َٳعڃعٴٛ ٍٳ ٜٳل: بٹ ٚٻزٴ؟،اتٳ ،أځ٫هللٹا سٳطٴٛ ٍٳ ضٳ ؟:قځل ـْ ٕٵ:قځليځ ٵ ،َم  بٹهڃشٶا، ػٹ٦ٵ ٳ إڇ
ٕٵ ٍٳ ثٳٝٿبٶل، ػٹ٦ٵ ٳ ٚٳإڇ ـِ ♂:قځل َّ ُ ؟ َؾ ُْ ًڃلڇ أځسٳبٿ ابٵٓٳ١ڂ:قځليځ ٵ ،▬اْفبِ  أځبٹٞ بٓ ٴ عٳل٥ٹؼٳ١ڂ إڇيځٝٵوځ، هللٹا خٳ
ٍٳ بٳهڃشڈ، ـِ ♂:قځل ؟ َوَم ُٛ ٔل ٛٵدٳ٠ڂ:قځليځ ٵ ،▬افثَّ َٵعٳ١ځ، بٓ ٴ طٳ َٳٓٳ ٵ صٳ  أځْٵ ٳ َٳل عٳًځ٢ ٚٳاتٻبٳعٳتٵوځ بٹوځ، آ
٘ٹ، ٝٵ ًځ ٍٳ عٳ ٖٳبٹٞ:قځل ُٳل ؾځلرٵ ٗڇ ٞٻ، ؾځلرٵنڂشڇٜ ٞ  بٳٝٵا ٳ  ؾځذٳخٳًځ ٵ ؾځذٳل٤ٳتٵ، عٳًځ ٛٳدٳاذٳتٵ  بٳهڃاشڈ،  أځبٹا ّٻ ؾځ  أڂ
ٕٳ َٳل ّٻ سٴٚ ّٻ ٜٳل: ؾځكځليځ ٵ عٳل٥ٹؼٳ١ځ، أڂ ٕٳ، أڂ َٳل ٌٳ َٳلرٳا سٴٚ ِٵ  اهلل أځدٵخٳ ٔٳ  عٳًځاٝٵهڂ  ٚٳايڃبٳشٳنځا١ٹ؟  ايڃخٳٝٵاشڇ  َٹا
ٍٴ أځسٵطٳًځٓٹٞ ٘ٹ أځخٵڀٹبٴ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٝٵ ًځ ٟ  ٚٳدٹدٵتٴ،: قځليځ ٵ عٳل٥ٹؼٳ١ځ، عٳ ٘ٴ  بٳهڃاشڈ،  أځبٳال  اْٵتٳعٹاشڇ  ؾځإڇْٻا
ٌٳ َٳلرٳا بٳهڃشڈ، أځبٳل ٜٳل:  ٵؾځكځليځ بٳهڃشڈ، أځبٴٛ ؾځذٳل٤ٳ آتٺ، ِٵ اهلل أځدٵخٳ ًځٝٵهڂ ٔٳ  عٳ  ٚٳايڃبٳشٳنځا١ٹ؟  ايڃخٳٝٵاشڇ  َٹا

ٍٴ أځسٵطٳًځٓٹٞ ٘ٹ أځخٵڀٹبٴ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٝٵ ًځ ٍٳ  عٳل٥ٹؼٳ١ځ، عٳ ٌٵ : قځال ـٵاًڂضٴ  ٖٳا ٘ٴ  تٳ ُٳال  يځا ٞٳ  ٚٳإڇْٻ  بٓا ٴ  ٖٹا
٘ٹ؟، ٍڇ إڇيځاا٢ ؾځشٳدٻعٳٓٹااٞ أځخٹٝاا ٘ٹ هللڂا ◘ هللٹا سٳطٴااٛ ٝٵاا ًځ ِٳ عٳ َّ ٘ٴ، رٳيٹااوځ ؾځاازٳنځشٵتٴ ،ٚٳطٳاا  يځاا

ٍٳ ًِل♂:ؾځكځل ِْٔف، اْرِج قِ   إَِف َُ َٝ : َففُ  َؾ ْٕ َٕنٚ اإلشنالم، يِف  َأِخل َأ ُُنَؽ  َأُخنقَك، َوَأ ُُِ   َواْبَْ  ،▬ِ   َتْهن
ٍٳ بٳهڃشڈ، أځبٳل ؾځأځتٳ ٵ ٛٵيځ١ځ ؾځكځل ٍٳ يٹٞ ادٵعٹٞ: يٹخٳ ٘ٴ، ؾځذٳل٤ٳ ،◘ هللٹا سٳطٴٛ َٳ٦ٹزٺ ٚٳأځْٳل ؾځأځْٵهځشٳ ٛٵ  ١ڂابٵٓٳا  ٜٳ
ٞٳ طٹ ٿ بٗل إنشاّ ؿذٜك٘ ٚٚصٜشٙ أباٞ   ◘، ٚيعٌ اّه١ُ َٔ صٚاز سطٍٛ اهلل (1) طٹٓٹ

  (.64) ☺بهش ايـذٜل 
 : ☼ـٕٚٝ ظٚئنٜ  ◘أحٛ افْٚس ف شقل اهلل 

ٔٵ ٚٳ ُٵشڇعٳ ٔڇ ٚعٳ ٕٻ ،☺ ايڃعٳلقڇ بٵ ٞٻ أځ ٘ٴ ◘ ايٓٻبٹ ٌڇ رٳاتٹ دٳٝٵؽڇ عٳًځ٢ بٳعٳجٳ ٘ٴ  ايظټ٬ځطٹ  ؾځأځتٳٝٵتٴا
ًڃ ٴ ٍٳ ؟إڇيځٝٵوځ أځسٳبټ ايٓٻلغڇ ٟټأځ :ؾځكڂ ُٜ  :قځل ًڃ ٴ َظٚئَِن ٔٵ :ؾځكڂ ٍڇ َٹ ٍٳ ؟ايشٿدٳل ًڃا ٴ  .َأُبقَهنٚ :ؾځكځل  :قڂ
ِٻ ٔٵ ثٴ ٍٳ ؟َٳ ىَِّٚب  :قځل ـُ اخْلَ ُ  ْب َّ  .(2)سڇدٳل٫ڄ ؾځعٳذٻ ُثؿَّ ُظ

ٔٵ ٚٳ ُٻذٹعٳ ٔڇ َٴشٳ ٔڇ عٳبٵذٹ بٵ ُٳ ٔڇ ايشٻسٵ ٔڇ  ايڃشٳالسڇخٹ  بٵ ّڈ  بٵا ٕٻ ٖٹؼٳال ٚٵزٳ ١ځعٳل٥ٹؼٳا  أځ ٞٿ  صٳ  ◘ ايٓٻبٹا
ٌٳ: قځليځاا ٵ ٚٳازٴ أځسٵطٳاا ٞٿ أځصٵ ُٳاا١ځ ◘ ايٓٻبٹاا ٍڇ بٹٓٵاا ٳ ؾځلىٹ ٍڇ إڇيځاا٢ ◘ هللٹا سٳطٴااٛ  ◘ هللٹا سٳطٴااٛ

٘ٹ ؾځلطٵتٳأڃرٳْٳ ٵ ٝٵ ًځ ٛٳ عٳ ٖٴ ٞ  ؾٹٞ َٳعٹٞ َٴلٵڀځذٹعٷ ٚٳ ٕٳ  َٹشٵىٹا ٗٳال  ؾځاأځرٹ ٍٳ  ٜٳال  :ؾځكځليځا ٵ  يځ ٕٻ هللٹا سٳطٴاٛ  إڇ

                                      
 .15285 ُٓع ايضٚا٥ذاشلٝجُٞ ٩ ٍ قلٚ 57ٞ ٩ ا٧عذِ ايهبرل أخشد٘ ايڀدلاْ )حسـ اإلشْٚد( (1)

   .2384،َٚظًِ 3662ايبخلسٟ  )صحٔ ( (2)
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ٚٳادٳوځ ًڃٓٳٓٹٞ أځصٵ ٍٳ ٜٳظٵأځيڃٓٳوځ إڇيځٝٵوځ أځسٵطٳ ٍٳ :قځليځ ٵ طٳلنٹتٳ١څ ٚٳأځْٳل قڂشٳلؾځ١ځ أځبٹٞ ابٵٓٳ١ٹ ؾٹٞ ايڃعٳذٵ ٗٳال  ؾځكځل  يځ
ٍٴ ُٜ  َأيْ ♂: ◘ هللٹا سٳطٴٛ َّٔ ِٝ  ُبَْ بلغَ  َأَفْس

ٛه  َمٚ َُتِ ٍٳ بٳًځ٢ :ؾځكځليځ ٵ ▬؟ُأِح ٙٹ ؾځأځسٹبٿٞ :قځل  :قځليځا ٵ  ٖٳزٹ
َٳ ٵ ُٳ١ڂ ؾځكځل ٞٳ ؾځلىٹ ُٹعٳ ٵ سٹ ٔٵ يٹوځرٳ طٳ ٍڇ  َٹ ٚٳازڇ إڇيځا٢  ؾځشٳدٳعٳا ٵ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ ٞٿ  أځصٵ  ◘ ايٓٻبٹا

ٔٻ ٗٴ ٍٳ ٚٳبٹليَّزٹٟ قځليځ ٵ بٹليَّزٹٟ ؾځأځخٵبٳشٳتٵ ٗٳل قځل ٍٴ يځ ٔٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ًڃ ٗٳل ؾځكڂ  عٳٓٻال  أځغڃٓٳٝٵا ٹ  ْٴشٳاىٹ َٳل :يځ
ٔٵ ٞٵ٤ٺ َٹ ٍڇ إڇيځ٢ ؾځلسٵدٹعٹٞ ػٳ ٘ٴ ؾځكڂٛيٹٞ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٕٻ :يځ ٚٳادٳوځأځ إڇ ٍٳ ٜٳٓٵؼٴذٵْٳوځ صٵ  ابٵٓٳا١ٹ  ؾٹٞ ايڃعٳذٵ
ُٳ١ڂ :ؾځكځليځ ٵ قڂشٳلؾځ١ځ أځبٹٞ ٘ٴ ٫ځ هللٹٚٳا ؾځلىٹ ُٴ ِّ ٗٳل أڂنځ  .(1) أځبٳذٶا ؾٹٝ

 : ◘ظذ رشقل اهلل  ☼ؽرة ظٚئنٜ 
ٔٵ ٍٳ ☺ أځْٳعڈ عٳ ٕٳ: قځل ٞټ نځل ٘ٹ  بٳعٵانڇ  عٹٓٵذٳ ◘ ايٓٻبٹ ٗٳالتٹ  إڇسٵاذٳ٣  ؾځأځسٵطٳاًځ ٵ  ،ْٹظٳال٥ٹ َٻ  أڂ

ٞٳايڃ َٹٓٹ ـٳشٵؿځ١ٺ ُٴ٪ٵ ٗٳل بٹ ّٷ ؾٹٝ ٞټ ايَّتٹٞ ؾځلٳشٳبٳ ٵ ،ىځعٳل ٗٳال  ؾٹٞ ◘ ايٓٻبٹ ّڇ  ٜٳاذٳ  بٳٝٵتٹ  ؾځظٳاكځڀځ ٵ  ايڃخٳالدٹ
ـٻشٵؿځ١ڂ ُٳعٳ ،ؾځلْٵؿځًځكځ ٵ -إْل٤ َبظٛط  أٟ : -اي ٞټ  ؾځذٳ ـٻاشٵؿځ١ٹ  ؾٹًځالٳ  ◘ ايٓٻبٹا ِٻ  اي ٌٳ  ثٴا  دٳعٳا
ُٳعٴ ٗٳل ٜٳذٵ ّٳ ؾٹٝ ٕٳ ايَّزٹٟ ايڀَّعٳل ـٻشٵؿځ١ٹ ٞؾٹ نځل ٍٴ اي ؿْ ♂:ٚٳٜٳكڂٛ ُُ ِٻ ،▬َؽَٚرْت ُأمه ّٳ  سٳابٳعٳ  ثٴ  ايڃخٳالدٹ
ٞٳ سٳتٻ٢ ـٳشٵؿځ١ٺ أڂتٹ ٔٵ بٹ ٛٳ ايَّتٹٞ عٹٓٵذٹ َٹ ٗٳل ؾٹٞ ٖٴ ـٻشٵؿځ١ځ ؾځذٳؾځعٳ بٳٝٵتٹ ـٻشٹٝشٳ١ځ اي  نڂظٹشٳتٵ ايَّتٹٞ إڇيځ٢ اي

ٗٳل َٵظٳوځ ،ؿٳشٵؿځتٴ ُٳهڃظٴٛسٳ٠ځ ٚٳأځ ٞ  بٳٝٵ ٹ ؾٹٞ ايڃ  ٫ٚ ؿاشاخ ٫ اهلل أنادل ،   ،(2) نځظٳاشٳتٵ  ايَّتٹا
ٕ  ، ؾًكذتأدٜب٘ ؾأسظٔ ْبٝ٘ أدٸب َٔ ؾظبشلٕ ٚعٝذ، ٫ٚ تٗذٜذ  ٜتعلٖاذ  ◘ ايآيب  نال

ِ  بٝٛت٘، ٩ تكع اييت ا٧ؼه٬ت َٔ ٜٴجٹشٵْ٘ قذ َل ع٢ً ٜٚـدل أصٚاد٘،  ٚسد عُال  ْالٖٝه
ُٸٌ ايضٚدلت عؼش٠ إسظلٕ ٚدٛب ٩ ايهجرل٠ أقٛاي٘ َٔ ٔٸ، َٚ  َل انجرلٶ نلٕ ؾكذ أراٖ

 ايڀبال٥ع  عًا٢ يازا ٙاب ايـادل     ظًُٗأ،  عٔ ٢ٜٗٓٚ سكٛقٗٔ، ٜٚبٞ بٗٔ، ٜٛؿٞ
 . ◘ اهلل شطٍٛأط٠ٛ ب ليػرل٠ن ا٧شأ٠ ٩ ا٧تأؿ١ً
 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ( 

 * * * 

                                      
 .2442 َظًِ أخشد٘ )صحٔ ( (1)

 .5225ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (2)
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بأساذ،   َشبٛىلڄ يٝع اٱط٬ّ َـرلتُهٞ إٔ أسبيت ٩ اهلل، َٔ بؼل٥ش ايٓـش ٚاي
ٔ  ؾاشد  َالت  ٚإٕ أخش٣، َٔ ىًع  د١ٗ ٩ غشب  إٕ نليؼُع لٱط٬ّؾ  أؾاشادٙ  َا

ونَ م:ايجػش٠ ٜٚظذ ايٓكف ٙدل َٔ ا٧ظًُٞ َٔ اهلل أقلّ َُ ُئقا ُيِ ي ٍِ ُْٔى
ؿْ  هللِا ُٕقرَ  فِ ِٓ َْٖؾَقاِه  بِ

ِ هَ  َوَفقْ  ُٕقِرهِ  ُمُِؿه  َواهلل ٚؾُِ و ـَ َُ  ص.8:ايــطه نَ اْف
 تبذي  ٚيكذ عًٝٗل، ٜڀشأ ايزٟ ايٓكف تعٜٛن ع٢ً اهلل بإرٕ قلدس٠ ا٭١َ ٖزٙ إٕ
 ٖزٙ ع٢ً ػٓ  اييت ايػلسات عًٝٗل ػٓ  أخش٣ أ١َڄ إٔ يٛ ا٭١َ، ٖزٙ ٚبكٝ  أسٛاٍ
ٍ  َشباٛط  غارل  اٱط٬ّ َـرل ؾإٕ ريو َٚع بعٝذ، صَٔ َٓز ٫ْذثشت ا٭١َ  أٚ بشدال
 إٕ يُٝٓشاٞ،  ٫ٚ يٝٓذثش ٫ يٝبك٢ اهلل أْضي٘ دٜٔ إْ٘ َع١ٓٝ، ت٤لعل ٫ٚ َعٝٓٞ، أؾشاد
 خڀٝاب  َالت  ٚإرا أؿاٛات،  ٘ٴؿځا ًځخٳ ؿٛت َٓٗل طه  إرا، ٚيٛد َعڀل٠٤ ا٭١َ ٖزٙ
 ٚعذ ٖٚزا ا٭عذا٤، ٜٚٗلدِ ايشا١ٜ ٌُٚ َٔ ٘ٴؿځًځخٳ ٓلٖذٷ اطتؼٗذ ٚإرا خڀبل٤، ٘ٴؿځًځخٳ
ٍڇ يظلٕ ع٢ً اهلل ٍٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ُٞ  اهلل إِنَّ ♂:قځل ًَ ِذهِ  َيْب ِٜ  هِلَ ُمَّ ْٕ ؾل  َرْأسِ  َظَذ  ا ِٜ  ـُ ٍٜ  ِمَٚئ ـْ  َشنَْ  َمن

دُ  َل ٚ َُيَ ٚ هَلَ َٓ سطٍٛ اهلل  ٚبٞ ،ْكٝلڄ ؿلؾٝلڄ ٜٚعٝذٙ ايذٜٔ َٔ اْذسغ َل ٚٝٞأٟ  ،(1) ▬ِديَْ
ٍٳ بليذٜٔ ٜكّٛ َٔ ا٭دٝلٍ ٩ ٙعٌ اهلل إٔ ◘ نِ ُس  اهلل َيَزاُل  َٓ ♂:ؾځكځل ٌْ َل  َهنَذا يِف  َي ـِ افن  ي

ؿْ  َؽْ ًشٚ ُٓ ُِ
ِّ
ًْ َُ  .(2) ▬َضَٚظُِفِ  يِف  َيْس
ٍ  قلدَٕٛ ػبلب ٖٓلى إرٕ ٘  غاشغ  طاتأتٞ،  ٚأدٝال ََُقفَّنْقا َوإِنْ م:☾ اهلل ٜػشطا  َت

ْل  َِ َُْب ؿْ  َؿْقمًٚ  َيْس ـُ ُٕقا ٓ ُثؿَّ  َؽْرَ ق ُُ ؿْ  َي ُُ  َٓـاٛس٠  ا٧ٓـاٛس٠  ايڀل٥ؿا١  ،ص38:ُٔاذ ط هَأْمَثَٚف
ٔٵؾځ: تٗضّ ٫ بلق١ٝ ٕٳ عٳ ٛٵبٳل ٍٳ  ☺ ثٳ ٍٳ : قځال ٍٴ  قځال ٌٜ  َتنَزاُل  َٓ ♂: ◘ هللٹا سٳطٴاٛ ن ٍَ ـْ  َضٚئِ ُِنل ِمن  ُأمَّ

ـَ  ؼل  َظَذ  َطِٚهِ ي ُهؿْ  َٓ  احْلَ ـْ  َيَُضه ؿْ  َم َُّك َخَذهَلُ ِْٖتَ  َح َذفَِؽ  َوُهؿْ  هللِا َأْم ُ  َي  (.47) (3) ▬ـَ

                                      
 .599ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩ ايظًظ١ ايـشٝش١  4291أخشد٘ أبٛ داٚد  )صحٔ ( (1)
 .2442ا٭يبلْٞ ٩ ايظًظ١ ايـشٝش١  ٚسظٓ٘ 8أخشد٘ ابٔ َلد٘  )حسـ( (2)

 .1920أخشد٘ َظًِ  )صحٔ ( (3)
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 (<2>☼إمسأٗ ىصلت بساءتَا مً الطناء ) عائش٘ بيت الضدٓل 
 .بٓ  ايـذٜال ☼يٓل َع ايظرل٠ ايعڀش٠ يًـذٜك١ عل٥ؼ١ َل ص: إخٛتٞ ٩ اهلل

 حٚدثٜ اإلؾؽ: 

ٔٵ ٕٳ : قځليځ ٵ ☼ عٳل٥ٹؼٳ١ځ عٳ ٍٴ  نځال ٕٵ أځسٳادٳ إڇرٳا ◘ هللٹا سٳطٴاٛ ٔٳ  أځقڃاشٳعٳ  طٳاؿځشٶا  ٜٳخٵاشٴزٳ  أځ  بٳاٝٵ
٘ٹ ٚٳادٹ ٔٻ أځصٵ ٗٴ ٗٳل خٳشٳزٳ ؾځأځٜٻتٴ ُٴ ٗٵ ٗٳل خٳشٳزٳ طٳ ٘ٴ بٹ ٖٳل ضٳا٠ٺغځ ؾٹٞ بٳٝٵٓٳٓٳل ؾځأځقڃشٳعٳ ،َٳعٳ ٞ  ؾځخٳشٳزٳ غځضٳا ُٹ ٗٵ  طٳا
٘ٴ ؾځخٳشٳدٵ ٴ ٍٳ َٳل بٳعٵذٳ َٳعٳ ٌٴ ؾځأځْٳل ،ايڃشٹذٳلبٴ أڂْٵضڇ ُٳ ٛٵدٳزڈ ؾٹٞ أڂسٵ ٍٴ ٖٳ ٘ٹ ٚٳأڂْٵضٳ  إڇرٳا سٳتٻا٢  ؾځظٹشٵْٳل ؾٹٝ

ٍٴ ؾځشٳؽٳ ٔٵ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٘ٹ َٹ ٚٳتٹ ًڃوځ غځضٵ ٌٳ تٹ ٛٵْٳل -سدع أٟ : -ٚٳقځؿځ ٔٵ ٚٳدٳْٳ ُٳذٹٜٓٳ١ٹ َٹ ٕٳ ايڃ أٟ  - آرٳ
ًځ١ڄ -أعًِ  : ٌڇ يځٝٵ ُٵ ٴ ،بٹليشٻسٹٝ ٞٳ ؾځكڂ ٌڇ آرٳْٴٛا سٹ ُٳؼٳٝٵ ٴ بٹليشٻسٹٝ ٚٳصٵتٴ سٳتٻ٢ ؾځ  -  ايڃذٳٝٵؽٳ دٳل

ُٻل -خشد  َٔ َعظهشِٖ ٚابتعذتأٟ : ًڃ ٴ -سلديتأٟ : - ػٳأڃْٹٞ قځلٳٝٵ ٴ ؾځًځ  إڇيځ٢ أځقڃبٳ
ٌڇ ُٳظٵ ٴ ايشٻسٵ ٔٵ يٹٞ عٹكڃذٷ ؾځإڇرٳا ؿٳذٵسڇٟ ؾځًځ ُٳظٵا ٴ  ؾځشٳدٳعٵا ٴ  ،اْٵكځڀځاعٳ  قځذٵ أځظڃؿځلسڈ دٳضٵعڇ َٹ  ؾځليڃتٳ
ٌٳ ،- عٓ٘ ٚايبشح ىًب٘ أخشْٞأٟ :  - ابٵتٹػٳل٩ٴٙٴ ؾځشٳبٳظٳٓٹٞ عٹكڃذٹٟ ٔٳ ؾځأځقڃبٳ ٕٳ ايَّزٹٜ  يٹٞ ٜٳشٵسٳًڂٛ

ًڂٛا ُٳ ٛٵدٳدٹٞ ؾځلسٵتٳ ِٵ أځسٵنځبٴ نڂٓٵ ٴ ايَّزٹٟ بٳعٹرلڇٟ عٳًځ٢ ؾځشٳسٳًڂٛٙٴ ٖٳ ٖٴ ٕٳ ٚٳ ٘ٹؾٹ أځْٿٞ ٜٳشٵظٹبٴٛ ٕٳ ٝ  ٚٳنځل
ِٵ خٹؿځلؾڄل رٳاىځ إڇرٵ ايٓٿظٳل٤ٴ ٔٳ يځ ًڃ ِٵ ٜٳجٵكڂ ٔٻ ٚٳيځ ٗٴ ِٴ ٜٳػٵؼٳ ُٳل ،ايَّشٵ ٔٳ ٚٳإڇْٻ ًڃ ًڃكځ١ځ ٜٳأڃنڂ ٔٵ ايڃعٴ ّڇ  َٹ  -  ايڀَّعٳال
ِٵ  ،-اِاٛع  ٜظاذ  ايزٟ ايڀعلّ َٔ ايكًٌٝ :أٟ  ّٴ  ٜٳظٵاتٳٓٵهٹشٵ  ؾځًځا ٛٵ ٞٳ  ايڃكځا ٌٳ  سٳؾځعٴاٛٙٴ  سٹا  ثٹكځا

ٛٵدٳزڇ ٗٳ ُٳ ،ايڃ ٔٿ سٳذٹٜجٳ١ځ دٳلسڇٜٳ١ڄ ٚٳنڂٓٵ ٴ ًڂٛٙٴؾځلسٵتٳ ٌٳ ؾځبٳعٳجٴٛا ايظٿ ُٳ ٛٳدٳذٵتٴ ،ٚٳطٳلسٴٚا ايڃذٳ  عٹكڃذٹٟ ؾځ
ُٳشٻ َٳل بٳعٵذٳ ِٵ ؾځذٹ٦ٵ ٴ ايڃذٳٝٵؽٴ -رٖب َٚل٢أٟ :  -  اطٵتٳ ٗٴ ٘ٹ ٚٳيځٝٵعٳ َٳٓٵضڇيځ ُٵ ٴ ،أځسٳذٷ ؾٹٝ َٳ  ؾځأځ

٘ٹ نڂٓٵ ٴ ايَّزٹٟ- ؾٝ٘ نٓ  ايزٟ َهلْٞ قـذتأٟ : -َٳٓٵضڇيٹٞ ِٵ  ؾځعځٓٳٓٵ ٴ بٹ ٗٴا ٞ  أځْٻ  طٳاٝٳؿڃكٹذٴْٚٳٓٹ
ٕٳ ٞٻ ؾځٝٳشٵدٹعٴٛ ٞ  دٳليٹظٳ١څ أځْٳل ؾځبٳٝٵٓٳل ،إڇيځ ًځبٳتٵٓٹا ٟٳ  غځ ُٵا ٴ  عٳٝٵٓٳال ٕٳ  ،ؾځٓٹ ٕٴ  ٚٳنځال ٛٳا ٔٴ  ؿٳاؿڃ ٌڇ  بٵا ُٴعٳڀَّا  ايڃ
ٞټ ُٹ ًځ ِٻ ايظټ ٞټ ثٴ ٛٳاْٹ ٔٵ ايزٻنڃ ٞ  عٹٓٵاذٳ  ؾځأځؿٵبٳضٳ ايڃذٳٝٵؽڇ ٚٳسٳا٤ٹ َٹ ٕڈ  ٛٳادٳطٳا  ؾځاشٳأځ٣  َٳٓٵضڇيٹا ِڈ  إڇْٵظٳال  ْٳال٥ٹ
ٕٳ ؾځأځتٳلْٹٞ ٌٳ ٜٳشٳاْٹٞ ٚٳنځل ٘ٹ ؾځلطٵتٳٝٵكځعڃ ٴ ايڃشٹذٳلبٹ قځبٵ قٛي٘ إْال هلل ٚإْال إيٝا٘     :أٟ – بٹلطٵتٹشٵدٳلعٹ

ٞٳ -سادعٕٛ ٘ٴ أځْٳلخٳ سٹ ًځتٳ ٛٳىٹ٧ٳ ،سٳاسٹ ٖٳل ؾځ ٌ  ايشاس١ً ٜذ ع٢ً قذَ٘ ٚكعأٟ : - ٜٳذٳ  يٝظاٗ
ٗٳل - عًٝٗل ايشنٛب  ْٳضٳيڂاٛا  َٳال  بٳعٵاذٳ  ايڃذٳاٝٵؽٳ  أځتٳٝٵٓٳل سٳتٻ٢ ،ايشٻاسٹًځ١ځ بٹٞ ٜٳكڂٛدٴ ًځلٳؾځلْٵڀځ ؾځشٳنٹبٵتٴ
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ٞٳ ٗڇرلٳ٠ٹ ْٳشٵشڇ ؾٹٞ -ْضيٛا ي٬طذلاس١ أٟ : -َٴعٳشٿطٹ ٗٳًځوځ -ٚق  ايعٗرل٠أٟ :  -ايعَّ ٔٵ  ؾځ  َٳا
ٕٳ ،ٖٳًځوځ ٛٳي٢َّ ايَّزٹٟ ٚٳنځل ٔٴ  هللٹا عٳبٵاذٴ  -ايزٟ ابتذأ يًشذٜح عٓ٘  أٟ : - ايڃإڇؾڃوځ تٳ ٍّ  بٵا  أڂبٳا
ٔٴ ٍٳ ابٵ َٵٓٳل  طٳًڂٛ ُٳذٹٜٓٳا١ځ  ؾځكځاذٹ ٗٳال  ؾځلػٵاتٳهځٝٵ ٴ  ،ايڃ ٗٵشٶا  -َشكا  ؾٝٗال    أٟ : - بٹ  ٚٳايٓٻالغٴ  ػٳا

ٕٳ ٔٵ -ٜهجشٕٚ أٟ : - ٜٴؿٹٝلٴٛ ٍڇ َٹ ٛٵ ٞ  ايڃإڇؾڃاوٹ  أځؿٵاشٳلبٹ  قځ ٞ  -ٜؼاههين أٟ : -ٚٳٜٳشڇٜبٴٓٹا  ؾٹا
ٔٵ أځسٳ٣ ٫ځ أځْٿٞ ٚٳدٳعٹٞ ٞٿ َٹ ـٳ ◘ ايٓٻبٹ ٘ٴ أځسٳ٣ نڂٓٵ ٴ يَّزٹٟا ايُّڀڃ ٓٵ ٞٳ َٹ َٵشٳوٴ سٹ ُٳل أځ ٌٴ  إڇْٻ  ٜٳاذٵخٴ
ِٴ ِّ ِٻ ؾځٝٴظٳ ٍٴ ثٴ َْٔػ : ٜٳكڂٛ ؿْ  ـَ ُُ ٞٵ٤ٺ  أځػٵاعٴشٴ  ٫ځ ▬؟- يًُ٪ْح إػلس٠ أٟ : -تِٔ ٔٵ  بٹؼٳا ، رٳيٹاوځ  َٹا
ٗٵ ٴ سٳتٻ٢ ّټ أځْٳل ؾځخٳشٳدٵ ٴ -ػؿٝ   أٟ : -ْٳكځ ٌٳ َٹظٵڀځضڈ ٚٳأڂ ُٳٓٳلؿٹاعڇ  قٹبٳ  أٟ : -  لَٴتٳبٳشٻصٴْٳا  ايڃ

ٌڈ إڇيځ٢ يځٝٵ٬ڄ إڇ٫َّ ْٳخٵشٴزٴ ٫ځ -ا٧هلٕ ايزٟ ٘شز ؾٝ٘ يكلل٤ سلدتٓل ٌٳ ٚٳرٳيٹوځ يځٝٵ ٕٵ قځبٵ  ْٳتٻخٹازٳ  أځ
ـٳ ٔٵ قځشڇٜبٶل -أَلنٔ قلل٤ اّلد١ أٟ : - ايڃهڂٓٴ َٵشٴْٳال  بٴٝٴٛتٹٓٳال  َٹ َٵاشٴ  ٚٳأځ ٍڇ ايڃعٳاشٳبٹ  أځ ٚٳ ٞ  ا٭ڂ  ؾٹا
ٚٵ ايڃبٳشٿٜٻ١ٹ ٙٹ ؾٹٞ أځ ًڃ ٴ ،ايتٻٓٳضټ ّټ أځْٳل ؾځأځقڃبٳ ِڈ أځبٹٞ بٹٓٵ ٴ َٹظٵڀځضڈ ٚٳأڂ ٖٵ ُٵؼٹٞ سٴ ٞ  ؾځعٳجٳشٳتٵ ْٳ ٗٳال  ؾٹا  -َٹشٵىٹ
ًڃ ٴ َٹظٵڀځضٷ تٳعٹعٳ :ؾځكځليځ ٵ -نظل٤ ًٜتشـ ب٘ أٚ ٜأتضس ب٘  أٟ : ٗٳل :ؾځكڂ ًڃا ٹ  َٳال  بٹا٦ٵعٳ  يځ  :قڂ
ٞٳ ٗڇذٳ سٳدٴ٬ڄ أځتٳظٴبٿ ٙٵ ٜٳل :ؾځكځليځ ٵ ؟بٳذٵسٶا ػٳ ٓٵتٳل ْذا٤ يًبعٝذ إػلس٠ عٔ بعذٖل عأ    أٟ : -   ٖٳ

ِٵ -َعشؾ١ ا٭سذاخ  ُٳعٹٞ أځيځ ٍڇ ؾځأځخٵبٳشٳتٵٓٹٞ :قځليڂٛا َٳل تٳظٵ ٛٵ ٌڇ بٹكځ ٖٵ  َٳشٳكٶال  ؾځلصٵدٳدٵتٴ ،ايڃإڇؾڃوٹ أځ
ُٻل ،َٳشٳكٹٞ عٳًځ٢ ًځ ٌٳ بٳٝٵتٹٞ إڇيځ٢ سٳدٳعٵ ٴ ؾځ ٞٻ دٳخٳ ًځ ٍٴ  عٳ ِٳ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ ٍٳ  ؾځظٳاَّ ْٔنَػ ♂:ؾځكځال  ـَ

ؿْ  ُُ ًڃ ٴ ؟- يًُ٪ْح إػلس٠ ٟ :أ - تِٔ ٕٵ :ؾځكڂ ٟٻ إڇيځ٢ يٹٞ ا٥ٵزٳ ٛٳ  أڂسڇٜاذٴ  سٹٝٓٳ٦ٹازٺ  ٚٳأځْٳل :قځليځ ٵ ؟أځبٳ
ٕٵ ٔٳ أځ ٔٵ ايڃخٳبٳشٳ أځطٵتٳٝٵكٹ ُٳل َٹ ٗڇ ًٹ ٕٳ ،قٹبٳ ٍٴ يٹٞ ؾځأځرٹ ٟٻ  ؾځأځتٳٝٵ ٴ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٛٳ ًڃا ٴ  أځبٳا ٞ  ؾځكڂ َٿ  َٳال  :يٹاأڂ

٘ٹ ٜٳتٳشٳذٻخٴ ٛٿْٹٞ ٓٳٝٻ١ڂبٴ ٜٳل :ؾځكځليځ ٵ ؟ايٓٻلغٴ بٹ ٕٳ ْٳؿڃظٹوٹ عٳًځ٢ ٖٳ ٛٳا ،ايؼٻأڃ ُٳل هللٹؾځ َّ َٵاشٳأځ٠څ  نځلْٳ ٵ يځكځ  ا
ٌڈ عٹٓٵذٳ -اّظٔ ٖٛٚ ايٛكل٠٤ َٔ سظ١ٓ ١ًٝ٤ أٟ :  ٚٳكٹ٦ٝٳ١څ قځطُّ ٗٳل سٳدٴ ٗٳل ٜٴشٹبټ  كٳشٳا٥ٹشٴ ٚٳيځ
ٕٳ إڇ٫َّ ٗٳل أځنڃجٳشٵ ٝٵ ًځ ًڃ ٴ -ْٚكـٗل عٝبٗل ٩ أٟ : -عٳ ٕٳ  :ؾځكڂ  ايٓٻالغٴ  ٜٳتٳشٳاذٻخٴ  ٚٳيځكځاذٵ  هللٹا طٴابٵشٳل
ٗٳزٳا ًڃوځ ؾځبٹ ټ :قځليځ ٵ بٹ ًځ١ځ تٹ َّٝٵ ٞ  ٜٳشٵقځاأڂ  ٫ځ أځؿٵبٳشٵ ٴ سٳتٻ٢ اي َٵاعٷ  يٹا ٌٴ  ٚٳ٫ځ دٳ ّڈ  أځنڃتٳشٹا ٛٵ ِٻ  ،بٹٓٳا  ثٴا

ٍٴ ؾځذٳعٳل أځؿٵبٳشٵ ٴ ٞٻ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٔٳ عٳًٹ َٳ١ځ ىځليٹبٺ أځبٹٞ بٵ ٔٳ ٚٳأڂطٳل ٞٳ صٳٜٵذٺ بٵ ًڃبٳحٳ  سٹ أٟ  - اطٵاتٳ
ٞٴ -أبڀأ  : ٛٳسٵ ُٳل ايڃ ٖٴ ٘ٹ ؾٹشٳامڇ ؾٹٞ ٜٳظٵتٳؼٹرلٴ ًٹ ٖٵ َٻل ،أځ َٳ١ڂ ؾځأځ ٘ٹ ؾځأځػٳلسٳ أڂطٳل ٝٵ ًځ ٟ  عٳ ِٴ  بٹليَّازٹ ًځا ٞ  ٜٳعٵ  ؾٹا

٘ٹ ٔٵ ْٳؿڃظٹ ٛٴدٿ َٹ ِٵ ايڃ ٗٴ ٍٳ يځ َٳ١ڂ ؾځكځل ٖٵًڂوځ :أڂطٳل ٍٳ  ٜٳل أځ ِٴ  ٚٳ٫ځ هللٹا سٳطٴاٛ ًځا َٻال  ،خٳٝٵاشٶا  إڇ٫َّ هللٹٚٳا ْٳعٵ  ٚٳأځ
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ٞټ ًٹ ٍٳ ىځليٹبٺ أځبٹٞ ٔٴبٵ عٳ ٍٳ ٜٳل :ؾځكځل ِٵ هللٹا سٳطٴٛ ٖٳل ٚٳايٓٿظٳل٤ٴ عٳًځٝٵوځ هللڂا ٜٴلٳٝٿلٵ يځ ٛٳا ٌٵ نځجٹرلٷ طٹ  ٚٳطٳ
ـٵذٴقڃوځ ايڃذٳلسڇٜٳ١ځ َٹٞ ٚٳبٳهځٝٵ ٴ .. ،تٳ ٛٵ َٵعٷ يٹٞ ٜٳشٵقځأڂ ٫ځ ٜٳ ٌٴ ٚٳ٫ځ دٳ ّڈ أځنڃتٳشٹ ٛٵ  عٹٓٵذٹٟ ؾځأځؿٵبٳضٳ ،بٹٓٳ
ٟٳ ٛٳا ٔڇيځ بٳهځٝٵ ٴ ٚٳقځذٵ أځبٳ ًځتٳٝٵ َٶل ٝٵ ٛٵ ٔټ سٳتٻ٢ ٚٳٜٳ ٕٻ أځظڂ ٔٴ  ؾځبٳٝٵٓٳل .. نځبٹذٹٟ ؾځليٹلٷ ايڃبٴهځل٤ٳ أځ  نځازٳيٹوځ  ْٳشٵا
ٌٳ إڇرٵ ٍٴ دٳخٳ ِٵ ،ؾځذٳًځعٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٔٵ عٹٓٵذٹٟ ٜٳذٵًٹعٵ ٚٳيځ ّڇ َٹ ٛٵ ٌٳ ٜٳ ٞٻ  قٹٝ ٌٳ  َٳال  ؾٹا ٗٳال  قٹٝا ًځ  ،قځبٵ

ٗٵشٶا َٳهځحٳ ٚٳقځذٵ ٘ٹ ٜٴٛسٳ٢ ٫ځ ػٳ ٞٵ٤ٷ ْٹٞػٳأڃ ؾٹٞ إڇيځٝٵ ٗٻذٳ :قځليځ ٵ ػٳ ِٻ ؾځتٳؼٳ ٍٳ ثٴ ُٜ  َينٚ♂:قځل َّٕنفُ  َظٚئَِنن  َؾِ٘

ِْل ٌَ َِ َذا َظِْْؽ  َب َذا ـَ ـَ ِٝ  َؾِ٘نْ  َو ْْ ًٜ  ـُ ُئِؽ  َبِ يَئ َُٔزل ِٝ  َوإِنْ  ،هللُا َؾَس ْْ ِٝ  ـُ ّْ ٍٛ  َأدَْ ْٕ ِ ي بَِذ ٍِ ٌْ َُ  اهلل َؾْٚش

ْٔفِ  َوُتقيِب  ََ  َؾِ٘نَّ  إَِف ْب ًَ َف  إَِذا اْف بِفِ بَِذ  اْظَسَ ْٔفِ  هللُا َتَٚب  َتَٚب  ُثؿَّ  ْٕ َِ ُٻل، ▬َظ ٍٴ  قځلٳا٢  ؾځًځ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ
٘ٴ َٵعٹٞ قځًځفٳ َٳكځليځتٳ ٘ٴ أڂسٹعټ َٳل سٳتٻ٢ دٳ ٓٵ ًڃ ٴ ،قځڀڃشٳ٠ڄ َٹ ٞ  أځدٹبٵ :يٹأځبٹٞ ٚٳقڂ ٍٳ  عٳٓٿا  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ
ٍٳ ٍٴ َٳل أځدٵسڇٟ َٳل هللٹٚٳا :قځل ٍڇ أځقڂٛ ًڃ ٴ ◘ هللٹا يٹشٳطٴٛ ٞ  أځدٹٝبٹٞ َٿٞيٹأڂ :ؾځكڂ ٍٳ  عٳٓٿا  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ
ُٳل ٍٳ ؾٹٝ ٍٴ َٳل أځدٵسڇٟ َٳل هللٹٚٳا :قځليځ ٵ ،قځل ٍڇ  أځقڂٛ  سٳذٹٜجٳا١ڂ  دٳلسڇٜٳا١څ  ٚٳأځْٳال  :قځليځا ٵ  ◘ هللٹا يٹشٳطٴاٛ
ٔٿ ٔٵ نځجٹرلٶا أځقڃشٳأڂ ٫ځ ايظٿ ٕڇ َٹ ًڃ ٴ ايڃكڂشٵآ ُٵ ٴ يځكځذٵ هللٹٚٳا إڇْٿٞ :ؾځكڂ ِٵ عٳًٹ ِٵ أځْٻهڂ ُٹعٵتٴ ٘ٹ ٜٳتٳشٳذٻخٴ َٳل طٳ  بٹ
ٚٳقځشٳ ايٓٻلغٴ ِٵ ؾٹٞ ٚٳ ِٵ أځْٵؿڂظٹهڂ ٘ٹ ٚٳؿٳذٻقڃتٴ ٔٵ ،بٹ ًڃ ٴ ٚٳيځ٦ٹ ِٵ قڂ ِٴ هللڂٚٳا بٳشڇ٦ٜٳ١څ إڇْٿٞ يځهڂ ًځ  يځبٳشڇ٦ٜٳا١څ  إڇْٿٞ ٜٳعٵ

ـٳذٿقڂْٛٹٞ ٫ځ ٔٵ ،بٹزٳيٹوځ تٴ ِٵ اعٵتٳشٳؾڃ ٴ ٚٳيځ٦ٹ َٵشڈ يځهڂ ِٴ هللڂٚٳا بٹأځ ًځ ـٳ بٳشڇ٦ٜٳ١څ أځْٿٞ ٜٳعٵ  َٳال  هللٹٚٳا ،ذٿقڂٓٿٞيځتٴ
ِٵ يٹٞ أځدٹذٴ ـٳ أځبٳل إڇ٫َّ َٳجٳ٬ڄ ٚٳيځهڂ ٍٳ إڇرٵ ٜٴٛطٴ ٚنُ  َواهلل َمٌِٔؾ  َؾَهْزٌ م:قځل ًَ َُ قنَ  َمٚ َظَذ  ادُْْس ٍُ ه َتِهن

ٛٳا .ص،18ط ٜٛطـ: ّٳ َٳل هللٹؾځ ٘ٴ سٳا ٔٵ أځسٳذٷ خٳشٳزٳ ٚٳ٫ځ َٳذٵًٹظٳ ٌڇ َٹ ٖٵ ٍٳ سٳتٻ٢ ايڃبٳٝٵ ٹ أځ ٘ٹ  أڂْٵضڇ ٝٵا ًځ  عٳ
ٞٴ ٛٳسٵ ُٻل .. ،ايڃ ًځ ٟٳ ؾځ ٔٵ طٴشٿ ٍڇ عٳ ٛٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٖٴ ٕٳ ،ٜٳلٵشٳوڂ ٚٳ ٍٳ ؾځهځل ٚٻ ُٳ١ٺ أځ ًٹ ِٳ  نځ َّا ٗٳال  تٳهځ  بٹ

ٕٵ ٍٳ أځ ُٜ  َيٚ♂:يٹٞ قځل ي َظٚئَِن َِ َْ  اهلل اَْحَ ََ َأكِ  َؾ َٿٞ يٹٞ ؾځكځليځ ٵ ▬اهلل َب َّ ٞ  :أڂ َٹ ٍڇ  إڇيځا٢  قڂاٛ  هللٹا سٳطٴاٛ
ًڃ ٴ ◘ ّٴأځ ٫ځ هللٹٚٳا ٫ځ :ؾځكڂ ٘ٹ قڂٛ ُٳذٴ ٚٳ٫ځ إڇيځٝٵ ٍٳ اهلل إڇ٫َّ أځسٵ ـَ  إِنَّ م:تٳعٳليځ٢ هللڂا ؾځأځْٵضٳ  َجنُٚءوا افَِّذي

ْؾِؽ  ٌٜ  بِٚإْلِ ؿْ  ُظْهَب ُُ   (1).ايڃآٜٳلتٹص، 11:ايٓٛسطهِمْْ
 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(

* * * 

                                      
  .2661ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)
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 ! يًٓلغ؟ أخشد  أ١َ خرل ا٭١َ ٖزٙ أيٝظ  ،يت ٩ اهللأسب
 !ك٬ي١؟ ع٢ً ٍتُع ٫ ا٭١َ ٖزٙ أيٝظ   !َشس١َٛ؟ أ١َ ا٭١َ ٖزٙ أيٝظ  
 عذٚاڄ عًِٝٗ ٜظًط ٫ٚ علّ، بػشمڈ تًٗو ٫ اهلل ًؿغ ٔؿٛظ١ ا٭١َ ٖزٙ أيٝظ  
 !آخشِٖ؟ عٔ ؾٝظتأؿًِٗ أْؿظِٗ ط٣ٛ َٔ

  !ا١ِٓ؟ دخ٫ٛڄ َِا٭ أٍٚ َٔ ا٭١َ ٖزٙ أيٝظ   
  !ايكٝل١َ؟ ّٜٛ ٞايظلبك صَلْلڄ ٜٔاٯخش ايكٝل١َ، ّٜٛ ايظلبكٞ اٯخشٜٔ أيظٓل 
 ؿاؿٛؾٓل  ٚإٔ بليظا٬ّ،  ٚايتش١ٝ اٱَلّ، خًـ ٚايتأَٞ اُِع١، بّٝٛ ْؿلٌ أمل 
   !ا٥٬٧ه١؟ ؿؿٛف ع٢ً

 ٙذد ٓلَ ٚاسذاڄ ط١ٓ َل١٥ سأغ نٌ ع٢ً اهلل ٜبعح أيٝع  !ا١ِٓ؟ أٌٖ ثًجٞ أيظٓل
 !ٚايتُهٞ؟ بليٓـش ٜعذِٖ ايذٜٔ ٙذدٕٚ ٤لع١ أٚ ايذٜٔ، يٓل

َـّ ♂:◘ ٘ٚايذيٌٝ قٛي سلؿ٬ڄ ☺ سطٍٛ اهلل َٔ ايٛعذ أيٝع  ٌَ ُِ َْٔب َْم ُ  َهَذا َف ْٕ  َمنٚ ا

َِغَ  ُْٔؾ  َب َِّ ٚرُ  اف َٓ َٓ  ،َوافَّْ كُ  َو َٝ  اهلل َيْسُ ْٔ رٍ  َب ََ َٓ  َم َّٓ  َوَب ٍ  َو فُ  إِ َِ ـَ  َهَذا اهلل َأْدَخ ي َل ًِزل  اف  بُِذلل  َأوْ  َظِزيزٍ  بِ

ا َذفِٔؾٍ  ًِزه  ِظزًّ ًّٓ  اإلشالم بِفِ  اهلل ُي ٍْ َ  بِفِ  اهلل ُيِذله  َوُذ ُُ  .(1) ▬اْف
ٌ  كاشبٖٛل  ٚيٛ تٗضّ، إٔ ٫ٚ ٍتح إٔ ٣هٔ ٫ؾإٕ ٖزٙ ا٭١َ إراڄ   ايزسٜا١  بليكٓلبا

 ٜشٜذٕٚ نُل َٓٗل ظڀٞؾً أٌٖ ٖذٻشٚا ٚيٛ أًٖٗل، ٚأبلدٚا َذْلڄ َظشٛا ٚيٛ ٚاي١ٜٚٛٓ،
ٔ  ا٭١َ ٖزٙ َٔ طٝكٝن تعلٟ اهلل ؾإٕ ا٧ضعّٛ اِذٜذ ٕڀڀِٗ ٩ ِ  َا  ستُالڄ،  ٜٗاضَٗ

 ايظااُلٚات عشكااٗل دٓاا١ٺ إٟ ٜٚاازٖب ػااٗٝذاڄ ٣ااٛت سظاا١ٓ ْٝاا١ عًاا٢ ٣ااٛت َٚاأ
 ٣ٚاٛت  نابرلاڄ  ٜعاٝؽ  ؾإْ٘ ٚتعلٟ; طبشلْ٘ اهلل ٭َش ٬َصّ ٖٚٛ ٜبك٢ َٚٔ ٚا٭سو،

  .أدًٗل َٔ ٜعٝؽ اييت ١ٜايػل ععِ ٭دٌ نبرلاڄ

                                      
 .3ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩ ايظًظ١ ايـشٝش١  16957أخشد٘ أ٥ذ  )صحٔ ( (1)
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 ١،اايؼشعٝ بل٭دي١ ٚاٱثبلت ا٧عٜٓٛلت يشؾع ايهًُلت ٖزٙ إٕ! اٱخ٠ٛ أٜٗل
، سٜب ٫ٚ ػو ٫ ي٘ ايٓـش ٚإٔ ايكلد١َ، ايك٠ٛ ٖٛ اٱط٬ّ إٔ ايعًُٞ ٚبليٛاقع

 ايعٌُ َٔ بذ ؾ٬ طبب، بذٕٚ طٓٓـش: ْٚكٍٛ ايؼشف، ع٢ً ا٫تهلٍ ٙٛص ٫ ٔٚيه
ُِقا♂:◘ ، ؾًكذ قلٍ سطٍٛ اهلل َّ ؾ   اْظ ُُ ٌ  َؾ َْٔسَّ  َواهللم، ٚقلٍ اهلل تعلٟ :(1)▬فَفُ  ُخَِِؼ  دَِٚ ُم

ؿْ  ُُ ًَ ـْ  َم ؿْ  َوَف ـُ ؿْ  َيِسَ ُُ  .(47) ص35:ُٔذط هَأْظَمفَ
 ( <3> ☼امسأٗ ىصلت بساءتَا مً الطناء ) عائش٘ بيت الضدٓل 

ايڀلٖش٠ ا٧ڀٗش٠ َل صيٓل َع ايظرل٠ ايعڀش٠ يًـذٜك١ بٓ  ايـذٜل، ، إخٛتٞ ٩ اهلل
ايت٢ أْضٍ اهلل بشا٤تٗل َٔ ؾٛم طبع زلٛات، ايتك١ٝ ايٓك١ٝ ايٛسع١ ايضاٖاذ٠ ايؿكٝٗا١ أّ   

 .بٓ  أبٞ بهش ايـذٜال ☼ا٧٪َٓٞ عل٥ؼ١ 
 :☼ظٚئنٜ  زهَ

ٔ دل٤ ٩ )ايڀبكلت ايهدل٣( ٫بٔ طعذ  ٔ  بعاح : قليا   رس٠، أّ عا  إٟ اياضبرل  ابا
ٕ  غشاستٞ، ٩ ٠لٍ ☼ عل٥ؼ١ ِ  ؾذعًا   بڀبال،  ؾاذع   أياـ،  َل٥ا١  ٜهاٛ  ٩ تكظا
 ا٧ا٪َٓٞ،  أّ ٜال : رس٠ أّ ؾكلي  ،ؾڀٛسٟ دلس١ٜ ٜل ٖلتٞ: قلي  أَظ ، ؾًُل ايٓلغ،

ِ  ُّال  يٓل تؼذلٟ إٔ اطتڀع  أَل ٛ  تعٓؿاٝين،  ٫: قليا  ؟ باذسٖ  يؿعًا   أرناشتٝين  يا
 ؾ٬ٗ تعًُٓل َٓٗل ايضٖذ. ◘ٚمل ٫؟! ؾًكذ تشب  أّ ا٧٪َٓٞ ٩ بٝ  ايٓيب ، (29)

 :☼ئنٜ ظِؿ ظٚ 
ٔٵدل٤ ٩ طٓٔ ايذلَزٟ  ٔٵ بٴشٵدٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٍٳ َٴٛطٳ٢ أځبٹٞ عٳ ٌٳ َٳل: قځل ٝٵٓٳل أځػٵهځ ًځ  أځؿٵشٳلبٳ عٳ

ٍڇ ٖٳل ٚٳدٳذٵْٳل إڇ٫َّ عٳل٥ٹؼٳ١ځ ؾځظٳأځيڃٓٳل قځطُّ سٳذٹٜحٷ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٘ٴ عٹٓٵذٳ ٓٵ ُٶل َٹ ًڃ  .(2)عٹ
 :☼حٔٚء ظٚئنٜ 

                                      
 .2647َٚظًِ  4949أخشد٘ ايبخلسٟ  )صحٔ ( (1)
 . 6194ا٧ـلبٝض َؼهل٠ ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩  3883ايذلَزٟ أخشد٘  )صحٔ (   (2)
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ٔٵ٩ َظٓذٙ  اٱَلّ أ٥ذأخشز  ٔٳ ( : قځليځ ٵ ☼ عٳل٥ٹؼٳ١ځ عٳ ٌٴ بٳٝٵتٹٞ ايَّزٹٟ دٴؾٹ نڂٓٵ ٴ أځدٵخٴ
ٍٴ اهللٹ  ٘ٹ سٳطٴٛ ُٳاشٴ  ◘ؾٹٝ ٔٳ عٴ ُٻل دٴؾٹ ًځ ٚٳأځبٹٞ، ؾځ ٚٵدٹٞ  ٛٳ صٳ ٖٴ ُٳل  ٍٴ  إڇْٻ ٚٳأځقڂٛ ٛٵبٹٞ،  ٚٳأځبٹٞ ؾځأځكٳعٴ ثٳ  ،

٘ٴ ًڃتٴ َٳل دٳخٳ ٛٳاهللٹ  ِٵ ؾځ ٗٴ َٹ  َٳعٳ ٞٻ ثٹٝٳلبٹٞ، سٳٝٳل٤ٶ  ًځ َٳؼٵذٴٚدٳ٠څ عٳ ٚٳأځْٳل  ُٳشٳإڇيَّل   .(1) ٔٵ عٴ
ٕ  ٔلسَهٔ، يػرل أبذاْهٔ َٔ ػ٤ٞ نؼـ َٔ اسزسٕ، ايٓظ٠ٛ أٜتٗل ؾٝل  ناجرلٶا  ؾاإ

ٔ  ا٭دلْب، َٔ ايتظذل َٔ بٓلتٗٔ ٣ٚٓعٔ ٚايعلد٠، ايعشف ٜتبعٔ ايٓظل٤ َٔ  ٜٚتظالًٖ
ٔ  رياو  ٚغرل اِرلإ أٚ اْلٍ ابٔ أٚ ايعِ ابٔ أٚ َج٬ڄ ا٭خ  صٚز أَلّ  ٜعتادلٙ  مل ٨ا
َٶل اهلل ٛ  عُاش عل٥ؼا١ سكاٞ اهلل عٓٗال ٖٚاٞ تظاتذل عأ        َٔ ٖ٪٤٫ أٜٔ ٔ،شل ٔش  ٖٚا

 .!َٝ ؟
 ٔٚأخاٛاته  ٔٚبٓالته  ْٔظال٤ن  ٕٛتذلنا  ٖزا نٌ بعذ نٝـ ايشدلٍ، أٜٗل أْتِ ثِ 
 ! ايبؼش؟ ر٥لب أَلّ ايؼٛاسع إٟ طلؾشات ٛشدٔ

 ويقم اجلّؾ: ☼ظٚئنٜ 

 خاشٚز  إٔ ْؼو ٫ ٜٚكٍٛ ا٭يبلْٞ س٥٘ اهلل تعلٟ َعًكل ٩ ايظًظ١ً ايـشٝش١: 
 ايٓيب ٤ٛ٠ْب بتشكل عًُ  سٞ بليشدٛع ُٖ  يزيو ٚ أؿً٘ َٔ خڀأ نلٕ ا٧٪َٓٞ أّ
 ٜـاًض  إٔ اهلل عظا٢ : بكٛي٘ ايشدٛع بذلى أقٓعٗل ☺ ايضبرل يهٔ ٚ ،اّٛأب عٓذ ◘
 َٓالق  ٫ بأْ٘ ٜكڀع ايعكٌ ٚ ،أٜلل ريو ٩ ٕڀ٦ل نلٕ أْ٘ ْؼو ٫ٚ ،ايٓلغ بٞ بو
ٞ  ا٧تكلتًتٞ ايڀل٥ؿتٞ إسذ٣ بتخڀ١٦ ايكٍٛ َٔ  ٫ٚ ،ايكتًا٢  ٦َالت  ؾُٝٗال  ٚقاع  ايًات
 عًا٢  ْاذَٗل  َٓٗال  ٚ ،ٚاكاش١  أديا١  ٚ ناجرل٠  ٭طابلب  ا٧خڀ٦ا١  ☼ عل٥ؼ١ إٔ ػو

ٔ  خڀأٖال  إٔ عًا٢  ٜذٍ ٨ل ريو ٚ ،نُلشلل ٚ بؿلًٗل اي٥٬ل ٖٛ ريو ٚ ،خشٚدٗل  َا
 إٕ ػل٤ اهلل.  ا٧أدٛس بٌ ا٧ػؿٛس اْڀأ
 :☼ ؾٚهتٚو

                                      
 . 1771ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩ َؼهل٠ ا٧ـلبٝض  25660أخشد٘ أ٥ذ ٩ َظٓذٙ  )صحٔ ( (1)
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ٔٵ  ٱَلّ أ٥ذادل٤ ٩ َظٓذ   ٔڇ هللٹا عٳبٵذٹعٳ ًځٝٵهځ١ځ أځبٹٞ بٵ ٘ٴ  َٴ ٘ٴ  أځْٻا ٕٴ  سٳذٻثٳا ٛٳا  سٳلدٹابٴ  رٳنڃا
٘ٴ ،عٳل٥ٹؼٳ١ځ ٔٴ هللٹا عٳبٵذٴ دٳل٤ٳ أځْٻ ٕٴ عٳبٻلغڈ بٵ ٗٳل  ٚٳعٹٓٵاذٳ  ؾځذٹ٦ٵا ٴ  ،عٳل٥ٹؼٳا١ځ  عٳًځا٢  ٜٳظٵتٳأڃرٹ ٔٴ  سٳأڃطٹا  ابٵا
ٗٳل ٔڇا هللٹا عٳبٵذٴ أځخٹٝ ٔڇ عٳبٵذٹ بٹ ُٳ ًڃ ايشٻسٵ ٔٴ ٖٳزٳا : ٴؾځكڂ ٕٴ عٳبٻلغڈ ابٵ ٗٳل ؾځأځنځبٻ ٜٳظٵتٳأڃرٹ ٝٵ ًځ ٔٴ عٳ ٗٳل ابٵ  أځخٹٝ
ٍٳ هللٹا عٳبٵذٴ ٔٴ هللٹا عٳبٵذٴ ٖٳزٳا :ؾځكځل ٕٴ عٳبٻلغڈ بٵ ٞٳ ؟ٜٳظٵتٳأڃرٹ ٖٹ ُٴٛتٴ ٚٳ ٞ  :ؾځكځليځا ٵ  تٳ ٔٵ  دٳعٵٓٹا ٔڇ  َٹا  ابٵا

ٍٳ عٳبٻلغڈ َٻتٳلٙٴ ٜٳل :ؾځكځل ٕٻ أڂ ٔٳ إڇ ٔٵ عٳبٻلغڈ ابٵ ِٵ ٓٹٝوٹبٳ ؿٳليٹشٹٞ َٹ ِّ ٛٳدٿعٵاوٹ  عٳًځٝٵوٹ يٹٝٴظٳ  :ؾځكځليځا ٵ  ٚٳٜٴ
ٕٵ ٘ٴ ا٥ٵزٳ ٕٵ يځ ٍٳ ػٹ٦ٵ ٳ إڇ ٘ٴ :قځل ًڃتٴ ُٻل ؾځأځدٵخٳ ًځ ٍٳ دٳًځعٳ ؾځ ٍٳ أځٜٵلٶل :ؾځكځليځ ٵ أځبٵؼٹشڇٟ :قځل  بٳٝٵٓٳاوٹ  َٳال  :ؾځكځل
ٔٳ ٕٵ ٚٳبٳٝٵ ٞٵ أځ ًڃكځ ُٻذٶا تٳ ٕٵ إڇ٫َّ ٚٳا٭ځسٹبٻ١ځ ◘ َٴشٳ  ْٹظٳل٤ٹ أځسٳبٻ نڂٓٵ ٹ ،ايڃذٳظٳذٹ ٔٵَٹ ايشټٚ ٴ تٳخٵشٴزٳ أځ

ٍڇ ٍڇ إڇيځاا٢ ◘ هللٹا سٳطٴااٛ ِٵ ،◘ هللٹا سٳطٴااٛ ٔٵ ٚٳيځاا ٍٴ ٜٳهڂاا  ،ىځٝٿبٶاال إڇ٫َّ ٜٴشٹاابټ ◘ هللٹا سٳطٴااٛ
ًځ١ځ قٹ٬ځدٳتٴوٹ ٚٳطٳكځڀځ ٵ ٛٳا٤ٹ يځٝٵ ٍٴ ؾځأځؿٵبٳضٳ ا٭ځبٵ ـٵبٹضٳ سٳتٻ٢ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٍڇ ؾٹٞ ٜٴ ُٳٓٵضڇ  ٚٳأځؿٵبٳضٳ ،ايڃ
ِٵ ٝٵعٳيځ ايٓٻلغٴ ٗٴ ٍٳ َٳل٤ٷ َٳعٳ قام☾ هللڂا ؾځأځْٵضٳ ُّ َّّ َٔ َُ ا َؾ ًَ ٔ ًِ ٔلًبٚ َص ٕٳ ،هَض  ،طٳابٳبٹوٹ  ؾٹٞ رٳيٹوځ ؾځهځل
َٳل ٍٳ ٚٳ ٙٹ ☾ هللڂا أځْٵضٳ ٗٳزٹ َٻ١ٹ يٹ ٔٵ ا٭ڂ ـٳ١ٹ َٹ ٍٳ ،ايشټخٵ ٔٵ بٳشٳا٤ٳتٳوٹ هللڂا ٚٳأځْٵضٳ ٛٵمڇ  َٹ ٛٳاتٺ  طٳابٵعڇ  ؾځا ُٳ  طٳا
٘ٹ دٳل٤ٳ ٞٴ ايشټٚ ٴ بٹ َٹ ٔٵ َٳظٵذٹذٷ هللٹ يځٝٵعٳ بٳضٳؾځأځؿٵ ا٭ځ ٘ٹ هللڂا ٜٴزٵنځشٴ هللٹا َٳظٳلدٹذٹ َٹ ٘ٹ ٜٴتٵًځ٢ إڇ٫َّ ؾٹٝ  ؾٹٝ
ٌڇ آْٳل٤ٳ َّٝٵ ٗٳلسڇ ٚٳآْٳل٤ٳ اي ٔٳ ٜٳل َٹٓٵوځ دٳعٵٓٹٞ :ؾځكځليځ ٵ ايٓٻ ٙٹ ْٳؿڃظٹٞ ٚٳايَّزٹٟ عٳبٻلغڈ ابٵ ٛٳدٹدٵتٴ بٹٝٳذٹ  أځْٿٞ يځ
 .(1) َٳٓٵظٹٝٽل ْٳظٵٝٶل نڂٓٵ ٴ

ٚنلْا    ☼ٖاا أمل ا٧اشو باأّ ا٧ا٪َٓٞ عل٥ؼا١      58سَللٕ َٔ ايظ١ٓ ٩ٚ ػٗش 
ٚؿٝتٗل إٔ تذؾٔ بليبكٝع َع ؿٛاسبٗل أَٗلت ا٧٪َٓٞ ٚآٍ بٝ  سطٍٛ اهلل، ٩ٚ يًٝا١  

ٚؿعذت سٚسٗال ٟ سبٗال    ☼ايج٬ثل٤ يظبع عؼش٠ خً  َٔ سَللٕ، تٛؾٝ  عل٥ؼ١ 
 (.4ساك١ٝ َشك١ٝ، ٚقذّ أبٛ ٖشٜش٠ ؾـ٢ً عًٝٗل )

 ـفا وأرضاها وجعل جـة الػردوس األعذ دارها.فريض اهلل ع

 ()شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ
* * * 

                                      
  .ٚقلٍ ايؼٝ: ػعٝب ا٭سْ٪ٚط إطٓلدٙ قٟٛ 2496أ٥ذ أخشد٘  )صحٔ ( (1)
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ٍ  َشبٛىلڄ يٝع اٱط٬ّ َـرل، َٔ بؼل٥ش ايٓـش ٚايتُهٞ إٔ أسبيت ٩ اهلل  بشدال
ٕ  أتا٢  ايتالسٜ:،  ػاٛاٖذ  ٩ ْعشْال  إراؾا  ،َعٝٓٞ ٞ  با٬د  ايـاًٝبٝٛ ٕ  ٩ ا٧ظاًُ  ايكاش

ِ  ٩ ايكاذغ  ٚطاكڀ   عالّ،  َال٥يت  َٔ أنجش ايؼلّ َذٕ أنجش استًٛا اْلَع،  أٜاذٜٗ
ٞ  ؾٝٗال  ٚقتًٛا ط١ٓ،( 92) ٔ  أيؿالڄ  تظاع ٕ  ٚػالب   ا٧ظاًُٞ،  َا ٔ  ايٛياذا ٍ  َا  أٖاٛا

 .ا٧ظًُٞ إٟ أخش٣ َش٠ڄ سدع  ٚيهٔ دشا٥ُِٗ،
ٌ  اٱطا٬ّ،  يٝاح  لدٍايعا  ا٧ًو ُٔٛد ايذٜٔ ْٛس قلّؾًكذ  ٍ  ساٜايت  ٚسلَا  ايعاذ
ٔ  اْتضع اُِٛع، ؾكلد اشلٝب١، ٚاؾش ػذلع ايبذع١، أٌٖ ٚقُع ايظ١ٓ أظٗش ٚاِٗلد،  َا
 .ٚسـٓلڄ َذ١ٜٓڄ ٦ٚظٞ ْٝؿلڄ ايهؿلس

ّ  ع٢ً خؿ  بليعذٚ ايتكٝٓل ٧ل: ٜكٍٛ ْٛس ايذٜٔ ُٔٛد   ْٚضيا   ؾالْؿشدت  اٱطا٬
 ٚآِذ دٜٓو ايذٜٔ - ☾ اهلل ٛلىب-! طٝذٟ ٜل: ٚقً  ايذلاب ع٢ً ٚدٗٞ َٚشغ 
 .عًِٝٗ اهلل ؾٓـشْل: قلٍ بهشَو، ًٜٝل َل اؾعٌ ايّٝٛ ٖٚزا دٓذى،
ٌ  قتً  يٛ ؾإْو بٓؿظو، ُلىش ٫ بلهلل: َٜٛلڄ ايٓٝظلبٛسٟ ايؼلؾعٞ ايؿكٝ٘ قلٍ  قتا
 .ا٧ظًُٞ سلٍ ٚؾظذ ايب٬د، ٚأخزت َعو، َٔ ٤ٝع

ٛ  َٚٔ اهلل، ع٢ً دبأ إطل٠٤ قٛيو إٕ! ايذٜٔ قڀب ٜل اطه : قلٍ ؟! ُٔاٛد  ٖا
 ؾبها٢ ؟! ُٔاٛد  ٖٛ َٚٔ! ٖٛ؟ إ٫ إي٘ ٫ ايزٟ غرل قبًٞ ٚايب٬د ايذٜٔ ٚؿغ نلٕ َٔ
 (.47)اهلل س٥٘ سلكشاڄ نلٕ َٔ

 ( ☼امسأٗ تسخ صحائف املضحف )حفض٘ بيت عنس بً اخلطاب 
ٔ  عُاش  بٓ  ؿـ١ّٗٔ ايّٝٛ َع ايظرل٠ ايعڀش٠ ، إخٛتٞ ٩ اهلل  ☼ اْڀالب  با

 ايبٝا   تبين ٚقشٜؽ سؿـ١ ٚيذت ،َععٕٛ بٔ عجُلٕ أخ  َععٕٛ بٓ  صٜٓب لٚأَٗ
ٔ  عُاش  بٓا   سؿـا١  سزاؾ١ بٔا خٓٝع تضٚز، ٚطٓٞ ٌُع ◘ ايٓيب َبعح قبٌ  با

ّ  اشلذاش٠  بعاذ  عٓٗال  ؾُلت ا٧ذ١ٜٓ إٟ َع٘ ٖٚلدشت عٓذٙ ؾهلْ  اْڀلب  ايآيب  َكاذ
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 (.29أثش دشا  أؿلبت٘ ّٜٛ بذس ) ،◘
 : ◘ل اهلل افزواج ادبٚرك مـ رشق

ٔٵ  ٔٳاعٳ ُٳشٳ بٵ ٕٻ ،☻ عٴ ُٳشٳ أځ ٔٳ عٴ ٞٳ ايڃخٳڀَّلبٹ بٵ ُٳ ٵ سٹ ـٳ١ڂ تٳأځٜٻ ُٳشٳ بٹٓٵ ٴ سٳؿڃ ٔٵ عٴ  خٴٓٳٝٵعڇ َٹ
ٔڇ ٞٿ سٴزٳاؾځ١ځ بٵ ُٹ ٗٵ ٕٳ، - صٚدٗل عٓٗل َلتأٟ :  -  ايظٻ ٔٵ ٚٳنځل ٍڇ  أځؿٵشٳلبٹ َٹ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ
ٗڇذٳ قځذٵ ٞٳ بٳذٵسٶا ػٳ ٛٴؾِّ ُٳذٹٜٓٳ١ٹ تٴ ٍٳقځ بٹليڃ ُٳشٴ ل ٕٳ ؾځًځكٹٝ ٴ :عٴ ُٳل ٔٳ عٴجٵ ٕٳ بٵ ٘ٹ  ؾځعٳشٳكٵ ٴ عٳؿَّل ٝٵا ًځ ـٳا١ځ  عٳ  سٳؿڃ

ًڃ ٴ ٕٵ :ؾځكڂ ـٳ١ځ أځْٵهځشٵتٴوځ ػٹ٦ٵ ٳ إڇ ُٳشٳ بٹٓٵ ٳ سٳؿڃ ٍٳ ؟عٴ ٞ  طٳاأځْٵعڂشٴ  :قځل ٟ  ؾٹا َٵاشڇ ٞٳ  ؾځًځبٹجٵا ٴ  ،أځ  يځٝٳاليٹ
ٍٳ ٕٵ يٹٞ بٳذٳا قځذٵ :ؾځكځل ٚٻزٳ ٫ځ أځ َٹٞ أځتٳضٳ ٛٵ ٍٳ ،ٖٳزٳا ٜٳ ُٳ قځل ًڃا ٴ  بٳهڃشڈ أځبٳل ؾځًځكٹٝ ٴ :شٴعٴ ٕٵ: ؾځكڂ  ػٹا٦ٵ ٳ  إڇ

ـٳ١ځ أځْٵهځشٵتٴوځ ُٳشٳ بٹٓٵ ٳ سٳؿڃ ُٳ ٳ ،عٴ ـٳ ِٵ بٳهڃشڈ أځبٴٛ ؾځ ًځ ٞٻ ٜٳشٵدٹعٵ ؾځ  عًٞ ٜشد ؾًِ أٟ : - ػٳٝٵ٦ٶل إڇيځ
٘ٹ ؾځهڂٓٵ ٴ، -سؾن أٚ بكبٍٛ ٝٵ ًځ ٚٵدٳذٳ عٳ ٕٳ عٳًځ٢ َٹٓٿٞ أځ ُٳل ٞٳ ؾځًځبٹجٵ ٴ عٴجٵ ِٻ ،يځٝٳليٹ ٗٳلخٳڀځ ثٴ ٍٴ بٳ  سٳطٴٛ

ٗٳل ◘ هللٹا ٍٳ بٳهڃشڈ أځبٴٛ ؾځًځكٹٝٳٓٹٞ ،إڇٜٻلٙٴ ؾځأځْٵهځشٵتٴ ٞٻ  ٚٳدٳاذٵتٳ  يځعٳَّوځ :ؾځكځل  -غلاب  َاين    - عٳًځا
ٞٳ ٞٻ عٳشٳكٵ ٳ سٹ ـٳ١ځ عٳًځ ِٵ سٳؿڃ ًڃ ٴ إڇيځٝٵوځ أځسٵدٹعٵ ؾځًځ ِٵ :قڂ ٍٳ ْٳعٳ ٘ٴ :قځل ِٵ ؾځإڇْٻ ٞ  يځ ُٵٓٳعٵٓٹا ٕٵ ٜٳ  أځسٵدٹاعٳ  أځ
ُٳ إڇيځٝٵوځ ُٵ ٴ قځذٵ أځْٿٞ إڇ٫َّ عٳشٳكٵ ٳ لؾٹٝ ٕٻ عٳًٹ ٍٳ أځ ٖٳل قځذٵ ◘ هللٹا سٳطٴٛ  ع٢ً ٜذٍ ٠ل أٟ : -رٳنځشٳ
ِٵ ،-صٚادٗل  ٩ ٜشغب أْ٘ ٞٳ ٔٵاأځنڂ ؾځًځ ٍڇ طٹشٻ يٹأڂؾڃؼٹ ٛٵ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٗٳل ٚٳيځ ٗٳال  تٳشٳنځ ًڃتٴ ، (1) يځكځبٹ

عُاش بأ اْڀالب     ٖٛ إنشاّ ؿذٜك٘ ٚٚصٜشٙ ًؿـ١ ◘ ايٓيبٚيعٌ اّه١ُ َٔ صٚاز 
٘  أٚ ٚيٝت٘ ايشدٌ وشٵعٳ إٕ ا٥ذ ٖزا اّذٜح:، َٚٔ ؾٛ(64) ☺ ٘  أٚ ابٓتا  عًا٢  أختا

ٔ  ٚايـلّٞ، ا٭ْبٝل٤ ١اطٓ اتبلع ايـلحل ايشدٌ ٌ : رياو  َا  ؿالسب  ايـالحل  ايشدا
َُ  إِ ل  َؿَٚل :مايكـف طٛس٠ ٩ رنشٙ ٚسد ايزٟ َذٜٔ ى ُإَُِٔحَؽ  َأنْ  ُأِري ََ َُلَّ  إِْح  َهَٚتْغِ  اْبَْ

ُْٖجَ ِ   َأنْ  َظَذ  ٍٟ  َثَمِ َ  َت  ثِ ◘ اهلل سطٍٛ َٓز ا٭َش ٖزا ٜضٍ ٚمل ،ص27:ايكـفه طِحَج
 ٚنتُلْٗال  ا٭طاشاس  سؿغ إٕ، نُل بعذٙ َٔ أ٤عٞ عًِٝٗ اهلل سكٛإ ايهشاّ ؿشلبت٘

ٖٚازا اّاذٜح   ، ؿؿلتِٗ ٚسلل٥ٌ أؿشلبٗل ػِٝ َٔ تٴعٵًٹٞ اييت ايعع١ُٝ ا٭خ٬م َٔ
ٔ   ، ٚأٜلٶال  ٜ٪نذ ريو ٌ  َا ٕ  ُٖٚال  ٚا٧علتبا١  ا٫عتازاس : ا٭سكالد  إصايا١  طاب  ع٬دال

                                      
 .4005ايبخلسٟ  أخشد٘ )صحٔ ( (1)
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 .(47) علتب ٚيهٔ ٚتعٓـ تٛب: ٫ ٚايتٛبٝ:، ايعتلب بٞ ؾشم ٖٓلى، َُٚٗلٕ
 : ٕسٚءه ◘ افْبل اظُزال

ٔٵ ٔڇ عٳ ٍٳ ☻ عٳبٻلغڈ ابٵ ِٵ: قځل ٍٵ يځ ـٶل أځصٳ ٕٵ سٳشڇٜ ٍٳ أځ ُٳشٳ أځطٵأځ ٔٵ عٴ ٔڇ  عٳ ُٳاشٵأځتٳٝٵ ٔٵ  ايڃ ٚٳازڇ َٹا  أځصٵ
ٞٿايٓٻ ٔڇ ◘ بٹ ٍٳ ايَّتٳٝٵ ْٝ  هللِإِن َتُُقَبٚ إَِػ امتٳعٳليځ٢ اهلل قځل ٌَ َْ َص ََ َم َؾ ُُ ُِقُب ص، 4طايتششِٜ:  ه(4)ُؿ

ُٳشٴ سٳرٻ سٳتٻ٢ ٘ٴ ٚٳسٳذٳذٵ ٴ عٴ ُٻل ،َٳعٳ ًځ ٍٳ  ايڀَّشڇٜالڇ  بٹبٳعٵنڇ نڂٓٻل ؾځ ُٳاشٴ  عٳاذٳ ٘ٴ  ٚٳعٳاذٳيڃ ٴ  ،عٴ  َٳعٳا
ٚٳ٠ٹ ِٻ ؾځتٳبٳشٻصٳ بٹليڃإڇدٳا ٘ٹ  عٳًځا٢  ؾځظٳهځبٵ ٴ تٳلْٹٞأځ ثٴ ٛٳكٻاأځ  ٜٳذٳٜٵا ًڃا ٴ  ،ؾځتٳ َٹارلٳ  ٜٳال  :ؾځكڂ ٞٳ  أځ َٹٓٹ ُٴا٪ٵ ٔٵ  ايڃ  َٳا
ٕڇ ُٳشٵأځتٳل ٔٵ ايڃ ٚٳازڇ َٹ ٞٿ أځصٵ ٕڇ  ◘ ايٓٻبٹ َّتٳال ٍٳ  اي ُٳال  ☾ اهلل قځال ٗٴ ُُقَبنٚ إَِػ اميځ ْٝ  هللِإِن َت ٌَ َْ َصن ن ََ َؾ

َم  ُُ ُِقُب ٍٳص؟ 4ه طايتششِٜ: (4)ُؿ ُٳشٴ قځل ٔٳ ٜٳل يځوځ لٚٳاعٳذٳبٶ :عٴ ٍٳ غعٳبٻل ابٵ ٟټ قځل ٖٵشڇ  نځاشڇٙٳ  :ايضټ
٘ٴ َٳل هللٹٚٳا ٘ٴ طٳأځيځ ِٵ عٳٓٵ ٘ٴ ٚٳيځ ُٵ ٍٳ ،ٜٳهڃتٴ ٞٳ :قځل ـٳ١ڂ ٖٹ   .(1)....ٚٳعٳل٥ٹؼٳ١ڂ سٳؿڃ

 ايؿٛا٥ذ َٔ ٖزا اّذٜح :
٘  ايعالمل  خًٛات ىليب ايعًِ ًٜتُع إٔ اطتشبلب ع٢ً ؾٝ٘ ديٌٝ-1  ٝٓعاش ؾ يٝظاأي
ٔ  ؾعً٘ ايزٟ ٖٚزا ٚطأي٘، عًٝ٘ أقبٌ َٓبظڀلڄ، سآٙ أٚ ٚسذٙ، سآٙ ؾإرا خًٛات٘، إٟ  ابا

 (.63سكٞ اهلل عُٓٗل ) عبلغ
٘  أٚ بٝلْ٘ إٟ ؾٝٗل ايٓلغ ٚتلز سلٍ ٩ ايعًِ نتُلٕاّزس نٌ اّزس َٔ  -2  ٜظاأي
ٚايذيٌٝ سذٜح أبٞ ٖشٜش٠ ايازٟ أخشدا٘ أ٥اذ ٩ َظآذٙ ٚأباٛ داٚد      ، َظذلػذ عٓ٘

ٔٵ، ٚايذلَزٟ ٩ طُٓٓٗل  ٍٳ ٖٴشٳٜٵشٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٍٳ:  قځل ٍٴ قځل نٍؿ ♂:  ◘ هللٹا سٳطٴٛ ِْ ـْ ِظ ـْ ُشئَِؾ َظ َم

َٕٚرٍ  ـْ   بَِِِجٍٚم ِم
ِٜ ََٔٚم

َِ َؿ َيْقَم اْف ُف ُأجْلِ َّ َُ ـَ ُف ُثؿَّ  َّ
 .(2)     ▬ َظِِ

 ٫ٚ أَهٔ َل ايتعشٜن بڀشٜلاْڀأ  عٔ ا٧تعًِ ٜضدش إٔ ا٧عًِ آداب َٔ -3
 .ايتٛبٝ: بڀشٜل ٫ ايش١٥ ٚبڀشٜل ٜـش ،

 : ☻حٍهٜ ت ث صحٚئػ ادهحػ مـ أبٔٓٚ ظّ  
                                      

 ٚايًؿغ ٧ظًِ. 1479، َٚظًِ  5191ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)

 . 223ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩ َؼهل٠ ا٧ـلبٝض  2649ايذلَزٟ أخشد٘   ()صحٔ   (2)
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ٍٳ  ُٳشٴ، ؾځكځل ٚٳعٹٓٵذٳٙٴ عٴ َٳ١ٹ  ُٳل ٌڇ ايٝٳ ٖٵ ٌڇ أځ ُٳكڃتٳ ٞٻ أځبٴٛ بٳهڃشڈ يٹ ٍٳ: بٳعٳحٳ إڇيځ ٔڇ ثٳلبٹ ٺ، قځل ٔٵ صٳٜٵذٹ بٵ عٳ
ّٳ ايٝٳ ٛٵ ٌٳ قځذٵ اطٵتٳشٳشٻ ٜٳ ٕٻ ايكځتٵ ٍٳ: إڇ ُٳشٳ أځتٳلْٹٞ ؾځكځل ٕٻ عٴ ٚٳإڇْٿٞ أځبٴٛ بٳهڃشڈ: " إڇ ٕڇ،  َٳ١ٹ بٹكڂشٻا٤ٹ ايكڂشٵآ ُٳل

ٚٳإڇْٿٞ أځسٳ٣  ٕٷ نځجٹرلٷ،  ٖٳبٳ قڂشٵآ ٗٳل، ؾځٝٳزٵ ِّ ٔڇ نڂ ٛٳاىٹ ٕڇ ؾٹٞ ا٧ځ ٌٴ بٹكڂشٻا٤ٹ ايكڂشٵآ ٕٵ ٜٳظٵتٳشٹشٻ ايكځتٵ أځخٵؼٳ٢ أځ
ٍٴ ا ٘ٴ سٳطٴٛ ًڃ ِٵ ٜٳؿڃعٳ ٌٴ ػٳٝٵ٦ٶل يځ ـٳ أځؾڃعٳ ًڃ ٴ: نځٝٵ ٕڇ "، قڂ ُٵعڇ ايكڂشٵآ َٴشٳ بٹذٳ ٕٵ تٳأڃ ٘ٹ أځ ًَّ ٍٳ ◘ي ؟ ، ؾځكځل

٘ٴ ؿٳذٵسڇٟ يٹَّزٹٟ  ًَّ ُٳشٴ ٜٴشٳادٹعٴٓٹٞ ؾٹٞ رٳيٹوځ سٳتٻ٢ ػٳشٳ ٳ اي ٍٵ عٴ ِٵ ٜٳضٳ ًځ ٘ٹ خٳٝٵشٷ، ؾځ ًَّ ٚٳاي ٛٳ  ٖٴ ُٳشٴ:  عٴ
ُٳشٴ،  ٚٳسٳأځٜٵ ٴ ؾٹٞ رٳيٹوځ ايَّزٹٟ سٳأځ٣ عٴ ُٳشٳ،  ٘ٴ ؿٳذٵسٳ عٴ ٘ٴ  ..ػٳشٳ ٳ يځ ُٳعٴ ٕٳ، أځدٵ ؾځتٳتٳبٻعٵ ٴ ايكڂشٵآ

ٔٳ ايعٴظٴ ٛٵبٳ١ٹ: َٹ ٛٳدٳذٵتٴ ؾٹٞ آخٹشڇ طٴٛسٳ٠ٹ ايتٻ ٍڇ، ؾځ ٚٳؿٴذٴٚسڇ ايشٿدٳل ٚٳايِّخٳلفٹ  ٚٳايشٿقځلعڇ  بٹ 
ؿْ م ُُ ِس ٍُ ْٕ ـْ َأ ْؿ َرُشقٌل ِم ـُ َْ َجَٚء ََ ٚٵ أځبٹٞ 128طايتٛب١:  هَف ُٳ١ځ، أځ َٳعٳ خٴضٳٜٵ ٖٳل  ص . إڇيځ٢ آخٹشڇ

ـټ ٚٳنځلْٳ ٹ اي ٗٳل،  ٗٳل ؾٹٞ طٴٛسٳتٹ ُٳ١ځ، ؾځأځيڃشٳكڃتٴ ٘ٴ خٴضٳٜٵ ًَّ ٛٳؾَّلٙٴ اي ٘ٴ، سٳتٻ٢ تٳ ـٴ عٹٓٵذٳ أځبٹٞ بٳهڃشڈ سٳٝٳلتٳ شٴ
ُٳشٳ ـٳ١ځ بٹٓٵ ٹ عٴ ِٻ عٹٓٵذٳ سٳؿڃ ٘ٴ، ثٴ ًَّ ٛٳؾَّلٙٴ اي ٘ٴ، سٳتٻ٢ تٳ ُٳشٳ سٳٝٳلتٳ ِٻ عٹٓٵذٳ عٴ ٌٻ، ثٴ ٚٳدٳ  .(1)☻عٳضٻ 

٩ ٤ع ايٓلغ ع٢ً َـشـ  ☺٧ٚچل أ٤ع ايـشلب١ ع٢ً أَش أَرل ا٧٪َٓٞ عجُلٕ 
ّڈ ٜٓظا  ِ  إَل ـٹ     ☻١ ٟ سؿـا إأسطاٌ   ،خٕٛ َٓا٘ َـالسؿٗ ـټاشٴ إٔ أسطاًٞ إيٝٓال بلي

 .ٚؿلْتٗل ٚسعتٗل ،ؾشؿع  ايٛدٜع١ ايػلي١ٝ بهٌ أَل١ْ ،ْٓظخٗل ٩ ا٧ـلسـ
 : ☼ وؾٚهتٚ
  إٟ سؿـ١ ٚأٚؿ  سؿـ١، إٟ َٛت٘ بعذ ☺ عُش أٚؿ٢: عُش أبٛ قلٍ

 تٛؾٝ ٚ، بليػل١ٜ ٘ٚقؿت ٠ٚلٍ بٗل تـذق  ٚبـذق١ عُش ب٘ أٚؿ٢ ٠ل عُش بٔ اهلل عبذ
 علٌَ ٦َٜٛز ٖٚٛ اّهِ بٔ َشٚإ عًٝٗل ٚؿ٢ً ط١ٓ طتٞ اب١ٓ ٚأسبعٞ ٦ع ط١ٓ

 فريض اهلل عـفا وأرضاها وجعل جـة الػردوس األعذ دارها.، (2) ا٧ذ١ٜٓ

 ()شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ
* * * 

                                      
 .7191ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)
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ّ  ٩ بػاذاد  دخًاٛا  ٧ال  ايتتلس إٔ تعشؾٕٛ ،أسبيت ٩ اهلل ٔ ( 654) عال  اشلذاش٠،  َا
ٔ  ا٧اشأ٠  ٚنلْ !! ايٓٗش ػلى٧ ع٢ً َع٘ أيـ ٚطبعُل١٥ اًْٝؿ١ ٚرًٛا ٞ  ايتتالس  َا  تاأت
ٍ  ا٧ظًُٞ سدلٍ َٔ عذداڄ ٞ : ؾتكاٛ ٞ  ستا٢  ٖٓال  اْتعشْٚا ٞ  آتا ِ  بليظاه  بٗال،  أرًها

 ايٖٛٔ بظبب ٜٓعشٕٚ; ِٖٚ اٯخش بعذ ٚاسذاڄ ؾتزًِٗ بليظهٞ تأتٞ ست٢ ؾٝٓتعشْٚٗل
 ٚسداع  َهلْتٗل، إٟ بػذاد علدت ست٢ ٜظرل٠ ؾذل٠ إ٫ ٖٞ َٚل ايٓؿٛغ، ٩ دب ايزٟ
 .ايتتلس ٚاْٗضّ ق٠ٛ، بهٌ ا٧ظًُٕٛ إيٝٗل
 َٔ أنجش َِٓٗ رًٛا ايظ١ٓ، أٌٖ عًُل٤ ٚقتًٛا بليكلٖش٠، ايعٴبٝذٜٕٛ اطتكش عٓذَلٚ
ِ  صعِ ست٢ بليه١ًٝ، ١ٹٓٳايظټ ع٢ً ايكلل٤ ٚأسادٚا علمل، ث٬مثل١٥ ٘  صاعُٗا ٔ  أْا ّ  يا  تكاٛ

 ٚسدعا   بِٗ اهلل رٖب ست٢ ق١ًًٝ طٓٛات ١ن ٚمل َـش، ٩ ايّٝٛ بعذ قل١ُ٥ ١ٹٓٻيًظټ
ٔ  نلٕ ايزٟ ا٭ٜٛبٞ ايذٜٔ ؿ٬  دل٤ ٚقٛتٗل، َهلْتٗل ١ٓٻايظټ إٟ ِ  َا  ؾأؿابض  خاذَٗ

ّ  َٜٛالڄ  ٜٚؿڀاش  َٜٛالڄ  ٜـّٛ ٚنلٕ ا٧هل١ْ، ًوت ع٢ً ٚأؿبض ايظ١ٓ، ٭ٌٖ قل٥ذاڄ  ٜٚكاٛ
 ؾظاأيٛٙ  اّاذٜح،  ى٬ب َٔ عذد َٜٛلڄ سٛي٘ ؾلدتُع ٔذثلڄ، ٚنلٕ دا٥ُلڄ، ايًٌٝ ثًح
ٛ  بل٫بتظل١َ، َظًظٌ ًذٜح ٚذثِٗ إٔ  احملاذثٞ،  أيظا١ٓ  عًا٢  َؼاتٗش  ساذٜح  ٖٚا

 اّاذٜح،  ٓلي ٜتظًظٌ ست٢ بل٫بتظل١َ طٝذْل زلض يٛ: ؾكليٛا ٜبتظِ، ٚمل ب٘ ؾشذثِٗ
ٞ ا غضا ثِ ايـًٝبٝٞ، بٝذ ا٧كذغ ٚبٝ  أبتظِ إٔ اهلل َٔ ٭طتشٞ إْٞ: ؾكلٍ  يـاًٝبٝ
 . َِٓٗ ٚسشسٙ ا٧كذغ بٝ  َٔ أخشدِٗ ست٢

ٟ  أٜٛب أبٛ َٚع٘ َعل١ٜٚ بٔ ٜضٜذ غضاٖل ؾكذأَل ايكظڀٓڀ١ٝٓٝ   ٚغضاٖال  ،ا٭ْـالس
 اهلل ؾؿتشٗال  ،لؿاشٖل ؾش ايؿالتض  ُٔاذ  ؾػضاٖل تؿتض، ؾًِ ا٧ظًُٞ قلد٠ َٔ نبرل عذد
ٌ  ؾڂتش  ؾًُل عًٝ٘، ٞ ( أٜلؿاٛؾٝل ) نٓٝظا١  َٓـاٛساڄ  عضٜاضاڄ  ٚدخا  ايهابرل  اِالَع  ٖٚا

 تؿت٘ مل بًؼ إٔ َٓز اِٝؽ ٩ أسذ ٌٖ: قلٍ يًـ٠٬ ا٧ظًُٕٛ ٚادتُع اٯٕ، بلطڀٓبٍٛ
 أستظبٗل نٓ  َظأي١ إْٗل: قلٍ.٫: قليٛا؟! اُِلع١ ٩ ايؿذش ؿ٠٬ ٩ اٱسشاّ تهبرل٠
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ّ  تهابرل٠  ؾلتتين ؾُل ايّٝٛ، أبٝٓٗل إٟ إٔ اكڀشست ٚيهين ،سبٞ عٓذ  ؿا٠٬  ٩ اٱساشا
 .(44) بليٓلغ ؾـ٢ً ؾتكذّ ٖزا، ٚقيت إٟ بًػ  َٓز اُِلع١ ٩ ايؿذش

 (<1> ☼ أو ضلن٘ ٍيد بيت أبٕ أمٔ٘بسأَٓا )  ◘امسأٗ أخر زضْل اهلل 
ٔ  ٝا١ أَ أبٞ بٓ ايظرل٠ ايعڀش٠ ٭ّ ط١ًُ ٖٓذ ٗٔ ايّٝٛ ع٢ً َٛعذ َع   ا٧ػارل٠  با

 ،-ٜهؿٞ َٔ طلؾش َع٘ ا٧٪١َٓ ٚايضادأٟ :  - ايشانب صاد ٖٛ: ٚأبٖٛل ،☼ ا٧خض١َٝٚ
ـ  ايٛيٝذ، بٔ خليذ عِ بٓ ٖٚٞ  ،سزٜؿ١ ازل٘: قٌٝ دٛاد٭ا أسذ  ٚبٓا  ; اهلل طاٝ
٘  عٓاذ  ◘ ايآيب  قبٌ نلْ  ،ٍٚا٭ ا٧ٗلدشات َٔ ،ٖؼلّ بٔ دٌٗ أبٞ عِ ٔ  أخٝا  َا

 .(24) ايـلحل ايشدٌ ا٧خضَٚٞ، ا٭طذ عبذ بٔا ط١ًُ أبٞ :ايشكلع١
 :ػ احلبنٜإاهلج ة 

ٞٿ  ٚٵزڇ ايٓٻبٹ ُٳ١ځ صٳ ّٿ طٳًځ ٔٵ أڂ ٟٳ أځؿٵاشٳلبٴ  ◘عٳ ٚٳأڂٚرٹ َٳه١َّڂ  ٝٵٓٳل  ًځ ُٻل كٳلقځ ٵ عٳ ٗٳل قځليځ ٵ: يځ ، أځْٻ
ٍڇ اهللٹ  ٚٳايڃؿٹتٵٓٳ١ٹ ؾٹٞ دٹ ◘سٳطٴٛ ٔٳ ايڃبٳًځل٤ٹ  َٹ ِٵ  ٗٴ ـٹٝبٴ َٳل ٜٴ ٚٵا  ٚٳسٳأځ ٚٳؾڂتٹٓٴٛا  ٍٳ اهللٹ ،  ٕٻ سٳطٴٛ ٚٳأځ ِٵ،  ٗڇ ٜٓٹ

٘ٹ      ٝٵا ًځ ٍٴ اهللٹ ؿٳا٢َّ اهللڂ عٳ ٕٳ سٳطٴاٛ ٚٳنځال ِٵ،  ٗٴ ِٳ يځل ٜٳظٵتٳڀٹٝعٴ دٳؾڃعٳ رٳيٹوځ عٳٓٵ َّ ٚٳطٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ؿٳ٢َّ اهللڂ عٳ
ٍٴ أځؿٵاشٳ  َٳل ٜٳٓٳل ٙٴ  ُٻل ٜٳهڃشٳ َٹ ٞٵ٤ٷ  ٘ٹ ػٳ ٌٴ إڇيځٝٵ ـٹ ٘ٹ، يځل ٜٳ ُٿ ٚٳعٳ ٘ٹ  َٹ ٛٵ ٔٵ قځ َٹ َٳٓٳعٳ١ٺ  ِٳ ؾٹٞ  َّ ٍٳ  ٚٳطٳ ٘ٴ، ؾځكځال لبٳ

ٍٴ اهللٹ  ِٵ سٳطٴٛ ٗٴ َؾ ♂:◘يځ ًَ َُّك ََيْ قا بِباَِلِدِه َح َُ ُه َؾٚحْلَ ََ ٌَ ِظْْ ُؿ َأَح َِ َٓ ُيْي  ٚ ًُ
ِٜ َمِِ َبَن َْٖرِض احْلَ إِنَّ بِ

ُُْؿ ؾِٔفِ  ْٕ َّٚ َأ ْؿ َؾَ ًجٚ َوََمَْ ًجٚ ِِم ُُ ٚٳ،  ▬اهللُ َف ُٳعٵٓٳل  ٗٳل أځسٵطٳليڄل سٳتٻ٢ ادٵتٳ ْٳضٳيڃٓٳل بٹخٳٝٵشڇ دٳاسڈ ؾځخٳشٳدٵٓٳل إڇيځٝٵ
ُٶل ًڃ ٘ٴ ظڂ ٓٵ َٹ ِٵ ْٳخٵؽٳ  ٚٳيځ َٹٓٻل عٳًځ٢ دٹٜٓٹٓٳل،  اْعش أخٞ ٩ اهلل: نٝـ عال٢ْ  ، (1) إڇيځ٢ خٳٝٵشڇ دٳلسڈ أځ

 ُلرا قذَ  أْ  يذٜٔ اهلل؟!ؾٚؿشلبت٘ ايهشاّ نٞ ٜـًو ٖزا ايذٜٔ  ◘سطٍٛ اهلل 
 :اهلج ة اػ ادَيْٜ

 ٧ال  :☼ طا١ًُ  أّ قليا  س٥٘ اهلل تعالٟ   نجرل بٔيًشلؾغ دل٤ ٩ ايبذا١ٜ ٚايٓٗل١ٜ 
ٌ  ،عًٝ٘ ٥ًين ثِ بعرلٙ يٞ سسٌ ،ا٧ذ١ٜٓ إٟ اْشٚز ط١ًُ أبٛ أ٤ع ٞ  ٚدعا  اباين  َعا

                                      
 .  3190ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩ ايظًظ١ ايـشٝش١ 17734أخشد٘ ايبٝٗكٞ ٩ ايظٓٔ  )صحٔ ( (1)
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 ا٧ػارل٠  بين سدلٍ سأت٘ ؾًُل ،بعرلٙ بٞ ٜكٛد شزخ ثِ ،سذشٟ ٩ ط١ًُ أبٞ بٔ ط١ًُ
 بٗل تظرل ْذلنو ّع٬ ؟ٖزٙ ؿلسبتٓل أسأٜ  عًٝٗل غًبتٓل ْؿظو ٖزٙ :ؾكليٛا يٝ٘إ قلَٛا
٘  ٚأخزْٚٞ ،ٜذٙ َٔ ايبعرل خڀلّ ؾٓضعٛا :قلي  ؟ايب٬د ٩  عٓاذ  ٚغلاب  :قليا   َٓا

 ْضعتُٖٛال  إر عٓاذٖل  ابٓٓل ْذلى ٫ ٚاهلل :ٚقليٛا ،ط١ًُ أبٞ سٖط طذا٭ عبذ بٓٛ ريو
٘  ٚاْڀًال  ،ٜذٙ خًعٛا ست٢ بِٝٓٗ ط١ًُ ابين ؾتذلربٛا :قلي  ؿلسبٓل َٔ ٛ  با  عباذ  بٓا
 ؾؿاشم  :قلي  ا٧ذ١ٜٓ إٟ ط١ًُ أبٛ صٚدٞ ٚاْڀًل ،عٓذِٖ ا٧ػرل٠ ٛبٓ ٚسبظين ،طذا٭
ٌ  أخشز ؾهٓ  :قلي  صٚدٞ ٚبٞ ابين ٚبٞ بٝين  ؾُال  ،ا٫بڀاض  ٩ ؾالدًع  غاذا٠  نا
ٞ  باين  َٔ سدٌ بٞ َش ست٢ ،َٓٗل قشٜبل أٚ ط١ٓ أَظٞ ست٢ أبهٞ أصاٍ  باين  أساذ  عُا
ٞ  صٚدٗل ٚبٞ بٝٓٗل ؾشقتِ ا٧ظه١ٓٝ ٖزٙ َٔ ُشدٕٛ أ٫ :ا٧ػرل٠ يبين ؾكلٍ ،ا٧ػرل٠  ٚبا
ِ  َال  :تكٍٛ ؾهلْ .. ؟ػ٦  إٕ بضٚدو اّكٞ :يٞ ؾكليٛا :قلي  ؟ٚيذٖل ٌ  أعًا  أٖا
 َٔ أنشّ نلٕ قط ؿلسبل سأٜ  َٚل ،ط١ًُ أبٞ آٍ أؿلب َل أؿلبِٗ اٱط٬ّ ٩ بٝ 

، ٚريو أْ٘ ؿلسبٗل ٩ عٛدتٗل يًُذ١ٜٓ ٚنلٕ َجٌ ٚتازٟ با٘ ٩   (8) ىًش١ بٔ عجُلٕ
 ٭َل١ْ ٚايتك٣ٛ ٚيكذ نلٕ ع٢ً دٜٔ قشٜؽ بعذ .ايؼٗل١َ ٚا

 : ◘زواج أم شِّٜ مـ رشقل اهلل 
ٔٵ ّٿ عٳ ُٳ١ځ أڂ ًځ ٗٳل ☼ طٳ ُٹعٵ ٴ: قځليځ ٵ أځْٻ ٍٳ طٳ ٍٴ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ـْ  َمٚ♂:ٜٳكڂٛ  ُتِهنُٔبفُ  ُمْسنِِؿٍ  ِم

 ٌٜ قُل  ُمِهَٔب َُ َٔ َّٕٚمهللُا َأَمَ هُ  َمٚ َؾ َّٕٚ هللِ إِ ْٔفِ  َوإِ ًُقنَ  إَِف ُٓ ا هَراِج  ِ   َوَأْخِِنْػ  ُمِهَٔبُِل يِف  ْأُجْ ِ   ؿَّ فِ

ا ٚ َخْرً َٓ َّٓ  ِمْْ ََِػ  إِ ا َففُ  هللُا َأْخ ٚ َخْرً َٓ ُٻل :قځليځ ٵ ▬ِمْْ ًځ ُٳ١ځ أځبٴٛ َٳلتٳ ؾځ ًځ ًڃا ٴ  طٳ ٟټ :قڂ ٞٳ  أځ ُٹ ُٴظٵاًٹ  ايڃ
ٔٵ خٳٝٵشٷ ُٳ١ځ أځبٹٞ َٹ ًځ ٍٴ طٳ ٚٻ ٍڇ إڇيځ٢ ٖٳلدٳشٳ بٳٝٵ ٺ أځ ِٻ ؟◘ هللٹا سٳطٴٛ ٗٳل إڇْٿٞ ثٴ ًڃتٴ ـٳ  قڂ ًځ ٞ  هللڂا ؾځاأځخٵ  يٹا

