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: خالطخ

 .ٛزا اُجذش ٣جذش ك٢ ٤ٓوبد اُؼو٤وخ ك٢ ػٞء ٗظٞص اُشش٣ؼخ ٝأهٞاٍ اُلوٜبء

  ٝهذ اُؼو٤وخ:أٌُِبد أُلزبد٤خ

I. أُوذٓخ 

اُؼو٤وخ هجَ ا٤ُّٞ اُغبثغ، ٝاُضب٤ٗخ : األ٠ُٝ: ٛ٘بى ٓغأُزبٕ ثبُ٘غجخ ٤ُٔوبد اُؼو٤وخ

اُؼو٤وخ ثؼذ ا٤ُّٞ اُغبثغ، ٝك٢ ًِزب أُغأُز٤ٖ اخزِلذ أساء اُلوٜبء، ٝٛزا اُجذش ٣أر٢ ٛ٘ب 

 .٤ُذسط ٛزٙ ا٥ساء ٣ٝ٘بهش أدُزٜب دز٠ ٣٘ز٢ٜ ئ٠ُ اُوٍٞ اُشاجخ ك٢ ًَ ٜٓ٘ب

II. أُوبُخ ٓٞػٞع  

 

  اُؼو٤وخ ٝهذ
 

إٔ اُؼو٤وخ ال رظّخ هجَ ٣ّٞ اُٞالدح، ٝأٗٚ ُْ روْ ثٜب ُع٘خ : ارلن اُلوٜبء ػ٠ِ

. (1)اُؼو٤وخ، ٝأٜٗب رٌٕٞ ثٔضبثخ رث٤ذخ ُذْ ٣وذِّٓٚ ألِٛٚ

. (2)أٗٚ ال ٣ُغزذّت رثذٜب هجَ ٣ّٞ اُغبثغ: ٝارلوٞا أ٣ؼبً ػ٠ِ

ّٖ إٔ رُزثخ اُؼو٤وخ ك٢ ا٤ُّٞ اُغبثغ ُٞالدح أُُٞٞد، ٝرُي : ٝارلوٞا ًزُي ػ٠ِ أّٗٚ ٣ُغ

َّ ؿالّ س٤ٖٛ »: هبٍ- ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ–إٔ سعٍٞ هللا : ُٔب س١ٝ ػٖ عٔشح ثٖ ج٘ذة ً

٠ َٓ ، ٝٓب أخشجٚ اُج٤ٜو٢ ػٖ ػبئشخ (3)«ثؼو٤وزٚ، رُزثخ ػ٘ٚ ٣ّٞ اُغبثِغ، ٣ُٝذَِن سأعٚ ٣ُٝذ

ّٕ اُ٘ج٢ »-: سػ٢ هللا ػٜ٘ب– ػّن ػٖ اُذغٖ ٝاُذغ٤ٖ ٣ّٞ - ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-أ

سػ٢ هللا –، ٝك٢ سٝا٣خ جبثش (4)«اُغبثغ، ٝعٔبٛٔب ٝأٓش إٔ ٣ُٔبؽ ػٖ سأعٜٔب األرٟ

ّٕ اُ٘ج٢ »-: ػ٘ٚ ػّن ػٖ اُذغٖ ٝاُذغ٤ٖ، ٝخزَٜ٘ٔب ُغجؼخ - ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-أ

