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 جُٔٞػظس جُكٓ٘س ٝأغٍٛح ك٢ جُىػٞز ك٢ ًٛج جُركع ٣ركع—نالٚس

. جُٔٞػظس، ج٧غٍ :الكططحق٤سجٌُِٔحش ج

 

I. جُٔوىٓس 

 

ح ذؼى أن٢  ّٓ ّٓالّ ػ٠ِ ٌٍْٞ ّللّا، ٝػ٠ِ آُٚ ٝٚكرٚ ٖٝٓ ٝجالٙ، أ الز ٝجُ ّٛ جُكٔى هلل ٝجُ

ٌّ ٖٓ ّللا ػ٤َِي ٌٝقٔسٌ ٓ٘ٚ ٝذًٍحش، ٍٝٓقرحً ذي ك٢ ِِْٓس جُىٌُِّٝ ٌز  جُطَّحُد، ْال ٍَّ جُٔو

طؼس ، ٌج٢ّْ ، ًُٜج جُلَٛ جُىِّ أٍٚٞ جُىػٞز ػ٤ِي ك٢ ئ٠حٌ ٓحوَّز  ُٔ َّ جُ َٖ إٔ ضؿَى ك٤ٜح ً آ٤ِٓ

 .جُٔٞػظس جُكٓ٘س ٝأغٍٛح ك٢ جُىػٞزك٢ ًٛج جُىٌِ ٗطؼٍف ػ٠ِ ٝ ٝجُلحتىز،

II. جُٔوحُس ٓٞٞٞع  

  :ضؼ٣ٍق جُٔٞػظس، ٖٝٓ ٣ِٛف ُِٞػظ؟ -ٔ

ٝٛٞ ٖٓ ٓحوز جُٞجٝ ٝجُؼ٤ٖ ٝجُظحء، جُط٢ ضىٍ ػ٠ِ : ٝػظ ٣ؼظ: جُٔٞػظس ٓٛىٌ هُْٜٞ

. ٓ٘ٚجُطه٣ٞق، ٝجُؼظس جالْْ 

ٝػظص جٍُؾَ أػظٚ ػظسً، ٝٓٞػظس ٝجضؼظ ضورََّ : جُؼظس جُٔٞػظس، ٣وحٍ: ٝهحٍ جُه٤َِ

جُٞػظ جُ٘ٛف : ٝٛٞ ض٤ًًٍى ئ٣حٙ جُه٤ٍ، ٝٗكٞٙ ٓٔح ٣ٍم ُٚ هِرٚ، ٝهحٍ جُؿ١ٍٛٞ: جُؼظس

٣أض٢ ػ٠ِ »: ٝػظطٚ ٝػظًح ٝػظس كحضؼظ، ٝك٢ جُكى٣ع ج٣ٍُٗق: ٝجُط٤ًًٍ ذحُؼٞجهد، ضوٍٞ

ٝجُٔؼ٠٘ ك٢ يُي إٔ ٣وطَ جُر١ٍء؛ « ٣ٚ جٍُذح ذحُر٤غ ٝجُوطَ ذحُٔٞػظسجُ٘حِ َٓحٕ ٣ٓطكَ ف

. ٤ُطؼظ ذٚ ج٣ٍُٔد

 س ٝجُٔٞػظس جُ٘ٛف، ٝجُط٤ًًٍ ذحُؼٞجهد، هحٍ جذٖ  س ٝجُغَ جُٞػظ ٝجُغِ : ٝهحٍ جذٖ ٓ٘ظٌٞ

ٛٞ ض٤ًًٍى ُإلٗٓحٕ ذٔح ٤ِ٣ٖ هِرٚ ٖٓ غٞجخ ٝػوحخ، ٝهى ٝػظٚ ٝػظًح ٝػظس، : ٤ْىٙ

. ٝجضؼظ ٛٞ هرَ جُٔٞػظس

". جُٓؼ٤ى ٖٓ ٝػظ ذـ٤ٍٙ، ٝجُٗو٢ ٖٓ جضؼظ ذٚ ؿ٤ٍٙ: "٣ٝوحٍ

جُٞػظ َؾٍ ٓوطٍٕ : ٛٞ جُط٤ًًٍ ذحُهرٍ ك٤ٔح ٣ٍم ُٚ جُوِد، ٝهحٍ جٍُجؿد: ه٤َ: ٝجٚطالًقح

ذطه٣ٞق، ٝجُٔٞػظس ٢ٛ جٌُِٔس جُط٤رس جُط٢ ضهٍؼ ٖٓ كْ جُىجػ٤س ذانال٘ ٝٚىم، ُطىنَ 

جُوٍٞ جُكٖٓ ج١ًُ ٣ِّٔ جُوِٞخ؛ : ػوٍٞ جُ٘حِ ذٍكن، ٝضطؼٔن ٓٗحػٍْٛ ذِطق، ٢ٛٝ

كطٍم ذٚ، ٣ٝهح١ُ جُ٘لِٞ كطٜٕ ُٚ، ٝضلٍـ ذٚ، ٣ٝكَٔ ُِ٘حِ جُرٍٟٗ، ٣ٝأنً ذأ٣ى٣ْٜ 

ٌجـ، ٣ٝهلق ج٥الّ ك٤ؼٞو ؼئ٠ُ ٣ٍ٠ن جُكن ٝجُٛٞجخ، ٢ٛٝ جُرِْٓ جُٗحك٢ ٣ىج١ٝ جٍ

ح ؾى٣ًىج، هى ٗلٝ ػ٘ٚ ؿرحٌ جُٔؼح٢ٚ ٝج٥غحّ، جُط٢ ٠حُٔح ًرِطٚ ذو٢ ًٛ ٝو جًُُس جُٔىػٞ ٖه

ٝجالُطُجّ ذٔرحوب  -ػُ ٝؾَ-ٝجُٛـحٌ؛ ٤ُ٘طِن ئ٠ُ ق٤حز جُؼُز ٝجٌٍُجٓس ك٢  َ ٠حػس ّللا 

. جإلْالّ ٝه٤ٔٚ

ٝذؼى جُكى٣ع ػٖ ضؼ٣ٍق جُٔٞػظس ك٢ جُِـس ٝك٢ جالٚطالـ ٗ٘طوَ ُِكى٣ع ػٖ ٗوطس أنٍٟ 

ٖٓ ٣ِٛف ُِٞػظ؟ : ضكَٔ ػ٘ٞجٕ

ٖحوْٛ ٝئٗٔح ٣وطٍٛ يُي ػ٠ِ ٠حتلس ٝجُٞجهغ أٗٚ ٤ُّ ًَ جُ٘حِ ٣ِٛف ُٞػظ جُؼحٓس، ٝئٌ

قن جُٞجػظ إٔ ضٌٕٞ ُٚ ٓ٘حْرس ئ٠ُ : ٖٓ جُؼِٔحء، ج٣ًُٖ أٖحٌ ئ٤ُْٜ جٍُجؿد ػ٘ىٓح هحٍ

ئ٠ُ : أ١-جُكٌٔحء؛ ٤ُوىٌ ػٖ جالهطرحِ ػْٜ٘ ٝجالْطلحوز ْٜٓ٘، ٝٓ٘حْرس ئ٠ُ جُىٛٔحء 

-؛ ئي ٣ؿد ك٤ٚ قط٠ ٣وىٌٝج ٜٓ٘ح ػ٠ِ ج٧نً ٓ٘ٚ، ٝٓػَ يُي ًٔػَ ج٣ٍَُٞ ُِِٓطحٕ -جُؼحٓس

إٔ ٣ٌٕٞ ٓطهِوًح ذأنالم جُِٔٞى، ٝإٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ضٞجٞغ جُٓٞهس؛ ٤ُِٛف إٔ  -ج٣ٍَُٞ: أ١

. ٣ٌٕٞ ٝجْطس ذ٤٘ٚ ٝذ٤ْٜ٘

كاًيج قن جُٞجػظ إٔ ضٌٕٞ ُٚ ٗٓرس ئ٠ُ جُك٤ٌْ، ٝٗٓرس ئ٠ُ جُؼحٓس، ٣أنً ٖٓ جُك٤ٌْ 

جٌَُٗ، ٝضٞجكٍش  ٣ٝؼط٤ْٜ، ئًيج كال ٣ِٛف ُِٞػظ ًَ جُ٘حِ، ئٗٔح ٣ِٛف ٖٓ ًحٕ ػ٠ِ ًٛج

. ك٤ٚ ًٛٙ جُٛلحش

ح جُكحُس جُط٢ ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٜح جُٞجػظ، كوى هحٍ جٍُجؿد َّٓ قن جُٞجػظ إٔ ٣طؼظ غْ : أ

٣ؼظ، ٣ٝرٍٛ غْ ٣رٍٛ، ٣ٜٝطى١ غْ ٣ٜى١، ٝال ٣ٌٕٞ ًىكطٍ ٣ل٤ى ٝال ٣ٓطل٤ى، ٣ٝؿد أال 

ْٖ }: ٠ُ ذو٣ُٚٞؿٍـ ٓوحُٚ ذلؼحُٚ، ٝأال ٣ًٌخ ُٓحٗٚ ذكحُٚ، ك٤ٌٕٞ ٖٓٔ ٝٚلْٜ ّللا ضؼح ِٓ َٝ
ح َٛ ُِْه َٞ أََُىُّ ج ُٛ َٝ  ِٚ ِْرِ ح ك٢ِ هَ َٓ َ َػ٠َِ  ُِٜى ّللاَّ ْٗ ُ٣ َٝ ٤َْٗح  َُْك٤َحِز جُىُّ ُُُٚ ك٢ِ ج ْٞ ْٖ ٣ُْؼِؿرَُي هَ َٓ  ِِ ئَِيج جَُّ٘ح َٝ  ِّ

 ٍْ ُ ال ٣ُِكدُّ ج ّللاَّ َٝ  ََ ْٓ جَُّ٘ َٝ َظ  ٍْ َُْك َِِي ج ْٜ ُ٣ َٝ َٜح  َى ك٤ِ ِٓ ِٜ ٤ُُِْل ٌْ َؼ٠ ك٢ِ ج٧َ َْ  ٠َُّ َٞ حوَ ضَ َٓ : جُروٍز]{ كَ

