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. أخالم جُٔكطغد، ٝآدجذٚ ك٢ ٛزج جُركع ٣ركع—خالفس

. ج٥دجخجُٔكطغد،  :جٌُِٔحش جالكططحق٤س

I. جُٔوذٓس 

ح ذؼذ أخ٢  ّٓ جُكٔذ هلل ٝجُّقالز ٝجُّغالّ ػ٠ِ سعٍٞ ّللّا، ٝػ٠ِ آُٚ ٝفكرٚ ٖٝٓ ٝجالٙ، أ

ٌّ ٖٓ ّللا ػ٤َِي ٝسقٔسٌ ٓ٘ٚ ٝذشًحش، ٝٓشقرحً ذي ك٢ عِغِس جُذُّسٝط سز  جُطَّحُد، عال جُٔوشَّ

َٖ إٔ ضؽ، ، ُٜزج جُلقَ جُذِّسجع٢ّ أفٍٞ جُذػٞز ػ٤ِي ك٢ ئهحس ٓحدَّز  طؼس آ٤ِٓ ُٔ َّ جُ َد ك٤ٜح ً

 .أخالم جُٔكطغد، ٝآدجذٚك٢ ٛزج جُذسط ٗطؼشف ػ٠ِ ٝ ٝجُلحتذز،

II. جُٔوحُس ٓٞمٞع  

  :أخالم جُٔكطغد، ٝآدجذٚ -

ئٕ ٖٓ جُٔؼِّٞ إٔ ٌَُ ٝظ٤لس آدجذٜح ٝهٞجػذٛح، ٝٝظ٤لس جُٔكطغد ٓض٣ؽ ٖٓ ٜٓحّ جُذػٞز 

جُلنحتَ؛ قط٠ ضقرف ٝجُٞظحتق جألخشٟ، ك٤٘رـ٢ ػ٤ِٚ إٔ ٣طك٠َِّ ذٔؿٔٞػس ٖٓ ج٥دجخ ٝ

. دػٞضٚ أٝ قغرطٚ ٓورُٞسً ٓػٔشز ٛحدكس، ٓٞفِس ئ٠ُ جألؿشجك جُٔشؾٞز ٖٓ ٝسجتٜح

: قغٖ جُخِن: أٝاًل  :ٝٛزٙ ج٥دجخ ٗزًش ٜٓ٘ح ٓح ٢ِ٣

كحألخالم جُكغ٘س ٢ٛ جُو٤ٔس جُٔطِوس جُط٢ ؾحء ذٜح جإلعالّ ِٓضٓس ألضرحػٚ ٝٓؼط٘و٤ٚ، ًٔح 

ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ -كنحتَ جُط٢ جٓطذـ ّللا ضؼح٠ُ ذٚ ٗر٤ٚ أٜٗح ٖٓ أْٛ جُؾٔحتَ جإلعال٤ٓس، ٝجٍ

ئََِّٗي ََُؼ٠ِ ُخٍُِن َػِظ٤ْ}: ذوُٞٚ ضؼح٠ُ -ٝعِْ ف٠ِ -ُِٝٔكطغد ك٢ سعٍٞ ّللا . [4: جُوِْ]{ َٝ

أَٛ جُؿ٘س ًَ »: جألعٞزُ جُكغ٘سُ، ٝجُوذٝزُ جُط٤رسُ، كوذ س١ٝ ػ٘ٚ أٗٚ هحٍ -ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ

٤ُٖ جُؿحٗد، هِن جُٞؾٚ، ه٤َِ  ،إٔ ٣ٌٕٞ جُٔكطغد: ٝٛزج ٣ؼ٢٘« ٤ٖٛ ٤ُٖ عَٜ هِن

ئٕ ّللا ضؼح٠ُ جخطحس »: أٗٚ هحٍ -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-جُ٘لٞس، ه٤د جٌُِٔس، ًٔح س١ٝ ػ٘ٚ 

كارج قغ٘ص  .«ٌُْ جإلعالّ د٣ً٘ح، كأًشٓٞٙ ذكغٖ جُخِن ٝجُغخحء، كاٗٚ ال ٣ٌَٔ ئال ذٜٔح

٣ٚ جألٓٞس جُٔطؼغشز، ٝض٤ِٖ ُٚ أخالم جإلٗغحٕ ًػش أفذهحؤٙ، ٝهَ أػذجؤٙ، كطغَٜ ػَ

جُكغٖ : جُوِٞخ جُوحع٤س، ٣ٝق٤ش جُ٘حط ٓ٘ٚ ك٢ ٓأٖٓ ٝعالّ، ٝفذم جُوحتَ ق٤ٖ هحٍ

جُ٘حط ٓ٘ٚ ك٢ ذالء، : ٖٓ ٗلغٚ ك٢ سجقس، ٝجُ٘حط ٓ٘ٚ ك٢ عالٓس، ٝجُغ٤ة جُخِن: جُخِن

 ٝٛٞ ٖٓ ٗلغٚ ك٢ ػ٘حء، ككغٖ جُخِن ٣ٞسظ جألُلس، ٣ٝؿؼَ جألٓش ذحُٔؼشٝف ٝج٢ُٜ٘ ػٖ

كْٜ ٖٓ ٛزج جُؿحٗد « جُؼِٔحء ٝسغس جألٗر٤حء»: ٝذٔح إٔ .جٌُٔ٘ش ٓإًذ جُػٔشز، عش٣غ جُ٘ط٤ؿس

. ك٢ ضر٤ِؾ دػٞضٚ ُِ٘حط -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-ِٓطضٕٓٞ ذطشعْ خط٠ جُ٘ر٢ 

ٝجذطـحء ٝؾٜٚ، ٝػ٠ِ جُٔكطغد  -ضرحسى ٝضؼح٠ُ-كٜٞ ئخالؿ ج٤ُ٘س هلل : أٓح جألدخ جُػح٢ٗ

، ك٤وقذ ذوُٞٚ ٝكؼِٚ جذطـحء ٝؾٜٚ، ٝئسمحء م٤ٔشٙ ٝٝؾذجٗٚ، إٔ ٣خِـ ج٤ُ٘س هلل ضؼح٠ُ

ٝال ٣وقذ ٖٓ ٝسجء قغرطٚ ئظٜحس ػ٤ٞخ جُ٘حط، أٝ ًؾق ػٞسجضْٜ، أٝ هِد جُٔ٘ضُس 

ًٔح ال ٣رح٢ُ ك٢ جقطغحذٚ ذغخو جُ٘حط ػ٤ِٚ، ٝذـنْٜ ُٚ؛ ألٗٚ ئٕ هقذ  .ٝجُؿحٙ ػ٘ذْٛ

ٟ ٝٝكوٚ، ٝئٕ هٔغ ك٢ إٔ ضٌٕٞ ذؼِٔٚ ٛزج ٝؾٚ ّللا ضؼح٠ُ ٝئػضجص د٣٘ٚ ٗقشٙ ّللا ضؼحٍ

ًً ػ٤ِٚ ٝأُغ٘طْٜ ذحُػ٘حء ػ٤ِٚ ٓطِوس خزُٚ ّللا، ُْٝ ٤٣غش ُٚ أٓش  هِٞخ جُ٘حط سجم٤سَ

ٖٓ أسم٠ ّللا ذغخو جُ٘حط ًلحٙ ّللا »:-ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-جُكغرس، كوذ هحٍ سعٍٞ ّللا 

ًَِّٚ ّللا ئ٤ُْٜ، ٖٝٓ أقغٖ ك٤ٔح ذ٤ٖ ٙ ٝذ٤ٖ ّللا ضؼح٠ُ ؽشْٛ، ٖٝٓ أسم٠ جُ٘حط ذغخو ّللا ٝ

أقغٖ ّللا ك٤ٔح ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ جُ٘حط، ٖٝٓ أفِف عش٣شضٚ أفِف ّللا ػال٤ٗطٚ، ٖٝٓ ػَٔ 

ف٠ِ ّللا -ٝجُطحس٣خ خ٤ش ؽحٛذ ػ٠ِ فذم ٓح أخرش ذٚ جُ٘ر٢  .«٥خشضٚ ًلحٙ ّللا أٓش د٤ٗحٙ

كوذ رًش إٔ أقذ جُغاله٤ٖ ذٔذ٣٘س دٓؾن هِد ٓكطغرًح، كحخطحسٝج ُٚ سؾاًل ٖٓ  -ػ٤ِٚ ٝعِْ

ح قنش ذ٤ٖ ٣ذ٣ٚ هحٍ ُٚ َّٔ ئٕ ٤ُٝطي جُكغرس ػ٠ِ جُ٘حط : أَٛ جُؼِْ، كأٓش ذاقنحسٙ، كِ

سقس، هئٕ ًحٕ جألٓش ًزُي كوْ ػٖ ٛزٙ جٍ: ذحألٓش ذحُٔؼشٝف ٝج٢ُٜ٘ ػٖ جٌُٔ٘ش، كوحٍ

ف٠ِ -ٝجسكغ ٛزج جُٔغ٘ذ، كاٜٗٔح قش٣ش، ٝجخِغ ٛزج جُخحضْ كاٗٚ رٛد، ٝهذ هحٍ سعٍٞ ّللا 

قطٚ، « رج قشجّ ػ٠ِ رًٞس أٓط٢، ِقَ إلٗحغٜحٙ»: -ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ كٜ٘ل جُغِطحٕ ػٖ هُشَّ

غ٘ذ، ٝخِغ جُخحضْ ٖٓ أ َٔ مٔٔص ئ٤ُي جُ٘ظش ك٢ أٓٞس جُؾشهس، : ػٚ، ٝهحٍفدٝأٓش ذشكغ جُ

ٝٛزج جُخرش ٣إًذ إٔ ػَٔ جُٔكطغد ال ذذ ٝإٔ ٣ٌٕٞ  .كٔح سأٟ جُ٘حُط ٓكطغرًح أ٤َٛد ٓ٘يَ 

ح ٠ٜٗ كال ٣أّ -عركحٗٚ ٝضؼح٠ُ-ٓخًِقح هلل  َّٔ س ئال ذٔح ؽشػٚ ّللا، ٝذٔح قػ٘ح، ٝال ٠ٜ٘٣ ئال ػ

ّللا ػ٘ٚ ٝهركٚ، ٝذزُي ٣ٞكوٚ ّللا ضؼح٠ُ ك٢ ػِٔٚ، ك٤ورَ جُ٘حط دػٞضٚ، ٣ٝٔطػِٕٞ أٓشٙ 

ََّ ضوذ٣ش ٝئؾالٍ ً ُٚ ٌٕٞ٘٤ٜٗٝٚ، ٣ٝ .

ٝال ذذ إٔ ٣ٌٕٞ جُٔكطغد هذٝز قغ٘س، كال ٣خحُق  :كٜٞ جُوذٝز جُكغ٘س: أٓح جألدخ جُػحُع

ٙ كؼِٚ، ٝال ٣٘حك٢ ٓظٜشٙ ٓخرشٙ، ٝال ٣أٓش ذٔح ال ٣أضٔش ذٚ، ك٤ٌق ٣ذػٞ ئ٠ُ جُؾ٢ء هٍٞ

٠َٜ ٣ٝطرِّن هرَ  .٣لطوذٙ؟ كإ كحهذ جُؾ٢ء ال ٣ؼط٤ٚ ح ٣٘ َّٔ ئٕ جُز١ ٣أضٔش ذٔح ٣أٓش ٣ٝ٘ط٢ٜ ػ

إٔ ٣وٍٞ ٣ٌٕٞ ٓٞمَغ جُطوذ٣ش ٝجالقطشجّ ٖٓ جُؿ٤ٔغ، ٝضٌٕٞ دػٞضٚ ٓورُٞس، ٝغٔشضٜح 

٣٘قف جُ٘حط ٝال ٣ط٘حفف، ٣ٌٝ٘ش ػ٠ِ جُ٘حط ٝال ٣ٌ٘ش ػ٠ِ ٗلغٚ، كـحُرًح ٓشؾٞز، أٓح جُز١ 

ٓح ٣ـش١ ؿ٤شٙ ذؼذّ جالٓطػحٍ، ٝضٞؾ٤ٚ جُِّٞ ُٚ، ٝجإلٌٗحس ػ٤ِٚ؛ ذَ هذ ٣طغرد رُي ك٢ 

: عخش٣س جُ٘حط ٓ٘ٚ، ٝجعطٜضجتْٜ ذٚ، كوذ هحٍ جُوحتَ

جُطؼ٤ِْ ٛالَّ ُ٘لغي ًحٕ رج                   ٣ح أ٣ٜح جُشؾَ جُٔؼِْ ؿ٤شٙ 

٢ً ٓح ٣قف ذٚ ٝأٗص عو٤ْ ضقق جُذٝجء ُز١ جُغوحّ ٝر١ جُن٘ح 

كارج جٗطٜص ػ٘ٚ كأٗص ق٤ٌْ جذذأ ذ٘لغي كحٜٜٗح ػٖ ؿ٤ٜح  

ذحُشأ١ ٓ٘ي ٣ٝ٘لغ جُطؼ٤ِْ كٜ٘حى ٣ُغٔغ ئٕ ٝػظص ٣ٝوطذٟ 

ػحس ػ٤ِي ئرج كؼِص ػظ٤ْ ال ض٘ٚ ػٖ ُخُِن ٝضأض٢ ٓػِٚ 

رُي إٔ ٖٓ  :هالهس جُٞؾٚ، ٤ُٖٝ جُوٍٞ: خ كٜٞأٓح ذحُ٘غرس ُألدخ جُشجذغ ٖٓ آدجخ جُٔكطظ

ج٥دجخ جُط٢ ٣ؿد ػ٠ِ جُٔكطغد إٔ ٣طك٠ِ ذٜح إٔ ٣ٌٕٞ هِن جُٞؾٚ، ٤ُٖ جُوٍٞ، سك٤وًح ك٢ 

أٓشٙ ٤ٜٗٝٚ، ذؼ٤ًذج ػٖ جُـِظس ٝجُوغٞز، كٔح دخَ جُشكن ك٢ ؽ٢ء ئال صجٗٚ، ًٝحٕ أذِؾ ك٢ 

ًَ دجػ٤س ئ٠ُ جالُطضجّ ذؿحٗد جعطٔحُس جُوِٞخ، ٝققٍٞ جُٔوقٞد؛ ألٕ ّللا ضؼح٠ُ أسؽذ 

ِػظَِس }: -ؾَ ؽأٗٚ-جُشكن ٝجُكٌٔس ك٢ دػٞضٚ، كوحٍ  ْٞ َٔ ُْ ج َٝ ِس  َٔ ٌْ ُِْك َِ َسذَِّي ذِح جْدُع ئ٠َُِ َعر٤ِ

٢َِٛ أَْقَغٖ ْْ ذِحَُّط٢ِ  ُُْٜ َؾحِد َٝ َُْكَغَِ٘س  ٝؾؼَ ّللا ضؼح٠ُ ج٤ُِٖ  [.125: ٖٓ ج٣٥س: جُ٘كَ]{ ج

ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ -جُوِٞخ، ٝؾٔغ جُؾَٔ، كوحٍ ُشعُٞٚ  ٝجُشقٔس هش٣وًح ٓرحؽًشج ئ٠ُ جُطلحف