. (5)«أ٣بّ

٘خ إٔ رُزثخ ٣ّٞ اُغبثغ، : هبٍ أطذبث٘ب": "أُـ٢٘ ٝاُششح اٌُج٤ش"ٝهذ جبء ك٢  اُغُّ

٣ٝشٟٝ ٛزا ػٖ ػبئشخ، ٝثٚ هبٍ . كإ كبد كل٢ أسثغ ػشش، كإ كبد كل٢ ئدذٟ ٝػشش٣ٖ

ٝال ٗؼِْ خالكبً ث٤ٖ أَٛ اُؼِْ اُوبئ٤ِٖ ثٔششٝػ٤زٜب ك٢ اعزذجبة رثذٜب ٣ّٞ ... ئعذبم

. (6)"اُغبثغ

ؿ٤ش إٔ اُخالف دبطَ ث٤ْٜ٘ ك٤ٖٔ رثَخ اُؼو٤وخ هجَ ا٤ُّٞ اُغبثغ ٖٓ اُٞالدح، أٝ ثؼذ 

أٗٚ َٛ رْثخ اُؼو٤وخ ٣ّٞ اُغبثغ ػ٠ِ عج٤َ األكؼ٤ِخ أّ ػ٠ِ : ا٤ُّٞ اُغبثغ، ػ٠ِ ٓؼ٠٘

ّٕ اُذٌٔخ ك٢ رخظ٤ض ٣ّٞ اُغبثغ ثبُزثخ ًٔب هبٍ اإلٓبّ  عج٤َ اُزؼ٤٤ٖ؟ ثٔشاػبح أ

ألٗٚ ال ثّذ ٖٓ كْظَ ث٤ٖ اُٞالدح ٝاُؼو٤وخ، كإ أِٛٚ ٓشـُٕٞٞ ثاطالح اُٞاُذح : "اُذِٟٛٞ

ٍ األٓش كال ٣ٌَُِّلٕٞ د٤٘ئز ثٔب ٣ؼبِػق شـِْٜ ّٝ ٝأ٣ؼبً كُشّة ئٗغبٕ ال ٣ِٔي . ٝاُُٞذ ك٢ أ

ٍ ٣ّٞ اُٞالدح ُؼبم األٓش ػ٤ِْٜ، ٝاُّغجؼخ أ٣بّ  ّٝ ّٖ ًٕٞ اُؼو٤وخ ك٢ أ شبح ئالّ ثغؼ٢، كِٞ ُع

. (7)"ٓذح طبُذخ ُِلظَ أُؼزّذ ثٚ
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ٖ ػَذٓٚ ِٓ ٝثٔشاجؼخ . ٝٛ٘ب ٣زْ اُزغبؤٍ دٍٞ ٓذٟ َػذِّ ٣ّٞ اُٞالدح ٖٓ األ٣بّ اُغجؼخ 

ّٕ اُلوٜبء هذ اخزِلٞا ك٢ َػذِّ ٣ّٞ اُٞالدح ٖٓ : ًزت اُلوٚ ػ٠ِ اخزالف ٓزاٛجٜب، ٣زّؼخ أ

ٚ ِٓ ٖ ػَذ ِٓ :  ُْٜٝ ك٢ ٛزا ٓزٛجبٕ. األ٣بّ اُغجؼخ 

ّٕ ٣ّٞ اُٞالدح ٓؼذٝد ِػٖٔ األ٣بّ اُّغجؼخ، دز٠ ُٝٞ ُْ ٣جن ٓ٘ٚ : أُزٛت األٍٝ ٣شٟ أ

ُذ ٤ُالً، ثَ ٣ُذغت ا٤ُّٞ اُز١ ٤ِ٣ٜب. ئالّ ا٤ُغ٤ش ُٝ ُذ ك٤ٜب ئٕ  ُٝ ٝئ٠ُ . ٝال رُذغت ا٤ُِِخ اُز٢ 

. (8)ٛزا رٛت جٜٔٞس اُشبكؼ٤خ ٝاُظبٛش٣خ

ُذ ٤ُالً ُْ ٣ذغت ٣ٞٓبً، ثَ ٣ذغت ٖٓ ٣ّٞ ": "ٜٗب٣خ أُذزبط"كوذ جبء ك٢  ُٝ كإ 

. (9)..."رِي ا٤ُِِخ

ّٕ ا٤ُّٞ : أٓب أُزٛت اُضب٢ٗ ك٤شٟ ّٕ ٣ّٞ اُٞالدح ال ٣ُذغت ٖٓ األ٣بّ اُّغجؼخ، ٝأ أ

ُذ هجَ ؽِٞع اُلجش كاٗٚ ٣ُذغت ٖٓ األ٣بّ اُّغجؼخ ُٝ ٍ ٛزٙ اُغجؼخ، ئالّ ئرا  ّٝ . اُزب٢ُ ٛٞ أ