هْٛ  ١ٍٜ ٌؾالٕ؛ : "-٢ٌٞ ّللا ػ٘ٚ-ٝٗكٞ ٓح هحٍ ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ٠حُد [ ٕ٘ٓ، ٕٗٓ

". ؾحَٛ ٓط٘ٓي، ٝػحُْ ٓطٜطي، كحُؿحَٛ ٣ـٍ جُ٘حِ ذطٌ٘ٓٚ، ٝجُؼحُْ ٣٘لٍْٛ ذطٜطٌٚ

ٝػِٔٚ ، ٝيُي إٔ ػِٔٚ ٣ىٌى ذحُرٍٛ، ٝجُٞجػظ ٓح ُْ ٣ٌٖ ٓغ ٓوحُٚ كؼحُٚ، ال ٣٘طلغ ذٚ

. ز، ٝأًػٍ جُ٘حِ ْٛ أٚكحخ ج٧ذٛحٌ وٕٝ جُرٛحت٣ٍىٌى ذحُر٤ٍٛ

ك٤ؿد إٔ ضٌٕٞ ػ٘ح٣طٚ ذا ٜحٌ ػِٔٚ ج١ًُ ٣ىًٌٚ ؾٔحػطْٜ، أًػٍ ٖٓ ػ٘ح٣طٚ ذحُؼِْ ج١ًُ ال 

ح ك٢  ًٗ ٣ىًٌٚ ْٟٞ أٚكحخ جُرٛحتٍ ْٜٓ٘، ًٝٔح أٗٚ ٓكحٍ إٔ ٣٘طرغ جُط٤ٖ ذٔح ٤ُّ ٓ٘طو

ؾٞو ك٢ ٗلّ جُٞجػظ، كايج جُطحذغ، ًًُي ٓكحٍ إٔ ٣كَٛ ك٢ ٗلّ جُٔٞػٞ  ٓح ٤ُّ ذٔٞ

. ُْ ٣ٌٖ جُٞجػظ ئال يج هٍٞ ٓؿٍو ٖٓ جُلؼَ، ُْ ٣طِنَّ ػ٘ٚ جُٔٞػٞ  ئالَّ جُوٍٞ وٕٝ جُلؼَ

ح كاٗٚ جُٞجػظ ٣ؿ١ٍ ٖٓ جُ٘حِ ٓؿٍٟ جُظَ ٖٓ ي١ جُظَ، كٌٔح أٗٚ ٓكحٍ إٔ ٣ؼٞؼ  ًٟ ٝأ٣

ًًُي ي١ جُظَ ٝجُظَ ٓٓطو٤ْ، ًًُي ٖٓ جُٔكحٍ إٔ ٣ؼٞو جُٞجػظ ٝجُٔٞػٞ  ٓٓطو٤ْ، ٝ

ٍَّ ذـ٤ِّٚ ؿ٤ٍٙ ئ٠ُ ٗلٓٚ، ًُٜٝج ق٠ٌ ّللا  جُ٘حٌ ٝج٧ٌٜ ٝجُٜٞجء، كحُٞجػظ ئيج ًحٕ ؿح٣ًٝح ؾ

٣َْ٘ح}: ضؼح٠ُ ػٖ جٌُلحٌ هُٞٚ َٞ ح َؿ َٔ ًَ  ْْ ٣َْ٘حُٛ َٞ ٣َْ٘ح أَْؿ َٞ َٖ أَْؿ ٣ ًِ َُٛإالِء جَُّ َح  ذَّ٘ ٖٓ : جُوٛٙ]{ ٌَ

َّٖ }: -ػُ ٝؾَ-ٝهحٍ [ ٖٙ: ج٣٥س ًُ ْْ ئَِّٗح  ًُ ٣َْ٘ح َٞ َٖ كَأَْؿ ٣ِٝ ٖٝٓ غْ كٖٔ [ ٕٖ: جُٛحكحش]{ ج َؿح

ضٍٖف ُِٞػظ غْ كؼَ كؼاًل هر٤ًكح جهطىٟ ذٚ ؿ٤ٍٙ، كوى ؾٔغ ذ٤ٖ ٌَٝٙ ٌَْٝٝٛ، ًٔح هحٍ 

ٍْ }: ضؼح٠ُ ِْ ٍِ ِػ ـ٤َْ ْْ ذِ َُُِّٜٗٞ ِٟ ُ٣ َٖ ٣ ًِ ٌِ جَُّ ج ََ ْٝ ْٖ أَ ِٓ َٝ ِس  َٓ ُْو٤َِح َّ ج ْٞ َِسً ٣َ ِٓ ح ًَ  ْْ ُٛ ٌَ ج ََ ْٝ ُِٞج أَ ِٔ : جُ٘كَ]{ ٤َُِْك

ْْ }: ٝهحٍ ْركحٗٚ[ ٕ٘: ٖٓ ج٣٥س ِٜ َغ أَْغوَحُِ َٓ أَْغوَحالً  َٝ  ْْ َّٖ أَْغوَحَُُٜ ُِ ِٔ ٤ََُْك ٖٓ : جُؼٌ٘رٞش]{ َٝ

[. ٖٔ: ج٣٥س

ٖٓ ْٖ ْ٘س ٤ْثس كؼ٤ِٚ ٌَٝٛح ٌَٝٝ ٖٓ ػَٔ ذٜح ئ٠ُ »: -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-ٝهى هحٍ 

َٕ }: ذَ هى هحٍ ّللا ػُ ٝؾَ« ٣ّٞ جُو٤حٓس ٝ ٌُ ُِ ح ٣َ َٓ حَء  َْ [. ٖٔ: ٖٓ ج٣٥س: جّج٧ٗغ]{ أاَل 

: قى٣ع جُوٍإٓ ػٖ جُٔٞػظس جُكٓ٘س، ٝٓط٠ ٣٘طلغ ذٜح -ٕ

ٝهى وػح جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ئ٠ُ جْطهىّ جُٔٞػظس جُكٓ٘س ك٢ ٤ٓىجٕ جُىػٞز ئ٠ُ ّللا ػُ ٝؾَ 

ٍَّ }: ق٤ٖ هحٍ ْركحٗٚ ْْ ذِح ُُْٜ َؾحِو َٝ َِ٘س  َٓ َُْك ِػظَِس ج ْٞ َٔ ُْ ج َٝ ِس  َٔ ٌْ ُِْك ذَِّي ذِح ٌَ  َِ ر٤ِ َْ ٢َِٛ جْوُع ئ٠َُِ  ض٢ِ 

 ُٖ َٓ ٝهرَ إٔ ٢ٟٔٗ ٓطؿح٣َٖٝ ًٛٙ جُ٘وطس، ٗٞو إٔ ٗوق [ ٕ٘ٔ: ٖٓ ج٣٥س: جُ٘كَ]{ أَْق

: ه٤ِاًل ػ٘ى ًٛٙ ج٣٥س ج٣ٌٍُٔس؛ ُ٘ر٤ٖ أ٣ٍٖٓ جغ٤ٖ٘

ئيج ًحٗص ج٣٥س ج٣ٌٍُٔس هى أٖحٌش ئ٠ُ أْح٤ُد جُىػٞز، ٖٓ نالٍ جُكٌٔس ٝجُٔٞػظس : ج٧ٍٝ

يٙ ج٧ْح٤ُد ضؼى جُؿٍٞٛ ج٧ْح٢ْ ُِىػٞز، جُكٓ٘س، ٝجُٔؿحوُس ذحُط٢ ٢ٛ أقٖٓ؛ كإ ٙ

ٌُٜٝ٘ح ك٢ يجش جُٞهص ال ضٔػَ ًَ ج٧ْح٤ُد جُط٢ ٣ؿد ػ٠ِ جُىجػ٤س جْطؼٔحُٜح ك٢ ٓؿحٍ 

جُىػٞز ئ٠ُ ّللا ضؼح٠ُ، يُي إٔ ٖٓ ج٧ْح٤ُد ٓح ٣طَٛ ذطك٣ٍي جُٗؼٌٞ ٝجُٞؾىجٕ، ٜٝٓ٘ح ٓح 

ٌخ جإلٗٓح٤ٗس؛ ًُُٝي ًحٕ ٣طؼِن ذٔهح٠رس جُؼوَ ٝجُلٌٍ، ٜٝٓ٘ح ٓح ٣ٍضر١ ذحُكّ ٝجُطؿح

ج؛ ُط٘ٞػٜح ًٝػٍضٜح -ػُ ٝؾَ-قٍٛ أْح٤ُد جُىػٞز ئ٠ُ ّللا  ج ٚؼرًح ؾّىً ًٍ ئال أٗ٘ح ٗؿى . أٓ

ُؿ٤ٔغ ج٧ْح٤ُد جُىػ٣ٞس ضو٣ٍرًح جْطهىجٓحش ك٢ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ، ٝك٢ جُٓ٘س جُ٘ر٣ٞس 

. جُٔطٍٜز، ٝال ٣ٌحو ٣هِٞ ٜٓ٘ح ٗٙ هٍآ٢ٗ، أٝ قى٣ع ٗر١ٞ

كٜٞ إٔ أِْٞخ جُكٌٔس، ئيج ًحٕ ٛٞ ج٧ِْٞخ ج١ًُ ٣ٟغ ج٢ُٗء  :ٝأٓح ج٧ٍٓ جُػح٢ٗ

ٓٞٞؼٚ، كاٗٚ ذًُي ٣ٌٕٞ ٖحٓاًل ُؿ٤ٔغ ج٧ْح٤ُد جُىػ٣ٞس ٖٓ ًٛج جُٞؾٚ، ٖٝٓ غْ 

كحُٔٞػظس جُكٓ٘س ضكطحؼ ئ٠ُ جُكٌٔس، ٝيُي ق٤ٖ ٣هطحٌ ُٜح جُىجػ٤س جُٔٞهق جُٔ٘حْد ك٢ 

ٌ جُٔ٘حْد ُِٔىػ٣ٖٞ ج٣ًُٖ جُٞهص جُٔ٘حْد، ٝك٢ جٌُٔحٕ جُٔ٘حْد، ٣ٝٛٞؿٜح ذحُوى

ض٘حْرْٜ ًٛٙ جُٔٞػظس، ًًُٝي جُكحٍ ذحُ٘ٓرس ُِٔؿحوُس ذحُط٢ ٢ٛ أقٖٓ، ذَ ٝذحُ٘ٓرس ٌَُ 

. ج٧ْح٤ُد جُىػ٣ٞس ج٧نٍٟ

ٖىز جالكطوحٌ ئ٤ُٜح، ٝجُؼ٠ٔ : ٝئٗٔح ٣٘طلغ ذحُؼظس ذؼى قٍٛٞ غالغس أ٤ٖحء: ٣ٝوٍٞ جذٖ جُو٤ْ