ٍٳ ٌٳ :قځليځ ٵ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٞٻ أځسٵطٳ ٍٴ إڇيځ ٔٳ  سٳلىٹابٳ  ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٞ  بٵا ًڃتٳعٳا١ځ  أځبٹا ٞ  بٳ ٘ٴ  ٜٳخٵڀڂبٴٓٹا  يځا
ًڃ ٴ ٕٻ :ؾځكڂ ٍٳ غځٝٴٛسٷ ٚٳأځْٳل بٹٓٵتٶل يٹٞ إڇ َٻل :ؾځكځل ٗٳل أځ ٕٵ اهلل ؾځٓٳذٵعٴٛ ابٵٓٳتٴ ٗٳل أځ ٗٳل ٜٴػٵٓٹٝٳ ٛ ٚٳ ،عٳٓٵ ٕٵ اهلل أځدٵعٴا  أځ
ٖٳبٳ ٘  إ٫عٔ ؾكذٖل يضٚدٗال   شلل عضا٤ ٫ أْ٘ ◘سطٍٛ اهلل  سأ٣ ٚقذ .(1)بٹليڃػٳٝٵشٳ٠ٹ ٜٳزٵ  با

                                      
 .918 َظًِأخشد٘  )صحٔ ( (1)
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ٕٸ ٚظلٖشٷ ،ؾخڀبٗل ٟ  يؿلًٗل نلٕ ٚإ٢ل ي٘ ا٧بل  ايتُتع ٭دٌ يٝع ايضٚاز ريو أ  اياز
 .(64) تكذّ نُل يتعضٜتٗل اّذٜب١ٝ ّٜٛ سأٜٗل يٛد٠ ا٧تأٌَ ٜعشؾ٘

 : ☼أم شِّٜ رجٚحٜ ظَؾ 
ٛٳسڈعٔ  ُٹظٵ ٔڇ ايڃ َٳ١ځ بٵ ٕٳ َٳخٵشٳ ٚٳا َٳشٵ ـٳذٿمٴ ☻ ٚٳ ٌټ  ٜٴ ُٳال  ٚٳاسٹاذٺ  نڂا ٗٴ ٓٵ بعاذ إٔ اْتٗا٢    - َٹ

ُٻل -سطٍٛ اهلل َٔ نتلب١ ايهتلب ّٜٛ ؿًض اّذٜب١ٝ  ًځ ٔٵ  ؾځشٳؽٳ ؾځ ٍٳ  ايڃهٹتٳالبٹ  قځلٹاٝٻ١ٹ  َٹا  قځال
ٍٴ ٘ٹ ◘ هللٹا سٳطٴٛ َٴٛا :يٹأځؿٵشٳلبٹ ِٻ ،ؾځلْٵشٳشٴٚا قڂٛ ٍٳ اسٵًٹكڂٛا ثٴ ٛٳا :قځل ّٳ  َٳال  هللٹؾځ ِٵ  قځال ٗٴ ٌٷ  َٹآٵ  سٳدٴا
ٍٳ سٳتٻ٢ ُٻل ،َٳشٻاتٺ ثٳ٬ځخٳ رٳيٹوځ قځل ًځ ِٵ ؾځ ِٵ يځ ِٵ ٜٳكڂ ٗٴ ٓٵ ٌٳ أځسٳذٷ َٹ ّٿ عٳًځ٢ دٳخٳ ُٳ١ځ أڂ ًځ ٗٳل ؾځزٳنځشٳ ،طٳ  َٳل يځ
ٞٳ ٔٵ يځكٹ ّټ ؾځكځليځ ٵ ايٓٻلغڇ َٹ ُٳ١ځ أڂ ًځ ٞٻ ٜٳل :طٳ ِٻ اخٵشٴزٵ ؟وځرٳيٹ أځتٴشٹبټ هللٹا ْٳبٹ ِٵ ٫ځ ثٴ ِّ ِٵ أځسٳذٶا تٴهځ ٗٴ ٓٵ  َٹ
ُٳ١ڄ ًٹ ٛٳ ،بٴذٵْٳوځ تٳٓٵشٳشٳ سٳتٻ٢ ،نځ ِٵ ؾځخٳشٳزٳ ،ؾځٝٳشٵًٹكځوځ ،سٳليٹكځوځ ٚٳتٳذٵعٴ ًځ ِٵ ؾځ ِّ ِٵ  أځسٳاذٶا  ٜٴهځ ٗٴ  ،َٹآٵ
ٌٳ سٳتٻ٢ ٘ٴ ْٳشٳشٳ رٳيٹوځ ؾځعٳ ٘ٴ  ٚٳدٳعٳال  ،بٴذٵْٳ ٘ٴ  سٳليٹكځا ُٻال  ،ؾځشٳًځكځا ًځ ٚٵا ؾځ َٴٛا  رٳيٹاوځ  سٳأځ  ،شٴٚااؾځٓٳشٳا  قځال
ٌٳ ِٵ ٚٳدٳعٳ ٗٴ ِٵ نځلدٳ سٳتٻ٢ ،بٳعٵلٶل ٜٳشٵًٹلٴ بٳعٵلٴ ٗٴ ٌٴ  بٳعٵلٴ ُٽال  بٳعٵلٶال  ٜٳكڃتٴا  سأ٣ ؾًُال ، (1)...غځ

 ريو ؾهلٕ ،تٓتعش غل١ٜ ريو بعذ ٜبل ؾًِ ب٘، أَشِٖ َل ؾعٌ إٟ بلدسٚا ريو ايـشلب١
 َال  ايؿلك١ً ا٧شأ٠ لٚس٠َؼ طتشظلٕا ع٢ً ديٌٝ ريو ٩ٚ ،َبلسن١ َٚؼٛس٠ طذٜذاڄ سأٜلڄ

 ا٧ؼاٛس٠  تأتٞ إٔ بٞ اٱط٬ّ ٩ ٫ؾشم أْ٘ نُل طذٜذ، ٚسأٟ ؿل٥ب١ ؾهش٠ رات داَ 
 (.26) يًُشأ٠ ايتهشِٜ عٞ ٖٚزا ؿل٥ب١، َؼٛس٠ أْٗل ىل٧ل اَشأ٠ أٚ سدٌ َٔ

 : ☼ ة أم شِّٜوؾٚ
 ٖا59 ط١ٓ ٚتٛؾٝ ٚعلػ  تظعٞ علَل  ،ا٧٪َٓٞ أَٗلت َٔ َلت َٔ آخش ٖٞ 
 . جـة الػردوس األعذ  ،اسؽـفافريض اهلل عـفا وأرضاها ، (24) ايكعذ٠ رٟ ٩

 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                      
 .2731ايبخلسٟ أخشد٘ )صحٔ ( (1)
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ٔ  ُٔاذ قلٍ ايؼٝ:  ،أسبيت ٩ اهلل ٚ  اّظا ٞ  اياذد ٞ  :ايؼآكٝڀ ٌٷ  أخدلْا ٔ  سدا  َا
ٍ  ؾًظاڀٞ،  ٩ ايٝٗاٛد  أسبلس َٔ سدلاڄ يكٞ أْ٘ ؿًظڀٝٓٝٞاي ٘  ؾكال ِ  َالرا : يا ٔ  تعًا  عا

 ؾًظڀٞ، ٩ طٝٗضَٕٛ ايٝٗٛد إٔ ْعًِ: قلٍ ٚػأْٗل؟ ػأْو َل: ؾكلٍ ايكلد١َ؟ ا٧علسى
ٍ  رياو،  أؿشلب أْتِ يظتِ يهٔ ٚاقع، ريو ْعِ،: قلٍ طتظكط؟ دٚيتِٗ ٚإٔ : قال
ٔ  رياو  أؿشلب: قلٍ ٜذسٜو؟ َٚل ٕ  َا  ا٧ظالدذ  ٩ ايؿذاش  ؿا٠٬  ٩ ِٖعاذد  ٜهاٛ

 ايعاذد  قاذس  اُِلع١ ٩ ايؿذش ؿ٠٬ ٜؼٗذ ايزٟ ايعذد ٚؿٌ إرا! اُِع١ ٩ نعذدِٖ
ٟ  ٖزا قلي٘ ايزٟ ٖٚزا ريو، ؾظٝشـٌ اُِع١ ؿ٠٬ ٜؼٗذ ايزٟ  باذأت  قاذ  ايٝٗاٛد
٘  ت٩ٛ قذ بٗزا سذثين ايزٟ ؾليشدٌ ٬َٔ٘، ايّٝٛ ٛ  اهلل، س٥ا ٔ  ػاٝ:ٷ  ٖٚا  ػاٝٛخ  َا

ٔ  ايتُُٝٞ ٝٛوب ازل٘ ايكذغ ِ  رسٜا١  َا ٟ  ١اٝ ٕ  ،☺ اياذاس  اجملُاع  ٩ علاٛاڄ  ٚنال
ٔ  ٜأتٕٛ ايزٜٔ َٔ عذدٷ ٛدلْٞ ٚايّٝٛ ايؿكٗٞ، ٞ  َا ٍڈ  ؾًظاڀ  اهلل عًا٢  عذٝابٺ  بإقبال
ٕ  ٚايٓظل٤، ايؼبلب ٩ ٚبل٭خف ٚتعلٟ، طبشلْ٘ ٔ  ٜٚازنشٚ ّ  َا  ٫ َال  ايٓالغ  ايتاضا
 .ٚا٭ر٣ ٚاٱٖلْلت ايـْٗٝٛٞ ايكُع ظٌ ٩ أسذ ٜتـٛسٙ
ٔ  عٓاذَل  يٝبٝال،  ٩ قاذ٣لڄ  سـٌ َل َٚجً٘ ايػشٜب١، ايعذل٥ب َٔٚ ٕ  ظا  اٱٜڀاليٝٛ

 ٜضداد اجمللٖذٜٔ إٔ ؾٛدذٚا بليه١ًٝ، يٝبٝل ٩ اِٗلد١ٜ ايشٚ  ع٢ً قلٛا أِْٗ ايؿلػٕٝٛ
ٌ  َظاتُش،  ٚايتؼشٜذ ٚايكتٌ ٚاّـلس ايعذد، ٜضداد ؾذل٠ نٌ ٩ٚ عذدِٖ،  رياو  ٚنا
 ايـٓٛبش، نؼذش٠ ا٧ظًُٞ اجمللٖذٜٔ إٕ: ٗٛس٠ا٧ؼ نًُت٘ أسذِٖ ؾكلٍ عذداڄ، ٜضٜذِٖ
ٌ  ٜضٜاذٙ  ٫ٚ ٜاضداد  ؾليعذد، غـٓلٕ ْب  غـٔ َٓٗل قڀع نًُل  ٫ٚ ايتؼاشٜذ  ٫ٚ ايكتا

ٌ  ٚإٔ ؾذاش اٱطا٬ّ قالدّ،    إٔ عًا٢  ٜاذيٓل  ٖزا ؾهٌ، ٚتكذَلڄ صٜلد٠ڄ إ٫ ايظذٕٛ  نا
  (.44) ؾٝ٘ ت٪ثش إٔ ٣هٔ ٫ ي٘ َللٜك١ٺ

 ( ☼شٓيب بيت دحش  ) ◘امسأٗ ٓصّدَا اهلل لسضْلُ 
َٔ ؾاٛم   ◘ ، ٗٔ ع٢ً َٛعذ ايّٝٛ َع اَشأ٠ ٜضٚدٗل اهلل يشطٛي٘إخٛتٞ ٩ اهلل
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صٜٓب بٓ  دشؽ بأ س٥الب    ايذاع١ٝ، ا٭ٚا١ٖ ايشاك١ٝ، اْلػع١طبع زللٚات إْٗل 
 أخا   ٖٚٞ، ٖلػِ بٔ ا٧ڀًب عبذ بٓ  أ١َُٝ: أَٗل، ◘ اهلل سطٍٛ ع١ُ اب١ٓ ،☼
  .٧ٗلدشات ا٭ٍٚ، أطًُ  قذ٣لڄٚنلْ  َٔ ا ٚيذت ٠ه١، ١ٓ٥،

 :☻بـ حٚرثٜ  زواجٓٚ مـ زيَ
 ا٧ظا١ًُ  ا٭َا١  ٩ ا٧ٛسٚث١ ايڀبك١ٝ ايؿٛاسم تًو ٚڀِ إٔ ◘ ايشطٍٛ أسادؾًكذ  
ٍ  َٟٛ سلسث١ بٔ صٜذ نلٕ ا٧ٛايٞ َٔ ٚنلٕ اِل١ًٖٝ، علدات َٔ ٟ  ◘ اهلل سطاٛ  اياز

ٔ  صٜذاڄ ٜضٚز إٔ ◘ اهلل سطٍٛ ؾشأ٣ تبٓلٙ ثِ أعتك٘ ٞ  أطاذ  ٜؿ١ػاش  َا ٘  ابٓا١  ٖٚا  عُتا
نَٚن مؾشؾل  ؾًُال ْاضٍ قاٍٛ اهلل تعالٟ :      عٓٗل اهلل سكٞ دشؽ بٓ  صٜٓب ـَ َوَمنٚ 

نِص  ًْ ـْ َأْمنِ ِهْؿ َوَمنـ َي ُة ِم َرَ
ُؿ اخْلِ قَن هَلُ ُُ َٙ اهلل َوَرُشقُفُف َأْم ًا َأن َي ٍٜ إَِذا َؿ ِمَْ ْٗ َٓ ُم ـٍ َو ِم ْٗ ُ

اهلل دِ

َْ َضؾَّ َضاَلًٓ  ََ ًٚ  َوَرُشقَفُف َؾ بِْٔ  َٓهشل يٞ سكٝت٘ قذ: كلي ، ؾ ص36طا٭سضاب: ه (36)مه
ٍ  أعـٞ ٫ إرٶا: قلي  ▬ًٕؿ♂:قلٍ اهلل؟ سطٍٛ ٜل ٘  قاذ  ،◘ اهلل سطاٛ ٞ  أْهشتا ) ْؿظا

 .(26)قً: ابٔ نجرل( 
 :☼مـ زيْٛ بْٝ جحش  ◘زواج رشقل اهلل 
َٝ قلٍ تعلٟ:م ّْ ًَ ْٕ ِْٔف َوَأ َِ َؿ اهلل َظ ًَ ْٕ َِِّذي َأ

قُل فِ َُ َْٔؽ َزْوَجَؽ َواتَِّؼ  َوإِْذ َت َِ ِْٔف َأْمِسْؽ َظ َِ َظ

نٚ َٓ ْْ ٌَ مل ن َزْين َٙ َِنمَّ َؿ َننُٚه َؾ َس َواهلل َأَحؼه َأن ََتْ َنك افَّْٚ يِف َوََتْ َِ ِسَؽ َمٚ اهلل ُمْب ٍْ َٕ ل يِف  ٍِ  اهلل َوَُتْ

ِمَِْغ  ْٗ قَن َظَذ ادُْ ُُ َٓ َي ْل  َُ
ٚ فِ َٓ ـَ ْجَْٚ َـّ  َحَ ٌج يِف َأْزَواِج َوَض ًا َزوَّ ُٓ ْؿ إَِذا َؿَوْقا ِمْْ ِٓ

َٔٚئِ َوَضن ًا  َأْدِظ

َٚن َأْمُ  ا ـَ ًُقًٓ  هللَِو ٍْ َٜ ا (37)َم ـْ َحَ ٍج ؾَِٔم َؾَ َض اهلل َفنُف ُشنَّْ َٚن َظَذ افَّْبِلل ِم ـَ  ٚ ـَ  هللِمَّ يِف افَّنِذي

َٚن َأْمُ  ا ـَ ْقا ِمـ َؿْبُؾ َو َِ وراً  هللَِخ َُ َْ رًا مَّ ََ ـَ ُيبَ  (38) َؿ ِت اافَِّذي َٓ نقَن ِرَشنٚ ٌُ َٓ  هللِِل ُف َو َٕ َوََيَْننْق

ك بِٚ ٍَ ـَ َّٓ اهلل َو ًٚ  هللََِيَْنْقَن َأَحًَا إِ َٚن  (39) َحِسٔب ـَ  ٚ ُشنقَل مَّ ْؿ َوفَُِـ رَّ ُُ
َجٚفِ ـ رل  مل

ٍَ ٌَ أََبٚ أََح َّّ ُُمَ

ٍء َظِِٔمً  هللِا ؾل َرْ ُُ ـََٚن اهلل بِ ٔلَغ َو  .ص40-37:هطا٭سضاب(47)َوَخَٚتَؿ افَّْبِ
ٖٚٛ صٜاذ بأ سلسثا١     -ٚإر تكٍٛ أٜٗل ايٓيب يًزٟ أْعِ اهلل عًٝ٘ بلٱط٬ّ : ا٧ع٢ٓ

ٚأْعُ  عًٝ٘ بليعتل: أځبٵلڇ صٚدو صٜٓاب بٓا  دشاؽ     -◘ايزٟ أعتك٘ ٚتبٓٻلٙ ايٓيبټ 
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 ايآيب  ؾكلٍ ،◘ ايٓيب ؾلطتأَش بڀ٬قٗل ِٻٖٳٚٳ ٜؼهٛ صٜذ ٙدل٤عٓذَل  ٚريو ٫ٚ تڀًكٗل
٩ ْؿظو َل أٚسا٢ اهلل با٘    -ٜل ُٔذ-ُٚؿٞ  -اهلل ٚاتل ٚدوص عًٝو أَظو : ◘

إيٝو َٔ ى٬م صٜذ يضٚد٘ ٚصٚادو َٓٗل، ٚاهلل تعالٟ َعٗاش َال أخؿٝا ، ُٚالف      
ا٧ٓلؾكٞ إٔ ٜكٛيٛا: تضٚز ُٔذ َڀًك١ َتبٓلٙ، ٚاهلل تعلٟ أسل إٔ ُلؾا٘، ؾًُال قلا٢    

ٕ أط٠ٛ ٩ إبڀلٍ عالد٠  صٜذ َٓٗل سلدت٘، ٚىًكٗل، ٚاْكل  عذتٗل، صٚدٓلنٗل; يتهٛ
َشِٜ ايضٚاز بضٚد١ ا٧تب٢ٓ بعذ ى٬قٗل، ٫ٚ ٜهٕٛ عًا٢ ا٧ا٪َٓٞ إثاِ ٚرْاب ٩ إٔ     
ٛٵِْٗ بعذ ى٬قٗٔ إرا قلٛا َٓٗٔ سلدتِٗ. ٚنلٕ  ٜتضٚدٛا َٔ صٚدلت َٔ نلْٛا ٜتبٓٻ

ٌٻ   ◘َل نلٕ ع٢ً ايٓيبٿ ُٔذ  أَش اهلل َؿع٫ٛ ٫ عل٥ل ي٘ ٫ٚ َلْع. َٔ رْب ؾُٝل أسا
َٳٔ تبٓٻلٙ بعذ ى٬قٗل، نُل أبلس٘ يٮْبٝل٤ قبً٘، ط١ٓ اهلل ٩ ايزٜٔ اهلل  ي٘ َٔ صٚاز اَشأ٠ 

ثِ رنش طبشلْ٘ ا٭ْبٝال٤   خٳًځٛا َٔ قبٌ، ٚنلٕ أَش اهلل قذسٶا َكذٚسٶا ٫ بذ َٔ ٚقٛع٘.
ا٧لكٞ ٚأث٢ٓ عًِٝٗ باأِْٗ: ايازٜٔ ٜٴبٳِّػإٛ سطال٫تٹ اهلل إٟ ايٓالغ، ٚٛالؾٕٛ اهلل       

٫ٚ ٛلؾٕٛ أسذٶا طٛاٙ. ٚنؿ٢ بلهلل ٔلطبٶل عبلدٙ ع٢ً ٤ٝاع أعُالشلِ َٚشاقبٶال    ٚسذٙ، 
َل نلٕ ُٔذ أبٶل ٭سذ َٔ سدليهِ، ٚيهٓ٘ سطٍٛ اهلل ٚخالمت ايٓباٝٞ، ؾا٬ ْبا٠ٛ      شلل.

ُٶل، ٫ ٛؿ٢ عًٝ٘ ػ٤ٞ.  بعذٙ إٟ ّٜٛ ايكٝل١َ. ٚنلٕ اهلل بهٌ ػ٤ٞ َٔ أعُليهِ عًٝ
 : ☼مْٚؿٛ زيْٛ بْل جحش 

ٍٳ ☺ أځْٳعڈايبخلسٟ ٩ ؿشٝش٘ عٔ  أخشز ٞٻ  سٳأځٜٵ ٴ َٳل :ؾځكځل ِٳ  ◘ ايٓٻبٹا ٚٵيځا  عٳًځا٢  أځ
ٔٵ أځسٳذٺ ٘ٹ َٹ ِٳ َٳل ْٹظٳل٥ٹ ٚٵيځ ٗٳل أځ ٝٵ ًځ ِٳ ، -☼أٟ صٜٓب  – عٳ ٚٵيځ  .(1) بٹؼٳل٠ٺ أځ

ٔ ٚس٣ٚ ايبخلسٟ ٩ ؿاشٝش٘ أٜلٶال    ٔٳ  أځْٳاعڈ  عا ٍٳ:   ☺ َٳليٹاوٺ  بٵا  آٜٳا١ڂ  ْٳضٳيځا ٵ قځال
ِٳ ،دٳشٵؽڈ بٹٓٵ ٹ ٓٳبٳصٳٜٵ ؾٹٞ ايڃشٹذٳلبٹ ٗٳل ٚٳأځىڃعٳ ٝٵ ًځ َٳ٦ٹزٺ عٳ ٛٵ ُٶال  خٴبٵاضٶا  ٜٳ  تٳؿڃخٳاشٴ  ٚٳنځلْٳا ٵ  ،ٚٳيځشٵ

ٞٿ ْٹظٳل٤ٹ عٳًځ٢ ٍٴ ٚٳنځلْٳ ٵ ◘ ايٓٻبٹ ٕٻ :تٳكڂٛ ُٳل٤ٹ ؾٹٞ أځْٵهځشٳٓٹٞ اهلل إڇ  .(2) ايظٻ

                                      
 . 5171ايبخلسٟ أخشد٘  ( صحٔ ) (1)

 .7421ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (2)
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ٔٵ  ؿشٝض َظًِٚدل٤ ٩  ٔڇ عٴبٳٝٵذٹعٳ ُٳٝٵشڈ بٵ ٍٳ:  عٴ ُٹعٵ ٴقځل ٕٻ ِٴتٳضٵعٴ عٳل٥ٹؼٳ١ځ طٳ ٞٻ أځ  ◘ ايٓٻبٹ
ٕٳ ُٵهڂحٴ نځل ٖٳل ؾځٝٳؼٵشٳبٴ دٳشٵؽڈ بٹٓٵ ٹ صٳٜٵٓٳبٳ عٹٓٵذٳ ٜٳ ٛٳاؿٳٝٵ ٴ ،عٳظٳ٬ڄ عٹٓٵذٳ ـٳا١ڂ  أځْٳال  ؾځتٳ ٕٻ ٚٳسٳؿڃ  أځ
ٌٳ أځٜٻتٴٓٳل ٗٳل دٳخٳ ٝٵ ًځ ٞټ عٳ ٌٵ ◘ ايٓٻبٹ ًڃتٳكڂ ؿُؼ سًاٛ يا٘     أٟ : -  َٳػٳلؾٹرلٳ سڇٜضٳ َٹٓٵوځ أځدٹذٴ إڇْٿٞ :ؾځ

ًڃ ٳ -١سا٥ش١ نشٜٗ ٌٳ َٳػٳلؾٹرلٳ أځنځ ُٳل  عٳًځا٢  ؾځذٳخٳ ٖٴ ٘ٴ  رٳيٹاوځ  ؾځكځليځا ٵ  إڇسٵاذٳا ٍٳ  ،يځا ٌٵ  ٫ځ :ؾځكځال  بٳا
ٔٵ دٳشٵؽڈ بٹٓٵ ٹ صٳٜٵٓٳبٳ عٹٓٵذٳ عٳظٳ٬ڄ ػٳشڇبٵ ٴ ٘ٴ أځعٴٛدٳ ٚٳيځ ٚ َيٚمؾځٓٳضٳيځ ٵ يځ َ َ  افَّْبِله  َأُّيه مُ  ِل  َأَحؾَّ  َمٚ َُتَ ل

ُُقَبٚ إِنْ  إَِػ  َفَؽ  اهلل ـٳا١ڂ  عٳل٥ٹؼٳ١ڂ ههللِا إَِػ  َت ًْضِ  إَِػ  افَّْبِله  َأَْسَّ  َوإِذْ مٚٳسٳؿڃ يًثٚ َأْزَواِجفِ  َب َِ  هَحن
٘ٹ ٛٵيٹ ٌٵ يٹكځ  .(1) عٳظٳ٬ڄ ػٳشڇبٵ ٴ بٳ

ٔٵٚأخشز َظًِ ٩ ؿشٝش٘  ّٿ عٳل٥ٹؼٳ١ځ عٳ ٞٳ أڂ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ٍٳ: قځليځ ٵ ☼ ايڃ ٍٴ قځل  ◘ هللٹا سٳطٴٛ
َـّ ♂: ُُ ُظ ًٚؿٚ َأْْسَ ُُ  يِب  حَلَ ا َـّ َأْضَقُف ًَ ٔٻ :قځليځ ٵ، ▬َي ٔٳ  ؾځهڂ ٚٳيڃ ٔٻ  ٜٳتٳڀځال ٗٴ ٍٴ  أځٜٻاتٴ ٛٳ  :قځليځا ٵ  ،ٜٳاذٶا  أځىڃا

ٛٳيځٓٳل ؾځهځلْٳ ٵ ٗٳل صٳٜٵٓٳبٴ ٜٳذٶا أځىڃ ٌٴ نځلْٳ ٵ يٹأځْٻ ُٳ ٖٳل تٳعٵ ـٳذٻمٴ بٹٝٳذٹ  .(2) ٚٳتٳ
 :☼وؾٚة زيْٛ بْٝ جحش 

 ،ايـاشلب١ ( ا٫ؿالب١ ٩ َعشؾا١   ٩ ) ايٛاقذٟ ؾٝ٘ بظٓذ ابٔ سذش ايعظك٬ْٞ أخشز 
 عُاش  ٚإٕ نؿين أعذدت قذ إْٞ: ايٛؾل٠ سلشتٗل سٞ صٜٓب قلي : نعب بٔ ُٔذ عٔ

ِ  ٚإٕ بأساذُٖل  ؾتـاذقٛا  بهؿٔ إيٞ طٝبعح ٟ  تتـاذقٛا  إٔ اطاتڀعت ، ؾالؾعًٛا  ًكاٛ
 علػا   أْٗل اّذيب عجُلٕ بٔ عُش عٔ ْٚكٌ ،٦ظٞ بٓ  ٖٚٞ عؼشٜٔ ط١ٓ َٚلت 
 أٍٚ ☼٩ )أطذ ايػلب١( إٔ ؾلى١ُ بٓا  ُٔاذ   ٚقلٍ ابٔ ا٭ثرل ، .(4) ٦ٚظٞ ث٬ثلڄ
  (.3) ☼ دشؽ بٹٓٵ  صٜٓب بعذٖل ثِ اٱط٬ّ، ٩ ْعؼٗل غڂڀچٞ َٔ

 ؾشكٞ اهلل عٓٗل ٚأسكلٖل ٚدعٌ د١ٓ ايؿشدٚغ ا٭ع٢ً داسٖل.
 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(

* * * 
                                      

 ٚايًؿغ يبخلسٟ .1474، َٚظًِ   5267ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)

 .2452أخشد٘ َظًِ  )صحٔ ( (2)
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 ايؼاٝٛع١ٝ  إٔإٕ تلسٜ: ا٭َا١ ٜؼاٗذ إٔ بعاذ ايازٍ عاضٶا ؾُعًاّٛ        ،أسبيت ٩ اهلل
ٔ  ؾٝٗال  سـٌ َل ٚتعشؾٕٛ ٚتٗذشٖل، ايؼعٛب ١ظ: اُّشا٤ ٌ  َا ٔ  قبا  ا٫طاتبذاد  َا
 ٚأڂخاشز  ٚاٱبالد٠،  يًتٗذرل قبٌ َٔ تعشو قذ ايؼٝؼلٕ ػعب إٔ ٚتعشؾٕٛ ٚايؼذ٠،

ٔ  ٗذاش ٜٴ بهلًَ٘ ػعب نل٬َڄ، ب٬دٙ َٔ  ؾإْٗال  اجملالٚس٠  ايؼاعٛب  ٚنازيو  با٬دٙ،  َا
 ايؿاز٠  ايُٓلرز َِٓٗ ُشز ايّٝٛ ِٖ ٖٚل ط١ٓ، طبعٞ ايؼٝٛع١ٝ طًڀلٕ َ  خلع 
 ؾًكٝٓال  ٖٓلياو،  صٜالس٠  ٩ نٓال  أْٓل ايؼٝٛع١ٝ طكٛط قبٌ ٚأرنش ، اٱط٬ّ عٔ ا٧ذاؾع١
٘  ـشـا٧ ٜشٜٗل َٔ ٚدذت يٛ أْٗل ؾأخدلتٓل ايظٔ، نبرل٠ َظ١ًُ سٚط١ٝ اَشأ٠  ٭عڀتا
 !! ؾكط ا٧ـشـ س١ٜ٩ َكلبٌ َٚكتٓٝلتٗل، َـٛغلتٗل نٌ

 أعڀٝٗال  إٔ ؾُُٗا   ٖاٛ،  اداض٤ٶ  نِ تعشف ٫ٚ ا٧ـشـ، أس٣ إٔ أ٢ٓ١: تكٍٛ
 ؾشسالڄ  سٝٓٗال  َٔ ٧لت  ؾعً  يٛ ؾإْو تؿعٌ، ٫: ٚقليٛا أؿشلبٞ ؾٓـشين َـشؿلڄ،

ٕ  ايؼبلب ٚنلٕ ٚقظٛت٘، ػذت٘ ٩ راى إر ايٛق  ٚنلٕ!! ب٘ ّ  ٜذسطاٛ  ايڀٗالس٠  أسهال
ِ  ا٭قبٝا١،  ٩ ا٭سو َا   ٚايعبلدات ٚايـ٠٬ ٔ  ٖٚا ّ  خشداٛا  ايازٜ ٕ  ايٝاٛ  ٜكاٛدٚ
ٕ  نالْٛا  ايزٜٔ أٚي٦و نًٗل، اٱط١َٝ٬ اُِٗٛسٜلت ٩ ا٧ظًُٞ ّ  ٜتعًُاٛ  ٩ ا٭سهال

ٔ  ػابلبلڄ  إٔ ٚأرنش سذٜذ، َٔ بٝذٺ ٜلشب ايزٟ ايؼٝٛع١ٝ طًڀلٕ ظٌ ٕ  َا  ىلدهظاتل
ٌ  قاذ  ثٝلبلڄ ًٜبع َِٓٗ ٚاسذٺ نٌ إٔ ؾٛدذت ايذساط١، ٜشٜذٕٚ ِٖٚ أتْٛٞ  ؾٝٗال  دعا
ٔ  ْظاخلڄ  ٜؼذلٕٚ ٚنلْٛا يًهتب، -دٝٛب أٟ : -ٕلب٧  - داذاڄ  ايـاػرل٠  ايهتاب  َا

ٔ  بٛد٘ أسذ عًٝٗل ٜڀًع ٫ ًٝح ٬َبظِٗ، داخٌ ٜلعْٛٗل -ا٧لػٛى١  ايٛداٛٙ،  َا
 (.44)ايذسغ ْٗل١ٜ بعذ ٜشدْٚٗل ثِ ٬َبظِٗ، داخٌ َٔ بـعٛب١ ٚٛشدْٛٗل

 (☼املطاكني ) شٓيب بيت خصمي٘ أو 
 ☼ خض٣ا١  بٓا   صٜٓبٗٔ ايّٝٛ َع ايظرل٠ ايعڀش٠ ٭ّ ا٧ظلنٞ ، إخٛتٞ ٩ اهلل

ٍ  ايضٖشٟ عٔ، ٚاِل١ًٖٝ ٩ بزيو تظ٢ُ نلْ  ٚيكذ  خض٣ا١  بٓا   صٜٓاب  نلْا  : قال
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ٌ  عٓاذ  ٚنلْ  ،-ٚا٧ظلنٞ يًؿكشا٤ بشٖل يهجش٠ -ا٧ظلنٞ أّ تذع٢ اشل٬ي١ٝ ٔ  ايڀؿٝا  با
ّ  عٓٗل ؾكتٌ اّلسخ بٔ عبٝذ٠ ؾتضٚدٗل ،ؾڀًكٗل َٓلف عبذ بٔ ا٧ڀًب ٔب اّلسخ  ٜاٛ

 (.29) ػٗٝذا بذس
 :◘زواج زيْٛ بْٝ خزيّٜ ب شقل اهلل 

 خض٣ا١  بٓا   صٜٓاب  ◘ اهلل سطٍٛ خڀببٔ طعذ: دل٤ ٩ )ايڀبكلت ايهدل٣( ٫
ٍ  ؾتضٚدٗال  إيٝ٘ أَشٖل ؾذعً  ا٧ظلنٞ أّ ي١ٝاشل٬  ٚأؿاذقٗل ، ٚأػاٗذ  ◘ اهلل سطاٛ
ٞ  أساذ  سأغ ع٢ً سَللٕ ػٗش ٩ إٜلٖل تضٚٙ٘ ٚنلٕ ْٚؼل، أٚق١ٝ عؼش٠ ثٓيتا  ٚث٬ثا

 نلْا   ا٧اشأ٠  ٖزٙ إٔ ◘ٚيعٌ اّه١ُ ٩ صٚاز سطٍٛ اهلل  ، (29) اشلذش٠ َٔ ػٗشا
ٞ  أّ ٜذعْٛٗل نلْٛا ست٢ اِل١ًٖٝ ٩ ايٓظل٤ ؾڂلًٝلت َٹٔ ِ  يدلٖال  ا٧ظالن  ٚعٓلٜتٗال  بٗا

ٞ  أس١ًَ ٜذعٗل ملٚ بضٚدٗل َـلبٗل عذب ؾلل٥ًٗل ع٢ً ◘ ؾهلؾأٖل بؼأِْٗ ٍٸ  تكلطا  اياز
 .(64) ايٓلغ َٓ٘ تٴذرل نلْ  ايزٟ

 : ☼وؾٚة زيْٛ بْٝ خزيّٜ 
 ☼ صٜٓاب  َهجا  : قل٫ أبٝ٘ عٓذ قذا١َ بٔ ُٔذ عٔدل٤ ٩ )ايڀبكلت ايهدل٣( 

 تظاع١  سأغ عًا٢  اٯخاش  سبٝاع  ػٗش خشآ ٩ ٚتٛؾٝ  أػٗش مثل١ْٝ ◘ اهلل سطٍٛ عٓذ
 (.29) بليبكٝع ٚدؾٓٗل ◘ اهلل سطٍٛ عًٝٗل ٚؿ٢ً ،اشلذش٠ َٔ"  ػٗشا ٚث٬ثٞ

 ؾشكٞ اهلل عٓٗل ٚأسكلٖل ٚدعٌ د١ٓ ايؿشدٚغ ا٭ع٢ً داسٖل.
 ( ☼أعظه امسأٗ بسك٘ علٙ قْمَا ) دْٓسٓ٘ بيت احلازخ 

، ٗٔ ع٢ً َٛعذ ايّٝٛ َع أععاِ اَاشأ٠ بشنا١ عًا٢ أًٖاٗل. إْٗال       إخٛتٞ ٩ اهلل
ٛٳٜٵش١ٜ بٓ  اّلسخ بٔ أبٞ كش ُٸلٖل  ، نل☼ اس اْضاع١ٝ ا٧ـڀًك١ٝدٴ ٕ ازلٗال بشٻ٠ ؾظا

ٚتضٚدٗل ايشطاٍٛ   ،بٌ ايبعجا١ بٓشٛ ث٬ث١ أعٛاّ تكشٜبلڄقٚيذت  ،دٜٛش١ٜ◘ ايشطٍٛ 
 ◘قذّ ع٢ً ايآيب   ،ٚنلٕ أبٖٛل اّلسخ طٝٸذاڄ َڀلعلڄ ،اب١ٓ عؼشٜٔ ط١ٓ ايهشِٜ ٖٚٞ

 .ِؾأطً
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 :☼ادبٚرك مـ جقي يٜ بْٝ احلٚرث  ◘زواج رشقل اهلل 
ٔٵ، إطشلم ابٔ عٔدل٤ ٩ طرل٠ بٔ ٖؼلّ  ُٸل :قځليځ ٵ ☼ عٳل٥ٹؼٳ١ځ عٳ ِٳ يځ ٍٴ  قځظٳ  سٳطٴاٛ

ـٵڀځًٹلڇ بٳٓٹٞ لٜٳلاطٳبٳ ◘ هللٹا ُٴ ٛٳٜٵشڇٜٳ١ڂ ٚٳقځعٳ ٵ ايڃ ِڇ ؾٹٞ ايڃشٳلسڇخٹ بٹٓٵ ٴ دٴ ٗٵ ٔڇ يٹجٳلبٹ ٹ ايظٸ  قځاٝٵعڇ  بٵ
ٔڇ ُٸلغڇ بٵ ٚٵ ايؼٸ ٔڇ٫ٹ أځ ِٸ بٵ ٘ٴ عٳ ٘ٴ يځ ٗٳلْٳؿڃ عٳًځ٢ ؾځهځلتٳبٳتٵ َٵشٳأځ٠ڄ ٚٳنځلْٳ ٵ، ظٹ ٛٳ٠ڄ ا ًڃ ٖٳال  ٫ځ سٳا١ڄ َٴ٬چ سٴ  ٜٳشٳا
٘ٹ أځخٳزٳتٵ إ٫َّ أځسٳذٷ ٍٳ  ؾځأځتٳ ٵ ،بٹٓٳؿڃظٹ ٘ٴ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ ٞ  تٳظٵاتٳعٹٝٓٴ ٗٳال  ؾٹا ٘ٹ  ؾځاذٳخٳًځ ٵ ..نٹتٳلبٳتٹ ٝٵا ًځ  عٳ

ٍٳ ٜٳل :ؾځكځليځ ٵ ٛٳٜٵشڇٜٳ١ڂ أځْٳل هللٹا سٳطٴٛ ٔڇ ايڃشٳلسڇخٹ بٹٓٵ ٴ دٴ ٘ٹ طٳٝٸذٹ ،كٹشٳاسڈ أځبٹٞ بٵ َٹ ٛٵ ٞ  ٚٳقځذٵ قځ  أځؿٳالبٳٓٹ
ٔٵ ِٵ َٳل ايڃبٳ٬ځ٤ٹ َٹ ـٳ يځ ٛٳقځعٵ ، عٳًځٝٵو ٜٳخٵ ِڇ ؾٹٞ ؾځ ٗٵ ٔڇ يٹجٳلبٹ ٹ ايظٸ ٔڇ قځٝٵعڇ بٵ ُٸلغڇ بٵ ٚٵ ايؼٸ ٔڇ٫ٹ أځ  بٵ
ِٸ ٘ٴ عٳ ٘ٴ يځ ٍٳ، نٹتٳلبٳتٹٞ عٳًځ٢ أځطٵتٳعٹٝٓٴو ؾځذٹ٦ٵتٴو، ْٳؿڃظٹٞ عٳًځ٢ ؾځهځلتٳبٵتٴ ْؾ ♂:قځل َٓ ـْ  َخنْرٍ  يِف  َفؽ َؾ  ِمن

َٳل قځليځ ٵ ▬؟َذفَِؽ  ٛٳ ٚٳ ٍٳ ٜٳل ٖٴ ٍٳ؟ هللٹا سٳطٴٛ ََُٚبُؽ َظْْؽ َأْؿِض :♂قځل ِٵ :قځليځ ٵ ؛▬َوَأَتَزّوُجؽ ـِ  ْٳعٳ
ٍٳ ٜٳل ٍٳ هللٹا سٳطٴٛ ًڃ  قځذٵ :قځل ٕٸ ايٓٸلغڇ إيځ٢ ايڃخٳبٳشٴ ٚٳخٳشٳزٳ :قځليځ ٵ. ؾځعٳ ٍٳ  أځ  قځاذٵ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ

ٚٸزٳ ٛٳٜٵشڇٜٳ١ځ تٳضٳ ٍٳ، شٳلسڇخٹايڃ ابٵٓٳ١ځ دٴ ٗٳلسٴ :ايٓٸلغٴ ؾځكځل ٍڇ أځؿٵ ِٵ  َٳل ٚٳأځسٵطٳًڂٛا ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٗڇ  بٹأځٜٵاذٹٜ
٘ٹ أڂعٵتٹلٳ ؾځًځكځذٵ :قځليځ ٵ ٙٹ ٚڇ ٖٳل بٹتٳضٵ ٌڇ َٹ٦ٳ١ڂ إٜٸل ٖٵ ٔٵ بٳٝٵ ٺ أځ ـٵڀځًٹلڇ بٳٓٹٞ َٹ ُٴ ُٳل ايڃ ِٴ ؾځ ًځ َٵشٳأځ٠ڄ أځعٵ  نځلْٳا ٵ  ا
ِٳ ٗٳل عٳًځ٢ أځعٵعځ َٹ ٛٵ ٗٳل بٳشٳنځ١ڄ قځ ٓٵ  (.25) َٹ

 ☼ ١يٜٛشٜا  ◘سطاٍٛ اهلل   ٚتاضٚز دل٤ ٩ صٚدلت ايٓيب يٮطتلر طعٝذ أٜٛب 
ٕ  ٚقاذ ، ا٧ـاڀًل  باين  ٚقعا١  بعاذ  ا٧ـاڀًل  باين  طاٝذ  اّالسخ  بٓ  بش٠ ٚازلٗل  نال
 ؾكلٍ، بٗل ◘ ايٓيب ؾتضٚز، ٚايزساسٟ بليٓظل٤نجرلا َٔ بٝٛتِٗ  َِٓٗ أطشٚا ا٧ظًُٕٛ
 بٓٛ ؾأطًِ ،٤ٝعل ٚأعتكِٖٛ أطشِٖ ٜٓبػٞ ٫ ◘ اهلل سطٍٛ أؿٗلس ٖ٪٤٫: ا٧ظًُٕٛ
ٔ  أثشٚنلٕ يزيو  غؿرلا ٤ل ٚنلْٛا بل٧ظًُٞ آخشِٖ عٔ ّٚكٛا بزيو ا٧ـڀًل  سظا

 ٚريو، ا٧ؼشنٞ دب١ٗ يتـذع ايش٥ٝظ١ ا٭طبلب َٔ ايعٌُ ٖزا ٚنلٕ ايعشب طل٥ش ٩
 باين  خضاعا١  َٔ ايبڀٔ ٖزا ع٢ً ◘ يًٓيب سشب٘ ٩ ٜشتهض نلٕ سشب بٔ طؿٝلٕ أبل إٔ
ّ  ايڀشٜال  ٚؾتض، طؿٝلٕ ٞأب دب١ٗ تـذع  أطًُٛا ؾًُل، ـڀًلا٧  بعاذ  اياذع٠ٛ  أَال

 ( .23) ٚا٧ًٛى ايكلد٠ إٟ ايشطل٥ٌ ٚأسطً  ريو
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 يف بٔٝ افْبقة: ☼جقي يٜ بْٝ احلٚرث 

ٔٵأخشز ايبخلسٟ ٩ ؿشٝش٘  ٛٳٜٵشڇٜٳ١ځ عٳ ٕٻ: ☼ ايڃشٳلسڇخٹ بٹٓٵ ٹ دٴ ٞٻ  أځ ٌٳ  ◘ ايٓٻبٹا  دٳخٳا
ٗٳل ٝٵ ًځ ّٳ عٳ ٛٵ ُٴعٳ١ٹايڃ ٜٳ ٞٳ ذٴ ٖٹ ُٳ١څ ٚٳ ٍٳ ؿٳل٥ٹ ِٝ ♂:ؾځكځل ّْ ٍٳ  ،٫ځ :قځليځا ٵ  ▬؟َأْم ِ  َأُص ـَ ♂:قځال ي َِ  َأنْ  ُتِ ين

ا َتُهقِمل ًَ ٍٳ .٫ځ :قځليځ ٵ ▬؟َؽ َْٖؾىِِ ي♂:قځل .ؾ٬ٗ تعًُٓل أْ٘ ٫ ٙاٛص ؿاٝلّ اُِعا١    (1)▬َؾ
ٗٵَٓؿشدا بٌ ٜـلّ َع ّٜٛ قبً٘ أٚ ّٜٛ بعذٙ ي ٍڇ ٞٓٳ ٔٵ ◘ هللٹا سٳطٴٛ  ريو. عٳ

ٔٵ٩ ؿشٝش٘  َظًِز ٚأخش ٔڇ عٳ ٔٵ،  عٳبٻلغڈ ابٵ ٛٳٜٵشڇٜٳ١ځ عٳ ٕٻ دٴ ٞٻ أځ ٔٵ  خٳاشٳزٳ  ◘ ايٓٻبٹ  َٹا
ٖٳل ٞٳ بٴهڃشٳ٠ڄ عٹٓٵذٹ ـټبٵضٳ ؿٳ٢َّ سٹ ٞٳ اي ٖٹ ٖٳل  ؾٹٞ ٚٳ ِٻ  َٳظٵاذٹذٹ ٕٵ بٳعٵاذٳ  سٳدٳاعٳ  ثٴا ٞٳ  أځكٵاشٳ٢  أځ ٖٹا  ٚٳ
ٍٳ دٳليٹظٳ١څ ُُ  ♂ : ؾځكځل ِٚل افَُِّل َؾَٚرْؿ ِٝ َظَذ احْلَ ٚ ؟َمٚ ِزْف َٓ ْٔ َِ ِٵ:  قځليځ ٵ ▬ِؽ َظ ٍٳ ْٳعٳ ٞټ  قځل  : ◘ ايٓٻبٹا

َـّ : ُشبْ  ♂ ُٓ ُْ َٕ َْٔقِم َفَقَز  ُمُْْذ اْف
ِٝ ِْ ْٝ بَِم ُؿ َٕ اٍت َفْق ُوِز َِِمٍت َثاَلَث َم َّ ـَ ِك َأْرَبَع  ََ ًْ ُٝ َب ِْ َْ ُؿ ََ َحَٚن َف

َٜ َظْ ِص  هللِا َٕ ِسِف َوِز ٍْ َٕ ِف َوِرَضٚ  َِ ِْ َد َخ ََ ِه َظ َِ ّْ َِِمتِفِ ، َوبَِح ـَ اَد  ََ  .(2)▬ ِف َوِم
 ٜلشلل َٔ ْـٝش١ غلي١ٝ ؾٗٝل بٓال ْتعًُٗل ْٚعٌُ بٗل ْٚعًُٗل ٱخٛآْل.

 :☼وؾٚة جقي يٜ بْٝ احلٚرث 
 ػاٗش  ٩ ،◘ ايآيب  صٚز دٜٛش١ٜ تٛؾٝ  بٔ طعذ:دل٤ ٩ ) ايڀبكلت ايهدل٣( ٫

 بٔ َشٚإ لعًٝٗ ٚؿ٢ً طؿٝلٕ أبٞ بٔ َعل١ٜٚ خ٬ؾ١ ٩ ٦ٚظٞ ط  ط١ٓ ا٭ٍٚ سبٝع
 (.29) ط١ٓ ٚطتٞ ٦ع اب١ٓ ٦َٜٛز ٖٚٞ ،ا٧ذ١ٜٓ ٚايٞ ٦َٜٛز ٖٚٛ اّهِ

 ؾشكٞ اهلل عٓٗل ٚأسكلٖل ٚدعٌ د١ٓ ايؿشدٚغ ا٭ع٢ً داسٖل
 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(

 * * * 

                                      
 .1986ايبخلسٟ  أخشد٘ )صحٔ ( (1)

 . 2726 َظًِ أخشد٘  )صحٔ ( (2)
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 ؾشداع  يًذٜٔ، ٩ َٛسٜتلْٝل ايٓلغ َُع اِضا٥ش ٩ ايٓلغ قڂُع ٧ل ،اهلل أسبيت ٩
ّ  ا٧ٛسٜتلْٝٞ ايؼبلب َٔ نجرل ٔ  ي٬يتاضا ٞ  بلياذٜ  نًُال  ٖٚهازا  ا٭خبالس،  زلعاٛا  سا

ٞ  ٩ َؼه١ً سـً  إرا نُل ٚاقع١څ، سـً  ٟ  ؾًظاڀ ٕ  ؾاأٚر  ٩ أٚ ٖٓالى،  ا٧ظاًُٛ
ٌ  ٚقذ أخش٣، أىشافٺ ٩ اٱط٬ّ ٜٓتؼش َهلٕ; أٟ ٩ أٚ ايعشام ٘  َجٸا  ايٓالغ  أساذ  يا
ٔ  ًالس،  نًاٗل  ٚايبك١ٝ ايشبع، قذس َٓٗل ايٝلبع ؾل٭سو ا٭سو، َٔ بعلبليٝ ٛ  يها  يا
ٔ  ٜعٗاش  إٔ بذ ؾ٬ ؾلختؿ ، بٗل خظـ اِضا٥ش َٔ دضٜش٠ إٔ قڂذس  قاذسٖل  بعلايٝا  َا

 ٖزا ع٢ً َب١ٝٓ ايكل١ٝ ٭ٕ أخش٣; قلس٠ ؾظتعٗش ايكلسات، َٔ قلس٠څ اختؿ  إرا أٜللڄ،
 ٚايضٜالد٠  ا٫ْؿتال   ظٗش دلْب، ٩ اٱط٬ّ ع٢ً ا٧للٜك١ سـً  إرا ؾًٗزا تٛاصٕ،اي
ٍ  ٜتظع اِٛاْب َٔ دلْب ٩ ا٧للٜك١ اػتذت ؾهًُل آخش، دلْب ٩  دلْابٺ  ٩ اّال

ٔ  عاذٚاڄ  ا٭َا١  ٖازٙ  ع٢ً ٜظًط أ٫ ◘ يٓبٝ٘ اهلل تعٗذ ٚقذ آخش،  أْؿظاٗل،  طا٣ٛ  َا
ٔ  دلْاب  ع٢ً عذٚ طٴًط ٚإرا بٝلتٗل، ؾٝظتأؿٌ ٌ  اِٛاْاب;  َا  ٩ سخال٤ٷ  ؾظٝشـا
 ٩ ٚاقاعٷ  ا٫تظالع  إٔ ؾالعًُٛا  َهالٕ،  ٩ ػاذ٠  سـً  نًُل آخش، دلْب ٩ ا٧كلبٌ
ٞ  عًا٢  ٚقع  ٧ل ٚايؼذ٠ عذٝب; َبؼش ٖٚزا آخش، َهلٕ  ايؿاشز  دال٤  ٠ها١  ا٧ا٪َٓ

ٕ  ٩ دل٤ يهٓ٘ َه١، ا٭ؿ١ًٝ داسِٖ ٩ ايبذا١ٜ ٩ ٜأت مل ؾليؿشز بلشلذش٠،  آخاش،  َهال
ٕڈ عٔ ٜبشجٕٛ ٛانلْ ٚقذ ٔڈ، َهل  ٖٓليو، ا٧ڀُإٔ ٜهٔ ؾًِ اّبؼ١، إٟ ؾٗلدشٚا َڀ٦ُ
 إٕ ا٧ذٜٓا١،  ؾهلْا   ◘ اهلل سطٍٛ أسٜٗل ٚقذ اّشتٞ، بٞ ٖٞ اييت بل٭سو نلٕ بٌ
 .(44) ٜتشكل إٔ بذ ٫ٚ سل، ٚتعلٟ طبشلْ٘ اهلل ٚعذ

 ( ☻ فٔاٌأو حبٔب٘ زمل٘ بيت أبٕ ض)  ◘امسأٗ ٓصّدَا ملك احلبش٘ لسضْل اهلل 
، ٗٔ ع٢ً َٛعذ ايّٝٛ َع اَشأ٠ ٜعكذ عًٝٗل ًَو اّبؼ١ ايٓذلػٞ إخٛتٞ ٩ اهلل

ايڀبكلت )بٔ طعذ ٩ اقلٍ . ☼أّ سبٝب١ س١ًَ بٓ  أبٞ طؿٝلٕ . إْٗل ◘يشطٍٛ اهلل 
ٚأَٗل ؿؿ١ٝ بٓ  أبٞ ايعلق عُا١   ،ازلٗل س١ًَ بٓ  أبٞ طؿٝلٕ بٔ سشب :(ايهدل٣
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ؾٛيذت ي٘ سبٝب١ ؾهٓٝ  بٗال، ٚنالٕ    ، بٔ دشؽعجُلٕ بٔ عؿلٕ، تضٚدٗل عبٝذ اهلل
عبٝذ اهلل بٔ دشؽ ٖلدش بأّ سبٝب١ َعا٘ إٟ أسو اّبؼا١ ٩ اشلذاش٠ ايجلْٝا١ ؾتٓـاش      
ٚاستذ عٔ اٱطا٬ّ ٚتا٩ٛ باأسو اّبؼا١، ٚثبتا  أّ سبٝبا١ عًا٢ دٜٓٗال اٱطا٬ّ          

 .(29) ٖٚذشتٗل
 :افزواج ادبٚرك

ّ أقليا    قالٍ:  طعٝذ بأ ايعالق   إٔرنش ابٔ اِٛصٟ ٩ نتلب )ؿؿ١ ايـؿ٠ٛ ( 
ػٖٛ٘. ؾؿضع  أطٛأ ؿٛس٠ٺ ٚأسبٝب١: سأٜ  ٩ ايّٓٛ نإٔ عبٝذ اهلل بٔ دشؽ صٚدٞ ب

٘ٴ. ؾلرا ٖٛ ٜكٍٛ سٞ  ْٞ ْعشت ٩ ايذٜٔ إؿبض: ٜل أّ سبٝب١ أؾكً : تػٝٸشت ٚاهلل سلي
دٜٓل خرلاڄ َٔ ايٓـشا١ْٝ، ٚنٓ  قذ دْ  بٗال ثاِ دخًا  ٩ دٜأ ُٔاذ، ثاِ        ؾًِ أس
 ٩ ايٓـشا١ْٝ.سدع  

ٚ أٚ ،ؾكً : ٚاهلل َل خرل يوځ ناب عًا٢   أخدلت٘ بليش٩ٜل اييت سأٜتٗل ؾًِ ٚؿٌ بٗال 
ٕ أٚيتٗال  أّ ا٧ا٪َٓٞ ؾؿضعا  ؾ  أس٣ ٩ ايّٓٛ نإٔ آتٝالڄ ٜكاٍٛ: ٜال    أاُْش ست٢ َلت: ؾ

 ٜتضٚدين. ◘سطٍٛ اهلل 
٫ بشطاٍٛ ايٓذلػاٞ عًا٢    إٕ قذ اْكل  عٹذتٞ ؾُل ػاعشت  أ٫ إقلي : ؾُل ٖٛ 

ٞٻ  أٜظتأرٕ. ؾإرا دلس١ٜ ي٘ ٜكلٍ شلل  بلبٞ بش١ٖ نلْ  تكّٛ ع٢ً ثٝلب٘ ٚدٖٓ٘ ؾذخً  عًا
صٚد٘ ؾكلي : بؼٻشى اهلل إٔ أ يٞإنتب  ◘إٕ سطٍٛ اهلل  ٕ ا٧ًو ٜكٍٛ يو:إؾكلي : 

 ٚنًٞ َٔ ٜضٚدو. قلي : ٜكٍٛ يو ا٧ًو: .ٌرل
ٚ أؾ بشٖا١ طاٛاسٜٔ َأ ؾلا١     أعڀا   أسطً  خليذ بٔ طعٝذ بٔ ايعلق ؾٛنًتا٘ 

 ،ؿلبع سدًٝٗل طشٚساڄ ٠ال بؼٸاشتٗل  أٚخٳذٳَتٳٞ نلْتل ٩ سدًٝٗل ٚخٛاتِٝ ؾل١ نلْ  ٩ 
بٞ ىليب َٚٔ ٖٓلى َأ ا٧ظاًُٞ ؾخڀاب    أَش ايٓذلػٞ دعؿش بٔ أ ٞؾًُل نلٕ ايعؼ

ػاٗذ  أايٓذلػٞ ؾكلٍ: اُّذ هلل ا٧ًو ايكذٚغ ايظ٬ّ ا٧٪َٔ ا٧ُٗٝٔ ايعضٜض اِبالس،  
ِ  إْ٘ ايزٟ بؼٸش با٘ عٝظا٢   أا عبذٙ ٚسطٛي٘ ٕٚ ُٔذأ٫ اهلل ٚإي٘ إٕ ٫ أ َال  أ ،بأ َاشٜ
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ٞٻإنتب  ◘بعذ: ؾإٕ سطٍٛ اهلل  ٟ َال  إدبا   أبٞ طؿٝلٕ ؾأّ سبٝب١ بٓ  أصٚد٘ إٔ أ ي
ثِ طاهب اياذْلْرل باٞ ٜاذٟ     ، سبعُل١٥ دٜٓلسأٚقذ أؿذقڃتٗل  ،◘دعل إيٝ٘ سطٍٛ اهلل 

طتٓـشٙ ٚأػٗذ إٔ ٫ أٓ٘ ٚطتعٝأاُّذ هلل، أ٥ذٙ ٚ ايكّٛ ؾتهًِ خليذ بٔ طعٝذ ؾكلٍ:
سطاً٘ بلشلاذ٣ ٚدٜأ    أٚأػٗذ إٔ ُٔذٶا عبذٙ ٚسطٛي٘  ،إي٘ إ٫ اهلل ٚسذٙ ٫ ػشٜو ي٘

ٟ َل دعل إيٝ٘ سطٍٛ إَل بعذ أدب  أ ،اّل يٝعٗشٙ ع٢ً ايذٜٔ نً٘ ٚيٛ نشٙ ا٧ؼشنٕٛ
ٚٸدت٘  ◘اهلل    .◘بٞ طؿٝلٕ ؾبلسى اهلل يشطٍٛ أّ سبٝب١ بٓ  أٚص

ٕ ٜكَٛاٛا ؾكالٍ:   أليذ بٔ طعٝذ ايعلق ؾكبلاٗل. ثاِ أسادٚا   ٟ خإٚدؾع ايذْلْرل 
ّٷ ع٢ً ايتضٜٚرأرا تضٚدٛا إٕ ط١ٓ ا٭ْبٝل٤ إدًظٛا ؾا نًٛا أؾذعل بڀعلّ ٚ ،ٕ ٜ٪نٌ ىعل

 ثِ تؿشقٛا.
 يف بٔٝ افْبقة: ☼أم حبٔبٜ 

ٔٵس٣ٚ َظًِ ٩ ؿشٝش٘  ٔڇ هللٹا عٳبٵذٹ عٳ ٍٳ ☺ َٳظٵعٴٛدٺ بٵ ّټ قځليځا ٵ  :قځل : ☼ سٳبٹٝبٳا١ځ  أڂ
ِٻ ٚٵدٹ َٳتٿعٵٓٹٞ ايًٗ ٍڇ ٞابٹضٳ ٕٳ أځبٹٞ ٚٳبٹأځبٹٞ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٚڇٜٳ١ځ ٚٳبٹأځخٹٞ طٴؿڃٝٳل ٍٳ َٴعٳل ٗٳل ؾځكځل ٍٴ يځ  سٳطٴٛ

َِّٕؽ ♂: ◘ هللٹا ِٝ  إِ َْٖف َجٚلٍ  اهلل َش ِٔ  ٍٜ وَب ٍٜ  َوَأْرَزاٍق  َمْقُضقَءةٍ  َوآَثٚرٍ  ،َمَْضُ ُسقَم َْ ُؾ  َٓ  َم ًَجل ًْٔئٚ ُي  َص

ٚ َٓ ِل  َؿْبَؾ  ِمْْ َٓ  فِ ِح خل ُ  َو َٗ ٚ ُي َٓ ًْٔئٚ ِمْْ ََ  َص ًْ فِ  َب ِل َٖفْ  َوَفقْ  ِح َِٔؽ  َأنْ  اهلل ِٝ َش
ٚؾِ ًَ ـْ  ُي  افَّْنٚرِ  يِف  َظنَذاٍب  ِمن

ْزِ  يِف  َوَظَذاٍب  ََ ٚنَ  اْف َُ ا َف  .(1) ▬َفِؽ  َخْرً
 : ☼أثٚر ادستبٜ مـ زواج رشقل اهلل مـ أم حبٔبٜ 

ٟ  أّ سبٝب١ ٩ أٍٚ ايعالّ اي  ◘إٕ صٚاز ايٓيب  نالٕ كاشب١ قٜٛا١     ،ظالدغ اشلذاش
ٚدٗ  إٟ َل ٜذٚس ٩ عكٌ اِب١ٗ ايظؿٝل١ْٝ َٔ إثلس٠ ايؿٝ ٚايتؼهٝو ٩ ايذٜٔ ْتٝذ١ 

 .(23) ٫ستذاد صٚز أّ سبٝب١ عبٝذ اهلل بٔ دشؽ بلّبؼ١
 تَضب ادثؾ يف اتبٚع افسْٜ: ☼أم حبٔبٜ 

                                      
 .2663أخشد٘ َظًِ  )صحٔ ( (1)
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ٔٵأخشز ايبخلسٟ ٩ ؿشٝش٘  ُٳ١ځ أځبٹٞ بٹٓٵ ٹ صٳٜٵٓٳبٳ عٳ ًځ ُٻل: قځليځ ٵ ☼ طٳ ٞٴ  دٳال٤ٳ  يځ  ْٳعٵا
ٕٳ أځبٹٞ ٔٵ طٴؿڃٝٳل ّڇ َٹ ّټ دٳعٳ ٵ ايؼٻأڃ ـٴؿڃشٳ٠ٺ ☼ سٳبٹٝبٳ١ځ أڂ ّڇ ؾٹٞ بٹ ٛٵ ُٳظٳشٳ ٵ ايجٻليٹحٹ ايڃٝٳ ٗٳل  ؾځ    عٳلسڇكٳاٝٵ
ٗٳل -ا٭رٕ إٟ ايزقٔ َٔ ايٛد٘ دلْبل أٟ : - ٔٵ نڂٓٵ ٴ إڇْٿٞ :ٚٳقځليځ ٵ ٚٳرٹسٳاعٳٝٵ  يځػٳٓٹٝٻا١ڄ  ٖٳازٳا  عٳ

ٛٵ٫ځ ُٹعٵ ٴ أځْٿٞ يځ ٞٻ طٳ ٍٴ ◘ ايٓٻبٹ ْمَ َأةٍ  حَيِؾه  َٓ ♂:ٜٳكڂٛ ـُ  ِٓ ِم ْٗ َٔنْقمِ  هللِبِٚ ُت ِخن ِ  َواْف ْٔ ََّ  َأنْ  ا  َظنَذ  َُتِن

 ٍٝ ٔل َّٓ  َثاَلٍث  َؾْقَق  َم َٚ َزْوٍج  َظَذ  إِ َه  َؾَِّ٘نَّ ْٔفِ  َُتِ َِ َٜ  َظ ًَ ُٓ ٍ  َأْرَب ا َأْص  .(1)▬َوَظْؼً
ا٧بلسنا١ ٚتاشنٔ عالد٠ اطاتُشاس ساذادٖٔ َاذدٶا       ؾ٬ٗ عًُ  ْظل٩ْل بٗزٙ ايظ١ٓ  

 ى١ًٜٛ عٓذ ٚؾل٠ أسذ أقشبل٥ٗٔ غرل ايضٚز ٜٚهتؿٞ بج٬ث١ أٜلّ ؾكط.
 : ☼وؾٚة أم ادٗمْغ أم حبٔبٜ 

 عٓذ ١اسبٝب أّ دعتين: قلي  ☼ عل٥ؼ١ عٔرنش ابٔ طعذ ٩ )ايڀبكلت ايهدل٣ ( 
ٕ  َال  ٚيو يٞ اهلل ؾػؿش ،ايلشا٥ش بٞ ٜهٕٛ َل بٝٓٓل ٜهٕٛ نلٕ قذ: ؾكلي  َٛتٗل،  نال

ٔ  وٚسًَّ نً٘ ريو يو اهلل غؿش: ؾكً .ريو َٔ  طاشى  طاشستين : ؾكليا   رياو،  َا
 (.28) ٖا44ٚتٛؾٝ  ط١ٓ  ،(29) ريو َجٌ شلل ؾكلي  ط١ًُ، أّ إٟ ٚأسطً  اهلل،

ؾ٬ٗ عٌُ ا٧ظًُٕٛ بٗزٙ ايظ١ٓ ا٧بلسن١ ًًَٚٛا َٔ َعلمل ايعبلد قبٌ ٜاّٛ ايكٝلَا١   
ٍڇسٳطٴبكٍٛ  ع٬ُڄ ُف ِمُْْف  ♂:◘ هللٹا ٛ ِْ َِّ ََُح َٔ ِْ ٍء، َؾ ـْ ِظْ ِضِف َأْو َرْ َِخِٔف ِم

ِٕ  ٌٜ َّ َِ ْٝ َفُف َمْي َٕ ٚ ـَ ـْ  َم

ُِفِ  َّ َِ ِر َمْي َْ ََ ٌؾ َصٚفٌِ  ُأِخَذ ِمُْْف بِ َّ َٚن َفُف َظ ـَ قَن ِديٌَْٚر َوَٓ ِدْرَهٌؿ، إِْن  ُُ َْٔقَم، َؿْبَؾ َأْن َٓ َي ، َوإِْن اف

ـْ َففُ  ُُ ْٔفِ  َلْ َت َِ َؾ َظ
ِّ ٔلَئِٚت َصِٚحبِِف َؾُح ـْ َش ؾشكٞ اهلل عٓٗال ٚأسكالٖل   ، (2)▬َحَسٌَْٚت ُأِخَذ ِم

 ٚدعٌ د١ٓ ايؿشدٚغ ا٭ع٢ً داسٖل
 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(

 * * * 

                                      
 .1280أخشد٘ ايبخلسٟ  )صحٔ ( (1)

 .2449خشد٘ ايبخلسٟ أ )صحٔ ( (2)
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ٔ  ٩ ايجبالت  سنٔ أطلطاٞ ٩  سٝذايتٛأسبيت ٩ اهلل، إٕ  ٕ ؾًكاذ   ،ايؿشقا١  صَا  نال
ٕ  ايايت  ا٬ْؾلت َٔ بليشغِ ا٧ظًُٞطببل ٩ تٛسذ  ا٫دتُلع ع٢ً ايتٛسٝذ ٞ  تهاٛ  با

 .ا٧ٛاقـ َٔ عذد ٩ بعلِٗ
ّ  ع٢ً أٚػو ايزٟ ايشّٚ ًَو إٟ َعل١ٜٚ ٜهتب  اْتٗالصاڄ  ا٧ظاًُٞ;  با٬د  اقتشال
٘  مل ي٦ٔ ٚاهلل: سطليت٘ ٩ َعل١ٜٚ ي٘ كلٍؾ ،☻ َعل١ٜٚ ٚ عًٞ بٞ بل٬ْف يًؿشؿ١  تٓتا
ٔ  ٚ٭خشدٓاو  عًٝو، عُٞ ٚابٔ أْل ٭ؿڀًشٔ! يعٞ ٜل ب٬دى إٟ ٚتشدع  ٤ٝاع  َا
ّ  ًَو خلف ريو ؾعٓذ سسب ; ٠ل ا٭سو عًٝو ٚ٭كٝكٔ ب٬دى،  ٚاْهاـ،  اياشٚ
 .اشلذ١ْ ٜڀًب ٚبعح
ٕ  أٜٗال : تلػؿٞ بٔ ٜٛطـ إٟ عبلد بٔ ٧عتُذٚنزيو أسطٌ ا   ْلػاذتو ! ايظاًڀل
ِ  ا٭ْاذيع  ٩ اِضٜاش٠  تًو ٩ يٲط٬ّ ٜبل مل إػبًٝٝل طكڀ  إٕ اهلل  سطاِ;  ٫ٚ اطا

 .ٚأْكزْل بٓل ؾلّل
ـ ! ايظًڀلٕ أٜٗل: ايشطلي١ ٜهتب ٖٚٛ ٚصٜشٙ ي٘ ٜكٍٛ ٌ  نٝا ـ  إٟ تشطا ٔ  ٜٛطا  با
 بزيو أتشك٢ أدرلاڄ، عٓذٙ أْ  تـرل ،ي٘ ا٧ًو ٚؿلس ٚاْتـش دل٤ إرا ؾػذاڄ ،تلػؿٞ
 ٠ل تٓـشين ٚصٜشٟ أْ ! ٖزا ٜل: ي٘ ٚقلٍ إيٝ٘ عبلد بٔ ا٧عتُذ ؾٓعش! ڀلٕ؟ايظً ٚأْ 
ٔ  ٜٛطـ ازل٘ َظًِ عٓذ يًذُلٍ ساعٝلڄ أنٕٛ ٭ٕ بٝذٙ ْؿظٞ ٚايزٟ ٚصساڄ، ٣ٮْٞ  با
ٔ  ٩ ذٝا ايتٛس نلٕ ٖهزا ،غذاڄ يًؿْٛظٛ آْلصٜش أسع٢ إٔ َٔ خرل تلػؿٞ  ايؿشقا١  صَا
 (.47) ايجبلت عٛاٌَ َٔ َُٗلڄ عل٬َڄ

 (☼امسأٗ ابي٘ ىيب ّعنَا ىيب ّشّدَا ىيب )صفٔ٘ بيت حٕٔ بً أخطب 
، ٗٔ ايّٝٛ َع اب١ٓ ْيب ٚعُٗل ْيب ٚصٚدٗل ْيب. إْٗال ؿاؿ١ٝ بٓا     إخٛتٞ ٩ اهللا

ٔ  ٖلسٕٚ طبط َٔ إطشا٥ٌٝ بين َٖٔٚٞ ، ☼ سٝٞ بٔ أخڀب ٕ  با  ٚأَٗال  ،◘ عُاشا
 ؿاؿ١ٝ  ٚنلْا  . ايٓلرل خ٠ٛإ قشٜع١ بين َٔ زلٛأٍ بٔ سؾلع١ أخ  زلٛأٍ بٓ  بش٠
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ٔ  ايشبٝع بٔ نٓل١ْ ؾتضٚدٗل ؾلسقٗل ثِ ايكشظٞ َؼهِ بٔ ط٬ّ تضٚدٗل ٞ  با  اّكٝال  أبا
 .(29) خٝدل ّٜٛ عٓٗل ؾكتٌ ايٓلشٟ

 :☼مـ صٍٜٔ  ◘ؽزوة خٔز وزواج رشقل اهلل 
خٝدل ِٖ ايزٜٔ سضبٛا ا٭سضاب كاذ ا٧ظاًُٞ، ٚأثالسٚا باين قشٜعا١ عًا٢        أٌٖ

ٞ   ايػذس ٚاْٝل١ْ، ثِ أخزٚا ٩ ا ٚبػڀؿالٕ   ،٫تـل٫ت بل٧ٓالؾكٞ ٩ اجملتُاع اٱطا٬َ
ٍ  ٚنازا نالْٛا   ا٭سضاب  أسذ أدٓش١ٚأعشاب ايبلد١ٜ  ٞ  ٜتٗٝاإٔٚ يكتال ، ستا٢  ا٧ظاًُ

ْٝادل بعاذ ايعاٛد٠ َأ     ◘ يزيو خشز سطاٍٛ اهلل   ،◘ٚكعٛا خڀ١ ٫غتٝلٍ ايٓيب 
َكلتاٌ ٚ   َاع أياـ ٚأسبعُل٥ا١   يًٗذش٠ احملشّ َٔ أٍٚ ايظ١ٓ ايظلبع١  ؿًض اّذٜب١ٝ ٩

ّڂكٞ ،طلس ٜؿتض سـٕٛ خٝدل َٚعلقًٗل ٚاسذاڄ إثش ٚاسذ  .ست٢ أت٢ سـٔ بين أبٞ ا

ٔٵأخشز ايبخلسٟ ٩ ؿشٝش٘  ٔڇ أځْٳعڇ عٳ ٕٻ، ☺ َٳليٹوٺ بٵ ٍٳ أځ عٓذَل  - ◘ هللٹا سٳطٴٛ
ٍٳ  -دخٌ خٝدل نَزُ  اهلل♂:قځال ـْ ْٝ  ،َأ ْٔنَزُ  َخِ َبن َّٕنٚ َخ َزْفَْنٚ إَِذا إِ َٕ  ِٜ  َصنَبُٚح  ٚءَ َؾَسنمَؿنْقمٍ  بَِسنَٚح

ـَ  ٗٳل ▬هادَُْْْذِري ٍٳ ثٳ٬ځثٶل قځليځ ّٴ ٚٳخٳشٳزٳ :قځل ٛٵ ِٵ إڇيځ٢ ايڃكځ ٗڇ ُٳليٹ ُٻذٷ :ؾځكځليڂٛا أځعٵ ٍٳ َٴشٳ  :ايڃعٳضڇٜضڇ عٳبٵذٴ قځل
ٍٳ ُٹٝعٴ أځؿٵشٳلبٹٓٳل بٳعٵنٴ ٚٳقځل ٍٳ ايڃذٳٝٵؽٳ ٜٳعٵٓٹٞ ٚٳايڃخٳ ٖٳل :قځل ٛٳ٠ڄ ؾځأځؿٳبٵٓٳل ُٹعٳ عٳٓٵ ٞٴ ؾځذٴ  ؾځذٳل٤ٳ ايظٻبٵ
ٞټ دٹسٵٝٳ١ڂ ًڃبٹ ٍٳ ☺ ايڃهځ ٞٻ ٜٳل :ؾځكځل ٔٵ دٳلسڇٜٳ١ڄ أځعٵڀٹٓٹٞ هللٹا ْٳبٹ ٞڇ َٹ ٍٳ ايظٻبٵ ْٛ ♂:قځل ًٜ  َؾُخْذ  اْذَه  ،َجِٚرَي
ٍّ بٹٓٵ ٳ ؿٳؿٹٝٻ١ځ ؾځأځخٳزٳ ٌٷ ؾځذٳل٤ٳ سٴٝٳ ٞٿ إڇيځ٢ سٳدٴ ٍٳ ◘ ايٓٻبٹ ٞٻ ٜٳل :ؾځكځل  ؿٳاؿٹٝٻ١ځ  دٹسٵٝٳ١ځ أځعٵڀځٝٵ ٳ هللٹا ْٳبٹ
ًڂضٴ ٫ځ ٚٳايٓٻلٹرلڇ قڂشٳٜٵعځ١ځ طٳٝٿذٳ٠ځ ٍّٞسٴٝٳ بٹٓٵ ٳ ـٵ ٍٳ ،يځوځ إڇ٫َّ تٳ ٚ اْدُظقهُ ♂:قځل ٗٳال  ؾځذٳال٤ٳ ، ▬ِِبَ ُٻال  بٹ ًځ  ؾځ
ٗٳل ْٳعځشٳ ٞټ إڇيځٝٵ ٍٳ ◘ ايٓٻبٹ ًٜ  ُخْذ ♂:قځل ـْ  َجِٚرَي ْبِل  ِم َهٚ افسَّ ٍٳ▬َؽْرَ ٗٳل :قځل ٞټ ؾځأځعٵتٳكځ ٗٳل ◘ ايٓٻبٹ ٚٻدٳ  ٚٳتٳضٳ
ٍٳ ٘ٴ ؾځكځل ُٵضٳ٠ځ أځبٳل ٜٳل :ثٳلبٹ ٷ يځ ٗٳل َٳل -أْع بٔ َليوأٟ :  - سٳ نِ نلٕ ؿذام  أٟ : - أځؿٵذٳقځ

ٍٳ -☼ؿؿ١ٝ  ٗٳل :قځل ٗٳل ْٳؿڃظٳ ٗٳل أځعٵتٳكځ ٚٻدٳ ٕٳ إڇرٳا سٳتٻ٢ ٚٳتٳضٳ ٗٳال  بٹليڀَّشڇٜلڇ نځل ٗٻضٳتٵ ٘ٴ  دٳ ّټ يځا ِڈ  أڂ ٝٵ  طٴاًځ
ٗٳل ٖٵذٳتٵ ٘ٴ ؾځأځ ٔٵ يځ ٌڇ َٹ َّٝٵ ٞټ ؾځأځؿٵبٳضٳ اي ٍٳ ٚطٶلعٳشٴ ◘ ايٓٻبٹ ـْ ♂:ؾځكځل نٚنَ  َم هُ  ـَ ََ ءٌ  ِظْْن َِٔجنئْ  َرْ ِْ ▬ بِنفِ  َؾ
ٌٳ ْٹڀځعٶل ٚٳبٳظٳطځ ٌٴ ؾځذٳعٳ ُٵشڇ ٜٳذٹ٤ٞٴ ايشٻدٴ ٌٳ ،بٹليتٻ ٌٴ ٚٳدٳعٳ ٔڇ ٜٳذٹ٤ٞٴ ايشٻدٴ ُٵ ٍٳ بٹليظٻ ٘ٴ  :قځل  ٚٳأځسٵظٹابٴ
ٛڇٜلٳ رٳنځشٳ قځذٵ ٍٳ ايظٻ  أٚ ٚا٭قط ٚايظُٔ ايتُش َٔ ا٧تخز ايڀعلّ ٖٛ - سٳٝٵظٶل ؾځشٳلطٴٛا :قځل
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ُٳ١ځ ؾځهځلْٳ ٵ -ايذقٝل ٍڇ ٚٳيٹٝ  .(1) ◘ هللٹا سٳطٴٛ
 ْظابٗل  ٩ َجًاٗل  ياشم  نشاٖا١ ، ٚتضٚدٗل ٚأعتكٗل اؿڀؿلٖل ◘ًعٌ سطٍٛ اهلل ؾ 
٠ ايٝٗٛد ي٘، ٚيتهٕٛ سذ١ داَػ١ ع٢ً ايٝٗٛد عذاٚ َٔ نلٕ ٨ل ٛؿـ يعً٘ ٚ، ٚقَٛٗل

(64.) 
 خلش٠ ؿؿ١ٝ بعٝين نلٕ :لٍق ☻ عُش ابٔ عٔٚأخشز ايڀدلاْٞ ٩ ا٧عذِ ايهبرل 

 ٜش٣ ؾُٝل سأٜ  إْٞ يضٚدٞ قً : ؾكلي ▬؟بًْٔٔؽ اخلَضة هذه مٚ♂: ◘ ايٓيب شلل ؾكلٍ
ٕ  َٚال : قليا   ▬يثن ب؟ مِنؽ أت يَيـ♂:ٚقلٍ ؾًڀُين سذشٟ ٩ ٚقع قُشا ايٓل٥ِ  نال
 أبٚك إن صٍٜٔ يٚ♂:ؾكلٍ إيٞ ٜعتزس صاٍ ؾُل ٚصٚدٞ أبٞ قتٌ اهلل سطٍٛ َٔ إيٞ أبػن

 .(2) ▬ٍٕز مـ ذاك ذهٛ حُك وؾًؾ وؾًؾ ً باف ظع أفٛ
ٜدلس يضٚدت٘ ؿؿ١ٝ طبب قتً٘ أبلٖل،  ◘اْعش أخٞ ٩ اهلل: نٝـ نلٕ سطٍٛ اهلل  

 ؾ٬ٗ علًَٓل صٚدلتٓل بليشؾل ٚايًٞ ؾڀلب  سٝلتٓل.
 :◘يف بٔٝ رشقل اهلل  ☼صٍٜٔ 

ٔٵدل٤ ٩ طٓٔ ايذلَزٟ ٚايٓظل٥ٞ  ٍٳ ☺ أځْٳعڈ عٳ ٕٻ ؿٳؿٹٝٻ١ځ بٳًځؼٳ: قځل ـٳا١ځ  أځ  :قځليځا ٵ  سٳؿڃ
ٍّ بٹٓٵ ٴ ٗٴٛدٹ ٌٳ ،ؾځبٳهځ ٵ ،ٜٳ ٗٳل ؾځذٳخٳ ٝٵ ًځ ٞټ عٳ ٞٳ ◘ ايٓٻبٹ ٖٹ ٍٳ تٳبٵهٹٞ ٚٳ  :ؾځكځليځا ٵ  ▬ُيْبُِٔنِؽ  َمٚ:♂ؾځكځل
ـٳ١ڂ يٹٞ  ٵاقځليځ ٍّ بٹٓٵ ٴ إڇْٿٞ :سٳؿڃ ٗٴٛدٹ ٍٳ ٜٳ ٞټ ؾځكځل َِّٕؽ ♂: ◘ ايٓٻبٹ ُٜ  إِ ْبَْ بِل   َٓ ِؽ  َوإِنَّ ، َٕ َّّ  ،َفَْبِنل   َظ

َِّٕؽ  َٝ  َوإِ َُْح بِل   َف ٔؿَ  َٕ ٍِ َخ ُ  َؾ ٍْ ِْٔؽ  َت َِ ِٻ ▬؟َظ ٍٳ ثٴ َِل:♂قځل ُٜ  َيٚ اهلل اتَّ َه ٍْ  .(3)▬َح
ٍٳ: أخشز بٔ طعذ ٩ ايڀبكلت ايهدل٣ٚ ٔڇ ٜٳظٳلسڈ قځل ٔٵ عٳڀځل٤ٹ بٵ ٘ٹ  عٳ ًَّ ٍڇ اي ُٳعٳ إڇيځ٢ سٳطٴٛ ادٵتٳ

٘ٹ ؾځكځليځ ٵ ؿٳؿٹٝٻ ◘ َٳلتٳ ؾٹٝ ٘ٹ ايَّزٹٟ  َٳشٳكٹ ٛٳدٹدٵتٴ ْٹظٳل٩ٴٙٴ ؾٹٞ  ٘ٹ يځ ًَّ ٞٻ اي ٘ٹ ٜٳل ْٳبٹ ًَّ ٚٳاي َٳل  ٘ٴ: أځ ٚٵدٳتٴ ١ڂ صٳ

                                      
 ٚايًؿغ يًبخلسٟ. 1365، َٚظًِ  371أخشد٘ ايبخلسٟ  )صحٔ ( (1)
 ايظًظاا١ ايـااشٝٝش١ٚؿااشش٘ ا٭يباالْٞ ٩  177ايڀدلاْااٞ ٩ ا٧عذااِ ايهاابرل أخشداا٘  )صننحٔ ( (2)

2793. 

 .6183 ا٧ؼهل٠ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩   7211ابٔ سبلٕ ٩ ؿشٝش٘  أخشد٘ )صحٔ ( (3)
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ٞٿ  ٚٳازٴ ايٓٻبٹ ٗٳل أځصٵ ُٳضٳتٵ ٟٳ بٹوځ بٹٞ! ؾځػٳ ٕٻ ايَّزٹ ٍٳ ◘أځ ٞټ ؾځكځل ٔٻ ايٓٻبٹ ٖٴ ـٳشٳ ! ♂:ٚٳأځبٵ ـَ ْو
ِّ ٔٳ ▬َمْو ًڃ : ؾځكڂ

ٍٳ: ٘ٹ؟ قځل ًَّ ٍٳ اي ٞٵ٤ٺ ٜٳل سٳطٴٛ ٟٿ ػٳ ٔٵ أځ َـّ بَِه ♂ َٹ ـُ ُٚمِز ٌَ ـْ َت ٌٜ ِم َٚ َفَهِٚدَؿ ! َواهللَِّ إَِّنَّ َـّ ُُ
  .(1)▬ !ِٚحَبُِ

 :◘بًَ وؾٚة رشقل اهلل 
َټٓل ؿؿ١ٝ  ◘بعذ ٚؾل٠ ايٓيب  َـّ مبٗزٙ اٯ١ٜ: ☼عًُ  أ ُُ

ُٔنقتِ َُْذ يِف ُب ْ َن َمٚ ُي ـُ َواْذ

ـْ آَيِٚت ا ًٚ َخبِراً  هللِِم َٚن َفىٍِٔ ـَ  إِنَّ اهلل 
ِٜ
َّ ُْ
 .ص134ط ا٭سضاب:  هَواحْلِ

قالٍ: نٓا     ☼َٟٛ أَٓل ؿاؿ١ٝ   نٓل١ْ عٔبٔ طعذ ٩ ايڀبكلت ايهدل٣ أخشز ٚ
َليو بٔ اّلسخ ايٓخعٞ ٚنالٕ   أٟ : -  ػذليذلد عٔ عجُلٕ، ؾًكٝٗل ا٭ أقٛد بـؿ١ٝ

ؾلاشب ٚدا٘    ،-☺ع٢ً سأغ أٌٖ ايهٛؾ١ ايزٜٔ تٛيٛا ايؿت١ٓ أٜلّ عجُلٕ بٔ عؿلٕ 
ع  خؼبل َٔ َٓضشلل إٟ بػًتٗل ست٢ َلي ; ؾكلي : رسْٚٞ، ٫ ٜؿلشين ٖزا! ثِ ٚك

 .(2) َٓضٍ عجُلٕ، تٓكٌ عًٝ٘ ا٧ل٤ ٚايڀعلّ
ٜذٍ عًا٢ عاذّ سكالٖل عأ ايازٜٔ ظًُاٛا        ☼ٖٚزا ايتـشف َٔ أَٓل ؿؿ١ٝ  

 .عجُلٕ ٚخشدٛا عًٝ٘ ٚقتًٛٙ
 خ٬ؾا١  ٩ ٦ٚظٞ اثٓتٞ ط١ٓ ؿؿ١ٝ ٚتٛؾٝ  :٩ ايڀبكلت ايهدل٣  ابٔ طعذ قلٍ 
 .(29) بليبكٝع ٚقدلت طؿٝلٕ أبٞ بٔ َعل١ٜٚ

 ؾشكٞ اهلل عٓٗل ٚأسكلٖل ٚدعٌ د١ٓ ايؿشدٚغ ا٭ع٢ً داسٖل
 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(

* * * 

                                      
 .َشطٌ ٚ سدلي٘ ثكلتػعٝب ا٭سْ٪ٚط ، ٚقلٍ 128/  8 ابٔ طعذ()شد٘ خأ )رجٚفف ثَٚت( (1)

 .ٚط سدلي٘ ثكلت٪ا٭سْػعٝب ٚقلٍ  128/  8 (ابٔ طعذ) أخشد٘ )رجٚفف ثَٚت( (2)
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ٔ  ٚاهلل شلال  ٜٚل ا٭ْؿلٍ، طٛس٠ َٔ ايبؼلس٠ٖزٙ  ْٛس عًٝٓل ٜؼشم، أسبيت ٩ اهلل  َا
ـَ  إِنَّ م:☾ اهلل ٜكٍٛ! بؼلس٠ ُ وا افَِّذي ٍَ َُقنَ  ـَ ٍِ ؿْ  ُيْْ وا َأْمَقاهَلُ َه َُٔه

ـْ  فِ قََّنَٚ هللِا َشبِٔؾِ  َظ َُ ٍِ ُْْٔ  َؾَس

قنُ  ُثؿَّ  ُُ ؿْ  َت ِٓ ْٔ َِ ةً  َظ َُِبقنَ  ُثؿَّ  َحْْسَ ٌْ ـَ  ُي ُ وا َوافَِّذي ٍَ َّْؿَ  إَِػ  ـَ َٓ ونَ  َج  .ص36:ا٭ْؿلٍطه  حُيَْؼُ
ٚسذا١ْٝ اهلل ٚعـٛا سطٛي٘ ٜٓؿكٕٛ أَٛاشلِ ؾٝعڀْٛٗال  إٕ ايزٜٔ دشذٚا ا٧ع٢ٓ :  

أَجلشلِ َٔ ا٧ؼشنٞ ٚأٌٖ ايل٬ٍ، يٝـذٚا عٔ طبٌٝ اهلل ٣ٚٓعٛا ا٧٪َٓٞ عٔ اٱ٣لٕ 
بلهلل ٚسطٛي٘، ؾٝٓؿكٕٛ أَٛاشلِ ٩ ريو، ثِ تهٕٛ علقب١ ْؿكتِٗ تًاو ْذاَا١ ٚسظاش٠    

َٹٔ َٴًٕٛ  إىؿل٤ ْاٛس اهلل ٚايـاذ عأ     عًِٝٗ; ٭ٕ أَٛاشلِ تزٖب، ٫ٚ ٜعؿشٕٚ ٠ل ٜأ
طبًٝ٘، ثِ ٜٗضَِٗ ا٧٪َٕٓٛ آخش ا٭َش. ٚايزٜٔ نؿاشٚا إٟ دٗآِ ٚؼاشٕٚ ؾٝعازبٕٛ     

   !ايعل٧ٞ؟ سب اهلل تـذقٕٛ ٌٗ. ؾؾٝٗل
ٍڈ َٔ نِ :اٱخ٠ٛ ايؿل٤٬ ٍ  َٔ ٚنِ ا٧ظًُٞ؟ يتٓـرل أْؿك  أَٛا  أْؿكا   أَاٛا

ِ   ايـاش٠ٛ؟  ى٥٬اع  ع٢ً يًكلل٤ ٔ  ٚنا ٍ  َا  ا٭طاش٠  ؿاش   ٜٛنيتكا  أْؿكا   أَاٛا
ِ  ايؿلدش٠؟ ٚا٧ظًظ٬ت ايذاعش٠ ا٭ؾ٬ّ ببح ا٧ظ١ًُ، ٔ  ٚنا ٍ  َا  عًا٢  أْؿكا   أَاٛا
ٔ  ا٧ظًُٞ ٱخشاز بل١ًُِ أْؿك  أَٛاٍ َٔ ٚنِ  ايعل١ٝ٧؟ ا٧لط١ْٝٛٚ ايشٚتش أْذ١ٜ  عا

 .إط٬َِٗ؟
قََّنَٚماهلل ٠ٛعٛد ايٓتٝذ١ ايٓتٝذ١؟ ٖٞ َل ٚيهٔ َُ ٍِ ُْْٔ قنُ  ُثؿَّ  َؾَس ُُ ْٔ  َت َِ ؿْ َظ ةً  ِٓ  ُثنؿَّ  َحْْسَ

َُِبقنَ  ٌْ ٞ  ٖازٙ  دظاذت  ايٛاقاع  أسو ٚعًا٢ ص 36:ا٭ْؿلٍط هُي  ٚثٝكا١  ايععُٝا١  ا٧عالْ
ٞ  َل٥ا١  عادل  ؿاذست  اييت ايهٓظٞ يًتٓـرل ٍ  ٚأدشٜا   ؿاؿش١،  ٦ٚظا  ٦اع  خا٬
 ٩ ايـلدس عذدٖل ٩"  إْذلْلػْٝٛلٍ تل٣ض ْٜٝٛٛسى"  دشٜذ٠ َش٠ ٭ٍٚ ْٚؼشتٗل طٓٛات،

ّ  ٜٓلٜش ػٗش ٕ  بلبال  ٜـاشخ  ايٛثٝكا١  ٖازٙ  ٩ٚ( 1991ّ) يعال ٞ  ايؿلتٝهال ٞ  دٓبًا  ،ايجالْ
ِ  ٚإ٫ تعابرلٙ  سذ ع٢ً -شٝٞٝا٧ظ ع٢ً ٜٚٓلدٟ ِ  - ايٓـالس٣  ؾٗا  باليٛقٛف  ٜٚاأَشٖ
ِ  عًا٢  أٚسٚبال  ب٬د ٩ اشلل٥ٌ اٱط٬َٞ ايضسـ أَلّ ٚاسذاڄ ؿؿلڄ ٔ  اياشغ ٛ  أْاو  َا  يا
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٘  ٱى٬م،ا ع٢ً ػ٦ٝلڄ تظلٟٚ ٫ اهلل يذٜٔ ا٧بزٚي١ اِٗٛد يٛدذت ؾتؼ  ٔ  ٚيهٓا  دٜا
 .(45) ايؿڀش٠
إرا دًع ا٧تآَشٕٚ ٩ دٓض ايع٬ّ ٜذبشٕٚ ٚٛڀڀٕٛ، أِٖ بعٝذٕٚ عٔ عٝٓ٘ ؾ

ـ يِف َصْخَ ٍة َأْو يِف مقلٍ تعلٟ : طبشلْ٘؟ ُُ َُ ـْ َخْ َدٍل َؾ  مل
ٍٜ
َٚل َحبَّ ََ َٚ إِن َتُؽ ِمْث َيٚ ُبَْلَّ إَِّنَّ

ِْٖت ِِبَ  َْرِض َي ْٕ َمَواِت َأْو يِف ا  ص .16ط يكُلٕ: ه( 16ٚ اهللَُّ إِنَّ اهللََّ فَىٌِٔػ َخبٌِر)افسَّ
ٌٖ إرا أىًل ا٧تآَشٕٚ ؿلسٚخلڄ أٚ سؿلؿ١ ، أتظكط بػرل عًُ٘ طبشلْ٘؟!.. 
إرا نلٕ ٜعًِ بظكٛط أٚسام ايؼذش عدل ايضَلٕ ٚا٧هلٕ، ؾهٝـ بظكٛط 

ٚتُِ  م ايـٛاسٜ:؟!.. اقشأ ٖزٙ اٯٜلت ٚتذبشٖل بعٓل١ٜ: ٍَ ُه َم ََ ٚ إَِّٓ َوِظْ َٓ ُّ َِ ًْ ِٛ َٓ َي ْٔ ٌَ اْف

َُِمِت إَرْ  ٍٜ يِف ُط ٚ َوَٓ َحبَّ َٓ ُّ َِ ًْ  إَِّٓ َي
ٍٜ ُط ِمـ َوَرَؿ َُ ُؿ َمٚ يِف اْفَزل َواْفَبْحِ  َوَمٚ َتْس َِ ًْ ِض َوَٓ ُهَق َوَي

بٍِغ) ٍَُٚب مه
ٍٛ َوَٓ َيٚبٍِ  إَِّٓ يِف ـِ َِّ  (59َرْض ؿ بِٚف ـُ ٚ ُُؿ َوُهَق افَِّذي َيََُقؾَّ ُؿ َمٚ َجَ ْح َِ ًْ ِْٔؾ َوَي

ُُؿْ  ْ ـُ ؿ بَِم  ُُ ْؿ ُثؿَّ ُيَْبلئُ ُُ ًُ ك ُثؿَّ إَِفِْٔف َمْ ِج ًّّ َس َٙ َأَجٌؾ مه َْ ُٔ
ْؿ ؾِِٔف فِ ُُ ُث ًَ ِٚر ُثؿَّ َيْب َٓ  بِٚفَّْ

ُِقَن) َّ ًْ ََُّك إَِذا َجٚء67َت ًٜ َح َي ٍَ ؿ َح ُُ ْٔ َِ ِٚهُ  َؾْقَق ِظَبِٚدِه َوُيْ ِشُؾ َظ ََ ُؿ ادَْْقُت  ( َوُهَق اْف ـُ ََ َأَح

ُضقنَ  ٍَ ل َْٚ َوُهْؿ َٓ ُي ُِ ُُْف ُرُش  ص .61-59ط ا٭ْعلّ :  ه(61) َتَقؾَّ
 (☼مً أمَات املؤميني ) مٔنْى٘ بيت احلازخ 

 ٖٓاذ : أَٗل ☼ اّلسخ بٓ  ١ُْٛٝ، ٗٔ ايّٝٛ َع ايظرل٠ ايعڀش٠ ٧إخٛتٞ ٩ اهلل
ٌ  أّ: ٚأَٗال  ٭بٝٗل ١َُْٛٝ ٚأخٛات ،صٖرل بٔ عٛف بٓ   بٓا   ايهادل٣  يبلبا١  ايؿلا

ٔ  ايٛيٝاذ  صٚز اّلسخ بٓ  ايـػش٣ ٚيبلب١ ا٧ڀًب، عبذ بٔ ايعبلغ صٚز اّلسخ  با
ٞ  َ  ٚنلْ ،اّلسخ بٓ  ٚعـُل٤ ايٛيٝذ، بٔ خليذ أّ ٢ٖٚ ا٧ػرل٠ ٔ  أبا ـ  با  خًا
 أخٛات ؾٗ٪٤٫، َليو بٔ اهلل عبذ بٔ صٜلد َ  نلْ ، اّلسخ بٓ  ٚعض٠، اُِٗٞ
 (.2) ٚأّ ٭ب ١َُْٛٝ

 : ☼زواج افْبل مـ مّٔقٕٜ بْٝ احلٚرث 
 اهلل ٍٛاسطا  خاشز  ثِ: عكب١ بٔ َٛط٢ قلٍابٔ ايكِٝ ٩ )صاد ا٧ٝعلد(: اٱَلّ قلٍ 
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 ايزٟ ايؼٗش ٖٚٛ طبع ط١ٓ ايكعذ٠ رٟ ٩ َعتُشا اّذٜب١ٝ علّ َٔ ا٧كبٌ ايعلّ َٔ ◘
ـ  ٗلنً ا٭دا٠ ٚكع ٜأدر بًؼ إرا ست٢ ،اّشاّ ا٧ظذذ عٔ ا٧ؼشنٕٛ ؾٝ٘ ؿذٙ  اّذا
 دعؿش ◘ اهلل سطٍٛ ٚبعح ،ايظٝٛف ايشانب بظ٬  ٚدخًٛا ٚايشَل  ٚايٓبٌ ٚاجمللٕ
ٔ ا اّالسخ  بٓا   ١َُْٛٝ إٟ ٜذٜ٘ بٞ ىليب أبٞ بٔ ٕ  با ٘  ؾخڀبٗال  ،ايعلَشٜا١  ساض  إيٝا

ٌ  أّ أختٗال  ٚنلْا   ا٧ڀًاب  عباذ  بٔ ايعبلغ إٟ أَشٖل ؾذعً  ٘  ايؿلا  ؾضٚدٗال  َتا
ٔ  أؿابض  ؾًُال  ،ث٬ثال  ٠ه١ ◘ اهلل سطٍٛ ؾأقلّ...◘ اهلل سطٍٛ ايعبلغ ّ  َا  ايٝاٛ
ٔ  ٚسٜٛڀب عُشٚ بٔ طٌٗٝ أتلِٖ ايشابع ٍ  ايعاض٣  عباذ  با  ًٓاع  ٩ ◘ اهلل ٚسطاٛ

 خشدا   ٧ال  ٚايعكذ اهلل ْٓلػذى سٜٛڀب ؾـل  ،عبلد٠ بٔ طعذ َع ٜتشذخ ا٭ْـلس
 بأسكاو  يٝظ  يو أّ ٫ نزب : عبلد٠ بٔ طعذ ؾكلٍ ،ايج٬خ َل  ؾكذ أسكٓل َٔ
ٍ  ط٬ٝٗ أٚ سٜٛڀبل ◘ اهلل سطٍٛ ْلد٣ ثِ ،٘شز ٫ ٚاهلل ٥وآبل أسو ٫ٚ  إ :♂ؾكال

 وتٖـِقن ؾْٖـؾ افىًٚم وٕوع ِبٚ أدخؾ حُك أمُٞ أن يَضـؿ ؾم ام أة مُْؿ ُٕحٝ ؿَ

 ؾأرٕ ساؾع أبل ◘ اهلل سطٍٛ ؾأَش ،عٓل خشد  إ٫ ٚايعكذ اهلل ْٓلػذى: ؾكليٛا ،▬مًْٚ
ـ  ،بٗال  ؾأقلّ طشف بڀٔ ْضٍ ست٢ ◘ اهلل سطٍٛ ٚسنب ،بليشسٌٝ  ساؾاع  أبال  ٚخًا
 أر٣ يكاٛا  ٚقاذ  َعٗال  َٚٔ ١َُْٛٝ قذَ  ست٢ ؾأقلّ ،٣ظٞ سٞ إيٝ٘ ١َُْٛٝ يٝشٌُ
ِ  بظاشف  بٗال  ؾب٢ٓ ،ؿبٝلِْٗ ٚ ا٧ؼشنٞ طؿٗل٤ َٔ ٚعٓل٤ ّ  ستا٢  ٚطالس  أدج ثا  قاذ
 (.21) بٗل ب٢ٓ سٝح بظشف ١َُْٛٝ قدل ٜهٕٛ إٔ اهلل ٚقذس ا٧ذ١ٜٓ

 صٚد٘ أخ  ٖٚٞ ؾٝٗل سغَّب٘ ايعبلغ عُ٘ ٕ٭١ُْٛ تضٚز َٝ ◘ٚيعٌ سطٍٛ اهلل 
 (.64) عع١ُٝ َـًش١ ريو ٩ سأ٣ٚيعٌ ايعبلغ  ،ايهدل٣ يبلب١

ٔٵٚس٣ٚ َظًِ ٩ ؿشٝش٘  ٔڇ ٜٳضڇٜذٳ عٳ ِٿ بٵ ٍٳ ا٭ځؿٳ ُٳذٹٜٓٳ١ٹ عٳشٴٚغٷ دٳعٳلْٳل: قځل  ؾځكځاشٻبٳ  بٹليڃ
ٌٷ كٳبٽل عٳؼٳشٳ ثٳ٬ځثٳ١ځ إڇيځٝٵٓٳل ٔٳ ؾځًځكٹٝ ٴ ٚٳتٳلسڇىڅ ؾځآنٹ ٔٵ عٳبٻلغڈ ابٵ ٘ٴ  ،ايڃػٳاذٹ  َٹ ّٴ  ؾځاأځنڃجٳشٳ  ؾځأځخٵبٳشٵتٴا ٛٵ  ايڃكځا
٘ٴ ٛٵيځ ٍٳ سٳتٻ٢ سٳ ِٵ قځل ٗٴ ٍٳ :بٳعٵلٴ ٍٴ قځل فُ  َٓ ♂: ◘ هللٹا سٳطٴٛ ُِ ـُ َٓ  آ َٓ  َظْْفُ  َأَّْنَك َو ُمفُ  َو ٍٳ ،▬ُأَح ل  ؾځكځل
ٔٴ ِٵ َٳل بٹ٦ٵعٳ :عٳبٻلغڈ ابٵ ًڃتٴ ٞټ بٴعٹحٳ َٳل قڂ َٶال  َٴشٹ٬ِّ إڇ٫َّ ◘ هللٹا ْٳبٹ َٴشٳشٿ ٕٻ ،ٚٳ ٍٳ  إڇ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ
ُٳل ٛٳ بٳٝٵٓٳ ُٴْٛٳ١ځ عٹٓٵذٳ ٖٴ ٝٵ ٌٴ ٚٳعٹٓٵذٳٙٴ ،َٳ ٔٴ ايڃؿځلٵ ٔٴ ٚٳخٳليٹذٴ ،عٳبٻلغڈ بٵ ٛٳيٹٝذٹ بٵ َٵاشٳأځ٠څ  ،ايڃ  إڇرٵ أڂخٵاشٳ٣  ٚٳا
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ِٵ قڂشٿبٳ ٗڇ ٕٷ إڇيځٝٵ ٛٳا ٘ٹ خٴ ٝٵ ًځ ِٷ عٳ ُٻل ،يځشٵ ًځ ٞټ أځسٳادٳ ؾځ ٕٵ ◘ ايٓٻبٹ ٌٳ أځ ٘ٴ قځليځ ٵ ٜٳأڃنڂ ُٴْٛٳ١ڂ يځ ٝٵ ٘ٴ  :َٳ ِٴ  إڇْٻا  يځشٵا
ـٻ كٳبٍّ ٍٳ ،ٜٳذٳٙٴ ؾځهځ ِٷ ٖٳزٳا :ٚٳقځل ِٵ يځشٵ ٘ٴ يځ ًڃ ٍٳ ،قځطُّ آنڂ ِٵ ٚٳقځل ٗٴ ٌٳ  نڂًڂٛا :يځ ٘ٴ  ؾځأځنځا ٓٵا ٌٴ  َٹ  ،ايڃؿځلٵا
ٔٴ ٚٳخٳليٹذٴ ٛٳيٹٝذٹ بٵ ُٳشٵأځ٠ڂ ،ايڃ ُٴْٛٳ١ڂ ٚٳقځليځ ٵ ،ٚٳايڃ ٝٵ ٌٴ  ٫ځ :َٳ ٔٵ  آنڂا ٞٵ٤ٺ  َٹا ٞٵ٤ٷ  إڇ٫َّ ػٳا ٌٴ  ػٳا ٘ٴ  ٜٳأڃنڂا ٓٵا  َٹ
ٍٴ  .(1) ◘ هللٹا سٳطٴٛ