ْْ }: ٓشؽًذج -ٝعِْ َْ٘ص َُُٜ ُِ ِ َٖ ّللاَّ ِٓ ٍس  َٔ ح َسْق َٔ ٝقزس  [.159: ٖٓ ج٣٥س: آٍ ػٔشجٕ]{ كَرِ

عركحٗٚ ٖٓ جُلظحظس ٝجُـِظس، ٝٗرٚ ئ٠ُ إٔ رُي هش٣ن ٓٞفَ ئ٠ُ جُلشهس ٝجُؾطحش، ٝٗلٞس 

َْ٘ص فَ }: جُ٘حط، كوحٍ عركحٗٚ ًُ  ْٞ َُ ُِيَ َٝ ْٞ ْٖ َق ِٓ ٞج  ْٗلَنُّ ِِْد ال ُْوَ ٖٓ : آٍ ػٔشجٕ]{ ظّحً َؿ٤ِِعَ ج

ٖٓ ٛ٘ح ٝؾد ػ٠ِ جُٔكطغد إٔ ٣غطخذّ أعِٞذًح سك٤وًح، ٣لطف ٓـح٤ُن  [.159: ج٣٥س

ٓح ًحٕ »: ٝآغحسٙ، ق٤ع هحٍ -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-جُوِٞخ، ٓغطٞق٤ًح ئ٣حٙ ٖٓ ٛذ١ جُ٘ر٢ 

فِٞجش ّللا -ٝق٤ع ٣وٍٞ « ك٢ ؽ٢ء ئال ؽحٗٚجُشكن ك٢ ؽ٢ء ئال صجٗٚ، ٝال ًحٕ جُؼ٘ق 

ئٕ ّللا سك٤ن ٣كد ًَ سك٤ن، ٣ٝؼط٢ ػ٠ِ جُشكن ٓح ال ٣ؼط٢ ػ٠ِ »: -ٝعالٓٚ ػ٤ِٚ

ُْ ٣وَ هٞاًل ئال ًٝحٕ ٓٞمغ جُط٘ل٤ز ٝجُططر٤ن  -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-ئٕ جُشعٍٞ  .«جُؼ٘ق

ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ -سعْ ُ٘ح  ٓ٘ٚ؛ ٤ُؿؼَ ٖٓ ٗلغٚ جُوذٝز جُؼ٤ِٔس ُِذػحز ٝجُُٜذجز ٖٓ ذؼذٙ، كوذ

ح » :ق٤ع هحٍ -سم٢ ّللا ػ٘ٚ-هش٣ن جُشكن ػ٤ًِّٔح، ك٤ٔح سٝجٙ أذٞ أٓحٓس  -ٝعِْ ًٓ ئٕ ؿال

كقحـ جُ٘حط ! ٣ح ٗر٢ ّللا، أضأرٕ ٢ُ ذحُضٗح؟: كوحٍ -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-ؽحذًّح أض٠ جُ٘ر٢ 

ذٞٙ، جدٗٞج، كذ٠ٗ قط٠ ؾِظ: -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-ذٚ، كوحٍ جُ٘ر٢  ف٠ِ ّللا -ذ٤ٖ ٣ذ٣ٚ  هشِّ

ال، ؾؼ٢ِ٘ ّللا : أضكرٚ ألٓي؟ كوحٍ: ُِؾحخ -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-كوحٍ جُ٘ر٢  -ػ٤ِٚ ٝعِْ

ًزُي جُ٘حط ال ٣كرٞٗٚ ألٜٓحضْٜ، أضكرٚ : -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-كذجءى ٣ح سعٍٞ ّللا، كوحٍ 

ًزُي : -ػ٤ِٚ ٝعِْ ف٠ِ ّللا-ال، ؾؼ٢ِ٘ ّللا كذجءى ٣ح سعٍٞ ّللا، كوحٍ : الذ٘طي؟ كوحٍ جُؾحخ

٣زًش ُٚ جُؼٔسَ  -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-جُ٘حط ال ٣كرٞٗٚ ُر٘حضْٜ، أضكرٚ ألخطي؟ ٝٓح صجٍ 

ف٠ِ ّللا -ال، ؾؼ٢ِ٘ ّللا كذجءى ٣ح سعٍٞ ّللا، ٝٛٞ : ٝجُخحُسَ، ٝٛٞ ٣وٍٞ ك٢ ًَ ٝجقذز

٣َذٙ  -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-ًزُي جُ٘حط ال ٣كرٞٗٚ، غْ ٝمغ سعٍٞ ّللا : ٣وٍٞ -ػ٤ِٚ ٝعِْ

جُِْٜ هٜش هِرٚ، ٝجؿلش رٗرٚ، ٝققٖ كشؾٚ، كِْ ٣ٌٖ ؽ٢ء أذـل ئ٤ُٚ : ػ٠ِ فذسٙ، ٝهحٍ

ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ -ٓغِي جُ٘ر٢  -سمٞجٕ ّللا ػ٤ِْٜ-ٝهذ عِي جُغِق جُقحُف  .«ٖٓ جُضٗح

ئٕ فِس ذٖ أؽ٤ْ ّٓش ػ٤ِٚ سؾَ : كوذ هحٍ قٔحد ذٖ عِٔس :ك٢ جُذػٞز ئ٠ُ ّللا ضؼح٠ُ -ٝعِْ

٣ح جذٖ : دػ٢ٗٞ، أٗح أًل٤ٌْ، كوحٍ ُٚ: ، كَّْٜ أفكحذٚ إٔ ٣أخزٝٙ ذؾذز، كوحٍهذ أعرَ ئصجسٙ

ٗؼْ، : أقد إٔ ضشكغ ٖٓ ئصجسى، كوحٍ: ٝٓح قحؾطي؟ كوحٍ ُٚ: أخ٢، ئٕ ٢ُ ئ٤ُي قحؾس، كوحٍ

 .ٝال ًشجٓس، ٛزج ٖٓ ٗحق٤س: ُٞ أخزضٔٞٙ ذؾذز، ُوحٍ: ًٝشجٓس، كشكغ ئصجسٙ، كوحٍ ألفكحذٚ

ِؿِظس ك٢ جُوٍٞ، ٝجُوغٞز ك٢ جُ٘قف ؿحُرًح ٓح ٣إد٣حٕ ئ٠ُ ٗط٤ؿس ٖٝٓ ٗحق٤س أخشٟ كإ جٍ

كوذ ق٢ٌ إٔ سؾاًل دخَ  :ػٌغ٤س ال ضغٖٔ ٝال ضـ٢٘ ٖٓ ؾٞع، ٝال ضػٔش ٝال ضإض٢ أًِٜح

٣ح : ػ٠ِ جُٔإٔٓٞ، كأٓشٙ ذٔؼشٝف ٜٝٗحٙ ػٖ ٌٓ٘ش، ٝأؿِع ُٚ ك٢ جُوٍٞ، كوحٍ ُٚ جُٔإٔٓٞ



ٖ ٛٞ خ٤ش ٓ٘ي ئ٠ُ َٓ ٖٓ ٛٞ ؽش ٢٘ٓ، ٝأٓشٙ ذحُشكن، أسعَ ٓٞع٠  ٛزج، ئٕ ّللا هذ أسعَ 

: ٝٛحسٕٝ ئ٠ُ كشػٕٞ ٝٛٞ ؽش ٢٘ٓ، كوحٍ ُٔٞع٠ ٝٛحسٕٝ ػ٘ذ رٛحذٜٔح ئ٠ُ كشػٕٞ

ْٝ ٣َْخَؾ٠} ُش أَ ًَّ ُ ٣َطََز حً ََُؼَِّٚ الً ٤َُِّ٘ ْٞ  .غْ أػشك ػ٘ٚ، ُْٝ ٣ِؼشٙ جٛطٔحٓٚ[ 44: هٚ]{ كَوُٞال َُُٚ هَ

جُ٘قف ٝػ٠ِ إٔ جُؾذز ك٢ جُوٍٞ ٓٔح ضٔؿٚ ٝٛزج ٣ذٍ دالُس هحهؼس ػ٠ِ إٔ جُطؼ٤٘ق ك٢ 

ٛزج ٝال ٣وطقش جُشكن ك٢ جالقطغحخ  .جألعٔحع، ٝال ٣كون جُٔكطغد ذٜٔح هقذٙ ٝٓأسذٚ

ػ٠ِ جُٔغ٤ِٖٔ كوو؛ ذَ ٣طؼذجٙ ئ٠ُ أفكحخ جَُِٔ ٝجُذ٣حٗحش جألخشٟ، كوذ س١ٝ إٔ ج٤ُٜٞد 

ػ٤ِٚ جُقالز -جُوحعْ، كوحٍ جُغحّ ػ٤ِي ٣ح أذح : كوحُٞج -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-أضٞج ئ٠ُ جُ٘ر٢ 

جُغحّ ػ٤ٌِْ، ُٝؼٌْ٘ ّللا ضؼح٠ُ، : "-سم٢ ّللا ػٜ٘ح-كوحُص ػحتؾس « ٝػ٤ٌِْ»: -ٝجُغالّ

ٜٓاًل ٣ح ػحتؾس، ػ٤ِي ذحُشكن، »: -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-كوحٍ سعٍٞ ّللا " ٝؿند ػ٤ٌِْ

أُْٝ : -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-أُْٝ ضغٔغ ٓح هحُٞج؟ هحٍ : ئ٣حِى ٝجُؼ٘ق ٝجُلكؼ، هحُص

ٝٝجمف إٔ ج٤ُٜٞد  .«ضغٔؼ٢ ٓح سددش ػ٤ِْٜ؟ ك٤غطؿحخ ٢ُ ك٤ْٜ، ٝال ٣ُغطؿحخ ُْٜ ك٢َّ 

: جُغحّ ػ٤ِي، ُْٝ ٣وُٞٞج: ئٗٔح هحُٞج ُٚ -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-ق٤٘ٔح ؾحءٝج ئ٠ُ جُ٘ر٢ 

ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ -ٝال س٣د إٔ ٛزٙ جُٔؼحِٓس جٌُش٣ٔس جُشه٤وس ٖٓ سعٍٞ ّللا  .جُغالّ ػ٤ِي

 .ؤالء ٝأٓػحُْٜ هذ ضٌٕٞ أدػ٠ ُٜذج٣طْٜ، ٝجعطؿحذطْٜ ُذػٞضٚ، ٝدخُْٜٞ ك٢ د٣ُ٘ٚٚ -ٝعِْ

. ئٕ جألٓش ٝج٢ُٜ٘ جُز١ ٣غٌِٚ جُذجػ٤س ئٗٔح ٣٘رـ٢ إٔ ٣وّٞ ػ٠ِ ج٤ُِٖ ٝػ٠ِ جُشكن

: كٜٞ جُِكِْ، ٝجُقرش، ٝجُطأ٢ٗ: ٝأٓح جألدخ جُخحٓظ ٖٓ آدجخ جُٔكطغد

٠ُ ٓح هذ ٣طؼشك ُٚ ٖٓ أرٟ ك٢ عر٤َ ٣٘رـ٢ إٔ ٣طؿَٔ ٝج٢ُ جُكغرس ذحُكِْ ٝذحُقرش ع

قغرطٚ ٝدػٞضٚ؛ ٝرُي ألٗٚ ٖٓ ق٤ٖ ٥خش ػشمس ذطر٤ؼس ػِٔٚ ُإلفحذس ذحألرٟ ك٢ ٗلغٚ، 

ح ًحٕ مشس قغرطٚ أًػش  ًٔ أٝ ك٢ ِػشمٚ، أٝ ك٢ ٓحُٚ، أٝ ك٢ ػ٤حُٚ، كإ ُْ ٣ٌٖ فرًٞسج ق٤ِ

ٖٓ ػضّ جألٓٞس ٖٝٓ ٛ٘ح ًحٕ جُقرش ػ٠ِ جإل٣زجء  .ٖٓ ٗلؼٜح، ٝكغحدٛح أًرش ٖٓ فالقٜح

جُز١ ذٚ ٗؿحـ جُكغرس ك٢ جُذ٤ٗح، ٝجُلٞص ذحُ٘ؿحز ٝجُٔػٞذس ك٢ ج٥خشز، ٝك٢ ٛزج هحٍ ضؼح٠ُ 

ِش }: قٌح٣س ػٖ ٝف٤س ُؤحٕ الذ٘ٚ ٌَ ٘ ُٔ ُْ ِٖ ج َْٗٚ َػ ج َٝ ْؼُشِٝف  َٔ ُْ ْش ذِح ُٓ ْأ َٝ الزَ  ِْ جُقَّ ٣َح ذ٢ََُّ٘ أَهِ

 ِّ ْٖ َػْض ِٓ َّٕ َرَُِي  ح أََفحذََي ئِ َٓ جْفرِْش َػ٠َِ  ُٓٞسِ  َٝ ٝهذ أٝف٠ ذؼل جُغِق  [.17: ُؤحٕ]{ جألُ

ئرج أسجد أقذًْ إٔ ٣أٓش ذحُٔؼشٝف ك٤ِٞهٖ ٗلغٚ ػ٠ِ جُقرش، ٤ُٝػن ذحُػٞجخ : ذ٤٘ٚ كوحٍ

ٛزج، ٝٓٔح ٣ِكن  .ٖٓ ّللا ضؼح٠ُ، كٖٔ ٝغن ذحُػٞجخ ٖٓ ّللا عركحٗٚ ُْ ٣ؿذ ٓظ جألرٟ

أ٢ٗ جُغالٓس، ٝك٢ جُؼؿِس فلس جُطأ٢ٗ، كٖٔ جُٔؼِّٞ إٔ ك٢ جُص: ذقلط٢ جُكِْ ٝجُقرش

ح ػ٠ِ جُٔكطغد إٔ ٣طأ٠َّٗ ٣ٝطش٣ع ك٤ٔح ٣قذسٙ  ًٓ جُخطأ ٝجُ٘ذجٓس، ٖٝٓ ٛزج جُٔ٘طِن ًحٕ ُضج

ٖٓ أقٌحّ، ٖٝٓ ػوٞذحش؛ قط٠ ضطؿ٠ِ أٓحٓٚ جُكوحتن، كوذ ال ٣ٌٕٞ ٓح ٣شجٙ ًٌٓ٘شج ك٤قرف 

أ٤ًٗح، ؿ٤ش ٓرحدس ٤ٌُٖٝ جُٔكطغد ٓص: ٝك٢ رُي ٣وٍٞ أقذ جُؼِٔحء .جقطغحذٚ جهطشجكًح ُٔخحُلس