٢ٛٝ : ج ٣ٗطى جكطوحٌ جُؼرى ئ٠ُ جُؼظسػٖ ػ٤د جُٞجػظ، ٝضًًٍ جُٞػى ٝجُٞػ٤ى، ٝئْٗ

جُطٍؿ٤د ٝجُط٤ٍٛد، ئيج ٞؼلص ئٗحذطٚ ٝضًًٍٙ، ٝئالَّ كٔط٠ ه٣ٞص ئٗحذطٚ ٝضًًٍٙ ُْ ضٗطى 

قحؾطٚ ئ٠ُ جُط٤ًًٍ ٝجُطٍؿ٤د ٝجُط٤ٍٛد، ٌُٖٝ ضٌٕٞ جُكحؾس ٓ٘ٚ ٖى٣ىز ئ٠ُ ٓؼٍكس ج٧ٍٓ 

. ٝج٢ُٜ٘



ز ٝجٍُٛرس، ٝٗلّ جٍُؿرس ج٧ٍٓ ٝج٢ُٜ٘ جُٔوٍٝٗحٕ ذحٍُؿد: ٝجُؼظس ٣ٍجو ذٜح أٍٓجٕ

ٝجٍُٛرس، كح٤ُ٘ٔد جُٔطًًٍ ٖى٣ى جُكحؾس ئ٠ُ ج٧ٍٓ ٝج٢ُٜ٘، ٝجُٔؼٍٜ جُـحكَ ٖى٣ى جُكحؾس 

. ئ٠ُ جُطٍؿ٤د ٝجُط٤ٍٛد

كؿحءش ًٛٙ جُػالغس ك٢ قن ٛإالء جُػالغس، . ٖى٣ى جُكحؾس ئ٠ُ جُٔؿحوُس: ٝجُٔؼحٌٜ جُٔطٌرٍ

ذِّيَ }: -ػُ ٝؾَ-ك٢ هُٞٚ  ٌَ  َِ ر٤ِ َْ ٢َِٛ  جْوُع ئ٠َُِ  ْْ ذِحَُّط٢ِ  ُُْٜ َؾحِو َٝ َِ٘س  َٓ َُْك ِػظَِس ج ْٞ َٔ ُْ ج َٝ ِس  َٔ ٌْ ُِْك ذِح

 ُٖ َٓ . {أَْق

ٝأٓح جُؼ٠ٔ ػٖ ػ٤د جُٞجػظ؛ كاٗٚ ئيج جٖطـَ ذٚ قٍّ جالٗطلحع ذٔٞػظطٚ؛ ٧ٕ جُ٘لِٞ 

ٓؿرُٞس ػ٠ِ ػىّ جالٗطلحع ذٌالّ ٖٓ ال ٣ؼَٔ ذؼِٔٚ، ٝال ٣٘طلغ ذٚ، ًٝٛج ذُُٔ٘س ٖٓ ٣ٛق 

ٍُٜٔ ذٚ ٓػِٚ، ٝجُطر٤د ٓؼٍٜ ػ٘ٚ ؿ٤ٍ ِٓطلص ئ٤ُٚ، ذَ جُطر٤د  ُٚ جُطر٤د وٝجءً 

جًًٌُٔٞ ػ٘ىْٛ أقٖٓ قحاًل ٖٓ ًٛج جُٞجػظ جُٔهحُق ُٔح ٣ؼظ ذٚ؛ ٧ٗٚ هى ٣وّٞ وٝجء آنٍ 

ػ٘ىٙ ٓوحّ ًٛج جُىٝجء، ٝهى ٣ٍٟ إٔ ذٚ هٞز ػ٠ِ ضٍى جُطىج١ٝ، ٝهى ٣و٘غ ذؼَٔ جُطر٤ؼس 

. ذٚ ٣ٍ٠ن ٓؼ٤ٖ ُِ٘ؿحز، ال ٣وّٞ ؿ٤ٍٛح ٓوحٜٓحٝؿ٤ٍ يُي، ذهالف ًٛج جُٞجػظ كإ ٓح ٣ؼظ 

كإ يُي ٣ٞؾد ن٤ٗطٚ ٝجُكًٌ ٓ٘ٚ، ٝال ض٘لغ جُٔٞػظس ئال ُٖٔ : ٝأٓح ضًًٍ جُٞػى ٝجُٞػ٤ى

زِ }: آٖٓ ذٚ، ٝنحكٚ ٌٝؾحٙ، هحٍ ضؼح٠ُ ٍَ جَخ ج٥ِن ًَ ْٖ َنحَف َػ َٔ َّٕ ك٢ِ َيَُِي ٣٥َسً ُِ ٖٓ : ٛٞو]{ ئِ

ًَّىَّ }: ٝهحٍ ػُ ٝؾَ[ ٖٓٔ: ج٣٥س َ٤ َْ٠ َٗ ْٖ ٣َْه َٓ ح }: -ػُ ٝؾَ-ٝهحٍ [ ٓٔ: ج٧ػ٠ِ]{ ٌُ  َٔ ئَِّٗ

َٛح ح َٗ ْٖ ٣َْه َٓ  ٌُ ًِ ٘ ُٓ َْٗص  ْٖ }: ٝأٍٚـ ٖٓ يُي هُٞٚ ضؼح٠ُ[ ٘ٗ: جُ٘حَػحش]{ أَ َٓ  ِٕ آ ٍْ ُْوُ ٍْ ذِح ًِّ ًَ كَ

ِػ٤ىِ  َٝ كحإل٣ٔحٕ ذحُٞػى ٝجُٞػ٤ى ٝيًٍٙ ٠ٍٖ ك٢ جالٗطلحع ذحُؼظحش [ ٘ٗ: م]{ ٣ََهحُف 

. ٣ٓطك٤َ قُٛٞٚ ذىٝٗٚ ٝج٣٥حش ٝجُؼرٍ، ٓٔح

َِ }: ٢ٛٝ هٍٞ ّللا ػُ ٝؾَ: ٝك٢ ضو٤٤ى جُٔٞػظس ذحُكٓ٘س ك٢ ج٣٥س ج٣ٌٍُٔس ر٤ِ َْ جْوُع ئ٠َُِ 

 ُٖ َٓ ٢َِٛ أَْق ْْ ذِحَُّط٢ِ  ُُْٜ َؾحِو َٝ َِ٘س  َٓ َُْك ِػظَِس ج ْٞ َٔ ُْ ج َٝ ِس  َٔ ٌْ ُِْك ذَِّي ذِح ك٢ ضو٤٤ى جُٔٞػظس ذحُكٓ٘س، { ٌَ

ز، ذَ ئٕ ٖٓ جُٔٞجػظ ٓح ٛٞ هر٤ف، ٝيُي ق٤ٖ ٛ٘ح ئٖحٌز ئ٠ُ أٗٚ ٤ُّ ًَ ٓٞػظس قٖٓ

ضٗطَٔ جُٔٞػظس ػ٠ِ ضؼ٤٘ق جُٔىػٞ، أٝ كٟكٚ أٝ ضؼ٤٤ٍٙ، أٝ ق٤ٖ ضؼٍٜ ذأِْٞخ 

كحقٕ ٓػ٤ٍ؛ ًُُٝي ًحٕ ال ذى ك٢ ج٧ِْٞخ ج١ًُ ضؼٍٜ ٖٓ نالُٚ جُٔٞػظس، ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ 

ضأوخ، ٝٛٞ أِْٞذًح ٛحوتًح ٤ًُ٘ح ٌك٤وًح، ٝال ذى ًًُي ٖٓ إٔ ضؼٍٜ جُٔٞػظس ذأِْٞخ ّ

. ج٧ِْٞخ ج١ًُ ٣ىػٞ ئ٠ُ جُٔكحٓى ٠ٜ٘٣ٝ ػٖ جُٔوحذف

٣ٝكٖٓ ػٍٜ جُوٟح٣ح ذح٧ُلح  ٝجُؿَٔ جُٔطأوذس يجش جُٔؼح٢ٗ جُٓح٤ٓس، ٝجُٔلح٤ْٛ جُو٤ٔس 

ؿ٤ٍ جُٔرطًُس، ٝال جُٔٓلس ٝال جُلحقٗس، ٝجُُٔ٘ٛس ػٖ ًَ ٓح ٣هىٔ جُك٤حء، ٣ٝؿِد 

ٍُٔيُٝس جُط٢ ضلطف أذٞجخ جإلغحٌز جُهؿَ، ٣ٝرؼى جُ٘لّ ػٖ جُطٌٛٞجش ٝجُطه٤الش ج

. جُك٤ٞج٤ٗس

: ٠ٍٖٝ جُٔٞػظس جُكٓ٘س -ٖ

. كِِٔٞػظس جُكٓ٘س ٠ٍٖٝ ال ذى ٖٓ ضٞجكٍٛح، قط٠ ضهٍؼ جُٔٞػظس قٓ٘س ٓإغٍز

: إٔ ضٓحم ك٢ أِْٞخ ٣ٗطَٔ ػ٠ِ جُطٍؿ٤د ٝجُط٤ٍٛد: أٝاًل 

ذٚ، ٝجُط٤ٍٛد ٛٞ ضكر٤د جُٔىػٞ ك٢ جإلْالّ ٝٓرحوتٚ، ٝجْطٔحُطٚ ٗكٞ جالُطُجّ : ٝجُطٍؿ٤د