 ◘آثشت ٣ٖٛ سطٍٛ اهلل  ☼اْعش أخٞ ٩ اهلل:، نٝـ إٔ ١َُْٛٝ بٓ  اّلسخ 
 .☼ ع٢ً ٖٛاٖل، ؾ٬ٗ اَتجًٔ صٚادلتٓل بؿعٌ أّ ا٧٪َٓٞ ١َُْٛٝ

 وأخقاهتٚ: ☼دّٔقٕٜ بْٝ احلٚرث  ◘صٓٚدة رشقل اهلل 

ٔ أخشز ايٓظل٥ٞ ٚاّلنِ  ٔ  عا ََخنَقاُت ♂:◘ ايآيب قالٍ: قالٍ    ☻عبالغ   ابا ْٕ ا

ُٜ َزْوُج افَّْبِلل  َٕ ق ُّ ْٔ ِمٌَْٚت: َم ْٗ ُٝ  ◘ُم ك بِْْن َّ ِْ نٚ َشن َٓ ُُ ِٚرِث، َوُأْخ ُٝ احْلَ ْوِؾ بِْْ ٍَ ٚ ُأمه اْف َٓ ُُ ، َوُأْخ

َـّ  ِٓ ُمل
ِٕ َـّ  ُٓ ُُ ٍْٔ  ُأْخ َّ ُٝ ُظ َزِة، َوَأْشَمُء بِْْ ِٚرِث اْمَ َأُة ََحْ   (2) ▬ احْلَ

 : ☼ وؾٚة مّٔقٕٜ بْٝ احلٚرث
 َاع  ؾخشدا   بظشف، ☼ ١َُْٛٝ تٛؾٝ : عڀل٤ عٔدل٤ ٩ )ايڀبكلت ايهدل٣( 

ٔ ٚ .تضعضعٖٛل ٫ٚ تضيضيٖٛل، ؾ٬ ْعؼٗل، سؾعتِ إرا: ؾكلٍ إيٝٗل، عبلغ ابٔ  ٜضٜاذ  عا
ٍ  ؾٝٗل بٗل ب٢ٓ اييت ايع١ً ٩ بظشف ١َُْٛٝ لدؾٓٻ: قلٍ ؿِ،ا٭ بٔ  ٚقاذ  ،◘ اهلل سطاٛ

 .(29)عبلغ ٚابٔ أْل ل،قدلٖ ٩ ي ضٳْٳ، ٚاّر ٩ سًك  نلْ 
 .ط١ٓ مثلْٕٛ ٚشلل ٚطتٞ، إسذ٣ ط١ٓ ٜضٜذ خ٬ؾ١ ٩ َلت  :ايٛاقذٟ قلٍٚ

 ؾشكٞ اهلل عٓٗل ٚأسكلٖل ٚأطهٓٗل ؾظٝض دٓلت٘ د١ٓ ايؿشدٚغ ا٭ع٢ً
 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(

* * * 

                                      
 .1948 َظًِأخشد٘  )صحٔ ( (1)

 .2763 ؿشٝض اِلَعٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩  6801اّلنِ ٩ ا٧ظتذسى أخشد٘  )صحٔ ( (2)
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 ٩ ٚا٧ظًُٞ اٱط٬ّ أخبلس تتلبع اييت اٱط٬ّ بشٜذ دشٜذ٠ ْؼشت ،أسبيت ٩ اهلل
 ٖازٙ (  إًٖاذلا  ٩ٚ بشٜڀلْٝل ٩ اشللٜؿبلسى) سذٜك١ ٩ عذٝبلڄ خدلاڄ ْؼشت ايػشب، ب٬د

 .ا٧آطٞ نٌ تلِ اّذٜك١
 إٟ عشٜٚٓ اٯٕ، إيٝ٘ ا٭١َ َتلز ايزٟ ايٛاعٞ، ايعلقٌ ا٧ظًِ ايؼبلب بعن دل٤
 .١اٚايظٓ بليكشإٓ ايعـش يٝعٝؽ دقٝك١، ٚاع١ٝ ْعش٠ نًٗل ا٭َٛس

   اٱط٬ّ؟ إٟ اُِٛع ٖزٙ يٓذعٛ اّذٜك١ ٖزٙ ٩ سنٓلڄ ْتخز ٫ ٧لرا: ؾكليٛا
  بلٱط٬ّ؟ ٖ٪٤٫ ْعشف ٫ ٧لرا

ٔ  ٜٓتـاش  رياو  َٔ ٚبليشغِ تٓؿل اييت ايڀل١ً٥ ا٭َٛاٍ ٖزٙ ،اٱخ٠ٛ ايؿل٤٬  دٜا
 اٱط٬ّ، يًٓلغ ٜبٝٓٛا إٔ ٚأسادٚا اّذٜك١ ٖزٙ ٩ اٱخ٠ٛ ٖ٪٤٫ ؾٛقـ ٣ٚتذ، ☾ اهلل
٘  كعؿ  ٧ٚل ا٧ظًِ، ايدلٜڀلْٞ ا٧بلسى ا٭خ ٖزا ع٢ً يرلد قظٝع ؾكلّ  إٟ ِاأ  سذتا

 سب ايكظٝع ٖزا ؾظب ٚايتظؿٝ٘، ٚايؼتِ ايظب ٖٚٛ أ٫ ا٧عشٚف، اٯخش ا٭طًٛب
 .◘ ُٔذاڄ ٚايٓيب ايعض٠

ٔ  آخش إٟ إٓ َٔ اهلل ٜشطً٘ غٝيب شٷْـ ٖزا! اهلل طبشلٕ  ايكًكا١،  ايكًاٛب  يٝڀُا٦
ٕڈ ايكظٝع ٖزا ٜـلب: اْدل ؾٝكٍٛ  ؾًُل عًٝ٘، َػؼٝلڄ ايؿٛس ع٢ً ٜٚظكط ػذٜذ بذٚسا
ٟ  ايؼاشى١  س٥اٝع  ؾالقذلب  اّٝل٠، ؾلسم ٚقذ ًٖو، قذ ٚدذٚٙ َٓ٘ اقذلبٛا ٕ  اياز  نال
ٟٷ أسبو: ي٘ ٚقلٍ ا٧بلسى، ا٭خ ٖزا َٔ اُِع ٖزا ًشاط١ َهًؿلڄ ! ايـاٛس٠؟  بٗزٙ قٛ
ٍ  ٨ل أنجش ٖزا غرل ٜكٍٛ إٔ ٜٴكذٿس قذ ٖزا قذٸس ايزٟ إٔ عًِأ ٚيهٔ: ي٘ ؾكلٍ  ٖازا،  قال
كَ  افَِّذي ُهقَ م:ا٭َٛس ٖزٙ َجٌ ع٢ً ْعتُذ ٫ ست٢ بٗزا، ؾعٌ َل ٠جٌ ب٘ ٜؿعٌ ٫ٚ ََ  َأيَّ

هِ  ِمِْغَ  بَِْْكِ ْٗ  ص.62:ا٭ْؿلٍط هَوبِٚدُْ
قََّنَٚم:ايٓـش طبٌ ظًُٕٛا٧ ٜبزٍ إٔ َٔ بذ ٬ؾ َُ ٍِ ُْْٔ قنُ  ُثؿَّ  َؾَس ُُ ؿْ  َت ِٓ ْٔ َِ ةً  َظ  ُثنؿَّ  َحْْسَ

َُِبقنَ  ٌْ ـَ  ُي ُ وا َوافَِّذي ٍَ َّْؿَ  إَِػ  ـَ َٓ ونَ  َج  ص.36:ا٭ْؿلٍط هحُيَْؼُ
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 :ٚعاا٬ دااٌ ٜكااٍٛ ايـااـ، طااٛس٠ ٩ ايبؼاالس٠ بٗاازٙ ايكشآْٝاا١ ايبؼاال٥ش ٚأخااتِ
ونَ م َُ ُئقا ُيِ ي ٍِ ُْٔى

ؿْ بِ  هللِا ُٕقرَ  فِ ِٓ ِ هَ  َوَفقْ  ُٕقِرهِ  ُمُِؿه  َواهلل َْٖؾَقاِه ٚؾُِ ونَ  ـَ َُ   َأْرَشَؾ  افَِّذي ُهقَ  (8) اْف

ى َرُشقَففُ  ََ ـِ  بِٚهْلُ ؼل  َوِدي َ هُ  احْلَ ِٓ ُْٔي
ـِ  َظَذ  فِ ي َل فِ  اف ِل ِ هَ  َوَفقْ  ـُ قنَ  ـَ ـُ ن ـ ط ه(9) ادُْْؼِ -8:ايـا

 ايع٬ُقا١  ايباٛاخش  طارل  قـتٛ إٔ ايڀشليب تظتڀٝع ٌٗؾ ايذٜٔ، إظٗلس َٔ بذ ٫ص 9
نننِ هَ  َوَفنننقْ  ُٕنننقِرهِ  ُمنننُِؿه  َواهللم:أباااذاڄ ٚاهلل ٫ ا٧ااال٤؟ طاااڀض عًااا٢ نننٚؾُِ ونَ  ـَ َُ  ه اْف

 (.45) ☾ اهلل ٚعذٖزا ص 8:ايــط
 ( ☼) مازٓ٘ الكبطٔ٘   ◘أو إبسأٍه ابً زضْل اهلل 

 ◘ابأ سطاٍٛ اهلل   َاع أّ إباشاِٖٝ   ، ٗٔ ايّٝٛ َع ايظرل٠ ايعڀش٠ إخٛتٞ ٩ اهلل
 ؿاالسب ايكبڀااٞ ا٧كااٛقع ياا٘ أٖااذاٖل ،☼ ايكبڀٝاا١ سلعاإٛ بٓاا  َلسٜاا١ ٖااٞٚ

 .(25) اشلذش٠ َٔ طبع ط١ٓ ٚريو ،َٚـش اٱطهٓذس١ٜ
 ؿَوم مٚريٜ افَبىٜٔ مـ مك: 

ٞټ ٚٳنځتٳبٳابٔ ايكِٝ ٩ )صاد ا٧علد(: اٱَلّ قلٍ  ٛٵقٹعڇ إيځ٢ ايٓٳبٹ ُٴكځ ـٵشٳ َٳًٹوٹ ايڃ  َٹ
ِڇ: ٚٳايڃإڇطٵهځٓٵذٳسڇٜٸ١ٹ ٔڇ هللٹا بٹظٵ ُٳ ِڇ ايشٸسٵ ٔٵ ايشٸسٹٝ ُٸذٺ َٹ ٘ٹ هللٹا عٳبٵذٹ َٴشٳ ٛٵقٹعڇ إيځ٢ ٚٳسٳطٴٛيٹ ُٴكځ  ايڃ

ِڇ ّٷ ايڃكٹبٵطٹ عٳعٹٝ ٔٵ عٳًځ٢ طٳ٬ځ ٗٴذٳ٣ اتٸبٳعٳ َٳ َٸل ايڃ ِٵ اٱط٬ّ بٹذٹعٳلٜٳ١ٹ أځدٵعٴٛىځ ؾځإڇْٸٞ بٳعٵذٴ أځ  أځطٵًٹ
ِٵ ًځ ِٵ تٳظٵ ًٹ ٔڇ أځدٵشٳىځ هللڂا ٜٴ٪ٵتٹوځ ٚٳأځطٵ ٕٵؾځ َٳشٸتٳٝٵ ٛٳيچٝٵ  إڇ ٕٸ تٳ ِٳ عٳًځٝٵوځ ؾځإڇ  اْفَُُِِٚب  َأْهَؾ  َيٚمايڃكٹبٵطٹ إثٵ

َٚفْقا ًَ ٍٜ  إَِػ  َت َّ
ِِ ََْْْٔٚ َشَقاءٍ  ـَ ؿْ  َب ُُ ّٓ  َوَبَْْٔ ََ  َأ ُب ًْ َٕ  ّٓ َٓ  هللَا إِ كَ  َو ًْٔئٚ بِفِ  ُْٕؼِ َٓ  َص ُِّخَذ  َو ُوَْٚ َي ًْ ًوٚ َب ًْ  َب

ـْ  َأْرَبًٚبٚ قُفقا ْقاَتَقفّ  َؾِ٘نْ  هللِا ُدونِ  ِم َُ وا َؾ َُ َٓ ٚ اْص ّٕ َٖ قنَ  بِ ُّ
ٍڇط  هُمْسِِ ٕٳ آ ُٵشٳا ٘ٹ ٚٳبٳعٳحٳ ،ص 64 عٹ  بٹ

ٔڇ سٳلىٹبٹ َٳعٳ ًڃتٳعٳ١ځ أځبٹٞ بٵ ُٸل بٳ ًځ ٌٳ ؾځ ٘ٹ دٳخٳ ٝٵ ًځ ٍٳ عٳ ٘ٴ قځل ٘ٴ :يځ ٕٳ إْٸ ٌٷ قځبٵًځو نځل ِٴ سٳدٴ ٘ٴ ٜٳضٵعٴ  ايشٸبٸ أځْٸ
ٍٳ هللڂا ؾځأځخٳزٳٙٴ ا٭ځعٵًځ٢ ِٳؾځ ٚٳا٭ڂٚيځ٢ اٯخش٠ ْٳهځل ٘ٹ لْٵتٳكځ ِٸ بٹ ِٳ ثٴ ٘ٴ اْٵتٳكځ ٓٵ  ٚٳ٫ځ بٹػٳٝٵشڇى ؾځلعٵتٳبٳشٳ َٹ
ٍٳ. بٹو غځٝٵشٴى ٜٳعٵتٳبٹشٴ ٕٸ ؾځكځل ٔٵ دٹٜٓٶل يځٓٳل إ ٘ٴ يځ ُٳل إ٫َّ ْٳذٳعٳ ٛٳ يٹ ٘ٴ خٳٝٵشٷ ٖٴ ٓٵ ٍٳ َٹ  ْٳذٵعٴٛى :سٳلىٹبٷ ؾځكځل
ٔڇ إيځ٢ ٛٳ هللٹا دٹٜ ٖٴ ٘ٹ ايڃهځلؾٹٞ اٱط٬ّ ٚٳ ٙٴ َٳل ؾځكڃذٳ هللڂا بٹ ٛٳا ٕٸ طٹ ٞٸ ٖٳزٳا إ ٕٳ ايٓٸلغٳ دٳعٳل ايٓٸبٹ  ؾځهځل

ِٵ ٖٴ ٘ٹ أځػٳذٸ ٝٵ ًځ ِٵ قڂشٳٜٵؽٷ عٳ ٖٴ ٘ٴ ٚٳأځعٵذٳا ٗٴٛدٴ يځ ِٵ ايڃٝٳ ٗٴ ٘ٴ ٚٳأځقڃشٳبٳ ٓٵ ـٳلسٳ٣ َٹ ُٵشڇٟ ،ايٓٸ  بٹؼٳلسٳ٠ڂ َٳل ٚٳيځعٳ



للماوس على العنوان المطلوب  األيسر  ، وللوصول ألي عنوان اضغط على الزر Ctrl+ Endللوصول للفهرس اضغط على 
 تنقل بين الصفحات. أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downفي الفهرس، وبواسطة 

 

 

186 

ُٸذٺ عٹٝظٳ٢ نځبٹؼٳلسٳ٠ٹ إ٫َّ بٹعٹٝظٳ٢ َٴٛطٳ٢ ُٴشٳ َٳل ،بٹ ٕڇ إيځ٢ إٜٸلىځ دٴعٳل٩ٴْٳل ٚٳ  نځذٴعٳل٥ٹو ٫َّإ ايڃكڂشٵآ
ٌٳ ٖٵ ٛٵسٳا٠ٹ أځ ٌٸ ،ٹايڃإڇْٵذٹٌٝ إيځ٢ ايتٸ ٞٸ ٚٳنڂ َٶل أځدٵسٳىځ ْٳبٹ ٛٵ ِٵ قځ ٗٴ ٔٵ ؾځ ٘ٹ َٹ َٸتٹ ِٵ ؾځليڃشٳلٸ أڂ ٗڇ ٝٵ ًځ ٕٵ عٳ  ٜٴڀٹٝعٴٛٙٴ أځ
ٔٵ ٚٳأځْٵ ٳ ُٸ ٘ٴ َٹ ٞٸ ٖٳزٳا أځدٵسٳنځ ٗٳلى ٚٳيځظٵٓٳل ايٓٸبٹ ٓٵ ٔٵ ْٳ ٔڇ عٳ ُٳظٹٝضڇ دٹٜ َٴشٴى ٚٳيځهٹٓٸل ايڃ ٘ٹ ْٳأڃ ٍٳؾځكځ. بٹ  ل

ٛٵقٹعٴ ُٴكځ َٵشڇ ؾٹٞ ْٳعځشٵتٴ قځذٵ إْٸٞ: ايڃ ٞٸ ٖٳزٳا أځ ٘ٴ ايٓٸبٹ ٛٳدٳذٵتٴ َٴشٴ ٫ځ ؾځ ٖٴٛدٺ ٜٳأڃ ُٳضٵ ٘ٹ بٹ ٗٳ٢ ٚٳ٫ځ ؾٹٝ ٔٵ ٜٳٓٵ  عٳ
٘ٹ َٳشٵغڂٛبٺ ِٵ ،ؾٹٝ ٙٴ ٚٳيځ ٍٸ بٹليظٸلسٹشڇ أځدٹذٵ ٔڇ ٚٳ٫ځ ايلٸل ٖٹ ٚٴدٹذٳتٵ ،ايڃهځلرٹبٹ ايڃهځل ٘ٴ ٚٳ  آٜٳ١ڂ َٳعٳ
ٛٸ٠ٹ ٛٳ٣ ٚٳايڃإڇخٵبٳلسڇ ايڃخٳبٵ٤ٹ بٹإڇخٵشٳازڇ ايٓٸبٴ ٞٸ نٹتٳلبٳ ٚٳأځخٳزٳ ،ٚٳطٳأځْٵعڂشٴ بٹليٓٸذٵ ٘ٴ ◘ ايٓٸبٹ  ؾٹٞ ؾځذٳعٳًځ
ٔٵ سٴلٸ ِٳ عٳلزڈ َٹ ٘ٹ ٚٳخٳتٳ ٝٵ ًځ ٘ٴ عٳ ٘ٴ دٳلسڇٜٳ١ٺ إيځ٢ ٚٳدٳؾځعٳ ِٸ يځ ٘ٴ نځلتٹبٶل دٳعٳل ثٴ  ؾځهځتٳبٳ بٹليڃعٳشٳبٹٝٸ١ٹ ٜٳهڃتٴبٴ يځ
ٍڇ إيځ٢ ِڇ : ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٔڇاي هللٹا بٹظٵ ُٳ ِڇ شٸسٵ ُٸذٹ ايشٸسٹٝ ُٴشٳ ٔڇ يٹ ٔٵ هللٹا عٳبٵذٹ بٵ ٛٵقٹعڇ َٹ ُٴكځ  ايڃ

ِڇ ّٷ ايڃكٹبٵطٹ عٳعٹٝ َٸل عٳًځٝٵو طٳ٬ځ ُٵ ٴ نٹتٳلبٳو قځشٳأڃتٴ ؾځكځذٵ بٳعٵذٴ أځ ٗڇ ٘ٹ رٳنځشٵتٳ َٳل ٚٳؾځ َٳل ؾٹٝ  تٳذٵعٴٛ ٚٳ
٘ٹ ُٵ ٴ ٚٳقځذٵ إيځٝٵ ٕٸ عٳًٹ ٞٳ ْٳبٹٝٸل أځ ٔٸ ٚٳنڂٓٵ ٴ بٳكٹ ٘ٴ أځظڂ َٵ ٴ ٚٳقځذٵ  بٹليؼٸلّ زٴٜٳخٵشٴ أځْٸ  سٳطٴٛيځو أځنڃشٳ

ٔڇ إيځٝٵو ٚٳبٳعٳجٵ ٴ ُٳل بٹذٳلسڇٜٳتٳٝٵ ٗٴ ٕٷ يځ ِٷ ايڃكٹبٵطٹ ؾٹٞ َٳهځل ٛٳ٠ٺ عٳعٹٝ ٖٵذٳٜٵ ٴ ٚٳبٹهٹظٵ  بٳػٵًځ١ڄ إيځٝٵو ٚٳأځ
ٗٳل ّٴ يٹتٳشٵنځبٳ ِٵ. عٳًځٝٵو ٚٳايظٸ٬ځ ِٵ ٖٳزٳا عٳًځ٢ ٜٳضڇدٵ ٚٳيځ ِٵ ٚٳيځ ًځ ٕڇ ،ٜٳظٵ ٔٴ ١ڂَٳلسڇٜٳ ٚٳايڃذٳلسڇٜٳتٳل  ٚٳطٹرلڇٜ
ٍٴ ٚٳايڃبٳػٵًځ١ڂ ٔڇ إيځ٢ بٳكٹٝٳ ٵ دٴيڃذٴ َٳ ٚڇٜٳ١ځ صٳ  (.21) َٴعٳل

 :ريض اهلل ظْٓٚ  مٚريٜ أم إب اهٔؿ

 ط١ٓ اّذ١ رٟ ٩ -إبشاِٖٝ  أٟ : -  َٛيذٙ ٚنلٕقلٍ بٔ ا٭ثرل ٩ )أطذ ايػلب١ ( 
٣ أقٌ ٚيهٔ ٖزٙ ايظعلد٠ مل تڀٌ طٛ ،نجرلاڄ ب٫ٛدت٘ ◘ ايٓيب ٚطش اشلذش٠; َٔ مثلٕ

ؾتٛؾ٢ اهلل تعلٟ  ،أبلڄ ٭سذ ◘سٝح قذٸس اهلل تعلٟ إٔ ٫ ٜهٕٛ سطٛي٘  ،َٔ علَٞ
ٔٵ٩ طٓٓ٘  ابٔ َلد١ٚأخشز ، إبشاِٖٝ ُٳل٤ٳ عٳ ُٻل: قځليځ ٵ ٜٳضڇٜذٳ بٹٓٵ ٹ أځطٵ ٞٳ يځ ٛٴؾِّ ٔٴ تٴ ٍڇ ابٵ  سٳطٴٛ

ِٴ ◘ هللٹا ٖٹٝ ٍٴ بٳهځ٢ إڇبٵشٳا ٍٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٘ٴ ؾځكځل ُٴعٳضٿٟ يځ َٻ ايڃ َٻل بٳهڃشڈ أځبٴٛ لإڇ ُٳشٴ ٚٳإڇ  أځسٳلټ أځْٵ ٳ :عٴ
ٔٵ ِٳ َٳ ٘ٴ اهلل عٳعَّ ٍٳ سٳكَّ ٍٴ قځل َمعُ ♂: ◘ هللٹا سٳطٴٛ َْ ْغُ  َت ًَ ُٛ  َوحَيَْزنُ  اْف ِْ ََ َٓ  اْف قُل  َو َُ  ُيْسِخطُ  َمٚ َٕ

بَّ  َٓ  اف َّ فُ  َفْق َّٕ ٌَ  َأ ِخ َ  َوَأنَّ  َجِٚمعٌ  َوَمْقُظقدٌ  َصِٚدٌق  َوْظ ْٔ لِ فَِْلَ  َتٚبِعٌ  ا َٕٚ وَّ َْ َْٔؽ  َفَقَج َِ  إِْبَ اِهٔؿُ  َيٚ َظ
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َّٚ َأْؾَوَؾ  ٚ ِِم َٕ َْ ٚ َوَج َّٕ ُٕقنَ  بَِؽ  َوإِ  .(1) ▬دََْحُزو
 ◘سطٍٛ اهلل  تعًلؾبعذ إٔ  ايـػش،٩  ◘ ٤ سطٍٛ اهللأبٓل ٣ٛتأخٞ ٩ اهلل، 

ٞ  ٚأؿبض عُاشٙ ، باإبشاِٖٝ ٞ ، ٚؿالس ٔبٛبال يا٘    طآت ٘  ٜاأت ّ  بعاذ  إيٝا  اياذع٠ٛ  ُٖاٛ
 ٜذٜ٘، بٞ ؾُٝٛت ىؿً٘، اهلل قبن يڀؿً٘ ٣ٌٝ إٔ قًب٘ نلد ؾًُل ايڀؿٌ، اٖز ؾٝشتلٔ
ٍ  ٜٚـدل، ٜٚتذًذ ايًٛع١، ٜعٝؽ ٖٚٛ دَٛع٘، ٚتظٌٝ ٜٚبهٞ، ؾٝشتلٓ٘ ٖازٙ   ٜٚكاٛ

َمعُ ♂ ا٧كلي١ ايعع١ُٝ:  َْ ْغُ  َت ًَ ُٛ  َوحَيَْزنُ  اْف ِْ ََ َٓ  اْف قُل  َو َُ بَّ  ُيْسنِخطُ  َمنٚ َٕ َٓ  افن َّ َّٕنفُ  َفنْق ٌَ  َأ  َوْظن

ِخ َ  َوَأنَّ  َجِٚمعٌ  َوَمْقُظقدٌ  ِٚدٌق َص  ْٔ لِ  َتٚبِعٌ  ا ٚ فَِْلَوَّ َٕ َْ َْٔؽ  َفَقَج َِ َّنٚ َأْؾَونَؾ  إِْبَ اِهٔؿُ  َيٚ َظ ٚ ِِم َٕ َْ  َوَجن

َّٕٚ ُٕقنَ  بَِؽ  َوإِ  .، ؾٝل شلل َٔ نًُلت تهتب ٠ل٤ ايزٖب▬ دََْحُزو
 ◘:رشقل اهلل وصٜٔ 

ٍٴقلٍ   ؿْ ♂: ◘ هللٹا سٳطٴٛ ُُ َّٕ َُُحق إِ ٍْ َُ ك َأْرٌض  َوِهلَ  ِمْكَ  نَ َش َّّ ٚ ُيَس َٓ نَراطُ  ؾِٔ َِ  َؾنَِ٘ذا ،اْف

قَهٚ ُّ ُُ َُْح َْٖحِسُْقا َؾ ٚ إَِػ  َؾ َٓ
ؿْ  َؾِ٘نَّ  َأْهِِ ًٜ  هَلُ ٚ ِذمَّ ًٜ  َؿنَٚل  َأوْ  َوَرَِحً ن ً ا ِذمَّ ْٓ ٕ  ، (2) ▬َوِصن  س٥ڄال يهاٛ

  َِٓٗ.  إبشاِٖٝ أّ َلس١ٜ يهٕٛ ٚؿٗشا، َِٓٗ ◘ إزللعٌٝ أّ ٖلدش
 فَبىٜٔ:ٚة مٚريٜ اوؾ

ٔ  عُاش  ١اخ٬ؾا  ٩ َلسٜا١  تٛؾٝا  )ا٫طاتٝعلب ٩ َعشؾا١ ايـاشلب١(:     دل٤ ٩  با
 يؼاٗٛد  بٓؿظ٘ ايٓلغ ٚؼش عُش ٚنلٕ ،عؼش٠ ط  ط١ٓ َٔ احملشّ ٩ ٚريو اْڀلب،
 .بليبكٝع ٚدؾٓ  عُش عًٝٗل ٚؿ٢ً دٓلصتٗل،

 فريض اهلل عـفا وأرضاها وأسؽـفا فسقح جـاته جـة الػردوس األعذ.

 ِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ()شبحٕٚؽ اف
* * * 

                                      
  .2932ؿشٝض اِلَع ٚسظٓ٘ ا٭يبلْٞ ٩  1589ٔ َلد٘ ابأخشد٘  )حسـ( (1)
   2543أخشد٘ َظًِ  )صحٔ ( (2)
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ٌَ  َوَمٚم:تعلٟ قلٍ بػرلْل أٚ بٓل دٜٓ٘ طٝٓـش اهللإٕ ، أسبيت ٩ اهلل ن َّّ َّٓ  ُُمَ  َرُشنقٌل  إِ

 َْ ْٝ  َؿ َِ ـْ  َخ ُشُؾ  َؿْبِِفِ  ِم ـْ  اف ه ْٕ  ُؿَُِؾ  َأوْ  َمَٚت  َأَؾِ٘ي ُُؿْ ا ْب َِ ؿْ  َظَذ  ََ ُُ ٚبِ ََ ـْ  َأْظ ْٛ  َوَم ِِن ََ ْٔنفِ  َظنَذ  َيْْ َب
َِ  َظ

ـْ  َِ ًْٔئٚ اهلل َيَُضَّ  َؾ َْٔجِزي َص ـَ  اهلل َوَش نٚـِِ ي ٕ  آٍط هافنَّ ٔ  اْـاشؾ   إٕؾا  ،ص144:عُاشا  عا
ٛ  اهلل ؾإٕ اهلل طبٌٝ ٩ اٱْؿلم عٔ تكلعظ  إٕٚ ػ٦ٝلڄ، اهلل تلش ؾًٔ ايعًِ ٓليع  ٖا
 اْلطاش،  أْ  ع٬ُڄ، َٓو ٜشٜذ ٫ اهلل ؾإٕ اهلل يذٜٔ ايعٌُ عٔ اْـشؾ  إٕٚ ايػين،
ٌ  ع٢ً ايكلدس ٖٚٛ َعـ١ٝ تلشٙ ٫ٚ ىلع١، تٓؿع٘ ٫ ٚع٬ دٌ اهلل ٘  ػا٤ٞ،  نا  ٚيهٓا

ْهقنَ م:تعلٟ قلٍ اْرل، ٚيو بو ٜشٜذ ٭ْ٘ ٜأَشى ُّ َْٔؽ  َي َِ قا َأنْ  َظ ُّ َِ  َظنَعَّ  ََتُْهقا ٓ ُؿْؾ  َأْش

ؿْ  ُُ ـه يَ  اهلل َبؾِ  إِْشالَم ؿْ  ُّ ُُ ْٔ َِ ؿْ  َأنْ  َظ ـُ ا ََ ُُؿْ  إِنْ  فإِِليَمنِ  َه ْ  ص.17:اّذشاتط هَصِٚدؿِغَ  ـُ
ّ  ا٧ظتكبٌ ٚإٕ بػرلْل، أٚ بٓل دٜٓ٘ ْلؿش طبشلْ٘ ؾلهلل ِ  يٲطا٬  ايؿذالس  نٝاذ  باشغ
 اهلل سطٍٛ ٠ٚٛعٛد اهلل ٠ٛعٛد ٚع٬ دٌ اهلل يذٜٔ ا٧ظتكبٌ إٕ! ٚايعًُلْٝٞ ٚا٧ٓلؾكٞ

ّ  بلب َٔ ٫ٚ بليػٝب، س٤لڄ ايه٬ّ ٖزا أقٍٛ ٫ أْل ،◘ ٞ  ايٛسدٜا١،  ا٭سا٬  يتظاه
 تٴظاُع،  ْبٝٓل أسلدٜح ٖٚزٙ ٜت٢ً، سبٓل قشإٓ ٖٛ ٖزا بٌ ٫، اِشا ، ٚتلُٝذ اٯ٫ّ
ٞ  طٛاداڄ ايًٌٝ طلعلت أػذ ٚإٕ ؾذش اٱط٬ّ قلدّ، إٕ  كا٤ٛ  ًٜٝٗال  ايايت  ايظالع١  ٖا

ٛ  يٝع ا٧ڀلف ْٗل١ٜ ٩ ا٭َش ٩ ٜؿـٌ ايزٟ إٕ ايؿذش، ٔ  ايبلىاٌ،  كاخل١َ  ٖا  ٚيها
٘  َٔ ايزٟ اّل َعٓل إٔ أبذاڄ ٫ٚػو اّل، ق٠ٛ ٖٛ ا٭َش ٩ ٜؿـٌ ايزٟ  خًال  أدًا
ٌ  ايهتب اهلل أْضٍ أدً٘ َٚٔ ٚايٓلس، ٚا١ِٓ ٚا٭سو ايظُلٚات اهلل  ايشطاٌ،  ٚأسطا
ٌ  ٚقبٌ ايتٛسٝذ، ع٢ً ؾڀشت اييت اٱْظلٕ ؾڀش٠ٚ ايهٕٛ، ؾڀش٠ سؿٝذ َعٓل  رياو  نا
ٍ  قذسٖل، ا٧ٛسذٕٚ عشف يٛ نش١٣ َع١ٝ َٔ ٚاهلل شلل ٜٚل اهلل، َعٓل ريو نٌ ٚبعذ  قال
ُروا َوَمٚم:تعلٟ ََ ِرهِ  َحؼَّ  اهلل َؿ َْ  .(45) ص91:ا٭ْعلّط هَؿ

 (☼ذات اليطاقني )أمساء بيت أبٕ بكسالضدٓل 
 ،☻ ايـذٜل بهش أبٞ بٓ ، ٗٔ ايّٝٛ َع ايظرل٠ ايعڀش٠ ٭زلل٤ إخٛتٞ ٩ اهلل
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٘  بهش أبٞ بٔ اهلل عبذ أخ  ٖٚٞ ،أطعذ بٔ ايعض٣ عبذ بٓ  قت١ًٝ ٚأَٗل ٘  ٭بٝا  ،ٚأَا
 ٚػاك   ٚبلٜعا   قاذ٣ل  ٠ها١  أطًُ  ٭بٝٗل، بهش أبٞ بٓ  أّ ا٧٪َٓٞ عل٥ؼ١ ٚأخ 
 عـالَل  خاش ٯٚا ت٘يظاؿش  ٚاساذا  ؾذعًا   ايػالس  اٟ ◘ اهلل سطٍٛ خشز ي١ًٝ ْڀلقٗل
 (.8) ايٓڀلقٞ رات ؾظُٝ  يكشبت٘

 مع حقاري رشقل اهلل افزبر بـ افًقام صز أشمء ظذ ضٔؼ افًٔش

ٚٳيځال    ٍڈ  َٳال ٔٵ  َٹ ٘ٴ ؾٹٞ ايڃأځسٵوڇ  َٳل يځ ٚٳ ٚٻدٳٓٹٞ ايضټبٳٝٵشٴ  ُٳل٤ٳ بٹٓٵ ٹ أځبٹٞ بٳهڃشڈ، قځليځ ٵ: تٳضٳ ٔٵ أځطٵ عٳ
ٚٳأځطٴ    ٘ٴ  َٳ٦ٴْٛٳتٳا ٘ٹ  ٚٳأځنڃؿٹٝا ٘ٴ،  ـٴ ؾځشٳطٳا ًٹ ٘ٹ، قځليځ ٵ: ؾځهڂٓٵ ٴ أځعٵ ٞٵ٤ٺ، غځٝٵشٳ ؾځشٳطٹ ٚٳيځل ػٳ ًڂٛىٺ  ُٵ ٘ٴ  َٳ ٛطٴا

ٔٴ  ٔٵ أڂسٵظٹ ِٵ أځنڂ ٚٳيځ ٔٴ،  ٚٳأځعٵذٹ ٘ٴ  ٚٳأځخٵشٴصٴ غځشٵبٳ ُٳل٤ٳ  ٚٳأځطٵتٳكٹٞ ايڃ ٘ٴ،  ًٹؿڂ ٚٳأځعٵ ٘ٹ،  ٛٳ٣ يٹٓٳلكٹشٹ ٚٳأځدٴمټ ايٓٻ
ٌٴ       ٚٳنڂٓٵا ٴ أځْٵكڂا ٛٳ٠ځ ؿٹاذٵمڈ، قځليځا ٵ:  ٔٻ ْٹظٵا ٚٳنڂ ـٳلسڇ  ٔٳ ايڃأځْٵ َٹ ٕٳ ٜٳخٵبٹضٴ يٹٞ دٳلسٳاتٷ  ٚٳنځل أځخٵبٹضٴ، 

ٔٵ أځسٵ َٹ ٛٳ٣  ٍٴ اهللٹ ايٓٻ ٘ٴ سٳطٴٛ ٞٵ ؾځشٵطٳ:ڈ   ◘وڇ ايضټبٳٝٵشڇ ايَّتٹٞ أځقڃڀځعٳ ٞٳ عٳًځ٢ ثٴًڂجٳ ٖٹ ٚٳ عٳًځ٢ سٳأڃطٹٞ، 
 ٞ ُٳل أځعٵتٳكځتٵٓٹا ّڈ ؾځهځؿځتٵٓٹٞ طٹٝٳلطٳ١ځ ايڃؿځشٳغڇ ؾځهځأځْٻ ٞٻ أځبٴٛ بٳهڃشڈ، بٳعٵذٳ رٳيٹوځ، بٹخٳلدٹ ٌٳ إڇيځ   (1)سٳتٻ٢ أځسٵطٳ

 :ٜإػ ادَيْ ◘ ظَْ هج ة رشقل اهلل ☼مقاؿػ ٕشمء 
 عباذ  اطاتأدشا  قاذ  ٚنلْل. ا٧ذ١ٜٓ إٟ يًخشٚز ٚؿلسب٘◘  اهلل سطٍٛ تٗٝأ٧ل  -1
ٕ  - باليڀشٜل  َلٖشٶا - خٹشٿٜتٶل ٖلدٜٶل ٚنلٕ ايًٝج٢، أڂسٳٜٵكٹط بٔ اهلل ٔ  عًا٢  ٚنال  نؿالس  دٜا

ٛٵس غلس ٚٚاعذاٙ ساسًتُٝٗل، إيٝ٘ ٚطًُل ريو، ع٢ً ٚأَٓلٙ قشٜؽ، ٍ  ثا٬خ  بعذ ثٳ  يٝال
ٔ  اهلل عباذ  دل٤ُٖل ٖا1 ط١ٓ ا٭ٍٚ سبٝع غش٠ - ا٫ثٓٞ ي١ًٝ نلْ  ؾًُل ُٝٗل،بشاسًت  با
 أْا   بأبٞ: ايبٝ  ٩ َؼلٚست٘ عٓذ ◘ يًٓب٢ بهش أبٛ قلٍ قذ ٚنلٕ بليشاسًتٞ، أسٜكط

ٍ  ؾكلٍ أؾلًُٗل، إيٝ٘ ٚقشب ٖلتٞ، ساسًت٢ إسذ٣ خز اهلل، سطٍٛ ٜل  ◘ اهلل سطاٛ
ٌ  إٔ ْٚظٝ  بظٴؿڃشٳتٹُٗل، ☼ بهش أبٞ بٓ  أزلل٤ ٚأتتُٗل. بليجُٔ َٶل،  شلال  ٍعا ـٳال  عٹ
 ؾعًكا   بلثٓٞ، ْڀلقٗل ؾؼك  عـلّ، شلل يٝع ؾإرا ايظؿش٠، يتعًل رٖب  اس٬َ ؾًُل

 .(23) ايٓڀلقٞ رات: ؾظُٝ  بلٯخش ٚاْتڀك  بٛاسذ، ايظؿش٠

                                      
 .2182أخشد٘ َظًِ  (صحٔ ) (1)
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ٔٵ  -2 ٔڇعٳ ٍٳ إطٵشٳلمٳ ابٵ ُٳل٤ٴ قځليځ ٵ: قځل ُٸل: ☼ أځطٵ ٍٴ خٳشٳزٳ يځ  أځبٴٛ خٳشٳزٳٚٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ
٘ٴ بٳهڃشڈ ٌٳ َٳعٳ ُٳ ٘ٴ بٳهڃشڈ أځبٴٛ اسٵتٳ ٘ٴ َٳليځ ٘ٴ نڂًچ َٳعٳ ُٵظٳ١ڂ ٚٳ ِڈ آ٫ځفٹ خٳ ٖٳ ٚٵ دٹسٵ ٗٳال  ؾځالْٵڀځًځلٳ  آ٫ځفٺ طٹتٸ١ڂ أځ  بٹ
٘ٴ ٌٳ :قځليځ ٵ .َٳعٳ ٝٵٓٳل ؾځذٳخٳ ًځ ٖٳبٳ ٚٳقځذٵ قڂشٳلؾځ١ځ أځبٴٛ دٳذٸٟ عٳ ـٳشٴٙٴ رٳ ٍٳ بٳ  قځذٵ أځسٳاٙٴ ٫ځ إْٸٞ هللٹٚٳاځ :ؾځكځل

ِٵ ٘ٹ ؾځذٳعٳهڂ ُٳليٹ ٘ٹ َٳعٳ بٹ ًڃ  :قځليځ ٵ .ْٳؿڃظٹ ٘ٴ أځبٳ ٹ ٜٳل نځ٬: قڂ  :قځليځا ٵ  .نځاجٹرلٶا  خٳٝٵشٶا يځٓٳل تٳشٳىځ قځذٵ إْٸ
ٗٳل أځسٵذٳلسٶا ؾځأځخٳزٵت ٛٳكٳعٵت ٛٸ٠ٺ ؾٹٞ ؾځ ٟ  ايڃبٳٝٵ ٹ ؾٹٞ نڂ ٕٳ  ايچازٹ ٞ  نځال ٘ٴ  ٜٳلٳاعٴ  أځبٹا ٗٳال  َٳليځا ِٸ  ،ؾٹٝ  ثٴا
ٗٳل ٚٳكٳعٵ  ٝٵ ًځ ٛٵبٶل عٳ ٙٹ أځخٳزٵت ِٸثٴ ،ثٳ ًڃ  بٹٝٳذٹ ٍڇ ٖٳزٳا عٳًځ٢ ٜٳذٳى كٳعٵ أځبٳ ٹ ٜٳل: ؾځكڂ ُٳل  :قځليځا ٵ  .ايڃ
ٛٳكٳعٳ ٘ٹ ٜٳذٳٙٴ ؾځ ٝٵ ًځ ٍٳ عٳ ٕٳ إرٳا بٳأڃغٳ ٫ځ :ؾځكځل ِٵ تٳشٳىځ نځل ٔٳ ؾځكځذٵ ٖٳزٳا يځهڂ ِٵ  بٳا٬ځؽٷ  ٖٳزٳا ٚٳؾٹٞ أځسٵظٳ  يځهڂا
ٕٵ دٵتأځسٳ ٚٳيځهٹٓٸٞ ػٳٝٵ٦ٶل يځٓٳل شٳىځاتٳ َٳل هللٹٚٳاځ ٚٳ٫ځ ٔٳ أځ  كاشب   ًكاذ ؾ، (1) بٹازٳيٹوځ  ايؼٸاٝٵ:ٳ  أڂطٳهچ

 (.26) ب٘ ا٫قتذا٤ ٟإ اّلد١ أَع ٩ ْظل٤ْل َج٬ڄ ا٧ٛاقـ بٗزٙ ☼ أزلل٤
ٔٵ ٚٳ -3 ٔڇعٳ ٍٳ إطٵشٳلمٳ ابٵ ُٳل٤ٴ: قځل ُٸل : ☼ قځليځ ٵ أځطٵ ٍٴ خٳشٳزٳ يځ  بٳهڃشڈ ٚٳأځبٴٛ ◘ هللٹا سٳطٴٛ
ٔٵ ْٳؿځشٷ أځتٳلْٳل ☺ ٗڇ، قڂشٳٜٵؽڈ َٹ ٛ  ِٵؾٹٝ ٌڇ  أځبٴا ٗٵا ٔٴ  دٳ ّڈ  بٵا ٛٳقځؿڂاٛا ، ٖٹؼٳال ٞ  بٳالبٹ  عٳًځا٢  ؾځ  بٳهڃاشڈ  أځبٹا

ِٵ ؾځخٳشٳدٵ ٴ ٗڇ ٔٳ: ؾځكځليڂٛا إيځٝٵ ًڃ  قځليځ ٵ؟  أځبٴٛى أځٜٵ ٔٳ هللٹٚٳاځ أځدٵسڇٟ ٫ځ: قڂ  ؾځشٳؾځاعٳ  :قځليځا ٵ ؟ أځبٹٞ أځٜٵ
ٌڈ أځبٴٛ ٗٵ ٕٳ ٜٳذٳٙٴ دٳ ِٳ، خٳبٹٝجٶل ؾځلسٹؼٶل ٚٳنځل ُٳ١ڄ خٳذٸٟ ؾځًځڀځ ٗٳل شڇ ٳىڂ يځڀڃ ٓٵ  .(24) قڂشٵىٹٞ َٹ

 أول مقفقد وفَ يف اإلشالم بًَ اهلج ة ظبَ اهلل بـ افزبر وفَ أشمء:

ٔٵ  ُٳل٤ٳ عٳ ٗٳل ☼ أځطٵ ُٳًځ ٵ أځْٻ ٔڇ هللٹا بٹعٳبٵذٹ سٳ ِپ  ٚٳأځْٳل ؾځخٳشٳدٵ ٴ :قځليځ ٵ ايضټبٳٝٵشڇ بٵ  ؾځأځتٳٝٵا ٴ  َٴاتٹ
ُٳذٹٜٓٳ١ځ ٘ٴ بٹكڂبٳل٤ٺ ؾځٓٳضٳيڃ ٴ ايڃ ٛٳيځذٵتٴ ِٻ كڂبٳل٤ٺبٹ ؾځ ٘ٹ أځتٳٝٵ ٴ ثٴ ٞٻ بٹ ٘ٴ ◘ ايٓٻبٹ ٛٳكٳعٵتٴ ِٻ  ،سٳذٵاشڇٙٹ  ؾٹٞ ؾځ  دٳعٳال  ثٴا
ُٵشٳ٠ٺ ٗٳل بٹتٳ ُٳلٳػٳ ِٻ ،ؾځ ٌٳ ثٴ ٘ٹ ؾٹٞ تٳؿځ ٕٳ ؾٹٝ ٍٳ ؾځهځل ٚٻ ٞٵ٤ٺ أځ ٌٳ ػٳ ٘ٴ دٳخٳ ٛٵؾځ ٍڇ سڇٜلٴ دٳ ِٻ ، ◘ هللٹا سٳطٴٛ  ثٴا
٘ٴ ُٵشٳ٠ٺ سٳٓٻهځ ِٻ ،بٹتٳ ٘ٴ دٳعٳل ثٴ ٘ٹ ٚٳبٳشٻىځ يځ ٝٵ ًځ ٕٳٚٳ،عٳ ٍٳ نځل ٚٻ ٛٵيڂٛدٺ أځ  .(2) اٱط٬ّ ؾٹٞ ٚٴيٹذٳ َٳ

 صزهٚ ظذ ؿُؾ وفَهٚ ظبَ اهلل بـ افزبر وصِبف ووؾٚهتٚ:

ٔٵ ٌڈ أځبٹٞ عٳ ٛٵؾځ ٔٳ هللٹا عٳبٵذٳ سٳأځٜٵ ٴقلٍ: ْٳ ُٳذٹٜٓٳ١ٹ عٳكځبٳ١ٹ عٳًځ٢ ايضټبٳٝٵشڇ بٵ ٍٳ ايڃ  قڂشٳٜٵؽٷ ؾځذٳعٳًځ ٵ: قځل

                                      
 ايؼٝ: ػعٝب ا٭سْ٪ٚط سظٔ اٱطٓلد. 26957أ٥ذ ٩ َظٓذٙ أخشد٘  )حسـ ( (1)
 3909ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (2)
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ُٴشټ ٘ٹ تٳ ٝٵ ًځ  سٳتٻ٢ ٚٳايٓٻلغٴ - بٔ ايضبرل بعذ إٔ قتً٘ اّذلز ٚؿًب٘ع٢ً عبذ اهللأٟ :  -   عٳ
٘ٹ َٳشٻ ٝٵ ًځ ٔٴ هللٹا عٳبٵذٴ عٳ ُٳشٳ بٵ ـٳ عٴ ٛٳقځ ٘ٹ ؾځ ٝٵ ًځ ٍٳ عٳ ّٴ :ؾځكځل ٘ نٓٝ -خٴبٳٝٵبٺ أځبٳل عٳًځٝٵوځ ايظٻ٬ځ ّٴ  -تا  ايظٻا٬ځ

ّٴ خٴبٳٝٵبٺ أځبٳل عٳًځٝٵوځ َٳل ،خٴبٳٝٵبٺ أځبٳل عٳًځٝٵوځ ايظٻ٬ځ ٗٳلىځ نڂٓٵ ٴ ذٵيځكځ هللٹٚٳا أځ ٔٵ أځْٵ  -ث٬ثٶال  – ٖٳزٳا عٳ
َٳل ٕٵ هللٹٚٳا أځ ُٵ ٴ َٳل نڂٓٵ ٳ إڇ َٶل عٳًٹ ٛٻا َٶل ؿٳ ٛٻا ِڇ ٚٳؿٴ٫ٛڄ قځ َٳل ،يٹًشٻسٹ َٻا١څ  هللٹٚٳا أځ ٖٳل  أځْٵا ٳ  ٭  أځػٳاشټ
َٻ١څ ِٻ خٳٝٵشٷ ٭ ٔٴ هللٹا عٳبٵذٴ - اْـشفأٟ :  -  ْٳؿځزٳ ثٴ ُٳشٳ بٵ ٛٵ ايڃشٳذٻلزٳ ؾځبٳًځؼٳ ،عٴ ـٴَٳ  هللٹا عٳبٵاذٹ  قٹ
٘ٴ ٛٵيڂ ٌٳ ،ٚٳقځ ٘ٹ ؾځأځسٵطٳ ٍٳ إڇيځٝٵ ٔٵ ؾځأڂْٵضڇ ٘ٹ عٳ ٞٳ دٹزٵعٹ ٗٴٛدٹ قڂبٴٛسڇ ؾٹٞ ؾځأڂيڃكٹ ِٻ ،ايڃٝٳ ٌٳ ثٴ ٘ٹ إڇيځ٢ أځسٵطٳ َٿ ُٳل٤ٳ أڂ  أځطٵ
ٕٵ ؾځأځبٳ ٵ بٳهڃشڈ أځبٹٞ بٹٓٵ ٹ ٘ٴ أځ ٗٳل ؾځأځعٳلدٳ ،تٳأڃتٹٝٳ ٝٵ ًځ ٍٳ عٳ ٚٵ يځتٳأڃتٹٝٳٓٿٞ ايشٻطٴٛ ٔٻ أځ ٔٵ إڇيځٝٵوٹ ٭ځبٵعٳجٳ  ٜٳظٵشٳبٴوٹ َٳ

ٍٳ -ػعشى بلؿل٥ش ٙشى أٟ: -بٹكڂشٴْٚٹوٹ  تٳبٵعٳاحٳ  سٳتٻا٢  آتٹٝاوځ  ٫ځ هللٹٚٳا :ٚٳقځليځ ٵ ؾځأځبٳ ٵ :قځل
ٞٻ ٔٵ إڇيځ ٍٳ بٹكڂشٴْٚٹٞ ٜٳظٵشٳبٴٓٹٞ َٳ ٍٳ :قځل ٞٻ أځسٴْٚٹٞ :ؾځكځل ٘ٹ ؾځأځخٳزٳ طٹبٵتٳ ٝٵ ًځ ِٻ ْٳعٵ ٛٳرٻفٴ اْٵڀځًځلٳ ثٴ  أٟ : - ٜٳتٳ

ٌٳ سٳتٻ٢ -أٚ ٜتبخذلٜظشع  ٗٳل دٳخٳ ٝٵ ًځ ٍٳ عٳ ـٳ :ؾځكځل ٚٿ ؿٳٓٳعٵ ٴ سٳأځٜٵتٹٓٹٞ نځٝٵ  سٳأځٜٵتٴوځ:قځليځ ٵ ؟هللٹا بٹعٳذٴ
٘ٹ أځؾڃظٳذٵتٳ ٝٵ ًځ ٍٴ أځْٻوځ بٳًځػٳٓٹٞ ،آخٹشٳتٳوځ عٳًځٝٵوځ ٚٳأځؾڃظٳذٳ دٴْٵٝٳلٙٴ عٳ ٘ٴ تٳكڂٛ ٔٳ ٜٳل :يځ ٔڇ  رٳاتٹ ابٵ  :ايٓٿڀځالقځٝٵ

ٔڇايٓٿ رٳاتٴ هللٹٚٳا أځْٳل َٻل ڀځلقځٝٵ ُٳل أځ ٖٴ ٘ٹ أځسٵؾځعٴ ؾځهڂٓٵ ٴ أځسٳذٴ ّٳ  بٹ ٍڇ  ىځعٳال ّٳ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ ٞ  ٚٳىځعٳال  أځبٹا
ٔٵ بٳهڃشڈ ٚٳابٿ َٹ َٻل ،ايذٻ ُٳشٵأځ٠ٹ ؾځٓٹڀځلمٴ ايڃآخٳشٴ ٚٳأځ ٞ  ٫ځ ايَّتٹٞ ايڃ ٘ٴ  تٳظٵاتٳػٵٓٹ َٳال  ،عٳٓٵا ٕٻ أځ ٍٳ  إڇ  هللٹا سٳطٴاٛ
ٕٻ سٳذٻثٳٓٳل ◘ ـٺ ؾٹٞ أځ َٴبٹرلٶا لنځزٻابٶ ثٳكٹٝ  -ا٧ًٗو ايزٟ ٜظاشف ٩ إٖا٬ى ايٓالغ    :أٟ – ٚٳ
َٻل َٻل ،ؾځشٳأځٜٵٓٳلٙٴ ايڃهځزٻابٴ ؾځأځ ُٴبٹرلٴ ٚٳأځ ٍٳ إڇٜٻلٙٴ إڇ٫َّ -أظٓو أٟ : - إڇخٳليڂوځ ؾځ٬ځ ايڃ ّٳ  :قځل ٗٳال  ؾځكځال  عٳٓٵ
ِٵ ٗٳل ٚٳيځ  اّال  نًُا١  تعًٔ إٔ َٔ بڀؽ اّذلز أزلل٤ ِ ٣ٓعااياهلل أندل ! ، (1) ٜٴشٳادٹعٵ
ٔ  ٚمل ا٧ظا١ًُ،  ا٧شأ٠ شلل ؿعذت عع٢ُ ق١ُ، إْٗل أَلَ٘ ٌ  ، ؿاذؾ١  رياو  ٜها ٔ  با  َا
 ، ٚايتعبرل عٔ ايٓؿع.ايتهليٝـ٩  ا٧شأ٠ٚ ايشدٌا٫ط٬ّ بٞ  َظلٚا٠: ٚاكض َٓڀًل

 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                      
 .2545أخشد٘ َظًِ  )صحٔ ( (1)
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٘  ًؿغ اهلل تعٗذ كذي، أسبيت ٩ اهلل ِ  ْٚـاشٙ،  ْٚؼاشٙ  دٜٓا ٕ  ٚأْات ٘  تعًُاٛ  ٫ أْا
 :َعلٖش عذ٠ ٩ بلسصاڄ ًؿع٘ تعٗذٙ ٚنلٕ ا٧ٝعلد، ًٛـ

 ناالٕ إ٢اال ١،اايظلبكاا ؾليهتااب أْضياا٘، اياازٟ ايهتاالب سؿااغ :مْٓننٚ إول اديٓنن 
 بٓؿظا٘;  سؿع٘ اهلل تٟٛ ايهتلب ٖٚزا ٚايشٖبلٕ، ا٭سبلس ؾٝشؿعٗل أًٖٗل، ٜظتشؿعٗل
ؿُ م:ايتٛسا٠ رنش ٩ اهلل قلٍ ٚيزيو ُُ ٚ حَيْ ٔهقنَ  ِِبَ ـَ  افَّْبِ قا افَِّذي ُّ َِ ـَ  َأْش ِذي َِّ ٔهقنَ  َهُٚدوا فِ

ِٕٚ بَّ  َواف َّ

ُيقا بَِم  َوإَْحَبٚرُ  ٍِ ُُْح ـْ  اْش َُنِٚب  ِم ُٕقا هللِا ـِ نٚ ـَ ْٔنفِ  َو َِ اءَ  َظ ََ َٓ ٍ  ،ص44:ا٧ل٥اذ٠ طه ُصن  ٩ ٚقال
 ٕ َّٕٚم:ايكاشآ ـُ َٕ  إِ ْفَْٚ ْح ـْ َ  َٕزَّ َّٕٚ افذل نٚؾُِيقنَ  َففُ  َوإِ ٍ  ،ص9:اّذاش ط هحَلَ ٘  ٚقال ْٖتِٔنفِ  ٓم:ؾٝا  َي

ـْ  اْفَبٚضُِؾ  ْينفِ  َبنْغِ  ِم ََ ـْ  َوٓ َي نفِ  ِمن ٍِ ِْ ـْ  َتِْزينٌؾ  َخ ٍَ  َحُِنٔؿٍ  ِمن ٍ  ،ص42:ؾـاً  ط هََحِٔن  ٚقال
َزَل م:ؾٝ٘ وُح  بِفِ  َٕ بَِؽ  َظَذ ( 193) إَِمغُ  اف ه ِْ قنَ  َؿ ُُ َُ ـَ  فِ ـَ  ِم  َظنَ يِب   بَِِِسنٚنٍ (194 ) ادُْْنِذِري

َّٕفُ  (195) ُمبِغٍ  ل َوإِ ٍِ فِغَ  ُزُب ِ  َف ٘  اهلل ؾتٟٛ ،ص196-193:ايؼعشا٤ط ه(196) إَوَّ  سؿعا
ٛ  ايـاذٚس،  ٩ احملؿاٛظ  ايكشإٓ ؾٗزا بٓؿظ٘،  ا٧ـالسـ،  ٩ ا٧هتاٛب  بل٭يظا١ٓ،  ا٧تًا
 إٔ ٣هٔ ٫ٚ ي٘، ٚسؿغ ايذٜٔ ٖزا اطتُشاس َعٓلٙ ؾزيو ا٭سو، ع٢ً َٛدٛداڄ َلداّ
 ا٭سو ٩ قل٥ُالڄ  ايكشإٓ ٖزا َلداّ ػ٤ٞ، َٓ٘ ٜٓكف إٔ ٫ٚ ايذٜٔ، ٖزا ع٢ً ٜعتذ٣
ٔ  اٱْاع  - ايجكًٞ ب٘ اهلل َذ٣ ٚقذ أًٖٗل، ع٢ً سذ١ڄ ٔ  بظاٛس٠ٺ  ٜاأتٛا  إٔ -ٚاِا  َا
 ٖٚٛ ايهزاب َظ١ًُٝڂ دل٤ ْتٝذ١، إٟ ٚؿًٛا ؾُل ايبًٗل٤ بعن ريو سلٍٚ ٚقذ َجً٘،
 بل٧لاشهلت  إ٫ دل٤ ؾُل ايكشإٓ، َٔ طٛس٠ ٚلنٞ إٔ ؾشلٍٚ ،سٓٝؿ١ بين ؾـشل٤ َٔ
 ٜأتٹ ؾًِ ٚاٱٙلص، ايب٬غ١ ٩ غل١ٜ ٖٚٞ ايؿٌٝ طٛس٠ زلع ايعك٤٬، َٓٗل ٜعذب اييت
٘  قـارل،  رْب٘ ايؿٌٝ، َل أدساى َٚل ايؿٌٝ، َٚل ايؿٌٝ: بكٛي٘ إ٫ ٌ  ٚخشىَٛا  ،!!ىٜٛا

اِرَيِٚت م:تعاالٟ اهلل ٍٛقاا زلااع عٓااذَل ٚناازيو ،زلاار، ناا٬ّ ٖٚاازا  (1) َذْرًوا َوافننذَّ

ِٚمالِت  ِٚرَيِٚت  (2) ِوْؿً ا َؾٚحْلَ ا َؾٚجْلَ نَمِت  (3) ُيْْسً ََسل ٍ  ،ص4-1:ايازاسٜلت ط ه(4)أَْمنً ا َؾٚدُْ  سالٚ
ِ  !!عذٓالڄ  ٚايعلدٓالت  ىشٓلڄ، ٚايڀلسٓلت: ؾكلٍ ٖزا ٜكلبٌ بؼ٤ٞ ٜأتٞ إٔ َظ١ًُٝ  ٜاأت  ؾًا
 .(44) ٜظُع إٔ ٜظتشل بؼ٤ٞ
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 (<1>☺ اهلل املطلْل )خالد بً الْلٔد  ضٔف
 ايآيب  ٚزللٙ َ٪ت١، غض٠ٚ ؾؼٗذ غلصٜل، طلس ثِ مثلٕ، ط١ٓ ؿؿش ٩ َظًُل ٖلدش

 ايعشام، ٚغضا َٚظ١ًُٝ، ايشد٠، أٌٖ ٚسلسب ٚسٓٝٓل، ايؿتض ٚػٗذ اهلل، طٝـ ،◘
٘  إ٫ ػادل  قٝذ دظذٙ ٩ ٜبل ٚمل ايؼلّ، سشٚب ٚػٗذ  عالؾ ، ايؼاٗذا٤  ىالبع  ٚعًٝا
ٞ  قشت ؾ٬ ؾشاػ٘، ع٢ً َٚلت ،ط١ٓ طتٞ  إساذ٣  طا١ٓ  ًُاف  تا٩ٛ ، اِبٓال٤  أعا

 .(24) ٚعؼشٜٔ
 :☺إشالم خٚفَ بـ افقفَٔ 

ٔٵ  ُٵشڇعٳ ٔڇ ٚعٳ ٍٳ ☺ ايڃعٳلقڇ بٵ َٹاذٶا  خٳشٳدٵ ٴ: قځل ٍڇ  عٳل ِٳ  ◘ هللٹا يٹشٳطٴاٛ  ؾځًځكٹٝا ٴ  يٹأڂطٵاًٹ
ٔٳ خٳليٹذٳ ٛٳيٹٝذٹ بٵ ٌٳ ٚٳرٳيٹوځ ايڃ ٛٳ ايڃؿځتٵضڇ قڂبٳٝٵ ٖٴ ٌٷ ٚٳ ٔٵ َٴكڃبٹ ًڃ ٴ َٳه١َّځ َٹ ٔٳ :ؾځكڂ ٕٳ  أځبٳل ٜٳل أځٜٵ ُٳل ٝٵ ٍٳ  طٴاًځ  :قځال
ّٳ يځكځذٵ هللٹٚٳا ِٴ اطٵتٳكځل ُٳٓٵظٹ ٕٻ ايڃ ٌٳ ٚٳإڇ ٞپ ايشٻدٴ ٖٳبٴ يځٓٳبٹ ِٴ هللٹٚٳا أځرٵ ًٹ ٍٳ  َٳتٳا٢  ؾځشٳتٻ٢ أڂطٵ ًڃا ٴ  :قځال  :قڂ
ِٳ إڇ٫َّ دٹ٦ٵ ٴ َٳل هللٹٚٳا ًٹ ٍٳ يٹأڂطٵ َٵٓٳل :قځل ٍڇ عٳًځ٢ ؾځكځذٹ ّٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٔٴ خٳليٹذٴ ؾځكځذٹ ٛٳيٹٝذٹ بٵ ِٳ ايڃ ًځ  ؾځأځطٵ

ِٻ ٚٳبٳلٜٳعٳ ٛٵتٴ ثٴ ًڃ ٴ دٳْٳ ٍٳ ٜٳل :ؾځكڂ ٕٵ عٳًځ٢ أڂبٳلٜٹعٴوځ إڇْٿٞ هللٹا سٳطٴٛ ّٳ  َٳل يٹٞ تٳػٵؿٹشٳ أځ ٔٵ  تٳكځاذٻ ٞ  َٹا  رٳْٵبٹا
َٳل أځرٵنڂشٴ ٚٳ٫ځ ٍٳ تٳأځخٻشٳ ٚٳ ٍٳ :قځل ٍٴ ؾځكځل ُٵشٴٚ ٜٳل : ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٕٻؾځ ;بٳلٜٹعٵ عٳ  َٳال  ٜٳذٴابټ  اٱط٬ّ إڇ
ٕٳ ًځ نځل ٕٻ ،٘ٴاقځبٵ ٗڇذٵ ٚٳإڇ ٕٳانځ َٳل بټاتٳذٴ شٳ٠ځاايڃ ٗٳل ل ًځ ٍٳ قځبٵ ٘ٴ قځل ِٻ ؾځبٳلٜٳعٵتٴ ـٳشٳؾڃ ٴ ثٴ  .(1) اْٵ

 ْتاذاسى  ٫ َتا٢  ؾشت٢ اطتبلٕ اّل: ايٛيٝذ بٔ خليذ ٜكٍٛ دذاڄ، ١َُٗ ن١ًُ ٖزٙ
َٵ ، ٚأطآًُل  ◘ ايٓيب ع٢ً ؾكذَٓل ٭طًِ، إ٫ د٦  َل ٚاهلل: ؾكً  ِ،ظًٹْٚٴ اٯٕ ْلشٻأ

ٖٚاٛ ٩ با٬د   ، دٚي١ يٝظ  َظا١ًُ  ٩ اّل ايتل٥بٞ ايؼبلب بعن ٜظُع كذؾ ٖٚهزا
 ٜٚشداع  اهلل، ٜٚٗذٜ٘ ٖٓلى اّل ن١ًُ ٝظُعؾ َج٬ڄ أَشٜهل إٟ ٝزٖبؾ كلٍ،اٱط٬ّ 
ٚ  ٖٚزا ٖٓل، كل٫ڄ نلٕ إٔ بعذ ٖٓلى َٔ َٗتذٜلڄ ٔ  عُاش ٔ  ؾظاُع  رٖاب  ايعالق  با  َا
 (.47) .َتأثشاڄ ٚسدع، لػٞايٓذ

 
                                      

 ٚقلٍ ػعٝب ا٭سْ٪ٚط إطٓلدٙ سظٔ . 17777 أخشد٘ أ٥ذ  )حسـ( (1)
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 وب اظُف يف ؽزوة مٗتٜ: ☺خٚفَ بـ افقفَٔ 

ٔٵ  ٔڇدل٤ ٩ طرل٠ بٔ ٖؼلّ عٳ ٔٵ إطٵشٳلمٳ ابٵ ٚٳ٠ځ عٳ ٔڇ عٴشٵ ٍٳ ☻ايضٸبٳٝٵشڇ بٵ ٍٴ بٳعٳحٳ :قځل  سٳطٴٛ
ُٳلدٳ٣ ؾٹٞ َٴ٪ٵتٳ١ځ إيځ٢ بٳعٵجٳ١ڄ ◘ هللٹا ٕڈ طٳٓٳ١ځ ا٭ڂٚيځ٢ دٴ ُٳل ٌٳ ثٳ ُٳ ِٵ ٚٳاطٵتٳعٵ ٗڇ ٝٵ ًځ ٔٳ صٳٜٵذٳ عٳ  ،سٳلسڇثٳا١ځ  بٵ

ٍٳ ٕٵ :ٚٳقځل ٔٴ ؾځذٳعٵؿځشٴ صٳٜٵذٷ أڂؿٹٝبٳ إ ٕٵ .ايٓٸلغڇ عٳًځ٢ ىځليٹبٺ أځبٹٞ بٵ  هللٹا ؾځعٳبٵاذٴ  دٳعٵؿځاشٷ  أڂؿٹٝبٳ ؾځإڇ
ٔٴ ٚٳاسٳ١ځ بٵ ٔڇ خٳليٹذٹ عٳًځ٢ ايٓٸلغٴ ؾځلؿٵڀځًځضٳ .-ؾًُل قتٌ ايج٬ث١ قٛاد  - ،..ايٓٸلغڇ عٳًځ٢ سٳ  بٵ

ٛٳيٹٝذٹ ُٸل ،ايڃ ًځ ّٳ دٳاؾځعٳ يشٸاٜٳ١ځا أځخٳزٳ ؾځ ٛٵ ِٵ ٚٳسٳلػٳ٢ .ايڃكځ ٗڇ ِٸ بٹ ٘ٴ ٚٳاْٵشٹٝضٳ اْٵشٳلصٳ ثٴ ـٳشٳفٳ سٳتٸ٢ عٳٓٵ  اْٵ
ٙٴ: قلٍ ايٛاقذٟ ٩ ا٧ػلصٟ، ٚ(25) بٹليٓٸلغڇ ـٳ خٳليٹذٷ ؾځأځخٳزٳ ُٸل ،بٹليٓٸلغڇ ؾځلْٵهځؼٳ ًځ  أځؿٵابٳضٳ  ؾځ
ٌٳ ٚٳقځذٵ ،غځذٳا ٘ٴ دٳعٳ َٳتٳ ٘ٴ َٴكځذٸ ٘ٴ طٳلقځتٳ َٳ ٚٳطٳلقځتٳ ٘ٴَٴكځذٸ ٘ٴ تٳ ُٳٓٳتٳ ٝٵ َٳ ٘ٴ ٚٳ ٘ٴ َٳٝٵظٳشٳتٳ َٳٝٵظٳشٳتٳ ٘ٴ ٚٳ ُٳٓٳتٳ ٝٵ  ؾځأځْٵهځشٴٚا َٳ
ٕٳ نځلْٴٛا َٳل ٔٵ ٜٳعٵشڇؾڂٛ ِٵ  َٹ ٗڇ ٖٳٝٸ سٳاٜٳالتٹ ِٵتٹ٦ٳا ٚٳ ِٵ  قځاذٵ : ٚٳقځاليڂٛا  ٗٴ ٖٴ  ؾځلْٵهځؼٳاؿڂٛا  ؾځشٴعٹبٴاٛا  َٳاذٳدٷ  دٳال٤ٳ

ٞٳ َٹ ٗٳضڇ ٓٵ ِٵ َٳكڃتٳًځ١ڄ ؾځكڂتٹًڂٛا َٴ ٗٳل يځ ًڃ ّٷ ٜٴكڃتٳ ٛٵ  .(37) قځ
ٔٵٳ ٚٳ ٔڇ قځٝٵعڇ عٳ ّڈ أځبٹٞ بٵ ٍٳ سٳلصڇ ُٹعٵ ٴ :قځل ٍٴٜٳكڂ ☺ خٳليٹذٳ طٳ ٞ  اْٵكځڀځعٳ ٵ يځكځذٵ: اٛ ٟ  ؾٹا  ٜٳاذٹ
ّٳ ٛٵ ُٳل أځطٵٝٳلفٺ تٹظٵعٳ١ڂ َٴ٪ٵتٳ١ځ ٜٳ ٞٳ ؾځ ُٳلْٹٝٳ١څ ؿٳؿٹٝشٳ١څ إڇ٫َّ ٜٳذٹٟ ؾٹٞ بٳكٹ  .(1)ٜٳ

٘  ٝطٚٚ آ٫ف، ث٬ث١ بك١ٝ إ٫ َع٘ َٚل ايشا١ٜ، خليذٷ ٥ٌأخ٢ ٩ اهلل، يكذ  ٔ  با  َا
ٞٳؾ أيـ، ٦َتل ايعذٚ ٖزا  ٚطط َٔ ٜٓظشب إٔ ٚاطتڀلع ،بؿلٌ اهلل َٚٓٻ٘ بأعذٛب١ أت
ٔ  اِاٝؽ  بٗل أْكز خڀ١ڄ عٌُ يكذ ٚذلم، إٔ غرل َٔ ايًٗب  قالد٠  ؼاٗذ ؾ اٱبالد٠،  َا
ٕ  إر َجًٗل; ٜظذٿٌ مل اّشٚب تلسٜ: إٔ ا٭ؿذقل٤ قبٌ ا٭عذا٤ ٌ  نال ٛ  ٜكلتا ٜشٜاذ   ٖٚا
 بذٕٚ إٔ ٜؼعش ايعذٚ. ا٧أصم ٖزا َٔ بلِٝؽ ايؿشاس

َِ  َمِسرُ  ـِ  ☺ َخٚفِ َِ  ْب مِ  اْفَقفِٔ َْ ّزى هِلَ ًُ  :اْف

ٕٳ ٍڈ يٹعٳؼٵشڇ َٳهچ١ځ ؾځتٵضٴ نځل ٞٳ يځٝٳل ٔٵ بٳكٹ ٗٵشڇ َٹ ٕٳ ػٳ َٳلٳل ٕڈ طٳٓٳ١ځ سٳ ُٳل ٖٳل  ،ثٳ ٍٴ بٳعٳحٳبٳعٵذٳ  هللٹا سٳطٴٛ
ٔٳ خٳليٹذٳ ◘ ٛٳيٹٝذٹ بٵ ًځ ٚٳنځلْٳ ٵ ،ايڃعٴضٸ٣ إيځ٢ ،☺ ايڃ ٘ٴ بٳٝٵتٶل ٚٳنځلْٳ ٵ ١ځبٹٓٳخٵ ُٴ ٞٸ ٖٳزٳا ٜٴعٳعچ ٔٵ ايڃشٳ  َٹ

َٴلٳشٳ ٚٳنٹٓٳلْٳ١ځ قڂشٳٜٵؽڈ ٗٳل ٚٳ ٗٳل ٚٳنځلْٳ ٵ ،نڂًچ ٗٳل طٳذٳْٳتٴ ٕٳ بٳٓٹٞ ٚٳسٴذٸلبٴ ٔٵ  ػٳٝٵبٳل ٞ  َٹا ِڈ  بٳٓٹا ٝٵ ًڃؿځال٤ٹ  طٴاًځ  سٳ
                                      

 . 4265أخشد٘ ايبخلسٟ  )صحٔ ( (1)
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ِڈ بٳٓٹٞ ُٸل ،ٖٳلػٹ ٗٳ٢ ؾځًځ ٗٳل اْٵتٳ ٗٳل خٳليٹذٷ إيځٝٵ َٳ  .(25) ٖٳذٳ
 ح ب اف دة:يف  ☺خٚفَ بـ افقفَٔ 

خليذ بٔ ايٛيٝاذ بعاذ ؾؼاٌ عهشَا١ بأ أباٞ دٗااٌ         ☺ٚد٘ أبٛ بهش ايـذٜل 
٘  ٚأٚعاب  َظا١ًُٝ  إٟٚػشسبٌٝ بٔ سظ١ٓ ٩ ايكلل٤ عًا٢ ا٧شتاذٜٔ ٩ ايُٝلَا١      َعا

  ٚصٜذ سزٜؿ١ أبٛ ا٧ٗلدشٜٔ ٚع٢ً ؾ٬ٕ بٔ ٚايدلا٤ قٝع بٔ ثلب  ْـلس٭ا ٚع٢ً ايٓلغ
 ٞس نٌ ب٤٬ يٓعًِ اَتلصٚا ايٓلغ ٜٗلأ :خليذ ؾكلٍ ،سدٌ قب١ًٝ نٌ ع٢ً ايكبل٥ٌ ٚع٢ً
ٌ أ َٔ ايكبل٥ٌ ٚاَتلصت ٚايبٛاد٣ ايكش٣ ٌٖأ ؾلَتلص ،ْ٪ت٢ ٜٔأ َٔ ٚيٓعًِ  ايبلدٜا١  ٖا
ِ  ع٢ً أب نٌ بٓٛ ؾٛقـ ،اّلكش ٚأٌٖ ٍ  ،٤ٝعال  ؾكالتًٛا  ساٜاتٗ ٌ  ؾكال  ايباٛاد٣  أٖا
ٌ أ ٩ ايكتٌ ؾلطتشش كعـ٭ا دزع٭ا ٩ ايكتٌ ٜظتشش ٕٯا :٦َٜٛز  ٚثبا   ٣ايكاش  ٖا
ٌ  ٫ َتظالْذ  َضبذ ٖٚٛ َظ١ًُٝ ع٢ً ٞٚسؼ ٜٞٚأت عًٝ٘ سسلِٖ ٚداست َظ١ًُٝ  ٜعكا

ٚاْتـش ث٬ث١ عؼش أيـ َظاًِ عًا٢ باين سٓٝؿا١      ،ؾكتً٘ سشبت٘ عًٝ٘ ؾخشط ايػٝغ َٔ
ٞ  ٦َٜٛاز  سٓٝؿ١ ب٢ٓ عذد نلٕ :قليٛاٚ ـ  أسبعا ٌ  أيا ٌ  ٚقاذ ، َكلتا ٔ  قتا ٔ  َا  ا٧ٗالدشٜ
 (.12) ٚطتٕٛ ًجُل١٥ث ٦َٜٛز ا٧ذ١ٜٓ قـب١ أٌٖ َٔ ْـلس٭ٚا

 افُٚرَئٜ يف مًٚرك افً اق: ☺مقاؿػ خٚفَ 

يٛ سلٚيٓل طشد ا٫ْتـلسات ايت٢ أسشصٖل دٝؽ ا٧ظًُٞ ع٢ً ايؿشغ ٧ل اطتڀعٓل 
٩ ٖزا ا٧كلّ ٜٚهؿٞ ايكٍٛ: إٕ ايؿاشغ نالٕ ٜاتًُهِٗ ايشعاب ٚاْاٛف إرا زلعاٛا       

ؾٝذخٌ ا٧ظإًُٛ باذٕٚ   بكذّٚ دٝؽ ا٧ظًُٞ بكٝلد٠ خليذ ؾٝؿشٕٚ ٜٚذلنٕٛ َذٜٓتِٗ 
َكل١َٚ، ٚسذخ ريو ٩ َذ١ٜٓ أَػؼٝل بعذ إٔ ؾاش أًٖاٗل َٓٗال ٚتشناٛا ٚسا٤ٖاِ ناٌ       
ػ٤ٞ، ثِ دل٤ أَش ايـذٜل بإٔ ٜٓتكٌ خليذ يكتالٍ اياشّٚ ٩ ايؼالّ ؾاذلى ا٧جٓا٢ بأ       

 اّلسث١ ع٢ً سأغ اِٝؽ ٩ ايعشام.
 (إفٔؽ )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب 

* * *  
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 اهلل أعذا٤ َٔ ٚا٧تأخشٕٚ، ايعضٜض هتلب٘اهلل تعلٟ ي سؿغَل صيٓل ٩  ،أسبيت ٩ اهلل
 ٩ اٱًٖٝض١ٜ اّه١َٛ ادتُع  ؾعٓذَل اطتُشاسٙ،ٚ ايكشإٓ ٖزا ٚدٛد طل٤ِٖ تعلٟ
 َٔ ْظخ١ڄ ٥ٌٚ خڀٝبِٗ، ؾِٝٗ قلّ ا٧ظًُٞ، ع٢ً َ٪اَش٠ٺ يتٓؿٝز ايضَلٕ; طليـ

 تـًٛا ؾًٔ ا٧ظًُٞ، بأٜذٟ َٛدٛداڄ ايهتلب ٖزا داّ َل: ٚقلٍ ايؼشٜـ، ا٧ـشـ
 ٖا.ا َشادنِ إٟ َِٓٗ

 ٚدذ إرا ؾل٧ظًِ ي٘، ا٧ظتكبٌ ٭ٕ ايذٜٔ; شلزا سلؾعلڄ ايهتلب ٖزا ٜبك٢ ؾًزيو
 ايؿشز ٙذ أ٧لڄٚ َشكلڄ ٚدذ ٚإرا اهلل، نتلب ٩ ايؿشز ٙذ ا٭َِ عًٝ٘ ٚتهليب  كٝكلڄ،

ُل ماهلل نتلب ٩ َْزل ُٕ ـَ  َو ْ آنِ  ِم َُ ٚءٌ  ُهقَ  َمٚ افْ ٍَ ٌٜ  ِص ِمِْغَ  َوَرَْحَ ْٗ ُّ ِْ
 إرا ،ص82:اٱطشا٤ط هفِ

 ا٧ؼه٬ت; يهٌ سٌ ؾٝ٘ اهلل، نتلب ٩ اِٛاب ؾٝذذ خٴًكلڄ دٌٗ أٚ سهُلڄ دٌٗ
٘ٴ َٔ بليػشب١ ٚع إٔ ٣هٔ ٫ ٚيزيو  َٔ يعشا٤بل ٚع إٔ ٣هٔ ٫ٚ ايكشإٓ، سؾٝك
 اييت ا٧ع١ْٛ ٖزٙ تظتشلش ٚإٔ ا٭١َ، ٖزٙ تظتزنش إٔ بذ ؾ٬ ايكشإٓ، ظ٬ٍ ٩ ٜعٝؽ
 ؾهًُل ٚـٌ، َل نٌ عٔ تظ١ًٝڅ ٖٚٛ أظٗشٖل، بٞ اهلل نتلب ببكل٤ بٗل، اهلل ٓذٖل
 ػ٦تِ إٕ اقش٤ٚا ريو، ٜؿشز َل ايكشإٓ ؾؿٞ بؼب١ٗ; ا٧ؼشنٕٛ استر أٚ كل٥ك١، دل٤ت
ًَٕٚوؿُ م:تعلٟ اهلل قٍٛ َ َأهُ  َؾَ ْؿَْٚهُ  ْ آ َْ َُ سِ  َظَذ  فِ ٍٞ  َظَذ  افَّْٚ ُْ ْفَْٚهُ  ُم َٕزَّ  ُؿْؾ  (176) َتِْزياًل  َو

ِمُْقا ٓ َأوْ  بِفِ  آِمُْقا ْٗ ـَ  إِنَّ  ُت ِْؿَ  ُأوُتقا افَِّذي ًِ ـْ  اْف ؿْ  ُيَُْذ  إَِذا َؿبِِْفِ  ِم ِٓ ْٔ َِ ونَ  َظ ا فََِلْذَؿٚنِ  ََيِ ه ًَ  ُشجَّ

قُفقنَ  (177) َُ ٚنَ  إِنْ  َربلَْٚ ْبَحٚنَ ُش  َوَي َُ  ـَ َْٚ َوْظ ًٓ  َربل ق ًُ ٍْ ونَ  (178)  دََ قنَ  فََِلْذَؿٚنِ  َوََيِ ه ُُ  َيْب

ُهْؿ ُخُنقظًٚ  َُ  قٛي٘ اقش٤ٚا ٚنزيو ،ص109-106:اٱطشا٤ط ه(179) َوَيِزي
ـَ  َوَؿَٚل م:تعلٟ ُ وا افَِّذي ٍَ َل  َفْقٓ ـَ ْٔفِ  ُٕزل َِ ْ آنُ  َظ َُ ًٜ  اْف َِ ةً  ُمْ ََ َٝ  َذفَِؽ ـَ  َواِح اَدكَ  بِفِ  فَُِْثبل َٗ  ُؾ

َْٚهُ  ِْ ََٕؽ  َوٓ (32) َتْ تِٔاًل  َوَرتَّ ُْٖتق َثؾٍ  َي َّ َّٓ  بِ ؼل  ِجْئَْٚكَ  إِ ـَ  بِٚحْلَ ِسًرا َوَأْحَس ٍْ  ه(33)َت
 .ص33-32:ايؿشقلٕط

 قـف ؾٝ٘ ؾٛدذٚا ايكشإٓ، إٟ ٚاأِ اشلضا٥ِ، َٔ ٖض١٣ ايٓلغ اػته٢ إرا
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 ٩ قش٤ٚا إرا طٝتظع، سلشلِ إٔ سٝٓٗل ؾعًُٛا ٚايلٝل، ر٣ا٭ َٔ ْليٛا َٚل ايظلبكٞ
َُّكم:تعلٟ اهلل قٍٛ ٚػذ٠ كٝل ٚق  ََُْٔئَ   إَِذا َح ُشُؾ  اْش ُؿْ  َوَطْهقا اف ه َْ  َأَّنَّ   َؿ

ِذُبقا َٕٚ َجَٚءُهؿْ  ـُ لَ  َْٕكُ ـْ  َؾُْجل ُْٖشَْٚ ُيَ ده  َوٓ ََٕنٚءُ  َم ـِ  َب ْقمِ  َظ ََ  ه(117) ادُْْجِ ِمغَ  اْف
 ٚط١ٓڅ ايتلسٜ:، طًظ١ً سًكلت َٔ سًك١ ٖٛ إ٢ل ؾٝ٘ ِٖ َل إٔ عشؾٛا ،ص110:ٜٛطـط
 َمعَ  إِنَّ مٜظشإ ؾُع٘ ايعظش دل٤ نًُل ٚأْ٘ ايعبلد، بٗل ٣تشٔ اييت اهلل اَتشلْلت َٔ

ْْسِ  ًُ ا اْف ًُْْسِ  َمعَ  إِنَّ ( 5) ُيْْسً ا اْف  ٚؿدلٚا، ايلٝل دل٤ ٚإرا ،ص6-5:ايؼش ط ه(6) ُيْْسً
 ا٧ظًِ ٜتك٣ٛ ٚبٗزا ايهشب، َع ايؿشز ؾإٕ ايهشب دل٤ ٚإرا ايـدل، َع ايٓـش ؾإٕ
 (.44) سذٚد شلل يٝع ق٠ٛڄ

 ( <2> ☺ضٔف اهلل املطلْل ) خالد بً الْلٔد   
، َل صيٓل َع ايظرل٠ ايعڀش٠ يًكل٥ذ ا٧ػٛاس، ايعبكش١ٜ ايعظهش١ٜ طٝـ إخٛتٞ ٩ اهلل

 .ؾٗٝل بٓل ☺اهلل ا٧ظًٍٛ خليذ بٔ ايٛيٝذ 
 يقم افرمقك: ☺بـ افقفَٔ خٚفَ 

ٍ  ٧لقلٍ اٱَلّ ايڀدلٟ ٩ )تلسٜ: ايشطٌ ٚا٧ًٛى( :  ٕ  ْاض ٕ  ايرلَاٛى  ا٧ظاًُٛ  نال
ِ  أيؿل ٚأسبعٕٛ َكٝذ ـاأي مثلْٕٛ َِٓٗ ،أيـ َٚل٥يت ٞأسبع ا٧ؼشنٕٛ ٌ  َآٗ  َظًظا
ٕ  ؾلسغ أيـ ٚمثلْٕٛ بليعُل٥ِ َشبڀٕٛ أيؿل ٚأسبعٕٛ يًُٛت ـ  ٚمثالْٛ ٌ  أيا  ،سادا

ٔ  أيؿل ٚعؼشٕٚ ١طبع ٚا٧ظًُٕٛ ٕ  ٨ا ِ ٚقاذّ   َكُٝال  نال  آ٫ف تظاع١  ٩ خلياذ  عًاٝٗ
ـ  ٚتٛؾ٢ ٟٚا٭ ٤لد٣ ٩ اهلل س٥٘ بهش أبٛ َٚشو ،أيؿل ٚث٬ثٞ طت١ ؾـلسٚا  يًٓـا

 ٚايكعكالع  عهشَا١  خلياذ  ؾأَش ،ايرلَٛى خدل يٝلٍ بعؼش ايؿتض قبٌ اٯخش٠ ٤لد٣ َٔ
ٞ  نلٕ ت٢س دشد١ ٚخشز ،ايكتلٍ ؾلْؼبل ايكًب ٓٓبيت ع٢ً ٚنلْل ٞ  با  ْٚالد٣  ايـاؿ
٘  عبٝاذ٠  أبل ٚأقلّ خليذ إيٝ٘ ؾخشز خليذ إٟ يٝخشز ٘  َهلْا ٞ  ؾٛاؾكا ٞ  با  ستا٢  ايـاؿ
ٚسذخ سٛاس بُٝٓٗل نالٕ ْتٝذا١    – ؿلسب٘ أسذُٖل أَٔ ٚقذ دابتُٝٗل أعٓلم اختًؿ 

ٌ  ٧ٔ ٌٖ، ٚنلٕ ٩ ْٗل١ٜ َل قلي٘ دشد١ ْليذ : إٔ أطًِ دشد١  ِ  دخا ّ  ؾاٝه  ٜال  ايٝاٛ
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  ؟ٚايزخش ا٭دش َٔ يهَِل َجٌ خليذ
  .ٚأؾلٌ ْعِ :قلٍ 

  ؟طبكتُٛٙ ٚقذ ٜظلٜٚهِ ٚنٝـ :قلٍ
 ،ايظُل٤ أخبلس تأتٝ٘ أظٗشْل بٞ س٢ ٖٚٛ ْبٝٓل ٚبلٜعٓل ا٫َش ٖزا ٩ دخًٓل إْل :قلٍ
ٔ  ٚسال  اٯٜلت ٜٚشٜٓل بليهتب ٚٛدلْل ِ  إٔ زلعٓال  َال  ٚزلاع  سأٜٓال  َال  سأ٣ ٧ا  ٜظاً
 ؾُٔ ٚاّذر ايعذل٥ب َٔ زلعٓل َل تظُعٛا ٚمل ،ٜٓلسأ َل تشٚا مل أْتِ ٚإْهِ ،ٜٚبلٜع
 .َٓل أؾلٌ نلٕ ١ْٝٚ ًكٝك١ َٓهِ ا٫َش ٖزا ٩ دخٌ
  ؟تأيؿين ٚمل ُلدعين ٚمل ؿذقتين يكذ بلهلل :دشد١ قلٍ 

ِ  أسذ ٚإٟ إيٝو ب٢ َٚل ؿذقتو يكذ بلهلل :قلٍ ٟ  اهلل ٚإٕ ،ٚسؼا١  َآه  َال  ياٛ
 .عٓ٘ طأي 

 خليذ ب٘ ؾُلٍ اٱط٬ّ عًُين: ٚقلٍ خليذ َع َٚلٍ ايذلغ ٚقًب ؿذقتين :ؾكلٍ
ٞ  ؿ٢ً ثِ َل٤ َٔ قشب١ عًٝ٘ ؾؼٔ ؾظڀلى٘ إٟ ّ  ٥ًٚا   سنعات ٘  َاع  اياشٚ  إٟ اْك٬با

ٞ  ؾاأصايٛا  ،١ً٥ َٓ٘ أْٗل ٜشٕٚ ِٖٚ ،خليذ ٔ  ا٧ظاًُ ِ  عا ِ  احمللَٝا١  إ٫ َاٛاقؿٗ  عًاٝٗ
 ؾتٓالد٣  ،ا٧ظًُٞ خ٬ٍ ٚايشّٚ دشد١ َٚع٘ خليذ ٚسنب ٖؼلّ بٔ ٚاّلسخ عهش١َ
 بليظاٝٛف  تـلؾشٛا ست٢ خليذ بِٗ ؾضسـ َٛاقؿِٗ إٟ ايشّٚ ٚتشادع  ؾجلبٛا ايٓلغ
ِ  يًػاشٚب  ايؼاُع  دٓاٛ   إٟ ايٓٗالس  استؿلع يذٕ َٔ ٚدشد١ خليذ ؾِٝٗ ؾلشب  ثا
ٞ  إ٫ ؾٝٗل طذذ ؿ٠٬ ٜـٌ ٚمل دشد١ أؿٝب ٞ  اياشنعت ِ  ايًات  ٚؿا٢ً  عًُٝٗال  أطاً
ٚاْتـش ا٧ظًُٕٛ اْتـلسا ععُٝال عًا٢    -ايشّٚ ٚتلعلع إ٣ل٤ ٚايعـش ٟٚا٭ ايٓلغ
ٔ  ايدلٜذ قذّ إرٚأثٓل٤ َعشن١ ايرلَٛى ، -ايشّٚ  ٞ  ٠اٛت  ا٧ذٜٓا١  َا ٘  بهاش  أبا  اهلل س٥ا

َاش عأ اِاٝؽ ّاٞ     ؾاأخؿٞ ا٭  عبٝذ٠ أبٞ ٚتأَرل ٚتٛيٞ عُش بٔ اْڀلب ا٬ْؾ١،
 إٟ عُش نتب :قلٍ طٌٗٝ بٔ عذٟ عٔ يڀدلٟ أٜلٶل ،ااٱَلّ ٜٚكٍٛ  تٓتٗٞ ا٧عشن١ ، 

٘  ٛآٴا تٹؾڂ ايٓلغ ٚيهٔ خٝل١ْ ٫ٚ طخڀ١ عٔ خليذا أعضٍ مل إْٞ ا٭َـالس  إٔ ؾخؿا   با
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 ؾت١ٓ بعشو ٜهْٛٛا ٫ ٚإٔ ايـلْع ٖٛ اهلل إٔ ٜعًُٛا إٔ ؾأسبب  ب٘ ٜٚبتًٛا إيٝ٘ ٜٛنًٛا
(12.) 

ّ  دٝاٛؾ  قالد٠  أسذ نلٕ ايزٟ ايشَٚلْٞ دشد١ َٚل  إ٫ ايرلَاٛى  َعشنا١  ٩ اياشٚ
ّ  ٚذث٘ ايزٟ رلايهب يًتشٍٛ اَتذادا ٍ ، اٱطا٬ ٌ  ؾتشاٛ ٞ  دٝاٛؾ  َاع  يٝكلتا  ا٧ظاًُ

ٕ  ايتلبعٞ َٔ ؾهلٕ ايػض٠ٚ تًو ٩ ٚاطتؼٗذ ِ  اهلل سكاٛا ٞ  عًاٝٗ ٕ  ،أ٤عا ٔ  ٚنال  َا
 .ٚاسذ٠ طذذ٠ هلل ٜظذذٚا ٚمل اطتؼٗذٚا ايزٟ ايك٥٬ٌ
ٌ  ؾٓبز إط٬َِٗ ٚسظٔ أطًُٛا ٨ٔ نجرل اّذٜح ايعـش ٩ٚ ِ  ا٭ؾهالس  نا  ٚايكاٝ

 ٧ال  ػؿل٤ يٓل اهلل أسطً٘ ايزٟ ايٓلدع ايذٚا٤ ٖزا، اٱط٬ّ إْ٘ ْعِ ،بلي١ٝاي ٚا٧عتكذات
 .َؿلِٖٝ َٔ ايعكٍٛ ٩ ٧ل ٚتـشٝشل، ايٓؿٛغ ٩

ٞ  ٩ ايهجرلٜٔ قًٛب إٟ اٱط٬ّ تظًٌ يكذ ْعِ ٌ ، ٚاّلكاش  ا٧لكا ِ  ؾذعا  َآٗ
، ايڀلع١ عض إٟ ا٧عـ١ٝ رٍ َٔ ؾٓكًِٗ، ايتػٝرل ٩ ٚتأثرلٙ ٭ثشٙ ٚٚاكشل سٝل أ٢ٛردل
 ٚايش٥ا١  لّبقًب ٤ًٛ٨ ب إٟ ايكًب قظ٠ٛ َٚٔ، اًْٛد سذٚد إٟ ايذْٝل سذٚد َٚٔ
 .(58) دٜٔ ْرل َجلٍ خرل بزيو ؾهلْٛا اْؼ١ٝٚ

 :☺وؾٚة خٚفَ بـ افقفَٔ 
ٔ  خليذ ٕإ: ايضْلد أبٞ عٔ : قلٍ اٱَلّ ايزٖيبٚ  بها٢  استلاش  ٧ال  ☺ ايٛيٝاذ  با
٘  إ٫ ػادل  ذٟدظ ٩ َٚل صسؿل، ٚنزا نزا يكٝ : ٚقلٍ  أٚسَٝا١  بظاٝـ،  كاشب١  ٚؾٝا

 ؾا٬  -اُّالس  أٟ : - ايعارل  ٣ٛت نُل أْؿٞ ستـ ؾشاػٞ ع٢ً أَٛت أْل ٖٚل بظِٗ،
ٞ  ٚايكاذس،  ليكلال٤ ب اٱ٣لٕ إٕ، -ٜؿش  اِبٓل٤ ٠ٛتٞ أٟ : -  اِبٓل٤ أعٞ ْلَ   ٜا٪ت

فسقح فريض اهلل عـه وأرضاه وأسؽـه ،(24) ٛلف ٫ ٚٙعً٘ اّل، ٩ ػذلع١ اٱْظلٕ

 جـاته جـة الػردوس األعذ.