ٖ ٝاكوْٜ َٓ ٝك٢ ٝهذ دغبة ": "اُزخ٤شح"كوذ جبء ك٢ . (10)ٝئ٠ُ ٛزا رٛت أُب٤ٌُخ ٝ

عجؼخ أ٣بّ ث٤ِب٤ُٜب رجذأ ٖٓ ؿشٝة اُشٔظ، ٣ِٝـ٠ ٓب هجَ رُي ٖٓ ٤َُ : اُغبثغ أسثؼخ أهٞاٍ

ُذ ثؼذ اُلجش أُُـ٢ رُي ا٤ُّٞ، أٝ هْجِٚ : ... ٝهبٍ اثٖ اُوبعْ. أٝ ٜٗبس؛ هبُٚ ػجذ أُِي ُٝ ئٕ 

ُذ هجَ اُضٝاٍ ُدغت، أٝ ثْؼذٙ أُُـ٢: ًٝبٕ ٓبُي ٣وٍٞ. ُدغت ُٝ : ٝهبٍ اثٖ أث٢ عِٔخ. ئٕ 

. (11)..."٣ُذغت ُٝٞ ًبٕ هجَ اُـشٝة، ٣ٌَٝٔ اُغبثغ ئ٠ُ ٓضَ رِي اُغبػخ

: ٝٗٞهش ٓزٛت أُب٤ٌُخ

ّٕ ػذّ ادزغبة ٣ّٞ اُٞالدح ٖٓ األ٣بّ اُغجؼخ هٍٞ ٤ُظ ُْٜ ك٤ٚ عِق . (12)ثأ

ٖ ٝاكَوَْٜ ٖٓ اُوٍٞ ثبدزغبة ٣ّٞ : ٝاُز١ ٣زشّجخ ٛ٘ب َٓ ٓب رٛت ئ٤ُٚ اُشبكؼ٤خ ٝ

ح ٓب اعز٘ذٝا ػ٤ِٚ ّٞ . ٝهللا رؼب٠ُ أػِْ. اُٞالدح ٖٓ األ٣بّ اُغجؼخ، ُو

ٝثؼذ إٔ رشّجخ ادزغبة ٣ّٞ اُٞالدح ٖٓ األ٣بّ اُغجؼخ، كوذ ٣ذذس اُزغبؤٍ ػٖ ُدٌْ 

رثخ اُؼو٤وخ هجَ ا٤ُّٞ اُغبثغ، ُٝدٌْ رثذٜب ثؼذ ا٤ُّٞ اُغبثغ؛ ٝٛزا ٓب ع٘ذبٍٝ ئُوبء اُؼٞء 

: ػ٤ِٚ ٖٓ خالٍ اُ٘ظش ك٢ أُغأُز٤ْٖ ا٥ر٤ز٤ْٖ

:  أُغأُخ األ٠ُٝ

اُزثخ هجَ ا٤ُّٞ اُغبثغ 

ُْٜٝ ك٢ ٛزا . اخزِق اُلوٜبء ثشإٔ ُدٌْ اُزثخ ُُِٔٞٞد ثؼذ اُٞالدح ٝهجَ ا٤ُّٞ اُغبثغ

: ٓزٛجبٕ

: أُزٛت األٍٝ

٠ رُي ػو٤وخ؛ ٝئ٠ُ ٛزا رٛت : ٣شٟ ّٔ ّٕ اُزثخ هجَ ا٤ُّٞ اُغبثغ ال ٣ُجض١، ٝال ٣ُغ أ

ٖ ٝاكوْٜ ًبُظبٛش٣خ َٓ . (13 )اُذ٘ل٤خ ٝأُب٤ٌُخ ٝ

ّٕ سعٍٞ هللا : ثٔب س١ٝ ػٖ عٔشح ثٖ ج٘ذة: ٝاعزذُٞا ػ٠ِ ٛزا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ –أ

َّ ؿالّ ٓشرٜٖ ثؼو٤وزٚ، رُزثخ ػ٘ٚ ٣ّٞ عبثِِؼٚ»: هبٍ- ٝعِْ –كوذ ػِّن اُشعٍٞ . (14)«ً