ٛٞ ضه٣ٞق جُٔىػٞ ٖٓ جُطٔحو١ ك٢ جالٗكٍجف، ٝجُرؼى ػٖ ٜٓ٘ؽ جإلْالّ جُك٤٘ق، ٝهى 

ئٕ كط٠ ٖحذًّح أض٠ جُ٘ر٢ »: هحٍ -٢ٌٞ ّللا ػ٘ٚ-ٌٟٝ جإلٓحّ أقٔى ك٢ ٓٓ٘ىٙ ػٖ أذ٢ أٓحٓس 

٣ح ٌٍْٞ ّللا، جتًٕ ٢ُ ذحُُٗح، كأهرَ جُوّٞ ػ٤ِٚ كُؾٍٝٙ، : كوحٍ -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-

٠ِٚ ّللا -جوٗٚ كىٗح ٓ٘ٚ ه٣ٍرًح، كؿِّ كوحٍ : -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-كوحٍ ! ٓٚ ٓٚ: ُٞجٝهح

ٝال : ال ّٝللا ٣ح ٌٍْٞ ّللا ؾؼ٢ِ٘ ّللا كىجءى، هحٍ: ُِٗحخ أضكرٚ ٧ٓي؟ هحٍ: -ػ٤ِٚ ِْْٝ

ال ّٝللا ٣ح ٌٍْٞ ّللا ؾؼ٢ِ٘ ّللا كىجءى، : أكطكرٚ الذ٘طي؟ هحٍ: جُ٘حِ ٣كرٞٗٚ ٧ٜٓحضْٜ، هحٍ

: ال ّٝللا ؾؼ٢ِ٘ ّللا كىجءى، هحٍ: أكطكرٚ ٧نطي؟ هحٍ: ٝال جُ٘حِ ٣كرٞٗٚ ُر٘حضْٜ، هحٍ: هحٍ

ٝال جُ٘حِ : ال ّٝللا ؾؼ٢ِ٘ ّللا كىجءى، هحٍ: ٝال جُ٘حِ ٣كرٞٙ ٧نٞجضْٜ، أكطكرٚ ُؼٔطي؟ هحٍ

ٝال جُ٘حِ : ٢ٗ ّللا كىجءى، هحٍٍال ّٝللا ؾغ: أكطكرٚ ُهحُطي؟ هحٍ: ٣كرٞٗٚ ُؼٔحضْٜ، هحٍ

جُِْٜ جؿلٍ يٗرٚ، ٠ٍٜٝ هِرٚ، ٝقٖٛ : كٞٞغ ٣ىٙ ػ٤ِٚ، ٝهحٍ: ذٞٗٚ ُهحالضْٜ، هح٣ٍف

ك٢  -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-كوى ٌأٟ جُ٘ر٢ « كٍؾٚ، كِْ ٣ٌٖ ذؼى يُي جُلط٠ ٣ِطلص ئ٠ُ ٢ٖء

ًٛج جُلط٠، ٝهى ؾحءٙ ٓٓطثًًٗح ذحُُٗح ٓح ٣ىٍ ػ٠ِ أٗٚ ٖحخ ٞؼ٤ق، جنطَ ضٞجَٗٚ ٤ْٝطٍش 

ٛس، ٌُ٘ٚ ٖٓ ؾٜس أنٍٟ ًحٕ ُى٣ٚ ئ٣ٔحٕ، ؾؼِٚ ال ٣وىّ ػ٠ِ ًٛٙ ػ٤ِٚ ؿ٣ٍُضٚ، ًٛج ٖٓ ؼ

ِٚٞجش ّللا -كٔح ًحٕ ٓ٘ٚ  -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-جُؿ٣ٍٔس، هرَ جالْطثًجٕ ٖٓ جُ٘ر٢ 

ئال إٔ جْطؼَٔ ك٢ ػالؾٚ جُٔٞػظس جُكٓ٘س، جُط٢ ضوّٞ ػ٠ِ جُٜٔ٘ؿ٤ٖ  -ْٝالٓٚ ػ٤ِٚ

. جُؼح٠ل٢ ٝجُؼو٢ِ ًٓؼح

. أِٚٚ ػ٘ىٙ -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-٣ُٓى ٖٓ جإل٣ٔحٕ، ج١ًُ ٌأٟ ٖٓ أؾَ جْطٔحُطٚ ٍ: ج٧ٍٝ

ٝٛٞ جُٜٔ٘ؽ جُؼو٢ِ ٖٓ أؾَ ئػحوز جُطٞجَٕ ئ٤ُٚ، ٖٓ نالٍ ٓ٘حهٗطٚ ك٢ أٍٓ جُُٗح، : ٝجُػح٢ٗ

ٝذ٤حٕ أٗٚ ئيج ًحٕ نِوًح ٤ًٗٓ٘ح ال ٣ورِٚ جُٗحخ ػ٠ِ أِٛٚ، كال ٣٘رـ٢ إٔ ٣ٍٞحٙ ٦ُن٣ٍٖ، 

ح ال ٣ورِٞٗٚ ػ٠ِ  ًٟ « جوٗٚ»: -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-أ٤ِْٜٛ، ًًُي كوُٞٚ ج٣ًُٖ ْٛ أ٣

ٝوػحؤٙ ُٚ ًَ يُي ٖٓ أْح٤ُد جُطٍؿ٤د، جُط٢ ضكٍى ، ٝضو٣ٍرٚ ٓ٘ٚ ٝٝٞغ ٣ىٙ ػ٤ِٚ

٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ -ًٌٝٛج جهطٟص قٌٔس جُ٘ر٢ ، ٝضأٍْ جُوِٞخ ٝضٓط٤َٔ جُٞؾىجٕ، جُٔٗحػٍ

ٛٞ ك٤ٚ، ٝأػحوٙ ئ٠ُ  ك٢ ػالؼ جُٗحخ ذؼى ض٤و٘ٚ ٖٓ ٠ر٤ؼس ٍٓٞٚ، قط٠ أٗوًٙ ٓٔح -ِْْٝ

. ضٞجَٗٚ ٝٚٞجذٚ

ك٢ٜ إٔ ضٓحم ك٢ أِْٞخ ٤ُٖ ٌك٤ن، : -ٖٓ ٠ٍٖٝ جُٔٞػظس جُكٓ٘س-أٓح ج٠ٍُٗ جُػح٢ٗ 

كحُ٘لِٞ ٓؿرُٞس ػ٠ِ جإلهرحٍ ػ٠ِ ٖٓ ٣طؼحَٓ ٓؼٜح ذح٤ُِٖ ٝجٍُكن؛ كط٘ٛص ئ٤ُٚ ٝضٓٔغ 

إلػٍجٜ؛ كطأنً ٓ٘ٚ؛ ذَ ضطٞوو ئ٤ُٚ ٝضِطق قُٞٚ، ٝجُٗىز هى ضىكغ ئ٠ُ جُ٘لٌٞ ٝجٌُٔحذٍز ٝج

جُ٘لّ جُؼُز ذحإلغْ؛ ٝذحُطح٢ُ كح٤ُِٖ ك٢ جُىػٞز ٝجٍُكن ذحُٔىػ٣ٖٞ أِْٞخ ال ٣ه٤د ك٢ 

. ضكو٤ن أكَٟ جُ٘طحتؽ جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣طٔف ئ٤ُٜح جُىجػ٤س

ذحْطؼٔحٍ ًٛج ج٧ِْٞخ ك٢ وػٞز  -ػ٤ِٜٔح جُٓالّ-ٝهى أٍٓ ّللا ضؼح٠ُ ٠ْٞٓ ٝٛحٌٕٝ 

ٍَ }: كٍػٕٞ، ك٢ هُٞٚ ػُ ٝؾَ ٠َٗكَوُٞال  ْٝ ٣َْه ٍُ أَ ًَّ ًَ ُ ٣َطَ حً ََُؼَِّٚ الً ٤َُِّ٘ ْٞ كٌإٔ [ ٗٗ: ٠ٚ]{ ُٙ هَ

جُطًًٍ ًٝإٔ جُه٤ٗس ٣ٍؾٞجٕ ػحوز ٓغ ج٤ُِٖ ك٢ جُىػٞز، ٤ُّٝ ٓغ جُٗىز ك٤ٜح؛ ًُُٝي ُْ 

٣وَ ّللا ضؼح٠ُ ُٜٔح ٓػالً كوٞاًل ُٚ هٞاًل ٖى٣ًىج ٣ط٘حْد ٓغ ٠ـ٤حٗٚ ٝؾرٍٝضٚ، ُؼِٚ ٣ٍؾغ أٝ 

 -ؾَ ٝػال-ٌز ئ٠ُ إٔ جُٗىز ك٢ جُىػٞز ال ضأض٢ ذه٤ٍ، ٝئال ٧ٍٓ جُكن ٣ٍضىع، ٝك٢ يُي ئٖح

ـًح ُْ ٣َٛ ئ٤ُٚ ؿ٤ٍٙ، ٝئيج ًحٕ  ذٜح ك٢ وػٞز كٍػٕٞ، ج١ًُ ذِؾ ٖٓ جُلٓحو ٝجالٗكٍجف ٓرِ

ج٧ِْٞخ ج٤ُِٖ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٍؾ٠ ذحْطؼٔحُٚ ٓغ كٍػٕٞ إٔ ٣طًًٍ أٝ ٣ه٠ٗ، كال ٖي إٔ 

. ٝجالٗكٍجف أٌؾ٠ جْطؼٔحُٚ ٓغ ٖٓ وٕٝ كٍػٕٞ ك٢ جُطـ٤حٕ

ًٛج ج٧ِْٞخ ك٢ ًػ٤ٍ ٖٓ جُٔٞجهق، ًًٍٗ ٜٓ٘ح  -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-ٝهى جْطؼَٔ جُ٘ر٢ 