ئ٠ُ جُؼوٞذس، ٝال ٣إجخز أقًذج ذأٍٝ رٗد فذس ٓ٘ٚ، ٝال ٣ؼحهد ك٢ أٍٝ َصُس ضرذٝ؛ ألٕ 

. فِٞجش ّللا ٝعالٓٚ ػ٤ِْٜ أؾٔؼ٤ٖ-جُؼقٔس ك٢ جُخِن ٓلوٞدز ك٤ٔح عٟٞ جألٗر٤حء 

كارج ًحٕ جُطؼلق  :كٜٞ جُطؼلق ػٖ أٓٞجٍ جُ٘حط: ٝأٓح جألدخ جُغحدط ٖٓ آدجخ جُٔكطغد

جُ٘حط، ٝجُطٞسع ػٖ هرٍٞ ٛذج٣حْٛ ٝػطح٣حْٛ ٖٓ ج٥دجخ جُالصٓس ٌَُ ٓطوِذ  ػٖ أٓٞجٍ

ح ذٜزٙ ج٥دجخ؛ ٝرُي ػٔاًل  ًٓ ُٞظ٤لس ك٢ جُذُٝس جإلعال٤ٓس، كإ جُٔكطغد أ٠ُٝ جُ٘حط جُطضج

ِّ }: ذوُٞٚ ضؼح٠ُ ح ٌَّ ُُْك َٜح ئ٠َُِ ج ضُْذُُٞج ذِ َٝ  َِ ُْرَحِه ْْ ذِح ٌُ ْْ ذ٤ََْ٘ ٌُ جَُ َٞ ْٓ ُِٞج أَ ًُ ال ضَأْ َٝ ْٖ ِٓ ُِٞج كَِش٣وحً  ًُ ُِطَأْ

 َٕ ٞ ُٔ ْْ ضَْؼَِ ْٗطُ أَ َٝ  ِْ ٍِ جَُّ٘حِط ذِحإِلْغ ج َٞ ْٓ ح ذوُٞٚ  [.188: جُروشز]{ أَ ًٓ : -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-ٝجُطضج

 ،«كٔح أخز ذؼذ رُي كٜٞ ؿٍِٞ -ٓ٘ك٘حٙ سجضرًح: أ١-ٖٓ جعطؼِٔ٘حٙ ػ٠ِ ػَٔ كشصه٘حٙ سصهًح »

جُشجؽ٢، ٝجُٔشضؾ٢،  -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ -ُؼٖ سعٍٞ ّللا»: ٝذٔح سٝجٙ غٞذحٕ، ق٤ع هحٍ

رُي ألٕ جُشؽٞز ضُخَ ذؼذجُس جُٔكطغد ًٔح ضخَ ذؼذُٚ ك٢ جُكغرس، ٝجُطؼلق « ٝجُشجتؼ

ُٕ ُؼشمٚ، ٝأهّٞ ٤ُٜرطٚ َٞ ٛزج، ٣ٝ٘رـ٢ جُطؼلق ػٖ جُشؽٞز، عٞجء ضٔػِص ك٢ ٛذ٣س،  .أَف

ٝسز، كوذ ُس١ٝ إٔ جُشعٍٞ أٝ ك٢ َػط٤ِّس، أٝ ك٢ خذٓس، عٞجء أًحٗص ظحٛشز، أٝ ٓوَّ٘ؼس ٓغص

ف٠ِ ّللا -ذؼع ٝج٤ًُح ُؿٔغ فذهحش جألصد، كِٔح ؾحء ئ٠ُ جُشعٍٞ »: -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-

ف٠ِ ّللا -ٛزج ٌُْ، ٝٛزج ٢ُ ٛذ٣س، كـند جُ٘ر٢ : أٓغَي ذؼَل ٓح ٓؼٚ، ٝهحٍ -ػ٤ِٚ ٝعِْ

فحدهًح،  أال ؾِغص ك٢ ذ٤ص أذ٤ي ٝذ٤ص أٓي؛ قط٠ ضأض٤ي ٛذ٣طي ئٕ ً٘ص: ٝهحٍ -ػ٤ِٚ ٝعِْ

ََ ٌْٓ٘، ك٤وٍٞ: -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-غْ هحٍ  ٛزج ٌُْ، ٝٛزج ٢ُ ٛذ٣س، : ٓح٢ُ أعطؼَٔ جُشؾ

أال ؾِظ ك٢ ذ٤ص أٓٚ ٤ُُٜذٟ ُٚ، ٝجُز١ ٗلغ٢ ذ٤ذٙ ال ٣أخز أقذ ٌْٓ٘ ؽ٤ثًح ذـ٤ش قن، ئال 

 ٛزج، ٝٓٔح ضؿذس جإلؽحسز ئ٤ُٚ أٗٚ ٣ؿد ػ٠ِ .٣ّٞ جُو٤حٓس: ٣ؼ٢٘« أض٠ ّللا عركحٗٚ ٣كِٔٚ

جُٔكطغد إٔ ٣ُِضّ أػٞجٗٚ ذٔح جُطضّ ذٚ ٖٓ ج٥دجخ، كارج ػِِْ إٔ أقذْٛ خشؼ ػٖ ٛزج 

َٛذ٣س، ػضُٚ ػٖ جُكغرس، ٝأذؼذٙ ػٜ٘ح، ئٕ ُْ ٣٘لغ ٓؼٚ  جُغِٞى، كأخز ِسؽٞز أٝ هرَ 

. جإلٗزجس ٝجُطكز٣ش؛ ٝرُي قط٠ ض٘طل٢ ػٖ جُٔكطغد جُظٕ٘ٞ، ٝضطؿ٠ِ ػ٘ٚ جُؾرٜحش

ذحُ٘غرس ُِٔكطغد ٣٘رـ٢ إٔ ٣شجػ٤ٜح، ٣ٝ٘رـ٢ إٔ ٣ٜطْ ذٜح، ٖٓ ٛ٘ح ًحٗص ٛ٘حى آدجخ ًػ٤شز 

٣ٝ٘رـ٢ إٔ ٣طك٠ِ ذٜح؛ قط٠ ضُػٔش دػٞضُٚ، ٝقط٠ ٣ُػٔش جقطغحذُٚ، ٝئال كَوَْذ َعَِي هش٣وًح ال 

 .٣أض٢ ذخ٤ش، ٝال ٣ػٔش غٔشز

ٝئرج ًحٕ رًش ّللا ضؼح٠ُ  :ِرًُش ّللا ضؼح٠ُ، ٝجُطٞجف ك٢ جألعٞجم: ٖٓ آدجخ جُٔكطغد: عحذًؼح

هِٞذًح ك٢ ًَ صٓحٕ ٌٝٓحٕ ٖٓ ًَ ئٗغحٕ ك٢ ًَ ٝهص ٝق٤ٖ، كٜٞ ٖٓ جُٔكطغد أ٠ُٝ، ّ

ال ئُٚ ئال ّللا »: خحفس ئرج دخَ جُغٞم، ٝهحف ذ٤ٖ ؾ٘رحضٜح، ك٤ُغطكد ُٚ ػ٘ذتز إٔ ٣وٍٞ

ٝقذٙ ال ؽش٣ي ُٚ، ُٚ جُِٔي ُٝٚ جُكٔذ، ٣ك٢٤ ٤ٔ٣ٝص ٝٛٞ ق٢ ال ٣ٔٞش، ذ٤ذٙ جُخ٤ش، ٝٛٞ 

ٖ هحٍ رُي ًحٕ ُٚ »: أٗٚ هحٍ -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-ػٖ جُ٘ر٢ ُس١ٝ « ػ٠ِ ًَ ؽ٢ء هذ٣ش َٓ
ٖ ك٢ جُغٞم ػْؾش قغ٘حش َٓ سمٞجٕ ّللا -ٝػ٠ِ ٛزٙ جُغ٘س عحس جُخِق ٝجُغِق  .«ذؼذد 

جُِْٜ : "ًحٕ ئرج دخَ جُغٞم ٣وٍٞ -سم٢ ّللا ػ٘ٚ-كوذ س١ٝ إٔ ػٔش ذٖ جُخطحخ  -ػ٤ِْٜ

إٔ : ٝػ٠ِ جُٔكطغد ضأدذًح ".ش ذٚئ٢ٗ أػٞر ذي ٖٓ جٌُلش ٝجُلغٞم، ٖٝٓ ؽش ٓح أقحه

٣طٞف ك٢ جألعٞجم، ٝال ٣ذػٞ أَِٜٛح ئ٠ُ ذ٤طٚ؛ ٤ُطلكقْٜ، كإ ك٢ دػٞضْٜ ئ٤ُٚ ضؼط٤اًل 

ألػٔحُْٜ، ٝئمشجًسج ذْٜ، ٝك٢ ٛزج س١ٝ إٔ ه٤قش جُشّٝ أسعَ ئ٠ُ ػَٔش ٛذج٣ح ٖٓ غ٤حخ 

ح دخَ جُشعٍٞ جُٔذ٣٘س، هحٍ َّٔ ٤ُظ ُٚ دجس : ُٚأ٣ٖ دجس جُخ٤ِلس ٝذ٘حؤٙ؟ كو٤َ : ٝؾ٤ٚ، كِ

ػظ٤ٔس ًٔح ضٞٛٔص، ئٗٔح ُٚ ذ٤ص فـ٤ش، كَذُُّٞٙ ػ٤ِٚ، كأضحٙ، كٞؾذ ُٚ ذ٤طًح فـ٤ًشج قو٤ًشج، هذ 

ئٗٚ خشؼ ئ٠ُ جُغٞم؛ ُكحؾطٚ ٝقٞجتؽ : أعٞد ذحذٚ؛ ُطٍٞ جُضٖٓ، كطِرٚ كِْ ٣قحدكٚ، ٝه٤َ

ح ضكص ظَ قحتو هذ ضٞ -ُالقطغحخ: أ١-جُٔغ٤ِٖٔ  ًٔ عَّذ كخشؼ جُشعٍٞ ئ٤ُٚ، كٞؾذٙ ٗحت

ح سآٙ هحٍ َّٔ ػِذَُص، كأٓ٘ص، كِ٘ٔص ق٤ع ؽثص، ٝأٓشجؤٗح ظِٔٞج كحقطحؼ ئ٠ُ : ذحُذسز، كِ

 .جُكقٕٞ ٝجُؿ٤ٞػ

ح  :ضكغظ أقٞجٍ جُشػح٣س، ٝػذّ جُطؿغظ ػ٤ِٜح: ٖٓ آدجخ جُٔكطغد: غحًٓ٘ح ًٓ ٝئرج ًحٕ ُِضج

ٕ ػ٠ِ جُٔكطغد إٔ ٣طكغظ أقٞجٍ جُشػ٤س، ٣ٝشجهد ضقشكحضٜح، كإ ػ٤ِٚ ٖٓ ؾحٗد آخش أ

٣ِطضّ آدجخ جإلعالّ ك٤ٔح ٣خـ ذ٤ٞضٜح، ك٤٘رـ٢ ػ٤ِٚ أال ٣طؿغظ ػ٠ِ ضِي جُر٤ٞش، ٝال 

س١ٝ إٔ ػٔش  .٣طغٞسٛح، ٝال ٣ذخِٜح ذذٕٝ ئرٕ أِٜٛح، ٓح ُْ ٣ظٜشٝج ٌٓ٘شجضْٜ ٝٓرطذػحضْٜ

غ ٖٓ خالٍ  -سم٢ ّللا ػ٘ٚ-ًحٕ ٣ؼظ ٓغ جذٖ ٓغؼٞد  -سم٢ ّللا ػ٘ٚ-ذٖ جُخطحخ  كحهَِّ

ٓح أهرف ؽ٤ًخح ٓػِي : "كطغٞس، كوحٍ ػٔش -ٓـ٤٘س -٣ذ٣ٚ ؽشجخ ٝه٤٘س ذحخ، كارج ؽ٤خ ذ٤ٖ 

٣ح أ٤ٓش جُٔإ٤ٖ٘ٓ، أُٗؾذى ّللا ضؼح٠ُ إٔ : كوحّ جُشؾَ، كوحٍ" إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ٓػَ ٛزٙ جُكحٍ

ئٕ ً٘ص ػق٤ُص ّللا ضؼح٠ُ ٝجقذز كوذ ػق٤طٚ أٗص ك٢ : كوحٍ" هَ: "ضقـ٢؛ قط٠ أضٌِْ، هحٍ

َّٖ : "غالظ، هحٍ ػٔش ال }: ضؿغغص ٝهذ ٜٗحى ّللا ػ٘ٚ، ق٤ع هحٍ: جُشؾَ هحٍ ؟"ٓح ُٛ َٝ
ْٕ ضَأْضُٞج }: ٝضغٞسش ٝهذ هحٍ ّللا[ 11: ٖٓ ج٣٥س: جُكؿشجش]{ ضََؿغَُّغٞج َ ُْرِشُّ ذِأ ٤ََُْظ ج َٝ

َٜح جذِ َٞ ْٖ أَْذ ِٓ ُْر٤َُُٞش  ْأضُٞج ج َٝ ِٖ جضَّو٠َ  َٓ ُْرِشَّ  َّٖ ج ٌِ َُ َٝ َٛح  ْٖ ظُُِٜٞس ِٓ ُْر٤َُُٞش  : ٖٓ ج٣٥س: جُروشز]{ ج

ْْ َقط٠َّ }: ٝدخِص ذـ٤ش ئرٕ ٝعالّ، ٝهذ هحٍ ّللا ضؼح٠ُ[ 189 ٌُ ال ضَْذُخُِٞج ذ٤ُُٞضحً َؿ٤َْش ذ٤ُُٞضِ

َٜح ِِ ْٛ ٞج َػ٠َِ أَ ُٔ ضَُغِِّ َٝ : -سم٢ ّللا ػ٘ٚ-كوحٍ ػٔش [ 27: ٖٓ ج٣٥س: جُ٘ٞس]{ ضَْغطَأُِْٗغٞج 

ٌٍ ُؼٔش، ئٕ ُْ ١ٝ: "ؿلش ّللا ُي، كر٠ٌ ػٔش، ٝهحٍ: ؟ كوحٍ"كَٜ أٗص ؿحكش ٢ُ" فذهصَ "
ٛزج ئرج ُْ ٣ؼِٖ أفكحخ ٛزٙ جُر٤ٞش ػٖ ٌٓ٘شجضْٜ، كإ أػِ٘ٞٛح  ".٣ـلش ّللا ضؼح٠ُ ُٚ

جالُطضجّ : أ٣ًنح ٖٓ آدجخ جُٔكطغد .ٝأظٜشٝٛح كِِٔكطغد ػ٘ذتٍز إٔ ٣كطغد ػ٤ِْٜ رُي

كٖٔ ج٥دجخ جإلعال٤ٓس جُؼحٓس  :ٝجُٔٞجظرس ػ٤ِٜح -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-ذغٖ٘ سعٍٞ ّللا 

ًوـ جُؾحسخ، ٝٗطق : ٝٓٞجظرطٚ -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-جّ جُٔكطغد ذغ٘س سعٍٞ ّللا جُطض

ح  َّٔ جإلذو، ٝقِن جُؼحٗس، ٝضو٤ِْ جألظحكش، ٝٗظحكس جُػ٤حخ، ٝجُطؼطش ذحُٔغي، ٛزج كناًل ػ

٣وٍٞ  .٣إد٣ٚ ٖٓ كشجتل ٝٝجؾرحش، جألٓش جُز١ ٣ؿؼَ هُٞٚ ٓورٞاًل، ٝقغرطٚ ٓػٔشز

 -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-٣ٌٕٞ ٓٞجظرًح ػ٠ِ عٖ٘ سعٍٞ ّللا  ٣ٝ٘رـ٢ ُِٔكطغد إٔ: جُؾ٤ضس١