ٖ رثَخ هجَ ٛزا اُٞهذ ُْ - ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ َٓ  ّٕ رٞه٤ذ اُزثخ ثب٤ُّٞ اُغبثغ، ٝثبُزب٢ُ كا

. (15)٣َوَغ ٓ٘ٚ اعْ اُؼو٤وخ ألٗٚ خالف اُ٘ض اُششػ٢
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ّٕ اُ٘ج٢  هذ كؼَ اُؼو٤وخ ك٢ ا٤ُّٞ اُغبثغ ًٔب - ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ–ٛزا كؼالً ػٖ أ

ّٕ اُ٘ج٢ : ٝسد ك٢ دذ٣ش جبثش ٝػبئشخ ػّن ػٖ اُذغٖ ٝاُذغ٤ٖ - ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ–أ

. (16)ك٢ ٛزا ا٤ُّٞ

ٖ رثخ هجَ ٛزا ا٤ُّٞ، ُْ ٣وغ اُزثخ أُٞهغ اُششػ٢ ُٜزا اُـشع َٓ  ّٕ . (17)ُٜٝزا، كا

: أٓب أُزٛت اُضب٢ٗ

ّٕ رذذ٣ذ : ك٤شٟ ّٕ ا٢ُُٞ ُٞ رثخ اُؼو٤وخ هجَ ا٤ُّٞ اُغبثغ ٖٓ اُٞالدح أجضأٙ رُي، ٝأ أ

. (18)ا٤ُّٞ اُغبثغ ئٗٔب ٛٞ ػ٠ِ عج٤َ األكؼ٤ِخ؛ ٝئ٠ُ ٛزا رٛت اُشبكؼ٤خ ٝاُذ٘بثِخ

أٗٚ ًبٕ ال ٣جب٢ُ إٔ ٣زثخ اُؼو٤وخ هجَ : ثٔب س١ٝ ػٖ اثٖ عش٣ٖ: ٝاعزذُٞا ػ٠ِ ٛزا

ّٕ روذ٣ٜٔب ػ٠ِ اُغبثغ ًزوذ٣ْ اٌُلّبسح ػ٠ِ اُذ٘ش، ٝاُضًبح ػ٠ِ  اُغبثغ أٝ ثؼذٙ، ًٔب أ

ٍ ْٞ ّٕ أُوظٞد ٖٓ اُؼو٤وخ ٛٞ اُزثخ، ٝهذ دظَ. اُذ . (19)ٛزا كؼالً ػٖ أ

: ٝاُشاجخ ك٢ ٛزا اُخالف

ّ اُؼو٤وخ ػ٠ِ ا٤ُّٞ اُغبثغ، ٝرُي اهزذاء ثوٍٞ اُ٘ج٢  -أٗٚ ال ٣٘جـ٢ ٢ُُِّٞ إٔ ٣ُوذِّ

ٍ- ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ّٝ . ٝكْؼِٚ ُٜب ك٢ ٛزا ا٤ُّٞ؛ ٝٛزا ٓب رٛت ئ٤ُٚ أٗظبس أُزٛت األ

ب ٓب رٔغي ثٚ أٗظبس أُزٛت اُضب٢ٗ ثو٤بط روذ٣ْ اُؼو٤وخ ػ٠ِ روذ٣ْ اٌُلّبسح ػ٠ِ  ّٓ ٝأ

ّٕ ا٤ٔ٤ُٖ ٝاُّ٘ظبة عججبٕ،  ٍ، كاٗٚ ٓشدٝد ٝال ٣َشلغ ُْٜ، أل ْٞ اُذ٘ش ٝاُضًبح ػ٠ِ اُذ

ٍ ششؽبٕ، ٝروذ٣ْ اُذٌْ ػ٠ِ شْشؽٚ ئرا روّذّ عججُٚ ٣جٞص ْٞ ٝاُغبثغ ٛ٘ب ٛٞ . ٝاُذ٘ش ٝاُذ

ِْي اُ٘ظبة، ُْٝ ٣وَ  اُغجت ٤ًّٞ اُ٘ذش ُألػذ٤خ، ٝاُزوذ٣ْ ػ٤ِٚ ًبُزوذ٣ْ ػ٠ِ ا٤ٔ٤ُٖ ٝٓ