ٖٓ ج٧ػٍجذ٢ ج١ًُ ذحٍ ك٢ جُٔٓؿى؛ ئي ١ٍٝ٣ جُرهح١ٌ ػٖ  -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-ٓٞهلٚ 

هحٍ إٔ أػٍجذ٤ًّح ذحٍ ك٢ جُٔٓؿى، كػحٌ ئ٤ُٚ جُ٘حِ ٤ُوؼٞج ذٚ، ف -٢ٌٞ ّللا ػ٘ٚ-أذ٢ ٣ٍٍٛز 

وػٞٙ ٝأ٣ٍٛوٞج ػ٠ِ ذُٞٚ يٗٞذًح ٖٓ ٓحء، أٝ ْؿاًل » : -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-ُْٜ جُ٘ر٢ 

. «ٖٓ ٓحء؛ كاٗٔح ذؼػطْ ٣ٍٓ٤ٖٓ، ُْٝ ضرؼػٞج ٓؼ٣ٍٖٓ

ٌك٤وًح ذًٜج ج٧ػٍجذ٢،  -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-أال ك٤ِ٘ظٍ وػحز ج٤ُّٞ ئ٠ُ أ١ قى ًحٕ جُ٘ر٢ 

ذ٤ص ّللا ضؼح٠ُ، ج١ًُ ٛٞ ٌٓحٕ جُطٍٜ، ٌٝٓحٕ  ج١ًُ ٣رٍٞ ك٢ جُٔٓؿى، ٝجًٞؼح جُ٘ؿحْس ك٢

جُ٘وحء، ٝج١ًُ ٣٘رـ٢ إٔ ضٌٕٞ جُ٘ؿحْس أذؼى ٢ٖء ػ٘ٚ، ئٗٚ ٤٘ٚغ ٣رؼع ػ٠ِ جُـٟد؛ 

ًُٜٝج ؿٟد جُٛكحذس ج٣ًُٖ ٌأٝٙ ْٝحٌٝج ئ٤ُٚ ٤ُوؼٞج ك٤ٚ، ٝهى ٣ـٟد ُٔػِٚ وػحز ج٤ُّٞ 

٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ -ٓس ٓٔح هى ٣كِْٜٔ ػ٠ِ جُلطي ذٖٔ ٣ٛ٘ؼٚ، ٌُٖ قٌٔس ٗر٢ جُٜىٟ ٝجٍُـ

جهطٟص إٔ ٣ٓغ ذٍكوٚ ٤ُٝ٘ٚ ٝقِٔٚ ٤٘ٚغ ًٛج ج٧ػٍجذ٢، ج١ًُ ال ٣ؼٍف نطأ ٓح  -ِْْٝ

وػٞٙ »: ٝك٢ ٌٝج٣س ِْٓٓ« وػٞٙ»: ُٛكحذطٚ -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-ٚ٘غ، كوحٍ جُ٘ر٢ 

٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ -ال ضوطؼٞج ػ٤ِٚ ذُٞٚ، ٝك٤ٚ والُس ػ٠ِ قٌٔطٚ ٌٝقٔطٚ : أ١« ٝال ضٌُٓٞٙ

ي ُٞ هطؼٞج ػ٤ِٚ ذُٞٚ؛ ٌُحٕ ك٢ يُي ٌٍٞ ٚك٢ ذٚ، ٌُٝحٕ ٓىػحز الٗطٗحٌ ئ -ِْْٝ

جُ٘ؿحْس، ُؼىّ هىٌز ج٧ػٍجذ٢ ػ٠ِ جُطكٌْ ك٢ ذُٞٚ ًٝطٔٚ، قط٠ ٣هٍؼ ٖٓ جُٔٓؿى، ٝذؼى 

-٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٝأنً ٣ؼِٔٚ ك٢ ٌكن ٤ُٖٝ، هحتاًل ُٚ -إٔ كٍؽ ج٧ػٍجذ٢ وػحٙ جُ٘ر٢ 

ئٕ ًٛٙ جُٔٓحؾى ال ضِٛف ٢ُٗء ٖٓ ًٛج جُرٍٞ ٝال جُوًٌ، ئٗٔح ٢ٛ »: -ًٔح ك٢ ٌٝج٣س ِْٓٓ

. «ٝجُٛالز ٝهٍجءز جُوٍإٓ -ػُ ٝؾَ-ًًٍُ ّللا 

ئٕ ج٤ُِٖ ٝجٍُكن ك٢ ضؼحَٓ جُىجػ٤س ٣ؿؼَ جُٔىػٞ ٣ورَ ػ٠ِ جُىػٞز، ٣ٝإٖٓ ذٜح، كوى ٌٟٝ 

ٟ َٚ-ذؼع جُ٘ر٢ : هحٍ -٢ٌٞ ّللا ػ٘ٚ-جُرهح١ٌ ِْٝٓٓ ك٢ ٚك٤ك٤ٜٔح ػٖ أذ٢ ٣ٍٍٛز 

غٔحٓس ذٖ أغحٕ، : ن٤اًل هرَ ٗؿى كؿحءش ذٍؾَ ٖٓ ذ٢٘ ق٤٘لس، ٣وحٍ ُٚ -ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ

ٓح »: كوحٍ -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-كٍذطٞٙ ذٓح٣ٌس ٖٓ ْٞج١ٌ جُٔٓؿى، كهٍؼ ئ٤ُٚ جُ٘ر٢ 

ػ٘ى١ ن٤ٍ ٣ح ٓكٔى، ئٕ ضوط٢ِ٘ ضوطَ يج وّ، ٝئٕ ض٘ؼْ ض٘ؼْ ػ٠ِ : ػ٘ىى ٣ح غٔحٓس؟ كوحٍ

ٓح ػ٘ىى ٣ح : جُٔحٍ كَٓ ٓ٘ٚ ٓح ٖثص، كطٍى قط٠ ًحٕ جُـى، غْ هحٍ ُٚ ٖحًٍ، ٝئٕ ً٘ص ض٣ٍى

٠ِٚ -ٓح هِص ُي، ئٕ ض٘ؼْ ض٘ؼْ ػ٠ِ ٖحًٍ، كطًٍٚ قط٠ ًحٕ ذؼى جُـى، كوحٍ ُٚ : غٔحٓس؟ هحٍ

: -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-ٓح هِص ُي، كوحٍ جُ٘ر٢ : ٓح ػ٘ىى ٣ح غٔحٓس؟ هحٍ: -ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ

أٖٜى : ٗهَ ه٣ٍد ٖٓ جُٔٓؿى، كحؿطَٓ، غْ ونَ جُٔٓؿى، كوحٍأ٠ِوٞج غٔحٓس؛ كحٗطِن ئ٠ُ 

إٔ ال ئُٚ ّللا ٝأٖٜى إٔ ٓكًٔىج ٌٍْٞ ّللا، ٣ح ٓكٔى، ّٝللا ٓح ًحٕ ػ٠ِ ٝؾٚ ج٧ٌٜ ٝؾٚ 

، ّٝللا ٓح ًحٕ ٖٓ و٣ٖ أذـٝ  أذـٝ ئ٢َُّ ٖٓ ٝؾٜي، كوى أٚرف ٝؾٜي أقد جُٞؾٞٙ ئ٢َُّ

، ّٝللا ٓح ًحٕ ٖٓ ذِى أذـٝ ئ٢َُّ ٖٓ ذِىى، ئ٢َُّ ٖٓ و٣٘ي، كأٚرف و٣٘ي أقدُّ جُى٣ٖ ئ٢َُّ 

، ٝئٕ ن٤ِي أنًض٢٘، ٝأٗح أ٣ٌى جُؼٍٔز، كٔحيج ضٍٟ؟ كرٍٗٙ  كأٚرف ذِىى أقدَّ جُرالو ئ٢َُّ

! ٚرٞش: ٝأٍٓٙ إٔ ٣ؼطٍٔ، كِٔح هىّ ٌٓس هحٍ ُٚ هحتَ -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-ٌٍْٞ ّللا 

ٝال ّٝللا ال ٣أض٤ٌْ ٖٓ  -ِْْٝ ٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ-ال ٌُٖٝ أِْٔص ٓغ ٓكٔى ٌٍْٞ ّللا : كوحٍ

. «-٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-ج٤ُٔحٓس قرس ق٘طس، قط٠ ٣أيٕ ك٤ٜح جُ٘ر٢ 

ذح٤ُِٖ ٝذحٍُكن، ٌؿْ أٗٚ ًحٕ  -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-ًٛج ٛٞ غٔحٓس ذٖ أغحٍ ٣ؼحِٓٚ جُ٘ر٢ 

٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ -كأٌجو هطِٚ كىػح ٌٍْٞ ّللا  -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-هى ػٍٜ ٍٍُْٞ ّللا 

 -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-ٌذٚ إٔ ٣ٌٔ٘ٚ ٓ٘ٚ، كِٔح ٌٓ٘ٚ ّللا ضؼح٠ُ ٓ٘ٚ، ُْ ٣وطِٚ جُ٘ر٢  -ُِْٝ

ٌؿْ أٗٚ ًحٕ ٌٖٛ ئٖحٌز ٖٓ ٣ىٙ، ذَ ػحِٓٚ ٓؼحِٓس قٓ٘س، ٝأ٠ِن ٍْجقٚ، ًٌٛج وٕٝ 

ػوحخ ػ٠ِ ٓحٜ، أٝ ضؼ٤٘ق ػ٠ِ ضٍٔو، أٝ كىجء ذٔحٍ، كٔحيج ًحٗص جُ٘ط٤ؿس؟ ئٕ جٍُؾَ 

أذـٝ  -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-ُ٘و٤ٝ، كرؼى إٔ ًحٕ ٝؾٚ جُ٘ر٢ ٤ُ٘وِد ٖٓ جُ٘و٤ٝ ئ٠ُ ج

 -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-جُٞؾٞٙ ئ٢ُ ئيج ذٚ ٣ٛرف أقد جُٞؾٞٙ ئ٤ُٚ، ٝذؼى إٔ ًحٕ و٣٘ٚ 