 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(
* * * 
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ٔ  ٚدٛد، َٔ َعلٖش سؿغ اهلل شلزا ايذٜٔ، أسبيت ٩ اهلل ٌ  سأغ عًا٢  اجملاذدٜ  نا
 ◘ ايٓيب ٚعذ ٚتعلٟ طبشلْ٘ هللا إٔ: ٚاطتُشاسٙ ايذٜٔ ٖزا بكل٤ َعلٖش َٔ، ط١ٓ َل١٥
 اجملذدٕٚ ٖٚ٪٤٫ دٜٓٗل، أَش شلل ٙذد َٔ ط١ٓٺ َل١٥ نٌ سأغ ع٢ً ا٭١َ شلزٙ ٜبعح بإٔ

ٔ  ابتعجٛا ٫ٚ أْؿظِٗ، تًكل٤ َٔ ريو ؾعًٛا َل ايذٜٔ أَش ٙذدٕٚ ايزٜٔ ٌ  َا  دٚيا١  قبا
 ايهشِٜ طٛي٘يش بٛعذٙ ٚؾل٤ٶ ايذٜٔ، أَش يتذذٜذ ايذٜلٕ; ا٧ًو ابتعجِٗ إ٢ل طًڀ١، ٫ٚ
 .ايذٜٔ أَش َٔ ايٓلغ دًٗ٘ َل ٙذدٕٚ ؾِٗ ،◘

ٔٵ ٚغاارلٙ ايظاآٔأخااشز أبااٛ داٚد ٩  ٔٵ ،☺ ٖٴشٳٜٵااشٳ٠ځ أځبٹااٞ عٳاا ٍڇ عٳاا  ◘ هللٹا سٳطٴااٛ
ٍٳ ُٞ  اهلل إِنَّ :♂قځل ًَ ِذهِ  َيْب ِٜ  هِلَ ُمَّ ْٕ ؾل  َرْأسِ  َظَذ  ا ِٜ  ـُ ٍٜ  ِمَٚئ ـْ  َشَْ دُ  َم َل ٚ َُيَ ٚ هَلَ َٓ  .(1)▬ ِديَْ

 ،ا٭١َ شلزٙ ؾٝعٝؽ، ا٭١َ ِٖٳ ُٖ٘ بٌ، ؾشظب ْؿظ٘ ُٖ٘ ٨َّٔ يٝع ذداجمل ٖزاٚ 
ٛ ، اّٝال٠  َعشن١ ٩ اٱط١َٝ٬ ا٭١َ خڀٛات يٝكٛد  اٱطا١َٝ٬  يٮَا١  ٓاذد  بٗازا  ؾٗا
ٕ  يًعذايا١  ا٧تًٗؿا١  يًبؼاش١ٜ  ٓاذد  ٖٚٛ، ايـشٝض بل٧ٓٗر بشبڀٗل  إٟ احملتلدا١  ٚاٱ٣ال
 .(44) ٚايؼشاب يًڀعلّ سلدتٗل َٔ أنجش ايعكٝذ٠
ٕٻ نُل ٌ  ،ا٧ل٥ا١  ٖازٙ  ٓذد نلٕ أْٻ٘ ٜعشف ٫ٚ ٣ٚٛت ٜعٝؽ قذ اجملذد أ  ٜظاتٓبط  با
 ٖذا١ٜ ٩ ؾعلي١ بإطٗلَلت قلَٛا َٚٔ ايكشٕ ٖزا أسٛاٍ دساط١ ع٢ً ايٛقٛف عٓذ ريو
ٕٻ نُل َعشٚف ٖٚزا ،ايٓب٠ٛ ىشٜل إٟ ايٓلغ ٔ  آخاش  ٜهٕٛ ايزٟ - ا٧ٗذٟ أ  - اجملاذدٜ
 نُل ٚا٧كلّ ايشنٔ بٔ ٜٚبلٜعْٛ٘ بٛؿؿ٘ ايعًِ أٌٖ ٜعشؾ٘ ٢ست ،ْؿظ٘ ٜعشف ٫ٚ ٜعٝؽ
 .َعًّٛ ٖٛ

ٚيٝع َٔ ا٧عكاٍٛ إٔ   ،ٚاجملذد ٜبعج٘ اهلل يٝعٝذ ا٭١َ يهتلب اهلل ٚط١ٓ سطٍٛ اهلل
 اجملذد ٜهٕٛ إٔ ٜعكٌ ؾ٬ٜهٕٛ اجملذد بذعٝل َٔ ايؿشم ايبذع١ٝ ا٧خليؿ١ يًهتلب ٚايظ١ٓ 

 ا٭َا١  ٓذد"  أتلتٛسى نُلٍ"  إٔ ادع٢ َٔ ٖٓلى إٕ بٌ .َج٬ڄ خلسدٝٶل أٚ ساؾلٝٶل َبتذعٶل
                                      

 .599ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩ ايظًظ١ ايـش١ٝ  4291أخشد٘ أبٛ داٚد  )صحٔ ( (1)
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ّ  بظابب  ايتخابط  ٖزا َجٌ طتذذ ٖٚهزا ،اّذٜح ايعـش ٩ ّ  عاذ  بليؼاشٚط  ا٫يتاضا
 (.46) اجملذد"  ٩ تتٛاؾش إٔ ٜٓبػٞ اييت ٚايـؿلت ٚا٧٪٬ٖت

 (☺أضد اهلل، ّضٔد الشَداء )محصٗ بً عبد املطلب 
٠ ايعڀش٠ ٭طذ اهلل، ٚطٝذ ايؼٗذا٤ ٥اض٠ بأ   ، ٗٔ ايّٝٛ َع ايظرلإخٛتٞ ٩ اهلل

ِ  اب١ٓ ٖٚٞ صٖش٠، بٔ َٓلف عبذ بٔ ٖٚٝب بٓ  ٚأَ٘ ،☺ ٖلػِ بٔعبذ ا٧ڀًب   عا
ِ  ِٖٚ ايضبرل، أّ ا٧ڀًب عبذ بٓ  ؿؿ١ٝ ػكٝل ٖٚٛ ،◘ ايٓيب أّ ٖٚب بٓ  آ١َٓ  عا

 أبال  ٚأسكاع   شلب، أبٞ ٠٫َٛ ثٜٛب١ أسكعتُٗل ايشكلع١، َٔ ٚأخٛٙ ◘ اهلل سطٍٛ
ٔ  أطٔ ،ٚأسكلٙ ☺ ٥ض٠، ٚنلٕ ا٭طذ، عبذ بٔ ١ُطً ٍ  َا  بظآتٞ،  ◘ اهلل سطاٛ
 (. 3) سلسث١ بٔ صٜذ ٚبٞ بٝٓ٘ ◘ اهلل سطٍٛ ٚآخ٢ ايؼٗذا٤، طٝذ ٖٚٛ
 :◘ افْبل ظؿ ☺ ادىِٛ ظبَ بـ َحزة شالمإ

ٔٵ دل٤ ٩ طرل٠ بٔ ٖؼلّ  ٔڇعٳ ٍٳ إطٵشٳلمٳ ابٵ ٌٷ سٳذٸثٳٓٹٞ: قځل ٔٵ سٳدٴ ِٳ َٹ ًځ ٕٳ أځطٵ  ،ٝٳا١ڄ ٚٳاعٹ نځل
ٕٸ ٌڈ أځبٳل أځ ٗٵ ٍڇ َٳشٸ دٳ ـٸؿځل عٹٓٵذٳ ◘ هللٹا بٹشٳطٴٛ ٘ٴ ؾځآرٳاٙٴ، اي ُٳ ٍٳ ٚٳػٳتٳ ٘ٴ ٚٳْٳل ٓٵ ٙٴ َٳل بٳعٵنٳ َٹ ٔٵ  ٜٳهڃشٳ  َٹا

٘ٹ ايڃعٳٝٵبٹ ـٹ يٹذٹٜٓٹ ٙٹ  ٚٳايتٸلٵعٹٝ َٵشڇ ِٵ  ،يٹاأځ ٘ٴ  ؾځًځا ُٵا ٍٴ  ٜٴهځًچ ٛٵ٫ځ٠څ ، ◘ هللٹا سٳطٴاٛ َٳا ٔڇ  هللٹا يٹعٳبٵاذٹ  ٚٳ  بٵا
ٕٳ ٔڇ دٴذٵعٳل ُٵشڇ بٵ ٔڇ ٚعٳ ٔڇ نځعٵبٹ بٵ ٔڇ طٳعٵذٹ بٵ ِڇ بٵ ٔڇ تٳٝٵ ُٳاذٳ  َٴشٸ٠ځ بٵ ٔٵ  ْٳالدٺ  إيځا٢  ؾځعٳ  عٹٓٵاذٳ  قڂاشٳٜٵؽڈ  َٹا
ِٵ ؾځذٳًځعٳ ايڃهځعٵبٳ١ٹ، ٗٴ ِٵ  َٳعٳ ًځ ًڃبٳحٵ ؾځ ُٵضٳ٠ڂ ٜٳ ٔٴ سٳ ُٴڀچًٹبٹ عٳبٵذٹ بٵ ٕٵ ☺ ايڃ ٌٳ أځ ٛٳػٸشٶل أځقڃبٳ ٘ٴ  َٴتٳ ٛٵطٳا  قځ
ٔٵ سٳادٹعٶل ٘ٴ قځٓٵفڈ َٹ ٕٳ يځ ٘ٹ -ؿٝذ أٟ : - فڈقځٓٵ ؿٳلسٹبٳ ٚٳنځل َٹٝ ٘ٴ  ٚٳٜٳخٵاشٴزٴ  ٜٳشٵ ٕٳ  ،يځا  إرٳا ٚٳنځال
ٔٵ سٳدٳعٳ ٘ٹ َٹ ـٹ ِٵ قځٓٵ ٌٵ يځ ـٹ ٘ٹ إيځ٢ ٜٳ ًٹ ٖٵ ٕٳ ،بٹليڃهځعٵبٳ١ٹ ٜٳڀڂٛفٳ سٳتٸ٢ أځ ٌٳ إرٳا ٚٳنځل ِٵ  رٳيٹاوځ  ؾځعٳ ُٴاشٸ  يځا  ٜٳ
ٔٵ ْٳلدٺ عٳًځ٢ ـٳ إ٫َّ قڂشٳٜٵؽڈ َٹ ِٳ ٚٳقځ ِٵ ٚٳتٳشٳذٸخٳ ٚٳطٳًچ ٗٴ ٕٳ ،َٳعٳ  ٚٳأځػٳذٸ، قڂشٳٜٵؽڈ ؾٹٞ تٶ٢ؾځ أځعٳضٸ ٚٳنځل

ُٳ١ڄ ُٸل ػٳهٹٝ ًځ ٛٵ٫ځ٠ٹ َٳشٸ ؾځ ُٳ ٍٴ سٳدٳعٳ ٚٳقځذٵ بٹليڃ ٘ٹ إيځ٢ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٘ٴ قځليځ ٵ بٳٝٵتٹ ُٳلسٳ٠ځ أځبٳل ٜٳل:  يځ ٛٵ  عٴ  يځا
ٞٳ َٳل سٳأځٜٵ ٳ ٔٴ يځكٹ ُٸذٷ أځخٹٝو ابٵ ٔٵ آْٹؿڄل َٴشٳ ِڇ أځبٹٞ َٹ ٔڇ ايڃشٳهځ ّڈ بٵ ٖٴٓٳل ٚٳدٳذٳٙٴ ٖٹؼٳل  ؾځآرٳاٙٴ لدٳليٹظٶ ٖٳل
٘ٴ ٘ٴ ٚٳبٳًځؼٳ ٚٳطٳبٸ ٓٵ ٙٴ َٳل َٹ ِٸ  ٜٳهڃشٳ ـٳاشٳفٳ  ثٴا ٘ٴ  اْٵ ِٵ  عٳٓٵا ٘ٴ  ٚٳيځا ُٵا ُٸاذٷ  ٜٴهځًچ ٌٳ ، ◘ َٴشٳ ُٳا ُٵاضٳ٠ځ  ؾځلسٵتٳ  سٳ

ُٸل ايڃػٳلٳبٴ ٘ٹ هللڂا أځسٳادٳ يځ ٔٵ بٹ ٘ٹ َٹ َٳتٹ ِٵ ٜٳظٵعٳ٢ ؾځخٳشٳزٳ ،نځشٳا ـٵ ٚٳيځ ٞ  َٴعٹاذٸا  ،أځسٳاذٺ  عٳًځا٢  ٜٳكٹ  يٹاأځبٹ
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ٌڈ ٗٵ ٘ٴ إرٳا دٳ ٕٵ يځكٹٝٳ ٘ٹ ٜٴٛقٹعٳ أځ ُٸل بٹ ًځ ٌٳ ؾځ ُٳظٵذٹذٳ دٳخٳ ٘ٹ ْٳعځشٳ ايڃ ّڇ ؾٹٞ دٳليٹظٶل إيځٝٵ ٛٵ ٌٳ  ايڃكځ ٙٴ  ؾځأځقڃبٳا ٛٳ  ،ْٳشٵا
ّٳ إرٳا سٳتٸ٢ ٘ٹ عٳًځ٢ قځل ٛٵغٳ سٳؾځعٳ سٳأڃطٹ ٘ٴ ايڃكځ ٗٳل ؾځلٳشٳبٳ ٘ٴ بٹ ِٸ  َٴٓٵهځاشٳ٠ڄ  ػٳذٸ١ڄ ؾځؼٳذٸ ٍٳ  ثٴا ٘ٴ  :قځال ُٴ  أځتٳؼٵاتٹ
٘ٹ عٳًځ٢ ٚٳأځْٳل ٍٴ دٹٜٓٹ ٍٴ لَٳ أځقڂٛ ٞٸ رٳيٹوځ ؾځشٴدٸ؟ ٜٳكڂٛ ًځ ٕٵ عٳ َٳا ٵ  .اطٵاتٳڀځعٵ   إ ٍٷ  ؾځكځل ٔٵ  سڇدٳال ٞ  َٹا  بٳٓٹا

ّڈ ُٵضٳ٠ځ إيځ٢ َٳخٵضٴٚ ـٴشٴٚا سٳ ٓٵ ٌڈ أځبٳل يٹٝٳ ٗٵ ٍٳ دٳ ٌڈ أځبٴٛ ؾځكځل ٗٵ ُٳالسٳ٠ځ  أځبٳال  دٳعٴاٛا  :دٳ ٞ  عٴ  قځاذٵ  هللٹٚٳاځ ؾځاإڇْٸ
ٔٳ طٳبٳبٵ ٴ ٘ٹ ابٵ ِٸ ،قځبٹٝشٶل طٳبٸل أځخٹٝ ُٵضٳ٠ڂ ٚٳتٳ ٘ٹ عٳًځ٢ ☺ سٳ َٹ ٘ٹ  تٳالبٳعٳ  َٳل ٚٳعٳًځ٢ إطٵ٬ځ ٝٵا ًځ ٍٳ  عٳ  سٳطٴاٛ

ٔٵ ◘ هللٹا ٘ٹ َٹ ٛٵيٹ ُٸل ، قځ ًځ ِٳ ؾځ ًځ ُٵضٳ٠ڂ أځطٵ ٕٸ قڂشٳٜٵؽٷ عٳشٳؾځ ٵ سٳ ٍٳ أځ َٵتٳٓٳاعٳ  عٳاضٸ  قځذٵ ◘ ايًچ٘ سٳطٴٛ  ٚٳا
ٕٸ ُٵضٳ٠ځ ٚٳأځ ٘ٴ سٳ ُٵٓٳعٴ ٔٵ ؾځهځؿچٛا طٳٝٳ ٕٳ نځلْٴٛا َٳل بٳعٵنڇ عٳ ٘ٴ ٜٳٓٳليڂٛ ٓٵ  (.25) َٹ

 ؽزو بَر: يف ☺جٓٚده 

ٔٵ  ٔڇعٳ ٍٳ إطٵشٳلمٳ ابٵ ٛٳدٴ خٳشٳزٳ ٚٳقځذٵ: قځل ٔٴ ا٭ځطٵ ٞٸ ا٭ځطٳذٹ عٳبٵذٹ بٵ َٹ ُٳخٵضٴٚ ٕٳ، ايڃ  سٳدٴا٬ڄ  ٚٳنځل
ٍٳ ايڃخٴًڂلڇ طٳٝٸ٧ٳ ػٳشڇطٶل ٖٹذٴ :ؾځكځل ٔٵ ٭ځػٵشٳبٳٔ هللځا أڂعٳل ِٵ َٹ ٗڇ ٛٵكٹ ٚٵ سٳ ٘ٴ أځ َٳٓٸ ٖٵذٹ ٚٵ ٭ځ ٔٸ أځ َٴٛتٳ ٘ٴ ٭ځ  دٴْٚٳ
ُٸل ًځ ٘ٹ خٳشٳزٳ خٳشٳزٳ ؾځ ُٵضٳ٠ڂ إيځٝٵ ٔٴ سٳ ُٴڀچًٹبٹ عٳبٵذٹ بٵ ُٸل، ايڃ ٘ٴ  ايڃتٳكځٝٳال  ؾځًځ ُٵاضٳ٠ڂ  كٳاشٳبٳ ٔٸ  سٳ ٘ٴ  ؾځاأځىځ َٳا  قځذٳ

ـٹ ـٵ ٘ٹ بٹٓٹ ٛٳ طٳلقٹ ٖٴ ٕٳ ٚٳ ٛٵوڇ دٴٚ ٛٳقځعٳ ايڃشٳ ٗٵشڇٙٹ عٳًځ٢ ؾځ ٘ٴ تٳؼٵخٳبٴ ظځ ًڂ َٶل سڇدٵ ٛٳ دٳ ٘ٹ ْٳشٵ ِٸ  أځؿٵشٳلبٹ  ثٴا
ٛٵوڇ إيځ٢ سٳبٳل ِٳ سٳتٸ٢ ايڃشٳ ٘ٹ اقڃتٳشٳ ِٳ - ٜذٴٜٴشڇ ؾٹٝ ٕٵ - صٳعٳ ٘ٴ  ٜٴبٹشٸ أځ ُٹٝٓٳا ٘ٴ  ٜٳ ُٵاضٳ٠ڂ  ٚٳأځتٵبٳعٳا ٘ٴ  سٳ  ؾځلٳاشٳبٳ
٘ٴ سٳتٸ٢ ٛٵوڇ ؾٹٞ قځتٳًځ ِٸ ،ايڃشٳ ٔڇا عٴتٵبٳ١ځ بٳعٵذٳ خٳشٳزٳ ثٴ ٔٳ ،سٳبٹٝعٳ١ځ بٵ ٘ٹ بٳٝٵ ٔڇ ػٳٝٵبٳ١ځ أځخٹٝ ٘ٹ  سٳبٹٝعٳا١ځ  بٵ  ٚٳابٵٓٹا
ٛٳيٹٝذٹ ٔڇ ايڃ ٌٳ إرٳا سٳتٸ٢ ،عٴتٵبٳ١ځ بٵ ـٳ ٔٵ ؾځ ـٸ َٹ ـٸ ُٴبٳالسٳصٳ٠ٹ  إيځا٢  دٳعٳال  اي ٘ٹ  ؾځخٳاشٳزٳ  ايڃ ٔٵ  ؾٹتٵٝٳا١څ  إيځٝٵا  َٹا

ـٳلسڇ ِٵ ثٳ٬ځثٳ١څ ا٭ځْٵ ٖٴ ٛٵفٷ ٚٳ ٛٸرٷ عٳ َٴعٳ ُٳل - ايڃشٳلسڇخٹ ابٵٓٳل ٚٳ ٗٴ َٸ ٌٷ - عٳؿڃشٳا٤ٴ ٚٳأڂ ٍٴ آخٳشٴ ٚٳسٳدٴ ٛٳ ٜٴكځل  ٖٴ
ٔٴ هللٹا عٳبٵذٴ ٚٳاسٳ١ځ بٵ ٔٵ: ؾځكځليڂٛا ،سٳ ِٵ َٳ ٖٵطڅ: ؾځكځليڂٛا؟ أځْٵتٴ ٔٵ سٳ ـٳ َٹ ِٵ يځٓٳل َٳل: قځليڂٛا ،لسڇا٭ځْٵ ٔٵ بٹهڂ  َٹ

ِٸ .سٳلدٳ١ٺ ِٵ ْٳلدٳ٣ ثٴ ٗڇ ُٸذٴ ٜٳل َٴٓٳلدٹٜ ٔٵ  أځنڃؿځل٤ٳْٳل إيځٝٵٓٳل أځخٵشڇزٵ ،َٴشٳ َٹٓٳال  َٹا ٛٵ ٍٳ  ،قځ ٍٴ  ؾځكځال  هللٹا سٳطٴاٛ
ِٵ ◘ ٔٳ عٴبٳٝٵذٳ٠ڂ ٜٳل قڂ ِٵ ،ايڃشٳلسڇخٹ بٵ ُٵضٳ٠ڂ ٜٳل ٚٳقڂ ِٵ سٳ ٞٸ  ٜٳال  ٚٳقڂ ُٸال  ،عٳًٹا ًځ َٴٛا  ؾځ ٛٵ  قځال ِٵ  اٚٳدٳْٳا ٗٴ  َٹآٵ
ٔٵ: قځليڂٛا ِٵ َٳ ٍٳ؟ أځْٵتٴ ٍٳ ،عٴبٳٝٵذٳ٠ڂ :عٴبٳٝٵذٳ٠ڂ قځل ُٵضٳ٠ڂ ٚٳقځل ُٵضٳ٠ڂ ،سٳ ٍٳ  ،سٳ ٞٸ  ٚٳقځال ٞٸ : عٳًٹا : قځاليڂٛا  ،عٳًٹا
ِٵ ّٷ أځنڃؿځل٤ٷ ْٳعٳ ٕٳ عٴبٳٝٵذٳ٠ڂ ؾځبٳلسٳصٳ .نٹشٳا ٔٸ ٚٳنځل ّڇ أځطٳ ٛٵ ٔٳ عٴتٵبٳ١ځ ايڃكځ ُٵضٳ٠ڂ ٚٳبٳلسٳصٳ ،سٳبٹٝعٳ١ځ بٵ ٔٳ  ػٳاٝٵبٳ١ځ  سٳ  بٵا
ٞٸ ٚٳبٳلسٳصٳ ،سٳبٹٝعٳ١ځ ًٹ ٛٳيٹٝذٳ عٳ ٔٳ ايڃ َٸل .عٴتٵبٳ١ځ بٵ ُٵضٳ٠ڂ ؾځأځ ِٵ سٳ ٌٵ ؾځًځ ٗڇ ُٵ ٕٵ ػٳٝٵبٳ١ځ ٜٴ ٘ٴ أځ ًځ َٸل قځتٳ ٞٸ ٚٳأځ ًٹ ِٵ  عٳ  ؾځًځا
ٌٵ ٗڇ ُٵ ٛٳيٹٝذٳ ٜٴ ٕٵ ايڃ ٘ٴ أځ ًځ ـٳ ،قځتٳ ُٳل ٚٳعٴتٵبٳ١ڂ عٴبٳٝٵذٳ٠ڂ ٚٳاخٵتٳًځ ٗٴ ٔڇ بٳٝٵٓٳ ُٳل كٳشٵبٳتٳٝٵ ٖٴ ٘ٴ أځثٵبٳ ٳ نٹ٬ځ  ٚٳنځشٸ ؿٳلسٹبٳ
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ُٵضٳ٠ڂ ٞٸ سٳ ُٳل ٚٳعٳًٹ ٗڇ ٘ٹ ؾځزٳؾچؿځل عٴتٵبٳ١ځ عٳًځ٢ بٹأځطٵٝٳلؾٹ ٝٵ ًځ ُٳ٬ځ عٳ ُٳل ٚٳاسٵتٳ ٗٴ ٘ٹ  إيځا٢  ؾځشٳلصٳاٙٴ ؿٳلسٹبٳ  أځؿٵاشٳلبٹ
(25.) 

ٔٵ ٍٳ ☺ رٳسٍّ أځبٹااٞ عٳاا قا َخْهننَمنِ  َهننَذانِ مْٳضٳيځاا ٵ: قځاال ُّ ََُهنن ِننؿْ  يِف  اْخ ه (19) َرِبل
ٔٵ طٹتٻ١ٺ ؾٹٞ ص،19طاّر: ٍّ قڂشٳٜٵؽڈ َٹ ُٵضٳ٠ځ عٳًٹ ٔڇ ٚٳعٴبٳٝٵذٳ٠ځ ٚٳسٳ ٔڇ  ١ځاٚٳػٳٝٵبٳا  ايڃشٳلسڇخٹ بٵ  سٳبٹٝعٳا١ځ  بٵا
ٔڇ ٚٳعٴتٵبٳ١ځ ٛٳيٹٝذٹ سٳبٹٝعٳ١ځ بٵ ٔڇ ٚٳايڃ  .(1) عٴتٵبٳ١ځ بٵ

 يف ؽزوة أحَ: ☺إشُنٓٚد َحزة 

ٕٻ٩ غض٠ٚ أسذ قالٍ :   ☻تعليٛا بٓل ْظتُع ٧ل قلي٘ ٚسؼٞ بٔ سشب قلتٌ ٥ض٠   إڇ
ُٵضٳ٠ځ ٌٳ سٳ ُٳ١ځىڂعٳ قځتٳ ٔٳ ٝٵ ٟٿ بٵ ٔڇ عٳذٹ ٍٳ بٹبٳذٵسڈ ايڃخٹٝٳلسڇ بٵ ٟٳ يٹٞ ؾځكځل ٛٵ٫ځ ٔٴ دٴبٳٝٵشٴ َٳ ِڈ بٵ ٕٵ :َٴڀڃعٹ ًڃا ٳ  إڇ  قځتٳ
ُٵضٳ٠ځ ُٿٞ سٳ ٍٳ سٴشپ ؾځأځْٵ ٳ بٹعٳ ُٻل :قځل ًځ ٕٵ ؾځ ّٳ ايٓٻلغٴ خٳشٳزٳ أځ ٔڇ عٳل ٝٵ ٔڇ عٳٝٵٓٳ ٝٵ ٌٷ ٚٳعٳٝٵٓٳ ٍڇ دٳبٳ    أڂسٴاذٺ  بٹشٹٝٳل
٘ٴ ٘ٴبٳٝٵٓٳ -َٔ ْلسٝت٘ أٟ : - ٍڇ  إڇيځ٢ ايٓٻلغڇ َٳعٳ خٳشٳدٵ ٴ ٚٳادٺ ٚٳبٳٝٵٓٳ ُٻال  ،ايڃكٹتٳال ًځ ٕٵ ؾځ  اؿٵاڀځؿُّٛا  أځ

ٍڇ ًڃكٹتٳل ٍٳ -ابٔ ايعض٣ اْضاعٞ أٟ : -   طٹبٳلعٷ خٳشٳزٳ يٹ ٌٵ :ؾځكځل ٔٵ ٖٳ ٍٳ  ؟َٴبٳلسڇصڈ َٹ  ؾځخٳاشٳزٳ  :قځال
٘ٹ ُٵضٳ٠ڂ إڇيځٝٵ ٔٴ سٳ ُٴڀًَّٹبٹ عٳبٵذٹ بٵ ٍٳ ايڃ ٔٳا ٜٳل طٹبٳلعٴ ٜٳل :ؾځكځل ّٿ بٵ ُٳالسڈ  أڂ  اهلل أځتٴشٳالدټ  ايڃبٴعڂاٛسڇ  َٴكځڀِّعٳا١ٹ  أځْٵ

٘ٴ ٍٳ -أتعلدُٜٗل ٚتعلْذُٖل أٟ : -   ◘ ٚٳسٳطٴٛيځ ِٻ :قځل ٘ٹ ػٳذٻ ثٴ ٝٵ ًځ ٕٳ عٳ َٵعڇ ؾځهځل ٖٹبٹ  نځأځ    ايازٻا
ٍٳ - ي٘ عذاَ٘إٚ اّلٍ ٩ قتً٘ عٔ نٓل١ٜ  أٟ : - ُٳٓٵ ٴ :قځل ُٵضٳ٠ځ ٚٳنځ ُٻ ؿٳخٵشٳ٠ٺ تٳشٵ ٳ يٹشٳ  لؾځًځ
٘ٴ َٹٓٿٞ دٳْٳل ٝٵتٴ َٳ ٗٳل بٹشٳشٵبٳتٹٞ سٳ ٘ٹ ؾٹٞ ؾځأځكٳعٴ ٔٵ خٳشٳدٳ ٵ سٳتٻ٢ - علْت٘  أٟ: -  ثٴٓٻتٹ ٔڇ  َٹ ٘ٹ  بٳاٝٵ  ٚٳسڇنځٝٵا
ٍٳ ٕٳ :قځل ٗٵذٳ رٳاىځ ؾځهځل ٘ٹ ايڃعٳ فريض اهلل عـه وأرضاه وأسؽـه فسقح جـاته جـة الػردوس ، (2) بٹ

 األعذ.

 (إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف
* * * 

                                      
 . 3966ايبخلسٟ أخشد٘ )صحٔ ( (1)

  . 4072ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (2)
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 عًاا٢ ٚأقظاالٖل ايعااشٚف أسًااو ٩ ا٧لكاا١ٝ طاآت٘ اهلل بااٞ كااذي ،أساابيت ٩ اهلل
ٕ  عٓذَل ا٧ظًُٞ، ّ  نال ٍ  ٚسٛؿاش  ا٭ساضاب،  ٜاٛ ٕ  ◘ اهلل سطاٛ ٘  ٚا٧٪َٓاٛ  ٩ َعا
ٕ ٚ ايػاشب،  د١ٗ َٔ ٚأس٬ؾٗل قشٜؽ ٚدل٤تِٗ ا٧ذ١ٜٓ، ٔ  ٚأس٬ؾٗال  غڀؿال  دٗا١  َا
ٔ  ا٧ذٜٓا١  ؾأسالىٛا  ايؼاشم،  دٗا١  َٔ َعِٗ َٚٔ ٚايٝٗٛد ايؼُلٍ، ٌ  َا  دلْاب،  نا
ٕ  اياذٚا٥ش،  بِٗ ٜذلبـٕٛ ا٧ذ١ٜٓ سٍٛ ايزٜٔ ا٭عشاب ٚأؿبض  عًا٢  ا٫عتاذا٤  ٜشٜاذٚ

ٕ  ؾٝٗل َٔ إٔ ٜٚعٕٓٛ صسعٗل، ع٢ً أٚ طلسستٗل، ٔ  ا٭سو، ٩ طاٝتخڀؿٛ  تبكا٢  ٚيا
ٞ بل اّلٍ ٚاػتذ بلق١ٝ، شلِ ٌ  ستا٢  ٧ظاًُ ٞ  َال  إٟ ٚؿا ِ  ٩ اهلل با ٌ  ٔها  ٩ ايتٓضٜا
ٚ َيٚم:قٛي٘ َ ـَ  َأُّيه ُ وا آَمُْقا افَِّذي ـُ َٜ  اْذ َّ ًْ

ؿْ  هللِا ِٕ ُُ ْٔ َِ ؿْ  إِذْ  َظ ُُ َْٚ ُجُْقدٌ  َجَٚءْت ِْ َْٖرَش ؿْ  َؾ ِٓ ْٔ ن َِ  ِرحًينٚ َظ

ْ  َوُجُْقًدا ٚنَ  َتَ ْوَهٚ َل ـَ ُِقنَ  بَِم  اهلل َو َّ ًْ ؿْ  إِذْ  (9) َبِهًرا َت ـُ ـْ  َجُٚءو ؿْ  ِم ُُ ـْ  َؾْقؿِ َؾ  َوِم ٍَ ؿْ  َأْش ُُ  ِمنْْ

ِٝ  َوإِذْ  ِٝ  إَْبَهٚرُ  َزاَؽ ٌَ َِ ُِقُب  َوَب َُ َْنِٚج َ  اْف َٕنٚ هللِبِنٚ َوَتُيْهنقنَ  احْلَ ُُِعَ  ُهَْٚفِنَؽ  (17) افيهُْق  اْبن

ِمُْقنَ  ْٗ ًٓ  َوُزْفِزُفقا ادُْ ا ِزْفَزا ًَ ي َِ ِ  ،ص11-9:ا٭ساضاب ط ه(11) َصن  عاض  اهلل ؾاشز  دال٤  ثا
ٕ  أٌٖ يذ٣ إ٫ َتٛقعلڄ ٜهٔ مل ايؿشز ٖٚزا ٚدٌ، ٍ  ٚيازيو  ٚايتكا٣ٛ;  اٱ٣ال  اهلل قال
ـَ  اهلل َوَردَّ م:تعلٟ ُ وا افَِّذي ٍَ ؿْ  ـَ ِٓ ْٔيِ ٌَ ْ  بِ ا َيَُْٚفقا َل ك َخْرً ٍَ ـَ ِمِْغَ نْاف اهلل َو ْٗ َُنَٚل  ُّ َِ نٚنَ  اْف ـَ  اهلل َو

ٚ َْٕزَل  (25) َظِزيًزا َؿِقيًّ ـَ  َوَأ ـْ  ُ وُهؿْ َطٚهَ  افَِّذي َُِٚب  َأْهؾِ  ِم ـْ  اْفُِ ؿْ  ِم ِٓ َِٔٚصٔ ُِقِِبِؿُ  يِف  َوَؿَذَف  َص  ُؿ

 َٛ ْظ ٚ اف ه ًَ ُِقنَ  َؾِ ي ُُ َْ ونَ  َت ِْسُ
ْٖ ٚ َوَت ًَ ؿْ  (26) َؾِ ي ُُ ؿْ  َوَأْوَرَث ُٓ ؿْ  َوِدَيَٚرُهؿْ  َأْرَض ْ  َوَأْرًضنٚ َوَأْمَقاهَلُ  َل

ٕ  ٚتكاذٜشٙ،  ٚتعلٟ ْ٘طبشل اهلل بأَش ريو ٚنٌ ،ص27-25:ا٭سضابط هَتَىُئقَهٚ  ؾهال
ٟ  نٓاٛص  ْأنٌ إٔ ٜعذْل ُٔذ نلٕ: ٜكٛيٕٛ ا٧ٓلؾكٕٛ ّ  ٚأساذْل  ٚقٝـاش،  نظاش  ٫ ايٝاٛ
ٕ  ايٛقا   ريو ٩ٚ ،ايػل٥ط إٟ ٜزٖب إٔ ْؿظ٘ ع٢ً ٜأَٔ ٕ  نال ٕ  ٫ ا٧ظاًُٛ  ٜتذالٚص
ِ  ٚياٝع  خلسدٞ، َذد شلِ يٝع ا٧ذ١ٜٓ، ٩ ٔلؿشٕٚ ِٖٚ َكلتٌ، ٦ٚظُل١٥ أيؿلڄ  شلا
ٔ  ٩ نًاٗل  ايعشب١ٝ اِضٜش٠ دخً  ست٢ طٓٛات ط  ١نڇ ؾًِ ،كلسب ط٬  أٟ  دٜا
 ٚؾتش  ايؿتٛ ، ٚتٛاي  ٚايؼلّ، ايعشام إٟ ؾل١َڄ اٱط١َٝ٬ اِٝٛؾ ٚخشد  اهلل،
 .اهلل طبٌٝ ٩ ٚأْؿك  ٚقٝـش نظش٣ نٓٛص
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 ؾضَلْٓل ايضَلٕ، ٖزا ٩ ايٓـش بظشع١ َ٪ر١ْ ا٭ٍٚ ايضَلٕ ريو ٩ ايظشع١ ٖزٙ إٕ
ٔ  ق١ًًٝ طٓٛات ؾكبٌ أنجش، َتٛقعلڄ يٝع ٨ل ؾٝ٘ ٚـٌ َلٚ أطشع، ٖزا ٕ  َا  ٜتٛقاع  نال
 نلٕ َٔ! احملٍُٛ ايتًؿٕٛ: ؾُج٬ڄ! ايضَلٕ؟ ٖزا ٩ ايتڀٛسات َٔ ايّٝٛ سـٌ َل َٓهِ
ٔ ! اِٗالص؟  ٖازا  ىشٜل عٔ ايتك١ٝٓ ٖزٙ َجٌ طٓظتخذّ أْٓل ٜتٛقع ٞ  ٜكاع  رياو  يها  با
ٞ  إٔ ٜٴظاتػشب  ٫ ٖٓل َٚٔ َكل، اهلل أسادٙ إرا ٚايٕٓٛ، ايهلف ٟ  اهلل ْـاش  ٜاأت  ،تعال
 إٔ اٱطا١َٝ٬  ا٭١َ ع٢ً دذاڄ ٜظٌٗ ايؼشٚط ٖٚزٙ َككٗل، َٔ بذ ٫ ػشٚط ي٘ يهٔ

 ا٧ٓـاٛس٠،  ايڀل٥ؿا١  ٩ َكٝكٗل ٜڀًب بٌ ا٭ؾشاد، ٤ٝع ٩ َكٝكٗل ٜڀًب ؾ٬ َككٗل،
ـَ م:بكٛي٘ اهلل بٝٓٗل ايؼشٚط ٖٚزٙ ايٓلد١ٝ، ٚايؿشق١ َُّ  إِنْ  افَِّذي  َأَؿنُٚمقا إَْرضِ  يِف  َّْنُٚهؿْ َم

الةَ  ٚةَ  َوآَتُقا افهَّ ـَ ُ وِف  َوَأَمُ وا افزَّ ًْ ـِ  َوََّنَْقا بِٚدَْ َُ ِ  َظ ََ م:ٚقلٍ ،ص41:اّرط هادُْْْ  اهلل َوَظن

ـَ  ؿْ  آَمُْقا افَِّذي ُُ ُِنقا ِمْْ ِّ ِٚت  َوَظ نٚحِلَ ٞ  ٖازٙ  إراڄص 55:ايٓاٛس ط هافهَّ ٞ  ايؼاشٚط،  ٖا  ٖٚا
 .(44) ا٧ٛعٛد ايٓـش ٜأتٞ إٔ ٫بذ َكك  ٚإرا ػلقلڄ، يٝع َٚكٝكٗل ط١ًٗ، َٝظٛس٠څ

 (☺أّل ضفري يف اإلضالو ) مضعب بً عنري 
، ٗٔ ايّٝٛ َع ايظرل٠ ايعڀاش٠ ٭ٍٚ طاؿرل ٩ اٱطا٬ّ أ٫ ٖٚاٛ،     إخٛتٞ ٩ اهلل

ٕ  ،اهلل عباذ  أبال  ٜهٓا٢ ، ٚ☺ ٖلػِ بٔ عُرل بٔ َـعب ٔ  نال  ايـاشلب١  ؾلا٤٬  َا
ِ  .ٱط٬ّا إٟ ايظلبكٞ َٚٔ ٚخٝلسِٖ ٍ  أطاً ِ  داس ٩ ◘ اهلل ٚسطاٛ ِ  ،ا٭سقا  ٚنات
 بٔ عجُلٕ ب٘ ؾبـش طشا ◘ اهلل سطٍٛ إٟ ٛتًـ ٚنلٕ ،ٚقَٛ٘ أَ٘ َٔ خٛؾل إط٬َ٘
ِ  ،ؾشبظاٛٙ  ؾأخازٚٙ  ٚأَ٘ أًٖ٘ ؾأعًِ ٜـًٞ ايعبذسٟ ىًش١ ٍ  ؾًا  إٔ إٟ ٔبٛطال  ٜاض
 ايعكبا١  بعاذ  ا٧ذٜٓا١  إٟ ٖالدش  ثِ ،َه١ إٟ اّبؼ١ َٔ ٚعلد ،اّبؼ١ أسو إٟ ٖلدش
  (.6) بِٗ ٜٚـًٞ ايكشإٓ ايٓلغ يٝعًِ ا٭ٟٚ

 ؿبؾ اإلشالم: ☺مهًٛ بـ ظّر 

ِ نلٕ   ☺ عُرل بٔ َـعب٫بٔ طعذ إٔ  (ايڀبكلت ايهدل٣)دل٤ ٩  ّ  أْعا  غا٬
 َل أسظٔ تهظٛٙ ا٧لٍ نجرل٠ ١٦ًَٝ أَ٘ ٚنلْ  ٚبلْ٘، أبٛاٙ ٚنلٕ س١ً، ٚأدٛدٙ ٠ه١،
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 .(29) ايٓعلٍ َٔ اّلشَٞ ًٜبع َه١، أٌٖ شأعڀ ٚنلٕ ٚأسق٘، ايجٝلب َٔ ٜهٕٛ
٘  َكبٌ ٖٚٛ َٜٛل، عُرل بٔ َـعب إٟ ◘ ايٓيب ْعش ٚقذ   أٟ :  -   إٖالب  ٚعًٝا

 ؿِبنف، اهلل ٕنّقر افنذي اف جؾ هذا إػ ٕي واا♂: ◘ ايٓيب ؾكلٍ ب٘، تٓڀچل قذ نبؽ -ؾش٠ٚ

٘ ٚس اهلل ساب  ؾاذعلٙ  ▬وافؼناب افىًٚم بٖضٔٛ يٌذوإف أبقيف بغ رأيُف فََ  َال  إٟ طاٛي
 .ا٭يبلْٞ ٚسظٻٓ٘ سٝل٤،اٱ أسلدٜح ُشٜر ٩ ايعشاقٞ رنشٙ، " تشٕٚ
ٔ  سغذ ٩ ٚٝل ايؼلب إٔ جملشد ًٝعؾ  ٘  ايعاٝؽ،  َا ٔ  صا٥اذ٠  عٓلٜا١  ًٜكا٢  ٚ٭ْا  َا
ٔ  دعٛت٘ عٔ ْٚتٛقـ ايذعٟٛ، يًعٌُ ٜـًض ٫ ْعتدلٙ ٚايذت٘  ٠ظاتٛاٙ  ا٫ستكال٤  ٚعا
 .إرٕ؟ ب١ٝٚايذل ايذع٠ٛ ؾل٥ذ٠ َٚل ٚايذعٟٛ، ايذلبٟٛ

 أول شٍر يف اإلشالم:

ٚاْت٢ٗ ا٧ٛطِ بعح ايآيب   بٝع١ ايعكب١ ا٭ٟٚ ٚبعذ إٔ ١دل٤ ٩ ايشسٝل ا٧ختّٛ : 
ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ َع ٖ٪٤٫ ا٧بلٜعٞ أٍٚ طؿرل ٩ ٜجاشب، ياٝعًِ ا٧ظاًُٞ ؾٝٗال     

    ٛ ا عًا٢  ػشا٥ع اٱط٬ّ، ٜٚؿكِٗٗ ٩ ايذٜٔ ٚيٝكّٛ بٓؼش اٱطا٬ّ باٞ ايازٜٔ مل ٜضايا
ايؼشى، ٚاختلس شلزٙ ايظؿلس٠ ػلبل َٔ ػبلب اٱطا٬ّ َأ ايظالبكٞ ا٭ٚياٞ، ٖٚاٛ      

ّ ٚ، َـعب بٔ عُرل ايعبذسٟ سكٞ اهلل عٓ٘ ٔ  أطاعذ  بٝا   ٩ َـاعب  أقال  صساس٠ با
ٍ  ٚؾٝٗال  إ٫ ا٭ْـالس  دٚس َٔ داس تبل مل ست٢ اٱط٬ّ، إٟ ايٓلغ ٜذعٛ  ْٚظال٤  سدال

ُٳ١ صٜذ بٔ أ١َٝ بين داس َٔ نلٕ َل إ٫ َظًُٕٛ، ٌ  ٚخٳڀڃ ٕ  .ٚٚا٥ا ِ  نال ٔ  قاٝع  ؾاٝٗ  با
ّ  نلٕ ست٢ اٱط٬ّ عٔ بِٗ ؾٛقـ ٜڀٝعْٛ٘ ٚنلْٛا ايؼلعش ا٭طً   طا١ٓ  آْاذم  عال
َٔ  عؼش٠ ايجليج١ ايظ١ٓ سر أٟ : - ٞايتلي اّر َٛطِ سًٍٛ ٚقبٌ ،اشلذش٠ َٔ ٦ع
 دلخ عًٝ٘ ٜٚكف ايؿٛص، بؼل٥ش ◘ اهلل سطٍٛ إٟ ٌُٚ َه١ إٟ َـعب علد - ايٓب٠ٛ
 .(19) َٚٓع١ ق٠ٛ َٔ شلل َٚل اْرل، َٛاٖب َٔ ؾٝٗل َٚل ٜجشب، قبل٥ٌ

 : ☺جٓٚد مهًٛ بـ ظّر
ٔٵ  ايبخلسٟ ٩ ؿشٝش٘ٚأخشز  ٍٳ ☺ خٳبٻلبٺعٳ ٞٿ  َٳعٳ ٖٳلدٳشٵْٳل: قځل ُٹعٴ  ◘ ايٓٻبٹا ًڃاتٳ  ْٳ
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٘ٳ ٛٳقځعٳ هللٹا ٚٳدٵ ُٹٓٻل ،هللٹا عٳًځ٢ لاأځدٵشٴْٳ ؾځ ٔٵ ؾځ ِٵ َٳلتٳ َٳ ٌٵ يځ ٙٹ ٔٵَٹ ٜٳأڃنڂ ِٵ  ػٳٝٵ٦ٶل أځدٵشڇ ٗٴ ـٵاعٳبٴ  َٹآٵ  َٴ
ٔٴ ُٳٝٵشڈ بٵ َٹٓٻل ،عٴ ٔٵ ٚٳ ٘ٴ أځٜٵٓٳعٳ ٵ َٳ ٘ٴ يځ ُٳشٳتٴ ٛٳ ثٳ ٗٴ ٗٳل ؾځ ٗٵذٹبٴ ٌٳ -أ٣ نٓل١ٜ عٔ طع١ ايعٝؽ - ٜٳ ّٳ قڂتٹ ٛٵ  ٜٳ
ِٵ أڂسٴذٺ ًځ ٘ٴ َٳل ْٳذٹذٵ ؾځ ٗٳل غځڀَّٝٵٓٳل إڇرٳا بٴشٵدٳ٠ڄ إڇ٫َّ ْٴهځؿِّٓٴ ٘ٴ بٹ ٘ٹ  غځڀَّٝٵٓٳال  ٚٳإڇرٳا سڇدٵ٬ځٙٴ خٳشٳدٳ ٵ سٳأڃطٳ ٝٵا ًځ  سڇدٵ
٘ٴ خٳشٳزٳ َٳشٳْٳل سٳأڃطٴ ٞټ ؾځأځ ىللَ  َأنْ ♂: ◘ ايٓٻبٹ ٌَ َؾ  َوَأنْ  َرْأَشفُ  ُٕ ًَ ْج ْٔفِ  َظَذ  َٕ َِ ـْ  ِرْج ْذِخ ِ  ِم  .(1) ▬اإْلِ

 ٫ٚ ثاشا٤،  ٫ٚ ْعُا١  ا٭ٜلّ َٔ ّٜٛ ٩ ٜڀًب ٚمل َـعب قتٌأسبيت ٩ اهلل، يكذ 
ٔ  ٚمل ،س٥لطا١  أٚ ٠ٓـاب  َٛال ٜ ٜؿهش ٜهٔ ٚمل ،ٚدل١ٖ ٫ٚ طًڀ١ ٘  ٜها ِ  يا  طا٣ٛ  ٖا
ٌ  َٔ ٚإخٛاْ٘ ٖٛ ٚأعڀلٙ أدشٙ اهلل ؾآتلٙ ٚأًٖ٘ ايهؿش ع٢ً اهلل دٜٔ اْتـلس  ػا٤ٞ،  نا
 َال  نٌ نزيو ٚإخٛاْ٘ ٖٛ ٚأعڀلٙ ٚصٜلد٠، ايذْٝل ى٬ب ٜتُٓلٙ َل نٌ عٓذٙ َٔ أعڀلٙ
َٔٚ وَ  هللَُؾآَتُٚهُؿ امٜٚشدْٛ٘ اٯخش٠ ى٬ب ٜتُٓلٙ ْٕ َه ـَ َثَقاِب أخ ة َواَثَقاَب اف ٛه  هللُُحْس حُيِن

 ا٭دب أسظآٛا  ؾكاذ  بلٱسظلٕ، طبشلْ٘ شلِ ٚػٗذ ص،148ط آٍ عُشإ: هادُْْحِسِْغَ 
 .اِٗلد ٚأسظٓٛا
 اهلل إٟ ايذع٠ٛ ٓلٍ ٩ ا٭قٌ ع٢ً َجً٘ ٜٚهْٛٛا شلِ قذ٠ٚ ٜتخزٚٙ إٔ يؼبلبٓل ؾٌٗ
 ؿشلب١ َٔ ايشدلٍ ٖ٪٤٫ بڀ٫ٛتب ٜتػٓٸٛا إٔ يؼبلبٓل ٌٖٚ ايـلحل؟ ٚايعٌُ ٚايعبلد٠
 (.58) ا٧خذسات؟ َٚذَين ايضْل٠ َٚػلَشات ايهش٠ ٫عيب بڀ٫ٛت بذٍ اهلل سطٍٛ

٘  ايعٝؽ، َٔ سغذ ٩ ٚٝل ايؼلب إٔ جملشد يٝعايذاعٞ إٟ اهلل،  أخٞ  ًٜكا٢  ٚ٭ْا
ـ  ايذعٟٛ، يًعٌُ ٜـًض ٫ ْعتدلٙ ٚايذت٘ َٔ صا٥ذ٠ عٓل١ٜ ٔ  ْٚتٛقا ٘  عا ٔ  دعٛتا  ٚعا

 .(38) إرٕ؟ ٚايذلب١ٝ ايذع٠ٛ ؾل٥ذ٠ َٚل ٚايذعٟٛ، ايذلبٟٛ ظتٛا٠ٙ ا٫ستكل٤
 فريض اهلل عـه وأرضاه وأسؽـه فسقح جـاته جـة الػردوس األعذ.

 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(
 * * * 

                                      
 .1276ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)
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 ِاا٭َا  خل١ا١  ا٭َا١  ٖازٙ  شلازا اياذٜٔ، إٔ   َٔ َعلٖش سؿاغ اهلل  ،أسبيت ٩ اهلل
ٔٵأخشز ابٔ َلد٘ ٩ طٓٓ٘ عذدا،  ٚأنجشٖل ٔڇ عٳ ٕٻ ،عٳبٻلغڈ ابٵ ٞٻ أځ ٍٳ ◘ ايٓٻبٹ ـُ ♂:قځل ْح  آِخ ُ  َٕ

َُمؿِ  ْٕ ُل  ا ـْ  َوَأوَّ ُٛ  َم ُٚل  حُيََٚش ََ ـَ  ُي ُٜ  َأْي ُمَّ ْٕ ُٜ  ا َّٔ ُمل ْٕ ٚ ا َٓ ٔه بِ َٕ ـُ  َو ِخُ ونَ  َؾَْْح ْٔ ُفق ا َوَّ ْٕ  .(1) ▬نَ ا
ٔٵٚٳ ٔڇ عٳ ٍٳ ☻ عٳبٻلغڈ ابٵ ٝٵٓٳل خٳشٳزٳ: قځل ًځ ٞټ عٳ َٶل ◘ ايٓٻبٹ ٛٵ ٍٳ  ٜٳ ْٝ َظنَعَّ إَُمنُؿ ♂:ؾځكځال ُظِ َض

ْهُط، َوافَّْبِنله َفن ُف اف َّ ًَ ُجاَلِن، َوافَّْبِله َم ُف اف َّ ًَ ُجُؾ، َوافَّْبِله َم ُف اف َّ ًَ ُّ ه افَّْبِله َم َؾ َي ًَ نُف َؾَج ًَ َْٔ  َم

 ٌَ َٔؾ : َهَذا ُمقَشك َوَؿْقُمنُف، َأَح َِ ُِل، َؾ قَن ُأمَّ ُُ ََّ إُُؾَؼ، َؾَ َجْقُت َأْن َت ثًِرا َش ـَ ُٝ َشَقاًدا  ، َوَرَأْي

ُٝ َشقَ  َذا، َؾَ َأْي َُ َذا َوَه َُ ُيْ  َه ْٕ َٔؾ ِ : ا َِ ََّ إُُؾَؼ، َؾ ثًِرا َش ـَ ُٝ َشَقاًدا  ُيْ ، َؾَ َأْي ْٕ اًدا ُثؿَّ ؿَِٔؾ ِ : ا

ثًِرا ْرِ ِحَسنٍٚب  ـَ ٌَ َٜ بِ َّْ ُِقَن اجْلَ ُخ َْ ٚ َي ًٍ قَن َأْف ًُ َِٓء َشْب ُٗ َُُؽ َوَمَع َه َِٓء ُأمَّ ُٗ َٔؾ : َه
َِ ََّ إُُؾَؼ، َؾ   ▬َش

 أٗال٤  ٩ َذٜٓا١څ  تٛداذ  ٬ؾ ا٭سو، أؿكلع ٤ٝع ٩ ٜشؾع ؾل٭رإ ،اٯٕ ٚاقع ٖزا، ٚ(2)
 ٜٚعاِ،  ريو ٚطٝضداد ،اهلل سطٍٛ اڄُٔذ ٚإٔ اهلل إ٫ إي٘ ٫ إٔ ٜؼٗذ َٔ ٚؾٝٗل إ٫ ايعلمل
ٔ  عاذد  ٩ ايٛعاذ  ٖازا  بٞ تعلٟ ٚاهلل ا٧ٝعلد، ًٛـ ٫ ايزٟ اهلل ٚعذ ؾٗزا  آٜالت  َا
ّ  عًٝ٘ َٛط٢ قـ١ طٝلم ٩ تعلٟ قلٍ ؾكذ نتلب٘، نٚ هللِ إَْرَض  إِنَّ م :ايظا٬ َٓ ـْ  ُيقِرُث  َمن

ـْ  َيَنٚءُ  ُٜ  ِظبَٚدِهِ  ِم ًَٚؿَِب َِغَ  َواْف َُّ ُّ ِْ
 .ص128:شافا٭عط هفِ

َْ م:داٚد صبٛس رنش ٩ تعلٟ ٚقلٍ ََ َُْبَْٚ َوَف ُبقرِ  يِف  ـَ ـْ  افزَّ َِ  ِم ًْ ـْ ِ  َب   َأنَّ  افذل

ٚ إَْرَض  َٓ قنَ  ِظَبِٚديَ  َيِ ُث ٚحِلُ ْقمٍ  َفَبالًؽٚ َهَذا يِف  إِنَّ  (175) افهَّ ََ ـَ  فِ ي َِ  ه(176)َظٚبِ
 .ص106-105:ا٭ْبٝل٤ط

ـَ  ُأِذنَ م:تعلٟ ٚقلٍ ِذي َِّ ََ  فِ ُِقنَ ُي ُؿْ  َٚت ََّٖنَّ قا بِ ُّ
ِهؿْ  َظَذ  اهلل َوإِنَّ  ُطِِ ي ٌ   َْٕكِ َِ ََ  (39) َف

َْٚ ا قُفقا َربه َُ َّٓ َأن َي ْرِ َحؼ  إِ ٌَ ـَ ُأْخِ ُجقا ِمـ ِدَيِٚرِهْؿ بِ َٓ َدْؾُع ا هللُافَِّذي ؿ  هللَِوَفْق ُٓ َو ًْ َس َب افَّْٚ

َِقَ  ٌَٔع َوَص ْٝ َصَقاِمُع َوبِ َم َل ًٍْض هلَُّ ٚ اْشُؿ ابَِب َٓ ُ  ؾِٔ ـَ َُ ُيْذ نَّ ا هللِاٌت َوَمَسِٚج ثِرًا َوَفَُْٔكَ َمـ  هللُـَ

                                      
 . 6749ؿشٝض دلَع ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩  4290لد٘ أخشد٘ ابٔ َ )صحٔ ( (1)
 .5752أخشد٘ ٌلسٟ  )صحٔ ( (2)
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ِقي  َظِزيٌز ) ََ ُه إِنَّ اهلل َف  ص.41-39:اّرط ه ه(47َيُْكُ
ََ م:تعلٟ ٚقلٍ ـَ  اهلل َوَظ ؿْ  آَمُْقا افَِّذي ُُ ُِقا ِمْْ ِّ ِٚت  َوَظ ٚحِلَ ؿ افهَّ ُٓ َّْ ٍَ

َُْخِِ َْٔس  إَْرضِ  يِف  َف

َم  ََِػ ا ـَ َُْخ ـَ  ْش ـْ  افَِّذي ؿْ  ِم ِٓ َـّ  َؿْبِِ َْ ُل َّ ُٔ ؿْ  َوَف ؿُ  هَلُ ُٓ ن افَِّذي ِديَْ َٙ نؿْ  اْرَت ؿْ  هَلُ ُٓ َفَّْ َل َُٔبن ـْ  َوَف َِ  ِمن ن ًْ  َب

ؿْ  ِٓ ِْل َأْمًْٚ َخْقؾِ َٕ و َُ ُب ًْ قنَ  ٓ َي ـُ ًْٔئٚ يِب  ُيْؼِ ـْ  َص ٍَ َ  َوَم ََ  ـَ ًْ ُْٖوَفئِنَؽ  َذفِنَؽ  َب َُقنَ  ُهنؿُ  َؾ ِٚشن ٍَ  هاْف
 .(44)ص 55:ايٓٛسط

 (☺  امع الكسآٌ ) شٓد بً ثابتّد  شٔخ املكسئني
، ٗٔ ايّٝٛ َع ايظرل٠ ايعڀش٠ يهلتاب اياٛسٞ، ٚػاٝ: ا٧كاش٥ٞ،     إخٛتٞ ٩ اهلل
 ا٧كاش٥ٞ،  ػاٝ: ؾٗٛ  ايهبرل، اٱَلّ، ☺ ايلشلى بٔ ثلب  بٔ صٜذٚدلَع ايكشإٓ، 

ٔ  ساذخ  ٛسٞ،ايا  نلتاب ، ٚ ا٧ذٜٓا١  َؿيتٚ -عًُل٤ ا٧ٛاسٜح  أٟ : - ٚايؿشكٝٞ  عا
ٕ ، ٤ا١  َٚٓلقب٘ نً٘، أٚ بعل٘ ايكشإٓ عًٝ٘ ٚقشأ، ؿلسبٝ٘ ٚعٔ ،◘ ايٓيب  عُاش  ٚنال
٘  اْڀلب بٔ ٛ ، ا٧ذٜٓا١  عًا٢  سار  إرا ٜظاتخًؿ ٟ  ٖٚا ٟ  اياز ِ  قظا١ُ  تاٛ ّ  ايػٓال٥  ٜاٛ

 ايآيب  ؾاأَشٙ  طا١ٓ،  عؼش٠ إسذ٣ ابٔ ٖٚٛ صٜذ، أطًِ ◘ ايٓيب ٖلدش ؾًُل، ايرلَٛى
 (.24) َِٓٗآ ٫ ؾإْٞ: قلٍ، نتبِٗ ي٘ يٝكشأ; ايٝٗٛد خط ٜتعًِ إٔ ◘

 بـ ثٚبٝ وـُٚبُف فِقحل: زيَ ◘إظجٚب رشقل اهلل 

ٔٵ ٔڇ خٳلسڇدٳ١ځ عٳ ٔڇ صٳٜٵذٹ بٵ ٍٳ ثٳلبٹ ٺ بٵ ٍٳ: قځل ٔٴ صٳٜٵذٴ قځل ٞ  ☺ ثٳلبٹا ٺ  بٵ َٳشٳْٹا ٍٴ  أځ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ
ُٵ ٴ َّ ٘ٴ ؾځتٳعٳ ٗٴٛدٳ نٹتٳلبٳ يځ ٍٳ ٜٳ ٔٴ َٳل هللٹٚٳا إڇْٿٞ :ٚٳقځل َٳ ٗٴ آ ٘ٴ نٹتٳلبٹٞ عٳًځ٢ ٛدٳاٜٳ ُٵتٴ َّ ِٵ ؾځتٳعٳ ًځ ُٴشٻ ؾځ ٞ  ٜٳ  بٹا

ـٴ إڇ٫َّ ـٵ ٗٵشڈ ْٹ ٘ٴ سٳتٻ٢ ػٳ ٘ٴ ٚٳأځقڃشٳأڂ نځتٳبٳ إڇرٳا ٘ٴايځ أځنڃتٴبٴ ؾځهڂٓٵ ٴ سٳزٳقڃتٴ ٘ٹ نڂتٹبٳ إڇرٳا يځ ٚٳ(1) إڇيځٝٵ ٔٵ،   عٳ
ٍٳ، ثٳلبٹ ٺ بٔ صٳٜٵذٹ ٍٳ: قځل ٍٴ قځل َٜ إِ ♂: ◘ هللٹا سٳطٴٛ َّٔ

َيِٕٚ ْ ـُ افْسه ِس ٌٛ ؟َُتْ ُُن ـُ ْٖتِِْٔل  َٚ َت ٍٳ   ▬ َّنَّ  : قځال
ًڃ ٴ ٍٳ ٫ځ:  قڂ ٚ♂ : قځل َٓ ّْ َِّ ًَ َُ ٗٳل، ▬َؾ ُٵتٴ َّ َٶل عٳؼٳشٳ طٳبٵعٳ١ځ ؾٹٞ ؾځتٳعٳ ٛٵ  .(2) ٜٳ

٘  ٜٓالصع  ٫ ٖٚزا ٚاّلد١ يًُـًش١ ا٭دٓب١ٝ ايًػ١ تعًِ دٛاص ع٢ً ديٌٝ ٖٚٛ  ؾٝا
                                      

 .  187ايظًظ١ ايـشٝش١  3645أخشد٘ أبٛ داٚد  )حسـ صحٔ ( (1)
 ػعٝب ا٭سْ٪ٚط . ٚؿشش٘ 21587أ٥ذ َظٓذ أخشد٘  )صحٔ ( (2)
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 إٟ ايذع٠ٛ ٩ ؾهشٚا ٌٖ ، تعًُٛا يػلت أقٛاّ آخشٜٔ ايزٜٔ ٠اٱخٛ اٯٕ ،ايعًِ أٌٖ
 عٓذِٖ ٚنزيو ايبًزٜٔ  ؟ايًػلت بٗزٙ ٜتهًُٕٛ ايزٜٔ ا٭قٛاّٖزٙ  ٚطط ٩تعلٟ  اهلل
 (.47) ايذٜٔ؟ شلزا قذَٛا َلرا  غرلٙ،ٚ ايهُبٝٛتش ٩ اْدلات أْٛاع َٔ ْٛع أٟ

ٔٵٚٳ ٍٳ ☺ ايڃبٳشٳا٤ٹ عٳ ُٻل: قځل ْٗ مْٳضٳيځ ٵ يځ ـَ ادُْ وَن ِم َُ ِٚظ ََ َُِقي اْف وَن يِف وِمَِْغ َّٓ َيْس َُ ادَُْجِٚهن

ٍٳه هللَِشبِِٔؾ ا ٞټ قځل ا ِ   اْدعُ ♂: ◘ ايٓٻبٹ ًَ َِٔجنئْ  َزْين ْقِح  َوْف َِّ َواةِ  بِنٚف ََّ ُِنِػ  َوافن َُ ُِنِػ  َأوْ  َواْف َُ  اْف

َواة ََّ ِٻ ▬ٹَواف ٍٳ ثٴ َُِقي َٓ مانڃتٴبٵ :قځل ونَ  َيْس َُ ِٚظ ََ ـٳ هاْف ًڃ ٗٵشڇ ٚٳخٳ ٞٿ  ظځ ٚ  ◘ ايٓٻبٹا ُٵاشٴ ٔٴ  عٳ ّٿ بٵا  أڂ
ّڈ ُٳ٢ َٳهڃتٴٛ ٍٳ ا٭ځعٵ ٍٳ  ٜٳل :قځل ُٳال  هللٹا سٳطٴاٛ ٞ  ؾځ َٴشٴْٹ ٞ  تٳاأڃ ٌٷ  ؾځاإڇْٿ ـٳاشڇ  كٳاشڇٜشٴ  سٳدٴا  ؾځٓٳضٳيځا ٵ ؟ ايڃبٳ
ٗٳل رِ مَٳهځلْٳ َ ِمَِْغ َؽْرُ ُأْوِ  افَضَّ ْٗ ـَ ادُْ وَن ِم َُ ِٚظ ََ َُِقي اْف  .(1)ص 95طايٓظل٤: هَّٓ َيْس

 :☺ ؿٔٚمف بجّع افَ آن يف خالؾٜ أيب بُ  افهَيؼ
ٔٵأخشز ايبخلسٟ ٩ ؿشٝش٘  ٔڇ عٳ ٕٻ ايظٻبٻلمڇ ابٵ ٔٳ  صٳٜٵاذٳ  أځ ـٳا  ثٳلبٹا ٺ  بٵا ٟٻاا٭ځْٵ  ☺ لسڇ

ٕٳ ٔٵ ٚٳنځل ُٻ ٞٳ ٜٳهڃتٴبٴ َٹ ٛٳسٵ ٍٳ ايڃ ٌٳ :قځل ٞٻ أځسٵطٳ ٌٳ  بٳهڃشڈ أځبٴٛ إڇيځ ٌڇ  َٳكڃتٳا ٖٵا َٳا١ٹ  أځ ُٳل ُٳاشٴ  ٚٳعٹٓٵاذٳٙٴ  ،ايڃٝٳ  عٴ
ٍٳ ٕٻ :بٳهڃشڈ أځبٴٛ ؾځكځل ُٳشٳ إڇ ٍٳ أځتٳلْٹٞ عٴ ٕٻ :ؾځكځل ٌٳ  إڇ ّٳ  اطٵاتٳشٳشٻ  قځاذٵ  ايڃكځتٵا ٛٵ َٳا١ٹ  ٜٳا ُٳل ٞ  بٹليٓٻالغڇ  ايڃٝٳ  ٚٳإڇْٿا
ٕٵ أځخٵؼٳ٢ ٌٴ ٜٳظٵتٳشٹشٻ أځ ٔڇ ؾٹٞ بٹليڃكڂشٻا٤ٹ ايڃكځتٵ ٛٳاىٹ ُٳ ٖٳبٳ ايڃ ٔٵ نځجٹرلٷ ؾځٝٳزٵ ٕڇ َٹ ٕٵ إڇ٫َّ ايڃكڂشٵآ ُٳعٴاٛٙٴ  أځ  ،تٳذٵ
ٕٵ ٭ځسٳ٣ ٚٳإڇْٿٞ ُٳعٳ أځ ٕٳ تٳذٵ ٍٳ ايڃكڂشٵآ ًڃ ٴ :بٳهڃشڈ بٴٛأځ قځل ُٳاشٳ  قڂ ـٳ  :يٹعٴ ٌٴ  نځٝٵا ِٵ  ػٳاٝٵ٦ٶل  أځؾڃعٳا ٘ٴ  يځا ًڃا  ٜٳؿڃعٳ
ٍٴ ٍٳ ؟◘ هللٹا سٳطٴٛ ُٳشٴ ؾځكځل ٛٳ :عٴ ِٵ خٳٝٵشٷ هللٹٚٳا ٖٴ ٍٵ ؾځًځ ُٳشٴ ٜٳضٳ ٘ٹ ٜٴشٳادٹعٴٓٹٞ عٴ  هللڂا ػٳاشٳ ٳ  سٳتٻا٢  ؾٹٝ
ُٵا ٴ  .. ؿٳذٵسڇٟ يٹزٳيٹوځ ٕٳ  ؾځتٳتٳبٻعٵا ٴ  ؾځكڂ ٘ٴ  ايڃكڂاشٵآ ُٳعٴا ٔٵ  أځدٵ  ٚٳايڃعٴظٴابٹ  ٚٳا٭ځنڃتٳالفٹ  قځالعڇ ايشٿ َٹا

ٍڇ ٚٳؿٴذٴٚسڇ ٔٵ ٚٳدٳذٵتٴ سٳتٻ٢ ،ايشٿدٳل ٛٵبٳا١ٹ  طٴاٛسٳ٠ٹ  َٹ ٔڇ  ايتٻ ُٳا١ځ  َٳاعٳ  آٜٳتٳاٝٵ ٟٿ  خٴضٳٜٵ ـٳالسڇ ِٵ  ا٭ځْٵ  يځا
ُٳل ٖٴ ُهْؿ َحنِ يٌص مغځٝٵشڇٙٹ أځسٳذٺ َٳعٳ أځدٹذٵ ْٔنِف َمنٚ َظِْن َِ ْؿ َظِزينٌز َظ ُُ ِس ٍُ ـْ َإٔ ْؿ َرُشقٌل مل ـُ َْ َجٚء ََ  َف

ِحٔؿٌ  ِمَِْغ َرُؤوٌف رَّ ْٗ ؿ بِٚدُْ ُُ ْٔ َِ ـٴ ٚٳنځلْٳ ٵ هَظ ـټشٴ ُٹعٳ ايَّتٹٞ اي ٗٳل دٴ ٕٴ ؾٹٝ  بٳهڃاشڈ  أځبٹٞ عٹٓٵذٳ ايڃكڂشٵآ
ٛٳؾَّلٙٴ سٳتٻ٢ ِٻ هللڂا تٳ ُٳشٳ عٹٓٵذٳ ثٴ ٛٳؾَّلٙٴ سٳتٻ٢ عٴ ِٻ هللڂا تٳ ـٳ١ځ عٹٓٵذٳ ثٴ ُٳشٳ بٹٓٵ ٹ سٳؿڃ  .(2)عٴ

                                      
 .4990ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (1)

 .4679ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (2)
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 (.59اٱؿشاس ْذ١َ ٖزا ايذٜٔ؟ )ؾٌٗ تعًِ ػبلبٓل ٖزٙ ايعض١٣ ٚ
 يقم افسٍَٜٔ: ☺مقؿػ زيَ بـ ثٚبٝ 

 ؾتهًُاٛا،  ،ا٭ْـالس  خڀبال٤  قلّ اهلل، سطٍٛ ت٩ٛ ٧ل: قلٍ ☺ طعٝذ أبٞ عٔٚ 
 .َٓهِ ٚسدٌ َٓل، سدٌ: ٚقليٛا

 ٚإ٢ال ; أْـالسٙ  ٚٗٔ ا٧ٗلدشٜٔ َٔ نلٕ اهلل سطٍٛ إٕ: ؾكلٍ ثلب ، بٔ صٜذ ؾكلّ
 .أْـلسٙ ٚٗٔ ٔا٧ٗلدشٜ َٔ اٱَلّ ٜهٕٛ

ٛ  قال٥ًهِ،  ٚثب ٻ ْـلس،ا٭ َعؼش ٜل خرلا اهلل دضانِ :☺ بهش أبٛ ؾكلٍ ِ  يا  قًات
 .(1) ؿلّٓلنِ َل ٖزا غرل

اهلل أندل! ٜل ي٘ َٔ ػلب َٛؾل ٤ع ن١ًُ ا٭ْـلس. ؾًٝتعًِ ػبلبٓل نٝـ ٜهْٛإٛ  
 َؿلتٝض يًخرل َػليٝل يًؼش.

 حٚن وؿٝ اف حٔؾ

 عًا٢  ☺ صٜاذ  ٚؾال٠  ٩ اختًؿاٛا  قذ: ّ ايٓب٤٬(٩ )طرل أع٬ ايزٖيباٱَلّ ٜكٍٛ 
ٔ  ٚأسبعاٞ،  ٦اع  طا١ٓ  َالت : ا٧٪سخٞ إَلّ ٛاٖٚ ايٛاقذٟ، ؾكلٍ: أقٛاٍ  طا   عا

ٔ ٚعٔ ابٔ طعذ ٩ ايڀبكلت  ،آخشٕٚ ٚتبع٘ ط١ٓ، ٦ٚظٞ ٞ  ☺ ٖشٜاش٠  ٞأبا  عا  سا
٘  عبالغ  بٔا ٩ ٙعٌ إٔ اهلل ٚيعٌ! ا٭١َ ٖزٙ سدل َلت ايّٝٛ: ثلب  بٔ صٜذ َلت  َٓا
ٔ  ثلب  بٔ صٜذ َلت ٧ل: قلٍ قتلد٠ عٔٚدل٤ ٩ )ايڀبكلت ايهدل٣( ، (24) لخًؿ  ٚدؾا
 . ايعًِ ٜزٖب ٖهزا: عبلغ ابٔ قلٍ

 فريض اهلل عـه وأرضاه وأسؽـه فسقح جـاته جـة الػردوس األعذ.

 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                      
 .ٚقلٍ ايزٖيب ٖزا إطٓلد ؿشٝض   603أخشد٘ ايڀٝليظٞ  صحٔ ( )إشْٚد (1)
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ٞ  ايايت  ٚايذ٥٫ٌ اٯٜلت ٚدٛدَٔ َعلٖش سؿغ اهلل شلزا ايذٜٔ  ،أسبيت ٩ اهلل  تاب
ِ  ٚتعلٟ طبشلْ٘ اهلل إٔ :ا٧علٖش ٖزٙ ُٔؾ ،ايذٜٔ ٖزا ٖٛ اّل إٔ ٔ  ٜاشٜٗ  اٯٜالت  َا
  ٩ ا٧ااازنٛس٠ آٜلتااا٘ ٚؿاااذم ٚعاااٛدٙ، ؿاااذم عًااا٢ ٜاااذٍ َااال ايهااإٛ ٖااازا ٩

نؼه َشُِْ ُّيِْؿ آَيٚتِ : مقلٍ نُل نتلب٘، نُف احْلَ َّٕ نْؿ َأ َ هَلُ ََُبنغَّ َُّنك َي ْؿ َح ِٓ ِسن ٍُ ْٕ ه  َْٚ يِف أَؾنِٚق َويِف َأ
 إٟ ٜٚشدعٕٛ ،غرل ا٧ظًُٞ إ٣لٕ َٔ نجرل٠ سل٫ت ْؼٗذ ايّٝٛ ؾٓشٔ ،ص53:ؾـً ط

ٞڈ انتؼلفٺ بظبب إيٝ٘ ٜشدع بعلِٗ إنشاٙ، غرل َٔ ىٛاع١ٝڄ ايذٜٔ ٖزا  انتؼاؿ٘،  عًُ
 ايزٜٔ ٖٚ٪٤٫ ،◘ ُٔذ ْبِٝٗ ط١ٓ ٩ أٚ نتلبِٗ، ٩ ُٞا٧ظً يذ٣ َٛدٛدٷ أْ٘ ؾٛدذ

  .(44) نجرل عذدِٖٚ ايعًُٞ اٱعذلص بظبب ٜٴظًُٕٛ
 طأي٘عٓذَل  ،اِٝٛيٛدٝل علمل َع تًؿض١ْٜٝٛ َكلب١ً ٩ايٓذلس  صغًٍٛ ايذنتٛس ٜكٍٛ

ِٝ ماٯ١ٜ ٖزٙ عٔ ايدلْلَر َكذّ َب ُٜ  اْؿَسَ َٚظ َْٕنؼَّ  افسَّ َّ ُ  َوا ََ  صغًٍٛ يذنتٛسا ؾأدلب :هاْف
ـ  دلَعا١  ٩ أسلكش نٓ  ؾذل٠ ؾُٓز ،قـ١ َعٞ شلل اٯ١ٜ ٖزٙ: قل٬٥  غاشب  ٩ نالسدٜ

ٞ  ساٛاس  ٖٓالى  ٚنلٕ ا٧ظًُٞ، ٚغرل ا٧ظًُٞ َٔ خًٝڀل اّلٛس ٚنلٕ بشٜڀلْٝل،  سا
ِ  ػالب  ٚقـ اّٛاس ٖزا أثٓل٤ ٩ٚ ايهشِٜ ايكشإٓ ٩ ايعًُٞ اٱعذلص عٔ يًػل١ٜ  َظاً

٘  عاشف  بشٜڀلْٞ ٞ  اّاضب  س٥اٝع " بٝتهاٛى  َٛطا٢  داٚٚد" أْال : ٍٚقال  بٓؿظا  اٱطا٬َ
٘  قًا   بإكلؾ١؟ يٞ تظُض ٌٖ.. طٝذٟ ٜل قلٍ ثِ ايدلٜڀلْٞ، ٌ : يا ٍ  تؿلا  ٚأْال : قال

ٞ  تش٤ا١  ا٧ظًُٞ ايڀ٬ب أسذ أٖذاْٞ ،ٜظًِ إٔ قبٌ ا٭دٜلٕ عٔ أًح ٕ  ٧عالْ  ايكاشآ
 أٍٚ نلْا   ايذل٤ا١،  ٖازٙ  ؾتش  ٚسٞ ايبٝ ، إٟ ٚأخزتٗل عًٝٗل ؾؼهشت٘ ايهشِٜ،
ٌ : ؾكًا   ايكُاش،  ٚاْؼل ايظلع١ اقذلب : ٚقشأت ايكُش، طٛس٠ عًٝٗل أىًع طٛس٠  ٖا
 ريو؟ عٌُ تظتڀٝع ق٠ٛ ٚأٟ ًٜتشِ، ثِ ٜٓؼل إٔ يًكُش ٣هٔ ٌٖ ايه٬ّ؟ ٖزا ٜعكٌ
ٔ  اّٝال٠،  بأَٛس ٚاْؼػً  ايكشا٠٤، َٛاؿ١ً عٔ اٯ١ٜ ٖزٙ ؾـذتين: ايشدٌ ٜكٍٛ  يها
ٔ  ايبشح ٩ إخ٬ؿٞ َذ٣ ٜعًِ تعلٟ اهلل ٞ  ؾأدًظاين  اّكٝكا١،  عا ّ  سبا  ايتًؿالص  أَال

ٞ  ٜاذٚس  ساٛاس  ٖٓلى ٚنلٕ ايدلٜڀلْٞ ٞ  َعًال  با ٔ  ٚث٬ثا١  بشٜڀالْ  ايؿلال٤  عًُال٤  َا
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 عًا٢  ايؼاذٜذ  اٱْؿالم  عًا٢  ايعًُال٤  ٖا٪٤٫  ٜعلتاب  ا٧ازٜع  ٖازا  ٚنلٕ ا٭َشٜهٝٞ،
 ٚا٧اشو  ٚايؿكش اِٛع ٠ؼه٬ت ا٭سو ؾٝ٘ ١ت٧ً ايزٟ ايٛق  ٩ ايؿلل٤، سس٬ت

ٍ  ٖازا  إٔ يٛ: ٜكٍٛ ٚنلٕ ٚايتخًـ، ٕ  عًا٢  أْؿال  ا٧ال ٕ  ا٭سو عُاشا  أداذ٣  يهال
ِ  ٚد١ٗ عٔ ٜذاؾعٕٛ ايج٬ث١ ايعًُل٤ ٖ٪٤٫ ٚدًع ،ٚأْؿع ٕ  ْعاشٖ  ٖازٙ  إٕ: ٜٚكٛياٛ
 ٚايضساعا١،  ٚايـٓلع١ ايڀب ٩ تڀبل إْٗل سٝح اّٝل٠، ٩ نجرل٠ ْٛا ڈ ٩ تڀبل ايتك١ٝٓ
 .يًػل١ٜ َتكذ١َ تكٓٝلت تڀٜٛش ع٢ً لأعلْٓ يهٓ٘ َٗذسا َل٫ يٝع ا٧لٍ ؾٗزا

 أْٗال  بلعتبلس ،ايكُش طڀض ع٢ً سدٌ إْضاٍ سس١ً رنش دل٤ اّٛاس ٖزا خ٬ٍ ٩ٚ
ِ  ؾـشخ د٫ٚس، ًَٕٝٛ أيـ َل١٥ َٔ أنجش تهًؿ  ؾكذ نًؿ١ ايؿلل٤ سس٬ت نجشأ  ؾاٝٗ

ـ  َل٥ا١  ٖازا؟  طؿ٘ أٟ: ٚقلٍ ايدلٜڀلْٞ ا٧زٜع ٕ  أيا ٞ  د٫ٚس ًَٝاٛ ِ  تلاعٛا  يها  ايعًا
 ايكُش؟ طڀض ع٢ً هٞا٭َشٜ

 ْاذسغ  نٓال  ايكُاش  طاڀض  ؾٛم ا٭َشٜهٞ ايعًِ ٚكع اشلذف ٜهٔ مل ٫،: ؾكليٛا
 بٗال  ايٓلغ ٱقٓلع ا٧لٍ ٖزا أكعلف أْؿكٓل يٛ سكٝك١ ؾٛدذْل يًكُش، ايذاخًٞ ايذلنٝب

 اّكٝك١؟ ٖزٙ َل: شلِ ؾكلٍ. أسذ ؿذقٓل َل
 .ايتشِ ثِ ا٭ٜلّ َٔ ّٜٛ ٩ اْؼل ايكُش ٖزا: قليٛا
ٔ  سضاَال  ٚدذْل: قليٛا ريو؟ عشؾتِ نٝـ: شلِ قلٍ  ٜكڀاع  ا٧تشٛيا١  ايـاخٛس  َا
 ٫: ؾكاليٛا  اِٝٛيٛدٝل، ٚعًُل٤ ا٭سو عًُل٤ ؾلطتؼشْل دٛؾ٘، إٟ طڀش٘ َٔ ايكُش
 .ايتشِ ثِ اْؼل قذ ايكُش ٖزا نلٕ إرا إ٫ سذخ قذ ٖزا ٜهٕٛ إٔ ٣هٔ

 أدًع نٓ  يزٟا ايهشطٞ َٔ ؾكؿضت: ايدلٜڀلْٞ اٱط٬َٞ اّضب س٥ٝع ٜكٍٛ
ٌ  ◘ حملُاذ  َذخ َعذض٠: ٚقً  عًٝ٘ ـ  قبا ٟ  اهلل ٜظاخش  طا١ٓ،  ٚأسبعُل٥ا١  أيا  تعال

ـ  َل١٥ َٔ أنجش ٱْؿلم ا٭َشٜهلٕ ٕ  أيا  إٔ باذ  ٫!! يًُظاًُٞ؟  ٱثبلتٗال  د٫ٚس ًَٝاٛ
 ٚنلْا   ايكُاش،  طاٛس٠  ٚتًاٛت  ا٧ـشـ، إٟ ؾعذت: ٜكٍٛ. سكل ايذٜٔ ٖزا ٜهٕٛ

  .(38) دٜٓل اٱط٬ّ يكبٍٛ َذخًٞ



للماوس على العنوان المطلوب  األيسر  ، وللوصول ألي عنوان اضغط على الزر Ctrl+ Endللوصول للفهرس اضغط على 
 تنقل بين الصفحات. أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downفي الفهرس، وبواسطة 

 

 

214 

 (☺) أىظ بً مالك  ◘خادو زضْل اهلل 
 َليو بٔا ْعأ ◘، ٗٔ ايّٝٛ َع ايظرل٠ ايعڀش٠ ْلدّ سطٍٛ اهلل إخٛتٞ ٩ اهلل

٘  ٚآخاش  احملذخ، ش٨،اا٧ك ا٧ؿيت، اٱَلّ، ،☺ ايٓلش بٔ ٔ  س٣ٚ ،َٛتال  أؿاشلب  عا
 .(24) ععِٝ خًل عٓ٘س٣ٚ ٚ ،-نجرل َٔ ايـشلب١  ٔاٚع ،٤ل عًُل ◘ ايٓيب

 : ◘يف خَمٜ رشقل اهلل  ☺إٔ  بـ مٚفؽ 
ٕٳ: ☺ أځْٳعڈعٔ  ٍٴ نځل ٔٵ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٔڇ َٹ َٶل ؾځأځسٵطٳًځٓٹٞ خٴًڂكڄل ايٓٻلغڇ أځسٵظٳ ٛٵ  يٹشٳلدٳا١ٺ  ٜٳ
ًڃ ٴ ٖٳبٴ ٫ځ هللٹٚٳا :ؾځكڂ ٕٵ ْٳؿڃظٹٞ ٚٳؾٹٞ أځرٵ ٖٳبٳ أځ ُٳل أځرٵ َٳشٳْٹٞ يٹ ٘ٹ أځ ٞټ بٹ  سٳتٻ٢ ؾځخٳشٳدٵ ٴ ،◘ هللٹا ْٳبٹ
َٴشٻ ٕڈؿٹبٵٝٳ عٳًځ٢ أځ ِٵ ل ٖٴ ٕٳ ٚٳ ًڃعٳبٴٛ ٍٴ  ؾځاإڇرٳا  ايظټٛمڇ ؾٹٞ ٜٳ ٟٳ  قځابٳنٳ  قځاذٵ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ ٔٵ  بٹكځؿځال  َٹا

ٍٳ ٚٳسٳا٥ٹٞ ٘ٹ ؾځٓٳعځشٵتٴ :قځل ٛٳ إڇيځٝٵ ٖٴ ٍٳ ٜٳلٵشٳوڂ ٚٳ ُْٔ   َيٚ♂:ؾځكځل َٕ َٝ  ُأ ُٞ  َأَذَهْبن ْٔن ٍٳ  ▬؟َأَمْ ُتنَؽ  َح  :قځال
ًڃ ٴ ِٵ :قڂ ٖٳبٴ أځْٳل ْٳعٳ ٍٳ ٜٳل أځرٵ ٍٳ هللٹا سٳطٴٛ ٘ٴ يځكځذٵ هللٹٚٳا :ْٳعٷأځ قځل َٵتٴ ٞٳ تٹظٵعٳ خٳذٳ ٘ٴ َٳل طٹٓٹ ُٵتٴ ًٹ ٍٳ عٳ  قځل
ٞٵ٤ٺ ٘ٴ يٹؼٳ ِٳ :ؿٳٓٳعٵتٴ ًڃ ٳ يٹ ٚٵ ٚٳنځزٳا نځزٳا ؾځعٳ ٞٵ٤ٺ أځ ٘ٴ يٹؼٳ ًڃ ٳ ٖٳ٬َّ تٳشٳنڃتٴ ؾًٝاتعًِ   .(1) ٚٳنځازٳا  نځزٳا ؾځعٳ

 نٝـ تهٕٛ ايذلب١ٝ  ◘اٯبل٤ َٔ ايكذ٠ٚ ا٧عًِ 
 : ◘حٍيف ْس رشقل اهلل 

ٔٵ ٍٳ ☺ أځْٳعڈ عٳ ٞٻ أځتٳ٢: قځل ًځ ٍٴ عٳ ُٳ َٳعٳ أځيڃعٳبٴ ٚٳأځْٳل ◘ هللٹا سٳطٴٛ ًڃ ٕڇاايڃػٹ ٍٳ  ل ِٳ  :قځال َّ  ؾځظٳا
ٝٵٓٳل ًځ َٿٞ عٳًځ٢ ؾځأځبٵڀځأڃتٴ سٳلدٳ١ٺ إڇيځ٢ ؾځبٳعٳجٳٓٹٞ عٳ ُٻل أڂ ًځ ًڃا ٴ  سٳبٳظٳاوځ  َٳل :قځليځ ٵ دٹ٦ٵ ٴ ؾځ ٞ  :قڂ  بٳعٳجٳٓٹا
ٍٴ ٘ٴ  َٳل :قځليځ ٵ يٹشٳلدٳ١ٺ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ًڃا ٴ  ؟سٳلدٳتٴا ٗٳال  :قڂ ٔٻ  ٫ځ :قځليځا ٵ ، طٹاشپ  إڇْٻ  بٹظٹاشٿ  تٴشٳاذٿثٳ
ٍڇ ٍٳ أځسٳذٶا ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٛٵ  هللٹٚٳا :عٷاأځْٳا  قځل ٘ٹ  سٳاذٻثٵ ٴ  يځا ، (2) ثٳلبٹا ٴ  ٜٳال  يځشٳاذٻثٵتٴوځ  أځسٳاذٶا  بٹا

 .◘ ؾًتتعًِ ا٭َٗلت َٔ تشب١ٝ أّ أْع ٫بٓٗل نٝـ عًُت٘ سؿغ طش سطٍٛ اهلل
 فف: ◘دظٚء افْبل 

ٔٵ ٌٳ: ☺ أځْٳعڈ عٳ ٞټ دٳخٳ ّٿ عٳًځ٢ ◘ ايٓٻبٹ ِڈ أڂ ٝٵ ًځ ٘ٴ طٴ ُٵاشڈ  ؾځأځتٳتٵ ٔڈ  بٹتٳ ُٵ ٍٳاقځا  ٚٳطٳا وا♂:ل َُ  َأِظٔن

                                      
 .2310 َظًِأخشد٘ )صحٔ (  (1)

 .2482 َظًِأخشد٘ )صحٔ (  (2)
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ؿْ  ُُ َْ ّْ ٚئِفِ  يِف  َش ََ ؿْ ٚ -ٚعل٤ َٔ اًِذ  أي : - ِش ـُ ِٻ  ▬َصنٚئِؿٌ  َؾنِ٘ ل  ِوَظٚئِفِ  يِف   َََتَْ  ّٳ  ثٴا  إڇيځا٢  قځال
ٔٵ ْٳلسٹٝٳ١ٺ ٢َّ ايڃبٳٝٵ ٹ َٹ ـٳ ُٳهڃتٴٛبٳ١ٹ شٳغځٝٵ ؾځ ّٿ ؾځذٳعٳل ايڃ ِڈ يٹأڂ ٝٵ ًځ ٌڇ طٴ ٖٵ ٗٳل ٚٳأځ ّټ ؾځكځليځا ٵ  بٳٝٵتٹ ِڈ  أڂ ٝٵ  ٜٳال  :طٴاًځ
ٍٳ ٕٻ هللٹا سٳطٴٛ ٛٳٜٵـ١ڄ يٹٞ إڇ  ٚؿػشت٘ ٌذَتو ٛتف ايزٟ َٚعٓلٙ خلؿ١ تـػرل أٟ : - خٴ
ٍٳ -طٓ٘ يـػش َٴوځ: قځليځ ٵ ؟ِهلَ  َمٚ :قځل ُٳل أځْٳعٷ خٳلدٹ  يٹٞ دٳعٳل إڇ٫َّ دٴْٵٝٳل ٚٳ٫ځ آخٹشٳ٠ٺ خٳٝٵشٳ تٳشٳىځ ؾځ

٘ٹ ٍٳ بٹ ُٓ ا♂:قځل ًٓ  اْرُزْؿفُ  ؿَّ فِ ا َمٚ ًَ ٔٵ ؾځإڇْٿٞ، ▬ؾِٔفِ  َففُ  َوَبِٚركْ  َوَوَف ُٹ ـٳلسڇ أځنڃجٳشڇ يځ ٞ  ،َٳل٫ڄ ا٭ځْٵ  ٚٳسٳاذٻثٳتٵٓٹ
ٝٵٓٳ١ڂ ابٵٓٳتٹٞ َٳ ٘ٴ أڂ ٔٳ أځْٻ ًڃبٹٞ دٴؾٹ ـٴ ّٳ  -أسؿلدٟ غرل ٚيذٟ َٔ أٟ : -يٹ  - ـٵاشٳ٠ځ ايڃبٳ سٳذٻالزڈ  َٳكڃاذٳ
ٔ  أنجش عٓذٖل ☺ أْع شُٵعٴ ٚنلٕ اشلذش٠ َٔ ٚطبعٞ ٦ع ط١ٓ أٟ: ٞ  َا  طا١ٓ  مثالْ
ٕٳ بٹلٵعٷ - ط١ٓ ا٧ل١٥ قلسب ٚقذ ٚتظعٞ ث٬خ ط١ٓ إٟ بعذٖل علؾ ٚقذ َٹل٥ٳا١څ  ٚٳعٹؼٵشٴٚ  ٚٳ

(1). 
ِ  ايتشذٸخ ٚؾٝ٘: "سذش ابٔ قلٍ   إدلبا١  ٩ ◘ ايآيب  ٠ٚعذاضات  تعالٟ،  اهلل بآع
 ."ايٛيذ نجش٠ َع ا٧لٍ نجش٠ ادتُلع ٖٚٛ ايٓلدس، ا٭َش َٔ دعٛت٘

 : ☺ـ امٜ ثٚبُٜ ٕٕ  بـ مٚفؽ 
ِ  دال٤ : قلٍ  ايبٓلْٞ ثلب ٫بٔ عظلنش إٔ  (تلسٜ: دَؼل)دل٤ ٩     أْاع  أسو قاٝ

ِ  أْاع،  ؾذلد٣ أسكو، عڀؼ  :لٍاؾك ،-ايكل٥اِ ع٢ً ػ٦ْٛٗل أٟ : -  إٟ خاشز  ثا
٘  ٚغؼاٝ   طاشلب١،  ؾجلست ٚدعل، ؿ٢ً، ثِ ايدل١ٜ،  تَاٮ  ستا٢  َٚڀاشت،  أسكا
ٞ  ؾاإرا ؟ بًػا   أٜٔ اْعش: ؾكلٍ أًٖ٘، بعن ؾأسطٌ ايـٝـ، ٩ ٚريو ؿٗشٙ٘  مل ٖا

 .بإطٓلدٜٔ ثبت  ب١ٓٝ نشا١َ ٖزٙ: ايزٖيباٱَلّ قلٍ ( 13) ٜظرلا إ٫ أسك٘ تعذ
 فريض اهلل عـه وأرضاه وأسؽـه فسقح جـاته جـة الػردوس األعذ.

 (فف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ)شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إ
* * * 

                                      
  .1982 ايبخلسٟأخشد٘  )صحٔ ( (1)
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 ٖازا  ٩ اٯٜالت  َٔ ٜشِٜٗ ٚتعلٟ طبشلْ٘ اهلل إٔ: ا٧علٖش ٖزٙ َٔ ،أسبيت ٩ اهلل
٘  ٚؿذم ٚعٛدٙ، ؿذم ع٢ً ٜذٍ َل ايهٕٛ ٍ  نُال  نتلبا٘،  ٩ ا٧ازنٛس٠  آٜلتا : م قال

نؼه  َشُِْ ُّيِْؿ آَيٚتَِْٚ يِف أَؾِٚق َويِف  نُف احْلَ َّٕ ْؿ َأ َ هَلُ ََُبغَّ َُّك َي ْؿ َح ِٓ ِس ٍُ ْٕ ٔ  ،ص53:ؾـاً  ه ط َأ  ؾآش
 سأٖٚل َٚعلٖش َؼلٖذ بظبب ايؿذش٠ غرل ا٧ظًُٞ إ٣لٕ َٔ نجرل٠ سل٫ت ْؼٗذ ايّٝٛ
 دجاح  سأٚا عٓذَل ا٭َشٜهلٕ آِٛد َٔ نجرلٷ أطًِ ؾكذ ا٧ظًُٞ، َع اّشب ٚق  ٩

ِ  ياٝع  تاتػرل،  ٫ٚ ا٭طلبٝع ١هح ظتلٕأؾػلْ ٩ ا٧ظتؼٗذٜٔ اجمللٖذٜٔ  سا٥شا١  أٜا١  شلا
ٍ  أٚ ايًٕٛ، ٩ تػرل أٚ نش١ٜٗ، ٛ  إ٢ال  اِظاِ،  ٩ اخات٬ ِ  ٜعًا  ٚتعٗاش  ايٓاٛس،  ٔٝالٖ

ٌ  َٔ ػلٖذٚا َل بظبب ايشٚغ، آِٛد َٔ نجرلٷ عذدٷ أطًِ ٚنزيو ا٫بتظل١َ،  ٩ قبا
ٔ  ا٧ا٪َٓٞ،  بٗل اهلل ْـش اييت ايٓـش٠ َٔ ا٭ؾػلْٞ اِٗلد ٚق   َال  رياو  غشا٥اب  َٚا
ِ : شلِ ٚقليٛا أؾػلْظتلٕ، ٩ سشبِٗ ٩ ا٭َشٜهلٕ أخدلٚا ؾكذ ايّٝٛ، ب٘ أخدلٚا  َالدَت

 .عًٝهِ بأغ ؾ٬ اٱبٌ، تؼلٖذٚا مل
ّ  ٤ال٫ڄ  أٚ إبا٬ڄ  باليشاداس  ْاش٣  ايًٌٝ ٩ نٓل:  قليٛا ؟ اٱبٌ ٖٞ َل: قليٛا  إٟ تكاذ
 ؾهلْاا  تؿذااشت، ا٧عظااهش دخًاا  ؾااإرا ٚايتـااٜٛش، بااليشاداس ؾٓشاقبٗاال ا٧عظااهش،
ٕ  آِٛد بعن عٔ أَشٜه١ٝ دشٜذ٠ٺ ٩ ػلٖذت ٚقذ!! ايكٓلبٌ أٚ نليـٛاسٜ:  ا٭َشٜهال

 ع٬ُقلڄ ٬٤ڄ ايًٌٝ ٩ ػلٖذٚا أِْٗ أؾػلْظتلٕ ٩ اّشب تًو ٩ َؼلسنٞ نلْٛا ايزٜٔ
ِ  بليشؿلق; ؾلشبٛٙ ايشٚغ، ْـٝش١ ؾزنشٚا ٜتكذّ،  كاشبٛٙ  نًُال  ؾٝا٘،  ٜا٪ثش  ؾًا
 ياٝع  ايؼلػلت ع٢ً َؼلٖذ ٖٚٛ ؾتؿذش، ا٧عظهش إٟ ٚؿٌ ست٢ إيِٝٗ، َظلؾ١ڄ قڀع
 .ٚنٝذٙ اهلل َهش َٔ ٖزا يهٔ ػ٤ٞ، بأٟ ٬ُٔڄ ٚيٝع أسذ، أٟ َع٘

 ايـدل اجمللٖذٜٔ َٔ ٜؼلٖذٕٚ اّشٚب، ٖزٙ ٚلشٕٚ ايزٜٔ َٔ عذد ٚنزيو
 ظتلٕبلن ٩ أطًِ ؾأسذِٖ ريو، بظبب ؾٝظًُٕٛ اهلل، طبٌٝ ٩ اِٗلد ٩ ٚا٧جلبش٠
 ايڀل٥شات سأ٣ أْ٘ بظبب ٚريو ايكشإٓ، ٚؿغ ست٢ بلنظتلٕ َٔ ٛشز ئ إْ٘: ٚقلٍ
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 ؾٛكع سدٌ َِٓٗ خشز ٥ٛيتٗل، ٚؾشغ  ٚي  ؾإرا خٓلدقِٗ، ٩ اجمللٖذٜٔ تكــ
 ٜٚكُٕٝٛ آْلدم، َٔ ايٓلغ ٛشز ست٢ ا٭رإ ٜهتٌُ ؾُل ٚأرٕ، أرْ٘ ٩ إؿبع٘

 اييت ا٭َٛس َٔ ؾٗزٙ ايڀل٥شات، تأتٞ إٔ قبٌ خٓلدقِٗ إٟ ٜشدعٕٛ ثِ ايـ٠٬،
 (.44) بعلِٗ إط٬ّ طبب ٚتهٕٛ بٗل، ؾٝؼٗذٕٚ ايهؿلس، ٜؼلٖذٖل

 ( ☺زدل اٍتص ملْتُ عسش السمحً )ضعد بً معاذ 
، ٗٔ ايّٝٛ َع ايظرل٠ ايعڀش٠ يشدٌ اٖتض ٧ٛت٘ عشؾ اياش٥ٔ. إْا٘   إخٛتٞ ٩ اهلل
٘  عُشٚ، بلأ ٜٚه٢ٓ ،☺ ا٭ػٌٗ عبذ بٔ ايٓعُلٕ بٔطعذ بٔ َعلر   بٓا   نبؼا١  ٚأَا

 (.29) تا٧بلٜعل َٔ ٖٚٞ َعل١ٜٚ بٔ ساؾع
 : ☺إشالم شًَ بـ مًٚذ 

؟ ؾتظاُع  تكعذ أٚ: َعلر بٔ يظعذبٔ عُرل  َـعبإٔ دل٤ ٩ ) ايشسٝل ا٧ختّٛ( 
ِ  أْـاؿ ،  قذ: قلٍ تهشٙ، َل عٓو عضيٓل نشٖت٘ ٚإٕ قبًت٘، أَشٶا سكٝ  ؾإٕ  سناض  ثا

٘  ٩ ٚاهلل ؾعشؾٓل: قلٍ ايكشإٓ، عًٝ٘ ٚقشأ اٱط٬ّ، عًٝ٘ ؾعشو .ؾذًع سشبت٘  ٚدٗا
: قل٫؟ أطًُتِ إرا تـٓعٕٛ نٝـ: قلٍ ثِ ٚتًٗچً٘، إػشاق٘ ٩ ٜتهًِ، إٔ قبٌ اٱط٬ّ
  ريو. ؾؿعٌ سنعتٞ تـ٢ً ثِ اّل، ػٗلد٠ تؼٗذ ثِ ثٛبو، ٚتڀٗش تػتظٌ،
 بػارل  عسدا  يكذ بلهلل ًٗـ: قليٛا سأٚٙ ؾًُل قَٛ٘، ْلد٣ إٟ ؾأقبٌ سشبت٘ أخز ثِ
 .ب٘ رٖب ايزٟ ايٛد٘

ٕ  نٝـ ا٭ػٌٗ، عبذ بين ٜل: قلٍ عًِٝٗ ٚقـ ؾًُل ِ  أَاش٣  تعًُاٛ : قاليٛا ؟ ؾاٝه
 ستا٢  سشاّ ع٢ًٸ ْٚظل٥هِ سدليهِ ن٬ّ ؾإٕ: قلٍ ْكٝب١، ٚأ٣ٓٓل سأٜٶل، ٚأؾلًٓل طٝذْل
٘  بالهلل  ت٪َٓٛا ِ  أَظا٢  ؾُال  .ٚسطاٛي ٌ  ؾاٝٗ ُٶل  إ٫ اَاشأ٠  ٫ٚ سدا  إ٫ َٚظا١ًُ،  َظاً

 .(19) أسذ ّٜٛ إٟ إط٬َ٘ تأخش ا٭ڂؿٳٝٵشڇّ
ٌ  إٔ ◘ اهلل سطٍٛ طؿرل اطتڀلع ؾًكذ ّ  ٩ ٜؿعا ٘  مل َال  عال ٌ  ٜؿعًا ّ  سطا  ٩ ناشا
 ٚإخ٬ؿا٘،  ايذاعٝا١  رياو  ؿاذم  ثِ تعلٟ اهلل بتٛؾٝل إ٫ ريو َٚل ا٭عٛاّ عؼشات
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 ٛتلسٚا إٔ ا٭َش ٠٫ٚ ؾع٢ً ؟◘ اهلل سطٍٛ طؿرل َٔ ايّٝٛ ا٧ظًُٞ دٍٚ طؿشا٤ ؾأٜٔ
 ٚخًكالڄ  ٚع٬ُڄ، ق٫ٛڄ ٚدٜٓ٘ ب٬دٙ ٣جٌ إٔ ٜظتڀٝع ايزٟ ا٧ٖٛٛب ا٧ًتضّ ا٧٪َٔ ايظؿرل

 .(26) خ٬ي٘ َٔ ٜٚظُعٕٛ ايٓلغ ؾرل٣ ٚطًٛنلڄ،
ٚاْعش أخٞ ٩ اهلل: نٝـ ٜػرل اٱط٬ّ ايشدلٍ إرا ٫َع ػػلف ايكًاٛب، ؾٗا٬   

 تعًُٓل َٔ ٖزا ايـشلبٞ ٌَُ ِٖ ايذٜٔ بليذع٠ٛ إٟ اهلل تعلٟ. 
 ؽزوة بَر: يفجٓٚده 

ٞ  دل٤ ٩ ) ايڀبكلت ايهدل٣( ٫بٔ طعذ :   باذس  دٕٚ عٓذَل ٚؿٌ داٝؽ ا٧ظاًُ
ٍ  ،٩ ا٭َش ٚاطتؼلسِٖ أؿشلب٘ ب٘ ؾأخدل قشٜؽ، ٠ظرل اْدل ◘أت٢ سطٍٛ اهلل   ؾكال

 يظاشْل  ايػُالد  باشى  إٟ بٓال  طشت يٛ بلّل، بعجو ٚايزٟ: ايبٗشاْٞ عُشٚ بٔ ا٧كذاد
. ا٭ْـالس  ٜشٜاذ  ٚإ٢ال  عًاٞ،  أػرلٚا : ◘ اهلل سطٍٛ ٍقل ثِ. إيٝ٘ ْٓتٗٞ ست٢ َعو
ٍ  ٜال  نأْو ا٭ْـلس، عٔ أدٝب أْل: ؾكلٍ َعلر بٔ طعذ ؾكلّ ٍ  تشٜاذْل؟  اهلل سطاٛ : قال
 ايبشش ٖزا اطتعشك  يٛ بلّل بعجو ؾٛايزٟ أسدت، ٧ل اهلل ْيب ٜل ؾلَن: قلٍ. أدٌ

ٍ . ٚاسذ سدٌ َٓل بكٞ َل َعو ْلٓلٙ ؾخلت٘ ٍ  ؾكال  عًا٢  طارلٚا  : ◘ :اهلل سطاٛ
ّ  َـلسع إٟ أْعش يهأْٞ ؾٛاهلل ايڀل٥ؿتٞ، إسذ٣ ٚعذْٞ قذ اهلل ؾإٕ اهلل، بشن١ . ايكاٛ
 (.29) َعلر بٔ طعذ َع ا٭ٚغ يٛا٤ ٚنلٕ ا٭ي١ٜٛ، ٦َٜٛز ◘ اهلل سطٍٛ ٚعكذ

 سؾعا   ؾكاذ  ايـشلب١ ٧ؼلعش ًَٚٗب١ ◘ اهلل يشطٍٛ َؼذع١ طعذ نًُلت نلْ 
٘  اطتؼلس٠ ع٢ً ايٓيب سشق إٕ. تلٍايك ع٢ً ٚػذعتِٗ ايـشلب١ َعٜٓٛلت  ٩ اؿاشلب
 تكشس اّشٚب ٭ٕ ريو بليزات، اّشٚب ٩ ايؼٛس٣ أ١ُٖٝ تأنٝذ ع٢ً ٜذٍ ايػضٚات
 .ا٭َِ َـرل

 يقم اخلَْق وحُّف ظذ بْل ؿ ييٜ واشُنٓٚده: ☺جٓٚد شًَ بـ مًٚذ 

ٌ  طعذا ٜٚشَٞ :قلي  ☼ عل٥ؼ١ ع٫ٔبٔ طعذ  (ايڀبكلت ايهدل٣)دل٤ ٩   سدا
ٔ ا ي٘ ٜكلٍ قشٜؽ َٔ ؼشنٞا٧ َٔ ِ  ايعشقا١  با ٍ  بظاٗ ٔ ا ٚأْال  خازٖل : ؾكال ! ايعشقا١  با
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ٔ  تؼاؿٝين  ست٢ ١تين ٫ ايًِٗ: ؾكلٍ طعذ اهلل ؾذعل أنشً٘ ؾأؿلب  ٚنالْٛا  قشٜعا١،  َا
ٚبعاذ إٔ اْتٗا  غاض٠ٚ آْاذم ٚرٖاب سطاٍٛ اهلل        -،اِلًٖٝا١  ٩ ٚسًؿال٤ٙ  َٛايٝ٘

 ٚا٧ظًُٞ َٚعلْٚتِٗ يًُؼاشنٞ  ٚايـشلب١ ّـلسبين قشٜع١ بعذ خٝلْتِٗ يشطٍٛ اهلل
 ايب٤٬ ٚاػتذ سِٖلسـ اػتذ ؾًُل ي١ًٝ، ٚعؼشٜٔ ٦ظل ؾشلؿشِٖ -٩ غض٠ٚ آْذم 

ِ  ع٢ً ْٓضٍ: ؾكليٛا ،◘ اهلل سطٍٛ سهِ ع٢ً اْضيٛا :شلِ قٌٝ عًِٝٗ ٔ  طاعذ  سها  با
ِ ا : ◘ اهلل سطٍٛ ي٘ ؾكلٍ ، َعلر، ٍ  ؾاِٝٗ،  سها ٞ : قال ِ  ؾاإْ ِ  أسها ٌ  إٔ ؾاٝٗ  تكتا

ِ  سهُا   يكاذ  : ◘ اهلل سطٍٛ ؾكلٍ أَٛاشلِ، ٚتكظِ رساسِٜٗ ظب٢ٚت َكلتًتِٗ  ؾاٝٗ
ِ : ؾكلٍ طعذ اهلل دعل ثِ قلي . سطٛي٘ ٚسهِ اهلل ًهِ  عًا٢  أبكٝا   نٓا   إٕ ايًاٗ
 ؾلقبلاين  ٚبِٝٓٗ بٝٓ٘ اّشب قڀع  نٓ  ٚإٕ شلل، ؾأبكين ػ٦ٝل قشٜؽ سشب َٔ ْبٝو
 (.29) َٚلت - دشس٘ أٟ : - نًُ٘ ؾلْؿذش قلي . إيٝو
ٔٵ ْٳلؾٹعڈ ٔٵعٳٚٳ ٔڇ عٳ ُٳشٳ ابٵ ٔٵ :☻ عٴ ٍڇ  عٳ ٍٳ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ طاعذ ابأ    أي : -  َهنَذا♂:قځال
كَ  افَِّذي -َعلر ْ ُش  َففُ  ََتَ َّ ًَ ْٝ  اْف َمءِ  َأْبَقاُب  َففُ  َوُؾَُِح هُ  افسَّ ََ ِٓ ًُقنَ  َوَص ٚ َشْب ًٍ ـْ  َأْف ِٜ  ِم َُ َْ  اداََْلئِ ََ  َف

ًٜ  ُضؿَّ  َّّ َج  ُثؿَّ  َض  .(1) ▬َظْْفُ  ُؾ ل
ٔٵٚ ٍٳ ☺ ايڃبٳشٳا٤ٹ عٳ ٟٳ: قځل ٖٵذٹ ٞٿ أڂ ٛٵبٴ ◘ يٹًٓٻبٹ ًڃٓٳل سٳشڇٜشڈ ثٳ ٘ٴ  ؾځذٳعٳ ُٴظٴا ًڃ ٘ٴ  ٚٳْٳتٳعٳذٻابٴ  ْٳ ٓٵا  َٹ
ٍٳ ٞټ ؾځكځل َجُبقنَ ♂: ◘ ايٓٻبٹ ًْ ـْ  َأَت ًڃٓٳل▬؟َهَذا ِم ِٵ :قڂ ٍٳ ْٳعٳ َِ  َمَِْٚديُؾ ♂:قځل ًْ ـِ ا َش ٚذٍ  ْب ًَ ِٜ  يِف  ُم َّْ  َخْرٌ  اجْلَ

ـْ  ؿ٢ إٔ ا٧ٓلدٌٜ ٖٞ أد٢ْ ايجٝلب، ؾهٝاـ ٖٚاٞ أععاِ َأ سًاٌ      ٫ٚ ٛ، (2)▬َهَذا ِم
 فريض اهلل عـه وأرضاه وأسؽـه فسقح جـاته جـة الػردوس األعذ. ا٧ًٛى!