. (20)أدذ ثٚ

: أٓب أُغأُخ اُضب٤ٗخ ك٢ٜ

اُزثخ ثؼذ ا٤ُّٞ اُغبثغ 

اخزِق اُلوٜبء ثشإٔ ٓب ُٞ ُرثذذ اُؼو٤وخ ثؼذ ا٤ُّٞ اُغبثغ، ُْٜٝ ك٢ ٛزا صالصخ 

: ٓزاٛت

: أُزٛت األٍٝ

ّٕ ا٢ُُٞ ُٞ رثخ اُؼو٤وخ ثؼذ ا٤ُّٞ اُغبثغ أجضأٙ رُي، ثششؽ أالّ ٣زجبٝص ثٜب : ٣شٟ أ

شد دز٠ اُجِٞؽ عوطْذ ػ٘ٚ؛ ٝئ٠ُ ٛزا رٛت اُشبكؼ٤خ . ثِٞؽ أُْؼوٞم ػ٘ٚ كإ أُخِّ

. (21)ٝاُذ٘بثِخ، ٝٝاكَوْٜ ك٢ ٛزا اُظبٛش٣خ

كإ أّخش اُؼو٤وخ دز٠ ثِؾ، عوَؾ ُدٌٜٔب ك٢ دن ؿ٤ش : "ٝك٢ ٛزا ٣وٍٞ اُشاكؼ٠

شٝٙ : "ٝس١ٝ ػٖ ػطبء. (22)"أُُٞٞد ش اُؼو٤وخ ٣ّٞ اُغبثغ، أدجَْجذ إٔ ٣إخِّ ْٓ ئٕ أخطأْٛ أ

. (23)"ئ٠ُ ٣ّٞ اُغبثغ ا٥َخش

شٛب . أالّ ٣زجبٝص ثٜب ّٓذح اُ٘لبط، ُجوبء أدٌبّ اُٞالدح: كبألكؼَ ػ٘ذ اُشبكؼ٤خ كإ أخَّ

كإ . ػٖ ٓذح اُ٘لبط، ك٤خزبس ثؼذٛب إٔ ال ٣زجبٝص ثٜب ّٓذح اُشػبع، ُجوبء أدٌبّ اُطلُٞخ

شٛب ػٖ ّٓذح اُشػبع، ك٤جت أالّ ٣زجبٝص ثٜب ّٓذح اُجِٞؽ . (24)"أخَّ

ٍ -: سدٔٚ هللا–ٝك٢ سٝا٣خ اثٖ ٝٛت ػٖ ٓبُي  ّٝ ٖ ُْ ٣ؼّن ػ٘ٚ ك٢ اُغبثغ األ َٓ  ّٕ أ

ٝال ثأط إٔ ٣ؼّن ػ٘ٚ ك٢ اُغبثغ اُضبُش، ٝال : "ٝهبٍ اثٖ ٝٛت. ػّن ػ٘ٚ ك٢ اُغبثغ اُضب٢ٗ

ّٕ األعبث٤غ اُضالصخ ك٢ اُؼو٤وخ ًبأل٣بّ اُضالصخ ك٢ : ًٔب أٗٚ س١ٝ ػ٘ٚ أ٣ؼبً ". رُلؼَ ثؼذٙ أ

. (25)اُؼذب٣ب

ّٕ سعٍٞ هللا : ثٔب س١ٝ ػٖ عٔشح ثٖ ج٘ذة: ٝاعزذٍ ٛإالء - ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-أ

ِٚ »: هبٍ َّ ؿالّ س٤ٛ٘خ ثؼو٤وزٚ، رُزثخ ػ٘ٚ ٣ّٞ عبثِؼ ، ٝٓب س١ٝ ػٖ ػجذ هللا ثٖ ثش٣ذح «ً

اُؼو٤وخ رُزثخ َُِغْجغ، ٝألسثغ ػششح، »: هبٍ- ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ–إٔ اُ٘ج٢ : ػٖ أث٤ٚ