 -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-أذـٝ جُى٣ٖ ئ٤ُٚ، ئيج ذٚ ٣ٛرف أقد جُى٣ٖ ئ٤ُٚ، ٝذؼى إٔ ًحٕ ذِىٙ 

. و ئ٤ُٚأذـٝ جُرالو ئ٤ُٚ، ئيج ذٚ ٣ٛرف أقدَّ جُرال

ٓح ج١ًُ قىظ؟ ئٗٚ ج٤ُِٖ، ٝئٗٚ جٍُكن ك٢ جُىػٞز ٣كىظ ك٢ جُٔىػٞ ٓح ال ٣طٞهؼٚ أقى؛ 

ك٤طكٍٞ جُٔىػٞ ضكٞاًل ًحٓاًل ٖٓ جٌُلٍ ئ٠ُ جإل٣ٔحٕ، ٖٝٓ جُرـٝ جُٗى٣ى ُإلْالّ ٝٗر٤ٚ 

ٝأٌٞٚ، ئ٠ُ جُكد جُٛحوم ُٚ، ٖٝٓ جُؼَٔ ُٜىّ جُىػٞز ئ٠ُ جُؼَٔ ُٛحُكٜح، ٝيُي ٓٔػالً 

٠ِٚ ّللا -ّٝللا ال ٣أض٤ٌْ ٖٓ ج٤ُٔحٓس قرس ق٘طس، قط٠ ٣أيٕ ك٤ٜح جُ٘ر٢ : "ٓحٓسك٢ هٍٞ ظ

أيٕ ٓح ونَ ٌٓس قرس ق٘طس ٝجقىز،  -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-ُٝٞال إٔ جُ٘ر٢ " -ػ٤ِٚ ِْْٝ

. ضِي قو٤وس ٝجهؼس

ٝيُي وٌِ ػ٢ِٔ ػ٠ِ جُىػحز ك٢ ًٛج جُؼٍٛ إٔ ٣ىٌْٞٙ ٝإٔ ٣ٓطٞػرٞٙ ٝإٔ ٣ىًٌٞج ٖٓ 

ج٤ُِٖ ٝجٍُكن، ك٢ جُىػٞز ئ٠ُ ّللا ضؼح٠ُ، ك٤طروٞٙ ك٢ وػٞضْٜ ٝك٢ ػظْٜ، نالُٚ ه٤ٔس 

. ٣ِٝطٔٓٞج ذأٗلْٜٓ غٔحٌٙ ج٤ُحٗؼس، ٝآغحٌٙ جُ٘حكؼس

ح ج٠ٍُٗ جُػحُع  َّٓ : ك٢ٜ ضأ٤ُق جُوِٞخ ُٜح: -ٖٓ ٠ٍٖٝ جُٔٞػظس جُكٓ٘س-أ

ًحٕ  جُ٘لّ جُر٣ٍٗس ػ٤٘ىز ٝق٤ٗس، ضورَ ػ٠ِ ٖٓ ٣طأُلٜح، ٝض٘لٍ ٖٓٔ ٣ٗطى ػ٤ِٜح، ُٝٞ

ك٢ ٖىضٚ ِٓٛكطٜح، ًٔح أٜٗح ضأُق جالػٞؾحؼ، ٝض٤َٔ ئ٠ُ جُطٍٔو ٝضٌٍٙ جُ٘ٛف، ٝال 

ض٠ٍٞ إٔ ض٘ٓد ئ٠ُ جُؿَٜ، أٝ ػىّ جُٔؼٍكس أٝ ْٞء جُطٍٛف، ٝضـٟد ئيج ٗرٜص ػ٠ِ 

نطأ، ذَ هى ضؿطٜى ك٢ ٓؼحٗىز جُكن ٝػىّ جإلهٍجٌ ذٚ، ن٤ٗس جٌٗٗحف ؾِٜٜح، ٖٝٓ غْ كال 

، ٝٓكحُٝس ضأ٤ُلٜح ػ٠ِ جُكن، ٝأنًٛح ئ٤ُٚ ذٍكن قط٠ ضإٖٓ ذٚ ذى ٖٓ جُطِطق ك٢ ٓؼحِٓطٜح



ٝضًػٖ ُٚ، ٝهى ًحٕ ضأ٤ُق جُوِٞخ ػ٠ِ جإلْالّ، أقى أْح٤ُد جُىػٞز جُط٢ جْطؼِٜٔح جُ٘ر٢ 

إٔ »: -٢ٌٞ ّللا ػ٘ٚ-كوى ٌٟٝ جُرُجٌ ذٓ٘ىٙ ػٖ أذ٢ ٣ٍٍٛز  -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-

أٌجٙ هحٍ ك٢ : هحٍ ػٌٍٓس-٣ٓطؼ٤٘ٚ ك٢ ٢ٖء  -٠ِّٚ ّللا ػ٤ِٚ َْٝ-أػٍجذ٤ًّح ؾحء ئ٠ُ جُ٘ر٢ 

: أقٓ٘ص ئ٤ُي؟ كوحٍ ج٧ػٍجذ٢: ٤ٖثًح، غْ هحٍ -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-كأػطحٙ ٌٍْٞ ّللا  -وّ

-ال ٝال أؾِٔص، كـٟد ذؼٝ ج٤ُِٖٔٓٔ، ٝٛٔٞج إٔ ٣وٞٓٞج ئ٤ُٚ، كأٖحٌ ئ٤ُْٜ ٌٍْٞ ّللا 

ٝذِؾ ئ٠ُ ُُٓ٘ٚ، وػح  -ِْْٝ ٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ-إٔ ًلٞج، كِٔح هحّ  -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ

-ئٗٔح ؾثص ضٓأُ٘ح كأػط٤٘حى، كوِص ٓح هِص، كُجوٙ ٌٍْٞ ّللا : ج٧ػٍجذ٢ ئ٠ُ جُر٤ص كوحٍ

ٗؼْ، كؿُجى ّللا ٖٓ أَٛ : أقٓ٘ص ئ٤ُي؟ كوحٍ ج٧ػٍجذ٢: ٤ٖثًح، غْ هحٍ -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ

ج، كوحٍ جُ٘ر٢  ًٍ ج، كأػط٤٘حى كوِص ٓح ئٗي ؾثط٘ح كٓأُطٖ: -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-ٝػ٤ٍٗز ن٤

هِص، ٝك٢ أٗلّ أٚكحذ٢ ػ٤ِي ٖٓ يُي ٢ٖء، كايج ؾثص كوَ ذ٤ٖ أ٣ى٣ْٜ، ٓح هِص ذ٤ٖ ٣ى١ 

٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ -ٗؼْ، كِٔح ؾحء ج٧ػٍجذ٢، هحٍ ٌٍْٞ ّللا : قط٠ ٣ًٛد ػٖ ٚىٌْٝٛ، كوحٍ

، ئٕ ٚحقرٌْ ًحٕ ؾحءٗح كٓأُ٘ح كأػط٤٘حٙ، كوحٍ ٓح هحٍ، ٝئٗح هى وػٞٗحٙ: ٧ٚكحذٚ -ِْْٝ

ٗؼْ، كؿُجى ّللا ٖٓ أَٛ : كأػط٤٘حٙ، كُػْ أٗٚ هى ٢ٌٞ، ًًُي ٣ح أػٍجذ٢، كوحٍ ج٧ػٍجذ٢

ج، كوحٍ جُ٘ر٢  ًٍ ئٕ ٓػ٢ِ ٝٓػَ ًٛج ج٧ػٍجذ٢ ًٔػَ ٌؾَ : -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-ٝػ٤ٍٗز ن٤

ج، كوحٍ ُْٜ ٚحقد جُ٘حهس ًٌ : ًحٗص ُٚ ٗحهس كٍٗوش ػ٤ِٚ، كأضرؼٜح جُ٘حِ كِْ ٣ُ٣ىٝٛح ئال كٍج

٢٘٣ ٝذ٤ٖ ٗحهط٢، كأٗح أٌكن ذٜح ٝأٗح أػِْ ذٜح، كطٞؾٚ ئ٤ُٜح ٝأنً ُٜح ٖٓ هٗحّ نِٞج خ

ج٧ٌٜ ٝوػحٛح قط٠ ؾحءش، ٝجْطؿحذص ٖٝى ػ٤ِٜح ٌقِٜح، ٝئ٢ٗ ُٞ أ٠ؼطٌْ، ق٤ع هحٍ ٓح 

. «هحٍ ُىنَ جُ٘حٌ

ًحٕ ٣طأُق هِٞخ جُ٘حِ ٣ٝٓط٤ِْٜٔ ئ٤ُٚ  -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-ًٝٛج ٣ىٍ ػ٠ِ إٔ جُ٘ر٢ 

. ٤ُٖٝ ؾحٗرٚ ٝضِطلٚ ٓؼْٜ ذكٖٓ نِوٚ،

٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ -إٔ جُؼرحِ ذٖ ػرى جُٔطِد ك٢ كطف ٌٓس، أض٠ جُ٘ر٢ : ٝهى ٌٝش ًطد ج٤ٍُٓز

٣ح ٌٍْٞ ّللا، ئٕ أذح ْل٤حٕ : ذؼى إٔ أِْْ أذٞ ْل٤حٕ، ٖٜٝى ٖٜحوز جُكن، ٝهحٍ -ِْْٝ

: و٣ٚ ك٘حوٟٗؼْ، ٝأٍٓ ٓ٘ح»: -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-ٌؾَ ٣كد جُلهٍ كحؾؼَ ُٚ ٤ٖثًح، كوحٍ 

ٖٓ ونَ وجٌ أذٞ ْل٤حٕ كٜٞ آٖٓ، ٖٝٓ أؿِن ذحذٚ كٜٞ آٖٓ، ٖٝٓ ونَ جُٔٓؿى كٜٞ 

. «آٖٓ

ق٤ٖ ػِْ ٠ر٤ؼس أذ٢ ْل٤حٕ جُٔكرس  -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-٣ٝرىٝ ٖٓ نالٍ يُي إٔ جُ٘ر٢ 