ٝؾ٤ٔغ عٖ٘ جُؾشع ٝٓغطكرحضٚ، ٛزج ٓغ جُو٤حّ ػ٠ِ جُلشجتل ٝجُٞجؾرحش، كإ رُي أص٣ذ 

ح ُٜزٙ جُغٖ٘ ٖٓ أغش ك٢ جُٔذٟ جُرؼ٤ذ ٝجُوش٣د، كوذ  .ك٢ ضٞه٤شٙ، ٝأٗل٠ ُِطؼٖ ك٢ د٣٘ٚ َٔ ُِٝ

ق٤طٜح ٌَُ صٓحٕ ٌٝٓحٕ، كوذ ُق٢ٌ إٔ سؾاًل أغرص جُٞجهغ ٝجُطحس٣خ فذهٜح ٝفالذطٜح ٝفال

ك٘ظش  -٢ٛٝ ٓذ٣٘س ذأكـحٗغطحٕ" -ؿضٗس"قنش ػ٘ذ أقذ جُغاله٤ٖ ٣طِد جُكغرس ذٔذ٣٘س 

٣ح : جُغِطحٕ ئ٤ُٚ، كشأٟ ؽحسذٚ هذ ؿوَّ كحٙ ٖٓ هُٞٚ، ٝأر٣حُٚ ضُغكد ػ٠ِ جألسك، كوحٍ ُٚ

. ؽ٤خ، جرٛد كحقطغد ػ٠ِ ٗلغي، غْ ُػْذ، كحهِد جُكغرس ػ٠ِ جُ٘حط

ٝأخ٤ًشج  .جُخٞف ٖٓ ّللا ضؼح٠ُ، ٝجُطًَٞ ػ٤ِٚ عركحٗٚ: ٛزج، ٖٝٓ آدجخ جُٔكطغد ًزُي

-كإ ػ٠ِ جُٔكطغد أال ٣خحف ك٢ جقطغحذٚ ئال ّللا ضؼح٠ُ، ٝال ٣غطؼ٤ٖ ئال ذٚ : ٤ُٝظ آخًشج

ْٕ ضَْخؼَ }: ٝال ٣طًَٞ ئال ػ٤ِٚ؛ ػٔاًل ذوُٞٚ ضؼح٠ُ -ػض ٝؾَ ُ أََقنُّ أَ ْْ كَحهللَّ َُٜٗ ْٞ ْٕ أَضَْخَؾ ُٙ ئِ ْٝ
 َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْإ ُٓ  ْْ ٘طُ ق٢ٌ إٔ أذح ؿ٤حظ جُضجٛذ ًحٕ ٣غٌٖ ذٔوحذش ذخحسٟ، كذخَ [ 13: جُطٞذس]{ ًُ

جُٔذ٣٘س؛ ٤ُضٝس خحُٚ ك٢ ّللا ٗقش ذٖ أقٔذ ذٖ ئعٔحػ٤َ أقذ أٓشجء جُذُٝس جُغحٓح٤ٗس، كشأٟ 

جُٔـ٤ٖ٘ ٣خشؾٕٞ ٖٓ دجسٙ ٓؼْٜ جُٔؼحصف ٝجُٔال٢ٛ، كأخز جُؼقح ٝقَٔ ػ٤ِْٜ ؾِٔسً، 

ج ٜٓ٘ض٤ٖٓ، ٓذذش٣ٖ ئ٠ُ دجس جُغِطحٕ، ٝخِلْٜ ٛزج جُشؾَ جُضجٛذ، كأسعَ ئ٤ُٚ، كأض٠ ف ْٞ َُّٝ

ٖ خشؼ ػ٠ِ جُغِطحٕ ٣طـّزٟ ك٢ جُغؿٖ؟ كوحٍ ُٚ : كوحٍ ُٚ جُغِطحٕ .جُضجٛذ َٓ ح ضؼِْ إٔ  َٓ أ

ٖ : أٓح ػِٔص إٔ ٖٓ ٣خشؼ ػ٠ِ جُشقٖٔ ٣طؼؾ٠ ك٢ ج٤ُ٘شجٕ؟ كوحٍ ُٚ جأل٤ٓش: أذٞ ؿ٤حظ َٓ ٝ

: جُز١ ٝال٢ٗ جإلٓحسز جُخ٤ِلس، كوحٍ أذٞ ؿ٤حظ: جُز١ ٝالى جإلٓحسز، هحٍ: ذس؟ كوحٍٝاّلى جُكظ

ػضُص ٗلغ٢ : ٤ُٝطي جُكغرس ذغٔشه٘ذ، كوحٍ: ٝال٢ٗ جُكغرس سخ جُخ٤ِلس، كوحٍ جأل٤ٓش

ألٗي ئرج : جُؼؿد ك٢ أٓشى، ضكطغد ق٤ع ُْ ضإٓش، ٝضٔط٘غ ق٤ع ضإٓش، كوحٍ: ػٜ٘ح، كوحٍ

٢ُْ٘ أقذ ٤ُٝط٢٘ ػضُط٢٘، ٝئرج ٝال٢ٗ . سذ٢ ُْ ٣ؼض

، : كوحٍ جأل٤ٓش! أضشد ػ٢َِّ ؽرحذ٢؟: عَ قحؾس، كوحٍ جُشؾَ جُضجٛذ: كوحٍ جأل٤ٓش ٤ُظ ئ٢َُّ

، عَ : جًطد ئ٠ُ ٓحُي خحصٕ ؾْٜ٘ أال ٣ؼزذ٢٘، كوحٍ جأل٤ٓش: عَ أخشٟ، كوحٍ ٤ُظ رُي ئ٢َُّ

كوحٍ جُشؾَ  ٤ُظ رُي ئ٢ُّ،: جًطد ئ٠ُ سمٞجٕ إٔ ٣ذخ٢ِ٘ جُؿ٘س، كوحٍ جأل٤ٓش: أخشٟ، هحٍ

كأٗح ٓغ جُشخ جُز١ ٛٞ ٓحُي جُكٞجتؽ ًِٜح، ال أعأُٚ قحؾسً ئال أؾحذ٢٘ ئ٤ُٜح، كخ٠َِّ : جُضجٛذ

. جأل٤ٓش عر٤ِٚ، كزٛد

َّٕ ٛزج ئٕ دٍ ػ٠ِ ؽ٢ء كاٗٔح ٣ذٍ ػ٠ِ ٓذٟ خٞف جُٔكطغد ٖٓ ّللا   -ػض ٝؾَ-ئ

َٞ }: ٝجعطؼحٗطٚ ذٚ، ٝضًِٞٚ ػ٤ِٚ ِ كَُٜ َْ َػ٠َِ ّللاَّ ًَّ َٞ ْٖ ٣َطَ َٓ [ 3: ٖٓ ج٣٥س: جُطالم]{ َقْغرُُٚ  َٝ

ٖٝٓ ًحٕ ّللا ٓؼٚ ًحٗص ٓؼٚ جُوٞز جُط٢ ال ضُـِد، ٝجُٜحد١ جُز١ ال ٣نَ، ٝجُ٘ٞس جُز١ ال 

. ٣٘طل٢

٣٘رـ٢ ػ٠ِ جُٔكطغد أال ٣ش٣ذ ذكغرطٚ عٔؼس أٝ ؽٜشز؛ ذَ ٣وقذ : ٛزج ذحإلمحكس ئ٠ُ أٗٚ

ػ٤ِٚ -ٟ قٌح٣س ػٖ ؽؼ٤د ٖٓ ٝسجء رُي ٝؾٚ ّللا ضؼح٠ُ، ٝئفالـ قحٍ ػرحدٙ، هحٍ ضؼحٍ

ِٚ أ٤ُِٗدُ }: -جُغالّ ئ٤َُِْ َٝ ُِْص  ًَّ َٞ ِٚ ضَ ِ َػ٤َِْ ك٤ِو٢ِ ئاِلَّ ذِحهللَّ ْٞ ح ضَ َٓ َٝ ح جْعطَطَْؼُص  َٓ ـَ  ْٕ أُِس٣ُذ ئاِلَّ جإِلْفال { ئِ

[. 88: ٛٞد]

أٗٚ ال ذذ ُِٔكطغد ٖٓ ؽشٝه ال ٣ؼَٔ ذذٜٝٗح، ٝال ذذ ُٚ ٖٓ : ٝجعط٘طحًؾح ٓٔح عرن ٣طر٤ٖ

. ٕ ٣طك٠ِ ذٜح؛ أٓح جُؾشٝه كوذ ضكذغ٘ح ػٜ٘ح ك٤ٔح عرن رًشٙآدجخ ٣ؿد أ

: ٝأٓح ج٥دجخ كِ٘خقٜح ك٤ٔح ٢ِ٣

. قغٖ جُخِن: أٝاًل 

. ئخالؿ ج٤ُ٘س، ٝجذطـحء ٝؾٚ ّللا: غح٤ًٗح

. جُوذٝز جُكغ٘س: غحُػًح



. هالهس جُٞؾٚ، ٤ُٖٝ جُوٍٞ: سجذًؼح

. جُكِْ، ٝجُقرش، ٝجُطأ٢ٗ: خحًٓغح

. ٗحطجُطؼلق ػٖ أٓٞجٍ جٍ: عحدًعح

. ِرًُش ّللا، ٝجُطٞجف ك٢ جألعٞجم: عحذًؼح

. ضكغظ أفٍٞ جُشػ٤س، ٝػذّ جُطؿغظ ػ٤ِٜح: غحًٓ٘ح

. ٝجُٔٞجظرسُ ػ٤ِٜح -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-جالُطضجّ ذُغٖ٘ سعٍٞ ّللا : ضحعًؼح

. جُخٞف ٖٓ ّللا، ٝجُطًَٞ ػ٤ِٚ: ػحؽًشج

ذذ ٝإٔ ضٌٕٞ ؽخق٤طٚ إٔ ٖٓ ٣غطؿٔغ ٛزٙ جُؾشٝه، ٝضِي ج٥دجخ، ال : ٝٓٔح ال ؽي ك٤ٚ

ُٜح ٌٓحٗطٜح جُشك٤ؼس ك٢ جُٔؿطٔغ، ؽخق٤س ؾذ٣شز ذحُطوذ٣ش ٝجالقطشجّ، خ٤ِوسٌ ذإٔ ضٞهش 

. ٣ُٝخؾ٠ ؾحٗرٜح

: جُٔكطَغد ٓؼٚ، أٝ جُٔكطَغد ػ٤ِٚ -2

. ٗأض٢ ج٥ٕ ُِكذ٣ع ػٖ جُٔكطَغد ٓؼٚ أٝ جُٔكطغد ػ٤ِٚ

: ذطؼش٣لٚ -أٝاًل -ٝٗرذأ 

ٖ ٣ص: كحُٔكطغد ٓؼٚ أٝ ػ٤ِٚ َٓ سى كؼاًل أٓشش جُؾش٣ؼس ذٚ، ٝقػص ػ٤ِٚ، أٝ ٣رحؽش ٛٞ ًَ 

ٍَّل  كٜٞ كحػَ جُغِٞى جُٔغطٌ٘ش، ٝضحسى : ػٔاًل ٜٗص جُؾش٣ؼس ػ٘ٚ ٝقزسش ٓ٘ٚ، ٝػ٠ِ ً

٠َّٔ جُٔكطغد ٓؼٚ أٝ  جُغِٞى جُٔغطكغٖ، ٣لوذٙ ّللا ق٤ع أٓشٙ، ٣ٝؿذٙ ق٤ع ٜٗحٙ، ٣ٝغ

. جُٔكطغد ػ٤ِٚ

. ٛزج ذحُ٘غرس ُطؼش٣لٚ

ئ٣ؿحذ٢، ٣ٝطٔػَ ك٢ ػِٔٚ : جُٔكطغد ٓؼٚ ػِٔس رجش ٝؾ٤ٜٖف: ٝأٓح ذحُ٘غرس ُؾشٝهٚ

جُلؼَ جُٔكظٞس ؽشًػح، ٝعِر٢ ٣ٝطكون ذطشًٚ جُلؼَ جُٔطِٞخ ؽشًػح، ٣ٌٕٝٞ جالقطغحخ 

ٓؼٚ ك٢ جُكحُط٤ٖ ذح٢ُٜ٘ ػٜ٘ٔح، ؽش٣طس إٔ ٣ٌٕٞ جُٔكطغد ٓؼٚ ئٗغحًٗح، كقلس جإلٗغح٤ٗس 

ٖ ًحٕ ٓطقلًح ذٜح، كارج جشُّ  َٔ فق ذٜح فف جالقطغحخ ٓؼٚ؛ إلٌٓحٕ ٝقذٛح ٓ٘حه جُخطحخ ك٤

٢ٛ سكغ جٌُٔ٘ش : ٝهٞع جٌُٔ٘ش ٓ٘ٚ، عٞجء ًحٕ ٌِٓلًح أٝ ؿ٤ش ٌِٓق؛ ألٕ ؿح٣س جُكغرس

ذؼوحخ كحػِٚ، ٝئرج ًحٕ كؼَ ؿ٤ش جٌُِٔق ال ٣ٞؾد جُؼوحخ كاٗٚ ٣ٞؾد جالقطغحخ، ٖٓ ٛ٘ح 

. ٣قف جالقطغحخ ػ٠ِ ٖٓ ال ٣ؿٞص ػوحذٚ

ك٤ٖٔ ٣ُكطغد ػ٤ِٚ أٝ ٓ٘ٚ إٔ ٣ٌٕٞ ذقلس ٣ق٤ش  ٣ؾطشه: ذأٗٚ( جإلق٤حء)كوذ فشـ فحقد 

جُلؼَ جُٔٔ٘ٞع ٓ٘ٚ ك٢ قوٚ ًٌٓ٘شج، ٝأهَ ٓح ٣ٌل٢ ك٢ رُي إٔ ٣ٌٕٞ ئٗغحًٗح، ٝال ٣ؾطشه 

ٌَِّلًح ُٓ  ًٚٗٞ .