 ()شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ
* * * 

                                      
 .  6987ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩ ؿشٝض اِلَع  2055ايٓظل٥ٞ أخشد٘  )صحٔ ( (1)

 يًؿغ يًبخلسٟ .ٚا 2469، َٚظًِ  5836ايبخلسٟ أخشد٘  )صحٔ ( (6)
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 ٖزا ع٢ً اّٝل٠ ٖزٙ ٩ ٚىُأ١ْٓٝ أَٔٚ ١هٞٚ فاطتخ٬ ٖٓلى، أسبيت ٩ اهلل
ََ م:تعلٟ قٛي٘ ٩ ا٧زنٛس٠ ايؼشٚط ا٧ظًُٕٛ ٜڀبل إٔ بؼشط يهٔ ايذٜٔ،  اهلل َوَظ

ـَ  ؿْ  آَمُْقا افَِّذي ُُ ُِقا ِمْْ ِّ ِٚت  َوَظ ٚحِلَ ؿ افهَّ ُٓ َّْ ٍَ
َُْخِِ َْٔس َم  إَْرضِ  يِف  َف ََِػ  ـَ َُْخ ـَ  اْش ـْ  افَِّذي  ِم

ؿْ  ِٓ َـّ َوفَ  َؿْبِِ َْ ُل َّ ؿْ  ُٔ ؿُ  هَلُ ُٓ َٙ  افَِّذي ِديَْ ؿْ  اْرَت ؿْ  هَلُ ُٓ َفَّْ َل َُٔب ـْ  َوَف َِ  ِم ًْ ؿْ  َب ِٓ ِْل َأْمًْٚ َخْقؾِ َٕ و َُ ُب ًْ  ٓ َي

قنَ  ـُ ًْٔئٚ يِب  ُيْؼِ ـْ  َص ٍَ َ  َوَم ََ  ـَ ًْ ُْٖوَفئَِؽ  َذفَِؽ  َب َُقنَ  ُهؿُ  َؾ ِٚش ٍَ  اٯ١ٜ ؾٗزٙص.55:ايٓٛسط هاْف
 :أَٛس ث٬ث١ ع٢ً اػتًُ 
 :ػشٚط أسبع١ ا٭سو ٩ ًتُهٞيٚ ي٬طتخ٬ف إٔ :إول ٕم ا 
 ه.آَمُْقام:تعلٟ قٛي٘ :إول افؼط 
ُِقام:تعلٟ قٛي٘ :افثٚ افؼط   ِّ ِٚت  َوَظ ٚحِلَ  .هافهَّ

َِْٕلم:تعلٟ قٛي٘ :افثٚفٞافؼط  و َُ ُب ًْ  .هَي
قنَ  ٓم:تعلٟ قٛي٘ :اف ابعافؼط   ـُ ًْٔئٚ يِب  ُيْؼِ  .هَص
 .ا٧ٛعٛد َكل ٧ل اٯخش عٔ أسذٖل ًُـ يٛ ا٭سبع١ ايؼشٚط ٖزٙٚ

 .ٖزٙ ا٧ٛعٛدات  َكك ا٭سبع١ ايؼشٚط ٖزٙ تٛاؾشت إرا :افثٚ  إم 
ٞ  ٌـاٛق  عًِٝٗ اػذلط َل غرلٚا يٛ ا٧ظًُٞ إٔ :افثٚفٞ إم   ٖازٙ  ٩ اياتُه
ـْ م:قٛي٘ بذيٌٝ سلشلِ، تعلٟ اهلل ٜػرل ظٛفؾ ا٭سو ٍَ َ  َوَم ََ  ـَ ًْ ُْٖوَفئِنَؽ  َؽ َذفِن َب  ُهنؿُ  َؾ

َُقنَ  ِٚش ٍَ  .(42) ص55:ايٓٛسط هاْف
 ( ☺ضلناٌ الفازضٕ  الباحح عً الدًٓ احلل )

، ٗٔ ايّٝٛ َع ايظرل٠ ايعڀش٠ يًبلسح عٔ اّكٝك١ طًُلٕ ايؿلسطٞ إخٛتٞ ٩ اهلل
 غضاٖال  غضا٠ ٚأٍٚٚي٘ قـ١ عع١ُٝ ٱط٬َ٘ ،  ،دٞ قش١ٜ َٔ اهلل عبذ أبل ٜه٢ٓٚ ☺
 (. 28) ا٧ذا٥ٔ عُش ٫ٚٚٙ بعذٖل َل ٚػٗذ ذمآْ ◘ ايٓيب َع
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 : ☺ؿهٜ شِمن افٍٚرد 
نلٕ طًُلٕ سد٬ ؾلسطٝل َٔ أٌٖ أؿبٗلٕ َٔ قش١ٜ تظ٢ُ دٞ  ٚنلٕ أبٛٙ طاٝذ   

ٖزٙ ايكش١ٜ ٚنلٕ ٚب٘ سبٶل ػذٜذا ٚنلٕ ٓٛطٞ ٜعبذ ايٓلس ٚنالٕ طاًُلٕ ٜؼاعٌ ايٓالس     
َٶل بهٓٝظ١ َٔ نٓل٥ع ايٓـلسٟ ؾأعذ ب بـ٬تِٗ ، ؾزٖب َعِٗ ٚيهٔ َش طًُلٕ ٜٛ

إٟ ايؼلّ،  ٚؿلسب ا٭طكـ ٩ ايهٓٝظ١ ، ٧ٚل َلت ٖزا ا٭طكـ إْتكاٌ إٟ ايازٟ   
٠ٔ أؾلٌ أٌٖ ا٭سو  ٖٚٛ ع٢ً ؾشاؾ ا٧ٛتًٜٝ٘، ٩ٚ نٌ َش٠ نلٕ ٜظأٍ ا٭طكـ 

قالٍ   ست٢ إْتكٌ ٩ ايٓٗل١ٜ إٟ  سداٌ بعُٛسٜا١،  ست٢ ًٜشل ب٘ ، ع٢ً دٜٔ ايٓـشا١ْٝ 
ـٳلسٹبٹ كڃ ٴيځشٹ :  ☺ طًُلٕ ُټٛسڇٜٻ١ځ بٹ ٘ٴ عٳ ٍٳ خٳبٳشڇٟ ٚٳأځخٵبٳشٵتٴ ِٵ:  ؾځكځل ُٵ ٴ عٹٓٵذٹٟ أځقٹ  َٳعٳ ؾځأځقځ
ٌڈ ٟڇ عٳًځ٢ سٳدٴ ٘ٹ ٖٳذٵ ِٵ أځؿٵشٳلبٹ ٖٹ َٵشڇ ٍٳ ٚٳأځ ٕٳ سٳتٻ٢ ٚٳانڃتٳظٳبٵ ٴ : قځل ُٳ١څ بٳكځشٳاتٷ يٹٞ نځل ٝٵ ٍٳ  ٚٳغڂٓٳ  : قځال
ِٻ ٍٳ ثٴ ٘ٹ ْٳضٳ َٵشٴ بٹ ُٻل هللٹا أځ ًځ ٘ٴ ًڃ ٴقڂ سٳلٳشٳ ؾځ ٕٴ ٜٳل : يځ ٕڈ َٳعٳ نڂٓٵ ٴ إڇْٿٞ ؾڂ٬ځ ٚٵؿٳا٢  ؾڂ٬ځ ٞ  ؾځأځ ٕٷ  بٹا  ؾڂا٬ځ
ٕڈ إڇيځ٢ ٚٵؿٳ٢ ؾڂ٬ځ ٕٷ بٹٞ ٚٳأځ ٕڈ إڇيځ٢ ؾڂ٬ځ ِٻ ؾڂ٬ځ ٚٵؿٳ٢ ثٴ ٕٷ بٹٞ أځ ٔٵ  ؾځاإڇيځ٢  إڇيځٝٵوځ ؾڂ٬ځ ٞ  َٳا ٞ  تٴٛؿٹا  بٹا
َٳل َٴشٴْٹٞ ٚٳ ٍٳ؟ تٳأڃ ٟٵ : قځل ٞٻ أځ ٘ٴ َٳل هللٹٚٳا بٴٓٳ ُٴ ًځ ٘ٹ  نڂٓٻال  َٳل ًځ٢عٳ أځؿٵبٳضٳ أځعٵ ٝٵا ًځ ٔٵ  أځسٳاذٷ  عٳ  ايٓٻالغڇ  َٹا
َٴشٴىځ ٕٵ آ ٘ٴ أځ ٘ٴ تٳأڃتٹٝٳ ٕٴ أځظځَّوځ قځذٵ ٚٳيځهٹٓٻ َٳل ٍّ صٳ ٛٳ  ْٳبٹ ٔڇ  َٳبٵعٴاٛخٷ  ٖٴا ِٳ  بٹاذٹٜ ٖٹٝ  بٹاأځسٵوڇ  ٜٳخٵاشٴزٴ  إڇبٵاشٳا
ٗٳلدٹشٶا ايڃعٳشٳبٹ ٔٳ أځسٵوڈ إڇيځ٢ َٴ ٔڇ بٳٝٵ ُٳل سٳشٻتٳٝٵ ٗٴ ٌٷ بٳٝٵٓٳ ٘ٹ ْٳخٵ َٳلتٷ بٹ ٌٴ  تٳخٵؿځا٢  ٫ځ عٳ٬ځ ٗٳذٹٜٻا١ځ  ٜٳأڃنڂا  ايڃ
ٌٴ ٚٳ٫ځ ـٻذٳقځ١ځ ٜٳأڃنڂ ٔٳ اي ٘ٹ بٳٝٵ ِٴ نځتٹؿځٝٵ ٛٻ٠ٹ خٳلتٳ ٕٵاؾځ ايٓټبٴ ٕٵ اطٵتٳڀځعٵ ٳ إڇ ًڃشٳلٳ أځ ًڃوځ تٳ ٌٵ  ايڃبٹ٬ځدٹ بٹتٹ  ،ؾځلؾڃعٳا
ٍٳ ٕٴ قځل ُٳل ًڃ ٞټ طٳ ِٻ :ايڃؿځلسڇطٹ ُٳهځجٵ ٴ ٚٳغځٝٻبٳ -ؿلسب عُٛس١ٜ أٟ : - َٳلتٳ ثٴ ُټٛ ؾځ  َٳال  سڇٜٻ١ځبٹعٳ
ٕٵ هللڂا ػٳل٤ٳ َٵهڂحٳ أځ ِٻ أځ ٔٵ ْٳؿځشٷ بٹٞ َٳشٻ ثٴ ًڃبٺ َٹ ًڃا ٴ  تٴذٻالسٶا  -قب١ًٝ نًاب   أٟ : - نځ ِٵ  ؾځكڂ ٗٴا  :يځ

ًڂااْٛٹٞ ُٹ ِٵ ايڃعٳااشٳبٹ أځسٵوڇ إڇيځاا٢ تٳشٵ ٙٹ بٳكځشٳاتٹااٞ ٚٳأڂعٵڀٹااٝهڂ ُٳتٹااٞ ٖٳاازٹ ٝٵ ٙٹ ٚٳغڂٓٳ ِٵ :قځااليڂٛا ٖٳاازٹ  ْٳعٳاا
ٖٳل ُٴٛ ٗٴ ًڂْٛٹ ؾځأځعٵڀځٝٵتٴ ُٳ َٴٛا إڇرٳا سٳتٻ٢ ٞٚٳسٳ ُٴْٛٹٞ ايڃكڂشٳ٣ ٚٳادٹٟ بٹٞ قځذٹ ٔٵ  ؾځبٳلعٴْٛٹٞ ظځًځ ٌڈ  َٹا  سٳدٴا

ٔٵ ٗٴٛدٳ َٹ ٕٳ ٚٳقځذٵ  -إٟ ا٧ذ١ٜٓ ◘ ؾًُل قذّ سطٍٛ اهلل  - ،عٹٓٵذٳٙٴ ؾځهڂٓٵ ٴ عٳبٵذٶا ٜٳ ٟ  نځل  عٹٓٵاذٹ
ٞٵ٤ٷ ٘ٴ قځذٵ ػٳ ُٳعٵتٴ ُٻل دٳ ًځ َٵظٳٝٵ ٴ ؾځ ٘ٴ أځ ِٻ أځخٳزٵتٴ ٖٳبٵ ٴ ثٴ ٍڇسٳطٴ إڇيځ٢ رٳ ٛٳ ◘ هللٹا ٛ ٖٴ ًڃ ٴ  بٹكڂبٳل٤ٳ ٚٳ  ؾځاذٳخٳ
٘ٹ ٝٵ ًځ ًڃ ٴ عٳ ٘ٴ ؾځكڂ ٘ٴ :يځ ٌٷ أځْٻوځ بٳًځػٳٓٹٞ قځذٵ إڇْٻ َٳعٳوځ ؿٳليٹضٷ سٳدٴ ٚٴٚ غڂشٳبٳل٤ٴ يځوځ أځؿٵشٳلبٷ ٚٳ  سٳلدٳا١ٺ  رٳ
ٖٳزٳا ٞٵ٤ٷ ٚٳ ٕٳ ػٳ ـٻذٳقځ١ٹ عٹٓٵذٹٟ نځل ِٵ يٹً ٘ٹ أځسٳلٻ ؾځشٳأځٜٵتٴهڂ ٔٵ  بٹ ِٵ  َٹا ٍٳ  غځٝٵاشڇنڂ ٘ٴ ؾځكځ :قځال ٘ٹ  شٻبٵتٴا ٍٳ  إڇيځٝٵا  ؾځكځال
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ٍٴ ٘ٹ ◘ هللٹا سٳطٴٛ َٵظٳوځ نڂًڂٛا :يٹأځؿٵشٳلبٹ ٙٴ ٚٳأځ ِٵ  ٜٳذٳ ٌٵ  ؾځًځا ٍٳ  ٜٳأڃنڂا ًڃا ٴ  :قځال ٞ  ؾځكڂ ٞ  ؾٹا ٙٹ  ْٳؿڃظٹا  ٖٳازٹ
ِٻ ،ٚٳاسٹذٳ٠څ ـٳشٳؾڃ ٴ ثٴ ٘ٴ اْٵ ُٳعٵ ٴ عٳٓٵ ٍٳ ػٳٝٵ٦ٶل ؾځذٳ ٛٻ ٍٴ ٚٳتٳشٳ ُٳذٹٜٓٳ١ٹ إڇيځ٢ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ِٻ ،ايڃ  دٹ٦ٵ ٴ ثٴ

٘ٹ ًڃ ٴؾځ بٹ ٌٴ ٫ځ سٳأځٜٵتٴوځ إڇْٿٞ :كڂ ـٻذٳقځ١ځ تٳأڃنڂ ٙٹ اي ٖٳزٹ َٵتٴوځ ٖٳذٹٜٻ١څ ٚٳ ٗٳل أځنڃشٳ ٍٳ بٹ ٌٳ  :قځل ٍٴ  ؾځأځنځا  هللٹا سٳطٴاٛ
ٗٳل ◘ ٓٵ َٳشٳ َٹ ٘ٴ ٚٳأځ ٘ٴ ؾځأځنځًڂٛا أځؿٵشٳلبٳ ٍٳ َٳعٳ ًڃ ٴ :قځل ٕڇ ْٳؿڃظٹٞ ؾٹٞ ؾځكڂ ٕڇ ٖٳلتٳل ِٻ اثٵٓٳتٳل ٍٳ  دٹ٦ٵ ٴ ثٴ  سٳطٴاٛ
ٛٳ ◘ هللٹا ٖٴ ٛٳ .. ايڃػٳشٵقځذٹ كٹٝعڇبٹبٳ ٚٳ ٖٴ ٘ٹ  ؾٹٞ دٳليٹعٷ ٚٳ ُٵ ٴ  أځؿٵاشٳلبٹ ٘ٹ  ؾځظٳاَّ ٝٵا ًځ ِٻ  عٳ  اطٵاتٳذٳسٵتٴ  ثٴا

ٗٵشڇٙٹ إڇيځ٢ أځْٵعڂشٴ ٌٵ ظځ ِٳ أځسٳ٣ ٖٳ ـٳ ايَّزٹٟ ايڃخٳلتٳ ُٻل ،ؿٳلسٹبٹٞ يٹٞ ٚٳؿٳ ٍٴ  سٳآْٹٞ ؾځًځ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ
٘ٴ ٞٵ٤ٺ ؾٹٞ أځطٵتٳجٵبٹ ٴ أځْٿٞ عٳشٳفٳ اطٵتٳذٳسٵتٴ ـٳ ػٳ ٍٳ يٹٞ ٚٴؿٹ ٔٵ سڇدٳا٤ٳٙٴ ؾځأځيڃكځ٢ :قځل ٗٵاشڇٙٹ  عٳ  ؾځٓٳعځاشٵتٴ  ظځ

ِڇ إڇيځ٢ ٘ٴ ايڃخٳلتٳ ٘ٹ  ؾځلْٵهځبٳبٵا ٴ  ؾځعٳشٳؾڃتٴ ٝٵا ًځ ٘ٴ  عٳ ٞ  أڂقځبٿًڂا ٍٳ  ٚٳأځبٵهٹا ٞ  ؾځكځال ٍٴ  يٹا ٍٵ  : ◘ هللٹا سٳطٴاٛ ٛٻ  تٳشٳا
ٛٻيڃ ٴ ـٵ ٴ ؾځتٳشٳ ـٳ ٘ٹ ؾځكځ ٝٵ ًځ ِٻ .. سٳذٹٜجٹٞ عٳ ٌٳ ثٴ ٕٳ ػٳػٳ ُٳل ًڃ ٘ٴ  ٢سٳتٻ ايشٿمټ طٳ ٍڇ  َٳاعٳ  ؾځلتٳا  هللٹا سٳطٴاٛ

ٍٳ ٚٳأڂسٴذٷ بٳذٵسٷ ◘ ِٻ :قځل ٍٳ ثٴ ٍٴ يٹٞ قځل ٕٴ ٜٳل نځلتٹبٵ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ُٳل ًڃ  عٳًځا٢  ؿٳلسٹبٹٞ ؾځهځلتٳبٵ ٴ طٳ
ٗٳل ْٳخٵًځ١ٺ َٹل٥ٳ١ٹ ثٳ٬ځخٹ ٘ٴ أڂسٵٝٹٝ ٞٳ بٹليڃؿځكٹرلڇ يځ ٍٳ أڂٚقٹٝٻ١ڄ ٚٳبٹأځسٵبٳعٹ ٍٴ ؾځكځل ٘ٹ ◘ هللٹا سٳطٴٛ  عٹٝٓٴٛاأځ :يٹأځؿٵشٳلبٹ
ِٵ ٌڇ ؾځأځعٳلْٴْٛٹٞ أځخٳلنڂ ُٳعٳ ٵ سٳتٻ٢ .. بٹليٓٻخٵ  ؾځشٳغڃا ٴ  إڇرٳا سٳتٻا٢  .. ٚٳدٹٜٻا١ٺ  َٹل٥ٳ١ٹ ثٳ٬ځخٴ يٹٞ ادٵتٳ
ٗٳل ٓٵ ٘ٴ َٹ ٘ٴ دٹ٦ٵتٴ ٍٴ ؾځخٳشٳزٳ ،ؾځأځخٵبٳشٵتٴ ٗٳل َٳعٹٞ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ًڃٓٳل إڇيځٝٵ ٘ٴ ْٴكځشٿبٴ ؾځذٳعٳ ٟٻ  يځ ٛٳدٹ ٘ٴ  ايڃا  ٚٳٜٳلٳاعٴ
ٛٳايَّزٹٟ ،بٹٝٳذٹٙٹ ◘ ٕٳ ْٳؿڃعٴ ؾځ ُٳل ًڃ ٗٳل َٳلتٳ ٵ َٳل بٹٝٳذٹٙٹ طٳ ٓٵ ٌٳ  ؾځأځدٻٜٵا ٴ  ٚٳاسٹذٳ٠څ ٚٳدٹٜٻ١څ َٹ ٞٳ  ايٓٻخٵا  ٚٳبٳكٹا
ٞٻ ًځ ٍٴ عٳ ُٳل ٞٳ ،ايڃ ٍٳ ؾځأڂتٹ ٌڇ ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ُٹجٵ ٔٵ ايذٻدٳلدٳ١ٹ بٳٝٵلٳ١ٹ بٹ ٖٳبٺ َٹ ٔٵ رٳ ُٳػٳلصڇٟ بٳعٵنڇ َٹ ، ايڃ
ٍٳ ٗٳل ؾځأځدٿ ٖٳزٹٙٹ خٴزٵ :ؾځكځل ِٵ .. عٳًځٝٵوځ َٳل بٹ ٗٴ ٚٵؾځٝٵتٴ ِٵ ؾځأځ ٗٴ ٗڇذٵتٴ ٚٳعٴتٹكڃ ٴ سٳكَّ ٍڇ  َٳاعٳ  ؾځؼٳ  هللٹا سٳطٴاٛ
ِٻ ايڃخٳٓٵذٳمٳ ◘ ِٵ ثٴ ٘ٴ ٜٳؿڂتٵٓٹٞ يځ ٗٳذٷ َٳعٳ  . (1) َٳؼٵ

ٚٗٔ ٚياذْل   اٱط٬ّ ست٢ اعتٓلنِ عل٢ْ ٖزا ايـشلبٞ اًٌِٝ أسبيت ٩ اهلل ،  
   ؾٌٗ أدٜٓل ػهش ْع١ُ اٱط٬ّ ؟  !!َظًُٞ
 : ☺ُّٜ شِمن افٍٚرد ح
ٔٵ ٍٳ دٴشٳٝٵؿځ١ځ أځبٹٞ عٳ ٞټ آخٳ٢: قځل ٔٳ ◘ ايٓٻبٹ ٕٳ بٳٝٵ ُٳل ًڃ ٕٴ  ؾځاضٳاسٳ  اياذٻسٵدٳا٤ٹ  ٚٳأځبٹٞ طٳ ُٳل ًڃ  أځبٳال  طٳا

                                      
 .894ٚسظٓ٘ ا٭يبلْٞ ٩ ايظًظ١ ايـشٝش١  23737أخشد٘ أ٥ذ  )حسـ( (1)
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ّٻ ؾځشٳأځ٣ ايذٻسٵدٳا٤ٹ ٍٳ َٴتٳبٳزٿيځ١ڄ ايذٻسٵدٳا٤ٹ أڂ ٗٳل ؾځكځل ٘ٴ يځٝٵعٳ ايذٻسٵدٳا٤ٹ أځبٴٛ أځخٴٛىځ :قځليځ ٵ ؟ػٳأڃْٴوٹ َٳل :يځ  يځ
ـٳٓٳعٳ ايذٻسٵدٳا٤ٹ أځبٴٛ ؾځذٳل٤ٳ ،ايذټْٵٝٳل ؾٹٞ سٳلدٳ١څ َٶل ؾځ ٘ٴ ىځعٳل ٍٳ يځ ٌٵ :ؾځكځل ٍٳ نڂ ِٷ ؾځإڇْٿٞ :قځل ٍٳ ؿٳل٥ٹ  َٳل :قځل
ٌڈ أځْٳل ٌٳ سٳتٻ٢ بٹآنٹ ٍٳ تٳأڃنڂ ٌٳ :قځل ُٻل ؾځأځنځ ًځ ٕٳ ؾځ ٌٴ نځل َّٝٵ ٖٳبٳ اي ّٴ ايذٻسٵدٳا٤ٹ أځبٴٛ رٳ ٍٳ ٜٳكڂٛ ِٵ :قځل ّٳ ْٳ  ِٻثٴا  ؾځٓٳل

ٖٳبٳ ّٴ رٳ ٍٳ ٜٳكڂٛ ِٵ :ؾځكځل ُٻل ْٳ ًځ ٕٳ ؾځ ٔٵ نځل ٌڇ آخٹشڇ َٹ َّٝٵ ٍٳ اي ٕٴ  :قځل ُٳل ًڃ ِٵ  طٳا ٕٳ  قڂا َّٝٳل  ايڃاآ ـٳا ٍٳ  ؾځ ٘ٴ  ؾځكځال  يځا
ٕٴ ُٳل ًڃ ٕٻ: طٳ ٖٵًٹوځ سٳكِّل عٳًځٝٵوځ ٚٳيٹٓٳؿڃظٹوځ سٳكِّل عٳًځٝٵوځ يٹشٳبٿوځ إڇ ٌٻ  ؾځاأځعٵطٹ  سٳكِّل عٳًځٝٵوځ ٚٳيٹأځ  رٹٟ نڂا
٘ٴ سٳلٍّ ٞٻ ؾځأځتٳ٢ ،سٳكَّ ٘ٴ رٳيٹوځ ؾځزٳنځشٳ ◘ ايٓٻبٹ ٍٳ يځ ٞټ ؾځكځل ٕٴ ؿٳذٳمٳ ◘ ايٓٻبٹ ُٳل ًڃ  . (1) طٳ

 :تقاضًف مـ ٕبذة ذـ 

ٔ  ع٢ً أَرلاڄ طًُلٕ نلٕ: قلٍ ثلب  عٔ ايهدل٣( : ايڀبكلت)دل٤ ٩   ؾذال٤  ا٧اذا٥
ٔڈ سٹٌُ َٚع٘ ايؼلّ أٌٖ َٔ سدٌ ٍ  ٚعبال٠٤  ٚبٹشٵدٺ أْٵذٳسا طًُلٕ ٚع٢ً تٴبٵ ُ  ؾكال : لٕطاً
ٍٳ  ٖازا : ؾكاليٛا  ؾعشؾاٛٙ  ايٓالغ  ؾشآٙ طًُلٕ ؾشٌُ. طًُلٕ ٫ٜعشف ٖٚٛ ٚا٥ٌ، تعل
 (.29) َٓضيو بًؼأ ست٢ ٫: طًُلٕ ي٘ ؾكلٍ. أعشؾو مل: ؾكلٍ. ا٭َرل

 حٚن وؿٝ رحِٔف:

 ٩ ٖٚٛ دع٢ صٚدت٘ ا٧ٛت طًُلٕ سلش ٧ل:  يٮؿبٗلْٞ ( س١ًٝ ا٭ٚيٝل٤)دل٤ ٩ 
ٔ  أدسٟ ٫ صٚاسا ايّٝٛ يٞ ؾإٕ ٠بكرل ٜل ا٭بٛاب ؾتشٞا: ؾكلٍ أبٛاب، أسبع١ شلل ع١ًٝ  َا
 ثِ ؾؿعً ، تٛس، ٩ رٜؿٝ٘أ :قلٍ ثِ ي٘ ٠ظو دعل ثِ عًٞ، ٜذخًٕٛ ا٭بٛاب ٖزٙ أٟ
ٞ  ؾظٛف جٞاؾلَه اْضيٞ ثِ ؾشاػٞ سٍٛ اْلشٝ٘: قلٍ ٞ  عًا٢  ؾذلٜاين  تڀًعا ، ؾشاػا

 .(17) ٖزا َٔ ٗٛاڄ أٚ ؾشاػ٘ ع٢ً ْل٥ِ ٘اؾهأْ سٚس٘ أخز قذ ٖٛ ؾإرا ؾلىًع 
 فريض اهلل عـه وأرضاه وأسؽـه فسقح جـاته جـة الػردوس األعذ.

 ()شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ
* * * 

                                      
 .1968أخشد٘ ايبخلسٟ   )صحٔ ( (1)
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إٕ َأ ػاشٚط ا٫طاتخ٬ف ٚاياتُهٞ شلازا اياذٜٔ ٖاٛ اٱ٣الٕ          ،أسبيت ٩ اهلل
ٕٻ: اهلل س٥٘ سٓٝؿ١ أبٞ عٗذ ٩ ايتلسٜ: يٓل رلٟٚذ ؾٚايتٛسٝ  أبٞ ؼٝ:اي َٔ ىًبٛا ْلطلڄ أ
 .ٚتعلٟ طبشلْ٘ اْليل ٚدٛد شلِ ٜجب  إٔ سٓٝؿ١

 ٜتذالٚص  ٫ غ٬َل ٜضٍ مل َٜٛٗل ٚنلٕ ػٝخ٘، عٔ ْٝلب١ سٓٝؿ١ أبٛ اٱَلّ شلِ ؾتكذّ
ٞ  بذيٌٝ اْليل بٛدٛد أخدلِٖ ايزٟ أْل: ؾكلٍ عُشٙ، َٔ عؼش٠ ايشابع١  ٚساذد .عكًا
ٔ  ناجرل  ٚادتُاع  ايعاشام،  ٩ ددًا١  ْٗاش  خًـ ا٧هلٕ ٚنلٕ يًُٓلظش٠ ّٜٛ  ايٓالغ  َا

ٛ  ؾتاأخش  ٖا٪٤٫،  ٚبٞ سٓٝؿ١ أبٞ بٞ ٚايٓكلؾ ا٧ٓلظش٠ ّلٛس ٔ  قًا٬ٝڄ  سٓٝؿا١  أبا  عا
 .ايٓلغ ٚادتُع احملذد ا٧ٛعذ

 !تأخشت إْو: ي٘ قٌٝ ق٬ًٝڄ َتأخشاڄ سٓٝؿ١ أبٛ دل٤ ؾًُل
 ًُٚين قلسب عٔ أًح ايٓٗش سلؾ١ ع٢ً ٚقؿ  يهين تأخشت، َل: سٓٝؿ١ أبٛ قلٍ 
 ؾشًُين ؾذل٤ إيٝ٘ ؾأػشت قل٥ذ، بذٕٚ ا٧ل٤ ٩ ٜعّٛ ؿػرلاڄ قلسبلڄ إ٫ ٚدذت ؾُل إيٝهِ
 .سدع ثِ إيٝهِ
 ٚيٝع ٚسدع ٥ًٚ٘ إيٝ٘ دل٤ قلسبلڄ إٕ: ٜكٍٛ اجملٕٓٛ سٓٝؿ١ أبٞ إٟ اْعشٚا: ؾكليٛا 
  ٕٓٓٛ؟ أأْ ! سٓٝؿ١ أبل ٜل: ي٘ قليٛا ثِ .قل٥ذ ي٘

ٌ  اّٝال٠  ٖازٙ  إٔ تتـٛسٕٚ نٓتِ ؾإرا، ٫: قلٍ  ٚزلل٥ٗال  ٚععُتٗال  أؾ٬نٗال  بها
 ٜعادل  إٔ ٜظاتڀٝع  ؿاػرلاڄ  قلسبلڄ إٔ تتـٛسٕٚ ٫ٚ قٝلد٠، بذٕٚ ٚتتششى تذٚس ٚأسكٗل

 .(42) تعلٟ اهلل س٥٘ ًذت٘ ؾػًبِٗ.اجمللْٞ ؾأْتِ قٝلد٠ بذٕٚ دد١ً ْٗش
 (☺املٔصاٌ مً دبل أحد ) عبد اهلل بً مطعْد زدل ضاقاِ أثكل يف 

، ٗٔ ايّٝٛ َع ايظرل٠ ايعڀش٠ يشدٌ طلقلٙ أثكٌ ٩ ا٧ٝضإ َٔ دبٌ إخٛتٞ ٩ اهلل
ٔ  عباذ  أبل ٜٚه٢ٓ، ☺عبذ اهلل بٔ َظعٛد أسذ. إْ٘  ٘  .اياش٥ ِ  عباذ  أّ أَا ٌ  أطاً  قبا
 اّبؼا١  إٟ ٖٚالدش  اٱطا٬ّ  ٩ طلدطل نلٕ: ٜٚكلٍ ا٭سقِ داس ◘ اهلل سطٍٛ دخٍٛ
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ٕ  ،◘ اهلل سطٍٛ طش ؿلسب ٚنلٕ ،نًٗل ٚا٧ؼلٖذ بذساڄ ٚػٗذ اشلذشتٞ ٘  ٚنال  ٜؼاب
ٕ  ،ا٭دَا١  ػذٜذ قـرلا ايًشِ خؿٝـ ٚنلٕ ٚزلت٘ ٚدي٘ ٖذٜ٘ ٩ ◘ بليٓيب ٔ  ٚنال  َا
ٞ  ،سٚل ايٓلغ أىٝب َٚٔ ،ثٛبل ايٓلغ أدٛد ٍ  ٚبٝا   ايهٛؾا١  قلال٤  ٚٚيا  يعُاش  ا٧ال

ٛ  بليبكٝع ٚدؾٔ ٖا32 ط١ٓ بٗل ؾُلت ١ٜٓا٧ذ إٟ ؿلس ثِ عجُلٕ خ٬ؾ١ َٔ ٚؿذسا  ٖٚا
 (.28)  ٚطتٞ بلع ابٔ

 : ☺إشالم ظبَ اهلل بـ مسًقد  
ٔٵٚايڀٝليظٞ ٩ َظٓذُٜٗل  اٱَلّ أ٥ذدل٤ ٩ َظٓذ  ٔڇ عٳ ٍٳ ☺ َٳظٵعٴٛدٺ ابٵ  نڂٓٵ ٴ: قځل

ُٶل أځسٵعٳ٢ ٔڇ يٹعٴكڃبٳ١ځ غځٓٳ ُٳشٻ َٴعٳٝٵطٺ أځبٹٞ بٵ ٍٴ بٹٞ ؾځ ٍٳ هڃشڈبٳ ٚٳأځبٴٛ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ّٴ ٜٳل :ؾځكځل ٌٵ غڂ٬ځ ٔٵ ٖٳ  َٹ
ٔڈ ٍٳ ؟يځبٳ ًڃ ٴ :قځل ِٵ :قڂ ٔٷ ٚٳيځهٹٓٿٞ ،ْٳعٳ ُٳ ٍٳ َٴ٪ٵتٳ ٌٵ :قځل ٗٳ ٔٵ ؾځ ِٵ ػٳل٠ٺ َٹ ٗٳل ٜٳٓٵضٴ يځ ٝٵ ًځ ٌٴ  عٳ ٘ٴ  ؟ايڃؿځشٵا  ؾځأځتٳٝٵتٴا
ُٳظٳضٳ بٹؼٳل٠ٺ ٗٳل ؾځ ٍٳ كٳشٵعٳ ٔٷ ؾځٓٳضٳ ٘ٴ يځبٳ ًځبٳ ِٻ  بٳهڃشڈ أځبٳل ٚٳطٳكځ٢ ؾځؼٳشڇبٳ إڇْٳل٤ٺ ؾٹٞ ؾځشٳ ٍٳ  ثٴا  :يٹًلٻاشٵعڇ  قځال
ٍٳ ؾځكځًځفٳ اقڃًٹفٵ ِٻ :قځل ٘ٴ ثٴ ًڃ ٴ ٖٳزٳا بٳعٵذٳ أځتٳٝٵتٴ ٍٳ ٜٳل :ؾځكڂ ُٵٓٹٞ هللٹا سٳطٴٛ ِّ ٔٵ عٳ ٍڇ ٖٳزٳا َٹ ٛٵ ٍٳ  ايڃكځ  :قځال
ُٳظٳضٳ ٍٳ سٳأڃطٹٞ ؾځ ُٴوځ :ٚٳقځل ِٷ ؾځإڇْٻوځ اهلل ٜٳشٵسٳ ًځٝٿ ِٷ غڂ َّ   .(1) َٴعٳ

ٞ : ٘اْؿظا  عٔ لاقلشل ٭ٟٚا :نًُتٞ إط٬َ٘ َؿتل  نلٕ ٖٚهزا ٔ  إْا  ٚايجلْٝا١  َا٪١
ّ  إْو : ◘قلشلل سطٍٛ اهلل  ِ  غا٬ ٕ  ٚيكاذ ، َعِّا ٞ  نال ٞ  شلالت ِ  دٚس ايهًُات  ٩ ععاٝ

 .(26) ايـشلب١ عًُل٤ أعٝلٕ َٔ بعذ ؾُٝل ٚأؿبض سٝلت٘،
 ☺مْٚؿٛ ظبَ اهلل بـ مسًقد 

 أول مـ جٓ  بٚفَ آن: ☺ظبَ اهلل بـ مسًقد  -1

 ٚاهلل: ؾكليٛا ◘ اهلل سطٍٛ أؿشلب َٜٛلڄ ادتُع: ايػلب١(قلٍ ابٔ ا٭ثرل ٩ )أطذ 
ٌٷ ؾُٔ قط، ب٘ شلل ٙٗش ايكشإٓ ٖزا قشٜؽ زلع  َل ٔ  اهلل عباذ  ؾكلٍ ٜظُعِٗ؟ سد  با

٘  عؼرل٠ ي٘ سد٬ڄ ْشٜذ إ٢ل عًٝو، ٘ؼلِٖ إْل: ؾكليٛا. أْل: َظعٛد ٔ  ١ٓعا ّ  َا  إٕ ايكاٛ

                                      
 .ٚقلٍ ػعٝب ا٭سْ٪ٚط إطٓلدٙ سظٔ 3598أخشد٘ أ٥ذ ٩ َظٓذٙ  )حسـ ( (1)
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ّ  أتا٢  ست٢ هللا عبذ ؾػذا. طُٝٓعين اهلل ؾإٕ دعْٛٞ،: ؾكلٍ! أسادٚٙ  ايلاش٢  ٩ ا٧كال
ـُ اف َّ م:ؿٛت٘ ساؾعلڄ ؾكلٍ ا٧كلّ، عٓذ قلّ ست٢ أْذٜتٗل، ٩ ٚقشٜؽ نْ آنَ  (1) َْحَ َُ َؿ اْف َِّ  َظ

ٕ  ؾذعًاٛا  ؾتاأًَٛا  بٗل، ؾكشأ ؾلطتكبًٗل ،ص2، 1طايش٥ٔ:  ه(2) ٟ  ٖازا : ٜكٛياٛ  اياز
 غلدٜتِٗ ػ٦تِ ٚي٦ٔ اٯٕ، َِٓٗ عًٞ أٖٕٛ قط اهلل أعذا٤ نلٕ َل: ؾكلٍ! عًٝو خؼٝٓل
 .(3) ٜهشٖٕٛ َل أزلعتِٗ قذ سظبو،: قليٛا غذاڄ؟ ٠جًٗل
 عًُٝالڄ  َاذٜلڄ  ٜعتادل  ☺بٔ َظعٛد  عبذاهلل ب٘ قلّ ايزٟ ايعٌُ ٖزا إٔ ٫ٚ ػو 
 ٖزٙ بعذ عًِٝٗ عبذاهلل دشأ٠ ٬ٜٚسغ ا٧ٛقـ، ٖزا َجٌ يتتشٌُ نلْ  َل اييت يكشٜؽ
 .أر٣ َٔ أؿلب٘ ٨ل ايشغِ ع٢ً ايتذشب١
 ☺ يبُل فسمع افَ آن مـ ظبَ اهلل بـ مسًقد ◘ احلبٔٛ -2

ٔٵ ٔڇا عٳ ٍٳ ،☺َٳظٵعٴٛدٺ  بٵ ٍٳ: قځل ٍٴ قځل ٍٳ َظَعَّ  اْؿَ أْ ♂: ◘ اهللٹ سٳطٴٛ ًڃ ٴ :قځل  عٳًځٝٵوځ أځقڃشٳأڂ :قڂ
ٍٳ ٚٳعٳًځٝٵوځ ٍٳ ؟أڂْٵضڇ ل إِ ل ♂:قځل ِٓ َُ فُ  َأنْ  َأْص ًَ َّ ـْ  َأْش ي ِمن ٍٳ  ▬َؽنْرِ  إڇرٳا ٢سٳتٻا  ايٓٿظٳال٤ٳ  ؾځكځاشٳأڃتٴ  :قځال
َْٔػ مبٳًځػٵ ٴ َُ ـْ  ِجْئَْٚ إَِذا َؾ ؾل  ِم ٍٜ  ـُ ٍَ  ُأمَّ ٔ ِٓ ءِ  َظَذ  بَِؽ  َوِجْئَْٚ بَِن َٓ ُٗ ا َه ًَ ٔ ِٓ  ص41طايٓظال٤:  ه َص
ٍٳ ٘ٹ ؾځشٳأځٜٵ ٴ ▬َأْمِسْؽ  َأوْ  ـُػَّ ♂:يٹٞ قځل ٝٵ ٕڇ عٳٝٵٓٳ  .(1) تٳزٵسڇؾځل

 بَ اءتف فَِ آن  ◘ينَٓ فف رشقل اهلل يَ أ  -3

َٳظعٛدٺ  أْ٘أٜلل ش٘ ٚأخشز ايبخلسٟ ٩ ؿشٝ  ٔٴ  ٔڇ  هللٹا عٳبٵاذٹ  عٹٓٵذٳرٴنٹشٳ اب ٚ  بٵا ُٵاشڈ  عٳ
ٍٳ ☻ ٌٷ رٳاىځ: ؾځكځل ٍٴ ٫ځ سٳدٴ ٘ٴ أځصٳا ُٹعٵ ٴ  َٳل بٳعٵذٳ أڂسٹبټ ٍٳ  طٳا ٍٴ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ ِ ُئقا♂:ٜٳكڂاٛ َْ َُ  اْشن

ْ آنَ  َُ ـْ  اْف ٍٜ  ِم ًَ ـْ  َأْرَب َِ  :ِم ـِ  هللِا َظْب قدٍ  ْب ًُ أَ  َمْس ََ َٜ  َأيِب  َمنْقَػ  َوَشِٚلٍ  ،بِفِ  َؾَب ن ٍَ ـِ  َوُأيَبل ، ُحَذْي ٍٛ  ْبن ن ًْ  ـَ

ٚذِ  ًَ ـِ  َوُم ٍٳ ▬َجَبؾٍ  ْب ٍّ بٳذٳأځ أځدٵسڇٟ ٫ځ :قځل ٚٵ بٹأڂبٳ ُٴعٳلرٹ أځ ٔڇ بٹ ٌڈ بٵ  .(2)دٳبٳ
 بٖن ؿَمف أثَؾ ظَْ اهلل مـ جبؾ أحَ ◘ ينَٓ فف رشقل اهلل -4
ٔٵ ٔڇا عٳ ٘ٴ ،☺َٳظٵعٴٛدٺ  بٵ ٕٳ أځْٻ ٞ  نځل ٛٳانڄل  ٜٳذٵتٳٓٹا ٔٵ  طٹا ٕٳ  سٳاىٹا٭ځ َٹا ٔڇ  دٳقٹٝالٳ  ٚٳنځال  ايظٻالقځٝٵ

                                      
 .800، َٚظًِ   5055أخشد٘ ايبخلسٟ  )صحٔ ( (1)
 .3758أخشد٘ َظًِ  )صحٔ ( (2)
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ّٴ ؾځلٳشٹوځ تٳهڃؿځ٪ٴٙٴ ايشٿٜضٴ ؾځذٳعٳًځ ٵ ٛٵ ٘ٴ ايڃكځ ٓٵ ٍٳ َٹ ٍٴ ؾځكځل قنَ  ِمؿَّ ♂◘ هللٹا سٳطٴٛ ُُ  ٜٳال  :قځليڂٛا▬َتْوَح
ٞٻ ٔٵ هللٹا ْٳبٹ ٘ٹ دٹق١َّٹ َٹ ٍٳ طٳلقځٝٵ ِز  َوافَِّذي♂:ؾځكځل ٍْ هِ  َٕ َِ َٔ َم  بِ ُؾ  هَلُ ََ ٍَ  ـْ مِ  ادَِْٔزانِ  يِف  َأْث . ٜال شلال   (1)▬ُأُحن

ؾ٦ٝٓٗل ي٘، ْظأٍ اهلل إٔ ٜٛؾكٓل يًتأطٞ بِٗ،  ☺َٔ بؼل٥ش عع١ُٝ يعبذ اهلل بٔ َظعٛد 
 ٚإٔ ٗؼش ٩ صَشتِٗ.

 ؽزوة بَر:جٓٚده يف 

٘  ذال٤ ..ؾ▬.؟جٓؾ أبق صْع مٚ يْي  مـ♂: ◘ اهلل سطٍٛ قلٍ ا٧عشن١ اْتٗ  ٧ل    با
 أبٞ اهلل عذٚ سأغ ٖزا اهلل، سطٍٛ ٜل: ؾكلٍ ،◘ اهلل سطٍٛ إٟ -َظعٛدبٔ  أٟ : -

 افنذي هلل احلَّ أـز، اهلل♂:قلٍ ثِ ث٬ثٶل، ؾشددٖل ؟هق إٓ إفف ٓ افذي اهلل♂:ؾكلٍ دٌٗ،

٘  ؾلْڀًكٓال  ،▬أرٕٔف إىِؼ وحَه، إحزاب وهزم ظبَه، وٕك وظَه، صَق  إٜالٙ،  ؾأسٜتا
  . (19) ▬إمٜ هذه ؾ ظقن هذا♂:ؾكلٍ

 وظَم تُزه ظذ ضِٛ افًِؿ  ☺  ظِؿ ظبَ اهلل بـ مسًقد افٌزي

ٚايزٟ ٫ اي٘ غرلٙ َل ْضي  : قلٍ عبذ اهلل : ٚعٔ َظشٚم قلٍ   دل٤ ٩ ؿؿ١ ايـؿ٠ٛ :
آ١ٜ َٔ نتلب اهلل إ٫ ٚاْل اعًِ أٜٔ ْضي  ٚإ٫ أْل اعًِ أٜٔ ْضي  ٚإ٫ أْل اعًِ ؾُٝل 

  .(28) لب اهلل َين تٓلي٘ ا٧ڀٞ ٭تٝت٘عًِ إٔ أسذاڄ اعًِ بهتأْضي  ٚيٛ 

 وحٚن وؿٝ اف حٔؾ:

 اهلل عبٝاذ  ٚعٔ، عًٝ٘ ٜـًٞ إٔ ايضبرل إٟ أٚؿ٢ َظعٛد ابٔ إٔ إطشلم أبٞ عٔ
  (.24ٖا )32 ط١ٓ بليبكٝع ٔاٚدؾ ١،ابل٧ذٜٓ َظعٛد ابٔ َلت: قلٍ عبذ اهلل بٔ

 فريض اهلل عـه وأرضاه وأسؽـه فسقح جـاته جـة الػردوس األعذ.

 إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ( )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف
* * * 

                                      
 . 3192ٚسظٓ٘ ا٭يبلْٞ ٩ ايظًظ١ ايـشٝش١  3991أخشد٘ أ٥ذ ٩ َظٓذٙ   حسـ() (1)
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٘  ٚاٱ٣لٕ ☾ اهلل بٛسذا١ْٝ اٱ٣لٕ ،أسبيت ٩ اهلل ٘  بأزلل٥ا ٌ  ٚؿاؿلت ٔ  رياو  نا  َا
ٕ ؾُأ ا٧عًاّٛ إٔ    ،ايتُهٞ ػشٚط ٍ  َٛطا٢  ؾشعاٛ ُٝ  َمنٚم:يًٓالغ  قال ن ّْ

نؿْ  َظِِ ُُ   َف

ـْ  ي إَِففٍ  ِم وام:طبشلْ٘ ٜكٍٛٚص 38:ايكـفط هَؽْرِ َُ ٚ ِِبَٚ َوَجَح َٓ ُْ َْ ََ ْٔ َُ ؿْ  َواْشن ُٓ ُسن ٍُ ْٕ ه َأ
 .َٚعًّٛ َل آٍ إيٝ٘ ؾشعٕٛ ٚدٓٛدٙص 14:ايٌُٓط

ٟ  طبشلْ٘ بلْليل اٱ٣لٕ إراڄ ٍ  نُال  عًٝٗال،  ايٓالغ  اهلل ؾڀاش  ؾڀاش٠  ٚتعال  اهلل قال
َس  َؾَى َ  افَُِّل هللِا ؾِْىَ ةَ م:☾ ٚ افَّْٚ َٓ ْٔ َِ يَؾ  ٓ َظ َِ ِِْؼ  َتْب ّ ط ههللِا خِلَ  ايؿڀاش٠  ؾٗازٙ  ،ص30:اياشٚ
 ٜكٍٛ ايڀبٝعٞ، بؼهًِٗ اّٝل٠ ٖزٙ إٟ ٛشدٛا إٔ قبٌ آدّ بين َٔ ًٕٛم نٌ بٗل ْڀل
ـْ  َربهَؽ  َأَخَذ  َوإِذْ م:☾ ـْ  آَدمَ  َبِْل ِم قِرِهؿْ  ِم ُٓ ؿْ  ُط ُٓ َُ ن يَّ ُهؿْ  ُذرل ََ َٓ ؿْ  َظنَذ  َوَأْصن ِٓ ِسن ٍُ ُٝ  َإٔ  َأَفْسن

ؿْ  ُُ ٔ  ىل٥ؿا١  ٜٓظالٙ  ايعٗاذ  ٖزا ٚيزيو ،ص172:شافا٭عط هَبَذ  َؿُٚفقا بَِ بل  أٚ ايٓالغ  َا
ٚ َوَمٚم:بكٛي٘ تعلٟ اهلل عٓلٙ َل ٖٚٛ ٜتٓلطْٛ٘، َٕ َْ َثنِ ِهؿْ  َوَجن ـْ َ ـْ  ِٕ ٍَ  ِمن ن ْٓ ٚ َوإِنْ  َظ َٕ َْ  َوَجن

َثَ ُهؿْ  ـْ َِغَ  َأ ِٚش ٍَ ٘  بلْليل ؾلٱ٣لٕ ،ص102:ا٭عشافط هَف ٟ  طابشلْ ٔ  ؾڀاش٠،  ٚتعال  يها
 باذأت  قذ اّلكش ٚقتٓل ٩ ايؿڀش٠ إٔ ٚأظٔ ا٧٪ثشات، َٔ هجرلب تتأثش س٠ل ايؿڀش٠ ٖزٙ
ٔ  َٓاز  ايؿڀاش٠  ٖازٙ  تاأثشت  ٚقاذ  ايڀبٝعٝا١،  ٓلسٜٗل ٚإٟ ىبٝعتٗل إٟ تعٛد  ياٝع  صَا

٘ بٚ ٥٬٠هت٘ٚ ☾ بلهلل ؾلٱ٣لٕ ايكتلٍ، ا٧٪َٓٞ اهلل نؿ٢ ٚيهٔ بليبعٝذ،  ليّٝٛبا ٚ ،شطاً
ٚط ا٫طاتخ٬ف  ػش َٔ ريو ٚغرل لت٘ٚؿؿ بأزلل٥٘ٚ ☾ اهلل بٛسذا١ْٝ ٚاٱ٣لٕ اٯخش

ٕ بإزلال٤ اهلل ٚؿاؿلت٘    ٕٜٛ٪َٓ ؾل٧٪َٓٞ، (42) ٚايتُهٞ أْؿظاِٗ إٔ اهلل  ٩  ٜٚكٛياٛ
ٍٳ: نڂٓٵا ٴ   ؾ، ؾٝكؿٕٛ عٓذ سذٚد اهلل   تعلٟ ٜبـشْل ٜٚظُعٓل ٜٚشاْل  ٔڇ عٳبٻلغڈ، قځال ٔٵ ابٵ عٳ

ِٳ ٜٳ َّ ٚٳطٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ٘ٴ عٳ ًَّ ٘ٹ ؿٳ٢َّ اي ًَّ ٍڇ اي ـٳ سٳطٴٛ ًڃ ٍٳ: خٳ َٶل، ؾځكځل ِِنَمٍت، ٜٳل  ♂ٛٵ ـَ نَؽ  ُّ ِل ُؽناَلُم إِ ل ُأَظ

َٝ َؾْٚشنَُ  ْْ ًَ َُ َِٖل اهللََّ، َوإَِذا اْشن َٝ َؾْٚشن َْٖف َٚهَؽ، إَِذا َش ُه َُتَ َْ ِظ اهللََّ ََتِ ٍَ ْيَؽ، اْح ٍَ ِظ اهللََّ حَيْ ٍَ ـْ اْح
ًِ

ْٝ َظَذ َأْن يَ  ًَ َّ َُ َٜ َفْق اْج ْؿ َأنَّ إُمَّ َِ ََُبنُف اهللَُّ بِٚهللَِّ، َواْظ ـَ  َْ نٍء َؿن َّٓ بَِقْ نقَك إِ ًُ ٍَ ٍء َلْ َيْْ قَك بَِقْ ًُ ٍَ ْْ

ن ًَ
ْٔنَؽ، ُرؾِ َِ ََُبنُف اهللَُّ َظ ـَ  َْ ٍء َؿ َّٓ بَِقْ وَك إِ ٍء َلْ َيَُضه وَك بَِقْ قا َظَذ َأْن َيَُضه ًُ َّ َُ ِٝ َفَؽ، َوَفْق اْج
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ُحُػ  ْٝ افهه ٍَّ طبب اي١ٜ٫ٛ بكٛي٘:  ◘أٚدض ايشطٍٛ ٩ٚ ٖزا اّذٜح  ،(1)▬إَْؿاَلُم َوَج
اسؿغ اهلل: ٚسؿغ ريو ٖٛ ايٛقٛف عٓذ أٚاَشٙ بل٫َتجلٍ، ٚعٓذ ْٛاٖٝ٘ بل٫دتٓالب،  

َٚعلٖش اي١ٜ٫ٛ بكٛي٘: ٚعٓذ سذٚدٙ، ؾ٬ ٜتذلٚص َل أَش ب٘ ٚأرٕ ؾٝ٘ إٟ َل ٢ْٗ عٓ٘" .
َعا٘   َعٓلٙ إٔ َٔ سؿغ سذٚد اهلل، ٚساع٢ سكٛق٘، ٚدذ اهللٚؿعو ٍٚذٙ ٍلٖو، 

إِنَّ اهللََّ َمنَع م:٩ نٌ أسٛاي٘، سٝح تٛد٘، ٚٛى٘، ٜٚٓـشٙ، ٚٚؿع٘ ٜٚٛؾك٘ ٜٚظذدٙ

ـَ ُهْؿ ُُمِْسُْقنَ  ْقا َوافَِّذي ََ ـَ اتَّ  .  ص128طايٓشٌ:ه افَِّذي
 ( ☺) عنري بً ٍّب   شٔطاٌ يف اجلاٍلٔ٘، ّحْازٖ يف اإلضالو

ػٝڀلْل ٩ اِل١ًٖٝ ٚيهٓ٘  ، ٗٔ ايّٝٛ َع ايظرل٠ ايعڀش٠ يشدٌ نلٕإخٛتٞ ٩ اهلل
 أبال  ٜهٓا٢  ،☺ خًـ بٔ ٖٚب بٔ عُرلبعذَل أطًِ أؿبض سٛاسٜٶل ٩ اٱط٬ّ. إْ٘ 

 ٚػٗذ ،خًـ بٔ أ١َٝ بٔ ؿؿٛإ عِ ابٔ ٖٚٛ قشٜؽ، ٩ ٚػشف قذس ي٘ نلٕٚ ،أ١َٝ
ٚي٘ قـ١ ٩ إط٬َ٘ َع ؿؿٛإ بٔ أ١َٝ ٚنلٕ ًٜكب بؼٝڀلٕ  نلؾشاڄ، ا٧ؼشنٞ َع بذساڄ

 (.٬3َ٘ ٚطشعلٕ َل أؿبض َٔ دعل٠ اٱط٬ّ بعذَل أطًِ )قشٜؽ قبٌ إط
ْرِ  إْشاَلمُ  َّ ـِ  ُظ ٍٛ  ْب  ثؿ ظِّف بٚفَظقة مبٚذة: َوْه

ٔٵ  ٔڇدل٤ ٩ طرل٠ بٔ ٖؼلّ عٳ ٔٵ،  شٳلمٳإطٵ ابٵ ٚٳ٠ځ عٳ ٔڇ عٴشٵ ٍٳ ☻ ايضٸبٳٝٵشڇ بٵ ُٳشٴ ؾځبٳٝٵٓٳل :قځل  عٴ
ٔٴ ٔٵ ْٳؿځشڈ ؾٹٞ لبٹاايڃخٳڀچ بٵ ٞٳ َٹ ُٹ ًٹ ُٴظٵ ٕٳٜٳتٳ ايڃ ٔٵ شٳذٸثٴٛ ّڇ عٳ ٛٵ ٕٳ بٳذٵسڈ ٜٳ ِٵ َٳل ٚٳٜٳزٵنڂشٴٚ ٗٴ َٳ ٘ٹ هللڂا أځنڃشٳ  بٹ
َٳل ِٵ ٚٳ ٖٴ ٔٵ أځسٳا ِٵ َٹ ٖٹ ٚٸ ُٳشٴ ْٳعځشٳ إرٵ عٳذٴ ُٳٝٵشڇ إيځ٢ عٴ ٔڇ عٴ ٖٵبٺ بٵ ٞٳ ٚٳ ُٳظٵاذٹذٹ  بٳلبٹ عٳًځ٢ أځْٳلخٳ سٹ  ايڃ

ٛٳػٸشٶل ٍٳ ،ايظٸٝٵـ َٴتٳ ًڃبٴ ٖٳزٳا :ؾځكځل ٚٸ ايڃهځ ُٳٝٵشٴ هللٹا عٳذٴ ٔٴ عٴ ٖٵابٺ  بٵ  يٹؼٳاشٸ  إ٫َّ دٳال٤ٳ  َٳال  هللٹٚٳاځ ٚٳ
ٛٳ ٖٴ ّڇ ٚٳسٳضٳسٵْٳل ،بٳٝٵٓٳٓٳل سٳشٸؾٳ ايچزٹٟ ٚٳ ٛٵ ًڃكځ ّٳ يٹ ٛٵ ِٸ .بٳذٵسڈ ٜٳ ٌٳ ثٴ ُٳاشٴ  دٳخٳ ٍڇ  عٳًځا٢  عٴ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ
ٍٳ ٞٸ ٜٳل :ؾځكځل ٚٸ ٖٳزٳا هللٹا ْٳبٹ ٍٳ عٳذٴ َْٖدِخ ♂:قځل ٍٳ ▬َظَعّ  فُ ِْ َؾ ٌٳ :قځل ُٳشٴ ؾځأځقڃبٳ ُٳليځ١ٹ أځخٳزٳ سٳتٸ٢ عٴ ٘ٹ بٹشٹ  طٳٝٵؿٹ
٘ٹ ؾٹٞ ٘ٴ عٴٓٴكٹ ًځبٸبٳ ٗٳل ؾځ ٍٳ ،بٹ ٍڈ ٚٳقځل ٔٵ يٹشڇدٳل ُٸ ٘ٴ نځلْٴٛا َٹ ٔٵ َٳعٳ ـٳلسڇ َٹ ٍڇ  عٳًځ٢ اڂدٵخٴًڂٛا: ا٭ځْٵ  هللٹا سٳطٴاٛ
٘ٹ ٚٳاسٵزٳسٴٚا عٹٓٵذٳٙٴ ؾځلدٵًٹظٴٛا ◘ ٝٵ ًځ ٔٵ عٳ ٘ٴ ايڃخٳبٹٝحٹ ٖٳزٳا َٹ ٕڈ غځٝٵشٴ ؾځإڇْٸ َٴٛ ِٸ َٳأڃ ٌٳ  ثٴ ٘ٹ  دٳخٳا  عٳًځا٢  بٹا

                                      
 . 7957ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩ ؿشٝض اِلَع  2516أخشد٘ ايذلَزٟ  (صحٔ ) (1)
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ٍڇ ُٸاال ،◘ هللٹا سٳطٴااٛ ًځ ٙٴ ؾځ ٍٴ سٳآ ُٳااشٴ ◘ هللٹا سٳطٴااٛ ُٳليځاا١ٹ آخٹاازٷ ٚٳعٴ ٘ٹ بٹشٹ ٘ٹ ؾٹااٞ طٳااٝٵؿٹ  عٴٓٴكٹاا
ٍٳ فُ ♂:قځل ِْ َّ ُ  َيٚ َأْرِش ْرُ  َيٚ ُاْدنُ  ُظ َّ ِٸ ؾځذٳْٳل ،▬ُظ ٍٳ ثٴ ُٴاٛا  :قځل ٌڇ  تٳشٹٝٸا١ڂ  ٚٳنځلْٳا ٵ  ،ؿٳابٳلسٶل  اْٵعٳ ٖٵا  أځ

ًٹٝٸ١ٹ ٖٹ ِٵ ايڃذٳل ٗٴ ٍٳ بٳٝٵٓٳ ٍٴ ؾځكځل َْ ♂: ◘ هللٹا سٳطٴٛ َ َمَْٚ َؿ ـْ ِٜ  هللُا َأ ّٔن َُِح ـْ  َخنْرٍ  بِ ُِّٔنؽ ِمن
نْرُ  َينٚ ََتِ َّ  ُظ

ُٜ  بِٚفّساَلمِ  ّٔ
ِٜ  َأْهؾِ  ََتِ ّْ ٍٳ▬اجْلَ َٳل :ؾځكځل ُٸذٴ ٜٳل هللٹٚٳاځ أځ ٕٵ َٴشٳ ٗٳل نڂٓٵ ٴ إ ٗٵاذٺ  يځشٳاذٹٜحٴ  بٹ ٍٳ  عٳ  َؾنَم ♂:قځال

ْرُ  َيٚ بِؽ َجٚءَ  َّ ٍٳ▬؟ُظ ٗٳزٳا دٹ٦ٵ  :قځل ِٵ ؾٹٞ ايچزٹٟ ا٭ځطٹرلڇ يٹ ٘ٹ ؾځأځسٵظٹٓٴٛا أځٜٵذٹٜهڂ ٍٳ ؾٹٝ  َبنُٚل  َؾَم ♂:قځل

ِْٔػ  َِؽ يِف  افّس ٍٳ ؟▬ُظُْ ٗٳل :قځل ٔٵ هللڂا قځبٸشٳ ٌٵ طٴٝٴٛفٺ َٹ ٖٳ ٍٳ؟ ػٳٝٵ٦ٶل عٳٓٸل أځغڃٓٳ ٵ ٚٳ ْؿِْل♂:قځل َُ  َمٚ ُاْص

َٝ  اّفِذي ٍٳ ▬؟َففُ  ِجْئ ٍٳ ،يٹزٳيٹو إ٫َّ دٹ٦ٵ ٴ َٳل :قځل َت  َبْؾ ♂:قځل َْ ًَ َٝ  َؿ ْٕ َقانُ  َأ ٍْ ـُ  َوَصن َٜ  ْبن ّٔن  يِف  ُأَم

ْج ِ  ْ َُتَٚ، احْلِ ـَ ِٛ  َأْصَحَٚب  َؾَذ ِِٔ ََ ْـ  اْف ِْنٝ ُثنؿّ ، ُؿنَ ْيشٍ  ِم َٓ : ُؿ ـٌ  َفنْق َٔنٌٚل  َظنَعّ  َدْين ي َوِظ َِ  ِظْْن

 ُٝ َ ْج ُّك خَلَ َُُؾ  َح ا َأْؿ ًَ ّّ َؾ ، ُُمَ ّّ ََُح َقانُ  َفؽ َؾ ٍْ ْيِْؽ َص ََ َٔٚفِنؽ بِ َِِْنل َأنْ  َظنَذ ، َوِظ ُُ َْ  هللُاَ وَ  َفنفُ  َت

َْْٔؽ َحٚئٌِؾ  ٍٳ ▬َذفَِؽ  َوَبْغَ  َب ُٳٝٵشٷ قځل ٗٳذٴ :عٴ ٍٴ أځْٸو أځػٵ ٍٳ ٜٳل نڂٓٸل قځذٵ ،هللٹا سٳطٴٛ  ْٴهځزٸبٴو هللٹا سٳطٴٛ
ُٳل ٘ٹ تٳأڃتٹٝٓٳل نڂٓٵ  بٹ ٔٵ بٹ ُٳل٤ٹ خٳبٳشڇ َٹ َٳل ايظٸ ٍٴ ٚٳ ٔٵ عٳًځٝٵو ٜٳٓٵضڇ ٞڇ َٹ ٛٳسٵ ٖٳزٳا ايڃ َٵشٷ ٚٳ ِٵ أځ ٙٴ يځ  إ٫َّ ٜٳشٵلٴشٵ
ٕٴ أځْٳل ٛٳا ٛٳاځ ٚٳؿٳؿڃ ِٴ إْٸٞ هللٹؾځ ًځ ٘ٹ  أځتٳالى  َٳل ٭ځعٵ ُٵاذٴ  هللڂا إ٫َّ بٹا ٟ  هللٹ ؾځليڃشٳ ٞ  ايچازٹ ّڇ  ٖٳاذٳاْٹ ًڃإڇطٵا٬ځ  يٹ

ُٳظٳلمٳ ٖٳزٳا ٚٳطٳلقځٓٹٞ ِٸ ايڃ ٗڇذٳ ثٴ ٗٳلدٳ٠ځ ػٳ ٍٳ .ايڃشٳلٸ ػٳ ٍٴ ؾځكځل نقا♂: ◘ هللٹا سٳطٴٛ ُٓ َّ ؿْ  َؾ ـُ  يِف  َأَخنٚ

ْ آنَ  َوَأْؿِ ُئقهُ . ِديِْفِ  َُ قا اْف َُ ُِقا ،َأِشَرهُ  َففُ  َوَأْضِِ ًَ ٍَ   ▬َؾ
ِٸ ٍٳ ثٴ ٍٳ ٜٳل :قځل ٖٹذٶا نڂٓٵ  إْٸٞ هللٹا سٳطٴٛ ٔٵ ا٭ځرٳ٣ ػٳذٹٜذٳ هللٹا ْٴٛسڇ إىڃؿځل٤ٹ عٳًځ٢ دٳل ُٳ ٕٳ يٹ  نځل
ٔڇ عٳًځ٢ ٕٵ أڂسٹبٸ ٚٳأځْٳل ☾ هللٹا دٹٜ ٕٳ أځ ّٳ ،يٹٞ تٳأڃرٳ ِٵ ،َٳهچ١ځ ؾځأځقڃذٳ ٖٴ  ٚٳإڇيځا٢  ،تٳعٳليځ٢ هللٹا إيځ٢ ؾځأځدٵعٴٛ

٘ٹ ٌٸ اٱط٬ّ ٚٳإڇيځ٢ ◘ سٳطٴٛيٹ ِٵ هللځا يځعٳ ٗڇ ٗٵذٹٜ ٞ  أځؿٵاشٳلبٳو  أڂٚرٹٟ نڂٓٵا   ٜٳ ِٵ  ؾٹا ٗڇ ٍٳ ؟ دٹٜآٹ  :قځال
ٕٳ ٘ٴ ؾځأځرٹ ٍٴ يځ ُٳهچ١ځ ؾځًځشٹلٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ   .(25) بٹ

ٕ ٜٚتلض َٔ ٖزٙ ايكـ١ أثش  ٌ  َٚالرا  ايٓالغ،  ٩ اٱسظال ٛ  ٜؿعا  قًاٛب  ٩ ايعؿا
، ايـاٛاب  إٟ ٚتعاٛد  اّال  إٟ تشداع  ٚٙعًاٗل  يضشلال، ٜٚض ايكًاٛب  ٜػٝٿش إْ٘ ايبؼش،

ٔٵ ع٢ً ٓبػٞٚنزيو ٜ ٌ  نُال  اهلل س٥ا١  َٔ ٜٝأغ ٫ ٚإٔ ٚظٔ، إٔ أطل٤ َٳ  عُارل  ؾعا
 ٚأخاز  اٱطا٬ّ،  ٜٓـش إٔ  عضّ ع٢ًا٧٪َٓٞ ٜ٪رٟ ٚنلٕ أطًِ ٧ل ؾإْ٘ عٓ٘ اهلل سكٞ
 .غؿرل دِ ٜذٜ٘ ع٢ً أطًِ ست٢ ٚدٌ عض اهلل إٟ ايذع٠ٛ ٩
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  بـ وهٛ يف دظقة صَيَٜ صٍقان بـ أمٜٔ فإلشالم:ظّؾ ظّر

ٔٵٛىأ أخشز َليو ٩ ا٧ ٔڇ عٳ ٗٳلبٺ ابٵ ٘ٴ ػٹ ٘ٴ أځْٻ ٕٻ: بٳًځػٳ ٔٻ ْٹظٳل٤ٶ أځ ٗٵاذٹ  ؾٹٞ نڂ ٍڇ  عٳ  هللٹا سٳطٴاٛ
ٔٳ ◘ ُٵ ًٹ ٔٻ ٜٴظٵ ٗڇ ٔٻ بٹأځسٵكٹ ٖٴ ٗٳلدٹشٳاتٺ غځٝٵشٴ ٚٳ ٔٻ َٴ ٗٴ ٚٳادٴ ٞٳ ٚٳأځصٵ ٔٳ  سٹ ُٵ ٔٻ  نڂؿَّالسٷ  أځطٵاًځ ٗٴ  بٹٓٵا ٴ  َٹآٵ

ٛٳيٹٝذٹ ٔڇ ايڃ ُٴػٹرلٳ٠ٹ بٵ ٕٳ تٳشٵ ٳ ٚٳنځلْٳ ٵ ايڃ ٛٳا ٔڇ ؿٳؿڃ َٳٝٻ١ځ بٵ ُٳ ٵ أڂ ّٳ ؾځأځطٵًځ ٛٵ ٖٳاشٳبٳ  ايڃؿځاتٵضڇ  ٜٳ ٗٳال  ٚٳ ٚٵدٴ  صٳ
ٕٴ ٛٳا ٔٴ ؿٳؿڃ َٳٝٻ١ځ بٵ ٔٵ أڂ ٘ٹ ؾځبٳعٳحٳ اٱط٬ّ َٹ ٍٴ إڇيځٝٵ ٔٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٘ٹ ابٵ ُٿ ٖٵبٳ عٳ ٔٳا ٚٳ ُٳٝٵشڈ بٵ  بٹشڇدٳا٤ٹ عٴ
ٍڇ َٳلْٶل ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٕٳ أځ ٛٳا ـٳؿڃ ٔڇ يٹ َٳٝٻ١ځ بٵ ٍٴ  ٚٳدٳعٳلٙٴ أڂ ّ  إڇيځا٢  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ ٕٵ اٱطا٬ ّٳ  ٚٳأځ  ٜٳكڃاذٳ
٘ٹ ٝٵ ًځ ٕٵ عٳ ٞٳ ؾځإڇ َٵشٶا سٳكٹ ٘ٴ أځ ًځ ٙٴ ٚٳإڇ٫َّ قځبٹ ٔڇ طٳٝٻشٳ ٗٵشٳٜٵ ُٻال  ػٳ ًځ ّٳ  ؾځ ٕٴ  قځاذٹ ٛٳا ٍڇ  عٳًځا٢  ؿٳاؿڃ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ
٘ٹ ٙٴ بٹشڇدٳا٥ٹ ٍٳ غڇايٓٻل سٴ٤ٴٚغڇ عٳًځ٢ ْٳلدٳا ُٻذٴ ٜٳل :ؾځكځل ٕٻ َٴشٳ ٖٵبٳ ٖٳزٳا إڇ ٔٳ ٚٳ ُٳٝٵشڈ بٵ  بٹشڇدٳا٥ٹاوځ  دٳل٤ٳْٹٞ عٴ
ِٳ ٛٵتٳٓٹٞ أځْٻوځ ٚٳصٳعٳ ّڇ إڇيځ٢ دٳعٳ ٕٵ عٳًځٝٵوځ ايڃكڂذٴٚ َٵاشٶا  سٳكٹاٝ ٴ  ؾځإڇ ٘ٴ  أځ ًڃتٴا ٞ  ٚٳإڇ٫َّ قځبٹ ٔڇ  طٳاٝٻشٵتٳٓٹ ٗٵشٳٜٵ  ػٳا
ٍٳ ٍٴ ؾځكځل ِزْل ♂: ◘ هللٹا سٳطٴٛ ْٕ ٍٛ  َأَبٚ ا ٍٳ  ▬َوْه ٍٴ  ٫ځ هللٹٚٳا ٫ځ :ؾځكځال ٔٳ  سٳتٻا٢  أځْٵاضڇ ٞ  تٴبٳاٝٿ ٍٳ  يٹا  ؾځكځال
ٍٴ َٜ  َتِسرُ  َفَؽ  َبْؾ ♂: ◘ هللٹا سٳطٴٛ ًَ ُٓ ٍ  َأْرَب ٍٴ ؾځخٳشٳزٳ ▬َأْص ٌٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٕٳ  قٹبٳ ٛٳاصڇ ٔڈ  ٖٳا  بٹشٴٓٳاٝٵ
ٌٳ ٕٳ إڇيځ٢ ؾځأځسٵطٳ ٛٳا ٔڇ ؿٳؿڃ َٳٝٻ١ځ بٵ ٙٴ أڂ ٕٴ ٍٳؾځكځل عٹٓٵذٳٙٴ ٚٳطٹًځلسٶل أځدٳا٠ڄ ٜٳظٵتٳعٹرلٴ ٛٳا ٛٵعٶل:  ؿٳؿڃ ّٵ أځىځ ٖٶل أځ  نځشٵ
ٍٳ ٙٴ ايَّزٹٟ ٚٳايظٿًځل ٳ ايڃأځدٳا٠ځ ؾځأځعٳلسٳٙٴ ▬ َبْل َصْوًعا♂:  ؾځكځل ِٻ،  عٹٓٵذٳ ٕٴ خٳشٳزٳ ثٴ ٛٳا ٍڇ  َٳاعٳ  ؿٳؿڃ  سٳطٴاٛ
ٛٳ ◘ هللٹا ٖٴ ٗڇذٳ نځلؾٹشٷ ٚٳ ٝٵٓٶل ؾځؼٳ ـٳ سٴٓٳ ٛٳ ٚٳايڀَّل٥ٹ ٖٴ ٘ٴ نځلؾٹشٷ ٚٳ َٵشٳأځتٴ ُٳ١څ ٚٳا ًٹ ِٵ  َٴظٵ ٍٴ  ٜٴؿځاشٿمٵ  ٚٳيځا  سٳطٴاٛ
٘ٴ ◘ هللٹا ٔٳ بٳٝٵٓٳ ٘ٹ ٚٳبٳٝٵ َٵشٳأځتٹ ِٳ سٳتٻ٢ ا ًځ ٕٴ أځطٵ ٛٳا ٙٴ ٚٳاطٵتٳكځشٻتٵ ؿٳؿڃ ٘ٴ عٹٓٵذٳ َٵشٳأځتٴ  .(1)  ايٓٿهځل ڇ بٹزٳيٹوځ ا

اْعش أخٞ ٩ اهلل: نِ نلٕ عُرل بٔ ٖٚاب سشٜـال عًا٢ إٔ ٜٓكاز ؿالسب٘ َأ        
عـعه وأرضعاه وأسعؽـه فسعقح  ريض اهللايٓلس، ؾٌٗ عٓذى ٖزا اّشق ع٢ً إخٛاْو؟!

 جـاته جـة الػردوس األعذ.

 ()شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ
* * * 

                                      
إطآلدٙ َشطاٌ    1919ٚقلٍ ا٭يبالْٞ ٩ إسٚا٤ ايػًٝاٌ    44أخشد٘ َليو ٩ ا٧ٛىأ  ) إشْٚده م شؾ( (1)

 زا اّذٜح أق٣ٛ َٔ إطٓلدٙ .ٚقلٍ ابٔ عبذ ايدل عٓ٘ ػٗش٠ ٖ
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ٛ ٚ ايـالحل  ايعٌُإٕ َٔ ػشٚط اٱطتخ٬ف ٚايتُهٞ  ،أسبيت ٩ اهلل ٟ  ٖا  اياز
 .◘ يًشطٍٛ ٚا٧تلبع١ ،☾ هلل اٱخ٬ق :ػشىلٕ ؾٝ٘ ٜتٛاؾش
 .اهلل يػرل ايعبلد٠ ٖزٙ َٔ ْٛعلڄ ٜـشف ٫ إٔ: لٱخ٬قؾ
ٔ  ◘ ُٔذ ب٘ دل٤ ايزٟ ا٧ٓٗر ع٢ً ايظرل ٖٞ:  ا٧تلبع١ٚ  صٜالد٠  دٕٚ اهلل عٓاذ  َا
 .ايـلحل ايعٌُ ٖٛ ٖزا ٌَٝ، ٫ٚ ػڀط ٚدٕٚ ْكف، ٫ٚ

 اهلل يػارل  ٜآشين  وريا  َع ٖٚٛ( اهلل إ٫ إي٘ ٫: )ٜكٍٛ َٔ ايّٝٛ ايٓلغ َٔ ٚنِ 
ٍ  اهلل يػارل  ٚٛؼع َٝ ، أعتلب ع٢ً ٜٚڀٛف يلشٜض ٜٚظذذ اهلل، غرل ٚٛلف  ٜٚاز
 ٜتاأخش  سُٝٓال  تعذاب  ؾا٬ ، اّلكاش٠  أٜلَٓال  ٩ داذاڄ  ناجرل  ٖٚزا ،☾ اهلل يػرل ْؿظ٘

ٔ  ناجرلاڄ  كاٝع  قذ يٛدذْلٙ اٱط٬َٞ ايعلمل إٟ أخش٣ ْعش٠ ْعشْل ؾًٛ ايٛعذ،  ٖازٙ  َا
 :  ْزنش َٓٗل ☾ اهلل ػشعٗل يتاي ايعع١ُٝ ايٛادبلت
 .ايؼٗٛات ٚاتبعٛا ايـ٠٬ أكلعٛا ا٧ظًُٞ َٔ نجرل -1
 .ايضنل٠ عڀًٛا ا٧ظًُٞ َٔ نجرل -2
 ٜعلؾٝٓل إٔ اهلل ْظأٍ ، ايـلّلت ٚتشنٛا احملشَلت، هبٛاتسا ا٧ظًُٞ َٔ جرلن -3
 َكال  ٚقٛع٘ لَك إرا ايؼشط ٖٚزا ، ًؿع٘ ٤ٝعلڄ ٚٚؿعٓل ػشٖل َٔ ا٧ظًُٞ ٜٚعل٩
 .(42) ب٘ ☾ اهلل ٚعذ ايزٟ ايٛعذ

 ( ☺مؤذٌ السضْل) بالل بً زباح 
 سبال   بٔ ب٬ٍ ◘، ٗٔ ايّٝٛ َع ايظرل٠ ايعڀش٠ ٧٪رٕ سطاٍٛ اهلل إخٛتٞ ٩ اهلل

ِ ، أَ٘ ٖٞٚ ٥ل١َ بٔ ب٬ٍ :ي٘ ٜٚكلٍ، ☺ ا٧٪رٕ اّبؼٞ  اهلل ٩ ؾعازب  قاذ٣ل  أطاً
ٕ .بعاذٖل  َٚل ذساب ذاػٗ ؾأعتك٘، ايـذٜل ؾلػذلاٙ ؾـدل ٍ  عُاش  ٚنال ٛ : ٜكاٛ  بهاش  أبا
 .(8)  ٓلٖذا ايؼلّ إٟ خشزٚ رإ،اٯ تشى ◘ ت٩ٛ لا، ٧ٚذْلاطٝ لاٚأعت طٝذْل
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 وؿهٜ ظَُف: ☺تًذيٛ افٍُٚر فبالل 

ٔٵ ٔڇا عٳ ٍٳ ☺ َٳظٵعٴٛدٺ بٵ ٕٳ: قځل ٍٳ نځل ٚٻ ٔٵ أځ ٗٳشٳ َٳ ٘ٴ أځظڃ َٳ ٍٴ طٳبٵعٳ١څ إڇطٵ٬ځ  ٚٳأځبٴٛ، ◘ هللٹا سٳطٴٛ
ُٻلسٷٚٳ ،بٳهڃشڈ ٘ٴ ،عٳ َټ ُٳٝٻ١ڂ ٚٳأڂ ٗٳٝٵبٷ ،طٴ ٍٷ ،ٚٳؿٴ ُٹكڃذٳادٴ ،ٚٳبٹ٬ځ َٻل ،ٚٳايڃ ٍٴ  ؾځأځ ٘ٴ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ ُٳٓٳعٳا  ؾځ
٘ٹ - راِٖأ َٔ عـُ٘ أٟ : - اهلل ُٿ َٻل ،ىځليٹبٺ أځبٹٞ بٹعٳ ٘ٴ بٳهڃشڈ أځبٴٛ ٚٳأځ ُٳٓٳعٳ ٘ٹ اهلل ؾځ َٹ ٛٵ َٻل ،بٹكځ  ٚٳأځ

ِٵ ٖٴ ِٵ طٳل٥ٹشٴ ٖٴ ُٴؼٵشڇنڂٛ ؾځأځخٳزٳ ِٵ ٕٳايڃ ٖٴ ِٵ ايڃشٳذٹٜذٹ أځدٵسٳاعٳ ٚٳأځيڃبٳظٴٛ ٖٴ ٗٳشٴٚ ُٵعڇ ؾٹٞ ٚٳؿٳ  أٟ : - ايؼٻ
ُٳل ،-ايؼُع ٩ أيكِٖٛ ِٵ ؾځ ٗٴ ٓٵ ٔٵ َٹ ِٵ ٚٳقځذٵ إڇ٫َّ أځسٳذٺ َٹ ٖٴ  ع٢ً ا٧ؼشنٞ ٚاؾكٛا أٟ : - ٚٳاتٳل

٘ٴ بٹ٬ځ٫ڄ إڇ٫َّ أځسٳادٴٚا َٳل عٳًځ٢ - تك١ٝ َِٓٗ أسادٚا َل ٘ٹ  ٖٳلْٳ ٵ ؾځإڇْٻ ٝٵا ًځ ٘ٴ  عٳ ٞ  ْٳؿڃظٴا  أٟ : - هللٹا ؾٹا
ٕٳ  -ػأْ٘ ٩ٚ تعلٟ هلل ؿػشت ٖٳال ٘ٹ  عٳًځا٢  ٚٳ َٹا ٛٵ ٙٴ  ؾځأځخٳازٴٚٙٴ  قځ ٛٵ ٕٳ  ؾځاأځعٵڀځ ٛڇيڃاذٳا  ؾځذٳعٳًڂاٛا  ،ايڃ
ٕٳ ٘ٹ ٜٳڀڂٛؾڂٛ ٛٳ َٳه١َّځ ػٹعٳلبٹ ؾٹٞ بٹ ٖٴ ٍٴ ٚٳ  . ٖهزا ٜؿعٌ اٱ٣لٕ بأًٖ٘، (1) أځسٳذٷ أځسٳذٷ :ٜٳكڂٛ
 :  ☺مْٚؿٛ بالل بـ ربٚح  

ٔٵ ٔڇ زٹعٳل٥ٹ عٳ ُٵشڈٚ بٵ ٕٻ ،☺ عٳ ٕٳ أځبٳل أځ ٕٳ عٳًځ٢ أځتٳ٢ طٴؿڃٝٳل ُٳل ًڃ ٗٳٝٵبٺ طٳ ٍڈاٚٳبٹ ٚٳؿٴ  ْٳؿځشڈ ؾٹٞ ٬ځ
ٔٵ هللٹا طٴٝٴٛفٴ أځخٳزٳتٵ َٳل هللٹٚٳا :ؾځكځليڂٛا ٚٿ  عٴٓٴلڇ َٹ ٖٳل  هللٹا عٳاذٴ ٍٳ  َٳأڃخٳازٳ ٍٳ  :قځال ٛ  ؾځكځال  :بٳهڃاشڈ  أځبٴا

ٕٳ ِٵٚٳطٳٝٿذٹ قڂشٳٜٵؽڈ يٹؼٳٝٵ:ڇ ٖٳزٳا أځتٳكڂٛيڂٛ ٞٻ ؾځأځتٳ٢؟ ٖٹ ٍٳ ؾځأځخٵبٳشٳٙٴ ◘ ايٓٻبٹ ن ٍ  َأَبنٚ َيٚ♂:ؾځكځل ُْ َِّنَؽ  َب ًَ  َف

ؿْ  ُٓ َُ ـْ  َأْؽَوْب َٝ  َفئِ ْْ ؿْ  ـُ ُٓ َُ َْ  َأْؽَوْب ََ َٝ  َف ِٵ  ،▬َربََّؽ  َأْؽَوْب ٖٴ ٛ  ؾځأځتٳال ٍٳ  بٳهڃاشڈ  أځبٴا ٙٵ  ٜٳال  :ؾځكځال ٛٳتٳال  إڇخٵ
ِٵ  .(2) أځخٹٞ ٜٳل يځوځ اهلل ٜٳػٵؿٹشٴ ٫ځ :قځليڂٛا أځغڃلٳبٵتٴهڂ
ٔٵٚٳ ٕٻ، ☺ ٖٴشٳٜٵشٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٞٻ أځ ٍٳ ◘ ايٓٻبٹ ٍڈ قځل ْثِْل باَِلُل  َيٚ♂:ايڃؿځذٵشڇ ؿٳ٬ځ٠ٹ عٹٓٵذٳ يٹبٹ٬ځ َل  َحن

َْٖرَجك ؾٍ  بِ َّ َُفُ  َظ ِْ ِّ ُٝ  َؾِ٘ ل  اإلشالم يِف  َظ ًْ
ِّ ْٔنَؽ  َدفَّ  َش َِ ًْ يَّ  َبنْغَ  َٕ ََ ِٜ  يِف  َين َّْن ٍٳ  ▬؟اجْلَ  َٳال : قځال

ًڃ ٴ ُٹ ُٳ٬ڄ عٳ ِٵ أځْٿٞ عٹٓٵذٹٟ ٢أځسٵدٳ عٳ ٗٻشٵ يځ ٗٴٛسٶا أځتٳڀځ ٞ  ىځ ٌڈ  طٳالعٳ١ٹ  ؾٹا ٚٵ يځٝٵا ٗٳالسڈ  أځ  ؿٳاَّٝٵ ٴ  إڇ٫َّ ْٳ
ٗٴٛسڇ وځابٹزٳيٹ ٕٵ يٹٞ نڂتٹبٳ َٳل ايڀُّ ٞٳ أځ ِّ  .◘ ي٘ ٬َصَلڄ ☺ ب٬ٍ علؾ، ٖهزا (3)أڂؿٳ

                                      
 .٩154 ؿشٝض ايظرل٠ ايٓب١ٜٛ ؿؿش١  ٚسظٓ٘ ا٭يبلْٞ 150أخشد٘ ابٔ َلد٘ )حسـ( (1)
 .2504أخشد٘ َظًِ  )صحٔ ( (2)
 ٚايًؿغ يًبخلسٟ . 2458، َٚظًِ 1149أخشد٘ ايبخلسٟ  )صحٔ ( (3)
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 أذان:

ٔٵ  ٘ٹ  عٳبٵذٹعٹ ًَّ ٍٴ اي َٳشٳ سٳطٴٛ ُٻل أځ ٍٳ: يځ ٔٴ صٳٜٵذٺ، قځل ٘ٹ بٵ ًَّ ٘ٹ     ◘اي ٌٴ يٹٝٴلٵاشٳبٳ بٹا ُٳا بٹليٓٻلقڂٛغڇ ٜٴعٵ
ًڃا ٴ: ٜٳال عٳبٵاذٳ     ٌٴ ْٳلقڂٛطٶل ؾٹٞ ٜٳذٹٙٹ، ؾځكڂ ُٹ ٌٷ ٜٳشٵ ِٷ سٳدٴ ٚٳأځْٳل ْٳل٥ٹ ًځل٠ٹ ىځلفٳ بٹٞ  ـٻ ُٵعڇ اي يٹًٓٻلغڇ يٹذٳ

ًځل٠ٹ، قځ ـٻ ٘ٹ إڇيځ٢ اي ًڃ ٴ: ْٳذٵعٴٛ بٹ ٘ٹ؟ ؾځكڂ ـٵٓٳعٴ بٹ َٳل تٳ ٚٳ ٍٳ:  ٘ٹ أځتٳبٹٝعٴ ايٓٻلقڂٛغٳ؟ قځل ًَّ ٍٳ: أځؾځًځل أځدٴيُّاوځ  اي ل
ٍٴ:   ٍٳ: تٳكڂاٛ ٍٳ: ؾځكځل ٘ٴ: بٳًځ٢، قځل ًڃ ٴ يځ ٔٵ رٳيٹوځ؟ ؾځكڂ َٹ ٛٳ خٳٝٵشٷ  ٖٴ َٳل  ، اهللَُّ عٳًځ٢  نَزُ ـْ ، اهللَُّ َأ نَزُ ـْ اهللَُّ َأ

َّٓ اهللَُّ َٓ إَِفَف إِ َُ َأْن  َٓ َّٓ اهللَُّ، َأْص َٓ إَِفَف إِ َُ َأْن  َٓ ، َأْص َزُ ـْ ، اهللَُّ َأ َزُ ـْ ا َرُشنقُل اهللَِّ، َأ ًَ َّّ َُ َأنَّ ُُمَ َٓ ، َأْص

اَلِح، َحنلَّ َظنَذ  ٍَ اَلِة، َحلَّ َظَذ اْف اَلِة، َحلَّ َظَذ افهَّ ا َرُشقُل اهللَِّ، َحلَّ َظَذ افهَّ ًَ َّّ َُ َأنَّ ُُمَ َٓ  َأْص

َّٓ اهللَُّ َٓ إَِفَف إِ  ، َزُ ـْ ، اهللَُّ َأ َزُ ـْ اَلِح، اهللَُّ َأ ٍَ ٍٳ: اْف ٍٳ:     ، قځل ِٻ، قځال ِٻ اطٵتٳأڃخٳشٳ عٳٓٿٞ غځٝٵاشٳ بٳعٹٝاذٺ، ثٴا ثٴ
ًځل٠ځ،  ـٻ ُٵ ٳ اي ٍٴ: إڇرٳا أځقځ ا ٚٳتٳكڂٛ ًَ ن َّّ َُ َأنَّ ُُمَ َٓ َّٓ اهللَُّ، َأْصن َٓ إَِفنَف إِ َُ َأْن  َٓ ، َأْصن نَزُ ـْ َزُ اهللَُّ َأ ـْ اهللَُّ َأ

اَل  ٍَ اَلِة، َحلَّ َظَذ اْف ناَلُة، اهللَُّ َرُشقُل اهللَِّ، َحلَّ َظَذ افهَّ  افهَّ
ِٝ َْ َؿَٚمن ناَلُة، َؿن  افهَّ

ِٝ َْ َؿَٚم ِح، َؿ

َّٓ اهللَُّ َٓ إَِفَف إِ  ، َزُ ـْ َزُ اهللَُّ َأ ـْ ٘ٹ َأ ًَّ ٍٳ اي ُٻل أځؿٵبٳشٵ ٴ، أځتٳٝٵ ٴ سٳطٴٛ ًځ ُٳل سٳأځٜٵ ٴ ◘، ؾځ ٘ٴ، بٹ ، ؾځأځخٵبٳشٵتٴ
ٍٳ: ؿْ  ♂ؾځكځل َُ َٚ َفُ ْؤَيٚ َحؼ  إِْن َصَٚء اهللَُّ، َؾ ى  إَِّنَّ ََ ن ْٕ ُف َأ َّٕ ْن بِِف، َؾِ٘ ذل َٗ ُٔ ِْ ، َؾ َٝ ِْٔف َمٚ َرَأْي َِ َْٖفِؼ َظ َمَع باَِلٍل َؾ

ُٳاشٴ   ▬ َصْقًتٚ ِمَْْؽ  ُٹعٳ رٳيٹوځ عٴ ٍٳ: ؾځظٳ ٘ٹ، قځل ٕٴ بٹ ٚٳٜٴ٪ٳرٿ ٘ٹ،  ٝٵ ًځ ٘ٹ عٳ ًڃ ٴ أڂيڃكٹٝ ٍڈ، ؾځذٳعٳ َٳعٳ بٹًځل ُٵ ٴ  ؾځكڂ
٘ٹ ؾځخٳشٳزٳ ٜٳذٴشټ ٛٳ ؾٹٞ بٳٝٵتٹ ٖٴ ٚٳ ٔٴ ايڃخٳڀَّلبٹ،  ٍٳ   بٵ ٚٳايَّزٹٟ بٳعٳجٳوځ بٹليڃشٳلٿ ٜٳل سٳطٴاٛ ٍٴ:  ٚٳٜٳكڂٛ سڇدٳا٤ٳٙٴ، 

٘ٹ  ًَّ ٍٴ اي ٍٳ سٳطٴٛ َٳل سٳأځ٣، ؾځكځل ٌٳ  َٹجٵ ٘ٹ، يځكځذٵ سٳأځٜٵ ٴ  ًَّ َُ  ♂: ◘اي ّْ ِف احْلَ َِّ
 .(1)   ▬َؾِِ

 وؽزوة بَر: ☺بالل بـ ربٚح 

ٔٵ  ٔڇعٳ ٔٵ ، إطٵشٳلمٳ ابٵ ٔڇ عٳبٵذٹ عٳ ُٳ ٔڇ ايشٸسٵ ٛٵفٺ بٵ ٍٳ ☺ عٳ ٍٳ قځل َٳٝٸ يٹٞ قځل ٔٴ ١ڂاأڂ ـٺ  بٵ  ،خٳًځا
٘ٴ ٚٳأځْٳل ٔٳ بٳٝٵٓٳ ٘ٹ ٚٳبٳٝٵ ُٳل آخٹزٷ ابٵٓٹ ٗڇ ٘ٹ عٳبٵذٳ ٜٳل: بٹأځٜٵذٹٜ ٔٵ ايڃإڇيځ ِٴ ِٵاَٹٓٵهڂ ٌٴاايشٸدٴ َٳ ًځ ُٴعٵ َٳا١ٺ  بٹشڇٜؼٳا١ٹ  ايڃ  ْٳعٳل
ٍٳ؟ ؿٳذٵسڇٙٹ ؾٹٞ ًڃ  :قځل ُٵضٳ٠ڂ رٳاىځ: قڂ ٔٴ سٳ ُٴڀچًٹبٹ عٳبٵذٹ بٵ ٍٳ ،ايڃ ٌٳ ايچزٹٟ رٳاىځ :قځل ٌٳ بٹٓٳل ؾځعٳ  ا٭ځؾځلعٹٝ
ٍٳ ٔڇ عٳبٵذٴ قځل ُٳ ٛٳاځ :ايشٸسٵ ُٳل إْٸٞ هللٹؾځ ٖٴ ٙٴ إرٵ ٭ځقڂٛدٴ ٍٷ سٳآ ٕٳ  - َٹعٳا٢  بٹ٬ځ ٛٳ  ٚٳنځال ٟ  ٖٴا  ٜٴعٳازٸبٴ  ايچازٹ
ُٳهچ١ځ بٹ٬ځ٫ڄ ٘ٴ اٱط٬ّ تٳشٵىٹ عٳًځ٢ بٹ َٵلٳل٤ٳ إيځ٢ ؾځٝٴخٵشڇدٴ ُٳٝٵا   إرٳا َٳهچ١ځ سٳ ٘ٴ  ،سٳ  عٳًځا٢  ؾځٝٴلٵاذٹعٴ

                                      
 . 650ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩  َؼهل٠ ا٧ـلبٝض  499أخشد٘ أبٛ داٚد  )صحٔ ( (1)
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ٙٹ ٗٵشڇ ِٸ ظځ َٴشٴ ثٴ ـٸخٵشٳ٠ٹ ٜٳأڃ ُٳ١ٹ بٹلي ِٸ ؿٳذٵسڇٙٹ عٳًځ٢ ؾځتٴٛكٳعٴ ايڃعٳعٹٝ ٍٴ ثٴ ٍٴ ٫ځ :ٜٳكڂٛ ٚٵ ٖٳهځزٳا تٳضٳا  تٴؿځلسڇمٳ أځ
ٔٳ ُٸذٺ دٹٜ ٍٴ َٴشٳ ٍٷ ؾځٝٳكڂٛ ٍٳ .أځسٳذٷ أځسٳذٷ :بٹ٬ځ ُٸل :قځل ًځ ٙٴ ؾځ ٍٳ سٳآ َٳٝٸ١ڂ ايڃهڂؿڃشڇ سٳأڃغٴ قځل ٔٴ أڂ ـٺ  بٵ  ٫ځ: خٳًځا

ٛٵتٴ ٕٵ ْٳذٳ ٍٳ .ْٳذٳل إ ًڃ  :قځل ٟٵ: قڂ ٍٷ أځ ٟٸ بٹ٬ځ ٍٳ أځبٹأځطٹرلٳ ٛٵت ٫ځ :قځل ٕٵ ْٳذٳ ٍٳ .ْٳذٳل إ ِٸ :قځل  ؿٳشٳخٳ ثٴ
٘ٹ بٹأځعٵًځ٢ ٛٵتٹ ـٳلسٳ ٜٳل ؿٳ َٳٝٸا١ڂ  ايڃهڂؿڃاشڇ  سٳأڃغٴ هللٹا أځْٵ ٔٴ  أڂ ـٺ  بٵا ٛٵتٴ  ٫ځ ،خٳًځا ٕٵ ْٳذٳا ٍٳ  .ْٳذٳال  إ  :قځال

ٌڇ ؾٹٞ دٳعٳًڂْٛٳل سٳتٸ٢ بٹٓٳل ؾځأځسٳلىڂٛا ُٴظٵهځ١ٹ َٹجٵ ٘ٴ أځرٴبٸ لٚٳأځْٳ ايڃ ٍٳ .عٳٓٵ ـٳ قځل ًځ ٌٷ  ؾځأځخٵ ـٳ  سٳدٴا  ايظٸاٝٵ
ٌٳ ؾځلٳشٳبٳ ٘ٹ سڇدٵ ٛٳقځعٳ ابٵٓٹ َٳٝٸ١ڂ ٚٳؿٳل ٳ ؾځ ُٹعٵ ٴ َٳل ؿٳٝٵشٳ١ڄ أڂ ٗٳل طٳ ًځ ٍٳ  .قځاطچ  َٹجٵ ًڃا   :قځال  اڂْٵارٴ : ؾځكڂ
ٛٳاځ بٹو ْٴذٳل٤ٳ ٚٳ٫ځ ،بٹٓٳؿڃظٹو ٍٳ. ػٳٝٵ٦ٶل عٳٓٵو أڂغڃٓٹٞ َٳل هللٹؾځ ُٳل قځل ٖٴ ٗٳبٹشٴٚ ِٵبٹأځطٵ ؾځ ٗڇ  ؾځشٳغڂٛا سٳتٸ٢ ٝٳلؾٹ
ُٳل ٗٴ ٓٵ َٔٚ َوَينْقَم مٚؿذم َٔ قلٍ: ، (25) َٹ ْٕ َه َٔنِٚة افن ـَ آَمُْنقا يِف احْلَ َْٚ َوافَِّذي َِ ٚ َفَُْْكُ ُرُش َّٕ إِ

ٚدُ  َٓ َْص ْٕ قُم ا َُ  ص.51: غلؾشط هَي
 : ◘بًَ وؾٚة رشقل اهلل  ☺بالل 

٘  ؾكلٍ ايؼلّ، إٟ شزٛ إٔ أساد ◘ اهلل سطٍٛ ت٩ٛ ٧لأْ٘  (أطذ ايػلب١)دل٤ ٩   يا
ٕ  بٌ: بهش أبٛ ٍ  عٓاذٟ،  تهاٛ  نٓا   ٚإٕ ؾلسبظاين،  يٓؿظاو  أعتكاتين  نٓا   إٕ: ؾكال

 ست٢ ب٘ ؾهلٕ ايؼلّ، إٟ ؾزٖب ارٖب،: ؾكلٍ ☾ اهلل إٟ أرٖب ؾزسْٞ ☾ هلل أعتكتين
طارل  )دال٤ ٩   ،  (3ٚاهلل أعًاِ )  ◘ ايآيب  بعذ ☺ بهش ٭بٞ أرٕ إْ٘: ٚقٌٝ. َلت

 ا٭سبا١  ًْكا٢  غذاڄ: قلٍ ب٬ٍ استلش ٧ل: قلٍ ايعضٜض عبذ بٔ طعٝذ إٔ :(أع٬ّ ايٓب٤٬ 
◘ ٚؿذم ايآيب  ، (24) !ٚاؾشسلٙ: ؾكلٍ! ٚا٬ٜٚٙ: اَشأت٘ تكٍٛ: قلٍ ٚسضب٘، ُٔذاڄ
ٍٳسٞ  ـْ ♂:قځل َّٛ  َم ٚءَ  َأَح ََ َّٛ  هللِا فِ َٚءهُ  اهلل َأَح ََ ـْ  ،فِ ِ هَ  َوَم ٚءَ  ـَ ََ ِ هَ  هللِا فِ َٚءهُ  اهلل ـَ ََ  . (1)▬فِ

 ريض اهلل عـه وأرضاه وأسؽـه فسقح جـاته جـة الػردوس األعذ.ف

 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(
* * * 

                                      

 .   2683، َٚظًِ  6507ايبخلسٟ  أخشد٘ )صحٔ ( (1)
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ٚساذٙ   هلل ايعبٛد١ٜ تهٕٛ إٔإٕ َٔ ػشٚط ا٫طتخ٬ف ٚايتُهٞ ، أسبيت ٩ اهلل
ٕ  إٔ ٙاب  ايعبٛد١ٜ ٖزٙ إٔ ا٧٪َٕٓٛ أدسى ؾكذ ٚيزيو ٕ  ٫ ٚإٔ هلل، تهاٛ  َٓٗال  ٜهاٛ
 .يًُخًٛم ػ٤ٞ
 ٚإٔ اهلل بٝاذ  ٚا٧اٛت  اّٝل٠ إٔ ٜعًِ ٭ْ٘ ;☾ هلل عبذ أْ٘ إ٫ ىًٝل سش ؾلٱْظلٕ 
ـْ  َوَمٚماهلل بٝذ ايشصم ٍٜ  ِم َّٓ  إَْرضِ  يِف  َدابَّ ٚ هللِا َظَذ  إِ َٓ  .ص6:ٖٛدطه ِرْزُؿ
ٔ  ا٭سو ٖازٙ  ٩ َال  ٚإٔ عبالدٙ،  َٔ ٜؼل٤ َٔ ٛسثٗلٜ هلل ًَو ا٭سو ٚإٔ   َا