ح، ٝٛٞ ك٢ هٞٓٚ يٝ ُُٓ٘س  ًٚ ُِلهٍ، ٌأٟ إٔ ٣طأُق هِرٚ، ٝإٔ ٣ٓط٤ِٔٚ ٗكٞ جإلْالّ نٛٞ

إٔ ٣ٍُ٘ جُ٘حِ ٓ٘حَُْٜ، كأٍٓ ٓ٘حو٣ٚ  -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-ًحٕ ٖٓ ػحوز جُ٘ر٢ ٤ْٝحوز، ٝ

ٖٓ ونَ وجٌ أذ٢ ْل٤حٕ كٜٞ آٖٓ، ٖٝٓ أؿِن ػ٤ِٚ ذحذٚ كٜٞ آٖٓ، ٖٝٓ ونَ : إٔ ٣٘حو١

جُٔٓؿى كٜٞ آٖٓ، ٝجُكن إٔ ج١ًُ قىظ، ئٗٔح ٛٞ ٓؿٍو ئٞحكس جْْ أذ٢ ْل٤حٕ ػ٠ِ ُٓحٕ 

حجُٔ٘حو١، ٝئال كٖٔ ونَ أ١ وجٌ  ًٟ . ؿ٤ٍ وجٌ أذ٢ ْل٤حٕ ٝأؿِن ذحذٚ ػ٤ِٚ كٜٞ آٖٓ أ٣

ٜٓ٘ؽ ّللا : ٖٝٓ غْ كإ ػ٠ِ جُىػحز إٔ ٣ط٘رٜٞج ئ٠ُ إٔ جْطٔحُس جُ٘حِ، ٝضأ٤ُق هِٞذْٜ ٗكٞ

ضؼح٠ُ، ال ٣ؼ٢٘ ذطر٤ؼس جُكحٍ ضؼى١ قىٝو جُى٣ٖ ٝضؼح٤ُٔٚ ك٢ يُي، كال ٣٘رـ٢ إٔ ٣ٔىقٞج 

ح، ْٝٛ ٤ٓ٣ٍٕٝ ك٢ ًٛج ذح٠اًل، أٝ ٣طـحكِٞج ػٖ قن، أٝ ٣طًٍٞج ٝجؾدً  ًٓ ج، أٝ ٣أضٞج قٍج

ج١ًُ ًحٕ ٣ٓط٤َٔ جُ٘حِ  -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-جُٓر٤َ، ٝإٔ ٣طأْٞج ك٢ يُي ذٍٍْٞ ّللا 

ئ٤ُٚ، ٣ٝطأُق هِٞذْٜ ٗكٞٙ، ٌُ٘ٚ ًحٕ ال ٣طؼىٟ ك٢ يُي قىٝو جُى٣ٖ، ٝال ضؼح٤ُْ جُى٣ٖ ًٔح 

ف جُوِٞخ، ٜٓ٘ح ٓح ًًٍْ٘ٙ إٔ ػ٠ِ جُىػحز، ًًُي إٔ ٣ٍجػٞج ػىز أٌٓٞ ٖٓ ٖأٜٗح إٔ ضإٍ

: ك٤ٔح ٣أض٢

ئٖؼحٌ جُٔىػٞ أٗي ضىػٞٙ ئ٠ُ ٓرىأ، ال ئ٠ُ ٗلغ ٖه٢ٛ، ق٤ٖ ٣ٗؼٍ جُٔىػٞ إٔ : أٝالً 

جُىجػ٤س ٣ٜىف ٖٓ نالٍ وػٞضٚ ئ٠ُ ض٤ٍْم ٓرحوب؛ ٚحٌش ك٢ ػٍٝهٚ ٝنحُطص ذٗحٖس 

ك٢ جُى٤ٗح هِرٚ ٝأٗٚ ٣ٍ٣ى ُِ٘حِ إٔ ٣ؼط٘وٞٛح ٣ٝإٓ٘ٞج ذٜح؛ ٧ٜٗح جُكن ج١ًُ ك٤ٚ ٚالقْٜ 

ْٝؼحوضْٜ ك٢ ج٥نٍز، ٝأٗٚ ال ٣ٍ٣ى ٖٓ ٌٝجء يُي ٓ٘لؼس ٓحو٣س، ٝال ِٓٛكس ٖه٤ٛس ق٤ٖ 

٣ٗؼٍ جُىجػ٤س جُٔىػٞ ذًُي كإ وػٞضٚ ض٘ؿف ٝضإغٍ، ٝضَٛ ئ٠ُ هِٞخ جُ٘حِ ٝػوُْٜٞ، 

ٖٝٓ غْ ًحٕ ضأ٤ًى ًَ ٗر٢ ػ٠ِ إٔ وػٞضٚ، ئٗٔح ٢ٛ هلل ضؼح٠ُ، ال ٣ٜىف ٖٓ نالُٜح ئ٠ُ 

ِٚ }:ًٔح ٣ك٢ٌ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ : ٌٓٓد ٓحو١، كٍ٘جٙ ٣وٍٞ ٓـْ٘ ٖه٢ٛ، أٝ ْْ َػ٤َِْ ٌُ ُ أَُ ْْ ح أَ َٓ َٝ
 َٖ ٤ ِٔ َُْؼحَُ خِّ ج ٌَ ١ٍِ ئاِلَّ َػ٠َِ  ْٕ أَْؾ ٍٍ ئِ ْٖ أَْؾ [. 9ٓٔ: جُٗؼٍجء]{ ِٓ

ٝهحُٜح ٖٓ ذؼىٙ ٛٞو ٝٚحُف ٖٝؼ٤د، ٖٝٓ ؾحء ذؼىْٛ ٖٓ ٌَْ  -ػ٤ِٚ جُٓالّ-هحُٜح ٗٞـ 

ًَ وجع ئ٠ُ ّللا ضؼح٠ُ ٣طٔثْٜ٘ ذٜح، ٖٓ : هحُٜح -٣ًؼح ٠ِِْْٚٝ ّللا ػ٤ِْٜ ؾْ-ٝأٗر٤حتٚ 

ج ؾُجء  ًٍ ٗحق٤س جُى٤ٗح، ٝأػٍجٜٞح كٔح ُٚ ك٤ٜح ٖٓ أٌخ ذىػٞضْٜ ئ٠ُ ّللا، ٝٓح ٣طد ْٜٓ٘ أؾ

ٛىج٣طْٜ ئ٤ُٚ، كٜٞ ٣طِد ٖٓ ٌخ جُ٘حِ، ج١ًُ ًِلٚ وػٞز جُ٘حِ، ًٝٛج جُط٘ر٤ٚ ػ٠ِ ػىّ 

ح ١ًٌٍّٝٞ  ًٔ ج ُٜح ٓٔح ػٜىٙ جُ٘حِ ك٢ ٠ِد ج٧ؾٍ ٣رىٝ أٗٚ ًحٕ وجت ًُ ج ُِىػٞز جُٛك٤كس، ض٤٤ٔ

جٌُٜحٕ ٌٝؾحٍ ج٧و٣حٕ ٖٓ جْطـالٍ جُى٣ٖ؛ ُِٓد أٓٞجٍ جُؼرحو، كأٓح وػٞز ّللا جُكوس، كٌحٕ 

ج ػ٠ِ جُٜىٟ، كأؾٍْٛ ػ٠ِ ٌخ جُؼح٤ُٖٔ ًٍ ح ٓطؿٍو٣ٖ، ال ٣طِرٕٞ أؾ ًٔ . وػحضٜح وجت

كٜٞ ئٖؼحٌ جُٔىػٞ أٗي : -ٓىػ٣ٞٚ ج١ًُ ٣٘رـ٢ إٔ ٣طأُق جُىجػ٤س ذٚ-ٝأٓح ج٧ٍٓ جُػح٢ٗ 

ٓكد ُٚ ق٣ٍٙ ػ٤ِٚ، ًٝٛج أٍٓ ك٢ ؿح٣س ج٤ٔٛ٧س ك٢ ضأ٤ُق جُوِٞخ، ٝجْطٔحُطٜح ٗكٞ 

هلل : ٜٓ٘ؽ جإلْالّ جُك٤٘ق، كايج أٖؼٍش جُٔىػٞ ذإٔ وػٞضي ُٚ هحتٔس ػ٠ِ جُكد؛ أٝاًل 

. ضؼح٠ُ ج١ًُ أٍُٗ جُىػٞز جإلْال٤ٓس

. ج١ًُ ُُٗص ػ٤ِٚ جُىػٞز -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-ٍٍُِْٞ : ٝغح٤ًٗح

. ُإلْالّ ج١ًُ ٛٞ ٓٞٞٞع جُىػٞز: ٝغحُػًح

ُِٔىػٞ ج١ًُ ٛٞ ٓطحُد ذحػط٘حم جُىػٞز ٝجالُطُجّ ذٜح ٖٓ ؾٜس أٗٚ أل ُي، ٣٘رـ٢ : ٌٝجذًؼح

. إٔ ضكرٚ ٝإٔ ضكٍ٘ ػ٠ِ أال ٤ٟ٣ؼٚ جُرح٠َ؛ ك٤ٌٕٞ ٝهًٞوج ُ٘حٌ ؾْٜ٘

ح ًٓ ذحُٛحُك٤ٖ، ٣ٟٝؼق ٣ٜٟٝٞ  ُِٔؿطٔغ ج١ًُ ضؼ٤ٕ ك٤ٚ، ٝج١ًُ ٣وٟٞ ٣ٜٝ٘ٝ: ٝنحٓ

ذحُٔلٓى٣ٖ، ق٤ٖ ٣ٗؼٍ جُٔىػٞ ذًٜج جُكد ج١ًُ ٣ك١٤ ذٚ جُىجػ٤س، ٝج١ًُ ضرىٝ ٓظحٍٛٙ ك٢ 

أهٞجُٚ ًِْٝٞٚ ضؿحٙ جُٔىػٞ، ٝج١ًُ ٣ٌط٘ق ًًُي جُىػٞز ذٌَ ٓٓحٌجضٜح، ٝأًٌحٜٗح ٝٓح 

ٗٚ، ٝج١ًُ ٣طَٛ ذٜح كاٗٚ ال ٣ِٔي ئال إٔ ٣رحوٍ جُىجػ٤س قرًّح ذكد؛ ٤ُٓطؿ٤د ُٚ، ٣ٝوطٍخ ّ