ُٝزج ٣ؿد ػ٠ِ ٖٓ ٣شٟ فر٤ًّح ٣ؾشخ جُخٔش، أٝ ٣َؿٜش ذٌٔ٘ش، أٝ ٣شٟ ٓؿً٘ٞٗح ٣ض٢ٗ، 

ح جسضٌرحٙ، ٝٛز َّٔ ج ٓح ٣شجٙ جإلٓحّ جُـضج٢ُ، كٜٞ ٣ٞؾد ػ٠ِ ٖٓ جالقطغحخ ٓؼٜٔح ذٔ٘ؼٜٔح ػ

سأٟ فر٤ًّح أٝ ٓؿً٘ٞٗح ٣ؾشخ جُخٔش إٔ ٣ُش٣ن خَٔشٙ، ٣ٝٔ٘ؼٚ ٜٓ٘ح، ًٝزج ئرج سأٟ ٓؿً٘ٞٗح 

٣ض٢ٗ ذٔؿ٘ٞٗس أٝ ذ٤ٜٔس، كؼ٤ِٚ إٔ ٣ٔ٘ؼٚ ٓ٘ٚ، ؿ٤ش إٔ رُي ال ٣ؼ٢٘ ذحُنشٝسز إٔ ًَ ٓح 

ذؼل جٌُٔ٘شجش ُٜح ؽشٝه،  ٣ؼطرش ًٌٓ٘شج ك٢ قن جٌُِٔق ٣ٌٕٞ ًزُي ك٢ قن ؿ٤شٙ؛ ألٕ

ٜٓ٘ح ٓح ٣وطن٢ جُط٤ٌِق كال ٣ُطقٞس ٝهٞػٜح ئال ٖٓ ٌِٓق؛ ُٜٝزج كوذ جػطرش جُـضج٢ُ جُضٗح 

ٝؽشخ جُخٔش ًٌٓ٘شج ك٢ قن جُٔؿٕ٘ٞ ٝجُقر٢، ُْٝ ٣ؼطرش ضشَى جُقالز ٝجُقّٞ ًٌٓ٘شج ك٢ 

. قؤٜح، ٝضشدد ك٢ جػطرحس ُرغٜٔح جُكش٣ش

ُضٗح، ٝٓػِٚ جُغشهس، ًٝزُي جُوزف، ٝجُنشخ، ٝٓح سآٙ جُـض٢ُ فك٤ف ذٞؾٚ ػحّ، كح

ٝئضالف ٓحٍ جُـ٤ش، ٝجُوطَ ٌٓ٘شجٌش ٓطِوس، ٝجؾرس جُٔ٘غ ك٢ ًَ قحٍ، ذقشف جُ٘ظش ػٖ 

. جُلحػَ، أٝ ؾ٘غٚ، أٝ ػٔشٙ، أٝ عالٓس ػوِٚ

أٓح ضشى جُقّٞ ٝجُقالز ًٝزُي ُرظ جُكش٣ش كط٘ط٢ٔ ئ٠ُ هحتلس أخشٟ ٖٓ جٌُٔ٘شجش، 

٣ؾطشه ك٢ كحػِٜح ؽشٝه خحفس ٖٓ ق٤ع جُذ٣ٖ، أٝ جُؿ٘ظ، أٝ جُقكس، أٝ جُؼوَ، أٝ 

ٗؿذ إٔ ضشى جُؿٜحد ٌٓ٘ش ال ٣ُ٘غد ئال : جُؼِْ، أٝ جُؼذجُس، كؼ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ ال جُكقش

ًَٚ ذال ٍْ هحدس ٓطؼٔذ ضش ٍْ َػْذٍ ػحُْ،  ُٔغِ ػزس، ٝضشى ٝال٣س جُونحء ٌٓ٘ش ال ٣٘غد ئال ُٔغِ

ٌّّ ُٞهٞع ضِي جٌُٔ٘شجش، ؿ٤ش أٗٚ ٣ِضّ ك٢ ذؼنٜح جُؼوَ جُط٤ٌِل٢، ٣ٝؿضب  ٝجُؼوَ ؽشه ػح

. ك٢ ؾ٤ٔؼٜح جُؼوَ جُطر٤ؼ٢

كحُٞال٣حش ؾ٤ًٔؼح ال ضُغ٘ذ ئال ٌُِٔق كطشًٜح ٌٓ٘ش، ٝأٓح جُؿٜحد ٝجُقّٞ ٝجُقالز كطؿد ػ٠ِ 

ف، ٝضُ٘قد ُـ٤شٙ، ذؾشه إٔ ٣ٌٕٞ هحدًسج ػ٠ِ ئدسجى ٓؼ٠٘ جُؼرحدز ك٤ٜح، ٝٛزج ٓح جٌَُٔ

. ٣كووٚ جُؼوَ جُطر٤ؼ٢

٣ٝطشضد ػ٠ِ رُي إٔ ضشى جُؼرحدجش ٣خطِق قٌٔٚ ذحخطالف قحٍ جُلحػَ، كإ ًحٕ ٌِٓلًح 

كحُطشى ك٢ قوٚ ٌٌٓ٘ش ذاهالم؛ ُٞهٞػٚ ػ٠ِ أٓش ٓطِٞخ ػ٠ِ عر٤َ جُٞؾٞخ، ٝئٕ ًحٕ 

٣وّٞ ك٤ٜح جٌُٔ٘ش ٢ٛٝ جُط٢ ٣طٞكش ك٤ٜح جُؼوَ جُطر٤ؼ٢ ُذٟ : قحٍ: ُٚ قحالٕؿ٤ش ٌِٓق ف

كال ٣وّٞ ك٤ٜح جٌُٔ٘ش : جُلحػَ، ٣ٝطٔػَ جٌُٔ٘ش ك٤ٜح ك٢ ضشى جُٔ٘ذٝخ، ٝأّ جُكحُس جألخشٟ

. ٣ٝطخِق ك٤ٜح ػوَ جُلحػَ؛ ُقـش أٝ ؾٕ٘ٞ

سؾغ ئ٠ُ جُطش٣وس ٝجُوحػذز ك٢ جُكغرس إٔ ٓذجسٛح ػ٠ِ جٌُٔ٘ش ك٢ ًَ فٞسز، ؿ٤ش إٔ رُي ١َ 

ٞجتٔسً ُظشٝف جُٔكطغد ٓؼٚ ُٓ . جُط٢ ٣شجٛح جُٔكطغد 

ٝضطر٤وًح ُزُي ٣قف جالقطغحخ ػ٠ِ جُقر٢ جُٔشجٛن ُِرِٞؽ ئرج ُْ ٣طؼِْ جُقالز، أٝ ُْ 

٣ذسخ ٗلغٚ ػ٠ِ جُقّٞ، ٝجالقطغحخ ٓؼٚ ٣ٌٕٞ ذ٘قكٚ ٝضٞؾ٤ٜٚ، أٝ ذِٞٓٚ ٝضأ٤ٗرٚ، أٓح 

دخَ ٛزج جُنشخ ك٢ ذحخ جُكغرس، كإ جألَخ ق٤ٖ جُنشخ كال ٣قف ئال ٖٓ هِرَ ٤ُٝٚ، ٝال ١

ُٚ جُؾشع مشذٚ، ال ُكِٔٚ ػ٠ِ جُقالز ك٢ٜ  َّٞ ٣ؼِْ ُٝذٙ جُقالز ال ٣ٌٕٞ ٓكطغرًح، ُٜٝزج خ

. ٓ٘ذٝذس ُٚ؛ ذَ ُطؼ٣ٞذٙ ػ٤ِٜح

ٖ ُػذّ جُؼوَ؛ ُقـش أٝ ؾٕ٘ٞ ئرج أخ٠٘ ك٢  َٓ ٝضؿذس جإلؽحسز ئ٠ُ إٔ جُكغرس ٝجؾرس هِرَ 

، أٝ ػشمٚ، أٝ ٓحُٚ، ٝؿح٣س جُكغرس ك٢ ٛزٙ جألقٞجٍ ًلُّٚ ٝٓ٘ؼٚ جُؼُذٝجٕ ػ٠ِ ٗلظ ؿ٤شٙ

ػٔح أخ٠٘ ك٤ٚ، ٝئٗٔح ؾحصش جُكغرس ٛ٘ح؛ ألٕ جُؼوَ ٤ُظ ؽشهًح ك٢ ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ 

. جٌُٔ٘شجش

٣نْ ذ٤ٖ ؾ٘حذحضٚ جٌُلحَس ٖٓ أَٛ جَُِٔ ٝجُذ٣حٗحش  -ج٥ٕ-ٝق٤ع ئٕ جُٔؿطٔغ جإلعال٢ٓ 

قطغد إٔ ٣كطغد ػ٠ِ ٛإالء جٌُلحس ك٤أٓشْٛ َٛ ُِْ: جألخشٟ، كوذ ٣طشـ عإجٍ ٗلغٚ

 ٣ٜٝ٘حْٛ؟

ٝجإلؾحذس ػ٠ِ ٛزج جُغإجٍ ال ذذ ٝإٔ ضأخز ؾحٗرًح ٖٓ جُطلق٤َ ٝجإل٣نحـ، كٔٔح ال خالف ك٤ٚ 

إٔ جٌُلحس ٓخحهرٕٞ ذحإل٣ٔحٕ، ٌُٖ جُخالف ك٢ خطحذْٜ ذحُلشٝع ًحُقالز، ٝجُق٤حّ، 

. ٝجُضًحز، ٝٗكٞٛح

: ُْٜ ك٤ٚ أسذؼس آسجءٝهذ ُػ٢٘ جُلوٜحء ذٜزج جُٔٞمٞع، ٝ

. إٔ جٌُلحس ؿ٤ش ٓخحهر٤ٖ ذحُلشٝع أفاًل : أُٜٝح

. أْٜٗ ٓخحهرٕٞ ذٜح ٓطِوًح: ٝغح٤ٜٗح

. أْٜٗ ٓخحهرٕٞ ذٔح ػذج جُؿٜحد: ٝغحُػٜح

. أْٜٗ ٓخحهرٕٞ ذحُ٘ٞج٢ٛ دٕٝ جألٝجٓش: ٝسجذؼٜح

ج ك٢ ضنؼ٤ق جُؼزجخ ٌُِلحس ك٢ ج٥خشز، أّ: ػ٠ِ إٔ جُوحت٤ِٖ ذحُخطحخ ٣قشقٕٞ ذإٔ كحتذضٚ

جُك٤حز جُذ٤ٗح كال ٣ُشضرٕٞ ػ٤ِٚ أغًشج، ك٤ِظ ُِٔكطغد إٔ ٣َكَٔ جٌُلحس ػ٠ِ جألدجء، ٖٝٓ 

جُرذ٢ٜ٣ ػذّ جإلًشجٙ ػ٠ِ جإل٣ٔحٕ، كِٞ ؾحص قَٔ جٌُلحس ػ٠ِ جألدجء ٌُحٕ ٓؼ٠٘ ٛزج ئًشجْٜٛ 

َٖ }: ػ٠ِ جإل٣ٔحٕ، ٝٛٞ ٓٔ٘ٞع ؽشًػح؛ ُوُٞٚ ضؼح٠ُ ِٖ هَْذ ضَر٤ََّ ٣ َشجَٙ ك٢ِ جُذِّ ًْ َٖ  ال ئِ ِٓ ْؽُذ  جُشُّ

ـ٢َِّ  [. 255: ٖٓ ج٣٥س: جُروشز]{ جُ

. ئٕ كحتذز جُط٤ٌِق ضنؼ٤ق جُؼزجخ: ٖٝٓ ٛ٘ح ًحٕ هُْٜٞ

ٝجُز١ ٣ُطٔثٖ ئ٤ُٚ ٛٞ جُشأ١ جألٍٝ؛ رُي ألٕ جٌُحكش قحٍ ًلشٙ ؿ٤ش ٓخحهد ئال ذحإل٣ٔحٕ، 

ء جٌُحكش كإ جعطؿحخ ضِضٓٚ ضرؼحضٚ، ٝئٕ أذ٠َ ٝجٓط٘غ ُْ ٣ِضٓٚ ؽ٢ء ٜٓ٘ح، ُٝزُي كإ ذوح

ػ٠ِ ًلشٙ ٛٞ ٓؼق٤طٚ جٌُرشٟ، أٓح ذو٤س أكؼحُٚ كال قٌْ ُٜح ك٢ جُؾشع، ق٤ع ئٜٗح ال 

ضٞفق ك٤ٚ ذٌٜٞٗح ٓؼشٝكًح أٝ ًٌٓ٘شج؛ ألٕ ٝفق جُغِٞى ٓؾشٝه ذطٞؾٚ جُخطحخ، ٝق٤ع 

ئٕ جٌُحكش ُْ ٣ٞؾٚ ئ٤ُٚ أٓش ٝال ٢ٜٗ كإ ٓح ٣أض٤ٚ ٣خشؼ ػٖ عِطحٕ جُكٌْ؛ ٝرُي ألٕ 

ال ٣ٌٖٔ أدجؤٛح ػ٠ِ جُٞؾٚ جُقك٤ف ئال ٖٓ ٓغِْ، ٝػ٤ِٚ ٣ٌٕٞ جُٔغِْ جُطٌح٤ُق جُؾشػ٤س 

ٝقذٙ ٛٞ جُٔخحهد، أٓح ٓح عٞجٙ كال ٣٘ذسؼ ضكص جُخطحخ ٓح ُْ ٣غطظَ ذشج٣س جإلعالّ، 

. ٣ٝذخَ ك٢ ُصٓشز أِٛٚ

ٝجعط٘طحًؾح ٓٔح ضوذّ ٣طنف إٔ ٓح ٣شضٌرٚ جٌُحكش ٖٓ ٌٓ٘شجش ال ٣ؼذ ذٜح ػحف٤ًح أٝ ٓخحُلًح 

ٖ أفش ْٜٓ٘ ألقٌحّ جإلط َٔ الّ؛ ألٗٚ ٤ُظ ذؼذ جٌُلش رٗد، ٝجٌُلحس هحُرْٜ جُؾشع ذحإلعالّ، ك

ػ٠ِ ًلشٙ ال ٣ُطقٞس ٓ٘ٚ ػق٤حٕ ٓحدجّ جإلعالّ ال ٣أٓش جٌُحكش ٝال ٣ٜ٘حٙ، ٝئٗٔح جٌُٔ٘ش 

جُٞق٤ذ جُز١ ٣ُ٘غد ئ٤ُٚ ئٗٔح ٛٞ جٌُلش، ٝٛٞ ٣ٞؾد جُكغرس ػ٤ِٚ ذٔح ٣٘حعرٚ ٖٓ جُذػٞز 

ِػظَِس }: ٝال هغش؛ ُوُٞٚ ضؼح٠ُذحُكغ٠٘، دٕٝ ئًشجٙ،  ْٞ َٔ ُْ ج َٝ ِس  َٔ ٌْ ُِْك َِ َسذَِّي ذِح جْدُع ئ٠َُِ َعر٤ِ

 ُْ َٞ أَْػَِ ُٛ َٝ  ِٚ ْٖ َعر٤ِِِ ََّ َػ ْٖ َم َٔ ُْ ذِ َٞ أَْػَِ َّٕ َسذََّي ُٛ ُٖ ئِ ٢َِٛ أَْقَغ ْْ ذِحَُّط٢ِ  ُُْٜ َؾحِد َٝ َُْكَغَِ٘س  ج

 َٖ طَِذ٣ ْٜ ُٔ ُْ [. 125: جُ٘كَ]{ ذِح

َٔغ٤ك٢ ؽشخ جُخٔش، أٝ أًَ ُكْ جُخ٘ض٣ش؛ ألٕ رُي  -ٓػاًل -٤ُٝظ ُِٔكطغد إٔ ٣ٌ٘ش  ػ٠ِ جُ

َّ أدجتٚ ؽؼحتش  َٓغحط ذح٥خش٣ٖ، ٤ُٝظ ُٚ ًزُي إٔ ٣ٌُ٘ش ػ٤ِٚ ػذ قالٍ ػ٘ذٙ، ٤ُٝظ ك٤ٚ 

جإلعالّ؛ ألٜٗح ػرحدز ضخحُق ٓؼطوذٙ، أٓح ٓح ػذج رُي ٖٓ ع٤ًِٞحش ًحُغشهس ٝجُضٗح ٝجُ٘قد 