ِ  يًُ٪َٓٞ، ٖٞ إ٢ل ايڀٝبلت ٕ  ؾٝٗال  ٜؼالسنٗ  بٗال  ٚٛاتف  اياذْٝل  اّٝال٠  ٩ ايهالؾشٚ
ـَ  ِهلَ  ُؿْؾ م: ☾ ٜكٍٛ اٯخش٠، اّٝل٠ ٩ ا٧٪َٕٓٛ ِذي َِّ َٔٚةِ  يِف  آَمُْقا فِ َٔٚ احْلَ ْٕ َه ًٜ  اف  َينْقمَ  َخٚفَِه

 ِٜ ََٔٚم
َِ  .ص32:ا٭عشافط هاْف

 اهلل س٥ا١  عٝلو بٔ ايؿلٌٝ ؾٗزا هلل، بليعبٛد١ٜ ٜعتضٕٚ ايـلحل طًؿٓل نلٕ يكذٚ
 باذ٫ڄ  ي٘ عبذاڄ يٝهٕٛ ☾ اهلل ؾأْكزٙ ايضَٔ َٔ َذ٠ َٓششؾ١ سٝل٠ ٜعٝؽ نلٕ عٓذَل عًٝ٘
 ٜكاشأ  قلس٥لڄ ؾظُع يٝظشقٗل داساڄ ٜتظًل نلٕ عٓذَل ٚريو ،يًؼٗٛات عبذاڄ ٜهٕٛ إٔ َٔ
ْ م:ايذاس ٩ ْٖنِ  َأَل ـَ  َي ِذي َِّ َنعَ  َأنْ  آَمُْقا فِ ُِقُِبُؿْ  ََتْ ـْ ِ  ُؿ نَزَل  َوَمٚ هللِا فِِذ ـَ  َٕ نؼل  ِمن ُٕنقا َوٓ احْلَ ق ُُ  َي

ـَ  ٚفَِّذي ََُٚب  ُأوُتقا ـَ ـْ  اْفُِ ؿُ  َؾَىَٚل  َؿْبُؾ  ِم ِٓ ْٔ َِ َُ  َظ ْٝ  إََم َس ََ ُِقُِبُؿْ  َؾ ثِنرٌ  ُؿ ـَ ؿْ  َو ُٓ َُقنَ  ِمنْْ  هَؾِٚشن
ٔ  دسد١ ٜٓضٍ اٯ١ٜ ٖزٙ َٔ دض٤ نٌ َع ؾـلس إٓ، يكذ ٚاهلل: ؾكلٍ ، ص16:اّذٜذط  َا

 .(42) إٓ يكذ ٚاهلل: ٜٚكٍٛ ايظًِ
 (☺زدل صْتُ يف اجلٔش خري مً ألف زدل )أبْ طلح٘ األىضازٖ 

، ٗٔ ايّٝٛ َع ايظرل٠ ايعڀش٠ يشدٌ ؿٛت٘ ٩ اِٝؽ خرل َٔ أيـ إخٛتٞ ٩ اهلل
 ا٫طٛد بٔ طٌٗ بٔ ذصٜ، ٖٚٛ ☺سدٌ. إْ٘ ايـشلبٞ اًٌِٝ أبٛ ىًش١ ا٭ْـلسٟ 

ٍ  ؿلسب، ايٓذلسٟ اْضسدٞ ،سشاّ بٔ ٔ  ،◘ اهلل سطاٛ  ٚأساذ  أخٛايا٘،  باين  َٚا
٘  س٣ٚ، ايعكبا١  يًٝا١  عؼاش  ثين٫ا ايٓكبل٤ ٚأسذ ايبذسٜٞ، أعٝلٕ ٘  عٓا ٔ  أْاع ٚ سبٝبا  با
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 .(24ٚآخشٕٚ ) َليو،
 مـ أم شِٔؿ: ☺ؿهٜ إشالم أيب ضِحٜ 

ٔٵ ايظٓٔأخشز ايٓظل٥ٞ ٩  ٍٳ ☺ أځْٳعڈ عٳ ًڃشٳا١ځ  أځبٴٛ ڀځبٳخٳ: قځل ّٻ ىځ ِڈ  أڂ ٝٵ  :ؾځكځليځا ٵ  طٴاًځ
ًڃشٳ١ځ أځبٳل ٜٳل َٹجٵًڂوځ َٳل هللٹٚٳا ٌٷ ٚٳيځهٹٓٻوځ ،ٜٴشٳدټ ىځ َٵشٳأځ٠څ ٚٳأځْٳل نځلؾٹشٷ سٳدٴ ُٳ١څ ا ًٹ ٌټ ٚٳ٫ځ ،َٴظٵ ٕٵ يٹٞ ٜٳشٹ  أځ

ٚٻدٳوځ ٕٵ أځتٳضٳ ِٵ ؾځإڇ ًٹ ٗٵشڇٟ ؾځزٳاىځ تٴظٵ َٳل ،َٳ ٕٳ  ِٳؾځأځطٵًځ غځٝٵشٳٙٴ أځطٵأځيڂوځ ٚٳ ٖٳال  رٳيٹاوځ  ؾځهځال ٗٵشٳ ٍٳ ، َٳ  قځال
ُٳل :ثٳلبٹ ٷ ُٹعٵ ٴ ؾځ َٵشٳأځ٠ٺ طٳ ّٳ نځلْٳ ٵ قځطُّ بٹل ٗٵشٶا أځنڃشٳ ٔٵ َٳ ّٿ َٹ ِڈ أڂ ٝٵ ًځ ٌٳ اٱط٬ّ طٴ ٗٳل ؾځذٳخٳ ٛٳيځذٳتٵ بٹ  ؾځ
٘ٴ ، ايؼشى بشاثٔ َٔ سدٌ ٱْكلر، سكٗل عٔ تٓلصي  ٫َشأ٠ ؾشٜذ ؾٝلي٘ َٔ ْٛرز. (1) يځ

 (.38) ايشدلٍ َٔ ايهـ٤ ختٝلس٫ ايٓظل٤ تشغبتتعًِ نٝـ  ؾٝل يٝ  ا٭خ  ايذاع١ٝ
 واجلٔش يقم اخلَْق: ◘ف شقل اهلل  ☺ضًٚم أيب ضِحٜ  

ٔٵ ٔڇ أځْٳعڇ عٳ ٍٴ ☺ َٳليٹوٺ بٵ ٍٳ: ٜٳكڂٛ ٛ  قځل ًڃشٳا١ځ  أځبٴا ّٿ ىځ ِڈ  ٭ڂ ٝٵ ُٹعٵ ٴ  يځكځاذٵ : طٴاًځ ٛٵتٳ  طٳا  ؿٳا
ٍڇ ٘ٹ  أځعٵاشڇفٴ  كٳعٹٝؿڄل ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٌٵ  ،ايڃذٴاٛعٳ  ؾٹٝا ٗٳا ٔٵ  عٹٓٵاذٳىٹ  ؾځ ٞٵ٤ٺ  َٹا ِٵ : قځليځا ٵ ؟ ػٳا ، ْٳعٳا

ٔٵ أځقڃشٳاؿٶل ؾځأځخٵشٳدٳ ٵ ِٻ، ػٳعٹرلڈ َٹ ُٳلسٶا أځخٵشٳدٳ ٵ ثٴ ٗٳل خٹ ٘ٹ  ايڃخٴبٵضٳ ؾځًځؿَّ ٵ يځ ِٻ ، بٹبٳعٵلٹا ٘ٴ  ثٴا    دٳطٻاتٵ
٘ٹ  ٚٳ٫ځثٳتٵٓٹٞ ٜٳذٹٟ تٳشٵ ٳ -أدخًت٘ بك٠ٛ  أٟ : - يؿا  بعلا٘ عًا٢ سأطا٘      أٟ : - بٹبٳعٵلٹا

ِٻ، - ٚبعل٘ ع٢ً إبڀ٘ ًځتٵٓٹٞ ثٴ ٍڇ إڇيځ٢ أځسٵطٳ ٍٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٖٳبٵ ٴ :قځل ٘ٹ ؾځزٳ ٛٳدٳذٵتٴ بٹ ٍٳ ؾځ  سٳطٴٛ
ُٳظٵذٹذٹ ؾٹٞ ◘ هللٹا ٘ٴ ايڃ َٳعٳ ُٵ ٴ ،ايٓٻلغٴ ٚٳ ِٵ ؾځكڂ ٗڇ ٝٵ ًځ ٍٳ عٳ ٍٴ يٹٞ ؾځكځل َِِؽ ♂ : ◘ هللٹا سٳطٴٛ  آْرَشن

َٜ  َأُبق َح ِْ ًڃ ٴ ▬؟َض ِٵ : ؾځكڂ ٍٳ  ْٳعٳا نٚمٍ ♂:قځال ًَ ًڃا ٴ  ▬؟بَِى ِٵ ْٳ: ؾځكڂ ٍٳ ، عٳا ٍٴ  ؾځكځال ٔٵ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ ُٳا  يٹ
٘ٴ ٔٳ ٚٳاْٵڀځًځكڃ ٴ ؾځلْٵڀځًځلٳ ،▬ُؿقُمقا♂:َٳعٳ ِٵ بٳٝٵ ٗڇ ًڃشٳ١ځ أځبٳل دٹ٦ٵ ٴ سٳتٻ٢ أځٜٵذٹٜ ٘ٴ  ىځ ٍٳ  ؾځأځخٵبٳشٵتٴا ٛ  ؾځكځال  أځبٴا

ًڃشٳ١ځ ّٻ ٜٳل :ىځ ِڈ أڂ ٝٵ ًځ ٍٴ دٳل٤ٳ قځذٵ طٴ ُٴ َٳل عٹٓٵذٳْٳل ٚٳيځٝٵعٳ بٹليٓٻلغڇ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ِٵ ْٴڀڃعٹ : ؾځكځليځا ٵ ، ٗٴا
٘ٴ اهلل ِٴ ٚٳسٳطٴٛيڂ ًځ ًڃشٳ١ځ أځبٴٛ ؾځلْٵڀځًځلٳ ،أځعٵ ٞٳ سٳتٻ٢ ىځ ٍٳ يځكٹ ٌٳ، ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٍٴ ؾځأځقڃبٳ  ◘ هللٹا سٳطٴٛ
ًڃشٳ١ځ ٚٳأځبٴٛ ٘ٴ ىځ ٍٳ َٳعٳ ٍٴ ؾځكځل ل♂: ◘ هللٹا سٳطٴٛ ّل ُِ ْٔؿٍ  ُأمَّ  َينٚ َه َِ كِ  َمنٚ ُشن ََ  بٹازٳيٹوځ  ؾځأځتٳا ٵ ، ▬ِظْْن
٘ٹ َٳشٳؾځأځ، ايڃخٴبٵضڇ ٍٴ بٹ ـٳشٳتٵ ؾځؿڂ ٻ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ّټ ٚٳعٳ ِڈ أڂ ٝٵ ًځ  ٚعال٤ َأ دًاذ    أٟ : - عٴه١َّڄ طٴ

                                      
    .21ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩  أسهلّ آِل٥ض  3341 أخشد٘ ايٓظل٥ٞ )صحٔ ( (1)
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٘ٴ -ٜٛكع ؾٝ٘ ايظُٔ  َٳتٵ ِٻ  ؾځأځدٳ ٍٳ  ثٴا ٍٴ  قځال ٘ٹ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ ٕٵ اهلل ػٳال٤ٳ  َٳال  ؾٹٝا ٍٳ  أځ ِٻ  ،ٜٳكڂاٛ  ثٴا
ٍٳ ةٍ  اْئَذنْ ♂:قځل َؼَ ًَ

ٕٳ ،▬فِ ِٵ ؾځأځرٹ ٗٴ ِٻ ، ػٳابٹعٴٛا  سٳتٻا٢  ؾځاأځنځًڂٛا  يځ ِٻ ، خٳشٳدٴاٛا  ثٴا ٍٳ  ثٴا  اْئنَذنْ ♂:قځال

ةٍ  َؼَ ًَ
ٕٳ، ▬فِ ِٵ ؾځأځرٹ ٗٴ ِٻ، ػٳبٹعٴٛا سٳتٻ٢ ؾځأځنځًڂٛا يځ ِٻ، خٳشٳدٴٛا ثٴ ٍٳ  ثٴ نةٍ  اْئنَذنْ ♂:قځال َؼَ ًَ

ٕٳ ، ▬فِ  ؾځاأځرٹ
ِٵ ٗٴ ِٻ، ػٳبٹعٴٛا سٳتٻ٢ ؾځأځنځًڂٛا يځ ِٻ ، خٳشٳدٴٛا ثٴ ٍٳ  ثٴا نةٍ  اْئنَذنْ ♂:قځال َؼَ ًَ

ٌٳ ، ▬فِ ٛٵ  ؾځأځنځا ِٵ  ّٴايڃكځا ٗٴا ُّ  نڂ
ّٴ، ٚٳػٳبٹعٴٛا ٛٵ ٕٳ ٚٳايڃكځ ٚٵ طٳبٵعٴٛ ٕٳ أځ ُٳلْٴٛ  ☺ىًشاا١   أبٛ سب  ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً، (1) سٳدٴ٬ڄ ثٳ
 ◘.ايٓيب  ايٓب٠َٛٔ د٥٫ٌ  ، ٖٚٞ ٜكٞ أّ طًِٝ ، ٚ◘يشطٍٛ اهلل ايؼذٜذ 

 : ☺مْٚؿٛ أيب ضِحٜ 
 ػأف مـ خر اجلٔش يف ضِحٜ أيب فهقت♂: ◘قلٍ: قلٍ سطٍٛ اهلل  ☺عٔ دلبش 

ٔٵ، (2) ▬رجؾ ٍٳ ☺ أځْٳعڇ عٳ ُٻل: قځل ٕٳ يځ ّٴ نځل ٛٵ ّٳ أڂسٴذٺ ٜٳ ٗٳضٳ ٔٵ ْٳلغٷ اْٵ ٔٵ ايٓٻلغڇ َٹ ٞٿ  عٳ  ◘ ايٓٻبٹا
ًڃشٳ١ځ ٚٳأځبٴٛ ٔٳ ىځ ٟٵ بٳٝٵ ٞٿ ٜٳذٳ ٛٿبٷ ◘ ايٓٻبٹ ٘ٹ َٴذٳ ٝٵ ًځ ٘  َاذلغ  أٟ : -بٹشٳذٳؿځ١ٺ عٳ ٘  عٓا  طا٬   يٝكٝا

ٍٳ -ايهؿلس  ٕٳ :قځل ًڃشٳ١ځ أځبٴٛ ٚٳنځل َٹٝٶلسٳ سٳدٴ٬ڄ ىځ َٳ٦ٹزٺ ٚٳنځظٳشٳ ايٓٻضٵعڇ ػٳذٹٜذٳ ا ٛٵ ٔڇ  ٜٳ ٛٵطٳاٝٵ ٚٵ قځ  ثٳ٬ځثٶال  أځ
ٍٳ ٕٳ :قځل ٌٴ ؾځهځل ُٴشټ ايشٻدٴ ٘ٴ ٜٳ ٔٵ -ايظٗلّ نٓل١ْ أٟ : - ايڃذٳعٵبٳ١ڂ َٳعٳ ٌڇ َٹ ٍٴ ايٓٻبٵ ٖٳل :ؾځٝٳكڂٛ  يٹأځبٹٞ اْٵجٴشٵ

ًڃشٳ١ځ ٍٳ ىځ ٞټ ٚٳٜٴؼٵشڇفٴ :قځل ّڇ إڇيځ٢ عڂشٴاٜٳٓٵ ◘ هللٹا ْٳبٹ ٛٵ ٍٴ ايڃكځ ًڃشٳ١ځ أځبٴٛ ؾځٝٳكڂٛ ٞٻ  ٜٳال  :ىځ ٞ  هللٹا ْٳبٹا  بٹاأځبٹ
َٿٞ أځْٵ ٳ ـٹبٵوځ ٫ځ -تتڀًع ٫أٟ :  - تٴؼٵشڇفٵ ٫ځ ،ٚٳأڂ ِٷ ٜٴ ٗٵ ٔٵ طٳ ّڇ َٹ ٗٳل ّڇ طٹ ٛٵ ٕٳ ْٳشٵشڇٟ ايڃكځ  دٴٚ
ـٴ ٚٳقځعٳ ٚٳيځكځذٵ ..ْٳشٵشڇىځ ٔٵ ايظٻٝٵ ٟٵ َٹ ًڃشٳ١ځ أځبٹٞ ٜٳذٳ َٻل ىځ ٔڇ إڇ َٻل َٳشٻتٳٝٵ ٔٵ لثٳ٬ځثٶ ٚٳإڇ ،  (3) ايٓټعٳلغڇ َٹ
ٞٳ ٘ٹ ؾځذٳ٣ َٳل أځغًځ٢ َل، ٚأسكلٙ ٘عٓ اهللڂ ؾځشٳكٹ ٍٳ بٹ ٚٳقځلٙٴ بٹٓٳششڇٙٹ ؾځذٳاٙٴ اهللٹ، سٳطٛ ٙٹ ٚٳ ـٳذسڇ  .بٹ

إر سأٜ  بعن ايهؿلس ٜظاتٗض٥ٕٛ   ◘أخٞ ٩ اهلل، ٌٖ داؾع  عٔ سبٝبو ُٔذ 
 ل٤ إيٝ٘؟ ب٘ ٚريو بلتبلعو يظٓت٘ ٚايذع٠ٛ إيٝٗل، َٚكلىع١ َٓتذلت نٌ َٔ أط

ٔٵ   ٔٳ أځْٳعڇعٳ ٍٳ:  ☺ َٳليٹوٺ بٵ ٕٳقځل ًڃشٳ١ځ أځبٴٛ نځل ـٳلسڇ أځنڃجٳشٳ ☺ ىځ ُٳذٹٜٓٳ١ٹ ا٭ځْٵ ٔٵ  َٳل٫ڄ بٹليڃ  َٹا

                                      
 ٚايًؿغ يًبخلسٟ. 2040، َٚظًِ  3578أخشد٘ ايبخلسٟ  )صحٔ ( (1)
 .5081ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩ ؿشٝض اِلَع  5503أخشد٘ اّلنِ ٩ ا٧ظتذسى  )صحٔ ( (2)

 .1811أخشد٘ َظًِ  )صحٔ ( (3)
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ٌڈ ٕٳ ،ْٳخٵ ٘ٹ أځسٳبټ ٚٳنځل ٛٳايٹ َٵ ٘ٹ أځ ُٳظٵذٹذٹ َٴظٵتٳكڃبٹًځ١ځ ٚٳنځلْٳ ٵ ،بٳٝٵشٴسٳل٤ٳ إڇيځٝٵ ٕٳ ايڃ ٍٴ ٚٳنځل  ◘ هللٹا سٳطٴٛ
ٗٳل ٔٵ ٚٳٜٳؼٵشٳبٴ ٜٳذٵخٴًڂ ٗٳل َٳل٤ٺ َٹ ٍٳ ،ىځٝٿبٺ ؾٹٝ ُٻل :أځْٳعٷ قځل ًځ ٙٹ أڂْٵضڇيځ ٵ ؾځ َفـ َتَُْٚفقْا اْفنِزَّ م:اٯٜٳ١ڂ ٖٳزٹ

ٍء  قْا ِمـ َرْ َُ ٍِ بهقَن َوَمٚ ُتْ
َّٚ َُتِ قْا ِِم َُ

ٍِ َُّك ُتْ ّٳ ،ص٢٩طآٍ عُشإ:  ه(92) بِِف َظِِٔؿٌ  هللََؾِ٘نَّ اَح  قځل
ًڃشٳ١ځ أځبٴٛ ٍڇ إڇيځ٢ ىځ ٍٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٍٳ ٜٳل :ؾځكځل ٕٻ هللٹا سٳطٴٛ ٍٴ  ٚٳتٳعٳاليځ٢  تٳبٳلسٳىځ اهلل إڇ َفنـ م:ٜٳكڂاٛ

بهقنَ 
َّٚ َُتِ قْا ِِم َُ

ٍِ َُّك ُتْ ٕٻص ٢٩طآٍ عُشإ:  هَتَُْٚفقْا اْفِزَّ َح ٞ  أځسٳابٻ  ٚٳإڇ ٛٳايٹ َٵا ٞٻ  أځ  ،بٳٝٵشٴسٳال٤ٳ  إڇيځا
ٗٳل ٖٳل أځسٵدٴٛ هللٹ ؿٳذٳقځ١څ ٚٳإڇْٻ ٖٳل بٹشٻ ٗٳل ،هللٹا عٹٓٵذٳ ٚٳرٴخٵشٳ ٍٳ  ٜٳل ؾځلٳعٵ ، اهلل أځسٳاىځ سٳٝٵاحٴ  هللٹا سٳطٴاٛ
ٍٳ ٍٳ: قځل ٍٴ ؾځكځل َْ  ،َرابٌِ   َمٌٚل  َذفَِؽ  ،َرابٌِ   َمٌٚل  َذفَِؽ  َبٍخ ♂: ◘ هللٹا سٳطٴٛ ُٝ  َوَؿ ًْ

ِّ َٝ  َمنٚ َش ن ِْ  ،ُؿ

ٚ َأنْ  َأَرى َوإِ ل  َٓ َِ ًَ ٍٳ  ▬إَْؿَ بِغَ  يِف  ََتْ ًڃشٳا١ځ  أځبٴٛ ؾځكځل ٌٴ : ىځ ٍٳ سٳ ٜٳال  أځؾڃعٳا ٗٳل ، هللٹا طٴاٛ ُٳ ٛ  ؾځكځظٳا  أځبٴا
ًڃشٳ١ځ ٘ٹ ؾٹٞ ىځ ٘ٹ ٚٳبٳٓٹٞ أځقځلسڇبٹ ُٿ ٛ  (1) عٳ ، ىًشا١ ٨أ ٜظالسعٕٛ ٩ اْارلات      ، ؾهِ نالٕ أبا

 نالْٛا  ٚإرا، إٔ ُشز ؿاذق١ ؾلباذأ بل٭قالسب ؾاإِْٗ أٟٚ بال٧عشٚف      يزيو إرا أسدت
 .تلدٞٚاحمل ايؿكشا٤ إٟ رٖبا أغٓٝل٤ نلْٛا ٚإرا ٚؿ١ً، ؿذق١ تـبض ؾكشا٤

 : ☺مقت أيب ضِحٜ 
 إٍن وام قاشأ  ☺ ىًشا١  أبال  إٔ، ☺ أْع عٔا٧ظتذسى بظٓذ ؿشٝض دل٤ ٩ 

ٞ  ٚػٝخل ػلبل ٜظتٓؿشْٞ سبٞ أس٣ أ٫: ؾكلٍ ص، 42: ايتٛب١ه ط وثَٚٓ خٍٚؾٚ  ،دٗضْٚا
ٞ  َع ٚغضٚت ،قبن ست٢ ◘ اهلل سطٍٛ َع غضٚت قذ: بٓٛٙ ي٘ ؾكلٍ  ستا٢  بهاش  أبا
ٞ : ؾكلٍ عٓو ْٚػض ؾٓشٔ ،عُش َع ٚغضٚت، َلت  ايبشاش  ٚسناب  ؾذٗاضٚٙ  دٗضْٚا
، سؿاغ اهلل تعالٟ   ٜتػرل ؾًِ أٜلّ طبع١ بعذ إ٫ ؾٝٗل ٜذؾْٓٛ٘ دضٜش٠ ي٘ ٙذٚا ؾًِ ؾُلت

فريض اهلل عـه وأرضاه وأسؽـه فسعقح جـاتعه ، ٩ سٝلت٘ ؾشؿغ اهلل تعلٟ دجت٘ بعذ َٛت٘

 جـة الػردوس األعذ.

 (إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ
* * * 

                                      
 ٚايًؿغ يًبخلسٟ . 998، َٚظًِ  1461أخشد٘ ايبخلسٟ )صحٔ (  (1)
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 ًكاذ ، َٔ ػشٚط ا٫طتخ٬ف ٚايتُهٞ ١لّ ايعبٛد١ٜ هلل عض ٚدٌ ؾأسبيت ٩ اهلل
 إٔ بعاذ  ايتالسٜ:  ٩ اّال٩  بؼاش  ؾٗازا  ،تعلٟ هلل بليعبٛد١ٜ ٜعتضٕٚ ايـلحل طًؿٓل نلٕ
ٕ  ناجرلاڄ،  َل٫ڄ ٚٚسخ ا٭ػشاف، أبٓل٤ َٔ لڄؾلطك سد٬ڄ شٷؼٵبٹ نلٕ اهلل، ٖذاٙ  ػالبلڄ  ٚنال
 اشلذٝع ست٢ داسٙ ٩ اُْٛس ن٦ٛغ تذاس ،☾ اهلل َعـ١ٝ ٩ ْٗلسٙ َع يًٝ٘ ٜعٝؽ َذلؾلڄ
 بليػٝبٛب١ تهٕٛ َل أػب٘ سٝل٠ ٩ ٚنلٕ ايٓلغ، َٔ يهجرل ٚذخ نُل ايًٌٝ، َٔ ا٭خرل

ِ  باذاسٙ  ّٜٛ رات شؾُ اشلذا١ٜ، ي٘ اهلل ؾأساد ايعبٛد١ٜ، َع٢ٓ ٜؿِٗ مل ٔ  إباشاٖٝ ِ  با  أدٖا
ٔ  إبشاِٖٝ قًب ؾتُضم ايـلحل، ايشدٌ عًٝ٘ اهلل س١٥ ِ  با  ٛاايًٗا  عازلا  سُٝٓال  أدٖا

 .ا٧ظًُٞ َٔ إْ٘: ٜكٍٛ سدٌ بٝ  ٩ تذاس اُْش ٚن٦ٛغ ٚايًعب
 بٝا   ٖازا : ؾكلٍ ايشاقـلت إسذ٣ ي٘ ؾؿتش  ،بؼش بلب أدِٖ بٔ إبشاِٖٝ ؾكشع

 .بؼش بٝ : قلي  َٔ؟
 ايٓالغ  قًاٛب  إٟ ا٧ٛعع١ تـٌ نٝـ ؾتأٌَ عبذ؟ أّ سش أبؼش أخدلٜين هللبل: قلٍ
 .سش ٖٛ بٌ ٫،: قلي  ٚاشلذا١ٜ، ايظعلد٠ شلِ ☾ اهلل أساد إرا ا٭ػكٝل٤
ٌ  ٚاْـاشف  ،ٜؼال٤  َل ؾًٝؿعٌ سشاڄ نلٕ إٕ: ي٘ قٛيٞ: قلٍ  سدعا   ؾًُال ، ايشدا
 .نزا ؿؿت٘ سدٌ: قلي  ايبلب؟ عٓذ نلٕ َٔ: بؼش طأشلل ايشاقـ١
 .ٜؼل٤ َل ؾًٝؿعٌ سشاڄ نلٕ إٕ: قلٍ: قلي  قلٍ؟ َٚلرا: لٍق
ٔ : قليا   ايشدٌ؟ رٖب أٜٔ: قلٍ ثِ ٚاّش١ٜ، ايعبٛد١ٜ َع٢ٓ ٩ ٜؿهش بؼش بذأ  َا

ِ  بٔ إبشاِٖٝ ٚسا٤ ٜشنن سٝلت٘ ٩ َش٠ ٭ٍٚ سلؾٝلڄ ؾُؼ٢، ٖٓل ٍ  ؾًشكا٘،  أدٖا : ؾكال
 عباذ؟  أّ أْا   ساش أ عٓاو  طاأي   ٚإ٢ل ،بؼش ٜل أبذاڄ: قلٍ تكٍٛ؟ َلرا سدٌ، ٜل قـ
 .تؼل٤ َل ؾلؾعٌ سشاڄ نٓ  إٕ: ؾكً ، سش إْو: ؾكليٛا

 نٓا   إٕ! بؼاش  ٜل ريو، َٔ أنجش أقٍٛ ٫: قلٍ تكٍٛ؟ َلرا! سدٌ ٜل ٚٚو: قلٍ
 ٜلاشب  ؾـالس ، هلل ايعبٝاذ  ؿاؿ١  ٖازٙ  ؾًٝظا   عبذاڄ نٓ  ٚإٕ تؼل٤، َل ؾلؾعٌ سشاڄ
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 صدلدلت ٜهظش بٝت٘ إٟ شدعؾ، يعبذ إْٞ ٚاهلل يعبذ، إْٞ ٚاهلل: ٜٚكٍٛ ا٭سو بشدً٘
 ايٓالغ  ٜٚتـاٛس  إ٫ بؼش ن١ًُ تشد ٫ ايزٟ اّل٩ بؼشاڄ يٝهٕٛ ا٧ػٓٝلت ٜٚظش  اُْش
 .(42) اهلل دٜٔ ع٢ً ٚا٫طتكل١َ ٚايتك٢ ايٛسع َٓت٢ٗ

 ( <1> ☺)حرٓف٘ بً الٔناٌ  ◘أمني ضس زضْل اهلل 

إْا٘   ◘ ، ٗأ ايٝاّٛ َاع ايظارل٠ ايعڀاش٠ ٭َاٞ طاش سطاٍٛ اهلل        إخٛتٞ ٩ اهلل
 اهلل سطٍٛ أعًُ٘، دلبش بٔ سظٌ يكب ٚايُٝلٕ، دلبش بٔ سظٌبٔ  سزٜؿ١ايـشلبٞ 

ٔ  ٜظأٍأسذ  َلت إرا عُش ٚنلٕ ،بل٧ٓلؾكٞ ◘ ٕ  سزٜؿا١  عا ٘  ايـا٠٬  سلاش  ؾاإ  عًٝا
 اّشب سزٜؿ١ ٚػٗذ، عُش ٚلش مل عًٝ٘ ايـ٠٬ سزٜؿ١ ٚلش مل ٚإٕ عُش عًٝ٘ ؿ٢ً
ٕ ; ايشا١ٜ أخز اِٝؽ ريو رلأَ َكشٕ بٔ ايٓعُلٕ قتٌ ؾًُل بٓٗلْٚذ ٕ  ؾاتض  ٚنال  ُٖازا
ٍ  ٚنلٕ، ؾٝٗل ٚتضٚز ْـٝبٞ ْٚضٍ اِضٜش٠ ؾتض ٚػٗذ ٜذٙ ع٢ً ٚايذٜٓٛس ٚايشٟ  ٜظاأ
 (.3) يٝتذٓب٘ ايؼش عٔ ◘ ايٓيب

 يقم بَر: ☺حذيٍٜ بـ افٔمن 

ٔٵ  ٔڇ سٴزٳٜٵؿځ١ځعٳ ٕڇ بٵ ُٳل ٍٳ ☺ ايڃٝٳ ٕٵ َٳٓٳعٳٓٹٞ َٳل: قځل ٗٳذٳ أځ ٞ  أځْٳل خٳشٳدٵ ٴ ْٿٞأځ إڇ٫َّ بٳذٵسٶا أځػٵ  ٚٳأځبٹا
ٌٷ ٍٳ سٴظٳٝٵ ِٵ :قځليڂٛا قڂشٳٜٵؽڈ نڂؿَّلسٴ ؾځأځخٳزٳْٳل :قځل ٕٳ إڇْٻهڂ ُٻذٶا تٴشڇٜذٴٚ ًڃٓٳل َٴشٳ  ْٴشڇٜاذٴ  َٳل ،ْٴشڇٜذٴٙٴ لاَٳ :ؾځكڂ
ُٳذٹٜٓٳ١ځ إڇ٫َّ ٗٵذٳ َٹٓٻل ؾځأځخٳزٴٚا ،ايڃ ٘ٴ هللٹا عٳ َٹٝجٳلقځ ٔٻ ٚٳ ـٳشڇؾځ ٓٵ ُٳذٹٜٓٳ١ٹ إڇيځ٢ يځٓٳ ٌٴ ٫ځٚٳ ايڃ ٘ٴ ْٴكځلتٹ  ؾځأځتٳٝٵٓٳال  ،َٳعٳ

ٍٳ ٍٳ ايڃخٳبٳشٳ ؾځأځخٵبٳشٵْٳلٙٴ ،◘ هللٹا سٳطٴٛ َؾٚ♂:ؾځكځل َْٕكِ ل ا ٍِ ؿْ  َٕ ِهؿْ  هَلُ َِ ْٓ ًَ ًِغُ  بِ َُ ْس َٕ ؿْ  اهلل َو ِٓ ْٔ َِ  (1)▬َظ
  (.45) ْبٝٓل أخ٬م ٖٞ ٖٚزٙ دٜٓٓل، ٖٛ ٖزاأسبيت ٩ اهلل، 

 يقم أحَ: ☺حذيٍٜ بـ افٔمن 

ٔٵ ُٻل: قځليځ ٵ ☼ عٳل٥ٹؼٳ١ځ عٳ ٕٳ يځ ّٳ نځل ٛٵ ّٳ أڂسٴذٺ ٜٳ ٕٳ ٖٴضڇ ُٴؼٵشڇنڂٛ ـٳل ٳ ايڃ ٟٵ إڇبٵًٹاٝعٴ  ؾځ  عٹبٳالدٳ  أځ
ِٵ هللٹا ٕ  يٝكلتٌ ٚسا٥هِ َٔ اسزسٚا أٟ : -أڂخٵشٳانڂ ِ  ا٧ظاًُٛ  ؾځشٳدٳعٳا ٵ  - بعلال  بعلاٗ

                                      
 .1787أخشد٘ َظًِ)صحٔ (  (1)
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ِٵ ٖٴ ٞٳ ؾځلدٵتٳًځذٳتٵ أڂ٫ٚځ ِٵ ٖٹ ٖٴ ٕ  ايڀل٥ؿتلٕ تكلتً أٟ :  - ٚٳأڂخٵشٳا  سٴزٳٜٵؿځا١ڂ  شٳؾځٓٳعځا  - ا٧ظاًُتل
ٛٳ ؾځإڇرٳا ٘ٹ ٖٴ ٕڇ بٹأځبٹٝ ُٳل ٍٳ ايڃٝٳ ٟٵ :ؾځكځل ٛٳا أځبٹٞ أځبٹٞ هللٹا عٹبٳلدٳ أځ  اَتٓعٛا َلأٟ :  -   اسٵتٳذٳضٴٚا َٳل هللٹؾځ
ٍٳ قځتٳًڂٛٙٴ سٳتٻ٢ - َٓ٘ ِٵ اهلل غځؿځشٳ :سٴزٳٜٵؿځ١ڂ ؾځكځل  سٝح ☺ ّزٜؿ١ ععِٝ َٛقـ ٖٚزا،(1) يځهڂ

 (.26) خڀأڄ ٚايذٙ قتًٛا يهِْٛٗ بل٧ػؿش٠ شلِ ٚدعل ،ا٧ظًُٞ ع٢ً ٚايذٙ بذ١ٜ تـذم
 يقم اخلَْق: ☺حذيٍٜ بـ افٔمن 

ٞ  َٔ أٌٖ ايهٛؾا١  تلبعٞ ايتكٞ اٱخ٠ٛ ايؿل٤٬،  ☺ سزٜؿا١ اًِٝاٌ   بليـاشلب
ٍ  ، ايـاشلب١  ٜؿعً٘ مل َل ٜؿعٌ إٔ ٫طتڀلع ◘ اهلل سطٍٛ أدسى يٛ أْ٘ ٌُٚٝ  ٚاْٝال
 ٚقاذ  ٚقاذساتِٗ،  ايبؼش، ىلقلت شلِ ؼش،ب ☽ ٚايـشلب١ آخش، ٤ٞػ ٚايٛاقع ػ٤ٞ
ٍ  عٔ ؾل٬ڄ بل٭ْؿع ٜبخًٛا ؾًِ ٜظتڀٝعٕٛ، َل نٌ قذَٛا ٍٳ ؾځ (26) ٚاِٗاذ،  ا٧ال  كځال
ٔٳ ٜٳل :سٴزٳٜٵؿځ١ڂ ٍڇ َٳعٳ سٳأځٜٵتٴٓٳل يځكځذٵ هللٹٚٳا أځخٹٞ ابٵ ٍٴ  ٚٳؿٳا٢َّ  ،بٹليڃخٳٓٵاذٳمڇ  ◘ هللٹا سٳطٴٛ  هللٹا سٳطٴاٛ
ٔٵ ◘ ٌڇ َٹ َّٝٵ ٛڇٜٽل اي ِٻ ٖٳ ٍٳ إڇيځٝٵٓٳل ايڃتٳؿځ ٳ ثٴ ـْ ♂:ؾځكځل قمُ  َرُجٌؾ  َم َُ َُْْٔي َ  َي َؾ  َمٚ َفَْٚ َؾ ًَ نْقمُ  َؾ ََ طُ  اْف  َيْننَسِ

فُ  ◘ هللِا َرُشقُل  َففُ  َّٕ فُ  َيْ ِجعُ  َأ َِ َٜ  هللُا َأْدَخ َّْ ُٳل▬؟اجْلَ ّٳ ؾځ ٌٷ قځل ِٻ سٳدٴ ٍٴ ؿٳ٢َّ ثٴ ٛڇٜٽل ◘ هللٹا سٳطٴٛ  ٖٳ
ٔٵ ٌڇ َٹ َّٝٵ ِٻ ،اي ٍٳ إڇيځٝٵٓٳل ايڃتٳؿځ ٳ ثٴ ـْ ♂:ؾځكځل قمُ  َرُجٌؾ  َم َُ َُْْٔي َ  َي َؾ  َمٚ َفَْٚ َؾ ًَ ْقمُ  َؾ ََ نطُ  َيْ ِجعُ  ُثؿَّ  اْف  َيْؼِ

َٜ  ◘ هللِا َرُشقُل  َففُ  ًَ ْج َُٖل  ،اف َّ قنَ  َأنْ  اهلل َأْش ُُ َِل َي ِٜ  يِف  َرؾِٔ َّْ ُٳل ▬؟اجْلَ ّٳ ؾځ ٌٷ قځل ٔٵ  سٳدٴ ّڇ  َٹا ٛٵ  ايڃكځا
ٛٵفٹ ػٹذٻ٠ٹ َٳعٳ ُٻل ايڃبٳشٵدٹ ٚٳػٹذٻ٠ٹ ،ايڃذٴٛعڇ ٚٳػٹذٻ٠ٹ ،ايڃخٳ ًځ ِٵ  ؾځ ِٵ  يځا ٞ  أځسٳاذٷ  ٜٳكڂا ٍٴ  دٳعٳالْٹ  هللٹا سٳطٴاٛ
ِٵ ،◘ ٔٵ ؾځًځ ٔٵ بٴذپ يٹٞ ٜٳهڂ ّڇ َٹ ٞٳ ايڃكٹٝٳل َٚل ♂:دٳعٳلْٹٞ سٹ ََ ُٜ  َيٚ :َؾ ٍَ ْٛ  ،ُحَذْي ْقمِ  يِف  َؾْٚدُخْؾ  َؾْٚذَه ََ  اْف

ُْٕي ْ  ُِقنَ  َمٚ َؾٚ ًَ ٍْ َٓ  َي َـّ  َو َث
َِ
ًْٔئٚ َُتْ َُّ  َص ََْٔٚ كَح

ْٖتِ ٍٳ ▬َت ٖٳبٵ ٴ :قځل ًڃ ٴ  ؾځزٳ ٞ  ؾځاذٳخٳ ّڇ  ؾٹا ٛٵ  ٚٳاياشٿٜضٴ  ايڃكځا
ٌٴ هللٹا ٚٳدٴٓٴٛدٴ ٌٴ َٳل تٳؿڃعٳ ِٵ تٳكٹشټ ٫ځ ،تٳؿڃعٳ ٗٴ ّٳ  ،بٹٓٳال٤ٷ  ٚٳ٫ځ ْٳالسٷ  ٚٳ٫ځ قٹذٵسٷ يځ ٛ  ؾځكځال ٕٳ  أځبٴا ٔٴ  طٴاؿڃٝٳل  بٵا
ٍٳ سٳشٵبٺ َٵشٴ٩ٷ يٹٝٳٓٵعڂشٵ قڂشٳٜٵؽڈ َٳعٵؼٳشٳ ٜٳل :ؾځكځل ٔٵ ا ًٹ َٳ ٘ٴدٳ ٍٳ ٝظٴ ٌڇ  بٹٝٳذٹ ؾځأځخٳزٵتٴ :سٴزٳٜٵؿځ١ڂ ؾځكځل  ايشٻدٴا
ًڃ ٴ دٳٓٵبٹٞ إڇيځ٢ ايَّزٹٟ ٔٵ :ؾځكڂ ٍٳ أځْٵ ٳ َٳ ٕٴ أځْٳل :قځل ٔٴا ؾڂ٬ځ ٕڈ بٵ ِٻ ؾڂ٬ځ ٍٳ ثٴ ٕٳ أځبٴٛ :قځل  َٳعٵؼٳاشٳ  ٜٳال  طٴؿڃٝٳل
ِٵ قڂشٳٜٵؽڈ ِٵ َٳل هللٹٚٳا إڇْٻهڂ ّڈ بٹذٳاسڇ أځؿٵبٳشٵتٴ ًځؿځتٵٓٳل اعٴايڃهڂشٳ ٖٳًځوځ يځكځذٵ ،َٴكځل ٛ  ٚٳأځخٵ  بٳًځػٳٓٳال  قڂشٳٜٵعځا١ځ  بٳٓٴا

                                      
 .3290أخشد٘ ايبخلسٟ )صحٔ (  (1)
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ِٵ ٗٴ ٓٵ ٙٴ ايَّزٹٟ َٹ ٔٵ ٚٳيځكٹٝٓٳل ،ْٳهڃشٳ ٙٹ َٹ ٕٳ َٳل ايشٿٜضڇ ٖٳزٹ ٚٵ ٔټ َٳل هللٹٚٳا ،تٳشٳ ُٳ٦ٹ ّٴ ٚٳ٫ځ قٹذٵسٷ يځٓٳل تٳڀڃ  يځٓٳل تٳكڂٛ
ُٵظٹوڂ ٚٳ٫ځ ْٳلسٷ ٌٷ  ؾځإڇْٿٞ ؾځلسٵتٳشٹًڂٛا بٹٓٳل٤ٷ يځٓٳل ٜٳظٵتٳ ِٻ  ،َٴشٵتٳشٹا ّٳ  ثٴا ٘ٹ  إڇيځا٢  قځال ًٹا ُٳ ٛٳ  دٳ ٖٴا ٍٷ  ٚٳ  َٳعٵكڂاٛ

٘ٹ ؾځذٳًځعٳ ٝٵ ًځ ِٻ عٳ ٘ٴ ثٴ ٛٳثٳبٳ كٳشٳبٳ ُٳل ثٳ٬ځخٺ عٳًځ٢ ؾځ ٘ٴ أځىڃًځلٳ ؾځ ٛٳ إڇ٫َّ عٹكځليځ ٖٴ ِٷ  ٚٳ ٛٵ٫ځ  ،قځال٥ٹ ٗٵاذٴ  ٚٳيځا  عٳ
ٍڇ ٛٵ تٳأڃتٹٝٳٓٹٞ سٳتٻ٢ ػٳٝٵ٦ٶل تٴشٵذٹخٵ ٫ځ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٘ٴ ػٹ٦ٵ ٴ ٚٳيځ ًڃتٴ ِڈ يځكځتٳ ٗٵ ٍٳقځا  ،بٹظٳ ِٻ  :سٴزٳٜٵؿځا١ڂ  ل  ثٴا
ٍڇ إڇيځ٢ سٳدٳعٵ ٴ ٛٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٖٴ ِٷ ٚٳ ِّٞ قځل٥ٹ ـٳ ٘ٹ يٹبٳعٵنڇ َٹشٵطٺ ؾٹٞ ٜٴ ٌڈ ْٹظٳل٥ٹ ُٻل، َٴشٳسٻ ًځ  سٳآْٹٞ ؾځ
٘ٹ إڇيځ٢ أځدٵخٳًځٓٹٞ ًٹ ٞٻ ٚٳىځشٳ ٳ سٳسٵ ًځ ُٹشٵطٹ ىځشٳفٳ عٳ ِٻ ،ايڃ ٘ٴ  ٚٳطٳاذٳذٳ  سٳنځعٳ ثٴ ٘ٹ  ٚٳإڇْٻا ُٻال  يځؿٹٝا ًځ ِٳ  ؾځ َّ  طٳا

٘ٴأځخٵ ُٹعٳ ٵ ايڃخٳبٳشٳ بٳشٵتٴ ٕٴ ٚٳطٳ ُٳل غځڀځؿځل ُٳشٴٚا قڂشٳٜٵؽٷ ؾځعٳًځ ٵ بٹ ِٵ إڇيځ٢ ٚٳاْٵؼٳ ٖٹ  .(1) بٹ٬ځدٹ

 حذيٍٜ بـ افٔمن أظِؿ افْٚس بّقاؿع افٍُـ:

ٔٵ  ٕڇ ٔڇبٵ سٴزٳٜٵؿځ١ځعٳ ُٳل ٍٴ ☺ ايڃٝٳ ٕٳ: ٜٳكڂٛ ٕٳ ايٓٻلغٴ نځل ٍٳ  ٜٳظٵأځيڂٛ ٔٵ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ  ايڃخٳٝٵاشڇ  عٳا
٘ٴأځطٵ ٚٳنڂٓٵ ٴ ٔٵ أځيڂ ٕٵ َٳخٳلؾځ١ځ ايؼٻشٿ عٳ ًڃ ٴ ،ٜٴذٵسڇنځٓٹٞ أځ ٍٳ  ٜٳل: ؾځكڂ ٞ  نڂٓٻال  إڇْٻال  هللٹا سٳطٴاٛ ًٹٝٻا١ٺ  ؾٹا ٖٹ  دٳل
ٗٳزٳا اهلل ؾځذٳل٤ٳْٳل ٚٳػٳشٍّ ٌٵ ،ايڃخٳٝٵشڇ بٹ ٗٳ ٔٵ ايڃخٳٝٵشڇ ٖٳزٳا بٳعٵذٳ ؾځ ٍٳ؟ ػٳشٍّ َٹ ؿْ ♂:قځل ًَ ًڃا ٴ ، ▬َٕ ٌٵ : قڂ ٖٳا  ٚٳ
ٔٵ ايؼٻشٿ رٳيٹوځ بٳعٵذٳ ٍٳ ؟شڈخٳٝٵ َٹ ؿْ ♂:قځل ًَ ـٌ  َوؾِٔفِ  َٕ ًڃ ٴ ▬َدَخ َٳل: قڂ ٘ٴ ٚٳ ٍٳ ؟دٳخٳٓٴ ونَ  َؿْقمٌ ♂:قځل َُ ْرِ  َُّيْ ٌَ  بِ

يِل َْ ِ ُف  َه ًْ ؿْ  َت ُٓ ًڃ ٴ، ▬َوُتُِْْ ُ  ِمْْ ٌٵ: قڂ ٗٳ ٔٵ ايڃخٳٝٵشڇ رٳيٹوځ بٳعٵذٳ ؾځ ٍٳ ؟ػٳشٍّ َٹ ؿْ ♂:قځل ًَ  َظنَذ  ُدَظنٚةٌ  َٕ

َّْؿَ  َأْبَقاِب  َٓ ـْ  َج ٚ َأَجَِٚبُؿْ  َم َٓ ْٔ ٚ َؿَذُؾقهُ  إَِف َٓ ًڃ ٴ، ▬ؾِٔ ٍٳ ٜٳل: قڂ ِٵ هللٹا سٳطٴٛ ٗٴ ٍٳ  ،يځٓٳل ؿٹؿڃ  ُهنؿْ ♂:قځال

ـْ  تَِْٚ ِم ََ ِْ قنَ  ِج ُّ َِّ َُ َُ َْٖفِسََُِْْٚ َوَي ًڃ ٴ ▬بِ ُٳل: قڂ َٴشٴْٹٞ ؾځ ٕٵ تٳأڃ ٍٳ ؟ رٳيٹوځ أځدٵسٳنځٓٹٞ إڇ نَزمُ ♂:قځال ِْ َٜ  َت  َمََٚظن

غَ  ِّ ؿْ  ادُْْسِِ ُٓ ًڃ ٴ، ▬َوإَِمَٚم ٕٵ: قڂ ِٵ ؾځإڇ ِٵ ٔٵٜٳهڂ يځ ٗٴ ُٳلعٳا١څ  يځ ّٷ  ٚٳ٫ځ دٳ َٳال ٍٳ  ؟إڇ َُِزْل ♂:قځال ِْنَؽ  َؾنْٚظ  تِ

َ َق  ٍِ ٚ اْف َٓ َِّ ًَضَّ  َأنْ  َوَفقْ  ،ـُ َْٖصؾِ  َت َُّك َصَجَ ةٍ  بِ َؽ  َح ـَ ِر َْ َٝ  ادَْْقُت  ُي ْٕ  .(2)▬ َذفَِؽ  َظَذ  َوَأ
 فريض اهلل عـه وأرضاه وأسؽـه فسقح جـاته جـة الػردوس األعذ.

 أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ()شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك 
* * * 

                                      
 .ٚؿشش٘ ػعٝب ا٭سْ٪ٚط 23334أخشد٘ أ٥ذ ٩ َظٓذٙ )صحٔ (  (1)

 .1847، َٚظًِ  3606أخشد٘ ايبخلسٟ  )صحٔ ( (2)
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ٕ  ًكذ، ؾ☾أسبيت ٩ اهلل، َٔ ػشٚط ا٫طتخ٬ف ٚايتُهٞ ١لّ ايعبٛد١ٜ هلل   نال
ٔ  اهلل عباذ  ٗزاؾ هلل، بليعبٛد١ٜ ٜعتضٕٚ ايـلحل طًؿٓل ٞ  سزاؾا١  با ٘  ☺ ايظاُٗ  ٚس٥ا
٘  علىشاڄ; ثٓل٤ٶ :ايتلسٜ عًٝ٘ ٜجين ايزٟ ِ  ٭ْا ٞ  ايعبٛدٜا١،  َعٓا٢  ؾٗا  أطاش  ٩ ٚقاع  سا

ِ  ايشدٌ نلٕ عُش صَٔ ٩ َٛقع١ ٩ ايشَٚلٕ  دآض  ٩ ايظالدذ  ايشاناع  ايعلباذ  ايـال٥
ٔ  ؿؿلت٘ بعن ؾزنشت ايشّٚ، ب٬د ٩ َعتكً٘ ٩ ٖٚٛ ا٧عًِ ايًٌٝ ٘  َا  ٚتكاٛاٙ  عبلدتا

ٛ  ٖازا  َجٌ: ايشّٚ قٝـش ؾكلٍ ايشّٚ، ٧ًو ٚسصاْت٘ ٚعكً٘ ٚؿ٬س٘ ٌ  يا  دٜاين  ٩ دخا
ٍ  ٜذٜ٘ بٞ ٚأٚقـ ب٘ ؾذ٤ٞ ،☺ سزاؾ١ بٔ اهلل عبذ ؾذعل، ععُٝلڄ َهظبلڄ يهلٕ  ٚقال
 .ًَهٞ يؼلىشتو تٓـشت يٛ! اهلل عبذ ٜل: قٝـش ي٘

 نجرل يعلب ي٘ ٜظٌٝ ايزٟ ٚا٧شنض ا٧ًو عبٛد١ٜ إٟ اهلل عبٛد١ٜ َٔ ٜـشؾ٘ إٔ ٜشٜذ
ٍ  بهجرل، ريو َٔ أؿػش ٖٛ ٧ل اٱط٬ّ عٔ ٜشتذٕٚ ٚيش٠ل ايٓلغ، َٔ ٛ  ٚاهلل: ؾكال  يا

 .دٜين َٔ ػ٦ٝلڄ تشن  َل بأطشٖل ايذْٝل يٞ نلْ 
 َؼلىشاڄ يٝهٕٛ دٜٓ٘ َٔ ػ٤ٞ عٔ ٜتٓلصٍ ؾًِ ؾؼً ، ٚا٧ًو يًُشنض ايعبٛد١ٜ إراڄ
 إٔ ايكًاب  ٖازا  اطاتڀلع  ؾُال  ،☾ هلل بليعبٛدٜا١  قًب٘ َٮ ٭ْ٘ ًَه٘; ٩ ايشّٚ يكٝـش

ّ  قٝـش ؾكلٍ ،☾ اهلل غرل آخش َهلْلڄ ٜظتٛعب ٘  إٟ سدٚٙ: اياشٚ ٞ  َعتكًا  عًا٢  ٚدياْٛ
 .ايؿت٢ ٖزا ب٘ أنظب ىشٜل

 ٭ؿابض  بليؼا٠ٛٗ  ؾتٓت٘ ٚيٛ قٟٛ، ػلب ٚإْ٘ أػٗش َٓز أًٖ٘ عٔ بعٝذ إْ٘: ؾكليٛا
 .ب٬دٟ ٩ ؾتل٠ بأ٤ٌ ا٥تْٛٞ: ؾكلٍ.شلل عبذاڄ

ٔ ا اهلل عباذ  ؾتٓا   ٖٞ إٕ اٱغشا٤ نٌ ٚأغشٜ  ايشّٚ ب٬د ٩ ؾتل٠ بأ٤ٌ ؾذ٤ٞ  با
٘  ٚؿلست ٬َبظٗل، نٌ َٔ ٍٚشدت ايؿتل٠ ؾذخً  ،سزاؾ١  ا٧اذلف،  يظاذٖل  تتلبعا
 َٔ بلهلل ٜٚظتعٝز ٜتًٛٙ ايكشإٓ ع٢ً ٚأقبٌ عٝٓٝ٘، ٚأغُن عٓٗل ابتعذ َٓ٘ دْ  ٚنًُل
٘  ٚعشؾ  َٓ٘، ٦ٜظ  ست٢ د١ٗ د١ٗ تتلبع٘ ايؿتل٠ ٖزٙ ٚؿلست ػشٖل،  اَاتٮ  قاذ  أْا
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 ٚقاليٛا  ايبالب  عٓاذ  اٱْاع  ػٝلىٞ ؾكلبًٗل.دْٛٞأخش: ؾكلي  ،☾ هلل بليعبٛد١ٜ قًب٘
 .سذش؟ ع٢ً أّ أدخًتُْٛٞ بؼش أع٢ً أدسٟ ٫ ٚاهلل: قلي  سذخ؟ َلرا: شلل

 ب٘ أؾٝ طبٌٝ ع٢ً تذيْٛٞ إٔ َٔ ٫بذ: ؾكلٍ ايؼلب ٖزا أَش ٩ ايشّٚ قٝـش َرل
 .ا٧ٛت َٔ ٛلؾٕٛ ايٓلغ نٌ: ي٘ ؾكٌٝ .ايشدٌ ٖزا

ٕ  ٫ ػلنًت٘ ع٢ً ِٖ َٚٔ ا٧ٛت َٔ لفٛ ٫ سزاؾ١ بٔ اهلل عبذ يهٔ ٔ  ٛالؾٛ  َا
 .(42) َعًّٛ بأدٌ إ٫ ٜأتٞ ٫ ا٧ٛت إٔ ٜعشؾٕٛ ٭ِْٗ ا٧ٛت;

 ( <2> ☺)حرٓف٘ بً الٔناٌ ◘أمني ضس زضْل اهلل 
 . ◘أَٞ طش سطٍٛ اهلل ٖٝل بٓل ْظتهٌُ طرل٠ ، إخٛتٞ ٩ اهلل

 : ◘صٚحٛ ْس رشقل اهلل  ☺حذيٍٜ بـ افٔمن 
ٕٸ ٔ ايكِٝ س٥٘ اهلل تعلٟ :بااٱَلّ قلٍ  ٞٸ أځ ُٳل٤ٳ سٴزٳٜٵؿځ١ځ إيځ٢ أځطٳشٻ ◘ ايٓٸبٹ  أڂٚيځ٦ٹاوځ  أځطٵ
ٞٳ ُٴٓٳلؾٹكٹ ِٵ ايڃ ِٵ ٜٴڀڃًٹعٵ ٚٳيځ ٗڇ ٝٵ ًځ ٕٳ ٚٳبٹزٳيٹوځ غځٝٵشٳٙٴ أځسٳذٶا عٳ ٍٴ  نځل ٘ٴ  يٹشٴزٳٜٵؿځا١ځ  ٜٴكځال  ايظٸاشٸ  ؿٳالسٹبٴ  إْٸا
٘ٴ ٫ځ ايچزٹٟ ُٴ ًځ ٙٴ ٜٳعٵ ِٵ غځٝٵشٴ ٔٵ ٚٳيځ ُٳشٴ ٜٳهڂ ِٴ غځٝٵشٴٙٴ ٚٳ٫ځ ،عٴ ًځ ِٵ ٜٳعٵ ٖٴ ُٳل٤ٳ ٕٳ أځطٵ ٌٴ  َٳالتٳ  إرٳا ٚٳنځل  ايشٸدٴا

٘ٹ ٚٳػٳهچٛا ٍٴ ؾٹٝ ُٳشٴ ٜٳكڂٛ ٕٵ اڂْٵعڂشٴٚا :عٴ ٘ٹ ؿٳًچ٢ ؾځإڇ ٝٵ ًځ ٛٳ ٚٳإڇ٫َّ ١ڂاسٴزٳٜٵؿ عٳ ٗٴ ِٵ َٴٓٳلؾٹلٷ ؾځ ٗٴ ٓٵ  .ايجٸلْٹٞ َٹ
 يف ؾُ  افً اق: ☺مـ جٓٚده 

 ٟإ ☺ عُاش  نتاب ٥ا٘ اهلل تعالٟ :   س نجرل بٔيًشلؾغ  (ايبذا١ٜ ٚايٓٗل١ٜ)دل٤ ٩ 
ٔ  ،ْٗلْٚاذ  ٟإ ٜٚبعجِٗ دٝؼل ٜعٞ ٕأ اهلل عبذ بٔ اهلل عبذ ايهٛؾ١ ْل٥ب  ا٭َارل  ٚياٝه
ٕ  بٔ سزٜؿ١ عًِٝٗ ٞ  ستا٢  ايُٝال ٕ  ٟإ ٜٓتٗا ٔ ا ايٓعُال ٕ  با ٌ  ٕإؾا  ،َكاش ٕ  قتا  ،ايٓعُال
ٔ  ايظل٥ب ٚٚيٞ ،َكشٕ بٔ ؾٓعِٝ قتٌ ٕإؾ ،ؾشزٜؿ١ ِ  ا٭قاشع  با ِ  قظا  ؾظالس  ،ايػٓال٥
 نجرل خًل سزٜؿ١ َع ٚطلس ،٠لٙ يٝٛاؾٛٙ َكشٕ ابٔ ايٓعُلٕ ٗٛ نجٝـ دٝؽ ٩ ١سزٜؿ
ٔ  ٜهؿٝٗل َل نٛس٠ نٌ ٩ سؿذأ ٚقذ ايعشام َشا٤أ َٔ ٌ  ،١ځا٧كلتًا  َا  ٩ اّاشغ  ٚدعا

 ؾاذؾع  ،تعاذٚا ا سٝاح  َكشٕ بٔ ايٓعُلٕ ٟإ اْتٗٛا ثِ ععُٝل استٝلىل ٚاستلىٛا ْلس١ٝ
 ٌُؾه ايٛقع١ ٖزٙ ٩ ٜعتُذٙ ٠ل ي٘ َشا٭ ٚؾٝ٘ ُشع نتلب ايٓعُلٕ ٟإ ايُٝلٕ بٔ سزٜؿ١
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 .١ځا٧كلتً َٔ يؿلأ ث٬ثٞ ٩ ا٧ظًُٞ دٝؽ
ِ  ايؿاشغ  ٟإ ْتٗاٛا ا ستا٢  ،ْٗلْٚذ ٗٛ ايٓلغ ؾظلس ٕ  ٚعًاٝٗ ٘  ايؿارلصا ٔ  َٚعا  َا
 ،يؿال أ ٦ٚظٞ َل١٥ ٩ ٖٚٛ ،ا٧تكذ١َ ا٭ٜلّ تًو ٩ ايكلدط١ٝ عٔ غلب َٔ نٌ اِٝؽ
ٕ  ٚنادل  ايٓعُلٕ ندل اُِعلٕ تشا٤ا ؾًُل ِ  ؾضيضيا   تهابرلات  ثا٬خ  ا٧ظاًُٛ  ا٭عالد

ٌ ، ػذٜذا سعبل ريو َٔ ٚسعبٛا ٌ  ٥ٚا ٞ  عًا٢  ايٓالغ  ٥ٚا  ساٜا١  ٚدعًا   ،ا٧ؼاشن
 تـاالؾشٛا ستاا٢ ايؿشٜظاا١ عًاا٢ ايعكاالب نلْكلاالو ايؿااشغ عًاا٢ تاآكن ايٓعُاالٕ
٘  ٜعٗاذ  مل قتال٫  ؾالقتتًٛا ، بليظٝٛف ـ  ٩ َجًا ٔ  َٛقا ـ  َا  زلاع  ٫ٚ ا٧تكذَا١  ا٧ٛاقا

 ىبال  َل ايكت٢ً َٔ ايع٬ّ ٟإ ايضٚاٍ بٞ َل ا٧ؼشنٞ َٔ قتٌ ،َجًٗل بٛقع١ لَعٕٛظيا
ٌ  ست٢ ؾٝ٘ تڀبع نلْ  ايذٚاب ٕإ ًٝح دَل ا٭سو ٚد٘ ٕ  ا٭َارل  ٕإ قٝا ٔ  ايٓعُال  با
٘  ٜؼاعش  ٚمل ،ؾكتً٘ خلؿشت٘ ٩ طِٗ ٚدل٤ٙ ؾٛقع ايذّ ريو ٩ ٘سـلْ ب٘ صيل َكشٕ  با
٘  خؿا٢ أٚ بجٛب٘ غڀلٙ ٚقٌٝ ْعِٝ ٚقٌٝ طٜٛذ ٘اخٝأ ط٣ٛ أسذ  ٟإ ايشاٜا١  ٚدؾاع  ،َٛتا

ٌ  ستا٢  َٛت٘ بهتِ ٚأَش َهلْ٘ ْعُٝل خلٙأ سزٜؿ١ ؾأقلّ ايُٝلٕ بٔ سزٜؿ١ ٍ  ٜٓؿـا  اّال
ِ  َذبشٜٔ ا٧ؼشنٕٛ اْٗضّ ايًٌٝ ظًِأ ؾًُل ،ايٓلغ ٜٓٗضّ ي٬٦ ٕ  ٚتابعٗ ٕ  ا٧ظاًُٛ  ٚنال

ِ  ٚسؿاشٚا  ،بليظ٬طٌ يؿلأ ث٬ثٞ َِٓٗ قشْٛا قذ ايهؿلس  اْٗضَاٛا  ًُال ؾ خٓاذقل  ساٛشل
 ،ب٬دِٖ اٚد١ٜ ٩ ٜتظلقڀٕٛ ٚدعًٛا يـأ َل١٥ ٗٛ ا٭ٚد١ٜ تًو ٩ٚ آْذم ٩ ٚقعٛا
ٔ  طا٣ٛ  ٜضٜذٕٚ ٚأ يـأ َل١٥ ٗٛ نجرل بؼش َِٓٗ ؾًٗو ٌ  َا  ٜؿًا   ٚمل ا٧عشنا١  ٩ قتا
ؾٗاٌ يٓال إٔ    ☺اْعاش إٟ اطاتذلب١ ايكاٛاد يتعًُٝالت عُاش       ، (8) ايؼشٜذ ٫إ َِٓٗ

ـْ  :♂ ◘سطٍٛ اهلل  قلٍعاشٚف ْظتذب ٭َشا٥آل ٩ ا٧ َْ َأَضنَٚع اهللَ، َوَمن ََ ـْ َأَضَٚظِْل َؾ َم

َْ َظَهِٚ   ََ َِمَر َؾ ْٕ ًِْص ا ـْ َي َْ َأَضَٚظِْل، َوَم ََ َِمَر َؾ ْٕ ـْ ُيىِِع ا َْ َظَل اهللَ، َوَم ََ ِهِْل َؾ ًْ  .(1)▬َي
 حذيٍٜ بـ افٔمن  شببٚ يف مع افَ آن يف مهحػ واحَ:

ٕ  عجُلٕ ع٢ً قذّ ايُٝلٕ بٔ سزٜؿ١ ٕقلٍ: إ ☺ َليو بٔ أْع عٔ ٟ  ٚنال  ٜػالص

                                      
 ٚايًؿغ ٧ظًِ. 1835، َٚظًِ  7137أخشد٘ ايبخلسٟ  )صحٔ ( (1)
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 ٙٗاض   ☺ عجُلٕ ٚنلٕ أٟ : - ايعشام أٌٖ َع ٚأرسبٝذلٕ س١َٝٓٝأ ؾتض ٩ ايؼلّ أٌٖ
ِ  سزٜؿ١ ؾأؾضع - ٚأرسبٝذلٕ أس١َٝٓٝ يػضٚ ٚايعشام ايؼلّ أٌٖ َٔ دٝؼل  -   اخات٬ؾٗ
ٍ  ايكاشا٠٤  ٩ - ايعشام ٚأٌٖ ايؼلّ أٌٖ اخت٬ف أٟ : ٕ  ٜؿا١ سز ؾكال  أَارل  ٜال  :يعجُال

 . ٚايٓـلس٣ ايٝٗٛد اخت٬ف ايهتلب ٩ ٛتًؿٛا إٔ قبٌ ا٭١َ ٖزٙ أدسى ،ا٧٪َٓٞ
ِٻ   ـٹ، ثٴا ـٳلسٹ ٗٳل ؾٹٞ ا٧ځ ـٹ ْٳٓٵظٳخٴ ـټشٴ ٕٵ أځسٵطٹًٹٞ إڇيځٝٵٓٳل بٹلي ـٳ١ځ: أځ ٕٴ إڇيځ٢ سٳؿڃ ُٳل ٌٳ عٴجٵ ؾځأځسٵطٳ

ـٳ١ڂ إڇيځ ٗٳل سٳؿڃ ٖٳل إڇيځٝٵوٹ، ؾځأځسٵطٳًځ ٵ بٹ ٔٳ       ْٳشٴدټ ٘ٹ بٵا ًَّا ٚٳعٳبٵاذٳ اي ٔٳ ثٳلبٹا ٺ،  َٳشٳ صٳٜٵاذٳ بٵا ٕٳ، ؾځأځ ُٳل ٢ عٴجٵ
ٖٳل ؾٹاٞ          ّڈ ؾځٓٳظٳاخٴٛ ٖٹؼٳال ٔڇ  ّځالسڇخٹ بٵا ٔٳ ا ٔڇ بٵا ُٳ ٚٳعٳبٵاذٳ اياشٻسٵ ٔٳ ايعٳلقڇ،  ٚٳطٳعٹٝذٳ بٵ ايضټبٳٝٵشڇ، 

ـٹ "،  ـٳلسٹ ـٵشٳ ..ا٧ځ َٴ ٚٵ  ٌٿ ؿٳشٹٝؿځ١ٺ أځ ٕڇ ؾٹٞ نڂ ٔٳ ايكڂشٵآ َٹ ٙٴ  ٛٳا ُٳل طٹ َٳشٳ بٹ ٕٵ ٜٴشٵاشٳمٳ ٚٳأځ  (1)ـٺ، أځ
ؾُل ٗٔ ؾٝ٘ َٔ اْتؼلس ايكاشإٓ ٩   اِضا٤، خرل ٚا٧ظًُٞ اٱط٬ّ عٔ اهلل ذضاِٖؾ ، 

 سبٛع ا٧عُٛس٠ إ٫ بٗزا ايشأٟ ا٧بلسى ٖٚزا اِٗذ ا٧ُٕٝٛ.

 :☺وؾٚة حذيٍٜ بـ افٔمن  
 ْالغ أ أتلٙ سزٜؿ١ ثكٌ ٧ل :قلٍ ٚا٥ٌ أبٞ ع٫ٔبٔ اِٛصٟ  (ؿؿ١ ايـؿ٠ٛ)دل٤ ٩ 

٘  دخًٓل سٞ بل٧ذا٥ٔ ٖٚٛ تٝٓلٙأ :قلٍ ايعبظٞ خليذ ؾأخدلْٞ عبع بين َٔ  داٛف  عًٝا
ٔ  بالهلل  أعاٛر  :ؾكلٍ ايًٌٝ آخش أٚ ايًٌٝ دٛف :قًٓل ؟ٖزٙ طلع١ أٟ :يٓل ؾكلٍ ايًٌٝ  َا
ٞ أب تػاليٛا  ؾ٬ :قلٍ ْعِ :قًٓل؟ نؿلٕأب َعهِ أد٦تِ :قلٍ ثِ ايٓلس إٟ ؿبل  ٘ إؾ نؿالْ  ْا

، طًبل ٜظًب ٫إٚ َٓٗل خرلا نظ٠ٛ بهظٛت٘ ٜبذٍ ْ٘إؾ خرل اهلل عٓذ يـلسبهِ ٜهٔ ٕإ
 (.28) ػٗشأب ☺ عجُلٕ قتٌ بعذ سزٜؿ١ َلت: ايظرل أٌٖ قلٍ

 فريض اهلل عـه وأرضاه وأسؽـه فسقح جـاته جـة الػردوس األعذ.

 ()شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ
 * * * 
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 ػاشى  ٬ؾا  ،َٔ ػشٚط ا٫طتخ٬ف ٚايتُهٞ عذّ ايؼاشى بالهلل  ، أسبيت ٩ اهلل
 نُال  ٧ؼاشع  ٫ٚ ياش٥ٝع  ٫ٚ يضعِٝ ٫ٚ ٧ًو ٫ٚ يلشٜض ٫ٚ َٝ ، ٫ٚ سٞ ٧خًٛم
ٌ  نلْا   ٚيٛ ،☾ اهلل َع ْعلّ يـلسب ٫ٚ قلْٕٛ يـلسب ٫ٚ ٜكٛيٕٛ، ٌ  نا  ٚطال٥
، ٙاٛص  ٫ ايؼاشى  ٖازا  نلٕ أٜلڄ ☾ بلهلل ايؼشى إراڄ خًٛم;ا٧ ٖزا بٝذ ٚايعزاب اشل٬ى
 ٜٚٓظٕٛ ايبؼش، ٜٚتكبًٗل ٚا٭ْع١ُ ايكٛاْٞ ٜؼشعٕٛ نليزٜٔ ا٭سٝل٤ ػشى أنلٕ طٛا٤
ْ م:ٜكٍٛ تعلٟ اهلل إٔ ـَ  إَِػ  َت َ  َأَل قنَ  افَِّذي ُّ ُؿْ  َيْزُظ َْٔؽ  ُإِٔزَل  بَِم  آَمُْقا َأَّنَّ ـْ  ُإِٔزَل  َوَمٚ إَِف  َؽ َؿْبِِ  ِم

ونَ  َُ قا َأنْ  ُيِ ي ُّ ـَ ََُحٚ َْ  افىَُّٚؽقِت  إَِػ  َي ُ وا َأنْ  ُأِمُ وا َوَؿ ٍُ ُْ َُ  بِنفِ  َي َْٔىٚنُ  َوُيِ ين ن ؿْ  َأنْ  افنَّ ُٓ َِّ  ُيِون

 ًٓ ا َضال ًَ ٔ ًِ  .ص60:ايٓظل٤ط هَب
٘  اْليل َعـ١ٝ ٩ ايڀلع١ ػشى نلٕ أّ  ٍ  نُال  ٚتعالٟ،  طابشلْ ٍ  قال  ◘ ايشطاٛ
ُذوام:☾ اهلل أْضٍ سُٝٓل َ ـْ  َأْرَبًٚبنٚ َوُرْهَبنََّٚنُؿْ  َأْحَبنَٚرُهؿْ  اَتَّ  ،ص31:ايتٛبا١ ط ههللِا ُدونِ  ِمن
ٌ  َل ٚشَٕٛ أيٝظٛا: قلٍ ،ْعبذِٖ نٓل َل ٚاهلل! اهلل سطٍٛ ٜل: سلمت بٔ عذٟ ؾكلٍ  أسا
 .عبلدتِٗ إراڄ ؾتًو: قلٍ ب٢ً: قلٍ ؾتڀٝعِْٛٗ؟ اهلل سشّ َل ًٕٚٚٛ اهلل

 ا٧خًاٛقٞ،  أٚاَاش  ع٢ً اهلل أٚاَش ا٧ظًِ ٜكذّ إٔ تظتًضّ ☾ اهلل تٛسٝذ ن١ًُ إراڄ
 داَا   َال  ا٧خًٛقٞ أٚاَش ْكبٌ ؾش٦ٓٝز ☾ اهلل أٚاَش َع ا٧خًٛقٞ أٚاَش تٛاؾك  ؾإرا
 ىلعا١  ؾا٬  ☾ اهلل أٚاَاش  َاع  ا٧خًٛقٞ أٚاَش تٓلؾ  ٚإرا ،☾ اهلل أٚاَش َع تتٓلؾ٢ ٫

 .(42) اْليل َعـ١ٝ ٩ ٧خًٛم
 (☺الب أبْ املطاكني ) دعفس بً أبٕ ط

، ٗٔ ايّٝٛ ع٢ً َٛعذ َع ايظرل٠ ايعڀش٠ ٭بٞ ا٧ظلنٞ ايـاشلبٞ  إخٛتٞ ٩ اهلل
 ٟر، آِاا١ ٩ ايڀٝاالس ،☺ اشلاالسلٞ اهلل عبااذ ٞأباا ىليااب أبااٞ باأ دعؿااشاًِٝااٌ 
ٕ  ط١ٓ ،أَرلا ◘ اهلل سطٍٛ سٝل٠ ٩ ٠٪ت١ اطتؼٗذ ،اشلذشتٞ ؿلسب، آِلسٞ  مثال

٘  ،ا٭ٟٚ ٤الد٣  ٩ ٍ  ػابٝ ٕ  ،ٚخًكال  خًكال  ◘ اهلل سطاٛ ٘  ◘ ايآيب  ٚنال  أباال ٜظاُٝ
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ٍّ َٔ أطٔ نلٕ ،ا٧ظلنٞ ٔ  أخٛٙ عكٌٝ ٚنلٕ ،طٓٞ بعؼش عً ٔ  أطا  بعؼاش  دعؿاش  َا
 .(36) طٓٞ

 :☺مْٚؿٛ جًٍ  
ٔٵ ٕٳ..،☺ ٖٴشٳٜٵشٳ٠ځ أځبٹٞ عٳ ٞڇ ايٓٻلغڇ أځخٵٝٳشٳ ٚٳنځل ُٹظٵهٹ ًڃ ٔٴ دٳعٵؿځشٴ يٹ ٕٳ ;ىځليٹبٺ أځبٹٞ بٵ  نځل
ٕٳ َٳل ُٴٓٳلؾځٝٴڀڃعٹ بٹٓٳل ٜٳٓٵكځًٹبٴ ٘ٹ ؾٹٞ نځل ٕٵ سٳتٻ٢ بٳٝٵتٹ ٕٳ إڇ  َٔ ٚعل٤ أٟ : -ايڃعٴه١َّځ إڇيځٝٵٓٳل يځٝٴخٵشڇزٴ نځل
ٗٳل يځٝٵعٳ ايَّتٹٞ- ايظُٔ ؾٝ٘ ٙعٌ دًذ ٞٵ٤ٷ ؾٹٝ ٗٳل ػٳ ًڃعٳلٴ ؾځٓٳؼٴكُّ ٗٳل َٳل ؾځٓٳ  .(1) ؾٹٝ

 : إػ احلبنٜ ☺هج ة جًٍ  

يعلق ، ٚعباذ اهلل بأ   ؾأسطً  عُشٚ بٔ ا ا٧ٗلدشٕٚ ٙذ إٔ ا٧ؼشنٞ ع٢ً عض
سبٝع١ يًٓذلػٞ ٚصٚدِٖٚ بلشلذاٜل ا٧ظتڀشؾ١ يًٓذلػٞ ٚبڀلسقت٘ ست٢ ٜظًُٛا ا٧ظًُٞ 

ِ  ايزٟ ايذٜٔ ٖزا َل: ايٓذلػٞ شلِ كلٍايزٜٔ ٖلدشٚا إٟ اّبؼ١ إيُٝٗل، ؾ ٘  ؾالسقت  ؾٝا
 ؟ا٧ًٌ ٖزٙ َٔ أسذ دٜٔ ٫ٚ دٜين ٩ ب٘ تذخًٛا ٚمل قَٛهِ،
َٶال  نٓال  ا٧ًاو  أٜٗل: ا٧ظًُٞ عٔ ا٧تهًِ ٖٛ نلٕٚ - ىليب أبٞ بٔ دعؿش قلٍ  قٛ

 ٤ْٞٚظا  ا٭سسلّ، ْٚكڀع ايؿٛاسؽ، ْٚأت٢ ا٧ٝت١، ْٚأنٌ ا٭ؿٓلّ ْعبذ دل١ًٖٝ; أٌٖ
 َٓال،  سط٫ٛڄ إيٝٓل اهلل بعح ست٢ ريو ع٢ً ؾهٓل ايلعٝـ، ٟايكٛ َٓل ٜٚأنٌ اِٛاس،
 ْعبذ نٓل َل ًٚ٘ع ْعبذٙ،ٚ يٓٛسذٙ اهلل إٟ ؾذعلْل ٚعؿلؾ٘، ٚأَلْت٘ ٚؿذق٘ ْظب٘ ْعشف
 ا٭َلْا١،  ٚأدا٤ اّاذٜح،  بـاذم  ٚأَشْل ٚا٭ٚثلٕ، اّذلس٠ َٔ دْٚ٘ َٔ ٚآبل٩ْل ٗٔ

ٔ  ْٚٗلْال  ٚايذَل٤، احمللسّ عٔ ٚايهـ اِٛاس، ٚسظٔ ايشسِ، ٚؿ١ً  ايؿاٛاسؽ،  عا
 ْؼشى ٚسذٙ،٫ اهلل ْعبذ إٔ ٚأَشْل احملـٓلت، ايٝتِٝ،ٚقزف َلٍ ٚأنٌ ايضٚس، ٚقٍٛ
٘  ؾعاذد  - ٚايـٝلّ ٚايضنل٠ بليـ٠٬ ٚأَشْلػ٦ٝٶل، ب٘ ّ  أَاٛس  عًٝا  ؾـاذقٓلٙ،  - اٱطا٬

ِ  ٚساذٙ،  اهلل ؾعباذْل  ،اهلل دٜٔ َٔ ب٘ دل٤ْل َل ع٢ً ٚاتبعٓلٙ ب٘، ٚآَٓل ٘  ْؼاشى  ؾًا  با
 ٚؾتْٓٛال  ؾعزبْٛل قَٛٓل، عًٝٓل ؾعذا يٓل، أسٌ َل ٚأسًًٓل عًٝٓل، سشّ َل ٚسشَٓل ػ٦ٝٶل،
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ٌ  نٓال  َل ْظتشٌ ٚإٔ تعلٟ، اهلل عبلد٠ َٔ ٭ٚثلٕا عبلد٠ إٟ يرلدْٚل دٜٓٓل; عٔ  ْظاتش
 إٟ خشدٓال  دٜٓٓل ٚبٞ بٝٓٓل ٚسليٛا عًٝٓل، ٚكٝكٛا ٚظًُْٛل قٗشْٚل ؾًُل اْبل٥ح، َٔ

 أٜٗال  عٓاذى  ْعًِ أ٫ ٚسدْٛل دٛاسى، ٩ ٚسغبٓل طٛاى، َٔ ع٢ً ٚاخذلْلى ب٬دى،
 .ا٧ًو

 .ْعِ: دعؿش ي٘ ؾكلٍ؟ ػ٤ٞ َٔ اهلل عٔ ب٘ دل٤ ٨ل َعو ٌٖ: ايٓذلػٞ ي٘ ؾكلٍ
 ٚاهلل ؾبه٢ه ـًٓٔصم:َٔ ؿذسٶا عًٝ٘ ؾكشأ ع٢ً، ؾلقشأٙ: ايٓذلػٞ ي٘ ؾكلٍ

 عٝظ٢ ب٘ دل٤ ٚايزٟ ٖزا إٕ: ايٓذلػٞ شلِ قلٍ ثِ ّٝت٘، اخلً  ست٢ ايٓذلػٞ
 قلٍ ايػذ نلٕ ؾًُل إيٝهُل، أطًُِٗ ٫ ٚاهلل ؾ٬ اْڀًكل، ٚاسذ٠، َؼهل٠ َٔ يٝخشز

ُٶل، ق٫ٛڄ َشِٜ ابٔ عٝظ٢ ٩ ٜكٛيٕٛ إِْٗ ،ا٧ًو أٜٗل: يًٓذلػٞ  إيِٝٗ ؾأسطٌ ععٝ
 َل نل٥ٓٶل ايـذم، ع٢ً أ٤عٛا ٚيهٔ ؾؿضعٛا، ا٧ظٝض ٩ قٛشلِ عٔ ٜظأشلِ ايٓذلػٞ
 ٖٛ:  ◘ ْبٝٓل ب٘ دل٤ْل ايزٟ ؾٝ٘ ْكٍٛ: دعؿش ي٘ قلٍ ٚطأشلِ، عًٝ٘ دخًٛا ؾًُل نلٕ،
 .ايبٳتٴٍٛ يعزسا٤ا َشِٜ إٟ أيكلٖل ٚنًُت٘ ٚسٚس٘ ٚسطٛي٘ اهلل عبذ

 قًا   َال  َشِٜ ابٔ عٝظ٢ عذا َل ٚاهلل: قلٍ ثِ ا٭سو َٔ عٛدٶا ايٓذلػٞ ؾأخز
 .ٚاهلل ْٳخٳشٵتٴِ ٚإٕ: ؾكلٍ بڀلسقت٘، ؾتٓلخشت ايعٛد، ٖزا

ّٷ ؾأْتِ ارٖبٛا: يًُظًُٞ قلٍ ثِ ِ  َٔ بأسكٞ -إَٓٓٛ أٟ : - ػٴٝٴٛ  غځاشڇّ،  طٳابٻه
ٞ أٚ رٖاب  َٔ دٳبٵشٶا ٞي إٔ أسب َل غشّ، طبهِ َٔ غشّ، طبهِ َٔ  سدا٬ڄ  آرٜا   ْا

ٍ  ثِ،اّبؼ١ بًظلٕ اِبٌ: ٚايذبش - َٓهِ ٘  قال  ؾا٬  ٖاذاٜلُٖل  عًُٝٗال  سدٸٚا: ّلػاٝت
 ؾٝ٘، ايشػ٠ٛ ؾآخز ًَهٞ، عًٞ سد سٞ ايشػ٠ٛ َين اهلل أخز َل ؾٛاهلل بٗل، ٞي سلد١
 .(19) ؾٝ٘ ؾأىٝعِٗ ٩ ايٓلغ أىلع َٚل

 مـ احلبنٜ: ☺ظقدة جًٍ  

ُٻل ٞ ٩ ا٧عذِ ايهبرل عٔ ايڀدلاْأخشز  ٍٳ: يځ ٘ٹ قځل ٔٵ أځبٹٝ ٔڇ أځبٹٞ دٴشٳٝٵؿځ١ځ، عٳ ٕڇ بٵ ٛٵ ٔٵ عٳ عٳ
ٍٳ اهللٹ  ٌٳ سٳطٴٛ ٔٵ أځسٵوڇ ايڃشٳبٳؼٳ١ٹ قځبٻ َٹ ِٳ  َّ ٚٳطٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ٍڇ اهللٹ ؿٳ٢َّ اهللڂ عٳ ّٳ دٳعٵؿځشٷ عٳًځ٢ سٳطٴٛ قځذٹ
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ٍٳ:  ◘ ِٻ قځل ٘ٹ ثٴ ٝٵ ٔٳ عٳٝٵٓٳ ٚ بِ ♂َٳل بٳٝٵ َٕ َْٔزَ َمٚ َأْدِري َأ ُِْ  َخ ٍَ ٍ  ُأَْسه َأْو بِ ٍَ ًْ وِم َج َُ َُ▬ (1) . 
 : ☺ؽزوة مٗتٜ واشُنٓٚد جًٍ  

ٔٴ قلٍ ٍٳ:  إطٵشٳلمٳ ابٵ ٚٳ٠ڂ قځل ٔٴ عٴشٵ ٍٴ بٳعٳحٳ  ☻ ايضٸبٳٝٵشڇ بٵ  ؾٹٞ َٴ٪ٵتٳ١ځ إيځ٢ بٳعٵجٳ١ځ ◘ هللٹا سٳطٴٛ
ُٳلدٳ٣ ٕڈ طٳٓٳ١ځ ا٭ڂٚيځ٢ دٴ ُٳل ٌٳ ،ثٳ ُٳ ِٵ ٚٳاطٵتٳعٵ ٗڇ ٝٵ ًځ ٍٳ ،سٳلسڇثٳ١ځ ٔٳبٵ صٳٜٵذٳ عٳ ٕٵ :ٚٳقځل  صٳٜٵذٷ أڂؿٹٝبٳ إ
ٔٴ ؾځذٳعٵؿځشٴ ٕٵ ،ايٓٸلغڇ عٳًځ٢ ىځليٹبٺ أځبٹٞ بٵ ٔٴ هللٹا ؾځعٳبٵذٴ دٳعٵؿځشٷ أڂؿٹٝبٳ ؾځإڇ ٚٳاسٳ١ځ بٵ  عٳًځ٢ سٳ
ٗٸضٳ.ايٓٸلغڇ ِٸ ايٓٸلغٴ ؾځتٳذٳ ٗٳٝٸ٦ٴٛا ثٴ ًڃخٴشٴٚزڇ تٳ ِٵ يٹ ٖٴ ُٸل ،آ٫ځفٺ ثٳ٬ځثٳ١ڂ ٚٳ ًځ ِٵ سٳلٳشٳ ؾځ ٗٴ  دٸعٳٚٳ خٴشٴٚدٳ
َٳشٳا٤ٳ ايٓٸلغٴ ٍڇ أڂ ُٴٛا ◘ هللٹا سٳطٴٛ ِٵ ٚٳطٳًچ ٗڇ ٝٵ ًځ ٕٸ ايٓٸلغٳ ؾځبٳًځؼٳ ،عٳ ٌٳ أځ ٍٳ قځذٵ ٖٹشٳقڃ ٔٵ ،َٳآبٳ ْٳضٳ  َٹ
ًڃكځل٤ٹ أځسٵوڇ ـٺ َٹ٦ٳ١ٹ ؾٹٞ ،ايڃبٳ ٔٵ أځيڃ ّڇ َٹ ِٸ ،ايشٸٚ ِٵ ٚٳاْٵلٳ ٗڇ ٔٵ إيځٝٵ ّڈ  يځخٵِ َٹ ٔڇ ٚٳدٴزٳا ٗٵشٳا٤ٳ ٚٳايڃكځٝٵ  ٚٳبٳ
ِٵ ـٺأځيڃ َٹ٦ٳ١ڂ  ٚٳبٳًٹٞ ٗٴ ٓٵ ِٵ َٹ ٗڇ ٝٵ ًځ ٌٷ عٳ ٔٵ سٳدٴ ٞٸ َٹ ًٹ ِٸ بٳ ٍٴ إسٳاػٳ١ځ أځسٳذٴ ثٴ ٘ٴ ٜٴكځل ٔٴ َٳليٹوڂ يځ   .صٳاؾٹًځ١ځ بٵ
ٍٳٚ ٔٴ قځل ُٳلٳ٢: إطٵشٳلمٳ ابٵ ّڇ نځلْٴٛا إرٳا سٳتٸ٢ ايٓٸلغٴ ؾځ ًڃكځل٤ٹ بٹتٴخٴٛ ِٵ ايڃبٳ ٗٴ ُٴٛعٴ يځكٹٝٳتٵ  دٳ
ٌٳ ٔٵ ٖٹشٳقڃ ٔٵ بٹكځشٵٜٳ١ٹ ٚٳايڃعٳشٳبٹ  ايشٸّٚ َٹ ًڃكځل٤ٹ ٣قڂشٳ َٹ ٍٴ ايڃبٳ ٗٳل ٜٴكځل ِٸ ،َٳؼٳلسڇفٴ يځ ٚٸ دٳْٳل ثٴ  ،ايڃعٳذٴ
ٕٳ ٚٳاْٵشٳلصٳ ُٴٛ ًٹ ُٴظٵ ٍٴ قځشٵٜٳ١ٺ إيځ٢ ايڃ ٗٳل ٜٴكځل ٖٳل ايٓٸلغٴ ؾځليڃتٳكځ٢ .َٴ٪ٵتٳ١ڂ يځ ِٻ: عٹٓٵذٳ  ايٓٸلغٴ ايڃتٳكځ٢ ثٴ
ٌٳ ،ٚٳاقڃتٳتٳًڂٛا ٔٴ صٳٜٵذٴ ؾځكځلتٳ ٍڇ بٹشٳاٜٳ١ٹ سٳلسڇثٳ١ځ بٵ َٳل ڇ ؾٹٞ ػٳلطځ ٢سٳتٸ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ّڇ سڇ ٛٵ ٍٳٚ ،ايڃكځ  قځل

ٔٴ ّڈ ابٵ ٔٳ دٳعٵؿځشٳ ٕٸإ: ٖٹؼٳل ٛٳا٤ٳ أځخٳزٳ ىځليٹبٺ أځبٹٞ بٵ ٘ٹ ايًچ ُٹٝٓٹ ٘ٹ ؾځأځخٳزٳٙٴ ،ؾځكځڀٹعٳ ٵ بٹٝٳ ُٳليٹ  بٹؼٹ
٘ٴ، ؾځكڂڀٹعٳ ٵ ٘ٹ ؾځلسٵتٳلٳٓٳ ٌٳ سٳتٸ٢ بٹعٳلٴذٳٜٵ ٛٳ ☺ قڂتٹ ٖٴ ٔٴ ٚٳ ٞٳ ثٳ٬ځخٺ ابٵ ٘ٴ طٳٓٳ١ڄ ٚٳثٳ٬ځثٹ  هللڂا ؾځأځثٳلبٳ
ٔڇ بٹزٳيٹوځ ُٳل ٜٳڀٹرلٴ ايڃذٳٓٸ١ٹ ؾٹٞ دٳٓٳلسٳٝٵ ٗڇ ٍٴ .ػٳل٤ٳ سٳٝٵحٴ بٹ ٕٸ :ٚٳٜٴكځل ٔٵ سٳدٴ٬ڄ إ ّڇ َٹ ٘ٴ ايشٸٚ  كٳشٳبٳ
َٳ٦ٹزٺ ٛٵ ٘ٴ كٳشٵبٳ١ڄ ٜٳ ٔڇ ؾځكځڀځعٳ ـٵؿځٝٵ فريض اهلل عـه وأرضاه وأسؽـه فسقح جـاته جـة  ، (25) بٹٓٹ

 الػردوس األعذ.