ح ٣هحف ػ٤ِٚ ٣ٝكٍ٘ ػ٠ِ ٛىج٣طٚ، ٝٛٞ ٖؼٌٞ ًَ ٗر٢ ٗكٞ هٞٓٚ ًٛ . ٣كد ٖه

ٍْ }: ٝج١ًُ ٣ك٤ٌٚ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ ٍّ َػِظ٤ ْٞ جَخ ٣َ ًَ ْْ َػ ٌُ { ئ٢ِِّٗ أََنحُف َػ٤َِْ

ْْ ُٛٞوجً }: كٜٞ ج٧ل جُهحتق ػ٤ِْٜ[ 9٘: ٖٓ ج٣٥س: ج٧ػٍجف] ئ٠َُِ َػحٍو أََنحُٛ : ج٧ػٍجف]{ َٝ

حُِكحً }[ ٘ٙ: ٖٓ ج٣٥س َٚ  ْْ َٞو أََنحُٛ ُٔ ئ٠َُِ غَ ْْ }[ 7ٖ: ٖٓ ج٣٥س: ج٧ػٍجف]{ َٝ َٖ أََنحُٛ ْى٣َ َٓ ئ٠َُِ  َٝ
َؼ٤ْرحً  ح ٣ٗلن ػ٠ِ أنٞضٚ ٖٓ ػًجخ ٣ّٞ ػظ٤ْ، [ 8٘: ٖٓ ج٣٥س: ج٧ػٍجف]{ ُٖ ًٔ ٝج٧ل وجت

ف ال ٝٛٞ ٓكد ُْٜ ق٣ٍٙ ػ٠ِ ٗؿحضْٜ، كٍـ ذٜىج٣طْٜ؛ ٧ٗٚ أنْٞٛ ٝٛٞ ٝجقى ْٜٓ٘، ك٢ٌ

٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ -ٝئٕ جُىجػ٤س ٤ُِّٔ ٤ًق ًحٕ جُ٘ر٢ ! ٣ه٠ٗ ػ٤ِْٜ ك٢ ٣ْٜٞٓ ٝؿىْٛ

ح ػ٠ِ ٛىج٣س جُ٘حِ ئ٠ُ ٜٓ٘ؽ ّللا ضؼح٠ُ، ئ٠ُ قى أٗٚ ًحوش ضِٜي ٗلٓٚ،  -ِْْٝ ًٛ ق٣ٍ

: ٝضُٛن ٌٝقٚ أْلًح ػ٠ِ ػىّ جْطؿحذس هٞٓٚ ُٔح ؾحءْٛ ذٚ ٖٓ جُكن، ك٤وٍٞ ُٚ جُٞق٢

لحً كَََِؼََِّي ذَحِنٌغ َٗقْ } َْ َُْكِى٣ِع أَ ج ج ًَ َٜ ُ٘ٞج ذِ ِٓ ْْ ٣ُْإ َُ ْٕ ْْ ئِ ِٛ ٌِ َي َػ٠َِ آغَح [ ٙ: ٖٓ ج٣٥س: جٌُٜق]{ َْ

جشٍ }: ٣ٝوٍٞ ُٚ ٍَ َٓ ْْ َق ِٜ َي َػ٤َِْ ُٓ َْٛد َْٗل ًْ ٣ؼ٢٘ أضِٜي ٗلٓي ٣ح [ 8: ٖٓ ج٣٥س: كح٠ٍ]{ كاَل ضَ

ذٚ ٖٓ ػ٘ى  ٓكٔى قًُٗح ػ٠ِ جٍٗٛجكْٜ ػٖ جُكن، ج١ًُ ؾثطْٜ ذٚ ئ٠ُ جُرح٠َ ج١ًُ ؾحءٝج

ٌٍ }: غْ ٣ًًٍٙ ذٜٔٔطٚ ٢ٛٝ جإلًٗجٌ ك٤وٍٞ ُٚ، أٗلْٜٓ ٣ ًِ َْٗص ئاِلَّ َٗ ْٕ أَ [. ٖٕ: كح٠ٍ]{ ئِ

ْٖ }: ك٤وٍٞ -ػُ ٝؾَ-٣ٝ٘رٜٚ ئ٠ُ إٔ أٍٓ جُٜىج٣س ٤ُّ ذ٤ىٙ، ئٗٔح ٛٞ ذ٤ى ّللا  َٓ ِى١  ْٜ ئََِّٗي ال ضَ

حءُ  َٗ َ٣ ْٖ َٓ ِى١  ْٜ َ٣ َ َّٖ ّللاَّ ٌِ َُ َٝ ًحٕ يُي ٖٓ جُ٘ر٢؛ ُكٍٚٚ [ ٙ٘: ٣سٖٓ ج٥: جُوٛٙ]{ أَْقرَْرَص 

 -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-جُٗى٣ى ػ٠ِ أٓطٚ، أوٟ ًٛج جُكٍ٘ ئ٠ُ قحُس ًحوش ٗلّ جُ٘ر٢ 

٣ر٤ٖ ُٚ ك٢ ٝٞٞـ، إٔ أٍٓ جُٜىج٣س ٤ُّ  -ْركحٗٚ ٝضؼح٠ُ-ضًٛد ٖٓ ؾٍجتٜح، ٝئيج ذحُكن 

َٝ }: ذ٤ىٙ، ئٗٔح ٛٞ ذ٤ى ّللا ػُ ٝؾَ ْٖ أَْقرَْرَص  َٓ ِى١  ْٜ حءُ ئََِّٗي ال ضَ َٗ َ٣ ْٖ َٓ ِى١  ْٜ َ٣ َ َّٖ ّللاَّ ٌِ َُ} .

ئٖؼحٌ جُٔىػٞ : -ج١ًُ ٣إو١ ئ٠ُ ضأ٤ُق جُوِٞخ ٝؾٔؼٜح قٍٞ جُىجػ٤س-ج٧ٍٓ جُػحُع 

ذحُطٞجٞغ ُٚ، ٝػىّ جُطٌرٍ ػ٤ِٚ، ئٕ ٖؼٍ جُٔىػٞ ذطٌرٍ جُىجػ٤س ػ٤ِٚ، ٓح ٣وق قؿٍ ػػٍز 

٣وس ٣ٗؼٍ ذٜح ًَ ٖٓ وٕٝ هرُٞٚ ُِىػٞز، ًٔح أٗٚ ٣ىكؼٚ ئ٠ُ جُؼ٘حو ٝجٌُٔحذٍز، ضِي قن

: -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-ٓحٌِ جُىػٞز ئ٠ُ ّللا ضؼح٠ُ؛ ًُُٝي هحٍ ػُ ٝؾَ ٍُُْٞٚ 

{ٖ٤ِ٘ ِٓ ْإ ُٔ ِْ ْٝ َؾَ٘حَقَي ُِ جْنلِ ًٛٙ جْطؼحٌز ذٔؼ٠٘ : هحٍ جذٖ ػط٤س[ 88: ٖٓ ج٣٥س: جُكؿٍ]{ َٝ

جتَ ٤ُٖ ؾ٘حقي، ٠ٝٝة أً٘حكي، ٝئٕ ٓٔح ال ٖي ك٤ٚ إٔ ضٞجٞغ جُىجػ٤س، ُٖٔ أْٛ جُِٞ

ج١ًُ ٣طأُق ذٜح هِد جُٔىػٞ؛ ك٤ٓطؿ٤د ُِكن؛ ٣ًٝػٖ ئ٤ُٚ، ٤ُّٝ ٖٓ جُىػٞز ك٢ ٢ٖء، 

جالْطهلحف ذحُ٘حِ ٝجُطٌرٍ ػ٤ِْٜ، ٝجالْطٜحٗس ذْٜ، ٝجقطوحٌْٛ ٝجُطو٤َِ ٖٓ ٖأْٜٗ؛ كًُي 

. أٍٓ ٣ط٘حك٠ ٣و٤ً٘ح ٓغ قٌٔس جُىجػ٤س ٝذ٤ٍٛضٚ ٌٝؾحقس ػوِٚ

إٔ ٍُٗ٘ جُ٘حِ ٓ٘حَُْٜ؛ ك٘كطٍّ ًر٤ٍ  -٠ِِْْٚ ّللا ػ٤ِٚ ٝ-ٖٝٓ غْ أٍٓٗح ٌٍْٞ ّللا 

٢ٌٞ -جُوّٞ، ٝٗٞهٍ ٤ْىْٛ، ٝٗؼطٍف ُٛحقد جُلَٟ ك٤ْٜ ذلِٟٚ، ٝهى ١ٌٝ ػٖ ػحتٗس 

. «إٔ ٍُٗ٘ جُ٘حِ ٓ٘حَُْٜ: -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-أٍٓٗح ٌٍْٞ ّللا »: هحُص: -ّللا ػ٘ٚ

جُىجػ٤س، ٓٔح  ال ٖي إٔ ًٛٙ ج٧ٌٓٞ ضإو١ ئ٠ُ ضأ٤ُق هِٞخ جُٔىػ٣ٖٞ، ٝجُطلحكْٜ قٍٞ

٣إو١ ذحُطح٢ُ ئ٠ُ ٗؿحقٚ ك٢ وػٞضٚ، ٝئ٠ُ ٍٝٚٞ ًٛٙ جُىػٞز جُوحتٔس ػ٠ِ جُٔٞػظس 

جُكٓ٘س، ئ٠ُ هِٞخ جُ٘حِ، ٝجُطأغ٤ٍ ك٤ْٜ؛ ٝذحُطح٢ُ ٣٘ؿف جُىجػ٤س ك٢ وػٞضٚ، ٝض٘ؿف 

 .جُٔٞػظس جُكٓ٘س ك٢ جُطأغ٤ٍ ك٢ جُٔىػ٣ٖٞ
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