ج؛ ُٔح ٠ٜٗ ٖٓ ٓغحط ذحُلشد جُٔغِْ ٝؾٔحػطٚ، كِِٔكطغد إٔ ٣كطغد ػ٠ِ جُٔغ٤ك٢ ك٤ٚ

َّْ كٜٞ  ح ُٔوحٓٚ ك٢  -جُٔغ٤ك٢: أ١-ٖٝٓ غَ ًٓ ٓطحُد ذطشًٜح، ٝٓأخٞر ذٜح، ذحػطرحسٛح أغًشج الص

. د٣حس جُٔغ٤ِٖٔ

: ٣وٍٞ جُرذخؾ٢

ٖ ضشض٤د جُكٌْ ػ٠ِ جُغرد؛ إلُضجْٜٓ أقٌحٓ٘ح،  ِٓ ئٕ ئ٣ؿحخ قذ٣ػ٘ح ػ٠ِ ؿ٤ش جُٔغ٤ِٖٔ ٛٞ 

. إٔ جُكٌْ ٣ُِضْٜٓ ٖٓ ذحخ جُٞمغ ال جُط٤ٌِق: ٣ْٜ، ٝٛزج ٣ؼ٢٘ال ُكشٓس جُضٗح ػَ

ٌٝٛزج، ٣طر٤ٖ إٔ ض٤ٌِق جُٔكطَغد ٓؼٚ ٝئعالٓٚ ٤ُظ ؽشه٤ٖ الػطرحس عًِٞٚ ًٌٓ٘شج، ٛزج 

ذحإلمحكس ئ٠ُ إٔ ؾِٜٚ ذإٔ عًِٞٚ ًٌٓ٘شج، ًٝزُي ئًشجٛٚ ػ٠ِ كؼِٚ ال ٣٘ل٤حٕ قو٤وس جٌُٔ٘ش، 

ذجس  أٓح جُؿَٜ ك٤ِظ ٖٓ ؽأٗٚ إٔ ٣كٍٞ دٕٝ َٓ ه٤حّ جٌُٔ٘ش ٝجالقطغحخ ػ٠ِ كحػِٚ؛ ألٕ 

جُكغرس ػ٤ِٚ ٝٛٞ ٓلغذز، ٝؿح٣س جُكغرس ٓ٘ؼٚ أٝ دكؼٚ، ٤ُٝظ ٖٓ ؽإٔ ػِْ جُٔكطَغد 

. ٓؼٚ إٔ ٣ُو٤ْ جٌُٔ٘ش أٝ ٣٘ل٤ٚ؛ ألٕ ٝؾٚ جُٔلغذز ك٤ٚ ال ٣طٞهق ػ٠ِ ػِٔٚ أٝ ؾِٜٚ

ٓكحسٓٚ ٝٛٞ ٣ؿَٜ قٌْ ُٝزج كإ قذ٣ع جُؼٜذ ذحإلعالّ ئرج ؽشخ جُخٔش أٝ ػوَذ ػ٠ِ ئقذٟ 

جُؾشع ك٢ رُي كاٗٚ ٣شضٌد ًٌٓ٘شج ٣ٞؾد جُكغرس ػ٤ِٚ، ٝأٓح جإلًشجٙ كٜٞ هٌٜش إلسجدز جُـ٤ش، 

َُّ ئسجدز جإلٗغحٕ ٣ٝؼطِٜح، قط٠ ٣قرف جإلٗغحٕ  ٤ُٝظ جُٔوقٞد ذحإلًشجٙ ٛ٘ح رُي جُز١ ٣ُؾ

٣ؼ٤د ئسجدز  ٓؿشد آُس ٣كشًٜح جٌُٔشٙ ٤ًلٔح ٣ش٣ذ، ٝئٗٔح جُٔشجد ذحإلًشجٙ ٛ٘ح رُي جُز١

ٜح أٝ ٣ِـ٤ٜح، ٝذٜح ضرو٠ قش٣س جالخط٤حس هحتٔس، ئال إٔ جٌُٔشٙ هذ  جإلٗغحٕ، دٕٝ إٔ ٣ٌرِِّ

َٓنل، ٣ُٝٔط٘غ ػٖ ئض٤حٕ جُغِٞى جُز١ ٣٘ؿ٤ٚ، ٝهذ ٣غطغِْ ُِوٞز  ٣طكَٔ جإلًشجٙ ػ٠ِ 

. جٌُٔشٙ، ٣ٝأض٢ جُغِٞى خٞكًح ٓٔح ٣طٜذدٙ ٣ٝك٤ن ذٚ

ٖ ٛذدٙ جُـ٤ش ذح َٓ ُوطَ ئٕ ُْ ٣ؾشخ جُخٔش كََؾَشذَُٚ كَلِْؼُُِٚ ٛزج ٣ؼذ ًٌٓ٘شج؛ ٝضطر٤وًح ُزُي كإ 

-ألٗٚ ٓكَ ٢ٜٗ، ٝٛ٘ح ضقف جُكغرس ك٤ٚ، ذَ ضؿد ذٔ٘ؼٚ ٝئٕ ًحٕ جُلحػَ ؿ٤ش آغْ؛ ُوُٞٚ 

. «ئٕ ّللا ٝمغ ػٖ أٓط٢ جُخطأ ٝجُ٘غ٤حٕ ٝٓح جعطٌشٛٞج ػ٤ِٚ»: -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ

٤ُٚ ٖٓ أًػش ٖٓ ًٞٗٚ ئٗغحًٗح، ٝال جػطرحس أٗٚ ال ؽشٝهَ ك٢ جُٔكطغد ع: ٝخالفس ٓح عرن

ذؼذ رُي ُط٤ٌِلٚ، ٝذِٞؿٚ، أٝ ئعالٓٚ، أٝ ػِْ ذغًِٞٚ، أٝ ئًشجٛٚ ػ٤ِٚ، ٝئرج ًحٕ جُكذ 

جألد٠ٗ الػطرحس جُٔكطَغد ٓؼٚ ًٞٗٚ ئٗغحًٗح؛ ألٗٚ جُلحػَ جُٞجقذ ٌُِٔ٘ش، كٔحرج ُٞ جهطشف 

ك٢؛ ألٕ جالقطغحخ ال ٣ٌٕٞ ئال أًٓشج جُك٤ٞجٕ ًٌٓ٘شج؟ أ٣كطغد ػ٤ِٚ أّ ال؟ جإلؾحذس ٛ٘ح ذحُٖ

ذٔؼشٝف، أٝ ٤ًٜٗح ػٖ ٌٓ٘ش، ٝكؼَ جُك٤ٞجٕ ال ٣ُٞفق ؽشًػح ذأٗٚ ٌٓ٘ش أٝ ٓؼشٝف، كارج 

أكغذ جُك٤ٞجٕ صسًػح أٝ قحٍٝ جالػطذجء ػ٠ِ ئٗغحٕ كِ٘ح ق٤٘ثٍز إٔ ٗذكؼٚ؛ ئصجُسً ُنشسٙ، ال 

ضؼح٠ُ؛ ف٤حٗس ُِٔ٘ٞع ػٖ ػٖ جُٔ٘غ ػٖ جٌُٔ٘ش ُكن ّللا : قغرسً ػ٤ِٚ، ئر جُكغرس ػرحسز

. ٓوحسكس جٌُٔ٘ش



ئٗٚ : ٝػ٠ِ ٛزج، كإ جُك٤ٞجٕ ق٤٘ٔح ٣ُلغذ جُضسع أٝ ٣طِق جُٔحٍ كاٗٚ ٣ؿد ٓ٘ؼٚ، ٝال ٣وحٍ

ك٢ ٛزج ًحُٔؿٕ٘ٞ، ك٤ؾطشه ًٕٞ جُٔكطَغد ٓؼٚ ئٗغحًٗح؛ رُي ألٕ جإلٌٗحس ال ٣ُطقٞس ضٞؾٜٚ 

ٝٓح ٓ٘غ جُك٤ٞجٕ ئال ٖٓ هَر٤َ  -جُٔغثٍٞ ػ٘ٚ-ئ٠ُ جُك٤ٞجٕ، ٝئٗٔح ٣طٞؾٚ أفاًل ئ٠ُ ٓحٌُٚ 

: ضـ٤٤ش جٌُٔ٘ش ضـ٤٤ًشج ػ٤ًِّٔح، أٝ جُٔ٘غ ٖٓ جالعطٔشجس ك٤ٚ؛ سػح٣سً ُكو٤ٖ

قن ّللا ضؼح٠ُ، ٝٛٞ ٓطكون ك٢ جُٔ٘غ ٖٓ جٌُٔ٘ش جُز١ ٣طٔػَ ك٢ ئفحذس جُٔغ٤ِٖٔ : أُٜٝٔح

. ك٢ أٓٞجُْٜ، ٝال ٣شم٠ ّللا ُؼرحدٙ ٓػَ ٛزج جألرٟ، ٝضِي جإلفحذس

ٝ قن فحقد جُٔحٍ جُز١ أضِلٚ جُك٤ٞجٕ، ك٤ؿد ٓ٘ؼٚ ٖٓ جإلضالف ٝجإلكغحد؛ ٙ: ٝغح٤ٜٗٔح

. ٓشجػحزً ُزُي جُكن

: ٗأض٢ ج٥ٕ ئ٠ُ جُكذ٣ع ػٖ أف٘حف جُٔكطغد ٓؼٚ أٝ أٗٞجػٚ

كحػَ جُغِٞى جُٔغطورف، أٝ ضحسى جُغِٞى : كوذ أؽشٗح ك٢ ضؼش٣ق جُٔكطغد ٓؼٚ ئ٠ُ أٗٚ

ك٢ جُٔؿطٔغ ٓكطَغرًح ػ٤ِٚ، هحُٔح أٗٚ ٣طشى  جُٔغطكغٖ، ٝذ٘حء ػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ أ١ كشد

ٓؼشٝكًح أٝ ٣شضٌد ٓكظًٞسج، ٓح دجّ ٓطٔطًؼح ذقلس جإلٗغح٤ٗس، ٝذقشف جُ٘ظش ػٖ ًٞٗٚ 

ح، ٖٓ ػ٤ِس جُوّٞ، أٝ ػحٓطْٜ، ٝػ٠ِ ٛزج ٣ٌٕٞ جالقطغحخ ؽحٓاًل ٌَُ  ًٓ ح، أٝ ٓكٌٞ ًٔ قحً

. أكشجد جألٓس

: أٜٛٔحٝق٤ٖ ٗطكذظ ػٖ أف٘حف جُٔكطغد ٓؼٚ، كاٗ٘ح ٗزًش 

: جُخِلحء، ٖٝٓ ػ٠ِ ؽحًِطْٜ ٖٓ جُِٔٞى ٝجُكٌحّ: أٝاًل 

ٖ ٝالٙ ّللا أٓش جُٔغ٤ِٖٔ، ٖٝٓ خالٍ ٛزٙ جُط٤ُٞس ٣قرف ُٚ قوٞم  َٓ كحُخ٤ِلس أٝ جُكحًْ 

ضشػ٠، ٝػ٤ِٚ ٝجؾرحش ضإدَّٟ، كارج أََٛٔ ك٢ ػِٔٚ أٝ أخَ ذٞجؾرحضٚ ًحٕ ػ٠ِ جُٔكطغد إٔ 

. ٣كطغد ٓؼٚ أٝ ػ٤ِٚ

إٔ جُٔكطغد هذ ضقَ ذٚ جُكحٍ ئ٠ُ جالقطغحخ (: د جُلش٣ذ ُِِٔي جُغؼ٤ذجُؼن)ؾحء ك٢ ًطحخ 

. ػ٠ِ ر١ٝ جُٔ٘حفد جُؼظحّ، ئرج سأٟ ضوق٤ًشج ك٤ٔح ٣ِضّ كؼِٚ ْٜٓ٘

ٖٓ ٛ٘ح ًحٕ ػ٠ِ جُخ٤ِلس أٝ جُكحًْ إٔ ٣كحِعد ٗلغٚ هرَ إٔ ٣ُكحَعد، ٝإٔ ٣ضٕ أػٔحُٚ هرَ 

ك٢ خطرس ض٤ُٞٚ جُخالكس خ٤ُش  -ٗٚسم٢ ّللا ع-إٔ ضُٞصٕ ػ٤ِٚ، ًِٝٔحش أذ٢ ذٌش جُقذ٣ن 

. ٗحهن ذكن جألٓس ك٢ جالقطغحخ ػ٠ِ جُكحًْ

ٝهذ ض٘حٍٝ جُرحقػٕٞ ٓٞمٞع جالقطغحخ ٓغ جُخِلحء ٝجُكٌحّ، كر٤٘ٞج أعغٚ ٝٓؿحالضٚ 

: ٝٓشجضرٚ

ئٕ ٖٓ جُغٔحش جُط٢ ضط٤ٔض ذٜح جُغِطس جُغ٤حع٤س ك٢ جُذُٝس : ٣وٍٞ جُذًطٞس كإجد جُ٘حد١

ذوٞجػذ ئ٤ُٜس، ٣طكطْ ػ٠ِ جُغِطس جُؼحٓس إٔ ضؼَٔ ك٢ ٗطحهٜح،  أٜٗح ٓكٌٞٓس: جإلعال٤ٓس

ٌُٖ ٣ؿد إٔ ٣اُلِقع جُٔكطِغد ٓ٘ضُس جُكحًْ، ٝهذسٙ، ٝكِغلس جالقطغحخ ٓؼٚ، كال ٣ُوٜش، 

ٝال ٣ؼ٘ق؛ ذَ ٣غطخذّ جُشكن ٝج٤ُِٖ ك٢ ٝػظٚ ٤ٜٗٝٚ، كٔح ًحٕ جُشكن ك٢ ؽ٢ء ئال صجٗٚ، 

. ٝٓح ًحٗص جُـِظس ك٢ ؽ٢ء ئال ؽحٗطٚ

إٔ سؾاًل دخَ ػ٠ِ جُٔإٔٓٞ، كأٓشٙ ذٔؼشٝف ٜٝٗحٙ ػٖ ٌٓ٘ش، ٝأؿِع ُٚ ك٢ جُوٍٞ، ق٢ٌ 

ٖ ٛٞ خ٤ش ٓ٘ي إٔ ٤ِ٣ٖ ٣ٝطشكن ك٢ جُوٍٞ : كوحٍ ُٚ جُٔإٔٓٞ َٓ ش  َٓ ٣ح ٛزج، ئٕ ّللا ضؼح٠ُ أ

ُٖٔ ٛٞ ؽش ٢٘ٓ، كوحٍ ُٔٞع٠ ٝٛحسٕٝ ٝٛٔح خ٤ش ٓ٘ي، ػ٘ذٓح أٓشٛٔح إٔ ٣رِـح كشػٕٞ 

ْٝ ٣َْخَؾ٠كَوُٞ}: جُشعحُس جإل٤ُٜس،  ُش أَ ًَّ ُ ٣َطََز حً ََُؼَِّٚ الً ٤َُِّ٘ ْٞ غْ أػشك ػ٘ٚ، [ 44: هٚ]{ ال َُُٚ هَ