. (26)«ٝإلدذٟ ٝػشش٣ٖ

ٝػ٠ِ ٛزا، كبُُٔٞٞد ٓب ٣ضاٍ ٓشرٜ٘بً دز٠ ٣ؼّن ػ٘ٚ؛ ٝك٢ ٛزا ٣وٍٞ اُزشٓز١ ٝٛٞ 

ٛزا دذ٣ش دغٖ طذ٤خ، ٝاُؼَٔ ػ٠ِ ٛزا ػ٘ذ أَٛ : "٣ؼِّن ػ٠ِ دذ٣ش عٔشح ثٖ ج٘ذة
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٣غزذجٕٞ إٔ ٣ُزثخ ػٖ اُـالّ اُؼو٤وخ ٣ّٞ اُغبثغ، كإ ُْ ٣ز٤ّٜأ ٣ّٞ اُغبثغ ك٤ّٞ . اُؼِْ

. (27)"اُشاثغ ػشش، كإ ُْ ٣ز٤ّٜأ ػّن ػ٘ٚ ٣ّٞ اُذبد١ ٝاُؼشش٣ٖ

ّّ أُإ٤ٖ٘ٓ ػبئشخ  ، ٝاُظبٛش أٗٚ ال -سػ٢ هللا ػٜ٘ب–ٛزا، كؼالً ػٔب س١ٝ ػٖ أ

ٝئٗٔب أجْضٗب اُزثخ ثؼذ اُغبثغ ألٗٚ هذ ٝجت : "ٝك٢ ٛزا ٣وٍٞ اثٖ دضّ. (28)روُٞٚ ئال رٞه٤لبً 

َّ ئثوبؤٛب ك٤ٚ، ك٢ٜ َد٣ْٖ  اُزثخ ٣ّٞ اُغبثغ، ُٝضّ ئخشاط رِي اُظلخ ٖٓ أُبٍ؛ كال ٣ذ

. (29)"ٝاجت ئخشاجٚ

: أُزٛت اُضب٢ٗ

ّٕ اُؼو٤وخ ال رجضب ثؼذ ا٤ُّٞ اُغبثغ: ٣شٟ ّٕ ا٢ُُٞ رثخ اُؼو٤وخ ثؼذ ا٤ُّٞ . أ كِٞ أ

ٝرغوؾ ثـشٝثٚ ًٔب رغوؾ األػذ٤خ ثـشٝة ا٤ُّٞ اُضبُش، ٝٛزا ٓب . اُغبثغ، كاٗٚ ال ٣جضئٚ

. (30)رٛت ئ٤ُٚ أُب٤ٌُخ ػ٠ِ أُشٜٞس ػ٘ذْٛ

ٝجبء . (31)"رلٞد اُؼو٤وخ ثلٞاد اُغبثغ-: "سدٔٚ هللا–ٝك٢ ٛزا ٣وٍٞ اإلٓبّ ٓبُي 

إٔ اُؼو٤وخ ٓإهّزخ ثب٤ُّٞ اُغبثغ؛ : ٝاُظبٛش": "رذلخ األدٞر١ ثششح جبٓغ اُزشٓز١"ك٢ 

ٝك٢ . (32)"ٝأٓب سٝا٣خ اُغبثغ اُضب٢ٗ ٝاُغبثغ اُضبُش، كؼؼ٤لخ ػ٘ٚ. كوٍٞ ٓبُي ٛٞ اُظبٛش

هبٍ ٓبُي ك٢ اُـبئت ٣َُٞذ ُٚ ك٤أر٢ ثؼذ اُغبثغ ك٤ش٣ذ إٔ ٣ؼّن ػٖ : "ٛزا ٣وٍٞ اثٖ أُ٘زس

ّٕ ٛزا ٖٓ اُ٘بط، ٝال ٣ؼجج٢٘: ُٝذٙ، كوبٍ ٝٛزا ٣وزؼ٢ اُلٞاد ثؼذ اُغبثغ ... ٓب ػُِٔذ أ

.  (33)"ُٝٞ رؼزس ًبُـ٤جخ

إٔ اُؼو٤وخ ال رجضب هجَ اُغبثغ ٝال : اإلجٔبع ػ٠ِ": "اُجذش اُضخبس"ٝهذ جبء ك٢ 

. (34)"رُي ك٢ اُذغ٤ٖ٘- ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ–ثَْؼذٙ، ُِلِْؼِٚ 