 (ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ)شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن 
* * * 

                                      
  2657ٚسظٓ٘ ا٭يبلْٞ ٩ ايظًظ١ ايـشٝش١  244أخشد٘ ايڀدلاْٞ ٩ ا٧عذِ ايهبرل  ( حسـ) (1)
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ًزٜٔ ٚا٭َٔ بعذ اْٛف ي ،ٚايتُهٞ ،ا٫طتخ٬فٚعذ اهلل  ،أسبيت ٩ اهلل
ِٚت متعلٟ: قلٍ ،ٚككٕٛ ػشٚط ايتُهٞ ٚحِلَ ُِقا افهَّ

ِّ ْؿ َوَظ ُُ ـَ آَمُْقا ِمْ ََ اهلل افَِّذي َوَظ

َْٔسَُ  َٙ َف ُؿ افَِّذي اْرَت ُٓ ْؿ ِديَْ َـّ هَلُ َْ ُل َّ ُٔ ْؿ َوفَ ِٓ
ـَ ِمـ َؿْبِِ ََِػ افَِّذي َُْخ َم اْش ـَ َْرِض  ْٕ ؿ يِف ا ُٓ َّْ ٍَ

ْخِِ

ََ َذفِ  ًْ َ  َب ٍَ ـَ ًٚ َوَمـ  ْٔئ قَن يِب َص ـُ َٓ ُيْؼِ ِْل  َٕ و َُ ُب ًْ ًٚ َي ْؿ َأْمْ ِٓ
َِ َخْقؾِ ًْ ـ َب ؿ مل ُٓ َفَّْ َل َُٔب ْؿ َوَف َؽ هَلُ

ُْٖوفَ  َُقنَ َؾ ِٚش ٍَ  ٖٚٞ ، ايٓلغ نٌ بٗل ٜؿش  ا٭َٛس ٖٚزٙ ،ص55:ايٓٛسط هئَِؽ ُهُؿ اْف
 ٖزٙ ٩ ٚايڀُأ١ْٓٝ ،شلِ اهلل استللٙ ايزٟ يًذٜٔ ٚايتُهٞ ا٭سو، ٩ ا٫طتخ٬ف

 اٯ١ٜ ٩ ا٧زنٛس٠ ا٭سبع١ ايؼشٚط ٜٓؿزٕٚ ايزٜٔ يًُ٪َٓٞ إ٫ تهٕٛ ٫ يهٓٗل اّٝل٠،
ُِقا ا، آَمُْقاٖٚٞ:  ِّ ِٚت َوَظ ٚحِلَ َِْٕل، فهَّ و َُ ُب ًْ ًٚ ، َي ْٔئ قَن يِب َص ـُ  ٩ ا٫طتخ٬ف أَل، َٓ ُيْؼِ
 يٮ١َ ٜهٔ مل ا٫طتخ٬ف ٖٚزا ، ا٭١َ ٖزٙ بأٜذٟ ايظًڀ١ تهٕٛ إٔ ؾٗٛ ا٭سو

 يكذ ا٧ظًُٕٛ، علػٗل اييت ا٧ه١ٝ اّٝل٠ ٩ اّلٍ نلٕ نُل ا٭ٍٚ ؿذسٖل ٩ اٱط١َٝ٬
 ع٢ً َه١ ٩ اّٝل٠ ؾًكذ اػتذت ؿبلڄ; ٓٞا٧٪َ س٤ٚغ ع٢ً ٜـب ا٭ر٣ نلٕ

ُُؿْ  َأمْ م :اّٝل٠ يتًو دقٝكلڄ ٚؿؿلڄ ☾ اهلل أْضٍ ست٢ ا٧ظًُٞ، ُِقا َأنْ  َحِسْب ُخ َْ َٜ  َت َّْ  َودََّٚ اجْلَ

ؿْ  ُُ ْٖتِ ـَ  َمثَُؾ  َي ْقا افَِّذي َِ ـْ  َخ ؿْ  ِم ُُ ؿُ  َؿْبِِ ُٓ ُْ اءُ  اْفبََْٖشٚءُ  َمسَّ َّ َُّك َوُزْفِزُفقا َوافَضَّ ُشقُل  َُقَل يَ  َح  اف َّ

ـَ  فُ  آَمُْقا َوافَِّذي ًَ َُك َم  هللِ ا َْٕكَ  إِنَّ  َأٓم:ايٓـش ٜأتٞ ثِ ،ص214:ايبكش٠طه هللِا َْٕكُ  َم

 ٌٛ ٔٴ خٳبٻلبٴ يٓل ؿٛسٖل اييت اّٝل٠ تًو ،ص214:ايبكش٠طه َؿِ ي ٍٳؾځ ا٭ځسٳتٿ بٵ ٛٵْٳل: كځل  ػٳهځ
ٍڇ إڇيځ٢ ٛٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٖٴ ٛٳطٿذٷ ٚٳ ٘ٴ ٠ڄبٴشٵدٳ َٴتٳ ٌٿ ؾٹٞ يځ ًڃٓٳل ايڃهځعٵبٳ١ٹ ظٹ ـٹشٴ أځ٫ځ :ؾځكڂ  تٳذٵعٴٛ أځ٫ځ يځٓٳل تٳظٵتٳٓٵ
ٍٳ ؟يځٓٳل َْ ♂:ؾځكځل ٚنَ  َؿ ـْ  ـَ ؿْ  َم ُُ َِ َخُذ  َؿْب ْٗ ُجُؾ  ُي ٍَ ُ  اف َّ ُْٔح َْرضِ  يِف  َففُ  َؾ ْٕ ُؾ  ،ا ًَ ُْٔج ٚ َؾ َٓ َُٔجٚءُ  ؾِٔ  َؾ

ُٔقَضعُ  بِٚدَِْْْنٚرِ  ُؾ  َرْأِشفِ  َظَذ  َؾ ًَ ُْٔج ْغِ ِْٕه  َؾ َنطُ  ،ٍَ ّْ َْٖمَنٚطِ  َوُي َِ  بِ ي َِ فِ  ُدونَ  َمٚ احْلَ ِّ فِ  حَلْ ِّ  ،َوَظيْ

هُ  َؾَم  َه ـْ  َذفَِؽ  َيُه َـّ  هللَِوا ،ِديِْفِ  َظ َّّ
َُِٔ َْم ُ  َهَذا َف ْٕ َُّك ا ُٛ  َيِسرَ  َح

اـِ ـْ  اف َّ ٚءَ  ِم ًَ  إَِػ  َصْْ

َمْقَت  َّٓ  ََيَُٚف  َٓ  ،َحَْضَ َٛ  اهلل إِ ْئ ِّ  َظَذ  َوافذل ؿْ  فِ َؽَْ ُُ ُِقنَ  َوَفَُِّْ ِج ًْ  (.42) (1) ▬َتْسَُ

                                      
 .6544أخشد٘ )خ( )صحٔ (  (1)
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 (☻حساو مً املكجسًٓ يف زّآ٘ احلدٓح ) دابس بً عبد اهلل بً 
ٔ  اهلل عباذ  بٔ دلبش، ٗٔ ايّٝٛ ع٢ً َٛعذ َع ايـشلبٞ اًٌِٝ إخٛتٞ ٩ اهلل  با

 زلع أْ٘ ايضبرل، أبٛٚعٔ  ؿيب، ٖٚٛ أبٝ٘ َع ايجل١ْٝ ايعكب١ ػٗذ ،☻ سشاّ بٔ علَش
ٍ  غض٠ٚ، عؼش٠ طبع ◘ اهلل سطٍٛ َع غضٚت: ٜكٍٛ دلبشاڄ  باذساڄ  أػاٗذ  مل: دالبش  قال
، قط غض٠ٚ ٩ ◘ اهلل سطٍٛ عٔ أًُـ مل أسذ، ّٜٛ قتٌ ؾًُل أبٞ، َٓعين أسذاڄ; ٫ٚ
  .(3) اّذٜح ٩ ا٧هجشٜٔ َٔ ٚنلٕ

 وؽزوة أحَ: ☺جٚب  

ٔٴ دٳلبٹشٴ ٔٵعٳ ٕٻ: ☻ هللٹا عٳبٵذٹ بٵ ٗڇذٳ أځبٳلٙٴ أځ ّٳٜٳ اطٵتٴؼٵ ٘ٹ ٚٳتٳشٳىځ ،أڂسٴذٺ ٛٵ ٝٵ ًځ  طٹ ٻ ٚٳتٳشٳىځ دٳٜٵٓٶل عٳ
ُٻل ،بٳٓٳلتٺ ًځ ٌڇ دٹضٳاصٴ سٳلٳشٳ ؾځ ٍٳ ايٓٻخٵ ٍٳ أځتٳٝٵ ٴ :قځل ًڃ ٴ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ُٵ ٳ قځذٵ :ؾځكڂ ٕٻ عٳًٹ  ٚٳايٹذٹٟ أځ
ٗڇذٳ قځذٵ ّٳ اطٵتٴؼٵ ٛٵ ٕٵ أڂسٹابټ  ٚٳإڇْٿٞ نځجٹرلٶا دٳٜٵٓٶل ٚٳتٳشٳىځ ،أڂسٴذٺ ٜٳ َٳال٤ٴ  ٜٳاشٳاىځ  أځ ٍٳ  ايڃػٴشٳ ْٛ ♂:ؾځكځال  اْذَهن

رْ  َِ ْٔ ٘  بٝذس ٩ ؿٓـ نٌ ادعٌ أٟ: -َؾَب ٕ  ٚايبٝاذس  ٛـا ٟ  ا٧هال ٌ  اياز ٘  ٙعا  ايتُاش  ؾٝا
ؾَّ  - ا٧كڀٛع ٍٜ  َظَذ  ََتْ ٍ  ـُ َٔ ِٚح ًڃ ٴ ،▬َٕ ِٻ ؾځؿځعٳ ٘ٴ ثٴ ٛٵتٴ ُٻل ،دٳعٳ ًځ ٘ٹ ْٳعځشٴٚا ؾځ ِٵ إڇيځٝٵ ٗٴ ٞ  أڂغڃاشٴٚا  نځأځْٻ  -بٹا
ًڃ - َڀليبيت ٩ أّٛا أٟ: ُٻل ،ايظٻلعٳ١ځ وځتٹ ًځ ٕٳ َٳل سٳأځ٣ ؾځ ـٵٓٳعٴٛ ٍٳ أځىځلفٳ ٜٳ ٛٵ ٗٳل سٳ ُٹ  بٳٝٵذٳسٶا أځعٵعځ
ِٻ ،َٳشٻاتٺ ثٳ٬ځخٳ ٘ٹ دٳًځعٳ ثٴ ٝٵ ًځ ِٻ ،عٳ ٍٳ ثٴ ُٳال  ،أځؿٵشٳلبٳوځ يٹٞ ادٵعٴ قځل ٍٳ ؾځ ٌٴ  صٳا ِٵ  ٜٳهٹٝا ٗٴا  سٳتٻا٢  يځ
ٔٵ هللڂا أځدٻ٣ ٘ٴ ٚٳايٹذٹٟ عٳ َٳلْٳتٳ ٕٵ أځسٵكٳا٢  ٚٳأځْٳل ،أځ ٟٳٜٴا  أځ َٳلْٳا١ځ  هللڂا ٪ٳدٿ ٟ  أځ  إڇيځا٢  أځسٵدٹاعٳ  ٚٳ٫ځ ٚٳايٹاذٹ

ٛٳاتٹٞ ُٵشٳ٠ٺ أځخٳ ِٳ بٹتٳ َّ ٗٳل ايڃبٳٝٳلدٹسٳ هللڂا ؾځظٳ َّ ٕٳ ايَّزٹٟ ايڃبٳٝٵذٳسڇ إڇيځ٢ أځْٵعڂشٴ إڇْٿٞ ٚٳسٳتٻ٢ نڂ ٘ٹ نځل ٝٵ ًځ ٞټ  عٳ  ايٓٻبٹا
ٗٳل ◘ ِٵ نځأځْٻ ُٵشٳ٠ڄ تٳٓٵكڂفٵ يځ  .◘ ْب٠ٛ ايٓيب د٥٫ٌ َٔ  ٖزااهلل أندل! ، (1) ٚٳاسٹذٳ٠ڄ تٳ

 ؽزوة ذات اف ؿٚع:

ٔٵ  ٔڇعٳ ٔٵ، إطٵشٳلمٳ ابٵ ٔڇ دٳلبٹشڇ عٳ ٍٳ ،☻ هللٹا عٳبٵذٹ بٵ ٍڇ  َٳاعٳ  خٳشٳدٵا ٴ  :قځل  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ
ٚٳ٠ٹ إيځ٢ ٔٵ ايشٸقځلعڇ رٳاتٹ غځضٵ ٌڈ َٹ ٌڈ عٳًځ٢ ،ْٳخٵ ُٳ ـٺ يٹٞ دٳ ُٸل كٳعٹٝ ٌٳ ؾځًځ ٍٴ قځؿځ ٍٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ  :قځل

ُٵلٹٞ مٴايشٸؾځل دٳعٳًځ ٵ ًڃ  ،تٳ ـٴ ٚٳدٳعٳ ٍٴ أځدٵسٳنځٓٹٞ سٳتٸ٢ أځتٳخٳًچ ٍٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ  ٜٳل يځو َٳل♂:ؾځكځل
                                      

 .4053أخشد٘ ايبخلسٟ )صحٔ (  (1)



للماوس على العنوان المطلوب  األيسر  ، وللوصول ألي عنوان اضغط على الزر Ctrl+ Endللوصول للفهرس اضغط على 
 تنقل بين الصفحات. أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downفي الفهرس، وبواسطة 

 

 

254 

ٍٳ ▬؟دٳلبٹشٴ ًڃ  :قځل ٍٳ ٜٳل: قڂ ًٹٞ بٹٞ أځبٵڀځأځ هللٹا سٳطٴٛ ُٳ ٍٳ  ،ٖٳازٳا  دٳ ٘ٴ ♂:قځال ٍٳ  ▬أځْٹخٵا ٘  :قځال  ،ؾځأځْٳخٵتا
ٍٴ ٚٳأځْٳلخٳ ِٸ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٍٳ ثٴ ٙٹ أځعٵڀٹٓٹٞ♂:قځل ـٳ ٖٳزٹ ٔٵ لايڃعٳ ٚٵ ،ٜٳذٹى َٹ ٞ  اقڃڀځاعٵ  أځ ـٶال  يٹا ٔٵ  عٳ  َٹا
ٍٳ ▬ػٳااذٳشٳ٠ٺ ًڃاا  :قځاال ٍٳ .ؾځؿځعٳ ٖٳل :قځاال ٍٴ ؾځأځخٳاازٳ ٘ٴ ◘ هللٹا سٳطٴااٛ ٗٳاال ؾځٓٳخٳظٳاا ِٸ ْٳخٳظٳاالتٺ بٹ  ثٴاا
ٍٳ ٘ٴ ٚٳاځيچزٹٟ ؾځخٳشٳزٳ ؾځشٳنٹبٵ ٴ اسٵنځبٵ♂:قځل ٖٹلٴ بٹليڃشٳلٸ بٳعٳجٳ ٛٳا ٘ٴ ٜٴ ٖٳكځ١ڄ ْٳلقځتٳ ٛٳا ٍٳ ▬.َٴ  ٚٳتٳشٳاذٸثٵ   :قځل
ٍڇ عٳَٳ ٍٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ُٳًځو أځتٳبٹٝعٴٓٹٞ♂:يٹٞ ؾځكځل ٍٳ؟ دٳلبٹشٴ ٜٳل ٖٳزٳا دٳ ًڃ  :قځل ٍٳ  ٜٳال : قڂ  هللٹا سٳطٴاٛ
ٌٵ ٘ٴ بٳ ٖٳبٴ ٍٳ، يځو أځ ٔٵ، ٫ځ♂:قځل ٘ٹ ٚٳيځهٹ ٍٳ ▬بٹعٵٓٹٝ ًڃ  :قځل ٘ٹ: قڂ ُٵٓٹٝ ٍٳ ٜٳل ؾځظٴ ٍٳ هللٹا سٳطٴٛ  أځخٳزٵت٘ قځذٵ :قځل

ِڇ ٖٳ ٍٳ بٹذٹسٵ ًڃ  :قځل ٕٵ .٫ځ: قڂ ٍٳ ٜٳل تٳػٵبٹٓٴٓٹٞ إرٳ ٍٳ هللٹا سٳطٴٛ ٔڇ قځل ٝٵ ُٳ ٖٳ ٍٳ ؾځبٹذٹسٵ ًڃا   قځل ٍٳ  .٫ځ: قڂ  :قځال
ِٵ ًځ ٍٵ ؾځ ٍٴ يٹٞ ٜٳشٵؾځعٴ ٜٳضٳ ٘ٹ ؾٹٞ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ُٳٓٹ ٍٳ .ا٭ڂٚقٹٝٸ١ځ بٳًځؼٳ سٳتٸ٢ ثٳ ًڃ  :قځل  سٳكٹٝ ٳ أځؾځكځذٵ: ؾځكڂ
ٍٳ ٜٳل ٍٳ؟ هللٹا سٳطٴٛ ِٵ♂:قځل ًڃ  ▬ْٳعٳ ٛٳ: قڂ ٗٴ ٍٳ ;يځو ؾځ ٍٳ. أځخٳزٵت٘ قځذٵ :قځل ِٸ♂:قځل ٍٳ ثٴ ٌٵ دٳلبٹشٴ ٜٳل قځل  ٖٳ

ٚٸدٵ ٳ ٍٳ ؟▬بٳعٵذٴ تٳضٳ ًڃ  :قځل ِٵ: قڂ ٍٳ ٜٳل ْٳعٳ ٍٳ هللٹا سٳطٴٛ ّٵ أځثٳٝٸبٶل♂:قځل ٍٳ▬ ؟بٹهڃشٶا أځ ًڃ  :قځل ٌٵ، ٫ځ: قڂ  بٳ
ٍٳ; ثٳٝٸبٶل ٗٳل دٳلسڇٜٳ١ڄ أځؾځ٬ځ♂:قځل ٍٳ ▬ٚٳتٴ٬ځعٹبٴو تٴ٬ځعٹبٴ ًڃ  :قځل ٍٳ ٜٳل: قڂ ّٳ أڂؿٹٝبٳ أځبٹٞ ٕٸإ هللٹا سٳطٴٛ ٛٵ  ٜٳ
٘ٴ بٳٓٳلتٺ ٚٳتٳشٳىځ أڂسٴذٺ َٵاشٳأځ٠ڄ  ؾځٓٳهځشٵا  ، طٳابٵعٶل  يځ َٹعٳا١ڄ  ا ُٳاعٴ  دٳل ٔٸ  تٳذٵ ٗٴ ّٴ  سٴ٤ٴٚطٳا ٔٸ  ٚٳتٳكڂاٛ ٗڇ ًځاٝٵ  عٳ
ٍٳ ٕٵ أځؿٳبٵ ٳ♂:قځل َٳل هللڂا ػٳل٤ٳ إ ٛٵ إْٸل أځ َٳشٵْٳال  -َهلٕ قباٌ ا٧ذٜٓا١   أٟ : - ؿٹشٳاسٶا دٹ٦ٵٓٳل قځذٵ يځ  أځ

ُٵٓٳال  تٵؾځٓٴشٹاشٳ  بٹذٳضٴٚسڈ ٗٳال  ٚٳأځقځ ٝٵ ًځ َٳٓٳال  عٳ ٛٵ ُٹعٳ ٵ  رٳاىځ ٜٳ ٗٳال  ؾځٓٳؿځلٳا ٵ  ،بٹٓٳال  ٚٳطٳا ُٳلسڇقځ   أٟ :  - ْٳ
ٍٳ .▬- تظتعذ صٚد١ دلبش ي٘ ًڃ  :قځل ٍٳ ٜٳل هللٹٚٳاځ: قڂ ٔٵ يځٓٳل َٳل هللٹا سٳطٴٛ ُٳلسڇمٳ َٹ ٍٳ ْٳ ٗٳال ♂:قځل  إْٸ

ٕٴ َٵ  أځْٵ ٳ ؾځإڇرٳا طٳتٳهڂٛ ٌٵ قځذٹ ُٳ ُٳ٬ڄ ؾځلعٵ ٍٳ ▬نځٝٸظٶل عٳ ُٸل :قځل ًځ َٳشٳ ؿٹشٳاسٶا دٹ٦ٵٓٳل ؾځ ٍٴ أځ  ◘ هللٹا سٳطٴٛ
ُٵٓٳل ؾځٓٴشٹشٳتٵ بٹذٳضٴٚسڈ ٗٳل ٚٳأځقځ ٝٵ ًځ ّٳ رٳيٹوځ عٳ ٛٵ ُٸل ،ايڃٝٳ ًځ َٵظٳ٢ ؾځ ٍٴ  أځ ٌٳ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ ًڃٓٳال  دٳخٳا  ،ٚٳدٳخٳ
ٍٳ ُٳشٵأځ٠ځ ؾځشٳذٸثٵ ٴ :قځل َٳل ايڃشٳذٹٜحٳ ايڃ ٍٳ  ٚٳ ٞ  قځال ٍٴ  يٹا ُٵعٷ  ،وؾځاذٴْٚٳ  :قځليځا ٵ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ  ؾځظٳا

ٍٳ .ٚٳىځلعٳ١څ ُٸل :قځل ًځ ٌڇ بٹشٳأڃغڇ أځخٳزٵتٴ أځؿٵبٳشٵ ٴ ؾځ ُٳ ًڃ ٴ ايڃذٳ ٘ٹ ؾځأځقڃبٳ ٘  سٳتٸا٢  بٹ  بٳالبٹ  عٳًځا٢  أځْٳخٵتا
ٍڇ ٍٳ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ِٸ :قځل ُٳظٵذٹذٹ ؾٹٞ دٳًځظٵ ٴ ثٴ ٘ٴ  قځشڇٜبٶل ايڃ ٓٵا ٍٳ  َٹ ٍٴ  ٚٳخٳاشٳزٳ  :قځال  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ
ٌٳ ؾځشٳأځ٣ ُٳ ٍٳ ايڃذٳ ٍٳ ٜٳل: قځليڂٛا؟ زٳاٖٳ َٳل ؾځكځل ٌٷ ٖٳزٳا هللٹا سٳطٴٛ ُٳ ٘ٹ  دٳال٤ٳ  دٳ ٍٳ  دٳالبٹشٷ  بٹا ٔٳ  :قځال  ؾځاأځٜٵ
ٍٳ؟ دٳلبٹشٷ ٘ٴ ؾځذٴعٹٝ ٴ :قځل ٍٳ يځ ٍٳ :قځل ٔٳ ٜٳل♂:ؾځكځل ُٳًٹو بٹشٳأڃغڇ خٴزٵ أځخٹٞ ابٵ ٛٳ  ،دٳ ٗٴا  ٚٳدٳعٳال  ،يځاو  ؾځ
ٍٳ ،بٹ٬ځ٫ڄ ٘ٴ ؾځكځل ٖٳبٵ يځ ٘ٹ بٹذٳلبٹشڇ ارٵ ٍٳ ▬أڂٚقٹٝٸ١ڄ ؾځأځعٵڀٹ ٖٳبٵ  :قځل ٘ٴ ؾځزٳ ٞ  َٳعٳ ٞ  أڂٚقٹٝٸا١ڄ  ؾځأځعٵڀځالْٹ  ٚٳصٳادٳْٹا
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ٍٳ .ٜٳظٹرلٶا ػٳٝٵ٦ٶل ٛٳاځ: قځل ٍٳ َٳل هللٹؾځ ُٹ٢ صٳا ٓٵ ٘ٴ ٚٳٜٳشٳ٣ ،عٹٓٵذٹٟ ٜٳ ٔٵ َٳهځلْٳ َٵعڇ أڂؿٹٝبٳ سٳتٸ٢ ،بٳٝٵتٹٓٳل َٹ   أځ
ُٳل ّٳ  ٜٳعٵٓٹٞ يځٓٳل أڂؿٹٝبٳ ؾٹٝ ٛٵ يًڀاـ ٚتٛاكاع ٚسقا١     ٤ًٝا١  ؿاٛس٠ ٖازٙ   ،(25) ايڃشٳاشٸ٠  ٜٳا
٘  َع ◘ اهلل شطٍٜٛح ياّذ ٔ  ؾًٝاتعًِ اياذعل٠،   ، أؿاشلب  ٚؿاذم  ايـاشب١،  سظا

 (.26) ٚا٧ـلسب١ ا١ًْ ٚبش ا٭خ٠ٛ
 يىِٛ افًِؿ: ☺جٚب  

ٔٵ أځؿٵاشٳلبٹ      َٹا ٌڈ  ٔٵ سٳدٴا ٘ٴ سٳذٹٜحٷ عٳا ٘ٴ بٳًځػٳ عٔ دلبش بٔ عبذ اهلل سكٞ اهلل عُٓٗل أځْٻ
ٞٿ ؿٳ٢َّ اهللڂ عًٝ٘ ٚطًِ ؾلبتع   ٗٵشٶا سٳتٻا٢   بٳعٹ -ؾلبتلع  -ايٓٻبٹ ٘ٹ سٳسٵًٹٞ ػٳا رلٶا ؾځؼٳذٳدٵتٴ إڇيځٝٵ

َٵ ٴ ايؼلّ، ؾإرا عبذ اهلل بٔ أْٝع، ٞٻ    ..ؾقځذٹ ُٹعٵ ٴ ايٓٻبٹا ٍٳ: طٳا ٍٴ:   ◘كځال ن اهللَُّ ٜٳكڂاٛ حَيُْؼُ

َبَٚد  ًِ َس  -اْف ًم  -َأِو افَّْٚ ًٓ ُِبْ ٍٳ: ُظَ اًة ُؽْ  ُٶل؟ قځل ٗٵ َٳل بٴ َُِْٔٚدُّيِ ( قًٓل:  ٌء َؾ ْؿ َرْ ُٓ ًَ َْٔ  َم ْؿ بَِهْقٍت َف

 ََ ًُ ـْ َب ُف َم ًُ َّ ـْ َأْهنِؾ افَّْنِٚر  َيْس ٌَ ِمن َٜ َوَأَحن َّْ ُخُؾ اجْلَ َْ  َي
ِٜ َّْ ـْ َأْهِؾ اجْلَ  ِم

ٍَ ََح ِٕ ٌِل  َٓ َيَْْب ٚ ادَُِِْؽ  َٕ َأ

ـْ َأْهنؾِ  ٌَ ِمن ُخُؾ افَّْنَٚر َوَأَحن َْ ِر َين ـْ َأْهِؾ افَّْٚ  ِم
ٍَ ََح ِٕ ٌِل  َٓ َيَْْب ٍٜ َو َّ َِ ْي َّ ُبُف بِ ُِ ُبنُف  َيْى ُِ ِٜ َيْى َّْن اجْلَ

 ٍٜ َّ َِ ْي َّ ٍٳ: بِ ُٶل؟ قځل ٗٵ ٘ٳ عٴشٳا٠ڄ بٴ ًَّ ُٳل ْٳأڃتٹٞ اي ٚٳإڇْٻ ـٳ  ٚٳنځٝٵ ًڃ ٴ:  َسَِْٚت وافسنٔئٚت( قڂ ٜلشلال  ، (1)بِٚحْلَ
 ◘َٔ ١ُٖ َبلسن١! ؾ٬ٗ إقتذٜٓل ب٘ ٩ ىًب ايعًِ ايؼشعٞ ؟، ؾًكذ قلٍ سطاٍٛ اهلل  

ؾل  ِ♂: ـُ ٌٜ َظَذ  ِؿ َؾِ يَو ِْ ًِ ُٛ اْف َِ  . (2) ▬  ُمْسِِؿٍ  َض
 : ☻وؾٚة جٚب  بـ ظبَ اهلل 

 أبلٕ عًٝ٘ ٚؿ٢ً ٚطبعٞ، طبع ط١ٓ: ٚقٌٝ ٚطبعٞ، أسبع ط١ٓ ☺ دلبش ٚت٩ٛ
 (.3) ط١ٓ 64 دلبش شُع ٚنلٕ ا٧ذ١ٜٓ، أَرل ٚنلٕ عجُلٕ، بٔا

 فريض اهلل عـه وأرضاه وأسؽـه فسقح جـاته جـة الػردوس األعذ.

 (ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ)شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن 
* * * 

                                      
 .970/570ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩ ؿشٝض ا٭دب 970 أخشد٘ ايبخلسٟ ٩ ا٭دب)حسـ(  (1)
 .72ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩ ؿشٝض ايذلغٝب  224أخشد٘ ابٔ َلد٘ )صحٔ (  (6)
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 ٖٚٛ ٙذ ٫ ا٧ظًِ نلٕ، ايـشٝض ا٧ٓٗر ع٢ً ا٧ظًُٕٛعٓذَل نلٕ  ،أسبيت ٩ اهلل
 َذْٝا١  أساٛا٫ڄ  ٫ٚ ٤السى  ٫ٚ دٛاصات دا٥ش٠ ا٭سك١ٝ ايهش٠ ْــ َٔ أنجش ٩ ٜظرل
ٟ  ا٧٪َٔ أْل: يكلٍ أْ  َٔ: ي٘ قٌٝ ٚيٛ ،أْ  َٔ: ي٘ ٜكٍٛ َٔ ٫ٚ  ٫ إٔ ؼاٗذ ٜ اياز
ٍ  عؼاشات  إٟ اٯٕ اْكظُ  اييت ايذٚي١ ٖزٙ، اهلل سطٍٛ ُٔذاڄ ٚإٔ اهلل إ٫ إي٘  اياذٚ
ٍ  ايايت  ايذٚيا١  تًاو  ايهلؾشٜٔ، َڀلسم َ  َظتلعؿ١ تعٝؽ اييت ايذ٬ٜٚت أٚ  ٜكاٛ

 ؾٛم َٔ طشلب١ ؾُشت اد،بػذ ٩ دليظلڄ ّٜٛ رات ايشػٝذ ٖلسٕٚ نلٕ: ا٧٪سخٕٛ عٓٗل
ٍ  ايظاشلب١  ٛلىب ؾـلس سأط٘ ٟ ! طاشلب١  ٜال : شلال  ٜٚكاٛ  ؾظاٝأتٝين  ػا٦   أْا٢  أَڀاش

 .َڀليعٗل ع٢ً ايؼُع تظلبل اٱط١َٝ٬ ايذٚي١ نلْ  ًكذؾ سٞ بعذ ٚيٛ خشادو
ٕ  سُٝٓال  َظًِ بٔ قتٝب١ قـ١ ٩ ٍذٙ ٚا٫طتخ٬ف ايعض إٕ  ٚسا٤ َال  با٬د  ٩ نال
: قاليٛا  أَلَٓال؟  تكع ب٬د أٟ! قَٛٞ ٜل: َٜٛل كلدت٘ي ؾٝكٍٛ اٱط٬ّ، ٜٚٓؼش ٜؿتض ايٓٗش
 إٟ ٜٚؼرل - ايـٞ تشاب بأقذاَٞ أىأ ست٢ ٚىين إٟ أسدع ٫ ٚاهلل: قلٍ.ايـٞ ب٬د

ٞ  ٚطِ ٚأكع -أقذاَ٘ ِ  اِضٜا١  ٚأؾاشو  ايـاٝٓٝٞ،  عًا٢  ا٧ظاًُ  ٚٚؿاً  .عًاٝٗ
ٌ  ،قتٝب١ بكظِ ُدلٙ ايـٞ ًَو إٟ ٚايتذظظلت ا٭خبلس ٔ  ؾٗا ٞ  ًَاو  إٔ تعا  ايـا
ٟ  َظًِ بٔ قتٝب١ ٖٛ ٫، تٗذٜذاڄ؟ إخڀلساڄ ي٘ ٜشطٌ طٛف  اٱطا٬ّ،  ٜٓؼاش  دال٤  اياز
 ٖزٙ: ٜٚكٍٛ ايـٞ، أسو َٔ بليذلب١ ٨ً٪٠ رٖب َٔ ؿشلؾلڄ ايـٞ ًَو إيٝ٘ ؾرلطٌ
ِ  ٜلاع  ا٭سبعا١  أ٫ٚدٟ ٖٚ٪٤٫ بكظُ٘، ٜٚدل َهلْ٘ ٩ ٖٚٛ قتٝب١ يٝڀأٖل ايذلب١  عًاٝٗ

 .(42) علّ نٌ تـً٘ طٛف اِض١ٜ ٖٚزٙ ايٛطِ،
 (☺أكجس الضحاب٘ زّآ٘ للحدٓح )أبْ ٍسٓسٗ 

، ٗٔ ايّٝٛ ع٢ً َٛعذ َع ايظرل٠ ايعڀاش٠ ٭نجاش ايـاشلب١ سٚاٜا١     إخٛتٞ ٩ اهلل
 قا٫ٛڄ  عؼش٠ مثل١ْٝ ع٢ً أبٝ٘ ٚاطِ ازل٘ ٩ اختًؿٛاٚيكذ  ☺يًشذٜح إْ٘ أبٛ ٖشٜش٠ 

 ؾهاين  ؿاػرل٠  ٖش٠ ي٘ ٚنلٕ اهلل عبذ اٱط٬ّ ٩ ؾظُٞ علَش بٔ سلع عبذ ػٗشٖلأٚ
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ّ  ستا٢  خٝادل  إٟ ؾظالس  ٌٝادل  ◘ اهلل ٚسطٍٛ طبع ط١ٓ ٩ ا٧ذ١ٜٓ ٚقذّ، بٗل  َاع  قاذ
ٚأبٛ ٖشٜش٠ َٔ قب١ًٝ دٚغ اييت أطًُ  ع٢ً ٜذ ايڀؿٝاٌ بأ    - ا٧ذ١ٜٓ ◘ اهلل سطٍٛ

ٌ  ٚمل ◘ ايآيب  عُاش  ىٍٛ ايـؿ١ طهٔ َٔ أػٗش ٖٚٛ، (28) -عُشٚ ايذٚطٞ  ٜتٓكا
 .(17) ٚاّشٜش ايًٞ يبع ٩ صٖذٚ ٚا٧ظلنٞ، ايؿكشا٤ ع٬ّأ أسذ نلٕٚ عٓٗل،

 يِزم افهٍٜ: ☺أبق ه ي ة 

ٔٵ أځبٹٞ ٕٳ: ☺ ٖٴشٳٜٵشٳ٠ځ عٳ ٍٴ نځل ٘ٳ ٫ځ ايَّزٹٟ هللٹأځا ٜٳكڂٛ ٛٳ إڇ٫َّ إڇيځ ٕٵ ٖٴ ُٹ نڂٓٵ ٴ إڇ ٟ  ذٴا٭ځعٵتٳ  بٹهځبٹاذٹ
ٔٵ -بل٭سو بڀين أيـلأٟ: -ا٭ځسٵوڇ عٳًځ٢ ٕٵ ايڃذٴٛعڇ َٹ  عٳًځا٢  ايڃشٳذٳاشٳ  ٭ځػٴاذټ  نڂٓٵا ٴ  ٚٳإڇ
ٔٵ بٳڀڃٓٹٞ َٶل قځعٳذٵتٴ ٚٳيځكځذٵ ،ايڃذٴٛعڇ َٹ ٛٵ ِٵ  عٳًځ٢ ٜٳ ٗڇ ٘  ◘ ايآيب  أٟ: -ىځاشڇٜكٹ  - ☽ ٚأؿاشلب
ٕٳ ايَّزٹٟ ٘ٴ ٜٳخٵشٴدٴٛ ٓٵ ُٳشٻ ،َٹ ٘ٴ بٳهڃشڈ أځبٴٛ ؾځ ٔٵ ؾځظٳأځيڃتٴ ٔٵ آٜٳ١ٺ عٳ ٘ٴ  َٳل هللٹا نٹتٳلبٹ َٹ ٞ  إڇ٫َّ طٳاأځيڃتٴ  يٹٝٴؼٵابٹعٳٓٹ
ُٳشٻ ِٵٚٳ ؾځ ٌٵ يځ ِٻ ،ٜٳؿڃعٳ ُٳشٴ بٹٞ َٳشٻ ثٴ ٘ٴ عٴ ٔٵ ؾځظٳأځيڃتٴ ٔٵ آٜٳ١ٺ عٳ ٘ٴ َٳل هللٹا نٹتٳلبٹ َٹ ُٳشٻ يٹٝٴؼٵبٹعٳٓٹٞ إڇ٫َّ طٳأځيڃتٴ  ؾځ
ِٵ ًځ ٌٵ ؾځ ِٻ ،ٜٳؿڃعٳ ِڇ أځبٴٛ بٹٞ َٳشٻ ثٴ ِٳ ◘ ايڃكځلطٹ ٞٳ ؾځتٳبٳظٻ ٞ  ؾٹٞ َٳل ٚٳعٳشٳفٳ سٳآْٹٞ سٹ َٳال  ْٳؿڃظٹا ٞ  ٚٳ  ؾٹا

ٗڇٞ ِٻ ،ٚٳدٵ ًڃ ٴ ِه    َأَبٚ َيٚ♂:ٍٳقځل ثٴ ٍٳ  ٜٳال  يځبٻٝٵوځ :قڂ ٍٳ  هللٹا سٳطٴاٛ نْؼ ♂:قځال َٳلٳا٢  ▬احْلَ ٘ٴ  ٚٳ  ،ؾځتٳبٹعٵتٴا
ٌٳ ٕٳ ؾځذٳخٳ ٕٳ ؾځلطٵتٳأڃرٳ ٌٳ يٹٞ ؾځأځرٹ ٛٳدٳذٳ ؾځذٳخٳ ٍٳ قځذٳ ڈ ؾٹٞ يځبٳٓٶل ؾځ ـْ ♂:ؾځكځل ـَ  ِم ـُ  َهنَذا َأْي نَب َِّ : قځاليڂٛا  ▬اف
ٙٴ ٖٵذٳا ٕٷ يځوځ أځ ٚٵ ؾڂ٬ځ ٍٳ ؾڂ٬ځْٳ١ڂ أځ ًڃ ٴ ▬ِه    َأَبٚ♂:قځل ٍٳ  ٜٳل يځبٻٝٵوځ قڂ ٍٳ  هللٹا سٳطٴاٛ نْؼ ♂:قځال  َأْهنؾِ  إَِػ  احْلَ

 ِٜ ٍَّ ؿْ  افهه ُٓ ٍٳ ▬ِ   َؾْٚدُظ ٌٴ :قځل ٖٵ ـټؿ١َّٹ ٚٳأځ ّ  أځكٵاٝٳلفٴ  اي ٞ  كاٝٛف  أٟ : -اٱطا٬  ٫ځ -ا٧ظاًُ
ٕٳ ٚٴٚ ٌڈ إڇيځ٢ -ٜٓضي٫ٕٛ أٟ: -ٜٳأڃ ٖٵ ٍڈ ٚٳ٫ځ أځ ٘ٴأځتٳ إڇرٳا أځسٳذٺ عٳًځ٢ ٚٳ٫ځ َٳل ٗٳل بٳعٳحٳ ؿٳذٳقځ١څ تٵ ِٵ بٹ ٗڇ  إڇيځٝٵ
ِٵ ٍٵ ٚٳيځ ٚٳ ٗٳل ٜٳتٳٓٳل ٓٵ ٘ٴ ٚٳإڇرٳا ،ػٳٝٵ٦ٶل َٹ ٌٳ  ٖٳذٹٜٻ١څ أځتٳتٵ ِٵ  أځسٵطٳا ٗڇ ٗٳال  ٚٳأځؿٳالبٳ  إڇيځاٝٵ ٓٵ ِٵ  َٹ ٗٴ ٗٳال  ٚٳأځػٵاشٳنځ  ،ؾٹٝ

ًڃ ٴ - ٚأسضْين أُٖين أٟ:-رٳيٹوځ ؾځظٳل٤ٳْٹٞ َٳل :ؾځكڂ ٔٴ ٖٳزٳا ٚٳ َّبٳ ٌڇ ؾٹٞ اي ٖٵ ـټؿ١َّٹ أځ  أځسٳلټ ٓٵ ٴنڂ اي
ٕٵ أځْٳل ٔٵ أڂؿٹٝبٳ أځ ٔڇ ٖٳزٳا َٹ َّبٳ ٛٻ٣ ػٳشٵبٳ١ڄ اي ٗٳل أځتٳكځ َٳشٳْٹٞ ، دٳل٤ٳ ؾځإڇرٳا بٹ ِٵ أځْٳل ؾځهڂٓٵ ٴ أځ ٗڇ َٳال  أڂعٵڀٹٝ  ٚٳ

ٕٵ عٳظٳ٢ ٔٵ ٜٳبٵًڂػٳٓٹٞ أځ ٔڇ ٖٳزٳا َٹ َّبٳ ِٵ اي ٔٵ ٚٳيځ ٔٵ ٜٳهڂ ٘ٹ ٚٳىځلعٳ١ٹ هللٹا ىځلعٳ١ٹ َٹ ٗٴ  ،بٴذپ ◘ سٳطٴٛيٹ  ِٵؾځاأځتٳٝٵتٴ
ِٵ ٗٴ ٛٵتٴ ٕٳ ،ؾځلطٵتٳأڃرٳْٴٛا ؾځأځقڃبٳًڂٛا ؾځذٳعٳ ِٵ ؾځأځرٹ ٗٴ ِٵ ٚٳأځخٳزٴٚا يځ ٗٴ ٔٵ َٳذٳليٹظٳ ٍٳ  ايڃبٳٝٵ ٹ َٹ  ▬ِهن    َأَبنٚ َيٚ♂:قځال

ًڃ ٴ ٍٳ ٜٳل يځبٻٝٵوځ قڂ ٍٳ هللٹا سٳطٴٛ ؿْ  ُخْذ ♂:قځل ِٓ َْٖظىِ ٍٳ  ▬َؾن ًڃا ٴ  ايڃكځاذٳ ٳ  ؾځأځخٳازٵتٴ  :قځال ٘ٹ  ؾځذٳعٳ  أڂعٵڀٹٝا
ٌٳ ٚٳ٣ سٳتٻ٢ بٴؾځٝٳؼٵشٳ ايشٻدٴ ِٻ ،ٜٳشٵ ٞٻ ٜٳشٴدټ ثٴ ًځ ٘ٹ ايڃكځذٳ ٳ عٳ ٌٳ ؾځأڂعٵڀٹٝ ٚٳ٣  سٳتٻ٢ ؾځٝٳؼٵشٳبٴ ايشٻدٴ  ،ٜٳاشٵ
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ِٻ ٞٻ ٜٳشٴدټ ثٴ ًځ ٚٳ٣ سٳتٻ٢ ؾځٝٳؼٵشٳبٴ ايڃكځذٳ ٳ عٳ ِٻ ،ٜٳشٵ ٞٻ ٜٳشٴدټ ثٴ ًځ ٗٳٝٵا ٴ  سٳتٻ٢ ايڃكځذٳ ٳ عٳ ٞٿ  إڇيځا٢  اْٵتٳ  ايٓٻبٹا
ٟٳ ٚٳقځذٵ ◘ ٚڇ ّٴ سٳ ٛٵ ُّ ايڃكځ ِٵنڂ ٘ٴ ايڃكځذٳ ٳ ؾځأځخٳزٳ ،ٗٴ ٛٳكٳعٳ ٞٻ ؾځٓٳعځشٳ ٜٳذٹٙٹ عٳًځ٢ ؾځ ِٳ إڇيځ ٍٳ  ؾځتٳبٳظٻ  أځبٳال  :ؾځكځال
ًڃ ٴ ٖٹشٍّ ٍٳ ٜٳل يځبٻٝٵوځ :"قڂ ٍٳ هللٹا سٳطٴٛ ُٝ ♂:قځل ٔ َِ ٚ َب َٕ َٝ  َأ ْٕ ًڃ ٴ ▬َوَأ ٍٳ  ٜٳل ؿٳذٳقڃ ٳ :قڂ ٍٳ  هللٹا سٳطٴاٛ  :قځال
ٍٳؾځكځ ؾځؼٳشڇبٵ ٴ :ؾځكځعٳذٵتٴ ؾځلػٵشٳبٵ اقڃعٴذٵ ْب ♂:ل ُٳل ؾځؼٳشڇبٵ ٴ ▬اْذَ ٍٳ ؾځ ٍٴ صٳا ْب ♂:ٜٳكڂٛ  سٳتٻ٢ ،▬اْذَ
ًڃ ٴ ٘ٴ أځدٹذٴ َٳل بٹليڃشٳلٿ بٳعٳجٳوځ ٚٳايَّزٹٟ ٫ځ :قڂ ٍٳ ،َٳظٵًځهڄل يځ َِٖرِ  ♂:قځل ٘ٴ ▬َؾ ُٹاذٳ  ايڃكځاذٳ ٳ  ؾځأځعٵڀځٝٵتٴ  ؾځشٳ
ُٻ٢ اهلل  .◘ ايٓيب َعذضات ٖٚزٙ َٔ ،  (1) ايڃؿځلٵًځ١ځ ٚٳػٳشڇبٳ ٚٳطٳ

 بٖمف ودظٚ اف شقل هلم: ☺ه ي ة  ب  أبق

ٔٵ أځبٹٞ  ٍٳ ☺ ٖٴشٳٜٵشٳ٠ځعٳ َٿٞ أځدٵعٴٛ نڂٓٵ ٴ: قځل ٞٳ اٱط٬ّ إڇيځ٢ أڂ ٖٹ ٗٳل َٴؼٵشڇنځ١څ ٚٳ ٛٵتٴ َٶل ؾځذٳعٳ ٛٵ  ٜٳ
ُٳعٳتٵٓٹٞ ٍڇ ؾٹٞ ؾځأځطٵ ٍٳ  ؾځأځتٳٝٵا ٴ  ،أځنڃاشٳٙٴ  َٳل ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٞ  ٚٳأځْٳال  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ ًڃا ٴ  أځبٵهٹا  ٜٳال  :قڂ
ٍٳ َٿٞ أځدٵعٴٛ نڂٓٵ ٴ إڇْٿٞ هللٹا سٳطٴٛ ٞٻ ؾځتٳأڃبٳ٢ اٱط٬ّ إڇيځ٢ أڂ ًځ ٗٳل عٳ ٛٵتٴ ّٳ ؾځذٳعٳ ٛٵ ُٳعٳتٵٓٹٞ ايڃٝٳ  ؾٹٝوځ ؾځأځطٵ

ٙٴ َٳل ٕٵ اهلل ؾځلدٵعٴ أځنڃشٳ ٟٳ  أځ ٗٵاذٹ ّٻ ٜٳ ٞ  أڂ ٍٳ  ٖٴشٳٜٵاشٳ٠ځ  أځبٹا ٍٴ  ؾځكځال نا♂: ◘ هللٹا سٳطٴاٛ ُٓ َِ  ؿَّ فِ  َأيِب  ُأمَّ  اْهن

ٍٳ   -ش٠ ٩ ْؿع ايّٝٛ ؾعلد أباٛ ٖشٜاش٠ ٜبؼاش ايآيب     ٖشٜ أبٞؾأطًُ  أّ  - ▬ُهَ ْيَ ةَ  : قځال
ٛٳتٳوځ هللڂا اطٵتٳذٳلبٳ قځذٵ أځبٵؼٹشٵ ٖٳذٳ٣ دٳعٵ ّٻ ٚٳ ُٹاذٳ  ،ٖٴشٳٜٵاشٳ٠ځ  أځبٹٞ أڂ ٘ٹ  ٚٳأځثٵٓٳا٢  اهلل ؾځشٳ ٝٵا ًځ ٍٳ  عٳ  :ٚٳقځال
ٍٳ خٳٝٵشٶا ًڃ ٴ :قځل ٍٳ  ٜٳال  :قڂ ٕٵ اهلل ادٵعٴ هللٹا سٳطٴاٛ ٞ  أځ ٞ  أځْٳال  ٜٴشٳبٿبٳٓٹا َٿا ٞٳ  عٹبٳالدٹٙٹ  ٢إڇيځا  ٚٳأڂ َٹٓٹ ُٴا٪ٵ  ايڃ

ِٵ ٗٴ ٍٳ إڇيځٝٵٓٳل ٚٳٜٴشٳبٿبٳ ٍٳ :قځل ٍٴ ؾځكځل ُٓ ا♂: ◘ هللٹا سٳطٴٛ ْٛ  ؿَّ فِ كَ  َحبل ََ ْٔ  - ٖٴشٳٜٵشٳ٠ځ أځبٳل ٜٳعٵٓٹٞ - َهَذا ُظَب
فُ  ِمِْغَ  ِظَبِٚدكَ  إَِػ  َوُأمَّ ْٗ ْٛ  ادُْ ؿْ  َوَحبل ِٓ ْٔ ِمِْغَ  إَِف ْٗ ُٳل ،▬ادُْ ٔٷ خٴًٹلٳ ؾځ َٹ ُٳ َٴ٪ٵ  إڇ٫َّ ٜٳشٳاْٹٞ ٚٳ٫ځ بٹٞ عٴٜٳظٵ
 ًكذ بش أَ٘ ؾأنشَ٘ سب٘.ؾ ،(2) أځسٳبٻٓٹٞ

 : ☺ٕيب ه ي ة  ◘دظٚء رشقل اهلل 
ٔٵ أځبٹٞ ٍٳ ☺ ٖٴشٳٜٵشٳ٠ځ عٳ ِٵ: قځل ٕٳ إڇْٻهڂ ٕٻ تٳكڂٛيڂٛ ٔٵ ايڃشٳذٹٜحٳ ٜٴهڃجٹشٴ ٖٴشٳٜٵشٳ٠ځ أځبٳل إڇ ٍڇ عٳ  هللٹا سٳطٴٛ

ٕٳ ،◘ ٍٴ َٳل ٚٳتٳكڂٛيڂٛ ٔٳ  بٳل ٗٳالدٹشڇٜ ُٴ ـٳالسڇ  ايڃ ٕٳ  ٫ځ ٚٳا٭ځْٵ ٔٵ  ٜٴشٳاذٿثٴٛ ٍڇ  عٳا ٌڇ  ◘ هللٹا سٳطٴاٛ ُٹجٵا  بٹ

                                      
  .6452أخشد٘ ايبخلسٟ )صحٔ (  (1)
 .2491أخشد٘ َظًِ )صحٔ (  (2)
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ٕٻ ،ٖٴشٳٜٵشٳ٠ځ أځبٹٞ سٳذٹٜحٹ ٛٳتٹٞ ٚٳإڇ ٔٵ إڇخٵ ٔٳ َٹ ٗٳلدٹشڇٜ ُٴ ٕٳ  ايڃ ِٵ  نځال ٗٴ ًڂ ٌ  أٟ: -ؿٳاؿڃلٷ  ٜٳؼٵاػٳ  -ايعُا
ٛٳامڇ ّٴ ٚٳنڂٓٵ ٴ ،بٹل٭ځطٵ ٍٳ أځيڃضٳ ٌٵ٤ٹ عٳًځ٢ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٗٳذٴ، بٳڀڃٓٹٞ َٹ  إڇرٳا ٚٳأځسٵؿځغڂ ،لبٴٛاغځ إڇرٳا ؾځأځػٵ

ٕٳ ،ْٳظٴٛا ٌٴ ٚٳنځل ٛٳتٹٞ ٜٳؼٵػٳ ٔٵ إڇخٵ ـٳلسڇ َٹ ٌٴ ا٭ځْٵ ُٳ ِٵ عٳ ٗڇ ٛٳايٹ َٵ  أَٛاشلِ بإؿ٬  ٜتعًل َل أٟ: -أځ
َٵشٳأڄ ٚٳنڂٓٵ ٴ -ٖٚٗٛل َضاسع َٔ ٔٵ َٹظٵهٹٝٓٶل ا ٞڇ  َٹ ـټاؿ١َّٹ  َٳظٳالنٹ ٌ  َٛكاع  أٟ:- اي  ٩ َعًا

ٞٳ  أځعٹٞ - َِٓٗ َٓضٍ ي٘ يٝع َٚٔ ☽ ايـشلب١ ٚؾكشا٤ ايػشبل٤ إيٝ٘ ٜأٟٚ ا٧ظذذ  سٹا
ٕٳ ٛٵ ٍٳ ٚٳقځذٵ ،ٜٳٓٵظٳ ٍٴ قځل فُ ♂ : ◘ هللٹا سٳطٴٛ َّٕ ـْ  إِ ٌَ  َيْبُسطَ  َف َُّك َثْقَبفُ  َأَح َٚفُِل َأْؿِضَ  َح ََ  ُثنؿَّ  َهنِذهِ  َم

عَ  َّ ْٔفِ  ََيْ َّٓ  َثْقَبفُ  إَِف ُٹشٳ٠ڄ ؾځبٳظٳڀڃ ٴ ،▬َأُؿقُل  َمٚ َوَظك إِ ٛ  أٚ ٕڀط نظل٤ أٟ : - ْٳ ٞٻ  - ًَٕا  عٳًځا
ٍٴ قځلٳ٢ إڇرٳا سٳتٻ٢ ٘ٴ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٗٳال  َٳكځليځتٳ ُٳعٵتٴ ٟ  إڇيځا٢  دٳ ُٳال  ،ؿٳاذٵسڇ ٔٵ  ْٳظٹاٝ ٴ  ؾځ  َٳكځليځا١ٹ  َٹا
ٍڇ ًڃوځ ◘ هللٹا سٳطٴٛ ٔٵ تٹ ٞٵ٤ٺ َٹ  5374 ☺س٣ٚ أبٛ ٖشٜش٠  ◘ ايٓيبٚبدلن١ دعل٤  ،(1) ػٳ
 لٟ ؟ أخٛتٞ ٩ اهلل، يٝظأٍ نٌ َٓل ْؿظ٘ َلرا قذّ يذٜٔ اهلل تع، سذٜح

 :☺صبٜٓ واف د ظِٔٓٚ ووؾٚة أبق ه ي ة 
ٔٵ ؿشٝش٘أخشز ايبخلسٟ ٩  ٍٳ  ☺ ٖٴشٳٜٵاشٳ٠ځ  أځبٹٞ عٳ ٔٵ  سٳؿٹعڃا ٴ : قځال ٍڇ  َٹا  هللٹا سٳطٴاٛ

ـِ ♂◘ ٚ ِوَظَٚءْي َٖمَّ ٚ َؾ ُُهَ َُ ُُفُ  َأَح ٚ َؾَبَثْث َخ ُ  َوَأمَّ ْٔ َِقْ  ا ُُفُ  َؾ نقمُ  َهنَذا ُؿىِنعَ  َبَثْث ًُ ِْ ٌ  ٚقاذ . (2)▬اْفُب  ٥ا
ٞ  ؾٝٗال  ايايت  ا٫سلدٜح ع٢ً ٜبج٘ مل ايزٟ يٛعل٤ا ايعًُل٤ ِ  ايظا٤ٛ  أَاشا٤  تباٝ  ٚأساٛاشل
٘  ع٢ً خٛؾل ب٘ ٜـش  ٫ٚ بعل٘، عٔ ٜهين ٖشٜش٠ أبٛ نلٕ ٚقذ،ٚصَِٓٗ  َآِٗ،  ْؿظا
 َعلٜٚا١،  بٔ ٜضٜذ خ٬ؾ١ إٟ ٜؼرل ايـبٝلٕ، ٚإَلس٠ ايظتٞ سأغ َٔ بلهلل أعٛر: نكٛي٘
فريض اهلل عـعه ، بظ١ٓ قبًٗل ؾُلت، اهلل بٚاطتذل اشلذش٠، َٔ طتٞ ط١ٓ نلْ  ٫ْٗل

 وأرضاه وأسؽـه فسقح جـاته جـة الػردوس األعذ.

 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(
  * * *  

                                      
 .2047أخشد٘ ايبخلسٟ )صحٔ (  (1)

 . 120ايبخلسٟ أخشد٘ )صحٔ (  (2)
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ٞ  عٔ عكب١ بٔ ْلؾع ايؿلتض ا٧ ا٧٪سخٕٛ ٜكٍٛ ،أسبيت ٩ اهلل  عؿاش يًُػاشب ايعشبا
ٔ  َعلٜٚا١  اًْٝؿ١ ٚنًؿ٘ تْٛع ٩ ىشٜك٘ ٩ َشأْ٘  ٞ  با ٕ  أبا  َذٜٓا١  ٜابين  إٔ ☺ طاؿٝل

ٕ  ا٧ذٜٓا١  ٜابين  إٔ ؾكاشس  تاْٛع  ٩َذ١ٜٓ ايكارلٚإ   ٖٚٞ يًُظًُٞ َشنضاڄ تهٕٛ  يتهاٛ
 أسو ٖازٙ ! ايكل٥اذ  أٜٗال : ٚقاليٛا  اياب٬د  أٌٖ ؾذل٤ٙ ايب٬د، تًو ٩ يًُظًُٞ َشنضاڄ
 أبٓٝٗل ٫ ٚاهلل: قلٍ.َٓلطب َهلٕ عٔ اًح دْٚٗل، ايؿلَٞ نٌ ٜشدع َظبع١ َٛسؼ١

 .ا٧هلٕ ٖزا ٩ إ٫
ٔ  عكبا١  ؾٛقـ: ٜكٛيٕٛ ٘  اهلل س٥ا١  ْالؾع  با ٍ  ايػلبا١  سلؾا١  عًا٢  عًٝا  أٜتٗال : ٚقال
 .اٱط٬ّ يٓٓؼش ٖٓل د٦ٓل ◘ ُٔذ أؿشلب ٗٔ! ايٛسٛؾ
 ياا  يتخًٝٗال  ايػلبا١  َٔ أ٫ٚدٖل ٌَُ ايٛسٛؾ سأٜٓل يكذ ٚاهلل: عٝلٕ ػلٖذ ٜكٍٛ

 .ايكرلٚإ َذ١ٜٓ عًٝٗل يٝكِٝ ْلؾع بٔ عكب١
 احملاٝط  َل٤ ٩ ؾشط٘ قٛا٥ِ ؾٝػشص ا٭ىًظٞ احملٝط إٟ يٝـٌ ْلؾع بٔ عكب١ ٜظرل ثِ
ٞ  عاض٠  ٖازٙ ، ؾشطٞ ع٢ً ْلت٘ أسذاڄ ا٧ل٤ ٖزا ٚسا٤ إٔ أعًِ يٛ ٚاهلل: ٜٚكٍٛ  ا٧ا٪َٓ
ةُ  َوهللِم:عٓٗل ☾ اهلل ٜكٍٛ اييت ًِزَّ ِمِْغَ  فَِ ُشقفِفِ وَ  اْف ْٗ ُّ ِْ

 ص.8:ا٧ٓلؾكٕٛط هَوفِ
ِ  ايٝاّٛ;  ايٓلغ َٔ نجرل ٜٚؿكذٖل ٔ  بهاجرل  ٜأخازٚا  مل ٭ْٗا  ؾتتُاضم  أطابلبٗل،  َا

ّ  أخبلسٖل، عًٝٓل ُؿ٢ ٫ ؿػرل٠ د٬ٜٚت إٟ اٱط١َٝ٬ ايذٚي١ ٕ  ٜٚظال  طا٤ٛ  ا٧ظاًُٛ
 .نجرل٠ َٛاىٔ ٚتلٝع ؾًظڀٞ، ٚتلٝع ا٭ْذيع، ٚتلٝع ايعزاب،
 إٔ ☾ اهلل بإرٕ  ٚاثل يهين ،☾ اهلل أَش بلتبلع َشٖٕٛ ا٭سو ٩ طتخ٬فا٫ إراڄ

ٌٛ  َواهللم:☾ قلٍ أخش٣، َش٠طٝعٛد  ا٭سو ٩ ا٫طتخ٬ف
َـّ  َأْمِ هِ  َظَذ  َؽٚفِ

ثَ َ  َوَفُِ ـْ  َأ

سِ  قنَ  ٓ افَّْٚ ُّ َِ ًْ  .ص21:ٜٛطـط هَي
ٟ  اهلل ٜكٍٛ ،شلِ اهلل استللٙ ايزٟ يًذٜٔ ايتُهٞ ٚنزيو َـّ وَ م:تعال نَْ ُل َّ ُٔ نؿْ  َف  هَلُ

ؿُ  ُٓ َٙ  افَِّذي ِديَْ ؿْ  اْرَت ٛ  ٚاسذاڄ دٜٓلڄ ايعلمل شلزا استل٢ قذ تعلٟ ؾلهلل ،ص55:ايٓٛسط ههَلُ  ٖا
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 اهلل ع٢ً قذّ َٚٔ طٛاٙ، دٜٓلڄ ☾ اهلل ٜكبٌ ٚئ ا٭دٜلٕ، نٌ ب٘ ْٚظ: اٱط٬ّ، دٜٔ
ٔ  شلزا ايتُهٞ أَل َٓ٘، ٜكبً٘ ٫ اهلل ؾإٕ اٱط٬ّ دٜٔ غرل بذٜٔ ايكٝل١َ ّٜٛ ٘  اياذٜ  ؾإْا
َ هُ مطبشلْ٘ ٜكٍٛ ا٧٪َٓٞ، بزيو ☾ اهلل ٚعذ ☾ اهلل طٓٔ َٔ ط١ٓ ِٓ ُْٔي

ـِ  َظنَذ  فِ ي َل  افن

فِ  ِل ٘  ايذٜٔ يٝهٕٛ طبًٝ٘ ٩ بلِٗلد نًؿٓل يهٓ٘ ،ص9:ايــط هـُ ٍ  نُال  هلل، نًا  اهلل قال
ُِقُهؿْ م:☾ َُّك َوَؿٚتِ قنَ  ٓ َح ُُ ٌٜ  َت َُْْ قنَ  ؾِ ُُ ـُ  َوَي ي َل ِه  اف  (.42) ص39:ا٭ْؿلٍط ههللِ فُ ـُ

 (☺ مالك بً ضياٌ بً صَٔبزدل ٓشسٖ ىفطُ ابتغاء مسضاٗ اهلل ) 

، ٗٔ ايّٝٛ ع٢ً َٛعذ َع ايظرل٠ ايعڀش٠ يشدٌ ٜؼشٟ ْؿظ٘ إبتػل٤ إخٛتٞ ٩ اهلل
     ٞ  ☺ َشكل٠ اهلل عض ٚدٌ إْ٘ ايـشلبٞ اًٌِٝ ؿٗٝب بأ طآلٕ بأ َلياو ايشَٚا

 ،ا٭ًٜا١  عًا٢  يهظاش٣  عل٬َ عُ٘ أٚ أبٛٙ ٚنلٕ لططق بٔ ٢ٝٚ أبٛ ايُٝٔ َٔ ٚأؿً٘
ِ  عًا٢  غالست أؾ ايؿاشات  ع٢ً ٚقٌٝ ،ا٧ٛؿٌ عٓذ دد١ً ع٢ً َٓلصشلِ ٚنلْ   ب٬دٖا
 ،َها١  إٟ ؾشًُاٛٙ  نًاب  بٓٛ اػذلت٘ ثِ سٝٓل عٓذِٖ ؾأقلّ ،ؿػرل ٖٚٛ ؾأطشت٘ ايشّٚ
ٍ  بعح ؾًُل ،سٝٓل ٠ه١ ٚأقلّ ،ؾأعتك٘ دذعلٕ بٔ اهلل عبذ ؾلبتلع٘ ٔ  ◘ اهلل سطاٛ  آَا

ٔ  ٚنلٕ ،سد٬ ٚث٬ثٞ بلع١ بعذ ٚاسذ ّٜٛ ٩ ٚعُلس ٖٛ قذ٣ل أطًِ ٨ٔ ٚنلٕ ب٘  َا
 بعاذٙ  ؿاٗٝب  ٖالدش  ◘ اهلل سطٍٛ ٖلدش ٧ٚل ،☾ اهلل ٩ ٜعزبٕٛ ايزٜٔ ا٧ظتلعؿٞ

ٕ  ػاٛس٣  ا٭َش عُش دعٌ ٧ٚل، بعذُٖل َٚل سذاأٚ بذسا ٚػٗذ ،بأٜلّ ٛ  نال ٟ  ٖا  اياز
 ؿالسبل  ي٘ ٚنلٕ ،عُش ع٢ً ايـ٠٬ ٟٚ ايزٟ ٖٛٚ ،عجُلٕ تعٞ ست٢ بليٓلغ ٜـًٞ
 ٚنلٕ ،ايؼعش نجرل اّلدبٞ أقشٕ بليكـرل ٫ٚ بليڀٌٜٛ يٝع اُّش٠ ػذٜذ أ٥ش ٚنلٕ
 ٚنلْا   ،ٚاْؼاشا   ٚؾهلٖا١  دعلبا١  ؾٝ٘ ٚدٜٓ٘ ؾلً٘ َع ٚنلٕ ػذٜذ٠ عذ١ُ ؾٝ٘ يظلْ٘
 (.8) ايظبعٞ ع٢ً ْٝـ ٚقذٖا 38 بل٧ذ١ٜٓ ٚؾلت٘

 ذي:ؿهٜ إشالمف وَتِّف إ

ٔٵ ٔڇا عٳ ٍٳ ☺ َٳظٵعٴٛدٺ بٵ ٕٳ: قځل ٍٳ نځل ٚٻ ٔٵ أځ ٗٳشٳ َٳ ٘ٴ أځظڃ َٳ ٍٴ :طٳبٵعٳ١څ إڇطٵ٬ځ  ٚٳأځبٴٛ ◘ هللٹا سٳطٴٛ
ُٻلسٷ ،بٳهڃشڈ ٘ٴ ،ٚٳعٳ َټ ُٳٝٻ١ڂ ٚٳأڂ ٗٳٝٵبٷ ،طٴ ٍٷ ،ٚٳؿٴ ُٹكڃ ،ٚٳبٹ٬ځ َٻل ذٳادٴاٚٳايڃ ٍٴ ؾځأځ ٘ٴ، ◘ هللٹا سٳطٴٛ ُٳٓٳعٳ  ؾځ
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٘ٹ اهلل ُٿ َٻلٚٳ ،ىځليٹبٺ أځبٹٞ بٹعٳ ٘ٴ بٳهڃشڈ أځبٴٛ أځ ُٳٓٳعٳ ٘ٹ اهلل ؾځ َٹ ٛٵ َٻل ،بٹكځ ِٵ ٚٳأځ ٖٴ ِٵ طٳل٥ٹشٴ ٖٴ  ؾځأځخٳزٳ
ٕٳ ُٴؼٵشڇنڂٛ ِٵ ،ايڃ ٖٴ ِٵ ،ايڃشٳذٹٜذٹ أځدٵسٳاعٳ ٚٳأځيڃبٳظٴٛ ٖٴ ٗٳشٴٚ ُٵعڇ ؾٹٞ ٚٳؿٳ ُٳل ،ايؼٻ ِٵ ؾځ ٗٴ ٓٵ ٔٵ َٹ  أځسٳذٺ َٹ

ِٵ ٚٳقځذٵ إڇ٫َّ ٖٴ  دل٥ض٠ ٚايتك١ٝ تك١ٝ أسادٚا َل ع٢ً ٞا٧ؼشن ٚاؾكٛاأٟ : -أځسٳادٴٚا َٳل عٳًځ٢ ٚٳاتٳل
َ  بِٚمتعلٟ يكٛي٘ ٍَ ـَ ـ  هللَِمـ  ـ  بِٚإليمن َوَفنُِـ مَّ

ئِ َّ ُبُف ُمْى ِْ ِ َه َوَؿ ـْ ـْ ُأ  إيَمِِٕف إَِّٓ َم
َِ
ًْ ِمـ َب

ـَ ا ٌٛ مل ْؿ َؽَو ِٓ ْٔ َِ ًَ رًا َؾ َْ ِ  َص ٍْ ُُ َح بِْٚف ْؿ َظَذاٌب َظئِؿٌ  هللَِذَ  بٹ٬ځ٫ڄ ٫َّإڇ -ص106طايٓشٌ: هَوهَلُ
٘ٴ ٘ٹ ٖٳلْٳ ٵ ؾځإڇْٻ ٝٵ ًځ ٘ٴ عٳ ٕٳ - َٔ أدٌ اهلل ْؿظ٘سكش  أٟ : -هللٹا ؾٹٞ ْٳؿڃظٴ ٖٳل ٘ٹ عٳًځ٢ ٚٳ َٹ ٛٵ  ،قځ

ٙٴ ؾځأځخٳزٴٚٙٴ ٛٵ ٕٳ ؾځأځعٵڀځ ٛڇيڃذٳا ٕٳ ؾځذٳعٳًڂٛا ايڃ ٘ٹ ٜٳڀڂٛؾڂٛ ٛٳ َٳه١َّځ ػٹعٳلبٹ ؾٹٞ بٹ ٖٴ ٍٴ ٚٳ ، (1) أځسٳذٷ أځسٳذٷ ٜٳكڂٛ
 .ٚسط٫ٛڄ ْبٝٓلڄ ٠ٚشُذ دٜٓلڄ، ٚبلٱط٬ّ سبلڄ، بلهلل سكٛا إٔ ّٜٛ عزبِٖٛ ٖهزا

 مـ مُٜ إػ ادَيْٜ: ☺هج ة صٓٔٛ 

 داس أسأٜ  : ◘ اهلل سطٍٛ قلٍ:  قلٍ ☺ ؿٗٝبإٔ  (ايبذا١ٜ ٚايٓٗل١ٜ)دل٤ ٩ 
 ٚخشز ٜجشب تهٕٛ أٚ ،ٖذش تهٕٛ إٔ ؾإَل ،سشتٞ ظٗشاْٞ بٞ طبخ١ ٖذشتهِ
 بلْشٚز َع٘ ُُٖ  قذ ٚنٓ  ،بهش ٛأب َع٘ ٚخشز ،ا٧ذ١ٜٓ إٟ ◘ اهلل سطٍٛ
 عٓهِ اهلل ػػً٘ قذ :ؾكليٛا أقعذ ٫ أقّٛ تًو يًٝيت ؾذعً  قشٜؽ َٔ ؾتٝلٕ ؾـذْٞ
 ٜشٜذٚا طشت َل بعذ ْلغ َِٓٗ ّٚكين ؾخشد  ؾٓلَٛا ،ػلنٝل أنٔ ٚمل ،ببڀٓ٘

 ،ؾؿعًٛا يٞ ٚتٛؾٕٛ طبًٝٞ ًُٚٛا رٖب َٔ أٚاقٞ أعڀٝتهِ إٕ :شلِ ؾكً  ،يرلدْٚٞ
 ٜٛىأ اييت ايبلب خؼب١ أٟ : - ايبلب أطهؿ١ َ  اسؿشٚا :ؾكً  َه١ إٟ ِؾتبعتٗ
 ع٢ً قذَ  ست٢ ٚخشد  ،اًّتٞ ؾخزٚا ؾ١ْ٬ إٟ ٚارٖبٛا ،أٚاقٞ بٗل ؾإٕ -عًٝٗل
 ،▬افبٔع رب  حئك أبك يٚ♂ :قلٍ سآْٞ ؾًُل َٓٗل ٜتشٍٛ إٔ قبٌ بكبل٤ ◘ اهلل سطٍٛ
 .(8) ايظ٬ّ عًٝ٘ ددلا٥ٌٝ إ٫ أخدلى َلٚ ،أسذ إيٝو طبكين َل اهلل سطٍٛ ٜل :ؾكً 
 ؿاعًٛنل  أتٝتٓل: َه١ ٌاأٖ ي٘ لٍقا اشلذش٠، أساد سٞ ؿٗٝبل إٔ: عجُلٕ أبٞ عٔٚ
ِ : قاليٛا  طبًٝٞ؟ أْتِ إًٕٔٛ َليٞ، تشن  إٕ أسأٜتِ: قلٍ! سليو ؾتػرل سكرلا، ، ْعا

                                      
 .   154ٚسظٓ٘ ا٭يبلْٞ ٩ ؿشٝض ايظرل٠ ايٓب١ٜٛ ؿؿش١  150أخشد٘ ابٔ َلد٘ )حسـ(  (1)
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  .(1) ▬ !صٓٔٛ  نننرب♂:ؾكلٍ ◘ ايٓيب ريو ؾبًؼ ،َلي٘ شلِ ؾخًع
ٔ  يـاٗٝب،  خظلس٠ تعذ ايبؼشٟ ا٧ٝضإ ٩ ؿٗٝب سلدث١إٕ  هلل،أسبيت ٩ ا  ٚيها

ٕ  ٩ سباض  أْ٘ ع٢ً تذٍ ،ايبٝع سبض ٢ٝٚ أبل ٜل:ي٘ ◘ اهلل سطٍٛ قٍٛ  ؾالهلل  اهلل، َٝاضا
ِ  نتلب٘ ٩ ٜكٍٛ ٚتعلٟ طبشلْ٘ ـَ  اْصَسَى اهلل إِنَّ :مايهاشٜ ِمِْغَ  ِم ْٗ ؿْ  ادُْ ُٓ َس ٍُ ْٕ ؿْ  َأ َٖنَّ  َوَأْمَقاهَلُ  بِ

ؿُ  َٜ  هَلُ َّْ ًڄال  اهلل طبٌٝ ٩ َٚلي٘ ْؿظ٘ بلع ُٔ، ؾ ص111:ايتٛب١ه طاجْلَ  ، يًذٓا١  ٚكالَٓٶل  سا
اييت ؾٝٗل َل٫ عٞ سأت ٫ٚ أرٕ زلعا   َٓٗل، أغ٢ً ا٭سو ع٢ً ػ٤ٞ ٜٛدذ ٫ اييت

 (.38) ٫ٚ خڀش ع٢ً قًب بؼش 
   ☺ فضل صفقب بن سـان

ٕٳ، أځ ٕٻ أځبٳل طٴؿڃٝٳل ُٵشڈٚ، أځ ٔڇ عٳ ٔٵ عٳل٥ٹزٹ بٵ ٍڈ ؾٹٞ ْٳؿځشڈ، عٳ ٚٳبٹًځل ٗٳٝٵبٺ،  ٚٳؿٴ ٕٳ،  ُٳل ًڃ تٳ٢ عٳًځ٢ طٳ
ٍٳ أځبٴٛ بٳهڃشڈ:  ٍٳ ؾځكځل ٖٳل، قځل َٳأڃخٳزٳ ٚٿ اهللٹ  ٔٵ عٴٓٴلڇ عٳذٴ َٹ َٳل أځخٳزٳتٵ طٴٝٴٛفٴ اهللٹ  ٚٳاهللٹ  ؾځكځليڂٛا: 

ٞٻ ؿٳ٢َّ اهللڂ عٳ ِٵ؟، ؾځأځتٳ٢ ايٓٻبٹ ٖٹ ٚٳطٳٝٿذٹ ٖٳزٳا يٹؼٳٝٵ:ڇ قڂشٳٜٵؽڈ  ٕٳ  ِٳ ؾځأځخٵبٳشٳٙٴ، أځتٳكڂٛيڂٛ َّ ٚٳطٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ
ٍٳ:  َٝ َربََّؽ ♂ؾځكځل َْ َأْؽَوبْ ََ ْؿ، َف ُٓ َُ َٝ َأْؽَوْب ْْ ـُ ـْ 

ْؿ، َفئِ ُٓ َُ ََِّؽ َأْؽَوْب ًَ ٍ  َف ُْ ِٵ أځبٴٛ  ،▬َيٚ َأَبٚ َب ٖٴ ؾځأځتٳل
ِٵ؟ قځليڂٛا: يځل ٜٳػٵؿٹشٴ اهللڂ يځوځ ٜٳل أځخٹٞ ٙٵ أځغڃلٳبٵتٴهڂ ٛٳتٳل ٍٳ: ٜٳل إڇخٵ   .(2) بٳهڃشڈ ؾځكځل

 : ☺ وؾٚتف ذـ 
ٛ ٚيا٘   ، طا١ٓ  طبعٞ ابٔ ٖٚٛ ٖا38 ط١ٓ ػٛاٍ ٩ بل٧ذ١ٜٓ ☺ ؿٗٝب ت٩ٛ   ٗا
 .(28) أسلدٜح ث٬ث١ َٓٗل َظًِ ي٘ س٣ٚ ،سذٜجل ث٬ثٞ َٔ

 فريض اهلل عـه وأرضاه وأسؽـه فسقح جـاته جـة الػردوس األعذ.

 ()شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ
* * * 

                                      
 .َٚشطٌ ٚقلٍ ػعٝب ا٭سْ٪ٚط سدلي٘ ثكلت 7082اّلنِ ٩ ا٧ظتذسى أخشد٘ )رجٚفف ثَٚت(  (1)

 .2504َظًِ أخشد٘ )صحٔ (  (2)
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  -َٔ ا٭طلب اٟ أدت إٟ تأخش َٛعٛد اهلل عض ٚدٌ َل ًٜٞ: ،أسبيت ٩ اهلل
ع٢ً ا٧ظًُٞ َع كعـ إ٣لٕ أنجش ا٧ظًُٞ ؾٝذلادعٛا  ايبلىٌ ٚىػٝلٕ تظًط -1

ـَ م:ؾِٝٗ ☾ اهلل قلٍ ايزٜٔ َٔ ٜٚهْٕٛٛ ،٩ َٓتــ ايڀشٜل سِ  َوِم ـْ  افَّْٚ َُ  َمن ُبن ًْ  اهلل َي

َٖنَّ  َخْرٌ  َأَصَٚبفُ  َؾِ٘نْ  َحْ ٍف  َظَذ  َّ ُْفُ  َوإِنْ  بِفِ  اْض ٌٜ  َأَصَٚب َُْْ َٛ  ؾِ َِ ََ فِ  َظَذ  إ ِٓ  أٚ ،ص11:اّرط هَوْج
ـَ م:ؾِٝٗ تعلٟ اهلل قلٍ ايزٜٔ َٔ سِ  َوِم ـْ  افَّْٚ َُقُل  َم َؾ  اهللِ يِف  أُوذِيَ  َؾَِ٘ذا بِٚهللِ آَمَّْٚ َي ًَ َٜ  َج  ؾَُِْْن

ًََذاِب  ٚسِ افَّْ  خـٛؿال َاع كاعـ     داذاڄ،  خڀرل ايتظًط ٖزا ،ص10:ايعٓهبٛتط هاهللِ ـَ
 (.43)اٱ٣لٕ ٩ ْؿٛغ أنجش ا٧ظًُٞ 

 ايعلمل إٟ أخش٣ ْعش٠ ْعشْل ٚيٛ ،َٛعٛد اهلل عض ٚدٌ ٜتأخش سُٝٓل تعذب ؾ٬
 ٚيزيو ،عض ٚدٌ اهلل ػشعٗل اييت ايٛادبلت َٔ نجرلاڄ كٝع قذ يٛدذْلٙ اٱط٬َٞ

 عڀًٛا ا٧ظًُٞ َٔ ٚنجرل ايؼٗٛات، ٚاتبعٛا ايـ٠٬ أكلعٛا ا٧ظًُٞ َٔ نجرل
 تشى ٜظتًضّ احملشَلت ٚسنٛب احملشَلت، سنبٛا ا٧ظًُٞ َٔ ٚنجرل ايضنل٠،

 بٓٛى َٔ ا٧ظًُٞ ب٬د ٩ نِ ٚيزيو كذٙ، عٔ ْٗٞ بليؼ٤ٞ ا٭َش ٭ٕ ايـلّلت;
 ٩ ٚنِ! بش١٦ٜ؟: عٓٗل ٜكٛيٕٛ ييتا ايذلؾٝ٘ ٚطل٥ٌ َٔ ا٧ظًُٞ ب٬د ٩ ٚنِ! ايشبل؟
، (42) .. ريو غرل إٟ! اي٬عب١؟ اي١ٖٝ٬ ايشاقـ١ ا٭دٗض٠ َٔ ا٧ظًُٞ بٝٛت

ٚسذخ ،ؾلعـ اٱ٣لٕ عٓذ أنجش ا٧ظًُٞ ٨ل دعًِٗ ٜشنٕٓٛ يًذْٝل ٜٚهشٖٕٛ ا٧ٛت
٘ٹ ؾځ ◘َل أخدل ب٘ اّبٝب  َّ ٍٴ اي ٍٳ سٳطٴٛ ٍٳ: قځل ٕٳ، قځل ٛٵبٳل ٔٵ ثٳ اَظك  ُيقِصُؽ ♂: ◘عٳ ََ َُمُؿ َأْن َت ْٕ ا

ٚ َٓ
ُِ ًَ ُٜ إَِػ َؿْه َِ ـَ َ ْٕ اَظك ا ََ َم َت ـَ ْؿ  ُُ ْٔ َِ ٍٳ:▬َظ َٳ٦ٹزٺ؟ قځل ٛٵ ٔٴ ٜٳ ١ًَّٺ ْٳشٵ ٔٵ قٹ َٹ ٚٳ ٌٷ:  ٍٳ قځل٥ٹ ُُْْٕؿ ♂، ؾځكځل َبْؾ َأ

وِر ظَ  َُ ـْ ُص َـّ اهللَُّ ِم ََْْٔزَظ ِْٔؾ، َوَف َثِٚء افسَّ ٌُ ـَ ْؿ ُؽثٌَٚء  ُُ ثٌِر، َوَفَُِّْ ـَ ْؿ، َيْقَمئٍِذ  ُُ َٜ ِمْْ َٚب َٓ ُؿ ادَْ ـُ ول َُ

ـَ  ُؿ اْفَقْه ُُ ُِقبِ َـّ اهللَُّ يِف ُؿ ِذَؾ َْ َٔ ٍٳ: ▬َوَف ٔٴ؟ قځل ٖٵ ٛٳ َٳل ايڃ ٚٳ ٘ٹ،  ًَّ ٍٳ اي ٌٷ: ٜٳل سٳطٴٛ ٍٳ قځل٥ٹ ٛه ♂، ؾځكځل ُح

ُٜ ادَْْقِت  َٔ َ اِه ـَ َٔٚ، َو ْٕ َه   ، ٖٚزا َؼلٖذ يًذُٝع ؾ٬ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ بلهلل.(1)▬اف

                                      
 .958 ٚؿشش٘ ا٭يبلْٞ ٩ ايظًظ١ ايـشٝش١ 4297أبٛ داٚد أخشد٘ )صحٔ (  (1)



للماوس على العنوان المطلوب  األيسر  ، وللوصول ألي عنوان اضغط على الزر Ctrl+ Endللوصول للفهرس اضغط على 
 تنقل بين الصفحات. أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downفي الفهرس، وبواسطة 

 

 

265  

265 

 (1)سابطني قٔاو دّل٘ امل  

َٛعذْل ايّٝٛ َع َل طذً٘ ايتلسٜ: عٔ قٝلّ دٚيا١ ا٧اشابڀٞ ٖازٙ     ،٩ اهلل إخٛتٞ
ٖاا نلْا     440ؿاٞ عالّ   ؾ ،ايذٚي١ ايعع١ُٝ ايت٢ طذً  ٩ ايتلسٜ: ٠ذاد َٔ رٖاب 

دٓٛب َٛستلْٝل ٠٤ًٛ٨ بڀٛا٥ـ ايدلبش ا٧ٓتؼاش٠ ٩ ايؼاُلٍ اٱؾشٜكاٞ ؿآٗلد١ ٚأنادل      
حئك ابنـ إبن اهٔؿ اي١ ٧ٚت١ْٛ ٚنلٕ ع٢ً سأغ قب١ًٝ دذاي١ قبًٝتٞ ٩ ؿٓٗلد١ ُٖل دذ

ٚنلٕ ٖزا ايشدٌ عًا٢ ؾڀاش٠ سظا١ٓ ىٝبا١ ٚنلْا  ٖازٙ ايكبل٥اٌ ٤ٝعال َأ           اجلَا 
ا٧ظًُٞ، ْعش ٚٝٞ ابٔ ابشاِٖٝ اِذايٞ إٟ قبًٝت٘ ؾٛدذٖل ١٦ًَٝ بال٧ٓهشات ٚداذ إٔ   

ٕ ٜضاْاٞ سًًٝا١ دالسٙ    ايٓلغ قذ إعتلدٚا ػشب اُْش ٚؾؼل ايضْل ستا٢ إٔ ايشداٌ نال   
ٚدلسٙ ٫ ٜعذلو ع٢ً ريو ٭ْ٘ ٖٛ اٯخش ٜعٌُ ٖزا ا٭َش، ٚنجش ايضٚاز ٭نجش َأ  
أسبع١ ْظل٤، ٚنجش ايظًب ٚايٓٗب ؾليكب١ًٝ ايكٜٛا١ تأناٌ ايكبًٝا١ ايلاعٝؿ١، ٚايكبل٥اٌ      

 َؼتت١ َؿشق١.
ٚيكذ نلٕ ٢ٝٚ ابٔ إبشاِٖٝ اِذايٞ ٜعشف إٔ ٖزا َٓهش يهٔ مل ٜهٔ يذٜ٘ ىلق١ 

: مل ٜهٔ يذٜ٘ ثٕٚٔٚ: ايؼعب نً٘ علؾ ٩ ك٬ٍ ٚبعذ عٔ ايذٜٔ، إولًتػٝرل يظببٞ ي
َٔ ايعًِ َل ٜػرل ب٘ ايٓلغ. ؾأخز ٜؿهش ٖٚذاٙ سب٘ يؿهش٠ عع١ُٝ ٖٚٞ إٔ ٜزٖب 
يًشر ٚعٓذ عٛدت٘ ٣ش ع٢ً َذ١ٜٓ ايكرلٚإ ايت٢ نلْ  ٩ ريو ايتلسٜ: َذ١ٜٓ ايعًِ 

ػٝ: ا٧ليه١ٝ ٩ ايكرلٚإ ٚنلٕ ع٢ً ا٧زٖب  دأبق ظّ ان افٍٚ اإلمٚمٖٚٓلى قلبٌ 
ا٧ليهٞ بٌ يكذ نلْ  ٤ٝع دٍٚ سللٍ أؾشٜكٝل ٚا٭ْذيع ع٢ً ٖزا ا٧زٖب ؾشه٢ ي٘ 

ايزٟ نلٕ ي٘ ى٬ب نجرلٕٚ ٩  ظبَ اهلل ابـ يٚشغ اإلمٚمَلٜذٚس ٩ ب٬دٙ ؾأسطٌ َع٘ 
 ابٔ ٜلطٞ ٜعًِ اِضا٥ش ٚتْٛع، ؾلْڀًكل إٟ دٓٛب َٛستلْٝل ٚأخز اٱَلّ عبذ اهلل

ايٓلغ ٩ أْل٠ ػذٜذ٠ ٜأَش بل٧عشٚف ٢ٜٗٓٚ عٔ ا٧ٓهش، ٚيهٔ ثلست عًٝ٘ ٤ٝع ايكبل٥ٌ 
ٚثلس عًٝ٘ ايؼعب ٭ٕ ايؼعب ٚب إٔ ٜعٝؽ ٩ ػٗٛات٘ ٚأؿشلب ا٧ـلحل 
َظتؿٝذٕٚ َٔ ٖزا ايٛكع، نُل إٔ ٢ٝٚ بٔ إبشاِٖٝ اِذاٟ مل ٜظتڀٝع ٥ل١ٜ عبذ اهلل 

ا٭َش إٔ ىشدٚٙ خلسز ايب٬د ؾلْڀًل ست٢ ٚؿٌ إٟ سللٍ  ابٔ ٜلطٞ ست٢ بًؼ
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ايظٓػلٍ ٖٚٓلى ْـب خُٝت٘ يٛاس أسذ ا٭ْٗلس ٚبعح بشطلي١ إٟ أٌٖ دذاي١ ٩ 
دٓٛب َٛستلْٝل قل٬٥ شلِ َٔ أساد إٔ ًٜشل بٞ ٩ سللٍ ايظٓػلٍ ست٢ ٜتعًِ ايعًِ 

ًُِٗ اٱط٬ّ نُل ايؼشعٞ ؾًٝأتين ٩ َهلٕ نزا ٚنزا، ؾًشل ب٘ ٦ظ١ سدلٍ ؾأخز ٜع
أْضٍ نذٜٔ ػلٌَ ٜٓعِ أَٛس اّٝل٠ نًٗل، ٧ٚل تعًِ ٖ٪٤٫ ايشدلٍ دِٜٓٗ ػعشٚا إٔ 
َٔ سل إخٛاِْٗ ٩ ب٬دِٖ إٔ ٜعًُِٖٛ َل تعًُٛٙ ؾزٖبٛا ٚأت٢ نٌ سدٌ بشدٌ 
ٚظٌ اٱَلّ عبذ اهلل ابٔ ٜلطٞ ٜعًُِٗ اٱط٬ّ نُٓٗر سٝل٠، ٚإصداد عذد ٖ٪٤٫ 

سدٌ ؾكلٍ عبذ اهلل ابٔ ٜلطٞ ٧ٔ َع٘ ئ  1000ٖا 444علّ ايشدلٍ ست٢ بًػٛا ٩ 
َٔ ق١ً ؾٓضٍ ايشدلٍ اٟ ب٬دِٖ ٜعًُٕٛ ايٓلغ تعليِٝ اٱط٬ّ ٚبذأ  1000ٜػًب 

ٖا إقتٓع بؿهش٠ اٱَلّ عبذ اهلل ابٔ ٜلطٞ صعِٝ 445ٖزا ايعذد ٜضداد ببڀ٤ٞ ٩ٚ علّ 
لع١ اٱَلّ عبذ اهلل ابٔ ٜلطٞ َٚٔ ٚدخٌ ٩ ٤ إمر حئك بـ ظّ  افُِّق قب١ًٝ ٧ت١ْٛ 

سدٌ ٚبعذ قًٌٝ ٣ٛت ا٭َرل  7000سدٌ اٟ  1300خًؿ٘ قبًٝت٘، ؾإستؿع ايعذد َٔ 
ٚتٛطع   أبق بُ  ابـ ظّ  افُِّق ٢ٝٚ بٔ عُش ايًُتْٛٞ ٜٚتٟٛ صعل١َ قب١ًٝ ٧ت١ْٛ 

أثٓل٤ قٝلّ دٚي١ ا٧شابڀٞ ٩ ايذع٠ٛ إٟ اهلل ٚا٭َش بل٧عشٚف ٚايٓٗٞ عٔ ا٧ٓهش، ٚ
اٱَلّ عبذ اهلل ٜلطٞ بل٭َش بل٧عشٚف ٚايٓٗٞ عٔ ا٧ٓهش ٩ أسذ ايكبل٥ٌ سلسبٛٙ 

أيـ سدٌ ع٢ً َٓٗر أٌٖ ايظ١ٓ ٚاُِلع١ علّ  12ٚقتًٛٙ ٚخًـ َٔ ٚسا٥٘ 
ٖا، ٜٚتٟٛ َٔ بعذٙ ايؼٝ: أبٛ بهش ابٔ عُش ايًُتْٛٞ صعل١َ ٤لع١ ا٧شابڀٞ 451

ُلع١ ايٓلػ١٦ ٜٚهْٛٛا ٩ ايتلسٜ: َل ٜعشف بذ١ًٜٚ ٜٚظتُش علَٞ ٩ صعل١َ ٖزٙ اِ
ٖا سذخ خ٬ؾل بٞ 453ا٧شابڀٞ ٩ سللٍ ايظٓػلٍ ٚسٓٛب َٛستلْٝل، ٩ٚ ط١ٓ 

ا٧ظًُٞ ٩ دٓٛب ايظٓػلٍ ٩ َٓڀك١ بعٝذ٠ ١لَل عٔ د١ًٜٚ ا٧شابڀٞ، ٚسٝح إٔ 
هش ايًُتْٛٞ ا٬ْف نً٘ ػش ؾل٬ْف ٜـذ عٔ ايذع٠ٛ إٟ اهلل، يزا قلّ ايؼٝ: أبٛ ب

 7أ٫ف ٓلٖذ أخز َع٘  7بتكظِٝ ٓلٖذٟ دٚي١ ا٧شابڀٞ إٟ ٤لعتٞ ن٬ َٓٗل قٛاَ٘ 
أ٫ف ٓلٖذ ٚتٛد٘ ٌّ ا٬ْف ٩ دٓٛب ايظٓػلٍ ٚخًـ ع٢ً بلقٞ ٓلٖذٟ 

ٚبعذ إٔ قلّ ًٌ ا٬ْف ؾٛد٤ٞ بإٔ ٖٓلى قبل٥ٌ  يقشػ ابـ تٚصٍغا٧شابڀٞ ابٔ عُ٘ 
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ٟ اٱط٬ّ ؾذخٌ َِٓٗ ٤ع ٚقلَٚ٘ آخشٕٚ ٚأخز ا٭َرل أبٛ ٚث١ٝٓ ؾلْؼػٌ بذعٛتِٗ إ
ٖا أٟ بعذ ٦ظ١  468بهش ابٔ عُش ايًُتْٛٞ ٜتٛطع َٔ قب١ًٝ ٭خش٣ ست٢ علد علّ 

عؼش علَل ؾٛدذ ايعذب ٚدذ إٔ ا٭َرل ٜٛطـ ابٔ تلػؿٞ قذ تٛطع ٖٛ اٯخش 
ٚا٧ػشب ايعشبٞ  ٚاَتذت دٚي١ ا٧شابڀٞ يتؼٌُ ع٢ً ايظٓػلٍ نًٗل َٚٛستلْٝل بهلًَٗل

بهلًَ٘ ٚاِضا٥ش بهلًَٗل ٚتْٛع بهلًَٗل ٚٚدذ إٔ ايظبع١ آ٫ف ٓلٖذ ايزٟ تشنِٗ 
أيـ ؾلسغ ٚإٔ ا٭َرل  100ٖا َع ا٭َرل ٜٛطـ ابٔ تلػؿٞ أؿبض قٛاَِٗ 453علّ 

ٜٛطـ ابٔ تلػؿٞ ب٢ٓ َذ١ٜٓ َشانؽ ٚاُزٖل علؿ١ُ ي٘ ٚنلٕ َتكؼؿل صاٖذا ٚسعل 
بهش ابٔ عُش ايًُتْٛٞ ػ٦ٝل عذبلڄ قلٍ يٮَرل ٜٛطـ أْ  أسل عل٧ل بذٜٓ٘ ؾؿعٌ أبٛ 

طأعٛد َش٠ أخش٣ ٚبلّهِ ٢َٓ أْ  تظتڀٝع إٔ ٍُع ايٓلغ ٚتظتڀٝع إٔ تٓتؼش، 
ْضٍ أبٛ بهش ابٔ عُش ايًُتْٛٞ إٟ أدغلٍ إؾشٜك١ٝ ٜذعٛ ،يٓؼش اٱط٬ّ ٩ أدغلٍ أؾشٜكٝل

ش دٚي١ إؾشٜكٝل َِٓٗ غٓٝل َٔ دذٜذ ؾذخٌ اٱط٬ّ عًٞ ٜذٜ٘ ٩ أنجش َٔ ٦ظ١ عؼ
بٝظلٚ ٚطرلايٕٝٛ ٚطلسٌ ايعلز َٚليٞ ٚايٓٝذش ٚايهلَرلٕٚ ٚإؾشٜكٝل ايٛطڀ٢ 

أيـ  500ٚاِلبٕٛ..اخل ٚأؿبض قٛاّ ٓلٖذٟ دٚي١ ا٧شابڀٞ ٩ أدغلٍ إؾشٜكٝل 
ٖا دٚي١ ٚاسذ٠ ١جٌ أنجش َٔ ثًح إؾشٜكٝل ٚتلِ 478ٓلٖذ يتـبض دٚي١ ا٧شابڀٞ علّ 

ٚي١ إؾشٜك١ٝ َٔ ايذٍٚ ا٧علؿش٠ ثِ ٜظتؼٗذ أبٛ بهش ابٔ عُش ايًُتْٛٞ د 20أنجش َٔ 
ٖا، ٜٚڀًل ا٭َرل ٜٛطـ ابٔ تلػؿٞ ع٢ً ْؿظ٘ أَرل ا٧ظًُٞ ْٚلؿش  481علّ 

ايذٜٔ ٚعٓذَل ط٦ٌ ٧ل ٫ تظ٢ُ ْؿظو أَرل ا٧٪َٓٞ ؾكلٍ ٖزا ػشف ٫ أدعٝ٘ ٖٚٛ 
بلطٞ آْزاى ٫ ٜتٛادذٕٚ إ٫ ٛف ايعبلطٞ ٚأْل سدٌ َٔ سدلشلِ، طبشلٕ اهلل ايع

٩ بػذاد ٚأٜٔ ايعبلطٞ َٔ ابٔ تلػؿٞ ٚيهٓ٘ ٫ ٜشٜذ ػل عـل ا٬ْؾ١ ٚنلٕ ٜت٢ُٓ 
٩ٚ ايًكل٤ ايكلدّ  إٔ يٛ كِ قٛت٘ يك٠ٛ اًْٝؿ١ ايعبلط٢ ٜٚـبض سدٌ َٔ سدلي٘، 

 ْظتهٌُ ٖزٙ ايكـ١ ا٧بلسن١.  
 (ٍ ك وأتقب إفٔؽ)شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌُ

* * * 
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  -:َٓٗلتأخش َٛعٛد اهلل عض ٚدٌ أطبلب  َلصيٓل ْظتعشو ،أسبيت ٩ اهلل
، َجٌ دخٍٛ ايكٓٛات ايؿلل١ٝ٥ ٩ نٌ بٝ  (43)، ٚنجشتٗل لتا٧ػشٜٸ ٚدٛد -1

اطٝتخذاّ بظٗٛي١ ٜٚظش ، ٚنزيو طٗٛي١ اطتكبلٍ ايٓ  ٩ ايبٝٛت ٚع٢ً احملٍُٛ ، ٚ
 أنجش ا٧ظًُٞ ٫ٚ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ بلهلل  ٖزٙ ايتهًٓٛدٝل ؾُٝل  ٜػلب سب ايدلٜلت .  

ٔ  ٜعاذ  اّال  دعل٠ لعـؾْٚؼلط دعل٠ ايبلىٌ،  اّل عل٠كعـ د -2  أقا٣ٛ  َا
ٌ  دعال٠  نلٕ إرا ٫ٚطُٝل ايبلىٌ، يذعل٠ ْؼلط ٖٓلى نلٕ إرا ٫طُٝل ،ا٭طبلب  ايبلىا

ٔ  بأيظآتٓل،  ٜتهًُٕٛ َٚٔ - بلهلل ْعٛر - دًذتٓل أبٓل٤ َٔ ٕ  ؾُا ٘  نال  أٚ أ٥اذ،  ازلا
ٔ  ٨ال  أنجش اٱط٬ّ ٩ ٜڀعٕٓٛ ٖ٪٤٫ ؾإٕ ايش٥ٔ عبذ أٚ اهلل، عبذ أٚ ُٔذ، ٘  ىعا  ؾٝا
ٌ  ٚقا   ٩ خڀارل٠  سكٝك١ ٖزٙ ،شلب أبٛ ٚ دٌٗ أبٛ ٘  قا  أڂكاعؿٛا ٚ اّال،  دعال٠  ؾٝا

 .ٓلسٜٗل إٟ ٙا٧ٝل تعٛد إٔ ☾ اهلل ٩ أٌَ يٓل يهٔ ٜٛقؿٛا، نلدٚا أٚ ٚأٚقؿٛا
ِ  يزا ؾإٕ َظ٦ٛي١ٝ ايذعل٠  ٩ اّشنا١   دذ عع١ُٝ ؾٝٓبػٞ عًِٝٗ َللعؿ١ دٗاٛدٖ

ٚبزيو ٜاتُهٔ ا٧ظإًُٛ َأ َٛادٗا١      ،شلزا ايذٜٔ يضٜلد٠ اٱ٣لٕ ٩ ْؿٛغ ا٧ظًُٞ
ٕ  طشش٠ٖزا ايتظًط بهٌ ق٠ٛ نُل ؾعٌ  ٔ  ؾشعاٛ ٍ  ايازٜ ِ  قال ٕ  شلا َـّ م:ؾشعاٛ ن ًَ  َؾََلَُؿىل

ؿْ  ُُ َي َِ ؿْ َوَأْرُج  َأْي ُُ ـْ  َِ ؿْ  ِخالٍف  ِم ُُ َبَّْ ِل َُصن َٕ َـّ  افَّْْخنؾِ  ُجنُذوعِ  يِف  َو ُّ َِ ًْ َُ َْنٚ َوَفن َه  َأيه  َظنَذاًبٚ َأَصن

ََك ـْ :مايظشش٠ ؾكلٍ ،ص71:ى٘ه طَوَأْب ثَِ كَ  َف ْٗ ٚ َمٚ َظَذ  ُٕ َٕ ـَ  َجَٚء ٔلَِْٚت  ِم َٕنٚ َوافَّنِذي اْفَب  َؾَىَ 

َٝ  َمٚ َؾْٚؿضِ  ْٕ َم  َؿٚضٍ  َأ َّٕ َِْض  إِ َٔٚةَ  ِذهِ هَ  َت َٔٚ احْلَ ْٕ َه  .ص72:ى٘طه اف
تعالٟ ، ٚأؿابض ا٧ظإًُٛ ًٜاٗجٕٛ ٚسا٤ ا٭ْعُا١       اهلل ػاشع  عٔ اٱعشاو -3

 اْشب١ ٩ اّهِ ظٓٶل َِٓٗ بإٔ ؾٝٗل ايؿ٬  ; ؾهل٢  اْظلس٠ ٚايذَلس ٚاشل٬ى . 
 (2)قٔاو دّل٘ املسابطني  

 ا٭ْذيع قظُ  ٩ٚ ٖزا ايٛق  نلٕ ايتؿهو ع٢ً أػذٙ ٩ ،٩ اهلل إخٛتٞ
ا٭ْذيع إٟ د٬ٜٚت نجرل٠ ٔه١َٛ ٠ًٛى ايڀٛا٥ـ بٌ ٚأؿبش  ٖزٙ ايذ٬ٜٚت 
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ٖا ثِ طكڀ   483تذؾع ٧ًُه١ ايٓـلس٣ قؼتلي١ اِض١ٜ أنجش َٔ مثلْٞ علَل قبٌ علّ 
ىًٝڀ١ً أسذ د٬ٜٚت ا٭ْذيع ٚسٛؿشت أػب١ًٝٝ ايت٢ نلْ  تذؾع اِض١ٜ ٖٞ 

ذ قؼتلي١ ٚريو إثش سذٚخ خ٬ف بٞ أَرل أػب١ًٝٝ ا٭خش٣ إٟ أيؿْٛظٛ ايظلدغ قل٥
ا٧عتُذ ع٢ً اهلل ُٔذ بٔ عبلد، ٚأيؿْٛظٛ ًَو قؼتلي١، ٚبعذ إٔ اطتُش اّـلس عذ٠ 
ػٗٛس أسطٌ أيؿْٛظٛ إٟ ا٧عتُذ ع٢ً اهلل قل٬٥ إٔ ايزبلب قذ آراْٞ سٍٛ َذٜٓتو ؾإٕ 

تُذ ع٢ً ايشطلي١ أسدت إٔ تشطٌ يٞ َشٚس١ أسٚ  بٗل عٔ ْؿظٞ ؾلؾعٌ، ؾكًب ا٧ع
ٚنتب ع٢ً ظٗشٖل ي٦ٔ مل تشدع ٭سٚسٔ يو ٠شٚس١ َٔ ا٧شابڀٞ ؾبُذشد إٔ قشأ 
أيؿْٛظٛ ريو علد َبلػش٠ يٝؼ١ إٟ ٨ًهت٘، ٧ٚل سأ٣ ًَٛى ايڀٛا٥ـ ريو أٜكٓٛا إٔ 

د١ًٜٚ آْزى  ٤20ٝع د٬ٜٚت ا٭ْذيع طتظكط ايٛاسذ٠ تًٛ ا٭خش٣ ٚايت٢ تبًؼ 
ْذيظٞ ا٭ٍٚ ٚإتؿكٛا ع٢ً إسطلٍ ٚؾذ َٔ ًَٛى ايڀٛا٥ـ ؾعكذٚا َ٪١ش ايك١ُ ا٭

يذٚي١ ا٧شابڀٞ ست٢ ٜظتعٝٓٛا بِٗ يڀشد ايٓـلس٣ عٔ ب٬دِٖ ؾزٖب ايٛؾذ إٟ 
ٓلٖذ  7000َشانؽ ٚقلبًٛا ا٭َرل ٜٛطـ ابٔ تلػؿٞ ؾٛاؾل ع٢ً ايؿٛس ٚأخز َع٘ 

ٓٛب أيـ ؾلسغ ٩ اِ 500أيـ ؾلسغ ٩ ايؼُلٍ ٚ 100ؾكط بليشغِ أْ٘ ٣ًو 
ٚايظبب ٩ ريو أْ٘ ٫ ٜظتڀٝع إٔ ٜذلى ٖزٙ ا٧ظلسلت ايؼلطع١ ب٬ سشاط١ ٫ٚ 
٥ل١ٜ، ٜٚعدل بٗ٪٤٫ اجمللٖذٜٔ َلٝل دبٌ ىلسم ٚاطتكبً٘ ٖٓلى ًَٛى ايڀٛا٥ـ 
اطكبلٍ ايؿلَٞ ٚتٛد٘ َع اجمللٖذٜٔ إٟ َٓڀك١ ايض٫ق١ سللٍ أػب١ًٝٝ ٚسذٚد قؼتلي١ 

أيـ ٓلٖذ يٝـبض  23000ي٘ َٔ ب٬د ا٭ْذيع ا٧ًُه١ ايٓـشا١ْٝ سٝح إدتُع سٛ
أيـ ٓلٖذ ٩ سٞ تكذّ دٝؽ أيؿْٛظٛ  30000دٝؽ ا٧ظًُٞ عٓذ َٓڀك١ ايض٫ق١ 

أيـ ثِ أسطٌ ا٭َرلٜٛطـ  60ايظلدغ إٟ ٖٓلى أٜلل يٝـٌ عذد دٝؽ ايٓـلس٣ 
ابٔ تلػؿٞ سطلي١ إٟ أيؿْٛظٛ َؿلدٖل عًُ  أْو دعٛت إٔ ٜهٕٛ يو طؿٔ ست٢ 

ٝٓل، ؾًكذ ٜظشْل يو ا٭َش ٚعدلْل إيٝو ٚطتعًِ علقب١ دعل٥و َٚل دعل٤ تعدل إي
ايهلؾشٜٔ إ٫ ٩ ك٬ٍ، ٚإْٞ ٜل أيؿْٛظٛ أعشو عًٝو اٱط٬ّ، أٚ إٔ تذؾع اِض١ٜ 
عٔ ٜذ ٚأْ  ؿلغش، أٚ اّشب ٚئ أ٩دًو عٔ ث٬خ، ؾأسطٌ أيؿْٛظٛ سطلي٘ ي٘ 
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ؿٞ ع٢ً ظٗشٖل: اِٛاب َل َؿلدٖل أْين إخذلت اّشب ؾهتب ا٭َرل ٜٛطـ ابٔ تلػ
 ّٜٛ َذٜذ ؾ٢ ٜٛطـ ا٭َرل إٟأيؿْٛظٛ  ؾهتب طذلاٙ بعٝٓو ٫ َلتظُع٘ بأرْو،

 ٚبعذٙ عٝذنِ، ٭ْٻ٘ ؾٝ٘ َكلبًتهِ ٗب ٫ اُِع١ غذ بعذ إٕ: إيٝ٘ ؾهتب ا٧عشن١
 ٖزٙ ؾٓشذلّ عٝذْل، ا٭سذ ٚبعذٙ ًٔتٓل، ؾ٢ نجرل ِٖٚ ايٝٗٛد، عٝذ ّٜٛ ايظب 
 َٚل ايًعٞ اتشنٛا: ٜٛطـ ا٭َرل دٛاب ؾهلٕ، ا٫ثٓٞ ّٜٛ ايًكل٤ هٕٜٛٚ ا٭عٝلد،
ُٹذ ؾلعذلو، أسب  إْٻُل ٚخذٜع١ َٓ٘ س١ًٝ إْٗل: ٜٛطـ يٮَرل ٚقلٍع٢ً اهلل  ا٧ڂعٵتٳ
 اطتعذاد ع٢ً ايٓلغ ؾًٝهٔ اُِع١ ّٜٛ بٓل ايؿتو ٚقـذٙ إيٝ٘، تڀ٦ُٔ ؾ٬ غذسْل ٜشٜذ
ُٴٕٛ ٚاطتعذ، ايٓٻٗلس نٌ اُِع١ ّٜٛ ي٘ ًٹ ؾكلّ ا٭َرل  ايٓـلس٣ َشنلت يشؿذ ا٧ڂظٵ

ٜٛطـ ابٔ تلػؿٞ بتكظِٝ دٝؽ ا٧ظًُٞ إٟ ث٬ث١ أقظلّ ٦ظ١ عؼش أيؿل َٔ 
ا٭ْذيظٝٞ ٜكٛدِٖ ا٭َرل ا٧عتُذ ع٢ً اهلل ُٔذ ابٔ عبلد ٚريو ٩ ا٧كذ١َ، ٚإسذ٣ 

ْٝٞ ا٧ذسبٞ عؼش أيؿل ٓلٖذا بكٝلدت٘ خًـ اِبلٍ، ٚأسبع١ آ٫ف ٓلٖذ َٔ ايظٛدا
 ٚنلٕ ع٢ً أع٢ً دسد١ َٚعِٗ ايظٝٛف اشلٓذ١ٜ ايؿتلن١ ٚاّشاب ٚريو ٩ ا٧٪خش٠،

ُٹذ تٛقع  ٠ٓت٢ٗ سٚدسٜو ٜكٛدٙ ايزٟ اِٝؽ لْكنؾ ،ؿشٝشٶل ؿل٥بٶلع٢ً اهلل  ا٧ڂعٵتٳ
ُٹٞ َعظهش ع٢ً ايعٓـ ؾذش ّٜٛ اُِع١، ع٢ً َكذ١َ دٝؽ ا٧ظًُٞ بكٝلد٠  ا٧ڂظٵًٹ

٢ً اهلل ٚأب٢ً ا٧ظًُٕٛ ؾٝٗل ب٤٬ سظٓل ست٢ قٌٝ أْ٘ قتٌ َ  ا٭َرل ا٭َرل ا٧عتُذ ع
ا٧عتُذ ع٢ً اهلل ث٬ث١ خٍٝٛ ٚإطتُش ايكتلٍ ست٢ ايعـش ست٢ أْٗو ايؿشٜكلٕ بعذ 
ريو دخً  اجملُٛع١ ايجل١ْٝ بكٝلد٠ ا٭َرل ٜٛطـ ابٔ تلػؿٞ ا٧عشن١ ؾشذث  َكت١ً 

  اجملُٛع١ ايجليج١ ا٧عشن١ ؾكتٌ عع١ُٝ ٩ ؿؿٛف ايٓـلس٣ ٚعٓذ غشٚب ايؼُع دخً
ؾلسغ َع أيؿْٛظٛ ٚقذ قڀع  طلق٘ ًٖٚو  450أيـ ٚؾش  59.550َٔ ايٓـلس٣ 

 100تأثشا يشاسِٗ ايؼذٜذ٠ ٩ ىشٜل عٛدتِٗ ٚمل ٜـٌ َع أيؿْٛظٛ إٟ  350َِٓٗ 
َكلتٌ ؾكط، ٚزلٝ  ٖزٙ ا٧عشن١ بليض٫ق١ يهجش٠ ايكتٌ ست٢ أؿبش  ا٭سو صيك١ 

 ايكلدط١ٝ ّٜٛ َجٌ ٚا٭ځْٵذٳيڂظٝٞ ا٧ػلسب١ عٓذ ايضٿ٫قځ١ ّٜٛ ضٚأؿب َٔ ايذَل٤،
 ايضٿ٫قځ١ ّٜٛؿٞ ؾ أنشَ٘، نلٕ َل نبرل ّٜٛ أععُ٘، نلٕ َل ؾتض َٔ ؾٝلي٘ ،ٚايرلَٛى
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ثِ علد ا٭َرل ٜٛطـ ابٔ . إػشاقٗل إٟ اّل ظ١ًُ ٚعلدت ص٫قٗل بعذ ايذٿٜٔ قذّ ثب 
ى ايڀٛا٥ـ ٚا٧ؿلدأ٠ ٖٛ إٔ عُش ا٭َرل ٜٛطـ تلػؿٞ ب٬دٙ تلسنل غٓل٥ِ عع١ُٝ ٧ًٛ

علَل، ٚيهٔ طشعلٕ َل تكلتٌ ًَٛى ايڀٛا٥ـ عًٝٗل  79ابٔ تلػؿٞ آْزاى نلٕ ٜٓلٖض 
ؾأسطٌ ايعًُل٤ ٖٓلى سطلي١ إٟ ا٭َرل ٜٛطـ ابٔ تلػؿٞ ٜظأيٛٙ ايٓذذ٠، ٚيكذ نشٙ 

ذَل أػلس عًٝ٘ ا٭َرل ٜٛطـ ابٔ تلػؿٞ ٩ بلد٤ٟ ا٭َش إٔ ٜكلتٌ ا٧ظًُٞ ٚيهٔ عٓ
َؼلٜ: ا٧ليه١ٝ آْزاى بأْ٘ ٜٓبػٞ إٔ ٜلِ ٖزٙ ايذ٬ٜٚت إٟ دٚي١ ا٧شابڀٞ قبٌ إٔ 
تظكط ايٛاسذ٠ تًٛ ا٭خش٣ عٓذ٥ز طلس يٝؼ٘ ٚاطتڀلع إٔ ٜذخٌ ٤ٝع ٖزٙ ايذ٬ٜٚت 

ٖا أٟ بعذ َعشن١ ايض٫ق١ بأسبع١ طٓٛات ٚبزيو إَتذت 483إٟ دٚي١ ا٧شابڀٞ علّ 
َٔ سللٍ ا٭ْذيع إٟ ٚطط إؾشٜكٝل، ٚأؿبش  َٔ أق٣ٛ دٍٚ ايعلمل دٚي١ ا٧شابڀٞ 
 ٩ ٖزا ايٛق .