ح ًٓ . ُْٝ ٣ؼشٙ جٛطٔح

ِظس ك٢ جُ٘قف ٝجُطٞؾ٤ٚ ال ضػٔش، ٖٝٓ ٛ٘ح  ـِ ئٕ رُي ئٕ دٍ ػ٠ِ ؽ٢ء كاٗٔح ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ جُ

: ُٔٞع٠ ٝٛحسٕٝ ذإٔ ٣وٞال ُلشػٕٞ ق٤ٖ ٝػظٚ ٝضز٤ًشٙ -ػض ٝؾَ-ًحٗص ٝف٤س ّللا 

حً } الً ٤َُِّ٘ ْٞ ْٝ ٣َْخَؾ٠}: ٝك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ{ هَ ُش أَ ًَّ ُ ٣َطََز إٔ جُوٍٞ ج٤ُِٖ ٣ُشؾ٠ ٓؼٚ : ٓؼ٘حٙ{ ََُؼَِّٚ

كوٞال ُٚ هٞاًل ؽذ٣ًذج، أٝ هٞاًل ؿ٤ِظًح ٣ط٘حعد : ُٜٔح -ػض ٝؾَ-جُطزًش ٝجُخؾ٤س، كِْ ٣وَ ّللا 

ْٝ  كَوُٞال َُُٚ }: ٓغ ؾرشٝضٚ ًٝلشٙ ُؼِٚ ٣طزًش أٝ ٣خؾ٠، ئٗٔح هحٍ ُٜٔح ُش أَ ًَّ ُ ٣َطََز حً ََُؼَِّٚ الً ٤َُِّ٘ ْٞ هَ

. {٣َْخَؾ٠

ٝئرج ًحٕ جُطزًش ٝئرج ًحٗص جُخؾ٤س ٣ُشؾٞجٕ ك٢ دػٞز كِشػٕٞ ٝٛٞ ذٜزج جُطـ٤حٕ 

ٖ ْٛ دٕٝ كشػٕٞ ٖٓ جُطـ٤حٕ ٝجُؿرشٝش َٓ . ٝجُؿرشٝش، كٜٔح ذال ؽي أًػش سؾحء ٓغ 

ُس ذ٤ٖ جُٔكطغر٤ٖ ٝجُخِلحء ٛزج، ٝجُطحس٣خ جإلعال٢ٓ قحكَ ذحُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔٞجهق جُٔطرحد

. ٝجُكٌحّ، ٝؽؿحػطْٜ ك٢ هٍٞ جُكن، ٝفذػْٜ ذٚ

: جُٞالز ٝجألٓشجء، ٖٝٓ ػ٠ِ ؽحًِطْٜ ٖٓ جُٞصسجء ٝجُٔكحكظ٤ٖ: غح٤ًٗح

ٖ ٣وِذٙ جُكحًْ أَٓش ٝال٣س، أٝ ٓكحكظس، أٝ ئدجسز ك٢ جُٔؿطٔغ  َٓ كحُٞج٢ُ أٝ جُٞص٣ش ٛٞ 

ًد ٓكظًٞسج ٖٓ ؽأٗٚ إٔ ٣نش ذٞال٣طٚ، جُٔغِْ، كارج ٓح ضٜحٕٝ ك٢ أدجء ٝظ٤لطٚ أٝ جسش

٣ؿش١ جالقطغحخ ٓؼٚ ػ٠ِ ضوق٤شٙ، أٝ ضٜحٝٗٚ، ًٔح ٣ؿش١ ػ٠ِ ؿ٤شٙ ٖٓ ػحٓس جُ٘حط، 

. ٣ٝوّٞ ػ٠ِ قغرطٚ جُخ٤ِلس أٝ ست٤ظ جُذُٝس

ٝهذ ضْ جُططر٤ن جُؼ٢ِٔ ُالقطغحخ ٓغ جألٓشجء ٓ٘ز كؿش جُشعحُس جُٔكٔذ٣س، كوذ جعطؼَٔ 

ُكغرسَ ٓغ ذؼل أفكحذٚ جُز٣ٖ ٝالْٛ ػ٠ِ ٝال٣س جُقذهس، ج -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-جُ٘ر٢ 

هحذ٢ ُِٔغث٤ُٖٞ ك٢ جُذُٝس جُخِلحء جُشجؽذٕٝ، ًٝزُي جُكٌحّ  ًٔح عحس ػ٠ِ ٛزج جُ٘ٔو جُشَّ

. ٖٓ ذؼذْٛ

٣زًش جُطحس٣خ إٔ ج٤َُ٘ هذ ضٞهق ػٖ جُض٣حدز ك٢ ع٘س ٖٓ جُغ٘ٞجش، كقذسش جألٝجٓش ئ٠ُ 

. ، ٝٓ٘غ جُرـحءٝج٢ُ جُوحٛشز ذاذطحٍ جُ٘ر٤ز ٝجُكؾ٤ؼ

ٌٝٛزج، أفرف ُٞال٣س جُكغرس ٌٓحٗطٜح ٤ٛٝرطٜح ك٢ ًَ ذِذ ٖٓ ذالد جُٔغ٤ِٖٔ، قط٠ ئٕ ٝالز 

جُكغرس ًحٗٞج ٣وطكٕٔٞ ػ٠ِ جُؼظٔحء ٓؿحُغْٜ ٝأٗذ٣طْٜ، ًٔح ًحٗٞج ٣ٞؾْٜٜٞٗ ئ٠ُ جُكن 

ٝجُخ٤ش ذال خٞف ٝال ٝؾَ، ٓغ ٓالقظس جعطؼٔحُْٜ أعِٞخ جُشكن ٝج٤ُِٖ ك٢ جقطغحذْٜ 

ء جُٞالز؛ سػح٣سً ُٔ٘حفرْٜ، ٝٝؾحٛس ٓشجًضْٛ، ٓٔح ؾؼِْٜ ٣خنؼٕٞ ُِكؿس، ٝضإغش ُٜإال

ك٤ْٜ جُ٘ق٤كس، ٣ٝؿذ١ ٓؼْٜ جُٞػع، ٣ٝأعشْٛ ج٤ُِٖ ٝجُشكن، ك٤ؼذُٕٞ ػٖ جُـ٢ ئ٠ُ 

. جُشؽذ، ٣ٝغٌِٕٞ عر٤َ جُكن، ٝهش٣ن جُشؽحد

: جُق٘ق جُػحُع، ْٝٛ جُونحز

ٕ جُ٘حط ك٢ أسمٚ، ٝئؽحػس جألٓحٕ ٝجُػوس إلهحٓس جُؼذٍ ذ٢ -ػض ٝؾَ-كحُوحم٢ خ٤ِلس ّللا 

ذ٤ٖ ؾ٘رحضٜح، ٝال ٣طكون ُٚ رُي ئال ئرج أػشك ػٖ ًَ ٓح ٣ضػضع غوس جُ٘حط ك٤ٚ، ٣ٝؾ٤ٖ 

ٝمؼٚ جألدذ٢ ٝجالؾطٔحػ٢ ذ٤ْٜ٘؛ ًإٔ ٣ورَ ٛذ٣س ٖٓ ؿ٤ش ر١ سقْ ٓكشّ، أٝ ٣ؿ٤د دػٞز 

عالّ، كِوذ ٝسد خحفس ٝؾٜص ئ٤ُٚ؛ ألٕ رُي ٝؿ٤شٙ ٣ؼذ ٖٓ هر٤َ جُشؽٞز جُط٢ قشٜٓح جإل

كارج « ُؼ٘س ّللا ػ٠ِ جُشجؽ٢ ٝجُٔشضؾ٢ ك٢ جُكٌْ»: هحٍ -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-إٔ جُشعٍٞ 

ٓح عُٞص ُٚ ٗلغٚ ج٥ٓشز ذحُغٞء كؼَ ٓح ٣ط٘حك٠ ٓغ آدجخ ٝظ٤لطٚ، ٣ٝطؼحسك ٓغ أٓحٗطٜح، 

٣ٝخذػ ٌٓحٗطٜح، ًحٕ ػ٠ِ جُكٌحّ ٝؾٜٔٞس جُٔغ٤ِٖٔ جالقطغحخ ٓؼٚ، ٝضٞؾ٤ٜٚ ٝضق٣ٞد 

ٍَ ٝأُْػل٢َِ ٖٓ ٓ٘قرٚ، أخو جتٚ؛ كارج ُْ ٣غطؿد ُِ٘قف ٝجُطٞؾ٤ٚ ٝجهطن٠ جألٓش ػضُٚ ُػِض

. ذَ ٣ٝطْ ػوحذٚ ػ٠ِ ُؾشٓٚ ٝخ٤حٗطٚ ألٓحٗس ٝؽشف ٜٓ٘طٚ

١َِٝ إٔ جُخ٤ِلس جُؼحدٍ ػٔش ذٖ جُخطحخ  أٓش ذطكش٣ن هقش جذٖ أذ٢  -سم٢ ّللا ػ٘ٚ-ُس

ُِكٌْ ذ٤ٖ جُ٘حط، ٝفحس ٣كٌْ ُٔح ذِـٚ أٗٚ جقطؿد ػٖ جُخشٝؼ  -سم٢ ّللا ػ٘ٚ-ٝهحف 

ك٢ ذ٤طٚ، أٓح دٝس جُٔكطغد ٓغ جُوحم٢ كٜٞ ػحّ ٣ؾَٔ جالقطغحخ ػ٠ِ أ١ خطأ ٣قذس 

ٚ٘ٓ .

٣ٝ٘رـ٢ ُِٔكطغد إٔ ٣طشدد ئ٠ُ ٓؿحُظ جُونحز ٝجُكٌحّ، : ٝك٢ رُي ٣وٍٞ جُؾ٤شجص١

٣ٝٔ٘ؼْٜ ٖٓ جُؿِٞط ك٢ جُؿحٓغ ُِكٌْ ذ٤ٖ جُ٘حط؛ ألٗٚ سذٔح دخَ ػ٤ِْٜ جُشؾَ جُؿ٘د، 

ٝسذٔح دخِص ػ٤ِْٜ جُٔشأز جُكحتل، ًٝزُي جُقر٢ ٝجُٔؿٕ٘ٞ، ٖٝٓ ال ٣كطشص ٖٓ 

جُ٘ؿحعحش؛ ك٤إرٕٝ ذزُي جُٔغؿذ، ٣ٝ٘ؿغٕٞ جُُكْقَش جُٔٞؾٞدز ك٤ٚ، ٝهذ ضشضلغ جألفٞجش، 

٣ٌٝػش جُِـو ك٤ٚ ػ٘ذ جصدقحّ جُ٘حط ٝٓ٘حصػطْٜ ُِخقّٞ، ًَٝ رُي ٓٔح ٠ٜٗ جُؾشع 

. جُك٤٘ق ػ٘ٚ

جم٢ ُِخشٝؼ ئ٠ُ جُ٘حط، ٝال ٣طشًْٜ ػ٠ِ ذحذٚ، ٝئرج سأٟ جُٔكطغد ًٔح إٔ ُٚ إٔ ٣أٓش جُن

جُوحم٢ هذ جعطؾحه ػ٠ِ سؾَ ؿنرًح أٝ ؿ٤ظًح سدٙ ٝٝػظٚ، ٝخٞكٚ ذحهلل ضؼح٠ُ، ٝرًشٙ ذٔح 

ٖٓ إٔ جُوحم٢ ال ٣ون٢ ٝٛٞ ؿنرحٕ، ٓغ  -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-ٝسد ك٢ ع٘س ٗر٤ٚ 

سٙ؛ كإ رُي أدػ٠ العطٔحُس جُوِٞخ ٓالقظس جعطؼٔحُٚ جألعِٞخ جُشك٤ن ك٢ ٝػظٚ ٝضز٢ً

: -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-ٝققٍٞ جُٔوقٞد؛ هحٍ ضؼح٠ُ ٓخحهرًح هذٝز جُٔكطغر٤ٖ ٓكٔذ 

ُِيَ } ْٞ ْٖ َق ِٓ ٞج  ْٗلَنُّ ِِْد ال ُْوَ َْ٘ص كَظًّح َؿ٤ِِعَ ج ًُ  ْٞ َُ َٝ  ْْ َْ٘ص َُُٜ ُِ ِ َٖ ّللاَّ ِٓ ٍس  َٔ ح َسْق َٔ : آٍ ػٔشجٕ]{ كَرِ

[. 159: ٖٓ ج٣٥س

ػِٔحء ٝسؾحٍ جُذػٞز؛ كحُؼِٔحء ٝسغس جألٗر٤حء، ػ٠ِ ػحضوْٜ ئفالـ قحٍ جألٓس جٍ: سجذًؼح

 ٍَّ ٝكالقٜح، ْٝٛ ؿ٤ش ٓؼق٤ٖٓٞ ٖٓ جألخطحء، كٌَ ذ٢٘ آدّ خطَّحء، كارج صُٞج ٝأخطثٞج ص

ذضُطْٜ جُخحفس ٝجُؼحٓس، ٖٓ ٛ٘ح ٝؾد جالقطغحخ ٓؼْٜ، ٝجقط٤حؾْٜ ئ٤ُٚ ٝجمف، ٝجُكحؾس 

. ـ، ٝٓٔح ٣ُْكطََغُد ٓؼْٜ ك٤ٚ ئهحُس جُخطرسئ٤ُٚ ك٢ ٛزج جُضٓحٕ أْٛ ٝأٝك

أٓش ذطوق٤ش جُخطرس،  -ػ٤ِٚ جُقالز ٝجُغالّ-ال ضطٍٞ جُخطرس؛ كاٗٚ : هحٍ أذٞ جُكغٖ

ٝجُؼحُْ أ٠ُٝ جُ٘حط ٓؼشكس ذإٔ هَِقَش خطرس جُشؾَ ٝهٍٞ فالضٚ ٓث٘س ٖٓ كوٜٚ، كؼ٤ِٚ إٔ 

. ٣٘قف ٗلغٚ هرَ إٔ ٣٘قف ؿ٤شٙ، ٝإٔ ٣ؼظٜح هرَ إٔ ٣ؼع جُ٘حط

ََ : ٝٓٔح ٣ُكطغد ٓؼٚ ك٤ٚ أ٣ًنح أٗح أػِْ جُ٘حط؛ ألٕ : ٖٓ أػِْ جُ٘حط؟ ك٤وٍٞ: أٗٚ ئرج ُعثِ

جألدخ إٔ ٣شد جُؼِْ ئ٠ُ ّللا ضؼح٠ُ؛ كحُؼحُْ ٛ٘حى ٖٓ ٛٞ أػِْ ٓ٘ٚ، ٝكٞم ًَ ر١ ػِْ ػ٤ِْ، 

َْ كوذ ؾَٜ، ٌُٖ جُؼِٔحء ٝجُذػحز ٙ ح ٓح هِد جُؼِْ؛ كإ ظٖ أٗٚ َػِِ ًٔ ّ ٝال ٣ضجٍ جإلٗغحٕ ػحُ