: أٓب أُزٛت اُضبُش

ٖ ٣ش٣ذ إٔ ٣ؼّن ػ٘ٚ ك٢ أ١ّ ٝهذ، دز٠ ُٝٞ : ك٤شٟ ّٔ أٗٚ ٣جٞص ٢ُُِٞ كْؼَ اُؼو٤وخ ػ

ثؼغ اُذ٘بثِخ ًبُجٜٞر٢، ٝٗغجٚ اثٖ هذآخ ئ٠ُ اُذغٖ : ًبٕ ًج٤شاً؛ ٝٛزا ٓب رٛت ئ٤ُٚ

": ًشبف اُو٘بع"كوذ جبء ك٢ . (35)اُجظش١ ٝػطبء، ٝرًش اُجؼغ أٗٚ هٍٞ أَٛ اُؼشام

ٝال رخزّض اُؼو٤وخ ثبُظـش، ك٤ؼّن األة ػٖ أُُٞٞد ُٝٞ ثؼذ ثِٞؿٚ ألٗٚ ال آِخش "

ٝأَٛ : هبٍ ك٢ اُ٘ٞادس ثْؼذ إٔ د٠ٌ اُخالف أُزًٞس": "ٓٞاٛت اُج٤َِ"ٝك٢ . (36)"ُٞهزٜب

٣ؼّن ٝئٕ : ٝه٤َ... اُؼشام ٣ؼوّٕٞ ػٖ اٌُج٤ش، ٝسٟٝ اثٖ ع٤ش٣ٖ، ٝٛزا ال ٣ؼشف ثبُٔذ٣٘خ

اُظبٛش إٔ ٓشادٙ خبسط أُزٛت، كاٗٚ ًض٤شاً ٓب ٣٘وَ األهٞاٍ اُخبسجخ ٝال . ًبٕ ًج٤شاً 

. (37)"٣َؼضٝٛب

ٝٓٔب ٣ذٍ . ثإٔ ا٢ُُٞ ٓشرٜٖ ثٜب، ك٤٘جـ٢ إٔ ٣ششع ُٚ كٌبى ٗلغٚ: ٝاعزذٍ ٛإالء

، «ٓغ اُـالّ ػو٤وزٚ»: ٝدذ٣ش عِٔبٕ« اُـالّ ٓشرٜٖ ثؼو٤وزٚ»: دذ٣ش عٔشح: ػ٠ِ ٛزا

إٔ اُؼو٤وخ ال رغوؾ ػٖ ا٢ُُّٞ دز٠ ٣لؼِٜب، ًٔب : ٝٗذٞ رُي؛ د٤ش دُّذ ٛزٙ األدبد٣ش ػ٠ِ

. (38)أٜٗب ثؼذ اُغبثغ رَُؼّذ هؼبء كبئزبً كِْ ٣زٞهّق ػ٠ِ اُٞهذ، ه٤بعبً ػ٠ِ األػذ٤خ ٝٗذٞٛب

: ٝاُشاجخ ك٢ ٛزٙ أُغأُخ

ّٕ األة ئرا ر٤ّغش ُٚ إٔ ٣زثخ اُؼو٤وخ ك٢ ا٤ُّٞ اُغبثغ ًبٕ رُي أكؼَ، ألٗٚ ٓٞاكن  أ

ٝئٕ ُْ ٣ز٤غش ُٚ رُي، جبص رثذٜب ك٢ أ١ّ ٣ّٞ . ٝكْؼِٚ- ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ–ُوٍٞ اُ٘ج٢ 

٤ُُْْغَش }: ٖٓ األ٣بّ دٕٝ اُزو٤٤ذ ثٞهذ ٓؼ٤ّٖ ٓز٠ ر٤غش رُي، ػٔالً ثوُٞٚ رؼب٠ُ ُْ ا ٌُ ٣ُِش٣ُذ هللاُ ثِ

ُْؼُْغشَ  ُْ ا ٌُ الَ ٣ُِش٣ُذ ثِ ٝهللا أػِْ ٝأدٌْ . (39){َٝ
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