 قٝلد٠ ؾ٢ ايعًُل٤ أ١ُٖٝقـ١ قٝلّ دٚي١ ا٧شابڀٞ ٜتبٞ يٓل  َٔ ،َعلػش اٱخ٠ٛ 
 ٚا٧عٜٓٛٻ١ ا٧لدٜٻ١ بل٭طبلب ا٭خزٹ ع٢ً سشؿٛا ٚنٝـ ٚايهشا١َ، ٚايعضٻ٠ اجملذ ٗٛ ا٭١َ
 ايتٛنٌ، ٚايـلحل ٚايعٌُ اٱ٣لٕ َٓٗل: ا٭عذا٤ ع٢ًيتُهٞ ٚا ايٓٻـش سكك  ايت٢
 ،ا٧ظ٦ٛيٞ بٞ ا٧ؼلٚس٠ َٔ ق٠ٛ َٚٔ سبلط اٌْٝ، بل٭طبلب ا٭خزَع  اهلل ع٢ً
 ا٫دتُلعٚ ،◘ ٚسطٛي٘ اهلل ىلع١ٚ ،ايزنش ٚنجش٠ ايذعل٤ ، ٚايعذٚ يكل٤ عٓذ ايجبلتٚ

َ م:تعلٟ قلٍ، ا٧ـلبش٠ايـدل ٚ ،ايٓضاع ٚعذّ ـَ  َٚيَٚأُّيه وا آَمُْقا افَِّذي  َوَصٚبُِ وا اْصِزُ

قا َوَرابُِىقا َُ ؿْ  اهلل َواتَّ ُُ َِّ ًَ ُِِحقنَ  َف ٍْ  ؾ٢ ايتذسټز ط١ٓ أ١ُٖٝ عٔٚ ص،200طآٍ عُشإ: هُت
ٛٳٳ٣ أ١ُٖٝ ايشبٻل١ْٝ يًذلب١ٝ ٜٚعڀ٢ ايذٍٚ، ٚبٓل٤ ايؼعٛب تػٝرل  ا٭ٖذاف َكٝل ؾ٢ قڂـ

ُٳ٢  ع٢ً أٚ ،ٚدٗلدِٖ ٚعًُِٗ أخ٬قِٗ ؾ٢ ٠ايكلد َظت٣ٛ ع٢ً طٛا٤ يٮ١َ ايعٴع
 .(51) ا٧ڂخًـ١ ٚقٝلدتٗل ْبٝٿٗل ٚط١ٓ سبٿٗل يهتلب اطتذلبتٗل ؾ٢ ايؼعٛب َظت٣ٛ

 ()شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ
* * * 
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ظٗاشت قا٠ٛ   قـ١ طكٛط ا٬ْؾ١ ايعبلط١ٝ ؾًكاذ  أسبيت ٩ اهلل، َٛعذْل ايّٝٛ َع 
َٓػٛيٝال " بؼاُلٍ    "ٖا ٚنلٕ ظٗٛس ٖزٙ ايذٚي١ أٍٚ َال ظٗاشت ٩   603ايتتلس ٩ علّ 

تعين بليًػا١ ا٧ٓػٛيٝا١ " قالٖش ايعالمل " أٚ "     ٚايـٞ ٚنلٕ أٍٚ صعُل٥ٗل ٖٛ " دٓهٝض خلٕ " 
قل٥ذا عظهشٜل ػذٜذ ًَو ًَٛى ايعلمل " ٚنلٕ ريو ايشدٌ طؿلسل ٚطؿلنل يًذَل٤ ٚنلٕ 

ٚخشز َٔ ايتتلس قبل٥ٌ أخش٣ نجرل٠  ايبأغ ٚنلْ  ي٘ ايكذس٠ عًٞ ٍُٝع ايٓلغ سٛي٘،
َٓٗل قب١ًٝ ا٧ػٍٛ ٚقبل٥ٌ ايذلى ٚايظ٬دك٘ ٚغرلٖل ٚعٓاذَل طاٝڀش ا٧ػاٍٛ عًا٢ ٖازٙ      

نالٕ شلاِ دٜلْا١    ٚا٧ٓڀك١ بكٝلد٠ دٓهٝض خلٕ أىًل أطِ ا٧ػٍٛ ع٢ً ٖزٙ ايكبل٥ٌ نًٗل، 
ٖٚٞ خًٝط َأ أدٜالٕ ٕتًؿا١ ٤عٗال دٓهٝاض خالٕ َأ ػاشا٥ع اٱطا٬ّ           غشٜب١ دذا

ختًل شلِ أػاٝل٤ أخاشٟ; ٚأخاشز شلاِ ٩ ايٓٗلٜا١ نتلبال دعًا٘        اٚا٧ظٝش١ٝ ٚايبٛر١ٜ ٚ
أؿبض رياو ٖاٛ دطاتٛس دٚيا١     ٚنليذطتٛس يًتتلس ٜٚظ٢ُ ٖزا ايهتلب بأطِ " ايٝلطل " 

 ايتتلس ٚعكٝذتِٗ.
نًٗل نلْا  ساشٚب ُشٜاب غارل ىبٝعٝا١      ب٬ قًب ؾششٚبِٗ  دٝؽ ايتتلس ٚنلٕ 

ؾهلْٛا ٜبٝذٕٚ ابلد٠ ٤لع١ٝ ٭ٌٖ ا٧ذٕ َٔ أىؿلٍ ْٚظل٤ ٚنٍٗٛ ٫ ٜؿشقٕٛ بٞ َاذْٞ  
اياذٜٔ   ٛاا٬د إ٫ يٝكُٝاعٕٛ أِْٗ َل دل٤ٚا إٟ ايبٚايػشٜب أِْٗ نلْٛا ٜذٻ ٚعظهشٟ ،

٫ أٜظاش  ًٚكال  ِ َڀانلْٛا ٫عٗذ شل ٚ ل٧ٞ،عٚيٝٓؼشٚا ايعذٍ ٚيٝخًـٛا ايب٬د َٔ اي
 .عٓذِٖ َٔ ْكن ايعٗٛد ٚإخ٬ف ا٧ٛاثٝل

أسطٌ ايـًٝبٝٞ ٚؾذا سؾٝع ا٧ظت٣ٛ َٔ أٚسٚبل إيٞ َٓػٛيٝال; َظالؾ١ تضٜاذ    ٚيكذ 
رٖلبل ؾكط; يٝشؿضٚا ايتتلس عًا٢ غاضٚ اياب٬د اٱطا١َٝ٬ ٚإطاكلط       أيـ نِ 12عًٞ 

إغاشا٤ ايتتالس   ا٬ْؾ١ ايعبلط١ٝ; ٚأِْٗ طٝظلعذِْٚٗ ع٢ً سشب ا٧ظًُٞ; ٚبزيو مت 
ايـًٝبٝٞ; ؾكذ طلٍ يعلب ايتتالس عًا٢ أَا٬ى ا٬ْؾا١      ٘إغشا٤ نل٬َ ٚسذخ َلتٛقع

ايعبلط١ٝ ٚقشسٚا ؾع٬ غاضٚ ٖازٙ اياب٬د ايٛاطاع١ ٚباذأٚا ٛڀڀإٛ ًُلطا١ ػاذٜذ٠         
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 ٱطكلط ا٬ْؾ١ ايعبلط١ٝ ٚدخٍٛ بػذاد علؿ١ُ ا٬ْؾ١ اٱط١َٝ٬.
ايعلمل اٱط٬َٞ ؾهاش ٩ إٔ ٜتُشناض    عٓذَل قشس دٓهٝض خلٕ غضَٚعلػش اٱخ٠ٛ، 

داٛد  ٚهدل ا٧ظلؾ١ بٞ ايـٞ ٚايعاشام ٫ٚباذ َأ    ي٩ َٓڀك١ أؾػلْظتلٕ ٚأٚصبهظتلٕ 
قاشس   اٚشلز، قٛاعذ إَذاد ثلبت١ يًذٝٛؾ ايتذل١ٜ ٩ َٓڀك١ َتٛطڀ١ بٞ ايعشام ٚايـٞ

ايايت   دٓهٝض خلٕ خٛو سشٚب َتتلي١ٝ َع ٖزٙ ا٧ٓڀك١ ايؼشق١ٝ َٔ ايذٚي١ اٱط١َٝ٬
١تذ سذٚدٖل َٔ غشب ايـاٞ ػاشقل إياٞ أداضا٤      يتياْٛاسص١َٝ " ٚا "تعشف بليذٚي١ 

ٚنلْ  ٖزٙ ايذٚيا١ عًاٞ خا٬ف ىٜٛاٌ ٚعكاِٝ َاع ا٬ْؾا١         ،نبرل٠ َٔ إٜشإ غشبل
ؾكتًٛا ٖل، ؾذخً  قٛات ايتتلس ٌلس٣ ل٤ دٓهٝض خلٕ يٝؼ٘ ايهبرل يػضٚؾذ، ايعبلط١ٝ

ايزس١ٜ ٚايٓظل٤ ٚؾعًٛا َع ايٓظال٤   اٚأطشٚ - عض ٚدٌ َٔ أًٖٗل خًكل ٫ ٜعًُ٘ إ٫ اهلل
ايؿٛاسؽ ًلش٠ أًٖٗٔ ؾلستهبٛا ايضْل َاع ايبٓا  ٩ سلاش٠ أبٝٗال َٚاع ايضٚدا١ ٩       
سلش٠ صٚدٗل ؾُٔ ا٧ظًُٞ َٔ قلتٌ دٕٚ سش٣٘ ست٢ قتٌ َٚآِٗ َأ أطاش ؾعازب     

شدالٍ ثاِ   ٚنجش ايبهل٤ ٚايلذٝر ٩ ايبًذ َأ ايٓظال٤ ٚا٭ىؿالٍ ٚاي    بأْٛاع ايعزاب،
أػعٌ ايٓلس ٩ دٚس ٌلس٣ َٚذاسطٗل َٚظلدذٖل ؾلسذلق  ا٧ذ١ٜٓ ١لَل ستا٢ ؿالست   

بذاٜا١ ايڀٛؾالٕ   ٚنلٕ ٖازا ٖاٛ   ، خل١ٜٚ ع٢ً عشٚػٗل " ٖٚهزا ًٖه  ٌلس٣ ٩ علّ 
نًٗل بعذ ست٢ طٝڀشٚا ع٢ً ب٬د خٛاسصّ  ايتذلٟ ايزٟ ادتل  ايعلمل اٱط٬َٞ بأطشٙ،

٩ ٖا ٩ٚ649 علّ  ٖا ت٩ٛ دٓهٝض خلٕ ، 624علّ  سشٚب َشٜش٠ َع ا٧ظًُٞ، ٩ٚ
ٚٚعاذِٖ   َع أَاشا٤ ا٧ُلياو ايـاًٝب١ٝ    ايتشليؿلت تعكذ يتتلس َٓهٛ خلٕعٗذ قل٥ذ ا

ا٧كذغ ٖذ١ٜ إرا طلعذٚٙ ٩ إطاكلط ا٬ْؾا١ ايعبلطا١ٝ إ٫ إٔ     ٜعڀًَِٝٗو ايتتلس بإٔ 
ؾكط ٖٚٛ أَارل أْڀلنٝال   أَشا٤ اٱَلسات ايـًٝب١ٝ بليؼلّ تشددٚا ٩ ريو بإطتجٓل٤ ٚاسذ 

 َاع َعلٖاذات  ػكٝل َٓهٛ خلٕ ًَاو ايتتالس   ٫ٖٛنٛ نُل عكذ  ٚنلٕ ٜذع٢ "بُٖٛٓذ"،
ايٛصٜش تـٌ ٫ٖٛنٛ ٠٪ٜذ ايذٜٔ ابٔ ايعًكُٞ ايؼٝعٞ نُل ا  ،أَشا٤ ا٧ظًُٞ ايلعؿل٤

ٚأتؿل َع٘ ع٢ً تظاٌٗٝ دخاٍٛ اِٝاٛؾ ايتذلٜا١ إٟ بػاذاد      ا٭ٍٚ يًخًٝؿ١ ا٧ظتعـِ 
ٯسا٤ ايؿلطذ٠ ٚاٱقذلاسلت ا٧ل١ًً يًخًٝؿا١ ٖٚازا طاٝهٕٛ ٩ َكلباٌ إٔ     بل٧ظلعذٙ بل
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ٜهٕٛ ي٘ ػإٔ ٩ ًٓع اّهِ ايزٟ طٝذٜش بػذاد بعاذ طاكٛط ا٬ْؾا١ ؾكالّ اياٛصٜش      
َ٪ٜاذ اياذٜٔ    "ىًب ٫ٖٛنٛ َٔ ايٛصٜش ايؿلطذ ٚد٘ سٝح ع٢ً أنٌُ  ٙايؿلطذ بذٚس

َٝضاْٝا١ اِاٝؽ ٚإٔ ٜكًاٌ َأ     بٔ ايعًكُٞ " إٔ ٜكٓع اًْٝؿ١ ايعبلطٞ إٔ ٛؿان َأ   
عٗش شلِ أْٓل سدالٍ طا٬ّ ٚيظآل أؿاشلب     ٜٚرل سؿٝع١ ايتتلس تجأعذاد آِٛد ست٢ ٫ 

َل١٥ أيـ ؾلسغ ٩ آخاش أٜالّ ا٧ظتٓـاش بالهلل      تعذاد اِٝؽنلٕ ٜبًؼ ؾبعذ إٔ سشب; 
أؿبض ٖزا اِاٝؽ ٫ ٜضٜاذ عًا٢ عؼاش٠      -ٖا640ٚايذ ا٧ظتعـِ بلهلل ٚريو ٩ ط١ٓ 

عاذّ دخاٍٛ بػاذاد    ٫ٖٛناٛ  قشس ٖا، ٩ٚ ٖزٙ ايظ١ٓ  654ؾكط ٩ ط١ٓ  آ٫ف ؾلسغ
ؾلستلع اًْٝؿ١ يزيو ٚعكذ إدتُلع علدٌ ٤ٚع ؾٝ٘ نبالس  ٚكشب اّـلس ع٢ً بػذاد 

َظتؼلسٜ٘ ٚع٢ً سأطِٗ ايٛصٜش اْل٥ٔ " َ٪ٜذ ايذٜٔ بٔ ايعًكُٞ " ٚنلٕ َٔ سأٜ٘ َٗلد١ْ 
بعن ايتٓلص٫ت ٚنلٕ سأٜ٘ ٖٛ ايظ٬ّ  ايتتلس ٚإقل١َ َبلسجلت ط٬ّ ؾ٬ َلْع عٓذٙ َٔ

عًا٢  ٚاؾل  ْٚتٝذ١ ّلي١ ايشعب ايت٢ َين بٗل اًْٝؿ١ ايعبلطٞ ،غرل ا٧ؼشٚط َع ايتتلس
ُٖٚل َ٪ٜذ ايذٜٔ  َعِٗإدشا٤ ا٧ؿلٚكلت َع ايتتلس; ٚبعح سدًٞ يٝذٜشا ا٧ؿلٚكلت 

١ٝ ٚأسطاٌ  ايعًكُٞ ايؼٝعٞ ايزٟ ٜهٔ ٩ قًب٘ نٌ اّكذ ٚايػٌ عًا٢ ا٬ْؾا١ ايعبلطا   
ٞ  َع٘ َتٝهل بڀشٜشى بػذاد ايٓـشاْٞ، ، ؾليٛعٛد نلْ :إْٗل٤ سلي١ اّشب بٞ اياذٚيت

ٜبك٢ ا٧ظتعـِ ا٧ظتعـِ، ٚ بٔ اًْٝؿ١اٚ ٚإقل١َ ع٬ق١ ايضٚاز بٞ اب١ٓ ايكل٥ذ ٫ٖٛنٛ
 .إعڀل٤ ا٭َلٕ ٭ٌٖ بػذاد ٤ٝعلڄ ، ٚبلهلل ع٢ً نشطٞ اّهِ

ايايت أعًٓا  ٩ بػاذاد ؾٗازٙ اياذع٠ٛ إٟ      ايؼشٚط نلْ : قُع سشنا١ اِٗالد   أَل 
اِٗلد طتٓظـ نٌ َبلسجلت ايظ٬ّ ؾع٢ً اًْٝؿ١ إٔ ٜظًِ إٟ ٫ٖٛنٛ س٤ٚغ اّشن١ 

، تاذَرل اّـإٛ ايعشاقٝا١ ٚسدّ آْالدم ٚتظاًِٝ ا٭طاًش١      ٚ ،اٱط١َٝ٬ ٩ بػذاد 
ا٧ٛاؾك١ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ سهِ بػاذاد َا  سعلٜا١ أٚ َشاقبا١ تذلٜا١. ٚخاتِ ٫ٖٛناٛ        ٚ
٫ ٱسطال٤ قٛاعاذ ايعاذٍ ٚاّشٜا١     إ٧بلسجلت َع ا٧بعٛثٞ بأْ٘ َل دل٤ إٟ ٖزٙ ايب٬د ا

ٚا٭َلٕ ٠ٚذشد إٔ تظتكش ا٭َٛس ٚؾل ايش١ٜ٩ ايتذل١ٜ طٝعٛد إٟ ب٬دٙ ٜٚذلى ايعاشاقٝٞ  
ٓع َ٪ٜذ ايذٜٔ ايعًكُٞ اًْٝؿ١ بٗزٙ أقؾ.ٜلعٕٛ دطتٛسِٖ ٜٚذٜشٕٚ ب٬دِٖ بأْؿظِٗ
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ٚيهٓ٘ قبًاٗل  ٘ ٩ قبٛشلل ؾذلدد اًْٝؿ١ ٩ قبٍٛ ٖزٙ ا٧ؿلٚكلت ايؼشٚط ٚايٛعٛد ٚسغب
ْٚؿاز ناٌ ػاشٚىِٗ ؾكتًا  ؿاؿ٠ٛ      َ٪ٜذ ايذٜٔ ايعًكُٞ بعذ ريو بٓل٤ ع٢ً ْـل٥ض 

اجمللٖذٜٔ ٩ بػذاد ٓلٖذ ايذٜٔ أٜبو، ٚطًُٝلٕ ػلٙ، ٚدٓٛدُٖل، ٚدَشت اّـإٛ  
باأ٫ٚدٙ ٚنبالس   ايعشاق١ٝ، ٚسدَ  آْلدم، ٚطًُ  ا٭طاًش١ ثاِ خاشز ا٧ظتعـاِ     

ايذٚي٘ ؾكتًٛا ٤ٝعل ٚطكڀ  بػذاد، ٚقتٌ َل ٫ٜكٌ عٔ ًَٕٝٛ ػخف باٌ ٜضٜاذ َأ    
أبٓل٤ بػذاد َٔ ًَْٝٛٞ ػخف َٔ بِٝٓٗ اًْٝؿ١ ا٧ظتعـِ ٚتذَرل نٌ َعلٖش اّللس٠ 
٩ بػذاد ٚنزا اٱيكل٤ بليهتب ا٧ٛدٛد٠ ٩ َهتب١ بػذاد ٩ ْٗش ددً٘ ستا٢ تػارل يإٛ    

َٜٛل ٩ بػذاد ٜكتًٕٛ ٫ٚ ٜشؾع َظًِ ؾٝٗال طاٝؿل    40د ٚاطتُش ايتتلس ا٧ٝلٙ يًٕٛ ا٭طٛ
يًٗض١٣ ايٓؿظ١ٝ ايشٖٝب١ ٚبعذ أسبعٞ َٜٛال خاشز ٫ٖٛناٛ يٓاذٙ َأ بػاذاد ستا٢ ٫        
ٜـلب دٓذٙ بليڀلعٕٛ ْتٝذ١ يًٛبل٤ ايٓلتر عٔ ٍٝـ دجاح ا٧ظاًُٞ ٩ ايڀشقالت،    

  َٔ ايتتلس.ٚدعٌ ع٢ً ايب٬د ايٛصٜش ايعًكُٞ ٚدعٌ َع٘ َشاقبٞ
 658علّ  ٚعدل ايٓٗش إٟ ايؼلّ ،ثِ ؿٓع اِٝؽ ايتذلٟ دظٛساڄ ع٢ً ْٗش ايؿشات

: ٗٔ إ٢ل د٦ٓل يكتلٍ ا٧ًو ايٓلؿش بذَؼل ٚمل ْأت  ٖا، ؾأسطٌ ٫ٖٛنٛ إٟ أٌٖ سًب
ـ   ،يكتليهِ ؾتعذاب ٫ٖٛناٛ َأ     .ؾشدټٚا عًٝ٘ بعض٠ ا٧٪َٓٞ: َليو عٓاذْل إ٫ ايظاٝ

ٚبعذ طبع١ أٜلّ َٔ اّـالس أعڀالِٖ    ،ـ إيِٝٗ ٚسلؿشِٖٚصس ،كعؿِٗ ٚدٛابِٗ
 ،ؾًُل دخٌ ٖٛ ٚدٓذٙ ايبًذ غذسٚا بأًٖٗل ٚقتًٛا َآِٗ خًكالڄ ناجرلاڄ    ،٫ٖٛنٛ ا٭َلٕ

ٖا دخاٌ ايتتالس علؿا١ُ ا٬ْؾا١ ا٭َٜٛا١      ٩ٚ658 علّ .ٚؾعًٛا ؾٝٗل َل ؾعًٛٙ ببػذاد
ثِ غاض٠ ٚمل ٜكذلباٛا َأ    دَؼل، ثِ بعذ ريو تكذّ ايتتلس إٟ ؾًظڀٞ ٚاستًٛا ْلبًع 

ا٧كذطلت ايٓـشا١ْٝ ٩ سٝؿل ٚعهل ٚبٝ  ا٧كذغ ٚؿٝذا ٚأؿبض َعًَٛل عٓذ اُِٝاع  
 . (52) ،(51إٔ اْڀ٠ٛ ايكلد١َ َـش)

 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(

* * * 
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َٛعذْل ايّٝٛ َاع اْتـالس ا٧ظإًُٛ عًا٢ ايتتالس ٩ َٛقعا١ عاٞ         ،أسبيت ٩ اهلل
ٖا اطتكش ا٧ًو ٠ـش يًظًڀلٕ 648ؿٞ ط١ٓ دليٛت بكٝلد٠ ا٭َرل طٝـ ايذٜٔ قڀض، ؾ

ٚايزٟ تضٚد  ب٘ ػذش٠ ايذس بعذ ٚؾل٠ صٚدٗال   ،ا٧ًُٛنٞ ا٭ٍٚ ا٧عض عضايذٜٔ أبٝو
ٖا ٩ٚ655 علّ  ،ايظبع طٓٛات بكٞ ا٧عض ٩ اّهِ َل ٜكلسبٚ ،ا٧ًو ايـلحل أٜٛب

ثِ تػرل ٖٛ  ،ؾتػرلت عًٝ٘ ،انتؼؿ  ػذش٠ ايذس إٔ ايعض خڀب اب١ٓ ؿلسب ا٧ٛؿٌ
 ،ثِ قلّ ٨ليٝو ا٧عض بعذ َٛت٘ بكتًاٗل  ،ؾلتؿك  َع ٨ليٝهٗل ؾكتًٛٙ ،عًٝٗل ِٖٚ بكتًٗل

٭َٛس ؾتٟٛ ا ،ٚاتؿكٛا ع٢ً ١ٜ٫ٚ ٚيذٙ ا٧ٓـٛس عًٞ بٔ ا٧عض ٚنلٕ ؿػرلاڄ نجرل ايًعب
ٖا ٚأَلّ ٖازا اْڀاش ايععاِٝ     ٩ٚ657 علّ  .ْٝلب١ عٓ٘ نبرل ا٭َشا٤ طٝـ ايذٜٔ قڀض

قلّ طٝـ ايذٜٔ قڀض ْل٥ب ا٧ٓـٛس يُع ايعًُل٤ ٚايكلل٠ ٧ٓلقؼا١ اْڀاش َأ ٚداٛد     
ٚٚقع ا٫تؿلم عًا٢ خًاع ا٧ًاو ايـاػرل      ،ايتتلس ع٢ً َؼلسف َـش ٩ غض٠ بؿًظڀٞ

٩ٚ  ،ؾًڂكچب بل٧ًو ا٧عؿش طٝـ ايذٜٔ قڀض ،بل٧ًو ا٧ٓـٛس َٚبلٜع١ طٝـ ايذٜٔ قڀض
ٖزٙ ا٭ثٓل٤ قلّ ا٧عؿش طٝـ ايذٜٔ قڀض بعٌُ ععِٝ ؾأؿذس قشاساڄ بليعؿٛ عٔ ا٧ُليٝاو  
ايـل١ّٝ ايزٜٔ ٖشبٛا إٟ ايؼلّ دشا٤ خ٬ف سذخ بِٝٓٗ ٚبٞ ٨ليٝو ايعض أٟ ٨ليٝو 

ؾكذّ بٝدلغ ٚاطتكبً٘ طٝـ  ،عض ايذٜٔ أٜبو ؾُٝل قبٌ، ٚأسطٌ إٟ بٝدلغ ٚتٛدد إيٝ٘
ٚباذأت ٤اٛع ا٧ُليٝاو ايـال١ّٝ      ،ٚأْضي٘ بذاس اياٛصاس٠  ،ايذٜٔ قڀض اطتكبل٫ڄ سلؾ٬ڄ

ع٢ً ٜذ ا٧عؿش طاٝـ   ،ٚايتأّ سلًِٗ ،ٚبٗزا اَذت ن١ًُ ا٧ُليٝو ،تتٛاؾذ إٟ َـش
ايذٜٔ قڀض س٥٘ اهلل ٚبعذ طكٛط دَؼل أسطٌ ايڀلغ١ٝ ٫ٖٛنٛ سطلي١ تٗذٜاذ ٚٚعٝاذ   

 ،ٚنلٕ ٨ل دال٤ ؾٝٗال ) َأ ًَاو ا٧ًاٛى ػاشقلڄ ٚغشبالڄ        ،ا٧عؿش طٝـ ايذٜٔ قڀضإٟ 
 ،. ٜعًِ ا٧ًو ا٧عؿش طاٝـ اياذٜٔ قڀاض   .بلزلو ايًِٗ بلططځ ا٭سو ٚساؾعٳ ايظُل٤

خٳًځكٓل َٔ  ،ايزٟ ٖٛ َٔ دٓع ا٧ُليٝو ايزٜٔ ٖشبٛا َٔ طٝٛؾٓل أْٓل دٓذ اهلل ٩ أسك٘
ٚقذ زلعاتِ أْٓال خشبٓال اياب٬د ٚقتًٓال       ،ٕ تٓذَٛاؾظُِّٛا إيٝٓل تظًُٛا قبٌ أ ،طخڀ٘
ّٳ       ،ؾًهِ َٓل اشلشب ٚيٓل خًؿهِ ايڀًاب  ،ايعبلد ؾعذًاٛا يٓال بالِٛاب قباٌ إٔ تٴلاشڇ
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 .ٚايظ٬ّ ( ،ؾُل بكٞ يٓل َكـذٷ طٛانِ ،اّشبٴ ْلسٖل ٚتشَٝهِ بؼشاسٖل
ٚبعذ ٚؿٍٛ ايشطلي١ عكذ طٝـ ايذٜٔ قڀض ادتُلعلڄ عالد٬ڄ اطتؼالس ؾٝا٘ أَاشا٤     

ٚبعذ ا٧اذا٫ٚت اْتٗا٢ ا٫دتُالع    ، ٧ُليٝو ٚقلٍ شلِ: إٕ ايكّٛ ٫ دٜٔ ٫ٚ أ٣لٕ شلِا
أسلش طٝـ اياذٜٔ قڀاض سطاٌ     ،٩ٚ تـشف طشٜع ٚسلصّ ،بكشاس اّشب كذ ايتتلس

 .٫ٖٛنٛ ٚأَش بتٛطٝڀِٗ أٟ بلشب ايٛاسذ َِٓٗ بليظٝـ ٩ ٚطڀ٘ ؾٝكظِ قظُٞ
ٜٚظتعٞ بليعًُل٤ ٩ اّح  ،ٝؽثِ بذأ طٝـ ايذٜٔ قڀض ٚؼذ اّؼٛد ٚٙٗض اِ

ٚنلٕ ع٢ً سأغ ٖ٪٤٫ ايعًُل٤ اٱَلّ ايعض بٔ عباذ   ،ع٢ً اِٗلد ٚايٓؿش٠ ٩ طبٌٝ اهلل
 ،ٖٚٞ عذّ ٚدٛد ا٭َٛاٍ ايهلؾ١ٝ يتذٗٝض اِاٝؽ  ،ايظ٬ّ.ثِ ظٗشت َؼه١ً أخش٣

  ٘  ،ؾلدتُع بليعًُل٤ ٚقلٍ إْ٘ ٜشٜذ ؾشو ايلشا٥ب ع٢ً ايٓلغ ؾلعذلو ايعًُال٤ عًٝا
ٔ ايعض بٔ عبذ ايظ٬ّ إٔ ع٢ً ا٭َرل قبٌ إٔ ٜؿشو ايلاشا٥ب إٔ ٛاشز اًّاٞ    ٚأعً

اييت ٩ بٝت٘ ٚبٝٛت ا٭َشا٤ ٚإٔ ٜلشبٗل ْكٛداڄ ؾإرا مل تـ اّلدا١ ؾًٝؿاشو ايلاشا٥ب    
ؾلَتجٌ طٝـ ايذٜٔ  ،ٚنلٕ يًعض بٔ عبذ ايظ٬ّ َٓضي١څ نبرل٠څ عٓذ ا٧ُليٝو.ع٢ً ايٓلغ

 .لٕ ٖزا َٔ تٛؾٝل اهلل شلُل ٚيٮ١َٚن ،قڀض أَش ايعض بٔ عبذ ايظ٬ّ
ٍٗض طٝـ ايذٜٔ قڀض يًخشٚز ٚاختلس َع٘ ا٭َشا٤ ايزٜٔ ٜٛاؾكْٛ٘ ع٢ً اْشٚز ٚ

ٚنلٕ خشٚد٘ ٩ سَللٕ أٚ آخش ػعبلٕ  ٚٚاعذ بك١ٝ ا٭َشا٤ ٩ ايـل١ّٝ ،إٟ ايؼلّ
 أْل َتٛد٘ إٟ اهلل ،: " ٜل أَشا٤ ا٧ظًُٞطٝـ ايذٜٔ قڀض قلٍ ، ٖٚٓلى ٖا658علّ 

َٚٔ مل ٛذل ريو ٜشدعٵ إٟ بٝت٘ ؾإٕ اهلل  ،ؾُٔ اختلس َٓهِ اِٗلد ٜـشبٵين ،ٚسطٛي٘
ؾٛاؾل اٯخشٕٚ ٚطلسٚا ٤ٝعلڄ إٟ  ،ثِ تهًِ ا٭َشا٤ ايزٜٔ َع٘ ٚأٜذٚٙ،  َڀًع عًٝ٘ "

ٚدعٌ طٝـ ايذٜٔ قڀض ع٢ً َكذ١َ  ،أيؿل 120ايؼلّ ٚبًؼ عذد دٝؽ ا٧ظًُٞ 
١ نبرل٠ دذا أساد إٔ ٜؿِٗ ايتتلس إٔ ا٧كذ١َ ٖٞ نٌ ٚدعٌ ا٧كذَ ،اِٝؽ بٝدلغ ؾكط

ٚايتك  َع سل١َٝ ايتتلس بػض٠ ٚقلتًتٗل  ،دٝؽ ا٧ظًُٞ، ٚطلسٚا ست٢ ٚؿًٛا إٟ غض٠
بؼذ٠ ٚاْتـشت عًٝٗل ٚؾش ايتتلس إٟ ايؼُلٍ ٛدلِْٚٗ بإٔ دٝؽ ا٧ظًُٞ ٩ َـش 
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ؾكط ٚتعُذ طٝـ  ٚاعتكذ ايتتلس إٔ دٝؽ ا٧ظًُٞ ٖٞ ا٧كذ١َ ،دل٤ إٟ ؾًظڀٞ
ايذٜٔ قڀض ريو ؾهلٕ ٫ ٜعٗش دٝؼ٘ ايزٟ ٜكٛدٙ ٚيهٔ ٜعُذ ٱظٗلس دٝؽ ايعلٖش 

ؾليتك٢ طٝـ  ،ٚنلْ  بٝذ ايؿشْر ،ثِ طًهٛا ىشٜل ايظلسٌ ست٢ بًػٛا عهل ،بٝدلغ
ٚىًب َِٓٗ إٔ  ،ٚعشو ًَو ايؿشْر عًٝ٘ ا٧ظلعذ٠ ؾشؾن ،ايذٜٔ قڀض ٠ًهِٗ
 .ٌ إٕ بذست َِٓٗ بلدس٠ ػشٖٚذدِٖ بليكت ،ٜهْٛٛا ع٢ً اّٝلد

ٚنلٕ ٫ٖٛنٛ بعذ اطت٥٬ٝ٘ ع٢ً دَؼل قذ بًػ٘ ْبأ ٚؾل٠ أخٝ٘ ) َلْػٛ ( ًَوٹ 
ؾػلدس ايؼلّ َتٛدٗلڄ إٟ ايـٞ ّلٛس ادتُلع  ،ٚنلٕ ٫ٖٛنٛ ٜڀُع ٩ ا٧ًو ،ايتتلس

ٚعٳٝٻٔ َهلْ٘ أسذ ا٭َشا٤ ايهبلس ٖٚٛ نتبػل  ،س٩طل٤ ايتتلس ٫ْتخلب ا٧ًو اِذٜذ
ٚطلس  ،ٚدل٤ت ا٭خبلس ي٘ ٌشٚز اِٝؽ ا٧ـشٟ إٟ ايؼلّ ؾتٛد٘ يٝؼ٘ إيِٝٗ ،ْٜٛٔ

 .ٖا658ايؿشٜكلٕ ست٢ ايتكٝل ٩ عٞ دليٛت ٩ اْلَع ايعؼشٜٔ َٔ سَللٕ علّ 
أيـ دٓذٟ، ٚمل ٜذع ي٘ ظٗشا ) تذبرل سب  200ٚتكذّ نتبػل بهٌ دٝؼ٘ 

جش٠ ايتتلس أَش دٝؼ٘ إٔ ٫ ٚسأ٣ طٝـ ايذٜٔ قڀض ن ،٧ٚل تشا٣٤ اُِعلٕ ،ايعل٧ٞ(
ٛٳ شلِ اْڀبل٤ ٚايٓلغ ٩ ؿ٠٬ اُِع١ ،ٜبذ٩ٚا ايكتلٍ ست٢ تضٍٚ ايؼُع  .ٜٚذع

ٚبذأت ا٧عشن١ ؾتًك٢ ايعلٖش بٝدلغ ايلشب١ ا٭ٟٚ بـدل ػذٜذ ٚتٓلثشت أػ٤٬ 
ٚيهٔ َل ؾش سدٌ ٚاسذ َِٓٗ  ،ٚدشت دَل٤ِٖ ،ا٧ظًُٞ ع٢ً أسو عٞ دليٛت

ؾشذخ شلِ َل  ،إٟ ايذلادع إٟ داخٌ ايظٌٗ ٫ طتذسانِٗ ثِ تعلٖش ايعلٖش بٝدلغ
ؾأػلس طٝـ ايذٜٔ قڀض إٟ قٛات دٝؼ٘  ،أساد ؾذخٌ ايتتلس إٟ َهلَٔ ا٧ظًُٞ

ا٧ٛدٛد٠ خًـ ايت٬ٍ ٚأسلى  بكٛات ايتتلس اشلل١ً٥ نإسلى١ ايظٛاس بل٧عـِ ٚنلْ  
ًُٕٛ ثبلتل ععُٝل ٚيهٔ ٚثب  ا٧ظ ،ٖزٙ ا٧عشن١ َٔ أػشف ا٧علسى ٩ تلسٜ: ا٧ظًُٞ

ايتتلس مل ًٜبجٛا إٔ تذاسنٛا أْؿظِٗ ٚبذ٥ٛا ٚلسبٕٛ ٩ َٓت٢ٗ ايعٓـ ٚظٗشت َٗلساتِٗ 
ٚبشاعلتِٗ ٩ ايكتلٍ ؾشذخ تشدد ٩ دٝؽ ا٧ظًُٞ ٚبذأت دٝٛؾ ا٧ظًُٞ تعٛد 

ؾ٬سغ طٝـ ايذٜٔ قڀض ٖزا ؾكلّ بؼذلع١ ْلدس٠ ؾأيك٢ خٛصت٘ ع٢ً ا٭سو  ،يًخًـ
ٚا  ،ػتٝلق٘ يًؼٗلد٠ ٚىًب٘ يًُٛت ٚأىًل ؿٝشت٘ اْليذ٠ ٚا اط٬َلٙتعبرلا ع٢ً ا
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نليظٌٝ اِشاس ٚسأ٣ دٓٛد اٱط٬ّ  ،ٚاْذؾع ٗٛ ْرلإ ايتتلس ،ٚا اط٬َلٙ ،اط٬َلٙ
ٚاطتبظًٛا ٩ ايكتلٍ ٚاِٝؽ َٔ  ،ؾليتؿٛا سٛي٘ ،ٜكلتٌ نل٭طذ ،قل٥ذِٖ أَلَِٗ

ؿلدق١ ع٢ً دٝؽ ايتذل ؾٛدذ أَلَ٘ ٚقلّ ا٭َرل ٤لٍ ايذٜٔ ايؼُظٞ ًًُ٘  ،ٚسا٥٘
نتبػل قل٥ذ ايتذل ؾشٌُ عًٝ٘ ١ً٥ ؿلدق١ ٚقتٌ نتبػل ٚدب ا٫كڀشاب ٩ دٝؽ ايتتلس 

ثِ علدٚا َٔ  ،ٚأطش ابٔ نتبػل ٚاْظشب ايتتلس بظشع١ إٟ َهلٕ بعٝذ عٔ َهلٕ ا٧ٛقع١
دذٜذ ٜشتبٕٛ ؿؿٛؾِٗ قشب بٝظلٕ ٚاْڀًل خًؿِٗ طٝـ ايذٜٔ قڀض يٝؼ٘ ٚنلْ  

ٚبليٓظب١  ،ع١ دذٜذ٠ أػشف َٔ ا٭ٟٚ ٚنلْ  بليٓظب١ يًتتلس اّٝل٠ أٚ ا٧ٛتَٛق
يًُظًُٞ ايٓـش أٚ ايؼٗلد٠ ٚقلتٌ ايتتلس قتل٫ َشٜشا ٚعلد طٝـ ايذٜٔ قڀض ٜـٝض 
ؿٝشت٘ اْليذ٠ ٚا اط٬َلٙ ٚا اط٬َلٙ ٚا اط٬َلٙ ثِ دعل سب٘ قل٬٥ ايًِٗ اْـش عبذى 

ٚيعٓلت اهلل ع٢ً دٝؽ ايتذل  ، ع٢ً دٝؽ قڀضقڀض ع٢ً ايتتلس ؾٓضي  س٥لت اهلل
ٚقلتٌ طٝـ ايذٜٔ قڀض قتل٫ ػذٜذا ست٢ قتٌ ؾشط٘ ؾهلٕ ٜكلتٌ ٖٚٛ َذلد٬ ست٢ 
 ،أعڀلٙ أسذ دٓٛدٙ ؾشط٘ ٚاْهظش دٝؽ ايتذل نظش٠ ٫ قٝلّ بعذٖل ٩ أسو ايؼلّ

ٚاْڀًل ا٧ظًُٕٛ خًؿِٗ ٜكتًٕٛ ٜٚأطشٕٚ ٚقتٌ دٝؽ ايتتلس بأن١ًُ ٩ َٛقع١ عٞ 
تشدٌ عٔ  ،ٚمل ٜؿش إ٫ ايؼشٜذ ٚسُٝٓل اىُإٔ طٝـ ايذٜٔ قڀض إٟ ْـش اهلل ،دليٛت
 .ٚطذذ هلل ػهشٶا ع٢ً ٖزا ايٓـش ا٧بٞ ،َٚشؽ ٚدٗ٘ ٩ ايذلاب تٛاكعٶل هلل ،ؾشط٘

ثِ اْڀًل بٝدلغ ُٚٓٛع١ َٔ ا٭َشا٤ ٚسا٤ ايتتلس ايزٜٔ ؾاشٚا َأ ا٧عشنا١ ستا٢     
 ٗرل ايب٬د َٔ ايتتلس.ٚبذأ ا٧ظًُٕٛ بتڀ ،أدسنِٖٛ ٩ سًب

٩ٚ دَؼل ٚؿً  ايبؼلس٠ بليٓـش ؾتبلدس ا٧ظًُٕٛ إٟ َٛاد١ٗ َٔ بكٞ َٔ ايتتلس 
ِ    ،٩ دَؼل باذأ ايتتالس   ، ٜٚكتًِْٛٗ ٜٚڀًكٕٛ أطش٣ ا٧ظًُٞ ايازٜٔ نالْٛا ٩ أٜاذٜٗ

 .بٌ إٕ َِٓٗ َٔ دخٌ ٩ اٱط٬ّ  ،ٜؿشٕٚ َٔ ب٬د ايؼلّ خٛؾلڄ َٔ اْتكلّ ا٧ظًُٞ
 فِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ()شبحٕٚؽ ا

* * * 
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 ا٬ْؾا١ ايعجُلْٝا١  ٚتٟٛ سهِ ُٔذ ايؿلتض دل٤ ايظًڀلٕ ايعجُلْٞ أسبيت ٩ اهلل، 
ايؿلتض ػخـ١ٝ ؾازٻ٠، ٤عا  باٞ    ُٔذ ط١ٓ، ٚنلٕ  22ٖا، ٚعُشٙ 855ٔشّ 16 ٩

ُٔذ ايجلْٞ بٔ َشاد ايجلْٞ،  ٖٚٛ ايظًڀلٕ ايظلبع ٩ طًظ١ً آٍ عجُلٕ، ايك٠ٛ ٚايعذٍ
ٚنالٕ  ، ا٧ظًُٞ ًكَّب بليؿلتض، ٚقذ سهِ ٗٛ ث٬ثٞ ط١ٓ، نلْ  خرلٶا ٚبشن١ ع٢ًٜٚٴ

إط١َٝ٬ تكاـ ٚساذٖل َذاؾعا١ عأ ا٧ظاًُٞ بعاذ       قذ تظًچِ قٝلد٠ أععِ إَدلاىٛس١ٜ 
آًٜا١   ٚبعذ إٔ تذاع  دٚي١ ا٧ُليٝاو  ،، ٚبعذ اْٗٝلس خ٬ؾ١ ايعبلطٝٞطكٛط ا٭ْذيع

 ٖا.658ط١ٓ  عٞ دليٛتيًظكٛط أبڀلٍ َٛقع١ 
ُليٝاو(  ا٧ٜٛب١ٝ ٚٚا٭ عبلط١ٝ،ايٖزٙ ايك٣ٛ ) طكٛط٥ٌٚ ايعجُلْٕٝٛ ايشا١ٜ بعذ  

ـٳذٸٚا أٚسبل، اييت نلْ  قذ صسؿ  ع٢ً )تاْٛع ٚاِضا٥اش َٚاشانؽ( بعاذ طاكٛط       ؾځ
 يًعلمل اٱط٬َٞ.عض ٚدٌ إْكلرٶا َٔ اهلل  ِٖٖا ؾهلٕ ظٗٛس897ط١ٓ  ا٭ْذيع
ٔبٽل يًعًُل٤، ٜكشبِٗ جملليظ٘، ٚقذ تعًِ َِٓٗ بعن ا٭سلدٜح  ايؿلتضُٔذ ٕ ٚنل

َـّ   ♂: ◘ ايٓب١ٜٛ، اييت تجين ع٢ً ؾلتض ايكظڀٓڀ١ٝٓٝ، َٚٔ ريو قٍٛ سطٍٛ اهلل ََُح ن ٍْ ُُ  َف

 ُٜ َّٔ
ِ ْسَىْْىِْٔ َُ ؿَ  اْف ًْ

ِْ َِ َِمرُ  َؾ ْٕ ؿَ  َأِمُرَهٚ ا ًْ
ُْٔش  َوَفِْ ن ُْٔش  َذفِنَؽ  اجْلَ ن شلازا نالٕ ايؿالتض    ٚ ،(1) ▬اجْلَ

ذعِ اِٝؽ ايعجُلْٞ بليك٣ٛ ، ؾ◘ٜڀُض ٩ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ا٧كـٛد ًذٜح سطٍٛ اهلل 
ايبؼش١ٜ، ست٢ ٚؿٌ تعذادٙ إٟ قشاب١ سباع ًَٝإٛ ٓلٖاذ، نُال عٓا٢ بتاذسٜب تًاو        

   .اُِٛع ع٢ً ؾٕٓٛ ايكتلٍ ا٧ختًؿ١، ٠ٚختًـ أْٛاع ا٭طًش١
ٜٽال قٜٛٽال، ٚغاشغ سٚ  اِٗالد ؾاِٝٗ،      نُل اعت٢ٓ ايؿلتض بإعذادِٖ إعذادٶا َعٓٛ 

ع٢ً اِٝؽ ايزٟ ٜؿتض ايكظڀٓڀ١ٝٓٝ، ٚعظ٢ إٔ ٜهْٛاٛا  ◘ ٚتزنرلِٖ بجٓل٤ ايشطٍٛ 
 ِٖ ٖزا اِٝؽ ا٧كـٛد بزيو.

٩ٚ ايٓلس١ٝ ايتهتٝه١ٝ ايعظهش١ٜ ؿُِ ايؿلتض ع٢ً إقل١َ قًعا١ سًَٚاٞ سـالس ٩    
                                      

 ٚكعؿ٘ ػعٝب ا٭سْ٪ٚط . 18957أخشد٘ أ٥ذ  )ضًٔػ( (1)

http://www.islamstory.com/قصة-الخلافة-العثمانية/
http://www.islamstory.com/سقوط_الأندلس
http://www.islamstory.com/سقوط_الأندلس
http://www.islamstory.com/معركة_عين_جالوت
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لبٌ ايكًع١ اييت أطظا  ٩  اِلْب ا٭ٚسبٞ ع٢ً َلٝل ايبظؿٛس ٩ أكٝل ْكڀ١ َٓ٘ َك
ٚأؿابش    ّ،82ٚؿٌ استؿلعٗل إٟ ٚ بلٜضٜذ ٩ ايدل اٯطٟٝٛ ايعجُلْٞ عٗذ ايظًڀلٕ

ّ تتشهُالٕ ٩ عباٛس ايظاؿٔ َأ     660ايكًعتلٕ َتكلبًتٞ، ٫ٚ ٜؿـٌ بُٝٓٗال طا٣ٛ   
ػشقٞ ايبظؿٛس إٟ غشبٝ٘، ٚتظتڀٝع ْرلإ َذاؾعُٗل َٓع أٟ طاؿ١ٓٝ َأ ايٛؿاٍٛ إٟ    

ػشقٗل َجٌ ٨ًه١ ىشابضٕٚ، ٚغرلٖل َٔ ا٭َلنٔ ايايت تظاتڀٝع دعاِ     ايكظڀٓڀ١ٝٓٝ َٔ
  .ا٧ذ١ٜٓ عٓذ اّلد١

١، سٝاح أسلاش   انُل اعت٢ٓ ايظًڀلٕ بتڀٜٛش ا٭طًش١ اي٬ص١َ شلزٙ ايع١ًُٝ ا٧كبً
َٗٓذطٶل ٓشٜٽل ٜٴذع٢ أٚسبلٕ نلٕ بلسعٶل ٩ ؿٓلع١ ا٧ذاؾع، ٚقذ ١هٔ ٖزا ا٧ٗٓذغ َأ  

َأ ا٧اذاؾع ايلاخ١ُ، نالٕ عًا٢ سأطاٗل ا٧اذؾع ايظاًڀلْٞ         تـُِٝ ٚتٓؿٝز ايعذٜاذ  
ا٧ؼٗٛس، ٚايزٟ رنش إٔ ٚصْ٘ نلٕ ٜـٌ إٟ ٦َالت ا٭ىٓالٕ، ٚأْا٘ ٚتالز إٟ ٦َالت      

ؾتعاذت  نُل أعڀ٢ ايؿلتض عٓل١ٜ خلؿ١ بل٭طڀٍٛ ايعجُلْٞ;  ،ايجرلإ ايك١ٜٛ يتششٜه٘
  .أسبعُل١٥ طؿ١ٓٝعذد ايظؿٔ 

سبٝاع ا٭ٍٚ  26ايكظاڀٓڀ١ٝٓٝ ؾٛؿاًٗل ٩   ثِ صسـ ايظًڀلٕ ُٔذ ايؿالتض عًا٢   
ؾشلؿشٖل َٔ ايادل ٠ال٥تٞ ٦ٚظاٞ أياـ َكلتاٌ، َٚأ ايبشاش بأسبعُل٥ا١          ،ٖا857

ٟٸ أَلّ ا٭طٛاس  ِٻ قلّ ايظًڀلٕ ُٔذ ايؿلتض بتٛصٜع دٝؼ٘ ايدل ٚعؼشٜٔ ػشاعٶل، َٚٔ ثٳ
ٚعُاٌ  اْلسد١ٝ يًُذ١ٜٓ، نُل أقلّ ايؿلتض دٝٛػٶل استٝلى١ٝ خًـ اِٝٛؾ ايش٥ٝظ١ٝ، 

نُال ٚكاع    ع٢ً ْـب ا٧ذاؾع أَلّ ا٭طٛاس، َٚٔ أُٖٗل ا٧ذؾع ايظًڀلْٞ ايع٬ُم،
ؾشقڄل يًُشاقب١ ٩ ٕتًـ ا٧ٛاقع ا٧شتؿع١ ٚايكشٜبا١ َأ ا٧ذٜٓا١، ٚقاذ اْتؼاشت ايظاؿٔ       
ايعجُل١ْٝ ٩ ا٧ٝلٙ احملٝڀ١ بل٧ذ١ٜٓ، ؾٛقع ايشعب ٩ قًٛب أٌٖ ا٧ذ١ٜٓ; إر مل ٜهٔ عٓذِٖ 

َٶال،   53 ٦ظ١ آ٫ف َكلتٌ، َععُِٗ َٔ ا٭دلْب، ٚبكٞ اّـالس  َٔ اّل١َٝ إ٫ ٜٛ
إ٫ أْٗل ٩ عذضت عأ ايٛؿاٍٛ إٟ    ،مل ٜٓؿو ايعجُلْٕٝٛ أثٓل٤ٖل عٔ إى٬م ايكٓلبٌٚ

ايكشٕ ايزٖيب; سٝح نلْ  ايظًظ١ً ايع٬ُق١ ١ٓع أٟ طؿ١ٓٝ َٔ دخٛي٘، باٌ َٚڀاِ   
 نٌ طؿ١ٓٝ َلٍٚ ا٫قذلاب.
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 ٕ ايؿالتض إٟ ىشٜكا١ ٜظاتڀٝع بٗال إدخالٍ طاؿٓ٘ إٟ ايكاشٕ         يهٔ اهلل أشلِ ايظاًڀل
ايزٖيب دٕٚ ايذخٍٛ ٩ قتلٍ َع ايبشش١ٜ ايبٝضْڀ١ٝ َتذلٚصٶا ايظًظ١ً اييت تػًال رياو   
ايكشٕ، ٖٚزٙ ايڀشٜك١ تتُجٌ ٩ دشٿ ايظؿٔ ايعجُل١ْٝ ع٢ً ايٝلبظ١ ٚاييت قاذست بج٬ثا١   

علت ا٭خاش٣، ثاِ إْضاشلال َاش٠     أَٝلٍ ست٢ تتذلٚص ايظًظ١ً اييت تػًل ا٧لٝل ٚاياذؾل 
ايتؼذٝع َٔ ا٧ختـٞ يتٓؿٝازٖل، ٚباذأ ايعُاٌ       ٖزٙ ايؿهش٠أخش٣ إٟ ايبشش. ٚيكٝ

بـُ ٺ ع٢ً تظ١ٜٛ ايڀشٜل ٍٚٗٝضٖل، دٕٚ إٔ ٜعًِ ايبٝضْڀٕٝٛ اشلذف َٔ ريو، نُل 
تلبع ايظًڀلٕ َاذٻ ا٭خؼالب عًا٢     ، ث٤ِع  نُٝلت نبرل٠ َٔ ا٭خؼلب ٚايضٜٛت

ٛٿٟ، ثِ دٖٓ  ايڀشٜل ايزٟ تًو ا٭خؼلب بليضٜٛت، ٚدشت ايظؿٔ َأ   نلٕ قذ ط
ايبظؿٛس إٟ ايدلٸ; ستا٢ ٚؿاً  إٟ ْكڀا١ آَٓا١ ؾأْضيا  ٩ ايكاشٕ ايازٖيب، ١ٚهأ         
ايعجُلْٕٝٛ ٩ تًو اي١ًًٝ َٔ طشب أنجش َٔ طبعٞ طؿ١ٓٝ ٚإْضاشلال ٩ ايكاشٕ ايازٖيب    

شلت ايعجُلْٝٞ ٚأؿاٛاتِٗ  اطتٝكغ أٌٖ ا٧ذ١ٜٓ ع٢ً ؿٝٚع٢ً سٞ غؿ١ً َٔ ايعذٚ، 
ٜشؾعٕٛ ايتهبرل ٚا٭ْلػٝذ ايذلن١ٝ ٩ ايكشٕ ايزٖيب، ٚؾٛد٦ٛا بليظؿٔ ايعجُلْٝا١ ٖٚاٞ   

 .تظٝڀش ع٢ً ريو ا٧عدل ا٧ل٥ٞ
ِأ ايعجُلْٕٝٛ ٩ ا٧شاسٌ ا٧تكذ١َ َٔ اّـالس إٟ ىشٜكا١ دذٜاذ٠ َٚبتهاش٠ ٩     ٚ 

٭سو َٔ أَلنٔ ٕتًؿ١ إٟ ٔلٚي١ دخٍٛ ا٧ذ١ٜٓ; سٝح عًُٛا ع٢ً سؿش أْؿلم َ  ا
داخٌ ا٧ذ١ٜٓ، اييت زلع طهلْٗل كشبلت ػاذٜذ٠ َا  ا٭سو أخازت تكاذلب َأ      
ٛٻادٙ َٚظتؼالسٚٙ إٟ ْلسٝا١     داخٌ ا٧ذ١ٜٓ بليتذسٜر، ؾأطشع اٱَدلاىٛس بٓؿظ٘ َٚع٘ قڂا

ٚإٟ دلْب رياو   ،ايـٛت، ٚأدسنٛا إٔ ايعجُلْٝٞ ٜكَٕٛٛ ًؿش أْؿلم َ  ا٭سو
ٕ إٟ ىشٜك١ دذٜذ٠ ٩ ٔلٚي١ ا٫قتشلّ، ٚريو بإٔ ؿآعٛا قًعا١ خؼاب١ٝ    ِأ ايعجُلْٝٛ

كخ١ُ َتششن١ تتهٕٛ َٔ ث٬ث١ أدٚاس، ٚبلستؿلع أع٢ً َأ ا٭طاٛاس، ٚقاذ نظاٝ      
ايازٜٔ ٩ اياذٚس   ايشدالٍ  بليذسٚع ٚاًِٛد ا٧ب١ًً بل٧ال٤ يتُٓاع عٓٗال ايآرلإ، ٚنالٕ      

 ط٘ َٔ ؾٛم ا٭طٛاس.ايعًٟٛ َٔ ايشَل٠ ٜكزؾٕٛ بليٓبلٍ نٌ َٔ ٜڀٌ بشأ
ٚدٻ٘ ايظًڀلٕ آِٛد إٟ اْؼٛع، ٚتڀٗرل ايٓؿٛغ، ٚايتكاشب إٟ اهلل تعالٟ    ثِ 
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 ،بليـ٠٬، ٚعُّٛ ايڀلعلت ٚايتزيٌ، ٚايذعل٤ بٞ ٜذٜ٘; يعٌ اهلل إٔ ٜٝظش شلِ ايؿتض
ٚاْتؼش ٖزا ا٭َش بٞ عل١َ آِذ ا٧ظًُٞ، نُل قلّ ايؿلتض بٓؿظا٘ رياو ايٝاّٛ بتؿكاذ     

١هأ   ٚاطتُش آِٛد ٚطًڀلِْٗ ٙتٗذٕٚ ٫خذلام أطٛاس ا٧ذ١ٜٓ ستا٢  ،ا٧ذ١ٜٓ أطٛاس
ا٧ٗل٤ٕٛ َٔ ْلس١ٝ بلب أدس١ْ َٔ اقتشلّ ا٭طٛاس ٚا٫طت٤٬ٝ عًا٢ بعان ا٭باشاز،    
ٚايكلل٤ ع٢ً ا٧ذاؾعٞ ؾٝٗل، ٚسؾع ا٭ع٬ّ ايعجُل١ْٝ عًٝٗل، ٚتذؾل آِٛد ايعجُلْٕٝٛ 

خًع ٬َبظ٘ ستا٢ ٫   ريو٧ٚل سأ٣ اٱَدلاىٛس ايبٝضْڀٞ  ٗٛ ا٧ذ١ٜٓ َٔ تًو ا٧ٓڀك١.
ٜٴعشف، ْٚضٍ عٔ سـلْ٘، ٚقلتٌ ست٢ ًٖو ٩ طلس١ ا٧عشن١. ٚمل تأت ظٗرل٠ رياو  

ايؿلتض ٩ ٚطاط ا٧ذٜٓا١   ُٔذ ٖا، إ٫ ٚايظًڀلٕ ٤875لد٣ ا٭ٟٚ  20ايّٝٛ ايج٬ثل٤ 
 لٍ: اٚق دٓذٙ ٚقٛادٙ ِٖٚ ٜشددٕٚ: َل ػل٤ اهلل! ؾليتؿ  إيِٝٗ ٚٝڀ٘

ٖٚٓاأِٖ   ،◘ يكذ أؿبشتِ ؾلَٞ ايكظڀٓڀ١ٝٓٝ، ايازٜٔ أخادل عآِٗ سطاٍٛ اهلل    
 بليٓـش، ْٚٗلِٖ عٔ ايكتٌ، ٚأَشِٖ بليشؾل بليٓلغ، ٚاٱسظلٕ إيِٝٗ.

ثِ تشدٌ عٔ ؾشط٘، ٚطذذ هلل ع٢ً ا٭سو ػهشٶا ٥ٚاذٶا ٚتٛاكاعٶل، ثاِ قالّ      
َأ ايٓالغ َٚعٗاِ ايكظاع     ٚتٛد٘ إٟ نٓٝظ١ آٜل ؿٛؾٝل، ٚقذ ادتُع بٗل خًلٷ نبرل 

ٚايشٖبلٕ، ايزٜٔ نلْٛا ٜتًٕٛ عًِٝٗ ؿًٛاتِٗ ٚأدعٝاتِٗ، ؾًُال اقاذلب َأ أبٛابٗال      
ُٶل، ٚقلّ أسذ ايشٖبلٕ بؿتض ا٭باٛاب يا٘،    خلف ايٓـلس٣ داخًٗل ٚٚدًٛا ٚد٬ڄ ععٝ
ؾڀًب َٔ ايشاٖب تٗذ١٥ ايٓلغ ٚىُأْتِٗ ٚايعٛد٠ إٟ بٝٛتِٗ بأَلٕ، ؾلىُإٔ ايٓلغ، 

ايؿالتض  ُٔاذ  شٖبلٕ ٕتب٦ٞ ٩ طاشادٜب ايهٓٝظا١، ؾًُال سأٚا تظالَض     ٚنلٕ بعن اي
  ِ ٚقاذ أعڀا٢ ايظاًڀلٕ يًٓـالس٣ سشٜا١ إقلَا١        ، ٚعؿٛٙ، خشدٛا ٚأعًٓاٛا إطا٬َٗ

ايؼعل٥ش ايذ١ٜٝٓ، ٚاختٝلس س٩طل٥ِٗ ايذٜٓٝٞ، ايزٜٔ شلِ سل اّهِ ٩ ايكللٜل ا٧ذ١ْٝ، 
 (.53) خش٣نُل أعڀ٢ ٖزا اّل يشدلٍ ايهٓٝظ١ ٩ ا٭قليِٝ ا٭

 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(

* * * 



للماوس على العنوان المطلوب  األيسر  ، وللوصول ألي عنوان اضغط على الزر Ctrl+ Endللوصول للفهرس اضغط على 
 تنقل بين الصفحات. أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downفي الفهرس، وبواسطة 

 

 

284 

أخٞ ٩ اهلل، ٌٖ تعًِ إٔ تعذاد ا٧ظاًُٞ ٩ أطابلْٝل ٚايدلتػالٍ اٯٕ ٫ ٜتذالٚص     
ظرل رياو  أيـ َظًِ َععُِٗ سذٜجٞ ايعٗذ دذا بٗزٙ ايب٬د؟ ٌٖٚ تعًِ َل تؿ 100

بليشغِ َٔ إٔ سللس٠ ا٧ظًُٞ إَتذت ٩ ا٭ْذيع َل ٜضٜذ عٔ مثلْٝا١ قاشٕٚ؟ ٖٚاٌ    
تعًِ ٧لرا أستً  نجرل َٔ ايب٬د اٱط١َٝ٬ َجٌ َـش ٚيٝبٝل ٚتْٛع ٚاِضا٥ش ٚا٧ػشب 
َٚع ريو ؾُل صاٍ دٌ ايظهلٕ ؾٝٗل َٔ ا٧ظًُٞ؟ تؿظرل ريو إٔ ا٫ست٬ٍ ا٭طبلْٞ 

إطتٝڀلْٝل إس٬يٝل ٠ع٢ٓ أْ٘ نلْٛا إرا أغلسٚا ع٢ً بًذ َأ با٬د   يٮْذيع نلٕ إست٫٬ 
ا٧ظًُٞ ٩ ا٭ْذيع قتًٛا أًٖٗل ٤ٝعل أٚ ٖذشِٖٚ خلسدٗل ثِ ٜاأتٕٛ بل٭طابلٕ َأ    
أَلنٔ أخش٣ ٜٛىِْٓٛٗ ٩ ٖزٙ ايب٬د ٚبزيو قلَٛا بع١ًُٝ إس٬ٍ يًؼاعب ا٭طابلْٞ   

إرا إْتٗٛا َٔ آخش َذٕ ا٭ْاذيع   ٚايدلتػليٞ بذ٫ َٔ ايؼعب ا٭ْذيظٞ ا٧ظًِ، ست٢
مل ٜبك٢ ٩ ا٭ْذيع َظًِ ٚاسذ، ٧ٚل ىاشد ا٧ظإًُٛ َأ ا٭ْاذيع تعًكا  قًاٛب       
ا٧ظًُٞ ٩ ايب٬د اٱط١َٝ٬ بب٬د ا٭ْذيع ٚتلقا  إٟ َشٜشٖال، َاذ٠ َأ ايضَالٕ،      
ٚيهٔ ؾذل ريو ٠اشٚس اياضَٔ ؾًكاذ َاش ايٝاّٛ ٦ظا١ قاشٕٚ ْٚظاٞ ا٧ظإًُٛ قـا١           

ل علدٚا ٜزنشٕٚ اٯٕ إ٫ أطبلْٝل ٚايدلتػلٍ دٚيتالٕ أٚسبٝتالٕ ٜلاُلٕ ٩    ا٭ْذيع، َٚ
ب٬دُٖل عذدا َٔ اٯثلس اٱط١َٝ٬ ٚا٧ظلدذ ايت٢ سٛي  إٟ نٓل٥ع ٫ٚ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ 
إ٫ بلهلل، نلٕ ٖزا ٖٛ ا٫ست٬ٍ ا٭طبلْٞ اٱطتٝڀلْٞ ا٫س٬يٞ، أَل إسات٬ٍ اياذٍٚ   

ٍ بلِٝٛؾ ٚإست٬ٍ اِٝٛؾ ٫ بذ إٔ ٜٓت٢ٗ ٭ٕ ا٭خش٣ يًب٬د اٱط١َٝ٬ نلٕ إست٬
 اِٝٛؾ ٫ بذ إٔ ُشز ٚتعٛد إٟ ب٬دٖل َُٗل ىلٍ ايضَلٕ أٚ قـش.

ٚايٛكع ٩ ؾًظڀٞ ٜؼب٘ ّاذ نابرل َال ساذخ ٩ ا٭ْاذيع، ؾاليٝٗٛد ٜكَٛإٛ        
بع١ًُٝ إطتٝڀلٕ ٚإس٬ٍ يًؼعب ايؿًظڀٝين ا٧ظًِ بليٝٗٛد ٚئ ٜبك٢ اّالٍ نُال ٖاٛ    

ٜتهشس َل سذخ ٩ ا٭ْاذيع ٚقاذ ٙا٤ٞ صَالٕ عًا٢ ا٧ظاًُٞ ٜاضٚسٕٚ         عًٝ٘ بٌ قذ
ا٧ظذذ ا٭قـ٢ بؿٝض٠ طٝلس١ َٔ ايظؿلس٠ اٱطشا١ًٝٝ٥ نُل ٜضٚسٕٚ اٯٕ أندل َظذذ ٩ 

 ( .51) ايعلمل َظذذ قشىب١ ٩ أطبلْٝل بؿٝض٠ طٝلس١ٝ َٔ ايظؿلس٠ ا٭طبل١ْٝ
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ٜع١ عٔ إْؼل٤ دٚي١ إطاشا٥ٌٝ  أسبيت ٩ اهلل، يعٌ َٔ ا٧ٓلطب ٖٓل إٔ ْزنش ْبز٠ طش
َٔ دٍٚ اًّؿال٤ )   ٔلٚي١ ٩ 1917ّ علّ ٩ؾًكذ رٳنځشٳت ا٧ٛطٛع١ ايعشب١ٝ ايعل١ٝ٧ أْ٘ 

 أؿاذست  اّاشب،  ٩ شلال  ايٝٗٛدٟ ايذعِ يهظب(  ٚسٚطٝل ٚإٜڀليٝل ٚؾشْظل بشٜڀلْٝل
 ٔٚىا  إْؼال٤  ٩ ايٝٗٛد ٠ظلعذ٠ بشٜڀلْٝل تعٗذ ع٢ً ايٛعذ ْف، ٚبًؿٛس ٚعذ بشٜڀلْٝل
 غاارل يًذُلعاالت ٚايذٜٓٝاا١ ا٧ذْٝاا١ باالّكٛم اٱخاا٬ٍ دٕٚ ؾًظااڀٞ، ٩ شلااِ قااَٛٞ
ٞ  ٩ ا٧ٛدٛد٠ ايٝٗٛد١ٜ ٟ  اّاشب  ٚبعاذ  ،ؾًظاڀ ِ  عـاب١  قلَا   ،ايعل٧ٝا١ ا٭ٚ  ا٭َا
ٚريو بعذ ٖض٣ا١ أ٧لْٝال ٚايُٓظال ٚاجملاش      - ايعجُل١ْٝ ايذٚي١ أساكٞ َٔ ايهجرل بتكظِٝ

 إٟ -َٔ اًّؿل٤ ( 1918ّ -1914) ا٭ٟٚ ايعل١ٝ٧ باّش ٩ ايعجُل١ْٝ اٱَدلاىٛس١ٜٚ
ّ  ٩ٚ، ا٫ْتاذاب  َ  ٚاقع١ ٞأساكٺ  بل٫ْتاذاب  تهًٝؿڄال  بشٜڀلْٝال  تًكا   1920ّ عال
 ا٫ْتاذاب  عٗاذ  ٩ باذأت  قاذ  بًؿٛس يٛعذ ايتٓؿٝز َكذ١َ ٚنلْ  ؾًظڀٞ ع٢ً ا٧٪ق 

ٔ  ايعدلٜا١  ايًػا١  بشٜڀلْٝل دعً  سٝح ايدلٜڀلْٞ،  ؾًظاڀٞ،  ٩ ايشزلٝا١  ايًػالت  َا
 عٝٓا   نُال  ،عدلٜا١  ٚدلَعا١  ٜٗٛد١ٜ َذاسغ إڇْؼل٤ ٩ ايهل١ًَ اّش١ٜ ايٝٗٛد َٚٓش 
ٞ  ٩ طلَٝٶل َٓذٚبٶل ؿٌُٜٛ، ٖشبشت ٖٛ ايـٗل١ٜٓ، ايٝٗٛد أسذ بشٜڀلْٝل  ٚقاذ  ،ؾًظاڀ
 ايـاٗل١ٜٓ  ١ًٚٝو اّه١َٝٛ بليذٚا٥ش ايٝٗٛد َٔ نبرل٠ أعذاد إّلم إٟ بذٚسٙ ٖزا طع٢

 ىًاب  نُال  ايٝٗاٛد  تـاشف  َا   ؾًظڀٞ اقتـلدٜلت ٚٚكع ١ٝٓ،ايؿًظڀٝ ا٭ساكٞ
 ٖازا  يتٓؿٝز اشلذش٠ قلْٕٛ بشٜڀلْٝل ؾأؿذست ؾًظڀٞ، إٟ ٜٗٛدٟ ٬َٜٞ ث٬ث١ بتٗذرل
 .ا٭َش
ٟ  ايدلٜڀلْٞ ايظلَٞ ا٧ٓذٚب ٠ظلعذ٠ ا٭ساكٞ أغًب١ٝ ايٝٗٛد اَتًو نُل   ايٝٗاٛد
ٕ  ٚداٛد  اطتػٌ ايزٟ ؿ٥ٌُٛٝ ٖشبشت ٞ  قالْٛ ِ  عجُالْ  ايتلبعا١  ا٭سو بإعڀال٤  قاذٜ
 .يًٝٗٛد ا٭ساكٞ ٖزٙ َععِ ؾشٍٛ ٜظتجُشٖل ٧ٔ يًذٚي١
ِ  ا٭َِ ١٦ٖٝ أٚؿ ثِ  ٞ  بتكظاٝ  ٚىًبا   ٜٚٗٛدٜا١،  عشبٝا١  دٚياتٞ;  إٟ ؾًظاڀ
 اْڀا١  ٖزٙ ا٧تشذ٠ يٮَِ ايعل١َ اُِع١ٝ ٚتبٓ  ،ايذٚي١ٝ ايٛؿل١ٜ َ  ايكذغ ٚكع
ٔ  ايزٟ 1947ّ ْٛؾُدل 29 ٩ قشاسٖل ٚأؿذست. 1947ّ ْٛؾُدل ٩  ايتٛؿا١ٝ  تلاُ
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 سل بكشاسٖل ٍلًٖ  ٚيهٓٗل ؾًظڀٞ ع٢ً ايدلٜڀلْٞ ا٫ْتذاب ٚإْٗل٤ ؾًظڀٞ بتكظِٝ
 ٩ ؾًظڀٞ، ػعب أساكٞ َٔ# 56 ايٝٗٛد ٚأعڀ  َـرلٙ، تكشٜش ٩ ؾًظڀٞ ػعب
ٕ  ُٓٛع َٔ# 5.6 ؾكط ٣جًٕٛ نلْٛا أِْٗ سٞ ٌ  ايظاهل ِ  قبا ٛ  14 ٩ٚ ،ايتكظاٝ  َالٜ

ٕ  ٚاْظاشب  ا٧ظاتك١ً،  دٚيتِٗ قٝلّ ٝٗٛداي أعًٔ ّ،1948 ٔ  ايدلٜڀالْٝٛ ٞ  َا  ،ؾًظاڀ
ٞ  إڇٟ بشٜڀلْٝال  دخً  سُٝٓل أْ٘ ٬ٜٚسغ ٕ  ؾًظاڀ  ٚسُٝٓال  أيؿڄال  56 ايٝٗاٛد  عاذد  نال
 .أيؿڄل 750 عذدِٖ نلٕ غلدستٗل
ٞ  أٌٖ َظلعذ٠ ٠شلٚي١ اجمللٚس٠ ايعشب١ٝ ايذٍٚ قلَ  ايتليٞ، ايّٝٛ ٩ٚ   ٩ ؾًظاڀ
ٞ  إٟ ايعشب١ٝ اِٝٛؾ ذخً ؾ 1948ّ علّ سشب ؼب ، ؾٓايٝٗٛد كذ ٔٓتِٗ  ؾًظاڀ
ّذٚخ  -اشلذف ٖزا َكٝل َٔ تتُهٔ مل أْٗل إ٫ ٔٓت٘، ٩ ايؿًظڀٝين ايؼعب ٧ظلعذ٠

 طٝڀش٠ إسهلّ اّشب تًو ْتل٥ر َٔ ٚنلٕ ِبٗلتا ٤ٝع ٩ ٖٚضَ  -بعن اْٝلْلت
ٞ  َظلس١ أسبلع ث٬ث١ َٔ أنجش ع٢ً ايٝٗٛد  ٜكالسب  َال  ٚىاشد  ٚتؼاشٜذ #( 78) ؾًظاڀ

 ْٗلٜا١  ٚعٓاذ ، اجملالٚس٠  ايعشبٝا١  ا٭قڀلس إٟ يؿًظڀٝينا ايؼعب َٔ ػخف 775000
 ٚقاذ  ايػشبٝا١  ايلاؿ١  ط٣ٛ ايعشب١ٝ ايظٝڀش٠ َ  ؾًظڀٞ َٔ تبك٢ قذ ٜهٔ مل اّشب
 َ  بكٞ ؾكذ غض٠ قڀلعٚ اشللسل١ٝ ا٭سد١ْٝ ا٧ًُه١ َعٶل يتهْٛل ا٭سدٕ ػشم إٟ كُ 
 . ا٧ـشٟ اِٝؽ إداس٠

 ٚا٭سدٕ َـاش  عًا٢  عذٚاْٗل إطشا٥ٌٝ ػٓ  1967ّ علّ ْٜٛٝٛ َٔ اْلَع ٩ٚ
ٍ  ٖض٣ا١  إّالم  َٔ اّشب، ٖزٙ ٩ إطشا٥ٌٝ ١ٚهٓ . ٚطٛسٜل َـاش   ايعشبٝا١  بلياذٚ

٘  ،(ايؼاشق١ٝ  ايكاذغ  ؾٝٗال  ٠ل) ايػشب١ٝ ايلؿ١ ٚاست٬ٍ ٚطٛسٜل ٚا٭سدٕ  دضٜاش٠  ٚػاب
ٕ  ايظاٛس١ٜ،  ا٫ِٕٛ َٚشتؿعلت ايؿًظڀٝين غض٠ ٚقڀلع ا٧ـش١ٜ طٝٓل٤ ٔ  ٚنال  ْتال٥ر  َا
ٔ  ؾًظاڀٝين  ًَٕٝٛ ْــ َٔ أنجش ْٚضٚ  تؼشٜذ اّشب  ا٭سدٕ إٟ ايػشبٝا١  ايلاؿ١  َا

 .ٖا ا اجمللٚس٠ ٚا٭قڀلس
ٕ ع٢ً ايٛد٘ ا٭َجٌ  ؾعًٗل ا٧ظًِٖٓلى ط  ٚطل٥ٌ إرا  أسبيت ٩ اهلل ،  ٨أ   نال
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تعالٟ ٜٚاّٛ ايكٝلَا١     ٩ َشٜش ؾًظڀٞ إٕ ػل٤ اهلل طلِٖقذ  ٚنلٕأد٣ سل ؾًظڀٞ، 
 ٜلسبٞ ؾعً  نزا ٚنزا يؿًظڀٞ. ٜكٍٛ

أٚ ، ؾِٗ ايكل١ٝ ايؿًظڀ١ٝٓٝ ؾ٬ ٙب إٔ ١ٛت ايكل١ٝ ايؿًظڀ١ٝٓٝ افقاجٛ إول:
 ٧لرا ْشٜذ َشٜش ؾًظڀٞ؟ ؾإرا ط٦ً  ، ، ؾأنجش َٔ اّذٜح عٓٗل تٓظ٢

٭ٕ  ;١اِٛاب: ْشٜذ َشٜشٖل ٭ْٗل إط١َٝ٬ ٚسازاسٟ َأ إٔ تكاٍٛ ٭ْٗال عشبٝا     
بإٔ ْذعٗل ؾكلٍ دعٖٛل ؾإْٗل َٓت١ٓ،  ◘ريو َٔ دع٣ٛ اِل١ًٖٝ ايت٢ أَشْل سطٍٛ اهلل 

ٖٚٛ ثليح اّشَٞ، ؾكاذ   ◘ٚسزاسٟ إٔ تكٍٛ َٔ أدٌ ا٭قـ٢ َظش٣ سطٍٛ اهلل 
ٜكلٍ يو خز ا٭قـ٢ ٚاتشى يٓل ؾًظڀٞ، ؾؿظًڀٞ ؾتشٗل ا٧ظًُٕٛ ٩ عٗاذ اًْٝؿا١   

ٖا ٚبازيو أؿابش     18ٖا ٚأ١ٛا ؾتشٗل علّ  13علّ  ☺ايشاػذ عُش ابٔ اْڀلب 
 (.51ؾًظڀٞ بهلًَٗل أسو إط١َٝ٬ ٫ٚ ٙٛص ايتؿشٜط ٩ ػدل َٔ أسو ؾًظڀٞ )

ايتػًب ع٢ً ا٫ْٗضا١َٝ ٚع٬ز اٱسبالط ايازٟ دخاٌ ٩ ْؿاٛغ      افقاجٛ افثٚ :
 ك١.نجرل َٔ ا٧ظًُٞ ٚيكذ تٓلٚيٓل ٖزا ايٛادب بليتؿـٌٝ ٩ ايًكل٤ات اٱ٣ل١ْٝ ايظلب

 .ا٧ٓهٛبٞ ٩ ؾًظڀٞا٧ؼشٜٔ ايتدلع بل٧لٍ يتٓؿل ع٢ً إخٛاْو  افقاجٛ افثٚفٞ:
 ا٧كلىع١ يهٌ ايؼشنلت ايت٢ تذعِ إطشا٥ٌٝ. افقاجٛ اف ابع:

ايذعل٤ ٭ٌٖ ؾًظڀٞ بإٔ ٜٛسذ اهلل ؿؿٛؾِٗ ٜٚكٟٛ ػاٛنتِٗ   افقاجٛ اخلٚم :
  ٚ ٜضياضٍ ا٭سو َأ   ٜٚجب  أقذاَِٗ ٜٚٓـشِٖ ع٢ً عذِٖٚ ٣ٚهِّأ شلاِ ٩ ا٭سو 

نؿْ َ  أقذاّ أعذا٥ِٗ قلٍ تعلٟ:م ُُ ْٛ َف َُِج ُؿ اْدُظنقِ  َأْشن ُُ ص، 60ط غالؾش:  هَوَؿَٚل َربه
ٖٚذش ا٧علؿٞ ٚإؿا٬   ٚايتُظو بهتلب اهلل ٚطٓت٘ ، تك٣ٛ اهلل  افقاجٛ افسٚدس:

ايٓؿع ٚتكذِٜ أَش اٯخش٠ ع٢ً أَش ايذْٝل، ؾًٔ ْٓتـش إ٫ إرا قذَٓل أَش اٯخاش٠ عًا٢   
 (. 51) ش ايذْٝلأَ

 )شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحَّك أصَٓ أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشٌٍُ ك وأتقب إفٔؽ(

* * * 
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 ايٓذل٠ ىٛم داس: ايٓلػش ،ايبخلسٟ إزللعٌٝ، حملُذ ايبخلسٟ ؿشٝض -1
 ا٭ٟٚ،: ايڀبع١ (ايبلقٞ عبذ ؾ٪اد ُٔذ تشقِٝ بإكلؾ١ ايظًڀل١ْٝ عٔ َـٛس٠)

 .9: ا٭دضا٤ عذد، ٖا1422
 ايبلقٞ عبذ ؾ٪اد ُٔذ: احملكل، ايٓٝظلبٛسٟ اّذلز بٔ ، ٧ظًِؿشٝض َظًِ -2
 .5: ا٭دضا٤ عذد برلٚت – ايعشبٞ ايذلاخ إسٝل٤ داس: ايٓلػش
 عبذ ايذٜٔ ٔٝٞ ُٔذ: احملكل، ايظٿٳذٹظٵتلْٞ داٚد ٭بٞ، طٓٔ أبٞ داٚد -3
 . 4: ا٭دضا٤ عذد، برلٚت – ؿٝذا ايعـش١ٜ، ا٧هتب١: ايٓلػش، اُّٝذ
 دا) ػلنش ُٔذ أ٥ذ:ٚتعًٝل َكٝل،ايذلَزٟ عٝظ٢ بٔ ُذحمل، ايذلَزٟ طٓٔ -4

 ا٭صٖش ٩ ا٧ذسغ عٛو عڀ٠ٛ ٚإبشاِٖٝ، (3 دا) ايبلقٞ عبذ ؾ٪اد ُٚٔذ (2 ،1
 عذد ايجل١ْٝ،: ايڀبع١، ـش٠ اًّيب ايبلبٞ َـڀؿ٢َهتب١ : ايٓلػش (5 ،4 دا) ايؼشٜـ
 . أدضا٤ 5: ٤ا٭دضا
ٛ  ايؿتل  عبذ: َكٝل، ايٓظل٥ٞ ػعٝب بٔ٭٥ذ  ،يًٓظل٥ٞ ايـػش٣ ايظٓٔ -5  أبا
: ا٭داضا٤  عاذد  ايجل١ْٝ،: ايڀبع١، سًب – اٱط١َٝ٬ ا٧ڀبٛعلت َهتب: ايٓلػش، غذ٠
8. 

 عباذ  ؾا٪اد  ُٔاذ : َكٝال ، ايكاضٜٚين  َلد٘ بٔ اهلل عبذ ٭بٞ ،َلد٘ ابٔ طٓٔ -6
: ا٭دضا٤ عذد، اًّيب ايبلبٞ عٝظ٢ ؾٝـٌ -ايعشب١ٝ ايهتب إسٝل٤ داس: ايٓلػش، ايبلقٞ
2. 

ٌ  بٔ أ٥ذ اٱَلّ َظٓذ -7  َ٪طظا١ : ايٓلػاش ، ا٭سْا٪ٚط  ػاعٝب : احملكال ، سٓبا
 . ا٭ٟٚ: ايڀبع١ ايشطلي١
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 ايكالدس  عبذ َـڀؿ٢: َكٝل ايٓٝظلبٛسٟ ًشلنِي، ايـشٝشٞ ع٢ً ا٧ظتذسى -8
 .4: ا٭دضا٤ ذدع ا٭ٟٚ،: ايڀبع١، برلٚت – ايع١ًُٝ ايهتب داس: ايٓلػش، عڀل

ٔ  ، حملُذسبلٕ ابٔ ؿشٝض -9 ٕ  با ٘  ايتُُٝاٞ،  سبال ، ا٭سْا٪ٚط  ػاعٝب : سككا
 داض٤  17) 18: ا٭داضا٤  عاذد  ا٭ٟٚ،: ايڀبعا١ ، بارلٚت  ايشطالي١،  َ٪طظ١: ايٓلػش
 ( .ؾٗلسغ ًٚٓذ

، ايظًؿٞ اجملٝذ عبذ بٔ ٥ذٟ: احملكل ،ايڀدلاْٞ ايكلطِ٭بٞ ،ايهبرل ا٧عذِ -10
 . 25:ا٭دضا٤ عذد، ايجل١ْٝ: ايڀبع١،ايكلٖش٠ –ت١ُٝٝ ابٔ َهتب١: ايٓؼش سدا

ٔ  اهلل عاٛو  بٔ ىلسم: حملكل، اايڀدلاْٞ ايكلطِ، ٭بٞ ا٭ٚطط ا٧عذِ -11  با
ٔ  عباذ ، ُٔذ ٔ  احملظا ِ  با ٞ  داس: ايٓلػاش ، اّظاٝين  إباشاٖٝ  عاذد ، ايكالٖش٠  – اّاشَ

 .10: ا٭دضا٤
 اّالز  ُٔاٛد  ػاهٛس  ُٔذ: احملكل دلاْٞايڀ ايكلطِ، ٭بٞ ايـػرل ا٧عذِ -12
 عاذد  ا٭ٟٚ،: ايڀبع١، عُلٕ، برلٚت -عُلس داس، اٱط٬َٞ ا٧هتب: ايٓلػش، أَشٜش

 . 2: ا٭دضا٤
ِ  ا٧ٓؼاٛس  ايبضاس َظٓذ -13 ٞ ايضخالس  ايبشاش  بلطا ٞ  بهاش  ، ٭با  ا٧عاشٚف  ايعتها
 ا٧ذ١ٜٓ -ٚاّهِ ّٛايعً َهتب١: ايٓلػشٚغرلٙ،  اهلل، صٜٔ ايش٥ٔ ٔؿٛظ: احملكل، بليبضاس
 .18: ا٭دضا٤ عذد ا٭ٟٚ،: ايڀبع١، ا٧ٓٛس٠

ٞ  عباذ  ؾا٪اد  ُٔاذ : احملكل ايبخلسٟ، إزللعٌٝ ُذ،حملا٧ؿشد ا٭دب -14 ،  ايبالق
 . 1. : ا٭دضا٤ عذد ايجليج١،: يڀبع١، ابرلٚت – اٱط١َٝ٬ ايبؼل٥ش داس: ايٓلػش
ِ  ، ٭بٞا٭ؿؿٝل٤ ٚىبكلت ا٭ٚيٝل٤ س١ًٝ-15 ٕ  ْعاٝ ٞ  َٗاشا : ايٓلػاش ، ا٭ؿابٗلْ
  10:ا٭دضا٤ عذد، 1974ّ -ٖا1394 َـش، ٔلؾع١ يٛاس -ايظعلد٠
16-  ٘ ٞ    ، حملؿشٝض ٚكعٝـ اِلَع ايـػرل ٚصٜلدتا ،  ُاذ ْلؿاش اياذٜٔ ا٭يبالْ

 .1عذد ا٭دضا٤: ، ايٓلػش: ا٧هتب اٱط٬َٞ
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ٟ     حمل َؼهل٠ ا٧ـلبٝض -17 ايٓلػاش: ا٧هتاب   ، ُاذ بأ عباذ اهلل اْڀٝاب ايتدلٜاض
عاذد  ، َكٝل: َكٝل ُٔذ ْلؿش ايذٜٔ ا٭يبلْٞ ايڀبع١: ايجليج١،، برلٚت –ط٬َٞ اٱ

 . 3ا٭دضا٤: 
ٞ  ، حملؿشٝض ايذلغٝب ٚايذلٖٝب -18 ايٓلػاش: َهتبا١   ، ُذ ْلؿش اياذٜٔ ا٭يبالْ
 . 3عذد ا٭دضا٤: ، ايڀبع١: اْلَظ١، ايشٜلو –ا٧علسف 
 –ايٓلػاش: َهتبا١ ا٧عالسف    ، ُذ ْلؿش ايذٜٔ ا٭يبلْٞحمل يظًظ١ً ايـشٝش١ا -19
 . 7عذد ا٭دضا٤: ، ايشٜلو
ايٓلػااش: ا٧هتباا١ ، ُااذ ْلؿااش ايااذٜٔ ا٭يباالْٞ، حملؿااشٝض ايظاارل٠ ايٓبٜٛاا١ -20
 . 1عذد ا٭دضا٤: ، ايڀبع١: ا٭ٟٚ، ا٭سدٕ –عُلٕ  -اٱط١َٝ٬
ُاذ ْلؿاش اياذٜٔ    ، ٫بأ أباٞ ايعاض آّؿاٞ، حمل    ػش  ايعكٝاذ٠ ايڀشلٜٚا١   -21
 . 1ايڀبع١: ايجل١ْٝ،عذد ا٭دضا٤: ، ش: ا٧هتب اٱط٬َٞ برلٚتايٓلػ، ا٭يبلْٞ
ٞ   ، حملغل١ٜ ا٧شاّ ٩ ُشٜر أسلدٜح ا٬ٍّ ٚاّشاّ -22  ُذ ْلؿاش اياذٜٔ ا٭يبالْ

ٕتـاش   -23 1عاذد ا٭داضا٤:   ، ايڀبع١: ايجليج١، برلٚت بايٓلػش: ا٧هتب اٱط٬َٝ
ٞ   ُاذ ْ ، حملإسٚا٤ ايػًٌٝ ٩ ُشٜر أسلدٜح َٓلس ايظبٌٝ ايٓلػاش:  ، لؿاش اياذٜٔ ا٭يبالْ

 دض٤ ٚاسذ.  :  عذد ا٭دضا٤،ايڀبع١: ايجل١ْٝ، برلٚت –ا٧هتب اٱط٬َٞ
ٔ  ْلؿش ذ، حملُداٚد أبٞ ؿشٝض -24 ٞ  اياذٜ  غاشاغ  َ٪طظا١ : ايٓلػاش ، ا٭يبالْ
 . ا٭ٟٚ: ايڀبع١، أدضا٤ 7 :ا٭دضا٤ عذد، ايهٜٛ ، ٚايتٛصٜع يًٓؼش

، ا٭يبلْٞ ايذٜٔ ْلؿش ُٔذ، َكٝل لسٟايبخ يٲَلّ ،ا٧ؿشد ا٭دب ؿشٝض -25
 دض٤ ٚاسذ .: ا٭دضا٤ عذد، ايشابع١: ايڀبع١، ٚايتٛصٜع يًٓؼش ايـذٜل داس: ايٓلػش

أدسد  َع٢ٓ َؿشدات اّذٜح داخٌ َٝ اّاذٜح بعاذ نًُا١)أٟ( َجالٍ     ٚيكذ 
ٚءَ ريو:  ٍَ ؿْ  ُحَْ ُٓ َِّ ٚ  -: َٛسذٜٔ ٫ ٜؼشنٕٛ بلهلل ػ٦ٝل أٟ -  ـُ بٝٓا   )بليًٕٛ ا٭٥اش( 

 ، أٚ ددلٌٜ عًٝ٘ ايظ٬ّ، بليظاُٝو باٞ ع٬َاتٞ تٓـاٝف ٌاط     ◘أقٛاٍ ايشطٍٛ 
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ـْ ُيِ دِ ♂ ، َجلٍ:لوتس  ـِ  َم ي َل نُف يِف افن ْٓ َل ٍَ ا ُي ، ٚأسٝلْال أدسز بعان ن٬َاٞ    ▬اهللُ بِنِف َخنْرً
 يٲٜلل  ٚايبٝلٕ ٩ اّذٜح بليًٕٛ ا٭٥ش. 

* * * 
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دع ٚا٧ـلدس ا٧ختًؿ١ ا٧ظتخذ١َ ٩ دذٍٚ ٚأعڀٝا  يهاٌ َشداع أٚ    ٤ع  ا٧شا
ُٶل ٔذدٶا ٚإنتؿٝ  بهتلب١ سقِ ا٧شدع أٚ ا٧ـذس يٛاس ايٓف داخاٌ ايهتالب    َـذس سق

 يٲػلس٠ عًٝ٘، ٚاِذٍٚ ايتليٞ ٜبٞ أسقلّ ا٧شادع ٚا٧ـلدس ا٧ختًؿ١.
 طلبل ٗٝلؾ !!ايؼشف؟ اٖز عٔ طتتكلعع ؾٌٗ، بػرلْل أٚ بٓل دٜٓ٘ ْلؿش ؾلهللمثٚل: 

 (.45) ايٓذّ ٜٓؿع ٫ ّٜٛ ؾتٓذّ ا٧ٛت ًَو ٜأتٝو إٔ قبٌ ايضَٔ
تؼارل إٟ "َأ    45أٟ إٔ ٖزا ايٓف " َٔ دسٚغ ؾل١ًٝ ايؼٝ: ُٔذ سظلٕ " ٭ٕ 

 ".بٔٚن اد اجع وادهٚدر ادسُخَمٜ دسٚغ ايؼٝ: ُٔذ سظلٕ" ٩ " 
  بيان املراجع واملصادر املستخدمة 

 2 ٓبـ ظبَ افز افهحٚبٜ مً ؾٜ يف اإلشًُٔٚب

 3 أشَ افٌٚبٜ ٓبـ إثر 

 4 اإلصٚبٜ يف مً ؾٜ افهحٚبٜ ٓبـ حج  

 5 ُمّقد ادكى افنٔخٍؤِٜ أصحٚب اف شقل ف

 8 افبَايٜ وافْٓٚيٜ فِحٚؾظ ابـ ـثر

 12 فإلمٚم افِىزي تٚريخ اف شؾ وادِقك

 13 ٓبـ ظسٚـ  تٚريخ دمنؼ

 15 ظذ بـ ٕٚيػ افنحقد افنٔخؾؤِٜ ئؾ افَظقيٜ مع وت تٔٛ اجلٚمع يف اف شٚ

 17 حِٜٔ إوفٔٚء فَلصبٓٚ 

 19 فنٔخ صٍل اف َحـ ادبٚرـٍقريفٍؤِٜ ا اف حٔؼ ادخُقم
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 27 فِّحٛ افىزي اف يٚض افَْضة يف مْٚؿٛ افًؼة

 21 زاد ادًٚد فإلمٚم ابـ افَٔؿ

 23 شًَٔ أيقب افنٔخٍؤِٜ زوجٚت افْبل ف

 24 شر أظالم افْبالء فإلمٚم صّ  افَيـ افذهبل

 25 شرة  ابـ هنٚم

 26 افسرة افْبقيٜ فٍؤِٜ افَـُقر ظذ بـ ُمَّ فهاليب

 28 صٍٜ افهٍقة ٓبـ اجلقزي

 29 افىبَٚت افُزى ٓبـ شًَ

 37 افْٚس شَٔ بـ حئك بـ ظبَاهلل بـ حَّدظٔقن إث  

 32 نٔ  ُمَّ حسٚنافٍُْٜ بغ افهحٚبٜ فٍؤِٜ اف

 36 مً ؾٜ افهحٚبٜ ٕيب ًٕٔؿ إصبٓٚ 

 38 دافنحق ٕٚيػ بـ ظع افنٔخٍؤِٜ ادٍهؾ يف ؾَف افَظقة إػ اهلل مع ف

 47  افثبُٔل افبٚري ظبَمـ دروس ؾؤِٜ افنٔخ 

 42 مـ دروس ؾؤِٜ افنٔخ ظبَ اف َحـ صٚف  ادحّقد

 43   مـ دروس ؾؤِٜ افنٔخ ظذ ظبَ اخلٚفؼ افَ

 44 افنَْٔىل افَدو احلسـ ُمَّمـ دروس ؾؤِٜ افنٔخ 

 45 مـ دروس ؾؤِٜ افنٔخ ُمَّ حسٚن 

 46 مـ دروس ؾؤِٜ افنٔخ ُمَّ حسغ يًَقب
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 47 مـ دروس ؾؤِٜ افنٔخ ُمَّ صٚف  ادْجَ

 48 شٍ  ظبَ اف َحـ احلقا ؾؤِٜ افنٔخ مـ دروس 

 49 شِمن افًقدةؾؤِٜ افنٔخ مـ دروس 

 57 شرة أمر ادٗمْغ ظع بـ أيب ضٚفٛ فٍؤِٜ افَـُقر ظذ بـ ُمَّ  افهاليب

 51 مـ دروس افَـُقر راؽٛ افْسجٚ 

 52 إُٓهٚر ظذ افُُٚر ) إشُٚذ شٚمل بـ خٚفَ احلّقد(

 53 مَٚفٜ فَِـُقر ظبَ احلِٔؿ ظقي  ظـ ؾُ  افَسىْىْٜٔٔ

 55 ذح صحٔ  افبخٚري ٓبـ بىٚل

 56 س فٍؤِٜ افَـُقرظٚئض افَ  مـ درو

 57 مـ دروس فٍؤِٜ افنٔخ ُمّقد ادكى

 58 افنحقد ٕٚيػ بـ ظع افنٔخؾؤِٜ  ورتبٓٚ مًٓٚمقشقظٜ اخلىٛ وافَروس 

 59 ظذ بـ ظّ  بٚدحَحٍؤِٜ افنٔخ مـ دروس ف

 63 أبق إشحٚق احلقيْل افنٔخؾؤِٜ مـ دروس 

 64 جمِٜ ادْٚر

 * * * 
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. (<2>☺ عٛف بٔ ايش٥ٔ ذعب) آِذٍ د١َٚ طش١ٜ قل٥ذ . . . 125 

. <3> ٚايتُهٞ ايٓـش بؼل٥ش َٔ -30 . . . . . . . . . . 127 
. (☺ صٜذ بٔ طعٝذ) ايذع٠ٛ َظتذلب سدٌ . . . . . . . 128 

. <4> ٚايتُهٞ ايٓـش بؼل٥ش َٔ -31 . . . . . . . . . . 131 
. ( ☼ خًٜٛذ بٓ  خذ١ٙ)  ايٓظل٤ َٔ أطًِ َٔ أٍٚ . . . . . 131 

. < 5 > ٚايتُهٞ ايٓـش ؼل٥شب َٔ -32 . . . . . . . . . . 135 
. (<1> ☼ ُٔذ بٓ  ؾلى١ُ) ا٭١َ ٖزٙ ْظل٤ طٝذ٠ . . . . . 135 

. <6> ٚايتُهٞ ايٓـش بؼل٥ش َٔ-33 . . . . . . . . . . . 139 
. (<2> ☼ ُٔذ بٓ  ؾلى١ُ) ا٭١َ ٖزٙ ْظل٤ طٝذ٠ . . . . . 140 

. <7> ٚايتُهٞ ايٓـش بؼل٥ش َٔ-34 . . . . . . . . . . . 143 
. ( ☼ صَعا١ بٓ  طٛد٠)  ا٧٪َٓٞ أَٗلت ثلْٞ . . . . . . . 143 

. < 8> ٚايتُهٞ ايٓـش بؼل٥ش َٔ-35 . . . . . . . . . . 147 
. (<1> ☼ ٜلايـذ بٓ  عل٥ؼ١)  ايظُل٤ َٔ بشا٤تٗل ْضي  اَشأ٠ . 148 



للماوس على العنوان المطلوب  األيسر  ، وللوصول ألي عنوان اضغط على الزر Ctrl+ Endللوصول للفهرس اضغط على 
 تنقل بين الصفحات. أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downفي الفهرس، وبواسطة 

 

 

299  

299 

. <9> ٚايتُهٞ ايٓـش بؼل٥ش َٔ-36 . . . . . . . . . . . 151 
. (<2>☼ ايـذٜل بٓ  عل٥ؼ١)  ايظُل٤ َٔ بشا٤تٗل ْضي  إَشأ٠ . 152 

. <10> ٚايتُهٞ ايٓـش بؼل٥ش َٔ-37 . . . . . . . . . . 155 
. ( <3> ☼ ايـذٜل بٓ  عل٥ؼ١)  ايظُل٤ َٔ بشا٤تٗل ْضي  اَشأ٠ . 156 

. <11> ٚايتُهٞ ايٓـش بؼل٥ش َٔ -38 . . . . . . . . . . 159 
 159 . ( ☼ اْڀلب بٔ عُش بٓ  سؿـ١) ا٧ـشـ ؿشل٥ـ تشخ اَشأ٠

. <1> عضاڄ ايزٍ بعذ إٔ ع٢ً ػلٖذ ا٭١َ تلسٜ: -39 . . . . . . 164 
 165 (<1> ☼ أ١َٝ أبٞ بٓ  ٖٓذ ط١ًُ أّ)  بشأٜٗل ◘ اهلل سطٍٛ أخز اَشأ٠

. <2> عضاڄ ايزٍ بعذ إٔ ع٢ً ػلٖذ ا٭١َ تلسٜ:-40 . . . . . . 169 
. ( ☼ دشؽ بٓ  صٜٓب)  ◘ يشطٛي٘ اهلل ٜضٚدٗل اَشأ٠ . . . . 169 

. <3> عضاڄ ايزٍ بعذ إٔ ع٢ً ػلٖذ ا٭١َ تلسٜ: -41 . . . . . . 173 
. (☼ خض١٣ بٓ  صٜٓب)  ا٧ظلنٞ أّ . . . . . . . . . . 173 

. ( ☼ اّلسخ بٓ  دٜٛش١ٜ)  قَٛٗل ع٢ً بشن١ اَشأ٠ أععِ . . . 174 
. <4> عضاڄ ايزٍ بعذ إٔ ع٢ً ػلٖذ ا٭١َ تلسٜ: -42 . . . . . . 177 

 177 (طؿٝلٕ أبٞ بٓ  س١ًَ سبٝب١ أّ) ◘ ًشطٍٛي اّبؼ١ ًَو ٜضٚدٗل اَشأ٠
. ايؿشق١ صَٔ ٩ ايجبلت ع٢ً ايتٛسٝذ أثش -43 . . . . . . . . 181 

 181 . (☼أخڀب بٔ سٝٞ بٓ  ؿؿ١ٝ) ْيب ٚصٚدٗل ْيب ٚعُٗل ْيب اب١ٓ اَشأ٠
. <1> عًِٝٗ سظش٠ ٖٛ اشلِبأَٛ ايهؿلس ؿذٚد-44 . . . . . . 185 

. (☼ اّلسخ بٓ  ١َُْٛٝ)  ا٧٪َٓٞ أَٗلت َٔ . . . . . . 186 
. <2> عًِٝٗ سظش٠ ٖٛ بأَٛاشلِ ايهؿلس ؿذٚد-45 . . . . . . 189 

. ( ☼ ايكبڀ١ٝ َلس١ٜ) ◘ اهلل سطٍٛ ابٔ إبشاِٖٝ أّ . . . . . 190 
. بػرلْل أٚ بٓل دٜٓ٘ طٝٓـش اهلل إٕ-46 . . . . . . . . . . . 193 

. (☼ بهشايـذٜل أبٞ بٓ  أزلل٤) ايٓڀلقٞ رات . . . . . . 193 
. <1> ايذٜٔ شلزا اهلل سؿغ َعلٖش-47 . . . . . . . . . . 197 



للماوس على العنوان المطلوب  األيسر  ، وللوصول ألي عنوان اضغط على الزر Ctrl+ Endللوصول للفهرس اضغط على 
 تنقل بين الصفحات. أو عجلة الماوس  Page Up, Page Downفي الفهرس، وبواسطة 

 

 

300 

. (<1> ☺  ٝذايٛي بٔ خليذ) ا٧ظًٍٛ اهلل طٝـ . . . . . . 198 
. <2> ايذٜٔ شلزا اهلل سؿغ َعلٖش-48 . . . . . . . . . . 201 

. ( <2> ☺ ايٛيٝذ بٔ خليذ)  ا٧ظًٍٛ اهلل طٝـ . . . . . . 202 
. <3> ايذٜٔ شلزا اهلل سؿغ َعلٖش -49 . . . . . . . . . . 205 

. (☺ ا٧ڀًب عبذ بٔ ٥ض٠) ايؼٗذا٤ ٚطٝذ اهلل، أطذ . . . . . 206 
. <4> ايذٜٔ شلزا اهلل سؿغ لٖشَع -50 . . . . . . . . . . 209 

. (☺ عُرل بٔ َـعب)  اٱط٬ّ ٩ طؿرل أٍٚ . . . . . . . 210 
. <5> ايذٜٔ شلزا اهلل سؿغ َڀلٖش-51 . . . . . . . . . . 213 

. (☺  ثلب  بٔ صٜذ)  ايكشإٓ ٚدلَع  ا٧كش٥ٞ ػٝ: . . . . . 214 
. <6> ايذٜٔ شلزا اهلل سؿغ َعلٖش-52 . . . . . . . . . . 217 

. (☺ َليو بٔ أْع)  ◘ اهلل سطٍٛ خلدّ . . . . . . . . 219 
. <7> ايذٜٔ شلزا اهلل سؿغ َعلٖش-53 . . . . . . . . . . 221 

. ( ☺ َعلر بٔ طعذ) ايش٥ٔ عشؾ ٧ٛت٘ اٖتض سدٌ . . . . . 222 
. <1> يًُظًُٞ ٚايتُهٞ ا٫طتخ٬ف ػشٚط-54 . . . . . . 225 

. ( ☺ ايؿلسطٞ طًُلٕ ) اّل ايذٜٔ عٔ ايبلسح . . . . . . 225 
. <2> يًُظًُٞ ٚايتُهٞ ا٫طتخ٬ف ػشٚط-55 . . . . . . 229 

 229 . (☺ َظعٛد بٔ اهلل عبذ)  أسذ دبٌ َٔ ا٧ٝضإ ٩ أثكٌ طلقلٙ سدٌ
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