جُز٣ٖ ٣أٓشٕٝ جُ٘حط ذحُٔؼشٝف ٣ْٜٜٝ٘ٞٗ ػٖ جٌُٔ٘ش، ٣َْٝكطَِغُد ٓؼْٜ جُخِلحء ٝجُٞالز 

. ٝجُونحز، ذَ ٝعحتش أكشجد جألٓس

ج ٖٓ أفكحخ  -سقٔٚ ّللا-س١ٝ إٔ جُخ٤ِلس جُٔغطظٜش ذحهلل أ٤ٓش جُٔإ٤ٖ٘ٓ  ًَ ًَ ٠ُّٝ سؾ

، كٞؾذ هحم٢ جُكغرس ذرـذجد، ك٘ضٍ جُشؾَ ئ٠ُ ؾحٓغ جُٔ٘قٞس -سم٢ ّللا ػ٘ٚ-جُؾحكؼ٢ 

ْْ ك٢ِ }: عالّ ػ٤ٌِْ، هحٍ ّللا ضؼح٠ُ: جُونحز ٣كٌْ ذ٤ٖ جُ٘حط؛ كوحٍ ُٚ َّ٘حُٛ ٌَّ َٓ  ْٕ َٖ ئِ جَُِّز٣

ِ َػحهِرَسُ  هلِلَّ َٝ ِش  ٌَ ْ٘ ُٔ ُْ ِٖ ج ج َػ ْٞ َٜ َٗ َٝ ْؼُشِٝف  َٔ ُْ ُشٝج ذِح َٓ أَ َٝ حزَ  ًَ ج جُضَّ ُٞ آضَ َٝ الزَ  ٞج جُقَّ ُٓ جألَْسِك أَهَح

ُٓٞسِ  خ٤ِلطٚ جُٔغطظٜش ك٢ أسمٚ،  -ػض ٝؾَ-ٝهذ ٌٖٓ ّللا [ 41: ٖٓ ج٣٥س: جُكؽ]{ جألُ

ِٖ ك٢ سػ٤طٚ  ٤ْ َٔ ٝذغو ٣ذٙ ذحألٓش ذحُٔؼشٝف ٝج٢ُٜ٘ ػٖ جٌُٔ٘ش، ٝهذ ؾؼ٢ِ٘ ٝئ٣حى هحت

َْ َْٗلَغُٚ }: ذكذٝد ّللا ضؼح٠ُ ِ كَوَْذ ظََِ ْٖ ٣َطََؼذَّ ُقُذَٝد ّللاَّ َٓ ٝٗكٖ أ٠ُٝ [ 1: ٖٓ ج٣٥س: جُطالم]{ َٝ

ّٝ ٓح أٓش ّللا ذٚ، ٝجؾط٘حخ ٓح ٠ٜٗ ّللا ػ٘ٚ؛ ٤ُوطن٢ ٖٓ جُؼحٓس ٖٓ ٣ؼَٔ ذكذٝدٙ، ُٝض

. ك٘كٖ ِٓف جُرِذ، ٗقِف ٓح كغذ ٖٓ أقٞجٍ جُؼحٓس، كارج كغذ جُِٔف ٖٓ ٣ِٔكٚ

ٖٓ أف٘حف جُٔكطغد ٓؼٚ ًزُي جُٔطقذٕٝ ُِذػٞز ٝجُلطٟٞ ذـ٤ش ػِْ؛ كإ ٓٔح : خحًٓغح

ؾِٜٕٞ أقٌحّ د٣ْٜ٘، ٣ٝؿحدُٕٞ ػٔص ذٚ جُرِٟٞ ك٢ أ٣حٓ٘ح ٛزٙ ٝؾٞد هحتلس ٖٓ جُ٘حط ١

ك٤ٚ ذـ٤ش ػِْ، ٝسذٔح ٣ذكؼْٜ كنُْٜٞ ٝقرْٜ ُِظٜٞس ئ٠ُ جُطقذ١ إلسؽحد جُ٘حط ٝكطٞجْٛ 

ذٔح ال ٣ؼِٕٔٞ، ٝال ٣ؼشكٕٞ، ٓؼطٔذ٣ٖ ك٢ رُي ػ٠ِ ٓح ٣طحُؼٞٗٚ ك٢ ذؼل ًطد جُكذ٣ع 

ج ٣لطٕٞ ٝؽشٝقٚ، ٝٛإالء ال ٣ُغٔغ ٌُالْٜٓ ٝال ٣ؼَٔ ذلطٞجْٛ قط٠ ٣ؿ٤ضْٛ أَٛ جُؼِْ ك٤ْ

سقٔٚ -جإلٓحّ أقٔذ ذٖ ق٘رَ : أ١-عأُص أذ٢ : ٝٓح ٣قشقٕٞ ٝٓح ٣شؽذٕٝ، هحٍ ػرذ ّللا

 -ف٠ِ ّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-ػٖ جُشؾَ ضٌٕٞ ػ٘ذٙ جٌُطد جُٔق٘لس ك٤ٜح سعٍٞ ّللا  -ّللا ضؼح٠ُ

ٝجخطالف جُقكحذس ٝجُطحذؼ٤ٖ، ٤ُٝظ ُِشؾَ ذقش ذحُكذ٣ع؛ ذحُنؼ٤ق جُٔطشٝى ٝال جُغ٘ذ 

٣ق؛ كَٜ ٣ؿٞص ُٚ إٔ ٣ؼَٔ ذٔح ؽحء، ٣ٝطخ٤ش ٓح أقد ٓٔح ٣ؿذٙ ك٢ ٛزٙ جُو١ٞ ٖٓ جُنغ

كٔح ًحٕ ٖٓ جإلٓحّ  -عإجٍ ٖٓ ػرذ ّللا ذٖ جإلٓحّ أقٔذ ذٖ ق٘رَ-جٌُطد، ك٤لط٢ ٣ٝؼَٔ ذٚ؟ 

ال ٣ؼَٔ قط٠ ٣غأٍ أَٛ جُؼِْ ػٔح ٣أخز ذٚ ٜٓ٘ح؛ قط٠ : أقٔذ ذٖ ق٘رَ ئال إٔ أؾحذٚ هحتاًل 

. ٣ٌٕٞ ػِٔٚ فك٤ًكح

ٍ ٣ؾ٤ش ك٢ ٓنٔٞٗٚ ئ٠ُ إٔ كطٟٞ ٓػَ ٛزج جإلٗغحٕ ٓؼِوس ػ٠ِ ؽٜحدز جُؼِٔحء ُٚ ٝٛزج جُوٞ

ذحأل٤ِٛس، جألٓش جُز١ ٣إد١ ئ٠ُ غوس جُ٘حط ك٤ٚ ٝجعطٔحػْٜ ُٚ؛ كارج ُْ ٣ؾٜذ ُٚ جُؼِٔحء 

ذأ٤ِٛطٚ ُِذػٞز، ًٝزُي جُلطٟٞ، ٝجعطٔش ػ٠ِ ئسؽحدٙ جُ٘حط ٝكطٞجْٛ ذـ٤ش ػِْ، ٝؾد 

. ٟٝ ٝجُطقذ١ ُٜح، ذَ ٝػوٞذطٚ ئٕ جعطٔش ك٢ رُيجالقطغحخ ٓؼٚ ذٔ٘ؼٚ ػٖ جُلص



٣٘رـ٢ ُإلٓحّ إٔ ٣غأٍ أَٛ جُؼِْ جُٔؾٜٞس٣ٖ ك٢ ػقشٙ : هحٍ جإلٓحّ جُلو٤ٚ جذٖ ٗؿ٤ْ جُك٘ل٢

ػٖٔ ٣قِف ُِلطٟٞ؛ ٤ُٔ٘غ ٖٓ ال ٣قِف ٣ٝطٞػذٙ ذحُؼوٞذس ئرج ػحد، ٛزج ٤ُظٜش جُؼِٔحء 

ُلطٟٞ ُِٝذػٞز، ٝأٓح أدػ٤حء جُكو٤و٤ٕٞ ٖٝٓ ٣قِف ُِلطٟٞ ُِٝذػٞز، ك٤ُؼط٠ جُلشفس ٍ

جُؼِْ، ٝأدػ٤حء جُذػٞز، ٝأدػ٤حء جُلطٟٞ، كال ٣٘رـ٢ ُْٜ إٔ ٣ذػٞج أٝ ٣لطٞج، ًٔح ٣ؿد 

جالقطغحخ ٓؼٚ؛ ذاػالٓٚ ذإٔ جإلكطحء ئخرحس ػٖ ؽشع ّللا ضؼح٠ُ، كال ٣ؿٞص ئال ذؼِْ، هحٍ 

َْ٘ٚ }: ضؼح٠ُ ِٓ ََٜش  ح ظَ َٓ جِقَؼ  َٞ ُْلَ َّ َسذ٢ِّ ج ح َقشَّ َٔ َْ ئَِّٗ ْٕ هُ أَ َٝ َُْكنِّ  ـ٤َِْش ج ـ٢َْ ذِ ُْرَ ج َٝ  َْ جإِلْغ َٝ  َٖ ح ذَطَ َٓ َٝ ج 

ح ال ضَغْ  َٓ  ِ ْٕ ضَوُُُٞٞج َػ٠َِ ّللاَّ أَ َٝ ِْطَحًٗح  ِٚ ُع ٍْ ذِ ْْ ٣َُ٘ضِّ ح َُ َٓ  ِ ًُٞج ذِحهللَّ ْٕ ضُْؾِش أَ َٝ  ِ ًُٞج ذِحهللَّ َٕ ضُْؾِش ٞ ُٔ َُ }

[. 33: ٖٓ ج٣٥س: جألػشجف]

إٔ ٣ؼِٖ ػذّ دسج٣طٚ  -ٝجُكحُس ٛزٙ-٣ش، ٝأ٠ُٝ ُٚ كحإلكطحء ذـ٤ش ػِْ مالٍ ٝئمالٍ ُِؾ

سم٢ -كوذ أكط٠، ٝهذ ًحٕ جإلٓحّ ٓحُي . ال أدس١: ٝٓؼشكطٚ ذحُلطٟٞ أٝ ذحُكٌْ؛ كإ ٖٓ هحٍ

كوذ سٟٝ ج٤ُٜػْ ذٖ ؾ٤َٔ . ال أدس١: ٣ُغأٍ ػٖ ٓغحتَ ك٤وٍٞ ك٢ ذؼنٜح أٝ أًػشٛح -ّللا ػ٘ٚ

ََ ػٖ غٔح٢ٗ ٝأسذؼ٤ٖ ٓغأ: هحٍ ح ُعثِ ًٌ ِٖ ٝغالغ٤ٖ ٜٓ٘حؽٜذش ٓحُ ْ٘ط٤َْ . ال أدس١: ُس، كوحٍ ك٢ غِ

ح ذٞجؾد د٢٘٣، ئال إٔ فحقرٚ ئرج ًحٕ  ًٓ ـًح ذؾشع ّللا ضؼح٠ُ، ٝه٤ح ٛزج ٝئٕ ًحٕ جإلكطحء ضر٤ِ

 -سمٞجٕ ّللا ػ٤ِْٜ-ٓؼشًمح ُِخطأ ٝؾد ػ٤ِٚ ضشى جإلكطحء، ٖٓ ٛ٘ح ًحٕ جُغِق جُقحُف 

. ٣ُٚط٤ٜرٕٞ ٖٓ جإلكطحء، ٣ٝطٞسػٕٞ ػ٘ٚ، ٓغ فالق٤طْٜ 

ُٞال جُخٞف ٖٓ ّللا ضؼح٠ُ إٔ ٣ن٤غ جُؼِْ ٓح : -سقٔٚ ّللا ضؼح٠ُ-هحٍ جإلٓحّ أذٞ ق٤٘لس 

أدسًص خٔغ٤ٖ فكحذ٤ًّح ٓح ْٜٓ٘ ٖٓ سؾَ ئال ئرج : أكط٤ص، ٝهذ س١ٝ ػٖ ذؼل جُطحذؼ٤ٖ هحٍ

. ُعثَ ٝد إٔ أخحٙ ًلحٙ ٓإٗس جإلؾحذس

ذـ٤ش قن، ًػ٤ًشج ٓح ئٕ ٛإالء جُز٣ٖ ٣قذسٕٝ أٗلغْٜ ُِلطٟٞ ذـ٤ش ػِْ، ٣ٝؿحدُٕٞ 

٣كُٕٞٞ جُخالف ك٢ جُشأ١ ئ٠ُ ضخحفْ ٝضكحعذ ٝضوحضَ، ٝؽش٣ؼس جإلعالّ أٓشض٘ح ذإٔ ٣ؿحدٍ 

ذؼن٘ح ذؼًنح ذحُٔ٘طن جُغ٤ِْ، ٝذحألدخ ك٢ جُخطحخ، ٝذحُرؼذ ػٖ ًَ ٓح ٣إد١ ئ٠ُ جُور٤ف 

 ٖٓ جُوٍٞ ٝجُلحعذ ٖٓ جُلؼَ، ٝػ٠ِ رُي ٣ؿد جالقطغحخ ٓغ ٛإالء، ذأعِٞخ جُكٞجس ٝهشع

. جُكؿس ذحُكؿس، ٝٓكحسذس جُلٌش ذحُلٌش

ٖٓ أف٘حف جُٔكطغد ٓؼٚ جألَٛ ٝجألهحسخ، كحُكغرس ال ضغوو ذكحٍ ٖٓ جألقٞجٍ : عحدًعح

ح أٝ هش٣رًح؛ ألٕ جُ٘قٞؿ جُٞجسدز ك٤ٜح ٓطِوس كال  ًّٓ قط٠ ُٝٞ ًحٕ جُٔكطغد ٓؼٚ أذًح أٝ أ

َٜح }: هشذٕٞ، هحٍ ضؼح٣٠ُغطػ٠٘ أقذ ٖٓ ٓ٘لؼطٜح، ٝأقن جُ٘حط جٗطلحًػح ذٜح جألِٕٛٞ ٝجأل ٣َح أ٣َُّ

ُِْكَؿحَسزُ  ج َٝ َٛح جَُّ٘حُط  هُُٞد َٝ ْْ َٗحًسج  ٌُ ٤ِِ ْٛ أَ َٝ  ْْ ٌُ ُ٘ٞج هُٞج أَٗلَُغ َٓ َٖ آ [ 6: ٖٓ ج٣٥س: جُطكش٣ْ]{ جَُِّز٣

قن جُٔغِْ إٔ ٣َُؼِِّْ أِٛٚ ٖٓ هشجذطٚ ٝئٓحتٚ : هحٍ جُنكحى ٝٓوحضَ ك٢ ضلغ٤ش ٛزٙ ج٣٥س

ٖٓ ٛ٘ح ٝؾد جالقطغحخ ٓغ جألذ٘حء . ٓح ٜٗحْٛ ّللا ػ٘ٚٝػر٤ذٙ ٓح كشك ّللا ػ٤ِْٜ، ٝ

ُطشذ٤طْٜ ك٢ فـشْٛ ػ٠ِ ٓرحدب جُذ٣ٖ جُك٤٘ق، ٝضؼ٣ٞذْٛ ٌٓحسّ جألخالم، ٝضؿ٤٘رْٜ 
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